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 শেরোবাদিয়া ও বাদিয়া িটুি দিন্ন জনজাদি 
 

ড. মহ. আবিলু অহাব 

এসিোসিসেট প্রসেির,  

ইংসরজি সিভোগ, িোমিী কসেি, মোেদহ, পজিমিঙ্গ, ভোরত 

 
Abstract:  This study has been undertaken to investigate the socio-linguistic differences between the two communities 
namely the Shershabadia and the Badia living in Bengal. The author has attempts this by textual analysis of the 
Statistical Account and Census Reports of the Government of British India as well as some other literary texts and 
articles on the subject. It has been shown in this article that these two communities are socio-culturally as well as 
linguistically two different communities, though some authors have mistakenly thought them as the identical and same. 
 

Index Terms – Shershabadia (শেরোবাদিয়া), Badia (বাদিয়া), Language (িাষা), Song (গান), tthet (শেি), Snake-

Charmers (শবদি) 

 ‘বাদিয়া’ কথািা ‘শেরোবাদিয়া’র সংদিপ্ত রূপ নয় 

শেরেোিোসদেোসদর শকোথোও শকোথোও, সিসেষত পজিমিসঙ্গর মোেদহ শিেোে, সিকৃতভোসি িোসদেো িেো হে। এ িযোপোসর ভোষোসিদ ড. 

মুহোম্মদ েহীদলু্লোহ িম্পোসদত িোংেোসদসের আঞ্চসেক ভোষোর অসভধোন (১৯৬৫, অখণ্ড িংস্করণ) িই-এ রোিেোহী এেোকোে প্রচসেত 

একটো আঞ্চসেক েব্দ আেোদো িোনোসন শেখো আসে শিটো হসেো ‘িোসদেযো’ যোর অথ থ সতসন সেসখসেন: “শেরেোহিোদ পরগণোর অসধিোিী” 

এিং এই েসব্দর উৎি হসেো ‘িোসদেো’: -- “িোসদেযো < িোসদেো” (পষৃ্ঠো ৭৫২)।১ পরগণোর নোম ভূে িোনোসন শেখো আসে, আিসে িোনোন 

হসেো শেরেোিোদ (শেরেো+আিোদ) তথো শেরেোিোদ (শেরেোহ+আিোদ) যো সিটটেরো ইংসরজিসত সেসখসেন যসদও মুঘে যুসগ পোসি থ 

হরসে এটট সেে িরিোিোদ (িরি+আিোদ)। এখোসন িরিোিোদ িোওেোর (Division/Circle) তথো শেরেোিোদ পরগণোর মোনুষ ও ভোষোসক 

শেরেোিোসদেো িেো হে। যো শহোক, ড. মুহোম্মদ েহীদলু্লোহ িম্পোসদত অসভধোন শথসক এটো স্পষ্ট শয শেরেোিোসদেো েব্দ শথসক ‘িোসদেো’ 

কথোটো আসিসন। ‘িোসদেো’ শথসক ‘িোসদেযো’ েব্দটট এসিসে এিং এটট একটট স্বোধীন েব্দ। 

এটট িুঝসত অিুসিধো হসি নো যসদ ‘িোসদেো’ েসব্দর অথ থ িটিকভোসি িোনোর শচষ্টো কসর। ‘িোসদেো’ েব্দটট মূেত আরিী যো 

যোযোির তথো গো াঁইেো অসথ থ িযিহৃত। আরিী ভোষোে ‘িোসদেো’ [Bādiya: بادية] েসব্দর শয কেটো অথ থ হে, তোর এক অথ থ যোযোিোর  

(nomads/gypsy) তথো শিদুইন ( bedouins)। িুঝোর িনয আরিী অসভধোন গ্রন্থ শথসক ‘িোসদেো’ েসব্দর িিগুসেো অথ থ সেসখ সদেোম: 

“desert, semidesert, steppe; peasantry; nomads, Bedouins” [মরুভূসম, আংসেক মরু অঞ্চে, প্রোন্তর; শদহোতী িো গো াঁইেো মোনুষ; 

