aিখল বnু ঘাষ
মািজত শাভন সুরসৃি

স লক: সnীপ মুেখাপাধ ায়
[তথ সহায়তায় aিমত gহ, মাধেবnd চে াপাধ ায়, aনুপ মুেখাপাধ ায় o সামনাথ মুেখাপাধ ায়]

pখ াত গায়ক সুরকার aিখলবnু ঘােষর জn কিলকাতার ভবানীপুের 1920

ী ােbর

20 শ aেkাবর। তাঁর িপতার নাম বামনদাস ঘাষ, মােয়র নাম মিণমালা ঘাষ। তাঁর পিরবার
মধ িবt, স ীেতর চচাo িবেশষ িছল না। ছাটেবলা থেকi িকছুটা লাজুক o িকছুটা ভাবুক
sভােবর aিখলবnু গােনর বা সুেরর ভk িছেলন। গান

নেত ভালবাসেতন,

েনi তুেল িনেত

পারেতন। িকnt গাiেতন কম। িবদ ালয় িশkা ভবানীপুেরর নািসrdীন মেমািরয়াল sুেল।
বnুেদর মেধ uেlখেযাগ

হমn মুেখাপাধ ায়। হমnর পিরবারo aিখলবnুর পিরবােরর ঘিন

িছল। dজেনর মা eেক aপেরর পুেtর গােনর pিতভার pশংসায় প মুখ িছেলন। বলা
িনspেয়াজন য aিখলবnু ঘাষ eকজন মাঝারী মােপর িশlী িছেলন। তাঁর ক
হেলo র

সীিমত িছল। জীবেনর সব

পিরশীিলত

kেti aিখলবnু মাঝারী মােপর মানুষ িছেলন।

পড়া নাo তার ব িতkম নয়। ম াি ক পাস কের আর পড়া না করার চ া কেরন িন। পুেরাপুির
গােনর জগেত ঢুেক পড়েলন লাজুক aিখলবnু। pথেম গােনর িশkা কেরন িনেজর মামা
কালীদাস gহ’র কােছ। িকছুটা ধারণা তরী হoয়ার পর aিখলবnু বুঝেত পারেলন য গলা eবং
গায়কী তরী করেত গেল শাstীয় স ীেতর তািলম থাকা দরকার। মামার কােছ িশkার পের
িকছুিদন িনরাপদ মুেখাপাধ ায় eর কােছ স ীতিশkা কেরন। তার পর িতিন তারাপদ চkবতীর
কােছ বশ িকছু িদন ucা

স ীত িশkা কেরন। তারাপদ বাবু ছাড়াo, িচnয় লািহড়ীর কােছ

শাstীয় স ীত িশkা কেরেছন িকছুিদন। রাগ সmেn তাঁর আgহ িছল ব াপক। িতিন al সমেয়র

জন বা কান eকিট পdিত বা pকরেণর জন

বশ কেয়কজন িশlীর কােছ িশkা িনেয়েছন।

তাঁর মজাজ িছল বঠকী aধ- রাগস ীত বা রাগpধােনর পেk uপযুk। তdত ভােবর জন
িডেটলgিল খুব সুnর ডিলভারী করেত পারেতন। eক eকটা মাড়, মুড়কী, গাটা গােনর
পিরেবশেন eমন pভাব ফলত য

