গীিতকােরর আধুিনকতা:
aজয়kমার ভ াচাযর্ (1906-1943)
দীেপশ চkবতর্ী
বাংলা ‘আধুিনক’ গােনর ধারািট আজ লুppায় । বলা েযেত পাের 1930-eর দশক েথেক 197080-র দশক পযর্n aবয্াহত িছল ei ধারা । গান-করা গান-েশানা বাঙািল সামািজকতার aনয্তম
a —হয়েতা মজিলেশর ধারণািটi আমােদর নানান সামািজকতায় খি তভােব েবঁেচ থােক । আমােদর
সামািজক o সাংsৃ িতক িববতর্ েনর সে

সে

গানo িববিতর্ ত হেয়েছ— ৈবঠকী টpা eক সময়

রবীndনােথর হােত বয্িk-মানুেষর আtpকােশর বাহন হেয় দাঁিড়েয়িছল । গােনর ei িববতর্ েনর
iিতহােস গত শতাbীর িtেশর দশেকর eকিট িবেশষ ভূ িমকা আেছ । gােমােফান েরকডর্ িবশ
শতেকর েগাড়ােতi চালু হেয় িগেয়িছল; 1927 সাল নাগাদ eেলা েরিডo, আর 1935 সাল নাগাদ

সড়গড় সবাক চলিct বা টিকজ । ei tয্হsশর্ েযােগর ফসল বাংলা আধুিনক গান । গূণী

বাঙািলর কােছ জীিবকা aজর্েনর নতূ ন রাsা খুেল েগল । েকu হেলন সুরকার, েকu বা গায়ক,
েকu গীিতকার । নাম করা সািহিতয্করা িসেনমার পেথ পা বাড়ােলন— েpেমnd িমt, ৈশলজানn
মুেখাপাধয্ায়, েহেমndkমার রায় । ঊিনশেশা িবেশর দশেক কিব নজ ল কিবতা েলখা pায় বn
কের িtেশর দশক েথেক সংগীত রচনােতi মন িদেলন—বলেতন েয gােমােফান, েরিডo o চলিcেtর
পয়সায় িতিন গািড় চড়েত পােরন, িনছক কিবতা িলেখ েতা আর তা হেব না । ছায়াছিবর গােনo
সুর িদেয়িছেলন নজ ল ।
ei সমেয়i ৈতির হয় গােনর eকিট নতু ন পণয্ািয়ত

প: ‘আধুিনক গান’ । আড়াi িক িতন

িমিনেটর গান, েরকডর্ ধৃত, িকn েরিডo বা িসেনমা মারফত pচািরত । ei পণয্ায়েনর iিতহােস
িকn গােনর eক ধরেনর গণতntীকরেণর iিতহাসo লুিকেয় আেছ । গান বাজাির হবার শতর্ i িছল

েয, গােনর েকােনা-রকম িশkা েনi, eমন মানুষo গান গাiেত পারেব । ei পিরবতর্ নo eকিদেন
হয়িন । ‘আধুিনক’ গােনরo iিতহাস আেছ । িকn সাধারণভােব বলা যায় ‘আধুিনক’ গান েশষ
হেয় েগেলo, ei তািলকা ছাড়াi গান গাiবার েয গণতnt, তা িকn আজo গােনর পনয্ায়েনর

iিতহােস aবয্াহত আেছ । (আেগ বাঙািল বুিdজীবী েদেখিছ যাঁরা রাজনীিতর েkেt খুব গণতnt
পছn কেরন, মায় িব িবদয্ালেয় গণতnt eেলo তাঁেদর আপিt েনi িকn গােনর েkেt তাঁেদর নাক

চার তলায় uেঠ থােক । েস aনয্ গl । আমােদর iিতহােসর ঐ কানাগিলেত আজ ঢু কব না ।)
আধুিনক গােনর pথম যুেগর aনয্তম ে

গীিতকার aজর ভ াচাযর্ (েরকেডর্ ‘aজয়kমার’

নামিট সংিkp করা হেতা)। ‘pথম যুগ’ বলার কারণ আেছ । 1936/37 সাল েথেক চিlেশর

দশেকর মাঝামিঝ পযর্ni pথম যুগ । ঊিনশেশা েততািlশ-চু য়ািlশ সাল নাগাদ শচীনেদব জীিবকার
েখাঁেজ বেn চেল যান । প জ মিlক, িহমাং

দo, ঞান দo, aনুপম ঘটেকর জায়গায় প ােশর

দশেক uেঠ আেসন aনয্ানয্ সুরকােররা । গীিতকার িহেসেবi aজয় ভ াচাযর্ (তাঁর aবশয্ 19431

e মৃতুয্ হয়), সুেবাধ পুরকায়s, ৈশেলন রায় বা েমািহনী েচৗধুরীর sান েনন পিবt িমt, শয্ামল
p, েগৗরীpসn মজুমদার, o তারo পের পুলক বেnয্াপাধয্ায়, ভাsর বসু, িমnু েঘাষ, িশবদাস

বেnয্াপাধয্ায় pমুেখরা । প ােশর দশেক নতু ন নতু ন গায়েকরo আিবভর্ াব হয় । িকn ei kশীলব
পিরবতর্ ন ছাড়াo গােনর eকিট আি কগত কারেণo িtেশর বা চিlেশর আধুিনক গানেক pথম
যুেগর গান বলা যায় । আমার ধারণা েয eখােনo বাংলা গােনর সে

িহিn ছায়ািচেtর iিতহাস

জিড়েয় আেছ ।
তার iি ত েমেল শচীনেদব বমর্েনর eকিট কথায় । sৃিতচারণ করেত িগেয় িতিন eকদা
বেলিছেলন েয বেm যাবার পর ছায়াছিবর গান সmেn তাঁর eকিট aিভjতা হয় । েকােনা eকিট
েহােটেল aবsান কােল িতিন হঠাt েশােনন েয ঐ েহােটেলরi eকিট ‘বয়’ eকিট িহিn ছিবর গান
ন ন কের ভাঁজেছন । খুব সmবত ei সুরিট িছল েনৗশাদ-কৃ ত । শচীনেদেবর তখন হঠাৎi

eকিট uপলিb হয়—িতিন বুঝেত পােরন েয গণ-মাধয্েমর যুেগ গানেক যিদ সিতয্ জনিpয় হেত
হয়, তাহেল সুর eমনিটi হেত হেব যােত েয-েকােনা মানুেষর মেন হয়, বাঃ ei গানিট েতা
আিমo গাiেত পাির ! eর ফেল তাঁর সৃ

সুেরর ধারািটi icাকৃ তভােব বদেল েফেলন শচীনেদব ।

রাগ-রািগণীেত তাঁর aেনক সুেরর িভিt থাকেলo সুরেক িতিন িদিশ o চটু ল করার িদেক মন েদন

। eর pভাব তাঁর বাংলা গােনo পেড়িছল । িtেশর চিlেশর দশেকর আেগ েবিশ রাগ-িভিtক গান
ৈতির হেতা— শচীনেদেবর বা ভী েদেবর aেনক গােনi যার pমাণ িমলেব । প াশ-ষােটর দশেক
বাংলা গােন ‘রাগpধান’ বেল eকিট aনয্ জােতরi সৃি

