
গীতিকা র গীতিাতমাগী ছতদাফদ্ধ যচনা এফং লরাকাততিেয নফীনিভ াখা। 
গীতিকা র লই জািীয় লরাকংগীি, মায একতি ূর্ণাঙ্গ কাততন থাতক। অথণাৎ 
এককথায় ফরা মায় কাততনধভণী লরাকংগীি র গীতিকা। 
নািকীয়িা গীতিকায একতি প্রধান গুর্। গীতিধভণী যচনা তর এতি াঠ কতয 
াধাযর্ কাফোতঠয ভতিাই আনদ ায়া মায়। 
ফাংরা গীতিকায তি-ধাযা 
ফাংরা গীতিকায তিনতি ধাযা ফিণভান— ১) নাথ-গীতিকা 
                                          ২) মভভনতং গীতিকা  
                                          ৩) ূফণফঙ্গ গীতিকা 
নাথ-গীতিকা : নাথ-গীতিকা উত্তযফতঙ্গয নাথ ম্প্রদাতয়য ধভণীয় িত্ত্বতবতত্তক যচনা। 
এই নাথ-গীতিকায দুতি প্রধান বাগ আতছ—একতি নাথগুরুতদয অতরৌতকক াধন-
বজতনয কাততন আয একতি িরুর্ যাজুি লগাীচতেয ন্ন্োতয কাততন। প্রথভ 
বাগতিতক লকে কতয এ মণন্ত লম কর গীতিকা প্রকাতি তয়তছ, িা 
‘লগাযক্ষতফজয়’, ফা ‘ভীনতচিন’ নাতভ তযতচি। আয তিিীয় তফলয়তিতক লকে কতয 
লম কর গীতিকা প্রকাতি তয়তছ, িা ‘ভাতনকচে যাজায গান’, লগাতফদচতেয 
গীি’, ‘ভয়নাভিীয গান’, ‘লগাীচাাঁতদয ন্ন্ো’, ‘লগাীচাাঁতদয াাঁচারী’ ইিোতদ নানা 
নাতভ তযতচি। নাথ-গীতিকাগুতর প্রধানি উত্তযফতঙ্গই প্রায রাব কতযতছর, 
লখাতন এতি মুগীমািা নাতভ তযতচি। 
  নাথ-গীতিকায অন্তগণি ‘লগাযক্ষতফজয়’, ‘ভীনতচিন’ অংতিয ভতধে একতি উচ্চ 
আদণ প্রতিষ্ঠা কযায লচষ্টা কযা তয়তছ। এ কাততনয নায়ক লগাযক্ষনাথ একতি 
ভুচ্চ আধোতিক আদতণয লপ্রযর্ায় উিুদ্ধ তয় িাাঁয গুরু ভীননাথতক ইতেতয়য 
দাত্ব লথতক উদ্ধায কতযতছতরন। তদ্ধগুরু ভীননাথ যভর্ীয লভাত আফদ্ধ তয় িাাঁয 