যোযোির, শিদুইন] ।২ 

প্রথম আিমশুমারী: বাদিয়া (Badia) একটি দহন্দ ুজনজাদি 

W. W. Hunter িোসে েণ্ডন শথসক প্রকোসেত তো াঁর শেখো A Statistical Account of Bengal (Vol. 7; ১৮৭৬) গ্রন্থটটসত 

মোেদহ, রংপুর এিং সদনোিপরু  শিেোগুসের  খুাঁটটনোটট  তথয  শপে  করো হসেসে। ভোরতিসষ থ প্রথম  আদমশুমোরী িো িনগণনো হে 

১৮৭২ িোসে। শিই আদমশুমোরীর তথয (data) সিসেষণ কসর উক্ত িই-এর ৪২-৪৬ পষৃ্ঠোে Hunter মোেদসহর শয ৭০ টট সহন্দ ুিোসত 

(Caste)-এর নোম এিং তোসদর িংখযো উসল্লখ করসেন তোর ৬৪ নং  সিসরেোসে ‘িোসদেো’ িনিোসতর উসল্লখ কসর তোসদর িনিংখযো 

মোত্র ১৯৪ শদসখসেসেন এইভোসি “Badia; gipsies; 194”।৩ এখোসন িোসদেো (Badia) িনিোসতসক জিপ্সী িো যোযোির িেো হসেসে। 

পসরর অনুসেসদ হোন্টোর শিেো কোসেক্টসরর সরেোসরন্স উসল্লখ কসর িসেসেন শয মোেদসহর এই ‘িোসদেো’গণ পশুসেকোরী (Predatory) 

নে এিং এরো চসরত্রগতভোসি পূি থিসঙ্গর একই নোসমর (িোসদেো) িনসগোষ্ঠী শথসক আেোদো (হোন্টোর, ৪৬)।৪ ‘িোসদেো’ আর ‘িযোধ’ শয দুটট 

আেোদো িনসগোষ্ঠী শিটোও িসেসেন হোন্টোর; সহন্দ ু িনিোসতিমূসহর ৬৩ নং সিসরেোসে ‘Byadha’ ও তোর অথ থ birdcatchers 

(পোসখসেকোরী) উসল্লখ কসরসেন সতসন (পষৃ্ঠো ৪৬)।৫ িোসদেো আর বিদয (Baidya) শয আেোদো শিটোও সতসন িুজঝসেসেন বিদযসক ৩ নং 

সিসরেোসে উসল্লখ কসর এিং তোর অথ থ সচসকৎিক (physician) কসর (পষৃ্ঠো ৪৩)।৬ আিোর, ‘িোসদেো’ আর ‘শিসদেো’ শয আেোদো িনসগোষ্ঠী 

শিটোও স্পষ্ট কসরসেন সতসন; এই শিসদেো (Bediya) িনসগোষ্ঠীসক সতসন আধোসহন্দ ুআসদিোিী (Semi-Hinduised Aboriginals) সহিোসি 

আখযোসেত কসরসেন এিং তোসদর িংখযো ৪০ উসল্লখ কসরসেন (পষৃ্ঠো ৪২)।৭ 

িেো িোহুেয, উক্ত িোসদেো ও শিসদেো িনিোসত শয সহন্দ ুশিটো িুঝো যোে এই িনয শয W. W. Hunter তৎকোেীন মোেদসহর 

সহন্দ ুিোনিোসত (Hindu Castes) িমূহসক ৭০টট আইসডসন্টটটসত ভোগ কসর তোরই অন্তভভ থক্ত কসরসেন এই িোসদেো িনিোসতসক। 
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এখোন শথসক এটো পসরষ্কোর শয এই িোসদেোসদর িসঙ্গ মুিসেম শেরেোিোসদেোসদর শকোসনো িম্পকথ শনই। হোন্টোর িেসেন নো শয 