হেলা । গােনর ভাব-ভাষা-সুরo aেনক

েkিti মধুর িকn সহজ হেয় eল (েহমn মুেখাপাধয্ায় হয়েতা তাঁর aনয্তম ে
তাছাড়া গােনর যntাণুয o বদলািcল । eকটু মন িদেয়
eকিট যেntর ব ল বয্বহার

uদাহরণ) ।

নেল েবাঝা যােব প ােশর- ষােটর গােন

হয় তা হেলা িপয়ােনা aয্াকিডর্য়ন । মুলত oয়াi eস মুলকী

বাজােতন (পরবতর্ীকােল িতিন দু eকিট গােন সুরo কেরিছেলন ।) আধুিনক গােনর কেmািজশন
বা গােন যnt বা যntীর বয্বহােরর iিতহাস eখেনা েলখা হয়িন । িকn uপের uিlিখত কারেণ
আমার মেন হয় েয 1936/7-1943/44-eর সময়িটেক বাংলা আধুিনক গােনর pথম পবর্ বা যুগ
বলেল ভু ল বলা হেব না ।

ei pথম যুেগর গীিতকার aজয় ভ াচাযর্ । আজ িতিন িবsত
ৃ pায় হেলo সংগীতিpয় aেনেকর
sিৃ তেতi িতিন েবঁেচ থাকেবন । শচীনেদেবর ‘ঝন ঝন ঝন ম ীর’, ‘তু িম েয িগয়াছ বkল
িবছােনা পেথ’, ‘oের সুজন নাiয়া’, ‘বল বল বল বঁধু, েক eেলা আজ dাের’, বা িভ েদেবর ‘যিদ
মেন পেড় েসিদেনর কথা আমাের ভু িলo িpয় aথবা িহমাং দেtর সুের (যতদুর মেন পেড়)
তারাপদ চkবতর্ী-গীত ‘ফা েনর সমীরণ মেন’ iতয্ািদ গােন িতিন aমর হেয় আেছন ।

পিবt সরকার eক সময় eকিট pবেn িলেখিছেলন দুিট মানুেষর pভাব ‘আধুিনক’ গােনর

েগাড়াপtন কেরিছলঃ নজ ল o রবীndনাথ । e কথা েয কত সতয্, aজয় ভ াচাযর্ তার pমাণ ।
1943 সােল তাঁর হঠাৎi েদহাবসান ঘটেল, তখনকার িদেনর িচt পিরচালক প পিত চে াপাধয্ায়
(iিন ‘পিরণীতা’, ‘েশষ রkা’ iতয্ািদ ছিবর পিরচালক) তাঁর sৃিতচারেণ eকিট মজার গl বেলন

। 1927 িক 28 সােল িতিন কলকাতা িব িবদয্ালেয় বাংলায় eম e-র ছাt । aজয় ভ াচাযর্ তাঁর
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সহপাঠী (aজয় ভ াচাযর্ 1929 সােলর eম e) । eকিদন প পিত বাবু কথায় কথায় aজয়
ভ াচাযর্েক বেলন, ‘নজ ল eকখানা চমৎকার গান িলেখেছ— কাল েরকেডর্

নলুম ।’ কী গান?

aজেয়র িজjাসা । utের প পিত pথম লাiন েগেয় েশানােলনঃ হাসনুহানা আজ িনরালায় ফু টিল
েকন আপন মেন ? ফু লদরদী েতার েস বঁধু আসেব না আর ফু ল-কানেন ।

েন aজয় ভ াচােযর্র

মুচিক হািস— ‘গান খানা নজ েলর েলখা নয়’ । ‘বেলা িক? তাহেল eমন েলখা েক িলখল?’
‘আিম েহ, আিম ।’1
eিটi aজয় ভ াচােযর্র pথমিদেকর িরকডর্ হoয়া গােনর মেধয্ eকিট । নজ েলর pভাব
পির ার । আবার গােনর খাতায় েদখিছ হsাkের পুেরাপুির রবীndনােথর নকল করেতন (anত
তাড়া েড়ায় না িলখেল) । eমনিক বাংলা 1341 সােলর গােনর খাতার েভতের রাখা তাঁর নামস িলত বয্িkগত িচিঠ েলখার পয্ােডর েয কেয়কিট পাতা আেছ, তার, েথেক েদখা যােব রবীndনাথ
েযভােব নানান আঁিকবুিক েকেট িনেজর নােমর আদয্াkর ‘র’ িচিঠর পয্ােড বিসেয়িছেলন, aজয়

ভ াচাযর্o তাঁর পয্ােড ঐ রকম আঁিকবুিক করা ‘aজয়’ ছাপােতন । তাছাড়া aেনক খাতার মলােটi
িনেজর নােমর সi বা সংিkp সi (initial) করা আেছ । গােনর ভাযা ছাড়াo ei সব
েছােটাখােটা আtগত বয্বহাের—হােতর েলখা, নামসi—রবীndনােথর বয্িkগত style-eর pভাব s
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aজয় ভ াচােযর্র মেতা আধুিনক গােনর গীিতকারেদর জীবন েদখেল মেন হয় েয প ােশর দশক

েথেক েযমন কিব o গীিতকার আলাদা হেয় িগেয়িছেলন, েগাড়ায় েতমন হয়িন । েগৗরীpসn কিবতা
আলাদা কের িলেখিছেলন বেল

েনিছ কখেনা । পুলক বেnয্াপাধয্ােয়র দুচারেট ছড়া েছেলেদর

পিtকায় েদেখিছ, িকn ঐ পযর্ni । কিব-খয্ািতর েপছেন eঁরা েছােটনিন । aজয় ব াচাযর্ তা
িছেলন না । হয়েতা বা eেত েচােখর oপর েদখা কিব-গীিতকার—নজ ল, রবীndনাথ, িdেজndলাল,
aতু লpসাদ, রজনীকাnেদর eকিট pভাবo িছল (eঁরা aবশয্ সুরকারo িছেলন) । েছােটােবলা
েথেকi নািক গান, কিবতা িলখেতন aজয়kমার । িtপুরার শয্ামgাম নামক eকিট gােম 1906

সােল aজয় ভ াচােযর্র জn । বাবা kিমlায় uিকল, তাi বেড়া হoয়া িনকটs kিমlা শহের ।
শহর বলেতo েতমন ভাির িকছু নয় । িtপুরারi aিধবাসী রবীndিবেনাদ িসংহ িলেখেছন, তখনকার
kিমlার টাuন বলেত ‘চািরিদেক েঝাপ-ঝার, বড় বড় বুেনা গােছর আড়ােল েছাট েছাট বািড়,
েকেরািসেনর িটেন ছাoয়া, আেলাহীন কাঁচা েমেঠা রাsায়, নালায়-নালায় মশার আড়t আর তারi

মেধয্ ঠু ং ঠাং কের ছু েট চলেছ খানকতক েঘাড়ার গািড় ।’ েযখােন দানবীর মেহশচnd ভ াচােযর্র
।3 পড়া েনায় ভােলা ছাe িছেলন িতিন ।

pিতি ত ঈ র পাঠশালায় aজয়kমােরর িশkা

তাঁর মৃতুয্র সংবােদ বয্িথত হেয় eককালীন ঈ র পাঠশালার ‘আদশর্বাদী’ িশkক আমার ধারণা
iিনi পরবতর্ীকােল ফিরদ পুেরর eক (ফনী?) কেলেজর নামজাদা aধয্k হেয়িছেলন—aবনীেমাহন
চkবতর্ী aজয়kমােরর কিন
াতা কিব স য় ভ াচাযর্েক েলেখনঃ 26 বৎসর পূেবর্র সমs কথা
আজ আমার মেন ভািসয়া uিঠেতেছ । ... বয্বসায়ীর জীবন লiয়া কাযর্েkেt নািম নাi ।

