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ভূবিকা :  
িোরতবনষের মোেশিনে সুন্দরবে একশি উনেখনযোগয েোম। জ ো জঙ্গ োময় সুন্দরবে অি ।জন  কুশমর ডোঙ্গোয় বোঘ। 
শকন্তু জন  কুশমর আর ডোঙ্গোয় বোঘ শেনয়ও মোেুষ প্রশতশেয়ত কনর িন নে শিনক থোকোর  ড়োই। আর এই শিনক থোকোর 
 ড়োই এর সোনথই যুক্ত হনয়নে জীবেনক আেন্দ দ্োে করোর ইচ্ছোিশক্ত। 

“সুরন োনক লবনজ ওনে িঙ্খ 
েরন োনক বোনজ জয়ডঙ্ক 

                 এ  মহোজনের  গ্ন”—রবীন্দ্রেোথ েোকুর 
সুন্দরবনের মোেুনষরো তোনদ্র জশি  জীবনের মোনেও আপে কনর শেনয়নে ল োকবোদ্যনক। আমোর আন োিেোর মনযয শদ্নয় 
লসই সব ল োকবোদ্য ঢোক-লঢো -কোশি প্রিৃশতর পশরিয় তুন  যরোর লিষ্টো করনবো। 
 
ঢোক : 
‘ঢোক' লেোি একশি িব্দ। শকন্তু তোর বযপ্তী অপশরসীম। ল োকবোদ্য বো বোদ্যযনন্ত্রর সনঙ্গ মোেব সংসৃ্কশতর সম্পকে অেোশদ্ 
পরম্পরো। ঢোকও গৃহনের অেযতম মোঙ্গশ ক উপকরণ। মোেুনষর আযযোশিক, যমেনেশতক, সোমোশজক ও ল ৌশকক সংসৃ্কশতর 
মঙ্গ ময়তোর বোতেোবোহী। স্মরণোতীত কো  লথনক বতেমোে সময় অশতক্রনমর পনথও জে-মৃতুয-শববোহ, ব্রত আিোর সংস্কোর, 
অন্নপ্রোিে-শবদ্যোরম্ভ-পপনত, গোজে-গম্ভীরো-পোবেে সমস্ত অেুষ্ঠোনে আবশিযক বোদ্যযন্ত্র হ  ঢোক। সুনখর শদ্নে, আেনন্দর 
শদ্নে এক লবো , দু্ুঃনখর অশেশ্চয়তোয় আনরক। আবোহনে এক যরনের, শবসজেনে অেয। লকউ বোদ্যযন্ত্র শুেন ো,লকউ বো 
েো। তোনত শকেুই জোয় আনস েো। কথোর শপনে কথোর সতয-শমনথযর অবকোনি “যনমের ঢোক আপশে বোনজই”। 
প্রোিীে ‘ডঙ্ক’ শব-ঢোক<সং ঢক্কো। িোমড়োয় েোওয়ো বোদ্যযন্ত্র। ঢোক যো অক্ শক্র রূপ। আচ্ছোশদ্ত করো। 
লঢো -সং লঢো ক, লঢোে<লঢো  শব-িোমড়োর পতশর বোদ্যযন্ত্র, যোর দু্শদ্ক েোওয়ো ও দু্’শদ্নকই বোজোনেো যোয়। 
কোাঁশি-সং কংসয,শহ কোাঁসর শব-শহনু্দ পূজো ও আরশতনত বযোবহোর হয় এমে কোাঁসোর পতশর বোদ্যযন্ত্র। 
ল োকবোদ্য ঢোক। ঢোকী ল োকশিল্পী। ঢোনক আওয়োজ তুন  ল োকবোদ্যকোর কথো বন ে, কথো ব োে, কথো লিোেোে। শিল্পীর 
কথো ব োনেোর মোযযনমই প্রোণ প্রশতষ্ঠো হয় ঢোনকর। ঢোকপ্রস্তত উপকরণোশদ্র কথো, জেকথো জোশপত হনয়নে সোনবক িশিি 
পরগণোয় প্রিশ ত প্রশ্ন-উত্তর মূ ক ল ৌশকক যোাঁযো জোতীয় েড়োয়। 
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প্রশ্ন :  

ঢোক বোজোও ঢোকীিোয়ো ঘে েোনড়ো মোথো। 
সতয কনর বন ো লতোমোর ঢোনকর জে লকোথো? 

