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Development of Tabla Literature
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Abstract
Percussion instruments have a special significance in the history of Indian instruments and
instrumental music. Indian percussion instruments, in terms of their diversity, their qualitative
characteristics and the variety sounds they produce, are not only astounding, but appreciable too.
Tablā literature, in its own glory, has evolved from the vast sea of the multitude of sounds born out
of the instrument. However, tablā literature, as contrasted to conventional literature, has its own
tradition. The present discussion is an attempt to present this unique tradition.
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তবলার বণ
বণ শ

র

ব ব ত হয়। অবশ

চিলত
এই

গ ত পদ, যার সুিনব
শ

প, রং, ভাষার অ র বা জািত। সীিমত পিরসের ‘শংসা’ অেথও শ
েয়াগ িবরল। সংগীেত ‘বণ’ শে র অথ গীতি য়া।
েয়ােগ রাগ বা গীত রিচত হয়।

েরর উ ারণ বা

েক ব বহার করা হয়। দি ণভারতীয় প িতেত বণ শ

বাঝােনা হেয় থােক। সংগীত শা
হয়। পূবতন
ে

েয়ােগর

ে ও বণ

র সাহােয ‘ ব ’ নামক গীতরীিতেক

অনুসাের বােদ র ও নৃেত র বােদ র ও নৃেত র অ রেক বণ বলা

থা অনুযায়ী ‘ গয়’ রচনা মাে ই বণ। পরবত কােল এই ধারনার পিরবতন ঘেট।

িবদ মান সমেয় সংগীত পিরেবশনকােল
গীেতর

রসমি র সাহােয

বণ চার

য সকল ি য়ার

েয়াজন পিরলি ত হয় তােক বণ বেল।

কার ক) আেরাহী বণ খ) অবেরাহী বণ গ)

গীতকাে র ন ায় বাদ কাে রও বণ

িবে ষণ

ায়ী বণ ঘ) স ারী বণ।

স ব। উৎপি গতভােব আন বােদ র বণেক

পাঁচভােগ ভাগ করা যায়। এ িল ক) কে র অনুসরেণ সৃ

বণ, খ) তত বা ত ীযু

বােদ র
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অনুসরেণ সৃ

বণ, গ) নৃেত র অনুসরেণ সৃ

তালবােদ র মৗিলক বণ। মৗিলক আন

বণেকও িবিভ

ক) তবলার বণ, খ) পােখায়ােজর বণ, গ)
আন বােদ র

বণ

কা িনক

বণ, ঘ) সুিষর বােদ র অনুসরেণ সৃ
উপ-িবভােগ িবভ

েখােলর বণ

অনুকার

শ সমূহ।

বণ, ঙ)

করা যেত পাের। যমন

ভৃ িত।
ধনা ক

ন

অ ভু

বণসুখকর শ , সাধারণভােব এর কান অথ হয় না। এই কারেণ আন

এই

শ

ধুমা

বােদ র একি ত

প যােক

উ র ভারতীয় প িতেত দল বা বাল এবং দি ণ ভারতীয় প িতেত ‘জািত’ বেল তারও কান অথ
হয়না। অতএব
বণেনি েয়
িবেশষে ে
সেচ

য অনুভুিতই সৃি
কান

কান

বাল, নৃেত র

ক ক না

ণী ব াি

বাল, বােদ র

কন, অথ সৃি র

বাল বা আন

কাশ কেরেছন। এ িলেক আষ

েক আেলাচনার পূেব দখা যাক মৗিলক আন

বােদ র

েচ ায় অনেথর স াবনা

আন বােদ র এই কা িনক বণ সমূেহর মেধ

হেয়েছন এবং িকছু িকছু বেণর অথ

যায়। এ স

আন

াভািবকভােবই কে র

বণ সমূেহর

েয়াগ

বাল

থেক যায়।

অথ আিব াের
েপ ধের

নওয়া

প।

বােদ র বণ পিরচয়
১) আৎ, ২) ই া, ৩) উ, ৪) উর, ৫) এৎ, ৬) ক, ৭) কা, ৮) িক, ৯) ক, ১০)

কাং, ১১) কঃ ১২) কৎ, ১৩) িকৎ, ১৪)
১৯)

ন, ২০)

াং, ২১)

ং, ২২)

র, ১৫)

র, ১৬)

া, ৩৯) ঘ, ৪০)

, ১৮) ি ,

াম, ২৩) খ, ২৪) খ, ২৫) খা, ২৬) িখ, ২৭) খাং,

২৮) খঃ, ২৯) িখৎ, ৩০) খুর, ৩১) গ, ৩২) গ, ৩৩) গা, ৩৪)
৩৭) অ, ৩৮)

া, ১৭)

ঘ, ৪১) ঘৗ, ৪২)

া, ৩৫)

র, ৩৬)

,

ঘ, ৪৩) িঘ, ৪৪) ঘাং, ৪৫) িখল,

৪৬) ঘই, ৪৭) জা, ৪৮) বা, ৪৯) ঝা, ৫০) ঝা, ৫১) িঝ, ৫২) ঝাউ, ৫৩) ঝ াং, ৫৪) ট,
৫৫) ট, ৫৬)

, ৫৭) ডা, ৫৮) ড, ৫৯) িড, ৬০) ভু , ৬১) ঢ াং, ৬২) ণূ, ৬৩) তা,

৬৪) ত, ৬৫) িত, ৬৬) তাং, ৬৭) িতং, ৬৮) তং, ৬৯)
৭৩)

ত , ৭৪) িত , ৭৫) তাঁও, ৭৬) িত , ৭৭)

