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Abstract
Santal tribe is one of the primitive inhabitants of India. From birth to death, its own rules
and rituals are unique. Santal life is full of dance and song. Santali folk Song has different
tunes, the variety of rhythm and the spontaneity of the expression is wonderfully appealing.
The musical instruments used in Santali folk Song are Tumdak (Drum), Tamak (Cattle
Drumn), Triyo (Flute), Banain (Fiddle) etc.
Santali folk song is not only a source of joy or inspiration Because Here, science
consciousness. Socialism, past-tradition, history, mythology, religious ideas, poetics and
livelihood are mixed together. Suntali folk Song is unique in its diversity and
characteristics. Secular and religious Song is full of life, family and social life by listening
to humanity. The central point of Santal life and religion is nature’s plants, forests rivers,
streams, animals, moon and sun etc. Images of group consciousness and unity can be seen
everywhere in Santali folk Song. In the evening Tumdak (Drum) and Tamak (Cattle Drum)
from rhythm mixes with the sound of Santali folk songs from Santal Village Which touches
our mind and heart. Santali folk music is performed with dance accompaniment. They are
Dong, Lagre, Baha, Saharai, Karam, Dansai, Pata etc. All these folk songs have been
flowing from prehistoric times to poetic imagination, artistic thinking, and sense of humour
and construction techniques along with the spread of literature for ages, generations after
generations. This research essay presents a brief Introduction to Santali folk Song
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সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত সাাঁওতাি সংস্কৃলতর উৎকৃষ্ট ও সজীব উপাদান। এই লিাকসঙ্গীত অতযন্ত  ্াীীন া া
সাাঁওতাি জীবন লী লক তুলি ধলর। এ ্সলঙ্গ বলি সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত পাহাল ়ি বার্গার মলতাই ীঞ্চি ও
স্বতঃস্ফূতগ, নীি আকালে উল ়ি লব ়িালনা পালির মলতাই স্বাধীন ও বনফুলির মলতাই লসৌন্দা গ মলিত।
সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীলতর ্কাে “তুমদাঃ- টামাক’ (ধমসা- মালদাি) এর তালি তালি নৃলতযর সলঙ্গ ছলন্দ
া া এক অনালবি আনলন্দর জর্লত আমালদর লনলা ়ি া াা ়ি। ু সুহদকুমার ল ৌলমক সাাঁতালি লিাকসঙ্গীত ্সলঙ্গ
বলিলছন “সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত লবষা ়ি-ববলীত্র্য ও ্াীুলা গ িুবই উন্নত।…….. তালদর সমাজ বযবস্থা,
ধমগীা ়ি লীতনা, সংস্কার আনন্দানু ূলত সব লববরণ লিাকসঙ্গীত গুলিলত লবস্তৃত ।
সুর, ছন্দ ও তালির ববলীত্র্তার লনলরলি অলনক ্কালরর সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত লদিলত পাওা ়ি া াা ়ি।
লা মন- দং, িার্ল ,়ি বাহা, সহরাা ়ি িার্াা ়ি, কারাম, পাতা, লসকার ্ ৃলত। এিন লদলি লনওা ়িা া াক সাাঁওতালি
সঙ্গীলতর
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:
১. : সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীলতর একলট অনযতম উপাদান হি দং । দং মূিত জন্ম-লববাহ ও মৃতুযর সমা ়ি
র্াওা ়িা হলা ়ি থালক । স্থান ও সুলরর ল ন্নতা অনুসালর দং অলনক রকলমর লদিলত পাওা ়িা া াা ়ি। লা মন এতহপ
দং, দুহলি দং,
দং তাছা ়িা লসাজলহ দং, বার তা ়িান দং, বু লহ দং, সুনুম সাসাং দং, দারাম দাঃ দং,
তা ়িাম দং, লপ তাড়াম দং, বািায়া দং, াাঁ ়িান দং ্ ৃলত ।
সন্ত ান জন্ম গ্রহলনর সমা ়ি লা  দং র্ান র্াওা ়িা হা ়ি তালক “ছৌলটা ়িৌর দং বিা হা ়ি। এই পলবগর র্ালন
নবার্ত লেশুর জন্মগ্রহনলক লকন্দ্র কলর আলন্দাচ্ছাস ও স্বাস্থয লবলধর কথা িক্ষ্য করা া াা ়ি। লা মন –
“অকয়াঃ রাীালর দাঃ ুমবুলকন
দাঃ ুমবুলকন মানা ীাওলি বুলহালিন।
ফািনাওয়াঃ রাীালর দাঃ ুমবুলকন
দাঃ ুমবুলকন মানা ীাওলি বুলহালিন।“

