সম
ু ধর
ু সn ারাগ

গীত ী সn া মেু খাপাধ ােয়র সংিkp জীবনী।
সn া মুেখাপাধ ােয়র মুেখ সুেরর সুধাবষণ বাঙালী

াতােক মািহত কের রেখেছ aধ

শতাbীর aিধক কাল ধের। তাঁর guেণর কথা ei sl পিরসের বেল শষ করা যােব না। eখােন
তাঁর জীবেনর মূল তথ guিল পাঠেকর aবগিতর জন uপsাপন করা হল। যাঁরা ei িবষেয় িবেশষ
িকu জােনন না, তাঁেদর uপেযাগী কেরi ei রচনা।
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ী ােbর aেkাবর মােসর চার তািরখ) ঢাkuিরয়ার

ব ানাজ পাড়ার বাড়ীেত সn া মুেখাপাধ ােয়র জn। তাঁর িপতার নাম নেরndনাথ মুেখাপাধ ায়,
মাতার নাম হমpভা দবী। ছয় ভাi বােনর সকেলর ছাট সn া। বড় িদিদর নাম সরসী। তার পর
জেnেছন বড় দাদা রবীndনাথ। রবীndনােথর পর মজিদিদ সুধা। eর পর সn ার মজদাদা
ধীেরndনাথ o ছাটদাদা সেত ndনাথ। সবার ছাট সn া eেদর পের জngহণ কেরন। ছাটদাদার
মাt সেতর বছর বয়েস মৃtu হয়। মজিদিদ বা ছাটিদিদ সুধাo বশী িদন বাঁেচন িন। তাঁর বড়িদিদ

সরসী তাঁর থেক pায় kuিড় বছেরর বড়। সরসীর বড় ছেল সn ার থেক বয়েস বড়। তাঁর ঠাkuদা
যােগndনাথ মুেখাপাধ ায় িছেলন সুপািরে ে

aফ পুিলশ। ঠাkuদাo স ীতানুরাগী িছেলন। তাঁর

গােনর খাতা সn ােদবীর ঢাkuিরয়ার বাড়ীেত সযেt রিkত িছল। ঠাkuমার নাম নীরদাসুnরী দবী।
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ী ােbর কাছাকািছ ঠাkuদা বশ বড় জায়গা িনেয় ei ঢাkuিরয়ার বাড়ী তরী কেরন।

সn ােদবীর বাবারা পাঁচ ভাi তাঁর বাবা মজ। সজ কাকা িdেজndনাথ al বয়েস মারা যান।
ৃ ক
বাকী চার ভাi eকi বাড়ীেত বসবাস করেতন। ভাiরা বাবার মৃtu র পর মােয়র িনেদেশ পথ
হেয় যান। িকntu সকেলর মেধ সmpীিত বজায় িছল। সn া দবীর ছাটেবলায় ei যৗথ পিরবােরর
দাদা িদিদ, ভাi বান সকেলর স

তাঁর জীবন o চিরেtর গঠেন সদথক pভাব ফেলিছল।

পািরবািরক সূেt সn ােদবীর আtীয়sজনরা aিধকাংশi pিতি ত পিরবার। তাঁর জিঠমার দাদা
িছেলন utরপাড়ার িবখ াত িবpবী aমরনাথ চে াপাধ ায়। সn ােদবীর gােমর বাড়ী বা দশ huগলী
জলার বলাগড় িজরাট a েল।
মাtkuেল দাdu িছেলন পাটনায় oভারিসয়ার, তাঁর নাম িবিপনিবহারী বেn াপাধ ায়। িদিদমার
নাম থােকামিণ দবী। সn ােদবীর দাdu aবসরgহেণর পর ঢাkuিরয়া a েলর রায়পাড়ায় বাড়ী
কেরন। িবরাট eলাকা জুেড় সi বাড়ী। হালtu a েল দাduর aেনক জিমo িছল। মামার বাড়ীর
ei খালােমলা পিরেবশ সn ার িশuকােলর মানিসক গঠনেক pভািবত কেরিছল। তাঁর মামা o
মামীমা তাঁেদর পিরবােরর সে

ঘিন

ভােব মেলেমশা করেতন। িদিদমা সn ােদবীর ঢাkuিরয়ার

বাড়ীেত eেস pায়i থাকেতন। তেব ভিkমিত আচারিন

o িকuটা গmীর pkিতর িদিদমা সn ার

খুব কােছর লাক িছেলন বেল জানা যায় না। সn ােদবীর dui মাসী িছেলন। বড় মাসী বারাসেত
থাকেতন। তাঁর সে

যাগােযাগ বশীিদন রkা করা সmব হয়িন। ছাট মাসী, িযিন ঢাkuিরয়ায়

থাকেতন, তাঁেদর বাড়ী সn ায় যাoয়া আসা িছল। মাসtuেতা ভাiেবানেদর সে o সmক ভাল
িছল।
তাঁর বাবা িব eন রল (সাuথ i াণ রল)e চাকরী করেতন। সcল পিরবাের দাদােদর
sেহর ছায়ায় ছা

'duলduল' (সn ােদবীর ডাক নাম) বড় হেয় uঠিছল। তখনকার pাkিতক

পিরেবশo aেনক সুnর িছল। িবশাল বাড়ীেত গাছপালা, পুkuর, পাখী, কাঠিবড়ালী সবi চােখর
সামেন দখেত দখেত বড় হেয়েছন সn া দবী। চািরিদেক pkিতর সজীব সৗnয ছা

duলুর

মেন aেনক কlনা, aেনক সুখানুভুিতর স ার করত। পাখীর ডােক ভগবােনর কে র আভাস
পত ছা

মেয়িট। সবুজ গাছ পালা, sc পুkuেরর জল, মািটর সাঁদা গn, বাড়ীর মেধ i sেগর

sাদ। eiভােব সরল ud সুnর সুর সৃি

করার মানিসক িভিt তরী হিcল। সরলতার eকিট

uদাহরণ ছা

মেঘর পিরেpিkেত aপসৃয়মান চাঁেদর সে

সn া িদেয়েছন, পু

পু

চেয়। বাবা বলেলo িব াস করেত ক

দৗড়েত

হত চাঁদ druত সের যায় না। eেত কমনীয়তা o মাধুেযর

িম ণ ঘিটেয়িছল, বাবা মােয়র যt, দাদােদর akিtম sহ আর সn ােদবীর িনেজর জnগত
স ীতpীিত o pিতভা। ei পিরেবেশ ছা
বা ঈষৎ চাপা sের সব সময় গান

গেয়

সn ার ঘেু র ঘেু র, duেল duেল, uেট uেট, guনguন কের
বড়ােনার pবৃিt তরী হoয়াi sাভািবক। গােনর

pজাপিতর তর ািয়ত বণময় পkস ালেনর eখােনi uru।
তাঁর বড়দা রবীndনাথ sাধীনতা সংgােম aংশ gহণ কেরিছেলন। চাকরী কেরেছন িসিভল
িডেফn, যা িdতীয় মহাযুেdর সময় মূলতঃ “eয়ার রড pােট শন” সmেn সাধারণ মানুষেক
aবিহত করা o pেয়াজেন তােদর িনরাপদ sােন িনেয় যাoয়ার জন

তরী হেয়িছল। পরবত কােল

aসামিরক pিতরkা নােম ei িবভাগিট pােদিশক সরকােরর eকিট মntেক পিরণত হয়। eর পর
িতিন ব বসা কেরেছন বাকী কমজীবন ধের। বড়দা রবীndনাথ িনেজo স ীত রিসক িছেলন। ucা
স ীেতর আসরguিল রাত জেগ শানায় তাঁর িবপুল uৎসাহ িছল। সn ার গােনর িশkা o চচায়
তাঁর খুব uৎসাহ িছল। মজদা সn ােক যখন pাথিমক িবষয়guিল শখােতন, তখন বড়দাo িনেজর
মত কের স ী হেতন। তাঁর pcn uৎসাহ ছাট সn ােক aনুেpিরত কেরিছল। বড়দা বাবা মােয়র
মতi ভাবেতন, কােলা মেয়েক গান শখােল িবেয় দoয়ার সুিবধা হেব।
মজদা চাকরী করেতন কাশীপুের a ামুিনশন কারখানায়। পের িতিন

মটাল বk

কাmানীেত যাগ দন। বাড়ীর বাকী সবাi সn ার গােনর ব াপাের িবেয় সংkাn সুেযােগর কথাi
বশী ভাবেতন। মজদাi সn ার sাভািবক বা জnগত pবণতা লk কেরন eবং ছাট বানিটর
মধুর sর uপযুk িশkা o aভ ােস গােনর জগতেক মুg করেব e িবষেয় িনি ত িছেলন। মজদা
মাটামুিট তবলা বাজােত পারেতন। pথম িদেক ছাট সn ার স ীত চচার pধান স ী িছেলন িতিন।
সn ােক গান

শখােনার সব ব বsাi

মজদা কেরেছন।

ছাট

বান গােনর জগেত পুেরাপুির

pিতি ত না হoয়া পযn মজদার akাn pেচ ায় কান িবরাম িছল না। িতিন সn ার স ীত
জীবেন সবািধক gurutপূণ ব িk।
মজ িদিদ সুধার al বয়েস মৃtu হয়। বড়িদিদ সরসী সn ার থেক বয়েস aেনক বড়।
তাঁর িবেয় হেয় যায় সn ার জেnর পূেবi। দিkণ চিbশ পরগণার কািলকাপুের িবেয় হেরিছল
সরসীর। তাঁর sামীর পদবী বেn াপাধ ায়। সরসী

মাt ekuশ বছর বয়েস িবধবা হন। যৗথ

পিরবাের তাঁর ছেলরা ভাসুর দoেরর sহcায়ায় মানুষ হয়। ei কািলকাপুেরর বাড়ী সn ার
aত n িpয় িছল। সুেযাগ পেলi িদিদর বাড়ী আসেতন িতিন। কািলকাপুর gােমর িsg সৗnয
ঢাkuিরয়া gােমর সn ার মেন eেন িদত aduত pশািn। জীবেন তাঁর ei aিভjতার কথা বারবার
uেlখ কেরেছন সn া। িশিশর ভজা ঘােসর মােঝ আলপেথর পােয় চলার পেথ হাঁটার সময় বা
জ াৎsােলািকত gােমর গাছপালা, মাঠ o িনকােনা uেঠােনর দৃশ তাঁর মেন কিবতার ভাব eেন
িদত। কাগেজ লখার চ া কেরন িন। ei কিবতা িতিন সূk সুেরর কাruকােয pকাশ কেরেছন।
িশuকােল সn ার sাs
সে

বশ ভাল িছল। বাড়ীর সামেনর মােঠ ভাiেবান বা বnuবাnবেদর

ছাটাuিট কের খলা করেতন সুেযাগ পেলi। বুড়ী ছাঁয়ার খলায় সবার থেক িতিনi বশী

বার িজতেতন। টিনকয়ট বা িরং ছাড়াuিড় কের খলা করেতন খুব ভাল। গািদ খলার কথাo
বেলেছন িতিন। ব াডিম ন খলায় িতিন যেথ
খুব সুnর। তাঁর ভাiেবানেদর সে

দk িছেলন। 'কােলা মেয়' সn ার ব বহার িছল

সmক িছল মধুর। আর বnuবাnবেদর sাভািবক লীডার িছেলন

বািলকা o িকেশারী সn া। বণী duিলেয়

ক পেড় বাড়ীর বাগান, uঠান eমন িক পাড়া মািতেয়

বড়ােতন ছেলপুেলর দেলর সে । আম kuিড়েয় আনেতন কাঁচড় ভের। গাছ পাকা আম মািটেত
পড়েত দখেল tuেল সে

সে

খেয় িনেতন। uল tuলেতন যt কের যােত গােছর kিত না হয়।

সাঁতার কেট পুkuর পারাপার করেতন বhuবার। খুব দম িছল সn ার, যা গােনর kেt eক aমূল
সmদ।
পড়াuনায় সn ার খুব আgহ িছল িকনা বলা শk। তেব ছাtী িহসােব িবদ ালেয়র পাঠ বা
গৃেহর িশkা িতিন িন ার সে i aভ াস করেতন। তেব িতিন কানভােবi gnকীট বা পড়াuনায়
aিত uৎসাহী িছেলন না। মাধ িমক sর পযn িবদ ালেয়র পড়ায় বার বার ফাঁক পেড়েছ গােনর

চচার কারেণ। ছাট বয়েস থেকi গােনর িবষেয় সn ার আgহ িছল aত িধক। মােয়র সুnর
গলায় যা uেনেছন, সে

সে

tuেল িনেত ভু ল করেতন না। eকবার uনেলi গান tuেল িনেতন।

pথম কেয়ক বছর িবিভn সূেt uেন uেনi সব গান করেতন ছা সn া। তখনকার িদেনর জনিpয়
কানন দবী, শচীনেদব বমণ pভৃিত িশlীর গানo িতিন িনখুঁ ত ভােব গাiেত পারেতন। ঠাkuরেদর
গান বা ভিkমূলক গান িশেখিছেলন aেনক। য কu aনুেরাধ করেলi গেয় িদেতন। সn ােদবীর
বাড়ীেত রিডo িছল না। আেশ পােশ aেনেকর বাড়ীেত িছল। সn া

রিডo uনেতন ei সব

pিতেবশীর বাড়ীেত িগেয়। দাদার বnuর বাড়ীেত িগেয় ‘ বতার জগত’ পিtকা দেখ ভাল ভাল
aনু ানguিলেত দাগ িদেয় রাখেতন। িঠক সমেয় কারo বাড়ীেত িগেয় uেন িনেতন। শানা মােনi
গান তালা।

ক বাড়িছল ei ভােবi। িশkা uruর আেগi বশ িকu গান সুnর ভােব গাiেত

পারেতন সn া। বাড়ীেত গােনর চচা িছল বংশ পরmরায়। তাঁর িপতামেহর িপতামহ রামগিত
মুেখাপাধ ায় শাstীয় স ীেত পারদশ

িছেলন। রামগিতর পুt সn ােদবীর বাবার িপতামহ

সারদাpসাদo িনয়িমত শাstীয় স ীেতর চচা বজায় রেখিছেলন। মােয়র গােনর গলা খুব সুnর
িছল। সn া দবী মেন কেরন, িতিন ei guণিট জnসূেt মােয়র কােছ পেয়েছন। মা িনধুবাবুর টpা
গাiেতন িনখুঁ ত কােজর সে । না িশেখ eত সূk কাruকায িকভােব করেত পারেতন তা
সn ােদবীর o বুিdর aগম িছল। বয়েস pবীণ বাবা ছা

সn ােক aেনক ভিkমূলক গান

শখােতন। সn া সব গান সহেজi িশেখ গাiেত পারেতন। পের বাবা যখন রামk

মিnের

থাকেত আরm করেলন, তখন সn া সখােন গেল সকেল তােক গান শানােত বলত। কান লjা
বা িdধা না কেরi সn া aেনক গান তাঁেদর শানােতন। বাড়ীেত কেলর গান না থাকায় রকেডর
গান শানার সুেযাগ হত না ছা

সn ার। মজদাদাi eকবার বােনর আgহ দেখ eক বnuর

বাড়ীেত gােমােফােন গান শানােত িনেয় যান। eকবার uেন eেসi বাড়ী eেস গানটা গাiেত uru
কের িদেলন সn া। কথায় বা সুের িকu ভু লcuক হত হয়ত, িকntu ক তার ধার ধাের। eসব ভু ল বা
ছাটখাট িবcu িতর জন সn ােক গাoয়ার আনn থেক বি ত কের কার সাধ । পের আরo aেনক
গান uিনেয়েছন বানেক। জলসায় িনেয় িগেয় বানেক uিনেয়েছন নামকরা িশlীেদর গান। eখােন
oখােন uেন িশেখ সn া য সমs গান গাiেতন, তাঁর সবguিল তাঁর পরবত জীবেন মেন করা
সmব হয়িন। তেব তা সংখ ায় aেনক িছল, eবং সn া সমs গানিটi গাiেতন বা গাiেত
পারেতন। eসব তাঁর দশ বছর বা তারo কম বয়েসর কথা।

বাড়ীেত pায়i ভাi

বােনরা িমেল গােনর aনু ান করেতন।

জ াাৎsা রােত ছােদ

ভাiেবােনরা িমেল জলসা করেতন। eকu বড় হেল suেল স ীত pিতেযািগতায় যাগ িদেয়েছন।
বাড়ীেত পূজাপাবেণ, পাড়ায় িবিভn aনু ােন সুেযাগ পেলi গান গাiেতন সn া। eiguিল তাঁর
স ীেতর aভ াস বা িরহাস াল হেয় যত। িদন রাত ei guিল ভঁ েজ ভঁ েজ িতিন পারেফkশেন
আনার চ া করেতন। বড় হেয় ei সবi তাঁর ক ািপটাল হেয় যায়। মজদা বুেঝিছেলন, ei
pিতভার িবকাশ হেত গেল pkত স ীত িশkার pেয়াজন আেছ।
মজদা eকিদন িচিnতভােব বােনর মুেখর িদেক তািকেয় বলেলন, তােক গান শখােল
কমন হয় তাi ভাবিছ। তখন সn া kাস

ী থেক ফাের uেঠেছন। মজদার ভাবনা মজদােক

ভাবেত িদেয় িতিন হ ািরেকেনর আেলায় িনিবকার ভােব পড়েত বেস গেলন। গান তা uনেলi
শখা হেয় যায়। তার জন

য আলাদা কের শখােনার কান ব বsা থাকেত পাের তা ভাবেত

পারার মত মানিসক পিরপkতা ছা সn ার তখন িছল না।
সn ার বাড়ীর কােছi থাকেতন সেnাষ বসুমিlক (সুশীল বসুমিlেকর আtীয়?????)।
িতিন গানটান গাiেতন। মজদা ধীেরndনাথ সn ােক িনেয় গেলন তাঁর কােছ। uেdশ সn ােক
গান শখােনা। সi pথম সn া জানেত পারেলন, পড়ার বieর a আ ক খ akেরর মত গােনরo
সা র গা মা iত ািদ আেছ। তেব suল থেক িফের eেস খলাধুলা করার পিরবেত িনয়ম কের
গান িশখেত oi বয়েস কার ভাল লােগ। সn াo খুশী হনিন। oিদেক সেnাষ বসুমিlক তখন
বুঝেত পেরেছন,

মেয়টােক শখােল eর হেব। স কথা িতিন মজদােক জানােলন। সn ার

মজদা eকu নরম pkিতর মানুষ িছেলন। হিm-তিm না কের িতিন সn ােক বাঝােতন। গােনর
জগেতর ব াপার স াপার িনেয় udd
ু করার চ া করেতন। তেব সn া তার aিধকাংশi বুেঝ uঠেত
পারেতন না, eকথা িতিন পের বেলেছন।
হারেমািনয়াম িনেয় গান শখা
যntিটর সে

সেnাষ বাবুর কােছi pথাম। ধীের ধীের হারেমািনয়াম

al al কের পিরচয় হেত লাগল। তার বশী িকu gহণ করার মত পিরপkতা

তখনo আেসিন। দাদােদর সহায়তায় সn া gােমােফান uনেতন, জলসায় িনেয় গেল যেতন। e
সব তাঁর িবেশষ ভাল লাগার িবষয় বা ব াপার। যখনi য গান uনেতন, য িশlী oi গান

গেয়েছন, তাঁর মত কের না গেয় ছা সn া পুেরা গানিটেক তাঁর িনেজর মত কের িনেতন। তাঁর
তা আর পরীkা দoয়ার জন গান গাoয়া নয়। eরকম sাধীনতায় কান বাধা নi। সুরগ া
বiেত থাকল, যা eকাnভােবi সn ার জগত।
সেnাষ বসুমিlক সn ােক সা- র-গা-মা শখােতন। তার সে

সে

eকu আধu ভজন আর

খয়ােলর du-eকটা বিnশ। যমন, ভূপালী, duগা iত ািদ রাগ। তাঁরi হারেমািনয়ােম আuল ঘিু রেয়
ঘিু রেয় সn ার pথম িশkা। du-চারেট বাঙলা গানo িশেখিছেলন সেnাষ বসুমিlেকর কােছ। সেnাষ
বসুমিlেকর কােছ য du-চারেট আধুিনক গান সn া িশেখিছেলন তার eকিট pায় ষাট বছর পের
sিৃ তচারণ করেত িগেয় িতিন মেন করেত পেরেছন। গানিট হল ‘ কান স সুদূর aেশাক কানেন
বিnনী tuিম সীতা’। সেnাষ বসুমিlেকর কােছ িশেখিছেলন মাস আে ক মত। তাঁর যেtর কান
শষ িছল না। সn া ei guণী মানুষিটর কােছ uruর িদনguিলেত িশkা করার সুেযাগ পাoয়ার জন
িনেজেক সৗভাগ বতী মেন কেরন। সারা জীবন সn া সেnাষ বসুমিlকেক ‘ েdয়’ বেল uেlখ
কেরেছন।
সn ার কথায় বিল ‘গান শখা আর গােনর মেধ aনুpেবশ করার মেধ aেনক তফাৎ’। সi
কাঁচা বয়েস ei কথািট uপলিb করার মত সn ার বুিd পিরণত হয়িন। সাধনার বাঁধাধরা কিঠন
িনয়মguিল মেন চলার মত jান বা বুিdo সn ার তখন িছল না। তবু যেহtu মজদা চাiেছন সn া
গান িশখুক, বাধ সn া িশেখ চলেলন।
মজদা ধীেরndনাথ, মাটামুিট গান িশেখিছেলন। ব ল িমuিজক কেলজ থেক স ীত
িবশারদ পরীkা পাসo কেরিছেলন। িতিন তবলা বাজােত পারেতন কাজ চালােনার মত। eর ফেল
সn ার সে

স ত করার লােকর aভাব রiল না। হারেমািনয়াম পাoয়ায় বাড়ীেত aভ াস করার

সুিবধাটা িতিন পেয় গেলন। মজদা ভার চারেটয় uিঠেয় িদেতন। ছাট মেয় সn া, pথম pথম
ক

হেলo পের aভ s হেয় যান। eর পর ‘ েdয়’ যািমনী গে াপাধ ােয়র কােছ, সn া স ীত

িশkা আরm কেরন। বলেত গেল িতিনi সn ার pkত মা ারমশাi। সn ার মেত ‘eত ভাল
িশkক আর হয় না’।

বার বছর বয়েস আকাশবাণী কলকাতার ‘গlদাduর আসর’ aনু ােন সn া তাঁর pথম
রিডoর গান কেরন। মজদা যাগােযাগ কেরিছেলন। dui দাদার সে

িগেয় ‘লাiভ’ ei গান

aজয় ভ াচােযর কথায় সn া গেয়িছেলন। গানিটর কথা সn া সারা জীবন সবটাi মেন করেত
পােরন eবং গানিট িনখুঁ তভােব গাiেত পােরন। pথম ছt ‘যিদ বা uরােলা গান ঝিরল duয়াের
লতা’। গান গেয় পাঁচ টাকা পেয়িছেলন সn া; িকntu পারেফk না হoয়ার জন দাদােদর গামড়া
মুখ দখেত হেয়িছল।
সn ার পাড়ায় মােঝ মােঝ জলসা বা aনু ান হেলi িতিন সুেযাগ পেতন, খুব আনn হত।
িdতীয় মহাযুেdর শেষর িদেক ঢাkuিরয়া লেকর কােছ সন েদর ব ারােক তাঁর ন'কাকা তাঁেক িনেয়
যান গান করার জন । িনভেয় গান কের সn া সকেলর pশংসা আদায় কের

নন। suেলর

aনু ােনo গান করেতন সব সময়। তাঁর গান uেন তাঁরi eক িশিkকা তাঁর কােছ গান িশখেত
চান। তাঁেক গান িশিখেয়েছন সn া। কেয়ক বছর পের চাd-পেনর বছর বয়েস ভবানীপুেরর duিট
মেয়েক গান িশিখেয়িছেলন সn া। পাির িমক িছল সেতর টাকা। িমেলিনয়ােমর মূল মােন pায়
চার হাজার টাকা। িশkকতার আনn সmেn সn ার বkব ‘আমােক আpluত কের রেখিছল’।
eর মেধ

মজদা ফয়াজ খাঁর িশষ ঢাkuিরয়া দাসপাড়ার আu মিlেকর কােছ ভিত কের

িদেলন। িশkা uru হল ভজন িদেয়। বড়দােক না জািনেয়i সব হেয় গল। 1943-44

ী ােbর

ব ল িমuিজক াল কনফােরn (বhu িশlী uেঠ eেসেছন eঁেদর pিতেযািগতার মধ িদেয়) eর
pিতেযািগতায় ‘ভজন’ িবভােগ নাম িদেয় eেলন মজদা। uেন বাকার মত ফ ালফ াল কের
তািকেয় থাকেলo সn া কিmিটশেনর ব াপার িকu জানেতন না বেল ব াপারটােক কান িবেশষ
gurut িদেলন না। eo বড়দােক না জািনেয় করা হল। গড়পােড়র রামেমাহন লাiেbরীেত সn া
িনভেয় িনেজর আnাজমত গান গাiেলন 1943