৮১) ি , ৮২)

া, ৭০) ি , ৭১) তু , ৭২) ত ,

তই, ৭৮) িতৎ, ৭৯) তু ম, ৮০)

া,

, ৮৩) তং, ৮৪) থু, ৮৫) িথ, ৮৬) থুং, ৮৭) থা, ৮৮) থ, ৮৯) থ,

৯০) থ, ৯১) থুন, ৯২) থুক, ৯৩) থই, ৯৪) িথন, ৯৫) িদ, ৯৬) িদং, ৯৭) িদন, ৯৮)
ি , ৯৯) দ, ১০০)

, ১০১) ি , ১০২)

ী, ১০৩) দং, ১০৪) ধা, ১০৫) িধ, ১০৬)

১০৭) ধৗ, ১০৮) িধং, ১০৯) িধ , ১১০) ধুং, ১১১) ধং, ১১২) ধান, ১১৩)

ধ,

ন, ১১৪) ন,

১১৫) না, ১১৬) ন, ১১৭) নাং, ১১৮) িন, ১১৯) মা , ১২০) িন , ১২১) ি ং, ১২২)

া,

১২৩) ম, ১২৪)মা, ১২৫) ষ া, ১২৬) র, ১২৭) র, ১২৮) ির, ১২৯) রা, ১৩০) িরং, ১৩১)
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ল, ১৩২) লা, ১৩৩) িল, ১৩৪) লাং, ১৩৫) লাং, ১৩৬) লং, ১৩৭) িলং, ১৩৮)

া, ১৩৯)

ড়, ১৪০) ড়া, ১৪১) ড়, ১৪২) িঢ়, ১৪৩) য়া, ১৪৪) ঙ, ১৪৫) ৺
পূেবই উে খ করা হেয়েছ –
ফল

মৗিলক আন

বণ িল কা িনক

প এই কা িনক বণ পিরচেয়র পিরসর অক নীয়

অসুিবধা

সৃি র

সহায়ক।

অতএব,

সংখ ার

িব ৃ িতকরণ

বণ-সুখকর শ

ের উ ীত হেত পাের। এ
অেপ া

বণ িলর

মা ।

সুিবধার

উপেযািগতার

চেয়
িদক

আেলাচনা করাই স ত।
উপেযািগতার
বণ
ধুমা

ধুমা

ে

আন

বাদ য

সমূেহর বণ িলর মেধ দশ

বণেক তবলার

ে

ধান

েপ গণ করা হয়। এ িল যথা েম –
তবলার বণ:
(১) তা বা না

(২) িত

বা িত

(৪) তু বা তু ন

(৫) ত বা িত

(৩) িদ

বা থু

(৬) র বা ট

বাঁয়ার বণ:
(১) ক বা ক বা িক বা কৎ
(২) ঘ বা ঘ বা গ বা গ

তবলার ও বাঁয়ার একি ত বণ:
উি িখত দশ

বেণর মেধ

(১) ধা
ধুমা

(২) িধ

তবলা বা বাঁয়ার বণেক

মৗিলক বণ এবং যু ি য়ায় উৎপ

বণেক যৗিগক বণ বলা চেল। এই মৗিলক ও যৗিগক বণ িল ত গতভােব পখাওয়ােজর বােরা

আিদ

বাণী থেক উ ু ত২। এ িল যথা েম:
(১) তা া

(২) না া

(৬) তা

(৭) নাং

(১১) থুৎ

(১২) না

(৩) থু

(৪) িধৎ

(৮) থু া

(৫) িধ া

(৯) ধা

(১০)

তাৎ

তবলায়

িশ ার সুেযাগ কম;

িনভরশীল। সময় ও

ধয সােপ

থমাব ায়

এক

িবকােশর অ রায়। তেব িকছু িকছু িবষেয়
আচাযবৃে র মত তবলার রচনা

ায় নই। তবলা িশ া স ক পথ

ের উপনীত না হওয়া পয
উেদ ােগ সেচতন হওয়া স ব।

য যমন ভােব উ ারণ করেবন,

দশেকর উপের

তবলায় িনজ তা
যমন – উ ারণ।

েয়াগ
ণী

েয়াগ-উপ াপনার িবষয় ও হেব
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সই ভােব। সুতরাং বণ িলর উপেযািগতা ব বহারকারীর কােছ আেরা বৃি
অভ রীণ উ ারণত

ধান দশ

স

পেত পাের যিদ বণ িলর

েক আলকপাত করা যায়।

বেণর উ ারণ বিশ

(১)

– ব ন বণ ও “ত”

(২)

– ব ন বণ। “ন”

িনর

তীক।

– দ মূলীয়,

(৩)

– ব ন বণ। “দ”

িনর

তীক।

– দ ,

শ, ঘাষ ও

(৪)

– ব ন বণ। “ধ”

িনর

তীক।

– দ ,

শ, ঘাষ ও মহা াণ বণ।

(৫)

– ব ন বণ। “থ”

িনর

তীক।

– দ ,

শ, অেঘাষ ও মহা াণ বণ।

(৬)

িনর

– ব ন বণ। “ট”

অ

তীক।

িনর

– দ ,

তীক। “ট”

শ, অেঘাষ ও

াণ বণ।

শ ও নািসক বণ।
াণ বণ।

িনর মূধন ব ক।

শ, অেঘাষ ও

াণ বণ।

(৭)

– ব ন বণ। “ক”

িনর

তীক। “ক”

িন ক , িজ ামূলীয়, অেঘাষ ও অ

– ব ন বণ। “র”

