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ধভম ননযপক্ষ ভাননফক প্রেপভয আপফদপন মভভননিং গীনিকা 
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Abstract: 

In the medieval age of Bengali literature ‘Mayman Singha - Purba Banga’ ballad are the 

literature of real life blending with usual joy and sorrow in the realm of traditional 

religious state. At the time of medieval period the ballads present the simple plea, self-

respect and pure feelings of love of human being through their songs removing the 

discrimination between Hindu and Muslim. While faith in God is centered in the remaining 

customs of that period exempting all arguments the songs of ballads get the responsibility to 

express love, self-restraint and endurance of human beings. So, these ballads are known as 

a human being not as a particular Hindu or Muslim. This secular humanitarian plea 

promotes the songs of ballads from one person to whole humanity, particular religion to 

secularism. As a result the tone of world of literature rings in these ballads. 
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ভধযমুপগয ফািংরা ানিয ধাযায় েচনরি ধভমাধনায নবপে প্রমভন ঐনিানক প্রচিনাভনিি ানপিযয প্রদখা 

প্রভপর না, প্রিভনন ফাস্তফ জীফনযপ ম্পৃক্ত  মদননন্দন ুখ-দুঃখ নভনিি গীনিকায ন্ধান অল্প নযভাপন 

ঘপট। এই স্বল্প ানিয ম্ভাপযয িানরকায় মভভননিং গীনিকা  ূফমফঙ্গ গীনিকা এক নফপল স্থান অনধকায 

কপয আপছ। কাযন েিযন্ত গ্রাভফািংরায় অফপনরি ভানফ জীফন প্রেপক িংগৃনি এই প্রেভ প্রকাপনা ভনন্দয 

জুপে ফপনন, িা নফযাট আকাপয নীপচ নীরফন্ত েপদপ ননপজপক ভুক্ত কপযপছ। িাই এই গীনিকাগুনরপি 

প্রকাপনা প্রদফিা ফা ধভমাধনায স্বপ্নাপদ অনুযপেয ইনঙ্গি প্রনই, আপছ ভাজ গিীয ৃঙ্খরাভকু্ত ল্লী 

প্ররাকজীফপনয পঙ্গ ফাস্তফ ধভম ননযপক্ষ জীফপনয ুখ-দুঃখ, আনন্দ-প্রফদনায ধাযাাি।       
 

     প্ররাকানিয জন্মরাব কপয কৃনিভিা নফভুখ জ, যর জীফপনয ভপধয প্রেপক। ননক্ষি জীফনধাযায 

িুরনায় অনুন্নি, অনগ্রয জীফনধাযায াধাযন নাভ প্ররাকজীফন। মায োপক একনট ননজস্ব যীনি-নীনি, 

জীফনচমমা, প্ররাকবালা  িংস্কৃনি। এই াভনগ্রক প্রভরফন্ধপন প্রম যপৌকপমময ৃনি য় িাপকই ফপর প্ররাক-

ানিয। এই ানিয ফযনক্ত প্রকনিক জীফপনয ক্ষুদ্র নযয প্রছপে প্রগাষ্ঠীফদ্ধ জীফপনয আনন্দ-প্রফদনা, স্বপ্ন-

কল্পনায় অনবফযক্ত য়ায় যচনায আোপর যচনয়িায কন্ঠস্বয চাা পয মায়। মভভননিং-ূফমফঙ্গ 

গীনিকাগুনর ানেমফ নয-নাযীয ুখ-দুঃখ নফযানচি প্রেপভয আত্মিযাগ  অশ্রুপফদনায জপর নক্ত পয় 

ফযনক্তপকনিক প্রেপক ভানফপকনিক মমাপয় উনন্নি পয়পছ। িাই ভহুয়া, ভরয়ুা, চিাফিী, কঙ্ক  রীরা 
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কপরয প্রেভ যক্তাক্ত ে অনিক্রভ কপয ফযেম পয় প্রকাপনা আধযানত্মক নযভিপর ান্ত্বনায ন্ধান কপযনন, 

ফযিং ধভমননযপক্ষ নফশুদ্ধ প্রেভপক াভপন প্রযপখ ননয়ভ জজমনযি ভাজ ৃঙ্খপরয নদপক েশ্ন ছুুঁপে নদপয়পছ। 
 

     িুনকম আক্রভপেয য ভধযমুপগয ফািংরায় ভাজ  ানপিয প্রম অযাজকিা, াক প্রিনীয ক্রভাগি 

নযফিমন, াভানজক-যাজনননিক-াম্প্রদানয়কিা  ধভমীয় নযনস্থনিয অনস্থয অফস্থা উননি পয়নছর িাপি 

াধাযন ভানুপলয জীফন পয় উপঠনছর নফন্ন। এই অনস্থয নফন্নিা প্রেপক যক্ষা ায়ায জনয াধাযন ভানুল 

প্রদফ-প্রদফী  াক প্রিনীয কাপছ দাযস্থ ন। ভপনয ভপধয জন্ম প্রনয় নফশ্বাপ নভরায় ফস্তু িপকম ফহু দূয। 

এযই পপর শুরু য় ফািংরা ানপিযয এক নিুন ধাযা “ ভঙ্গরকাফয, অনুাযী ানিয  দাফরী ানপিযয 

ধাযা। মা পয় উঠর ধপভময প্রভােপক ভানুপলয কো। প্রমখাপন ধভম ভুখয, ভানফিা প্রগৌে। এই ধভমপকনিক 

ানিয ধাযায ভপধয উুঁনক প্রদয় ননিান্ত াধাযন ভানুপলয ভানটয কো। িাপদয ুখ-দুঃখ, আা-আখাঙ্খা  

