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ববদিও যুগকর ঙ্গীত
ুপর্ণা পদত
স্টেট এআগেে ওগজ দটচার-, ঙ্গীত দবভাক, ভগের ওগজ, িাাঁতন, পদিম স্টমদিনীপুর, পদিমবঙ্গ
Abstract :
Music is one of the best sciences of love and devotion of all time, of all countries, of all
people, it is acknowledged by all scholars. The saints say that just as a lamp is needed to
illuminate the house, so the music as well as knowledge of swara (tone) is needed to
illuminate the soul, that is, to know the nature of the soul. Music is not just an art, it is also
a science. Many ages have passed since the development of this science-based art. Sounds
and melodies were first uttered in human voices, then came the language of speech. The
unity and multiplicity of melody is music. There are two aspects of our expression - words
and melody. These two together create the feeling. Music has been called "Bramha
Vidya"(Theology). Western prophets have brought Muse, the daughter of a Greek god, to
interpret music. But if observed directly, music is the science of man and this science is the
creation of man. To determine the origin of Indian music, it is necessary to determine the
dawn of Indian civilization. The Vedic civilization is well known as the original civilization
of India. However, archeological discoveries at Mohenjo-daro and Harappa in 1922
suggest that ancient civilizations developed here even before the Vedic period. This is
known as Indus civilization or pre-Vedic civilization. According to most historians, the
development of this pre-Vedic civilization or Indus civilization took place between 3000 and
2500 BC. Many specimens of musical art from Harappa and Mohenjo-daro have been
excavated. As a result, a harmonious form of music and dance has been identified in India
even before the Vedic period. Although the pattern of musical pursuits found in the Indus
Valley is reminiscent of a coherent musical art, there is no significant evidence that Indian
music has continued to flow since the Indus Valley era. For not getting the musical history