উত্তর : 
সীতোর সন্ধোনেনত হেু শগনয়নেে  ঙ্কোয়। 
আনের লখোাঁজ বীর পোইন ে তথোয়।। 

আে লখনয় লসথো হেু আাঁশি লেন  লেতু। 
লসই হনত বোং োনদ্নি আে হই  শথতু।। 
যোই লতো যোই লমোরো কোমোর বোশড় যোই। 

কোমোর বোশড়র কোিোকুশি েুনতোর বোশড় যোই।। 
েুনতোর বোশড়র কুাঁশদ্  ইনয় যোই মুশির বোড়। 

মুশির বোশড় মুশির বোশড় িোরো লবড় সোশর সোশর।। 
বোাঁনয়নত েোগ  িোমড়ো ডোইনে পশরপোশি। 

ঢোনকর জে লবোতন  শদ্ োম ঢোনক মোনরো কোশে।। 
লঢো  : 
আংশকক  অবেদ্ধ যন্ত্র লঢো । লঢো বোদ্যকোর ‘ঢুশ '। গ োয় েুশ নয় অনঙ্ক লেন  বোজোনেোরীশতর জেয আংশকক। েোরশস 
‘দ্হ ' িনব্দর বোং ো রূপোন্তর ‘লঢো ’। সংগীত, েৃতয্, শহনু্দ-মুসশ ম শববোহ অেুষ্ঠোে, লিোিোযোেো-যুদ্ধযোেো, মহরম, 
লিোিোযোেো, যোেো, েোিক,  োশেনখ ো, লেোকরো-েোি, কুশস্তর আখড়োয়, জোশর-সোশর-কশব-তরজো-আ কোপ প্রিৃশত 
ল োকসংগীতোশদ্, েৃতযগীতোশদ্নত, িজে গোনে, বোঙোশ র যোবতীয় পূজো-উৎসব অেুষ্ঠোনে, লেৌকোবোইি, গ্রোনম-হোনি বোজোনর 
সরকোরী পনরোয়োেো জোশর বো ‘লঢো  লিোরত’ বযবহোনর আবশিযক ল োকবোদ্য লঢো । তো  ও সুর অেুসোনর লঢোন র সোযোরণ 
বোদ্যধ্বশে ‘ডুগ ডুগ'বো ‘শদ্দ্ং ডুং ডুংগ'অনেক সময় িোস্ত্রীয় বযকরনণর বোইনর মোশি-মোনের দু্ েি মুহূতে েুনি ওনে। শযন্ 
যোও, শখৎতোও তোও, শযন্-শখশত-শগশঘে-যোও। কখনেো বো শতেমোেো বো িোর মোেোর উরন্ত পোশখর তো  লবো , ‘শতঘ্রীৎ লতৌ 
লতৌ, শতঘ্রীৎ লতৌ লতৌ, হ্রীৎ শঘশি  শি শি শি শঘৎ লতৌ' ইতযোশদ্। লখো , মশেপুনরর পুং, মৃদ্ঙ্গ প্রিৃশত আংশকক অবেদ্ধ 
বোদ্যযনন্ত্রর পযেোয়িুক্ত। 
লঢো  লিহোরোয় ঢোনকর লেোি। গেে শবেযোনস ঢোনকর মনতো সমূ্পণে লখোদ্োই করো কোনের লখো োর পতশর। উিয় প্রোন্ত িোমড়ো 
আচ্ছোশদ্ত। বোম শদ্নকর েোউশের িোমড়ো পুরু ও কড়ো এবং গোব বো খুরশ  যুক্ত। দ্শেণ শদ্নকর িোমড়ো অনপেোকৃত 
হো কো েরম ও খরশ  মুক্ত।  ম্বোয় ২০-২২ ইশি। মুখদ্বয় ১২-১৪ ইশি প্রিস্ত। উিয় মুখই গজরো িনমে শরং ঢুশকনয় িোে 
িোে কনর সংযুশক্ত কনরও ঢোনকর সনহোদ্র। লঢো  উিয় শদ্নক বোজোনেো হনয় থোনক। বোমশদ্নক বোমহোনতর করতো  দ্বোরো 
এবং দ্শেণ শদ্নক দ্শেণ হোনত সপেেণোমুখী লেোি বো লমোিো কোশে দ্বোরো বোজোনেো হয়। 
 
