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বাংলার সুর সুেরলা বাঙািল 

ছিবর  দশ নী  দেখ  সই  দখার অিভ তা অেন র সে  ভাগ কের  নওয়ার মেধ ও 
এক ধরেণর আন  থােক।  ছিব িনেয় আেলাচনার    ও উ ু  হয়।  স িত হেয় 
যাওয়া বাংলার সুর সুেরলা বাঙািল িশেরানােম একিট  দশ নী হেয়  গেল িনউটাউন, 
কলকাতার রবী তীথ   দশ শালায়।   সই  দশ নী  দখার অিভ তা ভাগ কের 
িনে ন  জন :  সৗরভ  সন ও তুিহন  । 
 

 
বাংলার সুেরর ছিব ও এক আ য  আেয়াজন! 
 
   সৗরভ  সন 
 
স িত ২১ - ২৩ জুন ২০১৯ কলকাতার িনউটাউন রবী তীেথ  আমার  ুেলর ব  ুকৃ িজৎ 
 সন  -এর আঁকা ছিবর একক  দশ নী অনুি ত হল। সে  িছল সংগীত িবষয়ক চারিট বই 
এবং একিট িসিড  কাশ ( কাশক সূ ধর, তারাই এই  দশ নীর আেয়াজক) আর তার 
সে  ছিব ও গান িনেয় আেলাচনা। আমােদর  দেশ ছিবর  দশ নী অেনক হয়, িক  এই 
 দশ নীর িবেশষ  িছল এটাই। আ া, 
আেলাচনার  মজােজ মানুষেক  শখােনা, 
 দখােনা - ছিব ও গােনর স েক র িনিবড় 
সংেযাগ  কাথায় কতটুকু ও িকভােব।  
 
িদন কুিড় আেগ  জেনিছলাম  হায়াটসঅ াপ 
 মেসেজ। যােবা তখনই িনি ত িছলাম। 
আসেল কৃ িজৎ- ক িনেয় আমার আেবগ  সই 
 কেশার  থেকই িকছুটা  বিশ। এর  ধান কারণ ওর অনুসি ৎসু মন, অস ব  জদ আর 
সহেজ খুিশ না হওয়ার  বণতা।  য িবষয় ও একবার ভােব করেব,  সটা যতই বাধা িবপি  
আসুক না  কন,  স কাজটা কেরই ছােড়। আর, িক না িবষয় আেছ ওর ভাবনার। এই 
ভাবনা িদেয়ই ও িনেজেক উ ীিবত রােখ নানা আশাহীনতার মেধ  , অ েকও উ ু  কের। 
 াপত  রীিত, সংগীত, িচ কলা  থেক  রকিড  ং, ছাপার কাজ,  ফি ক, সািহত   সেবেতই 
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তার অগাধ অনুসি ৎসা।  স  ধ ু  শেখ না, িশখেত িশখেত  শখায়। ও  সই িচ কেরর 
জীবনী  লেখ, িযিন কাঁেধ  ঝালােনা ব  ােগ  বামা আর তুিল িনেয় বাংলােদেশ িগেয় যু ে ে  
বেস মুি যুে র ছিব এঁেকেছন। ও  রকড   সং হ কের আর  েদশী গােনর  রকড    িনেয় 
তাঁর ইিতহােসর বণ না  শানায় মানুষেক। এেহন কৃ িজৎ  য গােনর সুরেক ছিবেত ধরেত 
চাইেব তা- ত আর িব েয়র কী আেছ?  ধ ু  দখার িছল   েজে শনটা  কমন হয়। আেরা 
একিট িবষয়, আমরাই  তা একিদন     দখতাম সকল সুকুমার কলার সম েয়র আর 
তােক মানব সভ  তায়  েয়ােগর। কাল েম তার  থেক আজ আিম অেনকটা সের এেসিছ 
বেট, িক  কৃ িজৎ সেরিন - তাই ওর  সই সাথ কতািট  দখার বেড়া  লাভ িছল আমার। 
 