প্রেভ-অপেপভয কো। ভানফ হৃদপয় রুনকপয় োকা ভানফিায ন্ধান নদপি ধভমীয় নযপয এপ দাুঁোয় 

মভভননিং গীনিকা  ূফমফঙ্গ গীনিকা।  
 

     িীমুক্ত প্রকদাযনাে ভজভুদায ভাপয়য ম্পানদি ‘প্রৌযব’ নাভক ভানক নিকায় ানিয অনুযাগী 

চিকুভায প্রদ কিৃক ূফমফঙ্গ মভভননিং প্রেপক এই গীনিকায কপয়কনট প্ররাকগাো েকানি পর, ফমেেভ  

ননক্ষি ভাজ  ফযনক্তয ভুপখয াদপয গ্রনীয় য় এই কর গাো। অিুঃয এই গীনিকায কাফযগুন যর 

আন্তনযকিা , ল্লীয প্রভপঠাুয অনুবফ কপযই  করকািা নফশ্বনফদযারপয়য িৎকারীন বাই-চযাপেরয িপদ্ধয় 

যায আশুপিাল ভুপখাাধযাপয়য আনুকুপরয এফিং ানিয ইনিাকায আচামময দীপনচি প্রন ভাপয়য 

অদভয উৎা  িত্ত্বাফধাপন ূফমফপঙ্গয মভভননিং, নিুযা,প্রনায়াখানর েবৃনি অঞ্চর প্রেপক ারাগুনর 

িংগৃীি  মভভননিং গীনিকা নাপভ মত্নকাপয েকানি য়। 
 

    ফািংরাপদপয বযিায এক অিং মখন ভঙ্গরকাফয  মফষ্ণফ গীনিকনফিায ুপয ুয প্রভরাপি ফযস্ত, ফঙ্গীয় 

কনফগে মখন নচযাচনযি একপঘুঁপয়নভ ধাযায় ূফমকনফপদয প্রদনখপয় প্রদয়া ে অনুেম কযপি উৎুখ িখন 

ফািংরাপদপয ুদূয ীভাপন্ত ননযক্ষয অল্পননক্ষি কনফগে ধভমাধনায গূঢ় িত্ত্ব  ধভমীয় েনারীয আুঁটা আুঁনট 

প্রফোজারপক নছুঁপে প্রপপর ভানফ হৃদপয়য যর আপফদন, আত্মভমমাদা,  গ্রাভযনাযীয হৃদয় প্রেভানুবৃনিপক 

গীনিকায ভাধযপভ নযপফন কযপরন। এই ফ ারাগাপনয চনযপিয াাান প্রিািা পয় উঠপরন 

নন্দু-ভুনরভ উবয় ম্প্রদাপয়য ভানুল। ভয়টা ভধযমুগ পর নন্দ-ুভুনরভ প্রম ফহু িাব্দীকার ফযাী 

যস্পপযয পঙ্গ প্রকফর েীনিয ম্পপকম আফদ্ধ নছর িায ন্ধান প্রদয় এই গীনিকাগুনরয ফন্দনা অিং, বালা, 

িংস্কৃনি  চনযিগুনরয ভানফিা। ুিযািং এপদয মনদ প্রকাপনা নযচয় পয় োপক িপফ এযা নন্দু ফা ভুনরভ 

নয়, এযা ভানুল। কাযন, এপদয জীফন প্রকাপনা নফপল ভাপজয ান দ্বাযা ননয়নিি য়নন। ধভম  ভাজ 

ননযপক্ষ ননিয ভাননফক ফৃনিয দ্বাযা এপদয আচযন  জীফন ননয়নিি। িাই এপদয প্রেপভ েিাযনা, নফয, 

আঘাি  ীেন োকপর ‘প্রেভ’ নাভক াফমপবৌভ জীফন পিযয কাপছ নায়ক নানয়কাযা কুরীর, 

জািযানবভান নফজমন, আত্মননপফদন  আত্মিযাপগয ভাধযপভ প্রেপভয অভযাফিী যচনা কপযপছ।  
   

    যায আশুপিাল ভুপখাাধযাপয়য আনুকুপরয চিকুভায প্রদ মভভননিং প্রেপক প্রম াম্প্রদানয়ক েীনি ভনিি 

জীফনভুখী ারাগানগুনর িংগ্র কপয নদপনচি প্রন ভায় প্রক নদপয়নছপরন িায ভপধয উপল্লখপমাগয র “  

ক) নদ্বজকানাই েেীি ভহুয়া ারা। 

খ) অনুভাননি ফিংীদা কনযা চিাফিী েেীি  ভরয়ুা ারা। 

গ) নয়ানচাুঁদ প্রঘাল েনীি চিাফিী  জয়চি ারা।  
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ঘ) নদ্বজ ঈান েেীি কভরা ারা। 

ঙ) চিাফিী েনীি দুয প্রকনাযাভ ারা।  

চ) অজ্ঞাি কনফ যনচি রূফিী ারা। 

ছ) অজ্ঞাি কনফ যনচি ঈা খাুঁ প্রদয়ান ারা। 

জ) অজ্ঞাি কনফ যনচি প্রদয়ান বাফনা ারা। 

ঝ) অজ্ঞাি কনফ যনচি কাজরপযখা ারা। 

ঞ) ভনুয ফয়ানি েেীি প্রদয়ানা ভনদরা ারা। 

ট) যঘুুি, দাপভাদয, িীনাে, ফাননয়া  নয়নচাুঁদ প্রঘাল “ এই চায কনফ যনচি কঙ্ক  রীরা ারা। 
 