ভস্ত াধনবজন জরাঞ্জতর তদতর, ুিিুরে তলে লগাযক্ষনাথ গুরুতক এই 
ইতেয়াতিয জগৎ লথতক উদ্ধায কতয আফায াধনায লক্ষতি লপযান। গুরুতক 
উদ্ধায কযতি তগতয় লগাযক্ষনাথতক ইতেয়জতয়য অতনক যীক্ষা তদতি তয়তছর। 
কর ফাধা জয় কতয লগাযক্ষনাথ গুরু ভীননাথতক প্রকৃি জ্ঞানতচিনায় তপতযতয় 
আতনন, িাই এ গীতিকা ‘লগাযক্ষতফজয়’ ফা ‘ভীনতচিন’ নাতভ তযতচি। 
 ‘লগাযক্ষতফজতয়’য িুরনায় ‘লগাীচতেয গান’ ফা ‘ভাতনকচে যাজায গান’ অতনক 
লফত ভানতফক আতফদনূর্ণ। যাজা ভাতনক  যানী ভয়নাভিীয ন্তান লগাীচে। 
যানী ভয়নাভিী ডাকতদ্ধা নাযী, লছতর লগাীচেতক তফতয় লদফায য তিতন ফুঝতরন 
লম, লছতরতক তকছুতদন ন্ন্োব্রি ারন কযাতনা কিণফে িা না তর লছতরতক 
ফাাঁচাতনা মাতফ না। িাই তিতন লছতরতক াতিয তলেত্ব গ্রর্ কযতি ফরায় লছতর 
লগাীচে প্রতিফাদ কতয তঠ। ংাতয নফতফফাতিা দুই স্ত্রী আদুনা  দুনা, 
িাতদয লছতি লগাীচে তকছুতিই াতিয তলেত্ব গ্রর্ কযতি যাজী নয়। লবাতগয 
ফানা িাাঁয ন্ন্োতয তথ ফাাঁধা তয় দাাঁিার। তকন্তু ভাতয়য তনতদণ লল মণন্ত 
লগাীচেতক ভানতি র। ন্ন্োতয তথ া ফাতিতয় লগাীচে ফায ফায তপতয 
িাতকতয়তছ লবাতগয প্রাাতদয তদতক, লতি লচতয়তছ যভর্ী ঙ্গুধা। এই াশ্বি 
ভানতফক ধতভণয গুতর্ই ভাতনকচে-লগাীচতেয গান তজই ভানফ-ভন অতধকায 
কতযতছ। 
 
মভভনতং গীতিকা : মভভনতং গীতিকা  ূফণফঙ্গ গীতিকায তফলফফস্তু ভূরি 
লপ্রভ। ফাংরা াততিেয তরতখি ধাযা ভঙ্গরকাফে, অনুফাদ কাফে, মফষ্ণফকাফে মখন 
ধভণতক লকে কতযই আফতিণি তির, িখন লদফিায ূজায তবতি ভানুতলয কাততন 
তনতয় আতফবূণি র মভভনতং গীতিকা। লরাকভাতজ প্রচতরি এই গীতিকাগুতর 
ফাংরা াততিে তনতয় এর একিা নিুন ধাযা, ল ধাযা ভানতফক ধাযা। 
 ব্রহ্মুি নদ মভভনতং লজরাতক ূফণ-তিভ দু’বাতগ বাগ কতযতছ। এয ভতধে 
ূফণবাগ তফতলি লনিতকার্া  তকতাযগঞ্জ ভকুভাতিই এই মভভনতং 
গীতিকাগুতর প্রচতরি তছর। মভভনতং লজরায় ফফাকাযী ফাংরা বালাবালী াজং 



