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কাজী নজরুর াআরামভয জীফন চচচা াঙ্গীতিক প্রতিপরন
মভৌতভিা বফযাগী
গমফলক, ফাাংরা তফবাগ, যফীন্দ্রবাযিী তফশ্বতফদ্যার, করকািা, তিভফঙ্গ, বাযি
Abstract
In 1921, during a turmoil situation of India a young poet at the age of 22 with an immense
courage injected the of rebellious inside the mind of entire Bengal. That young poet was
born in 1899, 24th May at the village of Churulia Bengal in a Kazi family and was named
as Kazi Nazrul Islam. Inspite of being in poverty from his childhood, Nazrul managed to
sharpen his literary and musical talents using the leisure time he got apart from his job for
existence.
He has a great contribution in Bengali literature. He has written many poems, short
stories, novels, essays, plays and drama and songs. Among those I am discussing only
about his musical creations. In Nazrul‟s boyhood he was attached with a folk-play group,
„Leto‟ due to this he had presented many songs to his team on Hindu religion and common
folk-life. So later on his music have groomed under an high influence of different genres of
folk music like Vatiyali, Baul, Jhumur, various Vakti geeties (Shiv-Durga‟s song, Shyama
Sangeet, Kirtan, Agamana etc). Different human emotion has been established through his
music, rebel, love, tragedy of death, fun and pralic, political satire etc. Kazi has lernt
Urdu and Farsi, he got himself introduced with a form of music named „Gazal‟. Later
he wrote down Bengali Gazal which was a new invention on Bengali music and one of his
most renowned gazals is —
“Bagichay Bulbul tui ful sakhate dishne aaj dol”
In the present context of my article as has been titled here under I‟m going to explain the
special traits of his musical journey which are the reflection of his entire life. I have
tried to analized the interpretation of his „Kavya Geeti‟, „Prakitik Gaan‟,
„Deshatyabodhak Gaan‟, Vakti Geeti‟, „Islami Gaan‟ and also tried to string his life with
his creation.

‚াঅতভ ধূজচতি, াঅতভ এমরামকম ঝড় াকার-বফাখীয
াঅতভ তফমরাী, াঅতভ তফমরাী-ুি-তফশ্ব-তফধাত্রীয।
ফর ফীয
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তচয াঈন্নি ভভ তয।‛ 1
১৯২১ খ্ীাঃ এক ২২ ফছমযয িরুণ কতফ াদ্ভয াঅত্মতফশ্বা এফাং তফমরাময ফারুদ্ াাঁজয ফন্দী কময, মগািা
ফাাংরায তচন্তমন তফমরাময দ্াফানর ৃতি কময, তফমরাী কতফ রূম তযগতণি মতছমরন, ১৯২০- এাআ দ্মক
বাযিফমলচয িারভািার যাজননতিক াফস্থা এাআ িরুণ তফপ্লফী ম মেন এফাং গাতিতজয ামমাগ াঅমন্দারমন 
মমাগদ্ান কমযন। এাআ ভমাআ িায করমভয কাতর তফমরাময রামর যাঙাতি ম মে।
১৮৯৯ ামর ২৪ম মভ তিভফমঙ্গয চুরুতরা গ্রামভয এক কাজী ার্চাৎ তফচাযক তযফাময নজরুর াআরামভয
জন্ম। এাআ তযফায তফায মর্মক তিভফমঙ্গ ফফা কযমি াঅম। দ্াতযরযমক মর্য ামর্ কময নজরুমরয বূতভষ্ঠ
া মছমর মফরা িায নাভকযণ কযা  দুখু তভাঁা। ভাত্র াঅি ফছয ফম তিৃতফমাগ ায পমর িাাঁমক
মছমর মফরা মর্মকাআ জীতফকা তনফচাময জনয মভাল্লাতগযী কযমি ফাধয মি । ফৃতি াা মভধাফী ছাত্র া মে
তিতন তফদ্যার ছামড়ন এফাং বৃমিযয কাজ এভনতক রুতি বিযীয কাযখানামি কাজ কযমি ফাধয ন। ফারযকামর
ভ্রাভযভান মরাকনািয দ্র ‘মরমিা’-এ মমাগদ্ান কযায পমর নজরুর তন্দু াস্ত্র এফাং ফাাংরায মরাক াংস্কৃতিয াঈয
াঅতধিয তফস্তায কযমি র্ামকন। মাআ মিু যফিচীমি িাাঁয াতমিয  ঙ্গীি জীফমন মরাকঙ্গীমিয তফতবন্ন
াঅতঙ্গক মমভন- বাতিাতর, ফাাঈর, ঝুভুয এফাং তন্দু ামস্ত্রয তফতফধ বতপ মচা মর্া-তফ-দুগচায গান, যাভা ঙ্গীি,
কীিচন, াঅগভতন গান াআিযাতদ্য প্রবাফ রক্ষ কযা মা। মমভন-

