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বফিং তাব্দীয িঅলরায় বলফন্নলভান চচৌধুযীয (বফাাগরায) াধনঙ্গীত : বফলয়  বল্পরূ
িরূকুভায বট্টাচাম্য
গলফলক, ফািংরা বফবাগ, াটনা বফশ্ববফদযারয়
Abstract
Bhabendra mohoman choudhuri (1900-1984),commoly known as Bhaba Pagla amongst his
millions of devotees and sacred group of *poet hermit of Bengal spreads the sense for
social equality going beyond the barrier of morality through mixing his sense of amoral i.e.
love and *spirituality. In doing this song was his main weapon that he did to praise his
“Maa Kali” sometime as his daughter and sometime as his heavenly mother. He divided his
musical performance into three different phases: Theory of upasaya; Theory of upasaka and
Theory of upasanan. In the first “Theory of upasaya”, Bhaba worshipped his heavenly
mother “Maa Kali” to wipe out all black aspects from our mortal life and hold our life in
the releam oh heavenly bliss. In the second “Theory of Upasaka” Bhaba went to relate a
sound relationship between him and his devoted mother. All songs of this phase describe
that since his childhood days be indulged himself to compose song hot only with a great
belief of *ideology but with the belief of *humanity. He left his *material life to plumge into
the sea of unbounded love for “Maa Kali”. And in the last phase of his musical
performance i.e. “Theory of Upasana”, Bhaba reflected the highest principles of his
devotion. He fertilized the kind of Bengali *Folk song culture with his humanism and
spirituality.
Keywords: Poet Hermit; Spirituality; Ideology; Humanity; Material Life; Folk.

ফঙ্গবূবভলত মুলগ মুলগ িঅগত নালভয চপবযয়ারা চরাতধাযা বফিং তাব্দীয এলকফালয প্রাযলে িঅভযা ািআ এক
িদ্ভূত বফস্ময়কয কবফ াধক বলফন্নলভান চচৌধুযীলক। এিআ প্রচায বফভুখ কবফ বলফন্নলভান চচৌধুযী জন্ম ১৯৩০ বরিঃ
৩১ চ িঅবশ্বন (ভতান্তলয ১৯৩২ বরিঃ) ঢাকা চজরায িন্তগ্ত ভাবনকগঞ্জ ভকুভায িঅভতা নাভক গ্রালভয াা চচৌধুযী
নাভক ুখযাত ধনী বযফালয। বতা গলজন্নলভান, ভাতা গয়াুন্দযী চদফী। ক্লা চলবন-এ িঈলে স্কুর জীফন ভাপ্ত
কলয ফারক বলফন্নলভান বনলজলক ম্পূণ্ রূল ভাতৃ িঅযাধনা  িংগীলত াধনায় ডুবফলয়লদন। পলর এিআ ফয়
চথলকিআ (১২/১৩ ফছয) বতবন বলফন্নলভান চথলক ‘বফাাগরা’ নালভ ধীলয ধীলয বযবচত লয় লেন।
াক্তাধক কবফ যাভপ্রাদ, কভরাকালন্তয ভত বলফন্নলভান িংাযী ন। তাাঁয স্ত্রীয নাভ শফবরনীলদফী, দুিআ
ুত্র নৎ, িংকল্প  এক চভলয় প্রবতভা। বাযত বালগয য িফললল ১৯৫০ বরিঃ বতবন বযফালয বনজ জন্মববটা
তযাগ কলয প্রথলভ ভুব্দাফালদ বকছু বদন থাকায য করকাতা লয় িফললল ফধ্ভান চজরায িবিকা কারনায় এল
স্থায়ী বালফ ‘ভা’য ভবন্দয বনভ্াণ কলযন1 মা ‘বফায বফানী ভবন্দয’ নালভ বযবচবত। িঅজীফন চখালনিআ কাটালনায য
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১৯৮৪ বরিঃ ১৩িআ পারৃন যবফফালয করকাতায় িঅয. বজ. কয াাতালর চল বনিঃশ্বা তযাগ কলযন। তাাঁযিআ িআচ্ছায়
কারনা ভবন্দলযিআ তাাঁলক ভাবধস্থ কযা য়1 মা িঅলজা ুন্দয বালফ যবিত িঅলছ।
বলফন্নলভান চচৌধুযীয ‘বযচয়’, ‘গান’– ফুঝলত লর তাাঁয ভুখ বনিঃৃত কথায়িআ তা ফুঝলত লফ। মায তাাঁয
াবিধয চলয়লছন, মাযা কালছ ফল নানান ভলয় তাাঁয িভৃত ফাণী রৄলনলছন তাাঁয িফযিআ ঐ শ্রীভুলখয ফাণী
রৄলনলছন। বতবন ফলরলতন–

‚বফানী এিআ বফালক মা, কলয় চদয় কালন,
প্রকা কলয বক্ত াল, যাবখনা চগালন।‛১
িঅয ফরলতন–

‚চমভন চদবখ, চতভবন বরবখ।
চমভন রৄবন, চতভবন গািআ।‛২
িথ্ এিআ চম, াদা কাগলজয ফুলক কালরা কাবরলত বলফন্নলভালনয করলভ বরব ফদ্ধ গালন গালন চদফ-চদফীযলয
নানা রূ রাফনয, নানা বাফ-ববঙ্গভা, নানা াজ জ্জায চম ফণ্না পুলট িঈলেলছ, চ ফিআ তাাঁয চদলখ চদলখ চরখা।
িঅয প্রবতবট গালন চম ভধুয তত্ত্ব িভৃত ফাণীলত িভৃত চরালকয চম যরতভ থ বনলদ্ ,ভানবফক চমলকান ভযায,
চম চকান প্রলেয জতভ চম ভাধান প্রকাবত লয়লছ, চ করিআ বলফন্নলভালনয গালনয বছলন ভাভায়ায ভধুয
কলে িঈচ্চাবযত বদ্ধ ফাণী।
বলফন্নলভালনয জীফনী  াবলতযয ম্ালরাচনায ভূর িঅকল্ণ তাাঁয যবচত গান। বতবন িঅজীফন ভাতৃ াধনায়
দা ফ্দা বনলজলক ডুবফলয় যাখলতন। তাাঁয এিআ ভাতৃাধনায মাফতীয় কভ্কাণ্ড ফযক্ত লতা স্বলে বরবখত গালনয
ভধয বদলয়। ফত্ভান ভলয় দাাঁবিলয় একথা িঅভালদয িফাক কলয চম একজন ফযবক্তয লি ত র গান যচনা।
গালনয বযিংখযান বফচায বফশ্বব্রহ্াণ্ড তাাঁয ধালয কালছ ফলর এিআ মাফৎ জানা মায় না। এিআ প্রলঙ্গ গান যচনায চিলত্র
তাাঁয ভতুরয বকছুটা লর িঅভালদয ভলন লি বফশ্বফলযণয কবফ যফীন্ননাথ  কাজী নজরুলরয কথা। মবদ
যফীন্ননালথয গালনয িংখযা াকুলরয য়লতা াজায বতলনক এয চফব লফ না। নজরুলরয প্রায় চায াজায1 চমখালন
বলফন্নলভান চচৌধুযীযবফানী ভবন্দলয কারনায় (বনজ ফা গৃ) প্রায় লনলযাবট গালনয খাতায় বরবখত গালনয িংখযা
প্রায় ছয় াজায। মা িঅজ মলে যবিত।
যাভপ্রাদ চথলক কভরাকান্ত, নজরুর লয় বলফন্নলভান এিআ বতনতলক াক্তদ াবতয প্রাচীন  িঅধুবনক
কবফলদয বভবরত এক বভবশ্রত াবতয ধাযা। চমখালন বফলয় ঐলকয এতগুবর কবফলক একলত্র গাাঁথা লর ববক্তয বদক
চথলক কলরিআ ভম্ালয়য নন। যাভপ্রাদ, কভরাকান্ত, বলফন্নলভান এাঁযা প্রলতযলকিআ বছলরফ াধক কবফ,
ববক্তফাদী। িংগীত যচনা বছর তাাঁলদয বফশ্বা  ত্লণয নাভান্তয। গান বদলয়িআ তাাঁযা ভূবত্ িঈানা কযলছন। ুযিআ
তালদয ভন্ত্র। বলফন্নলভালনয কথায় ফরলত য়–

