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Abstract: 

‘Haran’ is a type of Bengali folk song sung by rural folks collectively in the 

winter season. It is commonly sung by people hailing from the lower strata of 

the caste-ridden Hindu society. Needless to say, these people have been made 

victims of economic exploitation and caste discrimination through 

generations. ‘Haran’ gives expression to their life and experience. Its 

association with the socially marginalised people in addition to the fact that it 

has never been a part of the mainstream culture of Bengali song hindered its 

widespread promotion and dissemination. It pertained among the rural people 

living at the margins of Hindu society, mainly namasudras, in such districts as 

Faridpur, Khulna and Gopalgunj among others of erstwhile East Bengal. The 

song made its passage to the other side of Bengal with the post-partition 

exodus of these people. A majority of them came to settle in the Nadia district 

of West Bengal. Though its tradition is still kept alive by them in those regions 

of the state of West Bengal they scattered across and settled in, its popularity 

has significantly dwindled nowadays. The villagers of those places form small 

groups and beg alms from door to door singing the ‘Haran’ song daylong 

during the last week of the month of Poush in the Bengali calendar. On the 

occasion of the Poush Parban (a day of ritual celebration in Bengal) these 

villagers assemble in the evening for an open-air ritual feast that remains 

open for participation to each and everybody beside a road or alongside a 

meadow and sing ‘Haran’ songs in unison to observe the day. Mainly a source 

of entertainment, the culture of ‘Haran’ thus plays a key role in maintaining 

social cohesion and preserving traditional values in the village life as well. In 

this context this paper is intended to familiarise the readers with the ‘Haran’ 
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as a folk performance and its role in the social life of a rural Bengali 

community. 
 

Keywords: Haran, folk song, marginalised Hindu, namasudras, song sung in 

unison, Poush ritual, Sonaraya 
 

ৃলথফীয াঅলদ াংগীত ’র লরাকাংগীত। লকন না জীফহনয প্রহমাজহন াঅনাাঅলন ৃলি হেহছ এ গান। 

ভাজলফজ্ঞানীহদয ভহত, প্রলতকূর প্রকৃলতয লফরুহদ্ধ াংঘফদ্ধ কালমক াংগ্রাহভয লবতয লদহমাআ াঅলদভ ভানফ 

ভাহজ াংগীহতয উৎলি। এ কথায ভহধয লম লফহল ালতযঞ্জন াঅহছ, এভনলট ফরা মাহফ না। লকন্তু লম 

উিা লনহম খুফ াঅহ্লাদ কহয এ কথাগুহরা উচ্চাযণ কহয এক লশ্রণীয লফাদ্ধা শ্লাঘা লফাধ কহযন, ততটা 

াংগীত তথা লরাকাংগীত লপ্রম তাযা লভাহট নন। াভলগ্রক াহথজ এাআ ‘লরাক’ ফা ‘লপাক’ (Folk)-এয চচজা 

কযহত লগহর লম ধযহণয লনষ্ঠা  লযশ্রহভয প্রহমাজন তা লরাকালহতযয াহনক ফড ফড লফহকয লনাআ। 

াঅভায াঅহরাচয লফলম ভগ্র ‘লপাকহরায’ (Folklore) ফা ‘লরাকাংস্কৃলত’ নম, লফহল এক ধযহণয 

লরাকগান, মায নাভ ‘যাণ’।  
 

যাণ গান লক? 

    ানগ্রয ফলিত লন্দুহদয একটা াাং লফহলত নভ0ূদ্রযা লৌল ভাহয লল এক প্তা ধহয লনহজযা 

গাহনয দর ততলয কহয ফালড ফালড ঘুহয লৌযালণক তত ানযানয লফলমহকলিক গান লগহে লগহে লবহে 

কহযন এফাং লৌলাংক্রালিয লদন লাআ াঅলযত চার-ডার (ভাঙ্গন ফা ভাগন ফা ভাগুন) লদহম ফনহবাজন 

কহযন। এাআ লফহল ধযহণয গানাআ র যাণ।  

যাণ গাহনয তফলিয 0  

ক) যাণ গান ভরূত লৌল ভাহয লল এক প্তা ধহয গামা ম।  

খ) ভাহজয লনম্নফগজ  লনম্নফৃলিয ভানুল াযালদন লনহজহদয ভূর জীলফকাগত কভজ লনফজা কহয ন্ধ্যাহফরা 

