
COURCE – EPC-2(1.2.EPC2) 
2ND SEMESTER

Unit – 2 

Subject – Music 

Content – Folk Song ( ল োকসংগীত) 



ভূমিকো

গ্রাম বাাংলার মানুষের সহজ সরল অনুভূতির প্রকাশ হল ললাক সাংগীি। িাষের দেনতিন জীবষনর ল াশাক- তরচ্ছে, খােযাভযাস, 

সামাতজক রীতিনীতি, আনি, দুঃখ, লবেনা প্রভৃতি ফুষে উষেষে ললাক সাংগীষির মাধ্যষম। িাই ললাক গাষনর কথা এবাং সুর অষনক সহজ

সরল। এখাষন ওস্তাতের লেষ়ে আষবগ-অনুভুতি লবতশ প্রাধ্ানয  া়ে। এই গাষন আঞ্চতলক কথা ও তেত্তাকেষক েি মানুষের মনষক আকৃষ্ট কষর।

ললাকসাংগীিষক আঞ্চতলক তহষসষব ও গনয করা হ়ে।

• বাাংলার তকেু আঞ্চতলক ললাকসাংগীি হল – ভাটি়োলী, ভাও়োই়ো, েট্কা, জাতর, সাতর, েুসু, ভাদ, গম্ভীরা, ঝুমুর, বাউল ইিযাতে।



ভোটিযো ী

 ূবষ বাাংলার বহুল প্রেতলি একটি গান হষলা ভাটি়োলী গান। ভাো শব্দ লথষক ভাটি়োলী কথাটির উৎ তত্ত

হষ়েষে। মাতঝ-মল্লারা ভাোর োষন লনৌকা বাও়োর সম়ে এই গান গাইষি শুরু কষর। মাতঝ-মল্লাষের দ্বারাই এই গাষনর

সৃতষ্ট। োনা োনা সুষর এই গান গাও়ো হ়ে। লপ্রম ও আধ্যাতিক মষনাভাব হল এই গাষনর মূল তবে়েবস্তু।  ূবষ বাাংলার

বাাংলাষেষশর ঢাকা, ম়েমনতসাংহ, ফতরে ুর, কুতমল্লা প্রভৃতি অঞ্চষল এই গান মাতঝষের কষে এই গান লশানা যা়ে।

উোহরণ – ওষর ও রতিলা নাওষ়ের নাই়ো

ঘষে আইলযান্ড তভডাও িরী............... 



ভোওযোইযো

ভাও়োই়ো হল উত্তরবষের লকােতবহার, জল াইগুতড,   তিম তেনাজ ুর, আসাষমর লগা়েল াডা ও

বাাংলাষেষশর প্রেতলি আঞ্চতলক ভাোর গান। মষন করা হ়ে ‘ভাব’ কথা লথষক ভাও়োই়ো কথাটি উৎ তত্ত হষ়েষে। আবার

অষনষক মষন কষরন নেী বহুল উত্তরবষে ‘ ভাও়োতল়ো‘ বা ‘ভাউষল’ নাষম এক লেণীর লোে লনৌকা রষ়েষে। লপ্রতমক

ভাউষল লবষ়ে লপ্রতমকার অতভউোহরণসাষর যা়ে । ভাও়োই়োষি তবতভন্ন ধ্রষনর গান  াও়ো যা়ে।
উোহরণ - মইোল মইোল কর বঁধু্ লর

ওষর শুকনা নেীর িীষর লহ.....



চটকো

ভাও়োই়ো গাষনর অ র একটি ধ্ারা হল েেকা গান। েুেতক লথষক েেকা কথাটি এষসষে। এই গাষন েেুল

কথাবািষ া বযবহার করা হ়ে। এই গাষনর তবে়েবস্তু লপ্রম তবে়েক। েেকা গান উত্তরবষের লকােতবহার, জল াইগুতড, 

রি ুর, লগা়োল াডা অঞ্চষল প্রেতলি।

উোহরণ - হাি ধ্তর়ো কও কনযা লর

কনযা না কষরন আর লগাঁসাই.......... 



টুসু

েুসু হল শষেযর লেবী। ল ৌে মাষস েুসু উৎসব অনুতিি হ়ে। েুসু লেবীর মূতিষ লমষ়ে  ুিুষলর মষিা। মকর

সাংক্রাতির তেন ‘েুসু ভাোন’ নষম এক অনুিান  ালন করা হ়ে। এই অনুিাষন শুধু্ মাত্র লমষ়েরাই অাংশ লন়ে। এই

 ূষজার  ুষরাতহষির প্রষ়োজন হ়ে না। লমষ়েরাই  ূষজা কষর।  ূষজা করার সম়ে লমষ়েরা সকষল এক সাষথ এক

তবষশে সুষর গান গা়ে। েুসু গান রাঢ় অন্েষল ও বাাংলা-ঝাডখন্ড অন্েষল লশানা যা়ে। বাঁকুডা,  ুরুতল়ো,  তিম

লমতেনী ুর, ঝাডখণ্ড ইিযাতে অন্েষল “েুসু  রব” হ়ে।

লযমন - উে উে উে েুসু

উোষি এষসযতে লগা.......... 



