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Information and Journalism are closely allied; be it a profession where a 
journalist can even put his or her life at stake in the quest for the right 
information, or as an academic discipline that blends information with 
communication with the masses, the intricate relationship of information 
and journalism is constantly tested, negotiated with reference to a wide 
farrago of situations and events. In today’s world, journalism is not only 
a lucrative and significant career option, it also allows a young girl or 
boy to receive proper training through academic disseminations as well
as skill-transfer. Newspapers, radio, television and the internet have 
completely revolutionised the public space and the new-era of citizen-journalists have initiated 
a paradigm-shift in the ways through which journalists viewed the world and the world viewed 
journalists.
As the Fourth Estate or Fourth Power, Journalism is a watchdog of the most important strategic 
systems and institutions of a nation, in its capacity of advocating different issues and in framing 
different political issues and agenda. However, it is also to be understood that with great power 
comes great responsibility. Hence, the issue of media–ethics has also come to occupy a very im-
portant place in the community discourse because there have been both positive and negative 
instances in practical journalism that have generated much critical query. It is imperative that 
future journalists perceive the ramifications of their duties and responsibilities. In this context, 
the students of the Journalism and Mass Communication should be alert to the call of the soul 
as well as to the call of duty and never let profession rule the innate humanity of a person. Swami 
Vivekananda rightly observed, “Man is the ultimate truth; there’s nothing beyond (Sobaar opor 
manush satya, tahaar opor naai)
The Department of Journalism and Mass Communication has a tradition of publishing the cre-
ative output of their students regularly. I am indeed happy and proud to note that in this Covid 
pandemic, they have taken the digital route and are publishing their departmental work, as well 
as that of noted practitioners in the field in this second issue of the webzine, MEDIAMAG. The 
thrust area of this issue is Folk Culture of Bengal. I congratulate the students of this department 
for writing about a wide range of issues of topical interest, and their teachers, Prof. Mohammed 
Johaed, Dr. Arghya  Mukhopadhyay and Prof. Anupama Das for compiling diverse creative ex-
pressions  into such an eclectic and excellent  webzine. It is said that morning shows the day – If 
MediaMag is successful in eliciting and sustaining interest and evolving gradually into a schol-
arly platform for students, scholars, teachers of Journalism and Mass Communication, I shall be 
among the happiest. May the enthusiasm and energy of the students and teachers impel them to 
scale greater heights and may their efforts be crowned with success!

Dr. Rumpa Das
Principal,
Maheshtala College
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DEPARTMENT OF JOURNALISM & 
    MASS COMMUNICATION

The Journalism and Mass Communica-
tion Department was started in the year 
2003 with Graduate General Program under 
the University of Calcutta. Presently the to-
tal intake capacity of the department is 20.
The Department provides the students with 
extensive theory and practical classes as per 
the current CBCS (Choice Based Credit Sys-
tem) along with remedial and tutorials class-
es. The Department also follows the Semester 
Evaluation System as per the rules and regula-
tions of the University  of Calcutta. An exten-
sive Internal Evaluation after each module is 
also a part of the Department’s Testing System.
The Department focuses on the students’ 
development and also monitors the students 
regularity, punctuality, behaviour, growth, 

creativity and leadership qualities. It also 
organises various co-curricular activities 
and motivates the students to participate. 
The Department releases its Web-
zine ‘MediaMag”  on a yearly basis.
Under the guidance of the HOD, Prof. Mo-
hammed Johaed, the students go out for 
excursions, study tours and field trips. The 
students of the Department also partici-
pate in various cultural activities such as 
Independence Day, College Foundation 
Day, Rabindrajayanti Celebration, Youth 
Parliament Competitions, Extempore 
Speech, Debates, Quiz Programmes, etc.
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DEPARTMENTAL NEWS
The total number of teachers in the Department is 
three - One FTT, Prof. Mohammed Johaed and  two 
SACTs, viz; Dr. Arghya Mukhopadhyay and Prof. 
Anupama Das. The Department has been taking 
online classes since the first lockdown in India took 
place. It had started its Online Classes for Sem II 
and Sem IV from 18th March, 2020. On an aver-
age the students’ attendance is 65%. Besides taking 
regular classes for Journalism students, the teachers 
of the Department are also taking classes for some 
of the Add-On Courses in the college. Prof. Moham-
med Johaed is engaged with taking Communication 
Skills, Dr. Arghya Mukhopadhyay with Value Edu-
cation and Prof. Anupama Das is taking Inclusivity 
Studies. These courses are Short-Term Certificate 
Courses offered by the College. 
The Infrastructural Strength of the Dept. is as fol-
lows – 
 a. A fully equipped Air Conditioned Lab
     with 6 Computer Terminals, Printer cum  
     Scanner. 
 b. One Panasonic HD Camera and Tripod. 
 c. One Canon DSLR
 d. One portable Pico Projector
 e. One Departmental Laptop
 f. Seating capacity of 20 students at a time.

 

Under the able guidance and cooperation of the 
Principal of the College, Dr. Rumpa Das, the De-
partment in collaboration with the Central Library 
of the College had recently organised a Webinar on 
Intellectual Property Rights, observing Internation-
al IPR Day, held on 26th April, 2021. The Distin-
guished Speaker for the Webinar was Mr. Shantanu 
Guchchait, IPR Consultant and Advocate, Calcutta 
High Court, Kolkata. The Department had also 
organized a State-Level Webinar on “Role of Media 
during Covid-19 Pandemic” on 29th August, 2020. 
The keynote speaker for the webinar was Prof. Saikat 
Majumdar from the Dept. of Journalism and Mass 
Communication, Sister Nivedita University. Also, 
the Department had co-organized with the Dept. of 
Commerce and Dept. of Economics, a National-Lev-
el Webinar on ‘The Novel-Coronavirus and the Indi-
an Economy: Implications on Informal and Migrant 
Workers in India’ held on 31st August, 2020. On this 
very day, the Department had also published the 
first issue of its webzine, MediaMag. The theme of 
the issue was Photography. 
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On August 19, 2019, the Department held an In-
ternational Seminar on “Representation of Society: 
New Media, New Trends.” Professor Rajib Nandi 
from Chittagong University Bangladesh was the 
Keynote Speaker for the event and Dr. Amrita Basu 
Roy Choudhury, Research Fellow (RUSA II), Centre 
for Studies in Cultural Diversity and Well-Being, 
University of Jadavpur, Visiting Faculty at  Diamond 
Harbour Women’s University and Lady Brabourne 
College was the Chief Guest. The Seminar was 
organized in the wake of the recent developments 
seen in the media and all its kinds which is by large 
affecting the society. 
Following are the details of some of the vibrant and 
dynamic students who had brought name and acco-
lades for the Department - 
 a. Six of the students of the Department 
– Rijwana Khatun, Rohit Sanfui, Masum Saeid, 
Karima Khatun, Rafiul Molla and Mujassik Khan of 
Semester II, have participated with Poster Presenta-
tion on National Science Day organized by the Dept. 
of Computer Science, Maheshtala College on 28th 
February, 2020.
 b. One of the Students of the Department – 
Subhajit Parbat of Semester VI had participated in 
an International Webinar on “Embracing plurality 

and Inclusivity” . organized by the Gender Cell of 
Maheshtala College on 18th of July 2020. He had 
also participated in an International Webinar on 
“Empowering Women, Empowering All”, organized 
by Dept. of English, Maheshtala College on 29th Au-
gust 2020. Apart from these he had also won a spe-
cial prize for “MUDRITO BOI BONAM E-BOOK”, 
an Inter-College Essay Competition organized  by 
Maheshtala College on the occasion of Librarians’ 
Day on 12th August, 2020. 
 c. One of the Students of the Department – 
Oindrila Majumder of Semester II had won Third 
prize for ICT Presentation Competition held during 
“Sampurna 2020” on the occasion of Women’s’ Day 
Celebration organized by Maheshtala College on 5th 
March, 2020
 d. One of the Students of the Department 
– Shalini Chakraborty of Semester VI had partici-
pated in an International Webinar on “Empowering 
Women, Empowering All”, organised by English 
Department of Maheshtala College on 29th August 
2020. She had participated in a State Level Webinar 
on “Role of Media during Covid-19 Pandemic”, or-
ganised by the Dept. of Journalism and Mass Com-
munication, Maheshtala College on 29th August 
2020.
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শ্রী অমর পাল
বাংলা ললাকসঙ্গীতের উজ্জ্বল ল্যাতেষ্ক

সকাল  সাে টা। আতির দিতকর প্থম তদতকর কথা।
পাডার মুতদ লদাকাতনর সামতন অল্প ভগীড । পাউরুতটর বাক্স ভযান 
এতস দাঁতডত়েতছ। টাটকা, গরম লকা়োট্ার পাউন্ড ,কখতনা িাফ 
পাউন্ড স্াইস করা রুতট তনতে লযোম আতম, িতরণোটার  দুধ - 
গুমতট লথতক লবােতলর দুধ তনত়ে লফরার সম়ে। ঠাকুমার তনতদ্তি 
আমাতদর পতরবাতরর ঐ কা্ টা প্েযি আমাতকই করতে িে, 
লযমন লছাট লবান লক লভার লবলা গাতছ ্ল তদতে িে, ভাই এর 
কা্  আমাতদর লপাষয লক দু লবলা েুতরত়ে আনা।
লস এক ভারগী ম্ার সম়ে তছল আমাতদর।  ওই সকাতলই দুতধর 
লদাকাতনর সামতন আমরা পাডার কতি - কাঁিারা লছাট্ট একটু লদৌড 
- লদৌডগী করোম (প্ােঃ ভ্রমণ ন়ে লমাতটই!), খাতনক গল্প আর 
খাতনক বডতদর আড্া শুতন নারা়েণ ল্ঠুর মুতদর লদাকাতন তদতক 
পা বাডাোম ।
লদাকাতনর সামতন কত়েক্তনর মাতে লিাখ িতল লযে এক্তনর 
তদতক। এক মাথা লকাঁকডাতনা কাঁিা পাকা িুল োড অতদি লনতম 
এতসতছ, পরতন সাদা অথবা লকাতনা িালকা রতঙ্র পাঞ্াতব আর 
সাদা পা্ামা, মুতখ অনাতবল িাতস আর উদাতে কতঠে, ‘ নারা়েণ বাবু, 
তক খবর? ‘ সাতথ খাতনক গুণ গুণ গাতনর কতল লিানা লযে।  
আমাতদর , মাতন, লছাটতদর ,মাথা়ে আসে না, লসই লমাবাইল - 
তটতভর আতগর যুতগ লরা্ লরা্ তবখযাে তিল্পগী অমর পাল  মুতদর 
লদাকানগী নারা়েণ বাবুর লথতক তক খবর প্েযািা করতেন। মুখ 
লুতকত়ে তফক তফক কতর িাসোম আমরা , ধরাও পতডতছ কে তদন।
নারা়েণ ল্ঠু তবনা বাকয বযত়ে প্তেতদন এক পাউন্ড রুতট ওনার 
িাতে তদত়ে, প়েসা তনতে তনতে বলতেন, “ভাতলা আতস, অমর বাবু। 
আপতনরা িকতল ভাতলা লো?”
অমর পাল  বাংলা ললাক সঙ্গীতের প্বাদপ্তেম মানুষ, তকন্তু 
আমাতদর কাতছ উতন তছতলন অমর ল্ঠু। পাডার মানুষ, লরা্ লদখা 
িও়োতে ওনার খযাতে তনত়ে আমাতদর খুব একটা মাথা বযাথা তছল 
না । ওনার বাতডতট সাদা মাটা  - ওনার মতোই,   একটা সরু গতলর 
তভেতর,  আর লসখাতন তেতন োর লবি বড পতরবার তনত়ে থাকতেন।

ডা. রূম্া দাস
অধযক্ষ, মতিিেলা কতল্
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লদাকান - বা্ার ও লযতেন থতল িাতে, আমাতদর বাবা - কাকাতদর 
মতোই  , আর মাতে মাতে বড গাতডতে কতর একটু ভাতলা , তবতিষ 
তড্াইতনর পাঞ্াবগী পতর, লকাথা়ে লযন লযতেন আর অতনক তমতটি, 
ফুল এই সব তনত়ে বাতড তফরতেন িারতমাতন়োম আর েবলা  ওনার 
এই অজ্াে যাত্ার সফরসঙ্গী তছল সব সম়ে। ওই ফুল - তমতটি 
বযাপারটা আমাতদর লছাটতবলা়ে লবি আকষ্ণগী়ে তছল, তকন্তু দুঃতখর 
তবষ়ে, লসই সব তমতটি ওনার বৃিৎ পতরবাতরই  ভাগ - বাতটা়োরা িত়ে 
লযে, আমরা তবতিষ লপোম না।
োিতল আর তকতসর তবখযাে - এমতন একটা িালকা লক্ষাভ আর 
োর লিত়েও িালকা অবজ্া লবাধ  তছল আমাতদর , পাডার লছাটতদর।
লস যাই লিাক, োতে োর তকছু আসে - লযে না। মাতে মাতে 
লুতকািুতর লখলার সম়ে, ল্ঠুতদর বাতডর আি পাতি েুর েুর করতে 
তগত়ে শুনতে লপোম ওনার গান, অতনক সম়ে সমতবে সঙ্গীে ও, 
ক্াস তনতেন বাতডতে । অতনক িতট - ্ুতোর লমলা ওনাতদর লছাট্ট 
বারান্া ্ ু তড। কখতনা, লবি তকছু লিামরা লিামরা মানুষ ও আসতেন 
বড বড লমাটরগাতড লিতপ - ‘ ও খুতক, অমর পাল বাবুর বাতড টা 
লকান্ তদতক, বতলা তদতকতন।’ একটু বড িত়ে োতদর কাতরা কাতরা 
লক তিনতে পারোম - েখন সতব বাতডতে একখাতন সাদা কাতলা 
sonodyne তটতভ এতসতছ! ভূতপন িা্াতরকা, প্হ্াদ ব্রহ্মিারগী, 
তনম্তলনু্ লিৌধুরগী,অনুপ লোষাল, বনশ্রী লসনগুপ্ত - এতদর আসতে 
লদতখতছ মতন পতড, কারণ েখন কলকাো দূরদি্তনর অনুষ্াতন 
এতদরতকই প্া়ে লদখা লযে। অমর ল্ঠুর অনুষ্ান ও িে - তবতিষ 
পাঞ্াতবর রিসয উতমোতিে িে েখন।
আমার মা একবার উতঠ পতড লাগল আমাতক গান লিখাতনার ্ তনয। 
একতদন সতধ্যতবলা আমাতক পাকডাও কতর তনত়ে যাও়ো িতলা 
ল্ঠুর বাতড - মাত়ের গলা়ে কাকুতে, ‘ দাদা, আপতন একটু আমার 
লমত়ে লক গাতনর োতলম তদন। বাঙাতলর লমত়ে, গান তিখতব না?’ 
মাতক অবাক এবং আমাতক তবস্তর আনন্ তদত়ে অমর ল্ঠু 
্াতনত়েতছতলন, বাণগী ( আমার মাত়ের নাম), আতম লো এে লছাটতদর 
গান লসখাই না লগা। েুতম বরং ওতক সতন্তাষ দার কাতছ তনত়ে যাও।’ 
সতন্তাষ মুতখাপাধযা়ে তছতলন লিমন্ত মুতখাপাধযাত়ের সম্তক্ে ভাই, 
লসখাতনই লিতষ নাডা বাঁধা িতলা আমার, তকন্তু লস এক অনয গল্প, 
আতরকতদন বলব।8



