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Abstract 

Now a days, Communal disharmony and self-centered pragmatic attitude is not only destroying 

our society and culture but also our existence. Refine culture, communal harmony and fellow 

feeling humanity can build up a prosperous world. Lokokabi Bijoy sarkar is a glowing 

illustration who dedicated his life to uphold a prosperous world based upon universal 

brotherhood. His immortal songs have shown the ways to solve the differences of caste, creed 

and nationality along with superstitions. He deeply realized that human peace and welfare of 

human beings could be possible through the worship humanity. He dreamt of a pure society, 

there would be no divisions among Hindu, Mohamadans, Boudhists, Christians and haves and 

have-nots. From the vast experiences of his life, he realized that the meaninglessness of 

differences among human beings. Therefore, he tried heart and soul to save all which were 

really good and welfare for the human beings. He felt profoundly that to serve man is to serve 

God. He forbade people to look down upon other because its sin. In a nutshell, in the changing 

condition of society, lokokabi Bijoy sarkar΄s unparalleled invaluable writings are glowing 

example to all of us. 

     মোনু োমোবজক জীি। বমর বমরল একোরে িিো করোর মধ্য বদ্রয়ই মোনু তোর মোজ গরে লতোর। 

মোনি মোজ একবদ্রন গরে রেবন। িহু যুগ ধ্রর স্তরর স্তরর তো গবেত রয়রছ এিং আজ রে। গ্রীক  বিত 

অ্যোবরস্টটরর ‘ ববটক্স’ (Politics) গ্ররে আরছ তোাঁর গভীর উ বির কেো – “Man is by nature a social 

animals; an individual who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice 

or more than human”
১
 

     গবতলীতোই মোনিজীিন এিং মোনিমোরজর বিরলত্ব। িবদ্োই এর বিিতবন ঘরটরছ, ঘটরছ এিং ঘটরি। 

 োরস্পবরক বনভবরলীতোর কোররে মোনু অ্রনক বনয়ম-কোনুন লমরন চর। বনয়ম-কোনুরনর বিরল উন্নত রূ   : 

রোষ্ট্রীয় ংগেন  রোষ্ট্রীয় িযিস্থো। তরি মোরজর একবট বেক  িবজন গ্রোয ংঞা ো বনধ্বোরে করো কবেন। ‘ংদ্ 

িোঙ্গোো অ্বভধ্োন’ অ্নুযোয়ী ‘মোজ’ লরের অ্েব “ ‘ রস্পররর রযোবগতোয় অ্িস্থোনকোরী মনুয-ঙ্ঘ।’
২
   

রযোবগতো ছোেো মোজ চরত  োরর নো। মোজিদ্ধতো মোনুরর জোত প্রিৃবি। মোরজর মরধ্য জীিনযো রনর 

মোধ্যরমই িযবির আত্মো-স্বোতন্ত্ররিোধ্ িো লচতনো জোগ্রত য়। এরেরে মযোকোইভোর  ল রজর মত  :  

Social beings, men, express their nature by creating and re-creating and organization 

which guides and controls their behavior in myriad ways”.
৩
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     ঙ্গীরতর রঙ্গ এই মোরজর একটো গোাঁট-ছেো িোাঁধ্ো আরছ এিং মোরজর  বরিতবরনর রঙ্গ লমোটোমুবট তো 

লররেই ঙ্গীরতর  বরিতবন এিং বিকোল ঘরট “ এটো একটো বিঞা োবনক তয। লকউ লকউ আিোর মরন কররন 

ঙ্গীত মোরজর প্ররিল করর লদ্েো যোরি লয এই আ োত রতযর লচরয় আর িে তয  : যোরক আমরো 

‘িযবি মোন’ ির অ্বভবত কবর লই লেোদ্ িযবি মোনটোই মোরজর ৃবি। ুতরোং মোজ লেরকই ঙ্গীরতর 

উদ্ভি ঘরটরছ এিং উদু্ভত িোর  র আিোর লই ঙ্গীত মোজরকই প্রোভোবিত করর। ফ ফোরনোর োমোবজক 

তোবগরদ্ই ফ ফোরনোর ঙ্গীত-নৃরতযর উদ্ভি আিোর এই ঙ্গীত-নৃরতযই মোনুরর ফ গোরনোর িোস্তি করমব 

লপ্ররেো বদ্রে। িস্তুগত মোরজর রঙ্গ ঙ্গীরতর এই বনবিে ম্পকব েোকোর জনয মোরজর আেব-োমোবজক 

রোজননবতক  বরিতবরনর রঙ্গ রঙ্গ ঙ্গীরতর কমরিবল  বরিতবন ঘরট। আবদ্ম যুরগর তুনোয় বিবদ্ক যুরগ লয 

ঙ্গীরতর অ্ভূত ূিব উন্নবত ঘরটবছ তোর কোরে বনবত আরছ ঐ মোজ  বরিতবরনর মরধ্য। এ ম্পরকব স্বোমী 

প্রঞা োনন্দ তোাঁর ‘ভোরতীয় ঙ্গীরতর ইবতো’ গ্ররে বরেরছন “-‚ঙ্গীরতর ইবতো বিিতবনময় মোরজর প্রভোি 

 েো বকছু অ্স্বোভোবিক নয়, িরং স্বোভোবিক।‛
৪
 --িোস্তি মোরজর রঙ্গ ঙ্গীত যতেে বনবিে ম্পকব যুি েোরক 

ততেে ঙ্গীত জীিন্ত এিং গবতময় েোরক, আর িোস্তি মোজ লেরক লকোন কোররে যবদ্ ঙ্গীত বিবেন্ন রয়  রে 

তরি তোর অ্িস্থোটো অ্রনকটোই গোছ লেরক বছাঁরে আনো ফুরর মরতোই রয় দ্োাঁেোয়। তেন ল ুবিত গৃর 

ফুদ্োবনর োমগ্রী রয় বকছু রবক অ্ভযোগরতর প্রলংো য়রতো কুেোরত  োরর বকন্তু অ্ররেযর রঙ্গ তোর নোেীর 

বিরেদ্, তোরক প্রোেীন করর লতোর। বলরের ইবতো িোরিোর একেো প্রমোে করররছ স্বরদ্রল এিং বিরদ্রল 

িবেই। রিীন্দ্রনোে লঘোেো করররছন --- 

‚ঙ্গীরতর এতেোবন প্রোে েোকো চোই, যোোরত ল মোরজর িয়রর বত িোবেরত েোরক, মোরজর 

 বরিতবরনর বত  বরিবতবত ইরত েোরক, মোরজর উ র বনরজর প্রভোি বিস্তোর কবররত  োরর  তোোর 

উ ররমোরজর প্রভোি প্রযুি য়।‛
৫
 

কবিগোন িোংো মোজ ংস্কৃবতর একবট িবি ধ্োরো। আনুমোবনক প্তদ্ল লতোেী লেরক িতবমোন কো  যবন্ত 

িোংো ংস্কৃবতর এই িবি জীি ধ্োরো নোনো  বরিতবন  বিিতবরনর মধ্য বদ্রয় প্রোভোবিত রয় িোংো োবতয  

ংস্কৃবতরক মৃদ্ধ করর চররছ। কবিগে লোকোবরতযর অ্মূয ম্পদ্ বোরি গেয রয় েোরক, কবিগে লয 

ঐবতোবক ভূবমকো  োন কররবছ তো অ্নস্বীকোযব। রিীন্দ্রনোে ১৩০২ িঙ্গোরে ‘কবিঙ্গীত’ নোরম একবট প্রিন্ধ 

রচনো কররন। উি প্রিন্ধবট তোর ‘লোকোবতয’ নোমক প্রিন্ধ গ্ররের অ্ন্তভুবি। প্রিরন্ধর  বরমোবপ্তরত কবি 

িররছন --- 

‚ ... ... কবির দ্রর গোন আমোরদ্র োবতয এিং মোরজর একবট অ্ঙ্গ ... ... আধ্ুবনক োবতয রোজভো 

তযোগ কবরয়ো ল ৌরজন ভোর আবতেয গ্রে কবরয়োরছ এই গোনগুব তোোরই প্রেম  ে প্রদ্লবক।‛
৬
 

কবিগোরন িবেবত মোজ এই িোংোর। কবিগোরন িবেবত লোকোচোর, োধ্ন- দ্ধবত লোকোয়ত মোনুরর বলে-

ংস্কৃবত, মোজ প্রভৃবত কই িোংোর, ম-োমবয়ক মোজ-কৃবি ধ্মব প্রগবতর রঙ্গ োমঞ্জয ূেব। িস্তুত 

োবরতযর মৎ উরদ্দলয শুধ্ু কেনো বিোী রয় অ্িোস্তি রূ  মোধ্ুযব লভোগ নয়। োবতয শুধ্ু িোস্তিরক এবেরয় 

কেনো বিো নয়। ততো রেো অ্েবোৎ তযভোে ৎ োবরতযর প্রোে। 

তরি অ্তযন্ত দুঃরের রঙ্গ স্বীকোযব লয উি উরদ্দলয যবদ্ লকউ অ্িোদ্ল লতরকর ককোতোরকবন্দ্রক 

কবিগোরনর লকোন ংকন বনরয় অ্নুন্ধোন কররন, তোর বনবিতভোরি বতবন বিভ্রোন্ত লিোধ্ কররিন। অ্িোদ্ল 

লতরকর কবিয়োোরদ্র প্ররঙ্গ প্রিীে গরিক ররকৃষ্ণ মুরেো োধ্যোয় (১৮৯০-১৯৭৭) িররছন --- 

‚... ... লবদ্রনর যোোরো কবি তোোরো দুঃরের বদ্রনর-দবদ্বরনর কবি। বকন্তু দভবোগয এই লয, ল দুঃরের 

ছোয়ো কোোর কবিতোরক স্পলব করর নোই। ... ... অ্িোদ্ রে আকন্ঠমগ্ন জোবত-হৃদ্য় অ্নুভূবতীন, লদ্ 

স্পলবরিোধ্লূনয, অ্ন্ধতন্দ্রোরতর মত  বেয়ো রব। লক োোকোর কবর নো, লক এক বিনু্দ লচোরের জ 