‚াঁ ঙ্কয য য তফ ুন্দয।/ মকাতি বাস্কায মজযাতি ূর াতণ নিফয....‛2
এাআ গানতিমি তফ এয ফণচনা তভমরমছ।
াঅফায, ‚াঅভায ভন ফমন পুমিমছ.....‛3
গানতি কীিচনামঙ্গয।
‚একূর বামঙ  কূর গমড়/ এাআ ি নদ্ীয মখরা।/
(ময বাাআ ) এাআি তফতধয মখরা।।......‛4
এাআ গানতিয কর্া  ুময বাতিাতরয প্রবাফ রক্ষ কযা মগমছ।
প্রর্ভ তফশ্বমুদ্ধ চরাকারীন নজরুর মদ্ার তত্রকায দ্বাযা াঅকৃি ম াআাংমযজ বমনযয ৪৯ িভ ফাঙারী ল্টমন
মমাগদ্ান কমযন। মুমদ্ধ তিতন তিবামফ াাংগ্রণ না কযমর মুদ্ধকারীন াফস্থা ম্পমকচ তিতন ামনক াতবজ্ঞিা
ঞ্চ কমযন মা িায ঙ্গীি  াতিয জীফমন মযখাাি কময। শুধু এাআ ন কযাতচ  নমাযামি র্াকাকারীন
তিতন পাতচ বালায চচচা কযমি ছামড়নতন। এাআ ভ তিতন গজর নাভক এক ধাযায ঙ্গীমিয তযতচতি রাব কমযন।
নজরুর াঅয গজর মুগৎ তিরন ফাাংরা ঙ্গীি াআতিামক গাি মদ্ এাআ গানতি-

‚ফাতগচা ফুরফুতর িুাআ পুর াখামি তদ্স্মন াঅজাআ মদ্ার.....‛5

১। বজমষ্ঠয ঝড়- াতচন্তয কুভায মনুপ্ত,, তফকা াংস্কযণ: ১১াআ বজযষ্ঠ, ১৪০৫, ৃ-৭৩
২-৪। নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- যপ প্রকানী, িৃিী াংস্কযণ ২৩ ম জানুাযী ২০০৪, ৃ-৩৩৬, ৩১৩,
৫২৬
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এাআতি ফাাংরা াআতিাম প্রর্ভ গজর নামভ তযতচি, নজরুমরয তদ্বিী ুত্র ফুরফুরমক াঈৎগচ কময মরখা এাআ
গামন নজরুর পাতচ  াঈদুচ বালায ফযফায কমযন এফাং এাআ গামনয ুময গজর এয প্রবাফ রক্ষ কযা মা। নজরুর
াআরাভ-এয মপ্রতভক ভন, মিভনাআ াঈায তদ্ম মগমছ ফহু ফাাংরা গজর মমভন-

‚াঅরগা কযমগা মখাাঁায ফাাঁধন
তদ্র ত মভযা পাাঁস্ গত .....‛6
খুফাআ তফখযাি একতি ফাাংরা মপ্রভ মচাময গজর, এাআ গানতিমি মমভন াঈদুচ বালায প্রবাফ রক্ষ কযা মগমছ মিভন
ুমযয বফতচত্র  াাধাযণ, গামনয কর্ামক প্রতিতষ্ঠি কযায জনয ুমযয মরমদ্ারমক দ্ারুণবামফ ফযফায কমযমছন
গীতিকায, কর্ায ামর্ ামর্ ুমযয াঈন্মাদ্না ফচস্তমযয মরািায তচিাকলচণ কময।
িায তফতবন্ন গামন ২০০০ ফছয ুযামনা তফশুদ্ধ যাগারী ঙ্গীমিয প্রবাফ রক্ষ কযা মা।
িাাঁয গামন তফতবন্ন যামগয প্রবাফ, এছাড়া তফতবন্ন গামন তভরযামগয প্রমাগ তফদ্যভান, ফিচভামন এাআ ঘযাণায
গানুপতরমক Semi Classical ঘযণাবুপ কযা । (িপ্পা, েুভতয, গজর াআিযাতদ্ ঙ্গীিমক ফিচভামন Semi
Classical ঘযাণাবুপ কযা ।) প্রঙ্গি ফরা াঈতচৎ াঅজকার মম Fashion Music মরািাভণ্ডরীয ভন ছুাঁাআমমছ,
াউনতফাং িাতিমি াঈতনমফ ঙ্গীমি িায প্রচরন কমযন যফীন্দ্রনার্, নজরুর, ািুর প্রাদ্- এয ভি
ঙ্গীিকামযযা, নজরুর ঙ্গীমি বাযমিয তফতবন্ন াঅঞ্চতরক গান  াস্ত্রী ঙ্গীমিয প্রবামফয াাাত রক্ষ কযা
মা ুতপ, তন্দু ামস্ত্রয প্রবাফ  ভধযপ্রামচযয ঙ্গীমিয প্রবাফ তফদ্যভান।
মছমর মফরা মর্মকাআ দ্াতযরয নজরুমরয জীফন াঅমিৃমষ্ঠ জতড়ম র্াকায পমর প্রর্াগি তক্ষা াায ুমমাগ
নজরুর াতযমতছমরন। মরখাতরতখয াবযা ফারয ফ মর্মকাআ র্াকমর যফিচীমি াাংফাতদ্কিায াি ধময
নজরুর াতমিযয জগমি াতড় মদ্ন। এয য তফপ্লফী কতফিা মরখায পমর, িামক এক ফছমযয জনয মজমর র্াকমি
, কমতদ্মদ্য প্রতি মজরকভচীমদ্য দুফচযফামযয প্রতিফামদ্ কাজী ামফ ৪০ তদ্ন ানন কমযন। মজমর
র্াকাকারীন  নজরুমরয করভ মর্মভ র্ামকতন।
মনিাজী ুবাল চন্দ্র মফা িায াঅজাদ্ তন্দ মপৌজ গেন কময নজরুমরয গামনয াঈমশ্যময ফমরতছমরন, ‘াঅভযা
মখন মুমদ্ধ মাফ নজরুমরয গান গাাআফ, াঅভযা মখন মজমর র্াকফ িখন নজরুমরয গান গাাআফ’। নজরুর িায গামন
কর্া  ুময ফাাংরায ফহু িরুমণয যপমক াঈি্ত, কমযতছমরন।

