
হহভাাংক বফশ্বাস আৰু বফহু 

বচততন হফচফৰুৱা 

সাম্প্রবতও ননৰাচযসদৃশ বৰবিবতত হহভাাংক বফশ্বাসও স্মৰণ ওৰাত া অবততও 

তাৎমযূণয ওথা। বওন্তু হসই স্মৰতণ হওৱল বফদযামতবনও স্তৰতত আফদ্ধ নাথাবও 

বনীব তচনৰ স্বাবধওাৰ প্রবতষ্ঠাৰ সাংগ্রাভ তথা চাতীম চীৱনৰ ৰক্ষণাতফক্ষণ আৰু 

সুষভ উন্নমনৰ প্রতঘষ্টাৰ ববৱষযতৰ ফা ত া অল হ’ হল আতলাবওত ওবৰফ াবৰফ 

লাবকফ। ফতযভান ফহুচাবতও বনকভৰ ভাধযতভতৰ ঘৰওাৰৰ হপ্রৰণাতত সাম্রাচযফাদী 

ুুঁবচতম বমদতৰ আভাৰ সভাচ আৰু অথযনীবত গ্রাস ওবৰতঙ, সাংস্কৃবতৰ হফশধাৰী দুষৃ্কবতৰ 

আক্রভতণ এতওদতৰ ৰাচননবতও হঘতনাৰ ওণওঠীমা ভাবৰ হবাকফাদ আৰু 

উতবাক্তাফাদৰ অন্ধওাৰ আত্মতুবষ্টূণয চকতত আভাও সওতলাতও  ুফাই ৰাবঔতঙ। 

দাবৰদ্ৰ্য আৰু শ্চাৎদতাৰ অতল চলত ওক ফওাই থওা বফুল চনসাধাৰতণ ঘওুতৰ 

হওৱল হাহাওাৰতহ হদঔা াইতঙ। এই সফযফযাী ননৰাচযৰ ভাচত আবভ আশ্বস্ত হ’ ফ 

ৰানও হওাতনা আশাৰ হাহৰ হদবঔফনল হাৱা নাই; বওন্তু ৰূঢ ফাস্ততৱ ফাভ ৰাচনীবতৰ 

প্রবত আভাৰ বফশ্বাস অবধওতৰ দৃঢফদ্ধ ওবৰ তুবলতঙ। সভতমাতমাকী তত্ত্ব আৰু সাংগ্রাভী 

ওামযসূঘীতৰ ফাুঁশবক্ততম বফুল চনসাধাৰণও ফযাও কণসাংগ্রাভৰ থাৰত সভহফত 

আৰু স-ু বৰঘাবলত ওবৰফ াবৰতলতহ ববৱষযতত ভানৱতাৰ হকৌৰৱ প্রবতষ্ঠাৰ ফা  প্রশস্ত 

হ’ ফ। বওন্তু ফাুঁ বশবফৰ এবতমা বফবক্ষপ্ত আৰু বফবাবচত, দুফযল আৰু বনষ্প্ৰাণ; সাংসদীম 

াওঘক্রত আত্মবনভগ্ন ফাুঁ ৰাচননবতও দলৰৰা বফতশষ আশা ওৰাৰ থল নাই 

ফুবলতেই বাতফা। কবততও ফাভন্থাৰ প্রবত অনুকত আবচ বনচৰ ভাচৰ ভততবদসভূহ 

ফাস্তৱৰ ওতঠাৰ বশক্ষাতৰ মতদূৰসম্ভৱ ভীভাাংসা ওবৰ নতুন বঘন্তা আৰু নতুন সভীওৰণৰ 

উতেশযতৰ সাংকবঠত হহাৱাত া অবততও চৰুৰী নহ বৰতঙ। হকা া ভার্ক্যফাদীসওতল 

ভার্ক্য-এাংতকলঙৰ প্রবত হতুঁতলাওৰ ‘ধভযীম’ আনুকতযও অল সতঘতনতাতৰ ৰীক্ষা 

ওবৰ বৰৱবতযত বৰবিবতৰ নতুন ফযঞ্জনা উলবি ওবৰফনল মত্ন ওৰা বাল। 

উত্তৰাধুবনওতাফাতদ হওাৱাৰ দতৰ বফবক্ষপ্ততা আৰু উতেশযহীনতাতও নদৱ ফুবল ভাবন 

লফনল আবভ ভাবন্ত নহম; বওন্তু ফযবক্তচীৱন আৰু সভাচচীৱনৰ বমতফাৰ অৱদবভত আৰু 

অৱতহবলত অঞ্চল উত্তৰাধুবনওতাফাতদ আতলাবওত ওবৰতল তাও চাতনা অস্বীওাৰ ওবৰফ 

াবৰ?  চাবক উঠা ববন্ন ববন্ন সত্তা তথা বৰবঘবতৰ বফশৃাংঔলাও ভতহাৎসাতহ আদৰবণ 

চতনাৱাৰ অথয হ’ ফ ভার্ক্যফাদও চলাঞ্জবল বদমা; বওন্তু হেণী- বৰবঘবতও তাৰ প্রায 



প্রাধানয বদ অনযানয সত্তা তথা বৰবঘবতৰ প্রবত সভাতলাঘনাত্মও সহানুবূবতৰ প্রদশযন 

ওৰাত া ফতযভানৰ হপ্রক্ষা ত প্রতমাচনীম নহমতন?  এইবঔবনতত উতেঔনীম হম ওলা-

সাবহতয তথা ভানৱীম প্রশ্নসভূহৰ প্রবত অবধওাাংশ ভার্ক্যফাদীতৰ দৃবষ্টবাংকী মাবিওধৰণৰ। 
ওলা- সাবহতযই সভাচ- ফাস্তৱৰ ‘প্রবতপলন’ খ াম আৰু ওামযতক্ষত্ৰত ইহুঁতত ফাুঁ 