দরফদ্ধবাহফ গ্রাহভ লফলযহম হডন গান গামায জনয।  

গ) মাাঁযা ভরূত এাআ গান লগহম থাহকন তাাঁহদয লকান প্রথাগত াাংগীলতক লো থাহক না। তাাঁযা স্বললেত 

লল্পী।  

ঘ) প্রথহভ একজন এাআ গান শুরু কহযন হয ফালকযা ধহযন মাহক লদাোযলক ফহর।  

ঙ) ুযাহণয কালনী লনহম ভূরত যাণ গানগুহরা ফাাঁধা। এয লনলদজি লকান দকতজা লনাআ, লনাআ লকান লরখযরূ। 

কাহজাআ একাআ গাহনয নানান ফযফালযক রূ প্রতযে কযা মাম। তহফ ভাভলমক লযখাাতকাযী ঘটনা 

লনহম এাআ গান ফাাঁধা ম। লমভন – ফনযা, খযা, লদবাগ প্রবৃলত। াঅফায াল্কা চাহরয লফলম লনহম এ গান 

ফাাঁধা ম। লফহক লনহম এভন াহনক গান হেহছ।  

চ) লকান লকান দর খালর গরাহতাআ লগহে থাহকন। াঅফায মাাঁযা একটু াথজ ফযম কযহত েভ তাাঁযা নাযা 

যকভ যলঙন লালাহকয ফহন্দাফস্ত কহযন এফাং গ্রাহভযাআ লকহাযীহদয যাধা, কৃষ্ণ, ফরযাভ, খী াআতযালদ 

ালজহে গাহনয হঙ্গ হঙ্গ নাচায জনয প্রস্তুত কহযন। তাাঁহদয গাহনয হঙ্গ থাহক াযহভালনমাভ, ফাাংরা 

লঢার, লখার, কযতার, ফাাঁল, ালযন্দা, লদাতাযা াআতযালদ।  

ছ) গৃহেয ফালডহত াংঘফদ্ধ গাহনয দর লনহে প্রহফ কযায াঅহগ গৃহেয ভঙ্গর কাভনা কহয দহরযাআ 

লকান একজন দয ফহর হঠন ‘ফয ফয ফহস্তয ফয’ ফালকযা উচ্চাযণ কহযন ‘ধান চাাআর-এ (চার) গুরা 
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(হগারা) বয।’ এাআ ফয ফয ফহস্তয ফয’-এয াথজ ’র, ফাস্তুহদফতায কাহছ উক্ত গৃহেয জনয ফয চামা 

হে। াঅয ‘ধান চাাআর-এ (চার) গুরা (হগারা) বয’-এয াথজ ’র লম, তাাঁয ফালিয লগারা লমন ধান- চাহর 

বহয হঠ।  

জ) গাহনয লহল লানাযাহময নাহভ ‘ভাগুন’ (ভাঙ্গন ফা ভাগন) চাো ে। এাআ লানাযাে ’লরা াঅিলরক 

লরাকহদফতা। তাাঁয প্রতীক করাগাছ।  

ঝ) লৌলাংক্রালিয লদন লানাযাহেয লফহম লদমা ম গান লগহে লগহে। ফনহবাজন েহর একলট করাগাছ 

ুাঁহত, পুর-ভারাে ালজহে তায চালযলদহক দহরয ফাাআ এভন লক াডা-প্রলতহফীহদয াহনহক ঘুহয ঘুহয 

লফহল এাআ গানলট লগহে থাহকন। এলটহক ফরা চহর লফফাগীলত। গানলটয শুরুটা এ যকভ – ‘াহয লয 

লছাট্টখাহট্টা লানাযাে নর কালটফায মাে’। 

ঞ) এাআ গাহনয হঙ্গ ভজায লচৌমজফৃলিয জুহড থাহক। গান গাাআহত গাাআহত গাহনয দহরয লকউ লকউ গৃে 

