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তিজয় সরকাররর তিরেদী গাি : কান্নার স্থাপিয 
ীযাভন পাদ্দায 

Abstract 
Sadness and Separation have always formed important aspects of human life through which 

man has expressed his inner feelings, be it spiritual or natural. The predominance of sadness 

and separation can well be perceived in literary works like Meghdut’, ‘Geet Gobindam’, 

‘Charjhapad’, ‘Sreekrishnakirtan’ Baisnab Kabya, Kabita, Mangal, Shakta, which are highly 

popular in Bengal. The incorporation of sadness and separation mark a significant element 

as regards wide acceptance of the compositions of ‘Bauls’ in Bengal. In the songs of Bijoy 

Sarkar also we find prevalence sadness and separation which have explicably contributed to 

their fascination and beauty. In fact, frustration of human heart, hopelessness, death, painful 

memory etc. have found substantial place in the compositions of Bijoy Sarkar; which added 

to his melodious voice have made his songs highly enthralling. The present paper tries to 

highlight the implication of sadness and separation in Bijay Sarkar’s songs. 
     

       ‘বফচ্ছেদ’ ভাচ্ছন বভরন ম্বচ্ছেয ভচ্ছধে াঅচ্ছবিক দূযত্ব। ুতযাাং বফচ্ছেদ ান্তত দুাআ না চ্ছর য় না। 

াংখ্োয বদক ২ বকাংফা ২+ পথচ্ছক চ্ছয একচ্ছক বযণত য়া। বফচ্ছলত একচ্ছকয বদচ্ছক তায াববমাত্রা। 

     াঅভাচ্ছদয াংস্কৃবতয মত াতীতস্তচ্ছয দৃবি পমচ্ছত াচ্ছয, পদখ্া মাচ্ছফ বফচ্ছেদ বকাংফা বফযচ্ছাআ বনচ্ছজচ্ছক 

জানান বদচ্ছয়চ্ছছ ভানুল। ুযাণ পাক াঅয াধোত্ম ফা প্রাকৃত জজফজীফন পাক; াঅবদভস্তয পথচ্ছক পরাকাংস্কৃবতয 

বফববন্ন াখ্া-প্রাখ্ায় দুাঃখ্-বফচ্ছেদ-বফয বভচ্ছ াঅচ্ছছ। ফাাংরা কাফে-াবতে ফা বচ্ছেয পফদীভূর বফযচ্ছয 

কুান পচ্ছত ফচ্ছ বনচ্ছজচ্ছক জানান বদচ্ছে। ‘পভঘদূত’, ‘গীতচ্ছগাবফন্দম্ ’ প্রবৃবত াবতক্রভ কচ্ছয ফাাংরায 

‘চমযাদ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীতযন’, কবথত জফষ্ণফ কাফে-কবফতা, ভঙ্গর, াক্ত, ফাাঈর াআতোবদ মা াঅচ্ছছ পদখ্া মায় 

চ্ছফযাআ পভদ বনভযাণ বফযচ্ছয দন বদচ্ছয়। 

     মুচ্ছগ মুচ্ছগ গাচ্ছন গাচ্ছন পজচ্ছগ থাকা বফচ্ছেদ ভুখ্েত বকছু বফলয় বনবযয। এাআ ানুাচ্ছয পদখ্া মায় কচ্ছয়কবি 

যকভ পপয : পমভন, াইশ্বয পথচ্ছক বফচ্ছেদ, জগৎ পথচ্ছক বফচ্ছেদ, ভানুচ্ছল ভানুচ্ছল বফচ্ছেদ, ভচ্ছনয ভানুচ্ছলয 

পথচ্ছক বফচ্ছেদ, চাবদা াঅকাঙ্খা কাভনায ধন পথচ্ছক বফচ্ছেদ, পপ্রভ-বাচ্ছরাফাায বফচ্ছেদ াআতোবদ। 

     পরাকগাচ্ছন বফয এক াূফয ভাধুময াঈায বদচ্ছয়চ্ছছ। ফীণায তন্ত্রীচ্ছত পমভন াঅঘাত না কযচ্ছর ুচ্ছযয 

স্ফূযণ য় না, পতভবন ভচ্ছনয তন্ত্রীচ্ছত াঅঘাত না চ্ছর তে ুযবি চ্ছে না। পাআ কাযচ্ছণ প্রাকৃবতক, াঅধোবত্মক, 

জজবফক বকাংফা পরৌবকক “ পম পকান পিচ্ছত্রাআ পাক না পকন বফয-পচতনা ছাড়া ম্পূণয য় না। পরাকগাচ্ছনয 

পশ্রবণগত প্রায় ভস্ত ধাযায় দুাঃচ্ছখ্য ভাধুমযাআ বফচ্ছল াঅন পচ্ছয়চ্ছছ। ফাচ্ছযাভাো, ঝুভুয, পদতচ্ছেয গান, বাদু, 

িুু, জাবয, গীবতকা, ব্রত, জফষ্ণফ দাফরী, বনভাাআ ন্নো, াক্ত দাফরী, জভলার, বায়াাআয়া, বাবিয়াবর, 

বফজয়গীবত “ প্রবৃবত পকান গাচ্ছন পনাআ? 
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 বফচ্ছেদ “ বফচ্ছেদ পথচ্ছক দুাঃখ্মন্ত্রণা কথা  ুচ্ছয ম্পৃক্ত য়। এিাাআ ফাঙাবর  ফাাংরায ভভযধ্ববন-স্বতস্ফূতয 