‚গানিআ ফ্লশ্রষ্ঠ াধনা
রালগনা পুর চন্দন
ভন্ত্র-তন্ত্র রালগনা।‛৩
প্রঙ্গত ফলর যাবখ বলফন্নলভান চচৌধুযীয যবচত ভে গানলকিআ বতবন ‘াধন ঙ্গীত’ ফলর িঈলেখ কলযলছন।
তফু একথা ফরলতিআ য় গানগুবরয িঅন স্ববাফ শফবলযয একতা ফি িিংিআ াক্ত দাফরীয ‘যাভা ঙ্গীত’ ম্ালয়য
িন্তবু্ক্ত1 এফিং িঅয একটা ফি িিং ‘ ফািঈর ঙ্গীত’-এয িন্তবু্ক্ত। িঅভলদয িঅলরাচনায বফলয় বলফন্নলভালনয
াক্ত দাফরীয ‘যাভা ঙ্গীত’ ম্ালয়য গান।
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িযাদ তাব্দীলত মায ূচনা, বফকা, বফেৃবত, িউনবফিং তাব্দীলত মায চঢিঈলয় চগাটা ফাঙারী ভাজ প্লাবফত
এফিং বফিং তাব্দীলত চিআ চঢিঈলয়য চরাতধাযা িঅছলি লিবছর বলফন্নলভান চচৌধুযীয চরখনী স্পল্। এখালন
রিণীয় চম, এিআ াক্তগীবত গুলরায ভলধয িঅধুবনক গীবতকবফতায িস্ফুট িঈলন্মল ঘলটবছর। চকননা, িঈবন তলক
এভন িলনক াক্তকত্াযা িঅলছন মাাঁযা িলনক াক্ত িঈাক বছলরন না, িথচ াক্তলদয ভলতা িনযদ যচনা
চকলযলছন। িঅফায বফিং তলক বলফন্নলভান চচৌধুযী ভাতৃাধক  কবফ– এিআ দুলয়য বভরফন্ন ঘবটলয় িযাদ
তলকয কবফফয যাভপ্রালদ চলনয ধাযালক িলনকটা ভযা গালঙ নতুন কলয ফান ডাকায ভলতা তুলর ধলযলছন।
বলফন্নলভান চচৌধুযীয বফুর ঙ্গীত বাণ্ডাযলক বফলয় িনুমায়ী বাগ  বফলেলণ কযাটা িলনকটা যালতয
চভঘভুক্ত িঅকাল িিংখয তাযালক বাগ কযায ভত কাজ। তফু একথা ভাথায় চযলখ বলফন্নলভালনয াধন ঙ্গীত
িঅলরাচনায িগ্রফত্ী য়ায চিলত্র চশ্রবণ বফনযালয াাময বনলতিআ য়।
শ্রলদ্ধয় জাহ্নফী চক্রফত্ী  ববূলণ দাগুপ্ত ভায়গলনয ভতাভত গুবরলক ভালন চযলখ একথা ফরলত াবয
চম বক্ত তত্ত্ব াক্তদাফরীয রূ য বফচায প্রথাগত ধাযায় িঈমুক্ত লব্দয িবালফযিআ য়ত এত কার াক্তদ
িঅলরাচনায় ‘ভা’ কী  চকভন, জগজ্জননীয রূ ফা এিআ জাতীয় ম্ায় ফাচক ব্দ ফযফহৃত লয় নানান বাগ 
িঈবফবাগ ছাবিলয় লিলছ। চমভন শফষ্ণফ দাফরী াবলতয কীত্নীয়াগণ তাাঁলদয কীত্লনয প্রলয়াজলন যাধা কৃলষ্ণয
জীফন  ঘটনা ক্রভলক ফারযরীরা চথলক রৄরু কলয ফৃন্দাফন রীরা এযকভ নানান ম্ালয় বাগ কলয বনলয়বছলরন
চশ্রাতা, বক্তভণ্ডরীয িঈলেলয  ুবফধালথ্। বকন্তু াক্তদ বফললত িঈভা ঙ্গীত, যাভা ঙ্গীত কীত্নীয়ালদয ভলতা
চকালনা ম্প্রদালয়য ালত িঅায জভালনায িঈলেলয গলি িঈলেবন। প্রঙ্গত ভলন যাখা দযকায াক্তদ বফললত
যাভাঙ্গীত ম্পূণ্ রূল ববক্ত প্রকাক। এখালন ববক্তয ফ্স্বতায় িন্তযঙ্গ-ফবযঙ্গ বভলরবভল একাকায লয় চগলছ।
তািআ াক্ত লদয ভূর জায়গািআ লরা বক্ত বগফান। পলর বলফন্নলভান চচৌধুযীয গাফ গুবরয চশ্রবণ বফনযালয চিলত্র
চদখা মায় তাাঁয চরখনীয মাফতীয় দ যাভাঙ্গীত বনব্য। এখালন ফলর যাখা প্রলয়াজন চম যাভপ্রাদ, কভরাকালন্তয
ভলতা িঈভাঙ্গীত বফলয়ক চকালনা গান বলফন্নলভালনয চনিআ। তািআ ‘যাভা ঙ্গীত’ বফলয়ক গান গুবরয ভূরত বতনবট
বদকলক গ্রণ কলয িঅলরাচনায িগ্রয লত াবয। প্রথভবট িঈায, বিতীয়বট িঈাক এফিং তৃতীয়বট িঈানা। াক্ত
কবফ য় তাাঁয িঈায চদফতা িথ্াৎ যাভা জননীয বফশ্বভয়ী ভাকার কাবভনীিঅবদবূতা নাতনীয ভবভা কীত্ন
কলযলছন। কখলনা চিআ িঈায জননীয কালছ িঈাক বলক্তয প্রাথ্না বনলফদন কলযলছন। িঅয এিআ বফলয় ছািা
িনয এক ধযলনয লদ বক্ত তাাঁয িঈানায দ্ধবত, প্রকযণ, িঈায়, ন্থা িআতযাবদ ফযক্ত কলযলছন। িঅফায চকান
চকান লদ এিআ বতনবট ম্ায় বভল একাকায লয় চগলছ। চকাথা চকাথা বালফয ফল িঅত্মভগ্ন কবফ বফশ্বজননীয
ভাাত্ময ফণ্নায লঙ্গ িঈানালক বভবলয় বদলয়লছন। তািআ এিআ বফলয় গুবরলক াভলন চযলখ াক্ত দধাযায ক্রভ
ম্ালয় বলফন্নলভালনয যাভা ঙ্গীত বফলয়ক াক্ত লদয একবট চশ্রবণলক িঈায ঙ্গীত ফা ভাতৃভবভা ঙ্গীত,
বিতীয়বট িঈাক ঙ্গীত এফিং িযবট াধন ঙ্গীত ফা িঈানা ঙ্গীত রূল বফনযা কলয িঅলরাচনায় িগ্রয ফ।
িঈায তত্ত্ব 0

‚তুবভ নফ নফ রূল এলা প্রালন
এলা গলন্ ফযলন এলা গালন।‛
যফীন্ননাথ োকুলযয এিআ গালনয ভথয বদলয় যভ িঈাযলক ফ্দা ফ্ িআবন্নয় বদলয় নফ নফ াফায িআচ্ছা ফযক্ত
কলযলছন। বেক চতভবন াক্ত াধনলকয কালছ একভাত্র চযভ  যভ িঅযধয িঈায লরন বক্তলদফী প্রলয়াজন
বালফ াধলকয িঅযাধনায চিলত্র, গুন  বক্রয়া িনুালয নানান ভলয় ববি ববনগন রূল বযগ্র কলযলছন।
বক্তলদফী কাবরকায রূ বফববি তন্ত্র  ুযণাবদলত বফববি বালফ ফণ্না কযা লয়লছ। কুরাণ্ফ তলন্ত্র ফরা লয়লছ,
ব্রহ্বচন্ময়, িবিতীয়, িিংযবত এফিং িযীয1 তা লত্ত্ব িঈাকলদয করযালনয জনয বতবন রূবযগ্র কলযন। তন্ত্র
াধনায প্রাধান রিয লচ্ছ এিআ যীয রূলক িঅশ্রয় কলয, িরূ ব্রহল্ চৌাঁছালনা, ভূবত্লক িফরিন কলযিআ ব্রহল্য
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াজুময ব্রহ্জ্ঞান রাব কযা। চদফী ভূবত্ এিআ ভূবত্লক িফরিন কযায িঈলেলযিআ গবেত। এিআ চদফীভূবত্ একবদলক
িংায রূবনী, িনযবদলক ফযাবয় দাবয়নী। চদফী বাগফৎ এফিং ভাক্লণ্ডয় চণ্ডীলত চদখলত ায়া মায় চদফী বফদগ্রস্থ
চদফতালদয ায় ন, বফববি িূযলক িংায কলযন। ভাবনফ্াণ তলন্ত্র চদফীলক বনবখর বূফলনয জননী ফরা লয়লছ
এফিং ফযাখযা কযা লয়লছ চকন চদফী বগফতী, কারী, তাবযণী,দুগ্া, চলািী, বুফলনশ্বযী, ধূভাফত্ী, ফগরা, শবযফী,
বছিভো িথ্াৎ চভাট দ ভাবফদযা রূলবনলজলক প্রকা কলযলছন।
ফািংরায বক্ত াধকগণ চদফীলক াধনা কলযলছন কারী ভূবত্লতিআ। ুতযািং তন্ত্র ালস্ত্র কারী ভূবত্য চম ফণ্না
ায়া মায়, চখালন ‘জগজ্জননীয রু’ ম্ায় ‘ভা বক চকভন’, ‘িআচ্ছাভয়ী ভা’, রীরাভয়ী ভা’, ‘কারবয়াবযনী ভা’,
‘করুনাভয়ী ভা’, ‘ব্রহ্ভয়ী ভা’, প্রবৃবত নালভ নাভাবিত কলয চদফীয চিআ ভূবত্লকিআ বফবি বালফ পুবটলয় চতারায চচযা
কলযলছন। এ ছািা বলফন্নলভান ‘ভা’চক ‘র্ব্্জননী ভা’ ‘দুখযা ভা’, ‘বফদাযা ভা’, ‘যলফার ভা’, ‘িঅনন্দভয়ী
ভা’, ‘বফানী ভা’, নালভ নাভাবিত কলয বফললাবয়ত কলয। বনজ দৃবয ববঙ্গ তুলর ধলযলছন।
চদফীয এিআ ভূবত্িআ ‘জগজ্জননীয রূ’ িথ্াৎ িঈায তলত্ত্বয বফববি লদ বফববি বালফ প্রকাবত লয়লছ। এিআ
ম্ালয় বলফন্নলভান চচৌধুযীয বকছু গান িঈদ্ধৃত কযলরিআ এিআ ম্ালয়য গানগুবরয প্রকৃবত চফাঝা মালফ। প্রঙ্গত ভলন
যাখা দযকায াক্ত দকত্াযা তাাঁলদয িঈায চদফীলক কখন ধযালন কখন িংায জীফলনয নানান শদনবন্দন
জবটরতায প্রতযি, লযাি িববজ্ঞতা বদলয় িনুবফ কলযলছন। তাাঁযা ফািআলয চদলখলছন ভৃৎবল্পীয গিা ভৃৎ প্রবতভা ফা
প্রেয বল্পী গবেত ভভ্য ভূবত্। তািআ তাাঁলদয ফণ্না রৄধু রূগ্রায, নয়ন যঞ্জন। তলফ চদফতায িলরৌবকক রূল চম
িআবন্নলয়য ভাধযলভ িবতক্রভ কলয মায়, চ তয তাাঁলদয িঈরবি য়। চমভন বলফন্নলভান চচৌধুযীয ভাতৃ াধনায
িঅবদ রূ ভা কারীয ফণ্না প্রলঙ্গ তাাঁয িববজ্ঞতায কথা ফযক্ত কলয ফলরলছন–

