
ভাজজ প্রচলরত কলতয় কুংস্কায 

ংকরজন: াইখ জালদুর ইরাভ 

ম্পাদনায়: আব্দুল্লালর াদী 

আভাজদয দদজ লফলবন্ন অঞ্চজর ফহু কুংস্কায প্রচলরত যজয়জছ। মা প্রলতলনয়ত ভানুল কথায় ও কাজজ ফযফায কজয থাজক। এগুজরায 

প্রলত লফশ্বা কযা ঈভাজনয জনয ভাযাত্মক হুভলক। আয লকছ ুলকছ ুর লযক। ভূরত: ফাজাজয 'লক কলযজর লক য়' ভাককা লকছ ুফই 

এজফয যফযাকাযী। অললিত লকছু ভানুল এগুজরাজক রারন কজয। তাই এ ফযাাজয জচতন ওয়া জরুযী। ভানুজলয ভাজঝ 

জচতনতা ৃলিয উজেজয লনজে ভাজজ প্রচলরত লকছ ুকুংস্কায তুজর ধযা র:  

 ১) দছাট ফাচ্চাজদয দাঁত ড়জর ইঁদুজযয গজতক দাঁত দপরজত ফরা য়, দাঁত দপরায ভয় ফরজত লখাজনা য়, ‚ইঁদুয বাই, ইঁদুয বাই, 

দতায লচকন দাঁত টা দদ, আভায দভাটা দাঁত টা দন।‛  

 ২) দুজজন ঘজয ফজ দকাথাও কথা ফরজত রাগজর ঠাৎ লটকলটলকয আওয়াজ শুনা মায়, তখন একজন অনযজনজক ফজর উজঠ ‚দদাস্ত 

দতায কথা তয, কাযণ দদখছ না, লটকলটলক লঠক লঠক ফজরজছ।‛  

 ৩) ফন্ধ ুভজর কজয়কজন ফজ গল্প-গুজফ কযজছ, তখন তাজদয ভজধয দকউ উলিত না জর তায ম্পজকক লজজ্ঞাা ফাদ জত থাজক, 

এভতাফিায় দ উলিত জর, দকউ দকউ ফজর উজঠ ‚দদাস্ত দতায ায়াত আজছ।‛ কাযণ একটু আজগই দতায কথা ফরলছরাভ।  

 ৪) আভাজদয ভাজজ ালখ ডাকজর ফরা য় ‚ইলি কুটুভ আজফ‛। কাযণ ভাজজ প্রচলরত আজছ এক প্রকায ালখ নালক আজছ মায 

নাভ ‘ইলিকুটুভ ালখ তাই এ ালখ ডাকজর ভানুল ফজর ইলিকুটুভ (আত্মীয়) আজফ।  

 ৫) দকান ফযলি ফালড় জত ফালয জর মলদ তায াভজন খালর কর জড় মায় ফা দকউ খালর কর লনজয় তায াভজন লদজয় অলতক্রভ 

কজয তখন দ মাত্রা ফন্ধ কজয দদয়, ফজর আভায মাত্রা আজ শুব জফ না।  

 ৬) খানায য মলদ দকউ গা দভাচড় দদয়, তজফ ফরা য় খানা না লক কুকুজযয দজট চজর মায়।  

 ৭) ফরা য়, দকউ ঘয দথজক দফয জর লছন লদজক লপজয তাকাজনা লনজলধ। তাজত নালক মাত্রা বঙ্গ য় ফা অশুব য়।  

 ৮) খানায ভয় মলদ কাজযা দঢকুয আজ ফা ভাথায তারুজত উজঠ মায়, তখন একজন আজযকজনজক ফজর, দদাস্ত দতাজক দমন দকউ 

স্মযণ কযজছ ফা ফরা য় দতাজক গালর লদজে। 

 ৯) ফৃলিয ভয় দযাদ দদখা লদজর ফরা য় লয়াজরয লফজয়।  

 ১০) বাই-দফান লভজর ভুযগী জজফ কযা মাজফ না।  

 ১১) ঘজযয ভয়রা ালন যাজত ফাইজয দপরা মাজফ না।  

 ১২) ঘয দথজক দকান উজেজয দফয ওয়ায য দছন দথজক ডাক লদজর মাত্রা অশুব জফ।  

 ১৩) ফযাঙ ডাকজর ফৃলি জফ।  

 ১৪) কুযআন ভাজীদ াত দথজক জড় দগজর আড়াই দকলজ চার লদজত জফ।  

 ১৫) যীিা লদজত মাওয়ায ূজফক লডভ খাওয়া মাজফ না। তাজর যীিায় লডভ (দগাল্লা) াজফ।  

 ১৬) ভুযগীয ভাথা দখজর ভা-ফাফায ভৃতুয দদখজফ না।  



 ১৭) দজাড়া করা দখজর দজাড়া ন্তান জন্ম লনজফ।  

১৮) ঘজযয লবতজয প্রজফ কৃত দযাজদ অজধকক যীয দযজখ ফা মাজফ না। (অথকাৎ যীজযয লকছ ুঅং দযৌজে আয লকছু অং ফালজয) 