াতা মুg হেয় বnী হেয় যত।

তাঁর sকীয়তার সmেn িবশেদ বলা শk। জnগত বিশে র

কারেণi িতিন ei সব

gেণর aিধকারী িছেলন। তেব আজীবন kমাগত pেচ া o সাধনা কের সব gণgিলেক িতিন
পিরশীিলত কের গেছন। e ব াপাের যতটা কৃিতt তাঁর, pায় সমপিরমাণ কৃিতেtর aিধকািরণী
সুেযাগ া সহধিমণী o সহমিমণী দীপালী ঘােষর। স ীতরিসকা দীপালী ব িkগত জীবেনo
সুরিসকা িছেলন। মেনাj আেলাচনায় তাঁর মধুর sভােবর জাd সকেলর মন জয় কের িনত।
aিখল বnু চাপা sভােবর মানুষ হেলo সুরিসক িছেলন। aদম uৎসাহ িছল পারেফkশেনর
ব াপাের। তাল িনেয় aত n খুঁতখুঁেত িছেলন। ভুল করেল রkা নi। দীপালী ঘাষেক যাঁরা
দেখেছন, যাঁরা তার সািnেধ eেসেছন, তাঁরা বুঝেত পেরেছন, য ujjল মধুর sভােবর ei
gণবতী ছাtীিটেক িবেয় না কের uপায় িছল না aিখলবnুর। stীরt িহসােব িতিন aমূল আর
িশlী বা সুরকার িহসােবo agগণ । আর চাপা sভােবর aিখলবnুর uপযুk কাu ার পাট।
চলেন বলেন সেবেতi sাট, কােজ কেম দk eকিদেক লkী eকিদেক সরsতী, ei
দীপালীেক aিখলবnু িবেয় কেরন 1947

ী ােb। সুেখ dঃেখ sামীেক আগেল রেখেছন

দীপালী। 25 নmর টাফ রােডর বাড়ীেত সবেচেয় grtপূণ ব িk দীপালী ঘাষ। িনেজর স ীত
সাধনা িবেয়র পর pায় দশ বছর বn রেখিছেলন সংসার গাছােনার তািগেদ। িকnt ভগবান ei
সুখী দmিতেক সnানেসৗভােগ বি ত কেরেছন। aিখল বnুর আয়চায় খুব বশী িছল না।
aেনক ছাtেক গান িশিখেয়েছন। িকnt মােটi ব বসায়ীসুলভ pবৃিtর aিধকারী িছেলন না।
ফাংশন আর রকেডর আয়o আহামির িকছু নয়। বয়স হেল আিথক aসুিবধার সmুখীন হল
িতিন। পি মব

সরকার সামান

পনশন িদত। তাo deকবার বn হেয় যাoয়ার খুব ক

ভাগ

করেত হেয় aিখলবnুেক। িকnt গান গাoয়া আর শখােনা কানটাi ছােড়নিন কখনo।
আটষি বছর বয়স পূণ হoয়ার আেগi 1988

ী ােbর 20 মাচ তািরেখ তাঁর মৃতু হয়।

জীবেনর শষ িদনিটেত িতিন আtীয়sজন বnুবাnব o ছাtছাtীেদর িকছু করার সুেযাগ না
িদেয় নীরেব চেল গেলন aনn সুরময় sগেলােক। জীবেন িযিন তাঁর যাগ তার uপযুk সmান
পান িন, মরেণo িতিন চেল গেলন িকছুটা aবেহলার িশকার হেয়। a ােল eকিট aনু ান কের
িফের eেসিছেলন সi িদন সকােল। dপুের শরীর খারাপ হoয়ায় িপ িজ হাসপাতােল িনেয়
গেল আgনেখার িবpবী বাঙালী ডাkার o কমীরা scেn তাঁেক ফেল রােখ ঘ া খােনক।

পের শmুনাথ পি ত হাসপাতােল িনেয় গেল বশ িকছু পের তাঁেক দখার ব বsা হয়। িকnt
কাজ িকছু হয়িন। বাঙালীেদর নীচতা চােখ আঙুল িদেয় দিখেয় িতিন চেল গেলন।
স ীতভুবেন eকিন

িশlী aিখলবnু

ঘাষ তাঁর স ীতজীবেন গান

pাণভের। তাঁর aেনক গান যমন pকািশত হেয় বাংলা গােনর
তমন বশ িকছু গান apকািশত থেক গেছ gণমুg

গেয়

গেছন

াতােদর মেনার ন কের গেছ,

াতােদর বি ত কের। তাঁর pকািশত

গােনর তািলকা িদেত িগেয়, apকািশত গােনর িকছু কথা বেল ফিল ei সুেযােগ। আমার
ajতার কারেণ তািলকা থেক যিদ িকছু গান aনুেlখ

