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Abstract: 

 Kabigaan is one of the prominent music genres of undivided Bengal. Kabigaan is basically 

a song sung by a poet. However, this poet must be a folk-Poet. The uneducated or semi-

educated people in the society are the Poets of Kabigaan, who are still carrying forward 

this prominent genre of music in parallel. The poets of Kabigaan are called Kabiwala or 

Kabiyal. Kabigaan is performed through a pala-based musical struggle, and each kabiyal 

is said to be equal to the opposing palladars, who are also called palladars. Many also call 

them Charadar because the palladars cut the rhyme (chara) and serve the kavigan. 

Kavigan is a competitive musical struggle between the two groups. Kabigaan is more 

famous in the countryside as a ‘Kabir-Larai’ than a Kabigaan. Because the fight of 

Kabigaan is the main and subsistence and the main enjoyment of the audience. This fight is 

through rhythmic music and focuses on specific topics. The main singer of the group is 

Kabiyal or Kabiwala. At present, they are more proud to introduce themselves as 'charan-

Kabi'. In addition to the Kabiyal, there is a group of Kabidal with two dohars and one 

dhuli. The Kabiyal wears a dhoti-Punjabi, and a sash around his neck. The rest of the 

members of the Kabidal also usually wear dhoti-Punjabi. Sometimes everyone wears a 

garland of flowers around their necks. At the beginning of the Kabigaan, the Dohars 

established the Asar through Gaur-Chandrika before the Kabiyal's Asar. Dohars are 

associate musicians. They are also called juridar because they play juri or claps. Many 

also play the harmonium or any other musical instrument. However, the main musical 

instrument of Kabigaan is the Bengali Dhol. Among those who play musical instruments in 

Kabigaan, Dhuli has the most role. When the Kabigaan is immersed in the melody of the 

kaviyal, the Kabigaan becomes very lively with the skillful rhythm of the Dhol. The 

important Pala in Kabigaan is the Pala of Ramayana. Where the main purpose of the poets 

is to inculcate Ram's Majesty Kirtan and devotion. 
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কবিগান অখণ্ড িাং াঢ়দ্ঢ়ির একবি জনবিয় সংগীিধ্ারা। মূ ি কবিগায়ঢ়কর গাওয়া গানই কবিগান। িঢ়ি 

এ কবি অিিেই ল াকজ কবি। সমাঢ়জর অঢ়েিাসী অবিবিি-অধ্ধবিবিি মানুষই কবিগাঢ়নর কবি, যারা 

এখনও এই বিবিষ্ট সংগীিধ্ারাঢ়ক এবগঢ়য় বনঢ়য় চঢ় ঢ়েন সমানিাঢ় । কবিগাঢ়নর কবিঢ়দ্র কবিওয়া া িা 
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কবিয়া  ি া যয়। পা াবিবিক সঙ্গীি-সংগ্রাঢ়মর মাধ্েঢ়ম কবিগান পবরঢ়িবিি যয় এিং িঢ়িেক কবিয়া  

বিপি পাল্লাদ্ারঢ়দ্র সমাঢ়ন সমাঢ়ন পাল্লা লদ্ন িঢ় , িাঢ়দ্র পাল্লাদ্ারও ি া যয়। পাল্লাদ্াররা েড়া লকঢ়ি 

লকঢ়ি কবিগান পবরঢ়িিন কঢ়রন িঢ়  অঢ়নঢ়ক িাঢ়দ্র েড়াদ্ারও িঢ়  থাঢ়ক। কবিগান দু’দ্ঢ় র 

িবিঢ়যাবগিামূ ক সঙ্গীি-সংগ্রাম। কবিগান অঢ়পিা ‘কবির  ড়াই’ বযসাঢ়িই গ্রামাঞ্চঢ়  কবিগাঢ়নর 

সিধাবধ্ক িবসবি। লকননা কবিগাঢ়নর  ড়াইিাই মুখে ও উপজীিে এিং দ্িধক-লরািার িধ্ান উপঢ়িাগে। এই 

 ড়াই যয় েন্দ- য়-িা  সমবিি সংগীঢ়ির মাধ্েঢ়ম এিং বনবদ্ধষ্ট বিষয়ঢ়ক লকন্দ্র কঢ়র। িঢ়ি  ড়াই না 

িঢ়  এঢ়ক সুরাঢ়রাবপি িাকযুি ি াই লিবি যুবিযুি িঢ়  মঢ়ন কবর। কবিদ্ঢ় র িধ্ান গায়কই কবিয়া  

িা কবিওয়া া। িিধমাঢ়ন িারা বনঢ়জঢ়দ্র ‘চারণকবি’ িঢ়  পবরচয় বদ্ঢ়িই লিবি লগৌরিঢ়িাধ্ কঢ়রন। িধ্ান 

কবিয়া  োড়াও দু’জন লদ্াযার ও একজন ঢুব  বনঢ়য় যয় এক একবি কবির দ্ । িধ্ান কবিয়াঢ় র পরঢ়ন 

থাঢ়ক ধ্ুবি-পাঞ্জাবি, আর গ ায় থাঢ়ক উিরীয়। কবিদ্ঢ় র িাবক সদ্সেরাও সাধ্ারণি ধ্ুবি-পাঞ্জাবিই পঢ়র 

থাঢ়কন। কখনও কখনও গ ায় ফুঢ় র মা াও ধ্ারণ কঢ়র থাঢ়কন সকঢ় । কবিগাঢ়নর শুরুঢ়ি িধ্ান 

কবিয়াঢ় র আসঢ়র ওঠার আঢ়গই লদ্াযারগণ লগৌরচবন্দ্রকার মাধ্েঢ়ম আসর পিন কঢ়রন। লদ্াযাররা যঢ় ন 