‚দুগচভ তগতয কান্তয-ভরু দুস্তয াযাফায ম....‛7
এফাং
চল্ চল্ চল্
াউর্ধ্চ গগমন ফামজ ভাদ্র
এাআ গান ফাাংরামক তফপ্লফী কময িুমরতছর, শুধু এাআ ন াঙ্গীতিক তদ্ক মর্মক ‘চল্ চল্ চল্’ এাআ গানতিমক
তফমেলণ কযমর ফরা মা মম, গানতিয কর্ায ামর্ তেক মম যকভ াঈশ্যীক ুমযয প্রমাজন তছর, মাআ যকভাআ ুমযয
ফযফায রক্ষ কযা মগমছ। ূক্ষ মচমফক্ষণ কযমর মদ্খা মা মম, গানতিমি মমবামফ দ্াদ্যা িামরয প্রতিতি মাভ
5
6
7

বজমষ্ঠয ঝড়-াতচন্তযকুভায মনুপ্ত,, প্রাক্ াঈপ, ৭-১১৭
নজরুরগীতি (াখণ্ড)- প্রাক্ াঈপ-ৃ-৫০৫
বজমষ্ঠয ঝড়-াতচন্তযকুভায মনুপ্ত,, প্রাক্াঈপ, ৃ-৩
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াঅঘাি মদ্া মমছ, এফাং ুয কযায জনয দ্চাুপতরমক মমাআবামফ প্রমাগ কযা মমছ, িা ম্পূণব
চ ামফ একদ্র
মাীমদ্য ছাতন্দক গতি  চরনমক প্রতিতষ্ঠি কময এফাং িামদ্য ভমনয ভমধয তফমরাময াঅুপন জ্বারা।
মজর মর্মক তপময াঅায মযয ১২ ফছয কাজী ামফ প্রা তিন াজায গান যচনা কমযন, এাআ ভম যতক
 াঅড্ডাতপ্র নজরুমরয ফযতপগি জীফমন ামনক কতেন তযতস্থতি াঅম মাআ কর ঘিনায প্রবাফ িায ঙ্গীমি ধযা
ময।

‚ফুরফুর নীযফ নাতগচ ফমন/ ঝযা ফন-মগারাময তফরা মামন।।..‛8
নজরুমরয ুত্র ফুরফুর তফমাগ- এয ভ এাআ গান যচনা কমযন। নজরুমরয গানুপতরমক জনতপ্র কযায তছমন
প্রখযাি তল্পী তদ্রী কুভায যাময াফদ্ান যমমছ। ১৯২৮ খ্ীাঃ াআাংমযজ যকায াতধগৃীি গ্রামভামপান মকাম্পাতন
নজরুমরয াঙ্গীতিক প্রতিবায দ্বাযা াঅকৃি ম গ্রামভামপান মকাম্পাতনমক গীি যচতিা-ুযকায তমমফ তনমাগ
কমযন। এছাড়া মকারকািা াঅকাফাণীয ঙ্গীি তযচারক তমমফ কাজী নজরুর ফহুতদ্ন কাজ কমযন, মা িায
ঙ্গীিমক মগািা ফাাংরায কামছ িুমর ধযমি াাময কময।
১৯৩৯ খ্ীাঃ কাজী নজরুমরয স্ত্রী মযাাী ম মড়ন এক কতেন মযামগ। িারভািার াতযফাতযক াফস্থা 
িৎকারীন বাযমিয যাজননতিক কাযণ কাজী নজরুরমক তফচতরি কময  তিতন ধীময ধীময মবমঙ ড়মি র্ামকন।
এভিাফস্থা ১৯৪১ ামর তিতন তরমখতছমরন ‘মতদ্ াঅয ফাত না ফামজ’ িাাঁয াঙ্গীতিক প্রতিবা াতযম মাায
াঅাংকা! ‘িায ফাাঁতয স্বয স্তব্ধ ম মাা িায কামছ ভৃিুযয মচম বঙ্কয। ১৯৪২ খ্ীাঃ মফিামযয এক
ানুষ্ঠামনয ভাঝ মর্ কাজী ামফ ফাক্রুদ্ধ ম মান। ধীময ধীময িায মচিনা রু্ত,  িাাআ-াআ ি তিতন িায
মল গামন তরমখতছমরন-

