
ভাওয়াআয়া : উত্তরবঙ্গের ববঙ্গলত জপাআগুব ও ককাচববার কজার ববখ্যাত কাকংগীত 
ভাওয়াআয়া। ভাওয়াআয়া মূত কেমংগীত, তঙ্গব এখ্াঙ্গে েঙ্গমর বমেমধুর বিকবি েয়, ববরঙ্গর 
বিকবি েধাে। কবিক কেঙ্গক কিখ্ঙ্গত কগঙ্গ ভাওয়াআয়া ববরঙ্গরআ গাে। উত্তরবঙ্গের বতস্তা-
কতাসা-জঢাকা েিীর ববস্তীর্স চর পড়া বুঙ্গক মব চড়াঙ্গত অঙ্গ মআা বনু্ধরা, তাঙ্গির ঙ্গে 
িু‖বিঙ্গের এক মােবক ম্পকস গঙ্গড় ওঙ্গে এখ্ােকার কুমারী ও পবেকবধূঙ্গির। বকন্তু মআা 
বনু্ধরা যাযাবর, েিীর বুঙ্গক ঘা ফুবরঙ্গয় কগঙ্গ তারা একস্থাে কেঙ্গক েযস্থাঙ্গে চঙ্গ যায়। ফঙ্গ 
উক্ত োরীঙ্গির ঙ্গে গঙ্গড় ওো িু‖বিঙ্গের ওআ মঙ্গের বাাঁধে বচঙ্গরআ ককঙ্গি যায়। মআা বনু্ধরা 
কেঙ্গমর এআ ম্পকস ভুঙ্গ কগঙ্গও োরীরা তা পাঙ্গর ো। তাঙ্গির কআ বযেস কেম অর এআ 
কেঙ্গমর ববর করুর্রঙ্গর মাধযঙ্গম েকাল পায় এআ ভাওয়াআয়া গাঙ্গে। মআা বনু্ধরা য় 
েতারর্া কঙ্গর, ো য় তারা োো কারঙ্গর্ তাঙ্গির কেমাস্পিঙ্গক কেঙ্গড় কযঙ্গত বাধয য় অর 
োরীরা ববরঙ্গর যন্ত্রর্ায় জ্বঙ্গত োঙ্গক। কআ যন্ত্রর্াকাতর গ্রাময োরীঙ্গির ববাপ ভাওয়াআয়া 
গাঙ্গে মুবক্ত পায়। একবি ববঙ্গল ুঙ্গরর মধয বিঙ্গয় তারা তাঙ্গির হৃিঙ্গয়র ুগভীর েুভূবতঙ্গক 
েকাল কঙ্গর এখ্াঙ্গে। ভাওয়াআয়া গাঙ্গে বযবহৃত যন্ত্র কিাতারা। মূত চারবি তার ম্ববত 
তারযন্ত্র এবি, বকন্তু িুবি তার গাে গাওয়ার ময় বযবহৃত য় বঙ্গ এবি কিাতারা োঙ্গমআ 
পবরবচত। 

 চিকা : ভাওয়াআয়া গাঙ্গের এক বক্ষবয়ত বা ববকৃত রূপ  ―চিকা‖। এবি ঘুুঙ্গরর গাে। 
জীবঙ্গের চিু ও ঘু বিকবিঙ্গক ককন্দ্র কঙ্গরআ এর ববয় গঙ্গড় ওঙ্গে। ফঙ্গ চিকা ভাওয়াআয়ার 
মঙ্গতা এক ববয় ককবন্দ্রক েয়, বহু ববয় তার বম্বে। চিকাও ভাওয়াআয়ার মঙ্গতা 
জপাআগুব ও ককাচববার ঞ্চঙ্গ েচবত।  