বফকা। 

     খ্াাঁবি বফচ্ছেদী গান একবি বফচ্ছল মযাচ্ছয়য গান। াচ্ছনচ্ছক ভুখ্েত বাবিয়াবর গাচ্ছনয যাজা বফজয় যকাচ্ছযয 

গান-াআ তায াঅশ্রয় ফচ্ছর ভানে কচ্ছযন। তাছাড়া, জভভনবাং গীবতকা, যয়াবন, যাখ্াবরয়া, ফাাআদোনী, ভয়নাভতী 

প্রবৃবত কতচ্ছশ্রবণয পরাকগাচ্ছন বফচ্ছেচ্ছদয পযাদন িচ্ছণ িচ্ছণ। াঅফায ফাচ্ছযাভাোয একিা মযায়চ্ছক বনচ্ছদয 

কচ্ছযচ্ছছন পকাঈ পকাঈ। তকয-ফাগী ফাদানুফাদ এাআ াঅচ্ছরাচনায় না বগচ্ছয় প্রথভ দচ্ছিচ্ছ বফজয় যকাচ্ছযয 

কচ্ছয়কবি বফচ্ছেদভূরক গাচ্ছনয প্রথভ ছত্র াঈচ্ছেখ্ কযা মাক – 

।।ক।।  যান কাাঁচ্ছদ পতাভায রাবগয়া, বকচ্ছায ফাাঁবযয়াচ্ছয যান কাচ্ছদ পতাভায রাবগয়া। (৩৯১ 

াংখ্েক / ৃাঃ-২৯৫) 

।।খ্।। যফাী পয ফড় ফেথা বদচ্ছয় পগচ্ছর াঅভায ভচ্ছন াঅভায রচ্ছয় মাচ্ছফ পতাভায পদচ্ছ পয  

এাআ কথা বছর পতাভায চ্ছন।। (১৯ াংখ্েক /ৃাঃ-১৫) 

।।গ।।  বপ্রয় পভায চচ্ছর পগচ্ছছ পয বািীয নদীয ভিয রচ্ছে  

 পাআ বনদচ্ছয়য বফদাচ্ছয়য ছবফ পয  

াঅচ্ছছ াবফকর পভায হৃদয় ভচ্ছে।। (৪৬ াংখ্েক / ৃাঃ-৩৪)  

।।ঘ।।  পাাঁবক বদচ্ছয় োভ ুখ্ াবখ্ াঈচ্ছড় বগয়াচ্ছছ। 

  কুঞ্জ ফচ্ছন ূনে বঞ্জয চ্ছড় যচ্ছয়চ্ছছ। (১৩৩ াংখ্েক/ ৃাঃ-৯৭) 

।।ঙ।।  াঅবভ পতাভায় পছচ্ছড় াঅয কত বদন যাআফ দুবনয়ায় 

  পতাভা বফনা ফৃথা জীফন মায়। (১২৭ াংখ্েক / ৃাঃ-৯৩) 

।।চ।।   নফীন বকচ্ছায পয, যাণ কাাঁচ্ছদ পতাভায রাবগয়া,  

  নফীন বকচ্ছায পয। (১২৪ াংখ্েক / ৃাঃ-৯০) 

।।ছ।।  াঅয কতকার ঘুযফ দয়ার, চ্ছথয কাঙার চ্ছয়। 

  াঅবভ পকান চ্ছথ মাাআ, পতাভায কাচ্ছছ পয 

  াঅভায় পকাঈ পতা পদয় না কচ্ছয়।। (৮৮ াংখ্েক / ৃাঃ-৮৮) 
 

--পফাঝা মায় এাআ গানগুচ্ছরা পমন জীফচ্ছনয জ্বারাভুখ্ পথচ্ছক গবড়চ্ছয় ড়া রাবা। একান্তবাচ্ছফাআ ভানচ্ছফয ক্লান্ত-

বয়ায করুণ বভনবত। এচ্ছক ফুঝফায জচ্ছনে াঅরাদা পকাচ্ছনা াে বনচ্ছত য় না। াংচ্ছফদনীর ভানুলভাচ্ছত্রাআ এয 

যাস্বাদন কযচ্ছত াচ্ছযন। ফহুমুচ্ছগয ায পথচ্ছক বফযী াঅত্মা পকাঁচ্ছদ চচ্ছরচ্ছছ বচযায়ত ুচ্ছয। 

 এক রচ্ছক বফচ্ছেদী ফা বফয গাচ্ছনয বকছু বফবিতা াঈচ্ছেখ্ কযা মায় – 

।।১।।  এ গান একান্তবাচ্ছফাআ পরৌবকক পপ্রচ্ছভয গান। জীফচ্ছনয তাজা যক্তযাচ্ছগ পুচ্ছি চ্ছে। 

।।২।।  এ ুচ্ছযয বনবদযি একিা নক া াঅচ্ছছ। 

।।৩।।  এ গান একক কচ্ছেয গান। পকাচ্ছনা পদায পনাআ। 

।।৪।।  াচ্ছনক ভয় তার ছাড়া গায়া য়। 

।।৫।।  ভস্ত বফযী াঅত্মায ান্তরযীন বফয ানুবচ্ছফয াঙ্গীবতক ফবাঃপ্রকা। 

।।৬।।  ভানফ-পপ্রবভক ফা দবয়ত বকাংফা কাবিত ুরুল ছাড়া াঅয পকাঈ এয নায়ক চ্ছত াচ্ছয না।  