এর পর লকতট লগতছ বহু বছর।
অমর ল্ঠুর সন্তানতদর মতধয লকউ আর  োঁর অসাধারন প্তেভার 
লযাগয উতেরাতধকারগী িতে পাতরনতন। ওনার সব্কতনষ্ পুত্ তবতিষ 
ভাতব সক্ষম এক্ন, ল্ঠুর অতনক লবতি ব়েতসর সন্তান, প্থতম 
বডদা ( ল্ঠুর বড লছতল ) লকাতল কতর তনত়েই লবরে - োরপর, 
লস যখন বাতরা - লেতরা বছতরর, ্রাগ্রস্ত অমর ল্ঠু োর িাে 
ধতর ধগীর পাত়ে পাডাতেই মাতে মাতে লবতরাতেন। লবেে লকি, 
্গীণ্ িরগীতরর অমর ল্ঠু  েখন আর আসতেন না পাডার লদাকাতন, 
নারা়েণ ল্ঠু ও পরতলাকগে, োর লদাকান িালফযািতনর িত়ে 
উতঠতছ, পুরতনা অতনক তকছুই তপছতন লফতল। দুতধর গুমতট লযখাতন, 
লসখাতন উতঠতছ এক লকোদুরস্ত ফ্যাট বাতড। লবােতলর দুধ পাও়ো 
যা়ে না, সব পতলপযাক। আমার লসই ঠাকুমা ও লনই  েখন, লরা্ 
সকাতল উতঠ দুধ আনা লনই,  তনত্র সংসাতরর কাত্ই ্তডত়ে 
পতডতছ  প্া়ে - বৃদ্ধ লসই আতির দিতকর কতি - কাঁিারাও। অমর 
ল্ঠু োর কতনষ্ পুত্ লক তনত়ে লকান্ তবখযাে গান তটর সৃ্তেিারণ 
করতেন েখন, লক ্াতন ? ‘ প্ভাে সমত়ে...’ , ‘ ্াতগা লি 
নগরবাসগী ‘, ‘ বৃন্াবন তবলাতসনগী ‘ তকংবা ‘ কেই রঙ্ লদতখ 
দুতন়ো়ে ‘ ? আতগর লসই দৃপ্ত ভঙ্গী অতনক শ্লথ িত়ে লগতছল, তেতন 
োর পুত্ লক িাে ধতর তনত়ে িতলতছন, নাতক বাতিযক ্গৎ লথতক 
সুদূতর থাকা , মুখ তদত়ে লালা পরা, ঈষৎ খঁুতডত়ে িাঁটা,  িাতস মাখা 
সরল মুতখর লসই বালক োর বৃদ্ধ বাবা লক িাে ধতর তনত়ে িতলতছ 
- লবাো লযে না। 

পাঞ্াবগী - পা্ামা আর পডতেন না - ফেু়ো আর লুতঙ্ পতরতিে 
অমর ল্ঠু একতদন সতেয অমর িত়ে লগতলন। তপত্ িাসপাোতল 
তছ়োনব্বই বছর ব়েতস লিষ তনবোস েযাগ কতরন। োর প্া়ে তেন 
- িার  বছর আতগই, বাতডর বাইতর লবতরাতনা বধ্ িত়ে লগতছতলা 
ওনার। ওনার কতনষ্ পুত্ - এখন লস মধয তেতরতি -   একলা 
লবতরা়ে লদতখ রাস্তা়ে, েতব পাডার বাইতর যা়েনা। ওর িাতস লে 
অমর ল্ঠুর প্তেতবম্ব থাতক।
 

লবেে লকি, ্গীণ্ িরগীতরর অমর 
ল্ঠু  েখন আর আসতেন না 
পাডার লদাকাতন, নারা়েণ ল্ঠু ও 
পরতলাকগে, োর লদাকান 
িালফযািতনর িত়ে উতঠতছ, পুরতনা 
অতনক তকছুই তপছতন লফতল।

“
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ললাকসঙ্গীে তিল্পগী  শ্রী অমর পাতলর   ্মে  ১৯২২ সাতল, বাংলাতদতির ব্রাহ্মণতবতড়ো গ্রাতম। মাত্ 
দি বছর ব়েতস তপেৃিারা তেতন,  ললাকসঙ্গীতের প্াথতমক তিক্ষা লপত়েতছতলন োঁর মা, দুগ্াসুন্রগী 
লদবগীর কাতছ। তকংবদতন্ত সঙ্গীেিল্পগী আলাউতদিন খাতনর ভাই ওস্তাদ আ়োে আলগী খাতনর লথতকও 
প্তিক্ষণ লপত়েতছতলন অমর পাল মিাি়ে। পরবে্গী কাতল, কলকাো়ে আসার পর ললাকসঙ্গীতের 
প্খযাে তিল্পগীদ্ব়ে শ্রী মতণ িক্রবে্গী এবং শ্রী সুতরন িক্রবে্গীর কাতছও তেতন প্তিক্ষণপ্াপ্ত িন। এর 
তকছু আতগই োর কলকাো়ে পদাপ্ণ, ১৯৪৮ সাতল অল ইতন্ড়ো লরতডওর গগীতেকার সতিন্দ্রনাথ 
ভট্টািাতয্যর সাতথ। 
১৯৫১ লে প্থম আকািবাণগী কলকাো়ে গাতনর সুতযাগ পান, এবং োর সঙ্গীে যাত্া শুরু ি়ে যা 
প্া়ে সাে দিক ধতর তবসৃ্তে। লগত়েতছন কত়েক িা্ার ললাকগগীতে এবং আধুতনক বাংলা গান। 
সেযত্ৎ রাত়ের ছতব, ‘ িগীরক রা্ার লদতি ‘ ছতবতে োর গাও়ো গান ‘ কেই রঙ্ লদতখ দুতন়ো়ে 
‘ োতক বাংলা ছাতডত়ে আন্ত্্াতেক তিল্পগী তিতসতব প্তেষ্া এতন লদ়ে। সঙ্গীে পতরতবিতনর সাতথ 
তকছু ছা়োছতবতে তেতন সঙ্গীে পতরিালক তিতসতবও কা্ কতরতছতলন। সারা পৃতথবগীর তবতভন্ন লদতি 
ললাকসঙ্গীে তবষ়েক নানা কম্িালা এবং লসতমনাতর অংিগ্রিণ কতরতছতলন তেতন এবং লবি তকছু 
বছর পতচিম বঙ্ রা্য সঙ্গীে অযাকাতডতমর ভাইস লি়োরমযান পতদ কা্ কতর লগতছন তেতন। ২০০৭ 
সাতল ভারে সরকাতরর পক্ষ লথতক  ‘ সঙ্গীে নাটক অযাকাতডতম  পুরস্াতর ‘ ভূতষে িন এবং োর 
পর, বাংলা ললাকসঙ্গীতের ্গতে োর উজ্জ্বল অবদাতনর ্নয পতচিম বঙ্ সরকার োতক সঙ্গীে 
মিাসম্ান প্দান কতর। এ ছাডাও, রবগীন্দ্র ভারেগী তববেতবদযাল়ে েথা বধ্মান তববেতবদযাল়ে োতক 
তবতিষ ভাতব সমোতনে কতর। ‘ বাংলার ললাকসঙ্গীে ‘ এবং ‘ বাংলার নদগীর গান ‘ এই দুতট বই োর 
ললখা। োর অনুপম গা়েকগীর মাধুতয্ অতনতক খঁুত্ লপতেন মতনর টান, মাতটর টান। বাংলার নদগী, 
গ্রাম বাংলার মানুতষর ্গীবন, ধাতম্ক - আতমিক আিার ও তববোস োর গাতন েুতর তফতর এতসতছ। 
কখতনা োর গাতন লভাতরর সূয্য উঁতক লদ়ে, কখতনা নদগীর উচ্ছল বা মন্থর গতে শুতনত়ে যা়ে ্গীবতনর 
মিা মন্ত্র।

এমন এক্ন তববেবতরণয মানুষ োর সাধারণ আটতপৌতর ্ গীবনযাত্া তনত়ে আমাতদর সকতলর মাতে থাকতেন ।  টাতলগঞ্ সু্তডও পাডার 
খুব কাতছই, লক্ষত্ লমািন নস্র লরাতডর একতট প্া়ে - অখযাে  গতলতে তেতন অতেবাতিে কতরন োর ্গীবতনর লিষ পঞ্াি বছতরর 
লবতি সম়ে।  আতম যখন োর তবিাল তিল্প - ্গীবন সম্তক্ ্ানতে শুরু করলাম, আমাতদর সকতলর অতে - তপ়্ে, শ্রদ্ধার মানুষ তট 
েখন মৃেুয িযযা়ে। োর বাতড লগতছ কেবার লছাটতবলা়ে, তকন্তু তববেতবদযালত়ের গতডি লপতরত়ে োর অগাধ সঙ্গীে সমুতরের সাতথ পতরতিে 
িত়ে, একতট মুতখামুতখ সাক্ষাৎকার লনবার আিা়ে, একতট প্তেতবদতনর মাধযতম োর অসাধারন প্তেভা লক কুতন্ি ্ানাতে যখন 
লগতছলাম োর কাতছ,   তেতন েখন আর কথা বলার অবস্া়ে লনই। তক এক অসিা়ে গ্াতন লে ভতর উতঠতছল মন।

লসতদন ওনার বাতড লথতক তফতর, খাতনকক্ষণ স্তব্ধ িত়ে বতসতছলাম, দু লিাখ লবত়ে লনতম এতসতছল অশ্রুধারা।
মতন পতডতছল লবি কত়েক বছর আতগ, আমাতদর পাডার দুগ্া পুত্ার সুবন্ ়্েন্তগী অনুষ্াতনর কথা। পুত্ার আত়ো্তন যুক্ত  আমরা 
কত়েক্ন তমতল বতস ভাবতছ তক কতর অল্প টাকা়ে একটা মতনাজ্ অনুষ্ান করা যা়ে।  ( সুবন্ ়্েন্তগী বছতরও তবতিষ িাঁদা ওতঠতন, 
টাকা লযাগাড ি়েতন!) িটাৎ সাথগীতদর বললাম, পাডার তকছু তবখযাে মানুষ লক সম্বধ্না তদতল ি়ে না? এই লযমন ধতরা, অমর পাল ল্ঠু, 
োরপর আমাতদর পাডার সব লিত়ে কৃতে ছাত্, সব লিত়ে বষ্গী়োন মানুষ আর সব লিত়ে ধনগী বযবসা়েগী ? এই িার্ন আমাতদর পাডার 
গব্ - আর এনারা এতল, পাডার অতধবাসগীরা এতগত়ে আসতবন, অমর ল্ঠু গান গাইতবন, ইেযাতদ । প্স্তাব লমতন লনও়োর পর, সবাই 
তমতল প্থতমই অমর ল্ঠুর কাতছ লগলাম । তবতকতলর িা খাতচ্ছতলন বারান্া়ে বতস, আমাতদর লদতখ লিতস অভযথ্না করতলন, আর সব 
টা শুনতলন। বলতলন, আমার কত়েকটা বক্তবয আতছ - প্থম কথা িতলা লয লোমাতদর আমন্ত্রণ আতম সাদতর গ্রিণ করলাম কারণ বাইতর 
অতনক স্গীকৃতে লপতলও আমার তনত্র ্া়েগা লথতক এর আতগ লো লকাতনা তকছু পাইতন -  লোমরা লভতবছ, োই খুব আনন্ িতচ্ছ। 
তদ্বেগী়েেঃ, আতম গান গাইতবা, তকন্তু লোমরা তক আতরা তকছু তিল্পগী িাও লোমাতদর অনুষ্াতনর ? লস বযবস্া কতর তদতে পাতর। - এটা শুতন 
লো আমরা প্া়ে লম্ফ - েম্ শুরু কতর তদত়েতছ। বললাম, িযাঁ, িযাঁ, ল্ঠু, োিতল খুব ভাতলা ি়ে।  োরপর, েৃেগী়ে বক্তবয শুতন মতন 
িতলা, লয মিান তিল্পগীরা তনচিই ঈবেতরর অংি িন,  অন্তয্ামগী িন। বলতলন, লোমাতদর তক তকছু স্পন্সর দরকার? আমার সাতথ লবি তকছু 
মানুতষর লযাগাতযাগ আতছ ( এে বড এক্ন মানুষ, অথি তক তবন়েগী!) , োতদর একটু বতল লদখতে পাতর, পাডার পুত্া টা ভাতলা ভাতব 
িত়ে যাতব, োিতল। এর পর, সবটাই স্তনের মে। কারা সব এতস পুত্ার পযাতন্ডল লথতক শুরু কতর, আতলাকসজ্া ,  প্তেতদতনর সাধ্য 
অনুষ্ান ,।এমন তক ওই সম্বধ্না অনুষ্াতনর পয্ন্ত সব বযবস্া কতর তদতলন, এবং আমাতদর পাডার ইতেিাতস প্থম ( এবং সম্ভবেঃ লিষ 
বাতরর ্তনয!!) আমরা লসরা মন্ডপসজ্া, লসরা প্তেমা পুরস্ার  লপত়েতছলাম দুতট নামকরা সংস্া লথতক।

১৯৫১ লে প্থম আকািবাণগী কলকাো়ে গাতনর সুতযাগ পান, এবং োর 
সঙ্গীে যাত্া শুরু ি়ে যা প্া়ে সাে দিক ধতর তবসৃ্তে।“
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তবতবের দরবাতর বাংলার ললাকসঙ্গীে লক উচ্চ আসতন বতসত়েতছন, সেযত্ৎ রাত়ের মে আন্ত্্াতেক খযাতে সম্ন্ন পতরিালতকর 
তনতদ্িনা়ে লয গান তট লগত়েতছন ো এক কথা়ে অেুলনগী়ে, গান রিনা কতরতছন, সুর তদত়েতছন, হৃদত়ের মতথে আতবগ লেতল লয গান 
গুতল লগত়েতছন োর অনুরণন আ্ ও সকল হৃদ়ে মাতে, আর লসই তেতনই আমাতদর পডিগী - অমর ল্ঠু, আমাতদর ভাতলাবাসার, 
শ্রদ্ধার, কাতছর মানুষ।
অতনক বছর িত়ে লগল, অমর ল্ঠু লনই। োঁর লছতলরা আতছ ওই বাতডতেই োতদর পতরবার তনত়ে, লসই তবতিষ ভাতব সক্ষম লছাট ভাই 
তট লক তনত়ে। বাতড তট ্গীণ্ দিা়ে, গতলর সামতন তকছু বাতড লভতঙ ফ্যাট িত়ে লগতছ, েবু আ্ও টাতলগতঞ্র এই পাডার অতধবাসগীরা ওই 
গতল লক ‘ অমর পাতলর গতল ‘ বতল।
োঁর গাতনর কতল ও মাতে মাতে ধ্বতনে ি়ে , োর গুণমুগ্ধ লকাতনা লশ্রাোর কতম্উটাতর, লফাতন। িারতমাতন়োম টা মূক। তিল্পগীর অভাব 
সব লিত়ে লবতি লবাধি়ে অনুভব কতর োর যন্ত্র।

