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জীবনী 
1922 ী ােbর 10i সেpmর বালী বােরndপাড়ায় মামার বাড়ীেত জn হয় সুেরndনাথ o anপূণা 

ভ াচােযর a ম সnান sনামধন  গায়ক সুরকার ধন য় ভ াচােযর। হাoড়া জলার আমতা a েলর পায়রাটুি র 
জিমদার পিরবােরর সnান সেুরndনাথ িব eন রলoেয়র পদs চাকুের িছেলন। িতিন িবিভn কারেণ gাম o 
জিমদারীর মায়া ত াগ কের বালী gােম uেঠ আেসন। বাড়ী করার জন  বােরndপাড়ার বাদামতলায় eকিট জিমo 
কেনন। ধন য় যখন সাত বছেরর তখন aকsাৎ সুেরndনােথর মৃতু  হয়। কিণ  পুt পাnালাল তখন সাত মােসর 

গেভ। বড় ছেল লkীকাn তখন িব eন রলoেয়র চাকিরেত ঢুেকেছন। 11িট সnান িনেয় জননী anপূণা সংসার 
gিছেয় আনার চ া আরm করেত না করেতi চার মােসর মাথায় লkীকােnর মৃতু  ঘেট eবং িবধবা তাঁর শষ 
সmলo হারান। সাহেস বুক বঁেধ anপূণা জীবনযুেd নামেলন। সi থেক তাঁর পােশ বালক ধন য় ছায়ার মত 
মােক aনুসরণ o সাহায  কেরেছন। সুধাক ী ব িktসmnা মােয়র ছাপ ধন েয়র ব িkেত ভােব o sভােব। 
গােনর pিত তাঁর বা তাঁর ভােয়েদর আকষণ মােয়র pভােব। di রt ধন য় পাnালাল o সুরকার pফুl মােয়র 
aমূল  ধন। মােয়র pিত aগাধ ভিkেত িতিন শশেব মােয়র সে  r কের সারা জীবন ধের eকাদশীর uপবাস 
পালন কের গেছন। ধন েয়র চািরিtক দৃঢ়তা, সত িন া, পরিহতbত, লাভ সংবরণ, dঃখ সুেখ সমান  িনrেdগ o 
সুগভীর আধ ািtকতা ei সব gণi মােয়র কােছ পাoয়া। 

সহজাত সুর িনেয় জেnিছেলন ধন য়। rিতধর িছেলন িতিন। eকবার যা নেতন তা সে  সে  কে  তুেল 
িনেতন। গান, প পাখীর  sর, জেলর কলতান, pকিৃতর aন ান  শb সবi িতিন aনায়ােস রp কের িনেতন। 
লখাপড়ােতo িছেলন aসmব মধাবী। sুেল সব kােস pথম বা িdতীয় হেতন। বালীর িরভাস টmসন sুেল 

(বতমােন শািnরাম িবদ ালয়) পড়ার সময় sুেলর িশkকেদর আনুকূেল  বতন মকবু হয় o সুধাং  স ার বi িকেন 
িদেতন। িশkকরাi চাঁদা তুেল pেবিশকা পরীkার িফ (তখনকার িদেন 15 টাকা) জমা দoয়ার ব বsা কের দন। 
pথম িবভােগ utীণ হেয় সবার মান রkা কেরন ধন য়। সুধাং  স ােরর গেবর ছাtিট iিতমেধ  গােনর জগেতo 
d- চারিট পুরsার জয় কের স ােরর pীিত o pশংসা dii aজন কেরেছন। িকnt আর eেগােত পােরনিন। anিচnা 
বা সংসার pিতপালন করার চ ায় চাকিরর খােঁজ দরজায় দরজায় ঘুরেত লাগেলন। টাiপ িশখেত রিমংটেন 
ভিতo হেয়িছেলন। িকnt িকছু হয়িন। হয়েতা হেল আমরা িশlী ধন য়েক পতাম না। 

বাড়ীেত গােনর পিরেবশ িছল। মা anপূণার সুর o sেরর কথা আেগi বলা হেয়েছ। বাবা সুেরndনাথo ভাল 
গাiেতন o esাজ বাজােতন । esাজ বাজােতন দাদা লkীকাno। বাবা, দাদার বাজােনা esােজর সুরমূছনা তnয় 
হেয় নেতন বালক ধন য়। সরুতরে  ভাসেত ভাসেত ভুেল যেতন sানাহার, খলাধূলা eমন িক লখাপড়া। বড় 
সাধ হত eকবার যntিট হােত িনেত, তােরর uপর ছড় টেন সুেরর িহেlাল তুলেত। িকnt শাসেনর রkচkু eিড়েয় 
যntিট হােত পাoয়া সহজ িছল না। পাচঁ বছর বয়েসi লুিকেয় চুিরেয় বাজােত িশখেলন। বাজােতন তnয় হেয়, বাবা 
o দাদার চাখ eিড়েয় তােঁদর aনুপিsিতেত। eকিদন দাদা দেখ ফলেলন, শষ হল esাজ পব। িকnt গান তা 
কu কেড় িনেত পাের না। আপনমেন গেয় চেল  বালক ধন য়। মািঝেদর ভািটয়ালী গান, বাuল aথবা বা েমর 

গান, কীতেনর আসর থেক তুেল নoয়া পদ, যাtা, িথেয়টার, কথকতা, কিবেদর গান, পাঁচালীর গান সবi িনখুত 
সুের গাiেত পারেতন aিত al বয়স থেকi। িতিন বলেতন তাঁর গােনর pথম gr eক িভখারী, িযিন ‘eকবার 
িবদায় দ মা গানিট গাiেতন’। পরবতীকােল িসেনমায় ei গান গেয় ধন য় খ ািত লাভ কেরন। 

িবদ ালেয় িবদ াচচার ফাঁেক গােনর চচাo হত। িটিফেন aথবা di kােসর মাঝখােনর sl aবকােশ 
বnবুাnবরা গান গাoয়ার aনুেরাধ করেল িতিন তােদর আকাkা পূরণ করেতন। eকিদন িটিফেন গান ধেরিছেলন, 



 

 

“sপন যিদ মধুর eমন হাক স িমেছ কlনা” কাণােক র সi িবখ াত গান। গােনর sর িটচাস rেমo পৗঁেছ 
গল। মা ারমশাiেদর মেধ  ছিড়েয় পড়ল ধন েয়র গােনর খ ািত। তাঁরা di eকিট aনু ােন গান গাoয়ার 

সু্ েযাগo কের িদেয়িছেলন। তখন বয়স দশ বছর। 

iিতমেধ  eেস গল িবদ ালেয়র বািষক পুর ার িবতরণী aনু ান। aনুি ত হেব utরপাড়া রাজবাড়ীেত। 
মা ারমশাiরা িsর করেলন, ধন য় গান গাiেব; কারাস eবং  eকক dii থাকেব। aনু ােন pধান aিতিথ হেবন 
aমর কথািশlী শরৎচnd। শরৎচndেক গান শানােনার সুেযাগ পােcন ভেব রামাি ত ধন য়, িবপুল uৎসােহ 
িরহােসল কের তরী হেলন। গাiেলন ‘পাগলা মনটাের তুi বাঁধ’ আর “ভাi eর দাের ভাi কঁেদ যায়”। 

াতােদর pবল হাততািলর শb শষ হoয়ার পরi মে  uপিsত শরৎচnd, িনেজ আসন ছেড় uেঠ eেস আশীবাদ 
করেলন বালক ধন য়েক। পুর ার srপ তুেল িদেলন eকিট পাঁচ টাকার নাট। সারা জীবন ধের পাoয়া aসংখ  
পুর ার o রািশ রািশ টাকার aিভjতার পরo ei পাঁচ টাকার নাটিটেক জীবেনর  পুর ার মেন করেতন sগত 
িশlী। শরৎচেndর pিত তাঁর ভিk বালক বয়স থেক শষ বয়স পযn aটুট িছল। 

utরপাড়া রাজবাড়ীর পুর ার িবতরণী aনু ােন গান েন সুধাং  স ার বুঝেলন তারঁ ছাtিটর pিতভার 
িবকােশর জন  কান িশkেকর কােছ গান শখােনা দরকার। িতিন বালক ধন য়েক বলেলন, ‘তুিম গান িশখেব?’ 
ধন য় সাgেহ জানেলন, িশখেত চান; তেব মােয়র aনুমিত িনেত হেব। সুধাং  স ার sয়ং বাড়ীেত eেস মােয়র 
aনুমিত িনেলন। মা সাgেহ aনুমিত িদেলন। স ীত িশkার পব আরm হল। pিতিদন িবদ ালেয়র ছুিটর পর সুধাং  
স ার সাiেকেল চািপেয় ছাtেক িনেয় যেতন utরপাড়ায় গান শখােত। শখা শষ হেল পৗঁেছ িদেতন বাড়ীেত। 
শীত gী  বষা কান সময়i বn থাকত না গান শখা। dঃেখর কথা তাঁর জীবনীকার িনতাi মুেখাপাধ ায় বা তাঁর 
পিরবােরর কu ei স ীত িশkেকর নাম কেরন িন। ei িশkক িছেলন গাকুল নাগ। মিণলাল নােগর িপতৃেদব। 
ছাtেক গান শখােনার ব াপাের সুধাং  স ােরর uৎসাহ িছল aসীম। পরবতীকােল নাম, যশ, খ ািত, pিতপিtর 
শীেষ পৗেছo ধন য় সবদা sরণ কেরেছন সুধাং  স ােরর কথা। 

