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তাঁর জীবেনর িকছু কথা 
pখ াত স ীত িশkক jানpকাশ ঘােষর জn িশয়ালদহ a েলর 25 নং িডকসন 

লেনর (বতমােন রাsািটর নাম শহীদ সুশীল দাশgp সরণী) পিtক বাড়ীেত 1913 ী ােbর 
8i ম  তািরেখ। তাঁর িপতার নাম িকরণ চnd ঘাষ, মাতার নাম নিলনীবালা ঘাষ। তাঁর 
িপতামহ হেলন ভারতিবখ াত dারিকন হারেমািনয়ােমর pিত াতা dারকানাথ ঘাষ। স ীেতর 
পিরেবেশ জn লাভ করায় aিত al বয়েসi jানpকাশ সুর o তােলর মায়ায় জিড়েয় পেড়ন। 
তারঁ পািরবািরক ‘বাণীসংঘ aেক া’ aত n িবখ াত। e সmেn ei al পিরসের িবেশষভােব 
আেলাচনা করা হল না। তাঁর পtী লিলতা দবী o পুt মlার ঘাষ স ীত  িহসােব সুpিতি ত। 
uেlখ করা িনpেয়াজন য তাঁেদর gr jানpকাশ। 

jানpকােশর িবদ ালয় িশkা ধমতলা sীেটর (তালতলা মােড়র কােছ) কিলn 
iনিsিটuট িবদ ালেয়। pিসেডিn কেলেজ পেড়েছন পািল ভাষায় aনাস িনেয়। pথম িবভােগ 
পাস কেরo শারীিরক কারেণ (িkেকট খলেত িগেয় আঘাত পেয় চােখর দৃি  kীণ হেয় যায়) 
তার পর আর পড়া না করেত পােরনিন। িkেকটার কািতক বসু তাঁর aত n ঘিন  িছেলন। eর 
বাiের তাঁর ব িkগত জীবন আর স ীত জীবন আলাদা কের বলার uপায় নাi। বhিবsৃত সi 
uপাখ ান িলিখত আকাের িবিভn pকাশনায় pাpব । 

jানpকাশ ঘাষ pায় সব রকেমর বাদ যেnt সুপি ত িছেলন। তালবােদ র জগেত িতিন 
িনেজi eক pিত ান। স যুেগর aন  িশlীেদর মত jানpকাশo জনসমেk আেসন pধানতঃ 
আকাশবাণীর কিলকাতা বতার কেnd সুেযাগ পাoয়ার পের। ডায়ািকন হারেমািনয়ােমর 
pিত াতা dারকানাথ ঘােষর পৗt jানpকাশ ঘাষ, িবিভn বাদ যেnt pথাগত তািলম থাকার 
ফেল, কলকাতা বতার কেnd al বয়েস সুেযাগ পেয় যান। কলকাতা বতার কেnd িকছু 
aনু ােন রােগর pসে  বেলেছন সেুরশ চkবতী আর uদাহরণ গান িনেয়েছন jানpকাশ 
ঘাষ। e ছাড়া বতাের, তাঁর sকে o িকছু গােনর রকিডং করা আেছ বেল জানা যায়। 
gােমােফান কাং pকািশত 30- eর দশেকর rর রকড তািলকায়, তাঁর কে  বশ িকছু 
গােনর রকড–তথ  পাoয়া গল। ক াটালেগ িতিন ী/ ীযুk jানpকাশ ঘাষ নােম uিlিখত 
হেতন eবং রকড লেবেল iংেরিজ akের MR. GNAN GHOSH লখা হত। oi eকi 
সমেয়, ীযুk jােনndনাথ ঘাষ নােম আর eক ক িশlী িছেলন, যাঁেক রকড লেবেল বা 
ক াটালেগ পাoয়া যত ‘jােনndনাথ ঘাষ’ নােম, বাংলা akের। jানবাবুর sকে  গীত, 
slসংখ ক রকড ক’িটর তািলকা pণয়েন তাi, যেথ  সাবধানতা নoয়া হেয়েছ। 



 

 

1932 সােলর মাঝামািঝ সমেয় িহnুsান রকড কাং– ত রকড করেত আেসন 
সকােলর di pখ াত মিহলািশlী ীমতী মেনারমা o সেnাষকুমারী। নৃত সংবিলত গান 
dিটেত বাদ যেnt সহেযািগতা িদেত aনুপম ঘটক, হিরপদ চ াটািজর সে  আেসন eক নবীন 
pিতভা–jান (pকাশ) ঘাষ। হেমndকুমার রােয়র লখা গান 2িট িছল — ‘ তামার বাঁিশ 
বাজেব থেক থেক’, ‘আিজ ফুেলির বেন’। সi r। তেব 1932–33 সােল jানবাবু 
িহnুsান কাং–eর সে  যুk থেকo িনেজর সুের রকড করেত পারিছেলন না। যতদূর জানা 
যায়, jানpকােশর সরু করার pিতভা pথম, রকেডর মাধ েম তখনi জনসমেk eল, যখন 
1933 সাল নাগাদ HMV–র হেয় িমস সুভািষণী তারঁ সুরােরািপত dিট গান রকেড তুলেলন। 
গান 2িট িছল–  ‘তুিম ধু গাo গান’ o ‘িদন কেট যায় কী বদনার’ — গজলাে র ei dিট 
গােনর সেুরর মেধ i jান ঘােষর রাগা য়ী সুরােরােপর দkতা লুিকেয় িছল। তাঁর রাগা য়ী 
সুেরর aপিরসীম দkতা আবার pকাশ পল, যখন মাsার সনুীল বাস রকেড গাiেলন তাঁর 
সুর দoয়া dিট গান —  ‘গহন ঘন তমাল বেন’ o ‘আেলাক ধারার পাগল মেয়’। jান 
ঘােষর pিতভায় মgু হেয় sয়ং তুলসী লািহড়ী sতঃpেণািদত হেয় তাঁর সেুরর জন  বাণী 