জাগ-গাে : উত্তরবঙ্গে েচবত অর এক ধরঙ্গের বর্সোমূক গােঙ্গক বঙ্গ জাগ গাে। মুবম 
পীর-ফবকরঙ্গির ঙ্গৌবকক কীবতসকো বকংবা োে ম্প্রিাঙ্গয়র ঙ্গৌবককত্ব এআ গাঙ্গের 
ববয়বস্তু। গােগুব ারারাত ধঙ্গর ককাে একজে বেবিসষ্ট গায়ঙ্গকর পবরচাোয় গাওয়া য়। 
ারারাত ধঙ্গর কজঙ্গগ গাওয়া বা কলাো য় বঙ্গ এআ গােগুবঙ্গক জাগ-গাে বঙ্গ। াধারর্ত 
বিোজপুর কজাঙ্গত এআ গাে েচবত। 



গম্ভীরা : মািা কজার ববখ্যাত কাকগাে গম্ভীরা। গােগুব ধমসঙ্গকবন্দ্রক ঙ্গও ামাবজকতাও 
গােগুবর ঙ্গে যুক্ত। গােগুব বলঙ্গবর উঙ্গেঙ্গল বেঙ্গববিত। তঙ্গব এআ বলঙ্গবর েকৃবত বেতান্তআ 
মােববক। গােগুবর মঙ্গধয ববঙ্গল কাবযমূয কেআ, তঙ্গব অঙ্গে বকবঞ্চৎ োিকীয়তা। গােগুব 
ঙ্গেকাংঙ্গলআ ংাপধমসী। গম্ভীরা গাে মূত বনু্দঙ্গির ঙ্গও মুমাে ধুযবত মািঙ্গ এ 
গাঙ্গে মুবম েভাব পড়াঙ্গত বলব এখ্াঙ্গে পবরর্ত ঙ্গয়ঙ্গে ―োো‖-কত। বলব বা োোঙ্গক উঙ্গেলয 
কঙ্গর গাওয়া এআ গাঙ্গে াম্বাৎবরক ামাবজক ও েসনেবতক মযা ও পবরবস্থবত বর্সো করা 
য়। গােগুঙ্গা াধারর্ত ঘুুঙ্গর গীত য় । অর গাঙ্গের ববয়ও েবতবের পাল্টায়। 

অকাপ, রং পাাঁচাী , কবাাে , জাবর : মুমাে ধুযবত মুবলসিাবাি কজায় গবম্ভরা 
গাঙ্গেরআ অর একবি রূপ পবরবক্ষত য়, তা অকাপ োঙ্গম পবরবচত। অকাঙ্গপরআ 
বক্ষবয়ত রূপ  রং পাাঁচাী। এব গাঙ্গের ববয়বস্তু বাস্তব মাজ। ামাবজক বববভন্ন 
মযা, েবত, েযায়, পাপ িুেসীবত, কাভ েভৃবতঙ্গক বযে কঙ্গর এ জাতীয় গাে রবচত। 
গােগুবর মঙ্গধয কাকোঙ্গিযর শববলষ্টযও পবিববস্তর োঙ্গক। 
  মুবলসিাবাি কজার েযতম জেবেয় কাকগাে কবাাে। ―বুা কেঙ্গক ―কবাাে‖। ―বুা‖ েসাৎ 
ভ্রমর্ করা। াধারর্ত গ্রাম বা পাড়া ঘুঙ্গর ঘুঙ্গর এ জাতীয় গাে গাওয়া য়, তাআ এ গাে 
কবাাে োঙ্গম পবরবচত। এ গাঙ্গের ববয়বস্তু রামায়র্, মাভারত এবং পুরার্ কেঙ্গক কেওয়া য়, 
গােগুঙ্গা মূত বববৃবতমূক। মুমাে েধাে মুবলসিাবাি কজার মুবম ম্প্রিাঙ্গয়র মঙ্গধয 
েচবত অর এক ধরঙ্গের কাকংগীঙ্গতর োম জাবর। ঙ্গেক ময়আ পুরু গায়ক েৃতযরত 
বস্থায় এআ গাে কগঙ্গয় োঙ্গক। এ গাঙ্গের ববয়বস্তু কারবাা োন্তঙ্গরর যুদ্ধ, াাে-কাঙ্গঙ্গের 
কাববে। তাআ স্বাভাববকভাঙ্গবআ করুর্ ও বীররঙ্গ এ গাঙ্গের ভাববস্তু গঙ্গড় ওঙ্গে। 