   োঁর গাও়ো তকছু অতবস্রণগী়ে গাতনর একতট োতলকা তদলাম, শুতন লদখতে পাতরন:

১) প্ভাে সমত়ে িতির আতঙনা- মাতে লগৌর িাঁদ নাতি়ো লবডা়ে লর
২)  ওতর পদ্া, ওতর লমেনা, বল আমাতর বল

৩) িতর তদন লো লগল সধ্যা িতলা
৪) হৃদ়ে তপতঞ্রা়ে বতস রাধা কৃষ্ণ ্প নাম
৫) ভাতটগাতঙর মাতে আতম, ভাটার টাতন বাই

৬) কেই রঙ্ লদতখ দুতন়ো়ে 
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COVER STORY
In the very soul of Bengal, lies it’s Art, Culture 
and Tradition, just like any other region. But 
what’s unique to Bengal’s rostrum is that the 
music of creation and recreation keeps play-
ing on it. Time and again, Bengal has prov-
en to be superior in giving opportunities to 
the most oppresed and the most vulnerables, 
not forcing it’s own culture onto them, but by 
embracing what they have brought or have of 
their own. And what could be a greater way 
than turning these lives and conditions into 
a melody. 
Sometimes, a successful art of recreation is 
stronger than the creation itself, because in-
spite of being old and repetitive, it attracts 
you, penetrates into the soul, breathes with 
you. It gives you a sense of newness and in-
spires you to rethink and to contribute to be-
come a part of these lives and conditions. 
INDUS BAND is a two member Neo-Clas-
sical band with a tenor voice from India 
and a bass guitar from Bangladesh. The 
mystical genres of music from around the 
world and the musical notes from classi-
cal Ragas from Indian subcontinent on 
that canvas has been the sphere of work of 
the vocalist and researcher Somali Panda.  
Based on her research her band Indus is 
tracing back the path of human migration 
since the dawn of civilization to under-
stand the migration of music with them, 
and is searching for the numerous cul-
tures involved in the course, and is cele-
brating the soul reflected in one another. 
The story of migration with its pain and 
pangs, the legacy of culture that is yet thriv-
ing in music of the different places involved, 
the saga of the ancient civilisations involved 
which could have a dialogue between them, 
all these are merging in Indus’s music to 
evolve a nascent genre that is being termed 
as Migrating Music. 
Lets check out the Interview. 

Prof. Mohammed Johaed
Dept. of Journalism, Maheshtala College

An Interview with 

Somali Panda 
The idea behind Migrating 
Music
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You have mentiond in the mission statement in 
your website - http://indusband.com/about about 
the diaspora and its outcome which is migrating 
music. Is it to understand that your entire mission 
is somehow connected with the pain and losses of 
the migrated and dispersed people during parti-
tion of Bengal?

Well, Diaspora, and human migration from the 
dawn of civilizations, and migration of the key mu-
sical notes of human lives of respective places with 
them, have initiated the forming of the nascent genre 
Migrating Music. This has been my area of intense 
search since 2005, and has been the area of my band 
INDUS’s performance and work since its inception 
in 2017. While I wrote about the Mission of our band 
INDUS on our website, or about the vision of Mi-
grating Music, it referred to the cultural connections 
maintained by the groups of people who have been 
dispersed, or who have migrated for that matter, 
around the globe. It of course has the overtones of 
pain and pangs caused by dispersion that result in 
a strong sense of connection to a homeland which 
is maintained through cultural practices and ways of 
life. This ‘homeland’ may even be ‘imaginary’ rath-
er than ‘real’. Its existence even need not be tied to 
any desire to ‘return’, rather to the sense of ‘belong-
ing’.  It is the saga of humanity thriving through the 
basic notes of lives in common among the different 
segments of people from different places or from dif-
ferent time frames even. This is the process of finding 
our neighbors, or our brothers and sisters, world-
wide, through the tracing of musical notes or cultural 
affinities. So it is more about cultural conglomeration 
rather than the story of pain and losses of people of 
any particular locality. Of course we need concrete 
references to reach out to a larger Truth, and for me, 
though in a vague or rather ‘imaginary’ way, it is the 
sense of belonging to the neighboring country, now 
Bangladesh, as our family migrated from the then 
East Pakistan while my father was a three year old.
And, coincidentally enough, INDUS is a cross border 
duo band where the other member, MF Hossain, is 
from Bangladesh.

Tell us about your bass guitarist Hossain, how you 
met, what inspired you both. And what are the 
commonalities between this Indusband duo?

MF Hossain has been a thorough rock musician, 
playing bass guitar in numerous leading bands in 
Bangladesh. His quest for yet somewhat more and 
different in regard to his playing, somehow made 
him come to this far, to join INDUS giving it a shape 
finally as a cross border duo band. A soulful jazz tone 
is created while his playing converges with classical 
vocal pattern and the strong trance and psychedelic 
overtones of Migrating Music, the genre. Together 
the tenor-bass combination creates the magic of mys-
tical world in neo-classical format to tell the story of 
humanity on stage.
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The Great Indian Lockdown has also inspired your 
music through ‘Diasporous’. Tell us about it.

Well, this has been an experience that our good old 
earth never had; this has been a trauma in the worst 
possible way we could perceive. In 2020 while the whole 
of the world was shaken by the impact of Covid-19, and 
was forced to remain confined within the four walls, we 
the two members of INDUS Band were confined as well 
within the four walls in two different cities of two differ-
ent countries. Something was needed for us all to assure 
us of the positivity of life yet, of the enormous power 
of human mind that can finally save us from disasters, 
physical or psychological. Since 2005, Migrating Music 
has been on a journey along the valleys, the mountains, 
the rivers, the oceans, the silk route, the diasporas, to 
the land from where came the Greek emperor, thence to 
the land of Andalusian gypsies or Romans; tracing the 
migration of humans and their music with them from 

the beginning of civilizations. Now, it occurred to me 
that it’s been the turns of music to do the walking or 
some movement for the humans while they are com-
pelled to be stuck and perish. I started talking on social 
platforms, in online lecture-demonstrations, the ways 
of #stayingtogetherwhileapart through our culture and 
art. We the two members of INDUS staying apart start-
ed delineating the picture of living the life of our belief 
or music, and capturing it with our respective mobile 
phone cameras. The mission was to look forward to a 
purer life on earth, mending this present porous one. 
We started feeling reassured, made the storyboard to 
render our thoughts in proper ways, filmed ourselves 
with sincere effort to capture the essence and to retain 
the sense of aesthetics, because that is the sense that 
makes us humans, the animals with  minds. Here I need 
to mention one thing about my belief, or rather convic-
tion. 
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I earnestly believe, Nature is the most intricate and so-
phisticated and elemental thing on earth, in whichever 
order you say it. So, everything other is rather an inef-
ficient replica of that more perfect one by us, or a ver-
sion of it. Likewise, folk music is the natural element 
in the realm of music, and classical music is just the 
codified form of it, the best the humans, or artists for 
that matter, could comprehend. Well, I might sound 
kind of reflecting Plato’s definition of poetry here, but 
yes, I am a bit ‘classical’ in understanding the impor-
tance of ‘folk’ works of art. Hence, what Migrating 
Music has aimed at ever, we traced the elemental or 
essential notes of our lives as humans, worldwide, the 
melancholy, joy, fear, anger, or prayer; we analyzed our 

trauma; we found out the essence of assurance delving 
deep inside; and started trying to mend the pores by 
tying the world musically. In doing so, I took refuge of 
the gems of our folk music, or to put it precisely, of our 
traditional music, though I find hardly any ethnicity 
in this process, rather the quintessential humanity in 
all these forms gave me the required leads. Anyways, 
we filmed Diasporous, and were about to put that on 
the edit console, and there was that devastating Am-
phan that stalled the process as we lost all data almost 
what we sent to our editor, living in yet another place. 
Finally, we could recover all, of late; and now we are 
almost ready to edit it. Hope to present it before you 
all shortly.
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What is the idea behind reconstructing Silk 
Route through you famous online fest – Ruhani-
yat-e-Aam?

Ruhaniyat-e-Am is the celebration of Rooh in com-
mon people’s life, to feel the Ultimate in our day-to-
day lives, to feel the pure beauty or joy in our ap-
parently mundane schedules or activities. We started 
the first and physical edition of it in 2019, in Kolkata, 
with artists from Iran, Italy, Bangladesh, the Man-
ganiyaars from Rajasthan, India, and artists from 
Kolkata too. We could not have the second edition 
of Ruhaniyat-e Am in 2020 because of the global di-
saster. This actually generated the idea or the neces-
sity of the focal theme of the second edition of the 
festival, which we planned to hold ONLINE. I per-
sonally always strongly believe that nothing can be 
absolutely Good or Bad, for the simple reason that 
to attain the earmark ‘absolutely’ it needs to achieve 
‘Perfection’, and that is a thing of far more higher a 
path of life. Anyway, we found out the only possible 
positive feeling behind this pandemic life that is the 
more easy way of interacting with people reflecting 
your vision, globally. So we took the platform of Ru-
haniyat-e-Am, 2nd edition to build a movement for 
the present day need of global connectivity to fight 
back undesirable overpowering in some cases, for 
stronger global connectivity during these days of 
differences or suspicions, for enhancing the positive 
impact of Silk Route (for whichever reasons it might 
have been built, it became the corridor of conglomer-
ation and synthesis) that made us in turn the broth-
ers and sisters of almost three fourth of the world 
population. We planned to connect with the friends 
from the countries along the Silk Route to share our 
thoughts to find our pulse beating in each other’s vi-
sions. So we set our focal theme as #reconstructing-
silkroute to rejuvenate our beliefs, and the result was 
of huge gratification and of wonderful dialogues with 
participation of artists, musicians, composers, film 
makers, critics, poets, academicians from Greece, 
Egypt, Iran, Czech Republic, Portugal, Tajikistan, 
Bangladesh, and of course from India. We had this 
festival on each Saturday during the months of Jan-
uary and February this year, which finally pushed us 
to establish Indus Band Foundation and to further 

our movement in the direction of knowing our cul-
ture and heritage better, to find out the basic notes 
of numerous marginal sectors of our brotherhood 
across the globe, and to reverberate the ethnicity in 
the larger scale that can induce us to feel the brother-
hood among a large number of global population. In 
short, we aim at universal brotherhood or harmony 
through this movement of #reconstructingsilkroute.

Tell us about your experiences and memories 
during your study at Lucknow Vatkhande Sangeet 
Vidyapith. Can we say a influence of Urdu in your 
music has streamed from the ‘tehzeeb’ of Lucknow?

I have been awarded Sangeet Visharad certificate af-
ter successful completion of the five year course by 
Vatkhande Sangeet Vidyapith, Lucknow. But I did 
this course in music simultaneously as a high school 
student in academics. I was not a resident student of 
the Vidyapith, rather appearing from another school, 
North Bengal Music College, affiliated to the Vidy-
apith. The examination of the theory papers con-
ducted on the very same day and time as with the 
schedule and question papers of the Vidyapith itself, 
whereas the practical examinations were conducted 
by the external examiners visiting from the Vidy-
apith. 
But yes, though not as a resident student in Lucknow, 
those were the days to remember. My sangeet guru 
has been my guru in life; whatever I have learnt in 
life it has been his vision of life that guided me. He 
had a very well comprehensive life vision embedded 
deeply into ancient lineage of Indian holistic philos-
ophy. I shall ever think myself as a privileged one to 
be a student of him since a very tender age. I knew 
from him only, as a small girl, mathematics, history 
or philosophy is that important for pure music as its 
notations are. 
As for ‘influence of Urdu’ in my music, this is pri-
marily because of my exposure to Indian classical 
music from the very childhood days and also per-
haps because of my exposure to Sankrit Literature, 
Greek Literature and references to some other clas-
sical literatures including Persian as the student in 
academics. 
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Why only two in Indusband? Why not more? A 
drummer, a synth, chorus team, dhol and dotara 
players maybe?

That is one thing I had to decide upon after numerous 
attempts to get the desired effect of the music I in-
tended to do. Migrating music is a genre that involves 
so many musical forms, so variant timeline, so many 
countries. So if I had to create the right ambience for 
my music, I needed to use the percussions, gongs, 
shells, choirs for chant music, the accompaniments for 
flamenco, fado, jazz, desert music or qwaali, kirtan, 
baul, Turkish music, and so on. I would have ended up 

with a whole band of at least thirty odd musicians to 
create or recreate the right flavor that could make my 
band an immovable property only. Hence I decided to 
go minimalist way. I use my vocal extensively with the 
help of such an instrument, bass guitar that can play 
the role of percussion, and also can create wonderful 
melody lines where it is needed. MF himself gives me 
the vocal support where it is necessary, as in chant 
music or in any other forms or compositions.

All your festivals, programs have catchy names, like 
Megasthanese Mania, Durgotinashini Express… 
Don’t you thimk this way you lose a major chunk of 
listeners who are from ‘that’ generation who actual-
ly migrated and dispersed during partition?

The names of our festivals or projects include Ruhani-
yat-e-Am, Saraswati Mahabhage, Diasporous, Indus 
on Street, Durgotinashini Express, or Megasthe-
nes Mania. The names are not ‘catchy’ always; the 

names are according to the demands of the subjects 
or themes. Durgotinashini Express is the name of a 
Durga puja rally program, the project details would 
show you the spirit of it, the exuberance and festivi-
ty, and the thread of harmony and peace it involves 
within. Likewise it is the call of the subject for Me-
gasthenes Mania too.
Coming to the next part of your question, whether 
this way we lose a major chunk of listeners who are
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from ‘that’ generation who actually migrated and dis-
persed during partition, well we are here to sing out 
loud the saga of migration, not to lament over actually. 
Migration is a huge thing that creates or generates the 
creation of society, culture, tradition, social struggles 
and liberation too. However or whatever, it is ultimate-
ly the liberation of human souls and minds. If we can 
celebrate the commonalities of our causes of pains even 
it generates a feeling of sharing that can sooth the tor-
mented body and soul. And, this sense of liberating our 
repressed or somewhat oppressed souls always creates a 
sense of firm bonding among the sufferers also. What-
ever the cause be of migration, natural, spatial, racial, 
war or aggression, or even personal ambition, there is 
at least the underlying sense of loss in common. This 
feeling can be transformed into strong sense of togeth-
erness. This is my mission, tying the world musically, 
never to segregate anyway. 

Where is Tagore in your works and inspiration?