সযঢ়যাগী সংগীিবিল্পী। আসর পিন োড়াও িধ্ান কবিয়া ঢ়ক গাঢ়ন সঙ্গি করাই য  িাঢ়দ্র মূ  কাজ। 

িাঢ়দ্র যাঢ়ি থাঢ়ক মবন্দরা িা করিা  িা জুবড়। জুবড় িাজায় িঢ়  িাাঁঢ়দ্র জুবড়দ্ারও ি া যয়। আিার 

অঢ়নঢ়ক যারঢ়মাবনয়াম িা অনে লকাঢ়না িাদ্েযন্ত্রও িাবজঢ়য় থাঢ়কন। িঢ়ি কবিগাঢ়নর িধ্ান িাদ্েযন্ত্রই য  

িাং া লঢা । কবিগাঢ়ন যারা িাদ্েযন্ত্র িাজান, িাঢ়দ্র মঢ়ধ্ে ঢুব র িূবমকা সিঢ়চঢ়য় লিবি। কবিয়াঢ় র েন্দ-

সুঢ়রর চমৎকাবরঢ়ে কবিগান যখন জঢ়ম ওঢ়ঠ, িখন ঢুব র বনপুণ েঢ়ন্দর িাঢ়  কবিগান িীষণিাঢ়ি 

উজ্জীবিি যঢ়য় ওঢ়ঠ।  
 

      কবিগান লমৌবখক সাবযিে। ব বখি পাাঁবজপুাঁবথ থাকঢ় ও লমৌবখক উবি-িিুেবিই কবিগাঢ়নর িাণ। 

কবিগাঢ়নর আসঢ়র দ্াাঁবড়ঢ়য় গুরুিদ্ি মুখস্থ িুব  আঢ়ে মাত্র চার আনা। িাবক িাঢ়রা আনাই কবিয়া ঢ়দ্র 

িাৎিবণক সৃবষ্ট। অনোনে ল াকায়ি গাঢ়নও এই সামানে ব বখি পাাঁবজপুাঁবথ অবনিাযধ িাঢ়িই থাঢ়ক। িসঙ্গি 

ি ঢ়ি যয়, অনোনে ল াকায়ি সংগীি অঢ়পিা কবিগাঢ়নর বিস্তার অঢ়নক লিবি। একজন কবিয়া ঢ়ক 

রামায়ণ, মযািারি, আঠাঢ়রাবি পুরাণ, আঠাঢ়রাবি উপপুরাণ, লিদ্, লকারান, যাবদ্স, মঙ্গ কািে, 

চচিনেচবরি সাবযিে, আধ্ুবনক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত বকেুর সঢ়ঙ্গ পবরবচি থাকঢ়ি যয়। লকননা কবিগাঢ়নর 

আসঢ়র লকান পা ায় লকান বিষঢ়য় গান যঢ়ি িা কবিয়া রা আগাম জানঢ়ি পাঢ়রন না। িাই পূিধ িস্তুবি 

বনঢ়য়ই আসঢ়র নামঢ়ি যয়। লয কবিয়া  যি লিবি বিষয়ঢ়ক আয়ি করঢ়ি পাঢ়রন, কবিগাঢ়নর আসঢ়র লসই 

কবিয়া  িি লিবি দ্িধক-লরািার জ্ঞানিৃণা লমিাঢ়ি সিম যন। একজন কবিয়াঢ় র পঢ়ি সি িাঢ়ের 

সমস্ত বকেু খুাঁবিঢ়য় জানা সম্ভি যয় না। বিঢ়িষ কঢ়র নিীন কবিয়া ঢ়দ্র পঢ়ি এি িােগ্রন্থ আয়ি করা লিা 

লকাঢ়না িাঢ়িই সম্ভি নয়। আর িখনই িঢ়য়াজন পঢ়ড় গুরুর। গুরুর কাঢ়ে িাোঢ় াচনা শুঢ়ন শুঢ়নই 

িাথবমক িাঢ়ি একজন কবিয়া  বনঢ়জঢ়ক চিবর কঢ়রন। িারপর িাে অধ্েয়ঢ়নর মাধ্েঢ়ম বনঢ়জঢ়ক আরও 

সমৃি করঢ়ি যয়। বকন্তু অঢ়নক অির জ্ঞানযীন কবিয়া ও লদ্খা লগঢ়ে, যারা বনঢ়জ িাে অধ্েয়ন না কঢ়রও, 

লকি  গুরুিদ্ি বিিায় বিবিি যঢ়য় কবিগাঢ়নর আসঢ়র দ্িধক-লরািাঢ়ক মুগ্ধিায় িবরঢ়য় বদ্ঢ়য়ঢ়েন।  
 

     কবিগান দ্ী ধ সমঢ়য়র গান। আসঢ়র দ্াাঁবড়ঢ়য় কবিয়া  যা বকে ুিঢ় ন, িা সিই িায় সাবযিে। িঢ়িেকবি 

কথাই েঢ়ন্দর গাাঁথুবনঢ়ি আিি। লগৌরচবন্দ্রকা লথঢ়ক শুরু কঢ়র েড়া, পাাঁচাব , পয়ার – লকাঢ়নাবিই েঢ়ন্দর 

িাইঢ়র নয়। এই েন্দ কখনও বিপদ্ী, কখনও বত্রপদ্ী িা লচৌপদ্ী । ঢুব র লঢাঢ় র িাজনা এই েন্দঢ়ক 
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আগাঢ়গাড়া ধ্ঢ়র রাঢ়খ। শুধ্ ুেন্দ নয়, কবিগাঢ়নর িবি েঢ়ত্র রঢ়য়ঢ়ে অ ংকার। অনুিাস অ ংকার োড়া 

কবিগান যয় না। কবিগাঢ়নর আসঢ়র লঢাঢ় র লিাঢ় র সঢ়ঙ্গ িা  লরঢ়খ কবিয়াঢ় র ধ্ববনঝংকারিহু  

