International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-III, May 2022, Page No. 01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i3.2022.01-08

ত্রিুযায গাজন উৎফ  চড়ক মভরা : ঐত্রতহ্ে  াত্রহ্তে
জীফনকৃষ্ণ াি
হ্মাগী অধোক, ফাাংরা ত্রফবাগ, ত্রফ.ত্রফ.এভ.কহ্রজ, আগযতরা
Abstract
Common people believe that Lord Shiva Thakur was born in the month of Shravana and
married at the time of Neelasasthi of the month of Chaitra. Gajan festival and Charak Mela
are celebrated either in the Sangkranti of the month of Chaitra or in the last two days of it.
Etymologically, the word „Gajana‟ has been derived from the word „Garjan‟. Many critics
opine that it has been derived from “Gram + Jan= Gajan”. This festival observed in
Bangla, Assam and Tripura in its distinctive way. It is clearly in the Hindu Puranas, that
Gajan, the eldest son of Daityaraja Bali introduced the festival. The festival is celebrated at
the different places in Tripura like Kumari Tilla, Bamutia, Aralia, Kailasahar,
Dharmanagar, Belonia, Sabroom, etc. Although, there‟s an association between Charak
Mela with Lord Shiva Thakur, still in the state festival of Tripura, we found the observance
of Hara-Gouri Leela, Radha-Krishna Leela, Ramayan Prasanga, Mahabharat Prasanga
and Gouranga Prasanga etc, are also celebrated along with the Gajan festival.
Key Words: Gajan , Garjan, Charak Mela, Neelasasthi, Hara-Gouri Leela, RadhaKrishna Leela, Ramayan Prasanga, Mahabharat Prasanga, Gouranga Prasanga.

াধাযণত ফাঙাত্ররযা ত্রফশ্বা কহ্যন মম ত্রফ ঠাকুয শ্রাফণ ভাহ্ জন্ম গ্রণ কহ্যত্রছহ্রন এফাং ত্রফফা
কহ্যত্রছহ্রন চচিভাহ্৷ ত্রহ্ফয ত্রফফা হ্ত্রছর নীরচণ্ডী ফা নীর যহ্ভশ্বযীয হ্ে৷ ‘নীর’ ফহ্ণেয একটা
ম্পকে যহ্হ্ছ ত্রহ্ফয নীরকণ্ঠ া প্রহ্ে৷ বক্তযা ত্রফহ্ল কহ্য জাত্রত-ফণে ত্রনত্রফেহ্হ্ল ত্রন্দু ুরুলযভণীগণ নীহ্রয উফা কহ্যন এই চচিভাহ্৷ চচিভাহ্য াংক্রাত্রিয ত্রদহ্ন অথফা চচিভাহ্য মল দুই
ত্রদহ্ন গাজন উৎফ ৷ মকাহ্না মকাহ্না মেহ্ি চচিভাহ্য ভাঝাভাত্রঝ ভ মথহ্ক গাজন উৎহ্ফয ূচনা
ঘহ্ট আয এই চচিভাহ্য চড়ক মভরা তায ত্রযভাত্রি ঘহ্ট৷ আফায মকাথা মকাথা চড়ক মভরা চফাখ
ভাহ্ক স্পে কহ্য৷
নাতন যীত্রত অনুমাী চচি াংক্রাত্রিয মল েকার মথহ্ক ন্ন্োী ফা বক্ত (বক্তা) ফযহ্ণয ভধে ত্রদহ্
গাজন উৎহ্ফয শুব ূচনা ঘহ্ট৷ গাজন উৎফ র চফ উৎফ৷ ত্রফ হ্রন বাঙ্-ধুতুযা মফনকাযী অনামে
