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মু িশদাবাদ জলা: অর বােদ

চিলত লাকজ কমস ীত

A Critical Survey of Work Songs in the Aurangabad Locality of Murshidabad District
Sahabuddin Ansari
Dept. of Bengali, Aliah University, Kolkata

Abstract

Since time immemorial, folklore has been prevalent and popular throughout the whole world. For many
decades, folklore has been discussed and anatomized from different perspectives in the area of literary as
well as non-literary criticism. Through folklores, we become aware about societies, religions and cultures
of different corners of the world. Folklore has become a collective name that has been used to identify
different sayings, verbal compositions, social rituals; and one of the most prevailing forms of folklore is
folk songs. Folksongs include work songs, marriage songs, Christmas songs, love songs etc. Aurangabad
of Murshidabad District in West Bengal is predominantly Beedi-centred locality in which ninety-five
percent of people depend on the Beedi profession for their livelihood. In order to soothe their minds and
to refresh their body, they used to be engaged in singing songs on their own. The present paper aims to
explore work songs of people of this locality with the help of some popular work songs of this area.

Article
আমরা জািন, াচীনকাল থেক মানু ষ িচরকাল আন ানু ভূিতর িপয়ািস। আমােদর দশ ভারতবষ আিদকাল থেক িবিভ
পকথা,উপকথা, লাককথা, লাকস ীত ইত ািদর ব ল

প দখা যায় । আিদম সমাজ ব ব া থেক মানু ষ িবিভ

চিলত

গান - বাজনা,রাজা-রাজড়ার কািহনী,িবিভ উপকথা , ধাঁধা, ছাট ছাট
আেগর সমাজ -ব ব ায় িবিভ যা া,নাটক,রামায়ণ,মহাভারত কথা
লাকসং ৃ িত

বাদ

ভৃ িতর মাধ েম িবেনাদন কের থােক। তাইেতা

ভৃ িত পাঠ করা হেতা, িবে র িবিভ

াে ,িবিভ

দেশ

িতিনয়ত ব চিচত িবষয় হেয় উেঠেছ। আমােদর দশ ভারতবষও লাকসং ৃ িত চচার আেলাচনার বিহভূ ত

নয়। লাকসং ৃ িত চচার িবিভ শাখার মেধ অন তম একিট হেলা লাক স ীত।এখােন মূ লত মু িশদাবাদ জলার অ গত
অর বাদ এলাকার লাকজ স দােয়র মানু েষর কমস ীত তু েল ধরার চ া কেরিছ। অর বাদ এলাকার সাধারণ জনসমাজ
িবিভ ধরেনর কম স
তােল স ীতচচা

াদন করার সমেয় িভ িভ স ীত আওড়ােত থােক । এর ফেল

েমর অেনকটাই লাঘব ঘটায় এবং মেন আন

িবেনাদেনর স ার কের ।

মু িশদাবাদ জলার অর বাদ অবি ত ভাগীরথী নদীর তীের।ধু িলয়ান থেক নদী দু 'ভােগ িবভ
ধারণ কের বাংলােদেশ

িমক স দােয়র কেমর তােল

েবশ কেরেছ । আর অন শাখািট ভাগীরথী নােম অর বাদ,জি পু র

হেয় একিট প া নদী নাম
ভৃ িত ান িদেয়

বািহত হেয়
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চেলেছ। সু তরাং বাঝা যাে

অর াবাদ একিট আ জািতক সীমানার পাে

অর বােদর িনমিততা,কািশমনগর এবং ধু িলয়ান

ভৃ িত

অবি ত যা বাংলােদেশর সে জিড়ত। তাছাড়া

ােন িবিভ জিমদােরর

াসােদর অি

এখনও িবদ মান। পূ েব

অর বাদ বাজাের ভাগীরথী নদীর তীের একিট ানাগার এর িচ ,
"ঔর েজেবর ারা িনিমত একিট িবশাল
ফুট । িতিন এই