‚ভালক চদলখ চদলখ (তাাঁয) ছবফ এাঁলকবছ
যঙ নয়,, তুবর নয়,, ভলনয ভালঝ ভালক িঅভায তুবর চযলখবছ।
চচালখ বছর এক চপাটা জর,,
পুলট বছর হৃদয় কভর।
ভালয়য দু’টী চযণ কভর,,
কভর বদলয় কভর ূলজবছ।।
মত চদবখ ভালক িঅভায,,
িপুযন্ত এ িঅবফষ্কায।‛৫
(গান নিং– ৩৬৪)
িথ্াৎ এখালন খুফ বযষ্কায বালফিআ বলফন্নলভান জাবনলয় বদলয়লছন চম ভালয়য নানান রূলয কথা চম বতবন
ফলরলছন, তা তাাঁয ফিআ প্রতযি দ্ন  িববজ্ঞতায কথা। এখালন ভা’য ‘চচাখ’, ‘হৃদয়’, ‘চযণ’, - ভে বকছুয
ফণ্না কলযলছন। কবফয হৃদলয় ‘ভা’য চম ছবফ িঅাঁকা তা ‘যঙ’ তুবর বদলয় চকান কৃবত্রভ ছবফ নয়। বতবন হৃদলয়য ফ্স্বতা
বদলয় ভালক ভলনয ভালঝ তুলর চযলখলছন। তফু মতিআ ভালক চদলখন তফু ‘ভা’য রূলয চকান চল চনিআ ফলরিআ চতা
ফরলরন– ‚িপুযন্ত এ িঅবফষ্কায‛।
বলফন্নলভালনয ভাতৃরূল িঅবফষ্কায ‘ভা’-য রূ ফণ্নায় ‘তুিআ’, ‘তুবভয’ লিাধন বভলরবভল একাকায লয়
চগলছ–

‚চরার বজহ্বা চতাভায, কবযয়া বফোয,,
নাবলর, নাবলর ভা চগা,, চতাভাবয এ িংায।
বীলণ খিগ রলয় িঅফায,, চবর চধলয়,
লঙ্গ যলঙ্গ চলর ডাবকনী চমাবগনী।।
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গলর বদলয় ভুণ্ড যাব,, াবয়া িট্টাব,,
তাথথ তাথথ যলফ,, বক কবয তুিআ র্ব্্নাী।‛৬
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(গান নিং– ৪৫৫)

এখালন ‘ভা’য বয়িায রূ ফণ্নায ভধয বদলয় কবফ াধক বলফন্নলভান এক রূঢ় ফােফ জীফন বচত্রলক তুলর
ধলযলছন। এিআ গালন ফযফহৃত ‘র্ব্্নাী’ ব্দবট রিনীয়  বফলল তাৎম্ ূণ্। ‘ভা’ চক এখালন ‘র্ব্্নাী’ ফলর
লিাধন কলযলছন কবফ। িথ্াৎ ‘ভা’ জগলতয ভে ালয বফনা কলযন ফলর বতবন ‘র্ব্্নাী’। এিআ প্রলঙ্গ একবট
বফলয় িঈলেখনীয় চম, বলফন্নলভান তাাঁয জীফৎকালর চদলখলছন াভাবজক, যাজথনবতক  িথ্থনবতক নানান
টবযফত্ন। চমভন– ফঙ্গবঙ্গ িঅলন্দারলনয চপ্রিালট তাাঁয জন্ম। বতবন চদলখলছন দু-দুবট ভভ্াবন্তক বফশ্বমুদ্ধ,
চদলখলছন িখণ্ড বাযতফল্, স্বাধীন ফািংরালদ। এিআফফ নানান শফবচত্রযভয় ঘটনাগুবরয িাযা একথািআ প্রভাবণত য়
চম, তৎকারীন বলফন্নলভালনয জীফন ািী লয় যলয়লছ াভাবজক িবস্থযতা  জবটরতাূণ্ এক জীফন বচত্র। চম
জীফন বচত্র চথলক ফ্ালয বফনা াধন কলয ভানুললক ভুবক্তথগাভী কলয চতারায জনযিআ ‘ভা’ চক ‘র্ব্্নাী’ এিআ
লিাধলন বতবন চডলকলছন। এযকভ িয একবট গালন িুয বফনাী দানফ দরনী ভা কারীয রূ তুলর ধলয
ফলরলছন–

‚হুকালয নালচ কারী,, িব ধবযয়া ালত।
ভুকুলটয ঝরভর,, জ্ববরলতলছ গগলনলত।।
বথয়া বথয়া নালচ কারী,, িুয বদয়া ফবর,, ৭ (গান নিং– ৪০৯)
এখালন কবফ দৃবযলত ভা যণবঙ্গনী ভূবত্ ধাযণ কলযলছন। তািআ ভা িব ধলয যণহুিালয িুয বনধলন চভলত গযলফ
চনলচ চনলচ িঈলেলছন। ভা-য এিআ রূ বচত্রলক ‘রীরা’ ফলর িঈলেখ কলযলছন। প্রঙ্গত চদখলত ায়া মায় প্রায় এিআ
এবক রূবচত্র িথ্াৎ ভালয়য নগ্ন থাকা  চিআ চফল ত্র বনধন, ভাকার ফলি িফস্থান  নৃতয কযা প্রবৃবত চুত্রলক
যাভপ্রাদ ‘রীরা’ ফলর িঈলেখ কলয চগলয়লছন। -

‚নযিংটা চফল ত্রনাল, ভাকার হৃদলয় বস্থবত।
ফর চদবখ ভন চ’ফা চকভন, নালথয ফুলক ভালয রাবথ।
প্রাদ ফলর ভালয়য রীরা করিআ চজলনা ডাকাবত ।‛৮
ভালজয দাবফ চভলন ‘ভা’ চক চমভন ‘র্ব্্নাী’ রূ ধাযণ কযলত লয়লছ চতভবন কখলনা কখলনা ভানুললয দুিঃখ
যণ কযায জনয তাাঁলক লত লয়লছ ‘দুখযা’। তািআ কবফ ফলরলছন–

‚দুিঃখ যণ কবয ফলর, নাভ তফ ভা, দুখযা।
িত দুিঃখ চভায কালর,, ঘুচাবর না তুিআ ভাতাযা।‛৯

(গান নিং– ৪৮৬)

ভা ‘দুখযা’ লয় ফায দুিঃখ যণ কলয িথচ বলফন্নলভালনয কালর কত দুিঃখ িঅলছ চগুবর ভা ঘুচার না
ফলর ‘ভা’য কালছ বনজ ভলনয চিদ প্রকা কলযলছন। মবদ বতবন ার ছািায াত্র নন ফলরিআ জালনন চম একভাত্র
ভা-িআ চতা িঅলছন ন্তালনয দুিঃখ কয দূয কলয চচালখয জর চভাছালফন। িঅফায এিআ ভা-িআ ন্তালনয দুিঃখ যণ কলয
তালদয ভে িঅদ বফদ চথলক যিা কলযন ফলর বতবন ‘যিাকারী’। তািআ ফলরলছন–

‚িত িঅগুন জ্বাবরলয় বদবর,,
চান্ ফবর ভা,
যিাকারী তুিআ াবজবর,,
িঅভালক ভা কযলত াযা।।‛১০ (গান নিং– ৪৮৬)
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িথ্াৎ স্থান-কার-াত্র চবলদ ভানুললক িঈদ্ধালযয জনযিআ ভা তাযা কখলনা ‘দুখযা’, কখলনা ‘যিাকারী’, িঅফায
কখলনা ‘শ্মাানকারী’ রূ ধাযণ কলযলছন।
াক্ত কবফযা বনলজলদয িনুবূবতয গবীলয ডুফ বদলয় কারী ভালয়য প্রকৃত রূ চদখলত চলয়লছন, ফুঝলত
চলযলছন বক্তরূা চদফীিআ এক ভয় চপ্রলভয ভবভাভয় রূল প্রকা কযায জনয িপ্রাকৃত রীরা কলযন। বতবনিআ
প্রকৃবত, বতবনিআ িীভ ূনয। এক কথায় ফরলত চগলর িঅভালদয চদল বক্ত াধনা এফিং শফষ্ণফ াধনা, াক্ত াধক
 শফষ্ণফ াধকলদয ভলধয চম বফলযাধ  িন্ধ, চিআ িন্ধ ঘুবচলয় এক িলবদ তত্ত্ব এফিং ভন্বলয়য ুয রৄবনলয়লছন
বক্ত াধকযা এিআ ম্ালয়। িঅলর এিআ ভানবকতা িঅধুবনক মুলগয প্রাক্কালর জাগ্রত এক িংস্কাযভুক্ত ধাযণা। এিআ
ধাযনায প্রকা িঅভযা ভকারীন কবফ বাযতচলন্নয ‘িিদাভঙ্গর’ কালফয চদবখ। ফযালয িঅখযান এফিং বযলালিয
িঅখযালন এ কথা স্পয বালফ ফুবঝলয় চদয়া লয়লছ, চম বয এফিং য িথ্াৎ বফষ্ণু  বলফয ভলধয চভান াথ্কয
চনিআ। ফযালক স্বয়িং বফষ্ণু এল ফুবঝলয়লছন। -

‚চমিআ বফ চিআ িঅবভ চম িঅবভ চ বফ।
বলফয কবযরা বনন্দা বক িঅয ফবরফ।‛১১
াক্তলদয এিআ ম্ালয় কবফলদয এিআ িলবদতত্ত্ব এফিং ভন্বলয়য ুযিআ প্রকাবত লয়লছ। চমভন– বলফন্নলভান
চচৌধুযীয একবট গালন ফলরলছন–

‚ভা,, তুবভ ধয ফাাঁী,, (িঅয) কৃষ্ণ ধরুক িব,,
চদখলফা িঅবভ,, চকভন রালগ,, চথলক াাাব।
এ চম ভধুয তত্ত্ব,, বালফয তত্ত্ব,, তািআ চতা যাণ বলয াব।
চম, মা ফরুক,, বার ভন্দ, িন্ধ ভান,,
িববি এ বাফয ভূবত্,, বক্ত চমভন াজান।
কারীয িব,, কৃলষ্ণয ফাাঁী,,
ফজ্রফাী (িঅয) শ্মানফাী।‛১২ (গান নিং– ৪০২)
এখালন কবফ কারী কৃষ্ণলক বযফত্ন কলয কারীয ালত ফাাঁী িঅয কৃলষ্ণয ালত িব ধবযলয় াাাব িফস্থান
ঘবটলয়লছন। িথ্াৎ কারী চম চবদ নয় িঈবয়লয়িআ এক িলবদ তত্ত্ব চ কথায় ফরলত, চফাঝালত চচলয়লছন। মবদ কবফ
জালনন চম তাাঁয এিআ ভত  রূলক িলনলক ভানলফ না ফা ভালরাচনা কযলফ। মবদ বতবন ভালরাচনায বালরা ভন্দ
িঈবয় ভতলকিআ গ্রণ কলয িইশ্বয রূলয এিআ িলবদতত্ত্ব প্রবতষ্ঠা কলয ফলরলছন বক্ত িঅন ভন  বফশ্বা বনলয় বনলজ
িইশ্বযলক চম বালফ াজান চ বালফিআ িইশ্বয ালজন।
রৄধু কারী কৃষ্ণলক বনলয়িআ নয়, কারী, কৃষ্ণ, বফ, যাভ এাঁলদয করলক এক িঅলন ফবলয় িঅলবদ তলত্ত্বয এক
চূিান্ত রূ চগাঁলথ বলফন্নলভান িয একবট গালন ফলরলছন–