[ দং লসলরঞ ]

কার উল ালন জলির লতাড় উথলি উল
জলির লতাল ়ি ও লর্া ীাি বলয় া ায়;
অমুলকর উল ালন জলির লতাড় উথলি উল
জলির লতালি উথলি উল ও লর্া ীাি বলয় া ায়।

দং লিাকসঙ্গীত

এই লিাকসঙ্গীলত “বুমবুক” দা অথগাৎ “উথলি উল জলির লতাড় ‘নবজাতলকর জন্মগ্রহন’ আর ‘ীাওলি
লবালহি’ অথগাৎ ‘ীাি বলা ়ি া াওা ়িা’ ‘জীবন ্বালহর ্তীক লহলসলব বযবহার হলা ়িলছ।
লবলষর শুরু লথলক লেষ পা গন্ত  সাাঁওতাি লববালহ অলনক ্কার র্ান র্াওা ়িা হা ়ি তার মলধয ‘ইতুৎ লসাঁদুর’
অথগাৎ “লসাঁদুর দান” পলবগ লা  দং, র্ান র্াওা ়িা হা ়ি তার মলধয একলট পান হি এই রূপলজলরলহলর লবড়ায় রাকাপ
পুলবর সাদমলর া ুলর্র লতলর;
মল ়ি র্টাং উি সাকাম
ইরলী আলদঞ ীম বাং ীম
বুাঁলদম কালনম জনম জনম ।”

[ দং লসলরঞ ]

:
লিলকলমলক সূা গ ওল ;
পূলবর ল া া়ি লত সিা তুলম ;
পঞ্চ আম পাতাা ়ি
জি লছটালি লক লছটালি না !
আপান কলর লনচ্ছ জন্ম জন্মান্ত র।

[ দং লিাকসঙ্গীত ]

াাঁ ়িান অথগাৎ শ্রদ্ধানুষ্ঠালনর সমলা ়িও ট্রালজল মূিক দং লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িা হা ়ি । মৃতুযর পর লা  লবলচ্ছদ তার
লথলক ব ়ি ট্রালজল লকছু লনই । তাই মৃতুয লবলা ়িালর্র পর লদহ-আত্মালক গ্রাস কলর লবষাদ মা ়িতা আর তা
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লথলকই জন্ম হা ়ি ‘এলিলজ’ বা ‘লোক কলবতা’ । তাই ‘ া ান দং গুলিলক বিা লা লত পালর ‘এলিলজ’ কলবতার
আলদরূপ । এিন লদলি লনওা ়িা া াক একলট াাঁ ়িান দং“হাা ়িলর হাা ়িলর তওা ়িা দালরলতঞ দ
তওা ়িা দালর দ লর্া গুলরনলতঞদ
তকা কন ইঞ দাাঁ ়িালিলর
তওা ়িা দালর লরা ়িাঃ রূপ দঞ লঞিঞাম তাা ়িা ?
হাা ়িলর হাা ়িলর লনন দারা দ
লসম হপন লিকাা ়ি গুগুলিৎ লিা ়িা,
লতলহঞ দ লর্া, লসম হপন লিকা,
লতলহঞ দ লর্াম কটা বীলর্ ওলটা আলিা ়িা।
হাা ়িলর হাা ়িলর লনন দারা দ
জাাঁহা িনলি লহজুঃআ,
এর্াাঁঞ দ দুওা ়িীরলর দু ুপ কালত
লকসলন হপন লিকাা ়ি লীলরচ্ দারাম লিা ়িা।”

[ দং লসলরঞ ]

:
হাা ়িলর হাা ়িলর জননী আমার
হাা ়িলর মাতৃ আমার মারা লর্লিন;
লকাথাা ়ি লর্লি পলর
মালা ়ির রূপ লদিলত পালবা?
হাা ়িলর হাা ়িলর এলতা লদন ধলর
মুরলর্ বাচ্চার মলতা আর্লি লরলি লছি,
আজলক ত মুরলর্ বাচ্চার মত
আজলক ত লর্া লছল ়ি ীলি লর্ি।
হাা ়িলর হাা ়িলর এত লদন ধলর
লা িালন লথলকই আলসনা লকন
জননী দুা ়িালর বলস
োলিক োবলকর মত আদর করলতন।

[ দং লিাকসঙ্গীত ]