লগাষ্ঠীয ভতধে এই গীতিকাগুতরয উদ্ভফ  প্রচরন তয়তছর। িাই এই অনাতভ 
লগাষ্ঠীয জীফনমািায লফ তকছু প্রবাফ প্রতিপতরি তি লদখা মায় মভভনতং 
গীতিকায়। মভভনতং গীতিকায নাযী চতযিগুতরয অতবনফত্ব তজই আভাতদয 
লচাতখ তি। লপ্রতভয জনে িোগ  তিতিক্ষায়, মধমণ  ফুতদ্ধতি মভভনতং গীতিকায 
নাযীযা অাধাযর্। 
   মভভনতং গীতিকাগুতর মভভনতং লজরায কৃলক ম্প্রদাতয়য ভুতখ ভুতখ 
প্রচতরি তছর। দীতনচে লতনয যাভতণ করকািা তফশ্বতফদোরতয়য অথণানুকূতরে 
চেকুভায লদ এই গীতিকাগুতর ংগ্র কতযন, মা ১৯২৩ াতর করকািা 
তফশ্বতফদোরয় লথতক দীতনচে লতনয ম্পাদনায় ‘মভভনতং গীতিকা’ নাতভ 
প্রকাতি য়। 
  মভভনতং গীতিকায কাততন নাথ-গীতিকায ভতিা লমভন লকান তনতদণষ্ট ধভণীয় 
ম্প্রদায়তবতত্তক নয়, লিভতন আফায একতি ভাি কাততনতকতেক নয়। ১৯২৩ 
াতর মভভনতং গীতিকায় লভাি দতি গীতিকা—ভহুয়া, ভরুয়া, চোফিী, কভরা, 
লদয়ান বাফনা, দুে লকনাযাভ ারা, রূফিী, কঙ্ক  রীরা, কাজরতযখা, এফং 
লদয়ান ভতদনা স্থান লতয়তছ। 
ূফণফঙ্গ গীতিকা : ফাংরা গীতিকায িৃিীয় ধাযাতি র ূফণফঙ্গ গীতিকা। আভযা 
আতগই আতরাচনা কতযতছ ূফণফঙ্গ গীতিকায দুই-িৃিীয়াং কতফিা মভভনতং 
লজরায অন্তবূণি। মভভনতং গীতিকা ছািা তিুযা, লনায়াখাতর, মভভনতং 
চট্টগ্রাভ প্রবৃতি অঞ্চর লথতক ংগৃীি গীতিকাগুতর দীতনচে লতনয 
ম্পাদনাতিই োয আশুতিাল ভুতখাাধোতয়য াামে-ুষ্ট তয় করকািা 
তফশ্বতফদোরয় লথতক ূফণফঙ্গ গীতিকা নাতভ প্রকাতি য়। মভভনতং গীতিকা  
ূফণফঙ্গ গীতিকাগুতরা আফায দীতনচে লতনয ম্পাদনায় ইংযাতজতি অনুতদি তয় 
Eastern Bengali Ballads –Mymensingh নাতভ প্রকাতি য়। 
 মভভনতং গীতিকা  ূফণফঙ্গ গীতিকায তিনতি খণ্ড তভতরতয় ংকতরি গীতিকায 
ংখো ৫৪তি। এয ভতধে উতেখতমাগে র : লধাায ঘাি, ভইলার ফনু্ধ, কাঞ্চনভারা, 



লবরুয়া, কভরা যানীয গান, ভদনকুভায  ভধুভারা, আয়না তফতফ, লানাতফতফয ারা 
ইিোতদ। 
  নাথ-গীতিকায ভতিা ভূরি দুতিা তফলয় ফা কাততন অফরম্বন কতয মভভনতং 
গীতিকা ফা ূফণফঙ্গ গীতিকা যতচি য় তন। এখাতন এক একতি ৃথক কাততন। িতফ 
কাততন ৃথক তর মফতচি কভ। প্রায়ই এক কাততনয তঙ্গ অনে কাততনয তভর 
লদখা মায়। 
  মভভনতং গীতিকায কাততনগুতরা লমভন এককবাতফ চেকুভায লদ ংগ্র 
কতযতছতরন, ূফণফঙ্গ গীতিকায কাততনগুতরা তকন্তু লকান একক ভানুতলয ংগ্র নয়। 
এতক্ষতি ংগ্রকাযী তছতরন –আশুতিাল লচৌধুযী, কতফ জতভুতিন, নতগে চে লদ, 
তফাযীরার যায়, তফযিন তভি প্রভুখ। 
 
 
  
