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দ্বিজজন্দ্ররার যাজেয ফহুভাদ্বিক ঙ্গীত প্রদ্বতবা
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Abstract
D.L.Roy (1963-1913) is a bright star in the sky of Bengali literature. In a life span of only 50 years
he created spontaneously the diverse genres of Bengali literature. He was a poet, music composer,
lyricist & a famous dramatist. His extraordinary music talent mesmerised the people of Bengal. He
learnt & practiced the Indian classical music & side by side brought the European style of music to
Bengali songs. Besides, there has been easy entrance of the features of the Baul songs, Bhatiali,
Kirtan, Toppa, Kheyal, Thumri in his compositions. His great family tradition worked behind his
philosophy of music. He got his first lesson on music in his child-hood from his father Kartikeya Ch.
Roy. Besides, family tradition the frequent communicarion with the eminent literary circle of Bengal
consisting of Bankim Chandra, Dinabandhu, Akshaykumar & Bidyasagar built up a strong cultural
spirit in him. He is the actual pioneer of humorous songs in Bengali. These songs were highly
popular. Whenever he went to the stage to sing, there came requests from all comes for a humorous
song. His patriotic songs were a source of inspiration to the thousands of youths of his time. Once
Bangabandhu Sekh Mujibur Rahman saluting the ground at the gate of Dhaka prison sang out
‚আভায এই দেজজত জন্ম দমন এই দেজজত ভদ্বয‛ (As I was born in this country, I wish to die here) – a
popular song composed by D.L.Roy.
Key words: extraordinary music talent, diverse genres, family cultural spirit.

ফাাংরায এক দ্বফস্মেকয প্রদ্বতবা দ্বছজরন দ্বিজজন্দ্ররার যাে। তাাঁয গীতযচনা ভানুজলয হৃেে স্পশ কজযজছ। ফহু
ধযজনয গীত যচনা কজযজছন দ্বতদ্বন। াযা জীফজন প্রাে ৫০০দ্বি গান১ যচনা কজযজছন। কদ্বফ, নািযকায  গীদ্বতকায
দ্বিজজন্দ্ররার যাে বাজরাজফজজছন ফাাংরাজক, ফাাংরায ভানুলজক। দকান অর্শকযী কাযজে দ্বতদ্বন ঙ্গীত যচনা কজযনদ্বন।
গবীয জীফনজফাধ দর্জক উজে এজদ্বছর তায ঙ্গীতগুদ্বর। দখাজন প্রচদ্বরত ভাজ ফযফস্থায দ্বফরুজে দমভন ফযঙ্গ
যজেজছ, দতভদ্বন যজেজছ স্বজেজয প্রদ্বত গবীয বাজরাফাা। দ্বতদ্বন দচজেদ্বছজরন ফাঙারী তাাঁয গাজন উজিদ্বরত জফ,
দপ্রযো  উদ্দীনা াজফ। জজন্ময াধশতফজলশ দ াঁজছ দ্বিজজন্দ্ররাজরয ঙ্গীত প্রদ্বতবায দ্বফদ্বচি দ্বেক্ দ্বপজয দেখা দমজত
