
 

'িশ�া ও সং�ৃিতেত সংগীেতর �ান' �বে� রবী�নােথর সংগীত িচ�া 
 

-�সূন �ঘাষ 

 

রবী�নাথ জে�িছেলন, যখন িবকােশর স�াবনা িনেয় আধুিনক যুগ সেব আর� হেত �� কেরেছ।পুরাতন 
কােলর �শষ র��টা অবশ� পুেরাপুির িনি�� হেয় যায়িন তখন,আকাের ইি�েত তার িবলীয়মান আভা 
তখেনা �ণ�াভ অতীেতর সা�� বহন কের যাি�ল।আ�য� এই সি�লে�,আধুিনকতার �সাপােন দাঁিড়েয় 
রবী�নাথ �ৃিতচারেণর মেধ� িদেয় �ফেল আসা �সই পুরাতন কােলর িদেক �চাখ িফিরেয়েছন।িনেম�াহ দিৃ�েত 

�সই সমেয়র জীবনযা�া পয�ােলাচনা কের নবীন ও সনাতন,-িবিভ�ভােব এই দইু রীিতর মলূ �েভদেক �� 
কেরেছন,' �ছেলেবলা'  িকংবা ' জীবন�ৃিত '-�ত ব�া�ভােব যার �প ফুেট উঠেত �দখা যায়। 
 

 রবী�নাথ �দেখেছন,তখনকার কােল বিধ��ু পিরবাের সংগীেতর চচ� া �বদে��র �মাণ বেল গণ� হ'ত।দরূেদশ 
�থেক আম�ণ কের বািড়েত সংগীেতর আসর জমােনা �সকােল স�� অব�ার �লােকেদর আ�স�ােনর অ� 

িছল।ব�ত ধনীরাই তখন �দেশ সংগীেতর �গৗরব বজায় রাখার দািয়� পালন করেতন।তখন �স� িবেবিচত 

হেতা সামািজক কত� ব� বেল। 
 

িনউ এডুেকশন �ফেলািশপ বা নবিশ�া সংেঘর ব�ীয় শাখা কতৃ� ক অনিু�ত সি�লনীেত ১৯৩৬  ি��াে�র 
৪ �ফ�য়াির রবী�নাথ পাঠ কেরন  'িশ�া ও সং�ৃিতেত সংগীেতর �ান'  �ব��।  বাংলােদেশ সংগীতেক 

িচরকাল লালন কের এেসেছ ব�ি� ও সমাজ। সমােজর উ� ��িণর িবিশ� ব�ি�রা তাঁেদর পিরবাের সংগীত 

চচ� ােক মািজ� ত �িচর পিরচয় বেল মেন করেতন। তাঁেদর পিরবােরর সদস�েদর সংগীেত পারদশ� হেত 

উৎসািহত করেতন আর �সকােল সংগীতিবদ�ার উপর অিধকার, �বদ�� তথা উ�ত �িচর �মাণ বহন 
করত। সংগীেতর িব�� সুর-তাল-লয় বজায় না রাখা অমাজ� নীয় অপরাধ বেল মেন করা হত। রবী�নাথ 
�রণ কেরেছন তাঁর বাল�কােল কীভােব �সকােলর গায়েকরা হারেমািনয়াম,ব� িকংবা কনসাট�  িদেয় নয়, 
ত�ুরার সাহােয� �পদী সংগীেতর মধ� িদেয় উ�মােনর আসর জিমেয় তুলেতন। �কৃতঅেথ� কােলর উ� 

�বহমানতায় সমাজ িচর�ন িকছু িকছু িচ�ারািজ বা িবদ�ােক স�য় কের রােখ, যা িচরকােলর এক� 

ইিতবাচক িদক। এই ইিতবাচক �ণেক র�া করার দািয়� পালন করেতন সমােজর ধনী ব�ি�রা। 
স�ীতিবদ�া চচ� ার ��ে� ও আিথ�ক �যাগােনর ��ে� �কােনা �� ঘটেতা না �সিদন। ল�ী-সর�তীর যুগল 
িমলেন  'কমলহীেরর পাথর'  �থেক আেলা �কের পড়ত। রবী�নােথর ভাষায়," সর�তী তখন ল�ীর �াের 
িভ�াবিৃ� করেত এেস মাথা �হঁট করেতন না,ল�ী �য়ং �যেতন ভারতীর �াের অঘ�� িনেয় ন�িশের।" 
 