    জীফপনয েনিরূপ যনচি পয়পছ মভভননিং-ূফমফঙ্গ গীিাকাগুনর। ভানুপলয জীফন যঙ্গারায় মদননন্দন 

ুখ-দুঃখ, আনন্দ-প্রফদনায আদপর স্থান ননপয়পছ গীনিকাগুনর, মা ভফযনে াঠপকয ভপন নচযকার দাগ 

প্রকপট মায়। গীনিকাগুনরয ভপধয প্রকাপনা িত্ত্ব ফা িেয প্রনই, নফদযা ফা জ্ঞাপনয নযচয় প্রনই, অেম খুুঁজপি ফুনদ্ধয 

অনবধাপন ন্ধান কযপি য় না। গীনিকাযগে প্রমভননট প্রদপখপছন প্রিভননট যচনা কপয প্রগপছন অন্তপযয 

দযদ নদপয়। িাই গ্রাভ ফািংরায েিযন্ত অঞ্চপর ছনেপয় োকা প্রম কানননগুনর দীঘমনদন অশ্রুনক্ত পয় ননযী 

গ্রাভযযর োনপক আপ্লূি কপযনছর প্রই গাোপকই য়াপযয রূছাুঁপদ োন নদপয়পছন কনফগে। আয িাপিই 

জ যর বালায অনেম্বিায আপভপজ স্নান প্রপযপছ গামস্থয জীফনভুখী ভহুয়া, ভরয়ুা, চিাফিী  কভরায 

ভি চনযিাফরী। নদপনচি প্রন ফপরপছন “   

‚নানা নদক নদয়া এই ফ ল্লীগাোয় খাুঁনট ফাঙারী জীফপনয অপুযন্ত ুধা, 

অনচনন্তিূফম ভাধুমম ঝনযয়া নযপিপছ। ইা স্বগম ইপি আহৃি অভৃিবািায নপ, ইা 

আভাপদয প্রদপয আভগাপছয প্রভৌচাক, এজনয এই খাুঁনট ভধুয আস্বাদ আভাপদয কাপছ 

এি বাপরা রানগয়াপছ।‚
১
 

 

    এই কর গীনিকা মখন যনচি পয়নছর িখন াভাজ ধভমাপেয ননগূঢ় ফন্ধপন ভানফ জীফপনয উয 

জগদ্দর ােপযয ভি প্রচপ নছর। েচনরি নছর ভাপজয ফুপক িংস্কাপযয একানধিয। প্রই কর ধভম 

িংস্কাপযয জীনম অচরায়ািনপক প্রবপঙ্গ প্রপপর মভভননিং স্বিিরূপ আত্মেকা কযপরা ধভমননযপক্ষিায 

নযচপয়। িাই এই গীনিকা আভাপদয প্রম নিুন জীফপনয াপে নযচয় ঘটায় িা স্মৃনি-াপেয নফনধ নফধান 

ফনবুমি, মা উচ্ছ্বর োনাপফপগয আনবঘাপি নন্দু-ভুনরভ ধপভময গনিপক মমন্ত উপক্ষা কযপি েস্তুি। 

গীনিকাগুনরয নায়ক-নানয়কায প্রেপভ প্রকাপনা ভাজ নননদমি কৃনিভিায ফাুঁনধফুনর প্রনই, হৃদপয়য ুপ্ত প্রকাপন 

রুনকপয় োকা প্রভপঠা ুয-ই প্রফপজ উপঠপছ। গীনিকায নায়ক নানয়কাপদয প্রেপভয অেম র ঙ্গী ননফমাচপনয 

স্বাধীনিা। মা আয একধা এনগপয় স্বাভীরূপ নযননি রাব কপযপছ। এখাপন িাই ফঙ্গপদপয অযায 

স্থাপনয ানপিযয ভপিা াপেয অনুান ফাঙ্গারী ঘযগুনরপক এি আুঁটাআুঁনট কপয ফাুঁপধনন। ালানচাা 

অিযাচাপযয পপর প্রেপভ নফপদ্রাফাপদয ৃনি য়নন। ঘপযয নজননপক নকর নদপয় ঘপয প্রফুঁপধ যাখায প্রচিা 

প্রদখা মায়নন। এই গীনিকাগুনরপি স্থান প্রপয়পছ নাযী চনযপিয নফি প্রেপভয দজময় নক্ত। ধভম-ম্প্রদায় 

নননফমপপল প্রেভপক স্বীকৃনি নদপি নায়ক-নানয়কাযা এক নদপক প্রমভন গান্ধফম ভপি অফেম নফফা কপযপছন। 

আফায অনযনদপক ননয়পভয ফাধাগুনরয উপয হৃদপয়য একাত্মািাপক েনিষ্ঠা নদপি েেপয় ফযেম পয় আজন্ম 

কুভাযী পয় প্রেপক প্রগপছন। কাযন এই গীনিকায নাযীযা ঘাগো যা নফপদীননয ভপিা ভি ভুখস্থ কপয ফে 

য়নন। নচযকার ােী যা ঘপযয প্রভপয়য ভিই প্রেভ ুধায় ফে পয়পছন। িাই এপদয জীফন উখযান 
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নযানট পব্দয প্রানারী চুভনক নদপয় গো নয়, ল্লীফািংরায প্রেভুপযয আত্মদাপনই যনচি পয়পছ। দীপন 

চি প্রন িাই ফপরপছন “   
 

‚চিকুভায ফঙ্গানপিযয ননজ বাুঁোয ঘপযয ন্ধান নদয়াপছন “ িাা প্রাপটপরয ভরা 

প্রদয়া ভুখপযাচক নফরাখাদয ম্ভায নপ, ইা আভাপদয ল্লী অন্নূনমায িীকযকভপরয দান 

“ জীফনদায়ী অন্নফযঞ্জন।‚
২ 

 