3

নািময়ািছলাম eকিট sp লiয়া eবং েস sp সফল কিরয়াছ েতামরা । জীবেন সাথর্ককতার আনn
যাহােক িদয়া পাiয়ািছ েসi েতা পরম আপনার জন ।4
isু েলর ছাt থাকাকালীন সংগীত, সািহতয্, গান, নাটক iতয্ািদেত পারদিশর্তার জনয্ o তদুপির

পরীkায় ভােলা ফলাফল করার ফেল kিমlা শহের েবশ নামডাক হয় aজয় ভ াচােযর্র । তাঁর

মৃতুয্র পর পম পিtকািটর েয ‘aজয় sৃিত সংখয্া’ pকািশত হয় তােত gিnত নানান pবেnর
eকিট pধান সুর eiিটi েয িনছক গীিতকার নন, aজয় ভ াচাযর্ eকজন কিব o তাঁর িছল
সািহতয্গত pাণ । নারায়ণ েচৗধুরী (iিন kিমlার মানুষ, 1943 সােল esায়ার টিক

িডসি িবuটেসর্র pচার-সিচব) aমল দo (iিনo kিমlার aজয় ভ াচাযর্ পিরচািলত aেশাক o
ছdেবশী িচেt সহকারী পিরচালক িছেলন), কিব েগাপােল েভৗিমক (iিন তখন পম পিtকািটর

সmাদকম লীর সদসয্)— eঁরা সকেলi তাঁেদর sৃিতচারণায় e pসে েজার িদেয়েছন । ঘুের ঘুেরi
eেসেছ নজ েলর ধুমেকতু পিtকায় তাঁর pথম pকািশত কিবতা ‘ulা’র কথা, kিমlায় থাকেতi
কিন স য় ভ াচােযর্র সে eক হেয় তাঁর ‘পুbর্াশা’ pকাশ করার কথা, তাঁর oমর ৈখয়াম o
েরাড বয্াকaনুবােদর কথা o তাঁর কাবয্gn রােতর পকথা, ঈগল বা তাঁর uপনয্াস েযথা নািহ

েpম uেlখেযাগয্ ।5

aজয় ভ াচাযর্ সািহতয্িpয় মানুষ িছেলন, e িবষেয় েকােনা সেnহ েনi । িকn জীবৎকােলi
তাঁর গান যত জনিpয় হেয়িছল, তাঁর কিবতা aত জনিpয়তা aজর্ন কেরিন । আর eখন েতা
কিব িহেসেব তাঁেক আমরা ভু েলi িগেয়িছ । eর কারণo আেছঃ তাঁর কিবতা িল tমশi বkবয্
ভারাkাn হেয় দাঁড়ািcল o েবশ িকষু তৎসম শেbর সংকলন তাঁর লাiন েলােক খােমাখা

ভার

কের তু লত । ঊিনশেশা িtেশর েশেষ, চিlেশর েগাড়ায় নানান বাঙািল বুিdজীবীেদর মেতা aজয়

ভ াচাযর্o খািনকটা সমাজতেntর িদেক ঝুঁ কিছেলন । েলিনন সmেn তাঁর িছল িবেশষ আgহ । তাঁর
তদানীnন সহকারী পিরচালক aমল দt aজয় পিরচািলত ছdেবশী ছিবিট সmেd িলেখিছেলনঃ

‘আমরা িsর করলুম খািনকটা socialism ei ছিবেত ঢু িকেয় িদেত হেব । যােত েলােকরা হািসর
মােঝo দুi eকিট বুিল মাথায় বেয় িনেয় যায় । তাi ‘িম ার েবােসর’ aবতারণা ।’6 (িমsার
েবােসর ভু িমকায় aিভনয় কেরিছেলন ছিব িব াস; ছিবিট aজয় ভ াচােযর্র মৃতুয্র পের মুিk পায়)
। তাঁর কিবতাo ei রকম বkবয্pধান হেয় uঠিছল— েযমন ধ ন ঈগল o aনয্ানয্ কিবতা-র

মানুষ কিবতািটর pথম কিট লাiন ।
শতাbীর েলৗহচের আেজা েমারা িনে িষত মানুেষরা হiিন িবলীন,
আেছ পরমায়ু আেজা, দীণর্ প েরর মােঝ আহত িনঃ াস বেহ kীণ
eখেনা

নেত পােব । েকামল e রk মাংস কিঠন পাষাণ েচেয় বুিঝ,

বk পের পাষােণর ভাের িনি

হল না তাi, আেজা িকছু পােব খুঁিজ ।7

শচীন েদববমর্ন িকn তাঁর বnু িটেক িঠকi িচেনিছেলনঃ ‘েমাট কথা, aজেয়র সতয্কার পিরচয়

েস গীিতকার ।8 aজয় ভ াচােযর্র কিবতা রেসাtীণর্ হেলo কােলাtীনর্ হয়িন । িকন্t তাঁর রিচত
ব

গান, eমনিক যার aেনক িলi ফরমােয়িশ, eখেনা সংগীতিপপাসুেদর মেন েবঁেচ আেছ ।

িলিরক-ধমর্ী গীত বা কিবতা রচনায় তাঁর pিতভার sাভািবক sু রণ হেতা । uদাহরণ িহেসেব
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eকিট গােনর কথা বিল । িহমাং

দtর সুর, তাঁর েসi pখয্াত ‘চােমিল’ িসিরেজর গান, ধের

িনিc ফরমােয়িশ রচনাi । গানিট আিম েকােনািদন শূিনিন, িকn গানিটর ভােব, ভাষায়,
ছnলািলেতয্ েকমন eকিট asু ট ছিব ফু েট oেঠ, সুের েঢেল
eকা চিলেত
েযন sেp
েদিখনূ তাের
চােমলী বেন
সলাজ আঁিখ
আনত রািখ
েখিলেত িছল
ছায়ার সেন
েদেখিছ ফু ল
চরেণ ঝের
েজাছনা তাের
আরিত কের
ডািকনু যেব
িমলােলা নেভ
কথার েছাঁয়া

নেত iেc কের গানিটঃ

মােন না মেন ।।9

1929-e eম e পাশ করার পর আবার kিমlায় িফের যান aজয়kমার o েসখােন কেলেজ
aধয্াপনা

কেরন । পূbর্াশা-র িdতীয় বেষর্ তাঁর uপনয্াস েযথা নাi েpম pকািশত হয় ।

সদয্ িববািহত aজয়kমােরর aধয্াপনার পয়সায় kেলাত না । তাঁর জীবেনর

পেরখায়

রবীndিবেনাদ িসংহ িলেখেছনঃ ‘ছাt জীবেনর রঙীন sp তখন চেল েগেছ । েবকার জীবেনর

ঢ়

বাsবতা তাঁর িববািহত জীবনেকo gাস করেত েচেয়িছেলা । তখন িতিন িtপুরা রাজবািড়র
kমারেদর জনয্ kিমlায় kমার েবািডর্ং-e গৃহিশkক িনযুk হন । ei গৃহিশkকতা aজেয়র
পরবতর্ী জীবেন কােজ েলেগিছল ।’10 ধের িনিc ei সুেti তাঁর শচীন েদববমর্েনর সে
আজীবন বnু t ।