এই র্ালনর ছলত্র্ ছলত্র্ লকান মাতৃহারা অ ার্ার বা অ ার্ীর জীবন া ন্ত্রনার কথা ফুলট উল লছ।
২.
: িার্ল ়ি কথার অথগ হি ‘িাাঁর্া এল ়ি’ অথগাৎ ‘ক্লালন্ত  দূর করা’। কলথত আলছ ‘িার্ল ’়ি
লিাকসঙ্গীলতর সুলরর মূছগনাা ়ি স্বর্গ লথলক লদবকনযারা লমালহত হলা ়ি লনলম আলসন িার্ল ়ি আি ়িাা ়ি। িার্ল ়ি
লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িার লনলদগষ্ট লকান সমা ়ি বা স্থান লনই অথগাৎ লা  লকান সমা ়ি আর লা  লকান জাা ়ির্ালতই
িার্ল ়ি সঙ্গীত র্াওা ়িা া াা ়ি। িার্ল ়ি লিাকসঙ্গীত ্সলঙ্গ বাবুিাি মুরমু বলিলছন “সাাঁওতািলদর অনানয নাী
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ও র্ালনর লদক লদলা ়ি, িার্ল ়ি নাী ও র্ান অনযতম। অনযানয র্ালনর লীলা ়ি িার্ল ়ি র্ান তালদর কালছ অলত
ল্া ়ি।....... িার্ল ়ি র্ালনর একলট ঐলতহয আলছ।”২
কথা ও সুলরর তারতময অনুসালর অলনক রকলমর িার্ল ়ি লিাকসঙ্গীত লদিলত পাওা ়িা া াা ়ি। লস গুলি
হি এতহপ িার্ল ়ি, সৌরলদ িার্ল ়ি, কুিলহ মুীৌৎ িার্ল ়ি বা িৌরুমিাঃ, িার্ল ়ি-দং-িার্ল ়ি, লসকালরা ়িৌ
িার্ল ,়ি লিকৌ িার্ল ,়ি টুহুই িার্ল ়ি ্ ৃলত। লা মন –
“জম আবন ক্রুা ়িাবন
রীসকীলরবন তাাঁলহনা ;
লজা ়িন র্া ়িা লরা ়িাঃ
দাঃবন ঞুা ়িা।

[ িাাঁর্ল ়ি লসলরঞ ]

:
লিলা ়ি লদলা ়ি পান কলর
আনলন্দ লদন কাটালবা ;
লজবন নদীর জিপান কলর
মহানলন্দ কাটালবা।

[ িাাঁর্ল ়ি লিাকসঙ্গীত ]

৩.
: দি লবাঁলধ মাল কাজ করলত আসা-া াওা ়িার সমা ়ি ও লবলেষ কলর লিলতর আর্াছা লন ়িালনার
সমা ়ি লমলা ়িরা এক ধরলনর র্ান র্াা ়ি তালক ‘লহ ়িলহৎ লসলরঞ’ বিা হা ়ি। ‘লহ ়িলহৎ’ এর অথগ ‘লন ়িালনা’
ীাষবাস ও জীলবর দুিঃ-লবরলহর কথা ‘লহ ়িলহৎ লসলরঞ’ (লন ়িালনা সঙ্গীলত) লবলে লোনা া াা ়ি । লা মন –
“তাহালরতা নানা তারনা
তাহালরতা নানা লহা,
তাহালরতা নানালজ;
লসম ক মাক রাঃ
লকদা মারাঃকমাক লহাঁলা ়িা লহাঁলজা া়ি ;
জুলর লর্া, এলর্া জুলর
ল র্াঁ া িাবা সাব কালত
কৌলমন জুলর লহা লদালর্া পাাঁজা কম।
লীতান টিা, িাতার টিা লদালর্া পাাঁজা কম।
লীতান টিা, িাতার টিা দাাঁ া়ি রাকাপ দাাঁ া়ি না ়িলর্া লকৎ
িাতার টিালর
কীলমন লর্া জুলরঞ ঞাম আকাৎ ক ৷”

[ লহ লহৎ লসলরঞ ]

:
লমারলর্রা াক লদি
মা ়িূলররা রব তুিলিা –
ওলর্া ল্া ়ি, ওলর্া ল্া ়ি মালটর ি ়িা হালত লনলা ়ি কালজর লিাক লিাাঁজ।
উপরপা া়ি – নালমাপা ়িা িুাঁলজ লদি না।
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উপরপা া়ি – নালমাপা ়িা ুলর ুলর,
নালমাপা ়িালত
কালজর লিাক লপিাম লর্া।

[ লহ ়িলহ লিাকসঙ্গীত ]

