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Abstract:  This study has been undertaken to investigate the language and literature of the Shershabadia community, 
a backward class, residing in the adjoining districts of West Bengal, Bihar and Jharkhand. Their language is known as 
Shershabadia. This paper focusses briefly on their identity, their originary land, their language and literature. 
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ভূদমকা: শেরোবাদিয়া পদরচয়: 

িোঙেো, সিহোর ও ঝোড়খসেি়়়়  একটট অন্যতম িন্সগোষ্ঠী ‘শেরেোিোসদেো’। এসদর মুসখর ভোষোর ন্োমও শেরেোিোসদেো। ‘শেরেোিোসদেো’ 

তথো ‘শেরেোিোদী’ ন্োসমর উৎি শে স্থোন্িোচক েব্দ ‘শেরেোিোদ’ শি কথোটট িসেসেন্ জি. ই. েযোম্বর্ণ ্ (১৯১৮, প.ৃ ২৪)১ এিং এম. ও. 

কোট্োর (১৯৩৮, প.ৃ ৪৫)২। ‘শেরেোিোদ’ েব্দরূপটট সিটটে েুসগর; এর মঘুে েুসগ উসেসখত েব্দমূে হসেো িরিোিোদ ( / 

Sarsabd/ सरसाबाद) েোর উসেখ রসেসে িম্রোট আকিসরর প্রধোন্ মন্ত্রী আিুে েিসের শেখো আঈন্ী আকিরী গ্রসে৩ তথো িম্রোট 

িোহোঙ্গীসরর িমে আেোউজিন্ ইস্পোহোন্ী ওরসে সমিো্ ন্োথোন্ রসচত পোেী ইসতহোি গ্রে িোহোসরস্তোন্-ই-গোেিী-এর মসধয৪। ‘িরিোিোদ’ 

স্থোন্ন্োসম ‘-ইেো’ প্রতযে েুক্ত ক’শর গটিত েব্দ ‘িরিোিোসদেো’ (> িরিোিোইদো > িরিোিযোদযো) িোসতিোচক ন্োম রূসপ এখসন্ো প্রচসেত 

রসেসে মুসেদ্োিোসদর ভগিোন্সগোেো এিং েোেসগোেো ব্লক তথো থোন্ো এেোকোঞ্চসে।৫ িুতরোং ‘শেরেোিোসদেো’ ন্োসমরও আসদরূপ শে 

‘িরিোিোসদেো’ শিটট িেোর অসপক্ষো রোসখন্ো।৬-৭  

শেরোবাদিয়াদির আদি আবাসভূদম: 

আঈন্ী আকিোরী গ্রে শথসক িোন্সত পোরো েোে শে আকির িঙ্গপ্রসদেসক শে ১৯টট িরকোসর ভোগ কসরসেসেন্ তোর একটট 

হসেো িন্নোতোিোদ (েখসন্ৌসত) িরকোর।৮-৯ এই িরকোর শে েেটট ‘িোওেোর’ (সিভোগ/Circle/Division)-এ সিভক্ত সেে শিগুসের মসধয 

‘িোওেোর-ই-িরিোিোদ’ িো িরিোিোদ সিভোগ (Division) সেে িি শচসে িড়। এর অন্তভূক্্ত সেে শমোট দেটট মহোে (Subdivision)।১০-

১১ িন্ িীমি এিং ইরেোন্ হোসিসির স্থোন্ সন্র্ে্ অন্ুিোসর িোওেোর-ই-িরিোিোসদর ১০টট মহোসের শভৌগসেক অিস্থোন্ (িীমি প.ৃ ১১৩-

১৪; হোসিি প.ৃ ৪৩)১২-১৩ সেে এই রকম:  [১. ও ২.] মাদিকপুর এিং িাদত্ন্দা েোর িতম্োন্ অিস্থোন্ মোেদো শিেোর িি শচসে উত্তসর 

অিসস্থত অথ ্োৎ কমসিসে হসরিন্দ্রপুর-১ এিং চো াঁচে-১ ব্লক; [৩.] শগৌড়িণ্ড েোর মুে স্থোন্ িতম্োসন্ মোেদো শিেোর চো াঁচে-২ িো 

মোেতীপুর ব্লসক অিসস্থত; [৪.] দিযরপুর িো সখসদরপুর েোর অিস্থোন্ িতম্োসন্ হসরিন্দ্রপরু-২ ন্ং ব্লসক রসেসে; [৫.] আকবরপুর েো 