ী ােbর 5 িডেসmর। হারেমািনয়াম বাজােলন

মজদা, তবলায় পাড়ার eক a ােমচার। পের

জেনিছেলন িবচারকেদর মেধ িছেলন pসূন

বেn াপাধ ােয়র stী মীরা বেn াপাধ ায়, িগিরজাশ র চkবত আর তারাণায় পি ত রামk

িম ।

ভজেন pথম হেলন সn া। রজােlর িদন িকuটা সাসেপn িনেয় রাত দশটা পযn aেপkা করেত
িগেয় বড়দা জানেত পের গেলন। মজদা সুখবর আনার পর গmীর বড়দা সামান বকাবিক কের
আনn গাপন করেত আড়ােল চেল গেলন। ছাটদার কথা ভেব সn ার চােখ জল eেসিছল।

তর বছর দশ মাস বয়েস সn া pথম গান রকড কেরন। du eকটা রকড কাmানীেত
ঘারার পর মজদা সn ােক িনেয় যান eiচ eম িভ- ত। রকিডং িবভােগর কতা হমচnd সাম,
সব িঠক আেছ বেল সn ােক আর eকu

িনং কের রকিডং e আসেত বলেলন। বািলগে র

িহnুsান রােডর ব ল িমuিজক কেলেজ িগরীন চkবত র কােছ

িনং uru হল। মােঝ মােঝ

ফাণ রােড দীিp ঘােষর বাড়ীেতo শখােতন িগরীনবাবু। du-eক বার মা ারমশাi যািমনীবাবুo
ফাণ রােড eেস শখােতন। মাস িতেনক

িনং eর পর রকিডং হল। গােনর কথা িগরীন

চkবত র। সুরকারo িতিন। িকntu তখন সুরকােরর নাম লখা হত না। 78 আর িপ eম eর
রকেডর eক িপেঠ ‘tuিম িফরায় িদেয়ছ যাের’; aন িপেঠ ‘ তামারo আকােশ িঝলিমল কের
চাঁেদর আেলা’। 1945

ী ােbর আগে

রকডিট pকািশত হয়। তাi সn া মেন কেরন 1945

ী াb তাঁর কােছ eকিট sরণীয় বছর।
য ‘গীত ী’ uপািধ সn ােদবীর নােমর সে
হেয়িছল 1946

aেcদ হেয় রেয় গেছ, সi গীত ী পরীkা

ী ােbর 6i eিpল। কিলকাতা পুরসভার কিমশনার ক িস দর 2 নং গােখল

রােডর বাড়ীেত। ei বাড়ীেত সুেখnু গাsামী pমুখ নামকরা গায়কেদর কােছ িশkা o aভ াস
করােনা হত pিতেযাগীেদর। ক িস দােসর stী iলা দাস সmবতঃ কেপােরশেনর pথম মিহলা
কাuিnলার। গীত ী পরীkায় স বছর িবচারকেদর মেধ িছেলন মহmদ দবীর খাঁ। সািটিফেকেট
সi কেরিছেলন, রথীndনাথ ঠাkuর, osাদ দবীর খাঁ o বাবা আলাuিdন খাঁ সােহব। sিৃ তচারণায়
সn ােদবী uেlখ কেরেছন, য pিতেযাগীরা নয় তাঁর বয়েসর িছেলন aথবা বড় িছেলন। পুর ার
িবতরেণর িদন pিতেবশীেদর সাহােয সুnর সাজসjা কেরিছেলন সn া। িবচারকেদর aনুেরােধ
আবিশ ক eর uপর আর eকিট uংির গাiেত হেয়িছল তাঁেক। বাবা আলাuিdন আশীবাদ
কেরিছেলন। ei আশীবােদর কথা সn া সারা জীবন মেন রেখেছন।
মা ারমশাi যািমনী গে াপাধ ােয়র কােছ গান িশখেত যেতন সn া দবী pিত শিনবার।
েণ কের িশয়ালদহ

শেন নেম হ ািরসন রাড ধের হঁেট আমহা

রাধানাথ মিlক লেন মা ারমশাieর ভাড়া বাড়ীেত মজদার সে

ীেটর uপর দশ নmর
পৗঁেছ যেতন সn া দবী।

মা ারমশাi তাঁেক গীত ী পরীkার জন ভালভােব তরী কের িদেয়িছেলন তা বেটi, তাঁর িশkার
ধরণ eবং aভ ােসর পdিতguিল সn ােদবীর জীবেন an n কাযকরী হেয়িছল। িনয়মবd িশkার

সুফল সn ােদবী পেয়িছেলন eবং মা ারমশাi eককভােব eর জন kিতt দাবী করেত পােরন।
তখনকার িদেনর ভারতবেষর বhu pিতি ত িশlীo মা ারমশাi eর কােছ িশখেত আসেতন।
আ েযর িবষয় ucা

স ীেতর নামকরা িশlী pসূন বেn াপাধ ায়o মা ারমশাi eর কােছ

িশখেত আসেতন। তাঁর শখােনার পdিত িছল খুবi iনফম াল। কেয়কজন ছাtছাtীেক সামেন
বিসেয় িতিন eকটা রাগ

শখােতন। িনেজ

সi বিnশিট গাiেতন িতন চার বার। eর পর

ছাtছাtীেদর eক eক কের গাiেত বলেতন। ভু ল হেল ধিরেয় িদেতন, ঈষৎ ধমেকর সুের বলেতন
‘ তামােদর মনটা থােক কাথায়’? ভাল গাiেল খুশী হেতন। কu না পারেল তােক িনেয় আবার
বসেতন। eতukuo িবরk বাধ করেতন না। মা ারমশাi ছাtছাtীেদর হামটাs িদেতন। সরগম,
পাlা iত ািদ যত রকেমর হয় িশখেত বাধ করেতন। ছাtছাtীরা তাঁেক ভয় করত ভীষণ।
সn ােদবী তা suলছাtীেদর মত মা ারমশাiেক কীভােব ফস করেবন ভেব aিsর হেতন। pায়i
হামটােs ফাঁিক পেড় যত, suেলর পড়ার চােপ বা খলাধুলায় মেত থাকার কারেণ। কত বার
ভেবেছন, কান কারেণ uিট হেয় গেল ভাল হত। িকntu য িভিt তরী হিcল তার মূল বুঝেতন
বেলi পরবত জীবেন pাgােমর িভেড় aিত ব sতার মেধ o সn ােদবী যখনi সুেযাগ পেয়েছন
তখনi মা ারমশাi eর কােছ aভ াস বা িশkা কেরেছন।
িশu সn া kাস oয়ােন ভিত হেয়িছেলন ঢাkuিরয়া বািলকা িবদ ালেয়। kাস িসk পযn
সখােন পেড়ন। তার মােন তাঁর ভজেন pথম হoয়া eখান থাকেতi। ভজেন pথম হoয়ার পর
থেক সn ার গান গাoয়ার aনু ােনর সংখ া বাড়েত থাকল। যখােন সুেযাগ পেতন, গাiেত
যেতন। সব pিতেযািগতায় নাম িদেতন। pায়i pথম হেয়েছন। মজদার তtাবধােন িনয়িমত
রoয়াজ করেতন। iিতমেধ িতিন ঢাkuিরয়া বািলকা িবদ ালয় ছেড় িবেনািদনী গালস হাisuেল
ভিত হেয়েছন, সmবতঃ িকu সহানুভুিতর আশায়। মা ারমশাi যািমনী গে াপাধ ােয়র কােছ গান
িশখেতন। ei সেবর জন suেলর পড়ায় সময় দoয়া সmব হত না। pিত বৎসরi িরেপাট কােড
‘iেরguলার’ লখা িনেয় বাড়ী আসেত হত। যেথ

সহানুভুিত থাকা সেto িশিkকারা খুব eকটা

িকu করেত পারেতন না। kাস টন e uেঠ suল ছেড় িদেত হল। পের বৗবাজােরর কান eক suল
থেক pাiেভেট ম াি kuেলশন পরীkা িদেয় কmাটেমnাল পেয়িছেলন। তাo কmাটেমnাল
িদেয় uঠেত পােরন িন। গােন িকntu সn ােদবী pথম হেয়িছেলন। পড়াuনায় সময়াভাব ছাড়াo aন

eকট সমস া িছল। বািলকা বয়েস (10-11) বাড়ীেত কাপড় uেকােত চাপা দoয়া eকটা আধলা
iঁট তাঁর মাথায় পেড় যায়। যেথ uেdগ সৃি কের সবার কান রকেম রkা পান। িকn সmবতঃ
ei কারেণ িতিন চাপ িনেত পারেতন না। aেনকkণ পড়াuনা করেল মাথা ঘর
ু ত। গােনর ফাঁেক
যuku সময় বার করা সmব িছল, তাo শারীিরক কারেণ সd বহার করা সmব হত না।
গান গাiেত গাiেত সn া পেনর পিরেয় ষালয় পড়েলন। সটা 1946

ী ােbর aেkাবর।

দশ িবভােগর pাkােলর দা া, udাstu sাত সব িমেল সাংsৃ িতক জগেত ভাটা। তেব 1947
আসেতi sাধীনতার আশায় o আনেn udাstu pবাহ সেto গান বাজনা আবার সুিদেনর মুখ
দখেত পল। sাধীনতা লােভর al িকu পেরi,

eক ucা

স ীত স ীত সেmলেন সn া

aংশgহণ কেরন। সখােন িচnয় লািহড়ী o pসূন বেn াপাধ ায় গান কেরিছেলন। uেদ াkােদর
দoয়া eকিট সুnর uেলর তাড়ার কথা সn া তাঁর sিৃ তচারণায় uেlখ কেরেছন। ei ঘটনািট
কিলকাতার sাভািবক aবsায় িফের আসার ঘটনা িহসােবi eখােন uেlখ করা হল। িমuিজক
কnফােরেnর আেগ যতguেলা কিmিটশন হত, সn ােদবী সবguিলেতi aংশgহণ করেতন। 194647

ী ােbর aল iি য়া িমuিজক কিmিটশেন সমs িবষেয়i িতিন নাম িদেয়িছেলন। খয়াল,

uংির, ভজন, গজল, বাuল, ভািটয়ালী, পুরাতনী গান; eমন িক রবীndস ীতo। রবীndস ীেত
tতীয় sান aিধকার কেরন সn া। খয়াল গেয়িছেলন ‘ছায়ানট’ রােগ।
রাiচাঁদ বড়ােলর সহকারী স ীত পিরচালক হিরপদ চে াপাধ ায় ei কিmিটশেনর eকজন
িবচারক িছেলন। িতিন রাiচাঁদ বড়ালেক বেলন ‘রাi আজ eকটা মেয়র গান uেন eলাম’। oi
aল iি য়া িমuিজক কিmিটশেন সমs gruপ িমিলেয় সn া pথম হন। তাঁেক য
হেয়িছল তা আi eফ e শীেlর মত

িফিট দoয়া

বড়। e ব াপাের তাঁর sিৃ ত িকu ধূসর। তেব িতিন

aেনকguিল পুর ার পেয়িছেলন। ei কিmিটশেনর pধান uেদ াkা িছেলন জৈনক লালাবাবু।
রাiচাঁদ বড়ােলর ভাi জলুবাবু eর সে

যুk িছেলন। পুর ারguিল সi কারেণ রাiচাঁদ বাবুর

বাড়ীেত রাখা হেয়িছল। নানান ধরেনর পুর ার eকিট মেয়র নােম। uিন eকu আ য হেয়িছেলন।
eকিট মেয় eতguিল পুর ার পােব? uিন কৗtuহল চেপ রাখেত পারেলন না। ‘ দখাo তা দিখ
মেয়টা ক?’ সহচরেদর বলায় তাঁরা সn ােক রাiবাবুর সে

দখা করেত বলেলন। সn া গেলন

রাiবাবুর বাড়ী। রাiবাবু দেখ বলেলন, eতuku মেয়, tuিম eতguেলা pাiজ পােব! িবখ াত

লিখকা aনুrপা দবী পুর ার িবতরণ কের eকi িব েয় বলেলন, eতuku মেয়,
ভারী, oেক

তামরা সাহায

ভাiেবানেদর সে
মজদার সে

কর। huডেখালা ‘uরার’ ট ািkেত কের

িফটা খুব

জঠtuেতা-খুড়tuেতা

huেlাড় করেত করেত িবজিয়নী সn া বাড়ী িফরেলন।
eর পর রাiবাবুর কথা হয় সn ার ভিবষ ৎ িনেয়। eকিদন িতিন

মজদােক

বলেলন, সn ােক তাঁর িনu িথেয়টােসর িমuিজক ruেম িনেয় যাoয়ার জন । িনu িথেয়টােস
রাiবাবুর খুব সুnর eকটা িমuিজক ruম িছল। oঁরা সখােন সুর করেতন আর িরহাস াল করেতন।
eকিদন বলা eকটা নাগাদ সn া গেলন রাiবাবুর কােছ। সn ারা িকukণ বেস থাকার পের
রাiবাবু eেলন। eেস তাঁর aন ান ছিবর য সব কাজকম িছল সguেলা করিছেলন। মােঝ মােঝ
সn ােক বলিছেলন বাবা আর eকu বস। আর eকu। িচরকালi রাiবাবু সn ার সে

eমনi

সুnর ব বহার করেতন। বরাবর বাবা বেল ডাকেতন। িখেদ পেয়েছ িকনা িজjাসা কের খাবার
আিনেয় িদেলন। সn ােক রাiবাবু িনেজর মেয়র মত যt করেতন। তাঁর ভালবাসা aত n গভীর
িছল।

সিদন িবকাল চারেট সােড় চারেটর সময় রাiবাবু

eকজন সহকারীেক িদেয় প জ

মিlকেক ডেক পাঠােলন। প জবাবু িরহাস াল করিছেলন। রাiদা ডাকেছন uেন সে

সে

িরহাস াল ছেড় চেল eেলন।
তখন িনu িথেয়টােস সুpিতি ত যntস ীতিশlীরা a াকm ািন িহসােব বাজােতন। িতিমর
বরণ, করামtulা, আlারাখা pভৃিত সকেলi বাজােতন। সিদন স ত করার জন পাoয়া গল
করামtulােক। সn ােক গান গাiেত বলেলন রাiবাবু। সn া aেনকkণ ছটফট করিছেলন, তাঁেক
কu গান করেত বলেছ না কন? িবj িবj লােকরা রেয়েছন। ভয়-ডর িকu নi। খয়াল িদেয়
uru করেলন। eর পর রাiবাবু িজjাসা করেলন ‘tuিম uংির জােনা?’ সn া uংির গাiেলন। পেরর
ফরমাশ ভজেনর জন । সn া aবলীলাkেম গেয় িদেলন। ‘গজল জােনা’? ei pে র utের খুব
আtিব াস িনেয় না হেলo বলেলন হাঁ। কারণ du-চারেট গজলi জানেতন সn া। তাo du eকটা
গাiেলন। শষ p , ‘বাংলা গান জান?’ ততিদেন সn ার িনেজর gেমােফান রকড বিরেয় গেছ।
িগরীন চkবত র কথায় o সুের গাoয়া সi গানduিটi আবার গাiেলন। রাiবাবু o প জবাবুর মুখ
দেখ সn ার মেন হল তাঁরা সntu ।

সিদন গানটান হoয়ার পের রাiবাবু সn ােদবীর মজদােক বলেলন, সn ােক মােঝ মােঝ
তাঁর কােছ িনেয় আসবা জন । সn া সিঠক জানেতন না, তখন রাiবাবু a নগড় ছিবর পিরকlনা
করিছেলন। oi ছিবেত তাঁেক িদেয় গান গাoয়াবার কথা বলেলন রাiবাবু। uিন সn ােক গান
শখােত আরm করেলন। eকমাস ধের িরহাস াল িদেয়িছেলন রাiবাবু। মাiেkাফান িক কের
ব বহার করেত হয় তা শখােলন সুpভা সরকােরর রকিডং দিখেয়। ‘a নগড়’ eর গান pথম
রকড হেলo সn ার গাoয়া গান িনেয় pথম মুিkpাp ছিবর নাম সমািপকা। 1949
পায় সমািপকা। স ীতকার রবীন চে াপাধ ায়, গীিতকার

ী ােb মুিk

শেলন রায়। সpদশী সn া সফল

pব াক গািয়কাrেপ আtpকাশ করেলন। ei গানguিল eখনo (িমেলিনয়ােমর পের) জনিpয়।
ei সময় থেক পরবত িতিরশ বছর সn া পর পর বhu িসেনমায় pব াক কেরেছন। সব বছরi
বিসক রকড বিরেয়েছ eকািধক বার। গােনর ei পিরkমা aধ শতাbী ধের সn ােক ব s
রেখেছ। মুg কের রেখেছ তাঁর

াতােদর। ‘a নগড়’ ছিবেত সn ার গাoয়া eকিট রামধুন গান

িনেয় কিপরাiেটর মামলা কেরন pখ াত শাstীয় স ীতিশlী িবজন

ঘাষদিsদার। রামধুনিট

সn ােদবীেক aন রকম কের গাiেত হয়, কারণ িনu িথেয়টাস মামলায় পরািজত হয়।
সমািপকায় রবীন চে াপাধ ায়eর সুের সn ােদবী চারিট গান গেয়িছেলন। সবguিলi িহট।
িকn য ছিবর কাজ করেত িগেয় সn ার সে

রবীনবাবুর যাগােযাগ হল তার কথা আেগ বলা

pেয়াজন। সi সমেয়র eক স ীতিশlী বা িশkক গণপত রাo থাকেতন মেনাহরপুkuর রােড।
শাn ভd মানুষিট সবার িpয় িছেলন। সn া িকuিদন তাঁর কােছo ভজন িশkা কেরিছেলন। ei
গণপত রাo মহাশয় শবরী নােম eকিট িহnী ছিবর স ীত পিরচালনা কেরিছেলন। ছিবিট সmবতঃ
dui ভাষায় িছল, eিট 1949

ী ােb মুিk পায়। চার পাঁচিট ভজন িছল িসেনমায়। ei রকিডং

eর সময় রবীনবাবুর সহকারী uমাপিত শীল সn ার গান uনেত িগেয়িছেলন। eর পর uমাপিত
বাবু সn ার ঢাkuিরয়ার বাড়ীেত িগেয়
রবীনবাবুর সে

মজদার সে

দখা কেরন। uমাপিতবাবুর মাধ েমi

যাগােযাগ হল সn ােদবীর। জীবেন বhu গান কেরেছন সn া রবীন বাবুর সুের।

সn ার ucারণভ ীেক আর সুk ভিরেয়শনguিলেক িতিন যভােব ব বহার কেরেছন তার কান
tuলনা নi। aিত সাধারণ সীিমত রে

মেনাহর uল uিটেয়েছন রবীনবাবু। eবং তা িবদg শাstীয়

গায়ন বা কাruকােযর সরলীকরণ কেরi। তাঁর রচনায় aেক ার ব বহার বশী নয়। oেয় াণ ভাব

pায় নi বলেলi চেল। aduত দব যাগােযােগর ফেল সn ার pব াক স ীতজীবেনর pথম
মুিkpাp ছিবর সুরকার িছেলন রবীন চে াপাধ ায়।
সমািপকা মুিk পাoয়ার পর িকu iতঃsত ভােবর পের সn ােক সকেল সফল pব াক
িশlী িহসােব মেন িনল। গােনর জগেত utােনর ei সময়িটেত সn ােদবী eক ব িkগত
সমস ার সmখ
ু ীন হেলন। a াদশী হেয় oঠার আেগi তাঁর খুব মারাtক ধরেণর মাmস হয়।
aেনকিদন ভু েগিছেলন সn া। যেম মানুেষ মাসখােনক টানাটািনর পর মাmস সের যায়। িকn
eকটা সাংঘািতক kিত হেয় গল। eর ফেল তাঁর ডান কােনর

বণশিk ন হেয় যায়। পের বhu

চ া কেরo আর িকu করা যায়িন। eকজন uঁcu মােনর িশlীর uনেত না পেল য গােনর
uপলিbর কত aসুিবধা হয় তা িলেখ বাঝােনা সmব নয়। িকntu সn ােদবী ei হ াি ক াপ িনেয়o
গান uেন বুঝেত পারেতন eক বাের। aিত al সমেয়i িতিন সুর আয়t কের িনেতন বা গানিট
tuেল িনেতন।
িকভােব িতিন ei সময় কাজ কেরেছন, তা িতিনi জােনন। সব সময় কােনর মেধ

ভাঁ ভাঁ

করত (িটিনটাস)। eেত মাথা ঘারার মত aনুভূিত হয়। ডান িদেকর কান ন হoয়ার ফেল uধু য
eকিদেকর

বণশিk গল তাi নয়। শানার য aবsান িনণায়ক guণ আেছ তাo কনিফujড বা

গালেমেল হেয় গল। শb uেন আমরা সূtিটর দূ রt o িদক duii িনধারণ করেত পাির। স ীেত
ei guণিটর জন িবিভn যnt বা কে র eেফk িবিভn হয় বা হেত পাের। ি িরo pকরণিট মূলতঃ
কােনর ei guেণর িভিtেতi pিতি ত। ডান কান হািরেয় সn ােদবী সুরকার যখন গান শখােcন,
তখন ভু ল িদেক বা eকu কাণাkuিণ বসেল ভাল uনেত পেতন না। ডান কােন ভাঁ- ভাঁ িনেয় বাঁ
কােন যা uনেতন তাo bণ িঠক িনত না। িনেজর চ ায় বাঁ কান হােতর তালু িদেয় সামান
শানার পিরমাণ ব ালাn কের কাজ চালােনার মত bণ
aধ-kিtম

ঢেক

িণং কের ফলেলন। সারা জীবন ei

বণ pণালী িনেয় িশkক, সুরকার, a াকm ািন , যnt,

াতা সবাiেক ম ােনজ কের

শত শত সফল ক স ীত সৃি কের গেছন সn ােদবী। ei সাধনা বাধ হয় সn ার পেki সmব।
ei সমেয় sভাবতঃi তাঁর গােনর pাg াম বশ িকu কম হেয় িগেয়িছল। আঘাত কািটেয় uঠেত
সময় তা লাগেবi। guruতর aসুs aবsােত সn ােদবী agজ িশlী ধন য় ভ াচােযর সmান

রkার জন utরপাড়ার eক aনু ােন uপিsত হেয় চ া কেরিছেলন গান গাiবার। িকntu পারার
মত শিk িছল না শরীের। ধীের ধীের কািটেয় uঠেলন aসুsতা।
1948

ী াb থেকi িনয়িমত বিসক রকেডর গান গেয়েছন সn া দবী যা চিlশ বছর

eকটানা চেলিছল। কান বছর dui বা িতনবারo বিসক রকড বিরেয়েছ। pথম মুিkpাp ছিব
সমািপকা িরলীজ হoয়ার আেগi সn ার কােছ aেনকguিল িসেনমায় গান গাoয়ার psাব eেস
গল। ‘িবduষী ভাযা’ o ‘নnরাণীর সংসার’ 1949
‘স l’ ছিবিটo মুিk পায় 1949

ী ােbi মুিk পায়। রবীন চে াপাধ ােয়র সুের

ী ােb। 1950

ী ােb মুিk পায় ‘aপবাদ’ o ‘িজপসী

মেয়’। ei duিট ছিবরi স ীতকার িছেলন রামচnd পাল। িতিন
পিরচালনার কাজ কেরন। 1951

পের বাmাi িগেয় স ীত

ী ােb মুিk পায় ‘িজঘাংসা’। স ীত পিরচালক িছেলন হমn

মুেখাপাধ ায়। রাiচাঁদ বড়ােলর স ীত পিরচালনায় বশ কিট িসেনমার গান রকড কেরিছেলন
সn ােদবী। সবguিল মুিk পায়িন। স ীত pিতেযািগতায় গাoয়া, স ীত সেmলন বা ফাংশেন
গাoয়া সমােন চলিছল। আর িছল দাদােদর সে

গান শানার কাজ। কান ucা

বাদ িদেতন না। না খেয় না খেয় দাদােদর সে
সে

স ীত সেmলন

িঠক দেখ িনেতন। গােনর চচা করেতন িন ার

pিতিদন aেনকkণ। ei সমেয়i সn ােদবীর sামী শ ামল guেpর সে

pথম পিরচয় হয়

তাঁর। সন বািহনীর কািক, (পুনা)র pিত ােন শ ামলবাবু বছর িতেনক কিম িহসােব কাজ করার
পর লখক হেবন বেল কাজ ছেড় তখন সেব কিলকাতায় eেসেছন।
সুs হoয়ার বছর duেয়ক পের সn ােদবী
শচীনেদব বমেণর ডােক। সটা 1950

