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Abstract
The marriage ceremony of the Hindu Bangalees of Barak Valley is observed through long
ceremonial rituals. Songs are one of the important parts of this ceremony. These songs are
mainly sung by women. The main feature of the songs is that the important rituals are
depicted through these songs. Mythological stories and characters constitute another
important feature of these songs. This paper aims to discuss the elements and importance of
these folk songs in the marriage ceremony of the Hindu Bangalees of Barak Valley.
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ভানুয়লয জীফয়ন গুরুত্বূণণ ঘটনাগুয়রায ভয়ধয অনযতভ য়ে হফয়ে। এই হফয়েয়ক লকন্দ্র কয়য
লরাকভায়জ অাংখ্য লরাকহফশ্বা  লরাকাংস্কায ফতণভান। এই লরাকহফশ্বা  লরাকাংস্কাযয়ক লকন্দ্র কয়যই
গয়ে উয়েয়ছ অাংখ্য লরাকাচায।
ফযাক উতযকায হন্দু-ফাঙাহরয হফয়ে অনুষ্ঠান লমভন দীঘণ, লতভহন এই হফয়েয়ক লকন্দ্র কয়য গয়ে ো
লরাকাচায লফ হফহচত্র  প্রাচুয়মণ বযুয। এই লরাকাচায়যয একটা হফয়ল অঙ্গ র গান। ভঙ্গরাচযণ লথয়ক
হপযামাত্রা মণন্ত প্রহতহট অনুষ্ঠায়নয আচায়যই গায়নয একটা হফয়ল বূহভকা যয়েয়ছ। গানগুয়রায হফয়লত্ব
য়ে লম, লফহযবাগ গায়নই লম আচাযহট াহরত য়ে তায স্পষ্ট ছহফ পুয়ট য়ে। আচাযগুয়রা মায়ত স্থােী
রূ াে লকথা লবয়ফই ম্ভফত এই আচাযগুয়রায়ক ুয, তার  ছয়ন্দয ভয়ধয লফেঁয়ধ লদো য়েহছর।
লেত্রভীোয ভাধযয়ভ াংগৃীত এধযয়ণয কয়েকহট হফয়েয গায়ন কীবায়ফ লরাকাচায পুয়ট উয়েয়ছ, আয়রাচয
প্রহতয়ফদন তা-ই তুয়র ধযায প্রো কযা য়েয়ছ।
হফয়ে অনুষ্ঠায়নয অনযতভ একহট লভয়েহর আচায য়ে ানহখ্হর। এই আচায়য লদখ্া মাে লম, এয়ো
লভয়েযা ীতর াহটয়ত ফয় ায়নয লবতয ুুহয ঢুহকয়ে ানহটয়ক হতনবােঁজ কয়য ফােঁয়য রা হগেঁয়থ লদন।
এযয ুয়তা হদয়ে লফেঁয়ধ তায়ত হেঁদুয়যয লপােঁটা রাহগয়ে লদো ে। এবায়ফ াতহট ফা নেহট হখ্হর ফাহনয়ে
ধান, দূফণা, পুর হদয়ে ুয়জা কয়য তা একহট ডারা ফা কুয়রাে াহজয়ে যাখ্া ে। এফাং হফয়করয়ফরা তা হনয়ে