াজয। শুধু ুযজনাজক দ্বপজয দেখা নে, ুযজনাজক আাঁকজে ফতশভাজনয ভূরযজফাধ ততদ্বয কযা “ তাাঁজক শ্রোঞ্জদ্বর
দেো।
একদ্বি দ্বফখযাত াাংস্কৃদ্বতক দ্বযভন্ডজর দ্বিজজন্দ্ররাজরয জন্ম ে “ ‘দছজরজফরা দর্জকই এক াঙ্গীদ্বতক দ্বযজফজ
প্রদ্বতাদ্বরত ন দ্বিজজন্দ্ররার; মা তাাঁয যফতশী ঙ্গীত জীফনজক গবীযবাজফ প্রবাদ্বফত কজয’।২ নদ্বেোয কৃষ্ণনগজযয
যাজফাদ্বেয দেোন দ্বছজরন কাদ্বতশজকেচন্দ্র যাে। দ্বিজজন্দ্র জজন্ময তখাজনক ফছয আজগ দ্বছর ভাযাজা কৃষ্ণচজন্দ্রয
যাজত্বকার। ভেনজগাার দ্বছজরন তায দনাদ্বত, আয ফজো বাই যাভজগাার দেোন। এই দেোন যম্পযাে
যয এজরন যাধাকান্ত, উভাকান্ত  কাদ্বতশজকেচন্দ্র ভাে। ফঙ্গজগ যফ যাভতনু রাদ্বদ্বে দ্বছজরন যাধাকান্ত যাজেয
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প্রর্ভ কনযা জগোিী দেফীয দছজর। ভা প্রন্নভেী দেফী দ্বছজরন াদ্বন্তুজযয অদ্বিতাচামশ দ্বযফাজযয দভজে। অাধাযে
ফাংজগ যজফয ভদ্বভা দ্বনজে ৪ শ্রাফে ১২৭০ ফঙ্গাব্দ অর্শাৎ ১৯ জুরাই ১৮৬৩ দ্বিষ্টাজব্দ দ্বতাভাতায প্তভুি দ্বাজফ
জন্মগ্রে কজযন দ্বিজজন্দ্ররার যাে। দছািজফরা দর্জকই গান দ্বখজতন ফাফা কাদ্বতশজকেচজন্দ্রয কাজছ। উচ্চাঙ্গ ঙ্গীজতয
াে দ্বনজতন। ‘দ্বিজজন্দ্ররার দ্বনজজ দ্বছজরন ুগামক। প্রর্ভ জীফন দর্জকই দ্বফদ্ববন্ন বাদ্বভদ্বতজত দ্বতদ্বন স্বযদ্বচত গান
দানাজতন’।৩ যাভতনু রাদ্বদ্বে জাদ্বনজেজছন, ‘তাাঁয কণ্ঠ দ্বছর ুভধুয’।৪ ঙ্গীত দ্বক্ষায জঙ্গ জঙ্গ ইাংজযদ্বজ, াংস্কৃত 
াদ্বশ বালাে মজর্ষ্ট াযেশী জে উজেদ্বছজরন। ঙ্গীত দ্বক্ষা  বালাদ্বক্ষা চজরদ্বছর ভানতাজর। তাাঁয দ্বযফাজযয
জঙ্গ তৎকারীন ফঙ্গজেজয দ্বফদ্বষ্ট  খযাতনাভা ভানুল দ্বফেযাাগয, অক্ষে কুভায েত্ত, ফদ্বি ভচন্দ্র চজটাাধযাে,
েীনফন্ধু দ্বভি প্রভুজখয জঙ্গ দ্বছর দ্বনদ্বফে দমাগাজমাগ। কাজজই এভনই াাংস্কৃদ্বতক দ্বযভন্ডজরয ভজধয দর্জক ভাি ১৯
ফছজয ‚আমশগার্া‛ (১৮৮২) নাজভয গাজনয ফই প্রকা কযািা দ্বফদ্বচি দ্বকছু দ্বছর না। দপ্রভ  বগফৎ েশন এ কাজফযয
অনযতভ দ্বফলে জে উজেজছ। বগফেবদ্বিয ফীজ দম তকজাজযই তাাঁয দ্বচজত্ত অিুদ্বযত জেদ্বছর তায আবা
‚আমশগার্া‛ প্রর্ভ বাজগয নানা গাজন াো মাে। ১২ “ ১৭ ফছয ফেজয ভজধয দরখা গানগুদ্বরজত দপ্রজভয
দ্বযনভে (maturity) আভাজেয ভুগ্ধ কজয। ‚আমশগার্া‛-য একদ্বি গাজন কদ্বফ দ্বরখজছন“
‚ এ জীফজন ুদ্বযর না াধ বারফাদ্বএ ক্ষুদ্র হৃেে াে !
ধজয না ধজয না তােঅকূর অীভ দপ্রভযাদ্ব ।
... ... ... ... ... ...
তখন দ্বভিাফ আা,
দ্বেফ ঢাদ্বর বাজরাফাা,
জন্ম-ঋে কদ্বয’ দ্বযজাধ‛।
বাযতীে দপ্রভ এভন আত্মভশেজকই োফী কজয। এ প্রজঙ্গ ভজন জে মাে যফীন্দ্র দপ্রজভয দ্বনগূঢ় ফােীয কর্া।
‘দানায তযী’ কাজফযয ‚তফষ্ণফ কদ্বফতা’-ে দ্বতদ্বন ফরজরন “
‚দেফতাজয মাা দ্বেজত াদ্বয দ্বেই তাই
দ্বপ্রেজজন, দ্বপ্রেজজন মাা দ্বেজত াই
তাই দ্বেই দেফতাজয”আয াফ দকার্া!