মদফতা, যফতেীকাহ্র আমেকযহ্ণয ভাধেহ্ভ হ্ উঠহ্রন মদফাত্রদহ্দফ ভাহ্দফ৷ ফৃলফান এই ত্রফ হ্
উঠহ্রন কৃত্রলহ্দফতা৷ নদীভাতৃক ফাাংরাহ্দহ্ েপরহ্নয প্রত্রত গবীয আকলেণ  ভভত্বহ্ফাহ্ধয কাযহ্ণ
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কৃত্রলহ্দফতা ত্রফ হ্রন ফায অত্রতত্রপ্র৷ বক্তযা ভধুভাহ্ ত্রফ-মগৌযীয ত্রফফা উরহ্েে ব্রত ারন কহ্য
গাজন উৎফ উদ্মান কহ্যন, আয চড়ক ফা মল ত্রদহ্ন অথোৎ চচি াংক্রাত্রিয ত্রদহ্ন ত্রফহ্ল গাছ ফা গাহ্ছয
কাণ্ড ুুঁহ্ত ত্রজহ্ব ফাণ পুুঁহ্ড়, ত্রহ্ঠ ফড়ত্র ত্রফুঁহ্ধ গাহ্ছয চাযত্রদহ্ক চক্রাকাহ্য মদাদুরেভান অফস্থা ঘুহ্য আত্মত্রনগ্রহ্য ভাধেহ্ভ ত্রনহ্জহ্দয বত্রক্তয অঞ্জত্রর প্রদান কহ্যন৷ তাই এয নাভ চড়ক, আয ঐ গাহ্ছয নাভ চড়ক
গাছ৷ ‘গাজন’  ‘চড়ক’ এয উৎত্রি ম্পহ্কে ত্রফহ্েলণ কহ্যহ্ছন ড. অতুর ুয ভা--‘‘অত্রবধান অনুমাী গাজন ব্দটা উদ্ভূত হ্হ্ছ গজেন ব্দ মথহ্ক৷ ত্রকন্তু ভহ্ন  মটা ত্রঠক ন৷ তায
মচহ্ মফী মুত্রক্তমুক্ত ভহ্ন  গ্রা+জ = গা+ জন, তায ভাহ্ন মম উৎহ্ফ গ্রাহ্ভয জনগণ কহ্র অাংগ্রণ
কহ্য৷ আয চড়ক ব্দটায ফুেৎত্রি হ্ে চক্র= চক্কয= ফণে ত্রফমেহ্ চড়ক৷ (১)
অঞ্চর মবহ্দ গাজন উৎহ্ফয প্রহ্বদ থাকহ্র উৎহ্ফয ভূর কাঠাহ্ভাটা প্রা একই যকভ থাহ্ক৷ বক্ত
ন্ন্োীযা গাজহ্নয ত্রফত্রবন্ন্ আচায  ত্রনহ্ভয অনুফতেী হ্ াফেতীয আযাধনা কহ্যন৷ এই আযাধনায ফত্রযে
রূ মদখহ্ত াা মা ভুহ্খা হ্য নাচ, ভড়াহ্খরা, ফাণ মপাুঁড়া, ঢাকহ্ঢার ফাত্রজহ্ গাজনতরা ভুখত্রযত
কযায ভধে ত্রদহ্৷ ত্রিভফহ্েয ভারদ  উিযফহ্ে এই গাজনহ্ক আভযা মদত্রখ গম্ভীযা ত্রহ্হ্ফ৷ ত্রিুযা
ত্রফহ্ক মকন্দ্র কহ্য এই গাজন উৎফ গত্রড়া মদফতায ূজা উৎফ ত্রহ্হ্ফ ত্রিুযীহ্দয ভাহ্জ প্রচত্ররত
হ্ত মদখা মা৷ মরাকত্রফশ্বা আহ্ছ মম---ত্রহ্ফয ত্রফফাহ্ ন্ন্োীযা ফযমািী ত্রহ্হ্ফ অাংগ্রণ কহ্যন৷
গাজন আাভ-ফাাংরা  ত্রিুযায মরৌত্রকক উৎফ হ্র তা ভূরত ত্রনম্নফহ্ণেয ূদ্রহ্দয ভহ্ধে প্রচত্ররত ত্রছর৷
ত্রফত্রবন্ন্ যকহ্ভয গাজহ্নয ত্রযচ আভযা াই, মমভন---ত্রহ্ফয গাজন, ধহ্ভেয গাজন, নীহ্রয গাজন,
আহ্দেয গাজন ইতোত্রদ৷ গাজহ্নয উহ্েে ূহ্মেয াহ্থ ৃত্রথফীয ত্রফফা মদা অথোৎ ূহ্মেয খযদীি মতজ
প্রভন  ৃত্রথফীহ্ত ে উৎাদহ্নয ফেফস্থা কযা৷
ত্রন্দুধহ্ভে হ্ঞ্চাানায মম প্রচরন যহ্হ্ছ (চফ, াক্ত, চফষ্ণফ, মৌয  গাণতে) তায ভহ্ধে চফ,
াক্ত  গাণতে এই ত্রতনত্রট ত্রফ মদফতায দখহ্র মথহ্কহ্ছ৷ তাই চফ ভত াযা বাযহ্ত এতটাই জনত্রপ্র৷
ত্রহ্ফয জনত্রপ্রতায কাযণ ত্রতত্রন হ্রন কৃত্রলয মদফতা, ভান ুরুল-এয প্রতীক আয দুগো হ্রন প্রকৃত্রত-নাযী৷
ুরুল  প্রকৃত্রতয ত্রভরহ্ন ৃত্রি  ফুন্ধযায পর মা উফেযতায মদোতক৷ গাজহ্নয ত্রহ্ফয াহ্থ ধভেঠাকুহ্যয
