ু যভা নদীয গাাংচির
াচযন্দভ নাথ
গত ১৪ াআ চিসম্বয চির হভাঙ্গ চফশ্বাসয জন্মচদন ৷ তাাঁয প্রচত শ্রদ্ধা জাচনসে যিনাচি হাস্ট
কযচি ৷
চফগসেয জারারী কাআতয
ু নাভগসেয কুযা
ু যভা নদীয গাাংচির াঅচভ
ূ সনে চদরাভ উড়া ৷
ূ সনে চদরাভ উড়া হয বাাআ, মাাআসত িাসন্দয িয
িানা বাাআঙ্গা ড়রাভ াঅচভ কাআরকাত্তায উয ৷
হতাভযা াঅভাে চিনিচন ৷
গাসনয রাাআনগুসরা হভাঙ্গ চফশ্বাসয ৷ চসরসিয এাআ প্রখ্োত গণ-াংগীত চল্পীসক হিনা াঅভায
ফাফায াত ধসয ৷ াঅভায দে-প্রোত ফাফায জন্ম তখ্নকায ূ ফব-ফসঙ্গয চসরি হজরায চফগে ভকুভাে ৷
ফাফা চিসরন াফযপ্রাপ্ত চফজ্ঞান চক্ষক ৷ কসরজ জীফসন প্রথভ বচতব সেচিসরন করকাতায হপ্রচসিন্সী
কসরসজ ৷ চকন্তু চফজ্ঞান াখ্াে ু সমাগ না হসে িসর মান ফঙ্গফাী কসরসজ ৷ হখ্ান হথসকাআ স্নাতক ৷
ফাফা হলচদসক কাসন কভ হানসতন ৷ ফাধবকেজচনত কাযসণ ৷ চতচন একচি গাসনয কচর প্রাোআ গুনগুন
কযসতন-‘ভুযগী কোযকোযাে কোযকোযাে াঅন্ডা াসড় না….৷’
এ`চি চির তাাঁয াঅনসন্দয াচবফেচি ৷ গানচি গণনািে াংসেয ৷ ফাফা িাত্রজীফসন দীেবচদন
করকাতাে কাচিসেসিন ৷ েসতা গণনািে াংসেয াংস্পসব এসসিন ৷ বাফতাভ এাআ বাসফাআ গানচি

চসখ্সিন ৷ একচদন েিনািসে গণনািে াংসেয কহেকচি ফাআ াসত এহচির ৷ হদখ্রাভ গানচিয
যিনাকার ফাফায কসরজ জীফসনয াসনক াঅসগ ৷ ফাফায কাসি কথাচি াড়রাভ ৷ তাাঁয িাত্রজীফন ম্বসে
ফরসত ানু সযাধ কযরাভ ৷ ফাফায কথােফাফা চফগে াাআ স্কুসরয িাত্র চিসরন ৷ স্কুসরয াসথাআ চির প্রখ্োত গণ-াংগীত চল্পী হভাঙ্গ
চফশ্বাসয ফাচড় ৷ চতচন ফাফায হিসে ফেস ফড় চিসরন ৷ একাআ স্কুসরয িাত্র ৷ তাাঁয এক বাাআ ড়সতন
ফাফায াসথ ৷ তাাঁয নাভ ফাফায ভসন হনাআ ৷ তসফ াঠী োভু র চকচিোয নাভ ভসন কযসত াযসতন ৷
চতচন চিসরন ফাফায ভতাআ তুসখ্াড় িাত্র ৷ ফাাংরাসদসয প্রািন াথবভন্ত্রী ৷ ২০০৫ াসরয জানু োচয ভাস
চতচন খ্ুন ন ৷ চফগসেয বফদেয ফাজা প্রাথচভক চফদোরসেয ভাসঠ তাাঁয জনবাে দুষ্কৃচতযা হেসনি াভরা
কসয ৷ ফাফায কথাে, স্কুসর হমসত াঅসত হভাঙ্গ চফশ্বা ও তাাঁয াথীসদয াসথ হদখ্া ত ৷ হভাঙ্গ
চফশ্বা তখ্ন স্বসদী াঅসন্দারসনয াসথ মুি ৷ তাাঁয গরাসতাআ ‘ভুযগী কোযকোযাে কোযকোযাে াঅন্ডা াসড়
না….৷’গানচি শুসনসিন ৷ হাআ হথসকাআ ফাফায ভসন গানচি হগাঁসথ চগসেচির ৷
ফাফায াসথ এাআ কসথাকথসনয য হভাঙ্গ চফশ্বা ম্বসে জানায াঅে জাসগ ৷ ২০১২ াসর
াযা হদস তাাঁয জন্ম-তফাচলবকী াচরত সেচির ৷ তাাঁসক চনসে প্রিুয হরখ্াসরচখ্ সেচির ৷ তাাঁয যিনা
াংে াঅভায ড়ায হৌবাগে সেচির ৷ হাআ ু ফাসদ চসরসিয হরাক-াংগীসতয এক চফার দুচনো াঅজ
াঅভায কাসি উন্মু ি ে ৷ াঅভায াঅসক্ষ, াঅচভ াংগীসতয স্বযচরচ, ূ ণবস্বয, াধবস্বয, হকাভরস্বয,
াঅসযাণ, াফসযাণ প্রবৃচত চযবালা ফুচি না ৷ চকন্তু এাআ ু সযয ভন্থন কযসত চগসে ফুিসত াু চফধা ে
না, মাচন্ত্রক চযসফস এস হকন চল্পী হগসে উসঠনাওসযয াচন নাাআসয হথাে,
নাাআসয তাজা ভাি
চফসরয ফুসক িারা হভরা,
নাাআসয চজর গাি
ফেু নাাআসয তাজা ভাি ৷
তফু