থেক যায়, স

ািn eকাni আমার,

তাঁর জেন আেগi মাজনা চেয় রাখিছ। aিখলবnুর apকািশত গােনর কথা িকছুটা আমার
শানা sয়ং িশlীর মুেখ, আর িকছুটা শানা িবিশ সুরকার রতু মুেখাপাধ ায় o আমার grভাi
মাধবদার কােছ।
pথম বিল apকািশত বিসক গানgিলর কথা। aিখলবnু, স ীতজীবেনর pথমিদেক
gােমােফান কাmািনেত dিট গান রকড কেরিছেলন, য- dিট পের আর pকাশ হয়িন। সi
গান dিটর aন তম গানিট িছল, ‘uৎসব রািত শেষ’ ; aপর গানিট আমারi িবsৃিতর কারেণ
uেlখ করা গল না। ei তথ আমােক aিখলবnুi িদেয়িছেলন। aিখলবnু তাঁর স ীতজীবেনর
সায়ােh ‘ গােlন ভেয়স’

কাmািনেত আরo চারিট গান

রকিডং কেরিছেলন। গানgিল

যথাkেম ‘ স আমায় কথা িদল’ / ‘ শষ হেয় eেলা রাত’। কাmািন বn হেয় যাoয়ার কারেণ
গানgিল

ধু apকািশতi থােকিন, িচরিদেনর জন হয়ত হািরেয় গেছ।

‘ মঘমুিk’ চলিct ছাড়া তাঁর গান ব বhত হেয়িছল
বৃnাবনলীলা (1958) ছায়াছিবেত, ei তথ িট
বৃnাবনলীলায় তাঁর

নপথ

ীতুলসীদাস (1950) o

কানo পিtকায় pকািশত হেয়েছ। যিদo

গায়েনর কথা uেlখ আেছ, নnন pকািশত ‘বাংলা িফl

ডাiেরkরী’ ত, িকnt dিট ছায়াছিবেত তাঁর নপথ গায়েনর pমাণ কানo রকড ক াটালগ বা
gােমােফান রকেড আিম anত খুঁেজ পাiিন।
aিখলবnু

তাঁর

জনিpয়

গানgিলর

pকাশকােল,

মগােফান

কাmািনেত

dিট

রবীndস ীেতর রকিডং (13 Feb. 1961) কেরিছেলন। যার eকিট apকািশত (‘তুিম মার পাo
নাi পিরচয়, Matrix No. OJE 17532) o aপরিট ‘কার িমলন চাo িবরহী’) িশlীর মৃতু র
aেনক পের aিডo িসিডেত pকািশত।
pস kেম আমার িশlীর স লােভর sৃিত থেক আরo িকছু িবিশ গােনর কথা uেlখ
করেত চাi, য গানgিল aিখলবnু স ীতানু ােন গাiেতন। গানgিল pকািশত o pচািরত
হoয়ার আেগi, স গানgিল হয়ত তাঁর িবিশ গায়েনর গায়কীেত pকািশত হেত পারত ; িকnt
সi গানgিল পরবতী সমেয় pকাশ

পেয়িছল aন

িশlীর কে ,

সi সব িশlীর

মেনাবাসনায় আর aিখলবnুর uদারতায়। aিখলবnু তাঁর aনন গায়কীেত গাiেতন, ‘িঝিরিঝির
ঝরনা বেহ, চতালী রােত’, ‘ মৗরীফুেলর মৗবেন, ভামরা পাখার g েন’, যা িবিশ
aিজত রােয়র কে

িশlী

pকািশত হয়, িহnুsান কাmািনেত।

‘ মার মালে

বসn নাi র নাi’ (pখ াত িশlী তrণ বেn াপাধ ােয়র কে , eiচ eম

িভ কাmািন থেক pকািশত) o ‘ কান দূর বেনর পাখী’ (সুধাক ী গায়tী বসুর কে , কলিmয়া
কাmািন থেক pকািশত ) গান dিট বh স ীতানু ােন aিখলবnু তাঁর aননুকরণীয় গায়েন
াতােদর মুg করেতন। egিলর pধান সাk

তাঁর গােনর খাতা। তািলকা স লেন

য

গানgিলর pকাশ বা রকিডং eর সময়কাল কাmািনর ক াটালেগ বা রকড/ ক ােসট/ িসিডর
লেবল বা iনেল কােড পেয়িছ, তা uেlখ করার চ া কেরিচ। যgিল পাiিন, পথpদশেকর
aভােব িলেখ িদেত পািরিন। যিদ কu আমার ajতার কারেণ বাদ- পড়া কানo গান বা
aনুেlখ সময়কাল বা সময়কােলর trিট সmেক আমােক jাত কেরন, আিম িন য়i তাঁর
কৃতjতাভাজন হেয় থাকব।