ফালডয ভাচাে পহর থাকা, ঝহুর থাকা রাউ, ুাঁাআ ডাটা  ভানকচু াআতযালদ লনুণ দেতাে থলরগত কহযন। 

লগুহরা াফযাআ ঐ ফনহবাজহনয লদন কহরয যনা তৃলপ্তয কাহজ লরহগ মাম। কাহজাআ এাআ লচৌমজফৃলিহক ঐ 

ািহর লকউ খুফ একটা লদাহলয কাজ ফহর ভহন কহযন না।   
 

যাণ নাহভয াঅডাহর 0  

    স্ববাফতাআ প্রশ্ন জাহগ লকন এাআ গাহনয নাভ যাণ? লেত্রভীো মতটুকু তথয উহঠ এহহছ তা ’র, এাআ 

গান গাাআহত লগহর একটা লগাটা লদহনয ূফজপ্রস্তুলত প্রহমাজন। মাাঁযা ফাদযমন্ত্র ফাজাহফন তাাঁহদয মন্ত্রগুহরা 

প্রস্তুত কযা, লম লকহাযীযা নৃহতয াাং লনহফ তাযা কার লথহকাআ নানা যকভ প্রাকৃলতক প্রাধন াভগ্রী 

(ালিয কালর, লফলবন্ন ধযহনয গাহছয াতায য, নীর যাং াআতযালদ) লজাগািমহন্ত্র লনহভ হি এফাং প্রাধহনয 

জনয তাহদয দীঘজেণ লরহগ মাম। এযয লাাক লজাগাড কযা, লম ফস্তা ফা থহরহত ‘ভাগুন’ াঅনা হফ 

ললটহক প্রস্তুত কযা, লম ললট ফন কযহফ তাহক খুাঁহজ ফায কহয এাআ কলঠন দালমত্বলট াঅহযা কযা। াঅহযা 

াঅনুললঙ্গক টুলকটালকয ফহন্দাফস্ত কযা। ফ লভলরহম একলট মযালনভে প্রস্তুলত। এ জনয ঐ ািহরয লকউ 

লকউ এাআ গানহক ফরহত চান যাণ গান।
২
 লফলি লরাকাংগীত লল্পী শ্রী স্বাগত লদ’য ভহত, এাআ গানগুহরায 

লফলম লহহফ াহনক লেহত্র লফ াথজাৎ য-এয কথা এহহছ। াঅহযক াহথজ তাাআ শ্রী লদ এাআ গানহক 

ফরহত চান যগান। াঅয লখান লথহকাআ এহহছ ফহরাআ তাাঁয লফশ্বা। াঅয একলট াথজ াঅভাহদয ভহন াঅহ 

তা র ‘য’ হেয একলট াঅলবধালনক াথজ র ‘যণকতজা’। াথজাৎ এাআ যগান গাাআহর  শুনহর জীফহনয 

াহনক দাঃখ-কি লথহক উদ্ধায ামা মাম, াহনক লফদ লথহক ভুলক্তয থ খুাঁহজ ামা মাম। য ফ 

মন্ত্রণা যণ কহয লনন এাআ লফশ্বাহ এাআ গান গামা। এাআ ‘যণ’ ে লথহক যাণ এহ থাকহত াহয। 

প্রঙ্গত উহেখয াির লবহদ এাআ যাণ গাহনয াঅহযা দ’একলট নাভ াঅহছ, তা ’র, ারুাআ (নলদোয লফতাাআ 

ািহর এাআ নাভলট প্রচলরত) গান, বাযহফার গান (নলদমায লকহাযযু, লগাারুয প্রকৃলত ািহর এাআ 

নাহভয চর াঅহছ) লালরা, ুলুহিয গান াআতযালদ।  
 

যাহণয াতীত 0  

    াঅহগাআ ফরা হমহছ লম, এাআ যাণ গান এহকফাহযাআ ানাহরালচত একলট লফলম। লকান লরাকাংস্কৃলত-

গহফলক এাআ লফলহময য াঅহরাকাত কহযন লন াঅজ মজি। ফতজভাহন লম ফ ািহর যাণ গাহনয চর 

াঅহছ, াহনক রব্ধপ্রলতলষ্ঠত লরাকাংস্কৃলত-গহফলক তথা াধযাহকযা লাআ ািহরয ানযানয লকছু লরাক 