িলখেলন, যা, রকড করেলন (aনুগায়ক) গাপালচnd সন, 1934 সােল। রাগpধান সi 
গােনর বাণী িছল — ‘মন বেল িচিন িচিন’ / ’িনd  হারা চাঁদ’। eরপর ধুi পথচলা, সুেরর 
সারিথ হেয়। 1934 সােলর শেষর িদেক HMV থেক তারঁ sকে  eকক গােনর রকড 
pকািশত হল। ধীেরন মেুখাপাধ ােয়র লখা ‘ন াশনাল স  ’ 2িট িছল — ‘শ ামবরণা rপরাণী’ / 
’oেগা লkী মা আমার’। pায় oi সমেয়i, িহnুsান কাং থেক শচীন দববমেণর কে  গােনর 
রকড িনশীেথ যাio ফুলবেন’ o ‘oের সজুন নাiয়া’ pকািশত হল। jান ঘােষর গীটারবাদন 

ei রকডিটেক eক িবেশষ মযাদা িদল। গীটারবাদেন মুg হেয় oi গানgিলর রচিয়তা 
জসীমুdীন তাঁর লখা পরবতী গান dিটেতo যntিশlী o সরুকার িহেসেব বেছ িনেলন jান 
ঘাষেক। িশlী গাপালীবালার গাoয়া সi গানgিল িছল — ‘আমার বnু িবেনািদয়া’ o ‘o 

পরাণ বnু র’। pখ াত িশlী রবীndেমাহন বসুo jান ঘােষর যntস ীেতর pিতভার িবেশষ 
aনুরাগী িছেলন eবং তারঁ pিতিট গােনi যntিশlী িহেসেব রাখেতন jান ঘাষেক। িtশ 
দশেকর বািক সময় জুেড়i HMV o িহnুsান কাং–eর হেয় jান ঘাষ ধু সরুi িদেলন না, 
যntস ীেতo সহায়তা করেলন বh রকেড। তমিনi কেয়কিট হল — ‘মম মিnের eেল ক’, 
‘নতুন ফাgেন’, ‘ হ মাধবী িdধা কন’, ‘নূপুর বেজ যায়’, ‘pখর তপন তােপ’, ‘ কন পাn e 
চ লতা (ডাঃ প পিত ভ াচায)’, ‘িনিশ রােত ক ডােক আমায় (সুরসাগর)’, ‘oi যায় pম 
সাগেরর নেয় (িশlী রেt র মুেখাপাধ ায়)’ pভৃিত। eখােন jানpকাশ ঘােষর িকছু রকড 
তথ  ; (যতদরূ সংgহ করা সmব হেয়েছ) তুেল ধরা হল। pায় di দশেকর আকাশবাণীর সবা, 
ছয় দশেকর যntস ীত o ক স ীেতর সাধনার সে  aসংখ  ছাt o স ীতিশlীেক িসd করার 



 

 

কাজ aসামান  কৃিতেtর সে  সmn কের, 1997 ী ােbর 18i ফbrয়ারী  তািরেখ, aগিনত 
ভk, ছাt, pশংসক o পিরবােরর সদস েদর মায়া কািটেয় sগলাভ করেলন সরুনায়ক 
jানpকাশ ঘাষ। 

 

িবঃ dঃ–  নীিতন বসু পিরচািলত ‘িবচার’–eর ডাবল ভাসান ছিব ‘পরায়া ধন’–e স ীত 
পিরচালনার সে  aিভনয়o কেরন jানpকাশ ঘাষ। মূলত বাংলা গােনর kেti তাঁর 
aবদােনর uেlখ eখােন করা হেয়েছ, িহিnর নয়। 
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ক ােkড বাi jানpকাশ ঘাষ। 



 

 

— তবলাতর : aিনn  চ াটািজ, স য় মুখািজ, মlার মুখািজ, aিমতাভ িমt o িবভাস দাস 
পুরকায়s। 

— িরদm স ম ফিsভ ালs  iন iি য়া — 

ঢাক: giরাম ঘাড়ুi, রিব ঘাড়ুi o মদন ঘাড়ুi। 

ীেখাল: িবজয় সনgp o sপন সনgp। 

ঢালক: osাদ বাফািত খান। 

মিণপুরী খাল: দশন জােভরী a া  পািট। 

ঢাল: aনুপ pসাদ a া  পািট। 

তাসা: িনসার আহেমদ a া  পািট। 

9. EASD 1404 (HMV) L.P. (িsিরo) ‘রাগ aন িক বাড’। 

jানpকাশ ঘাষ — হারেমািনয়াম। 

িভ বালসারা — িপয়ােনা। 

— রাগ চাrেকশী — ঝাঁপতাল o িtতাল। 

— রাগ িম  িপলু — তoড়া। 

— িসnু ভরবী — দাদরা। 

— ফাক মলিড — কাহারবা। 

pড iন ডেুয়ট বাi jানpকাশ ঘাষ (হারেমািনয়াম) 

a া  িভ বালসারা (িপয়ােনা), তবলা: শ ামল ঘাষ। 

 

 

 

 

 



 