২১ তািরখ অিফস  থেক িবকাল সওয়া চারেটেত  বেরালাম। িনি ে  িনউটাউন রবী তীেথ  
যােবা  ভেব ট  াি  খুঁজিছ স েলক ক নাময়ী  থেক। যাঃ বাবা!  কােনা  াইভারই 
রবী তীথ   চেন না।  শেষ এক আমারই বয়সই আমারই মেতা এক গ বাগীশ ট  াি ওয়ালা 
আমােক  ডেক িনল। একেশা টাকা  চেয়িছল বেল আিম বললাম -  বিশ হেয়  গল না ভাই। 
ও অ ান বদেন বলল - একটুও না। তারপর যা যা গ  বলেত বলেত  দশ  নী  দখােত িনেয় 
এল তােত মেন হি ল মানুষটা টাকাটা কমই 
 চেয়েছ।  
 
 পৗঁেছই ঢুেক পড়লাম শীতাতপ িনয়ি ত হল 
ঘের। সামেনই িছল ঈিশতা, কৃ িজৎ-এর 
সবেচেয় বেড়া ব ু ও সহধিম  নী। এক মুখ 
হািস িদেয় আপ  ায়ন করল। হেলর এ-মাথা 
 থেক ও মাথা  ধু কৃ িজৎ-এর আঁকা ছিব।  কােনাটা ক  ানভােস আঁকা   ম ছাড়া  তা 
 কােনাটা সু র কের বাঁধােনা। দরজা িদেয় ঢুেকই ডানিদেকর  দওয়ােল রিব ঠাকুেরর ছিব - 
ভাসমান  নৗকায় দাঁিড়েয় একাকী কিব। িক  ছিবেত একটুও নীল বা সবুজ  নই। হলুদ রং - 
 যন আেলা হেয়  লেছ ছিবেত। আর বাঁেয় ঘ ুরেতই  সই  সতারবাদেকর হাতেজাড়া। 
 সতােরর  থেক পাতা  বিরেয় আসেছ। তার পােশই মােঠর উপর একা  েয় থাকা একিট 
বা য  - এসরাজ। ওিদেক নৃত   ভি মায় বাঁকা  খজুর গােছ রস ধরেত হাঁিড়র বদেল 
 দাতারা বাঁধা। সুেরর রস ঝরেছ বুিঝ গাছ িদেয়। আেছ  মািহত হেয় গান করা  সই রাখাল 
 ছেলর অবয়ব। হারেমািনয়ােমর ছিব,  যটা গােনর সুর তুেল বুেড়া হেয়  গেছ িক  তব ুনতুন 
সুেরর আবাহন ব  করেত পাের িন। িছল কৃ িজৎ-এর সহজাত ঢেঙ আঁকা বাউল-িসিরেজর 
কেয়কিট ছিব আর তােদর সে  িকংবদি  সব গায়ক, বাদক, সুর  ােদর  পাে  ট। কিব 
নজ েলর ওইরকম মুখ িব আিম আেগ  দিখিন, মােন ওরকম অিভব  ি ।  
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কৃ িজৎ আর  কাশনা  িত ান সূ ধর  যৗথভােব অনু ানিটর আেয়াজক।  কৃ িজৎ িবগত 
কেয়ক বছর ধেরই 'সূ ধর'-এর অসংখ  বইেয়র কাজ কের চেলেছ। ওেদর  সই  যৗথতার 
ফসল   প নতুন বই ও িসিডিটও  দশ  নীর   েতই  কাশ করেলন সুধীর চ বত ী ও 
 ীকা  আচায । 
 
  ীকা দা আর সুধীর বাবুর 'গান িনেয় গ গাছা'-র আেগ কৃ িজৎ-এর বলা মুখব  
 দশ  নীর  মজাজ এেন িদল। আমার িচ কর ব ুিট এখন ভােলা ব াও বেট।  স জানােলা 
বাঙািল  কন গানপাগল আর ছিবপাগল জািত আর কেব  থেকই বা তার এই পাগলািমর 
  । এই িনেয় আিম কত বার িবতক  কেরিছ ওর সােথ। আজ ও িবতেক র উে  । মা গান 
 গেয়  ছেলেক ঘ ুম পাড়ায়, মািঝ গান  গেয় জীবন নদীেত দাঁড় বায় আর মৃতু  েত - সবিকছু 
 শষ হবার পেরও গান আেছ বাঙািলর। বাংলার মািট, জল, গাছ, ফুল, পাতা, পািখ, আকাশ 
ও মানবমেন  য গান আেছ িচ কর  যন  সটােকই ছিবেত ধরেত চায়। জানতামই না িবিভ  
রােগর জ  নানা রং ব  বহােরর  চলনও আেছ। আর কৃ িজৎ গত পেনেরা বছর ধের গান, 
সুর আর তার ছিব এঁেক চেলেছ - ভাবা যায়! কতবার  ছাট  ছাট ছিব উপহার  পেয়িছ ওর 
কাছ  থেক। সবই িডক  াকশান অথবা হয়েতা 
িরেজনােরশন - একটা িবে িষত হেয় আেরকটার 
আিবভ  াব হে । এখােনও  যন তাই। 
 