লঢো ক : 
িজে, শববোহ, লহোশ , যোমোই , সোশরগোনে,যোেো শথনয়িোনরর ঐকতোনে লঢো ক লঢোন রই অতযন্ত হোল্কো  সংস্করণ বো আেন্ধ 
বোদ্যযন্ত্র। লঢোন র প্রকোরনিদ্ লঢো ক লঢো  অনপেো  েুদ্রোকোর। লঢো ক লখোন র দু্ই মুখ লঢোন র লিনয় অনপেোকৃত 
পোত ো িোমড়ো দ্বোরো আচ্ছোশদ্ত করো হয়।দু্ই মুখই সমবযোসোযে যুক্ত। উিয়মুনখর িমেরজু্জনত শরং ঢুশকনয় দু্ই প্রোনন্তর 
েোউশেনত িোেো শদ্নয় সুনর বোাঁযো হয়।লঢোন র মনতো কনর পুরীর ওপর িোত ল োহোর গুনড়ো কয় োর গুাঁনড়োয় গোব বো শখরণ 
 োগোনেো হয়।বোজোনত কোশে বযবহোর হয় েো।দু্’পোনি দু্’হোত শদ্নয় বোজোনত হয়। 
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দু্নু্দশি :  
বোঙোশ র অশতশপ্রয় ল োকবোদ্য দু্নু্দশি। পুরোকোন  গোনের লগোড়োনকনি গতে কনর মোশির েোি পতশর কনর িনমের েোউশেনত 
আচ্ছোদ্ে করো হনত। তোমো বো শপতন র লখো  পতশর কনর দু্নু্দশি পতশর করো হনত  োগ  পরবতেীকোন । কোনের দু্নু্দশির 
লিতনর কোাঁসোর পোত লদ্ওয়ো থোনক। িূশম দু্নু্দশি পবশদ্ক সোম গোে বো লযোগযেন  বযোবহৃত বোদ্যযন্ত্র। দু্নু্দশির েোউশে পশু 
িোমড়োয় এবং গোনয় িোমড়োর িোেো থোনক। এর আওয়োজ লমঘমন্দ্র গজেনের মনতো গম্ভীর। হশরনণর শিং বো িক্ত মজবুত 
পোকোনেো িোমড়োর দ্ন্ড শদ্নয় বোজোনেো হয়। যুদ্ধ-শবপদ্-আিঙ্কোর সংনকত লদ্ওয়োর জেয দু্নু্দশি বোজোনেো হয়। 
 
েোকোড়ো দু্নু্দশির প্রকোরনিদ্ : 
প্রোিীে সমরবোদ্য। গ োয় েুশ নয় বো মোশিনত লরনখ একশি অথবো দু্শি কোশের দ্বোরো বোজোনেো হয়। প্রোিীে অেদ্ধন োক 
বোদ্য। কোাঁড়োর প্রোিীে বোশড়শি মোশি শেশমেত। পরবতেীকোন  কোে ও যোতু শেশমেত হনয়নে। যুদ্ধ বোদ্যরূনপ বো মোঙ্গশ ক 
প্রনয়োজনে কোাঁড়ো বোদ্য বোজোনেো হয়। গ োয় েুশ নয় বো মোশিনত লরনখ কোশে সহনযোনগ বোজোনত হয় কোাঁড়ো। কোাঁড়োর িোশরশদ্নক 
িমেরজু্জ দ্বোরো িোেো লদ্ওয়ো থোনক। কোাঁড়োর অেুরূপ এবং অনপেোকৃত বনড়োআেব্ধ বোদ্যযন্ত্র জগেম্প। গ োয় েুশ নয় বো 
মোশিনত লরনখ বোজোনেো হয়। 
 
 
মোদ্  : 
সংসৃ্কত মদ্ে  িনব্দর অপভ্রংি মোদ্  আেদ্ধ ল োকবোদ্যযন্ত্র। আশদ্বোসী েৃতয ্ও সংগীনতর আবশিযক যন্ত্র। মোনদ্োন র 
লখো  লঢো নকর মনতোই কোনের পতশর, িমেোচ্ছোশদ্ত। দু্’প্রোন্তই সমোে পশরশয শবশিষ্ট। বোং োর েোেো উৎসবোশদ্নত মোদ্  
বযবহোর করো হয়। 
 