 

jানpকাশ ঘাষ রিচত, সুরােরািপত o 

aনুষ  যntবাদন–eর িকছু রকড তথ । 
1. N 7162 (1933) HMV ‘তুিম ধু গাo গান’ — গজল, ‘িদন কেট যায় িক বদনায়’ — 
রাগpধান, স ীত: িমঃ jান ঘাষ, িশlী: িমস সভুািষণী। 

2. N 7188 (1933) ‘গহন ঘন তমাল বেন’ — রাগpধান, ‘আেলাক ধারার পাগল মেয়’ — 
রাগpধান, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: মাsার সনুীল বাস। 

3. N 7271 (1934) ‘মেন বেল িচিন িচিন’ — গজল, ‘িনদহারা চাদঁ জােগ গগেন’ — রাগpধান, 
রচনা: তুলসী লািহড়ী, স ীত পিরচালনা: jান ঘাষ, িশlী: গাপালচnd সন (an গায়ক)। 

4. N 7223 (1934) ‘(সুnর হ) কান সদুেূর বাজাo বাঁশরী’ (___), ‘জীবেনর পেথ বল 
কেব’ (ভজনা ), রচনা: ধীেরন মুখাজী, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: 
িনত েগাপাল বমন। 

5. H 11103 (1933) HINDUSTHAN ‘রােতর শেষ ভােরর আেলা’ — রাগpধান, ‘গগেন 
eলায় চাচঁর িচকুর’ — রাগpধান, রচনা: কlনা রায়; স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, 
িশlী: ীমতী arণা gp। 

6. H 11101 (1933) ‘oi যায় pমসাগেরর নেয়’, — aন  গান —, সরু: রেt র মুখাজী, 
তবলা স ীেত: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: রেt র মুখাজী। 

7. H 239 (1934) ‘ফাgেনর ফুলবেন’ — নৃত সংবিলত, ‘oেগা মাধবী’ — রচনা: jান ঘাষ, 
স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: গাপালী বালা। 

8. N 7385 ‘যিদ না দেব দখা’ রচনা: লিলত চ াটািজ, ‘কােছ থেকo খঁুিজ তামায়’ রচনা: 
জগদীশ সন মজুমদার, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: কুমারী কল াণী gp 
(a ােমচার)। 

9. H 256 (1934) ‘নূপুর বেজ যায়’ (রবীndনাথ), ‘pখর তপন তােপ’ (রবীndনাথ), 
যntস ীেত: jান ঘাষ o জ াািত ঘাষ, িশlী: pফুlকুমার িমt। 

10. H 257 (1934) ‘আিসেব িক িফের সিখ’ (রচনা: নীলমিণ ঘাষাল), ‘sপেন দিখনু’ (রচনা: 
jান ঘাষ), স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: সেত ndনাথ ঘাষাল (a ােমচার)। 



 

 

11. H 262 (1934) ‘িদবস রজনী জািগয়া জািগয়া’ (__), ‘oের তিটনী িpয়া’ (রচনা: aজয় 
ভ াচায), স ীত পিরচালনা: jান ঘাষ, িশlী: সুধাময় গাsামী। 

12. H 297 ‘আমার বnু িবেনািদয়া’–ভািটয়ািল (রচনা: জসীমdুীন), ‘o পরাণ বnু র’–
ভািটয়ািল (রচনা: জসীমুdীন), স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ীমতী গাপালী 
বালা। 

13. H 303 (EARLY 1935) ‘মিlকাদেল সেজিছ কত pভােত’, (রচনা: হমn রায়), aন  
গানিটর পিরচালক শচীন দববমণ, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ীমতী 
মেনারমা। 

14. H 321 (1935) ‘পlব মমর তান’ (রচনা: িনমল বড়াল), ‘িরk কিরয়া লেব’ (রচনা: aজয় 
ভ াচায), যntস ীত পিরচালনা: ীযুk হিরপদ চ াটাজী, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, 
িশlী: িনমলচnd বড়াল (বাণীক , িব.eল)। 

15. H 360 (1935 END) ‘িহেমর রােতর ঐ গগেনর’ (রবীndনাথ), ‘রািঙেয় িদেয় যাo’ 
(রবীndনাথ), গীটার: jান ঘাষ, aগান: জ ািত ঘাষ, বাঁিশ: নেগন দ, িশlী: রবীndেমাহন 
বস।ু 

16. H 360 (1935 END) ‘আজ ফাgেনর বকুল বেন’ (রচনা: jান ঘাষ), ‘বৃnাবেনর পেথ 
পেথ’ (রচনা: jান ঘাষ), স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ডাঃ aবনী দাশgp। 

17. H 412 (1936) ‘মম মিnের eেল ক’ (সরুকার: সুরসাগর), ‘নতুন ফাgেন আিজ’ 
(সুরকার: সুরসাগর), তবলা স েত: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: শচীন দববমণ। 

18. H 527 (1937) ‘সn াতারা মাের ডাক িদেয় যায়’ (রচনা: সমেরশ gহ), ‘িবজন দuল 
dাের’ (রচনা: সমেরশ gহ), স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ীমতী শীলা সন। 

19. N 7492 (1935) ‘যা সিখ যা তারা গাকুেল িফের’–ভজন (রচনা: নজrল), ‘শ ামল 
সুnর িpয়তম’–ভজন (রচনা: pণব রায়), স ীত: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: কমলা দবী 
(আেমচার)। 

20. N 9700 (1935) ‘িবজলী খেল আকােশ কন’–aেক া সংবিলত, ‘ কান স িগিরর’–
aেক া সংবিলত, মূল সুরকার: কমল দাশgp, যntস ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ 
(aেক া), িশlী: কুমারী লিতকা মুখািজ (a ােমচার)। 



