
জাগরেণর গান 
 (৫ মাচ, ২০১১) 

 

সূধী, াতার আসেরর পরবত  আেয়াজন “জাগরেণর গান” এ আপনােক সাদর আম ণ। বাংলা গান বাংলা সং ৃ িতর অিবে দ  অংশ। 
বা ালী জীবেন স ীত কবল মা  িনছক িবেনাদন িকংবা অ রা ার অনুস ােনর মাধ ম হেয়ই থােকিন, বর  গান আমােদর জ লতর 
সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন ায়শই কেরেছ ােণর স ার। গান যমন হেয়েছ মানুেষ মানুেষ াত্ৃ ে র ব নী, তমিন হেয়েছ শাষেণর  
িবরুে  িতবােদর ভাষা, অন ােয়র িবরুে  যুে র হািতয়ার। 
 
গােনর মাধ েম সামািজক অস িত, মানুেষর দূবলতা বা িন ূ রতার িচ ায়ণ এবং গােনর মাধ েম মানুেষর সু , িয় ু মুল েবাধেক জািগেয় 
তালার য়াস বাংলা গােন িবদ মান সই সু াচীন কাল থেক। াচীন লাকগাঁথা, লাকগীিত ও বাউল গােন রেয়েছ এর অসংখ  উদাহরণ। 
ঊনিবংশ শতেকর মাঝামািঝ, ব ল রঁেনসার সময় বৃ শ শাসনাধীন বাংলায় ঊষার এক িচলেত আেলার মত উে ষ হয় বা ালী 
জািতয়তাবােদর। বা ালী গব করেত শেখ তার ভাষা ও সং ৃ িত িনেয়, এবং বুঝেত শেখ সহ  বছেরর ঐিতেহ  সমৃ  বা ালী জািতস া 
পরাধীনতার শৃ ্ংখেল আ সমপন করার জন  নয়। রবী নাথ, জ ািতির নাথ, ি েজ লাল, মু দাশ, রজনীকা  সন, অতুল সােদর েদশী 
ভাবনার সােথ সমসামিয়ক পিরবতনশীল িবে র সা াজ িবেরাধী, সাম বাদী আর গনতাি ক দশন যু  হেয়  পরবত েত িবে ােহর রণা 
যাগায় নজরুল, সুকা  এবং সমসামিয়ক আেরা অেনক কিব গীিতকােরর ােণ। সইসমেয় রিচত অসংখ  গান বা ালী জীবেন স ার কের 
নতুন আে াপলি  যা পরবত েত যাগায় পরাধীনতার িবরুে  জীবনপণ সং ােমর অনুে রণা। বা ালীর সূ  অহ ারেক ব ক ন ভাষায় 
জািগেয় তালা সই গান গুেলােকই আমরা বিল জাগরেণর গান।      
 
বাংলােদেশর ভাষা আে ালন, ািধকার আে ালন এবং াধীনতা যুে র অন তম চািলকাশি  িছল এই গানগুেলা। এই সময় রবী নাথ, 
নজরুল ও অন ান  েদশী আমেলর কিব গীিতকাের পাশাপািশ আমরা পেয়িছ িসকা ার আবু জাফর, আ ুল লিতফ, আলতাফ মাহমুদ, 
আেনায়ায়র পারেভজ সহ আেরা অসংখ  গীিতকার ও সুরকার যােদর সৃ  গণস ীত র া  সং ােমর সুদীঘ পেথ পথচলার রণা ও সাহস 
যুিগেয়েছ। মুি যুে র সময় াধীনবাংলা বতার কে  চািরত সই সব গােনর ভুিমকা ইিতহােস ণা ের লখা আেছ। কথা আর সুেরর 
যাদুকির শি েত এক ঘুম  জািতস ােক জািগেয় তালা সই সব গান আজ সুধু আমােদর ইিতহাস নয়, আমােদর অি ে র অিবে দ  অংশ। 
তাই আজ াধীনতার চি শ বছর পরও যখন কাথাও কান অন ায় িকংবা অনাচার ঘেট, বা ালীর অ ের অজাে ই বেজ ওেঠ “িবচার 
পিত তামার িবচার করেব যারা” িকংবা “জনতার সং াম চলেবই’। এ থেকই মািনত হয় আমােদর জীবেন সই সব গােনর েয়াজনীয়তা 
একটুও কেমিন। আমােদর ইিতহাস ও অি ে  শািণত ধারার মত বেয় চলা সই সব গান িনেয় আমােদর আেয়াজন আশা কির আপনারা 
উপেভাগ করেবন। 
 ানঃ  Chandler Community Center 
  Isaac Road, Keysborough, Melway Ref: 89 F6 
 
সময়ঃ  িবেকল ৫-০০ থেক ৭-৩০ (আসন হন, ৪-৪৫) 

 

যাগােযাগঃ  অংশ ু০৪৩৩ ১৯৩ ৮৪৩,  রাজীব ০৪৩০ ৩৪১ ২১১, চ ল ০৪১১ ০৫৬ ৮৫৩, বাপী ০৪২৫ ৮৬২ ০৯০ 
 

