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From the Editor’s Desk

This is the fourth year of publication of our Tri-lingual Peer-reviewed journal Wisdom Speaks.
At the cost of repetition of what I said at the time of publication of Vol. 3: 2018 issue of the
journal, I say that the surge and urge for publication of articles in the journal by scholars and
researchers are increasing with every year passing by. With a careful selection mechanism in force,
33 articles of varying interests have been selected for publication in this issue.

I feel proud to inform our readers the inclusion of two distinguished persons, namely,
Prof. (retd.) Sanjukta Dasgupta, former Head, Department of English and former Dean, Faculty
of Arts, Calcutta University, and Biplab Das Gupta, a celebrated actor, as members of the Peer
Body of the journal. It is our ardent belief that the journal will be much benefited with their
participation, guidance and valuable advice.

In the end, I request our readers for their short comments and views on articles published in
order that fair suggestions may be taken care of for further improvement of the quality of the
journal in future. It is needless to mention that selected comments and views will be published
in the journal.

Nupur Ganguly
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The Soil and the Tree: Patha Bhavana and Kala Bhavana
Swati Ghosh

2019 is the centenary year of Kala Bhavana, Santiniketan. Looking back at its 100 years journey, it is
important to delve into the factors that facilitated its birth. Rabindranath Tagore believed that Art is the
response of man’s soul to the real, the universal and acts as an effective social uplifter. He wished to see
Art in Santiniketan, not as an exercise to be practiced, but as a way of life that would permeate deep into
all rungs of society. His small school paved the way for his dreams to be achieved in fullness.

Introduction
When Rabindranath Tagore founded his school
in the shadowy glades of Santiniketan Ashram
in 1901, he already was thinking of provid-
ing an alternative educational experience for
children in contrast to the existing systems.
He was a poet and saw life in its wholeness.
He knew that mere pursuit of knowledge with-
out connection with the finer resources of joy
would yield a sort of sterile knowledge. Music,
fine arts, sense of beauty, compassion, commu-
nion with nature, spirituality ought to be in-
nate part of education. His thoughts were never
restricted to the mind, he translated them to
reality and the world saw that his education in-
deed shaped the very rounded personalities in
his children of the Ashram.

But Tagore never preconceived any frames
for his works, where he would just fill the
gaps—be it his poetry or be it the unique
school that he created. His thoughts were there
submerged in the strata of his mind’s sub-
soil and would take shape as and how things
unfolded. So his creations were vital throb-
bing with life, growing with him, getting shape
slowly and spontaneously. When his school
started in 1901, it had no curriculum, no build-
ing, no administrative policy, no prior expe-
rience or organizational skill on the founder’s
side. But Tagore was determined about just one
thing—that the education, he was thinking of
providing, should not be severed from life. The
few teachers, whom he started with, did not
include any drawing teacher. Music, he taught
himself. But before a year had passed, consec-
utive tragedies at home kept him far from his

school and music was discontinued in the initial
few years.

The first art teachers in Santiniketan school
In 1903, the first drawing teacher Gopal Chan-
dra Kabikusum joined the school for a few
months from August to November. He had
good humor but obviously could not please
Rabindranath Tagore with his efforts in the
school. The first regular drawing teacher who
joined school in 1903 was Nagendranath Aich.
He had a formal training in drawing and free
modeling. He joined school in the early win-
ter of 1903. In 1904, when the school was
shifted to Selaidaha for a few months he con-
tinued to be the drawing teacher and accompa-
nied the boys to the new venue of the school.
His style of teaching was unimaginative. The
boys only learnt to draw lines in the pre-
scribed Macmillan books with actual drawing
pencils under him. But that did not deter tal-
ents to bloom. Already some boys were show-
ing promise. Mukul Chandra Dey was one of
the prominent student artists. By 1907 there
was a new teacher, Omkaranand, whose orig-
inal name was Panchu Gopal Roy, popularly
known as Panchubabu. Under him, the boys
even strayed away from their regular school
books to bigger premises like stage screens and
illustrations in the school’s first ever hand writ-
ten magazine Shanti. Mukul had drawn the pic-
ture of dancing ‘Nataraja’ on a screen, influ-
enced by Nandalal Bose’s painting. The screen
served as the drop screen for plays in the
school for many years to follow. In 1910, when
Panchubabu left, Abanindranath sent one of
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his students Santosh Mitra to Santiniketan as
drawing teacher for the school. He had two
years of learning experience in art school. He
taught the students, free hand modeling from
Havell’s drawing book. He even tried clay mod-
eling with them. He would decorate the Mandir
services with seasonal flowers which he went to
collect with the boys from adjoining areas. He
had initiated the boys into basic alpana draw-
ing in the Mandir. So he set the stone rolling
though not very effectively. He set the children
to drawing still life of earthen pots and still ob-
jects which slowly became monotonous and un-
interesting. He could not inspire them. Tagore
could see that his endeavors were resulting in
very fruitless exercises.

Inspiring art classes
When Santosh Kumar Mitra was teaching
drawing in the school, Rabindranath called
over Asit Kumar Haldar to Santiniketan. He
started with the upper class boys and taught
them to paint with colours. He could inspire
the boys into enjoying painting. The use of
colours turned to be effective as boys took
interest in art classes. Before his arrival Ra-
bindranath Tagore had called the other teach-
ers of the Ashram and said he is bringing a
‘sensitive’ artist to Santiniketan and everybody
should try to see that he loves the place and
stays back. He himself did a pencil drawing
of Asit Kumar and presented him to express
his enthusiasm. He was obviously very keen to
start an art centre in future and he was setting
out to build an atmosphere and an inspiration
of interest from the school. He believed that
Asit Kumar Haldar’s joining the school was a
step in the right direction and he was over-
joyed. All the boys who were showing promise
in art rallied round him like Mukul Chandra
Dey, Dhirendra Krishna Dev Burman, Mani
Bhushan Gupta, Annada Prasad Majumdar,
Krishnakinkar Ghosh, Sushil Bandyopadhyay
and others. Abanindranath wrote to him in a
letter that it would be a great idea to start an
art gallery of sorts in Santiniketan. He had also
given him a valuable tip of teaching art, “Re-
member, it is important that you become a bird

yourself when you wish to teach a bird.” Follow-
ing the suggestion of his master he collected
terracotta art samples from temples of Nanur,
Barnagar, and other surrounding places. The
boys learnt to see works of traditional art and
their eyes opened to art heritage. This was the
beginning of greater things that would eventu-
ally follow in the shape of Kala Bhavana. Asit
Kumar actively decorated stages and did make
up for the plays performed by the teachers
and the students of the school. Alpana draw-
ing became a regular feature in the ceremonies.
Slowly there was an artistic touch to the activ-
ities in the school. In 1915, Lord Carmichael
and later on Mahatma Gandhi along with his
wife Kasturba, visited the Ashram. Under Asit
Kumar’s guidance the boys of the school gave
them artistic traditional reception. They learnt
from him this art. He taught from 1911 to
1915 for four years. In 1916, he left the school
and went to Calcutta to join Government Art
School.

Nandalal Bose’s first ties with Santiniketan
In Rabindranath Tagore’s school, a new cul-
ture, shaped by the implementation of numer-
ous individual creative activities became an in-
tegral part of the educational experiment. For
him, culture gave direction to life and carried
the individuals and community forward. This
led him to address the issue of art practices
more pointedly within a few years of establish-
ing his school. If coming into contact with na-
ture and life in all its elemental beauty and
starkness was a liberating experience for him
as a writer, he believed that it would be bene-
ficial to artists as well. Among Abanindranath
Tagore’s students, he found Nandalal to be the
most resourceful and responsive to his ideas. In
1914, he ceremonially welcomed the artist in
Santiniketan. Nandalal was thirty two at that
time. It was summer and the day was 1st of
May. All the teachers were present. Asit Kumar
Haldar, Andrews, Pearson, Kshitmohan Sen,
Bhimrao Shastri, Vidhushekhar Shastri were
there with the rest. The site was in front of
the present Carmichael Seat. The site was deco-
rated with lotus leaves. A huge lotus was drawn
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around his seat. The outlines were dug in thin
trenches and filled with red laterite pebbles. Al-
pana was also drawn in front. He was garlanded
and presented with ceremonial offerings. The
poet read out a poem in praise of the young
artist. When asked to say something, Nandalal
could utter that he was gratified. He was so
overwhelmed with this reception and welcome
that he had a surreal experience afterwards.
He has recalled that he felt his entire being
had become transparent and his consciousness
was filled with an indescribable joy. He could
feel Maharshi’s blessings penetrating him and
he himself penetrating into the heart of San-
tiniketan. He was fascinated with the seeming
wilderness, the open spaces and the sponta-
neous liveliness of the children. In fact on the
same day afternoon he sketched the young boys
swaying on the branches of the thick creep-
ers around Chhatimtala. After 1914, Nandalal
started visiting Santiniketan regularly assist-
ing with art classes at the school. Dhirendra
Krishna Dev Burman recalls that once he had
suggested some themes for a drawing compe-
tition. There were these newly erected wooden
poles of Santiniketan for electrical connection.
The boys could draw any one of them. Also
some flower plants were planted with bamboo
fencing around them. They could also draw one
of these kanchan flower plants or choose from
drawing a cow, a Sal tree or Gulancha flowers
on a tree. Four or five students took part in the
competition. At the end, Nandalal had drawn
each of these themes below the boys’ drawings
with Chinese ink. This new relationship be-
tween Nandalal and Santiniketan had actually
attached Nandalal with Rabindranath’s great
endeavor. This was not only a sphere where
Nandalal’s artist self would blossom, it was also
the foundation for the flowering of Indian Art.

Though Nandalal was under the direct su-
pervision of Abanindranath Tagore from 1911–
1916, he knew this was not his future. He was
seeking a place of stability and restfulness, a
place where he would find steadfastness of love
that would enlarge the scope of his work, would
accelerate his work. Abanindranath’s affection-
ate shelter had helped his creative talent to

come out in the open but Nandalal was seek-
ing a vast expanse of inspiration for his work.
In the meanwhile, Rabindranath Tagore had
taken Nandalal, Mukul Dey and Suren Kar to
Selaidaha in 1915 to be in immediate contact
with vast open nature to nurture their artis-
tic talents. In self drawn picture postcards that
Nandalal exchanged with Asit Haldar at that
time, (around 1916) there is an impression of
how he felt bored in Calcutta and how the San-
tiniketan dream filled his being. Tagore himself
had gone to Japan in 1916 and had the chance
to witness how they had assimilated art in their
daily lives and how art there was vital and pul-
sating with life. He wished that in our coun-
try, he could bring life to art and show to our
countrymen that it was not only possible but
should be attained. He dreamt of this enter-
prise in his small school in Santiniketan and
wanted Nandalal to be at the helm. He started
writing to his nephews about his experience in
Japan. He pointed out to them that they were
missing out on that element of fresh air blow-
ing across their art enterprises. It was also a
pointer that he would take it upon himself to
prove his point. In the meanwhile, Nandalal
was working at the Indian Society of Orien-
tal Art in Calcutta. Tagore requested Abanin-
dranath to let Nandalal come out from his cir-
cle and move into Santiniketan. In 1916–17,
after Asit Kumar left the school, Tagore sin-
cerely wanted Nandalal to come from ‘Vichitra’
(a cultural club in Jorasanko where there was
a sincere effort to revive Indian traditional and
folk art, music, plays and literature) and join
Brahmacharyasram. But Abanindranath stood
in between. He did not want to let Nandalal
leave him. So Rabindranath had to call Suren-
dranath, Nandalal’s nephew and close associate
to Santinketan.

Surendranath Kar, an artist behind the scenes
Surendranath Kar joined the school in 1917.
He was only twenty four at that time. Tagore
suggested to him to teach the children to see
and observe nature carefully; they should learn
to distinguish between different trees, birds of
their environment; and understand their sur-
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roundings. He advised some other things also—
that Suren should start with the younger chil-
dren first, encourage them in group activi-
ties and change their medium of work and
try wood. The boys were immensely happy to
have Surendranath as their teacher. Students
of those times like Dhirendra Krishna Dev
Burman, Benodebehari Mukherjee, Santidev
Ghosh and others have all recorded in their
books their happy experiences of drawing with
him. At that time, Surendranath was mainly
doing wash paintings of local landscape and
neighboring santhals, their lives. The boys were
overwhelmed; many of them were inspired to
break free from drawing exercises to paint sub-
jects from surroundings that appealed to them.
They started drawing on subjects from their
immediate surroundings like crow on a rooftop
or villagers in their daily lives. Their creative
fountains splurged forth. Surendranath had ex-
cited them. He taught children to draw on
wood, on floors. Boys learnt to experiment on
different bases. Surendranath used his experi-
ence of drawing on sesame to teach the boys
to paint on planks of mango tree wood. He
made them paint in Ajanta style. The boys
drew on one side and wrote on the other side.
He involved the boys in drawing the first fresco
of the school with earth colors. It was done
on the walls of Satish Kutir (now no more).
The subject was an Assyrian lion, an Egyptian
Veena player and a mother and child from the
Ajanta paintings. Suren had taught them to
paint with four organic colors—yellow ochre,
saffron, black and white. All of them were earth
colors. The boys were initiated to three new
horizons—fresco painting, use of organic col-
ors and an exposure to traditional great her-
itage paintings. Also at the same time Suren
came to design some of the constructions that
were taking place at this time. Starting with a
well, to boarding cottages to the first house of
Tagore in the Uttarayan complex, the ‘Konark’
to the Bell Pavilion of the school, the ‘Ghan-
tatala’, there were many more. The Ghantatala
was designed in wood from an inspiration of the
Gate to Sanchi. It was an outstanding piece of
work. Much later, it became a concrete struc-

ture of the same design. This artist, through
his teaching of Art and practice of Art, had
instilled in the atmosphere of the school and
the hearts of the children a new dimension.
He had opened their eyes to beauty and their
minds to creation. All this happened by 1919.
In 1918, the boys were so charged up that
they could bring out an art magazine named
Chhabi edited by Benodebehari and Panchkori
Mukherjee. They wrote in their editorial that
it was under Surendranath’s guidance and en-
couragement that they could do so. In functions
and festivals, the young boys were led to dec-
orate the ceremonial sites and they did so by
decorating with seasonal flowers and drawing
alpanas under Surendranath. Mukul Dey was a
regular in drawing alpanas. Surendranath was
a direct student of Abanindrananth and had
learnt painting from him, but he was no less
indebted to his cousin elder brother Nandalal
in this respect.

When Surendranath Kar came to Santinike-
tan, Nandalal Bose’s elder son Biswarup also
got admitted to Brahmacharyasram—the San-
tiniketan school. Within a few months, Nan-
dalal shifted his family to Santiniketan after
seeking Rabindranath’s permission.

The beginning of Kala Bhavana
At the same time another epoch making
enterprise was happening in Santiniketan.
Rabindranath’s dream of Visva Bharati where
he wanted to bring and generate the best
knowledge of the world in a single nest—had
taken its first step. In 1918 December, the
foundation stone of Visva Bharati was laid.
Though formally Visva Bharati did not start
functioning before 1921, the foundation had
been laid. What happened in the intermediary
three years? In 1919 July, Tagore did not hes-
itate to start some activities of Visva Bharati
informally. He had no two opinions in those
areas, which he was determined to include in
Visva Bharati—music and fine arts. Among the
informal classes that started were those of Kala
Bhavana. Now to think of Santiniketan approx-
imately hundred years back, when in these vast
stretches of land there was only a small school,
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came up another small class of learning—that
of Art. Could it have come up had not there
been some love bonds with the former? In the
same year, Rabindranath wrote in Kalavidya
that in his new found institution he considered
art and music to be the two most important or-
gans. In 1919, Rabindranath Tagore built the
abode of Art in Santiniketan on the foundation
laid by all the art teachers of the school so far.
Undoubtedly, Asit Kumar had brought a mo-
tion to the developments and Suren had added
a vision. Initially, Asit Haldar, Surendranath
Kar started classes with a few interested boys
and this was the beginning of Kala Bhavana.
Nandalal Bose was a part time teacher. He used
to come in the weekends. Tagore appealed to
Abanindranath Tagore let Nandalal join Kala
Bhavana. Nandalal’s mind was filled with the
ideals of Visva Bharati and the ashram atmo-
sphere in Santiniketan at that time. He could
feel that this was the place where his destiny
lay. He could unfold here in his originality and
spontaneity. Also he could rejoin his family.
But he did not have the strength to overrule his
master. In a letter to Abanindranath Tagore,
Nandalal’s master, Rabindranath wrote that in
Santiniketan there were all signs that Art, as he
desired, will flourish. The boys are inspired and
the atmosphere is ready. By ‘atmosphere’ he
was definitely pointing to the school which had
become a small society by then and where there
was spontaneity, creativity and unbounded joy.
The field was set for new and newer experi-
ments. These words of the poet reassert, that
Patha Bhavana (the name was Brahmacharyas-
ram at that time) had set the stage for Kala
Bhavana to happen and it happened. The
boys were already setting stages, designing cos-
tumes, illustrating magazines, drawing fres-
coes, drawing alpanas, designing and making
gates. The seasonal festivals had come into cele-
brations by that time and the functions already
been envisioned and performed. The platform
was made ready by the school for Kala Bhavan
to come up. In refusing Nandalal to join this
project, Abanindranath Tagore was almost de-
stroying the pinnacle of the abode of Art that
Rabindranath was setting up in Santinike-

tan. Rabindranath knew he could not pay the
amount that Nandalal was receiving at the
Oriental Art Society, but the inspiration be-
hind his dreams was bigger than the money.
Refusing Nandalal to join Santiniketan would
mean refusing him to flower in full and it
was like dwarfing him to undesired stature.
Rabindranath could clearly see the immense
potential of Nandalal and he was desperate
to have him at his institution. Abanindranath
Tagore understood at last and relented. Nan-
dalal joined as a full time Kala Bhavana teacher
in 1920.

The two Bhavanas
These two Bhavanas were like two sisters who
had seen pre-Visva Bharati days and they had
lived a harmonious common life. Initially, Kala
Bhavana included the music department also.
The bonds of those days remained strong ever
after. Just as Patha Bhavana served as the
roots for Kala Bhavana, similarly Kala Bha-
vana continued to enrich Patha Bhavana and
breathe into it uniqueness and excellence. In
all functions and festivals, Kala Bhavana would
extend help and co-operation. In fact, un-
der Nandalal, Santiniketan pioneered drastic
changes in stagecraft, shunning all superfluity
and introducing suggestive style. The school,
small though it was, set path breaking exam-
ple in stage decoration under Kala Bhavana’s
guidance. The music rehearsals would all be
conducted by the music teachers of Kala Bha-
vana. The teachers of Kala Bhavana experi-
mented with costumes and set a standard of
classic timelessness and universality. This prac-
tice continued for a long time till the six-
ties. There was a kind of fluidity between the
two departments. Children of Patha Bhavana
would always go over to Kala Bhavan teach-
ers and students, and get their Anandabazar
cards drawn or toys painted. In 1923, Pratima
Devi and Andre Karpeles opened a section of
crafts in Kala Bhavana named Vichitra. Its aim
was to revive handicrafts and folk arts. Skilled
technicians were called over to teach book bind-
ing, lacquer work, embroidery. Later, Batik,
Bandhni were also introduced. Patha Bhavana
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students benefitted from these courses from
which they could choose their individual op-
tions.

Woodcut lessons-Kala Bhavana to Patha Bhavana
Once largely practiced in Bengal, woodcut
went into oblivion with the advent of the photo-
graphic bloc. In 1923, Andre reintroduced this
medium and lino cut to Kala Bhavana. Nan-
dalal applied this form of art to his immor-
tal creations of Sahaj Path. This is a unique
example of one of the greatest poets and one
of the greatest artists coming together to cre-
ate primers for child education. Later on, this
art was pursued with zeal by Suren Kar, Ra-
men Chakravarty, Biswarup Bose. From them,
Kala Bhavana students learnt and they taught
this art to the students of the Patha Bha-
vana. The children used their wood cut and
lino cut drawing prints in their school maga-
zines successfully. It was a remarkable achieve-
ment by the school children and perhaps un-
precedented at that time. Kala Bhavana aes-
thetised the whole environment of Santinike-
tan. They drew frescoes in almost all buildings
of the school and also others. The school had
started fragmented efforts earlier. The old Li-
brary building had its first fresco in the teach-
ers’ room on ground floor. It was a continu-
ous scroll like painting of aquatic plants and
animals using earth and vegetable colors in-
tended to provide a cooling effect. It was done
by Benode Behari with the help of Gouri Devi.
In 1927, skilled artisan of Jaipur, Narsinghlal
was brought over to Santiniketan who taught
the indigeneous traditional style of fresco paint-
ing and the first floor of the Library build-
ing was covered with Egyptian, Persian, Chi-
nese and Indian traditional paintings. Nandalal
and Suren Kar drew two original paintings—
Vaitalik by Night and Vasantotosava. Tagore
wrote a few lines of poem for each panel and
they were painted as part of the design. In 1933,
the ground floor walls were again painted with

the help of Narsinglal.

Conclusion
Patha Bhavana or the Santiniketan school was
the soil which held the roots of Kala Bha-
vana and helped it to grow. Students from the
school became its students and also teachers.
Of course, Kala Bhavana spread itself unto the
skies drawing vitality from many other sources.
It has its own life energy and own beauty. Kala
Bhavana drew the uninhibited freedom and joy
of the children and retained them in its campus
life. Patha Bhavana once made the ground and
Kala Bhavana magically developed on it. That
aesthetised the whole atmosphere of Santinike-
tan. The totality of the relationship between
these two Bhavanas lent to Santiniketan, it’s
out of the world charm.

References
1. R. Sivakumar, ‘Nandalal: His Vision of Art and

Art Education’, Rhythms of India: The Art of
Nandalal Bose. Edited by Sonia Rhie Quin-
tanilla. San Diego Museum of Art, 2008.

2. Krishna Kripalani, ‘Nandalal: The Man and the
Artist’, Visva Bharati News—Nandalal Smarana,
Centenary Number 1882–1982. Santiniketan:
Visva Bharati, 1983.

3. Dinkar Kowshik, Nandalal Basu: Bharatshilper
Pothikrit, translated by Sobhan Shome, National
Book Trust of India, 1995.

4. Amitrasudan Bhattacharya, ‘Chhobi O
Chhondo’, Desh Binodon, Nandalal Centenary
Issue, 1389 BS.

5. Dhirendra Krishna Dev Burman, ‘Shilpacharya
Nandalal Bose’, Visva Bharati News—Nandalal
Smarana, Centenary number 1882–1982, San-
tiniketan: Visva Bharati, 1983.

6. Purnananda Chattopadhyay, ‘Santiniketaner
Nandalal’, Desh, 33rd Year, 1 Baisakh. Edited
by Ashok Kumar Sarkar, 1373 BS.

7. Dr. Panchanan Mandal, Bharatshilpi Nandalal,
Vol. 1, Rarh Gabeshana Parshad Prakashan,
1982.

8. Prashanta Kumar Pal, Rabijibani, Vol. 7, Ananda
Publishers, 1997.

Swati Ghosh is a researcher and writer. A master’s degree holder in English Literature from Visva
Bharati, she has authored numerous articles and books.
Email: swati.santiniketan@gmail.com



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata RNI WBMUL/2016/72327; ISSN 2456-5121

Coal Mining of Asansol-Raniganj: An Untold Story
of the Environmental Hazards

Santanu Ghosh

The article stresses upon the environmental hazards caused by enormous coal mining in the Asansol-
Raniganj area of West Bengal. Apart from devastation of natural resources, huge waste materials are
produced by frequent mining activities leading not only to environmental pollution but to air pollution
as well. The physical geography as well as human geography of the region underwent transformation.
The process started from the colonial times and is still ongoing. The illegal coal mining process after the
nationalization of coal, acted as a major catalyst in the destruction of ecological balance.
Keywords: Coal, mining, environment, pollution, greenhouse, illegal, hazard.

Numerous resources on earth are consumed by
man for catering his own needs. Coal is one
of such resources and being the foremost of
sources of energy is consumed for domestic as
well as commercial requirements.1

Hazards of coal mining
Mined mainly by two main methods—Surface
or Opencast and Underground mining,2 coal
mining is usually connected with deprivation
of natural resources and devastation of habitat.
Massive quantum of waste material is produced
by frequent mining activities in the coal min-
ing region. If appropriate care is not taken for
waste disposal, it may destroy the environment
slowly and steadily. The method now adopted
for waste disposal distresses land, water and
air and, in turn, affects the quality of life of
the people in the nearby areas.

Mining activity also generates tremendous
pressure on local flora and fauna mostly where
distraction of forest land takes place for min-
ing purpose. The outcome of mining on ground
water level, silting of adjoining water bodies
and on land is also of abundant concern. It
has a boundless effect upon the human health.3
Thus, a universal approach for mining activi-
ties, taking into account concern for adjacent
habits and ecosystem, is the need of the hour.

Burning of coal discharges harmful ingredi-

ents such as sulphur dioxide, nitrogen oxide,
carbon dioxide, and particulates dust and ash.
It is globally accepted that coal mining harm-
fully affects local environment in that it de-
stroys vegetation, causes expansive soil erosion,
and modifies microbial communities.4 Coal
mining distresses global environment through
release of coal-bed methane, which is about
thirty times as influential as greenhouse gas as
carbon dioxide.5 Underground mining causes
reduction of ground water at some places, as
well as subsidence, etc., resulting in deprivation
of soil and land. The dislodgment and resettle-
ment of affected people, with direct bearing felt
on their culture, heritage and related features,
lead to increase in criminal and other illicit ac-
tivities on account of impulsive economic de-
velopment of the area.6

Attributable causes of environmental hazards
resulting from coal miming in Raniganj belt
Though economic growth and self-environmen-
tal hazards reliance call for the bigger mining
activities of the obtainable mineral resources,7
inclusive of coal, its multi-dimensional adverse
impacts on environment, directly and indi-
rectly, can hardly be ignored. This necessitates
the mentioning of the attributable causes of
environmental hazards resulting from under-
ground mining and opencast mining.

9
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Water pollution
Depending upon the nature of coal and dump
effluents and rock formation, the water pol-
lution problem in the mining areas is gener-
ally classified as Acid mine drainage in case of
high sulphur coal, Eutrophication and Deoxy-
genating because of sulphur and heavy metal
pollution.8

Without treatment, high level of disbanded
solids such as bicarbonates, chlorides and sul-
fates of sodium calcium, magnesium, iron and
manganese are introduced to water while pass-
ing through aquifuge and aquiclude and made
absorptive due to drooping and industrial us-
age. This makes the water hard, unhealthy for
drinking in some mines of Raniganj coalfield.9
Low level nitrates and phosphates assist as nu-
trients to algae; rapid growing of which causes
deoxygenating of water and lowering of dis-
banded oxygen. This is likely to ensue when
the underground water is accumulated in wa-
ter pools. Use of such water for irrigation may
expand production and yield of crop.

Acid mine drainage
The general problem regarding coal mining is
that breaking of coal and leaking of pyrite of
sulphur content from the coal and adjoining
formation lead to acid mine drainage. Oozing
out of yellow sludge, smell of Hydrogen Sulfide
and upsurge in pH value are some of the phys-
ical symptoms of the Acid Mine Drainage.10
This problem has been detected not only
in Raniganj, but also in Assam, Arunachal
Pradesh and Jammu and Kashmir.11

In Raniganj, the sulphur content of semi-
anthracite deposits is higher, up to 9 percent.
The sulphur in coal deposits of this region is
animate as well as pyretic in nature.12 The or-
ganic sulphur was organizationally bound in
coal and is difficult to be isolated. Pyretic sul-
phur, on the other hand, is present as impo-
sition in the coal seams and instant forma-
tion nearby in form of balls-circular or elliptical
mass or fine distributed particles. These tiny
particles are mostly accountable for the acid
mine drainage. Crumpled pillars, conceded coal
band, unresponsive rocks and lift over coal dust

are imperiled to leaching when the aquifer or
aquiclude drains down due to secondary pene-
trability of the inter burden.13

Heavy metal pollution
The polluting agents increase because of pump-
ing, and gallons of water from the coal mines
outcome result in swelling the salt particles in
water, oil, phenol, cyanide, nitrate lead, with
consequences in imbalance of oxygen in wa-
ter. Effluent of oil and grease from the un-
derground machines are the main causes for
heavy metal like lead, zinc, arsenic, and cad-
mium is perceived in traces in the mine water.
The toxic substances generally in the confined
state within the rock mass are exposed to dy-
namic setting of soil water system when they
start polluting mine water.14

Water regime disturbance
Renewing of over burden construction, yield
and crusade of ground water, disruption of
lithosphere and dewatering of the workings are
the interconnected operation of underground
mining.15 Dewatering from underground, re-
newing from rainwater precipitation and in-
flux of surface water are complimentary to each
other. Extensive liberated aquifers are molded
with the ground movement in place of a few
restrained aquifers.

Starting from precipitation, the water trav-
els overland, adopts through flow, interflow and
base flow leading to the basin channel flow and
is partially retained in the aquifers. With the
creation of underground voids, there is perco-
lation through mine roofs and walls and it ulti-
mately flows due to the failure of the confining
beds.16 The water accrued in the mine is im-
pelled back to surface. On the other hand, rip-
ple of ground troubles the channel of streams
or rivers, bringing more area under high flood
level of the streams. Depending upon thickness
of the encumbrance and the working seams, the
fractures become open channel or are wrapped
with silting.

Air pollution
The main cause of air pollution is flying ash of
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boiler, due to the use of dagger, dumper, scrap-
per, crustier in open cast coal mines.17 On ac-
count of mining and transporting coals from
one place to another, the tiny dusts particles
fly in the air which also pollute the air. Besides
these, the increasing quantity of carbon diox-
ide in air also leads to the greenhouse effect,
sulpher dioxide results in acid rain, nitrogen
oxide results in photochemical smog and the
deadly carbon monoxide is also polluting the
air.18 The uncontrolled dust not only creates
serious health problem but also affects the pro-
ductivity through poor visibility, breakdown of
equipment, improved maintenance cost and ul-
timately depreciates the surrounding air qual-
ity in and around the mining site. The dust
can not only stunt crop development by shad-
ing and clogging the apertures of the plants but
also pollute nearby surface waters.

Greenhouse gases, acid rain and ground level
ozone problems
The greenhouse effect is a natural occurrence
which refers to the increase in the earth’s sur-
face temperature due to the presence of cer-
tain gases in the atmosphere.19 There is con-
cern that this natural occurrence is being re-
formed by a greater buildup of gases caused
by human activity. The incineration of coal,
like that of other fossil fuels, produces carbon
dioxide, a gas that is linked to global warming
through the greenhouse effect.20

The combustion of coal produces gaseous
emissions of sulphur dioxide and nitrous ox-
ides leading to the production of ‘acid rain’ and
‘ground level ozone’. Acid rain ensues when sul-
phur dioxide and nitrous oxides gases react in
the atmosphere with water, oxygen and other
chemicals to form acidic compounds. Ground
level ozone is mainly accountable for smog that
forms a brown haze over cities. Ground level
ozone is formed when nitrous oxides gases re-
act with other chemicals in the atmosphere and
is enriched by strong sunlight. Emissions of
sulphur dioxide and nitrous oxides are termed
trans-boundary air pollution because the en-
vironmental impacts from the production of
these gases are not regulated by geographical

boundaries.21

Noise pollution
Another concerning area is noise pollution. The
noise is now considered as a foremost health
hazard resulting in partial hearing loss and
even enduring damage to the inner ear after
protracted exposure. The ambient noise level of
the underground mining area is exaggerated by
the operation of the cutting machines, conveyor
measure and blasting of the coal. The move-
ment of coaling machines and transport units -
conveyor, tubes and transfer points cause loud
noise which becomes disturbing because of the
poor preoccupation by the walls. The surround-
ing noise level due to different operations in un-
derground mines varies within 80–1040 dB(A).
In a mine of Raniganj, the noise level near fan
house, conveyor system sharer and road head-
ers are reported to be within 92–93 dB(A). The
values are increasing in many Indian mines be-
cause of poor maintenance of the machines and
surpass the permissible limit of 90 dB(A) for
eight hours per day exposure.22

The mining areas are facing very high noise
pollution in the close vicinity due to direct
mining activities like surface winding and han-
dling of coal, loading and transport of coal,
workshop activities and in some cases blasting
underground.23 The gases created underground
from the coal seams, produced after blasting of
the explosive and decay of the biological mass,
are discharged to the surface by the main venti-
lator. The gaseous pollutants to the surface at-
mosphere include carbon mono-oxide, carbon
dioxide, sulphur dioxide and nitrous oxide, a
part of which is from the moving vehicles and
other sources.24 The total noise menace due to
blasting underground is the result of the au-
dible and sub-audible noise. The reaction of
blasting is reported in the forms of damage
of old structures due to vibrations, public nui-
sance vis-a-vis disturbance of sleep and distur-
bance of sewerage and water supply line, etc.25

The amplitude of vibration due to blast
wave is observed to be abridged with increase
in the height of the building and hence drop in
level annoyance in the upper floor. The mines
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reveal that in case of machine cut the blasting
in the lower section generate more vibration
than that of upper portion. The restriction of
total charge is essential to minimize the vibra-
tion due to blasting underground.

In general, the noise control measures are
categorized in three groups-personal protective
measures, engineering control measures and ad-
ministrative measures. The engineering control
measures are the most effective as they are
based on sophisticated techniques like retrofit
approach for installation of noise control treat-
ment on mining equipment.26 The favored cost-
effective system for the underground mining
has been the personal protective system ear
muffs for the operator of the noise producing
units.

Impact of coal mining on land
The coal mining unvaryingly results in massive
land disturbance, e.g., excavation, removal of
top soil, solid wastes dumping, cutting of roads,
etc. The mining industry, in general, is reluc-
tant to re-handle overstrain material for eco-
nomic reasons but in a few cases it has been
planned to re-handle the material to fill the
voids generated at the end of mining, and it
is expected that the practice will become more
widespread in future.27 Opencast mining has
more impending influence on land than under-
ground mining.28 Opencast coal mining is being
used expansively because of its cost effective-
ness and productivity with use of the modern
technology. Though underground mining has
less impact than opencast mining on land, the
surface subsidence imposes severe damages to
engineering structures such as buildings, high-
ways, bridges and drainage besides interfering
with ground water regime.

Many unrestricted wasteful mines of East-
ern Coalfields Ltd. and Bharat Coking Coal-
fields Ltd., both underground and opencast,
are flourishing as illegal mining sites. These
mines have frequently been referred to as state
run private enterprises as few sufficient steps
have been taken to restrain the malpractice.
These mines have become death traps where
unplanned coal exploitation to subsequent roof

damages result in loss of lives. Illegal mining
is a common characteristic in almost all coal
mining areas. The Asansol-Raniganj coal mine
region is not an exception.

Illegal coal mining and its effects on
environment
Illegal mining can be defined as ‘unethical il-
logical cutting of coal seams under the earth
surface without the prior permission of the coal
mining authority.’ 29 In the coal bearing land,
it is the most convenient way to earn money as
early as possible. In this way, many big holes
are cut into the earth’s surface like a rat hole to
catch the narrow coal seams.30 Another proce-
dure is cutting the coal seams from disclaimed
mines and these are sold in large amount in
the local market through the ‘coal mafia’ and
handsome profit is made through the deal.31
In this procedure of mining, there are unscien-
tific cuttings of superficial coal seams, which
often cause troubles on the surface of the min-
ing region.32 This type of mining results in large
skimming of top soil and also causes soil ero-
sion. Where these mining activities are happen-
ing, the area witnesses full devastation of the
vegetation.

It is always accepted that the economic de-
velopment of a country depends on the preser-
vation of the natural resources of that country.
As coal is considered as one of the most impor-
tant and widely used resources,33 coal mines
need to be protected properly for the develop-
ment of industry. It is important to note that
majority of coal mines in India are functioning
without installation of adequate anti-pollution
devices resulting in hampering the entire envi-
ronment of the surrounding area destroying its
natural balance.34

Deterioration in Raniganj started long back
About two centuries ago, the economical coal
mining took off in Raniganj coalfield areas and
slowly and gradually it acquired a structured
form. Raniganj now has acquired the distinc-
tion as the worst affected area as a result of
mining. In the District Gazetteer of 1910, Mr.
J. C. K. Peterson wrote with grief that the
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dense Sal forests are cruelly cut down. These
forests were the home of varieties of wild an-
imals. From the Gazetteer of 1910 we also
came to know that, in 1900 under Asansol
sub-division many tigers were found near the
Santals Parganas. But unfortunately, the en-
tire population of tiger became extinct in and
around the first decade of the 20th century.
Cheeta and Hyna also used to roam in these
areas before.35 The extension in these mine ar-
eas lead to the extinction of these animals also.
The Second World War accelerated the demand
of coal and mining sector witnessed a boom
therby. The sky rocketing demand actually en-
hanced the environmental pollution of the sur-
rounding areas of Raniganj.

Geographical particulars of the belt
Raniganj coal field area along with Kasta,
Salanpur, Magma and Mejia admeasures about
1530 sq. km stretching 75 km in east-west di-
rection and 35 km in north-south. At present,
the Raniganj Coalfield (West Bengal) has only
109 numbers of operating mines out of which
92 are underground mines and remaining 17
are opencast mines. In 1988–89 the total pro-
duction of coal was three hundred ten lakh
tonnes, out of which one hundred twenty-eight
lakh tonnes were from open-caste mines and
one hundred seventy-three lakh tones were pro-
duced from underground coal mines. Accord-
ing to 1981 census, the population of Raniganj,
Chitttaranjan and Durgapur was eighteen lakh
two thousand. The total number of labours em-
ployed in coal field area is nearly one lakh and
eighty-four thousand. The number of people
depending on them is nearly five lakhs fifty-one
thousand. In the year 2000, the total popula-
tion of coal fields was twenty-nine lakh twenty-
one thousand.36

In the District Gazetteer of Burdwan of
1951, the land of the coal fields areas was
maintained under cultivated lands. The qual-
ity and quantity of the crops were negotiable.
But within the next eighty decades due to the
industrialization process majority of lands be-
came infertile. In between 1920–80, if we com-
pare the land use patterns, we can see that

in 55 years the coal industries including other
industries devoured the crop lands and graze
lands. In between 1923–29, the areas of the
captured lands were 45 sq. km but it went
up to 175 sq. km in between 1985–86. The
T. S. I. report of 1985 maintained about the
deterioration of the crop lands and graze lands
with a deep concern.

Conclusion
In Asansol-Raniganj region, coal mining has
developed a significant effect on the environ-
mental imbalance. Flora and fauna is also ad-
versely affected by the mining hazards. The
adverse impact should have been identified at
the planning stage itself so that corrective mea-
sures may have been taken in advance.37 The
different awareness operations which are the
prime concern of environment is to be taken
into account. Every mine manager should keep
a check list giving information on environmen-
tal controls, as envisaged in various mining
lease conditions of the Government of India and
Environment management plan.38 Frequent re-
view of this information may enable identifi-
cation of the site-specific environmental issue
at the mine. Poor environmental performance
may increase the demands for more strict reg-
ulations. The indirect effect of descending has
contributed to the drying up of many tanks
and dug wells in the vicinity. In several ar-
eas of Raniganj coalfield including Sripur and
Ninga, plantation on subsided land has been at-
tempted. The scientists are of the opinion that
before starting renovation of subsided land, the
purpose of renovation in terms of ‘land use’
should be decided in consultation with the local
people.39 The most significant thing is to plug
the cracks and it may not be essential to bring
the subsided land to its original state even
for use for agriculture, plantation and housing.
Some researchers claim that improvements in
water retaining capacity of the subsoil in the
subsided land are required. Like other coun-
tries a set of rules should be framed, and it
must also be made mandatory in order to save
the ecology of the nation.
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Chand Baori: A Unique Architecture for Rainwater Harvesting
Anwesha Ganguly

Rainwater harvesting through the process of storing rainwater in a reservoir has proved to be of enormous
benefit for its utilisation in the drier regions. An example of this harvesting can be traced in India in a
small village named Abhaneri in Rajasthan in the form of a stepwell, known as Chand Baori, a marvelous
piece of architectural beauty by itself, built in ancient period.
Keywords: Rainwater, harvesting, stepwell, architecture, benefit.

Introduction
Rainwater harvesting is the accumulation and
storage of rainwater for re-use on-site, rather
than allowing it to run off. It is the scien-
tific process of collecting, storing and preserv-
ing rainwater from rooftop or land surface us-
ing simple techniques. In this process, rainwa-
ter collected from various places is redirected
to a deep pit (well, shaft, or borehole) or a
reservoir with percolation. It is used to wa-
ter gardens, for irrigation and indoor heating
for houses, etc. Its domestic use is made with
proper treatment. The harvested water can be
used as drinking water and for other purposes
as well such as groundwater recharge. Overall,
we can say that rainwater harvesting is one of
the simplest and oldest methods of self supply
of water for sustainable use in our daily life.

Historical past of rainwater harvesting
The process of rainwater harvesting can be
traced back to the ancient times. It dates back
to the Neolithic age when waterproof lime plas-
ter cisterns were built in the floors of the houses
in the villages. The Roman civilization, Greek
civilization harvested rainwater for use in var-
ious purposes. The Greek Island of Crete is
known for its use of large cisterns for rainwater
collection and storage. Rooftop water storage
was common during the Roman empire. The
construction of Roman Aqueducts were well
known during the 1st century BC The city of
Venice also had a developed rainwater storage

facility. India is not also lagging behind in con-
serving rainwater resource.

Indian history of rainwater harvesting
It was around 300 BCE that the farming com-
munities in various parts of India especially
Kutch and Saurashtra region of Gujarat, drier
parts of Rajasthan, Madhya Pradesh and South
India practiced rainwater harvesting for agri-
cultural uses. It was practiced by the Chola and
Chauhan Kings.

The majestic architectural structures stand-
ing as historical monuments like forts, palaces
made excellent use of river water inside the
monuments for bathing purposes and also for
keeping the royal rooms cooler than the sur-
rounding environment since ancient days. The
contribution of temples known for its architec-
tural beauty in various parts of india in rainwa-
ter harvesting is no less important too. The Bri-
hadeshwar temple at Thanvajur in Tamil Nadu,
Jahaz mahal at Mandu in Madhya Pradesh,
Rani ki vav at Patan in Gujarat, Agrasen ki
baoli at Old Delhi, and many more stand wit-
ness to such claims being made. But the most
important contribution of Indian architecture
directly related to a spectacular water man-
agement system can be traced in the construc-
tion of a stepwell, known as Chand Baori step-
well, located about 90 kilometres away from
Jaipur city in a small village called Abhaneri
at Dausa district in Rajasthan built between
the 9th and 10th century AD by Raja Chanda
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of the Chauhan dynasty.

Chand Baori—an architectural beauty in rain-
water harvesting
In the northern Indian states of Gujarat and
Rajasthan, due to low rainfall and long dry
spell, the problem of water is acute. Rain-
water harvesting and conservation of water
is of utmost importance in these places for
its use especially during periods of drought.
The stepwell, as a means of rainwater har-
vesting, is an ancient form of well where the
water could be reached by descending a set
of steps to the water level. The stepwells are
called by various names such as baoli, baori,
baudi, bawdi or bavadi in Rajasthan and vav in
Gujarat. Though North India has many step-
wells, Chand Baori stepwell is one of the
world’s oldest, deepest and most spectacular
stepwells. A deep four-sided structure consist-
ing of several steps, the stepwell has not only
become the source of drinking water but also a
place of bathing, prayers and meditation.

In 1864, the famous French world trav-
eler, Louis Rousselet described the existence of
Chand Baori as ‘a vast sheet of water, covered
with lotuses in flower, amid which thousands
of aquatic birds are sporting, at the shores of
which bathers washed, surrounded by jungle
greenery.’ It is pertinent to note that the trav-
eler was not describing a river side or a lake
side, rather an ancient well.

Architecture of Chand Baori stepwell
Constructed exclusively for rainwater harvest-
ing and preservation of water for daily uses
by the local people, Chand Baori stepwell is
a deep four-sided structure with water at the
base and a huge temple on one side. It is built
in such way that allows water to get collected
from rain and remain cool for several months.
It is a square construction measuring 35 meters
on each side. Three out of four sides have steps
that lead down to the bottom of the well. In
the stepwell, there is a central, vertical shaft
with water that spreads out to a pool with a
broad mouth around which steps are built. It
has a large open top and graduated sides meet-

ing at a relatively shallow depth. The depth of
the stepwell depends on the underground wa-
ter level. The water level varies according to
season. During summers the water level low-
ers down as the ground water table falls. But
during rainy season the water reaches to higher
level almost covering most of the steps. It has
3,500 steps built on 13 levels with the most
amazing symmetry as they taper down to meet
the water pool. The steps form a magical maze
and the consequent play of light and shadow
on the structure gives it a captivating look.
It looks like an upside down pyramid. It is
a complete Hindu architecture with exquisite
paintings and sculptures of ancient Gods and
Goddesses adoring its walls along with beauti-
ful jharokhas, pillars and galleries. It extends
100 feet into the ground, making it the deepest
stepwells in India.

At the bottom of the well, the air remains
5–6 degrees than the surface. It was designed
to conserve as much water as possible during
those days. One side of the well also consists
of resting rooms meant for the royals. Later, a
summer palace was built on either side of the
baori where the chauhan rulers in ancient days
used to stay there. The Mughals later added
galleries and a compound wall around the well.

Conclusion
Now-a-days, we talk about conserving rain
water for sustainable use of natural resources.
Standing in front of such an architectural won-
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der, one will have to think about the height
of scientific mind of people in those days that
enabled them to make such an excellent math-
ematical marvel which would preserve rain wa-
ter. Having been built exclusively with the mo-
tive of water preservation and use of water dur-
ing long dry periods in the harsh and arid land-
scape of Rajasthan, the stepwell got mixed up
with the daily lifestyle and culture of the local
people since it was built. The ancient structure
proves that the concept of sustainable develop-
ment was not the concept of the modern world;
rather its seeds were sown long back. There is
no denying the fact that rainwater harvesting
system in the 21st century has much devel-
oped with modern technology. Many scientific
ways of water preservation are applied now us-
ing various advanced equipments. People now
can conserve water at their rooftop by collect-
ing rainwater and storing it inside the under-
ground reservoirs and tanks which could help
in daily household uses and also for ground-
water recharge. In areas especially the drier
or drought prone areas where there is scarcity
of water, the groundwater often falls below
the water table. Rain water harvesting can be
a better method by digging modern recharge
wells which are the substitutes of stepwells.
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Thumri on Maj-Khamaj in Feature Films
Sayani Palit

The flexible natured raga Maj-khamaj has been one of the favourites of the composers since long. Being
a sub-form of the Dhun ang based raga Khamaj, Maj-khamaj has been used in commercial as well as
semi-classical genres. The present article emphasizes the compositions which have an essence of Thumri
ang used as melody to create emotions on the silver screen. The present writing briefs each film song with
reference to their compositional structure, arrangement and situational factor.
Keywords: Maj-khamaj, Thumri, Film-songs.

Introduction
This article talks about one of the most
appealing genres of Indian classical music,
Thumri. Until 15th century, no major histor-
ical reference can be found about Thumri. In
19th century, the first reference of Thumri
appeared with the link of the classical dance
form Kathak. This was the Bandish Ki
Thumri or Bol-baant that developed mostly in
Lucknow. Thumri used to be performed by
the dancers in the court of Nawab Wajid Ali
Shah. In that period, this genre evolved mainly
with mistresses. In late 19th century, a bit
slow-paced Bol-banao Thumri could be heard
in Varanasi which was independent of dance
forms. Later on, a form of Panchhwa Thumri
or Punjab ang Thumri is found which is quite
fast and is being sung with ‘Murkis’ and orna-
mentations.

Among all the traditional genres, Thumri is
the most connecting style that deals with differ-
ent shades of emotion. So, its use is not only re-
stricted in pure classical genre, but can also be
noticed in film music because film music deals
with different shades of emotion.1, 2

Thumri in Films
Thumri has been used in the silver screen from
the early days of the motion picture. Many mu-
sic directors have used traditional Thumris to
create an emotional impact. Few of them have
not applied traditional Thumris but Thumri

ang to actualize the music in their films. The
composers have utilized Thumri songs when-
ever they have got a proper situation in the
storyline. They have also done experiment with
the music arrangement as well. Starting from
the very early days of talkies, a number of
Thumris have been sung by Rajkumari in the
30s. K. L. Saigal has sung a popular Thumri,
‘Piya Bina Nahi Aawat,’ way back in 1935, in
Devdas and Saigal’s ‘Baabul Mora Naihar’ in
the 1938 movie Street Singer is unforgettable
for the music lovers.3, 4

Raga Khamaj
According to Prem Jialal Vasant, Raga
Khamaj, the specific improvisational scale
based on this mode, has the following struc-
ture:

• Aroha (ascending structure)–S G M P D
N S′.

• Avaroha–S′ n D P M G R S.
• If Sa is tuned to C, then this would trans-

late as C B–flat A G F G A E F D C.
Raga Khamaj is a Shadav-Sampurna rag

due to the exclusion of the Re in the arohana.
Even in the avarohana, the Re is weak.

The ascent normally avoids Re and uses
natural Ni, whereas the flat Ni is used in
the descent. Ga and Ni are important notes
and Pa is the resting note. Although Khamaj
is a part of the pure classical music, its ro-
mantic portrayal makes it much more appro-
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priate to the semi-classical and lighter styles.
There are many film songs in Khamaj like ‘O
Sajna, Barakha Bahara Ayi’ (Parakh, 1960),
‘Piya Tose Naina Lage Re’ (Guide, 1965), ‘Ayo
Kahan Se Ghanashyam’ (Buddha Mil Gaya,
1971), ‘Bada Natkhat Hai Re Krishna Kan-
haiya’ (Amar Prem, 1971), ‘Kuch To Log Ka-
henge’ (Amar Prem, 1971), ‘Mere To Giridhara
Gopala’ (Meera, 1979) and many more popular
Bollywood numbers can be heard but these are
commercial in nature and are not a part of the
pure Thumri ang. Few traditional thumris can
also be heard based on this raga like ‘Koyeliya
Kuk’ sung by Pt. Ajoy Chakraborty in Swapno
Niye (1999) and ‘Anmilo Sajna,’ by Pt. Ajoy
Chakraborty and Begam Parvin Sultana with
the music coposition of Uttam Singh in Gadar
(2001). This melodious raga has inspired many
composers to create different compositions.5

Maj-Khamaj
This raga has been explored more in the lighter
forms of Hindustani Classical Music such as
Thumri, Dadra, and Tappa, etc. The appli-
cation of Shuddh as well as Komal Nishad is
the speciality of this raga. A raga is mostly
described by the phrases and one could iden-
tify the raga by the ‘Gayaki’ of the vocalist as
well as some of its main phrases. Maj-Khamaj
is actually a sub-form of Khamaj. When the
raga is being dominated by the Madhyam in-
stead of Pancham, it can be categorised as
Maj-Khamaj. From another angle, it can be
stated as when raga Yaman-Kalyan is being
sung from Madhyam, it becomes Raga Maj-
Khamaj. That means when shudh Ma becomes
Sa and Yaman-Kalyan is being sung, it sounds
like Maj-Khamaj. In this case, Ma assumes
dominance and acts as the tonic. Generally this
raga is rendered in the late evening whereas tra-
ditionally the time of the raga is night as stated
by Bhatkhande.5a Mostly, the following main
phrases can be noticed in the compositions:

s g m d n d g g m
p d n s’n d g g m
g s g g m m r g m
Film songs, which are either a proper

Thumri or have a flavour of Thumri present, are

being discussed here. Different music directors
have applied Maj-Khamaj in their creations to
actualize Thumri ang. There exists a few ba-
sic similarities as the compositions feature few
common main phrases of the same raga but
the composers have also shown their own ap-
plication of the raga that has made one song
different from the another.

Jab We Met—‘Aoge Jab Tum,’ Rashid Khan-
Sandesh Shandilya and Pritam (2007)
The 2007 Hindi romantic film Jab We Met has
been directed by Imtiaz Ali and produced by
Dhillin Mehta. The song ‘Aoge Jab Tum’ has
been composed by Sandesh Sandilya and lyrics
written by Faaiz Anwar. This song features the
amazing vocals of Ustad Rashid Khan.

Inspite of being a commercial track of a Bol-
lywood Hindi film, the song ‘Aoge Jab Tum’
has a flavour of a traditional Kajri, a form of
Thumri that is being sung as a love saga in
the days of monsoon. The tune is like the last
hope of a lover waiting for his beloved to come
and rejuvenate his incomplete life with love and
light forever.

Here, the music director has done a con-
temporary arrangement. The track has been
properly programmed with a perfect blend of
electric and acoustic instruments. While on one
side electric bass, guitar, drum and keyboard
have been applied, on the other side flute, vio-
lin, chello and tabla have been used to balance
the acoustic flavour of the track. Lyrically also
the song resembles with a Kajri.

‘Sawan Ki Ritu Ayi Ri Sajaniya, Pritam
Ghar Nahi Aye’—a popular traditional Ka-
jri has a structural similarity with the lighter
form of a commercial number—‘Aoge Jab Tum
O Sajna, Angna Phool Khilenge.’ Keeping the
depth of the expression and the aesthetic sense
unchanged, only the song has been modernised
with the change of time.

Raga Maj-khamaj has been presented here
to create the melody. Amazing prelude and in-
terludes can be heard in flute, violin and gui-
tar which have upgraded the song into another
level. At the end of the composition, a few
creative ornamentations and different unique
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phrases of raga Maj-khamaj have been pre-
sented by the melodious voice of Ustad Rashid
Khan and this makes this one of the favourites
on the playlist.6, 7, 8

Bapi Bari Ja—‘Sajna Barse,’ Rashid Khan and
Arpita Pal, Jeet Ganguly (2012)
Bengali film Bapi Bari Ja has been released on
the 7 December 2012. The film is being pro-
duced jointly by Shree Venkatesh Films Pvt.
Ltd. and Ideas Creations and Productions Pvt.
Ltd. The film has been directed by Abhijit
Guha and Sudeshna Roy and music directed
by Jeet Ganguly.

The music director has used the style of
Kajri in this song. It is often used to describe
the longing of a young woman for her lover as
the black monsoon clouds come hanging in the
summer skies and the song is notably sung dur-
ing the rainy season. Here, the semi-classical
genre of Kajri is being commercially used in
the song Sajna Barse in the film. Raga Maj-
Khamaj has been nicely depicted by the vo-
cals of Ustad Rashid Khan and Arpita Pal.
The music director has used proper 4/4 beats
Kaharba and at the end of the song a por-
tion of Laggi can be ascertained on tabla. The
composer has used the style of Kajri which
has been recorded by the mesmerizing voice of
Ustad Rashid Khan. In the middle of the song,
a Bengali portion comes as antara and then re-
turns the Kajri again. A small English portion
has added a twist on the track. Usually, in the
traditional singing of Thumri, use of sarangi
creates the magic but for a change the com-
poser has used the other Indian instruments
like sitar, flute and tabla here making the song
more lively.

Teen Kanya—‘Yaad Piya Ki Aaye,’ Ustad
Rashid Khan and Shreya Ghosal, Indradeep
Dasgupta (2012)
Bengali film Teen Kanya was released on 2
November, 2012. The film has been directed by
Agnidev Chatterjee and produced by Rose Val-
ley Films. Music director Indradeep Dasgupta
has composed the tracks and the song ‘Yaad
Piya Ki’ is being recorded by Shreya Ghoshal

and Ustad Rashid Khan. This song is written
by Srijato.

Here, the composer has beautifully blended
two genres. The tune is a perfect fusion of
a Bengali Gazal and a traditional Kajri ang
which is being written in ornamental Hindi.
The Bengali portion is based on raga Mishra
Bageshree and the tune of the Hindi part is
on raga Maj-Khamaj and Bageshree as well.
At first, the song starts with Bengali gazal by
Shreya Ghoshal and overlaps the Kajri por-
tion by Rashidji, followed by Shreya’s Melo-
dious first antara in Bengali. The composi-
tion continues with Rashidji’s Laggi portion on
Maj-Khamaj and then after second antara in
Bageshree as well. The composer has used two
madhyam jaan ragas to make the blending very
interesting. It is the composer’s true musical
sensitivity which has made the two different
ragas combine and sounding so smooth. The
ending of one part and the starting of another
do not create any jerk to the listener.

The arrangement is new aged with the use
of guiter, warm pad, strings, soft drumming;
and the matured tabla playing by Mayook
Bhaumik is a listening treat. The captivating
voice of Ustad Rashid Khan has made the tune
sound like a conventional Kajri and amazingly
Shreya Ghoshal has been able to present two
different singing styles by delivering her melody
portion with complete justice.9, 10

Chakravyuh—‘Aiyo Piyaji,’ Ustad Rashid Khan,
Shantanu Moitra(2012)
Hindi film Chakravyuh was released on 24 Oc-
tober, 2012. Produced and directed by Prakash
Jha, this film talks about social issues. The
song ‘Aiyo Piyaji’ is a romantic track featur-
ing Arjun Rampal and Esha Gupta. The song
is sung by Ustad Rashid Khan.

The film talks about political/social condi-
tions of India. This song has been melodized
by Shantanu Moitra and the lyrics have been
poetized by Irshad Kamil. The tune has been
composed on raga Maj-Khamaj. The Thumri
ang can purely be felt in the entire song. Not
only the feel, lyrically and compositional struc-
turewise also it can be interpreted as a tradi-
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tional Thumri. The music director has instru-
mentated the track in a modern-day sound-
scape but the offering of the vocalist is very
much classy and pure. The song starts with a
vocal alap where the main phrases of raga Maj-
Khamaj has been rendered in the appealing
voice of Ustad Rashid Khan. Layers of warm
pad, guitar, tabla, ghungru and techno loops
on rhythm have mainly been used to create the
soundtrack. The amazing lead parts on guitar
and the unique modulation on the tabla playing
showed the level of creativity of the arranger.
The appropriate lyrics with a folkish tune make
this one sound really catchy.11, 12

Har Har Byomkesh—‘Roothe Sajan Kaise,’
Sabina Mumtaz Alam, Bickram Ghosh (2015)
The Bengali film Har Har Byomkesh has
been directed by Arindam Sil and music
has been composed by Bickram Ghosh. The
song has been written by Sutapa Basu,
recorded by Sabina Mumtaz Alam and dance-
choreographed by Sinjini Kulkarni.

The profound cultural heritage of spiritual
enlightment and artistic endeavours of Benaras
have attacted numerous eminent scholars and
preachers to visit the city. Varanasi has been
a blooming centre for many musicians from
decades. The song has been beautifully pic-
turised at Varanasi, the city commonly known
as Benaras, the spiritual capital of India. The
Holy Ganges, the religious-artistic activities,
and the pure selfless love have all been amaz-
ingly captured on the lenses and presented on
the silver screen.

The music director has used Maj-Khamaj
to establish the ambience. This composition
is being traditionally presented with tanpura,
sarangi; and a bit of warm pad can be heard in
the soundscape. No rhythm section has been
implemented over it. The tune has been used
as the background of the whole scenario.13, 14, 15

Rajkahini—‘Jiya Maane Na,’ Rekha Bharadwaj
and Indradeep Dasgupta (2015)
Bengali feature film Rajkahini has been released
in 2015. The film has been produced by Shree
Venkatesh. and Srijit Mukherjee has taken

care of the entire story, screenplay, dialogue
and direction of this film. The sound track
of this film has been composed by music di-
rector Indradeep Dasgupta. The song ‘Jiya
Maane Na’ has been released on 5 November
2015 in the voice of Rekha Bharadwaj and
Indradeep Dasgupta. The lyrics have been writ-
ten by Srijato.

The film maker, Srijit Mukherji narrates
one of the many gruesome incidents that hap-
pened during the Partition of Bengal in 1947.
The song ‘Jiya Maane Na’ reflects the strug-
gling life of young sex workers and their daily
sufferings. The track talks about their pain, iso-
lation as well as the bond they share with each
other. The song starts with an adlib with In-
dradeep Dasgupta’s voice where he has clearly
presented few classy phrases of Maj-Khamaj,
then the main composition continues with 4/4
beats of formal Kaharba. The music director
has made the audio sound like a bit traditional
with the use of few acoustic Indian instruments
like tabla, sarod, tanpura and esraj. The struc-
ture of the composition resembles the form of
Kajri that complements with the appropriate
lyrics. The playing of effective sarod by Prateek
Srivastava and the impressive play of esraj by
Shubhayu Sen Majumder have created the en-
vironment of the music that of a conventional
Kotha Bari of 19th century that revolves with
the storyline.

Maj-Khamaj has been beautifully brought
out in the melting voice of Rekha Bharadwaj.
She has emphasized each word with proper ex-
pression that has found poetic justice.16, 17
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Acharya Chinmoy Lahiri
The Biography of a Versatile Genius of North-Indian Classical Music

Kalpita Devi

Acharya Chinmoy Lahiri is a name to reckon with in Hindustāni classical and semi-classical music.
Immense is his contribution too in the development of Bengali music. A down memory lane journey has
been undertaken in the present article to give a glimpse of the musical contributions of Acharya Chinmoy
Lahiri in the fields of Hindustāni classical and semi-classical music as also in the development of Bengali
music.

The birth of a maestro
Sangeet Acharya Chinmoy Lahiri, a notable
name in the field of North-Indian Classical Mu-
sic, was born on 20th March, 1920 out of the
wedlock of Shri Srijeeb Chandra Lahiri, a civil
engineer by profession and Smt. Saroj-Bashini
Devi in a zamindar family of Tāntibandh in
Pabna district of the present Bangladesh. Ini-
tiated in music at a very tender age, he was
initially guided by Guru Shri Rabin Chatto-
padhyay.

The maestro’s music lesson
Later on Acharya Lahiri moved to Lucknow
where he stayed for many years. It was at
Lucknow where he took his music lessons from
a number of maestros of Indian Classical Mu-
sic, one among whom was Pandit Shrikrishna
Narayan Ratanjhankar Ji (Agra Gharana)
who was the former Principal of Lucknow
Marris College, now known as Bhatkhande
Music College. It is pertinent to note that
Acharya Lahiri was a pupil of Lucknow
Marris College. He underwent rigorous
taalim/training under the watchful eyes of Pan-
dit Dilip Chandra Bedi (Agra Gharana), Pan-
dit Dhruv Tara Joshi (Gwalior Rampur and
Kairana), Khalifa Ustad Khurshid Ali Khan
and Ustad Chtte Khan. But the distinguish-
ing feature of Acharya Lahiri was his ability to
blend his taalim/training along with his own

imaginary aspects of Khayal Gayaki and that
made him popular and different from other
performers of his time. His command over the
Urdu and Hindi languages gave him mastery
on his subject.

The maestro as a phenomenon in Hindusthāni
Classical Music
Acharya Lahiri ultimately moved to Kolkata
where he stayed the rest of his life and started
contributing to the world of Hindustāni clas-
sical and semi-classical music from Kolkata.
He introduced his own style of rendering mu-
sic which was innovative in nature and soon
become a phenomenon in Hindusthāni Classi-
cal Music in Bengal. His contributions towards
Khayāl, Ṭhumrī, Rāga-Pradhān Bānglā gāna,
Gīt-Ghazal, etc., are highly remarkable in the
history of Bengali music.

The maestro’s contribution in creation of new
Ragas
Acharya Lahiri’s creations made a history in
the field of Indian Classical and Light Classi-
cal Music. He has with his own credit, given
birth to a numerous ragas of which mention
may be made of Shyam-kauns, Dhani-kauns,
Nand-kauns, Lalita, Prabhati Todi, Jogomaya,
Roop-kalyani, Kushumi-kalyan.

Creator of thousands of bandishes in his pen
name ‘Magan’ in different common and uncom-
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mon ragas, Acharya Lahiri had a strong lyrical
command that enabled him to express his po-
etic description through music. He wrote sev-
eral Thumri, Dadra, Hori Bhajan, Geet, Ghazal
and Ragpradhan which is regarded in Bengal
as an important Semi-classical music. While
we find him recorded in several of his com-
positions, a few of his notable disciples too
recorded in the compositions of their Mas-
ter. Details about various ragas can be found
in his book Magan-Geet-O-Taan-Manjari pub-
lished in four volumes wherein a total 68
conventional and unconventional (Maṅgalvatī,
Trivenī, Śālak Barārī, Rūpakalyānī, Śivānī,
Nilānjanī) rāgas were given elaborate descrip-
tion of Bandiś and various difficult pattern of
Svargam in those rāgas.

The maestro as an exceptional identity in
Khayal Gayaki
Acharya Chinmoy Lahiri is one of the notable
examples of his era who executed the Sargam
and Taans with different styles which became
his exceptional quality or identity in Khayal
Gayaki (way of singing). As he had extensive
taalim/training of different Gharanas (School
of Music), he executed and exhibited the best
features in his own way. He used to emphasise
on the lyrical part of the Khayal Music. We
find in him his exceptional ability to unfold the
literature of the Bandish (lyrics of the raga),
maintaining its orthodox nature. He possessed
the quality of not ignoring the emotive content
hidden with the raga and used to present it
in a multidisciplinary way which included the
characteristics of the raga, the emotive con-
tent therein, the bold literature with meaning-
ful sentences, the various aspects of Barhat (ex-
pansion of the raga), and of course the laykari
(the rhythmic patterns), Sargam and Taans
with various creative ornaments.

The maestro as a performer
Acharya Lahiri had started his musical ca-
reer as an approved artiste in All India Radio,
Lucknow at the time of its very beginning
in 1936. After working in Lucknow radio, he
shifted to Dhaka and joined as a music pro-

ducer in Dhaka Radio. In 1944, HMV record
company was moving in many places. They
were searching for the budding stars to record
their songs. They had recorded two Rāga-
Pradhān Bengali songs, namely, ‘Nā māne
mānā’ and ‘Duwāre elo ke’ written by Gopal
Dasgupta at Nārī Śikṣa Mandir, Dhākā in
Khayāl style sung by Acharya Lahiri which
were his own compositions.

In his performance in different programmes
(jalsā), he used to mesmerize his listeners with
his various patterns of tānkāri, rhythmic im-
provisation, alluring bol vistār and very charm-
ing voice throwing. At the invitation of All
Bengal Music Conference, he once performed
there Rāga Yaman. Getting the opportunity to
show his talent on the same stage for the sec-
ond time, he performed his own created raga
‘Nandakonś’, vilambit ‘Byākul nainā nīr bahi
āye’ and drut ‘Paḍu tore mein paiyā’. That was
a very successful recital for him.

The maestro’s contribution in film
Acharya Lahiri made a phenomenal contribu-
tion in Bengali film music. The popular Bengali
Ragpradhan ‘Tribeni Tirtho Pathe Ke Gahilo
Gaan’ composed by Acharya Lahiri was used
in the Bengali film Saap Mochon. It is inter-
esting to note that Achaya acted in the film
as the Guru/Trainer of the legendary actress
Suchitra Sen. The composition was presented
by Acharya Lahiri and his disciple Smt. Pra-
tima Banerjee. Another title music from the
film Deya Neya based on Raga Rageshri set to
Drut Ektaal was a remarkable presentation by
Acharya Lahiri and his disciple Vidushi Shipra
Bose which won the hearts of the Bengalis
across the globe.

The maestro as a trainer and teacher
Acharya Lahiri for some time worked as a
trainer in HMV and was a lecturer at Ra-
bindra Bharati University in the Department
of Music. He was a successful Guru/Trainer
of his time. His disciples who carried his
treasures included, amongst others, Gee-
tashree Sandhya Mukherjee, Padmashree Be-
gum Parveen Sultana, Vidushi Shipra Bose,
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Vidushi Haimanti Shukla, Vidushi Mandira
Lahiri (daughter-in-law), Smt. Arati Mukher-
jee, Smt. Bani Ghoshal, Pandit Dinanath
Mishra, Pandit Shyamal Lahiri (son), Shri Sati-
nath Mukherjee, Shri Manabendra Mukher-
jee, Shri Akhilbandhu Ghosh, Shri Jatileshwar
Mukherjee, Shri Prasun Bandopadhyay, Shri
Shyamal Mitra.

Conclusion
Art is never static; it changes with time. Ben-
gali classical songs were influenced a lot with
music from other states at the beginning of
twentieth century. Artistes like Ustad Faiyaz
Khan, Ustad Amir Khan, to name a few,
were most famous in Bengali Rāga-based mu-
sic arena. A name that added glamour to the
list later on was Acharya Chinmoy Lahiri who
by dint of his perseverance and devotion left a
mark of his own in that arena. His signature
style was so unique that it can be called ‘Chin-
moy Lahiri style’ all by itself. This style is fa-

mous and recognized at all-India level. Though
the final curtain of a chequered career came
down on 17th August, 1984, he still lives alive
amongst us through his noble creations.
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Spiritualism in the Compositions of Dhrupad
Atyurmi Gupta

Indian classical music, especially North Indian classical music, promotes human spiritual growth. Since
the very beginning, music acquires the essence of Indian spirituality. This paper highlights spiritual
content underlying in Dhrupad and its exploration by the maestros in the field.

Meaning of the term Dhrupad
The term Dhruvapada or Dhrupad is a combi-
nation of the two Sanskrit words ‘Dhruba’ and
‘Pada’. ‘Dhruba’ means the structure fixed or
rigid or standardized and ‘Pada’ means word
or syllable, denoting the composition. It refers
to a form of raga based musical composition.
The word ‘Dhrupad’, therefore, means a com-
position in which the Padas or words are set in
a defined structure or pattern.

A form of North Indian classical music with an
ancient past
It is a form of North Indian classical music
which can be traced in almost all the defin-
ing eras and also finds mention in the ancient
text of the legendary writers like Sarangadev,
Jaydeva. Initially, Dhrupad was devotional in
nature: invocated to the God. It soon assumed
the status of Yoga—Nad Brahma (sound).
Dhrupad songs were a kind of hymns sung dur-
ing prayer in Vedic period. It probably had
evolved from the chanting of ‘Om’, the sacred
syllable, which is believed to be in the Hindu
canon to be the source of all creations. ‘Om’
is said to have a spiritually purifying effect on
persons chanting it and the phrases like ‘Om’
Ananta Hari, were a kind of invocation to God.

Dhrupad’s popularity during the 11th to 15th
centuries
Dhrupad was derived from the lyrical Pra-
bandha meaning lyrical composition. From
14th century onward, Dhrupad replaced the
Prabandha Gana which enjoyed great popu-

larity during the 11th to 13th centuries. It
reached its zenith during 15th century. It was
Raja Man Singh Tomar, the King of Gwalior,
who reformed and re-established Dhrupad style
in a systematic way and gave birth to Clas-
sical Modern Dhrupad. The golden age of
Dhrupad commenced when Emperor Akbar
(1542–1600) brought Ramtanu Pandey (later
on known as Tansen) to his Court. Later on,
Dhrupad schools were established in Brinda-
ban, Mathura and other parts of India.

Different vanis and gharanas of Dhrupad
Madual Musika, the famous book of Hakim Mo-
hammad, states that four musical experts cre-
ated the different ‘Vanis of Dhrupad’, namely,
Tansen—Gouhar Vani, Raja Sammokhan
Singh—Khander Vani, Briz Chand—Dagar
Vani, and Sri Chand—Nauhar Vani. These Va-
nis are the outcome of five Geetis—Sudha,
Bhinna, Gouri, Besara, and Sadharani. Diver-
sity of approach and style in Dhrupad is rep-
resented in five main gharanas, namely, Dagar
Gharana, Darbhanga Gharana, Bettiah Gha-
rana, Talwandi Gharana, and Mathura Gha-
rana. Out of these five Gharanas, only three
of them, viz., Dagar, Dharbhanga and Bet-
tiah Gharanas have significant presence on the
contemporary concert platform.

Distinguished features of Dhrupad
The distinguished features of Dhrupad style of
music are:

1. its deliberate, unhurried style of presen-
tation with graceful melodic contour;
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2. its melodic phrases and austerity in raga
elaboration; and

3. the sanctity attached to the literary com-
ponent and melodic structure of the
verses.

Impact of spiritualism on Dhrupad
In Dhrupad, there are many ‘Padas’ dedicated
to Gods and Goddesses like Krishna, Vishnu,
Rama, Saraswati, Shiva, Kartika, Ganapati,
Ganga, and Allah. These ‘Padas’ were mostly
penned by the saint-poets of Vrindavana and
‘padakartas’—singers and poets-patronized by
the kings, Nawabs and wealthy people. In
the medieval period, maestros of Dhrupad like
Baiju Baura, Gopal, Tansen, Haridas, and Da-
gars composed Dhrupad. It is pertinent to note
that the compositions of these composers ex-
hibit the spiritual concerns of sound and music,
such as, the Nada—Bhed, 7 svaras, 3 Grams,
36 Raginis, 6 Ragas, 18 Jati, 21 Murchanas,
etc., in praise of different Lords. This apart, in
their compositions they tried to impart vari-
ous kinds of messages basically—messages re-
lating to divine unity and spirituality irrespec-
tive of religions. The following composition, set
on Hindol raga of 12 beats, stating the spiritual
importance of the Nada, may be presented as
an illustration:

Nada Veda Aparampar
Par Huna Pao Guni

Gaye Gaye Thake Saba
Sura Nara Muni Jana Dev

The following is another composition on
raga Bhupali set on 12 beats.

Prathama Nada Omkara
Sapta Sura Teen Grama,
Gawata Gunijana Bichar,

Arohi Aborohi Sthayi Sanchari Bani,
Veda Laya Sahita Ucchara.

Unnachas Kut Tan, Akish Murchana,
Baish Sruti Gawata Gunijana Akar,

Kahata Gopal Nayak
Ati Rasala Nem Barash Leta,

Atharo Ha Var.
This composition upholds Nada as the spiri-

tual sound and also about 7 swaras, 3 Gra-
mas, 49 Kut Tanas, 21 Murchanas, 22 Srutis
and the importance of Laya and the Stanzas
like Arohi, Aborohi, Sanchari and Sthaye which
aim at spiritual aspect. That’s why in Hin-
dusthani (North Indian) music it is often said:
Swara sadhana is a form of spiritual sadhana.

In Dhrupad, there are many compositions
on Lord Shiva like ‘Shiva Adi Madha Anta
Siva’ composed on raga Bhairav on 10 beats
that is Jhap Tala known as Sadra; ‘Hara Hara
Shambhu Mahadeva’—on Bairagi raga based
on 7 beats that is Teora tala; and ‘Hey Maha
Dev Hey Tripurari’ based on raga Yaman on 7
beats, etc.

An example of Dhrupad composition in
praise of Devi Durga in raga Hangshadwani is
‘Jayati Jaya Ambe Bhabani’ on 7 beats. It de-
picts the beauty and power of Devi Ambe and
Her creditability of killing demons. This type of
composition projects victory of good over evil
reflecting an inner sense of spirituality.

Illustrations of compositions written in
praise of Lord Ganesha, the God of Rhidhi and
Shidhi, dealing with the important aspects of
life of Ganesha are: ‘Ganesha Gana Nayaka,
Bigna Binasaka’; and another one ‘Ganapati
Gauri Suta Ek Danta Gunanidan, Mahabala
Bhigna Harana’—bandish of both of which tells
about Lord Ganasha and His powers. Other fa-
mous Bandishes in praise of the Gods and God-
desses are as follows:

1. Teri Gati Ati Agadha—on Ahir Bhairav
Tala-Choutala 12 Beats.

2. Tuma Raba Tuma Sahiba—sets on raga
Vindabani Sarang, Tala Surfank Tala 10
Beats.

3. Katata Bikar Nam Uchhar—set on raga
Gurjori Todi,Tala Teora of 7 Beats.

4. Pujana Chali Mahadev—is seton raga
Malkoush, Tala Choutal of 12 Beats.

5. Ganesh Gana nayaka—is on raga Chan-
dra koush,Tala Surfank Tala 10 Beats.

6. Jayati Jaya Ambhe Bhabani—is on raga
Hangshadwani Tala Teora of 7 Beats.

7. Ganapati Gauri Suta—raga Sankara Tala
Surfank tala 10 Beats.
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8. Nada Veda Aparampar—raga Hindol
Tala Choutala 12 Beats.

9. Prathama Nada Omkara—raga Bhupali
Tala Choutala 12 Beats.

10. Sarbani Sarba Kala Sakti Sarada
Swarasati—raga Yaman Tala Choutala
of 12 Beats.

11. Daya Karo Dayani—raga Yaman Tala
Jhaptala of 10 Beats.

12. Hara Hara Sambhu—raga Bairagi Tala
Teora of 7 Beats.

Conclusion
The essence of Dhrupad, it may be said, is that
it upholds the spiritual insight in its composi-
tions and also in its composers, performers. It
casts its reflection too in the minds of the au-

diences in a state of peace and contemplation
which is the way to spirituality.

References
1. Deepak Raja, Hindustani Music: The Tradition

and Transition, Delhi: D. K. Printworld Ltd,
2015.

2. Ritwik Sanyal and Widfdess Richard, Dhrupad:
Tradition and Performance in Indian Music,
USA: Ashgate Publishing Limited, 2004.

3. S. K. Saxena, Hindustani Sangeet: Some Perspec-
tive Some Performer, Delhi: D. K. Printworld
Ltd, 2011.

4. Swami Prjananda, A Historical Study of Indian
Music, Munshiram Monoharlal Publication.

5. Rama Saraf, Development of Hindustani Classi-
cal Music, (19th and 20th Century), New Delhi:
Vidhyanidhi Prakashan, 2011.

Atyurmi Gupta, Research Scholar, Vocal Music Department, Rabindra Bharati University; Super-
visor: Dr Sukla Chatterjee, Vocal Music Department, Rabindra Bharati University.
Email: gupta.atyurmi@gmail.com



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

The Effect of Test-Anxiety of High-school
Children on Academic Achievements

Chandrani Mukherjee

The article based on the study made by the contributor attempts to assess test-anxiety and its effect among
high school students studying in Bengali medium government-aided high secondary schools. The findings
of the study and the issues related thereto have been highlighted here.
Keywords: Test-anxiety, academic achievement.

Introduction
In India, the prevalent joint family system has
been changed into nuclear family structure due
to the influence of industrialization, urbaniza-
tion and modernization. These nuclear families
consist of father, mother and their children. Ac-
cording to the Census 2011 data, more than
half the families do not have more than two
children. 54% of married women admitted to
having two or less children, which reflects the
desire for smaller families among Indians. In-
creasing cost of rearing a child, financial con-
straints, family planning are some causes of
single-child concept. Thus, the nuclear family
structure can be classified in two ways: (i) fam-
ilies with single child and (ii) families with mul-
tiple children.

The recent education system has become
child-centric with focus on over-all develop-
ment of child. Educational Psychology plays
an important role to remove the hurdles in
the path of development of a child. Family is
the primary social institution where the child
is nurtured. The child grows within the family
where it learns to socialize and gain values de-
rived from it. It also helps to develop the child’s
intellectual ability and personality.

Effect of anxiety on academic achievement
Academic achievement particularly refers to
the degree of success in academic field. Aca-
demic achievement of a child is influenced by

many factors. One of them is anxiety. We all
experience some level of nervousness or tension
before tests or some other important events of
our lives. Little nervousness sometimes moti-
vates us to complete the action in a perfect
manner. However, too much of it can become a
problem, especially if it interferes with our abil-
ity to prepare for and perform in tests. Most
students experience some level of anxiety dur-
ing examinations. The nervousness they feel be-
fore a test can be so strong that it interferes
with their concentration and performance. The
importance of the concept ‘test-anxiety’ origi-
nates from here. Test-anxiety which starts at
school level becomes intensive as learners enter
into the higher education.

Symptoms of test-anxiety
Test-anxiety symptoms refer to nervousness,
worry and physiological over-arousal, par-
ent’s aspirations. Physical symptoms, escap-
ing behaviour, worry, frustration, self-abusing
thoughts are some of the resultants of test-
anxiety. Other factors which generate test-
anxiety are lack of preparation, late night
preparation before the examination day, poor
time management while taking test, failure to
organise text information, poor study habits,
worrying about past performance on examina-
tions, the performance level of friends and other
students negative consequences of failure, and
the like.
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Many research works have been executed on
this aspect, a few samples of which are pre-
sented below.
Study 1: Steinmayr et al. (2016) conducted a
study on academic achievement, test-anxiety
and subjective well-being of adolescents. Re-
sults indicated that cognitive factor of test-
anxiety, i.e., worry component had negative
correlation with academic achievement.
Study 2: S. K. Das, U. K. Halder, Mishra (2014)
designed a study to investigate the gender
difference in case of test-anxiety and aca-
demic achievement of Secondary school stu-
dents. Analysing the data it was found that
the male students scored less test-anxiety than
female students.
Study 3: Mary et al. (2014) conducted a study to
show the level of test-anxiety increased when
the students had entered in higher classes. The
researcher found that 12th grade students suf-
fered greater test-anxiety than 10th standard.
Study 4: Rezazadeh and Tavakoli (2009) re-
ported a study to investigate the relationship
between gender, academic achievement, years
of study and levels of test anxiety among un-
dergraduate students. The findings revealed
that female students had a higher level of test-
anxiety in contrast to male students; a sta-
tistically significant negative correlation was
observed between test-anxiety and academic
achievement.

Survey study of the contributor
To examine (i) the gender differences in test-
anxiety of high-school students; (ii) the differ-
ences in test-anxiety between the children with

respect to family-type of high-school students;
and (iii) the relation between test-anxiety and
academic achievement of high school students,
the present contributor undertook a survey
study based on the following Hypotheses:
H01: There would be no significant difference in
mean scores in test-anxiety between boys and
girls.
H02: There would be no significant difference
in mean scores in test-anxiety between the chil-
dren from families with single child and families
with multiple children.
H03: There would be no significant correlation
between test-anxiety and academic achieve-
ment.

Design of the study
Population The persons of the present study were
XIth grade students who were studying in Ben-
gali Medium Boys, Girls and Co-educational
Higher Secondary Schools, under West Ben-
gal Council of Higher Secondary Education of
Kolkata and North 24 Parganas districts.
Sample and sample design In this study, the re-
searcher considered only Kolkata and North 24
Parganas districts of West Bengal and selected
randomly 10 government aided schools from
the selected districts. as the basis of collection
of data of 742 students studying in XI standard
in Bengali Medium Higher Secondary schools
whose average age was 15+ years, from them
600 students were selected. The sample de-
sign adopted was stratified random sampling.
The school-wise and student-wise distribution
of the sample are shown in Table 1 and Table
2 respectively.

Table 1: School-wise distribution

SL No. Schools No. of
Schools

Total

1 High School for Boys’ 2 10
2 High School for Girls’ 3
3 High School for Co-Education 5
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Table 2: School-wise distribution

Students Gender Types of Family
600 Adolescent Boys (310) Family with single child (160)

Family with multiple children (150)
Adolescent Girls (290) Family with single child (140)

Family with multiple children (150)
Variables Involved In this study, the researcher
used variables such as test-anxiety and aca-
demic achievement. Among these variables,
academic achievement was dependent variable
and test-anxiety was independent variable.
Tool used in the Study To achieve objectives of the
study, Test-Anxiety Inventory (TAI), devel-
oped by Charles. D. Speilberger, was adapted
in Bengali version and standardized by the re-
searcher to collect data on test-anxiety factors
of the children from families with single child
and families with multiple children. Reliabil-
ity of the scale was determined by test-retest
method and was found as 0.747 (Sig at .01
level). The content validity was taken into con-
sideration. The percentage of total scores ob-
tained in Madhyamik Pariksha by the students
was considered as academic achievement.

Analysis and findings
For the purpose of quantitative analysis of col-
lected data, selected statistical methods were
applied. The responses were tabulated into MS
Excel programme. Data was analysed by using
SPSS (18.0) version. For testing the significant
differences, t-test was applied. Pearson Corre-
lation was computed to investigate the coeffi-
cient of correlation between the variables. De-
scriptive and inferential statistics were applied
to analyse the collected data.
Graphical representation of the distribution of scores
of boys and girls on test-anxiety The frequency
distributions of scores obtained by boys and
girls were graphically represented and com-
pared with the help of bar diagram. The mean
scores of boys and girls were represented in Ta-
ble 3. The bar diagram between boys and girls
were drawn with the help of descriptive statis-
tics.

Table 3: The statistical measures of the scores
of the students (gender-wise) on test-anxiety

Variable Gender N Mean Std.
Deviation

Test- Boys 310 39.17 8.441
Anxiety Girls 290 45.47 10.431

From the Table 3, it is found that the girls
have better Mean (45.47) than the boys (39.17)
in test-anxiety. The Standard Deviation of girls
is higher (SD = 10:431) than the boys (SD =
8.441).
Graphical representation of Mean scores obtained by
boys and girls on test-anxiety

Graphical representation of the distribution
of scores of children from the families with sin-
gle child and families with multiple children
on test-anxiety: The frequency distributions
of scores obtained by the children from fami-
lies with single child and families with multiple
children were graphically represented and com-
pared with the help of bar diagram. The Mean
scores of these two types of children were rep-
resented in Table 4. The bar diagram between
the children from families with single child and
families with multiple children were drawn with
the help of descriptive statistics.



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata RNI WBMUL/2016/72327; ISSN 2456-5121 33

Table 4: Analysis of scores of test-anxiety of the
children from families with single child (FWSC)
and families with multiple children(FWMC).

Groups
compared

N Mean Std.
Deviation

FWSC 300 41.20 9.786
FWMC 300 43.23 10.041

From the Table 4 it is found that the
children from families with multiple children
(FWMC) have higher Mean (43.23) than the
children from the families with single child
(FWSC) [M = 41.20] in test-anxiety. The
Standard Deviation of FWMC is higher (SD
= 10.041) than the FWSC (SD = 9.786).
Graphical representation of Mean scores obtained by the
children from families with single child and families with
multiple children on test-anxiety

Analysis pertaining of hypothesis 1
H01: There would be no significant difference
in mean scores in test-anxiety between boys
and girls. It is pertinent to note that t-test
was adopted to find out the significance of dif-
ference in mean scores in test- anxiety between
boys and girls.

Table 5 shows that Mean scores of test-
anxiety of boys and girls are 39.17 and 45.47
respectively. The Standard Deviation scores
of test-anxiety of boys and girls are 8.441 and
10.431 respectively. The calculated ‘t’ value is
8.092 (Sig at 0.01 level), so the difference be-
tween means is significant.

Hence, H01 is rejected. It can be concluded,
therefore, that there is a significant difference
in mean scores in test-anxiety between boys
and girls.

Analysis pertaining of hypothesis 2
H02: There would be no significant difference
in mean scores in test-anxiety between fami-
lies with single child and families with multiple
children. t-test was adopted to find out the
significance of difference in the mean scores in
test-anxiety factor between the children from
families with single child and families with mul-
tiple children.

Table 5: Significance of the difference in mean scores in test-anxiety between boys and girls
Group Statistics Independent

Sample Test
Variables Groups compared N Mean SD ‘t’ value Sig at .01 level

Test-Anxiety Boys 310 39.17 8.441 8.092
Girls 290 45.47 10.431

Table 6: Significance of the difference in mean scores in test-anxiety between boys and girls
Group Statistics Independent

Sample Test
Variables Groups compared N Mean SD ‘t’ value Sig at .01 level

Test-Anxiety FWSC 300 41.20 9.786 2.512
FWMC 300 43.23 10.041
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Table 6 shows that Mean scores of test-
anxiety of the children from families with sin-
gle child and families with multiple children
are 41.20 and 43.23 respectively. The Stan-
dard Deviation scores of test-anxiety of chil-
dren from families with single child and families
with multiple children are 9.786 and 10.041 re-
spectively. The calculated t value is 2.512 (Sig
at 0.01 level). So the difference between means
is significant.

Hence, H02 is rejected. Therefore, it can
be concluded that there is significant difference
in mean scores in test-anxiety of children from
families with single child and families with mul-
tiple children.

Analysis pertaining of hypothesis 3
H03: There would be no significant correlation
between test-anxiety and academic achieve-
ment.

For determining the relationship between
Test-anxiety and academic achievement Pear-
son Correlation was computed.
Table 7: Correlations between the scores of
Test-anxiety and Academic achievement

Test-Anxiety Academic
Achievement

Pearson Correlation −0.340

Sig(2-tailed) 0.000
N 600

From the Table 7 it is found that test-
anxiety is negatively and significantly cor-
related with academic achievement (r =
−.340, P < 0.01).

Hence, H03 is rejected. Therefore, it can be
concluded that there is a negative and signifi-
cant correlation between test-anxiety and aca-
demic achievement.

Observations on the study
This study gives us an understanding that the
high school students are facing test-anxiety to
cope up with this competitive world, and girl
students are more victim of test-anxiety than
boys. It may happen due to different social

roles being assigned to male and female; in
many cases female students have to perform
their household activities during study time
and so become anxious of less preparation and
exhibit higher level of test-anxiety than male
students.

The results of present study show that the
children from families with single child suffer
less test-anxiety than the children from fami-
lies with multiple children. The cause of chil-
dren from families with multiple children suf-
fering high test-anxiety may be due to lack of
comfortable as well as suitable environment for
study which hampered their preparation for ex-
amination. The other possibilities of higher
level of test-anxiety in students from families
with multiple children may be attributed to un-
healthy rivalry among siblings regarding aca-
demic achievement, low consciousness of par-
ents, lack of attention of parents relating study
habits of their children give rise to higher level
of test-anxiety with comparison to the students
from families with single child.

The present researcher also found negative
correlation between test-anxiety and academic
achievement of high school students. This re-
sult is in line with various researches.

Measures needed to minimize the level of
test-anxiety
To minimize the test-anxiety level, the follow-
ing measures may be adopted:
(a) Revision of curriculum. It may help to min-
imise the level of test-anxiety among high
school students, co-curricular activities should
be designed according to the desire of the
students so that their stress can be released
through these activities.
(b) Attention of parents. Parents should pay re-
quired attention and affection to their children
to make them confident in examination hall.
As a result, test-anxiety of the students will
be reduced and their academic achievement
will score better which will lead them towards
higher education.
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A Study on Ability of Adjustment of Secondary
School Teachers of West Bengal

Munmun Sadhukhan

The ability of adjustment of secondary school teachers in relation to some demographic variables has been
focused in the present article based on sample study of six hundred school teachers from forty five schools
of three districts of West Bengal.

Introduction
Teaching as a profession plays a key role in na-
tion building through its commitment in help-
ing a student to be a good citizen. Thus, for a
student to be a good citizen is dependent on a
teacher’s ability to teach and guide him prop-
erly which is dependent on a number of factors
like a teacher’s ability to adjust well with the
environment he is working, his ability to ad-
just with his colleagues, students, the manage-
ment of the school as also with the guardians of
the pupils. The word ‘Adjustment’ accordingly
plays a key role in teacher-student relationship.

Meaning of the word ‘adjustment’
According to dictionary, ‘adjustment’ means,
amongst others, altering slightly in order to
achieve a correct or desired result, adapting or
becoming used to a new situation, the act of
adjusting or the condition of being adjusted,
a means or device whereby something may be
adjusted.

‘Adjustment’ in psychology is the ‘be-
havioural process by which humans and other
animals maintain equilibrium among their vari-
ous needs or between their needs and the obsta-
cle of their environments’ (Encyclopedia Bri-
tannica).

The sequence of adjustment initiates with
the feeling of its need and ends with its satis-
faction.

Findings of a few study at All-India level in mea-
suring the adjustment level of male and female
teachers
With the objectives of knowing the level of ad-
justment of secondary school teachers in gen-
eral and more particularly on the basis of local-
ity and gender, several studies were undertaken
at different point of time in the country. Three
such studies, mentioned here as examples, re-
veal the following findings.
Study 1: In 2014, Nadim and Bhat, applying
the Bell’s Adjustment theory, studied on ad-
justment level among secondary school teach-
ers in Kashmir with samples consisting of 200
secondary school teachers of which 100 were
from rural area and the rest from urban area.
The finding of the study was that there was no
significant difference between the level of ad-
justment between male and female teachers.
Study 2: In 2015, Dr. Yodida Bhutia and
Swapnadeep Dey had studied on teacher ad-
justment level in relation to teaching aptitude
of secondary school teachers in Shillong with
samples consisting of 100 teachers teaching
at secondary level in different schools there.
Mangal Teacher Adjustment Inventory by
S. K. Mangal was used to gather information
about the adjustment level of secondary school
teachers. Teaching Aptitude Test prepared by
S. C. Gakhar and Rajnish was also applied for
gathering data about teaching aptitude of sec-
ondary school teachers.

36
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Findings of this study may be summarised
thus: Secondary school teachers of Shillong can-
not well adjust to their teaching profession. Fe-
male teachers possess slightly higher teaching
aptitude than their male counterpart. There
was no significant difference between adjust-
ment level of male and female secondary school
teachers.
Study 3: In 2017, Kishore and Walia made a
study on teachers adjustment level in relation
to demographic variables with samples of 150
secondary school teachers selected by purpo-
sive sampling method using Mangal Teacher
Adjustment Inventory by Mangal for collecting
data.

Finding was that there was no significant
difference between adjustment of male and fe-
male secondary school teachers.

Principles of Null Hypothesis in measuring a
teacher’s ability of adjustment
Null hypothesis is the negative statement of
an alternative hypothesis. It means that there
is no significant relationship between two vari-
ables. It was first introduced by Ronald Fisher.
This is denoted by H0.

While H01 in its application to the present
study suggests: there is no significant difference
between ability of adjustment of male and fe-
male secondary school teachers; H02 suggests:
there is no significant difference between abil-
ity of adjustment of rural and urban secondary
school teachers.

Study of the present contributor in measuring
the adjustment level of teachers based on Null
Hypothesis
The present contributor carried on a study
with samples of 600 secondary school teach-
ers of which 300 were male and 300 were
female teachers. The samples were selected
from 45 schools of three districts of West
Bengal, namely, Nadia, North 24 Parganas
and South 24 Parganas. For selecting sam-
ple for the study, stratified sampling tech-
nique was used, and, for collecting information
about the adjustment level of secondary school
teachers, Mangal Teacher Adjustment Inven-

tory (MTAI) was used. The test has 70 items
and the reliability and the validity of the test
are 0.96 and 0.90 respectively. The data col-
lected from the teachers was analyzed through
SPSS version 20.

The tests were applied at first upon 750
school teachers. Then the sorting was done to
collect only 600 properly answered sheets of
which 300 were male teachers and the rest were
female teachers. In carrying out the study, the
contributor faced a major bottleneck in the
form of lack of cooperation of some teachers
and in some cases also of the head of the insti-
tutions.

Findings of the study
The findings of the study may be placed thus:

A. On the issue of difference between the ad-
justment level of male and female teach-
ers in general, null hypothesis H01 was re-
tained for the following reasons:

i. While the mean score of female
teachers in adjustment was measured
50.11, in respect of male teachers it
was found to be 50.82.

ii. To compare these two mean scores
for determining whether there exists
any significant difference between
the adjustment level of male and fe-
male teachers or not, the ‘t’ test was
done. The test revealed the value of
‘t’ at 0.887 with df 299 and the P
value 0.376 (P > 0.05). Hence,‘t’
value was found to be insignificant
being at 0.05 level.

iii. Therefore, no significant difference
having been found between the ad-
justment level of male and female
teachers, the null hypothesis H01 was
retained.

B. On the issue of difference between the ad-
justment level of male and female teach-
ers on the basis of locality, null hypothesis
H02 was rejected for the following reasons:

i. While the mean score of rural teach-
ers in adjustment was measured
51.17, in respect of urban teachers it
was found to be 49.75.
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ii. To compare these two mean scores
for determining whether there exists
any significant difference between
the adjustment level of rural and ur-
ban teachers, the ‘t’ test was carried
on. The test revealed the value of ‘t’
at 1.956 with df 299 and the P value
is 0.051 (P = 0.05). Hence, ‘t’ value
was found to be significant being at
0.05 level.

iii. Therefore, significant difference be-
tween the adjustment level of rural

and urban teachers having been dis-
covered, the null hypothesis H02 was
rejected.

The study ultimately reveals that though
there exists no significant difference between
adjustment level of male and female teachers
in general, the difference can be found when it
is looked into locality wise. The level of adjust-
ment is found to be more in rural teachers than
their urban counterpart.
The graphical representations of the findings are
as under:

Table 1: Adjustment level of male and female secondary school teachers in general.

Gender N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Female 300 12.00 67.00 50.1067 9.35881
Male 300 18.00 67.00 50.8167 9.07142
Valid N 300
(listwise)

Gender wise
adjustment

Paired Differences t df Sig.
(2-tailed)

Mean Std
Deviation

Std
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower Upper
Female-Male 0.71000 13.86724 0.80063 −2.28557 0.86557 0.887 299 0.376
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Table 2: Adjustment of rural and urban secondary school teachers

Locality N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Rural 300 12.00 67.00 51.1700 8.88129
Urban 300 17.00 67.00 49.7533 9.49982
Valid N 300
(listwise)

Locality wise
adjustment

Paired Differences t df Sig.
(2-tailed)

Mean Std
Deviation

Std
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower Upper
Rural-urban 1.41667 12.54782 0.72445 −0.00900 2.84233 1.956 299 0.051
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Musical Heritages, Festivals and Foods of Tagore Family
Anirban Chattopadhyay

Tagore family always tried to develop the cultural excellence among family members and also outsiders
through music, literature, dramas, debates and also foods. Various new ideas which they have introduced
weren’t to be bound by the social rigidity, prejudices. There was the remarkable significance of their
innovativeness about cultural aspect and also food. In this article, musical heritage, festivals and foods of
Tagore family have been explained in a short circumference

Devendranath Tagore was the first composer
and also the pioneer of all kinds of cul-
tural activities with his patronage in Jorasanko
Tagore family. Flourishments of composition
in Tagore family were bloomed with the help
of Devendranath’s ‘Brahmoism’. These contin-
uous successions reflected on the other com-
posers of Tagore family, later on. The main
elements of creation were various festival re-
lated to ‘Brahmoism’ and some social festi-
vals. Tagore family was devoted to ‘Vaish-
navism’ till the era of Prince Dwarakanath
Tagore. He was not antagonistic to worship of
the family deity ‘Lakshmi-Janardan’ but also
was an admirer of Monotheism nourished with
the essence of ‘Veda-Upanishada.’ ‘Brahmoism’
was created by Raja Rammohan Roy, friend of
Dwarakanath. The philosophy of Rammohan
was established latterly by Devendranath as
‘Brahmoism’, which was the origin of ‘Brahma
Samaja.’

Festivals of Tagore family
There were two main festivals of ‘Brahma
Samaja’—‘Bhadrotsav’ and ‘Maghotsav.’
Bhadrotsav was started on 20th August, 1828
as the remembrance festival of foundation of
‘Brahma Sabha,’ and Maghotsav was started
on 23rd January, 1830 as the foundation day
of ‘Brahma Samaja.’ Apart from the members
of Tagore family, the other ‘Brahma’ devotees
also took part to compose the song for festivals.
Maximum evidence about their compositions

was unknown to us due to lack of preservation.
One song—“Hridaya Mandire Udaya Subhak-
shana was published in the 661st volume of
‘Bamabodhini’ magazine which was composed
by Pulak Chandra Mitter for the Bhadrotsav.
It was composed in Raga ‘Goud-Mallara’ and
‘Choutala’. Its notation was created by Mohini
Sengupta.”1

Maghotsav was a prestigious and prosper-
ous cultural festival like Durga Puja. Ram-
chandra Vidyabagish, Devendranath Tagore,
Dwijendranath Tagore, Rabindranath Tagore,
Styendranath Tagore, Kshitindranath Tagore,
Priyanath Shastri held the ‘Acharya’ post
of auspicious meditation throne in ‘Brahma
Samaja’. “A song—‘Pran Jadi Chay Katare
Tomare’ was composed for Maghotsav by Nil-
mani Chakraborty, an eminent composer of
Brahma Sangeet apart from tagore family. At
the age of 19, Rabindranath composed his
1st Brahma Sangeet in Maghotsav festival. It
was ‘Tomarei Koriyachi Jiboner Dhruvatara’.
Women of Tagore family like Hemlata Devi,
Manjushree Tagore, Anubha Devi, Amita Devi,
Smita, Snigdha, Supurna also took part in this
festival.”2

In every festival, food has taken a leading
role apart from cultural event. Foods complete
the whole scenario of a festival. In that case
of the event of Tagore family food also took a
vital part. In a writing of Vasanta Kumar Chat-
topadhyay, ‘Life Sketch of Jyotirindranath’ we
knew that after ending the prayer all Brah-
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mis gathered in Tagore house. “There were the
pyramid structures of sweets named ‘Darbes’
and Orange fruits staked on a big table. Amiya
Tagore (grandson’s wife of Hemendranath)
wrote in as essay that the rehearsal for Maghot-
sav was started two months before the pro-
gramme. ‘Bubu’ (Purnima Tagore, daughter of
Gaganendranath) cooked various types of food
and all participants took all of these joyfully.”3

After the death of Devendranath (19th
January, 1905), Maghotsav festival lost its at-
traction and importance. Changing of the reli-
gious thought of Rabindranath and his diverted
identity from ‘Brahmoism’ also snatched the
prosperity of Maghotsav gradually.

Apart from religious festivals, there were
some social festivals held in Tagore house
like New Year ceremony (‘Nababarshabaran’),
‘Jamai Shasthi’ and ‘Bhatri dwitiya.’ Deven-
dranath patronized all these festivals with vari-
ous cultural contents. There were various fruits
like coconuts, ripe bananas, cucumber, mel-
ons and iced ‘Kulfi’ (kind of ice-cream made
with assorted milk and other ingredients) with
peanuts in the food list of New Year ceremony.
“There is a list of songs for New Year ceremony
of different composers of Tagore family.

Name of composers Songs

Rabindranath ‘Naba Anande Jago,’
‘Barisha Dhara Majhe,’
‘Barsha Oi Galo Chole,’
‘Oi Mahamanaba Ase’
(last song for New Year
ceremony)

Jyotirindranath ‘Eso Eso Nababarsha’
Swarnakumari
Devi

‘Oi Biswalok Ananda
Ragini Bajiche’

Indira Devi ‘Eso Daya Gale Jak
Pashana Hridoy’

We have gotten 17 songs of Rabindranath
composed for this purpose of New Year cere-
mony through his 22–47 years life span.”4

Socio-cultural festivals
There were also various cultural associations

and socio-cultural gathering in Tagore fam-
ily, which were the proper stage for flour-
ishment of music and cultural heritage of
Tagore family. These were: (1) ‘Bidwaj-
jan Samagam,’ (2) ‘Saraswata Sanmilan,’
(3) ‘Khamkheyali Sabha,’ (4) ‘Bichitra,’
(5) ‘Sangita Samaja’/‘Bharatiya Sangita
Samaja’ and (6) Bhai-Bon Samiti. Women
of Tagore family also gathered to spend
leisure time in evening for playing cards,
recitation and singing. Fresh puffed rice with
raw mastered oil, fried brinjal/eggplant; fried
dumplings of grinded pulse (Fuluri) were the
common menu of this leisure party.
(1) Bidwajjan Samagam: Jyotirindranath, fifth
son of Devendranath, was the main en-
trepreneur of this conference. The motto of
this conference was to interact with the feel-
ings and diversity through cultural personal-
ities from different zones. Ananda Chandra
Vedantabagish christened this conference on
18th April, 1874. Almost hundred of eminent
persons attended this conference. Some musical
plays [Gitinatya] like Balmiki Pratibha, Kalam-
rigaya of Rabindranath and Manamoyee of Jy-
otirindranath were performed. We knew the be-
tel leaf was served to the guests but there was
no information about food. Women and young
members of Tagore family also took leading
part in songs along with acting.
(2) Saraswat Sanmilan: There was some partic-
ular agenda in this conference named ‘Saraswat
Sanmilan.’ Duration of this conference was one
year. First conference held on 6th Shrabana,
1289 was named as ‘Saraswat Samaja.’ Ra-
bindranath, Dwijendranath, Hemendranath,
Jyotirindranath, Swarnakumari Devi of Tagore
family and also Iswarchandra Vidyasagar were
engaged with this conference. Distinguishing
the geographical abbreviation was the first step
of this committee.

The first president of this conference
was Rajendralal Mitter, who made the first
blueprint of work. Betel leaf, tobacco and iced
soda water were the beverages of this confer-
ence. There were not any fine arts oriented cul-
tural activities in this conference.
(3) Khamkheyali Sabha: On 5th January,
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1897, this conference started with the name
of ‘Khamkheyali Dramatic Club.’ After the
death of Kadambari Devi, this cultural activi-
ties cope up with the gloomy environment in
Tagore house. There was not any restriction
of regulation in this conference. So the name
‘Khamkheyali’ was justified. Only one rule was
maintained in this conference—‘Don’t speak
any foreign word.’ If anyone did it, 1 ‘Ana’ was
the fine for every word. Only Rabindranath was
fined for it. Poetry recitation with the accom-
paniment of ‘Pakhwaj’ was noticed in this con-
ference. It was an idea of Rabindranath which
he witnessed on his foreign tour. “Oi Ase Oi Ati
Bhairbha Harase was the first poem recited by
Rabindranath with ‘Pakhwaj’ accompanied by
Raja Jagadindranath.”5 Eating Moghlai dishes
sitting on mattress, drinking water with glasses
on table, normal water drinking (Sadhasidhe
Jalpan) were the new concept of food serving
in this conference. Fried flour buns (Luchi) with
the meat curry were the menu when this con-
ference was held outside of Tagore house. Dwi-
jendralal Roy was also one of the participants
in this conference. He named this conference
as ‘Purnima Milan Sabha/Pournamasi Sabha’
when it was ended in Tagore house. “There is a
list of songs, plays and stories of different com-
posers performed in this conference at various
times.

Name of
Composers
Rabindranath Song: ‘Maharaj E Ki Saje,’

‘Mana Jaubana Nikunje
Gahe Pakhi,’ ‘Badhu He
Fire Eso,’ ‘Jagi Pohalo
Bibhabari’
Play: ‘Baikunther Khata,’
‘Goray Galad’
Story/Essay: ‘Manbhan-
jan’, ‘Kshudhita Pashan’

Rathindranath Story/Essay: ‘Pitrismriti’
Jyotirindranath Play: ‘Alikbabu’
Gaganendranath Poem: ‘Arasiker Swar-

gaprapti’

Samarendranath Story/Essay: ‘Putrajagya’
Abanindranath Story/Essay: ‘Devipratima’
Hemchandra
Bhattacharya

Play: ‘Ramayan’ ”6

(4) Bichitra: On 12th July, 1915 Gaganen-
dranath and Abanindranath started the confer-
ence at ‘Bichitra’ named ‘The Bichitra Studio
for Artist of Neo-Bengal School’. Fine arts, cul-
tural activities with some general subject like
English, Mathematics were the subjects for dis-
cussion in this conference like model schooling
system. After the construction of red build-
ing in Jorasanko it was also named ‘Bichi-
tra’. Reciting an essay named ‘Chabir Anga’
by Rabindrnath himself was the introductory
performance in this conference. Painters like
Nandalal Basu, Surendranath Kar, Asit Kumar
Haldar and Kampo Arai from Japan took part
in this conference. Sarath Chandra Chattopad-
hyay also was a regular member in this confer-
ence. It was heard that he lost his shoe dur-
ing the conference and returned his home with
bare foot. Plays like ‘Dakghar’, ‘Paritrana’ and
‘Seshraksha’ were performed in this conference.
Fine arts and visual arts were conjugated in
this conference. It was gradually discontinued
as Rabindranath became busy in Shantinike-
tan.
(5) Sangita Samaja/Bharatiya Sangita Samaja:
Jyotirindranath established the Sangeet
Samaja to transmit the cultural heritage of
Tagore family for the common people. He pub-
lished a notice in a renowned magazine named
‘Binabadini’ that all the artist of different zones
from all over India were cordially invited to
perform their qualities against those suitable
remuneration and all other facilities and inter-
ested to be a member of this society, should
register with monthly fees of two rupees and ev-
ery programme fees of rupees two. Latterly this
society was called ‘Bharatiya Sangita Samaja’.
For raising the fund of this society Deven-
dranath donated one thousand rupees. King of
Coochbihar Nripendrakrishna Bhup Bahadur,
King of Tripura Radhakishore Manikya, King
of Nator Jagadindranath Roy, Nagendranath
of Pataldanga, Jogendranath Basu Mallick,
Sarath Chandra Singh of Paikpara, Ramnath
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Ghosh of Pathuriaghata, Gaykawad Shiyaji
Rao of Baroda helped with contributing money
for the fund of ‘Bharatiya Sangita Samaja.’
Atul Kumar Sen, Nibaran Chandra Dutta, Pa-
supatinath Basu, Sisir Kumar Bhaduri were the
members of this society. ‘Sangeet Pravesika’
was the first all Indian musical magazine
published by Jyotirindranath with financial
help of Radhakishore Manikya. Radhikaprasad
Goswami, Prasanna Kumar Banik, sitarist
Bhagwan Chandra Das, vocalist Dawlat Khan
were the mentors of this association. Acharya
Jagadish Chandra Bose was felicited in a con-
ference named ‘Saraswat Sanmilan’ organised
by ‘Bharatiya Sangita Samaja’. Two beautiful
compositions of Rabindranath ‘Jaya Taba Hok
Jaya’ and ‘Kamala Boner Madhup Raji’ were
performed in this conference on 19th Magh,
1301.