 

 

21. N 9729 (1935) ‘আঁধাের আঁধাের ডিুবয়া তবুo’–রাগpধান (রচনা: শেলন চkবtী), 
‘িদেনর পর িদন’–রাগpধান (রচনা: শেলন চkবতী, স ীত: িমঃ jান ঘাষ, িশlী: ীযুk 
সেত ন চkবতী। 

22. N 9753 (1935) ‘ যিদেক িফরাব আঁিখ’–ভজনা  (রচনা: শেলন চkবতী), ‘িনিখল 
পালক’–ভজনা  (রচনা: শেলন চkবতী), স ীত পিরচালনা: jান ঘাষ, িশlী: ীমতী 
লিতকা িমt (মুখাজী)। 

23. N 9853 ‘আদিরণী মার শ ামা’–শ ামাস ীত (রচনা: কাজী নজrল), ‘ তার নাম যার 
জপমালা’–শ ামাস ীত (রচনা: কাজী নজrল, স ীত পিরচালনা: িমঃ jান ঘাষ, িশlী: 
নীলমিণ িসংহ। 

24. H 11055 ‘ কান িবজয়ীর জয় aিভমান’ (রচনা: িবনয় মুেখাপাধ ায়), ‘সুেখর রােত হলার 
কুসমু’ (রচনা: িবনয় মুেখাপাধ ায়), মূল সরুকার: শচীন দববমণ, যntস ীত: ীযুk jান ঘাষ 
o জ ািত ঘাষ, িশlী: রবীndেমাহন বস।ু 

25. JNG 5234 (1938) ‘গােন গােন রিচ আিম’ (রচনা: সুেবাধ রায়), ‘যখন সবাi চেল গেছ’ 
(রচনা: aজয় ভ াচায), স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ীযুk সতীশচnd 
সরকার। 

26. N 27075 (1940) ‘aিনেমষ কার নয়েনর িদিঠ’–রাগpধান, (রচনা: pেফসর তারাপদ 
চkবতী), ‘যমুনার জেল’–রাগpধান, (রচনা: pেফসর তারাপদ চkবতী), িশlী: কুমারী রমা 
মুখাজী। 

27. JNG 5176 ‘কত যুগ ধির বu কoিন কথা’ (রচনা: জলধর চে াপাধ ায়), ‘eস মাধবী 
রােত’, স ীত পিরচালনা: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: ীযুk জগবnু চkবতী (a ােমচার) 

28. H 17 (1932) ‘আিজ ফেুলির বেন’ (রচনা: হেমndকুমার রায়) ‘ তামার বািঁশ বাজেব থেক 
থেক’ (রচনা: হেমndকুমার রায়), মূল সরু: শচীন দববমণ o ক িস দ, aেক া: aনুপম 

ঘটক eবং jান ঘাষ, িশlী: ীমতী মেনারমা o সেnাষকুমারী। 

29. JNG 6139 (1963) ‘গান আমার পরশমিণ’ (রচনা: jানpকাশ ঘাষ), ‘সারা বলা’ 
(রচনা: শ ামল gp), সুর: jানpকাশ ঘাষ, িশlী: লিলতা ঘাষ। 



 

 

30. H 266 (1934) ‘িনশীেথ যাio ফুলবেন’–ভািটয়ািল (রচনা: জসীমুdীন), ‘oের সুজন 
নাiয়া’–ভািটয়ািল (রচনা: জসীমুdীন), সরুকার: শচীন দববমণ, aগান: aনুপম ঘটক, বাঁেশর 
বািঁশ: হিরপদ চে াপাধ ায়, গীটার: ীযুk jান ঘাষ, িশlী: িশlী: শচীন দববমণ। 

31. H 201 (1934 EARLY) ‘ কন পাn e চ লতা’ (রবীndনাথ), ‘aেনক কথাi বেলিছলাম’ 
(রবীndনাথ), যntস ীত: ীযুk jান ঘাষ o নেগন দ, িশlী: ডাঃ প পিত ভ াচায। 

32. GE 24716 (1954) ‘ কােয়িলয়া গান থামা’–রাগpধান, ‘কুল ছেড় eেস মাঝদিরয়ায়’–
রাগpধান, কথা o সরু: jানpকাশ ঘাষ, িশlী: বাণী কানার। 

33. ‘আনnভরা e সুnর ভুবন’, ‘আিজ dঃখিনিশ ভার’, কথা o সরু: jানpকাশ ঘাষ, 
িশlী: বানী কানার (সরকার)। 

34. ‘eেল িক গা মার যাবার বলায়, ভালবােস না কহ’, কথা o সরু: jানpকাশ ঘাষ, 
িশlী: pসূন বেn াপাধ ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সুের o বাণীেত jানpকাশ ঘাষ 

 gােমােফান কাং কতৃক eল িপ, i িপ, ক ােসট, িসিড– ত pকািশত গানসমূহ। 
 eকi গান িবিভn িশlীকে  গীত হেয়েছ। 

 গােনর কথা/িশlী/গীিতকােরর নাম পরপর দoয়া হল। pিতিট গােনর সুরকার 
jানpকাশ ঘাষ। 
 
 

k সং গােনর pথম ছt ক িশlী গীিতকার 
1 বাঁেধা ঝুলনা সn া মুেখাপাধ ায় o pসূন 

বেn াপাধ ায় 
  শ ামল gp 

2 য গানখািন িনেয় যাi  দীপ র চে াপাধ ায়  aতীন মজুমদার 
3 িপয়া ভােলা aিভমান  বগম আখতার  jানpকাশ ঘাষ 
4 গগেন যত ঘনঘটা  মানেবnd মুেখাপাধ ায় o 

