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বাাংার লাকঙ্গীত
ুপর্ণা পতত
লেট এাআডেে কডজ তটচার-, ঙ্গীত তবভাগ, ভডের কডজ, দাাঁতন, পতিম লমতদনীপুর, পতিমবঙ্গ
Abstract :
The spontaneous music of happiness, sorrow, joy and separation that has emanated from the simple
and unpretentious people who grew up in the bountiful greenery of nature is known to us as Folk
music. Depending on country, time and place this music captures us in its various forms. Another
name for folk music is Regional music. The range of this music is widely observed in various
customs and rituals including Puja-Parvana. Folk music is a distinct class of music. These songs
reflect minutely the happiness, sorrows, hope and aspirations, activities and lifestyles of the rustic
people. Pangs and anxieties, hopes and longings of unpolished, uneducated or poorly educated
simple rustic people, are manifested in this music. A brief review of some genres of Bengal as well
as Indian folk music based on country, place, time and language is made here.

লাকঙ্গীত বডত লর  গ্রাডমর ার্ণতলতিত বা তনরির াাংস্কৃত জনার্ারর্ লেডক লকা, কান্ধা প্রভৃতত াঅতদবাী
মানুডদর মুডে মুডে রতচত গানাআ  লাকঙ্গীত। গ্রাডমর মানুডর কমণবযস্ত জীবন, মাডে াঙ চাাডনা, ঘডর লয লতাা,
গাডছ জ লাঁচা, গাতেশ চাাডনা, লনৌকা বায়া। এাআ বযস্ততার মডর্য গান গাযশ ,কাজ কডর। গান কডর াঈৎডব, র্মণীযশ
ানুষ্ঠাডন। দীঘণ পডের ক্লাতি  কতেন শ্রডমর তবরতি মুডছ লদযশ তার গান।এাআ ভাডব লাকঙ্গীত প্রেমত জন্ম যশ মুডে মুডে।
জন্মদাতারা তছডন াতর্কাাংল তনরির বা াল্পতলতিত। এডদর রচনার লপছডন লকান যল বা তপ্সা তছ না - তছ প্রাডর্র
লেয়াী াঅডবগ, বতণমান কাড যার দাবী ানস্বীকাযণ। লাকগীততর রচতযশতাডদর নাডমর মডতা এাআ গীডতর জন্ম-তাতরডের
াআততা লনাআ। শুর্ু লকান্ যুডগর তার তকছু ানুমান করা যাযশ মাত্র। লাকগীততর প্রকাল বহুমুেী। াঞ্চ লভডদ বাাংার কডয়কতট
াঈডেেডযাগয লাকাংগীত :
বাাঈ: বাাঈ একতট ম্প্রদাযশ। মানব র্মণাআ এাআ ম্প্রদাডযশর মূ কো। প্তদল লতডকর ললডর তদডক বাাঈ লাকঙ্গীডতর
জন্মকা বড ানুমান করা যশ। জ-র ভাার একতারা বাতজডযশ ববরাগীরা বাাঈ গান কডরন। বাাঈ গাডনর গীতভঙ্গী