“In different times plays like ‘Ashrumati,’
‘Hathat Nawab,’ ‘Hite Biparit,’ ‘Purna Vas-
anta,’ ‘Vasantalila,’ ‘Dhyanbhanga,’ parody
(‘Prahasana’) and musical plays (‘Gitinatya’)
were performed in this conference which were
composed by Jyotirindranath. The song ‘Raj
Adhiraj Tabo Bhale Jayo Mala’ and plays
‘Goray Galad,’ ‘Bisarjan’ were also performed
which were composed by Rabindranath.”7

“A complete list of menu which was served
in the conference held on 26th May, 1906 is
given below.
Veg. Menu: Crispy fried patty (‘Khasta Luchi’),
Stuffed fried flour patty (Radhaballavi), Fried
edible herbs, Fried pointed gourd, Raw
Jackfruit patty, Cauliflower/Cabbage curry
(Dalna), Banana flower curry, Fried raw
mango, Rice with milk latex, Chutney of
‘Rasamundi’.
Fish Menu: Fried fish patty (‘Kachuri’), Fried
‘Topse’ fish, Fried crab, Fish cake, Fish stuffed
pointed gourd (‘Dorma/Dolma’), Trout curry,
‘Koi’ fish with cauliflower, Fish with curd,
Prawn rice, Fish sour Chutney.
Meat Menu: Rice with meat (‘Polao’), Fried
cake of meat, Fried patty of meat (‘Kachuri’),
Meat curry (Korma), Shami kabab, Meat ball
curry, Chutney of liver.
Drinks and Dessert Menu: ‘Dolkhosh’ drinks

(Sarbat), Drinks of melon, Drinks of water-
melon, Buttermilk with cumin dust, Chutney
of raw mango, chutney of pudina leaf, Curd.
Sweets Menu: Orange sweet (‘Kamalar
Methai’), ‘Bandemataram’ sweet (‘Sandesh’),
‘Sangeet Samaja’ sweet like half moon
shape (‘Chandrapuli’), ‘Manomata’sweet like
rectangular shape (‘Barfi’), ‘Charu’ sweet
(Kalakandh), Pink sweet named ‘Lalmohan’,
Orange sweet latex (‘Kamalar Rabri’), Dessert
of granular sweet like pie (‘Boder payesh’),
Fruit salad, Frozen dairy dessert and Betel
leaf.”8
(6) Bhai-Bon Samiti: Younger generation of
Tagore family also gathered in a cultural meet-
ing like elders which was called ‘Bhai-Bon
Samiti’. They were directed by the elders of
Tagore family. Ritendranath mentioned about
this meeting in his book “Smritilipi” of Tagore
family. Hitendranath (elder son of Hemen-
dranath), Nitindranath (3rd son of Dwijen-
dranath), Kshitindranath (2nd son of Hemen-
dranath), Kritindranath (5th son of Dwijen-
dranath), Surendranath (elder son of Styan-
dranath), Indira Devichoudhuri (daudhter of
Satyandranath), Balendranath (son of Biren-
dranath), Sudhindranath (4th son of Dwijen-
dranath), Jyotsnanath Ghoshal (son of Swar-
nakumari), Sarala Devichoudhurani (daughter
of Swarnakumari) were the active members of
this committee. All writings of the younger
members of ‘Bhai-Bon Samiti’ were published
in a magazine named ‘Balak’ with the guidance
and accomplishment of Gyanadanandini Devi.

“There is a list of writings of young mem-
bers of Tagore family.

Name of Writers
Balendranath Essay: ‘Ek Ratri,’ ‘Chan-

drapurer Hat,’ ‘Bana
Pranta,’ ‘Puler Dhare’
Poem: ‘Sandhya’

Sarala Devi Essay: ‘Durbhikkha,’ ‘Babla
Gacher Katha’

Sudhindranath Essay: ‘Swadhinata’
Hitendranath Story: ‘Baroana O

Soloana’”9
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Recipes and invention of ‘Prajnasundari Devi’
Apart from any programme, pea soup, fish
soup, boiled mashed potato, fried little ball of
pasted pulse and sour chutney were the daily
menu at Tagore house. ‘Prajnasundari’ and her
mother ‘Nipamayee Devi’ were the most ex-
pert cooks that time. Devendranath was also
fond of food. He loved the sweet curry. Ra-
bindranath himself used to take the juice of
Neem leaf and sometimes he preferred grinded
pistachio with milk. Along with the traditional
recipes of Tagore house Prajnasundari invented
own recipes and also cooked to serve for the
foodie members of Tagore family. The book,
Amish O Niramish Aahar, was written by her,
which is till now carrying remarkable signature
of hers. We also get many cooking related ab-
breviations from this book which are very rel-
evant now-a-days.

“Here is list of some cooking abbreviations.
Abbreviations Meaning

‘Bakhra’ Petal like shape (‘Papri’)
‘Chutput’ Rapidly pattering noise of

seasoning
‘Halse’ Raw test less scent
‘Rutitosh’ Baked loaf/ bread
‘Pitni’ Tenderizer of meat
‘Balikhola’ Sand Oven/ Baking with

hot sand
‘Sina’ Breast of meat
‘Chamkano’ Slow fry in dry pan
‘Toi’ Earthen pot to fry a typical

sweet named ‘Malpoa’
‘Tijel Hadi’ Broad opening pot for cook-

ing pea soup/pulse soup
‘Telo Hadi’ Big pot for cooking rice
‘Khanda Kata’ Cutting into small square or

cylindrical piece.
‘Chir Kata’ Cutting in half vertically
‘Chuka’ Seasoning.”10

“She also invented the Bengali menu card
of food items in proper order. She named it

‘Kramani’. There are some vegetarian and non-
vegetarian menus (‘Kramani’) given below.
Vegetarian Menu 1: Rice, Clarified butter,
Lime, Salt, Bitter Curry (‘Chenchki’) of neem
and beans, Boiled mashed pulse, Fried ball of
pumpkin, Dry curry of herbs named ‘Punko’,
Pulpy cooked dish of inside spathe of banana
tree, Risotto with sesame, Curry of posset,
Curry of ripe cucumber, Stuffed pointed gourd,
Sour chutney of hog plum with sesame paste,
Sour sauce of ripe papaya, ‘Lakhnow kadui’,
Sweet dessert of raw mango.
Vegetarian Menu 2: Rice, Burnt potato, Brinjal
bharta with milk, Boild radish, Fried pineap-
ple, Fried dumpling of potato and plantain
flower, ‘Phaphra’ of pulse (Mug), ‘Chenchki’
of fig, ‘Chenchki’ of plantain flower, ‘Ghanto’
of ‘Mug’ pulse with pumpkin, ‘Ghanto’ of
spinach, ‘Mug’ pulse with ‘Ucche’, ‘Dalna’
of arum, Curry of ladies finger, ‘Fupu po-
lau’ of posset, Curry of egg shaped vegetar-
ian dumplings, Bitter achar of ‘karela’, ‘Dam-
pakth’ of potato, Sour coconut, Liquid curry
of raw tamarind, ‘Pakouri’, Dessert of arched
paddy, ‘Kamali’.
Vegetarian Menu 3: ‘Fensa Khichuri’ of peas,
‘Paltar Fuluri,’ Fried cauliflower with ‘Be-
san,’ ‘Fuluri’ of raw peas, Fried onion sprout,
Rice, ‘Malaikari of cholar dal’ with milk,
‘Chenchki’ of cabbages, ‘Teor shaker chac-
chari,’ ‘Ghanto’ of raw radish, ‘Lal shaker
ghanto,’ ‘Ghanto’ of cabbages, ‘Gach Cholar
dalna,’ ‘Motor daler dhonka,’ ‘Kalia’ of Or-
ange, Curry of turnip, ‘Achar’ of onion, ‘Dam-
pakth’ cauliflower, ‘Ambal’ of raw jujube with
brinjal, ‘Malai polau’ of pineapple, ‘Fulia.’
Vegetarian Menu 4: ‘Jafrani bhuni khichiri,’
Roasted ‘Dhudhul,’ ‘Shim and Barbati Bhate,’
Ripe mango ‘Bhate,’ ‘patoler nona malpoa,’
‘Paka kanthal er bhuti bhaja,’ Fried ‘Kankrol,’
Rice, ‘Arhar dale khaja,’ ‘Lau er dalna,’ ‘Begun
o borir surua,’ ‘Cholar dal er dhonka,’ ‘Begun
er dolma,’ ‘Alubokhra o amchur diye mugger
dal,’ ‘Paka potol er jhurjhure ambol,’ ‘Gholer
kandri,’ ‘Rammohan dolma polau,’ Dessert of
litchi, ‘Barfi’ of coconut.
Non Vegetarian Menu 1: Crudo of fine bread,
Lime, Soup of nuts, Bhetki fish with mayon-
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naise, ‘Handi Kebab’ of chicken, Gravy cutlet
of mutton, Salad of brinjal and green vegeta-
bles, Snipe roast, Potato ‘sipet,’ ‘Ufs alaniz,’
Dessert, Coffee.
Non Vegetarian Menu 2: ‘Muluktani’ soup with
egg, Rice, French stew of potato, ‘Chow chow,’
Fried big carp fish, ‘Hussaini’ curry of meat,
‘Polau,’ Fruit salad, Fruit.
Western Menu 1: Olive bun, Soup of coconut,
‘Dhum pakka’ Hilsha, Boiled chicken, Ham,
Collar of mutton, Cold jelly and blamaz, Toffee
of coconut, ‘Morabba’ of ginger, Coffee.
Western Menu 2: Asparagus Sandwich, Cu-
cumber Sandwich, Chicken Sandwich, Fish
Sandwich, Pound Cake, Sponge cake, Bis-
cuit, ‘Singara’, ‘Dalmot’, ‘Jhuribhaja’, ‘Ice
creame’.”11

Conclusion
Jorasanko Thakurbari was the association of
unique idea centered family members. Cre-
ations and experimentations were always of
prime importance in the mind of the geniuses
who were looking forward for all round de-
velopment in the cultural field of Bengal. Ra-
bindranath Tagore and his family members had

such noble ideas and talent in creating music,
playing dramas and enjoying unique food and
festivals. It is a little perseverance of the huge
amount of creativity of the Tagore’s family. Im-
mense scope is available for the researcher who
would study in this area.
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असहाय के अिस्तत्व के शा त प्र ों का एक जवाब-रघुवीर सहाय
डॉ सधुा उपाध्याय

िहन्दी के प्रखर किव रघवुीर सहाय का लेखन स ा और शि के प्रितरोध का लेखन है । संवेदना क सचाई को अपनी धार बनाकर जनू पक्षधर किवता िलखने वाले ईस किव ने व्यापक
मानवीय संवेदनाओ ंको अपनी किवता का िवषय बनाया है ।

पोलैंड के किव तदउेष रूज़ेिवच अपनी ‘पनुिशर्क्षा’ में िलखते हैं—किव एक
ही भाषा में / बात करता है / बच्चे से / घसुपैिठए से / धमर् गरुू से / राजनीितक से
/ पिुलस वाले से / बच्चा मसु्कुराता है / घसुपैिठए को लगता है / उसका मखौल
बन रहा है / राजनीितक अपमािनत अनभुव करता है / धमर्गरुू को ख़तरा महससू
होता है / पिुलस वाला / कमर कसने लगता है / शिमदा किव / क्षमा मांगता है /
और अपनी गलती / दोहराता है ।

रघवुीर सहाय का समग्र लेखन स ा और शि के िवरोध का लेखन है ।
तदउेष रूज़ेिवच क यह किवता केवल रघवुीर सहाय क किवता पर ही नहीं
उनक वैचा रक भिूम पर भी लागू होती है । तमाम घसुपैिठयों, धमर् के ठेकेदारों,
कुिटल राजनीितज्ञों और कू्रर पिुलस और उसक ताक़त को यानी िकसी भी
प्रित ान को रघवुीर सहाय कैसे पसंद आ सकते हैं । खदे क बात तो यह है िक
आलोचक समदुाय भी इसी िबडंबना का अहसास िदलाता है । यह वही ग़लती है
जो रचनाकार और आलोचक बार-बार दोहराते हैं । रघवुीर के समग्र सािहत्य को
संगठन के िखलाफ, समथर् के िखलाफ और सफल के िखलाफ दखेा जा सकता
है । आत्महत्या के िवरुद्ध 1967 में, हसँो हसँो जल्दी हसँो 1975, में लोग भलू
गए हैं 1982 में, और आिखरी संग्रह कुछ पते कुछ िच ट्ठयां 1989 में—लगातार
कभी रामलाल, कमला, मसुद्दी, रमेश, मैकू, राम,ू रामदास, चदं्रकांत, दयाशकंर,
दयावती जैसे साधारण पात्रों को अपने असाधारण ददर् में हमें िवचिलत करते रहे
हैं । ये अपनी ही िस्थितयों में जीते मरते लोगों क व्यथा है । इन दबे कुचले लोगों
का कोई उद्दात रूप प्रस्ततु करना रघवुीर क मशंा नहीं है । बिल्क वे साधारण लोग
अपने छोटे-छोटे प्रयासों से, परूी समाज व्यवस्था से मठुभड़ेऔर िजरहकरते िदखाई
दतेे हैं । स ा और राजनीित क बबर्रता के सामने मामलूी लोगों क अमानवीयता
से जझूने क कूबत ठीक ऐसे ही है जैसे तोप के सामने छोटी सी पेंिसल रख दी जाए
और अचानक ही तोप हास्यास्पद नज़र आने लगे । आने वाला ख़तरा किवता में
िलखते हैं—

एक िदन इसी तरह आएगा रमेश
िक िकसी क कोई राय न रह जाएगी रमेश
क्रोध होगा पर िवरोध न होगा
अिजर्यों के िसवाय रमेश
ख़तरा होगा ख़तरे क घटंी होगी
पर उसे बादशाह बजाएगा रमेश ।

यह और िकसी क नहीं रघवुीर सहाय क दने है । 1974 में इमरजेंसी पर िलखी
गई रघवुीर सहाय क चतेावनी भरी किवता हसँो हसँो जल्दी हसँो अपनी दरूदृि

के कारण आज भी प्रासंिगक हो उठी है । आज भी कमोबश वही सब हो रहा है
जहां चारों ओर औरतों और मद के खाने पीने के फूहड़ आयोजन होते हैं । िकसी
के पास कोई िवचार नहीं होता । अधंा क्रोध तो होता है िवरोध नहीं होता । अिजर्यां
िलखीं जाती हैं समाधान नहीं होते । हर तरफ एक ख़तरा होता है पर ख़तरे क घंटी
बजाने वाला कोई ‘असहाय’ नहीं होता । आज हर तरफ एक आज़ाद िदमाग क
कमी है जो आदतन खशुामद न करता हो । जो अपनी ग़रीबी को स्वािभमान से
जीता हो और कू्रर िहसंक स ा से आखँ िमलाने का साहस रखता हो—

लोकतंत्र का मज़ाक बनते
दखे रहे हैं बेहद बढ़ेू
कुछ कम बढ़ेू कहें िक क्या यह लोकतंत्र है
इनसे भी कम बढ़ेू कहते हैं िक मार दो
बेहद कम बढ़ूों को नफ़रत है इस लोकतंत्र से
बाक़ सब को एक दसूरे से नफ़रत है ।

मनषु्य पर आने वाले संकटों के बारे में रघवुीर सचते हैं । यह बात इनसे पहले
मिु बोध में नज़र आती है । यह परूी किवता आज़ादी से लेकर हमारे आज के
हालात को समेटने में सक्षम है । यह चतेावनी क किवता है । िकसी भी लोकतांित्रक
व्यवस्था में मलू्यों के लगातार न होते जाने, लोकतंत्र का मखौल बनते रहने,
लोकतंत्र से भी घणृा और आपस में घणृा करते लोगों क आबादी बढ़ते रहने क
व्यथा कथा है । अब कौन कहगेा िक यह चालीस साल परुानी किवता है ।

िदन ब िदन राजा सरुिक्षत होता जा रहा ह,ै क्योंिक समाज मर रहा है । रघवुीर
सहाय का पहला किवता संग्रह सीिढ़यों पर घपू में प्रकृित, धपू, पेड़, फूल, खशुब,ू
पानी और कुछ पे्रम पर किवताएं हैं । लेिकन ये सभी अपने प्रचिलत अथ में कहीं
नज़र नहीं आते ।

दखेो वकृ्ष कुछ रच रहा है
िकताबी होगा वह किव जो कहगेा
हाय प ा झर रहा है ।

—(आत्महत्या के िवरुद्ध, रघवुीर सहाय)
ये संि मानवीय अनभुव बनकर उभरते हैं । जैसे ब्रेस्ट कहा करते थे—“िक

वह जो सामने हसँ रहा है तो िसफर् इसीिलए िक अभी तक बरुी ख़बर उसतक नहीं
पहचँी है ।” ठीक उसी प्रकार रघवुीर भी भावना के किव नहीं हैं । बिल्क कहीं कहीं
तो उसक िखल्ली उड़ाते से नज़र आते हैं । भावकुता क दिुनया उन्हें घटुन और
लाचारी के अहसास से भर दतेी है । भावकुता अधरूा अनभुव है जबतक िक वह
सामािजक िवचार बनकर न आ जाए । कोई भी पीड़ा भोगने से पहले उसे समझना
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ज़रूरी है । इसीिलए वो कह जाते हैं—
यह क्या है जो इस जतेू में गड़ता है
यह क ल कहाँ से रोज़ िनकलआती है
इस दखु को रोज़ समझना क्यों पड़ता है ।

अब ये दखु को िबना समझे अिभव्य नहीं करना, रघवुीर क यही नैितकता
है । जबतक रचनाकार सामािजकऔर राजनीितक क ोंऔर दबावों को झेले नहीं
तबतक वह पीड़ा व्य करने लायक नहीं होता । करुणा भी उनक रचनाओं में
िवचार क शक्ल में आई है । रघवुीर को दया और आत्मदया से घणृा है । क्योंिक
ये दोनों ही इसंान को अपनी िनगाह से िगरा दतेे हैं और महज वह इस्तेमाल क
वस्तु बनकर रह जाता ह,ै क्योंिक दया करने वाली स ा उसके भीतर से िवरोध
क क्षमता छीन लेती है । ऐसी सहानभुिूत, दखु और करुणा से न केवल रघवुीर
सहाय खदु बचते हैं बिल्क हमें भी बचाते हैं । भाषा के पजुा रयोंऔर पंडों के प्रबल
िवरोधी रघवुीर सहाय िहन्दी में रचनात्मकता और नवीन संभावनाओ ंक लगातार
खोज करते हैं । उन्हें अन्य भारतीय भाषाएं भी उतनी ही िप्रय हैं िजतनी िक िहन्दी ।
इसिलए भाषा में नए रूपक प्रतीक को गढ़कर सामािजक सम्बन्धों से जोड़ते हैं ।
स ा और जनता क एक ही भाषा नहीं होती । उन्होंने िलखा ह—ै

“मझुे मालमू था मगर इस तरह नहीं िक जो ख़तरे मैंने दखेे थे वे सब सच होंगे
तो िकस तरह उनक चतेावनी दनेे क भाषा बेकार हो चकु होगी
एक नई भाषा क दरकार होगी ।”
चाहे भाव हो या भाषा दोनों को लेकर रघवुीर सहाय के िवचार िबलकुल

साफ हैं िक लेखक होने के िलए और कुछ नहीं तो संवेदना क सच्चाई चािहए ।
रघवुीर में सािहत्यकार और पत्रकार होने के साथ-साथ एक ऐसा िवजन है जो हर
चीज़ को नए तरीके से दखेना जानता है । यथाथर् को अपनाने से पहले वे उसे नए ढंग
से खोजते जाँचते और परखते हैं । िबना िकसी फॉरमैट के नए भावऔर िवचार को
अपनाने में अपने समकालीन तमाम किवयों के अपेक्षाकृत रघवुीर सहाय अिधक
उदार हैं । यहअच्छा ही हआ िक रघवुीर सहाय के पास बना बनाया साँचा या खाँचा
नहीं है । यही कारण होगा िक वे परुानी अवधारणाओ ंऔर शा ीय िसद्धांतों से
मु रहे । िनरंतर शोधधम रघवुीर यथाथर् में मनषु्य और मनषु्य के यथाथर् को एक
दसूरे में आवाजाही करने दतेे थे । अब तक रघवुीर सहाय पर िजतना कुछ िलखा
गया है बहत कम है । लोकतांित्रक व्यवस्था में िजतनी गड़बिड़यां बढ़ेंगी, राजनीित
िजतनी िबडंबनाग्रस्त होगी उतना ही और उतनी बार रघवुीर सहाय क किवता क
ओर लौटना पड़ेगा ।

रघवुीर सहाय समकालीन इितहास के ऐसे किव हैं िजन्होंने शा ीयता,

इितहासऔरअख़बार के पन्नों में कहीं भी दजर् न होने वाले कई ऐसे जीवंत मानवीय
सरोकार से जड़ेु क्षणों और घटनाओ ंको अपनी किवता में रपोटर् िकया है । सहाय
ने तमाम काव्य िवषयों, भाषा और वैचा रक संगठनों के साथ खबू छेड़छाड़ क
है । उनक शोध दृि तो आधिुनक है पर वे आधिुनकतावादी कहलाना पसंद नहीं
करते थे । यानी पि मी समाजशा ी िजसे आधिुनकतावाद कहते हैं जैसे-व्यि
कें िद्रत िचतंन हो, प्रकृित क तलुना में मनषु्य िनिमर्त वस्तएुं हों, यंत्रों से लगाव हो,
कोरे तकर् केआधार पर अधंिव ास हो, पूंजी हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो यानी जहां
िनजी उद्योग यंत्र िवज्ञान सभ्यता और संस्कृित का बोलबाला हो । तो यह सबकुछ
दखेने पर तो रघवुीर सहाय इससे ठीक समानांतर अकेले खड़े िदखाई दतेे हैं । वे
क्रांितवादी थे, न िलजिलजे सधुारक । हाँ वे प रवतर्न के पक्षधर थे । शतर् यही िक
परेू धयैर् साहस और िन ा से अपने आप को पनु: प रभािषत करने क सम्बन्धों में
िनरंतर खोज क गुंजाइश बनी रहे । “लोग भलू गए हैं” में रघवुीर सहाय स्वीकार
करते हैं—“आज अन्याय और दासता क पोषक और समथर्क शि यां मानवीय
रश्तों को िबगाड़ने पर तलुी हैं । अपने अिधकारों के िलए संघषर् करने वाले जन
मानवीय अिधकार क अपनी हर लड़ाई को एक पराजय बनता हआ पा रहे हैं ।
संघषर् क रणनीितयां उन्हीं के आदश क पिूतर् करती िदखाई दे रही है िजनके
िवरुद्ध ये सारा संघषर् ह,ै क्योंिक संघषर् का आधार नए मानवीय रश्तों क खोज
नहीं रह गया है ।” (लोग भलू गए हैं)

रघवुीर सहाय क सारी रचनाधिमर्ता सन पचास से नब्बे के बीच रही । यही
कारण होगा िक भारतीय राजनीित,आज़ादी के बाद का मोहभगं, बजुुर्आलोकतंत्र,
मध्यमवग य च रत्र, स्वाधीन भारत क िबडंबनाओ ं पर रघवुीर ने सबसे अिधक
िलखा । रघवुीर के सभी च रत्र चाहे वह जतूा पॉिलस करने वाला लड़का हो या
अख़बार बेचने वाला बढ़ूा, रक्शा चलाने वाला जवान हो या गभर्वती मजदरून,
सब के स्वर में सवाल और िजरह है । वे सभी मानवीय अिधकारों और अिस्मता
के प्रित संघषर्शील हैं । इनके यहां ग्रामीण च रत्रों का लगभग अभाव है । अपनी
रचनात्मकता से रघवुीर उन च रत्रों को गढ़ते हैं जो उपेिक्षत तो हैं पर नागर स्वभाव
िलए हए हैं । उनके यहां लोकतंत्र अपनी तमाम प्रितध्विनयों में चीन्हा जा सकता
है । आज़ाद भारत क िहसंक कू्रर नीितयां पहचानी जा सकती हैं । रघवुीर क
किवताओ ंमें पराधीनता और पराजय क कई परतें हैं । कहीं रामदास सरीखे िहसंा
के िशकार च रत्र हैं तो कहीं जन प्रितिनिधयों क गूंज भरी हसँी भी िहसंक है ।
रघवुीर यहां क्रोध से अिधक घणृा को अिधक मज़बतू बनाते हैं तािक प्रितरोधी
शि यां जन्म ले सकें । उनक किवताओ ंमें अकेलापन कटता नहीं है काटने दौड़ता
है ।

डॉ सधुा उपाध्याय, जानक दवेी मेमो रयल कॉलेज, िदल्ली िव िवद्यालय ।
Email: sudhaupadhyaya@gmail.com
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सबाल्टनर् सािहत्य और िकन्नर िवमशर्: समाज के प रत्य वगर् क व्यथा कथा
डॉ सनुीता मंडल

सािहत्य हमेशा से समाज में फैली हई कुरीितयों, पाखडंो, अधंिव ासों, अत्याचारों के िखलाफ अपनी आवाज़ बलंुद करता आया है लेिकन जैसे ही बात िकन्नर वगर् क दखु एवं पीड़ा
क आती है तो इस िवषय पर सािहत्य रचना अगंिुलयों पर िगनी जा सकती है अथार्त इस पर बहत कम िलखा िमलता है । िकन्नर क पीड़ा को व्य करता यह आलेख न केवल उनका
प रचय कराता है बिल्क उनके मनषु्य होने, उन्हें अिधकार िदलाने, एवं उन्हें सम्मान पवूर्क जीने दनेे क राह सबाल्टनर् सािहत्य के माध्यम से िदखाने का एक प्रयास है ।

उ र 16वीं शताब्दी से व्यवहृत सबाल्टनर् शब्द लैिटन शब्द सबाल्टनर्स् शब्द का
प रवितर्त रूप है । सबाल्टनर् शब्द लैिटन के ‘सब’ और ‘अल्टनर्स’ शब्द से िमलकर
बना है । सब का अथर् है अगला नीचवेाला और अल्टनर्स का अथर् हर दसूरा है ।
यानी हर वो व्यि जो पहला नहीं हर दसूरे के बाद ह,ै दसूरा है और उसक िस्थित
िनम्न है । सबाल्टनर् शब्द का प्रयोग िब्रिटश सेना में िनचले ओहदे के अिधका रयों
के िलए िकया जाता रहा । लेिकन बाद में इतावली िवद्वान अतंोिनयो ग्रामशी ने
अपनी प्रिसद्ध रचना िप्रजनबकु्स में पहली बार ‘सबाल्टनर्’ शब्द का प्रयोग समाज
के उपेिक्षतों, दिलतों और गौण वण के िलए िकया जो बाद में इितहास अध्ययन
क एक पद्धित के रूप में प्रिसद्ध हई ।

रंजीत गहुा ने, सबाल्टनर् सट्डीज वन क भिूमका में िलखा—“The word
‘Subaltern’ in the title stands for the meaning as given in the Con-
cise Oxford Dictionary, that is ‘of inferior rank’. It will be used
in these pages as a name for the general attribute of subordina-
tion in South Asian Society whether this is expressed in terms of
class, caste, age gender in office or in any other way.” अतः जब
िलंग के संदभर् में भी अधीनता क बात सबाल्टनर् के संदभर् में क गई है तो भला
िकन्नर समाज िकस तरह सबाल्टनर् से बाहर हो सकता है क्योंिक समाज में हािशये
क िस्थित का कारण भी उसका लैंिगक दोष ही है । िकन्नरों क िस्थित समाज
में हािशये के भी हािशये पर है । उन्हें तो सामान्य मनषु्य तक नहीं समझा जाता ।
सबाल्टनर् अध्ययन पद्धित आम लोगों एवं उपेिक्षतों एवं पीिड़तों के जनजीवन
से इितहास को दखेने क कोिशश करता है मगर िकन्नरों के संदभर् में तो उनका
वतर्मान भी तथाकिथत सभ्य समाज से अछूता है । िकन्नरों क वतर्मान िस्थित
क्या ह,ै उसक पीड़ा क्या ह,ै उनक समस्याएं क्या हैं, आिद के सम्बंध में िकरण
ग्रोवर िलखतीं हैं—“िकन्नरों का भी अपना एक समाज ह,ै अपनी संस्कृित है ।
िजनके बारे में हम नहीं सोचते और न जानने क कोिशश करते हैं िक मानव समाज
क उपेक्षा, उपहास और संत्रास का दशं झेलते हए िकन्नर अपने अदंर क्या महससू
करते हैं । इनके मन क गहराईयों में क्या भावनाएं िहलोरें लेतीं हैं ।” जो उनके
वतर्मान रीित रवाज एवं परम्परा नहीं समझना चाहते, वे उनक परम्पराओ ं का
इितहास क्या िलखेंगे? कहने का तात्पयर् यह है िक िकन्नर समाज सबाल्टनर् समाज
का वह िहस्सा है जो सभ्य समाज में या तथाकिथत सभ्य समाज के लोगों के िलए
exist ही नहीं करते । िफर उनके इितहास क बात कौन करे । आज जरूरी है िक
हमें उनक बात करनी होगी उनके िवषय में सोचना होगा, गहराई से िचतंन करना
होगा । तभी मानवता सधगेी ।

जब कभी िकसी के प रवार में कोई खशुी का अवसर होता ह,ै तो हम दखेते
हैं िक एक लैंिगक दृि से िववािदत समाज के लोग जो प्रायः िहजड़े (अथवा
वतर्मान में प्रचिलत नाम िकन्नर; हालाँिक िकन्नर शब्द िहमाचल प्रदशे के िकन्नौर
िनवािसयों हतेु प्रयु होता था, िजसे अब िहजड़ों के सन्दभर् में व्यवहृत िकया जाने
लगा ह)ै होते हैं, आ जाते हैं और बधाइयाँ गाकर, आशीवार्द दकेर कुछ रुपए लेकर
िवदा हो जाते हैं । इसके बाद हम भी अपनी सामान्य गितिविधयों में व्यस्त हो जाते
हैं और दोबारा कभी इनके बारे में नहीं सोचते । हम कभी यह जानने का प्रयास
नहीं करते िक ये िकन्नर कौन हैं, कहाँ से आये हैं, इनक समस्याएँ क्या हैं और वे
कौन से कारण हैं, िजनक वजह से इन्हें िकन्नर बनकर एक प्रकार क िभक्षाविृ
से जीवन-यापन करने को िववश होना पड़ता है ।

िकन्नर या िहजड़ों से अिभप्राय उन लोगों से ह,ै िजनकेजननांग परूी तरह
िवकिसत न हो पाए हों अथवा परुुष होकर भी ैण स्वभाव के लोग, िजन्हें परुुषों
क जगह ि यों के बीच रहने में सहजता महससू होती है । वैसे िहजड़ों को चार
वग में िवभ िकया जा सकता ह—ैबचुरा, नीिलमा, मनसा और हसंा । वास्तिवक
िहजड़े तो बचुरा ही होते हैं क्योंिक ये जन्मजात ‘न परुुष न ी’ होते हैं, नीिलमा
िकसी कारणवश स्वयं को िहजड़ा बनने के िलए समिपर्त कर दतेे हैं, मनसा तन
के स्थान पर मानिसक तौर पर स्वयं को िवपरीत िलंग अथवा अक्सर ीिलंग के
अिधक िनकट महससू करते हैं और हसंा शारी रक कमी यथा नपुंसकता आिद
यौन न्यनूताओ ं के कारण बने िहजड़े होते हैं । नकली िहजड़ों को अबआु कहा
जाता है जो वास्तव में परुुष होते हैं िकन्तु धन केलोभ में िहजड़े का स्वांग रख लेते
हैं । जबरन बनाए गए िहजड़े िछबरा कहलाते हैं, प रवार से रंिजश के कारण इनका
िलंगोच्छेदन कर इन्हें िहजड़ा बनाया जाता है । भारत क सन 2011 क जनगणना
के अनसुार परेू भारत में लगभग 4.9 लाख िकन्नर हैं, िजनमें से एक लाख 37
हजार उ र प्रदशे में हैं । इसी जनगणना के मतुािबक सामान्य जनसंख्या में िशिक्षत
लोगों क संख्या 74 फ सदी है जबिक यही संख्या िकन्नरों में महज़ 46 फ सदी
ही है । इनमें आधे से अिधक नकली स्वांग करने वाले िहजड़े हैं । आ यर् क बात
यह है िक शेष दो लाख असली िहजड़ों में से भी िसफर् ४०० जन्मजात िहजड़े या
बचुरा हैं, शेष िहजड़े ैण स्वभाव के कारण िहजड़ों में प रगिणत िकए जानेवाले
मनसा या हसंा िहजड़े हैं, और इससे भी बड़े आ यर् क बात यह िक इन दो लाख
िहजड़ों में से लगभग सतर हजार िहजड़े ऐसे हैं, िजन्हें एक छोटे से ऑपरेशन के
बाद िलंगप रवतर्न करने के प ात् परुुष या ी बनाया जा सकता हलेैिकन दःुख
क बात है िक इस ओर िकसी का ध्यान नहीं है ।

सम्पणूर् िहजड़े समदुाय को सामािजक संरचना क दृि से सात समाज या
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घरानों में बांटा जा सकता ह,ै हर घराने के मिुखया को नायक कहा जाता ह,ै ये
नायक ही अपने डेरे या आश्रम के िलए गरुु का चयन करते हैं िहजड़े िजनसे शादी
करते हैं या कहें िजन् हें अपना पित मानते हैं उन् हें िग रया कहते हैं । उनके नाम का
करवाचौथ भी रखते हैं ।

जब िकसी प रवार में बचुरा अथार्त जन्मजात िहजड़े का जन्म होता ह,ै तो
प रवार के सदस्य जल्द से जल्द उसे अपने प रवार से दरू करने का प्रयास करते
हैं क्योंिक पा रवा रक जन िवशेषकर प रवार के मदर् अथवा िहजड़े का िपता यह
सोचता है िक इसे जाने के बाद लोग उसके परुुषत्व पर संदहे करेंगे और बड़ा होकर
यह बच्चा प रवार क प्रित ा धलू धसू रत करेगा । अतः वे जल्द से जल्द उस
बालक को या तो ‘िठकाने लगाने’ का प्रयास करते हैं या िफर उसे िहजड़ों के बीच
छोड़ दतेे हैं । ऐसा करते समय अक्सर वे यह नहीं सोचते िक अपनी ही सन्तान को
अपने से दरू करने से पहले एक बार डॉक्टर क सलाह तो ले लें िक इस िशशु को
परुुष अथवा मिहला के िलंग में बदला जा सकता है या नहीं!

नीिलमा कोिट के िहजड़े िकसी कारणवश स्वयं िहजड़े बन जाते हैं, मनसा
मानिसक तौर पर स्वयं को िहजड़ों के िनकट समझते हैं । इन्हें सामान्य मनोवैज्ञािनक
काउंसिलंग के द्वारा वापस इनके वास्तिवक िलंग में भजेा जा सकता ह,ै और हसंा
कोिट के िकन्नर िकसी यौन अक्षमता के कारण स्वयं क िनयित को िहजड़ों के
साथ जोड़ लेते हैं. इनका इलाज करने के बाद इनमें से अिधकांश को सामान्य
परुुष अथवा ी बनाया जा सकता है और ये भी सामान्य जीवन जी सकते हैं ।

अबआु वास्तव में धन के लोभ में िकन्नर बनकर िकन्नरों को न्यौछावर के
रूप में िमलने वाली धनरािश को लटूने का काम करते हैं, ये प्रायः सामान्य परुुष
होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर साड़ी पहनकर िकन्नर बनने का नाटक करके
िहजड़ों के अिधकारों पर कुठाराघात करते हैं, ये रात में सडकों पर घमूकर ट्रक
ड्राइवरों के साथ अप्राकृितक संसगर् कर उनक यौन क्षधुा शांत करते हैं । असली
और नकली िकन्नर में फकर् यह है िक असली िकन्नर स्वभावतः ी होते हैं और
परुुष के प्रित इनमें नैसिगर्क आकषर्ण होता ह,ै जबिक नकली िकन्नर वास्तव में
परुुष होते हैं और इनका आकषर्ण ि यों के प्रित होता है ।

सबसे दभुार्ग्यपणूर् और भयावह यंत्रणा से गजुरते हैं िछबरा । पा रवा रक रंिजश
के कारण कुछ लोग शत्रु के प रवार के लड़के-लड़िकयों को उठाकर ले जाते हैं
और उनके िलंग हटवाकर उन्हें िकन्नर बना दतेे हैं । यह जघन्य कृत्य करने वाले
िपशाच एक व्यि के जीवन को नरक बना दतेे हैं और पीिड़त बच्चे को िबना
िकसी अपराध के आजन्म इस यंत्रणा से गजुरना पड़ता है । इनमें से भी कुछ को
वापस उनके िलंग में लाया जा सकता है लेिकन यह बड़ी ही जिटल और खच ली
प्रिक्रया है ।

िकन्नरों के उद्भव और अतीत के सम्बन्ध में अनेक अंतकर् थाएं प्रचिलत हैं ।
इनमें सवार्िधक प्रचिलत कथा भगवान राम के वनगमन से सम्बिन्धत है । कहते
हैं िक जब िपता क आज्ञाका पालन करते हए राम सीता और ल मण के साथ
िचत्रकूट आ गए तो उन्हें मनाकर वापस अयोध्या लाने हतेु भरत अयोध्यावािसयों
के साथ िचत्रकूट आये थे लेिकन प्रभु राम ने भरत तथा अयोध्यावािसयों क अननुय
िवनय अस्वीकार करते हए सभी नर–ना रयों को वापस जाने को कहा परन्तु उन्होंने
िहजड़ों के िलए कुछ नहीं कहा, जबिक वे भी उन्हें मनाने हतेु वहां उपिस्थत हए थे,
कहा जाता है िक उनके िलए प्रभु का कोई स्प आदशे न होने के कारण उन िहजड़ों
ने 14 वष तक वहीं रूककर प्रभु राम के वापस आने क प्रतीक्षा करने का िनणर्य
िलया. जब वनवास पणूर् कर भगवन राम वापस अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने इन

िहजड़ों को मागर् में िचत्रकूट में अपनी प्रतीक्षा करते पाया । प्रभु द्वारा उनके वहाँ
रुकने का कारण पछूने पर इन िनमर्ल िकन्नरों ने बताया िक जब हम भरत के साथ
यहाँ आपको मनाने हतेु आये थे तो आपने कहा था—

जथा जोगु क र िवनय प्रनामा, िबदा िकए सब सानजु रामा ।
ना र परुुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सनमािन कृपािनिध फेरे ।।

—रामच रतमानस, अयोध्याकाण्ड 398/4
कहते हैं िक प्रभु राम िहजड़ों क इस िनश्छल और िनःस्वाथर् भावना से

अत्यिधक प्रभािवत हए और उन्होंने प्रसन्न होकर ि यों को वरदान िदया िक
कलयगु में तमु लोग राज करोगे । कहते हैं िक भगवान राम ने इन्हें यह भी वरदान
िदया िक तमु िजन्हें अपना आशीवार्द दोगे, उसका कभी अिन नहीं होगा ।
इसीिलए शभु अवसरों पर गहृस्थ इनका स्वागत करते हैं और इन्हें मुहंमांगी रकम
दकेर िवदा करते हैं ।

अनेक ऐसे दृ ान्त हैं िजनसे प्राचीन काल में िहजड़ों का अिस्तत्व प्रमािणत
होता है । महाभारत में िशखन्डी का उल्लेख आता ह,ै िजसके कारण भीष्म का वध
हआ था । अजुर्न ने बहृन्नला नामक िहजड़े का भेष धरकर िवराटनगर में अज्ञातवास
का अिंतम वषर् पणूर् िकया था । गजुरात के िकन्नर अजुर्न के बहृन्नला रूप क पजूा
करते हैं और यहाँ के बहचर दवेी के मिन्दर में िकन्नर बनने के इच्छुक लोग आते
रहते हैं. बहचर दवेी िकन्नरों क इ हैं, िजनका वाहन मगु है । ये लोग खप्परधारी
दवेी और िशव के अद्धर्नारी र रूप क भी उपासना करते हैं ।

महाभारत क एक अन्य कथा के अनसुार एक बार अजुर्न को, द्रौपदी से
िववाह क एक शतर् के उल्लंघन के कारण इदं्रप्रस्थ से िनष्कािसत करके एक साल
क तीथर्यात्रा पर भजेा जाता है । तीथार्टन करते हए अजुर्न उ र-पवूर् भारत में जाते
है जहाँ उनक मलुाक़ात एक िवधवा नाग राजकुमारी उलपूी से होती है । दोनों एक
दसूरे से प्यार में पड़कर िववाह कर लेते है । कुछ समय प ात, उलपूी एक पतु्र को
जन्म दतेी है िजसका नाम अरावन रखा जाता है । कुछ समय प ात अजुर्न उन दोनों
को वहीं छोड़कर अपनी आगे क यात्रा पर िनकल जाता है । अरावन नागलोक में
अपनी माँ के साथ ही रहता है । यवुा होने पर वह नागलोक छोड़कर अपने िपता के
पास आता है । उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का यदु्ध चल रहा होता ह,ै इसिलए
अजुर्न उसे यदु्ध करने के िलए रणभिूम में भजे दतेा है । महाभारत यदु्ध में एक समय
ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के िलए माँ काली के चरणो में नरबिल
हतेु एक राजकुमार क जरुरत पड़ती है । जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता
है तो अरावन खदु को नरबिल हतेु प्रस्ततु करता है । अरावन ने बिल से पहले शतर्
रखी िक वह स्वयं को बिल के िलए प्रस्ततु करने से पवूर् क रात एक सुंदर ी से
िववाह करेगा । इस शतर् के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है क्योिक कोई भी
राजा, यह जानते हए िक अगले िदन उसक बेटी िवधवा हो जायेगी, अरावन से
अपनी बेटी क शादी के िलए तैयार नहीं होता है । जब कोई रास्ता नहीं बचता है
तो भगवान श्रीकृष्ण स्वंय मोिहनी रूप में आकर अरावन से शादी करते है । अगले
िदन अरावन स्वयं अपने हाथो से अपना शीश माँ काली के चरणो में अिपर्त करता
है । अरावन क मतृ्यु के प ात श्रीकृष्ण उसी मोिहनी रूप में काफ दरे तक उसक
मतृ्यु का िवलाप भी करते है । चूिंक श्रीकृष्ण परुुष होते हए ी रूप में अरावन
से शादी रचाते है इसिलए िकन्नर, जो ी रूप में परुुष माने जाते ह,ै भी अरावन
से एक रात क शादी रचाते है और उन्हें अपना आराध्य दवे मानते हैं । परन्तु इन
अतंकर् थाओ ं का उल्लेख िकसी धािमर्क अथवा पौरािणक ग्रन्थ में नहीं िमलता ।

तिमलनाडु के िकन्नर अरावन क पजूा करते हैं और स्वयं को ितरुनन्गाई
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कहलाना पसंद करते हैं, िजसका िहन्दी में अथर् ह—ैई र क पिुत्रयाँ । वैसे तो अब
तिमलनाडु के कई िहस्सों में भगवान अरावन के मंिदर बन चकेु है पर इनका सबसे
प्राचीन और मखु्य मिंदर िवल्लपुरुम िजले के कूवगम गाँव में है जो कूतान्दवर मिन्दर
के नाम से जाना जाता है । इस मिंदर में भगवान अरावन के शीश क पजूा क जाती
है । इस गाँव में हर साल तिमल नववषर् क पहली पिूणर्मा को 18 िदनों तक चलने
वाले उत्सव क शरुुआत होती है । इस उत्सव में सम्पणूर् भारत वषर् और आस पास
के दशेों के िकन्नर एकत्र होते है । पहले 16 िदन मधरु गीतों पर खबू नाच गाना
होता है । िकन्नर गोल घरेे बनाकर नाचते गाते ह,ै बीच बीच में ताली बजाते है
और हसंी-खशुी अरावन के िववाह क तैयारी करते हैं । 17 वें िदन परुोिहत दवारा
िवशेष पजूा होती है और अरावन दवेता को ना रयल चढाया जाता है । उसके बाद
अरावन दवेता के सामने मंिदर के परुोिहत के द ्वारा िकन्नरों के गले में मगंलसतू्र
पहनाया जाता ह,ै िजसे थाली कहा जाता है । िफर अरावन मंिदर में िकन्नर अरावन
क मिूतर् से शादी रचाते है । 18 वे िदन सारे कूवगम गांव में अरावन क प्रितमा को
घमुाया जाता है और िफर उसे तोड़ िदया जाता है । उसके बाद दलु्हन बने िकन्नर
अपना मगंलसतू्र तोड़ दतेे है साथ ही चहेरे पर िकए सारे श्रृगंार को भी िमटा दतेे
हैं और सफेद व पहनकर िवधवाओं क भांित जोर-जोर से छाती पीटते है और
खबू रोते ह,ै िजसे दखेकर वहां मौजदू लोगों क आखंे भी नम हो जाती है और
उसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है । तिमल संगम सािहत्य में इनके िलए
‘पेिड’ शब्द आया है । बंगाल क सखीबेक समदुाय के िकन्नर भगवान श्रीकृष्ण
क आराधना करते हैं, गजुरात तथा कणार्टक के जोगप्पा समदुाय के िकन्नर बहचर
दवेी के उपासक हैं ।

सम्पणूर् िहजड़े समदुाय को सामािजक संरचना क दृि से सात समाज या
घरानों में बांटा जा सकता ह,ै हर घराने के मिुखया को नायक कहा जाता है । ये
नायक ही अपने डेरे या आश्रम के िलए गरुु का चयन करते हैं । िहजड़े िजनसे शादी
करते हैं या कहें िजन् हें अपना पित मानते हैं उन् हें िग रया कहते हैं । उनके नाम का
करवाचौथ भी रखते हैं । सन 1871 तक िहजड़ों को समाज में स्वीकायर्ता प्रा थी ।
महाभारत काल से लेकर मगुल काल तक इनका राजमहलों में िविश स्थान हआ
करता था और ये यौन अक्षम होने के कारण मध्य काल में हरमों क सरुक्षा हतेु
सवर्श्रे समझे जाते थे । िकन्तु सन 1871 में तत्कालीन अगँरेज़ सरकार िक्रिमनल
ट्राइब्स एक्ट या जरायमपेशा अपराध अिधिनयम लेकर आई िजसमें इन पर कई
प्रितबन्ध लगाए गए और सन 1897 में इसमें संशोधन करते हए इन्हें अपरािधयों
क कोिट में रखते हए इनक गितिविधयों पर नजर रखने हतेु एक अलग रिजस्टर
तैयार करने को कहा गया । धारा 377 के अतंगर्त इनके कृत्यों को गैर जमानती
अपराध घोिषत िकया गया । आज़ादी िमलने पर इन्हें जरायमपेशा जाितयों क सचूी
से हटा िदया गया िकन्तु धारा 377 क तलवार तब भी इनके ऊपर लटकती रही,
नवम्बर 2009 में भारत सरकार ने इनक परुुषों एवं मिहलाओ ं से अलग पहचान
को स्वीकृित प्रदान क तथा िनवार्चन सचूी एवं मतदाता पहचान पत्रों पर इनका
‘अन्य’ के तौर पर उल्लेख िकया । 15 अपै्रल सन 2015 को उच्चतम न्यायालय
ने तीसरे िलंग के रूप में इनके अिधकारों को मान्यता दी है और सभी आवेदनों में

तीसरे िलंग का उल्लेख अिनवायर् कर िदया । इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय
ने इन्हें बच्चा गोद लेने का अिधकार भी िदया और इन्हें िचिकत्सा के माध्यम से
परुुष या ी बनने का भी अिधकार िदया ।

लेिकन आज भी समाज में इन्हें अच्छी दृि से नहीं दखेा जाता । कोई इन्हें
न तो अपने घर पर बलुाना पसंद करता है और न ही कोई इनसे सामािजक सम्पकर्
रखना चाहता है । उलटे िजस िदन िकसी शभु अवसर पर ये िकसी प रवार में बधाई
दनेे आते हैं, तो गहृस्वामी जल्द से जल्द इन्हें मुहंमांगी रकम दकेर इनसे िपंड छुडाना
चाहता है ।

सािहित्यक दृि कोण सी आज अनेक िवमश क चचार् क जा रही है और
समाज के अनेक उपेिक्षत वग पर सािहत्य में िचन्तन हो रहा है िकन्तु िलंग िनरपेक्ष,
समाज बिहष्कृत िकन्नर समदुाय के िवषय में कोई बड़ी चचार् नहीं िदख रही है ।
सािहत्य के अतीत पर नजर दौडाएं तो पाते हैं िक पाण्डेय बेचन शमार् ‘उग्र’ क कुछ
कहािनयों में िजन लौंडेबाजों का िज़क्र आता ह,ै वे यही िकन्नर हैं । इसके बाद लम्बे
समय तक सािहत्य क्षेत्र में िकन्नरों क दशा के बारे में चपु्पी छाई रहती ह,ै िजसे सन
1999 नीरजा माधव अपने उपन्यास यमदीप से तोड़ती हैं, तत्प ात सन 2011 में
प्रदीप सौरभ अपने उपन्यास तीसरी ताली क कथा का प्रारंभ िदल्ली क िसद्धाथर्
हाउिसंग इन्क्लेव सोसाइटी से कर इसक प रणित िकन्नरों के तीथर्स्थल कूवगम में
करते हैं और इस बहाने वे तथाकिथत सभ्य समाज के साथ-साथ लेिस्बयंस आिद
क भी चचार् करते हैं । यह पसु्तक ऐसे अवांिछत प्रसंग उठाती ह,ै िजन पर बात
करना भी तथाकिथत सभ्य समाज को गवारा नहीं है । दसूरा मह वपणूर् उपन्यास
है महेंद्र भीष्म का िकन्नर कथा । सन 2014 में प्रकािशत इस उपन्यास में लेखक
ने एक राजवंश में पैदा हई िकन्नर लड़क सोना के संघषर् का वणर्न िकया है िकन्तु
यह उपन्यास िफल्मी मोड़ लेता हआ अत्यिधक अिव सनीय ढंग से सखुद मोड़
लेकर समा होता है । इस उपन्यास ने भी िकन्नरों क समस्याओ,ं उनके अिधकारों
क उपेक्षा तथा झठूी शान के नाम पर पा रवा रक जनों द्वारा सोना उफ़र् चदंा तथा
तारा से िकये गए अन्याय को सामने लाया है । िकन्नर ल मीनारायण ित्रपाठी क
अगं्रेजी में आत्मकथा ‘मी िहजड़ा मी ल मी’ शीषर्क से आई ह,ै िजसमें उन्होंने
अपने जीवन के संघष का खाका खींचा है । इसका िहन्दी अनवुाद ‘मैं िहजड़ा,
मैं ल मी’ नाम से हाल ही में प्रकािशत हआ है । िकन्नर ल मीनारायण ित्रपाठी
के संघषर् और जद्दोजहद के प रणामस्वरूप ही िवगत अपै्रल 2015 में उच्चतम
न्यायालय ने िकन्नरों को तीसरे िलंग क मान्यता प्रदान क ।

यह कहा जा सकता है िक िहन्दी सािहत्य और समाज क मानिसकता में
अभी िकन्नर िवमशर् बेहद अप रपक्व तथा पवूार्ग्रहपणूर् अवस्था में ह,ै समाज क
वैचा रक अभी इन्हें स्वीकार करने में िहचक रही है िफर भी यह तो मानना ही होगा
िक िदन प्रितिदन खलु रहे और िवकिसत हो रहे समाज ने अब इन्हें भी थोड़ा सा
ही सही स्पेस दनेा शरुू कर िदया है और शीघ्र ही हम वह िदन भी दखेेंगे, जब ये
भी समाज में सामान्य लोगों क भांित अपने मानवािधकारों के साथ जीवन-यापन
कर सकें गे ।

डॉ सनुीता मडंल, िवभागाध्यक्ष िहदंी िवभाग, काँचरापाड़ा कालेज, कल्याणी िव िवद्यालय, पि म बंगाल ।
Email: mandalsunita81@gmail.com
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पारंप रक सांस्कृितक मान्यताओं के प्रित िवद्रोह
रंकु शाह

भारतीय संस्कृित में दिलत समदुाय क िस्थित को लेकर िचतंकों ने िनरंतर िवचार िकया है । संस्कृित के साथ धमर् के प्रगाढ़ संपकर् के कारण धािमर्क मान्यताऔ ं में दिलतों क िस्थित के
िवषय में भी िचतंन हआ है । िहन्दी के दिलत लेखन में रचनात्मक सािहत्य के माध्यम से पारंप रक सांस्कृितक मान्यताऔ ंमें व्या रूिढ़यों पर प्रहार िकया गाया है । इस लेख में इसी िवषय
का प रचय िदया गया है ।

“िनजी तौर पर मैं खलु्लम-खलु्ला कहना चाहता हं िक मैं नहीं
मानता िक इस दशे में िकसी िवशेष संस्कृित के िलए कोई जगह
ह,ै चाहे वह िहनं्दु संस्कृित हो, मिुस्लम संस्कृित या कन्नड़
संस्कृित अथवा गजुराती संस्कृित । ये ऐसी चीजें हैं िजन्हें हम
नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चािहए, जो
हमारी िन ा को भी िडगाती है और हमें अपने ल य से दरू ले
जाती है । यह ल य ह,ै एक ऐसी भावना को िवकिसत करना
िक हम सब भारतीय हैं ।” —डॉ आबेंडकर

दिलत कहािनयों में पारंप रक सांस्कृितक मान्यताओ ं के प्रित िवद्रोह का
अध्ययन करते समय हमारी पहली िजज्ञासा यह है िक पहले हम यह जाने क
संस्कृित क्या है ? उस संस्कृित के आयाम क्या है ? क्या कोई दिलत संस्कृित
भी है ? अतंतः यह जानना क दिलत सािहत्यकारों का पारंप रक सांस्कृितक
मान्यताओ ं के प्रित िवद्रोह क्यों और कैसे उपजा और उस िवद्रोह का स्वरूप क्या
है ? संस्कृित का एक अिभन्न अगं धमर् है । धमर् संस्कृित के अनेक आयामों में
से एक है । धमर् अदंर से अपनाने आत्मसात करने और आचरण में उतारने क
चीज ह,ै जबिक संस्कृित संपणूर् जीवन शैली का नाम है भारतीय संस्कृित में चार
परुूषाथ का उल्लेख िमलता ह—ै1. धमर् 2. अथर् 3. काम और 4. मोक्ष ।
धािमर्क दृि से दखेें तो दिलतों का अपना कोई धमर् अिस्तत्व में नहीं है । दिलत
वगर् िजन धम में पाए जाते हैं वह हैं िहदंू धमर्, बौद्ध धमर्, ईसाई धमर् और कुछ
इस्लाम में । िहदंू धमर् और द्रिवड़ संस्कृित से दिलत अपने आप को ऐितहािसक
दृि से जोड़ते हैं लेिकन समाज में व्या अस्पशृ्यता, कट् टरता व घणृा के व्यवहार
के कारण तथा समाज से बिहष्कृत होने के कारण कभी वे इस्लाम, कभी ईसाई तो
कभी बौद्ध धमर् के शरण में आते हैं । इस प्रकार भारतीय दिलत कभी िहदंू संस्कृित
में, कभी इस्लािमक संस्कृित, िक्रि यन, तो कभी बौद्ध संस्कृितयों में पाए जाते
हैं । दिलतों का स्वतंत्र रूप से कोई धमर् या संस्कृित िचिन्हत नहीं क गई है लेिकन
एक बात िसद्ध है िक अस्पशृ्यता, कठोरता, शोषण व घणृा के व्यवहार के कारण
दिलत िहदंू धमर् छोड़कर अन्य धम का आश्रय लेने लगे और धीरे धीरे िहदंू धमर् में
व्या सांस्कृितक मान्यताओ ं का विहष्कार करने लगे जो मलूतः शोषण और भदे
पर आधा रत थे ।

रामधारी िसंह िदनकर ने अपनी पसु्तक संस्कृित के चार अध्याय में धािमर्क
िवद्रोह क पड़ताल क ह—ै“िवद्रोह बगावत या क्रांित कोई ऐसी चीज नहीं होती
िजसका िवस्फोट अचानक होता हो । घाव फूटने से पहले बहत काल तक पक,
ता रहता ह,ै िवचार भी, चनुौती लेकर खड़े होने से पहले , वष तक अधर्-जागतृ
अवस्था में फैलते रहते हैं । वैिदक धमर् पणूर् नहीं ह,ै इसका प्रमाण उपिनषदों में

ही िमलने लगा था और, यद्यिप वेदो क प्रमािणकता में उपिनषदों नें संदहे नहीं
िकया, िकंतु वैिदक धमर् के काम्य, स्वगर् को अयथे बताकर वेदों क एक प्रकार
क आलोचना उपिनषदों ने ही शरुू कर दी थी । वेद सबसे अिधक महत्व यज्ञ को
दतेे थे । यज्ञों क प्रधानता के कारण समाज में ब्रा ाणों का स्थान बहत प्रमखु हो
गया था । इन सारी बातों क समाज में आलोचना चलने लगी और लोगों को यह
संदहे होने लगा िक मनषु्य और उसक मिु के बीच ब्रा ण का आना सचमचु ही
ठीक नहीं है । आलोचना क ऐसी प्रविृ ने बढ़ते-बढ़ते आिखर ईसा से छह सौ
वषर् पवूर् तक आकर वैिदक धमर् के िखलाफ खलुे िवद्रोह को जन्म िदया, िजसका
ससंुगिठत रूप जैन और बौद्ध धमर् में प्रकट हआ ।” जैन और बौद्ध धमर् को िदनकर
जी ने वैिदक धमर् के िखलाफ िवद्रोह कहा है ।

डॉ रामजी उपाध्याय का मत है िक—“भारतीय संस्कृित में धमर् शब्द क
अिभव्यि अितशय व्यापक रही है । धमर् के अतंगर्त प्रायः उन िनयमों का समावेश
िकया गया है िजनसे व्यि के अभ्यदुय के साथ ही समाज क आिधभौितक और
आध्याित्मक प्रगित क संभावना हो । इस प्रकार जीवन के प्रथम ास से अिंतम

ास तक के प्रत्येक क्षण में मानव िकस प्रकार व्यवहार करें, अथवा उसके साथ
दसूरे कैसा व्यवहार करें, यह धमर् बतलाता है ।”

अब प्र यह है िक संस्कृित को कैसे प रभािषत िकया जाए । पंिडत
जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृित के िवषय में िलखा ह—ै“संस्कृित है क्या ?
शव्दकोश उलटने पर इसक अनेक प रभाषाएं िमलती है । एक बड़े लेखक का
कहना है िक—“संसार भर में जो भी सव म बातें जानी या कही गई ह,ै उनसे
अपने आपको प रिचत कराना संस्कृित है ।” एक दसूरी प रभाषा में यह कहा
गया है िक—“संस्कृित शारी रक या मानिसक शि यों का प्रिशक्षण, दृढकरण या
िवकास अथवा उसे उत्पन्न अवस्था है ।” यह “मन िवचार अथवा रूिढ़यों क
प रिष्कृत या शिुद्ध” है । यह “सभ्यता के भीतर से प्रकािशत हो उठता ह”ै । इस
अथर् में संस्कृित कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बिुनयादी और अतंरराष्ट्रीय
है । िफर, संस्कृित के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदहे नहीं िक
अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ िविश व्यि त्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के
भौितक गणु िवकिसत कर िलए हेैं ।”

आगे जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृित के िनमार्ण के िवषय में िलखते
हैं—संभावना यह है िक भारत में संस्कृित के सबसे प्रबल उपकरण आयर् और
आय से पहले के भारत वािसयों और ग्रामीणों के िमलन से उत्पन्न हए । इस िमलन,
िमश्रण व समन्वय से एक बहत बड़ी संस्कृित उत्पन्न हई, िजसका प्रितिनिधत्व
हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है । संस्कृत के िवकास में उ र और दिक्षण
दोनों ने योगदान िदया । सच तो यह है िक आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में

51



52 Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

दिक्षण वालों का अशंदान अत्यंत प्रमखु रहा है । संस्कृत हमारे जनता के िवचार
और धमर् का ही प्रतीक नहीं वरन भारत क सांस्कृितक एकता भी उसी भाषा में
साकार हई । बदु्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहां क जनता क बोली
जाने वाली भाषा कभी नहीं रही ह,ै िफर भी सारे भारत वषर् पर वह अपना प्रचरु
प्रभाव डालती ही आई है । कुछ दसूरे प्रभाव भी भारत पहचंे और उनसे भी िवचारों
और अिभव्यि को नई िदशाएं प्रा हई । आगे नेहरु जी जाित व्यवस्था के कारण
भारतीय संकृत के संकुिचत होने का भी उल्लेख करते हैं–“हम ऐसी जाित बन गए,
जो अपने आप में िघरी रहती है हमारे भीतर कुछ ऐसे रवाजों का चलन हो गया,
िजन्हें बाहर के लोग न जानते हैं, न समझ ही पाते हैं । जाित प्रथा के असंख्य रूप
भारत के इसी िविचत्र स्वभाव के उदाहरण है िकसी भी दसूरे दशे के लोग यह नहीं
जानते िक छुआछूत क्या चीज है तथा दसूरों के साथ खाने पीने या िववाह करने में,
जाित को लेकर, िकसी के क्या िवचार होना चािहए इन सब बातों को लेकर हमारी
दृि संकुिचत हो गई आज भी भारत वािसयों को दसूरे लोगों से खलुकर िमलने
में किठनाई महससू होती है यही नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर जाते हैं, तब
वहां भी एक जाित के लोग दसूरी जाित के लोगों से अलग रहना चाहते हैं हम में
से बहत लोग इन सारी बातों को स्वयं िसद्ध मानते हैं और हम यह समझ ही नहीं
पाते क इन बातों से दसूरे दशे वालों को िकतना आ यर् होता ह,ै उनक भावना
को कैसी ठेस पहचँती है ।”

अतंतः पंिडत नेहरू भारतीय सांस्कृितक एकता को मजबतू और प्रभावपणूर्
बनाने के िलए िनष्कषर् स्वरूप कहते हैं—“संसार में जो बड़ी-बड़ी ताकतें काम कर
रह हैं, उन्हें हम परूी तरह ना समझ सके, लेिकन, इतना तो हमें समझना ही चािहए
िक भारत क्या है और इसे कैसे राष्ट्र ने अपने सामािजक व्यि त्व का िवकास
िकया; उसके व्यि त्व के िविभन्न पहलू कौन से हैं और उसक सदुृढ़ एकता कहां
िछपी हई है । भारत में बसने वाली कोई भी जाित यह दावा नहीं कर सकती िक
भारत के समस्त मन और िवचार पर उसी का एकािधकार है । भारत आज जो
कुछ है उसक रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है यिद हम इस
बनुयादी, बात को नहीं समझ पाते तो िफर हम भारत को भी समझने में असमथर्
रहेंगे और यिद भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव िवचार और काम सब
के सब अधरेू रह जाएगंे और हम दशे क ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकें गे, जो ठोस
और प्रभावपणूर् हो ।”

रामधारी िसंह िदनकर संस्कृित के चार अध्याय के प्रथम संस्करण के िनवेदन
में भारतीय संस्कृित में हई क्रांितयों का उल्लेख करते हए िलखते हैं—“भारतीय
संस्कृित में चार बड़ी क्रांितयां हई है और हमारी संस्कृित का इितहास उन्हें चार
क्रांितयों का इितहास है पहली क्रांित कब हई, जब आयर् भारत वषर् में आए अथवा
जब भारतवषर् में उनका, आयर्न जाितयों से संपकर् हआ । आय ने आयर् प्रजातयों
से िमलकर िजस समाज क रचना क , वहीं आयर् अथवा िहदंओु ं क बिुनयादी
संस्कृित बने इस बिुनयादी भारतीय संस्कृित के लगभग आधे उपकरण आय के
िदए हए हैं और उसका दसूरा आधा आयर्न जाितयों का अशंदान है ।

दसूरी क्रांित जब हई तब महावीर और गौतम बदु्ध ने इस स्थािपत धमर् या
संस्कृित के िवरूद्ध िवद्रोह िकया तथा उपिनषदों क िचतंा धारा को खींचकर वे
अपनी मनोवांिछत िदशा क ओर ले गए । इस क्रांित ने भारतीय संस्कृित क
अपवूर् सेवा क , िकंत,ु अतं में, इसी क्रांित के सरोकार में सवाल ही उत्पन्न हए
और भारतीय धमर् तथा संस्कृित में जो गंदलापन आया, वह काफ दरू तक, इन्हीं
सवालों का प रणाम था ।

तीसरी क्रांित उस समय हई, जब इस्लाम, िवजेताओ ंके धमर् के रूप में, भारत
पहंचंा और इस दशे में िहदंतु्व के साथ उसका संपकर् हआ और चौथी क्रांित हमारे
अपने समय में हई, जब भारत में यरूोप का आगमन हआ तथा उसके संपकर् में
आकर िहदंतु्व एवं इस्लाम, दोनों ने नव जीवन का अनभुव िकया ।”

उ क्रांितयों में कहीं भी अस्पशृ्य क क्रांित का उल्लेख नहीं है । अस्पशृ्य
क अिस्मता क पहचान का कोई सांस्कृितक इितहास अलग से नहीं िमलता ।
ि यों के साथ कैसा बतार्व होता था, उन्हें समाज से बिहष्कृत रखने का कारण
क्या था, उनके धमर् एवं संस्कृित का स्वरूप कैसा था, उनके मन से कोई जाितगत
भेदभाव को लेकर कोई िवद्रोह था या नहीं यह ऐसे प्र है िजनका उ र पाना गहन
शोध का िवषय है ।

जाितयों का जो रूप हम आज दखेते हैं, वह आरंभ से नहीं था िफर भी, आज
हम जो कुछ दखेते हैं, उससे भी यह अदंाजा लगाना किठन नहीं है िक जाितयां िसफर्
व्यवसाय पर ही नहीं बनी ह,ै उनके भीतर सभ्यता और संस्कृित के अनेक स्वर भी
िछपे हए हैं । ऊंची जाित क संस्कृित ऊंची और नीची जाित क संस्कृित नीची
होती ह,ै क्योंिक ऊंची जाित वालों के परुखे कुछ अिधक धनी थे, उन्हें पढ़ने िलखने
और वहीं काम करने का मौका कुछ अिधक िमला था, इसिलए, उनके खानदान
में ऊंची संस्कृित क परंपरा चल पड़ी इस प्रकार, एक ही जाित में कुछ गोत्रों के
लोग अपने को और उसे अिधक ऊंचा समझते हैं अछूत जाितयों में भी कुछ लोग
कम अछूत और कुछ लोग ज्यादा अछूत समझे जाते हैं । असल में, समाज के
भीतर संस्कृितयों के जो ऊंचे नीचे धरातल हैं, उन धरातल पर भी जाितयों का
िवभाजन दखेा जा सकता है । िदनकर मानते हैं िक ि यों क भी अपनी संस्कृित
थी । दिलतों को िशक्षा सािहत्य में आने के अपेिक्षत अवसर नहीं िमले इस कारण
भी अपना सांस्कृितक इितहास िलिपबद्ध नहीं कर पाए । सामान्यतया शादी िववाह
हो रीित रवाचों जैसे मुडंन उपनयन संस्कार आिद और सामिूहक आचार िवचार,
रहन-सहन के व्यवहार में संिस्कृित को पहचाना जाता है ।

क्योंिक धमर् संस्कृित का अिभन्न अगं है अतः दिलत कहािनयां क पारंप रक
मान्यताओ ं के साथ साथ धमर् से जड़ुी मान्यताओ ंक भी कटु आलोचना क गई है
ओमप्रकाश वाल्मीिक का सलाम मोहनदास नैिमशराय का कजर्, सरूजपाल चौहान
क पांचवी कन्या पे्रम कपािड़या क ‘ह रजन’ कुसमु योगी िक ‘मुडंन’ िविपन
िबहारी का ‘परुातन’ अजय यतीश क ‘भतू’ कहािनयों में पारंप रक सांस्कृितक
मान्यताओ ं के प्रित िवद्रोह को दखेा जा सकता है ।

ओम प्रकाश वाल्मीिक ने अपनी कहानी सलाम के माध्यम से सवण द्वारा
दिलतों के िलए बनाई गई सलाम क परंपरा का िवरोध करते िदखाया है गांव
के पारंप रक जीवन में सलाम एक ऐसी प्रथा या परंपरा है िजस में दिलत अपने
नविववािहत दपंि को लेकर सवणर् मािलकों के दरवाजे दरवाजे जाकर खड़े होते
हैं और बदले में सवणर् मािलकों क ओर से घर के परुाने बतर्न भांडे िदए जाते थे
हरीश पढ़ा िलखा होने के कारण इस परंपरा का िवरोध करता है हरीश इस प्रथा
को आत्मसम्मान तोड़ने क सािजश सािजश समझता है । लेिकन गांव के बड़े बढ़ेू
इस प्रथा का समथर्न करते हैं जमु्मन क घरवाली िजन प रवारों मे काम करती थी,
उनमें अिधकतर खरैागढ़ थे गांव दहेात के िनयम कायदे के िहसाब से हरीश को
सलाम के िलए िवदाई से पहले राघव के दरवाजे पर जाना था । यह एक रस्म थी
िजसे ना जाने िकतनी सिदयों से िनभाया जा रहा था हरीश के िपता सलाम पर जाने
से इनकार कर दतेे हैं—हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भजेेंगे ।

दिलतों के िलए सलाम पर जाना आिथर्क मजबरूी भी है क्योंिक नगमे उन्हें
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कुछ सामान िमल जाएगंे जो उन जैसे गरीब मजदरू लोग के िलए बहत महत्वणूर् है ।
परुाने बड़े बड़े बढ़ेू लोगों में िशक्षा के अभाव के कारण आत्म सम्मान नहीं जाता
है इसिलए वे लोग सलाम परंपरा का समथर्न कर रहे हैं और भी यह भी जानते
हैं िक ऐसा नहीं करने पर बड़े लोगों के कोप भाजन बनना पड़ेगा । लेिकन हरीश
िशिक्षत ह,ै स्वतंत्र िवचारों का पोषक ह,ै आिथर्क रूप से कमजोर नहीं है इसिलए
वह सलाम परंपरा को मानने से इकंार करता है । हरीश ने स्प तौर पर कह िदया
था, मझुे ना ऐसे कपड़े चािहए, ना बतर्न, मैं अप रिचत के दरवाजे सलाम पर नहीं
जाऊंगा । हरीश ने जब भी िकसी दलू्हा या दलु्हन को इस तरह दरवाजे-दरवाजे
घमूते दखेता, लगता था जैसे स्वािभमान को िचदंी-िचदंी करके िबखरेा जा रहा है
गाजे-बाजे के साथ घमूता दलू्हा िनज व िदखाई पड़ता था इसी कारण कहानी के
नायक हरीश ने तीखे शब्दों में कहा,—आप चाहे जो समझे . . . मैं इस रवाज को
आत्मसम्मान तोड़ने क सािजश मानता हं यह सलाम क रचना बंद होनी चािहए
रामगढ़ इसे अपना अपमान समझते हैं कल्लू रामगढ़ आकर चतेावनी दे जाता है
बावजदू इसके िबना सलाम प्रथा के ही बाराती को िवदा करने क तैयारी क जाती
है । नई पीढ़ी परुानी अमानवीय प्रथाओ ंको ढोना नहीं चाहती िशक्षा के फलस्वरूप
उनमें िजस जागरूकता का उदय होता ह,ै उसी का प रणाम है िक गांव में प्रचिलत
एक परंपरा पर हरीश ने एक हल्का सा आघात िकया था जो उसे सकूुन दे रहा
था । हरीश द्वारा राम घरों के घर सलाम पर न जाने से एक िनंदनीय परंपरा टूटती
है तथा िनकृ पारंप रक सांस्कृितक मान्यता के प्रित िवद्रोह होता है एवं रचना में
आत्मसम्मान का संचार होता है ।

मोहनदास नैिमशराय ने कज़र् कहानी में दिलतों को मतृ्यु भोज और किथत
धािमर्क संस्कारों के प्रित िवद्रोह तथा मतृ्यु के बाद िकए जाने वाले श्राद्ध क परंपरा
को तोड़ते हए िदखाया है । कहानी के नायक पर िपता के मतृ्यु भोज का आयोजन
करने के िलए परेू गांव द्वारा दबाव डाला जाता है । लेिकन अशोक कजर् लेकर
मतृ्यभुोज करने को तैयार नहीं होता । यहां अशोक द्बारा मतृ्यु के बाद िकए जाने
वाले भोज क परंपरा को तोड़ते हए िदखाया गया है । अशोक शहर के खलुे
वातावरण में रहकर बहत कुछ सीख गया था । अब वह एक जागरूक नौजवान
था । परुाने रीित- रवाजों से उसे कोई मोह नहीं था लेिकन उसके आसपास का
वातावरण धीरे-धीरे उसके िवरुद्ध होने लगा था । गांव के बड़े बढ़ेू आस-पड़ोस
तथा रश्तेदार िपता के मरने के बाद उनक तेरहवीं करने पर बल दे रहे थे, लेिकन
जब जब भी कोई उससे इस िवषय पर बात करता, उन सब क उसक ओर से एक
ही जवाब होता, वह यह सब नहीं करेगा । अशोक द्वारा श्राद्ध क परंपरा ना मानने
के कारण परेू गांव के लोगों द्वारा उसक िनंदा होने लगी । बस एक ही बात सवर्त्र
सनुाई पड़ती, वह मुँहफट हो गया है । शहर जाकर उसका िदमाग खराब हो गया
है बाप का नाम रोशन कर रहा है िपता क आत्मा को िनलर्ज्ज दखु पहचंा रहा है
ऐसे कपतू को तो पैदा होते ही मर जाना चािहए था । परंतु वह दृढ़ ह,ै क्या आप
लोग चाहते हैं िक मैं भी अपने िपताजी क तरह िजंदगी भर कजर् क दलदल में
फंसा रहं । क्या आप चाहते हैं िक मेरी भी लगाम आप लोगों के हाथों आखंों में
हो । नैिमशराय जी ने अशोक के माध्यम से जो तकर् िदलवाए हैं असल में वे तक
दिलत चतेना से पैदा हए हैं । जो दिलतों में प्रगितशील व्यवहार क संभावना पैदा
करते हैं भारतीय सामािजक जीवन में प्रचिलत प्रायः हर परंपरा के पीछे कोई न
कोई धािमर्क तकर् जड़ुा हआ है इसिलए महाजन और अशोक के बीच जब तकर्
होता है तो अशोक कहता ह—ै“तमु लोग इन भोले भालों को धमर् का सबक पढ़ा
कर कजर् लेने के िलए मजबरू करते हो उन्हें 33 करोड़ दवेता के चक्कर में डालकर

उनका शोषण करते हो ।”
रूिढ़वादी लोगों को यह भय है िक कहीं दिलत वगर् उनके साथ आकर खड़ा

न हो जाए । ओमप्रकाश वाल्मीिक क कहानी ‘कहां जाए सतीश’ एक ऐसे दिलत
लड़के क कहानी है जो अपने िपता क तरह अपने पारंप रक काम जो ब्रा णवादी
व्यवस्था द्वारा उन पर थोपा गया है सफाई कमर्चारी नहीं बनना चाहता । वह अपने
इस पारंप रक काम को छोड़कर अपने उज्जवल भिवष्य क इच्छा प्रकट करता है
और प रवार के िखलाफ िवद्रोह करते हए अपना घर छोड़ दतेा ह—ै“कौन से घर
जाऊं . . . बाप का घर इसिलए छोड़ा िक वे मझुे नगर-पािलका में सफाई कमर्चारी
क नौकरी िदलवाना चाहते थे । वह रटायर होने वाले हैं । वह मझुे रखवा दनेे के
िलए भागदौड़ कर रहे थे । उन्होंने नगरपािलका के साहब से बात कर ली थी । दो
हजार क बात थी िजसका इतंजाम मेरे िपताजी अपने फंड से करने क योजना बना
चकेु हैं । दो हजार दकेर िजंदगी भर के िलए मेरे हाथ में झाड़ आ जाएगी । वे चाहते
हैं िक मैं पढ़ाई-िलखाई छोड़ कर इस नौकरी को कर लूं । साहब, मैं सफाई कमर्चारी
बनना नहीं चाहता . . . मैं पढ़ना चाहता हं . . . िजस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां
मेरा दम घटुता है । इसिलए नहीं िक वह सब गरीब लोग या छोटे लोग हैं बिल्क
इसिलए िक िजस तरह का जीवन जीते हैं . . . मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हं ।
वे अपनी तकलीफों के इतने आदी हो गए हैं िक वे उसे िनयित मान बैठे हैं । उनके
भीतर हीनताबोध जड़ें जमा चकुा है िजससे बाहर िनकल कर ही दिुनया को दखेा
जा सकता है हजारों साल से िमट् टी में दबे लोहे के टुकड़े क मािनंद उनक सोच
पर भी जंग लग गया है ।” इस कहानी में सतीश अपना पारंप रक पशु्तैनी काम
छोड़ कर िशिक्षत होकर एक अछा मानवीय जीवन जीना चाहता है जसके कारण
वह घर छोड़ कर भाग जाता है ।

डॉ कुसमु िवयोगी क कहानी ‘मुडंन’ में सिदयों से चली आ रही धािमर्क
अधंिव ास क प्रितक मुड़ंन परंपरा का िनवार्ह धािमर्क स्थल गंगा घाट पर कराने
का िवरोध िकया गया है । कहानी के नायक िदनेश को अपनी मां और पत्नी के
िवरोध के बावजदू मुडंन परंपरा को तोड़ते हए िदखाया गया ह,ै िकंतु िदनेश क
मां और पत्नी को भय है िक बच्ची का ‘मुडंन’ संस्कार का परंपरागत िनवार्ह यिद
नहीं हआ तो कुछ बरुा हो जाएगा । िदनेश क मां उसक बआु का उदाहरण लेकर
सचते करती ह—ै“तझुे मालमू है ? तेरी दादी बताती है िक तेरे दादा ने तेरी बआु
के बाल घर पर ही नाई से उतरवा िलए थे और वो भैंगी हो गई थी ।” िदनेश अंततः
नाई के पास बच्चे के बाल उतरवाने पहचं जाता है ।

यहां कहानी का नायक िदनेश अवैज्ञािनक और दिकयानसूी धािमर्क संस्कार
से िवद्रोह करता है । यह नायक द्वारा िहदंू धमर् क स्थािपत एक परंपरा को तोड़ने
जैसा है िकंतु वह वैज्ञािनक दृि कोण का व्यि होने के बावजदू वह अपने भीतर
िछपे िहदू संस्कारों से शीघ्र मु नहीं हो पाता है । नायक एक दिकयानसूी धािमर्क
परंपरा का िवद्रोह करता है यह उसक िवशेषता है िकंतु स्वयं इस परंपरा का िवद्रोह
करने के बावजदू वह अपने भीतर िछपे िहदंू संस्कारों से शीघ्र मु नहीं हो पाता
है । िदनेश प्रगितशील कदम उठाता है िकंतु बच्ची के रोने से घबरा जाने में उसके
आत्मिव ास का कमजोर पक्ष िचित्रत हआ है । िकंतु मनोवैज्ञािनक दृि से यह
एक सफल कहानी है क्योंिक हमारे धािमर्क संस्कार जो पीिढ़यों से बनाए गए हैं
एकाएक नई िवचारधारा अपनाने से आसानी से नहीं टूटते, यद टूट भी जाए तो
अतं:करण में िछपे संस्कार अनायास आ ही जाते हैं िजसे हम सिदयों से चली आ
रही पारंप रक मान्यता या संस्कार कहते हैं ऐसा ही िदनेश के साथ होता है ।

िबिपन िबहारी ने अपनी कहानी ‘परुातन’ के माध्यम से सवण द्वारा प्रचिलत



54 Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

पारंप रक एवं सांस्कृितक मान्यताओ ंक नकल का िवरोध िकया है । िबिपन िबहारी
दहजे के लेन-दने व शादी-िववाहों के आयोजनों में िदखावे और प्रदशर्न के पक्ष
में नहीं है िजसको उन्होंने परुातन कहानी के नायक लाल जी के माध्यम से व्य
िकया है । कहानी का नायक लाल जी अपने िपता से कहता ह—ै“बाबजूी, सवाल
लेन-दने का नहीं ह,ै सवाल है िक जो चीज मेरी नहीं ह,ै जो िसफर् बड़े घरों में, ऊंची
जाितयों में एक परंपरा, परपाटी क तरह होता है उसक ह-ब-ह नकल हम क्यों
उतारे ?”

जैसे-जैसे हम समदृ्ध होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हम पर ब्रा णवादी असर होता
जा रहा है । समदृ्ध होने का मतलब यह नहीं िक िजस प रपाटी ने हमें, हमारे समाज
को नारक य जीवन जीने को मजबरू िकया, हमसे िवभदे रखा उसे ही अपनाएं ?

िबिपन िबहारी ने दिलत के िवकास क वास्तिवकता िचित्रत क है और उनके
िवकास क िचतंा व्य क है । उन्होंने तकर् संगत सवालों को उठाया है और इस
बात पर जोर डाला है िक दिलतों को अपनी नई संस्कृित िवकिसत करनी होगी
जो संपणूर् रूप से आडंबर से परे हो । कहानीकार यहां सवण द्वारा गिठत पारंप रक
सांस्कृितक मान्यताओ ं के प्रित िवद्रोह को लाल जी के माध्यम से व्य करते हैं ।

सरूजपाल चौहान अपनी कहानी ‘कारज’ के माध्यम से मतृ्यु के उपरांत िकए
जाने वाले श्राद्ध क परंपरा का िवरोध करते नजर आते हैं । कहानी का नायक
मगनलाल इलाहाबाद बैंक में चपरासी के पद पर नौकरी प्रारंभ करते हैं लेिकन
धीरे-धीरे उच्च िशक्षा प्रा कर क्लकर् क पोस्ट तक पहचं जाते हैं । अब वे बैंक
से कजर् लेकर चाहते हैं िक कोलकाता में अपना घर बना ले लेिकन पत्नी कमली
के सामने बच्चों क पढ़ाई और अन्य खच क िचतंा है सो वह कजर् लेने से मना
करती है और चाहती है िक पच्चीस-तीस हजार खचर् करके गांव के टूटे-फूटे घर
क मरम्मत करवा ले । बहत सोचने के बाद मगनलाल को भी पत्नी क बात उिचत
प्रतीत होती है और गांव आ जाते हैं पर दबाव दतेे हैं । वह कुछ िदनों तक मोहल्ला
वाले को समझाने का प्रयत्न कर दखेते हैं पर कोई प्रभाव न दखे मां को लेकर शहर
क ओर रुख कर लेते हैं । मगनलाल काराज अथार्त श्राद्ध क परंपरा पर व्यथर् पैसे
गवाना नहीं चाहते ।

इसी तरह क एक अन्य कहानी सत्य प्रकाश क ‘िबरादरी भोज’ है िजसमें
दिलत यवुक के िपता क मतृ्यु हो जाने पर िबरादरी के लोग उस पर भोज दनेे का
दबाव डालते हैं । उसके पास पैसा नहीं होता तो गांव का चौधरी उसे इस कायर्
के िलए कजर् दनेे को तैयार हो जाता ह,ै जबिक पानी नहीं लगने के कारण दिलतों
के खतेों क फसल सखू रही है । वे अपना इजंन लगाना चाहते हैं लेिकन चौधरी
उसके िलए पैसा नहीं दतेा वहीं दसूरी तरफ वह बरादरी भोज के िलए कजर् दनेे को
तैयार है । लेिकन दिलत यवुक चुिँक प्रगितशील िवचारों का है अतः वह कजर् के
उन पैसों से भोज का सामान न लाकर एक डीजल इजंन खरीद लाता है जससे सब
के खतेों में पानी जा सके इससे बेहतर बरादरी भोज और क्या हो सकता है । यहां
दिलत यवुक के साथ-साथ िबरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं । इससे अच्छा िबरादरी
भोज और क्या हो सकता है । यह कहानी दिलतों में व्या श्राद्ध क परंपरा का
िवरोध करती है ।

चूिंक धमर् संस्कृित का अिभन्न अगं है अतः यहां कुछ ऐसी कहानयों का
उल्लेख िकया जा रहा है जो धािमर्क धरातल पर िलखी गई है लेिकन यह कहािनयां
समाज क यथािस्थित का प्रस्ततुीकरण भर केवल करती है पर कोई िवद्रोह नहीं
करती । ओमप्रकाश वाल्मीिक क ‘सपना’ कहानी का धरातल धािमर्क आस्थाओं
से भरा हआ है िकंतु कहानी के नायक गौतम को दिलत जाित का व्यि होने के

कारण प्राण प्रित ा के अवसर पर उससे भदेभाव बढ़ता जाता है और उसे एवं उसके
प रवार को पीछे बैठने के िलए कहा जाता है । वाल्मीिक जी ने यहां धािमर्क काय
में असमानता िदखाई है लेिकन उन्होंने धािमर्क अनु ानों का िवरोध नहीं िकया ह,ै
बल्क कहानी के नायक गौतम को मिंदर िनमार्ण के कायर् में बढ़-चढ़कर िहस्सा
लेते िदखाया है । अतःयह कहानी समाज को सीधे तौर पर कोई संदशे तो नहीं दतेी,
मात्र यथािस्थित का िचत्रण भर करती है । इसी तरह सरूजपाल चौहान क कहानी
‘पांचवी कन्या’ क पात्र पजूा के िलए पांचवी कन्या क तलाश में पांचवी लड़क
को पाकर िमसेज िमश्रा प्रसन्न होती ह—ै“यह िकसी पड़ोसी क लड़क लगती
है इससे कहो िक हमारे यहां आकर खाना खाए ।” िमश्रा ने अपनी पत्नी का नाम
पकुारते हए आवाज लगाई—“भगवान ने हमारी पकुार सनु ली, नरेंद्र चार कन्याएं
लेकर आया था एक दवेी मैया स्वयं कन्या का रूप धरकर हमारे आगंन में खड़ी
है जरा दखेो तो बाहर आकर ।” लेकन जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है िक वह मेहतर
क बेटी है यह सनुकर िमसेज िमश्रा अधर्मिूछर्त हो जाती ह—ै“अचानक सामने से
ऊंचे स्वर में आवाज आई-मेम साहब शु काम छे ? (मेम साहब क्या काम ह)ै मने
कहो छंू, सफाई करी दऊ छंू । (मझुसे कहो, मैं सफाई का काम कर दूगंी) आ मारी
छोकरी छे । (यह मेरी लड़क ह)ै हजी नानी छे, अथेानी नहीं थाय (अभी छोटी है
यह सफाई का कायर् नहीं कर पाएगी) ।” एक हाथ में झाड़ और दसूरे हाथ में कचरे
से भरा टोकरा उठाएं सामने से कैलाश बहन चली आ रही थी ।

यह कहानी किथत धािमर्क काय में जाित समस्या को प्रमखुता से उकेरती
तो है और धािमर्क काय में भी अस्पशृ्यता क भावना का सहज िचत्रण करती है ।
लेिकन यहां कोई िवद्रोह प्रस्फुिटत नहीं होता । यह कहानी केवल अस्पशृ्यता क
समस्या को दशार्ती है ।

ब्रा णवादी िपतसृ ा दिलत ी का शोषण करने के िलए कई तरह क
परंपराएं रचती हैं उनमें से एक परंपरा दवेदासी प्रथा है िजसे धमर् क आड़ लेकर
रचा गया है । इस प्रथा में िनम्न जाित क लड़िकयों को ई र क सेवा करने के
नाम पर दवेदासी बना िदया जाता है और इन ि यों का आजीवन मंिदर के पजुारी
दिैहक शोषण करते हैं और इनसे उत्पन्न बच्चों को ह रजन नाम िदया जाता है । पे्रम
कपािड़या क कहानी ‘ह रजन’ दवेदासयों के जीवन पर कें िद्रत है । यह कहानी धमर्
के नाम पर दिलत ि यों के शोषण क कहानी है । एक ऐसी ही कहानी है िजसमें
दवेदासी प्रथा के नाम पर दिलत लड़िकयों का जीवन ब्रा ण पजुा रयों के भोग
क बिल चढ़ता है । आजीवन ये दिलत लड़िकयां मिंदर क चारदीवारी के भीतर
गलुाम क तरह कैद होकर रह जाती हैं । परबितया नाम क दवेदासी का बेटा ‘पे्रम’
पढ़ने के िलए स्कूल जाता है तो इस स्कूल के बच्चे उसे हरामी कहकर िचढ़ाते थे ।
जब घर आकर वह अपनी मां से अपने िपता का नाम पछूता है तब परबितया उसे
बताती ह,ै “बेटा, . . . ये हमारी बदनसीबी है िक तेरे बाप का पक्का पता नहीं
. . . ।” वेश्या के पास अपने शरीर को अपनी इच्छा से बेचने का अिधकार है
लेिकन दवेदासीयां पजुा रयों क दासी बनकर जीने को अिभश हैं । परबितया का
बेटा पे्रम बड़ा होकर एस. पी. बनकर अपनी मां को मिंदर से मु तो करवाता है
परंतु वह अन्य दवेदािसयों िक मिु और इस प्रथा को समा करने के िलए कुछ
नहीं करता । पे्रम कपािड़या कहानी के नायक से कोई िवद्रोह नहीं करवा पाते अगर
कथा नायक दवेदासी प्रथा के िवरुद्ध िवद्रोह करता तो यह कहानी अिधक सफल
व साथर्क िसद्ध होती । रमिणका गाु ा क ‘बह जठुाई’ एक ऐसी कहानी है िजसमें
दिलत प रवार में शादी होकर आए नई नवेली दलु्हन को बह जठुाई के नाम पर
सवर्प्रथम गांव के जमीदार ठाकुर द्वारा भोगे जाने क परंपरा पर आधा रत है । इस
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परंपरा के अनसुार पहली रात नई नवेली दलु्हन जमींदार के साथ िबताएगी उसके
बाद उसका पित उसे भोग सकेगा । इस कहानी का नायक इस परंपरा का पालन
करने के िलए तैयार नहीं होता तथा दलु्हन के भाई एवं िबरादरी के अन्य लोगों
के साथ िमलकर िवद्रोह करता है िजससे इस परंपरा का अतं होता है । इसी तरह
क एक अन्य कहानी उमेश कुमार िसंह क ‘पहली रात का अतं’ है िजसमें इस
कहानी का नायक परंपरा का पालन करने के िलए तैयार नहीं होता तथा िववाह
होने पर पहली रात को वह अपने पत्नी के स्थान पर उसके कपड़े पहन कर ठाकुर
क हवेली पर जाता है और ठाकुर का कत्ल कर दतेा है इस तरह वह पहली रात
क सिदयों से चली आ रही परंपरा के िवरुद्ध िवद्रोह का िबगलु बजाता है ।

ब्रा णवादी परंपरा में दिलतों क हीन िस्थित बनाए रखने में धािमर्क
सांस्कृितक परंपराओ ं क महत्वपणूर् भिूमका रही है । यही कारण है िक प्रत्येक
लेखक ने अपनी रचनाओ ं में इन प्रचिलत परंपराओ ं और मान्यताओ पर तीखे
प्रहार िकए हैं । ई र से लेकर करोड़ों दवेी-दवेताओ ं तक दिलत लेखको के प्रहार
का िनशान बने हैं । भले ही इस िवषय पर कहािनयों में कम काम हए हैं लेिकन
दिलत लेखकों ने अन्य िवधाओ ंपर प्रचिलत मान्यताओ ंऔर परंपराओ ंका परुजोर
िवरोध िकया है । जैसे उदाहरण के तौर पर ओमप्रकाश वाल्मीिक िलखते हैं—

“क्यों लगता है हमेशा परायापन, तमु्हारी संस्कृित से । क्यों उद्विेलत नहीं करते
तमु्हारे अमतूर् भाव, क्यों नहीं जागती आस्था । दवेों क पाषाण मिूतर्यां जो गढ़ी है
मैंने ही छैनी हथौड़े के सधे वार से ।”

अपनी आत्मकथा अक्करमासी में शरण कुमार िलंबाले िलखते हैं—“कक्षा
में पढ़ाया जाता था िक बच्चे ई र द्वारा िनिमर्त फूल होते हैं । तो क्या हम भगवान
द्वारा िनिमर्त फूल नहीं हैं ? वास्तव में, हम गांव के बाहर फेके गए कूड़े-कचरे
क तरह थे ।” ओमप्रकाश वाल्मीिक ने अपनी आत्मकथा जठून में िलखा ह—ै
“अस्पशृ्यता का ऐसा माहौल िक कु े िबल्ली, गाय भैंस को छूना बरुा नहीं था
लेिकन यिद चहूड़े का स्पशर् हो जाए तो पाप लग जाता था । सामािजक स्तर पर
इसंानी दजार् नहीं था । वह िसफर् जरुरत क वस्तु थे । काम परूा होते ही उपयोग
खत्म । इस्तेमाल करो, दरू फें को ।” इस तरह के अनेकों उदाहरण दिलत सािहत्य में
भरे पड़े हैं । सवण ने दिलतों को समाज से बाहर और अछूत बनाकर रखने का काम
ई र, मिंदर, धमर् शा ों, दवेी दवेताओ,ं िविभन्न परंपराओ ंके माध्यम से िकया है ।
यह स्वाभािवक ही है िक दिलत लेखक सवण द्वारा रचे गए इन मान्यताओ ं का
परुजोर िवरोध करें ।

रंकु शाह, सहायक प्रोफेसर, िवधान चन्द्र कलेज, आसानसोल, पि म बंगाल ।
Email: rinkushahbccollege@gmail.com
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रामराज्य और सपं्रभुता, स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्य का समन्वय
अिमत कौर

स्वतंत्र, स्वस्थ तथा सचुारू जीवन और समाज व्यवस्था क स्थापना का मलू-संप्रभतुा, स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्य के समन्वयन में है । श्री राम का जीवन, राज्य, समाज तथा उनक
राम राज्य क संकल्पनाका मेरुदडं ही संप्रभतुा, स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्य का समन्वय है । जो िचरकाल तक मनषु्य जाित के समक्षआदशर् स्वरूप उपिस्थत है और वतर्मान समाज
व्यवस्था के सचुारू संचालन के िलए ग्रा करने योग्य भी ।

जब जब होई धरम कै हानी । बाढ़िहं असरु अधम अिभमानी ॥
करिहं अनीित जाइ निहं बरनी । सीदिहं िबप्र धनेु सरु धरनी ॥
तब तब प्रभु ध र िबिबध सरीरा । हरिहं कृपािनिध सज्जन पीरा ॥1

श्री राम के जीवन का आधार-अन्याय का िवरोध और धमर् क स्थापना ।
क्रोंच-िमथनु के ददर् को अपनाकर ‘शोक’ से ोक उत्पन्न करने वाले संसार के
पहलेकिव वाल्मीिक आिद किव कहलाये और उनक रामकथा ‘रामायण’ के
नाम सेआिद काव्य कहलाई । ‘वाल्मीिक के आिदकाव्य के राम ‘रामायण’ के
अतं तकमनषु्य रूप में उपिस्थत है । वे सभी मानव-भावनाओ,ं दखुों, वेदनाओ ं
इत्यािदका अनभुव करते हैं और सभी िमत्र तथा शत्रु उनको मनषु्य ही मानते हैं ।
गोस्वामी जी के ‘रामच रतमानस’ में इसके िवपरीत धारा आरम्भ हई । आरम्भ से
ही पाठकों को मालमू है िक राम भगवान िवष्णु नारायण है । इनके सभी दखुऔर
जोिखम बस लीलाएँ ही है । यहां तक िक राक्षस भी उनके हाथों मरकर मिु पाने
के िलए तड़प रहे हैं । 2

वाल्मीिक रामायण का परूा सम्मान करते हए भी नरेंद्र कोहली अपनेअभ्यदुय
उपन्यास में इस पौरािणक कथा को आधिुनक रूप दतेे हैं । इसी संदभर् में अजयकुमार
पटनायक कहते हैं “जहाँ तक मझुे ज्ञात ह,ै भारतीय भाषाओ ं में रामकथाका ऐसा
आधिुनक संदभर् अदभतु, अिभनव एवं अनपुम है ।”3 इसी संदभर् में कोहली जी
क रामकथा क प्रशसंा करते हए हजारी प्रसाद िद्ववेदी कहते हैं “रामकथा को
आपने एकदम नई दृि से दखेा है ।4 अभ्यदुय क पृ भिूम के मखु्य नायक राम
के च रत्र िनमार्ण में कोहली जी वाल्मीिक का अनसुरण नहीं करते । ‘हा वाल्मीिक
रिचत राम जैसे ही कोहली जी के राम भी एक आदशर्मानव-आदशर् पतु्र, भाई, िमत्र,
और पित, आदशर् योद्धा और सेनानायक है । उनक वीरता, उदारता, त्याग और
बिलदान, संगठन क्षमता, समता और न्यायअिद्वतीय है । पर कोहली जी ने उनके
च रत्र के िनमार्ण में कुछ नए गणुों का भी सिमश्रण िकया ह,ै जो पवूर् के िकसी राम में
नहीं थे । उनके राम भगवान नहीं, राजा नहीं, एक समाजवादी जन-नेता ह;ै’5 एक
संप्रभु जननेता जो संप्रभतुा के वाच्याथर् ‘सम-समान + प्रभतुा-महत्वता, स्वािमत्व’
को च रताथर् करते हैं तथा शासक के पद पर आसीन हए िबना, उसे ग्रहण िकये
िबना अपने 14 वषर् के वनवास काल में दडंक वन से होते हए समाज के समक्ष
एक संप्रभु जननेता का आदशर् प्रस्ततु करते हए संप्रभु समाज क स्थापना के िलए
अग्रसर है । इनक घटनावली िसफर् अयोध्या तक सीिमत न रहकर भारतभर में
व्या है । वाल्मीिक रामायण से लेकर आज क टी. वी. रामायणों तक राम केवल
ऋिषयों क रक्षा करते रहते थे । कोहली जी के राम राक्षसों द्वारा शोिषत आयतर

जाितयों, दासों और श्रिमकों को मु कराते हैं; तथा उनके िपछड़े समाज में मौिलक
प रवतर्न कर दतेे हैं । ये प रवतर्न आिथर्क भी है और िवशेषकर सामािजक भी ।
उत्पादन के साधनों को सामािजक संपि बनाना, सारे जन-जीवन को लोकतंत्र
के िसद्धांतों पर आधा रत करना, ि यों और परुषों को समान अिधकार दनेा, हर
श्रिमक को शोषण से बचाकर सही रोज़गार, वेतन, आवास, िशक्षा और िचिकत्सा
का अवसर िदलाना-कोहली जी के राम का यह कायर्क्रम हर आधिुनक समाजवादी
या साम्यवादी पाटी का कायर्क्रम और आज करोड़ों श्रमजीवी लोगों क सनुहरी
कल्पना ह;ै6 कोहली जी के राम रूसो के कथन, “सावर्जिनक संकल्प ही संप्रभु
ह”ै7 को प्रमािणत करते हैं और यह चतेना स्थािपत करते है िक ‘स्वन्त्रता मनषु्य
का जन्मिसद्ध अिधकार ह’ै िकन्तु कतर्व्यिवमखुता तथा अपने अिधकारों के प्रित
असजगता मनषु्य को दास तथा गलुाम बनकर जीने को मजबरू करती है । अतः
समान प्रभतुा क स्थापना हतेु राम अपने समाज को संप्रभतुा, स्वतंत्रता, अिधकार
और क र्व्य के समन्वय का संदशे दतेे हैं । मनु के अनसुार जब राज्य (राजा) के
अभाव में सम्पणूर् िव में भय व व्याकुलता फैल गयी, तब सबक रक्षा हतेु प्रभु ने
राजा क उत्पि क । मनसु्मिृत में कहा गया ह—ै

अराजके िह लोकेऽिस्मन्सवतो िवदु्रते भयात् ।
रक्षाथर्मस्य सवर्स्य राजानामसजृत्प्रभःु ।।8

अथार्त् मनु कहते हैं िक इस जगत में राजा के अभाव में सवर्त्र हाहाकार होने लगा
तब लोक रक्षा के िलए ई र ने राजा को बनाया । इस प्रकार राजा क उत्पि प्रजा
पालनाथर् होती है । अभ्यदुय में कोहली जी िदखाते हैं िक जब िसद्धाश्रम के रक्षाथर्
राक्षसों का समथर्न कोई भी राजा या शासक नहीं करता । उनका आश्रम िजस क्षेत्र
में था, वहां के राजा मलद और कुरुष-राक्षसों के उदर में समा चकेु थे । एक ओर
चक्रवत सीरध्वज जनक का राज्य था ओर दसूरी ओर चक्रवत दशरथ का िकन्तु
वे दोनों ही चतरंुिगणी सेना के स्वामी होकर भी िसद्धाश्रम क रक्षा नहीं कर पा रहे
थे । वहाँ भी न समाज था, न पिुलस थी, न शासन, न राजा था, पणूर् अराजकता
थी । िजसके पास भी शारी रक बल और दु बिुद्ध हो वह अपनी मनमानी कर
सकता था । ऐसे में ऋिष िव ािमत्र राम क शरण मे आये थे;’9 तब जनता के
रक्षाथर् जननेता राम का प्रवेश होता है । कोहली जी कहते हैं, “िव ािमत्र भी कमर्
के रूप में स्वयं कुछ नहीं कर सके, िकन्तु राम को बलुा लाये-श धारी योद्धा राम
को;”10 अभ्यदुय के राम जननेता थे तथा उनका उद्दशे्य ‘अन्याय का िवरोध’ कर
एक स्वस्थ समाज क स्थापना करना था । कोहली जी के राम ‘सबका साथ +
सबका िवकास’ क संकल्पना को स्थािपत करने के उद्दशे्य से पे्र रत थे । वे समद्र ा
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थे तथा मनषु्य क समता के पक्षधर थे । इसी कारण अपने वनवास काल मे ल मण
और सीता के साथ राम आम जनता के सहज रूप को अपनाते हैं तथा मानवीय
समता के ज्ञान से अनिभज्ञ भील दास िझंगरु जब राम क उपिस्थित में बैठने से
संकोच करता है तब उसे समझाते हए राम कहते हैं िक “मैं प्रभु नही हँ । . . . मैं
एक साधारण आदमी हँ . . . । मैं मनषु्यों में मानवीय संबंधों के अित र दसूरा
कोई संबंध नहीं मानता;”11 अभ्यदुय के राम िव ािमत्र के साथ िसद्धाश्रम जाकर
ताड़का के राक्षसी प्रभाव को खत्म करने के साथ-साथ दवेिप्रय और उसके िपता
सेनानायक बहला के अत्याचारों से वहाँ के जन समदुाय को मु कर समतामलूक
समाज क स्थापना का प्रयास करते हैं साथ ही वहां क जनता को उनके क र्व्य
और अिधकारों के प्रित सजग बनाने के िलए अन्तलार्प करते हए कहते हैं, “राम
को ही कुछ करना होगा । वे ही करेंगे । . . . राक्षसों का नाश । दबुर्लों क रक्षा । जन
सामान्य में न्याय, समता, वीरता, आत्मिनभर्रता भावों क उत्पि । उन्हें िशिक्षत
करना होगा । उन्हें जगाना होगा । राम ही करेंगे;”12 अभ्यदुय के राम अपने इस
प्रयास में सफल भी होते है । िसद्धाश्रम का कायर्क्रम पणूर् कर जब राम ल मण
और िव ािमत्र के साथ िसद्धाश्रम वािसयों से िवदा लेते हैं । उसी व राक्षसों द्वारा
पीिड़त वनजा अपना माथा राम के चरणों मे रख दतेी हैं । तब राम उसे आ स्त
करते हए कहते हैं, “मैं तमु्हें िनरािश्रत नहीं छोड़ रहा हँ । मैं तमु्हें राम के संरक्षण में
छोड़ रहा हँ । वह तमु में से एक ह-ैगगन । वही तमु्हारा अिभभावक है । उसके संपकर्
में यहाँ अनेक अ◌ौर रामों का िनमार्ण होगा;”13 िसद्धाश्रम से चल िव ािमत्र राम
और ल मण को इदं्र द्वारा अहल्या के साथ िकये गए दरुाचार क कथा सनुाते हैं ।
इदं्र के धषर्ण के प ात जीवन के क ों से अकेली जझूती—जझूती िशलावत हो
गयी अहल्या को राम सामान्य जीवन क ओर लौटा लाते हैं । अभ्यदय क सम्पणूर्
कथा में राम प्रभु रूप में प्रस्ततु न हो मानव रूप में उपिस्थत है तथा जोिखमों से
भरा उनका संघषर्पणूर् जीवन प्रभु क लीलाएँ नहीं है । जहां अन्य रामायणों में राम
प्रभु रूप में उपिस्थत है तथा उनके सभी संबंिधयों क िन ा, सीता का पे्रम और
पितव्रत्य, ल मण का भ्रातत्व और वानर नेताओ ं तथा िवभीषण क मैत्री-िन ा
दास्य भि में समा जाती है और वे सब लोग स्वयं को दास एवं राम को स्वामी
एवं प्रभु कहते हैं । अभ्यदुय के राम क दृि में सब मनषु्य एक समान है । अभ्यदुय
के राम क भी वही मान्यता है जो आज के जन प्रितिनिध िक ‘समता भी ममता
भी, सम भाव भी मम भाव भी’; भ-ूस्वामी के अन्याय का िवरोध करते हए राम
कहते हैं, “तमु्हारी समझ मे शायद न आये यह प्राकृितक सत्य है िक प्रत्येक मनषु्य
समान है । जो इसका िवरोध करता है वह प्रकृित के सत्य का िवरोध करता ह;ै”14

अरस्तु जैसे महान िचतंक कहते हैं िक “दास मनषु्य नहीं बस एक बोलने वाला
उपकरण ह;ै”15 अभ्यदुय के राम इस दासविृत के िवरोधक है । उनके राम एक
जननेता ह,ै प्रभु नहीं है । इसी को स्प करने के िलए कोहली जी अगंद द्वारा रावण
को समझाते हए कहलवाते हैं, “राम हमारे स्वामी नहीं, नायक है । स्वामी-सेवक
संबंध हमारे समाज में नहीं है । हमने अपने नए समाज में इन संबंधों को समा कर
परस्पर सहयोग और बंधतु्व का संबंध स्थािपत िकया ह;ै”16 वनवास के आरंिभक
िदनों में मदंािकनी तट पर सीता का प रचय समुेधा से होता है । समुेधा के साथ हई
बातचीत से सीता को वहां के समाज और जन-जीवन क वास्तिवक िस्थित का
बोध होता है । जब समुेधा कहती हैं, “स्वामी ! मेरा स्वामी, मेरे िपता का स्वामी,
इस वन का स्वामी । . . . मझुे स्वामी के िलए जल ले जाना था न । दरे हो जाती तो
वो मार-मारकर मेरी हड्िडयां तोड़ दतेा । . . .”17 इस दासविृत का िवरोध तथा
मनषु्य क समता को स्थािपत करने के उद्दशे्य से सीता कहती हैं, “प्रत्येक मनषु्य

स्वतंत्र व्यि के रूप में जन्म लेता है और स्वतंत्र रूप में जीवन-यापन करता है ।
उसका कोई स्वामी कैसे हो सकता ह;ै”18 समतामलूक समाज क स्थापना और
शांित और सम्मानपवूर्क जीवन यापन के अिधकार क िशक्षण प्रिक्रया को आगे
बढ़ाते हए तथा मनषु्य क स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्यबोध को समझाने के
उद्दशे्य से ही राम समुेधा के साथ आये कंुभकार (बाद में राम उसे उदघोष नाम दतेे
हैं और वह उसी नाम से प्रिसद्ध होता ह)ै को आत्मरक्षा और न्याय का संदशे दतेे
हए कहते हैं, “प्रत्येक व्यि को आत्मरक्षा का अिधकार है और न्याय क रक्षा
उसका धमर्;”19 राम अपने समाज को भीतर और बाहर से सश बनाने के िलए
प्रस्ततु थे । पर आज के जननायक के समान ही उनका दृढ़ िव ास था िक िवजयी
भारत का िनमार्ण ‘सबका साथ + सबका िवकास + सबका िव ास’ के संकल्प
द्वारा ही संभव है । कंुभकार (उदघोष) का राक्षस तुंभरण के आतंक से भयग्रस्त
हो राम के साथ िकया गया संवाद तथा राम द्वारा कंुभकार को दी गयी दीक्षा से
राम क िवजयी भारत क संकल्पना और भी स्प ह—ै“और यिद तुंभरण ने मेरी
हत्या का प्रयत्न िकया तो मेरी रक्षा कौन करेंगा? कंुभकार बोला तमु स्वयं करोगें?
राम मसु्कुराएं । मझुे श कौन दगेा? अपने िलए तमु स्वयं श बनाओगे । श
प रचालन क िशक्षा कौन दगेा? “मैं दूगंा” राम के स्वर में दृढ़ संकल्प था मझुे भी
और मेरे सािथयों को भी” सबको . . . “हा सबको . . .;”20

राम एक सच्चे जन प्रितिनिध, जननायक के समान जनता को आत्मिनभर्र
बनाना चाहते थे । अन्याय का िवरोध करना उसका एक रूप था, दसूरा संप्रभतुा,
स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्य के समन्वय के संदशे से समाज में जागरण लाना ।
इसी जागरण का प्रसार करते हए राम खान मजदरूों को भ-ूस्वामी के अत्याचार
से मु कराते हैं और वहां से प्रस्थान करते हए वहाँ क जनता को मु जीवन
का संदशे दतेे हए कहते हैं, “आज से मु होकर नए समाज का िनमार्ण करों;”21