।।৭।।  তেকথায ানুান এচ্ছকফাচ্ছযাআ পনাআ। ফড়চ্ছজাড় কবিৎ-কখ্চ্ছনা রূক প্রতীচ্ছকয াঅশ্রয় 

পনয়া চ্ছত াচ্ছয। 

।।৮।। দীঘযাবয়ত বফরবম্বত ফা প্ররবম্বত ুয ফেফাচ্ছযয পঝাাঁক পফব। 

।।৯।।  ুচ্ছয থাকচ্ছফ দুাঃখ্-বফয-কান্না-ার বাযাক্রান্ত াঅচ্ছফগ-াঅচ্ছফ াঅেন্নতা। 

।।১০।।  ফাকে ফা চযণ ফযদাাআ জ যর ানাবফর স্বতাঃস্ফূতয। 

।।১১।।  িণস্থায়ী বভরচ্ছনয ্ৃবতকণা বফযচ্ছ াঅয ঘনীবূত কচ্ছয পতারায প্রয়া থাচ্ছক।  

।।১২।।  একাকীত্ব এতিাাআ বাফাতুয কচ্ছয পম প্রচ্ছতেক ভানুচ্ছলয ভচ্ছধেকায াতরান্ত বফয-মন্ত্রণায দ্বায  

াঅবন খ্ুচ্ছর মায়। 

।।১৩।। বফযাআ এ গাচ্ছনয একভাত্র বদ্ধয। 
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।।১৪।।  ুযচ্ছক পিচ্ছন প্ররবম্বত পমভন কযা য়, পতভবন রৄরুয রাাআচ্ছন এফাং স্তফচ্ছকয চযণাবন্তচ্ছক ‘পয’ 

াঈিাযচ্ছণয এক বফচ্ছল যীবত পদখ্া মায়। 

।।১৫।।  এ গান পকাচ্ছনা ম্প্রদাচ্ছয়য বনজস্ব নয়, ধভয-ফণয বনবফযচ্ছচ্ছল কচ্ছরয। 

।।১৬।।  এ গান প্রাণতাচ্ছ এফাং ম্পূণয পরৌবকক ভানফ-ভানফীয পদাঈবরয়া দচ্ছনয বনমযা। 

।।১৭।।  এ গানগুবর াে কযচ্ছর পফাঝা মায় বফযাআ রৄধ ুনয় বফয-পশ্রি াঅাআবিয়ায কাফেবনভযাণ। এয 

াবতেভূরে াফোআ াভযচ্ছত্বয দাবফ কচ্ছয। 

     াঈচ্ছেখ্ে জফবচ্ছিয বনবযচ্ছখ্ ফরা পমচ্ছত াচ্ছয বফজয় যকাচ্ছযয বফচ্ছেদী গান পশ্রাতায ভচ্ছন জাবগচ্ছয় পতাচ্ছর 

াূফয এক ভাধুময। বফলন্নতায। দুাঃচ্ছখ্য। বফযচ্ছয। াযাচ্ছনায। নাাআ নাাআ াাকাচ্ছযয। দূয দূযচ্ছন্তয। 

  পকন য় এভন? 

  ভাচ্ছঝ ূনেতা াঅচ্ছছ ফচ্ছর। 

  ‘ভাঝ’ পকন? 

  -‘দুাআ’ াঅচ্ছছ ফচ্ছর। দুাআ এয ভাচ্ছঝ বফচ্ছেদ-ূনেতা াঅচ্ছছ ফচ্ছর। 

  াঅয দুাআ াঅচ্ছছ ফচ্ছরাআ পপ্রভ। 

- পপ্রভ এক স্বচ্ছেয ভায়াভৃগ। তায বেকানা দযদী ভানুচ্ছলয ভন। পখ্াচ্ছন বভরন তে “ বফচ্ছেদ তে। 

বফজচ্ছয়য গান ঐ বভরচ্ছনয াঈত্তয পভঘ “ বফচ্ছেচ্ছদয ফযস্ব। বফচ্ছেদ াঅফায়াচ্ছতাআ তায জন্ম এফাং 

একান্তবাচ্ছফাআ পরৌবকক পপ্রচ্ছভয াঅধাচ্ছয ৃি। 

     ঐ গানগুবরয ভচ্ছধে না ায়ায তীব্র পফদনা স্তচ্ছয স্তচ্ছয ছড়াচ্ছনা। বনাঃঙ্গতা পুাঁবচ্ছয় পুাঁবচ্ছয় চ্ছে। প গান 

রৄধু াাকাচ্ছযয ুয-ফযস্ব নয়, াঅফায রৄধু কথা ফযস্ব নয়। মবদ গুনগুন ুয রৄচ্ছন তা ফুঝচ্ছত াযা মায় প 

“ বফজয়গীবত বকনা এফাং কথা রৄচ্ছন ফুঝচ্ছত াযা মায়। পফাঝা মায় ফচ্ছরাআ বদ্ধান্ত কযা মায় বফজচ্ছয়য গাচ্ছনয 