ম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুর্ুমাত্র দরদ  লবদনায় বাাঈ মডনর মানুডক েুাঁডজ লবেশাযশ। এাআ গীতরীততর প্রর্ান ববতল্য  গাডনর ডঙ্গ
তবডল র্রডনর নৃতয, যা ানয লকাডনা গীতরীততডত লনাআ। ডবণাপতর োন াডত একতারা এবাং বাম াডত েুগী ডযাডগ
নৃডতযর মার্যডম বাাঈ গান স্বতডন্ত্রযর দাবী রাডে। পতিম বাাংার এক লশ্রর্ীর ার্ক ম্প্রদাযশ যাাঁডদর 'বাাঈ' বা যশ, তাাঁরা
এাআ গান লগডয় লবেশান। এাঁডদর মডর্য দীন বাাঈ, রামচাাঁদ, নবীন দা, মদন বাাঈ এবাং বতণমাডন পূনণদা বাাঈ-এর নাম
তবডল াঈডেেডযাগয।
কীর্ত্ণন: বাাংার াঅতদগান  কীতণন গান। বাঙ্গাীর জীবন র্ারার ডঙ্গ াঙ্গাতঙ্গকভাডব জতেশত এাআ গান। এাআ গাডনর মযশকা
তেক ভাডব জানা না লগড এর প্রেম লাপান তডডব জয়ডদডবর গীতডগাতবডের গীতরীততডকাআ গর্য করা যশ। তিতীয়তাঃ
জডয়ডদডবর ানুগামী তবদযাপততর বমতেী ঙ্গীত র্ারা। তৃতীয়তাঃ চণ্ডীদাডর গাডন একতদডক লযমন জয়ডদডবর র্ারার প্রভাব
লদো যাযশ ানযতদডক লতমতন তবদযাপততর বমতেী র্ারার প্রভাব বতণমান। চতুেণতাঃ নবিীডপ শ্রীচচতনযডদডবর জন্মডে নবিীপ
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তরনাম গাডন মুেতরত ড শ্রীচচতনযডদবডকাআ নাম াংকীতণডনর প্রবতণক বড মডন করা যশ। তাাঁর মযশ কীতণনীয়া ম্প্রদাডযশর
ৃত্ যশার ডঙ্গ ডঙ্গাআ কীতণডনর তবতভন্ন র্ারার ৃত্ য়। ার্ারর্তাঃ রার্াকৃষ্ণ তবযশক ভাার তভতর্ত্ডত লো, মতেরা 
করতা ডযাডগ এাআ বলীর গান ডয় োডক। প্রাচীন ঐততযপূর্ণ এাআ গান বাঙ্গাীর তবডল গডবণর  াংস্কৃততর পতরচাযশক।
ভাতটযশাী: নদীমাতৃক পূবণবডঙ্গ ােণাৎ বাাংাডদডলর মাতঝমাোডদর িারা াঈদ্ভূত এাআ ঙ্গীত বণজনগ্রায এবাং তপ্রযশ। াঅত্মীযশ
তপ্রযশজন লেডক বহুদূডর লেডক মাতঝ মোরা ভাটার টাডন লনৌকা বাাআডত বাাআডত াঅপন মডন ুে দাঃডের কো লমডো ুর তদডযশ
ঙ্গীডতর মার্যডম প্রকাল কডরন। এাআ গানডকাআ ভাতটযশাী গান বা য়। াঞ্চ তভতর্ত্ডত এাআ গাডনর ভাা তো ুডরর ববতচত্রয
পতরতিত যশ।
ভাদ  টুু গান: বাাঁকুেশা, বীরভূম  বর্ণমান াঞ্চডর তবতল্ লাকঙ্গীত  ভাদ। এাআ গান কুমারী লমডয়ডদর মডবত
ঙ্গীত। কতেত াঅডছ মানভূম াঞ্চডর পঞ্চডকাডটর মারাজা নীমতর্ তলাং লদ বাাদডরর াঅদডরর ুেরী লমডয় ভডেশ্বরীর
তবডযশর াঅডগাআ পাতনপ্রােণী বডরর াকা মৃতুযডত লস্বচ্ছাযশ বাগদর্ত্ পততর জ্বি তচতাযশ াঅত্মতবজণন লক াঈডেলয কডরাআ
ভাদপুজা  তার গান প্রচতত য়। ভাদডদবীডক তঘডরাআ ারা ভাে মা এাআ াঈৎব চডত োডক। প্রর্ানত কুমারীরা গ্রাডম
