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Abstract 

The ‘Tebhaga Movement’ erupted in 1946 in Bengal on the eve of the withdrawal of the 

British in India. The tide of Tebhaga uprising stands out as one of the most important 

political events in twentieth century Bengal. ‘Tebhaga’ literally means 'three shares' of 

harvests. The Tebhaga Movement was led by the share croppers of the Bengal region 

against the oppressive jotedars in 1946-47. The movement resulted in clashes between 

Jotedars and Bargadars. Seeing the plight of the farmers Salil Chowdhury started to write 

Mass Songs. A Mass Song is a type of song which is written for individual or chorus singing 

and intended for broader masses. He was not only an outstanding composer, an 

accomplished and gifted arranger, poet and writer but above all an intellectual. During this 

period Salil Chowdhury wrote numerous songs and with Indian People’s Theatre 

Association (IPTA) comrades took his songs to the masses. They travelled through the 

villages and the cities and his songs became the voice of the masses. In fact, Salil Chwdhury 

always retained his strong feelings for the social injustice and very often wrote songs which 

reflected those feelings. He called these songs ‘The Songs of consciousness and awakening'. 

These mass songs also became a part of the independence movement and they are still 

performed all over Bengal after all these years. In a way they have now become an integral 

part of the Bengali heritage. We have six songs that Salil Choudhury composed for the 

peasant movements and the Tebhaga Movement. Many more of songs have references or 

allusions to the Tebhaga Movement. In this paper, an attempt will be made to make an 

empirical analysis on the Mass Songs which were composed by the musical genius Salil 

Chowdhury, especially during the period of Tebhaga Movement (1946-50) and also put a 

light on the impact of those Mass Songs on the peasants moreover on the society during the 

first half of twentieth century Bengal. 
 

Keywords: Bargadars, Bengal, Indian People’s Theatre Association, Jotedars, Krishak 

Sabha, Lyricist, Mass Song, Music Composer, Salil Chowdhury, Share-cropper, 
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     মানুন্ের তবেঁন্  থাকার লড়াইন্য়র এক ত্যালেমময় অধযায় তেভাগা আন্দালন।অলবভক্ত বাাংলায় ১৯৪৬ -এবাং  ৪৭
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ভয় বাাংলায় উত্তর- উপলনন্বশকান্ল (১৯৪৮-৪৯)গন্ড় ওঠা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ ্নোর অাংশগ্রহন্ণ পলর াললে তেভাগা 

কৃেক সাংগ্রাম এক ঐলেহালসক গণআন্দালন রূন্প আ্ ইলেহান্সর পাোয় যথান্যাগয মযমাোর স্থান তপন্য়ন্ে।আ্ 

অন্ধমক শোব্দীর তবলশ সময় অলেক্রান্ত হন্য় যাওয়ার পর, এই মুহূন্েমও এ তেন্শর কৃলে্ীবী মানুন্ের লনন্্র ্লম 

আর ভূলম্ িসন্লর ওপর তয অলধকার রন্য়ন্ে োর েৃঢ়োর লপেন্ন এক ঋ্ু স্তম্ভ বাাংলার তেভাগা আন্দালন। 

লিলিন্শর লনকি তথন্ক ভারন্ের মুলক্ত আন্দালন যখন তশে পযমান্য় লঠক েখনই বাাংলার মালি রলিে হয় কৃেকন্ের 

ো্া রন্ক্ত। 
 

     ল রস্থায়ী বন্দাবন্স্তর মাধযন্ম লিলিশ শালসে ভারেবন্েম এক নেুন ধরন্ণর ্লমোরন্েণীর পত্তন হয়, যােঁন্ের 

্লমর সন্ঙ্গ মূল সম্পকম লেল বযবসালভলত্তক, বৃলিশ শাসকন্ক লনধমালরে খা্না তেওয়ার পর বগমাোন্রর তথন্ক আোয় 

খা্নার সমূ্পণম লভযাাংশ োন্েরই থাকন্ো। এই লান্ভর পলরমাণ বালড়ন্য় তোলার ্নয  লন্ে থাকে লনন্্র 

্লমোলরর মন্ধয  ােীন্ের অপর অলনয়লিে অেযা ার। ১৯২০ সাল তথন্ক ভারন্ের লবলভন্ন প্রান্ন্ত কৃেকরা করমুকুব, 

করোন্ড়র আন্দালন করন্ে থান্কন।পািান্ব গের পালিমর তনেৃন্ে, গু্রান্ি মহাত্মা গান্ধীর তনেৃন্ে কর মুকুব 

করার োলব লনন্য় কৃেকরা সাংগলঠে হন্ে থান্কন। ১৯২৯এ ‘লবহার প্রান্েলশক লকোণসভা’  এবাং ১৯৩৬ এ 

‘সারাভারে কৃেক সভা’ )All India Kisan Sabha( প্রলেলিে হয়। মূলেঃ এই সময়িা লেন্য় কৃেকরা উপললি 

করন্ে থান্কন তয শুধুমাত্র দুন্যমান্গর বেরগুললন্ে করহ্রান্সর লড়াই লেন্য় লনন্্ন্ের তবেঁন্  থাকার লনশ্চয়ো অ্মন 

করা যান্বনা। প্রন্য়া্ন্ন ্লমোরন্ের তেলর করা লনয়ম গুলল বেলান্নার োলব উথন্ে থান্ক কৃেকন্ের 

মন্ধয।বগমাোর ও ভাগ ােীরাও এন্ে তযাগোন কন্রন সমযক ভান্ব।উৎপন্ন িসন্লর দুই েৃেীয়াাংশ িসল পাওয়ার 

োলবন্ে শুরু হয় গণ কৃেক আন্দালন।
[১]
 ভারন্ের ইলেহান্স এই প্রথম িসন্লর ওপর প্র্ার অলধকার লনলশ্চে 

করন্ে প্র্ারাই এলগন্য় আন্সন। ল রকলযাণময়ী বাাংলার মালিন্ে গােঁথা হয় তেভাগা আন্দালন্নর উপকথা যার 

উপসাংহান্র তলখা থান্ক সামন্তেন্ির উন্েন্ের ভলবেযৎ। 
 

     বাাংলার মালিন্ে আলধয়ারন্ের
[২]

 অসন্ন্তান্ের স্ফুললঙ্গ জ্বলন্ে শুরু কন্র লেলরন্শর েশন্কর তশেভাগ তথন্কই। 

কলমউলনস্ট তনো মলণ লসাংন্হর তনেৃন্ে ১৯৩৭ সাল নাগাে ময়মনলসাংন্হর  ালেরা ধান্ন খা্না তেওয়ার পদ্ধলে ‘িাংক 