ঝুিুর

ঝাডগ্রাম, বাঁকুডা,  ুরুতল়ো,  তিম বধ্ষমান ইিযাতে অন্েষল ঝুমুর গান খুবই জনতপ্র়ে। সাঁওিাল এবাং আতেবাসীষের

মষধ্য ঝুমুর গাষনর অতধ্ক প্রেতলি। িারা মােষলর িাষল িাষল নৃিয সহষযাষগ এই গান গা়ে। এই গাষনর তবে়েবস্তু হল রাধ্া

কৃষের লপ্রমলীলা।

উোহরণ – আধ্াষর ভাের রাতি

লেতখ়ো িডষ োতি

 াতি নাতহ  ালষের উ র

সখীষর প্রাণষেষহ মেষনর শষর।



গম্ভীরো

গম্ভীর শব্দ লথষক গম্ভীরা কথাটির উৎ তত্ত হষ়েষে। গম্ভীর কথার অথষ হল তশব। অথষাৎ তশবষক বিনা মূলক লয গান লসই গানষক বলা

হ়ে গম্ভীরা। এই গান মূলি ল ৌে সাংক্রাতি, গাজন ইিযাতে ধ্মী়ে অনুিাষন গাও়ো হ়ে।  তিমবষের মালেহ লজলার প্রধ্ান ললাক সাংগীি

বা ললাক উৎসব হল গম্ভীরা। মালেহ লজলা লথষকই গম্ভীরার উৎ তত্ত। িষব বিষ মাষন তবতভন্ন সামাতজক অনুিাষন অতভনষ়ের মাধ্যষম গম্ভীরা

গাও়ো হ়ে।

উোহরণ - স্বরাজ যতে  াই লহ লভালা

খযাি তেব মাতনক কথা

নইষল আখযা কলা।



ভোদু

ভাদ বা ভষেশ্বী হল লেবী। এই লেবীর মাটির মূতিষ গষড কখষনা কনযা রূষ আবার কখষনা জননী রূষ  ূষজা কষর। ভাে মাষস

কুমারী লমষ়েরা এই  ূষজা কষর। ভাে মাষসর প্রথম তেনটি ভাদ লেবীর আগমনী তেন তহষসষব  ালন করা হ়ে। বাঁকুডা, বীরভূম, 

 ুরুতল়ো, মানভূম, বধ্ষমান প্রভৃতি অন্েষল ভাদ গান বহুল প্রেতলি।

উোহরণ - আমার ভাদ েষলষে রাষজযর লাষেয

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ লন াল বাষজ।



বোউ 

বাউল হল একটি সম্প্রো়ে । এই সম্প্রোষ়ের মূল কথা হষলা মানব ধ্মষ। বাউল গাষনর অিতনষতহি অথষ দ্বযথষষবাধ্ক। বাউল সম্প্রোষ়ের

ললাকর লেশ লথষক লেশািষর গান লগষ়েষবডা়ে। এষের ল াশাক লগরু়ো রষির, হাষি একিারা,  াষ়ে ঘুিুর গাষনর িাষল লনষে লনষে এই গান

 তরষবশন করা হ়ে। এই গাষনর সষে বােযযন্ত্র তহষসষব আনিলহরী ও মতিরা বযবহার করা হ়ে। বাউল গান মূলি বীরভূম, বাাংলাষেষশর কুতষ্ট়ো

অঞ্চষল প্রেতলি। িষব বিষ মাষন এই অঞ্চলগুতল োডাও  তিমবষের তবতভন্ন লজলা়ে বাউল গান লশানা যা়ে। বাউল গান খুবই জনতপ্র়ে ললাক

সেীি।

উোহরণ – ঘষরর মাষঝ অষনক আষে

লকান ঘরামী ঘর লবঁষধ্ষে।

এক  াষ়ে দই থাম তেষ়েষে

লকান ঘরামী ঘর লবঁষধ্ষে।



িমিরো আনি হরী



জোমর

জাতর গান হল এক ধ্রষনর ইসলামীক ধ্মী়ে সাংগীি। জাতর শষব্দর অথষ হল ক্রিন। করবালা প্রািষরর শতহে হাসান হুষসষনর বীরষের কথা ও

সাতবনা দুঃষখর তবলা এই জাতর গাষন  াও়ো যা়ে। সাতর গাষনর েষলর প্রধ্ান গা়েকষক বলা হ়ে বযোতী, আর িার সষে যারা সমষবিভাষব গান গা়ে

িাষের ল োহোর বলা হ়ে। লোহাররা গা়েষকর সাষথ সুর তমতলষ়ে গান গা়ে। ডুগডুতগ ও খন্জনী এই গাষনর প্রধ্ান বাজনা। এই গান মূলি  ূবষ বাাংলার

তবতভন্ন অঞ্চষল লশানা যা়ে।

মূল গা়েক – যাইও না যাইও না খসম তভন েযাষশষি

জাষল লফইলযা রাক্ষসী ত েষব জাঁিাষি।

লোহার - ত েষব জযাঁিাষি ডাইনী ত েষব জযাঁিাষি

তনষজর গাঁষ়ে লমাডল িুতম তফরষব না আর রাইষি।



ডুগডুমগ খন্জনী



একতোরো ল োতোরো



ধোিসো



িো  



বোাঁ মি



THANK YOU 

MY DEAR ALL STUDENTS, IF ANY REQUIREMENT  , CONTACT ME . 

PHN NO – 7063057716 (WTAP) 

MAIL ID  – AJANAMAITI@GMAIL.COM

PRESENTATION  BY  ASIMA JANA 

mailto:ajanamaiti@gmail.com