ঢোমসো :  
আশদ্বোসী উপজোশত ল োকেৃতয ও ল োক উৎসনব বযবহৃত তো বোদ্য ঢোমসো। অতযন্ত প্রোিীে বোদ্য যোমসো বযবহোনর আশদ্ম 
মোেব দূ্র-দূ্রোন্তনর বোতেো লপ্ররণ করনতে। লকোনেো সংগীনতর সহনযোগী শহনসনব লেয়, শকন্তু লেৌ-েোি েুমুনরর সনঙ্গ, 
সমনবত েৃতযোেুষ্ঠোে, পূজো-পোবেণ-উৎসনব যোমসো আবশিযক। রোমসোর আকৃশত বৃহৎ বোশি সদৃ্শ্য। শিশুকোে বো পোত ো 
ল োহোর পোনতর লখো নসর ওপর মশহনষর িোমড়ো শদ্নয় আবৃত হয়। পোিব শিরো বো তন্ত্রী দ্বোরো আচ্ছোশদ্ত িোমড়ো উপর 
েীি িক্ত কনর িোেো থোনক। েোউশেনত গোব বযবহোর হয় েো। বোজোনেোর জেয  োনগ এক লদ্ড় েুি মোনপর িক্ত মজবুত 
 োশে বো কোশে। মোশির ওপর যোমসো লরনখ তোর সোমনে দু্ই হোাঁিু মুনড় বনস বোজোনেো হয়। এর গম্ভীর গুরু গুরু গুম্ গুম্ 
িব্দ অেযসব বোদ্যযন্ত্রনক অশতক্রম কনর গম্ভীর ও প্রব  ধ্বশে উদ্গত হয়। 
 
ডমরু : ডুগডুশগ 
শিববোদ্য, ডমরু বো ডুগডুশগর আনবদ্ে গ্রোমীণ সংসৃ্কশতনত আজও শবদ্যমোে। ১০-১২ ইশি ে োকৃশত কোেখনন্ডর মযয 
লদ্িশি যরবোর জেয িোপো বো সরু এবং অপর দু্ই প্রোন্ত স্ফীত ও েোাঁপো থোনক। েোাঁপো প্রোন্ত িোমড়োয় েোওয়ো হয় ও 
মশযযখোনের সরু অংি সমমোনপর অথি মূ  কোষ্ঠখনন্ডর লিনয় দু্ই-শতে ইশি  ম্বো সুনতোয় এক িুকনরো শিিো লবাঁনয উনটো 
পোটো বো শবপরীতমুখী েোাঁকুশে শদ্নয় বোজোনত হয়। হোনতর সুশেপুণ লকৌি ী েোাঁকুশেনত শিিোিুকনরো িমেোশচ্ছত অংি আঘোত 
করন  সু শ ত ধ্বশে উৎসোশরত হয়। শিনবর প্রতীকী বোদ্যযন্ত্রশি বতেমোনে সোপ-বোের লখ ো লদ্খোনেো লখন োয়োড়নদ্র মনযয 
সীমোবদ্ধ থোকন ও গোজে-িড়নকও বযবহৃত হয়। 
 
হুড়ুক : 
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ল োকবোদ্য হুড়ুক ডমরু সদৃ্িযতনব আকোনর লবি বনড়ো,  ম্বোয় আেোনরো ইশি। আিোি আঙু  পশরশযর লগো োকোর এবং 
এক আঙু  পুরু মুখ দু্শির পশরমোণ সোত আঙু  ও িমেোবৃত। মন্ড ীয় এগোনরো আঙু  এবং মন্ড ী দু্নিো বোাঁযবোর জেয 
েয় শেদ্র শদ্নয় রজু্জ ঢুশকনয় েোউশে দু্নিো পরস্পর যুক্ত করো হয়। বোম কোাঁনদ্ খোড়োিোনব েুশ নয় ডোে হোনত বোজোনেো হয় 
হুড়ুক। পোবেতয আশদ্বোসী েৃতয ও সংগীনত হুড়ুক বোনদ্যর বযবহোর বহু  প্রিশ ত। 
 