িতম্োন্ মোেদো শিেোর চো াঁচে-২ ও রতুেো-১ ব্লসকর অংে িহ পজিসম গঙ্গো ন্দীর পোে িরোির সিিণতৃত অথ ্োৎ সিহোর-ঝোড়খসের 

পূসর্ে্ো-িোসহিগঞ্জ শিেোদ্বসের িীমো পেন্্ত;  [৬.] গাঢ়ী (গারিী): গঙ্গোর দসক্ষসন্ িতম্োসন্ ঝোড়খে রোসিযর িোসহিগঞ্জ শিেোর 

অন্তভূক্্ত শেখোসন্ শতসেেোগড়ী দগূ ্ িো শকেো রসেসে ও েো িঙ্গপ্রসদসের প্রসিেদ্বোর সহসিসি িযিহোর কসরসেসেন্ িখসতেোর খেিী, 

শেরেোহ, মোন্সিংহ িকসেই েখসন্ৌসত-শগৌড়-পোর্ণডুেোসক কব্জো করোর িন্য; [৭.] মাকরাইি: িতম্োসন্ কমসিসে মোেদহ শিেোর 

রোতুেো-২ ন্ং ব্লক; [৮.] শকাত্ওয়ালী: মোকরোইসন্র দসক্ষসর্ অিসস্থত িতম্োসন্ ইংসেেিোিোর ব্লসকর মসধয েো মোেদসহর রূপকোর এ. 

সি. এ. গসর্ খোন্ শচৌধুরীসদর িসমদোরী এসেট খযোত; [৯.] সরসাবাি মিাল েো ন্িোিী-সিটটে েুসগ কোেক্রসম শেরেোিোদ পরগর্ো রূসপ 

পসরগসর্ত হে তথো শগৌড় এর অন্তভুক্্ত হে এিং এর একোংে মুসেদ্োিোসদও সেে; এিং [১০.] পারদিয়ার েো অসিভক্ত কোসেেোচক 

থোন্োর অন্তভূক্্ত সেে তথো সিটটে েুসগ শেরেোিোদ পরগর্োর অন্তভুক্্ত হসে েোে।  

ইরেোন্ হোসিসির পোিকৃত ‘Sarasabad’ (‘ি-রিোিোদ’) ন্োম-িোন্োন্টট১৪ েসথষ্ট তোৎপেপ্ূর্ ্ এিং অথি্োহী। েব্দটটর 

িসিসিসেদ করসে হে “িরি + আিোদ = িরিোিোদ”।১৫ ‘িরি’ মোসন্ রিপূর্ ্ িো িেপূর্।্ ‘িরিিোন্’ (িরস্বোন্) মোসন্ িসরোির, ন্দ  

এিং িোগর ।১৬ আিোর একই কোরসর্ ‘িরিিতী’ (িরস্বতী) েসব্দর একটট অথ ্ ন্দী।১৭ পুকুর, শডোিো, খোেসিে, ন্দী-ন্োেো ইতযোসদ 

‘িরি’-এর অন্তভূক্্ত। মুঘেোমসের িোওেোর-ই-িরিোিোদ গঙ্গো-েুেহোর-পোগেো-ভোগীরথী-পদ্মো দ্বোরো এিং তোসদর েোখো-প্রেোখোগুসে 

দ্বোরো সিসধৌত ও রিপূর্।্ শিই কোরসর্ এই অঞ্চসের মোটট উির্।  এই িরি আিোদ-ভূসম িঝুোসতই িম্ভিত মূে িোেগোটটর ন্োম হসে 

ওসি ‘িরিোিোদ’।১৮   
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শেরোবাদিয়া একটি দমশ্র জিজাদত্: প্রধাি শগাষ্ঠী সমূি:  

শেরেোিোসদেো ভোষোভোষী কৃষক িম্প্রদোে একটট সমশ্র িন্িোসত। মুসেদ্োিোসদ এসদর সতন্টট প্রধোন্ শগোষ্ঠী হসেো িরিোিোসদেো 

(িরিোিোইদো), েুেিোসড়েো (েুেিোইড়ো) এিং শপাঁচী।১৯ মোেদোর শেরেোিোসদেোসদর অন্যতম শগোষ্ঠী িোসদেো ও শপাঁচী েোড়োও অসিভক্ত 