ৰাচনীবতৰ হাতধৰী বলবকৰী বহঘাত সফযহাৰাৰ সাংগ্রাভত সহামতা ওবৰফ লাতক –  এতন 

দৃবষ্টবাংকীতৰ ওলা- সাবহতযৰ স্বওীে ঘবৰত্ৰও স্বীওৃবত আৰু সন্মান বদফ হনাৱাবৰ। 

ওলানওৱলযফাদও গ্রহণ ওবৰফ হনাৱাবৰ ফুবলতমই তাৰ এতন বফৰীত দৃবষ্টবাংকী গ্রহণ 

ওৰাত া বফদচনও। (ও তৱলৰ ঘভৎওাৰ আৰু বফধ্বাংসী ৰঘনাই আভাও সভাচ-

ফাস্তৱৰ অবযন্তৰনলতও সভুৱাই নল মাম, বওন্তু ওলা- সাবহতযৰ প্রবত ও তৱলীম 

দৃবষ্টবাংকী গ্রহণ ওৰাৰ আবভ ক্ষাতী নহম।) আনহাতত, ভানৱীম প্রশ্নসভূহৰ স্বওীম 

ঘবৰত্ৰৰ প্রবত ভার্ক্যফাদীসওলৰ সহানুবূবত মযাপ্ত নহম হমন বাফ হম; ূণযাাংক নহ' হল 

আৰু বওঙু এওতদশদশযী হ’ হল নাৰীফাদীসওতল ভানৱীম সম্পওযৰ আবযন্তৰীণ 

ৰাচনীবতৰ ৰত ফহুবঔবন হাহৰ হলাফনল সক্ষভ নহতঙ ফুবল বাবফফ াবৰ। এতন 

বাতলভান প্রশ্নত ভার্ক্যফাদৰ ুনৰীক্ষণ আৰু আত্মসভাতলাঘনাৰ প্রতমাচন নহতঙ ফুবল 

আবভ বাতফা। সাম্প্রবতও ুুঁবচফাদী সভাচৰ বনভযভ অনযাম আৰু চখনয াাঘাৰৰ 

হপ্রক্ষা ত ফাুঁন্থাত বফশ্বাসীসওলৰ ফাতফ হসমা অবত চৰুৰী দাবমত্ব নহ বৰতঙ। 

হহভাাংক বফশ্বাসৰ চীৱনঘমযা আৰু ভতাদশযৰ হসাুঁৱৰতণ মবদ আভাও এই হক্ষত্ৰত বওঙু 

হ’হল হপ্রৰণা হমাকাফ াতৰ হততন্ত বস হ’ফ হতুঁৰ প্রবত প্রওৃত েদ্ধাখয। 

ওলা- সাবহতযৰ প্রবত হহভাাংক বফশ্বাসৰ সাভবগ্রও দৃবষ্টতওাণ ভূলতঃ ষ্টাবলনীম 

আবঙল “  অৰাচননবতও ওলা- সাবহতযৰ প্রবত হতুঁৰ উৎসাহ নাবঙল হমন লাতক। বওন্তু 

হতুঁ বনতচ আবঙল এচন বশল্পী আৰু বশল্পী বহঘাত অনয বশল্পীৰ প্রবত দৃবষ্টবাংকী 

আবঙল উদাৰ আৰু উভাল। অসভৰ কণনা য সাংখৰ দীখলীমা চমমাত্ৰাত ভার্ক্যীম 

দশযনৰ প্রবত আওষযণ থওা- নথওা সওতলাধৰণৰ ফহুচন প্রবতবাৱান বশল্পীৰ 

বনঃসাংতওাঘ হমাকদাতনই ইমাৰ প্রভাণ। বশল্প-ওলাও ভানুহ হকাত াৱা আৰু ঘান্দা 

হতালাৰ অস্ত্ৰ বহঘাত কণয ওৰা ফাুঁন্থীসওলৰৰা বফশ্বাসৰ ভতনাবাফ আবঙল ফহু 

দূনৰৰ। বফতশষনও হলাও- সাংকীতৰ প্রবত হতুঁৰ আবঙল সততচ আৰু কবীৰ বালতাৱা। 

হতুঁৰ হলাও- সাংকীত সভীক্ষা : ফাাংলা  আসাভ গ্রন্থ আৰু হলাওসাংকীত সম্পওযীম 

অনযানয হলঔাসভূহত হওৱল হলাওসাংকীতৰ সাংকীততাবত্ত্বও- সাাংস্কৃবতও বফতেষতণই 

নাই, এইসভূহৰ ভাধযতভতৰ হতুঁ চনসাধাৰণৰ চীৱন- সাংগ্রাভৰ নসতত হলাওসাংকীতৰ 



অন্তলযীন আৰু বফৱতযনশীল সম্পওয তথা হতুঁতলাওৰ নতুন ববৱষযত বনভযাণত 

হলাওসাংকীতৰ সাাংস্কৃবতও বূবভওা উজ্জ্বল ৰূত তুবল ধবৰতঙ। ইমাৰ অাংক বহঘাতই 
বফহুৰ বফষতম হতুঁ আতলাওসঞ্চাৰী আতলাঘনা আক ফঢাইতঙ। 