অনুিাস অ ংকাঢ়রর আবিিযে বনিঃসঢ়ন্দঢ়য উপঢ়িাগে। পয়ার চিবরর লকৌি  না জানঢ়  লকাঢ়না িাঢ়িই 

কবিগান করা যায় না। আর পয়াঢ়র অেোনুিাস থাকঢ়িই। শুধ্ ুিাই নয়, বত্রপদ্ী েড়াঢ়িও আমরা লসই 

অনুিাস অ ংকাঢ়রর িাড়িাড়ে সযঢ়জই লদ্খঢ়ি পাই। এোড়া যমক, লেষ, উপমা, রূপক, উৎঢ়িিা, 

িেজস্তুবি, অবিিঢ়য়াবি িিৃবি িায় সমস্ত িব্দা ংকার ও অথধা ংকাই কবিগাঢ়ন আঢ়ে। পািাপাবি কবিগাঢ়ন 

এমন বকে ু লদ্যিঢ়ের গান আঢ়ে, যার িেঞ্জনা লকাঢ়না অবিজাি সাবযঢ়িের লথঢ়ক কম নয়। কবিগান 

বমররীবির সংগীিকমধ, যার মঢ়ধ্ে িাউ  গাঢ়নর অিীবন্দ্রয় িািানুিূবির স্পিধ লযমন পাই, কীিধঢ়নর 

িবিিাি লযমন পাই, লিমবন নািঢ়কর সং াপধ্বমধিা এিং নািেিঢ়দ্বেররও আিাস পাওয়া যায়। কবিগাঢ়নর 

আর একবি গুরুেপণূধ বিষয় য  কবিয়াব  গল্প। এই গল্প খুিই সংবিপ্ত, বকন্তু িীষণই ইবঙ্গিগিধ। গল্পগুব  

অঢ়নক সময় রামায়ণ, মযািারি িা পুরাণ কাবযবন আবরি, কখনও িা িাস্তি জীিনাবরি। িাোড়া, বিবিধ্ 

রামায়ণ, বিবিধ্ মযািারি, পুরাণ, লকারান, িাগিি, জীিনী সাবযিে, িা আধ্ুবনক সাবযঢ়িের লয বদ্ক 

বনঢ়য়ই কবিগাঢ়ন আঢ় াচনা লযাক না লকন, লসখাঢ়নও কাবযবন িা আখোন থাকঢ়িই। এই সমস্ত বিবচত্র 

কাবযবনর বিবচত্র চবরঢ়ত্রর উত্থান-পিন, লপৌরুঢ়ষর আস্ফা ন, ট্র্োবজক আঢ়িদ্ন, িবি িন্ময়িা – সমস্ত 

বকেুই দ্িধক-লরািার পরম উপঢ়িাগে সামগ্রী। কবিগাঢ়ন বিষঢ়য়র বিস্তার খুি লিবি। আমাঢ়দ্র আঢ় াচনার 

বিষয় লযঢ়যিু কবিগাঢ়ন রামায়ণী সংস্কৃবিঢ়ক িুঢ়  ধ্রা, িাই কবিগাঢ়নর মঢ়ধ্ে রামায়ণকথা কীিাঢ়ি 

আঢ় াবচি যয়, রামায়ণ কাবযবনঢ়ক কীিাঢ়ি স্বিন্ত্র দ্ৃবষ্টঢ়ি উপস্থাপন করা যয়, রামায়ঢ়ণর িিীকধ্মধীিা 

কবিয়া রা লকমন িাঢ়ি দ্িধক-লরািার কাঢ়ে উপস্থাপন কঢ়র ল াকবিিা দ্ান কঢ়রন, লসগুব ই আঢ় াচনার 

বিষয়।  
 

    রামকাবযবন িারিীয় সংস্কৃবির এক অবিঢ়েদ্ে অঙ্গ। রামায়ণ ব বখি যওয়ার অঢ়নক আঢ়গ লথঢ়কই 

রামকথা িথা রাম মাযাত্ম্ে জনমানঢ়স লিি বকেুিা জায়গা অবধ্কার কঢ়র বে । রামকথা ব বখি রূপ 

পাওয়ার পঢ়র পঢ়রই এই ল াকজ লমৌবখক ধ্ারার পািাপাবি ব বখি িারিীয় সাবযিেও িিধ্ারায় বিকবিি 

যঢ়য় উঠ । ফঢ়  রামকথার দুবি পৃথক ঐবিযে (একবি ব বখি, অপরবি লমৌবখক) সমগ্র িারিিঢ়ষধর 

আপামর মানুঢ়ষর জীিনঢ়িাধ্, আদ্িধ, সমাজ, সংস্কৃবি, সাবযিে সমস্ত বকেুঢ়ক গিীর িাঢ়ি িিাবিি কঢ়র 

িু ঢ় া। িারিিঢ়ষধর িায় সমস্ত িাঢ়দ্বিক িাষায় রামায়ণ কাবযবনর অনুিাদ্ যঢ়য়ঢ়ে এিং রামায়ণ 

অনুসরঢ়ণ একাবধ্ক সাবযবিেক মযাকািে ব বখি যঢ়য়ঢ়ে। িারিিঢ়ষধর িাইঢ়রও ম ূ সংস্কৃি রামায়ণ 

নিুনিাঢ়ি রূপাবয়ি যঢ়য়ঢ়ে। রামকথাঢ়ক অি ম্বন কঢ়র বিবিন্ন িাষায় অসংখে কািে, নািক ব বখি যঢ়য়ঢ়ে 

এিং এখনও যঢ়ে। সংস্কৃি রামায়ণ ব বখি যওয়ার পর িার অবধ্কাংি অনুিাদ্ই যঢ়য়ঢ়ে মধ্েযুঢ়গ। িঢ়ি 