পিহ : 
আেন্ধ ল োকবোদ্য যন্ত্রশি ‘পোড়ো' েোনমও খযোত। পিহ দু্ই প্রকোর। মোগে ও লদ্শি। মোগে পিহ  ম্বোয় শতে েুি ও পশরশয 
েয়-সোত  ইশি। মযয লদ্ি েু ।বোম মুখ দ্শেণ মুনখর তু েোয় লেোি। উিয় মুখ েোগ িমেোশচ্ছদ্। উিয়মুনখর লবড় লথনক 
শরং সনমত িমেরজু্জমোে বোাঁযো থোনক। লকোে দ্ন্ড শদ্নয় বোজোনেো হয়। লদ্শি পিহ েুদ্রোকৃশতর লমনি হোশড়র শপেে শদ্ক 
লিনঙ মুখশি েোগন র িুশড়র িোমড়ো শদ্নয় লেনয় লদ্ওয়ো হয়। িোঙো অংিিোই েোাঁকো থোনক।িোমড়ো ঢোকো হোশজর মুখশি 
লরৌনদ্র শুশকনয় কোশে শদ্নয় বোজোনেো হয়। এর গ্রোমীণ েোম িযোম িযোশম। 
 
কোাঁশস জোতীয় ঘেবোদ্য : 
কোাঁশস : 
কোাঁশি বো কোাঁসর কোাঁসো শেশমেত লগো োকোর উিুাঁ কোজ শবশিষ্ট থো ো সদৃ্ি। উাঁিু কোনযর এক েোনে ইশি বযবযোনে দু্শি শেদ্র 
শদ্নয় দ্শড় ঢুশকনয় েুশ নয় বোজোনেো হয় কোশে শদ্নয়। ঢোক লঢোন র সনঙ্গ ‘কোাঁই েোেো কোাঁই েোেো' বোদ্নের সনঙ্গ কোশি েোেো 
রকম েনন্দর কোজ কনর যোয়। শহনু্দর লয লকোে পূজো পোবেনে ঢোক লঢোন র সহনযোগী শহনসনব কোশি অপশরহোযে বোদ্যযন্ত্র। 
 
েোাঁের : 
ঘেজোতীয় বোদ্যযনন্ত্রর মনযয সবনথনক প্রোিীে েোাঁের ল োহোদ্বোরো শেশমেত হত। বতেমোনে েোাঁের পতশর হয় কোাঁসো শদ্নয়। 
কোশির মনতো লগো োকোর এবং যোর-শকেোরো উাঁিু। শপে সোমোেয উত্ত  ও মোেখোনের লগো  অংি কুাঁনজোর মনতো ওেো। গ্রোময 
ও মোঙ্গ য বোদ্যযন্ত্রশহনসনব শবনিষ পশরশিত েোাঁের বৃহদ্োকৃশত এবং একজেয উাঁিু শকেোরোয় সমদূ্রনে দু্শি শেদ্র কনর 
কোশির মনতো দ্শড় ঢুশকনয় েুশ নয় িক্ত  োশে খন্ড দ্বোরো বোজোনেো হয়। 
 
ঘশড় : 
েনন্দর লেোাঁক রেোকোরী কোশি বো কোনরর সহনযোগী রূনপ ঘশড় বোশদ্ত হয়। কোেোয় িোাঁজহীে থো ো সদৃ্ি কোাঁসোর পতশর 
ঘেযন্ত্র ঘশড়। ঘশড়র শকেোরোর শেনদ্র িক্তদ্শড় প্রশবষ্ট কনর েুশ নয় বোজোনেো হয় কোনের হোতুশড় দ্বোরো। সময় বদ্ন নে, 
শকন্তু‘ঢোক’ এর বযবহোর আজও অেত রনয়নে। কোাঁসনরর বযবহোরনকও বোদ্ শদ্ন  িন  েো। আগোমীনতও এর বযবহোর 
অেত থোকুক এই আিোবোদ্ী। উপশরউক্ত আন োিেোর মনযয শদ্নয় আশম আমোর আন োিয শবষয়শিনক লদ্খোনেোর লিষ্টো 
কর োম।  
 
সিায়কগ্রন্থ : 
১। সুকুিার রায় : বলাকসাংগীত বিজ্ঞাসা, ১৯৮৩ 
২। সনৎকুিার বিত্র : পবিিেবের বলাকোদ্য, ১৯৮৫ 
৩। আেদু্ল ওয়ািাে : োাংলার বলাকোদ্য, ২০০৬ 
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