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র্াপাচ্ের আত্রিবাত্র র্াত্রি আইেরুা িীখজওা র্াপাচ্ের উত্তরাঞ্চচ্ প্রওতৃ্রিংগ্ন র্ীবে যাপে ওরত্রি। িত্রিচ্ের দ্বীপগুচ্া থেচ্ও 

আা র্াপাত্রেরা প্রেচ্ে এচ্ির উবজর িঔূন্ড িঔ ওচ্র ত্রেচ্ে ত্রেচ্র্চ্ির েচ্যে ত্রবত্রবন্টে ওচ্র থেে আর আইেচু্ির থিে অেবুজর িতূ্রে । 

পচ্র রুলরা এচ্ির পর যাপাে েেুেৃষ্ট এও পদ্ধত্রি-যার োে অেজচ্ াক্স ত্রিষ্টাে যেজ। ওাচ্র্ই আইেচু্ির ইত্রিা থযে ংঔোখু 

আত্রিবাীচ্ির উপর িোওত্রেি েূযারার র্েচ্কাষ্ঠীর ত্রেেজে অিোযাচ্রর র্ীবন্ত িত্র।  

 
আইে;ু র্াপাচ্ের আত্রি অত্রযবাী 

 
আইে ুিম্পত্রি 

আইেরুা এত্রলোর উত্তর প্রলান্ত োারকীে আত্রি অত্রযবাী চ্ েূি এরা র্াপাচ্ের থাক্কাইচ্ াচ্ি বা ওচ্র। এওওাচ্ এরা 

িত্রিণ ওােযাটওা উপদ্বীচ্পর বা ওরি। রাত্রলোর িরূ পবূজাঞ্চ লাঔাত্রে দ্বীচ্প বা ওরি। ওতু্রর দ্বীপ, র্াপাচ্ের থিাচ্াও,ু 

থােু এব স্থাচ্ে আইেরুা বা ওচ্র। 

 

র্াপাচ্ে আইে ুঅযেুত্রি অঞ্চ 
 

থাক্কাইচ্ া 

এওটা েে ত্রি যঔে আইেচু্ির ইউচ্রাপীে-উদ্ভিূ েচ্ে ওরা ি। এর ওারণ এচ্ির খে থেউ থঔাচ্ো যু, পরুুচ্র থরােল থপল 

লরীর, খে িাত্রি। াম্প্রত্রিও ত্রর্ে কচ্বণাে থিঔা ত্রকচ্েচ্ি থয আইেরুা ‘রু্েে’ র্াত্রির প্রিেি উত্তরূত্রর। রু্েেরা ত্রি উত্তর এত্রলোর 



 

প্রাচ্যের আন্তর্জা পত্রিওা অত্রিবা www.japanbangladesh.com 

প্রাযীে অত্রযবাী। এ িািা আইেচু্ির থেৌত্রঔও ইত্রিা এই ািে থিে থয-আাস্কার উপওচূ্ থয টত্রেত্রর্ৎ র্াত্রি বা ওচ্র-িাচ্ির 

চ্ে আইেচু্ির ম্পওজ রচ্েচ্ি। িচ্ব আইেু িাা অেে িাার চ্ে ম্পওজীে, থয িাাে আর্ আর ওো বা ে ো। িাাত্রটচ্ও 

ংরিণ ওরার থযষ্টা যচ্ি। 

ঐত্রিেিাচ্বই আইেরুা ঔািেদ্রবে ত্রলওার ওচ্র ংগ্র ওরি । োিই প্রযাে ঔািে ত্রবচ্ল ওচ্র োেে  থত্ররং; ত্রলওার ওরি ত্ররণ  

িাল্লওু। এ িািা িাচ্ির ত্রটচ্ও োওার ওারণ ত্রি বুচ্ো উত্রদ্ভি  স্বল্প-োিার ওতৃ্রওার্। উৎপন্ন ওরি বর্রা বা ত্রেচ্ট, কে  ীে। 

আটুল ওাপচ্ির থপালাও তিত্রর ওরি। 

 
আইে-ুথেচ্ে 

 
আইে ুপরুু 

আইে-ুথেচ্েরা ুন্দরী। ঋিুেিী োর ত্রযহ্ন ত্রচ্চ্ব থ াোঁচ্টর যারপাচ্ল কিীর ীোোত্রযত্রহ্নি উত্রি আোঁচ্ও। থ াোঁট াি  বাহুচ্ি উত্রি 