গীতিকা : তকছু প্রাতঙ্গক িথে 
  

 ফাংরা গীতিকায প্রধান তফলয় নযনাযীয লপ্রভ। মভভনতং-গীতিকায দতি 
ারায ভতধে নয়তিই লপ্রভভূরক, একতি দুেিাভূরক। লপ্রভগাথায নায়ক-
নাতয়কাযা ফর্ণ-তফত্ত-কূর-ধতভণয তদক লথতক লকউ ভস্ততযয, লকউ ফা 
অভস্ততযয। নায়ক-নাতয়কায লপ্রতভ প্রতিফন্ধকিা তততফ াভন্ততি, িায 
প্রতিতনতধ, তফত্তারী  অনোনে ক্ষভিাধয ফেতিয রূিৃষ্ণা, প্রর্য়ফানা, 
কাভপ্রফৃতত্ত ইিোতদয কথা আতছ। দুফণতরয য ফতরয অিোচায, লালর্, 
তনমণািন, উচ্চফতগণয ইতেয়াতি, তভাগতপ্রয়িা, প্রতিতংাযায়র্িা, 
ভাতজয যক্ষর্ীরিা, আতবজাতিেয অঙ্কায, ফহুতফফা, মুদ্ধতফগ্র ইিোতদ 
গীতিকাগুতরতি স্থান লতয়তছ। ভাতজয তনষু্ঠয তফতধতনতলতধয কাযতর্ তকছু 
তকছু গাথা, লমভন ‘কঙ্ক  রীরা’, ‘োভযায়’, ‘লধাায াি’, ‘লদয়ানা 



ভতদনা’, ‘পুরকুভাযী’, ‘চোফিী’, ‘ভহুয়া’ ইিোতদ তফতয়াগান্তক ারায় তযর্ি 
তয়তছ।  

 গীতিকা যচতয়িায ভতধে থাতক এক ধযতনয তনযাি লচিনা। তফলয়ফস্তুতি 
থাতক একতিভাি ঘিনা ফা ঙ্কিূর্ণ কাততন। নািকীয়িা  ংরাধতভণিা 
এয প্রধান গুর্। গীতিকায কাততন তিয়া, চতযি, তযতফ  তফলয়ফস্তু এ 
চাযতি মফততষ্টেয ভতধে তিয়াই (action) প্রধান তয় নািকীয় গুর্ অজণন 
কতয। ঘিনায উত্থান-িতন চভক  তফস্ময় ৃতষ্ট য়। ঘন-তন্ন্তফষ্ট তনতিদ্র 
ঘিনাজার এফং অনাফেক  অপ্রাতঙ্গক ফর্ণনা তযায কতয লকফর ভূর 
ঘিনাপ্রফাই তযর্তিয তথ দ্রুি অগ্রয য়। ধাযাফাতক  তফসৃ্তি ফর্ণনায 
স্থতর কাততনয ভধেতস্থি কতিয় ঙ্কিভয় ভুূতিণয য তফতলবাতফ 
আতরাকাি কযা য় এফং িাতিই কাততন ভগ্রিা রাব কতয। লকাতনা 
াখা ফা উকাতনীয বাতয এয গতি ভন্থয কযায ুতমাগ লনই।  

 গীতিকায চতযিভূ প্রায় একপ্রকায আদণাতয়ি (typed) রূ রাব কতয, 
িতফ ভাতঝ ভাতঝ িা নািতকয ভতিা ুস্পষ্ট  স্বািন্ত্র্েূর্ণ তয় তঠ। 
গীতিকা গীি য় লদত ফাদেমন্ত্র্ তমাতগ গিানুগতিক ুতয। তকন্তু কাততন 
ভূর রক্ষে য়ায় ুতযয একতঘতয়তভ লরািায কাতছ অপ্রীতিকয ভতন য় না। 
আয এখাতনই লরাকংগীতিয তঙ্গ গীতিকায াথণকে। লরাকংগীতি ুযই 
ভুখে, কথা লগৌর্। গীতিকায় এয তফযীি অফস্থা। আতদভ ভাতজ গীতিকায 
উদ্ভফ য়তন, একতি ংি লরাকভাতজ এয উদ্ভফ। এয অথণ গীতিকা ভূরি 
লকাতনা ঐতিেফাী ংসৃ্কতিয অতধকাযী ভাজ  অতবজ্ঞ কতফভতনযই ৃতষ্ট। 

 গীতিকা লভৌতখক াতিে িাই গীতিকা ভতন যাখায জনে কিগুতর জ 
দ্ধতি অফরম্বন কযা য়। লমভন, লকাতনা লকাতনা অংতয ুনযাফৃতত্ত, 
ফাংরায় মাতক ফরা য় ‘ধুয়া’।     ‘ধুয়া’য ফোক ফেফায গীতিকায় প্রায়ই 
কযা য়। 