বাmাi চেল যান িবখ াত স ীত পিরচালক

ী াb। িহnী ছায়াছিবেত pব াক করার pথম সুেযাগ

eেস গল বশ কম বয়েস। চলিct িনমাণ সংsা eম িপ pাডাকশন eর কণধার মুরলীধর
চে াপাধ ােয়র ভােg শচীন গা ুলী সn ােদবীর বাড়ীেত eেস খবর দন য, শচীনেদব বমণ তাঁেক
খুঁ জেছন। শচীনেদব নািক তাঁর ছিবেত সn ােক িদেয় গান গাoয়ােত চান। ei সূেt e o জানান
য, শচীনেদেবর stী মীরা দবী তখন কিলকাতায়

eবং িতিন সn ার গান uনেত চেয়েছন।

সn ােদবীর বড়দা pথেম বেলন, সn ার eখন aেনক কাজ কিলকাতায়। িক কের যােব? তাঁরা
িচnায় পেড় গেলন। যাi হাক, eকিদন িগেয় মীরা দবীেক গান uিনেয় eেলন। গান uেন মীরা
দবী খুশী হেয় আশীবাদ কেরন। uৎসািহত হেয় সn ােদবীর বড়দা িsর করেলন, সn ােক বাmাi

পাঠােবন। য মেয় কানিদন বাiের থােকিন তােক তা eকা পাঠােনা যােব না। তাi িঠক হল
সn া দবীর বড়িদ সরসী সে

যােবন o সখােন থাকেবন। বাmাi যাoয়ার

ণ যাtা সn ার

িবেশষ ভাল লেগিছল। i ার kােসর যাtী হেয়িছেলন। ফেল tuলনামুলক ভােব ভাল ব বsাo
uপেভাগ করেত পেরিছেলন। বাmাi পৗঁেছ তাঁেক থাকেত দoয়া হল ‘খার’

শেনর কােছ

‘eভারgীণ হােটেল’। শচীন দবেক কিলকাতায় du-eক বার সামনা সামিন দেখেছন। eখন
বাmাiেত তাঁর ছিবেত কাজ করেবন ভেব আনেn uৎul হেলন সn া। িকntu বাmাi পৗঁেছ
শচীনেদব সn ােক গান তালােত দরী করেছন দেখ সn ােদবীর বড়দা তখনকার আর eক
বাঙালী স ীত পিরচালক aিনল িব াস eর সে
‘তারাণা’ ছিবেতi গাoয়া ‘ বাল পািপেহ

যাগােযাগ কেরন। aিনল িব াস পিরচািলত

বাল’ ছিবিট সn ােদবীর

িসেনমার গান। uেয়ট গানিট ছিবেত সn ার ক

রকড করা pথম িহnী

িছল শ ামার িলেপ। aপর িশlী লতা মে শকর

গােন িলপ িদেয়িছেলন মধুবালা। গানিট আজo সমান জনিpয়। তারাণা মুিk পায় 1951

ী ােb।

aিনল িব ােসর সুরjান aত n pখর িছল। িতিন গান তালােনার ব াপারটার টকিনক াল িদকটা
খুবi ভাল বুঝেতন। িশlীেক ব বহার করা তাঁর পেk

যমন সmব িছল খুব কম স ীত

পিরচালেকর পেk তা করা সmব হত। িতিন িনেজ a াকি p ড গায়ক িছেলন িনখঁ ত uংির গজল
গাiেতন। সব যেnt হাত দoয়ার kমতা িছল তাঁর।
বাmাiেত তাঁর বড়দার uেদ ােগ eবং শচীনেদেবর সহায়তায় সকােলর সব বড় বড় স ীত
পিরচালেকর সে i দখা কেরিছেলন সn া। eেদর মেধ মদনেমাহন, িস রামচnd, নৗসাদ,
খয়াম, বুেলা িস রাণী, বসn দশাi uেlখেযাগ । eঁেদ সকেলর সে i কাজ কেরেছন সn ােদবী।
রকিডং হেলo সব ছিব হয়ত মুিk পায়িন। মহঃ সিফ নােমর eক স ীত পিরচালক o িবেনাদ
নােমর eক স ীত পিরচালেকর গানo

রকড কেরিছেলন িতিন। তেব জগnয় িমt (স ীত

পিরচালক জগেমাহন) সmেn িকu বেলন িন সn া। শচীনেদেবর স ীত পিরচালনায় duিট ছিব
‘সাজা’ o ‘সাজ’ ছিবেত িতিন গান রকড কেরন। aিধকাংশ ছিবেতi uেয়ট বা কারােস aংশ
gহণ করেতন িতিন। eকক িশlী িহসােব pিত া পাoয়ার আেগi মাt du বছর বাmাiেত থেক
সn া হাম-িসক হেয় পেড়ন eবং কিলকাতায় িফের আেসন। বাmাiেত pথেম বড়দা পেড় মজদা
তাঁর গািজয়ান িছেলন। পালা কের বড়িদ, মা o বড়েবৗিদ সে

িছেলন। তাঁরা িনেজরাi aিsর হেয়

uঠেতন aজানা পিরেবেশ। হােটেল থাকা, sপাক আহার, িনবাnব না হেলo আtীয় sজেনর সে
যাগােযােগর aভাব, সব িকu িমেল সn ার মেন asিsর সৃি

কেরিছল। ফল কিলকাতায়

pত াবতন। eর মেধ বছের বশ কেয়কবার কিলকাতায় রকিডং, ফাংশন বা স ীত সেmলেনর
জন আসেত হিcল। সব িমেল চাপ aেনকটা। সiেত পােরন িন তruণী সn া। সmবতঃ বাmাiেত
গােনর জগেতর সুেযাগ কিলকাতার চেয় বশী আেছ বেল িতিন বাধ কেরন িন। লতা মে শকর,
সুরাiয়া, গীতা রায়(পের দt) ছাড়াo রাজkuমারী, সমসাদ বগম, সুধা মালেহাtেদর মত আরo
কেয়কজন িছেলন গােনর বাজাের। আর

দখা িদিcেলন আশা

ভাঁসেল। তাi চেল eেলন

মাtভূিমেত। বাmাieর aিভjতা সদ তruণী সn ােক জীবেন সব pিতেযািগতায় জয় aজন করার
শিk o

ধয তরী কের িদেয়িছল।

বাmাiেত থাকার সময় কিলকাতার aনু ান, রকিডং বতােরর pাgাম করার জন বছের
বশ কেয়কবার আসা-যাoয়া করেত হত। শারীিরক ক

ছাড়াo সময় ন

হিcল eiভােব। সব

থেক kিত হিcল রoয়াজ eবং িশkার। যাi হাক কিলকাতায় িফের িতিন নূতন uদ েম গােনর
জগেত pেবশ করেলন। িকuিদেনর মেধ i pখ াত ucা

স ীত িশlী বেড় গালাম আিল খাঁ

সােহেবর কােছ িতিন িশkা uru করেলন। খাঁ সােহব তাঁেক গা া বঁেধ িশষ া িহসােব gহণ
করেলন। ei গা া বাঁধা aনু ানিট হল guru িশেষ র বnেনর sীkিত। িশেষ র হােত eকিট সুেতা
বঁেধ িদেয় guru তােক িনেজর ঘরানায় িশkা দoয়ার pিতruিত দন। তার পর uল িমি eiসব
দoয়া হয়। aন িদেক িশষ o ei ঘরানায় সারা জীবন থাকেবন সi aেথ pিতjাবd হেয় যান।
বেড়

গালাম আিল খাঁ সn ােদবীর জীবেন eককভােব সবেচেয় বড় pভাব। িতিন তাঁেক

alিদেনর মেধ i বাবা বেল ডাকেত আরm করেলন eবং বাবার িদেক থেকo eকi sহপূণ
ব বহার

পেত uru করেলন। বেড়

গালাম আিল খাঁর বালু হkক

লেনর বাড়ী হেয় uঠল

সn ােদবীর িdতীয় বাসsান। বেড় গালাম আিল খাঁর stী হেয় গেলন মা, ছাট ছেল মুনাbর
আিল খাঁ হেয় গেলন সn ােদবীর ‘ভাiয়া’।
জীবেন সn ােদবী গােনর মেধ সীমাহীন পারেফকশন খুঁ েজ গেছন। ucা
িতিন বেড় গালাম

স ীেতর জগেত

আিল খাঁ সােহেবর িশkা বেণ বেণ িনেজর মিsেs সযেt রkা করেতন।

pিতিট নুয়ােnর aিবkত rপ িতিন আজীবন পিরেবশন কের গেছন। বেড় গালাম আিল খাঁর

িশkার uপর সংেযাজন বা iেmpাভাiেজশন কেরন িন কান সমেয়। ধীের ধীের সn ােদবীর মেধ
eক ucা

স ীত িশlীর িভিt pstuত হেত থাকল। তাঁর সুমধুর ক sর uদারায় মুদারায় সমান

ভােব িবচরণ করেত থাকল। বাবা বেড় গালাম আিল খাঁ তাঁেক িশিখেয় pcuর আনn পেতন।
eমন িন া খুব কম দখা যায়। সn া দবী বেড় গালাম আিল খাঁর কােছ য কিট রাগ eবং লঘ ু
শাstীয় স ীেতর য কিট uংির iত ািদ িশেখিছেলন, সn ােদবী সiguিলেকi

মূলতঃ িনয়িমত

aভ ােসর dারা আরo পারেফk কের পিরেবশন করার চ া কেরেছন। পরবত পঁিচশ বছের বhu
ucা

স ীেতর aনু ােন িতিন শাstীয় স ীত পিরেবশন কেরেছন। তখনকার িদেনর িবখ াত ucা

স ীতিশlীেদর সে
রিডoর pধান

পিরিচত হেয়েছন।

াতােদর pশংসার সে

শনguিলেত িতিন িনয়িমত aনু ান কের

লkীশ র pভৃিত লাiট kািসকাল গািয়কােদর সে

খ ািতo লাভ কেরেছন।

গেছন। তাঁর নাম, মািণক ভামা,

সমান মযাদার সে

ucািরত হত। eকজন

িশlীর পেk বািণিজ ক লঘ ু স ীত বা আধুিনক গােনর জগেত থেক ucা
scেn িবচরণ করা pায় aসmব। aত n মেনােযােগর সে

স ীেতর জগেত

িতিন যখন য গান করেতন, তখন

aন জগতিটেক iেরজ কের িদেতন। বিসক রকেডর িরহাস ােলর সময় কেয়ক িদন বা হয়ত eক
মাস ucা

স ীত চচা করেতন না। িবপরীত ঘটনাo সত । ucা

স ীেত aনু ান থাকেল

আধুিনক গােনর চচা eেকবাের বn কের িদেতন। সারা জীবন িতিন যাগ তার সে

ei dত সtা

সিঠক ভােব বজায় রেখ গেছন। সেmলন o রিডoর বাiের সn ােদবীর ucা

স ীেতর pচার

খুব eকটা হয়িন। মুনাbর আিল খাঁ িনেজর uেদ ােগ eiচ eম িভ ক িদেয় সn ােদবীর ucা
স ীেতর eকিট eল িপ রকড বার কেরন। পের িস িড ফেম কতকguিল ভজন eবং uংিরo বাজাের
eেসেছ। িকntu তাঁর al বয়েসর ক মাধুয িনেয় দীঘ সময় ধের সুেরর মায়াজাল িবsার কের য
সমs স ীত সেmলেন িতিন গেয়েছন, সguিল শানার সৗভাগ পরবত pজেnর

াতােদর আর

হেব না।
বেড়

গালাম আিল খাঁ সােহেবর কােছ িশkার সে

সে

িতিন কিলকাতার স ীত

িশkকেদর কােছ গান শখাo চািলেয় গেছন। বাmাi থেক িফের pব ােকর িদেক িতিন আবার
মন িদেলন। বশ িকu সুেযাগ eেস গল। সবেচেয় uেlখেযাগ হল uঠিত নািয়কা সবা সুnরী
সুিচtা সেনর িলেপ কেয়কিট িসেনমায় গান গাoয়ার সুেযাগ। ব িktপূণ aিভজাত চালচলেনর

সুিচtার সে

পিরশীিলত গায়নভ ীর সn ার ক মাধুয সুnর ম াচ কের গল। pায় ‘ মড ফর iচ

আদার’ বেল মেন হল সকেলর। 1956

ী ােb মুিkpাp utমkuমার সুিচtা সন aিভনীত

‘সাগিরকা’ চলিcেt ei পেবর kাiম াk দখা গল। ছিবর সব গান িহট। সn ার গােনর চািহদা
বেড় গল কেয়ক guণ। বাঙালীর hদেয় গীত ী সn া মুেখাপাধ ায় িচরsায়ী আদর o সmােনর
জায়গা কের িনেলন। sভাবতঃi eর পর আর িফের তাকােত হয়িন সn া মুেখাপাধ ায়েক।
alিবsর আপ-ডাuন বাদ িদেল ei স ীত pবাহ িবংশ শতাbীর সtেরর দশেকর মধ ভাগ পযn
aিবরাম pবািহত হেয়েছ, িনেজর ছেn, িনেজর গিরমায়, পািরপািশকেক pায় agাহ কের। aথবা
বলা যেত পাের পািরপািশেকর pভােব মিলন হয়িন তাঁর সৃি । তাঁর বিসক রকেডর গানo ei
সময় থেক আরo বশী কের pকািশত হেত থােক। নিচেকতা ঘাষ, সিলল চৗধুরী, eবং সুধীন
দাশgup সn ার গােন সুর করেলন। লখকেদর মেধ

গৗরীpসn মজুমদার, pণব রায় eবং ভাবী

hদয়সmাট শ ামল gup aduত সুnর সব কথায় সুরেক সুেরলা হেত বাধ করেলন। পুলক
বেn াপাধ ায়o কেয়কিট গান িলেখেছন সn ােদবীর জন । সguিলo মেন রাখার মত। 1959
ী ােb pখ াত সািহিত ক তারাশ র বেn াপাধ ায় eর রিচত ‘মধুর মধুর বংশী বােজ’ গানিট
সn ােদবীর ucারেণর guেণ

াতােদর aবাক কের িদল। ei জয়যাtায় ‘পথ ছাড় oেগা শ াম’;

‘মায়াবতী মেঘ eল তndা’ বাঙলা গােনর iিতহাসেক eেকবাের বদেল িদল। ei সুর, ei ভাব
আর কানিদন হেব না। দিkণী ভাষাguিলেত বা মারাঠীেত যমন সুেরর আিধক
কানিদনi হয়িন। িবদg ucা

তমনিট বাঙলায়

স ীতিশlীরা বাঙলা লাiট বা আধুিনক গােন সুর করেত তমন

eিগেয় আেসন িন। ঘ াশালা, সুশীলা বা জানকীর মত ক o বাঙালীর মেধ হয়িন। যাঁরা িছেলন,
যমন শল দবী বা রাধারাণী, তাঁরা আধুিনক যুেগর আেগi জীবেনর ‘pাiম’ পার হেয় গেছন।
আধুিনক গােনর সুরকাররা pধানত পি মী ঢঙ আর pচিলত বাঙলা গায়নভ ীর বাঁধেনi
গানguিলেত সুর কেরেছন। eমন িক যাtার িবিভn ধাঁেচর গান, পlীগীিত, কীতন বা টpার pভাবo
লkণীয় ভােব কম। তেব সব বলেলo কীতেনর pভাব asীকার করা যােব না। সn ােদবীর eবং
সmবতঃ সমg বাঙালী জািতর duভাগ

য তাঁর জীবেন

সমেয় খুব বশী

গান তরী করার

মত লাক আমােদর দেশ তরী হয়িন। ei গলা িতিন বhu চ া কের িতন দশক ধের রেখ
িছেলন। িকntu যা করা সmব িছল তার eক ভgাংশi মাt সৃি হেয়েছ। eর কারণ বাঙালীর সািবক
aবkয়। দশ িবভােগর ফেল সব oলট পালট হেয় গল। বাকী সব pেদশ যখন kমাগত unিত

করেত থাকল, তখন বাঙালী িবpব বা iন া

সিলuশন খুঁ জেত িগেয় িনেজেদর যা িছল তােক

শষ করার খলায় মেত uঠল। তাi aিধকাংশ বাংলা ছিবর কান িp
গােনর টপ বা িডs িনি h। বুেজায়া aতীত

aবিশ

নi। লk লk

ংস কের িভখারী বাঙালী কাযতঃ িহnীভাষী।

বেণ o বচেন িহnীভাষী o পঠেন iংরাজীনিবশ ei হতভাগ েদর uধু পদবী পিরবতনi বাকী
আেছ। সn ােদবীর duভাগ ei aধঃপতন তাঁর চােখর সামেন ঘেট চেলেছ।
eক eকিট গান tuলেত সn ােদবী aেনক সময় িনেতন। িতিন কখনo িনেজর কাজ বা
iেmpাভাiেজশন uিকেয় দoয়ার চ া করেতন না। সুরকার iনিফিরয়র িকu করেলo তাi sীকার
কের িনেতন। ভগবানদt ধয আর সীমাহীন সহ শিk তাঁেক িনেজর পছn aেন র uপর চািপেয়
দoয়া থেক িবরত রাখত। সাধারণতঃ িবখ াত িশlীরা সুরকােরর সৃি েক িনেজর ঘরানায় বা
ছাঁেচ ফেল কাজ কেরন। eেত সব সময় য kিত হয় তা নয়, aিধকাংশ সমেয় ডিলভারী ভাল
হoয়ার guেণ সব ঢেক যায়। সn ােদবী িকntu সুরকারেক কখনo aিতkমণ কেরনিন। aপরপেk
তাঁর aপছেnর রচনাo বhu পির েম o মেনােযাগ সহকাের সুরকােরর aিরিজন াল ফেমi
গেয়েছন। ei কিমটেম

রkা করেত হেল pচ মানিসক শিkর pেয়াজন। ভগবান সn ােদবীেক

সi শিk িদেয়i তরী কেরেছন।
গােনর যাtা সেগৗরেব চলেত থাকেলo সংসার জীবেন pেবিশকা পরীkায় িতিন বসেত
পােরনিন বা বেস সফল হেত পােরনিন। 1948

ী ােb সদ তruণী সn ার মেন শ ামল gup

মহাশেয়র গাপন ছাপ aি ত হেয় যায়। duজেনi চাপা sভােবর, শ ামল বলেত জােনন না। uধু
বাধ করেত পােরন। সn া কারo সে i িবেশষ কথা বেলন না। িকu eকটা আেছ বুঝেত পেরo
িকu ভাবেত পােরনিন। মােঝ মােঝ duজেনর দখা হেয়েছ। du eকটা কথাo হেয় থাকেব। িকntu eর
ফেলা আপ িঠক মত হত না। সকােলর পিরেবেশ eমন হoয়া খুব asাভািবক িছল না। sজািতর
না হoয়ার জন হয়ত তাঁরা ভাবেতন না য তাঁেদর মেধ সmক গেড় oঠা সmব। ভাল লাগার
মেধ i সীিমত িছল duজেনর সmn। তবু সাহস কের শ ামল gup সn ােদবীর বড় দাদােক বেল
ফেলিছেলন তাঁর icার কথা। সটা সn া বাmাi থেক িফের আসার িকu পের। রkণশীল
পিরবােরর বড় ছেলর যা করণীয় দাদা তাi কেরিছেলন।

াট িরিফuজ াল। হেব না নয়, হেত

পাের না। সংযত sভােবর শ ামল gup মহাশয় হতাশায় না ভু েগ তাঁর pেমর pকাশ করেত

থাকেলন কিবতায়। ‘আিম eত য তামায় ভালেবেসিছ’ মানেবnd মুেখাপাধ ােয়র সুের o কে

ei

সুরকিবতা গােনর জগেত eক আ য সৃি । টােগট িকntu িছেলন িমতভাষী শ ামলা মেয়, শাঁoলী
ব ালন, সn া মুেখাপাধ ায়। ধন সn া, যাঁেক uেdশ কের eমন সৃি

সmব হেয়িছল। িতিন

বাঙালীর মানািলসা, aব k aিভব িkর মানবীয় rপ। তেব সবটাi সব সমেয়র জন aব k
িছল না। সn ােদবী eকিট গnরাজ uলেক pায় পঁিচশ বছর যt কের tuেল রেখিছেলন। ধূেলা না
হেয় গেল সারাজীবন রাখেতন। eিট শ ামলবাবু gােমােফান কাmানীর নিলন সরকার

ীেটর

aিফেসর সােভ স কায়াটার থেক চয়ন কের সn ােদবীেক িদেয়িছেলন। du-eকটা কথাo হেয়
থাকেব। aযথা কৗtuহল pকাশ করা িঠক নয়। duজেনর পারsিরক আকষণ িভতের িভতের
বাড়েত থাকল। eকজন িলেখ চলেলন। আর eক জন গেয় মনেক হালকা করেত থাকেলন। বয়স
থেম থােক না। eক সময় সn া তখনকার িদেনর aিচn নীয় িtেশর কাঠায় eেস পৗঁেছ গেলন।
িকu করা দরকার। িকntu সংsার, িdধা আর লjা চার িদক থেক আটেক রাখল। তেব aেনেক eর
মেধ

জেন গেছন; কu কu ভাবেতন, হেল ভাল হয়। বাড়ীেত সকেলi িচিnত, তেব িক িবেয়

হেব না? পিরবােরর সকেলর মনo নরম হিcল। িকu পের বাড়ীর সকেল e ব াপাের নরম হেত
থােকন। মা চেয়িছেলন িবেয় হাক। দাদা duেটা কারেণ আপিt করেতন। জাত ছাড়াo সn ার মত
kতিবদ o uc আেয়র িশlী কিবর stী হেয় সুখী হেব না eকথাo িতিন ভাবেতন। সn াo পের
দাদােক ফস করেলন, দাদাo নরম হেলন। চার হাত eক হল। সব িকu িমেল 1966

ী ােbর

মাচ মােসর দশ তািরেখ uল ফাguেনর দিখন হাoয়ার মৃdu িশহরণ মেনpােণ uপেভাগ করেলন dui
aেপkমান hদয়। pায় রকড সমেয়র দরী কের uভিববাহ সmn হল। িববােহর পর সিঠক
সমেয় 1966

ী ােbর 19 িডেসmর eকমাt সnান িpয় কন া িঝনুেকর জn হল। নাম বাবা

আেগi িঠক কের রেখিছেলন। িববাহপব সব aেথi সুসmn বা চিরতাথ হল। ঈ েরর kপায়
িনিবে i সmn হল।
‘সাগিরকা’র সাফেল র পর দশ বছর পের িববাহ। ei দশ বছর সn ােদবীর জীবেন
সবািধক কমবhuল o ঘটনাবhuল eবং সৃি র guণমােনর পিরেpিkেত সেবাtম। বিসক রকড ei
সমেয় বিরেয়েছ pিত বছের du-িতন বার। সবi িহট, eকবার uনেলi মেন গঁেথ যায় eমন সব
গান গীিতকার, সুরকার সকেলi বhu জেnর ভােগ পাoয়া ক মাধ মিটর সd বহার করার ব াপাের

tিট রাখেতন না। আর নীরেব আর eকিট িবpব ঘেট চেলিছল বাঙলা স ীত জগেত। তা হল
যntস ীেতর সিঠক ব বহার o যথাথ pেয়াগ। িভ বালসারা কিলকাতায় আসার পর থেক aল iন
oয়ান না হেলo,

মনী iন oয়ান হেয় বশ িকu ঝকঝেক যntশb

াতােদর কােন tuেল িদেলন।

eেফk দেখ eবং িহnী ছিবর সাফেল aনুpািণত হেয়, আরo aেনেক eিগেয় eেলন। eক ঝাঁক
যntী বা a াকm ািন

তরী হল। বাঙলা গােনর sণযুেগর কথা বলেত গেল ei যnt o যntীেদর

aবদান uেlখ করা pেয়াজন। duঃেখর কথা মাt du দশেকর মেধ ei

ািডশন ucেn গল। তার

পর ভাল বাজােনার লাক পাoয়া ভাল ক িশlী পাoয়ার চেয়o শk হেয় uঠল। মনন o
মেনােযােগর aভাব, pিতভার aভাব, সব িমেল মruভূিম হেয় গল গােনর জগৎ। আজ যাঁরা
প ৃ pলিmত s ািনশ গীটার বেয় বড়ান, গােনর মেধ du-চারেট ভ াm মের িদেয় মানুেষর hদেয়
sান পেত চান, তাঁেদর িপয়ােনা িক হারেমািনয়াম িক a াকিডয়ান শখার ধয না থাকায় ei
পেথর পিথক হেত হেয়েছ। eঁরা বাঙালীর সািবক aবkেয়র পিরচায়ক মাt। eেফk, কজ নয়। যাi
হাক, ক ালকাটা aেক া, সুর ী aেক া, িসেন িমuিজিসয়াn aেক া ছাড়াo দলবd eবং eকক
যntীেদর

বশ কেয়কজন খুবi uঁcu মােনর িশlী িছেলন। oয়াi eস মুlী eঁেদর eকজন।

সn ােদবীর গােনo তাঁর ক েক সািpেম

করেত বা সামেন িনেয় আসেত যntস ীেতর ভূিমকা

aনsীকায। িpিলuড বা i ারিলuডর মাধুয তা মনেক aেনক সময় আcn কের রাখত। ফেল
1955 থেক িবেয়র সময় পযn সn া দবীর গােনর সৃি guিল আরo ujjল আরo pাণবn হেয়
uেঠিছল। eকিট গানo িহট হেত িগেয় ফল কেরিন। sণযুেগর sণালী সুর uপেভাগ করার
পিরেবশ ন