‚কৃষ্ণ, কারী, বফ, যাভ ববি কবু নয় চয এাঁযা।
ভলনয বফকায, ফ একাকায, চফালঝনা, মাযা,িঅাঁবখাযা।‛১৩

(গান নিং– ২৯৬)

চবদ ফা িলবদ এয ভূলরিআ যলয়লছ ভানুললয ভন। ভলনয বফশ্বািআ ালয ভানুললক বেক থ চদখালত। তািআ
ভলনয বুর চবলঙ প্রকৃত জ্ঞান চিুয িঅলরায় বনলজলক িঅলরাবকত কযলত াযলরিআ দূয লফ িন্কায, ায়া মালফ
প্রকৃত থ  ভত। চম থ  ভত ভানুললক বদলত ালয বেক জীফলনয বেকানা। িঅয ভানুল ভাত্রিআ চতা চায় জীফলন
চরায বেক থ। চম থ তায জীফনলক কলয তুরলফ জ, জ, ুন্দয। কাযণ প্রবতবট ুস্থ স্বাবাবফক চফাধ ফুবদ্ধ
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ম্পি ভানুলিআ ুন্দলযয ূজাযী। িঅয ভানুললক এিআ থগাভী কলয তুরলত ভালক কখলনা কারী রূ ধাযণ কযলত
লয়লছ, চতা কখলনা িঅফায কৃষ্ণরূ ধাযণ কযলত লয়লছ। তািআ কবফ ফলরলছন–

‚তুবভ বাফ কারী,, বতবন ফনভারী,,
কবু ধলয ফাাঁী,, কবু ধলয খাাঁিা।‛১৪

(গান নিং– ২৯৬)

িইশ্বযরূল এিআ িলবদতত্ত্ব িনুধাফন কযলত লর চকান মুবক্ত, ফুবদ্ধ ফা তক্ িাযা তা রাব কযা মালফ না। কাযণ
ভে মুবক্ত, ফুবদ্ধ, তলক্য িউলদ্ধ্ বতবন। তাাঁলক িন্তলয চলত লর, ফুঝলত লফ, জানলত লর প্রলয়াজন বদনযাবত্র দা
বালফ তাাঁ জ কযলত লফ ফলর বলফন্নলভান িঅভালদয জানালরন–

‚বনগূঢ় তত্ত্ব, ফুবঝয়া িন্তলয,,
বদফাবনব, ভন, তুবভ জ চয।
মুবক্ত, ফুবদ্ধ, তলক্ ধবযলত না ালয,,
ালয চিআ জন,, দা য় মাযা।।‛১৫

(গান নিং– ২৯৬)

িঅযাধয চদফী কারীয বফববি রূলয ভধয একবট বফলল রূ বতবন করুণাভয়ী ভা। িঅভযা জাবন িঅভালদযিআ
প্রলয়াজলন চদফী কাবরকা বক্তরূবনী ভা চমভন ধ্বিং কলযন, চতভবন ফযাবয় দান কলয তাাঁয করযানভূবত্ প্রকা
কলযন। চদফীয এিআ malignant ভূবত্য বযফলত্ beneficial ফা করুণাভূবত্য বযচয়িআ িঅভযা ‘িঈাযতত্ত্ব’ ম্ালয়
ািআ। তািআ কবফ বলফন্নলভান একবট গালন ফলরলছন–

‚কর িআ চতাভায িআচ্ছা,, িআচ্ছাভয়ী ভা।
ূণ্ কয স্ব-ফানা,, ব্রহ্ভয়ী যাভা।।‛১৬

(গান নিং– ৩৮৫)

প্রকৃত জ্ঞানীয কালছ ব্রহ্িআ একভাত্র তয, প্রতীয়ভান1 িঅয ফ বকছুিআ বভথযা। বকন্তু এিআ চম জগৎ িংায, িঅত্মীয়
বযজন, মায ভায়ায় িঅভযা জবিলয় িঅবছ, তালদয একান্তজন বাফা, এিআ ফিআ ব্রহ্বক্তয রীরায কাযলণ ঘলট থালক।
তািআ ভা কারী কীবালফ িঅভালদয ভলধয এিআ ভ্রভ ৃবয কলয িঅভালদয িংায চলক্র ঘুবযলয় ভাযলছন, মায বচত্র াক্ত
াবলতযয বফববি দকত্াগণ তুলর ধলযলছন1 মায ফযবতক্রভ নন বলফন্নলভান চচৌধুযী। তাাঁয িঈায তত্ত্ব ম্ালয়
ব্রহ্ভয়ী ভালক বনলয় যবচত গালন বফরৄদ্ধ তত্ত্বকথা প্রবতবষ্ঠত। জ্ঞানীয কালছ ব্রহ্ বনগু্ন, বনবফ্লল, িফযক্ত, িবচন্তয,
িফাঙ্মানলগাচয, িঅফায রীরায কাযলণ বতবনিআ িঅনন্দভয়  রীরাভয়। বক্ত াধকগণ ভালয়য গুন  বফলল
রূলয িঅযবতিআ কলযন, বকন্তু ভালয়য ব্রহ্ স্বরূ ভূবত্ ধযালনয চনলত্র তাাঁলদয কালছ ধযা লি। এিআ িফস্থায় কারীিআ
ব্রহ্, বতবনিআ ‘ব্রহ্ভয়ী ভা’। তখন বতবন রূীন, নাভীন, বনবিয়1 ৃবয-বস্থবত প্ররলয়য িবধকত্র্ী লয় বতবন তখন
বনগু্ন। ভালয়য এিআ তত্ত্ব স্থুরফুবদ্ধয িগভয।
শফষ্ণফ লদ ঞ্চবালফয এক যভ বাফ র ‘চফা’। এিআ চফা বাফলক চকন্ন কলযিআ গলি িঈলেলছ বলক্তয লঙ্গ
যাধা কলষ্ণয ম্পক্। চমখালন বক্ত ম্পূণ্ রূল যাথা কৃলষ্ণয নীযফ চফায় থালক ভগ্ন। এখালন বলক্তয াধনালক
ফরা য় ভঞ্জযী বালফয াধনা। বক্ত বনলজলক যাধা-কৃষ্ণ রীরায ায়তক বালফ প্রবতবষ্ঠত কলযন। বকন্তু াক্ত
ঙ্গীত িঈাক, চফক ফা বক্তলক বনলয় চবালফ চকান তত্ত্ব প্রবতষ্ঠত য়বন। চকননা, বক্ত াধনায় বক্ত স্বয়িং
িঈাক। িঈায বফশ্বজননীয লঙ্গ চতয প্রতযি ম্পক্। বতবন বলক্তয িঅন জননী। তািআ বক্ত  জননীয ভলধয
চে, ফাৎরয, িঅদয িঅফদালযয িন্। বক্ত বগফালনয এিআ নীযলফ বনবৃত িঅরা-চাবযতায গীবতভয় ধাযাবটয ৃবয
 চশ্রষ্ঠলেয দাবফদায চমভন যাভপ্রাদ, বেক চতভবন ৃবযয এিআ ধাযাবটলক বফিং তাব্দীয কবফ বলফন্নলভান চচৌধুযী
বমবন চরাকভালজ বফাাগরা নালভিআ িবধক বযবচত, তাাঁযিআ িিংখয গালন িঅভযা বফবচত্র ুয রৄনলত ািআ।

Volume-IV, Issue-IV

January 2018

12

বফিং তাব্দীয িঅলরায় বলফন্নলভান চচৌধুযীয (বফাাগরায) াধনঙ্গীত : বফলয়  বল্পরূ

িরূকুভায বট্টাচাম্য

ভানুল ভাত্রিআ ভাজ ফদ্ধ জীফ। তািআ প্রবতবট ভানুললয জন্ম, রারন, ারন, বিা, শদনবন্দন জীফলনয নানান ঘাতপ্রবতঘালত চফলি ো ফিআ ভালয়য চকার িঅশ্রয় কলয1 চতভবন কবফ এখালন বলক্তাাক। ভাতৃ চযলণিআ তাযাঁ প্রণাভ
বনলফদন চলর কখলনা জীফলনয ফযথ্তায় তা-শনযায প্রকা কলযন, কখলনা শ্রদ্ধা ববক্তয প্রাথ্না কলযন, কখলনা
ভাতৃ চযলণ রীন য়ায িঅকাঙিা ফযক্ত কলযন, কখলনা এিআ জননীলক স্বচলি চদখলত না ায়া, কখলনা ফা জননীয
চকালর িঅশ্রয় না ায়া িঅফায কখলনা ফা জননীলক কালছ চলয় ুণযায় াযাফায চিদ, বয় ফা তাা প্রকা
কলযন।
শফযাগয ালক্ত ধভ্ না লর জীফলনয প্রবত শফযাগয এিআ াক্ত দাফরীয একবট বযবচবত বফলয়। চকননা কবফযা
চমলতু প্রায় কলরিআ বফলয়ী, চবাগী, িঅক্ত  িংাযী তািআ তাাঁলদয এিআ শফযাগয মতটা িকট বেক চতভবন প্রচবরত
ধাযনায ফফত্ী। তাাঁযা প্রায় করলরিআ িংাযী, গৃী, বফলয়াক্ত বছলরন। তফু এলফয িউলদ্ধ্ িঈলে তাাঁযা চূিান্ত
ববক্তয িঅলফলগ জীফলনয ফ্স্ব বদলয় বফরীন য়ায িআচ্ছায কাভনা প্রকা কলযলছন। শদনবন্দন জীফনাববজ্ঞতায়
িংালযয জ্বারা– মন্ত্রণা বযুয তািনা, ঞ্চবূলতয প্রলকা,িঅবধ ফযাবধয িতযাচায, িংালযয িবাফ- িববলমাগ
এলফয কথা যাবয ভালয়য িঈলেলয জাবনলয়লছন। িঅয এিআ বফলয়গুবর বলফন্নলভালনয গালন িঅভযা ািআ।
িফাক লর  বতয চম ভাত্র াাঁচ ফছয ফয়লিআ বলফন্নলভান চচৌধুযীয ঙ্গীত াধন রৄরু। মায বনদ্বন স্বরূ
তাাঁয যবচত প্রথভ গান ফলর বযবচত–