প্রথা’ লবন্রালধো কন্র সাংগলঠে হন। ক্রন্ম িাংক ও আলধয়ারন্ের উোহরন্ণ অনুপ্রালণে হন্য় আন্দালন্ন নামন্ে 

থান্কন বাাংলার বালক অাংন্শর ভাগ ােী ও বগমাোর  ালেরা। এই পলরলস্থলেন্ে ি্লুল হক মিীসভার ‘ভূলম রা্স্ব 

কলমশন’ )ফ্লাউড কলমশন( লনন্য়াগ কন্রন। ১৯৪০ সান্ল ফ্লাউড কলমশন )Floud Commission( সমন্য়র োলবন্ক 

স্বীকৃলে লেন্য়, ভাগ ােী ও বগমাোরন্ের উৎপন্ন িসন্লর দুই-েৃেীয়াাংশ িসল গ্রহন্ণর কথা সুপালরশ কন্র। লকন্তু 

প্রেযাশা মেই তসই সুপালরশ কাযমকর হয়না এবাং  ােীরা তলাগান তোন্লন তেভাগা মন্ে উৎপন্ন িসন্লর 

দুই-েৃেীয়াাংন্শর ওপর লনন্্র অলধকার প্রলেিা করন্ে লড়াইন্য় নামবার।
[৩]
 ১৯৪০ সাল তথন্কই খুলনার কৃেকরা 

তেভাগার অলেলরক্ত িসল খা্না লেন্ে অস্বীকার কন্রন এবাং ধান তকন্ি লনন্্র তগালায় েুলন্ে থান্কন। 

্লমোন্রর তলন্ঠন্লর সন্ঙ্গ সাংঘেম হন্ে থান্ক োেঁন্ের, পুললশ এন্স তগ্রিোর কন্র লনন্য় যায় কৃেক পলরবান্রর 

সকলন্ক, আর এই পলরলস্থলেন্ে তেভাগার সাংগ্রাম স্বেঃস্ফূেমভান্ব নেুন নেুন এলাকায় েলড়ন্য় পন্ড়। কৃেক সভা 

সবমোই ত ন্য়লেল সকল পযমান্য়র কৃেকন্ের আন্দালন্ন সালমল করন্ে। কৃেক সভা ১৯৪০ সান্ল পােঁল্য়া 

সন্েলন্ন সবমপ্রথম তেভাগার োলব তোন্ল ও প্র ারও শুরু কর।
[৪]
 ্লমোন্রর তলন্ঠন্লর সন্ঙ্গ সাংঘেম হন্ে থান্ক 

োেঁন্ের, পুললশ এন্স তগ্রিোর কন্র লনন্য় যায় কৃেক পলরবান্রর সকলন্ক, আর এই পলরলস্থলেন্ে তেভাগার সাংগ্রাম 

স্বেঃস্ফূেমভান্ব নেুন নেুন এলাকায় েলড়ন্য় পন্ড়। ১৯৩৯-৪০ সান্ল উত্তরবন্ঙ্গ ত্ােোরন্ের লবরুন্দ্ধ প্রথম লড়াই 

শুরু কন্রলেল সম্পন্ন আলধয়ার ও তোি মাললক  ালেরা বলন্লও তেভাগা আন্দালন গন্ড় েুন্ললেল সাধারণ বা প্রায় 

লনঃস্ব ভাগ ােী ও বগমাোররাই।
[৫]
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     খুলনার তমৌন্ভান্গ প্রান্েলশক কৃেক সন্েলন্ন সারা বাাংলা ্ুন্ড় তেভাগা আন্দালন্নর লসদ্ধান্ত তনওয়া হয়, োলব 

করা হয় লবনা ক্ষলেপূরন্ণ ্লমোলর প্রথার উন্েে।কৃেক সভা ও কলমউলনস্ট পালিমর কান্ে এই আন্দালন লেল বড় 

 যান্লি। োরা এই আন্দালনন্ক একপ্রকার গণআন্দালন বা ‘Mass Movement’ এ পলরণে 

করন্েন্ ন্য়লেন্লন।
[৬]
 তেভাগা লড়াইন্য় সালবমকভান্ব মানুন্ের অনমনীয় প্রলেবাে োর লবশাল ও লবল ত্ররূন্প 

আত্মপ্রকাশ কন্র। েৎকালীন বাাংলার ২৫লি ত্লার মন্ধয ১৯লি ত্লার ২৯লি মহাকুমায় সাংগলঠে হন্য়লেল 

কৃেকন্ের মহাসাংগ্রাম তেভাগা আদলন।লেনা্পুর, রাংপুর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনলসাংহ, খুলনা,যশর, িলরেপুর, 

বগুড়া,  ট্টগ্রাম, তমলেনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নলেয়া, বােঁকুড়া, বীরভূম, মালেহ এবাং ্লপাইগুলড় ত্লার 

লেন্ক লেন্ক েলড়ন্য় পন্ড়লেন্ল আন্দালন্নর োবানল।
[৭]
 সব লমললন্য় েৎকালীন কলমউলনস্ট পালিম এবাং কৃেকসভার 

তনেৃন্ে সারা বাাংলার সাংগ্রামী মানুে লনন্্ন্ের আন্দালন্নর সন্ঙ্গ এক কন্র তিন্ললেন্লন। স্বেঃস্ফূেমভান্বই োেঁরা 

কােঁন্ধ কােঁধ লমললন্য় লন্ড় তগন্েন সাম্রা্যবােী -সামন্তী শাসক-তশােকন্ে র লবরুন্দ্ধ। মুক্তাঞ্চন্ল গন্ড় েুন্ললেল লন্ 

লন্ প্রসাসন। মলহলা এবাং আলেবাসীরা তনেৃন্ে উন্ঠ এন্সলেন্লন আর ্নগন্ণর মধয তথন্ক োবী এন্সলেল 

তযৌথখামার, িসন্লর সামাল্ক সঞ্চয় (পুেঁ্ )গন্ড় তোলার।  ঘন্র ধান আসায় লকোণীরা লনন্্ন্ের ও সন্তানন্ের 

্ন্নয লশক্ষার োবী করন্ে থান্কন পালিমর কান্ে। 
 

     বাাংলার ইলেহাস লকোন্নর রন্ক্ত, ঘান্ম, কান্নায় লসলিে। সাম্রা্যবােী শলক্তর তোসর হন্য় যখন স্বন্েশীয় কু্ষন্ে 

তশােক ত্ােোর-্লমোর-মহা্ন লনন্্র তেন্শর গলরব অসহায় মানুেন্ক কু্ষধার অন্ন তথন্ক বলঞ্চে কন্রন্ে লঠক 

েখনই এই অবমালনে, লালিে কৃেক সমা্ অলব ার, প্রলেবাে, প্রলেন্রান্ধ গনলবন্রান্হর উৎসার ঘলিন্য়ন্ে।শহন্রর 