Tagore has been actually the reason for this journey of 
mine, and the soul of my search for this almost nev-
er-ending and ever intriguing subject that is making 
me immersed into the beauty of it. I spoke about it for 
the first time in a two-day international seminar organ-
ised by Women’s Study Centre, Visva-Bharati in asso-
ciation with Rumi Foundation, Santiniketan and Iran 
Embassy in India held during 3-4 November, 2011. The 
title of my paper was Rumi, Rabindranath, And A Few 
Ancient Dialogues. This could be found as an excerpt 
on my blog on Migrating Music (https://somalipanda.
wordpress.com/2011/11/07/rumi-rabindranath-and-
a-few-ancient-dialogues/). To quote a few lines from 
that write up: ‘Rabindranath Tagore has well been ac-
claimed throughout the world as a mystical poet. And 
it has been a wonderful experience to unfold his unique 
pattern of making music for the much acclaimed lyr-
ics. His compositions reflected perhaps the panorama 
of world mystic music pattern that, in course of time, if 
I am allowed to say so, glided smoothly to the path of 
Migrating Music..’
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Tell us about your upcoming events and festivals. 
Where can we listen to them.

This is a time we are going through all unpredictable 
things or scenario. So ‘upcoming’ has been a word we 
put on hold for now. We had to postpone a major inter-
national project that was pre-scheduled in April, 2020. 
But during this two month long Ruhaniyat-e-Am, 2nd 
edition, in January-February, 2021, we could enhance 
our previous project Saraswati Mahabhage to Rivers & 
Humans. 
The river has ever been the cradle of civilizations. To 
search for the conversation or interaction between the 
ancient civilizations since the time immemorial, and to 
search for the missing links of the marginalized or ob-
solete human races or societies we are taking help of the 
rivers that could feed the tradition or culture of these 
people for generations. We are beginning a journey 
along the tracks of the rivers, especially the three very 
ancient rivers that actually nurtured a major portion 
of the human civilizations- Saraswati, Volga and Amu 
Darya, and few other major rivers in the course. We are 
to tell the story of humanity that includes ancient Ori-
ental wisdom, European civilization and Persian intri-
cacy that yet flow on, and to find out those stories in 
between who lost their faces.

Apart from this project we are to begin a new kind of 
online interactive project, the promo for which will be 
released soon. 
We started few definite projects in regard to migration 
and migrant people in the present context of pandemic. 
To keep pace with all these activities and future projects 
we have established a non-government organization, 
Indus Band Foundation, in the month of May. Hope to 
touch our dreams through this foundation. Among oth-
er things, we hope to be into research works and follow-
ing those findings in a better way in coming days.

What is your idea about ‘Bangla?’

Well, Bangla for me is the epitome of cultural synthe-
sis. I am very much confident that nothing and nobody 
can ever spoil its elemental character of receptivity. I be-
lieve we should not have yearly panic attack in the fear 
of losing its entity or sovereignty anyway. It has its own 
magnanimous power of amalgamation to offer shelter 
to different opinions and cultures and human tribes. I 
am thoroughly proud to be a Bangali. The ancient el-
ements of tolerance and patience are the attributes we 
belong to.
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By Subhasish Guha Neogi

FOLK PHOTOGRAPHY

শুভাতিস গুি তনত়োগগী ১৯৬৫ সাতল পতচিম বতঙ্র 
বাঁকুডা ল্লার রা়েপুর গ্রাতমর এক অেযন্ত সাধারণ 
পতরবাতর ্মেগ্রিণ কতরন। এরপর তেতন 
িাতন্ততনতকেন লথতক উচ্চতিক্ষা লিষ কতর 
তিক্ষকোর লপিাতক লবতছ লনন। েতব সাংসৃ্তেক 
তবষত়ে োঁর আগ্রি অেুলনগী়ে। োই োঁর নানান 
কাত্ ফুতট ওতঠ সংসৃ্তের েলক। তিক্ষা লক্ষতত্ 
পাঠদান ও এলাকার সাতব্ক উন্ন়েতন োঁর একাগ্রো 
তবতিষ উতলেখতযাগয। এই কা্ ২০১৬ সাতল োঁতক 
এতন তদত়েতছ রা্য সরকাতরর ‘তিক্ষা রত্ন’ সম্ান 
আর ২০১৭ সাতল ্ােগী়ে তিক্ষক তিতসতব রাষ্ট্রপতে 
পুরস্ার। 
            
এইসব কা্কতম্র মাতেই ২০১০ সাল লথতক লিতপ 
বতস আর এক লনিা। ছতব লোলার লনিা। লসই 
লথতকই িাতে খতড এই ্গতে। োরপর ক্রতম 
ক্রতম লপঁতছ যান উন্নতের িূডান্ত তিখতর। ২০১৫ 
সাতল পতচিম বঙ্ সরকাতরর তবতিষ পুরস্ার পান 
ফতটাগ্রাতফতে। লসই ছতবতে উতঠ এতসতছল পুরুতল়ো 
ল্লার গ্রামগীণ ্গীবন।   

গগতনন্দ্র প্দি্িালা, নতরন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ তমিন 
প্ভৃতে লবি তকছু স্াতন প্দতি্ে িত়েতছ োঁর ছতব। 
সতব্াপতর ওঁনার কযাতমরা কথা বতল। সাটার তটতপ 
েুতল আতনন অসাধারণ সব মুিূে্। কযাতমরার ললন্স 
তদত়ে ছতব আঁতকন তবতিত্ ভাবনা়ে। 

ভারেবতষ্র সবতথতক ববতিত্যপূণ্ ধম্গী়ে দি্নগী়ে 
স্াতনর োতলকা়ে সব্াতগ্র লয নাম আতস ো িতলা 
লবনারস। এখানকার গঙ্ার োট পৃতথবগী তবখযাে। 
োই, তক তিত্তিল্পগী, তক আতলাকতিত্তিল্পগী, সকতলরই 
একটা প্বল আগ্রি লবনারতসর োট তনত়ে কা্ 
করার।প্খযাে আতলাকতিত্ তিল্পগী শুভাতিস গুি 
তনত়োগগী মিাি়েও লসই োতলকা লথতক বাদ যানতন। 
সুদূর বাংলা লথতক লবি কত়েকবার ছুতট তগত়েতছন 
লবনারতস। েুতলতছন তেন িা্াতররও লবতি ছতব। 
এই সংস্রতণ লসই তসতর্ লথতকই লদও়ো িল 
বাছাই করা লবি তকছু ছতব।



BADNA PARAB

Badna festival is celebrated in Purulia after Kali puja by the tribal people as well as the peo-
ple belonging to the Kurmi community. This is a traditional harvest festival. On the day of  ‘Bhai 
Phonta’, prayer is offered to God for having reaped good harvest. The women repair the walls 
of their house with mud and white ‘alpona’ is drawn on the courtyard and after that the prayers 
are offered before the oxen and the ploughs. Alpona made of rice powder and others is nice-
ly contrasted against the black background. This creates the uniqueness of traditional heritage. 
This photograph was taken in the village, Polashkala, located 7km away from Purulia town.

The goddess Manasa, the daughter of lord 
Shiva, is  worshipped by a large number of 
people and thus ‘Jhapan’ is a popular festival 
of Purulia, West Bengal. It is an exhibition 
of different kinds of snakes. Snake charmers 
assemble in a particular village and before a 
huge gathering they start playing with snakes 
for nearly two hours. Next day they move to  
another village.This festival is usually held 
before and after the Manasha Puja usually 
in the month of August and the prayer is 
offered to the goddess for good rainfall and 
fertility of agricultural land. Nowadays Jha-
pan has been restricted by law. This was cap-
tured when the snake charmer was playing 
with snake in a remote village of Purulia.

JHAPAN
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The ‘Tusu’ is a harvest festival and it is one 
of the three major festivals of the ‘Kurmi’ 
community of West Bengal Jharkhand and 
Odisha. The Goddess is worshipped by the  
unmarried girls with the ‘tusu’ songs.Tusu 
festival is a folk festival held in the last day of 
the Bengali month of ‘Pous’ i.e. Makar Sank-
ranti and it is popularly known as Makar 
Parab. A temple- like -structure usually of 3 
to 4 feet, is made with colourful papers ,plas-
tic dolls and bamboo sticks. This colourful 
temple- like-structure is called ‘Choudol’. 
Over the month the Goddess is worshipped 
with songs at home and various pan-cakes 
or ‘pithas’ are made. On the day of Makar 
Sankranti the ‘choudol’ is immersed in the 
nearby river water. This is a festival of offer-
ing prayer to the Goddess for gifting a good 
harvest. Deulghata is the place where this 
was captured.

TUSU

KARAM PARAB

Karam or karma is a harvest festival celebrated in West Bengal and other States. It 
is dedicated to the worship of Karam Devta ( Karam Lord/ God), the God of power, 
youth and youthfulness. The tribals like Santhal, Shabar Kheria and people of Kurmi 
Community celebrate this Karam festival. Nine types of seeds such as rice wheat, corn 
etc. are planted in a small bamboo basket. The maidens take care of the seeds for 7 to 
9 days for sprouting. The branches of Karam tree are carried by the unmarried girls 
and they plant it in the centre of the ground along with the small basket of sprouted 
seeds, followed by singing and dancing with colourful dresses. After the puja in the 
next morning the Karam branch is immersed in the river.
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The Goru Khuta( Oxen)or the Kara Khuta( Buffaloes) is a popular festival of Purulia. It is com-
monly said that this festival is observed to satisfy Lord Shiva. An interesting mythological story is 
associated with it. Once after getting a complaint from the cattles, Lord Shiva took them away  to 
heaven. The village people rushed to heaven and persuaded Lord Shiva to release the cattle. Lord 
Shiva agreed on a condition that the cattles have to be  taken care of nicely and treated properly. 
Lord Shiva warned that he would visit earth on a particular day to check whether the promise has 
been kept or not. Before the day of Bhai Phonta the cattles are worshipped. Their horns are oiled 
and body is painted with circular shapes and they are worshipped with songs and drum beats. After 
Lord Shiva’s return to heaven, the people on the next day take the cattles to the village street and tie 
them to the decorated wooden poles. The cattles are awakened and thus annoyed with drum beats 
and are forced to smell old cow hide. Actually having long rest after cultivation, the cattles are once 
again incited and set to work again.This photo was captured in the village named Dubkiti, nearly 6 
km away from Purulia town.

GORU KHUTA

Purulia is the the westernmost district of West Bengal where 
many tribal communities live particularly in the secluded and 
dense forests. The tribal communities including the Santhals 
have  many festivals which are deeply associated with nature 
and agriculture. Saharay or Sohrai is considered to be the big-
gest festival of Santali tribe. During this festival the Santhalis 
worship the god, Marangburu( their griha devata or kula de-
vata) and the married sisters, daughters, their relatives and the 
near and dear ones are invited on this festival, and everyone 
sings, dances and drinks together. Before this festival the tribal 
women repair their walls with mud and in some villages walls 
are painted with home made colours. It depicts the traditional 
cultural forms of the tribals,the birds,the  animals, the flow-
ers and the different geometrical shapes. The wall paintings of 
some villages attract the attention of many famous photogra-
phers and film directors too. This photograph has been taken 
in the village Hatimara, famous for wall painting.

SAHARAY
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ললাক সংসৃ্তে  লয লকানও লদতির অন্ততরর সম্দ, প্াতণর সি্ সুর। 
আতদম সভযোর সম়ে পব্ লথতক এই আতদ অকৃতত্ম প্াতণর সুরক্ষা-ছতব 
আমাতদর ্গৎতক সৃতটিিগীল বহুমাতত্কো দান কতরতছল। পৃতথবগীর লয 
লকানও লদতির সি্ সরল প্াতণর সুরতটই ধরা পতড ললাক সংসৃ্তের 
মতধয–োই এক অদু্ে সাদৃিয আমরা লক্ষয কতর পৃতথবগীর ললাকসংসৃ্তের 
মতধয–সাতিতেযর মতধয। এক অপরূপ তববে ্ নগীনো পৃতথবগীর ললাকসংসৃ্তের 
তবতিত্োতক স্গীকার কতর তনত়েও অতভন্ন হৃদ়ে গাথা়ে উন্নগীে কতরতছ।
আমাতদর প্াতণর সম্দ, মতনর সি্, অনাডম্বর লিেনা ললাকসংসৃ্তের 
প্তেতট িাখা়ে ধরা পতড। বাংলার ব্রেকথাও আলাদা ন়ে। পৃতথবগীর 
আতদম সভযোর প্কৃতের উপসনা, লটাতটম, টযাবু ইেযাতদ তবষ়ে তনত়ে 
যখন োত্বিক আতলািনা আমরা কতর েখন আতদ সভযোর লগাষ্গী লিেনা, 
সমতটি লিেনার  প্কাতিা আমাতদর ন্র এডা়ে না। ধূসর িত়ে যা়ে 
সভযোর ঐতেিাতসক দূরত্ব মুতছ যা়ে লযন ব্রেকথার সুর-আিার-অনুষ্ানও 
পালতনর মাধযতম। সৃ্তেপতথ লয ্গীবন তবলুপ্ত, আধুতনক নগর সভযোর 
লভাগবাদগী, একক তবষণ্ণ লিেনা়ে যা ্তডত়ে লগতছ ব্রেকথার পরতে 
পরতে োরই লসাচ্চার কামনা। 
বাংলার তন্স্ েতরর অন্ততরর  কামনা-বাসনার  প্তেরূপ োর কথা আর 
গাতনর সুতর ধরা পতডতছ। বাংলার ‘বারমাতস লেতরাপাব্ণ’ এই পাব্ণ 
অতভ্াে লপৌরাতণক লদবোর ব্রাহ্মতণয সংস্ারমূলক পূ্া শুধু ন়ে; এই 
পাব্তণ সাতমল লপৌরাতণক লদবোরই অসংসৃ্ে রূপ বা ললৌতকক লদবতদবগীর 
আঞ্তলক পুত্ার উদযাপন। বাংলার ব্রেকথার ললৌতকক লদবতদবগীর, 
লপৌরাতণক লদবতদবগীর কাতছ মতনর কামনা, বাসনা েুতল ধরা ি়ে – 
লসখাতন সমতটির সাধনা তব্তডে; সংসাতরর কলযাণ তনতিে। ১৩১৯ সতনর 
ববিাখ সংখযার ‘ভারেগী’ পতত্কা়ে তনরুপমা লদবগী ‘পলেগীবাতলকাতদর 
উৎসব’ িগীষ্ক রিনা়ে বতলতছতলনঃ

আমাতদর লদতির ললাক এখন লদতির লুপ্তপ্া়ে উৎসব – িতলে 
গাথা, ছডা, ব্রেকথা প্ভৃতে সংরক্ষতণর তদতক মন তদ়োতছন।।..... 
ইিা লদতির পতক্ষ শুভ লক্ষণ সতন্ি নাই। ..... লসকাতল 
আমাতদর লদতির বাতলকারা ব্রেকথার ছতল বিিব িইতে 
তকরূপ তিক্ষা ও িতরত্গঠতণর আদি্ প্াপ্ত িইে োিাই 
যৎসামানয কতথে িতব’ --- োঁর তলতখে প্বতধ্ ১.