‚এলা ভা কারী,, রৄন ভা ফবর,,
িঅভায প্রালণয চফদনা।
রালগনা বালরা বক চম কবয,,
তুবভ িঅভায় ফর না।‛১৭
ফারক কবফ ভালয়য কালছ বনজ প্রালণয মাফতীয় চফদনা ফযক্ত কযলত চচলয়লছন। ভালক কালছ চলয় তায মাফতীয়
দুিঃখ মন্ত্রণায কথা ফলর চখান চথলক বক কলয চফবযলয় িঅলফ তায িআচ্ছা প্রকা কলযলছন। এিআ গালনযিআ যফত্ী
েলয ফরলছন–

‚তুবভ বফলন িঅয চকিঈ চনিআ িঅভায,,
দগ্ধ হৃদলয় বদলত ান্ত্বনা।।‛১৮
এখালন ভা ফ্স্ব জীফলনয কথা ফলরলছন। তািআ হৃদলয়য মাফতীয় দুিঃখ,জ্বারা মন্ত্রণা চথলক ভুবক্ত ায়ায একভাত্র
ান্ত্বনা চম ভা চকথািআ পুলট িঈলেলছ। তািআ চতা দুিঃখ বযা জীফন বনলয় কবফয জীফলন চায়া ায়া, িআচ্ছা ফযক্ত
লয়লছ গানবটয চলািংল–

‚চললয বদন বাফায এলরা কালছ,,
িঅয চকন ভা, য িআবর বলছ।
এ এ ভা, জ্বরন্ত প্রবতভা,,
িঅয দূলয (তুবভ) চথলকা না চথলকা না।‛১৯
বনতান্তিআ ফারক ফয়ল ভুলখ ভুলখ গান যচনায ভধয বদলয় ভাতৃ িঅযাধনা চরলর এিআ ফয়লিআ ফারক কবফ
বলফন্নলভান তাাঁয িঅগাভী জীফলনয শফবচত্রযূণ্ ঘটনায ঘনঘটায এক িঅশ্চাম্ িআবঙ্গত বদলয়লছন এিআ গালন। চকননা
িঅভযা জাবন ১২/১৩ ফছয ফয়লিআ ফারক বলফন্নলভান ভাতৃ বচন্তায় বনভগ্ন লয় রায় দবিয পাাঁ রাবগলয় গাফ
গালছয ডালর ঝুলর লিন। মবদ চ মাত্রায় ‘ভা’ এয াগর চছলর চফাঁলচ মায়। য়ত ভা চছলরয ভলধয ভান
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িববভালনয ারায় চছলরয ভা চক যীিায এক িঅশ্চাম্ বচত্র এিআ ঘটনা। এিআ প্রলঙ্গ শ্রলদ্ধয় তলভানা ফাফু
বরলখলছন–

‚কার বফরি না কলয বতবন িঈলে িলরন ঐ গালছ। কালছ গতলয় যজ্জুটায বক্ত যীিা কযলরন টান
চভলয। বস্থয কলয চপরলরন, ঐ যজ্জু বদলয় প্রাণ তযাগ কযলফন িঈিন্লন। মথা বচন্তা তথা কাজ। দবিলত পাাঁ
রাবঘলয় িঅন ালত গরায় বিলয় ভালয়য াগর চছলর া-দুখাবন গাছলথলক িঅরগা কলয ঝুবরলয় বদলরন
বনলচয বদলক। মথাযীবত তাাঁয বতনফায কারী কারী কারী নাভ  িঈচ্চাযণ কযলরন ফুবঝ িস্ফু টস্বলয। ফয
তায য িঅয স্মযণ চনিআ বকছু।‛২০
একািয ব্দ ‘ভা’। এিআ ‘ভা’ লিাধলন ভগ্র ফাঙাবর জাবত ভাতৃনাভ বফগবরত প্রাণ জাবতলত বনলজলক প্রবতবষ্ঠত
কলযলছ। তািআ িঅাভয বফশ্ব ফাঙাবরয ি চথলকিআ ভাতৃ াধক কবফয বজজ্ঞায–

‚চক চতাভালয ডাবকর প্রধভ ‘ভা’ফবরয়া,,
তুবভ বক বখালয়ছ ভা, ভধুয ফুবর।
বাবফলত জনভ চগর,, ভা চগা,, িঅভায,,
তািআ ডাবক িঅবভ কারী কারী।।‛২১ (গান নিং– ৪৮৯-ক)
গালনয ভলধযিআ বতবন ‘ভা’ এয কালছিআ জানলত চচলয়লছন চম চক তাাঁলক প্রথভ ‘ভা’ ফলর চডলকলছ। চম ডাক এত
ভধুয, বভবয1 চমডাক ভে ফযথা চফদনা দৃয লয় মায়, দূয লয় মায় কর িুধা তৃষ্ণা ‘দরাদবর’। এখালন রিনীয়
‘দরাদবর’ এিআ লব্দয ভাধযলভ বদলয় বতবন ‘ভা’ ডালকয ভধয বদলয় বফলবদ শফলভয চক দূলয বযলয় চদয়ায ধাযনা
বফশ্বালক তুলর ধযলত চচলয় ফরলরন–

‚চক ৃবজলরা, লগা এভন কথা,,
চকান াগয লত িঈেলরা ুধা
দূলয লয মায় ঐ কর ফযথা,,
িুধা, তৃষ্ণা,, বুলর মায় দরাদবর।‛২২ (গান নিং– ৪৮৯)
এিআ ‘ভাতৃনাভ’-এয চেলয বফত্র বাণ্ডায চথলক নাভ য, ুধা ান কলযিআ িংায ধভ্ কযা, চমখালন চখালন
াব ভুলখ চরা চপযা কযায িবধকায ান ফলরিআ তাাঁয বফশ্বা। তািআ চতা ‘ভা’ এয িঈলেলয ফলরন–

‚তুবভ বক চিআ চেলয বফত্র বাণ্ডায,,
বফাাগরা চগলয় মায়,, কবযয়া িংায।
তুবভ চতা বদলয়ছ,, ভা মত িবধকায,,
তািআ, াব ভুলখ,, চ াল,, মথা তথা চবর।।‛২৩

(গান নিং– ৪৮৯)

িপুযন্ত চে, চপ্রভ, বালরাফাা, িঅফদালযয বাণ্ডায র ‘ভা’। এিআ ‘ভা’–এয কালছিআ ন্তালনয কাভনা ফানা,
চপ্রভ, িঅদয িঅফদালযয মাফতীয় চায়া ায়া। তািআ ‘ভা’ এয িবধক চপ্রভ, চে, িঅদলয ন্তান চম বফলথ চলর
মায়1 রৄধু তািআ নয়, ভালয়য এিআ িবধক চে িঅদলয স্বয়িং বলফন্নলভান বনলজিআ বফথগাভী লয় ‘ভা’ এয কালছ
িঅলি কলযলছন–

‚(ভা চগা) িত িঅদয,, িত চে ফ কবযবর ভাবট।
চচাখ যাবঙ্গলয় কযলর ান,, ’তাভ িঅবভ খাাঁবট।।‛২৪

(গান নিং– ৪২৫)

‘ভা’ এয ালতিআ বাঙ্গা গিা ফলর চফদ-ুযালণ কবথত1 মা বভথযা কথা নয় ফলর জাবনলয় বক কলয চকান লথ
চগলর বনলজলক খাাঁবট রূল গলি তুরলত াযলফন তা জানলত চচলয় ফলরলছন–
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‚বভথযা কথা নয়,,বাঙ্গা গিা চতায িআ ালত চফদ-ুযালণ কয়।
(িঅবভ) বক কলয ভা বার ফ,, চকান লথ ভা াাঁবট।।
’তাভ িঅবভ খাাঁবট0‛২৫
(গান নিং– ৪২৫)
ন্তালনয জন্ম, রারন ারন মাফতীয় কাম্িআ ‘ভা’ এয িাযা ম্পি য়। তািআ ন্তান বফথগাভী লয় চদালী লর
চিআ চদাল চম ‘ভা’ এয িঈয ফত্ািআ চ কথা জানলত চবালরনবন–

‚ফুবঝ চদখ ভা তুিআ,,ভালয়য চদালল চছলর চদালী,, চান চগা ব্রহ্ভয়ী।‛২৬

(গান নিং– ৪২৫)

িঅফায ন্তালনয মাফতীয় ালয দায় চমভন ভা’ এয চতভবন চিআ চথলক ন্তানলক ভুক্ত কযায মাফতীয় দায়
দাবয়ে ভালয়য ফলরিআ চতা ‘র্ব্্নাী’র িথ্াৎ ভালজয ালক না কলযন বতবন। তািআ বতবন দৃঢ় কলে চঘালণা কলয
ভা চছলরয ভলধয িবাফ িববলমাগ বনলয় এক নতুন থ িঈলন্মাচন কযলরন এিআ গালনযিআ এলকফালয চললভ–

‚(তািআ) বফাগরা গার বদলয় কয়, র্ব্্নাব চফটী।
’তাভ িঅবভ খাাঁবট।‛২৭
(গান নিং– ৪২৫)
প্রঙ্গত ভলন লি কবফ নজরুলরয কথা বতবন চদলক গবীয বালফ বালরাফালতন। চদলয প্রবত বালরাফাায়
তাাঁয কৃবত্রভতা বছর না। চদলয ভুবক্ত িংগ্রালভ ঝাাঁবলয় লযবছলরন। রৄধু বনলজ নয়, চদলয িগবণত ভানুললক
ভাতৃভুবক্ত মুলদ্ধ াবভর কলযবছলরন। চদলয ববিত-িববিত, বন্দু-ভুবরভ কর ম্প্রদালয়য ভানুললয কালছ
চালক বব্রহবট যকালযয ভুলখা খুলর বদলয়লছন। এলদয িনযায় িতযাচালযয স্বরূটা বতবন াক্তলদ এভন বালফ
িঅভালদয ভলন তুলর ধলযবছলরন-

‚চদফ বরৄলদয ভাযলছ চাফুক, ফীয মুফকলদয বদলচ্ছ পাাঁব,
বূ-বাযত িঅজ কািআখান, িঅবফ কখন র্ব্্নাী?‛২৮

(গান নিং– ৪৮৯)