মধযলবত্ত তেণীর অন্নক আেশমবােী মানুে তেভাগা আন্দালন্ন সাড়া তেন।বুলদ্ধ্ীবী ও োত্র সমা্ গ্রান্ম গ্রান্ম 

তগন্লন কৃেকন্ের সাংগ্রান্ম সালমল হন্ে।লনন্্রন্ের তেণী অবস্থান ভুন্ল োেঁরা লড়াইন্য় ঝােঁলপন্য় পড়ন্লন একিা 

সুদর পৃলথবী গন্ড় তোলার আকাঙ্ক্ষায়। তেভাগান্ক তকন্দ্র কন্র সাংগ্রামী আন্বন্গর এক লক্ষণীয় লবকাশ ঘন্িলেল 

মধযলবত্ত ও কৃেক উভয় সমান্্ই, যার পলর য় েলড়ন্য় আন্ে েৎসময় রল ে তবশ লকেু গান্ন ও কলবোয়।  লিন্শর 

বাাংলায় কৃেক আন্দালন, সামাল্ক তশােণ, অথমননলেক দুরাবস্থা, অেযা ার, অনা ান্রর লবরুন্দ্ধ সন্বমাপলর 

গণমানুেন্ক উদ্দীপ্ত করাই লেল োন্ের মূল লক্ষয। লিেীয় লবশ্বযুন্দ্ধাত্তর এই সবমবৃহৎ গণ কৃেক অভুযত্থান্নর তেি 

গীলেকার ও সুরকার েথা গণসঙ্গীন্ের প্রবােপুরুে হন্লন সললল ত ৌধুরী )Salil Chowdhury: ১৯ নন্ভম্বর, 

১৯২২- ৫ তসন্েম্বর, ১৯৯৫(৷ লেলন মধয  লিন্শর েশক তথন্কই তমহনেী মানুন্ের সাংগ্রামন্ক উপ্ীবয কন্র গান 

লবন্শেে গণসঙ্গীে র নার মাধযন্ম নাল ন্য় লেন্য়লেন্লন  সাংগ্রামী মানুন্ের মন৷ তস সব গান্ন মানুন্ের লন্মীব 

ত েনা, ঘুমন্ত লবন্বক, নেুন লবন্রান্হ ত্ন্গ উন্ঠলেল সমযক ভান্ব। 
 

     প্রথন্ম বলা যাক গণসঙ্গীে আসন্ল তকমন। ‘গণসঙ্গীে’ বা ‘Mass Song’ হল সঙ্গীন্ের একলি ধারা। 

রা্ননলেক, অথমননলেক, সামাল্ক তশােণ, লনযমােন, অেযা ার, অনা ান্রর লবরুন্দ্ধ গণমানুেন্ক উদ্দীপ্ত করার গানই 

হন্লা 'গণসঙ্গীে’।
[৮]
 গণসঙ্গীে তয তকান্না সুন্র আঞ্চললকো সহকান্র গাওয়া যায়। তয কারন্ণ গণসঙ্গীন্ের 

গণমুখীনো সবার ত ন্য় লভন্ন। আমান্ের তলাকসঙ্গীন্ের ধারার সম্প্রসারণ ঘলিন্য়ন্ে গণসঙ্গীে। এন্ক্ষন্ত্র প্রখযাে 

গণসঙ্গীেকার তহমাঙ্গ লবশ্বান্সর একলি বযাখযা প্রলণধানন্যাগয। লেলন বন্লন্েন, ‘গণসাংগ্রান্মর ত েনায় উিুদ্ধ 

তলাকসঙ্গীন্ের ধারালি গণসঙ্গীন্েরই অন্তগমে, লকন্তু গণসঙ্গীে মাত্রই তলাকসঙ্গীে নয়। গণসঙ্গীে কথািা অন্নক তবলশ 

বযাপক। তলাকসঙ্গীে সুন্র ভলঙ্গন্ে ও বাকয লবনযান্স আঞ্চললকোর তবলশন্যয সীমাবদ্ধ।’
[৯]

 সঙ্গীন্ের আন্গ ‘গণ’ যুক্ত 

হন্য় ‘গণসঙ্গীে’ শব্দলি লনঃসন্দন্হ আমান্ের সামন্ন নেুন একলি সাাংস্কৃলেক লনশানান্ক ল লিে করার োলব লনন্য় 

হাল্র হন্য়লেল। তয বযাপান্র আন্রা তখালাসা কন্র তহমাঙ্গ লবশ্বাস বন্লন, ‘গণসঙ্গীে মানুন্ের সন্ েন ্ীবন 

সাংগ্রান্মর িসল। বলা তযন্ে পান্র ্ােীয় ত েনার ধারা তযখান্ন আন্ত্মালেক, তমহনেী মানুন্ের আন্দালন্নর 

সমুন্র লমন্শন্ে তসই সাগর সঙ্গন্ম গণসঙ্গীন্ের উৎপলত্ত’। আখোরুজ্জামান ইললয়াস বন্লন, ‘গণসঙ্গীে মানুেন্ক 

লবোন্ে আেন্ন কন্র না বা সুন্খ লবন্ভার কন্র তোন্ল না বরাং ত্ন্গ উন্ঠ মানুন্ের সন্ঙ্গ ঐকযবদ্ধ হওয়ার উৎসাহ 
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তেয়’।
[১০]

 সমা্োলিক ত েনায় ঋদ্ধ গণসঙ্গীে যা বুন্্মায়া সমা্ কাঠান্মান্ে তেলর ো বযলক্তন্কলন্দ্রকোর লবরুন্দ্ধ 

আঘাে তহন্নলেল। তসই শুরু োরপন্র সাংগ্রান্মর আর তশে হয়লন, তবলরন্য় এন্সন্ে লনপীলড়ে মানুন্ের সাংগ্রান্ম 

সহন্যাদ্ধা হন্য়। 
 

     বাাংলায় গণসঙ্গীন্ের প্রালেিালনক যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৩ সান্ল কলকাোয় প্রলেলিে ‘ভারেীয় গণনািয সাংঘ’
[১১] 

(Indian People’s Theatre Association বা IPTA( প্রলেিার মাদ্ধন্ম। এই সময় বাাংলায় গণসঙ্গীে এক 

অননয ও ঐলেহযবাহী সাাংস্কৃলেক আবহ তেলর কন্র। লিন্শর েশন্ক প্রারলম্ভক কান্লর সৃ্নশীল ধারার গণসঙ্গীে এক 

পযমান্য় উপমহান্েন্শর বাাংলা গান্নর প্রখযাে গীলেকার ও সুরকার সললল ত ৌধুরীর হান্ে পন্ড় এক নেুন রুপ 