লফব নো, ক দুঃে ক অ্ মোন এমনভোরি মোেো  োবতয়ো য কবর, লযন ইোই তোোরদ্র নযোযয 

প্রো য বছ। ুতরোং কবিয়োোগেরক বিরল লদ্ো লদ্য়ো চর নো।‛
৭
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--- িস্তুতুঃ অ্িোদ্ল লতরকর প্রেম  রিবর লগোজো গুাঁই (১৭০০-১৭৬০) বিতীয়োরধ্বর রোু রোয় (১৭৩৫-

১৮০৭), নৃবং রোয় (১৭৩৮-১৮০৯), রু েোকুর (১৭৩৮-১৮২৮), িবর রোয় (১৭৪৩-১৮৪৯), বনতযোনন্দ 

বিরোগী (১৭৫১-১৮২১) বকংিো উবনল লতরকর রোম িু (১৭৮৬-১৮২৮), নীমবে েোকুর (১৭৪৪-১৮২৫) – 

কোররো গোরন মোজ জীিরনর স্পি-অ্স্পি লকোন প্রবতেবি আবিষ্কোর করোই প্রোয় অ্ম্ভি িযো োর। ভিোনী-বিয়, 

েী-ংিোদ্, মোন, বির, কে, মোেুর ইতযোবদ্ কতকগুব বনবদ্বি ধ্মবীয়  ল ৌরোবেক বিয়  অ্ধ্যোয় বনরয় 

কবিগোন রচনো করোর লরয়োজ লিোধ্ য় তোর একবট কোরে। িহু  ুরোরনো ঐবতরযর অ্নুরে কররত বগরয় 

িোাঁধ্োধ্রো বিরয়র কোেোরমোর মরধ্য কবি গোয়করো বনরজর বনরজর যুগরক রোবর প্রবতফবত করোর ুরযোগ 

ল রতন কদ্োবচৎই। এই ঐবতরযর িন্ধন লয কতদূ্র অ্ঙ্ঘনীয় বছ, একজন রের কবির উদ্োরেই ল বিরয় 

বকছুটো আরোক োত করো যোরি। ‘লই যুরগর বিবলি মোজ রচতন  বেকো ‘মধ্যস্থ’র ম্পোদ্ক বছরন 

মরনোরমোন িু (১৮৩১-১৯১২)। বনু্দ লমোয় লদ্য়ো তোাঁর উদ্দী ক িিৃতোিী বছ লকোর চোঞ্চয 

ৃবিকোরী’।
৮
    তোাঁর অ্জস্র গোরন আরছ মোজ  ইবতো রচতনতোর ুস্পি প্রকোল। ‘বরলচরন্দ্রর’ মতন একবট 

ল ৌরোবেক নোটরকর বতবন টযোক্স িো কর ং্োন্ত গোরনর বভতরর তেনকোর করভোর- ীবেত মোরজর ছবি এাঁরকরছন 

--- 

‚... লদ্ কর লদ্ কর রি বনরন্তর কররর দ্োয় অ্ঙ্গ জর জর। 

... আয় কর শুরন, গোরয় আর জ্বর 

... িেটুক ুেোি, তোরত োরগ কর।‛
৯ 

 

ঐ একই নোটরক আররকবট গোরন আরছ  রোধ্ীনতোর গ্লোবন: 

‚... বদ্রনর বদ্ন রি দ্ীন রয়  রোধ্ীন 

অ্ন্নোভোরি লীেব, বচন্তো জ্বরর জীেব, অ্ মোরন তনু েীে! 

... ছুাঁই ূতো  যবন্ত আর তুঙ্গ রত 

বদ্য়োলোই কোবট, তো আর ল োরত 

প্রদ্ী বট জ্বোবত; লেরত, শুরত লযরত 

বকছুরতই লোক নয় স্বোধ্ীন।‛
১০

 

--- অ্েচ ভোিরত অ্িোক োরগ ‘বরলচন্দ্র’ নোটরক বনরজর ময়রক এমনভোরি তুর ধ্ররত  োররন বযবন 

লই মরনোরমোন িুই কবিগোরনর বনবদ্বি Conventional িো প্রেোগত ছরকর মরধ্য লকমন স্বোতন্ত্রীন, অ্নযরকম। 

লেোরন লেউরের অ্ংরল ল-কোর ি-কোর লে যুরদ্ধ তোাঁর বকছুমোে অ্রুবচকর প্রমোে লমর নো। লমোটোমুবট এই 

রকমই বছ ল যুরগর অ্বধ্কোংল কবিগোরনর লচোরো। এর মরধ্য তৎকোীন মোজরক েুাঁজিোর শ্রম  িশ্ররম 

 যবিবত িোর ম্ভোিনো লো আনো। 

প্রেম বিশ্বযুরদ্ধর  র ধ্ীরর ধ্ীরর  বরিতবন এরো কবিগোরনর চবররে। আধ্ুবনক কবিগোরনর গুরু বোরি 

বযবন  বরবচত, লই বরচরে আচোযব (১৮৬১-১৯৪১) কবিগোরনর মরধ্যই প্রেম নতুন যুরগর স্পরলব  োয়ো লগ। 

রোধ্ো-কৃষ্ণ ইতযোবদ্ প্রচবত বিয় বনরয় কবিগোন রচনো করর মোমবয়ক মোজ  মোজিদ্ধ মোনুরর আলো-

আেোেো, ুে-দুঃরের প্রবত উদ্োীন বছরন নো। এমনবক র-লেউরের অ্ংলরক বতবন অ্শ্লীতোমুি করর 

তুরবছরন, োধ্যমতন। মোরজর ললোচনীয় দরিস্থো,অ্নোচোর, রোজননবতক, অ্েবননবতক ংকট লেরক শুরু করর 

বনু্দ-মুমোরনর দ্োঙ্গো, লদ্লিনু্ধ বচিরঞ্জরনর কোরোিরে ইতযোবদ্ অ্রনক বকছুই বছ বরচরে আচোরযবর গোরনর 

বিয়। বতবন লগরয়বছরন স্বরদ্লী ধ্োরোর গোন : 
 ‚বনু্দ-মুমোন    এক মোরয়র ন্তোন 

   একই ূরে গোাঁেো 

  ভোইরর এক প্রোরে গোাঁেো 
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 উবে জয়ধ্ববন লমবদ্নী প্রকবম্পতো।‛
১১

 

 

--বর আচোযব একো নন, তোর  ে ধ্রর িোংোরদ্রলর গ্রোরম-গরঞ্জ লজোয়-লজোয় কবিগোরনর  ুরোতন 

লস্রোরতর বিরুরদ্ধ ংগ্রোমরত লছোট-িে অ্ংেয কবিয়োরর শ্রম, োধ্নোয় বতর বতর গরে উেরত োগ নতুন 

ধ্ররনর কবিগোরনর চবরে। মূ বিয় অ্বধ্কোংল লেরেই ধ্মব ং্োন্ত লেরক লগর তোর আর িন্দনোয় বকংিো 

মোব গোরন প্রোয়লুঃই মোমবয়ক মোরজর বিবভন্ন মযো িো ঘটনোর ছোয়ো োত ঘটরত োগ। এছোেো বরচরে 

আচোরযবর িয়ুঃরজযষ্ঠ তোরকচন্দ্র রকোর (১৮৪৫-১৯১৪) এর োরতই িবপ্রেম ভোিমৃদ্ধ, আবিতোযুি, ংযত 

কবিগোরনর উদ্ভি েয করো যোয়। কবিগোন লয অ্শ্লীতোদি, ভ্র- বররিরল উ স্থো রনর অ্রযোগয ঙ্গীত এই 

অ্ িোদ্ তোরকচন্দ্র রকোররর কবিঙ্গীত লেরকই লদ্য়ো লযরত  োরর। 

এতকো গ্রোমীে ংস্কৃবতর এই মোধ্যমবটরত লোক লশ্রবের দ্লবরনরই বছ প্রোধ্োনয। লল  যবন্ত আঘোত 

এরো তোরই উ র। ংঘিদ্ধ রত োগরন কবিয়োোরো। তোাঁরো যুদ্ধ লঘোেো কররন মোরজর োমন্ততোবন্ত্রক 

উিরোবধ্কোররর বিরুরদ্ধ। েোইরয়র লেরে লযমন মন্বন্তর িো োম্প্রদ্োবয়ক দ্োঙ্গোর বিরুরদ্ধ, লতমবন কবিগোন তোর 

ইবতোর এই প্রেম রয় উে োধ্োরে মোনুরর বিশ্বস্ততম িনু্ধ। শ্রীরের কবিয়ো প্রন্নকুমোর চন্দ (বিল লতক) 

িোংোরদ্রলর দবভবরের িেবনো কররন তোাঁরগোরন : 
 ‚বছ ধ্নয  ুেয জন্মভূবম 

লমোরদ্র লোনোর িোংোরদ্ল, 

োয়রর দবভবে অ্নলরন এ লদ্রল িতবমোরন, 

লো দুঃে দগববতর একরল।‛
১২

 

িীরভূরমর লগোমোনী লদ্য়োন (১৮৯৫-১৯৭৬) গোইরন ংগ্রোরমর গোন : 
  “ভয়                               এ   ল, 

  িোর েুর চ আগ লভরঙ্গ লমোছ লর মোরয়র নয়ন জ। ... ...‛
১৩

 

চেগ্রোরমর ররমল লী (১৮৭৭-১৯৬৭) গোইরন : 

  ‚লদ্ল জ্বর যোয় দবভবরের আগুরন 

  এেরনো মোনু জোবগ নো লকরন?
১৪

 

িবরলোরর নকুরশ্বর রকোর (১৮৯৪-১৯৮৭) গোইরন : 

  ‚এিোর জোরগো ভোরতিোী   

রয় োমেবীন  ররর অ্ধ্ীন 

  আর কতবদ্ন েোকরি িব। ... ...‛
১৫

 

রোইরগো ো দ্ো (বিল লতক) গোইরন : 

  ‚এরূ  করর লদ্রলর মোনু কয় বদ্ন িোাঁবচরি 

  ের ের কোাঁর  লদ্ অ্রন্নর অ্ভোরি, 

  দরন্ত দবভবে এর রি মোং বন শুর 

  লকোেো যোি  োয় নো বদ্রল লক িো রোবেরি।‛
১৬

 