78 RPM রকড
1. JNG 5840 (1947) eকিট কুসম
ু যােব — গীিতকার : aিখলবnু ঘাষ, সুরকার : সেnাষ
মুেখাপাধ ায় ; আমার কানেন ফুেটিছল ফুল — গীিতকার : ব ামেকশ লািহড়ী, সুরকার : সেnাষ
মুেখাপাধ ায়
2. H 1301 (1948) নূতন জীবন দখাo আমাের — গীিতকার o সুরকার : িদলীপ সরকার ;
ফাgেনর চাঁদ ডুেব গল — গীিতকার o সুরকার : aিখলবnু ঘাষ
3. H 1404 (1949)

াবণ রজনী শেষ, sপন পারাবােরর তীের — গীিতকার : কমল ঘাষ,

সুরকার : aনুপম ঘটক
4. H 1440 (1949) বল কমেন জাগাi, চতী গাধূলী যায় — গীিতকার : গৗরীpসn মজুমদার,
সুরকার : aনুপম ঘটক
5. H 1488 (1950) আমার সমািধ পের, মরমীয়া বাঁশী — গীিতকার : পিবt িমt, সুরকার :
সুধীরলাল চkবতী
6. N 82547 (1953) মায়ামৃগ সম — গীিতকার : গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার : dগা সন ;
কন pহর না যেত — গীিতকার : গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার : িদলীপ সরকার
7. N 82606 (1954) িশpা নদীর তীের — গীিতকার : শািn ভ াচায, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
; িপয়ালশাখার ফাঁেক oেঠ — গীিতকার : গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ

8. TN 507 (--) আর তা চেল না রাধা — গীিতকার: মধুসূদন gp, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ ;
গাকুল ছািড়য়া কালা — গীিতকার: িশবকৃ

বেn াপাধ ায়, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ

9. GE 25007 (--) o রাi িক বয়ািধ হiল, oেগা রাi কমিলনী — গীিতকার: সুেরন চkবতী,
সুরকার: প জ মিlক
10. JNG 6046 (1959) কেব আিছ কেব নi — গীিতকার: পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার:
aিখলবnু ঘাষ ; ঐ য আকােশর গায় — গীিতকার: শািn ভ াচায, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
11. JNG 6061 (1960) বাঁশরীয়া বাঁশী বাজাio না — গীিতকার: শািn ভ াচায, সুরকার:
aিখলবnু ঘাষ ; আিম য িপয়াসী — গীিতকার: িব নাথ বধন, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
12. JNG 6117 (1961) o দয়াল িবচার কেরা — গীিতকার: পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার:
aিখলবnু ঘাষ ; eমিন িদেন মা য আমার — গীিতকার: মধু gp, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
13. JNG 6134 (1962) না হয় মন িদেত তুিম পােরা না, আিজ চাঁিদনী রািত গা — গীিতকার:
পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
14. JNG 6163 (1963) আিম কথা িদেল কথা রািখ, তামার ভুবেন ফুেলর মলা — গীিতকার:
পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
15. JNG 6181 (1964) সিদন চাঁেদর আেলা, য তামায় সাধু সাজায় — গীিতকার: পুলক
বেn াপাধ ায়, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
16. JNG 6198 (1965)

কােহিলয়া জােন, aিভমানী

চেয়

দেখা — গীিতকার: পুলক

বেn াপাধ ায়, সুরকার: সেnাষ মুেখাপাধ ায়

SP রকড
17. JNGS 6295 (1971) ঐ যাঃ, আিম বলেত ভুেল গিছ, কন তুিম বদেল গছ — গীিতকার:
পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার: aিখলবnু ঘাষ
18. JNGS 6324 (1973) সারািট জীবন িক য পলাম, যন িকছু মেন কােরা না — গীিতকার:
পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার: দীপালী ঘাষ
19. JNGS 6354 (1980) স কমন নুপর
ূ oেগা — গীিতকার: পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার:
রতু মুেখাপাধ ায় ; জেলেত সুnরী কন া — গীিতকার: সুনীলবরণ, সুরকার: রতু মুেখাপাধ ায়