 ীকা দার সােথ সুধীর বাবুর মেনা  আেলাচনা 
জিমেয় িদেয়িছল সভা আর  দশ  নী। কথায় আর গােন 
িমেশ  গল  সই আেলাচনা।  ীকা দােক সুধীরবাব ু
 বশ িকছু তী     কেরিছেলন।  ক গায়ক,  ক 
পারফম  ার আর  ক আিট    বা িশ ী ?  ীকা দা 
সরাসির উ র িদেত পােরনিন। যিদও অিভ তা িদেয় 
িকছুটা  বাঝােলন।  িতিন  জন িশ ীর কথা বলেলন - 
 াস টুেয়লেভ পড়ার সময়  সিলম িচি র সমািধ েল 
 য গায়কেক  পেয়িছেলন তাঁর কথা  রণ করেলন।  রণ করেলন অশ  অসু   িতমা 
বে াপাধ  ায়েক িযিন 'আঁধার আমার ভােলা লােগ'  গেয় সবার  চােখ জল এেন িদেয়িছেলন। 
সুধীরবাব ুপের অবশ  িনেজই এই  ে র ভাির সু র কের উ র িদেলন। গায়ক িযিন িতিন 
িনভৃেতও গান কেরন। পারফম  ার   াতা অ   াণ। তাঁরা মজিলেশর পিরেবশ ও দাবী 
অনুযায়ী গান  গেয় চেলন। আর িশ ী পিরেবশ সৃি  কেরন।  তাঁেদর আেলাচনা  থেকই 
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জানলাম রবী সংগীত  ায় ২১০০ মত আেছ যার মেধ   ১৮০০ িটর মেতা  রিলিপ পাওয়া 
যায়। িক  মা  ১০০-১৫০িট গানই ঘ ুের িফের  শানা যায়।  কােজই রবী স ীেতর চচ ার  য 
গব  স ীতকােররা কেরন তা  য এক  কার বুজ িক -  সকথা  জেনই মানেলন। এছাড়া 
রবী গােনর চচ ার নােম অ  ঘরানার গান বেড়াই বি ত হেয়েছ। এ'কথাও তারা মানেলন।  
আিম মু  হেয়  নিছলাম আর অবাক হি লাম - গােনর িপছেন এই কথা িল ছিবর 
 দশ  নী  দখেত না এেল  নেত  পতাম না। 
 
২২ তািরখ শিনবার অনু ােন যাইিন। তবু মন পেড় িছল  সখােন। আসেল আমার সহধিম  নী 
অিনতা আর  মেয় ঐিশকী ২৩ তািরখ কবীর সুমেনর কথা  নেত চাইিছল আর তাই 
 মেয়েক সে েবলা পড়া  দখােনার জ  ২২ তািরেখ অনু ােনর  লাভ ত  াগ করেত হল। িম  
করলাম আগরপাড়ার ব ু অন  আর  তীমেকও - ওরা  সিদন িগেয়িছল। 
 
২৩ তািরখ সভায় সময়মেতা  পৗঁেছ  গলাম। খািন ণ 
বােদ কবীর সুমনও উপি ত হেলন। খুবই খারাপ লাগল 
সুমনদার অশ  পদচারণা  দেখ। উিন ঘ ুের ঘ ুের সব ছিব 
 দখেলন। আিম পর পর ছিব তুলিছলাম  সই ঐিতহািসক 
সমেয়র। আমার  মেয়ও পােশ পােশ ঘ ুরিছল। তারও  বশ 
িকছু ছিব উেঠ  গল সুমনদা আর কৃ িজৎ-এর সে ।  
 