ধন য় pখ াত সতার বাদক গাকুল নােগর কােছ শাstীয় স ীত িশkা িনেত আরm করার িকছুিদন পরi 
গাকুলবাবু বাiের চেল যান eবং বালক ধন য়েক িব ুপরু ঘরাণার aিময়র ন বেn াপাধ ােয়র বাবার কেছ 

িশkার জন  িদেয় যান। িকnt বালক ধন য়েক aত n al বয়সী বেল িতিন শখােত asীকার কেরন। আরo পের 
িতিন যশsী শাstীয় স ীতিশlী সেত ন ঘাষােলর কােছ পাঁচ বছর ucা  স ীত িশkা কেরন। িকnt মূলত 
দািরেd র কারেণi তাঁর জীবেনর স l ‘শাstীয় স ীেতর সাধনা’ বাsেব পিরণত হল না। যিদo তাঁর সহজাত 
pিতভা o slকালীন িশkার ফেল তাঁর িভিtিট pstত হেয় িগেয়িছল। ei spভে র aিভমােন ধন য় সারজীবন 
শাstীয় স ীেতর aনু ােন যানিন। যিদo বড় বড় osাদরা কিলকাতায় eেল তাঁেদর সে  দখা করা, স ীেতর 
িবিভn িদক িনেয় আেলাচনা করা, iত ািদ কের যেতন। বেড় গালাম আিলর সে  ঘিন  সmক িছল। eকবার 
বেড় গালাম আিলর গান েন মেন হেয়িছল দবািদেদব মহােদব গাiেছন। িতিন eত aিভভূত হেয় পেড়ন য 
তাঁেক সi aসহ  সুnর সুেরর হাত থেক রkা পাoয়ার জন  তাঁেক আসর ত াগ করেত হয়।  

aথচ ধন েয়র গায়কী মূলত রাগা য়ী o ভিkভাবাপn। রােগর pভাব তাঁর aজs রাগা য়ী গােনর মেধ  
ছিড়েয় আেছ। সi কালজয়ী সৃি  ঢুলী ছিবর চndেকাষ রাগ আধািরত ‘িtনয়নী dগা’ তাঁর স ীতৈবদেg র 
পিরচায়ক। সিলল চৗধুরীর সুের ‘ঝনানা ঝনানা বােজ, সুরবাহাের রসভৃ াের’ বা aিনল ভ াচােযর কথায় o িনমেল 
ভ াচােযর সুের ‘rম ঝুম ঝুম বাদল ঝের’র মত আ য রাগা য়ী গান aথবা পুলক বেn াপাধ ােয়র কথায় o রতু 
মুেখাপাধ ােয়র সুের ‘চােমলী মেলা না আঁিখ’ িশlীর সাবলীল পিরিশলীত গায়েনর ujjল দৃ াn। pিতভা ছাড়াo 
সাধনা ছাড়া কu ei sের পৗঁছােত পাের না। 



 

 

pেবিশকা পােসর পর, চাকরী খাঁজার ফাঁেক ফাঁেক গান বাজনােক আ য় কের িকছু আয় করার চ া চলেত 
থােক।  আর িছল িশlীর সi sাভািবক pবণতা, যা সব িশlীেকi রসj াতার সnােন িনেয়ািজত কের। আরo 
aিধক সংখ ায় াতােদর কােছ িনেজর সৃি  পৗঁেছ িদেত আgহী সব িশlীi। আর রকড o রিডo িছল 
সবােপkা আদৃত o বhল pচািরত মাধ ম। আtpকােশর ei িচরnন ব াকুলতা থেকi তrণ ধন য় eকিদন 
হািজর হেলন িহnুsান রকড কাmানীেত। aেনক চ ায় পেলন aিডশেনর সুেযাগ। aিডশেনর দািয়েt িছেলন 
স যুেগ pখ াত গায়ক- নায়ক কnুনলাল সায়গল। গান েন সায়গল সােহব িসdাn িনেলন, ধন েয়র ক  
রকেডর uপযুk নয়। পেরর pেচ া 1940 ী ােb oিরেয় াল িমuিজক ভ ারাiিটস কাmানীেত। eখােনo 
রকড করা সmব হল না। iিতমেধ  কাmানী ভাগ হেয় পিরণত হল পাiেয়ািনয়ার o ভারত রকড কাmানীেত। 

ei di কাmানীর রকড pকািশত হত িহnুsান কাmানীর লেবেল। কাmানীর ডাiেরkর সুধীর চnd gহ 
ভালেবেসিছেলন সুক  সুদশন তrণ ধন য়েক। ব স ীেতর আিঙনায় নবাগত ei িশlীেক sায়ী আসন কের 
িদেত সব রকম সাহায  কেরিছেলন সhদয় ei মানুষিট।  

1940 ী ােbর eিpল মােস pকািশত হল তাঁর pথম রকড সােড় সেতর বছর বয়েস। sনামধন  সুরকার 
সুবল দাশgেpর সুের ‘যিদ ভুেল যাo মাের জানাব না aিভমান /  আিম eেসিছনু তামার সভায় dিদন শানােত 
গান’। পার িমক পেলন পাঁচ টাকা। টাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সi 1940 eর গান সtর বছর পেরo 
সমানভােব রিসক াতার মেন দালা জাগায়। eখােনi িশlী, সুরকার o গীিতকােরর মহt বা তাঁেদর সৃি র 
aিবন রt। oi রকেডর uেlা িপেঠ িছল ‘িছল য আঁিখর আেগ’। নাটকীয় বা aদৃে র পিরহােসর দৃ াn eকিট 
মজার ঘটনা হল, য সায়গল ধন য়েক বািতল কেরিছেলন, alিদেনর মেধ  eকi রকেড ধন েয়র গােনর 
uেlা িপেঠ রকড হল সi সায়গেলর গান। 

সi যুেগ গান বাজনার জগত িছল সুশৃ ল o মািজত। সরুকােরর িনেদশ aনুযায়ী চলেত হত গায়ক-
গািয়কােদর eবং যntিশlীেদর। eমন িক গীিতকারo রচনার ছাটখাট পিরবতন সুরকােরর িনেদশমত করােক তাঁর 
কtব  ভাবেতন। ei দলগত সহেযািগতার ফেল গােনর বাণী, সুর আর গায়কী িমেলিমেশ uৎপn হত eক 
sতঃsূত রসpবাহ। সুরকারেক aিভভাবেকর মযাদা িদেতন সব িশlীরা। ei pসে  40eর দশেকর eকিট 
ঘটনা uেlখ করা যেত পাের। সুবল দাশgেpর সুের ধন য় রকিডং করেছন। সুবল দাশgp মজাজী মানুষ হেলo 
খুব যt িনেয় বাের বাের িশlীেক সব বুিঝেয় িদেতন। িকnt ভুল করেলi আর রkা নাi। সিদন বাের বাের বুিঝেয় 
দoয়ার পরo ধন য় ভুল কের ফেলিছেলন। সে  সে  গােল eক চড়। পরবতীকােল sৃিতচারণ করেত িগেয় 

ধন য় বেলেছন, সুবলদার সi eকটা চড় জীবেন মাড় ঘুিরেয় িদেয়িছল। বাঙলার স ীত জগেতর aন তম ujjল 
নkt সুবল দাসgp দাrণ ভালবাসেতন ধন য়েক, আদর কের ডাকেতন ‘িমঃ দাদরা’ বেল। ei ডাক ধন েয়র 
দাদরা ছেn aনায়াস সnরেণর sীকৃিতo বেট। 

বাঙলায় eমন কান সুরকার বা গীিতকার নi যাঁেদর গান কেরনিন ধন য়। সুরকারেদর সুদীঘ তািলকায় 
আেছন রাiচাঁদ বড়াল, কমল দাশgp, প জ মিlক, সুবল দাশgp, িনমল ভ াচায, সুধীরলাল চkবতী, pবীর 
মজুমদার, সতীনাথ মুেখাপাধ ায় iত ািদ। eেদর মেধ  কমল দাশgpi তাঁর মেত সবে । শচীনেদব বমণo 
aত n িpয়। তেব তাঁর সুের গান গাoয়ার সুেযাগ হয়িন। যখন ধন য় খ ািতর শীেষ, শচীনেদব তখন বাmাipবাসী 
‘eস িড বমণ’।  

ধন য় যাঁেদর আনুকুেল  গােনর জগেত pেবেশর ছাড়পt পেয়িছেলন, তােঁদর মেধ  িনঃসেnেহ aন তম 
কমেযাগী  রায়। সাথকনামা ei মানুষিট বhমুখী কেমর মাধ েম বাঙলা গােনর জগতেক সমৃd করার িনরলস 
pেচ া চািলেয় গেছন। তারঁ দoয়া পিরচয়পt িনেয়i ধন য় ঘুেরেছন িবিভn রকড কাmানীর dাের dাের। pথম 



 

 

pথম aেনেকi dার খােলনিন, সরাসির pত াখ ান কেরেছন aেনেক। pিতিট ব থতা তাঁেক নতূন ভােব udুd 
কেরেছ আরo কিঠন সংgােম aবতীণ হেত। ei দৃঢ়িচt pেচ ার ফেলi বাঙলা গােনর জগেত নাম- যশ, খ ািত-
pিতপিtর রtিসংহাসেন আসীন হেয়িছেলন ধন য়, aবশ i িনেজর িবsয়কর স ীত pিতভার সুবােদ। য সব 
রকড কাmানী তাঁেক eকিদন িফিরেয় িদেয়িছল, তােদরi বড়কতারা িদেনর পর িদন রকড pকােশর জন  ধr না 