‚মখরা মল র, মল  নাাআ মফরা।।........‛9
জীফন-ভৃি াফস্থা নজরুর াঅয ৩৪ ফৎয জীতফি তছমরন। এাআ ভ তিতন িায স্মৃতি তপ াতযম
তছমরন। কাজী নজরুমরয এাআ াকার জীফন তপ তফমামগয পমর ফাাংরা ঙ্গীমিয, ফহু তচিাকলচক ুয  ফহু
মযাভলচক গীি াপ্রা্ত, যম মগর।
কাজী নজরুর াআরামভয গামনয ানযিভ তদ্কতি র কাফয াংগীি। এাআ কাফয াংগীি ভানফ-ভানফীয মপ্রভ
একতদ্মক মমভন ঐতক িযমক াঈদ্ভাতি কমযমছ ানুরূবামফ িায তযভাত্ত, মমছ াতর্চফ মিয মা াশ্বি
বাফধাযা ভুজ্জ্বর।
কাফয াংগীমি কামফযয ভভচার্চ তফমেলণ:
এ মক্ষমত্র কাজী ামমফয গামন ুমযয স্পন্দন ানুযতণি মমছ কর্ায ামর্ ামুজয স্থানা, মা কাতফযক
ভভচার্চমক ুমযয াঅতত্মকিা স্বিন্ত্র বাফধাযা ানুযতণি কমযমছ। মমভন-

‚মভায তপ্রা মফ, এ যাণী,/ তদ্ফ মখাাঁা িাযায পুর।
কমণ দুরাফ িৃিী তিতর্য/নচিী চাাঁমদ্য দুর।।
গরা মিাভায যাফ ফাতরকা/াং-াতযয দুরামনা ভাতরকা
তফজতর-জযীন তপিা ফাাঁতধফ/মভঘ-যাং এমরা চুর .....‛10
8

নজরুর গীতি (াখণ্ড)- প্রাক্ াঈপ-ৃ-১৪৫

9

নজরুরগীতি (াখণ্ড)-প্রাক্ াঈপ- ৃ-৬৫
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-এাআ গানতিয কতফয ভান মচিনা িাাঁয ভানীমক াননয ভতভা ভতভাতিি কময মিারায জনয াতবনফ ামজ
রূাতি কযমি মচমমছন। িাাআ গানতিয ভমধয মফচ াাংগীতিক াি ুমযয ারঙ্কযাংমক ভানীয াজ-জ্জামি
বূতলি কমযমছন-

‚াঅভায গামনয াি ুয তদ্া/মিাভায ফায যতচফ তপ্রা,......।।‚11
ানুরূবামফ ানয বাফধাযা একতি গামন কতফ খুাঁমজ মমমছন িাাঁয ভানীমক মুগ মর্মক মুগান্তময িুমর ধযায
প্রাম-

‚মিাভামযাআ াঅতভ চাতাতছ তপ্র / িরূম িফায ।
জনমভ জনমভ িাাআ চমর মভায / ানন্ত াতবায।।
ফমন িুতভ মমফ তছমর ফনপুর / মগমতছনু গান াঅতভ ফুরফুল্
তছরাভ মিাভায ূজায র্ারা / চন্দন পুর ায....‛12
-এাআ গামনয কাতফযক ভভচার্চ ামিলণ কময াঅতভ ফরমি াতয কতফ িাাঁয কাফয ভানীমক খুাঁমজ খুাঁমজ াায প্রাম
তনযন্তয াতবায কময চমরমছন। কাফয াংগীমিয ানযিভ মফচ কতফ িাাঁয ভানীয তফযময াঅকুরিা তনমফদ্ন
কমযমছন, মম তফযময াতবফযতপ জন্ম মর্মক জন্মান্তমযয এাআ তচয তফযময াঅত্মাূতি তিতন তনমফদ্ন কমযমছন এাআ
গানতিমি‚ফাঁধু মিাভায াঅভায এাআ মম তফয / এক জনমভয নম।
িাাআ মি কামছ াাআ িি এ তা / তক মমন াবাফ যম ।।...‛13
এাআবামফাআ কতফয মকান মকান যচনা খুাঁমজ াা মা প্রকৃতিয ামর্ মপ্রমভয াঅতত্মকিা মা রিা-ািা,
পুর-ল্লমফ তমল্লাতরি, িাাআ কতফ জাগামি মচমমছন প্রকৃতিয ফুমক প্রস্ফুতিি কৃষ্ণকতরমক-

‚জামগা কৃষ্ণকতর, জামগা কৃষ্ণকতর।
ভধুকমযয তভনতি ভামনা, ডামক জামগা ফতর, তফগ কাকতর।।
িফ দ্বাময ফাময ফাময ভন াঈদ্াী।
মবামযয াা এম ফাজা ফাাঁী।।....‛14
-এাআ গামন ভধুকয মমন কৃষ্ণকতরমক প্রস্ফুতিি ায তভনতি কমযমছন। ভধুকমযয ামর্ ামর্ তফমগয
কাকতর ুপঞ্জতযি মমছ।
প্রাকৃতিক গামনয ভভচার্চ তফমেলণ: কাজী ামফ তছমরন প্রকৃতি মপ্রতভক িাাআ িাাঁয ভান মচিনা াঈমদ্বাতধি মমছ
প্রকৃতিয ফুমক তররাতি ছ াঊিুয াঅফান ফিমন, মা াঅভযা তফশ্বকতফ যফীন্দ্রনামর্য প্রকৃতি মচাভূরক গামন গ্রীষ্ম,
ফলচা, যৎ, মভন্ত, ীি, ফন্ত,- এাআ ছ াঊিুয স্বিাঃস্ফূিচ ঞ্চন।
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
12
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
13
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ১৩৮, ৮১
14
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ১৩৮, ৮১
10
11
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কাজী নজরুর াআরাভ গ্রীমষ্ময দ্াফদ্াম খুাঁমজ মমমছন প্রকৃতিয রুক্ষিা; মাআ াঈমশ্যময িাাঁয াঅত্মতফরা
িন্দন র্ধ্তনি স্পতন্দি-