এরপর কৃ িজৎ আর কবীর সুমেনর আ া    হল।  
সুমনদার কােছ কৃ িজৎ-এর  থম    িছল - গােন সুর 
বসােত িগেয় অথবা  সই গান গাইবার সময়  কানও ছিব 
সুমনদার মেন ভােস িক না। কবীর সুমন  থমটায় অ ীকার করেলন - অথ াৎ মেন ছিব 
ভােস না।  কবীর সুমন বলিছেলন - গােনর কথা একিট ছিবর ভাবনা ছড়ায়, িক  সুর নয়। 
বেলিছেলন গােন সুর বসােনার সময় িতিন  সই সুের িনেজই  েবশ কেরন।  যন এটা 
এখােন ওটা ওখােন সাজােনােত এত ব    থােকন  য ছিব তার মাথায় ভােস না। আমার 
মানেত ই া কের িন, কারণ িতিন  য সুর িদেয় গান বাঁেধন অথ াৎ  িতমািট সাজান 
 সটারও একটা ছিব তার মেন  কাথাও িন য় ভােস। তাঁর িক ঝরনার আওয়াজ  েন জলজ 
ছিব মেন ভাসেব না! তাঁর িক বাঁিশর আওয়াজ  েন একলা বালেকর ছিব মেন জাগেব না! 
িতিন বলেলন িবেদেশ -  বাধহয় জাম  ািনেত গান িনেয় ছিবর ভাবনা হয় - এেদেশ নয়। আের 
এই  পাড়া  দেশ এমন একিট আেলাচনা পাওয়াটাই  তা ভােগ  র কথা -  তা নানা িশ -
কলার সম য় ভাবাই যােব না। সুমনদাও মানেলন - এটা িশ ীেদর আ  িরতা। তেব উিন 
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কৃ িজৎ-এর সুর িনেয় ছিব আঁকার আেবগিটেক কখনও আহত করিছেলন না বরং কথা 
বলেত বলেতই ওর আঁকা নানা ছিবর ব  াখ  া করিছেলন, সরগমও করিছেলন। তার মেতা 
একজন গায়ক, গীিতকার, সুরকার যখন সুেরর ছিবর অথ  িবে ষণ কেরন  সটা িন য়ই 
একটা অ  মা ায়  পৗঁেছায়। কৃ িজৎ খুবই ভাগ  বান এে ে । ভাগ  বান আিমও। আমার 
 মেয় আর আমার সহধিম  নীও - এসব চা ুষ  দখা আর  শানার সুেযাগ হল ওেদরও।  
 
অবেশেষ কৃ িজৎ সুমনদার সুরােরািপত ' পটকািট চাঁিদয়াল' গােনর ই ারলুড িমউিজেক  য 
ছিব ফুেট উেঠ তার ব  াখ  া  দওয়ার পর পুেরাই বদেল  গল 'গােনর সুের ছিব' িনেয় সুমনদার 
মতামত। এরই মােঝ এক গেবষক িশ িয় ী দশ  কাসন  থেক বলেত চাইেলন 'সুর িবম ূত '। 
িক  তত েণ সুমনদা অ  এক  ের  পৗঁেছ  গেছন। িতিন িবম ূত তার কথা  জােরর সে  
অ ীকার করেলন আর তৎ ণাৎ গান  গেয় বুিঝেয় 
িদেলন ‘সুর জীব  আর তার ছিবও হয়’। 
 
কবীর সুমেনর আেলাচনার পের বাঙলার পুরাতনী গােনর 
আসর বেসিছল সভাঘের। িব াস ক ন, কােরােক 
অস ান না কেরই বলিছ -  সই পিরেবশনা সুমনদার 
কথা  শানার পের  নহাতই সাদামাঠা ।  
 
আিম বাইের এেস  দখলাম কবীর সুমন অ েদর সে  
গে  মশ ল। গায়ক, িচ করেদর তুলনাম ূলক  রাজগার, 
দশ  েকর কােছ তােদর দােমর তুলনা এসব কথা এেসই 
যাি ল আেলাচনার সময়। বা বতার কারেণই - ছিব দাম 
িদেয় িকনেত হেল একজন উপেভা ােকই সবটুকু দাম িদেত হয়,  যটা গান  শানার   ে  
হয় না। তাছাড়াও সংগৃহীত ছিব সংর েণর জ  উপযু  জায়গার অভাব ছিব  কনােক 
 ায়ই িবলািসতার পয  ােয় িনেয় যায় । 
 