ভহন্দয়য মাো ে। মাফায ভে ফয ফা কয়নয ভা ায়নয ফাটা তায ভাথাে লনন। এই আচাযহট গায়নয
ভাধযয়ভ ফযক্ত ে এবায়ফ --চর চর এয়গা খ্ী চর ীঘ্র কহয।
ান রইো লকৌরযা যাহন মাইতা লদয়ফয ুযী।।
ায়নয হখ্হর তুহরো হদরা লকৌরযা হয়য।
য়ফ হভহর চহরো লগরা লদফতায ভহন্দয়য।।
ব্রহ্মা হফষ্ণুয দযজাে হদরা ায়নয হখ্হর।
ভায়দফয়ক হদরা ান ভামত্ন কহয।।
তাযয়য চহরো লগরা ব্রাহ্ময়ণয নগয়য।
বহক্তবায়ফ হদরা ান কর লদফতায়য।।১
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ভাজতাহিক হফয়েলয়ণ ভয়ন ে লম, আচাযহটয ভাধযয়ভ হফয়েয আনুষ্ঠাহনক লঘালণা কযা ে। ান-ুুহয
আহতয়থেতা, হনভন্ত্রণ  াংফধণনায অনযতভ ভাধযভ হয়য়ফ ফযফহৃত ে। তাই লতা এয ভাধযয়ভ ফ লদফতায়ক
হনভন্ত্রণ জানায়না ে।
হবন্ন দৃহষ্টয়কাণ লথয়ক হফচায কযয়র ায়নয প্রতীকী ফযঞ্জনা লচায়খ্ য়ে। আকৃহতগত হদক লথয়ক লদখ্য়ত
লগয়র ান য়ে স্ত্রী হচয়েয প্রতীক। এছাো ানয়ক হতনবােঁজ কয়য রা হগেঁয়থ হেঁদুয়যয লপাটা হদয়ে লম হখ্হর
ফানায়না ে তা স্পষ্টবায়ফই স্ত্রী-ুরুয়লয লমৌন হভরয়নয প্রতীকী রূয়ক ফযহঞ্জত কয়য। এছাো ুুহয য়ে
ফহুপরয়নয প্রতীক। ানাতায ফহুপরনয়ক আফায প্রজনন ধাযনায য়ঙ্গ ম্পৃক্ত কযা মাে। ান আফায কাভ
উয়েজক ফয়র াযীহযক হভরয়নয আয়গ ান খ্াো কাভাস্ত্রম্মত। এফ মাফতীে কাযয়ণ হফয়েয লরাকাচায়য
ায়নয ফযাক ফযফায লদখ্া মাে।
অহধফায়য যায়ত াহরত আদযস্নাায়নয আচায়য কয়নয ভা জরবযহত ঘট লথয়ক একটু একটু কয়য জর
কয়নয ভাথাে ঢায়রন। এযয ধান-দূফণা হদয়ে আীফণাদ কয়য লতর, হেঁদুয, চন্দন দদ ইতযাহদ একটু একটু
কয়য হছহটয়ে লদন। এযয হফয়লবায়ফ রুদ ভাখ্া ে। এটা ‘হছহযতরা’ আচায হয়য়ফ হযহচত। ুয়যা
আচাযহট গায়নয ভধয হদয়ে ফহণণত য়েয়ছ এবায়ফ --লতাযা আে লগা ফ নগযী।
ীতায়দফীয হছহয তুরইন ভরো ুন্দযী।।
উেভ কুরুীয লচৌহক হফহচত্র াজন।
তায উয়য ফাইরা ীতায আন।।
লানায ফাটাে ধানয দূফণা ীযায ফাটাে খ্ইো।
ফাযইরা ভরো যাহন খ্ড়্গ য়ে রইো।।
াতফায আঘণন কযইন ীতায তুরইন হছহয।
ভেক ঘুযাইো খ্ঢ় পারাইন দূয কহয।।২
রুদ আয়র প্রাচীনকার লথয়কই হফয়ল একহট যঙ হয়য়ফ লরাকাচায়য ফযফহৃত য়ে আয়ছ। তাছাো
ূমযণ হিয য়ঙ্গ রুয়দয যয়ঙয াদৃয থাকাে রুদয়ক উফণযতা হক্তয উৎ হয়য়ফ বাফা ে। কাযণ আভযা