আধবুনও অসভীো চাতীেতাফাদৰ বনভযাণ প্রবক্রোৰ আৰম্ভবণৰ ওালতঙাৱাত 

অসভৰ হলাওসাংস্কৃবত বফহুৰ প্রবত ভধযবফত্ত বফদ্বৎ সভাচৰ ভতনাবাফ হম তীব্ৰবাতৱ 

বফৰাকূণয আবঙল হসই ওথা ফহুঘবঘযত। উত্থানশীল ভধযতেণীত াৰ হেণী- বৰবঘবত তথা 

নফষ্ণৱফাদী ননবতওতাৰ প্রবাতৱই হফাধওতৰা ইমাৰ ভূল ওাৰণ। বওন্তু ক্রভান্বতম হমবতমা 

চাতীমতাফাদী ধযান- ধাৰণাই ভূতযতা আৰু ূণযতাৰ বতন আক ফাবঢল হতবতমা চাতীম 

বাষা আৰু চাতীম সাাংস্কৃবতও বৰঘম অসভীমা চাবতৰ হভৌবলও প্রতমাচন বহঘাত 

হদঔা বদতল। চাবত কঠনৰ প্রবক্রমাত উত্থানশীল ভধযতেণী এ াই বনচৰ বনৰাংওুশ 

আবধতয সাফযস্ত ওবৰফ ৰা এঔন ৰাচননবতও প্রবাৱতক্ষত্ৰ বফঘাতৰ আৰু এই 

হক্ষত্ৰঔনৰ বনভযাণত চাতীম বাষাই খাই বূবভওা ালন ওতৰ। চাতীম সাংস্কৃবততম এই 

হক্ষত্ৰঔনত সাাংস্কৃবতও ঐওয তথা অঔণ্ডতাৰ সূঘনা ওতৰ। অসভীমা চাবতৰ সাাংস্কৃবতও 

বৰঘমৰূত বথম বদফ ৰা হলাও- উৎসৱ হওৱল বফহুতৱই আবঙল “  ইহচাকবতওতা,  

ধভযবনৰতক্ষ, ওৃবষ- উৎসৱ বহঘাত চাবত- ধভয- বনবফযতশতষ ওৃবষচীৱী সভাচঔনৰ প্রবত 

ভুওবল আতফদন আবদ নফবশষ্টযতৰ সভৃদ্ধ বফহু আবঙল এই হক্ষত্ৰত অবফসম্বাদী প্রাথযী। 

তথাব ই নানা ফাদ- বফসম্বাদ, তওয- বফতওযৰ ভাতচবদ াৰ নহ আবহতহ চাতীম উৎসৱৰ 

আসন দঔল ওবৰবঙলবহ। ঘভুনও ও’ ফনল ক’ হল” ‘ইতৰ হলাও’ৰ ‘অেীল নতৃয-

কীত’ৰৰা চাতীম উৎসৱনলতও বফহুৰ ভমযাদাৰ বৰৱতযনত আবভ আধুবনও অসভীমা 

চাতীমতাফাদৰ বফওাশৰ সাাংস্কৃবতও ধাৰা বহঘাত লক্ষয ওবৰতলতহ তাও ফহল 

হপ্রক্ষা ত ফুচা মাফ। এই ধাৰাত া চাতীম বাষা বহঘাত অসভীমা বাষাৰ বফওাশৰ 

সভান্তৰাল। বওন্তু উগ্র চাবতদম্ভতৰ পবন্দ অসভীমা ভধযতেণীতম সওতলাতৰ ৰত 

অসভীমা বাষা ফলফূযও চাব বদফনল নক বমত া আত্মখাতী বুল ওবৰতল ভূলতঃ মাৰ 

পলস্বৰূতই চাবতত াত ক্রভান্বতম বাতগান আৰম্ভ হ’ ল” আনন্দৰ ওথা হম হততন 

হওাতনা খ না বফহুৰ হক্ষত্ৰত নখব ল। আঘলতত ক্রভান্বতম চনচাবতবফলাওৰ ভাচৰৰা 

তথা ঘৰাঞ্চলৰৰা বনচা বনচা ভধযবফত্ত হেণীৰ উত্থাতন অসভীমা চাতীমতাফাদৰ নসতত 



ওৰা ক্রভফধযভান সাংখষযই বাতগানৰ খাই ওাৰণ” বওন্তু এই প্রবক্রমাই বফহুৰ প্রবত 

বাফুবওৰ সৃবষ্ট নওবৰতল। ইমাৰ ওাৰণ হফাধহম বফহুৰ বনচা ঘবৰত্ৰৰ ভাচতত বফঘাবৰফ 

লাবকফ, এমা অসভীমা ভধযতেণীৰ ওৃবতত্বৰ ওথা নহম। ভধযতেণীৰ চন্মৰ আকৰৰাই 

চাবত- ধভয বনবফযতশতষ অসভৰ ৰাইতচ বনচা বনচা ৰূততৰ বফহু ালন ওবৰ আবহবঙল 

আৰু চাতীম উৎসৱৰূত কঢ হলাৱাৰ প্রবক্রমাত বফহুৰ বৰৱতযনবঔবন ৰাইচৰ ফাতফ 

বফনাবদ্বধাই গ্রহণতমাকয আবঙল” বওমতনা ওৃবষচীৱী সভাচৰ চীৱনতফাতধই হ’ ল বফহুৰ 

ভভযাথয আৰু ইমাৰ প্রবত ওৃবষচীৱী ৰাইচৰ সুঁহাবৰ আবঙল স্বতঃস্ফূতয। আনহাতত, বফাংশ 

শবতওাৰ ভধযবাকৰৰা (১৯২১ ঘনতত প্রথভ ভঞ্চকভন হ’হল) ভধযতেণীৰ 

ৃষ্ঠতাষওতাত বফহুৰ ভঞ্চকভন তথা নকৰীওৰণ প্রবক্রমাৰ সূঘনা হম। 

আনুষ্ঠাবনওীওৰণৰ হসই বমত া প্রবক্রমা আৰম্ভ হ’ল হসইত া ভধযবফত্ত ৰাচনীবতৰ 

হসাুঁতত আবহ আবহ আবচ ফচাৰ-অথযনীবতৰ গ্রাসত বৰলবহ। ফচাৰ-অথযনীবতত 

সাংস্কৃবতৰ ণযামন এও অৱশযম্ভাৱী বৰখ না। ণযামতন অনা িূলীওৰণ আৰু 

বফওৃতওৰণৰ পলস্বৰূত আবচ বফহুৰ প্রবত কবীৰ বাফুবও নাবভ আবহতঙ। বনলযজ্জ 
অথযসফযস্বতা, উৎও  ফযবক্ততওবিওতা, বনওৃষ্ট হবাকফাদী উাদানৰ হহুঁঘাই বফহুৰ 

