
হিপ-িপ: হিশ্বজড়ুে সংসৃ্কহির িদল 
লরেন মনরেন 

 

লেএরেরলরে আইহার্ট রেডিও ডমউডিক অ্যাওয়ারিট  পােফমট কেরেন ককনডিক লামাে। (স্বত্ত্ব: এডপ ইরমরিে) 

 

১৯৭০-এে দশরক ডনউ ইয়রকট ে োউথ ব্রংরে আডিকান-আরমডেকান এবং ডহস্পাডনক 
তরুরেো ডহপ-হপ েঙ্গীরতে েূচনা ঘর্ায়। এেপে এর্া দ্রুত যুক্তোরেে েবটত্র এবং 
কেই েূরত্র োো ডবরে েডিরয় পরি।  

অ্রেগন ডবেডবদযালরয়ে অ্ধ্যাপক লরেন কাডিকাওয়া বরলন, শুরুে ডদরক, েৃিেশীল 
ডহপ-হপ ডশল্পীো তখনকাে চাল ুেঙ্গীতরক ডিডি করেই নতুন েেুমরূ্চ্ট না েৃডি কেরতন 
এবং িরক্তো কেইেব গারন কমাডহত হরয় কযরতন।  



ডতডন বরলন, ‘বাদয যন্ত্র ডহরেরব র্ানটরর্বল, িাম এবং ডিডির্াল নমুনা বযবহাে করে 
ডহপ-হপ েেুকােো আরগকাে যুরগে ডমউডিকযাল কেকডিট ংরয়ে েম্ভাবনাে দয়ুাে খুরল 
ডদরয়ডেরলন। তাো পুরোদস্তুে নতুন ধ্েরনে েঙ্গীত েৃডিে পথ কদডখরয়রেন; কেকরিট ে 
িনয এবং কিাক্তারদে কারে ডবডিে িরনয েঙ্গীতরক তাো বদরল ডদরয় পডেেত 
করেডেরলন এক ধ্েরনে কাাঁচামারল যা অ্েংখযা উপারয় কিািা লাগারনা যায়।‘ 

কাডিকাওয়া বরলন, ডহপ-হপ ডশল্পীো হরলন ‘এই ডিডির্াল ডেডমরেে যুরগে েডতযকাে 
পডথকৃৎ।‘ 

অ্যাডেরিানা ডবেডবদযালরয়ে অ্ধ্যাপক এবং ডহপ-হপ ডবষরয় চােটি বইরয়ে কলখক 
অ্যারলইন-ডফডলপ িুোন্ড বরলন, ডহপ-হপ ককবল েঙ্গীত নয়। ডতডন বরলন, এর্া একর্া 
েংসৃ্কডত, যা নানান উপকেরেে েমারবরশ ততডে। এে েবরচরয় বি উপকেে হরলা ে
 ্ যাপ ডমউডিক: ডিরি-ডগডে কো (েযাডলং) এবং এমডে-ডগডে কো (োইডমং) 
এবং কেই েরঙ্গ কদয়ারল ডচকা মাো (গ্রাডফটি/র্যাডগং) এবং ডহপ-হপ নাচ।  

 

কৃষ্ণাঙ্গ কমরয়রদে নানা েমেযা ডনরয় ে  ্ যাপ গান কগরয় ডহপ-হরপ তাে িায়গা করে ডনরয়রেন কুইন লডতফা। 
ডফলারিলডফয়াে একটি মরে তাে পডেরবশনা। (স্বত্ত্ব: এডপ ইরমরিে) 

https://share.america.gov/toni-blackman-hip-hop-diplomat/


কলারক যখন আরমডেকান ডশল্পীরদে গান শুরনরে, তখন এই েঙ্গীত অ্নযানয কদরশও 
েডিরয় কগরে। কেইেব কদরশে কলাকিন তারদে ডনি ডনি িাষায় ডহপ-হপ েঙ্গীত 
ডলরখরে। কেখারন  প্রডতফলন ঘরর্রে তারদে ডনি ডনি ঐডতরহযে। 

েঙ্গীরতে এই ঘোনা ডনরিে মরতা ডববডতট ত হরয়রে। িুোন্ড বরলন, কযমন ধ্ো যাক 
তারদে েঙ্গীরত ‘ফোডে, কুইরবকবােী এবং ফোডেিাষী আডিকান ে  ্ যাপােো 
[প্রায়শই] একাডধ্ক িাষা বযবহাে করেরে’ এবং ‘কেরনগাডল ে  ্ যাপ গ্রুপ ডপডবএে 
একর্ামাত্র গারন হয়রতা ফোডে, ইংরেডি এবং ওয়ালাফ িাষা বযবহাে করে।‘ 