রামায়ঢ়ণর এই সাবযবিেক ঐবিযে অবিজাি সংস্কৃবিঢ়ক িিাবিি করঢ় ও, ল াকজ সংস্কৃবিঢ়ি রামকথার 

লমৌবখক ঐবিযেই এখনও বিয়ািী । বনকি অিীঢ়ি িাং ার গ্রাঢ়ম গঢ়ঞ্জ লয রামযাত্রা, রামায়ণ গান, পঢ়ির 

গান, পা াগান, রািণিধ্ পা া িিূবি অনুবিি যি এিং এখনও লকাথাও লকাথাও অনুবিি যয়, এগুব  

রামায়ঢ়ণর লমৌবখক ঐবিঢ়যেরই ফস । স্বীকার করঢ়ি বিধ্া লনই িাঙাব র এই গঢ়িধর ঐবিযে আজ বকেুিা 

যঢ় ও ধ্বংঢ়সর পঢ়থ। আধ্বুনক বিঢ়নাদ্ন িেিস্থাঢ়ক এর জনে বকেুিা দ্ায়ী করা লযঢ়ি পাঢ়র। িঢ়ি 

ল াকঐবিঢ়যে এিং ল াকজ মানুঢ়ষর বচোঢ়চিনায় রামকথার িিাি লকাঢ়নািাঢ়িই লিষ যওয়ার নয়। িার 

সিঢ়চঢ়য় িড় উদ্াযরণ য  গ্রামিাং ায় িচব ি বিবিন্ন রামায়ণ লকবন্দ্রক ল াকগান িা ল াককথা। কবিগান 
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লিমবন একধ্রঢ়ণর ল াকায়ি সংগীি, লযখাঢ়ন রামকাবযবনঢ়ক আরয় কঢ়র দুই িবিপি কবিয়া  বিবিন্ন 

পা ায় কবিগান পবরঢ়িিন কঢ়রন।  
 

      অনোনে ল াকগাঢ়নর মঢ়িা কবিগাঢ়নও রামকথার িচব ি ল ৌবকক ধ্ারারই িাধ্ানে। িঢ়ি লমৌবখক 

ধ্ারার পািাপাবি কবিয়া ঢ়দ্র রাম কাবযবনর ব বখি ঐবিঢ়যের সঢ়ঙ্গও পবরবচি থাকঢ়ি যয়। অনোনে 

ল াকবিল্পীঢ়দ্র িু নায় কবিয়া রা অঢ়পিাকৃি বিবিি। বিবিি এই অঢ়থধ কবিয়া ঢ়দ্র অঢ়নকঢ়িবি িাে 

অধ্েয়ন কঢ়র কবিগাঢ়নর আসঢ়র নামঢ়ি যয়। িার উপর রঢ়য়ঢ়ে গুরুমুখী বিিা িা গুরু িদ্ি জ্ঞান। 

কবিগান পুঢ়রাপুবর Perfuming Art। িাই জ্ঞাঢ়নর িাণ্ডার যি লিবি সমৃি যঢ়ি, কবিয়া ঢ়দ্র খোবিও 

িিই িাড়ঢ়ি। বঠক এই কারঢ়ণই শুধ্ু িাল্মীবক রামায়ণ িা কৃবিিাসী রামায়ণ নয়, লযাগিাবিি রামায়ণ, 

আধ্োত্ম্ রামায়ণ, অদ্ভুি রামায়ণ, রামরসায়ণ, কম্বন রামায়ণ সমস্ত বকেুর সঢ়ঙ্গই কবিয়া ঢ়দ্র পবরবচি 

থাকঢ়ি যয়। বিঢ়িষি কৃবিিাসী রামায়ণ এিং লযাগিাবিি রামায়ঢ়ণর কাবযবন না লজঢ়ন কবিয়া রা আসঢ়রই 

নামঢ়ি পারঢ়িন না । মঢ়ন রাখা দ্রকার কবিগান িদ্বেরম ূক িাকবিিণ্ডা ও চাপান-উঢ়িাঢ়রর গান। লযখাঢ়ন 

কবিয়া রা রামকাবযবনর লয লকাঢ়না জায়গা লথঢ়ক িশ্ন কঢ়র বিপি কবিয়া  িা বিপি পাল্লাদ্ারঢ়ক পযুধদ্স্ত 

করঢ়ি পাঢ়রন। সুিরাং রামকথা িাঢ় ািাঢ়ি আত্ম্স্থ না কঢ়র গান করঢ়ি নামার অথধ বনঢ়জর আত্ম্সন্মাঢ়নর 

িবি অবিচার করা এিং দ্িধকঢ়রািার যাবসর পাত্র যওয়া। লযিা লকাঢ়না কবিয়া ই যঢ়ি চান না।  

     রামায়ণ লকবন্দ্রক কবিগাঢ়নর ম ূকথাই য  রাম মাযাঢ়ত্ম্ের িোখোন। রািণ অনাযধঢ়রি, রাম 

আযধকু রবি এাঁঢ়দ্র মাঝখাঢ়ন আঢ়ে সীিা। কবিওয়া ারা রামায়ঢ়ণর রূপকাঢ়থধর বদ্কবিঢ়ক যঢ়থষ্ট গুরুে 

বদ্ঢ়য়ই দ্িধক-লরািার কাঢ়ে উপস্থাপন কঢ়রন। এই রূপকাথধ কখনও িােীয় িা আধ্োত্ম্ জ্ঞান সমবিি, 