জাহন ূমণ য়ে উফণযতা হক্তয ভূর উৎ। একাযয়ণই ফয হনয়জয ায়ত ফাীহফয়েয হদন কয়নয়ক রুদ
ভাহখ্য়ে লদে। অধযাক দুরার লচৌধুযী এপ্রয়ঙ্গ ফয়রয়ছন --‚ফয়ণণয হদক লথয়ক রুয়দয হবহে র ফুজ। ফুজ প্রায়ণয তারুয়ণযয ঞ্জীফনী হক্তয প্রতীক
লদযাতনা কয়য। আয রুদ ূণণতা  হক্তয লদযাতক। হযণহত ক্ক যাহদয যঙ হযদ্রাব। প্রথভ
যজস্বরা যভণীয যয়জয যঙ হযদ্রাব। ফীয়মণয ফণণ হযদ্রাব। ম্ভফত ফণণগত বাফানুলয়ঙ্গ হযদ্রায়ক
হনফণাচন কযায অন্তযায়র প্রাচীন ফাঙারীয এই ফণণয়চতনায ভনেি কাজ কয়যয়ছ লফহ।‛৩
অনযহদয়ক রুয়দয লবলজ গুণ থাকাে রুদ লযাগ প্রহতয়যাধক হয়য়ফ ফযফহৃত ে। হফয়েয দীঘণ
অনুষ্ঠায়ন ফয-কয়ন মায়ত লকান অুস্থতায কফয়র না য়ে লজনয রুয়দয এত ফযাক ফযফায। এছাো
প্রহফত্রতা, হফশুদ্ধতা, শুবরেণ ইতযাহদ বাফনা রুয়দয য়ঙ্গ জহেয়ে আয়ছ। রুদয়ক আফায জাদুহক্ত ম্পন্ন
ফয়র বাফা ে। অনযহদয়ক আভযা জাহন লম, রুয়দয রূ পুহটয়ে লতারায েভতা যয়েয়ছ। হফয়েয ভয়তা
একহট াভাহজক অনুষ্ঠায়ন ফয-কয়নয উজ্জ্বর রূ ফজাে থাকায জনয রুয়দয ফযফায অতযন্ত স্বাবাহফক ফয়রই
ভয়ন ে। এফ নানা কাযয়ণ হফয়েয লরাকাচায়য রুয়দয ফযাক ফযফায লদখ্া মাে।
লরৌহকক হল্পকরায অনযতভ ভাধযভ য়ে আরনা। হফয়েয়ত এয নানাযকভ ফযফায যয়েয়ছ। হফয়েয়ত
ভূরত চােঁদ, ূম,ণ রতা, াতা, দ্মপূর ইতযাহদ আেঁকা ে। এই আরনা কথা াই একহট গায়ন এবায়ফ --আনন্দ াগয়য বায় অয়মাধযা বূফন।
আনয়ন্দয়ত আহরনা লদে নাযীগণ।।
আহরা লকৌরযাযাহন কহয আয়োজন।
ুহভত্রা দকয়কেী আহ হভহররা তখ্ন.।।
হচহত্ররা ুন্দয হচত্র ভান লভান।
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নানাজাহত ুষ্পহচত্র রহতকা লাবন।।
হফহফধ হফটী কত নেন যঞ্জন।
শুাহখ্ আহদ কত না মাে ফণণন।।৪
হফয়েয়ত াজয়গায়জয একটা ফযাায থায়ক। লমভন কয়ন াজায়না, ফয াজায়না, কুঞ্জ াজায়না, ফয-কয়নয
খ্াট াজায়না, ঝােঁহ াজায়না ইতযাহদ। এই াজয়গায়জয ফযাাযহট ফযক্ত ে হফহবন্ন গায়ন। এযকভ একহট
ঝােঁহ াজায়নায গান য়ে --চর লগা খ্ী নদীোুযী,
ঝােঁহ াজাে চীযাহন,
াজাে ঝােঁহ যভ মতয়ন,
লতাযা লদখ্ লগা।
হযতার হভাইো তাত
দ্ম আকইন নানান জাত,
চাহযকুনাে তুরইন চাহয পুর
লতাযা লদখ্ লগা।
আহে গুো আকইন তাত,
আয আকইন রুহত ভাছ,