EP রকড
20. 2226-1164 (1984) শষ হেয় eেলা না, হেসানা ঝের যােব, eর নাম িক ভালবাসা, আজ
নয় কাল — গীিতকার: সয়দ আবুল হাসান, সুরকার: pবীর মজুমদার

Super 7 রকড
21. LJNG 2002 ( মগােফান) (1977) o দয়াল িবচার কর/ বাঁশরীয়া বাঁশী বাজােয়া না/ eমিন
িদেন মা য আমার।কেব আিছ কেব নi/ আিজ চাঁিদনী রািত গা/ তামার ভুবেন ফুেলর মলা।
LP রকড (রাগpধান)
JNLX 1021 (1977) মরেম মির গা ( দিশ টাড়ী) — গীিতকার: পুলক বেn াপাধ ায়, সুরকার:
aিখলবnু, জােগা জােগা িpয় (ভািটয়ার) — গীিতকার: মধু gp, সুরকার: aিখলবnু, যেত
যেত চুির কের চায় ( ভরবী) — গীিতকার o সুরকার : রতু মুেখাপাধ ায়, ডেকানা তাের
(শংকরা) — গীিতকার: গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার: aিখলবnু, িমলন িনশীেথ গল িফের
(মাজ খাmাজ) — গীিতকার: indাণী ভ াচায, সুরকার: aিখলবnু, কমেন জানােবা বা (িতলক
কােমাদ) — গীিতকার: গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার: aিখলবnু, বরষার মঘ ভেস যায়
(সুরদাসী মlার) — গীিতকার: গৗরীpসn মজুমদার, সুরকার: aিখলবnু, স কুh যািমনী
(জয়জয়nী) — গীিতকার: মধু gp, সুরকার: aিখলবnু, শান শান (নাগর নী) — গীিতকার:
মধু gp, সুরকার: arপ ভ াচায, সুরকার: aিখলবnু, আিম কন রিহলাম (দরবারী কানাড়া) —
গীিতকার o সুরকার: রতু মুেখাপাধ ায়, oেগা শ াম িবহেন (িপলু) — গীিতকার o সুরকার : রতু
মুেখাপাধ ায়

ক ােসট
JNGC-2002 ( মগােফান) o দয়াল িবচার কেরা/ কন তুিম বদেল গছ/ ঐ যাঃ আিম বলেত
ভুেল গিছ/ যন িকছু মেন কােরা না/ সারািট জীবন িক য পলাম।
তামার ভুবেন ফুেলর মলা/ বাঁশিরয়া বাজাio না/ eমিন িদেন মা য আমার/ কেব আিছ কেব
নi/ আিজ চাঁিদনী রািত গা।
2. C-161 (1988) aিখলবnু sরেণ ( মগােফান)

িপয়াল শাখার ফাঁেক/ িশpা নদীর তীের/ জেলেত সুnরী কন া/

স

কমন নুপূর oেগা/

aিভমানী চেয় দেখা/ য তামায় সাধু সাজায়।
কন pহর না যেত/ মায়ামৃগ সম/ সিদন চাঁেদর আেলা/ না হয় মন িদেত তুিম পােরা না/
কােহিলয়া জােন/ ঐ য আকােশর গায়।
3. C-119 aিখলবnু ঘাষ — নজrলগীিত ( মগােফান)
রসঘন শ াম/ শূন e বুেক পািখ মার/ rম ঝুম rম ঝুম বাদল নূপর
ু / হংস িমথুন oেগা/ oর
িনশীথ সমািধ/ কুh কুh কােয়িলয়া।
নীলাmরী শািড় পির/ মঘ িবহীন খর বশােখ/ ঝর ঝর ঝের/ খেল নেnর আিঙনায়/ মুরলী
িন

