
চয�াপদ

চয�াপদ বাংলা ভাষার �াচীনতম পদ সংকলন তথা সািহত� িনদশ�ন। নব� ভারতীয় আয�ভাষারও �াচীনতর রচনা এিট।
ি���য় অ�ম �থ�ক �াদশ শতা�ীর মধ�বত� সম�য় রিচত এই গীিতপদাবিলর রচিয়তারা িছ�লন সহিজয়া �বৗ�
িস�াচায�গণ। �বৗ� ধ�ম�র গঢ়ূ অথ�সাং�কিতক ��পর আ��য় ব�াখ�ার উ���শ�ই তাঁরা পদ��লা রচনা ক�রিছ�লন।
বাংলা সাধন সংগীত শাখািটর স�ূপাতও হ�য়িছ�লা এই চয�াপদ �থ�কই। �স িব�বচনায় এিট একিট ধম���জাতীয় রচনা।
একই স�� সমকালীন বাংলার সামািজক ও �াকৃিতক িচ�াবিল এই পদ��লা�ত উ�ল। এর সািহত��ণ এখনও
িচ�াকষ�ক। ১৯০৭ ি��া�� মহাম�হাপাধ�ায় হর�সাদ শা�ী, �নপা�লর রাজদরবা�রর ��শালা �থ�ক চয�ার একিট
খি�ত পুঁিথ উ�ার ক�রন। পরবত��ত আচায�সনুীিতকুমার চ��াপাধ�ায় ভাষাতাি�ক িব��ষ�ণর মাধ��ম চয�াপ�দর স��
বাংলা ভাষার অন�ীকায��যাগস�ূ �ব�ািনক যিু�সহ �িতি�ত ক�রন। চয�াপ�দর �ধান কিবগণ হ�লন লইুপাদ,
কা�পাদ, ভ�সকুুপাদ, শবরপাদ �মখু।

আিব�ার

বাংলায় মসুলমান আিধপত� �িতি�ত হবার আ�গ �া�ণ� িহ�সুমা�জর পীড়�নর আশ�ায় বাংলার �বৗ�গণ তাঁ�দর
ধম�য় পুঁিথপ� িন�য় িশষ��দর স�ী ক�র �নপাল, ভ�টান ও িত��ত পলায়ন ক�রিছ�লন– এই ধারণার বশবত� হ�য়
হর�সাদ শা�ী িতনবার �নপাল পির�মণ ক�রন। ১৮৯৭ সা�ল �বৗ� �লাকাচার সং�া� তথ� সং��হর জন� িতিন
�থমবার �নপাল �মণ ক�রন। ১৮৯৮ সা�লর তার ি�তীয়বার �নপাল �ম�ণর সময় িতিন িকছ��বৗ� ধম�য় পুঁিথপ�
সং�হ ক�রন। ১৯০৭ ি��া�� তৃতীয়বার �নপাল �মণকা�ল চয�াচয�িবিন�য় নামক একিট পুঁিথ �নপাল রাজদরবা�রর
অিভিলিপশালায় আিব�ার ক�রন। চয�াচয�িবিন�য়, সরহপা�দর �দাহা এবং অ�য় ব��র সং��ত সহজা�ায় পি�কা,
কৃ�াচায�বা কা�পা�দর �দাহা, আচায�পা�দর সং��ত �মখলা নামক ট�কা ও আ�গই আিব��ত ডাকাণ�ব পুঁিথ এক��
১৯১৬ ি��া�� (�াবণ, ১৩২৩ ব�া�) ব�ীয় সািহত� পিরষদ �থ�ক হাজার বছ�রর পরুাণ বা�ালা �বৗ�গান ও �দাঁহা
িশ�রানা�ম স�াদকীয় ভ�িমকাসহ �কাশ ক�রন হর�সাদ শা�ী। হর�সাদ শা�ী �মাট ৪৬িট পণূ�া� ও একিট খি�ত পদ
�প�য়িছ�লন। পুঁিথিটর ম�ধ� ক�য়কিট পাতা �ছঁড়া িছল। ��বাধচ� বাগচী চয�ার �য িত�িত অনবুাদ সং�হ ক�রন তা�ত
আরও চারিট প�দর অনবুাদসহ ওই খ�পদিটর অনবুাদও পাওয়া যায়। মলূ পুঁিথর প�দর সংখ�া িছল ৫১। মলূ িত�িত
অনবুা�দর িভি��ত িস�া� হ�য়�ছ �য, মলূ পুঁিথর নাম চয�াগীিত�কাষ এবং এ�ত ১০০িট পদ িছল। হর�সাদ শা�ী
আিব��ত পুঁিথিট চয�াগীিত�কাষ �থ�ক িনব�ািচত পুঁিথসম�ূহর সমলূ ট�কাভাষ�।

নামকরণ

আিব��ত পুঁিথ�ত চয�া‐পদাবিলর �য নাম পাওয়া যায় �সিট হল 'চয�াচয�িবিন�য়'। হর�সাদ শা�ী তাঁর স�ািদত ��� এই
নামিটই ব�বহার ক�র�ছন, সং���প এিট ‘�বৗ�গান ও �দাহা’ বা ‘চয�াপদ’ না�মও অিভিহত হ�য় থা�ক। িক� আিব��ত
পুঁিথিট �য�হত�মলূ পুঁিথ নয়, মলূ পুঁিথর নকলমা� এবং মলূ পুঁিথিট (িত�িত পুঁিথ) �য�হত�এপয��অনািব��ত, �সই কার�ণ
পরবত�কা�ল চয�া‐পদাবিলর �কৃত নাম িন�য় পি�ত�দর ম�ধ� িবত�ক�র সিৃ� হয়।