৪.
: সহরাা ়ি হি সাাঁওতাি সম্প্রদালা ়ির সব লীলা ়ি ব ়ি উৎসব। পঞ্চ লদবা পঞ্চ লনলে সহরাা ়ি পরলবর
বযলি। তাই সহরাা ়িলক ‘হৌলত লিকান সহরাা ়ি’ অথগাৎ হালতর মলতা সহরাা ়ি’ বিা হা ়ি। এ ্সলঙ্গ সুধীর কুমার
করণ বলিলছন – “সাাঁওতাি সমালজর সবলীলা ়ি ব ়ি পরলবর নাম হি ‘লসাহরাই’। লা মন-লতমন পরব না ়ি,
‘হালতর মত পরব’। বন ূলমর সালথ া ালদর লনলব ়ি সম্পকগ, লকবিমাত্র্ তারাই এমন উপমা বতলর করলত
পালর।... .. সহরাা ়ি শুধু ব ়ি না ়ি হালতর মত ব ়ি।”৩
সহরাা ়ি এ র্াওা ়িা র্ানলক ‘সহরাা ়ি লসলরঞ’ অথগাৎ সহরাা ়ি সঙ্গীত বিা হা ়ি। সহরাা ়ি লিাকসঙ্গীলত
জীবলনর সুিদুঃি, হালস-কান্না, জীবন-দেগন ্ ৃলতর কথা িুব সহজ সরি ালব বণগনা করা আলছ –
‘‘লনংর্ৌঞ নৌপুঞ নালতালর
তুমদৌঃ টামাক্ সাল ়িঃকান,
তুমদৌঃ টামাক্ দুি দুিীঃকান !
বাং দ বাং দ হাসা িি,
বাং দ বাং দ লধলর িি,
আধা লসকীর লদসমমা দুি দুিৌঃকান !
লনংর্ৌঞ নৌপুঞ নালতা জুলর
ীািাঃ লর্ী’ সানৌঞকান,
লনংর্ৌঞ নৌপুঞ নালতা জুলর লনলদ নীগুঞলম ।”

[ সহরাা ়ি লসলরঞ ]

:
ঐ লা  আমার জন্ম ূলমলত
িার্ া়ি -মাদি বাজলছ,
িার্ া়ি মদলির তালি আলন্দালিত হলচ্ছ!
নালজ বাবা পাথলরর লিাি
নালজ বাবা মালটর লিাি
অধগ লসকার লদে লা ন আলন্দালিত হলচ্ছ!
জন্ম ূলমলত ল্া ়ি
মন লা  আমার লা লত ীাই,
জন্ম লমলত আমাা ়ি লনলা ়ি ীিনালর্া।

[ সহরাা ়ি লিাকসঙ্গীত ]

৫.
: বসলন্ত র আর্মলন ্কৃলত া িন নব লকেিলা ়ি আর ফুলি ফুলি লর উল তিন ্কৃলতর সন্ত ান
সাাঁওতাি জনলর্াষ্ঠীর মানুষ ্কৃলত বন্দনাা ়ি লমলত উল বাহা পরলবর মধয লদলা ়ি। এই বাহা পরলব লা 
লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িা হা ়ি তালক “বাহা লসলরঞ” বা বাহা সঙ্গীত বিা হা ়ি। বাহা লিাকসঙ্গীলত ্কৃলত বন্দনার
সালথ পলরলবে বনা ও ধমগীা ়ি াবনার কথা পাওা ়িা া াা ়ি। এ ্সলঙ্গ . সুহৃদ কুমার ল ৌলমক বলিলছন
Volume-X, Issue-V

October 2022

108

……..
“বাহা লসলরঞ বা বসন্ত  কািীন সঙ্গীত হি বসলন্ত াৎসলবর র্ান। বাহা অথগাৎ ফুি। পুষ্প-নৃলতযর (বাহাএলনী) সলঙ্গ া ুক্ত হা ়ি পুষ্প রার্ বা ‘বাহা রৌ ’়ি অথগাৎ বসন্ত  বাহার। িুবই তাৎপা গপণূ গ এই উৎসব।”৪ এিন
লদলি লনওা ়িা া াক একলট বাহা লিাকসঙ্গীত “লহসাঃ মা ীলটলর, জা লর্াাঁসাা ়ি!
তুলদ দা ়ি রাঃ লিৎ,
বাল ়ি মা িাল ়িলর, জা লর্াাঁসাা ়ি!
লর্াতলরাৎ দা ়ি সাাঁলহৎ লিৎ।
লদস ীং অৌীুলরন, জা লর্াাঁসাা ়ি!
তুলদ দা ়ি রালর্ লিৎ,
লদসম ীং লবহুলরন, জা লর্াাঁসাা ়ি
লর্াতলরাৎ দা ়ি সাাঁলহৎ লিং ।
আাঁজমলমলস নাা ়িলক এরা
জাাঁ লর্াসাা ়ি তুলদ দা ়ি রাঃ লিৎ,
আলতন লমলস নাা ়িলক এরা
জা লর্াসাা ়ি লর্াৎলরাৎ দা ়ি সালহৎ লিৎ ।
আজমলতহঞ আাঁজম লকদা
জা লর্াসাা ়ি তুলদ দা ়ি রাঃ লিৎ
আলতনলতহঞ আলতন লকদা
জা লর্াসাা ়ি লর্াৎলরাৎ দা ়ি সালহৎ লিৎ ।”