of the period between the Indus Valley Civilization and the Vedic Civilization, we have to
identify the Samveda of the Vedic Age as the source of Indian music. The genre of music has
gradually become sophisticated and advanced beyond the Vedic age and has spread to
different levels of society. The subject of music in the Vedic period is briefly reviewed in
terms of the form of music prevalent in the society at that time.
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অনুমাদনও প্রাযশ পাাঁচ াজার বছর র্ণাৎ ববদিও যুগকর পূগবণ ঙ্গীগতর আদতা অমাগির ওাগছ গনওটা রযাবৃত।
তৎমগযশর ঙ্গীগতর স্টওান দিও আদতা না জানা র্াওগ মগগজািাগ া, রপ্পা  চানহুিাগ ার প্রাচীন গুা কাগের ভাস্কযণ
স্টর্গও তৎওাগ স্টয ঙ্গীত প্রচদত দছ, তার প্রমার্ পাযশা যাযশ। দন্ধু উপতযওা ভারতীযশ ভযতার স্টয অদিভূদম স্ট দবগযশ
ঐদতাদওগির মগযয স্টওান মতগভি স্টনআ। এআ দন্ধু উপতযওাগতআ বণপ্রর্ম রপ্পা  মগগজািাগ া নকরদ্বয় স্থাদপত গযশদছ
ঔননওাগযণর দ্বারা আ ঞ্চগ ৩০৭ মাআগর মগযয এরূপ উচ্চ ভযতাযশ দবওদলত  উন্নত অগরা এওগলাদট নকর অদবষ্কৃত
গযশদছ বগ জানা যাযশ। ভারতীযশ প্রত্নতত্ত্ব দবভাগকর দেগরক্টর যার জন মালণাগর তত্ত্বাবযাগন রপ্পা  মগগজািাগ া
ঔননওাগযণর ফগ যার জন মালণা, রাঔািা বগ্যাপাযযাযশ,িযশারাম াাদন প্রমূঔ প্রত্নতাদত্ত্বওকর্ কগবর্া ওগর দন্ধু
ভযতা স্টয প্রাক্-ববদিও ভযতা-এআ দদ্ধাগে উপনীত ন। ববদিও যুগকর অগকআ ভারতবগণ ঙ্গীগতর প্রার খগটদছ। ওারর্
রপ্পা  মগগজািাগ া স্টর্গও ঙ্গীত ওার বহু দনিলণন অদবষ্কৃত গযশগছ। এআ দনিলণনগুদর মগযযআ স্ট যুগকর ঙ্গীত  নৃতয
ওার এওটা ুম্বন্ধ রূগপর পদরচযশ পাযশা যাযশ। দবদভন্ন ঔনন ওাগযণ প্রাপ্ত াতদট দছদ্র যুক্ত বাাঁদল, মৃিঙ্গ, দভন্ন দভন্ন ংঔযও তন্ত্রী
যুক্ত বীর্া, ীগমাগর স্টঔািাআ ওরা নৃগতযর দববরর্, চামেশার বতদর দবদভন্ন বািযযন্ত্র , স্টরাগজর নৃতযলীা নারী মূদতণ প্রভৃদত
স্টর্গও কগবওকর্ নানা যরগনর দভমত প্রওাল ওগরগছন। স্টওউ স্টওউ তৎওাীন জন্ম, মৃতুয, দববা, পূজা, যুদ্ধ প্রভৃদত স্টত
ঙ্গীগতর স্টেনীদবভাগকর ওর্া বগগছন। এমনদও স্টআ ঙ্গীগতর প্রভাগব নানা গৌদওও খটনা খটত। ঔনন ওাগযণ প্রাপ্ত
বািযযন্ত্রাদি পযণাগাচনা ওগর গনগও মগন ওগরন স্ট মযশ ঙ্গীগত চার স্বগরর বযবার দছ। এছােশা এআ দনিলণনগুগার মযয