িনর

তীক। “র” রিনত ও [

াণ

বণ।
(৮)
[

]র

(৯)

িনর

রিচ

িনর

বেণ

শ, ঘাষ ও মহা াণ বণ।

তীক। গ – ঘাষ ও অ

কান

রবণ

াণ বণ।

নই। অথাৎ তবলার সমুদয় রচনাবলী
ারা িবে ষণ না করেল িকছু

পাওয়া যােব। এ িল যথা েম
[

২)

[

-ইকার িচ

৩) এ-কার িচ

[ ],

],
],

র িন – অ,
র িন – ই,

র িন – এ,

ল ন বাঝােত দীঘ ‘ঈ’ কােরর
াণীেদেহ

িনিদ

–

যেত পাের। তবলার ব ন সম য়েক ‘হ ’ িচ

১) আ-কারঃ িচ

[বাণীর

তীক।

– ব ন বণ। “গ”

উি িখত সারণী অনুসাের তবলার দশ
ব ন সম য় বলা

হেল ‘রফলা’

প নয়।

– ব ন বণ। “ঘ”
(১০)

] ও পের যু

কান শ

রত ীয় ক

রবণ

রবণ

রবণ

– অ

– ই

– এ

েয়াগও িকছু পু েক পাওয়া যায়।]

েনর ফেল সখানকার বাতােস য ক

সৃি র জন এই বাতাসেক মুখগ েরর িনিদ

ন সৃি

হয় তােক

িন বেল।

ােন বাধা িদেত হয় অথবা িনয়ি ত
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িনঃ াস ত াগ করেত হয়। শে র

েয়াগিভি ক যেহতু উ ারেণর উপের িনভরশীল সেহতু উ ারেণর

িবষেয় িনয় ণ থাকা কাম ।
তবলার

ে

– তবলার উপিরতেল আঙু েলর আঘােত উৎপ

‘বণ’ যা মৗিলক যৗিগক এই দু
উৎপ

দ াতনাময় উ ারণযু

শ ই

উপিবভােগ িবভ । মৗিলক ও যৗিগক বণাবলীর িম েণ ‘িম বণ’

হয়। পূেবই উে খ করা হেয়েছ য তবলার বণ অথহীন কা িনক শ মা ; ‘ক নার ক না’।

ফল

প িম বেণর সংখ াও অসীম হেত পাের। িম বেণর গিত কৃ িত িন
১)

তেরেকেট ২)

তেট ২) িতেট ৪) িতরিক

৫)

প৪

তের ৬) গদীেতেট ৭) কতা ৮)

ধাগৎ ৯) িধনা ১০) ধাড় ১১) িদন ১২) িদংনাড়ােন ১৩) দীং ১৪) দীংদীনা ১৫)
১৬)

দৎকতােন ১৭) তাংয়ড় ১৮) দীংয়ড় ১৯) কতােন ২০) তািক

ঘনতড়ান ২৩)

ঘনেতলােন ২৪)

দৎ ২৫) কতান ২৬)

ধেরেধের ২৭)

২১)

ঘ েনেড়না

ঘনেততান ২২)

কেটতা

২৮) থুননা

২৯) িদননা ৩০) তাক ৩১) তােগ ৩২) নােগ ৩৩) তাক ান ৩৪) তা ান ৩৫)
ঘড়ান ৩৭)

ান ৩৮)

কড়ান ৩৯)

ধেট ৪০)

৪৪)

গেদৎতাঁড় ৪৫) নাংঘড় ৪৬) গদীেঘেন ৪৭)

দী ক

৫১) তা-ধা ৫২) কৎ-তা ৫৩) তািক িক

ান ৩৬)

ধেটেতেট ৪১) গদী ৪২) গদীনতা ৪৩) গদী
তেটকতা ৪৮) কতাকতা ৪৯) কতা

৫০)
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ধােগনা ৫৮) ধািত ৫৯) তািত ৬০) ঘনা ৬১) িঘনা ৬২) িতনা ৬৩) িকনা ৬৪) িতির ৬৫)
িত

৬৬)

ধা ৬৭)

ধােতেট ৬৮) িতগনাগ ৬৯)

দেনতাগ ৭০)

দেনতা

৭২) ধান ৭৩) ক- তেট ৭৪) তােকেড়নাগ ৭৫) নােতেট ৭৬) নাগড় ৭৭) তােগে
৭৯)

দৎতা ৮০)

েধৎ ৮১)

৮৬) তা া ৮৭) দঁ েড়তা
৯৩) ধা- ন ৯৪) িধ
ধেনেঘেন ১০১)
ধািধগনা ১০৭)

ধরােন ৮২) তা া ৮৩) তা

৮৮) দীংঘড় ৮৯) ধােতৎ

৯৫) িধ

তেনেকেন ১০২) কতাকিতন ১০৩)

ধৎতা

ঘনাগ ৮৫)

কনাগ

৯০) ধােনেন ৯১)

ততা ১০৪) তাড় ১০৫)

েক ৯২) তাগা
দনেদন ১০০)
কেটিতন ১০৬)

েকদৎ ১০৮) নাড় ১০৯) ধাড়া ১১০) তাঁড় ১১১) দীগ ১১২) দী েকেট

েকেতৎ ১২০)

িগনা ১২৫)

৭৮)

৯৬) িদনাগ ৯৭) িতনাগ ৯৮) তাঁ ৯৯)

১১৩) দঁ েড়তাগ ১১৪) নােকেটথা ১১৫) কেড়থুন ১১৬)
১১৯)

৮৪)

৭১) তা-আেন

কেরগিদ

তের

কেটেধৎ ১২১)