 গীতিকায ৃতষ্ট তনতয় ভাতরাচকতদয ভতধে ভিতবদ আতছ। একতরর্ীয 
ভাতরাচক গীতিকা  লরাকংগীতি ভতধে লকাতনা ুস্পষ্ট াথণকে অনুবফ 
কতযন তন। িাতদয ধাযর্া, লরাকংগীতি অনোনে াখায ভতিা গীতিকা 
লকাতনা এক ংি ভাতজয ঐকেফদ্ধ ৃতষ্ট। এ ভি যফিণীকাতর তকছুিা 
তযফতিণি য় এফং ধাযর্া কযা য়, ফেতিতফততলয অতধনায়কতত্ব 
জনাধাযর্ই এয যচতয়িা। তমতন অতধনায়কত্ব কযতিন তিতন ম্পাদনায 
দাতয়ত্ব ারন কযতিন; অথণাৎ গীতিকায অনাফেক অং ফাদ তদতয় 
াভতগ্রকবাতফ এয একতি তফতষ্ট রূ পুতিতয় িুরতিন। আধুতনক ািািে 
ভাতরাচকযা এ উবয় ভি খন্ডন কতয ফতরতছন, ফোরাড ফেতিপ্রতিবাযই 
একক ৃতষ্ট। িতফ ফেতিয ৃতষ্ট-ংিান্ত এ িেতি লিভন গুরুত্বূর্ণ নয়। 
কাযর্ গায়ক তনতজতক কখন এককবাতফ উস্থান কতযন না এফং একতি 
ফোরাড কখতনাই ফোরাড তি াতয না, মিক্ষর্ না িা লরাকভাজ গ্রর্ 
কতয। গীতিকা ফা ফোরাতডয ৃতষ্ট তনতয় নানা ভতিয অতস্তত্ব থাকতর 
কতরই স্বীকায কতযতছন লম, গীতিকা আতদভ ভাতজয নয়, উন্ন্িিয 
ভাতজয ৃতষ্ট। আতদভ ভাতজ ংগীি ফা লরাকংগীতিয অতস্তত্ব থাকতর 
গীতিকায অতস্তত্ব তছর না। 

 আয একতি তফলতয় কতরই লভািাভুতি একভি লম, গীতিকায উদ্ভফ ঘতিতছ 
ভাকাফে ৃতষ্টয যফিণী মুতগ। এয প্রভার্, গীতিকায ভতধে ভাকাতফেয 
অতনক তফলতয়য াক্ষাৎ ায়া মায়। ভাতরাচতকযা আয ভি লালর্ 
কতযন লম, গীতিকায় লকফর ভাভতয়ক ঘিনা তকংফা বাফফস্তুযই াক্ষাৎ 
ায়া মায় না, ভাজ-ংসৃ্কতিতি তফধৃি প্রস্তুযীবূি আতদভ উকযতর্য 
প্রতিপরন ঘতি। পতর গীতিকাতক জািীয় ইতিাতয ভূরেফান উকযতর্য 
আধায তততফ গর্ে কযা মায়। 

 গীতিকা লরাকাততিেয অন্তবুণি ফতর একতরর্ীয লরাক এগুতর ভুখস্থ কতয 
তফতবন্ন্ উরতক্ষ নানা অনুষ্ঠাতন তযতফন কযি। িাযা তছর াধাযর্ি 



তনযক্ষয; সৃ্মতিই তছর িাতদয একভাি অফরম্বন। বাযিফতলণয তফতবন্ন্ অঞ্চতর 
িাতদয নানা নাতভ অতবতি কযা তিা। লমভন, উত্তয-তিভ বাযি  
কাশ্মীতয ‘গীতিকা-ফেফায়ী’, যাজুিানায় ‘চাযর্’, ভধেপ্রতদত ‘যধান’, 
ফাংরায় ‘বাি’ প্রবৃতি। এযা তফতবন্ন্ অনুষ্ঠান উরতক্ষ গীতিকা তযতফন 
কতয জীতফকা তনফণা কযি। 