হেয় গেছ। কান, মন, পািরপািশক, জীবনধারা সব kেti আমরা িভিtভূিম থেক

লািফেয় uেঠ পেড়িছ ‘unিত’র আশায়। িভিt তা হারালাম, িকntu ল াি ং কাথায় হেব? utর
‘aন t’। eেদর বাঙালী হেয় বঁেচ থাকার সmাবনা নi। সুতরাং বাকীটা িনেয় ভেব লাভ নi।
যেহtu সn ােদবীর সব গােনর eকিট তািলকা ei রচনার পরবত aংেশ দoয়া হেয়েছ,
ৃ কভােব aিত pচিলত িহট গানguিলর uেlখ করা হল না। কন পূেব য du-eকিট
সiজন পথ
uেlখ করা হেয়েছ তা বাদ িদেল তাঁর গািয়কা জীবেনর
pায় সবi িহট। eেদর ruিতমধুরতা িনেয় কান p

সমেয়র গানguিল (1955-1975)

uঠেত পাের না। ব িkগত মেত কানিট

কানিটর চেয় ucমােনর মেন হেত পাের মাt। ei dui দশেক িতিন তাঁর গাoয়া গােনর িসংহভাগ

গেয়েছন। যিদo নbi eর দশেক িসিড মাধ েম pকােশর জন সn া eকসে
গান গেয়েছন, তবুo guণমােনর িনিরেখ ei dui দশেকর গােনর সে

aেনকguিল কের

সguিল tuলনীয় নয়। ei

dui দশেকর মেধ pায় িতন বছর তাঁর কান রকড eiচ eম িভ থেক হয়িন। যিদo আেগকার
রকড চািলেয় eiচ eম িভ বাজার ধের রাখেত পেরিছল, িকntu স ীত জগেতর eটা eকটা বড়
kিত িহসােব পিরগিণত হেব। 1960 থেক 1962, যখন সn েদবীর ক মাধুয তার ‘pাiম’e
তখন রকড কাmানীর ei aিবেবচনার কাজ kমার aেযাগ । যাi হাক িশlীেদর ‘লীডার’
ধন য় ভ াচােযর হsেkেপ ei ঝােমলা িমেট যায়। eiচ eম িভ ei ভু ল িdতীয়বার কেরিন,
সটাi বাঙালীর সৗভাগ ।
িববােহর পর sামীগৃেহ লক গােডেনর বাড়ীেত চেল eেলন সn ােদবী। 1959
eখােন জিম িকেনিছেলন শ ামল বাবু। পের বাড়ী কেরন। aেনেকর aবািরত dার

ী ােb
সখােন।

সংসােরর কাজ কম সবটা িনেজ করেত না হেলo দখাuনা করেত হত। eক বৎসেরর মেধ মা
হেলন। আরo দািয়t বেড় গল। িপtগৃেহর সে

ধীের ধীের যাগােযাগ কমেত লাগল। eকটা

সমেয়র পের িনেজর কােজর ব বসািয়ক িদকটা sামীেক সামলােত বলেলন। ঝােমলায় পেড়
গেলন শাn sভােবর কিব মানুষিট। তেব aিনcায় sীkত দািয়t আজীবন িন ার সে

পালন

কেরেছন শ ামলবাবু। সংসার করেত গেল eসব করেত হয়। কিব, বjািনক, ভাবুক, duরn িবpবী
সব eiখােন eেস eক পেথর পিথক। সংসারধম বড় ধম মা -----। কমজীবেনর কথায় ফরার
আেগ সn ােদবীর সংসার জীবেনর eকিট pািnক িদেকর কথা বেল ফলা যাক। তাঁর সংসাের
কােজর লাক (বাঙালীরা গাধা তাi ‘িঝ’eর মত eকিট সুnর কন াসmাষণেক aসmােনর মেন
কের) িনেয় িতিন pcuর মাথা ঘামােতন। ei সব মেয়রা মিদনীপুর থেক eেস কেয়ক বছর তাঁর
বাড়ীেত কন ােsেহ পািলত হেয়, তাঁরi uেদ াাগ o ব ায়ভারবহেন িববািহত জীবেনর সুেখর মুখ
দখেত পত। তাঁর kukuর তাঁর pাণািধক িpয়। পুরষ চাকরেদর িতিন aিত যেt রেখেছন। তাঁর
aন কাজকম িযিন দখাuনা কেরন, িতিন কাযতঃ সn াসাmােজ র হতাকতা। চট কের কu bক
করেত পারেব না। চাকর-বাকর, আয়া, নাস সকেলi তাঁর ব বহােরর জন aিতিরk যt িনেয়
তাঁর বা তাঁর কন ার সবা কেরেছ। সব িমিলেয় ভরা সংসার সn ােদবীর। ভাiেপা, ভাiিঝ,

বানেপা iত ািদ সকেলর aবািরত dার। সকেলর মধ মিণ হেয় িতিন খুশী। শ ামল বাবুo সntu ।
মধ বয়স o পিরণত বয়েস তাঁরা সময়টােক পুেরাপুির uপেভাাগ করেত পারেলন।
eত বড় িশlী সn া মুেখাপাধ ায়েক বাঙলার িনজs সাংবািদক সংsা িব eফ জ e sীkিত
িদেত pায় আড়াi দশক লািগেয় িদল। যিদo 1948

ী ােbi তখনকার িব eফ জ e সদ তruণী

মাt কেয়কিট রকেডর aিভjতাpাp সn ােদবীেক তাঁেদর পুর াের ভূিষত কেরিছল। িক িবিচt
ei দশ! যাi হাক লjার মাথা খেয় বাবুরা ‘জয়জয়nী’ ছিবেত মানেবnd মুেখাপাধ ােয়র
aপrপ সুরসৃি র সn াকে র rপায়ণেক তাঁেদর পুর াের ভূিষত কের পােপর pায়ি t করেলন।
বাঙালীেক eক লjাকর পিরিsিত থেক udার করেলন। e িনেয় সn ােদবী আেkপ কেরনিন।
িতিন জানেতন বাজারী িশেlর মানদে
তাঁেদর বেকয়া

মটােলন পরবত

তাঁর িবচার হoয়া কত শk। যাi হাক িব eফ জ e
বৎসর aথাৎ 1972-73

ী ােb।

তাঁরা সামুিহক

পারফরেমেnর িবচাের আবার a াoয়াড িদেলন সn ােদবীেক। বটার লট দ ান নভার। আরo
aেনকguিল পুর ার িতিন পেয়েছন। জয় জয়nী o িনিশপd ছিবর গােনর জন সn ােদবী জাতীয়
পুর ােরo ভূিষত হেয়িছলেন। aিধকাংশi পাপkালেনর pিkয়া। তাঁর pাiেম তাঁেক স রকম
সmান দoয়া হয়িন। যা িতিন জনসাধারেণর কাছ থেক পেয়েছন তার সে
eফট হয়িন বলা চেল। তাঁর aসাধারণ ucা

tuলনীয় aগানাijড

স ীতচচার কান মূল ায়ন সi সমেয়র িবেশষjরা

করেত পােরনিন। বি মচnd বলেতন দািড় আর বাঁধােনা দাঁত ছাড়া িহnুsানী স ীেত osাদ হoয়া
যায় না। সn েদবীর oi duিট aবশ িছল না। আরo খুেল বলেল বলা যায়, যাঁরা গায়কী নয়
‘নায়কী’ বােঝন তাঁেদর মেন শ মবণা সািধকার aচপল স ীত পিরেবশনার সরকম কান pভাব
পড়ত না। osাদ হেত গেল রিবশ র, আমজাদ আিল খান, আlারাখার পুt বা পরভীন সুলতানার
মত aিভজাত লুks চাi। গান তা দখার িজিনস, লােক বেল দখেলন তা আসর মািতেয় িদল।
তারপর গঁেয়ােযাগী িভ

পায় না। সব িমিলেয় তাঁর ভােগ যা িছল িতিন পেয়েছন। িকntu বতার

জগেতর পুরােনা সংখ াguিলেত চাখ বুিলেয় য কu তখনকার িদেনর pিথতযশা িশlীেদর সে
tuলনা কের সহেজi সn ােদবীর gড িনধারণ করেত পারেবন। “িস

u iেয়ারেসl — িস

u িদ

িডভাiন” guruেদর শা ত uপেদশ মেন িতিন গেয় গেছন। যতkণ না পারেফk মেন হেয়েছ,
চ া কের গেছন। ভগবানেক uিনেয়েছন। ‘aমৃতস পুtা’ uেনেছ িকntu বুঝেত পােরিন। নাদbেhর

গিরমা তােত িবnুমাt hাস পায়িন। যতিদন কান থাকেব, সn ার গান মযাদা পােব। জাতকালােদর কথা ভেব িচিnত হবার িকu নাi।
িবংশ শতাbীর সtেরর দশকটা eিদক oিদক কের গােনর জগত কান kেম পার কের
ফলল। িকntu িভিt ন হেয় গেল কতিদন িটঁেক থাকা সmব। ‘জয়জয়nী’র মাt eক দশক পের
সুেরর নদীেত ভাটা নয় চড়া পেড় গল। ধারািট লুp হবার uপkম। আর eকিট ঘটনা গােনর
জগতেক শষ ধাkা িদেয় গল। িবেদশী gােমােফান কাmানী aফ iি য়া uেঠ যাবার uপkম।
‘ টকoভার মা ার’ িশlপিত রমাpসাদ গােয় া তাঁর স ীতjা stীর aনুেরােধ মূমষ
ূ ু ‘eiচ eম
িভ’ ক িকেন দেশর মান রkা করেলন। িকntu যত খাoয়া সmব তার থেক বশী িগেল ফলা
oভারেলােডড িশlপিতর পেk িকu aথ বরাd করা ছাড়া ব িkগত মেনােযাগ ei kud
লাকসােন চলা িশlিটেত দoয়া সmব িছল না। eক দশেকর aনাচাের সখােন কমসংsৃ িত
বলেত িকu aবিশ

িছল না। বাজার পাoয়াo শk হেয় uঠল। ক ােসট রকিডং eর রkবীেজর

ঝাড় ধুঁকেত থাকা eiচ eম িভেক নািভ ােসর পিরিsিতেত ঠেল িদল। eর মেধ i ঘেট গল
সi duঘটনািট যা ভারতীয় স ীেতর iিতহােস eকক বৃহtম kিত িহসােব পিরগিণত হয়। eiচ
eম িভ'র দমদম কারখানায় আguন লেগ তাঁেদর ‘মা ার’guিল ন
jেল ছাi। পরবত কােল িবিশ

হেয় গল।

েকর aিধকাংশi

রকড সংgাহক ‘হাruবাবু’ o ‘সুশাnবাবু’ হারমিন হাuস pভৃিতর

uেদ ােগ িহট গােনর pায় আিশ শতাংশ udার করা সmব হেলo সব বাঙলা গােনর anতঃ aধাংশ
িচরতের লুp হেয়

গল। তার পের যা হয় তাi হেয়েছ। দামােলরা বাজার দখল কেরেছন।

সn ােদবীo পাঁচ দশেকর জীবন পার কের পিরণত বয়েসর জীবনেবােধ ei ক াoেসর মেধ
হাrমিণ খুঁ েজ বার করেত চ া কেরনিন। িনেজর যথাসাধ সামেথ স ীেতর সবা কের চলার
স েli বাকী জীবন কািটেয়েছন। আিশর দশেক পর থেক গােনর duিভেkর জন তাঁর িডম া
বেড় গেলo guণগত aবনিত eিড়েয় ভাল স ীত সৃি করা আর সmব হিcল না। ফেল িতিন যা
িচরnন বা টাiম- টে ড সiিদেক বশী মনেযাগ িদেলন। নজruলগীিত, রবীndস ীত eবং িকu
ভজনেক নূতন কের পিরেবশন করেলন। আরo পের িগটারবাহী, জীবনমুখী িহnু-মান, আটারিল
কনিফujড ম ােভিরক স ীতj সুমন চে াপাধ ােয়র সুের eবং কেয়কিট তাঁর কথায় o সুের
গেয়েছন সn ােদবী। খুব eকটা িকu হয়িন। তাঁর ক

তাঁর guণেক ব বহার করার মত পিরেবশ,

সংsান িকui আর বাকী িছল না। গীিতকারগণ িmয়মান, সুরকার সবাi asাচেল না হেলo
asরােগ িsিমত। pেযাজক, পিরচালক, পিরেবশক, িচtনাট কার সব দামাল। বাঙলা মােয়র দিস
ছেল। guেণর কদর guণী িনেজর মেনi থেক গল। ধীের ধীের িনিভল ‘ দuিট’।
eরi মেধ সn ােদবী aেনক ফাংশন কেরেছন। বশ িকu রকড কেরেছন। aেনকguিল
িসেনমায় গানo কেরেছন। তেব সুর কেট গেল আর জাড়া লাগােনা যায় না। pবীণা ucা স ীত
িশlী িহসােব তাঁর কদর স ীতজগৎ ততটা কেরিন যতটা করা uিচত িছল। গােলমােল duেটা
দশক কািটেয় সtর পার কের সn ােদবী pবীণা হেয় গেলন। কবল aজs guণমুgেদর aসহায়
চােখর সামেন সরsতীর বরপুtী aধপk স ীতজীবন পিরপূণ সd বহার না হেয় িsিমত হেয়
গল। গরীেবর বাড়া গািল নাi। দািরেd িনমিjত বাঙালী আর িক করেত পারত? eকিট িবষয়
uেlখ না করেল বণনা aসমাp থেক যােব। 1984-85
a ােমিরকা

মণ কেরন, সখানকার uেদ াkােদর aনুেরােধ। বশ কেয়কিট সফল eকক লাiভ

aনু ােন িতিন গান কেরন।
dতকে

ী ােb সn ােদবী সপিরবাের নথ

eবং du-eকবার

াতােদর aনুেরােধ, কখনo মাiক না ছাঁয়া কন া িঝনুক মােয়র সে
eকক গান পিরবেরশন কের সকলেক aবাক কের দন। ei সব

aনু ােনর িনযাস িসিড ফেম বার হেয়েছ। বার

তর বছর পের uিন আর eকবার িবেদেশ

aেনকguিল aনু ান কেরেছন। আর তাঁর স ীতজীবেনর প াশ বৎসর পূিত uপলেk তাঁর guণমুg
‘i u eস িসে ম’ pিত ােনর কণধার

ী -------চkবত র uেদ ােগ o ব য়ভারবহেন ‘সােয়n

িসিট aিডেটািরয়ােম’ eক eকক স ীত পিরেবশেনর aনু ােনর কথা না uেlখ করেল বাঙালীর
hদেয়র eক িবেশষ আেবগ আহত হত। তাঁর িমেলিনয়াম স ীতguc, পিরণত বয়েসর আরo
কেয়কিট পিরেবশনা, মােনর িদক িদেয় তাঁর িনেজর যাগ না হেলo যেথ সুnর। ‘eক িদন পাখী
uেড় যােবi য আকােশ’। কায়া থাকেলo সুেরর পাখী uেড় গেছ, শূন স ীতজগেত সটা বাধ
করার মত কu থাকেল ভাল লাগত।
সn ােদবীর ব িkজীবেনর সরল সহজ জীবনযাtায় বণনা করার মত aেনক ঘটনা আেছ।
ei সীিমত পিরসের তা uেlখ করা সmব হল না। আgহী পাঠেকরা তাঁর sিববৃত আtজীবনী,
যিট সাpািহক বতমান পিtকায় ধারাবািহকভােব pকািশত হেয়, পের পুsকাকাের pকািশত
হেয়েছ, (aনুিলখন সুমন gup) pকাশক ‘সািহত ম’, সিট পড়েল আনn পােবন। িতিন ucিশিkত

না হেলo তাঁর কিব মনন eবং কlনাশিk খুবi uc

ণীর। যাঁরা তাঁর সে

কথা বেলেছন, বা

কান িবষেয় তাঁর বkব uেনেছন; তাঁরা slভাষী িকuটা িনsৃহ ei িশlীর িবদgতার সmেn
al সমেয়র মেধ i সুিনি ত হেয়েছন। িবিভn স ীত সেmলন o রিডo

শেনর aনু ান করেত

িগেয় দেশর pায় সব নগেরi তাঁর পদধূিল পেড়েছ। িতিন তািরেয় uপেভাগ কেরেছন, নসিগক
দৃশ াবলী,

মেণর িবলািসতা eবং guণী o সpিতি ত ব ktসমূেহর সািnধ । রা পিত, রাজ পাল,

কndীয় মntী, রােজ র মুখ মntী, aন ান মntী o নতাগণ আর িসেনমা o স ীতজগেতর pায়
সকেলi ব িkগত ভােব তাঁর পিরিচত িছেলন। আর িছেলন aেনক ডাkার। pিত বৎসর anতঃ
duবার বড়ােত গেছন, দেশর িকui বাকী রােখনিন। ei aিভjতা তােক স ীণতার aেনক
uপের িনেয় গেছ। আর িদেয়েছ ঐ িরক pশািn। যার জন িতিন কান িদন কারo িনnা কেরন
িন। সকেলর pশংসা কেরেছন, দাষ tিট kমা কের। তাঁর সতীথ িশlী, aনুজ িশlী বা স ীত
o িশlজগেতর সকেলর সmেn তাঁর মতামত

সguণাtক। ei সদথক িচnাধারা িনেয়i িতিন

সুেরর মাধুরী িবিলেয় জীবন কািটেয় িদেলন। তাঁর সmেn আমােদর মত সাধারণ মানুেষর বশী
িকu বলার চ া না করাi ভাল। তেব ei pসে

আর eক মহাপুruষ sগ য় হমn মুেখাপাধ ােয়র

সn ােদবীর সmেn করা মnব uেlখ না করেল aন ায় হেব। বাঙলা দেশর eক aনু ােন
হমnবাবুেক p

করা হয়, সn া মুেখাপাধ ায় কমন গািয়কা। হমnবাবু বেলিছেলন, সn া খুব

ucsেরর গািয়কা, িকntu তার চেয়o বড় কথা সn া eকিট সুnর চিরেtর মেয়। লাখ কথার eক
কথা। সবাi তা জােন।
শ ামলবাবুর কথা িকu বলা দরকার। শ ামলবাবু সn ােদবীর জীবেন হঠাৎ uদয় হনিন।
1948

ী ােb পুণা থেক কিলকাতায় িফের গােনর জগেত যখন uকেলন, তার আেগi 1946

ী ােbi তাঁর িনেজর gােমােফান রকড বিরেয় গেছ। িতিন কিব e পিরচয় সবার জানা। িতিন
গায়ক e কথা সn ােদবী sিৃ তচারণায় বলার আেগ খুব কম লাকi জানত। রীিতমত aিভজাত
পিরবার শ ামলবাবুর। গাt পিরচেয় িতিন মধ িবt সn ােদবীর িকu uপের eটা বলেলi িঠক
হেব। তাঁর িনকট আtীেয়রা aিধকাংশi ucপদs, ucিশিkত। আর eকটা gurutপূণ তথ হল
তাঁেদর পিরবার ধমভীru o আচারিন । শ ামলবাবু িনেজo মাt পাঁচ বছর বয়েস kuলguru বলরাম
sামীজীর কােছ aেযাধ ায় সরযু নদীেত sান কের pথামত দীkা িনেয়িছেলন। সািtক sভােবর

মানুষ িছেলন শ ামলবাবু। িনেজo মধাবী ছাt িছেলন। িতিন sিটশ চাচ কেলিজেয়ট suল থেক
চারেট লটার িনেয় (সmবত
i ারিমিডেয়ট কের, স
জন ফা

ার িনেয়) ম াি kuেলশন পাস কেরন। sিটশ চাচ কেলজ থেক

জিভয়াস কেলজ থেক রসায়েন aনাস িনেয় পাস কেরন। aেlর

kাস পানিন িতিন। মেনর duঃেখ eম eস িস না পেড় পুণার কাক েত ekেpািসভ

ল াবেরটরীেত কিমে র চাকরী িনেয় চেল যান। িফের আেসন 1947

ী ােbর ম মােস। কন তা

আেগi বলা হেয়েছ। িতিন aত n শাপ িছেলন। তাঁর িডেটেল যাবার kমতা যাঁরা তােক জানেতন
তাঁরা দেখেছন। সব িবষেয় যােক বলা হয় ‘থেরা’ তাi িছেলন শ ামলবাবু। শ ামলবাবু 1948
ী ােb রামচnd পােলর স ীত পিরচালনায় ‘aিভমান’ ছিবর duিট গান িলেখিছেলন। সi pথম
িতিন চলিcেtর জন গান িলখেলন। eর eকিট গান সn ােদবী গেয়িছেলন। pথম আলাপ
eখােনi।
সi সময় সতীনাথ মুেখাপাধ ায় রামচnd পােলর সহকারী িছেলন। সতীনাথ িছেলন
শ ামলবাবুর পূবপিরিচত। শ ামলবাবু সতীনােথর cuঁcuড়ার বাড়ীেতo যাoয়া আসা কেরেছন।
সn ােদবীর বড়দা িছেলন সতীনাথবাবুর ভk আর মজদা pায় সমবয়s o বnu। সi সূেt
সতীনাথবাবু সn ােদবীর বাড়ীেত যাতায়াত করেতন। eকবার শ ামলবাবুেক িনেয় সতীনাথ eেলন
সn ােদবীর বাড়ীেত। uেdশ শ ামলবাবুর লখা duিট গান সn ােদবীেক শানান o তাঁেক িদেয়
গাoয়ান o রকড করা। duিট গানi সn া গেয়িছেলন। eকিট হল ‘spভরা anকাের’। eiভােব
শ ামলবাবু o সতীনাথ মােঝ মােঝi সn ােদবীর বাড়ীেত আসেতন। গান িনেয় চচা, আেলাচনা
iত ািদ হত। িকuিদেনর মেধ i সn ােদবীর পিরবােরর সে

সতীনাথ o শ ামেলর eকটা সুnর

সmক তরী হেয় গল। eর িকuিদন পের শ ামলবাবু eক জাড়া গান িলখেলন eকিট aসুs
বািলকার কথা কlনা কের। স তার মােক বলেছ, মােগা আিম আজ িক কের uল tuলেত যাব?
tuিম আমােক কাল সকােল ডেক িদo, দরী হেল aন

কu সব uেল tuেল নেব। ei হল eক

িপেঠর গােনর কথার সারমম। aন িপেঠ িছল ‘আজেক আিম মরণেলােক মােগা, মািটর ভু বন
ছেড় আিছ aেনক দূ ের"’। aথাৎ মেয়িট মারা গেছ। সn ােদবী গােনর কথাguিল uেন কাঁদেত
কাঁদেত ঘর ছেড় বিড়েয় িগেয়িছেলন। শ মলবাবু aিভভূত হেয় পেড়ন। িতিন সারা জীবেন কান
িশlীেক গােনর কথায় eতটা aিভভূত হেত

দেখন িন। বhu বৎসর পের সn ােদবীেক

ব িkগতভােব eকথা বেলিছেলন শ ামলবাবু। পের aবশ সn ােদবী ei গানিট রকড কেরন।
ei সমেয়i duজেন duজেনর pিত aনুরk হেয় যান। pথম আলােপর বছর চােরক পের শ ামলবাবু
সn ার দাদােক িববােহর psাব জানান। বাকী কথা আেগi বলা হেয়েছ।
িববােহর pথম psাব sীkত না হoয়ায় কিব শ ামল বশ কেয়কিট সn া য়ী আেবগপূণ
কিবতা িলেখিছেলন। eর আেগi বলা হেয়েছ, সবে

িটর কথা "আিম

eত

য

ভালেবেসিছ"। আর eকিটর কথা বলার লাভ সmরণ করা শk। “o আমার মন যমুনা aে

তামায়
aে

-----বঁধ ু িক তীের বেস মধুর হেস দখেব uধু সারােবলা”; pিতিট শেbর aথ জলবৎ তরলং।
eটা uধু তাঁর পেki করা সmব িছল। কােছর লােকরা সn ােদবীেক sহপূণ ভৎসনায় বেল
ফেলেছন, শ ামলবাবুেক eতিদন aেপkা করােনাটা aিবচার হেয়েছ। িকntu ei aিবচার না হেল
oi সৃি guিল িক হেত পারত? ভগবান যা কেরন ম েলর জন । eমনo হেত পারত য সn ােদবী
kuিড় বাiশ বছর বয়েসi কামের আঁচল বঁেধ পাকা িগnী হেয় গােনর জগৎেক aনাথ কের পান
িচিবেয় বাকী জীবন কািটেয় িদেলন। আর িবরেহর

য আsাদ তাঁরা uপেভাগ কেরেছন, তা

eককথায় sগ য়। পৗেন duদশেকর কাটিশপ কাম িবরহ, pায় চার দশেকর িববািহত জীবন,
aসংখ কীিত aেনক ঘটনা, সুখduঃখ সব িকuর মায়া ত াগ কের ভরা সংসার ছেড় শ ামলবাবু
sগবাসী হেলন 2010