দেফতাজয দ্বপ্রে কদ্বয, দ্বপ্রজেজয দেফতা‛। ৫
যফীন্ভ্রনাজর্য জজন্ময দু’ফছয জয জজন্মদ্বছজরন দ্বিজজন্দ্ররার, দ্বকন্তু ভৃতুযফযে কজযন যফীন্দ্রপ্রোজেয আিা ফছয
আজগ। ঞ্চা ফছজযয েীঘশ ফেশাঢয জীফজন ফাাংরায াদ্বতযাকাজ দম যঙ দ্বেজেজছন দ্বিজজন্দ্ররার তা ঈলশেীে। যফীন্দ্র
ভাভদ্বেককাজর াদ্বতযচচশা কযজর প্রর্ভ দর্জকই দ্বেগন্তপ্রাযী যফীন্দ্রপ্রবাফফরে দর্জক ভু ি ফায দম ক’জন
াধনা কজযদ্বছজরন, তাজেয ভজধয দ্বিজজন্দ্ররার যাে (১৮৬৩-১৯১৩) অনযতভ। গীদ্বতকায  নািযকায দ্বাজফ তাাঁয
খযাদ্বত ভদ্বধক, কদ্বফ দ্বাজফ তাাঁয অফোন অতুরনীে। ফস্তুত, তাাঁয কদ্বফতা  গাজনয মুগরফন্দী একদ্বিজক ফাে দ্বেজে
অনযদ্বিজক নাি কযা মাে না। ফাঙাদ্বর ঙ্গীত দ্বাুজেয কাজছ ফহুর উচ্চাদ্বযত ‘ঞ্চগীদ্বতকদ্বফ’-য অনযতভ
দ্বিজজন্দ্ররার যাে, অনযযা জরন যফীন্দ্রনার্, অতুরপ্রাে, নজরুর  যজনীকান্ত দন। অনুভান কযা মাে, দ্বতদ্বন দকান্
ভািায ফযদ্বিত্ব দ্বছজরন।
দছািজফরা দর্জক দম ঙ্গীত চচশায ভজধয ফে জেদ্বছজরন দ্বিজজন্দ্ররার, দ্বফজরজত দ্বগজে দ ঘযানািা একিু ফেজর
দগর। রন্ডজন র্াকায ভে দ্বিজজন্দ্ররার অজনক কদ্বফতা দ্বরজখদ্বছজরন। ১৮৮৬ দ্বিষ্টাজব্দ দগুদ্বর একজি গ্রন্থরূজ প্রকা
াে “ ‘The lyrics of Ind‟ নাজভ। এিাই তাাঁয প্রর্ভ ইাংজযদ্বজ কাফযগ্রন্থ। ইাংরজন্ড র্াকাকারীন দ্বতদ্বন াশ্চাতয
ঙ্গীত দ্বক্ষা গ্রে কজযন। প্রর্ভদ্বেজক ইাংজযদ্বজ গাজনয প্রদ্বত তাাঁয আন্তদ্বযক অনীা দ্বছর। তজফ দ্বফরাজত মাফায য দ
ঘৃো বাজরাফাাজত দ্বযেত ে। এভনদ্বক ো দ্বেজে ইাংজযদ্বজ গান দ্বখজরন। অনুফাে কজযজছন ফহু ইাংজযদ্বজ 
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আইদ্বয গান। অনুফােগুদ্বর দ্বছর এজকফাজয আক্ষদ্বযক। দ্বিজজন্দ্ররার স্কচ্, ইাংজযদ্বজ  আইদ্বয গান অফরম্বজন
‘আমশগার্া ২ে বাগ’ গ্রজন্থ ৩৫ দ্বি গান যচনা কজযন। ভাভদ্বেককাজর যফীন্দ্রনার্ দ্বফরাজত দ্বছজরন। দ্বতদ্বন
ইাংজযদ্বজ, স্কচ্  আইদ্বয গাজন ভুগ্ধ দ্বছজরন, তজফ তাজেয আক্ষদ্বযক অনুফাে কজযনদ্বন, দই গাজনয ু জয নতুন ফােী
ফদ্বজেজছন। যফীন্দ্রনার্  দ্বিজজন্দ্ররার দু’জজনই দেজ দ্বপজয ফাাংরাগাজন দ্বফদ্বরদ্বত ুজযয প্রজোগ কজযন। তজফ স্বতন্ত্র
ধাযাে। যফীন্দ্রনার্ যীক্ষা কজযন গীদ্বতনািয যচনাে আয দ্বিজজন্দ্ররার প্রর্জভ ফযফায কজযন াদ্বয গাজন, জয তা
পুজি জে ভধযজীফজনয স্বজেদ্ব গাজন এফাং দলজীফজনয নািযঙ্গীজত। আজর দ্বফদ্বরদ্বত ঙ্গীত তায জীফনবাফনায
র্প্রেশক জে উজেদ্বছর। ‘ইাংজযদ্বজ  দ্বন্দুঙ্গীত’ দ্বনফজন্ধ দ্বতদ্বন দ্বরজখজছন ‚দ্বক করুে, দ্বক দপ্রভ, দ্বক ায, দ্বক ফীয,
ফ যই ইাংজযদ্বজ গাজন াজজ‛। াশ্চাজতযয দ্বফজোজপন, বাগনায, দভাৎািশ প্রভুখজেয ভজতা ুযকায দমভন দ্বছজরন
দতভদ্বন দ্বছজরন গােকী।