মহাম�হাপাধ�ায় িবধ�ুশখর শা�ী ১৯২৮ ি��া�� চয�ার �থম প�দর সং��ত ট�কািট
(�ীলয়ূীচরণািদিস�রিচ�তঽপ�া�য�চয�াচ�য়। স���াবগমায় িন��ল িগরাং ট�কাং িবধা�স� ��টনম।।) উ��ত ক�র
��াকাং�শর 'আ�য�চয�াচয়' কথািট�ক ��নাম িহসা�ব �হণ করার ��াব রা�খন। তাঁর ম�ত, 'আ�য�চয�াচয়' কথািটই
�নপালী পুঁিথ নকলকারীর ভ�লবশত 'চয�াচয�িবিন�য়' হ�য়�ছ। ত�ব এই ম�তর যথাথ�তা িবষ�য় আচায�অিসতকুমার
ব���াপাধ�ায় স��হ �কাশ ক�রন। ��বাধচ� বাগচী ওই একই স�ূ ধ�র চয�া‐পুঁিথর নাম 'চয�া�য�িবিন�য়' রাখার
প�পাতী িছ�লন। িক� আচায�অিসতকুমার ব���াপাধ�ায় এই মত খ�ন ক�র িল�খ�ছন, "'আ�য�চয�াচয়' নামিটও
অযিু�য�ু নয়। িক� 'চয�াচয�িবিন�য়' ও 'আ�য�চয�াচয়', দইু নাম�ক িমিল�য় 'চয�া�য�িবিন�য়' নামিট �হণ করা যায়
না।কারণ এই '�জাড়কলম' শ�িটআধিুনক পি�তজ�নর পিরকি�ত।”

আধিুনক গ�বষকগণ �ত�রু ��মালা (Bastan‐hgyar) �থ�ক অনমুান ক�রন মলূ পুঁিথিটর নাম িছল চয�াগীিত�কাষ এবং
তার সং��ত ট�কািট 'চয�াচয�িবিন�য়' —অধ�াপকঅিসতকুমার ব���াপাধ�ায়ও এই মত �হণ ক�র�ছন।



রচনাকাল

চয�ার রচনার সময়কাল িন�য়ও ইিতহাস গ�বষক�দর ম�ধ� মতিব�রাধ আ�ছ। সনুীিতকুমার চ��াপাধ�ায় ও ��বাধচ�
বাগচীর ম�ত চয�ার পদ�িল ি���য় দশম �থ�ক �াদশ শতা�ীর মধ�বত� সম�য় রিচত। িক� ড�র মহু�দ শহীদ�ুাহ ও
রা�ল সাংকৃত�ায়ন এই সময়কাল�কআরও ২০০ বছর িপিছ�য় িদ�য় চয�ার রচনাকাল ি���য় অ�ম �থ�ক �াদশ শতা�ী
ব�ল মত�কাশ ক�র�ছন।

হর�সাদ শা�ীর ম�ত অতীশ দীপ�র �ী�ান (৯৮০ – ১০৫৩ ি��া�) িত�ত যা�ার প�ূব�(১০৩০ ি��া�) লইুপা�দর
অিভসময়িবহ� রচনায় সাহায� ক�রিছ�লন। একথা সত� হ�ল লইুপাদ দশম শতা�ীর �শষভা�গ বত�মান থাক�বন।
অপরিদ�ক িত�িত িকংবদ�ী অনসুা�র িতিনই িস�াচায��দর আিদ��; অথ�াৎ, চয�ার সময়কালও দশম শতা�ীর প�ূব�
হ�ত পা�র না।

অন�িদ�ক �কমি�জ িব�িবদ�াল�য়র ��াগা�র �হব�পি�কা�যাগর�মালা না�ম এক �বৗ�তাি�ক পুঁিথর স�ান �ম�ল,
�যিটর রচনাকাল �শষ পালরাজা �গািব�পা�লর (১১৫৫ ি��া�) শাসনকাল। িব�শষ��দর ম�ত এই পুঁিথর রচিয়তা
�ীকৃ�াচায�ই �কৃতপ�� চয�ার কা�পাদ বা চয�া‐ট�কার কৃ�াচায�। নাথ সািহত� অনযুায়ী কা�পা�দর �� জাল�িরপাদ
বা হািড়পা, িযিন �গার�না�থর িশষ� িছ�লন। আবার মারািঠ �� �া�ন�রী (রচনাকাল আনমুািনক ১২৯০ ি��া�)
�থ�ক জানা যায় উ� ���র রচিয়তা �ান�দব দী�ালাভ ক�রন িনবিৃ�না�থর কাছ �থ�ক, িযিন �গার�না�থর িশষ�
�গইনীনাথ বা �গায়নীনা�থর �থ�ক দী�া�া�। �সই িহসা�বও কা�পাদ�ক �াদশ শতা�ীর মানষু ব�ল ম�ন হয়।

এইসব তথ��মা�ণর িভি��ত চয�ার পদ�িল ি���য় দশম �থ�ক �াদশ শতা�ীর মধ�বত� সম�য় রিচত ব�লই অনিুমত
হয়। ত�ব তার প�রও দ‐ুিতন�শা বছর ধ�র �গাপ�ন চয�াগীিত রিচত হ�য়িছল। শিশভ�ষণ দাশ�� �নপাল ও তরাই অ�ল
�থ�ক এই ধর�নর শতািধক পদ উ�ার ক�র�ছন ১৯৮৯ ি��া��। এ��লা কলকাতা িব�িবদ�ালয় �থ�ক অিসতকুমার
ব���াপাধ�া�য়র স�াদনায় নব চয�াপদ না�ম সংকিলত ও �কািশত হয়।

কিব

চয�াপ�দর কিব বা িস�াচায�চয�াপদ রচনা ক�রিছ�লন। সাধারণত ব�যানী ও সহজযানী আচায�গণই িস�াচায�না�ম
অিভিহত হ�তন। িত�িত ও ভারতীয় িকংবদি��ত এরঁাই '�চৗরািশ িস�া' না�ম পিরিচত। ত�ব এই ৮৪ জন িস�াচায�
আস�ল কারা িছ�লন তা সিঠকজানা যায় না।