কখনও িা িাস্তি অবিজ্ঞিা সঞ্জাি। সীিা অঢ়থধ লরখা, একথা সকঢ় র জানা।  
 

“জনক রাজার য মুঢ়খ িাাঁর উৎপবি এিং িাাঁর পািা  িঢ়িি কাবযনীর িারাও সীিার 

স্বরূপাথধ সমবথধি যয়। রাঢ়মর দুিধাদ্ িোম িঢ়ণধর িারা সযঢ়জই লিাঝা যায় রাম িস্তুিিঃ 

কৃবষজাি িসে িোম  রমণীয়িারই িিীক।”
১
  

 

রাম িেঢ়ক অবধ্কাংি কবিয়া  রমণ িঢ়ের সঢ়ঙ্গ বমব ঢ়য় িোখো কঢ়র থাঢ়কন। িীরিূঢ়মর িখোি 

কবিয়া  সদ্ানন্দ যঢ়ির িোখোয় রাম য  রমঢ়ণর কিধা। লযখাঢ়ন আরাম, বিরাম, বচরিাবে। র-এ রস, ম-

এ মন্থন, ন-এ আনন্দ। লদ্ঢ়যর রসঢ়ক মন্থন কঢ়র নায়ক নাবয়কার মাঝখাঢ়ন আনন্দ লদ্ওয়া-লনওয়ার নামই 

য  রমণ। মানুষ রামঢ়ক জানার জনে রমণ িঢ়ে যায়। বকন্তু সবঠক পথ না জানঢ়  রমণ না যঢ়য় িমন যঢ়য় 

যায়। রাম- ক্ষ্মণ-িরি-িত্রুঘ্ন – এঢ়কর মঢ়ধ্েই চার, চাঢ়রর মঢ়ধ্েই এক। রাম য  লদ্ঢ়যর আনন্দ অংি, 

 ক্ষ্মণ  িেিস্তু, িরি িার অপযরণকারী, িত্রুঘ্ন িত্রুনািক। সীিা য  ব্রহ্মসিা, রািণ য  দুরে কাম, আর 

বিিীষণ য  বিঢ়িক। বিঢ়িক জাগ্রি না যঢ়  রামঢ়ক পাওয়া যায় না। িধ্ধমান লজ ার কবিয়া  অবজি 

কমধকার সীিাঢ়ক িোখো কঢ়রঢ়েন উিধরা িূবমর িিীঢ়ক। রাম িাাঁর কাঢ়ে লসৌন্দযধ ও রমণীয়িার আধ্ার, 

আর  ক্ষ্মণ ক োণময় সম্পদ্। শুধ্ ুকবিয়া  অবজি কমধকার নয়, বিবিি এিং িােজ্ঞ কবিয়া  মাঢ়ত্রই রাম-

সীিািেঢ়ক লদ্ঢ়খন সম্পূণধ অনে দ্ৃবষ্টঢ়কান লথঢ়ক। বিবিি কবিয়া মাঢ়ত্রই রামায়ঢ়ণর রূপকাঢ়থধর 

বিষয়বিঢ়ক গুরুে বদ্ঢ়য় থাঢ়কন। িারিিঢ়ষধর কৃবষসিেিার বিকাঢ়ির িধ্ান কাণ্ডাবর লয রাম এিং সীিা লয 

িসেিোম া িূবমর িিীক এই ইবঙ্গি রিীন্দ্রনাঢ়থর ল খার মঢ়ধ্েও পাওয়া যায়। রিীন্দ্রনাথ িাাঁর 

‘জািাযাত্রীর পত্র’ রচনায় সপ্তম পঢ়ত্র রামায়ঢ়ণর রূপঢ়কর এই বদ্কবিই ইবঙ্গি কঢ়রঢ়েন – “রামায়ঢ়ণর 
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রূপকবি খুিই স্পষ্ট। কৃবষর য বিদ্ারণঢ়রখাঢ়ক যবদ্ লকাঢ়না রূপ বদ্ঢ়িই যয় িঢ়ি িাঢ়ক পৃবথিীর কনো ি া 

লযঢ়ি পাঢ়র। িসেঢ়ক যবদ্ নিদুিধাদ্ িোম রাম িঢ়  কল্পনা করা যায় িঢ়ি লসই িসেও লিা পৃবথিীর পুত্র। 

এই রূপক অনুসাঢ়র উিয় িাইঢ়িান, িারা পরস্পর পবরণয়িন্ধঢ়ন আিি।”
২  

 

     একই কথা পাই ‘পবরচয়’ িিন্ধ গ্রঢ়ন্থর ‘িারিিঢ়ষধর ইবিযাঢ়সর ধ্ারা’ রচনায়। কবিগাঢ়নর আসঢ়র 

কবিয়া ঢ়দ্র মূ  অি ম্বন ল াকজ সাবযিে ও ল াকজ দ্ৃবষ্টিবঙ্গ বঠকই। িাই িঢ়  অবিজাি সাবযঢ়িের সঢ়ঙ্গ 

কবিয়া ঢ়দ্র লকাঢ়না বিঢ়রাধ্ লনই। অনে ল াকসাবযঢ়িের সঢ়ঙ্গ কবিগাঢ়নর এখাঢ়নই পাথধকে লয কবিগাঢ়নর 

আসঢ়র কবিয়া  ল াকজ ও অবিজাি সমস্ত বকেুঢ়কই আত্ম্ীকরণ করঢ়ি চায়। িাই আধ্ুবনক দ্ৃবষ্টিবঙ্গঢ়ি 

সীিা লয Fertility Cult এর িিীক িাঢ়ক লমঢ়ন বনঢ়য়ই অবধ্কাংি কবিয়া  আসঢ়র নাঢ়মন। আর 

আঢ় াচনা িসঢ়ঙ্গ রাম-সীিার সম্পকধঢ়ক বিবিন্নিাঢ়ি িোখো কঢ়রন কবিয়া রা। আর এখাঢ়নই 