াভাদ্বজক অঙ্গদ্বতজক ফযঙ্গ-দ্বফদ্রূ ফাজে দ্বফে কযাই দ্বছর দ্বিজজন্দ্ররাজরয গাজনয দকন্দ্রীে প্রফেতা। দ্বফজরত দর্জক
দ্বিজজন্দ্ররার দপযায ভেকাজর ফাাংরায ফুজক বাফস্থদ্বফযতা ঘজিদ্বছর। চাদ্বযদ্বেক দর্জক নযাকাদ্বভয বাফদ্বযভন্ডর গজে
উজেদ্বছর। দই ভে দ্বিজজন্দ্ররার humour ফা ফযঙ্গ এজেজ আভোদ্বন কজয তায জঙ্গ দেীে দপ্রজভয ভােকতা
দ্বভদ্বজে দ্বফদ্বরদ্বত ঢজঙয ুজয াদ্বয গাজনয প্রচায কযজরন। ফাঙারীয ভজন একিা বাফদ্বফপ্লফ ঘির।
দ্বিজজন্দ্ররাজরয প্রধান কৃদ্বতত্ব াযযজয ঙ্গীত দ্বনভশাজে। দ্বতদ্বনই প্রর্ভ ফাাংরা বালাে দ্বফ শুে াযগীদ্বতয স্থাদ্বেতা
দ্বছজরন। ফরা দমজত াজয, ‘ফাাংরা ঙ্গীজতয াদ্বয গাজনয ম্ভাজয দ্বিজজন্দ্ররাজরয অফোনই ফশাদ্বধক’।৬ এই ভস্ত
গানগুদ্বরজত ধযা জেজছ দ্বিজজন্দ্ররাজরয ভাজজচতনা  দোত্মজফাধ, যঙ্গগীদ্বতজত ধযা জেজছ তাাঁয ভভশগত দপ্রভবাজরাফাা-ভুগ্ধতা-দ ন্দমশফানা। তাাঁয াদ্বয গাজনয ফেশনা দ্বেজত দ্বগজে কাদ্বরো যাে ফজরজছন “

‚নন্দরার, াাঁচজা ফছয, গীতায আদ্বফষ্কায ইতযাদ্বে াদ্বয গাজনয ুজয এভন একিা ফর গদ্বতপ্রফা
দ্বযস্ফুি র দম, কজর ফুঝজত াযর এজেজ এই ুযধাযায প্রফতশন ম্পূেশ নূতন। কদ্বফ দ্বনজজ মখন এই
গান গাইজতন তখন াজত াজত কজরয ফুজক দ্বেত দ্বখর ধজয দমত। তা দ্বক শুধু কর্ায জজনয?
েযাজকজে উেীদ্বযত ুজযয জনযই প্রধানত0 গানগুদ্বর শুধু েজরই াদ্ব াে। আফৃদ্বত্ত শুনজর দজ গদ্বেজে
েজত ে। ুযকায দ্বনজজ মখন গাইজতন তখন অটায দযাধ কযা কদ্বেন ত‛। ৭
যফীন্দ্রনার্ তাাঁয াদ্বয গাজনয একদ্বনষ্ঠ বি দ্বছজরন। ‘ূদ্বেশো দ্বভরন’, ‘খাভজখোদ্বর বা’ে দ্বতদ্বন াদ্বয গাজনয
ফনযা ফইজে দ্বেজতন। তাজত গরা দভরাজতন যফীন্দ্রনার্ আয তায অনযতভ ােক দ্বছজরন অতুরপ্রাে দন। দরাজক
তাাঁয াদ্বয গাজন এতিাই ভজজ দ্বছর দম, দ্বিজজন্দ্ররার গান গাইজত উেজরই কজর ‘াদ্বয গান দ্বিজুফাফু, একিা
াদ্বয গান !’ ৮ ফজর দ্বচৎকায কজয উেজতন। নযনাযীয দপ্রভ দর্জক ভাজজয দ্বনভশভ তয দকানিাই ফাে মােদ্বন
দ্বিজজন্দ্ররাজরয গাজন। দ্বনভশর দক তুজকয আফযজে দ্বিজজন্দ্ররার তুজর ধজযজছন দ্বনভশভ ভাজতযজক। ভজন জে মাে,
‘নন্দরার’ ীলশক কদ্বফতাদ্বি। েুনজকা স্বজেজপ্রভ  ভাজকরযাে ফানা ফযজঙ্গয কলাঘাজত দখাজন জজশদ্বযত জেজছ।
দ্বিজজন্দ্ররার ুযকায দ্বাজফ কীতশন, ফাউর, দখোর, িপ্পা  ধ্রুজেয অূফশ ভন্বে াধন কজয ুয দ্বেজেজছন।
দ্বন্দুস্তানী স্তােী দর্জক মতিুকু দনোয দ্বনজেদ্বছজরন। তাযয ফাাংরায দ্বনজস্ব ুযধাযায জঙ্গ স্তােী ধাযা দ্বভদ্বরজে
নতুন ুয ৃদ্বষ্ট কযজরন। দ্বিজজন্দ্ররার তাাঁয কাফযঙ্গীতগুদ্বরজক দ্বফদ্ববন্ন যাজগয আেজশ ুযাজযাদ্বত কজযন। দমভন"নীর আকাজয অীভ দছজম" (জে), "প্রদ্বতভা দ্বেজম দ্বক ূদ্বজফ দতাভাজয" (জমজমন্তী), "দতাভাজযই বারজফজদ্বছ
আদ্বভ" (েযফাদ্বয কানািা), "ভরম আদ্বমা কজম দগজছ কাজন" (নিভল্লায) ইতযাদ্বে। আফায তাাঁয জনদ্বপ্রম স্বজেী