    ফািংরা ানপিযয প্রযাভানিক েেয় কাফযধাযায় নয-নাযীয ানেমফ প্রেভ-ভরুক যচনাপরখয নপপফ 

মভভননিং গীনিকায় নািন নন্দু ধপভময নিব্রপিযয ধাযা অনুযন য়নন, হৃদপয়য অনুান অগ্রানধকায 

প্রপয়পছ। িাই হৃদপয়য কাপছ ধপভময অনুান প্রবপঙ্গ প্রগপছ, জ-যর ানেমফ প্রেপভয কাপছ মদফ নক্তয 

বাযাক্রান্ত নকর ননের পয় প্রগপছ। ভধযমুপগয মদফ নফশ্বাপয প্রকি-স্থপর ফপ প্রকফর এই ানিয 

ধভমননযপক্ষ ভাননফক প্রেপভয আপফদন ননপয় এপর ফানক ফই ধভমাপক্ষ আধযাত্ম প্রেপভয ডানরপি ূেম। 

এখন আভযা প্রদখায প্রচিা কযপফা োয় একই ভয়চপক্র ফপ ভধযমুপগয অনানয ানপিযয নাযীপদয াপে 

মভভননিং গীনিকায নানয়কাপদয িুরনা। অনভনীয় ফযনক্তত্বপফাধ  আত্মভমমাদায় গীনিকায নানয়কাযা 

ভধযমুপগয নাযী ভনস্তপত্ত্বয নযভির প্রেপক অপনকটাই এনগপয় প্রগপছ। দুঃখ াযাফাপয ননভজ্জপনয রূনট 

য়পিা ফায প্রক্ষপিই এক নকন্তু ন্তযপনয েনট নছপরা আরাদা। ফািংরা ভঙ্গরকাফযগুনরয ভধয অনযিভ র 

“ নফায়ন, চিীভঙ্গর, ভনাভঙ্গর, ধভমভঙ্গর  অন্নদাভঙ্গর। েনিনট ভঙ্গরকাফযই প্রদফিায ভাাত্ময েচাপযয 

উপদ্দপয স্বগমভ্রি প্রদফিায ভপিময আগভন, দানযদ্রযনিি দুঃখভয় জীফপনয নচি অঙ্কন, উনদ্দি প্রদফিায ুজা 

েচায এফিং াভুনক্ত পয় নুযায় স্বপগম গভন “ এই নচযাচনযি েোপি প্রদফ-প্রদফীপদয ভাাত্ময েচায পয় 

এপপছ কনফপদয প্ররখনীপি। নকন্তু মভভননিং গীনিকাপক প্রদখপি প্ররাভ একই ভপয় নবন্ন স্বাপদ। 

ভঙ্গরকাপফযয নানয়কাপদয ভপিা এই নানয়কাপদয জীফপন দুঃখ আপছ, দুঃপখয কাযন আপছ এফিং দুঃখ 

প্রেপক ননবৃনিয উায় আপছ। িপফ িায েধান কাযন প্রকাপনা মদফ নননদমি অনবা নয়, প্রেভ; দানযদ্রযনিি 

জীফনমিনা নয়, ভাননক প্রফদনাই িাপদয দুঃপখয কাযন। এই ভাননক আকুনিপিই িাযা ভঙ্গরকাপফযয মদফ 

ভঙ্গর প্রেপক প্রফনযপয়ই ভাননফক আপফদপন স্বিি পয় উঠর। ধভমভঙ্গর কাপফয অুিক যঞ্জাফিী োনিযাগ 

কযপি উদযি পর ধভমঠাকুয স্বয়িং প্রদখা নদপয় োনযক্ষা কপয ন্তান রাপবয ফয প্রদন। নকিংফা ভনাভঙ্গপর 

ভনায প্রদফীত্ব অজমপনয ুযষ্কাযস্বরূ প্রদফীয ফপয প্রফহুরা িায ভৃি স্বাভী  ছয় বাুযপক জীনফি কপয ঘপয 

প্রপপয। নকন্তু গীনিকায নানয়কাপদয জীফন কখন মদফ নযচানরি ুপিায দ্বাযা অগ্রয য়নন। িাপদয জীফন 

এনগপয়পছ আত্মনফরা, আত্মভমমাদা  নফি প্রেপভয প্রভরুদপিয য বয কপয। গীনিকায নানয়কাযা 

নফশ্বা কপয প্রই ভাাভি “ নাযীপক আন বাগয জয় কনযফায, প্রকন নান প্রদপফ অনধকায, প্র নফধািা। 

ভহুয়া, ভরয়ুা, চিাফিী িাপদয চানযনিক দৃঢ়িায় ায না ভানা অনভনীয় ভাননকিায ভপি দীনক্ষি পয়পছ। 

দবমাপগযয িােনায় ক্ষি নফক্ষি পর কখপনা প্রদফিায পদ নি স্বীকায কপযনন। িাই প্রদনখ ভরুয়া ভৃি 

স্বাভীয োন ফাুঁচাপি করায প্রবরা কপয গােযী ঝায ফােী প্রগপর কখন প্রফহুরায ভপিা ভনায কৃা নবক্ষা 

কপযনন। নকিংফা প্রেনভপকয ননষূ্ঠয টকানযিায় ক্ষি-নফক্ষি চিাফিী নফুজায় ভপনাননপফ কযপর িায 

উপদ্দয জয়ানন্দপক নপপয ায়া নয়, জগৎ-িংাযপক বুপর োকা। িাই ফরা মায় গীনিকাগুনর এককোয় 