াদৃে অহ্নহ্ক মহ্ থাহ্কন, ত্রকন্তু ত্রফ  ধভেঠাকুয একাকায হ্র ত্রহ্ফয াহ্থ কৃত্রলয ম্পকে এখন
ম্লান হ্ মাত্রন৷ তাই গাজন হ্ হ্ঠ আভজনতায প্রাহ্ণয উৎফ, মরাকাত উৎফ৷ গ্রাভ ফাাংরায শ্রভজীফী
অিেজহ্শ্রত্রণয ভানুহ্লয ফেজনীন উৎফ গাজন৷ গাজন ফাাংরায ফলেচহ্ক্রয ফলেত্রফদা উৎফ ফরহ্র মফাধ 
অফািয হ্ফ না৷ মাুঁযা ুযাণ ত্রনহ্ ফেস্ত থাহ্কন, ুযাকথা যে মখাুঁহ্জন তাুঁহ্দয কাহ্ছ গাজহ্নয একত্রট
তাৎমে যহ্হ্ছ৷ ুযাণ মথহ্ক জানা মা, চদতেযাজা ফত্ররয মজেষ্ঠুি যাজা ফাণ তাুঁয যাহ্জেয প্রজাহ্দয ভহ্ধে
ঐকে স্থাহ্নয জনে ত্রফহ্ল কহ্য জাতী ঐকে প্রত্রতষ্ঠায জনে গাজন উৎহ্ফয ূচনা কহ্যন এফাং এই
উৎফহ্ক জনত্রপ্রতা মদন৷ ত্রতত্রন মদফাত্রদহ্দফ ভাহ্দফহ্ক ন্তুি কহ্য যাহ্জে করোণ কাভনা কহ্য কহ্ঠায
তো কহ্যন৷ ত্রতত্রন তাুঁয প্রজাহ্দয গাজন ব্রত ারহ্নয যাভে মদন৷ জাত্রত-ফণে ত্রনত্রফেহ্হ্ল এই ব্রত
ারহ্নয ভাধেহ্ভ দৃঢ় ঐকেস্থাহ্নয উহ্দোগ ফাহ্ণয দ্বাযা গৃীত হ্ত্রছর৷ এই ব্রহ্তয মদফতা হ্রন নীর
ভাহ্দফ, ত্রমত্রন নীরাকে রুদ্রহ্দফ ত্রহ্হ্ফ ত্রযত্রচত৷ যফতেীকাহ্র ফাাংরায যাজা ফল্লার মন তাুঁয ভহ্ গাজন
 চড়ক উৎফহ্ক অতীফ জনত্রপ্র কহ্য তুহ্রত্রছহ্রন৷ ফল্লার মন রীরাফতী ব্রতকথা চড়ক াংক্রাত্রিয
ব্রতহ্ক মুক্ত কহ্য ত্রদহ্ত্রছহ্রন৷ ুতযাাং গাজহ্নয ব্রতকথা নীরাকে ত্রফই হ্রন ভূর মদফতা, ত্রতত্রন হ্রন
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জগহ্তয অধীশ্বয৷ ফাাংরাহ্দহ্ ত্রফঠাকুযহ্ক ত্রনহ্ গাজন অনুষ্ঠাহ্নয মছহ্ন আত্রদভ কৃত্রলত্রনবেয ভাহ্জয
াংস্কায মম উুঁত্রক ভাযহ্ছ, তায একত্রট চভৎকায ফোখো াা মা :
‘‘ফাাংরাহ্দহ্ দারুণ গ্রীহ্েয দহ্ন জর মখন মা শুত্রকহ্, তৃণীন দগ্দপ্রািয ধু-ধু কহ্য, তখনই 
ফাাংরায গ্রাহ্ভ গ্রাহ্ভ গাজন৷ গাজহ্নয ব্রতীযা তখন ত্রফ ঠাকুহ্যয ভাথা জর ঢাহ্র, ছড়া হ্ড়৷ ম ত্রক ফৃত্রিয
কাভনা ন? গাজহ্ন ভার মেহ্র ত্রফ আয ফহ্দ নাত্রচহ্ শ্মান জাগাহ্নায মম মচিা চহ্র তাহ্ক ত্রক
দগ্দ তৃণীন ভৃতপ্রািহ্যয ফুহ্ক নফাঙ্কুহ্যয প্রাণ ঞ্জীফহ্নয প্রাচীন মচিা ফরহ্র বুর হ্ফ? মম প্রখয ূমে
ৃত্রথফীহ্ক দগ্দ কহ্য ভৃতুেয ত্রদহ্ক মঠহ্র ত্রদহ্ে, তায তা প্রভহ্নয জহ্নেই কারাকেরুদ্ররূহ্ ুহ্জায প্রাচীন
ফেফস্থা---এই অনুভাহ্নয ভূহ্র ত্রক প্রফর মুত্রক্ত মনই?’’(২)
ুতযাাং, চচিভাহ্য ূজা  উৎফ ভূরত ত্রফহ্ক মকন্দ্র কহ্যই ম্পন্ন্ ৷ ফাঙাত্ররযা এই ূজা
উৎফহ্ক গাজন  চড়হ্কয ভমোদা দান কহ্যহ্ছ৷ মই ত্রহ্হ্ফ উিযফে, ূফেফে, ত্রিভফহ্েয ত্রফত্রবন্ন্ স্থাহ্ন
ত্রবন্ন্বাহ্ফ ত্রবন্ন্নাহ্ভ এই উৎফ ারন কযা ৷ ত্রিুযা যাজে মবৌহ্গাত্ররকবাহ্ফ ত্রিভফহ্েয াহ্থ মুক্ত ন৷