একবি বনজস্ব স্টাাআর ফা ঘযানা াঅচ্ছছ। ুতযাাং কথা এফাং ুয এচ্ছকফাচ্ছযাআ বনজস্ব বনজ বনজ। এফাং ত্তায 

স্বরূচ্ছ প স্বতন্ত্র। বক ফাণী বক ুয ভাধুচ্ছময।  

     ‘ঘযানা’ কথাবিয বকছু াথয ফন কচ্ছয। পমভন ফাং ফা ফাংজাত। ঘয পথচ্ছক ঘযানা। াংস্কৃত গৃ 

(গ্র+া+ক) পথচ্ছক ঘয। গৃ র ধাযণ, বস্থবত, াঈৎ, াবববনচ্ছফ, গ্রণ, াঅকলযণ, পফাধ, জ্ঞান, াঅবক্ত 

াআতোবদ াথযচ্ছফাধক। ঘযানা র “ যীবত ফা জরী। 

     স্রিা, ৃবি, বযচ্ছফন এফাং গ্রীতা (চ্ছশ্রাতা) “ এাআ চতুযচ্ছঙ্গয াংচ্ছেচ্ছল জতযী ঘযানা। বফজয় যকাচ্ছযয 

ঘযানা বনষ্ঠুয মন্ত্রণায। এ বফচ্ছেদ পকফর এক চ্ছিয নয়। াঈবয়চ্ছিয। বফচ্ছেদবযক্ত মন্ত্রণায ানুযণন 

াংচ্ছগাচ্ছন ভচ্ছনয ভচ্ছধে দাফদন ৃবি কচ্ছয। ফাাআচ্ছযয ধাযাফলযচ্ছণ প ান্ত ফায নয়। িুধায াঅগুন পমভন 

ফনয-পশ্রবণ-বরঙ্গ-পবদ ভাচ্ছন না, পতভবন মন্ত্রণা এয বযণাভ। এাআ বফচ্ছেচ্ছদয মন্ত্রণা াবখ্য িাচ্ছকয ভচ্ছধে খ্ুাঁচ্ছজ 

ায়। খ্ুাঁচ্ছজ ায় পাকাতুয গে কথা – 

 ‚ ফাঈ যচ্ছল পকাি, 

 বফভনা ফচ্ছনয াবখ্চ্ছয পকন তুাআ িাবক াভন কচ্ছয। 

 তুাআ বক াযাচ্ছয় পিচ্ছক বপবয াযাজীফন বচ্ছয। 

  ফাঈ যচ্ছল পকাি......।  

 গ্রীষ্মকাচ্ছর যচ্ছল ববজাচ্ছয় পকান প কুচ্ছরয ফাঈ 

 কাচ্ছরয িাচ্ছক চচ্ছর পগর প বপযাচ্ছত নাবযর পকাঈ 

 তায ববজাচ্ছনা যচ্ছল যচ্ছয়চ্ছছ বড়চ্ছয় াঅয প াঁবক পনাি।‛  (বফজয়গীবত “ ২৬৬, ৃাঃ ১৯৭) 

- াঈন্মাবদনী পপ্রবভকা ফধূ পমন বনচ্ছজযাআ ছবফ কেনা কচ্ছযচ্ছছ এ গাচ্ছনয ববতয বদচ্ছয়। পমন একবদন প 

কাচ্ছরয িাচ্ছক াবযচ্ছয় পগচ্ছর পকান াবখ্ াভবন বাচ্ছফ ফচ্ছন-ফচ্ছন পিচ্ছক বপযচ্ছফ “  ফাঈ যচ্ছল পকাি। এ 

বেফধূয পফদনায কথা, পাআ ফধূচ্ছক াযাফায ূনেতা, গৃচ্ছস্থয াঅভ-জাভ-কাাঁোর াতায াঅড়াচ্ছর পচ্ছ পখ্চ্ছর 

পফড়াচ্ছনা াখ্ীবিয ভচ্ছতা াত গবীযবাচ্ছফ াঅয পক ফঝুচ্ছফ? ফাঙরায াবখ্য াচ্ছথ বেফধূয এভন ভযবভ 

ম্পকয, এভন বনবফড় াংচ্ছমাগ, াাধাযণ বচত্রকে বফজচ্ছয়য গাচ্ছন পুচ্ছি াঈচ্ছেচ্ছছ। 
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বনচ্ছজয ফুচ্ছকয ভচ্ছধে পম পফদনা গুভচ্ছয ভচ্ছয বফশ্বভয় তাযাআ ছবফ প্রতেি কযচ্ছত প্রতীিা ফোকুর হৃদয় একবদন 

বেক বাচ্ছফাআ াঈরবি কযচ্ছত াচ্ছয “ এাআ বফচ্ছেদাআ র বচযন্তন তে। বভরন রৄধু স্বেভাত্র। প পগচ্ছয় চ্ছে – 

 ‚াঅভায ভচ্ছন পভচ্ছনচ্ছছ, াঅভায জাচ্ছন পজচ্ছনচ্ছছ 

 তুবভ াঅচ্ছফ না – 

 নয়ন ছাচ্ছড় না তফু থ চায়া।‛ (ঐ-২৬, ৃাঃ ২০) 

- পচাখ্  ভচ্ছনয বচযন্তন দ্বেচ্ছক ভযবভ কবফ বক াাধাযণ জনুচ্ছনে তুচ্ছর এচ্ছনচ্ছছন। তুচ্ছর এচ্ছনচ্ছছন 