দিগযশ স্ট যুগকর ঙ্গীত  নৃতযওার এওটা ুম্বন্ধ রূগপর পদরচযশ স্টমগ। স্টঔািাআ ওরা তন্ত্রবািয তর্া বনদ্ধ  নৃতযরতা
ভাস্কযণ তৎওাীন ঙ্গীগতর পদরচযশ বন ওরগ উপযুক্ত তগর্যর ভাগব তঔনওার ঙ্গীগতর কীতরীদত তর্া প্রওৃদত অমাগির
ওাগছ ম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাআ ভারতীযশ ঙ্গীগতর উৎ দাগব ামগবিগওআ দচদিত ওরগত য়।
ববদিও যুগকর মযশওা দনগযশ নানা মতাননওয বতণমান। তগব মস্ত দবচার দবগের্ ওগর স্টমাটামুদটভাগব বা যাযশ স্টয , খ্রী:
পূ: দদ্বতীযশ স্রাব্দ স্টর্গও প্রর্ম স্রাব্দ  ববদিও যুগকর মযশওা। অযণগির প্রাচীনতম গ্রন্থ  স্টবি। এআ স্টবি চার প্রওার
যর্া - ঋক্, াম, যজু  র্বণ । শুগন শুগন দলঔগত ত বগ স্টবগির পর নাম শ্রুদত। প্রগতযও স্টবি অবার দুদট ংগল
দবভক্ত - ংদতা  রাহ্মর্। ববদিও যুগক ঋদিও রাহ্মর্গির দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠাগন 'ামকান' ওরা ত। 'াম' বগত াম স্টবিগও
স্টবাঝাযশ। ঋক্ স্টবগির মন্ত্রমূগর স্টকয় রূপগও াম স্টবি বগ। 'াম' লগব্দর উৎপদি দনগযশ গনও মত পার্ণওয অগছ। স্টওউ
স্টওউ াময বা মতা স্টর্গও াম লগব্দর উৎপদি যগরগছন - ওারন দবদভন্ন ছগ্র মগযয মতা রক্ষা ওগর কান ওরার নাম াম।
অবার ওার ওার মগত তৎওাগ  জ্  মযযম গ্রাগম কান ওরা ত। এআ দুদট গ্রাগমর অিযক্ষর দনগযশ 'াম' লগব্দর
উৎপদি।
াম স্টবিগও অনুষ্ঠাদনও বা যজ্ঞীয় ংদতা বা যশ। াম গর্ণ স্বরযুক্ত ঋক্। র্ণাৎ ঋক্ ছগ্র উপর ুর
ংগযাদজত যশ এবং তা স্টর্গওআ ামকাগনর দবওাল। তাআ াম গর্ণ স্বরযুক্ত ঋক্ এবং স্বরযুক্ত ঋক্ বা াগমর মদিআ
ামগবি। ামগবগির স্টস্তাে গুদর ংঔযা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাক-যগজ্ঞর মযশ ামককর্ এগুদ কাআগতন। ামগবগির
ংদতা ংল স্টমাটামুদট দু-ভাগক দবভক্ত। প্রর্ম ভাগকর নাম 'অদচণও' এবং দদ্বতীযশ ভাগকর নাম 'স্টস্তৌদভও' । অদচণও-এর ৫৮৫
দট ূগক্তর মগযয ৫৩৯ দট এবং স্টস্তৌদভও- এর ১২২৩ দট ূগক্তর মগযয ৭৯৪ দট ূক্ত ঋক্ স্টবি স্টর্গও স্টনযশা গযশগছ। অদচণও
দতন ভাগক দবভক্ত, যর্া- পূবণাদচণও, উরাদচণও এবং রর্য ংদতা। গ্রামগকয়, রর্যগকয়, উয এবং উ (রযকান) - এআ
চারদট ভাক দনগযশ ামগবগির কার্া, কান বা ঙ্গীতাংল রদচত গযশগছ।
পূবণাদচণও  মূ ূগের মদি। এর মগযয গ্রামগকয়  রর্যগকয় কান েভুণক্ত দছ। গ্রামগকয় কান কৃবাীগির জনয
দনযণাদরত দছ। এআ গ্রামগকয় কান স্টর্গওআ ববদিগওাির কান্ধবণ বা মাকণ ঙ্গীগতর জন্ম য় এবং এআ মাকণ ঙ্গীত স্টর্গও