 নোরীমুবির জনয লোককবিগে একবট বিরল ভূবমকো গ্রে কররবছরন। ‘লকৌবনযপ্রেো’, ‘ েপ্রেো’ এিং 

‘বিধ্িো বিিো’ – এই ধ্ররের োমোবজক মযোিী বনরয় কবিগে জনোধ্োরেরক রচতন করর মোজ প্রগবতর 

 ে লদ্বেরয়রছন। কবি বর আচোরযবর বিধ্িো বিিো বিয়ক একবট গোরন আরছ : 

  ‚যবদ্ বিধ্িোর বিিো ইত দূ্র ইত লদ্রলর মনস্তো , 

  ঘুচত বিধ্িোর বিো ।‛
১৭ 
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কবিগোরনর ুদ্ীঘব ইবতোরর এই প্রেম মোজ  ইবতো রচতন একদ্ কবিরদ্র গোরনর বভতর বম 

মকোীন মোরজর ুস্পি প্রবতেবি। এাঁরদ্র উিরূরী বোরি মোরজর অ্ন্তবনববত অ্ন্ধকোর দূ্র করোর জনয 

বনরজরক অ্ন্তরজবযোবতর আরোরক আরোবকত কররই আরো োরত করর মোরজর িোরর িোরর উ বস্থত রন 

লোককবি বিজয় রকোর। 

 িোউ  মোনধ্মবো মরবম োধ্করদ্র ম্পরকব একবট ধ্োরেো প্রচবত আরছ, এরো গূঢ়-গুয রযময় 

লদ্রকবন্দ্রক োধ্নোর িরয়ই আিদ্ধ-মোজ িো মকো ম্পরকব এরদ্র লকোন আগ্র িো প্রবতব্য়ো লনই। বনস্তরঙ্গ 

নদ্ীর মরতোই এরদ্র জীিন। বকন্তু গভীরভোরি েবতরয় লদ্ের এই তয আবিষ্কোর করো যোয়, এই োধ্রকরো একই 

রঙ্গ মরবম  ল্রোী। িোউ, কবি  মধ্মবী োধ্রকর গোন তোই একবদ্রক লদ্জবরর র গোন, স্বরূ -অ্রেোর 

গোন, ‘গভীর বনজবন  রে’ ‘মরনর মোনু’লক েুাঁরজ লফরোরগোন – অ্ রবদ্রক এই গোন বনম্নিরগবর মোনুরর ল্রোরর 

গোন-প্রবতিোরদ্র গোন-লশ্রবেরচতনোর গোন-শুভ্র ুন্দর জীিনস্বরের গোন। িেবরলোে  জোত োরতর বি রে জোত-

ধ্মব-লগোে বনবিবরলর মোনু ভজনোই তোর দ্লবরনর োর। রূ ক প্রবতরকর আেো লমরন লয গোন মরবম মোজন 

িোাঁরধ্ন, অ্রনক ময় িোইররর বদ্ক বদ্রয় লদ্ের তোরক বনরী  রমোবত োধ্রকর ভজনোর গীত িরই মরন 

রি, বকন্তু োমোবজক বনগ্র-ধ্মবীয় িঞ্চনো-মোনবিক োঞ্ছনোর চোবচে এই গোন তোর তকব িীেরে ধ্রো  রে। 

কোবক মযো  যুগযন্ত্রেো স্পলব করর িরই তোর গোন রয় রে একই রঙ্গ মরবম  ল্রোীর জীিন রোবগেীর 

যুগিবন্দ। োমোবজক ম্পকব যতই নো বলবে লোক, মকোীর ঘটনোর প্রবতব্য়ো বনরমবো-বনববপ্ত গ্রোমীে োধ্ক  

মরবম লোক কবির জীিনরক করর লতোর চঞ্চ-বিচবত, তোাঁর বনের মরনর নদ্ী তেন রয় রে ঊবমবমুের। 

 অ্িোদ্ল িো ঊনবিংল লতোেীর  ূরিব প্রোয় আটরলো িছররর োববতযক  রস্পরো আরছ িোংোর। লইি 

োবরতযর  বরমোে  গুেগত মোন েুি লয উর েেীয় এমনটো িো যোরি নো। োধ্োরেভোরি, লকোন জোবতর 

ইবতো লকোন বিরল কোর গুরুত্ব ূেব িোাঁক বনর  ুরোরনোকোরর রঙ্গ মস্ত ংরযোগ বছন্ন করর লফর নো। িরং 

প্রতযে িো  ররোেভোরি  ুরোরনো নতুনরক কেরনো নো কেরনো প্রোভোবিত করর। জন অ্যোব ংটন োইমি িোরো 

প্রোভোবিত রয় লবিোধ্ন মুরেো োধ্যোয় যেোেবই িররছন --- 

‚লররনোাঁ রে মোনি ভযতোর প্রেম িন্ত। িন্ত এর প্রকৃবত লযমন িবলবি বদ্রয় বনরজরক ুন্দর 

করর প্রকোল কররত চোয়, গোছ লেরক ঝরর যোয়  ুরোরনো  োতো, কবচ কবচ  োতোর  োাঁজর ফোবটরয় ল 

োরত েোরক, লররনোাঁর ঘরট একই িযো োর‛
১৮

 

প্ররতযক জোবতর একই বনজস্ব প্রকৃবত  বিবলিয েোরক। লই বনবররেই ল লিরছ লনয় তোর আত্মপ্রকোরলর 

রিবোিম মোধ্যম। ইতোীয় লররনোাঁর লযমন বচেকো, িঙ্গীয় নিজোগররে লতমবন োবতয। বনোদ্ব দ্য বভবঞ্চ 

(Leonardo da vinci), মোইরকযোরঞ্জরো (Michelangelo), মযোোবক (Massaccio), গযরিো (Giotto), 

রোফোরয় (Raphael) প্রমুরেরো তোাঁরদ্র রঙ তুব বদ্রয় ফুবটরয়বছরন ইতোীয় লররনোাঁরর ফু। িোংোর লেরে 

এই িোবন্তক ংরচনোকরমব রোমরমোন রোয়, ঈশ্বরচন্দ্র িরন্ধযো োধ্যোয়, মোইরক মধ্ুূদ্ন দ্ি, অ্েয়কুমোর দ্ি, 

িবেমচন্দ্র চরেো োধ্যোয়, রিীন্দ্রনোে েোকুর – এাঁরদ্র ভূবমকো েুিই গুরুত্ব ূেব। 

 ঊনবিংল লতোেীরত ককোতোরক লকন্দ্র করর রোজো রোমরমোন রোয় (১৭৭৪-১৮৩৩)  ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যোোগররর (১৮২০-১৮৯১) লনতৃরত্ব নিজোগরে ঘরট। এই নিজোগররে ব্রোহ্ম ধ্মবোরন্দোন  বনউ বনু্দ 

মুভ রমরের লয একবট বিরল ভূবমকো বছ তো অ্নস্বীকোযব। তরি এই আরন্দোন বছ ককোতো-লকবন্দ্রক িুবদ্ধজীিী 

ম্প্রদ্োরয়র মরধ্য ীমোিদ্ধ। ইংরোজী বলেো  ইউররো ীয় ঞা োন-বিঞা োরনর প্রভোরি এই জোগররের জন্ম। বকন্তু 

ম্প্রদ্োয়-বনরর ে িবজনীন মোনি-লচতনোরক অ্ঙ্গীভূত কররত েম য়বন এই নিজোগৃবত। আধ্ুবনক বলেোর 

আরোকিবঞ্চত িোঙোব মুমোরনর রঙ্গ এর লকোন লযোগ বছ নো। তোই এই জোগরে বমবত বনু্দ-মুমোরনর 

যুি প্রয়োর ফ নয়; িো এর  বরেোমফ বোরি বনু্দ-মুমোন বমন ম্ভি য়বন। রিবো বর গ্রোরমর অ্ন্তযজ 

অ্িরবত মোনুরর জীিরন এই লর লকবন্দ্রক লররনোাঁ লকোন  বরিতবন আনরত  োররবন, তোরো লয বতবমরর বছ 

লই বতবমররই ররয় লগ। লররনোাঁদ্ীপ্ত িোঙোবর োবতয প্ররচিোর  োলো োবল িোংোর গ্রোমরদ্রল নীররি-বনভৃরত 
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চবছ জোগৃবতর প্রয়ো। এই ঊনবিংল লতোেীরত  ূিবিরঙ্গ অ্ন্তযজ মোরজর মরধ্য জন্মগ্রে কররন শ্রীশ্রীবরচোাঁদ্ 

েোকুর (১৮১২-১৮৭৮) এিং শ্রীশ্রীগুরুচোাঁদ্ েোকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। তোাঁরদ্র প্ররচিোয় মতুয়ো ধ্মবোরন্দোরনর মোধ্যরম 

 ূিবভোররত তেো িঙ্গরদ্রল অ্ন্তযজ মোনুরর নিজোগরে ৃবি য়। এই নিজোগরে বছ িবিযো ী। ককোতো লকবন্দ্রক 

নিজোগররের লকোন ীমোিদ্ধতো বছ নো। মোতুয়ো আরন্দোরনর মোধ্যরম অ্ন্তযজ মোনুরর মরধ্য বলেো প্রোর, মোজ 

ংস্কোর, অ্েবননবতক উন্নয়ন, চোকরীর আরন্দোন প্রভৃবত ংঘবটত য়। 

 রোমরমোন (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩) প্রিবতবত ককোতো লকবন্দ্রক নিজোগররে মোইরক মধ্ুূদ্ন (১৮২৪-

১৮৭৩), লমচন্দ্র িরন্দযো োধ্যোয় (১৮৩৮-১৯০৩), িবেমচন্দ্র চরেো োধ্যোয় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুে কবি োববতযক, 

দ্োলববনকগে লয ভূবমকো  োন কররবছরন, অ্রনকটো লই ভূবমকো  োন কররবছরন – লোককবি  অ্নযোনয কবি 