‚মভঘ-তফীন খয বফামখ / িৃষ্ণায কািয চািকী ডামক।
ভাতধ-ভগ্না াঈভা িিী / মযৌর মমন িায মিজ মজযাতিাঃ
ছাা ভামগ ফীিা ক্লান্ত কমািী / কমাি- াখা শুষ্ক ামক।। ...‛15
‚তনদ্ামঘয খয িাম ক্লান্ত এ ধযণী। / ভাধুযী াযাম র াণ্ডুয ফযণী।।
তঙ্গর জিাজার, মিজাঃ িায াতন-/ বফাখী মবাময স্মতয’ রুরাণী জননী ......‛16
ফলচা াঊিুমি তফমরাী কতফ খুাঁমজ মমমছন প্রকৃতিয জর ঘনযাভ মাবাতিগ্ধ-যাভ-মফণী- ফণচ এ ভারতফকা !
াজুচন-ভঞ্জযী-কমণচ গমর নী-ভাতরকা, / ভারতফকা ।।...‛17
‚ছড়াম ফৃতিয মফরপুর/ দুরাম মভঘরা চাাঁচয চুর / চ মচামখ কাজর মভমখ াঅতর
মক।। ফাজাম মভমঘয ভাদ্র / বাঙমর ঘুভ তছতিম জর,
একা ঘময তফজরীমি এভন াত াতর মক...‛18
ানুরূবামফ কাজী নজরুর াআরামভয মরখনীমি তমল্লাতরি মমছ যৎ যাণীয াঅফান ফন্দনা-

‚এ াযদ্ প্রামিয তর্ক
এ তাঈতর-তফছামনা মর্
এ ধুাআা চযণ ততময
এ ারুণ-তকযণ-যমর্...‛19
‚াযদ্ তনতয তমভরা ফািা, / িাযা-বযাাআ এাআ াীভ াঅকা,
স্বপ্ন- তফরাতনী চাাঁদ্ময াঅফা-/ কা পুমর মদ্ামর কায তনাস্ ...‛20
কাজী নজরুর াআরাভ প্রকৃতিয যাণী ির্া মভন্ত রক্ষ্মীমক িাাঁয ভমনয ভতণমকাো নফরূম তজ্জি কযমি
মচমমছন‚মভতন্তকা, এ এ ! / তমভর ীির রফন-িমর।

শুভ্র ূজাতযণী মফম / কুন্দ- কযফী- ভারা গমর ......‛21
প্রকৃতি মপ্রতভক কাজী ামফ াঊিুযাজ ফন্তমক াননয ভতভা ভতভাতিি কযমি মচমমছন। নফরূম রিাািা, াখা-প্রাখা পুর ুলভা ুমাতবি কযমি মচমমছন; মাআ াঈমশ্যময িাাঁয ান্তয মর্মক াঈৎাতযি মমছ
াঊিুযাজ ফমন্তয স্তফ গীিনজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
17
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
18
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
19
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
20
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
21
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ )-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
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‚এর ঐ ফনামন্ত াগর ফন্ত।
ফমন ফমন ভমন ভমন যাং ম ছড়া ময / চঞ্চর িরুভ দুযন্ত......‛22
‚াঅজমক মদ্ারময তমন্দারা / াঅ মিাযা মক তদ্তফ মদ্াল্ ।
ডাক তদ্ম মা দ্বাময ঐ / মনায কুাঁতড় াঅমভয মফাল্ ......‛23
মদ্াত্মমফাধক গামনয কামফযয ভভচার্চ তফমেলণ: ভানফ “ভানফীয মপ্রমভয াঅতত্মকিা  প্রকৃতিয ফুমক কতফয মপ্রভাঞ্জতর
মমভন মুগৎ তিরমন। াংতি ূফচ ঐকযিামন তিতরি মমছ তেক মিভতন কতফয ভান মচিনা কাতফযক ভভচার্চমক
মদ্মপ্রমভয ঐীচমিনা াঈমদ্বাতধি মি মদ্খা মা। ম মক্ষমত্র তফমরাী কতফয যচনা কাতফযক ভভচার্চ যাধীনিায
ৃঙ্খর াঈমন্মাচমন মদ্-ভািৃকায দ্িমর ভতচি মমছ, মমভন-