গ্রাডম ভাদ প্রততমা বতরী কডর গান লগডয় লগডয় পূজা কডর। এাআ গাডন রামাযশর্  রার্াকৃডষ্ণর কাতনী ছােশা পাাঁচাী গাডনর
রূপ র্ডর নানা মামতযশক তবযশবস্তু রূপ লপডত োডক। তবাডরর লৌতকক গাডনর ুর  ছডের াইৎ প্রভাব এাআ গাডন িয
করা যাযশ।
টুু  রাঢ় াঞ্চডর লৌতকক লডযাৎব। লডযর লদবী ডন টুু। এাআ গান ার্ারর্তাঃ রাঢ় াঞ্চডর বাাংা-তবার
ীমাডি লবলী ললানা যাযশ। বীরভূম, বাাঁকুেশা, পুরুতযশা, মানভূম, তাংভূম, বর্ণমান এবাং পতিম লমতদনীপুর লজায় ১া লপৌ
নবান্ন াঈৎবডক াঈপিয কডর টুু লদবীর পূজা  টুু গান ডয় োডক। টুুডদবীডক িী লদবীর প্রততভূ তডডব গর্য করা
যশ। লপৌ মাড প্রতত ন্ধযাযশ ঘডর ঘডর ডণফু  গাাঁদাফু তদডযশ তনষ্ঠা ডযাডগ নানা াঈপাচাডর এাআ পূজা যশ। কতেত
াঅডছ লয, তবডল গুডর্ গুনাতিতা রূপবতী টুু লদবী লকান এক তেু জতমদার তনযশা তছডন এবাং তাাঁর ফু  ফডর বাগাডনর
প্রতত তবডল াঅকণর্ তছ। একবার লগৌডের বাদলাডর একমাত্র পুডত্রর কতেন পীো য়। মস্ত তচতকৎা তনষ্ফ যশার পর
লকাডনা এক ার্ক, মৃতুয পেযাত্রী বাদলাডর পুডত্রর াঅডরাগয াডভর জনয এক াতবশ্বায ফ  ফুডর কো বডন, যার
িারা বাদলাডর পুডত্রর প্রার্ বাাঁচাডনা ম্ভব। বা বাহুয, লাআ াম্ভাবয ফ  ফু টুু লদবীর বাগান লেডক াংগ্র কডর
বাদলাডর পুত্র পুনজণীবন াভ কডরন। তেন বাদলা রূপবতী কনযার াডে তনডজর পুডত্রর তববাডর প্রস্তাব লদন। তকন্তু, জাতত
কু রিাডেণ টুু লদবীর তপতা বাদলাডর ভডযশ জঙ্গড াঅশ্রযশ লনন। লোডন মুতির াঈপাযশ না লদডে তনডজর র্মণ  তীত্ব
রিাডেণ তী টুু লদবী নদীর জড প্রার্ তবর্জ্ণন তদডযশ তনডজর ম্মান রিা কডরন। পরবতণীকাড এাআ াঈপােযাডনর াঈপর তভতর্ত্
কডর াতববাতত লমডয়রা টুু লদবীর াঅদলণ এবাং চাতরতত্রক দৃঢ়তাডক শ্রদ্ধার তত স্মরর্ কডর তাাঁডক ক্ষ্মী জ্ঞাডন ১া লপৌ
নবান্ন াঈৎব াঈপডিয পূজা কডর োডক। লযডতু তততন ক্ষ্মীগুর্ ম্পন্না এবাং ক্ষ্মীশ্রী যুিা তাাআ াঅজ টুু লদবী মতাডদর
তনকট ক্ষ্মী রূডপ গর্যা।
ঝুমরু গান: একপ্রকার নৃতযবহু াঅতদরাত্মক লাকঙ্গীত  ঝুমুর। ১৪-ল লতাব্দী লেডক এাআ গান বাাংার বীরভূম, বাাঁকুেশা,
লমতদনীপুর, পুরুতযশা, মার্ভূম, তাংভূম প্রভৃতত াঞ্চডর াাঁতা, লকা-ভী , মুন্ডা প্রভৃতত ানুন্নত ম্প্রদাডযশর মডর্য এক
র্রডনর লগাষ্ঠী ঙ্গীত  ঝুমুর গান। াাঁতাী লছড লমডয়রা বনফুড লডজ মাদডর ডঙ্গ দ লবাঁডর্ নাডচর তাড তাড
এাআ গান লগডয় োডক। লা-তপযশা মহুযশা বডনর তমত্ ুডর মাদডর তাড াঅতদবাীডদর প্রচতত ঙ্গীত  ঝুমুর গান।