मनषु्य क परतंत्रता का मलू अज्ञानता है । अज्ञानता से मु होने के िलए मनषु्य का
िशिक्षत होना आवश्यक है । िशक्षा ही जीवन है । अज्ञानी मनषु्य एवं पशु में कोई
भेद नहीं है । दोनों ही अपनी िस्थित और प रिस्थित को िसर झकुा कर स्वीकार
करते हैं, न तो वे अपने तथा समाज के प्रित अपने अिधकारों के िलए सजग होते है
और न ही उनमें क र्व्यबोध क भावना ही होती है । िशक्षा के महत्व को समझाते
हए सीता भलूर से कहती ह,ै “अक्षर ज्ञान चतेना का आरंभ है . . . और चतेना न
हो तो मनषु्य सरलता से दिमत होता चला जाता ह;ै”22 सीता द्वारा बताई राम क
समतामलूक समाज क स्थापना को समझकर ही भलूर कहता ह,ै “मैं समझ गया ।
. . . राम चाहते हैं िक श्रिमक और और ऋिष में कोई भदे न रह;े और राक्षस तो
कोई बन ही न पाए;”23 राम एक तरफ श्रिमकों को उनके क र्व्य और अिधकार
के िलए िशिक्षत बनाना चाहते हैं वही बिुद्धजीवी वगर् को कमर् के क र्व्यबोध से
दीिक्षत करना भी । तभी राम ऋिष आनंदसागर से कहते हैं, “सोचकर दिेखये, मिुन
आनंदसागर! बिुद्ध और श्रम यिद असम्पृ िदशाओ ं में बढ़ेंगे, ज्ञानी जन समाज
से काटकर आपके समाज मे सीिमत हो जाएंगे तो क्या वे परस्पर शत्रु नहीं हो
जाएगंे? बिुद्धश्रम से घणृा नहीं करने लगेंगी? ज्ञानीजन अज्ञ समाज को हीन भाव
से नहीं दखेेंगे? और ऐसे में वे उनके शोषण का साधन बनकर स्वयं राक्षस नहीं हो
जाएगंे?”24

जन कल्याण के मतं्र से दीिक्षत राम ताड़का, सबुाह और मरीच जैसे राक्षसों
का मकुाबला करते हैं तथा आसरुी शि यों के भय से आतंिकत जन साधारण
के भय को दरू कर संघषर् के िलए उनमें साहस और आस्था को जगाने में सफल
होते हैं रामचदं्र । ‘आिखर श ों का भडंार िलए वे जंगलराज के िनकटतर हए ।
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आश्रम से आश्रमान्तर घमू-घमूकर राक्षसीतंत्र के प्रितरोध एवं िवनाश क मन्त्रणा
करने लगे । जन-संगठन, जन-िशक्षा,जन-जागिृत तथा यदु्ध प्रस्तिुत क िदशा में
अहोरात्र उद्यमरत रहने के कारण जनस्थान में सपुर्नखा, खर, दषूण जैसे दु ों के
उत्पाद का उन्मलून करने के साथ-साथ उन्होंने पीिड़त तथा िनरीह वनवािसयों
के अदंर अन्याय-अत्याचार के िवरुद्ध सिक्रय एवं सश िवद्रोह हतेु अदु्भत
आत्मशि जागतृ करवाई । प रणामतः यगुों क जड़ता, िनिष्क्रयता, हीनमन्यता
आिद अपसा रत होकर जनसाधारण में आशा-उद्दीपना का अिभनव आलोक
संचा रत हआ;’25 प रणामतः “राक्षसों से ऋिष जझूे, जन-सामान्य जझूा, वानर
तथा यक्ष जैसी िपछड़ी जाितयाँ जझूीं राम के नेततृ्व में;”26 हजारो क संख्या में
सेना तैयार कर, पत्थर से भरी नाव को डुबो-डुबोकर समदुस्थ पहाड़ो के साथ उन्हें
जोड़ सेतु बांध का िनमार्ण कर राम अतंतः रावण का संहार कर, एक दरुाचारी का
अतं करते हैं । पर संप्रभतुा के गढ़ू अथर् को स्थािपत करते हए रावण राज्य क
स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं । रावण जैसे पापी का िवनाश कर सीता के साथ
सिम्मिलत होने के प ात राम िवभीषण को लंका का दाियत्व सौंप वनवास के
चौदह वषर् परेू कर अयोध्या लौटते हैं ।

अभ्यदुय के राम का जनवादी, न्यायिप्रय, प्रगितशील एवं उदार च रत्र
जन्मिसद्ध या िदव्य नहीं है । उसके िनमार्ण में उनके बचपन क िविभन्न प रिस्थितयों
का योग है । ज्ये पतु्र होने पर भी राम बचपन से ही अपने और अपनी माता के
प्रित अन्याय का अनभुव करते हैं और केकयी द्वारा िनग्रहीत मानवीय अत्याचारों
से सपु रिचत रहकर अपने व्यि त्व का िनमार्ण करते हैं और अन्याय का िवरोध
करना सीखते हैं । ऋिष िव ािमत्र के संपकर् में आने पर उनका प रचय शोषण और
जन उत्पीड़न के अथाह सागर से होता है और राजमहल के प्रांगण से िनकल वे
वननांचल क पीड़ा का प्रत्यक्ष दशर्न कर अनभुव करते हैं िक िव का अधमर्
और अत्याचार केवल िकसी राजा क न्यायोिचत नीित से नहीं िमटाया जा सकता
उसके िलए सावर्जिनक सश आदंोलन क आवश्यकता है । इसी उद्दशे्य क पिूतर्
के िलए राम सीता, मखुर, धमर् भ्राता के साथ-साथ वनवास के चौदह वषर् में उनके
संपकर् में आये प्रत्येक दीन-हीन पीिड़त को आत्मसम्मान तथा संघषर् शि के साथ
श -ज्ञान दकेर वीर सैिनक बनाते हैं । अतः ‘सीता मिु ’ इस जन-यदु्ध का तो
एक बहाना मात्र बन जाता है । सीता हरण न भी हआ होता तो रावण िवरोधी
जन-यदु्ध अिनवायर् था । हर गाँव जहां से राक्षसों ने ि यों का हरण िकया था, जहां
के बच्चों को उन्होंने या तो भखूा मरवाया था या दास बनाया था, राम क सेना
क एक टुकड़ी बन जाता है । अनेकों बार राम क सेना में भत होनेवाले श्रिमक
लोग समझते हैं िक यह राक्षस-िवरोधी यदु्ध राम का िनजी प्रितशोध नहीं, सारी
शोिषत जनता का मिु -यदु्ध है । हाँ, वाल्मीिक क रामायण में राम पंचवटी का
भीषण यदु्ध अकेले लड़ते हैं जब िक कोहली जी के उपन्यास में उनके जन-सैिनक
राम और राक्षसों के बीच एक अमोघ ढाल बनकर राम क रक्षा भी करते हैं और
िवजय में अमलू्य योगदान भी दतेे हैं । पर इससे राम क वीरता न घटती ह,ै न
क ितर् । असँख्य दीन-हीन और भयग्रस्त शोिषतों में आत्मसम्मान और वीरता फंूक
दनेा रावण को परािजत करने से कम िवजय नहीं थी । इस तरह राम क वीरता
हजारों जन-सैिनकों में फैल जाती ह,ै हर सैिनक अपने िकस्म का राम बनता है ।
सच कहती हैं सीता िक रावण चाहे प्रितिदन एक राम का वध करें, तो भी प्रितिदन
एक नया राम जीिवत उठ खड़ा होगा ।27 इस प्रकार ‘राम को यात्राओ ं में िमले
वनवासी-ग्रामवासी, श्रिमक, मछुआरे, दास-दािसयाँ रामकथा के अलंकरण नहीं
बिल्क सजीव और व्यि गत गणु-दोष सम्पन्न पात्र हैं, जो राम का जीवन-ज्ञान

बढ़ा दतेे हैं और राम से संघषर्-पे्ररणा प्रा करते हैं । अत्याचार िवरोधी इस संघषर्
में उन लोगों के वे गणु प्रकट होतेहैं िजनका कोई भी ज्ञान स्वयं उनको नहीं था ।
राक्षस तुंभरण से भयभीत होकर दीन-हीन अपने स्वामी को मारकर मु हो जाता
है । जो भदूास भयवश अपने स्वामी क भिूम पर अपना कोई अिधकार स्वीकार
भी नहीं कर पाते थे, वे ही उसी भिूम के िलए एक बड़ी राक्षस सेना से िनहत्थे
लड़ लेते हैं । राम का प्रभाव खान मजदरू अिनन्ध को लफंगे शराबी से एक वीर
लोकनायक बना दतेा है । इसी प्रभाव से वानर यवुक मखुर राम का िप्रय िशष्य
बनकर श ज्ञान के साथ शौयर् अिजर्त करता है और रावण से अपनी ‘दीदी’
सीता क रक्षा के प्रयत्न में वीरगित प्रा कर लेता है । श -िशक्षा पाये िबना भी
िनधर्न दहेाती तेजधर ‘भावना से’ राम का सैिनक बनकर वीरता और बिलदान के
अद ्भतु उदाहरण दतेा है । श्रिमक पत्नी सधुा और दासी मिण जैसी दिमत ि यां भी
आत्मसम्मान प्रा करके अत्याचार िवरोधी संघषर् और समाज-सधुार क सक्षम
सेनानी बन जाती है ।’28 प्रिसद्ध िचतंक रूसो ने अपनी रचना ‘सोशल कॉन्टे्रक्ट’
में िलखा ह,ै “मनषु्य स्वतंत्र पैदा होता ह,ै पर हर जगह वह जंजीरो में जकड़ा हआ
ह;ै”29 अतः ‘आज़ादी’ या ‘स्वतंत्रता’ मात्र शब्द नहीं ह,ै जीवन जीने के बिुनयादी
अिधकारों में से एक हैं, पर अिधकार कतर्व्यिवमखु नहीं होते । अतः क र्व्य और
अिधकार सहगामी है । जब समाज और दशे में रहकर मनषु्य के कुछ अिधकार
है तो िनि त ही समाज और दशे में रहते हए उसके कुछ क र्व्य भी है । स्वयं के
अिधकार अगर िकसी असहाय के अिधकारों के हनन और शोषण पर आधा रत
हों तो वह राक्षसी विृ यों का ही पोषण करते हैं । साथ ही क र्व्यच्यतु अिधकार
जताने वाला शासक या राजा तानाशाह । अतः अिनवायर् अिधकारों का अिनवायर्
क र्व्यों से िनत्यसंबंध है । अतः हमारी वतर्मान व्यवस्था ‘वसधुवै कुटुम्बकम’
क भावना के साथ ‘रामराज्य’ क संकल्पना के क्षेत्र में अग्रसर ह,ै परंतु संप्रभतुा,
स्वतंत्रता, अिधकार और क र्व्य के समन्वय िबना वह स्वप्न स्वरूप है । अतः जन
प्रितिनिध और जनवािहनी के क र्व्य का समन्वय अिनवायर् है ।
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রবী নােথর েচােখ পুিলস
শুভংকর চ বত

পুিলশ তার কােজর মধয্ িদেয় িতিদন সাধারণ মানুেষর সমথর্ন ও স ম যত হারাে ততই েস তার িনেজর িবপদ েডেক আনেছ ।

তখন েদেশ ি িটশ সরকােরর পুিলস । ি িটশরােজর আেরক নাম
পুিলসরাজ । বালক, যুবক, বৃে র েচােখ পুিলস বােঘর েচেয়ও ভীষণ ।
‘পুিলেস ছঁুেল ছি শ ঘা ।’ বালক রবী নােথর েচােখও েসিদন ি িটশ পুিলশ
িছল এমনই িবভীিষকা । রবী নাথ িলেখেছন—‘মেন আেছ, েছেলেবলায়
পুিলসেক একটা কা িবভীিষকািবভােগর অ গর্ত বেল মেন করতুম ।
েযমন াভািবক মানবজীবেনর সে ৈদতয্দানবভূতে েতর সহজ
সাম সয্ েনই, এ েযন েসই রকম ।’ রবী নােথর েছেলেবলার এই
পুিলসিবভীিষকা বয়স বাড়ার সে বহু তয্ অিভ তা , িবিভ ঘটনা,
কাগজপে কািশত নানা সংবােদর িতি য়ায় পুিলসিবে েষ পিরণত
হেয়িছল । পুিলস িরেপাটর্ েথেকও জানা যায় এই িবে ষ েথেক রবী নাথ
পুিলস েদখেল িবরি কাশ করেতন । ি িটশ সরকােরর শাসন বয্ব ার
মেধয্ েয িহং দমননীিত কট িছল তার িবরুে রবী নাথ সারা জীবন
িন ায় ও িতবােদ িনভ ক ও সরব িছেলন । পুিলস িছল রবী নােথর
েচােখ ি িটশ সরকােরর এই দমন নীিতরই একটা য । তথয্ মাণ
েথেক িতিন েদেখেছন পুিলসেক সরকার দসুয্বৃিত্তর কােজ লাগােতা ।
পুিলস েদশবাসীর কােছ সরকাির অপরাধকারী ও সরকাির হতয্াকারী হেয়
উেঠিছল । েছােটা বেড়া সােহবপুিলস েতা বেটই, পুিলেসর এক একিট
েদিশ েপয়াদা, েদিশ কনে বলও িছল একএকিট চ উৎপীড়ক শি ।
তারা চাকিরর ােথর্, পেদা িতর েলােভ, উপির েরাজগােরর সুিবধার জনয্,
ওপরওয়ালার মন েপেত বয্াকুল হেয়, িবেবক িবি কের, মনুষয্ খুইেয়

েদশবাসীর ওপর সীমাহীন অতয্াচার ও পীড়ন চালােত ি ধা করত না ।
ােম, শহের, এলাকায়, পাড়ায় পুিলস লাগেল রে েনই । পুিলেসর ােস

পড়ার ভেয় মানুষ মের । সােহব পুিলস েহাক আর েদিশ পুিলস েহাক,
পুিলশ রাগ করেল তার হাত েথেক মান স ান আর ী েছেলেমেয় র া
করা িছল কিঠন । পুিলস র কভ ক ।

ি িটেশর এই সরকাির পীড়নকারী পুিলসযে র িবরুে রবী নাথ
িছেলন খ হ । কিবতায়, গে , বে , ভাষেণ িতিন র কভ ক
পুিলস স েকর্ তাঁর এই ে াভ ও ে াধ কাশ কেরেছন ।

ইংেরজ িক িনেজর েদেশ পুিলসেক এই র কভ ক িবভীিষকা
রূেপ েদখেত চায় িন । পুিলেসর হণেযাগয্ একটা ভাবমূিতর্ েদেশ তারা
ৈতির কেরিছল । ল েন উিনশ শতেকর থমভােগ Home Secre
tary Sir Robert Peel, যােক আধুিনক পুিলস বয্ব ার জনক বলা হয়,
পুিলসবািহনীেক এমন একটা অসামিরক বািহনী িহেসেব গেড় তুেলিছেলন
যারা রাজনীিতগতভােব িছল িনরেপ (politically neutral) । পির ার
িনেদর্ শ িছল পুিলস কখেনা রাজৈনিতক দল েদেখ কাজ করেব না (job
was apolitical) । পুিলেসর কাজ হেব সমােজ শাি শৃ লা র া করা ।

েলােক যােত আইন মানয্ কের চেল, তা েদখা । সমাজিবেরাধীেদর হাত
েথেক েলােকর জীবন ও স িত্তর িনরাপত্তার দািয় পুিলেসর ওপর ।
পুিলস হেব শাি র ক । নাগিরকেদর কােছ পুিলসেক তার কােজর জনয্
জবাবিদিহ করেত হেব । পুিলস থাকেব পাবিলেকর পােশ, পাবিলক থাকেব
পুিলেসর পােশ—‘the police are the public and the public are
the police’ । এই িছল Peelion Principles ।

িক ইংেরজ তার উপিনেবশ ভারতবেষর্ এেস Robert Peelএর
এই পুিলসনীিত গ ার জেল েফেল িদেয় উপিনেবশেক কড়া হােত শাসন
করার উপযু একটা পুিলসনীিত ৈতির করল । েস বয্ব ায় আমােদর
ই াঅিন া, রাগে ষ, মানঅপমােনর িত িব ুমা নজর িছল না ।
েনিটভিবে ষী িকছু নীচ সােহব এবং এেদেশর এক দল হীন, ‘চাবুক খাবার
েযাগয্তাস ’ দাসসুলভ মেনাভােবর েলাকেক ইংেরজ তার পুিলস
বািহনীেত িনল । রবী নাথ ে ােভ েবদনায় ি ত হেয় েদেখেছন—
পুিলস লািথ েমের সাধারণ মানুেষর ীহা ফািটেয় েদয় । কৃত আসামীেক
ধরেত না েপের হােতর কােছ চারজন িনরপরাধেক েপেয় তােদর আসামী
বেল হািজর কের । একজন আসামীেক দিড় িদেয় জ র মেতা েবঁেধ রা া
িদেয় েটেন িনেয় যায় । সােহব পুিলেসর িনেদর্ েশ েদিশ বা া মহািব েম
এক নােয়েবর কান ধের তাবুর চারিদেক েলাকারেণয্র মেধয্ েঘাড়েদৗড়
করায় । ইংলয্াে এমন দৃশয্ ভাবা েযত না । িক এেদেশ ি িটশ সরকার
তার পুিলস নামক পীড়নয েক এেহন কাজ করার ছাড়প েদয় । িব বী
দেলর মেধয্ েরষােরিষ সৃি করেত, িশি , সািহিতয্কেদর ওপর নজর
রাখেত, সা দািয়ক হানাহািনেত মদত িদেত পুিলসেক বয্বহার করত
সরকার । পুিলেসর এ ধরেনর কােজর িবরু তা করেল অেশষ দুেভর্ াগ
ভুগেত হেতা । পুিলেসর অতয্াচােরর িবরুে আদালেত িগেয় সুিবচার
চাইেল কী করুণ পিরনিত হয় রবী নাথ তাঁর ‘েমঘ ও েরৗ ’ গে েস
কািহিন িলেখেছন । এর উপর আেছ ইংেরেজর িপটুিন পুিলস (punitive
police) । িপটুিন পুিলস সাধারণ মানুেষর ওপর েজার জুলুম চািলেয় মহা
আত সৃি কেরিছল । িপটুিন পুিলস রবী নােথর েচােখ িছল— রাজদূেতর
িবভীিষকা ।

জাতীয়তাবাদীেদর িবরুে ি িটশ সরকােরর এই অিতিব সরকারী
দমনকারী পুিলসযে র িন ু রতা ও দানবভাব ভীষণ হেয় উঠত । অিভ তা
েথেক রবী নাথ িলেখেছন, “পুিলেসর একজন েচৗিকদারও একজন মানুষ
মা নয়, েস একটা চ শি ” (‘কতর্ ার ই ায় কমর্’ ব ) । েয সব
েলাক সরকােরর এতটুকু নিত িত না করেব, যারা ি িটশ সরকােরর উে দ
চাইেব, এই চ পুিলসশি সরকােরর িনেদর্ েশ ও েয় েসই জনতার
ওপর নৃশংস আ মণ চালােব । েবত মারেব, লািথ মারেব, লািঠচাজর্ কের
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পা ভাঙেব, মাথা ভাঙেব, হাড় গুঁিড়েয় েদেব । র ঝরােব । িমেথয্ মামলা
সািজেয় েজেলর ঘািন টানােব । ধরসনার লবণ েগালা অিভযােন পুিলস িনর
সতয্া হীেদর েযভােব লািথ েমের, লািঠ চাজর্ কের তিব ত কেরিছল
তা িনেয় ই মািকর্ ন সাংবািদকেদর মমর্ শ িববরণ েলখা আেছ । পুিলেসর
এই অতয্াচার, আে ালেনর এই ক েরাধ রবী নাথেক িব ু কের
তুেলিছল । িহজিল েজেল রাজবি েদর ওপর পুিলেসর ববর্র অতয্াচার িছল
রবী নােথর েচােখ—খুিন কারাপুিলেসর নরঘাতক অিভযান । মমর্াহত
কিব তী িধ ার জািনেয় িলখেলন—

“িহজিল কারার র ীরা েসখানকার দু ’জন রাজব ীেক খুন কেরেছ
. . . রাি র অ কােরর নরঘাতক অিভযােন সকেল িমেল চড়াও হেয়
আ মণ করেল . . . ।” (কালা র )

The Statesman পি কা েসিদন যখন এই সরকাির হতয্াকারী
কারাপুিলসেদর িত দরদ েদিখেয় মানবে েমর পিরচয় িদেত আেবদন
করল, রবী নােথর েচােখ তা িছল ি িটশ শাসনেসবক পি কার আসহয্
ভ ািম । ভ ািমেক িন া কের রবী নাথ েখালা িচিঠ প পি কায়
পাঠােলন । The Statesman রবী নােথর িতবাদিচিঠ ছাপল না ।
আন বাজার, অমৃতবাজার, বাসী কিবর িববৃিত কাশ করল ।
পুিলেসর এই রাজবি খুেন রবী নাথ এতটাই ু হেয়িছেলন েয, েকবল
িববৃিত িদেয় থামেলন না । খুেনর িতবাদ জানােত অসু শরীর িনেয়
মনুেমে র উত্তর িদেকর িবশাল জমােয়েত উপি ত হেয় (কিবর জনয্
একিট ইন্ ভয্ািলড েচয়ােরর বয্ব া করা হেয়িছল । িতিন তােত না বেস)
সারা ণ দাঁিড়েয় তাঁর ভাষণ পাঠ করেলন—

“. . . ডাক এল েসই পীিড়তেদর কাছ েথেক, র ক নামধারীরা যােদর
ক রেক নরঘাতক িন ু রতা ারা িচরিদেনর মেতা নীরব কের িদেয়েছ ।”
(কালা র )

রবী নােথর েচােখ ি িটেশর রাজনীিতর গু দলবািহনী িছল পুিলস ।
দৃ া িহেসেব িতিন শচী চ দাশগুে র আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা তুেল
ধেরেছন । রংপুেরর উিকল েযােগশচ দাশগুে র পু শচী পুিলেসর
ৈপশািচক পীড়েন আত্মঘাতী হেলন । শচী িপতােক েয অি ম িচিঠ
েলেখন েস িচিঠ পেড় রবী নাথ পুিলেসর গু দলেন তাঁর িতি য়া সু
ও কেঠার ভাষায় কাশ কেরন—

“েদেশর সম বালক ও যুবকেক আজ পুিলেসর গু দলেনর হােত
িনিবর্চাের ছািড়য়া েদওয়া—এ েকমনতেরা রা নীিত ?” (‘েছােটা ও বেড়া’

ব )

পুিলস েয কীভােব তার ইে মেতা আইেনর ধারা তুেল গ বািনেয়
েকস সাজায় তার দৃ া শুিনেয় রবী নাথ পুিলেসর ওপর তাঁর রাগ ও
ে াভ আেরকবার কাশ করেলন অনাথব ু েচৗধুরীর কািহিন বেল—
েষােলা বছেরর অনাথব ু েচৗধুরী বািষর্ক পরী ায় পাশ করেত না েপের
ে ােভ আ ম েথেক পািলেয় যায় । পেরর িদন পুিলস তােক ভাগলপুের
ে ার কের । িক তােক আ েম িফিরেয় না িদেয় ভারতর া আইেনর
িবধােন তােক কারাগাের আটেক রােখ । পুিলেসর েহন কাজ েদেখ উি
রবী নাথ েজলা ময্ািজে েটর কােছ েটিল াম কেরন । রবী নাথ পুিলেসর
আচরেণ ে াভ জািনেয় িববৃিত েদন—

“. . .এই বয্াপার স ে ল য্ কিরবার িবষয়—পুিলস অনােথর আটক

স ে েকােনা সংবাদ আ েম আমািদগেক েদয় নাই । েষাড়শ বষর্ মা
বয় একিট বালকেক দ িদেত িবল করা যায় না, অথচ দ দােনর
কারণ েগাপন রাখা হইয়ােছ । আমরা উৎক িচেত্ত একটা গ কােশর
জনয্ অেপ া কিরেতিছ । িক গ রিচত হইেত এবং বালকিটর মুি লাভ
কিরেত েয িবল হয়, তাহা িন ু র ।”

পুিলেসর ওপর রবী নােথর িবরি ও ে ােভর আেরক কারণ সৃি
কেরিছল শাি িনেকতেন নানাভােব পুিলেসর হ ে প এবং রবী নােথর
কমর্জীবেন পুিলেসর উৎপাত । শাি িনেকতেন েয কমর্ধারা চলত পুিলেসর
েচােখ তা িছল ি িটশিবেরাধী, রাজে াহী (antiBritish and disloyal) ।
পুিলিস হ ে প এতদুর পযর্ িগেয়িছল েয, শাি িনেকতেনর গঠনকােজ
েয সব িবেদয্াৎসাহী অথর্ িদেয় সাহাযয্ করেত চাইেতন, তাঁেদর িনেষধ
করা হেয়িছল । ইংেরজ সরকার েগাপন সাকুর্ লার জাির কের সরকাির
কমর্চারীেদর রবী নােথর শাি িনেকতেনর িবদয্ালেয় তােদর স ানেদর
না পড়ােত িনেদর্ শ িদেয়িছল । হুংকার কাবয্ ে র েলখক হীরালাল
েসনেক শাি িনেকতেন চাকির েদবার ফেল রবী নাথেক পুিলেসর িন হ
সহয্ করেত হেয়েছ । পুিলেসর সে েহর তািলকায় িছেলন রবী নাথ ।
কিবর নাম িছল পুিলেসর েগাপন খাতায় । রবী নােথর গিতিবিধর ওপর,
িচিঠপে র ওপর নজর রাখত পুিলস । তাঁর েলখার ওপরও পুিলস হ ে প
করত । আমরা সবাই রাজা আমােদর এই রাজার রাজে —গানিট শুেন
পুিলেসর ম বয্—এিট রাজে াহীর গান । এিট বাদ িদেত হেব । পুিলস এমন
িরেপাটর্ ও িদেয়িছল—ি িটশ সরকারেক উে দ করার ষড়যে অ শে র
েচারাই চালােনর সে রবী নাথ যু ।

ি িটশ পুিলেসর ওপর িবরি ও ে াভিবে ষ েথেক রবী নাথ নানা
সময় িবিভ েলখায় পুিলস স েকর্ যা সব িলেখেছন, তার একিট িববরণ
ৈতির করেল রবী নােথর েচােখ সামি ক ভােব পুিলেসর একিট চলি
ৈতির হেব—

• “একথা শুিনয়া . . . পুিলসসপর্ ফণা তুিলেত পাের ।” (‘রাজভি ’
ব )

• “পুিলেসর লালায় িবষ আেছ ।” (‘েছােটা ও বেড়া’ ব )
• “পুিলেসর বুি র ফাঁেকর মধয্ িদেয় বেড়া বেড়া ফুেটাই থাকেব ।”

(‘বদনাম’ গ )
• “পুিলেসর ঠা ােতও েয গােয় দাঁত বেস ।” (‘বদনাম’ গ )
• “পুিলেসর িনঃ াস লািগেলই কাঁচা ােণর অ র শুকাইেত শুরু

কের ।” (কালা র )
• “ ী পু পিরবার লইয়া যাহািদগেক সংসারযা া িনবর্াহ কিরেত হয়

পুিলেসর সিহত িববাদ কিরেল তাহারা েকাথায় িগয়া িন ৃ িত পাইেব ।
একটার েবিশ াণ কাহার শরীের আেছ ।” (‘েমঘ ও েরৗ ’ গ )

• “আর একটা সবর্নাশ এই েয, পুিলস একবার েযচারায় অ মা ও
দাঁত বসাইয়ােছ েসচারায় েকােনা কােল ফুলও েফােট না, ফলও
ধের না ।” (কালা র )

• “আিম একিট েছেলেক িনেজ জািন, তার েযমন বুি , েতমিন িবদয্া,
েতমিন চির ; পুিলেসর হাত হইেত েস িব ত হইয়া বািহর হইল
বেট, িক আজ েস তরুণ বয়েস উ াদ হইয়া বহরমপুর পাগলা
গারেদ জীবন কাটাইেতেছ ।” (কালা র )

• “পুিলেসর মােরর েতা কথাই নাই, তার শর্ই সাংঘািতক ।”
(‘েছােটা ও বেড়া’ ব )
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• “পুিলেসর খাতা েয গু খাতা, উহােদর চাল েয গু চাল ।”
(কালা র )

• “সােপখাওয়া ফল েযমন েকহ খায় না, আজেকর িদেন েতমিন
পুিলেসেছাঁয়া মানুষেক েকহ েকােনা বয্বহাের লাগায় না ।”
(কালা র )

• “ঘেরর খবর পাইেন িকছুই, গুজব শুিন নািক
কুিলশপািন পুিলস েসথায় লাগায় হাঁকাহাঁিক ।”

(‘িচিঠ’ কিবতা পূরবী)
• “ষ া যখন আেস েতেড়

উঁিচেয় ঘুিষ ডা া েনেড়
আমরা েহেস বিল েজায়ানটােক . . .
ভয় না েপেল ভয় েদখােব কােক ।”

(‘গা ী মহারাজ’ কিবতা)

পুিলস স েকর্ রবী নােথর এই মেনাভােবর জনয্ েসিদন
পুিলস শাসন রবী নাথেক সহয্ করেত পােরিন । েকালকাতা পুিলেসর
জানর্ােলর জনয্ স াদক পুিলস অিফসার প ানন েঘাষােলর অনুেরােধ
রবী নাথ পুিলেসর িত িকছু উপেদশ িলেখ একিট িচিঠ পািঠেয়িছেলন ।
বলাবাহুলয্ রবী নােথর উপেদশ পেড় কতৃর্ প েস িচিঠ ছাপার অনুমিত
েদয় িন ।

েসিদন একটা িজ াসা েদশবাসীর মেন ঘুরত—র কভ ক ইংেরজ
সরকােরর পুিলস মানুষ িছল িক ? আর েদিশ পুিলস, যারা সােহব পুিলেসর
চাবুক েখেয়ও তা পিরপাক কের সরকােরর নিত িত করত েসই েগালাম
পুিলসরাও মানুষ িছল িক ?

—২—

েদশ াধীন হেলা । জাগেছ াধীন েদেশর পুিলস ও পুিলসনীিত
িক ি িটশ পুিলেসর চির কল িনেয়ই চলেছ ? ি িটশ পুিলস তার
সরকােরর িত দাসমেনাভাব, নীচতা, ববর্রতা, জনিবি তােক তার
পুিলসধমর্ কের িনেয়িছল । াধীন েদেশর পুিলসও িক ি িটশ পুিলেসর
পুিলসধমর্েক আজ তার ধমর্ কের িনেয়েছ ? ি িটশ সরকােরর পুিলেসর
আচরেণর ধারাবািহকতােক তারা িক বেয় িনেত চাইেছ ? পুিলস িক
র কভ ক িবিভিষকাই রেয় েগল ? পুিলস িক মানুষ হেলা না ?
এসব মেন জাগেছ াধীন েদেশর নানা রােজয্, িবেশষ কের এরােজয্
পুিলেসর কাযর্কলাপ েদেখ । বেড়া অংেশর মানুেষর জীবেনর সে পুিলস
সহজ স কর্ িছ কের চেলেছ । সরকাির অতয্াচারী যে র আচরণ ও
সরকােরর আ াবহ িবেবকহীন দােসর রূপ পুিলেসর মেধয্ বড় েবিশ

কট হেয় উেঠেছ । রবী নাথ েয েদিখেয়েছন পুিলেসর নীিতিন ার
সুনাম েনই, পুিলস িবপে র িত িন ু র, অিভযু েক বাঁচােত িনরপরাধেক
িমথয্া মামলায় জড়ায়, েদশে ািহতার অিভেযাগ আেন— াধীন েদেশও
পুিলেসর েস রকম তা েবর ে িডসন সমােন চলেছ । পুিলস সরকােরর

হািতয়ার ও পীড়নযে র বদনাম েঘাচােত পারল না । অিধক াধীন েদেশর
পুিলেশর ধর্া এতদূর েবেড়েছ েয বহুে ে ই েদখা যাে পুিলস আইন
মানয্ করার েতায়া া কের না । েদেশর সুি মেকাটর্ , হাইেকােটর্ র ভ ৎর্ সনা  
গােয় মােখ না । এসব কােজ পুিলস সরকােরর ছাড়প ও পায় ।

সরকারশাসকদলসমাজিবেরাধী আর পুিলেসর মেধয্ একটা চতুভুর্ জ
অশুভ েজাট েদেশর নানা রােজয্র মেতা এরােজয্ও একটা উ ৃ ল শাসন
চালাে । েযমন হেয়িছল ইতািল, জামর্ািনেত ফয্ািস শাসেন ।

পুিলেসর হৃদয়, পুিলেসর িবেবক, পুিলেসর মনুষয্ িনেয় এ রােজয্
সাধারণ মানুষ তুলেছন । েচােখর সামেন সহকম েক গুিল কের হতয্া
করেছ সমাজিবেরাধী । গুিল কের ভয়ংকর জখম করেছ সহকম েক ।
েবধড়ক েমের মাথা ফাটাে সহকম র । সরকােরর এক েন ী পুিলসেক
অকথয্ গািলগালাজ িদেলন, চড় মারেলন । মুখয্ম ী ু হেয় পুিলসেক
চাবুক মারা উিচত বলেলন । িক সহকম র জনয্ পুিলেসর মন কাঁেদ না ।
চড় ও চাবুেক তার হৃদয় ল া েবাধ কের না । চাকির রাখেত, পািনশেম
েপাি ং এড়ােত, পেদা িতর পথ সুগম করেত, ভােলা থানায় েপাি ং
েপেত, ওপরওয়ালার মন েপেত এরােজয্ পুিলস িক ি িটশপুিলেসর মেতা
িবেবক িবি করেছ না ? আত্মিব য় করেছ না ? পুিলস িক সরকাির
অপরাধী ও সরকাির হতয্াকারী হেয় রােজয্র মানুেষর ে াভ ও ে াধ
বািড়েয় তুলেছ না ? ি িটশপুিলেসর মেতা রােজয্র পুিলস িক মনুষয্ে র
িধ ার েশানার বণশি হািরেয়েছ ? অবশয্ই পুিলেসর মেধয্ এমন একটা
অংশ েসিদনও িছল, আজও রেয়েছ যােদর সরকােরর পুিলিস বয্ব া পছ
নয় । যারা রাজৈনিতক দেলর, েনতােন ীর চাপমুি চায় । সরকােরর
ছায়াস ী জনিবেরাধী নীিতর হািতয়ার হেয় কাজ করেত চায়না । তারা
েভতের েভতের গুমের মের ।

পুিলস তার কােজর মধয্ িদেয় িতিদন সাধারণ মানুেষর সমথর্ন ও
স ম যত হারাে ততই েস তার িনেজর িবপদ েডেক আনেছ । আমােদর
ঘেরর েছেলেমেয় হেয়ও তারা আমােদর চ ু শূল হেয় উেঠেছ । বহু
পিরবাের পুিলস আপন স ান ও আত্মীয় জেনর কােছ অি য় হেয় উঠেছ ।
েসিদন রবী নােথর ‘বদনাম’ গে ঘেরর েভতর েথেক িন া ও িতবাদ
েদেখ সদু’র ামী পুিলস ইনস্ েপ র িবজয়বাবুেক কৃতকেমর্র স েকর্
ভাবেত হেয়িছল । এ রােজয্ পুিলস িক ভাবেছ ?

পুিলস ইিতহােসর িশ া েশােন না । সরকােরর িনেদর্ েশ, শাসকদেলর
েয়, পুিলস ও সমাজিবেরাধীসাপ এই েয ফণা তুেলেছ তার েমাকািবলা

করেত রােজয্র নানা েরর ু িবর সাধারণ মানুষ যখন এককা া হেব,
থ্ রথ্ র কের কাঁিপেয় তুলেব পুিলিশ বয্ব ার িভত । সরকােরর িভত ।

রবী নাথ এেক বেলেছন— “ জার মেমর্র ু িধত সতয্ ।” এেক
বল েয়াগ কের দমন করা সাধয্ নয় । রােজয্র বৃহদংশ মানুেষর মেমর্র মেধয্
এই ু িধত সতয্ আজ হাহাকার করেছ । হাহাকােরর মেধয্ বাতর্ া জাগেছ—
সরকার আর তার পুিলসসমাজিবেরাধীসােপর উদয্ত ফণার েমাকািবলা
করেত হেব ভীরুতা ও কাপুরুষতা েছেড় এককা া হেয় । এর এতটুকুও
কম নয় ।

শুভ র চ বত , া ন উপাচাযর্, রবী ভারতী িব িবদয্ালয়, েকালকাতা এবং া ন অধয্ , আশুেতাষ কেলজ, েকালকাতা ।
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িশ কলার াসি কতা
শা দাঁ

মানব সভয্তার ঊষাল েথেক িশ কলা াসি ক হেয় উেঠেছ । গুহাবাসী মানুষ তােদর অতুভূিত কাশ কেরেছ গুহাগাে অি ত িচ কলার মাধয্েম । এই চচর্ া কাল েথেক কালা ের
সািরত হেয়েছ বহুমুখী আি ক ও রূপকে র মাধয্েম । েসৗ যর্ায়ন, পনয্ িব য়, িতবাদ, রা িব ব, ধমর্ চার, সমাজবা বতা, েদশ েচতনা ভৃিত নানা িবষয় িবধৃত হেয়েছ পেট সারা

িবে । ফেল িশ কলা িবিভ সমেয়, িবিভ ঘটনার দিলল হেয় ইিতহােস রূপা িরত হেয়েছ । সুদূর অতীত েথেক সমকালীন সময় পযর্ িশ কলা কতটা াসি ক তা কেয়কিট দৃ াে বয্
করার িবন য়াস এই সংি রচনা ।

িশ কলা আমােদর জীবন ও সমােজ েয কত গভীর ও তাৎপযর্পূণর্ তা
েবাধহয় আমরা সবাই অনুভব কির । মানব সভয্তার আিদকাল েথেকই
িশ কলা াসি ক হেয় উেঠেছ । গুহাবাসী মানুষ তােদর অনুভূিতেক
অিভবয্ কেরেছ গুহাগাে আঁকা ছিবর মাধয্েম । বাঘ, বাদামী, েযাগীমারা,
ভীমেভটকা েথেক অজ া ভৃিত গুহায় মানুষ িক সুচারুভােবই না তােদর
মেনর কথােক িচি ত কের েগেছ । শুধু ভারতবষর্ নয়, িচন, আি কা,
জাপান, মালয়, জাভা, ইউেরাপ ভৃিত েদেশর পবর্ত গুহায় আিব ৃ ত
হেয়েছ অিন য্সু র িচ মালা । এইসব ছিব জনেযাগােযােগর ে ে
উে খেযাগয্ ভূিমকা পালন কের আসেছ সভয্তার আিদকাল েথেক ।

েদিশকতােবাধ
সমেয়র িব ৃ িত অন । এই অন বােহ কােল কােল ঘেট চেলেছ
কত িবিচ েছাট বড় ঘটনা । বয্ি , সমাজ, েদশ ও কােলর িনিরেখ
িকছু িকছু ঘটনা তাৎপযর্পূণর্ হেয় ওেঠ । কখনও কখনও সমেয়র আয়নায়
তা অিভঘাত সৃি কের । সৃজনশীল মানুেষর মেন এই অিভঘাত েথেক
স ািরত হয় িনিবড় অনুভূিত । আর এই অনুভূিতই রূেপ রেস উ ািসত
হেয় ওেঠ নানা ধরেণর রূপ রচনায় । কেয়কিট দৃ াে তা কের বিল ।

পরাধীন ভারতবেষর্ ১৯০৫ ি াে অবনী নাথ ঠাকুর (১৮৭১–১৯৫১)
তাঁর িবখয্াত ‘ভারতমাতা’ ছিবিট এঁেকিছেলন । ৈগিরকবসনা চতুভূর্ জা মা ।
তাঁর চার হােত েশাভা পাে ধােনর শীষ, পু ক, ব খ ও রু াে র
মালা । এগুেলা যথা েম অ , ান, জীবনযাপন ও তপসয্ার তীক ।
ােদিশক েচতনায় আ এই রূপােরাপ েয েকান জািতর একিট িবেশষ
সমেয়র আদশর্ রূপ বলা যায় । এই ছিবিট েদেখ মু ভিগনী িনেবিদতা
(১৮৬৭–১৯১১) বেলিছেলন, ‘‘তাঁর যিদ যেথ অথর্ সং িত থাকেতা,
তাহেল ভারেতর নবধারার তীক এই ছিবিট ছািপেয় েকদার, বদিরকা ম
েথেক কুমািরকা অ রীপ পযর্ ভারেতর িতিট কৃষেকর ঘেরই রাখার
জনয্ ছিবিট উপহার িদেতন ।’’ একিট িবেশষ সমেয়র পিরে ি েত আঁকা
হেলও এর িচ সংেবদনা েদশ ও কােলর গি েক অিত ম কের, আজও
াসি ক ।
এ সে ন লাল বসুর (১৮৮২–১৯৬৬) আঁকা একিট ছিবর কথা

মেন পড়েছ । ১৯৪২ ি াে মহাত্মা গা ীর েনতৃে ‘ভারত ছােড়া’
আে ালেনর বছের িতিন েদবী দুগর্ার একিট রূপ রচনা কেরিছেলন । েসই
িচ পেট যু রত অসুেরর েকামরব নীেত িব শরােজর এমে ম এঁেক
িদেয়িছেলন । দুগর্া অসুেরর সং ােমর তীেক এখােন ােদিশক েচতনােক
জািগেয় েতালা হেয়েছ । ১৯৪২এ ‘ভারত ছােড়া’ আে ালেনর উত্তাল

পিরি িতেত এই ছিব শুধু াসি কই িছল না, জনমানেস দারুণ িতি য়া
সৃি কেরিছল ।

িতবাদী ছিব
শুধু েদশ েচতনায় নয়, েয েকান েদেশ, েয েকান িতবােদর ে ে ও
িশ কলা াসি ক হেয় উেঠেছ । এ সে দু একিট ঘটনার কথা
বিল । জািলয়ানওয়ালাবােগ িবনা েরাচনায় িহংসাত্মক আ মেণ িনরপরাধ
অসহায় মানুেষর েশাচনীয় হতয্াকা ইিতহােসর এক কল ময় মমর্াি ক
অধয্ায় । এই িবষয়েক েক কের গগেন নাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৩৮)
একিট কাটুর্ ন এঁেকিছেলন । ু রধার এই বয্ িচ িটর নাম ‘িপস িডে য়ারড
ইন দয্ পা াব’ । এই ছিবেত েয ভােব ি িটশ শাসনেক কটা পাত করা
হেয়েছ তা েয েকান এই ধরেণরআ মেণর তীক িহেসেব িবেবিচত হেত
পাের । এই বয্ িচ িট ১৯০৭ ি াে িতি ত ‘ইি য়ান েসােসাইিট অফ
ওিরেয় াল আটর্ ’এর বািষর্ক দশর্নীেত দিশর্ত হেয়িছল । তৎকালীন
ি িটশ বড়লাট লডর্ েচমসেফাডর্ ছিবিট েদেখ সাংঘািতর অ ি েবাধ
কেরিছেলন ।

এলিগন েরােড িস ই এস িসর িফডার বে সুভাষ রণ

স েম মেন পেড় পাবেলা িপকােসা (১৮৮১–১৯৭৩) অি ত
জগৎিবখয্াত, বহু আেলািচত ‘েগােয়িণর্কা’র’ (১৯৩৭) িচ ক । ে েনর
গৃহযুে র সময় ানেকার েবামারু িবমান বাসক েদেশর রাজধানী
েগােয়িণর্কা শহেরর ওপর েবামাবষর্ণ কের । শহরিট ায় ংস ূ েপ
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পিরণত হয় । মৃতুয্ হয় অজ িনরপরাধ মানুেষর । গভীর দুঃখ এবং তী
ে ােভ িপকােসা এই িচ ায়েণর মেধয্ িদেয় তাঁর িতবাদ জািনেয়িছেলন ।
ছিবিট একিট িবেশষ ঘটনােক েক কের অি ত হেলও এর মেধয্ এমন
একিট িচর ন আেবদন আেছ যা এই ধরেণর অনয্ায়, ঘৃণয্ আ মেণর
তীক িহেসেব িচি ত হেয় আেছ । ‘েগােয়িণর্কা’ ছিব স েকর্ িপকােসার

ম বয্—‘‘The Spanish struggle is the fight of reaction against
the people, against freedom. My whole life as an artist has
been nothing more than a continuous struggle against reac
tion and the death of art. How could anybody think for a mo
ment that I could be in agreement with reaction and death ?
…In the panel on which I am working, which I shall call
‘Guernica’ and in all my recent works of art, I clearly ex
press my abhorrence of the military caste which has sunk
spain in an ocean of pain and death.’’ আবার শাি াপেনর বাতর্ া
িনেয় িপকােসার তুিল মুখর হেয়েছ ‘শাি পারাবত’ নােম ছিবেত । আঁকা
হয় ১৯৪৯ ি াে ।

এরপর বা ববাদী রুশ িচ কর েভের িগনএর একিট ছিবর উে খ
করেত হয় । িসপাহী িবে ােহর সময় ি িটশ েগাল াচরা ভারতীয়
েসনােদর িপছেমাড়া কের েবঁেধ কামােনর েগালায় উিড়েয় িদেয়িছল ।
এই ববর্র, অমানিবক দৃশয্িট রুশ িচ কর কয্ানভােস ফুিটেয় তুেলেছন
গভীর মমর্েবদনায় । ইিন ভারতবেষর্ এেসিছেলন । এিট সংরি ত আেছ
িভে ািরয়া েমেমািরয়াল হলএ । এ ছাড়াও ানিসসেকা দয্ েগাইয়ার
(১৭৪৬–১৮২৮) অি ত ছিব ‘দয্ থাডর্ েম’ (১৮০৮) িশ রিসকেদর
অেনেকর ৃিতপেট েভেস উঠেব । ১৮০৮ িখ াে আঁকা র া ,
ভয়াবহ এর িচ ক । ফরাসী ৈসনয্রা মাি দ দখল কের একদল িনর
িবে াহীেক িক নৃশংসভােব হতয্া কেরেছ এ তারই রূপ বণর্না । স েম
েদবী সাদ রায়েচৗধুরীর (১৮৯৯–১৯৭৫) ৈতির ‘মারটারস েমেমািরয়াল’
নােম স শহীেদর েদয্াতনাময় ভা যর্িটর কথা মেন পেড় । াধীনতা
আে ালেন মুি কামী সাতজন অকুেতাভয় মানুষ জাতীয় পতাকা হােত
এিগেয় চেলেছ গুিলিব হেয়ও । েয েকান েদেশর াধীনতা আে ালেনর
ে ে এই বিল প কে ািজশনিট ে রণার িবষয় হেয় উঠেত
পাের । ১৯৫৬ ি াে ৈতির এই ভা যর্িট ািপত আেছ পাটনায়,
েসে টািরেয়েটর সামেন ।

দুিভর্ ে র ছিব
এবার িফের তাকান যাক িবংশ শতা ীর চি শ দশেক । ১৯৪৩এ মানুেষর
ৈতির কৃি ম দুিভর্ ে াণ হারায় হাজার হাজার মানুষ । এই ভয়াবহ দুিভর্
‘৫০এর ম তর’ নােম িচি ত । েসই সমেয় দুিভর্ কবিলত অসহায়
মানুেষর কথা িতফিলত হেয়েছ বাংলা সািহতয্, সং ীত ও নাটেক ।
িশ ীেদর আঁকা দুিভর্ ে র িচ ও তখন াসি ক হেয় উেঠিছল । জয়নূল
আেবদিন (১৯১৪–১৯৭৬), িচত্ত সাদ (১৯১৫–১৯৭৮), েসামনাথ েহার
(১৯২১–২০০৬), েগাপাল েঘাষ (১৯১৩–১৯৮০), েদব ত মুেখাপাধয্ায়
(১৯১৮–১৯৯১) মুেখর তুিলেত বা য় হেয় ওেঠ ক ালসার িনর
মানুেষর করুণ ছিব । েদবী সাদ রায়েচৗধুরীর একিট ছিবেত েদখা যাে
মৃত মা পেথর ধাের পেড় আেছ । তার অেবাধ িশশু স ানিট মাতৃদু পান
করবার বৃথা েচ া করেছ । েগাব র্ ন আেশর (১৯০৭–১৯৯৬) িচ পেট ফুেট
উেঠেছ প পু হীন বৃ তলায় মৃত মিহলার শীণর্ েদহ । বৃ শাখায় লু
দৃি েত বেস আেছ িচল । অতুল বসু (১৮৯৮–১৯৭৭) েতল রেঙর একটা

বড় মােপর কয্ানভােস এঁেকেছন অ সজল মমর্াি ক একিট দৃশয্ । ছিবিটর
নাম `পােছ ভুেল যাই’ । জয়নূল আেবিদন (১৯১৪–১৯৭৬) েমাটা তুিলর
ি গিতশীল কােলা েরখায় আঁেকন দুিভর্ পীিড়ত আতর্ নরনারীর দুঃখ
দুদর্ শার ছিব ।

প ােশর ম েরর প াশ বষর্ পূিতর্ উপলে য্ এই দশর্নীিট অনুি ত
হেয়িছল ভারতীয় যাদু ঘেরর আশুেতাষ ৃ িত শতবািষর্কী হেল ৩ েথেক
১০ অে াবর ১৯৯৩ ।

১৯৪৩এ ু ধাতর্ বাংলা: িচত্ত সাদ

জয়নূল আেবিদেনর সমাদশ সমসামিয়ক আর এক িশ ী হেলন
িচত্ত সাদ ভ াচাযর্ (১৯১৫–১৯৭৮) । ইিন ১৯৪৩ ি াে দুিভর্ ও
বনয্াপীিড়ত েমিদনীপুর ঘুের ঘুের িরেপাটর্ েলেখন এবং ছিব আঁেকন ।
ডােয়িরর আকাের ইংেরিজেত েলখাগুেলা পের ‘হাংির েব ল’ এই নােম
াকাের কািশত হয় । কােশর অনিতকাল পের ি িটশ সরকার সম

বই বােজয়া কের পুিড়েয় েদয় । পরবত কােল বইিট বাংলা ভাষায়অনুিদত
হেয় ‘ ু ধাতর্ বাংলা’—এই নােম কািশত হয় । এই েরাজনামচায় এক
জায়গায় িচত্ত সাদ িলেখেছন, ‘‘কাঁিথ েথেক বড়েজার আধ মাইল দূেরর
একিট াম । থেম েসখােনই েগলাম । এরপরআমােদর কী ধরেণর দৃশয্ েয
েদখেত হেব এইখােনই তার ইি ত েপলাম । পুকুরপােড় বাঁশেঝােপর
তলায় পেড় আেছ মানুেষর একটা খুিল, আেশপােশ ছিড়েয় িছল িকছু
হাড়েগাড় । পিত সেব ঘুিণর্ঝেড়র বণর্না িদেত আর কেরছ । েসজেনয্
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েগােয়িনর্কা (১৯৩৭), কয্ানভােস েট ারায় আঁকা: পাবেলা িপকােসা

আিম েভেবিছলাম ঘুিণর্ঝেড় িনহত মানুেষর েদহাবেশষ ওই হাড়েগাড় ।
পিতই শুধের িদল, ‘না না ঝেড় নয়, হয়েতা এ বয্চারা ময্ােলিরয়া িকংবা

অনাহাের মারা যাওয়ার হতভাগয্েদর একজন । লাশটা েবাধহয় েকাথাও
পেড়িছল । েকউ সৎকার কেরিন । কুকুর আর শকুেন েখেয় হাড়েগাড়
ছিড়েয় েরেখেছ ।’ পুকুেরর ওপােরই েদখলাম খাঁখাঁ করেছ েবআ ও
জনমানবশূনয্ একিট াম ।’’

িচত্ত সাদেক সাধারণ মানুষ দুিভর্ ে র িচ কর িহেসেবই জােনন ।
িক এর বাইেরও এই সমাজ ও মানবদরদী িশ ী মু াইেয় েনৗিবে াহ,
িমক সংহিত, েতভাগা আে ালন, খরাকবিলত েকালাপুর ভৃিত
িবষয় সাদা কােলােত িলেনাকােট েছেপ িবিলেয়েছন । েসই িনদারুণ
মানিবক সংকেটর উপিরি িখত িশ ীেদর ছিব অতয্ াসি ক হেয় সমাজ
জীবেন গভীর ছায়াপাতই কেরিন, একিট িবেশষ সমেয়র দিলল হেয়
আেছ । স ত মেন পেড় কেয়কজন িশ ীর আঁকা দুিভর্ ে র ছিব িনেয়
েকালকাতায় ‘দায়’ নােম একিট দশর্নী হেয়িছল, য়াত সািহিতয্ক িনিখল
সরকার, িচ কর গেনশ হালুই এবং সহেযাগী আরও কেয়কজন মানুেষর
উেদয্ােগ ।

িচ কলায় সমাজবা বতা
১৯৪৩ ি াে িতি ত ‘কয্ালকাটা প’এর সভয্েদর রূপায়েনও
সমকালীন সমেয়র াসি কতা াধানয্ পায় । এঁরা ‘েব ল ু ল’র
িশ ধারােক অিত ম কের নতুন িশ িচ ায় িনিব হেয়িছেলন আি ক
এবং রূপক না উভয় িদক েথেকই । ১৯৪৩এর দুিভর্ ছাড়াও
ি তীয় িব মহাযু , ১৯৪২এ ‘ভাতরছােড়া আে ালন’ মৃতুয্, ংস,
িনরাপত্তাহীনতা ভৃিত নানা কারেণ েদেশর রাজনীিত, সমাজনীিত, িশ
সং ৃ িতেত পিরবতর্ ন এেসিছল । পুরেনা মূলয্েবাধগুেলা তােসর ঘেরর মত
েভেঙ পেড়িছল । এই পিরি িতেত ‘কয্ালকাটা প’এর সভয্েদর কােছ
মানুষ এবং সমাজ বা বতাই তাৎপযর্পূণর্ হেয় উেঠ । ‘সবার ওপের মানুষ
সতয্'এই ভাবনােকই ধানত উপজীবয্ কের িনিমর্ত হয় এঁেদর ছিবর

শরীর । বলাই বাহুলয্ েসই সমেয়র দৃি েকাণ েথেক এঁেদর িশ সংেবদনা
িছল খুবই াসি ক এবং সমেয়াপেযাগী । এরপর ১৯৬০ দশেকর িশ ীেদর
রূপ িবধৃিতেত সমকালীন সময়, মানবতােবাধ বহুমাি কতায় আেলািড়ত
হেয়েছ । াধীনতা আে ালন, েদশভাগ, উ া আগমন, কােলাবাজাির,
সা দািয়ক হা ামা ভৃিত ঘটনার ঘাত িতঘাত িতিবি ত হেয়েছ
১৯৬০ দশেকর িশ ীেদর সেচতন রূপেলােক ।

স াশ চেলেছ িব বয্াপী । কা ীর েথেক কনয্াকুমারী েকাথায় নয় !
সংবাদপ খুলেল েচােখ পেড় আ মণ, ংস আর মৃতুয্র খবর । আহত,
মৃত, র াত্ত মানুেষর ছিব । এর িতবােদ িশ ীেদর তুিল েসা ার হেয়েছ
িবি ভােব । িক এর সি িলত অিভনব য়াস েদেখেছ েকালকাতার
মানুষ । ২০০৯ ি াে েকালকাতার নিট আটর্ গয্ালারী একি ত হেয়
Art Against Terrorism এই িশেরানােম দশর্নীর আেয়াজন কেরিছল ।
স ােশর িবরূে ছিব এঁেকিছেলন ও মূিতর্ গেড়িছেলন ায় শতখােনক
িশ ী । িশ স ার দিশর্ত হেয়িছল ওই নিট গয্ালারীেত । সমকালীন সমেয়
এই িশ কলা িনঃসে েহ াসি ক । এইউপলে একিট সুমুি ত বহু রিঙন
ছিবসহ কয্াটালগ কািশত হেয়িছল ।

শহর েসৗ যর্ ায়ন
গৃহেকাণ ছাড়াও াম, জনপদ, শহেরর েসৗ যর্ায়েনর ে ে িশ কলা
াসি ক েতা বেটই । ভারতবেষর্ াচীর িচে র চলন সু াচীন ।

বাঘ, বাদামী, েযাগীমারা, ভীমেভটকা, অজ া ভৃিত গুহািচে এক
একিট িবেশষ সমেয়র কত িবিচ ঘটনাই না িতভািসত হেয় আেছ ।
সা িতক অতীেত শাি িনেকতেন ন লাল বসু, (১৮৮৩–১৯৬৬),
িবেনাদিবহারী মুখাজ (১৯০৪–১৯৮০), েক িজ সু ণয্মএর (১৯২৪–
২০১৬) মত িশ ীরা সমেয়র উপেযাগী কের াপেতয্র গােয় িচ া েনর
বতর্ ন কেরেছন । এসব িচ াবলীর মেধয্ িদেয় ফুিটেয় েতালা হেয়েছ

শাি িনেকতেনর ঐিতহয্ ও সং ৃ িতেক । উ পিরেবেশ বা জনপেদ
এইরকম ছিব, যােক আজকাল ‘পাবিলকআটর্ ’ বা ‘ওয়াল আটর্ ’ বলা হে
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তার েরওয়াজ িছল খুবই সীিমত । িচ িশ ী কাশ কমর্কার (১৯৩৩–২০১৪)
এক সমেয় সদর ি েটর েরিলংএ িনেজর আঁকা ছিব ঝুিলেয় দশর্নী
কেরিছেলন (১৯৫৯) । েসই আেয়াজন অেনেকরই নজর েকেড়িছল । িশ ী
অিসত পাল ‘চলমান িশ ’ িনেয় েকালকাতায় এক সমেয় খুব মাতামািত
কেরিছেলন । েকালকাতার বািড় ঘর েথেক গরুর গােয় পযর্ ছিব আঁকা
হেয়িছল । অনয্তম উেদ্দশয্ িছল িশ কলােক গয্ালারীর চার েদওয়ােলর
আিভজাতয্ েথেক েবর কের এেন অপামর মানুেষর সে তার পিরচয়
কিরেয় েদওয়া । মানুষেক িশ সেচতন করা এবং এই শহেরর েসৗ যর্ বৃি র
উেদ্দেশয্ এক সমেয় িচ িশ ী শানু লািহড়ী (১৯২৮–২০১৩) দলবল িনেয়
েকালকাতার কেয়কিটঅ েলর াপেতয্র গােয় ছিব এঁেকিছেলন । এই সব
য়ােসর অনয্তম উেদ্দশয্ িছল শহেরর েসৗ যর্ বৃি র সে সে মানুষেক

িশ সেচতন কের েতালা ।

পাবিলকআটর্
িমউিজয়াম বা গয্ালারীর বাইের উ ু ােন, অথর্াৎ াপেতয্র গােয়,
পােকর্ , জনপেদ বা অনুরূপ েকান জায়গায় িচ া ন, ভা যর্, িরিলফ ওয়াকর্
িকংবা ৈবিচ য্ সৃি কর িবষয়ব িনমর্াণেক এক কথায় বলা হেয় ‘পাবিলক
আটর্ ’ । এ স েকর্ আেমিরকা েথেক কািশত ‘দয্ আেমিরকান আটর্ বুক’
এ( কাশকােলর উে খ েনই) বলা হেয়েছ—‘‘An extreamly loose
term describing any art work made for a public space outside
the gallery or museum. Public art florished in the 1960s,
when governments started to allocate funding for commu
nity projects, and artists began to make largescale outdoor
works. Controversially such works are not always com
missioned in cousultation with the local community. Many
artists use communal spaces in order to reach a nonart audi
ence, and to make political statements. In addition to pub
lic squares and parks artists have appropriated billboards,
bus shelters, derelict houses and underground stations as
sites for their work.’’ এ সে েডিভড হামনসএর (১৯৪৩)
১৯৯০ েত করা ‘ েয়ল ীস’ নােম ইনসটেলশনিটর উে খ করা েযেত
পাের । েবলিজয়াম একিট জ েলর কেয়কিট বৃে িশ ী েপােসর্িলেনর
ৈতির মূ াধার াপন কের বনা েলর য ত মূ তয্ােগর অশালীন
বণতােক কটা কেরেছন । মূ াধােরর কথা উঠেল মাশর্াল দুশয্ 

এর (১৮৮৭–১৯৬৮)১৯১৭ ি াে করা িবখয্াত িশ কাজ ‘ফাউেটন’
এর কথা হয়েতা অেনেকরই ৃিতপেট েভেস উঠেব । স তঃ বলা যায়
মাশর্ােলর এই িশ ব িটই েডিভেডর ে রণার উৎস । মানুেষর কুঅভয্াসেক
বদলােনার ে ে এই পাবিলক আটর্ িট িক াসি কই না হেয় উেঠেছ ।

পাবিলকআটর্ এর বয্াপক চলন েদেখিছ পয্ািরেসর রা াঘােট । বািড়
ঘর ছাড়াও ফুটপােত বসােনা ইেলক ক ব , গয্ােরেজর বা েদাকােনর
দরজা ভৃিত সুেশািভত রঙ েব রেঙর িবিচ িচ কলায় । আেমিরকার
কেয়কিট শহের েচােখ পেড়েছ কােশয্ আঁকা অনুরূপ ছিব, যা এই
জায়গািটেক ন ন েসৗ েযর্ অননয্ কের তুেলেছ । স িত সংবাদপে
েদখলাম রবী সেরাবেরর উে ািদেক েযখােন িশবমি র বা মুিদআিলর
দুগর্াপূেজা হয় েসই অ েল িমঃ এম পােথিরয়া নােম এক িশ ে িমেকর
উেদয্ােগ ফুটপােত বসােনা িফডার বে কেয়কিট ছিব আঁকা হেয়েছ ।
পিরক নামািফক আরও হেব বেল জানােনা হেয়েছ । ওই অ েলই
নািক েকান সমেয় বসবাস করেতন সতয্িজৎ রায়, েদবকীকুমার বসু,

েহম মুেখাপাধয্ােয়র মেতা কেয়কজন যশ ী গুণী বয্ি । দুই চলিচ
পিরচালেকর করা িসেনমা েপা ােরর ছিব েযমন আঁকা হেয়েছ, েতমিন
আবার াচীরপে েহম মুেখাপাধয্ােয়র গাওয়া গােনর কিলও বয্বহার করা
হেয়েছ । িফডার বে অি ত এই ছিবগুেলা েপা ােরর হুবহু অনুকরণ
নয় । এ সে ২৩ নেভ র ২০১৭েত ‘টাইমস অফ ইি য়া’য় কািশত
সংবােদ েলখা হেয়েছ, ‘‘It was not just about replicating movie
posters but also giving the posters a new and modern look.’’

িফডার বে ছিব আকার বণতা মশ বাড়েছ । এটা শুভ
ল ণ । এলিগন েরােড সুভাষচ বসুর বািড়র সামেন বসােনা িফডার
ব গুেলােত সুভাষচে র ছিব এবং ে াগান িদেয় ছিব আঁকােনা হেয়েছ
েপৗর কতৃর্ পে র উেদয্ােগ । েকাথাও েনতাজীর ছিবসহ ে াগান ‘িদি
চেলা’, েকাথাও আবার আজাদ িহ েফৗেজর েপাশােক সুভাষচে র
ছিব । এলিগন েরােডর সি কেট িবশপ েল য় েরােড থাকেতন সতয্িজৎ
রায় । ওই বািড়র আেস পােশ িফডার ব গুেলােতও আঁকা হেব সতয্িজৎ
রােয়র আঁকা এবং তাঁর করা িসেনমা েপা ােরর ছিব । ভাবা হে জাি স
চ মাধব েরােড অবি ত িফডার ব গুেলােত ামী িবেবকান েক িনেয়
আঁকা ছিবর কথা । এইভােবই শহের সাজােনা চলেছ । এই য়ােসও
াসি ক হেয় উেঠেছ িশ কলা ।
শুধু িফডার ব নয়, েকালকাতা শহেরর বািড়র গােয়, াচীর গাে ,

সমবায় আবাসনগুেলার বাউনডািরেদওয়ােল ভৃিত নানা জায়গায় ওয়াল
আটর্ বা পাবিলক আটর্ , যাই বলা েহাক না েকন তার একটা সারণ
ল য্ করা যাে । কেতা িবিচ আি ক ও িবষয় িনেয় এইসব ছিব । রঙ

তকারক `বাজর্ ার েকা ানী’ এ বয্াপাের অ ণী হেয় ি ট আটর্ নাম
িদেয় েকালকাতা শহেরর কেয়কিট গুরু পূণর্ রা ার বািড়র েদওয়ােল ছিব
আঁকার কাজ শুরু কেরেছ । ইিতমেধয্ ধমর্তলা, েতাপিসয়া, িনে াপাকর্ ,
পাকর্ সাকর্ াস, চাঁদনীচক, রবী সদন েমে া, বািলগ ফাঁড়ী ভৃিত অ েল
একাজ স ূণর্ হেয়েছ । পিরক না অনুযায়ী এ কাজআরওস সািরত হেব
বেল কতৃর্ প জািনেয়েছন । একােজর দািয়ে আেছন িশ ী বরুণ সাহা
এবং তাঁর সহেযাগী কেয়কজন তরুণ িতভাবান িচ কর । বয্ জনপেদ
এই রং েব রেঙর ছিবগুেলা েচাখেক শুধু তৃি ই েদয় না, নগর েসৗ যর্েক
বৃি কের । এই শহেরর িবিভ জায়গায় অনয্ানয্ উেদয্ােগ িকছু ছিব আঁকা
হেয়েছ এবং হে । দুঃেখর িবষয় সব ছিব দৃি ন ন নয় । িবেশষ কের
যািমনী রােয়র দুবর্ল কিপ েদেখ মন খারাপ হেয় যায় । এত কিপ করবার
দরকার িক ? িশ ীরা িক সৃজনশীলতা হািরেয় েফেলছ ? পাবিলক আটর্
িনেয় এমন নানা স উেঠআসেছ । এিদকটায় নজর িদেত হেব । সেচতন
হেত হেব । তা না হেল েসৗ যর্ায়েনর নােম দৃশয্ দূষণ বাড়েব । িশ কলা
াসি কতা হিরেয় েফলেব ।
স িত সংবাদপে (১০ জানুয়ারী ২০১৯, আন বাজার) পড়লাম

পাটনা পুরসভার উেদয্ােগ ায় পাঁচেশা িচ িশ ীর একিট িবশাল দল
শহেরর তা এবং রােজয্র সাং ৃ িতক ঐিতহয্ তুেল ধরবার উেদ্দেশয্
েদওয়ােল েদওয়ােল মধুবনী বা ৈমিথিল িচ কলা আঁকা শুরু কেরেছ ।

শুধু শহের েসৗ যর্ায়ন নয়, িনযর্ািততা নারীেদর িতবােদর ভাষা
হেয় উেঠেছ িচ কলা । নানাভােব িনপীিড়ত, িনযর্ািতত মিহলারা িশ ী
ছ পিত দত্তর ত াবধােন তাঁেদর অবদিমত, অপূণর্ আঁকেলন দি ণ
েকালকাতার েদওদার ি েটর কেয়কিট েদওয়ােল । এও এক ধরেণর
িতবাদ রেঙ েরখায় । উেদয্া ােদর সে অেনেকরই আশাএভােবই বহু

িনযর্ািততােক াণশি েজাগােব এই েদওয়াল িচ । আর মনাথ েদর
কােছ তুেল ধরেব েকালকাতার অনয্ মুখ । (আন বাজার১৬. ১২.
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২০১৮)
সমাজ বা বতা, েদশেচতনা, রা িব ব, িতবাদ, স াশ, ধমর্ চার,

পণয্ িব য়, দুিভর্ , েসৗ াযর্ায়ন ভৃিত নানা ে ে , নানা ঘটনার ঘাত
িতঘােত িশ কলা এক গুরু পূণর্ ভূিমকা পালন কের চেলেছ সভয্তার

ঊষাল েথেক । কােল কােল েকবলমা িশে র ভাব, ভাষা, ভি
বদেলেছ, িক তার তাৎপযর্ িব ুমা কেমিন । িশ কলা িনছক িশ কলা
নয় । এরই মেধয্ িবধৃত হেয়আেছ কাল েথেক কালা ের সািরত মানুষ ও
সমােজর সুখ দুঃখ, আন েবদনা, যু , স াশ ভৃিত নানা ঘটনার অিবরাম
ঘাত িতঘাত । এই দৃি েকাণ েথেক এক একিট িশ কলা হল ইিতহােসর
এক একিট পাতা । কােলর দপর্ন ।

তথয্সূ
১। েদাষ দাশগু , ৃ িতকথা িশ কথা । িত ণ পাবিলেকশনস, অে াবর ১৯৮৬ ।
২। অেশাক ভ াচাযর্, কালেচতনার িশ ী । সার ত লাইে রী, জানুয়াির ২০০৩ ।
৩। অতুল বসু, বাংলায় িচ কলা ও রাজনীিতর একশ বছর । আন পাবিলশাসর্, জানুয়াির

১৯৯৩ ।
৪। বের িনেয়াগী, অজ া িচ দশর্ন, কাশক, ড. ই ানী বসাক ও ড. শা বসাক,

১৯৯৯ ।
৫। শা দাঁ, নানা রেঙ েদবী সাদ । এম িস সরকার অয্া স , ১৩৯১ ব া ।
৬। Picasso, The Live and Work of The Artist. Thames and Hudson, 1967.
৭। Catalogue, Art Against Terrorism, Published on the occasion of exhibi

tion from 23rd March to 4th April, 2009.
৮। Nandalal Bose, A Collection of Essays, Centenary Volume, New Delhi:

Lalit Kala Academy, 1983.
৯। Prasanta Daw, Nature RedefinedArt and life of Gopal Ghose. Rajya

Charukala Parshad, Dept of Information and Cultural Affairs. Govt of
west Bengal, 2011.

১০। সুচ া ঘটক, েদওয়াল বলল, তবুও তাঁরা েদেখন । আন বাজার পি কা, ১৬
িডেস র, ২০১৮ ।

১১। িদবাকর রায়, পটনা, সাজেছ মধুবনীেত, আন বাজার পি কা, ১০ জানুয়াির, ২০১৯ ।

শা দাঁ, িশ ঐিতহািসক ও িশ সমােলাচক ।
েমাবাইল: ৯০০৭৭০২৭৩৩
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রজনীকাে র খয়ালা গান

চ ানী দাস

বাংলা গােনর জগেত গীিতকিব রজনীকা েসন এক দুলর্ভ িতভা । অননয্ িতভাস কা কিব রজনীকাে র রিচত গানগুিল বাংলা গােনর জগেতর এক অমূলয্ রত্নভা ার । তাঁর রিচত
িবিভ পযর্ােয়র তথা েদশী, ভি মূলক এবং হািসর গানগুিলর অিধকাংশ গােন রাগরািগণীর েয়াগ েদখা যায় । রাগাি ত গানগুিলর মেধয্ িকছুসংখয্ক খয়াল ভািবত গান রেয়েছ । েসসব
গানগুিলর সুর রচনায় এক ত ৈবিশে য্ খয়াল গােনর ভাব রেয়েছ যা িবেশষভােব ল ণীয় এবং ভিবষয্েতর গীিতকিবেদর অনুকরণেযাগয্ । এই বে রজনীকাে র খয়াল ভািবত
গানগুিল স ে আেলাচনা করা হেব ।

বাংলা খয়ালা গােনর িবকাশ
খয়ালাে র বাংলা গান রাগরািগণীিভিত্তক । বাংলা গােন রাগসংগীত
চচর্ ার ইিতহােস েদখা যায়, ি ঃ ৫ম শতা ী েথেক ১৮শ শতা ী পযর্
বাংলায় চিলত কীতর্ ন, আখড়াই, নাটগীত ইতয্ািদ িবিভ কার বাংলা
গােন রাগসংগীত বয্বহৃত হেয় এেসেছ । তেব েসসমেয় বাংলা গােন
বয্বহৃত রাগগুিল িছল বাংলার একা চিলত রাগ । পরবত সময়
১৮শ শতা ী েথেক সংগীত, রাগ ধান, রবী সংগীত, অতুল সাদী,
ি েজ গীিত, নজরুলগীিত, রজনীকাে র গান ইতয্ািদ িবিভ ে ণীর বাংলা
গােন িহ ু ানী রাগগুিল বয্বহৃত হেয়েছ । এই রাগগুিল বয্বহােরর মধয্
িদেয় খয়ালা , পদা , ট া , ঠুমরী অ এর েয়াগ ঘেটেছ বাংলা
গানগুিলেত । খয়াল ভািবত বাংলা গানগুিলর রচনায় কখনও খয়ালা
বয্বহৃত হেয়েছ, আবার কখনও িহ ী খয়াল গােনর সুেরর হুবহু অনুকরণ
করা হেয়েছ, আবার কখনও খয়াল গােনর সুর েয়ােগর ভ ী অবল ন
করা হেয়েছ ইতয্ািদ । তাই েকান বাংলা গােন খয়ােলর ভাবেক িবে ষণ
করেত খয়াল গােনর কতকগুিল ৈবিশ য্ বা রীিত অবল ন করেত হয় ।
ৈবিশ য্গুিল হল—ভাষা, তুক বা ধাতু, রাগ, তাল, অলংকার, গােনর লয়,
গােনর আ িলক গাইবার ভি বা বাণ্ ইতয্ািদ ।

রজনীকাে র গােনর ৈবিশ য্
ঊনিবংশিবংশ শতা ীর বাংলার খয্াত প গীিতকারেদর মেধয্
রজনীকা েসন িছেলন এক িবরল সংগীত িতভার অিধকারী । তাঁর
রিচত গানগুিলর ত ৈবিশ য্ হল সহজসরল বানী ও সুেরর সুসম েয়
িচর ন আেবদেনর মধয্ িদেয় তঃ ু তর্ কাশ । তাঁর রিচত গানগুিলর
সুরসংেযাজনা িবেশষ আি কস না হেলও সংগীেতর ভাবেসৗ েযর্র
আকষর্েন তাঁর গানগুিল সবর্দাই ে াতােদর মু করত । িতিন িছেলন
একজন কৃত সাধক কিব । তাই সংগীত িছল তাঁর কােছ সাধনার
এক অকৃি ম মাগর্ । ফেল সংগীত রচনা এবং পিরেবশেনর মধয্ িদেয়
িতিন হৃদেয়র গভীরতম েদশ েথেক সাধনার উৎসধারার মধয্ িদেয়
সংগীেতর েসৗ যর্রেস সকলেক িবগিলত করেত স ম হেয়েছন । তাঁর
সংগীত িতভার পির ু রেণ তাঁর পিরবােরর সাংগীিতক পিরেবশ এবং
তাঁর জ ান ‘ভাঙাবািড়’ নামক ােমর সামািজক পিরেবেশর িবেশষ

অবদান রেয়েছ । তাঁর িপতা গুরু সাদ েসন িছেলন একজন সুদ গায়ক,
সংগীত এবং সুকিব । িতিন ৈব ব ধেমর্র িত আকৃ িছেলন এবং
িনয়িমত ৈব ব সািহতয্ চচর্ া করেতন । িতিন ৈব ব কিবেদর অনুসরেণ
জবুিল ভাষায় অসংখয্ ৈব ব পদাবলী এবং িশবদূগর্া পদাবলী রচনা
কের পদিচ ামিনমালা নামক একিট ে িলিপব কের েগেছন ।
এই কাবয্ ে র ধম য় ত িবষয়ক এবং েদহত মূলক কিবতাগুিলেত
সুরসংেযাজনা কের িতিন গান গাইেতন । রজনীকাে র জয্াঠামহাশয়
েগািব নাথ েসনও িছেলন শা ধেমর্ িব াসী । তাছাড়া রজনীকাে র িপতা
এবং জয্াঠামহাশয় ইংেরজী, ফরাসী এবং সং ৃ ত ভাষায় দ িছেলন ।
বালয্কাল েথেকই গীিতকিব রজনীকা এক আদশর্বােদর পিরম েল বড়
হেয়েছন । তাঁর িপতা, িপতামহ, িপতামহ, মাতা, েজয্ য্ ভাই েবান অথর্াৎ
তাঁর পিরবােরর সবাই এক আদশর্বােদর অনুসারী হেয় সং ৃ িতচচর্ ার মধয্
িদেয় জীবন অিতবািহত করেতন । শা ধেমর্ ভািবত েসন পিরবাের
দুগর্াপূজার সময় ছাগবিলর বয্ব ার সে যা া, কথকতা, কীতর্ ন এবং
অনয্ানয্ আেমােদর বয্ব া থাকত । ফেল ােমর িবিভ া েথেকআগত
মানুষজনেদর সে বালক রজনীকা ও আনে েমেত উঠেতন । িতিন
তাঁর সহজাত সুমধুর কে নব ীেপর কথয্ভাষায় আবৃিত্ত এবং গান কের
সবাইেক মু কের িদেতন ।

রজনীকাে র বালয্ৈকেশােরর সাংগীিতক ভাবনা
রজনীকা েসেনর জ ান ‘ভাঙাবািড়’ ামিট িছল পাবনা েজলার
সং ৃ িতচচর্ ার এক পীঠ ান । েস ােম দুগর্াপূজা, মহরম, চড়ক ইতয্ািদ
ধম য় অনু ানগুিলেত যা া, কথকতা, কীতর্ ন ইতয্ািদর আেয়াজন িছল ।
গানপাগল রজনীকা খর ৃ িতশি র মধয্ িদেয় গানগুিল শুেন আয়ত্ত
করেতন এবং িনেজ গানগুিল পিরেবশন কের সবাইেক িবেমািহত
করেতন । েছাটেবলা েথেকই রজনীকা গান গাইেত এবং গান শুনেত
ভালবাসেতন । িতিন িপতার রিচত ভি রসাি ত গানগুিল অতয্ আ েহর
সে েছাটেবলা েথেক ‘ ু ট’ ারা গাইেতন । তাছাড়া তাঁর ােমর বালয্ব ু
তারেক র চ বত র সাহচেযর্ অবসর সমেয় বাংলা ও সং ৃ ত ভাষার
কিবতা চচর্ া করেতন ।আরওজানা যায়, তারেক েরর কে েশানা কিবগান,
পাঁচািল ইতয্ািদ গানগুিল িশেখ আবালবৃ বিণতা সকল ে াতােদর মু
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কের রাখেতন । বলা যায়, সাং ৃ িতক পিরেবেশর ভােবই রজনীকাে র
মনন সংগীত এবং কাবয্ রেস সংগিঠত হেয়েছ । তাই ায়ু েময়ােদ িতিন
অসংখয্ গান রচনা কের েগেছন ।

রজনীকাে র গােনর পযর্ ায় ম
রজনীকাে র গানগুিলেক েমাটামুিট িতনিট ভােগ ভাগ করা যায়— েদশী,
ভি মূলক এবং হাসয্রসাত্মক । তাঁর ভি মূলক গানগুিল বাংলা সংগীত
ভা ােরর অমূলয্ স দ । ভি রসাি ত অিধকাংশ গােন রাগরািগণীর
েয়াগ েদখা যায় । িবিভ রাগরািগণীর অবল েন রিচত গানগুিলেত

রাগরািগণীর শা ত রূপিট অিত সরল সহজ তঃ ূ তর্ সুেরর মধয্ িদেয়
অিভবয্ হেয়েছ । রাগাি ত গানগুিলর েবশীর ভাগ কীতর্ নাে র । তেব
রাম সাদী সুেরর এবং বাউল সুেরর ভােবও অসংখয্ রাগাি ত গান
রেয়েছ । রজনীকাে র গানগুিল স ূণর্ ত পযর্ােয়র । তাঁর ভি মূলক,
েদশ ীিতমূলক গান ছাড়া হাসয্রসাত্মক এবং িব পাত্মকমূলক গানগুিলর
েমৗিলকতাও ল ণীয় । তাঁর গােনর সুেরর ৈবিশ য্ িবে ষেণ সংগীতশা ী
রােজয্ র িম বেলেছন, “শা রসই তাঁর স ীেতর মূল আেবদন । . . .
রজনীকা তাঁর সুগভীর রসেবাধ েথেক এই সু র স ীত সৃি কেরেছন ।
দুঃখ, েশাক, আকুলতা, া, সমপর্ণ িতিট িবিচ অনুভূিত িদেয় গড়া
তাঁর সুর হৃদেয়র গহন েথেক তঃউৎসািরত হেয় এেসেছ এবং তাঁর ,
সরল, সু র গিত ে াতােদর হৃদেয় স ািরত হেয় ি রসােবেশ িচত্তেক
শাি েত িনম কের িদেয়েছ । তাঁর সুেরর এইিটই ধান এবং মূল কথা ।”১

রজনীকাে র গােন রাগরািগণীর েয়াগ (খয়ালা গােন)
গীিতকিব রজনীকা রাগরািগণীর সুের অসংখয্ গান রচনা কের েগেছন ।
তেব িবেশষভােব উে খেযাগয্ রাগাি ত গানগুিলর মেধয্ সংখয্ক
হেলও খয়াল ভািবত গান রেয়েছ । েসসব গােন খয়াল গীতরীিতর
অ ভুর্ অলংকােরর াচুযর্তা না থাকেলও খয়াল সুেরর িচর ন
ভাবেসৗ যর্ ফুেট উেঠেছ । আসেল তাঁর রিচত গানগুিল খয়াল গীতরীিতর
ৈবিশ য্ েথেক মু হেয় বাণীগুিলর ভাবেসৗ েযর্র সহজ সরল অকৃি ম
রূেপর মধয্ িদেয় সুেরর সংিম েণ এক রূপসম তার সৃি কেরেছ ।
এখােনই রজনীকা রিচত খয়াল ভািবত গানগুিল রচনার েমৗিলকতা
বলা যায় । তাঁর ভি রসাি ত গানগুিলর মেধয্ খয়াল ভািবত অেনক
গান সংগীতরূেপও চািরত হেয়েছ । রজনীকা রাগসংগীত িশেখেছন
বেল উে খ েনই । িক েছাটেবলা েথেক রাগাি ত েযসব চিলত বাংলা
গান শুেনেছন এবং েগেয়িছেলন েসগুিলর মধয্ িদেয়ই সংগীত িতভার
গুেণ ‘রাগ’ স ে িবেশষ ান লাভ কেরন । ফেল তাঁর রিচত গানগুিলেত
িতিন রাগ সমূেহর উে খ কের েগেছন । এমন িক গানগুিলর রচনার
আি েকরও উে খ কের েগেছন । খয়াল ভািবত গানগুিলেত খয়ােল
বয্বহৃত রাগতােলর উে খ রেয়েছ । তেব এ কথা িঠক েয, তঃ ু তর্
ভােব খয়ালাে র ভািবত হেয় একঅননয্ রীিতেত গানগুিলর সুর কিটত
হেয়েছ বলা যায়, এখােনই কা কিবর ত তা ।

রজনীকাে র রাগাি ত ভা াগান (খয়ালা গান)
েয েকােনা িনব গীেত যা যা উপাদান অপিরহাযর্, েসগুিল হল—বাণী,
তাল, সুর, ভাষা, অলংকার এবং ভি । এইগুেলােক িদেয়ই আমরা েয

েকান িবশু গীতৈশলীেক িচি ত করেত পাির । রাগগীেতর ে ে এই
উপাদানগুিল অবশয্ই িবচাযর্ । িক যিদ েকান িনিদর্ ৈশলীর গানেক েভে
পৃথক গান করা যায়, তাহেল এই উপাদানগুিল সবকিট অথবা কেয়কিট
অবল ন কের নতুন েকান ৈশলী ‘ভা াগান’ রূেপ পিরিচত হেত পাের ।
েযমন, পদাে র গান, খয়ালাে র গান, ঠুমরী অে র গান ইতয্ািদ । এই
নতুন ৈশলীর গানেক পৃথকীকরণ করেত হেল আমােদর থেমই নজর
িদেত হেব তােলর উপর, তারপর সুর বা রােগর উপর । এরপর ধাতু,
অলংকার এবং সবেশেষ ভি র িদেক দৃি িদেত হেব ।

রজনীকাে র গােন ধান িবচাযর্ হে গীতরচিয়তার অ েরর
আেবদন, িবন ভাব যা একা ভােব অলংকারবিজর্ ত সহজসরল
গীতৈশলী িহসােব বয্ । এই কারেণ অতুল সাদ, রজনীকা
ভৃিত গীিতকিবেদর গােন আমরা পদ, খয়াল ইতয্ািদর েসৗ যর্জিনত

অলংকােরর েয়াগ খুব কমই েদিখ । ভারতবেষর্র েয েকান ভি মূলক
গােন এটাই িছল াভািবক ঐিতহয্ । িক িবেনাদন জগেত ভি মূলক
গােনর অনু েবেশ তােদর রূপকাঠােমাগুিল পাে যায় । িক েসকােলর

সংগীত রচিয়তাগণ, প গীিতকার (রবী নাথ ঠাকুর, ি েজ লাল
রায়, অতুল সাদ, রজনীকা েসন ও নজরুল ইসলাম) তাঁরা াচীন
ঐিতহয্েকই স ান জািনেয়েছন । এ কারেণই তাঁেদর রচনা েথেক অেনক
সময় পদা , খয়ালা ভৃিত ‘ভা াগান’ িচেন িনেত আমােদর অসুিবধা
হয় । েযমন,

“(আিম) অকৃতী অধম ব’েলও েতা, িকছু”

গানিট । গানিট েবহাগ রাগাি ত এবং একতােল িনব । এই গােনর মেধয্ কিব
িনেজ িবনয় কাশ কেরেছন এবং ঈ েরর কােছ তাঁর অসীম ঋণ ীকার
কেরেছন । িক ইিতপূেবর্ িতিন এমন কেরনিন বেলই িনেজেক ‘অকৃিত
অধম’ বেল ীকার কেরেছন । এই গানিট রাগ ও তােলর িবচাের আমরা
রজনীকাে র খয়ালা বাংলা গান িহসােব িচি ত কেরিছ । যিদও এখােন
গােনর ধাতু িহসােব চারিট তুক রেয়েছ । সুতরাং এিট মধয্যুগীয় ‘ওলার’
ে ণীর খয়াল গােনরঅনুসরেণ গিঠত । উত্তর েদেশরঅেনকভজনগানও
চার তুেক আেছ । রজনীকাে র আরও একিট গান,

“তব, শাি অরুণশা করুণ”

গানিট বােরায়া রাগাি ত এবং একতােল িনব । আমরা জািন েয, বােরায়া
রাগাি ত অেনক খয়াল গান িবিভ ঘরানার িশ ীেদর ারা রিচত হেয়েছ ।
িবেশষত েগায়ািলয়র এবং আ া ঘরানায় । গানিট খয়ালাে র গান হেলও
এিট িতন তুক িবিশ গান । বাংলার বহু গােন িতন তুক েদখা যায় । িব ু পুর
ঘরানার বহু পেদ িতন তুেকর বয্বহার ল য্ করা যায় । কৃতপে
এগুিল সবই চার তুেকর গান । স ারীর পর ায়ীেত না িফের যখন সরাসির
আেভােগর বয্বহার করা হয় তখন েসগুিল িতন তুক বা ি ধাতুক গানরূেপ
িচি ত করা হয় । এই কারেণ পদ অনুসৃত খয়ালা বাংলা গােনও এই
িবষয়িট ল য্ করা যায় । তােলর ে ে লয় ত হওয়ার কারেণ ত
একতােলর েয়াগ হেয়েছ অথর্াৎ অেধর্ক মা াসংখয্া ছয় হেয় ৩ । ৩ ছে
রিচত হেয়েছ ।

খয়ালাে র অ ভুর্ গানগুিলেক িচি ত করার জনয্ থেম খয়ােল
বয্বহৃত তালরাগ নােমর িভিত্তেত িনবর্াচন করা হেব । রাগ িনণর্েয়র ে ে
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িম রাগগুিলেক (েযমন, িম খা াজ, িম ইমন ইতয্ািদ) বজর্ ন করা
হেব । তাল িনণর্েয়র ে ে েযসব তাল খয়াল, পদ উভয় গীতরীিতেতই
বয্বহৃত হয় েসসব তােলর ে ে চার তুক যু গােনর ে ে খয়ালা
বেল িচি ত করা হে না । রাগ িনণর্েয়র ে ে ও এমন িকছু রাগ আেছ
েযগুিল সাধারণত ঠুমরী, ট া ইতয্ািদ গীেত বয্বহৃত হয় । েযমন, ৈভরবী
রাগ, এই রাগিট ঠুমরী, ট ায় বয্বহৃত হেলও খুবই কম সংখয্ক ত খয়াল
গােনর রচনায় পাওয়া যায় । েসে ে ৪িট তুকযু গােনর ে ে খয়ালা
বেল িচি ত করা হে না ।

তেব িবেশষভােব ল নীয় েয, রজনীকাে র অিধকাংশ গান খয়ােল
বয্বহৃত রাগতােল িনব থাকেলও গােনর তুকএর সংখয্ার ে ে
িবিভ তা েদখা যায় । েযমন, গােনর তুকএর সংখয্া চার হেলও রিলিপর
ে ে িতন তুক যু হেয় িলিপব আেছ । আসেল েসসমেয় পদ
গােনর তুেকর সংখয্ার অনুসরেণ চার তুক যু খয়াল ভািবত বাংলা গান
থাকেলও কৃতপে েভাগােভাগ অথর্াৎ স ারী ও আেভাগ এই দুইিট
তুকেক একে একিট তুক িহসােব িচি ত করা হত । তাই রজনীকাে র
গান রচনার ে ে ৪ তুক যু হেয় সুর রচনার ে ে ৩ তুকযু হেলও
েসসব গানগুিলেক খয়ালাে র অ ভুর্ বেল িচি ত করা হেয়েছ ।

রজনীকাে র খয়ালাে র গানগুিলর তািলকা িনে েদওয়া হল:
১। আিম অকৃিত অধম ব’েলও েতা, িকছু—েবহাগ, একতাল ।
২। কেব তৃিষত এ মরু—েবহাগ, ি তাল ।
৩। কার েকােল ধরা লেভ পিরণিত—েগৗরী, একতাল ।
৪। আিম েদেখিছ জীবন ভ’ের—হা ীর, কাওয়ালী ।
৫। অন িদগ বয্াপী—বােগ , আড়া ।
৬। িবভল াণ মন—আশা, কাওয়ালী ।
৭। তুিম িনমর্ল কর ম ল কের—ৈভরবী, জলদ একতালা ।
৮। েযিদন েতামাের হৃদয় ভিরয়া ডািক—ৈভরবী, একতালা ।
৯। অসীম রহসয্ময় !—মালেকাষ, ঝাঁপতাল ।
১০। আিম চািহ না ওরূপ—লিলতিবভাষ, একতালা ।
১১। আর, কাহােরা কােছ—মূলতান, ঝাঁপতাল ।
১২। আর িক আমাের িদেত পাের—েবহাগ, কাওয়ালী ।
১৩। ঐ, ৈভরেব বািজেছ—ল ী, কাওয়ালী ।
১৪। ঐ রিব ডুবু ডুবু—েবহাগ, ঝাঁপতাল ।
১৫। ভারতকাবয্িনকুে —ৈভরবী, কাওয়ালী ।
১৬। েসথা আিম িক গািহব গান ?—েগৗরী, একতালা [গানিট ৪ তুেকর ।

িক তােলর িবভােগর িচ েনই ।]
১৭। শয্ামলশসয্ভরা—ৈভরবী, কাওয়ালী ।

১৮। স েদর েকােল বসাইেয়, হির—ভায়েরাঁ, একতালা ।
১৯। তব, শাি অরুণশা করুণ—বােরাঁয়া, একতালা ।
২০। েকান্ শুভ হােলােক—িবভাষ, একতালা ।
২১। মােগা, আমার সকিল াি —বস বাহার, একতালা ।
২২। জয় িনিখলসৃজনলয়কারী—নট েবহাগ, ঝাঁপতাল ।
২৩। নেমা নেমা নেমা জনিন ব !—সুরট ম ার, একতালা ।
২৪। আর িক আমােক িদেত পাের—েবহাগ, কাওয়ালী ।
২৫। যিদ, মরেম লুকােয় র’েব—খা াজ, কাওয়ালী ।
২৬। ান মুকুট পির—ৈভরব, কাওয়ালী ।
২৭। িনরুপায়, সব েয যায়—লিলতিবভাস, একতালা ।
২৮। তারা েমাের েরেখিছল ভুলাইেয়—িস ু খা াজ, আড় কাওয়ালী ।
২৯। ভীিত স ল এ ভেব—ইমন, কাওয়ালী ।
৩০। িব িবপদ ভ ন মেনার ন দুখহারী—আেলয়া, একতালা ।
৩১। আর, কাহােরা কােছ, যাব না আিম—মূলতান, ঝাঁপতাল ।
৩২। পূণর্েজয্ািতঃ তুিম েঘােষ িদনপিত—ইমন, একতালা ।
৩৩। অন িদগ বয্াপী—বােগ , আড়া ।
৩৪। অসীম রহসয্ময়—মালেকাষ, ঝাঁপতাল ।
৩৫। তুিম, অরূপ সরূপ—েবহাগ, একতালা ।
৩৬। তব, চরণিনে উৎসবময়ী—ৈভরবী, জলদ একতালা ।
৩৭। শয্ামলশসয্ভরা—ৈভরবী, কাওয়ালী ।

তথয্সূ
১। রােজয্ র িম , বাংলার গীিতকার ও বাংলাগােনর নানািদক, েকালকাতা: িজ াসা,

১৯৭৩, পৃ.১০৮ ।

পি
১। রজনীকা স ীত সম , সুনীলময় েঘাষ ও িনশীথ সাধু, স ািদত, েকালকাতা:

সািহতয্ম, ২০০৬ ।
২। কা কিবর গান (১ম খ ও ২য় খ ), িদলীপ কুমার রায়, স লন, রিলিপ ও স াদনা,
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রবী নােথর গােন ইি য়ানুভূিত

ড. শা তী রায়েচৗধুরী

রবী নাথ তাঁর গােন, কথায় ও সুেরর িমলেন েয এক একিট ভােবর মূিতর্ গেড় তুেলেছন তা তাঁর অসামানয্ ক না শি রই পিরচায়ক । প ইি য় িদেয় পাওয়া ব জগৎ, ভােবর ভুবন কত
না, িচ উপমারূপক নায় রূপা িরত হেয় আমােদর বেণমনেন এক অপূবর্ মায়াময় িশ ী ার গােনর সত্তােক কট কেরেছ । তাঁর অসাধারণ মনেনর আেলায় সূ ইি য় েচতনার
অিভবয্ি সুর ছ , ও বাণীর সাম েসয্ আমােদর ইি য় েচতনােক েয অভূতপূবর্, সংেবদনশীল, অতীি য় িবমূতর্ তায় ভিরেয় তুেলেছ তা কাশ করার এক েচ া রূেপ এই িনব েযন
রবী মানসেক অনুভব করার এক ু িতেবদন ।

ভূিমকা
রবী নােথর গান েযন আমােদর েচতনা ও মনেনর ভাষা । সু
ইি য়েচতনাগুিল রবী নােথর গােন ভাষায়, ছে এবং সুের কািশত
হেয় এেক অপেরর সােথ অলে য্ িমেশ েগেছ এবং একিট িবমূতর্ েচতনায়
রূপা িরত হেয়েছ । গােন সুর ধান হেলও কথা ও সুেরর সম েয়ই গােনর
পূণর্তা । এই কথা ও সুর একেযােগ একিট মেনাজগৎ ৈতরী কের । ভাষাও
অথর্ এবং সুেরর িম েণ আমােদর ভােবর জগৎ উ ািসত কের । গােনর
সুেরর আসন েপেত রবী নাথ েসভােব ক নার েচােখ িনিখল িব েক
অনুভব কেরেছন তােতই তাঁর গােন পিরপূণর্ আনে র অবকাশ ৈতরী
কেরেছ যা একই সে ইি েয়র এবং ইি য়াতীেতর । রবী নােথর গােন
ক নার সূ তায় এবং সুেরর বহমানতায় একিট ইি য় েচতনা অলে য্
কখন েযন অনয্ ইি য় েচতনায় রূপা িরত হেয় েগেছ । দশর্নীয় ব েক

হণ করেছ বেণি য়, আবার কখনও বণীয় ব উদ্দীিপত করেছ
েশর্ি য়েক । রবী নােথর গােনর এই ‘অধরামাধুরী’ েক সীমায় বাঁধেত

চাওয়া অক নীয় য়াস । েকােনা তে র পিরচেয়, ূ ল েচতনার ইি েত
তাঁর গান িচি ত নয় । কারণ কিবমেনর ভাবনাগুিল ইি য়ানুভােবর
সীমা েথেক দূরায়ত একিট ৃিতেত এবং ভাবনার ইশারায়—‘েদখা না
েদখায়’ িমেশ যায় এবং সকল দৃি এিড়েয় ‘ডাক িদেয় যায় ঈি েত’ ।
িবশু স ীেতর কাজ হল সুেরর মাধয্েম েচতনােক অতীি য়তার িদেক
িনেয় যাওয়া । রবী স ীেত ভােবর মুি ঘেটেছ সুেরর অসীম গিত ও
বয্ নায়, ইি য় েথেক ইি য়াতীেতর িদেক টান িদেয়েছ গােনর সুর
এবং ভাষা । ভাবেক বয্ কের ভাষা এবং ভাষা েযখােন েশষ হয়
স ীেতর শুরু েসইখােন । অিনবর্চনীয়তা বয্ হয় স ীেতর মধয্ িদেয়
যা মেনর গভীের এবং েচতনায় এক অবয্ ইি য়াতীত সূ অনুভূিতর
অনুরণন েতােল । ভােবর আেবেশ, রূেপর কােশ তাঁর গােনর সুর কখেনা
কথােক অিত ম কেরিন, তা িবকিশত হেয় উেঠেছ সুরেক সহেযাগী কের
িনেয়—তা ইি য়সংেবদী ভাবনার কােশই েহাক অথবা ইি য়াতীেতর
বয্ নােতই েহাক । কিবর ক না েযমন িচ কে র মধয্ িদেয় আত্ম কাশ
কের েতমনই এই িচ ক গুিল আেবদন সৃি কের আমােদর প ইি েয়র
কােছ । রবী নােথর গােন ইি য়ানুভূিত শুধু ইি েয়র বাইেরর িদকটােতই
সীমাব নয়, অ েরর গভীের অনুভূিতর সূ তায় তা সবসময় একিট
ভােবর পিরম ল রচনা কেরেছ । ‘দৃি , িত, াদ, শর্, াণ—এই পাঁচিট
ইি য় েচতনা াথিমক অব ায় তােদর িনজ িনজ ইি েয়র ত িবিশ তা
িনেয় এেলও এরা মানস উপাদােন রূপা িরত হবার সে সে ই এেদর
মেধয্ নানারকম েমলােমশা চলেত চলেত আবার একটু পেরই এরা তয্
অিভ তার ে েথেক সের িগেয় ৃিতর ঈষৎ অ তায় িমেশ েপলব

একিট কমনীয়তা লাভ কের. . . নতুন ইি য়ানুভূিত গুিল িনছক ইি য়জ
অিভ তা না হেয় খািনকটা মানস েসৗরেভ ভের ওেঠ ।’ ১

রবী নােথর গােন দৃশয্েচতনার অিভবয্ি
প ইি েয়র অনয্তম ধান ইি য় চ ু অথর্াৎ দশর্েনি য় । জগেতর
অপরূপ েসৗ যর্ দশর্েনি েয়র মাধয্েমই আমােদর েচতনােক জা ত কের ।
কাবয্, স ীত, িচ কলায় বাইেরর দৃি র সে যু হয় অ দৃর্ি যা আমােদর
ক নােক জীব কের । মহাজাগিতক সৃজনলীলার রূপ রবী নােথর কােছ
ধরা িদেয়িছল সাধারণ মানুেষর েথেক পৃথকভােব । রূপসাগেরর অতেল
অবগাহন কের িতিন অরূপরতন স য় কেরিছেলন । েচতনঅেচতন,
দৃশয্অদৃশয্, ইি য়েবদয্ইি য়াতীত, েলৗিককঅেলৗিকক, ব অব ,
দাশর্িনকবা িবক ইতয্ািদ সম কার অব া ও সত্তার িচ কিবর কােছ
ধরা িদেয়েছ তাঁর উপমা িচ ার মেতা’ । ২ রবী নােথর গােন আমােদর
পিরিচত জগৎ এক রহসয্াবৃত অপিরিচত অলংকাের সি ত হেয় আমােদর
অনুভূিতেত আেবদন জাগায় । েচাখ িদেয় আমরা রঙ, রূপ, আেলা তয্
কির । এই িতনিটর আবার িবিভ কার ও রূপ হেত পাের । রবী নােথর
গােনর জগেত িবিচ েসৗ েযর্ এই িতনিট িবষয় িবকিশত হেয় উেঠেছ ।
এই রঙ কখেনা রূেপর, কখেনা আেলার, কখেনা বা সুেরর । কিবর গােন
রেঙর িবনয্াস ল য্ণীয় ।

আজ েয কুসুম েফাটার েবলা
আকােশ আজ রেঙর েমলা, . . .

উপেরর ছ গুিলেত হেয় ধরা িদেয়েছ—কিবর মেন গােনর সুেরর
টান েযন তােক উদাসী কেরেছ । গােনর সুেরর রেঙ রিঙন েথেক রিঙনতর
হেয়েছ কৃিত । কিবর মেনর পেট তা নীল, েসানালী, শয্ামল, পীত, িপ ল
বেণর্র ছটায় উ ািসত । পূজা পযর্ােয়র গােন লাল, েসানালী, সাদা, নীল,
রেঙর ভাবই েবশী । উদাহরণ রূপ শ গুিল ল ণীয় অরুণরাগ, েসানার
আেলা, েসানার ঘট, শু সু র, নীল অ র, নীল শতদল, সুনীল আকাশ ।

বুিঝ েদির নাই, আেস বুিঝ আেস, আেলােকর আভা েলেগেছ আকােশ—
েবলা েশেষ েমাের েক সাজােব, ওের, নব িমলেনর সােজ !

িমলেনর রঙ, অনুরােগর রঙ হল লাল অথর্াৎ রাঙা । েবলােশেষর বা
েগাধূিলর রঙও েসানালী । পূজা পযর্ােয়র ‘আমার েগাধূিল লগন এল বুিঝ
কােছ েগাধূিল লগন ের / িববােহর রে রাঙা হেয় আেস েসানার গগন
ের’ গানিটেত েদবতার সােথ িমলেনর আকা ায় কিব সবর্ ই েদখেছন
িমলেনর আভাস । তাই কৃিত েযন তােকই স ান জািনেয় িববাহ বাসেরর
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নয্ায় রাঙা রেঙ সি ত হেয় উেঠেছ ।
রূেপর আেছ আবয়ব বা আকৃিত । অথর্াৎ তােক সীমার মেধয্ ধরা যায়

ইি য় িদেয় । িক রবী নােথর সাধনা রূপ েথেক অরূেপর িদেক তাঁেক
িনেয় েগেছ ।

অরূপ েতামার বাণী
অে আমার িচেত্ত আমার মুি িদক েস আিন ।

আবার ‘সীমার মােঝ অসীম তুিম . . .’ গানিটেত বলেলন: ‘অরূপ
েতামার রূেপর লীলায় জােগ হৃদয়পুর’ । অথর্াৎ মানব হৃদেয় অসীম অরূপ
েসই িনভৃত ােণর েদবতা, রূেপর লীলায় কািশত এবং েসই পিরপূণর্
আন লীলায় ভে র হৃদয়ও কানায় কানায় পূণর্ । িব কােজ, িচত্ত মােঝ েয
করুণাময়েক কিব েপেয়েছন তা কাশ কেরেছন পূজা পযর্ােয়র গােন—

েপেয়িছ স ান তব অ যর্ামী অ ের েদেখিছ েতামাের
চিকত চপল আেলােক, হৃদয় শতদল মােঝ

েহিরনু এিক অপরূপ রূপ ।

আবার াি , আলসয্, িবষাদ, িবলাস িকংবা িববাদ দূর কের আনি ত,
অতি ত হেয় ভূেলােক দুয্েলােক, িদেন রােত, কলয্াণময় কােজ ঈ েরর
রূপেক েখাঁজার েচ া কেরেছন ‘শি রূপ েহেরা তাঁর. . .’ গানিটেত ।
আেলার সে দশর্েনি েয়র েযাগ ওতে াত । রবী নােথর গােন এই আেলা
েকাথাও উপলি র, অনুভূিতর আবার েকাথাও তয্ েগাচর । আেলা তাঁর
কােছ ই েরর বাণীর বাহন । ‘অরূপ েতামার বাণী’ গােন কিব ঈ েরর ই ার

দীপ হেয় েল থাকার আকা া কেরেছন । ঈ েরর গভীর বাণী তার
েচতনায় দী হেয় উঠুক আেলার িশখার সােথ—এটাই েযন কিবর কােছ
ইি ত । িবে র আেলার উৎসেব এইভােবই িতিন েযাগ িদেত ই ুক ।
আেলা েকাথাও েযন ভােলাবাসা—

তখন তাির আেলার ভাষার আকাশ ভের ভােলাবাসায়

আবার কখনও তা িমলেনর রূপক—

েতামায় আমায় িমলন হেব বেল
আেলায় আকাশ ভরা ।

আবার—
এত আেলা ািলেয়ছ এই গগেন

কী উৎসেবর লগেন—
গানিটেত শুধুই েযন আেলার কথা, যা কিবর নয়েন, মনেন, েচতেন আিবল
হেয় আেছ । অধয্াত্মপেথর স ােন আত্মজাগরেণর তীক হেয় আেলা েদখা
িদেয়েছ িনে া গানগুিলেত—

‘আমার মুি আেলায় আেলায়’
‘আেলােকর এই ঝণর্াধারায় ধুইেয় দাও’
‘আেলা েয আজ গান কের েমার ােণ েগা’
‘আেলা আমার আেলা ।’

কিবর েদশ েচতনার গানগুিল েযন আেলাক সরিণ েবেয় চেলেছ ।
বয্থর্ ােণর আবজর্ না পুিড়েয় েফেল আগুন ােলা,
একলা রােতর অ কাের আিম চাই পেথর আেলা ।

‘েহ েমার িচত্ত পুণয্তীথর্ জােগা ের. . .’ গানিটেত েদশমাতৃকার রূপ
দশর্নীয়—

ধয্ান গ ীর এই েয ভূধর
নদীজপমালা ধৃত া র. . .

আবার বাংলা মােয়র অপরূপ মাতৃমূিতর্ দশর্ন হয় ‘আিজ বাংলােদেশর
হৃদয় হেত’ গানিটেত—

ডান হােত েতার খড়গ েল, বাঁ হাত কের শ াহরণ,
দুই নয়েন ে েহর হািস, ললাটেন আগুন বরণ ।. . .

েতামার মু েকেশর পু েমেঘ লুকায় অশিন,
েতামার আঁচল েল আকাশ তেল েরৗ বসনী !

েদশমাতৃকা এখােন েদবী রূেপ আিবভূর্ তা, কখনও রু রূেপ আবার
কখনও অভয়মুিতর্ —শ াহরণী রূেপ । রে র আভাসও পাওয়া যাে —
‘েরৗ বসনী,’ ‘মু েকেশর পু েমঘ,’ ‘েসানার মি র’ ইতয্ািদ শে ।

ে েমর গানগুিল আেলা আর রেঙ েমশােমিশ কের েয অপরূপ
েসৗ যর্ কাশ কেরেছ তা আমােদর িবি ত কের । রবী নােথর
দশর্নইি য় ত য় হেয় যায় কিচ পাতার সে থম ােতর আেলার
আলাপচািরতায় । কিবর ােণর গভীেরর েয কথা গান হেয়, সুর হেয় েবেজ
ওেঠ তাই েযন পাতার সােথ আেলার আলাপচািরতার িবষয়—

কিচপাতা থম ােত কী কথা কয় আেলার সােথ
আমার মেনর আপন কথা বেল েয তাও েগা ।

ে েমর গােনর দৃশয্ময়তা অক নীয় দ তায় কিব ফুিটেয় তুেলেছন, কখন
আেলার েভলায় ভািসেয় কখনও বা রে র মায়ায় ডুিবেয়—

সুরগুিল তার নানাভােগ েরেখ যাব পু রােগ
মীড় গুিল তার েমেঘর েরখায় ণর্েলখায় করব িবলীন ।

রঙ েথেক রূেপ, কখনও আেলায় কিবর ভাবনা িনয়ত যাতায়াত কেরেছ,
যখন িতিন বেলন—

েতামার দুখািন কােলা আঁিখ পের বরষার কােলা ছায়াখািন পেড়
ঘন কােলা তব কুি ত েকেশ যুথীর মালা ।

কিবর দশর্েনি য় সবেচেয় েবশী সেচতন হেয়েছ িনসেগর্র রূপ সে ােগ ।
তাঁর সম দশর্েনি য় কৃিতর মেনাহর রূেপ কতখািন সেচতন হেয়
উেঠেছ, তাঁর দৃি েক মু ত য়তায় ভের িদে তার কাশ—

আিজেক এই ভাতেবলা েমেঘর সােথ েরােদর েখলা
জেল নয়ন ভেরা ভেরা চািহ েতামার পােন ।
আেলার অধীর িঝিলিমিল নদীর েঢউেয় ওেঠ,
বেনর হািস, িখলিখিল পাতায় পাতায় েছােট ।

ৈবশাখী ঝেড়র মত্ততার মেধয্ তার িপ ল জটার দী ছটােতও কিব দশর্ন
কেরন সু রেক—

েতামার েমাহন এল ভীষণ েবেশ আকাশ ঢাকা জিটল েবেশ
বুিঝ এল েতামার সাধন ধন চরম সবর্নােশ ।

অবেশেষ তািপত ধরণীর িবরিহনী তাপসী মূিতর্ র িত ার অবসান ঘিটেয়
সজল কােলা েমেঘর বৃি জেলর ইশারা বেয় আেন । তার কাজল েকামল,
শয্ামল সু র রূেপর মায়ায় ম কিবর দৃি —এেসা শয্ামল সু র ।

‘ওই আেস ওই অিত ৈভরব হরেষ’ গানিটর ছে ছে বষর্ার সজল
কােলা রূেপর িনখঁুত বণর্না দশর্নীয় হেয় উেঠেছ । আবার বষর্ার ভয়ানক
রূপিটও কিব তয্ কেরেছন—

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া
ি িমত দশিদিশ, ি ত কানন, . . .