ঘেন ১২৬) িঘন

েকেধৎ ১১৭)

া ১১৮) কেড়েধৎ া

ািঘনা ১২২) িতং িতনা ১২৩) িতং ১২৪)

তধা ১২৭) িততা

১২৮) িধিধনা ১২৯)

তেট ান

১৩০) কি

১৩১) নােগেননােগেন ১৩২) তের তের ১৩৩) তা থু ১৩৪) তৎ ১৩৫) ঘনাড়ধাড়

১৩৬) তা

কেটতাক ১৩৭) িতৎ ১৩৮) তৎ ১৩৯) নাগ িদং ১৪০) িদং িদং ১৪১) নােকেটতা

১৪২) িঘিঘ ১৪৩) িদিদ ১৪৪) ি ক ১৪৫) নােগেট থু ১৪৬)
দুংগ ১৪৯) লুংগ

দেদনানা ১৪৭)

িকনা ১৪৮)
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মৗিলক বা

যৗিগক বেণ দীঘ ‘ঈ’ কার অথবা প াৎ

থাকেলও িকছু িকছু িম
িচ

িল পৃথক

‘উ’ কার

বণ বেণর িচি ত েপ এই ধরেনর

রিচ

কান তাৎপয বহন করেব না। এই কারেণ িম

ভৃ িত

রিচ

র িন যু

দীঘ ‘উ’ কার না

িবদ মান।

বালিলিপেত এই

র

বেণর বানােন দীঘ ‘ঈ’ এবং দীঘ

ব বহার করা হেব না।

তবলার ভাষা
ক িনঃসৃত অথবহ

িনসমি

যা মানবমনেন ভােবর আদান

দােনর

ধান

াভািবক মাধ ম

তােক ভাষা বেল।
তবলার ভাষার সে

ভাষা স

িকত

চিলত ধ ানধারণার িকছু

মৗিলক পাথক

আেছ। এই

পাথক িল হল –
১)

তবলার ভাষা ক িনঃসৃত ভাষা নয়। তবলা নামক আন
আঘােতর ফেল উৎপ

২)

িন যা তবলার ভাষা

কান অথ হয় না। তবলা স
৪)

েত ক
ক

৫)

য

তবলার ভাষা

কের বঁেচ থাকা মানুেষর
কান ভাষা সমাজ

ভাষায়
পেরা

তবলার আয
আয

সই

মতা

ি য়ায়

েপ িচি ত তা

ােয়ািগক
ধুমা

সুরযু

মতােক সমৃ

কের।

শ ; সাধারণভােব এর

িকত উৎসাহহীন ব াি র কােছ তবলার ভাষা িবভীিষকা।

জািতর ভাষা তাঁর িনজ

মেধ িনিহত। িক

িনিদ

িনই হল তবলার ভাষা।

তবলাবাদেন কে র ভূ িমকা পেরা । িশ ীর বাচিনক দ তা

৩) তবলািনঃসৃত

বাদ য েক এক

সং ৃ িতর ধারক ও বাহক। জািতর ভাবস া তাঁর ভাষার
কান িনিদ

জািতর ভাষা নয়। তবলার ভাষা তবলােক

ােণর ভাষা।

গিতেত তাৎপযপূণ ভূ িমকা পালন কের। িক

নই। সমাজেক এক

র অন

ক ািভমুখী তবলার

ের উ ীতকরেণ তবলার ভাষা

েয়াজেন

ভূ িমকা পালন কের মা ।

েয়াগ
েয়াগ শ

র অথ ঋিষেদর

অংশ থােক যা ব াকরণগত অিস , তেব

েয়াগ।

কান যশ ী রচিয়তার রচনায় যিদ এমন

কান

সই অংশটু েক সরাসির ‘ভু ল’ বলার পিরবেত আয েয়াগ
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বলা হয়। পরবত কােল
েয়াগ

ণী ব ি র

িত স ান

দশন

প অিস

অংশেক মান তাদান কের আয

চলন করা হয়।
তবলার কা িনক বণ িলর অথ আিব ারেক তবলার ভাষার ‘আয

উদাহরণ
িন

প – “তা, িদৎ, থু , নান” এই চার

েয়াগ’ বলা যায়।

আিদ বাণীর [মূলত পােখায়ােজর বাণী] অথ

প।৬
১) তা = শ র
২) িদৎ = দহী বা দঔ
৩) থু

=

ায়ী কির।

৪) নান = তাহা
অথাৎ “ হ শ র তু িম যাহা দান কিরেব তাহা যন
উদাহরণ েত
সবদা অিভ

য অথ করা হেয়েছ তা সু

হয় না। তাছাড়া এর সেবা

ায়ী হয় এবং সৎপাে

ব িয়ত হয়।”

নয়। এর কারণ হেলা চার

কার হেলা চি শ। অথাৎ চি শ

বাণীর িবন াস

কার ভােব, এই আিদ

বাণী িলর িবন াস স ব। বাণীর অব ান যমনই হক না কন, তাঁর স ায় কাথাও সৎপাে
িকছু ব য় করার বাসনা’
িবষয়

স

কাশ পােব না। কারণ আিদ বাণীেত এই শ

েক আরও এক

সে ে

নই,

ণকীতেন যােদর িজ া অনাস

এবং যােদর কণ

নয় তােদর “িধবকতা ” অথাৎ িধ ।”৭
‘িধ ’

মেন

িল নই।

উদাহরণ –

“ কৃ ে র চরণকমেল যােদর ভি
অনুর

‘ কান

নওয়া

েখােলর এক
যেত পাের। িক

কীতেনর আসের

পূণ বাণী। িধ
িধবকতা

সূে

েখাল বাদেকর একমা

উদাহরেণর সংখ া বৃি
কা িনক িবষেয়র উপর িভি

শ

িধ

শে র এই

শ

প অথ

র িববিতত প িহসােব
মেন

নওয়া না, কারণ

ভূ িমকা হেয় দাঁড়ায় িধ ার জানােনা!