পযণাযশক্রগম স্টিলী ঙ্গীত এবং বতণমাগন প্রচদত লাস্ত্রীযশ ঙ্গীত বা Claasical Music জন্ম স্টনয়। রর্যগকয় কান রর্যবাী
ঋদিও  ামকগির জনয দনদিণি দছ। অযযাত্মবাি এআ কাগনর প্রযান উপজীবয দবযশ। "রর্য ংদতা" এআ কাগনর েভুণক্ত
দছ। উিরাদচণগওর কানগুদগও প্রকার্ বা দেঋচ্ বা গযশগছ। এগুদগত দতনদট ওগর ঋক্ র্াওত। উয এবং উ এরআ
েভুণক্ত দছ এবং এআ কানগুদ মূতঃ রযাবৃত দছ। উপদনদিও স্টকাপনীযশ যমণ তত্ত্বদবি াযও ছােশা স্টওউআ এআ কান
কাআবার দযওারী দছগন না।
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‘স্টস্তাভ' ওর্ার র্ণ প্রলংা। ববদিও যুগক স্টিবতা বা ঋদগির উগেগলয প্রলংাূচও কানআ  স্টস্তৌদভও। দি, আন্দ্র, বরুর্,
দবশ্বাদমে, ভরতদ্বাজ, বদলষ্ঠ প্রমুঔ স্টিবতা  ঋদগির উগেগলয প্রলংাূচও মন্ত্রগুদআ প্রওৃতপগক্ষ ঋক্ মন্ত্র। এআ ঋক্ গুদ ুর
গযাগক কায়া ত। ওমপগক্ষ দুদট ঋক্ এর মবাগযশ এওদট াম কান উৎপন্ন ত। 'াম' লগব্দর র্ণ ুর বা ুদমি স্বর।
ঋক্ ছগ্র উপর এআ ুর ংগযাদজত গযশ াম কাগনর দবওাল খগটগছ। যাক-যগজ্ঞর মযশ দিগও দখগর াম কান ওরা ত।
অবার যজ্ঞলাার বাআগর এআ কান কাযশার রীদত দছ। ববদিও যুগক স্টয ঋদিও রাহ্মর্কর্ যজ্ঞানুষ্ঠাগন াম কান কাআগতন
তাগির ামক বা ত। উপদনগি াম কাগনর াত প্রওার আদঙ্গত পাযশা স্টকগছ। স্টগুদ - দবনদি, দনরুক্ত, দনরুক্ত, মৃদু,
েক্ষ, বক্রঞ্চ  পধ্বাে। ামকান াযারর্তঃ দু'প্রওাগরর দছ। যর্া - অভুযিযাদয়ও  অদভচাদরও। যাক-যজ্ঞ,
পূজাচণনা প্রভৃদত নুষ্ঠাগন স্টয কান কাযশা ত তাগও বা ত অভুযিযাদয়ও। অদভচাদরও কাগনর প্রভাগব মারর্, উচাটন,
বলীওরর্ প্রভৃদত মনস্কামনা দদ্ধ ওরা ত। ববদিও কাগন াযারর্তঃ দতন, চার বা পাাঁচ স্বর পযণে বযবহৃত গতা, তগব ক্রগম
ছযশ  াত স্বরযুক্ত াম কাগনর দবওাল খগট। পাদননীয় দলক্ষাযশ উগেদঔত গযশগছ"অদচণও কাদর্ওনিব াদমওি স্বরােরঃ
 বং া বনিব ম্পূর্ণগিদত প্তম’।।
র্ণাৎ অদচণগও এওদট, কাদর্গও দুদট, াদমগও দতনদট, স্বরােগর চার,  গব পাাঁচ, া গব ছযশ এবং ম্পূগর্ণ াত স্বগরর
ক্রমদবওাগলর স্তর স্টিঔা যাযশ এবং যীগর যীগর ১-ম, ২-য়, ৩-যশ, ৪-র্ণ মন্দ্র ক্রুি  দতস্বাযণ - এআ াতদট স্বগরর দবওাল খগট।
ামপ্রদতলাঔয পুষ্পূগের  নারিীয়দলক্ষার অগাচনা স্টর্গও স্টবাঝা যাযশ - দবদভন্ন স্টবি, তাগির লাঔা  রাহ্মগর্ াম কাগনর
রূপ দভন্ন দভন্ন দছ। তাগির দবওাল দভন্ন দভন্ন যুগক গয়দছ। মগন যশ , স্টগুদর ম্পূর্ণ দবওাগল লত লত বছর স্টগকদছ।
স্বগরর দবওাল গযশদছ মানুগর রুদচ  স্টৌ্যণ স্টবায দবওাগলর স্তগর স্তগর। প্রদতলাঔয এবং দলক্ষার যুগক পাাঁচ স্টর্গও াত