োববতযক দ্োলববনকগে। কবি ররোজ তোরকচন্দ্র রকোর (১৮৪৫-১৯১৪), বরির রকোর (১৮৭৯-১৯৩৯), 

মরনোর রকোর (১৮৭৯-১৯৩৯), রোরজন্দ্রনোে রকোর (১৮৯২-১৯৭৪), আচোযব মোনন্দ োদ্োর (১৩০৯-

১৩৭৯ িঙ্গোে), অ্বশ্বনী রকোর (১৮৭৭-১৯২৯), কবি বিজয় রকোর (১৯০৩-১৯৮৫), বনবলকোন্ত রকোর 

(১৯১৩-১৯৯৩) প্রমুে কবির োধ্নো  গোরন উরে এরবছ গ্রোমিোংোর জোবত ধ্মব বনবিবরলর ক মোনুরর 

বমনতীেব। এই প্ররঙ্গ িোউ ম্প্রদ্োরয়র অ্িদ্োন অ্ বরীম। এই লোককবিগে লদ্রলর বিবভন্ন প্রোরন্ত োজোর 

োজোর আরর গোন  বররিলন করররছন এিং লশ্রোতোরদ্র নতুন আদ্রলব দ্ীবেত করররছন। নিজোগৃবতর অ্নযতম 

লতব লয অ্োম্প্রদ্োবয়ক মোনিতোিোদ্ তো এই অ্বলবেত গ্রোময োধ্করদ্র িোেী  োধ্নোর বভতররই তয রয় 

উরেবছ – প্রোে ল রয়বছ। গ্রোম িোংোর এই মোনিতোিোদ্ী মুিিোদ্ী আরন্দোরনর প্রোে ুরু বছরন – লোককবি 

বিজয় রকোর। 

 িকো-িযুরগই একদ্ মোনু লোস্ত্রোচোররর গবির িোইরর মোনিমুবি  ঈশ্বরোরভর  ে েুাঁজরছন। 

জোত-কু-ম্প্রদ্োয়রক তোাঁরো দূ্রর বররয় ধ্মবরক হৃদ্রয়র জ রতযর আরোরক বচনরত লচিো করররছন। বিিোদ্-

বিরভরদ্র  রে নো বগরয় তোাঁরো মন্বয়-বমরনর অ্বভনি িোেী প্রচোর করররছন, মোনু বনবিবরলর িোইরক তোাঁরদ্র 

‘প্রীবত-লপ্রম’ বিবরয়রছন। নীর-কবেন-প্রোেীন লোস্ত্রকেোরক তোাঁরো মরমবর রতোয় বি করর  বররিলন 

করররছন। এই ধ্োরোয় গরে উরেরছ উির  দ্বেে ভোররতর ন্তধ্মব  ভবিধ্মব, অ্রমর মো ুরুরদ্র মত, 

িোংোর বিষ্ণি-িোউ-কবিগোন  লছোট-িে আর অ্রনক লৌবকক মতিোদ্। এই ভোরি মরবম োধ্নোর লয লেে 

প্রস্তুত রয়রছ, তো লোস্ত্রলোবত ধ্মবোন্ধ িৃির ভোররতর মোনিতোিোদ্, মোজতন্ত্রিোদ্,  ম্প্রদ্োয়-ম্প্রীবতর 

ঐবতোবক উরেেরযোগয অ্ধ্যোয়। মবন্দর-মবজরদ্র িোইরর তোাঁরো মুবি েুাঁরজরছন, লয মুবির  ে িবমোনরির 

কযোে  ভোরোিোোয় স্নোত। ধ্মবীয় অ্বষ্ণুতো  ক, জোবত-কুগত বিরভদ্  বিররোধ্, িেব-ললোন, োমোবজক 

 লশ্রবে-বিময, আচোরিবস্ব ধ্মবোনুষ্ঠোন ইতযোবদ্ প্রতযে করর এাঁরো জোত-কু-ধ্মব লগোরের বিরভদ্ িবজবত; ি 

ংস্কোর মুি মোনবিক আদ্রলব উদু্ধদ্ধ এক উদ্োর ধ্মব-ধ্োরেোর জন্ম লদ্ন। চবরে-বিচোরর িোংোর কবিগোন এিং 

লোককবি বিজয় রকোররর োধ্নো-দ্লবন-এই ি মরবম ম্প্রদ্োয়  োধ্নোর মোনধ্মবো। 

 কবিগোরনর প্রিতবরনর ব ছরন ধ্মববজঞা োো  অ্ধ্যোত্মঞা োন অ্রন্বরের  োলো োবল োমোবজক ললোে-

অ্বিচোর-বিময এিং ধ্মবীয় ংকীেবতো  জোবতরভরদ্র মরতো লিদ্নোদ্োয়ক অ্বভঞা তোর অ্বস্তত্ব বছ। এ কোররেই 

োমোবজক  ধ্মবীয় অ্বধ্কোর িবঞ্চত মোনুরর জনয একবট উদ্োর ধ্মব মরতর ন্ধোন অ্তযন্ত স্বোভোবিক বছ। অ্রবিন্দ 

ল োদ্দোর এই ধ্মবোধ্নোর ল েো ট আরোচনো করর ঙ্গতভোরিই িররছন --- 

‚মোরজর দ্োিী তোাঁরো ম্পুেব প্রতযোেযোন করররছন। ... এই প্রতযোেযোরনর  িোরত গভীর দুঃেরিোধ্,   

োমোবজক লভদ্-বিচোররর বনমবম উৎ ীেন িতবমোন বছ, তো িোই িোহুয।‛
১৯

 

--কবিগোরনর প্রবত আকৃি  দ্ীেো গ্ররের ব ছরন বিজয় রকোররর জীিরনর মমবস্পলবী িযবিগত অ্বভঞা তোর কেো 

এই প্ররঙ্গ স্মরেরযোগয। 

 লয মোজ জীিরনর মরধ্য বিজয় রকোররর জন্ম, লিরে েো-লই মোরজর স্বোস্থয লয ুন্দর বছ তো িো 

যোয় নো। লই মোজ-লদ্র নোনো শুষ্কতো, লূনযতো বদ্নযতো তেো নোনো অ্োমবজকতো-অ্মোনবিকতোর েত বছ। বতবন 
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লই অ্নোদ্র মবন মোজ-লদ্রর নোনো েত দূ্র করোর জনয বনরজ মোজ-লচতনোরক অ্ বরমোন মনুযরত্ব িরেো 

কররত রচি রন মোরজর বভতরকোর অ্ন্ধতম-অ্ন্ধতর মূঢ়তোরক-মোনবিকতোর লচতন-চেুরত প্রতযে করর 

অ্ন্তররর মরধ্য ল ে গ্রে কররন অ্নোদৃ্ত-অ্ন্ধকোর মোজ-জীিরনর আিজবনো যতটো দূ্র করো যোয়। বতবন 

প্রবত বির প্ররোভন তযোগ করর প্রোয় ন্নযোীর লূনযতো বনরয় মোরজর আনন্দরোক বফবররয় আনিোর জনয 

আ নোর মস্ত লবি বনরয়োগ কররন এিং বনরজরক িবি োধ্নোর জনয বনরয় আরন বনরজরই বনজবন 

বনরকতরন। 

 আ নোর অ্ন্তরবস্থত উন্নত আদ্লবরক িবদ্ো মুরে িতবমোন লররে, ুেযোবত োরভর প্ররোভন তযোগ করর, 

অ্ন্তররর অ্লোন্ত যরে, অ্প্রবতত উদ্যরম, আত্মবনষ্ঠোর উ র বনভবর করর  বর ূেবতোর  রে অ্গ্রর য়ো 

অ্োধ্োরে মোনি-মোোরত্মর কোজ। বিজয় রকোর তোাঁর আ নোর জীনিরক এমন করর মোজ-জীিরনর মরধ্য দ্োন 

করররছন লয আমরো তোাঁর দ্োরনর  বরমো  কররত  োবর নো। তোাঁর  ে বছ যো জীিরন এরকিোরর েোবট তো-ই বতবন 

লদ্রিন-তোর রঙ্গ বনরজর ভোরো-মন্দ, োভ-লোকোন,  ো - ুেয বকছুরক লমলোরিন নো। লোককবি বিজয় রকোর 

বিরল উরদ্দলযরক োমরন লররে তোাঁর কবিগোন এিং কবিগোন বনরর ে  ভোি ঙ্গীতগুব রচনো কররবছরন। মস্ত 

মোনুরর কযোে  মঙ্গই বছ তোাঁর মূ উরদ্দলয। মোজ জীিরনর মরধ্য যো বকছু ভোরো-যো বকছু তয-যো বকছু 

ুন্দর-যো বকছু বলি-যো বকছু বনতয  দ্োেব আরছ তোরকই বতবন একোরন্ত আগ্ররর রঙ্গ েুাঁরজরছন মোজ বিরিরকর 

মোন ভূবমকোয়। আ োমর গ্রোমীে মোনুরর হৃদ্রয় বতবন ল ৌাঁরছ বদ্রয়রছন জীিন  জগরতর মূ তত্ত্ব, যোরত ল 

তোর জীিন যো রন আদ্লব মোনু রত  োরর, রত োরর জীিন রচতন। লযমন বলরির প্রবত তীর তযকোর লপ্রম 

বছ, লতমবন বিজয় রকোররর মোরজর প্রবত তয লপ্রম বছ ির বতবন অ্বগ্নতো  য করর আ নোর বভতরকোর 

বিজয়রক কবেন মযোয় ম বে কররবছরন। বদ্রনর  র বদ্ন যবদ্ ত যোর লই করেোরতো অ্য বছ – তিু 

মোরজর েত – মোরজর যোিতীয় িযোবধ্ অ্েবোৎ মোজ জীিরনর অ্ুস্থতো দূ্র করোর জনয অ্ধ্বোলন-অ্নলন স্বীকোর 

করররছন – অ্ মোন য করররছন – লেোরন মোরজর তেোকবেত উচ্চরশ্রবে তোাঁরক  রোভূত কররত  োররবন – 