না কেরও বলা যায় য এই অংশ িল শা কারেদর অনুমানমা , এক
কের গেড় তালা কা িনক সং া। তাছাড়া এে ে

থাকায় সরবস ত ঐক মত থাকাও স ব নয়। অিধক
হেত বাধ । ত গত িবশয়ব

েক িধবকতা

যখােন

বি

ও বি

ায়শ অবেহলার সাম ী সখােন সম

রেণ রাখা জ লতা সৃি র সহায়ক। উদাহরণ

প দু

যুি র ভূ িমকা কম

ভেদ এই ত

পিরবতনশীল

বেণর এই

কার বণস া

বাক উে খ করা হল।
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(১) ‘আিম তার অবসর জীবেনর দীঘায়ু কামনা কির।’
(২) ‘আিম তার দীঘায়ু জীবেনর অবসর কামনা কির।’
বাক দু র আসি
কেনা ধন বাদ পাওয়া

একই; বােক র সুরও অিভ । িক

পদাব ান পৃথক।

যেত পাের। তেব ি তীয় বােক র

তু

ের

থম বােক র জেন

তমন আশা না রাখাই

বাধহয়

ভাল।
তবলা সহ
িকছু িনকটবত

কান বাদ য ই এককভােব িব

সুর উৎপ

কের না। সবদা মূল সুেরর সে

সুর িমি ত থােক। তবলা-উপসুর সহ এক মা

িনয়িমত পযাবৃত গিতর জন তবলার সুর – সুরসমৃ

র উৎপ কারী আন

শ । অতএব এর বণ িলর

তী তা। িব ানস তভােব এর িবে ষণ স ব। একমা

তালবাদ ।

ণ আেছ, আেছ

এই প িতেত বণসমূেহর অভ রীণ রঙ

উ ািসত হেত পাের।

তবলা সািহত
চিলত অরেথ সমােজ ভাষাসািহেত র য ভূ িমকা, তবলাসািহত তার সে
না। এ স

েক প ভূ ষণ

ান কাশ

ঘাষ মহাশয় বেলেছন, “তবলাসািহেত আেছ

আেছ বাণী, পদ, িবভি , আেছ খি ত-আয়ন,
িববৃত,
অথ

েরর উ ানপতেন উৎসািরত, আবৃি র
নই িক

একাসেন বসেত পাের
র, আেছ ব ন,

-দীঘ শে র িব ার, আেছ িনয়িমত রচনার কৗশেল
িত মু কর মূ না। হয়েতা কথা সািহেত র মেতা

আেছ অনুভূত ভাব, আন -ব ন, আেছ

দয় আেবগ সৃি

করবার উে জক

উপকরণ।”৮
সৃজনশীল সািহেত র মৗল উপাদান সমৃ
ভাষা গেড় ওেঠ কেয়ক

ভাষা যা ভাব কােশর আধার, ভাবােবেগর বাহক। য কান

সংেকেতর সাহােয যােক বণ বা অ র বেল।

ধুমা িচনা বণভা ার তার শ ভা ােরর

সমথক। এেক ব িত ম ধের িনেয় বলা যায় – যেকান ভাষায় বণেক িবি

ভােব িবে ষণ করেল হয়েতা সুসংহত

অথ পাওয়া যােব না। তেব বণসমূেহর িনয়মানুগ স া িনি তভােব কান িকছু র তীক। িবপরীেত তবলার বণ ও
ভাষার যেহতু অথ হয় না সেহতু
িনিদ

এবং সু যু

থম দু

র যথাথ উ ত হওয়া সে ও তৃ তীয় বা সেবা

ের তবলা সািহেত রও

অথেবাধ হওয়া স ব নয়। তবলায় বামা ফাটােনার শ , বা দুই ব ি র কেথাপকথন

পূবিনধািরত উপ াপনা ব িত মী িবষয়ব । এই অিভকরণ ি

আয েয়াগ।
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তবলাসািহত উে শ মূলক িশ

হেত পাের। মানিবক

ায় ছ েবাধ সহজাত। ছে র তাৎপযও

সুদর
ূ সারী। অিভকতা সাধারণভােব সমােজর সবােপ া সংেবদনশীল স া। যিদও যেকান আথ-সামািজক
াপেট অথনীিত-ই হেলা সমােজর িনণায়ক মানদ

এবং িশ , সািহত , সং ৃ িত হেলা উপিরকাঠােমার

অংশিবেশষ। তবুও কান িশ ী সামািজক সমস ার দাস নয়। সেচতন িশ ী সেচতনতার কারেণই সমােজর সমস ােক
উপলি কেরন আপন অ ের যা পরবত কােল টু কেরা টু কেরা ভােব কািশত হয় তাঁর সৃ িশ কেম। ফেল সাথক
িশ ী একই সে হেয় ওেঠন