এই িোসদেোরো শেরেোিোদ পরগণোর অসধিোিী। হোন্টোসরর এই িইএ শেরেোিোসদেো েব্দটোই পোজে নো। মিোর কথো হসেো শয ১৮৭২ 

িোসের প্রথম আদমশুমোরীসত শেরেোিোসদেোসদর িংখযো মোত্র ১৯৪ িন হসি সক কসর? হোন্টোর ঐ আদমশুমোরী শথসক উসল্লখ কসর 

মোেদসহর মুিসেমসদর িংখযো এইভোসি উসল্লখ কসরসেন: 

১. শিোেোহ: ১৪০;  

২. মুঘে: ১০;  

৩. পোিোন: ১৪৪১;  

৪. িোসেযদ: ২৭১;  

৫. শেখ: ২৯১৭;  

৬. অনযোনয (Unspecified): ৩,০৬,১১১;  

শমোট: ৩,১০,৮৯০ (পষৃ্ঠো ৪৪)।৮ 

এই সচত্র শথসক স্পষ্ট শয, শেরেোিোসদেোগণসক “অনযোনয িো Unspecified” গ্রুসপর (৩,০৬,১১১ িংখযোর) অন্তভভ থক্ত ধরো হসেসে,  

‘িোসদেো’ সহিোসি নে। িুতরোং হোন্টোসরর এই সরেোসরন্স িযিহোর কসর শকউ শেরেোিোসদেোসদর ‘িোসদেো’ িেসত চোইসে শিটট হসি 

ভ্রোসন্তকর। 

‘বাদিয়া’ সাপদুে জনজাদি ও শ্রীকৃষ্ণকীিতন 

শেরেেোসহর িসের প্রোে পঞ্চোে িের আসগ িোপুসে ‘িোসদেো’শদর কথো সেসখসেন িেুই চণ্ডীদোি (িে ১৪০৮ খ্রী.) তো াঁর 

শ্রীকৃষ্ণ-কীতথন কোসিয। এ কোসিয একটো গোসনর মসধয রোধোসক ওর এক িখী িেসে, তভ ই এখোসন িুন্দরী রোধো, (শুখো) কোসির মতন 

শিকোর দপ থ কসরি, আর ঐখোসন [কৃসষ্ণর কোসে] শগসে তভই শযন ‘িোসদেো’র িোপ হসে যোি অথ থোৎ িোপুসের িীসণ শযমন িোপ িসে 

থোসক, শিই রকম তভ ই কৃসষ্ণর িসে নত হসে থোসকি: 

এথো াঁসি িুন্দরী রোধো কর কোি দোপ। 

তথো াঁ শগসোঁ হইসি শযহ্ন িোসদআর িোপ।। (পষৃ্ঠো ১২১)।৯ 

 Camen Brant তো াঁর গ্রন্থ The ‘Bedes’ of Bengal: Establishing an Ethnic Group through Portrayals অসনকটট পুরোসনো, 

মধয ও আধুসনক কোিয, আখযোন, নোটক, গল্প ও উপনযোি সিসেষণ করশ  প্রমোণ করশ সেন শয ‘িোসদেযো’ (Badiya) েব্দটোই পুরোসনো 

আর অনয েব্দগুেো এইভোসি এসিসে িসে মত শদন:  

  “িোসদেযো’ > ‘িোইসদেযো’ > শিসদেযো /শিসদেো /িোইদযো” (২০৫)।১০  

এখোন শথসক আেো কসর স্পষ্ট শয শেরেোিোসদেোরো প্রকৃতপসে িোসদেো নে।  

িেো িোহুেয, শেরেোিোসদেো সিষসে কএকিন গসিষক শেরেোিোসদেো িনিোসত ও ভোষোসক ‘িোসদেো’ েব্দনোসম ভভেভোসি তভ সে 

ধসরসেন যোর েেস্বরূপ ইদোসনং শিে সকেভ  শেখক শেরেোিোসদেোসদরসক িহৃত্তর িোসদেো (Bedes) শগোষ্ঠীর অংে ভোিসেন ও ভভেভোসি 