তনয়।লেলন নেুন ধারার গণসঙ্গীে র না কন্রই বন্স থান্কনলন, োেঁর রল ে গণসঙ্গীে ঐলেহালসক তেভাগা 

আন্দালন্নর সান্থ সমযক ভান্ব সম্পৃক্ত হন্য় কৃেকন্ের তপ্ররণা ত্াগান্নার সান্থ সান্থ আন্দালন্ন নব প্রাণ সঞ্চার 

কন্রলেন্লন। 
 

     সললল ত ৌধুরী লেন্লন একাধান্র লবপ্লবী, কলব, সঙ্গীে পলর ালক, গীলেকার, সুরকার এবাং গল্পকার।েলক্ষণ 

 লিশ পরগনা ত্লার রা্পুর তসানারপুর অঞ্চন্লর গাল্পুন্র এক লহদু কায়স্থ পলরবান্র ্ন্মগ্রহণ কন্রন। োেঁর 

বাবা জ্ঞান্নন্দ্রময় ত ৌধুরী, আসান্মর লোবালড়  া বাগান্ন ডাক্তালর করন্েন। বাবার কান্েই সললল ত ৌধুরীর সাংগীে 

লশক্ষার হান্েখলড়। লপেৃবয লনলখল ত ৌধুরীর কান্েও সাংগীন্ের োললম গ্রহণ কন্রন লেলন। মূলে লনলখল ত ৌধুরীর 

ঐকযবােন েল 'লমলন পলরেে'-এর মাধযন্মই গান্নর ্গন্ে তশশন্ব সমৃ্পলক্ত। োেঁর গুণগ্রাহীন্ের কান্ে লেলন 

‘সলললো’ বন্লই পলরল ে।
[১২]

 তেভাগা আন্দালন শুরু হবার আন্গ তথন্কই সললল ত ৌধুরী কৃেক আন্দালন্নর সন্ঙ্গ 

যুক্ত লেন্লন। লবেযাধরী নেীর বনযার ত্রাণ কান্্ ধমমেলার লরললি কলমলির সাহান্যয গ্রামবাসীর কয েূর করন্ে ত যা 

করন্েন। েলক্ষণ  লিশ পরগণার রা্পুর -তসানা রপুর -বারুইপুর অঞ্চন্লর তক্ষপুো  লনেযানদ ত ৌধুরীর মে 

কলমউলনস্ট তনোন্ের পলর ালনায় সললল ত ৌধুরী, রঘ ু ক্রবেমী ও অলনল তঘান্ের মে েরুণরা সলক্রয় রা্নীলেন্ে 

তনন্ম পন্ড়ন। বামপন্থী রা্নীলের পথ তেখান্ে এবাং ত্রাণকান্্ লগন্য়লেন্লন েলক্ষণ বাাংলার লবলভন্ন অঞ্চন্ল তযমন 

সুদরবন, কাকিীপ ও তমলেনীপুর ত্লায়। তসই সমন্য় কৃেকন্ের দুঃখদুেমশা তেন্খ গণসাংগীে র নার কান্্ লেলন 

হাে তেন।
[১৩]

 তসইসব গান েলন্বেঁন্ধ সললল ত ৌধুরীরা গ্রান্ম-গন্ি তগন্য়ন্েন। গণসঙ্গীে সৃলযর তক্ষন্ত্র লেলন 

ত্যালেলরন্দ্র তমন্ত্রর ধারার অন্নকখালন অনুসরণ কন্রন্েন। লবনয় রায়, তহমাঙ্গ লবশ্বাস ও অনযানয সাংগীে-র লয়োরা 

তেভাগা আন্দালন্নর গান তলন্খন স্থানলবন্শন্ের গ্রাময ভাোয়। সললল ত ৌধুরী তেভাগা আন্দালন্নর পূন্বম ১৯৪৫ 

সাল তথন্কই মধযলবত্ত তেলণর কথযভাোয় গণসাংগীে তলখা শুরু কন্রন, েন্ব লকেু গ্রামীণ ভাো প্রন্য়া্ন্ন গান্নর 

কললন্ে সাথমকভান্ব লমলশন্য় লেন্েন। তলাকগান্নর আলঙ্গন্ক অনযন্ের মন্ো গানগুন্লা ললখন্লও লেলন স্বজ্ঞান্ন 

ভারন্ের অনযপ্রন্েন্শর বা লবন্েলশ সাংগীে তমশান্ে কসুর কন্রনলন। তকবলমাত্র আন্দালন্নর প্রন্য়া্ন্নই গানন্ক 

লনবদ্ধ না কন্র উচ্চমান্নর সাংগীে সৃলযর লেন্কও তযন লেলন সমান ন্র লেন্য়ন্েন। তয-বযাপক সাাংগীলেক জ্ঞান ও 

প্রলেভা লনন্য় লেলন গণসঙ্গীন্ের তক্ষন্ত্র আন্সন তসিা লবন্ব না করন্ল সললল ত ৌধুরীর সৃলযধলমমো তবাঝা যান্ব। 

১৯৪৪ সান্ল যখন েরুণ সললল োেঁর স্নােক পড়ান্শানার ্নয কলকাোয় আন্সন, েখনই ভারেীয় গণনািয সাংন্ঘ 

তযাগ তেন। এ সময় লেলন গান ললখন্ে এবাং এর ্নয সুর করা শুরু কন্রন। ভারেীয় গণনািয সাংন্ঘর সাাংস্কৃলেক 

েললি লবলভন্ন শহর এবাং গ্রামগন্ি ভ্রমণ করন্ে থান্ক, যা এই গানগুন্লান্ক সাধারণ মানুন্ের কাোকালে লনন্য় 

আন্স। ‘লব ারপলে’, ‘রানার’ এবাং ‘অবাক’ পৃলথবীর মে গানগুন্লা েখন সাধারণ ্নোর কান্ে বযাপক ্নলপ্রয়ো 

লাভ কন্র। কলকাোর োত্র আন্দালন্ন তযাগ তেবার আন্গই ১৯৪৫ সান্ল সললল ত ৌধুরী োেঁর প্রথম গণসঙ্গীে সৃলয 

কন্রন। 
[১৪]

 
 

     কৃেক আন্দালন্নর এবাং তেভাগা আন্দালন্নর গান রন্য়ন্ে তমািামুলি েয়লি। েন্ব তসইসময় রল ে আরও 

অন্নক গান্ন তেভাগা আন্দালন্নর উন্িখ বা ইলঙ্গে রন্য়ন্ে। এইসকল গানগুললন্ক লেলন ‘ত েনা ও ্াগরন্ণর 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE
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গান’ বা ‘The Mass Songs of Consciousness and Awakening’ বন্ল সন্ম্বাধন কন্রন্েন।[১৫] তমািামুলি 