স্বগরর বযবার স্টিঔগত পাযশা যাযশ াম কাগনর স্টভতর। দওন্তু অিগযণর ওর্া, যঔন প্রানকদতাদও দন্ধু উপতযওার ভযতাযশ
স্টিঔা স্টকগছ - এও, দুআ, দতন স্বগরর দবওাল, তঔন মগগজািাগ াগত পাযশা প্রমানগুদ ঐদতাদওগির মনগযাগকর িাবী
রাগঔ। ঐদতাদওগির এটা নুন্ধাগনর দবযশ স্টয, ববদিও যুগকআ দতন, পাাঁচ বা াত স্বগরর দবওাল ম্ভব গযশদছ বা প্রাক্ববদিও যুগকআ তার ার্ণওতা স্টিঔা দকগযশদছ, দওংবা ববদিও যুগকর পূর্ণ দবওাগলর প্রদত্ছবদবআ তর্াওদর্ত প্রানকদতাদও
ভযতাযশ পদরস্ফুট গযশদছ। েঃ স্টফবার, েঃ হুকট, দরচােণ াআমন প্রভৃদত মনীীগির দভমত এআ স্টয, ববদিও যুগকর দবদভন্ন
স্তগর নতুন নতুন স্টের্ীর াম কাগনর উদ্ভব গযশদছ এবং স্টকােশার দিগও াম কাগন স্বরমণ্ডগর প্রগযশাক না র্াওগ স্টলগর
দিগও তার মাগবল গযশদছ। স্বরমণ্ডগর পদরচযশ দিগত দকগযশ দলক্ষাওার নারি বগগছন –
"প্ত স্বরাস্ত্রগয়া গ্রামা মূ্ছবনণাগেওদবংলদতঃ ।
তানা এগওানপঞ্চালদিগতযতং স্বরমন্ডম্’।।
র্ণাৎ স্টৌদওও াত স্বর, দতন গ্রাম, এওুল মূ্ছবণনা এবং ঊনপঞ্চাল তাগনর মগবত রূপআ স্বরমণ্ড । দওন্তু ভাববার দবযশ
 - 'প্তস্বরাঃ' বগত নারি স্টৌদওও  জাদি াত স্বগরর ওর্াআ বগগছন, ববদিও স্বর প্রর্মাদির ওর্া বগনদন। ামকাগন
স্টৌদওও স্বগরর বযবার ত না। এছােশা এওুল মূ্ছবণনা, শ্রুদত, তান প্রভৃদতর দবওাল ববদিগওাির যুগকআ ম্ভব গযশদছ। ুতরাং
ামকাগন স্বরমণ্ডগর বযবার ম্বগন্ধ েঃ স্টফবার প্রভৃদতর মতবাি ওতটুওু মীচীন তা স্টভগব স্টিঔার দবযশ। তগব ববদিগওাির
যুগক প্রচদত ামকাগন স্বরমণ্ডগর প্রগযশাক র্াওা দওছু দবদচে নযশ , ওারন রামাযশগর্, মাভারগত, দরবংগল ামকাগনর উগেঔ
অগছ। রামাযশগর্র মগযশ কান্ধবণ তর্া মাকণ-ঙ্গীগতর প্রচন দছ, ববদিও ামকাগনর নুলীন র্াওগ তা দযও
দছনা। রামাযশগর্র বাওাগন্ডর চতুর্ণ গকণ উগেদঔত রগযশগছ - ব-ওুল কন্ধবণগির মগতা কান্ধবণ বা মাকণ-ঙ্গীগত পারিলণী
দছগন। াতদট শুদ্ধ জাদত কাগনর তঔন নুলীন ত - "জাদতদভঃ প্তদভযুণক্তম্"। স্টআ জাদতকান তর্া জাদতরাক কাগন মন্দ্র,
মযয  তার -এআ দতন স্থান, মূ্ছবণনা,য়,র প্রভৃদতর মাগবল র্াওত। রামাযশগর্ দওংবা পরবতণী মাভারত, দরবংল প্রভৃদতগত
ূক্ষস্বর শ্রুদতর দবভাক  নাগমর স্টওান ওর্ার উগেঔ স্টওান স্থাগন পাযশা যাযশ না। অবার স্টওান স্টওান পুরাগর্ ূক্ষস্বর শ্রুদতর
উগেঔ পাযশা স্টকগছ। তাআ মগন ওরা যশ, স্ট মযশ শ্রুদত দবভাজন প্রর্াী  তাগির প্রগযশাক দবজ্ঞাগনর নুলীন তঔন ত