লেোরন তোাঁর জয় লেোরন বতবন বিজয়। 

 মোজ অ্ন্তররর অ্ুররক িধ্ করর মোজ মোনুরর অ্ন্তর-বকোরর বলিরক প্রবতষ্ঠো কররতরচরয়রছন 

ধ্রমবর নোরম ধ্মবীনতো, ভিোবম, কূ মিুকতো – এরির বিরুরদ্ধ োরোজীিন বতবন প্রবতিোদ্ী গোন রচনো করররছন। 

বচন্তোর-লচতনোয় কু-অ্ভযো লেরক োদ্োরে মোনুল যোরত মুবি  োয়, শুদ্ধভোরি জীিনযো ন কররত  োররন লবদ্রক 

তকব করররছন। যোরো ধ্রমবর অ্বভনয় করর মোনু েকোয়, বতবন িযবিগত জীিরন িবদ্ো তোরদ্র ম্পরকব তকব 

বছরন তোর ঙ্গীত দ্লবরন ভিরদ্র বিরুরদ্ধ তকবতো উচ্চোরে করররছন --- 
  ‚বিনয় বনরিদ্ন আমোর, অ্বভনয় নয় ধ্রমবর রোস্তো, 
  শুধ্ু মুে ছুটোর ধ্মব বমর, ধ্মব নয় ভোই আুর িস্তো। 
  িোকয লযেো বনিবোক রয় রয়, মনরন োর মোরন মনুরোয় 
  কোজ নো করর োজ  রর তোই  োরি বক কেোয় 
  আরগ েুাঁরজ লদ্রেো, গদ্ লকোেোয়, করর  তোই লোরয়স্তো।‛

২০ 
 মোরজর মরধ্য মোনুরর তযরূ , বচৎরূ , আনন্দরূ রক বতবন আবিষ্কোররর জনয আন্তবরক ভোরি আত্মো-

বনরিদ্ন কররবছরন। তোর এই অ্ন্তর বনবত মোনবিক মননলীতোরক আমরো েুাঁরজ  োই তোর লেো বিবভন্ন গোরনর 

মরধ্য। বতবন গভীর ভোরির ভোিুক এিং প্রিভোরি ধ্মবী বছরন। অ্রনক করমবর মরধ্য বিজয় রকোর বিধ্িো 

লমরয়রদ্র  ুনবিবিোরর আরয়োজন করর তোরদ্র জীিন-দুঃে-জীিনযন্ত্রেো োঘি করোর জনয বিদ্যোোগররর  রে 

স্বতুঃপ্ররেোবদ্ত রয় এবগরয় এরন। এর জনয তোাঁরক িহু িোধ্োর মধ্য বদ্রয় অ্ মোরন অ্মোরন অ্গ্রর রত 

রয়রছ। বকন্তু লজনয বতবন কেরনো  িোদ্  দ্ রয়রছন, উৎো োবররয়রছন-তো নয়, িরং বতবন অ্দ্ময উৎোর 

- অ্ফুরন্ত প্রোরের প্রি লিরগ  ে চররছন-লকি মনুযরত্বর লগৌররির জনয। 
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 মোরজর অ্ন্তগবত লয অ্ন্ধতো-ত্মবকতো-জেতো-জীেবতো-অ্োমোবজকতো-অ্মোনবিকতোর  বরচয় িন করর- 

তো তোাঁরক প্রতয  ীেো বদ্রয়রছ – দুঃে বদ্রয়রছ – িযোেো বদ্রয়রছ রন্দর লনই – লেোরন তরক তো  রোভূত 

কররত  োররবন। এই কবেন অ্বগ্ন রীেোয় প্রবতমুহুরতব জয়ী রয়রছন। মোরজর মরধ্য যো বকছু ভোরো, যো বকছ ু

কযোে তো লযমন বতবন লদ্েরত লচিো কররতন, লতমবন তোরক রেো করোর জনয বতবন লযন তোর মস্ত িযবেত 

মোতৃহৃদ্য় বদ্রয় লচিো কররতন। 
 মোরজর মরধ্য লয তয দ্োেব-তয ম্পদ্ তোরক লযমন েুাঁরজরছন লতমবন মোরজর প্রোয় মস্ত 

অ্োমোবজক, অ্মোনবিক আিরে লভদ্ করর মোরজর মমবস্থর ল ৌাঁরছ এরকিোরর মোনুরর মনুযত্বরক স্পলব 

কররতন। এর জনয মোরজর বভতরকোর অ্রনরক তোরক আ্মে করোর, অ্মোন করোর লচিো করররছন। বকন্তু 

কেরনো বতবন তোরদ্র বিরুরদ্ধ অ্বভরযোগ এরন তোরদ্র অ্মোন কররনবন, িরং তোরদ্ররক অ্ন্তররর মরধ্য আশ্রয় 

বদ্রয় তোরদ্র বভতরকোর লই িে মোনুরক মোন বদ্রয়রছন। বতবন তোর জীিন-োধ্নোয় লজরনবছরন মোনুরক 

অ্ মোন করো, অ্মোন করো প্রকৃত অ্রেব মোনুরর ঈশ্বররক েোরটো করো। বতবন তোর জীিদ্দলোয় িহু মোনুরর 

ংস্পরলব এররছন এিং তোরদ্র ভোরোিোো গ্রে করররছন।  

             ল            ।                              এ                         

                      , আ                                      আ               ল     

  ল        -    এ         । এ                                           ও             

         এ                                    ল          ল      ,                     

                    ল    ল                    । 

                                                     ল    ল                  

                          ,            ও                       । আ             

আ           আ  ,                        আ              ল          – আ            

            ল  ।                       ল           ।                                    , 

            ,               – ‘                ’ এ    ল                              

       এ         ও            আ            ল  ন : 

  ‚লদ্রলর লিোয় কর লর মন, কর আত্মদ্োন, 

  তুবম কমবমুের জীিন গে, র লররে বচি েোন।। 

 

  বনজ স্বোরেব তুবম এ জীিন কোটো 

লোরক িরি োরজর মোনু কোরজর বকছু ন,   

যবদ্ মনুযত্ব িজোয় রোেরত চো, কর লদ্রলর কযোে।। 

 

দ্রলর মঙ্গ করি ভরি এমবন যোর স্বভোি, 

িযবিগত জীিরন তোর েোরক নো অ্ভোি, 

আর কত বক লয য় বিয় বিভি, লক করি তোর িোেোন।। 

 

স্বোমী বিরিকোনন্দ ির লগরছন এই দবনয়ো ভর, 

দ্রলর লিো নো কবরর, বমর নো ঈশ্বর, 

মন লর োধ্রকর িোরকয করর বনভবর, ছোে আত্মস্বোরেবর টোন।। 

 

 োগ বিজয় ির, বিশ্ব মোরঝ দ্রলর লিক লয, 
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বনু্দ মুবম লিৌদ্ধ বিস্টোন  ূজয ল, 

 ল অ্মরে োভ করর লয, ল রয় দ্রলর আবল দ্োন।।‛
২১

 

 

লোককবি বিজয় রকোররর রবচত গোনগুব  যবোরোচনো আররো দবট উরদ্দলযমুেী নন্দন তরত্ত্বর ন্ধোন  োয়ো যোয়। 

এই দবট বিরয় মরবম কবি বিজয় রকোররর স্বকীয়তো স্পি। মুিমনো োধ্ক কবি মোরনন মোনুরর লকোন জোত 

লনই। মোনুরক তোই বতবন িোর উ রর স্থোন বদ্রয় আন্তবরক আত্মীয়তোয় প্রচোর করররছন। জোবত-ধ্মব, বিরয় তোাঁর 

ধ্োরেো েুি স্বে বছ। কোরে বনরজর জীিরনর বিবচে অ্বভঞা তো লেরকই বতবন জোবত-িেব বিরভরদ্র অ্ন্তুঃোরলূনযতো 

িুরঝবছরন। বনু্দ-মুবম-লিৌদ্ধ-বিস্টোন-িোউ-ফবকর-বজয়ো কোরুর মরধ্যই বতবন লভদ্োরভদ্ কররন বন। বতবন 

মরন কররন, জরন্মর  র মোনু লয মৃতুয রে ধ্োবিত য় – লই  ে অ্বভন্ন। বিজয় রকোররর োম্প্রদ্োবয়ক 

িযোপ্তরিোধ্  মোনবিক স্বে ধ্োরেো  প্ররয়োগ আমোরদ্র গিব ম্পদ্। আমোরদ্ররদ্রলর উচ্চিরেবর মোনুররো যেন 

ধ্মবরিোরধ্  রস্পর বিিোদ্মোন, ংকীতবন জোবত িরেব  লশ্রবেরত উাঁচু-নীচ বিভি, তেন এই ভোিিোদ্ী োধ্ক 

মোনুবট উদ্োরমুি মোনবিকতরক আশ্রয় কররযো বরেরছন তোর তুনো লনই --- 

 

 ।।এক।। ‘জোবত িরতবক িুঝর বিত মলোই 

  লদ্বে জগরত এক মোনি জোবত দই ভোরগ বিভি তোই।।’
২২

 

 

 ।।দই।। জোবত লভদ্ লমরন বনু্দ দ্, বদ্রনর বদ্ন লগ রোত।
২৩

 

 

 ।।বতন।। ‚আেো-বর-লেোদ্ো বকংিো ির ভগিোন 

  গড্  ির লকউ, লক ির  োবেয়োন‛,
২৪

 

 

 ।।চোর।। ‚লক বনু্দ লক মুমোন, লক লিৌদ্ধ ইহুদ্ী বিস্টোন, 

  ৃবির  োরন দৃ্বি বদ্রয় স্রিোর প্রবত টোন; 

  ইোর মু নোই বকছু িযিধ্োন, েুর লদ্ে ঞা োন নয়ন।।‛
২৫

 

 

 ।। োাঁচ।। ‚আবম জোবনরত চোই দ্য়ো লতোমোর আ নোমটো বক? 