িদেতন ধন েয়র dাের। 

কমুার শচীনেদব বমণ িছেলন ধন েয়র আদশ; বলা যায় রাল মেডল। শচীনেদেবর রাগিভিtক গান বা 
পlীগীিত hবh তুেল িনেতন ধন য়। সi গান গেয় মাত করেতন বড় বড় গােনর আসর। oিরেয় াল িমuিজক 
ভ ারাiিটস কাmানীর কণধার সুধীরচnd gহ শচীনেদব বমেণর ধরেনর বশ িকছু গান রকড কিরেয়েছন ধন য়েক 
িদেয়। সi রকড জনিpয়o হেয়েছ। eকসময় sেpর গায়ক শচীনেদব বমেণর সািnেধ  আসার সুেযাগ eল। 
কমেযাগী রায় ধন য়েক িনেয় eেলন ‘জীবনসি নী’ ছিবেত pব াক করার জন । স ীত পিরচালক িছেলন 
সুরসাগর িহমাং  দt। িথম িমuিজক বা টাiেটল িমuিজক িহেসেব ব বhত গানিট িছল িতনজেনর গলায় — 
শচীনেদব বমণ, সুpভা সরকার আর ধন য় ভ াচায। শচীনেদব বমণ তখন খ ািতর শীেষ, খ ািতর শীেষ বাঙলার 
আশা বেল িচিhত সুpভা সরকার। বাঙলা স ীত জগেতর di িদকপােলর পােশ দাঁিড়েয় সিদন pব াক করেলন 
মাt সেতেরা বছেরর তrণ ধন য়।   

সিদন ধন েয়র গান পছn হয়িন শচীনকতার। িবরিkভরা কে  বেলিছেলন, ‘বাঙলা গান গাiতাছ দরদ 
নাi ক ান? বাঙলা গান গাiবার কায়দাi িশখ নাi।’ স ীতজীবেনর rবতারা িহেসেব বেছ িনেয়িছেলন যাঁেক তাঁর 
ei িবrপ মnেব  আশাহত হেয়িছেলন বেট, িকnt ভেঙ পেড়নিন। aসmব জিদ ধন য় সিদন মেন মেন pিতjা 
কেরিছেলন, eকিদন না eকিদন গান গেয় মুg করব শচীনকতােক। চলল eকটানা সাধনা। চলল শচীনকতােক 
গান শানােনার সুেযােগর সnান। aেপkা করেত হেয়িছল aেনকিদন। শষ পযn সুেযাগ eল। সi মেহndkণিটর 
কথা সারা জীবন মেন রেখিছেলন ধন য়। 

ধন য় তখন বাঙলার স ীত জগেত সুpিতি ত। তাঁেক বাদ িদেয় কান স ীতানু ােনর কথা ভাবাi যত 
না। iuিনভািসিট iনি িটuট হেল গােনর আসর বেসেছ। িশlী িহসােব আমিntত ধন য়o। িতিন তখনo 
কিলকাতার বািসnা হনিন। আসেতন বালী থেক। কমকতারা ধন য়েক বাের বাের মে  oঠার aনুেরাধ জানােcন, 
বাের বােরi সi aনুেরাধ িফিরেয় িদেcন িতিন। শচীনকতা না eেল গান করেবন না। তাঁেক শানােনার জন i তা 
ei আসের ছুেট আসা। e তা িনছক eকটা গােনর aনু ান হয়, e হল pিতjা পালেনর সুেযাগ, চ ােলে র জবাব 
দoা। িকnt শচীনকতার দখা নi। eিদেক রাত বেড় চেলেছ। িফরেত হেব বালীেত, মা না খেয় বেস আেছন 
ছেলর পথ চেয়। aগত া uঠেতi হল মে । গান r করেলন। সিদন তাঁর কে  যন sয়ং সরsতী ভর 

কেরিছেলন। িকছুkেণর মেধ i পৗঁেছ গেলন শচীনকতা। ধন েয়র গান েন হতবাক িতিন। uiংেসর পােশ sানরু 
মত দাঁিড়েয় গান নেলন। পর পর ছ’টা গান গেয়িছেলন ধন য়। গান শষ হেল পরম sেহ ধন য়েক জিড়েয় 
ধের িপেঠ হাত বুিলেয় aনুজেক যtবান হেয়  aমূলা ক sর রkা করার uপেদশ িদেলন শচীনকতা। sকেণ 

নেলন দরদ কােক বেল eবং বাঙলা গান গাoয়ার কায়দা। eর পর dজেনর দাrণ hদ তা হেয় িগেয়িছল। 
শচীনকতা কলকাতায় eেলi dজেনর দখা হত। dজেনরi িছল মাছ ধরার শখ। মাছ ধরেত dজেন পািড় জমােতন 
দূর- দূরােn। ধন েয়র মাছ ধরার আর eক স ী িছেলন ভgীপিত নীরদবরণ ভ াচায। মাছ ধরা ছাড়াo আরo 
কেয়কিট নশা িছল তাঁর, যমন পান খাoয়া। iuিনভািসিট iনি িটuট হেলর পােশ িবখ াত দাকান কlতr থেক 
িনয়িমত পান আসত। oi দাকােনর পােনর pশংসা কের ধন েয়র eকিট লখা ছিবসহ বাঁিধেয় দাকােন টাঁিঙেয় 
রাখেতন মািলক। খুব ভাল গাড়ী চালােতন। দাrণ সাঁতার কাটেত পারেতন। খুব দম িছল। sান করার সময় িতন-
চার িমিনট জেলর মেধ  ডুেব থাকেত পারেতন। রাnার হাতo িছল aসাধারণ। িবেশষ কের তাঁর রাঁধা মটন কষা, 



 

 

সরেষ iিলশ, পুঁi শাক- কাকঁড়া, পয়ঁাজ কিল, িচঁেড়র পালাo, িচতল মােছর পিট, e ঁেচােড়র কষা, oলকিপর 
কষার কান তুলনা নi।  

ফরা যাক গােনর জগেত। 1938 ী ােb মােক pণাম কের pথম রিডoেত গান গাiেত যান। তখন নবম 
ণীর ছাt। রিডoেত pথম গান, ‘ জাছনা রােত কন ডােক বাঁশী’। পাির িমক িহসােব পেয়িছেলন পাঁচ টাকা। 

সi 1938 থেক eকটানা দীঘিদন কিলকাতা বতার কেndর শীষ  িশlীেদর aন তম হেয় স ীত পিরেবশন 
কের গেছন। তেব মতাদশগত কারেণ eবং আtমযাদার pে  বার কেয়ক সmক িছn কেরন আকশবাণীর সে । 
পের স ীত aনুরাগী aসংখ  মানুেষর pচ  pিতবাদ o pবল িবেkােভর মুেখ পেড় আকাশবাণী কতৃপk বাধ  হন 
ধন য়েক িফিরেয় িনেত। আকাশবাণীর সে  মেনামািলন  তারঁ িনজ sােথ নয়, aন ান  িশlীরা যেথািচত মযাদা 
পােcন না, তাঁেদর uপযুk মযাদা িদেত হেব, ei দাবীেত িতিন আকাশবাণী কতৃপেkর সে  লড়াi কেরিছেলন 
িতিন। aেনক িশlীেক িতিন রিডoেত গাoয়ার সুেযাগ কের িদেয়েছন। বh িশlীেক রকড করার সুেযাগ কের 
িদেয়েছন। পের e pসে  আরo কথা হেব। িফের যাoয়া যাক তাঁর স ীতজীবেনর আরo িকছু পিরচয় pসে । 
আকাশবাণীর সে  তাঁর শষ মেনামািলন  1990 ী ােb, আর শষ aনু ান 1992’র জানুয়ারীেত। 

1941 ী ােb ‘জীবনসি নী’ ছিবর পর ‘আেলয়া’ ছায়াছিবেত pব ােকর সুেযাগ পান ধন য়। সুেযাগ কের 
দন ভারত রকড কাmানীর সুধীর gহ। ‘আেলয়া’র িহট গান ‘মািটর e খলাঘের’; সুরকার কমল দাশgp। eর 

পেরi eল eকটা বড় রকেমর bক। িবিশ  সািহিত ক o চলিচtকার শলজানn মুেখাপাধ ােয়র িবখ াত ছিব 
‘শহর থেক দূের’ ছিবর গান গাiেলন ধন য়। ‘রােধ ভুল কের তুi িচনিল না তার pেমর শ ামরায় / ঝাঁপ িদিল 
তুi মরণ যমুনায়।’ ei গােন utাল হেয় uঠল সারা বাঙলা। লােকর মুেখ মুেখ িফরত সi আ য সুnর গান। 
ei pসে  জীবেনর শষ pােn eেস eকিট সাkাৎকাের শলজানn বেলিছেলন, তখনকার মানুষ পাঁচ সাতবারo 
দেখেছ ‘শহর থেক দূের’ বiটা। মিলনা, জহর গা ুিল, ধীরাজ, ফণী রায়, নেরশ িমt eরঁা িক দাrণ aিভনয় 

কেরিছল। জােনা, oi বiটােতi eকটা গান িছল, ‘রােধ ভুল কের তুi’ .... ধন য় ভ াচায গেয়িছেলন।  oর 
তখন বয়স আঠােরা ঊিনশ। ভাব তা, আমরা তাহেল gেণর কদর জানতাম। সi ছেল পের মাত কের িদল 
সবাiেক। eমন ক সmদ িনেয় আর কu pব াক করেত eেসেছ?’  