গানগুদ্বরজক দ্বতদ্বন দ্বফদ্ববন্ন যাজগয োজি দ্বনফে কজযদ্বছজরন। দমভন- "ধনধানযুষ্পবযা" (জকোযা), "দমদ্বেন ুনীর
জরদ্বধ ইজত" (বূ-করযাে), "দভফায াাি দভফায াাি" (ইভনকরযাে) ইতযাদ্বে‛।৯ ‘ঐ ভাদ্বন্ধুয ায দর্জক’
গানদ্বিজত ফাউর  কীতশজনয ুয ধ্বদ্বনত জেজছ।
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দ্বিজজন্দ্ররার দমভন দ্বফদ্বরদ্বত গান প্রর্াগতবাজফ দ্বজখদ্বছজরন দ্বফরাজত র্াকাকারীন, দতভনই দখোর  িপ্পায
প্রর্াগতবাজফ তাদ্বরভ দ্বনজেদ্বছজরন। দই ভজেয দ্বফখযাত দখোরগােক ুজযন্দ্রনাধ ভজুভোজযয আত্মীে দ্বছজরন
দ্বিজজন্দ্ররার। তাাঁয কাজছই তাদ্বরভ দ্বনজেদ্বছজরন। প্রাক্-দ্বিজজন্দ্র মুজগ িপ্পা ফা িপ্পাঙ্গ ুজযয একাদ্বধতয চরদ্বছর।
দ্বিজজন্দ্ররার ঘুদ্বযজে দ্বেজরন দই ধাযাজক। িপ্পায াাাদ্ব দ্বতদ্বন দখোর এফাং ি-দখোজরয াঙ্গীদ্বতক তফদ্বষ্টয
ফাাংরা দপ্রভগীদ্বতজত াংমুি কজযন। তাাঁয গাজন দরাকঙ্গীজতয ফযাক প্রবাফ যজেজছ। দ্বিজজন্দ্রগীদ্বতয প্রধান
অফরম্বন দ্বছর যাগঙ্গীজতয রূফন্ধ। ‘এ প্রােখা এ প্রাজে’, ‘আদ্বভ যফ দ্বচযদ্বেন তফ র্ চাদ্ব’, ‘দতাভাযই
বাজরাজফজদ্বছ আদ্বভ’ গানগুদ্বরয ুযৃদ্বষ্টজত বাযতীে যাগঙ্গীজতয ুস্পষ্ট ছা যজেজছ।
ফাাংরা যাযদ্বি গাজনয ধাযাে দ্বিজজন্দ্ররাজরয কৃদ্বতত্ব অাভানয। দ্বতদ্বন অজনক দ্বফখযাত গান  কদ্বফতা অফরম্বজন
উৎকৃষ্ট যাযদ্বি যচনা কজযন। ‚াদ্বয গান‛-এয ‘এ এ ফাঁধু এ’ গানদ্বি একদ্বি দ্বফখযাত তফষ্ণফ জেয
ফযাঙ্গানুকৃতী। যফীন্দ্রনার্ োকুজযয ‘দানায তযী’ কাজফযয ‘দতাভযা  আভযা’ কদ্বফতা দবজঙ দ্বিজজন্দ্ররার যচনা কজযন
দুদ্বি ার্শক যাযদ্বি ‘আভযা  দতাভযা’। উোযে না দ্বেজর তায চভৎকাযীত্ব দফাঝা মাজফ না। 'দ আজ দধজে'
একদ্বি যফীন্দ্রঙ্গীজতয রাদ্বরকা; যচনা0 শ্রী দ্বিজজন্দ্ররার যাম; কণ্ঠদ্বল্পী0 শ্রী অরক যাে দচ ধুযী “
‚দ আজ দধজে
এন, দ্বি, দঘাজলয দভজে ।
দ্বযদ্বনক দ্বধদ্বনক দ্বযদ্বনক দ্বধদ্বনক
চাজেয গন্ধ দজে ।
কুদ্বঞ্চত ঘন দকজ
দফাম্বাই াদ্বে দফজ
খিভি ফুি দাদ্ববত ে
ুদ্বফদ্বেত ভযাদ্বিজনই ।
ফদ্বঞ্চত নজ যফৎ-দকক
দ্বফস্কুি তাে দপ্লজি ।
অঞ্চর ফাাঁধা দরাজচ
রুভাজরজত ভুখ দভাজছ ।
জফাকুুজভয গন্ধ আদ্বজছ
ড্রইাংরুভদ্বি দছজে‛। ১০
স্বজেবাফনায অনযতভ ূজাদ্বয দ্বছজরন দ্বিজজন্দ্ররার যাে। বাজরাফাজতন দ্বনজজয দেজক। দ্বফজরত দর্জক
কৃদ্বলদ্বফেযায দ্বিগ্রী রাব কজয যকাদ্বয েপতজয কাজ কযজত রাগজরন। যফতশীজত দিুদ্বি ভযাদ্বজজেি জে কাজজ
দমাগ দ্বেজরন দ্বেনাজুজয। দ্বকন্তু স্বাজেদ্বকতাে দ্বফশ্বাী োে তাাঁজক ফাযফায ফেদ্বর জত জেদ্বছর। াদ্বতয দ্বনভশাজে
ফাধা েজত র্াজক। ভজনয চাা কষ্ট জত ৃদ্বষ্ট জত র্াজক নানা যকজভয ঙ্গীত। এই ভেকায ঙ্গীতগুদ্বরজত দেখা
দগজছ অনফেয স্বজে বাফনা। ১৯০৬ াজর গোজত ফেদ্বর জর দখাজন যদ্বচত ে ‘ফঙ্গ আভায জননী আভায...’