 সংগীতেক �ক� কের দইু ধরেনর ধারা তখন �চিলত িছল,-এক�র �াণেক� অিভজাত মহেলর �বঠকখানা 
ও অন�� �বািহত হেতা জনমানেসর িশরায় িশরায়।�বঠকখানায় বিৃ�েভাগী �যসব গায়করা থাকেতন, 
তাঁেদর কােছ �কবল ঘেরর �লােকরাই নয়,বাইেরর �লােকেদরও িশ�ার পথ �শ� িছল। ঠা�রবািড়র বাঁধা 
গায়ক যদভুে�র কােছ নানা ধরেনর মানষু আসেতন সংগীত িশ�ার জন�।�কউ িশখত মদৃে�র �বাল,�কউ 

বা রািগনীর আলাপ।অিভজাত বেগ�র �ারা পিরচািলত হেয়ও িবদ�ার �ার তখন সবার জন�ই িছল উ��ু। 
 

অন�িদেক জনসমােজ সংগীেতর ধারা�ও �সিদন সচল িছল। এই ধারা�র িছল ব� শাখা। নদীমাতৃক বাংলার 
মেতাই সংগীতঋ� সামািজকরা যা�া,পাঁচালী,কথকতা,কিবগান,কীত� েনর ব� শাখায় সংগীেতর �বাহ 
অব�াহত �রেখিছেলন। অবশ� একথা �ীকার করেতই হয় �য,সমােজর িবিশ� ও গণমান� ব�ি�রা অথ� ও 

 



 

িবদ�া িবতরেণর মধ� িদেয় সামািজকেদর মেধ� �বিচ��পূণ� সংগীেতর ধারা�েক �াণব� ও লাবণ�ময় কের 
�রেখিছেলন। ধনী স�ানরা শেখর যা�া সৃি� করেতন। এই যা�া �কবলমা� স�া� পিরবােরর সদস�েদর 
উপেভােগর সাম�ী িছল না, তা িছল অবািরত। সব�সাধারণ িছেলন তার সমান দািবদার। 
 

বাঙািল সমােজ সািহত� ও সংগীেতর �কােনা জল িবভাজন �রখা িছল না।ভারতবেষ�র পি�ম �েদেশ সংগীত 

বাক�া�য়ী নয়, �সখােন সংগীত �য কথােক আ�য় কের তা উেপ�ণীয়। সংগীত �সখােন িব�� আকাের �দখা 
িদেয়েছ, �স �সখােন িনেজেকই �কাশ কেরেছ। িক� বাংলােদেশ সংগীত ও কিবতা �যন পর�েরর সহচর। 
�কৃতপে� বাঙািল �দেয়র �েতাৎসািরত �কাশ ঘেটেছ সািহেত�। কথা বা বাণীর �িত বাঙািল অ�েরর �যন 
�াভািবক আকষ�ণ। এই কারেণ বাংলােদেশ সংগীত সুর ও বাণীর যুগল িমলেন গেড় উেঠেছ, এর �কৃ� �মাণ 
পিরলি�ত হয় কীত� েন।কীত� েন একিদেক রেয়েছ অপ�প সংগীত অন�িদেক পদাবলীর �সৗ�য�মি�ত বাণী। 
বাংলােদেশর সংগীেত রাগরািগণীর িব��তা �নই।জনসংগীেত িনয়েমর চু�িত ঘেটেছ, �স চেলেছ বাণীর দািব 
�মেন।  রবী�নাথ িনেজও জােনন �য,তাঁর গান সংগীেতর সে� বাণীর িমলন সাধেনর মেধ�ই গেড় উেঠেছ। 
�কবল সংগীতই নয়,বাংলােদেশর বাদ�যে�র িনজ�তা স�েক� ও িতিন সেচতন। বাংলােদেশ রাখােলর বাঁিশ 
িকংবা �বরাগীর একতারা অন�তম বাদ�য�। �সই বাদ�য� বীণা, �সতার,এসরাজ,সাের�ীর তুলনায় িনতা� 
নগণ�।এমনিক আধুিনককােল গেড়র বােদ�র ব�� িহসােব কনসাট� -এর আিবভ� াব ঘেটেছ তা তাঁর কােছ 
সহনাতীত। 
 

বাংলার সংগীেতর িনজ�তা গেড় তুলেত সহায়তা কেরেছ সািহত�,আবার সািহেত�র �কীয়তা িনম�ােণ 
অন�তম ভূিমকা পালন কেরেছ সংগীত।দ�ৃা� িহেসেব রবী�নাথ সািহত� সং�প নােট�র উে�খ কেরেছন। 
ইউেরাপীয় নাটেক কথাযু� গান �সভােব �ান পায় না অথচ বাংলা নাটেকর িনজ�তা গেড় তুেলেছ এই 
গান।এই কারেণই িশিশর�মার ভাদড়ুী তাঁর ��গ�ীর নাটেকর জন� রবী�নাথেক গান িলখেত অনেুরাধ 
কেরেছন।ইংেরিজ সািহেত�র �ভােব বাংলা নাটক রিচত হেলও রবী�নাথ জােনন তারও ব� আেগ �থেক 