সহিশlীরা
 গৗরীpসn মজুমদার 

5 কাের বা শানাi  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
6 হিল খিলেছ শ াম কু কানেন  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
7 আিম িনেজের ধাi বাের বাের  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
8 হায় িমেছ লখা ei গান aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ
10 মােগা,  তামার ডােক দেবা সাড়া  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
11 eেল িক গা মার যাবার বলায়  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
13 িপয়া ভাল aিভমান  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
14 আিম নতেুনর aিভলাষী aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ
15 িফরােয় িদo না মাের শূন  হােত  aজয় চkবতী  পুলক বেn াপাধ ায় 
16 শােনা িদয়া ডােক grgr  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
17 আঁধাের আিম তামায়  মানেবnd মুেখাপাধ ায়  গৗরীpসn মজুমদার 
18 আনnভরা সুnর ভুবেন  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
19 চরেণ বােজ মিnের িরিনিঝিন  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
20 কন aিল বার বার আেস  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
21 ফাgন eেস যায় য িফের aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ
22 শ র- কের ডমr বােজ  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
23 িনশীথ শয়েন জােগ আঁিখ uদাসী  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
24 কােয়িলয়া গান থামা eবার  বাণী কানার (সরকার)  jানpকাশ ঘাষ 
25 আিস বেল কন eেলা না িশpা বসু  jানpকাশ ঘাষ
26 কেব যােব বেলা িগিররাজ  কারাস  কমলাকাn চkবতী 
27 বাঁেধা ঝুলনা  সn া মুেখাপাধ ায় 

(eকক) 
 শ ামল gp 



 

 

28 কূল ছেড় eেস  বাণী কানার (সরকার)  jানpকাশ ঘাষ 
29 তুিম ব থা িদেল ব থা নািহ পাi  arণ ভাdড়ী  jানpকাশ ঘাষ 
30 িমেছ e ধরণীর িমেছ e আশ  arণ ভাdড়ী  jানpকাশ ঘাষ 
31 গান আমার পরশমিণ  arণ ভাdড়ী  jানpকাশ ঘাষ 
32 বাঁিশ মাের ডােক বারবার  indাণী সন  jানpকাশ ঘাষ 
34 আিম গােনর পাখী  indাণী সন  jানpকাশ ঘাষ 
35 নেভলী কিল e িট কানন  pচিলত 
37 কােয়িলয়া গান থামা eবার  শাoনী িমt  jানpকাশ ঘাষ 
38 যিদo eখনo গান  aজয় চkবতী  জিটেল র মুেখাপাধ ায়
39 কমেন গািহব বেলা  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
40 য আকােশ ঝের বাদল দীপ র চে াপাধ ায়  jানpকাশ ঘাষ
41 aলস বলায়  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
42 eেসা আষােঢ়র নবধারা  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
43 না মােন িমনিত মার  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
44 সিখ জল ভিরেত  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
45 বরষ ফুরােয় গল  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
46 তুিম িক আমার িচিঠ  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
47 ভুেলছ য আমায়  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
48 কােয়িলয়া গান থামা eবার  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
49 যিদ ঠিলেব দূের  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
50 চাঁদ িফের eেলা  লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ 
51 ময়ূরী নাচ লিলতা ঘাষ  jানpকাশ ঘাষ
52 কাের বা জানাi  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
53 কন aিল বারবার আেস  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
54 িক আর বিলব সিখ তাের aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ
55 sেp ভািঙল ঘুমেঘার  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
56 বাঁিশেত য ডেকিছ আিম  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
57 dিনয়ার হােট eেস কনােবচাi  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
58 কােয়িলয়া গান থামা eবার  জিয়তা পাে   jানpকাশ ঘাষ 
59 জীবেনর তরীখািন ভেস য যায়  aজয় চkবতী   jানpকাশ ঘাষ 
60 ছলনা জািন তবু পাির না  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
61 াবণ মঘমায়া  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
62 ভাল না বািসেব aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ
63 কন য লুকােত   aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
64 e কমন র   aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
65 বাের বাের ছুেট যাi pসূন বেn াপাধ ায়  গৗরীpসn মজুমদার
66 আিম সুের সুের oেগা  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
67 যিদ ক  দাo  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
68 আিম তামার গািহ জয়  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
69 কূল ছেড় eেস aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ



 

 

70 িফের কন eেল না  বগম আখতার  jানpকাশ ঘাষ 
71 িফরােয় িদo না মাের শূন  হােত  বগম আখতার  পুলক বেn াপাধ ায় 
72 কােয়িলয়া গান থামা eবার  বগম আখতার  jানpকাশ ঘাষ 
73 লিলতা গা বেল দ  সn া মুেখাপাধ ায়  গৗরীpসn মজুমদার 
74 িনশীথ শয়েন জােগ আঁিখ uদাসী  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
75 আিম বদনািবলাসী  indাণী সন  jানpকাশ ঘাষ 
76 িক যন হারােয় দীপ র চে াপাধ ায়  সুধীndনাথ দt
77 বাঁেধা ঝুলনা  সn া মুেখাপাধ ায়  শ ামল gp 
78 কন বুকভরা ei ভালবাসার  মানেবnd মুেখাপাধ ায়  শ মল gp 
79 মেনর আর eক নাম ভালবাসা  মানেবnd মুেখাপাধ ায়  শ ামল gp 
80 আমােক তামার বুিঝ আর মানেবnd মুেখাপাধ ায়  শ ামল gp 
81 aতীেতর কথা ক বেলা রােখ sরেণ  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
82 e কানেন ছিড়েয় গলাম  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
83 জািগল িক ছnা  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
84 আিজ বসেn ম েল বায়  arণ ভাdড়ী  jানpকাশ ঘাষ 
85 আনnভরা e সুnর ভুবেন  indাণী সন  jানpকাশ ঘাষ 
86 ফুলমালা পিরেয় িদoনা হলায়  aজয় চkবতী  jানpকাশ ঘাষ 
87 eেল িক গা মার যাবার বলা  pসূন বেn াপাধ ায়  jানpকাশ ঘাষ 
88 তামায় আিম পেয়িছ যতবার  arণ ভাdড়ী  jানpকাশ ঘাষ 
89 বাঁেধা ঝুলনা (Live Recording),  