ললতখকা োঁর প্বতধ্ বাতলকাতদর দ্বারা অনুতষ্ে িাঁপািন্ন, লস্ুেু, 
যমপুকুর েুষ েুষলা, সম্দ নারা়েণ প্ভৃতে ব্রেগুতলর উতলেখ করতলও 
আসতল তেতন ব্রতের ছডাগুতলর তদতকই দৃতটি আকষ্ণ করতে লিত়েতছতলন। 
ব্রতের ছডাগুতলর তবষ়েববতিত্য এমনই ো বযতক্তর তন্স্ মতনাকামনার 
সতঙ্ সমতটি লিেনার কথাও েুতল ধতর। তকন্তু সবতিত়ে সৃ্তেমধুর এই 
ছডাগুতলতে তনতিে কামনার তিত্ ও ব্রতের সুর। অবনগীন্দ্রনাথ ঠাকুর োঁর 
‘বাংলার ব্রে’ নামক বইতটতে ব্রেকথার ছডাগুতল সম্তক্ বতলতছন 
‘বাংলা ব্রতের ছডাগুতল বাঙাতলর েতরর ত্তনস বতল ধরা লযতে পাতর’। 
বে্মান গ্রতন্থ তেতন লমত়েতল ব্রতের সতঙ্ সংতশ্লটি ছডাগুতলর তিত্রূপম়েো 
লদতখত়েতছন লযখাতন োঁর তিত্তিল্পগী ও কতব, এই দুই সতোর সুিারু 
সতম্লন েতটতছ। লোষলা ব্রতের পটভূতম এবং সংতশ্লটি ছডাগুতলতে তববৃে 
তিত্গুতলর তববরণ দান প্সতঙ্ তেতন বতলতছনঃ

ব্রেকথার সুর 
ও ছতব

মনাতম বসু
বাংলা তবভাগ, মতিিেলা কতল্ 

ARTICLE



ললতখকার আঁকা তকছু ছতব 

িতরর িরন ব্রাো 

বউ ছােরা

লসৌভাগয তপঁতডপুতনযপুকুর 
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এই অপরূপ তিত্রূপ়েো়ে োর সুতরর লরি আমাতদর এক অেগীতন্দ্র়ে অতলৌতকক ললাতকর তদতক তনত়ে িতল – লযখাতন লিষ পয্ন্ত ললতগ 
থাতক সুতরর লরিটুকু তিতমল পরতির সতঙ্।
ব্রতের ছডাগুতলতে লয সুর আতছ োর েত্বগে বযাখযাও আতছ। নগীিারকণা মুতখাপাধযা়ে ‘সঙ্গীে ও সাতিেয’ গ্রন্থতটতে মূলে ‘ভারেগী়ে 
সঙ্গীতের তবকাি ও োর তবসৃ্ততে; ‘সঙ্গীতের তবকাতি অধযামি লপ্রণা’; বাংলার গগীতেরূতপ ক্রম পতরতিতে পয্াত়ে নাথ গগীতেকা, িয্াপদ 
গগীেতগাতবন্, েপকগীে্ণ, ব্রেকথা ও পাঁিালগী; আধুতনক যুতগর রবগীন্দ্রনাথ, তদ্বত্ন্দ্রলাল রা়ে, র্নগীকান্ত লসন, কা্গী ন্রুল ইসলাম, 
অেুলপ্সাদ লসন প্মুখ সম্বতধ্ আতলািনা কতরতছন। গ্রতন্থর েৃেগী়ে মন্ত্রতটতে সঙ্গীতের তবতভন্ন ধারা পয্াত়ের আতলািনা প্সতঙ্ সাতর, 
্াতর ও ভাতট়োলগী সম্তক্ ললখতকর মতনা্ আতলািনা সতবতিষ উতলেতখর দাবগী রাতখ। কারণ গ্রতন্থ তনছক তবষ়েতক গুরুত্ব না তদত়ে 
সগীতমে না লরতখ সুতরর সম্তক্ই ললতখকা োত্বিক আতলািনা কতরতছন। লযমন ‘অতভ্াে সঙ্গীতে লয লক্ষতত্ স্া়েগীর প্থমাংি লথতকই 
তনতদ্টি রাগতটর সুস্পটি পতরি়ে লাভ সম্ভব, লসক্ষতত্ পলেগী সঙ্গীতের পূব্াতঙ্র গা়েকগী ভঙ্গী লথতক রাগ পতরি়ে লাভ সম্ভব। ললতখকা োই 
তভন্ন তভন্ন গাতনর সুর পাথ্কযতক লমাটামুতট িারতট পয্াত়ে তবভক্ত কতরতছন – এবং ো অবিযই পূব্বতঙ্র ের তবতশ্লষতণর পতরতপ্তক্ষতে-
ক।  লয সুর ‘ম র ম প’ – কতর আতরািণ কতর
খ।  লযগুতল ‘স গ ম প’ কতর
গ।  লয সব সুর ‘স র গ ম প’ – এমন কতর পঞ্ম পযন্ত্ লসা্াসুত্ সরলভাতব আতরািণ কতর যা়ে। ললতখকা বাংলা ললাকসঙ্গীেতক 
অতধকাংি মতে কতসৌলগী তেতমট রাগতক আশ্র়ে করতে লদতখতছন। অথ্াৎ লয তেতমট উদারার বধবে পয্ন্ত এতস লিষ িত়ে যা়ে।
ললাকসঙ্গীেতক লকউ লকউ ব্রােয বা অন্তয্ বতল তবতবিনা কতর থাতকন। তকন্তু ললাকসঙ্গীে লয মাগ্ সঙ্গীতের নযা়েই উপযুক্ত ময্াদার 
অতধকারগী এবং সুপ্ািগীন ঐতেতিযর অতধকারগী ো লকান মতেই অস্গীকার করা যা়ে না। বে্মান আতলািনা ললতখকা আরও একটু অগ্রসর 
িত়ে বতলতছনঃ 

বাংলাতদতি একখাতন গ্রাতমর উপর রাতত্র যবতনকা আসতে সতর লগল; সতঙ্ সতঙ্ আমরা লদখতছ িগীতের িাও়ো 
বইতছ- গ্রাতমর উপতর বড গাতছর আগা়ে এখতনা কু়োিা পােলা িাদতরর মতো ললতগ রত়েতছ; তিতিতর সকালতট 
একটু তভত্ তভত্; লবডার ধাতর ধাতর আর িাতল িাতল তিমপাোর সবু্; লখতে লখতে মূতলার ফুল, সরতষর ফুল 
– দুধ আর িলুতদর লফনার মতো লদখা যাতচ্ছ; নেুন সরা়ে লবগুনপাো িাপা তদত়ে, সারমাতট তনত়ে লমত়েরা দতল 
দতল লোষলা ব্রে করতে লখতের তদতক িলল।।....

তবতিষ লকানও একতট স্র লথতক আরম্ভ কতর অনযানয তবতিষ স্র সমূতি তবিরণ কতর, একতট তনতদ্টি স্তর এতস 
তস্তে িতল রাতগর পূণ্রূপ প্কাি পা়ে। এই রাগ প্কাতির ধারা সমূ্ণ্ অকু্ষন্ন রত়েতছ পলেগী সঙ্গীতে। োই সতন্ি 
ি়ে, ি়েতো বা অতভ্াে সঙ্গীে এই তন়েমতট ধার কতর লপত়েতছ পলেগী সঙ্গীতের কাতছই। .... তিতক্ষে রাগ 
সঙ্গীেকারগনও সব্দা রাগ সঙ্গীতের তন়েমানুবতে্ো সতঠকভাতব রক্ষা করতে পাতরন না, তকন্তু পলেগী সঙ্গীেকারগণ 
আ্ও তন়েমানুবতে্ো রক্ষা কতর আসতছন। 
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ভারেবতষ্র কাতে্ক, ১৩৬১ সতনর সংখযা়ে ়্েতদব রা়ে ‘বাংলা 
লগাষ্গী সঙ্গীে’ প্সতঙ্ বতলতছন লয লেঁটুর গান, মাগন গান, ভাদুগান 
বাংলার লগাষ্গী, লিেনার অননয প্কাি। 
ভাদু, টুসু, লক্ষগীব্রে, লোষলা, মাসম ছন্, ইেু, লপৌষ সংক্রাতন্ত, 
লসঁ্ুতে, পুতনযপুকুর, তববািমঙ্ল গান, মনসাপূ্া, বনতবতধ, লেঁটুর 
গান, গম্ভগীরা, রা়েমঙ্ল, গা্নগগীে, সেযপগীতরর গান ইেযাতদ 
ব্রেকথার সতঙ্ সতঙ্ লয অননয সুতরর লরি রত়েতছ ো আমাতদর 
অতস্ততত্বর সতঙ্ তব্তডে। এই সুর গাতনর ছডাগুতল পাঠ করা পাখার 
পাঁিালগী ছন্ এর ধ্বতনেরঙ্, ব্রেকথার গতল্পর কযানভাস আমতদর 
বিিব সৃ্তেতক ভতরত়ে রাতখ এক পরম মমো়ে। কারণ এই সব 
ব্রতের ছন্-সুর-তিততে লয নান্তনকো ো আসতল পরম মমোর 
গভগীর আশ্র়েতিেনা, শুভ কামনার লথতক উদবগে বযতক্তগে স্র বা 
সুর ন়ে, এখাতন গুঞ্তরে ি়ে সমতবে কতঠের উচ্চারণ। বযতক্তগে 
অভগীটি উচ্চারণ এখাতন লগৌণ। - সংসার সমাত্ তন্ কলযাণ 
কামনার সতঙ্ সতঙ্ সমতটির শুভ কামনাও তনতিে। যতদও সব ব্রেই 
লেমন ন়ে; তকছু পঙতক্ত এর তবতরাধগীোও কতর। তকন্তু আমাতদর মতন 
রাখতে িতব ব্রতের তিতে, সুর, ধ্বতন, কথা  একার বেতর ন়ে; একার 
উতদিতিযও ন়ে। লসই একক বযতক্তর কামনা়ে োর সমগ্র সংসাতরর 
মঙ্লকামনা আতছ। এছাডাও নানান তিত্ ধরা পতড এই গানগুতলতে। 
উদািরণ স্রূপ নদগী়োর লবালান গগীতের কথা বলা যা়ে। নদগী়োর এই 
গানগুতলর নাম বালাতক্। বালাতক্র উৎপততে সম্তক্ বলা ি়ে। 
নদগী়োর গা্তনর মূল সন্নযাসগী বালা নাতম পতরতিে। এই ‘বালা’ 
লথতকই বালাতক্র উদ্ব। তিবপূ্ার উতদিতিয গানগুতলর সৃতটি অথি 
অতধকাংি গাতনই তিব বন্না অনুপতস্ে। রামা়েণ, মিাভারে, 
কৃষন-বলরাম, িিগীমাো, রাধা কৃষ্ণ, লমনকা- উমা ইেযাতদ প্সঙ্ 

প্সঙ্ে ঈবেরতবষ়েক বা ঈবেরসম্বধ্গী়ে গান মতন পতড। মুতি্দা, 
কৃষ্ণ্াগ বা লালন সাঁই এর গান। ব্রে এর সতঙ্ সংতশ্লটি ন়ে তঠকই 
তকন্তু গানগুতলর সুর কথা লয মানব কলযাণ বা তবতিত্ সমা্তিে, 
লপৌরাতণক লিেনাতক ধারণ কতর ো প্েযক্ষ ও পতরাক্ষভাতব 
ললাকসঙ্গীতের ববতিত্যম়ে ধারাতকই ঋদ্ধ কতরতছ। লযমন একতট 
মুতি্দাঃ

ললাকসঙ্গীতের তবতিত্ ঋদ্ধ লক্ষতত্ শুধু সাতিেয-সংসৃ্তের বাে্া নযা 
মানুতষর লিেন-অবতিেন মনতনর গুরু কথা, অেগীন্দ্রগী়ে, অতনব্িনগী়ে 
ভাতবর অনুষঙ্ যা কথা়ে প্কাতিে িতলও সুতরর আতদ অকৃতত্ম 
পাখা়ে পাখা়ে উতড িতল যা়ে সুদূর অেগীতের গভগীর আশ্রত়ে।। 

একতট লালনগগীে ও গুরুর স্ান-এর গুরুত্বঃ

একতট কৃষ্ণ্াগঃ

অনুরূপভাতব ভাদুর ব্রে পালতন লয তবতভন্ন ‘ভাদুর গান’ রতিে, 
লসখাতন সগীোর ্মে কাতিতন তনত়ে একতট ভাদুগান – 

একতট গম্ভগীরা গাতন আবার তসপািগী তবতরোতির কথা উতঠ এতসতছ – 

কাঁতক কুম্ভ তবতনাতদনগী ্ল আতনতে যা়ে।
ধগীতর ধগীতর কাতলা কানাই রাতধকাতর িা়ে।।
্ল পাতরা, ্ল পাতরা, রাতধ, তবরা্ লকন মন।
আমা়ে লদতখ রাখতল লেতক কে রা্ার ধন।।

িল যাইতর – আমার লদরদগীতর োলাতসর মন িল যাইতর!
ইস্তগী বিল পাত়ের লবডগী পুত্ বিল কাল
এডাইতে পারলাম না লর আতম এই ভব ্ঞ্াতলতর
মন িল যাইতর।

এমা দ়ো নাইতর লোর
মা িত়ে লকন লবটা়ে সদা বতলা ননগী লিার।।
লকটি যা়ে, মা, তবষু্ণপুতর, যতিাদা যা়ে োতট,
খাতল গৃি লপত়ে লগাপাল সকল ননগী ললাতট,

আতম িরণ পাতবা লকান্  তদতন ?
আতম োতট োতট পতথ পতথ
কাঁদতছ লোমার ্তনয।
গুরু আমার দ়োল ভারগী,
করতলন আমা়ে বনিারগী।।

বুতে তফতরতঙ্ দল এবাতর ভাইতর লধার ্যা তলতল োঁটা।
তসপািগী সব তমলযা অতদর কতল বতলর পাঁঠা।।
গরু আর শুত়োতরর িতব তদ়ো কতল লটাটা।
তিনু্ আর লমাসাতলতমর বুতক মার ্যা তদল েঁটা।।
্াতে ধম্ নাই এক লফাঁটা।
পতর দুই ভাত়েতে পালো লকার ্যা, অতদর নার ্যাৎ মারতছ সাঁটা।।

আতম রা্নতন্নগী।
্নক ্নক সম লি
বসুধ্রা ্ননগী
ফাল নতল ্নম আমার
নাম সগীো ঠাকুরানগী
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বিশ্বের প্রাণ... 
অমরশ্তের গরান ডা. অে্য মুতখাপাধযা়ে 