রিীন্দ্রনাঢ়থর দ্ৃবষ্টিবঙ্গর সঢ়ঙ্গ কবিয়া ঢ়দ্র দ্ৃবস্তিবঙ্গও লযন অঢ়নকাংঢ়ি বমঢ়  যায়। লযখাঢ়নই সীিা 

লসখাঢ়নই লসৌন্দযধ ও সম্পঢ়দ্র সযািস্থান। বকন্তু এই িূবম যবদ্ যা  চা াঢ়নার অনুপঢ়যাগী ঊষর পাষাণিূবম 

যয়, অঢ়নকিা পাষাণী অয োর মঢ়িা, িখনই লিা িঢ়য়াজন যয় রাম অিিাঢ়রর। িাই রাঢ়মর আবিিধাি 

লকি ই রািণ বনধ্ঢ়নই সীমািি নয়। রাম য  পবিিপািন অনাঢ়থর নাথ। িাই রীরামিেঢ়ক িোখো করঢ়ি 

লয সমস্ত পাাঁচাব  গান কবিয়া রা আসঢ়র লগঢ়য় থাঢ়কন লিমনই একবি গান উিার করা য  –  

  লকাথা লয মাধ্ি, অনাঢ়থর িান্ধি, 

  র ুপবি জানকীনাথ রীঢ়গাবিন্দ –  

               লকাথা লয মাধ্ি ।(ধ্রু)   

      িথম কব  –          পঢ়ড় মায়ার িঢ়ি, মঢ়জ বিষয় বিঢ়ষ,  

                   দ্পধ অযংকার আমায় ব ঢ়র িঢ়স,  

  উপায় বকিা আমার যঢ়ি অিঢ়িঢ়ষ, 

  িবন্দ অঢ়টাপাঢ়স লকমঢ়ন পার যঢ়িা,  

                  লকাথা লয মাধ্ি –  

      বিিীয় কব  –        িুঢ়  বগঢ়য় আবম লসই লয পরমাথধ, 

  বদ্িা বনবি িাবি পাবথধি এ অথধ, 

  অথধ অথধ কঢ়র জীিন য  িেথধ, 

  কখন পরমাথধ হৃদ্ঢ়য় জাগাঢ়িা ?  

             লকাথা লয মাধ্ি –  

    িৃিীয় কব  –         সদ্য় যঢ়য় লদ্খা দ্াও লগাল্ক বিযারী, 

  রীরাম রূঢ়প, এঢ়  যঢ়য় ধ্নুকধ্ারী, 

  কী িি মবযমা িবণধঢ়ি বক পাবর ?  

  কািিবর লসানা পবিধঢ়য় পাদ্ি,  

            লকাথা লয মাধ্ি –   

চিুথধ কব  –          অয ো পাষাণী মুবি পদ্ লপঢ় , 

  কবরঢ়  লয দ্য়া গুযক চণ্ডাঢ় ,  

  র ুক ু বি ক পবিি পািন িঢ় ,  
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  আবম পবিি িঢ়  িুঢ় া না রা ি, 

             লকাথা লয মাধ্ি – 

                    পঞ্চম কব  –        একাংি যইঢ়ি যইঢ়  চাবর অংি, 

  ধ্রাধ্াঢ়ম িুবম যইঢ়  অিিংি, 

  ধ্নে দ্িরথ রাজা সূযধিংি, 

  রািণ িংি উিারঢ়ন ইো মঢ়ন িি, 

              লকাথা লয মাধ্ি –  

     ষি কব  –           লযাগী মুবন ঋবষ পায়না িঢ়স ধ্োঢ়ন, 

  অনে মবযমা বদ্গে মাঝখাঢ়ন, 

  বিি ব্রহ্মা িঢ়স বচঢ়ে লযাগাসঢ়ন, 

  িবসয়াঢ়ে ধ্োঢ়ন লিঢ়ি না পাই িি, 

              লকাথা লয মাধ্ি –   

                  সপ্তম কব  –          িুবম অবচে িিু লক পাঢ়র বচবনঢ়ি, 

 কি লখ া লখ  লখ ার এ জগঢ়ি, 

 দুঢ়ষ্টর দ্মন কিধা বিঢ়ষ্টর পাব ঢ়ি, 

 বনরাকার সাকার, িুবম লয িান্ধি 

             লকাথা লয মাধ্ি – 

                   অষ্টম কব  –         রঢ়িাক ু েরাঢ়ি  ঙ্কায় লয আগমন, 

 চিকুন্ঠ বিযারী িুবম লয নারায়ণ, 

 সঢ়ঙ্গ  ঢ়য় যি িানর চৈ্নেগণ, 

 রত্নাকঢ়র িন্ধন কবরঢ়  লকিি, 

            লকাথা লয মাধ্ি – 

                  নিম কব  –          একিার যবদ্ লকউ িঢ়  রামনাম, 

 জীিন সফ  যঢ়ি পুঢ়র মনস্কাম,  

 বত্রিাপ আবদ্ িোবধ্ সকব  আরাম, 

 চকি েধ্াম িমন যঢ়ি পরািি,  

                 লকাথা লয মাধ্ি –  

                  দ্িম কব  –         দ্ীঢ়ন দ্য়া কঢ়রা বদ্ঢ়য় দ্রিন, 

                 পাপ লদ্য পবিত্র কঢ়রা পবিি পািন, 

                 জানকীিল্লি িুবম রাজীিঢ় াচন, 

                 লিামার রািু  চরণ আবম কঢ়ি পাঢ়িা? 

                                       লকাথা লয মাধ্ি –  

একাদ্ি কব  –        বরপ ুিত্রুগঢ়ণ কঢ়ি বিজয় পাঢ়িা ? 