‘শহর থেক দূের’র পর আর িপছন িফের তাকােত হয়িন ধন য়েক। eকিদেক রিডo, রকড, pব াক, 
aন িদেক জলসা। বাঙলা গােনর a েন তখন pিতভার ছড়াছিড়। ধন য় যখন ধীর ধীের মাথা তুেল দাঁড়ােcন, 
তখন শচীনেদব বমণ, কnুনলাল সায়গল, কৃ চnd দ’র eকct আিধপত । জলসায় e ঁেদর রট 15৲ টাকা। 
িdতীয় sের িছেলন ভবাণী চরণ দাস, মৃণাল কািn ঘাষ, প জ কমুার মিlক। eেঁদর রট 10৲ টাকা। জগnয় 
িমt, হমn মুেখাপাধ ায়, ধন য় ভ াচাযেদর রট িছল 5৲ টাকা। রীিতমত লড়াi কের জায়গা কের িনেত হেয়েছ 
ধন য়েক। eক সময় রকড কাmানীর aিডশেন বািতল কের িদেয়িছেলন সায়গল, বািতল কেরিছেলন, কমল 
দাশgp, শচীনেদব বমণ পছn কেরনিন, পছn কেরনিন প জ কমুার মিlকo। িকnt পরবতীকােল eেঁদর িবরাগ 
য aসীম aনুরােগ পিরণত হেয়িছল তার মূেল  ধন েয়র aসাধরণ pিতভা। 

aসামান  pিতভার aিধকারী ei স ীতসাধেকর বhমুখী pিতভার di eকিট uদাহরণ তুেল ধরা যেত 
পাের। স ীতবhল ছিব ‘তানেসন’ eর কাজ চলেছ। সুরকার রবীন চে াপাধ ায়। ধামাের িনবd eকিট জিটল গান 
ভীমেসন যাশীর মত pিথতযশা শাstীয় স ীত িশlীেক িদেয় গাiেয়o সnt  হেত পারেছন না সুরকার। aগত া 
টিলেফােন ডাক ধন য়েক। aিবলেm দখা করত হেব িনu িথেয়টাস িুডoেত। সখােন িগেয় নেলন, ভীমেসন 
যাশীর গাoয়া য গান পছn হয়িন রবীনবাবুর, িব ুপুর ঘরানার িবখ াত rপদীয়া রেমশ বেn াপাধ ায় য গান 

গাiেত akমতা pকাশ কেরেছন, সi গান গাiেত হেব তাঁেক। য কান চ ােল  িনেত সবদাi pstত ধন য় 



 

 

বলেলন, িঠক আেছ, আিম রাজী। িদন কেয়েকর aনুশীলন। তারপেরi রকিডং। মুg, িবিsত সুরকার বুেক জিড়েয় 
ধরেলন ধন য়েক। pশংসায় প মুখ রেমশ বেn াপাধ ায় sয়ং। 

‘মহাpsােনর পেথ’ ছিবর কাজ চলেছ। সুরকার প জকুমার মিlক। িনu িথেয়টােসর কণধার িব eন 
সরকােরর আgেহ ডাক পেলন ধন য়। গান তুেল িদিcেলন সহকারী স ীত পিরচালক বীেরন বল। ধন েয়র 
aনুেরােধ গানিট বার কেয়ক গেয় শানােলন প জকুমার মিlক। গান রকড হেয় গল। দিkণ কিলকাতার  পূণ 
pkাগৃেহ  িনu িথেয়টােসর কতাব িkেদর uপিsিতেত সi রকড বাজান হল। গান েন pায় লািফেয় uঠেলন 

প জকুমার মিlক। e য hবh আমারi গলা, আমারi গায়কী। eকসময়, ‘ডাkার’ ছিবেত গান গাiবার icা 
িনেয় প জকমুার মিlেকর কােছ িগেয়িছেলন ধন য়। িকnt প জ মিlক িফিরেয় িদেয়িছেলন তাঁেক। ‘মহাpsােনর 
পেথ’ ছিবেত গােনর পর ধন েয়র pিতভা সmেn সব সংশয় দূর হেয়িছল প জবাবুর। 

‘মাথুর’ ছিবর গান  রকিডং হেc eম িপ ুিডoেত। স ীত পিরচালক পি েচরীর িবখ াত স ীতসাধক 
িদলীপ কমুার রায়। িদলীপকুমার ুিডoেত িছেলন না। িতিন তখন পি েচরীেত। সুর তুেল িদেলন সহকারী স ীত 
পিরচালক, ধন য় গানিট গাiেলন, পুেরাপুির িদলীপ কমুার রােয়র ঢেঙ। সi রকড েন রীিতমত চমেক 
uেঠিছেলন িদলীপকুমার রায়। তাঁর eকাn িনজs গায়কী য eকজন িশlী eমন িনখুঁতভােব গলায় তুেল িনেত 
পারেব তা যন িব াস করেত মন চাiেছ না। ধন য়েক কােছ পাবার জন  আকুল হেয় oেঠন িতিন। িতিন বাের 
বাের ধন য়েক পি েচরীেত ধের িনেয় যাবার জন  িনকটজনেদর বেলিছেলন। তাঁরা চ ার trিট কেরনিন। িকnt 
জীবেন কখেনা িদলীপকমুার রােয়র মুেখামুিখ হনিন িতিন। eমনিক মাথুর ছিবর গান রকিডং বা িরহাসােলর সময়o 
নয়। আসেল িদলীপকুমার রােয়র সে  eকিট িবেশষ কারেণ তরী হেয় িগেয়িছল িবশাল eক মানিসক দূরt। সi 
দূরt কখনi ঘােচিন। eেkেto কাজ কেরেছ ধন েয়র জদী মানিসকতা।  

সুদীঘ গৗরেবাjjল স ীতজীবেন aসংখ  গান গেয়েছন িতিন। বিসক রকড 800। িসেনমার গােনর 
সংখ া 1200। e ছাড়া আকাশবাণীেত, দূরদশেন আেছ, আেছ রােজ  রােজ  ঘুের agনিত স ীতানু ান। আজo 
স ীতিপপাস ুবাঙালীর কােন বােজ, ‘বাসেরর দীপ আর আকােশর তারাgিল’,  ‘আিম চেয়িছ তামায় স িক মার 
aপরাধ’, ‘িক ছােঁদ বঁেধছ কবরী গা িpয়া’, ‘ দােল শাল িপয়ােলর বন’ ‘মািটেত জn িনলাম’, ‘কিবর খয়ােল 
pমময় তুিম’, ‘িশlী মেনর বদনা িনঙািড়’র মত aিবsরণীয় aনবদ  গানgিল। তাঁর বিসক রকেডর গানgিলর 

মেধ  যমন ভােবর বhমুখীনতা আেছ, তমিন আেছ সুেরর বিচt  eবং পিরেবশনগত মজােজর বা চােলর 
িবিবধতা। ‘ শান শান কথািট শান’র মত হালকা চটুল গান যমন আেছ, তমিন আেছ ‘শূন  ঘের িফের eলাম 
যi’, ‘তুিম িফরােব িক শূন  হােত’, ‘ মার জীবেন dিট রািত’, ‘আমায় তুিম ভুলেত পার’, ‘ তামার চরণ িচh 

ধের’র aতলsশী ভাবগভীরতা। ধন েয়র গােন িpয়জনেক কােছ পাবার ঐকািnক pত াশা, aিভসােরর 
uথালপাথাল ব াকুলতা, িমলেনর আনn eবং পরম pািpর ভােবাlাস আেছ িঠকi, তেব িবরহ বদনাi ধন েয়র 
গােনর pধান সmদ। e সmেক িশlী sয়ং বেলেছন, ‘আমার স ীতেচতনার জn বদনােবাধ থেকi। গান 
আমার কােছ কানিদন সৗিখন ভাবিবলাস, িচtর ন aথবা aবসর িবেনাদেনর িজিনস বেল মেন হয়িন। e আমার 
িনঃসহায় হদেয়র আ াস, িনভৃত বদনায় সাntনা। ধু আজ বেল নয়, সi ছ’বছর বয়স থেকi; যখন বাবা eবং 
চার মাস পের দাদােক হারালাম। jান হবার আেগi ভগবান মাথার oপর চািপেয় িদেলন দািয়েtর grভার। 
pাণভের কাদঁবার সুেযাগ পলাম না। চতনাi সারা মনেক আcn কেরিছল — সংসােরর ভার আমার oপর। আিম 
ছাড়া মােক সাহায  করার কu নi।’ 

চলিcেtর pথম যুগ িনবাক। শbসংেযাজন হল পের।  তখনo গান aিভেনতা িনেজi গাiেতন। গােনর 
খািতের aেনেক aিভেনতা aিভেনtী হেয়েছন। aেনেক aন  সব gেণ gণািnত হেলo কবল ei eকিট gেণর 



 

 

aভােব হয় বািতল হেয়েছন, aথবা পা চিরt aিভনেয়র সুেযাগ পেয়েছন। গায়ক নায়কেদর তািলকা দীঘ eবং 
গািয়কা নািয়কা িহসােব কানন দবীর নাম সবার uপের। রবীন মজুমদার বা পাহাড়ী সান ােলর গান যাঁরা েনেছন 
তাঁরা uপলিb করেবন য aিভনয় জগেতর মানুষেদর সুরjান কতটা িছল। 1935 ী ােb pব াক চালু হoয়ার 
পেরo শ ামল িমt, মানেবnd মুেখাপাধ ায়, ধন য় ভ াচায pভৃিত aিভনয় o গান কেরেছন। িকnt pব াক চালু 
হেয় যাoয়ার পের গােনর দািয়েt চেল আেসন যাগ তর িবেশষj িশlীরা। বhিদন ধের িথম সঙ o নপেথ  মুড 
তরীর জন  গাoয়া গান aিধকাংশ চলিcেti দখা যত। pব াক চালু হoয়ার পর চিরেtর মুেখ বা িলপ দoয়া 