সব চরাচর আকুল. . . ।
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বষর্ার অেনক গােন নীল রঙও তয্ েগাচর হেয়েছ । ‘নীল নবঘেন আষাঢ়
গগেন,’ ‘পু পু ভাের ভাের িনিবড় নীল অ কাের’ অথবা ‘নীল বসন
অ ল ছায়া সুখরজ্নী সম েমলুক মেন’ । আবার ‘ব মািনক িদেয় গাঁথা’
গানিটেত বেলেছন সবুেজর কথা—‘সবুজ সুধার ধারায় াণ এেন দাও ত
ধরায়’ িক া ‘কখন বাদল েছাঁয়া েলেগ / মােঠ মােঠ ঢােক মািট সবুজ েমেঘ
েমেঘ’ । শরৎ কৃিত আেলা আর রেঙ মাখামািখ হেয় কিবর দৃি েত েমাহন
রূেপ উ ািসত হেয় উেঠেছ । বষর্া েশেষর েমঘমু আকােশ শরেতর
েসানা েরাদ েহেস উেঠেছ আেলার রেঙ েসেজ নয়ন ভুলােনা রূেপ—

িশউিল তলার পােশ পােশ ঝরা ফুেলর রােশ রােশ
িশিশর েভজা ঘােস ঘােস অরুণ রাঙা চরণ েফেল . . .

‘তুিম শরৎ ােতর আেলার বাণী’ আেলার বাণী শ িটেত দশর্েনি য় আর
বেণি েয়র সহাব ান ঘেটেছ । েহম ঋতুর বণর্ ধূসর, কুয়াশার চাদের

ঢাকা, ভূষণিবহীন তার রূপ । েহমে েতমন রঙ বা আেলার ইশারা না
থাকেলও, ‘আমলকীর ঐ ডােল ডােল’ শীেতর হাওয়ার কিব েদেখেছন,
েরােদর েসানা ছিড়েয় পেড়েছ আঁচেল, ‘আেলার হািসর জাগরণ উেঠেছ
ধােনর িশেষ িশিশর েলেগ । শীেতর জীণর্ আ াদন পের নবীন বস
ছ েবেশ আেস । রেঙ রেঙ আেলায় আেলায় পিরপূণর্ হেয়—‘নীল িদগে
ঐ ফুেলর আগুন লাগল,’ ঝেরা ঝেরা ঝেরা ঝের রেঙর ঝরনা,’ ‘ওের ভাই
ফাগুন েলেগেছ বেন বেন,’ ফাগুন হাওয়ায় রেঙ রেঙ আেলায় আেলায়
বসে র রাজরূপ দৃি েগাচর কেরেছন কিব আমােদর সামেন ।

বেনি েয়র িবে ষণ
রবী নােথর গান েযন ‘ িনর িশ ’ । ব জগেতর িবিচ গু িরত িনই
আমােদর বেণি য়েক সচিকত কের তুেলেছ । এই িন, তারতময্
েভেদ ছে র, সুেরর, শে র এবং কখনও অলংকােরর । ‘দৃি র’ মতই
রবী কােবয্ িতর জগৎ কত িবশাল কত বয্াপক । কত রকেমর িন
তাঁর ভাল েলেগেছ । ‘কত রাগরািগণীর িবিচ বয্ না, কখনও উঁচু সুর
প েমর, কখনও গভীর িনখােদর দীঘর্ একটানা । কখনও মৃদু গু েনর,
কখনও মৃদে র গুরু গুরু িন ।’৩

েয সুর আসেল িন এবং যা আমােদর বেণি েয়র সে ই স ৃ ,
তা কিবর েচতনায় সুেরর আেলা, সুেরর রঙ ,সুেরর গ বা শর্ রূেপ ধরা
িদেয়েছ । অথর্াৎ সম িদেয়ই িন েচতনােক অনুভব কেরেছন কিব । তাই
সহেজই বলেত পারেলন—

গােনর ঝরণা তলায় তুিম সাঁেঝর েবলায় এেল. . .
সুেরর পাখায় ভর কের সীমার মেধয্ অসীমেক পাবার জিনয্ িতিন

উ ুখ । দুই—এ িমেলই পূণর্তা ।
সীমার মােঝ অসীম তুিম বাজাও আপন সুর

আমার মেধয্ েতামার কাশ তাই এত মধুর ।
বা েবর ু ‘আিম’ বৃহৎ, িবশাল হেয় অরূপ অসীেমর সীমায় ধরা

িদল । ‘জগৎ জুেড় উদার সুের আন গান’ হেয় তা েবেজ উেঠেছ ।
আকাশ জুেড়, জগেতর, জীবেনর সব ম লময় কােজ ঈ েরর নামই েযন

িনত হে —

েতামাির নাম সকল তারার মােঝ ওই বােজ ওই বােজ ।

েসই আন দান েযন িতিনয়ত তাঁর হৃদেয় েবেজ ওেঠ েসই াথর্নাই
িতিন কেরেছন—‘েস গান কেব গভীর রেব বািজেব িহয়া মােঝ ।’ এই
গােনর সুেরই তাঁর জাগিতক মুি র পথ শ হেব বেল িতিন আশা

রােখন—‘গােনর সুের আমার মুি উে র্ ভােস’ । দুঃখবয্াথােবদনােক
জয় কের আন েকই জীবেনর পােথয় কের িনেত েচেয়েছন ।

আন গান উঠুক তেব বািজ
এবার আমার বয্াথার বাঁিশেত ।

ে ম ও কৃিতর গােন কিবর িত েচতনায় ধরা পেড়েছ িবিভ িন ।
বপেদ িনেজর জীবেনর গান েবঁেধ িব তােনর সে িমিলেয়েছন েয কিব,

িতিনই আবার আিভসািরকা রাধার মত বাঁিশর িনেত ে েমর অনুষ খঁুেজ
চেলেছন—

ওেগা েশােনা েক বাজায়
বনফুেলর মালার গ বাঁিশর তােন িমেশ যায় ।

অথবা ‘মির েলা মির আমায় বাঁিশেত েডেকেছ েক’ গানগুিলেত । আবার,
নীলনবঘেন আষাঢ় গগেন’ গানিটেত েমঘমি ত ধারাপতেনর সে সে
কিবর সজাগ িতেত একটা ৃ িতেমদুরতার মত িনত হেয়েছ ‘ওই
ডােক েশােনা েধনু ঘন ঘন ধবলীের আেনা েগাহােল’ । বষর্া কিবর ি য়তম
ঋতু । বষর্ার িরিমিঝম িন, েমঘমি ত উ াস কিবর কােছ েযন সাংগীিতক
পিরম ল সৃি কেরেছ । অিব া বষর্ণ িন গু িরত হেয় তাঁেক সৃি র
আিদ রহসয্ উে াচেন য়াসী কের তুেলেছ । কিবর উ াস েযন বাঁধ
মােন না—

বাদল েমেঘ মাদল বােজ গুরু গুরু গগন মােঝ ।।
তাির গভীর েরােল আমার হৃদয় েদােল,

আপন সুের আপিন েভােল ।
িবিভ ধনয্াত্মক শ বয্বহার কের কিব ে ম ও কৃিতর গােন আ যর্

িনিচ অ ন কের বেণি য়েক উ ীিবত কের তুেলেছন । কেয়কিট
উদাহরণ িদেল এই শ বয্বহাের ৈনপুণয্ হৃদয় ম হয় । ‘আজ বাির ঝের
ঝের ঝরঝর ভরা ভাদের,’ ‘ঝরঝর বিরেষ বািরধারা,’ ‘ঘনঘন িরমিঝম
িরমিঝম িরমিঝম বরখত নীরদপু ,’ ‘েযমন নদীর ছেলা ছেলা জেল ঝের
ঝেরাঝেরা াবণধারা,’ ‘েকন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভের,’
‘িরিনিক িরিনিক িরিনিঝিন িঝিন ম ু ম ু ম ীের,’ ‘গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন
েমঘ গরেজ’ । আবার ‘পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বােজ’—সহজ
শে র েয়ােগ কৃিত উে ল হেয় উেঠেছ । েতয্ক ঋতুর জনয্ িন
ৈবিচে র েয়াগ কেরেছন কিব । েযমন ীে র ে ে ‘েহামাি িন ােস,’
‘মায়ার কু িটজাল,’ ‘েবড়া ভা ার মাতন নােম উদ্দাম উ ােস,’ ‘তাপস
িনঃ াস বােয় মুমূষুর্ের দাও উড়ােয়,’ ‘জািন ঝ ার েবেশ িদেব েদখা তুিম
এেস,’ ‘ঘুণ আঁচল উড়াও আকাশ তেল,’ বষর্ার ে ে ‘গুরু গজর্ েন
নীল অরণয্ িশখের নীরদ গজর্ েন ঝেরা ঝেরা াবণধারা,’ ‘ঝ ৃ ততার িঝি র
ম ীর,’ ‘বষর্ণগীত হল মুখিরত েমঘমি ত ছে ,’ ‘গুরু গুরু েমেঘর মাদল
বােজ কী উৎসেব,’ ‘হৃদেয় মি ল ডমরু গুরু গুরু,’ ‘ িচৎ চিকত তিড়ত
আেলােক,’ ‘ াবণ বষর্ণ স ীেত িরমিঝম িরমিঝম, িরমিঝম’ । শরেতর
ে ে িনর আেমজ অেনক নরম, েযমন—‘বনেদবীর ারা াের শুিন
গভীর শ িন,’ ‘তাির েসানার কাঁকন বােজ, আিজ ভাতিকরণ মােঝ,’
‘কু ছায়া গু রেণর স ীেত ওড়না ওড়ায় এিক নােচর ভ ীেত,’ ‘এই
পাগল হাওয়া কী গান গাওয়া ছিড়েয় িদেয় েগল আিজ সুনীল গগেন,’ ‘েস
গান আমার লাগল েয েগা লাগল মেন আিম িকেসর মধু খঁুেজ েবড়াই মর
গু েন,’ ‘শরত বাণীর বীণা বােজ কমলদেল লিলত রােগ সুর ঝের তাই
িশউিল তেল’, ‘েতামার বুেক বাজল িন িবদায়গাথা আগমনী কত েয / েয
কথা রয় ােণর িভতর অেগাচের গােন গােন িনেয়িছেল চুির কের,’ ‘মৃদু
মমর্রগােন তব মেমর্র বাণী েবােলা’ । েহম ঋতুেত ির তার িচ েদখেত
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পাই—‘শূনয্ এখন ফুেলর বাগান, েদােয়ল েকািকল গােহ না গান,’ ‘কে
েতামার বাণী েযন করুণ বাে মাখা’ । শীত ঋতুর আেমজ পাওয়া যায়
‘েপৗষ েতােদর ডাক িদেয়েছ আয় ের চেল আয়. . . মােঠর বাঁিশ শুেন
শুেন আকাশ খুশী হল’ গানিটেত, আবার ‘িবদায় েবলায় এিক হািস, শরেত
আগমনীর বাঁিশ,’ ‘যাবার সুের আসার সুের করিল একাকাের েগা’ গােন েযন
িবদােয়র হাহাকার িন েশানা যায় । বসে আবার েযৗবেনর চ লতার

িন —‘তাই িদেয় সুের সুের রেঙ রেস জাল বুিন’ অথবা ‘আন্ বাঁিশ
আন্ ের েতার আন্ ের বাঁিশ ঊঠল সুর উ ািস ফাগুন বাতােস’ ‘েমার বীণা
ওেঠ েকান্ সুের বািজ েকান্ নব চ ল ছে ,’ ‘আগুেনর নবীন আনে
গানখািন গাঁিথলাম ছে , ‘এই েয পািখর গােন গােন, চরণ িন বেয় আেন,’
‘িব বীণার তাের তাের এই েতা িদল নাড়া’ গানগুিলেত খুশীর আেমজ
ঝের পেড় । িনসগর্ কৃিতর িবিচ িনর িনযর্াস পাওয়া যায় কিবর স ীেত ।
গুরুগুরু মাদল বা ডমরুর শ , কড়কড় বােজর আওয়াজ, িরমিঝম বৃি র

িন, কখনও বা ঝেরাঝেরা বষর্া, নদীর ছলছল িন, পাতার মমর্র িন,
পািখর কূজন, িঝি র একটানা সুর গানগুিলেত একধরেনর মাদকতা ৈতির
কের আমােদর বেণি য়েক এক আ যর্ মায়াজােল ব ী কের েরেখেছ ।

ােণর অনুভূিতর কাশ
ােণি েয়র েচতনাও ল হয় রবী নােথর গােন । ােণি য় উপলি হয়

গে র ারা । কােবয্ এবং গীেত সুগে র কাশই সাধারণত ঘেট েকননা
তা একটা সু র এবং সুখকর অনুভূিত আমােদর মেন স ািরত কের ।
‘মালার গ এল যাের জািন পেন’ কিবর এই বাণীর মেধয্, ে র মেধয্
ি য়েক কােছ পাবার আকুিত েযন ফুেলর মালার সুবােসর পাখায় ভর কের
এেসেছ । আবার জীবেনর েশষ মুহূতর্ যখন ঘিনেয় আেস, সকল কাজ সা
হয় তখনও েযন মহারাজরূপী ঈ েরর চরণ িন েশানা যায় তার গ মাখা
বাতােস—

েযন সময় এেসেছ আজ ফুরােলা েমার যা িছল কাজ—
বাতাস আেস, েহ মহারাজ । েতামার গ েমেখ ।

গে র বাতাবরেণ ঈ র িচ ার েদয্াতনা পিরলি ত হয় পূজা পযর্ােয়র
‘উৎসব’ উপপযর্ােয়র এই গানিটেত—

আিজ বিহেছ বস পবন সুম েতামাির সুগ েহ ।
‘সু র’ উপপযর্ােয়র ‘ওই মরেণর সাগরপাের চুেপ চুেপ’ গানিটেতও েদিখ
একই কাশ—

ব না েতার পু বেনর গ ধূেপ—
আজ এেসছ ভুবনেমাহন পনরূেপ ।

কিব যখন িনশীথরােত ঈ েরর হাওয়ার ইশারােত পথ চলেত েচেয়েছন
তখন বস সমীের তাঁর এই পরম ব ু র বসন গ েকই বরণ কেরেছন—

েতামাের বসন গ বরণ কেরিছ,
আজ এই বস সমীের ।

কিবর াথর্না—
তব ন নগ েমািদত িফির সু র ভুবেন

তব পদেরণু মািখ লেয় তনু সােজ েযন সদা সােজ েগা ।
ঈ েরর েয রািগণী আমােদর ‘জীবনকুে ’ সদা িনত হয় তাঁর আসন
আমােদর ‘হৃদয় পে ই িবরািজত’ । অথর্াৎ সব সূ তর ভাবনাগুিল েযন
ফুেলর গে র সে ই স িকর্ ত ।

িনভৃত মেনর বেনর ছায়ািট িঘের
না েদখা ফুেলর েগাপন গ িঘের ।

কিবর ে ম ও কৃিতর গানগুিলও েযন পু গ সুরিভত ।

িদনেশেষর রাঙামুকুল জাগল িচেত,
সে াপেন ফুটেব ে েমর ম রীেত ।।

গীতিবতােনর ে ম পযর্ােয়র একিট গােন কিব ি য়তমােক রজনীগ ার
কানেন িনিবড় িমলন েণ আ ান কেরেছন । কিবর াণ েচতনার মধয্ িদেয়
অেনক সময় সূ অতীত ৃিত েবদনার অনুভূিতও িফের এেসেছ ।

েয ফুল েগেছ সকল েফেল গ তাহার েকাথায় েপেল,
যার আশা আজ শূনয্ হল কী সুর জাগাও তাহার আেশ ।

এই অতীত ৃিতেবদনার গ বহ গান যা কিবর েচতনায় সজীব মূিতর্ েত ধরা
িদেয়েছ—

বােরক েতামায় শুধাবাের চাই,
িবদায়কােল কী বল নাই ।

েস িক রেয় েগল েগা িস যূথীর গ েবদেন ।
কখনও ‘যূথীবেনর গ ’ বাতর্ া বহন কের িনরুেদ্দেশর—

যূথীবেনর গ বাণী ছুটল িনরুেদ্দেশ ।
িস যূথীর গে ই কিব খঁুজেত েচেয়েছন অেনক না বলা বাণীর ৃ িত—

েয িমলেনর মালাগুিল ধূলায় িমেশ হল ধূিল
গ তাির েভেস আেস আিজ সজল সমীরেণ ।

গ রূপেক ে েমর েমাহমাদকতা ভিরেয় েরেখেছ কিবেক—

আমার মেনর েমােহর মাধুরী
মািখয়া রািখয়া িদেয়া েতামার

অ েসৗরেভ ।

অনু ািরত ে েমর বাণী, েকাথাও বা িবরহ েযন কিবর হৃদয়ত ীেত আঘাত
কের চেলেছ অিবরত—

রজনীগ া অেগাচের েযমন রজনী পেন ভের েসৗরেভ
তুিম জােনা নাই, তুিম জােনা নাই, তুিম জােনা নাই,

মরেম আমার েঢেলছ েতামার গান ।
রজনীগ ার েসৗরভ কখনও েযন এক অজানা মানসীর আগমনবাতর্ া কিবর
কােছ িনেয় এেসেছ—

রজনীগ ার পিরমেল েস আিসেব আমার মন বেল ।
পু গে র সে কিব ৈব ব পদাবলীর অনুষ ও িমিশেয় িদেয়েছন ।
েকাথাও েকাথাও তা এেসেছ পরান সখার েবেশ—

ওেগা েশােনা েক বাজায়
বনফুেলর মালার গ বাঁিশর তােন িমেশ যায় ।
ফুেলর গ ব ু র মেতা জড়ােয় ধিরেছ গেল ।

যা অদৃশয্ তাও েযন দৃশয্মান হেয় যায় কিবর কােছ েকােনা গােন—

গ তাির রিহ রিহ বাদল বাতাস আেন বিহ,
আমার মেনর েকােণ েকােণ েবড়ায় স াির ।

বাতােস েভেস আসা ফুেলর সুবাস ােণি য়েক সেচতন কের মেনর
েকােণ ে র দূতীর আভাস বেয় আনেছ েকােনা গােন—

মন েয বেল িচিন িচিন
েয গ রয় এই সমীের ।



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata RNI WBMUL/2016/72327; ISSN 2456-5121 75

েক ওের কয় িবেদিশনী ৈচ রােতর চােমিলের ।

সীমার সে অসীমেক িমিশেয় িদেয়েছন কিব কখনও—

ধরণীর গগেনর িমলেনর ছে
বাদল বাতাস রােত মালতীর গে ।

আবার মানিবক পিরম ল েছেড় াকৃিতক মািটর েসাঁদা গে র বাতর্ া বেয়
এেনেছ বষর্ার আগমনেক সূিচত কের—

আবার এেসেছ আষাঢ় আকাশ েছেয়
আেস বৃি র সুবাস বাতাস েবেয় ।

িবিচ পযর্ােয়র গােনও পাই চষা মািটর গ স —

েরৗ ওেঠ বৃি পেড়, বাঁেশর বেন পাতা নেড়
বাতাস ওেঠ ভের চষা মািটর গে ।

ঝরা ফুেলর গ বসে র িবদায়েক জানান িদে , যা কিবর মনেক িবরেহ,
িবে দ েবদনায় ভারা া কের তুেলেছ—

অধীর সমীর ভের উ িস বকুল ঝের
গ সেন মন সুদূর িবলীন ।

েদশ পযর্ােয়র অ গর্ত “আমার েসানার বাংলা আিম েতামায় ভােলাবািস”
গােন বাংলােদেশর াকৃিতক েসৗ যর্ েশাভার বণর্না ও ব জননীর মিহমা

কাশ করেত িগেয়ও অসাধারণ কিবে আকাশ, বাতাস, বেটর মূল, নদীর
কূল, ধূলামািট, স য্া দীপ, েধনুচরা মাঠ, েখয়াঘাট, ছায়ায় ঢাকা প ী,
ধান ভরা আিঙনায় পাশাপািশ আেমর ােণরও উে খ কের আমােদর

ােণি য়েক সচিকত করেছন—
ওমা ফাগুেন েতার আেমর বেন

ােণ পাগল কের

সুর ও বাণীর মাধয্েম ােদি েয়র আ াদন
অনয্ ইি য়গুিলর তুলনায় কম হেলও ােদি য়েকও রবী নাথ তাঁর গােন
এক সূ তর বয্ নায় কাশ করেত য়াসী হেয়িছেলন । যিদও কিবর
কিবে এই ইি য়ানুভূিত িকছুটা দুবর্ল, অতীি য়তা এবং অিনবর্চনীয়
ভাব কােশর িনিরেখ । আেলাচনার পিরে ি েত উে খয্—পূজা পযর্ােয়র
‘গান’ উপপযর্ােয়র ‘েতামার কােছ এ বর মািগ’ গানিটেত সুরেক আ াদন
করায় কিব মাতৃদুে র স এেনেছন—

েযমিন নয়ন েমিল েযন মাতার নয্ সুধা েহন
নবীন জীবন েদয় েগা পুের গােনর সুের ।

িশশুর বাঁচার ে রণা েযমন মাতৃ নয্ েতমিন সুরেকও কিব একই কাের
আ াদন কের িনিবড়ভােব হণ করেত েচেয়েছন যা এক সূ েপলব
অনুভূিতর জ িদেয়েছ । ‘সুধা’ শ িটর মেধয্ই ােদি য় েচতনােক শর্
করার একিট ইি ত িতভাত হে । ‘ব ু ’ উপপযর্ােয়র ‘েতামার সুর
শুনােয় েয ঘুম ভা াও’ গানিটেত কিব আেলােক সুধা রূেপ পান করার
ই া কাশ কেরেছন অ র তার সে —

অ ের তার আেলাকসুধা, েগাপেন চায় আেলাকসুধা ।
একই সে র অবতারণা হেয়েছ ‘েমার হৃদেয়র েগাপন িবজন ঘের’
গানিটেত—

হৃদয়পা সুধায় পূণর্ হেব
িতিমর কাঁিপেব গভীর আেলার রেব—

ি য়তম েহ জােগা জােগা জােগা ।
িদনাে সকল কােজর অবসােন ঈ েরর সে িমলেনর আ াদেনর বাসনায়
কিব েযন রাি র তায়, ি তায় ‘সুধারস’ পােনর ইি ত কেরেছন
‘এবার আমায় ডাকেল দূের’ গানিটেত—

রােতর ি সুধা পান করােব তৃ াতুের

‘গান’ উপপযর্ােয়র ‘গােনর করুণাতলায় তুিম সাঁেধর েবলায় এেল’
গানিটেত ােদি য়েক স ৃ করার মত একিট শ কিব বয্বহার
কেরেছন, ‘েপয়ালা’—যা আমােদর আ যর্ কের—

েয সুর চাঁপার েপয়ালা ভের েদয় আপনায় উজাড় ক’ের,
যায় চেল যায় ৈচ িদেনর মধুর েখলা েখেল ।

ােদি েয়র সে স িকর্ ত ‘অমৃত’, ‘মধু’ শ দুিটর বয্বহারও
রবী নােথর গােন পিরলি ত হয় ।

ডুিব অমৃত পাথাের,
অমৃেতর সাগের আিম যাব ের
তৃ া িলেছ েমার ােণ ।

‘আেলােকর এই ঝণর্াধারায় ধুইেয় দাও’ গানিটেতও েদিখ ‘অমৃত’ শে র
অপূবর্ বয্বহার—

আমার পরাণ বীণায় ঘুিমেয় আেছ অমৃত গান ।
কখনও েদিখ কিবর আকুল াথর্না ব ু রূপী ই েরর িত—

েহ েমার েদবতা, ভিরয়া এ েদহ াণ
কী অমৃত তুিম চাহ কিরবাের পান ?

‘ব ু ’ উপপযর্ােয়র একিট গান ‘েস িদেন আপদ আমার যােব েকেট’ এখােন
কিব কী অসাধারণ দ তায় মধু শে র বয্বহার এেনেছন—

তখন েতামার গ েতামার মধু আপিন বািহর হেব বধঁু েহ
অথবা, ‘ও অকূেলর কূল, ও অগিতর গিত’ গােন েদিখ,

ও নয়েনর আেলা, ও রসনার মধু
ও রতেনর হার ও পরােনর বধঁু ।

‘ াথর্না’ উপপযর্ােয় একিট গান উে খ করা েযেত পাের যা রবী নােথর
ােদি েয়র েচতনােক এক অতীি য়েলােক নাড়া িদেয়েছ যা আমােদর

িচত্তেক গভীরভােব নাড়া েদয়—
পা খানা যায় যিদ যাক েভেঙ চুের. . .

আেছ অ িল েমার, সাদ িদেয় দাও না পুের ।।
সহজ সুেখর সুধা তাহার মূলয্ েতা নাই,

ছড়াছিড় যায় েস েয ওই েযখােন চাই. . .

শর্ েচতনার উপলি
শর্েচতনা রবী নােথর গােন নানা আি েক ধরা িদেয়েছ । এই শর্ তাঁর

গােন কখেনা শারীিরক অনুভূিত, কখেনা াকৃিতক উ তা ও শীতলতার
অনুভূিত, কখেনা বা মানিসক েচতনা হেয় বয্ নধম হেয় উেঠেছ । অথর্াৎ
ৈব ািনক েচতনার সে সে েযন অতীি য় েচতনারও উপলি ঘটাে ।
কিবর সারা জীবেনর িব াস—

জািন জািন, ব ু জািন. . .
েতামার আেছ েতা হাতখািন ।
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এই হােতর শর্ানুভুিত কী অতীি য় নয় ?

আঁধার থাকুক িদেক িদেক আকাশঅ করা
েতামার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা ।

এই শর্ েযন কিবর মেন অ কােরও এক আত্মিব ােসর জাগরণ ঘটায় ।
কিবর মেন বল আশা—

উিজেয় েযেত চাই যতবার গবর্ সুেখ,
েতামার ে ােতর বল পরশ পাই েয বুেক ।৪

ঈ র তাঁর কােছ ‘অ রতর’ । তাঁর সুগভীর েশর্ কিবর হৃদয় বীণার ত ,
সুেখ, দুঃেখ, আনে , ছে , ঝংকৃত হয়—

েক েগা অ রতর েস
আমার েচতনা আমার েবদনা তাির সুগভীর পরেশ ।

একই ভােবর েদয্াতনা েদখা যায়—‘সু র’ উপপযর্ােয়র ‘লেহা লেহা তুেল
লেহা নীরব বীণাখািন’ গানিটেত । িতিন বেলেছন—

পরশ িদেয় সরস কেরা ভাসাও অ জেল,
ওেহ সু র েহ সু র ।

‘েশষ’ উপপযর্ােয়র একিট গােন কিবর শর্ েচতনার ভাববয্ না
িবেশষভােব ইি তবাহী—

যা েপেয়িছ থম িদেন েসই েযন পাই েশেষ,
দু হাত িদেয় িবে ের ছঁুই িশশুর মত েহেস ।

একই গােন িতিন কাশ করেলন তাঁর িবেশষ অনুভূিত েয তাঁর পরেম র
েযন সবর্দাই তাঁর অিত িনকেট রেয়েছন যােক েজার কের খঁুজেত হয়না—

খঁুজেত যাের হয় না েকাথাও েচাখ েযন তায় েদেখ,
সদাই েয রয় কােছ তাির পরশ েযন েঠেক ।

েযখােনই তাঁর শর্ েসখােনই েযন সু র, েসখােনই আশার আেলা, দুঃখ
েযন শর্ কের না—

আঁধােরর গােয় গােয় পরশ তব
সারা রাত েফাটাক তারা নব নব

‘সুর’ িছল কিবর কােছ ে ৈনেবদয্ ঈ েরর িত । তাই হৃদেয়র অ ঃ ল
েথেক উেঠ আসা গানই ঈ েরর কােছ েপৗঁছেব, এই িছল কিবর িব াস—

আমার েয গান েতামার পরশ পােব
থােক েকাথায় গহন মেনর ভােব ।

ঈ রেক কিব ব ু রূেপ েদেখেছন । তাই ‘ব ু ’ ঊপপযর্ােয়র ‘তুিম একলা
ঘের বেস বেস কী সুর বাজােল’ গােন কিব তাঁেক ‘িদেনর আেলায়,’ ‘রােতর

পেন,’ ‘আঁধার যািমনী’—েত, ‘আকাশপােরর তারার রািগণী’র মেধয্ রাি
েশেষ ‘িশিশর—েধায়া থম সকােলর সূযর্রি র থম েশর্র মতই তাঁর
েচতনায় অনুভব কেরেছন যা তাঁর িহয়ায় বাঁশিরর মত েবেজ উেঠেছ—

েতামার পরশ রতন েগঁেথ েগঁেথ আমায় সাজােল
ভু গভীর েগাপেন ।

‘ব ু ’ উপপযর্ােয়র আর একিট গােনর কথা অবশয্ই উে খয্—েযখােন কিব
ঈ রেক ‘ব ু ,’ ‘ি য়’ স াষণ কের তাঁর অতীি য় শর্েক পাবার অভী া

কাশ করেছন—

মােঝ মােঝ ােণ েতামার পরশখািন িদেয়া ।
আবার েসই গােনই বলেছন—

হাতখািন ওই বািড়েয় আেনা, দাও েগা আমার হােত
ধরব তাের ভরব তাের, রাখব তাের সােথ ।

এখােন কের েশর্র কথা না থাকেলও সরাসির শর্েচতনােকই
আেলািকত করেছ ।

সায় েনর া ফুেলর গ হাওয়ার পের
অ িবহীন আিল েন সকল অ ভের ।

‘েশষ’ উপপযর্ােয়র এই গানিটেত কিব িবমূতর্ তার িদেক ঝঁুেকেছন ।
‘অ িবহীন আিল েন’ এই শ দুিটর অসাধারণ েয়ােগ কিব

শর্েচতনােক িবমূতর্ তার িত ইি িতবাহী কেরেছন যা শুধুমা
ইি য়েচতনায় আব থােকিন, ইি য়াতীত শর্ েচতনার ইি ত িদে ।

েশর্র আভাস রবী নােথর মনেক েরামাি ত, িশহিরত, পুলিকত কের
তুেলেছ অহরহ । েসই সে াহনশীল অনুভূিতেক িতিন কাশ করেলন
পূজা পযর্ােয়র ‘অ মুর্েখ’ উপপযর্ােয়র ‘আকাশ জুেড় শুিননু ওই বােজ
েতামাির নাম সকল তারার মােঝ’ গানিটেত । ‘নাম’ যা িত বা িনর
িবষয় েসই িবমূতর্ িবষয়িট কিব সরাসির শর্েচতনার সে যু করেলন
অসাধারণ কিব ও ক নাশি র েয়াগ যা শাি বািরর মত তার সম
েবদনােক ধুেয় িদল—

েস নামখািন েনেম এল ভঁুেয়, কখন আমার ললাট িদল ছঁুেয়
শাি ধারায় েবদন েগল ধুেয় —আপন আমার আপিন মের লােজ ।

অিত পিরশু হেয় তার জীবন ধনয্ করার জনয্ ই েরর কােছ াথর্না
জািনেয়েছন—

আগুেনর পরশমিণ েছাঁয়াও ােণ,
এ জীবন পুণয্ কেরা দহন দােন ।

অি র তাপ েযমন কের সম িকছুেক দ কের েতমিন কেরই অ েরর
সম ির তা, ািন, ৈদনয্তােক কিব আগুেন দ কের পিরশু হেয়
অ রেক, জীবনেক িনমর্ল কের তুলেত েচেয়েছন । েদশ পযর্ােয়র গােন
কিব েদশমাতৃকার ছায়ায়, ধূলামািটর, আঁচেলর েশর্র কথা বয্ কেরেছন
সরাসির— শর্সূচক েকােনা শেদর েয়াগ বয্তীত । েযমন—

কী েশাভা, কী ছায়া েগা, কী ে হ, কী মায়া েগা—
কী আঁচল িবছােয়ছ বেটর মূেল নদীর কূেল কূেল ।

আবার, ‘েতামির ধূলামািট অে মািখ ধনয্ জীবন মািন ।’
এবং ‘তখন েখলাধূলা সকল েফেল, ওমা, েতামার েকােল ছুেট আিস ।’
অথবা, ‘শুধু জািন আমার অ জুড়ায় েতামার ছায়ায় এেস ।’

‘ে ম’ পযর্ােয়র গােন কিবর শর্েচতনা শুধু েশর্ি য়েতই সীমাব
েনই, তা মনেক িনেয় েগেছ এক অতীি য়তার বাতাবরেণ ।

েয ছায়াের ধরব বেল কেরিছেলম পণ
আজ েস েমেন িনল আমার গােনরই ব ন ।

গান দুিটেত েয ‘পরশ’ কিব উপলি কেরেছন তাঁর সুেরর িত ে েমর
কথাই বয্ কেরেছ । কিবর আত্মিনেবদন যা ে ম পযর্ােয়র গানগুিলেত
মূতর্ হেয়েছ ছে ছে তার বিল উদাহরণ—

েহ সখা, বারতা েপেয়িছ মেন মেন তব িনঃ াস পরশেন,
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এেসছ অেদখা ব ু দি ণ সমীরেণ ।

এই দি ণ সমীরেণই কিবর মন েযমন উতলা হেয় ওেঠ অেদখা ব ু র
জনয্, েতমনই অধীর পবেন তার উত্তরীয়র শর্ও অনুভব কেরন যা তাঁেক
িশহিরত কের তাঁর মনেক ি য়দশর্েনর আশায় িবম কের—

অধীর পবেন তার উত্তরীয় দূেরর পরশন িদল িক ও. . .
রজনীগ ার পিরমেল, ‘েস আিসেব’ আমার মন বেল ।

কিব মােঝ মােঝ ৃিতেবদনাতুর হেয় পেড়ন—
আমায় থাকেত েদ না আপন মেন

েসই চরেণর পরশখািন মেন পেড় েণ েণ ।
গােনর সবর্াে ৃ িতর েলপ । আ যর্ শ স ারী একিট ে েমর গান
েযখােন কিব অননয্ ভ ীেত েশর্র কথা সরাসির না বেলও েতয্ক ে াতা
বা পাঠেকর মেন সুর বয্ািতেরেকও এক অপূবর্ েমােহর স ার করেত স ম
হেয়েছন । ‘তুিম স ার েমঘমালা’ গানিটেত আপন মেনর মাধুরী িমিশেয়,
হৃদয় র রােগ চরণ রাি েয় িদেয় ‘েমােহর পন অ ল নয়েন পরােয়,
স ীত অে অে জড়ােয়’ িদেয় েশর্র ইি িতবাহী শে র ঝংকাের
আমােদর মনেক েরামাি ত কেরেছন । ‘তুিম আমাির, তুিম আমাির’—এই
শ গুিল েযভােব েকােষ েকােষ অনুরিণত হে তা শর্ েচতনা বয্তীত
আর কী হেত পাের ? কিব মােঝ মােঝ রাধাভােব ভািবত হেয়েছন ে েমর
গােন । ৈব ব পদাবলীর অনুষ কিবর গােন পরেত পরেত জিড়েয় আেছ ।

েকন আমার রজনী যায়, কােছ েপেয় কােছ না পায়—
েকন েগা তার মালার পরশ বুেক লােগিন ।

গােনর ছ গুিল এবং পরশ শ িট এখােন ‘রাধাকৃে র ে ম িবরহ’র কথাই
েযন মেন পিড়েয় েদয় ।

কৃিত পযর্ােয়র গােন কিবর শর্ েচতনা কখেনা কৃিতর মেধয্
সরাসির, কখেনা বা ে েমর অনুষে ধরা পেড়েছ ।

কখন বাদল েছাঁয়া েলেগ
মােঠ মােঠ ঢােক মািট সবুজ েমেঘ েমেঘ ।

শীেতর পরশ েথেক েথেক যায় বুিঝ ওই েডেক েডেক

ওেগা দিখণ হাওয়া, ও পিথক হাওয়া, েদাদুল েদালায় দাও দুিলেয়
নূতনপাতারপুলকছাওয়া পরশখািন দাও বুিলেয় ।।

উপর গানগুিলেত শর্ েচতনা বষর্া, শীত এবং বস ঋতুর েশর্র
অেথর্ই কািশত । িক কৃিতর গােনর মেধয্ই শর্ েচতনা ে েমর
অনুষে আমােদর ইি য়েক েয সজাগ কের েতােল তার উদাহরণ
পাওয়া যায়—‘একটুকু েছাঁয়া লােগ একটুকু কথা শুিন’ গানিটেত এবং
‘এেসা েগা ে েল িদেয় যাও’ গানিটর ‘কি ত বে র পরশ েমেল িক
সজল সমীরেণ’—এই ছে কৃিতর জেনয্ও কিব কখেনা কারুর েশর্র
অনুভূিত পান, কখেনা বা ঋতুই য়ং িশহিরত এবং েরামাি ত হয়,
ঋতুর পিরবতর্ েনর েশর্ । েতয্ক ঋতুর পিরবতর্ েনর পৃথক শর্ানুভূিত
আমােদর মেধয্ও স ািরত হয় । একিট অননয্সাধারণ উদাহরণ িহেসেব

উে খ করা যায় বষর্া ঋতুর ‘কদে রই কানন েঘির আষাঢ় েমেঘর ছায়া
েখেল’ গানিট । েয গােন কিব বেলেছন—

বরষেণর পরশেন িশহর লােগ বেন বেন,
িবরহী এই মন েয আমার সুদূর পােন পাখা েমেল ।

উপসংহার
পিরেশেষ এ কথা বলা যায় মানুষ তার প ইি য় িদেয় েয েচতনা
লাভ কের, েসগুিল ভােবর জগেত িমেলিমেশ এক অপরূপ ইি য়াতীত
অনুভেবর জ েদয় তার মেনাজগেত । এই মন হল আমােদর েসই ষ
ইি য় যা শুধুই গভীর উপলি র জগৎ ৈতির কের । ভাষােত েস অবণর্নীয়
িক উপলি েত চরম সতয্ । মেনর এই ি য়াশীল অতীি য় েবাধসত্তাই
রবী নােথর গােনর ভাবব যা তাঁর গভীর িচ ন, মনন, অিভ তা,
উপলি র ও অনুভূিতর সফল িম ণ । রবী নােথর গান এই সংযমী, অননয্
উপলি র গভীরতায়, ক নাশি র সৃজনতায়, আ াদেনর িনিবড়তায় পূণর্
হেয় ইি য়েচতনােক অনায়ােস অতীি য় েচতনার আেলােত, েবােধ,
মনেন উ ািসত কের তুেলেছ ।

তুিম নব নব রূেপ এেসা ােণ,
এেসা গে বরেণ এেসা গােন ।।
এেসা অে পুলকময় পরেশ,
এেসা িচেত্ত সুধাময় হরেষ

এেসা মু মুিদত দু’নয়ােন ।।
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পা াতয্ সংগীেতর ইিতবৃত্ত

সাবিরনা আ ার িটনা

পা াতয্ সংগীেতর িবেশষ হামর্িন িনভর্ রতা আর পিরেবশন ণালীর িভ তা । ইউেরাপীয় সংগীত বা পা াতয্ সংগীেতর িববর্তনেক সংগীত ঐিতহািসকগণ কেয়কিট পযর্ােয় ভাগ কেরেছন,
যথা: েরামােন যুগ, গিথক যুগ, েরেনসাঁ যুগ, বােরাক যুগ, েরােকােকা যুগ, য্ািসিসজম্, েরাময্াি িসজম, ইমে শিনি ক্ যুগ, এ ে শিনজম্ ভৃিত যুেগর সংগীত । পা াতয্ সংগীেতর
ৈবিশ য্র মেধয্ রেয়েছ খরজ, পিলেফািন, হামর্িন, ই ারভয্াল, েটািনক (Tonic), লয়, তাল ও ছ , েসানাটা, িসমেফািন, ফাগ, েরপসিড, কনচােটর্ া, ক াংক, বাদয্ যে সুর, িনিদর্ সুর,
ে েলর বয্বহার, পা াতয্ য , একেস , অ , েমাড, েমেলািড ।

াচয্ ও পা াতয্ সংগীেতর সবর্াে েয িবষয়িট আমােদর দৃি আকষর্ণ
কের, তা হেলা— াচয্ সংগীেতর েমেলািড (গােনর সুর) সবর্ তা এবং
পা াতয্ সংগীেতর হামর্িন ( রসি লন) িনভর্ রতা । আর েয েভদ ল য্
করা যায় তা হল পিরেবশন ণালীর িভ তা । পা াতয্ সংগীেত িশ ী হেলন
সুরকােরর অধীন য িবেশষ । িশ ীর েসখােন সুরিবহােরর েকােনা অবকাশ
েনই । অনয্িদেক াচয্ সংগীেত পিরেবশনরত িশ ী একটা সুিনিদর্ সুেরর
গাঁথুিনেত িনেজর ইে মেতা সুেরর ফসল বুেন চেলন । গুহাবাসী আিদম
মানুষ েথেক বতর্ মান সভয্ মানুেষর সংগীতও তদনুপােতই ধীের ধীের সময়
ও সভয্তার উে েষর সে সাম সয্ েরেখ সৃ হেয়েছ । আর পা াতয্
সংগীেতর শুরু াচীন িমশেরর সংগীত কলার অনুসরেণ । এর িববরণ পাওয়া
যায় ীক ইিতহােস । ীেসর একািধক ঐিতহািসক একথা ীকার কেরেছন
েয তাঁেদর জাতীয় সভয্তার আিদ যুেগ ভােব িমশেরর সংগীেতর

ভাব িছল সু । িবখয্াত ি ক অ শা িপথােগারাস্ই (ি ঃ পূ. ৫৮২–
৫০০) সংগীত এবং অনয্ানয্ কেয়কিট িবষেয় িশ ালাভ করেত সবার
আেগ িমশের িগেয়িছেলন । সংগীেতর িবিভ েরর তারতেময্র উপর
এক েমৗিলক গেবষণা কেরিছেলন । েসই গেবষণা অনুসরণ কের েরামক
ৈব ািনক েবগিথয়ুস আেরাও অেনক গেবষণা কেরন । েরামানরা সংগীত
িশেখিছেলন ীকেদর েথেক ।

েরামক ধম য় েনতা অগাি ন (ি ঃ ৩৫৪–৪৩০)এর মেত সংগীত
আত্মােক েশাধন কের এবং মনেক আ ত কের । িতিন ছয়িট সংগীত
পু ক ণয়ন কেরিছেলন এবং সংগীেত তাল ও সুেরর সম েয়র উপর তাঁর

খর দৃি িছল । সংগীেতর ইিতহােস েদখা যায়, িববতর্ েনর সােথ সােথ এর
বয্বহােরর পিরিধ বাড়েত খােক, রিলিপ িলিপব করার জনয্ িবিভ কার
িনয়মৈশলী আিব ৃ ত হেত থােক এবং বাদয্যে র রূপ পিরবতর্ ন ঘটেত
থােক ।

ইউেরাপীয় সংগীত বা পা াতয্ সংগীেতর িববতর্ নেক কেয়কিট পযর্ােয়
ভাগ করা যায়:

১. েরামােন যুেগর সংগীত
াচীন কাল েথেক এক হাজার ি া পযর্ কালেক পা ােতয্ েরামােন

যুগ বলা হয় । েস যুেগর সংগীেতর ধারা সমকালীন কলা ও কৃি র সে
ওতে াতভােব জিড়ত । েসই িবেশষ ধারা গৃহিনমর্াণ, িগজর্ ার াপতয্ ও
চারুকলা ইতয্ািদর সবিকছুেতই পিরলি ত হয় । তৎকােল ধম য় সংগীত
িবেশষ চিলত িছল । ফরািস েদেশর িবিভ েদেশর চারণকিবরা ও
‘িমে িস াসর্’ নামক জামর্ানগণ ােমগে ঘুের ঘুের ধমর্সংগীত গাইত ।

বয্াপারটা অেনকটা আমােদর েদেশর বাউল, ৈবরাগী ও মুেশর্িদেদর মেতা ।
এসময় িবিভ বাদয্যে র বয্বহার েদখা যায় । ‘ে ইট াে ট’

(েসাজা আকােরর েভরী), ‘িলটমাস’ (ইংেরজী েজ অ েরর আকােরর
েভরী), ‘বাকিসন’ (আেরক ে ণীর েভরী), ঢাক এবং খ নীর িবেশষ
সমাদর িছল । েরামানরা েস সময় একিট সু র বাদয্য আিব ার কেরিছেলন
েসিট আজেকর অগর্ােনর আিদ সং রণ । ীেকর ‘িসিরন্কস’ য িটর িকছু
পিরবতর্ ন কের েস য িট ৈতরী করা হেয়িছল ।

গীজর্ াগুেলােত িশ ণ া গায়ক িনযু করার জনয্ ইউেরােপ চতুথর্
শতা ীেত সংগীত িবদয্ালয় িতি ত হেত থােক । উপাসনা সংগীতগুেলা
িনতয্ নতুন সুের গাইবার ফেল এর সিঠক সংর েণর েয়াজনীয়তা
অনুভূত হেত থােক এবং নানা তকর্ িবতেকর্ র সৃি হয় । ি ি য় চতুথর্
েথেক স ম শতেকর মেধয্ ঘটনাগুেলা ঘেট । েসই এম স (৩৪০–
৩৯৭ ি ঃ) এবং েসই ে গরী (৫৪০–৬০৪ ি ঃ) এই যুেগ সং ারক
িহেসেব সবেচেয় েবশী খয্ািত অজর্ ন কেরিছেলন । তারা সমকালীন ধমর্
সংগীতেক সু , রুিচস ত, উ ত এবং গিতশীল এক রূপ দান কের
সংগীতশাে কতগুেলা অভূতপূবর্ ৈশলী উ াবন কেরিছেলন । গায়কেদর
মেধয্ সমেবত সংগীেতর চলন িছল, েরর তারতময্ তখেনা শুরু হয়িন
এবং রিলিপ সংর েণর ও নানারকম প িতও অনুসৃত হেত থােক ।

২. গিথক যুগ
েরামােন যুেগর পরবত ৫০০ বছর সময়কালেক বলা হয় ‘গিথক যুগ’
(ি পূবর্ ১৪০০ পযর্ ) । তৎকালীন সংগীত েরামেন যুেগর সংগীেতর
েচেয় উৎকৃ িছল । েনদারলয্াে েসই যুেগর সংগীত খুব উৎকষর্ লাভ
কেরিছল এবং যার ভাব েম েম ফরািস সংগীেতর উপর িব ৃ ত
হেয়িছল । পাির শহেরর নটরদাম গীজর্ া ও েসারেবাঁ িব িবদয্ালেয় েসই
সময় বুিনয়ািদ সংগীেতর উপর গেবষণা আর হয় । েসই সময় ‘েমােত’
(গাথা) নামক সংগীেতর চলন হেয়িছল । েস যুেগর সংগীেতর অ িনর্িহত
অথর্ সহজেবাধয্ িছল না, ে াতাবগর্ শুধুমা শ ানুভব কেরই তৃ হত ।
েসই সংগীেতর সময় নানা কার বাদয্য েয়াগ করা হত কারণ সুক
সংগীতে র খুব অভাব িছল । বাদয্যে র মেধয্ িছল বাঁিশ, তােরর য
িলউট, অগর্ান, িফডেডল, মেবৗন ।

আনুমািনক দশম শতা ীেত জ েনন Guido Artinus (৯৯৫–
১০৫০ ি ঃ) নােম এক স য্াসী িযিন এ যুেগর সংগীেতর ইিতহােসর

ধানতম সং ারক ও পি ত । িতিনই একিট স ূণর্ অে েভর ( র
অ েকর) সুেরর িবনয্াসেক সহজ ভােব িলিপব কেরিছেলন । রিলিপ
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িলখন প িতেক িতিন এমন ভােব সং ার করেত েপেরিছেলন যার িবেশষ
েকান পিরবতর্ ন আজ পযর্ হয়িন । এই যুেগ সুেরর েনােটশেনর চলন
শুরু হয়, যােত সুরিট অেনয্র কােছ সহেজ েপৗঁেছ েদয়া যায় এর মাধয্েম ।

তৎকািলন েনােটশেনর নমুনা িচ

াদশ শতা ী েথেকই ইউেরােপর সংগীেত ধমর্ ও অপািথর্ব িবষয়ব র
েচেয় পািথর্ব িজিনসগুেলার উপর ভাব িব ার করেত শুরু কের । ‘িমে
িস াসর্’রা ে েমর গান ছাড়াও বীর বয্ ক গান, েদশ ে েমর গান ও
ঋতুরে র নানা পযর্ােয়র লীলা বণর্না কের গান রচনা কেরন ।

ি ীয় ১৪শ শতক পযর্ ইতািলর িগজর্ ায় একক ক সংগীতেক াধানয্
েদওয়া হেতা । েম েম ইতািলেত ‘মাি গাল’ ও ‘কাি য়া’ নামক
সমেবত সংগীত চিলত হেলা । ধম য় সংগীেতর ে ে ও এল ‘কাে লা’
নামক এক কার সমেবত সংগীত ।

৩. েরেনসাঁ যুগ
গিথক যুেগর পরবত কােল েরেনসাঁ (নবজাগরণ) (ি ঃ ১৫০০ েথেক
ি ঃ ১৬০০ পযর্ ) যুগ বলা হয় । ওই সময় সমােজ ধমর্যাজকেদর

ভাব াস েপেত থােক এবং সাধারণ মানুষ াধানয্ লাভ কের ।
বয্বসািয়ক িব ার ও নতুনধরেনর িশ কলা বতর্ েনর সােথ তাল েরেখ
জনসাধারেণর মেনাভাব জীবনধারায় পিরবতর্ ন হেত থােক এবং আিথর্ক

লতার জনয্ তারা াচীন কলা ও কৃি পুনরু ার করেত সেচ
হন । সংগীেতর ে ে িবেশষ পিরবতর্ ন েদখা যায় । েসই পিরবতর্ নেক
লািতেন বলা হয় ‘দােয় ি িরেতা িভেভা আইেয় পােরােল’ অথর্াৎ কথার
মেধয্ জীব ভাবসংেযাজন । একজন ফরািস সংগীতিবশারদ সংগীেতর
ভাবধারােক িচে র মেধয্ িতফিলত করবার েচ া কেরিছেলন । মুঘলযুেগ
আমােদর েদেশও অনুরূপ রাগরািগণীর িচ ণ করা হত । িবখয্াত ইতালীয়
িচ িশ ী রাফােয়ল (১৪৮৩–১৫২০ ি ঃ) ও সংগীত পােলি না েরনসাঁস
যুেগর িঠক িচ েণ সমথর্ হেয়িছেলন; অবশয্ একজন িচে র মাধয্েম,
অপরজন সংগীেতর মাধয্েম । এই সময়কােল ‘গুইলাম্ ডােক’ (১৩৫০–
১৪৩২ ি ঃ), ‘েজাহান ওেকনেহম্’ (১৪৩০–১৫১৩ ি ঃ), ‘েজাকুইনিড
ে স’ (১৪৪৫–১৫২১ ি ঃ), ‘উইলাটর্ ’ (১৪৯০–১৫৬৩ ি ঃ), ‘ওলর্য্াে া
লাসাস্’ (১৫২০–১৫৯৪ ি ঃ) ভৃিত মনীষীরা পা ােতয্ সংগীেতর

চারকে আত্মিনেয়াগ কেরিছেলন ।
েসই সময় পােলি না (১৫২২–১৫৯৪ ি ঃ) নামক পূেবর্া সংগীত

খুব খয্ািতমান হেয়িছেলন । তার রিচত ‘Missa sine nomin’ সুরিট ারা
ভািবত হেয় পরবিতর্ েত িবখয্াত সুরকার েযাহান েসবাি য়ান বাখ রচনা

কেরন ‘Mass in B mino’ । ‘Mass in B mino’ সুরিট শুনেত চাইেল
ইউিটউেবর এর িনিদর্ িলংকিটেত পাওয়া যােব ।১ এবং েযাহান েসবাি য়ান
বাখ এর ‘Mass in B mino’ কে ািজশন েশানা যােব অপর একিট িলংক
এ ।২

েরােম একজন ে িমশ িশ েকর ত াবধায়েন পােলি েনার সংগীত
িশ া শুরু হয় । িতিন অেনক িবখয্াত চাচর্ িমউিজক রচনা কেরেছন ।
পরবত কােল অেনক বড় বড় সুরকার জ হণ করেলও, তাঁর মতন
েকউ িবখয্াত হেত পােরনিন । তাঁর বয়স ৩০ বছর হবার আেগই িতিন
অগর্ান বাদক িহেসেব েদশজুেড় পিরিচত হেয়িছেলন । েপাপ ি তীয়
জুিলয়াস তাঁেক গীজর্ ার কয়ার মা ার পেদ িনযু কেরিছেলন । একশ’
ময্াস এবংমেটট ছাড়াও অসংখয্ ময্াি গাল এবং অনয্ানয্ ধমর্সংগীত রচনা
কেরিছেলন িতিন ।

িবিভ েরর মেধয্ সাম সয্ েরেখ ‘হামর্িন’ সংগীতৈশলী েরেনসাঁস
যুেগর একিট িবেশষ অবদান । ঐ আমেল সংগীেতর উ িত সাধেন বহুল

েচ া করা হেয়িছল । ‘জািজর্ নাল’ নামক একিট াচীন তারযে র জনয্
িবেশষভােব সংগীত রচনা করা হত । সম য়ুেরােপও তখন য সংগীেতর
উ িত সাধেনর উপর খর দৃি পাত করা হয় । থম থম য সংগীত
ক সংগীেতর সুেরর অনুকরেণ বাজােনা হেতা (গায়িক ঢঙ), িক
কাল েম িবিভ বাদয্যে র উপেযাগী সংগীত রচনার সূচনা হয় । েস সময়
বাদয্য গুিলর মেধয্ অগর্ান ও বতর্ মান ময্াে ািলেনর মেতা েদখেত লুয্ট্
নামক এক কার তাঁেতর বাদয্যে র চলন িছল সবর্ািধক ।

অেপরা বা গীিতনােটয্র উৎকষর্ও েসই সময় আর হয় । ১৬৮৯ ি ঃ
েত পািরর কয্ােথিরন দয্ েমেদচীএর গৃেহ একিট মূকনৃতয্নাটয্ বা
বয্ােল অনুি ত হেয়িছল । নািটকািটর নাম িছল ‘বয্ােল কিমক্ দয্ ল’
রাইন’ । ইউেরােপর িতিট রাজদরবাের ঐ অনু ােনর িনম ণপ পাঠােনা
হেয়িছল । ি ীয় ১৪৮৩–১৫৪৬ এ অে লুথােরর সমেয় সংগীেতর আবার
নতুন কের সং ার হয় । েসই সং াের িছেলন সংগীত শাজ্, কাইজার,

ান্ ভৃিত । ১৫৯৪ ি াে েপির, এবং ১৬ শতেকর মাঝামািঝ িফিলপ
িডেনির, এিমিলওিডল্কয্াভািলের ভৃিত সংগীত অেপরা সংগীেতর
উ িত সাধন কেরন । েস সময় েরাময্ান ে ন সংগীেতর পিরবেতর্ েকালল
সংগীেতর (Choral songs) চলন শুরু হয় ।

৪. বােরাক যুগ
েরেনসাঁসএর পরবত যুগেক বােরাক যুগ (আনুমািনক ১৬০০–১৭৫০ ি ঃ)
বলা হয় । বােরাক যুগএর কলািশ ীরা ঐরকম কলািশে র মধয্ িদেয়
েরেনসাঁস যুগএর িবরূে িবে াহ কাশ করত । সংগীেতর ে ে ও
অনুরূপ িনদশর্ন েমেল । এই যুগেক য সংগীেতর সুবণর্ যুগ বলা হয় ।
বহু বাদয্যে র েরর সংিম েণ এক কার নূতন য সংগীত উ ািবত
হয় । েসইসব য সংগীেতর িবেশষ িবেশষ নামকরণ করা হেয়িছল যথা
‘কনেচেতর্ া ে ােসা’ (মহাঐকতান), ‘ওেভরতুর’ (আলাপন) ইতয্ািদ ।
এক বা একািধক য সংেযাজনেক বলা হত ‘েসসাটা’ । আমােদর েদেশর
উ া সংগীেতর আলাপ েজাড়, ঝালা, গত্ ও গায়কীর মেতা েসানাটাও
নানা পযর্ােয় ভাগ কের বাজােনা হত । ঐ অিভবয্ি গুেলা ছাড়াও বহু
সংগীত তাঁেদর িনজ মেনাভাব আরও িবিভ ভােব বয্ কেরেছন ।

ওই যুেগ ‘ ািভকডর্ ’ এবং ‘েচ ােলা’ নামক দুিট তারযে র চলন
হয় । ািভকডর্ , হারপিস কডর্ , হামার ািভেয়র এবং িপয়ােনা, অধুনা
সু চিলত ‘স র’, মধয্যুগীয় িজথার ও হামার ািভেয়র মত । বােরাক
যুেগ েভিনেসর সানমােকর্ া িগজর্ ায় দুিট অগর্য্ান ও একিট ক সংগীেতর দল
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িছল । পরবত কােল েসখােন একিট য সংগীেতর দলও গঠন করা হয় । েসই
যুেগর অগর্ানেক ‘বােরাক অগর্য্ান’ বলা হেতা । সংগীেতর ে ে ও েস সময়
‘েতা াটা’ ( েশর্র এক বাদনৈশলী), ‘যুগ্ (রাগমালা)’ ভৃিত রিচত
হত ।

এ সময়কার অনয্ানয্ বাদয্যে র মেধয্ রেয়েছ ভােয়ািলন, িলউট,
িগটার, হাপর্, বােরাক ু ট, েরকডর্ ার, নয্াচারাল হনর্, বােরাক ামেপট,
িপয়ােনা ইতয্ািদ ।

েস সময় গীিতনাটয্ বা অেপরা এর ভূত উ িত হেয়িছল । সমসামিয়ক
কিব ও সািহিতয্কেদর রচনার উপর িভিত্ত কের েসইসব গীিতনাটয্ রিচত
হত । সংে েপ বলেত েগেল পা াতয্ সংগীতজগেত বােরাক যুেগ
সংগীতৈশলী অিত উ িশখের আেরাহণ কেরিছল । েসই যুেগই িবখয্াত
েযাহান েসবাি য়ান বাখ্ (১৬৮৫–১৭৫০ ি ঃ) ও জজর্ েফেদিরক হয্াে ল
(১৭১৫–১৭৫৯ ি ঃ) এর জ হেয়িছল ।

বাখ্ এবং হয্াে ল পা াতয্ সংগীেতর িভতের নবে রণার সৃি
কেরন । বাখ সংগীেতর জগেত অবদােনর জনয্ আজ পা াতয্ সংগীেতর
জনকরূেপ পিরিচত । রচনা েকৗশেলর াত য্ তাঁর রিচত পয্াসন িমউিজক
এক অনবদয্ িদক । জীবেন বহু সংগীত িতিন রচনা কেরেছন । েকবল
অগর্ােনর জনয্ই তাঁর দু’শর েবশী রচনা রেয়েছ । এছাড়াও ে িলউডস,
িফউেগ, কয্ানটাটা (য ও কে র উপেযাগী) এবং তােরর য অথবা বাঁিশর
জনয্ বহু কনসােটর্ াও িতিন রচনা কেরেছন । বাখ্ রিচত Choral from
Cantata No.147 িনিদর্ িলংেক েশানা যােব ।১১

ইউেরােপ েযসব াচীন সুরকােরর রচনা আজও েশানা যায় তােদর
মেধয্ হয্াে েলর নাম িবেশষভােব উে য্খেযাগয্ । জামর্ানীেত জ হণ
করেলও তার জীবেনর অিধকাংশ সময় েকেটেছ ল েন । বহু ইংেরজী
গােনর সুর িদেয়েছন িতিন । িতিন ায় ৪০িট অেপরা রচনা কেরেছন । তার
িবখয্াত সুরগুেলার মেধয্ রেয়েছ ওয়াটার িমউিজক, ইসরািয়ল ইন ইিজ ,
েমসায়ার ইতয্ািদ । ওয়াটার িমউিজক কে ািজশন িট িনিদর্ িলংকিটেত
শুনেত পাওয়া যােব । ১২

৫. েরােকােকা যুগ
বােরাক যুেগর পরবত ষাট বৎসর কালেক েরােকােকা যুগ বলা
হয় । ‘েরােকােকা’ যুগ কথািটর অিভধানগত অথর্ িঝনুেক আ ািদত
সমু তটবত গুহা বা রক্ েকভস্ । এককথায় ১৮শ শতেকর ায় পুেরাটাই
েরাকােকা যুগ । ঐ সময় মানুষ আনে ও িবলােস গা েঢেল িদেয়িছল ।

এই সমেয়র সংগীেতর ধারােক মূখয্ত ‘গলা ’ বা বীর বয্ ক বলা
হেতা এবং সংগীতগুিল রাজনয্বগর্ ও অনয্ানয্ অিভজাত বয্ি েদর জনয্
রিচত হেতা । এছাড়া েসই সময় দুই ধরেনর নতুন সংগীত চিলত হয় ।

থমিট এক কার ঘেরায়া সংগীত এবং ি তীয়িট মু া েনর ৈনশসংগীত ।
েরােকােকা যুেগ য সংগীত চরম উৎকষর্ লাভ কেরিছল । তৎকালীন

িবখয্াত য সংগীত সং াগুিলর মেধয্ অনয্তম িছল ল েনর ‘আকােডমী
এব্ এনিসেয় িমউিজক’, েলহপ্ভিজগ, পাির ও হয্াে ল এর
সংগীতেগা ী । গলা সংগীেতর চলন িছল ায় অধর্শতা ীবয্াপী । ধীের
ধীের েসি েম াল বা আেবগময় সংগীেতর চলন হয় । জামর্ান েদেশর
‘ঝিটকা ও জনতাশীষর্ক’ সািহিতয্ক মতবাদ এবং রুেশা কতৃর্ ক বা ববােদর
িচ াধারা বতর্ েনর ফেল েরােকােকা যুেগর সংগীত আবার হাসয্ ও লাসয্
বিজর্ ত হেত আর কের । েসই অ র্ বত কালেক অেনেক নতুন েরেনসাঁস
যুগ বেল অিভিহত কেরন ।

৬. য্ািসিসজম্
েরােকােকার পরবত যুেগর (১৭৫০–১৮৩০ ি ঃ) সংগীতধারােক
‘ ািসিসজম্’ বলা হয় । ওই সময় য সংগীেত রসম য় বা
িসমফ্নাইেজশন্ বহুল চিলত হয় । রসম য়করণ শুরূ হেয়িছল বােরাক
যুেগ িক ািসকযুেগ তার সবর্া ীন উ িত হয় । এই যুেগ আেরাহী ও
অবেরাহী থা বিতর্ ত হয় । পরবত কােল রিবনয্ােসর ধােপ ধােপ তা
করা হেতা িক েস বাদন এেকবােরই িতমধুর িছল না । উ ৈশলীেক
বলা হয় ‘েসাপান আেরাহী’ । এ সময় অেক া আয়তেন আেরা বেড়া হয় ।
েকারাস এবং অেপরা খুবই গুরু পূণর্ ভূিমকা পালন করেতা । েযােশফ
হাইেডন (১৭৩২–১৮০৯ ি ঃ), এবং উলফগাং এমািডউস েমাৎসাটর্
(১৭৫৬–১৭৯১ ি ঃ) উভয়েকই েরােকােকা ও ািসিসজম যুেগর কৃত
সংগীত বলা হয় ।

হাইেডন ১১৮িট িস নী, ৮৩িট েকায়াে ট, ২৪িট কনচােটর্ া, ২৪িট
ােয়া, ৪৪িট েসানাটা, ১৯িট অেপরা, ১৫িট মাস্, ৪০০িট অড্ডা ্ এবং

১৬০িট বয্ািয়েটানিপস রচনা কেরিছেলন । িস নীসংগীেত হাইেডেনর
অেশষ কৃিত থাকেলও ‘েচ ারিমউিজক’ রচনায় িতিন অি তীয় িছেলন ।
তার রিচত Symphony no. 101 in D Major (The clock) শুনেত
চাইেল িনিদর্ িলংকিটেত পাওয়া যােব ।১৩

েমাৎসাটর্ জীিবত িছেলন মা ৩৫ বছর এবং এই অ সমেয়র মেধয্ই
অেপরা সংগীেতর জগেত িতিন এক যুগা সৃি কেরন । তার ে
সংগীত িছল মাস্ (Masses) । িতিন ৪৯িট িস নী রচনা কেরিছেলন ।
য সংগীতেক একক এবং সমেবত দুভােবই িতিন পিরচালনা করেত
পারেতন । িতিন াচীন ইতািলয় অেপরায় নূতন াণ স ার কেরন । তার
সংগীত িতভার কারেণ েপাপ তাঁেক মা ১৩ বছর বয়েস “অডর্ ার অভ্
িদ েগাে ন ার” েখতাব িদেয়িছেলন । তার িবখয্াত অেপরাগুেলার মেধয্
রেয়েছ েবে ন এ েবি িনন (১৭৬৯ ি ঃ), িদ ময্ােরজ অভ্ িফগােরা
(১৭৭৬ ি ঃ), ডন িগেয়াভািন (১৭৮৭ ি ঃ), িদ ময্ািজক ু ট (১৭৯১ ি ঃ)
ইতয্ািদ । “িদ ময্ািজক ু ট” অেপরািট শুনেত পাওয়া যােব িনিদর্ িলংক
এ ।১৪

লুডি ক ফয্ান েবেটােফন (১৭৭০–১৮২৭ ি ঃ) িপয়ােনােফাটর্ 
সংগীেতর রচিয়তা িহেসেব সম পা াতয্ জগেত িস িছেলন । এ যুেগর
মেনর িদক েথেক পুেরামা ায় িব বী িছেলন । রা িব ব ও েনেপািলও
েবানাপাতর্ (১৭৬৯–১৮২১ ি ঃ)এর উত্থানপতন চে েদেখিছেলন ।
তাঁর রিচত সংগীেত উ ঘটনার ভাব পিরলি ত হয় । তাঁর রচনায় এক
িবে ােহর সুর পাওয়া যায় েযমনিট েদখা যায় আমােদর কাজী নজরুল
ইসলােমর সংগীত রচনার মেধয্ । িতিন েযােশফ হাইেডন এর কােছ সংগীত
িশ া হণ কেরন । িতিন িপয়ােনার জনয্ ৩২িট েসানাটা, ১০িট ভােয়ািলন
েসানাটা, ৫িট েচেলা েসানাটা, ১িট ে হেণর্র জনয্ েসানাটা, ৭িট িপয়ােনা

ােয়া, ৫িট ি ং ােয়া সহ অসংখয্ কে ািজশন । েবেটােফেনর িবখয্াত
Piano sonata no. 5 in C minor কে ািজশন েশানার িলংক বে র
িনেচ েদয়া হেলা ।১৫

এসময়কার অনয্ানয্ সংগীতকােরর মেধয্ িছেলন েকােরি (১৬৫৩–
১৭১৩ ি ঃ), টেরিল (১৬৮৩–১৭০৮ ি ঃ), েব া (১৭২২–১৭৯৫ ি ঃ),

ািমজ (১৭১৯–১৮০১ ি ঃ), েগােসক্ (১৭৩৩–১৭০৮ ি ঃ) ভৃিত ।
বাদয্যে র মেধয্ িছল ািসকয্াল িগটার, ভােয়ািলন, ভােয়ালা, েচেলা,
ডবল বয্াস, ািরেনট, বাঁিশ, িপয়ােনা, হাসর্িপকডর্ , ে হনর্, ামেপট,

ভৃিত ।



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata RNI WBMUL/2016/72327; ISSN 2456-5121 81

৭. েরাময্াি িসজম্
পরবত যুেগর নাম েরাময্াি ক যুগ (১৮৩০–১৯১০ ি ঃ) অথর্াৎ এক
ক নাবহুল, অেযৗি ক, িব ল ও অবা ব িচ াধারার যুগ । ১৮শ
শতেকর িচ াধারা এবং বা বতার সে এই যুেগর েলােকরা আপস করেত
পােরনিন, েসজনয্ তাঁরা েরামাি ক যুেগ এক কা িনক জীবনধারার িচ া
করেতন । এই সমেয়রই মানুেষর মেন জাতীয়তােবােধর উে ষ হয় এবং
শুরু হয় ‘নয্াশনাল েরাময্াি িসজম্’এর । সমকালীন সংগীত রচিয়তারা
সম িব বাসীর উেদ্দেশয্ সংগীত রচনা করেতন এবং বলেত সংগীত সম
কলার ঊে র্ এবং জাগিতক ৈবষিয়ক িচ াধারার েথেক অেনক উ েরর ।

েরামাি ক যুেগর াপতয্ জমাটবাঁধা সংগীত ছাড়া আর িকছুই নয় । এই
সমেয় কাবয্সংগীত আর হয় এবং সংগীত রচিয়তা কিবেদর আখয্া েদয়া
হেয়িছল েটান েপােয়ট অথর্াৎ সুর কিব । তৎকালীন সংগীত রচিয়তারা
য সংগীত রচনার জনয্ সািহতয্া য়ী হন, সািহতয্ ও সংগীেতর মেধয্
এক মধুর স কর্ ািপত হয় । য সংগীেত ভূত উ িত সািধত হয় ।
েদশাত্মেবাধক কিবতািভিত্তক গণসংগীতও এই সমেয় চিলত হেয়িছল । এ
যুেগর িবখয্াত রচিয়তােদর মেধয্ রেয়েছন ভয্ান ্হল (১৭৩৯–১৮১৩ ি ঃ),
ওেয়বার (১৭৮৬–১৮২৬ ি ঃ), শূবাটর্ (১৭৯৭–১৮২৮ ি ঃ), েমে লশন
(১৮০৯–১৮৪৭ ি ঃ), শুময্ান (১৮১০–১৮৫৬ ি ঃ), বর্ািলওডর্ (১৮০৩–
১৮৯৬ ি ঃ ), েরািময় িশ ী ভািডর্ (১৮১৪–১৯০১ ি ঃ) ভৃিত । ইটালীেত
৩ জন ে ওেপরা রচিয়তা একই যুেগ জ হন কেরন । এনারা হেলন
রিসিন (১৭৯২–১৮৬৮ ি ঃ), ডিনেজিট (১৭৯৭–১৮৪৮ ি ঃ) এবং েবিলিন
(১৮০২–১৮৩১ ি ঃ) ।

৮. ইমে শিনি ক্ যুগ
১৮৭০ েথেক ফরািস কলািশ ীরা কীয় িচ ানুযায়ী িচ া ন করেতন ।
এই যুগেক বলা হয় ‘ইমে শিনি ক’ যুগ । ১৯ শতেকর শুরুর িদক ২০
শতেকর েগাড়ার িদক পযর্ এই যুগ (১৮২০–১৯২০ ি ঃ) । সংগীতজগেত

মবধর্মান জামর্ান ভােবর হাত েথেক িন ার পাবার জনয্ ফরািসরা
ইমে শিনজেমর আড়ােল আ য় িনেয়িছেলন । সংগীত াওিড েদবুসীর
(১৮৬২–১৯১৮ ি ঃ) রচনাগুেলা যুেগাপেযাগী । তাঁর রচনা কৃিতিবে ষী ।
িতিনই বলেত েগেল িবংশ শতা ীর অসাম সয্ সংগীত রচনার পিথকৃৎ ।
ইমে শিনজম্ েবিশ িদন ায়ী হয়িন । েলােকর মেন এর িবরু ভােব উে ষ
হয় । িবখয্াত সংগীতে র মেধয্ রেয়েছন ইসাক আলেবিনজ (১৮৬০–
১৯০৯ ি ঃ), িপটর ইিলচ চাইভি (১৮৪০–১৮৯৩ ি ঃ) ভৃিত ।

৯. এ ে শিনজম
পরবত যুেগর নাম এ ে শিনজম এর যুগ । মানুেষর অবেচতন মেনর

কাশয্ রূপদানই ‘এ ে শিনজম’ এর মূলকথা । এককথায় মন াি ক
েয়ড্ (১৮৫৬–১৯৩৯ ি ঃ) মানুেষর অবেচতন মন স ে েয মতবাদ
কাশ কেরিছেলন ‘এ ে শিনজম’ েসই মতবাদিভিত্তক । সংগীত

রচিয়তারা যুেগাপেযাগী সংগীত রচনায় সেচ ‘সুরবিজর্ ত সংগীত’ নােম
এক কার নতুন সংগীত সৃি কেরন । েম েম ঐ সংগীত া ,
ইতািল, ইংলয্া ও মািকর্ ন েদেশ সািরত হয় । সুইস্ সংগীত া
মািটর্ ন (১৮৯০–১৯৭৪ ি ঃ) এবং ইতালীয় সংগীত লুইিজ (১৯৪৮ ি ঃ)
উ নূতন ধারার সমথর্েন েসা ার হেয় ওেঠন । এ যুেগর িতনজন সংগীত
িদশারীর মেধয্ িছেলন আনর্ েশােয়নবাগর্ (১৮৭১–১৯৫১ ি ঃ), এলটন
উইবানর্ (১৮৮৩–১৯৪৫ ি ঃ) এবং এলবনর্ বাগ (১৮৮৫–১৯৩৫ ি ঃ) ।
আনর্ েশােয়নবাগর্ এর িবখয্াত সুর ‘পাইরট লুিনয়ার’ িনিদর্ িলং িট েত

পাওয়া যােব ।১৬

েসই সুরবিজর্ ত সংগীত েথেকই বতর্ মােনর অিত জনি য় ‘জয্াজ্’
সংগীেতর উ ব । সােবিক উ া সংগীেতর সে জয্াজ্ িমিশেয়
‘ য্ািসকয্াল জয্াজ্’ নামক এক নতুন সংগীত এখন েম জনি য় হেয়েছ ।
সুতরাং সতঃই েবাঝা যায় েয, াতীেচয্র সংগীেতর নবীকরেণর জনয্
পরী ািনরী া অিবরাম চলেছ এবং চলেত থাকেব ।

পা াতয্ সংগীেতর ৈবিশ য্
খরজ (Tonic): স েকর থম র । পা াতয্ সংগীেত খরজ চ ল । তার
িনেদর্ শনা নয় । সা’ এর সে স কর্ েমেন অনয্ সুেরর সৃি । এই
স কর্ েবাধ হেলা শে র আে ালেনর েভদ অথবা উ ারেণ উঁচুিনচু
খাদ বা তী তােক েমেন । সা অথবা ষড়জ যােক চিলত ভাষায় বেল
খরজ, তার সে অনয্ ছিট সুেরর ওজেনর (Pitch) অথর্াৎ উঁচুিনচুর েয
বয্ব া তােক ‘ র াম’ বেল । এই ােমও েভদ থােক । সা েথেক ছয়
সুেরর ওজন বা Pitch এ িভ তা থােক । একই সাএরও ওজেন েভদ
থােক । তবু সা এর সে ের’র অথবা অনয্ কিট সুেরর েয স কর্ েসখােন
তােদর তুলনামূলক আেপি ক ওজেনর পিরবতর্ ন ঘেট না । পা ােতয্র
সংগীেত খরেজর িনিদর্ তা েনই বেল নানা জাতীয় রগুে র সৃি হয় ।
হামর্িন (Harmony): সংগীেতর ঐকতানেক হামর্িন বলা হয় । পা াতয্
সংগীেত খরেজর িনিদর্ তা েনই বেল নানা জাতীয় রগুে র সৃি স ব ।
তারা সাম সয্ অসাম েসয্র েতায়া া না কের সুের েদখা িদেত পাের ।
তােদর িবিচ আবরেণ আভরেণ সািজেয় েতালার জনয্ থােক হামর্িন—
নানা সুেরর স িত বা সমধম রগুেলার সমি ত িনবয্ না । শুনেত
ভােলা লােগ এমন েয েকান র সংেযাগ বা েটান সংেযাগেকই হামর্িন
বলা হয় । পা াতয্ সংগীেতর একটা বেড়া স দ হামর্িন ।

েযাহান েসবাি য়ান বাখ এর রিচত Cello suite no 1 সুেরর একিট হামর্িন অংশ

পিলেফািন (Polyfony): গানেক যখন চােচর্ , েকারাস িমউিজেক িনেয় আসা
হেলা তখন চােচর্ ে া গান হেতা । েসই গােনর সুের িবেশষ িনেয়
আেসন েস ি গির । তার জানােনা চাে র সুর বাইেজ াইন েথেক পাওয়া
েগেলও েস সুেরর শরীর ও হৃদেয় আেছ ি ক সংগীত । এই ে া গাওয়া
হেতা সমেবত কে । সমেবত কে র সুর এক ে েল গাইেত েগেল সব
গলায় সুর ধরা পেড় না । সুর হয় । েপাপ এিদেক ে াে র সুরেক ন
করা পাপ বেল জানান । তাই সুর িঠক করেত, িবিভ কে র উপেযাগী ে ল
িনেয় চাচর্ ভােব । দু ইবা তেতািধক সুরেরখার সম েয় সংগীত রচনার েয
প িত পা ােতয্ চিলত তার নাম পিলেফািন । সবার আেগ কে র সুেরর
ে ণীিবনয্াস । কে র ে িণ খঁুেজ েদেখন, েমাটামুিট সাতিট ে িণেত এেদর
ভাগ করা যায় । এরা হেলা:

১. েবস (Bass): পুরুষেদর খােদ ভাির গ ীর ও গমগেম গলা ।
২. বয্ািরেটান (Baritone): পুরুষেদর ভাির গলা । তেব েবস েথেক

উঁচু ।
৩. েটনর (Tenor): পুরুষেদর সুেরলা উঁচু গলা । সাধারণ বয়

পুরুেষর গলা ।
৪. অলেটা (Alto): পুরুষেদর তী ও সরু গলা । এ গলা েমেয়েদর
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কে ও আেছ । তখন এেক েমেয়েদর ভাির গলা বলা হয় ।
৫. েসা ােনা (Soprano): েমেয়েদর অিত তী সরু উঁচু গলা ।
৬. ে বল (Treble): িশশু িকেশারেদর সরু তী গলা । রভে র

আেগ এ ক েশানা যায় ।
৭. কন ালেটা (Contralto): েমেয়েদর িনচু খােদর িদেকর গলা ।

এছাড়াও আেরা দুিট ক েদখা েগল । তারা হেলা—
১. কাস ােটা (Castrato): রভে র আেগ পুরুষ ক । এখােন

রনালী পিরপূণর্তা না েপেলও ফুসফুেসর মতা েজেগ উেঠেছ ।
িকেশার বালকেদর গলা ।

২. ফলেসে া (Falsetto): বয় পুরুেষর গলা । াভািবক ভােব গান
েগেয় গলা েচেপ ক ন তুেল অ াভািবক তী সরু ভােব গাওয়ার
ক । েয পুরুষরা এজাতীয় কে গান কেরন তােদর বলা হয় েমল
অে া (Male Alto) অথবা কাউ ার েটনর (Counter tenor) ।

েনােটশেন ক সুেরর ে ল

চােচর্ র গােনর আিদযুেগ কে েযভােব গান গাওয়া াভািবক েসই
পদর্ ায় তােদর ে া িট গাইেত েদয়া হেতা । ফেল েয অ ু ত সমেবত গান
পাওয়া েযত তােক বলা হেতা পিলেফািন ।

সংগীেতর শুরুর িদেক সংগীত িছল এক ৈরিখক, েকান হামর্িনজাত সুর
িছল না । িক হাজার হাজার বছর পূেবর্ পা াতয্ গােন পিলেফািনর উ াবন
হেল সংগীেত এক যুগা কারী পিরবতর্ ন আেস এবং পা াতয্ সংগীত াচয্
সংগীত েথেক আলাদা হেয় যায় । েকননা াচয্ সংগীত এক ৈরিখক বা
মেনােফািনক অথর্াৎ এক সুের ।
কডর্ (Chord): িতন বা তার েবিশ েটােনর সংেযাজেন হামর্িনর একক েক
কডর্ বা সারসংবাদ বলা হয় । কডর্ ই হামর্িনর িভিত্ত । েডােরিমফােসা
লািসেডা বা িসিডইএফিজএিবিস । পা াতয্ সংগীেত সবর্ািধক
বয্বহৃত কেডর্ র নাম ায়ড বা এয্ র কডর্ । েডােরিমফােসালািসেডা
বা িসিডইএফিজএিবিস ে েল থমতৃতীয়প ম র অথর্াৎ েডা
িমেসাল বা িসইিজ িদেয় একিট ায়াড গিঠত হয় । ি তীয়চতুথর্ষ

র অথর্াৎ েরফালা বা িডএফএ র িদেয় আেকরিট ােয়ড গিঠত হয়
বা তৃতীয়প মস ম অথর্াৎ িমেসালিস বা ইিজিব র িদেয় আেরকিট

ায়াড, এভােব আেরা ায়াড গিঠত হয় । এিট হে পা াতয্ সংগীত
রচনার েমৗিলক উপাদান । ায়ােডর মূল র বা সবর্িন র যখন ওপেরর
অে েভ একই সে িনত হয় তখন ায়ােডর বা এয্ র সংবােদর একিট
চাতু িরক রূপ গিঠত হয় । েডােক েক কের েয ায়াড েডািমেসাল)
রিচত হয় তােক থম কডর্ বা টিনক কডর্ বলা হয় । এেকই আবার কডর্ অব
ের বা িব াম কডর্ ও বলা হয় । বতর্ মানকােল ঐিতহয্ স ত কডর্ গঠন

ি য়ােক আেরা িব ৃ ত কের পিলকডর্ নােম নতুন ধরেনর কডর্ গঠন রীিত
অনুসরণ করা হে ।

িতন েরর পিরবেতর্ পরবত েত চার েটান েযােগও কডর্ গঠেনর চলন
েদখা যায়: ১৩৫৭ বা ২৪৬৮ ইতয্ািদ । িবংশ শতেকর পা াতয্
রচিয়তারা আেরা িব ৃ ত ধরেনর কডর্ গঠেন য়াসী হন । এেত তারা ছয় ও
সাত েটােনর সংেযাগ ঘটান । ফেল কেডর্ র গঠন দাঁড়ায়: ১৩৫৭৯১১
বা ১৩৫৭৯১১১৩ । এরকম উ তািভমুখী কডর্ েক বলা হয় পিলকডর্ ।
ই ারভয্াল (Interval): এক সুর েথেক অনয্ সুেরর উঁচুিনচুর েয ভাব, েয

িভ তা তােক সুেরর ‘অ র’ বা রা র বেল । র ােমর আটিট াভািবক
েরর পরপর উ তা বা িন তা মাপেল তােদর সমান বেল ধরা যায় না ।

েডা েথেক ের েয অ র, েসই একই অ র পাওয়া যায় ফা েথেক েসা এবং
েসা েথেক লা এর মেধয্ । ের েথেক িম র উ তা বা িন তা মাপেল আেগর
অ র েথেক িকছু কম; আর েসই একই অ র েদখা যায় লা েথেক িস সুের
েযেত । অনয্িদেক িম েথেক ফা এবং িস েথেক েডাএর অ র এক এবং এিট
েডা েথেক ের এর অ েরর ায় অেধর্ক । েরর অ েকর মেধয্ আমরা িতন
ধরেনর অ র পাই । এেদর বলা হয় বৃহদ র, মধয্া র ও ু া র । পা াতয্
মেত বৃহদ র ও মধয্া েরর মােন তফাৎ কম বেল এদুিটেক একই ে ণীব
কের বলা হয় পূণর্া র । পাঁচিট পূণর্া র ও দুিট ু া র িনেয় স ীেতর েয
ে ল বা াম তােক পা ােতয্ ‘ডায়ােটািনক’– যােক বাংলায় ‘পূণর্ ািরক’
বেল ।

পা াতয্ সাধারণ াভািবক ােমর (কমন নয্াচারাল ে েলর) সুর
স েকর মেধয্ েয িতন রকম অ র আেছ তােক েদখােনা যায়—

িম ফা লা িস

বৃহৎ ম& 'ুদ* বৃহৎ ম& বৃহৎ 'ুদ*
এই বৃহৎমধয্ ু অ র বা ই ারভয্ালেক যথা েম েমজর, মাইনর ও
েসিমেটান ই ারভয্াল বেল ।

েমলিডক ও হােমর্ািনক ই ারভয্াল

েটািনক (Tonic): পা াতয্ সংগীেত নায়ক সুরেক বলা হয় ‘েটািনক’ । এেক
েক ীয় র, মূল র, ে েলর থম র, কীেক , েমজর বা মাইনর কী
এর থম র ইতয্ািদ নােম আখয্ািয়ত করা হয় । ইউেরাপীয় মেত যিদও
C# (িস শাপর্) বা G# (িজ শাপর্) বেল দুিট র জানােনা হয় তেব পা াতয্
রীিতেত েকােনা অচল র েনই ।

ে ল C েত টিনক মাইনর 6/9 কডর্

লয় (Tempo): গান একেযােগ গাইেত বা বাজনা একেযােগ বািদত হেত হেল
দরকার পের অনয্ িনেদর্ েশর । েস লয় । এই লয় িনেয় পা াতয্ সংগীেতর
ফমর্ ৈতির হয় । লয়েদর নাম ও চির এবং েমে ােনাম (Metronome)
িন রূপ:

েসানাটােত থােক িতনিট মুভেম অথবা িতন জাতীয় লেয় বাঁধা গৎ ।
িসমেফািনেত অ ত চারিট মুভেম থােক । তার থমিটর গঠেন েসানাটার
শরীর, েকােনা সংগত ছাড়া থােক েবহালা বা িপয়ােনা অথবা ওেবা, ে
হণর্ জাতীয় বাদয্যে র সলাজ দৃ উপি িত । ি তীয় মুভেম ধীর । তৃতীয়
নােচর ছ িবেটােফন দুিট মা ায় েবঁেধ ৈতির করেল েশৎর্ েসা (Scherzo) ।
চতুথর্েক বেল Finale েশষ । েসখােন িবিভ ফেমর্র আিবভর্ াব ।
তাল ও ছ (Rhythm): পা াতয্ গােন তােলর াধানয্ েনই । আেছ হামর্িনর
ঘাত । ইউেরােপ তাল েনই, আেছ লেয়র েয়াগ ও গীত ছে র আভাস ।
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ছ ই ধান । এবং ছে র ঘাত জািগেয় েতােল একেস (Accent) ।

পা াতয্ সংগীেতর রচনাৈবিশ য্
েসানাটা: পা ােতয্ একিট বা দুিট বাদয্যে বাজােনার জনয্ েয বাদন রচনা
করা হয় তােক েসানাটা বেল । িক দুেয়র অিধক যে র জনয্ রিচত
েসানাটা িভ নােম অিভিহত হেয় থােক । েযমন িতন যে র জনয্ রিচত
েসানাটােক বলা হয় ােয়া, চারিট যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক
বলা হয় েকায়ােটর্ ট, পাাঁচিট যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক বলা হয়
কুিয়নেটট, ছয় সংখয্ক যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক বলা হয়
েসকে ট, সাত সংখয্ক যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক বলা হয়
েসপেটট, আটিট যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক বলা হয় অকেটট, নয়িট
যে র জনয্ উপেযাগী েসানাটােক বলা হয় েনােনট ইতয্ািদ ।

েসানাটার নমুনা িচ

কয্ানটাটা: কয্ানটাটা কথািটর অথর্ গান । েসানাটা এবং কয্ানটাটা একই
সুে গাঁথা । যে েয সুর বাজােনা হয় তাই েসানাটা আর যিদ গাওয়া
হয় তাই কয্ানটাটা । সংগীত বাখ কয্ানটাটােক পিরণত কেরন সূচনায়
ঐকতানরীিতযু ও অেপরার েরিসেটিটভ, আিরয়া, ডুেয়ট ভৃিতর
সুসংহত বয্বহার কের ও সমাি েত েকারালযু এক কার গীতরচনায় ।
কয্ানটাটা ধেমর্াপাসনায় গাওয়া হয় আবার সাধারন ভােবও গাওয়া হয় । বাখ
রিচত “আিরওেসা েডা কয্ানটাটা ১৫৬” কয্ানটাটার সুরিট িনিদর্ িলংেক
েশানা যােব ।১৭

িসে ািন: িসে ািনর সৃি অ াদশ শতেক । কেয়ক কােরর মুভেমে
রিচত বৃ বাদেনাপেযাগী েসানাটা বা য সংগীতই হে িসে ািন ।
েসখােন চারিট মুভেম । এিট অেকর্ ার শরীর িনেয় গড়া বেল থােক
বহু য । তবু থম মুভেম এর চলন েযন েসানটার  েসখােন েসােলা
বাজনা অথবা বহুিমল বা েকারােসর ক সংগীত বয্বহৃত হয় । িসে ািনর
ি তীয় মুভেম িট িবলি ত  ধীর, তৃতীেয় ত, চতুথর্ মুভেম যােক বলা
হয় আেখরী (Finale), েসখােন ব েবয্র বয্ না অনুযায়ী নানা মুভেম
থাকেত পাের । হাইেডনেক িসে ািনর জনক বলা হয় । েমাৎসাটর্
হাইেডেনর ধারােক আেরা সমৃ কের েতালন এবং েবেটােফন িসে ািনর
ধারােক আেরা তী ও েসৗ যর্মি ত কের তুেলেছন । হাইেডন রিচত
“িসে ািন নং ৪৫ ইন এফ সাপর্ মাইনর েফয়ারওেয়ল” সুরিট িনিদর্ িলংেক
েদয়া হেলা ।১৮

ফাগ: ফােগর সৃি বাখ (Bach) এর হােত । চােচর্ র পিলেফািনক গােন সব
গায়করা িনেজর িনেজর াভািবক ক ে েল গানিট গায়, েসই রীিতেক
েটেন দুই বা বহু কে র িমলেন ফােগর সৃি । ফােগ েযমন কে র বয্বহার,

েতমিন থােক েসােলা বাদন বা বহুবাদন । ফােগর শুরুেত েটািনক বা খরজ
িনভর্ রতা থাকেলও ধীের ধীের তা েভে েযেত থােক ।
েরপসিড: েরপসিড (Rhapsody) হেলা আধুিনক বাদয্ৈশলী যার আিবভর্ াব
ঘেট উিনশ শতেক । এই সংগীেত ভাব বা আেবদনময়তা েবিশ । েনই িনিদর্
ফেমর্র ীকৃিত ।
কনচােটর্ া: িবশাল িবরাট সুরসাগরকনচােটর্ া (Concarto) অ াদশ শতা ীর

থম ভােগ এর সৃি । এখােন সংগীেতর শুরু েসােলা বাদেন (কনচািটর্ েনা)
যার িতেরােধ েনেম পেড় িবশাল অেকর্ া (Ripeno) । কনচােটর্ ার ফেমর্
েমাৎসাটর্ ও িবেটােফান েযমন পরী া কের েগেছন, েতমিন এই ফমর্েক
জিটল েথেক জিটলতর কের তুেলেছন াম (Brahms), চাইেকাভি
(Tchaikovsky) অথবা িলসৎস (Liszt) । িলসৎস রিচত ‘িপয়ােনা
কনচােটর্ া নং ২’ য সংগীতিট েশানার িলংক িনে েদয়া হেলা ।১৯

ক াংক: পা ােতয্ েরর ক াংক সহেজই অ েরর িহেসব েটেন কষা
যায় ।
বাদয্ যে সুর: পা াতয্ যে সূ সুেরর বয্বহার কম । এখােন খরজ
পিরবতর্ ন সদা সবর্দা ঘেট থােক । এজনয্ মধয্ স েকর সা এর ক নেক
িনিদর্ কের েসই সুর অনুযায়ী িপয়ােনা ািরওেনট জাতীয় চািবযু যে
ও েবহালােচােলাময্াে ািলন ইতয্ািদ তার যে সুর বাঁধা হয় । এই সুর
িচর ায়ী; এখােন ওজেনর আর পিরবতর্ ন ঘেট না । সুেরর এই িনিদর্ বাঁধা
বাঁিধর ফেল বাদেকর কােছ য আয়ে র মেধয্ চেল আেস ।
িনিদর্ সুর: পা াতয্ গায়েকর ই ানুসাের সুরিবহার করার থা েনই ।
েসখােন রচিয়তা ক সংগীত সেমত যাবতীয় স েতর যে র রিলিপ রচনা
কের েদন । েস অনুযায়ী গান বাজনা হয় । পা ােতয্ হারেমািনয়াম ইতয্ািদ
চািবযু বাঁধা সুেরর যে আ ুেলর িটেপর ান বদল করার অসুিবধা েনই ।
এসব যে িতন বা তেতািধক স েকর েরর জনয্ িনিদর্ সুের বাঁধা ঘাট
থােক । িবিভ ওজন সীমার গায়কেদর জনয্ িবিভ চািবর সুরেক খরজ
কের সহেজই স ত করা যায় ।
ে েলর বয্বহার: পা াতয্ সংগীেতর সুের সদা সবর্দা সা খরেজ গান আর
করা হয় না । তােদর েমজর ও মাইনর ে েলর িবচাের েকাথা েথেক েয

রগুে র ওজন ি র হেব তা বলা হেয় থােক ।
পা াতয্ য : পা াতয্ যে বাঁধা সুর াভািবক (Natural) নয় । আশ, িমড়
এবং েয়াজন মেতা েরর ওজেনর ঈষৎ াসবৃি করার সুিবধা না থাকায়
এই সব য ভারতীয় স েতর পে অনুপযু বলা েযেত পাের ।
এয্াকেস : ইউেরাপীয় গােন থােক কাটাকাটা চলার রূপ যােক েঝাঁক বা
এয্াকেস বেল ।
অ : ইউেরাপীয় সংগীেত রগুে র ৈবিচ য্ আেছ । েস ৈবিচ য্ সদাসবর্দা
অথর্বহ নয় । পিরিচতও নয় । এখােন আি েকর বিহরে র পিরবতর্ েনর সে
সে অ রে রও পিরবতর্ ন ঘেট চেল ।
েমাড: সুর বা েমেলািড ও রস িত বা হামর্িন রচনার েটান ম িনবর্াচন
রীিতর নাম েমাড । েমােডর মেধয্ নানা েদেশ নানা সমেয়র মানুষেদর
িচরকালীন একাত্ম হবার অভী া কাশ পায় । পা ােতয্ এখেনা তার
িচ ছিড়েয় আেছ । েমােড নানা েরর েয়াগ হেলও েসই সব েরর
িনয় েণ একিট রতার েটািনক । েমাড দুই কার: েমজর েমাড ও মাইনর
েমাড । সকল কার েমজর ে ল বা মাইনর ে লই েমজর বা মাইনর
েমােডর অ গর্ত ।
েমেলািড: পা াতয্ সংগীেত সুর অেথর্ েমলিড শ িট বয্বহৃত হয় । হামর্িনর
তী তা বািড়েয় েতালার ধারণা েথেক হামর্িন ধারণার শুরু । নানা েরর
এিলেয় গিড়েয় যাবার জায়গায় পর র পর রেক ধা া িদেয় েঝাঁক িদেয়
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র যখন চলেত থােক তখন েমলিড েভে েয সুর েজেগ উেঠ তা
েযন হামর্িনর াথিমক রূপ । েমলিডেতও রগু আেছ; আেছ বাদী
সমবাদীর ধারণা । এই ধারণা েথেক রােগর শরীর গেড় ওেঠ । েমলিডর
শরীের গািণিতক গঠন ।
সূ সুেরর বয্বহার: পা াতয্ যে সূ সুেরর বয্বহার কম । অনয্িদেক
এখােন খরজ পিরবতর্ ন সদা সবর্দা ঘেট থােক । এজনয্ মধয্ স েকর সা
এর ক নেক িনিদর্ কের েসই সুর অনুযায়ী িপয়ােনা ািরওেনট জাতীয়
চািবযু যে ও েবহালা েচেলা ময্াে ািলন ইতয্ািদ তার যে সুর বাঁধা
হয় । এই সুর িচর ায়ী, এখােন ওজেনর পিরবতর্ ন আর ঘেট না । সুেরর এই
িনিদর্ বাঁধাবাঁিধর ফেল বাদেকর কােছ য আয়ে র মেধয্ চেল আেস ।

ােচয্র ও পা ােতয্র সি লন
াচয্ ও পা ােতয্র সংগীেতর মেধয্ সম য় সাধন কের, নতুন পেথ েদেশর

সংগীত ও অিভনয়েক পিরচািলত করবার থম উেদয্াগ িনেয়িছেলন েস
যুেগর িবখয্াত ধনী েশৗরী েমাহন ঠাকুর (১৮৪০–১৯১৪ ি ঃ) ও তার বড়
ভাই যতী েমাহন ঠাকুর (১৮৩১–১৯০৮ ি ঃ) । যতী েমাহন িব ু পুেরর
িবখয্াত সংগীত ে েমাহন েগা ামীর সহায়তায় ১৮৫৮ সােল েদিশ
রাগরািগণীর গৎ িদেয় িবেলিত িথেয়টােরর আদেশর্ বাংলা িথেয়টােরর জনয্

থম েদিশয ‘ঐকতান সংগীেতর’ চলন কেরন । পা াতয্ সংগীেতর
রিলিপ থার উপকািরতা ল কের ১৮৫৮ সােল ে েমাহন েগা ামী

ঐকতান সংগীত বাদেনর সুিবধােথর্ গৎ এর (Musicpiece) িলখন ণালী
উ াবন কেরন ।

েজয্ািতির নাথ ঠাকুর পা াতয্সংগীেতর সােথ বাংলা গােনর
েমলব ন কেরন । কিব ি েজ লাল রােয়র অবদানও এই িবষেয় কম
নয় । িতিনও পা াতয্ সংগীেতর সুের বহু বাংলাগান সৃি কেরিছেলন ।
অপরিদেক তাঁর পু িদলীপকুমার রায় িবেদেশ পা াতয্ সংগীত িশ া কের
েদেশ িফের েসই সংগীেতর ধারা বাংলা সংগীেত িমিশেয় িদেয়িছেলন ।

কিবগুরু রবী নাথ ঠাকুর সৃি কেরন পা াতয্সংগীেতর সুরিভিত্তক
বহু ‘ভা া গান’ । রবী নাথ ইউেরােপর েয সংগীত ধারার সে অনুসুয্ত
হেলন েসিট েমাৎসাটর্ িবেটােফানর ািসেকল রীিতেযখােন হামর্িনর
েচেয়ও বল সংগীেতর শরীর গঠন িনেয় িচ া ভাবনা । েসই ভাবনা
ধরা পেড়েছ কথায়; কখেনা বা সুের । রবী নােথর গােন গািণিতক
িবেশষেণ ইউেরাপীয় সংগীেতর িনেদর্ শনার ইি ত েভেস আেস ।
সংগীেতর বাঁধাধরা গিতর একেঘেয়িম ভাঙেত িতিন ইউেরাপীয় রীিত

তাঁর কাবয্গীিতেত েযমন আনেলন থম যুেগ, েতমিন েশষ পেবর্ িতিন
কথাসুেরর েমলব ন ঘটােত ভারতীয় সংগীেতর চিলত ধারার পিরবতর্ ন
ঘটােলন ইউেরাপীয় সংগীেতর গঠন েটেন । তার গান বিহরে িবেদিশ,
অ ের স ূণর্ েদিশ । িতিন আইিরশ, িটশ, ভৃিত সুের গান রচনা
কেরেছন । আইিরশ সুের ‘আিম িচিন েগা িচিন েতামাের’, িটশ সুের
‘পুরােনা েসই িদেনর কথা’ ভৃিত গান ।

কাজী নজরুল ইসলাম তার বহু বাংলাগােন পা াতয্ ও মধয্ ােচয্র
সুেরর এক সম য় ঘিটেয়িছেলন । তুরে র গােনর সুের ‘শুকেনা পাতার
নূপুর পােয়’, ‘ি ভুবেনর ি য় মুহা াদ এ েলা’, িকংবা িবেদশী সুের ‘দূর

ীপবািসিন’, ‘েমােমর পুতুল েমােমর েদেশর েমেয়’, কামরান িমরা া
ছিবর ‘িচকা িচকা েবাম িচকা’ গানিটর সুের ‘চাম িচকা চাম িচকা চাম িচকা’
গান ভৃিত ।

ইয়াহুিদ েমনুহীন এবং িব িবখয্াত বাঙািল েসতারবাদক পি ত
রিবশ েরর আ িরক েচ ায় াচয্ ও পা ােতয্র সংগীত িমেলিমেশ এক
নবযুেগর সূচনা হেয়েছ ।
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Email: bashori8@hotmail.com
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উত্তর ভারতীয় শা ীয় সংগীেত েমওয়াতী (েমবাতী) ও ইে ার পর রার ঐিতহয্

ড. আকিলমা ইসলাম কুেহলী

ভারতীয় শা ীয় সংগীেতর ইিতহােস েমওয়াতী (েমবাতী) ঘরানা ও ইে ার বীণকার পর রা জনি য়তা অজর্ েন অতয্ সফল হেয়েছ । ভি রসমূলক গায়ন ৈশলীর েমওয়াতী ঘরানার
গুণীজনেদর ঐিতহয্ এবং ইে ার বীণকার ঘরানার িব ােরর তথয্গুেলাই আেলাচয্ বে উপ াপেনর েচ া করা হল ।

েমওয়াতী পর রা
উিনশ শতেক ভারেতর েযাধপুের েমওয়াতী ঘরানার সূ পাত হয় । এর

িত া কেরন ঘে নিজর খান । ক সংগীত ও বাদয্যে র এই ঘরানা
থমত শুরু হয় পািরবািরক ভােব, পরবত কােল িশষয্বেগর্র মাধয্েম

এর িব ৃ িত লাভ কের । থম িদেক এর গায়কী ও ত না িনক
পিরবেশনার কারেণ এেক েগায়ািলয়র ঘরানার একিট শাখা মেন করা হেলও
পরবত কােল রাজ ােনর েমওয়াত অ েলর নামানুসাের এর নামকরণ
হয় েমওয়াতী । েগায়ািলয়র পিরবােরর সদসয্ ঘে নিজর খান তাঁর বংশীয়
সংগীত েদর েথেক িবি হেয় রাজ ােন চেল আেসন । বাদয্যে
পৃ েপাষকতা পাওয়ার লে য্ িতিন রাজ ানিভিত্তক সংগীতচচর্ ার চার ও

সার শুরু কেরন যা িছল একিট ত ৈশলী ।
েমওয়াতী ঘরানার মুখয্ দুই িদকপাল উ াদ ঘে নিজর খান (ক )

এবং তাঁর অ জ বীণকার উ াদ ওয়ািহদ খান সােহব । ঘে নিজর খান
িনঃস ান হওয়ায় েছাটভাই মুনা র খানেক দত্তক পু িহেসেব হণ
কেরন । মুনা র খানও িনঃস ান হওয়ার পরবত সমেয় িতিনও অ জ
ওয়ািহদ খােনর পু গুলাম কািদর খানেক দত্তক েনন । গুলাম কািদর খান
ক সংগীেতর পাশাপািশ একজন বীণকারও িছেলন । ক সংগীেত িতিন
তার পিরবােরর েশষ িতিনিধ িহেসেবও িবেবিচত ।

উ াদ ঘে নিজর খান
উ াদ ঘে নিজর খান েমওয়াতী ঘরানার এক উ ল ন িছেলন ।
তাঁর জ আনুমািনক ১৮৫০ ী াে । েমওয়াতী ঘরানা িত ায় তাঁর
অবদান িছল শীেষর্ । িতিন ক সংগীেতর সাধনা করেতন । এই ঘরানা ক
ও য উভয় িদেকই িছল সমানভােব িবখয্াত । উ াদ ঘে নিজর খান
েগায়ািলয়র ঘরানার েছােট েমাহা দ খান ও উ াদ বেড় েমাহা দ খােনর
পু ওয়ািরস খােনর িশষয্ িছেলন । েগায়ািলয়র ঘরানার উ াদেদর ারা

ভািবত হেলও উ াদ ঘে নিজর খান চচর্ া ও অনুশীলেনর মাধয্েম তাঁর
এক ত গায়কী ৈতির কেরন যা িছল সব ঘরানা েথেক িভ । েগায়ািলয়র
ঘরানার সােথ ঘে নিজর খােনর পািরবািরক স কর্ িছল । িতিন উ াদ
হদু্দ খােনর েপৗ ীেক িববাহ কেরন । অপরিদেক িবখয্াত বীণকার বে
আলী িববাহ কেরন হদু্দ খােনর কনয্ােক । ঘে নিজর খান ও বে আলী
অ র ব ু িছেলন এবং একসে অেনক সময় কাটান । বে আলী ওয়ািহদ
খােনরও িশ ক িছেলন । যিদও বে আলী িকরানা ঘরানার সংগীত
িছেলন তথািপ িতিন ডাগর ঘরানার বীণকার উ াদ বহ্ রম খান সােহেবর
িশষয্ থাকায় তাঁর সংগীত পিরেবশনায় ডাগর বাণীর ভাব পিরলি ত
হত এবং ভাবতই তার ঝলক েমওয়াতী ঘরানােতও িছল । তেব ঘে

নিজর খােনর সংগীেত ডাগর ঘরানার ভাব কখেনাই েদখা যায়িন । পূেবর্ই
উে খ কেরিছ েয উ াদ ঘে নিজর খান িনঃস ান িছেলন এবং েছাট ভাই
মুনা র খানেক পু িহেসেব লালন পালন কের সংগীেত তািলম েদন ।
তাঁর দুইজন িশষয্ পি ত নাথুলাল ও িচমনলাল িবখয্াত য সংগীত
িহেসেব পিরিচত। পি ত নাথুলাল তাঁর ভাে পি ত মিতলালেক তািলম
েদন িযিন থেম কা ীর ও পের হায় াবাদ েকােটর্ সুরকার িহেসেব িনযু
হন । পি ত মিতরােমর পু পি ত যশরাজ বতর্ মান েমওয়াতী ঘরানার

িতিনিধ করেছন । উ াদ ঘে নিজর খান ১৯২০ সােল ভূপােল মৃতুয্বরণ
কেরন ।

গুলাম কািদর খান
উ াদ ওয়ািহদ খােনর পু গুলাম কািদর খান ১৯১২ সােল ইে াের
জ হণ কেরন । িতিন িপতা ওয়ািহদ খােনর কােছ রু বীণার তািলম
েনন । পরবত কােল চাচা মুনা র খান তাঁেক দত্তক পু িহেসেব

হণ কেরন । মুনা র খান াতু ু েক দত্তক েনওয়ার পেরই ভাই
ওয়ািহদ খানেক অনুেরাধ কেরন গুলাম কািদরেক রু বীণার তািলম না
েদওয়ার জনয্, যােত িতিন েমওয়াতী ঘরানার ক সংগীেতর পর রােক
অবয্াহত রাখেত পােরন । উ াদ গুলাম কািদর খান েমওয়াতী ঘরানার
একজন ঐিতহািসক বয্ি িছেলন কারণ িতিন িছেলন েমওয়াতী ঘরানার
বংশধরেদর মেধয্ ে তম বয্ি িযিন েমওয়াতী ক সংগীেতর ঘরানার

িতিনিধ কেরেছন । িতিন একজন সুিফ কৃিতর েলাক িছেলন । খয্ািত
বা অেথর্র িত তাঁর েকান েমাহ িছল না । ১৯২১ সােল মু াইেয় পি ত
ভাতখে আেয়ািজত একিট অনু ােন গুলাম কািদর খান থম সংগীত
পিরেবশন কেরন । ১৯৩১ সােল িতিন সান চেল আেসন এবং মুনা র
খান সােহেবর পের িতিন সান রাজদরবােরর েসবায় িনেয়ািজত হেয়
সানে র রাজা জসওয়া িসংেক সংগীেতর তািলম েদন । িতিন মু াইেয়র
ভারতীয় িবদয্াভবেনর সােথও যু হন । (১৯৯৯–২০০০) সােল উ াদ
গুলাম কািদর খান ‘গুজরাট েগৗরব পুর ার’ লাভ কেরন । িতিন েপৗ
িসরাজ খান ও তাঁর পু আসাদ খানেক িশ াদান বয্তীত অসংখয্ িশষয্
েরেখ েগেছন । ২০০২ সােল ভারেতর রাজেকােট এই মহান িশ ী পরেলাক
গমন কেরন ।

পি ত যশরাজ
পি ত যশরাজ ১৯৩০ সােলর ২৮ জানুয়াির ভারেতর হিরয়ানার হাইসার
েজলার (বতর্ মান ফেতহাবাদ েজলা) িপিল মাে ারী ােম একিট মধয্িবত্ত
সংগীত পিরবাের জ হণ কেরন । িপতা মিতরাম উ া সংগীত িশ ী
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িছেলন । ১৯৩৪ সােল মা চার বছর বয়েস তাঁর িপতা পরেলাক গমন
কেরন । অ জ তাপ নারায়ণও সংগীেতর সােথ যু িছেলন । তাপ
নারায়েণর দুই পু যিতনলিলত ভারেতর িবখয্াত সুরকার িহেসেব এবং
কনয্া েয়র মেধয্ অিভেন ী সুল ণা পি ত ও িবেজতা পি ত অিভনেয়
অেনক খয্ািত অজর্ ন কেরেছন ।