চয�ার কিবরা িছ�লন পবূ�ভারত ও �নপাল রা��র িবিভ� অ��লর অিধবাসী। �কউ পবূ�ব�, �কউ উ�রব�, �কউ বা
রা�ঢ়র অিধবাসী িছ�লন। �কউ �কউ িবহার, �কউ ওিড়শা, �কউ বা আবার অসম বা কাম��পর বািস�াও িছ�লন। এরঁা
�া�ণ, কায়�, �ি�য়, বিণক এমনিক অ��জ ��ণী �থ�কও এ�সিছ�লন। �কউ �কউ রাজবংশজাতও িছ�লন। এরঁা
পবূ�া��মর িপতৃ�দ� নাম ত�াগ ক�রিছ�লন ব�ল নাম �দ�খ এ�ঁদর জািত ি�র করা যায় না। এরঁা িহ�ধু�ম�র সনাতন
শা�িবধান মান�তন না ব�ল এ�ঁদর �বদিব�রাধী ও নাি�ক আখ�া �দওয়া হয়। সাধনার না�ম �গাপ�ন �কউ �কউ
�যৗনাচারও কর�তন ব�লআধিুনক গ�বষকগণ মত �কাশ ক�রন।

আিব��ত পুঁিথিট�ত ৫০িট চয�ায় �মাট ২৪ জন িস�াচা�য�র নাম পাওয়া যায়। এরঁা হ�লন: লইু, কু��রী, িব�আ, ��রী,
চািটল, ভ�সকুু, কা�, কা�লা�র, �ডা�ী, শাি�, মিহ�া, বীণা, সরহ, শবর, আজ�দব, �ঢ�ণ, দািরক, ভা�দ, তাড়ক, ক�ণ,
জঅনি�, ধাম, তা�ী পা, লাড়ী�ডা�ী। এ�ঁদর ম�ধ� লাড়ী�ডা�ীর পদিট পাওয়া যায়িন। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ�ক পদ�িল
হর�সাদ শা�ী আিব��ত পুঁিথ�ত না থাক�লও ড�র ��বাধচ� বাগচী আিব��ত িত�িত অনবুা�দ এ�িলর রচিয়তার
নাম উি�িখত হ�য়�ছ যথা��ম কা�, তা�ী পা ও কু��রী। এই নাম�িলর অিধকাংশই তা�দর ছ�নাম এবং ভিনতার �শ�ষ
তারা না�মর স�� 'পা' (<পদ) শ�িট স�মবাচকঅ�থ�ব�বহার কর�তন।

সাধারণভা�ব লইুপাদ�কই আিদ িস�াচায�ম�ন করা হয়। তা�র বণ�না অনযুায়ী িতিন িছ�লন বাঙািল। িতিন মগ�ধর
বািস�া িছ�লন ও রাঢ় ও ময়রূভ��আজও তার নাম ��াভ�র �রণ করা হয়। চয�ার ট�কায় তার অন� নাম লয়ূীপাদ বা
লয়ূীচরণ। ১ ও ২৯ সংখ�ক পদদিুট তার রিচত।

চয�ার পুঁিথ�ত সব�ািধক সংখ�ক প�দর রচিয়তা কা� বা কা�পাদ। িতিন কৃ�াচায�, কৃ�পাদ ও কৃ�ব� না�মও পিরিচত।



পুঁিথ�ত তার �মাট ১১িট পদ (পদ‐ ৭, ৯, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫) পাওয়া যায়। ইিন ওিড়শার এক �া�ণ
বং�শ জ��হণ ক�রন ব�ল জানা যায়। �শৗর�সনী অপ�ংশ ও মাগধী অপ�ংশজাত বাংলায় িতিন পদ রচনা কর�তন।
ভ�সকুুপাদ বাঙািল িছ�লন ব�ল অ�ন�কর অনমুান। �কউ �কউ তা�ক চয�াগা�নর শাি�পা�দর স�� অিভ� ম�ন ক�রন।
চয�ার পুঁিথ�ত তার আটিট পদ (পদ‐ ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯)আ�ছ। এছাড়া সরহপাদ চারিট (পদ‐ ২২, ৩২, ৩৮,
৩৯), কু��রীপাদ িতনিট(পদ‐ ২, ২০, ৪৮) এবং শাি�পাদ (পদ‐ ১৫ ও ২৬) ও শবরপাদ দইুিট পদ (পদ‐ ২৮ ও ৫০) রচনা
ক�রন। একিট ক�র পদ রচনা ক�রন িব�আ (পদ ৩), ��রী (পদ ৪), চািটল (পদ ৫), ক�লা�রপাদ (পদ ৮), �ডা�ীপাদ
(পদ ১৪), মিহ�া (পদ ১৬), বীণাপাদ (পদ ১৭),আজ�দব (পদ ৩১), �ঢ�ণ (পদ ৩৩), দািরক (পদ ৩৪), ভ�পাদ (পদ ৩৫),
তাড়ক (পদ ৩৭), ক�ণ (পদ ৪৪),জঅনি� (পদ ৪৬), ধাম (পদ ৪৭) ও তা�ী পা (পদ ২৫, মলূ িবল�ু)। নাড়ী�ডা�ীপা�দর
পদিট পাওয়া যায় না।

ভাষা

চয�াপদআিব��ত হওয়ার পর এর িবষয়, ভাষা ও কাল স��ক�ব�াপক গ�বষণা হয়। এ�ত �তইশজন পদকত�ার ৪৭িট পদ
আ�ছ। চয�ার কিব�দর কাল ি���য় নবম �থ�ক �াদশ শত�কর ম�ধ� ধরা হয়। অবশ� মহু�দ শহীদ�ুা� ম�ত চয�ার
�কা�না �কা�না পদকত�ার আিবভ�াবকাল স�ম অথবা অ�ম শতক। চয�াকাররা সহজযান ধম�ম�ত দীি�ত ও িস�াচায�
না�ম পিরিচত িছ�লন। তাি�ক �যাগসাধনা তাঁ�দর ধম�ম�তর �বিশ��। চয�াপ�দ এ সাধনার কথা �হঁয়ািলপণূ�ভাষায় ব��
হ�য়�ছ। ফ�ল �দশজ ভাষায় রিচত হ�লও চয�াপ�দর মলূ ভা�বর ম�ম�া�াটন দ�ুহ ব�াপার। এ কার�ণ পি�তগণ এ
ভাষা�ক ‘আ�লা‐অাঁধাির’ বা স��া ভাষা না�ম অিভিহত ক�রন।