না। তগব কান্ধবণ বা মাকণ স্টের্ীর জাদতকাগন মূ্ছবণনা, মন্দ্রাদি স্থান, র প্রভৃদতর বযবার দছ এবং তঔনওার মগযশ স্টৌদওও
কাগনর মগতা উন্নততর মাগজ ামকাগন স্বরমন্ডগর বযবার ওরা ত বগ মগন ওরা যশ।
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ামকাগন পাাঁচ প্রওাগরর উচ্চারর্ ভদঙ্গর বযবার গতা - ১) ওর্া  স্বগরর উপর স্টজার স্টিযশা ২) দুদট উচ্চারর্ রীদতর
বযবযান দনর্ণযশ ওরা  তাগির পছ্মগতা াজাগনা ৩) স্বগরর উচ্চতা  িীখণতা ৪) ওর্া বা স্বগরর স্টৌষ্ঠব বৃদদ্ধ ওরা ৫)
দবদভন্ন উচ্চতা দনর্ণযশ ওরা। এছােশা ুগরর তর্া স্বগরর দবরাম র্াওগতা। িন্ড দচি (।) র্াওগআ ুগরর স্টঔাগন দবরাম স্টবাঝাত।
দুদট িগণ্ডর মাঝঔাগন স্টয ুর তর্া স্বর র্াওত তাগও পবণ বা ত। এআ পবণ বা মযযবতণী স্বর এওবার দওংবা এওাদযওবার কীত
ত। এও বা এওাদযও পবণ দমগ কাগনর এও এওদট পাি ৃদি ত। পাগির ংলগও বা ত দবযা। প্রগতযওদট দবযাযশ স্টস্তাগভর
মাগবল র্াওত, অবার গনওগক্ষগে র্াওত না। দবযা যুক্ত গযণও বা ম্পূর্ণ পাি কাগনর নাম 'দবযা-াম' বা ববদযও াম।
ামকাগন স্টপ্রঙ্খ, দবনত, ওণন, দতক্রম, দভকীত, প্রভৃদত স্বগরাচ্চারগর্র দনগিণল বা ংগওত দবগল র্াওত। স্টআ মস্ত
দনগিণল বা স্বরদচি নুযাযশী াম কান কাযশা ত। ামকাগন মন্ত্র- ওর্া  স্বগরর দ্বারা পুগরাপুদর বা অংদলও অবৃদির বযবস্থা
র্াওত। দভন্ন দভন্ন যগজ্ঞ ামকাগনর প্রওৃদত  পদরগবলন প্রর্াী দবদভন্ন ভাগবর ত। স্টাম যগজ্ঞ উিকাতাকর্ কাযশেী ছগ্ ঋক্
গুদ কাআগতন, অর স্টাতা স্টওব স্টআ ছ্ গুদ নুরর্ ওগর অবৃদি ওগর স্টযগতন। যযাপও স্টজওদব, কান  অবৃদির
পার্ণওয স্টিদঔগযশ বগগছন-কাগন তা রাঔা ত ওরতাদর াাগযয, অর অবৃদি ওরা ত ছগ্র প্রওৃদতগও নুরর্ ওগর
উচ্চারগর্র মাযযগম। অবৃদি প্রযানত-কান্ধার  মযযম র্বা  জ্, ঋভ  কান্ধার স্বর গুদগও দনগযশ ত। স্টওউ স্টওউ অবার
কান্ধার, পঞ্চম  বযবত এআ দতনদট স্বগরর াাগযয অবৃদি ওরগতন। মন্দ্র, মযয  তার এআ দতন স্বরস্থাগনআ অবৃদি প্রচদত
দছ। ছাগ্যাকয -উপদনগি াম কাগনর এওদট দবদলি দচো যারা এবং বযবাদরও উপগযাদকতার বর্ণনা অগছ। স্টঔাগন
কায়েয-ামগও প্রার্লদক্ত বা গযশগছ। াযওগির উপানার জনয-রর্েরাম দি, বামগিবয াম স্ত্রী-পুরু দমর্ুন, বৃিাম
অদিতয, দবরূপাম স্টমখ, ববরজাম বোদি ঋতু, াক্কদরাম দবদভন্ন স্টাও, যজ্ঞযগজ্ঞয় াম স্টিগর স্টপদলর মগযয প্রার্লদক্ত
প্রভৃদত বাস্তব দচোর াগমর উগেলযমূও কানগুদর বর্ণনা রগযশগছ। স্টরাক দনরামগযশর জনয ঋক্ মন্ত্র স্বরগযাগক কীত ত।
িীখণজীবন াগভর জনয স্বর যুক্ত দুদট ামকান ওগর প্রতয দতন জদ জপান ওরার দবদয রগযশগছ। ছাগ্যাগকযর মযু