আয আকইন য ফৃন্দাফন
লতাযা লদখ্ লগা।৫
হফয়েয়ত হেক আয়গ ‘দহধভঙ্গর’ নায়ভ একহট আচায াহরত ে। আজকার এয়ত ুয়যাহত অাংগ্রণ
কযয়র আচাযহট ুয়যাুহয লরৌহকক। আচাযহটয়ত ফয  াশুহেয ভাঝখ্ায়ন একহট কাে ধযা ে। এই
কায়েয হনয়চয হদক হদয়ে ফয তায াত াশুহেয হদয়ক ফাহেয়ে লদে। াশুহে ফয়যয ায়ত ক্রয়ভ জর, দুধ 
দদ লঢয়র ধুয়ে লনন। এযয খ্ই, ধান, দূফণা হদয়ে হনয়চ লথয়ক একটু একটু কয়য ভাহট হতনফায ফয়যয ায়ত
তুয়র লদন। এই াত আফায ফয়যয যারকয়ক ভুয়ছ হদয়ত ে। এছাো কয়নয ভা তায ায়েয আঙুয়র ুয়তা
লফেঁয়ধ লই ূয়তা ফয়যয উচ্চতা মণন্ত হনয়ে াতফায লঘাযান। দহধভঙ্গয়রয গায়ন আভযা আচাযহটয কথা
এবায়ফ াই --খ্ী চর মাই চর মাই দহধভঙ্গয়র।
ফাহয ইরা ায়টশ্বযী,
খ্ীগণ য়ঙ্গ কহয,
দহধয ায ভায়থ কহয,
থইর দহধ বূহভয উয়য।
াতনার ুতা হদো জাভাইয়য ঝুহকরা হগো,
াতফায ায়নয হখ্হর হদরা রখ্াইয য়ে ঢাহরো।
কইনযায অ লম লছাটবাই লনয়তয ফস্ত্র আনচাইন,
ভুহছো তুর রখ্াইয য়েয দহধ।৬
আয়র আয়গকায হদয়ন ফয  াশুহেয ভয়ধয ফেয়য তপাৎ খ্ুফ একটা হছর না। পয়র লকাথা লকাথা
তায়দয ভয়ধয একটা অবফধ ম্পকণ গয়ে উেয়ত লদখ্া লমত। এই ম্পকণ মায়ত গয়ে না য়ে লজনয তায়দয
ভয়ধয একটা ম্ভ্রয়ভয ম্পকণ ফজাে যাখ্ায লচষ্টা কযা ত। আজ অয়নক াশুহে তায লভয়েয ফয়যয াভয়ন
লঘাভটা হদয়ে থায়কন। দহধভঙ্গয়রয আচায়য কাে হদয়ে আোর লদফায ফযাাযটা ম্ভফত এই বাফনা
লথয়কই এয়য়ছ। এই আচায়য কয়নয ভা ফয়যয ায়ত বার কয়য দই ঢায়রন। দই য়ে ুরুলফীয়মণয প্রতীক।
ুতযাাং আচাযহট উফণযতা-ূচক।
হফয়েয াতাক অতযন্ত ুন্দযবায়ফ ফযক্ত য়েয়ছ একহট গায়ন এবায়ফ --লয য়ফ চযী
আহজ কী আনন্দ লহয
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াহফত্রীয শুব হযণে।
রইো ফযণণডারা
ুকুভাযী যাজফারা
তযফায়ন প্রদহেণ কযে।।
শুবেয়ণ তযফায়ন
ফয়য ভারা মতয়ন
চাহযহদয়ক ুষ্পফৃহষ্ট ে।
স্বয়গণ থাহক লদফগয়ণ আীহলর দুইজয়ন
প্রায়ণ প্রায়ণ হভয় লমন যে।।
ফাহজর দুন্দুহব ধ্বহন
ভধুয ভধুয শুহন
উরুধ্বহন কয়য নাযীচে।
হকঙ্কয ফয়র কুতূয়র
শুবেয়ণ ুভঙ্গয়র
৭
াঙ্গ ইর শুব হযণে।।
ফাীহফয়েয াতায়ক আফায হবন্ন যকয়ভয। এয গান যয়েয়ছ। লমভন --লদখ্না লদখ্না আয়য লদখ্ নেন বহযো,