ভাননফক যপ াময। এখাপন ধভম বনক্তয ফাহুরয প্রনই, আপছ প্রেভ ুধায উজ্জীফন। গীনিকায নায়ক-

নানয়কাপদয প্রেপভ প্রকাপনা প্রবাগ ফানায অফয প্রনই, আপছ প্রেভ িযাপগয াধনায ইনঙ্গি। মুগ মুগ ধপয 
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ফুপকয কাপছ ফকু প্রযপখ, কাপনয কাপছ কান প্রপি ভানফজানি প্রম াশ্বি প্রেভ আযাধনায গল্প শুনপি 

প্রচপয়পছ, মভভননিং গীনিকা প্রই গপল্পয-ই আয জনভপয় িুপরপছ ল্লীয অনিনযনচি নস্নগ্ধ প্রভপটা ুপয।     
  

    এখন কিকগুনর দৃিাপন্তয ভপধয নদপয় নফলয়নট আপরাকাি কযা প্রমপি াপয। এই গীনিকাগুনরয 

আনফষ্কাপয আভযা নচযাচনযি নঙ্কর প্রডাফায ভপধয জািীয় ানপিযয আস্বাদ াই। এই কর ারায় ধ্বননি 

পয়পছ ুখ-দুঃখ নভনিি মদননন্দন জীফপনয নিুন প্রদফারয় ননভমাপনয ফািমা। মায আযাধনায প্রকি প্রকাপনা 

প্রদফী ভূনিম নয়, ভানফিা। এয আিপয় যক্ষা ায় ভাজ ফন্ধন। এই ূপি উদাযন নপপফ েেপভ ভপন 

আপ নদ্বজ কানাই েেীি ‘ভহুয়া ারায’ নানয়কা ভহুয়ায কো। প্রম পয় উপঠপছ দজময় প্রেপভয নক্তয 

অনধকানযনী। ি প্রযাভানিকিায পয ভৃিুযই নছর অফধানযি। িফু ি া-ুপনযয েনিকূর নযপফপয 

প্র িায প্রেপভয দ্বীনখাপক েজ্বলিনরি কপয পয় উপঠপছ ননবমীকিায় নচযনফজয়ী। ননষূ্ঠয ভাপজয চানপয় 

প্রদয়া ভভমমিনা য কপয িায প্রেভ প্রল মমন্ত কফপযয নীপচ চাা যপর প্রেপভয ভুক্তাায গরায় পয 

প্র পয় উপঠপছ ভৃিুযজ্ঞয়ী।  
 

    চিাফিী েেীি ভরুয়া ারানট িায জীফপনয ফাস্তফ অনবজ্ঞিা যনঞ্জি ুখ-দুঃপখয প্রভরফন্ধপন যনচি ফপর 

ভরয়ুায প্রেভ এভন আনন্দভয় হৃদয়স্পমী। জপরয ঘাপট একানকনী নায়পকয াপে েেভ াক্ষাৎ  ফায 

ঘপয স্বাভীয াপে আরাপ নচযাচনযি গ্রাভয নাযীয ফাস্তফ যপাজ্বলির রজ্জা আবযনপকই স্মযে কযায়। কাজীয 

ক্ষভিায় ঠাৎ-ই নফপেপদয ুয প্রফপজ পঠ িাপদয দাম্পিয জীফপন। আফায ভরুয়া মখন েিাযক কাজীয 

কুেস্তাপফ প্রেনযি কুট্টননপক ভন্তফয কপয “ 
  

‚প্রযানলয়া কনরা ভরুয়া শুনপরা কুট্টনন।। 

স্বাভী প্রভায ঘপয নাই নক ফনরফান িপয। 

োনকপর ভানযিাভ ঝাুঁটা িফ াক না নপয‛।।
৩
 

 

িখন এক নিোনা েনিফাদী নাযী িায নযচয় াই প্রম, নফশুদ্ধ প্রেপভয কাপছ ভাজ াপনয 

ননয়ভাফরীপক িুনয প্রভপয উপক্ষা কযপি েস্তুি। অবাফ, অনটন, উৎীেন, দুঃখ িাফপেয ধাযায নযায় িাপক 

বানপয় ননপয় প্রগপর একনদপনয জনয ম্লান কযপি াপয নন। িায ুফমযাগ-অনুযাগ, নভরন-নফপেপদয 

ভপধয প্রকাপনা ধপভময অনুান এপ উুঁনক প্রদয়নন, ফযিং আত্মিৃপ্ত ননুঃস্বােম প্রেপভয জনয নাযী ভমমাদায রোই-

ই ফপো পয় উপঠপছ। িাই “  

‚যাপগ উজ্বলির, নফযাপগ উজ্বলির, নষু্ণিায় এই ভীয়ী প্রেপভয ভাম্রাজ্ঞীয িুরনা 

প্রকাোয়? কৃলক-কনফযা এই েনিভা প্রকাোয় াইর?‛
৪
 

 

কভরা ারানটপি কভরা  জানকীনাপেয প্রেভ ননয়নি ননধানযমি এক অননফমাম নযননিয নদপক এনগপয় 

প্রগপছ। িাপদয প্রেপভয স্বীকৃনি দাম্পিয নযেপয় পর নযপপল ননষূ্ঠয কারচপক্রয কাপছ ভাোনি কযপি 

র ভৃিুযয ছায়াপে।  
               

    আফায কঙ্ক  রীরা ারানটপি নফনচি গনিপি প্রেপভয ভন্দানকনী ধাযা েফানি পয় ভান কল্পপরাপকয 

ন্ধাপন ধানফি পয়পছ। রীরায ভৃিুযপি আভযা প্রকাো ছপক ফাুঁধা নাগনযক কৃনিভিায আবা প্ররাভ না, 