া এবং উপিরকাঠােমার চািলকাশি ।

উপলি র ে দাশিনক র্যা ফ ফ

জািনেয়েছন “বা েবর আ ীকরণ ও উপলি র উপায় হে

িশ ী তাঁর অভ রীণ চতনার নহাই – এর উপর বা েবর উ

ধাতু েক দুিনবার িচ ার আঘােত নূতন

িশ ।
প দন।

সই পই তাঁর িশে মূত হেয় ওেঠ।”৯
আবার িশে

সৗ যময় স ার

রণা স

েক

চতন েদেবর অিভমত হল১০

“ন ধনং ন জনং ন সু রীং
কিবতা া জগদীশকামেয়।
মমজ িন জ িন ের
ভবতাদ ভি র হতূ কী িয় ।।”
অথাৎ ধন, জন, কিব শি
ব ািপ অেহতু ক ভি । তবলাসািহত স

বা সু রী পিরজন – কান িকছু রই েয়াজন নই। েয়াজন
েকও ব ব

স ক। এর রচিয়তারা েয়াজেনর অিতির

ধু যুগযুগা
এক

তািগদ

থেকই িবিভ আি েকর রচনা উ াবন কেরন। সািহেত র াভািবক বণতার মত এই সৃি েত সামািজক সমস া
সমাধােনর

িত ইি ত দওয়া স ব নয়। তবলাসািহেত র বািণিজ ক মূল ও হয়েতা সামান , তবুও নব নব

বা সৃি র অনুে রণা শা ত। জলধারা যিদ

িবর না হয়, তেব তা কান

ের বাধা পেলও িভ

বহমানতা বজায় রােখ। তবলার রচনার উৎসমুখ সমৃ হওয়ায় অকারণ আনে র এই অনািবল
বাধািবপি অিত ম কেরও সতত বহমান।

তবলার বণসমূেহর

ন ও তী তা

খােত তার

াতধারা িবিভ
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১।

কান বাদ য ই এক
র

ক

া িবিশ সুর উৎপ কের না। বাদ যে যখন এক

ছাড়াও আেরা িবিভ ক

মূল সুর র ক

া িবিশ অসংখ

র

িনত হয় তখন সই

র বাজেত থােক। এেদর ঐক সুর বা হােমািন

া যিদ ‘1f’ হয় তেব তার সােথ 2f, 3f, 4f, 5f,… ইত ািদ অন সংখ ক ক

বেল।

া িবিশ

সুরসমি িমি ত থােক। 2f, 3f, 4f, 5f হল ি তীয়, তৃ তীয়, চতু থ, প ম হােমািন ।
২।

ক

া

বৃি র সে

াবেল র এই

সে

অথাৎ উ তর হােমািন -এর

মাবনিত িবিভ বাদ যে র

ে

তরে র উ তা

ে িবিভ । এর ফেল উৎপ শে র

ত

াস পেত থােক।
ণগত পাথক ঘেট।

িবিভ বাদ যে র ‘জািত’ িবিভ । এই ‘ ণ’-এর উপর িভি কের না দেখও বাদ য েক শনা

করা স ব

হয়।
৩।

৪।

অসমান

েলপ যু

স

সুর সমূহ সৃি হয়।

কযু

স াহীর জন

গাব বা ময়দান বা স াহীর

েয়াজনীয়তা চামড়ােক ভারী করা। এর ফেল িনয়িমত

িনর রশ দীঘািয়ত হয়। এেত বাড়িত গিতশি

ভাগ ফাঁপা ও বায়ুপূণ। বায়ুপূণ

িনেকােষর অব

বাতাস

ধের রাখার

মতা থােক। তবলার অভ র

িনর ল নেক ধের রাখার

ে সহায়তা

কের।
৫।

তবলায় ‘সুের’ বাঁধার উপকরণ থােক। এর ষাল

ঘাট িঝি র টানেক সমান রােখ। অথাৎ সুের বাঁধার

েচ া হল উপিরপদার টানেক সব সমান রাখা। তবলায় পাঁচ
৬।

তবলার

ে ি তীয় ও তৃ তীয় হােমািন হল মুখ

৭।

অবন বাদ য

িল সাধারণত হােমািন

সমূেহর মেধ এই

িণর বাদ যে র এক

টােনর হােমািন পযায় আনা স ব।

ন।

বা ঐক তািনক র উৎপ কের না। স ীেত িনেয়ািজত বাদ য
যাি ক

। তবলার গঠনৈবিশ

অেনকাংেশ উ ত। তবলার

ে তার গালাকৃ িত ‘ম ক’ এবং চাঙাকৃ িত ‘ দহকা ’ হােমািন উপসুর উৎপাদেন সহায়তা কের।

তবলাসািহেত র সমস া ও স াবনা
সািহত শ
না িনক িদক

সিহতােথ ব বহার করা হয়। তবলাসািহেত র শরীের আেছ সবািধক র কতা। তাই এর

যুেগর সােপে

পিরবতনশীল এবং একইসে যুগজয়ী। একা আপন এই উৎকষতা তীয়মান না

হেল তবলাচচা অেনক আেগই ‘ িকেয় মারা যত’। বাজার অথনীিত চািহদা ও যাগানতে
ভাগবাদী সমাজ পিরকাঠােমায় সািবক ম ার মােঝও তবলাচচা সগেব িনেজর ত অি
চেলেছ। িবপুলায়তন তবলার রচনা কৃ তপে

িব াসী। তবুও

িতিনয়ত কাশ কের

যা অসংখ সুেরলা ছাি ক কিবতা, তার অন তম ক ীয় সমস া হল
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ভাষা। তবলার ভাষা বাচিনক বা ােয়ািগক
প দওয়ার

ে সমস ার সৃি কের না, সমস ার সৃি কের িনিদ ভােব িলিখত

ে ।

তবলা মূলত উ র ভারতীয় সংগীত সমােজর অংশ। দি ণ ভারেত এর চলন ায় নই। আলাউি ন খলজীর
দাি ণাত িবজেয়র ফেল ািবড়ীয় সংগীেত তবলার অনু েবশ ঘেটিছল। যিদও তার গভীরতা পযা