বাংলােদেশ যা�া �চিলত িছল।�সই যা�ায় নানাভােব অ�ীভূত হেয়িছল কথকতা।এ স�েক�  রবী�নাথ 
সেচতন িছেলন বেলই  'িবসজ� ন'  িকংবা  'রাজা ও রানী  '-র মেতা �শ�পীয়রীয় �ভােব নাটক িলেখও �দশজ 

পর�রা �মেন ' শারেদাৎসব','ফা�নী','ডাকঘর ',র�করবী -র মেতা নাটক িলখেত �পেরেছন। �সখােন আদশ� 
হেয়েছ আপন অ�েরর �তঃ�ূত�  আ�লতা,গােনর সুের ঢালা আমােদর িনজ� নাটগীিত বা যা�া ও আনে�র 
তািগদ এই িতন� �েণর িমলনই সৃি� কেরিছল �সইসব অপ�প স�ার।  
 

িক� রবী�নাথ আে�প �কাশ কেরেছন �য ঔপিনেবিশক িশ�াব�ব�ায় পুিঁথ গলাধঃকরেণর িদেক নজর 
�দওয়া হয়।িডি� পাওয়ার তািগেদ হত�া করা হয় �াভািবক আন�েক। �য গান িছল আমােদর আনে�র 
স�দ, �য গান িছল আ�স�ান র�ার অ�, �য গান িছল স�াননীয় িবদ�া,-- গান স�েক�  �সই উ� ও 

ঋ� ধারণা �মশই িবন� হেত চেলেছ, �কননা বাংলােদেশর িশ�াে�ে� সংগীতেক আপন কের �নওয়া �তা 
হয়িন, এমনিক �মেনও �নওয়া হয়িন। সংগীেতর সেরাবরেক বিুজেয় পাঠ�পু�েকর জিম িনম�াণ করা হেয়েছ। এ 
বেড়া আে�েপর কথা। িক� রবী�নাথ তাঁর ইিতবাচক িব�াসেক �শষ পয�� বজায় �রেখেছন। তাই িতিন 
বলেত �পেরেছন,-" বাঙািলর �কৃিত আজ আবার আপন গােনর আসর খুেঁজ �বড়াে�,সুেরর উপাদান সং�হ 
করেত সৃি� করেছ। �দেশর িবদ�ায়তন এই �ভ মহূুেত�  তার আন�ুল� করেব,-একা� মেন এই কামনা কির। " 
 

�স�ত রবী�নাথ তাঁর জ�ল� ও বাল�জীবেনর �বেড় ওঠার অপ�প পিরম�েলর উে�খ কেরেছন। িপরািল 
পিরবারভু� হওয়ার জন� �সিদেনর ঠা�রবািড় িছল �থাগত বাঙািল সমােজর �চােখ অপাঙে�য়, যা তাঁর 

 



 

পে� �ভদায়ক হেয়িছল।  �কননা এর ফেল �লাকাচার �যমন �াস কেরিন পিরবারেক, �তমিন ঔপিনেবিশক 

িশ�া কলিুষত কেরিন �সিদেনর িশ��দয়েক। িব�িবদ�ালেয়র কাগজ পাওয়া তাঁর অ�জেদর সাধনা িছল 
না,িশ�া তাঁেদর কােছ িডি� অজ� েনর মাপকা� িবেবিচত হয়িন । �থাগত িশ�ার মেধ� িদেয় জীবেনর 
সাথ�কতা তাঁরা অনসু�ান কেরনিন। ি�েজ�নাথ, সেত��নাথ,�হেম�নাথ,�জ�ািতির�নাথ �মেুখর 
ত�ােলাচনা ও সািহত� সৃি�েত �সিদেনর িদন�িল মখুিরত িছল। সংগীতিবদ�ায় তাঁেদর িছল �াভািবক 

অনরুাগ। তাই �স িবদ�ার সাধনা অন�সব িবদ�ার চচ� ােক পরাভূত করেত �পেরিছল অনায়ােস। অ�েজরা 
তানেসেনর মেতা সংগীতিবদেক বাঙািলর �দেয়র উপেযাগী কের তুেলিছেলন। পিরবাের গীতম�ুতা ও 