িন/ হ মাধব।

4. 31008 aিখলবnু sরেণ (সাগিরকা) (1988)
sপেন পাহােব রজনী — কথা: তপন ভ াচায, সুর: দীপালী ঘাষ, বধূ গা ei মধুমাস — কথা:
গৗরীpসn মজুমদার, সুর: শচীন দববমণ, তামার নয়ন dিট — কথা: গৗরীpসn মজুমদার,
সুর: দীপালী ঘাষ, ঝুলন দালায় দােল শ াম — কথা: শািn ভ াচায, সুর: aিখলবnু ঘাষ,
াবণ রািত বাদল নােম — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: দীপালী ঘাষ, দূেরর ভুবন তুিম
তা- কথা: মধু gp, সুর: দীপালী ঘাষ, পািপয়া িপয়া বােল- কথা: তপন ভ াচায, সুর:
aিখলবnু ঘাষ, শূন

তা নয় স সমািধ — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: aিখলবnু ঘাষ,

িবদায় িনo না — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: aিখলবnু ঘাষ।
5. 31005 ‘রােগ aনুরােগ’ (সাগিরকা) (1987)
াবণ িনশীেথ eেসা — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: দীপালী ঘাষ, ঝুলন দালায় দােলকথা: শািn ভ াচায, সুর: aিখলবnু ঘাষ, পািপয়া িপয়া বােল — কথা: তপন ভ াচায, সুর:
aিখলবnু ঘাষ, কান সুের তুিম বাঁেধা — কথা o সুর: গাপাল দাশgp, কন ডােকা বাের বাের
— কথা: মদন রায়, সুর: দীপালী ঘাষ, মরমী গা ভুেল গছ — কথা: গৗরীpসn মজুমদার,
সুর: দীপালী ঘাষ, pম মার কাঁিদয়া

ধায় — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: aিখলবnু

ঘাষ, তামার নয়ন dিট কন — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: aিখলবnু ঘাষ, শূন

তা

নয় স সমািধ — কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: aিখলবnু ঘাষ, বঁধু গা ei মধুমাস —
কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: শচীন দববমণ।
কমপ াk িডs (aিডo িসিড) ( মগােফান)
1. MECD-066 (2003) ‘আিম য িপয়াসী মr’

আিম য িপয়াসী মr/ aিভমানী চেয় দখ/ আিজ চাঁিদনী রািত গা/ না হয় মন িদেত তুিম
পােরা না/ স কমন নূপুর oেগা/ যন িকছু মেন কােরা না/ বাঁশিরয়া বাঁিশ বাজােয়া না/ কমেন
জানাব বল/ তামার ভুবেন ফুেলর মলা/ সারািট জীবন িক য পলাম/ সিদন চাঁেদর আেলা/
আমােদর পূজার বদীেত(কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: নীতা সন)/ কিবgr কাথায় গােনর
তাল(কথা: গৗরীpসn মজুমদার, সুর: নীতা সন)।
2. S-100-13-1 ( aিদo িসিড) ‘sপেন পহােব রজনী’
(সাগিরকা) (1988)
sপেন পাহােব রজনী/ বধূ গা ei মধুমাস/ তামার নয়ন dিট কন/ ঝুলন দালায় দােল
শ াম/

াবণ রািত বাদল নােম/ দূেরর বnু দূেরi তুিম থেকা/ আমার ভুবন তুিম তা/ পািপয়া

িপয়া বােল/ শূন
3.

MECD 005

তা নয় সi সমািধ/ িবদায় িনেয়া না।
( মগােফান) ‘ বs aফ aিখলবnু ঘাষ’

o দয়াল িবচার কেরা/ কন তুিম বদেল গছ/ ঐ যাঃ আিম বলেত ভুেল গিছ/ যন িকছু মেন
কােরা না/ তামার ভুবেন ফুেলর মলা/ বাঁশিরয়া বাঁিশ বাজােয়া না/ eমিন িদেন মা য আমার/
কেব আিছ কেব নi/ আিজ চাঁিদনী রািত গা/ জেলেত সুnরী কন া/ স কমন নূপুর oেগা/ য
গা তামায় সাধু সাজায়/ সিদন চাঁেদর আেলা/ না হয় মন িদেত তুিম পােরা না/ কােয়িলয়া
জােন/ ঐ য আকােশর গায়।
4. MECD 034 (2002) ‘মরেম মির গা লােজ’ (বাংলা রাগpধান)
বরষার মঘ ভেস যায়/ স কুh যািমনী/ শােনা শােনা/ আমার সেহলী ঘুমায়/ আিম কমেন
রিহলাম/ oেগা শ াম িবহেন/ মরেম মির গা লােজ/ জােগা জােগা িpয়/ যেত যেত চুির কের
চায়/ ডেকা না তাের/ িমলন িনশীেথ গল িফের/ কমন জানােবা বেলা।
5. MECD-035 (2002) ( মগােফান) ‘aিখলবnু ঘাষ’ — নজrলগীিত
রসঘন শ াম/ শূন e বুেক পাখী মার/ rম ঝুম rম ঝুম বাদল নূপর
ু / হংস িমথুন oেগা/ oর
িনশীথ সমািধ/ কুh কুh কােয়িলয়া/ নীলাmরী শািড় পির/ মঘিবহীন খর বশােখ/ ঝর ঝর ঝের/
খেল নেnর আিঙনায়/ মুরলী