সাৰসত্তাতও ধ্বাংস ওবৰ হলাফ ঔুবচতঙ। বওন্তু অসভীমা চাতীমতাফাতদ ফহুততা স্তৰ াৰ 

নহ অহাৰ াঙততা অসভৰ ওৃবষচীৱী সাধাৰণ ৰাইচৰ ফুওুত বফহুত া বনবফযতে- বনৰাতদ 

চীমাই আতঙ। এ া ওথা বঠও হম বফহুৰ ঘহৰীমা বফওৃবত ইবতভতধয কাুঁৱনলতওা 

হসাুঁঘবৰতঙ; বওন্তু এমা খব তঙ বফশ্বামনী অথযনীবততম বাবগ হতলাৱা কাুঁৱৰ সভাচচীৱন 

আৰু হবাকফাদী ভ’ন’ওালঘাতৰ বফভ্রান্ত ওৰা ভানবসওতাৰ হপ্রক্ষা  আৰু গ্রাভয 

ভধযবফত্তৰ বঠওাদাবৰত্বত। এতন বৰবিবতত ওৃবষচীৱী সাধাৰণ ৰাইতচ ভূৰ দাবগ চীমাই 

থাবওফনল হ’ হল বনচা বৰঘম অক্ষুণ্ণ ৰাবঔফ াবৰফ লাবকফ আৰু হসই ওাৰতণই 

হতুঁতলাতও বফহুত াও এবৰফ হনাৱাতৰ। 

বম ওৃবষচীৱী ৰাইতচ শ শ ফঙৰ বফহুও ফুওুৰ উভ বদ লালন ওবৰ আবহতঙ, বফহু 

সম্পওযীম বঘন্তা- ঘঘযাত বওন্তু হতুঁতলাওৰ চীৱন- সাংগ্রাভৰ ওথা পুব  নতুঠ। অসভীমা 

ভধযবফত্তৰ প্রতাৰণাৰ ৰাচনীবততমই বনশ্চম ইমাৰ প্রধান ওাৰণ। বওন্তু বফহুৰ প্রওৃত আৰু 

ূণযাাংক ভূলযামন ওবৰফনল হ’ হল আবভ তাও ওৃবষচীৱী ৰাইচৰ চীৱন- সাংগ্রাভ তথা 



স্বাবধওাৰ প্রবতষ্ঠাৰ সাংগ্রাভৰ নসতত সাংলগ্ন ওবৰ ঘাফই লাবকফ। এতন ভূলযামনৰ ফাতফ 

অনুওূল  বূবভ ৰবঘত নহবঙল ফাুঁ ৰাচনীবতৰ প্রবাৱৰ ওালতঙাৱাত, কণনা য 

আতন্দালনৰ প্রৱাহৰ ভাচত। হহভাাংক বফশ্বাসৰ বফহু সম্পওযীম বঘন্তাৰ বশা কণনা য 

সাংখৰদ্বাৰা বৰঘাবলত প্রকবতশীল সাাংস্কৃবতও আতন্দালনৰ কবীৰত হপ্রাবথত আবঙল 

আৰু ফাুঁ ৰাচনীবতৰ উজ্জ্বল ববৱষযতৰ প্রবত আিাতৰ উেীপ্ত আবঙল। বওন্তু অসভত 

ফাুঁশবক্ত বনব বওল; উমুযবৰ আক্রভতণতৰ উগ্র চাতীমতাফাতদ ইমাও প্রাম বফধ্বস্ত 

ওবৰ হলাতল। ইমাৰ পলস্বৰূত বফহু সম্পওযীম চনভুঔী বঘন্তা- ঘঘযাতমা প্রসাৰ লাব 

ওবৰফনল নাাতল তথা ফাস্তৱসন্মত ওামযসূঘীৰ সূঘনা ওবৰফ ৰানও বফওাশ লাব ওবৰফ 

হনাৱাবৰতল। আবচ ইবতহাসৰ বফবীবষওাভম বৰবিবততম ফাুঁ ৰাচনীবতৰ দাবমত্বৰ ওথা 

আভাও ওতঠাৰবাহৱ হসাুঁৱৰাই বদতঙ। আনহাতত, প্রাণৰ বফহুত াৰ বফন্ন অফিাই আভাৰ 

সাাংস্কৃবতও ভূতলাৎা নত বফশ্বামনৰ সম্ভাফয সপলতাৰ ওথাতও সওীমাই বদতঙ। বফবিন্ন 

আৰু স্বতিবাতৱ বফহুৰ এই সাংও  হভাঘন ওৰা নামাম। শুবফুবদ্ধসম্পন্ন আৰু 

চনচীৱনৰ প্রবত বনুঁবাচ  ান থওা বশল্পী- সাংকঠওৰ দতল বফহুৰ সুি ৰম্পৰা ফচাই 

ৰঔাত ভূলযৱান বূবভওা ালন ওবৰফ াতৰ আৰু এতন প্রতঘষ্টা অবত আদৰণীম। বওন্তু 

বফহুৰ হশষ ৰক্ষা হ’ ফ াতৰ ঔাব তঔাৱা ৰাইচৰ সাভন্তফাদ- বফতৰাধী আৰু ুুঁবচফাদ-

বফতৰাধী স্বাবধওাৰ প্রবতষ্ঠাৰ ফৃহত্তৰ কণতাবিও সাংগ্রাভৰ সাপলযৰ ভাতচতৰতহ। হহভাাংক 

বফশ্বাসৰ বফহু সম্পওযীম বঘন্তা তথা হতুঁৰ নীবত-আদশযৰ সাম্প্রবতও তাৎময 

এইবঔবনতত। 

হহভাাংক বফশ্বাতস আক ফতঢাৱা বফহু সম্পওযীম আলঘ বফতেষণৰ বফতাং আতলাঘনা 

ওৰাৰ অৱওাশ এই প্রফন্ধত নাই। আবভ ইোত হতুঁৰ সাভবমও ফক্তফয আৰু তাৰ 

বনবহতাথয দাবগ ধবৰফনলতহ মথাসম্ভৱ মত্ন ওবৰতঙাুঁ। এইবঔবনতত হতুঁৰ ‘অসভৰ চাতীম 

উৎসৱ বফহু’ ৰঘনাৰ এওাাংশ উদ্ধৃত ওৰাৰ হলাব সাভবৰফ হনাৱাবৰতলা” 

‚ধভযপ্রবাৱভুক্ত ইহচাকবতওতা আৰু েভশীল চীৱনৰ প্রবত অসীভ ভভতা” 

এমাই হ’ ল বফহুৰ দশযন। আবদভ প্রাক আময উৎসৱতফাৰ, ওৃবষ সভাচৰ ঋতু উৎসৱতফাৰ 

বহন্দু ধভযৰ উৎসৱত বৰণত নহতঙ। শাৰদীম উৎসৱ, দীাবন্বতা, পাওুৱা” এই 

সওতলাতফাৰ ৰূান্তবৰত নহতঙ বহন্দুসওলৰ উৎসৱত, চাতীম উৎসৱৰ ভমযাদা ইতফাতৰ 

হহৰুৱাইতঙ। বওন্তু ফহু চাবত- উচাবত আৰু ধভযাৱলম্বী অধুযবষত অসভ উতযওাত 

বফহুৰ চাতীম ভমযাদাই বওন্তু ফযাওতাতহ লাব ওবৰতঙ। ধভযীম আঘাৰ- বফঘাৰ, হদৱ-

হদৱী, উতদৱতা ফা অতদৱতাৰ প্রবাৱৰৰা বফহু ভুক্ত। ফণযবহন্দ ুসভাচৰ বফবধ-



বনতষধ আৰু নফষভযৰ বফৰুতদ্ধ প্রবতফাতদই হ’ ল বফহুৰ প্রধান উচীফয। বফহু ওাফযৰ 
হপ্রভ অফাধ, বওন্তু ই হদহফাদী নহম। আবচ হমৌথ ওৃবষ আৰু বঘওাৰী চীৱনৰ 

প্রাওৃবতও বৰতফশও ফশ ওৰাৰ ঐিচাবলও ওল্পনাৰ ঐবতহযতৰ ই ভধুৰ। বফহুৰ 

আবদৰস ওভযচীৱনৰৰা বফবিন্ন ফযবক্ততওবিও নাকবৰও হপ্রভ নহম; সভবষ্ট হঘতনাৰ 

ঙতন্দতৰই সুি আৰু সচীৱ।‛ 

‚অসভৰ ৰচা- ভহাৰচাসওলৰ সুদীখয ইবতহাস বলবফদ্ধ নহতঙ ‘ফুৰঞ্জী 

সাবহতয’ত। আনহাতত, অসভৰ কঞা চীৱনৰ, ওৃবষ- সভাচৰ অবফবিন্ন অবলবঔত 

ইবতহাস বসুঁঘৰবত নহ আতঙ এই বফহু সাবহতযত। অথঘ হসৌ বসবদনানলতও ঘহৰ আৰু 

কাুঁৱৰ অববচাতসওলৰ ফাতফ বফহু আবঙল ‘ বনবষদ্ধ বনম্ন হেণীৰ অেীল নাঘ- কান’ ।‛ 

(হহভাাংক বফশ্বাস ৰঘনাৱলী, ৃ. ১০৯) 