 গ  ালািরর বাইের উ ােনর  চয়াের বেস আেরা কতসব কথাবাত া হি ল। গান গাইেত হেল 
 রওয়াজ পির ম করেত হয় - অথচ ছিবেতা  য  কউ আঁকেত পাের এই মেনাভাব - 
িচ কেরর দাম কিমেয় িদে । বাইের সুমনদার পােশ দাঁিড়েয় এইসব আেলাচনা  নিছলাম। 
 
সূ ধর ও কৃ িজৎ- ক ধ বাদ আমােদর সকলেক এমন সু র একটা অনু ােন 
অংশ হেণর সুেযাগ কের  দওয়ার জন । 
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অন  সুেরর ছিব 
  তুিহন   
 
গান আর ছিবর স ক  িচরিদেনর। শ  িদেয়  তির দৃশ ক  বা ইেমজািরেক সুেরর আসন 
 পেত িদেত হয় গােন। আবার রেঙর পরেত পরেত সুেরর আেলা-আঁধাির সিঠক ভােব ফুিটেয় 
তুলেত না পারেল  স ছিব ই  ালা  , িডি উ ।্  কননা সুেরর আেরক অথ  আেলা। 
 
সুর ও ছিবর হাত ধরাধিরেত 'বাংলার সুর, সুেরলা বাঙািল' শীষ ক এক অিভনব  দশ  নী হেয় 
 গল িনউটাউন রবী তীথ র  দশ  নী কে  গত ২১  থেক ২৩ জুন, ২০১৯। ছিব ও সুেরর 
পার িরক স ক  িনেয় গান-গ -আেলাচনায় উপি ত িছেলন  ী সুধীর চ বত ী,  ী 
 েভ  ু মাইিত,  ীকা  আচায ,  তু ষ বে াপাধ ায় এবং কবীর সুমেনর মেতা  া  
ব ি বগ । বাদ যানিন িবিশ  িশ -সমােলাচক মৃণাল 
 ঘােষর মেতা ব ি  ও। 
 