পিরচয় o

ধু শচীনেদবi নন, kিমlা শহেরর তাঁেদর ‘লkী েকিবেনর’ চােয়র আ

আসেতন সুরকার িহমাং

ায়

দt o ঞান দt । আসেতন পরবতর্ীকােলর ‘িচt গীিতকার’ সুেবাধ

পুেরাকায়s o পের নাম করা িচt পিরচালক সুশীল মজুমদার । ভী েদব চে াপাধয্ায় নািক ঠা া
কের বলেতন, ‘আপনােদর kিমlার মািটেত গান আেছ, o মািট eকবার েখেয় েদখেত হয় ।’11
কলকাতায় eেস aজয় ভ াচাযর্ 1940 সাল পযর্n দিkণ কলকাতার তীথর্পিত iনসিটিটuশেন

িশkকতা কেরন । িকn ঐ ‘লkী-েকিবেনর’ আ

ােতi তাঁর গীিতকার জীবেনর

। 1934

সােলর aগাs মােস eকিদন িতিন aমল দtেক বেলনঃ ‘aমল, কলকাতা চললাম । কতর্ া (kমার
শচীন েদববমর্ন) িচিঠ িলেখেছন েযেত ।’ aমল দt িজেjস করেলন, ‘িকn ভরসা িক?’ ‘ভরসা
কতর্ া । তা ছাড়া eকটা eম e িডgী আেছ েতা ।’ aমল দt আেরা িলেখেছন, ‘কলকাতায় eেস
5

aজয়kমােরর সাংসািরক সমৃিd হয়—তাঁর pকৃ ত আয় িছল গান o িসেনমার গl o সংলাপ রচনায়
। kমার শচীন েদববমর্ন o ঞান দt আদশর্ বnু t েদিখেয়েছন, তাঁরাi aজয়দার গান সবর্t ছিড়েয়
িদেয়িছেলন eবং aজয়দার আিথর্ক scলতার কারণ হেয়িছেলন । তারপর aজয়দা aিত সহেজi
আপন pিতভার pসােদ িনu িথেয়টাসর্ o aনয্ানয্ sােন pেবশপt েপেয়িছেলন ।’12
ei pিতভার কথািট সবর্াংেশ সতয্ । সুর

েনi খুব চটপট কথা বসােত পারেতন aজয়kমার ।

শচীন েদববমর্ন িলখেছন ‘... কােল েস স ীত রচনায় eমনi দk হেয় uেঠিছল েয, aিত al
সমেয়র মেধয্ েস িনিদর্ গােনর ছেক েফেল aপূবর্ গান রচনা কের িদেত পারেতা কেয়ক কাপ চা

o কেয়কিট িসগােরট eবং কািল কলম কাগজ িদেয় eক জায়গায় বিসেয় িদেত পারেল । িদেয়েছo

েস কেয়ক কাপ চা o কেয়কিট িসগােরট েখেত েখেত আমার বািড়েত বেস আমার মেনানীত সুেরর
ছেক েফেল আমার গান রচনা কের । তার দৃ াn... “সেহলী েগা”, “তু িম েয িগয়াছ বkল

িবছােনা পেথ” iতয্ািদ । pথমিট রচনা করেত তার eক ঘnারo কম সময় েলেগিছল । িdতীয়িট
েস রচনা কের েদয় িমিনট পেনেরা সমেয়র মেধয্ । সিতয্ কথা বলেত িক, িkp হেs গান রচনা
করার kমতা আেছ েদেখিছ কাজী নজ েলর, আর িছল aজেয়র ।13 ei িkpতার কথা েগাপাল
েভৗিমকo িলেখেছন । িতিন কেলেজ পড়াকালীন সমেয়— aথর্াt 1935 সাল নাগাদ—aজয়
ভ াচােযর্র সে

পিরিচত হন । eকিদন রাত দশটারo পের তাঁরা িগেয় হািজর হন তখনকার pিসd

ঠু ংির গায়ক শচীনদাস মিতলােলর বািড়েত । মিতলাল তখন ‘হারেমািনয়াম িনেয় িক eকটা সুর
সাধিছেলন । aজয়বাবু বেস বেস িনিব

িচেt েসi সুর

েন তখনi eকিট বাংলা গান িলেখ

েফলেলন eবং শচীনদাস মিতলাল তখনi েসi গানিটেত সুর সংেযাগ কের আমােদর

িনেয় িদেলন

। গীিতকার aজয়বাবুর ei aপুবর্ ৈনপুণয্ েদেখ েসিদন েয কতটা মুg হেয়িছলাম— আজ েস কথা
ভাষায় pকাশ করা সmব নয় ।

েনিছ কাজী নজ ল isলাম eমনভােব গান বা কিবতা িলখেত

পােরন, আর েচােখর সামেন uদাহরণ েদেখিছলাম aজয়বাবুর ।’14
েকবল িkpহেs গান েলখার kমতাi িছল না aজয় ভ াচােযর্র । তাঁর গােনর ভাষা মানুষেক
আকষর্ণ করত । তাঁর ছিব ছdেবশী uেdাধেনর িদিন eকিট sরণ সভা হয় । েসi সভায়
ভাষাচাযর্ সুনীিতkমার বেলিছেলনঃ “তাঁর গান েযন নতু ন সুের নতু ন কথা িদেয় বা ালীেক মািতেয়
তু েলিছল । eকবার মেন পেড়, বািড়র েমেয়রা েরকডর্ বািজেয়

নিছেলন, গােনর কথা িল েযন

েকমন লাগেলা, আgহভের িজjাসা করলাম— কার েলখা? েদখলাম aজয় ভ াচােযর্র ।”15 েpেমnd
িমto তাঁর েশাকবাতর্ ায় aজয়kমােরর গােনর ‘মধুর সংযত সরসতা’র uেlখ কেরিছেলন ।16
pখয্াত aিভেনতা ধীরাজ ভ াচাযর্ তাঁর sৃিতচারণায় িলেখিছেলনঃ ‘তাঁর রিচত গান েরকডর্, েরিডo
o িফেl েন মুg হেয় কতবার েভেবিছ—যিদ েলাকিটর সে আলাপ হত ! তাঁর রিচত গান
“তু িমo বধু জান, কাঁিদেছ েকন আঁিখ”, েন eতদুর মুg o িবচিলত হেয়িছলাম েয তখনi
aনুসnান কের জানলাম গানিট েক িলেখেছ ।’17

আসেল, েরকিডর্ং েকাmািন, েরিডoর েpাgাম o সবাক ছায়াছিবর পটভূ িমকায় গূণী মানুেষর

বাঁচবার, কাজ করবার কতগূেলা নতু ন পথ খুেল যািcল । সািহেতয্র সে
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সmিকর্ ত হেলo পিtকা,

