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‘ব োধি’, আই আই টি কোনপুরেে ধনর দন, ‘সুরেে মিুকে ে ীন্দ্রনোথ’ 

ভূমিকা 

এই সংগীতসন্ধ্যোয় আমেো ব োনোর ো ধ শ্ব তথো ভোেরতে ধ ধভন্ন প্রোরেে গোরনে সরুেে দ্বোেো অনুপ্রোধিত 
ে ীন্দ্রনোরথে গোন।  বমৌমোধি বেমন ফুরেে মিু পোন করে, কধ গুরুও বতমধন বদধ  ও ধ রদধ  
সংগীরতে মিু আস্বোদন করেরিন এ ং ওনোে অসোমোন্য প্রধতভো রে বসই সুেরক রূপোেধেত করেরিন 
ে ীন্দ্রসংগীরত। 

কধ গুরুে সংগীত ধ ক্ষোে সূচনো হরয়ধিে তোাঁে ধপ্রয় অগ্রজ বজযোধতদোদোে সোরথ খু  অল্প  য়রস।  
বজযোধতধেন্দ্রনোথ ঠোকুে ধপয়োরনোরত সেু তুেরতন আে েধ  এ ং অক্ষয় ো ু বসই সুরে  সোরতন কথো।  
একসময় েো শুরু হরয়ধিে বখেোিরে তোই পে তী কোরে হরয় উঠে ে ীন্দ্রসংগীত।  সোেো জী রন 

ে ীন্দ্রনোথ ধেরখধিরেন ২২৩৩ খোধন গোন।         

 

এই অনুষ্ঠোরনে সংগীতোঞ্জধেরক ধতনভোরগ ভোগ কেো হরয়রি।  প্রথরম আরি পোশ্চোতয সংগীত,  োউে, 
সোধেগোন, েোমপ্রসোদী ও কীতত ন দ্বোেো প্রভোধ ত একগুি ে ীন্দ্রসংগীত। ধদ্বতীয় ভোরগ আরি কেিোটধক 
সংগীরতে িোয়োধিত ে ীন্দ্রগোন।  স র রে পধের ধ ত হর  ধহন্দসু্তোধন মোগতসঙ্গীরতে ধ ধভন্ন েোরগে 
উপে ধিত করয়কটি ে ীন্দ্রসংগীত। 

উরদ্বোিনী সঙ্গীত ধহসোর  আমেো চয়ন করেধি ে ীন্দ্রনোরথে সেুোরেোধপত ঋকর রদে কধ তো, 
‘সংগচ্ছি ম্’, েো ব্রোহ্মমধন্দরে গোওয়ো হরতো।  এে পরে ব োধিে সদস্যেো গোইর ন একটি জনধপ্রয় 
ে ীন্দ্রসংগীত, ‘আনন্দরেোরক ...’। দটুি গোরনেই সুে ওয়োধদয়ো েোজতরেে আমরেে মহী ূে েোরজযে 
জোতীয় সংগীত, ‘কোরয়ো শ্রী বগৌেী...’ দ্বোেো অনুপ্রোধিত। 

 

Part I 

পাশ্চাত্য সংগীত্ 

রবীন্দ্রনাথের কথেকটি গান পাশ্চাত্য সঙ্গীথত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত্। কণবগুরু ত্া াঁর জীবনস্মণৃত্থত্ 

ণিথেথেন যে সথত্থরা বের বথেথস  উণন েেন প্রেম ইংিযাথে আথসন ত্েন এই ইংণিশ, 

আইণরশ ও স্কটিশ সঙ্গীত্ধারার সথঙ্গ ত্া াঁর আন্তণরক পণরচে হে।শশশথবই রবীন্দ্রনাথের গথৃহ  

পশ্চশ্চমী সঙ্গীথত্র চচচা ণেি। স্বেং কণবর ঠাকুরদাদা ণপ্রন্স দ্বারকানাে ঠাকুর ণেথিন এর 