গােনর  সংখ া বশ বেড় গল। ei pথা কেয়ক দশক pচিলত িছল। aেনক ছিব ধু গােনর gেণi িহট হেয়েছ। 

1942 ী ােb ভারতলkী িপকচােসর ‘জীবনসি নী’ ছিবেত pব াক করেলন ধন য়। স ীত পিরচালক 
িছেলন সুরসাগর িহমাং  দt। িথম িমuিজক বা টাiেটল িমuিজক িহেসেব ব বhত গানিট িছল িতনজেনর গলায় — 
শচীনেদব বমণ, সুpভা সরকার আর ধন য় ভ াচায। পেরর বছর কেয়কিট ছিবেত ক দান কেরন ধন য়। সi 
ছিবgিলর কানিটi সরকম pভাব ফলেত পােরিন। পােয় তলায় pথম জিম খুঁেজ পেলন, 1943 ী ােb 
‘আেলয়া’ ছায়াছিবেত সবুল দাশgেpর সুের ‘মািটর e খলাঘর’ গানিট গেয়। টাiেটেল ‘সুবল দাশgp’ নাম 
থাকেলo ei ছিবর pকতৃ সুরকার িছেলন sনামধন  সুরকার ‘কমল দাশgp’। তখনo pব াক pকরেণর সব 
খুঁিটনািট িতিন বুঝেতন না। িকnt uপলিbর চ া পুrদেমi r কের িদেয়েছন। ‘আেলয়া’র মুিkর কেয়ক মাস 
পের মুিk পাoয়া িবিশ  সািহিত ক o চলিচtকার শলজানn মুেখাপাধ ােয়র িবখ াত ছিব ‘শহর থেক দূের’ ছিবর 
গান গাiেলন ধন য়। ‘রােধ ভুল কের তুi িচনিল না তার pেমর শ ামরায় / ঝাঁপ িদিল তুi মরণ যমুনায়।’ ei 
গােন utাল হেয় uঠল সারা বাঙলা। লােকর মুেখ মুেখ িফরত সi আ য সুnর গান। ‘শহর থেক দূের’ ছিবর 
পর আর কখনo িপছেন তাকােত হয়িন ধন য়েক। 

নপথ  িশlী িহসােব eেক eেক, ‘sয়ংিসdা’, ‘সাত নmর বা ড়ী’, ‘িব ুিpয়া’, ‘sামীজী’, ‘মহাpsােনর 
পেথ’, ‘পােশর বাড়ী’, ‘ রবা ড়ী’, ‘ লিডজ সীট’, ‘বাবলা’, ‘ভগবান ীকৃ ৈচতন ’, ‘ঢুিল’, ‘সােড় চুয়াtর’, ‘রাণী 
রাসমিণ’, ‘মহাকিব িগরীশচnd’, ‘পেরশ’, ‘সােহব িবিব গালাম’, ‘রামpসাদ’, ‘বামk াপা’, ‘বৃnাবনলীলা’, 
‘চndনাথ’, ‘নবজn’, ‘মাথুর’, ‘ ী ী িনত ানn মহpভু’, ‘ঠাকুর হিরদাস’, সহ aজs ছিবেত গান গেয় ধু 
ব ভূিমেক নয়, গাটা ভারেতর কািট কািট ব ভাষীেক মািতেয় িদেয়েছন। ছায়াছিবেত গাoয়া aসংখ  গােনর 
মেধ  ‘শহর থেক দূের’ ছিবর ‘রােধ ভুল কের তুi িচনিল না’ গানিট আেগi uেlিখত। eর পরi মেন পের 
‘বাবলা’ ছিবর ‘জনম মরণ পা ফলা আর পা তালা তার oের পিথক’  গানিট। জীবন- মৃতু র গভীর রহস  িনেয় 
লখা সজনীকাn দােসর ei গানিট িছল সাধক িশlী ধন েয়র আধ ািtকতা মি ত জীবনদশেনর কndিবnু। 

বারবার িতিন ei গানিটর কথা বলেতন। িবেশষ কের eকিট কিল, ‘নয় তা r আঁতুরঘের, শষ নয়ত িচতার 
পের’ িছল তাঁর aত n িpয়। রাiচাঁদ বড়ােলর সুের sামীজী ছিবর ‘মন চল িনজ িনেকতেন’ o ‘যােব িক হ িদন 
আমার’ িচরnন মিহমায় আজo ভাsর। uেlখ  1949 ী ােb মুিkpাp sামীজী ছিবেতi ধন য় pথম ভিkমলূক 
গান কেরন। ভিkমূলক গােনর ডািলেত আরo আেছ রােজন সরকােরর সুের ‘ঢুিল’ ছিবর িবখ াত গান ‘িtনয়নী dগা 
মা তার rেপর সীমা পাiনা খুঁেজ’, ‘ভাঙেনর কেূল ঘর বঁেধ িকবা ফল’। মেন পেড় ‘রাণী রাসমিণ’ ছিবর 
aসাধারণ জনিpয় গান ‘গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী ক বা চায়’ aথবা  ‘ কান িহসােব হর hেদ দাঁিড়েয়ছ মা 
পদ িদেয়’র মত আ য সুnর গান। ছিবিটর সুরকার িছেলন aিনল বাগচী। eছাড়াo ‘মহাpsােনর পেথ’ ছিবেত  
প জ মিlেকর সুের ‘তু ঢুঁঢ়তা হ ায় িযসেকা’, মহাকিব িগরীশচnd ছিবেত  ‘নেদ টলমল কের’, সােহব িবিব গালাম 
ছিবেত গজল aে র জমািট গান ‘তীর মাের তীরnাজ’, নবজn ছিবর  ‘আিম আঙুল কািটয়া কলম বানাi চােখর 
জেল কািল’ iত ািদ গানgিল aিবsরণী্য।  সব ছিবর কথা বলা সmব নয় তেব  ‘পােশর বাড়ী’র কথা না বেল 
aপূণi থেক যােব। আদ n কেমিড ছিব ‘পােশর বাড়ী’ স যুেগ দাrণ জনিpয় হেয়িছল। সবািধক জনিpয়া 



 

 

হেয়িছল ei ছিবেত ধন েয়র গাoয়া গান ‘িঝর িঝর বরষা / হায় িক গা ভরসা আমার ভাঙা ঘের তুিম িবেন’। 
জনিpয় হেয়িছল ‘নয়েন তামার ভামরা কাজল কােলা’ গানিটo। তব  ‘িঝর িঝর বরষা’ গানিট মুেখ মুেখ িফরত 
স যুেগর তrণ- তrণীেদর। ei eকিট গান ধন য়েক তুেল িদেয়িছল জনিpয়তার শীেষ। সুরকার সিলল চৗধুরী 

sয়ং বেলেছন, পােশর বাড়ী’ ত সুেরর aিভনব পরীkা- িনরীkা কেরেছন িতিন eবং সi পরীkা িনরীkা সাথক 
হেয়েছ ধন েয়র ক ৈনপেুণ ।  

ছায়াছিবেত ক দােনর পাশাপািশ aিভনয়o কেরেছন ধন য়। ‘পােশর বাড়ী’ ছিবেত aিভনয় কেরেছন। 
aিভনয় কেরেছন র বাড়ী ছিবেত। ‘ লিডজ সীট’ ছিবেতo দখা গেছ তাঁেক। দখা গেছ কানন দবীর 
pেযাজনায় ‘নবিবধান’ ছিবেত।  

‘নবিবধান’ ছিবেত নািয়কার ভূিমকায় aিভনয় কেরিছেলন কানন দবী। িতিন চেয়িছেলন, নািয়কার ভাieর 
চিরtিটেত aিভনয় কrন ধন য়। মূলত কানন দবীর aনুেরােধi িতিন ‘নবিবধান’ ছিবেত aিভনয় কেরন। তাছাড়া 
শরৎচেndর pিত তাঁর aপিরসীম dাo কাজ কেরিছল eেkেt। দূরদশেন eক সাkাৎকাের সিবতাbত দtেক 
ধন য় বেলিছেলন, িতিন ছিবেত গান করা, সুর করা o aিভনয় করা িতনিটরi icা পাষণ করেতন। যিদo 
aিভনয় নয়, গােনi িতিন সবশিk িনেয়াগ কেরেছন। 

