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ভূেপ  সংগীতৰ বিচ  আৰু বিশ  –এ  চমু 
আভাস 

কৃ  দলুাল বৰুৱা 

 

অসমৰ ভাষা, সািহত  আৰু সং ৃ িতৈল নৱজাগৰণ বাৱাই আিন জািতক ধম-বণ িনিবেশেষ একতাৰ 
বাে ােনেৰ নৱৰূপ দান কৰা ম  শংকৰেদৱৰ িপছত জাতীয় ঐক , শাি  আৰু স ীিতৰ ত 
অিধক াসংিগকতা বহন কৰা নাম েয়ই হেছ ড০ ভূেপন হাজিৰকা । সকেলা ণীৰ াতােক িবমূত 
এক পিৰম লৰ মাজত বুৰাই ৰািখব পৰা যুগজয়ী িশ ী ড০ ভূেপন হাজিৰকাৰ গীতসমূহ হ’ল ভাব, ভাষা 
আৰু সুৰৰ এেকা এেকাটা অতু ম সমাহাৰ। তওঁৰ কীয়তাপূণ সংগীতৰ ধাৰা, িয আিজ “ভূেপ  
সংগীত” িহচােপ খ াত, মূলেত অসমৰ বিশ েৰ পিৰপু  আৰু পিৰপূণ । িতেটা গীেতই বহন কেৰ গভীৰ 
আশাবাদ, মানৱতােবাধ, িবচ ণতা অথবা এক দলুভ িব জনীন চতনা । ন-উপৈনেৰ িবশাল পু  হ 
সাগৰ-মহাসাগৰত লীন যাব খাজা ভূেপন হাজিৰকা নামৰ এই িবশাল স া যন সকেলা কলােৰ এক মূত 
ৰূপ, সম  অসম তথা ভাৰতবষৰ এক াচুযপূণ স দ আৰু পিৰচয়। 

ভূেপ  সংগীতৰ াসংিগকতা কােনা কােলই হৰাই যাৱাৰ স াৱনা নাই। এই সংগীত ধাৰাৰ ভাৱ-শি  
িব য়কৰ। ভূেপন হািজকাই জ গত ভােৱই লাভ কিৰিছল এক অসাধাৰণ উদা  ক । তওঁৰ ক ৰ 
ি িত াপকতাই শ  উ াৰণ আৰু িনে পণত যাগাইিছল িবেশষ অিৰহণা। তওঁৰ ক ৰ পৰা িনগিৰ 
ওেলাৱা শ - িনসমূহ কামল হ’ লও চ  তী েভদী। সমাজ সেচতনতাৰ বাতাই তওঁৰ াতাক 
স কভােৱ শ কিৰব পৰাৈক তওঁ ত কিৰ লিছল িনজা এক পিৰেৱশন শলী। শ  িনে পণৰ 
অথপূণতাৰ লগেত ৰিজতা খাৱাইেহ তওঁ ৰিচিছল গীতৰ সুৰ। তওঁৰ শ  উ াৰণ আৰু িনে পণ এেন 
অগতানুগিতক ভােৱ মেনােমাহা আিছল য তওঁ সাধাৰণ ভােৱ কথা ক যাৱা পিৰেৱশেবােৰও াণ পাই 
উ িছল ৰং-ৰেসেৰ ভৰা এেকা  অনু ান হ । 
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ম  শংকৰেদৱ, ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ আৰু কলা ৰু িব ু সাদৰ পেথেৰই অে ষণ ঘটা ভূেপন হাজিৰকাই 
বনাৰসত ভাৰতীয় পদী সংগীতৰ সমীপ ৰ মােজেৰ লেভ িনজ সংগীত সাধনাৰ সমৃি । যু ৰা ত পল 
ৰবছনৰ সাি ধ  আৰু িপছৈল েদশত ভাৰতীয় গণনাট  সংঘৰ সেত হাৱা ঘিন তাই তওঁৰ পিৰপূণতাত 

যাগায় অেশষ অিৰহণা। উ তম েৰেৰ মিবকিশত ড০ হাজিৰকা জীৱন কালেতই অসাধাৰণ কৃিত  
আৰু ব ি েৰ ৰূপা িৰত হয় এজন িকংবদ ীৈল 