ঝুমুর গাডনর দতট ভাগ িয করা যাযশ, এক  লৌতকক ছটা ঝুমুর যা াঅতদবাী তো মুন্ডা ভাী াাঁতাডদর কডে
াতভবযি জ াবী লপ্রম ঙ্গীত। াঅর্া বাাংা াঅর্া লৌতকক ভাাযশ ঘরকন্নার কো, লমডয়র াঙ্কার, ফু, পােী এবাং
নতুন জীবন লযৌবডনর ডঙ্গ ম্পতকণত তবয়  এাআ গাডনর াঈপজীবয। মাদ একাি ভাডবাআ এাআ গাডন ডযাগী াঅনদ্ধ বাদয।
দ লবাঁডর্ মাদডর তাড, নাডচর ছডে এাআ গান পতরডবতলত য়। তিতীযশত, মে রাজাডদর ববষ্ণব র্মণ াবম্বডনর পর লেডক
কীতণডনর পাা লৌতকক ঝুমুডর রূপািতরত যশ। যা পদাবী কীতণডনর বার্া বন্ধন ারা লৌতকক রূপাির এাআ ঝুমুর গান।
াতর  জাতরগান: নদীমাতৃক পূবণবডঙ্গর একতট জনতপ্রযশ লাকঙ্গীত াতর গান। এাআ গান  দ্রুত তাডর কমণ ঙ্গীত। লনৌকা
তনডযশ 'বাচ্' লোর মযশ দাাঁডের টাডনর ডঙ্গ তা লরডে মডবত ভাডব দ্রুত তাড লয গান গাযশা য় তাডক াতর গান
বড। শুর্ু লনৌকা লদৌডেশর মযশ নয়, ছাদ লপটাডনা, র্ানকাটা  ঝােশাাআ -এর মযশ াতর গান গাযশা য়।
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মুমান ম্প্রদাডযশর াতত তপ্রযশ গান  জাতর গান। জাতর গান মুতমডদর র্মণীযশ ঙ্গীত। মরম াঈৎডব এাআ গান গাযশা
য়। কারবাাযশ াআমাম াান  হুডডনর মৃতুযর ঘটনাডক াবম্বন কডরাআ মুমান ম্প্রদাডযশর াতত তপ্রযশ এাআ গান রতচত
য়। াতর গাডনর মত এতট মডবত ঙ্গীত। জাতর গান বর্ণনামূক গান। এাআ গাডন াাংলগ্রর্কারী তলল্পীরা মাডকাচা কডর
কাপেশ পডর এবাং তাাঁডদর প্রডতযডকর াডত োডক একতট কডর রুমা, পাডযশ নূপুর। নৃডতযর ভঙ্গীডত এাআ গান মডবত কডে
গাযশা যশ। এাআ গান তেু-মুমান াঈভয় ম্প্রদাযশাআ শুডন োডকন। াতত করুন রডর এাআ গান ক লশ্রাতাডক মুগ্ধ কডর।
জাতর গাডন লঢাক ঙ্গত করা য়। এাআ গান ময়মনতাং  ঢাকা াঈর্ত্রাঞ্চডর লাকঙ্গীত।
ভায়াাআয়া: ভায়াাআয়া গান াঈর্ত্রবডঙ্গর রাংপুর, তদনাজপুর, জপাাআগুতেশ, লকাচতবার প্রভৃতত াঞ্চড বহু প্রচতত
লাকঙ্গীত। এাআ গাডন ার্ারর্তাঃ প্রর্যশ-প্রর্য়ীর তবর-বযো তমতশ্রত করুন রডর ুরতটাআ তবডল কডর ফুডট ডে। এাআ ুডরর
মর্ুর বযঞ্জনা ািতনণতত ভাবডক যোডযাগয রূডপ তনডত িম বডাআ এাআ গানডক ভায়াাআয়া গান বা ডযশডছ। ভায়াাআয়া
গাডন াডনকটা ভাতটযশাী ুডরর ছাপ োকড ছে এবাং গায়ন ভঙ্গীডত যডে্ পােণকয াঅডছ। ভাতটযশাী াডনকটা পুরু
প্রর্ান গান, ভায়াাআয়া লতদক লেডক নারী প্রর্ান গান। তেু-মুমান াঈভয় ম্প্রদাডযশর লাকাআ এাআ গান লগডয় োডকন।
লদাতারা যন্ত্রতট এাআ গাডনর াতবডচ্ছদয াাংল।