বi, pকাশক, ছাপাখানা িমিলেয় েয জগt , তার েথেক o জগt আলাদা । কিবতার বাজার
কদািচt ৈতির হয় । িকn িসেনমা o েরকিডর্ং েকাmািন eেস সীিমত হেলo গােনর eকিট বাজার
ৈতির হেয়িছল । aজয় ভ াচােযর্র গােনর খাতা িলেত েবিশরভাগ গােনর নীেচ তাঁর িনেজর হােত
মnবয্ েলখা আেছ ‘Paid’— aথর্াt েস গানখািন িবিk কের িতিন পয়সা েপেয়িছেলন । িবিk
িন য়i করেতন েরকেডর্র বয্বসার েকাmািন েলােক, কারণ aেনক গােনর নীেচi ‘েসােনালা’,
‘eiচ. eম. িভ’, ‘িহnুsান’, বা ‘েমগােফান’ pভৃ িত েকাmািনর নাম েলখা আেছ। তাছাড়া আেছ
সুরকােরর নাম। িকn গায়েকর নাম েনi— গায়ক েক হেবন, তা হয়েতা সবেচেয় পের িsর হেতা।
কখেনা বা েয ছিবেত গানিট বয্ব ত হেয়েছ, তার নাম আেছ। সুরকােরর নাম, েরকডর্ েকাmািনর
নাম েকানা েকােনা নাম েকেট নতু ন কের েলখা আেছ। মেন হয়, আেগ েথেকi েলখা থাকত েসi
গান, পের সুিবেধমেতা িবিk করেতন। েযমন, ‘বঁধু sপন আমার েতামার ভাষায় ফু টেলা িক’
গানিটর uপর pথেম Deluxe Pictures িলেখ েকেট েদয়া হেয়েছ। তারপর েলখা ‘used in নব
ভৃ িতকা, Mr. P.N. Ganguly।18
বsত িসেনমার গােনর বাজােরর চিরt eমনi িছল েয pায় ‘ডজন দের’ aডর্ার আসত aজয়
ভ াচােযর্র কােছ। eকিট খাতায় িতিন iংিরিজ বাংলা িমিশেয় গােনর টাiেপর eiরকম eকিট ফদর্
িলেখ েরেখেছন, পড়েত মজাi লােগঃ
Modern-2
ভজন-2
ভািটয়াল-2
আগমনী, িবদায়-2
Duet Vatial-2
েমাট দশিট গান, নীেচ সুরকার ৈশেলশ দেtর নাম o িঠকানা েলখাঃ ‘Sailesh Dutta, 15A,
Bakulbagan Road, 1st floor’। খাতার েশেষ ‘Specimen Signature’ বেল িনেজর সi েবশ
কেয়কবার মকেশা কেরেছন।19 aেনক সময় িসেনমার মানুেষরা eেস তাঁর কাছ েথেক গান িনেয়
েযত। ‘িক মায়া তব গােন আেছ’— গানিটর েশেষ েলখা আেছ ‘taken by Hemanta MukherjeeHemanta Babu, Saroj Pictures”। িসেনমার জনয্ পাiিকির হাের গান েলখার eকিট ভােলা বণর্না
িদেয়েছন প পিত চে াপাধয্ায়ঃ ‘aজয়েক েপেয় পিরচালকেদর িক সুিবেধ হেয়িছল জােনন? পিরচালক
aজয়েক েডেক বলেলন— আমার ছিবর ei জায়গায় গান চাi। aজয় পিরচালেকর সে তার গl,
চিরt o ঘটনা- সংsান সmেকর্ েবশ ভােলা কের situation েলােক দয় ম ক’ের েফলল eবং
দু’িতন িদেনর িভতেরi গান রচনা কের িনেয় eল। পিরচালক হয়েতা পাঁচখািনর মেধয্ িতনখািন
পছn করেলন..., aজয় আবার দু’ eকিদেনর িভতেরi ঐ দুখািন নাম র
ু গােনর eক eকখািনর
বদেল িতনখািন কের গান িনেয় হািজর হল ... ছিবর জনয্ গান িলখেত িলখেত েস আিব ার কের
েফেলিছল েকাn ঘটনায় িক ছেn গান বাঁধেল স ীত পিরচালকেদর আর খুt
ঁ খুt
ঁ করার aবকাশ
20
থােক না।’
pথেমশ বডু য়ার ছিবেত aেনক সময় িskp িলেখেছন aজয় ভ াচাযর্। aেনক ছিবর সংলাপ
িলেখিছেলন। গান িলেখিছেলন pচু র সংখয্ক ছিবর জনয্, েযমন aিধকার, aপরাধ, aিভjান,
aিভেনtী, aেশাক (তাঁর পিরচািলতo বেট), আেলা ছায়া, utরায়ণ, eপার-oপার, gেহর েফর,

গৃহদাহ, ছdেবশী, জীবন-মরণ, ডাkার, েদেশর মািট, নtর্ কী, িনমাi সnয্াস, পিথক, পরাজয়,
7

পিরণীতা, পাষাণ-েদবতা, বড় িদিদ, মহাকিব কািলদাস, মােয়র pাণ, মুিk, মুিksান, রজত-জয়nী,
রাজ kমােরর িনবর্াসন, রাজগী, রাজ-নtর্ কী, শাপমুিk, সাথী, সাপুেড় o আেরা েবশ িকছু ছিব।20ক
s তi েবাঝা যায় েয েরকডর্, েরিডo o িসেনমা মারফত গােনর পণয্ায়ন না হেল e
মানুষিটর pিতভার সmূণর্ sু রণ হেতা না। aথচ িতিন িনেজo—তাঁর সমসামিয়ক মানুেষরাo তাঁেক
সািহিতয্ক তথা কিবর মযর্াদায় pিতি ত করেত চাiেতন, যিদo কিব িহেসেব িকছু েতi তাঁেক
সমসামিয়ক কিবেদর মেধয্ pথম সািরেত েফলা যায় না। িকn গীিতকার িহেসেব েয নজ েলর
পেরi তাঁেক sান েদয়া হেতা, e কথা aেনেকi বেলেছন। পরবতর্ী pজেnর গীিতকার েগৗরীpসn
পুলকেক e dেnd ভু গেত হয়িন। তাঁরা আধুিনক বাংলা গােনর গীিতকার িহেসেবi বাঙািলর iিতহােস
sান িনেয়েছন। aজয়kমােরর েkেt ei িdধা েকন? eর utর েযটু k সামািজক iিতহােসর মেধয্
পাoয়া যায় (aথর্াt েয utর aজয় ভ াচােযর্র বয্িktt িবে ষেণর uপর িনভর্ রশীল নয়), তার
খািনকটা সnান কের ei িনবেnর iিত টানব।
iিতহােসর েকােনা িবেশষ কারেণ eক eকিট জাত eক eক সময় িশlকলা েণর মেধয্ েকােনা
eকিটেক ে
বেল ধের েনন। eর েকােনা েযৗিkক কারণ েনi। জামর্ানরা েদেখিছ সংগীতেক সব
িকছু র oপের মেন কেরন। ফরািসরা হয়েতা ছিব। iংেরিজ িশিkত বাঙািল ঊিনশ শতক েথেকi
সািহিতয্েকi ে
িশl বেল েমেনেছ eবং যতিদন সািহেতয্র ei aবsানিট িছল, িসেনমা iতয্ািদ
িশlেক সািহেতয্র মযর্াদা ধার কের িনেজর সামািজক সmােনর েktিট ৈতির করেত হেয়েছ। 1947
সােল সতয্িজt রায়, িচদানn দাশ p হিরসাধন দাশ p, pমুেখরা িফl েসাসাiিট আেnালন
কের িসেনমা েয সািহেতয্র েচেয় িশl িহেসেব খােটা নয়, তার েয eকিট িনজs ৈশিlক আেবদন
আেছ—eকথা বাঙািল তথা ভারতীয় দশর্কেদর েবাঝােনার েচ া কেরন। িকn তার আেগ সবাক
চলিcেtর pথম যুেগ—1935 েথেক 1947 সাল—e িবষেয় বাঙািলর িdধা িছল। চলিctেক িশl
িহেসেব েবাঝার pেচ া েয িছল না, তা নয়— পম পিtকািটর বয়স (aজয় ভ াচােযর্র মৃতুয্র
সময়, িডেসmর 1943) েদখিছ eক বছেরর মেতা । মািসক পিtকা, ‘aজয় sৃিত সংখয্াi তার

dাদশ সংখয্া । aথর্াt , 1943 সােল pিতি ত হয় ei পিtকািট । পিtকািট িছল ‘ব ীয় চলিct
দশর্ক সিমিত’ নােম েকােনা eকিট সংগঠেনর মুখপt । বলেত পােরন িফl েসাসাiিটরi eকিট আিদ
প । eখােন eঁরা িনয়িমত বাংলা িসেনমা িনেয় আেলাচনা করেতন । বণর্না েথেক খুব েবিশ েলাক
জমােয়ত হেতা বেল মেন হয় না, হয়েতা uৎসাহী kিড়-পঁিচশজন হািজর হেতন । সmাদক কালীশ
মুেখাপাধয্ায় eমিন eকিট আেলাচনাসভার বণর্না িদেয়েছন েযখােন বkা িছেলন aজয় ভ াচাযর্ ।
িবষয় িছল বাংলা ‘িচt জগেতর িবিভn সমসয্া’ । যা বেলন aজয়kমার তােতo বাংলা িসেনমার
িশl িহেসেব সামািজক মযর্াদার কথাi uেঠ আেস । তাঁেক p