                                       নয়নিাবর বদ্ঢ়য় চরণ ধ্ুয়াঢ়িা, 

                                       িবি পুষ্প িুঢ়  চরঢ়ণ অবপধি, 

                                       সমূঢ়  বিকাঢ়িা আবম না থাবকি, 
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                                                           লকাথা লয মাধ্ি – 

  িাদ্ি কব  –        যুগ  বম ন যঢ়ি  ঢ়য় সীিা-রাঢ়ম  

ঐ রূপ মুরবি লযবর লগা অবেঢ়ম, 

চিদ্েনাঢ়থর আিা কঢ়ি পাঢ়িা রাঢ়ম, 

সীিা সয রাঢ়ম চরণ লসবিঢ়িা, 

                     লকাথা লয মাধ্ি।
৩
  

 

      কবিগাঢ়ন িদ্বের-সং াি এিং  াি-িবি ািই িধ্ান। িাই পা া বনিধাচঢ়নর লিঢ়ত্র লসই সি পা াঢ়িই 

কবিগান লিবি যয়, লযখাঢ়ন চবরত্রগুব র মঢ়ধ্ে বকেুিা সং াি িা িানাঢ়পাঢ়ড়ন থাঢ়ক। রামায়ঢ়ণর লিঢ়ত্র 

এইসমস্ত পা াগুব  য  রাম-রািণ, রাম-িারা, রাম-মঢ়ন্দাদ্বর, রািণ-মঢ়ন্দাদ্বর, রািণ-যনুমান, রািণ-

অঙ্গদ্, রািণ-কুম্ভকণধ, রািণ-বিিীষণ, ইন্দ্রবজৎ-বিিীষণ,  ক্ষ্মণ-ইন্দ্রবজৎ, সীিা-সরমা, সরমা-িূপধণখা 

িিূবি। এই পা াগুব র লকানবি  িনা িধ্ান, আিার লকাঢ়নাবি িাি িধ্ান। এই িাি লয িবিিাি িা ি ার 

অঢ়পিা রাঢ়খ না। আসঢ়  রামায়ণ লকবন্দ্রক সি পা াই এঢ়স থাঢ়ম িবিিাি এিং রাঢ়মর িবি 

আত্ম্বনঢ়িদ্ঢ়ন। এমনবক রাঢ়মর বিপি চবরঢ়ত্র গান কঢ়রও কবিয়া  কিখাবন আত্ম্বনঢ়িদ্ন করঢ়ে িা িবি 

বিহ্ব িা ফুবিঢ়য় িু ঢ়ি সিম যঢ়ে িার উপরই বনিধর কঢ়র কবিয়াঢ় র গ্রযণঢ়যাগেিা এিং জনবিয়িা। 

রামায়ণ লকবন্দ্রক কবিগান দ্াাঁবড়ঢ়য় আঢ়ে মূ ি রাম-রািঢ়ণর  ড়াইঢ়ক লকন্দ্র কঢ়র। এখাঢ়ন দুবি পি - 

একবি রাম পি, অপবি রািণ পি। রামায়ঢ়ণর লয বিষঢ়য়ই গান লযাক না লকন িা দ্াাঁড়ায় এঢ়স রাম-

রািঢ়ণর িঢ়দ্বের। এই িঢ়দ্বেরর সূত্রপাি মূ ি সীিাযরণঢ়ক লকন্দ্র কঢ়র। পরেী যরণ কঢ়র রািণ খুিই গবযধি 

কাজ কঢ়রঢ়ে। ফঢ়  বনঢ়জর এিং সমগ্র  ঙ্কাধ্াঢ়মর অমঙ্গ  লডঢ়ক এঢ়নঢ়ে। অথধাৎ রািণ লযন অধ্ঢ়মধর 

িবিিূ, আর রাম ধ্ঢ়মধর ধ্বজাধ্ারী। বকন্তু কবিগান িদ্বেরম ূক সংগীি সংগ্রাম, – লযখাঢ়ন যুবি, িকধ, িোখো, 

বিঢ়েষণ, জল্পনা-কল্পনা ও সংগীঢ়ির মাধ্েঢ়ম বনঢ়জর চবরত্রঢ়ক মবযমাবিি কঢ়র লিা াই কবিয়া ঢ়দ্র 

িধ্ান কাজ। িাই রািণ িা রািণপি বনঢ়য় যারা গান কঢ়রন, িারাও রািণ চবরত্রঢ়ক উজ্জ্ব  কঢ়র লিাঢ় ন 

বনজস্ব িাচবনক িবঙ্গমায়। কবিগাঢ়ন িচব ি রীবি অনুযায়ী িায় সমস্ত কবিয়া ই রামায়ঢ়ণর বনধ্ধাবরি 

পা ায় িঢ়িঢ়ির আঢ়গ রামায়ণ লকবন্দ্রক পা াগুব র নাম পবরচয় গাঢ়নর মাধ্েঢ়ম বদ্ঢ়য় থাঢ়কন। লিমনই 

একবি গান িধ্ধমান লজ ার কবিয়া  িপন চঢ়টাপাধ্োঢ়য়র কাে লথঢ়ক পাওয়া লগঢ়ে। গানবি এরূপ –  
 

মযাকািে রামায়ঢ়ণ                   যবদ্ লমারা গাই দুজঢ়ন 

                লযখাঢ়ন র ুপবি রাজীি ল াচন। 

অধ্মধ বিনাবিঢ়ি                       আপন ধ্মধ উিাবরঢ়ি 

                  লত্রিার মাঢ়ঝ অিিীণধ যন।। 

িাই একপঢ়ি র ুনন্দন             বিপঢ়ি িার রীদ্িানন  

                   ল ার রণ িাাঁধ্ঢ় া  ঙ্কাপুঢ়র। 

যার সযায় যঢ়য় যনুমান                ইন্দ্রবজঢ়ি িািা ি ান  

                    িাাঁি িঢ়ন লযবদ্ন িাাঁধ্া পঢ়ড়।। 

িাই রািণ আর বিিীষণ,     করঢ়  পঢ়র সীিাযরণ  

                     লরাদ্ন কঢ়র  ক্ষ্মীর  াঞ্ছনা। 

িঢ় , দ্াদ্া রাঢ়মর সীঢ়ি               বফবরঢ়য় দ্াও  ঙ্কার বযঢ়ি  
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                   আঢ়ে স্বিংঢ়িঢ়ি বনধ্ঢ়নর িয়।। 