  আমরো িহু নোরম, ধ্রোধ্োরম, কত রকরম  োবক।‛
২৬

 

 

 োধ্োরে ভোরি ‘জোত’ লরের অ্েব  : লগোে, িংল, প্রকোর, গে, িগব ইতযোবদ্। তরি, ‘জরন্মরছ লয ল  

জোত; লই জোত গবতলী র তোরক ির জোবত। ...কোযবত, একই রি ম্পরকবর স্বজনরদ্র ঞা োবত এিং তোাঁরদ্র 

বঘরর মস্ত  বরজনরদ্র বনরয় লয োবিবক িো তোরদ্র জোবত রূর  লনোি করো রয় েোরক।’
২৭

 

 বিজয় রকোর তোাঁর এি িোেীরত জোবত বিচোররর প্রশ্নরক দৃ্ঢ়তোর োরে অ্গ্রোয করররছন। িরং এি 

গোরন বতবন জোবত-ধ্মব বনবিবরলর অ্েি মোনিতোর কেো িযি করররছন। আর এই মন্বয় বচন্তোর মমবকেো রে 

বনু্দ-মুবম-লিৌদ্ধ-বিস্টোন এিং ধ্নী-দ্বর্র বনবিবরলর এক শুদ্ধ মোজ, োময-বমেীর মোজ। বতবন বনরজরক 

উন্নীত কররবছরন এ ি স্থু ভোিনোর ঊরধ্বব এক অ্বভন্ন মোনবিকতো লিোরধ্। তোই বিজয় গরিক িররছন --- 

  ‚উচ্চিেব বকম্বো বনম্নিেব বনু্দ, মুবম, লিৌদ্ধ বিস্টোন িোর 

  চোবদ্ো  মোনবিক স্ফূররে বিজয় রকোর বংো বিরি িবজবত 

  অ্োম্প্রদ্োবয়ক লৌবকক ধ্োরোয় িোংো গোন রচনো করররছন।‛
২৭
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 লোককবি বিজয় রকোর নমুঃলূ্র ম্প্রদ্োরয় জন্মগ্রে কররবছরন। তোাঁর ঞা োন য়ো অ্িবধ্ বতবন িেবিোদ্ী 

মোজ লেরক োরোজীিনই ূক্ষ্ম বনযবোতরনর আঘোরত জজববরত রয়রছন। বমেযো জোবতিেব লভরদ্র প্রবতকোর কোররো 

কোছ লেরক বতবন  োনবন। িেবরভদ্রক বিজয় জবতর ‘যোাঁতোক’ ির িেবনো করররছন। বতবন ছুযাঁৎ-স্পলব িো স্পলব 

লদ্োরক ‘বিমবি’ মরন করররছন। জোবতর িেববিরিরর বিরুরদ্ধ কবি বছরন বির্রোী। মরবময়ো িোদ্ী োধ্ক 

কবি, বজয়ো জীিনমুেী তয্রিো কবি মোনুরক ংগ্রোরমর লপ্ররেো বদ্রয়রছন, জগত জীিরনর তয স্বরূ রক 

লমর ধ্ররত। মোনুরক মোনু বোরি দ্োাঁে করোরত তোরগোরনর িোেী মোনুরর লচতনোয় লরো ে করররছন--- 

  ‚ৃবির  োরন দৃ্বি বদ্রয় স্রিোর প্রবত টোন; 

  ইোরমূর নোই লকোন িযিধ্োন, েুর লদ্ে ঞা োন নয়ন।।‛
২৮

 

 --তেোকবেত উচ্চিরেবর আবধ্ তয  ললোরের চোর  অ্ মোবনত োমোবজক অ্িস্থোনই বনম্নিরেবর দ্বত 

কবির তয দৃ্বি  স্বে মোনবিকতোর জোগরে ঘবটরয়রছ। 

 কিীর জোবতরত লজোো, রুইদ্ো, শুক্লং বছরন জোরত লধ্ো ো, দ্োদু্দ বছরন ধ্নুকর, রিক বছরন 

কো, নোমরদ্ি জোবতরত বছ ী – এই ি মোন মোনুরর জন্ম রয়রছ তেোকবেত বনম্নিগব-দ্বত লেরট েোয়ো 

মোনুরর ঘরর। বকন্তু তোাঁরদ্র উদ্োর হৃদ্য় লচতনো, মোনবিক স্বে দৃ্বি জীিরন মূ তযরক উদ ঘোটন করররছ, 

মনুযৃি জোবতিেব ধ্রমবর ংকীেব লিেো লভরঙ বদ্রয় জোগররের জয়গোন লগরয়রছ। মোনুরক মনুযরত্বর মযবোদ্োয় 

প্রবতবষ্ঠত কররত প্রবতিোদ্ী রয়রছ। কবি বিজয় রকোর এই মোন মোনুররই উিরোবধ্কোরী। এেোরন জোবতিেব 

বিরির বির্রোী কবির একবট প্রোবঙ্গক  ঙ বি  উরেে করো যোক : 
  ধ্মব রয় মোতোমোবত করর অ্রনকজন 

  কত োতোোবত কবররয় যোয় রোতোরোবত বিজবন।।‛
২৯ 

 --এই ভোরি তোাঁর গোরন ধ্মব-মন্বয়, আচোর িবস্ব ধ্মবীয় অ্নুষ্ঠোরনর বিরুদ্ধতো, মোনিমবমোরিোধ্, 

জোবতরভদ্  ছুাঁতমোরগবর প্রবত ঘৃেো, অ্োম্প্রদ্োবয়ক মরনোভোি ইতযোবদ্ বিয় স্পিভোরি প্রবতফবত। মূত তোাঁর 

বির্রো বচরোচবরত লোস্ত্র আচোর  প্রচবত মোজধ্রমবর বিরুরদ্ধ। বিজয় তোাঁর আন্তবরক লিোধ্  বিশ্বোরক অ্ক রট 

তোাঁর গোরন প্রকোল করররছন। তোাঁর আদ্লব জীিনোচররের রঙ্গ তোাঁর িিরিযর লকোন অ্বম য়বন – বিররোধ্ 

িোরধ্বন কেরনো। বিজরয়র এই দৃ্বিভবঙ্গ তোাঁর বলযিরগবর মরধ্য লদ্েো যোয়। 

 মবন্বত ধ্মববন্বত ধ্মবরচতনো মধ্যযুরগর মরবম োধ্করদ্র লয ভোরি উদু্ধদ্ধ করররছ, োন োাঁইরয় লই 

বচন্তো  প্রয়ো েেীয় যো  রিতবীরত বিজরয়র করন্ঠ ধ্ববনত রয়রছ। োন অ্েি মোনিধ্রমবর জয়গোন 

কররিররছন --- 

  ‘লয যো ভোরি লই রূর  ল য়। 

  রোম-রবম-কবরম-ক্লো এক আত্মো জগৎময়।’
৩০

 

  

 --জোত বিচোরর ম্পরকব মধ্যযুরগর কবি তুী দ্ো িরবছরন--- 

  ‚লোরকরো উিম-অ্ধ্ম িেববিচোরর করর জোবতর গিব করর। 

  বকন্তু  ররমশ্বররর ভজন বিনো চোরবট জোবতই চোমোর বোরি  

  গেয য়।‛
৩১ 

 

 --লচতনো  বিশ্বোরর বদ্ক বদ্রয় বিজয় রকোর এাঁরদ্রই লযোগয উিরূবর। তোই স্পি িররছন --- 

  ‚লয নোরম লজরনছ লয জন লই নোরমরত  োরকো, 

  ধ্মব লজরন কমব লমরন রতযর  রে েোরকো, 

  বনু্দ-মুমোন জোবত ধ্মব দ্রদ্ী, 

  বজন-বলে-লিৌদ্ধ-বিস্টোন, আররো জোবত ইহুবদ্, 
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  িোর আো যোয়ো একই বিবধ্ বিধ্োন লদ্রেো।। 

 

  আেো-বর বর-লেোদ্ো বকংিো ভগিোন, 

  গড্  ির লকউ, লক তোররির  োবেয়োন। 

  যবদ্ মরমব েোরক ধ্রমবর ইমোন, বিফ য় নোরকো।।‛
৩২ 

                   আ   -                    ,                        ল         ও 

                       ল,                                  ল      ।                  

       ল         : 

  ‚বনু্দর এই বংোবিরির, ছুাঁবতস্পলব বিয় বির, 

  জোবতর জীিন িোাঁচরি বকর ির ির ভোবি তোই, 

  েুন রকো জোবত চরোচরর, আজ নো য় কো ভোঙরি  রর, 

   োগ বিজয় ির বিদ্ ভরর জোবতরভরদ্র মুরে ছোই।।‛
৩৩

 

 

বকংিো  

  ‚ধ্মব রয় মোতোমোবত করর অ্রনকজন 

  কত োতোোবত কবররয় যোয় রোতোরোবত বিজবন।।‛ 

 

জোবত বিচোর ম্পরকব গোন িোাঁধ্রত বগরয়বিজয় বচতনযরদ্রির প্রঙ্গ লটরন িররছন--- 

  ‚ব্রোহ্মে বেে বিলয লূ্র, চোমোর জোবতর নোই বিচোর 

  বনতোই চোাঁরদ্র োরট লগর, ি জোবত য় একোকোর।‛
৩৪

 

 -বিজয় এই ভোরি জোবতরভদ্  ছুতমোরগবর বিরুরদ্ধ প্রবতিোদ্  ংগ্রোম করর এররছন। তোাঁর িযবিগত 

জীিরন এই দুঃেজনক অ্বভঞা তো অ্জবন কররত রয়রছ অ্রনকিোরই। এ-ি কোররেই য়রতো তোাঁর বভতরর 

বভতরর গরে উরেবছ একবট প্রবতিোদ্ী িো। একজন কবি বোরি বতবন জোনরতন, জোরতর ীমোিদ্ধতো মোনুরক 

েবিত  কূ মিুক করর রোরে। তোই জোত ধ্রমবর বিরুরদ্ধ কবি লেোরভর রঙ্গ িররছন --- 

  ‘জোতো-জোবতর এই যোাঁতোক লকমরন এেোি ভোই।’
৩৫

 

 মোনুরর প্রবত মোনুরর ললোে-িঞ্চনো-অ্বিচোর বচর অ্িোন কোমনো করর বিজয় লশ্রবেীন ললোেমুি এক 

অ্বভনি আরোবকত মোরজর স্বে লদ্রেরছন। উচ্চ-নীচ, ধ্নী-দ্বরর্রর বিময িযিধ্োন বিজয় কেন অ্নুরমোদ্ন 