[ বাহা লসলরঞ ]

:
অশ্বথ বৃলক্ষ্র ীূ ়িাা ়ি লহ ্ ু
কা ল াকরা র্ান লর্লা ়ি লছি;
বট বৃলক্ষ্র লকাটলর লহ ্ ু
লর্ালরাৎ স্বলস্তর লনঃশ্বাস লনলা ়ি লছি।
পৃলথবী আবতগন হি লহ ্ ু
কা ল াকরা র্ান লর্লা ়িলছি;
পৃলথবী পলরক্রমন হলিা লহ ্ ু
লর্ালরাৎ স্বলস্তর লনঃশ্বাস লনলা ়ি লছি।
লোলনা লোলনা ওলর্া নাা ়িলক-মাতা
কা ল াকরা র্ান লর্লা ়ি লছি;
লোলনা লোলনা ওলর্া নাা ়িলর্-মাতা
লর্ালরাৎ স্বলস্তর লনঃশ্বাস লনলা ়ি লছি ।
শুলনলছ শুলনলছ আলম
লহ-্ ু কা ল াকরা র্ান লর্লা ়িলছি
শুলনলছ শুলনলছ আলম
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লহ-্ ূ লর্ালরাৎ স্বলস্তর লনঃশ্বাস লনলা ়ি লছি।

[ বাহা লিাকসঙ্গীত ]

এই বাহা লিাকসঙ্গীলত ্কৃলতর এক আপার রহসয উদ্ঘালটত হলা ়িলছ। বসন্ত  কালির শু ারলে ্কৃলতর
বদলি া াওা ়িা রূলপর মালি পশুপালি ও জীবা ন্তুলদর আীার আীরন পৃলথবীর আবতগন ও পলরক্রমলনর ইলঙ্গত
িুব সহজ সরি ালব ্কাে লপলা ়িলছ। এ ালব এই র্ানলট লবজ্ঞান লীতনা, ল ৌর্লিক লীতনা ও আধাত্মীক
লীতনাা ়ি পলরপূণগ।
৬.
: ‘পাতা’ েলের সাধারণ অথগ হি লমিা বা উৎসব। লবল ন্ন স্থালন অনুলষ্ঠত লমিা বা লমিন লক্ষ্ত্র্লক
পাতা বিা হা ়ি। ‘পাতা’ বা লমিালত এই লিাকসঙ্গীত নৃতয সহলা ালর্ র্াওা ়িা হা ়ি। লমলা ়িরা ‘পাঞলী পারহা ়ি’
অথগাৎ োল ়ি আর লছলিরা ‘পাঞলী ধুলত’ পলর দি লবাঁলধ – তুমদৌঃ – টামাক, নার্া ়িা, মাদি, লরর্ া়ি ,
কাসর- ন্টা ্ ৃলত লনলা ়ি পাতা নালী সালমি হা ়ি। লা মন – ীাকিলতাল ়ির ছাতা পাতা, পাটালবন্ধা পাতা, বুরু
পাতা ্ ৃলত। পাতা লিাকসঙ্গীলত একলট নমুনা এই রূপ
“লবরবুরুঞ দাাঁ ়িা
লকদা লর্াটা লবলরঞ দাাঁ ়িা লকদা;
লতলমন সৌলর্ঞলর দ লজরৌ ৌর
লরা ়িা ়ি িারনা দাঃ।
সারজম সাকাম লহট্ওলা ়িজ লমলস
লসরমা দাঃদ আতাংলম;
ইঞৌঃ লজউলা ়ি জািা লজরৌ ৌর
দাঃ দ ইমৌঞলম।
বুরু বাঁর্া জাহাাঁম িলজঞা
অনাঞ এমামা;
জুলর র্ালতলিঞ আপাদাকান
ঞাপাম কালিঞলম।”