াংস্কৃলতয উাদাহনয ন্ধ্ান কহযহছন এফাং তা গ্রহে লরলফদ্ধ কহযহছন
৩
 লকন্তু লযতাহয লফলম এাআ যাণ 



ফাাংরায াফহলরত জনজীফহনয ানাহরালচত লরাকগান যাণ                                                          ালনরুদ্ধ লফশ্বা 
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           30 

গাহনয ভহতা লফলম তাাঁহদয নজয এলিহে লগহছ। কাহজাআ এ লফলহে াঅহরাচনায জনয লকান গ্রহেয াাময 

ামা মাহফ না। লকছু াঅনুভালনক লফহশ্ললণ  লেত্রভীোাআ এ লনফন্ধ্ যচনায ামক।
৪
 খাাঁলট ূফজফহঙ্গয 

লরাকাংগীত এাআ যাণ। লফহলত পলযদুয, খুরনা, লগাারগঞ্জ প্রবৃলত ািহরয প্রালিক লন্দ,ু ভূরত 

নভ0ূদ্র ম্প্রদাহময ানযতভ াংগীত।
৫
 কহফ, লকবাহফ, এাআ গাহনয ূত্রাত তায লকান প্রাভাণয নলথ 

াঅভাহদয কাহছ লনাআ। ফাাংরাহদ নদীহকলিক লদ। কাহজাআ জরাকীণজ জরবূলভ। ফনযায প্রহকা লনাত কভ 

লছর না। নানা যকভ লযাগ-ফযালধ ত। কখহনা কখহনা তা ভাভাযীয াঅকায লনহতা। ফলজা লহল 

ফাাংরাহদহয লফস্তীণজ াির জুহি জরভগ্ন হে থাকত। াহনক ভে াযদীো উৎফ খুফ উৎা-

ভাহযাহয াহথ ারন কযা লমত না। এলদহক চালফা শুরু হে লমত লজাযকদহভ। যৎ-লভি ললযহে 

মখন ীত াঅত তখন প্রাম ফায ঘহয ঘহয নতুন ধান এহ লমত। এফায মখন এাআ স্বাবালফক জীফহন 

লপহয াঅা লমত তখন দীঘজ জরমন্ত্রণা, লযাগহবাগ, াডবাঙা লযশ্রভ এ ফহক দূহয লযহখ ভানুলজন খুাঁজহতা 

একটু দীঘজকারীন াঅনহন্দয াফকা। নফান্ন উৎফ ’ত তহফ তায াগ্রামণ ভাহ; এক লদহনয জনয। তাহত 

াঅ লভটহতা না। কাহজাআ াঅহযা দীঘজকারীন উৎহফয প্রস্তুলত শুরু ’লতা। াঅয তাযাআ পরশ্রুলতহত এর 

যাণ গান। এাআ গান জন্ম লনোয লছহন াঅহযা একলট দলট গুরুতয কাযণ লছর ফহর ভহন কযা চহর। 

ফাাংরাহদ লমভন প্রধানত নদীভাতৃক লদ লতভলন াঅফায জঙ্গহর লযূণজ লছর। ফলজাম চালযলদক ডুহফ লগহর 

জঙ্গহরয শুহদয খাফাহয টান িহতা। জর াঅহস্ত-াঅহস্ত লনহভ লমহত থাকহর তাযা খাফাহযয ন্ধ্াহন 

লরাকারহম প্রহফ কযহতা। বযা পহরয ভযশুহভ জঙ্গহরয াহনক লাংস্র শু, তৃণহবাজী শুয উদ্রফ শুরু 

হতা। শুহদয াঅক্রভণ লথহক যো াফায জনয ঐ ািহরয ভানুহলযা াংঘফদ্ধ হে ন্ধ্যায য প্রহতযহকয 

ফালি ফালি ঘুযহতন। এাআ কাজলট লছর মহথি াঅোাধয এফাং লফযলক্তকয। কাজলটহক তুরনাভূরকবাহফ 