িইসের পোতোে তভ সে ধরসেন।  

খাৎনাকারী ও খাসীকারী “বাদিয়া”: শেরোবাদিয়া সম্পদকত একটি িুল গদবষণা  

একটট সিসেষ “িোসদেো” আইসডসন্টটট িম্পসকথ একটো তত্ব িো সথওসর হসেো, িোসদেোসদর একটো শপেোর নোসমর িোসথ ‘িোসদেো’ 

কথোটোর শযোগ আসে। ওরো  সেশু-শেসেসদর সেসঙ্গর আগোসের িোেসত চোমেো শকসট ‘িোদ সদসে’ খতনো (circumcision) কসর আর 

গিোসদ পশু ‘পযোরোই’ করোর িমে অণ্ডসকোসষর সিসচ শকসট ‘িোদ সদসে’ িোঞ্ঝো (castration) কসর। এই শপেোে সেসঙ্গর চোমেো ও 

অণ্ডসকোসষর সিসচ শকসট “িোদ শদেো” হে, শিই িনয  এই িনসগোষ্ঠীসক “িোসদেো” িেো হে। ইসতপূূ্সি থ উসল্লখ কসরসে, মুহম্মদ েহীদুল্লোহ 

িম্পোসদত িোংেোসদসের আজঞ্চক ভোষোর অসভধোসন (পষৃ্ঠো ৭৫২) এসদর িম্পসকথ িেো হসেসে: 

“িোসদেো = [রো, রং] -- সি. গরু েোগসের খোিীকোরী, চোমেোর িযিিোেী। [অথ থ প্র.]” ।১১  

এসদর িসঙ্গ শেরেোোিোসদেোসদর শকোসনো শযোগ শনই। 

এই ‘িোসদেো’ নোমক িনসগোষ্ঠীর কথো শেখো আসে আন্তিথোসতক স্তসরর অধযোপক ড. রোমকৃষ্ণ মুখোজিথর শেখো Six Villages 

of Bengal (1958) [পুূ্নমু থদ্রণ: পপুেোর প্রকোেন, শিোম্বোই, ১৯৭১] গসিষণো-গ্রসন্থর ২০৭ পষৃ্ঠোে। ড. মুখোজিথ অসিভক্ত িোঙেোর িগুেো 

শিেোর েেটো গ্রোসমর উপর গসিষণো কসর শদসখসেসেন শয িম্ভ্রোন্ত মুিসেম শগোষ্ঠীরো সকভোসি এই ‘িোসদেো’ মুিসেমসদর শহে দৃটষ্টসত 

শদসখ। ‘িোসদেো’রো শিই যুসগ আট আনো হসত এক টোকো পয থন্ত মিসুর শপত।১২ ড. প্রসিজিৎ শদিিম থন নোসমর এক গসিষক ড. মুখোজিথ 

কতৃথক িসণ থত এই ‘িোসদেো’  িনসগোষ্ঠীসক  শেরেোিোসদেোর  িসঙ্গ  একোকোর  কসর  সদসেসেন তো াঁর সপএচ.সড. সথসিসি। এই সথসিিটট 

হে Socio-Economic Life of Muslim Badias in West Bengal, Ph.D. thesis (2000), Department of Sociology & Social 

Anthropology, University of North Bengal । সতসন এই গসিষণো-গ্রসন্থর ২৫, ১৩৬-৩৭, ২০৬, ও ২১৩ পষৃ্ঠোে শেরেোিোসদেো িম্পসকথ 

কোল্পসনকভোসি সেসখসেন শয এই িনিোসতটটর পুরোসনো ও মূে শপেো খতনো ও পযোরোই করো, পসর িোঙেো-সিহোসরর আেগোন ও নিোসি 

আমসে বিসনযর চোকসর করত আর সিটটে আমসে শিনোর চোকসর হোসরসে চোষোিোদসক সনসিসদর শপেোরুসপ গ্রহণ কসর।১৩   