১৯৪৬-৫০ এর সময়পন্বম তেভাগা আন্দালন  লাকালীন সললল ত ৌধুরী রল ে গণসঙ্গীেগুলল লেল মূলে তেভাগা 

আন্দালন তকলন্দ্রক। এই সময় লেলন লনন্্র তলখা লনন্্র সুন্র রল ে গণসঙ্গীে বাাংলা সহ ভারন্ের লবলভন্ন শহর, 

বদর, গ্রান্মগন্ি, সভায়, পথযাত্রায় তগন্য় তবলরন্য়ন্েন।  তসইসমস্ত লবন্শে উন্িখন্যাগয, তেভাগা আন্দালন্নর 

সান্থ সমযক ভান্ব সমৃ্পক্ত এবাং কৃেকন্ের অনুন্প্ররনাোলয় লকেু গান্নর আন্বন্গর েললন্লর লবেন্য় আন্লাকপাে 

করন্বা আন্লা য প্রবন্ন্ধ। 
 

     কৃেক আন্দালন্নর সূ না পন্বম ১৯৪৪ সান্ল লেলন তয গানলি র না কন্রন েখন অবশয তেভাগা আন্দালন্নর 

সূ না হয়লন। েন্ব আন্দালন পন্বম এই গানলি তবশ ্নলপ্রয় হন্য়লেল।গানলি হলঃ 
 

“উর-র োকা োকা োকা োকা 

োলঘনা োলঘনা লঘনা লঘনা তর- 

উর-র ্াগা ্াগা ্াগা 

্ালঘনা ্ালঘনা লঘনা লঘনা তর 

গুরু গুরু তমন্ঘর মােল বান্্  

ো ো তথ তথ মন্নর ময়ূর নান্   

আোন্ঢ়র বরো এন্লা  

পরন্শ োলর রুক্ষ মালি সরস হলন্র  

আয় লাঙ্গল ধলর তমারা লাঙ্গল  ালাই 

আয় িসল বুলন তমারা িসল িলাই 

আয় আয়ন্র আয়...” [১৬] 
 

     - গানলি কৃেকন্ের মন্ন আসা ভরসা ্াগাবার ্ন্নয আনন্দর ত্ায়ার বইন্য় তেয়।সমন্বে কন্ে গাইবার এলি 

লেল উপযুক্ত গান।গানলির মাধযন্ম কৃেকরা তযমন লনন্্ন্ের সাংগলঠে করার ভরসা খুেঁন্্ তপন্য়লেল তেমনই লেন্ক 

লেন্ক সমন্বে ভান্ব োরা গানলি গাইে।এই গানলি গণনািয সাংন্ঘ অনযেম প্রথম লেন্কর রল ে 

হন্য়লেল।ন্লাকগান্নর সুন্র ও োন্ল রল ে এই গানলির দুলি লেক আন্েঃ এই গান্নর সুন্রর োন্ল ধান তবানা এবাং 

বাঙালল কৃেকন্ের িসল েলার উৎসব পালন।এই গান্নর লহলদ সাংস্করণও করা হন্য়লেল “তো লবঘা ্লমন” )Do 

Bigha Zameen( নামক লহলদ োয়ােলবন্ে, যার সুরকার লেন্লন স্বয়াং সললল ত ৌধুরী লনন্্। 
 

     বারুইপুর, তসানারপুর অঞ্চল সহ েলক্ষন ২৪ পরগণার তবলশরভাগ অঞ্চল প্রায়ই সময় বনযার কারন্ন বৃলযন্ে 

বানভালস হে। লবেযাধরী নেীর বানভালস অঞ্চন্ল কৃেকন্ের ওপর করা অনযান্য়র লবরুন্দ্ধ রুন্খ োেঁড়ান্ে ১৯৪৫-৪৬ 

সান্ল র না কন্রনঃ- 
 

“তেশ তভন্সন্ে বান্নর ্ন্ল ধান লগন্য়ন্ে মন্র 

তকমন্ন বললব বনু্ধ পরান্ণর কথা তোর 

ঘন্রন্ে োউল নাই পরন্ন লপরান নাই 

অনাহান্র লেবা লনলশ ভালস নয়ন তলান্র 

তকমন্ন বললব বনু্ধ পরান্ণর কথা তোন্র...”[১৭]
  

 

     -গানলি কৃেক আন্দালন্নর তপ্রক্ষাপন্ি রল ে এলিই সললল ত ৌধুরীর প্রথম গণসঙ্গীে।েৎকালীন হলরনালভ, 

বারুইপুর, তসানারপুর অঞ্চন্লর কৃেকরা প্রবল ভান্ব অনুপ্রালনে হন্য়লেল োর এই গান্ন।এই গান্নর মাধযন্ম 

কৃেকন্ের দুেমশা তযমন িুন্ি উন্ঠন্ে তেমনই কৃেকরা তয অনযায়-অলব ান্রর লশকার তসকথাও েুন্ল 
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ধন্রলেন্লন।গানলি মূলে ভালিয়ালল সুন্র হন্লও তকারাস অাংশ ‘মানন্বা না এ লবধান, মানন্বা না’ মূলে 

তলাগানধমমী।ন্েভাগা আন্দালন্ন এই তলাগান  ালেন্ের মন্ধয তবশ ্নলপ্রয় হন্য়লেল। োরা সমন্বে ভান্ব ো 

আন্দালন্ন তলাগান েুলন্ো। 
 

     তেভাগা আন্দালন্নর সময় হলরধন  ক্রবেমীর তনেৃন্ে সলললো লবলভন্ন ত্লায় লগন্য় পালিমর কা্ কন্রন্েন। 

েলক্ষণ বাাংলার ত্লাগুন্লা োড়া উত্তরবন্ঙ্গও লগন্য়লেন্লন োত্র সন্েলন্ন।ন্সই সময়কার কৃেক আন্দালন্নর সললল 

ত ৌধুরীর আন্রকলি গণসাংগীে হলঃ- 
 

“কেৃক তসনান্ের মুলয তোন্লা আকান্শ 

যুন্দ্ধর ডাক তশানা ওই 

োন্ল োল একসান্থ ডান বাম 

একোরই লহেন্ে বলীয়ান 

োরা ডান্ক এক হও বন্ল ওই...”[১৮] 
 

     - এই গান্ন পঞ্চান্শর মন্বন্তন্রর কথাও স্মরণ কলরন্য় তেওয়া আন্ে।গানলি রল ে ১৯৪৬ সান্লর তগাড়ার লেন্ক। 

তেভাগার রনধবলন েখন তবন্্ তগলেন্লা বাাংলার লকয়োংন্শ। কৃেকন্ের সাংগ্রান্ম নামার ও যুন্দ্ধ অাংশগ্রহন্ণর 