– বফহুৰ ভভযফস্তু সম্পতওয এতন ঘভৎওাৰ, অথযখন আৰু ফস্তুবনষ্ঠ ফক্তফয হফাধহম 

ঔুফ ওভ ঠাইতত বফঘাবৰ হাৱা মাফ। এই ফক্তফযতত হহভাাংক বফশ্বাসৰ বফহু- সম্পওযীম 

বঘন্তাৰ হভা াভুব  ূণযাাংক আবাস এ া হাৱা মাম। হহভাাংক বফশ্বাতস বফহুৰ বফওাশ আৰু 

ভূলযােন ওবৰতঙ সভাচ- বফওাশৰ ইবতহাসৰ হপ্রক্ষা ত তথা হলাওসাংকীতৰ সাভবগ্রও 

প্রৱাহৰ এব  বফবশষ্ট সুুঁবত বহঘাত। আন হলাওওৃবষ্টৰ দতৰ বফহুতৰা ভূল উৎস হ’ ল 

আবদভ হওৌভ সভাচৰ চীৱন সাংগ্রাভৰ ভাচত ম’ ত আবদভ ভানতৱ হমৌনতা আৰু 

শতসযাৎাদনৰ ভাচত আবৱষ্কাৰ ওবৰবঙল কবীৰ াৰস্পবৰও সম্পওয আৰু আবদৰস-

সম্পন্ন নৃতযকীত ওবৰবঙল প্রওৃবতও প্রবাবৱত ওৰাৰ ভানতসতৰ। এই স্তৰত হলাওওৃবষ্ট 

আবঙল সভূহীমা হঘতনাৰ বনমযাসস্বৰূ, ম’ত পুব  উবঠবঙল অদভনীম আৰু ফবলষ্ঠ 

চীৱন- ফাসনা। ই আবঙল ভানুহৰ চীৱন সাংগ্রাভৰ অবফতিদয অাংক, প্রওৃবতৰ নসতত 

অবফৰত মুদ্ধত প্রতমাক ওৰা হওৌশলী ঐিচাবলও অস্ত্ৰ। সাভন্ত সভাচৰ তনৰ াঙত 

অবধওাাংশ উফযৰতাভূলও এতন উৎসতৱই ধভযীম ৰূ বৰগ্রহ ওতৰ; বওন্তু বফহু উৎসৱ 

আবচ ধভযপ্রবাৱৰৰা ভুক্ত। ‚মবদ ভুওবল থাৰৰ হসই উোভতা বপউত ল 

সভাচফযৱিাত কৃহপ্রাাংকণত সীবভত নহ বৰতঙ তথাব বফহুৰ সভমত এবতমা ইমাৰ 

নাঘত, কানত দুৰন্ত শৃাংকাৰ ৰতসতৰ বৰা আবদভ আৰণযও ভবদৰা সওতলাতৱ হমন বশৰাই 

বশৰাই অনুবৱ ওতৰ।‛ ( হহভাাংক বফশ্বাস ৰঘনাৱলী,  ৃ. ১১৯) স্বকযতদউ-  াগৰীমাৰ 

হঘাতালত ববৰ বদমাৰ াঙত বফহুৰ আঘাৰ-আনুষ্ঠাবনওতাত বাতলবঔবন সাভন্তীম ৰহণ 

হম লাবকল হসই ওথা অস্বীওাৰ ওবৰফ হনাৱাবৰ, বওন্তু বফহুৰ প্রওৃত ভভযফস্তু প্রদূবষত 

হনাতহাৱানও নৰ ক’ ল। ওাৰণ বফহু অসভৰ হশাবষত ওৃষও- সভাচৰতহ চীৱন সাংগ্রাভৰ 



প্রবতিবফ। ‚প্রতযক্ষ ফা তৰাক্ষবাতৱ বফহুকীতত বম  ুওুৰা-  ুওুৰ ঙবফ আতঙ তাও 

এতও াল সূতাতৰ কাুঁবথতল বমঔন ফাস্তৱ ঙবফ ঘওুৰ আকত বাবহ উতঠ, হসমা হ’ ল 

অসভৰ হশাবষত ওৃষওসভাচৰ সওতলাতনও বনবযৰতমাকয ইবতহাস...।‛ ( হহভাাংক 

বফশ্বাসৰ ৰঘনাৱলী, ৃ. ১১৫) হসতম বফহুকীতত শুবনফনল হাৱা মাম সাভন্ত সভাচৰ 

অনযাম, হশাষণ আৰু নফষভযৰ বফৰুতদ্ধ তীক্ষ্ণ ফযাংক আৰু ফবলষ্ঠ প্রবতফাদৰ সুৰ। তাৰ 

াঙত আবহল বনতৱবশও মকু। গ্রাভয সভাচচীৱন থানফান ওবৰ ুুঁবচফাদী 

অথযনীবততম অসভত হঔাবন ুবততলবহ। ইউতৰাত সাভন্তফাদৰ সভাবধৰ ৰত ৰবঘত 

নহবঙল ুুঁবচফাদৰ চমমাত্ৰা, বওন্তু অসভ তথা বাৰতত বব্ৰব তঙ বনচৰ হশাষণৰ স্বাথযতত 

সাভন্তফাদৰ নসতত আতাঘ ওবৰতল আৰু পলস্বৰূত সৃবষ্ট হ’ল সাভন্তফাদ- ুুঁবচফাদৰ 

বঔবঘবৰ এও অৱিা। হশাষণবষ্ট ওৃবষচীৱী অসভীমাই বফহুকীতত হওৱল বনতৱবশও 

ফাস্তৱতাতও চীৱন্ত ওবৰ ৰঔা নাই; চনকণৰ আথয- সাভাবচও- ভনস্তাবত্ত্বও বৰৱতযন 

আৰু প্রবতবক্রমাৰ ফস্তুবনষ্ঠ বঘত্ৰ দাবগ ধবৰ সাম্রাচযফাদী হশাষণৰ বনভযভতা উতন্মাঘন 

ওবৰতঙ আৰু সভতম সভতম হশাষওতেণীও প্রিন্নবাতৱ ফযাংক ওবৰতঙ। ভনত ৰঔা 

প্রতমাচনীম হম এই সভমতঙাৱাত অসভৰ আকৰণুৱা ভধযবফত্তঘাভ ৰাচববক্তত ভতলীমা 

নহ ‘আশীফযাদ’স্বৰূ বব্ৰব ঙ শাসনৰ ফন্দনাত ভগ্ন আবঙল। এইবঔবনতত দু া উদাহৰণ 

বদমাৰ হলাব সাভবৰফ হনাৱাবৰতলাুঁ। ‚ বঘবৰ বঘবৰনও ফাকানৰ ঘাহাফব  হঘৰা ঔাই 

হলাতল বঘঘা‛” হঘৰাবঔবন ব নল হলাই বদমা বঘঘাৰ দতৰ শূনয, উৰুঔা, উদাং বব্ৰব ঙ 

হশাবষত অসভৰ বম ওৰুণ বঘত্ৰ অসভৰ হলাওকীতত বফধৃত, তাৰ ইবতহাস চাতনা 

আতানাতলাতও এইসওল ঐবতহাবসওৰ [ বব্ৰব ঙবক্ত অসভীমা চাতীমতাফাদী 

ঐবতহাবসওসওলৰ] ৰঘনাত াইবঙল? ‛ (অভতলন্দু গুহ, ‘অসভৰ ইবতহাস ৰঘনা আৰু 

ৰাচনীবত ঘঘযা : এব  দৃবষ্টাত’,  ° অভতলন্দু গুহৰ ওবফতা আৰু কদয, ৃ. ১৬৬) 