কোসেেোচসকর িিন্ী-শিোেোহ শগোষ্ঠীদটুটসকও এসদর অন্তভূক্্ত কসরসেন্ শকউ শকউ; শেমন্ িুিোপুসরর িন্সগোষ্ঠীসক অসেোক সমত্র 

শেরেোিোসদেো িসেসেন্: “… the heart of the silk-producing and weaving area of Kaliachak. Sujapur, the name of the village, 

was prosperous and the home of the Shershabadiyas…” (Asok Mitra প.ৃ ৪) ।২০  

মুিসেম শেরেোিোসদেোগসর্র সিংহভোসগর পিূপ্ুরুষগর্ এসদেীে সহন্দ ুও শিৌদ্ধ সেসেন্। এসক্ষসত্র মধযেসুগ িসহরোগত েোেখ 

(পীর-মুিোসেগ) ও িসর্কগসর্র একটো সমেন্োসর ভূসমকো সেে।২১-২২ আিোর শেরেোিোসদেোসদর একোংসের পিূপ্ুরুষগর্ শগৌড়-পোেেোর 

সিসভন্ন আমসের েোিককূে, তোসদর আমেো ও সিন্য-িোমন্তসদর িংেিগর্ েোরো রোিক্ষমতো হোরোসন্োর পর কোেক্রসম স্থোন্ীে 

িন্সরোসত সমসে শগসেন্; এই ইসঙ্গত পোই সিটটে শেখক উইসেেম হোন্টোসরর শেখোে।২৩ এমন্ সক মঘুে আমসে২৪ এিং ন্িোিী 

আমসে২৫ িহু সিন্য চোষোিোদসক সন্সিসদর শপেো সহসিসি শিসে সন্সে িরিোিোসদর মোটটর মোন্ুষ হসে শথসক শগসেন্, শিই ইসতহোি-

ঈসঙ্গত আমরো পোই। 

শগৌড়াঞ্চদলর প্রধাি ভাষা শেরোবাদিয়া: 

উত্তর রোঢ়/িোগসর এিং িসরন্দ্র – এই দুই শভৌগসেক অঞ্চসের েুক্তোঞ্চসে শেসহতু িরিোিোদ িোওেোর তথো শেরেোিোদ পরগর্ো, 

শিইসহতু শেরেোিোসদেো ভোষো রোঢ়ী ও িসরন্দ্রী আঞ্চসেক ভোষোদ্বসের মসধয িংসেোগ স্থোপন্ কসর। এমন্সক শেরেোিোসদেো ভোষোঞ্চসের 

উত্তসর কোমতোপুরী, পজিসম সমসথেী এিং দসক্ষর্-পজিসম ঝোড়খেী ভোষোঞ্চে িমূহ থোকোে এই ভোষোগুসেোর িসঙ্গও শেরেোিোসদেো 

ভোষোর সন্সিড় শেোগ রসেসে।  

ভোষোসিদ প্রভোত রঞ্জন্ িরকোর িোংেো ভোষো-আঞ্চেসক শমোট ১২টট ভোসগ ভোগ কসরসেন্ এিং ৫ম ন্ম্বসর শেরেোিোসদেো ভোষোর 

আসেোচন্োে িসেন্:  

Shershabadia or Maldaiya or Jangipuri Bengali: Most parts of Murshidabad District, the Pakuŕ and Rajmahal 
subdivisions of Santal Pargana, Maldah District, Barsoi, the Ajmangar area and some eastern areas of Katihar 
District, West Dinajpur’s Dalkola, and Rajshahi District’s Nawabganj subdivision. This dialect has a very 

beautiful pronunciation and a unique intonation or manner of speaking. ২৬             

[“Language and Dialect – 1” (Discourse 7), 31 July 1983, Kolkata].  