সমজদার। রবীন্দ্রনাথের কোথত্ই আসা োক – “েুথরাপীে সঙ্গীথত্র মম চস্থাথন আণম প্রথবশ 

কণরোণে, এ কো বিা আমাথক সাথজ না। ণকন্তু বাণহর হইথত্ েত্িুকু আমার অণধকার 

হইোণেি ত্াহাথত্ েুথরাথপর গান আমার হৃদেথক একণদক ণদো েুবই আকর্ চি কণরত্। আমার 

মথন হইত্, এ সঙ্গীত্ যরামাণিক। . . .ইহা মানবজীবথনর ণবণচত্রত্াথক গাথনর সুথর অনুবাদ 

কণরো প্রকাশ কণরথত্থে।“  জজীবনস্মণৃত্, রবীন্দ্ররচনাবিী, ৯ম েণ্ড, পষৃ্ঠা ৪৮১-৪৮২) 

১৮৮৫ সাথি রবীন্দ্রনাে ‘কত্বার যেথবণেনু’ গানটি রচনা কথরন। কণব সুরটি ধার ণনথেণেথিন 

ইংথরশ্চজ গান ‘Drink to me only with thine eyes’ যেথক , োর রচণেত্া যবন জনসন। 

রবীন্দ্রনাথের গাথনর কো ণকন্তু ইংথরশ্চজ ণিণরকটির কো যেথক এথকবাথরই আিাদা। 
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সাণরগান 

এবার যে গানটি গাওো হথব যসটি সাণরগান অথঙ্গ পথে। সাণরগান বাংিার মাশ্চিথদর গাথনর 

দ্বারা অনুপ্রাণিত্। এই গাথন যনৌকা চািাথনার সমে যে দা াঁথের োশ্চিক ওঠানামা যদো োে ত্ার 

আোস পাওো োে। 

গানটির প্রেম দুই িাইন – 

‘এবার যত্ার মরা গাথঙ্গ বান এথসথে, 

জে মা বথি োসা ত্রী।।‘ 

গানটির সুর বাংিা যিাকগীণত্, ‘মন মাশ্চি সামাি সামাি’ যক অনুসরি কথরথে। এই গানটি 

‘স্বথদশ’ পে চাথে ১৯০৫ সাথি বঙ্গেঙ্গ আথিািথনর সমে রণচত্। 

‘এবার যত্ার মরা গাথে’ গানটি রবীন্দ্রনাে প্রেম সাধারি সমথে ণনজ কথে যগথেণেথিন ১৯০৬ 

সাথি সযার জগদীশ বসুর বাণেথত্। প্রেথম ণত্ণন যগথেণেথিন োণি গিাে। ত্ারপর ণচত্তরঞ্জন 

দাথসর েগ্নী অমিা দাথশর বাজনার সথঙ্গ। যশানা োে গােথকর অতু্িনীে গাথনর সথমাহথন 

যরাতৃ্বিৃ যমাণহত্ হথে ণগথেণেথিন। 

 

বাউি 

গুরুথদব রবীন্দ্রনােথক একসমে বাংিাথদথশর পদ্মানদীর ত্ীরবত্ী ণশিাইদথহ প্রাে দশ/বাথরা 

বের োকথত্ হথেণেি। যসইসমথে ত্া াঁর একদি যপ্রণমক সাধথকর সথঙ্গ আিাপ হথেণেি। োরা 

বাউি নাথম ণবেযাত্। এাঁরা না ণহি ুনা মুসিমান। এাঁরা যো াঁথজন এক অজানা অথচনা অবেবহীন 

বস্তু, োথক ত্া াঁরা বথিন ‘মথনর মানুর্’। এই মথনর মানুর্ ণকন্তু যকান শশ্চির প্রত্ীক নন। ণত্ণন 

আথেন প্রণত্টি মানুথর্র মথনর যগাপথন। ণত্ণন ধরা যদন না। ত্াই বাউি সঙ্গীথত্ সব চদাই প্রকাশ 