চট্ কা: চটকা গানডক ভায়াাআয়া গাডনর একতট াঈপলাো বা যশ। াল্কা রাত্মক, চটু প্রকৃততর এবাং ার্ারর্ত াাংাতরক
জীবডন েুাঁতটনাতট তবযশবস্তু তনডযশ রঙ্গরাআ  এর াঈপজীবয তবযশ। জ ুর  াল্কা রডর চটকদার গান বড এর নাম
চটকা। ভাতটযশাী গাডনর াডে লযমন াতর গাডনর তম রডযশডছ, লতমতন ভাযশাাআযশা গাডনর ডঙ্গ চটকা গাডনর তুনা করা
যাযশ। এাআ গান প্রর্ানত াঈর্ত্রবডঙ্গর জপাাআগুতেশ, লকাচতবার, তদনাজপুর প্রভৃতত াঞ্চড প্রচতত।
গম্ভীরা: গম্ভীরা গান  াঈর্ত্রবডঙ্গর বণডলডর গান। এাআ গাডনর প্রচন াঈর্ত্রবডঙ্গ োকড এর প্রচার লবতল লদো যাযশ
মাদ লজাযশ। গম্ভীরা গাডনর ববতল্য বাাংার ানযানয লাকঙ্গীত াডপিা ম্পূর্ণ পৃেক এবাং ববতল্যপূর্ণ। তবডল কডর
লপৌ াংক্রাতি, গাজন প্রভৃতত র্মণী াঈৎডবাআ এাআ গান লবতল ডয় োডক। াং, ললাভাযাত্রা  নাডচর মার্যডম মাদড গম্ভীরা
াঈৎব ানুতষ্ঠত যশ। যতদ গম্ভীরা গান তলডবর াঈডেডলয গায়া যশ , তবু এ গান তলডবর স্তুততডত ীমাবদ্ধ না লেডক মাজ
বযবস্থার ুফ-কুফ,জাততর দাঃে, াঞ্ছনা, তার াঈন্নতত-াবনতত প্রভৃতত নানা তবযশ তনডযশ গায়া যশ। এাআ গান লযমন
মানুডর মডর্য র্মণী ভাব জাগাযশ, লতমতন এাআ গান মাজ াংস্কার মূক কাজকডমণ মানুডক তপ্ত কডর।
লডটা  পটুযশার গান: পেী াংস্কৃততর একতট াঙ্গ  লডটা গান। াডনকটা তজণা গাডনর মত দ-দড ভাগ ডযশ প্রডনার্ত্র,
রতকতা াআতযাতদর মার্যডম এাআ গান পতরডবতলত য়। এাআ গাডন াঈপতস্থত বুতদ্ধ  তাৎিতর্ক রচনা লকৌলডর তবডল প্রডযশাজন।
পতিমবডঙ্গ াআাম র্মণ প্রচাডরর াঈডেডলয লডটা বযবহৃত ত। কাজী নজরু লছডডবাযশ এাআ গাডনর দড লযাগ
তদডযশতছডন।
পতিম বাাংার দতির্-পতিম াঞ্চ, লমতদনীপুডরর তমুক প্রভৃতত স্থাডন পটুযশার গাডনর াতস্তত্ব িয করা যাযশ। এক
লশ্রর্ীর লাক পট াঙ্কন কডর নানা ভঙ্গীডত াডত তচত্র লদতেডযশ এাআ গান কডরন। রার্াকৃষ্ণীা, রামীা, তযপীডরর তচত্র 
গান এাআ গাডনর মূ তবযশবস্তু।
যাত্রাগান: যাত্রা ভারডতর তবডল ঐততযপূর্ণ প্রাচীন গান। যাত্রাগান ার্ারর্ত রাম-ীতা, রার্াকৃষ্ণ  ঐততাতক পটভূতমকাযশ
পাাগান তডডব ৃত্ ড বতণমাডন এাআ গাডনর তবডল পটপতরবতণন ঘডটডছ। নানা ামাতজক াঈপােযান  বদনতেন
জীবডনর বহু দূর ামাতজক মাডাচনামূক তবযশবস্তুর তভতর্ত্ডত এাআ পাাগান গ্রামগডঞ্জ পতরডবতলত যশ। যাত্রাগান
নবকডবডর প্রকাল যশার দরুন জন মাডজ াঅজ তবডল াঅদৃত।
কতবগান: ১৮-ল লতাব্দীর মর্যভাডগ কতবগান ককাতাযশ জনতপ্রযশতা াজণন কডর। এাআ গাডনর কাবয, ততেত ভাডব র্ডর রাো