িছল না।

আলাউি ন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ ি ঃ) মে ালেদর আ মণ িতহত করবার জন ৪,৭৫,০০০ সেন র িবপুল ও
কাযকরী বািহনী গেড় তােলন। এই সুিবশাল বািহনীর আিথক েয়াজন মটােত সনাধ

মািলক কাফু রেক নতৃ

িদেয় ১৩০৭ ি

াে

১৩১১ ি

ি তীয় বার আ মণ কের হায়সল রােজ র রাজধানী ারসমু ও পা

াে

দবিগির ও কাকতীয় বংেশর রাজধানী ওয়ার ল (বতমান তেল ানা) দখল কেরন। এর পর

অিধকার কেরন। মািলক কাফু েরর নতৃ ে আ মণ চািলেয় আলাউি ন খলজী

রােজ র ক

মাদুরা

মািরকা অ রীপ পয অিধকার

কেরন, এই যু ািভযােনর মুখ উে শ িছল লু ন; িনজ রােজ র িব ৃ িত নয়।১১
উ র ভারতীয় সংগীেতর জয় জা িনয়মিন
িবমুখ চািপেয়

দি ণ ভারতীয় সংগীতশা ীবৃ

দওয়া অভারতীয় সাংগীিতক ঐিতহ েক অ র

সমেয়ও কণাটকী সংগীেত তবলার মযাদা দৃঢ় নয়। অবশ
আনু ািনক অবন
মহােদেশই সীমাব

তালবাদ

থেক

এর ব াকরণ

মেন িনেত পােরিন। িবদ মান

িহ ু ানী সংগীেত সবািধক জনি য়

হওয়ায় তবলার পিরসর সং িচত নয়। বতমােন তবলাচচা

ধু এই

নয়, বিহিবে ও তবলার জনি য়তা ঊ মুখী। অনু ােনর সংখ া ও সাফল

মাণ

কের তবলা ‘িব ায়েনর’ পেথ।
এই ইিতবাচক তাৎপেযর নিতবাচক উপাংশ হল ভাষা সমস া, যা পূেবই উে খ করা হেয়েছ।
তবলা এককভােব উ র ভারতীয় সংগীেতর পতাকাবাহী হেলও উ র ভারতীয় সংগীত সমাজ একক
ভাষাভাষী নয়। কণাটকী সাংগীিতক পিরম লেক বাদ িদেলও িহ ু ানী সংগীত চচাকারী বৃে র ভাষা
দাঁড়ায়

ধানত নয় । এর সােথ যু

ভাষার উপভাষা কমপে

হেত পাের উপভাষা সং া

সমস া। [ যমন

ধুমা

বাংলা

পাঁচ , (১) রাঢ়ী (২) ঝাড়খ ী (৩) বাের ী (৪) ব ালী (৫)

কাম পী। তা ছাড়া বাংলাবাসী মাে ই বাংলাভাষী হেব এমন কান কথা নই।
উপভাষা সমস ার জন
পাের। সেবাপির উ তিচ া

চতনার সাথক িবকাশযু

হয়িন। এই সমস া িল যাগসূে
(১) তবলার ঔপপি ক িবষেয়
(২) ‘ দেখ মুখ

তবলার কা িনক বণ িল

ািনক উ ারণ

বিশ

সং ৃ ত ভাষা সং া

যু

হেয়

যেত

সমস া রও মীমাংসা

য িবষয় িল উেঠ আেস তা হল
না দওয়ায়, ভাষা সং া

লখা’র চাইেত উঁচু দেরর

পরী া] তবলার ভাষা অসুিবধার সৃি

কের।

সমস া

উেপি ত হেয় এেসেছ।

কান পরী ায় [ যমন জাতীয়

ের িশ া সং া

69

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 1, No.7, 58- 71.

(৩) তবলা সািহেত র পিরিধ িব ব াপী। িক
(৪) কান এক

ভাষায়

(৫) সািহেত র ভাষার

কািশত

িভ

এর িলিখত

প একা ই আ িলক।

ভাষাভাষীর আয়ে র বাইের থেক যায়।

িততু লনায় তবলার ভাষা আ জািতক যাগােযােগর

মধ যুেগ সাম তাি ক সমাজ ব ব ায় উৎপাদেনর মাধ ম, স
উৎপাদনব ব া িছেলা প াৎপদ। সাম
াপেট িশ ী িশ

সৃি

ভু েদর ই া-অিন া িছল শষ কথা। প াৎপদ আথসামািজক

করেতন ব ি

মেনার েনর উে েশ । সাধারণত

এই উ ািসক সং ৃ িতর রসদ সরবরাহকারী মা । আিথক পৃ েপাষকতা
াধীন িশ স ার উে ষ স ব িছল না। ফল

সংগীেতর

ে

উৎসাহী অনুশীলনকারীর পে

হনীয়তা নয়, িশ
বা কা

অন তম।

সাধারণ মানুেষর মেধ তার

িছল

িশ ীগণ িছেলন

থেক িবচু ত হওয়ার আশ ায়

প উপিরকাঠােমায় য সংগত

ঘরানােকি ক িশ িশ া ব ব া তাঁর মেধ

সৃি িশে র িবকাশ চাইেতন, িক

প।

ক, উপায় উপকরণ সহ সামি ক

মুি েময় িকছু উপেভা ার ব ি গত িবলাসব সেনর উপায় উপকরণ। চা
িশ ীর

িতব ক

পা র ঘেটিছল,

াভািবকভােবই ঘরানা ণীবৃ

কাশ চাইেতন না। এর ফেল একজন

তবলা সহ সংগীেতর য কান িবষয় আয়

করা িছল যেথ

সময় ও

ম সােপ ।
ব মান সমাজ ব ব ায় অব ার সািবক অব া র ঘেটেছ। িব
ি য়া তার সেবা
দেশ এর সােথ যু
িণচিরে
অজাে