চয�াপ�দর ভাষা অিবিম� বাংলা নয়, কারণ চয�ার কিবগণ িছ�লন িবিভ� অ��লর (যথা বাংলা, উিড়ষ�া, আসাম,
িবহার)। বাংলা�দ�শর �ভৗ�গািলক সীমা তখন নানািদ�ক �সািরত িছল। �সজন� উিড়ষ�া, আসাম এমনিক িবহা�রর
ভাষাদশ�ও চয�াপ�দ ল�� করা যায়। ভাষাতাি�ক িব��ষ�ণ �দখা যায় বাংলা, অসিময়া ও উিড়য়া ভাষা পবূ�ভার�তর
একই মলূ কথ� ভাষা �থ�ক উ��ত হ�য়�ছ। তাই বাঙািল, অসিময়া ও উিড়ষ�াবাসী ��ত��কই চয�াপ�দর দািবদার। ত�ব
‘ব�াল �দশ’, ‘পউঁয়া খাল’ (প�ানদী), ‘ব�ালী ভইিল’ ইত�ািদর উ��খ থাকায় বাঙািলর দািব অ�গণ���প িব�বিচত হয়।

ধম�মত

িস�াচায�গণ অসামান� কিব�শি�র অিধকারী হ�লও তাঁরা মলূত িছ�লন সাধক। �বৗ� সহজযানী িচ�া, দশ�ন ও
সাধনপ�িতই তাই চয�াপ�দর উপজীব� হ�য় ও�ঠ। এই সহজযানী দশ�ন একা�ই ভাববাদী। িস�াচায�গণ সহজমা�গ�র
পিথক িছ�লন।�� ত�কথা িন�য় তাঁরা স�� থাক�তন না। �সজন� �থাগত সং�া�রর ধারও তাঁরা ধর�তন না।

মায়া�প�ও ��ত�বা�ধর ঊ���ি�ত �য ‘�বািধিচ�’, সকল �কার ��ত�বাধ পিরহার ক�র সাধন�যা�গ অবধিূতকামা�গ�র
প�থ �সই ‘�বািধিচ�’�ক ‘মহাসখুকমল’‐এ ি�ত করাই িস�াচায��দর সাধনার ল�� িছল। এই ‘মহাসখু’ সহজযান ম�ত
একিট িব�শষ ত�। সাধক ‘মহাসখু’ লাভ কর�ল মায়াময় পিৃথবী স��ক��ানরিহত হন। এখা�ন িহ�দুশ��নর
সমািধত��র স�� ‘মহাসখু’ দশ��নর সাদশৃ� ল�করা যায়। চয�াকারগণ ��বাদ�ক �ীকার ক�র�ছন। কু��রীপা�দর ম�ত,
এক �কািট �লা�কর ম�ধ� একজন চয�ার গহূ�াথ�অনধুাব�ন স�ম। �স���� ��িভ� গিত �নই। বা�িবকই চয�ার কথা
�লৗিকক অ�থ�র বদ�ল সং�ক�ত আবতৃ হওয়ায় তা সব�সাধার�ণর বিু��ত িঠক ধ�র না। এই ��তা�থ�র ক�য়কিট িনদশ�ন
হ�লা: িনঃ�াস‐��াস অ�থ�'চ�', িচ� অ�থ�'হিরণ',�ানম�ুা অ�থ�'হিরণী', মহাসখুকায় অ�থ�'�নৗকা', শবরী অ�থ�'�দবী
�নরা�া' ইত�ািদ

সািহত�মলূ�

চয�ার িবষয় ধম��কি�ক ও ত�ব�ল হ�লও তার বািহ�ক �পিট �লৗিকক ও সামািজক জীব�নর স�� অ�া�ীভা�ব
জিড়ত। এর ফ�ল চয�াপ�দর সািহিত�ক মলূ�িট অ�ীকার করা যায় না। চয�ার �কানও �কানও প�দ ত� তার কা�ব�র
�পিট�ক ছািপ�য় �গ�ছ। �সইসব প�দর সািহত�মলূ� নগন�। িক� অ�নক প�দই �যসকল �প�কর আড়া�ল ধম�কথা
ব�াখ�া করা হ�য়�ছ তার সজীবতা ও পািথ�ব সবুাস তা�ক একিট সব�া�স�ুর কাব�িচ���প ত��ল ধ�র�ছ। এইসব প�দর



সািহত�মলূ� অপিরসীম।

এই িচ�ক��িলই চয�ার সািহত�মলূ� বহন কর�ছ।��রীপা�দর একিট পদ পািথ�ব ���মর তী�আিত��ত জীব�:

“�যাইিণ তঁই িবণ খুনিহ�নজীবিম।

�তা মহু চ��ী কমলরস পীবিম।”

(পদ ৪, অথ�াৎ‐ �যািগনী, �তামা�ক ছাড়া ম�ুত�কালও বাঁচব না। �তামার মখু চ��ন ক�র কমলরস অথ�াৎ প�মধ পুান
করব।)

শবরপা�দর একিট প�দ �দখা যায় নরনারীর ���মর একঅপবূ�িচ�ণ‐

উ�চা উ�চা পাবত তঁিহ বসই সবরী বালী।

�মারি� পী� পরিহণ সবরী গীবত ��রী মালী।।

উমত সব�রা পাগল শব�রা মা কর �লী �হাডা �তা�হৗির।

িণঅ ঘরিন ণা�ম সহজ স�ুারী।।

ণাণা ত�বর �মৗিলল �র গঅণত লা�গিল ডালী।

এ�কলী সবরী এ বণ িহ�ই কণ�কু�লব�ধারী।।

(পদ ২৮, অথ�াৎ‐ উ�চ�পব��ত শবরী বািলকা বাস ক�র। তার মাথায় ময়রূপ�ু, গলায় ��ামািলকা। নানা ত� মকুুিলত
হ�লা। তা�দর শাখা‐�শাখা আকা�শ িব�তৃ হ�লা। শবর‐শবরীর ���ম পাগল হ�লা। কামনার র�ঙ তা�দর �দয় রিঙন ও
উ�াম। শয�া পাতা হ�লা। শবর‐শবরী ��মা�ব�শ রাি�যাপন কর�লা।)