দবিযায় ামকাগনর এওদট ার্ণওতা অগছ। ছাগ্াগকয অগাদচত গযশগছ ঙ্গীগতর নাি উৎপদি ম্বগন্ধ ববজ্ঞাদনও বযাঔযা।
ক্লাদওযা ঙ্গীগত কাগনর যাতু বা ংল দগগব স্টযমন স্টমাপক্, ধ্রুব, েরা, অগভাক র্বা স্থাযশী, েরা ,ঞ্চারী,
অগভাক প্রভৃদতর নাম অগছ, ছাগ্যাকয-উপদনগি স্টতমদন দংওার, উিকীর্, প্রস্তাব, প্রদতার  দনযন এআ পাাঁচদট ভদক্তর
উগেঔ রগযশগছ। এআ ভদক্ত বা ংলগুদ দছ ামকাগনর পদরাযণ উপািান। ভদক্তগও দবভদক্ত বা ত। ভদক্তর বযবার
প্রযান কাগনআ ওরা ত। স্টওান স্টওান মগযশ প্রর্ব  উপদ্রব এআ দুদট দযও ংলগও দনগযশ াম কাগন াতদট ভদক্তর বযবার
ওরা ত। পদনদিও াম কাগনর বর্ণনাযশ দবগের্, দবওার, দবরাম, ভযা এবং স্টাগপর বযবার রগযশগছ। পাাঁচদট ভদক্ত বা
পঞ্চ দবযা দ্বারা াম কানগও কাগনর উপগযাকী ওরা ত। তার জনয র্ণলূনয বা ক্ষর স্টযাজনা ওরা ত। স্টআ র্ণলূনয লব্দ বা
ক্ষরগুদর নাম 'স্টস্তাভ'।
এছােশা 'ঋক্ প্রদতলাঔয' গ্রন্থ স্টর্গও জানা যাযশ স্টয, ঋক্ স্টবগির যুগক ওণ্ঠ স্বগরর দতনদট ভাক দছ, স্টগুদ -উিাি,
নুিাি  স্বদরত। এআ দতনদট ভাক পরবতণীওাগ উিারা, মুিারা,  তারা নাগম পদরদচত য়। ামকাগন নানা প্রওাগরর বীর্া,
দু্ুদভ প্রভৃদত বািযযন্ত্র বযবহৃত ত। স্ট মযশ স্বগরর ববদিও পদরভাা দছ 'যম' । তৎওাগ য় দনযণারগনরর জনয মাোর
প্রচন দছ। মাো ভাক নুযাযশী হ্রস্ব, িীখণ  প্লুত -এআ দতনদট দবভাগক দবভক্ত দছ। এছােশা াতদট ছগ্র বযবার ত।
স্টগুদ  - কায়েী, উদিক্, বৃতী, দেিুপ্, নুিুপ্, জকতী  পংদক্ত। ামকাগনর ওাবযাংলগও পাাঁচ ভাগক ভাক ওগর কাযশা
ত, এগির বা ত ভদক্ত বা ঙ্গ। এরূপ পাাঁচদট ভদক্ত  -প্রস্তাব, উিকীর্, প্রদতার, উপদ্রব  দনযন। এআ পাাঁচদট ভদক্তর
াাগযয পাাঁচ প্রওার াম কান ওরা ত। কানগুদর স্টভতর ঐওয দচো দছ। স্টযমন - দিগত নুগষ্ঠযশ ওমণ তর্া যাক-যজ্ঞ
ম্পন্ন ত প্রস্তাব ভদক্তগত। েরীগক্ষ বা অওাগল উগেলয ওগর ধ্বদনত ত উিকীর্। অদিতয বা ূযণগও উগেলয ওগর
প্রদতার ভদক্ত কীত ত। পৃদর্বী স্টর্গও প্রস্থান ওগর স্বগকণ বস্থানওা ম্বন্ধীযশ কীত  দনযন ভদক্ত।
ববদিও যুগক যাক-যজ্ঞ  পূজাচণনা প্রভৃদত নুষ্ঠাগন ছগ্াবদ্ধ কাগনর াগর্ তত্, অনদ্ধ বা বনদ্ধ, খন  ুদর এআ চার
প্রওার বািযযন্ত্র বযবহৃত ত। ববদিও াদতয গুদগত তার প্রমার্ পাযশা যাযশ। ববদিও রাহ্মর্ াদতয গুদগত স্টক্ষৌনী , অখাদট,
খাটদওা, ওান্ডবীর্া, বার্, লততন্ত্রী, দুম্বরী, ওাতযাযশনী, দপগ্ছবারা, স্টকাযাবীর্া, ও্ছবপী, দবপঞ্চী প্রভৃদত বীর্া  স্টবনুর নাম