আোঁওা থেচ্েচ্বাে আরম্ভ ে  ১৫/১৬ বিচ্রর থল ে, িঔে থ ত্রববাচ্যাকো চ্ে চ্ । আইে ুোচ্র্ ১৬ বিচ্রই থিচ্চ্ির 

প্রাপ্ত বেস্ক েচ্ে ওরা ে। থিচ্চ্েচ্ে প্রচ্িেচ্ওই ওাচ্ের দু পচ্র। থেচ্েরা ত্রবচ্ের আচ্ক স্বাযীেই োচ্ও পচ্র স্বােীর ইচ্ে অত্রেচ্ের 

অযীে চ্ে পচ্ি। িচ্ব োরীরা যুচ্দ্ধ অংল গ্রে ওরচ্ি পারি এবং গ্রােীণ াত্রচ্ল েি রাঔচ্ি পারি। এিািা থেচ্েরা োচ্  ওার্ 

ওচ্র, ওা  ওচু্িাে, রাোঁচ্য, ওাপি বুচ্ে, থিচ্চ্েচ্েচ্ির যত্ন থেে  পিাচ্লাো থলঔাে। আইেরুা বাচ্চাচ্ির ওচ্ ার লাচ্ে রাচ্ঔ, ত্রলশুরা 

ওাোঁিচ্ থওউ িাওাে ো। থেচ্েরা ত্রলশুচ্ির রাচ্ঔ ত্রপচ্ র ঝুত্রচ্ি । 

আইে ুগ্রাচ্ের বচ্য গুরুত্বপেূজ বেত্রি  লাোে বা ঝা। অুঔ ারাচ্োই লাোেচ্ির প্রযাে ওার্। লাোেরা োত্রও আত্মার চ্ে 

থযাকাচ্যাক ওরচ্ি পাচ্র। অেোেে পশুর আত্মা োত্রও লাোেচ্ির াাযে ওচ্র অুস্থচ্ির ুস্থ ওচ্র থিে। লাোেচ্ির ওাচ্ি াাযে 

যাইচ্ লাোেরা ূযজাচ্ের র্েে অচ্পিা ওচ্র, িারপর থরাকীর ওাচ্ি যাে ড্রাে ত্রপটাে, যাদুর ওাত্র  োিাে, োচ্য, অেোেে পশুর 

আত্মাচ্ির  াচ্ও। 
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আইে ুগ্রাে 
 

এে কাি এর  িাচ্র িন্ত ত্রিচ্েই আটুল আোঁল তিত্রর ে 

আইেরুা বজপ্রাণবািী বা অোত্রেত্রেষ্ট। ও বস্তুর েচ্যে প্রাণ বা আত্মা রচ্েচ্ি। ত্রবশ্বা ওচ্র থওউ োরা থকচ্ থওব থিৌি অংচ্লরই 

ধ্বং ে আত্মা েুত্রি পাে এত্রট িাচ্া ত্রও েন্দ চ্ি পাচ্র-োেচু্র িত্রি ওরচ্ি পাচ্র। এর াি থেচ্ও রিা পাবার র্েে ওাচ্ র পর 

অশুি আত্মার ওওজ প্রত্রিেত্রব আোঁচ্ও। এচ্ও বচ্- ইো, আর্ওা এত্রট ওাত্র  থওচ্ট তিত্রর ওরা ে। োত্রটচ্ি খচ্র েুচ্দ্রর যাচ্র ত্রও 

রাোর থোচ্ি ত্রও পত্রবি বৃচ্ির পাচ্ল থপাোঁিা ে। 

 
আইেচু্ির খর 

 

ইো 

আইে ুযচ্েজর থিবিারা প্রাওতৃ্রিও খটো  লত্রির চ্ে ংত্রিষ্ট। আইেরুা েচ্ে ওচ্র িাল্লওু চ্ে পাাচ্ির থিবিা। ঔুচ্ে ত্রিত্রে 

োেুচ্দ্রর থিবিা। পোোঁযারা আইে ুগ্রাচ্ের রিাওিজা । িচ্ব িাুওই োত্রও চ্ির োি যরচ্ি ত্রলওার ওরচ্ি ওাপি বুেচ্ি ত্রলত্রঔচ্েচ্ি। 

থিবিার ন্তুত্রষ্টর র্েে োো যেজীে অেষু্ঠাে উপযাপে ওচ্র। এর অেেিে  ইচ্োোেচ্ি পরব। এওত্রট িাল্লওুচ্ও যেজীে 