ঙ্গীতদ্বি। এ ভেকাজরই যদ্বচত ে তাাঁয দুদ্বি দ্বফখযাত নািক ‘দভফাযতন’  ‘নূযজাান’।
জাতযাদ্ববভানী এই ভানুলদ্বি ইাংরজন্ড দ্বগজে বাযতীে আেফ-কােোজক বুজর মানদ্বন। দকাি যাজেয ফেজর ধুদ্বত,
াঞ্জাদ্বফ জয ঘুজয দফোজতন। অনযাজেয জঙ্গ আজালীন এই ভানুলদ্বি ফঙ্গবঙ্গ আজন্দারজন াদ্বভর জেদ্বছজরন।
খাদ্বর াজে, আরুর্ারু দফজ, উজস্কাখুজস্কা চুজর গাজনয ের দ্বনজে করকাতাে ফাদ্বে ফাদ্বে ঘুজয দফদ্বেজেজছন। ফঙ্গবজঙ্গয
দ্বফরুজে করভ ধজয দ্বরখজরন তাাঁয দই দ্বফখযাত গানদ্বি “
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‚ ধনধানয ুষ্পবযা আভাজেয এই ফুন্ধযা
তাায ভাজঝ আজছ দে এক
কর দেজয দযা।‛
দ্বতদ্বন প্রাে ঞ্চাদ্বিয ভত স্বজেবাফনাভূরক ঙ্গীত যচনা কজযজছন। এই গানগুদ্বর ভূরত0 দকাযা জাতীে। ভজঞ্চ
গাো জর এক উোত্ত গম্ভীয দ্বযজফজয ৃদ্বষ্ট ত। স্বজে দ্বফলেক ঙ্গীত যচনাজত দ্বতদ্বন অগ্রজ জতযন্দ্রনার্ োকুয
এফাং দভচন্দ্র ফজন্দযাাধযােজক অনুযে কজযদ্বছজরন। বাযতীে যাগঙ্গীজতয জঙ্গ াশ্চাতয ুজযয অূফশ দভরফন্ধন
ঘজিজছ ‘ফঙ্গ আভায জননী আভায’, ‘ধনধানয ুষ্পবযা’, ‘দমদ্বেন ুনীর জরদ্বধ ইজত’ ইতযাদ্বে স্বজে দ্বফলেক
ঙ্গীজত। যদ্বফজীফনীকায প্রবাতকুভায ভুজখাাধযাে ‚যফীন্দ্র জীফনীকাফয‛-দত যফীন্দ্রনাজর্য জাতীে ঙ্গীজতয তুরনাে
কদ্বফ দ্বিজজন্দ্ররাজরয ‘ফঙ্গ আভায’ ঙ্গীতদ্বিজক অদ্বধক জনদ্বপ্রে ফজরজছন। অভয একুজ গ্রন্থজভরা-২০১৩ এয লষ্ঠ
দ্বেজন ফুধফায দ্বফজকর ৪ িাম দভরায ভূর ভজঞ্চ অনুদ্বষ্ঠত ম ‘দ্বিজজন্দ্ররার যাম; াধশত জন্মফজলশয শ্রোঞ্জদ্বর’ ীলশক
দদ্বভনায, দদ্বভনাজয বাদ্বতত্ব কজযন যফীন্দ্রবাযতী দ্বফশ্বদ্বফেযারজময প্রািন উাচামশ  দ্বফদ্বষ্ট বালাদ্বফজ্ঞানী
অধযাক দ্বফি যকায। আজরাচনা প্রজঙ্গ দ্বতদ্বন ফজরন,

‚স্বাজাতযজফাধ দ্বিজজন্দ্ররার যামজক াংকীেশ কজযদ্বন, ফযাং দ্বফশ্বজফাজধয ঞ্চায কজযজছ। ুযােজক দ্বতদ্বন অদ্বন্বত
কজযজছন ভকারীন মুগমন্ত্রোয জঙ্গ। যফীন্দ্রভকাজর দ্বল্প ৃদ্বষ্ট কজয দ্বতদ্বন ম্পূেশ নতুন ঘযানায জন্ম দ্বেজমজছন।
শুধু াধশত জন্মফজলশ নম; দেজপ্রজভ-নতুন ধাযায কাফয-নািক-গাজনয ূজি দ্বতদ্বন আভাজেয দ্বনতয স্মযেীম নাভ।‛ ১১
তাাঁয স্বজে দ্বফলেক ঙ্গীতগুদ্বরজত াো মাে একিা ‘ইনদ্বস্পজযন’। ফহু ভান ফযদ্বিত্ব তায গান শুজন আনন্দ
দজতন। আচামশ জগেী চন্দ্র ফু, প্রপুল্ল চন্দ্র যাে, দরাজকন্দ্র াদ্বরত, ঋদ্বল অযদ্বফন্দ দঘাল প্রভুখ ভাভানজফযা তাাঁয