্ান্াতল্ম তবভাগ, মতিিেলা কতল্ A
R
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ইংতরত্তে িদিতট তমউত্ক, তকন্তু অতনক সম়ে ভাবতল আচিয্ 
লাতগ িদিতট তমউত্ক না বতল মযাত্ক বলতলও ি়েতো ভুল 
িতবনা। বা দুতট িতদির মতধয সতেযই তক লুতকত়ে লনই লসই 
্াদুকাতঠর স্পি্ ? যা মযাত্ক করা়ে োই তমউত্ক।  ো যতদ 
না িতব েতব পৃতথবগীর এই কত়েক ি’ লকাতট মানুতষর বাসতযাগয 
এমন একতট লদি ও তক  আতছ লযখাতন সংগগীতের প্কাি 
লনই।পৃতথবগীর এমন লকান িতক্ত আতছ যার বাধা়ে সগীমাতন্তর 
কাঁটাোর টপতক সংগগীে লপঁছতে পাতরতন লসই লদতির 
লিৌিতদিতে? শুধু ো লকন গান ই িত়ে উতঠতছ যুতগ যুতগ 
ভাতলাবাসার, প্তেবাতদর, তবতরোতির আগুন জ্ালাবার তিরাগ। 
না িতল আতমতরকার কাতলা মানুষ পল রবসন এর উদাতে 
কতঠের গান, লকন সারা পৃতথবগীর বতঞ্ে,উতপতক্ষে, অবতিতলে 
মানুষতক আতবল কতরতছল। আর এ লদতিও একতট আঞ্তলক 
ভাষা়ে ললখা এক দাি্তনক এর গান গুতলা গগীোঞ্তল িত়ে ওতঠ 
পৃতথবগীর মানুতষর মতনর গভগীতর আতন্াতলে করতছ। ভরতের  
নাটযিাতস্ত িা্ার লশ্লাক পাও়ো যা়ে।যা োর লিত়েও প্ািগীন 
নাটযতবদ 
োর 36000 লশ্লাক লথতক তনব্াতিে। অেএব সংগগীে বা গাতনর 
সূিনা মানবসমাত্র সভযোর শুরুর মতোই সুপ্ািগীন ো 
তনঃসতন্তি অনুমান করা লযতে পাতর । আর শুধু োই ন়ে 
মানবসমাত্ এই একতট অতভবযতক্ত প্কাতির মাধযম যা ধনগী-
দতররে, উচ্চ তনি, সাদাকাতলা- সব লভতঙিুতর একাকার কতর 
তদত়েতছ লসই ল্ারাতলা দাতব কতর এতসতছন পল রবসন লথতক 
শুরু কতর, লমনুতিন ,তপট তসগার, মাইতকল ্যাকসন, এমন 
অতনক আন্ত্্াতেক খযাতেসম্ন্ন বযতক্তত্ব। আর রবগীন্দ্রনাথ 
গানতক তিতনত়েতছতলন শুধু একটা কথা বল,োা িল একাকগী 
গা়েতকর নতি লো গান, গাতিতে িতব দুই্তন। অথ্াৎ গান 
এমনই এক মাধযম যার সূিনাতেই আতরক্নতক কাতছ লটতন 
লনও়োর দুতন্বার আকষ্ণ রত়েতছ। মানুতষর সমাত্ শুরু লথতক 
লিষ, উত্ান-পেন, সতবতেই লযন োর লছাঁ়ো ললতগই আতছ । 
লসখাতন সুসভয বা কম সভয, স্াধগীন বা পরাধগীন সকতলই 
সমান। লয যার তনত্র অতভবযতক্ত েুতল ধতর তনত্তক অনুপ্াতণে 
করার ্ নয সংগগীেই একমাত্ মাধযম। োই পরাধগীন ভারেবতষ্র 
নব্াগরতণর পতথকৃৎ রামতমািন রা়ে লকও লদতখ কলকাো়ে 
আমিগী়ে সভা প্তেষ্া কতর ১৮১৬ তরিস্াতদি ব্রহ্মসংগগীে রিনা 
কতরতছন তেতন। ো িতলা , লক ভুলাতলা িা়ে / কল্পনাতক সেয 
কতর ্ াতনা এতক দা়ে / আপন ই গরি যাতক/ লয লোমার বতি 
োতক / লকমতন ঈবের ডাতক কতরা অতভপ্া়ে /। একটু োকাতল 
সতেযই আচিয্ িতে ি়ে ্ মে কম্্ ধম্ তিক্ষা ও সমাতপ্ত ্ গীবতনর 
এই িবরতবতে মন্ত্র সংগগীে বা গাতনর সমান অতভবযতক্ত োল  

ল়ে সবতকছুই লযন এই 2021 এর করণা মিামারগীর লপ্ক্ষাপতটও 
তববে সঙ্গীে তদবস মূতছ্ে িত়ে িতলতছ এবং লসখাতনও ্গীবতনর 
দুতন্বার এতগত়ে িলার বণ্চ্ছটা়ে লস ়্ে কতর তনত়েতছ যাবেগী়ে 
ভ়ে বা লনতেবািক তদক গান লযন মন্ত্রণা লদ়ে এতগত়ে িলার 
তপছন তফতর োকাতনার যা-তকছু ইতে োতেই লযন সংগগীতের 
সমাতপ্ত আবার ো লথতকই োর নেুন সূিনা।্াতের পতরি়ে ও 
োই তমতি র়ে ্ােগী়ে সঙ্গীতে।ঈবেতরর সাধনা়ে লিাক বা 
উমোদনা সংগগীে ছাডা তনতখল তবতবে অমর আর তকছু না।
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Folk music 
the Soul of Bengal
and Its Timeless Appeal 

Prof. Anupama Das
Dept. of Journalism, Maheshtala College

Bengal is known for its rich culture 
and traditions. Varied of its cultural 
richness can be witnessed in its folk 
songs and musical forms. The classical 
Bangla music, sculpted around the 
quintessential seven ragas or the sev-
en musical notes, serves as the base 
for the majority of the varieties. Ben-
gal music comprises a long tradition of 
religious and secular song writing over 
a period of almost a millennium, com-
posed with lyrics in the Bengali lan-
guage, Bengali music spans a wide va-
riety of styles. 
The culture of Bengal is composite and 
manifests itself in various creative 
forms, including music, dance, drama, 
art & craft, folklore and folktale, lan-
guages and literature, philosophy and 
religion, distinct cuisine and culinary 
tradition. 
Bengal is known as a Land of Music. 
The folk music of Bengal is deeply 
connected with the psyche of the 
country and resonate through the vil-
lages of Bengal. 

The earliest music in Bengal was influ-
enced by Sanskrit chants, and evolved 
under the influence of Vaishnav poet-
ry such as 13th century Gitagovindam 
by Jaya-deva whose work continues to 
be sung in many eastern Hindu tem-
ples. The middle ages saw a mixture of 
Hindu & Islamic trends when the mu-
sical tradition was formalised under 
the patronage of Sultan and Nawabs 
and the powerful landlords ‘Baro Bhu-
iyas’.
Bengali folk songs plays a pivotal role 
in celebrating time honoured festivals  
like Chaitra Sankranti , Poila Baisakh, 
Nabanna, Paush Parbon and more. 
‘এতসা লি ববিাখ এতসা এতসা’, folk melodies 
like ‘ আইতলা, আইতলা, আইতলা লর, রতঙ ভরা 
ববিাখ আবার আইতলা লর’, ‘লোমরা একোরা 
বা্াও না’ etc. reign supreme during 
Baisakh celebrations through the Ben-
gal and the World at large. 
Bengal has a rich tradition of folk 
songs, with lyrics rooted in the vibrant 
tradition of spirituality, mysticism and 
devotion, such folk songs also revolve 
around several other themes, includ-
ing love and melancholy. 
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BAUL: The ‘Baul’ means “divinely inspired insanity”, 
are a group of mystics’ minstrels (Muslim Sufis and 
Hindu Baishnos) from the Bengal region who sang 
primarily in the 17th and 18th centuries. Bauls trav-
elled and sang in search of the internal ideal, ‘Mon-
er Manush’ and described ‘superfluous’ differences 
between religions. This folk songs are highly spiri-
tual in nature and resembles Sufi music to a great 
extent. The songs of Baul are a deep expression of 
love for the almighty in the purest form and urge 
human beings to find God within themselves in-
stead of searching for him in temples, churches or 
mosques. As far as the musical instruments is con-
cerned, ‘Ektara’, a one string adorned instrument, is 
the prized possession of every Baul singer. Lalon 
Fakir, alternatively known as Lalon Shah, who lived 
in the 19th century, is considered to be the greatest 
of all Bauls. The simple yet deeply philosophical 
lyrics, tunes and natural rhythm of Bengali folk mu-
sic, like Baul songs, contain a strong emotive ex-
pression and eternal appeal of love, joy and sor-
rows. 

Tusu Gaan- Tusu is a Folk festival held on the last 
day of the Bengali month of Poush. It is a unifying 
form of local common faith and the joy of the har-
vest. Tusu is a cosmic goddess and conceived as a 
virgin girl who imagined as a young girl and is wor-
shipped by Tusu song improvised by women folk, 
based on popular beliefs as well as rituals associated 
with harvesting. At the end of the festivities, the 
immersion of the image of Tusu is done vividly and 
with Tusu songs which have a melancholic ring. 
Tusu puja is practised and Tusu songs are sung in 
the rural areas of Bankura, Purulia, Bardhaman and 
Hooghly district. 

Bhatiyali- Bhatiyali is a form of folk music in both 
West Bengal and Bangladesh. Bhatiali is a river song 
mostly sung by boatmen while going down streams 
of the river. The word bhatiyali comes from ‘bhata’ 
meaning downstream.
Patua Sangeet- Patua Sangeet or Poter Gan is a cul-
tural tradition of Bengal Patachitra in West Bengal. 
It is performed by the Patuas. It is famous in the 
southern and southern-western districts of West 
Bengal like Birbhum, Jhargram, Bardhaman, and 
Murshidabad as folk song. There are three types of 
Patua Sangeet according to the difference of pa-
tachitra and the Mythological stories associated 
with it. This lyrical drama written about the Krish-
no Leela, Gourango Leela, Ram Leela, Shib Parboti 
Leela etc. is called Leela Kahini. Gopalan or cattle 
farming story is another type of Patua Sangeet. 
Gombhira- In West Bengal, Gombhira performances 
are centred on the Malda District in Northern part 
of West Bengal. It is performed with a particularly 
distinctive rhythm and dance with two performers, 
always personifying a man and his maternal 

grandfather, discussing a topic to raise social aware-
ness. The Gombhira dance along with Gombhira 
song is performed all over the Malda district of 
North Bengal during the festival of Chaitra sank-
rantri. For this festival Gombhira masks are made 
out of Neem and Fig trees by the local Sutradhar 
community. Sometimes the masks are also made out 
of clay. Gombhira dance is performed along with 
Gombhira song wearing these masks. The songs of 
Gombhira originated among the Hindu community 
of Malda in West Bengal, completely in its theme 
formation.
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Bhadu Gaan- Bhadu is a social festival of South-West-
ern part of West Bengal. The festivals starts from the 
first day of Bhadro, the fifth month in Bengali Calendar 
and continues till the end of the month. Bhadu gaan, 
an inseparable part of Bhadu festival reflects the colours 
of rural society. It is popular in Purulia, Paschim Bard-
haman, Bankura, Paschim Midnapore and Birbhum 
districts of West Bengal. Bhadu songs are composed 
extemporaneously and sung on each night of the festi-
val, depicts the Goddesses as young girls. They describe 
Bhadu and tell in loving details how they will be enter-
tained. Since Bhadu is unmarried, her songs are sung 
mostly by the unmarried girls. Dancing and playing 
drums accompanies Bhadu.
Bhawaiya- Bhawaiya is a musical form or a popular folk 
music that originated in Northern Bengal, especially in 
Coochbehar district of west Bengal, Goalpara district 
of Assam, Rangpur division in Bangladesh. A “working 
class” music, with recurring figures of Mahouts (Ele-
phant trainers and catchers), Mahishals (Buffalo herd-
ers) and Gariyals (Cart drivers), the lyrics of these songs 
express pangs of separation and loneliness of their wom-
enfolk, with elongated tones accentuating pain, longing 
and deep emotion. Generally believe to have originated 
in the 16th century under the Koch king Vishwa Singha, 
it was evolved into stage performances since the 1950s 
and more widely since the 1990s. The lyrics of Bhawaiya 
songs are non-denominational. 
Alkap- It is a Bengali folk dance popular in the districts 
of Murshidabad, Malda and Birbhum in West Bengal 
and in Bangaldesh. It has also spread to the adjoining 
areas of Jharkhand and Bihar such as Dumka and Pur-
nia. It is an amalgamation of music, dance and theatri-
cal presentation. An alkap group of 10 to 12 performers 
is led by a Sarkar (Master)or Guru (Leader) and in-
cludes two or three young men called Chhokras, one or 
two gayens or singers, dohar, choristers and musicians. 
Alkap is presented in five parts: Asar, Vandana, Chhora, 
Kaap, Baithaki Gaan, khemta pala. 
The programme is reflection of rural society and puts 
the focus on the prevailing socio-economic condition 
of the rural masses. 
Rabindra Sangeet- The leading proponent of Bengali 
music is Rabindranath Tagore. His songs are known as 
Rabindra sangeet which emerges fluidly into his liter-
ature, most of which poems, or parts of novels, stories 
or plays alike—were lyricized. Influenced by the Thum-
ri style of Hindustani music, they ran the entire gamut 

of human emotion, ranging from his early dirge-like 
Brahmo devotional hymns to quasi-erotic composi-
tions. “Tagore was deeply moved by the lyrical beauty 
of Baul songs. The spiritual romanticism of Baul philos-
ophy influenced Tagore so deeply that he went as far as 
calling himself ‘Rabindra Baul.’ Later he even played the 
role of a blind Baul in his play ‘Phalguni”, said eminent 
Rabindra Sangeet singer Rezwana Chowdhury Bann-
ya. Tagore himself termed his Baul-influenced songs as 
‘Rabindra Baul-er Gaan’ and many of such songs like 
‘Tora je ja Bolis Bhai’, ‘Tumi Je Surer Agun’, Phagun Ha-
way haway’, ‘Ami taarei Khuje Berai’, ‘Gram Chhara Oi 
Ranga Matir Poth’, etc. Even the tune of the song ‘Amar 
sonar Bangla’, the national anthem of Bangladesh, is di-
rectly influenced by a Baul song titled ‘Ami Kothay Pabo 
Taare’. 
Relation To Raga Music:  It is often wrongly thought 
that folk songs have nothing to do with raga music and 
folk tunes therefore have no basis or principles. This 
wrong idea has arisen out of the total ignorance of the 
structure of folk tunes. A research found that most of 
the folk songs as well as Kirton tunes were in the scale 
or ‘Thut’ of that Raga. The ‘Thut’ is popularly known as 
‘khamaj’, the notes of which conforms to the notes of 
what is known in European music as a major scale with 
a flattened seventh. It may be interesting to note in this 
connection that there are two accepted kinds of Jhin-
jhit in the Eastern school of Hindustani music, the kind 
known as Jhinjhit pure and simple extends down to ‘PA’ 
or the fourth note from the key note downwards, while 
the other kind goes only to the third and is also known 
as ‘Kasuli Jhinjhit’. A number of Bengal folk tunes are 
based on the later. 
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বাউল
বাদল বাউল বাজায় রে একতাো ।
সাো রবলা ধরে ঝেঝে ধাো ।।
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Sinthia Mukherjee
Sem II, Journalism General

Maheshtala College
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DO YOU KNOW?  
                                                                                                                         