আযারঅেষু্ঠাচ্ের োযেচ্ে িো ওরা ে। এর আত্মাচ্ও থিবিার থিচ্ল পা াচ্ো ে। পচু্রা অেষু্ঠােরু্চ্ি যচ্ োযকাে থিার্পবজ। পোোঁযা 

ত্রলো  অেোেে প্রাণীচ্ির ত্রেচ্ে আত্মার থিবিার থিথল থেরৎ পাবজে ওরা ে । িচ্ব ওাল্ট অি িে ত্রবোর বা ইচ্োোেচ্ি পরবই 
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আইেচু্ির েূ যেজীে উৎব। আইেরুা বাচ্চা িাল্লওু যচ্র, থেচ্েরা পাচ্। থত্রটর বচ্ে ২/৩ বির চ্ বত্র থিে। পরুুচ্রা রি পাে 

ওচ্র, োো থওচ্ট থেে, যােিা িুোঁচ্ি থেচ্ থিে; পচ্র পাত্ররবাত্ররও অেষু্ঠাচ্ে যােিাত্রট গুরুত্বপেূজ িতূ্রেওা রাচ্ঔ । যােিাত্রটচ্ও ঔািে  

পােীে অোর ওরা ে -থযে টা র্ীত্রবি। 

আইেচু্ির খর আেিচ্িিাওার । থিো ে েঔাকিা  শুওচ্ো িবূজা খাচ্র। আইেচু্ির অঞ্চচ্ ৬/৭ ো এও োকাচ্ি িুার 

ঝচ্র। আবার বজাে োচ্ও বৃত্রষ্টপাচ্ির আত্রযওে। থেচ্ঝে কিজ ওচ্র আগুে জ্বাচ্। আগুথের পর োচ্ও র্াত্র বা ত্রগ্র; িার পর 

োিোং থরচ্ঔ থপািাচ্ো ে। িরর্ার পাচ্ল োচ্ওর পাত্রের বাত্রি। থাওর্ে থলাে ওাচ্ র পাটািচ্ে িবূজা খাচ্র োদুচ্রর পর। 

আইেরুা ওাপিচ্যাপি পচ্রই োত্রও থলাে। খচ্রর র্াো দুত্রট-িার এওত্রট পত্রবি োে থঔাা ে ো। খরত্রট ত্রযেেীীে, থযাোঁো 

িাচ্ির থিাট েুথটা ত্রিচ্ে থবর ে বচ্ থযাোঁোে খর ারািণ িচ্র োচ্ও।  

 

আইে ুত্রলল্প 
 

আইে ুথর্চ্ 

আইেচু্ির অেজেীত্রির থওন্দ্র েৎ ত্রলওার। েুচ্দ্র  ত্রেচ্  পাত্রেচ্ি োি যচ্র িারা । তওচ্ি ংগ্র ওচ্র ওাোঁওিা, ত্রযংত্রি,লােুও, ত্রঝেওু 

 ওেপ। লীিওাচ্ র্োট েিী কিজ ওচ্র োি যচ্র। বজাওাচ্ র্া, থাার র , হুও  ারপেূ ত্রিচ্ে ত্রলওার ওরি। আইেরুা আর্ 

থেচ্ও ২০০০ বির আচ্কই উত্তর প্রলান্ত োাকচ্র থেৌপচ্ে বাত্রেচ্র্ে আরম্ভ ওচ্রত্রি। িীখজ েুদ্রযািার র্েে িারা ৫০েুট িীখজ পা 

থিাা ওোচ্েৌ বেবার ওরি। িাচ্ির ত্রবযরে থিি ত্রি থওাত্ররো, ত্রযে, র্াপাে, ওােযাটওা এবং রাত্রলোর ুিরূ পবূজাঞ্চ অবত্রয । 

১৫০০ ত্রিষ্টাচ্ে আইেু অযেুত্রি িঔূচ্ন্ড র্াপাত্রে আগ্রাে আরম্ভ ে। এরপর থেচ্ও আইেচু্ির র্ীবেযারা বিচ্ থযচ্ি োচ্ও। এরা 

ত্রবচ্িত্রল পচ্ণে অিেে চ্ি োচ্ও। থযেে, ওাোঁচ্যর পেুাঁত্রি, থরলে, থাা, এবং িাি। িােী ুত্রি থপাাও যাত্রিা বৃত্রদ্ধ পাোর েচ্ 

ঐত্রিেবাী আিুল ওাপচ্ির উৎপািে ওচ্ে থযচ্ি োচ্ও-যত্রি িারা র্াপাত্রেচ্ির চ্ে বাত্রের্ে ওরার র্েে আিুল ওাপি তিত্রর ওরি। 