চনদাযা নগসযয সথ
যাাআসত দুুসয
ভযভীো বাচিোচর
াঅভায গরাে িয

হতাভযা াঅভাে চিনিচন ৷

হরাক াংগীসত চনচযসখ্ াচফবি ফাাংরাসক চতনচি াঞ্চসর বাগ কযা মাে : বাচিোচর প্রধান ূ ফবফঙ্গ,
বাওোাআো প্রধান উত্তযফঙ্গ, ফাউর প্রধান ভধে ও চিভফঙ্গ ৷ বাচিোচর প্রধান ূ ফবফঙ্গসক াঅফায ূ ক্ষ্ম ূ যচফিাসয হজরাগত ানু চফবাগ কযা ে ৷ হমভন- ভেভনচাংসয ঢঙ, চত্রুযায ঢঙ, শ্রীসেয ঢঙ াআতোচদ ৷
বাচিোচর নদী-হনৌকা-ভাচি হকচিক গান ৷ াচযগানও তদ্রূ ৷ বাচিোচর একক গান ৷ াচযগান হকাযা ৷
াচযগান ভাচি-ভাল্লাসযয শ্রসভয গান ৷ উসেে কাসজ উৎা ও হপ্রযণা াওো ৷ বাচিোচর শ্রভীন াফয
ভসেয গান ৷ বাচিোর ভাচিয াফসযয ার ভুূসতবয গান ফহর ু য ও রে চফরচম্বত ৷ এাআ গাসনয ু য
িানা িড়া গরাে শুরু ে এফাং াসনকক্ষণ সড় সভ এস হল ে ৷ ান্ত নদীয হরাসতয াসথ হকাথাে
হমন এয চভর ধযা সড় ৷
হভাঙ্গ চফশ্বাসয কথাে, ‘শ্রীসেয বাচিোচরয একচি াাংগীচতক চফসলত্ব াঅসি ৷ বাচিোচরসত
যাধা-কৃসেয হপ্রভ-প্রঙ্গ এসসি াসনক সয ৷ তায াঅচদভ রূচি চির ফাস্তফ জীফসনয ফেথা ও কথা,
নদী ও হনৌকা, প্রকৃচত ও হপ্রভ ৷ সয এর দাবচনকতা ৷ নদী র জীফন-নদী ৷ হনৌকা র হদ-তযী ৷
হতভচন ু সযয হক্ষসত্রও েভচফফতবন াঅস ৷
গান চনসে তাাঁয গসফলণায ধন চল্পী উজাড় কসয চদসে হগসিন ৷ াসনক গান াংে কসযসিন ৷
চবন্ন চবন্ন ু সযয ও যাসগয ৷ তাাঁয াংে কযা একচি বাচিোচর গাসনয উসল্লখ্ কযচি –
কাসরা হভসে াজ কাআমবাসি,
যান হতা ভাসন না;
াফধাসন িারাাআও তযী
নাও হমন িুসফ না ৷৷
শ্রীসেয হরাক-াংগীসত দু`চি বাফধাযা হদখ্া মাে ৷ একচি বফেফ, াযচি ূ পী ৷ বফেফ ধাযাচি
ভূ রত এক তাযমুি ‘রাউসেয াসথ গাওো ে ৷ বফেফ ধাযায একচি গান, যাধাযভসণয যিনােযাাআ-চফসেসদ প্রাণ ফাাঁসি না,
ভাআসরা হগা যাাআ কাাঁিা হানা-