অহবভনুযয়ে াতাক লদইন উেযায়য রইো।
চাহযগুহর ফােঁয়য হছহ চাহযহদয়ক গাহেো,
তায়য লম ফন্দনা কইরা আো ুতা হদো।
কফুহরয লগায হদো বূহভয গহভরা,
উেভ াইয়রয গুহে হদো ভশুহর াজাইরা।
চাহযগুহর ভঙ্গরঘট চাহযস্থায়ন থইো,
আম্রত্র গঙ্গাজয়র ঘাটফন্ধন কইরা।
আো দুধ কুইরত করাে ূমফণ ন্দন কইরা,
ূমণ অঘণ হদো াতাক আযহম্ভরা।৮
ভাজতাহিক দৃহষ্টয়কাণ লথয়ক হফয়েলণ কযয়র আচাযহট লম ুয়যাুহয উফণযতাূচক তা য়জই লফাঝা
মাে। এখ্ায়ন ফােঁ ফহুপরয়নয প্রতীক; জরবযা ঘট য়ে গবণফতী লভয়েয প্রতীক। জর জীফন, লমৌফন  ৃহষ্টয
প্রতীক করা ুরুল হরঙ্গ  দুধ ুরুল ফীয়মণয প্রতীক। ূমণ য়ে ফ ধযয়নয উফণযতা হক্তয উৎ। এজনযই দুধ
করা হদয়ে ূমণ অঘণয লদো ে।
ফয কয়নয়ক হনয়ে ফাহেয়ত লৌেঁছায য গাো ে --কী আনন্দ ইর আহজ অয়মাধযা নগয।
ফধূ রইো আইরা যাভধন ুযফী হবতয।।
ভুয়গয য়ত্র াশুহেয়ে দহধয়য যাহখ্ো।
ফধূয লকাভর য়দ দহধয়য ঢাহররা।।
ভাঝঘয়য লকৌরযা যাহন ীতর াহট াহতরা।
তায উয়য ফইছন যাভধন ীতা য়ঙ্গ রইো।।
ঘৃয়তয দী াভয়ন যাহখ্ ফধূয ভুখ্ লদহখ্রা।
ধানয দূফণা হদো য়য আঘণন আহঘণরা।।৯
গানহটয ভধয হদয়ে এভে াহরত আচাযহট অতযন্ত ুন্দযবায়ফ পুয়ট উয়েয়ছ। দই-ইয়েয তাৎমণ আয়গই
আয়রাহচত য়েয়ছ। পয়র কয়নয ায়ে দই ঢারায তাৎমণ য়জই লফাঝা মাে।
চতুথণভঙ্গয়রয হদন াহরত াহটফরা লরাকাচায এয কথা াই আভযা াহটফরায গায়ন। লমভন--চর লগা খ্ী যঙ্গ লদহখ্ দ্বাযকাবফন,
রুহিণী হয়ত াহট ফয়র নাযােণ।
ফায়ভয়ত রুহিণী লদফী দহেয়ণ শ্রীহয,
হম্মরন দুইজন একান লহয।
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াহটগুহর লগা য়ে কহয রইো,
আহরা দদফকী যাহন যহলত ইো।
াহটয উয়য হদরা করা গুো ান,
রুহিণী হয়ত াহট ফহরতা শ্রীভান।
যহলয়ত াহট ফয়র রুহিণী শ্রীহয,
চাহযহদয়ক নাযীগয়ণ হদরা জয়েয ধ্বহন।১০
ঐহতাহক তথযভয়ত এ অঞ্চয়রয জনজীফয়ন প্রাচীনকার লথয়কই ীতরাহটয ফযাক ফযফায লদখ্া মাে।
আচাযহটয হফয়েলয়ণ ভয়ন ে লম, ম্ভফত ঘয়যয কায়জ ফয-কয়নয াযস্পহযক য়মাহগতায রূক হয়য়ফ
এয উদ্ভফ য়েয়ছ।
হফয়েয লরাকাচাযগুয়রা আয়র এভন এক ভে ৃহষ্ট য়েহছর মখ্ন লভয়েযা হছর আহথণকবায়ফ
ুয়যাুহযবায়ফ ুরুলয়দয য হনবণযীর। তাই কয়নয াহফণক বযণয়ালয়ণয দাহেত্ব হছর ফয়যয। হযফায়যয