‚কাযায ঐ মরৌ-কাি / মবমঙ মপল্ কযময মরাাি
যপ-জভাি / তকর-ূজায ালাণ-মফদ্ী!
ময  িরুণ াইান! / ফাজা মিায প্রর- তফলাণ!
র্ধ্াং-তনান / াঈড়ুক প্রাচী’য প্রাচীয মবতদ্।।.....‛24
‚চল্ময চর িরুন দ্র ফাাঁধন াযা।
চল্ াভয ভময চল্ বাতঙ কাযা / জাগাম কানমন নফ মর্য াআাযা ।
প্রাণ মরামিয তত্রধাযা / ফাম মিাযা ময চর,
মজাায াঅতন ভযা নদ্ীমি / াাড় চরাম ভামিাাযা ....‛25
‚জামগা ময িরুণ দ্র।
(স্বিাঃ) াঈৎাতি াঊণচধাযা প্রা জামগা প্রাণ-চঞ্চর।।
মবদ্ তফমবমদ্য গ্লাতনয কাযা- প্রাচীয / ধূতরাৎ কতয জামগা াঈন্নি-তয!
জফা-কুুভ-ঙ্ক জামগা-ফীয / তফতধ তনমলমধয বামা বামঙা াগচর।।...‛26
‚জামগা দুস্তয মর্য নফ মাত্রী / জামগা জামগা !
ঐ মাার তিতভয যাতত্র! / জামগা জামগা
তরম্ তরম্ তরম্ যণ- ডঙ্কা / মামনা মফামর, নাত ঙ্কা ।
াঅভামদ্য মঙ্গ নামচ যণ যমঙ্গ / দ্নুজ-দ্রনী ফযাব দ্াত্রী ।।.....‛27
াঈমল্লতখি গানুপতরয কাতফযক ভভচার্চ তফমেতলি মমছ বফপ্লতফক মচিনা, মা িৎকারীন ভামজ মদ্ফাীয
ভনমক মদ্াত্মক মপ্রমভ াঈমদ্বাতধি কমযমছ।

নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ )-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ )-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
24
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ )-প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
25
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২
26
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২
27
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২
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বতপগীতিয কাতফযক ভভচার্চ তফমেলণ: যফিচী মচা ভািৃাংগীি, যাধা-কৃষ্ণফন্দনা, বতপগীতি এাআ কর গামনয
কাতফযক ভভচার্চ কর্া  ুমযয ৎ বাফনায ভমধয তদ্ম যস্পয যস্পমযয াি ধযাধতয কময চমরমছ। মম াঅকুতি
বাফামফগ ূণচ এফাং মফচাতয ান্তমযয ান্তাঃস্থর মর্মক মপ্রভ যম প্লাতফি। মমভনক) কৃষ্ণ ফন্দনা:

‚এ নূুয ফাজাাআা মভুনা নাচাাআা / কৃষ্ণ কানাাআা তয ।
ভাতখ মগাঘুয-ধূতরমযণু মগামে চযাাআা মধনু / ফাজাম ফাাঁময ফাাঁযী
মগাত-চন্দন- চতচচি ামঙ্গ / প্রাণ ভািাাআা মপ্রভ-িযমঙ্গ,
ফামভ মরাম ভূয-াখা দুরাম িভার-াখা / নী- ফমন দ্াাঁড়াম তনবমঙ্গ।। ......‛28
‘যাধা-িুরী, মপ্রভ-তাী, মগারকফাী রীকৃষ্ণ নাযাণ।
নাভ জ ভুমখ, ভুযতি যাখ ফুমক,/ মধামন মদ্খ িাতয রূমভান।।
াভৃি যঘন তকমায-ুন্দয,/ নফ নীযদ্ যাভভদ্ন ভমনায
ৃতি প্রর মুগর নূুয মাতবি মাায যাঙা চযণ.......‛29
‚কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফল্ যনা যাধা যাধা ফল্ / যাধাকৃষ্ণ যাধাকৃষ্ণ যাধাকৃষ্ণ ফল্।।
মমামগ মখাাঁমজন তফ কৃষ্ণ-মগাতফন্দ; / ব্রক্ষ্মা ূমজন যাধা-চযণাযতফমন্দ,
াধযা মুগর চাাঁমদ্ ধতযর মপ্রমভয পাাঁমদ্ মগা মগাীদ্র।।
(মভায) রীকৃমষ্ণ র্ামক মমন াির ভতি, । মাআ ভতি মদ্ন, মভায যাধা রীভিী....‛30
াঈতল্লতখি গানুপতরমি বফষ্ণফ বাফাদ্চ প্রতিপতরি মমছ যাধাকৃমষ্ণয মপ্রভ ফন্দনা। াঈমল্লতখি গানুপতরয ভমধয
মকান মকান গামন যামভয না মাবায ভমনায রূ ফতন্দি মমছ। াঅফায মকান মকান গামন ভামজয করুতলি
াঅুতয প্রফৃতি তনধমনয জনয বগফান রীকৃমষ্ণয াঅতফবচাফমক মাচয কমে কতফয বতপ ভানিা াঅমরাতড়ি মমছ।
খ) ভািৃ ফন্দনাাঃ
একতদ্মক মমভন বফষ্ণফ বাফাদ্মচ যাধা-কৃমষ্ণয মপ্রভ ফন্দনা ানুযতণি মমছ তেক মিভতন ভািৃ তপয রূ
ফন্দনা কতফ ভমনয াকৃতত্রভ তশু ুরব বাফবতঙ্গমি স্পতন্দি মমছ-

‚কামরা মভময াময িরা / মদ্মখ মা াঅমরায নাচন ।
িায রূ মদ্মখ মদ্ ফুক মমি তফ / মায ামি ভযণ ফাাঁচন।।
াঅভায কামরা ভাময াঅাঁধায মকামর / তশু যতফ-ী মদ্ামর;
ভাময একিুখাতন রূময ঝরক / তিগ্ধ তফযাি নীর-গগন।। ...”31
ানুরূবাফ যাভারূ ফতণচি মমছ কতফয াতবনফ ভান িা‚িুাআ ালাণ তগতযয মভম তর ালাণ বামরাফাতস্ ফমর।
ভা গরমফ তক মিায ালাণ-হৃদ্ ি্ত, াঅভায নন জমর।।
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক াঈপ, ৃাঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক াঈপ, ৃাঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
30
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)-প্রাক াঈপ, ৃাঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
31
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ,ৃাঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮
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িুাআ ফাআম নদ্ী তিায মচামখ / রুতকম মফড়া মরামক মরামক
ভমশ্বয া না মিামক মড় ভা মিায চযণিমর।। ...‛32
াঅফায কতফ ভমনয ফতধযত্ব ির্া ঙ্গুত্ব রতঙ্ঘি ায জনয ভাময চযমণ াা াঅকুতি ভতচি মমছ এাআ
গানতিমি-