যপথেথে এই যগাপনবাসী মথনর মানুর্থক যজথনও না জানার অসীম যবদনা। এই মথনর 

মানুথর্র প্রণত্ যপ্রম েেন ত্ীব্র হথে ওথঠ ত্েন বাউিথদর কাথে জগথত্র সবাইথকই অণত্ আপন 

মথন হে। ণবথের সথঙ্গ ত্া াঁথদর এক ণনণবে সংথোথগর জন্ম হে।  

পরবত্ী গানটি এই বাউিসঙ্গীথত্র অন্তগ চত্। সাধারিত্ একত্ারা সহথোথগ গাওো হে এই 

বাউিগান।মূি গান – ‘যদথেণে রূপসাগথর’  - রবীন্দ্রসঙ্গীত্ ‘যেথঙ্গ যমার ঘথরর চাণব’। 

 

রামপ্রসাদী 

বাউিগাথনর পর যে গান রবীন্দ্রনােথক আকৃষ্ট কথরণেি ত্া সাধক রামপ্রসাদ যসন রণচত্ ও 

সুরাথরাণপত্ েশ্চিগীণত্। রামপ্রসাদ ণেথিন অষ্টাদশ শত্াব্দীর একজন স্বনামধনয কণব ও 

গীণত্কার। ত্া াঁর অসংেয েশ্চিমাথগ চর সঙ্গীত্ বাংিার মানুর্থক আপ্িুত্ কথরণেি। ওনার রণচত্ 

সঙ্গীত্ধারার নাম শযামাসঙ্গীত্ – ো মা কািীর উথেথশয ণনথবণদত্। 

রামপ্রসাদী গান প্রসথঙ্গ কণবর ভ্রাতু্ষ্পুত্রী ইশ্চিরা যদবী যচৌধুরানী বথিথেন – 
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“ বাংিা গাথনর সুথরর প্রসথঙ্গ এোথন রামপ্রসাদী সুথরর উথেে না কথর আণম োকথত্ পারণে 

যন। এই একটি মাত্র সুর রচনাথত্ই এমন ঐকয বযশ্চিত্ব ও ণবথশর্থত্বর োপ যদওো যে, শুনথিই 

রামপ্রসাদী সুর যদশ শুদ্ধ যিাক ণচনথত্ পাথর। এ যে রামপ্রসাদ যসথনর কত্ বথো কৃণত্ত্ব ত্া 

যবাধ হে আমরা কেথনা যেথব যদণে যন বথিই ত্া াঁর প্রাপয প্রশংসা ত্া াঁথক ণদই যন। এই ো াঁটি, 

সরি বাংিা সুথর রবীন্দ্রনাে অথনকগুথিা গান যবাঁথধথেন। েো – আণমই শুধু রইনু বাণক, আমরা 

ণমথিণে আজ মাথের ডাথক, শযামা এবার যেথে চথিণে মা ইত্যাণদ।“ 

রামপ্রসাদী ঘরানার যে রবীন্দ্রসঙ্গীত্টি এেন গাওো হথব ত্া হথে –  

আণমই শুধু রইন ুবাণক 

 

কীত্চন 

রী শচত্নয মহাপ্রেুর আণবেচাব ও শবষ্ণব সংসৃ্কণত্ বাংিাে ণনথে আথস আথরক েশ্চিগীণত্র 

প্লাবন – োর নাম কীত্চন। বাউি ও রামপ্রসাদীর মথত্া কীত্চন গাথনর দ্বারাও রবীন্দ্রনাে সমণধক 

প্রোণবত্ হথেণেথিন। অণত্ অল্পবেথসই ণত্ণন ণবদযাপণত্, চেীদাস, জ্ঞানদাস, যগাণবিদাস 

প্রমুে শবষ্ণব পদরচণেত্ার রচনা ণনণবেোথব পাঠ কথরন। কীত্চন সম্বথে ত্া াঁর উশ্চি – 

“কীত্চন সঙ্গীত্ আণম অথনক কাি যেথকই োিবাণস। ওর মথধয োবপ্রকাথশর যে ণনণবে ও 

গেীর নািযসঙ্গীত্ আথে যস আর যকাথনা সঙ্গীথত্ এমন সহজ োথব আথে বথি আণম জাণন 

যন। সাণহথত্যর েূণমথত্ ওর উৎপণত্ত, ত্ার মথধযই ওর ণশকে, ণকন্তু ও শাোে প্রশাোে ফথি ফুথি 