ধন য় যখন গােনর জগেত পদাপণ কেরন তখন তাঁর পূবসুরী িবখ াত িশlীেদর মেধ  শচীনেদব বমণ o 
কৃ চnd দর গান aিত জনিpয়। সায়গল o প জকুমার মিlেকর গানo খুব চলত, িকnt ধন য় পূেবাk di 
িশlীর গানi aনু ােন গেয় আসর মাত কের িদেতন। oরঁাi তাঁর আদশ িছেলন। তখনকার িdতীয় সািরর িশlী 
মৃণাল কািn ঘাষ, ভবানী চরণ দাস, আর aপkাকতৃ তrণ সুধীরলাল চkবতীর গানo তখন খুব জনিpয়। ধন য় 
সুধীরলােলর গানo সাবলীল ভ ীেত গাiেতন। সুধীরলাল চkবতীর সুের বশ কেয়কিট রকড কেরন ধন য়। 
গানgিল বশ জনিpয় হেয়িছল। aেনেক বেলন,  ‘মধুর আমার মােয়র হািস’ o  ‘ খলাঘর মার ভেস গেছ হায় 
নয়েনর যমুনায়’ গান dিট ধন েয়র কথা ভেব সুর কেরিছেলন সুধীরলাল। পের িনেজi রকড করার িসdাn নন। 
সুধীরলােলর মৃতু র পর তাঁর aিভnhদয় বnু িবিশ  গায়ক িনিখল সন সুধীরলাল sৃিত বাসর pিত া কেরন। pিত 
বছর সুধীরলাল sরণ সn ায় ধন য় সুধীরলাল সুরােরািপত িনেজর গান তা গাiেতনi। তাঁেক ‘মধুর আমার 
মােয়র হািস’ o  ‘ খলাঘর মার ভেস গেছ হায় নয়েনর যমুনায়’ গান dিটo গাiেত হত। aিনল sৃিত বাসর eর 
aনু ােনo ধন য়i িছেলন pধান আকষণ। 

শচীনেদব বমণ, কৃ চnd দ,  সায়গল o প জকুমার মিlক eবং সুধীরলাল চkবতীর পেরi গােনর 
জগেত uদয় হন eবং আিবভােবi আেলাাড়ন সৃি  কেরন আধুিনক গােনর িtমূিত bhা িব ু মেহ র, জগnয় িমt 
– হমn মুেখাপাধ ায় –  ধন য় ভ াচায। িতনজন pায় সমবয়সী, িতন- চার বৎসেরর মেধ । িতনজেনর ঘিন তাo 
িছল চােখ পড়ার মত। eেঁদর বাদ িদেয় কান স ীতানু ান ভাবাi যত না। eেঁদর িতনজন কান aনু ােন eকi 
সমেয় পৗঁেছ গেল দশকেদর aেপkা কিরেয়o আ া চলত। pথেম জগnয়, পের হমn বাmাi চেল গেলন। 
দেল ভেঙ গল। i েব ল- মাহনবাগােনর মত eকদল মানুেষর কlনায় হমn- ধন য় pিতেযািগতার কথা বা 
তা িনেয় তক- িবতক চলত। ei মানিসকতােক আ য় কের ‘তমসা’ নােম eকিট ছিবেত eকi গান ধন য়েক িদেয় 
গাoয়ােনা হল কীতনাে  আর হমnেক গাoয়ােনা হল আধুিনক ঢেঙ। লাক টানার জন  িবjাপণo দoয়া হেয়িছল 
–  িবরাট স ীত pিতেযািগতা — হমn বনাম ধন য়। ছিবিটর মুিkর পর di িশlীর ফ ানেদর মেধ o লড়াi 
eেকবাের তুে । পিরিsিত eমন দাঁড়াল য, শষ পযn dজনেক খবেরর কাগেজ িববৃিত বার কের বলেত হেয়িছল 
য, তাঁেদর মেধ  কান pিতdিndতার মেনাভাব নi।  



 

 

হমেnর গােনর an ভk িছেলন ধন য়। বলেতন, হমnর গান eককতােতi বলব তুলনাহীন, তুলনাহীন। 
ei কারেণ য, বাঙলা গােনর জগেত ei নাম eতিদন আেছ eবং আশা কির িচরিদন থাকেব। বলেতন, আিম 
গায়ক িহসােব ঈষা কির dজনােক –  হমnদােক আর ছাট ভাi পাnালালেক। 

পাnালাল িছেলন ধন েয়র থেক সাত বছেরর ছাট। িতিন যখন মাতৃগেভ তখনi বাবার মৃতু  হয়। ফেল 
আtীয় sজেনর চােখ aপয়া বেল িচিhত হেয়িছেলন, িছল aনাদর আর aবেহলা। কবল মা anপূণা o ধন য় 
sেহ, ভালবাসায় িঘের রেখিছেলন িশ  ধন য়েক। পাnালােলর িছল ধন েয়র মতi িমি  গলা। গান গাiেতন 

আপন মেন। গান শখা ধন েয়র কােছ o আর eক দাদা সুরকার pফুl ভ াচােযর কােছ। শ ামস ীেতর 
জনিpয়তম িশlী পাnালাল। িকছু আধুিনকo গেয়েছন, তার মেধ  কেয়কিট িহট। তাঁর গাoয়া  ‘মা আমার সাধ না 
িমিটল, আশা না পুিরল’, ‘মােয়র পােয় জবা হেয়’ বা ‘সদানnময়ী কালী’ iত ািদ গান আজo জনিpয়তায় 
সেবাপির। মানুেষর মুেখ মুেখ ঘাের ei সব গান। শাstীয় স ীত িশkার জন  পাnালালেক ধন য় িনেয় যান 
িবিশ  স ীতgr যািমনী গে াপাধ ােয়র কােছ। তাঁর কােছ পাnালাল তািলম িনেয়েছন বশ িকছুিদন। দাদা ধন য় 
আর বৗিদ রখা দবীেক বাবা মার মত dা করেতন, ভয়o করেতন। ছাটেবলায় খুব dরn িছেলন। িkেকট 
খলেত িগেয় চােখ দাrণ আঘাত পান। সi থেক eকিট চাখ টরা হেয় যায়। anর  বnু িছেলন ধন েয়র আর 

eক ছাt িবখ াত স ীতিশlী সনত িসংহ। ধন য় িছেলন পাnালােলর রাল মেডল। তাঁেক aনুসরণ কেরi গেড় 
তুেলিছেলন ব িkজীবন, স ীতজীবন। রখা দবী সmেক বলেতন, uিন তা আমার বৗিদ নন, মা। 

eেহন জনিpয়তার শীেষ থাকা সাথক িশlী করন al বয়েস চেল গেলন স রহস  িকnt আজo থেক 
গছ। মমািnক  ei ঘটনা িনেয় জlনা- কlনা, গl- gজেবর an নi। e সmেক p  করা হেয়িছল ধন েয়র 

কােছ। িতিন িক বেলিছেলন শানা যাক। “aেনক pিতকলূতার মেধ o আমার মা চেয়িছেলন আিম o পাnালাল 
গােনর জগেত থািক। পাnা আমার চেয় সাত বছেরর ছাট। তখন aেনক িব  িছল। আিম যখন গান িশখিছ, 
রoয়াজ করিছ, তখন o তা আমার কােছi িছল।’ পাnালল যখন eকটার পর eকটা aসাধারণ রকড করেছন, 

তখন ধন য় িনি ত বুেঝিছেলন, গানgিল কালজয়ী। ধন য় আরo বেলেছন, ‘oর aেনক গান তা আিম িনেজ 
aনুসরণ কেরিছ। eমন িকছু ব াপার আেছ যা িঠক বলার মত নয়। eমনo তা হেত পাের য তার মেন হেয়িছল, 
য বাঙলার ভিkগীিত বা মা’র গান যা আেছ, সব আিমi গাiিছ, pিতি ত  o যাগ  হেয়o স সi সুেযাগ পােc 

না। eটা হেত পাের না? তার িনেজ মেন হয়েতা ei ক  িছল। চেল যাoয়ার aেনক কারণi থাকেত পাের। তেব 
সিত কােরর মাতৃদশন িকnt oরi হেয়িছল। আধারটা তরী হয়িন বেল ধের রাখেত পারল না। eসব িজিনসেক ধের 
রাখেত হেল eকটা আধার দরকার। স আধার তরী করেত হেল িনেজেক মুk করেত হয়। oর গােনর য 
পারেফকশন, য ভাব তা eেকবাের ঐশী ব াপার। তার গােনর মত মমsশী গান আিম িনেজ গাiেত পািরিন।’ 
িনরেপkভােব দখেল, পাnালাল তারঁ ঈ রpািp ঘেটেছ, eকথা uপলিb করেত পােরনিন, দাদার মত ার গায়ক 
বা সিলিbিট হেত চেয়িছেলন। 

‘আমার সাধ না িমিটল’  আর  ‘ডুব ডুব ডুব ডুব সাগের আমার মন’ –  ei গানdেটা পাশাপািশ িচnা 
করেলi বাঝা যােব তফাৎটা। ‘আমার সাধ না িমিটল’  গানিটেত সমs শরীর o মনেক নাড়া দয়। িকnt আমার 
গান েন সবাi বেল, িভসুয়াল eেফেkর কথা। eকিদেক ধন য় ছাট ভাiেয়র pশংসায় প মুখ, aন িদেক দাদার 
গান সmেক পাnালাল বেলেছন, ‘দাদার তুলনা দাদাi। oঁর গােনর ভাবসmদ আর সুরসmেদর যিদ চিlশ 
শতাংশo িনেজর গলায় তুেল আনেত পারতাম তাহেল িনেজেক ধন  মেন করতাম।’ 

বাঙলা গােনর জগেত তখন ধন য় খ ািতর শীেষ। নাম, যশ, pভাব- pিতপিt সবi করায়t। ডাক eেসিছল 
বাmাi িসেনমা জগত থেকo। eকবার নয় কেয়কবার। শচীনেদব, হমn, জগnয় িমt, সিলল চৗধুরী, মাnা দ 



 

 