ত্রিুযা ূফেফহ্েয প্রত্রতহ্ফী, তায াাংৃকত্রতক চফত্রচিে যহ্হ্ছ, বালাগত ত্রফত্রবন্ন্তা যহ্হ্ছ, তফু বালা 
াংৃকত্রতয ত্রদক মথহ্ক অত্রবন্ন্ ফাাংরাহ্দহ্য ত্রফত্রবন্ন্ অঞ্চহ্রয ভানুল ত্রিুযা যাহ্জে স্থাীবাহ্ফ ফফা ূহ্ি
একত্রট মরাকাংৃকত্রতয স্বতন্ত্র মেহ্ি প্রত্রতত্রষ্ঠত হ্হ্ছন৷ ত্রকন্তু ফাাংরায ূজা-াফেণ  াংৃকত্রতয মভৌররূ
তাুঁহ্দয অিজেগৎ মথহ্ক ভুহ্ছ মাত্রন৷ এই ফাঙাত্রর জনহ্গাষ্ঠী ভািযারবাহ্ফ ত্রিুযী াংৃকত্রতয াহ্থ
ূফেুরুলক্রহ্ভ প্রাি াংৃকত্রতয চচো কহ্য চহ্রন৷ ফাাংরায গাজন উৎফ এখাহ্ন মকাথা গাজন, মকাথা
গম্ভীযা, মকাথা নীহ্রয গান প্রবৃত্রত নাহ্ভ ত্রযত্রচত্রত রাব কহ্যহ্ছ৷ ত্রিভ ত্রিুযা, দত্রেণ ত্রিুযা  উিয
ত্রিুযায ত্রফত্রবন্ন্ স্থাহ্ন চচি ভাহ্য মল িা মথহ্ক চচি াংক্রাত্রি মেি ফাঙাত্ররযা গাজন  চড়হ্ক মভহ্ত
থাহ্কন৷ একই ভহ্ এখাহ্ন অভীাযা ত্রফহু যহ্ফ, চাকভাযা ত্রফজু যহ্ফ, াুঁতারযা ফাা যহ্ফ, ভগযা
াাংগ্রাই এফাং ত্রিুযীযা চফু যহ্ফ ভাহ্তন৷ ফাঙাত্ররহ্দয গাজন উৎহ্ফ গ্রাভ ত্রিুযা হ্ হ্ঠ ভুখত্রযত৷
ত্রফহ্ল কহ্য আগযতরা হ্যয উকহ্ণ্ঠ কুভাযীত্রটরা, ফাভুত্রটায ব্রাহ্মণ ুষ্কত্রযণী, আড়াত্ররায ঋত্রলদা
কহ্রাত্রন, ধভেনগয, চকরায এফাং দত্রেণ ত্রিুযায ত্রফহ্রানীা, াব্রুহ্ভ গাজন উৎফ জভজভাট হ্ থাহ্ক৷
এই ভস্ত স্থাহ্নয ভহ্ধে দত্রেণ ত্রিুযায গ্রাহ্ভ গ্রাহ্ভ গাজন উৎফ ত্রফত্রিতায ত্রযচ ফন কহ্য৷ চচিভাহ্য
ফারুণী ত্রতত্রথ উরহ্েে ফারুণী স্নান কহ্য গাজহ্নয বক্তযা তেণ কহ্য, ত্রহ্ফয উানা কহ্য, অথে াংগ্র
কযহ্ত ফাত্রড় ফাত্রড় মান৷ তাুঁযা গান মগহ্ নৃতে ত্রযহ্ফন কহ্য গ্রাভীণ ত্রযহ্ফহ্ক আহ্ভাহ্দ-আহ্লাহ্দ
ত্রযূণে কহ্য মতাহ্রন৷ চড়হ্কয ূজা এফাং গাজহ্নয গাহ্ন ত্রহ্ফয ভাাত্মেই প্রাধানে া৷ তহ্ফ গাজনহ্ক
অফরম্বন কহ্য মম মরাকনাটেগুত্ররয গান  অত্রবনকরা ধাযাফাত্রকবাহ্ফ গ্রাভ ত্রিুযায াধাযণ শ্রভজীফী
কৃলহ্কযা আন আনহ্ন্দ ফন কহ্য চহ্রহ্ছন, তা মকফরভাি ত্রফপ্রে ত্রনহ্ ত্রযহ্ফত্রত না৷ যহ্গৌযী
প্রাধানে মহ্র এযই াহ্থ যাধাকৃষ্ণ রীরা, যাভাণ প্রে, ভাবাযহ্তয নানা প্রে, মগৌযাে প্রে,
শ্রীকৃহ্ষ্ণয প্রে প্রবৃত্রত ত্রফত্রচি কাত্রত্রন নাটেকরা ত্রকাংফা গীত্রতআহ্রহ্খে ত্রযহ্ফত্রত হ্ত মদখা মা৷ এই
ভস্ত গান গ্রাভীণ ভানুহ্লয ৃি৷ তহ্ফ অহ্নকগুত্রর গাহ্নয প্রচরন যহ্হ্ছ এখহ্না, মম গানগুত্রর ুযাহ্যা
কহ্য অত্রবন করায ভাধেহ্ভ ত্রযহ্ফত্রত ৷ এই ভস্ত গাহ্নয গীত্রতকায মক? এ ত্রফলহ্ আভযা ত্রন্দগ্দ
থাত্রক৷ কাযণ ফহুত্রদন মাফৎ গ্রাভ ত্রিুযায উৎফহ্প্রভী ভানুহ্লয ভুহ্খ ভুহ্খ এই ভস্ত গান মফুঁহ্চ আহ্ছ, নগয