তফলচত্রযভে  ভজাদায কযায জনয কাহর কাহর এয াহথ গান মুক্ত ’র পহর লগাটা ফযাাযলটাআ হম উঠর 

লফহনাদনভে। ক্রভ এলট প্রহমাজনহক ছালডহম াপ্রহমাজহনয াঅনহন্দ লনহজহক লভহর ধযর। এর যাণ 

গান।  
 

    াঅয একলট কাযণ ানুভান কযা লমহত াহয, তা র ীহতয পর ঘহয এহর, লচায-ডাকাহতয 

াঅনাহগানা ফািত তার লভলরহম। তাহদয লথহক যো ামায জনয একলত্রত হত ’লতা। এবাহফাআ গান ৃলি 

হম থাকহত াহয।  
 

এখন যাণ 0  

    াঅজহক যাহণয াফোয কথা ফরহত লগহর প্রথহভাআ ভহন ম, কী লছর াঅয কী হরা। একদা 

ফাাংরাহদহ জহন্ম লদবাহগয য তা বাযতফলজ তথা এ ফহঙ্গ ছলডহম হডলছর। লিভফহঙ্গয ফাাংরাহদ 

ীভািফতজী লজরাগুহরাহত কভ-লফল যাণ গাহনয চর াঅহছ। লফহলত, নদীমা লজরায কলযভুয থানায 

ািগজত নন্দনুয গ্রাভিাহমহতয াধীন ভললহখারা, গডাাআভাযী, কানাাআখালর, জেনাফাদ, ফাগাহডাফা, 

লকহাযুয, লতট্ট থানায ািগজত লছটকা গ্রাভিাহমহতয াধীহন ভৃগী, ফাাদযুয, লযুয গ্রাভ, এছািা 

নলদমায লফতাাআ, লদফনাথুয, ফগুরা, ভেূযাট, ভদনযু প্রবৃলত জােগাে যাণ গাহনয প্রচরন াঅহছ। 

ভুলজদাফাদ লজরায দ্মাতীযফতজী লকছু ািহর যাহণয প্রচরন াঅহছ। লমভন, ঠাকুযনগয কহরানী, 

লগাদাগাডী উহেখহমাগয। তহফ এখন াঅহগয ভহতা ফযাক াহয াঅয এাআ গান গামা ম না। একলফাং 

তহকয এহকফাহয শুরু লথহকাআ যাণ গান জনভানহ প্রাে রুপ্ত হত ফহহছ। াঅহগ লমভন খুফ উৎাহয 

হঙ্গ যাণ গাোয লযোজ লছর। একটা উৎহফয াঅকায  লভজাজ ততযী ’ত লৌল ভাহয লল প্তা 
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জুহি। এখন তা একদভাআ লনাআ। এ গানাআ প্রাম ফন্ধ্ হম লমহত ফহহছ। এয াফয লফ লকছু কাযণ াঅহছ। 

প্রথভত, াঅহগ ফহুভালত্রক লফহনাদহনয ফযফো লছর না। কাহজাআ ভানুল লনহজহদয ভহতা কহয লফহনাদহনয 

ফযফো কহয লনহতন। লখাহন কহরযাআ প্রাম উজ্জ্বর বূলভকা থাকহতা। ভানুহলযা ভানুলহক লনহম াঅিলযক 

াঅনহন্দ লভহত উঠহত াযহতন, চাাআহতন। াভালজক াঅনন্দ উহবাহগ েভ হতন। লকন্তু এখন 

ভানুহলয এত ভম  াআহে লকানটাাআ লনাআ এভন ানুষ্ঠাহনয াঅহমাজন কযফয জনয। এছাডা এখন 

লফহনাদহনয াহনক লরাবনীম  ভহনাযণকাযী ভাধযভ হম লগহছ, মায লথহক মুফ ভাহজয ভন লপযাহনা 

যীলতভহতা াম্ভফ হম হডহছ। ক্রহভাআ জনলপ্রমতা াযাহে যাণ।  

    লিতীমত, াভালজকতায গুরুত্ব লফাহঝন লন লফ তহকয শুরুয লদহকয মুফ ভাজ, মাাঁযা যাহণয াহথ 