গান শুজন আনন্দ দজতন। ুি দ্বেরী কুভায যাে দ্বতায গান শুজন জগেী ফুয প্রদ্বতদ্বিো ফযি কজযজছন
এইবাজফ “

‚আচাজমশয ভুজখয দচাযাই ফেজর দগর। গাজনয দজল উজে আভায দ্বে চাজে ফরজরন0 ‘ফে আনন্দ দ্বেজর আজ
দ্বেরী! কত কর্াই দম ভজন জে.....আা কী ফ গানই দ্বতদ্বন দফাঁজধ দ্বগজেদ্বছজরন।‚ ১২
ভাভনস্বী দরাজকন্দ্রনার্ াদ্বরত ‘ফঙ্গ আভায জননী আভায’ গানদ্বি শুজন উচ্ছদ্বত কজে ফজরদ্বছজরন 0
“On how wonderful! How magnificent! Let me confess my dear Dwiju, it‟s undoubtedly the
very-very-very best and noblest national song that I have ever heard or read in my life! It‟s,
indeed, a divine inspiration!”

ঋদ্বল অযদ্বফন্দ দঘাল ‘দমদ্বেন ুনীর জরদ্বধ ইজত’ গানদ্বিয ইাংজযদ্বজজত অনুফাে কজয ছদ্বেজে দ্বেজেজছন দ্বফশ্বফযাী।
কদ্বফতায প্রর্ভ অাংজয কজেকদ্বি াংদ্বিয অনুফাে তুজর ধযা র 0
‚দমদ্বেন ুনীর জরদ্বধ ইজত উদ্বের জনদ্বন! বাযতফলশ!
উদ্বের দ্বফজশ্ব দ দ্বক করযফ, দ দ্বক ভা বদ্বি, দদ্বক ভা লশ।
দদ্বেন দতাভায প্রবাে ধাযাে প্রবাত ইর গবীয যাদ্বি;
ফদ্বন্দর জফ, জে ভা জনদ্বন। জগত্তাদ্বযদ্বে! জগোদ্বি!
ধনয ইর ধযেী দতাভায চযে কভর কদ্বযো স্পশ,
গাইর, ‘জে ভা জগজন্মাদ্বদ্বন। জগজ্জনদ্বন! বাযতফলশ!‛
শ্রী অযদ্বফজন্দয অনুফাে
Mother India, when thou rosest
From the depth of oceans hoary
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Love and joy burst forth, unbounded,
Life acclaimed thee in thy glory
Darkness fled before thy splendor
Light its radiant flag unfurled;
All acclaimed thee‟s “Hail o Mother,
Fosterer, Savior of the world”
Earth became thrice- blessed by the
Rose of beauty of thy feet
Blithe, she chanted: „Hail world charmer
Hail world Mother….. Thee I greet.‟ ১৪

ফাাংরায াজায াজায তরুে-তরুেী তায গাজন অনুপ্রাদ্বেত জে স্বজেদ্ব আজন্দারজন দমাগোন কজযদ্বছর।
ফাাংরাজেজয স্বাধীনতা মুজেয ভেকাজর ফঙ্গফন্ধু ভুদ্বজফয যভান দগজেদ্বছজরন দ্বিজজন্দ্ররাজরয গান। ‘দ্বরাদ্বরদ্ব’
দ্বিকাে ভুম্মে ফুয দ্বরজখজছন “

‚ঢাকা কাযাগাজযয াভজন ভাদ্বি স্পশ কজয ফঙ্গফন্ধু দখ ভুদ্বজফুয যভান বযাি কজণ্ঠ উচ্চাযে কযজরন,
'এই দেজজত জন্ম আভায, দমন এই দেজজতই ভদ্বয।' াযা ফাাংরা দমন দই জঙ্গ দগজে উের_'এভন