ভািু : পবিমবঙ্গের পবিমোন্তবতসী ঞ্চ– বাাঁকুড়া, পুরুবয়া কজাঙ্গত কযখ্াঙ্গে বৃবষ্টপাত 
ঙ্গপক্ষাকৃত কম য় কখ্াঙ্গে বসাকাঙ্গ বববভন্ন ধরঙ্গের উৎব পাবত য়। এআ রকম একবি 
উৎব  ভািু। এবি মূত একবি কমঙ্গয়ব ব্রত। ারা ভাদ্র মা ধঙ্গর ব্রতবি পাবত য়। 
ভািু  একজে োরী। তাাঁর ম্পঙ্গকস োো গা-গপবি েচবত অঙ্গে। এআ ঞ্চঙ্গর কুমারী 
কমঙ্গয়রা ারা ভাদ্রমা জুঙ্গড় এআ ভািুর ব্রত পাে কঙ্গর এবং ভাদ্রমাঙ্গর েবত রাঙ্গে ভািু গাে 
কগঙ্গয় োঙ্গক। ভািু গাঙ্গের একবি রূঙ্গপ কযমে ভািু ংক্রান্ত োো ―বমে‖ তুঙ্গ ধরা য়, কতমবে 
েযরূঙ্গপ ামাবজক ও বাস্তব জগৎ, তার োোববধ মযা ও মামবয়ক উঙ্গেখ্ঙ্গযাগয 
ঘিোবীও োাঁআ পায়। জীবঙ্গের ুগভীর েুভূবতর কোও েকাবলত য় এ গাঙ্গে। 

িুু : পুরুবয়া এবং তার পার্শ্সবতসী ঞ্চঙ্গ কৃবকাজ মাপ্ত বার পর কপৌমাঙ্গ কমঙ্গয়রা 
একবি উৎব পাে কঙ্গর। এ উৎব  কৃবঙ্গিবী িুুর পূজােুষ্ঠাে। িুুর পূজা উপঙ্গক্ষ কয 



গাে গাওয়া য় তা িুুগাে োঙ্গম পবরবচত। এআ গােগুবঙ্গত িুুঙ্গিবীর মাাত্ম্য ঙ্গপক্ষা 
গাসস্থযজীবঙ্গের বববভন্ন বিক বধক গুরুত্ব পায়। গাসস্থযজীবে কযখ্াঙ্গে গােগুবর ববয় কখ্াঙ্গে 
মােব জীবঙ্গের ূক্ষ্ম করুর্ েুভূবত মূতস ঙ্গয় গােগুবঙ্গক ভাবগম্ভীর কঙ্গর কতাঙ্গ। 

ঝুমুর :   পবিমবঙ্গের পবিমীমান্ত ঞ্চঙ্গর গ্রামবাীরা েবতঙ্গবলী অবিবাী মাজ কেঙ্গক 
এক ধরঙ্গের গাে তাঙ্গির বেঙ্গজঙ্গির জীবঙ্গের ে কঙ্গর বেঙ্গয়ঙ্গে। ক গাে ঝুমুর গাে োঙ্গম 
পবরবচত। ঝুমুর গাে কযে বসজেীে কেমংগীত। এ ঞ্চঙ্গর শবষ্ণব োধােয, ঝুমুর গাঙ্গের 
োয়ক-োবয়কারূঙ্গপ রাধা-কৃষ্ণঙ্গক ঙ্গেক মঙ্গয় কমঙ্গে বেঙ্গয়ঙ্গে। রামায়র্ ও মাভারঙ্গতর োো 
কাববেও ঙ্গেক ময় ঝুমুর গাঙ্গের ববয় ঙ্গয়ঙ্গে। তঙ্গব ককবমাে ধমসীয় বা কপৌরাবর্ক ববয় 
েয়, বেতান্ত মােববক কেঙ্গমর গভীর েুভূবত বেঙ্গয়ও ঝুমুর গাে রবচত ঙ্গয়ঙ্গে। 