োলগন্েই এই গান। গণসঙ্গীন্ের গোনুলগে ধারা তথন্ক তবলরন্য় এন্স লেলন এই গানলি এমন ভান্ব পলরন্বশন কন্রন 

যা তথন্ক হা্ার হা্ার ্নোর কু্কাও্য়া্ তযন আকান্শ বাোন্স ধ্বলনে হয়। 
 

     গায়ক সললল ত ৌধুরী লিেীয় লবশ্বযুন্দ্ধাত্তর কান্ল সামযবােী আেন্শমর সন্ঙ্গ সাংযুলক্তর পর গণসঙ্গীে র না, 

সুরান্রাপ, এবাং গায়ন্কর ভুলমকায় অবেীণম হন্য় বাাংলা গণসঙ্গীন্ের সাাংগীলেক ধারার সূ না কন্রন।এই সময় লেলন 

এন্ক এন্ক র না করন্লন কৃেকন্ের উজ্জীলবে করার গান। কলব সুভাে মুন্খাপাধযান্য়র ‘পোলেক’ কাবযগ্রন্ন্থর 

একলি কলবো সুর লেন্য় সললল ত ৌধুরী গান বাধন্লনঃ 
 

“অলিন্কান্ণর েিাি ্ুন্ড় দুরন্ত ঝন্ড় তোলপাড় কালাপালন 

খুন হন্য় যায় সাো সাো তিনা 

ঘুমভাঙা েলবদ্ধ তঢউন্য়র 

কু্ষরধার েন্লায়ান্র...”[১৯] 

 

     সললল ত ৌধুরী তেভাগা আন্দালন্নর সব তথন্ক ্নলপ্রয় ও কাল্য়ী গানলি র না কন্রন ১৯৪৭-৪৮ সাল নাগাে 

স্বাধীনোর ঊোলন্ি। যা কৃেক সমান্্ তডন্ক এন্নলেল নেুন লবপ্লন্বর আহ্বান।গানলি লনম্নরুপঃ 
 

“তহই সামান্লা তহই সামান্লা 

তহই সামান্লা ধান তহা, কান্স্তিা োও শান তহা 

্ান কবুল আর মান কবুল 

আর তেব না আর তেব না 

রন্ক্ত তবানা ধান তমান্ের প্রাণ তহা...”[২০] 
 

     -এই গানলি কৃেকন্ের সঙ্ঘবদ্ধ ও অনুপ্রালনে কন্রলেল প্রবল ভান্ব। গানলি লনঃসন্দন্হ সললল ত ৌধুরীর অনযেম 

তেি সঙ্গীেকীলেম।গানলিন্ে উন্ঠ আন্স তেভাগার ্ন্নয কৃেক মানন্স নব্াগ্রে ত েনা। অবমালনে অথ  সাংগ্রামী 

কৃেক সমা্ন্ক উপ্ীবয কন্র তোন্ল তেভাগা আন্দালন  ,আর োরই তপ্রক্ষাপন্ি সললল ত ৌধুরীর এই অসামানয 

সৃলয োন্ের মন্ধয সঞ্চার কন্র লড়াই করার েীি ত্ে ও বাসনা। তেভাগা আন্দালন্নর পত্তন কৃেকন্ের হান্ে। 

োই এই গান োন্ের লন্ক্ষয সলঠক থাকার আহবান।গানলি সবমত্র তেশবালসর মন ্য় কন্র লনন্য়লেল সমযক 
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ভান্ব।সমূ্পণম তেশ্ সুন্র মনমাোন্না কথার েন্দ দ্রুে লন্য় সমন্বে কন্ে গাইবার গান এই গান।এই গানলি 

েৎকাললন বাাংলার গ্রান্ম গন্ি খুবই ্নলপ্রয়ো লাভ কন্রলেল।গানলি উপস্থাপন্নর ্ন্নয গণনািয সাংন্ঘর কান্ে 

প্রায়ই আসন্ো আন্বেন। সললল ত ৌধুরী লনন্্ও েলবল লনন্য় লেন্ক লেন্ক তগন্য় উিুদ্ধ কন্রলেন্লন কৃেকন্ের। 

তেভাগা আন্দালন্নর পিভূলমন্ে লনন্্ন্ের অলধকার লেলনন্য় তনওয়ার উপযুক্ত গান লেল এই গান।গান্ন হালের 

উন্িখ  া বাগান অঞ্চন্লর কৃেক ও েলমকন্ের অেযা ান্রর কথাও স্বরণ কলরন্য় তেয়।গানলি ইউন্রান্প ও 

লবন্শেভান্ব রালশয়ান্ে ্নলপ্রয়ো লাভ কন্র প্রবল ভান্ব।ন্রবা রায়ন্ ৌধুরী এই গানলি সুই্ারলযান্ের মােৃ-

সন্েলন্ন গাইন্ল সারা ইউন্রান্প োর ডাকনাম হন্য় যায় ‘তহই সামান্লা’।সললল ত ৌধুরী এই ্নলপ্রয় গানন্ক 

অন্নক েলবন্ে নানা ভান্ব বযবহার কন্রলেন্লন, যার মন্ধয একলি হল ‘হারান্নর নাে্ামাই’।
[২১]

 
 

     স্বাধীনোর পরও কলেপয় অঞ্চন্ল তেভাগা আন্দালন  ন্লন্ে৷ কাকিীপ, বড়াকমলাপুর, ডুলবরন্ভলড় ইেযালে 

এলাকায় ত্ারোর আন্দালন  ন্লন্ে৷ তসখান্ন কাংন্গ্রসী পাণ্ডা ও পুললশ বালহনীর অেযা ার লেল সীমাহীন৷ এসন্বর 

প্রলেবান্ে সললল ত ৌধুরী ললখন্লন এক অনবেয গণসঙ্গীেঃ 
 

“ও আয়ন্র ও আয়ন্র  

ভাইন্র ও ভাইন্র 

ভাই বনু্ধ  ল যাইন্র 

ও রাম রলহন্মর বাো ও বােঁ া আপন বােঁ া 

 ন্লা ধান কালি, আর কান্ক ডলর 

লন্ খামার লনন্্ ভলর, কান্স্তিা শানাই তর 

ঐ কমলাপুর বড়া  

আর কাকিীপ তডাঙ্গান্্াড়া 

এন্সন্ে ডাক  লনা সবাই তসানা েুলল ঘন্র...”[২২] 

 

     - ‘লাঙল যার ্লম োর’ ্লমোলর প্রথা লবন্রাধী এই তলাগানই গান্নর উৎস।লন্ খামার লন্ ভরার তয আনদ 

োর তথন্ক আমান্ের তেন্শর কৃেক সমা্ যুগ যুগ ধন্র বলঞ্চে তথন্কন্ে, োরই প্রলেশ্রুলের প্রলেিলন হল এই 