আবার সমাজ ও মান�ুষর �িত অকৃি�ম দরদওআধিুনক পাঠ�কর দিৃ�আকষ�ণক�র। �ঢ��ণর প�দ �দখা যায়– “টালত
�মার ঘর নািহ পর�বষী। / হাড়ীত ভাত নাঁিহ িনিত আ�বশী।” (পদ ৩৩,অথ�াৎ‐ িটলার উপরআমার ঘর, �কানও �িত�বশী
�নই। হাঁিড়�তও ভাত �নই, তব িুনত� অিতিথআ�স।)

�কানও �কানও প�দ িনছক দশ�নকথা অসামান� িচ���পর মাধ��ম ফু�ট উ�ঠ�ছ। চািটল িলখ�ছন– “ভবণই গহণগ�ীরা
�ব�গ বঁাহী। দআু�� িচিখল মা�ঝ নঁ ঠাহী।” (পদ ৫, অথ�াৎ‐ ভবনদী গহন ও গ�ীর অথ�াৎ �বল �ব�গ �বহমান। তার
দইুতীর কদ�মা� ও িপি�ল।)

আবার কখনও বা ত��র ব�াখ�ায় �য ��হিলকার অবতারণা করা হ�য়�ছ, �স�িলও অসামান� সািহত��ণমি�ত হ�য়
উ�ঠ�ছ। �যমন: কু��রীপাদ িল�খ�ছন– “দিুল দিুহ িপটা ধরণ ন জাই। / ��খর �ত�িল কু�ী�র খাঅ।।” (পদ ২, অথ�াৎ‐
মাদী কািছম �দাহন ক�র দধু পা�� রাখা যা�� না। গা�ছর �তঁত�ল কুিম�র খা��।)

গীিতধম�তা

চয�াপদ একািধক চরণিবিশ�, অ��িমলয�ু ও গীিতধম�। �স�ত উ��খ�, সং��ত সািহ�ত�র িচ�ধম� ��াক বাংলা
সািহ�ত�র উপর �কানও �ায়ী �ভাব িব�ার কর�ত পা�রিন। বরং চয�ার গীিতকিবতা�িলই পরবত� বাংলা কাব�স�ী�তর
আি��কর ���� আদশ�হ�য় ও�ঠ। অন�িদ�ক চয�ার কিবরা �য তাঁ�দর ধম�দশ�ন ও সাধনপ�িত �প�কর আড়া�ল ব��
ক�র গান �ব�ঁধিছ�লন, পরবত�কা�লর িহ� ওু মসুলমান উভয় স�দা�য়র সাধককিবরা �সইআদ�শ�ই তাঁ�দর � � ধম�য়
সাধনস�ীত রচনায় �ব�ৃ হন। �ব�ব পদাবিল, বাউল গান, সিুফ মিুশ�িদ গান, নাথপ�ী �দহ�যাগী গান বা শা�পদাবিল–
সবই চয�াসংগী�তর উ�রসরূী।

চয�ার পদ�িল�ত পদকত�া�দর না�মর স�� িবিভ� রাগ‐রািগনীর নামও পাওয়া যায়। এ�থ�ক সহ�জই অনিুমত হয় �য,
এই পদ�িল সরুসহ�যা�গ গাওয়া হ�তা। পটম�রী রা�গ চয�ার ১১িট পদ (পদ‐ ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৩৬)
িনব�। এই রা�গ গাওয়া প�দর সংখ�াই সব�ািধক। এরপ�রই ম�ারী রা�গ ৫িট পদ (পদ‐ ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫ ও ৪৯) িনব�
র�য়�ছ। ৪িট ক�র পদ �ভরবী (পদ‐১২, ১৬, ১৯ ও ৩৮), কা�মাদ (পদ‐ ১৩, ২৭, ৩৭ ও ৪২), বরাড়ী (চয�ায় অপর নাম
বলাি�, পদ‐ ২১, ২৩, ২৮ ও ৩৪) এবং ��রী (চয�ায় অপর নাম �ঁজরী বা কহ��ংজরী, পদ‐ ৫, ২২, ৪১ ও ৪৭) রা�গ



িনব�। �গৗড় (চয�ায় নাম গবড়া বা গউড়া, পদ‐ ২, ৩, ১৮) রা�গ ৩িট পদ িনব�। �দশাখ (চয�ায় অপর নাম ��শাখ, পদ‐ ১০
ও ৩২), রাম�কিল (চয�ায় অপর নাম রাম�ী, পদ‐ ১৫ ও ৫০),আশাবরী (চয�ায় অপর নাম িশবরী বা শবরী, পদ‐ ২৬ ও ৪৬)
ও মালসী (চয�ায় অপর নাম মালসী গবড়ুা, পদ‐ ৩৯ ও ৪০) রা�গ ২িট ক�র এবং অ� (পদ ৪), �দবিগির (চয�ায় অপর নাম
�দব�ী, পদ ৮), ধানশী (চয�ায় অপর নাম ধনসী,পদ ১৪) ও ব�াল (পদ ৩৩) রা�গ একিট ক�র পদ িনব�। ২৫তম পদিট
খি�ত ও এর রাগিন�দ�শজানা যায় না।

চয�াগীিত�ত �িত প�দর ��ত�ক দইু লাই�নর �শ�ষ � এই শ�িট পাওয়া যায়, যা ধুঁয়া বা �বপ�দর সং�কত ব�ল
ঐিতহািসক নীহারর�ন রায় ম�ন ক�র�ছন। চয�াপ�দর সং��ত ট�কা�ত �বপ�দন দঢ়ৃীকুব�ন, �বপ�দন
চত�থ�ান�ম�ুীপয়�াহ ইত�ািদ ব�াখ�া �থ�ক এই �মাণ পাওয়া যায়। িত�তী�ত এই পদ�ক ধ পুদ বলা হ�য়�ছ। ��ত�ক পদ
গাইবার পর ��াতা�কআকৃ� করার জন� বারবার �বপদ গাইবার রীিত িছল।