ফায াভয়ন এই বযণয়ালয়ণয দাহেত্ব লনফায প্রতীকী আচায য়ে এই ‘বাতকাে’ অনুষ্ঠান। এয গান
যয়েয়ছ --কী আনন্দ অয়মাধযায়ত,
জানকীয়য অন্নফস্ত্র হদতা যঘুনায়থ।
স্বণণথায়র াহরয অন্ন যভান্ন ায়থ,
কটযায়ত ুহঞ্জ ুহঞ্জ ফযঞ্জন থারায়ত।
বাজা ফো রুহচ ুহয অয়ন্নয চাহযধায়য,
হষ্টক আহদ হভষ্ট দ্রফয হদরা ায়য ায়য।
য়ফ ফয়র য়য ফাছা শুন ফচন,
অন্নফস্ত্র হদো ফধে কহযতাে ারন।১১
একটা হফলে খ্ুফ স্পষ্ট লম, হফয়েয দীঘণ অনুষ্ঠায়ন লকান ভে, কী আচায, কীবায়ফ াহরত য়ফ তা ভয়ন
যাখ্া খ্ুফ কহেন য়র, গায়নয ভয়ধয তায ুঙ্খানুুঙ্খ হফফযণ থাকাে লভয়েযা খ্ুফ য়জই তা ারন কযয়ত
ায়য। তয়ফ হফহবন্ন কাযয়ণ এই লরাকাচাযগুয়রা আভায়দয ভাজ লথয়ক াহযয়ে মায়ে। এভন একটা ভয়ে
দােঁহেয়ে আভযা মহদ হফয়েয গানগুয়রায়ক াংগ্র  াংযেণ কযয়ত াহয তয়ফ গায়নয য়ঙ্গ লরাকাচাযগুয়রা
লম স্থােী রূ ায়য তায়ত লকান য়ন্দ লনই।
এই গানগুয়রায আয়যকহট হফয়লত্ব য়ে ভাকাফয-ুযায়ণয অনুলঙ্গ। এযভয়ধয ‘যাভােণ’ ‘ভাবাযত’-ই
হফয়লবায়ফ উয়েখ্য়মাগয। তয়ফ ধ্রুহদ াহতয ছাো লরাকুযায়ণয অন্তগণত ‘দ্মাুযাণ’-এয লফহুরা-রহখ্ন্দয
প্রঙ্গ াো মাে। ফয-কয়ন রূয় ধ্রুহদ ুযায়ণয লম চহযত্রগুয়রা উয়ে আয় তায ভয়ধয উভা-ভায়দফ,
যাভ-ীতা, অহবভূনয-উেযা, াহফত্রী-তযফান, রুহিণী-শ্রীকৃষ্ণই অনযতভ। লকান লকান গায়ন আফায
শ্রীবচতয়নযয প্রঙ্গ াো মাে। চহযত্রগুয়রায হদয়ক তাকায়র লদখ্া মাে লম, লকান চহযত্রই তায়দয হফফাহত
জীফয়ন ুখ্ী য়ত ায়যহন। অনযহদয়ক হফয়েয অনযতভ হফলে য়ে ফয-কয়নয ুখ্ী দাম্পতযজীফন কাভনায
পয়র হফয়েয গায়ন এই চহযত্রগুয়রা অন্তবুণহক্ত হনয়ে লকৌতূর জাগা স্বাবাহফক। তয়ফ ভয়ন ে লম, জনহপ্রেতভ
লৌযাহণক চহযত্র হয়য়ফ হনয়জয অজায়ন্তই লরাকভান এই চহযত্রগুয়রায়ক হফয়েয গায়ন অন্তবুক্ত
ণ কয়যয়ছ।
আফায এয়দয দাম্পতয জীফন ুয়খ্য না য়র লময়তু এযা ভায়জ লপ্রয়ভয আদণ হয়য়ফ স্বীকৃহত
লয়েয়ছন, তাই েত হফয়েয গায়ন এয়দয অন্তবুণহক্ত। তয়ফ লৌযাহণক অনুলঙ্গ থাকয়রগানগুয়রা লম
লরাকভানয়য হনজস্ব ঢয়ঙ যহচত, তায়ত লকান য়ন্দ লনই। হফহবন্ন হজহনয়য জন্মম্পহকণত গায়ন
লরাকভানয়য এই কল্পনাপ্রফণতা ধযা য়ে অতযন্ত ুন্দযবায়ফ। লমভন : ‘গুোয জন্ম গান’ --শুন ফণজন কহয হনয়ফদন,