ূ পী ধাযাচি গচত-প্রধান ৷ হদাতাযা ও খ্ভক সমাসগ গাওো ে ৷ াসনসক এাআ ধাযা দু`চিসক
চন্দু-ধাযা ও ভুরভান-ধাযা ফসর উসল্লখ্ কসযন ৷ চকন্তু দু`চিাআ চন্দু-ভুরভাসনয এক চভচরত াংস্কৃচত ৷
চিভফসঙ্গয ফাউর গাসনয িসন্দয াসথ ু পীগাসনয খ্ুফ চভর ৷ ফাউরগান নৃ তে-ম্বচরত ৷ িুচগ ও খ্ভক
সমাসগ গাওো ে ৷ চল্পীয কথাে, ফাউর গাসনযও শ্রীে চকাংফা চত্রুযা-ভেভনচাংসয বাচিোচরয
প্রবাসফ রূান্তয েহিসি ৷ ঢাকায নযচাংচদয ফাউসরযা ফাউর গাসন ‘াচযন্দা’ফেফায কসয ৷ পসর ফাউর
ম্প্রদাসেয নাসিয িন্দ াচযসে মাে ৷
শ্রীসেয ূ পীসদয ‘ভাচযপতী’গাসন চিভফসঙ্গয ফাউর গাসনয াদৃ ে াওো মাে ৷ শ্রীে
ভাচযপতীসদয ীঠস্থান ৷ শ্রীে শ্রীসগৌযাসঙ্গযও চতৃবূচভ ৷ চকন্তু শ্রীে হজরাে বফেসফয াঅখ্ড়ায হিসে
ীসযয ‘হভাকাভ ফা ‘দযগা হফচ ৷ ূ ফবফসঙ্গ ফহু পচকয-কচফয জন্ম সেসি ৷ তাাঁসদয উয াজারাসরয
প্রবাফ সড়সি ৷ াজারাসরয(১২৭১-১৩৪৬) াঅচদ ফাচড় াআসেসভসনয কুন্নোে ৷ াল্প ফেস ভক্কাে ভাভায
কাসি তাাঁয াআরাভ ধসভব দীক্ষা ৷ ভাভায াসথ চতনসা লাি জন ানু গাভীসক চনসে এসদস ধভব প্রিাসয
াঅসন ৷ শ্রীে, ঢাকা, কুচভল্লা ও ভেভনচাংস াআরাভ ধভব প্রিায কসযন ৷ তাাঁয ভৃতুেয য তাাঁসক
চসরসিয দযগা ভল্লাে ভাচধস্থ কযা ে ৷ প্রচতফিয উড়সয ভে াজারাসরয দযগাে ীযাঅউচরোসদয ভাগভ ে ৷ াজারাসরযাআ উত্তযূ চয শ্রীসেয াঅকফয াঅরী, াঅযকুভ া, াআযান,
উম্ময াগর, ভজাাআদ িন্দা, হখ্ ফানু , ািন যাজা, াঅসযা াসনসক ৷ যচফঠাকুয তাাঁয চফািব ফিৃতাে
ূ ফবফসঙ্গয োভে কচফয দাবচনকতায দৃ ষ্টান্ত চদসত চগসে ািন যাজায ‘াঅভায াঅচি বসত েদা াআর
াঅভান-জচভন’গানচিয যণ চনসেচিসরন ৷
ূ ফবফসঙ্গয চত্রুযা হজরাে জন্ম সেচির প্রখ্োত চল্পী াঅরাউচেন খ্াাঁ াসসফয ৷ তাাঁয বফচষ্টে চির
একাআ গান হরাক াংগীত এফাং উচ্চাঙ্গ-াংগীসতয ু সয গাওো ৷ তাাঁয একচি চফখ্োত গান : ‘চনযসর কাআসো
চগো ফেুোয রাগ াাআো ৷’
াঅভাসদয হদয হভসেযা হাাক চযেসদয ভধে চদসে চনসজসদয স্বকীেতা ধসয হযসখ্সি ৷
ফাাংরায প্রচতচি হজরাে হভসেয হখ্ানকায াঅঞ্চচরক িড়া, িত, াআতোচদ চনজস্ব যীচতসত গাে ৷ তসফ
হরৌচকক নৃ তে হভসেসদয াফস্থান খ্ুফ দীন ৷ ফেচতেভ চসরসিয হভসেসদয ধাভাাআর ৷ ফাং যম্পযাে
চসরচি হভসেযা এাআ প্রাণফন্ত নািচি ধসয হযসখ্হি ৷ এাআ ধাভাাআর কনো হদখ্া, ভঙ্গরািযণ, ানচখ্চর,
জরবযা, াচধফা, হাাগভাখ্া, দচধভঙ্গর, চফফা, কনোমাত্রা প্রবৃচত সফবাআ গাওো ে ৷ একচি ধাভাাআসরয
উসল্লখ্ কযচি-