াঅায ছরনা, মা বনচ্ছয় ভানুল ফাাঁচ্ছচ। প্রতীিায় দীণয এক ভয় পপ্রভাস্পদচ্ছকয াঅাবভয কােগড়ায় পতাচ্ছর। 

তাচ্ছক বাচ্ছরাচ্ছফচ্ছ বনচ্ছজয পম করুণ বযণবত ঘচ্ছিচ্ছছ তায জনে যফাী ফেুচ্ছকাআ দায়ী কচ্ছয প – 

 ‚ফড় ফেথা বদচ্ছয় পগবর পয যাচ্ছন 

 য কাাঁদাচ্ছনা যফাবয়া, 

 াঅবভ বক বছরাভ াঅয বক চ্ছয়বছ,  

 ফেু পতাচ্ছয বাচ্ছরাফাবয়া।‛ (ঐ-৬৪, ৃাঃ ৭৩) 
 

- পল জীফচ্ছনয ভস্ত াঅচ্ছি াঈজাড় কচ্ছয, াঅকাচ্ছ-ফাতা ভবথত ুচ্ছয বনচ্ছজচ্ছক একান্ত বাচ্ছফ 

াঈচ্ছন্মাবদত কচ্ছয বনচ্ছজয পল াআোিাচ্ছকাআ পমন ফেক্ত কচ্ছয প – 

  ‚যফাী াআয়া পয যফ াঅয কতকার চ্ছযয জ্বারা াআয়া পয 

  াঅভায াাঁজুয বাঙা ফুক জুড়াফ পতাভায যবয়া পয‛। (ঐ-১১, ৃাঃ ৯) 
 

- ‘াাঁজয বাঙা ফুক জুড়াফ’ কথাবিয ভচ্ছধে পম াঅচ্ছফগ, পম ফাক যীবত রিে কযা মায় তা একান্তাআ 

ফাাংরায। জফষ্ণফ দাফবরয কবফযা এফাং ানে মাাঁযা পপ্রচ্ছভয দ যচনা কচ্ছযচ্ছছন তাচ্ছদয কেনায াবধকাাং 

ঘিনাবুবভ ফৃন্দাফন ফা পকান াবত প্রাকৃতধাচ্ছভ। বকন্তু বফজচ্ছয়য নায়ক-নাবয়কা ুিবাচ্ছফাআ ফাাংরায ভাবিচ্ছত 

বনচ্ছজচ্ছদয াঈচ্ছন্মাবচত কযচ্ছছ। এখ্াচ্ছন নদী, গাছারা, ফনরতা, াবখ্ ফাআ ফাাংরায বাবি ােচ্ছরয। পাআ জর-

ভাবি পথচ্ছক তাচ্ছদয বফবেন্ন কযায পকান াঈায় পনাআ।  
      

     কবফ বফজয় যকায াবথযফ পপ্রচ্ছভয ‘বচয্যণীয় পপ্রভকথা’ তাাঁয গাচ্ছনয ভচ্ছধে বদচ্ছয় ্যণ  নফভূরোয়ন 

কচ্ছয পাআ পপ্রভ কাববনচ্ছক াধাযণ ভানুচ্ছলয হৃদচ্ছয়য কাছাকাবছ পৌাঁচ্ছছ বদচ্ছয়চ্ছছন। নয-নাযীয পপ্রভবফয, 

প্রকৃবতয পাবা, প্রকৃবতয পপ্রচ্ছভ াঈৎাবযত ভানফভন, পপ্রচ্ছভয প্রবতকৃবত স্থান কযা াআতোবদ বছর তাাঁয গাচ্ছনয 

পভৌবরক কাোচ্ছভা। বফচ্ছেদভূরক গাচ্ছন গ্রাভে বযচ্ছফচ্ছয পম জাত বাফবি কবফ বযস্ফূি কচ্ছযচ্ছছন তা পমন 

জীফন্ত চ্ছয় ভানুচ্ছলয ান্তচ্ছয করুণ পফদনায ুচ্ছয পফচ্ছজ াঈচ্ছেবছর। ‚াঅচ্ছর ভানুল বচযবফযী। বফয ভানুচ্ছলয 

স্ববাফ ধভয। াঅয প কাযচ্ছণ ভানুল, পপ্রবভক ভানুল বফয ফেথায় ুড়চ্ছত ুড়চ্ছত খ্াাঁবি পানাচ্ছত বযণত য়‛। 

পম বফয বফচ্ছেদ গান যচনা কচ্ছয কবফ বফজয় যকায গীবতকায বাচ্ছফ াবধক বযবচবত রাব কচ্ছযচ্ছছন তায 