গান।সললল ত ৌধুরীর সবন্ ন্য় ্লঙ্গ মন্নাভান্বর এই মূল গানলি আন্দালন্ন উদ্দীপনা ্ুলগন্য়লেল।গানলিন্ে 

প্রলেবােী বাণী প্র ান্রর সান্থ সান্থ সামপ্রোলয়ক সমপ্রীলে ব্ায় রাখার উপর ত্ার তেওয়া হন্য়ন্ে৷ ভারেীয় 

গণনািয সাংন্ঘর বন্ম্ব অলধন্বশন্ন সললল ত ৌধুরী এই গানলিই তগন্য়লেন্লন।
[২৩]

 পন্র তহমন্ত মুন্খাপাধযান্য়র কন্ে 

তরকন্ডম এবাং সললল ত ৌধুরী পলর াললে ‘ঘুম ভাঙার গান’- কযান্সন্ি গানলি প্রকালশে হয়। 
 

তেভাগা আন্দালন  লাকালীন সললল ত ৌধুরী ললখন্লনঃ 
 

“ও ভাই  ােী তক্ষন্ের ম্ুর, যন্েক লকোণ লকোণী (স্নী) 

এই তবলা নাও তেন্লঙ্গানার পন্থর লনশানী। 

আর এই তমারা রক্ত তঢন্ল ্লমন  ন্ে পরগাো পুলেলাম, 

তসই পরগাো হইল তয রা্া, 

আর আমরা োলর তগালাম, 

মলর হায় হায় হায় হায় তর 

এবার আগাো োও লনড়ালন...)স্নী(”[২৪] 
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     -এ গান সললল ত ৌধুরীর বযঙ্গাত্মক গান র নায় েক্ষোর পলর য় তেয়। লবন্িে -লবরূপো প্রকাশ করার এমন ভলঙ্গ 

আন্দালন্নর সমন্য় খুবই কাযমকরী হন্য়লেল। এই গান্নর বযান্ঙ্গালক্ত োড়া েন্দর তোলা ও শন্ব্দর ঝাংকার উৎকৃয 

মান্নর কাবযগুন্ণর সাক্ষয রান্খ। গানলি লেলীপ মুন্খাপাধযায় সম্পালেে গণনািয সাংন্ঘর গানগ্রন্ন্থ স্থান তপন্য়ন্ে। 

গণনািয সাংন্ঘর অনযেম তেি গায়ক মন্টু তঘান্ের কন্ে গানলি ধৃে হন্য়ন্ে। োেঁর আকেমণীয় গায়কী এখন্না 

গানলিন্ক ্ীবন্ত কন্র তোন্ল। 
 

     তেভাগা আন্দালন্নর সময় সললল ত ৌধুরী আরও ললখন্লন। যলেও গানলি প্রকালশে হয়লন।  
 

ধনয আলম ্ন্ন্মলে মা তোমার ধূললন্ে  

“্ীবন মরন্ণ তোমায়  াই না ভুললন্ে৷...  

লহমালয় আর লনরা নয়  

তকালি প্রাণ ত েনায় বরাভয়  

্ান্গা ক্রালন্তর হন্য়ন্ে সময়  

আন্না মুলক্তর খরবনযা...”[২৫] 
 

     তেভাগা লনন্য় সললল ত ৌধুরীর সবন্থন্ক উন্িখন্যাগয সৃলয ‘শপথ’ শীেমক কলবোলি। ১৯৪৮ লিস্টান্ব্দ পলর য় 

পলত্রকায় প্রথম প্রকালশে হয়।উত্তর স্বাধীনো পন্বমর সুলবখযাে তেভাগা অঞ্চল সুদরবন্নর কাকিীপ।এখান্ন 

 দনলপেঁলড়র তেভাগা লমলেন্ল রাইন্িলধারী পুললশ গুলল  ালায় ৬ নন্ভম্বর ১৯৪৮। লনরস্ত্র সাংগ্রামী যােঁরা প্রাণ হারান 

োন্ের মন্ধয লেন্লন অহলযা, বাোসী, সন্রাল্নী, অলশ্বনী, গন্্ন এবাং তেন্বন। কৃেকবধু অহলযা লেন্লন 

সন্তানসম্ভবা শলহে। এই নযক্কার্নক ঘিনার প্রলেবান্ে োেঁর স্মৃলেন্ে সললল ত ৌধুরী ললখন্লনঃ 
 

“তসলেন রান্ত্র সারা কাকিীন্প 

হরোল হন্য়লেল 

তসলেন আকান্শ ্লভরা তমঘ 

বৃলযর তবেনান্ক বুন্ক ত ন্প ধন্র থমন্ক োেঁলড়ন্য়লেল 

এই পৃলথবীর আন্লাবাোন্সর অলধকার তপন্য় 

পায়লন তয লশশু ্ন্ন্মর োড়পত্র 

োরই োলব লনন্য় সারা কাকিীন্প 

তকান গান্ে তকান কুেঁলড়রা তিান্িলন 

তকান অাংকুর মাথাও তোন্ললন 

প্র্াপলে যে আরও একলেন 

গুলিন্পাকা হন্য়লেল 

 তসলেন রান্ত্র সারা কাকিীন্প 

হরোল হন্য়লেল...[২৬] 
 

     সললল ত ৌধুরী রল ে কলবোর মন্ধয সবন্ ন্য় পলরল ে ও েীঘম কলবো শপথ। এই কলবোর মাধযন্ম লেলন 

অহলযা-মার েৃযান্ত লেন্য় কৃেক আন্দালন ত্ারোর করন্ে ত ন্য়লেন্লন। লবেয়বস্তুর লভন্নো অনুযায়ী শব্দ ও েন্দর 

োরেময কলবোলিন্ক আ্ও ্ীবন্ত কন্র তোন্ল। এই কলবোর অাংশ লবন্শন্ে সুর সাংন্যা্ন কন্র পান্ঠ ও গান্ন 

পলরন্বশন্নর উপযুক্ত রুপ তেন অলভল্ৎ বন্দযাপাধযায়। কলবো পান্ঠর িােঁন্ক িােঁন্ক কলবোর কলল সুন্র গাওয়া 

হে। এই গানলি নানা সমান্বন্শ পলরন্বলশে হন্য়ন্ে।গানলি গাওয়া হে পাোণী অহলযা নান্মই। সললল ত ৌধুরীর 



বাাংলায় ‘তেভাগা আন্দালন’ ও সললল ত ৌধুরীর গণসঙ্গীেঃ লিন্র তেখা                                             Dipta Sundar Mondal 
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        132 

তলখা অহলযা গীলেনািয প্রায়ই মঞ্চস্থ করন্ো গণনািয সাংঘ।গানলি লেল ত েনা ্াগরন্ণর গান।লেলন পন্র এই গানলি 