ানাগাের

ানাগার িছল।যার গভীরতা িছল

ায় ৪০

ান করেত এেসিছেলন, আর সই থেক তার নাম

অনু যায়ী অর বাদ নামকরণিট করা হয় ।"১
আিদম সমােজর

িণিবভ

সং ৃ িতর

েপর মেধ একিট অন তম হেলা লাকসং ৃ িত। লাকসং ৃ িত শ িটর ইংেরিজ

পিরভাষা Folk Culture তথা Folklore । উইিলয়াম Jhon Thomas ১৮৪৬ ি
কেরন। 'Folk' অেথ ' লাক' আর 'Lore'মােন 'পর রা গত
মু েখ মু েখ অিজত

ান। টলর

থম থেকই সম

াে

থম 'Folklore'শ িট ব বহার

ানেক' বাঝায়।অথাৎ ফাকেলার হেলা লাক সাধারেণর

রকম ঐিতহ গত িশ ােক লাকসং ৃ িত িহেসেব গণ কেরেছন ।

লাকসং ৃ িত িব ানীগণ লাকনৃ ত , লাক - যু ি , লাকিশ , লাকযান, লাককথা ইত ািদ সম
কেরেছন । এ

ফাকেলার এর অ ভু

সে ,

"পা াত ভাবধারায়
িদেয় জামািন ি ম

িকছু েক লাকসং ৃ িত বা

াত হেয় সমােজর সামি ক সাং ৃ িতক অিভব ি

ক

াতৃ য় ইতািলর িনেকেনা টমাস রা ভারেতর রবী নাথ ঠাকুর

মু খ ব ি বগ লাকসং ৃ িতর সম

রকম উপাদান সং হ ও আেলাচনায় মেত

ওেঠন ।"২
াচীনকাল থেক উ র আধু িনক কােল এখনও িবিভ সমােজ মানু েষর আনে র উপকরন
,পু রাণ কািহনী

ভৃ িত দৃ া

মানু েষর লাক সমােজ

ল

করা যায়। এই সম

েপ স ীত,ধাঁধা, বাদ, লাককথা

িবষয় িল শহেরর অনিতদূ ের অবি ত িবিভ

ােম-গে

সাধারন

চিলত বেল আমরা এেক লাকসং ৃ িত নােম িচি ত কের থািক। অথাৎ লাকসং ৃ িতেক এক কথায়

বলা যেত পাের, সাধারণ মানু ষ িক খায়,িক পের, িক বাজনা -বাজায়,িক ধরেনর পাশাক পিরধান কের ইত ািদ িবষয়।
লাকসং ৃ িত িবষয়িটেক

করেত ড. মানস মজু মদােরর ম ব

রণ করা যেত পাের । িতিন িলখেছন,

" লাকসং ৃ িত হল তাই যােত সমােজর সভ তা জিনত উৎকেষর
লাকসমােজর জীবনচচা উ ত

পিট কাশ পায়।"৩

িতফলন ঘেট
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স ীত মূ লত কেমর সে ওতে াতভােব জিড়ত। কৃিষর কােজ যমন কৃষক, তমিন গাহ
েমর লাঘব ঘটায় এবং আন

দান কের। এ

কােজর
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ে নারীরা গান কের

সে ,

"স ীত কেমর সহচর । কৃিষকেম যমন কৃষক, কান কান গৃ হকেমর সময় নারীও
গান গািহয়া তাহার

ম লাঘব কিরয়া থােক। ইংেরিজেত এই

িণর লাকস ীত

Work Song নােম পিরিচত - বাংলায় তাহা কমস ীত বিলয়া অনু বাদ করা যাইেত
পাের।"৪
কমস ীত সু র ও

েরর

কৃিত অনু সাের চািলত হয়।কমস ীেতর মাধ েম

িমকরা গান গাওয়ার সময়
িবভ

েমর সু পিরকি ত এবং সু িবন া
িতফিলত হয় । কােজর

নাচ এবং গােন

কমস ীত ।"