তাজর জ্বয জফ।  

১৯) যাজত ফাঁ কাটা মাজফ না।  

 ২০) যাজত গাজছয াতা লছঁড়া মাজফ না।  

 ২১) ঘয দথজক দফয জয় লফধফা নাযী দচাজখ ড়জর মাত্রা অশুব জফ।  

 ২২) ঘজযয দচৌকাজঠ ফা মাজফ না।  

 ২৩) ভলরাজদয ভালক অফিায় ফুজ কাড় লযধান কযজত জফ। তায াজতয লকছ ুখাওয়া মাজফ না।  

 ২৪) লফধফা নাযীজক াদা কাড় লযধান কযজত জফ।  

 ২৫) বাঙ্গা আয়না লদজয় দচাযা দদখা মাজফ না। তাজত দচযা নি জয় মাজফ।  

 ২৬) ডান াজতয তারু চুরকাজর টাকা আজফ। আয ফাভ াজতয তারু চুরকাজর লফদ আজফ।  

 ২৭) নতুন কাড় লযধান কযায ূজফক আগুজন দছক লদজয় ড়জত জফ।  

 ২৮) নতুন কাড় লযধান কযায য লছজন তাকাইজত নাই।  

 ২৯) দচাজখ দকান দগাটা জর দছাট ফাচ্চাজদয নুনু রাগাইজর ুি জয় মাজফ।  

 ৩০) আলশ্বন ভাজ নাযী লফধফা জর আয দকান লদন লফফা জফ না।  

 ৩১) ঔলধ খাওয়ায ভয় ‘লফলভল্লা ফরজর’ দযাগ দফজড় মাজফ।  

 ৩২) যাজতয দফরা কাউজক ুই-ূতা লদজত নাই।  

 ৩৩) দগলি ও গাভছা লছঁজড় দগজর দরাই কযজত নাই।  

 ৩৪) খালর ঘজয ন্ধযায ভয় ফালত লদজত য়। না জর ঘজয লফদ আজ।  

 ৩৫) দগাছজরয য যীজয দতর ভাখায ূজফক দকান লকছ ুদখজত দনই।  

 ৩৬) ভলরায দজট ফাচ্চা থাকজর লকছু কাটা-কালট  ফা জজফ কযা মাজফ না।  

 ৩৭) ালতজরয ভজধয খানা থাকা অফিায় তা দখজর দট ফড় জয় মাজফ।  

 ৩৮) লফড়ার ভাযজর আড়াই দকলজ রফণ লদজত জফ।  

 ৩৯) দছাট ফাচ্চাজদয াজত দরাা লযধান কযাজত জফ।  

 ৪০) রুভার, ছাতা, াত ঘলড় ইতযালদ কাউজক ধায স্বরূ দদয়া মাজফ না।  

 ৪১) দাচঁট দখজয় জড় দগজর বাজগয দুজবকাগ আজছ।  



 ৪২) াত দথজক দেট জড় দগজর দভভান আজফ।  

 ৪৩) নতুন স্ত্রী দকান বার কাজ কযজর শুব রিণ।  

 ৪৪) নতুন স্ত্রীজক নযভ িাজন ফজত লদজর দভজাজ নযভ থাকজফ।  

 ৪৫) কাচা ভলযচ াজত লদজত নাই।  

 ৪৬) লতন যাস্তায দভাজড় ফজত নাই।  

 ৪৭) যাজত নখ, চুর  ইতযালদ কাটজত নাই।  

 ৪৮) কাক ডাকজর লফদ আজফ।  

 ৪৯) শুঁকুন ডাকজর ভানুল ভাযা মাজফ।  

 ৫০) দঁচা ডাকজর লফদ আজফ।  

 ৫১) লতনজন একই াজথ চরা মাজফ না।  

 ৫২) নতুন স্ত্রীজক দুরা বাই দকাজর কজয ঘজয আনজত জফ।  

 ৫৩) একজন অনয জজনয ভাথায় টাক দখজর লিতীয় ফায টাক লদজত জফ, একফায টাক খাওয়া মাজফ না। নতুফা ভাথায় ফযথা জফ।  