 জাগরেণর গান 
 (৫ মাচ, ২০১১) 

 

সূধী, াতার আসেরর পরবত  আেয়াজন “জাগরেণর গান” এ আপনােক সাদর আম ণ। বাংলা গান বাংলা সং ৃ িতর অিবে দ  অংশ। 
বা ালী জীবেন স ীত কবল মা  িনছক িবেনাদন িকংবা অ রা ার অনুস ােনর মাধ ম হেয়ই থােকিন, বর  গান আমােদর জ লতর 
সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন ায়শই কেরেছ ােণর স ার। গান যমন হেয়েছ মানুেষ মানুেষ াত্ৃ ে র ব নী, তমিন হেয়েছ শাষেণর  
িবরুে  িতবােদর ভাষা, অন ােয়র িবরুে  যুে র হািতয়ার। 
 
গােনর মাধ েম সামািজক অস িত, মানুেষর দূবলতা বা িন ূ রতার িচ ায়ণ এবং গােনর মাধ েম মানুেষর সু , িয় ু মুল েবাধেক জািগেয় 
তালার য়াস বাংলা গােন িবদ মান সই সু াচীন কাল থেক। াচীন লাকগাঁথা, লাকগীিত ও বাউল গােন রেয়েছ এর অসংখ  উদাহরণ। 
ঊনিবংশ শতেকর মাঝামািঝ, ব ল রঁেনসার সময় বৃ শ শাসনাধীন বাংলায় ঊষার এক িচলেত আেলার মত উে ষ হয় বা ালী 
জািতয়তাবােদর। বা ালী গব করেত শেখ তার ভাষা ও সং ৃ িত িনেয়, এবং বুঝেত শেখ সহ  বছেরর ঐিতেহ  সমৃ  বা ালী জািতস া 
পরাধীনতার শৃ ্ংখেল আ সমপন করার জন  নয়। রবী নাথ, জ ািতির নাথ, ি েজ লাল, মু দাশ, রজনীকা  সন, অতুল সােদর েদশী 
ভাবনার সােথ সমসামিয়ক পিরবতনশীল িবে র সা াজ িবেরাধী, সাম বাদী আর গনতাি ক দশন যু  হেয়  পরবত েত িবে ােহর রণা 
যাগায় নজরুল, সুকা  এবং সমসামিয়ক আেরা অেনক কিব গীিতকােরর ােণ। সইসমেয় রিচত অসংখ  গান বা ালী জীবেন স ার কের 
নতুন আে াপলি  যা পরবত েত যাগায় পরাধীনতার িবরুে  জীবনপণ সং ােমর অনুে রণা। বা ালীর সূ  অহ ারেক ব ক ন ভাষায় 
জািগেয় তালা সই গান গুেলােকই আমরা বিল জাগরেণর গান।      
 
বাংলােদেশর ভাষা আে ালন, ািধকার আে ালন এবং াধীনতা যুে র অন তম চািলকাশি  িছল এই গানগুেলা। এই সময় রবী নাথ, 
নজরুল ও অন ান  েদশী আমেলর কিব গীিতকাের পাশাপািশ আমরা পেয়িছ িসকা ার আবু জাফর, আ ুল লিতফ, আলতাফ মাহমুদ, 
আেনায়ায়র পারেভজ সহ আেরা অসংখ  গীিতকার ও সুরকার যােদর সৃ  গণস ীত র া  সং ােমর সুদীঘ পেথ পথচলার রণা ও সাহস 
যুিগেয়েছ। মুি যুে র সময় াধীনবাংলা বতার কে  চািরত সই সব গােনর ভুিমকা ইিতহােস ণা ের লখা আেছ। কথা আর সুেরর 
যাদুকির শি েত এক ঘুম  জািতস ােক জািগেয় তালা সই সব গান আজ সুধু আমােদর ইিতহাস নয়, আমােদর অি ে র অিবে দ  অংশ। 
তাই আজ াধীনতার চি শ বছর পরও যখন কাথাও কান অন ায় িকংবা অনাচার ঘেট, বা ালীর অ ের অজাে ই বেজ ওেঠ “িবচার 
পিত তামার িবচার করেব যারা” িকংবা “জনতার সং াম চলেবই’। এ থেকই মািনত হয় আমােদর জীবেন সই সব গােনর েয়াজনীয়তা 
একটুও কেমিন। আমােদর ইিতহাস ও অি ে  শািণত ধারার মত বেয় চলা সই সব গান িনেয় আমােদর আেয়াজন আশা কির আপনারা 
উপেভাগ করেবন। 
 ানঃ  Chandler Community Center 
  Isaac Road, Keysborough, Melway Ref: 89 F6 
 
সময়ঃ  িবেকল ৫-০০ থেক ৭-৩০ (আসন হন, ৪-৪৫) 

 

যাগােযাগঃ  অংশ ু০৪৩৩ ১৯৩ ৮৪৩,  রাজীব ০৪৩০ ৩৪১ ২১১, চ ল ০৪১১ ০৫৬ ৮৫৩, বাপী ০৪২৫ ৮৬২ ০৯০ 
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