স ািরত হেয় জে
অর বাদ এলাকার িবিভ

আনু ষি ক অ
ত

স ালনমূ লক কমসং ৃ িত

েয়াগ থেক কেমর মধ ি ত তাল

৫

ােম-গে , মােঠ-ঘােট,রা া-ঘােট

ভৃ িত িবিভ

জায়গায় সাধারণ

িণর মানু ষরা পু ল পাঁতা

কের কল পাঁতা,গাছ কাটা,লাকিড় ফাঁড়া,জাফির তির করা,ধান ভাঙা, িবিড় বাঁধা ইত ািদ কম স

থােক । আর এই সম

কম স

িবদু ৎ পিরেষবা

দখােনা হেলা -

দােনর জন পু ল পাঁতা হেয় থােক।

িমক

িণর মানু ষরা তােদর কেমর সময় শরীর এবং

মেনর শি েক জাগরেণর জন সমেবত ভােব গান গেয় থােক। কেয়কিট দৃ া
১। "যার গােয় শি
িক শি

াদন কের

াদেনর সময় মু েখ িবড় িবড় কের িনেজর তােল অেনক ধরেনর গান আওড়ােত থােকন।

িনেচ বশ কেয়কিট কম এবং গােনর িকছু দৃ া
ােম-গে

িমকরা পির েমর সময় গান গাওয়ার সে সে অ স ালনও

সে ,
"মানিবক

থেক

অেনকটা লাঘব হয়।

তগিত,মধ ম গিত ও ধীরগিত - িতনিটেতই গান কের থােক। আর কমস ীতেক িতন ভােগ

করা যেত পাের- একক, ত ও সমেবত। আবার

কের থােক।এ

িমেকর পির েমর ক

থােক

না দই

স তার বউেয়র মু ত খােব
হাইেসা ।"৬

২। "এ সা া কাম
এ ভােলা কাম
এই জিড়েয় ধের

-
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এই শ

কের

এ তু েল ধের
হাইেসা ।"৭

এই এলাকার মানু েষর আর একিট জীিবকা িনবােহর প া হল গাছ কাটা ।গাছ কাটার সময়
থােকন। দৃ া

িমকরা িবিভ গান গাইেত

প১। "রা া িদেয় বউ পালােলা
জাের জিড়েয় ধেরা
হাইেসা
রা া িদেয় বৗিদ পালােলা
জাের চেপ ধেরা
হাইেসা।"৮
২। "এ শ

কের ধেরা

দিড়েক টেন ধেরা
এই দিড় ক চেপ ধেরা
হাইেসা
এ টানের টান
দিড় ক জার িদেয় টান
হাইেসা।"৯
মু িশদাবােদর অর বাদ এলাকার সাধারণ মানু েষর সবেচেয় বড় এবং
এখানকার ৯৯ শতাংশ মানু ষই িবিড় বঁে ধ িদন যাপন কের ।সাধারণ

ধান জীিবকা অজেনর প া হল িবিড় িশ
িমকরা

িতিনয়ত িবিড় বাঁেধ আর

।

িতিনয়ত িদন

অিতবািহত কের থােক। অেনক পিরবার আেছ যারা িদেন দু ' বলা দু 'মু েঠা খেত পােব না িবিড় না বাঁধেল। অেনক পিরবার
রেয়েছ যারা িবিড় বঁে ধ তােদর ছেল- মেয়েক িশ ার আেলায় আেলািকত কের তু লেছ । িবিড় বাঁধা পিরবার থেক উেঠ
আসা অেনক ছেলেমেয়ই বতমােন িবিভ
দৃ া

চাকির করেছ, অেনেক িপ.এইচ.িড -এর মত উ ে ণীর িড ী করেছ এরকম

অেনক আেছ ।

সংসােরর অভাব-অনটেনর কারেণ িপতা- মাতা ছাট ছাট িশ েদর িবিড় বাঁধার কেম িনযু
িশ েদর শরীের চরম