ফযিং রীরায নিা গগময ট্র্যানজক াাকায আভাপদয ঘপযয নিায আিমনাদপকই স্মযন কনযপয় প্রদয়। মাপক 

ফরা মায় প্রভঘনাপদয ভৃিুযপি যাফপেয ট্র্যানজক াাকাপযয েনিরূ। িাই আভাপদয বাফায় এই ল্লী কনফযা 

কিটা ফাস্তফ জীফন ভুখী নছপরন। মায পপর িাুঁযা ধভমীয় ফািাফযপন ফপ ভানফ ভপনয ভনস্তপত্ত্বয 
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কাযখানায় মিযী য়া ুপ্ত আপফগ অনুবুনিগুনরপক ন্ধান কপয গীনিকায আদপর রূ নদপয়পছন ফঙ্গ 

প্রেপভয েনিেনফপি। এখাপন প্রকাপনা কৃনিভিা ছপক ফাুঁধা ননয়ভ ফা ুপযানি ভিূি নযনয় নয়, স্থান প্রর 

বাপরাফাা, ভভিা, প্রেভ, ুখ, ানুবুনিয ভপিা ভানফ হৃদপয়য স্বাবানফক ুকুভায েফৃনি। বাপরাফাায প্রম 

প্রকাপনা জাি য়না - এই  াফমপবৌভ িয গাোগুনরপক াম্প্রদানয়ক ধভম ননযপক্ষ াশ্বি ভাননফক ফৃনিপি 

উিমীে কপযপছ। ধ্বননি পয়পছ এক নফশ্বানপিযয ূয।  
  

    শুধু িাই নয় প্রকনাযাপভয বনক্ত, প্রানাই-এয ননফমাক ভৃিুয, ালানভয়ী কাজরপযখায নচযনষু্ণিা  

প্রেপভয জীফন্ত ভানধ- েপিযকনট চনযপিয কাননী-ই ীিা-ানফিীয ুযাে গাোয ভপিাই হৃদয় ভনন্দপয 

স্থান কপয জূা াফায প্রমাগয। এই ল্লীগীনিকায নানয়কাযা প্রদনখপয়পছ িীপত্বয জন্ম প্রকাপনা আইন কানুন 

ফা আচাপমমযয ভনস্তপষ্ক নয়, িায জন্ম প্রেপভ। প্র ননপজয ফপর ফরীয়ান। এই েপঙ্গ ফরপি নগপয় আচামম 

দীপন চি প্রন ভায় মভভননিং গীনিকায বুনভকা অিংপ ফপরপছন “  

‚এই গীনিকাগুনরয নাযী চনযিভু প্রেপভয দজময় নক্ত, আত্মভমমাদায অরঙ্গয 

নফিিা  অিযাচাযীয ীন যাজয় জীফন্তবাপফ প্রদখাইপিপছ। নাযী েকৃনি ভি ভুখস্ত 

কনযয়া ফে য় নাই, -  নচযকার প্রেভ ফপো ইয়াপছ। জননী রূপ নিনন জগপিয 

ফপযনযা, েী-রূপ নিনন জগপিয োে‛।
৫
 

 

    ভধযমুপগ দাুঁনেপয় কর কনফগে মখন প্রদফ-প্রদফীয স্বপ্নাপদপয ফািাফযন প্রেপক প্রফনযপয়ই আপি 

াযনছপরন না। অেফা প্রিািৃভিরীয াভপন ননপজপদয ারা নযপফপনয ূপফম প্রগৌযচনিকা স্বরূ ঈশ্বপযয 

আনফমাদ োেনমা কযাপক দীঘমনদপনয অবযস্ত িংস্কাপয নযনি কপযনছপরন িখন মভভননিং গীনিকাগুনর 

প্রই নচযাচনযি েোপক প্রবপঙ্গ ভানফ হৃদপয়য আনত্মক ুযপক নন্দু-ভুনরভ নননফমপপল কপরয জনয উন্মকু্ত 

কপয নদপরন। িাই প্রদনখ অিাদ িপক দাুঁনেপয় বাযিচি প্রম ফািাফযনপক উপক্ষা কযপি াপযননন, 

প্রখাপন ভহুয়া ারায যচনয়িা নদ্বজ কানাই একজন নন্দু ব্রাহ্মে কনফ পয় মকরা ফমপিয াপে ভক্কায 

ফন্দনা ক’প্রয নন্দ-ুভুনরভ িংস্কৃনিপক এক েীনিয ফন্ধপন প্রফুঁপধ নদপরন। আফায ভরুয়া ারায ফন্দনা অিংপ 

চিাফিী ভা-ফাফায ফন্দনায াপে মুক্ত কযপরন ীিায েঙ্গ। মভভননিং গীনিকায ফহু ারায় প্রদখা মায় 

নন্দু নানয়কা ভুনরভ নায়কপক হৃদয়ফান স্বাভী রূপ ফযন কপয ননপয়পছ। প্রকাো আফায ভুনরভ নায়পকয 

েনি নন্দু নানয়কায হৃদয় উপদ্বনরি ূফমযাগনট আভাপদয প্রচাখ এোয়নন। অেমাৎ জীফপনয ভস্ত ননয়ভাফরীয 

পয যক্ত-ভািংপয ভানুপলয প্রেভ-ই প্রম পফমাচ্চ আদপময ফােী “ িা-ই এই গীনিকাগুনরয োন ঞ্চাপযয 

ভূর নবনি পয় উপঠপছ। প্রই কাযপনই প্রদনখ প্রফপদয প্রভপয় ভহুয়া  উচ্চ ফিংপয ুি নপদয চাুঁপদয ীভা 