কচ্ছয়কবি াংবক্ত বনচ্ছে াঈদৃ্বত র --- 

‚াঅভায পালা াবখ্ াঈচ্ছড় মাচ্ছফ জবন 

একবদন বাবফ নাাআ ভচ্ছন 

প বক াঅভায় বুরচ্ছফ কখ্চ্ছনা।। 

পখ্রত াবখ্ পানাবর খ্াাঁচায় 

ফরত কচ্ছতা বক াঅভায় ফচ্ছ রূাবর াঅড়ায় 

স্ফবিচ্ছকয ফাবি বচ্ছয কচ্ছতা খ্াফায বদতাভ থচ্ছয থচ্ছয 

বনেুয াবখ্ খ্াাআ পতা াঅনভচ্ছন।। 

জাংরা াবখ্ কযর ফযনা এখ্ন রৄধ ুাাআ হুতাভ 

পকাথায় কযফ তায তারা 

ফচ্ছনয াবখ্ ফচ্ছন পগর াঅভায ফুচ্ছক বদচ্ছয় বফলভ পর 

তচ্ছফ াঅয বক বপচ্ছয াফ জীফচ্ছন।। 

াঅচ্ছগ মবদ জানতাভ াবখ্য ভন  প কবযচ্ছফ এভন 
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তাচ্ছয বদচ্ছতভ না এ ভন 

পক এভন দযবদ াঅচ্ছছ ফচ্ছর বদচ্ছফ াঅভায কাচ্ছছ 

াবখ্ াঅভায পগচ্ছছ পকান ফচ্ছন।।‛ (ঐ-৬, ৃাঃ ৪) 

- াঈচ্ছেবখ্ত গাচ্ছনয কথাচ্ছত বপ্রয়াচ্ছক পালা াবখ্য াঈভায় তুরনা কযা চ্ছয়চ্ছছ। পপ্রবভক ভন পপ্রবভকায 

বফচ্ছয়াগ পমবাচ্ছফ াবস্থয বচচ্ছত্তয বাফনায় ছিপি কযা তা এ গাচ্ছন বফধৃত কযা চ্ছয়চ্ছছ। এাআ গাচ্ছনয বযূযক 

াঅয বকছু গান বতবন যচনা কচ্ছযচ্ছছন। ফছয ঘুচ্ছয এচ্ছর াঅভযা রৄনচ্ছত াাআ – 

‚ বনেুয শ্রাফণচ্ছয,  তুাআ াঅফায পকন 

এবরচ্ছয এাআ পদচ্ছ। 

পতায এক প্লাফচ্ছন চ্ছড় াঅবভ পয 

াঅবভ, াঅজ পফড়াাআ পবচ্ছ ......।।‛ (ঐ-১৩, ৃাঃ ১০) 

াঅচ্ছযকবি শ্রাফচ্ছণয ঝযঝয ফাদর ধাযায় কবফ পগচ্ছয় চ্ছেন – 

শ্রাফচ্ছণয ফাদর ধাচ্ছয পয, ফযলায ফাবযধাচ্ছয 

কাচ্ছয াঅজ চাচ্ছ পয াঅভায ভচ্ছন। 

............................................. 

চাতর দীবঘয চাবযাচ্ছ চাতচ্ছকয চাতুবয, 

জঙ্গর ভাচ্ছঝ ফযলা ভঙ্গর গাবচ্ছছ দাদুবয, 

 পাআ শ্রাফচ্ছণয ভাধুবয; 

াঅবভ একা একা ঘুচ্ছয ভবয 

দূচ্ছযয এক ুচ্ছযয িাচ্ছন।।‛ (ঐ-১৭০, ৃাঃ ১২৫) 
 

     রৄধু শ্রাফণ নয় ফাাংরায বযা ফলযাকারিাাআ কাাঁদায় কবফচ্ছক। বযা বাদচ্ছযয ফৃবিচ্ছবজা বজর গাছ াঅয জচ্ছরয 

াঈয প াঈ পখ্চ্ছর মায়া ফুজ ধাচ্ছনয পৌন্দময পমভন তাাঁয ভন বযায় পতভবন পাআ ুন্দয ফলযণ ভুখ্য বদচ্ছনয 

একাকীত তাাঁচ্ছক পফদনাক্রান্ত কচ্ছয পতাচ্ছর : 

বাদয বযা বফচ্ছরয ভাচ্ছঝ ছাড়া ববচ্ছিয য 

বজর গাছ বববজচ্ছছ জচ্ছর ফৃবি ঝযঝয; 

ানী পনৌকায় খ্ািাচ্ছয় ার, কত ভানুল গাচ্ছ বাবিয়ার পগা ...... 

বজর পুচ্ছরয গচ্ছে ভাতার াঈদাী াঈতর ায়া।। 

ফাদর ফাাঈর পভচ্ছতচ্ছছ তায প্রাচ্ছণয গান পগচ্ছয় 

ধাচ্ছনয পখ্চ্ছত নাবচচ্ছছ এক দুদারী পভচ্ছয়, 

ফুজ বযা পমৌফন াচ্ছঙ্গ, কচ্ছফ বভবরচ্ছফ পানারী যচ্ছঙ্গ, 

াঅভায জীফন বভরন বচ্ছঙ্গ, বফয ফেথায ছায়া।।‛ (ঐ-২৬, ৃাঃ ২০) 

     াগর বফজয় প্রকৃত চ্ছি বফযচ্ছয কবফ, ফোথা  পফদনায কবফ। াঅচ্ছর ফেথাচ্ছতাআ ুখ্ ান বতবন। তাাঁয 

প্রবতবি গাচ্ছনাআ পমন ানুবূত য় ‘ুচ্ছখ্য ভচ্ছতা ফেথা’। তাাআ ‘ুখ্ ফন্ত চু্ছখ্য কাচ্ছর’।  বতবন পফদনায গান 