িতর আনয়ন কের । িশ

থেক বয়

বি

পয

করেত বাধ হন। যার ফেল

সকেলই এই কেমর সে

যু । এই সম

দনি ন জীবেনর িমকরা কেমর সে সে মেনর আনে র জন , অবসােদর জন গান গেয় থােক । যমন " মৗমািছ কের কেনা ন ন
কউ জােন না
মৗমািছ কের কেনা ন ন
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কউ জানেত আেসনা
মৗমািছ কের কেনা ন ন

কউ জানেত কােছ আেস না ।"

১০

মু িশদাবােদর মূ লত অর বাদ,ধু িলয়ান ,জি পু র ভৃ িত এলাকার মানু েষর

ধান এবং জীিবকা িনবােহর একমা

িবিড় িশ । তাছাড়া,মাঠ থেক ধান কেট ঘের তালার পের ধান ভাঙার সময়ও স ীেতর ল

অবল ন হল

করা যায়। যমন -

"হািম আটা কুটেত জািন িক সই নাের িক
হািম ধান কুটেত জািন িক সই নাের িক

ধান কুেটাের ধান কুেটাের ধান কুেটাের ।"

১১

সু তরাং বলা যায় সংগীত িচরকালই মানু েষর মেধ আনে র আ াদন স ার কেরেছ,করেছ আর ভিবষ ৎ জীবেন তা স ািরত
করেত থাকেব। স ীত আমােদর

িতিনয়ত জীবেনর সে

ওতে াতভােব জিড়ত যা কমস ীত,িববাহ- স ীত,আচার-

অনু ানমূলক স ীত ইত ািদ িবিভ পিরি িতেত িভ িভ ধরেনর হেত পাের।
তথ সূ
১।

কম,রওশনারা বগম,মেহ পু র,অর াবাদ, মু িশদাবাদ ।

২। উ র চি শ পরগনার লাকায়ত মু সলমােনর সািহত ও সং ৃ িত, আ ু র রিহম গাজী, সমকােলর িজয়নকািঠ
৩।

কাশন, কলকাতা, ২০১৬,পৃ .২৫।

ব স য়ন,সত বতী িগির ও সমেরশ মজু মদার(স া.), র াবলী, কলকাতা,২০০৬,পৃ .১৭।

৪। বাংলার লাকসািহত , থম খ ,আ েতাষ ভ াচায,ক ালকাটা বু ক হাউস, কলকাতা,১৯৫৪,পৃ.৩৪১।
৫। মসংগীত, শি নাথ ঝা, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , কলকাতা,২০০৩,পৃ .১ ।
৬।

কম, অনু প দাস, মািনকপু র, অর াবাদ,মু িশদাবাদ।

৭।

কম,আলমগীর শখ, মৗলভীপাড়া,অর াবাদ, মু িশদাবাদ।

৮।

কম, নািসর আলী, নতু ন মেহ পু র, অর াবাদ,মু িশদাবাদ ।

৯। তেদব ।
১০।

কম, হনা খাতু ন,খানাবািড় ,অর াবাদ,মু িশদাবাদ ।

১১।

কম,জিরনা িবিব,মেহশাইল,অর াবাদ, মু িশদাবাদ।

পি
১। গাজী আ ু র রিহম, উ র চি শ পরগনার লাকায়ত মু সলমােনর সািহত ও সং ৃ িত, সমকােলর িজয়নকািঠ কাশন, কলকাতা,২০১৬।
২। িগির সত বতী ও মজু মদার সমেরশ(স া.),

ব স য়ন, র াবলী, কলকাতা,২০০৬।

৩। ঝা শি নাথ, মসংগীত, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , কলকাতা, ২০০৩।
৪। ভ াচায আ েতাষ,বাংলার লাকসািহত , থম খ ,ক ালকাটা বু ক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪ ।