কররনবন। তোাঁর আন্তবরক প্রতযোলো বছ ধ্মব-কু-লগোে-জোবতীন োমযলোবত মোরজর। মোনিোত্মোর োঞ্ছনোয়, 

কোতর মোনুরর দদ্বলো-দুঃরে িযবেত, মোনিমুবির প্রতযোলোয় িযোকু বিজরয়র এই িযবত্মী উচ্চোরে তোাঁরক 

অ্নোয়োর ললোবতজরনর  রমিোন্ধি মোজমনষ্ক এক অ্ধ্োরে মরবম-মনীী বোরি বচবিত করর। 

 কবি বিজয় রকোর িোঙোবর জোতীয়তোরিোরধ্র উরন্মর বিরল ভূবমকো গ্রে কররবছরন।  ৃবেিীর 

লযরকোন লদ্রলর লয লকোন আরন্দোন, ন্ত্রো িো বিপ্লরি কবি, োববতযক, দ্োলববনক, বলেী দ্রর একবট বিরল 

ভূবমকো েোরক। এরেরে বিজয় রকোর িযবত্ম বছরন নো, বতবন বছরন একজন েোাঁবট স্বরদ্ল লপ্রবমক। ১৯৪৭ 

োর ১৫ই আগি ভোরত উ মোরদ্ল বিজোবততরত্ত্বর বভবিরত বিেবিত রয় স্বোধ্ীনতো োভ কর। ভোরত  

 োবকস্তোন নোরম দবট স্বোধ্ীন রোষ্ট্র জন্ম বন। িঙ্গরদ্ল বিভি রয়  ূিবিঙ্গ  ূিব োবকস্তোন নোরম  োবকস্তোরনর অ্ন্তবভুি 

।  োবকস্তোন িোংো ভোোভোব িোঙোবরো বছ ংেযোগবরষ্ঠ বকন্তু  োবকস্তোরনর িোঙোব বিরিী িিবর লোক লগোষ্ঠী 

লজোর করর ংেযোগবরষ্ঠ িোঙোবর উ র উদব ভোো চোব রয় বদ্। মগ্র  ূিব োবকস্তোরনর িোঙোবরো মোতৃভোোর মোন 

রেোর জনয আরন্দোরন ঝোাঁব রয়  ে। ১৯৫২ োরর ২১ লফব্রুয়োরী  োবকস্তোরনর লোক লগোষ্ঠী আরন্দোরনর 
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উ র িিবর নৃলং আ্মে োন। ঢোকোর রোজ ে িোঙোবর ররি বভরজ লগ। জোবতধ্মব িেব বনবিবরলর মস্ত 

িোঙোব প্রবতিোদ্ আরন্দোন গরে তুরন। 

 কবি বিজয় রকোর মোতৃভোো মোন রক্ষ্র জনয আরর আরর গোরনর মোধ্যরম জনমত গেন তোাঁর বিরোট 

 বিবচে কমবজীিরনর মরধ্যরদ্েো যোয়। তোই িোঙোবর ভোো আরন্দোরন তোাঁর অ্িদ্োন স্বেবোেরর ববেত েোকরি। 

 ৃবেিীর অ্নযোনয ভোো লপ্রমী মোনুরর মরতো বতবন িুরঝবছরন মোতৃভোোর োিী বিকোল ছোেো মোনিমরনর 

মননলীতো প্রকোল করো ম্ভি নয়। তোই িোঙোব বিরিী  োবকস্তোনী লোকরদ্র বিরুরদ্ধ বতবন অ্রনক গোন রচনো 

করররছন এিং তো আরর  বররিলন করররছন।  ূিব োবকস্তোরনর বনু্দ-মুবম-লিৌদ্ধ-বিস্টোন প্রভৃবত ক 

িোঙোবরমরধ্য লয জোতীয়তোরিোধ্ ৃবি রয়বছ তোরত লোককবি বিজয় রকোর  অ্নযোনয লোককবিগে একবট 

বিরল ভূবমকো  োন কররবছরন। লোকোংিোবদ্কতোর (Folk journalism) দৃ্বিরত যবদ্ আমরো বিচোর কবর 

তোর লদ্েি বতবন িোঙোবর ঐ দবদ্বরন বেক লোক োংিোবদ্রকর ভূবমকো  োন কররবছরন। ংেযোগবরষ্ঠ 

িোঙোবর উ র উদব চোব রয় লদ্য়োরক বতবন লমরন বনরত  োররনবন। এই প্ররঙ্গ বতবন গোইরন : 

  ‚িোংোরদ্রলর মোনুর লফব্রুয়োরী একুরল, ভুবরত  োররি নো জীিরন 

  ভোো আরন্দোরনর জনয,  জনমোজ  বি ন্ন 

  কুেযোত রকোররর লোরন।। 

 

  িোংোরদ্রলর বক দদ্বলো, উদব রি রোষ্ট্রভোো,  

  লকোরনো আলো ভরো লদ্বেরন; 

  মবন র মোতৃভোো জীিন িৃবদ্ধ নোব আলো 

  িযেব য় আত্ম-উন্নয়রন।। 

 

  লয ভোোরক লদ্বে স্ব ন, লয ভোোরতই কই মরনর লগো ন 

  স্মরে মনন চর লয ভোরে, 

  লয ভোোয় জোতীয় কৃবি, ঞা োন বিঞা োন ইবতো ৃবি 

  লবনর দৃ্বি  ে কুেরে।।‛
৩৬

 

 --িোংোরদ্রলর জোতীয়িোদ্ী কবি বিজয় রকোর লবদ্ন লযগোনগুব রচনো কররবছরন তোর োববতযক 

মূরযর  োলো োবল ঐবতোবক মূয যরেি। এছোেো লদ্লিন্দনোর গোরন তোাঁর গভীর আরিগ ফুরট উরেরছ--- 

  * ‘তুবম লয লদ্রল িো কররর িনু্ধ, ল লদ্ল লযন কতকই ুন্দর,’ 

  * ‘আমোর  ুররির িোংোরর গররির জন্মস্থোন,’ 

               *’লমোরদ্র িোংোরদ্ল, লোনোর িোংো লদ্ল’ – এমন উদ্োরে লদ্য়ো লযরত  োরর। 

 কবি বিজয় রকোর বছরন অ্োম্প্রদ্োবয়ক িযবি। বতবন োম্প্রদ্োবয়ক ম্প্রীবতর জনয আজীিন ংগ্রোম 

করররছন। তোাঁর অ্োম্প্রদ্োবয়ক মোনবকতোর জনয তোাঁরক ি ম্প্রদ্োরয়র মোনুই ভোরো িোরতন। যেনই 

োম্প্রদ্োবয়ক লবি লদ্রল মোেোচোেো  বদ্রয় উেত তেনই বতবন গোরনর আরর ম্প্রীবতর গোন ললোনোরতন এিং 

লদ্রলর োম্প্রদ্োবয়ক লবিরক প্রবতত কররতন। বনু্দ-মুমোন-লিৌদ্ধ-বিস্টোন করর িব-ধ্মব মন্বরয়র িোেী 

তোর গোরন উরে এররছ জ র স্বতুঃস্ফূতবভোরি অ্িীো্রম। রোমোয়ে, মোভোরত, লিদ্,  ুরোে, িোইরি, 

লকোরোন তোাঁর বছরো কন্ঠস্থ। যেোেব উদৃ্ধবতরত মোবতরয় বদ্রতন আররক। জোবত-ধ্মব-িেব বনবিবরলর িোই এক 

মোনিমোরজর অ্বধ্িোী রয় উেরতো তোাঁর লমোময় দ্রবদ্ করন্ঠ  বন ুে মরবম  বররিলরন। িঙ্গ ংস্কৃবতর 

লতুিন্ধরন বতবন বছরন এক বির  দ্ে কোবরগর। কোাঁটোতোর যরন্ত্রর বি রীরত রূ ী িোংোর  োর – িোংোর 

ংস্কৃবতর বমন লতু  ূেধ্র। 
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 প্রোয় লতোেীিযো ী তোাঁরজীিন  বর্মো। উভয় িরঙ্গর গ্রোমগরঞ্জ, লগোটো ভোরতিরবর  আন্দোমোরনর বিবভন্ন 

আরর আমোরদ্র লোরস্ত্রর বনযবোটুকু ল ৌাঁরছ বদ্রয়রছন আ োমর জনোধ্োররের দ্রিোরর। আমোরদ্র লোস্ত্র যো বদ্রত 

 োররবন োধ্োরে মোনুরক তেোকবেত প্রোবেষ্ঠোবনক বলবেত মোনু যো বদ্রত  োররবন লই মূিোেী লপ্রম-ভোরো(িোো 

োম্প্রদ্োবয়ক ম্প্রীবত  মোনি লপ্ররমর িোেী বতবন ল ৌাঁরছ বদ্রয়রছন গ্রোমগরঞ্জ দগবম প্রতযন্ত অ্ঞ্চর িোংোর ঘরর 

ঘরর। যেোেব মোনি লপ্ররমর তরী বভবেরয়রছন মোনি ংোররর তীরর মোনিতীরেব। বতবন মোনিতীরেবর এক অ্ভ্রোন্ত 

যোেী। 

 বতবন জরন্মবছরন রতযর ুধ্ো বনরয়। চোবরবদ্রকর মোনু যো বনরয় ভুর আরছ – তোরত তোাঁর বিতৃষ্ণো। 

বতবন চোইরন লই অ্নন্ত আশ্রয় লযেোরন বদ্নরোত অ্নন্ত অ্মৃরতর উৎ, লেোরন ক মোনুরর বমন-তীেব। 

মিোয় ধ্মব মোনুরর লশ্রষ্ঠ এই তয অ্ন্তররর মরধ্য উ বি কররন এিং িরন ঐরকযর অ্ভোরি মোনু িিবর 

য় – ঐরকযর বলবেতোয় মোনু িযেব য়। মোনু বনবিবরলর মোনুরক  ৃেক করর জোনোর লযিুবদ্ধ তো অ্ংরয়র িুবদ্ধ, 