হহভাাংক বফশ্বাসৰ সভধভযী ভন্তফয দ্ৰ্ষ্টফয। (হহভাাংক বফশ্বাস ৰঘনাৱলী, ৃ. ১১৪) আন 

এব  বফহুকীতত াুঁ” 

বশৱসাকৰ শুওাফ আপুতঔবত লাফ 

আবপগত াবতফ হচাৰা,  

হওাম্পাবনৰ ফাবকঘা সদাকৰী ওবৰফ 

হ ওা ল’ ৰাও ওবৰফ ফুঢা। (হহভাাংক বফশ্বাস ৰঘনাৱলী, ৃ. ১১৫) 



–এই বফহুকীতত বব্ৰব ঙৰ হশাষণৰ স্বৰূ আৰু এতও সভমতত তাৰ প্রবত ফযাংকৰ 

সুৰ ফবলষ্ঠ ৰূত পুব  উবঠতঙ। 

হলাওসাংকীতৰ সাম্প্রবতও সাংও  সম্পতওয ফহু ৰঘনাত হহভাাংক বফশ্বাতস 

অন্তদৃযবষ্টসম্পন্ন বফতেষণ দাবগ ধবৰতঙ। হলাওসাংকীতৰ বম সাংও , বফহুতৰা সাংও  

হসতমই। দৰাঘলতত ই আভাৰ সভাচৰ সাভবগ্রও সাংও তৰ সাাংস্কৃবতও বদশ ভাত্ৰ। এই 

সম্পতওয বফশ্বাসৰ ফাঙওফনীমা উদ্ধৃবত দাবগ ধবৰতলই হফাধওতৰা আবভ বদমা ফণযনাতনও 

উত্তভ হ’ ফ। ‚ওৃবষবনবযৰ সভাচত ধবনওতিী অথযনীবততম বম ঘৰভ অফযৱিাৰ সৃবষ্ট 

ওবৰতঙ, তাৰ পলততই হলাওসাংকীতত অহৰহ বফওৃবতৰ অনুপ্রতৱশ খব তঙ। তাত 

বৰৱতযনৰ তত্ত্ব অনুসন্ধান ওৰাতনও আত্মৰক্ষাৰ প্রশ্নত াতৱই প্রধান নহ বৰতঙ।‛ 

( হহভাাংক বফশ্বাস ৰঘনাৱলী, ৃ. ২৩৩) ‚. . . বম কণচীৱনৰ বনতয- ননবভবত্তও 

ওভযলীলাৰৰা হলাওসাংকীতৰ প্রৱাহব  উচ্চাবৰত [ উৎসাবৰত] নহতঙ, হসই ধাৰাৰৰা 

ঘহৰৰ বশবক্ষত সভাচৰ ক্রভফধযভান বফবিন্নতাই হ’ ল সাংও ৰ ভূল ওথা। বফবিন্নতাৰ 
এই ঔাতলতৰই বফওৃবতৰ ওুম্ভীৰ আবহ ফৰখৰত প্রতৱশ ওবৰতঙ।" ( হহভাাংক বফশ্বাস 

ৰঘনাৱলী, ৃ. ২১৬) ‚এবতমা আতওৌ শাসও হেণী আৰু এওতঘ ীমা ুুঁবচবতৰ 

আমত্তাধীন Mass Media ফা কণভাধযভসভূতহ ‘ষ্টাৰ’ বশল্পীৰ হলতফল ভাবৰ ‘বদ্ৰ্ীওৃত’ 

হলাওসাংকীতৰ প্রঘাৰ ওবৰফনল নলতঙ। অৱক্ষমী নকৰীমা বদ্ৰ্সভাচৰ অৱজ্ঞা,  

অজ্ঞানতা আৰু সুবফধাফাতদ ইমাৰ সহাম ওবৰতঙ। আবচ ওাতমভী স্বাথযৰ াফবলবঘ ী 

আৰু ‘সাংস্কৃবত’ প্রঘাৰৰ শাঔা- প্রশাঔা এতননও ফহুধাবফস্তাবৰত নহতঙ, আৰু তাৰ লতক 

লতক চীবৱওা আৰু আবথযও সাপলয এতননও ততপ্রাতবাতৱ চব ত নহ আতঙ হম 

হলাওসাংকীতৰ কতৱষও- বণ্ডতসওলৰ প্রাম সওতলাতৱই তাততই আফদ্ধ আতঙ। 

হতুঁতলাওৰ ভুঔ হঔালাৰ উাম নাই। হসতম হতুঁতলাওৰ হঙবভনাৰত হলাওসাংকীতৰ 

আতলাঘনা ভৃত চীৱৰ ‘পবঙল’ও নল ওৰা ফাও- বফতণ্ডাৰ হলঔীমা হমন লাতক।‛ (ৃ. 

২৯৬) ‚ঘহৰীমা ‘ৰসজ্ঞ’ সওলৰ ঘৰত থাতও তাৰ entertaining value” অওল 

হতুঁতলাওৰ ফযবক্তকত ভতনাৰঞ্জনৰ বফষম” হতবতমা folk musicঅৰ social function roleহ া 

হহৰাই মাে। হলাওসাংকীতৰ এই urbanisation ফা ঘহৰীোওৰণৰ লকত ততপ্রাতবাহৱ 

বভবল থাতও commercialisation” ধনতাবিও সভাচফযৱিাৰ ফযৱসাবমও ফযৱহাৰ” আৰু 

ইমাৰৰাই আতহ মতথিা বফওৃবত” আঞ্চবলওতাৰ ঙা আুঁতৰাই তথাওবথত ‘ৰসজ্ঞ’ৰ 

ফচাৰৰ সাফযচনীনতা। এই সাফযচনীনতাৰ অথয cosmopolitanism, অথযাৎ চাতীম প্রওৃবত 

হহৰুৱাই বফচাতীম ফাতৰাৱাৰী ফচৰুৱা হলতফল আুঁবৰ হলাৱা।" ( ৃ. ২৪৬) 