[ পাতা লসলরঞ ]

:
পাহা ়ি জঙ্গলি ুলর লব া়ি িাম
বলন বলন ুলর লব ়িািাম;
কত দূলর বলিা সলি
েীতিী িণগার জি।
সাি পাতা তুলি লনলা ়ি
বৃলষ্টর জি ধারন কলর,
আমার জীবলনর জ্বািা সিী
লমলটলা ়ি দাওনা লর্া।
পাহাল ়ি লদবতা া া ীাইলব
তাই লদলবা লর্া!
ল্লমক া ুর্ি লমারা হালরলা ়িলর্লছ
লমলিলা ়ি দাওনা লর্া।
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এই সাাঁওতালি পাতা লিাকসঙ্গীলত লবরলহর ছলব িুব সুন্দর ালব ফুলট উল লছ। লবলচ্ছলদর পর লবরলহর
আগুন লধলক লধলক জ্বিলত থালক তাই ল্লমর অনু ূলতলত লবরলহর স্থান অলনক বল ়িা। লবলচ্ছলদ েরীলরর
মৃতুয না হলিও মলনর মৃতুয হলা ়ি থালক। লবলচ্ছলদর লবরলহ বুক লফলট লীৌলীর হলা ়ি া াা ়ি আর লসই অনু ূলত
লথলক জন্ম হা ়ি হৃদা ়ি লবদালর লিাকসঙ্গীত বা কলবতা। এই পাতা লিাকসঙ্গীতলট একলট অতযন্ত  উৎকৃষ্ট
উদাহরণ স্বরূপ।
৭.
: ‘দাাঁোা ়ি’ এর সমা ়ি দাাঁোা ়ি লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িা হলা ়ি থালক। দাাঁোা ়ি নৃতযর্ীলত লছলিরা লমলা ়িলদর
মলতা লসলজ, মা ়িুর পািক হালত লনলা ়ি দাাঁসাা ়ি লিাকসঙ্গীত নৃতয সহলা ালর্ পলরলবেন কলর। দু রকম
দাাঁোলা ়ির সন্ধান লমলি ‘ ুা ়িৌং দাাঁোা ়ি’ আর ‘িবা ়ি দাাঁোা ়ি’। ‘ ুা ়িৌং দাাঁোা ়ি-এ ুা ়িাং অথগাৎ িাওলা ়ির বতরী
বাদযা ন্ত্র সহলা ালর্ দাাঁোা ়ি নৃতযর্ীত পলরলবলেত হা ়ি আর ‘িবা ়ি দাোা ়ি’-এ িার্ ়িা, মাদি, করতাি
সহলা ালর্ দাাঁোা ়ি নৃতয পলরলবলেত হা ়ি। দাাঁোা ়ি লিাকসঙ্গীত ঐলতহালসক, সাংস্কৃলতক ও ধমগীা ়ি াবনাা ়ি পূণগ।
লা মন দাাঁোা ়ি এর শুরুলত আি ়িা জার্ালনা হা ়ি। তিন লা  র্ান র্াওা ়িা হা ়ি তালক আি ়িা জার্ালনার র্ান বিা
হা ়ি। তার মলধয একলট হি –
“আি ়িা জার্াও জার্াও আলবা সলত সঙ
গুরুব জার্াও জার্াও ক সলত সঙ
আি ়িা জার্াও গুরুব জার্াও জার্াও ক
সরস্বতীলর গুরু লমিালর রন ক জার্াওা ়িা।”

[ দাাঁোা ়ি লসলরঞ ]

আি ়িা জালর্লা ়ি লতাি সকলি লমলি
গুরু লক জালর্লা ়ি তুিলবা সকলি লমলি;
আি ়িা জালর্লা ়ি গুরুলক জালর্লা ়ি
সরস্বতী নদী তীলর রন জার্াও লহ।

[ দাাঁোা ়ি লিাকসঙ্গীত ]

:

এই র্ানলটলত ইলতহালসর স্বরসতী নদীতীলর গুরুলদর আি ়িা ও তালক পাহরা লদওা ়িার কথা ফুলট
উল লছ। এই দােীা ়ি লিাকসঙ্গীলত ইলতহাস ও পুরাণাশ্রীত ঐলতহয-সলীতনতার াবনা উৎকৃষ্ট কালবযর মলতা
ফুলট উল লছ। লিাকসঙ্গীতলটলত পুরান বণগীত সরস্বতী নদী তীলর ‘রন’ জার্ালনার ইলঙ্গৎ িক্ষ্য করা া াা ়ি।
‘রন’ কথার অথগ হি সাাঁওতালিলত ‘পাহারা’ ও ‘কুা ়িাোছন্ন আকাে’। সাাঁওতালি ‘রন’ েে ্সলঙ্গ লপ. ও.
লবাল ং তার অল ধালন (A Santali to English Dictionary)
Ron – The Call of night
৫
wacth ( Village Chwakidar); to Call out.
এ ্সলঙ্গবলি এিালন ‘রন’ অলথগ ‘পাহারা’ লদওা ়িাই লবলেষ ্লা াজয। কারণ বলহঃেত্রুলদর হাত লথলক
রক্ষ্যালহতু সরস্বতী নদী লতলর ‘রন’ জার্ালনার ইলঙ্গত বহন কলর। এই সরস্বতী নদীর কথা ঋকলবলদও
পাওা ়িা া াা ়ি ‘‘সরস্বলত সরা ়িুঃ লসন্ধুরুলমল মলহা মহীরবসা া েু বক্ষ্ণীঃ।”৬
৮.
: কারাম হি কৃলষজীলব সাাঁওতাি সম্প্রদালা ়ির ধমগীা ়ি উৎসব। কারাম উৎসলবর সমা ়ি ‘কারাম
লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িা হা ়ি। কারাম অলনক রকলমর লদিলত পাওা ়িা া াা ়ি লা মন- া াওয়া কারাম, মরা কারাম,
বু লহ কারাম, াাঁগুওা ়িৌ কারাম ্ ৃলত। একলট কারাম লিাকসঙ্গীত হি“তাহালরতা নানা তারনা না না না লহা--২
তাহা লরতালর না না না লহা--২
লীতান কুিলহ নালা ়িাা ়ি দাাঁ ়িালক;
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……..
িাতার কুিলহ নালা ়িাঞ দাাঁ ়িালক;
লতাকা কুিলহলর কারাম নালা ়িা ক লবৎ আকাদা?
লীতান কুিলহ বৌবু দা ়িান লম;
িাতার কুিলহ বৌবু দা ়িান লম;
তািা কুিলহলর কারাম বৌবু ক লবৎ আকাদা।
লদন লসলর্া নালা ়িা সাজলন;
লদন লসলর্া নালা ়িা বালজালন;
লনঞলদাঞ ীািাঃ নালা ়িা এলনচ্ আি ়িা।”

[ কারাম লসলরঞ ]

:
--২
--২
উপর পা ়িা মা লর্া ুলর এিাম;
নালমা পা া়ি মা লর্া ুলর এিাম;
লকান পা ়িালত মালর্া করম াি পুাঁলতলছ?
উপর পা ়িা বাবু ুলর এলসা;
নালমা পা া়ি বাবু ুলর এলসা;
মাি পা া়ি লত করম াি পুাঁলতলছ।
দাওনা মা লর্া আমাা ়ি সালজলা ়ি
দাওনা মা লর্া আমাা ়ি মালজলা ়ি;
আলম া াব নাী-র্ালনর আি ়িাা ়ি।

[ করম লিাকসঙ্গীত ]