পাণান। 

ানে একবি গাচ্ছন বতবন বরখ্চ্ছরন – 

বকবর পকচ্ছি পগবর াবখ্ এবর না খ্াাঁচায়। 

ফাবি বচ্ছয খ্াফায বদফচ্ছয াবখ্, বপচ্ছয াঅয় বপচ্ছয াঅয়চ্ছয।। 

পতাচ্ছয ুচ্ছল এাআ র রাব াঅভায পকাঁচ্ছদ বদন পুযায়।। 

ভন পাড়াচ্ছনা াঅগুন পজ্বচ্ছর, াবখ্ াবরচ্ছয়চ্ছছ খ্াাঁচা পপচ্ছর, 

পাআ খ্াবর খ্াাঁচায বদচ্ছক চাাআচ্ছর, াঅভায যাণ াঈচ্ছড় মায়।।‛ (ঐ-৬৩, ৃাঃ ৪৭) 
 

     এাআ যকভ তাাঁয াবধকাাং গাচ্ছনয ভচ্ছধে পুচ্ছি াঈচ্ছেচ্ছছ দুাঃখ্ পফদনায াাকায। তাাআ াইশ্বচ্ছযয কাচ্ছছ পকান 

াববচ্ছমাগ নয় াববভানাআ ফড় চ্ছয় পদখ্া বদচ্ছয়চ্ছছ। তাাঁয গাচ্ছন পযাভান্টকতা এফাং প্রকৃবত পপ্রভ বভচ্ছর বভচ্ছ 
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ানেতয এক বুফন জতবয কচ্ছযচ্ছছ। ূক্ষ্ম দৃবিচ্ছত বচন্তা কযচ্ছর পফাঝা মায় পাক এফাং দুাঃখ্ জগচ্ছতয একবি ফড় 

ম্পদ এয ভচ্ছধে বদচ্ছয়াআ ভানুলচ্ছক চরচ্ছত য়। 

     তাাআ তাাঁয যবচত গান রৄধ ুভানুচ্ছলয জনে নয়। ুরুল এফাং প্রকৃবত বভচ্ছরাআ এাআ জগৎ াংায। কখ্ন প্রকৃবত 

বফভুখ্ চ্ছরাআ ুরুচ্ছলয জীফচ্ছন পনচ্ছভ াঅচ্ছ পঘায প্লাফন। এাআ ভায়াভয় জগচ্ছত ফা কচ্ছয বতবন বদফেধাভফাী 

পজোবতভযয়ী ুরুচ্ছলয োন পচ্ছয়বছচ্ছরন। বতবন ফচ্ছরবছচ্ছরন “ ‘কাচ্ছজয পচ্ছল াাঁচ্ছজয পফরা ভচ্ছনয াচ্ছথ কবয 

পখ্রা।’ এাআখ্াচ্ছন কবফ কচ্ছরয পথচ্ছক ম্পণূয াঅরাদা। 

বতবন াঅচ্ছযকবি বফচ্ছেদভূরক গাচ্ছন ফচ্ছরচ্ছছন,-- 

‚তুবভ জাচ্ছনা না তুবভ জাচ্ছনা না পয বপ্রয়, 

তুবভ পভায জীফচ্ছনয াধনা, 

পতাভায় প্রথভ পম বদন পজচ্ছনবছ ভচ্ছন াঅন পভচ্ছনবছ, 

তুবভ ফেু াঅভায ভন ভাচ্ছনা না।। 

পবদন পারৃন পদার ূবণযভায়, ভৃদুর বভোর ফায় 

পুর ফচ্ছন ুরচ্ছকয াঅরনা – 

পাআ ভধুয ভাধফী যাচ্ছত, ফধুয়া পতাভাবয াচ্ছথ, 

াঅবভ কচ্ছযবছচ্ছরভ প মাবভনী মানা।। 

তুবভ চচ্ছর পগচ্ছর াঅভায় পপচ্ছর, কী াঅগুন এাআ ফুচ্ছক পজ্বচ্ছর, 

একবদন পদবখ্চ্ছত তুবভ এচ্ছর না। 

পতাভায় পচ্ছর পভায দুাঃচ্ছখ্য কুবিচ্ছয, পদখ্াাআতাভ ফি বচচ্ছয, 

ফুচ্ছকয জ্বারা ভুচ্ছখ্ ফরা চচ্ছর না।। 

কাষ্ঠচ্ছমাচ্ছগ দাফানর, জ্বাবরচ্ছয় পাড়ায় ফন জঙ্গর 

ভন পাড়াচ্ছনা াঅগুন ফেু তাা না; 

কত বফযীয ান্তযতচ্ছর বফনা কাচ্ছষ্ঠ াঅগুন জ্বচ্ছর 

জ্বচ্ছর পগচ্ছরএবক মাতনা।‛ (ঐ-১৭, ৃাঃ ১৩) 
 

     াঈক্ত গাচ্ছন কবফ বফজয় যকায প্রাচ্ছণয স্বতাঃস্ফূতয াঅচ্ছফচ্ছগ বপ্রয়ায জনে বফয মন্ত্রণায প্রবতেবফ প্রকা 

কচ্ছযচ্ছছন, তাাঁয ভচ্ছনয এাআ াবস্থযতা গাচ্ছনয প্রবতবি চযচ্ছণ পুচ্ছি াঈচ্ছেচ্ছছ। ভানবপ্রয়ায ্ৃবত জাগযচ্ছণ বতবন 