আগযতরায ভানুল মই ভস্ত ত্রল্পীহ্দয আভন্ত্রণ কহ্য তাুঁহ্দয ত্রল্প প্রাহ্য মৌযব আস্বাদ কযায মচিা
কহ্যন৷
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আভযা এখাহ্ন কহ্কত্রট গান প্রেক্রহ্ভ উহ্ল্লখ কযায মচিা কযত্রছ, মম গানগুত্ররয স্রিা প্রকৃত মক, ম
ত্রফলহ্ প্রশ্ণ মথহ্কই মা৷
যাধাকৃষ্ণ ত্রফলক গান :
‘‘শুন শুন ইন্দ্রবা কত্রয ত্রনহ্ফদন
শ্রীকৃহ্ষ্ণয জন্মকথা শুন ত্রদা ভন৷
গরা জহ্র নাত্রভ চদফকী ভাহ্গ ফয,
কৃষ্ণ মন একটা ুি মাক চদফকীয ঘয৷
ফয ভাত্রগ ভাযাত্রন শুহ্ ত্রনদ্রা মা,
ভাত্রছ রূ ধত্রযা কৃষ্ণ অিহ্য নাভা৷ ...
ন ভা মগর যাত্রনয দ ভা ইর,
দ ভা দ ত্রদহ্ন শ্রীকৃষ্ণ জত্রন্মর৷
মকন মম জত্রন্মত্রর ফাছা চদফকীয উদহ্য,
মতাভায ভাভা কাং যাজা ফধ কত্রযহ্ফ মতাহ্য৷...
শ্রীকৃহ্ষ্ণয জন্মকথা ইর ভান,
চাুঁদফদহ্ন ত্রয ফহ্রা ত্রপ্র বক্তগণ৷৷’’(৩)
আহ্র ফাঙাত্রর-ভানহ্ শ্রীকৃষ্ণ মম কতখাত্রন, তায প্রত্রতপরন এই গাহ্ন ধযা হ্ড়হ্ছ৷ ‘কানু ত্রফহ্ন গীত
নাই’ ভভেতেত্রট এই গাহ্ন উহ্ঠ এহ্হ্ছ ত্রফহ্ল কহ্য ত্রহ্ফয গাজন উৎফ প্রহ্ে৷
মগৌযাে ত্রফলক গান :
‘‘মগৌযা তুই আভাহ্য কাঙার ফানাইত্রর ময৷
অনাহ্থয নাথ মগৌযাহ্য
াগর ফানাইত্রর মগৌযা--মগৌযাহ্য মদানা ফানাইত্রর
অনাহ্থহ্য ত্রদাকুর আভাহ্য ডুফাইত্রর-- অনাহ্থয নাথ মগৌযাহ্য
মচায হ্ চুত্রয কয মগাযাহ্য মগয (মগযস্থ) হ্ ধয...
তুত্রভ ত্রন যাত্রখত ায--দুজনায ত্রত্রযতহ্য
 নাহ্থয নাথ মগাযাহ্য
মগৌযা তুই আভাহ্য কাঙার ফানাইত্রর ময৷’’ (৪)
চীভাতা  নদীাফাীহ্দয কাহ্ছ শ্রীহ্গৌযাে মম কতটা অহ্েদে ফন্ধহ্ন ফাুঁধা, তায আকুরতা এই গাহ্ন
ধযা হ্ড়হ্ছ৷ মগৌযােহ্ক ন্ন্োহ্ চহ্র মমহ্ত হ্ে, ত্রতত্রন ফন্ধন ভুক্ত ত্রকন্তু তাুঁহ্ক মক ত্রফদা মদহ্ফ, ত্রতত্রন মম
ফায হৃদহ্য অধীশ্বয! ‘তফু মমহ্ত ত্রদহ্ত ’--- এই ত্রচযকারীন আহ্ফগজত্রনত মন্ত্রণাটাই তে এফাং এয
াহ্থ ত্রফহ্েহ্দয ত্রনভেভতা তে৷ মখাহ্ন মপ্রভ, মস্ন, শ্রদ্ধা আকলেণ ম্লান হ্ মা৷ মগৌযােহ্দফ ন্ন্োী
হ্হ্ছন, তাুঁয ভা ত্রক তা মচহ্ত্রছহ্রন? মকথা মাুঁযা গহ্ফলণা কহ্যন তাুঁযাই মফাহ্ঝন, ত্রকন্তু গ্রাহ্ভয মই
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াধাত্রহ্ধ চালাবুহ্লা ভানুল মাুঁযা মগৌযহ্প্রহ্ভ ভাহ্তাাযা, মাুঁযা মগৌযাহ্েয ভাতাহ্দফীয মন্ত্রণাহ্ক হৃদহ্ স্পে
কহ্য ত্রনহ্হ্ছন তাুঁযা!--‘‘হ্য ফাছা মক মতাহ্য ন্ন্োী কযহ্রা ময-- ছাত্রড়হ্ত জননী--ন্ন্োী না ই ফাছাহ্য চফযাগী না ই
আহ্গ মতাভায ভা ভত্রযহ্র াহ্ছ ন্ন্ো মাই৷
ত্রনভতহ্র থাক ফাছাহ্য ত্রনহ্ভয ভারাগহ্র
েুধাত্রট রাত্রগহ্র ফাছা ভা ফত্ররহ্ফ কাহ্য
মদখহ্য নদীায মরাক মদখ ফাত্রয ইা
ত্রনভাই চান ন্ন্োহ্ মাহ্য জননী ছাত্রড়া৷...