ী ােbর 28 জুলাi । sিৃ তভাের ঈষৎ িবষ া সn ােদবী িকি ৎ মিলন।

কন া িঝনুেকর জন সn ােদবী জীবেনর য কান িজিনস ত াগ করেত pstuত িছেলন। বশ
বুিdমতী o আtমযাদাসmn িঝনুক তাঁর মােয়র ব িkেtর aিধকািরণী। িঝনুেকর গলা eবং
সুরjান মােয়র কােছ জnসূেt পাoয়া। চচা করেল eবং িশkা করেল িতিন য খুব unিত করেতন
eটা সবাi জােন। িকntu মা সn ােদবী তােক তার icার িবruেd গািয়কা হoয়ােনার চ া কেরন
িন। করেলo sাধীনেচতা o আধুিনক িচnাশিkসmnা িঝনুক িনেজর পেথ িনেজ বেছ িনত e
ব াপাের কান সেnহ নi।

---------- iনফরম াল কান গ াদািরং বা ছাটখাট aনু ােন বা

eকাn eকা িঝনুক গান গাiেতন, যখন ভাল লাগত তখন। িঠক তখনi বাঝা যত য মােয়র
aিধকাংশ নুয়ােnর ভালরকম a ানািলিসস কের স িনেজর sিৃ তেত tuেল রেখেছ। িশkা না কের
ei পারেফকশন, বুিdর ব াকrম pেয়ােগর ফেলi ঘেটিছল। তেব মেনােযাগ কতটা হেল eভােব
জানা সmব তা aিভj স ীতরিসক মানুষ ছাড়া আর কu কlনা করেত পারেব না। িঝনুক ভাল

গান কের eকথা aেনেকi জানেতন, িকn সটা শানার সৗভাগ খুব বশী লােকর হয়িন। তেব
ব াপারটা জানাজািন হেয়

গল 1984-85

ী ােb সn ােদবীর নথ a ােমিরকায় স ীত

পির মেণর সমেয় যখন িঝনুক ‘tuিম আমার মা’ গােন িলপ িদেলন

াতােদর aনুেরােধ। তারপর

aেনক ক’িট জায়গায় গানo করেত হেয়েছ তাঁেক। eর aিধকাংশi রকড হেয় যাoয়ায় রহস
ফাঁস হেয় গল। eরo আেগ বেড় গালাম আিল খাঁর সুেযাগ পুt মুনাbর আিল খাঁ, িঝনুেকর গান
uেন eতটাi মুg হেয়িছেলন য িতিন pায় সে

সে

সn ােদবীেক aনুেরাধ কেরন, িঝনুকেক

তাঁর কােছ হাল-টাiম ছাtী িহসােব িদেয় িদেত। িকntu মধাবী ছাtী িঝনুেকর তােত মত িছল ন।
স eর পর হায়ার সেক ারী পাস কের লডী bেবাণ কেলেজ iংরাজী aনাস িনেয় পাস কের
কিলকাতা িব িবদ ালয় থেক eম e পাস কের। আরo পের িব eড কেরিছল িঝনুক। সn ােদবী
য পড়াuনা ছাড়েত বাধ হেয়িছেলন, তাঁর কন া সi পেথর যাtা সফল ভােব সmn কের মােয়র
tিpর কারণ হেয়িছল। eমন কন ারেtর পােtর aভাব হoয়ার কথা নয়। যথাসমেয় সn ােদবীর
eক বnuর পিরবার aেনকিদন pবােস থাকার পর কিলকাতায় িফের eল। ভগবােনর িনবেn
eঁেদরi সnান িসdাথ সনgup সn ােদবীর জামাতার পদ aিধকার করেলন। aলিমিত িবsেরন।
লােকর pাiেভসীেক

রসেপk করেত

শখা uিচত আমােদর। sামী-stী duজেনi যেথ

কায়ািলফােয়ড, কের কেম খােcন তাঁরা। সুেখ আেছন, মােক sিs o আনেn রেখেছন। যাঁরা
তােদর জােনন, তাঁেদর জানার দরকার নi। বাকীেদর aেপkা করেত হেব কখন তাঁরা বেলন তার
জন । eকটা কথা বেল িদেল aন ায় হেব না। িঝনুেকর ভাল নাম সৗম ী। িতিন সাuথ পেয়

suেল

iংরাজী পড়ান। িসdাথ বাবু দীঘিদন িডজাiনার িছেলন pখ াত িড িস িপ eল কনসােlnী
সংsায়। বতমােন িতিন সl eমpেয়ড িডজাiনার।
তাঁর নািতর নাম রাhuল o শাক , ei রtিটর সmেn িতিন িক ভােবন তা আমরা du-eকিট
কথায় বেল ফিল। aবশ i স চ ল, du ু eবং ননীেগাপােলর aন সকল guেণর aিধকারী। মাt
eক duমাস বয়েস িদদার কােল uেয় িনিববােদ eকটা িরহাস ােলর সশন eনজয় কের গল।
রেk থাকেল যা হয়। দখেত দখেত সo সাবালক হেয় গল। সn ােদবী নািতর সাiেজ বড়
হoয়াটা eড়ােত পােরন িন। তেব তাঁর মেনর মেধ

সটা খুব eকটা বড় হয়িন। তাঁর পুণ ফেল

নািতিটo যাগ হেয় বড় হেc। যথাসমেয় স পিরবােরর নাম ujjল করেব, eটাi sাভািবক।

মাতামহীর কল াণ কামনায় তার unিতর পথ আরo মসৃণ হেয় uuক। তার িপতামাতার জীবেন স
পরম পিরtিpর কারণ হেয় uuক। eেকবাের কান িডেটল না িদেল পাঠক ভাবেবন জানা নi
বেল eিড়েয় গেছ। শাক র জn 1995

ী ােb। পড়াuনা করেছ স

জিভয়াস কেলেজ।

যুেগাপযুগী ‘a ািনেমশন’ সাবেজk িনেয়। কল াণমstu॥
সn ােদবীর জীবেন বhu ঘটনা, বhu কমকা , বhu খ ািত, বhu আেয়াজন, eসব বাদ িদেয়
গােনর যাtার aিত gurutপূণ কেয়কিট কথা বেলi ei সংিkp জীবনী শষ করা যাক। কারণ
সn া মােনi সুর, সn া মােনi গান, নাদ bেhর uে াjjলা সহধিমণী দবী সরsতীর মানবrপ।
গােনর যাtার শশব থেক সn া বড় হেয়েছন ব িktপূণ বড়দা o পারেফকশিন

মজদার কেঠার

িনয়ntেণর মেধ । তাঁর িশkকেদর মেধ যািমনী গে াপাধ ায় o osাদ বেড় গালাম আিল খাঁ তাঁেক
য ছেক বঁেধ িদেয়িছেলন, সn ােদবী jানতঃ কখনo তার ব ত য় করেবন না বেল িনেজi
দৃঢ়pিতj িছেলন। রkণশীল পিরবােরর িচরায়ত সংsাের বড় হoয়ার জন িতিন guruজন বা
িশkক বা

ণারেদর িবrudাচরণ করেবন eকথা ভাবেতi পারেতন না। িনেজেক কখনo খুব

বাdা বা তািtক বেল মেন করেতন না। ভাবেতন, যাঁেদর সুের কাজ করেছন, তাঁেদর দৃি ভ ীিট
হয়ত সিঠক। তাঁর িনেজরi হয়ত বুঝেত িকu ভু ল হেয়েছ। আবার aেনক সময় িনছক ku ার
কারেণ িনেজর সুs মতামত থাকা সেto বেল uঠেত পােরন িন। গািয়কা জীবেনর pায় aধাংশ
দাদােদর ছtছায়ায় মানুষ হoয়ায় তাঁেক বািণিজ ক দর কষাকিষ িবেশষ করেত হয়িন। ক

াk বা

যাগােযােগর কাজ সবটাi দাদারা করেতন। ফেল aপিরিচত বা িকuটা িবrudভােবর সmখ
ু ীন খুব
কম সমেয়i হেত হেয়েছ। al বয়েস ব াপক পিরিচিত, সমােজর সব sেরর মানুেষর

dা aজন,

iত ািদ কের ফলার জন , তাঁর পেk নীেচ নামা খুব শk িছল। িনেজর uc aবsান সmেn িতিন
যেথ

সেচতন িছেলন। সi মযাদা লি

ত না হয় সiিদেক তাঁর লk থাকত। ফেল তাঁর পেk

বশী মলােমশা করা সmব হয়িন। sভাবতঃ িমতভাষী সn ােদবী aকারেণ গlগাছা করােতo
uৎসাহী িছেলন না। তার ফেল তাঁর জগত দশন িছল সmূণ িনেজর দখা eবং িনেজর জীবেন
aিতবািহত করা ঘটনা বা পিরিsিতর মেধ i সীিমত। শানা কথা, uপেদশ বা aনুসরেণর kেt
িশkক o guruজন বাদ িদেল আর কারo কথা মেন আনেতন না। িনেজর pচােরo খুব uৎসাহী

িছেলন না। uৎসাহ pধানতঃ eকিট িবষেয়:- গান গাiেত হেব। আরo ভাল গান। আরo ভাল
কের। সmব হেল আরo বশী কের।
সn ােদবীর গায়ন pধানতঃ িতনিট pকরেণর

মােন utরেণর uপর pিতি ত। pথম হল

তাঁর ভরাট সুমধুর ক । িdতীয় হল তাঁর সুs eবং িনভু ল ucারণ। tতীয় হল শাstীয় স ীেতর
“মীর গমক যিত”

eবং আধুিনক বা লঘ ু স ীেতর ‘oভাররাiিডং মিডuেলশন o ekেpশন’

িনখুঁ তভােব ডিলভারী করার kমতা। তাঁর ক

জnগতভােব িবিশ । গত প াশ বৎসের তাঁেক

iিমuেলট করেত পাের eমন কান িশlী দখা যায়িন। যমন হমn মুেখাপাধ ােয়র aেনক
কাছাকািছ সুবীর সন। িdেজন মুেখাপাধ ায় সীিমতভােব হমnবাবুর বিশে র aিধকারী। িকntu
টানাল কায়ািলিট সn া মুেখাপাধ ায় eর কাছাকািছ eমন কারo নাম করা সmব নয়। তাঁর কে র
pধান বিশ

হল eিট uধু ‘হারমিণকস িরচ’ বেল মধুর নয়। বাঁশী যমন বা আরo জিটল যেntর

কথা বলেল, kািরoেনট
সn ােদবীর ক

যমন eয়ার কলাম কmেন মাধুেযর চরম সীমায়

পৗঁেছ

দয়,

সi রকম ক নালীর জnগত গঠেনর কারেণi aিত পিরশীিলত, মসৃণ eবং পূণ।

তাঁর al বয়েসর ক sর aিত মধুর। পিরণত বয়স পযn তােত যuku aবনিত হেয়েছ তা
uেlখেযাগ নয়। বয়েসর ছাপ পড়েবi , শরীেরর kয় aবশ mাবী। তবু pায় চার দশক িতিন
কnমাধুেয eক নmর। বশী বয়েস গলা ধরার ঘটনা aবশ i বশী ঘেট থাকেব। সi aবsায় বাধ
হেয় িতিন িকu aনু ান বা রকিডং কেরেছন। সguিল ব িতkম মাt। যখন িতিন সুs আেছন,
মুেডর িদক িদেয় sতsuত আেছন, সi সমেয় তাঁর ক

pায় aিবkত। িতিন িনেজর কে র

ব াপাের কতটা সেচতন িছেলন বা িক িক যt করেতন তা আেলাচনা করা পা মেটম করার tuল ।
তাঁর uদ েম, সাধনায় o ভগবােনর দয়ায় যা ঘেটেছ তা আমরা সকেল uপেভাগ করেত পেরিছ,
সমাজ সmn বা ধনী হেয়েছ। সমােজর uিচত, ei ক মাধুয িবে ষণ কের যসব িশuেদর eর
কাছাকািছ যাoয়ার সmাবনা আেছ তােদর কািlেভট করা। সn ােদবীেক িনেয় গাদা গাদা pবn
িলেখ স কাজ হেব না। তাঁর সুs ucারণ তাঁর গােন য k ািরিট বা পিরcnতা eেন দয় তা
eককথায় atuলনীয়। বালীগে র খুব কাছাকািছ থাকেলo বালীগ ীয় stীজাতীয় িবকার ( ন ক িন
বলা, তা ক tu বলা iত ািদ) তাঁর মেধ eেকবােরi িছল না। তেব হয়ত du eক জায়গায় িsপ
aফ টাঙ হেয় eকu হাড বা

ং ছ িক খ বেল ফলেছন, যটা সুরকার সেচতন থাকেল সহেজi

িঠক কের নoয়া যত। িকntu সn ােদবী িনেজ যত পারেফকশিন ,

মািজন াল i াি েত সi

আuটলুক থাকার কান সmাবনা িছল না। ei du-eকিট uদাহরণ বাদ িদেল সবi সবা সুnর।
আর eকিট সমস হল তাঁর uংির eবং িকu শাstীয় গায়ন িনেয় aেনেক ভােবন, বেড় গালাম
আিলর মত হয়িন। aেনেক মেন কেরন ঘরাণার রীিত ধের রাখেত পােরনিন সn া। ঘটনা হল
রািtকােল du-eক পাt খেয় বষ য়ান পুruষ গায়েকরা য জিড়মা মশােনা ডিলভারী করেতন তাi
i াি

া াড হেয় গেছ। সn া দবী য বাড়িত মাধুয আনেত পেরেছন তা uপলিb করার মত

কানi aেধক লােকর নi। নাহেল জড়ােনা মােটi কান শk কাজ নয়। যিদ কিবতার ভাব সটা
িডম া

না কের তেব কন করেত হেব? তাঁর ভজেনর িsgতা আর তাঁর sাt ucারণ ei

িবষেয়র pk pমাণ। লঘ ু ucা

স ীেত তাঁর িহnী ucারণo uঁcu মােনর। k ািরিট বশী eiটাi

সকেলর কােন লােগ। eেত িক িক iমpruভেম
স ীেতর ‘মীর গমক যিত’

হল তার খবর কu রােখ না। তাঁর শাstীয়

eবং আধুিনক বা লঘ ু স ীেতর ‘oভাররাiিডং মিডuেলশন o

ekেpশন’ িনখুঁ তভােব ডিলভারী করার kমতা িনেয় বলার িবেশষ িকu নi। eguিল aত n সূk
ব াপার, করা খুবi শk। আবার ভগবােনর সৃি েত pায় eক tতীয়াংশ মানুেষর eসব aনুধাবন
করার মত কেণিndয়i নাi। সn ােদবীর ‘মধুর মধুর’ বংশী ucারণ মধুর হািসর সে i করা
সmব। নবনা সানার চাঁপায় যিতর pেয়াগ খুব সূk িকu নয়, িকntu a ািকuেরটিল না করেত
পারেল িডজা ার হেয় যােব। eসব তািtক আলচনা িশlীর guণাguেণর পিরচায়ক হoয়া সmব নয়।
তেব ভিবষ েত যাঁরা aবাক হেয় uনেবন তাঁরা কারণিট aনুধাবন করেত পারেল হয়ত চ া করার
সাহস পােবন। eখন তা সবাi বেল বড়ােc ‘aত টাiম দoয়া যােব না’ বা “ রoয়াজ কিরনা,
কারণ oেত গলার ফাiন কায়ািলিট guিল ন

হেয় যায়”। eকটা আড়াল তা চাi। পািরনা িঠক

আেছ, িকntu লতা মে শকর ি ল, বা সn া মুখাজ লাuড eসব বলার পাপ করেত কন icা হয়।
সmবতঃ sভাবপাপী বেল। বhuিবধ guেণর aিধকািরণী সn া দবী কীতনা

গান িবেশষ কেরন িন।

বাঙালী সমােজর e eক িবরাট kিত। তাঁর ভজেনর মাধুয থেক বাৎসল রেস তাঁর গায়ন কত
সুnর হেত পারত তা aনুমান করা শk নয়। আরo aেনক আি েক িতিন কাজ কেরন িন বা তাঁেক
িদেয় করােনা হয়িন। আমােদর duভাগ । দেশর pায় সব গণ মান ব িkেক িবেশষভােব িনমিntত
বা aনুেরাধpাp হেয় গান uিনেয়েছন সn ােদবী। কndীয় সরকােরর aেনেক eবং রােজ আরo
aেনেক ei সৗভােগর aিধকারী হেয়িছেলন। সn ােদবীরo জেন আনn হত য িভআiিপ মহেল

স ীতpীিত কত বশী িছল সকােল। eছাড়া ভারেতর িতন িতনিট পূণা

যুেdর সময়, কtপেkর

aনুেরােধ লতা মে শকেরর মত সn ােদবীo বhu aনু ান কেরেছন সামিরক বািহনীর সদস েদর
আনn দoয়ার জন । ফরoয়াড eিরয়েতo কেয়ক বার গান কেরেছন। ei িনেয় তাঁর গব, আর
পিরtিpর কথা িতিন সারা জীবন মেন রেখেছন, aেনকেক বেল আনn পেয়েছন। সmpিত পি ম
ব

সরকার তাঁেক পি মব

স ীত a াকােডিমর মাথায় বিসেয় তাঁেক সmান জািনেয়েছন। eেত

তাঁর ভাবজগেতর সময় িকuটা aপব য় হেব। সমােজর জন eটা িতিন মেন িনেয়েছন।
সn ােদবী মেন কেরন তাঁর সুদীঘ স ীতজীবেন িতিন pায় পাঁচ হাজার গান গেয়েছন।
সংখ াটা বশী হoয়ার কারণ সmবতঃ তাঁর গাoয়া বhu ধরেণর গান। িতিন ভাসান গান কেরেছন,
aন সব িশlীর গান

াতােদর aনুেরােধ গেয়েছন। িশkা কেরেছন কেয়ক শত গান। pচিলত

pায় সব গানi িতিন সুের গাiেত পারেতন। যাi হাক, আমােদর duভাগ

য e সmেn pkত তথ

কানিদনi জানা যােব না। তেব িতিন রিডoেত য বhuসংখ ক pাgাম কেরেছন, তার aিধকাংশi
রকড হয়িন। যা িবিভn মাধ েম রকড হেয় থাকেত পাের িবেশষjরা তার সংখ া হাজার দেড়ক
হেব বেল মেন কেরন। duঃেখর কথা eরo প াশ শতাংশ িনেখাঁজ। য সাত আটেশা গােনর সnান
পাoয়া গেছ তারo pায় eকশিটর aিডo পাoয়া যােc না। য িসেনমাguিল মুিk পায়িন, যguিলর
িp

ন হেয় গেছ সguিল udােরর আশা কম। ei সংিkp জীবনী যারা পড়েবন, তাঁেদর কােছ

eকাn aনুেরাধ, ei িবষেয় a াoয়ারেনস তরী কruন। যিদ eকিটo রকড বা গান খুঁ েজ পাoয়া
যায়, তার জন pcuর চ া করেত হেব। সকেল eিগেয় আসুন, eেক aন েক বলুন, দখেত দখেত
pচার হেয় যােব। িকu ফল িন য়i পাoয়া যােব। ei সুরসরsতী আবার আমােদর মােঝi
পুনজn gহণ কruন, িবধাতার কােছ ei pাথনার সে i ei সংিkp রচনািট সা

হল। tিট

মাজনীয়।

িবেশষ আেবদন: aেনেকর সহেযািগতায় িনmিলিখত গােনর তািলকাguিল pstuত করা
হেয়েছ। eguিল eখনo aসmূণ। বhu গােনর রকড নং নi। আরo বশ িকu গান পাoয়া যােব।
সকেল দয়া কের খাঁজ কruন। e কাজ সমােজর সকেলর দািয়t।

গীত ী সn া মেু খাপাধ ােয়র গান
বিসক রকেডর গান
রকড নং

গােনর pথম ছt

সুরকার

গীিতকার

tuিম িফরােয় িদেয়ছ

িগরীন চkবত

িগরীন চkবত

GE 2818

িগরীন চkবত

িগরীন চkবত

1945 আগ

তামার আকােশ িঝলিমল কের

GE 7148

ফাguনবেনর আিম
ei ধরণীেত pথম িবরহী
যথা ফাguেনর যত ঝরঝর পাতা

সুধীরলাল চkবত

মািহনী চৗধুরী

1948 ফbruয়ারী

দূগা সন

গৗরীpসn মজুমদার

GE 7285

????

????

1948 জুলাi

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

GE 7382

কার বাঁশী বােজ

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

1948 সp-

িফিরয়া যo না oেগা

সুধীরলাল চkবত

শেলন রায়

GE 7588

সাথীহারা রােত িবমনা মেনর পাখী

সুধীরলাল চkবত

শেলন রায়

1949 সেpmর

ঝরাপাতা আর ঝেড় নভা দীপ

duগা সন

গৗরীpসn মজুমদার

GE 7735

oের o িবজন রােতর পাখী

duগা সন

তারক ঘাষ

1950 জুলাi

oেগা মার গীিতময়

রবীন চে াপাধ ায়

কমল ঘাষ

GE 7801

আিম িpয়া tuিম িpয়

রবীন চে াপাধ ায়

কমল ঘাষ

1950 ak

গভীর রােত জািগ খুঁ িজ তামাের

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

GE 7898

রােতর শফালী ঘুম ভেঙ বেল

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

1951 জুন

যেব eকিদন মার

duগা সন

uধু জেল িলেখ নাম

duগা সন

বটk

দ

1951 সp

spভরা anকাের মার গােনর ei

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

GE 24013

আঁিখজেল হায় কার ছায়া বেয় আেস

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1952

আমােদর গান uেনেছ

????

????

GE 24616

eকিট pদীপ jেল িদo

????

????

1952 সp

eমিন কের আরo কিদন

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

GE 24653

আজেক আিম মরণেলােক

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1953 জানু

নবােnর ei পূেজা শেষ

????

????

GE 24660

আগামী িদেনর সবুজ sp

????

????

1953 মাচ

মরা চাঁদ আর ঝরা uল

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

GE 24677

sরেণ তামাের পাi
কন tuিম চেল যাo গা

ak

GE7951

আজ বেল যাi পিৃ থবী তামায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1953 জুলাi

ujjল eক ঝাঁক পায়রা

সিলল চৗধুরী

িবমল চnd ঘাষ

GE 24685

আয় বৃি

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

1953 সp

tuিম তা পিৃ থবী িদেল না আমাের ঠাঁi

সত িজত মজুমদার

সত িজত মজুমদার

GE 24708

আিম যন শাoেনর

????

????

1953 িডেস

বল মধুেপর সেন uেলরা িক কথা কয়

িচt রায়

arপ ভ াচায

GE 24729

আজ বসn eল বুিঝ eেলা র

িচt রায়

arপ ভ াচায

1954 জুন

oেগা িবহ

মল পাখা

সুধীন দাশgup

শেলন রায়

GE 24752

মার গান িশিশেরর ঝরা সুের গা

সুধীন দাশgup

শেলন রায়

1955 জানু

o ঝরাপাতা eখনi tuিম

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

GE 24777

হয়েতা িকui নািহ পােবা

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

1955 জুলাi

গােন তামায় আজ ভালােবা

aনুপম ঘটক

গৗরীpসn মজুমদার

GE 24760

আিম uিন, oেগা uধু uিন

????

aেনক দূেরর oi য আকাশ নীল হল

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

GE 24798

তামাের হারােনা e তা নয় e তা নয়

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

1956 মাচ

যেত দাo যেত দাo গল যারা

রবীndনাথ

ঝঁেপ ধান দব মেপ

1955 আগ

????

GE 24792

রবীndনাথ

1956 eিpল

'িচরkuমার সভা' 1956

oেগা তারা ক যািব পাের

রবীndনাথ

ei রাত ঐ চাঁদ, ei uল ঐ তারা

রবীন চে াপাধ ায়

রবীndনাথ
গৗরীpসn মজুমদার

GE 24804
1956 সp

বাঁশী বুিঝ আর নাম জােন না
tuিম eেল তাi জীবেন ফাguন eেলা

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE 24816

আর জনেম হয় যন গা তামায় িফের

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

1957 জানু

ruম uম uম uম নূপর
ু ক বাজায়

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

GE 24844

থi থi শাoন eল ঐ

সুধীন দাশgup

যতীndনাথ সনgup

1957 জুন

pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ

নিচেকতা ঘাষ

পাoয়া

গৗরীpসn মজুমদার

GE 24863
1957 সp

ছড়ায়
আজ কন o চােখ লাজ কন

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

GE 24886

tuিম তা জান না কত ব থা ভু েল থািক

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1958 মাচ

সিখ িচকন কালা গলায় মালা বােজা নুপর
ু

পের 'k

পায়

a ালবাম

সi না কহ o সব কথা, কালার িপরীিত

সুরকার রথীন
ঘাষ???

পের 'k
a ালবাম

k

বল'

GE 24898
1958 জুন

k

বল'

ei নদীতীের খুঁ িজয়া বড়াi

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE 24906

মরমী গা, আজ মেনর কথািট বল না

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

1958 আগ

ঘুম নােম পেথর ছায়ায়

????

????