মুক্ত লছহরন। যাণ গাহনয ভাধযহভ লম াভালজকতা প্রলতলষ্ঠত ম এফাং াঅিাঃাভালজক ফন্ধ্ন এফাং 

ািাঃাযস্পলযক ম্পকজ দৃঢ় ম এাআ উরলব্ধ তাাঁহদয লছর না। কাহজাআ নতুনহদয তাাঁযা উৎালত  

উজ্জীলফত কযহত াহযন লন যাণ গানহক ফন কহয লনহম মামায জনয। তৃতীমত, ঐলতয ম্বহন্ধ্ 

াহচতনতা। মাাঁহদয ফা-ঠাকুযদাযা এাআ গান লগহম াঅলছহরন কার-কারািয ধহয, যফতজীহত তাাঁযাাআ 

াঅয যাণ গান গাোহত উৎা লফাধ কযহরন না। প্রাচীন ঐলতহযয প্রলত শ্রদ্ধাীনতাাআ ফতজভান প্রজন্মহক 

এ গাহন লনরুৎালত কযহছ। চতুথজত, চালযলদহক নানান াাভালজক লক্রমাকরা  াাংস্কৃলত লম বাহফ 

ভাহজয ভজ্জাে লগহম ুে াভালজক রুলচহক লজায ঝাাঁকুলন লদহে তায লনলতফাচক প্রবাফ এাআ প্রজহন্ময 

য িহছ। লখান লথহক লফলযহম এহ লরাকাংস্কৃলতয চচজা কযহফন তাাঁযা এভন বযা ামা মাহে না। 

পরত যাহণয ভহতা ালত প্রহমাজনীম একলট াভালজক াংগীত কাহরয গহবজ লফরীন হত ফহহছ। 

িভত, যাণ গান ভরূত লন্দু তলরী লশ্রণীবুক্ত নভাঃূদ্রহদয গান। এ গান উচ্চফহণজয কাহযায িাযা/কাহছ 

স্বীকৃলত াম লন। াঅফায নভাঃূদ্রহদয লকউ যাণ লনহে প্রচাহয াঅগ্র লদখান লন। 
 

যাহণয বলফলযৎ 0  

    খুফ াঅায কথা লানাহনা মাহফ না যাহণয বলফলযৎ লনহম। কাযণ এাআ ভুূহতজ লকাথাাআ াঅয াঅহগয 

ভহতা াযাহণয চচজা লনাআ। লকান লকান ািহর লৌল াংক্রালিয লদন কহেক জন লভহর চাাঁদা লদহে 

ফনহবাজহনয ভাধযহভ লহয লপরহছন যাণ-উদমান। যাণ লতা লখাহন ব্রাতয। যাহণয ফদহর লখাহন 

জামগা কহয লনহমহছ শ্রুলত-মহন্ত্রয ভাধযহভ উচ্চগ্রাহভ ফাজাহনা স্তায ফাজালয গান। গত এক দহকয 

ভহধযাআ যাণ গাহনয জনলপ্রমতা দ্রুত লল হম লগর মা ফড লফদনায লফলম। এভন লকাহনা াঅায াঅহরা 

লদখা মাহে না লম বলফলযহত যাণ গান াঅফায লপহয াঅহফ স্বভলভাম।  
 

যাণ গাহনয াভালজক গুরুত্ব 0  

    এক, যাহণয ভূর তফলিয ’র এ গান মূথফদ্ধ গান। কাহজাআ একা এ গান গামায প্রশ্নাআ হঠ না। 

ভাহজয প্রালিক ভানুহলযা লভহর দর ততলয কহয যাণ লগহে থাহকন। স্বাবালফক বাহফাআ ভাহজ একলট 

স্বােযকয াভালজক ফন্ধ্ন ততলয ে এ গানহক লকি কহয।  

    দাআ, ভাহজয প্রহতযহকয হঙ্গ প্রহতযহকয একলট লনলদজি ম্পকজ োলত ম যাণহক াভহন লযহখ। এফাং 