 দশ  নী কে   েবশ কের বাঁিদক  থেক    করেল 
 থেমই  য ছিবিট  চােখ পেড় তার নাম িনিখল িন। 
ক ানভাস জুেড় একিট  সতারেক পরম আদের ধের 
আেছ  িট অেলৗিকক হাত। িশ ীর মুখ ায়া এ ছিবেত 
অনুপি ত। গভীর ম তায় ক ানভােস কান পাতেল 
হয়ত  শানা  যেত পাের িনিখল ব ানাজ  ীর আঙুল- ধায়া 
 কােনা এক সে র রাগ। আেরকিট ছিবেত  দখা যায় 
একিট  হেল পড়া  খজুর গােছ  দাতারার আিল ন। এ 
 যন িঠক 'রিসক জােন রেসর স ান'- এর িচ  প।  দাতারা এখােন আর িনছক  কােনা 
 লাকায়ত বাদ  নয়,  স  যন  খজুর রস সং াহক িশউিল পী  িনয়ার রিসকজেনর সম ক 
 িত প। আর একিট ছিবেত  দখা যায় এক জরা ী , জীণ   হারেমািনয়াম যার সাদা-কােলা 
িরড েলা অপু  িশ র পাঁজেরর হাঁেড়র মেতা কাতর অথচ তী । হারেমািনয়ােমর  বেলার 
ফুেটা  থেক গিজেয় উেঠেছ একেগাছা রজনীগ া।  স রজনীগ ার মৃ  গে র ছায়া  লেগেছ 
আকােশর গােয় অনাদের ঝুেল থাকা কেবকার বুিড়চাঁেদ। এই ছিবিট বণ -গ -ছায়ায় গাঁথা 
যথাথ ই একিট আ  গান যার অ ের অন  সুেরর সুেতা। 
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একিট ল  নীয় িবষয় হেলা--  সতার,  দাতারা ও হারেমািনয়াম এই িতনিট ছিবর 
ব াক াউে ই সাদা ও কােলা রেঙর এেক-অপেরর  িত  বিরতা িকংবা সহাব ান।  িট 
িবপরীত রঙ  থেক  তির হওয়া  দ াতনা এক 
মহাজাগিতক শ ূন তার আভাস আেন। আর  সই 
িনেভ  দ  অসীম শ ূন তাই  তা আসেল শ    বা 
 কারা ের আিদ সুেরর গভ  গৃহ। 
ভািটয়ািল নােমর ছিবেত  দখা যায়  বশ কেয়কিট 
 নৗেকা দিরয়ার বুেক  ভেস চেলেছ। ছিবিটেক  দখা 
হেয়েছ ওপর  থেক, যােক ছিবর ভাষায় বলা হেয় থােক 
'হক-আই' িভউ। জীবন-নদীর বুেক ভাসমান 
কায়াতরীর  য সু   গিত, শৃ লা, ভারসাম  এ 
ছিবেত  দখা যায়, তা ভািটয়ালী সুেরর কাঠােমাগত 
চলনিটেকই িক  িনখুঁতভােব ইি ত কের। আধা 
িরেয়িলি ক, আধা অ াব া  ফেম   আঁকা ম  
সেরাদিশ ীর  য ছিবিট, তার নাম আিহর- ভরব। রাগ-মাধুেয  র িনয়ম  মেন  ভােরর 
ি  তাটুকু ছাড়া এ ছিবেত অেহতুক রেঙর িব ুরণ আেসিন। এ ছিবর  িতিট  রখা  যন 
ম স েক বাঁধা, আর তার চলন আিহর- ভরেবর  িট উে খেযাগ   র  কামল  রখাব ও 
 কামল িনষােদর মেতাই নরম, মৃ । 
 নৗেকার পাটাতেন দ ায়মান একাকী রবী নাথ ছিবিটও আলাদা ভােব উে েখর দািব রােখ। 
এ ছিবর আকষ ণ দশ  কমেন  নহাত কম নয়, যিদও ছিবিটর কে ািজশনগত একটু-আধটু 
িবচু িত  চােখ পড়েলও পড়েত পাের। 
 দশ  নীকে র  ায় অেধ  ক জুেড় রেয়েছ নানান 
সংগীত-সাধক ও খ ািতমান ব ি ে র  পাে  ট। 
যাঁরা িশ ী কৃ িজেতর  পাে  ট স েক  অবিহত, 
তাঁরা জােনন  পাে  ট আঁকার দ তায় িতিন  কান 
উ তায় িবরাজ কেরন। যিদও  দশ  নীর কেয়কিট 
 পাে  েট িশ ীর  সই  কীয়   িত ি য়মান। তার 
 ধান কারণ  বাধহয় খুব কম সমেয়র ব বধােন 
অিতির   পাে  ট আঁকার তাগাদা। এবার আসা 
যাক  দশ  নীর  সই ছিবর  সে , আি ক-
 কীয়তা ও না িনক  কৗিলেন র কারেণ যার  ান 
হেয়েছ আম নপ -  ািশয়েরর   েদ। িদগ েজাড়া শস েখত, িঠক তার মাঝখান িদেয় 
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এেয়ািতর িসঁিথর মেতা একিট ছড়হীন এ াজ চেল  গেছ ব দ ূর। ও- া   ায়  দখাই যায়না, 
আর িঠক  সখােন,  যখােন  মঘকােলা আকাশ িদগ  ছুঁেয়েছ,  সখােন এক িনজ  ন পিথক 
ছাতা মাথায় িপছন িফের দাঁিড়েয়।  ক ওই পিথক?  কনই বা  স মুখ িফিরেয় রেয়েছ? পিথক 
িক িনেজই য ী, নািক পেড় থাকা যে র ি তীয় স া? একবুক অিভমান িনেয়  ােণর 
বাদ খািন  ফেল  রেখ  স আজ  কাথায় চেলেছ? অন  সুেরর  খাঁেজ?  কমন  স সুর? 
আেলার মেতা! তেব এই পিথক িক  সই আেলার পথযা ী? িচ িশ ী জানেবন িন য়! 
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