িবিভ  উপাদানৰ অিভনৱ সংিম ণৰ মােজেৰ সৃি  হেছ ভূেপন হাজিৰকাৰ অিধকাংশ গীত। িক  সামি ক 
ভােৱ ভূেপ  সংগীতৰ ৰূপ আৰু ৰস স ূণ কীয় আৰু অি তীয়। কােনা কােনা গীতত এই 
উপাদানসমূহ অিত  আৰু অেনক গীতত অ । এয়া কৃতেত এক গেৱষণাৰ িবষয়। “িব ীণ পাৰেৰ 
অসংখ  জনেৰ” গীত ত যেনৈক পল ৰবছনৰ “অ’  মন িৰভাৰ” গীত ৰ ভাৱ , ক তেনৈক 
“ থম হৰ ৰাি  ফুিল আিছল চ া” গীত ত অসমীয়া িবয়ানামৰ ভাৱ, “সময়ৰ অ গিত”ত বৰগীতৰ 
ভাৱ, “মানুেহ মানুহৰ বােব”ত লনী ডেনগানৰ াৰা থম পিৰেৱিশত “ হং ডাউন য়ৰ হ’ড টম ডুলী” 

গীতৰ ভাৱ । যেন উপাদােনই নহওক, ড০ হাজিৰকাই সামান তম উৎসৰ ওপৰত িভি  কিৰেয়ই 
গীতসমূহক এক অনন  মা া তথা কীয়তা দান কৰাত সফল হিছল। এই িবষেয় িবিশ  সংগীত  
তথা গেৱষক ড০ অিনল শইকীয়াই িবশদভােৱ আেলাকপাত কিৰেছ। 

গীতৰ ৰচনা শলী, সুৰােৰাপন শলী, পিৰেৱশন শলী— েত কেটা িদশেত ভূেপন হাজিৰকা ব িত মী। 
াসংিগকতা থকা কােনা িবষয়ব েৱই যন তওঁৰ গীতৰ পৰা বাদ পৰা নাই। সু ৰ 
পু (শংকৰেদৱ)ৰ পৰা নলছন মে লা, শশৱৰ ধমািলৰ পৰা নতুন অসম গঢ়াৰ , সাম  যুগৰ 
শাষণৰ তীক ‘ দালা’ৰ পৰা অসমীয়া জািতৰ আয়ুস- ৰখা ব’হাগ, ৰু  কাৰাৰ দৱুাৰ ভঙা, মানুহৰ 
মানুহৰ িত সহানুভূিতৰ আ ান, পাহাৰ- ভয়ামৰ সংগমথলী, অসমীয়া জািতক সা না নলিভবৈল আ ান, 

বানপানীত খিতয়কৰ হাহাকাৰ, ৰমজানৰ ৰাজা, আধুিনক ডািলমী আৰু গদাপািণ, িৰমিঝ  বৰষুণ… 

িবষয়ব ৰ অ হীন লািন। িবষয়ব ৰ বিচ ৰ দেৰই বিচ পূণ তওঁৰ গীতৰ সুৰ আৰু সংগীত। অজ  
গীতৰ িভন িভন অজ  সুৰ। 

সংগীত জগতত এক অিভনৱ সংেযাজন হ’ল ষা ৰ দশকেত মুি লাভ কৰা ল  ঘ  বালছিবত ব ৱ ত 
তওঁৰ অগতানুগিতক সৃি  “ চ  ধুমুহাই  কিৰেল মাক…”। গীত ৰ িকছু অংশেহ সুৰত গাৱা, 
অিধকাংশই আবৃি েৰ পিৰেৱিশত। িক এক অপূব কৗশল! এেন নতুন কৗশলৰ তুলনা নাই। তাল আৰু 
লয়ৰ বিচ ই গীত ক দান কিৰেছ এক িবৰল ন। 

এেক দশকেত িত িন বালছিবৰ বােব তালাত মহমুদৰ সেত ত ক ত পিৰেৱশন কৰা “িলেয়ঙ 
মাকাও” গীত  অিত ব িত মী আৰু অথপূণ। ি তীয় ক ৰ াৰা িত িনত কৰাই গাৱা কৗশল ড০ 