পাযশা যাযশ। বার্ বীর্াযশ এওলদট তাগরর বযবার ত এবং স্টকাযাবীনা স্টকাাগপর চামেশা দিগযশ বতরী ত। ভাযওার ওগওণর
বর্ণনাযশ "বার্" এওদট বেশ অওাগরর িণ্ডবীনা। এর তন্তুর ংঔযা দছ এওলদট। বার্ দবনার িন্ডদট স্টমাটা স্টবত কাছ দিগযশ দনদমণত
Volume-VII, Issue-I

January 2021

83

এবং তন্তুগুদ মুজা খাগ বতদর ত। ামকাগন স্বরগৌওযণ াযগনর জনয বার্বীনা বযবহৃত ত। মারত যগজ্ঞ এআ বীর্া দবগল
ভাগব প্রগযশাক ত। চমণা্ছবাদিত বািযযন্ত্র দাগব দু্ুদভ, ভূদম-দু্ুদভ আতযাদির প্রচন দছ। এছােশা ককণর, দপঙ্গ, না ী,
বনস্পদত, ওওণর, স্টভরী, পট, তুনব প্রভৃদত নানাদবয বািযযগন্ত্রর উগেঔ পাযশা যাযশ। ঋক্ স্টবগির যুগক যনু নাগম যগন্ত্রর নাম
পাযশা যাযশ, যার জযা-স্টত টঙ্কাগরর মাযযগম লব্দ ৃদি ওগর লত্রুগির মগন ভয় ঞ্চার ওরা ত। গনগওর মগত এআ যনু যন্ত্রদট
পরবতণীওাগ স্টবাা বািযযগন্ত্র পদরর্ত গযশগছ।
ববদিও যুগক ামকাগনর গঙ্গ নৃগতযর  প্রচন দছ। স্ট যুগক ঐদতযবাী ামাদজও  যমণীযশ মাগরাগ বযবহৃত নৃগতযর
প্রওৃদতর ন্ধান পাযশা স্টকগছ। জো, আগারা, াাঁচী, মরাবতী, জাভা, বাদ, স্টওানারও, ঔাজুরা, এদগফন্টা প্রভৃদত স্থান 
দকদর গুাযশ স্টঔািাআ ওরা দচে  ভাস্কগযণর দনিলণন স্টর্গও ভারতীযশ প্রাচীন বািযযন্ত্র  নৃগতযর রূপ,প্রওারগভি এবং প্রগযশাক
দবদযর অভা  আদঙ্গত পাযশা যাযশ। মারত যগজ্ঞ যাদজ্ঞও রাহ্মর্গির পত্নীরা  দববাদত ওুমারীরা ওরতাদ গযাগক
যজ্ঞাদির চারযাগর নৃতয ওরগতন। স্টাম যগজ্ঞ নৃগতযর উগেঔ পাযশা যাযশ রাহ্মর্ াদতয গুদগত। এছােশা ধ্বযুণর পত্নীরা
স্টকাযাবীর্া  ওান্ড বীর্া বাদজগযশ নৃতয ওরগতন এবং ধ্বযুণরা াম কান কাআগতন বগ জানা যাযশ।
ববদিও যুগকআ ভারতীযশ ঙ্গীগত স্বর তর্া স্বরদদপ অদবষ্কৃত য়, যা ভারতীযশ ঙ্গীগতর আদতাগ এওদট দবস্মরর্ীযশ খটনা।
এআ স্বরদদপ প্রর্গম অরব স্টিগল এবং এওািল লতাব্দীগত আউগরাগপ প্রচাদরত যশ। এআভাগব ভারতীযশ ঙ্গীত দবগশ্বর
ঙ্গীতাঙ্গগন দবগল মযণািার অগন ুপ্রদতদষ্ঠত য়।
ববদিও যুগকর ঙ্গীত যারা ববদিও যুক দতক্রম ওগর ক্রমলঃ পদরলীদত এবং উন্নত গযশ মাগজর দবদভন্ন স্তগর দবস্তার
াভ ওগরগছ। এআ মগযশর ঙ্গীত দবগযশ দবদভন্ন পদণ্ডত এবং মনীীকর্ দবস্তৃত অগাচনা দদপবদ্ধ ওগরগছন যা বতণমাগন
ঙ্গীতযারার নযতম স্তম্ভ স্বরূপ। ববদিও যুক শুযু ভারগতর নযশ, দবশ্বভযতার এওদট স্বগর্ণাজ্জ্ব যযাযশ। এআ স্বগর্ণাজ্জ্ব যযাগযশ
রগযশগছ াদতয, দলল্প, িলণগনর গঙ্গ ঙ্গীগতর স্বাক্ষর।
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