াঅচভ কী হচযরাভ জসরয োসি
চগো নাগযী হগা,
াঅচভ কী হচযরাভ জসরয োসি চগো
হচয ভুখ্ িাসন্দ
চড়োচি পাসন্দপ্রাণাচখ্ কাসন্দ যাআো যাআো নাগযী হগা ৷
শ্রীসেয ‘হাযীগান’হরাকাংগীসত াূ ফব বফচষ্টে এসন চদসেসি ৷ হমভনাঅজ হাযী হখ্রফ হয োভ
হতাভায সন,
একরা াাআো
হতা চনধুফসন ৷৷
চল্পী হভাঙ্গ চফশ্বাসয যিনা াংে একচি ভসেয দবণ ৷ এাআ ফাআ ড়সত চগসে াঅভায ভত
াংগীসত াফবািীন হরাকও াঅেী সে সড় ৷ মায উৎকৃষ্ট উদাযণ এাআ প্রফে ৷ তাাঁয াসথ গরা ভরসে
ফরসত াআসে কসযএাআ ু সয হাঅসয ফেু াথ ফসিয িাো
এাআ ু সয চফিাাআো হদেসয ীতর াচিয ভাো
ফেু াথ ফসিয িাো ৷
এাআ ন ু সযয াসরয হদারাে
খ্ুচয াওো ফে,
এাআ ু সযয হদৌরসত াঅচভ
জগৎ কযরাভ জে
হতাভযা াঅভাে চিনিচন ৷৷
‘ু যভা নদীয গাাংচির’াঅচন াঅভায প্রণাভ হনসফন ৷ াঅনায কথা স্মযসণ এসর াঅভায প্রোত
চতা গসফব উসের সে উঠসতন ৷ াঅভাসদয হিাে যাজে চত্রুযাে াঅজ াঅয গাাংচিসরয হদখ্া চভসর না ৷
েসতা তাসদয হখ্াাঁজ চভরসফ ‘হখ্াোাআ নদীয াফফাচকাে চসরসি ৷ তসফ জারারী কাআতসযয হদখ্া ফবত্র

চভসর ৷ তাযা চসরসিয যাষ্ট্রদূত ৷ বাওোাআো াঅসজা হফাঁসি াঅসি ৷ হফাঁসি থাকসফ ৷ ফাচড়য ফেষ্কযা মখ্ন
উচ্চ্চাঃস্বসয কাউসক িাসকন, হকন জাচন বাওোাআোয ু য ভসন াঅস ৷ এাআ িাকও িড়া গরাে শুরু সে
দীেবক্ষণ সয সভ হনসভ াঅস ৷