হাজিৰকাৰ স ূণ এক কীয় িচ াৰ ফচল। এই আিহ িনঃসে েহ সংগীত জগতৰ সব থম সৃি । 

িচকিম  িবজলুী বালছিবৰ “প ীৰাজ ঘাঁৰা” শীষক গীত ত তওঁ ৰাজ ানী লাক পৰ ৰাৰ লগত 

অসমীয়া ভাওনাৰ সংগীতৰ অপূব সংিম ণ ঘটাইেছ। গীত ৰ মাজৰ এক নাটকীয় মুহূতত ‘এ াৰ’ আৰু 
‘ পাহৰ’ৰ যুজঁখনত ভাওনাৰ যু ত ব ৱ ত বচনৰ আংিগক আৰু থলুৱা বাদ য ৰ েয়ােগেৰ গীত ক 
এক অগতানুগিতক মা া দান কৰা হেছ। সামি ক ভােৱ এক নতুন ৰূপৰ গীত অসমীয়া তথা ভাৰতীয় 
সংগীতত সংেযািজত হ’ল। এেকখন চলি ৰ কাৱালী গীত –“ মা থািকেল জৰুৰ জৰুৰ পেৰাৱানা য 
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আিহবই” এক অনন  ৰূপ-ৰসৰ সমাহাৰ। এই গীতত শ ৰ েয়াগ আৰু পিৰেৱশনত দলীয় ঐক  আৰু 
হাস মধুৰ উপাদানসমূহৰ তুলনা নাই : 

     "...পৰবৰ িদগাৰক দাৱা মািগেছাঁ/িজে গী সু ৰ হ'বই  
      িবজলুী দিখেল আচমানেৰা িদল/ধড়  ধড়  কিৰবই..." 

অসমীয়া ভাষাত অ ত: আিজৈল ইয়াতৈক অিধক ােণা ল কাৱালী সৃি  হাৱা নাই। 

ড০ ভূেপন হাজিৰকাৰ িকছু ৰিচত আৰু সুৰােৰািপত গীত আন যশ ী িশ ীৰ াৰা ক দান কেৰাৱােয়া 
তওঁ অসমৰ সাং ৃ িতক ভঁৰাল চহকী কেৰ। এইসমূহ গীেতা ভূেপ  সংগীত িহচােপই ীকৃত। ইয়াৰ মাজৰ 
এক অন তম সৃি  হ’ল এৰাবাটৰ সুৰ বালছিবত লতা মংেগ কােৰ ক দান কৰা িচৰেসউজ গীত 
“ জানাকেৰ ৰািত”। জ ভূিম অসমৰ এই ব নাৰ গঠনৈশলীৰ উে খনীয় বিশ েটা হ’ল য ইয়াত 

ভাৰতৰ চিলত থানুযায়ী থািকবলগীয়া ‘ ায়ী’ আৰু ‘অ ৰা’ৰ িবভাজন এেকবােৰ নাই। পা াত  
সংগীতত অৱেশ  এেন আিহৰ সেত সাদশৃ  থকা অেনক গীত আেছ যিদও ‘ ায়ী’ৰূপী অংশৰ, মূল ৰ াম 
বা পিৰৱিতত ৰ ামত, পুনৰাবৃি  ঘেট । “ জানাকেৰ ৰািত” গীত ৰ সুৰ বা কথা পূবৰ কােনা অংশৈল 

ঘুিৰ নােহ। কািহনী এটাৰ দেৰ গীত  “ জানাকেৰ ৰািত অসমীেৰ মা ” বাক  শাৰীেৰ আৰ  হ সুৰৰ 
ৰূপ সলাই িবেশষ ভােৱ এঠাইত শষ হয়ৈগ। অসমৰ সংগীতত ই এক কীয়তা বহন কৰা সংেযাজন। 

িত িন বালছিবত সুমন কল াণপুেৰ ক দান কৰা “ঐ ঐ আকাশ ব” গীত  আন এক নতুন ধাৰাৰ 
সৃি । সুকীয়া ৰীিত-নীিতেৰ সজাই তালা এই মনপৰশা গীত উ ৰ-পূবা ল(জয় ীয়া িনচুকিন গীত)ৰ 
কঁচা মা ৰ গা -ভােৱেৰ সমৃ  । 