এই আসেোচন্োে সতসন্ শেরেোিোসদেো ভোষোর উচ্চোরর্সক খিু িুন্দর (a very beautiful pronunciation) িসেসেন্ এিং এর কথন্-

ভসঙ্গ ও স্বরটোন্সক এসকিোসর আেোদো (unique) িসেসেন্।  

এম. ও. কোট্োর শেরেোিোসদেোগর্সক প্রকৃত িোঙোেী (Bengalis proper) িেসত ন্োরোি; এই ভোষোে সহন্দী প্রভোি এিং এর 

িোতযসন্ত্রর কথোই িেসেন্:  

The Shersabadiyas have an intonation peculiar to themselves, the voice rising to a high pitch at the end of the 

sentence. This peculiarity is an unfailing source of satire at Gambhira and Alkap performance.  (পষৃ্ঠো ৪৬)২৭ 

শেরেোিোসদেো ভোষোর শেোকিোসহতয শিে িমদৃ্ধ; গম্ভীরো ও আেকোপ এই ভোষোর অন্যতম শেোকন্োটয। িেো িোহুেয, মোেদো 

এিং মুসেদ্োিোসদ এই অঞ্চসের শিসেরভোগ সহন্দ-ুমুিসেম উভসেরই প্রধোন্ ভোষো শেরেোিোসদেো েোসক স্বোধীসন্োত্তর কোসে মোেদোইেো 

তথো িঙ্গীপুরী িেো হসে থোসক এেোকো শভসদ। শেরেোিোসদেো মুিসেমসদর ভোষো ও িংসৃ্কসতসত গম্ভীরো, আেকোপ, গীদ, সিসেসত হেুদ-

অন্ুষ্ঠোন্ ও পোন্-িুপোসরর িযিহোর ইতযোসদ সহন্দ ুঘরোন্োর উপোদোন্ প্রমোর্ কসরসে এরো েত েত িের ধসর শগৌড়িসঙ্গ রসেসে এিং এসদর 

পূিি্গর্ শিসেরভোগই ধম ্োন্তসরত।  

শেরোবাদিয়া সমাজ সংসৃ্কদত্ ও ভাষা দবষদয় গ্রন্থাবলী: 

১৯০১ িোে হসত সিসভন্ন িরকোরী শিন্সোি সরসপোসট্, সডসিক্ট শগসিটীেোসর এিং শিসটসেন্ট-িোসভ ্সরসপোসট্ শেরেোিোসদেো 

িম্পসক ্ সিসভন্ন তথয পোওেো শগসেও িোসিক্ভোসি শেরেোিোসদেো সিষসের প্রথম গসিষর্োমূেক গ্রে আিদুি িোমোসদর 

শেরেোিোসদেোসদর কথোসেখয (১৯৮৭)। শেরেোিোসদেো শেোকিোসহসতযর েসে (ধো াঁধো), শেোকেড়ো, শকিণিো, শখেোর েড়ো, শমসেসদর গীদ 

ইতযোসদ িংগ্রহ ও প্রকোে কসরসেন্ সতসন্ তো াঁর সিসভন্ন শেখোে।৪২ 

 পরিতী গসিষর্ো গ্রে প্রসেির মীর শরিোউে কসরসমর শেরেোিোসদেো িম্প্রদোসের ভোষো ও িংসৃ্কসত (১৯৯৯)।৪৩  ন্ুরুে  

হোিোসন্র  শেরেোিোসদেো  মুিসেম  িমোি  িংসৃ্কসত  ও  ভোষো  (২০১৮) ন্তুন্ একটট িংসেোিন্।৪৪ আিদেু অহোসির শেরেোিোদ  ও   

শেরেোিোসদেো: একটট িন্িোসতর ইসতহি সন্ম ্োন্  (২০২১)৪৫ গ্রেটট শেরেোিোসদেো ইসতহোসির তথযিূত্র িমূসহর একটট 

িমোসেোচন্োমূেক চূেসচরো সিসেষর্ (Historiography of the Shershabadia)। ন্ুরে হোিোসন্র েিো-আরসির শপ্রসমর গীদ (২০১৬) 

হে শেরেোিোসদেো িমোসি প্রচসেত শমসেসদর গীত িংগ্রহ। শেরেোিোসদেো ‘গীদ’ (শমসেসদর গীত)-এর উপর একটট ন্তুন্ গুরুত্বপূর্ ্ 

আসেোচন্ো গ্রে হে মহ. ইিোসহসমর শগৌড়িসঙ্গর শমসেসে গীত: িহুসকৌসর্ক পোি (২০২২)। 

১৯৭০-এর দেসক সিসভন্ন পজত্রকোে প্রথম শেরেোিোসদেো কসি আিদুি িোমোসদর কসিতো শিসরোে। মোেদহ হসত প্রকোসেত 

প্রথম শেরেোিোসদেো সিষেক পজত্রকো িোসদেো িোতো্ তো াঁরই িম্পোদন্োে আত্মপ্রকোে কসর ১৯৮৯ িোসে। সদ্বতীে শেরেোিোসদেো পজত্রকো 