 ৫৪) বাত দেজট দনওয়ায ভয় একফায লনজত নাই।  

 ৫৫) নতুন জাভাই ফাজায না কযা মকন্ত একই খানা খাওয়াজত জফ।  

 ৫৬) নতুন স্ত্রীজক স্বাভীয ফালড়জত প্রথভ মকাজয় আড়াই লদন অফিান কযজত জফ।  

 ৫৭) ালতজরয ভজধয খানা দখজর দভজয় ন্তান জন্ম লনজফ।  

 ৫৮) দাড়া খানা দখজর াতায লখজফ।  

 ৫৯) লড়া ফা জর দাকা দখজর াতায লখজফ।  

 ৬০) দাঁত উঠজত লফরম্ব জর াত ঘজযয চাউর উলঠজয় তা াক কজয কাকজক খাওয়াজত জফ এফং লনজজজকও দখজত জফ।  

 ৬১) কার দফটা ঘুভ দথজক উজঠই ঘয ঝাড়“ দদয়ায ূজফক কাউজক দকান লকছ ুদদয়া মাজফ না।  

 ৬২) যাজতয দফরা দকান লকছ ুদরন-দদন কযা মাজফ না।  

 ৬৩) কার দফরা দদাকান খুজর মাত্রা (নগদ লফলক্র) না কজয কাউজক ফাকী দদয়া মাজফ না। তাজর াযা লদন ফাকীই মাজফ।  

 ৬৪) দাঁড়ী-াল্লা, ভাায লজলন াজয় রাগজর ফা াত দথজক লনজচ জড় দগজর ারাভ কযজত জফ, না জর রক্ষ্মী চজর মাজফ।  

 ৬৫) শুকজযয নাভ ভুজখ লনজর ৪০লদন ভুখ নাাক থাজক।  

 ৬৬) যাজতয দফরা কাউজক চুন ধায লদজর চুন না ফজর ধই ফরজত য়।  

 ৬৭) ফালড় দথজক দফয জর যাস্তায় মলদ দাচঁট দখজয় জড় মায় তাজর মাত্রা অশুব জফ।  



 ৬৮) দকান পজরয জলভজত ফা পর গাজছ মাজত নময না রাজগ দ জনয ভালটয ালতর াদা-কাজরা যং কজয ঝুলরজয় যাখজত জফ।  

 ৬৯) লফনা ওমুজত ফড় ীয (!!) আফদুর কাজদয লজরানীয নাভ লনজর আড়াইটা ভ জড় মাজফ।  

 ৭০) নখ চুর দকজট ভালটজত দাপন কযজত জফ, দকননা ফরা য় লকয়াভজতয লদন এগুজরা খঁুজজ দফয কযজত জফ।  

 ৭২) ভলরাগণ াজত ফারা ফা চুলড় না ড়জর স্বাভীয অভঙ্গর জফ।  

 ৭৩) স্ত্রীগণ তাজদয নাজক নাক পুর না যাখজর স্বাভীয দফঁজচ না থাকায প্রভাণ।  

 ৭৪) দা, কালচ ফা ছুলয লডলঙ্গজয় দগজর াত-া দকজট মাজফ।  

 ৭৫) গরায় কাটা লফঁধজর লফড়াজরয া ধজয ভা চাইজত জফ।  

 ৭৬) দফচা দকনায ভয় দজাড় ংখযা যাখা মাজফ না। দমভন, এক রি টাকা জর তদিজর এক রি এক টাকা লদজত জফ। দমভন, 

দদন দভায (কাফীন) এয ভয় কজয থাজক, একরি এক টাকা ধামক কযা য়।  

 ৭৭) দদাকাজনয প্রথভ কাস্টভয দপযত লদজত নাই।  

লপ্রয় বাই ও ফন্ধগুণ, ভাজজ ছলড়জয়-লছলটজয় থাকা অংখয কুংস্কায দথজক এখাজন কজয়কলট ভাত্র উজল্লখ কজযলছ। আনাজদয লনকট 

মলদ লকছু থাজক তজফ ভন্তজফয ঘজয ংদমাগ কযায জনয লফজলবাজফ অনজুযাধ কযলছ। জামাকুভুল্লাহু খাইযান। 
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