সn া মুেখাপাধ ায় 
 শ ামল gp  

 

LP Record (HMV) 

(ক) ECSD 2632 Stereo – SANT SUMIRAN 

Compilation from Devotional Compositions of Saint Poets. 

Music : Gnan Prakash Ghosh 

সমেবত স ীেত: হমnী kা, ডািলয়া রাuত, মৃdলা দ, মhয়া দাশgp, সnীপ ঘাষ, arণ 
ভাdড়ী, aরিবn চkবতী, িপনাকী gহরায়, aজয়কুমার চkবতী eবং arণ দt। 

Side A: হির হির হির হির সিুমরণ কেরা (সুরদাস), সমেবত কে   িপয়া িবn  রহেয়া ন যায় 
(মীরাবাঈ), গীত ী সn া মুেখাপাধ ায়  pভু মের gণ aবgণ না িবচােরা (সুরদাস), রঘুনাথ 
পািণgাহী  ম ায় তা তের চরণ লগী গাপাল (মীরাবাঈ), লিলতা ঘাষ  ম ায় হির পিতত 
পাবন েন (তুলসীদাস), হমnকুমার  দেখা সঈয়া হির মন কাট িকেয়া (মীরাবাঈ), হমnী 

k  যা ক িpয় ন রাম বেদহী (তুলসীদাস), সমেবত স ীত 



 

 

Side B : জg  ম জীবত হী কা নােতৗ (সরুদাস), সমেবত কে   ছাড় মন হির িবমখুিন কৗ 
স  (সুরদাস), হমnকুমার  কৗঈ কিহo র pভু আবল কী (মীরাবাঈ), লিলতা ঘাষ  
ab েলা নাসানী ab  না ন সাহী (তুলসীদাস), aজয়কুমার চkবতী  আলীরী ন নন বান পরী 
(মীরাবাঈ), গীত ী সn া মুেখাপাধ ায়  তলৈফ িবn  বালম মার িজয়া (কবীরদাস), রঘুনাথ 
পািণgাহী  কিল নাম কাম তr রাম কৗ (তুলসীদাস), সমেবত কে । 

 

(HMV) 

( খ )ECSD 41567 Stereo – BHAJAN SUDHA 

Compilation of Devotional Lyrics of Saint Poets – (By Different Artists) 

গীত ী সn া মেুখাপাধ ায় 

Side A: ab  ম ায় নাচু বhত গাপাল (সুরদাস), স ীত: jানpকাশ ঘাষ  কা মাতা কা 
িপতা হমাের (সরুদাস), স ীত: jানpকাশ ঘাষ। 

 

(গ) 2425-5025 (INRECO) গাsামী তুলসীদাস- eর রামচিরতমানস। 

স ীত পিরচালনা: jানpকাশ ঘাষ। 

‘e সৗরভ pেজে শন’ 

aেক া পিরচালনা: ীমতী কল াণী রায়। 

ভ লুম িতন–বালকা –ফুলoয়ারী pস /সীতা sয়mর। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বাংলা ছিবেত স ীত পিরচালক rেপ  
jানpকাশ ঘাষ 

(1) আবতন (1936) : p: পপুলার িপকচাস, পিরচালনা: সতু সন, কা: িনিশকাn বসুরায়, 
আবহ o সুরকার: সুর স  (e ঁেদর তরেফ স ীত পিরচালনায় িছেলন ীযুk jানpকাশ 
ঘাষ), গীতকার: শেলন রায় o হািসরািশ দবী। 

H 416 কাল জেল ঢu/ ‘কুh o ককা’ ছিবর গান, িশlী: কুমারী শীলা হালদার o aন রা। 

(2) কুh o ককা (1936) : pঃ পপুলার িপকচাস, পিরঃ চাr রায়, 2 িরল, ছাট ছিব। সঃু 
িনতাi মিতলাল, [সুর সে র তরেফ যুk িছেলন jানpকাশ ঘাষ।] 

H 416 মাধবী পূিণমা িনশীেথ/ ‘আবতন’ ছিবর গান, িশlী: তারাপদ ভ াচায o বলারাণী। 

(3) িবচার (1943) p: ী িফlস, পির/িচtনাট : নীিতন বসু, কািহনী: নীিতন, শেলন বস,ু 
গীিতকার : pণব রায়, সুর: jানpকাশ ঘাষ। 

GE 2616 বধূঁ খােলা dয়ার/ শ াম গেছ মথুরায়, িশlী: ীমতী রাধারাণী/ ীমতী রাধারাণী। 
GE 2617 িঝিকিমিক সাঁেজর তারা/হায় ভীr মন pহর বিহয়া যায়, িশlী: রাধারাণী/রাধারাণী। 