 ফাংরাতদ লথতক এ মণন্ত লমফ গীতিকা ংগৃীি  প্রকাতি তয়তছ 
লগুতরতক প্রধানি দুবাতগ বাগ কযা মায়: ূফণফঙ্গ গীতিকা  
নাথগীতিকা। করকািা তফশ্বতফদোরয় লথতক তদতনচে লন  কিৃণক ংকতরি 
 ম্পাতদি তয় চাযখতন্ড ূফণফঙ্গ গীতিকা  প্রকাতি য়। িাতি গীতিকায 
ংখো ৫৪তি। এ ছািা তক্ষিীচে লভৌতরতকয ম্পাদনায় াি খতন্ড 
প্রকাতি তয়তছ প্রাচীন ূফণফঙ্গ গীতিকা। এতি অফে নিুন লকাতনা গীতিকা 
ংকতরি য়তন। দীতনচে লন ংকতরি গীতিকাযই ংতাতধি, 
তযফতধণি  তযভাতজণি রূ তিতন ংকতরি কতযন। দীতনচে লন  
তক্ষিীচে লভৌতরক ম্পাতদি ূফণফতঙ্গয গীতিকাগুতরয ভতধে দুই-
িৃিীয়াংতয অতধক গীতিকা (প্রায় ৩৯তি) মভভনতং অঞ্চতরয; ফাতকগুতর 
ততরি, চট্টগ্রাভ, লনায়াখারী প্রবৃতি অঞ্চর লথতক ংগৃীি। মভভনতংতয 
আয তকছু গীতিকা এফং অনোনে লজরা লথতক তকছু গীতিকা যফিণীকাতর 
ংগৃীি  প্রকাতি তয়তছ। 

 ভয়ভনতং ছািা ফাংরাতদতয অনোনে অঞ্চর লথতক ংগৃীি গীতিকাগুতরয 
তল্পভান িিিা উৎকৃষ্ট নয়। ল কাযতর্ অতনক ভাতরাচকই ভয়ভনতংতয 
গীতিকাগুতরতক অনোনে অঞ্চতরয গীতিকা লথতক আরাদা লদখতি আগ্রী। 
স্মযর্ীয় লম, তফতদত ভনীলীযা দীতনচে লন ংকতরি মভভনতং-
গীতিকায (ূফণফঙ্গ-গীতিকায ১ভ খন্ড) ইংতযতজ বালে তিই প্রংাভুখয 
তয়তছতরন। এফ গীতিকায ভতধে উতেখতমাগে তরা: ‘ভহুয়া’, ‘ভরুয়া’, 



‘চোফিী’, ‘লদয়ানা ভতদনা’, ‘কঙ্ক  রীরা’, ‘কভরা’, ‘লদয়ান বাফনা’ 
প্রবৃতি। 

 নাথগীতিকাগুতর প্রধানি উত্তযফতঙ্গ প্রচায রাব কতযতছর। লখাতন এগুতর 
‘মুগীমািা’ নাতভ তযতচি। মফতষ্টে  তফলয়ফস্তু অনুমায়ী গীতিকাতক নানা 
লরতর্তি বাগ কযা মায়, লমভন: ১. খাাঁতি লপ্রভভূরক: (ভহুয়া, ভরুয়া, কভরা) 
২. ধভণতকতেক প্রর্য়: (চোফিী) ৩. রূক-প্রর্য়ভূরক: (কঙ্ক  রীরা) ৪. 
তফফাতাত্তয প্রর্য়: (লদয়ানা ভতদনা) ৫. ঐতিাতক: (ঈা খাাঁ ভনদাতর) ৬. 
দুেফৃতত্তভূরক/তরাকনায়কতবতত্তক: (দুে লকনাযাতভয ারা) ৭. স্থানতবতত্তক: 
(ফাযিীতথণয গান) ৮. ফাযভাী: (ফগুরায ফাযভাী) ৯. রূকথাধভণী: 
(কাজরতযখা) প্রবৃতি।  