ছ�ওঅলংকার

চয�ার পদ�িল �ধানত পয়ার ও ি�পদী প�দ রিচত। এ�ত মা�াছ��র �ভাবও �দখা যায়। ১৬ মা�ার পাদাকুলক ছ��র
ব�বহারই এখা�ন �বিশ। ত�ব সব�� িনিদ�� মা�ারীিত �দখা যায়িন। ছ�পংি�র পব�সংখ�াগত �বিচ��ও এই পদ�িলর
অন�তম �বিশ��। ড�র অিসতকুমার ব���াপাধ�ায় ম�ন ক�রন, “ত�কথার ব�াখ�া এবং তা�ক �া�ণ সমা�জর �শ�নদিৃ�
�থ�ক �গাপন করা – এই িদ�ক পদকত�ারা এবং িস�াচায�রা অত�� স�চতন িছ�লন ব�ল কিবতার আি��কর িদ�ক দিৃ�
�দবার অবকাশ পানিন। ত�ব একটা কথা সত�, চয�াগা�নই সব��থম পয়ার‐ি�পদীর আিদসরু �িনত হ�য়�ছ। সং���ত
রিচত গীত�গািব�ও এর �ভাব অ�ীকার কর�ত পা�রিন।”

চয�ায় অন�ুা�সর ��য়াগ ব�াপক। �ায় �িতিট পদই অ��িমলয�ু। অ�ান�ুাসও �চ�র। �যমন: “বাহ ত��ডা�ী বাহ �লা
�ডা�ী বাটত ভইলা উদারা”। চয�ায় উি�িখত ছ� ওঅলংকার�িল পরবত�কা�লর কিব�দর পথ�দশ�ক��প হ�য়িছল।

চয�াপদ ও বাঙািলজীবন (সমাজ িচ�)

চয�াগীিত�ত ব�ব�ত উপমা ও �পক��িল তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন, পিরবারজীবন ও �াকৃিতক উপাদান �থ�ক
সংগহৃীত। �স�ত ম�ন রাখা ��য়াজন, �সই য�ুগ বাংলার �ভৗ�গািলক সীমা আজ�কর পি�মব�‐বাংলা�দশ ভ�খ��র
বাই�রও প�ূব�অসম ও পি��ম িবহার, ঝাড়খ� ও পবূ�উ�র ��দশ পয�� িব�তৃ িছল। চয�াকারগণ সাধক হ�লও
কাঠ�খা�া ত��ানী িছ�লন না। চারপা�শর �পরসময় পিৃথবীর �সৗ�য�তাঁরা অকু� পান ক�র তাঁ�দর কাব��ক সজীব ও
�া�ণা�ল ক�র ত��লিছ�লন। এই কার�ণ তৎকালীন বাংলার ভ��গাল ও সমাজ স��ক��য �� ছিব চয�াপদ �থ�ক
পাওয়া যায়, তা �সই সময়কার বাঙািলর ইিতহাস রচনায় একিট অত�� ���পণূ�উপাদান।

�ভৗ�গািলক উপাদান

চয�ায় নদী ও �নৗকা‐সং�া� �প�কর সংখ�ািধক� নদীমাতৃক বাংলার কথা �রণ কির�য় �দয়। সাঁ�কা, �কড�য়াল, �ণ
টানা, দাঁড় টানা, পাল �তালা, �সউঁিত, কািছ, খ�ু�, উজান বাওয়া �ভৃিত বারবার চয�ায় উি�িখত হ�য়�ছ। ৩৮তম প�দ
�দখা যায়‐

কাঅ ণাবডিহ খাি� মন �কড�য়াল।

সদ��বঅ�ণ ধর পতবাল। ।

অথ�াৎ‐কায় [হইল] �ছাট �নৗকাখািন, মন [হইল] �ক�রায়াল। স��ু‐বচ�ন পতবাল (পাল) ধর। (অনবুাদ: সকুুমার �সন)

এছাড়া পব�ত ওঅর�ণ�র উ��খও চয�ায় �দখা যায়।

বাঙলা সািহ�ত� ��ণীসং�া�মর সচূনা হ�য়িছল �থম চয�াপদাবলী�তই। এ‐কিবতা��লা�ত আ�ছ অ�নক স�ুর স�ুর
উপমা; আ�ছ ম�নাহর কথা, যা সিত�কার কিব না হ'�ল �কউ বল�ত পা�র না। একজন কিব একিট িজিনশ স���
ব�ল�ছন, �স‐িজিনশিট জ�ল �যমন চাঁ�দর �িতিব� প�ড়, তার ম�তা সত�ও নয়, আবার িম�থ�ও নয়। এ‐রকম চমৎকার
কথা অ�নক প�র ব�ল�ছন রবী�নাথ 'সাধারন �ম�য়' নামক একিট িবখ�াত কিবতায়। রবী�নাথ ব�ল�ছন, "হী�র বসা�না
�সানার ফুল িক সত�, তব িুক সত� নয়?" �সানায় বানা�না হী�রবসা�না ফুল �তা আর সিত�কার ফুল নয়, ওটা হ��



বানা�না িম�ছ ফুল। ও ফুল বাগা�ন �ফা�ট না, তব আুমরা তা�ক ফুল বিল।

সামািজক উপাদান

চয�ায় বাঙািল সমা�জর, িব�শষত �া�ণ�পীিড়ত অ��জ সমা�জর এক দরদী িচ� অি�ত হ�য়�ছ। �ডাম, শবর, চ�াল
�ভৃিত অ��জ স�দা�য়র জীবন ও জীিবকার নানা তথ� এই পদ�িল �থ�ক জানা যায়।আবার পািরবািরক জীব�নর
আচার ও ব�িভচার উভয়ই সমান দ�তায় ফু�ট উ�ঠ�ছ চয�ার পদ�িল�ত (২তম পদিট ��ব�)।

কা�পা�দর একিট প�দ �সকা�লর িববাহ‐অন�ুা�নর িচ� ধরা প�ড়�ছ। �স য�ুগর �খলাধলুা, নতৃ�গীত ও
আ�মাদ��মা�দর িচ�ও চয�াকারগণ সপুট�হা�ত এ�ঁক�ছন। বীণাপা�দর ১৭তম পদিট�ত আ�ছ– “নাচি� বািজল গাি�
�দবী। ব�ু নাটক িবষমা �হাই।।” (অথ�াৎ‐ ব�যান নাচ�ছন, �দবী গাই�ছনআর ব�ুনাটকঅিভনীত হ��।)