িথ্াৎ কবফ নজরুর  চদলক িআিংলযজ িালনয াত চথলক ভুবক্ত কলয ফ ালয বফনা ঘবটলয় চদফ
বরৄলদয যিা কযায িঅহ্বান জানালতিআ চদফীলক ‘র্ব্্নাী’ ফলর লিাধন কলযলছন।
ন্তান ভাত্র িআ ‘ভা’-য চযলণ খুাঁলজ বচযবনব্যতা, ফযাবয়, াবন্ত। তািআ চকান ন্তানিআ চািআনা ‘ভা’-য চযণ ছািা
লত। জীফন ভৃতূয এ চমন ভানফ জীফলন দু’ বদলনয জলনয ৃবথফী চফিালত িঅায ভলতা। এিআ ৃবথফীলত এল
একফায ‘ভা’– চযণ চলয় িঅয চযণ ছািা লত চান না কবফ। তািআ ‘চযণ ছািা’ ফায দুিঃখ বনলয়িআ জীফন ভৃতুয বুলর
এলকফালয বচযস্থায়ী বালফ ‘ভা’-য চযলণ িঅশ্রয় াফায িঅা বনলয় তাাঁয প্রাথ্না–

‚িঅয চাবনা জনভ, িঅয চাবনা ভযণ’’
(রৄধু) চতাভায চযণ তলর চযলখ দা।
িঅবভ ফিিআ দুিঃখী, তািআ জাবনলয় যাবখ,,
িঅাঁবখয রলক প্রবু,, বপলয চা।‛২৯

(গান নিং– ১০১)

‘ভা’-য চযণ ছািা ফায বয় চলয় বনলজলক ফি িআ দুিঃখী ফলর ভলন কলয ‘ভা’চক িবগ্রভ প্রাথ্না কলযন1 চম ভা
চমন িন্তত একবটফায তাাঁয বদলক বপলয চায়। চকননা বতবন ভলন কলযন জীফলন মা বকছু চায়া ায়া তা ফ িআ
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‘ভা’-এয চদয়া। তািআ িঅজ ভে চায়া ায়ায িউলদ্ধ্ িঈলে দুবদলনয জনয এিআ িঅা মায়ায ফন্ কলয বুর চবলঙ
চদয়ায িঅবজ্ জাবনলয় ফলরন–

‚িঅভায িআ চায়া, তগািআ চতাভাবয চদয়া,,
িঅভায এিআ নশ্বয চদল একটু ায়া।
তািআ দুবদলনয তলয এল,, চফবযলয় মায়া,,
এ বুর বচয তলয চবলঙ দা।।৩০ (গান নিং– ১০১)
বফিং তাব্দীয মুগ মন্ত্রণায় নানান ঘাত-প্রবতঘালতয িববজ্ঞতায ভধয বদলয় ফি য়া বলফন্নলভান যলপ
বফাাগরা বনলজলক গলিবছলরন ম্পূণ্ স্বতন্ত্রতা তাাঁয ফযবক্ত জীফলন, িংায জীফন  াধনায জগলত এক ববি
ভাত্রা এলনবছর। তািআ বতবন তাাঁয াধন ঙ্গীলত প্রচবরত ধভ্ীয় বফশ্বা, বফবধ-বফধান, ভত  থলক চবলঙ বদলয় গলি
তুলরলছন ম্পূণ্ রূল িংায ভাজ বনব্য এক িঅটলৌলি স্বাধীন বাফ। চম জগলত যভ করুণাভয়ী ভালক একটু
চদখা ফা ায়ায জনয িআট, কাে, াথলযয প্রবতবষ্ঠত চকান চদফারলয় চদফভূত্ীয প্রলয়াজন য় না ফলরিআ বতবন
িনায়াল ফরলত ালযন–

‚ফহুজনায ভালঝ ভালগা,, চতাভায় িঅবভ চদখলত ািআ।
নিআলর বক ভা,, িভন কলয াগর লয় গান গািআ।।‛ ৩১ (গান নিং– ৩৭২)
এখালন একবট বফলয় বতবন বযষ্কায কলয জাবনলয় বদলয়লছন চম শদনবন্দন ভাজ জীফলন িঅয াাঁচটা াধাযণ
ভানুললয ভলধযিআ ভা বভল িঅলছন। এিআ ফায ভালঝ ভালক খুাঁলজ ায়ায, চদখায, স্প্ কযায জনয চায় ফযাকুর
প্রালণ তাাঁলক ডাকায। ুবথ ফা চকান চদফারয়, ভূবত্ বনব্য ভা নন, এিআ থ  ভতিআ এখালন প্রবতবষ্ঠত। তািআ চতা
ফলরলছন–

‚ভালগা, ফািআ চতাভায গুনগালন,,
ভুগ্ধ লয়, ফযাকুর প্রালণ।
ভূবত্ গলি ভলনয চকালন’’
নয়ন জলর বাল তািআ।।‛৩২

(গান নিং– ৩৭২)

ফস্তুবনষ্ঠ বফশ্বা াধনা কলয ভালক ায়ায জনয প্রলয়াজন ধযান-ধাযনা। এিআ প্রচবরত িফ্াচীন বফশ্বালক চবলঙ
বদলয় প্রকৃত াধনায এক মুগান্তকাযী থ চদখালরন কবফ াধক বলফন্নলভান।
িঈনা তলত্ত্বয ভলধযিআ াক্তদাফরীয ভূরকথা বনবত। চকননা এিআ বক্ত িঈানা মাদুবফদযা যনাতৃবপ্তয ফা
শদবক রারা বযতৃবপ্তয িঈানা নয়। এ র চভাাফৃত িুবচত ভানফত্তায িঅফযণ িঈলন্মাচলনয াধনা1 ভানুলক
শ্রীিাযা, বক্তিাযা বফবূবতিাযা ভবণ্ডত কযায াধনা, জীফনলক িূফ্ ছলন্দ  দীবপ্তলত বযূণ্ কলয তুরফায াধনা।
তািআ াক্তদাফরীয াধনালক িঈরবি কযায একভাত্র চযভতভ থ র িঈানাতত্ত্ব। এখালনিআ িঅলছ বক্তূজায
যয, বক্ত িঈানায িাযা ভলনাবাফ বদ্ধ কযায িববপ্রায়, িঈানায নানা বফধ গূঢ় দ্ধবত, তাবন্ত্রক চমাগাচায
জাতীয় চকান িঅচায িনুষ্ঠালনয িআবঙ্গত। িঅয এিআ বফলয়গুবরলক চকন্ন কলয যবচত দগুবরলকিআ াধন ঙ্গীত ফরা য়।
বক্ত াধক বনজধযালন জগন্মতায চম রূ ভূবত্য কল্পনা কলযন, চিআ ভূবত্য িঈাচায ম্মত ূজা  জ্ভালনযয িাযা
বতবন তাাঁয বনজস্ব প্রাথ্না ূবত্য প্রতযাা কলযন। ুতযািং চিআরূ কল্পনাভূরক দগুবরলক াধন ঙ্গীত িঅভযা
ফরলত াবয।
তলন্ত্রয াধন প্রণারী ফ্দা বক্রয়াভূরক। এবট বফবফধ বক্রয়ায বনলে্ল ূণ্। াধকগণ রিয কলযলছন াধনায
িবত প্রভ েয প্রলয়াজন বাফ  ববক্ত। িআলযয প্তবত প্রগাঢ় ববক্ত না জন্মালর কর াধনা ফযথ্। ববক্ত ালস্ত্র এলকিআ
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ফলর শ্রদ্ধা। ‚িঅলদৌ শ্রদ্ধা‛– এিআ শ্রদ্ধায িঈদয় লরিআ চদফতা রাব কযায িআচ্ছা হৃদলয় জাগ্রত য়। শ্রদ্ধািআ বাফলক
িঈেীবত কলয প্রাণভয় িঅগ্রল তখন হৃদয় িঅলরাবিত লত থালক। বাফ  ববক্তয ভলধযিআ িন্ তভাফৃত িন্তলযয
প্রথভ জাগযণ ঘলত। এভবন চকফর বাফ বদলয় চযভ প্রায রাব কযা েফ।
াক্তদাফরীয খণ্ড িুদ্র ঙ্গীলতয ভলধয বক্ত াধক কবফগণ তাবন্ত্রক িঈানায লর্ব্্াচ্চ িঅদ্লক প্রবতপবরত
কলযলছন-বদফযবালফয িবতুন্দয রলিয কথা বালা ছলন্দ চগৌিজন ফাীয ম্মুলখ তুলর ধলযলছন। িঅয এিআ প্রলচষ্ঠায
এক ভান বল্পী াধক কবফ বলফন্নলভান চচৌধুযী বফিং তাব্দীয ভাজ চপ্রিালট এক নতুন িঅবঙ্গলক তুলর ধলয
িঈচ্চকলে চঘালণা কযলরন– ‚গানিআ ফ্লশ্রষ্ঠ াধনা।‛তাাঁয এিআ প্রবতবায স্বািয স্বরূ চম গান গুবর িঅভযা ািআ চিআ
গান গুবরয ভধয বদলয় বতবন চদবখলয়লছন িঈানায জ যর একভাত্র ভত  থ। চমভন ফলরলছন–

‚কারী ফর কারী ফর,, ভনটী িঅভায।
াব ভাখা ফদলন,, ছর ছর নয়লন,,
িঅনন্দ কানলন, (ভন) চঘায িবনফায।।‛৩৩ (গান নিং– ৩৯৬)
গবীয িধযাত্ম িনুবূবতয লদ বলফন্নলভান জ যর বালফিআ াধনায এিআ থলক ফযক্ত কলযলছন। াযরয
তাাঁয একভাত্র িরিংকায। জগৎালয রকারী ভালয়য নাভিআ ফ্ালিা তয, এবট ফুলঝলছন ফলরিআ তাাঁয াধনায় চযভ
তয এিআ কারী নাভ। তািআ জীফলনয প্রবতবট ভুূলত্ চদ, ভন, প্রাণ, দুলচাখ বলয রৄধু কারী নালভ বনলজলক ডুবফলয়
দা। এিআ নাভ ছািা চম ভানফ জাবতয ভুবক্ত নািআ চ কথা স্মযণ কবযলয় বদলয় ফরলরন–

‚গবত নািআ,, গবত নািআ,,কারী নাভ ছািা
কে ববযয়া গা,, লয় িঅত্ম াযা।‛৩৪

(গান নিং– ৩৯৬)