অথনীিতেত পুঁিজবাদী উৎপাদন

পযােয় উপনীত হেয় িবকােশর পথ িলেক কের তু েলেছ স
করা যায় সাম তে র অবিশ

ূণ

। তৃ তীয় িবে র

বীজ িলেকও। িদশাহীন সমােজর আশাহীন

সাধারণভােব মানুষ িনজ সং ৃ িতর িশকড় থেক দূের সের আসেত থােক, অেনকটা িনেজর

হয়ত অসেচতনভােব এই িনশানাহীন পথপির মা িনি তভােব এক গালকধাঁধা।
চিলত িশ িশ া ব ব ায়

াসি ক সবকয়

ভাষা আয়ে র

েচ া ব বহািরক বাদেকর

পিরবেত হয়েতা সাথক ভাষািবদ হেত সাহায করেব। অথচ এই শােকর আঁ র দায় অ ীকার করার
উপায় নই। সুতরাং তবলার ভাষা হওয়া উিচৎ এমন এক

ভাষা যা

ভাষা।
______________________

উে খপি
১)

তবলার কথা ( থম খ ): সুেবাধ ন ী; পৃ ২৭

২)

তবলা িশ া ও সং ৃ িত ( থম খ ): রবী

মার বসু; পৃ ৪

ােণর না হেলও হেব কােজর
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৩)

সংসদ ব াকরণ অিভধান: অেশাক মুেখাপাধ ায়

৪)

India Clips: 2391

৫)

তবলার কথা ( থম খ ): সুেবাধ ন ী; পৃ ২৭

৬)

তবলার কথা ( থম খ ): সুেবাধ ন ী; পৃ ২৭

৭)

আন : শংকর ঘাষ; পৃ ৯৯

৮)

িশ

সং ৃ িত ও সমাজ: িবনয় ঘাষ; পৃ ১৫৮

৯)

ন নতে র সূ : অ ণ ভ াচায; পৃ ১৫৮

১০) ভারতবেষর ইিতহাস: কাকা আে ানভা, ি েগাির

বানগাদেলিভন, ি েগাির কেতাভি ; পৃ ২৭৬-

২৭৭

পি


শখর। তালতে র

চ বত , ডঃ মৃগা

ম িবকাশ। কিলকাতা: ফামা কঃ এলঃ এমঃ

াইেভট

িলিমেটড।


ঘাষ,

ান কাশ। ( থম



ঘাষ, িনিখল; দাশ,

ফু

কাশ ১৪০১) তহজীব এ মৗিশকী। কিলকাতা: বাউলমন
মার (অনুবাদক)। ( থম

কাশন।

কাশ ১৯৬৮) রাগ ও তােলর মৗল

িবষয় ও নূতন সংগীতিলিপ প িত। কিলকাতা: িজ াসা।


ঘাষ, ল

ীনারায়ণ। (১৯৭৫) গীতবাদ ম [১ম খ ]। কিলকাতা: ফামা ক. এল. এম.।



দ , আেলাক। ( থম



দাশ



বে

কাশ ২০০০)

স

তবলা। কিলকাতা: সুবণ- রখা।

, মানস। (১৪০২) তাল অিভধান। কিলকাতা: সুবণ- রখা।
াপাধ ায়, কৃ ধন। ( পৗষ ১৪০২) গীতসূ সার। কিলকাতা: এ মুখাজ এ

কা

ানী

াঃ

িলঃ ।


বড়াল, িনমাইচাঁদ। (সংেশািধত ও পিরমািজত সং রণ ১৯৯৩) সংগীত নায়ক (১ম খ )
কিলকাতা: ফামা কঃ এলঃ এমঃ



াইেভট িলিমেটড।

মার। (১৯৮৯) তবলা িশ া ও সং ৃ িত [ থম ও ি তীয় খ ]। কিলকাতা:

বসু, রবী

িনমল বুক এেজি ।


ভাদুিড়, জলদ (স
এ



কা.

াদনা)। ( থম

কাশ ১৩৯২) সংগীত ও সংগীত। কিলকাতা: এ মুখাজ

াইেভট িলিমেটড।

মুেখাপাধ ায়,

দব সাদ। ( থম

কাশ ১৯৯৫) তবলা ত

ও

েয়াগ িব ান। কিলকাতা:

অমর ভারতী।


রায়, ডঃ িবমল; ঘাষ, ডঃ
[১ম খ ]। কিলকাতা:

দীপ

পি মব

মার (স

াদনা)। (অে াবর, ১৯৯৬) সংগীিত শ েকাষ

রাজ সংগীত আকােদিম।
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রায়, ডঃ িবমল; ঘাষ, ডঃ

দীপ

মার (স

সংগীিত শ েকাষ [২য় খ ]। কিলকাতা: পি মব


শমা, ভগবত সরণ। (দশম

াদনা)। (ি তীয় সং রণ

সে

র, ১৯৯২)

রাজ সংগীত আকােদিম।

কাশ ১৯৯৬) তাল

কাশ (িহি )। উ র

েদশ: সংগীত

কাযালয় হাথরস।
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