GE 24945

হােত কান কাজ নi টিবেলেত eকরাশ

সেরাজ kuশারী

পুলক বেn াপাধ ায়

1959 মাচ

বরষা ব াkuল রােত

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

GE 24964

বঁ ধয়
ু া eল না eল না, পাখীরা িফিরল

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

1959 জুলাi

মধুর মধুর বংশী বােজ

সুধীন দাশgup

তারাশ র বেn াপাধ ায়

GE 24973

িচেনিছ তামাের aেচনার মােঝ

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

1959 আগ

িদন নi kণ নi eখন তখন নi

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

GE 24988

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

1960 জানুঃ

আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ

শ ামল িমt

পিবt িমt

GE 25002

কতবার আিম বেলিছ তামাের

শ ামল িমt

পিবt িমt

1960

আর ডেকা না সi মধু নােম

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE 25017

মধুমালতী ডােক আয়

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

1960 আগ

িভ বালসারা

শ ামল gup

GE 25030

নীেড়

নেবা না সানার চাঁপা কণকচাঁপা ফেল

শান শান ei রাত িক য বেল

1960 নেভঃ

(সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়)
তরী ভেস যায় (সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়)

িভ বালসারা

শ ামল gup

সুধীন দাশgup

সুবীর হাজরা

GE 25057

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

1961 eিpল

আমার িক বদনা স িক জােনা

রবীndনাথ

GE 25061

আমার য িদন ভেস গেছ

রবীndনাথ

1961 জুলাi

চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী
rপালী চাঁদ িঝেল

চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী

রবীন চে াপাধ ায়

কমলাpসাদ ঘাষ

GE 25068

িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের

রবীন চে াপাধ ায়

কমলাpসাদ ঘাষ

1961 আগ

মায়াবতী মেঘ eল তndা

নিচেকতা ঘাষ

িশবদাস বেn াপাধ ায়

GE 25085

তারা িঝল িমল sp িমিছল

নিচেকতা ঘাষ

aিভিজত বেn াপাধ ায়

1962 জানুঃ

** চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী

ECLP 2274

**িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের

1962 জুলাi

রাঙা সাঁেঝর লগেন রঙ লেগেছ নয়েন

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE 25182

মানসী সেজিছ আিম মরিময়া tuিম সাজেব

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1964 ম

আিম লুকােত পািরিন aruেলখা

সুধীন দাশgup

সুবীর হাজরা

GE 25193

o কথা বলেবা না uনেবা না র

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

1964 আগ

a িল লহ মার স ীেত

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

ECLP 2370

হারােনা িহয়ার িনku পেথ

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

1964 জুন

িরম িঝম িঝম

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE 25231

e কী কথা আিম লােজ মির

????

????

1965 আগ

আজ রােত জানাকীরা বেলায়াির

নিচেকতা ঘাষ

িন uিন কার পায়

গৗরীpসn মজুমদার

1966 জানুঃ

ঝাড়guেলা jেল যায়
e রােতর নi tuলনা

GE 25245

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

নজruল

নজruল

EALP 1300

িবদায় সn া আিসল oi

নজruল

নজruল

1966 জানুঃ

যা র যা, যা িফের যা মন

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

GE 25263

guন guন মন

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

1966 আগ

কমেন রািখ আঁিখবাির চািপয়া

মরা কাথা যাস িকেসর tরা

রােতর ময়ূর ছড়ােলা য পাখা

সুরসাগর িহমাংu দt

শেলন রায়

EALP 1311

uধু কাঙােলর মেতা

সুরসাগর িহমাংu দt

শেলন রায়

1966 আগ

চাঁেদর sপন ভরা মধুkেণ + ক গা eেল

aিনল বাগচী

কমল ঘাষ

1967 ফbruঃ

tuিম
কথা রােখা সেহলী গা+ শান সখী, বাঁশী

SEDE 3015

aিনল বাগচী

কমল ঘাষ

কন
ক গা eেল tuিম আমারi ফাguন িদেন

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

GE 25279

শান সখী, বাঁশী কন

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1967 জুন

জীবেন যা িকu িছল (oের মন আমার)

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

GE 25291

যিদ নাম ধের তাের ডািক

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী ??

1967 aেkাঃ

kাn কািকল কন ডােকা

নিচেকতা ঘাষ

pণব রায়

GE 25323

oi চাঁদ দােল দােল

নিচেকতা ঘাষ

pণব রায়

1968 আগ

aিনল বাগচী

গৗরীpসn মজুমদার

33ESX

ঝরাপাতা আর ঝেড় নভা দীপ

aিনল বাগচী

গৗরীpসn মজুমদার

4259

ভােলাবাসার িদনguিল মার

রবীন চে াপাধ ায়

pম তা জীবেন eকবারi আেস হায়

শ ামল gup

কন তা জােনা
বেনর বসn eেলা eেলা মেনর বসn

1969 ফbruঃ
12 িট গােনর

রবীন চে াপাধ ায়

শ ামল gup

আমার ei িরk ডািল

রবীndনাথ

রবীndনাথ

45GE

দীপ িনেভ গেছ মম

রবীndনাথ

রবীndনাথ

25338

সজনী গা কথা শান যমুনা kuল kuল বেহ

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

45GE

aন guিল পুরাতন

eেলা

25351

না কন
গা, গা র পাখী গা

1969 ম

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

1969 সেpঃ

গীিতনাট

ীরাধার মানভ ন স ীতাংশ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

EALP 1344
1969 সেpঃ

িদবস রজনী আিম যন কার

রবীndনাথ

রবীndনাথ

45GE

আজ সবার রেঙ রঙ িমশােত হেব

রবীndনাথ

রবীndনাথ

25378

গীিতনাট ঠাkuরমার uিল স ীতাংশ

নিচেকতা ঘাষ

ভাsর বসু

ECLP 2456

1970 eিpল
1970 আগ

ei ভােলা আিছ বশ eকলা

নিচেকতা ঘাষ

শ ামল gup

45GE

oেগা িসঁduর রাঙা মঘ

নিচেকতা ঘাষ

কামাখ া ঘাষ

25389

হাoয়া লােগ গােনর পােল

রবীndনাথ

রবীndনাথ

45GE

e পরবােস রেব ক

রবীndনাথ

রবীndনাথ

25408

গহন রািত ঘনায় জািননা যাব কাথায়

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

45GE

সজনী গা সজনী

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

25414

গীিতনাট রামী চ ীদাস স ীতাংশ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

ECLP 2506

1970 সেpঃ

1970 ম

1971 সেpঃ
1971 সেpঃ

eিক নয়েন নtuন রঙ িদেল

????

????

45GE

জােন না বnu আমার

????

????

25421

িমেশ

????

????

45GE

সুধীন দাশgup

oেবiduর রহমান

25436

গল কত নাম কত pাণ

ব বnu িফের eেল তামার sেpর sাধীন
বাঙলায়
tuিম যিদ ডাকেত পােরা আিম িক আসেত

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

1972 মাচ

45GE
25459

পাির না
যিদ কাঁদেত পারতাম তেব eকটা বরষা

1972 ফbruঃ

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

1972 সেp

িহমাংu দt

শেলন রায়

7EPE 1195

হেয় যত
uধু কাঙােলর মত

1972 সেp

a ালবাম ‘িমuিজক aফ িহমাংu দt’
িকu আর কিহব না গা িpয়

সিলল চৗধুরী

45GE

o নীল নীল পাখী

সিলল চৗধুরী

25493

গীিতনাট আিলবাবা স ীতাংশ (1955)

িছ িছ etা জ াল

যমুনা িকনাের রাত আঁধাের কার বাঁশী যন

aিখলবnu ঘাষ

ঢােক আমাের

1973 আগ
EASD 1395-6

1973 আগ

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE
25490

aিখলবnu ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

1974 ফbruঃ

িpয় eমন রাত যন

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

SEDE 3076

কত আর মিnর dার

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

1974 eিpল

মার pথম মেনর মুkuল

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

কন িদেল না কাঁটা

কাজী নজruল iসলাম

কাজী নজruল iসলাম

????

????

আমার মেন নi মন কী হেব আমার জািন
না স কাথা আেছ

রাতেক ঘুম পািড়েয়িছ আর যন ভার না

নজruলগীিত

45GE
25512

হয়
িরিনিঝিন িকি নী বােজ লােজ

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

EASD 1411

‘রামk ায়ণ’ স ীতাংশ
ঝরাপাতা ঝড়েক ডােক বেল tuিম নাo

1974 সেp

1974 সেp
SEDE 3106

????

শ ামল gup

????

শ ামল gup

আিম তার ছলনায় ভু লব না

????

শ ামল gup

চnন পালে

????

শ ামল gup

পেথর যমন চলা খয়ার যমন পারাপার

িভ. বালসারা

শ ামল gup

চেল গছ ডেক আমােক না দেখ

িভ. বালসারা

শ ামল gup

মন িনেয় িpয় যoনা চেল

কমল দাশgup

pণব রায়

চরণ ফিলo ধীের ধীের িpয় আমার

কমল দাশgup

pণব রায়

কাগেজর ei নৗকা আমার

????

শ ামল gup

eখেনা aেনক দূের যেত হেব

????

????

ei র, সাত পাঁচ না ভেব

????

????

বড় দরীেত tuিম বুঝেল

????

শ ামল gup

গীিতনাট ‘ঠাkuরমার uিল’ স ীতাংশ

????

????

EMGE 11002

‘িচর-aজানার িচর-জানা বাণী’ স ীতাংশ

রচনা aজয় ভ াচায

কাব গীিত সুর??

ECSD 2543

গীিতনাট ‘ ছাটেদর রামায়ণ’ স ীতাংশ

সুধীন দাশgup

সুভাষ মুেখাপাধ ায়

S/ EMGE

আমােক
খালা আকাশ িক aেতা ভাল লাগেতা
uেয় eকা eকা িক হেব

1975 আগ

SEDE 3110

1976 জানুঃ
ECSD 2526

1976 ফbruঃ

সমািধ পের
SEDE 3116

1976 আগ

1976 আগ
1976 সেp
11003

1976 সেp

গীিতনাট ‘চাঁদিবেনাদ’ স ীতাংশ
কাজাগরী ei জ াৎsা ভজা aপrপ
চndেলখা যিদ লখনী হয়

দীেনnd চৗধুরী

কাব গীিত

ECSD 2459

????

শ ামল gup

SEDE 3129

????

????

1977 ফbruঃ
1977 আগ

ভািবিন তামায় ভােলাবাসেল

????

????

????

????

গীিতনাট ‘িটেনর তেলায়ার’ স ীতাংশ

pশাn ভ াচায

uৎপল দt

ভিkপু

িলিরks aফ দশবnu

দশবnu িচtর ন দাশ

আিজেক বঁ ধ ু থেকা না দূের

ঐ

দশবnu িচtর ন দাশ

জলতর

বােজ কার মন সােজ

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

মেন মেন চােখর জেল uনিছ যন মােগা

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

শহর থেক দূের মন যেত চায় uেড়

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

কা ন কা ন পাহােড় আহা র বাহা র

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

িবমােন িবমােন আেলােকর গােন জািগল

প জkuমার মিlক

বাণীkuমার

ফের না কন তরী

িদেয় মােগা

ECSD 2563-5

1977 আগ
ECSD 2668

1978 ফbruঃ
S/SEDE 3138

1978 আগ

tuিম ডাকেছা (িবেয়র গান)

িন (মিহষাসুরমিদনী)
EMGE 11013-

স ীতােলখ ‘মিহষাসুরমিদনী’ স ীতাংশ

14
1978 আগ

বাজুবn খুেল খুেল যায়

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

কােটনা িবরেহির রাত

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

িক কির সজনী আেসনা pীতম

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

িবজরী চমেক িহয়া কাঁেপ

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

tuিম আমার মা (সহঃ

াবnী মজুমদার)

S/7EPE 2307
S/SEDE 3161

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

সাগর আমায় ডেক িনেয় যায়

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

সারােবলা কের খলা তামােক িনেয় পাতা

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

ঝাঁক ঝাঁক িটয়া uেড় যায় মনটা সবুজ

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

চেল গলাম, আিম চেল গলাম

শ ামল িমt

শ ামল gup

হয়েতা আবার িফের আসেব যখন

শ ামল িমt

শ ামল gup

আকাশ! e িক আেলা ছিড়েয়

শ ামল িমt

শ ামল gup

জািন, জািন, জািন, পিৃ থবীেতi নয়

শ ামল িমt

শ ামল gup
সিলল চৗধুরী

থ থ শাঙন eেলা ঐ

1979 আগ

পুলক বেn াপাধ ায়

নােচ নােচ বৃি নােচ oi পd পাতায় র

সজনী গা সজনী িদন রজনী কােট না

S/SEDE 3150

যতীndনাথ সনgup

1980 সpঃ
1980 সেpঃ

S/SEDE 3169

1981 সেpঃ

S/33ESX
4271/STHVS
842371

1983 আগ

কেব িমটােব জীবেনরi আশা
যেয়া না, না যেয়া না

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

S/SEDE 3188

1983 সেpঃ

গঁেথ আন র মালা লিলতা

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

pম য কাঁেদ রাধার

মুনাবর আিল খান

শ ামল gup

নজruলগীিত

কাজী নজruল iসলাম

জনম জনম গল আশা পথ চািহ
মম মানস মাধবী লতার kuে

কাজী নজruল iসলাম

tuিম আর eকিট িদন থােকা

কাজী নজruল iসলাম

হািরর রঙ লােগ আিজ

4271/STHVS
842371

1984 সেpmর

কাজী নজruল iসলাম

sপন যখন ভাঙেব তামার

কাজী নজruল iসলাম

আমার আপনার চেয় আপন য জন

কাজী নজruল iসলাম

আিম মা বেল যত ডেকিছ

কাজী নজruল iসলাম

দ দাল দ দাল oের দ দাল দ দাল

কাজী নজruল iসলাম

গভীর রােt জািগ খুঁ িজ তামাের
গগেন k েমঘ দােল িকেশার k

S/33ESX

কাজী নজruল iসলাম
দােল

কাজী নজruল iসলাম

বৃnাবেন
আর কত গান গািহব বল

কাজী নজruল iসলাম

হলুদ গাঁদার uল, রাঙা পলাশ uল

কাজী নজruল iসলাম

নtuন গােনর রঙীন খােম

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

PSLP 1589 /

নানা দশ ঘুের যখােনi গান গেয়িছ

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

HTCS 02B

tuিম sp না সিত মন না মেনর ভু ল

নীতা সন

o, kuhu kuhu ডােক কােয়িলয়া

ভূেপন হাজািরকা

িশবদাস বেn াপাধ ায়

aজয় দাস

িশবদাস বেn াপাধ ায়

aজয় দাস

শ ামল gup

ঢu tuেল tuেল হয় সাগর নদী
aসমেয় নেম বরষা িদেয়েছ আমার মুখ

গৗরীpসn মজুমদার

রেখ
সবার চেয় দামী জািন যা পেয়িছ আিম

মাnা দ

uেল ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা

নীতা সন

আমার ভ

ভূেপন হাজািরকা

শ ামল gup

মhuয়ার বেন uতলা গােনর পাখী

দীপালী ঘাষ

pসূন িমt

আঁধাের যিদ হারাi আিম

aিখলবnu ঘাষ

িমlু ঘাষ

eকিট ছা dীপ সমুেd ঘরা চািরধার

মাnা দ

শ ামল gup

ছিড়েয় িদo না

শ ামল gup

2644
1986
সেpmর
a ালবাম
‘নtuন গােনর
রঙীন খােম’

গৗরীpসn মজুমদার

যিদ ভু ল কের ভু ল মধুর হল

aিgপরীkা

PMLP 1624

oেগা aকruণ

সূযেতারণ

/

িকu খুশী িকu নশা ভরা ei সুnর

sিৃ তuku থাক

আেলা ঝরা বলােত
ei য কােছ ডাকা

চাoয়া পাoয়া

আিম sেp তামায় দেখিছ

িবপাশা

STHV
842446
1987 সp

tuিম য আমার pথম রােতর

ভালবাসা

a ালবাম

পলাশ আর k চূ ড়া

পেথ হল দরী

‘িমিলত মাধুরী’

uেলর কােন

aিgপরীkা

মর আেন

ei সাঁঝ ভরা লগেন (পেথ হল দরী)

পেথ হল দরী

ei মধুরাত

সাগিরকা

tuিম য আমার

িশlী

আঁিখ জােন

সাগিরকা

মার ভীru স k কিল কন uিটয়া

চndনাথ

লুকাiেত চায় র
কৗন তrহােস

মruতীথ িহংলাজ

কেব আিম বািহর হেলম

রবীndনাথ

রবীndনাথ

PSLP 1617 /

দাঁিড়েয় আছ tuিম আমার গােনর oপাের

রবীndনাথ

রবীndনাথ

FPHVS

আমার আর হেব না দরী

রবীndনাথ

রবীndনাথ

যেত যেত eকলা পেথ

রবীndনাথ

রবীndনাথ

পেথর শষ কাথায়

রবীndনাথ

রবীndনাথ

তামার সুেরর ধারা

রবীndনাথ

রবীndনাথ

তামার aসীেম pাণমন লেয়

রবীndনাথ

রবীndনাথ

আেছ duঃখ আেছ মৃtu

রবীndনাথ

রবীndনাথ

দয়া িদেয় হেব গা মার জীবন ধুেত

রবীndনাথ

রবীndনাথ

মরেণর মুেখ রেখ

রবীndনাথ

রবীndনাথ

সমুেখ শািn পারাবার

রবীndনাথ

রবীndনাথ

যা পেয়িছ pথম িদেন

রবীndনাথ

রবীndনাথ

যিদ সিত i আিম গান ভালেবেস থািক

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

PSLP 1652 /

মন-ময়ুরী আেবেশ দােল

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

STHVS

duজেনর ছা কািহনী শষ হেলা eভােবi

aিভিজত বেn াপাধ ায় শ ামল gup

সru tuিল িদেয় জাড়া ভু ru eঁেক o পuয়া

রামানুজ দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

ঘুমপাড়ািন সুের নয়ন duিট জুেড় ঘুমপরী

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

tuিম pভােত কিহেল তেব যাi আর তা

????

pণব রায়

সময় মার নাi
uেলর ঘােয় মূছা গেছ মেনর দেশর

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

ধীের বnu ধীের eেসা িবজন গােনর তীের

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

aেনক চনা মুখ আরেতা দখেত পােবা না

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

িবনা কােজ আহা িক য কের মন

রামানুজ দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

রাজkuমারী

842444
1987 ম
a ালবাম
‘ তামার সুেরর
ধারা’
রবীndস ীত

24104
1988
সেpmর
a ালবাম
‘পিৃ থবী তামায়
যাi জািনেয়’

জািন বািহের আমার tuিম anের নo

কমল দাশgup

pণব রায়

তামােক যমন ভািব িচরিদনi aনুভেব

aিভিজত বেn াপাধ ায় aিভিজত বেn াপাধ ায়

চাখ মেলা o চাখ মেলা চmাকিল

সুkuমার িমt

aিমতাভ নাহা

PSLP 1689 /

সানাuির রােদ নােচ পাহািড়য়া ঝারা

aধীর বাগচী

শ ামল gup

STHVS

মঘ থেকi বৃি ঝের ঝের ঝণা হেয় যায়

aসীমা মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ভােরর ভালবাসা

জয়েদব সন

ডাঃ সমরািদত নnী

যমন রাতেক শেষ

কের আপন
লjা বেনর k চূ ড়া sp মােঠর সবুজ ধান ????

????

যখন তামার icা হল জn িনলাম মােয়র

শ ামল gup

aনল চে াপাধ ায়

কােল
kuেহিল ঘরা ei রাত sেp আঁিখ uঁেয়

aধীর বাগচী

শ ামল gup

সুkuমার িমt

সুনীল বরণ

জয়েদব সন

শ ামল gup

কত aনুনয় করলাম uকতারােক যন

aসীমা মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

oi কাঁঠালীচাঁপা ক পাঠােলা পরােত নtuন

িদেনnd

শ ামল gup

24159
1989
সেpmর
a ালবাম ‘o
চmাকিল চাখ
মেলা’

uঁেয় যায়
না যােবা না ঘােট িমেছ আর আশায়
থািকস না
আকাশ দেখ হেc মেন eকu পেরi
আেরা কােলাi হেব
চৗধুরী

খাঁপায়
নদী, ভাে

গেড় তীর, ভাে

সুপণকািn ঘাষ

দীপ র ঘাষ

সুপণকািn ঘাষ

শ ামল gup

PSLP 1708

oi য িচকন িচকন লাল িশমূেলর আেলা

সমেরশ রায়

ডাঃ সমরািদত নnী

/STHVS

uকেরা কাগজ হেয় -------- থেক হায়

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

যিদ ঝরাপাতা হেত পারতাম

সুপণকািn ঘাষ

শ ামল gup

eখন আিম তামার কােছ নi

সমেরশ রায়

ডাঃ সমরািদত নnী

কথা যা িছল,

গেড় নীড়

কন হল uধুi কথার কথা

হায় uেড় যায়

24208
1990 সp
a ালবাম ‘কী
কির সজনী
আেস না
িpয়তম’

নােচের

ীরাধার মেনর ময়ূর (িম

সুkuমার িমt

শ ামল gup

822491

কৗিশক িন)
বাদেলর ধারা ঝর ঝর ঝর না (িম

গািবn বসু

শ ামল gup

aruণ ভাduড়ী

শ ামল gup

ভূপালী)
বলা হেলা না য আধা আেধা লােজ
(খাmাজ)

STHVS
1992
a ালবাম ‘e
িক চnেন
রেখছ মন

ধীের ধীের িঘের তndা eল (িম

যাগ)

eিক চnেন রেখছ মন আমার
কন কাঁেদ িবরহী বাঁশরী (িম

কৗিশকী

মানস চkবত

মানস চkবত

মানস চkবত

মানস চkবত

গািবn বসু

শ ামল gup

সুkuমার িমt

শ ামল gup

কলা ী) aruণ ভাduড়ী

শ ামল gup

আমার’
রাগpধান

কানাড়া)
ডেকা না িবহ

িপয়াের বাের বাের (iমন

কল াণ)
জািগ িনিশ eেকলা িনরালায় (িম
মেনাবীণা বােজ

রাগা য়ী গান

aন guিল আেগর

STHV
842623
1992

জীবেন যা িকu িছল মার সােধর sপন

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

STHV
842716
1992

সিদনo বেলিছেল ei স uলবেন

কাজী নজruল iসলাম

STHVS

tuিম িক আিসেব না বেল িছেল tuিম

কাজী নজruল iসলাম

842771

আিসেব আবার
সাঁেঝর আঁচেল রিহল হ িpয় ঢাকা

কাজী নজruল iসলাম

কন িদেল e কাঁটা
ভেস আেস সুদূর sিৃ তর mান সুরভী

কাজী নজruল iসলাম

1992
নজruলগীিত
a ালবাম ‘tuিম
িক আিসেব না’

কত আর e মিnর ছার
িpয় eমন রাত যন যায় না িবফল
আেস রজনী, সn ামিণর pদীপ

কাজী নজruল iসলাম
বাকী আেগর

কাজী নজruল iসলাম

রবীndনাথ

রবীndনাথ

SPHO

জয়যাtায় যাo গা 'িচরkuমার সভা' 1956

রবীndনাথ

রবীndনাথ

842844

না বেল যায় পােছ স

'িচরkuমার সভা' 1956

মার বীণা oেঠ কান সুের বািজ

1992

a ালবাম ‘আিম গান গেয় জািগ’ রবীndস ীত

িদবস রজনী আিম যন কার
kিমo হ িশব

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

STHVS

িনদ নািহ আঁিখপােত

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

842880

হির pম গগেন

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

নীলাকােশর aসীম ছেয়

িdেজndলাল রায়

িdেজndলাল রায়

oেগা সাথী মম সাথী

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

িক আর চািহব বল

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

আিম তা তামাের চািহিন জীবেন

রজনীকাn সন

রজনীকাn সন

1992
atuলpসাদ,
রজনীকাn o
িdেজndলােলর
গান

tuিম িনমল কর, ম ল কের

রজনীকাn সন

রজনীকাn সন

a ালবাম

(মােগা) e পাতকী uেব যিদ যায়

রজনীকাn সন

রজনীকাn সন

‘kিমo হ

আমরা মলয় বাতােস ভেস যাব

িdেজndলাল রায়

িdেজndলাল রায়

e িক মধুর ছn, মধুর গn

িdেজndলাল রায়

িdেজndলাল রায়

রজনীকাn সন ???