তুত্রভ চান ন্ন্ো মগহ্র ফধূয উা ত্রক?
ত্রফষ্ণুত্রপ্রা ফধূ নহ্য েরি আগুন৷...
ফহ্ন কাুঁহ্দ ফন শু গাহ্ছ কাুঁহ্দ রতা
ধহ্ক কাুঁহ্দ ভা দুুঃত্রকনী রহ্ ুহ্িয কথা৷’’ (৫)
এ গাহ্ন মগৌযাে জাা ত্রফষ্ণুত্রপ্রা মদফীয দুুঃখ-মন্ত্রণা উহ্ঠ এহ্হ্ছ৷
যাভাণ প্রে :
‘‘গান :- মকাথা চইরাছ যাভ যাজন ময যুঃধনু াহ্ত?
যাভ মাহ্য ফনফাহ্ বযত ভাতুর াড়া৷
চাইয ুি থাকহ্ত যাজা ইর ফাী ভযাহ্য৷
ধূা :- মকাথা চইরাছ যাভ যাজন ধনু াহ্ত?
গান :- আহ্গ মা ময যাভ ীতা ত্রহ্ছ মা ময রক্ষ্মণ
ত্রতৃতে াত্ররফাহ্য চত্ররাহ্ছ ফহ্নহ্য
ধূা :- মকাথা চইরাছ যাভ যাজন ধনু াহ্ত?
রেহ্ণয ত্রক্তহ্র :
গান :- উঠহ্য রক্ষ্মণ বাই কত ত্রনদ্রা মা?
অবাগা শ্রীযাহ্ভহ্য নহ্ন মভত্রর চাহ্য৷
মকান্ ত্রফত্রধ ত্রয ত্রনর যাহ্ভয বাই রক্ষ্মহ্ণহ্য৷
উঠহ্য রক্ষ্মণ বাই কত ত্রনদ্রা মা?...
ীতা ভযহ্র ীতা াফ প্রত্রত ঘহ্য ঘহ্য
গুহ্ণয বাই রক্ষ্মণ ভত্রযহ্র বাই ডাত্রকফ কাহ্য ময?
ইতে কইযা কহ্য নু ফন নন্দন
ত্রক আকৃত্রত যাভচহ্ন্দ্রয, ঠাকুয রক্ষ্মণ
তে তে তে ভাহ্গা তে শুন ত্রফফযণ
শুইনা ীতা ত্রনহ্লধ কহ্য জনক জীফন৷’’ (৬)
কত্রফ কৃত্রিফাহ্য যাভাণ াুঁচাত্রর ত্রত্রেত, স্বল্পত্রত্রেত, অত্রত্রেত ভানুহ্লয প্রাহ্ণয ম্পদ, কাযণ তায
ভহ্ধেই যহ্হ্ছ ফাঙাত্ররয জাতী জীফহ্নয স্পন্দন৷ যাহ্ভয ফনফা, রক্ষ্মহ্ণয ত্রক্তহ্র, ীতাযণ প্রবৃত্রত
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ত্রফল কৃত্রিফাহ্য যাভাহ্ণ করুণ যহ্য প্রস্রফন ঘত্রটহ্হ্ছ৷ গ্রাভ ত্রিুযায াধাযণ স্বল্প-ত্রত্রেত ভানুল মই
কারুণে হৃদহ্য যহ্ত যহ্ত গ্রণ কহ্যহ্ছন ফহ্রই তাুঁহ্দয হৃদহ্য ত্রনবৃত মফদীভূহ্র যহ্হ্ছ একত্রট
ত্রফলাহ্দয ুয, মই ুয এই ভস্তগাহ্ন যর স্বাবাত্রফকবাহ্ফ গ্রাভে উচ্চাযহ্ণ আত্মপ্রকা কহ্যহ্ছ৷
অহ্াকফহ্ন নুভানহ্ক ীতাহ্দফী মদহ্খ হ্ন্দ প্রকা কহ্যহ্ছন এফাং হ্ন্দ প্রভহ্নয জনে নুভানহ্ক
যীো কযহ্ছন ফুহ্ক ভুদ্রভান ফেথা ত্রনহ্৷ এই ফেথা ফাঙাত্ররয প্রাহ্ণয ম্পদ৷
যহ্গৌযীয প্রে :
ভধেমুহ্গয ফাাংরা াত্রহ্তেয অেহ্ন যহ্গৌযীয প্রে একত্রট উহ্ল্লখহ্মাগে বূত্রভকা ারন কহ্য৷ অন্ন্দাভের,
চণ্ডীভের, াক্তদাফত্রর, ত্রফান কাহ্ফে ত্রফ-াফেতীয প্রে আহ্ছ৷ যহ্গৌযীয প্রে মমন ফাঙাত্ররয
ত্রযফাহ্যয কথা হ্ আহ্ছ৷ যহ্গৌযীয প্রহ্ে মতই অহ্রৌত্রককতা আধোত্রত্মকতা থাকুক না মকন তাুঁহ্দযহ্ক