এয়গা খ্ী লমরূয় ইর গুোয জন্ম।
কহযয়রন প্রজাহত ৃহষ্ট লমই কায়র,
গুোয জনভ ইর ুয়ভরু ফণয়ত।
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একহদন ফাদুোহখ্ লকাথা ইয়ত আইর,
লদহখ্ো কহয ফইর াহখ্ ছোয উয়য,
এভন কহেন পর চুহলয়ত না ায়য।
হচহনয়ত না ায়য গুো এই লকান পর,
াখ্াত রইো ুন্দয হভহথরাে উেহযর।
াখ্া ইয়ত লই গুো হের বূহভয়ত,
লই অফহধ ইর গুোয জন্ম হভহথরায়ত।১২
একহট ায়নয জন্মগান য়ে এযকভ --গন্ধভাদন ফণত ইয়ত আনইন নুভান,
লই লতা ফণয়ত হছর ায়নয জন্মস্থান।
রঙ্কাুযীয হফবীলয়ণ াজাইয়ছ ান ফয,
ফৃে রুইো আইরা ফয়যয হবতয।
লকৌরযাে ডাক হদরা শুন নুভান,
যাভচয়ন্দ্রয উৎয়ফয ীঘ্র আন ান।
এই কথা শুহন নু কহযরা গভন,
ফয়যয হনকট হগো হদরা দযন।
ফয বাহঙ্গো ান আয়ন নুভান,
লই ায়ন ানহখ্হর হদরা লকৌরযাে।১৩
শুধু ান-ুুহযই নে জােঁহত, চুন, রফঙ্গ, এরাচ ইতযাহদ হফয়েয আচায়য ফযফহৃত হফহবন্ন উকযয়ণয
জন্মম্পহকণত গান লরাকভান ‘আন ভয়নয ভাধুহয’ হভহয়ে যচনা কয়যয়ছ। গানগুয়রায আহঙ্গক লরৌহকক
কাহহন কাল্পহনক, আয অনুলঙ্গ লৌযাহণক। এই লৌযাহণক অনুলঙ্গ হফয়ল কয়য ‘যাভােণ’, ‘ভাবাযত’-এয
কাহহন  চহযয়ত্রয উহস্থহত হফয়েয গানগুয়রায অনযতভ প্রধান দফহষ্টয।
এই হফয়েয গান, মা লরাকঙ্গীয়তয এক অনযতভ জনহপ্রে াখ্া, তায ভয়ধয লৌযাহণক অনুলঙ্গ জহেয়ে
থাকায লছয়ন হফহবন্ন কাযণ থাকয়ত ায়য। ইহতাহফদ অচুযতচযণ লচৌধুযী জাহনয়েয়ছন লম, এই অঞ্চয়রয
ব্রাহ্মণযা এয়হছয়রন হভহথরা লথয়ক। যাজা আহদধভণায দফহদক মজ্ঞ উরয়ে হভহথরা লথয়ক আা শ্রীনন্দ,
আনন্দ, লগাহফন্দ, শ্রীহত  ুরুয়লােভই এ অঞ্চয়রয ব্রাহ্মণয়দয আহদুরুল। ুতযাাং এ অঞ্চয়রয
লরাকভানয় ‘যাভােণ’ প্রবাফ হফেৃত ফায ভূয়র হভহথরা লথয়ক আা এই ব্রাহ্মণয়দয অফদান থাকয়ত ায়য
এভন অনুভান এয়কফায়য অঙ্গত নে।
অফয এ অঞ্চয়রয লরাকভানয় ‘যাভােণ’, ‘ভাবাযত’-এয অনুলঙ্গ জহেয়ে থাকায ভূয়র আমণ াংস্কৃহতয
প্রবাফ থাকয়ত ায়য। কাযণ আমণ বযতা  াংস্কৃহত হফহবন্ন জনয়গাষ্ঠীয ভয়ধয প্রবাফ প্রহতহে হফোয়য
ফভে য়চষ্ট হছর। এফাং তাযা তায়ত পর য়েহছর। তাই লতা প্রতযন্ত অঞ্চয়রয যাজাযা বাযয়তয
আমণফাংীে যাজায়দয য়ঙ্গ ম্বন্ধ স্থায়ন ফযে য়ে য়েহছয়রন। এফাং এই কায়জ তায়দয যাজবায ভহন্ত্রযা 