দেদ্বি দকার্া খুাঁজজ াজফ নাজকা তুদ্বভ, কর দেজয যানী দ দম আভায জন্মবূদ্বভ।' দই ঊনত্তজযয
গে-আজন্দারজনয ভে প্রকদ্বম্পত াযা ফাাংরা 'দজজরয তারা বাঙফ, দখ ভুদ্বজফজক আনফ' দলাগাজন।
গেজযাজল বীত াদ্বকস্তাদ্বন জান্তা াক কাযাগাজয আিজক যাখায ুজমাগ ােদ্বন। রাজখা ছাি-মুফা-জনতা
কাযাগাজযয াভজন। ফঙ্গফন্ধু দফদ্বযজে এজ একিু ভাদ্বি তুজর দ্বনজরন াজত। ফঙ্গফন্ধুয দই উচ্চাযে াযা
ফাাংরাে ছদ্বেজে ের। ঊনত্তয-ত্তয ছাদ্বেজে একাত্তজয আজযা তীর জে উের ফাঙাদ্বরয ফাাঁচা-ভযায প্রশ্ন।
ভুদ্বিয গাজন জেধ্বদ্বনত জত র্াজক 'ধন ধানয ুজষ্প বযা, আভাজেয এই ফুন্ধযা', মাজক যক্ষায জনয
আত্মাহুদ্বত দ্বেজরন ৩০ রাখ ভানুল এফাং দ্বতন রাখ ভা-দফান। মুেজজেয দই দ্বেজন আজযা ধ্বদ্বনত জেদ্বছর,
'ফঙ্গ আভায, জননী আভায, ধািী আভায, আভায দে। দকন দগা ভা দতায ধুরাে ভদ্বরন, দকন দগা ভা দতায
রুক্ষ দক।‛ ১৫
১৯১৩ াজরয াজর্ জদ্বিজম আজছ ফাাংরা াদ্বজতযয দু’জন দ্বেকাজরয নাভ। তাাঁযা দু’জনই ফাাংরাজেজয
জাতীম াংগীজতয াজর্ জদ্বিজম আজছন। এাঁজেয একজন ফতশভান জাতীম াংগীজতয যচদ্বমতা এফাং অনযজজনয যদ্বচত
দোত্বজফাধক গানদ্বি জাতীে াংগীত দ্বজজফই ফযফহৃত জমদ্বছর দে স্বাধীজনয ূফশ মশন্ত। প্রর্ভ জন জরন
দ্বফশ্বকদ্বফ যফীন্দ্রনার্ োকুয এফাং দ্বিতীম জন জরন দ্বিজজন্দ্ররার যাম। ১৯১৩ াজরয ১৭ দভ হৃেজযাজগ আিান্ত জে
দ্বতদ্বন ভাযা মান। ইাংজযদ্বজজত একদ্বি প্রফাে প্রচদ্বরত আজছ “ ‘Man must die but his deeds will never die‟।
ভান দ্বিজজন্দ্ররাজরয দক্ষজি তায আয ফরায অজক্ষা যাজখ না। আজ দ্বেজক দ্বেজক দমবাজফ ভাজ অফক্ষজেয জর্
চজরজছ তাজত আভাজেয ভূরযজফাধ দ্বপদ্বযজে আনজত, জাতীেতাজফাজধ উদ্দীপ্ত কযজত জর প্রজোজন দ্বিজজন্দ্ররাজরয
দই গানদ্বি‚বাজেয ভাজেয এত দে দকার্াে দগজর াজফ দক
ভা দতাভায চযে দুদ্বি ফজক্ষ আভায ধদ্বয
আভায এই দেজজতই জন্ম দমন এই দেজজতই ভদ্বয।‛
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১৩. যাে দ্বেরী কুভায, ‚ভানুবফ দ্বিজজন্দ্ররার‛, কদ্বরকাতা দ্বফশ্বদ্বফেযারে, ১৯৬৬, ৃ. ৯৫।
১৪. ভন্ডর ফাুজেফ, ‚দ্বিজজন্দ্ররার‛, ‘দরখাজরদ্বখ’, াদ্বতয দেোর, ৃ. ৮।
১৫. ফুয ভুম্মে, ‚দেজপ্রভ  দ্বিজজন্দ্ররার যাজেয গান‛, ‘দ্বরাদ্বরদ্ব’ দ্বিকা, ১৫/০৭/২০১১।
** উেৃত দ্বিজজন্দ্রগীদ্বত ভূ ‚দ্বিজজন্দ্রগীদ্বত ভগ্র‛, দ্বশ্চভফঙ্গ ফাাংরা অকাজেদ্বভ জত গৃীত জেজছ।
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