রঙ্ঘন বাপরাফাা, গজদানী  ভনভনা খািুপনয বাপরাফাায উচ্চস্তয নযননি ফা ব্রাহ্মে ারানায়ক জয়চি 

 এক ভুরভানীয প্রেভগাো গনেি পয়পছ। অেমাৎ গীনিকাগুনরপি নায়ক-নানয়কাযা ‘প্রেভ’ নাভক এক 

ভাঘময ফাস্তফ ফস্তুপক অফরম্বন কপয নিনিক্ষায ভপধয নদপয় ভাপজয ধপভময ফন্ধনপক প্রবপঙ্গ প্রপপরপছ। 

ধ্বননি পয়পছ স্বাধীন ভুক্ত প্রেপভয জয়গান। িাই “  
 

           ‚প্রেভ নবন্ন ইাপদয ধভম নাই - যস্পপযয াচমম নবন্ন ইাযা প্রকাপনা গৃখু কল্পনা কপয নাই‛
৬ 
 

 

    িংস্কৃনি আভযা প্রই নফলয়পক ফুনঝ মায ভাধযপভ ভানুল িায ভনন, রুনচ  ৃজন ক্ষভিায একনিি রূ 

েকা কপয। িপফ এই িংস্কৃনি প্রকফরভাি ননক্ষি ভাপজয ক্ষুদ্র নযভিপরয আয়িাধীন নয়; িা ফািংরায 

প্ররাকজীফন, িংস্কৃনি, রুনচ  ননজস্বিায ভনিফদ্ধ ুঘ্রাপনয পর। ‘প্ররাক-িংস্কৃনি’ কোনটপক নফপেলে কযপর 

াই ‘প্ররাক’ এফিং ‘িংস্কৃনি’ “ এই দই ব্দ ভুরি ইিংপযনজ ব্দ folk lore & folk culture পব্দয 
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েনিব্দ নপপফ ফািংরায় প্ররাক-িংস্কৃনি ব্দনটয েচরন পয়পছ। এককোয় ফরা মায় ঐকযফদ্ধ আনদভ 

জনপগানি প্রেপক ভপয়য নযফিমন ধাযায় জীফন নফকাপয ে ধপয প্ররাকারয় িংি াভানজক টবুনভপি 

প্ররাকিংস্কৃনিয জন্ম। আপরাচনা অগ্রপযয াপে াপে প্রদখপফা মভভননিং গীনিকা কিখানন ফািংরা 

প্ররাকিংস্কৃনিয ধাযক  ফাক পয় উঠপি প্রপযপছ। মদননন্দন জীফপনয ুখ-দুঃখ, আনন্দ-প্রফদনায 

ধাযাাপি জীনফকা, প্রখরা, অনবনয়, অনুষ্ঠান, প্রাাক, খাদযাবা, অরিংকায জ্জা, মনল্পক প্রচিনা, প্ররাক 

ধভমনফশ্বা “ এই ফই প্রকাপনা নননদমি জনপগাষ্ঠীয নযচয় ািায় প্ররাকিংস্কৃনিয আপফদন ননপয় আপ। িাই 

মভভননিং গীনিকায় ভহুয়া ারায় প্রদনখ ভ্রাভযভান প্রফপদয দমায হুভযা প্রফপদ ছয় ভাপয নশুকনযা ভহুয়াপক 

চুনয কপয িাপদয জীনফকা ননফমাপয ভাধযভরূ প্রখরা েদমপনয নফনবন্ন প্রকৌরগুনরয িাপক প্রখাপি রাগর। 

আফায প্ররাকভানপয নল্প পচিেিায েকা নপপফ প্রমভন ভহুয়া ারায় প্রচৌকাযী ফা চাযচারা ঘপযয 

উপল্লখ আপছ “  

                          ‚নয়া ফােী রনয়াপয ফনদযা ফানাপরা প্রচৌকাযী। 

                            প্রচৌনদপগ ভারপেয প্রফো আয়না ানে ানে।।‛ 

    প্রিভনন প্রদয়ান বাফনা ারায় ধনী গৃপস্থয নফরাপয অঙ্গস্বরূ গ্রীষ্মকাপর আপভাদ-েপভাপদয জনয 

ুষ্কনযেীয ভপধয গৃ নননমমি জরটুঙ্গী ফা মফঠকখানাঘপয কাভটুঙ্গীয উপল্লখ প্রদখা মায়। শুধু িাই নয়, নননদমি 

জনপগাষ্ঠীয খাদযাবা িাপদয প্ররাকিংস্কৃনিয ননজস্বিায নযচয় ফন কপয। িাই িাপদয যন্ধন  ফযঞ্জপনয 

িানরকায় প্রদখা মায় “ ফযীফারা, ানরধাপনয নচো (ভহুয়া ারা), ভানকচু বাজা, চানরিায আচায, 

কইভাপছয চযচনয েবৃনিয াাান নউুনরয  ফেমনা াই ভহুয়া ারায়। প্ররাকিংস্কৃনি মখন প্রকাপনা 

নননদমি জনপগাষ্ঠীয োনিরূপ েভানি পয় পঠ িখন প্রই িংস্কৃনিয ভপধয নননি াভানজক অনুষ্ঠান, 

নফশ্বা  িংস্কায িায প্রদযািক পয় পঠ। িাই প্রদখা মায় গীনিকাগুনরপি নফফা অনুষ্ঠাপনয নচহ্নস্বরূ 

নানন্দভুখ, কারযানি মান, কনে প্রখরা, দনধভুখ-এয ভপিা নানা াভানজক যানিয াাান িংস্কাপযয 