আব্দেু অহোি িম্পোসদত ও মোেদহ হসত প্রকোসেত শেরেোিোসদেো িোসহতয-িংসৃ্কসত সিষেক পূর্ম্োত্রোর সদ্বমোসিক পজত্রকো শেরেোিোসদর 

কোগচ েোত্রো শুরু কসর ২০২০-এর েরৎ িংখযো (আগষ্ট-শিসেম্বর) সদসে।  
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মোেদহ হসত প্রকোসেত পূসি ্োসেসখত আিদিু িোমোসদর শেরেোিোসদেো ষোণ্মোসিকো কোেোন্ুপোসত তৃতীে শেরেোিোসদেো পজত্রকো 

েো ২০২১-এর িোন্ুেোসরসত শিসরোে। চতুথ ্ শেরেোিোসদেো ষোণ্মোসিক পজত্রকো পাঁহোত ২০২১ িোসের িোন্ুেোসরসত আত্মপ্রকোে কসর 

হোিোন্ আসে এিং মহ. শমোিোরে শহোসিসন্র িম্পোদন্োে, ইিেোমপুর (উত্তর সদন্োিপুর) হসত।  

শেরোবাদিয়া সাদিত্য ত্থা কাবযগ্রন্থ: 

শেরেোিোসদেো কৃষক িম্প্রদোে েুগেুগ ধসর সপসেসে রসেসে। গ্রোমগসঞ্জর কসিগর্ এই গ্রোময ভোষোে কোিযচচ্ো কসর থোকসেও 

শিগুসেো মসুিত হেসন্ িো িংরসক্ষত হেসন্। শেটুকু মসন্ হে, ১৯৮০-এর দেসক এই ভোষোর প্রথম মুসিত কোিয সহসিসি স্বীকৃত 

মোেদসহর গসিষক ও িোসহসতযক আিদুি িোমোসদর শকসন্ সকসগোসন্।  মোেদসহর কসি উৎপে দোি এই ভোষোে সতন্টট কোিয প্রকোে 

কসরসেন্ – মোেদো শিেোর শেোক হোমরো (২০১১), এ শকমন্ মোন্সিকতো  (২০১৫) এিং চযোতন্ করো গো াঁইেো েড়ো (২০১৮)।  িতম্োসন্ 

সেসেগুসড় সন্িোিী কসি ন্ুরুে হোিোসন্র সচকোি কোিযটট শিসরসেসে ২০১৫ িোসে। ইিন্ েোেন্োি (ওরসে আিদেু অহোি)-এর 

শেরেোিোসদেো কোিয কোসের কসিতযোর শপোষোেু (২০২১)। আসরো সতন্টট কোিযগ্রে হ’শেো েথোক্রসম আিদুি িোমোসদর শক ধোন্ িোহোসন্ 

কুন্ িোহোসন্ (২০২১), মহ. মোিহোরুে আসিসদসন্র শষোসেোেোন্ো শেরেোিোসদেো (২০২২) ও িোজিরুজিন্ আহসমসদর হো াঁরসঘ কসিতযো 

(২০২২)। মহ. আকমোে শহোসিসন্র কোিয হোমরো কোসেেোচসকর শেোক (২০২২) একটট ন্তুন্ িংসেোিন্।  

পসরসেসষ িেো েোে, মধযেূসগর িোংেোর রোিধোন্ী শগৌড় শেসহতু এই এেোকোর শকসন্দ্র সেে, শিইসহতু মধয েুসগ স্বীকৃত 

শগৌড়ীে ভোষোর মে ্োদো এই ভোষোটটর মসধয থোকো অস্বোভোসিক ন্ে। পরিতীসত িোংেোর রোিধোন্ী দসক্ষর্ িসঙ্গ স্থোন্োন্তসরত হসে 

দসক্ষর্িসঙ্গর উপভোষো প্রসমত (েযোেোড)্ িোংেোর মে ্োদো পোে আর শগৌড়োঞ্চসের ভোষো উসপসক্ষত হসে পসড়। শিই উসপক্ষোসক অগ্রোহয 

কসর শেরেোিোসদেো ভোষো ও িোসহতযসক প্রসতষ্ঠোর এক আসন্দোেন্ শুরু কসরসে িতম্োন্ প্রিন্ম। 
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