সবাi বাmাi গেছন। ধন য় বাmাi eর ডাক সিবনেয় pত াখ ান কেরেছন। িতিন oi জীবেন বা পিরেবেশ 
scn বাধ করেবন না eটা বুেঝi ei িসdাn। তেব পােকচেk eকবার যেত হেয়িছল বাmাi। গাiেত হেয়িছল 
eকিট ছিবেত। সটা 1952 ী ােbর কথা। pখ াত সুরকার রাiচাঁদ বড়াল তখন pকাশ িপকচাসeর িহিn ছিব 
‘মহাpভু চতন ’র সুর করেছন। হঠাৎ eকিদন িসিসল হােটেল eেস পৗঁছাল eকিট টিলgাম। বাmাi থেক 
পািঠেয়েছন, রাiচাঁদ বড়াল — ‘ধনু’ িpজ কাম’। ভয়ানক dি nায় পড়েলন ধন য়। বাmাi থেক জrরী তলব। 
িন য়i কান িবপেদ পেড়েছন রাiদা। রাiদা ডাকেছন ধন য় িক িsর থাকেত পােরন? সiিদনi রoনা হেলন। 

বাmাi িগেয় জানেত পারেলন আসল ব াপারটা। মহাpভু চতন  ছিবর কীতনাে র গান ধন য় ছাড়া গাiেব 
ক? সুতরাং জrরী তলব। রাiচাঁদ বড়াল aনুেরাধ জানােলন খান di গান গেয় দoয়ার জন । রাiদােক pচ  
dা কেরন, ভালবােসন ধন য়। তবু pত াখ ান করেলন aনুেরাধ। বাmাieর ছিবেত গাiেবন না eটাi তাঁর 

pিতjা। pাণািধক িpয় ধন েয়র ei সরাসির pত াখ ান pত ািশত িছল না রাiচাঁদ বড়ােলর। dঃেখ বদনায় 
aিভমােন বলেলন — বশ তাi হাক। তুিম িফের যাo কিলকাতায়। রাiদার  aিভমান বুঝেত পের িকছুটা নরম 
হেলন ধন য়। বলেলন, িঠক আেছ, আপিন যখন চাiেছন, তখন আিম গাiব। তেব, ei pথম, ei শষ। আর 
কখেনা আমােক ডাকেবন না বাmাiেত। aবেশেষ গান গাiেলন ধন য়। সi গােন মেত uঠল বাmাi িসেনমা 
জগত o দশেকরা। 

আরo কেয়কবার বাmাi eর ডাক িফিরেয়েছন, pস  uঠেলi বলেতন, আিম বাঙলােক ভালবািস, 
বাঙালীেক ভালবািস। রবীndনােথর বাঙলা, শরৎচেndর বাঙলা ছেড় কাথাo যাব না। ধন য় কখনo িবেদেশ 
যানিন। eমনিক বাংলােদেশo নয়। 1971 ী ােb বাংলােদেশর জn হবার পর শখ মুিজবর রহমান চেয়িছেলন 
di বাঙলার িশlীেদর িনেয় ঢাকায় eক িবরাট aনু ান করেবন। হমnেক বেলিছেলন যা কের হাক ধন য়েক 
রাজী কিরেয় িনেয় আসনু। বাংলােদেশ ধন য় aনুরাগীেদর সংখ া pচরু। শখ মুিজেবর psাব িনেয় হমn 
eেসিছেলন হােটল িসিসেল। িকnt সi আমntণo কান eকিট িবেশষ কারেণ িফিরেয় দন ধন য়। 

বাmাi িসেনমায় গােনর জগেতর eকছt সmাjী লতা ধন েয়র গােনর ভk। সিলল চৗধুরীেক বার বার 
বলেতন, ধন য়দােক বাmাi িনেয় আসুন। লতার ডােকo  িতিন যানিন। aথচ লতার সে  সmক িছল দাদা আর 
ছাট বােনর। বয়েস ছাট লতােক আnিরক dা করেতন ধন য়। eকবার কলকাতার eকিট aনু ােন গাiেত 

eেলন লতা। aনু ােনর uেদ াkারা লতার সমান দিkণা িদেয় আমntণ জািনেয়িছেলন ধন য়েক। িকnt িতিন সi 
আমntণ িফিরেয় িদেয়িছেলন। লতােক aিভনnন জািনেয় পািঠেয়িছেলন, rেপার তরী eকিট সুদৃশ  বীণা।  

eর পের বাmাiেত যখন মহাpভু চতন  ছিবর eকিট কীতনা  গান লতােক শখান,  তখন লতা গভীর 
মেনােযাগ িদেয় গানিট নেলন। নােটশন িনেলন। ধন েয়র মেন সেnহ িছল — বাঙলার মািটর কীতন িক মারাঠী 
মেয়র গলায় িঠক ফুটেব? eবার শানা যাক ধন েয়র মুেখ — ‘িকnt লতােক িচনেত আমার তখনo দরী িছল। 

সাতিদন বােদ ুিডoেত eল স। eক পােশর মাiেkােফােন আিম, িবপরীত িদেক লতা। আিম যা গেয়িছলাম o 
hবh তা uগের িদল। আমার iেc হিcল oর পােয় oপর মাথাটা রাখেত। সiিদন লতা আমােক বুিঝেয় িদেয়িছল, 
জাত িশlী কােক বেল। তারপর কিলকাতায় eেস o আমার বাড়ীেত  eেসেছ। আমােদর গান িনেয়েছ। িক িমি  
গলা। িকnt তার চেয়o িমি  oর মুেখর দাদা ডাক।’ 

ধন য় যমন বাঙলােক ভালেবেস বাঙালীেক ভালেবেস aথ বা pিতপিtর হাতছািন uেপkা কেরেছন, 
বাঙালী জািতo তমিন dায় ভালবাসায় আplত কেরেছন ধন য়েক।  চােরর পাঁেচর o ছেয়র দশেক ধন েয় 
রকড বেরােলi িবkী হেয় যত h h কের। pিত বছরi তাঁর শারদ aঘ  বা পূেজা রকড বার হবার জন  তৃিষত 

চাতেকর তৃ া িনেয় pতীkায় িদন কাটােতন স ীত িপপাসু াতার দল। শিনবার রিববার dপুের aনুেরােধর 



 

 

আসের ধন েয়র sণকে র anতঃ eকিট গান থাকতi। ধন য়েক বাদ িদেয় স সময় জলসার কথা ভাবাi যত 
না।  

সারা কিলকাতা o জলাgিলেত তখন জলসার ছড়াছিড়। জলসা িনেয় e পাড়ার সে  o পাড়ার হেতা 
জমজমাট pিতেযািগতা। ক কত নামী- দামী িশlী আনেত পাের তাi িনেয় লড়াi।  utর, দিkণ, মধ , পূব 
কিলকাতার সব a েলi ছাটবড় জলসা হত agিn। তেব নামী দামী জলসা বলেত যা বাঝায় তা হাত 
িশয়ালদেহর কােছ kীক রা ত। eলাকার ডাকাবুেকা যুবক ভানু বাস িছেলন kীক রা’র িবখ াত জলসার 
uেদ াkা। kীক রা’র সে  পাlা িদেয় জলসা হাত পােশর সুির লন’e। uেদ াkা ভানু বােসর দাদা জগা বা 
জগnাথ বাস। ছাট ভাi ভানুর মেতা জগা বাসo িছেলন িশয়ালদহ a েলর দাদ pতাপ মানুষ। kীক রা, সুির 
লন, ছাড়াo বড় মােপর জলসা হত, কালী দt ীট, b াক sায়ার, িমলন চk, িtেকাণ পাক, িtধারা, ফরoয়াড 

kাব, স িমt, চkেবিড়য়া, rপচাঁদ মুখাজী লন, লাহা কেলানী, তালতলা লডপাড়া, সালিকয়া তrণ দল, হাoড়া 
ব ায়াম সিমিত, জািমর লন, িনমতলা কাঠেগালা, যাদবপুর আমরা ক’জন, িখিদরপুর  কিবতীথ সহ িবিভn পাড়ার 
িবিভn স ঠেনর uেদ ােগ। জল পাড়ায় জলসা করেতন িহমাং  িব াস বা ভটিক িব াস। akুর দt লেন জলসা 
করেতন িভ বালসারা sয়ং। ei সব জলসায় ধন য় ভ াচােযর uপিsিত িছল aিনবায। 

িবিভn জলসায় গােন ধন য়েক সহেযািগতা কেরেছন স সমেয়র pথম সািরর যntস ীত িশlীরা। তাঁর 
সে  িবিভn সমেয় তবলা স ত কেরেছন, osাদ করামতুlা খান, িবিশ  গায়ক নায়ক aিসতবরণ, িনমাi 
ভ াচায, রাধাকাn নnী, কমুুদ ঘাষ, পিরমল সন, কমল সনgp, যেশাদাdলাল মুেখাপাধ ায়, sপন িম , dলাল 
ভ াচায, রথীন রায়, শ ামল কু ু, aমেলnু ভ াচায, পানু খান। গীটাের সহেযািগতা কেরেছন সুিজত নাথ, খাকন 
মুেখাপাধ ায়, টুটুল গে াপাধ ায়, চnন ধর, sপন সন, শm ুনাথ দ, hিষেকশ kা, sপন চে াপাধ ায়। বাঁশীেত 
িহমাং  িব াস, চndকাn নnী, আক ু দ, িব  রায়, গৗর পাল। a াকিডয়ােন pতাপ রায়, aনুপম দt, ভরত 
কাr িক। সতার িদলrবা তারসানাiেত িনমল িব াস। পারকাসেন কানাi দাস, কািতক ঘাষ, সnীপ ঘাষ, pভাত 
দাস, sপন ভ াচায eবং দীপ র ভ াচায। 