না কবরয়া কণধপাি                       কঢ়রবেঢ় ন পদ্া াি 

                    আ াি লপঢ়য় বিিীষণও ধ্ায়। 

বদ্  বেঢ়ের অঢ়িষণ                   যাঢ়ি যয় রািণ বনধ্ন  

                      ঠাাঁই লপঢ়য় রাজীঢ়িরই পায়।। 

আিার শুবন ঐ কারঢ়ণ                   মঢ়ন্দাদ্রী আর রািঢ়ণ  

                        ল ঢ়গবে  িাঢ়কের  ড়াই। 

সরমা আর িূপধনখা                       একই পঢ়থ  াগঢ় া লঠাাঁকা 

                    িঢ় , ননদ্ী লিার  জ্জা ি ঢ়ি নাই।।
৪
  

 

      রািণ অনাযধঢ়রি, রাম আযধকূ রবি। এঢ়দ্র মাঝখাঢ়ন আঢ়ে সীিা। আসঢ়  রামায়ণ মযাকািেবিরই 

লকন্দ্রস্থঢ়  রঢ়য়ঢ়ে সীিা। সীিাযরঢ়ণর িোখো বদ্ঢ়ি বগঢ়য় অঢ়নক কবিয়া ই সীিাঢ়ক রািঢ়ণর কনো িঢ়  

দ্াবি কঢ়রন। এঢ়িঢ়ত্র ‘অদ্ভুি রামায়ঢ়ণ’র কাবযবন অিিে লিমবনই ইবঙ্গি লদ্য়।৫ আর কবিয়া রা 

লিত্রবিঢ়িঢ়ষ িাঢ়কই অি ম্বন কঢ়রন। অঢ়নক আধ্ুবনক মনস্ক কবিয়া  সীিাযরণঢ়ক িোখো কঢ়রন সম্পূণধ 

বিন্ন দ্ৃবষ্টঢ়কান লথঢ়ক। এমনবক রাম-রািঢ়ণর িদ্বেরঢ়কও িারা অনেিাঢ়ি উঢ়ন্মাচন কঢ়রন। রাম-রািঢ়ণর যুি 

িাাঁঢ়দ্র কাঢ়ে আযধ-অনাঢ়যধর  ড়াই বযসাঢ়িই িবিিাি যয়। আর এই  ড়াই লয িূবমর  ড়াই, িা ি ার 

অঢ়পিা রাঢ়খ না। সীিা এখাঢ়ন িূবমর িিীক। কখনও িা িসেদ্াবয়নী  ক্ষ্মীরূঢ়পও সীিা িবিিাি যয়। 

আিার অঢ়নক কবিয়াঢ় র কাঢ়ে রািঢ়ণর সীিাযরণঢ়ক নারীর িবি  াঞ্ছনা িবিপন্ন কঢ়র পাপ িঢ়  লদ্ঢ়গ 

লদ্ওয়া যয়, িাও সবঠক নয়। িাাঁঢ়দ্র যুবি, গঙ্গা লিা নারী, পরেী। িাাঁঢ়ক কি মানুষই যরণ কঢ়র  ঢ়র বনঢ়য় 

যায়। বকন্তু িা বক কখঢ়না অপরাঢ়ধ্র পযধাঢ়য় পঢ়ড়? সুিরাং রািণও সীিাযরণ কঢ়র লকাঢ়না অপরাধ্ 

কঢ়রনবন। আিার এই িোখোঢ়কই লকাঢ়না লকাঢ়না কবিয়া  চরম আধ্োবত্ম্ক পযধাঢ়য় বনঢ়য় রািণপঢ়ির লদ্াষ 

িা ঢ়নর লচষ্টা কঢ়রন। িাাঁঢ়দ্র িিিে, রািণ সীিাঢ়ক মািৃজ্ঞাঢ়ন বনঢ়য় এঢ়সঢ়ে এিং িবন্দ কঢ়র লরঢ়খঢ়েন 

অঢ়িাকিঢ়ন। অঢ়িাকিন লযখাঢ়ন লিাঢ়কর স্থান লনই। এঢ়িঢ়ত্র রাম পঢ়ির কবিয়া  কবিয়া  রািণ পঢ়ির 

কবিয়া ঢ়ক িশ্ন করঢ়ি পাঢ়রন, যবদ্ মািৃজ্ঞাঢ়নই সীিাযরণ যয়, িঢ়ি সীিাঢ়ক িাজধো করঢ়ি চাওয়ার যুবি 

কী? আর লকনই িা সীিার উপর এই পািবিক অিোচার? এ িড় জবি  িশ্ন। বকন্তু কবিগান লযঢ়যিু যার না 

মানার লখ া। িাই রািণ পঢ়ির কবিয়া ঢ়কও এর িবিযুবি চিবর কঢ়র রাখঢ়ি যয়। এিাঢ়িই রামায়ণ 

িসঙ্গ কবিগাঢ়ন একবি অনেরকম সংস্কৃবি চিবর কঢ়র, লযখাঢ়ন রাম নায়ক এিং রািণ খ নায়ক – এই 

িথাগি বমথ পুনবনধবমধি যয় কবিয়া ঢ়দ্র গায়কী ঢঢ়ঙর চমৎকাবরঢ়ে।  
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