যাযশতন। কারর্ ভার মডর্য দাাঁতেশডযশ চাপান াঈডতাডরর মার্যডম এাআ গাডনর েশাাআ চড, প্রতুযৎপন্নমততত্ব এবাং তাৎিতর্ক গান 
ুর রচনার িমতা, এাআ গাডন তবডল প্রডযশাজন। ার্ারর্ত র্মণ ম্বন্ধীযশ লকান ত্ত্ব  তনডযশ এাআ গান শুরু ড লল পযণি তা
বযতিগত গাাগাতডত পযণবতত ত। কতবগাডনর গায়ক বা কতবয়াগর্ লঢা  কাাঁতল ডযাডগ াঈচ্চস্বডর এাআ গান গাাআডতন।
কতবয়াডদর ূক্ষ্ম রনা, ভাার চটকদাতরতা এবাং লাস্ত্রজ্ঞ ডত যশ। কতবযশাডর মডর্য একজন ানযতম কতবযশা তছডন
াযান্টতন তফতরঙ্গী। তযতন তাাঁর ানি কাবযচচণা ার্নার মর্য তদডযশ াশ্লীতা বজণন কডরন কতবগাডন।
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লবাান  ঝাাঁপান গান: ভাগীরেীর পূবণ তীরবতণী মুতলণদাবাদ  নদীয়া াঞ্চড লবাান  ঝাাঁপান গাডনর প্রচন লদো যাযশ।
লবাান  াল্কা রাত্মক টপ্পা রীততর গান। এাআ গাডনর তবযশবস্তু - তলবপূজা বা গাজডনর পাাঁচাী প্রভাতবত। লঢাক, বাাঁতল 
লবাা ডযাডগ ততন জন পুরু, নারী লডজ এাআ গান নানা রকম পাার াঅকাডর পতরডবলন কডর োডকন। ঝাাঁপান 
শ্রাবর্ াংক্রাতিডত গীত মনা মঙ্গডর গান।
লাকঙ্গীডতর এাআ র্ারা গুত ছােশা মাী, েপ, গুনাাআতবতব, গাজী াআতযাতদ বহু প্রকার লাকঙ্গীত াঅমাডদর বাাংাডক
তবডল মৃদ্ধ কডরডছ। এছােশা বাাংার বাাআডর কাজী, বচতী, ভাঙো, বীহু াআতযাতদ লাকঙ্গীত বাাংা তো ভারডতর মাজ 
াংস্কৃততর দপণর্।
লকাডনা াঞ্চডর লভৌডগাতক  প্রাকৃততক াবস্থা এবাং লৌতকক াংস্কৃততর চচণা মানুডর লদ  মডন এমন প্রভাব তবস্তার
কডর লয লাকাংগীডত তার তচহ্ন াতযি স্প্ ডযশ ডে। বাাংার তো ভারডতর পেীগীতত বা লাকঙ্গীত গুত র
পেীজীবডনরাআ রভায । াঅজ গ্রাডম গ্রাডম প্রতততদন কাড লমডয়রা জাাঁতায় লয তপডত তপডত গান গায়, চাীরা মাডে
চা করডত করডত গান কডর, রােডরা গরু চরাডত চরাডত গান করডছ এবাং মাতঝরা লনৌকা বাাআডত বাাআডত লঢাঈ এর তাড
তা লরডে গান গাাআডছ। লমডয়রা াঅবার তবডযশর মযশ বা িান প্রডবর মযশ গান গাযশ। তবডযশর মযশ বর  কডন াঈভডয়র
বাতেশডতাআ গান গাযশা যশ। বডরর বােশীডত েুতল  াঅনডের ুডর ভরা গান য়, াপরতদডক কডনর বাতেশডত করুন ুডরর গান
য়। তবডল কডর কডন যেন বাডপর বােশী লছডেশ স্বামীর ঘর করডত যাযশ লাআ মডযশর গান গুত েুবাআ করুন প্রকৃততর যশ। এাআ
র্রডনর গাডনর মডর্য াঈর্ত্র প্রডদডলর 'বাবু' গান তবডল ভাডব প্রচতত। াঈর্ত্র তবাডর এাআ গাডনর নাম 'ামজাাঁ',
রাজস্থাডন এর নাম 'ন'।