পফদনায় ভভযাত চ্ছয় াঈচ্ছেচ্ছছন। এ পমন জফষ্ণফ দাফরীয যাবধকায ভত। কৃষ্ণ ভথুযায় চচ্ছর মায়ায পচ্ছর 

ফৃন্দাফন চ্ছয় চ্ছড় ূনে। কৃষ্ণ বফযচ্ছ শ্রীযাধা স্বয়াং এফাং তাাঁয চ্ছঙ্গ ফৃন্দাফনফাীয জীফন চ্ছয় াঈচ্ছে ূনেভয়। 

এাআ মযাচ্ছয়য য করুণ এফাং তা বচযবফচ্ছেদ জবনত বফযচ্ছয ান্তযগত। এাআ বফযচ্ছয দুাঃখ্ ফা পফদনা ান্তীন 

তাাআ বফজচ্ছয়য এাআ গানবিচ্ছত পারৃচ্ছনয পদার ূবণযভায বভবি ফাতাচ্ছ বকাংফা ভধুয ভাধফী যাচ্ছত বপ্রয়ায ঙ্গ 

তাচ্ছক কতিুকু াঅনন্দ ববযচ্ছয় তুচ্ছরবছর তায ফণযনা এ গানবিচ্ছক াশ্বত পপ্রচ্ছভয বফযচ্ছফাচ্ছধয ত্তায় াঈজ্জীবফত 

কচ্ছযচ্ছছ। াঅফায বফচ্ছেদভূরক বাফদযন াচ্ছনকাাংচ্ছ ভযবভফাচ্ছদয পভৌবরকচ্ছত্বয বফচ্ছেলচ্ছণ  জীফনচ্ছদফতা 

াইশ্বযচ্ছক াঈচ্ছদ্দে কচ্ছয যবচত ফচ্ছর ধাযণা কযা মায়। তাাআ কবফভানচ্ছয পপ্রভত্তা যভ ত্তায় ধাবফত য়ায 

প্রঙ্গবি বফজয় যকায াতেন্ত বনষ্ঠায চ্ছঙ্গ তাাঁয ৃি গাচ্ছন াঅচ্ছযা কচ্ছযচ্ছছন। 

     এখ্াচ্ছন বতবন াঅফান কচ্ছযচ্ছছন পাআ ‘জীফনচ্ছদফতা’ তথা াইশ্বযচ্ছক। এখ্াচ্ছনাআ ‘বফজয় যকাচ্ছযয 

ভাবনফীয়চ্ছফাচ্ছধয ভধে বদচ্ছয় াইশ্বযচ্ছফাচ্ছধয াননে প্রকা। গাচ্ছনয যফতযী স্তফচ্ছক ফরচ্ছত পচচ্ছয়চ্ছছন পম প্রাণ 

বপ্রয়চ্ছক পচ্ছর বতবন তাাঁয দুাঃচ্ছখ্য জ্বারা ফুক বচচ্ছয পদখ্াচ্ছফন। কাযণ এ দুাঃখ্ ভুচ্ছখ্য বালায় ফেক্ত কযা মায় না। 

াঅফায কাচ্ছে রাগাচ্ছনা জ্বরন্ত াঅগুন পম রূচ্ছ ভগ্র ফনজঙ্গর ুবড়চ্ছয় পদয় বকাংফা পম দাফানর জ্বচ্ছর বনবাচ্ছফা 

মায় না, পতভবন বপ্রয়য পফদনায় কবফভচ্ছন প রূ দাফানর জ্বচ্ছর াঈচ্ছেচ্ছছ। মা দভন কযা মায় না। এ মাতনায় 

কবফ জজযবযত চ্ছয় াঈচ্ছেচ্ছছন। এবাচ্ছফ জফষ্ণফ দাফরীয াননে বফচ্ছেদভূরক বাফচ্ছৌন্দচ্ছমযেয প্রবাফ তাাঁয 

গাচ্ছনয াচ্ছনকাাংচ্ছ ফেফহৃত চ্ছয়চ্ছছ। 
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৫। োকুয কবরকৃষ্ণ  বফশ্বা পগাার, ম্পাবদত, ফাাংরায কবফগান  পরাককবফ বফজয় যকায চতুথয 

দুবনয়া, করকাতা, ৃাঃ ৯৯। 

৬। জীভুদ্দীন, জীফনকথা, ৃাঃ ১২৬। 

৭। বফজয়গীবত, ৫ভ াংস্কযণ, ২০০৬। 

৮। পচৌধুযী াঅফুর াঅান, রারন াাঁাআ, গাঙবচর, ৭৮ াংখ্েক, ৃাঃ ২০৪। 

৯। বাং ি. দীচ্ছন চন্দ্র, ূফযফচ্ছঙ্গয কবফগান াংগ্র  মযাচ্ছরাচনা, ৃাঃ ৯২। 

১০। পাদ্দায াযবফন্দ, ভানফধভয  ফাাংরাকাচ্ছফে ভধেমুগ, বদ্বতীয় াংস্কযণ করকাতা, ১৯৫৮, ৃাঃ ২৫৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

কাযী বিক-গণদীায়ন রারফাাদুয ্ৃবত বফদোীে, পাাঃ গণদীায়ন, াযা, াঈত্তয ২৪ যগণা। 

গচ্ছফলক-যফীন্দ্র বাযতী বফশ্ববফদোরয়। 