পেথব পেথব সঙ্গীথত্র আকাশ স্বকীে মণহমাে অণধকার কথরথে। কীত্চন সঙ্গীথত্ বাঙ্গািীর এই 

অননযত্ন্ত্র প্রণত্োে  আণম যগৌরব অনুেব কণর।“  

পণরথবণশত্ হথে কণবর একটি কীত্চনাথঙ্গর গান – “মাথি মাথি ত্ব যদো পাই’। 

 

Part II 

কন চািণক রাগসঙ্গীত্ 

কণবর কন চািণক রাগসঙ্গীথত্ও প্রেূত্ জ্ঞান ও আকর্ চি ণেি। একটি কন চািণক গান, ‘মীনােী যম 

মুদম’, রবীন্দ্রনােথক ণবথশর্ োথব মুগ্ধ কথরণেি। যসই স্টাইথি যে গানটি ণত্ণন রচনা কথরন 

ত্ার প্রেম িাইন, বাসন্তী যহ েুবন যমাণহনী’। গানটি প্রেম গাওো হে শাণন্তণনথকত্থন বসথন্তর 

নবীন উৎসথব, ৪ই মাচচ , ১৯৩১ সাথি। যগথেণেথিন সাণবত্রী যগাণবি কৃষ্ণন। 

‘বাসন্তী যহ েুবন যমাণহনী’ গানটির ইণত্হাস পাওো োে অণমো বথিযাপাধযাথের যিো একটি 

গ্রথে। ত্ার ণকেু অংশ যশানা োক। 

“গুরুথদব একাকী একিা ঘথর বথস পা যদািাথেন, সাণবত্রীথক যদথেই বিথিন, ‘যবাথসা সাণবত্রী 

একিা গান কথরা।‘ এই দুপুরথবিা অস্নাত্ অেুি অবস্থাে গান! সাণবত্রী অবাক। গুরুথদব একিু 

ধমথকর সুথর বিথিন, ‘ণশগণগর আরম্ভ কথরা যসই গান, যেিা অযাথডোথর আমাথক প্রেম 

শুণনথেণেথি।‘ েত্মত্ যেথে সাণবত্রী আরম্ভ কথরন মীনােী যদবীর েজন। গুরুথদব বিথিন 

‘আর একিু ধীর গণত্থত্।‘ েুব ধীর গণত্থত্ আবার গাওোর পর ণত্ণন বিথিন, একিু কাগজ 
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দাও। সাণবত্রীর ণনকি ণকেুই যনই ; গুরুথদব ধমথক বিথিন, ‘ণকেু যনই? ঐ সামথনর মেিা 

কাগথজর িুণে যেথক আথনা ণশগণগর।‘ যসোথন যফথি যদওো কাগজ যঘাঁথি একটি বথো োম 

যপথে সাণবত্রী ত্াই এথন ণদথিন। গুরুথদব ত্ার উথটা ণপথঠ ণিেথিন 

বাসন্তী যহ েুবন যমাণহনী. . .। 

বিথিন, ‘যত্ামার মীনােীর “মীনােী যম…” প্রেৃণত্র বদথি আমার কোগুণি ণদথে গাও।‘ 

সাণবত্রীর যপথি ত্েন অণগ্নকাে – গিা ণদথে গাথনর ‘গ’ ও আসথে না, যস কো যস গুরুথদবথক 

বথিই যফিি। গুরুথদব বিথিন, ‘যস হথব। যত্ামার জনয রসম, দইবো সব যবৌমা কথর 

যরথেথেন – কত্ োথব পথর যেও, এেন গানিা যত্া যশর্ কথরা।‘ 

বাণিকা অথনক কথষ্ট বাংিা কোে দণেিী সুর ণদথে গাইি – “বাসন্তী যহ েুবনথমাণহনী…”। 

                                   (মণহিাথদর স্মণৃত্থত্ রবীন্দ্রনাে, অণমো বথিযাপাধযাে, পষৃ্ঠা ৯৯) 