শেরেোিোসদেোরো সনসিসদর নোম ‘িোসদেো’ রোসখসন। আেপোসের অনয িোসতর মোনুষ তোজেসেযর িোসথ এই নোসম 

শেরেোিোসদেোরোসক ডোসক। আসগ শথসক আথ থিোমোজিকভোসি সপসেসে পেো শেরেোিোসদেোসদর সেেো ও িংসৃ্কসত-শচতনোর অভোসি 

সনসিসদর Identity Crisis িো পসরচে-িঙ্কসট ভভ সগসে। আর িোনকোসর ও িসচতনতোর অভোসি সনসিসদর ঐসতহোসিক পসরচে ও 
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িরকোসর নসথভভক্ত ‘শেরেোিোসদেো’ েব্দটো ভভ সে অনয িম্প্রদোসের শদওেো অিজ্ঞোিচূক ‘িোসদেো’ েসব্দ সনসিসদর পসরচে শদে 

শেরেোিোসদেো। 

পল্লীকদব জদসমুদ্দিদনর শসাজন বাদিয়ার ঘাি কাদবের ‘বাদিয়া’:  

পল্লী-কসি িসিমুজিসনর শিেোর নোম েসরদপুর যো দেণিসঙ্গ পসে। ওটো শেরেোিোসদেো এেোকো েে। তো াঁর শিোিন িোসদেোর 

ঘোট কোিয-উপনযোসির শপ্রসমক-নোেকসক ‘িোসদেো’ িেো হসেসে।১৪ যসদও শি িেমিূসত্র িোসদেো নে। শমেোই পসর শমেোই ঘটনো ঘটোর 

পর িোসদেোসদর অন্তভভ থক্ত হে শি। যোরোসক িংসৃ্কসত যোযোির িেো হে, মোসন যোরো এক িোেগোে ঘরিোসে শিাঁসধ থোসকনো, সিসভন্ন িোেগোে 

যোে আর তোমু্ব খোটটসে অস্থোেীভোসি থোসক,  এই ধরসণর িোসদেোর কথো িেসেন িসিমুজিন তো াঁর কোসিযোপন্নযোসি। অিেয এ কোসিযর 

‘িোসদেো’গণ শেসর (trade) করোসক সনসিসদর শপেো সহিযোসি সনসেসে। যোযোির-অসথ থ ‘িোসদেো’ েব্দটোর উৎি িম্পসকথ মতোন্তর 

থোকসেও অসধকোংসের ঐকযমত শয এটো আরিী েব্দ এিং প্রোে হোিোর িের তভকী-আেগোন-মুঘে েোিন ও েোিী ভোষো িরকোরী 

ভোষো হওেোর িরীেসত িহু েসব্দর মতনই এই েব্দটোও ভোরতীে উপমহোসদসে প্রোে িি ভোষোে চোে ুহসে শগসে। 

শেরোবাদিয়া িাষার নাম ‘শেি বাদিয়া’ নয় 

এর আসগ শদখোসনো হসেসে, ‘িোসদেো’ [< শিসদেো < শিসদ] কথোটো সদসে িোপুসে (snake-charmer) িম্প্রদোেসকও িঝুোে। 

এরোসক শকোসনো শকোসনো আঞ্চসেক ভোষোে ‘িোইদযো’/ ‘িোউসদেযো’-ও িসে। এ অসথ থ ‘িোসদেো’ (badiya) েব্দটো শয প্রোচীন ও মধয যুসগ 

িোঙেো ভোষো ও িোসহসতয প্রচসেত সেে তোর আসেোচনো  করশ সেন  আশুসতোষ ভট্টোচোয থয তো াঁর The Sun and the Serpent (১৯৭৭) 

গ্রসন্থর ‘Snake-Charmers’ পসরসেসদ (পষৃ্ঠো ২৬১-২৭০)।১৫ পুরোসনো অিসমেো ভোষোে িোপুসেেোসক ‘িোসদেোর’ িেো হসতো, তোর 