৯.
: লসাঁদরা এর অথগ ‘লেকার’। লেকার উৎসলবর সমা ়ি লা  লিাকসঙ্গীত র্াওা ়িা হা ়ি তালক ‘লসাঁদরা
লসলরঞ’ অথগাৎ ‘লেকার সঙ্গীত’ বিা হা ়ি। এই ‘লসাঁদরা লসলরঞ’ (লেকার সঙ্গীত) দুই রকলমর আলছ একলট
হি ‘লসঞ-লসঞরৌা ়ি’ আর একলট হি ‘লবর- লসঞরৌা ়ি’’ বা ‘কুল ়িা ়িৌ লসঞরৌা ়ি’’। ‘লসঞ- লসঞরৌা ়ি’’ লদলনর
লবিা সকলির সামলন র্াওা ়িা হলিও ‘লবর লসঞরৌা ়ি’’ বা ‘কুল ়িা ়িী লসঞরৌা ়ি’’ রালতর লবিা ও বনজঙ্গলির
মালি লেকালরর নৃতযর্ীলতর আি ়িা ‘লর্লপলতচ্ টাাঁল ়ি’লত র্াওা ়িা হা ়ি। কারন এর মধয লদলা ়ি া ুবকলদর
লা ৌবলনর লেক্ষ্াা ়ি দীলক্ষ্ত করা হলা ়ি থালক।
: সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত লিাকসাহলতযর অনযতম লশ্রষ্ঠ ফসি। সুলরর লদক লদলা ়ি লা মন ববলীত্র্
মলিত লতমলন ালবর লদক লদলা ়িও অপূবগ আলবদন েীি। সাাঁওতালি লিাকসঙ্গীত জীবন লীতনা, সমাজ
লীতনা, লবজ্ঞান লীতনা, ইলতহাস লীতনা, ্কৃলত াবনা, ্কাে লঙ্গ ও কাবযতলে পলরপূনগ া া আধুলনক কাবয
সালহলতয ও কলবলীলে রস ল্রনা স্বরূপ। এই লিাকসঙ্গীলতর মলধয সাাঁওতাি জীবলনর ঐলতহযপুস্ট
কলবকল্পনার ্কাে-কিা ও সমসামলা ়িক টনার লেল্পকৃলত লবশ্বেরবালর দৃষ্টান্ত  স্বরূপ। সাাঁওতালি
লিাকসঙ্গীত সুলরর নদী লবলা ়ি ছলন্দর তালি তালি সাাঁওতাি জীবলনর ইলতকথা ও সালহতয সম্পলদর পসরা
সালজলা ়ি জীবন-তরনী লকান সু্াীীন কাি লথলক বলা ়ি আসলছ ।
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:
১। ল ৌলমককুমার সুহৃদ (সম্পাদক), সাাঁওতালি র্ান ও কলবতা সংকিন, সালহতয একাল লম, লনউ লদলি,
তৃতীা ়ি মুদ্রন – ২০১৩, পৃষ্ঠা –লদম
২। মুরমু বাবুিাি – হ ়ি লসলরঞ, মােগাি বালের পাবলিকােন, িা ়িগ্রাম, পৃষ্ঠা – ৮১
৩। করণ সুধীরকুমার; সাাঁওতাি সংস্কৃলতর রূপলরিা; করুণা ্কােনী; কিকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৩৪
৪। ল ৌলমককুমার সুহৃদ (সম্পাদক), সাাঁওতালি র্ান ও কলবতা সংকিন, সালহতয একাল লম, লনউ লদলি,
তৃতীা ়ি মুদ্রন – ২০১৩, পৃষ্ঠা – ৩৯
৫। Bodding P.O. – A Santali to English Dictionary, Gayn Publishing House, New Delhi,
110002, Vol – 5, Page-118

৬। ঋলেদ-সংলহতা- পৃষ্ঠা- ৫২৮
:
১। হ ়ি লকালরন মালর হাপরাম লকা লরা ়িাঃ কাথা- লর ালরি এি. ও. লেফসরু , শ্রীগুরু ল্স, ২৭/১,
লবলবকানন্দ, লরা , লকালি ১৪, ২০০৭
২। সাাঁওতালি সালহলতর- ইলতহাস পলরমি লহমব্রম; লনমগি বুক এলজলি, কিকাৎকাত
৩ । মাঁল ়ি লসঞ মল ়ি লঞদৌ – পুরুলিা ়িৌ সাাঁওলহৎ মাল র, ২০০৬
৫। লহলহল ়িলপলপল ়ি – পুরুলিা ়িৌ সাাঁওলহৎ মাল র, ২০০
৬। লহসাঃমা ীলটলর – সাসাপ ়িাও ইচ্ মহালদব হাাঁসদা; পুরুলিা ়িী সাাঁওলহৎ মাল র, ২০১০
৭। বাহা পরব আর হ ়ি সমাজ - ধীলরন্দ্রনাথ বালস্ক, সলন্ত ালষ ল্ন্টাসগ, লকািকাতা- ১১, ২০০২
৮। দাাঁসাা ়ি দা ়িান লরনাঃ লতলতদ্ পাাঁজা- ধীলরন্দ্রনাথ বালস্ক, সলন্ত ালষ ল্ন্টাসগ, লকািকাতা– ১১, ২০০৫
১০। সাাঁওলহৎ লরা ়িাঃ হুনৌর লতলতৎ - অঞ্জন কমগকার, কলবলতকা ল্ে, লমলদনীপুর, পলিমবঙ্গ, ২০১৯
:
১। লততলর – সম্পাদকঃ মহালদব হাাঁসদা
২। লেলি – সম্পাদকঃ কলিন্দ্রনাথ মালি
৪। সারসাগুন (লবলেষ সংিযা -২০০৮) সম্পাদকঃ মলিন্দ হাাঁসদা
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