“িপতার অকাল মৃতুয্র পর তাঁর দাদারাই তাঁর লালন পালন ও িশ া
দী ার দািয় হণ কেরন । এই পিরবাের বহুকাল েথেকই সংগীত চিলত
এবং সকেলই গুণী স ীত । ারে িতিন েমজদাদা তাপ নারায়েণর
কােছ তবলা িশ া কেরন । মা ১৫ বছর বয়েসই এতদূর উ িত লাভ
কেরন েয কুমার গ বর্, িডিভ পলু র, পা ালাল েঘাষ, পি ত রিবশংকর

মুখ িদকপাল স ীত েদর সে িতিন সফল স ত করেত পারেতন । িক
সাধারণ দুএকিট ঘটনার জনয্ িতিন তবলা পিরতয্াগ কেরন এবং যথারীিত
সংগীতচচর্ া আর কেরন । তখন বড়দাদা পি ত মিনরােমর সে িতিন
শাহান ে েট থাকেতন । েসখানকার মহারাজা জয়মল িসংহ িছেলন
পরম কালীভ , যার সহচযর্ তাঁর জীবেন যেথ ভাব িব ার কেরিছল
বেল িতিন মেন কেরন । েসই জনয্ই স বতঃ গায়ন কােল ভি রেস
ভাব িবেভার হেয় িতিন ে াতােদর এমন অিভভূত করেত পােরন ।
কেয়ক বছর পর িতিন বড়দাদার সে েকালকাতাবাসী হন । এখােনই
তাঁর সংগীতজীবেনর জয়যা া আর হয় । ১৯৫১ সােল েকালকাতার
আকাশবাণী েকে গাইবার সুেযাগ লাভ কেরন । েনপােলর মহারাজা
তাঁর গান শুেন কাঠমা ু েত তাঁেক আম ণ কেরন । ১৯৫২ সােল েনপাল
রাজদরবাের তাঁর গান শুেন মহারাজা অতয্ ীত হন এবং পাঁচ হাজার

ণর্মু া িদেয় তাঁেক স ািনত কেরন । েম েদশিবেদেশর বহু ােন
সংগীত পিরেবশন কের িতিন অজ সাধুবাদ, চুর পুর ার ও িব েজাড়া
খয্ািত অজর্ ন কেরন ।” ১

ভাই মিতরাম বয্তীত িতিন েমওয়াতী ঘরানার জয়ওয়া িসং ওয়ােঘলা
এবং গুলাম কােদর খােনর কােছ সংগীেতর তািলম েনন । এছাড়াও আ া
ঘরানার ামী ব ভ দােসর কােছও িতিন সংগীতিশ া লাভ কেরন ।
১৯৬২ সােল িতিন িচ পিরচালক িভ. সা ারােমর কনয্া মধুরা সা ারামেক
িববাহ কেরন । িকছুিদন েকালকাতায় অব ােনর পর ১৯৬৩ সােল িতিন
মু াইেয় চেল আেসন । তাঁর এক পু শার েদব পি ত ও এক কনয্া
দুগর্া যশরাজ । উ া সংগীেত পাশাপািশ পি ত যশরাজ েসিম ািসকয্াল
কে ািজশেনর িত আকৃ হন এবং চলি ে তা েয়াগ কেরন ।
পিরচালক বস েদশাই এর চলি লাড়কী সাহয়া ী কী (১৯৬৬), পি ত
ভীমেসন েযাশীর সােথ যুগল গায়ক িহেসেব বীরবল মাই াদার (১৯৭৫)
ইতয্ািদ আেরা বহু চলি ে িতিন েসিম ািসকয্াল েগেয়েছন । িপতার

রেণ িতিন ১৯৭২ সাল েথেক িত বছর হায় াবােদ পি ত মিতরাম
স ীত সমােরাহ নােম একিট সংগীত উৎসেবর আেয়াজন কেরন ।

পি ত যশরাজ অেনক িশষয্ ৈতির কেরেছন যাঁরা ইিতমেধয্ই
িতি ত িশ ী িহেসেব িনেজেদর িসি লাভ করেত স ম হেয়েছন এবং

েমওয়াতী ঘরানার পর রােক এিগেয় িনেয় চেলেছন । এেদর মেধয্ স ীব
অভয়ংকর, কলারামনাথ, তৃি মুখাজ , সুমন েঘাষ, কিবতা কৃ মূিতর্ ,
অনুরাধা পােড়ায়াল, সাধনা সরগম, শংকর মহােদভন ও রেমশ নারায়েণর
নাম উে খেযাগয্ । িতিন নানা পুর াের ভূিষত হেয়েছন । এর মেধয্
সংগীত নাটক একােডমী পুর ার (১৯৮৭), প ভূষণ (১৯৯০), প িবভূষণ
(২০০০), সংগীত কলারত্ন, মা ার দীননাথ মে র পুর ার, লতা মে র
পুর ার, মহারা েগৗরব পুর ার, মারওয়ার সংগীতরত্ন পুর ার, াথী
সংগীত পুর ারাম (২০০৮), সংগীত নাটক একােডমী েফেলািশপ (২০১০),

সুিম া ছারাতরাম আজীবন স াননা পুর ার (২০১৪) উে খেযাগয্ । িতিন
তাঁর সংগীেতর মাধয্েম ভারতসহ িবে র সংগীত দরবাের খুবই স ািনত ও

শংিসত হেয়েছন । বতর্ মােন েমওয়াতী পর রােক িতিনিধ কারী এই
িশ ী শতা ীর একজন অনয্তম ে গায়ক িশ ীরূেপ ীকৃত ।

েমওয়াতী ঘরানার গায়কী
েমওয়াতী ঘরানােক অেনেক জয়পুর েমওয়াতী ঘরানাও বেল থােকন ।
রাগবাচক র অনুসাের ভাব ধান গায়কী এই েমওয়াতী ঘরানার অনয্তম
ৈবিশ য্ । তার সােথ বি েশর অথর্পূণর্ বাণী, ভােবর সােথ সংগিত এই
ঘরানায় খুবই ল য্ করা যায় । যিদও এই ঘরানার উৎস েগায়ািলয়র এবং
িদ ী েথেক তবুও েমওয়াতী ঘরানার গায়নৈশলী ত । এই েমওয়াতী
গায়কীেত বি েশর সািহতয্গুণ ও তার ভােবর িত িবেশষ গুরু েদওয়া
হয় । এই গায়নৈশলীেত সরগম ও েতহাই এর বয্বহার িবেশষভােব
ল য্ণীয় । এই েমওয়াতী ঘরানার তানকারী পািতয়ালা ঘরানার সােথ িমল
পাওয়া যায় । েমওয়াতী গায়কীেত খুব সাবলীলভােব মীেড়র বয্বহার হেয়
থােক । ধম য় ভাব এই ঘরানায় খুবই ল য্ করা যায় । েযেহতু ভি ও
সুিফ ধান অ এই গায়কীেত রেয়েছ, তাই বি েশর মাঝখােন বা শুরুেত
আলাপ করার সময় ওম, , অন হির, নারায়ণ ইতয্ািদ শ গুেলার এবং
অ রােত যাবার সময়ও এই শে র বয্বহার কের আলাপ করা হয় ।
জসওয়া িসং জী ও পি ত যশরাজ জী এই ভি ভাব স অেনক
গানরচনা কেরেছন । হােবলী (হাওেয়লী) সংগীত েযটা মথুরা ও বৃ াবেন
েবশী চিলত তা এই ঘরানায় পি ত যশরাজজীর গায়েন অেনক শুনেত
পাওয়া যায় ।

এই ঘরানার িকছু রােগর উদাহরণ হেলা: জসওয়া িসং জী রিচত
রােগর মেধয্ একিট হেলা জয় েটাড়ী । আিহর ৈভরব ও েটাড়ী রােগর
িম েন এই রাগিট িতিন ৈতরী কেরন । তাঁর রিচত আেরকিট রাগ হেলা
জয় সারং । জয়জয় ী ও সারং রােগর িম েন এই রােগর উৎপিত্ত ।
রাগ ানেকলী রিচত হেয়েছ েগৗরব কলয্াণ রােগর আধাের । রাগ রাজ
রােজ রী, বাগ েকাষ, দীনিক পুিড়য়া, ঔড়ব বােগ , খা াজ বাহার, ভবানী
বাহার ইতয্ািদ রাগগুেলা এই ঘরানার রাগ বেল পিরিচত ।

েমওয়াতী ঘরানার সকল িদকপাল সংগীতে র অনবদয্ গায়কী ও
বাদনৈশলীর কারেণ এই ঘরানা ভারতবেষর্ অতয্ জনি য়তা অজর্ েন
স ম হেয়েছ ।

ইে ার পর রা
ইে ার রােজয্র িবখয্াত বীণকার বে আলী খাঁ কতৃর্ ক সৃ বীণাবাদন ঘরানা
ইে ার ঘরানা নােম পিরিচত । ১৮৩০ সােল িকরানার উ াদ েগালাম জাফর
খাঁর পু বে আলী খাঁর জ হয় । িকরানা ঘরানার িবখয্াত উ াদ বে
আলী খােনর িশষয্ িছেলন ঘে নজীর খােনর অ জ বীণকার উ াদ ওয়ািহদ
খান সােহব । উ াদ বে আলী খান িছেলন ইে ােরর রাজসভার িবখয্াত
স ীত । এঁর ৈশলী ইে াের এতটাই জনি য় িছল েয এঁর বাজেক মালরীয়
বা ইে ারী বীেণর বাজ বলা েহাত । উ াদ ওয়ািহদ খান ও তাঁর িশষয্
পর রােক ইে ার বীণকার ঘরানার সে যু করা হয় । তাঁর পু মিজদ
খান, লিতফ খান ও হািমদ খানও িপতার অনুসরেণ িবখয্াত বীণকাররূেপ

িত া লাভ কেরন । আেরকপু উ াদ েগালাম কািদর খান থেম বীণকার
িহেসেব সংগীত জীবন শুরু করেলও পরবত কােল চাচা মুনা র খােনর
অনুে রণায় ক সংগীেত আ হী হন । ওয়ািহদ খােনর নািত েমাহা দ
খান (বীণা, েসতার, সুরবাহার) ও েমাহা দ শিফ (েসতার) এই ঘরানার
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য সংগীেতর ঐিতহয্ অবয্াহত রােখন । বতর্ মােন এই ঘরানার চতুথর্ জ
উ াদ েমাহ দ খােনর পু ও িশষয্ িব িবখয্াত েসতারবাদক উ াদ রইস
খান এবং তাঁর চাচােতা ভাই ও িশষয্ আেরক িবখয্াত েসতারবাদক উ াদ
িসরাজ খান এই ঘরানার য সংগীেতর িতিনিধ কেরেছন । রইস খােনর
পু ফারহান খান এবং িসরাজ খােনর পু আসাদ খান ইিতমেধয্ই েযাগয্
উত্তরািধকারী িহেসেব শংিসত হেয়েছন ।

এ পযর্ােয় ইে ার পর রার িবখয্াত সংগীত েদর স েকর্ আেলাচনা
করা হেলা ।

উ াদ ওয়ািহদ খান
উ াদ ওয়ািহদ খান আনুমািনক ১৮৪০ ী াে আলওয়ােরর িনকটবত
েমওয়ােত জ হণ কেরন । িতিন একজন িবখয্াত রু বীণার িশ ী ও
সংগীত িছেলন । উ াদ বে আলীর কােছ তািলম েনওয়ার সময় িতিন

পদ ধামােরর েকৗশল আয়েত্ত অিধক আ হী িছেলন যা পরবত কােল
তাঁর পর রায় পিরলি ত হয় । উ াদ ওয়ািহদ খােনর পাঁচ পু ও এক
কনয্া স ান যথা েম: েগালাম কািদর খান, মিজদ খান, লিতফ খান,
সাদ্দান খান ও হািমদ খান এবং কনয্া হািসবান । সাদ্দান খান বয্তীত আর চার
পু সুপিরিচত সংগীত িশ ী হেয় ওেঠন এবং বাদয্যে র ঐিতহয্ অবয্াহত
রােখন । এই চার জেনর মেধয্ একমা পু উ াদ গুলাম কািদর খান ক ও
য উভয় সংগীেতই দ তা অজর্ ন কেরন । বতর্ মােন ওয়ািহদ খােনর দুই
নািত উ াদ রইস খান ও উ াদ িসরাজ খান এই পর রার য সংগীেতর
ঐিতেহয্র িতিনিধ কেরেছন । ১৯৩৩ সােল ইে াের এই মহান িশ ী
পরেলাকগমন কেরন ।

উ াদ মুনা র খান
উ াদ মুনা র খান ঘে নিজর খােনর সবর্কিন ভাই ও দত্তক পু িছেলন ।
িতিন রু বীণার পাশাপািশ ক সংগীেতরও তািলম েনন । গুজরােটর সান

েদেশর দরবাের িতিন সুরকার িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন । সানে র রাজা
জয় রণ মালিসংজীেক রু বীণা ও ক সংগীেত তািলম েদন । উ াদ

মুনা ার খান িনঃস ান িছেলন । পরবত কােল িতিন াতু ু গুলাম
কািদর খানেক দত্তকপু িহেসেব হণ কেরন ।

উ াদ মিজদ খান
উ াদ মিজদ খান (জ : ১৮৫৯) িছেলন উ াদ ওয়ািহদ খােনর েজয্
পু । িতিন েসতার ও রু বীণার িশ ী িছেলন । মু াইেয়র অেনক সুপিরিচত
পিরবারেক িতিন িশ াদান কেরন । তাঁর ভাে েমাহা দ খানও তাঁর কােছ
তািলম েদন । পরবত সমেয় েমাহা দ খান মিজদ খােনর সােথ একই
বািড়েত বসবাস শুরু কেরন এবং মিজদ খােনর িশষয্েদরও তািলম েদন ।
মিজদ খােনর দুই পু ও এক কনয্া িছল । তাঁর পু েমাহা দ শিফ মু াইেয়র
িসেনমা জগেত িবখয্াত সুরকার িহেসেব সুনাম অজর্ ন কেরন । দি ণ
মু াইেয়র াথর্না সমােজ তাঁর একিট বাদয্যে র েদাকান িছল । ১৯৩২
সােল ইে াের মিজদ খান মৃতুয্বরণ কেরন ।

উ াদ লিতফ খান
উ াদ লিতফ খান ১৮৬২ সােল জ হণ কেরন । িতিন একজন
িবখয্াত বীণকার িছেলন । িপতা ওয়ািহদ খােনর মৃতুয্র পের তুেকািজরাও
েহালকােরর দরবাের সুরকার িহেসেব িনযু হন । পিরবােরর সদসয্
ভািতজা উ াদ েমাহা দ খান এবং তাঁর অ জ পু েমাহা দ শিফ,

উ াদ ওসমান খান ছাড়াও িতিন অেনক িশষয্ েরেখ েগেছন । ইে ার
য সংগীেতর পর রায় িতিনই থম িশ ী েয ‘ য়াগ সংগীতসভায়’
য সংগীত পিরেবশন কেরন । েসইসময় ‘ য়াগ সংগীতসভা’ িছল

াচীনতম সংগীত সং াগুিলর একিট । এছাড়াও িতিন পািতয়ালা, কা ীর,
েনপালসহ িবিভ ােন য সংগীত পিরেবশন কেরন । তাঁর একমা কনয্া
কািনজ ফােতমা এখেনা জীিবত আেছন । তাঁর পু িবখয্াত েসতারবাদক
উ াদ িসরাজ খান ও েপৗ আসাদ খান ইে ার ঘরানার য সংগীেতর
ঐিতহয্েক বহন কের চেলেছন । ১৯৩৫ সােল এই মহান িশ ী মৃতুয্বরণ
কেরন ।

উ াদ হািমদ খান
উ াদ হািমদ খান ১৯১৮ সােল জ হণ কেরন । িতিন িছেলন উ াদ
ওয়ািহদ খােনর সবর্কিন পু । িতিন রু বীণার িশ ী িছেলন । ভািতজা
উ াদ েমাহা দ খােনর মৃতুয্র পের িতিন ভারতীয় িবদয্াভবেন িশ ক
িহেসেব িনযু হন । হািমদ খােনর িতনপু যথা েম ৈসয়দ খান, জােয়দ
খান ও রিশদ খান এবং পাঁচ কনয্া িছল । িতিন অেনক িশষয্ েরেখ েগেছন ।
ইে ার য সংগীেত তাঁর অবদান অন ীকাযর্ । ২০০০ সােল অে াবর মােস
এই মহান িশ ী মৃতুয্বরণ কেরন ।

উ াদ মুহা দ খান
উ াদ ওয়ািহদ খােনর েপৗ এই ঘরানার তৃতীয় জে র িশ ী উ াদ
মুহা দ খান ১৯০৬ সােল ভারেতর ইে াের জ হণ কেরন । িতিন
েসতার, সুরবাহার ও বীণায় পারদশ িছেলন । িতিন একজন সফল িশ ক
িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন । তাঁর িশষয্রা সকেলই তাঁেক অতয্
ভয় েপত এবং সমীহ করত । অেনক বছর িতিন ভারতীয় িবদয্াভবেন
সংগীতিশ ক িহেসেব িনযু থােকন । উ াদ মুহা দ খান সংগীতিশ া
লাভ কেরন উ াদ মিজদ খান ও উ াদ লিতফ খােনর কােছ । িতিন িবখয্াত
েসতারবাদক উ াদ িবলােয়ত খােনর েজয্ কনয্ােক িববাহ কেরন । তাঁর
এক পু ও িতন কনয্ার মেধয্ পু উ াদ রইস খান ভারেতর একজন
িবখয্াত িশ ী িহেসেব িবেবিচত । ১৯৫৯ সােল মু াইেয় এই মহান িশ ী
মৃতুয্বরণ কেরন ।

উ াদ রইস খান
উ াদ রইস খান ভারেতর মধয্ েদেশর ইে াের ১৯৩৯ সােল জ হণ
কেরন । িপতা উ াদ মুহ দ খােনর কােছ মা আড়াই বছর বয়েস তাঁর
তািলম শুরু হয় । িপতা েছাট নারেকেলর েখােলর েসতার বািনেয় তাঁর
তািলম ( িশ ণ) শুরু কেরন । ১৯৫৫ সােল িতিন আ জর্ ািতক যুব উৎসব
অনু ােন িতিনিধ করার জনয্ িনবর্ািচত হন । েসখােন থম পুর ােরর
স ান অজর্ েনর পর িতিন সারািবে মন কের তাঁর অপূবর্ পারদিশর্তা

দশর্ন কেরন । তাঁর িনজ বাদনৈশলী এবং তঃ ূ তর্ পিরেবশনার জনয্
িতিন অতয্ জনি য়তা লাভ কেরন । তাঁর বয্ি এবং িতভার কারেণ
িতিন অতয্ খয্ািত অজর্ ন কেরন । ১৯১৭ সােলর ৬ েম এই মহান িশ ী
মৃতুয্বরণ কেরন । উ াদ রইস খােনর চার পু যথা েম েসােহল খান,
িসজান খান, ফারহান খান এবং হুজুর হাসনাইন খান । তাঁেদর মেধয্ ফারহান
খান ইিতমেধয্ই েসতার বাদেন তাঁর পারদিশর্তায় িসি লাভ কেরেছন ।

উ াদ িসরাজ খান
উ াদ িসরাজ খান ভারেতর মধয্ েদেশর ইে াের ১৯৫৮ সােল জ হণ
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কেরন । িবখয্াত েসতারবাদক উ াদ িবলােয়ত খােনর কােছ তাঁর থম
তািলম শুরু হয় । এরপর চাচােতা ভাই রইস খােনর কােছ এই ঘরানার
গুরুিশষয্ পর রায় িতিন িশ ণ েনন । তেব িবিভ রােগর বি েশর
তািলম িতিন পান তাঁর িপতামহ উ াদ গুলাম কােদর খােনর কােছ ।
ধীের ধীের িতিন অতয্ দ সংগীত িশ ী িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন ।
বতর্ মােন িতিন ইে ার পর রায় অেনক িশষয্ ৈতির কেরেছন যারা পরবত
সমেয় এই ঘরানার ঐিতহয্ বহন করেব । তাঁর দুই পু —আসাদ খান ও
শাহবাজ খান । আসাদ খান ইিতমধয্ই অতয্ জনি য়তা অজর্ েন স ম
হেয়েছন ।

ফারহান খান
উ াদ রইস খান ও েবগম িবলিকস খানেমর পু ফারহান খান ১৯৮১
সােলর ৫ জানুয়াির জ হণ কেরন । ইে ার পর রায় িতিন তাঁর িপতা
উ াদ রইস খােনর ত াবধােন সংগীতিশ া শুরু কেরন । সাত বছর বয়েস
তােক েসতার ও সুর বাহােরর িশ ণ েদওয়া হয় । ১৯৯১ সােল ১০
বছর বয়েস েকালকাতার নজরুল মে ফারহান খান থম ে র্াতা স ুেখ
সংগীত পিরেবশন কেরন । েসখােন িতিন তাঁর িপতার সােথ য সংগীেত
অংশ েনন । িবখয্াত উ াদ জািকর েহােসন তাঁেদর সােথ তবলায় স ত
কেরন । এরপর ২০০১ সােল ফারহান েকেনিড েস াের ওয়ািশংটন িডিস,
িনউইয়কর্ এবং জািতসংেঘ য সংগীত পিরেবশনার মাধয্েম অতয্ সুনাম
অজর্ ন কেরন । একই বছের িতিন তাঁর িপতা ও সানাইেয়র িবখয্াত উ াদ
িবসিম াহ খােনর সােথ ভারেতর নয়ািদ ীর ইি য়া েগইেট অনুি ত এক
অনু ােন অংশ হণ কেরন । ফারহান খান তাঁর িপতা রইস খােনর সােথ
সারািব মন কের ইে ার য সংগীেতর পর রার ঐিতহয্েক িব বাসীর
কােছ পিরিচত কেরেছন এবং এই েচ া অবয্াহত েরেখেছন ।

আসাদ খান
ইে ার ঘরানার উ ল ন আসাদ খান ১৯৮২ সােল জ হণ
কেরন । িপতা এই ঘরানার িবখয্াত উ াদ িসরাজ খােনর ত াবধােন তার
সংগীতিশ ার শুরু । িতিন এই ঘরানার ৬ জে র সদসয্ । েসতার বাদন
ছাড়াও সংগীেতর অনয্ানয্ ধারা েযমন জাজ, ােমনেকা, পা াতয্ উ া
সংগীত, রক, িফউশন, সুিফ, েফাক ইতয্ািদ ে ে িতিন অতয্ দ তা
অজর্ ন কেরেছন । িতিন অসংখয্ অনু ােন তাঁর য সংগীত পিরেবশেনর
মাধয্েম দশর্ক ে াতােক মু কেরেছন । তার মেধয্ চ ীগড় সংগীতসভা,
সংগীত িরসাচর্ একােডমী, আইিসিসআর কনসাটর্ , বি শ সুিফ উৎসব
(কাতার), েকামল িনষাদ সংগীত উৎসব (বেরাদা), ওয়াইিপএস যুব

সংগীত উৎসব, এিপ টুয্িরজম, ইি য়া টুেড িমউিজক প, মু াই উৎসব,
উড ক সংগীত উৎসব, জাজ যা া, ওসেহা উৎসব, সান দরবার,
বাবা আলাউিদ্দন খান সংগীত সমােরাহ, উত্তরািধকার, ামী হিরদাস
সংগীতসভা, ইি য়ান িমউিজক প (আেমিরকা), ইিডনবাগর্ সংগীত
উৎসব, অ েফাডর্ িমউিজক উৎসব (ইউেক), েডজাটর্ উৎসব (দুবাই),
দুবাই শিপং উৎসব (দুবাই), িসডনী উৎসব (অে িলয়া), অলেকমী উৎসব
(ল ন), কমনওেয়লথ েগে র উে াধন অনু ান ২০১০ (িদ ী) ইতয্ািদ
উে খেযাগয্ । আসাদ খান থম েসতারবাদক িযিন নরওেয়র অসেলােত
২০১০ সােল অনুি ত েনােবল শাি পুর ার অনু ােন য সংগীত (েসতার)
পিরেবশন কেরন । ভারেতর িবখয্াত সুরকার এ আর রহমােনর সােথ আসাদ
খান যু েথেক অেনক অনবদয্ কাজ কেরেছন । তাঁর দ তা, েযাগয্তা
এবং অধয্বসােয়র মাধয্েম িতিন ইে ার পর রার একজন েযাগয্ উত্তরসূরী
িহেসেব িনেজেক িতি ত করেত স ম হেয়েছন এবং তাঁর ঘরানার
ঐিতহয্েক বহন করেছন ।

উপসংহার
ভারতীয় সংগীত থায় ঘরানা শ িট একিট গুরু পূণর্ অথর্ বহন কের ।
ভারেতর িবিভ াে িবগত কেয়ক শতা ীেত িভ িভ ঘরানার উ ব
হেয়েছ । এইসকল ঘরানাগুেলার সংগীতৈশলীেতও রেয়েছ িভ ৈবিশ য্ ও
ৈবিচ য্ । সাধারণ মানুেষর কােছ ঘরানা েতমন গুরু পূণর্ না হেলও একজন
িন াবান িশ াথ র কােছ এর গুরু অেনক। ঘরানার সৃি কাল েথেক সকল
ঘরানার িতিনিধ িশ ীগণ েয মােনর ক িনেয় জ হণ কেরেছন, েস
অনুসােরই তাঁর ঘরানার ৈবিশ য্ বা গায়কী িনণর্য় করা হেয়েছ । রাগ, বি শ
বা তাল এক হেলও িশ ীর গায়কীর মাধয্েমই তাঁর ঘরানােক আলাদা করা
স ব । একজন িশষয্ যখন গুরুগৃেহ বাস কের িদনরাত েসই সংগীত ৈশলীর

বণ, চচর্ া ও আয় কেরন—তখনই েসই পর রায় এক নতুন িশ ীর জ
হয় । তাই একথা িনি র্ ধায় বলা যায় েয, েমওয়াতী ও ইে ার ঘরানার মত

িতি ত েতয্কিট ঘরানাই তার িনজ ৈবিচ য্ ও ৈবিশ য্ িনেয় সমৃ , যা
সবর্কােলই ে াতা ারা সমাদৃত ।
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স ীেতর চার ও সাের িব ু পুেরর স ীতগুণীজন

সুবণর্া মুখাজ

ভারতীয় উ া স ীেতর েযভােব সম ঘরানা উৎপিত্ত হেয়েছ িঠক েসই ভােবই বাংলায় িব ু পুর ঘরানা গেড় ওেঠ । িব ু পুেরর স ীত গুণীরা েচেয়িছেলন এই ঘরানার স ীতেক িবে র
দরবাের িতি ত করেত । আর তাই তাঁরা শতািধক রচনা কেরন, রাজদরবার েথেক শুরু কের সাধারণ জনগেণর মেধয্ িব ু পুর ঘরানার স ীেতর বীজ েরাপন কেরন ।

ভূিমকা
এক একিট সমেয় েবশ িকছু মনীষীর আিবভর্ াব ঘেট, যাঁেদর ভােব
এক একিট যুেগর সূচনা হয়; যাঁরা বাংলা সািহতয্েক িবে র দরবাের

মিহমায় িতি ত কের আমােদর েগৗরবাি ত কেরেছন এবং ভারতবেষর্র
সনাতন িচ া ভাবনােক িব বাসীর কােছ েপৗঁেছ িদেয়েছন । েসরকম
স ীেতর ে ে একই সমেয় বা কাছাকািছ সমেয়র মেধয্ অেনক
িদক্ পাল স ীতগুণীেক আমরা িব ু পুের েপেয়িছ । িব ু পুর ঘরানােক যাঁরা
ভারতবেষর্র কােছ মিহমায় উপ াপন কেরেছন তাঁরা হেলন রামশ র
ভ াচাযর্, অন লাল বে য্াপাধয্ায়, যদুভ , েগােপ র বে য্াপাধয্ায়,
রাম স বে য্াপাধয্ায়, রািধকা সাদ েগা ামী, সুের নাথ বে য্াপাধয্ায়,

ােন সাদ েগা ামী, রেমশচ বে য্াপাধয্ায়, মুখ ।

িশ ার সার
স দশ অ াদশ শতা ী ম রাজ বংেশর ইিতহােস এক সুবণর্যুগ । এই সময়
িশ , সািহতয্, স ীত, পদ, কীতর্ ন, মি র, েটরােকাটা ইতয্ািদ সং ৃ িতর
িবিভ ে ে উ িত ঘেট । স দশ শতা ীর বহুযুগ আেগ িব ু পুের
জয়েদেবর গীতেগািব , কথকতা, ঝুমুর, বাউল, কীতর্ ন, ে া গান, ছ 
গান ভৃিত িছল িক কৃত পদী স ীত বলেত যা েবাঝায় েসটা শুরু
হয় ি তীয় রঘুনাথ িসংহ েদেবর রাজ কােল তানেসেনর বংশধর বাহাদুর
খাঁর হাত ধের । স ীেতর মান উ য়েন এবং িশ া িব াের িব ু পুেরর
স ীতগুণীজনেদর সাহাযয্ িছল অপিরসীম । বাংলােদেশ স ীতেক বলেত
িব ু পুরেক েবাঝায় । এখানকার িশ ীরা থম েথেকই শা ীয় স ীতেক
আমজনতার দরবাের েপৗঁেছ েদবার জনয্ আত্মিনেয়াগ কেরিছেলন । বাহাদুর
খাঁর িশষয্ রামশ র ভ াচাযর্ জয়েদেবর গীতেগািবে র গানগুিল তাঁর
ছা েদর েশখােতন । বালয্কােল ে েমাহন েগা ামী রামশ েরর কােছ
গীতেগািবে র েয গানগুিল িশেখেছন পরবত কােল েসই গানগুিলর িতিন

রিলিপ কেরন ।
রামশ র ভ াচাযর্ তাঁর িশষয্েদর িনেজর বািড়েত িশ া িদেতন এবং

েসই সে দূরাগত ছা েদর থাকা খাওয়ার বয্ব াও িতিন কেরিছেলন ।
িতিন েবশ িকছু পদ গান রচনা কেরন । তাঁর রিচত গানগুিল বাংলা ও

জবুিল িমি ত ভাষায় । তাঁর আদশর্েক অনুসরণ কের পরবত কােল তাঁর
িশষয্ িশষয্রা ায় েতয্েকই বাংলা গান রচনা কের ও বহু রাগ রািগণী
যু িহ ী গান সং হ কের স ীত ভা ারেক িবেশষভােব সমৃ কেরেছন ।

রামশ েরর হাত ধেরই িব ু পুর ঘরানার বুিনয়াদ ৈতরী হেয়িছল । িতিন
রাজসভায় পদ পিরেবশন কের এই স ীেতর িত েকৗতুহল জাগান ।
েস সমেয় স ীত চচর্ া ও অনুশীলন িব ু পুেরর রাজ দরবার ছাড়া কেয়কিট
পিরবােরর মেধয্ সীিমত িছল । সাধারণ মানুেষর এই স ীত িশ ার সুেযাগ
না থাকায় িতিন পদেক আম জনতার দরবাের েপৗঁেছ িদেত েচেয়িছেলন
এবং পদেক জনমুখী কের তুলেত েচেয়িছেলন ।

ঠাকুর পিরবাের িব ু পুর
িব ু পুর ঘরানার সে িনিবড় েযাগােযাগ িছল ঠাকুর পিরবােরর । মহিষর্
েদেব নাথ ঠাকুর তাঁর েছেলেমেয়েদর স ীত িশ া েদন এই িব ু পুর
ঘরানার স ীতগুণীেদর কােছ । তাঁেদর মেধয্ রবী নাথ এই ঘরানার

ারা েবিশ ভািবত হেয়িছেলন । এই ঘরানার নামধনয্ িতভা যদুভ
রবী নােথর স ীতগুরু িছেলন । রবী নাথ তাঁর কােছই তািলম িনেয়
যদুভে র িবষম ছে র গােন আকৃ হেয় পরবত কােল বহু িবষমপদী
ছে র গান িতিন রচনা কেরন; এছাড়া তাঁর সৃ তালগুিলও িবষমপদী
ছে র । আজ সারা েদশ জুেড় রবী নােথর গােনর মাধয্েম িব ু পুর
ঘরানার চার ও সার েদখা যায় । যদুভে র স ে রবী নাথ
বেলেছন—“বাংলােদেশ এরকম ও াদ জ ায়িন । তাঁর েতয্কিট গােন
একিট কীয়তা িছল । তাঁর গােনর মেধয্ েয িবিশ তা িছল তা অনয্
েকান িহ ু ানী গােন পাওয়া যায় না । যদুভে র মেতা স ীত ভাবুক
আধুিনক ভারেত জে িছল িক না সে হ ।” ১ রবী নাথ ঠাকুর আেরা
বেলেছন েয “িতিন ও াদ জােতর েচেয় িছেলন অেনক বড় । তাঁেক
গাইেয় বেল বণর্না করেল খােটা করা হয় । তাঁর িছল িতভা, অথর্াৎ
স ীত তাঁর িচেত্তর মেধয্ রূপ ধারণ করত ।”২ রবী নাথ যদুভে র
গানেক হৃদয় মন াণ িদেয় অনুভব কেরিছেলন । তাঁর গানেক
ভােলােবেসিছেলন, া কেরিছেলন । উিনশ শতেক বাংলা গীিতকাবয্
স ীেতর চােরর থম অব ায় িবেশষ কের রবী স ীেতর ে ে িবিভ
স ীতগুণী িবরু াচারণ কেরিছেলন । েসই সময় বীণ স ীতগুণীরা
রবী নােথর গান েগেয় িব েপর পা হেয়িছেলন । এই িব প ও
লা না সহয্ কেরও বড় বড় স ীত সে লেন িব ু পুেরর স ীতগুণীরা
েযমন রািধকা সাদ েগা ামী, আচাযর্ েগােপ র বে য্াপাধয্ায়, আচাযর্
সুের নাথ বে য্াপাধয্ায়, আচাযর্ রেমশচ বে য্াপাধয্ায় রবী নােথর

পদা রবী স ীতগুিল পিরেবশন করেতন । ভারতবেষর্র স ীত জগেতর
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ইিতহােস িব ু পুেরর স ীতগুণীেদর অবদান ণর্া ের েলখা থাকেব ।
বি মচে র েলখা ‘বে মাতরম্ ’ গানিটেত যদুভ সুর িদেয়িছেলন

এবং এই গােনর মাধয্েম জনগেণর মেধয্ স ীেতর বয্াপক সার ঘেট ।
তথাকিথত িশি ত না হেয়ও জ ল মতার গুেণ বহু িহ ী ও বাংলা
গান িতিন রচনা কেরন; এমনিক েদেব নাথ ঠাকুেরর আিদ া সমােজর
িশ ক রূেপ িনযু িছেলন । এই সময় েবশ িকছু স ীত রচনা কের
িতিন া সমােজ িব ু পুর ঘরানার স ীেতর সার ঘটান । তাঁর গােনর

কাশ ভ ী সহজ, সরল ও িনরল ার । তাঁর গান শুধু রবী নােথর মনেক
নাড়া েদয় তাই নয়; যদুভ ভারতবেষর্ িব ু পুর ঘরানার িবজয় পতাকা
তুেল ধের এই ঘরানার স ীতেক সবর্ভারতীয় ের েপৗঁেছ েদন । যদুভে র

রিচত একিট গান হল—৩

ফুিল বন ঘন েমার আয় বস ির
আব বহত পবন ম ম সমীরণ মন ভাওেয়
যাব মধুপ বৃ িনরত করত গু ার
নিয় নিয় কিলয়ন পর চুবক হরত ।।
েকতিক গুলাব ঔর চ া বকুল েবলা
মিত েকামল কুসুম সিহত িলত ভই
নাথ নাথ িনরত করত নারী িনরখ নাথ ।

িব ু পুর ঘরানার গুণীজন
রামশ র ভ াচােযর্র িশষয্েদর মেধয্ আর একজন যুগা কারী স ীত
িযিন িব ু পুর ঘরানার চার ও সাের আত্মিনেয়াগ কেরন িতিন হেলন
অন লাল বে য্াপাধয্ায় । তাঁর অনুে রণায় ভারতবেষর্র স ীেত এক
নতুন িদগ উে ািচত হেয়েছ । িতিন স ীেতর সােরর জনয্ স ীতেক

িত ািনক রূপ েদন । তাঁর পু েদর মেধয্ রাম স বে য্াপাধয্ায়,
েগােপ র বে য্াপাধয্ায়, সুের নাথ বে য্াপাধয্ায়—এঁরা েতয্েকই
উ া স ীত জগেত িবেশষ কৃিত রােখন । পি মবে র বাইের ভারেতর
িবিভ ােন িবিভ স ীত সে লেন েগােপ র বে য্াপাধয্ায় েযাগদান
কের ক স ীত ও য স ীেত পারদিশর্তা দশর্ন কের স ান অজর্ ন
কেরন । িতিন অল ইি য়া িমউিজক কনফােরে র তৃতীয় অিধেবশেন

থম ান অিধকার কের এই ঘরানার সার ঘটান । তাঁর েলখা বই স ীত
চি কা পেড় সকেল এই ঘরানার স ীত িবষেয় ান অজর্ ন কের ।

াচীনকােল আমােদর েদেশ স ীত শাে র অনুশীলন হেয়িছল, িক
স ীেতর রিলিপ না থাকার জনয্ অেনক সাধক ভে র েলখা বহু অমূলয্
স ীত ন হেয় েগেছ । আজ িব ু পুর ঘরানার সম স ীেতর রিলিপ
আমরা পাই িব ু পুেরর িবখয্াত স ীতগুণীর কােছ । এই ঘরানার স ীেতর

রিলিপ আমােদর অমূলয্ স দ । ায় পাঁচ হাজােররও েবিশ স ীেতর
রিলিপ রচনা কেরন েগােপ র বাবু তাঁর স ীত চি কা ে । পদ গােন

হারেমািনয়ােমর চলন িছল না, আর এই হারেমািনয়াম যে র বয্বহারেক
জনি য় কের তুলেত হারেমািনয়াম িশ া প িত বইিট রচনা কেরন ।
লু ায় াচীন রাগ রািগণীেক পুনরু ার কের অতয্ সহজ সরল রিলিপ
কের জনসাধারেণর কােছ িতিন তুেল ধেরন । েগােপ র বে য্াপাধয্ােয়র
রিচত গান হল—৪

ৈজেস গগনেস চাঁদ ধরণী পর আেয়

ঐেস সু র বদন সবেক সন িরঝাের
ধন নরপিত সুজন েদেব নরধন,
তঁুিহ মুলক িহত লিগ িনত মন লগাের
মধুর স ীত িনত তুঅ িহয়েমঁ ভাবত
য়া েসাঁ েনক গুিণগণ দরবারেমঁ েশাহােব ।।
েজা তুঅ শরণ পােয়া তােকা সব দুখ গেয়া,
েগােপশ তুঅ শরণ পােয়া তােকা সব দুখ গেয়া,
েগােপশ তুঅ গুণকী অব উপমা নিহ পােব ।।

রাম স বে য্াপাধয্ায় িপতা অন লােলর বহু িহ ী পদ সং হ
কের এই গােনর চার, সার ও সংর ণ করার অিভলােষ স ীত ম রী
রচনা কেরন । এছাড়াও তাঁর রিচত আরও িতনিট বই হলতবলা দপর্ণ, মৃদ
দপর্ন ও এসরাজ তর । রাম স বাবু িবদয্া দান করেত ভােলাবাসেতন ।
তাঁর অ জ েগােপ র ও সুেরন বাবু তাঁর কােছ স ীত েশেখন । আর েসই
স ীত জনসাধারেণর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছেলন । রাম স বাবু তাঁর িপতা
অন লাল বে য্াপাধয্ােয়র িতি ত স ীত িবদয্ালয়িটর দািয় ভার িনেয়
স ীত িবদয্ালেয়র ইিতহােস এক নতুন অধয্ােয়র সূচনা কেরন । এছাড়া এই
িব ু পুর ঘরানার স ীতেক সারা েদেশ ছিড়েয় েদওয়ার জনয্ িতিন েসই
সময় েজয্ািতির নাথ ঠাকুেরর স াদনায় স ীত িবষয়ক মািসক পি কা
স ীত েবিশকা েত িনয়িমত িলখেতন । রাম স বাবু িছেলন অতয্
অমািয়ক, সদাচারী ও িনেলর্াভ কৃিতর মানুষ । িব ু পুেরর স ীেতর িত
তাঁর গভীর অনুরাগ িছল । িতিন এতটাই িনেলর্াভ িছেলন েয বেরাদায়
গায়েকায়াড় তাঁেক তাঁর সভায় মািসক ৭০০ টাকা েবতন িদেয় সভাগায়ক
করেত েচেয়িছেলন । তাঁর বািড়েত অভাব থাকা সে ও গায়েকায়ােড়র
এই াব িতিন তয্াখয্ান কেরিছেলন । তাঁর রিচত একিট গােনর উ ৃ িত
েদওয়া হল–৫

ধামার—দীপক

েহাির েখলন আেয় ন দুলাল
িনখিরত সব সিখ েহাত আন অপার,
েকাই েদত গারী েকাই েছাড়ত িপচকারী
েকাই কাহুেক কুমকুম মার ।।

অন লাল বে য্াপাধয্ােয়র তৃতীয় পু সুের নাথ বে য্াপাধয্ােয়রও
িব ু পুর ঘরানার স ীেতর চার ও সাের অনবদয্ ভূিমকা িছল । তাঁর

িতভার একিট বড় িদক হল িতিন িছেলন একজন িবিশ গীিতকার; অেনক
গান িতিন রচনা কেরন । তাঁর গােনর িবষয় পদ, েখয়াল, ভি মূলক,
েদশাত্মেবাধক, কৃিত ও ঋতু িবষয়ক । িতিন স ীত িশ ার জনয্ সাধারণ
িশ াথ েদর উপেযাগী কের েবশ কেয়কিট রচনা কেরন; েযমন তার
মেধয্ িবেশষ উে খেযাগয্ হল গীত িলিপ, গীত পিরচয়, নব প িত েসতার
িশ ণ, এসরাজ মুকুল । তাঁর িব পুর স ীেত বুয্ৎপিত্ত ও রিলিপ করার
দ তায় রবী নাথ ঠাকুর আকৃ হন, এবং বাংলায় গানগুিলেক রূপা িরত
করার ে রণা লাভ কেরন । রবী নােথর গলায় গাওয়া গানিট শুেন িতিন
তাৎ িণক রিলিপ করেত পারেতন এবং রিলিপ েথেক গানিট শুিনেয়
কিবর কাছ েথেক তাঁর অনুেমাদন িনেতন । রবী নাথ তাঁেক ‘ রিলিপর
জাদুকর’ বলেতন । আর এই সম রিলিপ আমােদর কােছ িচর রণীয়
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হেয় থাকেব । অতয্ িন া ও যত্ন সহকাের িতিন ছা ছা ীেদর স ীত িশ া
িদেতন । তাঁর ছা েদর মেধয্ অনয্তম হেলন িবিশ েসতার বাদক রামশ র
বে য্াপাধয্ায় ও তাঁর ভাইেপা অেশষ বে য্াপাধয্ায় । অেশষবাবু েসতার ও
এসরাজ বাদক । িতিন িব ভারতী িব িবদয্ালেয়র স ীত িবভােগর অধয্াপক
হেয় িব ু পুর ঘরানার স ীত িবষেয় ান তাঁর ছা ছা ীেদর মেধয্ িবিলেয়
েদন । এই ভােব এই ঘরানার স ীতেক িব ু পুেরর স ীতগুণীরা নানাভােব

চার ও সািরত কেরন । সুের নােথর চিরত একিট গান হল— ৬

বােগ  আতােচৗতাল (মধয্গীত)

দরশন ৈকৈস পােব, েহা জগজীবন ।
অজহু অ ন পােব, অগিণত ািনগণ ।
সৃজন পালন সংহারণ, তুমহী য়হ সব কারণ,
েকৗন লগ ঐেস করত নিহ সকল মন
েকৗন আত েকাই জাত, েকাই রাজপদ পাবত,
েকাই ার ার ঘুম ঘুম িভগ মাঁগন ।
কহত সুের েহা জগপিত, িজন লগ জীবিক ঐসী গিত,
কৃপা কীেজ সমঝাবন, জাচ কমল চরণ ।

িব ু পুর ঘরানার িশ ী ে েমাহন েগা ামী থম রিলিপ প িত
গঠন কেরন । িতিন বয্াপকভােব ভারেতর মেধয্ রিলিপর চার ও সার
ঘটান । পের জনগেণর মেধয্ এই রিলিপ ছিড়েয় েদন দ মাি ক রিলিপ
িহেসেব । এছাড়া ভারতবেষর্ থম অেকর্ া বা বৃ বাদনও িতিন বতর্ ন
কেরন । এই কােজ তাঁেক অেশষ সাহাযয্ কেরিছেলন যদুভ ।

উপসংহার
িব ু পুর ঘরানার অেনক িশ ীই িছেলন একাধাের গায়ক, য ী, গীতকার,
সুরকার ও িনখঁ্ুত রিলিপকার । এছাড়াও তাঁরা স ীত শাে আ জর্ ািতক
খয্ািতর অিধকারী িছেলন । এই িশ ীরা শা ীয় স ীতেক আমজনতার
দরবাের েপৗঁেছ েদবার জনয্ আত্মিনেয়াগ কেরিছেলন এবং সফল
হেয়িছেলন িব ু পুর ঘরানার স ীতেক আম জনতার মেধয্ ছিড়েয় িদেত ।

তথয্সূ
১। দীপ কুমার িসংহ, িব ু পুর স ীত ঘরানার সংি ইিতবৃত্ত, েলােখেশাল, বাঁকুড়া:

সুদীপ েচৗধুরী, ২০১৩, পৃ.৬৭ ।
২ । শাি েদব েঘাষ, রবী স ীত, ISBN9788175223028, িব ভারতী, আি ন

১৪১৫, পৃ.২৮ ।
৩। রাম স বে য্াপাধয্ায়, স ীত ম রী, েকালকাতা: প ীমব রাজয্ সংগীত আকােদিম

তথয্ ও সং ৃ িত িবভাগ, ২০০৯, পৃ.৪১২ ।
৪। দীপ কুমার িসংহ, িব ু পুর স ীত ঘরানার সংি ইিতবৃত্ত, েলােখেশাল, বাঁকুড়া:

সুদীপ েচৗধুরী, ২০১৩, পৃ.৬৭ ।
৫। রাম স বে য্াপাধয্ায়, স ীত ম রী, েকালকাতা: প ীমব রাজয্ সংগীত আকােদিম

তথয্ ও সং ৃ িত িবভাগ, ২০০৯, পৃ.৪১২ ।
৬। তেদব ।

পি
১। ড. েদব ত িসংহ ঠাকুর, রবী সংগীেত িব ু পুর ঘরানার ভাব, কাশক পি মব

রাজয্ পু ক পষর্দ, ২০১৭ ।
২। েগােপ র বে য্াপাধয্ায়, স ীত চি কা, কাশক রবী ভারতী িব িবদয্ালয়, ১৩১৬ ।
৩। িদলীপ কুমার মুেখাপাধয্ায়, িব ু পুর ঘরানা, কাশক বুকলয্া াইেভট িলিমেটড,

১৯৬৩ ।

সুবণর্া মুখাজ , গেবিষকা, সংগীত ভবন, িব ভারতী, ত াবধায়ক: েফসর বাসবী মুখাজ ।
Email: dpc1408@gmail.com



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

িব ু পুর ঘরানা এবং উত্তর ভারতীয় শা ীয় সংগীত
সুতপা বে য্াপাধয্ায়

িব ু পুেরর ব গােনর পিরবতর্ ন ঘিটেয় েয পদ গান চিলত হেয়িছল তা িক দরবারী সংগীেতর হাত ধের হয়িন । তার পার যর্ জয়েদেবর গীতেগািব , বড়ু চি দােসর কৃ কীতর্ ন
ভৃিত ধারােতই বািহত হেয়িছল । িক েকান েকান গুণী িব ু পুর ঘরানােকই েসনীয়া পর রা পেদর বাহক বেল মেন কেরন, যা সিঠক বেল মেন হয় না । কারণ, তানেসন জ াবার বহু

আেগই ‘সালগসূড়’ ে ণীর অ ভুর্ বপদ সারা ভারতবেষর্ই চিচর্ ত হত, িব ু পুর ঘরানা তার বয্িত ম নয় । বতর্ মান বে িব ু পুর ঘরনার ৈবিশ য্গুিলর উপর আেলাকপাত করা হল ।

ভারতবেষর্ রাগসংগীেতর চচর্ া ধানত দুই ভােব শুরু হেয়িছল । এক
মি রাি ত আ িলক সংগীত চচর্ ােয সংগীতেক ‘ ব ’ বলা হত । েসই
বে র সুর িহসােব আ িলক িনয়মব সুর বা রাগ বয্বহার করা হত ।

েষাড়শ শতা ীর একদম শুরু েথেক রাজদরবাের রাগ সংগীেতর চচর্ া শুরু
হেয় যায়, েসখােন েয সকল সুর গােনর সােথ িমিলত হত, েসই সুরেকই
রাগ বলা হয় । েসই রােগর েয িনয়ম, তা েবিশরভাগ ে ে ই েমৗিখক
থাকত । িবিভ অ েলর বা ঘরানার সংগীত িশ ীেদর িনজ মতানুসাের
রােগর িনয়ম পািলত হত । ‘ ব ’ গােনর ে ে েয ‘রাগরািগণীর’ চলন
িছল, রােগর বয্বহােরর িনয়ম আমরা পাই াচীন সংগীত শাে র বই
এ । দরবারী রাগ সংগীত চচর্ ার বহু পূেবর্ বাংলায় রাগ সংগীেতর চচর্ া িছল,
মত মুিনর বৃহেদ্দশী ে এর মাণ েমেল । ‘ভাষারাগ’ বলেত এক
ধরেনর রাগ িছল । ভাষা রাগ িক াচীন গা ব য় বা মাগর্ রাগ িছল ।
পরবত কােল আ িলক অিভজাত রাগ সংগীত অথর্াৎ ব গােনর যখন
চচর্ া হয়, েসটার সারা ভারতবেষর্ চল িছল । অেনেক মেন কেরন, িব ু পুের
রাগসংগীত চযর্া খুব েবিশ িদেনর নয় । বড় েজার আড়াইেশা বছেরর ।
অথর্াৎ িব ু পুের ‘ পদ’ ঘরানা পত্তেনর আেগ নািক বা ালীরা রাগরািগণীর
অনুশীলন করেতন না । অবশয্যাঁরা মহাযানী েবৗ েদর আধয্াত্মিবষয়ক
‘চযর্া’ পেদর (৮শ–১২শ শতক) শীষর্েদেশ রাগরািগণীর উে খ েদেখ
বা ালীেদর রাগসংগীত চচর্ ার াচীনতম উদাহরণ রূেপ ীকার কেরন
তােদর সােথ একমত হওয়াটা িকছুটা কিঠন । তার কারণ, ি ীয় ৫ম–
৬ শতেক রিচত মত মুিনর বৃহেদ্দশী িটেক েকউ যিদ ভাল কের
খঁুিটেয় পেড়ন, তাহেল েদখেত পােবন েয, ি জে র পূেবর্ চিলত াচীন
ভারতীয় গা বর্ বা মাগর্ সংগীেত েযাজয্ ‘ভাষারাগ’ (অথর্াৎ সংি
আলাপেযাগয্ রাগ) আমােদর এই বাংলায় সদেপর্ চিলত িছল । শুধু
তাই নয়, সবর্ভারতীয় সংগীত শা ািদেত ‘বা ালী’ নামক একিট ভাষারাগ
সস ােন ীকৃত হেয়েছ । বৃহেদ্দশী ে মত জৈনক াচীন যাি ক মুিন
(আনুমািনক ি ঃ পূঃ ২য় শতক) িলিখত সবর্াগমসংিহতা নামক একিট
ে উি িখত কেয়কিট ভাষারােগর উ ৃ িত িদেয়েছন । ঐ উ ৃ িতর মেধয্

এক জায়গায় রেয়েছ, “ব াল েদশস ু তা ‘ব ালী’ িদবয্রূিপণী,” ১ অথর্াৎ
িদবয্রূিপণী ‘ব ালী’ নামক ভাষারাগ ব াল েদেশই জে েছ ।

বাংলার রাগ রািগণী চচর্ া
সুতরাং বাংলায় (িবেশষতঃ রাঢ়বে ) রাগরািগণীর চচর্ া বহু কালআেগকার
বয্াপার । িমঞা তানেসন জ াবার অ তঃ েদড় হাজার বছর আেগকার
কথা । েস সমেয় সম ভারতবেষর্ দু'রকম সংগীতপ িত চিলত িছল ।
একিট কিঠন িনয়মব এবং যুগ ও পর রােভেদ অপিরবিতর্ ত গা বর্ বা

মাগর্ সংগীত এবং অপরিট পিরবতর্ নশীল, েদশ বা অ ল েভেদ এমন িক
পর রা ও যুগেভেদ রূপেভদ সমি ত অিভজাত বা নাগিরক েদশী
সংগীত (গীতবাদয্নৃতয্ স িলত) । নাগিরক সংগীতও আবার নগরেভেদ
িতন কার িছল । েযমন—

(ক) মি রাি ত নগের চিলত এবং নাটমি ের পিরেবিশতবয্ িনিদর্
রীিতঅনুসৃত (form) নাটয্সংগীত বা ‘ ব ’ (composition);

(খ) রাজধানী িকংবা দুগর্নগের বহুল চিলত, দরবারাি ত এবং িবিভ
ৈশলীঅনুসৃত সংগীত (art music);

(গ) বািণিজয্ক নগের বহুল চিলত িনছক িবেনাদনীয় এবং বয্বসািয়ক
সংগীত । ২

এই িতন কােরর মেধয্ থম দু' কার সংগীত ঐিতহয্ বা tradition
থােক দীঘর্ কােলর । এই tradition েকউ ভ করেল গায়কবাদকনতর্ ক
সমােজ িনি ত হন ।

াচীন ভারেত নানা াে মি ের এবং রাজদরবাের েয সংগীতচচর্ া
অবয্াহত িছল, তার সবেচেয় বড় ামাণ হল ি ীয় চতুদর্ শ শতেকর ৈজন
সংগীতশা ী পি ত সুধাকলস রিচত 'সংগীেতাপিনষৎ' সােরা ার ে র
একিট ে াক—

েদেশ েদেশ চ যৎ িস ৎ নৃপণামিপ মি ের ।
গীতং বাদয্ চ নৃতয্ং চ েদশীিত ে াচয্েত বুৈধঃ ।।
সেবর্ষামিপ েলাকানাং গীতং ীিতদমুচয্েত । ৩

অথর্াৎ, িবিভ েদেশর (অ েলর) রাজদরবাের এবং মি ের েয গীত
বাদয্নৃতয্ চিলত আেছ, পি েতরা তােক ‘েদশী’ সংগীত বেলেছন ।
িক , সবার েচেয় জনি য় সংগীত হে েলাকগীিত ।

অতঃপর এটা েবাঝা যাে েয, াচীন ভারতীয় সংগীতশাে র
িবচাের রাগসংগীেতর রূপ দু’রকেমর হয় । এক রকম হে , ব 
আি ত (composition based) রাগগীত, যােত রাগরািগণীর ল ণ ও
চলনেক অবল ন কের েগয়পেদ সুরােরাপ করা হেতা । এইরকম পেদর
শীষর্েদেশ রাগ ও তােলর নাম থাকেতা । াচীনকােল এই কার রাগাি ত
পদগুিল েপৗরািণক কািহনী অবলি ত নােটয্ও মালায় বা পালাকাের িথত
কের িহ ু ও ৈব বেদর েদবালেয় নাটমি ের, িবেশষ িবেশষ উৎসেব,
পিরেবিশত হেতা । এই রকম রাগাি ত ব বা পদগানগুিলেক অথর্াৎ
রচনাগুিলেক (composition) গাইবার সমেয় িব ার ও অলংকােরর ভাের
জজর্ িরত করা হেতা না । কিব জয়েদেবর গীতেগািব ম্ , বড়ু চ ীদােসর

কৃ কীতর্ ন িছল এইরকম েগয়পদ বা গীত ব আি ত রাগ
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সংগীত । অেনক ে ে ই াচীনকােলর ব বা পদগান নােটয্র মালায়
না েগঁেথ পৃথকভােব গাওয়া হেতা ভজেনর মতন কের, েযমন—িব ু পদ
গান, েবৗ েদর চযর্াপদগান ইতয্ািদ । বাংলায় েয াচীনকাল েথেকই
রাগাি ত পদগান বা ব গান চিলত হেয় আসেছ, তার সবেচেয় বড়
মাণ হল চযর্াপদ গান । বাংলার ৈব বেদর িছল ‘কৃ পদ’ গান অথর্াৎ

আখরবিজর্ ত াচীন পদকীতর্ নগান । গীতেগািব ম্ , কৃ কীতর্ ন
তারই কৃ মাণ । এই জাতীয় রাগাি ত পালাগানগুিল পিরেবিশত
করেত বহু সমেয় লাগেতা । িক দরবারী রাগসংগীেত একিট মা পদেক
েবশ িকছুটা সময় িনেয় গাইেত েগেলই তােক িব ার ৈবিচ য্ সহ গাইেতই
হেব । তাই পরবত কােল দরবারী েপশাদার গায়কগািয়কােদর সংগীত
পিরেবশনার েয ৈবিশ য্ ারা পৃথক পৃথক গায়কঘরানা সৃি হেয়িছল,
তা সবই এই িব ারৈবিচ য্েক অবল ন কের । এখােন একটা কথা বেল
েনওয়া আবশয্ক েয, াচীন গীত ব আি ত রাগসংগীত পিরেবশন
করার সমেয় পদগুিলেক সুর ও শে র িবেশষ ভাব কাশক উ ারেণর
সহায়তায় নােটয্র পা পা ীেদর অথবা গায়কগািয়কােদর ারা ‘নাটয্
ভাব’ সৃি করেত হেতা । এভােবই গােন আসাধারণ দান করা হত ।
এ জাতীয় ব াি ত রাগগীতগুিলেক বলা হয় রীিতরগান, ৈশলীর গান
বা art music নয় । েযমন—েলাকগীতগুিল রীিতর গান, যােত িশ ীর
ক নানুসাের িব ার করা হেব না ।

পদ গােনর েয়াগ
স ত জািনেয় রাখা ভােলা, েয পদ বা ‘ বপদ’ গান ি ীয় ১৬শ

শতক েথেক [েগায়ািলয়রনেরশ মানিসংহ কতৃর্ ক বপদ বা পদ ৈশলীর
(art music) দরবারী সংগীত ১৫০২–১৫০৩ ি াে সৃ হওয়ার পর]
দু’রকমভােব চািরত বা চিলত িছল । একিট সবর্ভারতীয় মি রাি ত
ধম য় কৃিতর বা ভজনগােনর মতন ‘ বপদ’ বা ‘ পদ’ ব গান এবং
অপরিট দরবারাি ত ‘ বপদ’ বা ‘ পদ’ ৈশলীর গান । থমিটর চারক
স ীত সাধুস য্াসীরা, এবং ি তীয়িটর চারক িছেলন দরবারী সংগীত
বয্বসায়ীরা । বৃ াবেনর ামী হিরদাস (?) স বতঃ ‘ বপদ’ ব গােন
দ িছেলন, দরবারী ‘ বপদ’ বা ‘ পদ’ গােন নয় । আমােদর ভুলেল
চলেব না েয, দরবারী সংগীেতর ে াতারা িছেলন সবই অিভজাত পুরুষ,
অথর্াৎ সাম ে ণীর । এঁেদর সে সাধারণ মানুেষর েযাগসূ িছল খুবইকম ।
কােজই মানিসংহ েতামরসৃ পদ, অথর্াৎ তানেসন পর রায় চািরত
পদ, অ তঃ ি ীয় ১৮শ শতক পযর্ সাধারণ মানুেষর কােছ েপৗঁছােনা

স ব িছল িকনা তা েভেব েদখার িবষয় । দরবারী গােনর েয েটকিনকয্াল
িদকগুিল থােক, তা সাধারণ সংগীতে াতার েবাধগময্ হওয়া কিঠন । তার
েচেয় বরং মি রািদেত চািরত সহজ, সরল, রাগাি ত ‘ ব ’ গান বা পদ
গান সাধারণ মানুেষর কােছ অেনক েবিশ হণীয় হয় । এই ে ণীর গােন
রাগরািগণীর িবশু তা, সরলতা এবং ভােবর গভীরতা অেনক েবিশ থােক ।
এর সবেচেয় বড় মাণ হল রবী নােথর রাগাি ত গানগুিল । পেদর শুধু
ব ীশটুকু সু রভােব এবং নাটকীয় ভাব কাশ সহ গাইেলইআমরা াচীন
ব গােনর েচহারািট েমাটামুিটভােব আনুধাবন করেত পারব । ব 

গােন ভাবসমি ত ‘কলা’আেছ, িক পির মসাধয্ এবং িব য়কর েকৗশল
েনই । রাঢ়বে র িব ু পুের (তখন এর অনয্ নাম িছল) াচীনকাল েথেকই
এই ব রীিতর গান চিচর্ ত হেয় আসেছ ।

িব ু পুেরর সংগীতচচর্ া
পরবতকােল িব ু পুেরর সংগীতিশ ীরা িবিভ ঘরানার রচনা সং হ ও
তােদর পিরেবশনকােল এই াচীন ঐিতহয্বাহী ব রীিতেক পিরতয্াগ
কেরন িন বেল আধুিনককােল অেনেক সমােলাচনা কেরন । তথািপ
ভারতবেষর্ সংগীতমানিচে ‘বাংলার েগৗরব’ িব ু পুেরর নাম িবেশষভােব
িচি ত হেয় থাকেব । পূেবর্ িহ ু ানী বা দরবারী সংগীেতর খয্াত
উ াদেদর অেনেকই িব ু পুেরর সংগীতিশ ীেদর েযাগয্ এবং াপয্
স ানটুকু েদখােত যেথ কাপর্ণয্েবাধ করেতন । তার ধান কারণ েবাধ হয়
এই েয, দরবারী রাগসংগীেতর িবিচ ও িব য়কর েকৗশল, যা িহ ু ানী
উ ােদরা দশর্ন কের সাধারণ সংগীতে মীেদর তািরফ কুেড়ােতন,
েসকােলর িব ু পুরী সংগীতিশ ীরা েসরকম ‘েকৗশল’ দশর্ন করেত
া য্েবাধ করেতন না । গুরুেদব রবী নােথর একিট উি এ সে

বিল, রবী নাথ িলখেছন—“েগােপ রবাবুর গােনর াইলটা িব ু পুরী
বেল েকউ েকউ তাঁর ও ািদেত কল আেরাপ কের থােকন । সং ৃ ত
অলংকারশাে েদখা যায় েয, েদশেভেদ সািহেতয্র াভািবক রীিতেভদ
ীকার করা হেয়েছ । ৈবদভ রীিত, েগৗড়ীয় রীিত ভৃিত রীিতর িবিশ তা

িতর ৃ ত হয় িন । ভারতীয় াপেতয্ েদখা যায় দি ণভারেতর াপেতয্র
সে উিড়ষয্ার ও উত্তরভারেতর অেনক পাথর্কয্ আেছ । াপেতয্র ে ে
মাদুরার মি েরর িবিশ তাতার েয তান, তার িতিট ে ে র েয অলংকার
ৈবিচ য্তা–েস গুিল এতই বাহুলয্মি ত েয অেনেকর ভােলা লােগনা ।
িক তুলনামূলক িবচাের েসেক ার াপেতয্র তানিবহীন এবং অলংকার
িবরলতা িক বহু মানুেষর রুিচেত ভােলা লােগ । অেনক েবিশ আকষর্ণীয়
েঠেক । তবুও ভারতীয় াপেতয্ দি ণী রীিতেক অ ীকার কের চেল
না । েতমনই িহ ু ানী গান বাংলােদেশ যিদ েকান িবেশষ রীিত অবল ন
কের থােক তেব তার াত র্ য্ েমেন িনেত হেব । েসই রীিতর মেধয্ও েয
উৎকেষর্র ান েনই তা বলা চেল না । যদুভে র িতভার থম ভূিমকা
এই িব ু পুরী রীিতেতই, রািধকা েগা ামী স ে ও েসই কথা বলা চেল ।
পি মেদশী ে াতারা যিদ এই রীিতর গান পছ নাও কের, তেব েসটােকই
চরম িবচার বেল েমেন েনওয়া চেল না । রসেবাধ স ে মতেভদ অেনক
খািন িনভর্ র কেরআমােদর পাথর্েকয্র উপর । এমনও যিদ ঘেট েয, “েকােনা
িবেশষ গায়েকর মুেখ িব ু পুরী রীিতর গান সতয্ই শংসােযাগয্ না হেয়
থােক, তােত সাধারণভােব িব ু পুরী রীিতেক িন া করা উিচত হয় না । শত
শত গায়ক আেছ যারা িহ ু ানী দ র মেতাই গান েগেয় ে াতােদরেক
পীিড়ত কের, েসজনয্ িহ ু ানী রীিতেক েকউ দায়ী কের না ।” ৪

সবেশেষ কামনা করার িবষয়িট হল গুরুিশষয্ পর রায় াচীন
িব ু পুরী ৈশলীর সংগীতিট তার িবশু রূপিট িনেয় অিবি ধারায় েবঁেচ
থাকুক এবং বা ালীর েয রাগ স ীত এর চচর্ া, েসই ধারািট উ ল ও
েগৗরবাি ত েহাক ।
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ভারতীয় দশর্ন ও সংগীত

ড. পণর্া মজুমদার

শুধুমা ইি য়েক িনভর্ র কের েয ান আমরা লাভ কির তােত িব (জগৎ) এবং মানব (জীবন) িবষেয় ানলাভ স ূণর্ হয় না, কারণ মানবৈচতেনয্র েয িবরাট এবং গভীর জগৎ আেছ
শুধুমা ইি য় ারা তার পিরমাপ স ব নয় । তার জনয্ েয়াজন ‘েবািধ’ নামক িবেশষ এক মানিবক গুেণর । ভারতীয় অধয্াত্মবােদর চির এটাই এবং িশে র দাবীও তাই । ভারতবষর্
িচরকালই অধয্াত্মসাধনার েদশ, তাই শুধু ভারতীয় দশর্ন নয়, ভারতীয় সভয্তা, িশ সং ৃ িত তথা সংগীত সেবরই আধার অধয্াত্মেচতনা আর এই অধয্াত্মবােদর মূল চির ই িনিহত আেছ
ইি য় ােনর বিহজর্ গত েথেক অতী ীয় ােনর ‘আন ময়’ অ জর্ গেত যা ার মেধয্ । ভারতীয় দশর্েন ‘ ’েক বলা হেয়েছ ‘রস’ এবং এই ‘রস’েক আ াদন করার মাধয্েম লাভ করা
যায় ‘ ান ’ । সকল সৃি র মেধয্ই েয ‘পরমৈচতনয্’রূপী ে র অব ান সংগীেতর মেধয্ িদেয় েসই সতয্েকই তয্ উপলি কেরন সংগীত িশ ী এবং তাঁর এই উপলি যখন বয্ি গত
র েথেক স ািরত হয় অপেরর অ ের তখন িতিনও আ াদন কেরন ‘রস’, লাভ কেরন ‘ ান ’, কারণ মহামুিন ভরত বেলেছন েয সংগীত িশশু, অ ানী, ানী সবর্ েরর হৃদেয়ই

আেবগ সৃি করেত স ম । তাই বলা যায় অধয্াত্মেচতনার েয েবাধ েথেক গেড় উেঠেছ ভারতীয় দশর্ন েসই একই ফ ধারায় াত হেয়েছ ভারতীয় সংগীত ।

ভূিমকা
েদশেভেদ িব ানমূলক শাে র েভদ হয়না । গিণত বা পদাথর্ িবদয্া
িভ েদেশ িভ ভাবধারায় পিরচািলত হয়না; ‘পা াত্তয্ গিণত—ভারতীয়
গিণত’ বা ‘পা াত্তয্ পদাথর্ িবদয্া—ভারতীয় পদাথর্ িবদয্া’ এমনটা হয়না ।
িক দশর্ন শাে র ে ে এর বয্িত ম েদখা যায় । তাই দশর্ন শাে র
ে ে ভারতীয় দশর্নেক পৃথক ভােব উে খ করেত হয় । ‘দশর্ন’ শ িটর
বুয্ৎপিত্তগত অথর্ হল েদখা বা বয্াপকভােব জানা । িক সাধারণ চমর্চ ু
িদেয় েয েকান ব বা িবষয়েক েদখা বা জানা দশর্ন নয় । দশর্েনর
ইংরাজী িতশ ‘িফলসিফ’ হেলও শ দুিটর অথর্ অিভ নয়। িফলসিফ
কথািটর অথর্ ােনর িত অনুরাগ; যা কৃত সতয্ বা ত তাই এই

ােনর িবষয় । ভারতীয় দাশর্িনকরাও ত ানেকই দশর্ন বেলেছন । িক
এই সতয্ বা তে র রূপ কী ? এই ে র উত্তেরর মেধয্ই পা াত্তয্
দশর্ন ও ভারতীয় দশর্েনর মেধয্ েভদ লুিকেয় আেছ । পা াত্তয্ দশর্ন
েযখােন সতয্ানুস ান কেরেছ বিহঃিবে অথর্াৎ এই জড় জগেতর মেধয্,
েসখােন ভারতীয় মেত যা ত বা সতয্ তা এই জড় জগেত পাওয়া
স ব নয়, তােক অনুস ান করেত হেব িনেজর িভতর; তাই ভারতীয়
দশর্ন আত্মদশর্েনরই নামা র। ভারতীয় দশর্ন অধয্াত্মবােদর দশর্ন (চাবর্াক
দশর্ন বয্তীত) । ভারতীয় দাশর্িনক তথা ঋিষগণ পা াত্তয্ দাশর্িনেকর মেতা
জগেতর মূল সতয্েক িনেজর বাইের জড়জগেতর মেধয্ লাভ কেরনিন,
তাঁরা িনেজর ৈচতনয্ময় আত্মােতই িব জগেতর মূল ত েক উপলি
কেরেছন । এই আত্মদশর্ন বা আেত্মাপলি ই হল িবশু ‘রসা াদন’ ।
মুিন ভরত নাটয্শাে র রসপযর্ােয়র আেলাচনায় বেলেছন, ‘আ াদয্ াৎ
রসঃ’—অথর্াৎ আ াদয্ই রস । ভারতীয় দশর্নশা মেত, এই রসআ াদনই
হল রূপেক েচনার পূবর্দশা, েয রূপ িনয়ত আন । িশে
তথা সংগীেত এই ভারতীয় দশর্নিচ ারই িতফলন আমরা েদখেত পাই
কারণ েয েকােনা িশ সৃি আেত্মাপলি এবং আত্ম কােশরই নামা র ।
িশ ীরা ভাবগত কােশ িনেজেদর মেধয্ অেনকাংেশই সু থােকন। তাই
তাঁেদর অ কািশত ও অবয্ েয আত্মসত্তা তার মিহমার অিভবয্ি েতই
অেনকাংেশ আত্মতৃ হন িস িশ ীরা এবং তাঁেদর এই আত্মতৃি র
উপায় হল িশ । ভারতীয় িচ াধারায় িশ ব েক মেন করা হয় সৃজনী

িতভার িবকােশর ফল রূপ সৃ ; অথর্াৎ া িনজ ক নাশি ারা এমন
িকছু সৃি করেবন যা রিসক িচেত্ত ‘সু র’এর অনুধয্ান এেন েদেব এবং

পিরেশেষ ‘রস’ পিরেবশন করেব । ভারেতর রসবাদী আল ািরেকরা এজনয্
অধয্াত্মেচতনা ও িশ েক সম পযর্ায়ভু কেরন তােদর চরম সাথর্কতার
িদক েথেক ।

ভারতীয় দশর্েন ‘রস’ ভাবনা
ভারতীয় রসবাদীেদর মেত সবর্ব র াণ ‘রস,’—তা েস িশ া েহাক,
িব ান েহাক, িশ সাধনাই েহাক বা ঈ েরাপাসানাই েহাক । রসিবহীন হেল
েযমন বৃ লতা বাঁচেত পােরনা, েতমনই রস না থাকেল িব াণও ি িমত
ও জীণর্ হয় । রস মানুেষর শরীের লাবণয্ স ার কের । লাবণয্ মানুেষর
েসৗ যর্ ও মাধুযর্ কাশ কের । সািহেতয্, কােবয্, নাটেক এমনিক িশ ার
ও ানআহরেণর যতিকছু উপাদান সকেলরই মেধয্ রেসর উপেযািগতা
আেছ । পা াতয্ দশর্েনর ভাষায় সু র অেথর্ the beauty বা the beau
tiful; িক ভারতীয় দশর্েন সু র হল ‘রস’—যা িবে র সকল িকছুর
সারব । েযমন ছাে াগয্ উপিনষেদ আেছ—

‘এষাং ভূতানাং পৃিথবী রস পৃিথবয্া আেপা রসঃ ।
অপােমাষধেয়া রস ওষিধনাং পুরুেষা রসঃ

পুরুষসয্ বাগ্ রেসা বাচ ঋগ্ রস ঋচঃ সাম রসঃ সা উদ্ গীেথা রসঃ ।।
—ছাে াগয্ উপিনষদ (১।১।২) । ১

আবার বলা আেছ—
স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরােধর্য্াহ েমা যদুদ্ গীথঃ ।।

—ছাে াগয্ উপিনষদ (১।১।৩) । ২

উপিনষেদ ে র এক নাম সতয্ ও িশব, িকংবা সৎিচৎআন —
‘সি দান ’ বা অি ভািতি য় । ভারতীয় দশর্ন মেত িযিনই অি বা
Pure Existence, িতিনই ঋতম্ বা সতয্ম্ বা Immanent and Tran
scendental Truth, এবং িতিনই আন —বা Pure Bliss । যা কৃতই
থােক তারই কাশ হয় এবং কােশই আন ও শাি । এজনয্ ভারতীয়
দশর্েন পরম শাি , শাি ও মুি একই কথা । উপিনষেদর মেত ‘রস’
হল িব াে র কারণ ও আধার ।

“পি তরাজ জগ াথ ‘রস’এর পিরচয় সে বেলেছন, ‘ভ াবরণ
িচেদব রসঃ’—আবরণহীন ( কাশশীল) ৈচতনয্ই রস । অ ােনর আবরেণ

ে র ান বা তয্ উপলি েযমন হয় না, েতমনই রেসর যথাথর্ রূপ

95



96 Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

েয ৈচতনয্ েসই রহসয্ আমােদর উপলি হয় না । এই জনয্ অৈ তাচােযর্রা
বেলেছন, অ ােনর আবরণভে র (আবরণহীন অ ােনর) নামই ান ।
ভারেতর অলংকার ও রসশা তাই রসেকই ৈচতনয্ বা বেলেছ ।” ৩

া দ রাধােগািব নাথ ‘রস’ সমে আেলাচনা সে বেলেছন,
“রস শে র কৃিত তয্য়গত অথর্ দুইিট—‘রসেতয্ আ াদয্েত ইিত
রসঃ’—যাহা আ াদয্, অথর্াৎ যাহা আ াদন করা যায়, তাহা রস, েযমন
মধু । রস শে র এই একিট অথর্ । আর একিট অথর্ হইেতেছ—‘রসয়িত
আ াদয়িত ইিত রসঃ,’—িযিন আ াদন কেরন, িযিন রেসর অথর্াৎ আ াদয্
ব র আ াদন কেরন । েমাটকথা িযিন রেসর আ াদক, রিসক, তাঁহােকও
‘রস’ বলা হয় । এরূেপ ‘রস’ শে র দুইিট মুখয্ অথর্ পাওয়া েগল—
‘আ াদয্ ব ’ এবং ‘আ াদক রিসক’ ।” িতিন আবার বেলেছন, “িক
রসশে র একিট অেথর্ আ াদয্ব মা েক রস বলা হইেলও রসশাে েয
েকানও আ াদয্ব েকই রস বলা হয় না, পর যাহার আ াদেন অপূবর্
চমৎকাির আেছ, তাহােকই রসশাে রস বেল ।” রসশাে র অনয্তম

অল ারেকৗ ভ এ উে খ আেছ—‘রেস সার মৎকােরা যং ন রেসা
রসঃ ।’ সুতরাং েকােনা একিট িবেশষ ব র সহেযােগই আ াদয্ব
আ াদনচমৎকাির লাভ কের । “েয ব র সহেযােগ আ াদয্ব এমন
আ াদনচমৎকাির ধারণ ক’ের ‘রস’রূেপ পিরণত হয়, তােক রেসর
কারণ বেল । আন বা সুখ যখন এই কারেণর সে সংিল হেয় এতাদৃশ
চমৎকাির ধারণ কের েয, আ াদেকর সম অ িরি য় ও বিহিরি য়
আ াদনচমৎকািরে ই েক ীভূত হেয় ত য়তা লাভ কের এবং তার
ফেল অপর েকান বয্াপােরই েকানও ইি েয়র বৃিত্ত ধািবত হয়না, তখন
েসই আন বা সুখেকও বেল ‘রস’ ‘বিহর ঃকরণেয়াবয্াপারা রেবাধকম্ ।

কারণসংে িষ চমৎকাির সুখং রসঃ’ ” (অল ারেকৗ ভ ) । ৪

ৈব বশাে ভি , ভগবান ( কৃ ) ও তাঁর লীলােকও বলা হয় রস ।
আবার িবেশষ কের েগৗড়ীয়ৈব বরা আন েকও বেলন রস । উপিনষেদর
‘রেসা ৈব সঃ,’ এই সূ ধের িবেবচনায় আবার আ াদনচমৎকাির ময়
আন রূপ ও রস রূপ কৃ ই হেলন রস বা পরমরস—‘রসঘনঃ’ বা
সবর্রসঃ । রায় রামান রসতে র বয্াখয্া করার সমেয় কৃ েক ‘সবর্রস’
বেল উে খ কেরেছন ।

আবার ৈচতনয্চিরতামৃেত েদখা যাে কৃ দাসকিবরাজ বেলেছন,
“বৃ াবেন অ াকৃত নবীন মদন । কামগায় ী কামবীেজ যাঁর উপাসন”
(২।৮।১০৯) । এই জনয্ শৃ ারেক ৈব বরা বলেছন ‘রসরাজঃ’—
‘শৃ াররসরাজময়ঃ মূিতর্ ধরঃ’ । তেব কৃতপে শৃ াররসেক তাঁরা
মধুররেসরই অপরনাম বেল থােকন । ৫ ‘গীতেগািব ’ পদগােন তাই
উি িখত হেয়েছ: ‘ ং জসু রীিভরিভতঃ তয্ মািলি তঃ শৃ ারঃ
সিখ মূিতর্ মািনব মেধৗ মুে া হিরঃ ীড়িত’ । ৬ এই শৃ াররসেক আবার
ৈব বশাে ে মত রূেপও বয্াখয্া করা হেয়েছ, েয ে মত িচ ি
(অ র া); মায়াশি (বিহর া) ও জীবশি (তট া)র রূেপ পিরিচত ।
তেব িচ ি ই হল রূপশি ও ধান । এই রূপশি েক ধর ামী
বেলেছন: “ ািদনী আ াদকরী, সি নীস া, সংিবৎ িবদয্াশি একামুখা
অবয্িভচািরণী রূপভূেতিত যাবৎ ।” সুতরাং েদখা যাে ৈব বাচাযর্েদর
মেত শৃ াররই হল ে রস; ে মরস ও পরমআ াদনচমৎকাির ব ।
এই চমৎকারী ে মরসেকই আবার বলা হেয়েছ িচ য়রস বা আন রস—
‘আন িচ য়রসঃ’ । সংিহতায় এই আন ময় ে মরসেক বলা হেয়েছ:
‘আন িচ য়রস িতভািবতািভঃ’ ভৃিত । ৭ ৈব বরা এই শৃ াররস বা
মধুররসেক ে আসন িদেয়েছন কারণ ৈব ব শা মেত শৃ ার বলেত
শুধুমা দুিট নরনারীর ৈদিহক িমলন েবাঝায় না, এর অথর্ অিত বয্াপক ।

এখােন িমলন শুধুমা েদেহ সীমাব থােকনা, এই িমলন হয় আত্মার,
েযখােন দাতা ও হীতা এক হেয় যায় । হীতার িত দাতার পূণর্ িনেবদেন
েয িমলন হয় েসই সূে দাতা ও হীতার ৈ তসত্তা লু হেয় তারা
‘অেভদ’ হেয় যান ।

ৈতিত্তরীয় উপিনষেদ বলা আেছ, িব াে র যা িকছু বা সম িকছুই
সৃি হেয়েছ আন েথেক, ‘আন াে বয্ খি মািন ভূতািন জায়ে ।
আনে ন জাতািন জীবি । আন ং য় য্িভসংিবশ ীিত ।’ (৩।৬) ৮

অথর্াৎ আন েথেকই সকল িকছুর জ , সৃি ি িতলয়; আন ই সকল
িকছুর উৎস, আধার বা অিধকরণ । এই আন েক অৈ তেবদা বেল
‘ ’—িযিন িব সৃি র সকল িকছুর াতা, ে য় ও ান একািদ েম
িতনিট; আবার িযিন সবর্গত হেয়ও সবর্াতীত, িযিন ‘আকাশবৎ সবর্গত
িনতয্ঃ’ । এই িবরাটৈচতনয্ ই সকলিকছু সৃি র কারণ । বৃহদারণয্ক
উপিনষেদও িব সৃি র ও িব িবকােশর কথা আেছ । া ঈ র (সগুণ

) ই া করেলন দুই বা বহু হওয়ার জনয্—‘স ঐ ৎ,’ ‘এেকা‘হ’হং বহু
সয্াম,’ সুতরাং ই ামা দুই বা বহু হেলন িতিন—অথর্াৎ িভ তার সৃি হল,
আবার পাশাপািশ একথাও আমরা পাই—‘তৎ সৃ ব্া তেদবানু ািবশৎ’—
িভ তার সৃি করেলন া এবং সৃি হল া েথেক িভ ভােব, িক
িতিন (ঈ র বা সগুণ ) আবার সৃি রূপ ধারণ করেলন িনেজ । এই
সৃি রূপ ধারণ করার অথর্ই ঈ র ও সৃি র মেধয্ েকান েভদ বা পাথর্কয্
থাকল না । উভেয় এক ও অখ —এ’কথাই কাশ েপল । রবী নােথর
ধারণােতও আমরা এর সমতুলয্ একিট ত েদখেত পাই । এই তে র
এক াে আেছ সৃি র পূেবর্ িব সত্তার িনঃস এক , আর অনয্িদেক আেছ
এই িব চরাচর । তাঁর ধারণায় িব সত্তার এই স ীিবহীন এককরূপ, একা ই
নীরস ও অথর্হীন । েসইজনয্ই েসই এক েক খ ন কের িব শি ‘রস’
এর উপলি র জনয্ তার ওপর একিট ৈ তভাব আেরাপ করেলন । তাই
যখন েচতনায় উদ্দীিপত হেয় মানুেষর মন িবকিশত হল, তখনই দুইেয়র
জানাজািনর স ে র িভতর িদেয় িবে আন ধারা বািহত হল । তখনই
রূপরসশ  শর্গে র জগৎ কট হেয় উঠল । এই সে ‘ রণ’এর
একিট কিবতার অংশ উ ৃ ত করা েযেত পাের:

েয ভােব পরমএক আনে উৎসুক
আপনাের দুই কির লিভেছন সুখ,
দুেয়র িমলন যােত িবিচ েবদনা
িনতয্ বণর্ গ গীত কিরেছ রচনা । ৯

ভারতীয় সংগীেত ‘রস’ ভাবনা
ভা যর্, িচ , সংগীত ইতয্ািদ লিলতকলা সৃি র মমর্কথাও এই েয, িশ ীরা
তাঁেদর অ েরর ভাব ও ভাবনােক ত ণয িদেয়, রঙ ও তুিল িদেয়
এবং সুর িদেয় একেক বহুর িবপুলতার রূপদান কেরন । অরূপেক রূেপর
সীমায়, িনরাকারেক আকােরর সীমায় ও ইি য়াতীতেক ইি েয়র সীমায়
এই রূপদান করার মাধয্েমই িশ ীসাধকেদর জীবেন সৃি কমর্ সাথর্ক হেয়
ওেঠ । এই রূপদান েচ াই কিবকমর্, সািহতয্কমর্ ও িশ কমর্ । সম কমর্
ও সৃি র িপছেন তাই থােক তঃ ূ তর্ আন এবং সে থােক ভাব ও
রেসর বা বলীলায়ন ে রণা ।

সংগীতই সম িশ জগেতর মেধয্ ধান এবং চলমান অ । সংগীত
অল ারিবহীন ও াণহীন ব নয় । সংগীত েযন েদহধারী এমন একিট
আত্মেবাধ যা তার িনেজর জগেতই মুি খঁুজেত ব পিরকর । সংগীত
লিলতকলা তাই তা েযমন বয্াকরণ, দশর্ন, সািহতয্, ইিতহাস ইতয্ািদ

ারা সমৃ , েতমনই ভাব ও রেস স ৃ । মূলতঃ সংগীেতর দুিট
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রূপ—নাদময় ও ভাবময় । নাদময় রূপিট হল রসমােবেশর রূপ এবং
ভাবময় রূপিট হল নাদময় রূেপর আধাের রস ও ভােবর অনুসূয্িত বা
স ৃ ি । নাদময় েযন র মাংসকংকােলর সমি এবং রস ভাবময়

ােণর েদয্াতনা । এই দু’িটরূেপর পিরপূণর্তা িনেয়ই সংগীেতর িবকাশ
সাথর্ক হয় । ভারতীয় সংগীেত নাদময় (শ ময়) ও ভাবময় রূপদুিটর

কাশসাথর্কতায় ধয্ানে াক ও ধয্ানকেমর্র ভাবনা আেছ । পা াতয্
সংগীেত নাদ ও ভােবর রূপিচ ার পের তােক াণময় িচ া করার িবেশষ
অবকাশ েনই, িক িশ ী ও ে াতা এই াণমেয়র ধারণা ও উপলি লাভ
কেরন ভারতীয় সংগীেত ।

ভারতীয় সংগীত িবেশষভােব রসভাবস েদ পিরপূণর্ এবং সংগীেত
যািকছু সু েরর আেবশ, আেবগ, আেবদন ও মাধুযর্, সকল িকছু িনভর্ র
কের রসানুভূিতর উপর । রস ভােবর উৎপাদক ও অনুষ ী । সুতরাং ভারতীয়
সংগীত স ূণর্ভােব রসভাবিনভর্ র অ রানুভূিতর মহামূলয্ সাম ী । এ

সে মুিন ভরেতর একিট নাটয্শাে র একিট ে াক উে খ করা যায় ।
মুিন ভরত তাঁর নাটয্শাে র ষ অধয্ােয় বলেছন:

যথা বীজাদ্ ভেবদ্ বৃে া বৃ াৎ পু ং ফলং তথা ।
তথা মূলং রসাঃ সেবর্ েতেভয্া ভাবা বয্বি তাঃ ।।

—নাটয্শা , ষ অধয্ায় ১০

ভারতীয় সংগীেত রসভাবসাধনার ধারা েকান নতুন ঘটনা নয় ।
ী জে র বহু আেগ েথেকই চ ু ান িশ ীরা সংগীেতর রােগ ও

সািহেতয্ ভাব ও রেসর ভাব, লীলায়েণ মাধুযর্েক ীকার কের
আসেছন । েসইজনয্ই ভারতীয় সংগীত িবে র িবিভ েদেশর ও জািতর
সংগীতস েদর তুলনায় অেনক েবশী আদরণীয় এবং আকষর্ণীয় ।
ভারতবষর্ িচরিদনই অধয্াত্মসাধনার েদশ । পািথর্ব িবষয়ব বা স দ
বয্বহািরক ে ে িচরচলমান ও লীলাসমৃ হেলও ভারতীয় সংগীেতর িশ ী

ীকার কেরন উপিনষেদর কথা:

পরাি খািন বয্তৃণৎ য় ূ াৎ পরাঙ্ পশয্িত না রাত্মন্ ।
কি ীরঃ তয্গাত্মানৈম দ্ আবৃত্তচ ু রমৃত িম ন্ ।।

—কেঠাপিনষদ (২।১।১) ১১

মানুেষর এগােরািট ইি য়,—৫ কেমর্ি য়, ৫ ােনি য় ও মন
(তথা অ ঃকরণ = মন, বুি , িচত্ত, অহংকার) সবর্দাই তােদর গিত
বা দৃি েক বাইেরর জগেত (পািথর্বেভােগর িদেক) েটেন িনেয় যায়,
েসজনয্ য় ূ (জ মৃতুয্হীন অিবন র) আত্মার দশর্ন েথেক মানুষ বি ত ।
েকান েকান কলয্াণকামী মানুষ ইি য়পথেক বাইেরর ব বা সাম ী
েথেক িফিরেয় এেন অমৃত রূপ আত্মায় িনব কের, এবং কৃতকৃতাথর্
হয় । িক ঐ অমৃত রূপ আত্মত সাধারণভােব উপলি র অতীত,
কারণ িতিন হৃদয়গুহায় েজয্ািত ান বুি েত অব ান কেরন । েসজনয্
অধয্াত্ম ােনর যাঁরা পথচারী, তাঁরা িবে র সকল েশাকদুঃখেক অিত ম
ক’ের আত্মদশর্নেযােগই ম থােকন:

তং দুদর্ শর্ং গূঢ়মনু িব ং গুহািহতং গ ের ং পুরাণম্ ।
অধয্াত্মেযাগািধগেমন েদবং ম া ধীেরা হষর্েশােকৗ জহািত ।।

—কেঠাপিনষদ (১।২।১২) ১২

ভারতীয় সংগীত সাধনামূলক, ধয্ানমূলক ও উপলি মূলক । রসই
ভারতীয় সংগীেতর াণ ও শি । ভারতবেষর্ তাই অধয্াত্মবাদ ও সংগীতেক
সমপযর্ায়ভু করা হয়। যিদও পা াতয্না িনকদশর্নকাররা ‘Beauty’

বা ‘The Beautiful’ েক চরমাদশর্ তথা াণেক িহেসেব েদেখেছন,
তাহেলও ভারতীয় দশর্েনর দৃি েত রস ও ভাবই সকল েদেশর সংগীেতর
চরমাদশর্ ও াণশি রূেপ পিরগিণত হয় ।

সংগীত ও দশর্ন
ামী িবেবকানে র রিচত একিট গােনর থম পংি েত আমরা েদখেত

পাই:
একরূপ, অরূপ নামবরণ অতীতআগািমকালহীন,
েদশহীন, সবর্হীন, ‘েনিত েনিত’ িবরাম যথায় । ১৩

গানিটেত ামীিজ বেলেছন, একমা এক এবং অি তীয় সবর্ সমা
ৈচতনয্ বা মহাৈচতনয্ই েথেকই িবিচ িব সৃি হেয়েছ । উপিনষেদ
এই তে র পিরচয় িদেত িগেয় উপলি বান ঋিষরা বেলেছন, “আকাশবৎ
সবর্গত িনতয্ঃ ।” এই িব চরাচর রিচত হেয়েছ মহান িশ ী বা কিব
ঈ েরর ই া রূপ । অথর্াৎ আকাশ বা বায়ু েযমন সবর্ িব ৃ ত থােক
েতমনই সবর্ সমা মহাৈচতনয্ ঈ র বা েথেক এই জগৎ সৃি
হেয়েছ । উপিনষদ ঈ রেক সৃি কতর্ া িহেসেব ক না কেরেছ এবং েসই
সে ই বেলেছ িতিনই সবেচেয় বড় রূপকার, কিব ও িশ ী । সংগীেতর
সাধকিশ ীেকও এই এক বা অি তীয় মহানতে উপনীত হেত হেব ।
িশ ীর মেধয্ েয পরমৈচতনয্রূপী আত্মা বতর্ মান সংগীেতর মধয্ িদেয়
তােক তয্ উপলি করাই সংগীতিশ ীর কতর্ বয্ । উপিনষেদ তাই
সময্ক রূেপই বিণর্ত হেয়েছ: ‘আত্মানাং ৈব িবজানথঃ’ । অথর্াৎ ‘Know
Thyself’ । সংগীেতর সাহােযয্ তাই িবে র সবর্ সমা আত্মােক
িনেজর মেধয্ উপলি করেত হেব, েসইজনয্ই সংগীত াণময়, ৈচতনয্ময়
ও ানময় । মানুষেক স কের শংসালাভ করার জনয্ সংগীত নয়,
সংগীত ি গুণময় আবার গুণাতীত ঈ েরর শংসা । মিহমাময় ঈ েরর
মাধুযর্ বণর্নার জনয্ই সংগীেতর সৃি । এজনয্ বাংলার কীতর্ নেক বলা
হেয়েছ ‘ঈ রীয়কীিতর্ গাথা গান,’ অথর্াৎ ঈ েরর গুণবণর্না ও মিহমাবণর্নাই
কীতর্ েনর একমা উেদ্দশয্ । কথায় বা সািহেতয্ সুেরর সমােবশই শুধু
সংগীত নয়, িবিচ এই সংসার িযিন ই ামা সৃি কেরেছন তাঁরই মিহমা
বণর্না কের সংগীত ।

েদবিষর্ নারেদর একিট উি আেছ:

জপেকাটীগুণং ধয্ানং ধয্ানেকািটগুণং লয়ঃ ।
লয়েকািটগুণং গানং গানাৎ পরতরং নিহ ।। ১৪

ঈ েরর নাম জেপর েচেয় তাঁর ধয্ান অথর্াৎ মানসী িচ া েকািট গুেণ ে য়,
ধয্ােনর েচেয় লয় বা সমািধ েকািট গুেণ ে এবং লেয়র েচেয় গান েকািট
গুেণ ে । উ মােগর্র সাধক বয্াতীত কােরা সমািধ হয় না; িক গােনর
এমনই মাহাত্ময্ েয তা সাধারণ মানুেষরও ভাবসমািধ আনেত পাের ।
এখােন গান বলেত অবশয্ই ঈ েরর নামকীতর্ নেকই েবাঝায় । এর েথেকই
অনুমান করা যায় ভারতবেষর্ সংগীেতর ান কত উে র্ ।

ভারতীয় সংগীেতর আিদেত রেয়েছ সামগান । ঋিষরা ক না
কেরিছেলন সামগােনর েরর মেধয্ িব হেয় বা রেক আ য় কেরই
েদবতারা একসময় অমৃতে েপৗঁেছিছেলন । অথর্াৎ সংগীেতর মাধয্েম
িচেত্তর পরম ও ে িবকােশর পথ লাভ করা যায় । ১৫

ভারতীয় শাে ‘নাদ ’ কথািট পাওয়া যায় । অথর্াৎ নাদ েক রূপ
ক না করা হে । াণবায়ু ও ই াশি র িমলন হল নােদর উৎপিত্তর
কারণ রূপ । উপিনষেদ এই ই াশি েকই ‘মুখয্ াণ’ রূেপ ক না করা
হেয়েছ । মহাভারেত এই নাদ বা শে র কারণ রূপ আকাশেক ক না
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করা হেয়েছ, ‘শ ঃ আকাশস বঃ’ । পরবত বহু দাশর্িনক এই মত েপাষণ
কেরিছেলন । অনয্িদেক সংগীেত বয্বহৃত েয তাল তা ছ েথেক সৃ । ১৬

েসই ছ অন সময়েক িনিদর্ রূেপ েবঁেধ রােখ মা । একিদেক অন
আকাশ নাদেক আধার রূপ ধের রােখ, অনয্িদেক অন সময় িনেজ
িবভািজত হেয় ছে র সৃি কের । অথর্াৎ শ ও ছ অন আকাশ ও
সমেয়র মধয্ েথেক জ লাভ কের । ১৭ েসইজনয্ সংগীত আমােদর কােছ
অন রূপ ে র আ াদন এেন েদয় ।

ভরতমুিনর মেত ু মত বাসনা সব মহািপতার মেহ া েথেকই শুরু
হয় । এই উপলি করণ িশে র ে ে ধানত সংগীেতর ারাই স ব ।
মহামুিন ভরত বেলেছন সংগীত িশশু, অ ানী, ানী সবর্ েরর অ েরই
আেবগ সৃি করেত স ম । সংগীেত যা চেল আসেছ এবং ভিবষয্েত
যা পিরণত হেব তার িকছুই েফেল েদবার েনই । সবর্েশষ উপেভাগ
একমা সংগীেতর ারাই স ব । এই সে মু রাজ আন াচীন
িশ শাে বিণর্ত একিট গে র অবতারণা কেরিছেলন । েসিটর অ গর্ত একিট
কেথাপকথন উে খ করা েযেত পাের ।
রাজা েহ মহােযাগীন । আমােক মূিতর্ িনমর্াণ প িত িশ া িদন ।
েযাগী েকউ যিদ িচ া েনর রীিতনীিত না জােন তার পে মূিতর্ িনমর্াণ

প িত িশ া স ব নয় ।
রাজা তাহেল েযাগী বর, আমােক িচ া েনর রীিতনীিত িশ া িদন ।
েযাগী িচ া েনর রীিতনীিত অনুধাবন দুরূহ যিদ না নৃতয্কলা স ে

সময্ক ানাহরণ করা থােক ।
রাজা েবশ তাহেল আমােক নৃতয্কলা িবষেয়ই িশ া িদন ।
েযাগী িক য সংগীেতর রীিতনীিত স ে সময্ক ান না জ ােল

েতা নৃতয্কলা িবষেয়ও িকছু িশ া েদওয়া যায়না ।
রাজা ভু তাহেল াথর্না কির য সংগীেতর রীিতনীিতই িশ া িদন ।
েযাগী িক য সংগীেতর কলােকৗশলই বা কীভােব জানা যােব যিদ

ক সংগীেতর কলােকৗশল স ে গভীর ান না জ ায় ।
রাজা যিদ ক সংগীতই একমা উপায় এবং কলাসমূেহর েশষ

িবেবচয্ হয় তেব েহ মহামুিন আমােক েসই ক সংগীেতর
রীিতনীিত িশ াদান করুন । ১৮

মু রাজ স েম দাশর্িনক েশােপনহাওয়ােরর উ ৃ িত িদেয়েছন েয
সকল িশ ই অি েম সংগীতময়তা া হয় (All arts constantly as
pires to the condition of music) । সংগীত যিদ এক মুহুেতর্ র জনয্ও
মানুষেক আন িদেত স ম হয়, তেব বুঝেত হেব েসই মুহুেতর্ ে াতার
মন আর ইহজগেত থােকনা, তার েচতনার র উ ত হয়, মহাকােলর সে
েযাগ ািপত হয় ।

িশ কাশ মানুষেক একিট িবেশষ ভােব আ কের । এই আ
করার প িতেত কারেভদ থাকেত পাের, িক সাথর্ক িশ েকান না
েকান ভােব মানুষেক েমািহত কের, িবচিলত কের । েস একিট ভাল গান
েশানার আেগ েয মানিসক অব ায় থােক, গান েশানার পের তার েসই
মানিসক অব ার পিরবতর্ ন হয় । এই ি য়ার মেধয্ িদেয় তার মেন একিট
‘ভাব’ স ািরত হয়, এই ভাব অবেশেষ তােক ‘রস’ আ াদেন সাহাযয্
কের । ভারতীয় দশর্েন বলা হেয়েছ ‘রস’ই ে উপাদান । য়ং ই
হেলন রস । রেসা ৈব সঃ । ভারতীয় দশর্েন েযমন েদিখ ‘সবর্রস’ ঈ র
িনজ রস আ াদনেহতু সৃি কেরেছন জগৎৈবিচ বা ৈ তসত্তা, আবার এই
রেসােপালি র মাধয্েমই ৈ তসত্তা পিরণাম া হে ‘অৈ ত’এ এবং
উপলি করেছ ‘ ান ’েক; েতমনই সংগীেতর মাধয্েম রিসকজনিচত্তও
যখন েপৗঁেছ যােবন রেসা ােসর ঊধর্জগেত তখন া ও রিসেকর মেধয্

সৃি হেব ‘অেভদ’ ভাব । এই অৈ ত ভাবই অহংকার, ঘৃণা, িহংসা,
াথর্পরতার ু আবতর্ েথেক মানুষেক মুি েদেব; তেবই সৃি হেব

উ ততর মানুষ, উ ত হেব সমাজ এবং েম মানুষ েয পরেম েররই অংশ
এই েবাধ তার মেধয্ জা ত হেব । ভারতীয় সংগীেতর দাশর্িনক তাৎপযর্
এখােনই িনিহত ।

উপসংহার
মানুেষর সে ঈ েরর স কর্ সৃি র আিদকাল েথেক । এক সবর্শি মােনর
অি েয পেরাে তােদর জীবনেক িনয় ণ করেছ একথা মানুষ িত
পেলই উপলি কের এেসেছ । তাই যুগ যুগ ধের ঈ েরর সাধনায় মানুষ
িনেজেক িনেয়ািজত কেরেছ এবং িবিভ ভােব ঈ রেক পাবার য়াসী
হেয়েছ । মানুষ েয এই আরাধনা কেরেছ ল য্ করেল েদখা যােব তার

থম েসাপান হল সংগীত । মানুষ ঈ রেক তার থম পূজা জািনেয়েছ
সংগীেতর মাধয্েম । এর মাণ পাওয়া যায় থম ৈবিদক যুগ েথেকই ।
তখন শুধু অ েরর আন কাশই িছল সংগীেতর ে রণা । মানুষ যখনই
আন েক উপলি করল তখনই েস আ াদন করল েক । আন ই

। সংগীতই মানুষেক আনে র পথ িচিনেয় িদেত স ম । ৈবিদক
যুেগই মানুষ ঈ র সাধনা কেরেছ সংগীেতর মাধয্েম । ভারতবেষর্র াচীন
সংগীতশা গুিলেতও সংগীেতর সােথ ঈ েরাপলি র স েকর্ র িনদশর্ন
পাওয়া যায় । েযমন সংগীেতর মাহাত্ময্ স েকর্ নারদসংিহতায় আেছ:

সামগানা তং িব ু ঃ সীদতয্মরািধপঃ ।
ন তথা য দানাৈধঃ সতয্েমতত্মহামুেন ।।

অথর্াৎ েদবতােদরও ভু য়ং িব ু েক সামগােনর ারা যত শী স করা
যায় য বা ােনর ারাও তা করা স ব নয় ।

যমাঃ ভৃ া পতংগা কুর ােধািপজ বঃ
সবর্ এব গায়ে গীতবয্ািপিদগর্ ের ।

নারদ সংিহতার এই ে ােকর ারা েবাঝা যায় েয পাখী, মর, পত ,
হিরণ ইতয্ািদ েতয্ক জীবই গান কের । অথর্াৎ সংগীত সবর্েলােক বয্া
এবং িস ।

বীণাবাদনত ঃ িতজািতিবশারদঃ
তাল সয্ য়ােসন েমা মাগর্স গ িত

অথর্াৎ বীণা বাজােনার ত েয অবগত, িত এবং েরর জািতর িন য়তায়
িবশারদ তাল এবং মা া স ে অবগত পুরুষ েকান েযাগসাধনা ছাড়াই
েমা লাভ কের ।

েদবসয্ মানেবা গানং বাদয্ং নৃতয্মতি তঃ
কুতর্ াি ে াঃ সাদাথর্িমিত শাে কীিতর্ তম্ ।।

শাে িলিখত আেছ—মানুেষর ারা গীত বাদয্ নৃতয্ যিদ তি ভােব করা
যায়, তেব তা ারা ভগবান িব ু স হন । কারণ,

নাহং, বসািম ৈবকুে েযািগনাং হৃদেয় ন চ ।
মদভ া য গায়িত ত িত ািম নারদ ।।

িব ু নারদেক বেলেছন, আিম ৈবকুে ও থািক না, েযাগীর হৃদেয়ও থািক
না, ভ েযখােন গান কের েসখােনই আমার িনবাস । ১৯

অধয্াত্ম সাধনার সােথ সংগীত সাধনার ঘিন স েকর্ র কারণই হল
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সংগীত মানুেষর মনেক সংব করেত সাহাযয্ কের । মানুেষর জীবেনর
ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায়, তা মাগত উ িতর পেথই
চেলেছ, আর সংগীতও তাই ।

াচীনকাল েথেক শুরু কের আধুিনক কাল পযর্ সংগীেতর িবিভ
ধারা (musical form)র উ ব হেলও সংগীত তার মূল জায়গা েথেক

ানচূয্ত হয়িন । যুেগ যুগা ের েদখা েগেছ বারংবার মহাপুরুষরা উপলি
কেরেছন সংগীতই আধয্ািত্মক সাধনা তথা ঈ েরাপলি র ে মাধয্ম ।
এই আেলাচনার শুরুেত েয আমরা েদেখিছলাম ঈ র এক েথেক বহু হেত
ই া ক’ের সৃি কেরিছেলন এই িব সংসার, তাঁর েসই সৃি র সেবর্াৎকৃ
িনদশর্ন মানুষ আবার তার উৎস অথর্াৎ েসই এক তথা অখ ে র সােথ
একাত্ম হবার েসতুিট রচনা কের েফেলেছ িশে র মাধয্েম, যার অনয্তম
ে মাধয্মিট হল সংগীত ।

সংগীত িশে র অনয্ানয্ শাখার মেধয্ িবেশষ গুরু পূণর্ । েস িনেজেক
চূড়া ভােব কাশ করার আেগ তার িনেজর অি েক স ূণর্ অবলু
কের রােখ । েকান ূ ল বা সূ উেদ্দেশয্র মুখােপ ী েস হয়না । েযমন
রবী নাথ বেলেছন: “ছে শে বাকয্িবনয্ােস সািহতয্েক সংগীেতর
আ য় েতা হণ কিরেতই হয় । যাহা েকােনামেত বিলবার েজা নাই এই
সংগীত িদয়াই তাহা বলা চেল । অথর্ িবে ষণ কিরয়া েদিখেল েয কথাটা
যৎসামানয্ ওই সংগীেতর ারাই তাহা অসামানয্ হইয়া ওেঠ । কথার মেধয্
েবদনা এই সংগীতই স ার কিরয়া েদয় ।” ২০

পা াতয্েদেশ এবং ভারতবেষর্ও দাশর্িনকরা িশে র কাশ মতােক
িবেশষ গুরু িদেয়েছন । িশে র েশষ কথা হয় বয্ নার ারা, যা িশ ীর না
বলা কথা সহৃদয় দশর্কে াতার কােছ েপৗঁেছ েদয় । তাই িতিট িশ সৃি ই
হেয় ওেঠ অি তীয় । আর তাই সম িশ কলার মেধয্ সবর্ে িহেসেব
পিরগিণত হয় সংগীত; কারণ সংগীতই সম সৃি েক েফেল েরেখ এিগেয়
যায় । আরন েসােয়নবাগর্ তাঁর বে তাই বেলেছন েয সংগীত হল এমন

তয্ , অকলুিষত এবং শু েয তার বািহয্ক কােশ েস অেনকে ে
কিবতােকও অ ীকার ক’ের, যখন কিবতা িনতা জাগিতক ব র মেধয্ই
সীমাব থােক । ২১ রবী নাথ েযমন বেলেছন: “গান িনেজর ঐ েযর্ই বড়,
কাবয্র দাস েস েকন কিরেত যাইেব ।” সুর সৃি হয় মানুেষর মেনর গহন

েদেশ । বুি েচতনার জগৎ েপিরেয় কিব তাঁর গােন েসকথাই ীকার
কেরেছন: ‘আমার েয গান েতামার পরশ পােব’; অথর্াৎ ঈ েরর পরশ
লাভ করেব । এখােন েসই গােনর কথা বলা হে েয গােনর সুর থােক

‘গহন মেনর ভােব’ এবং েশষ বাণী, যা সুেরর মাধয্েম বা য় হেয় উেঠেছ
তাও েপৗঁছেব েশষ পযর্ ঈ েরর চরেণ । ঈ র অেথর্ এখােন েবাঝােনা
হেয়েছ েসই অৈ ত পরম েক যার সােথ মানুষ সংগীেতর মাধয্েমই
িমিলত হেত পাের, েপৗঁছেত পাের েসই চরম সেতয্, কারণ সংগীতই েশষ
ধয্ান, সংগীতই চরম তপসয্া ।
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বাংলা কিবগােনর সািহতয্মূলয্ ও ৈবিশ য্
সািব ী ঝুির

ভারতীয় েলাকসং ৃ িতর অনয্তম মুখয্ উপাদান েলাকগান (folk song ) । এই েলাকগােনর শাখা শাখা এতই িব ৃ ত, িবেশষতঃ ভারতবেষর্র ে ে , েয তার িনখঁুত িচ উপলি করা খুবই
দুরূহ । িব ৃ ত েলাকগােনর একিট ধারা হেলা কিবগান । এই কিবগান মূলতঃ বাংলায় একসমেয় খুবই জনি য় হেলও এিট িক বাংলার িনজ স দ নয় । আমরা যিদ অবুল্ ফ্জল্ রিচত
আইনইআকবরী ে র ‘সংগীতাধয্ায়’ ভােলা কের পিড় আমােদর এই ধারণাই হেব েয, কিবগান উত্তর ভারেতর বহু ােনই যেথ জনি য় িছল । কিবগােনর গায়ক অেনক ে ে িনেজই
গান রচনা কেরন, কখেনা কখেনা অপেরর রিচত অথর্াৎ বাঁধনদারেদর রিচত গান েগেয় থােকন । থম কার কিবগানেক ‘দাঁড়া কিবগান’ বলা হত । বতর্ মান বে কিবগানএর ৈবিশ য্ ও
সািহতয্মূলয্ স েকর্ আেলাচনা করা হেব ।

কিবগােনর াচীন রূপ ও ৈবিশ য্
আধুিনকযুেগর অবয্বিহত পূেবর্, ঝুমুর, তজর্ া, পাঁচালী, ভৃিত গীিতধারায়
একািধক দেলর মেধয্ গােনর লড়াই বাঁিধেয় িদেয়, জয় পরাজেয়র ছ 
সামিরক আবহাওয়া সৃি কের ে াতােদর আন েদওয়াই িছল ধান
ল য্ । এই সম মূলক গান ও কিবগান মূলত একই েগা ভু ।

“সং ৃ ত ও াকৃত নাটেকর িববতর্ েনর ধারা েথেক আমরা
জানেত পাির েয, েসকােলর নাগিরক সমােজ েযমন অিতশয় জিটল
ধরেণর ম েকৗশেলর সাহােযয্ নাটক অিভনীত হত, েতমিন অিশি ত
াময্সমােজ রাধাকৃ , হরপাবর্তী বা েলৗিকক িবষয় অবল েন নৃতয্গীত
বহুল ও যৎসামানয্ সংলাপ সহ এক ধরেণর ামীণ েলাকনাটয্ চিলত
িছল । গীতেগািবে র গঠেন তার িবেশষ ভাব ল য্ করা যায় ।” ১

কিব জয়েদেবর গীতেগািবে র িকছু গান, িকছু বা রাধাকৃ সখীেদর
সংলাপ অবশয্ ছে রিচত । কিবগােনর সখীসংবােদর সে গীতেগািবে 
র অিধকতর সাদৃশয্ ল য্ করা যায় । াচীনকােলজনসমােজ নৃতয্গীতবহুল
েয সম েলাকনাটয্ সমাদৃত হত, গীতেগািবে রআি ক েয িকছুটা তারই
মািজর্ ত সং রণ এ িবষেয় সে হ েনই । এই সংলাপধম বা ে াত্তরমূলক
অথর্াৎ চাপানউেতার মূলক রচনা, যােত নৃতয্গীেতর চুর বয্বহার িছল,
মধয্যুেগ তােক বলা হেতা ‘ঝুমুর’ । উত্তরবে র জনি য় জােগর গােন
েযমন দু’দেল িমেল গান গাওয়ার রীিত আেছ, ঝুমুেরও েসই আদশর্
ল য্ করা যায় । ডঃ হেরকৃ মুেখাপাধয্ায় সািহতয্রেত্নর মেত, কুশল
গান, জােগর গান ভৃিত উি  তূয্ি মূলক বা চাপানউেতােরর গান
ও পরবত কােলর কিবগান ‘ঝুমুর’ েথেকই জ লাভ কেরেছ । “উইিলয়াম
েজা গীতেগািব েক Pastoral Drama বেলেছন, ল’েসেনর মেত
এিট গীিতনাটয্Lyrical Drama, ভন ে ােয়ডােরর (Won Schroeder)
মেত এেক মািজর্ ত ধরেণর যা া বলা েযেত পাের । িপেশল ও েলিভ সােহব
গীতেগািব েক ‘Opera’ বলেত চান ।” ২

অেনেকর মেত, কৃ কীতর্ ন বড়ু চ ীদাস রিচত কাবয্ ঝুমুর গােনর
উ ল দৃ া । এই সম কৃ লীলা িবষয়ক গােন একািধক দল সমেবত
হত । েকউ িনেতা কৃ প , েকউ বা রাধা প । রাধা প গােনর মাধয্েম
কৃ প েক করেতা এবং কৃ প গােনই তার উত্তর িদত, এই
রীিতিট াময্ ঝুমুেরর ধান ৈবিশ য্ ।

“িবেশষে র মতানুসাের ঝুমুেরর চারিট ভাগ—(১) সখীসংবাদ
( জলীলা), (২) আগম (ভবানী িবষয়ক), (৩) লহর (ে ষ ও বয্ ),
(৪) েখউড় (অ ীল গান) ।” ৩ এখনও রােঢ়র ামা েল নায়কনািয়কা বা

পা পা ীর আিদরসাত্মক কথা কাটাকািট িনেয় রিচত ঝুমুর গান অনুি ত
হেয় থােক । এইআেলাচনা েথেক েবাঝা যাে , ঝুমুেরর সে ই কিবগােনর
গভীরতর স কর্ রেয়েছ । দু’েয়রই িবষয়ব , আি ক ও গায়নরীিতর
মেধয্ েবশ িমল আেছ । তাই েকউ েকউ অনুমান কেরন, ঝুমুর েথেকই
কিবগােনর উ ব ।

কিবগােনর সািহতয্মূলয্
কিবগান মূলতঃ াময্ গান বা েলাকগান হেলও অেনক ে ে এর
সািহতয্মূলয্েক অ ীকার করা যায় না । কিবয়ালগণ অিধকাংশ ে ে
অ িশি ত হেলও, েকােনা েকােনা ে ে তাঁেদর রচনার উৎকৃ তা
অথর্াৎ সািহতয্মূলয্ শংসার দাবী রােখ । িবেশষতঃ নাগিরক কিবগােনর
ে ে রাম বসু, হেরকৃ দীঘর্া ী, এয্া নী কিবয়াল, েভালা ময়রা,
ভৃিতেদর েকানও েকানও গান আজও েলাকমুেখ েফের । িবংশ শতা ীর

কিবয়ালেদর মেধয্ িবজয় সরকার রিচত কিবগানগুিলর েবশ িকছুগান
িশি ত সমােজও যেথ সমাদৃত হেয়েছ ।

বাংলা কাবয্ সািহেতয্র দরবাের কিবগােনর মু েবশািধকার ঘেটেছ
এর িবষয়ব র ৈবিচ য্ ও আি েকর কলাচাতুেযর্র জনয্ । “েকউ েকউ
মেন কেরন এ গান েকবলমা গান হেল এেতা িব ৃ তভােব সািহেতয্র
ইিতহােস আেলাচনার েয়াজন হত না । এগান একই সে াময্ গান,
আবার নাগিরক গানও । আবার এিট অিভজাত সািহেতয্র সে ও স িকর্ ত;
গীতাত্মক হেয়ও কিবতাত্মক; েদবেদবীর লীলারেস পূণর্, আবার বা ব
জীবেনর র রেস উতেরাল; কখনও িবশু ভি র গান, কখনও বা মানবীয়
ীিতরেস পূণর্; কখনও সুি মহ বয্ ক, কখনও অিতজঘনয্ ইতরতায়

পযুর্বিসত । এর উৎস ামবাংলায়, িক শাখা িব ার শহেরর বাবুসমােজ,
এর রচনাকার ও গায়ক কখনও কখনও বণর্ ানহীন অ য্জ বয্ি , কখনও
সুিশি ত ভ স দায় এবং উ বগ য় । এর ভাষায় ও রচনায় কখনও
বা িনপুণতা; ছে র দ তা; কখনওহািনকর অ তা; উদাসীন অবেহলা;
অবিশ ভাঁড়ািম; বয্াকরণঅিভধােনর ভবয্ ভাষা েথেক বহু দূের ।”৪

কিবগান হাল আমেলর সাম ী নয় বা ই ইি য়া েকা ানীর েচ ায়
গেড় ওঠা েকালকাতা শহরও এর জ নীড় নয় । ামবাংলার ভাবভ ী,
গানবাজনা, মন ও আেবগ ভৃিতর ওপর িভিত্ত কের কিবগান । বলা
বাহুলয্ থেম ােমই ভূিম হেয়িছল এবং েগাড়ার িদেক এ গান মূলত
েলাকসািহেতয্র অ ভুর্ িছল; াময্ ঝুমুর ও যা াপাঁচালীর সে ই িছল
এর ঘিন আত্মীয়তা । সুতরাং েদবেদবী ঘিটত কািহনী এই গােনর ধান
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উপাদান িছল েস িবষেয় সে হ েনই । তেব াময্ মন ও পিরেবশ এই
সম েদবীমিহমার গােনও যেথ লঘুতা ও র বয্ে র ামীণ সুর আমদানী
কেরিছল, বড়ু চ ীদােসর কৃ কীতর্ ন ও ভবানে র হিরবংশএ যার
স ান িমলেব চুর ।

কেয়কিট কিবগােনর উদাহরণ িনে েদওয়া হল:
থম উদাহরণ: িনে র গানিটেত রাধাকৃে র েপৗরািণক উপাখয্ােনর

আড়ােল ীল ভাষায় েসযুেগর েরামাি ক ভাবনা কাশ েপেয়েছ ।

“১ম) িচতান ।। বািলকা িছলাম ভাল িছলাম সইিছল না সুখ অিভলাষ

১ম) পরিচতান ।। পিত িচনতাম না, ও রস জানতাম না হৃদপ িছল
অ কাশ ।

১ম) ফুকা ।। এখন েসই শতদল মুি ত েকামল, কাল েপেয় ফুিটল ।
পে র মধু পে েরেখ ভৃ উেড় েগল ।

১ম) েমলতা ।। এেক মদেনর প শর, াণনােথর িবে দশর
দুই শের সারা হল যুবতী,

মহড়া ।। আমার কুেলর নাশক হেলা রিতপিত,
আমার াণনাশক হেলা াণপিত,
আিম অবলা বই ত নই, িক কির বল সই
হেয়িছ িবে েদ নূতন তী

খাদ ।। উভয় সংকেট পের েগা সই হল এিক দুগর্িত ।

২য়) ফুকা ।। ও তার নামিট মদন, গঠন েকমন েদখেত পাই না েচােখ
ই িজেতর যু েযমন বান মাের েকাথা েথেক ।

২য়) েমলতা ।। এেক অধর্রথী নারী তার সে িক পাির
তােত নাই আমার েযৗবন রেথর সারিথ ।

১ম) অ রা ।। েপাড়া মদন ত তাও সই বুেঝ না
েদেখ অবলা নারী তােত যুবতী ।
আপন পিত হেয় যিদ বুঝেল না েবদনা

২য়) িচতান ।। ালােল পিত হেয় যিদ নারীর াণ
েদাষ িক িদব মদেন ?