ত্রবচ্িত্রল পচ্ণের র্েে আইে ুগ্রাচ্ে থিঔা থিে অন্তজদ্বন্দ -োি  পলচ্ের র্েে আরম্ভ ে প্রত্রিদ্বত্রন্দিা । যত্রি আইেরুা এওচ্ি 

র্াপাত্রেচ্ির ত্রবরুচ্দ্ধ যুদ্ধ ওচ্র। ১৪৫৬, ১৬৬৯ এবং ১৭৮৯ াচ্ র্াপাত্রেচ্ির চ্ে ত্রিেত্রট যুদ্ধ ংখত্রটি ে। ব ওটা যুচ্দ্ধই আইেরুা 

থচ্র যাে।  
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র্াপােী  আগ্রাে 

অষ্টািল লিচ্ওর প্রারচ্ম্ভ রুলরা আইেু-অযেুত্রি ওতু্রর দ্বীপ পত্রেচ্বত্রলও লাে যাত্রপচ্ে ত্রিষ্টাে অেজচ্ াক্স যেজ যাত্রপচ্ে থিে! উত্রেল 

লিচ্ওর োঝাোত্রঝ আইেুংস্কতৃ্রি োটওীেিাচ্ব বিচ্ থযচ্ি োচ্ও। থেইত্রর্ আেচ্ র্াপাচ্ে আেূ ংস্কার াযে চ্েত্রি। থ েে 

রওারী আচ্িচ্ল িীখজওা যচ্র প্রযত্রি অচ্েও আইে ুপ্রো ত্রেত্রদ্ধ চ্ে যাে। ১৮৭১ াচ্ র্াপাত্রে রওার আইে ুথেচ্েচ্ির উত্রি  

থিচ্চ্ির ওাচ্ের দু পরা ত্রেত্রদ্ধ ওচ্র। ১৮৮০ াচ্ র্ািীেিাবািী র্াপাত্রেরা িচ্ িচ্ থাক্কাইচ্ া দ্বীচ্প থযচ্ি োচ্ও ববাচ্র 

উচ্েচ্লে; রওার আইেচু্ির র্ত্রে বাচ্র্োপ্ত ওচ্র র্ািীেিাবািী র্াপাত্রেচ্ির েচ্যে ত্রবত্রবন্টে ওচ্র থিে। অেবুজর র্ত্রেই থওব রু্চ্ট 

আত্রিবাী আইেচু্ির ওপাচ্। চ্ির থর্ার ওচ্র ওতৃ্রওাচ্র্র ত্রিচ্ও থ চ্ থিে, এেে ওী োি যরার পর ত্রেচ্যাজ্ঞা আচ্রাপ ওরা 

ে। আইেরুা ত্রেরুপাে চ্ে েূযারার চ্ে ত্রেচ্ল থযচ্ি োোিাচ্ব থযষ্টা যাাে। ত্রবিোচ্ে আইেু িাা ত্রেত্রদ্ধ ওচ্র র্াপাত্রে িাা 

যাু ওরা ে। থবৌদ্ধ যেজ ত্রিষ্টাে যেজ এবং র্াপাত্রে রওার আইেচু্ির বজপ্রাণবািী যেজত্রট উচ্েি ওরচ্ি উচ্ পচ্ি াচ্ক। 

ার্ার বির যচ্র আইেরুা এত্রলোর আগ্রাচ্ের ত্রলওার চ্েচ্ি, িাচ্ির উত্তচ্র থ চ্ থিো চ্েচ্ি। এই আগ্রাী িই বিজোেওাচ্র 

র্াপাত্রে। বিজোচ্ে প্রাে ২৫,০০০ আইে ুথাক্কাইচ্ াচ্ি বা ওচ্র। আর ার্ার ঔাচ্ের র্াপাচ্ের অেেি বা ওচ্র। িচ্ব আইেরুা 

এচ্ওবাচ্র ত্রেত্রিহ্ন চ্ে যােত্রে। আর্ আইেরুা িাচ্ির িাাংস্কতৃ্রি রিাে চ্যিে, আর্ আইে ুত্রলল্প ত্রবওালোে। আযতু্রেওিার 

প্রিাচ্ব আইে ুত্রলল্পীরা ত্রযিওাে ত্রবেূিজ যোেযারণা এচ্েচ্ি । ১৯৮৫ াচ্ আইেরুা ২৮ বিচ্র প্রেে ইচ্োোেচ্ি (ওাল্ট অি িে 

ত্রবোর ) পরব উিযাপে ওচ্র। 
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