GE 2618 আমার e গান/আঁধার ঘের, িশlী: রাধারাণী/রাধারাণী। 

GE 2626 rপার খােট ঘুমােয়/ চmাবতী aমন কের, িশlী: ভারতী বাস/ ভারতী বাস o 
িবজয়া দাস। 

GE 2627 িমলেনর পূিণমা রাত/ eবার িফরাo আঁিখ, িশlী: ভারতী বাস/ ভারতী বাস o 
িবজয়া দাস। 

(4) aরkণীয়া (1948): p: িপ eন রায়, পিরচালনা/ িচtনাট : প পিত চ াটাজী, 
গীিতকার: গৗরীpসn মজুমদার, কািহনী: শরৎচnd। 

GE 7384 e কান দালায় দােল/ চাr চূড়া বাঁধা, িশlী: কুমারী কল াণী দাস/ ধন য় 
ভ াচায। 



 

 

(5) যdভ  (1954): p: সানরাiজ িফlস, পিরচালনা: নীেরন লািহড়ী, গীিতকার: 
রবীndনাথ, যdভ , pকাশ, গৗরীpসn। 

ক স ীেত: রেমশ বেn াপাধ ায়, মহিdন ডাগর, তারাপদ চkবতী, e িট কানন, মিণরাম, 
সুেখnু গাsামী, িবমলাpসাদ চে াপাধ ায়, পি ত যশরাজ, pশাn কুমার, সn া মেুখাপাধ ায়, 
pিতমা বেn াপাধ ায়, pসনূ বেn াপাধ ায়, মিণভd ঠাকুর, বি ম বেn াপাধ ায়, সধুীর 
বেn াপাধ ায়, aনুপ বাস, সামনাথ ভ াচায, সতীpসাদ মজুমদার, sৃিত আচায pমুখ। 
যntস ীেত: পি ত রিবশ র, কুমার বীেরnd িকেশার রায়েচৗধুির, জনাব করামতুlা, 
সাগীrdীন, পিরেতাষ শীল, দিkণােমাহন ঠাকুর, কানাiলাল দt o pতাপ িমt। 

গান ( রকড হয়িন) 

1. বাবুল মারা নহর ছুেটািহ জায়– ভরবী, 2. র  ঝাির লািগির যা bজেম– দশ, 3. রাধারমণ 
মদনেমাহন মাধব–দরবারী কানাড়া, 4. মানস hতঁ oিহ রসখান–কােmাজী, 5. গগেন গরজত 
চমকত দািমনী– মঘ, 6. জেস কেরা গ তুম বেস–আড়ানা (রচনা: pকাশ), 7. হা সানা 
মান ন কিরেব– ভরবী, 8. কৗন খেল হারী জেস কৃ  কৈnয়া–ঘ  , 9. আশাদীপ িনিভল 
ঝেড়– িম  িসnুড়া (রচনা: গৗরীpসn মজুমদার), 10. জােগা মাহন পয়াের– ভরব, 11. গার 
মুখেস মাের মন ভােব–ভীমপল ী, 12. শ ামসুnর আজ বঁিসয়া বাজােব–সামn–সারং–
তoড়া, 13. মালিনয়া বnনবার বােঁধাির বােঁধা–দরবারী কানাড়া, 14. সnুর হ বুিঝ eেল মম 

anর a েন– িম  বােগ ী (রচনা: গৗরীpসn), 15. মৎ জা মৎ জা মৎ জা যাগী...–ভজন 
ভরবী (রচনা: মীরাবাঈ, 2িট প  িk)/ pম ভকিত কান গাপন সাধন–  (রচনা: pকাশ), 16. 

জয় pবল বগবতী সেুর রী–কের চতী ঠুংরী, 18. মিnের মার pভু িবরােজা– কৗিশক ধুিন, 
19. আজ বহত সগুn পবন–বাহার তoড়া (রচনা: যdভ ) 20. পাল তুেল িদনু পািড়–  
(রচনা: গৗরীpসn), 21. জােগা মা কালী কপািলনী–শ রা (রচনা: গৗরীpসn), 22. বরেস 
মহর বা বড়বড়ী বুঁদন সা– গৗড়মlার, 23. িমনিত রােখা ঘনশ াম– দশ ঠুংরী (রচনা: 
গৗরীpসn), 24. সকল সুখধাম জগেম–  ভািটয়ার (রচনা: pকাশ), 25. rমঝুম বরেস আজু 

বদেরায়া–  কািফ সুর: ফাঁকতাল (রচনা: যdভ ), 26. শূন  হােত িফির হ নাম পেথ পেথ–
(রবীndনাথ ঠাকুর)। 

(6) আশা (1956): p: কাননেদবী, পিরচালনা/িচtনাট : হিরদাস ভ াচায, কািহনী: রাখাল 
চnd, গীিতকার: শ ামল gp, jানpকাশ ঘাষ, ক স ীত, কাননেদবী, pসূন বেn াপাধ ায়, 



 

 

আলপনা বেn াপাধ ায়, বাণী কানার, লিলতা চে াপাধ ায় o jানpকাশ ঘােষর পিরচালনায় 
15 জন িশlীর তবলায় বৃnবাদন। 

 

গান ( রকড হয়িন) 

1. কৗঊ ন পােয়া পার–আশাবরী খয়াল, 2. িনরালা সাঁেঝ নয়ন ধাের, 3. সৗঈ রসনা যা 
হিরgণ গাৈব, 4. ei কানেন ছিড়েয় গলাম, 5. মাধব eস মার anর dাের, 6. আজ ফাgেন 
ফুেলির মলায়, 7. ei spভরা সn ােবলা, 8. ei চিত রােত চmাবেন, 9. সারািট জীবন 