আবচৰ েভবফবিন্ন- বনঃসাংকতাীব ত ভধযবফত্ত ফুবদ্ধচীৱীৰ হঘতনাত 

হলাওসাংকীতৰ ঘবৰত্ৰ বওদতৰ বফওৃত- নষ্ট ৰূত প্রবতবাত হ’ ফ াতৰ হসই বফষতম 

বফশ্বাতস এওাবধওফাৰ আতলাঘনা ওবৰতঙ। ‚প্রণম সম্পওযীম কীততফাৰৰ অবধওাাংশই 

শসয- উৎাদন প্রবক্রমাৰ ঐিচাবলও ওল্পনাৰ নসতত আবচ তৰাক্ষবাতৱ সম্পবওযত। 

অথযাৎ, হসইতফাৰত েভ আৰু হপ্রভ এতওলতক মকু্ত নহ আতঙ। বওন্তু নকৰীমা 

ফযবক্ততওবিও ভানবসওতাত হপ্রভ- বফফাহ- বফতিদ ইতযাবদ েভচীৱনৰৰা বফবিন্ন 

phenomenon. হসই দৃবষ্টবাংকীতৰই হতুঁতলাতও হলাওসাংকীতৰ আতলাঘনা ওতৰ আৰু 

মাবিওবাতৱ হেণীবফবাক ওতৰ।‛ ( ৃ. ২৮২) হওাতনা ফাংকদশযী ফুবদ্ধচীৱীতম ‘বহবি দশযন’ 

আৰু ‘ফাউল দশযন’ৰ ভাচত এও সাদৃশয আবৱষ্কাৰ ওবৰ এও অববনৱ ‘কতৱষণা- ত্ৰ’ 

প্রস্তুত ওবৰ উবলৱা হদবঔ হতুঁ বলবঔতঙ” ‚ফাংকতদশৰ চবভদাৰী হশাষণ, ফা বহন্দ-ু

শাবসত সভাচৰ বনী নত বনঃস্ব, কৃহতযাকী ফাউলসওলৰ সাংসাৰৰ প্রবত হহাৱা 

বনৰাসবক্তৰ লকত ভাবওযন সাম্রাচযফাদৰ বনতৱবশও হশাষণৰ ধন- প্রাঘুমযৰ অচাত 

হওাব বত সন্তান বহবিসওলৰ ‘ভাবৰচুৱানা’ৰ ‘ঘাইতওত বলও’ তুৰীম ভাকযৰ সম্পওয 

বফঘাবৰ াই ফতযভান ফাংকতদশৰ বফবিন্নতা ফযাবধবিষ্ট বওঙ ুবণ্ডত- কতৱষতও আত্মপ্রসাদ 

লাব ওবৰতঙ।" ( ৃ. ২৯৪) হশহতীমা সভমতঙাৱাত ফযৱসাবমও বফহুকীতত বফশ্বামনী 

হবাকফাদৰ বনওৃষ্ট উাদানৰ অনুপ্রতৱশ খব তঙ বফহুৰ ভভযফস্তুৰ এতন বফওৃত ফযাঔযাৰ 

আলভ নলতমই। আওাৰ-আওৃবত ববন্ন হ’হল সাংও ৰ ঘবৰত্ৰ এতওই। ‘হলাওসাংকীতৰ 

হওই াভান আধুবনও সভসযা’ ৰঘনাৰ এঠাইত বলবঔতঙ” ‚গুৱাহা ীত থাবও বফহুকীত 

বওম্বা চাাবলত হবচাল বভহতলাৱা ঔুউফ ওবঠন। [ ওাৰণ গ্রাভয চীৱনৰ নসতত 

গুৱাহা ী নকৰীৰ সম্পওয বফবিন্ন নহম]  বওন্তু ওবলওতাৰ হলাওসাংকীতৰ নফঠওত হসই 

সওতলাতফাতৰই সম্ভৱৰ।‛ ( ৃ. ২১৮) ৰঘনাঔন হওবতমাৰ নাচাতনা, ই অন্তবুযক্ত থওা 

হলাওসাংকীত সভীক্ষা : ফাাংলা  আসাভ প্রওাশ াইবঙল ১৯৭৮ ঘনত। হফবঙ ফঙৰ াৰ 

নহ হমাৱা নাই; বওন্তু আবচ গুৱাহা ী হ’ ল অসভীমা হলাওসাংকীত তথা বফহুকীতৰ 

োদ্ধিলী। গুৱাহা ীৰৰাই ভূলতঃ হলাওসাংকীতৰ বফওৃবতৰ প্রৱাহ নফ ইবতভতধয 

অসভঔন ঙাবন ধবৰতঙ। 

বওন্তু এই হখাৰ সাংও ৰৰা উদ্ধাৰৰ থ হওানবতন?  হলাওসাংকীত তথা 

বফহুকীত বম েভওাৰী চনকণৰ সৃবষ্ট আৰু বম ইমাও মতুক মতুক বনচৰ ফুওুৰ ভাচত 

চীমাই ৰাবঔতঙ হসই েভওাৰী চনকণৰৰা বফবিন্ন ওবৰফ ঔুবচতল ইমাৰ অভৃতুয 

খব ফ। প্রওৃততত চনকণৰ চীৱন সাংগ্রাভৰ ঙন্দততহ হলাওসাংকীতৰ প্রাণত া লুওাই 



থাতও আৰু এই চনকণৰ স্বাবধওাৰ প্রবতষ্ঠাৰ সাংগ্রাভৰ সহতমাকী হ’ হলতহ 

হলাওসাংকীতৰ মথাথয বফওাশ আৰু সচীৱ প্রওাশ খব ফ াতৰ। এসভমত কণনা য 

আতন্দালনৰ প্রৱাতহ এতন প্রতযতমই চকাই তুবলবঙল। ‚সভগ্র বাৰতফষযতত ওৃষও 

আতন্দালনৰ লতক লতক হলাওসাংস্কৃবতৰ শীণয নদীত বম নতনু হচাৱাৰ অনা নহবঙল” 

কণনা য আতন্দালনৰ সাংকঠও আৰু কীবতওাৰ বহঘাত ভই বনতচ তাত সাভানয অাংশ 

নলবঙতলা। হদবঔবঙতলা” হওাব  হওাব  ওৃষও আৰু কৰীফ চনসাধাৰতণ হতুঁতলাওৰ 

বফবঘত্ৰ সাংস্কৃবত আৰু সুৰ, নতুন সন্মান আৰু ভমযাদাতৰ খূৰাই াতল।‛( ৃ. ২৬২) 

অসভততা বাষা আতন্দালনৰ সভমত ‚সভস্ত বফতদ্বষ- বম, সতন্দহ-অবফশ্বাসৰ 

থভথভীমা হকাতভাঠা বৰতফশত াও বঘৰাবঘৰ ওবৰ ফাবচ উবঠল ভখাই চাৰ হঢাল। 

বধন- ধা- ধা, বঔৎ- তা- তা, বধন - বঔবত- বকবখন- ধা, বঔবনবঔতা- বকবখন- ধা।‛ 

‚হসইবদনা অসভৰ বশবক্ষত আৰু ফুবদ্ধচীৱী হেণীৰ অবধওাাংশতৰ বঘন্তা হমবতমা 

চাবতবফতদ্বষৰ ওাবলভাত আিন্ন হতবতমা অসভৰ দুঔীমা হঔবতমওৰ খৰৰ সন্তান ভাব ৰ 

বশল্পী ভখাই চাৰ হঢালৰ ঘাৰত অসভীমা সাংস্কৃবতৰ বফতফও কৰবচ উবঠল।‛( ৃ. 