রজনীকাn সন

আিজ eেসিছ, আিজ eেসিছ

িdেজndলাল রায়

িdেজndলাল রায়

তামােরi ভালেবেসিছ আিম

িdেজndলাল রায়

িdেজndলাল রায়

মেঘরা দল বঁ েধ যায় কান দেশ

atuলpসাদ সন

atuলpসাদ সন

স বসল িক না বসল তামার িশয়ের

ধন

হাক ঘাস সবুজ বেনর পাখী

আমার pিতিট িনঃ াস tuিম তাi িনেয়

সুমন চে াপাধ ায়
নীতা সন

গৗরীpসn মজুমদার

বাঁিচ
tuিম আমায় ভালবাসেল uধু আমারi হল

িশব’

STHVS
842995
1997
আধুিনক

কল াণ সন বরাট

শ ামল gup

pেসনিজত ফাংcu

শ ামল gup

কল াণ সন বরাট

শ ামল gup

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

কেয়কটা পােয় চলা পথ জীবেনর ছিবটা

pেসনিজত ফাংcu

শ ামল gup

জবাব দবার সময় eবার eেসেছ

কল াণ সন বরাট

শ ামল gup

FPHVS

বােজ র ডmru ঘন দয়া গরজেন

কালাচাঁদ লািহড়ী

কালাচাঁদ লািহড়ী

843083

pেসনিজত ফাংcu

শ ামল gup

না ভালবাসা
হালকা tuেলার মত uকেরা uকেরা মঘ

a ালবাম ‘ধন
হাক’

ভাসেছ
তামরা বlেল বhuকাল চােখ ঘুম নাi
tuিম তামার গl বল
তামার kমার মত জ াৎsায় িভেজ

জানািকর িমিটিমিট আেলায়
আমার sিৃ তেত aনুপম আর রবীন
শষ দরজাটা পruেল কার মুেখামুিখ

সুমন চে াপাধ ায়

1998 আগ
আধুিনক

pেসনিজত ফাংcu

শ ামল gup

কলেস কাঁকন লােগ িরিনিক িঝিন জেল

কালাচাঁদ লািহড়ী

কালাচাঁদ লািহড়ী

সমেয়র সােথ িমতালী পাতােত চেলিছ

সুর িক সুমেনর???

সুমন চে াপাধ ায়

মেনর aতেল নেম যখনi িবেবকটােক

কল াণ সন বরাট

শ ামল gup

আসেছ শতাbীেত

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

STHVS

aজয় দাস

শ ামল gup

843233

ভর duপুরেবলা বnu বাজায় বাঁশী িক কের

pেসনিজত ফাংcu

শ ামল gup

যাo যাo দীপিশখা যাo িনেভ যাo

aনুপম ঘটক

শািn ভ াচায

িচরিদেনর ভালবাসায় tuিম আমার কােছ

সতীশ ভািটয়া

শ ামল gup

দাঁড়াব

সবার সে

তামায় duঃখ িদেত চাiিন

1999 আগ
আধুিনক

আজ আিসেত আমার কােছ

aনুপম ঘটক

eকিট ভােলাবাসায় জািন

aজয় দাস

শ ামল gup

মুহূতguেলা খয়া পারাপার কের

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

e পেথ যােব যখনi মেন পেড় যােব

কালাচাঁদ লািহড়ী

শ ামল gup

FPHVS

কালাচাঁদ লািহড়ী

শ ামল gup

843426

uল সুnর চাঁদ সুnর tuিম সুnর আরo

????

জানা নাi

মন আমার কাথায় ভেস যায়

????

জানা নাi

িদন রাত কের gu ন য আমার কােনকােন

????

uেলর কিল ঘুম যায় du aিল ঘুম যায়

aনুপম ঘটক

pণব রায়

রঙধনু-টানা সtu চেল

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

আকাশ আমায় ডাকেছ ডাকেছ

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

ei ফাguেন ডাক িদল ক (নািয়কার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

ডাঃ গািবnেগাপাল

শ রাচায

াবণী পূিণমা রােত ক রঙীন রাখী পরােল

গৗরীpসn মজুমদার

2000 পূজা
আধুিনক

???

(ছায়াছিব দৃি 1955)

ভু িমকায় 1971)
দবী সুের রী ভগবতী গে

মুেখাপাধ ায়
যিদ সিত আিম গান ভালেবেস থািক

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

পিরিন কপােল িটপ

aিনল বাগচী

চ ীদাস বাস

সরা পূেজার
গান

কােছ কu থাকেব িক থাকেব না

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

সাদা পায়রা
িগেয়েছ uেড়

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ঐ

সাদা পায়রা িগেয়েছ uেড়

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ঐ

duিট সাধারণ জীবেনর al কথার গl

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

ঐ

eমন িকu রাsা বশী নয়

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

ঐ

rপেক duেল চেল সাতিট মাtা তােদর

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

ঐ

িকuরi তা কান দাম থােক না, স দাম
দবার যিদ কu না থােক

duলুিনেত কােলর যাtা
আজু রজনী হাম জািগ পাহায়নু পঁখলু

a ালবাম 'k

িপয়ামুখ চnা

বল'

আমারi e বুেক কাnা ক বােঝ

শ ামল িমt

k

গৗরীpসn মজুমদার

কলি নী
1981

ছঁ ড়া ছঁ ড়া uেলর ছঁ ড়া ছঁ ড়া িকu মালা
আমায় বাসnী শাড়ী eেন দ (ছায়াছিব

গৗরীpসn মজুমদার
রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

duরn জয় 1973)
মহাে তা1967

খুশী হব কানাকািন কের যিদ রাত

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

আেছ duঃখ আেছ মৃtu িবরহ দহন লােগ

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

আসেছ আলািদন িনেয় তার আ য pদীপ

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

a ালবাম

বাuল হাoয়া সiল না

sপন বসু

শ ামল gup

a েমেধর

iেc আেছ তাi eখেনা গেয় যাi

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

চল দিখ কত দূের যােব

সুমন চে াপাধ ায়

সুমন চে াপাধ ায়

গত গাধুিল লেg হেয়েছ মালা বদল

মৃণাল বেn াপাধ ায়

শ ামল gup

a েমেধর ঘাড়া uটেছi

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

িপছেনর পথ kuয়াশায় ঢেক িদেয়

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

kল ভাঙানী নদী আমার করিল সবনাশ

sপন বসু

শ ামল gup

বুdu ভু tuম ????

নিচেকতা ঘাষ

ভাsর বসু

ঠাkuরমার uিল

নিচেকতা ঘাষ

ভাsর বসু

আিম কাঙাল দয়াল guru আমার মন তা

ঘাড়া 2003

rপকািহনীর
দেশ

লালন ফিকর

ক িড বাবু??

কাঙাল নয় ???? সহঃ পূণদাস বাuল

364 ????

িচtগীিত
গােনর pথম ছt
আমাের লেয় য

তব মেনর মধুবেন ক িদল আিজ

সুরকার
রবীন চে াপাধ ায়

সুবল দাশgup

গীিতকার
শেলন রায়

pণব রায়

দালা
আমার সুের ঢu লেগেছ পাখীর
কলগােন

চলিct
সমািপকা

ECSD

1949

2605

স িনল
িবদায় 1951

সুবল দাশgup

pণব রায়

রকড নং

স িনল
িবদায় 1951

1980 মাচ

ei পথ যিদ না শষ হয় (সহঃ

হমn মুেখাপাধ ায়

হমn)
গােন মার কান indধনু
চmা চােমলী গালােপরi বােগ

গৗরীpসn
মজুমদার

aনুপম ঘটক
aিনল বাগচী

S/33ESX

মজুমদার

1955

4268

pণব রায়

a া নী
িফির ী

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

জািননা uরােব কেব ei পথচলা
o বk বk বকm বকm পায়রা
আিম তামাের ভালেবেসিছ
তীর বঁ ধা পাখী আজ

1963
aিgপরীkা

গৗরীpসn

(সহঃ মাnা দ)
আকােশর asরােগ

সpপদী

রবীন চে াপাধ ায়
শ ামল gup
রােজন সরকার
পিবt চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

1980
সেpঃ

সূযমুখী
1956
সবার uপের

মজুমদার

1956

মানেবnd

মায়ামৃগ

মুেখাপাধ ায়

1959

পুলক

নtuন জীবন

বেn াপাধ ায়

1965

pণব রায়

িপতাপুt
1969

tuঁhu মম মন pাণ হ

aিনল বাগচী

গৗরীpসn
মজুমদার

a া নী
িফির ী
1967

e গােনর pজাপিত

শ ামল িমt

গৗরীpসn

দয়া নয়া

মজুমদার

1963

শ ামল gup

বসn বাহার

du চােখর বৃি েত িভেজ িভেজ
বাঁেধা uলনা ( সােলা o uেয়ট)

jানpকাশ ঘাষ

সহঃ pসূন বেn াপাধ ায়

1957

কন e hদয় চ ল
e uধু গােনর িদন e লগন গান

রবীন চে াপাধ ায়

শানাবার
আিম য জলসাঘেরর বেলায়ারী

গৗরীpসn
মজুমদার

aিনল বাগচী

ঝাড় (e + d)

গৗরীpসn
মজুমদার

পেথ হল
দরী 1957
a া নী

S/33ESX

িফির ী

4270

1967
tuিম না হয় রিহেত কােছ

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

বেল kuhu kuhu কােয়লা

aনুপম ঘটক

pণব রায়

পেথ হল
দরী 1957
দৃি 1955

1980
সেpঃ

a ালবাম
‘ ক tuিম

(সহঃ শ ামল িমt)

আমাের

িক িমি

দখ িমি

ডাক’

হেরk

নাম িদল

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক

জয়া 1964
(িচtগীিত

বেn াপাধ ায়
শ

বািজেয় মােক ঘের eেনিছ

ঘুম ঘুম চাঁদ িঝিকিমিক তারা

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু ঘাষ

দাবী 1974

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

সবার uপের

মজুমদার
ক tuিম আমাের ডােকা

aনুপম ঘটক

গৗরীpসn
মজুমদার

uেলর কােন

মর আেন

চােখ চােখ কথা কo

aনুপম ঘটক
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

)

1956
aিgপরীkা
1955
aিgপরীkা

মজুমদার

1955

pণব রায়

জল জ ল
1959

আমাের লেয় য
আমার বাজুবেnর uমেকা দালায়
আমােদর uিট uিট

সুধীন দাশgup
মানেবnd মুেখাপাধ ায়

তারাশ র

হডমা ার

বেn াপাধ ায়

1944??

শ ামল gup

জয় জয়nী
1971

আিম তামার মােঝ হািরেয় গিছ
সi

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

তা আমার জয় সহঃ

রk পলাশ
1962

মানেবnd মুেখাপাধ ায়
না না না eমিন িদেন রiব না

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

মুখাজ

TPHV

পিরবার

842031

1965
uেলরi ei বাজুবn
রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

নািয়কার
ভু িমকায়
1971

মেরা না মেরা না শ াম
pভু জী tuিম দাo দরশন

নেভঃ
a ালবাম

du চােখর বৃি েত
নtuন সূয আেলা দাo

1984

‘নtuন সূয
আেলা
দাo’
বাকী
আেগর

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

িপতাপুt
1969

মেনাবীন বােজ

STHV

মেনর মাধুরী িমশােয় আিম তামায়

রবীন চে াপাধ ায়

কেরিছ রচনা
বাuরী হেয়েছ আজ

ীরাধা

aিনল বাগচী

গৗরীpসn

sিৃ তuku থাক

মজুমদার

1958

শ ামল gup

aসমাp
1956

সানালী মেঘর িদন
আমার সূযমুখী

মানেবnd মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup
গৗরীpসn
মজুমদার

মানুেষর মেন ভার হল আিজ

রবীন চে াপাধ ায়

শেলন রায়

বধূ 1962
সূযমুখী
1956
সমািপকা
1949

স গান আিম যাi ভু েল

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

842268
1991
িচtগীিত
a ালবাম
‘oেগা
মার
গীিতময়’
ক ােসট 2
বাকী
আেগর

eকিদন রােt
1956

un un un কাঁকেন িক সুর
াবণ aেঝাের ঝেড়

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

িকনু
গায়ালার
গিল 1964

আমার duয়ারখািন বাতাস eেস

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

ভরা গােঙ ভয় কিরেন ভয় কির সi

রবীন চে াপাধ ায়

বােনর জল

গৗরীpসn
মজুমদার

aিgসংsার
1961
করী
সােহেবর
মুnী 1961

আকাশ বাতাস চাঁদ তারা রঙ

নিচেকতা ঘাষ

ঝরােনা uেলর মলা
ধূপ িচরিদন গn ছড়ােয় jেল

গৗরীpসn
মজুমদার

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn
মজুমদার

pিতমা গিড়য়া দবতা চেয়িছ

রবীন চে াপাধ ায়

শেলন রায়

ভালবাসা
1955
িtযামা
1956
সমািপকা
1949

না জািন কান ছেn
নূপেু রর gu েন বনবীিথ uতলা
uলসােজ

হমn মুেখাপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

িশকার

মজুমদার

1958

pণব রায়

িশlী 1956

842550

ীমতী aিভসাের যায়

tuিম য আমার pথম রােতর পথ

নিচেকতা ঘাষ

চেয় থাকা দীেপর বািত
ei তা আমার pথম ফাguন বলা

STHV

গৗরীpসn
মজুমদার

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

ভালবাসা
1955
সাগিরকা

1992
িচtগীিত
a ালবাম

তব িবজয় মুkuট আিজেক দিখ

রবীন চে াপাধ ায়

মজুমদার

1956

‘সুিচtা-

pণব রায়

সাগিরকা

সn া aল

1956
আঁিখ জােন uল কন ফােট

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

সাগিরকা
1956

ei মধুরাত uধু uল পািপয়ার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

সাগিরকা
1956

kািnর পথ বুিঝবা uরােলা

টাiম
gটস’
ক ােসট 1
বাকী
আেগর

আধুিনক a ালবাম ‘সুিচtা-সn া aল

STHV

টাiম gটস’ ক ােসট 2

842551
1992

oেগা eস হ আমার রাজািধরাজ

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

দবী
চৗধুরাণী
1974

চoনা o চােখ o চােখ চoনা

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

চৗধুরাণী

সাঁবিরয়া
লিলতা গা বেল দ

দবী
1974

jানpকাশ ঘাষ

গৗরীpসn
মজুমদার

বসn বাহার 1997
1957

আমার জীবেন নi আেলা
শরেম জড়ােনা আঁিখ

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

িশকার

চয়িনকা
িচtগীিত 2

1958

ei পথ যিদ না শষ হয়

ঐ

না না না আিম eমিন িদেন

িচtগীিত -

চmা চােমলী গালােপরi বােগ

3

aিনল বাগচী

গৗরীpসn
মজুমদার

a া নী

ঐ

িফির ী

িচtগীিত -

1967
tuিম কত সুnর

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

িপতাপুt
1969

আিম aিভসাের যাব
বাঃ ছড়াটা তা বশ

নিচেকতা ঘাষ
মানেবnd মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn

িচরিদেনর

মজুমদার

1969

শ ামল gup

জয়জয়nী
1971

ক pথম চাঁেদ গেছ

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

জয়জয়nী

4

1971
কন ডােকা বাের বাের

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

জয়জয়nী
1971

কন য ক জােন যেত চাi

সুধীন দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

সখােন

জীবন
সকেত
1972

tuিম য আমাির গান, রাগ aনুরােগ

শ ামল িমt

গৗরীpসn
মজুমদার

aজs
ধন বাদ
1977

চmা চােমলী গালােপরi বােগ

aিনল বাগচী

সহঃ মাnা দ

গৗরীpসn
মজুমদার

a া নী

FPHV

িফির ী

843137

1967
ei পথ যিদ না শষ হয়
সারািদন তামার কথাi মেন পেড়

সহঃ হমn
সুধীন দাশgup

গৗরীpসn

anরাল

1998
‘ ব লী
uেয়টস
aফ সn া

(সহঃ শ ামল)

মজুমদার

1964

বাঁেধা uলনা

সহঃ pসূন

বসn বাহার য়’

বেn াপাধ ায়
আজ k চূ ড়ার আবীর িনেয়
(সহঃ হমn)
tuিম আমার মা

সহঃ

াবnী

মজুমদার
tuিম আমার িচরিদেনর

নিচেকতা ঘাষ

সহঃ মাnা দ
স িবেন আর জােন না

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

1969

pণব রায়

কমললতা

(সহঃ শ ামল)
তামার গরেব গরিবনী হাম

িচরিদেনর

1969
রবীন চে াপাধ ায়

মহাজন পদাবলী

কমললতা
1969

রাগ য তামার িমি (সহঃ হমn)

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

িপতাপুt
1969

কান কথা না বেল (সহঃ মাnা দ)

গােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

জীবন মৃtu
1967

িদলদরদী িদলruবােত খুশেখায়ােবর
সুর oেঠ শীশমহেলর রাশিন jেল

গােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

aিgযুেগর
কািহনী

মুেখাপাধ া

1969
চােখ মুেখ du ু িম (সহঃ হমn)
পানেকৗিড় পানেকৗিড়

হমn মুেখাপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

িtধারা

মজুমদার

1960

পুলক বেn াপাধ ায়

জয়া 1964

(সহঃ মানেবnd)
oের বাতােস uল শাখােত

হমn মুেখাপাধ ায়

(সহঃ হমn)

গৗরীpসn
মজুমদার

o ঝরাপাতা eখনi tuিম

বণেচারা
1962
STHV

গৗরীpসn

843217

মজুমদার
ঘুম ঘুম চাঁদ িঝিকিমিক তারা
সকল সানা মিলন হল
দরদীয়া য তামায় eত জানায়

নিচেকতা ঘাষ
রােজন সরকার

চ ীদাস বাস
পুলক বেn াপাধ ায়

ক ােসট 2

1999

িনিশপd

FPHV

1971

843381

মুিksান
1970

আরo িকu রাত tuিম থাকেত যিদ

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

বালুচরী
1967

গালােপর আতর আেছ eেসেছা

aনল চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

তাi আমার কােছ
আজ k চূ ড়ার আবীর িনেয় (সহঃ

uপলিb
1980

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

হমn)

হংসিমথুন
1967

duিট আঁিখ ভের গল sp রােগ

রথীন ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

শষ িচh
1962

লুেট নাo, লুেট নাo, o বাবুজী

নিচেকতা ঘাষ

শ ামল gup

sয়ংিসdা
1975

eেসা মা লkী বেসা ঘের

aমল মুেখাপাধ ায়

tuঁhu মম মন pাণ হ

aিনল বাগচী

িমlু ঘাষ
গৗরীpসn
মজুমদার

দাবী 1974
a া নী
িফির ী
1967

তামার আমার e জীবেন

কােলাবরণ দাস

aিgসmব
1959

কাঁকন বেল

ীমতী কাঁেদ

aনুপম ঘটক

eকিট রাত
1956

আগ

2000 মাচ

মhuয়ােত হয় না নশা

শ ামল িমt

রাজবংশ
1977

o বাঁশী ডােক য পথ ধিরয়া

aনুপম ঘটক

eকিট রাত
1956

িঘির িঘির আেয় কাির বাদারoয়া

aিনল বাগচী

pচিলত

a া িন
িফির ী
1967

eকিট সুেখর নীড় চেয়িছনু সi িক

হমn মুেখাপাধ ায়

মার aপরাধ
িক মজা তাi র নাi র নাi সহঃ

গৗরীpসn

aিgসংsার

মজুমদার

1961

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

মা 1961

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

জয়জয়nী

মানেবnd মুেখাপাধ ায়
ঝনন ঝনন সুর ঝ াের (সহঃ
মুনাবার আিল খািন )
যিদ ভু ল কের ভু ল মধুর হল

1971
aনুপম ঘটক

গৗরীpসn
মজুমদার

চল চল িফের চল চল চল ঘরেক

শ ামল িমt

1955
রাজবংশ

চল
হাম aভািগনী তােহ eকািকনী

aিgপরীkা

1977
রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

কমললতা
1969

নয়ন মাহন শ াম

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

কমললতা
1969

িহয়া বেল tuিম আমার িহয়ার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

দাসর সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়
কেহ চ ীদাস uন িবেনািদনী সুখ

1969
রবীন চে াপাধ ায়

চ ীদাস

duঃখ duিট ভাi
আজ আিছ কাল কাথায় রব

কমললতা
কমললতা
1969

aনুপম ঘটক

গৗরীpসn

aিgপরীkা

মজুমদার

1955

কৗন তরহা স tuম

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

utর

িজnগী eক ভু ল থী

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

ফাlguনী

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

1963

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

তাের নয়না লােগ সহঃ ছায়া দবী
tuম চtuর সুguণ বঁ iয়া পকড়ত হা
ei সুnর রািtর আকাশ পের
তারার pদীপ

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

aিgসংsার
1961

N77039

িক িমি , দখ িমি িক িমি e

হমn মুেখাপাধ ায়

সকাল

গৗরীpসn
মজুমদার

নািয়কা
সংবাদ
1966

কন e hদয় চ ল হল

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

নািয়কা
সংবাদ
1966

আজ চ ল মন যিদ

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

নািয়কা
সংবাদ
1966

tuিম য আমার pথম রােতর
o মন কখন uru কখন য শষ

নিচেকতা ঘাষ
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

1955

pণব রায়

কমললতা

(সহঃ শ ামল িমt)
আজ হািল খলব শ াম তামার

ভালবাসা

1969
সুধীন দাশgup

pচিলত

সেন

ম রী
aেপরা
1970

পলাশ আর k চূ ড়া

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

পেথ হল
দরী
1957

ei সাঁঝ ঝরা লগেন আজ ক

রবীন চে াপাধ ায়

ডােক আমায়

গৗরীpসn
মজুমদার

পেথ হল
দরী
1957

uিন kেণ kেণ মেন মেন

রবীndনাথ

রবীndনাথ

সn াদীেপর
িশখা 1964

ei ছেn ছেn ভরা গেn গেn ঝরা
মধু sেp গড়া eক নtuন দেশ যিদ

হমn মুেখাপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

হাi হীল

মজুমদার

1962

pণব রায়

মায়ার

যাi হািরেয় (সহঃ শ ামল িমt)

সংসার
1962

মেরা না মেরা না শ াম

কালীপদ সন

pণব রায়

জাড়ািদঘী
র চৗধুরী
পিরবার
1966

দখ গা িpয় দখ না -- ঝের সুধা

কালীপদ সন

সরল guহ

শkunলা

মুিk??

du ু চােখর িমি হািস (সহঃ হমm) কালীপদ সন
মেনাবীণা বােজ বােজ গা

aিনল বাগচী

গৗরীpসn

dui বাড়ী

মজুমদার

1962

শ ামল gup

aসমাp
1956

আর য পাির না সিহেত

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

মাধবীর kuে

মৗমািছ guে

(সহঃ

নিচেকতা ঘাষ

ধন য়)
আজু রঙ খলত মাের নnলাল

aিভিজত
পিবt চে াপাধ ায়

1956
adাি নী

GE

মজুমদার

1955

30308

পাথpিতম চৗধুরী

রাজবধু

গৗরীpসn

বেn াপাধ ায়
মুg রাত িsg চাঁদ

সূযমুখী

1982
শেলন রায়

আtদশন
1956

নম মাতা সরsতী (সহঃ আরিত)

সুধীন দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

হংসরাজ
1975

আঁধার ভাঙা আেলার গােন

রবীন চে াপাধ ায়

শেলন রায়

সমািপকা
1949

হায় হায় হায় হায় (সহঃ আরিত)

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

uেল রী
1974

sp য কখনo সিত

য হেত পাের

হমn মুেখাপাধ ায়

বুিঝিন তা আেগ
ফাguেনর ডাক eেলা য

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

1978

uমাশ র

aপিরিচত

(সহঃ সুবীর সন)
আিম চাi ছা eকu বাসা

pণয়পাশা

1968
হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

sগ হেত
িবদায়
1964

আঁিখ জােগ শ ামrপ রােগ

পিবt চে াপাধ ায়

শ ামল gup

শষ a
1962

আজ ei রাত জলসার রাত

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সুduর
নীহািরকা
1975

আহত পাখী িক কের গািহেব গান

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সুduর
নীহািরকা
1975

oেগা বnu আমার জীবেন যা িকu

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সুnর
tuিম িক স tuিম নo
aিত চ ল গাপাল আমার