ফাঙাত্রর ত্রনহ্জয ঘহ্যয ভানুল ত্রহ্হ্ফ গ্রণ কহ্যহ্ছ৷ তাুঁহ্দয মপ্রভ, ত্রফফা, কর, অত্রবভান ফই মতা
ফাঙাত্ররয ুরুল-যভণীয হৃদানুবূত্রতয প্রত্রতত্রফম্ব৷ তাই গাজহ্নয গাহ্ন গ্রাভ ত্রিুযায কত্রফ তাুঁহ্দয এহ্কফাহ্য
ভানুল কহ্য এুঁহ্ক আনহ্ন্দ-ত্রফলাহ্দ, তাভাা-তাা ভাত্রটয ঘহ্যয উহ্ঠাহ্ন দাুঁড় কত্রযহ্ ত্রদহ্হ্ছন--‘‘শুন শুন গণত্রত শুন ভন ত্রদা--বাহ্রা শুন ভন ত্রদা
এক ভন ইা শুন ম্ভুনাহ্থয ত্রফা৷
বার শুন ভন ত্রদা৷
ত্রফহ্য কথা শুত্রনহ্য ত্রফ াহ্ খর খর৷
বাহ্রা াহ্ খর খর৷
(শুধু খর খর াত্র ন, ত্রফ ত্রফহ্ কযহ্ত মাহ্েন হ্ে ভাদক দ্রফে ত্রনহ্---)
বাঙ রইর মধাতযা রইর, রইর মচাতযায গুুঁত্রড়৷
বাহ্রা ইর মচাতযায গুুঁত্রড়৷...
ম্ভুনাহ্থ কহ্য ত্রফা  ত্রগত্রযযাহ্জয ত্রঝ৷
চাযধাহ্য চায যাভকরা গাছ উঠাহ্ন ুত্রতা
ম্ভু কহ্য ত্রফা  মগৌযী মকাহ্র ত্রনা৷
বাহ্রা, মগৌযী মকাহ্র ত্রনা৷
স্বহ্গেহ্ত ত্রভরন ইর ত্রকহ্ায ত্রকহ্াযী--ডাহ্র ফত্র শুক-াযী
 ফহ্র ত্রয ত্রয৷’’ (৭)
গ্রাহ্ভয কত্রফ য-মগৌযীহ্ক মমভন ভাত্রটয ঘহ্য এহ্ন মফুঁহ্ধহ্ছন, মতভত্রন তাুঁহ্দয স্বগেী ুলভা দান কহ্য
ত্রচযকাহ্রয একত্রট ুযাণ প্রত্রতভা ত্রনভোণ কহ্যহ্ছন৷ এইখাহ্নই তাুঁহ্দয কত্রফহ্ত্বয াথেকতা, এইখাহ্নই
তাুঁহ্দয বক্ত বাফুকতায অভত্ররন প্রকা আভযা প্রতেে কত্রয৷
মকাহ্না মকাহ্না গাহ্ন আভযা রে কত্রয ফাঙাত্ররয তীন-মকান্দত্ররত জীফহ্নয প্রত্রতেত্রফ, মা ত্রহ্ফয
দুই তীহ্নয (গো  দুগো) ত্রফফাহ্দয ভহ্ধে স্পি ৷ এই ত্রফফাদ উহ্বাগে ফহ্ট--‘‘ত্রহ্ফয ঘহ্য ত্রফফাদ কহ্য/গো দুগো দুই তীন৷
গো ফহ্র, ‘দুগোহ্রা মতায/রাহ্জয নাইহ্য ত্রচন৷
 তুই ত্রফহ্ক ত্রনা কফাট মভইহ্য/ইহ্ড় থাক ত্রনত্রত্রদন’৷
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দুগো ফহ্র, ‘ুযাভুখী/কইে কাহ্য আফাগী
তুয ভতন জাদুহ্টানা আত্রভ জাত্রননা৷
তুই ত্রহ্ফয ভুহ্খ ত্রদে ত্রখত্রর/ উত্রচত কথা ফহ্র না৷’’ (৮)
ফহ্চহ্ ভজায কথা র ত্রফ মখন যাত্রিহ্ত ফাত্রড় ত্রপযহ্রন, তখন তাুঁয ঘহ্য মম অাত্রিয একত্রট আফ
চতত্রয হ্হ্ছ তা তাুঁয ফুঝহ্ত অুত্রফধা ত্রন৷ ত্রতত্রন ভস্ত ত্রকছু মদহ্খ তাুঁয অনুবূত্রত প্রকা কযহ্ত বুরহ্রন
না--‘‘মবইহ্ফ চকরাচন্দ্র ফহ্র,
‘মজইহ্ন শুইহ্ন মরাহ্ক মকন/দুই ত্রফা কহ্য৷