একিট কিবতায় এক দঃুখী কিব তাঁর সংসা�রর অভা�বর ছিব এ�তা মম��শ� ক'�র এ�ঁক�ছন �য পড়�ত পড়�ত িশউ�র
উঠ�ত হয়। কিবর ভাষা ত��ল িদি�: "টালত �মার ঘর নািহ পড়�বষী। হাড়ীত ভাত নািহ িনিত আ�বশী।। �ব� সংসার
বডিহল জাঅ। দিুহল দধু িক �ব�� ষামায়।।" (অথ�: িটলার ওপ�র আমার ঘর, আমার �কা�না �িত�বশী �নই। হাঁিড়�ত
আমার ভাত �নই, আিম �িতিদন উ�পাস থািক। �ব�ঙর ম�তা �িতিদন আমার সংসার �ব�ড় চ�ল�ছ, �য‐দধু �দাহা�না
হ�য়�ছ তা িকআবার িফ�র গাভীর বাঁ�ট।)

এছাড়াও �সয�ুগর ধম�য় ি�য়াকা�, সাজস�া, �তজসপ�, বাদ�য�, িনত�ব�বহায�িজিনসপ�, খাদ�পানীয় সবই চয�ার
গান�িল�ত ট�ক�রা ট�ক�রা ছিবরআকা�র ধরা প�ড়�ছ।

চয�াপ�দ নারী�দরঅব�ান

চয�াপ�দর য�ুগ নারীরা খবু �াধীন িছ�লন ব�ল জানা যায়। তারা ���ায় স�ী ও �পশা িনব�াচ�নর অিধকার রাখ�তন।
কু�রীপা গহৃবধরূ ছল করা িন�য় ব�ল�ছন, "�স িদ�নর �বলায় কা�কর ডা�ক ভয় পায়, িক� রা�ত ��িম�কর স�� �দখা
কর�ত যায়।" �ডা�ীপা�দর ১৪ ন�র প�দ নারী�দর �নৗকা চালনা, �লাক পারাপার, �নৗকার জলিস�ন ইত�ািদ ক�ম�
অংশ�হ�ণর উ��খ পাওয়া যায়। এছাড়া �সসময় নারীরা ��র �ানওঅিধকার ক�রিছল।

�বাদ

চয�াপ�দ �বাদ বাক� ৬িট।এ��লা হ�লা:

�বাদ প�দঅব�ান কিবর নাম অথ�

আপনা মাং�স হঁিরণা �বরী ৬ নং পদ ভ�সকুুপা হির�ণর মাংসই তার জন� শ�

হা�তর কা�ন মা �লাউ দাপন ৩২ নং পদ সরহপা হা�তর কাঁকন �দখার জন� দপ��ণর ��য়াজন হয় না

হাড়ীত ভাত নািহ িনিতআ�বশী ৩৩ নং পদ �ঢ�ণ পা হািড়�তঁ ভাত �নই,অথচ �িতিদন ��িম�করা এ�স ভীড়

ক�র

দিুহল দধু কুী �ব�� সামায় ৩৩ নং পদ �ঢ�ণ পা �দাহন করা দধু িক বা�ট ��বশ করা�না যায়?

বর সনু �গাহালী িকম দুঠু� বল��৩ঁ৯ নং পদ সরহপা দ�ু গ�র �চ�য় �ন� �গায়াল ভা�লা

আন চাহ��আন িবনধা ৪৪ নং পদ ক�ন পা অন� চািহ�ত,অন� িবন�

ভাষাতাি�ক �বিশ��



�াচীন বাংলার ভাষাতাি�ক �বিশ���িলর স�া�ন �াকৃত বাংলায় রিচত চয�াপদ একিট মলূ�বান উপাদান। ১৯২৬
ি��া�� ড�র সনুীিতকুমার চ��াপাধ�ায় �থম এই �বিশ���িল িন�য় িব�ানস�ত আ�লাচনা ক�রন তাঁর The Origin
and Development of the Bengali Language ���। এরপর ড�র সকুুমার �সন, ড�র মহু�দ শহীদ�ুাহ, তারাপদ
ম�ুখাপাধ�ায়, প�রশচ� মজমুদার ও ড�র রা�ম�র শ’ চয�ার ভাষাত� িন�য় িব�ািরত গ�বষণা ক�রন।ফ�লআজ চয�ার
ভাষার ��পিট অ�নক �বিশ স�ু� হ�য় �গ�ছ।

�িনত�

 চয�ায় অ‐কার িকছ��বিশ িববতৃ (open) ; কতকটা আধিুনকআ‐এর কাছাকািছ। স�বতআিদ��রর �াসাঘা�তর
জন� অ/আ�িনর িবপয�য় �দখা যায়। �যমন:অইস/আইস,কবালী/কাবালী, সমাঅ/সামাঅ ইত�ািদ।

 ব��ন�িনর ���� �ধান �বিশ�� হ�লা: পদম�ধ� ‘হ’‐�িনর সংর�ণ (�যমন: খনহ, তঁিহ, করহ ইত�ািদ); মহা�াণ
ব�ণ�রঅি�� (�যমন:আ��,কা�, িদঢ় ইত�ািদ)এবং ওিড়য়া‐সলুভ ‘ল’ (l)‐�িন বজায় থাকা।

 �াকৃ�তর সময�ুব��ন সরলীকৃত হ�য় চয�ায় একক ব���ন পিরণত হ�য়�ছ।ফ�ল পবূ���রর পরূকদীঘ�� ঘ�ট�ছ।
�যমন:�াচীন ভারতীয়আয�‘মধ�’> মধ� ভারতীয়আয�‘ম�’>�াকৃত বাংলা ‘মাঝ’ ইত�ািদ।

 নািসক�ব���নর পবূ��র দীঘ��লা�ভর স�� স�� অননুািসক হ�য় �গ�ছ। �যমন: চ�>চ�>চাঁদ ইত�ািদ।

 পাশাপািশ অবি�ত একািধক �র�িনর অি�� ল�� করা যায়। �যমন: উদাস>উআস। পদা��ও �র�িনর
ব�বহার �দখা যায়। �যমন: ভণিত>ভণই ইত�ািদ।

 পদা�� ি�ত একািধক �র �যৗিগক �র��প উ�ািরত হ�তা এবং ��ম দইু�য় িম�ল একক ��র পিরণত হত।
�যমন:�াচীন ভারতীয়আয�‘পিু�কা’> মধ� ভারতীয়আয�‘�পাি�আ’>�াকৃত বাংলা ‘�পাথী’ ইত�ািদ।