কাডিকাওয়া বরলন, ‘িাপারনে ডশনরগা ডনডশনাডেে মরতা একিন ডশল্পী ওোকায় তাে 
কদরশে কলারকরদে মহল্লাে কথা বলরত পারেন এবং “প্রডতডনডধ্ত্বও” কেরত পারেন – 
কমাদ্দা কথা, ডতডন করাতারদে কারে তাাঁে গল্পর্া বলরত পারেন, তাাঁে েংগ্রারমে কথা 
কশানারত পারেন এমন এক িডঙ্গরত যাে েরঙ্গ আরমডেকান ডশল্পীরদে িডঙ্গে ডমল আরে, 
ডকন্তু দটুি িডঙ্গ হুবহু এক না।‘ 

িুোন্ড বরলন, ডহপ-হপ িনডপ্রয়, ককননা এটি োবটিনীন ডবষয় প্রকারশে শডক্তশালী 
মাধ্যম। কেই োবটিনীন ডবষয়গুরলা হরলা: োমাডিক নযায়ডবচাে এবং পডেচয়রনে 
েন্ধান। ডতডন আরো বরলন, ‘ডহপ-হপ েংসৃ্কডত অ্নুশীলন কো এবং েপ্ত কো খুব 
েহি এবং োরধ্যে মরধ্য।‘ 

 

ডহপ-হরপে নতুন ঘোনাে পডথকৃৎ রু্পাক শাকুরেে ১৯৯৬ োরলে েডব। ২০১৭ োরল তারক েক অ্যান্ড কোল হল অ্ব 
কফরম যুক্ত কো হয়। (স্বত্ত্ব: এডপ ইরমরিে) 

https://share.america.gov/hip-hop-multiracial-musical-hit-on-broadway/


িুোন্ড বুডিরয় বরলন, যাো ে  ্ যাপাে হরত চান, তারদেরক কলেরনে িনয বা 
বাদযযরন্ত্রে িনয ককারনা অ্থট ডদরত হয় না। ‘কয ককউ েিা ডলখরত পারে এবং একটি 
কারপলা ে  ্ যাপ কেরত পারে, ডবনা পয়োয়।‘ 

কাডিকাওয়া বরলন, প্রয়াত রু্পাক শাকুে (১৯৭১-১৯৯৬) ডেরলন েবরচরয় প্রিাবশালী 
ডহপ-হপ ডশল্পী, ককননা োস্তাে িীবনযাত্রা ডনরয় শাকুরেে গানগুডল ডবেিরুি তাে 
িক্তকুরলে কারে তারক করে তুরলরে ‘পূিনীয়’ করে তুরলরে।  

ি. কিে কথাও কশানান িুোন্ড। িানান, তাাঁে প্রাযডুক্তক উদ্ভাবনগুরলা ডহপ-হপরক 
এখনও োমরন এডগরয় ডনরয় যারর্চ্।  

তাহরল, ককান তরুে ডশল্পীরদে গান কশানা কযরত পারে? কাডিকাওয়া ককডিক 
লামারেে নাম বলরলন। বলরলন, েম্ভবত ডতডনই ‘েবটকারলে েবরচরয় প্রডতিাধ্ে ে
 ্ যাপাে।‘ লামাে তাে গলা ডদরয় িযারিে হনট বাদরকে মরতা শব্দ ও ডেদম ততডে 
করেন। 

িুোন্ড বরলন, কনটিি আরমডেকান ে  ্ যাপােো ডহপ-হপরক নতুন ডদরক ডনরয় যারবন। 
কেই োরথ তাো এখন ‘ডহপ-হরপে েডতযকাে চডেরত্রে ওপে কিাে ডদরর্চ্ন, আে যাে 
যাে স্থানীয় কডমউডনটিরক েহায়তা কো, তারদে কথা তুরল ধ্ো। ‘ 

 

ে  ্ যাপ ডকংবদন্তী ি. কি ওরয়স্ট ককাস্ট ডি-ফাংক নারম ডহপ-হরপে িাডে-ডবরর্ে নতুন স্টাইল িনডপ্রয় করে 
তুরলডেরলন। (স্বত্ত্ব: এডপ ইরমরিে) 