করা হয়ঃ ‘বাংলা িচt জগেত নুতন

মুখ েদখা যায় না েকন— িহিn ছিবর তু লনায় আমােদর aিভেনtী s তi বা eত কম েকন?’
utের aজয় ভ াচাযর্ বাংলার িসেনমা েয eখেনা ‘িশেlর মযর্াদা’ পায়িন েস কথাi বেলন, যিদo
তাঁর মেত বাঙািল িশlী o িশlপিতরাi চলিcেt িশেlর সাধনা কের থােকন— ‘জাতীয় িশl বেল
চলিctেক মযর্াদা দােনর সংেগ িনu িথেয়টােসর্র নাম সবর্ােg জিড়েয় থাকেব... (o) eজনয্ যুk
িব eন সরকােরর কােছ বা ালী িচরিদন ঋণী থাকের ।’ aজয়kমার আেরা বেলন েয বেmেত

চলিcেt ‘িশেlর দৃি ভংগী না থাকেলo, তার েপছেন রেয়েছ িবেশষ িবেশষ বয্বসায়ী, যাঁরা িনছক
বয্বসার িদক েথেক eেক gহণ কেরেছন ।’ বাংলায় eখেনা ei িনছক বয্বসায়ী মেনাভাব ৈতির
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হয়িন । পরn বাংলায় ‘চলিcেtর জেnর সংেগ (ধিনক সmpদােয়র) িবলাসিpয়তা o ucৃ লতার
iিতহাস জিড়েয় আেছ.... ।’ তাছাড়া aজয়kমার বাংলা িসেনমায় ‘লjার iিতহােসর’ কথাo
বেলন— ‘eতিদন েয সমাজ েথেক aিভেনtী সংগৃহীত হেয় আসেছ...— িক প pিতভাশালী
aিভেনtীi বা আমরা আশা করেত পাির?21
েমাট কথা, বাংলা িসেনমায় সে eকটা সামািজক aসmােনর েবাধ জিড়েয় িছল, eবং িসেনমাসংি

aেনেকi মেন করেতন েয সািহেতয্র সmান ধার কের িসেনমার সmান বাড়ােত হেব ।

eকথা িনu িথেয়টারস o িব eন সরকােরর েkেt
েদিখেয়েছন ।22

প-ম

মতী শিমর্ া

p তাঁর সাmpিতক গেবষণায়

পিtকািটেতo ei মেনাভােবর সাkয্ েমেল । েযমন eেসািসেয়েটড

িডসি িবuটাসর্ িলিমেটেডর সুশীল kমার িসংহ বেলনঃ ‘সািহেতয্র সংেগ িসেনমার সmn eককােল

িছল ভাসুর ভাdেবৗ । টকীর যুেগ তার পিরবতর্ ন েহাল । ei লjা ঘুিচেয় যাঁরা দুহাত eক কের
িদেলন, িশিkত বাঙালী eকিদন তাঁেদর েদেখ বলেলন— সাবাs । কিব, সািহিতয্ক o গীিতকার

aজয় ভ াচাযর্ িঠক ei

ভ মুহূেতর্ i...িসেনমায় দুয়াের eেস দাঁিড়েয়িছেলন । বােgবীর বাণী

আেরািপত েহাল লkীর মুেখ ।’23 আবার িডলয্াk িপকচারস-eর খেগndলাল চে াপাধয্ায়— িচt
জগেত সাধারণত হা দা নােম পিরিচত— েলেখনঃ আিম িচরকাল িব াস কেরিছ eবং eখেনা কির,
েয েদশীয় িসেনমার সতয্কার কলয্াণ সmবপর হয়, যিদ েদেশর খয্াতনামা সািহিতয্কগণ ei িশেl

েযাগদান কেরন । তাi যখন ৈশলজানn মুেখাপাধয্ায়, েpেমnd িমe eবং সবর্েশষ aজয় আমােদর

ei িসেনমােত েযাগ িদেলন তখন আমার আনn o আশার সীমা রiল না ।’24 pস ত uেlখয্ েয
ei িডলয্াk িপকচারসi aজয় ভ াচাযর্ পিরচািলত দুিট ছিবর—aেশাক o ছdেবশীর— pেযাজনা

কেরিছেলন ।

যথাথর্ িশl বলেতi তােক ‘শা ত’ েগােছর িকছু হেত হেব, ‘uেড় িগেয়i ফু িরেয় েগল, েসi
তাির আনn’ ধরেনর িকছু হেত পারেব না, সািহতয্i শা ত িশিlর ে
uদাহরণ বা মেডল— ei
রকম িকছু ধারণার বশবতর্ী হেয়i বাংলা চলিcেtর িনমর্াতা o িশlীরা িসেনমার সামািজক pিত া
o gহণেযাগয্তা খুঁজেতন । িনu িথেয়টারস েথেক aিধকার (1937)ছিবর গান িল sরিলিপ সহ

pকাশ করা হয় । গান িলেখিছেলন aজয় ভ াচাযর্, সুর িদেয়িছেলন িতিমরবরণ । বiিটর িনেবদেন
িনu িথেয়টারেসর পk েথেক বলা হেয়িছল ‘চলিcেtর ব

uেdেশয্র মেধয্ aনয্তম uেdশয্ শািn-

pয়াসী eবং েসৗnযর্ িপপাসু মানবমেনর রসিপপাসা পিরতৃ p করা ।25 িসেনমার sান েয সচরাচর

শা ত িশেlর নীেচ ভাবা হয়, তার s iি ত িছলঃ দািব করা হেয়িছল েয িতিমরবরণ
গান েলােক-“ ‘বােয়ােsােপর গান’ বেল লঘু সুর না-িদেয় তােদর যথাথর্ স ীতশাstানুেমািদত সুের
সাজাবার pয়াস েপেয়েছন”, eবং ছিব পুেরােনা হেয় েগেলo aজয় ভ াচােযর্র রিচত গীত েলা
‘িচরনুতন

েপ’ মানুেষর ‘রসিপপাসার পিরতৃ িp’ সাধন করেব ।26 ফেল িসেনমা যাঁরা বানােতন

তাঁেদর মেধয্i eকটা িdধা িছল— eকিদেক ‘সাধারেণর চািহদা’ না েমটােল পয়সা oেঠ না, aনয্
িদেক িশেlর তািগদ, eবং েসখােন সািহতয্i মেডল । ei ৈdত মেনাভাব aজয় ভ াচােযর্র গান
েকন uপেভাগয্, েসi আেলাচনার েkেto eেস পড়েছ । তাঁর মৃতুয্র aবয্বিহত পেরi aজয়