এেন কি চািণক রাগাণরত্ ণত্নটি রবীন্দ্রসংগীত্ পণরথবণশত্ হথব। মূি গানগুণি যবহািাে 

বাজাথবন অধযাপক যেশ্চিিানারােিন। 

 

Part III 

ণহিসু্তাণন মাগ চসঙ্গীত্ 

বািযকাি যেথকই যজাোসা াঁথকার বাণের উচ্চাঙ্গ োরত্ীে সঙ্গীথত্র প্রািবন্ত পণরথবথশ বাস কথর 

গুরুথদথবর মথন এই সঙ্গীথত্র রাগরাণগিীর রসানুেূণত্ একটি ণবথশর্ স্থান যপথেণেি। এই 

সঙ্গীথত্র মথধয ণদন ও রাশ্চত্র, ণবণেন্ন প্রহর ও ঋতু্থত্ রাগরাণগিীর গাইবার যে সুণনণদচষ্ট রীণত্ আথে 

ত্ার সম্বথে কণবগুরু ণক বথিথেন যশানা োক। 

“ আমাথদর গুিীরা শোঁ থরাথত্ যিাণেথত্ সুর বা াঁণধো বণিথিন, ইহা সকাি যবিাকার গান। ণকন্তু 

ত্াহার মথধয সকাি যবিার নবজাগ্রত্ সংসাথরর নানাণবধ ধ্বণনর ণক যকাথনা নকি যদণেথত্ 

পাওো োে! ণকেু মাত্র না। ত্থব শোঁ থরাথক যিাণেথক সকাথির রাণগিী বণিবার কী মাথন হইি। 

ত্াহার মাথন এই, সকািথবিাকার সমস্ত গে ও ণনস্তব্ধত্ার অন্তরত্র সংগীত্টিথক গুিীরা 

ত্াহা াঁথদর অন্তঃকরি ণদো শুণনোথেন। সকাি যবিাকার যকাথনা বণহরথঙ্গর সথঙ্গ এই সঙ্গীত্থক 

ণমিাইবার যচষ্টা কণরথত্ যগথি যস যচষ্টা বযে চ হইথব। আমাথদর যদথশ প্রোত্, মধযাহ্ন অপরাহ্ন 

অধ চরাশ্চত্র ও বর্ চা-বসথন্তর রাণগিী রণচত্ হইোথে। 

বাণহথর প্রকাথশর অন্তরাথি যে একটি গেীরত্র প্রকাশ আথে আমাথদর যদথশ যিাণে কানাো 

ত্াহাই জানাইথত্থে।  

আমরা জাণন রাণগিী আমাথদর মথন কী একটি বি চনাত্ীত্ যসৌিথে চর বযাকুিত্া সঞ্চার কথর, এই 

জনয পঞ্চম রাণগিীর সণহত্ রাণধকার তু্িনা কণরবামাত্র আমাথদর মথন যে একটি অণনথদচশয 

অেচ ণচরপণরণচত্ মধুরোথবর উথেক হে ত্াহা যকাথনা বি চনা বাহুথিযর দ্বারা হইত্ না।“ 

এবার রীমত্ী অমরাবত্ী ণবোস মূি মাগ চসঙ্গীত্গুণি গাইথবন। সব ণমণিথে আথে পা াঁচটি গান। 

দুটি সকাথির রাগ, একটি সেযার রাগ, একটি বসন্ত ও একটি বর্ চার সংগীত্। অনুষ্ঠান যশর্ হথব 

শেরবী রাথগর উপর ণস্থত্ একটি রবীন্দ্রসংগীত্ ণদথে। 
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