ভানুললয জীফন চতা জগৎ িংালয বচযস্থায়ী নয়। চফাঁলচ থাকলত জীফন থ চমভন কারী নাভ ছািা ভুবক্ত চনিআ
চতভবন জীফলন মবদ ভৃতুয িঅল তফু কারী নাভ ছািা ভানফ জাতীয ভুবক্ত চনিআ। জীফন চথলক ভৃতুয ভানুললয এিআ
থ বযক্রভায প্রবতবট ভুূলত্য একভাত্র বনব্য স্থর র কারী নাভ। এিআ কারী নালভ জীফন-বফলয় িংায ফ বকছুিআ
ববযলয় চদয়ায জনয ডাক বদলয় ফরলরন বলফন্নলভান–

‚কত বদন িঅয,, যলফ তুবভ,, এিআ ধযা ধালভ,,
ভযণ চতাভায মবদ ভজ কারী নালভ।
বফাাগরা কল,, প্রাণ থাবকলত চদল,,
কারী নালভ বলয দা,, বফলয়,, িংায।।‛৩৫

(গান নিং– ৩৯৬)

বলফন্নলভান বছলরন এক ফযবতক্রভী াধক কবফ। তািআ তাাঁয ফ বকছুিআ িঅয াাঁচজলনয চথলক ম্পূণ্ রূল
িঅরাদা। বনলজ চমভন িঅজীফন শফলবয়ক জীফলনয ুখ স্বাচ্ছন্দয চক বনফ্ান বদলয় ভানুললয ফাাঁচায চম নূযনতভ
প্রলয়াজন চটুকুলকিআ িঅশ্রয় কলয জীফনলবায কারী ভালয়য চযলণ িঅশ্রলয় জীফন কাবটলয়লছন। বকন্তু এিআ থ াধাযণ
ভানুললয লি িফল্বভন কযা েফ নয় চ বফললয় বতবন বছলরন িফগত তািআ ভানুললয শদনবন্দন জীফলন িরতায
িঅচ্ছিতালক কাটালত বতবন কারী নালভয িশ্রয় বনলত ফলরলছন–

‚প্রবালত িঈবেয়া ক কারী, কারী কারী।
বচত্ত রৄদ্ধ কয,, জফা তুবর,, জফা তুবর।।‛৩৬

(গান নিং– ৪৩৪)

জীফলনয রৄরু প্রবাত কালর কারী নালভয ভধয বদলয় কযায িঅহ্বান বতবন বদ।এন। চিআ লঙ্গ কারীভালয়য
ূলজায প্রধান িঘ্য চম জফা পুর চিআ পুর তুলর ভাতৃ চযলণ চদফায িঈলেয বনলয় বচত্তলক রৄদ্ধ কযা মায় চ কথা
বতবন চানালরন িঅভালদয। কবথত িঅলছ চম বলফন্নলভান চচৌধুযীয এক ধনী বলয চভচন্ন ফলন্দযাাধযালয়য
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িরতা দূয কযায িঈলেয বনলয়িআ তাাঁয এিআ গান যচনা। এিআ গালনয চল েফলক কারী নাভ জলয ভধয বদলয়
ভাতৃলদ িঅশ্রলয়য থ চদখালরন–

‚ির তযাবজয়া লয, জ কারী নাভ,,
িবন্তলভ ভাতৃলদ রববলত বফশ্রাভ।‛৩৭

(গান নিং“ ৪৮৯)

বলফন্নলভান চচৌধুযী ভাতৃ িঅযাধনায চিলত্র ভা কারীলক ‘কারী’ নালভয ভলধযিআ ীভা ফদ্ধ যালখনবন। িথ্াৎ
বতবন ভালক কখলনা কারী, কখলনা কৃষ্ণ নালভ বজনা কলয ফরলছন–

‚কলে কলে গা কারী নাভ,,
গা কৃষ্ণ নাভ,,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ লয লয
লয ভুযালয,, ভধুয ুলয,,
বলয দা ভন,, এলন িংায।।‛৩৮

(গান নিং– ২৯৯)

িংায জীফন চদফতালক িঅযাধনায চিলত্র চকিঈ চকিঈ শফষ্ণফ ভত গ্রণ কলযন, চকিঈ শফ ভত গ্রণ কলযন,
িঅফায চকিঈ ফা াক্ত ভত গ্রণ কলযন। িথ্াৎ ভানুল ভলন কলয একটা বনবদ্য থ ধলয চগলর চিআ বনবদ্য চদফতালক
ায়া মায়। বকন্তু বলফন্নলভান ভানুললয এিআ বচযাচবযত নাতনী ভত  থ চক চবলঙ বদলফ কারী– কৃষ্ণ-বফিঅো-যুর ফলক বভবলয় িুদ্র জাতালতয বফচালযয িউলদ্ধ্ লে াম্প্রদাবয়ক চবদালবদলক দূলয বযলয় ভানুললয
জয়গান চগলয় ভানফতায বফজয় তাকা িালরন। চানালরন চিআ থ  ভতলক, চমখালন প্রবতবট ভানুলিআ বনজ বনজ
চিলত্র িঅভযা ফািআ ফায জনযিআ1 চমখালন কর ভানুললয ভান িবধকায। চম িবধকাযলক চকান স্বাথ্ালন্বলী ভানুল
ফা চগাষ্ঠী চকলি বনলত াযলফ না। তািআলতা বতবন ফলরলছন–

‚(এলত) জাত নািআ,, কূর নািআ,, ভান িবধকায,,
ফাযিআ তলয,, ফািআ িঅভযা ফািআ িফতায।
কারী-কৃষ্ণ-িঅো-যুর ফাাঁধা একিআ ুলয।‛৩৯

(গান নিং– ২৩৯)

বক িূফ্ কথা খুফ জ যর বালফ চানালরন িঅভালদয। কারী, কৃষ্ণ, িঅো ভূরত চম একিআ, তাাঁযা চম একিআ
ুলয ফাাঁধা একথা িঅভযা ফুবঝ না ফা য়লতা চফাঝায চচযা কবয না ফলরিআ নানান ভলয় ভাজ জীফলন ঘলট নানান
বফম্লয়য ভূরয চচাকালত য় চমলকান ম্প্রদালয়য ভানুললক জীফলনয ভূরয বদলয়। মায স্বািী যলয়লছ িতীত
িআবতালয নানান ঘটনা। তািআ ভানুললয জীফলনয ভূর ুযিআ লচ্ছ ভানফতায থ। চম থ থাকলফ না চকান ধভ্ীয়
চবদালবদ, বফলিল, বিংা। িঅয এিআ চফাধ িঅভালদয ভলধয ঞ্চায লরিআ িঅভযা খুাঁলজ ালফা জীফলন চফাঁলচ থাকায
ভূর ুয। চম ুলয ভানুল  চদফতা বভলরবভল একাকায লয় িঈলে এলক িলযয ফন্ু স্বরূ চদখা ফলরিআ কবফয
বফশ্বা ফাণী চঘাবলত লয়লছ–

‚ঘৃণা নািআ,,রজ্জা নািআ,, নািআ-ক’িঅিিযী,
(এ চম) যভাথ্,, ফায ফন্ু,, এ চম ালযয কবি।
দুিঃখ কয দূয লয় মায়,, বুবরলয় যালখ াগর কলয।।‛৪০ (গান নিং– ২৯৯)
ভলনয বফশ্বা বনলয় প্রাণ বলয ববক্ত বদলয় একাগ্রবচলত্ত কারী–কৃষ্ণ-িঅো-যুর মালকিআ িঅভযা বজন কবয, চিআ
বজলনয ভলধয বদলয়িআ চম দুয দভন লফ িঅয এিআ বজন াধনিআ চমকর তীথ্ ধালভয ভান চিআ ভতিআ ফযক্ত
কযলরন বলফন্নলভান–

‚চম চমখালন িঅছ,, িঅছলয ভন, জ িআযনাভ,,
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(এলত) দুয দভন,, বজন াধন,, এলতিআ মত তীথ্ ধাভ।‛৪১
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(গান নিং– ৩৯৬)

‘কবফ’ ফা ‘াধক’ চকান একবট নালভয িাযা বলফন্নলভান চচৌধুযীলক বনবদ্য কযা েফ নয়। কাযণ তাাঁয জীফৎ
কালর যবচত চম িিংখয গান1 চম গান গুবর তাাঁয বনলজয বালায় ‘াধনা ঙ্গীত’। চিআ াধনা ঙ্গীলত পুলট িঈলেলছ
াধনায নানান শফবচত্রয ূণ্ এক নতুন ভত  লথয কথা। চকননা বতবন বনলজ িঅজীফন কারীভূবত্য িঈানা কযলর
চিআ লঙ্গ ‘বফ’, ‘যাধাকৃষ্ণ’এয  িঈানা কলযলছন। এভন বক তাাঁয কালর ভুব্দাফালদয তৎকারীন তুকী চযজায
ফাবিলত একটানা বতনভা ভুবরভ চফল চকাযান াে কলযলছন এ তথয তয এফিং িঅভালদয কলরয জানা। এখন
প্রে র চকন বতবন বফববি ভলয় বফববি ভত  থলক িঅশ্রয় কলযলছন? তািআ নয় বনলজলক রৄধুভাত্র বন্দু ধলভ্য
চদফ-চদফীয িঅযাধনায ভলধযিআ ীভাফদ্ধ যালখনবন ফলরিআ ভুবরভ ধলভ্য গুঢ় কথা িঈরবদ্ধ কযায প্রয়া বনলয়লছন।
পর স্বরূ তাাঁয ৃয ঙ্গীত াধনায় পুলট িঈলেলছ বনজ জীফলনয নানান জ্ঞান, বফশ্বা, িঅলত্মারবদ্ধয কথা মা
িঅভালদয িফাক কলয।
ভাতৃ াধনায াধনাপ্রণারী  াধনতত্ত্ব বনলয় বফববি ভয় নানান কবফ, াধক িলনক দ যচনা কলয বনলগলদয
ভত  বফশ্বালক ফযক্ত কলযলছন। চতভবন বলফন্নলভান বনলজিআ ফ প্রণারীয চশ্রয প্রণারীয ফলরলছন চকফর ভাতৃ
নালভাচ্চাযণলক। ববক্ত িঈদাীন বফলয়াক্ত ভত্য ফাীয িআ জীফলনয এিআ জীফৎ ভুূত্গুবর িফলরায় িফযবয়ত
লচ্ছ, এলত বফচবরত লয়লছন কবফ। চকফর ববক্ত চমাগ াধনায় ভৃতুযতাবিত জীফ িফধাবযত বফনবযয াত চথলক
িঈদ্ধায চলত ালয, এিআ বফশ্বালিআ বতবন যচনা কলযলছন এিআ গানবট–