উত্তরণ অযালবান্ম তরকডম কন্রন। 
 

     গে শেন্কর  লিন্শর েশন্ক স্বন্েলশকোর আন্ত্মালেক আবন্হ সৃ্নশীল বাাংলা গণসঙ্গীন্ের সূ না। স্বন্েলশ 

গান্নর উত্তরসুরী লহন্সন্ব  লিন্শর েশন্ক পরাধীন ভারেবন্েম একেল গণসঙ্গীেকার ও গায়ক ঐকালন্তক সাধনার 

িসল রুন্প  লিন্শর বাাংলায় তেভাগা েথা কৃেক আন্দালন, সামাল্ক তশােণ, অথমননলেক দুরাবস্থা, অেযা ার, 

অনা ান্রর লবরুন্দ্ধ সন্বমাপলর গণমানুেন্ক উদ্দীপ্ত করার লন্ক্ষয অন্নক  ড়াই উৎরাই তপলরন্য় এক সময় অনুেন্ঙ্গর 

সাঙ্গীলেক ধারার বাাংলা গণসঙ্গীন্ের উদ্ভভ ঘন্ি।আর এই সাাংগীলেক ধারার গণসঙ্গীন্ের প্রধান পলথকৃৎ ও রুপকার 

হন্লন সললল ত ৌধুরী মহাশয়। বাাংলা গান্ন নেুন লেগন্ত লনন্য় এন্সলেল সললল ত ৌধুরীর গণসঙ্গীে। 
 

     সঙ্গীে গন্বেকন্ের মন্ে, তকারাস বা সমন্বে সঙ্গীে আন্গ গাওয়া হে একোন্ন, সললল ত ৌধুরীই প্রথম 

সমন্বে অন্কমস্ট্রার বযবহার কন্র অপূবম েদ লন্য়র সমন্বয় ঘলিন্য় অননয ধারার সাাংগীলেক আবন্হর সৃলয কন্রন। 

সললল ত ৌধুরী োেঁর সুরান্রালপে গণসঙ্গীন্ের কথা ও সুন্র শালনে অনুেন্ঙ্গর সন্ঙ্গ তরামালন্টকোন্ক যুক্ত কন্রন অপূবম 

মাত্রায়।লিেীয় মহালবশ্বযুন্দ্ধাত্তর দুলভমক্ষ ভারন্ের লবন্শে কন্র বাাংলার গণমানুন্ের ্ীবন্ন  রম তভাগালন্তর সৃলয 

কন্রলেল।ন্েভাগার সাংগ্রান্ম কৃেকন্ের করুন েশায় লবধ্বস্ত হন্য়লেল োেঁর শাশ্বে মানব মন।এই তপ্রলক্ষে মাথায় 

তরন্খ প্রবােপ্রলেম সঙ্গীেকার সললল ত ৌধুরী সৃলয কন্রন এক অননয সাঙ্গীলেক ধারার গণসঙ্গীে।ভারেীয় সঙ্গীে 

্গন্ের প্রলথেযশা সঙ্গীে লশল্পী তনৌশাে োেঁর স্মৃলে  ারণায় সললল ত ৌধুরী সম্পন্কম বন্লন, ‘োেঁর সঙ্গীন্ের 

মাধযন্মই আলম োন্ক ল নোম, ওনান্ক হৃেয়াঙ্গম করন্ে পারোম। লেলন গান্নর মাধযন্ম ্াগরণ সৃলযর উন্দ্দন্শয 

এলগন্য় আন্সন।লেলন লেন্লন লবপ্লন্বর আন্রক নাম’।
[২৭]

  লিন্শর েশন্কর গণসঙ্গীন্ের অনযেম পুরধা তহমাঙ্গ 

লবশ্বাস এক সাক্ষাৎকান্র স্বীকার কন্রন, ‘সললল ত ৌধুরী োেঁর সৃয গণসঙ্গীন্ে সাঙ্গীলেক লেন্ক খুবই ন্র 

লেন্য়লেন্লন’। আধুলনক আলঙ্গন্কর গানও তয গণ মানুন্ের প্রান্নর সঙ্গীে হন্ে পান্র োর নল্র তেলর কন্রন সললল 

ত ৌধুরী’।
[২৮]

 
 

     পলরন্শন্ে বলা যায়, সললল ত ৌধুরীর তেভাগা আন্দালন্নর লকেু গণসঙ্গীে আ্ও সভাসমান্বন্শ গীে হয়, 

কারন োন্ে রন্য়ন্ে ল ন্তা ও ত েনার সমযক কাল্য়ী উপাোন, রন্য়ন্ে সাংগ্রাম কন্র তবেঁন্  থাকার রসে। বঙ্গভঙ্গ 

আন্দালন্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তয গান তেশন্ক লেন্য়লেন্লন ো আ্ও আমান্ের ্ােীয় সম্পে হন্য় আন্ে। তেভাগা 

আন্দালন্নর তলাগানগুন্লা লেল মমমস্পশমী তযমন: ‘লাঙল যার ্লম োর’, ‘আলধ নয়, তেভাগা  াই’, ‘্ান তেব েবু 

ধান তেব না’, ‘েখল তরন্খ  াে কন্রা’, ‘িসল তকন্ি ঘন্র তোন্লা’, ‘কৃেক সলমলের ্য়’, ‘্লমোরী প্রথা ধ্বাংস 

হউক’, ‘কৃেকন্ের গালে নাই’, ‘লন্ খামান্র ধান তোন্লা’, ‘েখল তরন্খ ভাগ কন্রা’ গান্নর কললন্ে স্থান তপন্য়লেল 

এমন সব তলাগান।লেলন গণসঙ্গীে সৃলয কন্রলেন্লন লবলভন্ন আন্দালন্ন ত্ায়ান্রর ্ল এন্ন তেওয়ার ্ন্নয। োেঁর 

তকান্না গান্নই লবন্েে বা লবন্ভে ঘিান্নার তকান্না ল ি তনই। বরাং লেলন লেন্লন সাম্প্রোলয়ক সম্প্রীলের আহ্বায়ক। 

লহদু মুসলমান লনলবমন্শন্ে কৃেকন্ের তেভাগার লড়াইন্ক সমথমন ্ালনন্য় লেন্লন লেলন। আর োরই িলশ্রুলে এই 

সব কাল্য়ী গণসঙ্গীন্ের সৃলয।আ্ সললল ত ৌধুরী তনই, লকন্তু োেঁর অমর সৃলয কন্মমর মাধযন্ম লেলন যুগ যুগ ধন্র 

অগলণে সঙ্গীেরলসন্কর ল ন্ত্ত ল রভাস্বর হন্য় থাকন্বন একথা বলন্ে বাধা তনই। 
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