হভহথরা লথয়ক আা ব্রাহ্মণযা কামণকযী বূহভকা হনয়েহছয়রন। এই অঞ্চয়র েত এভন প্রফণতা লদখ্া
হদয়েহছর। এয প্রভাণ াই আভযা এই অঞ্চয়রয প্রধান দুই জনয়গাষ্ঠী হডভাা  ভহণুহযয়দয মথাক্রয়ভ বীভ
 হহেম্বা এফাং অজুণন-হচত্রাঙ্গদায ফাংধয ফয়র বাফায ভয়ধয। লকননা এভন কাহহনয লকান ঐহতাহক হবহে না
থাকয়র লরাকভায়জ এয প্রচরয়নয লছয়ন একটাই কাযণ য়ত ায়য – তা য়ে, অনামণ জনয়গাষ্ঠীয আমণ
বাফনায য়ঙ্গ হভহরত  একাত্ম ফায লপ্রযণা। ল মাই লাক, ফযাক উতযকায লরাকভানয় ভাকাফয 
ুযাণ লম হফয়লবায়ফ জহেয়ে আয়ছ তা স্পষ্টবায়ফ লফাঝা মাে হফয়েয এই গানগুয়রায ভাধযয়ভ। শুধু তাই নে,
আয অয়নক রুপ্ত তয়থযয ন্ধান হদয়ত ায়য এই গানগুয়রা। ুতযাাং ফরা মাে, এই হফয়েয গানগুয়রা এই
অঞ্চয়রয ইহতা চচ্চণায লেয়ত্র এক অভূরয ম্পদ।

Volume-I, Issue-I

July 2014

17

ফযাক উতযকায হন্দু-ফাঙাহরয হফয়েয গায়ন লরাকাচায  ুযাণ প্রঙ্গ

ড. হপ্রেব্রত নাথ

তথযূত্র :
১। নাথ হভনহত, লবটরাায, াইরাকাহন্দ, আাভ। াংগ্রয়য তাহযখ্ : ০৬-০৭-২০১০
২। ‘ঐ’
৩। লচৌধুযী দুরার, ‘ফাঙারী হফফাাচায : াংস্কায না হফজ্ঞান’, হযণে ভঙ্গর প্রবাত লঘাল (ম্পাহদত),
নকহ কােঁথা, করকাতা, ২০১০, ৃৃঃ ২৯৬
৪। ভঙ্গরা নাথ : হরচয, কাছাে, আাভ। াংগ্রয়য তাহযখ্ : ০৪-০১-২০১১
৫। ‘ঐ’
৬। ‘ঐ’
৭। ‘ঐ’
৮। ‘ঐ’
৯। লগাস্বাভী ুলভা ‘ঐ’। উজানগুর, কহযভগঞ্জ, আাভ। াংগ্রয়য তাহযখ্ : ০১-১১-২০১০
১০। ‘ঐ’
১১। ‘ঐ’
১২। ‘ঐ’
১৩। ার ঝুহভ, বাঙ্গাযায, কাছাে, আাভ। াংগ্রয়য তাহযখ্ : ০৮-০৭-২০০৯
ােক গ্রন্থ :
লনগুপ্ত েফ, ‘লরাকাংস্কৃহতয ীভানা  স্বরূ’। করকাতা : ুেক হফহণ, ২০১০
লচৌধুযী ুহজৎ, ‘শ্রীট্ট কাছায়েয প্রাচীন ইহতা’। হরচয : হদনকার লপ্র হরহভয়টড্, ২০০৬
চয়ট্টাাধযাে লৌগত, ‘লরাকাংস্কৃহত : অন্দযভর  ফাযভর’। করকাতা : ুেক হফহণ, ২০১০
লায়ভশ্বযানন্দ স্বাভী, ‘ধভণ কুাংস্কায  লরাকাচায’। করকাতা : ুেক হফহণ, ১৯৯৬
ত্র-হত্রকা:
হভত্র নৎকুভায (ম্পাহদত)। ‘লরাকাংস্কৃহত গয়ফলণা হত্রকা ৮ভ ফলণ, ২ে াংখ্যা শ্রাফণ-আহশ্বন, ১৪০২
ফাাংরা
হভত্র নৎকুভায (ম্পাহদত)। ‘লরাকাংস্কৃহত গয়ফলণা হত্রকা ১১ ফলণ, ৩ে াংখ্যা কাহতণক-লৌল, ১৪০৫
ফাাংরা।

Volume-I, Issue-I

July 2014

18