গীতমখুরতার �জায়ার বেয় িগেয়িছল।  
 

 

�া�সমােজর উপাসনা মি�ের �পদী সংগীেতর খ�াতনামা গায়ক িব�ুর গান সকলেক ম�ু করত। ব� 
�ণীজন তাঁর কােছ গােনর চচ� া করেতন। আবার �দেব�নােথর পিরকর িকেশারী চাটুেজ�  পূেব� িছেলন পাঁচালী 
দেলর �নতা। �স গােনর রািগনী সনাতন িহ��ুানী, িক� �কাশভি�েত বাজত বাংলা কােব�র িনখাদ 
সুর।�গলভহীন এই সরল কাব�ময়তার জন�ই সাধারণ সমােজ এসব গান িবেশষভােব জনি�য় িছল।কারণ 
সাধারণ �খেট খাওয়া মানেুষর উ�াে�র কােলায়ািত �বাঝার মেতা সংগীত িশ�া িছল না। তাঁরা �কবল 
�সটাই বঝুত যােত তােদর �দনি�ন যাপন �িতফিলত হয়।বাঙািলর ভাব�বণ �দয় তাই �সিদন 
আ��কােশর জন� িহ��ুানী বা অন� �দেশর স�ীতশা�,কােরা কাছ �থেক ঋণ �হণ করেত ��ােবাধ 
কেরিন।এ �সে� রবী�নােথর স�িতপূণ� অিভমত," বাঙািল গানেক ভােলােবেসেছ বেলই �স গানেক আদর 
কের আপন হােত আপন মেনর সে� িমিলেয় �তির করেত �চেয়েছ।" এই পিরেবেশ রবী�নাথ �ছেলেবলা 
�থেকই িশেখিছেলন গান-বাজনা-নাট�কলার মত িবদ�ােক স�ান করেত,িশেখিছেলন �স িবদ�ােক িনেজর কের 
িনেত।  
 

�ধু তাই নয়,পরবত� �জ�ও এই ধারা�েক বজায় �রেখিছেলন,যার ফেল রবী�নাথ সংগীতিবদ�ায় িনেজ 

�যমন সম�ৃ হেয়েছন, �তমিন �তঃ�ূত� ভােব সৃি� কেরেছন ঋ� সংগীত। �সকােলর একজন িবখ�াত গািয়কা 
িছেলন �হেম�কন�া �িতভা।সেত�� কন�া ইি�রা ইংল�াে� �ছেলেবলা অিতবািহত করার দ�ন ইউেরাপীয় 
সুর-তাল-লয় স�েক�  সমঝদার িছেলন। অন�িদেক �ণ��মারী �দবীর কন�া সরলা রাজৈনিতক কম�কাে� 

জিড়ত থাকার সূে� ভারতবেষ�র নানা �াে� পির�মণ করেতন আর সংগীেতর �িত �াভািবক অনরুাগবশত 

�ত�� অ�েলর �লাকসংগীত আকৃ� করত তাঁেক।' রিব  মামা '-�ক �সই সব গান �শানােতন িতিন আর 
'রিবমামা'  সুর �েন আপন কথা বিসেয় গেড় তুলেতন নতুন নতুন আ�য� সব সংগীত। �থা ভাঙার �য 
রীিত ঠা�রবািড়েত �� হেয়িছল,�সিদন তা িনেয় কদয� পরচচ� া হয়িন।�মেয়েদর সংগীত সাধনােক িব�প 
করা হয়িন।এর কারণ��প সংবাদপে�র দাঁত-নখ �সিদন �সভােব উ� হেয় �দখা �দয়িন বেলই রবী�নাথ 
মেন কেরেছন। �বে�র �শেষ রবী�নােথর সদথ�ক উপলি� �কািশত হেয়েছ।রবী�নাথ মেন কেরেছন, যা 
�েয়াজনেক অিত�ম কের আপনােক �কাশ কের,�সই অমেৃতর সাধনােতই মনষু�ে�র চরম মিহমা িনিহত। 
�সই অিনব�চনীয়তােক উপলি� করা যায় কথায়- সুের-রেঙ-ছে�।মানব স�েক� র মাধুেয� মানষুই পাের 
আন�েক অমর কের রাখেত। িশ�াজগেত সংগীত �ান �পেয় �তঃ�ূত�  সংগীত সাধনার মধ� িদেয় �দশ 
�গৗরবাি�ত হেব,অি�েম এই �ত�াশা কেরেছন রবী�নাথ। 
 

 

 

 



 

 

 

 