আত্রভ ত্রদফা ত্রনত্র জইহ্র ভত্রয/দুই ফাত্রঘনীয কাভহ্য৷’’ (৯)
যাজননত্রতকবাহ্ফই মাক আয অথেননত্রতকবাহ্ফ, ত্রিুযা ফফাকাযী ফাঙাত্রর ভাহ্জয উয ত্রফত্রবন্ন্
ভহ্ ত্রফমে ঘত্রনহ্ এহ্হ্ছ৷ তফু এই ফাঙাত্রর ভাজ তায াাংৃকত্রতক ঐত্রতে ত্রফত্রবন্ন্ প্রত্রতকূরতায ভহ্ধে
ফন কযায মচিা কযহ্ছ৷ ম্প্রত্রত ত্রফশ্বাহ্নয কযার ছাা মগাটা ৃত্রথফীয উয হ্ড়হ্ছ৷ াভাত্রজক জীফহ্ন
তায প্রবাফহ্ক অস্বীকায কযা মানা, তফু ফাঙাত্ররয ফাহ্যা ভাহ্য মতহ্যা াফেহ্ণয একত্রট উৎফ গাজন এফাং
তায হ্ে মুক্ত চড়ক মভরা এখহ্না অহ্নক ত্রকছু াত্রযহ্ তায মভৌত্ররক অত্রস্তত্বটুকু ধহ্য মযহ্খহ্ছ৷ য
ত্রিুযা ন, গ্রাভ ত্রিুযা তায প্রহ্াজহ্ন এই উৎফহ্ক ত্রনহ্জয কহ্য মযহ্খহ্ছ একািবাহ্ফ৷ এটাই আভাহ্দয
কাহ্ছ ফড় প্রাত্রিয ত্রফল৷
তথেূি :
(১) ুয, অতুর,ফাাংরায গাজন উৎফ, স্বহ্দচচো মরাক ফাাংরায মভরা, যৎ াংখো, ৃ. ৪৭।
(২) ত্রভি, ীহ্যন্দ্রনাথ, ফাাংরায মরাক-উৎফ  মরাকত্রল্প, ৃ. ১০।
(৩) মদফনাথ, ত্রযয, মরাকাংৃকত্রত মপনী মথহ্ক মগাভতী, ৃ.২৩।
(৪) মদ, যত্রঞ্জত, ত্রিুযায মরাকেীত  জনজীফন, ৃ.৭৮।
(৫) মদফনাথ, ত্রযয, মরাকাংৃকত্রত মপনী মথহ্ক মগাভতী, ৃ.২৩।
(৬) মদ, যত্রঞ্জত, ত্রিুযায মরাকেীত  জনজীফন, ৃ.৮০-৮১।
(৭) মদ, যত্রঞ্জত, ত্রিুযায মরাকেীত  জনজীফন, ৃ.৭৯।
(৮) মন, প্রণ (াংগৃীত)।
(৯) তহ্দফ।
াক গ্রন্থ  িত্রিকা :
(১) মদ, যত্রঞ্জত, ত্রিুযায মরাকেীত  জনজীফন, ুুঁত্রথি (কোরকাটা) প্রাইহ্বট ত্ররত্রভহ্টড, করকাতা,
২০০৪।
(২) ত্রভি, ীহ্যন্দ্রনাথ, ফাাংরায মরাক-উৎফ  মরাকত্রল্প, ফেী াত্রতে ত্রযলদ, করকাতা, ১৪১৪
(ফোব্দ)।
(৩) মদফনাথ, ত্রযয, মরাকাংৃকত্রত মপনী মথহ্ক মগাভতী, ফইফাত্রড়, আগযতরা, ত্রিুযা, ২০১৫।
(৪) স্বহ্দচচো, মরাক ফাাংরায মভরা, যৎ াংখো, অত্রঙ্কতা ত্রপ্রন্টাে, মানাযুয, করকাতা, ২০০৭।
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(৫) মগাভতী ত্রতনদহ্কয ত্রনফোত্রচত প্রফন্ধ, তথে  াংৃকত্রত দিয, ত্রিুযা যকায, ১৪১৪ (ফোব্দ)।
(৬) স্বহ্দচচো, মরাক ফাাংরায মভরা  উৎফ, অত্রঙ্কতা ত্রপ্রন্টাে, মানাযুয, করকাতা, ২০০৮।
তথে াতা :
(১) শ্রী প্রণ মন, ঋলেভুখ, ত্রফহ্রানীা, ত্রিুযা।
(২) ড. যফীন্দ্রকুভায দি, আগযতরা, ত্রিুযা।
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