পিুয়া : কমবিেীপুর, বাাঁকুড়া ও বীরভূম ঞ্চঙ্গ পিবলপবিঙ্গক ককন্দ্র কঙ্গর এক রকঙ্গমর গাে 
েচবত অঙ্গে, তাঙ্গক পিুয়া ংগীত বঙ্গ। পিুয়া একবি ম্প্রিায়। তাাঁঙ্গির অাঁকা িীঘস পি য় 
কাববেবভবত্তক। রামায়র্, মাভারত, মেকাবযঙ্গকবন্দ্রক োো কাববে এআ পঙ্গির গাঙ্গে োাঁআ 
কপঙ্গও ঙ্গেকময় অধুবেক জীবঙ্গের োোে মযা কযমে—পর্েো, বেরক্ষরতা আতযাবি 
ববয়ও পঙ্গির গাঙ্গের ববয়বস্তু য়। 

গাজে : িঃ চবিল পরগর্া, উঃ চবিল পরগর্া, াওড়া, হুগী কজায় শচে-ংক্রাবন্তঙ্গত 
বলঙ্গবর পূজা উপঙ্গক্ষ কয গাে েচবত অঙ্গে তাঙ্গক গাজে গাে বঙ্গ। মূত বলব ও বলঙ্গবর 
োোে ঙ্গৌবকক ীাঙ্গক ককন্দ্র কঙ্গর এ গাে রবচত। বতসমাঙ্গে বঙ্গেমার জেবেয় গাঙ্গের েক 
বা পযারবি কঙ্গর ামাবজক মযার োোবিক তুঙ্গ ধরা এ গাঙ্গের ক্ষ ঙ্গয় িাাঁবড়ঙ্গয়ঙ্গে। 

ভাবিয়াব : বাংা কাকংগীঙ্গতর বঙ্গচঙ্গয় জেবেয় ধারা ভাবিয়াব। বাংার বেচু ংঙ্গলর 
েসাৎ ভাবির বিঙ্গক েি-েিী, াওড়-বাওড় ঞ্চঙ্গআ এআ গাঙ্গের উদ্ভব ও ববকাল। বাংার এআ 
বেচু জাভূবম ঞ্চগুব বেঙ্গরর োয় ক ময়আ জমগ্ন োঙ্গক। এআ ঞ্চঙ্গর কেৌকার 
মাবঝরা াধারর্ত এআ গাে গায়। এআ গাঙ্গের গায়ক একক ও বেঃে। াধারর্ত ভাবির িাঙ্গে 
কেৌকা যখ্ে অপবে কভঙ্গ যায়, িাাঁড় িােঙ্গত য় ো, ককব া ধঙ্গর বঙ্গ োকঙ্গআ চঙ্গ, 
তখ্ে কআ বন্ন বা ববশ্রাঙ্গমর মুূঙ্গতস মাবঝর কঙ্গে কভঙ্গ ওঙ্গে গাে, এআ ভাবির িাঙ্গে কভঙ্গ 
যাওয়া কেৌকার মাবঝর গােআ ভাবিয়াব। াধারর্ত গায়ঙ্গকর ন্তঙ্গরর একান্ত কেমভাবো ও 
অলা-শেরালযআ ভাবিয়াব গাঙ্গের ুঙ্গরর মঙ্গধয ধরা পঙ্গড়। ভাবিয়াব গাঙ্গের একিা ববঙ্গলত্ব এআ 
কয, এর একবি পি বসাঙ্গপক্ষা চড়াুঙ্গর ধ্ববেত বার পর অবার অকবিকভাঙ্গব তা তখ্েআ 
অবার এঙ্গকবাঙ্গর খ্াঙ্গি কেঙ্গম অঙ্গ, েযােয কাকংগীঙ্গতর মঙ্গতা এ গাঙ্গে ুর ধীঙ্গর ধীঙ্গর 



ওোোমা কঙ্গর ো। ভাবিয়াবর ববয়বস্তু একময় বে বযবক্তগত কেম-ববর, বযবক্তগত জীবঙ্গের 
ুখ্-িুঃখ্ বকন্তু এখ্ে তা কিতত্ত্ব ও অধযাবত্ম্ক কেম আতযাবিঙ্গত উন্নীত ঙ্গয়ঙ্গে।  
 