অসমীয়া চলি  শ লাৰ যুগমীয়া গীত “ থম হৰ ৰাি ”ৰ কথাংশত ড০ ভূেপন হাজিৰকাই িভি  কৰা 
সময়-চ ৰ িবষেয়েহ  ভােৱ িবেশষ এেকা জনা নাযায়। আঠটা হেৰেৰ গ ত হেছ ভাৰতীয় ৰাগৰ 
সময়-চ  য’ত িতেটা হৰৰ কালৈদঘ  িতিন ঘ া : 
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গীতৰ কথাংশৰ উে খনীয় িবষয়েটা হেছ য িতেটা হৰৰ সেত সংযু  হ আেছ ‘ৰাি ’ অথাৎ ‘ৰািত’ 

শ । চতুথ, প ম, স ম আৰু অ ম হৰৰ িবষেয় এেকা উে খ নাই যিদও গীতত উি িখত ছটা 
হেৰেৰ মুঠ ওঠৰ (৬×৩) ঘ াৰ সময় ‘ৰািত’ৰ মাজত আৱ  হ থকােটা অস ৱ। উি িখত িতেটা 
হৰৰ লগত সংযু  হ আেছ এেকা ৈক ৰািত ফুলা ফুলৰ নাম : 

     থম হৰ ৰাি  ফুিল আিছল চ া... 
     ি তীয় হৰ ৰাি  ফুিল আিছল তগৰ... 
     তৃতীয় হৰ ৰাি  ফুিলেল শৱালী... 
     ষ  হৰ ৰাি  ফুিল আিছল যুিত... 

ড০ ভূেপন হাজিৰকাৰ গীতসমূহৰ সংগীত-স াও কীয় বিশ েৰ পিৰপূণ। িতেটা গীতৰ াৰি ক তথা 
মধ ৱত  সংগীত বা সামৰিণেৰা যন মূল গীতৰ লগত সংগিত ৰখা িনজা এক ভাষা থােক। “মহাবা  

পু ” গীত ৰ আৰ িণত হাৱাইন গীতাৰৰ অথপূণ ৰ কইটােৰ গ ত চু  মুখিনকেণই এক সবল 
িনদশন। “আকাশী গংগা” গীত ৰ আৰ িণৰ ৰেটােয ‘সা’ নহয় ম  স কৰ ‘িন’ হ, তাৰ আভাস গীতৰ 

াৰি ক সংগীতাংশেতই  হয়। “ি লঙেৰ গধুিল” গীতৰ আৰ িণত আৰু মাজৰ িনিদ  অংশই অংশই 
পুনৰাবৃত হ থকা গীটাৰৰ িতিনটা ৰৰ ক েন গীত ত িতফিলত হাৱা পিৰেৱশৰ আভাস িনখুতঁ 
ভােৱ তুিল ধেৰ। ৰ সমূহৰ ক ন মঘালয়ৰ খাচী লাক সংগীতেৰই এ  ৰূপ। “সময়ৰ অ গিত” 

গীতত াৰি ক সংগীতাংশত আৰু গীতৰ মাজৰ একািধক অংশত ওপৰা-উপিৰৈক (overlap কিৰ) 

ব ৱ ত হাৱা গীটাৰৰ ৰসমূহ অসমীয়া লাকগীতৰ দাতাঁৰাত পিৰেৱিশত সংগীতেৰই আিহৰ, অথাৎ 
লাকসংগীতৰ উপাদানৰ আধুিনক উপ াপন। “সাগৰ সংগমত” গীত ত ভাই ফ’নত িনত অকিণ 
পুনৰাবৃ  সংগীতাংশই গীত ক দান কেৰ এক অনন  সুষমা যাৰ শানুভূিত ৰ যায় ায়ী ভােৱ এক 
াচীন অথচ িনকটতম িশহৰণৰ দেৰ। 

অসম বুিলেল আিজও এ  নােমই অিধক াসংিগকতা বহন কৰা দখা যায়—ড০ ভূেপন হাজিৰকা। 
অনাগত অেনক দশক ধিৰ িনি ত ভােৱ এই পিৰি িতেয়ই বাহাল থািকব, কাৰণ এই ব মা ীয় িব য় 
হ’ল শাি  আৰু স ীিতৰ তীক, এটা জািতক ঐক ব  আৰু অনু ািণত কিৰ ৰািখব পৰা এক দজুয় 
শি । 

 

কৃ  দলুাল বৰুৱা এগৰাকী অনুবাদক আৰু সংগীত িবষয়ক িবেশষ  লখক। 

 
 
 
 
 
 
 