িন

িন/ হ মাধব।

6. MECD-2004 (2009) ( মগােফান) ‘aিভমানী চেয় দেখা’
(আধুিনক বাংলা গান/ রাগpধান/ নজrলগীিত স িলত a ালবাম)
CD-1 : কন তুিম বদেল গছ/ ঐ য আকােশর গায়/ জেলেত সুnরী কন া/ eমিন িদেন মা য
আমার/ কিবgr কাথায় তামার/ আমােদর পূজার বদীেত/ আিজ চাঁিদনী রািত গা/ ঐ যাঃ
আিম বলেত ভুেল গিছ/ স কমন নুপূর oেগা/ যন িকছু মেন কােরা না/ o দয়াল িবচার

কেরা/ কােয়িলয়া জােন/ য গা তামায় সাধু সাজায়/ আিম কথা িদেল/ সিদন চাঁেদর আেলা/
না হয় মন িদেত তুিম পােরা না/ সারািট জীবন িক য পলাম/ বাঁশিরয়া বাঁিশ বাজােয়া না/ আিম
য িপয়াসী/ aিভমানী চেয় দেখা/ তামার ভুবেন ফুেলর মলা/ কেব আিছ কেব নi/ কার
িমলন চাo িবরহী (রবীndস ীত)।
CD-2 মরেম মির গা লােজ/ জােগা জােগা িpয়/ যেত যেত স চুির কের চায়/ দেকা না
তাের/ িমলন িনশীেথ গল িফের/ কমেন জানােবা বেলা/ বরষার মঘ ভেস যায়/ স কুহূ
যািমনী/ শােনা শােনা/ আমার সেহলী ঘুমায়/ আিম কন রিহলাম/ oেগা শ াম িবহেন/ রস ঘন
শ াম/ শূন e বুেক পাখী মার/ rম ঝুm rম ঝুm/ হংস িমথুন oেগা/ oর িনশীথ সমািধ/ কুh
কুh কােয়িলয়া/ নীলাmরী শািড় পির/ মঘ িবহীন খর বশােখ/ ঝর ঝর ঝের/ খেল নেnর
আিঙনায়/ মুরলী

িন

িন/ হ মাধব হ মাধব।

7. MECD-063 (2003) ( মগােফান)
রবীndস ীেতর a ালবাম, ‘কার িমলন চাo িবরহী’ ত স িলত aিখলবnু ঘােষর কে

শীষক

গান ‘কার িমলন চাo িবরহী’।

aিখলবnু ঘােষর কে

ছায়াছিবর গান

H-1482G (1952) ছায়াছিব : মঘমুিk
মাদল বাজা oের বাজা — িশlী: uৎপলা সন, বাণী সনgp,
aিখলবnু ঘাষ, গীিতকার : তিড়ৎকুমার ঘাষ, সুরকার : uমাপিত শীল

aিখলবnু ঘােষর সুরােরািপত
aন ক িশlীর pকািশত রকড

1. 45-GE 25490 যমুনা িকনাের, মেন নi মন — িশlী : সn া মুেখাপাধ ায়, গীিতকার :
পুলক বেn াপাধ ায়
2. ECSD 41567 (1985) gr মােহ দ গেয় — িশlী: সn া মুেখাপাধ ায় গীত ভজেনর
a ালবােম aিখলবnু ঘােষর সুরােরািপত ভজন, গীিতকার: কবীর দাস।
*****সমাp*****