‚ভা, মিায বুফন জ্বমর এমিা াঅমরা। াঅতভ মকন াি ভামগা-মদ্তখ শুধু কামরা।।
র্ব্চমরামক তপ তপতযস্ নাতচ /  ভা, াঅতভ মকন ঙ্গু ম াঅতছ?
 ভা মছমর মকন ভন্দ র, জননী মায বামরা
িুাআ তনিয ভাপ্রাদ্ তফরা কায দুায খুতর...‛33
ানুরূবামফ কতফয ভনন ো দুগচাভািামক াঅুতয তপ তফনাময ানয াঅহ্বান জাতনমমছন। এ গামনয
াতবফযতপমি খুাঁমজ াা মা ভা দুগচায াঅুতয তপ দ্ভমনয ানযিভ প্রতিপরন-

‚ভা দ্নুজ-দ্রনী ভা তপ / নমভা ানন্ত করযাণ-দ্াত্রী (নমভা)।
যমভশ্বযী ভতল- ভতদ্চনী / চযাচয “ তফশ্ব-তফধাত্রী (নমভা নভাঃ)।।
ফচমদ্ফ-মদ্ফী মিমজাভী / াতফ- াকরযাণ-াুয-জী,
দ্বুজা িুতভ ভা, বীিজন-িাতযণী/ জননী জগৎ-ধাত্রী।। ...‛34
াঅফায, মতদ্ ভািৃ ফন্দনা যমিয াঅফামন মগৌযী জননী মভনকায াঅত্মতফরা খুাঁমজ াা মা িাাঁয কনযা
মগৌযীমক তগতয যামজয াঅরম তপতযম াঅনায াঅহ্বামন-

‚ফযলা মগর, াঅতশ্বন এর, াঈভা এর কাআ / ূনয ঘময মকভন কময যাণ
 তগতযযাজ ! ফায মভম / ভাময মকামর এর মধম,
াঅভাযাআ ঘয যাআর াঅধাাঁয, াঅতভ তক ভা নাআ? ...‛35
এবামফ কামফযয ভভচামর্চয স্পন্দন কতফয মরখতনমি াতবনফ জ্জা াঈদ্ভাতি মমছ যাভ  যাভায তভরমনয
প্রতিবাি কযায িযা-

‚াঅভায যাভা ভাময মকামর চমড় / জত াঅতভ যামভয নাভ ।
ভা মরন মভায ভন্ত্রুপরু / োকুয মরন যাধাযাভ ।।
ডুমফ যাভা-মভুনামি / মখরফ মখরা যামভয ামর্
যাভ মমফ মভাময ানমফ মরা / ভা ুযামফন ভনস্কাভ।। ....‛36
াআরাভী গামন কামফযয ভভচার্চ তফমেলণ: কাজী ামমফয ভান মচিনা একতদ্মক মমভন াপ  বফষ্ণফ াঈব
বাফধাযা মুগর তভরন স্পতন্দি মমছ, ানুরুবামফ াঅল্লায ভতভা কীিচমন কতফ ভন তফভ্রাতন্ত মননতন।
ম গামন কাতফযক ভভচার্চ ুমযয মদ্ারা তমল্লাতরি মম।

‚মবায র ে, জাগ ভুাতপযর, / াঅল্লা-যুর মফাল্ ।
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ,ৃাঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ,ৃাঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮
34
নজরুর গীতি (াখণ্ড নস্কযণ) প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪
35
নজরুর গীতি (াখণ্ড নস্কযণ) প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪
36
নজরুর গীতি (াখণ্ড নস্কযণ) প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪
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গাপতরাতি মবাল্ মযা র / াঅমশ্ াঅযাভ মবাল্
এাআ দুতনা যাাআখানা (মিায) জনভ মগর ঘুতভম া !
ে ময ুখ-মযা মছমড়, / ভাায ফাাঁধন মখাল্ ।। ...‛37
এ মক্ষমত্র কতফ ভন িরুণ াউলামক প্রকৃতিয ফুমক াঅমরাতকি ায জনয াঅহ্বান জাতনমমছন। ারিায
াঅমফক ভুপ কময। াঅফায কতফ ভমনয ঙ্গুত্ব াঅল্লায কামছ ভতচি মমছ রতঙ্ঘি ায জনয-

‚কা’ফায তজাযমি িুতভ মক মা ভতদ্না? / াঅভায ারাভ মৌাঁমছ তদ্ নফীজীয যজা।
াজীমদ্য ঐ মাত্রা মর্ / দ্াাঁতড়ম াঅতছ কার মি
মকাঁদ্ ফতর, মকাঈ মতদ্ মভায / ারাভ তনম মা ।। ....‛38
াঅফায খুতয াঈৎমফ কতফভন তমল্লাতরি মমছ াঅল্লায চযণ ফন্দনা-