তবতভন্ন ঋতু াঈৎব পাডনর মযশ ঋতু-ঙ্গীত গাযশা য়। এাআ ঋতু-ঙ্গীত গুতর মডর্য তবডল ভাডব াঈডেেডযাগয লাতর গান বা ফাডগর গান। লাত ডচ্ছ ফ োর াঈৎব এবাং এ াঈৎডব শুর্ু পেীবাীরা নয় লরবাীরা াঅনডে
লমডত ডে। লাতর মযশ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ লগাপীডদর তনডযশ ীা কডরতছডন, লাআ কৃষ্ণীা স্মরডর্াআ এাআ লাত াঈৎডবর
গানগুত গীত য়। লাত ছােশা বচতী, কাজরী, বারমাযা প্রভৃতত াঅডরা বহু ঋতু-ঙ্গীত ারা লদল বযাপী গীত য়। বচত্র মাড
বারার্ী লজাযশ গীত যশ বচতী গান। কাজরী গান গীত যশ তবার এবাং াঈর্ত্র প্রডদডলর াঈর্ত্র াঞ্চড। এছােশা মীজণাপুডরর
কাজরী গান েুব জনতপ্রযশ।
শ্রাবর্ মাডর ঘন কাডা লমডঘ াঅকাডলর ব তদক তদগি লছডয় যেন মুর্াডর বৃত্ নাডম াঅর তার ডঙ্গ ডঙ্গ মানুডর
ািগূণঢ় ানুভূতত গুত র্ীডর র্ীডর লজডগ ডে াঅর তেক তেতন এাআ গানগুত স্বতাঃস্ফূতণভাডব লবতরডযশ াঅড তাডদর মুে লেডক।
তবতভন্ন াঈপডিয াডনডক াঈপবা কডর । এাআ ব াঈপবা কাড এক তবডল র্রডনর গান গাযশা যশ। তবডল তবডল
জীতবকার াঅবার তবডল তবডল গান াঅডছ। এাআভাডব লাকঙ্গীডতর প্রকাল বহুমুেী। এাআ বাাংা তো তবলা ভারতবডণ লয
বহু ববতচত্রয রডযশডছ তা নানা ভাডব াঈৎাতরত।
লাকগীতত শুর্ু গীতত নযশ, এর মডর্য াঅডছ গ্রাময জীবডনর তচত্রকল্প। ল তচত্রকল্প স্প্ াঈজ্জ্ব, তাডত াঅডছ লভৌডগাতক
তববরর্, াঅডছ ত্ত্ব , তেয, াআততা, মানুডর জীবন র্ারর্ পদ্ধতত, াঅলা-াঅকাঙ্খা, লপ্রম প্রডযশাজডনর কো। ার্ারর্ মানুডদর
জীবডনর তচত্রানুগ তববরর্ এ গাোযশ স্প্তাঃ প্রতীয়মান। এ গাোগুত ভাব  রডর তদক লেডক মৃদ্ধ। এ লযন লকব গান নযশ ,
লকাডর জীবি তচত্র, লয তচডত্র গ্রাময জীবডনর ক তদক াঅমাডদর দৃত্ডত জীবি বড মডন যশ। াফুরি প্রানর  ািযশ
লপ্রডমর কো রডযশডছ এর াডনক বযশাডন। তকন্তু বতণমাডন মযশ , পতরডবল  রুতচ পতরবতণডনর ফড এাআ লশ্রর্ীর গায়ক এেন
িীয়মান। এছােশা স্বার্ীনতার পর াঅর্ুতনক তলিার প্রার  ামাতজক াগ্রগতত শুরু যশাযশ এাআব ানুষ্ঠাডনর ববতল্য
বদাডচ্ছ। প্রাচীন তবশ্বা  প্রোর লজার এেন কডম যাডচ্ছ র্ীডর র্ীডর। লপাাক-পতরচ্ছদ  াঅডমাদ-প্রডমাডদর নতুন নতুন
রীতত যুব মনডক াঅচ্ছন্ন কডরডছ। তচরাচতরত প্রোযশ  বযশস্কডদর তবশ্বা তনডযশ লয প্রাচীন লগাষ্ঠীবদ্ধ জীবন তছ, তা লভডঙ্গ
পডেশডছ। াঈৎব গুতর রূপ তভন্ন র্রডনর ডযশ দাাঁতেশডযশডছ। লাক-গাোর ভাব পূডবণ যত মৃদ্ধ তছ, এেন াঅর তত লনাআ। তবু
বতণমান কাডর ঘটনাবী াঅজ গ্রাময কতবডদর াঈৎাতত কডর।
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