The Baul or Bauls (Bengali: িরাউল) are a group of mystic 
minstrels or bards of mixed elements of Sufism and Sa-
haja from Bengal region, comprising Bangladesh and the 
Indian states of West Bengal, Tripura and Barak Valley of 
Assam. Bauls constitute both a syncretic religious sect and 
a musical tradition. Bauls are a very heterogeneous group, 
with many sects, but their membership mainly consists of 
Vaishnava-Sahajiyas and Sufi Muslims. - Wiki

িয়স তখন দশ বি এগরাশ্ররা। ক্রাস বসশ্সে পবি। স্কু শ্লর 
গরশ্মর ছকুটিশ্ত বিিরাশ্ত বগশ্য়বছলরাম মরামরািরাবিশ্ত। আমরার 
মরামরািরাবি পূি্ব ির্বমরান বেলরার বছরাট্ট এিটি গ্রাশ্ম। গ্রামটি 
বছরাট হশ্লও খকুি সকুন্দর। চরারবদশ্ি সিকুশ্ের সমরাশ্ররাহ। 
গ্রাশ্মর সিকুে প্িৃবত, আঁিরািরাঁিরা বমশ্�রা পথ, ররানশ্ষেত 
খকুিই মশ্নরামকুগ্ধির। মরামরািরাবি বগশ্য়বছলরাম বিশ বিছকুবদন 
িরাটিশ্য় আসশ্িরা িশ্ল। বিরালিরাতরার বমশ্য় আবম। বনশ্ের 
িরাবি বথশ্ি মরামরািরাবির দরূত্ব অশ্নি। তরাই বিবশ 
মরামরািরাবি যরাওয়রা সম্ভি হয় নরা। বছরাটশ্িলরায় দকুিরার 
বগশ্য়বছলরাম। আিরার বসই গরশ্মর ছকুটিশ্ত। তরারপর বথশ্ি 
আর যরাওয়রা হশ্য় ওশ্�বন। যরাইশ্হরাি, এিবদন দকুপকুরশ্িলরা 
বখশ্য়-বদশ্য় উশ্� েরানলরার ররাশ্র িশ্স িশ্স প্িৃবতর 
আনন্দ বনবছি। আবম তখন বদরাতলরার ঘশ্র। বিশ বিছকু 
সময় বিশ্ট যরায়। আিরাশ্শ তখন বিশ্িশ্লর ছরায়রা রররা 
বদশ্য়শ্ছ। হ�রাত্ িরাশ্ন এল...
 
        িরাদল িরাউল িরােরায় বর এিতরাররা ।
         সরাররা বিলরা রশ্র ঝশ্ররাঝশ্ররা ররাররা।।

তখন নীশ্চর বদশ্ি তরাবিশ্য় বদবখ বগরুয়রা িসন, বিরামশ্র 
পরাগবি বিশঁ্র, হরাশ্ত এিতরাররা িরাবেশ্য় গরান গরাইশ্ত গরাইশ্ত 
বহঁশ্ট চশ্লশ্ছন আমরার দরাদকুর িয়বস এিেন বলরাি। িকুঝশ্ত 
িরাবি রইশ্লরা নরা বয উবন এিেন িরাউল। িইশ্ত 
অশ্নিিরার ছবি বদশ্খবছ, পশ্িওবছ। তরাছরািরা বছরাশ্টরা 
বিলরায় এই গরাশ্ন এি দকুিরার নরাচ ও িশ্রবছ ফরাংশশ্ন। 
বিন্তু বচরাশ্খর সরামশ্ন এই দশৃ্য িখশ্নরা বদখরার সকুশ্যরাগ 
হয়বন। বি বয মনটরা আনন্দ ভশ্র উ�শ্লরা িশ্ল বিরাঝরাশ্নরা 
যরাশ্ি নরা। বেরাশ্র ডরাি বদশ্য় উ�লরাম--------
িরাউল দরাদকু---------
িরাউল দরাদকু----------
দরািরাও------------।
মরানকুষটরা আমরার ডরাি শুশ্ন ওপশ্রর বদশ্ি তরািরাশ্লরা। বি 
অদ্কুত শরাবতি বস বচরাশ্খ। আবম তরািরাতরাবি িশ্র নীশ্চ 
বনশ্ম দরেরা খকুলশ্তই অিরাি হশ্য় বগলরাম। ওপর বথশ্ি 
অতটরা বিরাঝরাশ্নরা যরায়বন। সরামনরাসরামবন বদখলরাম তরার মকুখ 
ভবত্ব  সরাদরা দরাবি, বচরাশ্খর তলরায় িরাবল, মকুশ্খর বিবশরভরাগ 
চরামিরাই কঁচশ্ি বগশ্ছ। বচহরাররা বদখশ্লই বিরাঝরা যরায় 
িহুিরাল ভরাশ্লরা িশ্র খরাওয়রা দরাওয়রা হয়বন। তিকুও তরার 
মকুশ্খ বযন আনন্দর ছরাপ এিং ব�রাঁশ্টর বিরাশ্ণ তৃবতির 
হরাবস। িয়স আমরার দরাদকুর মশ্তরাই হশ্ি। আবম হরাঁ িশ্র 
তরার বদশ্ি বদখবছলরাম। হ�রাত্ বস িশ্ল উ�শ্লরা----বি 
মরা--, আমরাশ্ি ডরাি বদশ্ল বিন? আবম িললরাম--- 
বি সকুন্দর গরান গরাও তকু বম দরাদকু। মন ভশ্র ওশ্�। বস 
বহশ্স িলল--- ‘মরানকুষশ্ি গরান শুবনশ্য় আনন্দ বদওয়রাই 
বয আমরার রম্ব মরা’। বনশ্ের মত 

থরাবি আর গরান বগশ্য় বিিরাই। আবম িললরাম--- 
বতরামরার বিউ বনই দরাদকু? এিগরাল বহশ্স িলল--- আশ্ছ 
বতরা! ভগিরান আর এই এিতরাররা। এইভরাশ্ি অশ্নিষেণ 
িথরা িললরাম িরাউল দরাদকুর সশ্গে। বিশ বিছকু গরান ও 
শুবনশ্য় এই ফরাঁশ্ি। ঘশ্র ব�রািরাশ্নরার বেরা বছল নরা িরারণ 
দরাদকুর আশ্দশ, অশ্চনরা িরাউশ্ি িরাবিশ্ত �কু িশ্ত বদওয়রা 
চলশ্ি নরা। যবদও বসবদন িরাবিশ্ত বিউ বছল নরা। পরাশ্শর 
গ্রাশ্ম অন্নপ্রাশন িরাবি বগশ্য়বছল। িরাবিশ্ত শুরকু আবম আর 
বছরাশ্টরা মরাবম বছলরাম। বস বতরা নরাি বডশ্ি ঘকুশ্মরাশ্ছি। 
বিরাশ্নরা হুঁশ বনই। যরাইশ্হরাি, বসবদন অশ্নি গরান 
শুশ্নবছলরাম িরাউল দরাদকুর বথশ্ি। শুরকু বসবদন নয়, যতবদন 
মরামরািরাবিশ্ত বছলরাম িরাউল দরাদকুশ্ি বদখশ্ত বপশ্লই গরান 
শুনতরাম।  যবদও বিউ বিরাশ্নরাবদন বটর পরায়বন।

প্রায় আট িছর বিশ্ট বগশ্ছ। আবম এখন িশ্লশ্ে পবি। 
ওটরাই বছল বশষ মরামরািরাবি যরাওয়রা। অশ্নিবিছকু ভকু শ্লও 
বগবছ। 
বিন্তু ভকু লশ্ত পরাবরবন বসই মরানকুষটরাশ্ি। যরাশ্ি আবম িরাউল 
দরাদকু িশ্ল ডরািতরাম। েরাবননরা মরানকুষটরা আে বিশঁ্চ আশ্ছ 
বিনরা। যবদ বিশঁ্চ থরাশ্ি, তরাহশ্ল হয়শ্তরা আিরার বিরাশ্নরাবদন 
তরার গরান শুনশ্ত পরাশ্িরা। বসই এিতরাররা িরাবেশ্য় বস বহঁশ্ট 
যরাশ্ি আর গরান িরশ্ি---------

          িরাদল িরাউল িরােরায় বর এিতরাররা    
     সরাররা বিলরা রশ্র ঝশ্ররাঝশ্ররা ঝশ্ররা ররাররা ।।
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লালন 
জীবন কাহিনী

লালন রলরেন— 
“সব রলারক কয় লালন কী জাত সংসারে 
লালন বরল জারতে হক রূপ রদেলাম না এই নজরে ।

ঊবনশ শতশ্ি িরাংলরায় সি্বরম্বসমন্বশ্য়র বষেশ্রে 
যরাঁররা গুরুত্বপূন্ব অিদরান বরশ্খবছশ্লন লরালন 
ফবির িরা লরালন সরাঁই হশ্লন তরাঁশ্দর মশ্র্য 
অন্যতম আর্যরাবমিি িরাউলসরারি । বতবন 
িহুমকুখী প্বতভরার অবরিরারী ও িরাংলরাশ্দশ্শর 
িরাউলগরাশ্নর বরেষ্ঠতম রচবয়তরা বছশ্লন । বতবন 
সরাররারণ মরানকুশ্ষর িরাশ্ছ লরালন ফবির, লরালন 
সরাঁই, লরালন শরাহ ইত্যরাবদ নরাশ্ম পবরবচত 
বছশ্লন। লরালন ফবিশ্রর প্থম েীিশ্নর বিশ 
বিছকু বিষশ্য়র সঠিি তথ্য েরানরা যরায় নরা। 
সম্ভিত বতবন ১৭৭৪ বরিস্রাশ্দে যশ্শরাহর বেলরার 
বঝনরাইদহ মহকমরার হবরশপকুর গ্রাশ্ম িরা কবষ্ঠয়রা 
বেলরার কমরারখরাবল থরানরার ভরািরাররা গ্রাশ্ম 
েন্মগ্হণ িশ্রন । এিটি মতরানকুসরাশ্র লরালন 
ফবির সম্ভরাতি বহন্দকু িরায়স্থ পবরিরাশ্রর সতিরান“
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Jasmin Parveen
Sem II, Journalism General
Maheshtala College বছশ্লন । অন্য মতরানকুসরাশ্র লরালন ফবির 

বছশ্লন মকুসলমরান তন্তুিরায় পবরিরাশ্রর সতিরান । 
সমরাে ও সংসরার সম্পশ্ি্ব  িীতরেদ্ধ হশ্য় লরালন 
বিররাগ্য গ্হণ িশ্র বসররাে সরাঁই নরাশ্ম িরাউল 
গুরুর িরাশ্ছ দীষেরা বনন ও িরাউল সরারনরায় 
মশ্নরাবনশ্িশ িশ্রন । অসরামরান্য প্বতভরার গুশ্ণ 
বতবন অল্পবদশ্নই িরাউল গীবতশ্ি অত্যতি েনবপ্য় 
িশ্র বতরাশ্লন । লরালন ফবির বছশ্লন এিেন 
মরানিতরািরাদী সরারি, বযবন রম্ব, িণ্ব, বগরারেসহ 
সিল প্িরার েরাবতগত বিশ্ভদ বথশ্ি সশ্র এশ্স 
মরানিতরাশ্ি সশ্ি্বরাচ্চ স্থরান বদশ্য়বছশ্লন । বতবন 
বনররািরার পরশ্মবেশ্র বিবেরাস িরশ্তন । বতবন 
তরাঁর িরাউল গরাশ্নর মশ্র্য বদশ্য় েরাবতশ্ভশ্দর 
উশ্ধ্্ব উশ্� মরানিরশ্ম্বর েয়গরান বগশ্য়শ্ছন । 
তরাঁর িরাউল গরাশ্নর মশ্র্য বযমন ইসলরাবম 
বচতিরার প্ভরাি আশ্ছ বতমন বিষ্ণি ভরািনরাও 
আশ্ছ ।
আল্রা-মহম্মদ-িৃষ্ণ-বগৌর সিরাইশ্ি বনশ্য় বতবন 
উদরারভরাশ্ি গরাশ্ন বিশঁ্রশ্ছন । লরালন বলশ্খন— 
“সি বলরাশ্ি িয় লরালন িী েরাত সংসরাশ্র / 
লরালন িশ্ল
েরাশ্তর বি রূপ বদখলরাম নরা এই নেশ্র ।” 
১৮৯০ সরাশ্লর ১৭ই অশ্্রাির লরালন ফবির 
১১৬ িছর িয়শ্স কবটিয়রার কমরারখরাবলর 
বছউবিয়রাশ্ত বনে আখিরায় মতৃকু ্যিরণ িশ্রন 
।

“লালন ফহকে হিরলন একজন মানবতাবাদী 
সাধক, হিহন ধম্ম, বর্ম, র�াত্রসি সকল প্রকাে 
জাহত�ত হবরেদ রেরক সরে এরস মানবতারক 
সরব্মাচ্চ স্ান হদরয়হিরলন ।

Regarded as an icon of Bengali culture, he inspired and 
influenced many poets, social and religious thinkers in-
cluding Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam and Allen 
Ginsberg. - Wiki
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Kirtan 
A Way to Calm your 
Body and 
Soul
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Folk has come to occupy the lives of Bangladeshis 
almost more than any other genre of Bengali mu-
sic. Among the luminaries of the different folk tra-
ditions are Lalon Fokir, Shah Abdul Karim, Rad-
haraman Dutta, Hason Raja, Khursheed Nurali 
(Sheerazi), Ramesh Shil, Kari Amir Uddin Ahmed 
and Abbas Uddin. Folk songs are characterised by 
simple musical structure and words. Before the 
advent of radio, entertainment in the rural areas 
relied on a large extent on stage performances by 
folk singers. With the arrival of new communi-
cation technologies and digital media, many folk 
songs were modernised and incorporated into 
modern songs (Adhunik songeet).And one of the 
most famous music is ‘kirtan’.

Kirtan is a Sanskrit word 
that means “narrating, re-
citing, telling, describing” 
of an idea or story, specifi-
cally in Indian religions. 

“

Sreosi Saha
Dept. of Mass Communication
Salesian College
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Kirtan is a Sanskrit word that means “narrating, recit-
ing, telling, describing” of an idea or story, specifically 
in Indian religions. Kirtan is sometimes accompanied by 
story-telling and acting.With roots in the Vedic anukir-
tana tradition, a kirtan is a call-and-response style song 
or chant, set to music, wherein multiple singers recite or 
describe a legend, or express loving devotion to a deity, 
or discuss spiritual ideas. It may include dancing or di-
rect expression of bhavas (emotive states) by the singer. 
Many kirtan performances are structured to engage the 
audience where they either repeat the chant, or reply to 
the call of the singer. 
A person performing kirtan is known as a kirtankara or 
kirtankar.A Kirtan performance includes an accompani-
ment of regionally popular musical instruments, such as 
the harmonium, the veena or ektara (forms of string in-
struments), the tabla (one-sided drums), the mrdanga or 
pakhawaj (two-sided drum), flute (forms of woodwind 
instruments), and karatalas or talas (cymbals).It is a ma-
jor practice in Hinduism, Vaisnava devotionalism, Sikh-
ism, the Sant traditions and some forms of Buddhism, 
as well as other religious groups. Kirtan is sometimes 
accompanied by story-telling and acting. Texts typically 
cover religious, mythological or social subjects.