১৩০) 

‚আবচ কণচীৱননল নতুন চীৱনবচজ্ঞাসা আবহ বৰতঙ। হলাওসাংকীতৰ 

ববৱষযততা বনবযৰ ওবৰতঙ নতুন চীৱনবচজ্ঞাসাৰ ৰতত। অধয- সাভন্ততাবিও আৰু 

অধয-বনতৱবশও ওৃবষ- ফযৱিাৰ বফৰুতদ্ধ নতুন অবধওাৰতফাধ চন্মাৰ পলত বম 

কণচাকৰণ নহতঙ, তাত এবতমা নতুন চীৱন- দশযতন বালনও হঔাবন ুবতফ ৰা নাই। 

হাচাৰফঙৰীমা ধযান- ধাৰণাই ইমাও বঙনল  াবন আতঙ। বফপ্লৱী হঘতনাই বফপ্লৱী 

চীৱন- দশযতনতৰ ফযাবপ্ত লাব ওবৰফ ৰা নাই, সি অথযননবতও দাফীৰ বৰবধৰ ভাচতত 

আফদ্ধ নহ আতঙ।" ( ৃ. ৩১৪) হসতম াব যৰ প্রবত অন্ধ আনুকতযৰ ওথা হতুঁ হওাৱা 

নাই। ভতান্ধ হনতৃত্বৰ অথযনীবতফাদ আৰু ৰাচননবতও সাংস্কাৰফাতদ বওদতৰ সাাংস্কৃবতও 

অববমানও থভ্রষ্ট ওবৰফ াতৰ হসমা হতুঁ বনচ ঘওুতৰ হদবঔতঙ” ‚ওৃবষবফপ্লৱৰ প্রথভ 

দধ্ববনততই সাভন্তীম ধযান- ধাৰণাত আফদ্ধ এইসওল হলাওওবফ নতুন মুকৰ ফাণী নল 

ফাবহৰ নহ আবহবঙল ভুওবলনল। বওন্তু ওৃষও সবা ফা ভচদুৰ সাংকঠন অথযনীবতফাদ আৰু 

ৰাচননবতও সাংস্কাৰফাদত আক্রান্ত নহ আতন্দালনৰ নফপ্লবৱও প্রৱাহও ফাবলঘাবৰত 

ফন্দী ওবৰতল। তাৰ সুস্পষ্ট প্রবাৱ হদবঔতঙা এই েতদ্ধম হলাওওবফসওলৰ ফহু কানত।‛ 

( ৃ. ১৯৬) 



১৯৬৯ ঘনত হতুঁ বলবঔবঙল” ‚ বম ওৃবষসভাচৰৰা বফহুৰ উৎবত্ত হসই 

ওৃবষফযৱিাৰ নফপ্লবৱও ৰূান্তৰৰ লকত নৱীওৰণৰ সভসযা চব ত। আবচ হম 
ওৃবষসভাচৰ বফমযম তাৰ বফৰুতদ্ধ ওৃষওও ভাব ৰ কৰাওী ওৰাৰ আতন্দালনৰ অথযাৎ 

ওৃবষ বফপ্লৱৰ ফৰননৰ হঢৌৰ লকত বফহুৰ সফযাাংকীণ বফওাশৰ ধাৰা প্রৱাবহত হ' ফ। তাৰ 

নসতত অসভৰ ঘহা ওবফতম স্বতঃস্ফূতয কীত ৰবঘফ। বফহুতলীত আতওৌ সভূহ ৰাইচৰ 

অওুণ্ঠ সহতমাক হফ।" ( ৃ. ৮৩৮)” হতুঁৰ এই ফবলষ্ঠ আশাফাদও বফকত সভমৰ 

ইবতহাতস সুঁঘা প্রভাণ নওবৰতল। বওন্তু এওবফাংশ শবতওাৰ প্রাৰম্ভত বথম নহ েভওাৰী 

চনকণৰ বনঃসীভ দুদযশা আৰু প্রাণৰ বফহুত াৰ বফধ্বস্ত ৰূ সন্মুঔত নল আবভ আবচ 

ুনৰ হহভাাংক বফশ্বাসৰ এই ওবফতাপাবওতও সুুঁৱবৰতঙা” 

চা বাই,  

আতওৌ লাতক আবচ, আৰণযও হঢালৰ ভাত?  

বনষ্ফলা ভাব ৰ ওইনাৰ 

কবযতওাষ উেীবত ওবৰ 

ফচৰ কচযতন অনা ধুভুহাৰ তাল। 

বীষণ ভধুৰ হতাভাৰ হঢালৰ ঘাৰ,  

বীষণ ভধুৰ। 

বনঃসাংকতাৰ ভৰুবূবভত ভৰহা 

সভাচৰ ভৰা সৰাাত 

স্তূীওৃত আভাৰ ফা ত 

হঘৌবদতশ দুষৃ্কবতৰ ওাংওাল সাধনা। 

ধুভুহাৰ ফাঢনী লাতক,  

লাতক আবচ ভাব হীন হঔবতমওৰ 

হঢালৰ ঘাৰ। 

লাতক লক্ষ চনতাৰ ওতণ্ঠ ওতণ্ঠ 

আবদভ আৰণযও ফাখভৰা বৰগবণৰ কীত। 

বধবনবও বধন ধা 



বধবনবও বধন ধা। (‘ভখাই চাৰ হঢাল’, ৃ. ২৭)  

 

(লেখাট াৰ প্ৰথমাাংশৰ ৰচনাকাে ২১-০৭-২০১২ ;  লিই অাংশট া িাতিৰী 

আটোচনীৰ আগষ্ট, ২০১২ ‘লেমাাংগ সিশ্বাি শ্ৰদ্ধাঘঘ িাংখযা’ত প্ৰকাসশত। পৰৱতঘী অাংশৰ 

ৰচনাকাে ২২-১১-২০১২। পূৰঘাাংগ  ৰূপত লেখাট া পৰমানন্দ মজুমদাৰ িম্পাসদত 

তীখাৰ আখটৰ সেখা’ শীৰ্ঘক গ্ৰন্থত প্ৰকাসশত (গৰসশল্পী লেমাাংগ সিশ্বািৰ জন্ম শতিৰ্ঘৰ 

িামৰসৰ উদযাপনৰ লযৌথ মঞ্চৰ হে উদয়াসদতয ভৰােীৰদ্বাৰা 

প্ৰকাসশত, সিটচম্বৰ, ২০১২) 