ধু চেলিছ ভেব, 10. রজনী বৃথাi হেলা িবরেহ সারা, 11. হারােনা িদেনর তীের মেন মেন, 
12. আজo নীরেব য আশা কাঁেদ, 13. ab  না সতাo মােহ শ াম– ঠুংরী 

(7) আঁধাের আেলা (1957): pেযাজনা: কাননেদবী, পিরচালনা/ িচtনাট : হিরদাস 
ভ াচায, কািহনী: শরৎচnd, গীিতকার: শ ামল gp, ক স ীত: সn া মুেখাপাধ ায় o মানেবnd 
মুেখাপাধ ায়, যntস ীত: jানpকাশ ঘাষ–হারেমািনয়াম, তবলা ; সাগীrdীন–সাের ী’ িড 
বালসারা–aগান ; বdুেদব দাশgp–সেরাদ ; eবং সরু ী aেক া। 

গান ( রকড হয়িন) 

(8) বসn বাহার (1957): িবকাশ রায় pাডাকশনস। 

pেযাজনা: aসীম পাল, পিরচালনা: িবকাশ রায়, কািহনী: aিনল ঘাষ, িচtনাট : নৃেপndকৃ  
চে াপাধ ায়, গীত রচনা: গৗরীpসn মজুমদার, শ ামল gp, jানpকাশ ঘাষ, osাদ বেড় 
গালাম আলী খান, ক স ীত: osাদ আমীর খাঁ, হীরাবাঈ বেরাদকর, মািনক ভামা, e কানন, 

pসূন ব ানািজ, সn া মেুখাপাধ ায়, মাধবী bh, মানেবnd মুেখাপাধ ায় o aন রা। যntস ীত: 
সানাi– িমঞা িবসিমlা o সmpদায়, সাের ী–মহmদ সগীrdীন, ল  ডন খাঁ, সামু িম , 
রামনাথ িম , তবলা–পি ত কে  মহারাজ, পি ত শাnাpসাদ, জনাব করামতুlা, সামসুdীন 
হায়দার, কানাi দt o শ ামল বসু, নৃেত – রাশন কুমারী (বেm)। 

গান: 

1. নবীেক দরবার, 2. নেভলী কিল (রচনা: jানpকাশ ঘাষ), 3. বােঁধা ঝুলনা (রচনা: শ ামল 
gp), 4. আঁধাের আিম তামায় খুঁেজ মির (রচনা: গৗরীpসn), 5. লিলতা গা বেলেছ কান 
পেথ (রচনা: গৗরীpসn), 6. আেয় না বালম, কা কr সজনী (রচনা: osাদ বেড় গালাম আিল 



 

 

খাঁ), 7. চরেণর ধুিন েন, বাের বাের ছুেট যাi (রচনা: গৗরীpসn) রাগ–আেভাগী, 8. eরী 
হঁস বাল–রাগ–সাহানা, 9. সিখ গা আিম শীতল বেল pাণ সঁেপিছলাম। 

gােমােফান রকড 

N 76057 আঁধাের আিম তামায়/ গগেন গগেন মt–মানেবnd মুেখাপাধ ায়/ঐ 

N 76058 যntস ীিত–সানাi–সরু বসn বাহার/ধূন– িবসিমlা খান o সmpদায়। 

GE 30369 লিলতা গা বেল দ/ বােঁধা ঝুলনা–সn া মুেখাপাধ ায়/ pসূন বেn াপাধ ায় o 
সn া মুেখাপাধ ায়। 

GE 30370 বােঁধা ঝুলনা/ বাের বাের ছুেট যাi–সn া মুেখাপাধ ায়/ pসনূ বেn াপাধ ায়। 

GE 30371 নবীেক দরবার/ নেবলী কিল–e িট কানন/ e িট কানন o মািনক ভামা। 

(9) রাজলkী o ীকাn ((1958): ীমতী িপকচাস। 

pেযাজনা: কাননেদবী, িচtনাট , পিরচালনা: হিরদাস ভ াচায, কািহনী: শরৎচnd, গীিতকার: 
শ ামল gp, িড eন িমেঠািলয়া, ক স ীত: কৃ া গা ুিল, jানpকাশ ঘাষ। 

JNLX 1030 (Megaphone) Records From the Original Soundtrack of the Film–সংলাপ 
o গান 

– িপেয়া না িপেয়া না e িপয়ালা– কৃ া গা ুিল। 

–আিজ e াবেণ eেসা িফের– কৃ া গা িুল। 

– মরা মন নnলাল কা–jানpকাশ ঘাষ o কৃ া গা ুিল। 

(10) মমবাণী ((1958): eস আর pাডাকশনস। 

pেযাজনা: সনুীলা নাগ, পিরচালনা: সশুীল মজুমদার, কািহনী/িচtনাট : মেনাজ ভ াচায, 
গীিতকার: সুকুমার রায় o গাপাল দাশgp, ক িশlী: আলপনা বেn াপাধ ায়, সিুমtা সন। 

গান ( রকড হয়িন) –আমার e কুেলেত মন বেস না। –মn নয় স পাt ভাল। 

(11) তেরা নদীর পাের (1969): pেযাজনা, পিরচালনা, িচtনাট : বারীন সাহা, 
কািহনী: িনমল ঘাষ, গীিতকার: িবমল, পারেভজ শািহিদ গান–pকািশত হয়িন। 