ভঙ্গরকাভনায় প্রদফিায পদ ভানি ফা অনবষ্ঠ ুযপনয জনয প্ররৌনকক েোয ইনঙ্গি প্রভপর গীনিকাগুনরপি। 

িাই মঅধুযনলি ূফমফপঙ্গ ভনা প্রদফীয জূায েচরপনয াাান দূগমা, লষ্ঠী, যক্ষাকারী জূা েচরপনয 

কো আভযা জানপি ানয।   
 

    ভানফ জীফপনয পঙ্গ নফশ্বেকৃনিয নননফে িংপমাগ। ভানুল  েকৃনি যস্পপযয াি ধযাধনয কপয এপক 

অপযয নযূযক, অনফপেদয অঙ্গ নপপফ আত্মেকা কপয। প্রই কাযপন ফরা মায় েকৃনিপক ফাদ নদপয় 

জীফপনয প্রম াযিংপক্ষ ায়া মায় িা খনিি, ভনরন। িাই প্রম ানিয জীফন অখিিায দানফ যাপখ 

প্রখাপন ভানুল  েকৃনি অপেদয ূপি ফাুঁধা োপক। ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিং গীনিকাগুনর প্রিভন-ই এক 

ানপিযয ননপফদন। এই গীনিকাগুনর ফািংরায ভানটপি উফময। ানপিযয উাদান ভানটয ভানুল। আয এয 

কনফভন প্রৌন্দপমময াপয় প্রেভ ুষ্পাঞ্জনর নদপয় ধনয। িাই স্বাবানফক বাপফই গীনিকাগুনরপি ল্লীফািংরায 

োকৃনিক প্রাবা স্বিিরূপ আত্মেকা কপযপছ। িাই প্রদখা মায় নচযনযনচি দৃপযয ভপধয ারায নায়ক-

নানয়কাযা মখন কভমফযস্ত িখন ফলমায কদম্ব, ভান্দায গাপছয ডাপর প্রঘযা কদরীফন, নদীয ধাপয প্রকয়াপুপরয 

ধায, ফউ কো ক ানখয করুে ুয কাপফয ফননমি কভমকাঠাপভয ভাপঝ উুঁনক নদপয় িভ  প্রচাপখয িৃনপ্ত 

ঘনটপয় প্রগপছ। আফায প্রদখা মায় এই গ্রপেয নায়ক-নানয়কাযা অনুবফ কপযপছ গ্রাপভয ননভমর নযপফপ ফাুঁ-

জাভ-আভ ফপনয ছায়ােন্ন নস্নগ্ধিা, অনুবফ কপযপছ ভানটয নভনীয়িা, কান প্রপি শুপনপছ ানখয িৃনপ্তদায়ক 

করকাকনর। এই গীনিকাগুনরয েনি প্রভাপে প্রভাপে েকৃনি ছনেপয় প্রযপখপছ অজস্র ভুহুপিময প্রভরফন্ধন, াজায 
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গপল্পয ানয। প্রই ছনেপয় োকা গল্প গুনরপক ননপয়ই েকৃনি  ভানুলপক ভুপখাভুনখ ফনপয় গীনিকাগুনর 

জীফপনয ায াজাপি ফপপছ। 
  

    মভভননিং গীনিকা ল্লীবালায পঙ্ক জাি দ্মপুর। ফঙ্গপদপয ূফমিন োপন্ত প্ররাকচক্ষুয অন্তযাপর এই 

গীনিকায জন্ম পর িায প্রৌযব ভগ্র ৃনেফীপক আপভানদি কপয িুপরপছ। গীনিকায যচনয়িাযা 

জীফনভুখী ফাস্তফিা নেয় পর অযনক ফস্তুফাদী নছপরন না। িাপদয ূক্ষ দৃনি  জাগ্রি ভন ফমদা ভানফ 

ভপনয কাযখানায় ননয়ি মিযী য়া প্ররাায নটুনন  াপযয কাদুঁনীপক প্রটপন প্রফয কপয এপনপছন। ভানফ 

চনযপিয ননগূঢ় ঈনঙ্গি, প্রেভ প্রেনভকায আেপচাপখয চাউনন, কভমফযস্তিায ভপধয েকৃনিয িৃনপ্তদায়ক রীরা-

নফরা িাুঁাপদয দৃনি এোয়নন। ভধযমুপগয েচনরি ধাযা মখন িকম ফনবূমি ঈশ্বয নফশ্বাপ গা বাাপরা িখন 

এই গীনিকাগুনর দানয়ত্ব ননপরা ভানফ হৃদপয়য প্রেভ, িংমভ  নষু্ণপফাপধয। িাই ধভমীয় িংস্কাপযয কপঠায 

ননপলধাজ্ঞায় ব্রাহ্মেয িংস্কৃনিয েফক্তাগন মখন প্রেভপক ভাজ গনিয ফাইপয দূযীবূি কযপি ফযস্ত িখন প্রই 

প্রেভপকই যরিায প্রভােপক ননুঃস্বােম প্রেভ ুজাযীয ভুকটু নযপয় ল্লী গীনিকায কনফগন াদপয আভিন 

জানাপি ফযাকরু। প্রই কাযপন দীপনচি প্রন ফপরপছন “  

 

         ‚মভভননিং-গীনিকায কনফগপেয নফনিিা এইখাপন প্রম, ফাস্তফ পিযয িুেিায ভধয নদয়া িাুঁাযা   

        কাফযপক প্রদখাইপি িংঙ্কূনচি ন নাই “ জীফপনয ভপধযই প্রেভ  েকৃনিপক প্রদখাইয়াপছন; প্রই জনযই  

        উাযা প্রকফর ভনপক নপ, হৃদয়পক স্পম কপয‛।
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