২য়) পরিচতান ।। ঘুেচ সব ালা জুড়ায় অবলা, তয্ািজেল
এ পাপ জীবন ।

৩য়) ফুকা ।। েপাড়া েযৗবন েগল, জীবন েগেল
াণ জুড়ায় েগা সিখ

নইেল ালা জুড়াবার আর উপায় না েদিখ ।

৩য়) েমলতা ।। আমার কুল রে মান রে , সমভােব দুপে
পােছ িবপে বেল আবার অসতী ।।” ৫

ি তীয় উদাহরণ: এটাও একটা রুিচশীল েরামাি ক গান, রাধাকৃ
উপাখয্ান িভিত্তক ।

“মহড়া ।। শয্াম কাল মান কের েগেছ েকমন আেছ দূতী, েদেখ আয় ।
কের আমাের বি েত, েগল কার কুে বি েত

হেয় খি েত, মির ে েমর দায় ।

খাদ ।। ছেল আমার মন ছেলেছ
আেগ বুঝেব মন দূের েথেক চে েদেখ েগা
কয় িক, না কয় কথা েডেক ।।

১ম) েমলতা ।। যিদ কাতের কথা কয়, তেব নয় অ ণয়
অমিন েসেধা েগা ধের দুিট রা া পায় ।

িচতান ।। সাধ কের কেরিছলাম দু র্ য় মান
শয্ােমর তায় হল অপমান,
শয্ামেক সািধেলম না, িফের চাইেলম না,
কথা কইেলম না েরেখ মান ।

১ম) পাড়ন ।। কৃ েসই রােগর অনুরােগ, রােগ রােগ েগা
পেড় চ াবলীর নবরাগ ।

২য়) েমলতা ।। িছল পূে র্ র েয পূবর্রােগ, আবার এিক অপূ র্ রাগ ।
পাে রােগ শয্াম রাধার আদর ভুেল যায় ।।

অ রা ।। হার মােনর মােন আমায় মােন, েস না মােন
েসই পে রাখেত হয় স ান ।।” ৬

“২য়) পাড়ন ।। রাখেত শয্ােমর মান, েগল েগল মান
আমার িকেসর মান অপমান ।।

ফুকা ।। এমন মানাে াণ েল, জেল েল েগা
জুড়ােব িক অনয্ জলধেরর জেল ।।

৩য়) েমলতা ।। আমার েসই কােলা জলধর, হল আজ ত র
রােধ চাতকী কের েদেখ াণ জুড়ায় ।।” ৭

তৃতীয় উদাহরণ: এই গানিটও িশবপাবর্তীর উপাখয্ান অবল েন রিচত ।
গানিটেত আে েপর সুর কািশত হেয়েছ ।

“১ম) িচতান ।। েগৗরী েকােল কের নেগ রানী করুন বচন করা

পরিচতান ।। উমা মা আমার সুবণর্লতা, শানবাসী মৃতুয্ য়

১ম) ফুকা ।। মির জামাতার েখেদ েতামার িবে েদ াণ কাঁেদ িদবািনিশ ।
আিম অচলানারী, চিলেত নাির,
পািরনা েয েদেখ আিস

১ম) েমলতা ।। আিছ জীব ৃত হেয়, আশপথ েচেয়,
েতামায় না েহিরেয় নয়ন ঝের ।

মহড়া ।। কত্ত েদিখ উমা, েকমন িছেল মা, িভখারী
হেরর ঘের, জািন িনেজ েস পাগল,
িকছু নাই স ল, ঘের ঘের েবড়ায় িভ া কের

খাদ ।। শুেন জামােতর দুখ, েখেদ বুক িবদের ।

২য়) ফুকা ।। তুিম ই ুবদনী, কুর নয়নী কনকবরণী তারা
জািন জাকােতর গুণ্, কপােল আগুন,
িশের জটা বাকল পরা
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২য়) েমলতা ।। আিম েলাকমুেখ শিন, েফেল িদেয় মিণ,
ফণী ধের অে ভূষণ কের ।

অ রা ।। মির িছ, িছ, িছ, এিক কবার কথা,
শুেন লােজ মের যাই ।
েতামা েহন েগৗরী িদেয়েছন িগির,
ভুজে েত যার ভয় নাই, মােখ অে েত ছাই ।

২য়) িচতান ।। তুিম সবর্ম লা, আকুেলর েভলা,
কূেল এেন িদেত পার

৩য়) ফুকা ।। তুিম বাজার বািলকা, মােয়র াণািধক, ভােগয্েত মা হিল
িশবদারা ।

মিরদুঃেখেত শ রী, শ র িভখাির
উপজীবয্ িভ া করা ।

৩য়) েমলতা ।। সদা বিল মা িগিরেক, আন েগা েগৗিরেক
কত ক উমার ৈকলাশপুের ” ৮

চতুথর্ উদাহরণ: গানিট মহাভারেতর উপাখয্ােন কু ীর প পু ে জ
স ান হেলও, তৎকালীন সমােজ েয নারীর সতী ু হত না—েসকথাই
বয্ হেয়েছ ।

“মহড়া ।। ও ময়রার িঝ মািম েগা আমার,
আিম কথা কই েতামার কােছ ।
ওেগা, বংশ র া করেব বেল, যাের
পা ু রাজা আ া িদেল,
েস কথা জােন সকেল
তােতই ভি ভােব এেনিছেল ধমর্েক েডেক ।
েস পিতর আ া বজায় েরেখ সতীর ধ র্ েরেখেছ ।।

খাদ ।। উিচত কথা বলেত আজ ল া িক আেছ ।

ফুকা ।। েসই কু ীনারী আমার িপসী,
তুিম তার িনে কেরা না, মেন
বুেঝ েদখ না ।
েদবতা সব সদয় যাের, তার িনে েকবা ধের ।
েস েয মানয্ হেব ি সংসাের িনে হেব না ।

েমলতা ।। কুরুপা ু কুেল েয বয্াভার,
অিত চমৎকার
এখন প েদবতা সদয় হেয়
পা ু কুল িদেয়েছ ।।

িচেতন ।। েসই জরািস ু র কনয্া তুিম, েজেন
আমার অনয্ নও ।
মেনামেধয্ িভ েতামায় কভু ভািবেন,
েতামায় কই এ েণ, সুবােধ মামী
আমার হও ।।

পাড়ন ।। আিম ভূভার হরেণর কারণ ভূতেল
হেলম অবতার ।
েতামার বিল সমাচার ।।

েযখােন যখন থািক, ধ র্ বজায় রািখ,
নইেল েক িপেত, েক পু , আিম েকবা
হয় আমার ।।

েমলতা ।। অন রূপ অ েকবা পায়, শুেন কই েতামায় ।
েসই কুি নারীর তুলয্ নারী ভারত
ভূেম েক আেছ ।” ৯

প ম উদাহরণ: এই উপাখয্ােনর কািহনীবাঁধুনী খুবই অ হেলও,
রচনায় ীলতা অ ু রেয়েছ ।

“মহড়া ।। েতাের িধক িধক আজ ওের মাধব িশশুপাল,
আর িক েতার মিরেত জায়গা নাই ।
রামকমল ভী কনি নী, জািন
নারায়েণর ল ী িতিন,
েগিল তুই তাের কিরেত িবেয় ।
মদ্দর্ ািন েভেঙ িদব গদ্দর্ ানী িদেয় ।
এখন যার ল ী েস েগল েতামার
মুেখ িদেয় ছাই ।।

খাদ ।। িবেয়র কা শুেন আজ ল ায়
মের যাই ।

ফুকা ।। েস দপর্হারী বংশীধারী , আপনার দপর্
রােখ না ।
েজেনও জান না ।
মেন েয দপর্ কের , হিরতা জানেত পাের ।
অমিন তাের দপর্ চূণর্ কের েসাজা ।

েমলতা ।। কুকুের তুলসী জেল, মুেত দুঠয্াং তুেল,
তবু েস তুলসীর প হেল েদবতার
পূজা হয় ।
তুিম পােয়র কােছ কুেনা েবড়াল,
ঘের বাজাের ােম,
েযমন েমেগর কােছ েপেগর বড়াই,
েতমিন েতামার বড়াই েদখেত পাই ।” ১০

কিবগােনর নাগিরক রূপ
সাধারণত গােনর েয সব উপকরণ থােক, েসগুিল হেলা পদ, ভাষা, সুর,
তাল, ভৃিত । এছাড়াও থােক গােনর িবষয়ব । এ সব উপকরণ েথেকই
াময্ এবং নাগিরক গােনর তফাৎ েবাঝা যায় । াময্ জীবেনর সমসয্া
সামািজক ধয্ানধারণা, ধম য়সং ার, নানা উৎসব ও পূজাপাবর্ণ ভৃিত
ামীণ গােন িতফিলত হয় । ামীণ কিবগােনর ভাষা এবং সুর একা ই
আ িলক । গাইবার ভ ীও তাই । িক নাগিরক গােনর ওই সব উপকরণ
সাধারণত অেনকটা মািজর্ ত, িশি ত মানুেষর েবাধগময্ হেয় থােক । িক
কিবগােনর ে ে েদখা যায়, রুিচর বয্াপাের অেনক ে ে ই ামীণ গােনর
তুলনায় িনকৃ হেয়েছ এবং তদানী ন নগেরর বাবুসমােজর গণয্মানয্
বয্ি রাও এ জাতীয় গানেক েবশ ভােলাভােবই উপেভাগ করেছন । অবশয্
রাম বসু , হেরকৃ দীঘর্া ী, এয্া নী িফির ীেদর মেতা গায়কও রচিয়তােদর
কলয্ােণ বহু গান আজও সুশীল সমােজর কােছ সমাদৃত হেয় আেছ । এ
সে আেরা িকছু উদাহরণ েদওয়া েযেত পাের ।
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থম উদাহরণ: িনে র গানিট কৃ লীলার িভিত্তেত রিচত হেয়েছ ।
গানিটেত আে প বয্ হেয়েছ ।

“হির েক বুেঝ, েতামার লীেল ।
ভােলা ে ম কিরেল ।
হইেয় ভূপিত, কুবুজা যুবতী পাইেয় পিত,
মিত রাধাের রিহেল ভুেল ।

শয্াম েসেজেছ েহ েবশ, ওেহ হৃিষেকশ,
রাখােলর েবশ, এখন েকাথা লুকােল
মাতুল েবািধেল, তুল কিরেল,
েগাপেগাপীকুেল, েগাকুেল অকূেল ভাসােয় িদেল ।” ১১

ি তীয় উদাহরণ: গানিটেত স বতঃ রাধার আে প কাশ কেরেছ ।
গােনর ভাষা মািজর্ ত । বাবুসমােজর নাগিরক গান হেলও অ ীলতা েনই ।

“কমর্ েম আ েম সখা হেল যিদ অিধ ান;
েহের মুখ, েগেলা দুঃখ,
দুেটা কথার কথা বিল াণ ।।
আমায় বি কের ে েম,
এখন া হেল েহ েম েম,
িদেয় জলা িল এ আ েম ।
আিম কুলবতী নারী, পিত বই আর জািনেন;
এখন অধীনী বিলেয় িফের নািহ চাও;
ঘেরর ধন েফেল াণ—
পেরর ধন আগুেল েবড়াও ।
নািহ েচন ঘর বাসা, কী বস কী বরষা,
সতীের কের িনরাশা
অসতীর আশা পুরাও ।
রােজয্ েথেক ভােযর্র িত কােযর্ না কুলাও ।।
েতামার মন হেলা বার বােগ,
েগেলা জ টা ওই েপাড়া েরােগ,
আমার সে েদখা ৈদবাথর্ েযােগ ।
কথা কিহছ আমার সেন,
মন রেয়েছ েসখােন,
াণমেন কেরা সখা, পাখা হেল উেড় যাও ।।” ১২

তৃতীয় উদাহরণ: এই গানিটও েপৗরািণক আখয্ান িভিত্তক । গানিটেত
রাধাকৃে র ে মলীলা বয্ হেয়েছ ।

“বঁধুর বাঁিশ বােজ বুিঝ িবিপেন ।
শয্ােমর বাঁিশ বােজ বুিঝ িবিপেন ।
নেহ েকন অ অবশ হইল,
সুধা বরশীল বেণ ।।
বৃ ডােল বিস প ী অগিণত,
জড়বৎ েকােনা কারেণ,
যমুনারই জেল বিহেছ তর ,
তরু িহেল বীেণ পবেন ।।
একী একী সিখ, একই েগা িনরিখ,
েদেখা েদিখ সব েগাধেন ।
তুিলেয় বদন, নািহ খায় তৃণ,

আেছ েযন হীনেচতেন ।।
হায় ! িকেসর লািগেয়,
িবদের িহেয়, উিঠ চমিকেয় সঘেন ।
অক াৎ একী, ে ম উপিজল,
সিলল বিহেছ নয়েন ।
আর একিদন, শয্ােমর ওই বাঁিশ
েবেজিছল কানেন ।
কুললাজ ভয়, হিরেল তাহােত,
মিরেতিছ গুরুগ েন ।।” ১৩

গােনর মেধয্ নানান িবষয়ব র সমােবশ ঘেট । অবশয্ ‘অিভজাত’ বা
িনয়মাব নাগিরক গােন িবষয়ৈবিচ য্ েলাকগােনর মতন নয় । েলাকগােনর
একিদেক েযমন ধম য় আখয্ান, আচারআচরণ ভৃিত থােক, থােক
কৃিতর রূপ বণর্না, েতমিন থােক সামািজক সমসয্া, শাসেকর অতয্াচােরর

কথা অথর্াৎ রাজনীিতর কথা । েস শাসক েদশী বা িবেদশী যাইেহাক না
েকন নাগিরক কিবগােন িকংবা াময্ কিবগােন এই রাজৈনিতক িবষয় িকছু
িকছু েচােখ পেড় । সমােজর ব গত িদেকর সে সংগীেতর এই িনিবড়
স কর্ থাকার জনয্ই সমােজর আথর্রাজৈনিতক পিরবতর্ েনর সে সে
সংগীেতও কমেবিশ পিরবতর্ ন ঘেট । আিদম যুেগর তুলনায় ৈবিদক যুেগ েয
সংগীেত অভূতপূবর্ উ িত ঘেটিছেলা তার কারণ িনিহত আেছ ঐ সমাজ
পিরবতর্ েনরই মেধয্ । িশ কলা, দশর্ন ইতয্ািদর িবকাশ স ব হয় ভূত চচর্ ার
ারা এবং এই চচর্ ার জনয্ সবেচেয় বড় েয়াজন অবকাশ । আিদমযুেগর
মানুেষর েস অবকাশ িছল না । শুধুমা জীবনধারেণর ূ ল েচ ার মেধয্ই
তােদর বয্ থাকেত হেয়িছল । একথা সতয্ েয, এই আিদম মানুেষই
গুহাগাে ছিব এঁেকিছল গীতবাদয্নৃতয্ ইতয্ািদ কেরিছল, িক পূেবর্ই
বলা হেয়েছ, িকভােব ঐ িশ চচর্ া তােদর জীবন ধারেণর েয়াজেনর সে
তয্ ভােব জিড়ত হেয়িছল । এ িবষেয় সংগীত শা ী ডঃ দীপ েঘােষর

ব বয্িট িণধান েযাগয্ । িতিন বেলেছন—“পৃিথবীর েকানও েদেশই
অিভজাত গান কখনও জনগেণর গান হেয় উঠেত পােরিন । অিভজাত
গান কখনই াকৃত বা াভািবক গান নয় । এ গােনর সৃি র প ােত
নানা পরী ািনরী া থােক । ফেল, এই জাতীয় গানেক কতগুিল অনড়
ৈব ািনক িবিধ অনুসরণ করেত হয় ।” ১৪ অথর্াৎ, অিভজাত গান মােন
কৃি ম গান । তােত াকৃত উপাদান িব র থাকেলও তা কিটত হয় না ।
কেয়কিট রাজৈনিতক িবষয় আি ত কিবগােনর উদাহরণ েদওয়া হল:
১. অ াত নামা কৃষক কিব েগেয় িছেলন—

“হায় হায় হায় এিক হইল
িসপাই প ন েখিপল
চািরিদেক মার্ মার্ কাট কাট
যত িসপাই েখেপেছ
কািশপুেরর মহারাজা
মহল েছেড় আসেছ ।” ১৫

২. গানিট দীনব ু িমে র ‘নীল দপর্ন’ নাটেক বয্বহৃত হেয়িছল
“নীল বাঁধেত েসানার বাংলা
ক’রেল ছােরখার
জার আর াণ বাঁচােনা ভার ।

অসমেয় হিরশ ম’েলা
এর হ’ল কারাগার
জার আর াণ বাঁচান ভার ।।” ১৬
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“অতয্াচােরর ফেল চাষী ে িপয়া উিঠল,
েজলায় েজলায় চাষীরা সব জামােয়ত হইল ।
ল চাষী িমেল করল অ ীকার,
রণীয় েসই িদনিট ভাই িছল শিনবার ।

ময়মনিসং, রংপুর, নােটার যেশাহর,
িদনাজপুর, নািদয়া মালদা হইল অ সর ।
েলােক হইল েলাকারনা, মুেখ মার মার,
একিদেন সব নীেলর কুিঠ কিরল চুরমার ।।” ১৭

উপসংহার
ভারতীয় ামীণ সং ৃ িতর মেধয্ কিবগান অনয্তম । কিবগান শুধু িবেনাদেনর
উপকরণ নয়, েলাকিশ ারও অ িবেশষ । একারেণ কিবগােনর িবষয়
ব িবিচ এবং বহুিবধ । সমাজজীবেনর নানা সমসয্ার কথা েযমন
বাংলা কিবগােন পাওয়া যায়, েতমিন বহু ধম য় আখয্ান, েপৗরািণক এবং
সমসামিয়ক নানা িবষয় এজাতীয় গােন িতফিলত হয় । ফেল, কিবগান
েথেক েয েলাকিশ া ামীণ সমাজ বহু যুগ ধের লাভ কের আসেছ,
বতর্ মান কােল তার অবলুি র ফেল কৃি র একটা বড় ধারােক হািরেয় েফেল
আমরা হয়েতা বা ামীণ কিবগান শহুের বাবুসমােজর গান হেয় ওঠার জনয্
ও খািনকটা দায়ী । অতঃপর, কিবগানেক বাঁিচেয় রাখা আমােদর নাগিরক
কতর্ বয্ বেল মেন কির ।
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ঘরানার পিরবিতর্ ত অব ােন তথয্ যুি ও পিরবহণ

িপ ু সাহা

ভারতীয় শা ীয় সংগীত িবেশষত উত্তর ভারতীয় সংগীেতর সােথ ঘরানা িবষয়িট গভীর ভােব স ৃ । বংশ ও িশষয্ িশষয্ পর রা েমর এই রীিত সু াচীন কাল েথেক বহমান । গুরুগৃেহ
লািলতপািলত িশ া আজ িব িবদয্ালেয়র আিঙনা হেয় তথয্ যুি র মাধয্েম দুরবত িশ ায় উপনীত । দরবারী সংগীত আজ আপামর জনগেণর দরজায় উপি ত । েয আথর্সামািজক ও
রাজৈনিতক ে াপেট ঘরানা বয্ব া িতি ত হেয়িছল, ৈবদুয্িতন মাধয্ম, তথয্ যুি ও যাতায়াত বয্ব ার অভাবনীয় উ িতর ফেল তা আজ অেনক দুবর্ল হেয় পেড়েছ । িঠক িক কারেণ,
েকন, িকভােব এই পিরবতর্ ন হল এই িনব েসটাই অনুস ান করার েচ া কেরেছ ।

ভূিমকা
দশর্ন কলার অ গর্ত েয সকল িবষয় আেছ, তারমেধয্ ভারতীয় কলািবদয্া

চচর্ ার ায় সকল ে ে ই যথা ক সংগীত, য সংগীত ও নৃেতয্ ঘরানার
চলন আেছ । যিদও ঘরানা শে র চলন, ঘরানার উৎপিত্ত, ঘরানার
েয়াজনীয়তা ইতয্ািদ িবষেয় মতা র রেয়েছ । ঘরানা শ িঠক কেব েথেক
চিলত েস িবষেয় সুিনিদর্ েকান সমেয়র উে খ পাওয়া না েগেলও, এ

কথা উে খ করা েযেত পাের েয, এই শ িট খুব েবিশ পুরােনা নয় । তেব
এই শ িট গত কেয়ক শতা ী ধের চিলত রেয়েছ েস কথার উে খ
আমরা পাি । কারণ গত কেয়ক শতা ী ধের এবং বতর্ মােনও িশ ী, ে াতা
েথেক শুরু কের সাধারণ মানুেষর মেধয্ও এই শে র চলন েদখা যাে ।
শা ীয় সংগীেতর ে ে ঘরানা শ িটর উ ব আনুমািনক আঠারশ শতা ী
েথেক । “ঘরানা শ িট চলন হেয়েছ তানেসন পরবত যুেগ ।”১ ঘরানা
শ িট মূলত িহি ভাষার । ঘর েথেক এেসেছ ঘরানা । ঘরানা শে র
আিভধািনক অথর্ ‘পিরবার’ । তেব এই পিরবার বলেত বৃহত্তর পিরবার
েকই েবাঝায় । অথর্াৎ িনজ বংশ ও িশষয্ িশষয্ পর রা । ঘরানা অেথর্
পিরবার তথা বংশেক েবাঝােলও ঘরানা শ িট েপশাদার সংগীত সমােজ
বংশ পর রা এবং িশষয্ িশষয্ পর রা উভয় ে ে ই েযাজয্ হয় ।
একিদেক বংশ পর রা অথর্াৎ িনেজর স ান বা বংশজাত স ান যখন
পূবর্পুরুষেদর িশ চচর্ া যুেগর পর যুগ বেয় িনেয় চেলন, এই বাহমানতাই
ঘরানা বেল পিরিচিত লাভ কের । অপরিদেক গুরুর িশ চচর্ া যখন তার
িশষয্ িশষয্গণ যুেগর পর যুগ বেয় িনেয় চেলন, েসই বাহমানতাও একই
ভােব ঘরানা বেল পিরিচিত লাভ কের ।

েয েকান িশ কলা সৃি র একিট ইিতহাস থােক । েসই ইিতহাস
বয্ি েকি ক বা জনসমাজ েকি ক বা ান েকি ক েয েকানটাই হেত
পাের । আর েসই সৃি যখন বছেরর পর বছর, যুেগর পর যুগ অিতবািহত
কের িনেজর অি দািব কের, তখনই ৈতরী হয় পর রা । ভারতীয়
সংগীত, মূলত উত্তর ভারতীয় সংগীেতর ে ে এই পর রা একিট
গুরু পূণর্ িবষয় ও ঐিতয্েহয্র বাহক । িক ক সংগীত, িক য সংগীত,
িক নৃতয্ সব ে ে ই এই ঐিতহয্ িবদয্মান । “আলাউিদ্দন িখলজীর
আমল েথেকই অথর্াৎ চতুদর্ শ শতেকর থম েথেকই ঘরানার উ ব

বেল জানা যায় ।”২ াচীনকােলর গা বর্সংগীেতর অনুসরেণ অিভজাত
েদশীসংগীেতর ে ে ও িবিভ মত অনুসরণকারীগণ নানা স দায়
সৃি কেরিছেলন । এই সকল স দােয়র িশ ীরা িনেজর স দােয়র
গৃহীত মত, চচর্ া, অনুস ান বা গেবষণা ল ৈব ািনক সু গুিল বা
গু িবদয্াগুিল িনেজেদর স দােয়র মেধয্ই সীমাব রাখেতন । “মুঘল
বাদশাহ ঔর জীব বা থম আলমগীেরর মৃতুয্র আেগ পযর্ উত্তর
ভারতীয় বা িহ ু ানী সংগীেত ‘ঘরানা’ বেল িকছু িছলনা । িছল ‘পর রা’
এবং ‘স দায়’ ।”৩ “মধয্যুেগ এেদেশ মুসিলম কৃি াধানয্ পাবার
আেগ এই সকল স দায়ভু গুণীরা এবং তােদর িশষয্ িশষয্গণ
েদবালেয়র নাটমি ের েদশিবেদেশর নানা গুণীজেনর সামেন গীতবাদয্
নৃতয্ পিরেবশন করেতন । স দােয়র ধান বয্ি েদর আচাযর্, গুরু
এইসব শে সে াধন করা হত । “মুসিলম কৃি র ভােব মধয্যুেগ সংগীত
েপশায় রূপা িরত হয় । এই সমেয়ই ভারতীয় সংগীত মূলত িহ ু ানী
সংগীত দরবারী সংগীেত রূপা িরত হয় । এই দরবারী সংগীতগুণীরাই
অ াদশ শতা ী েথেক িহ ু ানী সংগীেত ঘরানা িত া কের িছেলন বেল
জানা যায় ।”৪ “ঘরানা বয্ব া পৃিথবীর অনয্ানয্ াে ও চিলত আেছ ।
েসই বয্ব ায় ভারতীয় সংগীেতর ঘরানার সােথ িকছুিকছু িমল ও খঁুেজ
পাওয়া যায় । েযমন পা াতয্ সংগীেত ‘Apprenticeship System’ এর
‘Method of Instruction’ এর সােথ ভারতীয় ঘরানা বয্ব ার খুব িমল
আেছ ।”৫

ঘরানার উপেযািগতা
এখন হল ঘরানার িক বা িবকই েকান উপেযািগতা আেছ সংগীত
চচর্ ার ে ে । এ সে বলা েযেত পাের েয, েতয্ক মানুষই েযমন
েকান না েকান পিরবােরর সােথ যু । েতমনই েতয্ক িশ ীই,
যারা মূলত িহ ু ািন ক সংগীত, য সংগীত ও নৃতয্ চচর্ া কেরন তারা
েকান না েকান ঘরানার সােথ যু । ঘরানার সােথ এই সংেযাগ
বংশ পর রা ও িশষয্ িশষয্ পর রা উভয় ভােবই থাকেত পাের ।
ঘরানা বয্ব া েথেক একজন িতি ত িশ ী ও তার পূবর্পুরুষ ও িশষয্

িশষয্ বেগর্র সংগীেতর ধারার স ান পাওয়া যায় । সংগীেতর ইিতহাস,
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সংগীত িশ ীেদর পর রা, িশ ীেদর গায়নবাদন ধারা, বাদন ৈশলী
বা েকান সুিনিদর্ ধারার উৎস স ােন যারা সংগীত গেবষণা কেরেছন
তােদর কােছ ঘরানার উপেযািগতা অতয্ গুরু পূণর্ । সংগীত িবষয়ক
এই সকল তথয্ ঘরানার বয্ব ার মাধয্েমই পাওয়া যায় । সংগীেতর
র ণােব ণ, চার সার ভৃিত িবষেয়র সােথ িশ ীর কৃিত ও ঘরানার
কথা অ া ীভােবই চেল আেস । পূেবর্ সংগীত চচর্ ার মূল েক িছল
রাজদরবার । সমেয়র সােথ সােথ সামািজক উত্থানপতন, ঘটনাদূঘর্টনা
ইতয্ািদ নানা পথপির মার মাধয্েম সংগীত রাজদরবার েথেক সরকােরর
মাধয্েম আমজনতার দরজায় উপি ত । সরকাির পাশাপািশ েবসরকাির
পৃ েপাষকতায় েছাটবড় িবিভ ঐিতহয্পূণর্ সংগীত িত ােন সংগীত
আজ িবেশষ ভােব চিচর্ ত । একসমেয়র দরবারী সংগীত আজ ু ল, কেলজ,
িব িবদয্ালেয়র পাঠয্সূিচেত অ ভূর্ হেয়েছ । আর এই পথপির মায়
েয সকল মানুেষর কৃিত আেছ, তােদর িবেশষ আেলাচনায় ঘরানার
উপেযািগতা অন ীকাযর্ ।

ঘরানা বয্ব ায় র ণশীলতা
ঘরানা বয্ব ায় প পািতে র িনদশর্ন পাওয়া যায় । েসটা উভয় ে ে ই
হেয় থােক । বংশ এবং িশষয্ িশষয্ পর রায় । অেনক ে ে ই েদখা
েগেছ ঘরানা বয্ব ায় িনেজর স ানেদর িশ ার উপর েবশী েজার েদওয়া
হয় যােত তারা তােদর িপতৃপুরুেষর েপশায় িনযু েথেক িনেজেদর
িবেশষ সংগীত ধারািটেক বাঁিচেয় রাখেত পােরন । তেব এর বয্িত মও
আেছ । অেনক ে ে ই বহু িশ ী িনেজর বংশজাত স ান ও িশষয্

িশষয্বগর্ উভয়েকই একই ভােব ৈতরী কেরেছন । তেব সাধারণত
িনেজেদর বংশজাত স ানেদর ঘরানার উপযু তািলম েদবার বয্াপাের
প পািত অনঃ ীকাযর্ । িনেজর ঘরানা স েকর্ অেনক ও াদ এতটাই
র ণশীল ও শর্কাতর িছেলন েয িনেজেদর ঘরানার িভতর ঘরানার
ঐ যর্ ধের রাখার উেদ্দেশয্ অেনক সময় অেনক িশষয্েক িনেজর ঘেরর
েমেয়র সােথ িববাহ ব েন আব কেরেছন । ঘরানার িত এই সকল
ও াদেদর এতটাই ভালবাসা িছল েয, ঘরানােক ঐিতয্হয্শালী করার জনয্

িতভাবান িশষয্েদর িনেজেদর ঘরানায় িবেয় িদেয় তােদর িতভােক
িনেজেদর ঘরানার কােজ লািগেয় ঘরানােক সমৃ কেরেছন । ঘরানার
ৈবিশ য্ র ার এমন হািদর্ ক েচ া পৃিথবীর ইিতহােস িবরল । ঘরানার
উ েবর সময় েথেকই ঘরানায় ঘরানায় একটা িতেযািগতা বা েরষােরিষর
একটা বণতা িছল । সমেয়র সােথ সােথ এই িতেযািগতা বা েরষােরিষ
অেনকটা কমেলও এেকবাের িবলু হয়িন । এই িতেযািগতা বা েরষােরিষ
েযমন কখেনা ঘরানার িতভূেদর মেধয্, কখেনা ঘরানার রচনা ৈশলীর
মেধয্ আবার কখেনা বা বাজনা ৈশলীর মেধয্ িবদয্মান । পরবত কােল
ৈবদুয্িতন স ার মাধয্ম ও তথয্ যুি র অভাবনীয় উ িত হওয়ার ফেল
এই িতেযািগতা বা েরষােরিষর ইিতবাচক িদেক েমাড় েঘাের । ফলত

কৃত িশ চচর্ ায় এধরেণর িতেযািগতা বা েরষােরিষ অ গিতর ই ন
িহসােব কাজ করেত শুরু কের । “এক ঘরানার সােথ অনয্ ঘরানার েয

িতেযািগতা বা েরষােরিষ েসটা েয শুধুমা আমােদর েদেশর ঘরানা
বয্ব ায় েদখা েযত তাই নয়, এই িতেযািগতা বা েরষােরিষ পা াতয্
েদেশর ‘Apprentice System’ এও েদখা যায় ।”৬ ফলত েদখা যাে

িতেযািগতা বা েরষােরিষ থাকেলও, এরমেধয্ িশ ায় উ িত সাধেনর
একটা েচ া থাকায় এই বয্ব ার মাধয্েম ঘরানাগুিল সমৃ হে ।

গু িবদয্া বা ম গুি
েতয্ক ঘরানারই িকছু একা িনজ তা আেছ । িকছু েগাপন েকৗশল আেছ

যা তােক অনয্ানয্ ঘরানা েথেক পৃথক কের েরেখেছ । এগুিলেকই গু িবদয্া
বা ম গুি বলা হত । িনেজর ঘরানার এই ম গুি বা গু িবদয্া ঘরানাদার
িশ ীরা িকছুেতই অনয্ কাউেক বেলন না । এমন িক িব তার অভােব
িনেজর ঘেরর িশ ীেদর েকও এই ম গুি বা গু িবদয্া জানােতন না,
এখনও এক ঘরানার িশ ীর পে অনয্ ঘরানার িশে র ম গুি র স ান
েমলা েবশ কিঠন । “ াচীন কােল গুরুগৃেহ েথেক সংগীত িশ ার থা
িছল । ফেল শুধুমা পিরবার, আত্মীয় জন ও কিতপয় িশেষয্র মেধয্ই
সীমাব িছল । খুব িব িশষয্ ছাড়া গুরুরা সিঠক ভােব িশ া দান
করেতন না । কারণ েসই সময়কার গুরুরা তােদর ঘেরর সংগীত বা ব ীশ
যােত অনয্ ঘের চেল না যায় েস বয্াপাের যেথ সেচতন থাকেতন । এর
ফেল সংগীেতর চার সােরর পিরবেতর্ সংগীত কুি গত হেয় পেড় ।”৭

“তেব এর পাশাপািশ এইরকম বহু নিজর আেছ েযখােন ও াদ বা গুরু
িপতা তার স ানেক কৃত ঘরানাদার িজিনেষর অথর্াৎ রচনা ও ম গুি বা
গু িবদয্া স ান েদনিন এই েভেব েয, তার পু অনয্ ঘরানার িতভুেদর
েসই সম স দ ও িবদয্া দান কের িদেত পােরন । এই সকল ও াদ ও
গুরুেদর এই ধরেনর মেনাভােবর জনয্ বহু অমুলয্ স দ বা রচনা িবলু
হেয় েগেছ । কারণ থমত আেগকার িদেন িলেখ তািলম েদওয়ার থা
িছলনা, সব িকছু ইয়াদ বা ৃ িতর মিনেকাঠায় ধের রাখেত হত । ি তীয়ত
েসই সময় িব ান এখনকার সমেয়র মত উ ত না হওয়ার ফেল েসই সকল
স দ েকান িকছুেত িলিপব (েরকিডর্ ং) কের রাখার বয্ব া িছলনা । ফলত
ও াদ বা গুরুেদর ৃ িত ংশ বা বাধর্েকয্র কারেণ বা মৃতুয্র কারেণ বহু
ঐ যর্ হািরেয় েগেছ তার েকান স র না েরেখই ।”৮

খিলফা
ঘরানার আেরকিট অনয্তম িবষয় হেলা উত্তররািধকার সুে া পদ
বা অিধকার । এিট সাধারণত শুধুমা বংশ পর রার মাধয্েমই পাওয়া
যায় । মুসিলম বয্তীত অনয্ স দােয়র ে ে এর েকান সুিনিদর্
নামকরেণর উে খ আমরা পাই না । “মুসিলম সংগীত স দােয়র ধান
বয্ি েদর ‘খিলফা’বলা হত এবং েসই চলন আজও িবদয্মান । সাংগীিতক
দী া যা মুসিলম মেত ‘গা া’ নােম পিরিচত, এর অিধকার িনয়ম মত
খিলফারই িছল ।”৯ তেব বতর্ মােন িহ ু মুসলমান িনিবর্েশেষ, বংশ পর রা
বা িশষয্ িশষয্ পর রা সকেলর মেধয্ই এই ‘গা া’ বাঁধার চলন
েদখা যায় । মুসলমান েদর মেধয্ ঘরানার সবর্ ধান িতভূেক ‘খিলফা’
উপািধভূিষত করা হয় । এই উপািধ েকবলমা েসই ঘরানার র স ক য়
উত্তরািধকারীগণই বয্বহার করেত পােরন । সাধারাণত িপতার পর তার
েজয্ পু বা িনজ পু না থাকেল তার াতু ু এই ‘খিলফা’ পাওয়ার
অিধকারী হন । অেনেকই েযেকান উ াদেকই ‘খিলফা’ মেন কেরন । এই
মতেক অেনেকই সিঠক মেন কেরননা । খিলফার ে ে আরও একিট
িনয়মও িবেশষ ভােব উে খয্ । েসিট হল ‘খিলফা’ েকবল মা পু র তরফ
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েথেকই হেয় থােক । েকান ‘খিলফা’র কনয্ার তরেফ এই উপািধ বত্তর্ ায়
না । সাধারণত িপতার মৃতুয্র পরই পু এই ‘খিলফা’ উপািধ হণ করেত
পােরন । তেব অেনক সময় েদখা েগেছ িপতার জীিবত কােল অবসর

হেণর কারেণ পু ওই উপািধ ধারণ করেত িনবর্ািচত হেয়েছন ।

ঘরানার েসকাল
পূেবর্ সংগীত সাধনা মূলত সুিনিদর্ ান বা বহুলাংেশ অ লেক েক
কের গেড় উেঠিছল । ঘরানার নামকরণ সুিনিদর্ ান বা অ েলর
িনিরেখ হেয়েছ । এই অ ল গুিল ভারতবেষর্র িবিভ াে অবি ত ।
ফলত িকছুিদন আেগ পযর্ এক ঘরানার বােজর সােথ অনয্ ঘরানার
বােজর উে খেযাগয্ েভদ ল য্ করা েযত । এই েক গুিল িছল মূলত
রাজরাজা ও জিমদার েকি ক । কারণ রাজরাজােদর ও জিমদারেদর
পৃ েপাষকতােতই মূলত সংগীত চচর্ া সংগিঠত হত । েসই ানেক েক
কেরই আ িলক একিট সংগীত চচর্ া েক বা পিরেবশ গেড় উঠত ।
এেককিট সংগীত েক েক েক কের েয সংগীত রীিতর উ ব হত তাই
দীঘর্কাল ধের চলেত থাকত । অনু ত েযাগােযাগ বয্ব ার ফেল এক ান
েথেক অনয্ ােন যাতায়ােতর সুিবধা িছল না । এক ান েথেক অনয্ ােন
যাওয়া িছল অতয্ ক সাধয্ বয্াপার । েসই সময় যানবাহেনর েকান উ ত
বয্ব া না থাকার ফেল অেনক ে ে ই হািত, েঘাড়া, উট, বলদ ভৃিত
জ জােনায়ারই িছল একমা ভরসা । এক ান েথেক অনয্ ােনর দূরে র
কারেণ আ িলক িবি তা িছল অতয্ কট । রাজরাজা তথা আ িলক
পৃ েপাষকতা ও গুরুর মাধয্েম পর রা া সংগীত িশ ার শু তা বজায়
রাখা িছল অতয্ সহজ । এর ভােব ঘরানা গুিলর ত তা উ ল ভােব
পিরলি ত হত । এক অ েলর সংগীত সাধনা আেরক অ েল ভাব
িব ার করেত পারত না ।

ঘরানার একাল
অ াদশ শতা ীর শুরু েথেক িহ ু ানী সংগীেতর ে ে েয রচনা বা যা
িকছু সৃি হেয়েছ তােত ঘরানার ভাব গভীর ভােব স ৃ থাকত । িক
িবংশ শতা ী েথেক সংগীেতর ঘরানা িবষেয় এক িবরাট পিরবতর্ ন ল করা
যায় । পাশাপািশ অেনক েছাট ঘরানা অবলুি র পেথ চেল যায় । এ সে
কুিঠয়াল ঘরানার নাম উে খ করা েযেত পাের ।

বতর্ মােন যাতায়াত বয্ব া, তথয্ যুি ও ৈবদুয্িতন মাধয্েমর
অভাবনীয় উ িত ও সংগীত স ীয় যাি ক উ াবন স ব হওয়ায় ঘরানার
অি িদনেক িদন কমেছ । েয সামািজক, অথর্ৈনিতক ও রাজৈনিতক
পিরি িতর ে ি েত ঘরানার উ ব হেয়িছল, আজ েসই পিরি িত িবলু
হেয় েগেছ । অব ার আমূল পিরবতর্ ন েদখা েদওয়ার ফেল ঘরানার

াসি কতা আজ অেনকটা কেম েগেছ । িব ান, তথয্ যুি , যাতায়াত
ও েযাগােযাগ বয্ব ার উ িতর ফেল িশ া হণ, িশ া দােনর প িত
ও ঘরানার সামািজক িচে র আমুল পিরবতর্ ন হয় । লংে িয়ং েরকডর্ স,
কয্ােসট, কমপয্া িড , আকাশবাণী ইতয্ািদর মাধয্েম সংগীত েশানার
ে ে এক শি শালী মাধয্ম িহসােব মানুেষর সামেন উপি ত হেলা ।
সংগীত েশানার ে ে দূর আর বাধা রইলনা । শুধুমা ভারতবষর্ নয়
সারা পৃিথবীর সংগীত মান্ুেষর কােছ খুব সহেজই েপৗেছ েগল । এই সুিবধা

আপামর সংগীত িশ াথ সাদের হণ করেত লাগল । ও ােদর শরীরী
তািলেমর পাশাপািশ েশানার মাধয্েমও এক কার দূরবত িশ ণ ি য়া
মানুষ হণ করেত শুরু করল । িবিভ ঘরানার বাদনৈশলী েশানার ফেল
িবিভ ঘরানার পছে র ৈশলী ও রচনা িশ ীরা িনেজেদর বাজনায় েয়াগ
করেত শুরু করেলন । এর ফল রূপ একই িশ ীর মাধয্েম এবং একই
অনু ােন িবিভ ঘরানার ৈশলী ও রচনা েশানার সুেযাগ ৈতরী হল । গান
বাজনা আ িলতার েথেক ভাব মু হেয় আ জর্ ািতক রূপ েপেত শুরু
করল ।

েটিলিভশেনর উ াবন এই ি য়ায় এক যুগা কারী ঘটনা িহসােব
িবেবচনা করা েযেত পাের । যা এতিদন িছল শুধুমা াবয্, তার সােথ
েযাগ হল দৃশয্ায়ন । িশ ীেদর সামেন বাজনার আ ুল স ালনা, শারীিরক
অ িবনয্াস ইতয্ািদ েদখার সুেযাগ ঘটল এবং এর মাধয্েম তােদর ভােলা
ম লাগার জায়গা ৈতরী হল । ভালম , িঠকেবিঠক িবেবচনার মাধয্েম
বয্ি গত পছ িনবর্াচেনর একটা পথ শ হল এবং ধীের ধীের িস া

হণ করেত স ম হেলন । আর বতর্ মােন Facebook, Whatsapp,
Youtube ভৃিত সামািজক গণমাধয্েম িবিভ ঘরানার বাজনা েথেক শুরু
কের িবিভ ঘরানার ও াদ বা গুরুেদর িশ ার াস অতীব সহজলভয্ ।
গুরুগৃেহ েথেক েশখার েয থা িছল তা নানা পথপির মা কের বতর্ মােন
দূরবত িশ া (Virtual TeachingLearning Method) বয্ব ায়
উপনীত হল । এক গুরুর উপর, কখনবা এেকবােরই গুরুর উপর িনভর্ রশীল
না হেয় িশ াথ রা িনেজর েচ ায় (Active Learner) িশখেছন ।
Swyam, MOOCs এর িবিভ পাঠয্সূচীেত েযাগ িদে ন । ফলত বাদন
ৈশলী আলাদা হেয় যাওয়ার স াবনা অেনক েবেড় যাে । সংগীতেক
যারা েপশা িহসােব িনে ন, তাঁেদরেক দশর্কে াতার মেনার ন করেত
িগেয় পিরেবশনায় নানারকম আেপাষ করেত হে । অপরিদেক যাতায়াত
বয্ব ার অভাবনীয় উ িতর ফেল িশ ীেদর খুব অ সমেয়, কে ,
সামানয্ বয্েয় এক ান েথেক অনয্ ােন সহেজই যাতায়াত করার সুিবধা
বহুলাংেশ েবেড় েগল । এক শহেরর িশ ী অনয্ শহের িগেয় অনু ােন
বাজাবার বা েশানার জনয্ আম ণ েপেত লাগেলন । এক ঘরানার িশ ীর
অনয্ ঘরানার িশ ীেক েশানার সুেযাগ অেনকাংেশ েবেড় েগল । এেক
অপেরর বাজনার িবচার কের ভাল িদক গুিলেত ভািবত হেত লাগেলন
এবং ভাল েলেগ যাওয়া রচনার ভাব তার বাজনার পিরলি ত হেত
লাগল । এমনিক ঘরানা পিরবতর্ ন কের অনয্ ঘরানায় ানা িরত হওয়ার
ঘটনাও ঘটেত থােক । একই ছা িবিভ ঘরানার িশ ীেদর েযমন বাজনা
শুনেত পারেছ, েতমিন একই ভােব একই ছা িবিভ ঘরানার গুরুেদর
কােছ তািলমও হণ করেত পারেছ । বতর্ মােন একই শহের িবিভ ঘরানার

িতভূরা থাকার কারেণ তবলা বাদক ও িশ াথ েদর মেধয্ সব ঘরানার
রচনার একটা সংিম ন েদখেত পাওয়া যায় । অেনক িশ াথ েকান
একিট সুিনিদর্ ঘরানােক িবচাযর্ িবষয় না কের সামি ক ভােব তবলা চচর্ া
করেছন । ফলত সত একিট বাজ ৈতরী হে এবং ঘরানার বাদন ৈশলীর
সােথ অেনক পিরবতর্ ন েদখা িদে । স েম বেল রাখা ভাল িব ায়ন
পরবত সমেয় একই ভােব ভারতীয় সংগীত আ র্ েদশীয় সীমা অিত ম
কের আ র্ জািতক ের সংিমি ত হয় । ভারতীয় ঘরানাদার িশ ীরা পৃিথবীর
িবিভ েদেশর িশ ীেদর সােথ, িবিভ েদেশর িবিভ যে র সােথ িমেল
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িবিভ রচনা ৈতরী করেত শুরু কেরন । ফল রুপ িশ ীেদর বাজনায়
িবিভ ঘরানার, িবিভ েদেশর এবং িবিভ যে র বাদন ৈশলীর ভাব
পিরলি ত হয় । িবিভ ঘরানার বােজর মেধয্ েয ত তা, অননয্তা বা
িবিশ তা পূেবর্ অেনক েবিশ কট িছল, বতর্ মােন এেক অেনয্র সােথ
সংিমি ত হেয় েভেদর িবষয়িট অেনকটাই িফেক হেয় যাে । বাজনা
শুেন েবাঝা যাে না কৃতপে েকান ঘরানার িশ ী বা েকান ঘরানার
বাজ । বতর্ মানকােল িব িবদয্ালয় েথেক শুরু কের, ু ল, কেলজ এমনিক
বয্ি গত সংগীত িশ ায়তেনও পাঠয্সূচী িভিত্তক সংগীত েশখান হে ।
একই জায়গায় একই িদেন িবিভ ঘরানার িশ করা িশ াদান করেছন ।
এই সবর্জনীন সংগীত িশ া বতর্ েনর ফেল ঘরানার অি দুবর্ল হেয়
পড়েছ । তার পিরবেতর্ িশ ায়তন ও পাঠয্সূচী িভিত্তক সবর্জনীন সংগীত
ধারা চিলত হে । “আধুিনক সমেয় সংগীত িশ াথ রা িবিভ ঘরানার
িশ ীেদর কােছ েশখার ফেল, পিরেবশন কােল একই পিরেবশনায় িবিভ
ঘেরর ভাব েদখেত পাওয়া যাে । েতয্ক ঘরানার ভােলালাগা িজিনস

ারা েস ভািবত হে এবং পিরেবশন কােল েসগুিল েয়াগ করেছন ।”১০

এর ফেল ঘরানা স েকর্ মানুেষর মেন একিট নতুন ধারণা সৃি হে ।
মানুষ ঘরানােক অনয্ ভােব িচনেছ । নবীন িশ ীেদর কােছও ঘরানা নবরূেপ
উপি ত হে ।

উপসংহার
পিরেশেষ বলা েযেত পাের ঘরানা স েকর্ মানুেষর েয াচীন ধয্ানধারণা
িছল, িব ান, যুি ও যাতায়াত বয্ব ার অভাবনীয় উ িতর ফেল ঘরানা
নতুন রূপ েনয় এবং ঘরানা স িকর্ ত সম ধয্ান ধারণা পিরবিতর্ ত হয় । িক
একিট িবেশষভােব মেন রাখা েয়াজন েয একজন উত্তম ঘরানাদার িশ ী
হেত েগেল েয েকান একিট ঘরানার তািলম ও ৈশলী েবশ মজবুত হওয়া

েয়াজন । কারণ একিট িবেশষ ঘরানায় দ তা অজর্ ন করেত পারেল,

িনেজর েযাগয্তা ও পারদিশর্তা অনুযায়ী অনয্ানয্ ঘরানার িবেশষ তািলম,
রচনা, ৈশলী ইতয্ািদর মাধয্েম িনেজেক আেরা িশি ত ও সমৃ কের
তুলেত পারা যায় ।
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রাঢ় বাংলার েলাকস ীত ঝুমুেরর ৈবিশ য্

অিপর্তা চ বত

াচীনকাল েথেক রাঢ় বাংলার িবিশ েলাকস ীেতর ধারা ঝুমুেরর পাশাপািশ বাংলার আরও অেনক েলাকস ীেতর ধারা েদখেত পাওয়া যায় । েযমন—ভাওয়াইয়া, ভািটয়ািল, টুসু, ভাদু,
গ ীরা, চটকা, িবহু, আলকাপ, ধামাইল ইতয্ািদ । এই ধারাগুিল েথেক রাঢ় বাংলার ঝুমুর েকাথায় ত য্ এটাই এই বে র আেলাচয্ িবষয় । আেলাচয্ বে ঝুমুেরর ৈবিশ য্ তথা সুর, তাল,
ছ , ভাষা ইতয্ািদ িবে ষণ করা হল ।

েলাকস ীেতর একিট অনয্তম াচীন ধারা হল রাঢ় বাংলার ঝুমুর । ঝুমুেরর
ঐিতহয্ পি মবে র পি মসীমা অ ল পুরুিলয়া েজলােক অিত ম
কের সম েছাটনাগপুর মালভূেমর িব ীনর্ এলাকা ছািড়েয় মধয্ভারেতর
গুজরাট সীমানা পযর্ িব ৃ ত হেয়েছ বেল িবেশষ রা মেন কেরন ।
ঝুমুেরর সং া ও উৎস িনেয় চিলত মেতর পাশাপািশ িবেশষ েদরও
নানা মতামতআেছ । তেব সকেলর মেতই ঝুমুর মূলত মেনার েনর িবষয় ।
রাঢ়অ েলর সাধারণ েখেট খাওয়া মানুেষরজীবনযাপন েথেকউেঠআসা
িচর ন সুখদুঃেখর কথায় ঝুমুেরর মূল উপজীবয্ ।

ঝুমুেরর ৈবিশ য্
ঝুমুর গান েযখান েথেকই উ ু ত েহাকনা েকন সীমা বাংলার ঝুমুেরর
যা ৈবিশ য্ তা এই অ েলর িনজ । আিদযুেগ ঝুমুেরর ধান িবষয়ব
িছল—ৈলিকক ে ম ণয়, যা িছল েযৗন উদ্দীপক । পের ঝুমুেরর মধয্যুেগ
এল আধয্ািত্মকতা েযখােন একটা বড় অংশ িঘের থাকেতা কৃ কথা ও
রাধা কৃ লীলা ইতয্ািদ । ঝুমুের কৃ কথা অনু েবেশর কারণ িহসােব
বাঁকুড়ায় ৈচতনয্ পিরকর িনবােসর অব ান এবং ম রাজােদর ৈব ব
ধেমর্র িত অনুরি র িবষয়িট উে য্খেযাগয্ । ইিতহাস বলেছ ৈচতনয্েদব
১৫১৫ খী াে র েশেষর িদেক রাঢ়বে পির াজক িহেসেব মন কেরন ।
ঘটনািট ‘ ৈচতনয্ ভাগবত’ ও ‘ ৈচতনয্ চিরতামৃত’এ উি িখত
আেছ—

েশষখে েসতুবে েগলা েগৗররায় ।
ঝািরখ িদয়া পুন েগলা মথুরায় ।।১ এবং

ঝািরখে াবর জ ম হয় যত ।
কৃ নাম িদয়া ৈকল ে েম উনমত ।।২

তেব ঝুমুের ৈব বীয় ভাবাদেশর্র ছায়াপাত ঘটেলও ঝুমুর কখনই তার
েলৗিকক ভাবনা েথেক িবচুয্ত হয়িন । কৃতপে রাধাকৃ ে েমর
ছ েবেশ নরনারীর েলৗিকক ে মই ঝুমুর গােন কাশ পায় । ঝুমুেরর
আিদযুেগ অিধকাংশ ে ে গােনর কথা িছল আিদরসাত্মক এবং নােচর
ভ ী িছল ূ ল । িক ঝুমুেরর মধয্যুেগ ৈব বীয় ভাবাদেশর্র ছায়াপােত
রাধাকৃ িবষয়ক ঝুমুের নরনারীর ে ম িতফিলত হেলও তা িছল
পিরমািজর্ ত । েযমন ভব ীতানে র একিট পেদ আমরা পাই—

েজেগ ৈরলাম সারািনিশ না আইল কালশশী
কািশল পূ র্ িদিশ নািশ তমেঘার

আমার াণধন না আইল সিখ িনিশ ৈহল েভার ।।৩

ঝুমুেরর গায়ন ৈশলী
কাবয্মূেলয্র িবচাের ঝুমুরগােন ৈব বপদাবলীর রীিত মানয্ হেলও ঝুমুেরর
গায়কী ধরণআলাদা । ঝুমুেরর গায়ন রীিত মূলতঅবেরাহণধম । চড়ারিদেক
অেনকখািন িগেয়, মশ েনেম আসা হয় ব গিতেত । পিরেশেষ খােদ
এেস একিট পেদ ি িতলাভ কের । ঝুমুেরর আর একিট ল নীয় ৈবিশ য্
হল—গায়নরীিত অবেরাহ েম হেলও গােনর চড়া ও খােদর ভারসাময্
সিঠকভােব থােক । রাঢ় বাংলার ভূ কৃিতর গঠনঅনুসাের ঝুমুেরআেরাহ
অবেরাহ ব গিতেত হেয় থােক । কারণ পৃিথবীর সম এলাকােতই ভূ
কৃিত েলাকস ীতগুিলেক িনয় ণ কের থােক ।

ঝুমুর গােনর তাল
ঝুমুরগােন ি পদী পদগুিল সাধারনত ি মাি ক একতাল অথবা দাদরা তােল
হয় । িকছু িকছু ঝুমুর পয়ার িদেয় আর করা হয় বেল পয়ার গাওয়ার
পের তাল শুরু হয় । কারন থেমই তােলর বয্বহাের গােনর আলােপর
মধুরগিত ু হেত পাের । ঝুমুর গােন এক ের হঠাৎ কের ঝাঁিপেয় পড়ার
বণতা থাকায় তােলর সমতা বজায় রাখেত ল া টােনর চলন ঝুমুর

গায়কীর িবেশষ ৈবিশ য্ । তেব ঝুমুের িবেশষত ৩/৩, ৪/৪, ৫/৫ অথর্াৎ
দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল বা েতওড়া তােলর বয্পক েয়াগ ল য্নীয় ।
এছাড়াও আ িলক তাল চাইল, জড়ন, ফুলওয়াির ভৃিত তােলও ঝুমুর
গাওয়া হয় । এই জড়ন তাল মূলতআটচি শ মা া, চাইল তাল বি শ মা া,
ফুলওয়াির তাল েষালমা া । ঝুমুর েযেহতু মূলত তাল ধান গান তাই ঝুমুর
গােন অিধক তালবােদয্র বয্বহার েদখা যায় । আর তােলর জনয্ই ঝুমুর গান
সহেজই মানুেষর মন জয় করেত পাের । পয়ারছে েলখা ঝুমুের পদাবলী
কীতর্ েনর আলােপর ধারা কােন ধরা পেড় িঠকই িক ঝুমুের আখেরর
েয়াগ েনই । তার পিরবেতর্ িবেশষ গুরু েপেয়েছ ‘ বা অথর্াৎ রঙ’ ।

আ িলক ভাষায় যােক বলা হয় ‘ধুয়া’ েতালা । বল উিদ্দপনা সৃি র জনয্
রঙএ েপৗঁছােল তালেযােগ বাজনা শুরু হয় এবং সমেবত কে ‘মাতান’
সা ীিতক েকৗশেল আবৃত্ত করা হয় । রেঙর পর েতহাই েযােগ থম কিল
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েশষ হেল ি তীয় কিল শুরু হয়, যা চলেত থােক েশষ কিল পযর্ ।

ঝুমুর রচনার ৈবিশ য্
ঝুমুেরর আিদযুেগ েমৗিখক ধারায়, ছড়া েকেট দুই লাইন িবিশ একদু
কিলর ঝুমুর গীেতর চলন িছল । মধয্যুগ েথেক িলিখত রূেপ ঝুমুর গান
রচনার ৈবিশ য্ হল—সাধারনত চার কিল িবিশ ভিণতা যু পদ । এই
চার কিল িবিশ পদগুিলেক ঝুমুের ায়ীঅ রা এই দুিট ভােগ ভাগ করা
েযেত পাের, যিদও আিদযুেগর ঝুমুের ায়ীঅ রা বেল িকছু িছল না ।
পরবত কােল অথর্াৎ ঝুমুেরর মধয্যুেগ ভিণতা যু ঝুমুর সৃি র ফেল ঝুমুর
গান পাই — েপাড়ামুখী কলি নী রাই
।। রং ।। (ধুয়া)— েতার মত কূল মজািন েগাকুেলেত নাই

েপাড়ামুখী কলি নী রাই ।।
আমির িক রূেপর ছটা
কয়লা হেতও ময়লা েবটা
তার সে েতার ে েমর ঘটা লােজ েমাের যায়
েপাড়ামুখী কলি নী রাই ।।৪

ঝুমুের গােনর অল ার
মীড় ও গমেকর অ ু ত সমীকরণ ঝুমুর গােন ল য্ করা যায় । এই দুই
অল াের ঝুমুরগান সমৃ । ল য্ করেল েদখা যায়, েকান লাইেনর েশেষ
ধনীের, সখীের, েহ, ের, েগা ইতয্ািদ থাকেল শ িট ঝুমুের িবেশষভােব
সমৃ শালী হেয় ওেঠ । েযমন ভব ীতানে র একিট পেদ আমরা পাই—

ভাদর আঁধার রািত
আমার তড়িপ উিঠল ছািত েগা
আমার পিত নাই পাল উপের েগা
সিখের ান দেহ মদেনর শের ।।৫

অতএব বলা যায়, গায়নৈশলীিবষয়ব তালছ অল ােরর অপূবর্
েমলব ন ঘেটেছ রাঢ় বাংলার ঝুমুর গােন । এছাড়াও ঝুমুর গান তার িনজ
ভাষা ৈবিচে য্ ত , যার িনজ েলাকবাদয্ ধামসামাদল । ঝুমুের আেছ
সেবর্াপির সরল সুেরর মাদকতা যার মেধয্ আমরা পাই মহুয়ার িনযর্াস ।

ঝুমুর গােনর ভাষা
েলাকগােনর অনয্তম কাশ মাধয্ম হল তার ভাষা । ভাষার মেধয্আ িলক
পাথর্কয্ েক বেলআ িলকউপভাষা । বাংলা ভাষার পাঁচিট উপভাষার মেধয্
রাঢ় বাংলায় রাঢ়ী ও ঝাড়খ ী ভাষার আিধকয্ ল য্ণীয় । এই অ েলর
উপভাষায় তৎসম শে র বয্বহার কম হেলও তদভব ওঅধর্তৎসম শে র
বয্বহার যেথ । উপযু েদশী শে র সে িকছু িবেদশী ও িতেবশী িম
শ ও গৃহীত । তৎসম শে র বয্বহার কম হওয়ায় এই ভাষা মূলত িনর র
ও আিদবাসী মানুেষর েমৗিখক ভাষা । েলাকভাষায় েকান কৃি মতা েনই,
কৃিতর মতই িনরাভরণ ।
১। ি য়ার েশেষ ছু, ন, এক, নাই শে র বয্বহার—

েখেয়ছ > খাইছু যাও > যাওন
খােব > খােবক খােবনা > খােবক নাই / নাই খােবক

২। শে অিপিনিহিতর েয়াগ, আবার অিপিনিহিত েথেক অিভ িতর

েয়াগ—
আজ > আইজ েচাখ > েচাইখ
আিসয়া > আইসয্া > আেসয্ টািনয়া > টাইনয্া > টােনয্

৩। ‘ন’ এর ােন ‘ল’ এবং ‘ল’ এর ােন ‘ন’ এর বয্বহার—
নয় > লয় নগদ > লগদ

৪। অ াণ িনর মহা ান এবং মহা াণ িনর অ াণতা—
পুকুর > পখুর েপঁেপ > িপফা
শাঁখা > শাকা সুখ > সুক

৫। শে র আিদঅ ের েজার এবং েশেষ ও মােঝ হস র বণতা—
িবছানা > িবছনা িভতের > িভতের

৬। শে ‘য’ ফলা ও ‘হ’এর েয়াগ—
েতল > তয্ল িবয়া > িবহা

৭। াতয্িহক জীবেন বয্বহৃত িকছু অ ীল শ —ছড়া, ছঁুিড়, মাগী,
ভাতার, গতরখাকী, েপাড়ামুখী, িছনাির, খালভরা, লদীভরা ইতয্ািদ
কথা গুিল াম বাংলার মানুষ তােদর াতয্িহক জীবেন কখন
রিসকতা অেথর্ আবার কখেনা মেনর ালা েমটােত আবার কখন
ঠা া কের বেল থােক । যার বয্বহার ঝুমুর গােনও সু ভােব
পিরলি ত । েযমন চিলত একিট টুসু গােন পাই—

আমার টুসু মুিড় ভােজ চুিড় ঝলমল কের েলা
তুয়ার টুসু হয্াংলা মাগী আঁচল েপেত মােগ েলা ।।

ঝুমুর গােন আর একিট িবেশষ ভাষার েয়াগ হয়, যা কুড়মািল ভাষা নােম
পিরিচত । এই কুড়মািল ভাষার সে কৃ কীতর্ েনর ভাষার সাদৃশয্ খঁুেজ
পাওয়া যায় । কুড়মািলর অেনক শ ই িহি েথেক এেসেছ । েযমন—
কাম, পািন ইতয্ািদ । যা কৃ কীতর্ েনও রেয়েছ । কুড়মািল ভাষােত
কৃ কীতর্ েনর মত েমাঁ, েমাঁেক, েতাঁহােক ইতয্ািদ শ বয্বহৃত হয় ।

এছাড়াও কুড়মািল ভাষায় েকর, এর ইতয্ািদ শে র েয়াগ রেয়েছ । ব ত
পে বলা যায় েভাজপুির, ৈমিথলী, মু ারী ভাষার সে বাংলা ভাষা িমেশ
এক িবেশষ ভাষা গেড় উেঠিছল যা পরবত কােল কুড়মািল ভাষা নােম
অিভিহত এবং এই ভাষার সে বাঁকড়ী এবং মানভুইয়া উপভাষার গভীর
েযাগ েদখা যায় ।

উপসংহার
েলাকস ীেতর িচর ন িববতর্ ন বণতার কারেণ ও আধুিনকতার
অনু েবেশ ঝুমুেরর ৈবিশ য্ পিরবিতর্ ত হেয়েছ । আবার আ িলক
সীমানাব ঝুমুরেক সবর্জনীন করার য়ােসর ফেল পিরমািজর্ ত ও
পিরশীিলত রূপ ল য্ করা যায় । েয কারেণ ম করার ে ে ঝুমুেরর
তাল, সুর, ভাষা ও বাদয্য েয়ােগ পিরবতর্ ন এেসেছ । এর ফেল ত
লেয় দাদরাকাহারবা তােলর বয্বহােরর সােথ যুগচলিত আধুিনক উ ারণ
সহেযােগ ভাষা ও কমািশর্য়াল বাদয্যে র েয়ােগ ঝুমুের Monotony
সুেরর বদেল Harmonyর বয্বহার েদখা যাে । তাই বলা যায়,
নগরায়েনর ফেল িচত্তাকষর্ক পিরেবশনার কারেণ বতর্ মান জ ঝুমুর
গােন আ হী হেয় ঝুমুর গান চচর্ া করেছ । পিরেশেষ বলা যায়, িচত্তাকষর্ক
তােলর কারেণ বতর্ মান জে র কােছ ঝুমুরআজও মিহমায় িবরাজমান ।



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata RNI WBMUL/2016/72327; ISSN 2456-5121 111

তথয্সূ
১ । সনৎ কুমার িম , ঝুমুর আেলাচনা ও সং হ, থম অধয্ায়, ঝুমুর সে ঃ স ঝুমুর,

পৃ.২ ।
২ । তেদব, পৃ.২ ।
৩ । িফ ওয়াকর্ েথেক া ।
৪ । তেদব ।

৫ । তেদব ।
৬ । তেদব ।

পি
১ । নরনারায়ন চে াপাধয্ায়, ঝুমুর, েকালকাতা: েলাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িতেক ,

১৯৯৯ ।
২ । শাি িসংহ, ঝুমুর, েকালকাতা: পি মব রাজয্স ীত একােডিম, ১৯৯৭ ।

অিপর্তা চ বত , গেবিষকা, ক স ীত িবভাগ, রবী ভারতী িব িবদয্ালয়, ত াবধািয়কা: ড. রীতা সাহা ।
Email: arpita.chakraborty112@gmail.com



Wisdom Speaks, 4(1), October 2019, Kolkata

বাংলা ট া ও স িকর্ ত গুণীজন

মািভন দাস

বাংলা গােনর িববতর্ েন ‘ট া’র একিট উে খেযাগয্ ভূিমকা রেয়েছ । এই ট া গান বাংলায় িকভােব এেসিছল বা কার হাত ধের ট া চলন শুরু হয় বা পরবত েকান েকান স ীত এই
গােনর ধারা বাংলায় বেয় িনেয় চেলিছেলন—এই িবষয়গুিল আেলািচত হেয়েছ এই বে । অনয্ানয্ বাংলা গােনর ধারা থাকা সে ও েকন ট া গান এত গুরু পূণর্ এিটওআেলািচত হেয়েছ ।
ট া গান ও বাংলা গান িকভােব িনেজেদর িবকিশত কের তুেলেছ, যিদ িনধুবাবু না থাকেতন তাহেল েবাধহয় এটা স বপর িছলনা । িনধুবাবু এবং ওনার পরবত ধারকগণ েযমন কালী মীজর্ া,
ধর কথক মুেখর অবদানও অন ীকাযর্ । স ূণর্ আেলাচনািট—িনধুবাবু, কালী মীজর্ া ও ধর কথক এর সংি জীবনী, এঁনােদর অবদান ও বাংলা গােন ট ার ভাবসহ একি ত ভােব

েলখা হেয়েছ ।

ভূিমকা
আধুিনক যুেগর পূেবর্ স ীত ও সািহতয্ এেক অপেরর সােথ অ া ীভােব
যু িছল । যিদ িব ইিতহাস পযর্ােলাচনা করা হয় তাহেল েদখা যােব
সািহতয্ সৃি হেয়েছ থেম পেদয্ ও তারপর গেদয্ । বাংলা ভাষার ে ে ও
এর বয্িত ম ঘেটিন । বাংলা ভাষােত থম সৃি হয় কাবয্ সািহতয্ এবং
পরবত কােল ইংরাজীর ভােব গদয্ সািহেতয্র উৎপিত্ত হয় ।

অনয্তম সুিম ভাষার মেধয্ বাংলা ভাষাআজ িবে র দরবাের উ ল ।
ভারতীয় স ীেতর থম িবে ষক িবেদশী পি ত A. H. Foxtrange
ways বেলিছেলন, “Telugu, is the most musical language of
South, as Bengali, of the North.” বাংলা ভাষা িচরকালই তার
রসমাধুেযর্য্ সকেলর মন হরণ কের েরেখেছ । বাংলা সািহেতয্ সুেরর মাধুযর্য্
আজও িব দরবাের ু িটত ।

১৮শ শতা ীর সময়কাল বাংলা সািহতয্, স ীেতর এক ণর্ময় যুগ ।
এই সময়কােলই বাংলা গান এক নতুন রূেপ মানব সমােজ িনেজর ান
াপন করেত স ম হেয়িছল । এই সে বলা েযেত পাের বাংলা ভাষা

তার সহজ সরল রূপ গােনর মাধয্েম েলাক সমােজ িতি ত িছল । বাংলা
গােনর উৎস িহেসেব আমরা জয়েদেবর গীতেগািব েপেয়িছ । এই ে
পদাবলী স ীত ধারার বতর্ ন ঘেটিছল । িবিভ পদগুিল সুর ও ছে রিচত
হেয়িছল । কিব জয়েদেবর সুলিলত পদ েথেকই বাংলা গােনর যা া শুরু
হেয়িছল । জয়েদব রিচত পদগুিল িকরূেপ গাওয়া তার েকান সিঠক মাণ
পাওয়া যায়িন । িক পরবত কােল ৈচতনয্েদেবর ে রণায় কীতর্ ন স ীেত
গীতেগািবে র পদগুিল নতুন কের বিতর্ ত হেয়িছল । বাংলা গােনর এই
িববিতর্ ত রূপ আজও ল ণীয় ।

অ াদশ শতা ীর েশেষ এবং উনিবংশ শতা ীর শুরুর িদেক বাংলা
গােনর উপর ট া গােনর ভাব ল য্ করা যায় । বাংলা গােনর েসই সমেয়র
তথাকিথত রূপ, ৈশলী, ভাষার উপর পা াবী ট ার ভাব িবেশষভােব
পেড় ।

ট ার মিবকাশ
ট া একিট িহি শ । ‘ট া’ শ িটর কৃত অথর্ হল ‘ল ’ বা ‘লাফ’ ।
ট া গােনর উৎপিত্ত িনেয় Captain N. Augustus Willard তাঁর A

Trestise on The Music of Hindoostan (1834), ে িলেখেছন,
“Tappa, Songs of this species are the admiration of Hindus
tan. It has been brought to its present degree of perfection by
famous Shoree, who is some measure may be considered its
founder. Tappas were formerly sung in the very rude style
by camel drivers of the Punjab, and it was he who modeled
it into the elegance it is now sung. Tappa have two tooks,
and are generally sung in the language spoken at Punjab, or
mixed Jargon of that and Hindee. They recite the loves of
Heer and Renjhe, equally renowned for their attachment and
misfortunes, and allude to some circumstances in the history
of their lives.” ১ এই সে ৈব বচরণ বসােকর িব স ীত (১৩০৭)
ে আেরকিট তথয্ পাওয়া যায় । “ট া সৃি ধানত ী কে র জনয্ই
হইয়ািছল । বাদ আেছ উহা আফগািন ান েথেক অনয্ েদেশ আনীত
হয় । পেড় এেদেশ উৎকষর্ লাভ কিরয়ােছ । ট ার বাকয্িবনয্াস অিধকাংশই
ে ম িবষয়ক । ইহার তাল সকল অেপ াকৃত লঘু । েদাষ এই েয রাগ
রািগণীর শু তা সবসময় রি ত হয় না । িগটিকরীই ট ার সবর্ . . .ট ার
তাল সকল অিত ি . . .ট ার সুের রাগরািগণীর কােশর িবেশষ যত্ন
নাই । েকবল তাহােদর ছায়া থািকেলই যেথ কােজই ট া িম লােগ । ২

উপিরউ দুই স ীত ঐিতহািসেকর তথয্ িবে ষণ করেল কেয়কিট
িবষয় ট া স েকর্ হেয় যায় । আগমন বাইেরর েদশ আফগািন ান
েথেক । বলা েযেত পােরআফগািন ান েথেক মরু পেথ উট চালকরা যখন
আমােদর েদেশ বয্বসািয়ক কারেণ েবশ কেরিছেলন বলা বাহুলয্ তখনই
তােদর এই ট াও সােথ এেসিছেলা । ট া গােন িগটিকরী এবং রাগরািগণী
এই দুই ভােবর কথা বেলেছন । িগটিকরী উেটর িপেঠর দুলিক চােলর
কারেণ হেত পাের বেল মেন করা েযেত পাের । আর রাগরািগণীর শু তার
েদােষর কারণ িহেসেব বলা েযেত পাের উট চালকেদর শা ীয় স ীেতর
ােনর অভাব । শা ীয় স ীত িছল দরবারী স ীত, যা উটচালকেদর কােছ

আশা করাই কিঠন । তারা উেটর িপেঠ বেসই এই ট ার চচর্ া কেরেছন ।
ট ার েছাট েছাট তান, িগটিকরীর কাজ, েছাট বি শ এই গােনর ৈবিশ য্ ।

ভারতবেষর্ ট ার েবশী চলন েদখা যায় পা াব েদেশ । ‘ট া’
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গােনর ভারতীয় রূপ ও চার ঘেট িস স ীতগুণী েশারী িমঞার হাত
ধের । িতিন পা াবী ভাষায় ট া রচনা কেরিছেলন । তাঁর ট ার িবষয়ব
মানুেষর ে মিবরেহর কািহনী অবল েন । তাঁর ট া রীিতর ধান ৈবিশ য্
িছল সূ তানকারীর কাজ । দানাদার তানকারী ও কথার র িবনয্াস এক
অভূত পূবর্ ট া ৈশলী সৃি কের । যার সুর মাধুযর্য্ সকেলর কােছ অিত
ি য় ও হৃদয় শ হেয় ওেঠ । েশারী িমঞার অবদান ট া গােনর ে ে
অনবদয্ ।

বাংলা গােনর সংি ইিতহাস
াচীন কােল মু ণ য িছলনা, িছল িলিপকােররও অভাব । িশ ার সারও

ঘেটিন েতমন ভােব, বেণর্র ান িছল । কােজই সাধারণ মানুেষর কােছ
পঁুিথগত পদয্ বা রচনা পাঠ করা িছল দুঃসাধয্ বয্াপার । সািহেতয্র েযটুকু রস,
ভাব েলাকা ের েবশ কেরিছল তা েকবল স ীেতর মাধয্েমই ।

বাংলায় স ীেতর উৎস জয়েদেবর হাত ধের । জয়েদেবর
গীতেগািব এর উৎকৃ মাণ । জয়েদবই পদাবলী স ীত ধারার
বতর্ ক । িতিন পদগুিল সুর ও ছে রচনা কেরিছেলন । গােনর ভাষা

িছল বাংলা । কিব জয়েদব কৃ গীিত েথেকই বাংলা গােনর সূচনা
কেরিছেলন । পরবত কােল ৈচতনয্েদব গীতেগািব র পদগুিল কীতর্ ন
স ীেত রূপা র কেরন । ৈচতনয্েদেবর পর বড়ু চ ীদাস কৃ কীতর্ ন
নাটকীয় রূেপ চার কেরন । তাঁর এই রীিত ধামলী স ীত রূেপ িবেবিচত
হেয়িছল, যা িছল যা ার পূবর্াভাস । ভাষা িছল াচীন বাংলা ভাষা ।

েকনা বাঁশী বা এ বড়ািয় কািলনী নই কূেল
—(েকদার রাগ, রূপক তাল)৩

বাংলার ৈব ব গীিতর ধারা িবদয্াপিতর হােত । িবদয্াপিতর কিবতা
রচনার জনয্ ৈমিথলীর একিট অপ রূপ ‘অবহঠঁঠা’ নােম কৃি ম ভাষার
আ য় েনন, িবদয্াপিতর িস পদ—

আজু রজনী হাং, ভােগ েপাহাইলু
—(লিলতরাগ)

ৈব বগুরু নেরাত্তমদাস ঠাকুেরর েচ ায় কীতর্ ন একিট ৈশলী রূেপ
আত্ম কাশ কের । িনবাস আচােযর্র ে রণায় পরবত কােল মেনাহরশাহী
ও েরেনিট রীিতর বতর্ ন হয় ।

কীতর্ েনর পরবত কােল ধীের ধীের কিবগান, পাঁচালীগান, শয্ামাস ীত,
কথকতা ভৃিত রীিতর চলন ঘেট । রামিনিধ গু মহাশয় পি েমর
িহ ু ানী স ীত েথেক েয নব স ীত রীিত বাংলা গােন বতর্ ন
কেরন, তা হল বাংলা ট া । িনধুবাবুর গান েশাির িমঞার ট া গােনর
অনুকরেণ িহ ু ানী আদেশর্ রিচত হয় । িনধুবাবুর সমসামিয়ক কালীদাস
চে াপাধয্ােয়র অবদানও অন ীকাযর্ । িনধুবাবুর পর ধর কথক ট ায়
কৃিত েদিখেয়িছেলন ।

বাংলা গােনর ইিতহাস অিত াচীন । বাংলা গােনর ইিতহাস স ূণর্
আেলাচনা একিট িবশদ িবষয় । সংি রূপ বণর্না করা যেথ কিঠন । বাংলা
ট ার রূপকার এবং পরবত গুণীজনেদর িনেয় এবারআেলাচনা করা হেলা ।

রামিনিধ গু
ইংেরজ আমেল উত্তর ভারতীয় িহ ু ানী উ া স ীত আমােদর বাংলায়
ধীের ধীের ভাব িব ার কের । ইিতহােসর পাতায় ওয়ােজদ আিল শাহেক
বাংলায় উ া স ীেতর কণর্ধার রূেপ িচি ত করা হেয়েছ । িতিন তাঁর
িনবর্ািসত জীবন েকালকাতার েমিটয়াবুরুেজ কািটেয়িছেলন । িতিন িনেজ
িছেলন সুররিসক, তাঁর সে দরবােরর বহু গুণী গায়ক েকালকাতায় আ য়
হণ কেরন । এইভােবই বাংলায় লে ৗর ঠুংরী গীিতরীিতর বতর্ ন হয় । এর
পরবত কােল বাংলায় ট াগীিত ভ ীর িবেশষ চচর্ া হেত শুরু কের । ট াও
মুসলমািন ঢে রিচত হেয়িছল । পা ােবর ঝা েজলার একে ণীর মানুষ
স ীতেক মািজর্ ত কের ট া গীতৈশলীর চলন কেরন । এনােদর মেধয্
েগালাম নবীর নাম িবেশষ ভােব উে খেযাগয্ । গুণীজেনর মেত েগালাম
নবীর গান িছল টপেখয়াল অে র । িতিন ‘েশারী িমঞা’ এই ছ নাম বয্বহার
করেতন । তাঁর এই ট া েমই লে ৗ অ েলর জনি য় গােন পিরণত হয় ।

রামিনিধ গু িনধুবাবু নােম পিরিচত । বাংলা ট া স ীেতর একজন
মহান চারক ও সং ারক রূেপ িনধুবাবু সবর্জন িবিদত । ১৭৪১ সােল হুগলী
েজলার ি েবণীর িনকেট চাপতা নামক এক ােম জ হণ কেরন । িপতা
িছেলন হিরনারায়ণ গু । মাতার সিঠকপিরচয় েকাথাও িলিপব না হওয়ার
দরুন পাওয়া যায়িন । এনােদর আিদ বািড় েকালকাতা শহেরর কুমরটুিল
অ েল হওয়া সে ও েসই সময় বগ েদর হানার ভেয় হিরনারায়ণবাবু
চাপতা ােম সপিরবাের বসবাস শুরুকেরন । েপশায় িতিন িছেলন ডা ার ।
িনধুবাবুর বালয্জীবন কােট ামা েল । ওনার িশ া ােমর পাঠশালােতই
শুরু হয় । পরবত কােল েছেলর িশ ার িত একা তা েদেখ িতিন
িনধুবাবুেক িনেয় সপিরবাের েকালকাতায় িফের আেসন । েকালকাতায়
আসার পর িনধুবাবু জৈনক এক ইংেরজ সােহেবর কােছ ইংরাজী িশ া চচর্ া
কেরন । এর সােথ সােথ বালয্কাল েথেকই িনধুবাবুর স ীত চচর্ া সমানভােব
চলেত থােক । ক র মধুর হওয়ার জনয্ েসই সময় েথেকই সােহেবর
ডােক িনধুবাবুেক নানা স ীত সভায় অংশ হণ করেত হেতা ।

ইংেরজী িশ া লােভর পর িতিন ছাপড়া েজলায় কােল াির অিফেস
একজন েকরানী চাকরী েপেয় যান । এই চাকরীর েপছেন অবশয্ তাঁর িপতার
ব ু কিবরাজ রামতনু পািলেতর িবেশষ অবদান রেয়িছল । রামতনুবাবু
েসই অিফেসই একজন পদ কমর্চারী িছেলন । তাঁরই সুপািরেশ মা ২০
বছর বয়েসই িনধুবাবুর েকরানীর চাকিরিট পাকাপািক হেয়িছল । ছাপড়ােত
কমর্রত অব ায় িনধুবাবু স ীত চচর্ া ও স ীত িশ া েকানটাই ছােড়নিন ।
েসইসময় ছাপড়া েজলায় বহু িহ ু ানী গায়েকর সােথ তাঁর েযাগােযাগ হয়
এবং জৈনক এক ও ােদর িনকট তাঁর সিঠক তািলম শুরু হয় । পূেবর্ িতিন
যা িশ া েপেয়িছেলন তা িছল াথিমক পযর্ােয়র । িক ও ািদর সাি েধয্
এেস িতিন স ীত িশ ার এক অনয্ িদগ খঁুেজ পান । কেমর্র অবসর সময়
িতিন স ীত চচর্ ােতই িনমি ত থাকেতন । খুব অ সমেয়র মেধয্ েখয়াল,
ঠুংরী, ট া িশ ায় পারদশ তা লাভ কেরন । িতিন ায় ১৮ বছর গুরুর
তািলম েপেয়িছেলন এবং এর দরুন তাঁর সা ীিতক িচ ায় এক আমূল
পিরবতর্ ন আেস । িতিন যা যা তািলম েপেয়িছেলন সবই িহি ভাষায় ।
িক মাতৃভাষার ওপর এক িবেশষ টান থাকার জনয্ িতিন এক দৃঢ় িস া
িনেয় েফেলন । িতিন চাকরী েছেড় েকালকাতায় িফের আেসন বাংলা
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গােনর বৃি র জনয্ । িতিন ছাপড়ােত থাকাকালীন, েশারী িমঞার ট া
িশেখিছেলন, এবং ট ার গায়নৈশলী তােক খুবই আকৃ কেরিছল । িতিন
বাংলায় িফের এেস েসই ট ার ৈশলী বাংলা ভাষায় িনব কেরন । বাংলা
ভাষায় েয ট া রিচত ও পিরেবিশত হেত পাের তা সকেলর কােছ এক
অবাক কের েদওয়ার মেতা বয্পার িছল । িতিন িনেজ গান রচনা কের
এবং ট ার গায়নৈশলী চিলত কেরন । এর ফেল িবিভ স ীত মজিলেশ
িবশু বাংলা ভাষায় রিচত ট া গান যখন িনধুবাবু গাইেতন ে াতাগণ
ম মুে র মেতা শুনেতন । এরপর িদেন িদেন রামিনিধ গু েথেকতার গান
িনধুবাবুর ট া রূেপ েলাক মুেখ চিলত হেত শুরু কের । িনধুবাবুর ট ার
ভাষার গভীরতা, সািহতয্ ও কিব শংসনীয় িছল । বাংলা ভাষা ও ট ার
গায়নৈশলীর সংিম ন িনধুবাবুেক স ীত সমােজ এক িবেশষ স ান পাইেয়
েদয় । েসইসময় বাংলা গােনর মেধয্ পদাবলী ও কীতর্ নাে র গােনরই েবিশ
চচর্ া িছল । বলা েযেত পাের িনধুবাবুর এই পদে প বাংলা গানেক আরও
একধাপ িবকিশত কের তুলেত স ম হয় ।

িনধুবাবুর িহ ী ট া গােনর িকছু িবেশষ ৈবিশ য্ পিরবতর্ ন না কেরই
বাংলা ভাষােত বহু ট া রচনা কেরিছেলন । ট া গায়ন ৈশলীর মেধয্ েয
দুিট েরর িব ার বলা েযেত পাের হা া তানকারীর কাজ, তা িতিন হুবহু
েরেখিছেলন । িনধুবাবুর গান রচনা ৈবিশ য্ ল য্ করেল, তার মেধয্ েয
েকবল িবরহ বা ণয় ভাব ল ণীয় তা নয় । িতিন উ ভােব ণয়েক
েদখেতন এবং েসইভােবই েয িতিন গান রচনা কের েগেছন তা নয়,
তার মেধয্ কামিপপাসী, েভাগিবলাসী, বৃিত্তমূলক ভাবও ল য্ করা যায় ।
আেরকিট ৈবিশ য্ উে খ না করেলই নয়, তার িতিট গান রচনাই িছল
রাগা য়ী এবং তালব । এখােনই িনধুবাবুর শা ীয় স ীেতর তািলেমর সু র
িনদশর্ন পিরলি ত হয় । িনধুবাবুর ট া বাংলা গােনর রূেপ েয পিরবতর্ ন
এেনিছল তা সবর্জনিবিদত । বাংলার মানুেষর কােছ এই গানগুিলই িছল
জীবেনর রসদ ।

িনধুবাবুর িকছু িকছু ট া গান তাঁর সমসামিয়ক বহু গুণী মানুেষর রচনা
বেল িবেবিচত হেয়িছল ।

তাঁের ভুিলব েকমেন
াণ সঁিপয়ািছ যাের, আপন েজেন ।৪

উপিরউ গােনর কেয়কিট পংি েকান েকান পু েক হিরেমাহন
রােয়র রিচত বেল উে খ করা হেয়েছ ।

ধর কথক ও িনধুবাবু উভেয়ই সমসামিয়ক হওয়ার দরুন িনধুবাবুর
বহু গান ধর কথেকর রচনা বেল িবেবিচত হেয়িছল । এর মেধয্

েস েকন ের কের অ ণয়, ও তার উিচত নয় ।
জািন আিম তার সেন, কভু ত িবে দ নয় ।।৫

অনয্ আেরকিট গান
যার মন তার কােছ, েলােক বেল িনেল িনেল ।
েদখা হেল িজে িসব,
েস িনেল িক আমায় িদেল ।।
ৈদব েযােগ একিদন, হেয়িছল দরশন
না হেত ে মিমলন,

েলােক কল রটােল ।।৬
উপিরউ গান গুিল ছাড়াও বহু গান রেয়েছ েযগুিল ধর কথক ারা

রিচত বেল নানা ে পিরলি ত হেয়েছ । স ত আেরকজন মানুেষর
কথা উে খ করা েযেত পাের, িতিন হেলন জগ াথ সাদ বসু মি ক ।

েতামার িবরহ সেয়, বাঁিচ যিদ েদখা হেব ।
েহ ান হায় ি েয়, এ েদেহ াণ আর না রিহেব । ।
আিম মা এই চাই । মির তােহ িত নাই,
তুিম আমার সুেখ থাক, এ েদেহ সকিল সেব ।।৭

এই গানিট েকান েকান পু েক জগ াথবাবুর রচনা বেল উে খ করা
হেয়েছ ।

সিঠক ভােব ে সংরি ত না হওয়ার দরুন বহু গােনর ে ে ই এই
িট ল ণীয় । েসইসময় পু েক বা পা ু িলিপেত সংর েণর অভাব আজ

এই মতেভেদর িবেশষ কারণ । িনধুবাবুর গান রচনা বা বলা েযেত পাের
বাংলা গােনর নতুন িদগে র উে াচন তাঁর হাত ধেরই স বপর হেয়িছল
এ িবষেয় েকান সে হ েনই । িতিন তাঁর জীবদ্দশায় গােনর ডািল সািজেয়
েরেখ েগেছন যা আজও সু চিলত । িতিন বা তাঁর রচনা পরবত স ীত
িবশারদেদর কােছ এক অনুে রণা ।

িনধুবাবু তাঁর গীতরত্ন নামক পু েক বহু গান স িলত কেরিছেলন ।
তাঁর অিতশয় জনি য়তা েসইসময় তাঁেক এক সুপিরিচত গায়েক পিরণত
কেরিছল । তাঁর ায় সকল গানই ণয়মূলক ও উত্ত আেবেগর গান ।
িনধুবাবুর গােনর ভাষার কিব , সুর দান ও উপ াপনা িছল অতুলনীয় ।
তাঁর গায়নৈশলী িছল ৈবিচ য্পূণর্ যা সকেলর কােছই হণেযাগয্ হেয়িছল ।
তাঁর পিরেবশনার বেক বেক বয্ি বাসনার রং, রূপ, উত্তাপ ও রস
পিরলি ত হত । তাঁর ট া গানগুিল ণয় বা করুণ রসাত্মক হেলও িতিন
তাঁর পরবত বা সমসামিয়ক ট া িশ ীেদর কােছ অনয্ানয্ রেসর ট া রচনার
পথ খুেল িদেয়িছেলন ।

কালী মীজর্ া
বাংলা গােনর ইিতহাস বা মিববতর্ েনর আেলাচনায় কালীদাস
চে াপাধয্ােয়র অবদানও যেথ গুরু পূণর্ । কালীদাসবাবু এবং িনধুবাবু
ায় সমসামিয়ক িছেলন । ১৭৫০ সােল হুগলী েজলার গুি পাড়া ােম

এই মনীষী জ হণ কেরন । িপতা িছেলন িবজয়রাম চে াপাধয্ায় ।
িবজয়রামবাবুর েজয্ পু িছেলন কালীদাস । তাঁর আেরক ভাই িছেলন
রঘুনাথ চে াপাধয্ায় ।

বালয্কাল েথেকইকালীদাস ওরেফকালী মীজর্ া খর বুি শীল িছেলন ।
সং ৃ ত সািহেতয্ অ বয়স েথেকই তাঁর পারদিশর্তা ল য্ণীয় । িতিন ােমর
েটােলই তাঁর িশ া লাভ শুরু কেরিছেলন । পরবত কােল িতিন বহু ভাষা
চচর্ া শুরু কেরিছেলন । তাঁর বালয্কাল েথেকই বাংলা ভাষা ছাড়াও অনয্ানয্
ভাষা এবং েসই ভাষার সািহেতয্র ওপর িবেশষ আ হ িছল । িতিন তাঁর
ভাষা ান বৃি র জনয্ িদ ী, লে ৗ, বারাণসী ভৃিত জায়গায় িগেয় ফারসী,
উদুর্, সং ৃ ত ভাষা ও সািহতয্ চচর্ ায় িনেজেক িনিব করিছেলন । এইসমেয়
িতিন ভাষা চচর্ ার সােথ স ীত চচর্ ােতও িল হেয়িছেলন । লে ৗেত িতিন
জৈনক মুসলমান ও ােদর কােছ স ীেত তািলম িনেয়িছেলন । শা ীয়
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স ীেতর পারদিশর্তা ও শিরফ মুসলমানেদর মত পিরধান ওআচরেণর জনয্
কালীদাসবাবুেক ‘মীজর্ া’ নােম ভূিষত করা হয় । েবনারেস থাকাকালীন িতিন
িহ ুশাে ও ান লাভ কেরিছেলন । অনয্ানয্ কিবওয়ালােদর েথেক েস
িতিন বয্িত মী িছেলন তার মাণ তাঁর েলখনী বা স ীত রচনায় পিরলি ত
হেয়েছ ।

জীবেনর একটা বেড়া অধয্ায় িতিন কািটেয়িছেলন েগাপীেমাহন
ঠাকুেরর কােছ । েকালকাতার ঠাকুর বািড়র ঐিতেহয্ িতিন িনেজেক
িনমি ত কেরিছেলন । েগাপীেমাহন ঠাকুর মীজর্ া মশাইেয়র স ীত ান,
ভাষা ােন েমািহত হেয়ই তাঁেক ঠাকুরবািড়র সদসয্রূেপ স ািনত
কেরন । েশানা যায় মীজর্ া মশাই এর পূেবর্ িকছুকাল বধর্মােনর যুবরাজ
তাপচে র সভাসদ িছেলন । েসখােন িতিন মািসক ১৫ টাকা মািহনাও

েপেতন । েকালকাতায় থাকাকালীন মীজর্ া মশাইেয়র কােছ বহুগুণী মানুষ
আসেতন এবং স ীত চচর্ া ও িশ া িনেতন । এনােদর মেধয্ সবেচেয়
উে খেযাগয্ িছেলন মহাত্মা রাজা রামেমাহন রায় । রাজা রামেমাহন রায়
বহু সময়কাল ধের কালীদাস ওরেফ মীজর্ া মশাইেয়র কােছ স ীেতর িশ া
েনন ।

কালী মীজর্ া েয কত বড়মােপর স ীত িছেলন তােত েকান সে হ
েনই । েসইসময় েকালকাতার বহু মজিলেস মীজর্ া সােহবেক আম ন
জানােনা হত । তাঁর স ীেতর পিরেবশনা িছল অতীব পিরমািজর্ ত । িতিন
যিদও বাংলার বাইেরর িশ া হণ কেরেছন িক তাঁর বাংলা সািহেতয্র
উপর ভালবাসা থাকার জনয্ বাংলা ভাষােতই বহু রচনা কেরন । তাঁর রিচত
ট াগুিল িছল খুবই রুিচসপ । ট া িদেয়ই কালী িমজর্ া তাঁর স ীত
জীবেনর সূচনা কেরন । িতিন েযেহতু িনধুবাবুর সমসামিয়ক িছেলন েসই
কারণবশত িনধুবাবুর ট ার িকছুটা ভাব তাঁর স ীত রচনায় ল য্ করা
যায় । িক মীজর্ া মশাই রাগ স ীেতর ান িমি ত কের তাঁর ট াগুিলর
একিট আলাদা রূপ াপন কেরন । তাঁর রিচত ে ম ও ভি ভােবর
গানগুিলও উ রুিচ স িছল । তাঁর রিচত িতিট গানই িছল পিরমািজর্ ত
এবং সু র রেস িনমি ত । িতিন েসই সমেয়র কিবর লড়াই বা েখউেড়র
মত গােনর িত আকৃ হনিন । বলা েযেত পাের িতিন তাঁর স ীত রচনার
মাধয্েম বাংলার স ীত তথা সািহেতয্র মান ও মযর্াদা আরও বািড়েয়
তুেলিছেলন । গীিতলহরী (১৯০৪) নামক স ীত সং েহ ২৩৬িট গান
স িলত হেয়িছল । এই সং েহর মেধয্ ৬৫ িটর মত শয্ামা স ীত ।
৫৯িট রাধাকৃ িবষয়ক, ১৪িট েদবেদবী িবষয়ক এবং ৯৮িট ণয় িবষয়ক
গান সংগৃহীত রেয়েছ । আেরকিট উে খেযাগয্ দূগর্াদাস লািহড়ী ারা
স ািদত বা ালীর গান (১৯০৫) । এই ে ায় ৯১িট মীজর্ া সােহেবর
গান সংরি ত রেয়েছ । এছাড়া স ীতরাগক ম (১৯১৫) স লেন কালী
মীজর্ ার আরও িকছু গান রি ত রেয়েছ । কালী মীজর্ ার রিচত িকছু গান:

রাগ—ইমন, তান—একতাল

আমার মন েকমন কের । ।
না েহিরেয় শয্ামরূপ, অনুপম মুরলী অধর
বাের কর সই, সরেম মরেমর কথা,
মুেখ বচন না সের ।।৮
রাগ—বাহার, তাল—িতওট

বৃ াবেন বেন বেন িবহের হির হেয় বস ।

েকাথায় ময়ূর ধায়, েকাথায় েকািকল গায়,
মের গু ের অিব া ।।

নানা জািত েশােভ ফুল, গে েত কের আকুল,
সকেলেত হইেয় মধুম
িবরােজ মুরলীধারী, চািরিদেক জনারী,
রাগরািগণী মূিতর্ ম ।।৯

ণয় স ীত
রাগ—িস ু ৈভরবী, তাল—আড় েঠকা

এমন নয়ন বান েক েতামায় কেরেছ দান ।
েহর না দপর্েণ মুখ আপিন হারােব াণ ।।
নয়ন অ য় তূন, তােহ কটা িনপূন,
যিদ িবিধ িদত গুব, বিধেত অেনেকর াণ ।।১০

ধর কথক
ধর ভ াচাযর্ অথবা আমরা এঁনােক িচিন ধর কথক নােম, িতিন একজন

িবখয্াত কথক ও স ীত রচিয়তা িছেলন । কথকতার জনয্ কথক পদিবিট
তাঁর নােমর সে যু হেয় যায় । হুগলী েজলার বাঁশেবিড়য়ােত এঁনার জ
১৮৫৭ সােল । িপতা িছেলন রতন কৃ ভ াচাযর্ িশেরামিন । কথকতাই
িছল এঁনােদর বংশগত েপশা । ধর কথক বংশ পর রায় এই কথকতার
গুণিট েপেয়িছেলন । ধর কথেকর িপতামহ লালচাঁদ িবদয্াভূষণ একজন
খয্াতকথক িশ ী িছেলন । িতিন বংেশর তৃতীয় জ িছেলন এবং বংেশর

কথকতার পর রােক েগৗরবময় কের তুলেত স ম হেয়িছেলন ।
ধর কথক একজন অসাধারণ িতভাস বয্ি িছেলন । কাবয্,

দশর্ন, অল ার, স ীত ভৃিত নানা শাে তাঁর যেথ পারদিশর্তা িছল ।
বালয্কােল মা ৫ বছর বয়েস িতিন পাঠশালােত যাওয়া শুরু কেরন । িতিন
খুব শী ই বাংলা বয্াকরণ, কাবয্ এবং ভগবত গীতায় ান লাভ কেরন ।
তাঁর এই বালয্ িতভা িছল অসামানয্ ও অতুলনীয় । পাঠশালায় পাঠয্ধয্ােয়
ফাঁেক েকান একজন সহপাঠীর নােম গান রচনা কের তােত সুর সংেযাজন
কের েগেয় েশানােতন । েছাটেবলা েথেকই িতিন তাঁর িতভার মাণ
িদেয়িছেলন ।

বয়স বাড়ার সােথ সােথ িতিন পাঁচালী ও কিব গােনর চচর্ া শুরু কেরন ।
িক জয্াঠামশাই জীবনকৃ িশেরামিন এর জনয্ তাঁেক খুবই ভৎর্ সনা
কেরন । এই িতর ােরর জনয্ ধর েকান এক ব ু র সােথ মুিশর্দাবাদ িগেয়
বয্বসায় িল হন । িক এই বয্বসা িতিন েবিশিদন করেত পােরনিন । এই
সব েছেড় িতিন বহরমপুের কালীচরণ ভ াচাযর্ মহাশেয়র কােছ কথকতা
শুরু কেরন । কথার ৈশলীেত িতিন বহু পদ রচনা কেরন । ধর কথেকর
আেরকিট সাফলয্ হল ট া রচনা । িতিন ট া রচনায় এতটাই পারদিশর্তা
েদিখেয়িছেলন েয, এঁনার ট াগুিল িনধুবাবুর নােম চেল এেসিছল ।

ভালবািসেব বেল ভালবািসেন ।
আমার ভাব এই, েতামা বই আর জািনেন ।
িবধুমুেখ মধুর হািস,—েদখেত বড় ভালবািস,
তাই েতামায় েদিখেত েদিখেতআিস–েদখা িদেতআিসেন ।।১১

উপিরউ এই গানিট িনধুবাবুর রচনা বেল সংগৃহীত রেয়েছ । িক এই
গানিট ধর কথেকর রচনা । এর সিঠক মাণও রেয়েছ দূগর্াদাস লািহড়ীর
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বাঙালীর গান বইিটেত । ধর কথেকর রিচত গান ও চিলত এই গানিটর
িকছু পাথর্কয্ রেয়েছ:

ভালবািসেব বেল, ভালবািসেন ।
আমার েস ভালবাসা, েতামা বই, জািনেন ।
িবধূমুেখর মধুর হািস, েদিখেল সুেখেত ভািস,
তাই,—আিম েদিখেত আিস—েদখা িদেত আিসেন ।।১২

এই রূপ বহু গান রেয়েছ েসগুিল ধর কথেকর রচনা হওয়া সে ও
অনয্ রচনাকােরর নােম সংকিলত হেয়েছ ।

ধর কথক বহু ভাষায় ট া রচনা কেরিছেলন । ফারসী, িহ ী, আরবী
ভাষায় তাঁর ট া রচনা রেয়েছ । ধর কথেকর কািশত গােনর মেধয্ ট া
ও ণয় গীিত ১২১িট, শয্াম িবষয়ক ৩৫িট, শয্ামা িবষয়ক ৪িট, আগমনী ও
েগৗরী িবষয়ক ৯িট, িবিবধ ৩৫িট এগুিল উে খেযাগয্ । ধর কথেকর ট া
রচনা ছাড়া বহু পদাবলীও কািশত হেয়িছল । স ীেত বহুমুখী িতভার
অিধকারী িছেলন এেত আর েকান সে হ েনই । ধর কথেকর িকছু
অসামানয্ ট া রচনা বাংলা গােনর মযর্াদা আরও বািড়েয় তুলেত স ম
হেয়িছল । তাঁর িকছু েলখা গান:

িস ু ৈভরবী, মধয্মান

সােধর পীিরেত, িক হইল দাস ।
যাই আিম বিল যিদ, কাঁিদেয় কাঁদায় ।।
যার েদিখবার আেশ, থািক নানা ােন ব’েস,
েস জেন েকমেন েহেস, িদব ের িবদায় ।১৩
িঝিঝট—মধয্মান

বািজেছ, বৃ াবেনর বেন ।
েকান জন নািহ জােন,
কুল রমণীর মন বাঁেধ মধুর তােন ।।
িক স ােন, িস সাধনাির সাধেন,
বেনর মােঝ বািশল, হৃেদ এেস েবিশল,
আক াৎ এিক হেলা, উদাস কিরল ােণ ।।১৪
ধর কথক তাঁর রচনার িকছু অসাধারণ সৃি িদেয় েগেছন এই বাংলা

গােনর ঝুিড়েত । বাংলা ভাষায় এবং িহ ু ানী ট ার গিত ওঅল ার প িত
িকছুটা বজায় েরেখ এেকর পর এক ট া রচনা ছাড়াও বাংলা গীিত কিবতায়
ও তাঁর অসামানয্ কৃিত রেয়েছ ।

উপসংহার
পিরেশেষ বলা যায় িনধুবাবু ট াগান রচনায় িস হ এ িবষেয় েকান
সে হ েনই । িবখয্াত গায়ক রসুল ব বেলেছন, “ভাষার িদেক নজর
না িদেল িনধুবাবুর ট া আর েশারী িমঞার ট ার েকান পাথর্কয্ েনই ।
বাংলা সািহেতয্র ইিতহােস তখনও ম লকােবয্র যুগ, ঐ সমেয় িনধুবাবুর
আিবভর্ াব হেলও তাঁর িচ া শি অেনক এিগেয় িছল । তাঁর ভাষা ও
রীিত িছল অেনক আধুিনক িচ া স । িতিন একজন উ মােনর গায়ক
িছেলন । িতিন িনেজর ট া গানগুিলেক বহু মজিলেস পিরেবশন কেরন

এবং জনি য় কের তুেলিছেলন । েসই সমেয় িতিন ট া গােনর মত একিট
নতুন রীিতেক বাংলা ভাষায় রচনা কের ও িতি ত কের এক অসামানয্
মেনাবল ও স ীেতর িত তাঁর ভালবাসার পিরচয় িদেয়িছেলন ।”১৫

েসই সময় িনধুবাবু ও কালী মীজর্ া বাংলা গােনর রূেপর েয পিরবতর্ ন
এেনিছেলন তা অসামানয্ । দুজেনই ায় সমসামিয়কই িছেলন । িনধুবাবু,
কালী মীজর্ া বহু ট া রচনা কেরন । ট া রীিতেত েয স ীতও পিরেবশন
করা েযেত পাের তার উদাহরণ রূপ ‘পরম তৎপরাৎপর পরেম র’—
এই গানিট িবেশষ উে খেযাগয্ । বাংলা গােনর িতিট রূেপ ট া একঅ ু ত
ভাব িব ার করেত স ম হেয়িছল । বাংলা ট ারীিত এবং এর িবকাশ

পরবত কােল ধর কথেকর হাত ধের ।
ট া গানেক বা ালীর নাগিরক জীবেনর থম কাবয্ স ীত বলা েযেত

পাের । জীবেনর সুখদুঃখ, ভােলাবাসা, িবরহ, ভি ভৃিত িবষয়গুিল
ফুিটেয় তুেলিছল এই ট া গান ।

িনধুবাবু, কালী মীজর্ া ও ধর কথক—এই িতন স ীতে র অবদান
এই অ পিরসের স ূণর্ করা খুবই কিঠন । বাংলা গােনর ে ে এঁনােদর
অবদান অপিরসীম ।

নানান েদেশ নানান ভাষা
িবেন েদশী ভাষা
পুের িক আশা?১৬
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িতভা েদবী ও তাঁর রিলিপ প িত

পরমা রায়

সংগীেতর ইিতহাসএর িদেক তাকােল েদখা যায় মানুষ তার সৃি েক উত্তরসূরীেদর জনয্ সংর ণ করেত ও িবকৃত হওয়া েথেক বাঁচােত িবিভ প া উ াবন করেত সেচ হেয়েছ । এর মেধয্
সুরেক সংরি ত রাখার অনয্তম প া হল রিলিপ প িত । রিলিপর উ ব ৈবিদক যুগ েথেক শুরু হেলও ঊনিবংশ ও িবংশ শতা ীেত রিলিপর আধুিনকী করেণ িবিভ সংগীতগুণীরা
অ গণয্ ভূিমকা পালন কেরন, এ ে ে ব স ানেদর ভূিমকা সবর্ািধক । তার মেধয্ েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র কনয্াস ান িতভােদবীর নাম উে খেযাগয্ । বতর্ মান িনবে িতভােদবীর
রিলিপ প িত িনেয় সংি আেলাচনা করা হল ।

াককথন
পৃিথবীর সবর্ কার উ ত জীেবর মেধয্ একমা মানুষই তী ক নাশি র
অিধকারী । এই ক না শি র আধােরই মানুষ িনেজর ভাবনােক কাশ
কের, িবিচ ক িন বয্বহার কের । পরবত কােল ভাষা আিব ার কের
গান গাওয়ার েচ া কের, সৃি কের এবং আিব ার করেত চায় । সহজাত
ক নাশি আেছ বেলই মানুষ তার আপন সৃি েক বাঁিচেয় রাখেত চায় ।
মানুেষর সৃ নানািবধ উপায় উ াবেনর ারা েস তার সৃি েক বাঁচাবার জেনয্
েয াচীনতম উপায়িট উ াবন কেরিছল তা হে গুরু পর রায়, েমৗিখক
ভােব এবং অবশয্ই অনুকরেণর ারা সংর ণ করা । পরবত কােল মানুষ
যখন িলিপ আিব ার কের, েসই িলিপর আঁিকবঁুিক ারা মেনর ভাব কাশ
করত, তখন সুরিলিপ বা রিলিপ িকংবা গীতিলিপ বলেত যা েবাঝায় তার
েকান িকছুরই অি িছল না ।

ৈবিদক যুেগর মধয্কােল যখন সংখয্া আিব ৃ ত হয়, তখন ৈবিদক
সামগােনর সুর সংর েণর াচীনতম প িত িছল ৈবিদক রাংক । েরর

তীক রূেপ সংখয্া িদেয় ঋক বা ম গুিলর রূপ কাশ করা, অথর্াৎ ১, ২,
৩, ৪, ৫ এই সংখয্াগুিলর ারা এবং িকছু িচে র ারা সামগােনর গীতরূপ

কাশ করা । এর বহু পের আনুমািনক খৃ পূবর্ ১২০০ শতা ীেত গা বর্
সংগীেতর যুেগ স, ির, গ, ম ভৃিত রা র বা বণর্ ারা সাংগীিতক র

কাশ আিব ৃ ত হয় । তখনই রিলিপর আিদমতম অব া আমরা েপেয়
থািক । এই াচীন গা বর্ রিলিপ ধীের ধীের িবকাশ লাভ করেত থােক, যার
উ ত রূপ আমরা েদখেত পাই সংগীত রত্নাকর (আনুঃ ১২৩৫–৪০ ি .)