কি পাথর
1964

শ ামল িমt
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

ািnিবলাস

মজুমদার

1963

pণব রায়

মামলার
ফল
1956

মািটেত চndমিlকা আকােশ

নিচেকতা ঘাষ

চndকলা
িঝির িঝির িপয়ােলর ঠা া ছায়ােত

মজুমদার
নিচেকতা ঘাষ

আজ বন ময়ূেরর নাচ দখেত যাব
ei য চাঁেদর আেলা লােগ কত

গৗরীpসn
গৗরীpসn
মজুমদার

হমn মুেখাপাধ ায়

ভাল

গৗরীpসn
মজুমদার

িtযামা
1956
িtযামা
1956
সানার
হিরণ
1959

আেলা আর আঁধাের মশা

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

সেখর চার
1960

দীপ নভা রােত িহয়ার সাথীেগা

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

মার tuিম নাi সােথ

aভেয়র
িবেয়
1957

বাঁশী বেল oেগা পািপয়া তামারi

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

সুের সুের ধরা িদল সািধয়া

aভেয়র
িবেয়
1957

মেন মেন গাঁথা মালা লুকােয় িক

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

রেখিছ

aভেয়র
িবেয়
1957

কান aিচন মধুকর মার মেনর

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

দেশ যায় যায় চেল যায়

aভেয়র
িবেয়
1957

চাঁদ জেগ আেছ আর রাত জেগ

রবীন চে াপাধ ায়

আেছ
oের ঝরা বkuেলর দল

গৗরীpসn
মজুমদার

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn

কাজল
1962
sামী

মজুমদার
যিদ বাসর pদীেপ kািnর ছায়া
নােম

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

শহেরর
iিতকথা

1960
oi guন guন guন aিল গেয় যায়

রবীন চে াপাধ ায়

যন ফাguেনর বাঁশী বােজ বাতােস
রাত কাঁেদ মন কাঁেদ eকা eকা

পিবt চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

কাজল

মজুমদার

1962

pণব রায়

guলেমাহর
1965

cuপ cuপ cuপ (সহঃ হমn

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

মুেখাপাধ ায় o নীিলমা বেn াঃ)
ক আমায় কােছ চায় aলেখ টােন

guলেমাহর

GE30613

1965
পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

guলেমাহর
1965

িমনিত মার তামার পােয়

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

আেলার
িপপাসা
1965

uেলরi e বাজুবn

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

য়সী
1963

oেগা মার িpয় বnu

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

eক uকেরা
আguন
1963

গাধুিলেবলায় িক জািন কখন

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

গাধুিলেব
লায় 1964

মার ঘুমেঘাের eেল মেনাহর

কালীপদ সন

নজruল

িবরাজ বu
1972

বাির ঝরা ei রােত স যায় আমার

aিনল বাগচী

শ ামল gup

ডােক
e তা ভািবিন কানিদন

1955
aিনল বাগচী

গৗরীpসn
মজুমদার

পাখীর kজন uেন আর রােতর তারা নিচেকতা ঘাষ
guেণ
চল চল মারা চেল যাi

কােলা বu

গৗরীpসn
মজুমদার

িভ বালসারা

(সহঃ হমn)

গৗরীpসn
মজুমদার

aসমাp
1956
িtযামা
1956
পেথ হল
দখা
1967

মঘ মঘ ঝরা লগেন

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শেলন রায়

(সহঃ িনমলা, মানেবnd)
িফের িফের ডােক ক জােন আমেক

লালু ভু লু
1959

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

মােমর

GE3063
9

আেলা
1964
িবজন সn ায় বnu eস গা কােছ

রােজন সরকার

pণব রায়

ডাkারবাবু
1958

মন আমার k

k

বল

তruণ রি ত

ম ু সরকার

pােণর
ঠাkuর
রামk
1977

tuিম সুেখ থেকা সবi যেয়া ভু েল

তruণ রি ত

পুলক বেn াপাধ ায়

ভাগ িলিপ
1979

oেগা নরrপী ভগবান

তruণ রি ত

ম ু সরকার

pােণর
ঠাkuর
রামk
1977

আ যা িপয়া

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

আেলার
িপপাসা
1965

তামার সানার কািঠর

রােজন সরকার

গৗরীpসn
মজুমদার

মানময়ী
গালস suল
1958

যেত যেত কন eমন কের

সুধীন দাশgup

গৗরীpসn
মজুমদার

কথা না বেল

যo না চেল

সুধীন দাশgup

(সহঃ pসূন বেn াপাধায় ?)
uন uন uন কাঁকেন িক সুর বােজ র

গৗরীpসn
মজুমদার

সুধীন দাশgup

গৗরীpসn
মজুমদার

ডেকানা বাঁশীেত শ াম
স মধু লগন মেন তা পেড় না িpয়
duিট আঁিখ কােণ কার ছায়া দােল

সুধীন দাশgup

গৗরীpসn

dui পব
1964
anরাল
1964
anরাল
1964
anরাল

মজুমদার

1964

pবীর gup

িবমল ঘাষ

খনা 1962

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

কালেsাত
1963

িক দাষ কেরিছ আিম মা

aনল চে াপাধ ায়

aনল চে াপাধ ায়

মািটর
পুtuল
1980

জীবেন মরেণ যতduের আিম থািক

িদলীপ সরকার

িদলীপ সরকার

aিপতা
1983

হ সাগর যখনi তামায় দিখ

িদলীপ সরকার

তামার an নi
oেগা ক tuিম মার মেন রঙ

মজুমদার
িদলীপ সরকার

লাগােল
তামারi e পিৃ থবীেত িফের িফের

গৗরীpসn

সেরাজ kuশারী

গৗরীpসn

1983
aিপতা

মজুমদার

1983

শ ামল gup

জnাnর

আিস
আিম বনহিরণী খুশীেত হারা

aিপতা

1958
রবীন চে াপাধ ায়

গািবn চkবত

রtদীপ
1951

মািটর pদীপ রয় য চেয় িনিখল

রবীন চে াপাধ ায়

শেলন রায়

গগেন

1951

আজ তামার বাঁশীেত pভু নi কন কালীপদ সন
সুর
িক তেব uধু খলা বালুচের যন

গৗরীpসn
মজুমদার

কালীপদ সন

নাম িলেখ
মধু চেndর চnন মাখা রােত

গৗরীpসn
মজুমদার

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

কােলা মেঘর িবজলী jেল
িশlী তামায় চােহ নাi কহ

স l

নীতা সন
কােলাবরণ দাস

গৗরীpসn

dui বাড়ী
1962
dui বাড়ী
1962
হাi হীল
1962
রk জবা

মজুমদার

1985

শািn দাশgup

মrutষা
1959

মধুরােত িনরালােত কােছ eেসা

গােপন মিlক

শেলন রায়

আেরা কােছ

নnরাণীর
সংসার
1949

eতিদন পের তামারi e রথ

aনুপম ঘটক

থেমেছ আমার dাের

গৗরীpসn
মজুমদার

শ র
নারায়ণ
বা
1956

আিম তামার বীণা সুর তা আমার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

নাi

সােহব িবিব
গালাম
1956

পািনয়া ভরেন ক ায়েস যাঁu ক র
মােহ লােগ ??? সহঃ ????

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

সােহব িবিব
গালাম

1956
বাসর আমার হল আজ খলাঘর

রবীন চে াপাধ ায়

শ ামল gup

aিভসািরকা
1962

বেন নয় মেন আজ রেঙর মলা

সিলল চৗধুরী

গৗরীpসn
মজুমদার

িরম িঝম িঝম িঝম তােল

সিলল চৗধুরী

গৗরীpসn
মজুমদার

আিম uধু ভািঙ জািননা গা গিড়েত

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার pণব রায়

রাতেভার
1955
রাতেভার
1955
দবী
মািলনী
1956

ei গান গাoয়া মার নয় গা

রবীন চে াপাধ ায়

aকারেণ

গৗরীpসn
মজুমদার

যাduভের নয়না তাের যাdu কর গেয়

রবীন চে াপাধ ায়

আিজেক বসn eেলা eেলা

রবীন চে াপাধ ায়

যাtা হল
uru 1957

kuমার সিলমপুরী
শেলন রায়

িবduষী ভাযা
1949

spভরা রােতর আকাশ রয় য

aিজত ঘাষ

শািn ঘাষাল

চেয়
রাi, kuে

হাসপাতাল
1959

আিসেব তার

aিনল িব াস

মদনেমাহন
িকu িকu hদেয়র রঙ িমিশেয় য

পিবt চে াপাধ ায়

কথা আিম শানালাম
বুিঝিন তা আেগ ভালেবেস eত

পিবt চে াপাধ ায়

সুখ
বােজ না নুপর
ু পােয় দােলনাক

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

duজনায়

মজুমদার

1955

িশবদাস

িদন যায়

বেn াপাধ ায়

1983

িশবদাস

িদন যায়

বেn াপাধ ায়

1983

pণব রায়

aরণ

মালা

িনেকতন
1967

মালতীর ku বেন

মেরর gu রেণ

দূের যিদ চেল যাi নাম ধের ডেকা

শ ামল িমt

pণব রায়

শ ামল িমt

pণব রায়

ভানু
গােয়nা

ei মধুরািত রখ মেন রখ সহঃ

জহর

শ ামল িমt

a ািসs া
1971

পিত সাহািগনী হেত হেল সখী
লjায় কন uধু মের

শ ামল িমt

গৗরীpসn
মজুমদার

িpয়তমা
1980

মেনর কথা কi তামাের oেগা

শ ামল িমt

aজানা

মনেমািহনী (সহঃ মাnা দ)

সংসােরর
iিতকথা
1982

বাঁিশ বাজেব না কন রাধা নাচেব না নিচেকতা ঘাষ
কন
যিদ চাঁদ আর সূয eকi সােথ oেঠ

মজুমদার
নিচেকতা ঘাষ

ক কার তলনা হেব বল
কত শািs দেব tuিম আমায়
কন গাধুিলর মেঘ জড়ােনা

গৗরীpসn
গৗরীpসn
মজুমদার

aধীর বাগচী
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

1974
সুজাতা
1974
সমাধান

মজুমদার

1979

pণব রায়

সূযিশখা

জড়ােনা আেলার সানা
uধু kেণ kেণ ei মেন কার ছাঁয়া

সুজাতা

1963
রবীন চে াপাধ ায়

লােগ

গৗরীpসn
মজুমদার

শহেরর
iিতকথা
1960

ei নদী kuল kuল কলকেল িক কথা

চ ীদাস বাস

য কথা কিলর কােন বেল aিল স

িভ বালসারা

কথা তামায় আিম কমন কের বিল

চ ীদাস বাস
গৗরীpসn
মজুমদার

cuিপ cuিপ
পেথ হল
দখা
1967

মেন যন থােক কথা িদেয়ছ

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

আমােক
যিদ ভু েল যােব বদনা িনেয়

রাজপুruষ
1985

aনল চে াপাধ ায়

শ ামল gup

রাজপুruষ
1985

ম ায় guলাম তরা tu িদবান মরা

রাiচাঁদ বড়াল

pচিলত

sামীজী

pভু মের aবguণ িচত না কেরা

রাiচাঁদ বড়াল

pচিলত

1949

মার গান guন guন guন মার গান

রাiচাঁদ বড়াল

শেলন রায়

a নগড়
1949

পােয়ল বঁ েধিছ পােয় মদভির রােত
দখ গা িpয় দখ না, ---তীের

শ ামল িমt
কালীপদ সন

গৗরীpসn

কলি নী

মজুমদার

1981

সরল guহ

শkunলা

ঝেড় সুধা
eকবার bেজ চল bেজ র িদেনক

utমপুruষ

duেয়র মত
oেগা aকruণ য আঘাত দাo

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn

সূযেতারণ

সিহেত পািরনা
আমার জীবেন নi আেলা

মজুমদার
হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn
মজুমদার

tuিম তা জান না আমার e হািসেত

হমn মুেখাপাধ ায়

সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়
িকu খুশী িকu নশা ভরা ei সুnর

মজুমদার
রবীন চে াপাধ ায়

আেলা ঝরা বলােত
ei য কােছ ডাকা ei য বেস

গৗরীpসn
গৗরীpসn
মজুমদার

নিচেকতা ঘাষ

থাকা

গৗরীpসn
মজুমদার

1958
সূযেতারণ
1958
সূযেতারণ
1958
sিৃ তuku
থাক 1958
চাoয়া
পাoয়া
1959

আিম sেp তামায় দেখিছ িকu

রবীন চে াপাধ ায়

বিলেত পাির িন লjায়
kািnর পথ বুিঝবা uরােলা মার

গৗরীpসn
মজুমদার

রবীন চে াপাধ ায়

tuিম গাkuলপিত শ াম কভু রাঘব

রবীন চে াপাধ ায় o

রাজা রাম

aনুপম ঘটক

গৗরীpসn

িবপাশা
1962
িবপাশা

মজুমদার

1962

pণব রায়

দবী
মািলনী
1955

tuিম য আমার e ভু বেন তাi eত

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

সুর eত গান

1956

মার ভীru স k কিল কন uিটয়া রবীন চে াপাধ ায়
লুকাiেত চায় র
িনuিত রাত কাঁেদ কাঁেদ আমার

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn

চndনাথ

মজুমদার

1957

pণব রায়

জল জ ল

বুেক
a

িশlী

1959
কষেত গেল খািল oেঠ হাi

নিচেকতা ঘাষ

শ ামল gup

কানামািছ
1960

আিম আঁধার আিম ছায়া আিম ---

হমn মুেখাপাধ ায়

???

মruমায়া
আজ ei তা pথম eমন কের

1951
রবীন চে াপাধ ায়

আমার কােছ eেল
যখােন sেp সুের রiেব ভের

রােত

গৗরীpসn
মজুমদার

রবীন চে াপাধ ায়

তামার আমার মন
চাঁেদর eত বাহার ei ভরা পূিণমা

িজঘাংসা

aধীর বাগচী

গৗরীpসn

indধনু
1960
indধনু

মজুমদার

1960

পুলক বেn াপাধ ায়

dui পুruষ
1975

কন eত সুnর য মেন হয়

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

হংসিমথুন
1967

চােখর পাতায় চােখর পাতায়

aিভিজত

িশবদাস

মাহন কের ক য তােল

বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

aru িদেয়
লখা
1967

বলেত পােরা eমন কন হয়

িভ বালসারা

কান িকui হয়না বলা মেন uধু রয়

গৗরীpসn
মজুমদার

পেথ হল
দখা
1967

eমন eকিট গl বলেত পােরা

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn
মজুমদার

গগেন গগেন মt ঘনঘটা

jানpকাশ ঘাষ

(সহঃ মানেবnd মুেখাপধ ায়)
ীমতী সেজেছ aিভসার সােজ

মজুমদার
রবীন চে াপাধ ায়

মির মির হায় হায় গা
কন আিম বল বাঝােত পাির না

ধন হব য মরেণ আিম

গৗরীpসn
মজুমদার

হমn মুেখাপাধ ায়

আমার মেনর িক য বদনা
spভরা িদনguিল মার যায় ভেস

গৗরীpসn

গৗরীpসn
মজুমদার

রবীন চে াপাধ ায়
আিল আকবর খান

গৗরীpসn

িpয় বাnবী
1976
বসn বাহার
1957
uধু eকিট
বছর 1966
িtধারা
1960
সাগিরকা

মজুমদার

1956

শ ামল gup

নূপর
ু
1958

তামারi e পিৃ থবীেত িফের িফের

সেরাজ kuশারী

শ ামল gup

আিস
ভােলা লােগ কােছ থাকেল আেরা

1958
শ ামল িমt

ভােলা লােগ
বাঁচেত যিদ রাজী থােকা জীবনটােক

জnাnর

গৗরীpসn
মজুমদার

শ ামল িমt

বাজী রােখা

গৗরীpসn
মজুমদার

পdেগালাপ
1970
জাল
সn াসী
1977

বােজ না নূপর
ু পােয় দােল নাক

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

আেরাগ

মালা শাoিনয়া মঘ যন সজল

িনেকতন

নয়েন নটবর শ াম বুিঝ pােণ ব থা

1969

ei তা আমার ভাল ভালেবেস

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

যতuকর পাi
আনমনা ei মন মালা গাঁেথ
সারাkণ পাখী তারi কােছ যায়

aপিরিচত
1969

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

বৗিদ
1968

45N
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o িনruপম সুnর মম tuিম য আছ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

নয়েন

নািয়কার
ভু িমকায়
1971

eেসা eেসা uেট eেসা আেরা কােছ

িহমাংu িব াস

aিজত গে াপাধ ায়

লা ু 1978

গােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

তাপসী

eেসা না (সহঃ কারাস)
আেলার ভু বন হািরেয় গেছ আঁধার
পারাবাের
eমিন কের duেচাখ ভের
বেজানা নূপর
ু tuিম আর বেজানা

1965
সুধীন দাশgup
জানা নাi

গৗরীpসn

সুশাn শা

মজুমদার

1966

জানা নাi

লাল

পােয় পােয়

গালােপর
পাপিড়
1979

pভু আমায় যিদ বলেত িকu দাo

aনল চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

মায়ািবনী
লন 1966

মেনর দuেল িচরিদন tuিম থেকা

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

গা
eত সুnর ei পিৃ থবী কন ei রঙ

1966
aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু ঘাষ

তার মুেছ যায় গা
আিম জেন uেন িবষ কেরিছ পান

হমn মুেখাপাধ ায়

du ু হািস িমি চাoয়া লােগ য মধুর নিচেকতা ঘাষ

রবীndনাথ ঠাkuর

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn
গৗরীpসn
মজুমদার

নিচেকতা ঘাষ

র বাবা র বাবা সহঃ মাnা দ
guলাবী guল বািগচার guলাব হেয়ানা

হমn মুেখাপাধ ায়

নবরাগ
1971

মজুমদার

ভয় পেল বাঙালীরা বেল oেঠ বাবা

pথম pম
1965

রবীndনাথ ঠাkuর

duেচােখর বৃি েত িভেজ িভেজ

utরপুruষ

গৗরীpসn

াবণ সn া
1973
াবণ সn া
1973
aিg মর

মজুমদার

1973

সুনীল বরণ

মহািবpবী
aরিবn
1971

ei চতী রাত e চাঁদনী রাত

aিনল বাগচী

pণব রায়

আেসিন আেগ
বাঁকা আঁিখ নয় গা o য বাঁকা
তেলায়ার

আিম
িসরােজর

aিনল বাগচী

pণব রায়

বগম
1973

আিম চকমিক চকমিক চমেক চমেক

aিনল দt

শািnময় কারফমা

দাdu 1968

uিঠ আঁধাের
oেগা sp মর guন guন guন guন

হমn মুেখাপাধ ায়

গাo
নাi বা পলাম আকাশ ভরা লk

aমল মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn

সূযতপা

মজুমদার

1965

িমlু ঘাষ

গৃহ সnােন

তারার আেলা

1966

ছেড় দ দ না র সi পথটা

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

আমার ছেড় দ

ীমতী

মুিk??

হংসরাজ

য িদেনর সূয eেস তামার চােখ

মৃণাল বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সানার আেলা ঝের

নিnতা
1976

ভাল লাগা যিদ ভালবাসা হয়

তruণ রি ত

সাধন চৗধুরী

জীবন মruর
pােn
1977

o পাখী আজ tui যাস না চেল

aমল মুেখাপাধ ায়

র ার
সােহব
1978

ei য বাঙলা সহঃ

হমn

নীতা সন

মুেখাপাধ ায় o কারাস

গৗরীpসn
মজুমদার

eকিদন িছল য ভারেত ভােয় ভােয়

নীতা সন

সহঃ সুধীন সরকার

গৗরীpসn

সানার
বাংলা
1982

মজুমদার

ভাi বান duজেনর sহ ভালবাসা
য গালাপ কাঁটার ঘােয় (সংলাপ

শ ামল িমt
শ ামল িমt

গৗরীpসn

িpয়তমা

মজুমদার

1980

pণব রায়

গড়

utম)

নািসমপুর
1968

শান তেব বিল আজ ফেল িদেয়

রামচnd পাল

aপবাদ

সব কাজ (সহঃ হমn??)

1950

eিpল িক ম মেন নi য

রামচnd পাল

aপবাদ
1950

ননিদনী বােলা নাগের pিত ঘের
ঘের oেগা uেবেছ রাi k

রবীন চে াপাধ ায়

কল

গৗরীpসn
মজুমদার

সাগের
duিট আঁিখেকােণ কার ছায়া দােল

করী
সােহেবর
মুnী 1961

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

কালেsাত
1963

45NLP
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আমার বাড়ী যাio বnu আমার

রবীন চে াপাধ ায়

????

দবতার
দীপ 1965

uল বেল চািহ duিলেত িহয়ােত

aনুপম ঘটক

e আকাশ নদী pাnর আজ সব িকu aনল চে াপাধ ায়

pণব রায়

দৃি 1955

aনল চে াপাধ ায়

মািটর

মুিk

পুtuল

পায়িন

জীবনটাi

মুিk??

ভাল লােগ সহঃ শ ামল িমt
িকu কথা চােখ িকu মেন থােক

িবজন পাল

পুলক বেn াপাধ ায়

নাটক
ক tuিম গা duখ jলা যন pদীপ

িবজন পাল

বলা পাল

আঁধার রােত
যখন বৃি আেস িক যন icা কের

জীবনটাi

মুিk??

নাটক
aিভিজত

পুলক বেn াপাধ ায়

ঋণমুিk

মুিk??

পুলক বেn াপাধ ায়

ঋণমুিk

মুিk??

pণব বসু

হািসuku

মুিk??

বেn াপাধ ায়
ei শাn নদীটা আজ কন ঘুিণ

aিভিজত

হেয়েছ সহঃ সকত িমt

বেn াপাধ ায়

ei গান না uেন চেল যoনা ei

মািণক লাল

ফাguন বলায়

বেn াপাধ ায়

কেয়ক পা eেগােলi বাড়ীটা

aেশাক রায়

শ ামল gup

stীর মযাদা

চাঁিদনী ei রােত uধু sিৃ ত য তার

তruণ - রি ত

aেশাক

মন যাের

বেn াপাধ ায়

চায় 1975

দালা িদেয় যায়

থাক

293 িট গান???

িহnী িসেনমার গান
আ guপcuপ guপcuপ প ার কের

শচীনেদব বমণ

রািজnর িকেষণ

সাজা

শচীনেদব বমণ

রািজnর িকেষণ

সাজা

(সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়)
iেয় বাত কাi সমঝােয় র
বাল পািপেহ বাল (সহঃ লতা

aিনল িব াস

pম ধাবন

মে শকর)
আsেকাঁ ম িছিপ ulফৎ িক

তারাণা
1951

রাiচাঁদ বড়াল

pকাশ

কাহানী

পহলা
আদমী
1950

uব গেয় সব আশেক তাের ছা গয়ী

eস িভ ভ টরামন o

কািল রাত

িট আর রামনাথন

িব ািমt আিদল

মেনাহর

মুিk??

uদাসীেয়াঁ ম নজর খা গয়ী

aিনল িব াস

মজruহ সুলতানপুরী

ফেরব

জ লম লজ ল মম ল

মদনেমাহন

মজruহ সুলতানপুরী

???

300

aন ভাষার গান
uল রিসয়াের মন মার uঁi uঁi যা

বালk

দাস

িফl

ী

uিড়য়া

লাকনাথ
জনকপুরর জনিকয়া

ভু েপন হাজিরকা

ভু েপন হাজিরকা

(সহঃ ভূেপন হাজিরকা)
মা আঁিখ রািখেত কথা

eব বাতর
সুর 1958

ীkuমার

সারদাpসn নায়ক

stী 1968
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িহnী গান
হির ভজন িবনা সুখ নািহ র

pচিলত ভজন

bhানn

কা মাতা কা িপতা হামাের

pচিলত ভজন

সুরদাস

তােরা কাi নািহ রাকনহার

pচিলত ভজন

মীরাবাঈ

pচিলত ভজন

কবীরদাস

guru মােহ দ গেয়া jান কথিরয়া
িজনেক িহয়ােম সীয়ারাম

tuলসীদাস

আব ম াঁয় নাcuঁ বhuত গাপাল

pচিলত ভজন

সুরদাস

জয় জয়িত জয় রঘুবংশ

সংsৃত sাt

রাম িpয়

তাির ভািল সুরিতয়ােম

aসমীয়া

uঙির

আব না মানত শ াম

uঙির

মন না র ােয় র ােয় যাগী কাপড়া

কমল গা ুলী

কবীরদাস

যুগমানব
কবীর
1976

রাম নাম রস পীেজ

মীরাবাঈ

িপয়া iতিন িবনিত uেনা মাির

মীরাবাঈ

ভাi মানা রাম চরণ

tuলসীদাস

সাধু ছাড় মান aিভমান

নানকেদব

রাম ভজ সা iত জগ ম

কবীরদাস

pভু জী মেরা tuম িবন কান সহায়

bhানn

uিড়য়া

সুnর লােগা ির হায়

uঙির

সা ঈ রসনা যা হির guণ গাoেয়

pচিলত ভজন

সুরদাস

সােধা গািবn ক guণ গাo

নানকেদব

রাম জেপা রাম জেপা বাবের

tuলসীদাস

pাত ভেয়া জােগা জােগা গাপাল

সুরদাস

uমক uমক পগ uমক ku

কাজী আশরফ

মগ

আহমদ
ম ায় তা pম িদoয়ানী

মীরাবাঈ

মুkuট লটক আটিক মন মাহী

সহেজা বাঈ

সাধন করনা চািহেয় মনবা ভজন

মৃণাল বেn াপাধ ায়

মীরাবাঈ

করনা চািহেয়
জগৎ ম কাi নিহ তরা

ভাi হনুমান পাdার

পিতেতাdািরণী গে

iিnরা দবী(পুণা)

হির ভির

আ িল ির মের নয়না বান পিড়
িপয়া িবন রiেয়া না যায়

মীরাবাঈ
jানpকাশ ঘাষ

কruণা uন শ ােমা মির

মীরাবাঈ

ম ায় তা তেরা নাম জপতা huঁ

খয়াল

আব ভিয় ভার

খয়াল

e আেয় িপ মাের মnরবা

খয়াল

না যা িপ পরেদশ

মীরাবাঈ

uঙির

দেখ িবনা বচয়ন
িপয়া মাের আেয় e ির সজনী

uঙির
uঙির

36 িট গান

সn া মুেখাপাধ ােয়র সুর করা গান : িশlী শ ামলী মুেখাপাধ ায়
আিম মন পলাম আিম মানুষ
পলাম

সn া মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