ভ াচােযর্র গােনর eকিট সংকলন েবর হয়— তার ভূ িমকাy eকিদেক েযমন বলা হেয়েছ ‘গজল o
লেkৗ ঠু ংরী pািবত 1935 সােলর ei বাংলােদেশ... ছায়ািচেtর গােন ‘সাধারেণর চািহদা’ েমটােনাi
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aজয়kমােরর লkয্ িছল, aনয্িদেক সে

সে i দািব করা হেয়েছ ei গােনo তাঁর ‘aপ প

কাবয্pিতভা পিরচেয়য’ িনদশর্ন পাoয়ার কথা ।27 ei সময় নাগাদ শচীন েদববমর্নo তাঁর সুের
ঢালা aজয় ভ াচােযর্র খান পঁিচেশক গােনর eকিট sরিলিপ সহ সংকলন pকাশ কেরন (eিট
িdতীয় সংsরণ, pথমিট aজয়kমােরর জীিবতকােল বাংলা 1345 সেন pকািশত হয়)। শচীনেদেবর
‘িনেবদেনo’ ei সাধারণ-বনাম-িবদেgর ৈdততা pকাশ পায়ঃ “আমার পরম েsহাsদ কিব
aজয়kমােরর ব গীিত-রচনায় আিম সানেn সুর েযাজনা কেরিছ eবং e কথাo আজেকর িদেন
েগৗরেবর সে i pকাশ করিছ েয, কিবর কথা o আমার সুর সমািব হেয় িবদgজেনর সমাদর
লাভ কেরেছ । ... ‘সুেরর িলখন’ যিদ সbর্গৃেহ িকছু মাt আনn দান করেত পাের তেব সমs

ম

সাথর্ক বেল মেন করেবা ।”28
aজয় ভ াচােযর্র গােনর আেরা িকছু সংকলন pকািশত হয়— 1975 সােল তাঁর stী েরণুকা
ভ াচাযর্ (iিন সাuথ পেয়n sু েলর িশিkকা িছেলন) pকাশ কেরন aজয় গীিত সংgহ, o 1991
সােল পি মব সরকােরর তথয্ o সংsৃ িত িবভাগ বার কের েরণুকা ভ াচােযর্রi সmাদনায়—

aজয় ভ াচােযর্র গান ।29 pথম বiিটর ভু িমকার নারায়ণ েচৗধুরী িঠকi িলেখিছেলন েয রাগিভিtক
গােন কথা বসােনায় aজয় ভ াচাযর্ িবেশষ পারদিশর্তা pদশর্ন কেরন । িকn গান িল পড়েল eটাo
েবাঝা যায় েয সুর o গায়কী বয্িতেরেক েকবল কথায় গান েলার a হািন হয় । সুরকার,
িলিপকার o গায়েকর aবদােনর সংিম েণi ei গান েলার জীবন o সাথর্কতা । সিতয্ কথা, aজয়

ভ াচাযর্ ফরমােয়িস বা বাজাির গােনo aসাধারণ লাiন িলখেতন । তাঁর ছn বা ভাষায় দখল o
তাঁর আnিরক কাবয্ানুরাগ িনেয়o েকােনা তকর্ েনi । িকn তাঁর গােনর সmূণর্ রস েয িল
সুরােরািপত হেয় গীত হবার মেধয্ । e েলা গান, কিবতা নয় ।
পরবতর্ীকােল— প ােশর-ষােটর দশেকর—বাংলা চলিcেtর িশlীরা আর িসেনমােক সািহেতয্র

ছtছায়ার নীেচ রােখনিন । িফl েয তার িনজs আি েকi আটর্ হেয় uঠেত পাের, সািহেতয্র

দরবাের তার pিতিনয়ত kিনর্শ করবার pেয়াজন েনi— e কথা সতয্িজt রােয়রা pিতি ত করেলন

। িচt পিরচালেকর সািহিতয্েকর সৃি

বদল করার aিধকার আেছ িকনা, পেথর পাঁচালীর পর e

িনেয় িকছু তীb িবতেকর্ o িলp হেয়িছেলন সতয্িজt রায় ।30 িকn তা নাহেল হয়েতা িশl িহেসেব
সািহেতয্র ‘েহিজমিন’ (hegemony) খবর্ করা শk হেতা । aনয্ িদেক ‘সাধারণ মানুষ’— ei
বগর্িটর সmpসারণ হেলা, িসেনমার িশl েয িবেনাদেনর মাধয্েমi হেত হেব, eবং বাজার বsিটর েয

মুলয্ আেছ e কথাo ধীের ধীের pিতি ত হেলা । (ei pিkয়ায় বেmর িফl জগেতর eকিট সবর্-

ভারতীয় aবদান আেছ িন য়i) । িকn তার ফল হেলা ei েগৗরীpসn মজুমদার িক পুলক
বেnয্াপাধয্ায়েক আর সmাদকেদর দpের ঘুের ঘুের কিব খয্ািতর সnান করেত হয়িন । বাজাির
গােনর তাঁরা kশলী o pিতভাশালী গীিতকার— ei পিরচেয়i তাঁরা সংগীতিpয় বাঙািলর sৃিতেত

ভাsর হেয় আেছন । eঁেদর িভিtভূ িম ৈতির কাের িদেয়িছেলন েয pজn, aজয় ভ াচাযর্ েসi

pজেnরi eকজন sরণীয় মানুষ । সবাক িচেtর েসi pথম যুেগর গীিতকারেক িকn সািহেতয্র
ছায়ায় কাজ করেত হেয়িছল । িতিন eবং তাঁর সমসামিয়ক মানুেষরা বাজাির গােনর িনজs
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িশlমুলয্ িবষেয় খািনকটা িdধাgsi িছেলন । ei িdধা কািটেয় uঠেত পারাটাi বাঙািল গীিতকােরর
আধুিনকতা ।
টীকা o পাঠিনেদর্ শঃ
1.
প পিত চে াপাধয্ায় ‘মরেণ’,

প-ম , 12শ সংখয্া, তৃ তীয় বষর্, েপৗষ 1350 (1i

1943), aজয় sৃিত সংখয্া, পৃ. 42 । গানিট িহমাং

দেtর সুের jান দt েগেয়িছেলন ।

রবীndিবেনাদ িসংহ, ‘aজেয়র জীবন কথা’, ঐ, পৃ. 67 ।
2.

aজয় ভ াচােযর্র গােনর খাতা iং 1937 o বাংলা 1341 সন । িশকােগা িব িবদয্ালেয়র
েরেগনsাiন লাiেbিরেত সংরিkত । ei খাতা িল সmpিত aজয় ভ চােযর্র পিরবার
িশকােগা িব িবদয্ালেয় দান কেরেছন ।

3.

রবীndিবেনাদ িসংহ, ‘aজেয়র জীবন কথা’,

4.

aবনীেমাহন চkবতর্ীর িচিঠ,

প-ম

প-ম

(পূেবর্ািlিখত), পৃ. 62 ।

(পূেবর্ািlিখত), পৃ. 13 । aবনীেমাহন চkবতর্ী

সmেn রবীnিবেনাদ িসংহ িলেখিছেলনঃ 'ঈ র পাঠশালার তখনকার িদেন েয সব িশkক
িবদয্ালয়িটেক বাংলােদেশর েচােখ বড় কের তু লেত েচ া কেরিছেলন, বাংলার িশkক যুত
aবনী চkবতর্ী তাঁেদর মেধয্ aনয্তম । ঐ, পৃ. 63 ।
5.

প-ম , (পূেবর্ািlিখত), িবিভn মানুেষর sৃিতচারণ d বয্ । িবেশষত পৃ. 17 ।

6.