ে । এরপর আমরা পি ত েসামনােথর রাগিবেবাধ ে (১৬০৯ ি .)
রিলিপর মধয্যুগীয় উ ত রূপ েদখেত পাই । িক েসই রিলিপর ারা

সাধারণ মানুষ েকান গােনর কৃত রূপ আ াদন করেত পারত না ।
েকবলমা িনিদর্ স দােয়র িশ াথ রাই ঐ রিলিপর সাহােযয্ একটা
সুর কাঠােমা অনুভব করেত পারেতন । কৃত পে সম ভারতবেষর্

রিলিপ িনেয় নানা ৈব ািনক পরী ািনরী া অ াদশ শতা ীর শুরু
েথেকই পিরলি ত হয় । িক ঊনিবংশ ও িবংশ শতা ীেত ভারতবেষর্র
িবিভ াে র িবিভ সংগীতগুণীরা রিলিপর আধুিনকীকরেণ অ গণয্
ভূিমকা পালন কেরন । এর মেধয্ ব স ানেদর ভূিমকা অ গণয্ । এ ে ে
ব কনয্ােদরও যেথ ভূিমকা রেয়েছ । তার মেধয্ েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র
কনয্াস ান িতভা েদবীর ভূিমকা অন ীকাযর্ ।

েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র সাং ৃ িতক পিরেবশ ও িতভা েদবী
বাংলার নারীজাগরেণর অিধকাংশ ে ে ই েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র
মিহলােদর যেথ ভূিমকা িছল । বাংলার সং ৃ িত জগেতও তাঁেদর ভূিমকা
িছল একক ভােব অথবা েযৗথ ভােব । েজাড়াসাঁেকার ৈহহ েগাল
পিরেবেশর মেধয্ ায় হািরেয় যাওয়া একটা গিলর মেধয্ েয ম বািড়টা
এখেনা দাঁিড়েয় আেছ বাংলার নবজাগরেণর িবকাশ হেয়িছল এই ঠাকুর
বািড়েতই । এই েসানালী িদেনর সা ী হেয়িছল ঠাকুর বািড়র পুরুষেদর
পাশাপািশ মিহলারাও ।

ঠাকুরবািড়েতও একসময় েমেয়েদর নানা বাধা িনেষধ িছল । েমেয়রা
পালিক েচেপ েঘরােটােপর মেধয্ আত্মীয় বািড় বা গ া ােন েযত । তাই
ঠাকুরবািড়র েয সব মিহলারা িশ া, িশ ও সং ৃ িতর জগেত তাঁেদর
সৃি শীল কােজর তয্ বা পেরা পদে প েরেখ িগেয়িছেলন তার থম
িদেকর পথটা িক খুব মসৃণ িছল না । িকছুটা ৈতরী পথ িছল আর িকছুটা
তাঁেদর ৈতরী কের িনেত হেয়িছল ।

মহিষর্ েদেব নাথ ও তাঁর পু গণ (সেতয্ নাথ, েহেম নাথ,
েজয্ািতির নাথ মূখ) ঠাকুর বািড়র মিহলােদর েলখাপড়া, সংগীত চচর্ া,
নতুন িকছু েশখার বয্াপাের যেথ উৎসাহ িদেতন । েসই সমেয়র পিরেবশ
পিরি িত অনুযায়ী অনয্ানয্ মিহলােদর েথেক ঠাকুরবািড়র মিহলারা যেথ

াধীনতা েপেয়িছেলন কারণ িহ ু সমােজর নানা কড়া িনয়ম কানুন
ঠাকুরবািড়র উপর খুব একটা ভাব েফলেত পােরিন । এর মেধয্ িদেয়
নানান পিরি িতেত ঠাকুরবািড়র িনজ সং ৃ িত, িনেজেদর সৃি শীল কাজ
গেড় উেঠিছল । ঠাকুরবািড়েত েদেব নাথ ঠাকুেরর কনয্া ও পু বধূেদর
পাশাপািশ নাতিনরাও অ গণয্ ভূিমকা পালন কেরেছ । তাঁেদর মেধয্

িতভা েদবী ও সরলা েদবীর ারা রিলিপর উ াবন ও মিবকাশ
হেয়িছল । মহিষর্র নাতিনেদর মেধয্ (তৃতীয় পু েহেম নাথ ঠাকুর
ও ানদা নি নী েদবীর থমা স ান) িতভা সু রী েদবী রবী নাথ
ঠাকুেরর েচেয় পাঁচ বছেরর েছাট িছেলন । তাঁর জ ১৮৬৬ সােল । িতিন
সিতয্ সিতয্ই িতভাময়ী িছেলন । িপতা কনয্ােক সবরকম গুেণ গুণবতী
করার জনয্ থম েথেকই েচ া চািলেয়িছেলন । থেম পেড়েছন েবথুেন,
পের লেরেটা হাউেস িতিন ভিতর্ হন । িতিনই িছেলন এই ু েলর থম
িহ ু ছা ী । তখনও েমেয়েদর পরী া প িত চালু না হওয়ায় িতভা
েদবী পরী া িদেত পােরনিন তেব পেরর ােস উেঠিছেলন । েদশী ও
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িবেদশী উভয় সংগীেতর চচর্ াই কেরিছেলন িতভা েদবী । গৃহিশ ক
িব ু চ বত র কােছ িশ া লাভ করার সােথ সােথ িতিন িবেদশী গান
ও িপয়ােনাও িশেখিছেলন, আরও অেনক রকম বাদয্য ও িশেখিছেলন ।
সংগীেতর জগেত বাঙািল েমেয়েদর মুি র পথ খুেলিছেলন িতিন ।
দশর্েকর সামেন এেস েমেয়েদর গান গাওয়া ও অিভনয় করার পথ থম
িতিনই েদখান । বা ীিক িতভা যতবার অিভনয় হেয়েছ, িতভা েদবী

িতবারই সর তী েসেজেছন ও রবী নাথ বা ীিক । িতভা েদবীর ামী
আশুেতাষ েচৗধুরী িছেলন অতয্ িবখয্াত মানুষ । িতিন িতভা েদবীেক
অতয্ উৎসাহ দান করেতন ।

িতভা েদবী আিব ৃ ত রিলিপ প িত
সংগীেতর ে ে িতভা েদবীর রিলিপ উ াবন অতয্ গুরু পূণর্
পদে প, কারণ মিহলােদর মেধয্ সবর্ থম িতিনই রিলিপ উ াবেনর
কােজ এিগেয় আেসন । বা ীিক িতভা ও কালমৃগয়ার থম রিলিপ
িতিনই রচনা কেরন । এছাড়াও িতিন বহু সংগীত ও িহ ু ানী
সংগীেতর রিলিপ সৃি কেরন । ঠাকুরবািড় েথেক কািশত বালক পি কা
(ৈবশাখ ১২৯২) যা বছেরর েশেষ ভারতীর সােথ িমিলত হত । এই বালক
পি কার স াদক িছেলন সেত নাথ ঠাকুেরর সহধিমর্নী ানদানি নী
েদবী । পি কার েকাষাধয্ িছেলন সতীশচ মুেখাপাধয্ায় । এই পি কায়

িতভা েদবীর অেনক রিলিপ কািশত হয় । বালক পি কার থম
সংখয্ােতই (ৈবশাখ ১২৯২) িতভা েদবীর সংগীত ও রিলিপ স িকর্ ত
েলখা কািশত হয় (সহেজ গান িশ া) ।

সংগীত আমােদর একিট াভািবক ধমর্ । মানব মেনর িবিভ ভােবর
িবিভ সুর আেছ । আর মেনর এই ভাবগুিলেক সংগীেতর সাহােযয্ কাশ
করা হয় । আর এই সংগীত েশখার সহজ প িত িহসােব সুর েক িলিপব
কের রাখােক একিট উপায় িহসােব িতভা েদবী অবল ন কেরিছেলন ।
িতিন মেন করেতন সহজ ভােব সংেকতগুিল িশেখ েগেল গান েশখা
িশ াথ েদর কােছ অেনক সহজ হেয় উঠেব । ভাষার ে ে েলখা পড়া
করেত েগেল েযমন বণর্ িচনেত হয় েতমিন সংগীেতর ে ে ও সা, ের,
গা, মা িচনেত বা িশখেত হয় । েযসব বািড়েত হারেমািনয়াম বা িপয়ােনা
রেয়েছ তােদর ে ে সরগম জানা স ব । কারণ বই পেড় ত গত িদক
িদেয় েশখার েথেক হােত কলেম কে েগেয় েশখার ায়ী অেনক েবশী ।
ক বা য েথেক অেনক সুর সৃি হয় । েশখার সুিবধােথর্ স েকর সৃি হয় ।
আমরা জািন স ক িতন কারঃ ম বা উদারা, মধয্ বা মুদারা এবং তার বা
তারা । িতভা েদবীর আিব ৃ ত রিলিপ প িতেত িতনিট স ক েবাঝােত
ম স েক বয্বহৃত েরর ে ে েরর নীেচ েযমন—িন, ধা, পা, ম, গা
ইতয্ািদ দাগ িদেয়; তাঁর স েকর ে ে েরর মাথার উপর েযমন—স̄া,
ি̄র, গ̄া, ম̄া, প̄া, দাগ িদেয় েবাঝােনা হয় । মধয্ স েক বয্বহৃত েরর ে ে
েকান িচ বয্বহৃত হয় না েযমন—সা ের গা ম পা ধা িন । িনে একিট গােনর
কথা সহ রিলিপ েদওয়া হল:

সা—গা—গা—গা ম—ম—পা—পা—
শ ত শ ত শ ত দ ল
স̄া—স̄া—স̄া—স̄া নী—নী—পা—পা

িব ক িস ত ঢ ল ঢ ল
পা—ধা—পা—ম— গা— —গা—গা—
মু হু মু হু গু উ ের
গা—ম—পা—ম— গা—ের—সা—নী—১

অ িল কু ল চ অ ল

উপেরর গােন েয সুেরর মাথার উপর কিস িচ রেয়েছ তা উ তার
স েকর সুর ও েয সুেরর নীেচ কিস িচ রেয়েছ তা নীেচর/ম স েকর
সুর িহসােব েবাঝােনা হেয়েছ ।

এই রিলিপ প িতেত সাতিট শু র আলাদা আলাদা র িচে র
সাহােযয্ েবাঝােনা হয় । যথা েম সা ের গা ম পা ধা নী এর সাহােযয্ ।
পাঁচিট িবকৃত র অথর্াৎ চারিট েকামল র ও একিট তী র েবাঝােনা হয়
একটু অনয্রকম প িতেত । েরর মাথায় বা নীেচ েকান িচ বয্বহার না
কের েকামল ঋষভ (ির), েকামল গা ার (গ), কিড় বা তী মধয্ম (মা),
েকামল ৈধবত (ধ) এবং েকামল িনষাদ (িন). . . এইভােব েবাঝােনা হয় ।
অথর্াৎ ষড়জ ও প ম বাদ িদেয় বাকী রগুিল েলখার িনয়ম হল বণর্গুিল
বানান েলখার প িত িভ । শু ঋষভ েবাঝােত ‘র’এর আেগ ‘এ’কার
বিসেয় এবং েকামল ঋষভ েবাঝােত ‘র’এর আেগ ‘ই’কার বিসেয় র
পাথর্কয্ েবাঝােনা হেয়েছ । িঠক একই রকম ভােব শু গা ার েবাঝােনার
সময় ‘গ’ এর পােশ ‘আ’কার ও েকামল গা ােরর ে ে শুধু ‘গ’ িলেখ
েবাঝােনা হয়, শু মধয্ম শুধু ‘ম’ িলেখ এবং তী মধয্ম ‘ম’এর পােশ
‘আ’কার িচ বয্বহৃত হয় । েকামল ৈধবত েলখা হয় শুধু ‘ধ’ িলেখ িক
শু ৈধবত েলখা হয় ‘ধা’ িলেখ । েকামল িনষাদ েলখা হয় ‘িন’ িক শু
িনষাদ েলখা হয় ‘নী’ িলেখ । অথর্াৎ ‘ন’এর আেগ ও পের ‘ই’কার ও
‘ঈ’কার িচে র পিরবতর্ ন ঘিটেয় ।

েকামল ও কিড় েরর বয্াখয্া সে িতভা েদবীর েলখা েথেক জানা
যায় । শু সুর অেধর্ক পিরমােণ কেম েগেল েকামল হেয় যায় । েকামল
ঋষভ বলেল শু ঋষভ েথেক একটু নীচু রেক েবাঝােনা হয় অথর্াৎ েয
সুর ষড়জও নয় আবার ঋষভও নয়, িক দুিটর িঠক মাঝামািঝ । েকামল
ঋষভ শু ঋষভ এর মত অত উঁচু না আবার ষড়জএর মত নীচু না ।
হারেমািনয়ােমর েয সাদা ফলেক শু ঋষভ বাজােনা হয় তার িঠক বাম
িদেক কােলা ফলেক েকামল ঋষভ বােজ । িঠক একই রকম েকামল গা ার,
েকামল ৈধবত ও েকামল িনষাদএর ে ে শু ফলেক শু গা ার, শু
ৈধবত ও শু িনষাদএর িঠক বাম িদেক েকামল গা ার, েকামল ৈধবত
ও েকামল িনষাদ বােজ । কিড় েরর ে ে শু র অেধর্ক চেড় েগেল
তা তী বা কিড় সুর হয় । কিড় মধয্ম শু মধয্ম এর েচেয় একটু উঁচু িক
প ম এর েচেয় নীচু । েয সাদা ফলেক শু মধয্ম বাজােনা হয় তার িঠক
ডান ফলেক কিড় মধয্ম বাজােনা হেয় থােক । কিড়, েকামল সুর সেমত
িনে একিট গােনর এক লাইন উদাহরণ িহসােব েদওয়া হল—

০ ১ ২ ৩
ির–গা–ধা–মা– । গা–ির–সা–সা– । নী–সা–গা–গা– । ির–গা–পা–পা ।২

শ ত শ ত শ ত দ ল িব ক িস ত ঢ ল ঢ ল
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উপের ‘ের’ এর বদেল ‘ির’ েলখা হেয়েছ অথর্াৎ েকামল ঋষভ
েবাঝােত ‘ির’ এবং ‘ম’ এর বদেল ‘মা’ েলখা হেয়েছ, অথর্াৎ কিড় মধয্ম
েবাঝােত ‘মা’ িচে র েয়াগ ঘেটেছ ।

মা া েবাঝােনার জেনয্ও িবিভ েছাট, বড় আকােরর সরল েরখা
বয্বহার করা হেয়েছ । এক মা ায় একিট র েবাঝােত সা, ির, ের . . .
ইতয্ািদ; অথর্াৎ এক মা া েবাঝােত েরর পােশ েছাট েরখা িচ িহসােব
বয্বহৃত হেয়েছ । অধর্মা ার র েবাঝােনার সময় েরর পােশ েছাট ‘০’
িচ অথর্াৎ সা০, ির০, ের০ ইতয্ািদ এই ভােব েলখা হয় । দুই মা ার একিট

র েবাঝােত েরর পােশ থেম একিট েছাট সরল েরখা ও িঠক তার পােশ
একিট বড় সরল েরখা বয্বহার করা হয় । তাল েবাঝােত ফাঁক, ১ম তািল,
২য় তািল, ৩য় তািল ইতয্ািদ েবাঝােনার জনয্ ফাঁেকর িচ ‘০’, ১ম তাল
‘১’, ২য় তাল ‘২’ ও ৩য় তাল ‘৩’ বয্বহার করা হয় । উদাহরণ:

০ ১ ২ ৩
সা–গা–গা–গা– । মা–ম–পা–পা– । স̄া–স̄া–স̄া–স̄া– । নী–নী–পা–পা– ।

শ ত শ ত শ ত দ ল িব ক িশ ত ঢ ল ঢ ল ।

০ ১ ২ ৩
পা–ধা–পা–ম– । গা–গা–গা–গা– । গা–ম–পা–ম– । গা–ের–সা–নী– ।৩

মু হু মু হু গু উ ের অ িল কু ল চ অ ল ।

এছাড়াও এক একিট তাল েযকিট মা া িনেয় থাকেব, েসকিট মা ার
পের একিট কের দািড় েদওয়া হয় এবং েযখােন গােনর চরেণর েশষ হেব,
েসখােন দুিট দািড় েদওয়া হেব । উদাহরণ:

সা–গা–গা–গা– । মা–ম–পা–পা– । স̄া–স̄া–স̄া–স̄া– । নী–নী–পা–পা– ।।

শ ত শ ত শ ত দ ল িব ক িশ ত ঢ ল ঢ ল ।।

পা–ধা–পা–ম– । গা– –গা–গা– । গা–ম–পা–ম– । গা–ের–সা–নী ।

মু হু মু হু গু উ ের অ িল কু ল চ অ ল ।।৪

সুেরর এক আবতর্ ন েবাঝােত (।।) এই িচ এবং সুেরর পুনরাবৃিত্ত
ঘটােনা সময় (।।◌ঃ ◌ ঃ।।) এই িচ বয্বহার হয় । েযমনঃ রািগণী কণর্াটী
খা াজ, তাল েফরতা ।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২
স̄া–ে̄র–স̄া–স̄া–িন–ধা । ধা–িন–ধা–ধা–পা–ম– ।। ম–পা–ধা–পা—ধা–
আ িজ শু ভ িদ েন িপ তা র ভ ব েন অ মৃ ত স দ

৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
স̄া– । ম– –পা–ম– – – ।। ¯ম– –স̄া–ে̄র– –স̄া– । ¯ম–গ̄া–ে̄র–স̄া– – –ঃ ।।৫

েন চ ল যাই চ ল চ ল চ ল ভাই

িতভা েদবী সৃ রিলিপ প িতর অস ূনর্তা
এই রিলিপ প িতেত সুেরর অবসান িচ , মীেড়র িচ , অিতেকামল
অনুেকামল িচ , এক মা ায় দুিট বা তার েবশী র েবাঝােনার িচ , বাণীর

ায়ী কাল িচ , সমাি সূচক িচ , গমেকর িচ , িতঅল ার িচ ,
তােলর ে ে সমএর িচ ইতয্ািদ আলাদা কের বয্বহৃত হয়িন । ভারতীয়
সংগীেত এগুিলর যেথ গুরু রেয়েছ । এছাড়া িবিভ িচে র ারা িবিভ
অসুিবধার সৃি হেত পাের সংগীত িশ াথ ও সংগীত িপপাসুেদর মেন,
েযমন রগুিল সুর কের এই রিলিপ অনুযায়ী পাঠ বা গান করার ে ে
িনষাদ রিট উ ারেণর কারেণ অসুিবধার সৃি করেত পাের । কারণ ‘ই’
কার ও ‘ঈ’ কার উ ারেণর সূ পাথর্কয্ ফুিটেয় েতালা সিঠক ভােব সবার
ে ে স ব নাও হেত পাের । এছাড়া মা া েবাঝােনার ে ে ও িকছু
অসুিবধার সৃি হেত পাের । কারণ, েরর পােশ েছাট েরখা, বড় েরখা
বয্বহার কের পাঠয্ র বা েগয় র েবাঝােনা বা বুেঝ ওঠার সময় একটার
সােথ আেরক মা া গুিলেয় েযেত পাের; কারণ মানুেষর েবাঝার ও দ তার

মতা সবার ে ে একই রকম নয় । সংগীেত েযমন তােলর গুরু
অপিরহাযর্, েতমিন তােল সমএর গুরু অপিরসীম । িক এই রিলিপ
প িতেত আলাদা কের সমএর েকান িচ েদখা যায় না ।

১২৯২ ব াে র ৈবশাখ সংখয্ার ‘বালক’ পি কায় ‘সহেজ গান িশ া’
নামক বে িপলু রােগর এবং েখমটা তােলর উপর একিট গােনর উদাহরণ
এই রিলিপ প িতেত পাওয়া যায় । যথা:

সা – নী – । সা নী সা – । ের গ – – । ের – – – । ের পা – ।

ব ল্ েগা লা প্ েমা ের বল্ তু ই . . .
ইতয্ািদ ।৬

এিটেক বতর্ মান আকার মাি ক রিলিপ প িতেত েবাঝােত েগেল
হেব:

সা y –না্ ।। সা না্ –সা । রা েতা y । রা y y । রা পা y ।

ব o ল্ েগা লা প্ েমা ের o ব o ল্ তু ই o

আকার মাি ক রিলিপর সাহােযয্ িতভা েদবীকৃত ৈরিখক রিলিপিট
েবাঝােনার সময় ‘হস’ িচ , েরর ািয় কাল িচ , বাণীর ািয় কাল
িচ বয্বহার করা হেয়েছ এবং মা াগুেলাও অনয্ভােব েবাঝােনা হেয়েছ ।
িক তাল িচ েয়াগও ভােব করা েগল না । কারণ ৈরিখক রিলিপ
প িতেত েলখা গানিটর তাল িবভাজন িচ অ , এছাড়াও িবিভ
অলংকার িচ , যথাঃ মীড়, শর্ র, ক ন, খটকা, গমক ভৃিত এই
প িতেত েদওয়া েনই ।

উপসংহার
েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র অবদান বহু িব ৃ ত । শুধু রাজনীিত, সািহতয্,
সংগীেতই নয়; অনয্ানয্ ে ে ও রেয়েছ । থম বয্াংক বাব া,
নারীেদর িশ ার সার ভৃিত নানান কােজ তােদর ভূিমকা অ গণয্ ।
নারীেদর সংগীত চচর্ া এবং সংগীেতর ে ে িবিভ অবদােনর জনয্ এই
েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড় বাংলার খয্াতনামা পিরবারগুিলর মেধয্ অনয্তম ।
একমা পিরবার, েযখােন বািড়র মিহলারা সাং ৃ িতক পিরম ল ৈতরীর
েয েচ া কেরিছেলন তা তৎকােল েকানও পিরবাের হয়িন । এমনিক
বািড়র েমেয়রা শুধু েয েচ া কেরিছেলন তা নয়, সংগীেতর নানান ে ে
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উ িতও ঘিটেয়িছেলন । এর মেধয্ রিলিপর আিব ার শুধুমা ঠাকুরবািড়র
েছেলরা (ি েজ নাথ ঠাকুর, েজয্ািতির নাথ ঠাকুর) কেরিছেলন তাই
নয়; েমেয়রাও েযমন, িতভা েদবী, সরলা েদবীরাও কেরিছেলন ।
সুতরাং এিদক েথেক ভাবেল ীকার করা যায়, মিহলােদর সাং ৃ িতক
আে ালেন েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র অবদান অন ীকাযর্; যার মেধয্
অনয্তম অংশীদার িহেসেব িতভা েদবীর নাম ণর্া ের েলখা থাকেব ।

তথয্সূ
১ । পাথর্িজৎ গে াপাধয্ায়, স াদক, বালক, েকালকাতা: পারুল কাশনী, থম কাশ,

২০০৮, পৃ.৫৭২ ।
২ । তেদব, পৃ. ৫৭৪ ।
৩ । তেদব, পৃ. ৫৭২ ।

৪ । তেদব, পৃ. ৫৭২ ।
৫ । তেদব, পৃ. ৫৮৩ ।
৬ । ড. দীপ কুমার েঘাষ, স াদক, সংগীত আকােদিম পি কা ৮, েকালকাতা: পি মব

রাজয্ সংগীত আকােদমী, ২০০৮, পৃ.১৪০ ।

পি
১ । তূয্ষ কুমার রীত, স াদক, ঠাকুরবািড়র পি কায় সংগীতচচর্ া স ঃ ত েবািধনী,

েকালকাতা, ২০১২ ।
২ । ড. িবমল রায়, সংগীিত শ েকাষ, ২য় ভাগ, স াদনা, ড. দীপ কুমার েঘাষ,

েকালকাতা: পি মব রাজয্ সংগীত আকােদমী, ২০০২ ।
৩ । ল ী নারায়ণ েঘাষ, গীতবাদয্ম, ১ম খ , েকালকাতা, ১৯৭৫ ।
৪ । রােজয্ র িম , ৈবিদক ঐিতেহয্ সামগান, ১ম কাশ, েকালকাতা, ১৯৭৮ ।
৫ । ড. দীপ কুমার েঘাষ, স াদক, সংগীত আকােদিম পি কা ৮, েকালকাতা: পি মব

রাজয্ সংগীত আকােদমী, ২০০৮ ।

পরমা রায়, গেবিষকা, ক সংগীত িবভাগ, রবী ভারতী িব িবদয্ালয়; গেবষণা ত াবধািয়কা: ড. নূপুর গা ুলী, সহেযাগী অধয্ািপকা, ক সংগীত িবভাগ, রবী ভারতী িব িবদয্ালয়,
েকালকাতা ।
Email: paramaroy6@gmail.com
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খয়াল্ গােনর নানা িদক্

ড. অপালা সানয্াল বসু

ভারতীয় সংগীেতর সুদীঘর্কােলর ইিতহাস অে ষণ করেল েদখা যায় েয খয়াল্ গীতরীিত তার জ ল েথেক বতর্ মান কাল পযর্ সংগীত সমােজ সমাদৃত এবং জনি য়। বহু গুণী, উ াদ
এবং ানী সংগীত বয্ি খয়ােলর রূপ িববতর্ েন তাঁেদর িতভার সা র েরেখ েগেছন। াচীনকাল েথেক বতর্ মানকাল পষর্ খয়াল্ গােনর িববতর্ েনর ধারািটেক বতর্ মান বে তুেল ধরার
েচ া করা হল ।

ভূিমকা:
ভারতীয় সংগীেতর াচীন ধারািট নানা পিরবতর্ নিববতর্ েনর মধয্ িদেয়
বতর্ মানকােলর রূপ পির হ কেরেছ । হণবজর্ ন এবং সং ার ি য়ার
মধয্ িদেয় ভারতবেষর্র াচীন সংগীতধারাগুিল নানা যুেগ নানারূপ পির হ
কেরেছ । েসগুিল িভ িভ নােম আত্ম কাশ কেরেছ । ভারতীয় সংগীেতর

াচীন ঐিতহয্ ‘সামগান’ েথেক নানা উপাদান আহরণ কের নানা যুেগ
েম গা বর্ বা মাগর্ সংগীত, েদশী অিভজাত সংগীত, েলৗিকক সংগীত
ভৃিত িভ িভ রীিতর সংগীেত পিরবিতর্ ত হেয়েছ ।

ভারতীয় সংগীেতর মধয্যুেগ অিভজাত বা নাগিরক েদশীগান দুিট
ত ধারায় িবভ হেয় পেড় । একিট উত্তরভারতীয় সংগীত (যার

একিট ধান শাখা হে িহ ু ানী সংগীত), অপরিট হল কণর্াটক সংগীত ।
উভয় ধারার সংগীেতই াচীন ভারতীয় সংগীেতর উপাদান িবদয্মান, তবু
িহ ু ানী সংগীেতর উ ব এবং ৈবিচ য্ কণর্াটকী সংগীত অেপ া িভ তর ।
িহ ু ানী সংগীেতই তুলনামূলকভােব াচীন ভারতীয় সংগীেতর সু
উপাদান িবদয্মান ।

াচীন ভারতীয় গা বর্ বা মাগর্ সংগীেতর জািত, জািতগান,
পরবত কােল অিভজাত েদশী ব গােন (Composition) এবং েসই

ব গান (গীত ব ) িববিতর্ ত হেয় পদ, ধমার এবং খয়াল্ বা খয্াল্
ইতয্ািদ কেয়কিট শা ীয় গােন আত্ম কাশ কের ।

খয়ােলর উৎপিত্ত:
‘খয়াল্’ শ িট আরবীয়, যার অথর্ ক না, িবচার, অিভজাত, উ ে ণী
ইতয্ািদ । খয়াল্ শ িট নানাভােব উ ািরত হেত েদখা যায়। যথা—েখয়াল্,
খয্াল্, িখয়াল ভৃিত । খয়াল ‘অিভজাত’ বা ‘নাগিরক’ গান । তার উপর
রাগিনভর্ র গান । সুতরাং গান পিরেবশেনর বয্াপাের কতকগুিল ি র িনয়ম
পালন করেতই হেব । এছাড়া খয়াল্ শা ীয় গীতরীিত । তার শা ীয় িনয়েমর
বাঁধনেক অটুট েরেখ শীি তার ‘সীমার মােঝ অসীম’ রূপিট িন য় কাশ
করেব । ৈশলীর গান বা আটর্ িমউিজেকর এটাই শা ত িনয়ম ।

খয়াল্ গােনর জ বয্াপাের নানা গুণী নানা সমেয় নানা মত কাশ
কেরেছন । েকউ মেন কেরন, খয়াল্ গীতরীিত ‘ৈকরাড়’ বা ‘কায়বাল’
নামক ািচন এক কার সংকীণর্ ে ণীর বে র (composition) িববিতর্ ত
রূপ । অেনেক বেলেছন, ‘চুটকল’ (উত্তর েদেশ একদা চিলক) নামক
এক কার ানীয় ু গীত েথেকই খয়াল্ বা খয্াল্ জে েছ । দুএকজন

ানী গেবষক জািনেয়েছন েয, অমীর খুে ৗ (১২৫৩–১৩২৪ ি ঃ) দুই তুক
িবিশ এক কার সংকীণর্ জাতীয় বে র সে পারিসক গীতরীিতর িম ণ
ঘিটেয় খয়াল্ গান সৃি কেরন ।

আবুল ফজল্ রিচত আইনইআকবরী (১৫৯০ ি ঃ), ফিকর উ াহ্
রিচত রাগ দপর্ণ (১৬৬৬ ি ঃ), এবং িমজর্ া খাঁ রিচত তুহফাৎ উলিহ
(১৬৭০ ি ঃ) এই িতনিট মধয্যুগীয় পােঠ জানা যাে েয, খয়াল্ গান
সৃি র বয্াপাের অমীর খুে ৗ দহল্ বীর অথর্াৎ িদি বাসী অমীর খুে ৗ এবং
সুলতান হুেসন্ শাহ েজৗনপুরীর নাম স িকর্ ত । খয়াল্ গােন ‘িফক্ রাব ্’
নামক এক কার আলংকািরক িব ার আবিশয্কভােব েয়াগ করা হেতা
যা ধম য় কৃিতর েকৗল্ বা কওয়ালী গােন াচীনকাল েথেকই বয্বহৃত
হেয় আসেছ । ি তীয়তঃ, গােনর িবষয়ব িছল ে ম ও িবরহ (আবুল
ফজল এবং ফকীর উ াহ্এর িববরণ েথেক অ তঃ তাই মেন হেয়েছ) ।
কখেনা কখেনা কৃিত বণর্না ও িনজামুিদ্দন ঔিলয়ার (আমীর খুে ৗর গুরু)
গুণকথনও বিণর্ত হেত েদখা যায় । আমােদর এখােন একিট কথা িবেশষ
ভােব েজেন রাখা উিচত েয, আমীর খুে ৗর খয়ােল, আধুিনক কােলর
খয়ােল বয্বহাযর্ তান্ সরগম িছল না । ‘কওলবে ’ ঘরানার বেড় মুহ দ
খাঁ ১৮২৪–২৫ ি ঃএ সবর্ থম িফকরাবে র িব ার েথেক গীিতকিবতার
শ গুিল বজর্ ন কের নতুন ‘িব ার’ বা ‘তান’ (তান শে র অথর্ িব ার)
সৃি কেরন, খুে ৗর খয়াল্ িছল মধয্ ও ত লয়যু ।

প দশ শতা ীর মাঝামািঝ সমেয় উত্তর েদেশর অ গর্ত
েজৗনপুেরর সংগীত সুলতান হুেসন শক তাঁর িনজ রােজয্ চিলত
‘চুটকল’ নামক সংকীণর্ ে ণীর বে র সে আমীর খুে ৗর কওলখয়াল্
িমি ত কের সৃি কেরন ‘চুটকল খয়াল’ যার থম তুক িছল রাগতালা য়ী,
িক ি তীয় বা তৃতীয় িকংবা চতুথর্ তুক্গুিল রাগাি ত সুের কিবতা পােঠর
মতন িছল। অথর্াৎ তাল িছল না । িক িব াের িফক্ রাব অলংকার বয্বহার
করা হেতা । পরবত কােল ‘কওলবে ’ ঘরানার সংগীতগুণীরা ওই চুটকলা
খয়াল্ কিবতা পােঠর অংশটুকু বাদ িদেয় তােল িনব থম তুক্ বা ায়ী
তুক্ অবল েন সৃি কেরন ‘অ াঈ খয়াল্’ (অথর্াৎ ায়ী বা অ ায়ী খয়াল্ ) ।

খয়ােলর াচীন রূপ
খয্াল বা খয়াল্ গান পদ সৃি হবার অেনক আেগই জে িছল । আলাউদ্দীন
খল্ জীর দরবারগুণী অমীর খুে ৗ ১৩/১৪ শতেক পারিসক ‘সাউৎ’ ও
‘নকস্’ গােনর সে িহ ু েদর ব গােনর িকছু রীিত িমিশেয় ‘কওল’
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নামক এক কার মুসিলম অিভজাত গান ৈতির কেরিছেলন । পারিসক
ভাষায় ‘খয়াল’ শে র অথর্ অিভজাত বা স া । অমীর খুে ৗর ‘কওল’
িছল ‘খয়াল’ ে ণীর গান । পরবিতর্ কােল অমীর খুে ৗর িশষয্ িশষয্
স দায় বা িদ ীর ‘কওল্ বে ’ ঘরানার মুসিলম স দােয়র গুণীরা
অিভজাত বা খয়াল্ ে ণীর গান বলেত ‘কওল’েকই বুঝেতন । তাই অমীর
খুে ৗ উ ািসত ‘কওল’ গান শুধু খয়াল্ বা খয্াল্ রূেপই চািরত হেত
লাগল তেব, েসই খয়াল্ গান িছল মূলতঃ ে মিবষয়ক এবং মধয্লয় িকংবা

তগিতস । তােত আধুিনককােলর ‘তান’ বলেত িকছু িছল না—িছল
‘িফকরাব ী’ নামক এক কার রাল ার যা আজও বয্বহৃত হয় । খয়ােলর
তান হে িফকরাব ীর টুকেরা টুকেরা অংশগুিলর েজাড়া লাগােনা অব া,
যার থম েয়াগকতর্ া হেল ািলয়র ঘরানার খয্াত খয়াল্ গায়ক বেড়
মুহ দ খাঁ । আনুমািনক ১৮৩০ ি াে র কাছাকািছ সমেয় এই ‘তান’
নামক ত আলংকািরক েয়ােগর সূচনা হয় ।

অমীর খুে ৗর উত্থােনর পর েথেক ভারতীয় সংগীত দুই ধারায় িবকিশত
হেত শুরু কের । একিট মুসিলম ধারা, যােত পারিসক ভাব অতয্ েবিশ
িছল । এেদর র াম, েরর নাম, কৃিত এবং বীণািদ বােদয্ পদর্ া বা সািরকার
িবনয্াস সবই অনয্রকম িছল । অপর ধারািট হে িহ ু ভাবধারা অনুসৃত
যােত ব গােনর ভাব িছও তয্ ও । একাদশ েথেক প াদশ
শতা ীর মেধয্ েযসব মুসিলম ভাবধারা ভািবত গীত জে িছল, তারা হল
খয়াল, গুলনক্ স, জাট্, গজল্, গীত, কওয়ালী, বিসৎ, েসাহলা ভৃিত ।

খুে ৗর আিবভর্ ােব যখন অিভজাত ভাব ু হেত থাকল, েসই
সমেয় কােলায়াতী েদশী সংগীত কািশত হেত থাকল । অেনেক অনুমান
কেরন, রাগরািগণী প িত মুসিলম েমাকাম প িতর অনুকরণ ।

অমীর খুে ৗই াচীন খয়ােলর জ দাতা । তাঁর উ ািসত নতুন রাগ
গুণীেদর কােছ (ইমন রাগ) আজও িবেশষভােব সমাদৃত ও বহুল চিলত ।
িতিন ভারতীয় িহে াল রাগ ও পারসী ‘েমাকাম’ সি িলত কের ‘ইেয়মন’
বা ‘ইমন’ রাগ সৃি কেরন । িতিন ক সংগীেত েযমন ‘খয়াল্’ সৃি কেরন,
েতমিন য সংগীেতও ‘েসতার’ যে র উ াবন কেরন । খয়াল্ গান ও
েসতার কওল্বে ঘেরর স িত্ত বলা হয় ।

চুট্ কলা খয়ােলর যুগ
অমীর খুে ৗর কওল্ খয়াল্ ছাড়াও পরবত কােল খয়ােলর আেরা দুিট

কার সৃি হেয়িছল । একিটর নাম চুট্ কলা খয়াল্ যা ১৫ শতেকর
থমােধর্ জন িত অনুসাের েজৗনপুেরর সুলতান হুেসন শক চুট কল্ নামক

স ীণর্ জাতীয় বে র সে অমীর খুে ৗর ধারার সংিম ণ ঘিটেয় সৃি
কেরিছেলন । চুট্ কল ব উত্তর েদেশই সমিধক চিলত িছল । এেত
দুিট তুক বা ধাতু থাকত যার থম ধাতুেত রাগ ও তাল বয্বহার করা হত ।
অনয্ ধাতুিট সুের িক তালিবহীনভােব আবৃিত্ত করেত হত । মুঘলযুেগ
এই চুট্ কল খয্াল েথেকই ‘আ াইখয়াল্’ নামক একতুক্ িবিশ খয়াল্
জ লাভ কের । এই কার খয়ােল অ রা তুক থােক না ।

সুলতান হুেসনকৃত বা পিরকি ত এই নুতন রূেপর নাম েয খয্াল তা
আমরা পাই ফকীর উ াহর রাগদপর্েণ । েসখােন িতিন তঃ বেলেছন
েয, খয়ােলর সৃি কতর্ া হুেসন শক , খুে ৗর গানরীিতর কথাও বেলেছন ।
িক শক র গানরীিত েয অনয্ কার তা ফকীরউ াহ আকাের ইি েত

বুিঝেয় িদেয়েছন ।
সুলতান হুেসেনর সে েকৗলগায়ক কওয়ালেদর সাংগীিতক বয্াপাের

েযাগ িছল । যার ফেল সুলতান শক একিদেক েযমন শা স েকর্ সেচতন
িছেলন, অনয্িদেক েতমিন েকৗল ইতয্ািদ গীিতরীিতর বয্াপাের আ হী
িছেলন । এই আ হ সৃি ই হয়েতা তাঁেক খয়াল্ সৃি েত উ ু কের,
েয সৃি েত সহায়তা কেরন তাঁর দরবােরর েকৗলগায়করা এবং হয়েতা
এইভােবই খুে ৗর েকৗল বা কবালী খয়াল্ েথেক সৃি হয় অিভজাত খয়াল্ ।

ত িসধারখানীর কবালী তাল্ পিরবিতর্ ত হেয় সৃি হয় মধয্ একতালী ।
ি তালীর খয়ােল হয়েতা এই খয়ােলর উপেযাগী কেরই সুলতান সৃি কেরন
েজৗনপুরী, েজৗনপুরী েটৗড়ী, েজৗনপুরী আশাবরী, েজৗনপুরী বস , রামেকলী
ইতয্াদী সংকীণর্ রাগ; েয সব রােগর সামানয্ িব ার ও িফকরাব ীর মাঝখান
িদেয় চমক আর ৈবিচ য্ কাশ েপেত পাের । তবুও সুলতান হুেসন
শক র সাংগীিতক জীবেনর সম সতয্ শুধু কতকগুিল অনুমােনর উপর
িনভর্ রশীল ।

ঔর েজেবর কেঠার ধমর্নীিত চােরর ফেল সংগীতজীিবরা ছিড়েয়
পড়েলন নানািদেক । যাঁরা রাজানু হ েপেতন, তাঁরা তা হারােলন । িবিভ
রােজয্ যাঁরা িছেলন, তাঁেদর মেধয্ েকউ েকউ রেয় েগল বেট, িক

ানীয় হওয়ায় তার ভাব েবিশদূর িব ৃ ত হল না । আর এইভােব ‘ঘরানা’
নামক ব িট নতুন রূপ িনেয় আত্ম কাশ করেত লাগল । তানেসন,
ৈবজু, েগাপােলর পদ দরবাের চিলত রইল বেট, িক উৎসাহ ও
পৃ েপাষকতার অভােব তার চার ও িতপিত্ত েম াস েপেত লাগল ।
ঔর েজেবর পরবত বাদশাহ যাঁরা এেলন, তাঁরা বয্সনি য়, লঘুিচত্ত হওয়ার
জনয্ দরবােরও তাঁেদর আদর াস েপেত লাগল । খয়াল ইতয্ািদ গায়নরীিত
তােদর কমনীয়তা ও নূতনে র সহায়তায় দরবাের উ আসন অিধকার
করল । নয্ামৎ খাঁ কবাল, গুলাম রসুল, িমঞা জানী, হিসর খাঁ িছেলন
বংশগত অিধকাের খয়ালী, আর সদার , অদার মনর এঁরা পদী হেয়ও
খয়াল্ গানেক হণ কেরিছেলন যুেগর সে পা িমিলেয় চলবার জনয্ ।

খয়ােলর ণর্যুগ
স দশ শতা ীর ায় মধয্ভােগ েসনী ঘরানার পদী ও বীণকার
সদার নয্ামৎ খাঁ খয়ােল রাগরূপেক করার জনয্ খয়ালেক িকি ৎ

থগিতস কের ‘কলাব ী খয়াল্’ সৃি কেরন । তেব সদারে র খয়াল্
আধুিনক খয়ােলর মতন অিত িবলি ত িছল না । নয্ামৎ খাঁ (সদার )
খয়ােলর া িহসােব সংগীতজগেত তানেসেনর পের ান েপেয় থােক ।
সদার গা ীযর্েক চটুলতার সে িমি ত কের এমন এক অপরূপ ব
সৃি করেলন যা তরলতােক দূরীভূত কের অ তঃ িণেকর জনয্ও জীবন
স ে একটা মূলয্েবাধ এেন িদেত সমথর্ হন । েসই অপরূপ ব হল
‘কলাব ী খয়াল্’ যা আমীর খুে ৗর এবং সুলতান হুেসন শক র খয়ােলর
সে পদীয় িবিশ তার িম েণ ৈতরী হেয়িছল । সদারে র খয়াল রচনায়
আেছ নািয়কােভদ, নায়ক শংসা, ঋতুবণর্না ইতয্ািদ িবিভ িবষেয়র
সমােবশ । ১৭ শতেকর সািহতয্কােবয্ েয লীলা বণর্না ধান হেয় উেঠিছল,
েসই লীলা বণর্না মানবীয় কৃিত িনেয় সদারে র নািয়কােভেদ আত্ম কাশ
কের । িতিন বৃজভাষা, লে ৗবী ভাষা এবং প াবী ভাষায় এত দ িছেলন
েয, তাঁর কিবতায় এইসব ভাষার যেথ বয্বহার করেত িব ুমা অসুিবধা
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হত না । অমীর খুে ৗর রচনাপ িতেক অনুকরণ করেলও সদার তাঁর
প িতেক উ ততর কেরন ।

সদারে র থম পু অদার (জ ১৭শ শতেকর েশষভাগ) খয়ােলর
অনুশীলন করেতন । অদার তাঁর রচনায় নায়ক শংসা েকন কেরন িন,
তার কারণ েবাঝা যায় না েযখােন সদার েবিশরভাগ গােন মহ দ শাহর
গুণকীতর্ ন কেরেছন ।

মনর অ াতপিরচয়, খুব স ব ইিন ১৮ শতেকর িদেক জে িছেলন,
এবং সদারে র িশষয্ হন । মনর রচনাকারও িছেলন। িতিন ‘সাদ্ রা’ গােন
নবীন রূেপর চার কেরেছন । যােত পদভাব ও খয্ােলর গীিতৈবিশ য্
িমেলিমেশ এক হেয় েগেছ । কৃতপে সাদ্ রার চলন েদেখ মেন হয়, এিট
কবাল গুণীেদরই সৃি , িক েক েকান সমেয় সৃি কেরেছন তাই অ াত ।
মনরে র সমেয় এেস এর রূপিট পির ৃ ত হয় । মনর পদ ঘরানার স ান
বেল এঁর খয়াল গােন ভাষায় ও ভােব পদৈবিশ য্ লি ত হয় ।

মুঘল রাজে র পর িদ ীর গুণীম লী দুইভােগ িবভ হেয় ভারেতর
দুই অ েল আ য় েনয় । শাহ সদারে র মৃতুয্র পর তাঁর দুই পু িফেরাজ
খাঁ ও ভূপ ৎ খাঁ মুহ দ শার সভা অলংকৃত কের রােখন। িফেরাজ খাঁ
‘অদার ’ নােম পিরিচত িছেলন । তানেসেনর বংশধেররা পূবর্িদেক চেল
এেলন (তাঁেদর নাম পূরবীয়া) ও তাঁর িশষয্বংশীয় গুণীজন রাজপুতনার
রাজািদেগর সভায় ান পায়, তােদর নাম হয় ‘পঁঁছাওয়া’ ।

খয়াল্ গােনর আধুিনক রূপ ও ঘরানার ইিতহাস
ঘরানা কথািট ধারাবািহকতা ভাবযু , েকান িবিশ গায়ক যখন রাগসংগীত
পিরেবশেনর সময় রােগর শা ীয় িনয়মািদ পালন কেরও তাঁর গায়কীেত যিদ
িনজ বয্ি , পাি তয্, রেসাপলি ভৃিতর িবেশষ সা র েরেখ যান,
তখনকার েসই িতভাস াত নতুন ৈশলীর গায়কীেক ঘরানা বেল নামাি ত
করা হয় । আবার কখেনা েকান ােনর নামানুসােরও ঘরানার সৃি হয় ।
ঘরানা রীিতর সাথর্ক কাশ ও পিরণিত মূলত ািসকাল সংগীেতই েদখা
যায় । কারণ এে ে সৃজনাত্মক ি য়াকেমর্র াধীনতা তথা সুরিবহােরর
অবকাশ অেনক েবিশ ।

িবিভ ঘরানা সৃি র সােথ সােথ িহ ু ানী শা ীয়সংগীেতর মিববতর্ ন
ঘটােত থােক । পূেবর্ েয সংগীতধারা িছল তা নবরূেপ িবকিশত হেত থােক ।
পূেবর্ সংগীেতর েয ‘মূ র্ না’ প িত িছল, তা েম ঠােট রূপা িরত হেত
থােক, রাগঅ কৃিতর পিরবতর্ ন ঘটেত লাগল, পূেবর্ ব গীিত িছল তা
পের পিরমািজর্ ত হেয় শা ীয় গীতৈশলীেত রূপা িরত হল ।

খয়ােলর ঘরানা বলেলই কৰালেদর স এেস পেড় । অমীর খুে ৗর
গােন েয কজন কৰােল িস িছল তাঁেদর মেধয্ চারজন অনয্তম । এঁরা
হেলন িতলম ীবােল িমঠ্ ঠু খাঁর পূবর্সূরী, িদি বােল বাকর আিলর পূবর্পুরুষ
উদয়পুরবােল মীরাবে র পূবর্পুরুষ, বেরালীবােল কােল খাঁর পূবর্সূরী ।

পরবত কােল কবাল ঘর বলেত িদ ী ঘরেক েবাঝাত । ঘর িতিনিধ
িছেলন বাকর আিল, আিল রজা মুখ । অনয্ ঘরগুিলর নাম হয় নজীকাবাদ
ঘরানা (বেড় মহ ুদ খাঁর), িতলম ী ঘর (িমঠঠু খাঁর), েকারা জালালাবাদ
ঘরানা ইতয্ািদ । আধুিনকরা িদ ী ঘেরর িবভােগ প াব ও কৰাল ঘরেক
ধের । এই ঘর তার আ াই, িফক্ রাব ীর কায়দায় িস , মধয্ ও ত
লেয়র চলন েবশী িছল । আ াই চটুল ঢংএর, বিহলাওয়া অে র আলাপ

হত না,েঠকায় িতনতাল, ফরেদা ভৃিত তােলর বয্বহার িছল, পের
িসধারখািন েঠকার চলন হয় । লে ৗ ঘরানা সৃি কেরন কৰাল িশষয্ বংশ ।
এই বংেশর গুণীরা হেল গুলাম রসুল । িময়াজানী, ঝাঁকর খাঁ মুখ । এই
ঘের পয্াঁচদার মুর্ কীযু ত িব ার এবং কৰাল ঘেরর নয্ায় িফক্ রাব ী ও
বিহলওয়া ঢংএর বয্বহার িছল ।

একতাল, িতনতাল, ঝুমরা ভৃিত সহজ তালই এঁেদর গােন েবশী
বয্বহৃত হত । অেনেকর মেত লে ৗ ঘর েজৗনপুর িনবাসী হুেসন শক র
সময় েথেক চেল আসেছ । এই ঘের পূবর্েদশীয় মধয্লেয়র খয়ােলর চলন
িছল । েগায়ািলয়র ঘেরর সৃি হয় নত্থন পীরবে র পূবর্পুরুষ েথেক ।
নত্থন পীরব লে ৗএর িস পদী তথা খয়ালী গুলাম রসুেলর কােছ
তািলম পান । নত্থন পীরবে র বংেশর হদু্দ, হস্সু, নতু্থ খাঁর জনয্ই এই
ঘরানা খয্ািতলাভ কের । হদু্দ খাঁ পরবত কােল বেড় মুহ দ খাঁর অনুকরেণ
েবালতান, িফক্ রাব ্ , চ দার তান ভৃিতর চলন আেনন ।

িসকা ারবােদ অেনক ঘরানা ৈতরী হয়, তার মেধয্ র ীেল ঘর,
মুজফফর খাঁর ঘর, কুতুবেদ্দৗ ার ঘরেক খঁুেজ পাওয়া যায় । ৈফরাজ খাঁ
র ীেল ঘরানার স ান হেলও আ া ঘেররই িতিনিধ িছেলন ।

আ া ঘর সৃি কেরন ঘগ্ েগ খুদাব । েনাম্ েতাম্ ভৃিত েবাল
িদেয় আলাপ করা, ধমােরর কায়দায় ছ বাটেবাল বানােনা ল ণীয়, এই
ঘের িবলােয়ৎ খাঁর িপতা নত্থন খাঁ িবলি ত লয় ও দানাযু লেপট্ তান
সংযু কেরন । সদার ঘেরর িশষয্ বদল খাঁ, ৈফয়াজ মহ দ খাঁ এই ঘেরর
সংগীতগুণী, ৈফয়াজ খাঁ এই ঘেরর স ান ও মযর্াদা বাড়ান । তাঁর িশষয্বেগর্র
মেধয্ িদলীপচাঁঁদ েবদী, িনসার হুেসন, পি ত রতনঝংকার, আতা হুেসন,
েকালকাতার ােন সাদ েগা ামী, দীপািল নাগ মুখ অনয্তম ।

প াব ঘরানা নতুন । অিলয়া ফতু্ত অথর্াৎ ফেল আিল এই ঘরানার
জ দাতা । এই ঘর েথেকই আবার পািতয়ালা ঘেরর জ । অেনেকর মেত
বেড় িমঞা ক ু খাঁর িশষয্ এবং বেড় গুলাম আিলর কাকা কােল খাঁ প াব
ঘেরর বতর্ ক । বতর্ মােন বেড় গুলাম আলী এবং তার পু েপৗে রা এই
ঘেরর নায়ক, তাঁর পু মুন র আিলও এই ঘেরর গায়ক । বতর্ মােন এই
ঘরানার সূন বে য্াপাধয্ায়, মীরা বে য্াপাধয্ায়, জগদীশ সাদ, স য্া
মুেখাপাধয্ােয়র নাম উে খেযাগয্ ।

েবনারস ঘরানা ঠাকুর দয়াল িম েথেক শুরু । এই ঘের মেনাহরজী
ও হির সাদজী িবখয্াত । এঁরা এই ঘেরর ধান চারক । এই ঘেরর পশুপিত
েসবক িম ও িশবেসবক িম লয়কারীর ৈবিশে য্ িস িছেলন । পের ভানু
িম ও রামিকষণ িম এই ঘরানােক উ ল কের । বতর্ মােন রামিকষণজীর
েছাট ভাই িব ু িম এই ঘেরর ধারক ।

অে ৗিল ঘেরর িতিনিধ অ ািদয়া খাঁ । পেদর এই ঘের জাহা ীর
খাঁ খয়ােলর চলন কেরন । অ ািদয়া খাঁ িফক্ রাব ী, তান িম ণ কের
এই খয্াল্ ঘরানােক অলংকৃত কেরন । ঘরানার ধারক রূেপ অজীজদ্দীন খাঁ
েকালাপুেরর নাম উে খেযাগয্, এই ঘরানায় মানেতাল খাঁ, গুলাম েগৗস খাঁ,
কিরম ব মুখ িবখয্াত । এই ঘেরর গায়কী কিঠন ও তান জিটল । িশষয্
িশষয্ােদর মেধয্ শ র রাও সরনােয়ক, ভা র বুয়া, েকশরীবাঈ েখরকার
এই ঘরানার নামেক উ ল কেরেছন । িবিভ কার েটাড়ী, জয় ম ল,
েগারখ কলয্াণ ভৃিত অ িস কিঠন রাগ গায়েন আ ািদয়া খাঁ সােহব িস
িছেলন ।
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িকরানা ঘর আসেল িম ঘর । বািজদ আলী েথেক খয়াল ঘেরর
শুরু । অবদুল্ করীম্ মুখ কােল খাঁর চার স ান খয়াল্ গাইেেতন । এই
অবদুল করীমই পের দি েণর ৈবিশ য্ িমিলেয় আলাপ অে র াধানয্ িদেয়
খয়ালেক নতুন রূপদান কেরন । পের অবদুল বহীদ্ খাঁ মীড়খ ীর বয্বহার
কেরন বহীন খাঁর চােল িচমা লেয়র াধানয্ লি ত হয় । নতুন িকরানা
ঘেরর িব ার আলােপর ঢং, চমকদার গমকী তানএর ৈবিশ য্ পিরলি ত
হয় । হীরাবাঈ বেরােদকর, গ ুবাঈ হা ল, সর তী বাঈ রােন, সওয়াই
গ বর্, ভীমেসন েযাশী, আমীর খাঁ মুখ এই ঘরেক উ িতর চরম িশখের
তুেলেছন ।

রামপুর ঘরানার িনজ তা েনই । েসখােন েসনী বংশ তাঁেদর সংগীত
ঐিতহয্েক বজায় েরেখ েগেছন । বাহাদুর েসন, বাকর আলী, আিল রজা,
উজীর খাঁ এঁরা রামপুর ঘেরর ধারক ।

সহ্ েসায়ান ঘরানা ািলয়র ঘেরর শাখা, হদু্দ খাঁর জামাতা ইনােয়ৎ
হুেসন খাঁ েথেক এই ঘেরর সূচনা । ইনােয়ৎ হুেসন বাহাদুর েসেনর সরগম
তারানার ৈবিশ য্ িমিশেয়ও কবালেদর ট াে র তান েয়াগ কের এই
ঘেরর গায়নৈশলীেত ৈবিচ য্ আনয়ন কেরন । উ াদ মু াক হুেসন, িফদা
হুেসন খাঁ, হািফজ খাঁ ভৃিত সংগীতগুণী এই ঘরানার ধারক ও বাহক ।

িব ু পুর ঘরানা পেদর ঘর হেলও খয়াল্ গােনর িত পরবত কােল
এঁরা আকৃ হন । গ য় রেমশচ বে য্াপাধয্ায়, যু সতয্িক র
বে য্াপাধয্ায় ও বতর্ মােন অিময়র ন বে য্াপাধয্ায় এই ঘেরর ধারােক
বহন কের চেলেছন ।

উপসংহার
এইভােব েষাড়শ স াদশ শতা ীেত সৃ খয়াল্ িবিভ পথ পির ম কের
বতর্ মানকােলর রূেপ সুিস্হত হেয়েছ । খয়ােলর এই পথ পির মার ইিতহাস

ায় ৪০০–৫০০ বৎসেরর । এই দীঘর্িদেনর িববতর্ েন খয়ােলর অে েলেগেছ
নানা যুেগর নানা অলংকার । নানা মনীষী তাঁেদর িতভার দুয্িতেত খয়াল
গানেক ঐ যর্মি ত এবং েগৗরবাি ত কেরেছন ।
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‘তারানা’ এবং এর ইিতহাস

ছ ম িব াস

ভারতীয় স ীেতর ধারাগুিলর মেধয্ অনয্তম একিট ধারা ‘তারানা’ । পারসয্ শ ‘Taraneh’ েথেক ‘তারানা’এর উৎপিত্ত । আেলাচনার মূল িবষয়ব হল তারানা এবং এর ইিতহাস, সৃি ,
িববতর্ ন ও বতর্ মান রূপ িবে ষণ । আমীর খুে ৗর অবদান কতটা রেয়েছ তাও সংে েপ আেলািচত হেয়েছ । এছাড়া াচীন ভারতীয় স ীত রীিতেত ‘তারানা’ এবং ‘িত া া’র িকছু তুলনামূলক
আেলাচনা, িবে ষণ, এই দুিট ধারার সৃি এবং তােদর িববিতর্ ত রূপ এই আেলাচনার একিট গুরু পূণর্ িবষয় । ভারতীয় স ীেতর ধারা িববতর্ েন তারানার ান এবং বতর্ মান যুেগ এর নতুন রূপ
িকভােব শা ীয় স ীেত ভাব িব ার কেরেছ, এখােন আেলািচত হেয়েছ ।

ভূিমকা
ভারতীয় শা ীয় স ীেতর ইিতহাস অিত াচীন । স ীেতর াচীন অে ষণ
করেল জানা যায়, পৃিথবীর সভয্েদেশর স ীত েসই সব েদেশরই আিদম
নাচ, গান, বাজনার মিববতর্ ন ধারা িবেশষ । সভয্তার আেলা উ ািসত
হওয়ার সােথ সােথ মানুেষর জীবেন আেস অিভনব ক নার অবকাশ ।
তাই ‘আিদম’ ও ‘আিদ’ সমাথর্ক নয় । আিদম হল সভয্তাকামী অনু ত
মানবেগা ী । আিদ হল জনসং ৃ িতর উ ত বুি র আেলা উ ািসত হওয়া ।
অবশয্ ঐিতহািসকেদর িবচার িবে ষেণ ‘আিদ’ হল াচীন সং ৃ িত । েসই
িভিত্তেত সভয্তার সং ৃ িতময় থম সা য্ আিদম নাচ । পরবত পযর্ােয়
সৃি হল তালবাদয্ ।

আেলাচনার িবষয়ব হল ‘তারানা’ হেলও ‘েখয়াল’এর অ িব র
আেলাচনা াসি ক । েখয়াল গীত ৈশলীেত িশ ীর তঃ ূ তর্ ভাব কাশ
সেবর্াপির ছে র অলংকরণ ৈবিচ বহ হেলও না িনক অনুভূিত স াের
এ গান ত ৈবিশ য্র ধারক তথা পিরচায়ক । ‘েখয়াল’ মূলতঃ আরবী
শ হেলও পািরভািষক তাৎপযর্ জানা যায়, এর অথর্ উদ্দাম ভাবনা, িচ া

সূত ক না, আবার েকান েকান অেথর্ মতলব বা েঝাঁক েবাঝােনা হেয়
থােক । এ সে িবিশ স ীত িচ ািবদ ে য় িদলীপ রায় বেলেছন,
“ পদী াপেতয্র শাসন অ াহয্ কের সুেরর ফুলিনকু , লতািবতান রচনা
করার য়াস; লতাফুল কখেনা হয় গলভ্ কখেনা বা বাক্ । তাই েকান
েখয়ােল তান েবশী, েকান েখয়ােল কম । . . . ও েয খাম্ েখয়ালী এটা
ভুলেল েতা চলেব না ।” ১ স া ের তাঁর গেতাি েত জানা যায়—
“ পেদ রাগিব ােরর প িত িছল ধরাবাঁধা । তাল ছ ও িছল ধানত
গা ীযর্মুখী । েখয়ােলর ঔদাযর্গুেণ এই ব আঁটুিন েথেক রাগ েপল
অবয্াহিত । তাই েবাধহয় ে াধন পদী িপতা কুলা ার স ােনর এেহন
নামকরণ কেরন ।”২

েখয়ােলর উৎপিত্ত স েকর্ বহু মতামত রেয়েছ । েখয়াল গান বলেত
অেনেকই স ূণর্ নতুন গায়ন ৈশলী মেন কেরন । েকান েকান মেত েখয়াল
বাইেরর েদশ েথেক আমদািন । েকউ েকউ েসাজাসুিজ েকান এক বয্ি েক
েখয়াল গােনর উ াবক বেলন, একিদেনই িক েখয়াল গােনর উ ব
হয়িন । এিট একিট মিববতর্ েনর ধারা । েখয়াল ভারতবেষর্র স ীত জগেতর
এক অনয্তম রীিত যার উপর িভিত্ত কেরই পরবত ধারাগুিল সৃি । েখয়ােলর
স ূণর্ রূপ িবকাশ কেব বা িকভােব ঘেটিছল তা সিঠক ভােব বলা কিঠন ।

েখয়াল দু কার েছাট েখয়াল ও বড় েখয়াল । েছাট েখয়াল বা
বড় েখয়াল বলেত এখােন লেয়র েভদেক েবাঝান হেয়েছ । আমরা

ত বা িবলি ত লেয় েখয়াল পিরেবশন কের থািক । িবলি ত লেয় েয
তালগুিল বয্বহার করা হয় তার মেধয্ ঝুমরা, একতাল, ি তাল, ঝাঁপতাল
উে খেযাগয্ । লেয়র িভিত্তেতই েখয়ােলর দুিট রূপ গিঠত হেয়েছ । গুণী
িশ ীগণ থেম িবলি ত লেয় েখয়াল পিরেবশন কেরন এবং পরবত
পিরেবশনায় ওনারা তলেয় েছাট েখয়াল পিরেবশন কেরন । সাধারণত
েখয়াল পিরেবশনার েশেষ তারানা গাওয়া হেয় থােক ।

ভারতীয় স ীেতর ধারা দুিট ভােগ িবভ । উত্তর ভারতীয় ও দি ণ
ভারতীয় । উত্তর ভারতীয় স ীেতর মেধয্ আমরা েখয়াল এবং পরবত কােল
‘তারানা’ ধারািটর কাশ পাই । দি ণ ভারতীয় স ীেত ‘িত া া’ এই
ধারািট ল ণীয় । ‘তারানা’ ও ‘িত া া’ এই দুিট প িত বা ধারা িকভােব
িবকিশত হয় এ িনেয় একিট েছাট গ েলাক মুেখ চিলত রেয়েছ । গ িট
এরূপ—“আলাউিদ্দন িখলজীর শাসন কােলই েগাপাল নােয়ক ও আমীর
খুে ৗ িবরাজমান িছেলন । দাি ণােতয্র রাজা েদবিগির রাজরামচে র
সভা গায়ক িছেলন েগাপাল নােয়ক । িখলজীর কােছ পরাজেয়র পর
রাজরামচ যু ব ী িহেসেব িদ ীেত তয্াবতর্ ণ কেরন । েসই জনয্
সুলতােনর মেনার ন েহতু রাজরামচ তার সভাগায়ক েগাপাল নায়কেক

ািবত কেরন । সুলতান েগাপাল নায়েকর গােন মু হেয় তাঁেক দরবােরর
গায়ক িহেসেব হণ কেরন । আমীর খুে ৗ েসই দরবােরই সভা গায়ক
িছেলন । একদা েগাপাল নায়ক সুলতানেক তাঁর গান পিরেবশনকােল আমীর
খুে ৗ েগাপাল নায়েকর গানিট স ূণর্ েশােনন । িক ভাষাগত িদক েথেক
আমীর খুে ৗ িকছুই বুঝেত পােরনিন । িক পরমুহুেতর্ খুে ৗ সুলতােনর
সামেন েসই সুেরই পারসয্ ভাষায় গানিট পিরেবশন কের িনেজর িতপিত্ত

াপন কেরন । অেনক ঐিতহািসেকর মেত এখান েথেকই ‘তারানা’এর
সৃি ।”৩

তারানার ইিতহাস
তারানা গােনর জ কথা িনেয় আেলাচনা করার পূেবর্ তারানার ৈবিশ য্গুিল
একবার আেলাচনা কের েনওয়া েযেত পাের । আমরা সকেলই জািন গােনর
অপিরহাযর্ িতনিট অ রেয়েছ, যথা— র, পদ ও তাল । তারানা গােনর পদ
বলেত ‘না, িদম, তানা, েনাম’ ইতয্ািদ িনরথর্ক শ গুিলেক বুিঝ । তা বেল
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তারানা েকবল মা িনরথর্ক শ ারা গিঠত তা নয়, তারানার অথর্যু পদও
থাকেত পাের । িনরথর্ক শ বলেত তারানার ে ে রযু (সা, ের, গ,
ম, ইতয্ািদ পদ), পাটযু (অথর্াৎ নৃেতয্র েবাল বা তালবােদয্র পদ) শ
বুিঝ । তারানার বাণীর মেধয্ অ তঃ একিট ধাতুেত না, তা, েনাম, তাদা,
তািন, ইতয্ািদ িনরথর্ক েবাল থাকেতই হেব । উদাহরণ রূপ উ াদ আমীর
খাঁ সােহেবর েমঘ রােগর তারানািট উে খ করা েযেত পাের—

ায়ী
“ইতা িদম তা িদম তা েদেনা

তা নানানান েদের
তােদেনা আলালী নালী ।”

অ রা
“কবের তাঁর সয়ন চম

গুল গুেলা গুল ফসেল বামন
ইয়ার বসন গুলফান ।”৪

খাঁ সােহেবর এই তারানািট গঠন গত িদক েথেক এেকবাের সিঠক । ায়ী
ভাগিট িকছু িনরথর্ক শ ারা গিঠত হেয়েছ । অ রা িকছু অথর্যু পদ

ারা গিঠত হেয়েছ । অথর্াৎ তারানা অথর্হীন পদ বা অথর্যু পদ উভয় ারা
গিঠত হেয়েছ । অথর্হীন পদ বা অথর্যু পদ এই সে উ াদ আমীর
খাঁ সােহেবর একিট সা াৎকার,৫ েযিট ল ন শহের েনওয়া হেয়িছল এবং
এই সা াৎকাের তারানার েবালেক পূণর্রূেপ ও াদজী অথর্হীন বেলনিন ।
িতিন ভারতীয় শা ীয় স ীেতর কারেদর কথা উে খ কের বেলেছন;
তাঁেদর ে তারানােক অথর্হীন বলা উিচৎ হয়িন । স ত িতিন একথাও
বেলন, তারানায় বয্বহৃত েবােলর ভাষা ান না থাকার জনয্ হয়েতা ওনারা

ে তারানােক অথর্হীন বেলেছন । তারানার বাণীর ে ে ভারত ও পারসয্
েদেশর ভাব খুবই ল য্ণীয় । এখন উদাহরণ রূপ দুিট তারানার বাণী
িবে ষণ করা যাক ।

রাগ—মােরায়ার ওপর আধািরত একিট বি শ, তাল ি তাল

ায়ী
“না িরতুম তানা েদ না

তানা েদের না, তানা েদের না িদম্ 
িদম্ তানা েদের না ।।”

অ রা
“তানা েদের িদম্ তা, িদম্ তানা েদের না

তা নানা েদের েদের না, তা েকেট তাক িদম্ 
েদের না ।”

এই তারানািটর বাণী বা পদগুিল ‘না, িদম, তুম, েদের’ ারা গিঠত ।
এই বাণীগুিল অথর্হীন । আবার তারানািটর অ রা ভােগর েশষ লাইেন
পােখায়ােজর েবাল েযাগ করা হেয়েছ ।

এবার আমীর খাঁ সােহেবর পূবর্ উি িখত েমঘ রােগর তারানািটেত
‘নানা, েদের, তাদােন, আলী, ইআলী’ এই েবালগুিল বয্বহার করা হেয়েছ ।
এই েবালগুিলর অথর্ িক খাঁ সােহব তার সা াৎকাের িবে ষণ কেরেছন ।
এখােন িতিন ঈ েরর কথা পরম আত্মার কথা উে খ কেরেছন । অ রােত

েয বাণী রেয়েছ তা িতিন ফাস ভাষােত রচনা কেরেছন । এই ফাস ভাষার
অথর্ সকেলর কােছ েবাধগময্ নয় । িতিন িক সা াৎকাের এর অথর্ বুিঝেয়
বেলেছন—পরম আ ার কােছ আমরা কৃত েয িতিন কৃিতর এই সু র
রূপ িদেয়েছন ।

খাঁ সােহব তাঁর আেরকিট সা াৎকাের ৬ িকছু িকছু শে র অথর্
আমােদর কােছ তুেল ধেরন ।

‘দান্ তান্ আ’ অথবা ‘দারতানা’এর অ িনর্িহত মােন ‘আমার েদেহ
েবশ কেরা ।’

‘ইয়া আ া’ ত লেয় উ ািরত হেয় ে াতার কােন ‘ইয়ালী’ েশানায় ।
যার মােনই হয়না । িক ‘ইয়া আ া’ অথর্ যু ।

‘ও দািন’ মােন ‘ও জােন’ ।
‘তু দািন’ – মােন ‘তুিম জােনা’ । . . . ইতয্ািদ ।
সুতরাং েদখা যাে সবর্ে ে েয তারানাএ বাণী অথর্হীন তা নয় ।

ত লেয় তারানা গাওয়ার জনয্ িকছু িকছু শ গুিল একি ত হেয় মেন হয়
অথর্হীন । িবেশষ কের ‘আিল,’ ‘ইয়ালী,’ এই কার শ গুিল মােঝ মােঝ
দুবার বা িতনবার উ ািরত হেয় অনয্ আেরকিট শে র সৃি হয়, িক তা
নয় ।

উপিরউ দুিট তারানার েবাল িবে ষণ কের আমরা পির ার ভােব দুিট
স ীত ধারার ভাব বুঝেত পাির । এ সে আেরকিট তথয্ েদওয়া খুবই
বা নীয়, েসিট হল নাটয্শা । নাটয্শাে ও ছ ও তাল ধান গা ব য়

করণগীত গুিলর উদাহরেণ েদখা যায় িনরথর্ক পেদর বয্বহার । এখােন
আমরা বলেত পাির াচীন কাল েথেকই এই সকল িনরথর্ক পেদর বয্বহার
কের স ীত রচনা হেয় এেসেছ । যার বতর্ মান রূপ ‘তারানা’ বা দি ণ
ভারতীয় ‘িত ানা’ । তেব তারানার ে ে েয ইসলািমক / পারসয্ স ীত
ধারার ভাব রেয়েছ তা িক অ াহয্ করা যােবনা, এবং তা স ূণর্রূেপ
অথর্হীন পদ ারাই েয গিঠত তাও না ।

বতর্ মােন িকছু িকছু গুণীজন তারানা গায়ন রীিত সে পদধামার
গায়ন রীিতর স তুেলেছন । িক এই স এেকবােরই অ াসি ক ।
কারণ রূপ বলা েযেত পাের, পদ চারেট তুক্ (অ ায়ী, অ রা, স ারী,
আেভাগ) ারা গিঠত হয় । অবশয্ দুই তুক্ যু পদ ও রেয়েছ ।

পেদর যতই িববতর্ ন েহাক না েকন তার পদ রচনায় এমন িকছু ৈবিশ য্
থাকেত হেব, না হেল েসিট পদ বেল িবেবিচত হেব না । পেদর মেধয্
‘না, ে , নুম,’ ইতয্ািদ বাণী থাকেলই েয তারানার সােথ েকান েযাগসূ
আেছ তা িক নয় । পদ গােনর আলাপ অংেশই ‘না, েতাম, নুম,’
এই বাণীগুিলর েবশী বয্বহার ল য্ করা যায় । িক পদ গােনর মূল দুই
তুক্ (অ ায়ী ও অ রা) এর বাণীগুিল বহুে ে রামায়ণমহাভারেতর সতয্
ঘটনা অবল েন গিঠত হয় । এছাড়া তাল সে বলা েযেত পাের পদ
পিরেবিশত হয় িঢমা লেয়, িক তারানা ত লেয় পিরেবিশত হয় ।

ধামােরর ে ে ও গােনর মাতুেত অথর্াৎ কাবয্ অংেশ যিদ েহাির বা
বস উৎসেবর উে খ না থােক, েস গান িকছুেতই ধামার বেল িবেবিচত
হেব না । এখােনই ধামার ও তারানার মেধয্ েকান স কর্ াপন করা যায়না
বা যােবনা । একটা কথা সবসময় মেন রাখা উিচৎ, পদ বা ধামার পিরেবশন
এবং তারানা পিরেবশেনর চলন বহু ে ে ই আলাদা ।

এবার ‘তারানা’ গােনর উৎস স েকর্ িকছু আেলাকপাত করা যাক ।
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বতর্ মান যুেগর গেবষকেদর মেত তারানা গােনর া হেলন আমীর খুে ৗ ।
১২৫০ ি াে এেটায়া েজলার অ গর্ত পািতয়ালােত এক স া তুক
পিরবাের এই মহান স ীত জ হণ কেরিছেলন । ভারতীয় শা ীয়
স ীেতর িত তাঁর এক িবেশষ আ হ িছল, যা বহু ে স ীত রা উে খ
কেরেছন । আমীর খুে ৗ পারসয্ েদেশর স ীেতও পারদশ িছেলন । এর
ফেল ভারতীয় শা ীয় স ীত প িত এবং পারিসক স ীত প িতর এক
িম ণ ঘটােত িতিন স ম হেয়িছেলন । তাঁর সৃ বহু রাগ পারিসক ৈশলী

ারাই গিঠত হেয়েছ । িঠক এমিন ভােবই ‘তারানা’ গােনর উৎস আমীর
খুে ৗর হাত ধেরই ঘেটিছল আমরা অনুমান কের িনেত পাির ।

ভারতীয় শা ীয় স ীেত তারানা গান একিট উে খেযাগয্ গীত হেলও,
অতীেতর সং ৃ ত ভাষায় েলখা েকান স ীতশাে িক তারানা গােনর
উে খ েনই । না থাকার কারণ রূপ বলা েযেত পাের িহ ু স ীতগুণীেদর
কােছ এই ধরেণর গীত গুিল ে গীত বেলই িবেবিচত হেয় এেসিছল ।
তাছাড়া েখয়াল রীিতেত আমীর খুে ৗএর অনুগামী কওয়ালব া ঘরানার
গায়করা তারানা গাইেতন । েসই গীতেক িহ ুগুণীজন িবশু রাগ স ীত
বেল মানেতন না । মুসিলম স ীতশা ীেদর মেধয্ আবুল ফজল্ , ফকীর
উ াহ্ এবং মীজর্ া খাঁ তাঁেদর রিচত ে তারানা গােনর উে খ কেরেছন ।

১৬০২ ি াে কািশত আবুল ফজল্ রিচত আইনইআকবরী ে
বলা হেয়েছ—িদ ীেত েয গীত গাওয়া হয় তার নাম ‘কওল’ ও ‘তারানা’ ।
আমীর খুে ৗ দহলবী (িদ ীর বািস া) সমুত ও তাতার নামক দুজন গায়েকর
মুেখ েশানা তাঁেদর ভাষার গীত েভে এই ধরণ দুিট (কওল ও তারানা)

বতর্ ন কেরন এবং এই উেদ্দেশয্ ফাস সাউৎ, নক্ স্ —এই সকল গীত
প িত এবং িহ ী গীত প িত অবল ন কেরন ।”৭

একইভােব ফকীর উ াহ তাঁর রাগদপর্ন এবং মীজর্ া খাঁ তাঁর
তুহ্ ফাতুল িহ েত তারানার কথা উে খ কেরেছন । এই িতনজন মুসিলম
স ীত শা ীর িববরণ েথেক েবাঝা েগল েয আমীর খুে ৗ িদ ীেত সমুত
ও তাতার নামক দুই গায়েকর কাছ েথেক েশখা সাউৎ ও নক্ স্ নামক
পারিসক গীেতর সে িহ ু েদর গীত ( ব গােনর েকান কার) িম ণ
কের ‘কাওল’ ও ‘তারানা’ গােনর সৃি কেরন ।

আমীর খুে ৗ তাঁর িতিট তারানায় ফাস ভাষা বয্বহার কেরেছন ।
যা িছল মূলত সুফী সাধনার গূঢ়তম িনযর্াস । স ীেতর েয রস তার েকান
ভাষা হয়না । মানুষ সুেরর িত আকৃ হয় েবশী । িক ভাষার সিঠক

ান স ীেতর মাধুযর্য্েক আরও বািড়েয় েতােল । গােনর বাণী ছাড়া গানিট
স ূণর্ হয়না । িক বাণী ছাড়াও গান হয় । েযমন পেদর বা েখয়ােলর
আলােপর অংশ । এখােন বাণী না থাকেলও সুর রেয়েছ । িশ ী সাধারণত

পেদর আলােপ নুম, তা, িদম, এই শ গুিল বয্বহার কেরন । আবার
েখয়ােলর ে ে ‘আ’কার । ‘েতাম তায় িদম’— বেণ এই অংশিটর মােন
না থাকেলও, এর গভীর আধয্ািত্মক অথর্ রেয়েছ । েয েকান তারানাই অিত

ত লেয় গাওয়া হেয় থােক । তারানার েবশীরভাগ শ ই ফাস ভাষা েথেক
িনঃসৃত ।

তারানার ৈবিশ য্
১। তারানা ত ও অিত ত লেয় পিরেবিশত হেয় থােক । েখয়াল

পিরেবশেনর েশষ ভােগ তারানা গাওয়া হয় ।

২। তারানার িকছু েবাল বা বাণী ফাস ভাষার েথেক েনওয়া হেয় থােক ।
বাণীগুিল েয স ূণর্ রূেপ অথর্হীন তা নয় ।

৩। তারানার বাণীর ে ে য স ীেতর েবালও বয্বহার করা হেয়
থােক । িবেশষ কের মৃদ বা পােখায়ােজর েবাল ।

৪। েখয়ােলর ত বি েশর মত তারানারও দুিট ভােগ িবভ ; যথা
ায়ী ও অ রা ।

৫। তারানার বয্বহৃত তােলর মেধয্ ি তাল ও একতাল িবেশষভােব
উে খেযাগয্ ।

পারসয্ সভয্তার ভাব
আমীর খুে ৗ পারসীক গীেতর সে িহ ু গীত ব িম ণ ঘিটেয় তারানার
সৃি কেরিছেলন । স ীত শাে এই কথা উে খ করা হেয়েছ । উ াদ
আমীর খাঁ সােহেবর সা াৎকার েথেক আরও পির ার একিট তথয্ পাওয়া
যায় েসিট হল ‘রুবাইদার তারানা’ । ‘রুবাই’ ফারসী ভাষায় রিচত চতু দী
কিবতা । এ সে আমীর খুে ৗ রিচত একিট তারানা উে খ করা েযেত
পাের—

“ইয়াের মন িবঁয়া িবঁয়া
েদের তা না িদম

তানানা িদম তুম তানানানা”

বহু পি তগণ মেন কেরন তারানার বাণী অথর্হীন । িক তা নয়,
কারণ পারেসয্র রুবাই েথেক বাণী িনেয় ৈতির হেয়িছল রুবাইদার তারানা ।
আমীর খাঁ সােহব তাঁর সা াৎকাের রুবাইদার তারানার উে খ কেরেছন ।
ভাষা ান না থাকার জনয্ বহু মানুেষর কােছ তারানার বাণীর অথর্ েবাঝা
কিঠন িছল ।

ভারতীয় সভয্তার ভাব
• িনগ ত—ভারেতর নাটয্শাে ‘িনগ ত’ এর উে খ পাওয়া যায় ।

িনগ ত েকান গীত িবেশষ নয় । ‘স গীত,’ যা িছল বাদয্যে র
বাণীর সম েয় গিঠত । ‘িনগ েতর বাণী িকছু অথর্হীন শ ারা গিঠত
হেয়িছল । অথর্হীন বাণী ারা গিঠত হেলও এর মেধয্ ছ ও লেয়র
সম য় িছল । বতর্ মান যুেগর তারানা এর েথেকই িক অনু ািণত তার
েকান সিঠক মাণ েনই । তারানার বাণী েযমন অথর্হীন বেল ধের
েনওয়া হেয়েছ িঠক েতমিন িনগ েতর বাণীগুিলও অথর্হীন বেল মেন
করা হয় । ‘তাই তাকা তম,’ ‘িদম্ তুম’ ভৃিত বাণীগুিল িনগ েত
বয্বহৃত হেতা । িনগ ত বতর্ মােন নােচর সােথ যু , যা িনগ ত নৃতয্
বেল পিরিচত ।

• েখয়ালনুমা—তারানা বা িত া া ত লেয় পিরেবিশত হেয় থােক ।
িক বহু স ীত শাে েখয়ালনুমার উে খ পাওয়া যায় যার লয় িছল
অিত িবলি ত । েখয়ালনুমার েবাল িছল তারানার মেতা । তারানা

ত লেয় এবং েখয়ালনুমা িবলি ত লেয় পিরেবিশত হেতা ।
• িত ানা—দি ণ ভারতীয় শা ীয় স ীেতর অেনকগুিল স ীেতর

ধারা েযমন—কৃিত, পদম, জাবলী, বণর্ম ভৃিত । িত া া একিট
দি ণ ভারতীয় স ীেতর ধারা । িতিট ধারারই িকছু িকছু আলাদা
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ৈবিশ য্ রেয়েছ । তারানা এবং িত া া বহু ে ে এক হেলও িকছু
িকছু ঐিতহািসক মেন কেরন াচীন ব গান েথেক িত া ার
সৃি । িত া ার সৃি কাল িনেয়ও অেনক মতিবেরাধ রেয়েছ ।
সৃি কাল এবং সৃি র উৎস িনেয় এখনও গেবষণা চলেছ ।

তারানার বাণীর মেতা িত া ার বানীও ‘তুম,’ ‘তানা,’ ‘িদম’ ারা
গিঠত হেয়েছ । িত া া ত এবং অিত ত লেয় পিরেবিশত হয় ।
বীরভ ায়, অ াদশ শতা ীর িত া ার অনয্তম সৃি কতর্ া বেল উে খ
রেয়েছ । যিদও িত া ার সৃি ইিতহাস অেনক াচীন । িত া া বতর্ মান
রূেপর সৃি কতর্ া হেত পােরন বীরভ ায় িক িত া া সূ লুিকেয় িছল

াচীন ব গােন ।
িত া া পিরেবিশত হয় মূলত ক স ীেত ও নৃতয্ এর সােথ । িত া া

িশ ীরা িনেজেদর পিরেবশনার েশষ ভােগ কের থােকন । যা খুব ত লয়
এবং ছ ারা গিঠত হয় । ে াতােদর কােছ খুবই িতমধুর ও চমক দ
হয় িত া া ।

তারানার বতর্ মান রূপ
তারানার সৃি েথেক বতর্ মান কােলর সময়সীমা ায় ৭০০ বছর । তারানা
সৃি ও তার িববতর্ ন খুবই ৈবিচ য্ময় । তারানার াচীন রূপ ও বতর্ মান
রূেপর মেধয্ িকছু িকছু পাথর্কয্ ল ণীয় । িবেশষ কের বাণীর ে ে এই
পাথর্কয্ ল য্ করা যায় । আিদ তারানায় ফারসী ভাষার ভাব খুব েবশী
ল য্ করা যায় । েস তুলনায় বতর্ মােন তারানার েবাল পদাে র েবাল

ারা রিচত । বাণীগুিলর মেধয্ ‘িদম,’ ‘েনাম্ ,’ ‘তা,’ ‘নানা’ এগুিল েবশী
ল য্নীয় । রুবাইদার তারানা আজকাল আর েতমন েশানাই যায় না । িকছু
ব ীশ আেছ েযগুিল ও াদ আমীর খান সােহব রুবাইদার তারানা বেল
উে খ কেরন, েযমন—েমঘ রােগর একিট তারানা: (তাল—একতাল) ।

ায়ী
“ইতা িদম্ তা িদম্ তা েদ না

তানা েদের না িদম তানা
আিল আ া ।”

অ রা
“অ ু মােন সয়ন্ চম

গুল গুল গুল ফসেল বাহার
সাকীর মতুরী বমান, ইয়ার বনাস

গুলফাম ।”৮

আেরকিট তারানা—(১৯৯২) উ াদ রিশদ খান

রাগ—ইমন, তাল—একাতাল

ায়ী
“তা নুম িদর িদর তািদয়ানা েদ তাদাের

তাদািন অিত তানা নুম
তানািন তািন তাের তাের তাদাের তাদাের
েদর েদর িতলানা েদর েদর তাের তািন

তুম তানা িদম তানা, তা দা ের তা তািন ।”

অ রা
েদ েদ িতলানা, েদ েদ িতলানা

তািদয়ানা ের তািদয়ানা ের;
িধ িধ না ান ধুম েকেট তাক তাক ান ধুম েকেট তাক

েঘেরনা েঘের নাক েতেরেকেট ধা ।”৯

উ াদ রিশদ খােনর তারানার েবাল বাণীর মেধয্ ‘আিদ তারানার েবাল,
িত া া েবাল এবং অি েম পােখায়ােজর েবাল িমি ত । এই তারানািটর
মেধয্ সি িলত একিট রূপ লুিকেয় আেছ । এরকম বহু তারানা রেয়েছ
েযগুিল এখন চিলত রেয়েছ ।

রাগ মালেকাষএর ওপর ি তােল িনব আেরকিট ব ীেশর রিলিপ
িনে েদওয়া হল—

‘তারানা,’ ‘িত া া,’ ‘েখয়ালনুমা,’ ‘িনগ ত’ ধারাগুিল এেক অপেরর
সােথ েকান না েকান ভােব যু । তারানার ইিতহাস ৭০০ বছর পুেরােনা
হেলও অনয্ানয্ বহু স ীত শাে তারানার মেতা িত িব ল ণীয় । সিঠক
সংর ণ না থাকার দরুণ বহু তথয্ হয়েতা আজও অজানা রেয়েছ ।
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স ীেতর রসা াদেন আন বােদয্র গুরু

অনুরূপা হাজরা

তালৈবিচ য্ ও ছ ৈবিচে য্র মাধয্েম ে াতার মেন রস তথা স ীেতর েসৗ যর্য্েবাধ জাগিরত করা যায় । তাল ও লেয়র কােশর অনয্তম মাধয্ম হল আন বাদয্ । াচীন বাদয্য গুিল নানা
িববতর্ েনর পথ ধের নবরূপ পির হ কের বতর্ মান আন ে ণীর বাদয্যে পিরণত হেয়েছ । গীত ও নৃেতয্র কােশ বাদয্য েয়াজন । নাটয্স ীত তথা নাটয্কলােক সজীব ও াণব কের
ফুিটেয় েতালার জনয্ও বাদয্যে র িবেশষতঃ আন বােদয্র েয়াগ অিত আবশয্ক । স ীেতর পিরপূণর্ রসা াদেন আন বাদয্ একিট অন ীকাযর্ অ ।

ভূিমকা
সকল িশ কেমর্ রস অিনবাযর্ । রসেবাধ েসৗ যর্য্েবােধর পিরচয় বহন
কের । েসিদক েথেক েদখেল স ীেত রস অতয্াবশয্ক িবষয় । স ীত
হল গীত, বাদয্ ও নৃতয্—এই ি িবধ কলার সম য় । িতনিট কলাই এেক
অপেরর সােথ অ া ীভােব জিড়ত । আর এই িতনিট কলার ে ে ই রস
েযাজয্ । উ িতনিটকলার মেধয্ ক স ীত ধান । তেব স ীেতর ে ে

বাদয্যে র ান ক স ীেতর েথেক েকান অংেশ কম গুরু পূণর্ নয় । ব ত
ভারতীয় ক স ীেতর মেতা য স ীেতরও উ ব ও িবকােশর সু াচীন
ইিতহাস রেয়েছ । অনুমান করা হয় েয, ক স ীেতর পূেবর্ য স ীেতর
আিবভর্ াব ঘেটিছল । কারণ, াচীন যুেগর স ীেতর িনদশর্নািদ েথেক
মািণত হয় েয, মানুেষর েয়াজেন থম বাদয্যে র উ ব ঘেটিছল এবং

তার সােথ সােথ নৃেতয্র মাধয্েম তােদর আনে র বিহঃ কাশ ঘটেতা ।
াচীন িনদশর্নািদ েযমন স িছ যু বাঁিশ, বীণা, মৃদ , করতাল এবং

নৃতয্রতা নারী মূিতর্ ভৃিত েথেক াচীন যুেগর বাদয্যে র িনদশর্ন পাওয়া
যায় । িক ক স ীেতর েকান াৈগিতহািসক িলিখত বা ামাণয্ তথয্
পাওয়া যায় না । ক স ীেতর থম সাংেকিতক িলিপ পাওয়া যায়
সামেবেদর যুেগ ।

বাদয্যে র আিবভর্ াব ও বয্বহার
আিদম যুেগ মানুষ পশু িশকার ও যাযাবর বৃিত্তেত িনযু থাকেতা ।
িশকােরর েয়াজেন িবিভ শে র বয্বহার করেতা । িশকার করার পর
পশুর চামড়া একিদেক আিদম মানুেষর আ াদেনর কােজ বয্বহৃত েহাত,
অনয্িদেক িবিভ শ উৎপাদেন সাহাযয্কারী ব িহসােব বা বাদয্য
িনমর্ােণ বয্বহৃত েহাত । াচীন িস ুু সভয্তা েথেক া িনদশর্নািদ েথেক
বলা যায় েয স িছ যু বাঁশী, বীণা, মৃদা ভৃিত সৃি হেয়িছল যা
মানুষ তখন েথেক বয্বহার করেত শুরু কেরিছল । যুেগর পিরবতর্ েনর
সে সে বাদয্যে রও নানা েয়াজনিভিত্তক িববতর্ ন ঘেট । ারি ক পেবর্
পশু িশকােরর জনয্ বয্বহৃত চড়া সুেরর য গুিল মেনর ভাব কােশর
মাধয্ম িহসােব এবং পরবত কােল মা েয় উ তর িনমর্াণ েকৗশেল
নবরূেপ না িনক ও সুর যু বােদয্ রূপা িরত হয় । পশুচমর্ যু
বাদয্য গুিল ভরতকালীন সময় েথেক ভারতীয় স ীেত ‘অবন ’ বা
আন বাদয্রূেপ পিরিচত হয় । ৈবিদক যুেগ েয বাদয্য গুিল বয্বহৃত
হত তা িছল উ িননাদকারী । পরবত কােল স বতঃ যাগযে বয্বহৃত
য গুিলেক িতমধুর ও মেনা করার উেদ্দেশয্ অেপ াকৃত নরম ও

নমনীয় সুেরর বাদয্য গুিল িনিমর্ত হেত থােক । াক্মধয্যুগ ও মধয্যুেগ
স ীেতর েয়াজেনও এই বাদয্য ধীের ধীের িববিতর্ ত হেয় নবরূপ পির হ
কের । অনয্িদেক সভয্তা যত আধুিনক হেয়েছ, স ীত তত অনয্তর রূেপ
িতমধুর হেয়েছ এবং তার সে স িত েরেখ ঘেটেছ বাদয্যে র রূপা র ।

মিবকাশ ও মিববতর্ েনর িনর র ি য়াশীলতার পথ ধের আিদম
যুগ েথেক মানুষ েযমন আধুিনক যুেগর বতর্ মান পযর্ােয় উপনীত
হেয়েছ, েতমিন মানুেষর অ গিতর সােথ সােথ তার নৃতয্গীতবাদয্ািদর
অ গমনও সংঘিটত হেয়েছ । আিদম মানুষ তার অ রে সু াব ায়
ি ত সুর ও ছ েবাধ েথেক ভাবগত তঃ ূ তর্ কাশ বৃিত্তর মাধয্েম
িনেজর অ াতসাের বিহজর্ গেত নৃতয্গীতবাদয্ািদর জ িদেয়িছল । S.
Krishnaswamiর মেত “Rhythm comes naturally to man, since
everything in creation moves to it. It is man’s oldest impulse.
The ceremonial dancing of primitive man was a great outlet
for his emotions, both when experiencing pleasure and when
appeasing the God he feared. The basic impulse of rhythm in
him led him to standardise the various forms of emotional ex
pression he was familiar with and to create and design rhyth
mic instruments.” ১ অথর্াৎ েসইআিদম কাল েথেক মানুষ দলব ভােব
বসবােসর সােথ সােথ মেনর িবিভ ভাব কাশ করার িনিমত্ত িবিভ সুর ও
সুরাবয়েবর সৃি কেরিছল ।

বাদয্যে র ে ণীিবভাগ
আেলাচনা সে উে খ েয়াজন েয মুিন ভরেতর মতঅনুসাের ভারতীয়
বাদয্যে র ধান ে ণী চারিট—

“ততং ত ী গতং ে য়মবন ং তু েপৗ রম্ ।
ঘনং তাল িবে য়ঃ সুিষেরা বংশ উচয্েত ।” ২ —না.শা. ২৮/২

অথর্াৎ তত, আন , ঘন ও সুিষর বাদয্ । তত বাদয্ অেথর্ ত ীবাদয্ বা তােরর
বাদয্, েযমন েসতার, সেরাদ, তানপুরা, ইতয্ািদ । আন অেথর্ চামড়ার
বাদয্; যথা—তবলা, পােখায়াজ, মৃদ ম্ ইতয্ািদ । সুিষর বাদয্ হল ফুৎকার বা
হাওয়ার সাহােযয্ বািদত য ; েযমন বাঁশী, সানাই, হারেমািনয়াম ইতয্ািদ ।
আর ঘনবাদয্ হল ধাতব তাল বাদয্; েযমন—করতাল, কাংসয্তাল ভৃিত ।

শা ীয় স ীেত বাদয্যে র ভূিমকা ও রসৈবিচ য্
ভারতীয় শা ীয় স ীেত বাদয্যে র ভূিমকা অপিরহাযর্য্ । তাল ও লেয়র
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চমক দ ও মেনাহারী কলােকৗশল বাদয্যে েযমন সু রভােব েয়াগ
করা হয় তা এককথায় অসাধারণ বলা চেল । েযমন—পােখায়াজ সংগত
বয্তীত পদ গায়ন বা তবলা সংগত বয্তীত েখয়াল গায়ন ায় অস ূণর্
ও অভাবনীয় । বলা যায় স ীেতর রসআ াদেনর জনয্ তাল বােদয্র িবেশষ
ভূিমকা রেয়েছ ।

ীঃ পূঃ ি তীয় েথেক ীঃ ি তীয় শতেক রিচত নাটয্শা ে ভরত
বেলেছন স ীত, বাদয্য , নাটক ভৃিত সকল ে ে রস যু হয় ।
ব তঃ িবিভ ধরেনর স ীত িবিভ রেসর আেবগ সৃি কের এবং েসই
রস কােশর যথােযাগয্ উপকরণগুিলও হণ কের । েসই িহসােব িবিভ
রসেক ফুিটেয় েতালার জনয্ িবিভ তাল বয্বহার করা হয় । তাল স ীেতর
র ক সৃি র একিট মূল উপাদান । র ক সৃি র মূেল রেয়েছ িনব তা
অথর্াৎ একিট িনিদর্ শৃ লা র া করা । কীয় িনিদর্ আকার ও শৃ লা
র া কের তাল বণর্ েয়ােগর তারতময্ ঘিটেয় রস সৃি কের । এই বণর্
েয়ােগর তারতময্ই হল ার ম এবং ছ ৈবিচ য্ । সমছে আকষর্ণ

যতটা থােক, িবষমছে আকষর্ণ েবিশ হয় । েযমন সমুে যিদ তর না
থােক তাহেল তার সমু ই থােক না । েতমিন তােলর মেধয্ ছ ৈবিচ য্
না থাকেল তার রস আ াদন িনরথর্ক । উদাহরণ রূপ বলা যায় চারমা ায়
চারিট বণর্ সমদূরে যখন উ ািরত হয়, তখন তা হল সমছ । যথা—
েত ের েক েট । এই চারিট মা ায় সমদূর বজায় েরেখ পাঁচিট অ র
উ ািরত হেল, হয় কুয়ািড় লয় । যথা—েত    েট |    তা  |   েক
  |  েট    | । অনুরূপ ভােব আিড় ছ , িবআড়ী ছ ভৃিত দশর্েনর
মধয্ িদেয় ছ ৈবিচ য্ কাশ করা যায় ।

িবিভ তােলর মাধয্েম েয িবিভ রস কাশ করা যায়, তার িনদশর্নও
পাওয়া যায় । েয়াদশ শতেক ‘স ীত রত্নাকর’ ে র ব াধয্ােয় শা র্ েদব
েয িববরণ িদেয়েছন তা েথেক জানা যায় আিদ তাল (১১ মা া) শৃ ার রস,
িনঃসার তাল (১২ মা া) বীর রস, িতম তাল (১৩ মা া) হাসয্ রস, হয়লীল
তাল (১৪ মা া) করুণ রস, ীড়া তাল (১৫ মা া) শৃ ার রস ভৃিত িবিভ
তাল িবিভ রেসর উে ককের । এগুিল সবই ‘সালগ সূড়’ বে রঅ গর্ত
তাল প িত ।

তাল কােশর একিট িবেশষ িনয়ম হল স ত । অথর্াৎ গীত ও বাদয্
পর র স িত র া কের যখন পিরেবিশত হয়, তখন তােক ‘স ত’
বেল । গীত তথা সুের মানুষ কতটা অিভভূত হয় তার মাণ সিঠকভােব
পাওয়া না েগেলও তােলর েঝাঁেক েয মানুষ অনায়ােস ভািবত হয় তার
মাণ পাওয়া যায় মানুেষর ছে মাথা েদালােনা, পা নাড়ােনা বা হাততািল

েথেক । েযমন, য স ীেতর অসের েসতার বািদত হে । আলােপর
সময় দ ে াতারা আন উপেভাগ করেলও যখন গৎ শুরু হয়, তবলা
সংেযািজত হয়; আেবগধম ে াতারা আ ত হেয় যান । তাই তােলর
আকাের িনব হেলই স ীেতর েয রূপিট ফুেট ওেঠ তাই সবর্দা হণেযাগয্
হয় । িশ ী এই তােলর রূপিট অলংকরণ কের কাশ কেরন আন বােদয্ ।
‘দম,’ ‘ ম,’ ‘দুন,’ ‘েতদুন,’ ‘েচৗদুন,’ ‘আিড়,’ ‘িবআিড়’ ভৃিত ছ
করেণর সাহােযয্ ে াতার মেন নব েথেক নবতর তয্াশা সৃি হয়, যা

পূরেণর মধয্ িদেয় রস সৃি করাই িশ ীর কাজ । এ সে একিট সাধারণ
তাল ‘ি তােল’র উে খ করা যায় । ি তােলর েঠকা—
+ ২ ০ ৩ +
ধা িধন িধন ধা | ধা িধন িধন ধা | না িতন িতন না | েতেট িধন িধন ধা | ধা

এখােন ে াতার াভািবক তয্াশা হল ‘ধা’ এরপর ‘িধন’ বাজােনা । িক
েকান বাদক যিদ ধা এর পর ম যু কের ধা িধন িধন ধা | বাজান
তাহেল একিট নতুন ছ সংেযাজেনর সােথ সােথ অিভনব কাশ পায়,
যা রেসাদ্দীপক হেয় ওেঠ ।

াচীন তাল প িত মধয্যুেগ পদ, ধামার, েখয়াল, ট া ভৃিত
ৈশলীর উ েবর সােথ সােথ পিরবিতর্ ত হেয় যায় । তার সােথ স িত েরেখ
বাদয্যে রও পিরবতর্ ন ঘেট । পদ গানগুিল ধানতঃ শা ও ধীর ি র;
তাই শা ও দাসয্ উভয় রস পাওয়া যায় । আর এই রস কােশর জনয্
েচৗতাল, সুরফাঁকতাল, আড়ােচৗতাল ভৃিত তাল যু হত পােখায়াজ
বােদয্ । শৃ ার রস পাওয়া যায় ধামার তােল । ৈভরেবািচত েতেজাদ্দী বীর
রস ভাব ফুিটেয় েতালা যায় ি তােলর আ েয় ।

সুতরাং এই তাল ৈবিচ য্ ও ছ ৈবিচে য্র মধয্ িদেয় ে াতার মেন
রস তথা স ীেতর েসৗ যর্েবাধ জাগিরত করা যায় । আর তাল ও লেয়র
কােশর অনয্তম মাধয্ম আন বাদয্ । এই আন বাদয্ আিদম যুগ

েথেক নানা িববতর্ েনর মধয্ িদেয় বতর্ মান পযর্ায় েপৗঁেছেছ, যা িবেশষ ভােব
আেলাচনার দাবী রােখ ।

আন বােদয্র উৎপিত্ত ও িববতর্ ন
িবিভ বাদয্য িনমর্ােণ মানুষ থেম কা খ , র ভৃিত বয্বহােরর
মাধয্েম ছে র কাশ কের । েম মািটর ারা তাল বাদয্ সৃি কেরিছল,
এমন ধারণা করা হয় । েকান েকান স ীত গুণী মেন কেরন েয বাদয্য
সমূেহর মেধয্ তাল বাদয্ তথা আন বাদয্ াচীনতম । এ সে
S. Krishnaswamiর ম বয্ “Amongest the commonly accepted
main classes of instruments, namely the strings, the wind and
the percussion, the last mentioned has the earliest origin. Ev
ery veriety of percussion instrument contributes rhythm and
dynamism to whatever type of music it accompanies.” ৩