 ‘য়’‐�িত িবদ�মান িছল; ‘ব’‐�িতও �দখা �গ�ছ। �যমন: িনয়�ী>িনয়িড়; নাই>নাবী ইত�ািদ।

 চয�ায় �রসংগিতর দ‐ুএকিট উদাহরণ �ম�ল। �যমন: সসরুা (<��র) ইত�ািদ।

 ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ এবং ‘ন’, ‘ণ’‐এর য�থ� ব�বহার �দখা যায়। �যমন: িনঅ/িণঅ, নাবী/ণাবী, সহ�জ/ষহ�জ,
আস(<আশা) ইত�ািদ।

 দীঘ��র ও �স ��রর উ�ার�ণর পাথ�ক� �াস �প�য়িছল। �যমন: শবির/সবরী, �জাই/�জাঈ ইত�ািদ।

 প�দরআিদ�ত ‘য’‐�িন ‘জ’‐�িন�ত পিরণত হ�য়িছল। �যমন:জাই/যাই।

�পত�

 চয�ার নামপ�দর িল��ভদ ছাড়াও সব�নাম, িব�শষণ, স��বাচক শ��ও িল��ভদ িছল। �যমন: হিরণ/হিরণী,
শবরা/শবরী, ‘রািত �পাহাইিল’, ‘��রী মালী’ ইত�ািদ।

 একবচন‐ব�বচ�নর পাথ�ক� িছল; সংখ�াবাচক শ��যা�গ, সমি�বাচক পদ�যা�গ এবং ি��ি�পদ ��য়া�গর
�ারা ব�বচন �বাঝান হ�তা। �যমন: ‘বিতস �জাইনী’, ‘প�িবডাল’, ‘উ�চা উ�চা পাবত’ ইত�ািদ।

 চয�ায় কারক মখু�ত দিুট। যথা: মখু�কারক ও �গৗণকারক। মখু�কার�ক িবভি� শণূ� বা ‐এ। �যমন: ‘সরহ ভণই’,
‘কু�ী�র খাঅ’ ইত�ািদ। �গৗণকার�ক ‐এ বঁা ‐এ িবভি�। �যমন: ‘সহ�জ িথর কির’ (কম�কারক), ‘কুঠা�র িছজঅ’
(করণ কারক), ‘িহএ মঁা�ঝ’ (অিধকরণ কারক) ইত�ািদ। িবভি�হীনতার উদাহরণও পাওয়া যায়। �যমন: ‘কায়া
ত�বর’।

 ‐এর ও ‐ক িবভি�র মাধ��ম স��পদ িন�� হ�তা। �যমন: ‘��খর �ত�িল’, ‘করণক পা�টরআস’ ইত�ািদ।

 ‐ক, ‐�ক ও –�র িবভি� �ারা �গৗণক�ম�র ও স�দা�নর পদিস� হ�তা। �যমন: ‘নাশক’, ‘বাহব�ক পারই’,
‘রসা�ন�র কংখা’ ইত�ািদ।

 ‐ই, ‐এ, ‐িহ, ‐�তঁ ও –ত অিধকর�ণর িবভি� িহসা�ব ব�ব�ত হ�তা। �যমন: ‘িনঅিড়’, ‘ঘ�র’, ‘িহঅিহ’, ‘সখুদ�ুখ�তঁ’,



‘হাঁিড়ত’ ইত�ািদ।

 কর�ণর িবিশ� িবভি� –এ সঁ�মীর স�� �ায় অিভ� হওয়ার কার�ণও –�তঁ, ‐এ�তঁ, ‐�ত িবভি� �দখা যায়। �যমন:
‘সাঁ�দ’ (<শ��ন), ‘�বা�ধ’ঁ (<�বা�ধন), ‘মিতএ’ঁ, ‘সখুদ�ুখ�তঁ’ (<সখুদঃুখ+এ+ত+এন)।

 অপাদা�ন অপ�� �থ�কআগত ‐�ঁ িবভি� দ‐ুএকিট পাওয়া �গ�ছ। �যমন: ‘�খপ�ঁ’, ‘রঅন�ঁ’।

 চয�াপ�দ �গৗণকার�ক ব�ব�ত অনসু�গ�ও (post position) �বিচ�� �দখা যায়। �যমন: ‘�ডা�ী‐এর স��’ (নামবাচক
অনসুগ�), ‘িদআ চঁ�ালী’ (অসমািপকা অনসুগ�)।

 সং���তর ম�তা কম�ভাববা�চ�র �চ�র উদাহরণ চয�াপ�দ আ�ছ। �যমন: ‘নাব ন �ভলা দীসই’, ‘ধরণ ন জাই’
ইত�ািদ।

 চয�াপ�দ �যৗিগক কা�লর উদাহরণ না থাক�লও �যৗিগক ি�য়ার উদাহরণ �চ�র আ�ছ। �যমন: ‘�িণআ �ল�ঁ’,
‘িনদ �গল’ ইত�ািদ।

 িন�া�ত��য় –এ িবভি� �দখা যায়। �যমন: ‘সহ�জ িথর কির’ ইত�ািদ।

 চয�ায় এমন সব িবিশ� ��য়াগ আ�ছ যা বাংলা ভাষািভ� অন� ভাষায় পাওয়া যায় না। �যমন: ‘ভাি� ন বাসিস’,
‘দিুহল দধু’ু ইত�ািদ।

 কম�ভাববা�চ� অতীতকা�ল –ই, ‐ইল এবং ভিবষ�তকা�ল –ইব িবভি�র ��য়াগ �দখা যায়। �যমন: ‘চিলল কা�’,
‘মই ভাইব’ ইত�ািদ।

 �াচীন বাংলার চয�াপ�দ ব�ব�ত �বচন�িল বাংলা ভাষায় ঐিতহ�বাহী। �যমন: ‘হািড়ত ভাত নািহ িনিতআ�বশী’,
‘আপনা মাং�স হঁিরণা �বরী’ ইত�ািদ।

তথ�স�ূ : উইিকিপিডয়া এবং ই�ার�নট