প-ম , (পুেবর্ািlিখত), পৃ. 38 । েলিনন-pসে

d বয্ িচtর ন েঘােষর ‘aজয় কতর্ া’,

ঐ, পৃ. 80 ।
7.

aজয় ভ াচাযর্, ঈগল o aনয্ানয্ কিবতা (কলকাতা : েরণুকা েদবী কতৃর্ ক pকািশত,

1941), পৃ. 3 ।

প-ম , (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 18 ।

8.

kমার শচীন েদববmর্া, ‘aজয় পিরিচিত’,

9.

aজয় ভ াচােযর্র গােনর খাতা, বাং 1341 সন, পৃ ার নmর েদয়া েনi, 215 পৃ ার পর

10.

রবীndিবেনাদ িসংহ, (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 67 । ei সমেয় িতিন Melancholia েরােগ আkাn

। েরেগনsাiন লাiেbির, িশকােগা িব িবদয্ালয় ।

হন eবং eক সমেয় aিনবাযর্ o আকিsক মৃতুয্র কবল েথেক িফের আেসন’— ঐ, পৃ. 69

।
11.

aমল দt, (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 34

12.

ঐ, পৃ. 36 ।

13.

kমার শচীন েদববmর্া, ‘aজয় পিরিচিত’,

14.

েগাপাল েভৗিমক, ‘কিব aজয় ভ াচাযর্,

15.

‘ পািথর্েবর সফর বাতর্ া’,

প-ম , (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 19-20
প-ম , (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 50 ।

প-ম , (পূেবর্ািlিখত), পৃ. 59 । ভাষাচােযর্র বkেবয্ আধুিনক

গােনর ে াতা িহেসেব েমেয়েদর ভূ িমকা সmেn eকিট iি ত আেছ । আশাকির তা েকােনা
ভিবষয্t গেবষেকর হােত s

হেয় uঠেব ।
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16.

েpেমnd িমt, ঝাপসা ছিব”, ঐ, পৃ. 16 ।

17.

ধীরাজ ভ াচাযর্, ‘েয কথা মেন পের’, ঐ, পৃ. 41

18.

aজয় ভ াচােযর্র গােনর খাতা, 1943, পৃ. 14 । েরেগনsাiন লাiেbরী, িশকােগা ।
আধুিনক গােনর খুঁিটনািট জানেত চান, eমন মানুষেদর কােছ ei খাতা েলা aনয্ কারেণo
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ধ ন, ভী েদেবর ‘যিদ মেন পেড়’ গানিটর েশষ লাiেন pথেম ‘aতীত মুিছয়া’ কথা িল

িছল, পের েকেট ‘তার ধয্ান েথেকা িpয়’ বসােনা হয় । (গােনর খাতা, 1937, পৃ. 68)
। বা aিধকার ছিবর িবখয্াত ‘দুঃেখ যােদর জীবন গড়া’ গানিটর pথম

প ‘দুঃখ িদেয়

গড়া যারা’ (ঐ, পৃঃ 133) (সুর িতিমরবরণ) aথবা ‘তু িম েয িগয়াছ বkল িবছােনা
পেথ’ সংেশািধত হেত হেত ‘বীণা’ o বাঁিশ, পরsর জায়গা বদল কের েনয় (ঐ, পৃ.

189) । বা eমিন কেরi বুঝেত পাির ‘তু িম িন আমার বnু ের’ গানিটেত ‘ের’ শbিট খুব

সmবত শচীনেদেবর সংেযাজন, o আিদেত ‘আঁধার নােম আমার বুেক’ লাiনিট িছলi না

(খাতা বাং 1341, পৃঃ 104) ।
19.

গােনর খাতা, 1937, পৃ. 392 । িশিkত বাঙািল মধয্িবেtর, িবেশষত পু ষ মানুষেদর
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আtীয়েদর মেধয্, যাঁরা েমাটামুিট aজয়kমােরর সমসামিয়ক িছেলন, eটা েদখতাম । হয়েতা
eটা রবীnd-পরবতর্ী মানুষেদর বািতক িছল, আমােদর pজn বড় হেত হেত eর pেকাপ

কেম েগেছ মেন হয় । eক সময় ei রকম আtীয়েদর হাত েথেক isু েলর খাতাপt বাঁিচেয়
রাখা eকটা দুঃসাধয্ বয্াপার িছল!
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প পিত চে াপাধয্ায় (পুেবর্ািlিখত), পৃ. 43 ।

20.ক) aজয় ভ াচাযর্, আেজা oেঠ চাঁদ (কলকাতা, বাং 1352)
21.
কালীশ মুেখাপাধয্ায়, aজয় ভ াচাযর্, প-ম , (পূেবর্ািl- িখত), পৃ. 3-4
22.
Sharmistha Gooptu, Bengali Cinema: An other Nation (London: Routledger,
forthcoming); িপনাকী চkবতর্ী, চলিcেtর iিতহােস িনu িথেয়টাসর্, (কলকাতাঃ আনn
পাবিলশাসর্, 2006/8)
23.

প-ম , ঐ, পৃ. 15 ।

24.

ঐ. পৃ. 23 ।

25.

sরিলিপঃ aিধকার িচেt গান (কলকাতা িনu িথেয়টাসর্, তািরখ েনi), ‘িনেবদন’ ।

26.

ঐ ।

27.

আেজা oেঠ চাঁদ (গীিতসংgহ), গীিতকার : aজয় ভ াচাযর্ (কলকাতা : pকাশক সারদা
সািহতয্ সংসদ 51-িড eকডািলয়া েরাড, বািলগ -eর পk েথেক বীেরndভূ ষণ েঘাষ, মাঘ,

1352), ‘ভূ িমকা’, সুখময় ভ াচাযর্ িলিখত । eর আর ঐ eকi িঠকানায় ‘আেলা সািহতয্
সংসদ’ েথেক aজয়kমােরর জীিবতকােলi রমাpসাদ ৈমt
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কসাির বেল aজয়kমােরর

চলিcেtর o aনয্ানয্ গােনর eকিট সংকলন বার কেরন (বাং সন 1348) । ei
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সুেরর িলখন, কথা aজয় kমার ভ াচাযর্, সুর kমার শচীnd েদববmর্া (কলকাতাঃ িড eম
লাiেbরী, ৈচt 1352), ‘িনেবদন’ । বiিট শচীনেদেবর িপতৃ েদব ‘মহারাজ নবdীপচnd
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ভ াচাযর্ o তাঁর গােনর সংকলন, আিজ আমাির কথা (কলকাতাঃ pকাশক সুেখnু িবকাশ
মজুমদার, 14নং বৃnাবন মিlক ফাsর্ েলন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জুলাi 1937)
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যুk শচীnd েদববমর্ণ মহাশেয়র করকমেল’ ।
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aজয় গীিত সংgহ, সmাদকঃ নারায়ণ েচৗধুরী (কলকাতাঃ েরণুকা ভ াচাযর্ pকািশত,
1975), aজয় ভ চােযর্র গান, সmাঃ েরণুকা ভ াচাযর্ (কলকাতা, প. ব. সরকার,
1991), eছাড়া বাংলা 1344 সােল pকািশত হেয়িছল িমলন-িবরহ গীিত । (কলকাতাঃ
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d বয্ঃ নীরদ েচৗধুরীর সে পেথর পাঁচালী িবষেয় সতয্িজt রােয়র িবতকর্ , Shakti Basu
& Suvendu Dasgupta eds., Film Polemics (Calcutta: Cine Club of Calcutta,
1992), pp.2-3.
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