আন বােদয্র সৃি কাল সিঠকভােব িনরূপণ করা যায় না । তেব
স ীেতর অনয্ানয্ ে ণীর বাদয্য সমূেহর মেধয্ আন বাদয্ াচীনতম,
একথা অনুমান করা হয় । কারণ এই বাদয্ ৈতরী করার জনয্ অনয্তম
দুিট উপাদােনর েয়াজন, যথা—মািট ও পশুচমর্ । আিদম মানুষ পশু
িশকােরর মাধয্েম তােদর জীিবকা িনবর্াহ করেতা । ফেল পশুচমর্ বয্বহােরর
মাধয্েম বাদয্ ৈতরী করেত স বপর হয় । তাছাড়া এই পশুচমর্ আ াদেনর
েয়াজেন সবর্ থম বয্বহৃত হত । আিদম মৃিত্তকা িনিমর্ত বাদয্ িহসােব ভূিম

দু ু িভ জাতীয় বাদয্ পিরিচত । আিদম যুেগর পরবত কােল আন যে র
মেধয্ িবেশষ উে খেযাগয্ হল ‘পু র বাদয্’ । এছাড়া াচীন যুেগর চিলত
আন বাদয্গুিলর মেধয্ দু ু িভ, পণব, পটহ, মুরজ, মদর্ ল, পু র, িডমিডম,
েভরী ভৃিত উে খেযাগয্ ।

ৈবিদক যুগ
ৈবিদক যুগ েথেকআন বাদয্গুিল িভ নােম পিরিচত িছল । েবেদর িবিভ
কাে স ীেতর িবিভ িবষয় উে েখর পাশাপািশ বাদয্যে র উে খও
ল য্নীয় । ৈবিদক স ীেত িবেশষভােব চিলত আন বাদয্গুিল িছল
আদ রী বা ঔদ রী, ঘাতিলকা, বন িত, গগর্র, তূণব ভৃিত । েকান েকান
স ীত মেন কেরন ঋকেবেদ উি িখত নটরােজর ‘ডমরু’ াচীনতম
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চমর্বাদয্ । িক িব ানমন িচ া ভাবনার িদক েথেক েদখেল থেম
একমুখ িবিশ বাদয্য ই সবেচেয় াচীন হওয়া াভািবক । েসিদেক েথেক
িবচার করেল ‘ডমরু’ দুই মুখ িবিশ াচীন বাদয্য রূেপ ীকৃিত েপেলও
তা াচীনতম, এমন কথা েবাধহয় স ত নয় ।

ীি য় ি তীয় শতক
েম মানুেষর িচ াশীল অ গিতর সােথ সােথ াচীনকােল উ ু ত

বাদয্যে র গঠন ও নােমর ে ে উ য়ন ঘেট । ভারতীয় শা ীয়
বাদয্যে র উ েবর ইিতহাস ল য্ করেল েদখা যােব েয াচীনকাল েথেক
বাদয্য গুিলর মা েয় পিরবতর্ ন ঘেটেছ । ৈবিদক পরবত কােল অথর্াৎ
ী পূবর্ বা ীি য় শতক শুরুর কােল নানা ধরেণর বাদয্যে র নােমাে খ

পাওয়া যায় িবিভ স ীত শা ে । েসই উে খ ল য্ করেল েবাঝা যায়
েয ৈবিদক কােলর উ ু ত বাদয্য গুিলর একিদেক েযমন অবলুি ঘেটেছ,
েতমিন মা েয় নতুন ধরেণর বাদয্যে র উ বও ঘেটিছল । েযমন িবিভ
স ীত শা ািদর উে খ অনুসাের ীি য় ি তীয় শতক পযর্ েয সকল
আন বাদয্গুিলর উ ব ও চলন িছল তা হল—মৃদ , পণব, দদুর্র, মুরজ,
আিল য্, উ র্ ক, বামক, সভয্ক, আি ক, মধয্ক, ৈভরী, দি ণ, পটহ,
দু ু িভ, ভ া, িডি ম ভৃিত । উে খয্ েয, ৈবিদক পরবত কাল হল াচীন
ভারতীয় গা বর্ বা মাগর্ স ীেতর কাল । াচীন ভারতীয় বাদয্সমূেহর মেধয্
‘পু র’ বাদয্ িছল গা বর্মাগর্ স ীেতর ধান বাদয্ । াচীনকােল িবেশষত
ীে াত্তর ি তীয় শতকপযর্ ায় শতািধক পু র বাদয্ সৃি হেয়িছল । িক

সব বাদয্যে র সুর মাধূযর্য্পূণর্ না থাকার কারেণ মৃদ , পণব এবং দদুর্র—এই
‘ি পু ের’র েবশী উে খ পাওয়া যায় ।

ি তীয় েথেক অ ম শতক
ীি য় ি তীয় শতেকর পরবত ছ’শ–সাত’শ বছর পর ীি য় ৭ম–৮ম

শতক পযর্ াচীন বাদয্গুিলর মেধয্ েবশ িকছু বাদয্ েযমন অ চিলত হেয়
লু হেয় যায়, েতমিন িকছু বাদয্য নামা িরত হয় । এই সময় মুরজ,
আি ক, সভয্ক, ভ া ভৃিত বাদয্য গুিল অ চিলত হেয় যায় । এর
পাশাপািশ েসই সময় আকৃিত ও করণগত িকছু েভদ েরেখ নতুন িকছু
বাদয্যে র সংেযাজন ঘেট । এই সময় সংযু বাদয্গুিল হল—ঢ া, ম ,
তু , ঝঝর্ র, ডমরু, মুখািরকা, শ ু বাদয্ ভৃিত ।

অ ম েথেক েয়াদশ শতক
ীি য় অ ম েথেক েয়াদশ শতক পযর্ াচীন অবন বাদয্গুিলর মেধয্

িকছু বাদয্ েযমন অবলু হেয়েছ, েতমিন েবশ িকছু বাদয্য িববিতর্ ত রূেপ
নামা ের চিলত হয় । পূবর্বত সমেয় চিলত বাদয্গুিলর মেধয্ েকবলমা
পটহ, ঢ া, দু ু িভ এবং েভরী বাদয্য গুিলর উে খ পাওয়া যায় । এেদর
মেধয্ আবার পটহ বাদয্ য িটর েদশী করণ বিতর্ ত হেয় যায় । এছাড়া
অনয্ানয্ েদশী স ীেতর সে েযাজয্, েদশী নােম খয্াত েয সকল আন
বাদয্ এই অ বতকােল সৃি হেয়িছল তা হল—মদর্ ল, হুডু া, কুডু া,
কুরুবা, রু া, করটা, ঘট, ঘডস, ঢবস, ড া, মি ড া, েস ুকা, ড ু িল,
ঝ রী, ভান, ি বলী, িনঃসান, তু কী । শা র্ েদর তাঁর স ীত রত্নাকর ে
উপিরউ বাদয্গুিলর উে েখর সােথ ‘ডমরুক’ নামক বাদয্িটর (েমাট
েতইশ কার) উে খ কেরেছন ।

েয়াদশ েথেক প দশ শতক
েয়াদশ েথেক প দশ শতক পযর্ —এই দুই শতেকর মেধয্ েয সকল
আন বােদয্র পিরবতর্ ন সািধত হেয়িছল তােত েলখা যায়, পণব, পটহ,
রু া, েভরী, কুডু া, দু ু িভ, দদুর্র, ম এবং মদর্ ল—এই াচীন য গুিলর
একই নােম চিলত িছল । এছাড়া নতুন িকছু যে র সােথ সােথ িকছু
পিরবিতর্ ত নােমর য পাওয়া যায় । এই সময় নতুন বাদয্ িহসােব মুরজ,
িব ক, দপর্বাদয্, ঘনশ, লাবজা , করঠ, মুরলীবাদয্, কমঠ, ঝ ী, দু লী,
েদৗি শালা, কু লী, টমিক, গু ু, রনঘট, উপা , ঘ াবাদয্ ভৃিত । এই
সময় হুডু া বাদয্য িট ‘আবজ’ বা ‘আওয়াজ’ নােম চিলত হয় বেল
আবুল ফজল তাঁরআইনইআকবরী ে উে খ কেরেছন ।

প দশ শতক েথেকআধুিনক যুগ
প দশ শতক েথেক মূলতঃ িহ ু ানী স ীেতর যুেগ বাদয্যে র ে ে
ৈবিচ পূণর্ পিরবতর্ ন সািধত হেয়িছল । ৈবিদক যুগ েথেক মধয্যুেগর পূবর্বত
সময় পযর্ ভারতীয় স ীেত একটা ধারা িছল । মধয্যুেগ বিহরাগত মুসিলম
শাসকগণ কতৃর্ ক ভারতবষর্ শাসেনর সােথ সােথ তােদর সং ৃ িতর ভাব
ভারতীয় স ীেতর উপর পড়েত শুরু কের । বলা যায় মূলতঃ রাজৈনিতক
কারেণ ভারতীয় স ীেত নবয্ধারার স ীেতর সূচনা হয় । যার ফল রূপ,
াচীন ভারতীয় স ীত তার কীয় ৈবিশে য্র াত য্তা হািরেয় ‘কনর্াটকী

সংগীত’ ও ‘িহ ু ানী স ীত’ রূেপ পিরিচিত লাভ কের । যিদও ভারতবেষর্
মধয্যুেগর পূবর্বত সময় েথেকই িবেদশী শাসন কােয়ম হেয়িছল, তথািপ
শা র্ েদেবর পরবত সময় েথেক স ীেতর ে ে নবিদগ উে ািচত হয় ।
অনয্েদশীয় ধারা যু হেয় মধয্যুগীয় ভারতীয় স ীেত িবিভ গীত ৈশলী
েযমন পদ, ধামার, েখয়াল, ট া, ঠুংরী, তারানা ভৃিতর সৃি হেয়িছল ।

স েম উে খ েয়াজন েয দি ণ ভারেত চিলত স ীত
‘কনর্াটকী স ীত’ নােম পিরিচত । এই স ীেতর উৎপিত্ত কনর্াটক রাজয্
েথেক হেয়েছ বেল ধরা হয় । অপর িদেক উত্তর, পূবর্ ও মধয্ ভারেত
চিলত স ীত হল ‘িহ ু ানী স ীত’ । যাইেহাক, শুধু স ীেতর ে ে

পিরবতর্ ন ঘেটেছ এমন নয়, বাদয্যে র ে ে ও িববতর্ ন ঘেটেছ । এই
সমেয়র পরবত কােল আন বােদয্র েয রূপ পাওয়া যায়, েসগুিল হল—
পােখায়াজ, তবলাবাঁয়া, মৃদ ম্, েঢাল, েখাল, িতকাড়া, নাল, তাসা,
নাকাড়া, ব , ম রী, মাদল ভৃিত । এই আন বাদয্গুিল িবকােশর ধারায়
বতর্ মানকােলও িহ ু ানী স ীেত িবেশষ ভূিমকা িনেয়েছ । এর বাদন
ণালীেত সংেযািজত হেয়েছ অিভনব কারণ এর পিরভাষাগুিলেত অনয্

সং ৃ িতর ভাব ঘটায় বাদনৈশলীেত ৈবিচে য্র সমােবশ পিরলি ত হয় ।
াচীনআন বাদয্গুিল বহুে ে ই িববিতর্ ত হেয় পরবত কােল নবরূপ

পির হ কের আন বাদয্গুিলর উ ব হেয়েছ একথা পূেবর্ই উি িখত
হেয়েছ । িবিভ স ীত গুিল অধয্য়ন করেল েদখা যায়, দু ু িভ নামক
বাদয্য েথেক পরবত কােল নাগাড়া বা নাগারা বাদয্যে র আিবর্ভাব হয় ।
একইভােব মৃদ বাদয্যে র একিট কারেভদ হল াচীন েভরী । তেব
াচীন েভরী বাদয্িটর ডানিদক বাজােনা হত কািঠ িদেয় এবং বামিদক

বাজােনা হত হােত । মৃদে র আর একিট কার হল ‘পণব’ । এিটর ৈদঘর্য্
একহােতর মেতা এবং টানা বা েছাট ৈতরী হত প র ু বা পােটর দিড়র ।
এছাড়া াচীন কােল চিলত িছল িডমিডম, যা বতর্ মােন েছাট আকােরর
ডমরুর অনুরূপ । এছাড়া াচীন মদর্ ল েথেক পরবত কােল েঢালেকর জ
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হয় বেল অনুমান করা যায় । মদর্ ল বাদয্িট মাদেল নামা িরত হয় । মদর্ েলর
ডাঁয়া ও বাঁয়া ায় মৃদে র মেতা । তেব েছাট্ কম থােক ।

মৃদ েয াচীন বাদয্য তা িবিভ স ীত ঐিতহািসক উে খ
কেরেছন । ামী ানান জী বয্াখয্া দান কেরেছন েয “মৃদ েয অতীব
াচীন আন জাতীয় বাদয্য তা াৈগিতহািসক িস ু সভয্তা েথেক

আর কের রামায়ন, মহাভারত, হিরবংশ, িবিভ পুরান ও ািসকয্াল
কাবয্ েথেক মান হয় ।”৪ াচীনকােল মৃদ ও পু র উভয় বাদয্য
িছল মৃৎিনিমর্ত । নাটয্শা কার ভরত উভয় বাদয্যে র কথাই উে খ
কেরেছন । মািটর মৃদ েথেক পরবত কােল কােঠর মৃদ ৈতরী হয় ।
ামী ানান জীর উে খ অনুসাের ভরত ( ী পূবর্ ২য় েথেক ী ীয়

২য় শতক) ও শা র্ েদেবর ( ী ীয় ১৩শ শতক) মাঝামািঝ েকান সমেয় এই
রূপা র ঘেটিছল বেল মেন করা হয় ।

যাইেহাক, াচীন মৃৎ িনিমর্ত মৃদ েথেক পরবত কােল কা িনিমর্ত
মৃদে র উ ব হয় । এই মৃদে র সূ ধের িবিভ সময় িবিবধ আন বােদয্র
আিবভর্ াব হয় । ডাইনা ও বাঁয়ার আকৃিত তথা ৈদেঘর্য্র পিরবতর্ ন ঘিটেয়
েয়াজন মেতা এর রূেপর সং ার সাধন করা হয় । একই মৃদ িভ িভ

অ েল িভ িভ নােম চিলত হয় । মূল মৃদে র কা িনিমর্ত রূপিট
উত্তরভারতীয় তথা িহ ু ানী স ীেত ‘পােখায়াজ’ নাম ধারণ কের । দি ণ
ভারেত এিট আবার ‘মৃদ ম্’ নােম পিরিচত । পূবর্া েল মািটর অ িট িঠক
েরেখ ডাইনার আকৃিত িকি ৎ েছাট কের ‘েখাল’ নামকরণ করা হেয়েছ ।

মৃদ আবার ‘মুরজ’ নােমও পিরিচত িছল । েয়াদশ শতক নাগাদ
এিট ‘মাদলম্’ নােম খয্াত হয় । মধয্যুেগ আনুমািনক প দশ শতেকর
পর মৃদ পােখায়াজ নামধারণ কের । আবার পােখায়ােজর আিদ উৎস
‘ি পু র’ বাদয্ বেলও মতামত পাওয়া যায় । ভরত কালীন চিলত ি পু র
বােদয্র িতনিট অ িছল । ি পু র বাদয্েকই একে মৃদ বলা হত । িতনিট
অে র নাম িছল—উ র্ ক, আিল য্ ও আি ক । এেদর মেধয্ উ র্ ক ও
আিল য্ অংশ দুিট দাঁড় কিরেয় বাজােনা হত এবং আংিকক অংশিট শািয়ত
অব ায় েকােল েরেখ বাজােনা হত । স ম শতা ীর পের ি পু র বােদয্র
আকৃিতর েমা িত ঘটেত থােক এবং শা র্ েদেবর সময়কাল পযর্ এিট
স ূণর্ পিরবিতর্ ত হেয় যায় । েম েম উ র্ ক ওআিল য্ অ দুিটঅবলু
হেয় যায় । আর আংিকক ধীের ধীের মৃদ , মুরজ, পােখায়াজ তথা মৃদ ম্
বােদয্ রূপা িরত হয় ।

ৈবেদিশক ভাব
াচীনকাল েথেকই ভারতীয় সভয্তার উপর মাগত ৈবেদিশক

আ মেণর ফেল এবং িবিবধ রাজৈনিতক কারেণ ভারতীয় সভয্তা ও
সং ৃ িতেত বারংবার বহুল পিরমােন নানা পিরবতর্ ন ও িববতর্ ন ঘেটেছ । এই
িববতর্ ন ও পিরবতর্ েনর পথ ধের ভারতীয় স ীত ৈশলীর েযমন িভ িভ
সমেয় ত রূপা র সািধত হেয়েছ েতমিন বাদয্যে র ে ে ও িববতর্ ন
সূিচত হেয়েছ । মধয্যুেগ মুসিলম শাসনকােল ভারেতর সােথ আরব

পারেসয্র বািণিজয্ক েযাগােযাগ ািপত হয় । এর ফেল আরব পারেসয্র
িবিভ বাদয্য ভারেত আমদানী হয় এবং ভারেতর বাদয্য র ািন হয় ।
েযমন পারিসক েসহতার, রবার ভৃিত ভারেত আেস, িকংবা ভারতীয়
ি ত ী বীনা ভৃিত মধয্ ােচয্ ান কের বেল ধারণা করা হয় । আন
বােদয্র ে ে েদখা যায় আরবীয় ‘তবল’ শে র অনুকরেণ ভারেত তবলা
বােদয্র নামা র হয় । যিদও াচীন ‘উ র্ ক’ ও ‘বামক’ বা ‘বামক’ ও
‘দি ণক’ বাদয্ েথেক তবলার জ হেয়েছ বেল জানা যায় ।

উপসংহার
সম িবষয়িট ভােলাভােব পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায় েয, াচীন কাল
েথেক বাদয্য গুিল নানাভােব িববতর্ েনর পথ ধের বতর্ মােনর আন
ে ণীর বাদয্যে র উ েব েযমন ভাব িব ার কেরেছ েতমিন বাদয্ িবিধর
ে ে হ করণীয়, লেয়র িবচার, চেমর্র েভদ অনুসাের িনর তারতময্
িকংবা বাদয্যে লঘু গুরু অ েরর েভেদর উপেযািগতা, বােদয্ হােরর
পিরবতর্ েনর গুরু , সকল িবষয়ই যেথ অপিরহাযর্য্ রূেপ গণয্ হেয়েছ ।

পিরেশেষ বলা যায়, বাদয্ স ীেতর অনয্তম ৈবিশ য্ হল েয, এই কলা
গীত কলা বা নৃতয্ কলার সহায়তা ছাড়াই স ীেতর মূলত র ও লয়
তথা ছে র ারা ে াতার মেন মধুরতা পূণর্ ান হেণর শি রেয়েছ ।
স ীেতর ারা উৎকৃ অিভবয্ নার অিধক িব ার য স ীেত স ব হয় ।
অথর্াৎ স ীেতর পিরপূণর্ অিভবয্ি কােশর িনিমত্ত য স ীত সবর্ািধক
মহ পূণর্ । গীত ও নৃেতয্র কােশ য স ীত েয়াজন । এছাড়া নাটয্ স ীত
তথা নাটয্কলােক সজীব ও াণব কের ফুিটেয় েতালার জনয্ বাদয্য
েয়াগ আবশয্ক । নাটয্রস বা নাটয্ রসভাব য স ীেতর সহায়তা বয্তীত
কাশ স বপর নয় । এক কথায় আন বাদয্ স ীেতর পিরপূণর্ রসা াদেন

অন ীকাযর্ একিট অ ।
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বাংলায় খয়াল্ গােনর চচর্ ায় সংগীতচাযর্ তারাপদ চ বত ও েকাটালী ঘরানা
ৈমে য়ী বিণক

পি মব তথা েকালকাতায় িহ ু ানী শা ীয় সংগীেতর চচর্ ায় সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত একিট উে খেযাগয্ নাম । িতিন মূলত বাংলােদেশর ফিরদপুেরর েকাটালী পাড়ার বািস া িছেলন ।
উিনেশর দশেক সংগীেতর টােন িতিন েকালকাতায় এেস বসবাস করেত শুরু কেরন এবং খয়াল্ গােনর চচর্ ােক জনি য় কের েতােলন । পিরসেরর এই ব িটেত সংগীতাচাযর্ তারাপদ
চ বত র সংগীত জীবন, অবদান ভৃিত আেলাচনা করা হেব ।

বালয্জীবন ও সংগীত িশ া
‘েহ ব , ভা াের তব িবিবধ রতন;

তা সেব অেবাধ আিম অবেহলা কির ।’
কিব মাইেকল মধুসূদন দেত্তর এই েখেদাি েবাধকির বে আেলাচয্

বয্ি র ে ি েতও েযাজয্ । সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত হেলন একজন
ণজ া িশ ী, একজন া । সংগীতাচােযর্র িশ ী ত্তা িছল অসীম । যার

পিরমাপ করা শুধু কিঠনতম কাজই নয়, তা বয্াখয্া করেত যাওয়াও ধর্ার
সািমল ।

বাংলা খয়াল্ ও সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত এক অিভ িবষয় ।
সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত বাংলায় খয়াল্ গােন একজন উ ল
েজয্ািত । তাঁেক বাংলায় খয়াল্ গােনর িত ান ও বলা যায় । থম জীবেন
সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত তবলাবাদক িহেসেব আত্ম কাশ কেরন ।
নাকুবাবু িছল তাঁর ডাকনাম । তারাপদ চ বত সু িস েসতারবাদক ও াদ
এনােয়ৎ খাঁ, িবিশ সেরািদয়া ও াদ হােফজ আিল খাঁ, ও াদ আলাউদ্দীন
খাঁ, পি ত ােন সাদ েগা ামী মুখ শা ীয় সংগীতগুণীেদর সে
স ত করেতন । িক যার জনয্ অভূতপূবর্ জনি য়তা অজর্ ন কেরিছেলন তা
হল ক সংগীত । সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত থম সংগীতিশ ী িহেসেব
আত্ম কাশ কেরন ও ীকৃিত পান বাংলােদেশর চ ােম এবং থম
আিবভর্ ােবই িতিন িবখয্াত হেয় যান । তারাপদ হায় াবােদ িনজাম পয্ােলেস
দশিদন বয্াপী সংগীত সে লেন গান িগেয়িছেলন । েসই সে লেন ৈফয়াজ
খাঁ, ও ারনাথ, মু াক েহােসন মুখ সংগীত গণ েযাগ িদেয়িছেলন তখন
েথেক তাঁর খয্ািত সারা ভারতবেষর্ ছিড়েয় পেড় । েসিদন েভাররােত লিলত
রােগ িতিন েয খয়াল্ গান পিরেবশন কেরিছেলন, তা েসিদেনর দশর্কবৃে র
কােছ এক িচরকালীন াি ।

সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত বাংলােদেশর ফিরদপুর েজলার অ গর্ত
েকাটালী পাড়াি ত পি ম পাড়ায় ১৯০৯ ী াে র ১লা এি ল (বাংলা
১৩১৫ ি ঃ ২০েশ ৈচ ) এক িবিশ া ণ পিরবাের জ হণ কেরন ।
ৈশশব কাল েথেকই তাঁর বািড়েত সাংগীিতক পিরেবশ থাকায় গানবাজনার

িত তাঁর অসীম ভােলাবাসা ও িন া িছল । তাঁর িপতা কুলচ চ বত ও
েজয্ঠামশাই রামচ নয্ায়রত্ন, উভয়ই িদ ীর খয্াত গায়ক জহুর খাঁর িশষয্
িছেলন । তারাপদ চ বত জ িতধর িছেলন, িতিন েয েকান সুরেক অিত
অনায়ােস ক কের নকল কের গাইেত পারেতন । থমাব ায় িতিন তাঁর
িপতার কােছ সংগীতিশ া শুরু করেলও পরবত কােল সাতকিড় মালাকার,
সংগীতাচাযর্ িগিরজাশ র চ বত , িব ু পুর ঘরানার বাহক রািধকা সাদ
েগা ামী ও তাঁর াতার পু ােন সাদ েগা ামীর িনকট সংগীত িশ া
কেরন । িক তারাপদ চ বত গুণীজনেদর সুেরর ৈবভব হণ কের ীয়

গায়কী ও সুকে র মাধয্েম এক ত ঘরানার সৃি কেরন । তাই বলা যায়,
খয়াল্ গােন িতিন িনেজই এক িত ান ।

বাংলােদেশ তাঁর িপতৃেদেবর জীবনাবসােনর পর িতিন সুদূর প ী াম
েথেক েকালকাতা মহানগরীেত চেল আেসন সংগীতিশ া লােভর
আকা ায় । তখন তাঁর বয়স সেবমা েষাল । তখন তাঁর েকান অেথর্র াচূযর্
িছল না, বুি ও পিরপ হয়িন েসই বয়েস । তখন এক কার সহায়স লহীন
অব া িছল । এরকম অব ায় িতিন আ য় েনন তাঁর মাতুলালেয় উত্তর
েকালকাতার শয্ামবাজার অ েল কালী সাদ দত্ত ীেট । তাঁর মামা

ম ভ াচাযর্য্ মহাশেয়র সহায়তায় তখনকার িদেন অনয্তম ে সংগীত
িশ ী অ গায়ক সাতকিড় মালাকােরর সাহচাযর্ লাভ কেরন । এবং তাঁর
িশষয্ হণ কের তাঁর কােছ ছয় বছর সংগীত িশ ায় তািলম া হন ।
তারাপদ চ বত সাতকিড়বাবুর কােছ ট া ও খয়াল্ গােনর তািলম পান ।
এরপের আ য়চুয্ত হেয় জীিবকার অে ষেণ শহেরর অিলগিল ঘুের চার
বছর বয্াপী নানা িনযর্াতন েভাগ কেরও গানেক িতিন ছােড়নিন । তাঁর
কিঠন গােনর সাধনায় েকান িতকূলতাই হ ে প করেত পােরিন । এই
গােনর জনয্ই এক সংগীত আসের রাইচাঁদ বড়ােলর সে তাঁর পিরচয়
ঘেট । রাইচাঁদ বড়ােলর ত াবধােন িতিন েরিডওেত বা েবতাের তবলা
বাদেকর কাজ পান এবং েসই সূে বহু কৃিত সংগীতে র সং েশর্
িতিন আেসন । যা আেগও পিরসের আেলাচনা করা হেয়েছ । েকান
এক সংগীতাসের সংগীত িবশারদ সংগীতাচাযর্ িগিরজাশংকর চ বত
তাঁেক আিব ার কেরন । কৃত একজন গুরু েযাগয্ িশষয্ েপেয় অকৃপণ
ভােব তাঁেক সংগীতিবদয্া দান কেরিছেলন । একিট সে তারাপদবাবু
বেলেছন—“িবখয্াত হারেমািনয়াম বাদক ম ু বয্ানাজ র বািড়েত এক
আসের আমার গান শুেন গুরুজী আমােক গান েশখােত রািজ হন । িক
েশখােত েতা রাজী হেলন । ভেয় ভেয় থমিদন েগলাম, থমিদন পেদর
তািলম হল । রাগ বােরায়াঁ । যা েদিখেয় িদেলন বািড়েত এেস িবিন িচেত্ত
সাধলাম । েকমন েযন মেন হল েপেয় েগিছ । পরিদন গুরুজীর কােছ েগলাম
আেরকিট গান িনেত । গুরুজী আ যর্ হেয় িজ াসা করেলন—গান েতা
েপেয়ছ ? েসটা হেয় েগেছ ? বেল েফললাম ‘হয্াঁ!’ বয্াস্ পরী া িদেত
হেলা । পােখায়াজী বাবু েকবল উপি ত িছেলন । িতিন পােখায়ােজ হাত
িদেলন, গােনর কথাও মেন আেছ, ‘আও শাওন েসাহাবন ।’ গান েশষ
হল । গুরুজীর দুেচাখ আনে সজল হেয় উঠেলা । িতিন বলেলন, েরাজ
েরাজ আমার কােছ এেস গান িনেয় যােব । আেগ এনােয়ৎ েহােসন খাঁর
ঘরানার গানগুেলা নাও । এরপর এগুেলা েতা আর পাওয়া যােব না । পের
অনয্গুেলা িশেখা ।”১ একবার িগিরজাশংকর তাঁর গুরুভাই সংগীতাচাযর্
ধীের নাথ ভ াচাযর্েক িলেখেছন, “ওেহ তারাপদেক তুিম জান । আমার
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জীবেনর সায়াে এমন একিট িতভাস িশষয্ পাইলাম যাহােক আমার
সম িবদয্া উজার কিরয়া িদেত পািরেল আমার িশ ার সাথর্কতা বজায়
থােক । অেনক েছেলেক িশ া িদলাম িক েভতের ব না থািকেল
িদব কাহােক, জািন না আর কতিদন এ জগেত থািকয়া এই েছেলিটেক
িশ া িদেত পািরব ।”২ সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত িছেলন এমনই এক

িতভা । িতিন বেলেছন অিত যত্নসহকাের স ানসম ে েহ তাঁর গুরু
তাঁেক সংগীতিশ া দান কেরেছন । তারাপদ বাবু বেলেছন এমনই একিট
িদেন আমারই জ িদনিট অবল ন কিরয়া আমারই উেদ্দেশয্ মু কে
বিলয়ািছেলন ও াণ খুেল আশীবর্াদ কিরয়ািছেলন েয, “আজ আমার কৃিত
স ান তারাপদর থম জে াৎসেব পুেরািহেতর আসেন বিসয়া এই কথাই
মু কে বিলেতিছ েয বাংলার অতীেতর ঋনেশাধ কিরবার িনিমেত্তই
এর আিবভর্ াব হইয়ােছ । বাঙালী িচরকাল সংগীত ধার কিরয়া আিসয়ােছ
িহ ু ােনর িনকট; েসই ঋণেশাধ কিরেব তারাপদই । আিম আশীবর্াদ
কিরেতিছ একিদন সম িহ ু ান নিত ীকার কিরেব ইহার িনকট । আিম
সম ভারতবেষর্র িবিশ সংগীতিশ ীেদর সাি ধয্ লাভ কিরবার সুেযাগ
পাইয়ািছ । িক এমন একিট িতভাও েদিখেত পাই নাই আমার গুরু ও াদ
এনােয়ৎ েহােসন খাঁ বয্িতেরেক যাহার সে তারাপদর তুলনা করা চেল ।”৩

বাংলায় খয়াল্ গােনর চচর্ ার ধারায় সংগীতাচযর্ তারাপদ চ বত এক
নবজাগরণ আেনন । পূেবর্ খয়াল্ গান শুধুমা মধয্লয় বা তলেয় েছাট
খয়াল্ িহেসেব গাওয়া হেয় থাকত । তারাপদ বাবুেক িবলি ত বা বড় খয়াল্
গােনর কৃত গায়ক বলা েযেত পাের, িতিন থম িবলি ত খয়াল্ গােনর

সার ঘটান । এই স েকর্ তারাপদ চ বত র একিট উি “বয্াপারটা হে
িবলি ত লেয় গাইেলই হল না । গমকতােন, মীেড় গানেক সািজেয় ে াতার
িচত্তজয় করা চাই, তাছাড়া মধয্লয় ও তলেয় গাইেত হেল অেনক
লয়দার হওয়া চাই, চাই তােল দ তা, িবলি েত গাইেল ঝঁুিক অেনক কেম
যায়, অত দািয় থােক না । যিদও যথাথর্ েযাগয্ িশ ীেদর স ে এ কথা

েযাজয্ নয়”৪

সৃজনশীলতায় সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত
সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত র গুরুরা িছেলন দুই িদক পাল এক
সংগীতাচাযর্ িগিরজা শংকর চ বত । দুই সাতকিড় মালাকার । এই দুইজন
গুরুর িনকট তািলম া হওয়ার ফেল তারাপদ চ বত র গােন শু খয়াল
ও ধামাল গান—এই দুই ধারার গােনর ৈবিশ য্ ল ণীয় । মূলত থমিদেক
িকরাণা ঘরানার উ াদ আ ুল কিরম খাঁ সােহেবর ছায়া তাঁর গােন থাকেলও
খুব ত তারাপদ চ বত র গায়নরীিত এক ত ধারায় পিরণত হেয়িছল ।
িতিন সুরিস িশ ী িছেলন । তাঁর গলার সুর সানাইেয়র সুরেকও হার মানায়
এবং িতিন এমন এক িশ ী িছেলন েযেকান িশ ীর গান শুেন িতিন েসিট
আত্ম কের িনেত পারেতন । তাই তাঁর গােন এক নতুন ত ৈবিশ য্
িতিন সৃি কেরিছেলন । েযেহতু িতিন িনেজ একজন দ তবলাবাদক
িছেলন, তাঁর গােন তবলার েবােলর কায়দাগুিল বয্বহার কেরিছেলন এবং
দ লয়কারী ারা তাঁর গানেক এক অনয্মা া িদেয়িছেলন । ি তাল,
একতাল, ঝাঁপতাল ছাড়াও িতিন ত আড়া েচৗতাল, ঝুমরা ইতয্ািদ

চিলত তােলও িতিন সমানভােব দ িছেলন । িতিন ঝুমরা তােল বি শ
গাইেত খুব পছ করেতন । এই তােলর তািলম িতিন সাতকিড় মালাকােরর
কােছ েপেয়িছেলন । সংগীতাচাযর্ রােগর আি েক তাল িনবর্াচন করেতন ।
েযমন—‘বাহার’ রােগর ত েখয়ােল আড়া েচৗতাল, ‘দরবারী’ রােগ অিত
িবলি ত তাল, এছাড়া অিত িবলি ত তােল ‘িমঞা ম ার’, ‘গুি কানাড়া’,
‘জয়জয় ী’ ইতয্ািদ রাগ বয্বহার করেতন ।

িবিভ রাগ রািগণীর রিবনয্ােসও তাঁর িচ াভাবনার সৃজনশীলতা
িছল । েযমন—‘বাহার’ রােগ শু গা ার রিট িববাদী র িহেসেব বয্বহার
কেরিছেলন, যা িব ু পুর ঘরানার গায়নৈশলীেত িকছুটা েদখা যায় । আবার
‘িতলং’ রােগ বাদী র এবং নয্াস র গা ার হেলও িতিন মধয্ম রেক
বাদী র িহেসেব বয্বহার করেতন । ‘সুরদাসী ম ার’ এ েকামল িনষােদর
সে শু িনষাদ বয্বহার হেলও িতিন েকামল িনষাদই করেতন । তাঁর সৃ
রাগগুিল হল—‘ছায়া িহে াল’ ও ‘অহলয্া’ । সংগীতাচােযর্র অনয্তম িকছু
ি য় রাগ হল—ছায়ািহে াল, মালেকাষ, পুিরয়া ধােন , মােরায়া, বােগ ,
েকদারা, লাচারী, েটৗড়ী, িবভাস, ৈভরবী, রামেকলী, গুজর্ রী েটৗড়ী, বাহার

ভৃিত । তারাপদ চ বত র গােন লয়কারী এবং রিব ার(িবলি ত ও
ত) িছল এক অভূতপূবর্ িবষয় । তাই কিথত আেছ সংগীতচাযর্ তারাপদ

চ বত র গােনর পের অেনক উ া সংগীত িশ ী গান গাইেত আ হী
হেতন না ।

উ া সংগীত ছাড়াও েসিম য্ািসকয্াল গান অথর্াৎ বাংলা রাগ ধান
সংগীেতও সংগীতােযর্র অভাবনীয় অবদান িছল । ঠুংরী গান, লঘু উ া
গান, বাংলা রাগ ধান গান ইতয্ািদ সংগীতাচােযর্র আেরকিট স দ ।
ঠুংরী গােন িতিন অসাধারণ ‘সপাট’ তান বয্বহার করেতন । যা শু
েখয়াল গােনও খুবই জরুরী; সংগীতাচাযর্ িনেজ বহু রাগ ধান বাংলা
গান রচনা কেরিছেলন, েযমন— তার রিচত খুবই িবখয্াত একিট গান
িম িতলং রােগ—‘েখােলা েখােলা মি র ার ওেগা পূজািরনী’ অপূবর্
এই গানিট আজও সমানভােব জনি য় । তাঁর রিচত আেরা কেয়কিট
উে খেযাগয্ বাংলা রাগ ধান গান হল—‘েবানা েবােন পািপয়া েবােল’—
এই গানিট বাহার রােগ আধািরত । গুজর্ রী েটৗড়ী িছল তাঁর অনয্তম ি য়
রাগ । এই রােগ একিট রাগ ধান গান িলেখিছেলন—‘ফুেল ফুেল িক
কথা ।’ ৈভরবী রােগ তারাপদ চ বত র রচনা একিট গান ‘েকাথা েগল
শয্াম’ । অপূবর্ সু র এই গানিট স ে অমেল ু িবকাশ কর েচৗধুরী
তাঁর ৃ িতচারণায় বেলিছেলন—“তারাপদ বাবুর ‘েকাথা েগল শয্াম’ গানিট
িতিন থম বােগ রােগ েগঁেথিছেলন । িক েরকডর্ েকা ানী কতৃর্ প
জানােলন ওেদর বােগ েত অেনক গান, ৈভরবীেত গােনর অভাব । তখন
তারাপদবাবুর গানিট ৈভরবীেত েরকডর্ কেরিছেলন এবং েরকিডর্ ং হওয়ার
পর তা এত জনি য় হেব িতিন ভােবনিন ।”৫

সংগীতাচাযর্ িহমাংশু দেত্তর েলখা িকছু গান েগেয়িছেলন । েযমন—
‘চােমলী েমল আঁিখ’, ‘ফাগুেণর সমীরণ সেন’ ইতয্ািদ । এই গানগুিল
এখনও ে াতােদর কােন বােজ ।

বয্ি জীবেন সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত
সংগীতাচাযর্ তারাপদ চ বত র এক পু ও িতন কনয্া । বতর্ মােন দুই কনয্া
জীিবত আেছ । তাঁর সুেযাগয্ পু পি ত মানস চ বত তাঁর কােছই
খয়াল্ গােনর তািলম া হেয়িছেলন । ন ইেয়র দশেক মানস চ বত
িপতার ই ানুসাের তাঁর িনজ গায়নৈশলী িদেয় এক ত ঘরানার সৃি
কেরিছেলন, যা ‘েকাটািল ঘরানা’ নােম িস । তারাপদ চ বত তাঁর বড়
েমেয় লা বে য্াপাধয্ায়েকও খয়াল্ গােন েযাগয্ তািলম িদেয়িছেলন ।
পরবত সমেয় িতিন ‘গানসর তী’ উপািধ া হেয়িছেলন এছাড়াও
তাঁর আরও িকছু সুেযাগয্ িশষয্িশষয্া িছল । েযমন—সুকুমার সমাজপিত,
অিখলব ু েঘাষ, সি ৎ মজুমদার, িদলীপ পা , েগািব বয্ানাজ মুখ ।

সংগীতচাযর্ তারাপদ চ বত িছেলন ব া । যার ফেল তাঁর
সংগীত জীবেন হয়ত অেনক িত হেয়িছল । তাঁর সংগীত পিরেবশেন
েয বয্ি িছল তা তাঁর বয্বহার ও মানিসকতােত ল য্ করা যায় । এই
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স েথেক একিট ঘটনা পি ত সুকুমার িম বেলেছন—“একবার েকান
একিট অনু ােন একজন খয্াতনামা বয্ি রাগ িবে ষণ করিছেলন । আর
গাইিছেলন িবিভ িশ ী । চ বত র গােনর পূেবর্ িতিন মােরায়া স েকর্
িকছু ব বয্ রাখেলন । মােরায়া একিট নীরস রাগ, এেত মীড় েনই, তাই
িবলি ত মােরায়ার রূপ ফুেট ওেঠ না ইতয্ািদ ব বয্ রাখেলন িতিন ।
তারাপদবাবু বলেলন েয মােরায়ােক এভােব ক না কের গাইেত িতিন
অপারগ । গুরুর কােছ েযমন তািলম েপেয়েছন, বলেলন েসইভােবই
গাইেবন িতিন । বলা বাহুলয্ গােনর েশেষ সবাই সাধুবাদ িদল িশ ীেক”৬

সংগীতাচাযর্ িছেলন ভীষণ শর্কাতর এবং অিভমানী । িতিন কখনই
দাি ক িছেলন না । ১৯৭৩ সােল জীবেনর সায়াে েক ীয় সরকার
তাঁেক ‘প ’ উপািধেত ভূিষত করেলও সংগীতাচাযর্ েসই পদবী অতয্
িবনেয়র সে তয্াখয্ান কেরন । কারণ পূেবর্ তাঁর েথেক অেনক কিন
িশ ী এই েখতাব অজর্ ন কেরিছেলন । সংগীতাচােযর্র কােছ সরকারী বা
েবসরকারী েকােনা েখতােবর েচেয়ও সংগীত সাধনাই িছল তাঁর মূল
ম িতিন সিতয্কােরর মন ােণ একজন িশ ী িছেলন । তাঁর মনিট িছল
অিতির শর্কাতর । ১৯৭২ ি াে তাঁর িশ িতভার ীকৃিত রূপ
স ীত নাটক একােডমী তাঁেক রত্ন সদসয্ িহেসেব িনবর্ািচত কেরন এবং
সা ািনক ‘েফেলািশপ’ দান কেরন । রবী ভারতী িব িবদয্ালেয় ‘ওেয়
েব ল ে ট একােডমী’ অয্াওয়ােডর্ ভূিষত হন । এছাড়াও ‘সংগীতাচাযর্’,
‘সংগীত রত্নাকর’, ‘সংগীতাণর্ব’ ইতয্ািদ উপািধেত ভূিষত হেয়িছেলন ।

তাঁর সংগীত পিরচালনায় গীত স য্া মুেখাপাধয্ায় গান েগেয়িছেলন ।
আগরতলায় একিট অনু ােন সংগীত পিরেবশেনর পের বাবা আলাউদ্দীন খাঁ
সােহেবর িবেশষ অনুেরােধ তাঁর সে তবলা স ত কেরিছেলন ।

চরম িতকূলতার মধয্ িদেয় সংগীতেক িতিন জীবেনর মূলম কের

িহ ু ানী শা ীয় সংগীেতর িবখয্াত গায়ক িহেসেব িনেজেক িত া
কেরিছেলন । দি ণ েকালকাতার ি আেনায়ার শাহ েরােড তাঁর িনেজর
সৃ রােগর নােম একিট বািড় বািনেয়িছেলন । েসই বাখয্াত বািড়র নাম ‘ছায়া
িহে াল’ ।

১৯৭৫ সােলর ১লা েসে র েবলা ায় দুপুর দুেটার সময় সংগীতাচাযর্
েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন । িহ ু ানী শা ীয় সংগীেত সংগীতাযর্ তারাপদ
চ বত র নাম যুগযুগা র ধের েলখা হেয় থাকেব । তাঁর মত কৃত িশ ী,

া, সাধক নতুন জে র কােছও সবসময় পথ দশর্ক । এই মহান অমর
সংগীতিশ ীেক জানাই অ েরর া ও ণাম ।
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অেযাধয্ার িশ ীনবাব ওয়ািজদ্ অলী শাহ্

ড. েদবা ন চে াপাধয্ায়

একজন সফল শাসক হেত েগেল েয বয্ি , চািরি ক দৃঢ়তা, শঠতা, ভ ািম, দূরদিশর্তা এবং বা ব বুি থাকার েয়াজন হয় েসইসব গুণাবলীর একিটও িছল না ওয়ািজদ্ অলী শাহ্র ।
যিদ তাঁেক শাসক না েভেব িশ ী িকংবা া ভাবা যায়, তাহেল আমােদর ীকার করেতই হেব েয, নবাব ওয়ািজদ্ অলী শাহ্র মতন বহুমুখী িতভাধর সংগীতিশ ী এবং সংগীত া
আমােদর েদেশ খুব েবিশ জ ায় িন । িতিন িছেলন একাধাের কিব, গায়ক, নতর্ ক, দ েসতারবাদক, গীতরচিয়তা, গীিতনাটয্রচিয়তা—অনয্িদেক িছেলন িবিশ সংগীতৈশলীর া । এ
িবষয় এই বে আেলািচত করা হেব ।

ইিতহােস িশ ানুরাগী রাজার অজ উদাহরণ থাকেলও িশ ীরাজার
উে খ খুবই িবরল বলা যায় । ভারতবেষর্র এই রকম িবরল শাসক িছেলন
অেযাধয্ার িশ ীনবাব ওয়ািজদ্ অলী শাহ্ । তাঁর পুেরা নাম িছল নািজমউদ্
েদৗলা ফখ্ রুল্মুলক্ মুহ দ ওয়ািজদ্ অলী খাঁ বাহাদুর শওকৎ জং । এিট
তাঁর িপতার েদওয়া নাম । িপতা অমজাদ অলী শাহ্ (১৮৪২৪৭ ীঃ) পু েক
আেরকিট েখতাব িদেয়িছেলন । েসিট হেলা—মীজর্ া খুর্ শীদ্ হাশ্ মৎ মুহ দ
ওয়ািজদ্ অলী । ১৮৪৭ ী াে ওয়ািজদ্ অলী অেযাধয্া রােজয্র িসংহাসন
লােভর পর ‘শাহ্’ েখতাবিট যু হেয় িগেয় তা সংে েপ দাঁড়ায় ওয়ািজদ্
অলী শাহ্ । জ , লে ৗ শহের, ১৮২২ ী াে র ১৩ই জুলাই । মৃতুয্ ২১েশ
েসে র, ১৮৮৭ ী া । বাংলার সং ৃ িতেত লে ৗ এবং ওয়ািজদ অলীর
অবদান অপিরসীম । িক নবাব ওয়ািজদ্ অলী শাহ্ েয রােজয্র অিধপিত
িছেলন েসই অেযাধয্া রােজয্র সংি পিরচয় িদেয় আমােদর যা া শুরু
করিছ ।

অেযাধয্া রাজয্
অেযাধয্ অিত াচীন রাজয্ । বতর্ মােন এিট উত্তর েদশ রােজয্র অ ভুর্ ।
রামায়েণর যুেগ (আনুমািনক ীঃ পূঃ ২০৮৪) অেযাধয্া িছল রঘুবংশীয়
নৃপিতেদর রাজয্ । এই রােজয্র রাজধানীও িছল অেযাধয্া । রামচ ১৪
বছর বনবাস কািটেয় অেযাধয্ায় িফের আসার িকছুিদন পের অনুজ াতা
ল ণ ওই রােজয্ই েগামতী নদীর তীের এক নতুন জনপদ ৈতরী কেরন ।
এর নাম হয় ল ণপুর, পের েসিট িহ ু ানী উ ারেণ হয় ‘লখন্ পুরা’ ।
তারপর ১৩শ শতক েথেক এখােন েশখপাঠানেদর উপিনেবশ গড়েত
থােক । জায়গািটর নাম েলাকমুেখ ‘লখন্ পুরা’ েথেক ‘লখ্ েনৗ’ হেয়
যায় । তেব রামানুজ ল েণর ৃ িত িবজিড়ত বেল এই অ েলর ধমর্ াণ
িহ ু রা শহরিটেক ‘লে ৗ’ রূেপ অিভিহত কের থােকন । উত্তর েদেশর,
িবেশষতঃ াচীন অেযাধয্া রােজয্ অেনক েল মহাকােবয্র রামচ , সীতা,
ল ণ, ভরত ভৃিতেদর নামানুসাের রামপুর, ল ণপুর, সীতাপুর, ভরতপুর

ভৃিত নামকরণ হেয়েছ ।
মহাকােবয্র যুগ বা রামায়ণমহাভারেতর যুেগর ( ীঃ পূঃ ২১ শতক

ীঃ পূঃ ১৫ শতক) পের েপৗরািণক যুেগ অেযাধয্া রাজয্ ‘েকাশল’ রােজয্র
অ ভুর্ হেয় পেড় । রামচে র মাতা েকৗশলয্া িছেলন েকাশলরােজয্র
কনয্া । পুরােণ েয েষাড়শমহাজনপদ বা ১৬িট বড় জনপেদর কথা

উে িখত হেয়েছ, তার মেধয্ েকাশল জনপদ অনয্তম । এরপর ইিতহােসর
কালে ােত গ াযমুনা, েগামতীঘঘর্রা িদেয় অেনক জল বািহত হয় ।
ৈজনেবৗ যুগ, মহামতী স াট অেশােকর রাজ কাল এসব পার হেয়
১০৩০ ী াে ল ণপুরায় সবর্ থম ৈবেদিশক হানাদারেদর আগমন
ঘেট । গজনী রােজয্র (আফগািন ান) অিধপিত সুলতান মাহ্ মুদ তাঁর

াতু ু সঈদ সালামাসুদেক পািঠেয়িছেলন অেযাধয্া রাজয্ ংস কের
লুঠপাট করার জ্নয্ । এরপর পাঠানআফগােনরা ধীের ধীের এই রােজয্
আসেত থােক । তারপর ১১৯৪ ী াে গজনীর অ ভুর্ ‘ঘুর’ সা ােজয্র
অধী র িশহাবউিদ্দন মুহ দ ঘুরী (তখন িদ ীর অধী রও বেট) কেনৗজ
জয় করার সমেয় আেরকবার অেযাধয্া রােজয্ তা ব চালায় । েসিদন
ল ণপুরা নগরীও তাঁর তা বেরাষ েথেক িনেজেক র া করেত পােরিন ।
তারপর খল্ জী রাজ কােলও েশখপাঠানরা দেল দেল অেযাধয্া রােজয্
এেস বসিত িব ার কের । থেম আেস কাশ্ মাি কালানএর েশখরা ।
তারপর ল ণপুরায় আেস জগ্ তাইএর েশখরা । েগামতী নদীর উত্তর
তীের ল ণপুরা ও তার আসপােশ বাহা িট াম িনেয় এই অ েলর মুসিলম
স দােয়র আিদপুরুষ েশখপাঠানগণ ায়ী বসিত গেড় েতােলন । িক
েকােনািদনই িহ ু মুসলমান স দােয়র মেধয্ স ীিতর অভাব ঘেটিন ।
বরং উভয় স দােয়র স ীিতর ফেল এক নতুন সং ৃ িত গেড় ওেঠ
যা পরবত কােল কেয়কশত বছর যাবৎ উত্তরভারেতর অনয্ানয্ েদেশর
সং ৃ িতেক ভাবাি ত কেরিছল । এই ভাব েথেক বা ালী সং ৃ িত
িনেজেক মু করেত পােরিন ।

সুলতানী রাজ কােল লখ্ েনৗ িকছুকাল েজৗনপুর রােজয্র (উত্তর
েদশ) ‘শক ’ সুলতানেদর অধীেন িছল । েজৗনপুেরর শক সুলতান

ভারতীয় াপতয্ িবদয্ায় এক নতুন ৈশলীর িদশারী িছেলন । িক এই
বংেশর হুেসন শক িহ ু ানী সংগীেতর অনয্তম পিত িছেলন । ১৫শ
শতেক েজৗনপুেরর আশপােশ ‘চুট্ কল্’ নামক এক ু  কৃিতর ব 
গান চিলত িছল । এিট অবশয্ই রাগসংগীেতর পযর্ায়ভু । চুট্ কেলর
‘ ায়ী’ তুক্ িট িছল িনব অথর্াৎ শা ীয় তােল িনব । িক অনয্ানয্ তুক্ গুিল
রাগাি ত সুের অিনব ভােব গাওয়া হেতা । অথর্াৎ সুের পাঠ করা হেতা । এই
চুট্ কল গােনর গীতপ িত িছল অমীর খুে ৗ (১২৫৩১৩২৫ ীঃ) বিতর্ ত
‘েকৗলখয়াল্’ গােনর অনুরূপ, যােত আধুিনক কােলর মতন তানসর্ গম্
িছল না িক ‘িফক্ রাব ্’ (অথর্াৎ ভাষা সহ আল ািরক িব ার) আবিশয্ক
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রূেপ বয্বহৃত হেতা । ি য়াত্মক সংগীতসমেজ এই গান ‘চুট্ কল্খয়াল্’
বা ‘আ াঈখয়াল্’ (সুরযু পাঠ অংশ বাদ িদেয় শুধুমা ায়ী ‘তুক্’
িনেয় খয়াল গাওয়া হেতা বেল এইরূপ নামকরণ হেয়িছল) রূেপ পিরিচত
িছল । বলাবাহুলয্, েজৗনপুেরর িনকটবত হওয়ার সুবােদ লে ৗ অ েলও
‘আ াঈখয়াল্’ অপিরিচত িছল না ।

যাইেহাক্, অেযাধয্ায় নবাবী বংশ শুরু হয় বুরহান্ মুলক্র সময়
েথেক । এই নবাবী বংেশর শুরু েথেক ওয়ািজদ্ অলী শাহ্ পযর্ একিট
ধারাবািহক শাসনকােলর তািলকা েদওয়া হে :

সাদৎ অলী খাঁ, বুরহান্ মুল্ ক্ (১৭৩২–৩৫ ীঃ)
↓

মীজর্ া সকীম্ অবুল্ মনসূর খাঁ, সফ্ দর্ জং (১৭৩৫–৫৩ ীঃ)
↓

সুজাউদ্ েদৗলা (১৭৫৩–৭৫ ীঃ)
↓

আসফউদ্ েদৗলা (১৭৭৫–৯৮ ীঃ)
↓

উজীর অলী খাঁ (১৭৯৮ ীঃ)
↓

সাদৎ অলী খাঁ (১৭৯৮–১৮১৪ ীঃ)
↓

গাজী উদ্ দীন হায়্ দর (১৮১৪–২৭ ীঃ)
↓

নািসর উদ্ দীন হায়্ দার (১৮২৭–৩৭ ীঃ)
↓

মুহ দ অলী শাহ্ (১৮৩৭–৪২ ীঃ)
↓

আমজাদ অলী শাহ্ (১৮৪২–৪৮ ীঃ)
↓

ওয়ািজদ্ অলী শাহ্ (১৮৪৮–৫৬ ীঃ)

নবাব ওয়ািজদ্ অলী শাহ্
অেযাধয্া রােজয্র েশষ নবাব িছেলন ওয়ািজদ্ অলী শাহ্ । নবােবর সংি
জীবনী উি িখত হল । ইংেরজ সরকার কতৃর্ ক িসংহাসনচুয্ত হেয় ও ভােগয্র
স ােন ১৩.৩.১৮৫৬ ীঃ লে ৗ েছেড় িতিন েকালকাতায় আেসন ঊ র্ তন
কতৃর্ পে র কােছ সওয়াল করেত । আশা িছল রাজ এবং িসংহাসন
িফের পােবন । েকালকাতায় িতিন এেস েপৗঁছান ৬.৫.১৮৫৬ তািরেখ ।
এখােন তাঁর আ য় হল েকালকাতার দি েণ গােডর্ নিরচেমিটয়াবুরুেজ ।
েয উেদ্দশয্ িনেয় িতিন েকালকাতায় এেসিছেলন তা তাঁর পূণর্ হল না ।
িতিন মা ও ভাইেক ইংলয্াে র রািনর কােছ সুিবচােরর আশায় দরবার
করেত পািঠেয়িছেলন । ল ন েদৗতয্ বয্থর্ হেয় যায় । মা ও ভাইেয়র মৃতুয্
িবেদেশই হয় । ১৮৫৭ ী াে িসপাহী িবে ােহ সব িকছু ওলটপালট হেয়
যায় । িতিন বি হেয় েফাটর্ উইিলয়েম আটেক থােকন । িতিন বুঝেলন
রাজয্ পুনরু ােরর স াবনা েনই । তাই ল েনর েমাকদ্দমা খািরজ করার
আিজর্ জানােলন । ইংেরজ সরকার ািবত বছের বািষর্ক বােরা ল

টাকা েপনশেন ীকৃিত জািনেয় িবে াহ েশেষ ১৮৫৯ সােলর জুলাই মােস
তাঁেক েছেড় েদয় । িতিন েমিটয়াবুরুেজ িফের আেসন । েগামতীর তীের
েযভােব রাজধানী লে ৗেক েরেখ এেসিছেলন েসই মেতা এখােন িতিন
নতুন শহর গড়া ও জীবনযা া িত ায় মেনািনেবশ কেরন । তাঁরই েচ ায়
েকালকাতার কােছ ৈতির হল ি তীয় লে ৗেয়র জীবন, জবান, আসর,

েমাদ উপকরেণর সে এেক এেক চালু কেরন েসই ইমারত িবলাস,
িচিড়য়াঘর, ফানুস আর ঘুিড়র েনশা, েসই মুরিগবািজ আর বেটর বািজ ।
িতিন লে ৗেয় ঠুংির গােনর এবং কথনৃেতয্র অনয্তম ধান চলনকতর্ া
িছেলন । বাংলার সংগীতজগেতও তাঁর দান অসামানয্ । িনেজও সংগীত
ও সংগীতরচিয়তা িছেলন । তাঁর েমিটয়াবুরুজ দরবাের বহু গুণীবয্ি
সংগীত পিরেবশন করেতন । ফেল এখান েথেক বাঙািলেদর দরবারী
রাগসংগীেত েশখার সুেযাগ আেস । িতিন অেঘারনাথ চ বত , মথ
বে য্াপাধয্ায়, যদুনাথ রায়, যদু ভ , েকশব িম , কালী স বে য্াপাধয্ায়

মুখ এবং অনয্ানয্ িবখয্াত বাঙািল সংগীত েদর পৃ েপাষক িছেলন ।
‘বাবুল েমারা ৈনহার ছুট না যায়’ এইরকম অেনক িবখয্াত ঠুম্ রী িতিনই
রচিয়তা । েফাটর্ উইিলয়েম বি অব ায় ‘আখতার’ ছ নােম িতিন ‘হুজন
ইআখতার’ কাবয্ রচনা কেরন । তাঁর অনয্ানয্ : ‘তািরখই
পরীখানা’, ‘তািরখইমুমতাজ’ ভৃিত । রাধাকৃ ে েমাপাখয্ান িবষয়ক
একিট উদুর্ গীিতনাটয্ এবং ‘নাজু’, ‘বািজ’ ও ‘দুলহন’ নােম সংগীত িবষয়ক

ে র (৩ খ ) িতিন রচিয়তা । িনেজর ািদ মু েণর জনয্ েমিটয়াবুরুেজ
একিট ছাপাখানাও িতিন াপন কেরিছেলন । রবী নােথর েজয্ াতা
ি েজ নাথ ঠাকুেরর সে ও তাঁর পিরচয় িছল । তাঁর মতন ধমর্সিহ ু ও
অসা দািয়ক বাদশাহ্ ভারতবেষর্ খুব কম জে েছন । তাঁর ঠুম্ রীগােনর
ভাষা েদেখ মেন হয়, িতিন ৈব বধেমর্র িত যেথ াশীল িছেলন ।

েকালকাতার সংগীতচচর্ ায় ওয়ািজদ অলী
লে ৗর নবাব ওয়ািজদ অলী শাহ্ িসংহাসনচুয্ত হন তৎকালীন গভনর্র
েজনােরল লডর্ ডালেহৗিসর আেদেশ (১৮৫৮ ী াে , ১৩ই েফ য়ারী) ।
তারপর নবাব তাঁর িনবর্ািসত জীবন যাপন করেত এেলন েকালকাতায় এবং
দি ণ উপকে , গ ার ধাের েমিটয়াবুরুেজ (েস অংেশর নাম মুিচেখালা)
বাস অর করেলন (ওই বছেরর এি ল মােস) । তারপর ১৮৫৭ ী াে
মহা িবে ােহর সূচনায় ব ী হেয় েফাটর্ উইিলয়ােম অ রীণ থাকবার পর
১৮৫৮ ী াে মুি লাভ কের েমিটয়াবুরুেজ ায়ী ভােব বাস করেত
লাগেলন ।

নবাব ওয়ািজদ অলী গুণী েসতারবাদক (েগালাম মহ েদর কৃতী
িশষয্ কুতুরউেদ্দৗলার কােছ েসতাের তািলম েনন লে ৗেত থাকবার
সমেয়), সংগীতরচিয়তা এবং বহুমুখী সংগীত িছেলন এবং তাঁর লে ৗ
দরবার িছল ভারেতর একিট ে সংগীতেক । ১৮৫৮ ী াে র পর
েমিটয়াবুরুেজ েয অিভনব সংগীত দরবােরর পত্তন করেলন, তা লে ৗ
দরবােররই এক নতুন সং রেণ পিরণত হল—ঐ েযর্র আড় ের নয়,
সংগীতচচর্ ার উৎকযর্তায় এবং ভারত িবখয্াত কলাব েদর সমােবেশর
ফেল । লে ৗ দরবােরর মতন েমিটয়াবুরুজ দরবােরও এমন সবর্ভারতীয়
গুণী সমাগম হল, যা েসকােল একিটমা সংগীত সভার পে ায়
অভূতপূবর্ । কারণ সংগীতচচর্ া, সংগীত উপেভাগ এবং সংগীত েদর
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পৃ েপাষকতা নবােবর জীবেনর অনয্তম ধান কাযর্ িছল ।
তাঁর েকালকাতায় আগমন ও দরবার পত্তেনর জেনয্ এমন বহু গুণী

বাংলােদেশ উপি িত ঘেট, যাঁেদর জেনয্ বাংলায় নানা রীিতর য ও
সংগীেতর সােরর ভূত সহায়তা কেরিছল । নবাব ওয়ািজদ আলীর
জীবন িনবর্াসেনর অিভশাপ বাংলােদেশ সংগীতচচর্ ার ে ে েদখা িগেয়িছল
আশীবর্াদ রূেপ । িকংবা তার েচেয়ও েবিশ । েমিটয়াবুরুজ দরবাের সবর্ািধক
সংখয্ক গুণীর িনযু থাকা ও তাঁেদর অেনেকরই এখােন িশষয্ গঠেনর
ফেল সংগীতচচর্ ার ধারার একিট নতুন ে াত েদখা িদেয়িছল এবং তার
কালটা িছল নব জাগৃিতর পে িবেশষ উপেযাগী । ১৮৫৮ ী াে র েশষ
বা ১৮৫৯ ী াে র থম েথেক আর কের ১৮৮৭ ী া পযর্ অথর্াৎ
পূণর্ ৩০ বছর । ওই বছর নবােবর মৃতুয্ হয় । সুতরাং তাঁর আমৃতুয্ েকালকাতা
বােসর কালিট—েয সমেয় তাঁর দরবাের বহু সংখয্ক কলাব অব ান ও
িশষয্ গঠন কের এেদেশ সংগীত চচর্ ার বৃি সাধন কেরন—সংগীেতর
পুনরভুয্দেয়র যুেগর সে অ া ীযু হেয় পেড় । েরেণসাঁেসর েয ধারা
সংগীতিশ ীেদর অবদােন পিরপু , তা ওয়ািজদ অলী শার কােছ সিবেশষ
ঋণী । ইিতহােসর অ ু ত ঘটনাচে েসই িবেশষ সমেয় লে ৗ েথেক
েমিটয়াবুরুেজ এেস দরবার গঠন করার ফেল যুেগর েয়াজেনর সে
নবােবর সংগীত িবষেয় কাযর্াবলীর আ যর্ েযাগােযাগ ঘেট যায় এবং তার
ফল অিত শুভ ও সুদূর সারী হয় সংগীত চচর্ ার ে ে ।

ওয়ািজদ অলীর সংগীতত িবষেয় এবং রিচত গােনর েয একািধক
পু ক িছল, তাও তাঁর েমিটয়াবুরুেজর িনজ মু ণ য েথেক কািশত
হেয়িছল এবং েশৗরী েমাহন ঠাকুর, রাধাকা েদেবর াবলীর মতন
িবনামূেলয্ িবতরণ করা হত, কখেনা িব য় হয়িন । নবােবর পু কািদ অবশয্
িহ ী, উদুর্ ও পাস ভাষায় রিচত (সংগীত িভ কাবয্, নাটক, আত্মকথা
ইতয্ািদ িবিভ িবষেয়) ।

েরেণসাঁেসর েসই ঐিতহািসক পযর্ােয় নবাব ওয়ািজদ অলী ৩০
বছর ধের তাঁর দরবাের পি মা েলর গুণীেদর অবি িত ঘিটেয় বাংলার
সংগীেতে েক কতখািন সমৃি শালী কেরন, তা তাঁেদর নােমর তািলকা
েথেক ধারণা করা যায় । তাঁর েমিটয়াবুরুজ দরবাের েয কলাবে রা আেসন,
তাঁেদর মেধয্ অেনেক এখােন দীঘর্কাল েথেক যান, েকউ বা জীবেনর েশষ
পযর্ । তাঁেদর অেনেক নবাব দরবাের িকছুকাল থাকবার পর েমিটয়াবুরুজ
েথেক িবদায় িনেয় েকালকাতা এবং বাংলার অনয্ অব ান কেরন ।
নবােবর সংগীত সভায় িনযু থাকবার সমেয়ও কলাবে রা আমি ত
হেয় অনয্ানয্ আসের সংগীত পিরেবশন কেরেছন, বাংলার েকান েকান
গুণীও েমিটয়াবুরুজ দরবাের গান েগেয়েছন য বািজেয়েছন (েযমন যদু
ভ , েকশবচ িম , কািল স বে য্াপাধয্ায়, বামাচরণ বে য্াপাধয্ায়

ভৃিত), ওয়ািজদ অলীর েদওয়ান রূপচাঁদ মুেখাপাধয্ায় ভবানীপুেরর
বািড়েত দরবােরর গায়ক বাদকেদর ায় স ােহ জলসা হেয়েছ । এই সম

ি য়ার ফেল সংগীত চচর্ া িবেশষ সার লাভ কেরেছ েকালকাতা তথা
বাংলায় ।

নবাব ওয়ািজদ অলী এবং তাঁর সংগীত দরবােরর আর একিট রণীয়
অবদান আেছ বাংলার সংগীত জগেত । তাঁর নােমর সে ঠুংির রীিতর
গােনর এেদেশ চলেনর ঘিন স কর্ আেছ । েয লে ৗ চােলর ঠুংিরর
পীঠ ান িছল লে ৗ দরবার, েসই ঠুংির রীিত নবাব িনেয় এেসিছেলন

েকালকাতায় এবং তাঁর েমিটয়াবুরুজ দরবাের তার দস্ত্তরমত অনুশীলন
হত । অেনেকর মেত, লে ৗ ঠুংিরর অনয্তম চলনকতর্ া িছেলন ওয়ািজদ
অলী শাহ । এবং েকালকাতা তথা বাংলার সংগীত সমােজ ঠুংির গােনর
আিদ বতর্ করূেপ তাঁেক উে খ করেল সিঠক হেব িকনা বলা না েগেলও
অনয্তম পিথকৃৎরূেপ তাঁর নাম করা যায় । তাঁর েকালকাতায় উপি িতর
পূেবর্ কাশী ও লে ৗেয়র বাঈজীেদর েয সংগীতানু ান হত, তা শুধু
‘খড়ী ঠুংির’ িছল িকংবা আসেরর ঠুংির গান েসকথা িনি তভােব জানা
যায়িন । ওয়ািজদ অলীর েকালকাতায় আগমেনর পূবর্বত আমেলর বাঈজীরা
আসেরর ঠুংির গান না েপেয় থাকেল, নবাবেকই এেদেশ ঠুংির গােনর আিদ

চলনকতর্ া স বত বলা যায় ।
িতিন য়ং উৎকৃ ঠুংির গান রচিয়তা িছেলন এবং তাঁর রিচত েকান

েকান ঠুংির সংগীত জগেত অমর হেয় আেছ । েযমন—‘বাবুল্ েমারা
ৈনহারা ছুট যায়’ ।

স ত উে খ করা চেল েয, ঠুংির গােনর বয্াপক চলন েকালকাতায়
আর হেয়িছল নবােবর জীবনকাল (১৮৮৭ ী া পযর্ ) এবং উিনশ
শতেকর ি তীয়ােধর্র পরবত কােল—অথর্াৎ িবশ শতেকর থম পােদ ।
এবং েসই অেপ াকৃত আধুিনক কােল (েগায়ািলয়েরর) সংগীতগুণী গণপৎ
রাও (ভাইয়া সােহব) তার চলনকতর্ া হন । গণপৎ রাও এবং তাঁর াধানয্
িশষয্ বৃে র—েমৗজুিদ্দন, িগিরজাশ র চ বত , শয্ামলাল ে ী, িবেশষ
িগিরজাশ েরর—কলয্ােণ বাংলােদেশ ঠুংির জনি য়তা লাভ কের: এ
যুেগর ঠুংিরেক বলা হয় ‘লচাও ঠুংির’ এবং নবাব ওয়ািজদ অলীর আমেলর
ঠুংিরর রীিত নািক তা েথেক িকছু ত িছল, িবেশষ বয্ি েদর এই
অিভমত ।

নবােবর েমিটয়াবুরুজ দরবাের ঠুংির গােনর চলন ও কদর থাকেলও তা
িশষয্ পর রায় এেদেশ সােরর স ান এবং তাঁর দরবােরর ঠুংির গায়ক
গািয়কােদর পিরচয় সিঠকভােব পাওয়া যায় িন । িক েস কারেণ এমন
কথা বলা স ত হেব না েয, তাঁর দরবাের ঠুংিরর অি িছল না । ঠুংির
গান নবােবর অতয্ ি য় িছল এবং তাঁর রিচত গীতাবলীর মেধয্ সবেচেয়

িসি লাভ কের ঠুংির গানগুিল । ঠুংির রীিতেত তাঁর এতদূর অনুরাগ
িছল েয, অিত করুণ রেসর গানও িতিন ঠুংিরেত গঠন করেতন । ৈপি ক
িসংহাসন হািরেয় িনবর্ািসত জীবন বরেণর তী মমর্েবদনা িতিন েযসব গােন

কাশ কেরিছেলন, তাও িছল ঠুংির । যথা, ‘যব েছাড় চিল লখেনৗ নগরী’,
‘বাবুল্ েমারা ৈনহারা ছুট যায়’, ‘অংেরজ বাহাদুর জুলুম িকয়া, েমরা মাল
মুল্ েকা সব িলয়া’, ইতয্ািদ । তাঁর অনয্ানয্ ঠুংির গােনর মেধয্ ‘েডােলের
েযাবন মদজািত গুজিরয়াঁ, েতরা সন্ েমােসঁ মরােল কটািরয়াঁ’ (িঝঁিঝট
খা াজ, িঢেম েততালা), ‘ময্ায় নীরভরণ কয্ায়সী জাউঁ সজিন, ডগর চলত
েমােসঁ করত বার’ (িতলক কােমাদ, েততালা), ইতয্ািদ সংগীত সমােজ
সু চিলত হেয়িছল । ঠুংির িভ নবাব অনয্ অে র অেনক গানও রচনা
কেরিছেলন, েযমন পদাে র সুপিরিচত গান, ‘শুভ সগন শুভ লগন ছ
ধরাউ । আজ িমিল পি ত লগন ধরাউঁ’, (েকাকব েবলাবল, ঝাঁপতাল)
িকংবা ধানী, কাহারবা গজল ‘েদা েমরা িদল্ েস আপনা িদল্ িমলােতঁ
েকঁও নািহ’ ইতয্ািদ । িক তাঁর গীতাবলীর মেধয্ ঠুংিরগুিলই সবেচেয়
খয্ািতমান হয় । নবােবর রিচত ঠুংির গানগুিলর মেধয্ েবশ িকছু সংখয্ক
তাঁর েকালকাতায় বােসর সময়কার রচনা । কারণ, তাঁর ৩৩ বছর বয়েস
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এখােন আগমেনর সময় েথেক ৬৫ বছেরর মৃতুয্ পযর্ িনরিবি ভােব
িতিন েমিটয়াবুরুেজই বাস কেরিছেলন এবং সংগীত িবষেয় সম রচনা ও
গীতানু ান এখােনই হেয়িছল । েযমন, তাঁর রিচত অেপরা জাতীয় নাটক
‘রাধা কানাইয়া কা িকস্ সা’র (উদুর্রাধাকৃে র ে ম কািহনী) মেধয্ চারখািন
িহ ী ঠুংির গান িছল এবং েমিটয়াবুরুেজ নাটকিটর অিভনেয়র সময় েসসব
ঠুংির গান গাওয়াও হত । যথা—‘রাধাজী েমােস েবােলা িকউ না ের’, ‘েমাির
তু জীবন রাধা’, ‘সব্ রাহ্ বাট েমঁ ঢু ্ িফির ব রা বন্ েম েহা সামিরয়া’ ও
‘বাজন্ লািগ শয্াম িক বাঁশরী ের, নদীয়া িকনাের আকৃতার বাঁশরী বাজাওত্,
িনকস্ যাত্ জীয়ােস সাঁস ির ের’ ।

ওয়ািজদ অলীর দরবাের ায় েদড়শ জন গায়ক, বাদক, নতর্ ক ভৃিত
িনয়িমত েবতেন িনযু থাকেতন এবং েসই গায়ক বাদক নতর্ কেদর
িবভােগ কত জন সাধারণত িনযু িছেলন তার একিট তািলকা নবােবর
একিট উদুর্ পু েক উে খ করা আেছ । তা েথেক জানা যায় েয, তাঁর
দরবাের ১৫ জন ‘মুঘি ’ (গায়ক), ২৩ জন তবলচী (তবলাবাদক), ৪৬জন
‘সাের ীয়া’ (সাের ীবাদক), ২জন পােখায়াজী, ১৯ জন ‘ন র্ চী’ (ঢাক
বাদয্কার), ৬ জন ‘র স্’ (পুরুষ নৃতয্কার), ২ জন েঢাল বাদক, ২২ জন
মি রাবাদক, ৬ জন ‘েডাম্ িনয়া’ (সাধারণ ে নীর গায়ক), ১ জন সুরশৃ ার
বাদক, ১ জন বংশীবাদক । েসই সে শানাইবাদক, বাঈজী ে ণীর গািয়কা
নতর্ কী ইতয্ািদর কথাও ধতর্ বয্ । তা’ছাড়া, তাঁর দরবাের েসতার, সেরাদ,
রবাব ও বীণা যে র কলাব েদরও ায়শ অব ান ঘটত ।

উপসংহার
ভারতবেষর্র সংগীতইিতহােস অেনক নৃপিতেদর নাম পাওয়া যায় যাঁরা

নানা সমেয় ভারতীয় সংগীতেক নানা ভােব সমৃ কেরেছন, েযমন
েগায়ািলয়র অিধপিত মানিসংহ েতামর (১৪৮৬–১৫১৬ ীঃ), মুঘল স াট
আকবর, িবহােরর েবিতয়া রােজয্র নৃপিত আন িকেশার িসং (১৮১৬–
৩২ ীঃ), িব ু পুেরর মাল বা ম বংশীয় রাজা রঘুনাথ িসংহ ২য় (১৭০৮–
১২ ীঃ), রামপুেরর (উঃ েদশ) নবাব ইউসুফ অলী (১৮৪০–৬৪) . . .
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েদশজ িচ ন ও মনেন এস. এম. সুলতান
িব ব েগা ামী

আমােদর ৈদনি ন জীবেন মেনর ভাব আদান দােনর মেধয্ জিটলতা থােকনা বেলই িনেজর ভাবনা অেনয্র কােছ েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ সু র, সাবলীল, েসাজা, ভােব কথা বেল থািক ।
িক িশে র মাধয্ম েযমন–ছিব আঁকা, ভা যর্ ইতয্ািদ উপ াপনায় বহু রীয় িচ াভাবনার উপি িত থােক । িশ ীর কাজ স েকর্ িব র ধারণা এবং রসা াদন েপেত হেল তার সুচারুতা,
করণেকৗশল খঁুিটেয় িবে ষণ কের অথর্ খঁুেজ িনেত হয় । িশ ী এস. এম. সুলতােনর বণর্ময় জীবন ও িশ ী জীবনেক বুঝেত—িতিন কী ধরেনর েরখা, রং, ৈশলী ইতয্ািদ বয্বহার কেরেছন;
েকান ধরেনর সামািজক ঘটনাবলী ও জীবন ে াপটেক তুেল ধরেত েচেয়েছন; তাঁর ছিবর িবষয় ভাবনার গভীের কতরকেমর র রেয়েছ এবং তাঁর জীবন চযর্ার কী কী িদেক তাঁেক
তয্ ও পেরা ভােব ভািবত কেরেছ েসগুিল িবে ষণ করেত পারেল তেবই এই িশ ীেক আমরা সিঠক ভােব বুঝেত পারব ।

ভুিমকা
িশ ী এস. এম. সুলতােনর িচ কেমর্র অনুস ান ও িবে ষেণ েদশজ
সমকালীনতার িনিরেখ তথয্ িনরূপণ কের িকছু নতুন িদক তুেল ধরাই এই
রচনার মূল উেদ্দশয্ । িতিন `িশ ী' িহেসেব েকমন এবং বয্ি গত িশ দশর্ন
িনভর্ র জীবন চযর্া েকমন িছল এ িবষেয় িনেয় েবশ িকছু িনরেপ মতামত
স িলত ৈনবর্য্ি ক আেলাচনা ইিতমেধয্ হেয়েছ । িতিন েয সমেয়র মানুষ
েস সমেয় এই উপমহােদশ বহু রাজৈনিতক টানােপােড়ন অব ার মধয্
িদেয় পার হেয়েছ । এই িশ ী সমসামিয়ক কােলর বহু জাতীয়, আ জর্ ািতক
ের ঘেট যাওয়া ঘটনাবলীর সা ী । ১৯৩০ েথেক একিবংশ শতা ীর

েদারেগাড়া পযর্ ভারত, বাংলােদশ, পািক ান তৎসংল অ লগুিলর
রাজৈনিতক ও সামািজক ওঠানামােক খুব কাছ েথেক েদেখেছন ।
এই পযর্েব ণ মতা বহুে ে ই তাঁর িশ সৃি েত েয সুগভীর ছাপ
েরেখেছ েসিট একটু খঁুিটেয় েদখেলই দৃি েগাচর হয় । িশ ীর িচ রচনার
িচ নিভিত্তক েয ে াপট েসিট হয়ত েসই জনয্ই েদশজ িবষয়িভিত্তক
হেয় উঠেত েপেরেছ অনায়ােস । ে িতফিলত ভাবনাই েকবলমা
িচ পেট েভেস উঠেব এমনটা নয় । েকান িশ ীই মানসপেট েভেস ওঠা
ভাবনােক বয্ কের যাওয়ােত সীমাব থােকন না বা েসটা স বপর হয়
না । মেনাজগেত েভেস ওঠা মনন িচ ন চচর্ াও িশ ীেক এিগেয় িনেয় েযেত
সাহাযয্ কের । িশ ীর িশ রচনায় তাঁর ভাবনা ও ৈচতনয্েবাধ িতফিলত
হয় । িশে তাই বা ব, অবা ব ব অথবা ৈনবর্ দৃশয্মান হেয় ওেঠ ।
িশ ীর জীবন চযর্ায় তাঁর িশ কেমর্ িনয়ত িতফিলত হয় । মেন রাখেত
হেব এই জগৎ বা ব অিভ তা সূতেবাধ েথেক েযমন উেঠ আেস িঠক
েতমিন েসই অিভ তােক স িলত কের েয অননয্ িচ া ভাবনার সৃি হয়;
এরঅেনকটাই েসইজগেতর িবষয়ও বেট । এইকারেণ িশ ীর িশ কমর্জাত
সূ ািতসূ ভােব বুঝেত হেল তাঁর জীবনচচর্ া ও জীবনদশর্ন স েকর্ ধারণা
থাকা দরকার । অতএব শুধুমা িশ ীর উপ াপনা করা িশ কমর্গুিলই
তাঁর একমা পিরচায়ক হওয়া স ব নয় । তাই িশ ী এস. এম. সুলতােনর
িশ কমর্ সূ ািতসূ ভােব বুেঝ িশ রস হণ করেত বা িশ দশর্ন বুঝেত
তাঁর জীবন চচর্ া, জীবন উপলি িফের েদখা অতীব েয়াজন। সুলতােনর
জীবন কািহনী বা জীবেনর নানা ঘটনা আমােদর কােছ েয়াজনীয় তথয্
িহেসেব কাযর্করী বা উপেযাগী এক িবেশষ কারেণ । তাঁর কােজর েয িবিবধ
করণ, েকৗশলগত ৈবিশ এবং ভাবনাগত িবেশষ আমােদর েচােখ পেড়,
তােক িবে ষণ করেত েগেল েয তথয্গুিল েয়াজন তা আমােদর মূল
আেলাচনার িবষয়ব ।

িবষয় িববরণ
িশ ীর জীবন চচর্ া বা জীবন বা বতার েয অিভ তা তার আেলােকই
বিহঃ কাশ ঘেট একজন িশ ীর িশ কেমর্র কাশ ভি মা । এ িবষয়িট
েযমন অেনকটাই তাঁর বা ব অিভ তার উপর দাঁিড়েয় থােক েতমিন
তাঁর আভয্ রীণ মননিচ নিনভর্ র জগৎ েথেকও উৎসািরত হয় । এেক
একাধাের েযমন জীবনগত উপলি বেল আখয্ািয়ত করেত পাির েতমিন
এিট জীবনজাত উপলি বেলও িচি ত করা েযেত পাের । েযেকান িশ ীর
জীবনচচর্ ার মাধয্েমই গেড় ওেঠ তাঁর ান সমু র সুিব ৃ ত পিরসরিট ।
িশ ীর িশ কেমর্র িব ার ও রকম েদেখ তাঁর মন স েকর্ ও আমরা
এক িবেশষ ধারণা ৈতির করেত পাির । িশ ইিতহাস ও েসই সং া
ােকৗশিলক সািহেতয্র দৃি ভি েথেকও আমােদর তাঁেক বুেঝ েনওয়া

দরকার । তেবই আমরা তাঁর িশ কেমর্র রসা াদেন স ম হেত পাির ।
সুলতােনর িচ কমর্ অনুস ান ও িবে ষণ করার পূেবর্ িকছু িবষয় তুেল ধরা
দরকার । ভারতীয় উপমহােদেশর িনজ তা বলেতআমরা িঠক কী বুিঝ এিট
িনেয় একটু বয্াখয্া ও ৃ িতচারেণর েয়াজন—অবনী নাথ ঠাকুর ঘেরায়া
আেলাচনায় বেলিছেলন, “এই েয েদশী যুেগ ভাবেত িশেখিছলুম েদেশর
জনয্ িকছু করেত হেব । েসই ভাবনািট ফুেট উঠল আমার ছিবর জগেত ।
. . . ছিব েদশী মেত ভাবেত হেব, েদশী মেত েদখেত হেব । রাজা রিব বমর্া
তাঁর ছিবেত েদশী মত বয্ করেত স ম হেয়িছেলন হয়তবা, িক তার
আি ক ও গঠনগত ঢঙ িবেদশী িছল এটা বলেত কারও ি ধা হবার কথা
নয় । েযমন—সীতা দাঁিড়েয় আেছ িভনােসর ভি েত ।” ১

বৃহত্তর ভারত উপমহােদশ িবিভ াধীন েদেশর রূপা িরত হওয়ার
আেগ এবং পেরও সমকােলর জাতীয় আ জর্ ািতক অেনক ঘটনার সা ী
এই িশ ী । েসেহতু সুলতােনর েদশজ ভাবনা বলেত তাঁর জীবনকােলর
ভারতীয় উপমহােদশীয় িনজ ভাবনা, এই িবষয়িটেকই আমােদর ধরা
উিচত । যিদও জ সূে িশ ী এস. এম. সুলতান বতর্ মান াধীন বাংলােদশ
রাে র নাগিরক । িতিন বাংলােদেশর নড়াইল মহকুমায় (তৎকালীন) জ
হণ কেরিছেলন ১৯২৪ সােল এবং তাঁর জীবনাবসান হয় ওখােনই ১৯৯৪
সােল । এই স েভর্ েয ব বয্েক আমরা এখােন তুেল ধরেত চাইিছ
পৃিথবীর সবর্ ই ান কাল পিরবতর্ েনর িচ া, ভাবনা, রুিচর পিরবতর্ ন
ল য্ণীয়—েসই পিরবতর্ েনর ধারায় ভারতীয় উপমহােদশও বয্িত ম নয় ।
তারও আেছ িনজ িশ দশর্ন । আর তা হেলা ি মাি কতা যা ‘ ম’ হীন ।
অথর্াৎ বা েব স ব নয় এমন । ছিবর জগেত বা েযেকান ধরেনর িশ
সৃি র ে ে আমােদর ক না লাগাম ছাড়া হেত পাের । সং ৃ ত সািহেতয্র
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ব বয্ অনুযায়ী অপার কাবয্ সংসাের কিব এক জাপিত । অথর্াৎ কিবই
এখােন সৃি কতর্ া ার কাজিট কেরেছন। পি মী দশর্েন অথর্াৎ Philos
ophy of Aestheticsএর জগেত “There can be no error in art”
কথািট ায় সবর্জন ীকৃত । তাহেল েসখােন আমােদর ক না যখন েকান
বাঁধন না েমেন মু আকােশ ডানা েমেল তখন তােক ‘ ম’ বা এক ধরেনর
‘মায়া’ বেল আখয্ািয়ত করা েযেত পাের । যা আমােদর কিঠন বা ব েথেক
িকছু েণর জনয্ হেলও মুি েদয় এবং আন দান কের । যার ফেল
বা েবর কিঠন মািটেত েনেম আসেত আমােদর সমসয্া হয় না । এ েযন
সমা রালভােব চলেত থাকা এক পরাবা ব জগৎ । জীবনেক যিদ েরল
লাইেনর মত ভাবা হয় তেব এই দুইেয়র অথর্াৎ বা ব ও পরাবা ব একে
পাশাপািশ একসে চলা েথেকই আমােদর মুি র আন আেস িশ দশর্ন
জগেত । েতয্ক মনীষীই একথা েকান না েকানভােব ীকার কেরেছন ।

‘ন লাল বস মেন করেতন পা াতয্ িশে র িভত হেলা চা ু ষ তথয্ ।
আর াচয্ (তথা বৃহত্তর ভারতবেষর্র) িশে র িভত হেলা িশ ীর হৃদেয়
অনুভূত জীবেনর াণছ ।’২

সুলতান চা ু ষ দৃশয্মান িবষয়েক তুেল ধরা েথেক িবরত েথেকেছন ।
িনজ উপলি েক কাশ করার য়াস তাঁর িশ কেমর্ পাওয়া যায় ।
তার কারেণ মানুষ, পশু, পািখ সাধারণ দৃশয্মান অবয়েব ফুেট উেঠেছ
িনেজর অনুভূত জীবেনর ানছে র িতফলন । আমরা জািন েয েকান
ব র িনজ িবেশষ সত্তা থােক । তােক দৃশয্গত রূপ েদওয়ার জনয্ িকছু
িনিদর্ প িত অবল ন করেত হয় বা জানেত হয় । িতিট ব র েয
িনজ সত্তা তােক তার ি মাি ক উপ াপনাই একমা দৃশয্গত স ভর্ েক
ীকৃিত িদেত পাের । এই ি মাি কতা চির েক ীকার কের ৈব ািনক তথয্
িনভর্ র িবে ষণাত্মক (হুবহু আেলাকিচ রূপক ) িত িব । আেলা ছায়া
বয্বহােরর েচ া না কের ব রআিত্মকসত্তােক ু িটতকরারজনয্আকার
মাি ক সুেঢৗলতা িনভর্ র কের তােক দৃশয্মান কের ফুিটেয় েতালাই ভারতীয়
িচ া যা িকনা ায়শই ি মাি কতা িবিশ তা যু । যিদও ভারতীয় এই ি 
মাি কতা পি মীেদর কােছ হণীয় িছল না ।

‘রাসিকন বা বাডইেডর মেতা ইংেরজ সমােলাচক ভারতীয় িশে র
ঐিতেহয্ ববর্রতা ছাড়া আর িকছুই েদখেত পানিন । রাসিকন বেলিছেলন,
আট হাত িবিশ দানব ছাড়া ভারতীয়রা কখেনা মানুষ আঁকেত পাের না ।
িতিন আরও মেন কেরন লিলত িশ বেল েকান িকছু ভারতীয় িচ ও
ভা েযর্ দৃশয্মান েনই । তেব একটা সমেয় ি িটশ অয্াকােডিমর ইংেরজ
িশ করা ভারতীয় ঐিতেহয্র ে উপলি করেত েপেরিছেলন । তাঁেদর
মেধয্ ি িফথস নােম একজন তাঁর বে আটর্ ু েলর ছা েদর পাঠােত
েচেয়িছেলন অজ ার ছিব িতিলিপ রচনার জনয্ ।’৩

িক ভারতীয় িনজ তা থাকেলও পা াতয্ ধারণা ভারতীয় িশ ীেদর
েয আকৃ কেরিছেলন একথা অ ীকার করার েকান কারণ েনই ।
সুলতান আটর্ কেলেজ ভিতর্ র পূেবর্ েবশ িকছু অ ত করেণর সহায়তা
িনেয়িছেলন—

‘পাতার সবুজ রস, হািড়র িপছেনর ভুেষা কািল আর েগালােনা িসঁদুর
বা আলতা, পাকা পঁুইশােকর ফল িচেপ িচেপ েসই রং িদেয় কাপড় ও
কাগেজর ওপর ফুিটেয় তুলেত েচ া করেতন ।’৪

আর ১৯৫৩ পর– ‘গাব ফল েকেট িভিজেয় তার িনঃসৃতআঠােলা কষ
বার করেতন । তারপর তােতকাপড়ও চট িভিজেয় েসইটােক কয্ানভােসর
েবসকালার িহেসেব অেনক সমেয়ই বয্বহার করেতন ।’৫

িশ কলার ৈবিশ য্
এই েগাটা উ াবনী ৈবিশ য্িটেক একিট দৃি ভি েথেক আমরা ‘েদশজ’
বলেত পাির কারণ ামবাংলার এবং ভারতীয় উপমহােদেশর অনয্ানয্
অেনকঅ েল িশ ীরা এরকম িবেশষ উ াবনী মতার পিরচয় িদেয়েছন ।
েসইগুিলেকই পরবত কােল গেবষণা সূে ‘েদশজ’ ইতয্ািদ নােম
আখয্ািয়ত করা হেয়েছ । তকর্ হেতই পাের েয এেক ‘ কীয়’ বলা েহাক ।
যা আমােদর েলাকায়ত াময্ জীবেনর সােথ িমেশ আেছ তােক িক কের
েদশজ বা েলাকজ না বেল পাির । তাঁর ভাবনার মেধয্ও েয অনয্ানয্ ভাব
কাশ েপেয়েছ, েসটার িনিদর্ মাণ আমােদর কােছ েনই । একটু অনয্

ধরেনর তথয্ তুেল ধরা যাক—
‘ মতী সেরাজ পােলর ৈশিলেত েয াত উিন স িত আয়ত্ত

কেরেছনতার মেধয্ যািমনী রােয়র ভাবও খঁুেজপাওয়া অস ব নয় । পূবর্জ
ও সমসামিয়ক িশ কমর্ েথেক েয়াজনানুযায়ী উপাদান খঁুেজ েনওয়ায়
অ াভািবকতা িকছু েনই । ল য্ণীয় এটাই েয, িশ ী তার কীয় দৃি ভি েত
িকভােব তা কােজ লাগাে ন ।’৬ উি িট অরুণ েঘােষর । মতী সেরাজ
পােলর দশর্নী েদেখ িবখয্াত ‘েদশ’ পি কায় সমােলাচনা করার সময়
িতিন এ কথা বেলেছন । অতএব েদখা যাে েয নানািবধ ৈবিশ য্ ারা
ভািবত হেয় বা এেকবােরই েসিটর সরাসির হণ করােক েঘােষর মত

িশ সমােলাচেকরা েকাথাও েযন েদােষর িকছু েনই বেল েখালা মেন
ীকার কের িনে ন ।
সুলতােনর নরনারীেদর বিল েপশীবহুলতা আমােদর েকাথাও িক

পা াতয্ রীিত ও ৈশলীর কথা মেন কিরেয় েদয় । এই পাথেরর ভা যর্
সুলভ েদহগঠন াচীন ীক ও েরামান ৈশলীর ভাবনােক উে েদয় ।
সুলতান েকালকাতা আটর্ ু েল ভিতর্ হন ১৯৪৩ সােল । েসই সমেয় িতিন
শােহদ েসাহরাওয়ািদর্ েক িনেজর েলাকাল অিভভাবক িহেসেব পান । িতিন
বেলেছন—

‘শােহদ েসাহরাওয়ািদর্ র পাকর্ সাকর্ াস বািড়েত িগেয় আিম চুর বই
েপলাম । েগাঁগয্া, ভানগখ, দা িভি , িপকােসা, িমেকলাে েলা ভৃিত িশ ী
স েকর্ বই আেছ । আমােদর আটর্ ু েলর লাইে রীেতও অেতা পু ক
েনই ।’৭

েসই সমেয় িতিন েসাহরাওয়ািদর্ সােহেবর লাইে রীিট িনেজর ইে
মেতা যেথ পিরমােণ বয্বহার কেরেছন । যুি িস অনুমােন এমনটা বলাই
যায় েয পি মী দশর্ন, ভাবনা, িচ , ভা যর্ ও ন নত ইতয্ািদর সােথ
এখােনই তাঁর াথিমকভােব পিরচয় ঘেটিছল । এখােনই িতিন িনেজেক
ঋ কের তুেলিছেলন ।

‘িসমলা, িমেসৗরী ও নগের আঁকা ছিবেত িছল ৈনসিগর্ক দৃশয্পট,
কৃিত ও মানুষ, আেলা আধােরর লুেকাচুির, working people, land

scape, পাহাড়, নদী । পরবত কােল এেকবাের ছিবর ধরন পাে
েগল । ছিবেত এল িন েরর মানুেষর জীবন যাপন, েচনাজানা মানুেষর
পিরেবশ ।’ ৮

িসমলা, কা ীর, লােহার হেয় িতিন করািচ েপৗঁছান । িসমলােত ১৯৪৬
সােল তাঁর এক দশর্নী হেয়িছল । এই সমেয় িতিন কী ধরেনর ছিব
আঁকেতন েসটা স েকর্ আমরা দুিট িজিনস সিঠকভােব বলেত পাির—

থমত, ভারতবেষর্র নানান ােনর িনসগর্ িচ েক িতিন তুেল ধেরেছন ।
ি তীয়ত, কা ীর, িসমলা অথর্াৎ িহমালয় . . . ইতয্ািদ এলাকার িনসগর্ িচ
আঁকার কােল তার ছিবেত ইে শিনজম অথর্াৎ ছায়াবাদএর উপি িত
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পিরলি ত হয়—এটা আমরা জানেত পারিছ । অতএব এই ধরেনর
িব ািরত িদগ েরখা স ল কের বড় প াৎ ে াপট ৈতরীর বয্াপারিট
িতিন েসই সমেয়ই আয়ত্ত কেরেছন এমনটা আমরা বলেতই পাির । এইসব
ভাব পরবত কােল তাঁর কােজ বাের বােরই এেসেছ এমনটা না ভাবার

েকান কারণ েনই । অরুণ েঘাষ িশ ী ই াণী নায়ার িগলএর কাজ স ে েয
কথাগুিল বেলেছন েসগুিল এ ে ে িবেশষভােব মেন করার মেতা । িতিন
বেলেছন েয—“ই াণী িবষয়ভাবনা ওআি েকর সে িচ িবষেয়র সাযুজয্
ঘটােত তৎপর হেয়েছন ।” ৯ সুলতােনর কাজ স েকর্ ওআমরা িঠক একই
ম বয্ করেত পাির । তাঁর ভূিমপু ও কনয্ােদর এবং তােদর বিল জীবন
াচুযর্ময় কের রূপািয়ত করবার জনয্ হয়ত পি মী রীিতধারােক এখােন
িত ািপত করার িবেশষ েয়াজন িছল বেলই িতিন তাই কেরেছন । অথচ

আি কিট েযন আর ‘পি মী’ েনই । েসিটেত েযন ামবাংলার মািটর গ
পির ার ভােব উেঠ আসেছ ।

অরুণ েঘাষ ই াণী নায়ার িগলএর কাজ স েকর্ আরও দুিট ম বয্
কেরেছন, েয দুিট সুলতােনর কাজ স ে িকছু িবেশষ তাৎপযর্পূণর্ কথা
বুঝেত অনু ািণত করেবএক, ‘ই াণীর ছিবেত িতফিলত বামপ ী
মতাদেশর্র তী তা । বি ত জনমেনর িনতয্ িচত্তিবে াভ িতফিলত হেয়
আেছ ওঁর অেনক ছিবেতই । িবষয়ভাবনার কােশর উপযু িচ ভাষা
খঁুজেত িশ ী েরখার সাহাযয্ েবিশ িনেয়েছন । ওেয় ইি জবাসী হওয়ার
সুবােদই িশ ীর সে আি কার মুেখাশ িশে র পিরচয় িনিবড় । এই সে
শাি িনেকতেন সহজলভয্ সাঁওতািল জনজীবন েথেক আহুত উপাদান
িমিশেয় ছিব আঁকার ভি আয়ত্ত কেরেছন ।’১০

দুই, “আি কান মুেখােশর সে সাঁওতািল ামীন পিরম ল িমেশ
েগেছ । চারপােশর শ া ািদত া ের কৃিতর িনলর্ েযৗবনাভােসর
সে এঁেকেছন—একসাির সুতী বষর্াফলক ধরণীর বুক িচের আকােশ
ভু করেছ লড়াইবােদর হু ার ।”১১
এই দুই ম েবয্ই েকাথাও েকাথাও িকছু ে ে সুলতােনর কােজও

িমল ঘটায় । বিল সুচারু েরখা এবং বিল েদহী নারী, পুরুষ ও তােদর
কমর্ময় জীবনেক িচ ািয়ত করেত িগেয় সুলতান তাঁর িনজ ভাবনাগত
ও েদশজ ভাবনাগত িচত্তিবে াভেক িতফিলত কেরেছন কােজর
উপ াপনায় । ই াণী স েকর্ অরুন েঘাষ েয ভােব বেলেছন, আমরা
িঠক েসইভােব সুলতােনর ইউেরাপ বাসকােল িবিবধ িবষয় ও করণ রীিত
স েকর্ অনু ািণত হওয়া এবং তার সে এখােনর িনজ মেনাভাবনার েয
ধারা তার একি ত হেয় যাওয়ার কথা স েকর্ একই ধরেনর কথা বলেত
পাির ।

িশ কলার িবে ষণ
সুলতােনর িচ ন ও দশর্ন বুঝেত েগেল তাঁর কাজেক কেয়কিট ভােগ
ভাগ করা েযেত পাের । েযমন—আি কগত (রং, ইং অথবা লাইন),
িবষয়কগত । উ িবষয়গুেলার উৎস, কলােকৗশলধরন িবেশষভােব
পযর্েব ণ করেল েবাধগময্ হেব েয সুলতােনর িচ েনর ধীশি এবং
বলেত চাওয়া ভাষািট কতটা কীভােব েদশজ ভাবনা ারা ভািবত ।
ইংেরিজ ৈ মািসক পািক ান েকায়াটর্ ারিলর ি তীয়বষর্, থম সংখয্ার
স াদক িশ সমােলাচক এস. আমজাদ আিল িশ ী সুলতান স ে
িলেখিছেলন—

‘সুলতােনর রেয়েছ অিব াসয্ মতা এবং সামানয্ সমেয়র জনয্
হেলও ছিবর ওপর ঘাম ঝরােত েদন না । এজনয্ অবশয্ তাঁর অি র কৃিত
অেনকখািন দায়ী ।’১২

সুলতােনর ছিবর মানুষ িফগারগুেলা েপশীবহুল এবং দীঘর্কায় ।
িতিন আঁকেতন মাগত ি গিতেত । এখােন িশ সমােলাচেকর ম বয্
অনুসাের বলা যায় েয সুলতানআি কগত পিরকাঠােমার িদক েথেক েযমন
রণীয় েতমিন িবষয়গত িদক েথেকও । অতীেত অেনক িশ ী মজীিব

মনুষয্ জীবন িনেয় আঁকেলও সুলতান েদিখেয়েছন তাঁর িনজ কীয়তা ।
এখােন িতিন অননয্ । অেনেক মেন কের থােকন েয িশ ী সুলতান িবিভ
িশ ী ারা ভািবত । এখােন একটা কথা বলেত হয় যখন িবশু িচ া
ভাবনার উে ষ ঘেট তখন মহৎ েলােকেদর িচ া ভাবনা িবিভ ােন
থাকেলও অনুরূপ ভাবনার িমল ঘেট । আি েকর দ তােক াস ােসর
নয্ায় সহজ কের েফলেলও আি েকই িতিন েথেম থােকনিন । িবেশষ
গুরু দান কেরেছন িবষয়গত িদকেক । তাঁর জীবন ৃ িতচারেণ েবাঝা
যায় ছিব আঁকা িছল একটা েনশার মেতা; আর তার কারেণ মেনর ু ধা
েমটােত িগেয় করণািদর অভাব থাকেলও ছিব আঁকা েথেম থােকিন ।
বালয্কােল অেনক সমেয় িতিন কাগেজর উপর পঁুই শােকর পাকা ফল িটেপ
িটেপআঁকেতন । বয়সকােলও েদেখেছন সহজলভয্ করণ িদেয় িকভােব
ছিব আঁকা যায় । তার কারেণ উদাহরণ রূপ বলা যায় পি ম িব েক
জয় কের করাচী হেয় জ িভটায় এেস মামারবািড়েত িগেয় মামীেক িদেয়
গাব গােছর ফল েকেট পািনেত িভিজেয়, েসই েভজােনা ফেলর কেষর
মেধয্ পােটর চট িভিজেয় েরেখ ছিব আঁকায় উপেযাগী কের তুলেতন ।
এই িতেক আমরা েদশীয় ভাবাদশর্ চচর্ া কলেত পাির । িভজােনা চট
শুকেনার পর জিমন হেতা গাঢ় বা র্ িসনা রেঙর মেতা । আর েসই জিমেন
কােল রেঙর আ রণ েকেট ফুিটেয় তুলেতন তাঁর মনেন লুিকেয় থাকা
িতবাদী, িতিদেনর িতকূল পিরেবশেক বশ মািনেয় পথ চলা নরনারী,

জ জােনায়ার, পশুপাখী ইতয্ািদ । েসখােন হালকা উ ল রং বয্বহার
কের আেলা ছায়া িঠক েরেখ েযখােন যতটা সুেঢৗিলকরেণর েয়াজন িঠক
তেতাটুকুই িতিন করেতন । পূেবর্ই উে খ করা হেয়েছ সমসামিয়ক কােলর
বহু জাতীয়, আ জর্ ািতক ঘটনাবলীর সা ী িতিন । একিবংশ শতা ীর
েদারেগাড়া পযর্ ভারত, বাংলােদশ, পািক ান ও তৎসল অ লগুিলর
নানান রাজৈনিতক ও সামািজক অি রতােক খুবই কাছ েথেক েদেখেছন
িতিন । তাঁর পযর্েব ণ বহুে ে ই িশ সৃি েত গভীর ছাপ েফেলেছ ।
তাই িশ ীর িচ পট েদশজ িবষয় িভিত্তক হেয় উেঠেছ । রবী নাথ ‘ওরা
কাজ কের’ কিবতািটেত িবিভ ে ে িবিভ ভােব নানা ধরেনর ম
িনেয় িনেয়ািজত মানুেষর জয়গান কেরেছন । বাংলা ভাষায় এমন রচনা
সৃি েত িতিন অননয্ । সমাজ গঠেন িন ার সােথ মেনািনেবশ কেরেছ
সারা পৃিথবীেতই আমরা েবশ িকছু এমন িশ ী (সািহতয্ ও দৃশয্কলা এই
দুই ে ে ই) পােবা যাঁরা সমাজ গঠেন কমর্েসবী মানুষজেনর কাজেক
অসীম মমতায় িন ার সােথ তুেল ধেরেছন । অথর্াৎ কমর্জীিব (কািয়ক
এবং েমধাগত ম এই দুই ধরেনর) মানুেষর িবেশষ েক তুেল ধরেত
যুগ কাল িনিবর্েশেষ িশ ীরা সবসমেয়ই েচ া কেরেছন । য়ুয্েরােপর
েরেনসাঁর কােলও এই ধারা িছল । ঊনিবংশ এবং িবশ শতা ীেত এই ধারা
বহুল চিলত হেয় উেঠিছল । আজ তা খািনকটা ি িমত হেয় এেলও
এখনও িটেক আেছ । এই ে ি েত দাঁিড়েয় িশ ী এস. এম. সুলতােনর
কােজর স েকর্ র আেলাচনা যেথ ই াসি ক বেল মেন কির । আমরা
যিদ অতীেতর িদেক দৃি রািখ তাহেল দৃশয্মান হেব েয, য়ুেরাপীয়ান
িশ ী Jean Francois Milletএর The Sower, The gleaners, Hon
ore Doumierএর The ThirdClass Carriage এবং Vincent Van
Goghএর The Sower, The Harvester িকংবা রািশয়ান আবাগাড বা
চাইিনজ উডকাঠ েদখেল পাওয়া যােব েসখােন কািয়ক েমর মানুষেদর
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িত িব । েতমিনন লাল বসু, অবনী নাথ ঠাকুর, মীরা মুেখাপাধয্ায়,
জয়নুল আেবিদন, িচত্ত সাদ, েসামনাথ েহার মুখ এই সম িশ ীরা
ভারত উপমহােদেশ জ হণ কেরেছন এবং এখানকার িবষয়ব িনেয়
িশ সৃি কেরেছন । িক আমরা যিদ সুলতােনর িশ কমর্ পাশাপািশ েরেখ
েদিখ তাহেল বুঝেত সহজ হেব েয িতিন রূঢ় বা বতা, আেলাকিচ রূপ
দৃি াহয্ দৃশয্ আঁকেত চানিন ।

ছিবেত েদশজ েমজাজ
িতিন িনেজ েযটােক েদশজ বেল মেন করেতন েসই ধারােক অবল ন
কের মানুেষর সুগভীর জীবন ত েক ফুিটেয় তুলেত েচেয়েছন । সুলতােনর
অ নভি ও অ ন িবেশষ ইতয্ািদেক শুধুমা ‘েদশজ’ বেল উে খ
করেলই আমােদর কাজ ফুেরায় না । েসটােক ‘েদশজ’ েকন বলিছ তার
পু ানুপু বয্াখয্ার েয়াজন আেছ । িবেশষত তার রঙ, েরখা, ছিবর
িবষয়ব িনেয় কথা বলেত হয় । তেব বলা উিচত েয েসই Socio
aesthetic (সমাজনা িনক) ে াপটও িবশাল । িতিট ছিব ধের ধের
আেলাচনা করা দরকার । েয়াগ েকৗশেলর িদক িদেয় সুলতােনর এক
অ ত িনজ ৈবিশ য্ িছল ইংেরিজেত যােক বলা হয় Unique tech
nique of his own । পূেবর্ই বলা হেয়েছ িতিন গাব গােছর ফল
েথেক িনঃসৃত আঠা ও রং িদেয় কয্ানভােসর body color বা base
color েক িবনয্ািসত করেতন । েপশী বা অনয্ানয্ অংেশ যথাথর্ভােব
রূপদান কের সুেঢৗলতা েদওয়ার েচ া থাকত । পি েম েরখার এই
অ ত সু তা িনেয় এতটা ৈনপুণয্ উপ াপনা করার েচ া তুলনায়
অেনকটাই কম । সুলতানেক িবেদশ, িবেশষত আেমিরকােত Impres
sioninst ( িতছায়াবাদ) এর িতভূ মেন করা হত । এই সূ ািতসূ
িবচােরর মেধয্ না িগেয়ও বলা যায় সুলতানআসেলসরাসির তীক বয্বহাের
হয়ত খুব একটা িব াসী না হেলও তাঁর ভাবনাগত তীকীকতা তুেল
ধেরেছন । অধুনা যােক বাংলােদশ রা বেলআমরা জািন, েসখানকার াময্
মানুেষর শরীের ইউেরাপীয় েপশীবহুলতা েদখা যায় না । অথচ সুলতান
েসই গঠনেকই েসই সব মানুেষর কমর্ঠ, শি শালী, িতবাদী মানিসকতার
তীক িহেসেব িচি ত করেত েচেয়েছন । উপের উি িখত ভাবনােক তাঁর

িনজ ‘েদশজ’ েকৗশল বলেল ভুল হেব না ।

উপসংহার
িক অতীত অথবা বতর্ মান নয়, যার অি হয়েতা আজ েকাথাও
েনই । ভিবষয্তই তার িভিত্তর িনণর্ায়ক । তাইেতা সুলতােনর কয্ানভােস
ান কের িনেয়েছ রা বা সমাজ জীবন পিরচালনার চািলকা শি , াময্
মােঠ া ের েখেট খাওয়া কৃষক, কৃষািণ িবিভ গৃহপািলত জ ।
এই জনয্ তাঁর িচে েদশজ িশকেড়র টান অনুভব করা যায় তােদর
িত ায়ার েদশজ বা ব জীবন িতফলেনর মধয্ িদেয় । করণেকৗশেলর

েলাকজ উপকরণ তাঁেক অেনকটা আত্মিনভর্ রশীল কের তুেলিছল । এখন

হয়েতা অেনক িশ ায়ন হেয়েছ িক সুলতােনর জীবেনর জীবদ্দশা কােল
বতর্ মােনর মেতা িশে া ত নগরী গেড় ওেঠিন । তেব সমসামিয়ক আধুিনক
উপকরণািদ বয্বহার কেরেছন েদশজ িচ েনর মধয্ িদেয় ।
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িব ব েগা ামী, গেবষক, ইং এ েপইি ং িবভাগ, রবী ভারতী িব িবদয্ালয়, েকালকাতা । ত াবধায়ক: . িনিখল র ন পাল ।
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