‚(ঐ) কারীলপ্রভ বন্ু নীলয ডুবফয়া থাক,,
( ভন) ডুবফয়া থাক।
িতর তলর তবরলয় চমলয় (রৄধু) ভালক ডাক,,
( ভন) ভালক ডাক।‛৪২
(গান নিং– ৩৯৫)
ভাতৃ নালভাচ্চাযলণ বনলজলক ফ্স্ব বদলয় ডুবফলয় বদলত াযলরিআ জীফলনয ভে ফযথা চফদনা, জ্বারা, মন্ত্রণা দূয
লয় মায় ফলরিআ তাাঁয চঘালণা–

‚ীতর লফ দগ্ধ বয়া,,
চদখলয ভন, ডুফবট বদয়া।
যতন-ভাবনক র খুাঁবজয়া,,
চিআ বূললণ িঙ্গ ঢাক।।‛৪৩

(গান নিং– ৩৯৫)

িঅভযা জীফলনয ভূরযফান ভলয় চকান ভূরয না বদলয় িফলরায় বনলজলক াবযলয় বদলয় িঅলা কবয। বকন্তু
মবদ িঅভযা বনলজলক রৄধলয বনলয় বুর লথ চাবরত না কলয খুাঁলজ ািআ জীফলনয বেক থ, তালরিআ ুখ াগলযয
িঅনন্দ চবরায় বনলজলক বাবলয় বদলত াযফ। িঅয এ জবনয িঅভালদয বক কযলত লফ চ কথািআ এিআ গালনযিআ
লযয েফলক ফযক্ত কযা লয়লছ–

‚নািআলকা চথায় ফযথায জ্বারা,,
িঅনলন্দযিআ ভালভরা।
চখলরছ ভন, িলনক চখরা
িফলরায় রাখ রাখ।‛৪৪
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ভাতৃনালভ ডুবফলয় যাখলর চম চকান বয় ফা বফদ লফ না চ কথা চমভন কবফ াধক বলফন্নলভান বনলজ বফশ্বা
কলযন ফলরিআ বতবন ফ্দা বনলজলক ভাতৃনালভ ডুবফলয় যাখায িঅকুর প্রাথ্না কলযলছন ভা-এযিআ কালছ1 চতভবন
িনযলদয  চিআ লথ এবগলয় িঅায িঅহ্বান জাবনলয় চিআ বফশ্বা ফাণী রৄবনলয়লছন এিআ গালনযিআ চলািংল–

‚ঝি তুপালন নািআ চকান বয়,,
(লম) চপ্রভ াগলয ডুবফয়া যয়।
বফা াগরা ডাবকয়া কয়,,
ভা চগা, িঅভায় ডুবফলয় যাখ।‛৪৫

(গান নিং– ৩৯৫)

বলফন্নলভালনয াধনায যযবচন্তা রঘু লয় এললছ। চিআ স্থালন ফালয ফালয িঈচ্চাবযত লয়লছ কবফ াধলকয
িঈদ্ভাবত দৃবযলত িঈরদ্ধ ফ্লদফতায ঐকযতত্ত্ব। এিআ ঐকযতত্ত্ব ফযাখযালন তাাঁয কল্পনা প্রবত লদিআ িববনফ, প্রবত
গীলতিআ নতুন ব্দ রূলক িরিংকৃত।
তথাকবথত াক্তদ বফললয়য বদক চথলক াক্তগীবত লর যীবতয বদক চথলক িাম্প্রদাবয়ক গীবতকবফতা লত
চলযলছ। িঈদায ববক্তয িঅলফদনিআ চিআ জাতীয় লদ চফব। তন্ত্র ভলন্ত্রয কথা, চগান াধন দ্ধবত িউনবফিং-বফিং
তলকয বফললত বলফন্নলভান চচৌধুযীয লদ চতভন চনিআ। তািআ িঅধুবনক গীবতকবফতায িকট িঅত্মপ্রকালয লথ
াক্তদ চমন িলনকটা এবগলয় এললছ। াবযাবশ্ব্ক জীফলনয ঘাত-প্রবতঘালত, ভালজয লঙ্গ ফযবক্তয িংঘলল্,
কবফযা– চমন িত-বফিত লয়লছন। তাযিআ প্রবতবক্রয়ায় তাাঁযা িবেলেয চযভ িংকলট ভাতৃ নালভয বূবভ টুকু িঅাঁকলি
ধলযলছন। িলিাকৃত িঅধুবনক কালরয কবফ বলফন্নলভান চমফ দ যচনা কলযলছন চ ম্প্লক একথা িঅয
চফব তয। চ জনযিআ াক্ত দাফরীয প্রবত িঅধুবনক ােলকয িঅগ্র কলভবন ফযিং ফৃবদ্ধ চলয়লছ, িঈত্তলযাত্তয ফৃবদ্ধ
ালচ্ছ। এয ববতয বদলয় চম ববক্ত প্রাণতা  ভাতৃফযাকুরতা প্রকা চলয়লছ তা াফ্জনীন।
াক্ত কবফতায জন্ম ফাঙারীয তন্ত্র াধন  াক্ত িঈানায ভধয বদলয়িআ চাক, িথফা ঐীরীরায প্রবত াধলকয
বফস্ময় প্রকালয তায বফোয ঘটুক ঙ্গীলতয স্বাবাবফক িঅকল্কে  কালফযয বনজস্ব ূত্র িনুস্মযণ কলয াক্তগীবত
দাফরী ফািংরা গীবত কবফতায একবট ভত্তয ঐবতলযয জন্ম বদলয়লছ। তািআ ৃবথফীয িলনক ধভ্ াবলতযয ভতিআ
াক্ত দাফরীয য গ্রলণয জনয ধভ্ বফশ্বা চকান প্রবতফন্কতায ৃবয কলয না। বফললত াক্ত কবফ
বলফন্নলভালনয জীফনাবক্ত  ফাৎরয, িংায চচতনা  ফােফ চফদনা, জীফলনয প্রাতযবক তুচ্ছতায ভধয বদলয়
জগজ্জননী িীভ রূল িলন্বলণ, বনবফি িঅত্মভগ্ন িনুযালগ ভাতৃনাভ িঈচ্চাযণ এগুবরিআ জীফনধভ্ী াবলতয ম্ফবত
কলয তুলরলছ।

তথযূত্র :
১) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র– ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ- ৫।
২) ফলন্দযাাধযায়, শ্রী তলভানা, ১৯৯৩, ভালয়য ফাণী বফায ফাণী, িঈত্তয চবর্ব্ যগণা 0 জফাবফা প্রকানী, ৃ
-৯।
৩) দা, জয়নাযায়ণ, ১৯৯৬, াগয ালযয যলফারা, করকাতা, প্রকাক শ্রী ী চিত্রী, ৃ-১২।
৪) ফু, িরুণকুভায, ২০১৪, নফ িংস্কযণ, াক্ত দাফরী, করকাতা, গ্রন্থবফকা, ৃ-৭৫।
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৫) চলট্টাাধযায় ীলযন, ২০১৩, াক্ত দাফরী বযক্রভা 0 তত্ত্ব  কাফযরূ, করকাতা ০৯, চদ’জ াফবরবিং, ৃ–
২৪১।
৬) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র“ ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ- ৩৮৪।
৭) ঐ, ৃ– ৪৭৯।
৮) িঅচাম্ ড. যাভজীফন, ২০০৫, াক্ত দাফরী 0 বাফ–রূ-প্রবতভা, করকাতা, ফাভা ুেকারয়, ৃ– ৭১।
৯) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র“ ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ-৪৩০।
১০) ঐ, ৃ– ৫১১।
১১) চলট্টাাধযায় ীলযন, ২০১৩, াক্ত দাফরী বযক্রভা 0 তত্ত্ব  কাফযরূ, করকাতা ০৯, চদ’জ াফবরবিং,
ৃ-২৪৩
১২) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র“ ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ-৫১১।
১৩) ঐ, ৃ– ৫০৮।
১৪) ঐ, ৃ– ৩১২।
১৫) ঐ, ৃ– ৩১২।
১৬) ঐ, ৃ– ৪০৫।
১৭) চিত্রী, িঅচাম্ চগাার, ২০১০, বফাযছলন্দ বফায জীফন রীরা, করকাতা, াধনা চপ্রভ, ৃ- ২।
১৮) ঐ, ৃ– ২।
১৯) ঐ, ৃ– ২।
২০) ফলন্দযাাধযায়, শ্রী তলভানা, ২০০৬, যভগুরু বফাাগরা, করকাতা, নবরনী প্রকানী, ৃ -৫৪।
২১) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র“ ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ- ৫১৪।
২২) ঐ, ৃ– ৫১৪।
২৩) ঐ, ৃ– ৫১৪।
২৪) ঐ, ৃ– ৪৪৮।
২৫) ঐ, ৃ– ৪৪৮।
২৬) ঐ, ৃ– ৪৪৮।
২৭) ঐ, ৃ– ৪৪৮।
২৮) ভণ্ডর, ম্পাদক দয়াভয়, ২০১২, কাজী নজরুর িআরাভ  বঞ্চতা, করকাতা, প্রজ্ঞাবফকা, ৃ– ৫৬, ৫৭
২৯) চিত্রী, ম্পাদক িঅচাম্ চগাার, ১৯৮৮, বফাাগরায াধনা ঙ্গীত িংগ্র“ ১, করকাতা-০৯, নবরনী
প্রকানী, ৃ- ৫১৪।
৩০) ঐ, ৃ– ১০৭।
৩১) ঐ, ৃ– ৩৯২।
৩২) ঐ, ৃ– ৩৯২।
৩৩) ঐ, ৃ– ৪১৬।
৩৪) ঐ, ৃ– ৪১৬।
৩৫) ঐ, ৃ– ৪১৬।
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৩৬) ঐ, ৃ– ৪৫৮।
৩৭) ঐ, ৃ– ৪৫৮।
৩৮) ঐ, ৃ– ৩১৫।
৩৯) ঐ, ৃ– ৩১৫।
৪০) ঐ, ৃ– ৩১৫।
৪১) ঐ, ৃ– ৩১৫।
৪২) ঐ, ৃ– ৪১৫।
৪৩) ঐ, ৃ– ৪১৫।
৪৪) ঐ, ৃ– ৪১৫।
৪৫) ঐ, ৃ– ৪১৫।
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