Kirtan is the Sanskrit term for chanting, one of the tra-
ditional Indian yoga practices. In Kirtan Yoga, chant-
ing is accompanied by classical Indian instruments 
such as the harmonium, while Sanskrit mantras are 
repeated using call and response, stilling the mind and 
opening the heart.

Kirtan is often practiced as a kind of theatrical folk 
song with call-and-response chanting or antiphon. 
The ancient sage Narada revered as a musical genius, 
is called a kirtankar in the Padma Purana.The famous 
story of Prahlada in the Avatara Katha mentions kir-
tan as one of nine forms of worship, called the nava 
vidha bhakti along with shravanam (listening), sma-
ranam (remembrance), pada sevanam (service), arch-
anam (offering), vandanam (obeisance), dasyam (ser-
vitude), sakhyam (friendship) and atmanivedanam 
(surrender). The so-called Naradiya Kirtan divides 
kirtan into five parts:
naman (prayers), purvaranga (spiritual lesson based 
on old epics), chanting, katha or akhyan (exegesis), 
and a final prayer for universal welfare.
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By Subhajit Parbat

ARTICLE

আমরাশ্দর িরাবির সিশ্ল িররািরই সগেীত মনষ্ক। আমরার 
�রাকরদরা, �রাকমরা বথশ্ি শুরু িশ্র আমরার িরািরা-মরা, সিরারই 
সগেীশ্তর প্বত এি বনবিি টরান...বদশ্খবছ বছরাটশ্িলরা বথশ্িই। 
িরাবিশ্ত সিরাই সগেীত মনষ্ক হওয়রায় স্বভরািত সগেীশ্তর প্বত 
সহেরাত আিষ্বণ আমরারও রশ্য়শ্ছ। তরাই যখনই নতকু ন 
বিরাশ্নরা বলরািসগেীত িরা পকুরশ্নরা বিরাশ্নরা গরান শুনশ্ত পরাই, 
বিছকুটরা বথশ্ম গরানটরা শুশ্ন তশ্ি আিরার এবগশ্য় যরাই। 
িরাবিশ্ত সিরাই সগেীত মনষ্ক হশ্লও আমরার ঠিি বতমন ভরাশ্ি 
গরান বশখরা হশ্য় ওশ্�বন। বসই বছরাট বিলরায় িরািরার িদবল 
হশ্য় যরায় িলিরাতরায়, মরাও এখনিরার এি সরিরাবর স্কু শ্লর 
বশবষেিরা, তরাই িরাশ্ের চরাশ্প গরাশ্নর প্বত সময় এখন আর 
বিউই বদশ্য় উ�শ্ত পরাশ্রননরা। বিন্তু প্থশ্মই িললরাম সগেীত 
বপ্মী হওয়রার িরারশ্ণ গরাশ্নর উপর আমরার িররািরই আিষ্বণ, 
তরাই যখনই সময় পরাই িরাবিশ্ত পশ্র থরািরা ওই হরারশ্মরাবনয়রামটরা 
বনশ্য় িশ্স যরাই গরাশ্নর অভ্যরাস িরশ্ত।    
এমনভরাশ্িই বিশ বদন বিশ্ট যরাবছিল। হ�রাৎ এিবদন গ্রাশ্মর 
িরাবি বথশ্ি বচঠি আশ্স। বচঠি পশ্ি িরািরা িশ্লন সরামশ্নর 
দকু-তরাবরখ গ্রাশ্মর িরালী পূশ্েরাশ্ত আমরাশ্দর সিরার বনমন্ত্রণ। 
গ্রাশ্ম যরাওয়রার িথরা শুশ্ন বিশ আনবন্দত হশ্য়বছলরাম আবম, 
প্রায় িছর বতশ্নি পর আিরার বফরি গ্রাশ্ম। যরাই বহরাি, 
পকুশ্েরার বতনবদন আশ্গ আমররা সিরাই রওনরা বদলরাম গ্রাশ্মর 
উশ্দেশ্শ্য। এশ্স বদবখ এখরাশ্ন সিরাই প্রায় পকুশ্েরার িরাশ্ে ি্যস্ত 
তরাই সময় নটি নরা িশ্র িরািরা-মরা দকুেশ্নই হরাত লরাগরাশ্লন 
পকুশ্েরার িরাশ্ে। অিশ্য আমরার বতমন বিরাশ্নরা
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প্্তমের রূপান্তর-
সঙ্গীতের উৎযাপন
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মরানকুশ্ষর েীিন যরাপন সম্পশ্ি্ব  গরান এিং বদিীর বিবভন্ন 
মনহষ্বি গরান বিশ্ি বনবছিল দশ্বশ্ির হৃদয়। 
িরাউল গরাশ্নর সরাশ্থ মরা িরালী আররারনরা সম্পন্ন হয়। 
আমররাও বফশ্র আবস আমরাশ্দর শহশ্র িরাবিশ্ত। তশ্ি 
গ্রাশ্মর িরাবিশ্ত পকুশ্েরার ওই অনকুষ্ঠরান আমরার মশ্ন এি 
সকুদীঘ্ব বরখরা বতবর িশ্র বদয়। িরাংলরার বলরাি সগেীশ্তর 
প্বত আমরার রেদ্ধরা আরও িরািশ্ত থরাশ্ি। িত্ব মরান সমশ্য় 
বিশ্দবশ সংস্পশ্শ্ব এশ্স আমররা অশ্নশ্িই আমরাশ্দর সভ্যতরা, 
ঐবতহ্য, সংসৃ্বত  ভকু শ্লবছ। ভকু শ্লবছ আমরাশ্দর িলরা চচ্ব রাও, 
তশ্ি আমরার অবভজ্ঞতরার উপর বভবতে িশ্র আমরার এই 
িথরাটরা িলশ্ত এিটকু  ববিররা বনই বয িরাংলরা বলরািসংগীত 
বিশ্দবশ সংগীশ্তর সরাশ্থ পরাল্রা বদশ্ত সষেম।

িরাে বছল নরা তরাই সরাররাবদন গ্রাশ্ম ঘকুশ্র আর �রাকরদরার 
িরাশ্ছ গল্প শুশ্ন বিশ ভরালই িরাটবছল সময়।  �রাকরদরার 
ঘশ্র বিবভন্ন প্িরাশ্রর িরাদ্যযশ্ন্ত্র ভবত্ব । তিলরা, তরানপকুররা, 
হরারশ্মরাবনয়রাম, ব�রাল, এিতরাররা আশ্ররা িত বি। �রাকরদরার 
সরাশ্থ গল্প িরশ্ত িরশ্ত আরও এিটরা বিশ মেরার িথরা 
েরানশ্ত পরারলরাম; প্বতিরারই নরাবি আমরাশ্দর িরাবির 
িরালীপকুশ্েরাশ্ত “িরাউল গরান” হয়, আর এিছর ও 
প্বতিরাশ্রর মশ্তরাই িরাউশ্লর আসর িসশ্ি। বমরািরাইশ্ল 
ইউটিউশ্ির বদৌলশ্ত বিশবিছকু িরাউল গরাশ্নর বভবডও 
আমরার বদখরা বছল তশ্ি সরামনরাসরামবন িরাউশ্লর বপরাশরািররারী 
বিরান ি্যবতিশ্ি বদখরা িরা িরাউল গরান বশরানরা বিরানটরাই হশ্য় 
ওশ্�বন, তরাই এখন সরামশ্ন বথশ্ি শুনশ্ত পরাশ্িরা বভশ্ি 
বিশ মেরাই হবছিল আমরার।   
পকুশ্েরার বদন সরাররা িরাবি বসশ্ে উশ্�শ্ছ আশ্লরাশ্ত। চরাবরবদি 
বথশ্ি গ্রাশ্মর বলরাি এশ্সশ্ছন বভরাগ বখশ্ত আর িরাউল 
গরান শুনশ্ত। পরাশ্শর মরাশ্� চলশ্ছ বভরাশ্গর পি্ব আর 
দরালরাশ্ন িশ্সশ্ছ িরাউল গরাশ্নর আসর। তশ্ি বভরাশ্গর 
বথশ্ি বিবশ িরাউল গরান আমরার িরাশ্ছ আিষ্বণীয় বছল।  
বগরুয়রা িসনররারী িয়স্ িরাউল এিং তরার বিছকু সরাশ্গেরাপরাগে 
িরাবিশ্য় তকু শ্লবছল পকুশ্েরার েরাঁিেমি। এিতরাররার সকুশ্র 
বিরামর দকুবলশ্য় িরাউশ্লর

“গ্রাশ্ম যরাওয়রার িথরা শুশ্ন 
বিশ আনবন্দত হশ্য়বছলরাম 
আবম , প্রায় িছর বতশ্নি 
পর আিরার বফরি গ্রাশ্ম।
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POETIC MINDS

  

গিন আধার লছত়েতছ ্লদ 
তিিতরে িিগী আতছ লুকাত়ে,
আতম লিত়ে রই সাগর বতক্ষ 
যতদ লদখা পাই লোমটা সরাত়ে
িমতকে তবদূযৎ সু্তলতঙ্!!!

 দূর পািাতডর অস্াে িূডা 
 মাতেতছ নৃতেয রতঙন ভূষন, 
 পাট ভাঙ্া িাতড,আনে আ়েনা
 দুতলতছ ধরণগী লযন হৃদ-কম্ন
 লভতস লভতস িতল েরতঙ্।।

েন বরষা়ে রুরে বাোস
নবগীন মুকুল লিলা়ে ছডাতনা,
তসক্ত বসনা বনানগী ত্াতস 
তকতিারগীর কাঁতখ সবু্ ভরাতনা
িাল মঞ্তর সা্াতনা ষডতঙ্!!

 পানতস-রা ধা়ে তপপগীতলকা সম 
 মুতক্তা ছডা়ে তক্ষপ্ লিরগী 
 মাে দতর়োর ভাও়োই়ো েগীতর 
 করুন সুতরর তব্ন প্িরগী, 
 সিস্র নগীিাতরকা সাক্ষগী অনতঙ্!!

লমে যমুনার কূ্ন লভাতর,
ছতডত়ে ভূধতর আতলার ছটা
নতম়ো েপন ঊধ্ গগতন
তনম্ন পািাতড নতমনু ্টা, 
ডানা লমতল লদ়ে অ্স্র তবিতঙ্!!

লমতের ওপাতর
ঋতদ্ধ িক্রবতে্গী
লসম II, ্ান্াতল্ম
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দূতররই বটগাতছর েলা়ে , 
পুঁতথর কতটিখাতন গলা়ে। 
বাউল দাঁতডত়ে আতছ, 
ঐ সামতনর আতঙনাতে।
 
  োর একোরাতট িাতে তনত়ে, 
  পতথ করতছ লখলা - 
 কখন িল লবলা। 
  তকন্তু েতর বধ্ িাতব, 
  আমার লবতরাতে পথ নাই। 
 
োই লো লোমার গাতন;  
আমার প্াণ লয বাঁতি, 
তক তমতটি োঁর সুর, 
কেই না মধুর।
 
 একোরা মাতনই বাঙাতল একোরা মাতন প্াতণর  
 অতস্ততত্বর গানগুতল। 
 একোরা মাতন সংসৃ্তে, 
  পূতণ্মাতে পূণ্িিগী। 
 লোমার একোরা পাঠিালা়ে মনতভালাতনা গান লিানা়ে।।

বাউতলর িাতে একোরা
লবতব দাস

লসম II, ্ান্াতল্ম 
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Chidananda Mallick
Dept. of English
Maheshtala College
Medium - Pen on Paper

Creative 
Hands

About
Bengali Folk Music comprises a long tradition of religious and secular song-writing. Composed with lyrics 
in the Bengali language, Bengali Folk Music spans a wide variety of styles. Like - Baul, Ramprasadi, Lalon 
Geeti etc. The Baulals are a group of mystic minstrels from the Bengal region, who sang primarily in the 
17th and 18th centuries. They are thought to have been influenced greatly by the Hindu tantric sect of the 
Kartabhajas as well as by Muslim Sufi philosophers. The Bauls give us the real happiness through their songs. 
These kind of songs portray the love, the emotions of human being and the beautiful relation between human 
and God. I have portrayed those Bauls through my sketch and I have tried to celebrate Bengali Folk Music.  
Titles42



Other Works by hidanandaC
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Sayani Sarkar
Dept. of English
Vidyasagar College for Womens
Medium - Mix Media

CREATIVE HANDS
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About

Other Works by
ayaniS

Art is a voice of the inner soul. Art is unques-
tionably one of the purest and highest ele-
ments in human happiness. There are various 
mediums of Paintings; each style with its spe-
ciality. 
My name is Sayani Sarkar and I am a student 
of Vidyasagar College for women from the 
Department of English. Painting was always 
something that kept me alive and helped me 
to get over stress, as painting or art particu-
larly was something that was in my blood. My 
great grandfather was an artist and then  gen-
erations after him continued the legacy and 
I am proud to carry on this legacy.  My love 
for painting helped me to complete my Senior 
Diploma in Painting from Kolikata Sangeet 
Bidya Bihar. My parents supported me in ev-
ery steps and my uncle was always behind me 
encouraging and teaching me drawings, as he 
is also a very good artist.
Through this painting, I urge to remind the 
admirers of the musical and artistic culture 
and traditions, that these should not be for-
gotten with the elapses of time.
I have used several hues of colours for the 
background to highlight the prominent figure 
of the ‘sevadasi’ who soulfully plays her mu-
sic. I have further used brighter tones for her 
figure in order to bring out her predominent 
figure and project her tranquil state of mind 
while playing the instruments. 
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Smriti Baruri
Dept. of English

Vidyasagar College for Womens
Medium - Oil on Canvas
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Other Works by

About

mritiS

Drawing is one of the oldest forms of human expression within the visual arts”
Drawing is a medium to express out our emotions and imagination. There are various techniques of painting like Pastel, oil, 
watercolour etc. My name is Smriti Baruri, a student of BA Honours English. Painting is my hobby since my childhood. I’m 
very passionate about drawing and want to study more about Fine Arts. I have also completed my masters in Drawing. While 
making this painting I faced few problems like the Canvas board was unable to hold the colour and the oil paint were Drying 
out quickly due to which a lot of colours got wasted. But at last, I completed this painting which is oil on canvas
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LENS CONNECT
Sayantan Mondal
Sem IV, Journalism

লসৌতখন পা ধুত়ে লেউ উতঠ যাও, লক লযন োঁপ তদল ্তল 
অধ্কাতর খতস পতড ভূতম 
লনৌকার গলুই এ বসা তকতিার ি়েতো আমার ই  বুতকর প্তেদ্ধনগী..

সমুতরের ডাক ওরা শুনতে পা়ে,্াতন ওরা লনানা ্তলর স্াদ,অভাব 
গুতলা ্তলর সাতথ ভাতস,সম়ে গুতলার ভাতঙ্ লকবল বাঁধ48



Seeking liberation, I go for refuge unto that effulgent one, whose 
light turns the understanding towards the Atman.

অেগীতের মুখপাত্ সব ল্তনও িুপ কতর র়ে
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