ম্পকজগুলরয লনলদজি নাভ থাহক। লমভন, কাকা, দাদা, লল, খুহিা, খুলি াআতযালদ।  

    লতন, যাহণয ভাধযহভ ুে াংস্কৃলতচচজাহক লফজ্ঞালত কযা মাম ালত হজাআ।  

    চায, রুপ্তপ্রাে লরাকাংস্কৃলতয উাদান  তায চচজাহক উৎালত কহয এ গান। নফযমুফকহদয লনহজহদয 

াতীত ঐলতয ম্বহন্ধ্ হচন কহয যাণ।  
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    াাঁচ, তদনলন্দন কাহজয পাাঁহক এাআ ধযহনয স্বহদল লফহনাদহন ভানুল লনহজহদয লনহোলজত কহয াঅনন্দ 

উহবাহগয ফযফো কহযন। 

    ছে, একালকত্ব, াভালজক লফলেন্নতা, স্বাথজযতা লথহক ভানুহলয ভনহক ভুক্ত কহয প্রাযতা, উদাযতা দান 

কহয যাণ।  

    াত, এাআ গাহনয লফলে ুযাণলনবজয। ােযজ্ঞানীন গ্রাভয ভানুহলয লৌযালণক য াঅস্বাদহনয ফানা 

লকছুটা হর ূযণ ে এাআ যাণ গাহনয ভাধযহভ। 

    াঅট, যাণ গাহনয দকতজাহদয নাভ জানা মাে না। াহনক দকতজা াঅফায নাভ জানাহনায ফযাাহয 

উদাীন লছহরন। এটাাআ চর হম লগহমলছর যাহণয লেহত্র। যাহণয চচজায ভহধয লদহম ফাাংরাম একদর 

জাত উদা কলফয ফা দকতজায জন্ম ম, মাাঁযা াঅন াঅনহন্দ দ যচনা কহয চহরন। প্রাচীন  

ভধযমুহগয ফাাংরা ালহতয এভনলট প্রাোআ ঘটত।  

    নে, যাণ গাহনয চচজায ভধয লদহে াধযাত্মহচতনায চচজা চরত গ্রাভ ফাাংরাে।  
 

যাহণয প্রালঙ্গকতা 0  

    াঅজহকয এাআ লফন্ন ভহে এাআ ধযহনয ুে াাংস্কৃলতক চচজায লম প্রহমাজন তা ফরাাআ ফাহুরয। এখন লকউ 

কাহযায ফালডহত মাম না, লকউ কাহযায লখাাঁজ-খফয যাহখন না। ফাাআ ফায লথহক লফলেন্ন, প্রহতযহক 

প্রহতযহকয কাহছ লমন এক দূযতয িী। াাাল লথহক লকউ কাউহক জাহনন না। ফায কাহছ এখন 

দালভ ‘গযাহজট’-এয াহথ ানি লনযফলেন্নতা। ানি খয। এ লকান ভম? লকন এর এ ভে? যাণহদয 

লফরুপ্ত হম মামা াঅহস্ত াঅহস্ত এ ভেহক াঅহ্বান কহযহছ, তা লফাধম লচিনীন ভানুল ফুঝহফন। 

কাহজাআ াঅজ এফাং াঅজাআ এাআ গাহনয চচজায লফল প্রহমাজন।  
 

যাণহক ফাাঁচাহত লগহর 0 

    মাযা ভুখযত যাণ গাাআহতন তাাঁহদয লযফাহযয নতুনহদযহক যাহণয লফলহম উৎালত হত হফ। 

তাাঁহদযহক উহদযাগী হম ফালকহদয াংঘফদ্ধ কযহত হফ। মাহত এাআ গান াঅফায াঅহগয াফোম লপহয। 

নভাঃূদ্রহদয ভহধয মাযা লোম-ম্মাহন-লভধাে-াহথজ-প্রবাহফ এলগহম লগহছন তাাঁহদয লনহজহদয এাআ 

ম্পহদয প্রচায কযহত হফ জনভানহ। এয াভালজক গুরুত্ব লফাঝাহত হফ ফাাআহক। এ লফলহম 

াঅহরাচনাচহক্রয াঅহমাজন কহয এয ম্বহন্ধ্ ভানুলহক জানাহনা লমহত াহয।  

এাআ প্রতযাা যাখহত বাহরাাআ রাগহফ লম যাণ গান াঅফায স্বভলভাে লপযহফ ফহঙ্গ নতুন প্রজহন্ময 