‚াঅল্লাহ্ যুর মফাল্ ময ভন / াঅল্লান যুর মফাল্ ।
তদ্মন তদ্মন তদ্ন মগর মিায /দুতনাদ্াযী মবার / াঅল্লান যুর মফাল্ ।।
মযাজ মকাভমিয তনাভি ঐ / াঅল্লাহ্ -যুর ফাণী,
মিায াঅমঘমযয বুমখয মখাযাক / তাময ঐ াতন ।
মিায তদ্ল্ দ্তযা াঅল্লান- যুর / জময রয মিাল্ / াঅল্লাহ্ যুর মফাল্ ।।..‛39
এাআবামফাআ াঈমল্লতখি গানুপতরয কাতফযক ভভচার্চ তফমেলমণয ভমধয তদ্ম াঅভযা এাআ তদ্ধামন্ত াঈনীি মি াতয
যফীন্দ্র ানুাযী বাফাদ্চমক কাজী ামমফয তফমরাী ভন মমভন কর্া  ুমযয াযম্পমমচ মদ্তনিলী বাফধাযা
াঈমদ্বাতধি মমছ ানুরু বামফ বপ কতফ ভমনয াঅকুতি ভতচি মমছ যাভ  যাভায চযণ ফন্দনা।
তফতবন্ন াধযা তবতিক নানান মচামরাচনায ভমধয তদ্ম মম াফস্থামন াঈনীি মতছ, িামক াঈমশ্যয কময াঅতভ
ফরমি াতয ফাাংরা গামনয ুময াঅমছ াভৃিভ িায জাদুভন্ত্র, মামক াঅর কময কতফ মগম াঈমেমছন-‘তক জাদু
ফাাংরা গামন’। িামক াঈমশ্যয কমযাআ াঅভায ানযিভ প্রাাআ র কাজী নজরুর াআরামভয গান মম স্বিন্ত্র ভতভা
ভতভাতিি এফাং ফচতয িাাঁয যচনা কর্া  ুয াআন্দ্রধনুয াি যমঙয ভমিা যস্পয াি ধযাধতয কময বভত্রীফিমন
তিতরি মমছ-িামক প্রকতিি কযা । াঅভযা জাতন ফাাংরা গামনয মগৌযফভ ির্া স্বণচভ মুগ াউনতফাং িমকয
ভধয ফচ মর্মক, াঅফায এ কর্া াতফম্বাতদ্ি িয মম াউনতফাং িমক মরষ্ঠ ফাাংরা গামনয কাতফযক বাফার্চ  ুয ফ
একাকায ম ুয ভাতরকায াঅকাময গ্রতর্ি মমছ, মা াঅভযা খুাঁমজ মমতছ তফতবন্ন গীতি কতফ- প্রণফ যা, ুমফাধ
ুযকাস্থ, ীমযন ফু, মগৌযী প্রন্ন ভজুভদ্ায, ুরক ফমন্দযাাধযা, তরর মচৌধুযী প্রভুমখয কাফয যচনা;
ানুরূবামফ ুমযয াঅমফদ্ন  কর্ায ামর্ ভারা ফদ্র কময াননয রূম প্রতিবাি কযায প্রাম ব্রিী
মতছমরন- কভর দ্াুপ্ত,, ুফর দ্াুপ্ত,, তভাাংশু দ্ি, তরর মচৌধুযী, নতচমকিা মঘাল ুতধন দ্াুপ্ত,, ানর
চমটাাধযা প্রভুখ। ুিযাাং াউনতফাং িমকয ফাাংরা গান মম কারজী ভতভা তফবূতলি িায ানযিভ কাযণ-াআ র
গীতিকায  ুযকামযয যস্পমযয ভতভচিা মফাধ, মা ানযিভ ুরতরি তল্পী কমে ুপ্রকাতি। িাাআ প্রঙ্গান্তময
এ কর্া ফরা মমমি াময াঈমল্লতখি গীতিকতফ  ুযকাযগণ একতদ্মক মমভন যফীন্দ্র ভান মচিনামক িাাঁমদ্য ৃতিমি
প্রতিপতরি কযমি মচমছন, াঅফায ুয ারঙ্কযমণয মক্ষমত্র এভনতক যাগ-যাতগণীয ুষ্ঠ াংতভতরি রূমক িাাঁমদ্য
গামন িুমর ধযমি মচমমছন। াঅভায ূফচ াঈতল্লতখি াধযাুপতরমি একতদ্মক মমভন যাগ-যাতগণীয তভর প্রতিপরন
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০
39
নজরুর গীতি (াখণ্ড াংস্কযণ)- প্রাক্ াঈপ, ৃাঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০
37
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মম্বাতরি তফতবন্ন যচনা, াঅফায তফতবন্ন গামনয কাতফযক ভভচার্চ তফমেলমণ ফাআ কর্া  ুমযয রূাদ্চমক াতধতষ্ঠি
কযায মচিনা াঈমদ্বাতধি। াঅভায দ্ৃঢ় তফশ্বা মম এাআবামফ তফতবন্ন ির্য তবতিক মুতপ গ্রায ামণলণমক তনযর
প্রমচিা াঅতভ প্রতিতষ্ঠি কযমি মচমতছ িা াঈিযুযী ােকফৃমন্দয ির্য তবতিক ামণলণমক পরিায তদ্াযী কময
িুরমফ।
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