অ্রপ্ররমর িুবদ্ধ। এই িুবদ্ধ আমোরদ্র  রস্পররক  ৃেক করররছ – গতীীন করররছ, অ্ন্ধকোরর আিদ্ধ করররছ। এই 

কেো বিজয় রকোর তোাঁর োমোবজক জীিরনর মরধ্য লযমন করর িুবঝরয়বছরন, লতমনবট তোাঁর মকোীন মোরজর 

মরধ্য লতমন করর আর মোরজর িহুজন ংকীেব অ্বমকোয় অ্িঞা ো করররছ, আ ন ির অ্স্বীকোর করররছ – বকন্তু 

বচরকো বতবন গভীর আন্তরর অ্স্বীকোর করররছন এই ক অ্শুভ লবিরক। বতবন মোরজর মরধ্যকোর মনুযরত্বর 

দগববত লদ্রে, মোজরদ্রর অ্স্বোস্থয লদ্রে অ্শ্রু োত করররছন। অ্নুভি করররছন – মরনর মরধ্য যোর স্বোধ্ীনতো 

লনই, িোইররর বদ্ক লেরক ল কেরনো স্বোধ্ীন রত  োরর নো। অ্ন্তবনববত বচরন্তন তয – স্বোধ্ীনতোর স্বোদ্রক আরগ 

অ্ন্তররর মরধ্য অ্নুভরির আহ্বোন জোনোরন। বতবন িুরঝবছরন মোজ লদ্রর স্বোস্থযতত্ত্বই  মোজরদ্রর 

অ্ন্তবনববত বচরন্তন তয। 

 বতবন লদ্রেবছরন, মোনু কী ভোরি মৃতুযর গরন অ্িতরে কররছ – কী ভোরি স্খবত  রদ্ মৃতুযর মুরের 

বদ্রক চরছ – মোমোনরির গরতীর লেরক। বতবন লদ্রেরছন, আমরো লযেোরন মোনিত্বরক অ্স্বীকোর কররবছ, 

লেোরনয়োমোরদ্র অ্ মোন – লেরন আমোরদ্র অ্মোন। এই মূঢ় ংস্কোররর বিরুরদ্ধ বতবন বনভবরয় দ্োাঁবেরয়রছন, 

মোরজর মস্ত অ্ন্ধতোরক প্রবত রদ্ অ্স্বীকোর করররছন, আর অ্ন্তররর মরধ্য ল ে করররছন – অ্মোনবিকতোর 

চোর  আর মোজ মোনুরক অ্ মোবনত রত লদ্রিন নো। অ্েবোৎ মোজ মধ্যগত মোনুরর আত্মোরক মোনুরর িোরো 

অ্ মোবনত রত নো বদ্রয়, তোরক উচ্চ মোনবিকতোর একটো বিজয় মরত্ব মোনি-মোরজর মরধ্য দ্োাঁে করোরত 

লচরয়রছন বচরকো। 

 মোরজর মরধ্য লযবিবচে অ্ংগ্নতো   রস্পরবিরুদ্ধতো ররয়রছ তোর োররেমোনু বিজয় রকোর 

আ নোর ৃবিরতয়ো নোরক ল রয়রছ এিং আ নোরক বদ্রয়রছ। এই দ্োন করোর মধ্য বদ্রয় বতবন িবকো এিং 

িবজরনর মরধ্য বনতয রয় আরছন। অ্েবোৎ বতবন িোঙোবর জোতীয়তোরিোধ্ মোরজর মস্ত বদ্রয়, জোগ্রত কররত 

লচরয়বছরন। লই কোরজ বতবন কেেোবন োেবক রয়রছন লকেো গেরিদ্রিিোরো িরিন। ক মোনুর মোন 

অ্বধ্কোর মোনুর-ঈস্বর  রম ঐকয-এই মোনবিক মন্ত্র যেন বতবন মোনুরর হৃদ্রয় দ্োন কররন তেন তোাঁর োধ্নোর 

ম্পদ্ মোরজর ক মোনুরর উৎরির লযোগয । অ্মোনবিক প্রিৃবি বিরভদ্ শুভিুবদ্ধরক েবিত কররমোনুরর 

রঙ্গ মোনুরর বিরভদ্ ঘটোয়, বিরিরর বি ছেোয় – লকননো লভদ্-বিরেদ্ মোনুরর অ্ং এরমরধ্য। বতবন 

লদ্েরছন, দ্ীঘববদ্ন ধ্রর এই লভদ্ মোনুর-মোনুর, মোরজ-মোরজ লোবন্ত নো এরন বিরোট বিররোধ্ জোবগরয়রছ; ঐকয 

বিধ্োন কররবন, তোরক লতধ্ো বিভি করর তোর ি-িুবদ্ধ রে করররছ  োলবিকতোর বনমবমতোয়-বনষ্ঠুরতোয়। মোনু 

বিজয় রকোর িুরঝবছরন, মোনুরর  রমতয রে মোরজর – মোজ-ংোররর মস্ত মোনু এক; এই তযরক 

িযো ক  িযিোবরক করর প্রোরের গভীরতম বভবিরত প্রবতবষ্ঠত করোই তোাঁর কোজ। মোনবিক আত্মোর দৃ্বিরত ক 

মোনুরক লদ্রেরছন এিং মোনবিক আত্মোর লযোরগ ক মোনুরক আত্মীয়-ম্বরন্ধ যুি কররত লচরয়বছরন। বতবন 

আর গভীর ভোরি িুরঝবছরন মোনবিকতোর মরধ্য মোনুরর লোবন্ত, মোনুরর কযোে-যো একোন্তভোরি মোরজর, 

মোরজর মোনুরর। 
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 বিজয়রক কর স্বীকোর কররিন নো এিং অ্রনরক তোাঁরক বিরুদ্ধতোর িোরো আঘোত কররিন। কোরে বতবন 

লয জোবত-ধ্মব-িরেবর বদ্ক লেরক বনম্নমোরজর একজন। বকন্তু জীিরন যোাঁরো অ্মৃতোভ কররছন, লত প্রবতকূতোর 

োমবগ্রক কুরবকোয় তোাঁরদ্র জীিনদ্ীবপ্তরকগ্রো কররত  োররনো। তোই যোাঁরদ্র মরন মোনবিক মোনবকতো মুি, 

তোাঁরো তোাঁরক অ্ন্তররর মরধ্য গ্রে কররিন। তোাঁর কমবকোরজর মরধ্য লদ্েরত  োরিন বিশ্বিযো ী লৌন্দযবতরত্ত্বর আশ্রয় 

এিং লদ্েরত  োরিন অ্মৃতরূ রক, আনন্দরূ রক। বতবন  োর র মরধ্য  বিেতোরক লদ্রেন, অ্ুন্দররর মরধ্য 

ুন্দররক, অ্বলরির মরধ্য বলিরক এিং মরন্দর মরধ্য ভোরোরক লদ্রেন; কোরে তোাঁর বছ অ্ন্তর রতযর দৃ্বি। 

 বতবন চোইরতন মনুযরত্বর রিবোচ্চ বলেররমোনিোত্মোর জয় লঘোেো লোক। মোনু অ্ন্তররর ম্পরদ্মৎ 

লোক। লকননো, অ্ন্তররর লত্রু করর লচরয় িরেো। তোই অ্ন্তররর লত্রুরক মোনু আরগ জয় করুক – এটো বতবন 

মরন প্রোরে চোইরতন। মন্তীন মোনু অ্ন্তররর স্বোধ্ীনতোয় মুবি  োক, অ্ন্তযজ মোনু অ্ন্তররর রতয অ্ন্তরগত 

অ্রোজকতো দূ্র করর অ্ন্তররর ধ্মবরক িরেো করর তুুক যোরত মোনুরর োরে মোনুরলর আত্মোর বমন ঘটরত 

 োরর। বতবন জোরনন, বিয়িুবদ্ধরত, স্বোেবিুবদ্ধরত মোনু তোর অ্ংকোর-বংো-বিরি জোবগরয়  ৃবেিীরক-মোজরক 

ররি  বে করররছ; মোনুরর মোনবিক িুবদ্ধরক েিব করররছ। এইেোরন রিীন্দ্রনোরের কন্ঠ লেরক উচ্চোবরত মোজ 

বিরিক উদৃ্ধত করো ভীে আিলযক : 

  ‚ল লমোর দভবোগো লদ্ল, যোরদ্র কররছ অ্ মোন 

  অ্ মোরন রত রি তোোরদ্র িোর মোন। ... ... 

  িোরর নো যবদ্  োরকো, এেন বরয়ো েোরকো 

  আ নোরর লিাঁরধ্ রোরেো লচৌবদ্রক জেোরয় অ্বভমোন 

  মৃতুয মোরঝ রি তরি বচতোভরস্ম িোর মোন।‛
৩৭

 

 আজ োম্প্রবদ্যক েিরচতনো, লভোগিোদ্ আমোরদ্র মোজ ংস্কৃবতরক শুধ্ ু বি ন্ন কররছ নো – আমোরদ্র 

অ্বস্তরত্বর েট ল রক আনরছ। ুস্থ-ংস্কৃবত, োম্প্রদ্োবয়ক-ম্প্রীবত  মোজ মোনিতোিোদ্ই  োরর – একমুেী 

মৃদ্ধলোী  ৃবেিী গরে তুরত। লোককবি বিজয় রকোর োরোজীিনিযো ী লই ংগ্রোরমর এক বনভবীক লযোদ্ধো  

অ্ভ্রোন্ত বদ্লোরী। বিজরয়র গোন মোজ ম্পরকবর ধ্োরো লিরয় োম্প্রদ্োবয়কতো, জোবতরভদ্-ছুাঁতমোগব ইতযোবদ্ যুগ-

মযোরক বচবিত করর তোর মোধ্োরনর ইবঙ্গত বদ্রয়রছ। এই প্রয়োরর মোধ্যরম বিজয় রকোর মোজরচতন  

মোনিতোিোদ্ী দৃ্বিভবঙ্গর লয  বরচয় বদ্রয়রছন, তোর স্বরূ -বনেবয়, িোঙোবর প্রিমোন জীিনচচবোর লমৌ বনরদ্বলক 

িরই গুরুত্ব ূেব  মূযিোন। 
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