াত ধহয, নতুন রূহ। কহরয াঅগ্রহয লফলম হফ াঅভাহদয াহধয যাণ গান।  

 

তথযূত্র 0  
 

১. যাণ লনহে াঅলভাআ প্রথভ জাতীম স্তহয াঅহরাকাত কলয। এাআ গাহনয লফলম, তায গুরুত্ব এফাং এ ভহে 

এয প্রালঙ্গকতায কথা জালনহম ২০১৩ াহরয লহেম্বয ভাহ একলট প্রস্তাফ াঠাাআ ‘াআউলনবালজলট গ্রান্ট 

কলভন’ (াআউ.লজ.ল.) –এয দপ্তয লদলেহত ‘ভাাআনয লযাজ লপ্রাহজক্ট’-এয াঅকাহয। মাহত এাআ লফলমলট লনহে 

াঅহযা লফস্তালযত তথযানুন্ধ্ান কযা মাম  গানগুহরাহক াংযেণ কযা মাম। াঅভায ল প্রস্তাফ লদলেয লকিীম 

াংো গ্রণ কহযন এফাং এ কাহজয ফযমবায তাাঁযাাআ ফন কহযন। াআলতভহধযাআ াঅলভ ল কাজ ম্পন্ন কহযলছ। 

লেত্রভীোয ভাধযহভ গানগুহরা াংগ্র কহয াঅলভ লনহজ এফাং ফাাংরা লরাকগাহনয প্রলতলষ্ঠত ুগােক শ্রী 

স্বাগত লদ – দ’জহন গানগুহরা ‘লযকডজ’ কলয। এফাং লল মজি এলট একলট ুখশ্রাফয যাণ গাহনয াংকরন 
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হমহছ। এয প্রচায-প্রাহযয স্বাহথজ এখাহন জালনহম যালখ মাাঁযা এাআ গাহনয াংকরনলট াংগ্রহ যাখহত চান 

তাাঁযা াভানয লফলনভে ভূহরযয লফলনভহে াংগ্র কযহত াহযন। তায জনয লমাগাহমাগ কযা লমহত াহয এাআ 

শ্রুলতাংহমাহগ – ৯৪৩৩৬৭৮৪৯৫।  

২. শ্রী নীরযতন ভণ্ডর, নলদমা লজরায কলযভুয থানায ািগজত নন্দনুয িাহমহতয গডাাআভাযী গ্রাহভয 

একজন যাণ গােক, লতলন ফহরন লম, এ গাহনয প্রস্তুলত খুফাআ লযশ্রভাধয এফাং েযালনফহুর। লখান 

লথহকাআ এ গাহনয নাভ হেহছ যাণ।  

৩. বুর িাহনা, কুরাাআয ভাগন, াকূহর ুভলত ূজা, গাজী াংক্রাি, ারক্ষ্মী লফদাে, ািক গান প্রবৃলতয 

ফণজনা াঅহছ াহনক লরাক াংস্কৃলত লফলমক গ্রহে। লমভন এ প্রহঙ্গ একলট গ্রহেয নাহভাহেখ কযা লমহত 

াহয, তা ’র ‘ফঙ্গীে লরাকাংস্কৃলত লকাল’। ম্পাদনা - ফরুণকুভায চক্রফতজী, লড.লরট.। 

৪. যাণ গান াংক্রাি াঅহযা নতুন লকান তথয লহর াঠকফগজহক জানাহত ানুহযাধ কলয এাআ তফদযলতক 

ডাহক – draniruddhabiswas@yahoo.com 

৫. শ্রী নীরযতন ভণ্ডহরয লতা শ্রী যলঞ্জতকুভায ভণ্ডর াঅভাহদয জালনহমহছন লম, তাাঁয ফালড লছর ায 

ফাাংরায পলযদুয। লখাহন তাাঁয লছাটহফরাম এাআ যাণ গান খুফ ধুভধাভ কহয ’ত। শুধু পলযদুয নে, 

াাাল খুরনা, লগাারগঞ্জ, নাযােণগঞ্জ প্রবৃলত ািহর এ গাহনয চর লছর। 
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