প্রমোণস্বরূপ ডক্টর মসহশ্বরসনওগ তো াঁর িম্পোসদত ও শগৌহোটী সিশ্বসিদযোেে কতৃথক প্রকোসেত চন্দ্রকোন্ত অসভধোন (১৯৮৭)-এর মসধয 

৬৬৬ পষৃ্ঠোে েঙ্কর-চসরত-এর দুটট েোইন উসল্লখ করশ সেন: 

আসে-পুখুরীত এক িোসদেোর আসে, 

িপ থ নচভেোই সিসটো েুসর শদসে শদসে।১৬ 

শপেোগত কোরসণ এই শেনীর িোসদেোগণ িোপ ধসর, িীণ িোজিসে িোসপর নোচ শদখোে, িোপ িো িোসপর রূপধোরণকোরী 

জিনভভ সতর কুপ্রভোি শথসক িো াঁচোসত তোসিি ও িসেিুটট শিসচ। এরো িপ থসদিী মনিোর গল্প িসে, চো াঁদ িওদোগর আর শিহুেো-েসখন্দসরর 

শকিূ্িো িেসত পোসর। এসদর সভতর সহন্দওু আসে মুিেমোনও আসে। এরো যোদুিসে িোপ িো িোপরুপী জিন-ভভতসক িেীভভত করসত 

পোরোর দোিী িো ভোণ কসর। এিি শরোমোসন্টক উপোদোন আর এসদর শপেো ও িীিন-যোত্রোসক সঘরশ  শমেোে শেোককথো, গল্প, উপনযোি, 

কসিতো, গোন, যোত্রো, সিসনমো বতরী হসেসে। কোিী নিরুে ইিেোসমর ‘িসনর শিসদ’ ও ‘িোপুসে’, তোরোেঙ্কর িসন্দযোপোধযোসের ‘শিসদনী’ 

ও ‘নোসগন কনযোর কোসহনী’, আে মোহমুসদর ‘িেসিেযো’, িোঙেো সিসনমো শিসদর শমসে শিযোৎস্নো, সহন্দী সিসনমো নোসগন ইতযোসদ। 

িোঙেোর এই িোসদেো/িোইদযো িম্প্রদোসের িোজিকরী ও যোদকুরী শপেোিমূসহর কোরসণ িোঙেোসক অনয রোসিযর মনুষরো যোদুর শদে 

িেসতো। শেরেোিোসদেোরো শকোসনো ভোসিই এই িোতীে িোসদেো হসত পোসরনো।  

 মোেদো শিেোে েোমসির কোসে কোণ্ডোরণ েোেোও িোঙেোর সিসভন্ন প্রোসন্ত এরোসক শদখো যোে। এরো সহন্দসু্তোনী/উদুথ আর িোঙেো 

সমসেসে কথো িসে। ‘শিট’ তথো ‘শির’ হসেো ঐ অসেসখত ভোষোর নোম শয ভোষোে এইিি িোসদেোরো সনসিরসদর সভতর কথো িসে। এই 

ভোষো অ-িোসদেোসদর কোসে দসূি থোধয ও িোংসকসতক মসন হসত পোসর।  

 মোনতো িোপুসেেো িোসদেোসদর ‘শিট’ ভোষোে সিসেরর গীসতর একটো উদোহরণ: 

  মোটট করসিো মোিোসম 

পর ভরউেো করসিো ঘোটোসম 

চে শহ শদউরো 

পোটো পূিো শিেো হসে শর হসে। ১৭-১৮ 

উপসরোক্ত শিট ভোষোর গীতটট শেরেোিোসদেো তিথমোে এরকম হসত পোসর: 

কপোসে শিন্দরু সদসিো 

পর বহসি আপন 

চসেো িী শদওর 

শিেো ি'হযো যোে, িেসদ চসেো।  

এখোন শথসক িঝুো শগে শয ‘শিট/িযোট িোসদেো’ কথোটো শেরেোিোসদেোসদর উপর চোপোসনো িো আসরোসপত একটো িযোঙ্গ।  
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