1987 ী ােbর 10 জানুয়ারী, রবীndসদেন সুরছnম’eর পk থেক ধন েয়র স ীতজীবেনর 50 বৎসর 
পূিত uপলেk   সmধনার আেয়াজন করা হয়। সবজনিpয় স ীত সাধকেক dা জানােত সিদন eেসিছেলন িশl 
সািহত  সংsৃিত জগেনর িবিশ  মানুষজন। aনরুাগীেদর িভড় uপেচ পেড়িছল রবীndসদেন। uেদ াkােদর পk 
থেক সmান pণামী িহসােব পঁিচশ হাজার টাকা তুেল দoয়া হয় িশlীর হােত। টাকাটা uেদ াkােদর িফিরেয় িদেয় 

িতিন aনুেরাধ কেরন যন eটা িবিভn pিত ােনর মেধ  ভাগ কের দoয়া হয়। uেদ াkারা তাঁর aনুেরাধ 
রেখিছেলন। খুিশ হেয়িছেলন ধন য়।  

মানুষেক সাহায  করার pবণতা িছল বরাবরi। ei gণিট িতিন পেয়িছেলন মা’র কাছ থেক। কান সাহায  
pাথীেক কখনo িফিরেয় দনিন শূন  হােত। দািরেd র কারেণ বশী দূর লখা পড়া চািলেয় যেত পােরনিন। িকnt 
লখাপড়ার pিত টান িছল আজীবন। বh মধাবী ছাtছাtীেক িতিন সাহায  কের গেছন aকাতের। লখাপড়ার pিত 

তাঁর ঐকািnক আgহ rপ পেয়েছ নাতিন দীপা নার মাধ েম। aসাধারণ মধাসmn দীপা না দাdভাieর sp 
পূরেণর পেথ eিগেয় চেলেছ। লখাপড়ার পাশাপািশ দাdভাi eর পদা  aনুসরণ কের চািলেয় যােc গানo। মজ 
ছেল দীপ র গােনর ধারািটেক eিগেয় িনেয় যাoয়ার পাশাপািশ ধন য় গীতমিnর o ধন য় sরণ সংসেদর 

মাধ েম aব াহত রেখেছন ধন য় চচার ধারা। 

জীবেন শষ pােn পৗঁেছ িবিভn সংবাদ মাধ েমর মুেখামুিখ হেয় ধন য় বারবার eকটা কথাi বলেতন — 
ব ভুিম আমােক dহাত ভের িদেয়েছ। লk লk মানুেষর ভালবাসার sেশ আমার জীবনপাt কানায় কানায় পূণ। 



 

 

যা চেয়িছ, পেয়িছ তার চেয় aেনক বশী। সিদক থেক িবnুমাt খদ নi মেন। তেব খদ eকটাi বাঙলা 
গােনর তথা সামিgকভােব ব  সংsৃিতর gণগতমােনর aবনমন ঘেট চেলেছ। স ীত তথা সংsৃিতর মান unয়েন 
িবিভn ব িk eবং সংগঠন eিগেয় আসকু eটাi িছল িশlীর শষ icা।  

ধন েয়র জীবেন pথম পবটা কেটেছ দািরেd র িবrd সংgাম কের। eর পরi r হয় গােনর জগেত 
িনেজেক pিতি ত করার লড়াi। িনেজর কাজ কেরi সংgামী ধন েয়র সংgামী stা থেম থােকিন। তাঁর 
সমসামিয়ক o পরবতী pজেnর িশlীেদর সmান o aিধকার রkায় শষ িদন পযn সংgাম চািলেয় গেছন, 
কখনo রিডo কতােদর িবrেd, কখনo চলিct জগেত হতাকতােদর িবrেd, কখনo বা রকড কাmানীgিলর 
িবrেd। ধন য় িছেলন িশlীেদর নতা। সকেলর সুেযাগ সুিবধার ব বsা কের িদেতন িতিন। কত িশlীেক য, 
রিডo বা রকড বা pব াক গাoয়ার সুেযাগ কের িদয়েছন তার িঠক নi। aেপkাকৃত তrণ িশlীেদর যথাযথ 

মযাদা দoয়া হেc না ei aিভেযােগ ধন য় dবার রিডoেত গান গাoয়া বn কের িদেয়িছেলন। াতােদর 
সিmিলত pিতবােদর চােপ কতপৃkেক নিতsীকার করেত হয়। সবেচেয় মজার ব াপারক, য িশlীেদর মযাদার 
pে  ধন য় pিতবাদ করিছেলন, সi িশlীেদর aেনেকi রিডoর কমকতােদর মুচেলকা িলেখ িদেয় িপছেনর 
দরজা িদেয় ঢুেক পেড়িছেলন রিডo শেন। ধন য় বলেতন, ‘আজেকর aেনেকi ভাবেত পারেবন না, স সমেয় 
আিম আর হমnদা িমেল কতখািন সংgাম কেরিছ। মূলতঃ ধন েয়র চ ােতi 1945 ী ােb গেড় oেঠ িশlীেদর 
সংগঠন ‘আিট ’স a ােসািসেয়শন’। oেয়িলংটন sায়ােরর aদূের িনমল চnd চেndর বাসভবেন বসত 
a ােসািসেয়শেন সভা। সi সমেয়র pায় সব আেnালনi সফল হেয়িছল। eর aেনকিদন পের িশlী সংসেদরo 
নতৃt দন ধন য়।  ei সংগঠেনর pথম সভাপিত িছেলন মহানায়ক utমকমুার। সmাদক িছেলন িবকাশ রায়। 

ধন য় িছেলন সহ- সmাদক। eকসময় মতাদশগত কারেণ িশlী সংসেদর সে  সmক িছn কেরন। তেব 
utমকুমাের সে  সmক aটুটi িছল।  

pচ  জদী মানুষ িছেলন। যা সিঠক বেল মেন করেতন তা থেক eকচলুo নড়ােনা যত না তাঁেক। eকবার 
pধানমntীর tাণ তহিবল সংgেহর লেk  কিলকাতায় িবরাট স ীতানু ােনর আেয়াজন করা হয়। আমntণ পান 
ধন য়o। িকnt uেদ াkােদর eকটা pায় aসmব শত দন িতিন। বলেলন, pধানমntীর িচিঠ পেল aনু ােন যাব। 
তা না হেল যাব না। uেদ াkারা পড়েলন দাrণ স েট। ধন য়েক বাদ িদেয় aনু ান হয় না, আবার pধানমntী 
জহরলাল নহrর িচিঠ আনাo aসmব। uভয় স েট পেড় তাঁরা ছুটেলন মুখ মntী ডাঃ িবধানচnd রােয়র কােছ। সব 

েন িতিন বলেলন ছেলটার গা  s  আেছ। বাঙালীর ei চিরt িজিনসটারi বড় aভাব। জহরলােলর িচিঠ আিনেয় 
দব। কথা রেখিছেলন ডাঃ রায়। জহরলােলর িচিঠ হােত পেয়িছেলন ধন য়। 

ডাঃ িবধানচnd রায় দাrণ ভালবাসেতন ধন য়েক। তাঁর গােনর eকিন  াতা িছেলন। দাrণ ব sতার 
মেধ o ধন েয়র গান নেতন মােঝ মােঝ। দখা হেল বলেতন, গয়া গ াটা গাo। eকবার uেlারথ পিtকার 
বষেসরা নপথ  গায়েকর পুর ার িনেত গেছন ধন য়। পুর ার দেবন ডাঃ রায় sয়ং। ডাঃ রায় eেলন, ধন য়েক 
দখেত না পেয় p  করেলন, ‘হয়ার iজ দ  গােlন ভেয়স?’ ‘হয়ার iজ ধন য়?’ oর গান েন তেব যাব।  

যিদন ডাঃ রােয়র মৃতু  হয়, সিদনi তাঁেক গান শানােত যাoয়ার কথা ধন েয়র। বড় ছেলর শরীর 
খারাপ বেল যেত পারেবন না বেল সংবাদ পািঠেয়িছেলন যােক িদেয়, সi dঃসংবাদ বহন কের আেন। সi 
শালpাং  মহাভুজ মানুষিট আর বলেবন না — ‘ধন য় তামার গান নব’। শােক মুহ মান ধন য়। ডাঃ রােয়র 
সুিবশাল শাকযাtা দখেত দখেত ধন য় বেলিছেলন, ‘দ াখ দ াখ শষ খাঁিট বাঙালী চেল যােcন’। কখনo ডাঃ 
রােয়র ভালবাসার িবnুমাt সুেযাগ ননিন। িকছু পাবার pত াশা কেরনিন। 61 সেন পd ী দবার psাব 



 

 

পািঠেয়িছেলন। সিবনেয় স psাব িফিরেয় িদেয়েছন। ডাঃ রােয়র সে  ধন েয়র সmক িছল aৈহতুকী ভালবাসা 
আর aৈহতুকী dার।  

বালী ছেড় ধন য় কেলজ ীেটর হােটল িসিসেল পাকাপািকভােব eেস oেঠন 1948 ী ােb। হােটলিট 
তাঁর র বাড়ীর সmt। সi সুবােদi eখােন আসা। িবেয় হেয়িছল aিময় গাsামী o sহলতা গাsামীর বড় 
মেয় রখা দবীর সে । িবেয় হয় 1945 ী ােbর 28 নেভmর। তার d’িতন বছর আেগ বাবােক হারান 
রখােদবী। তাঁরা ছয় বান eক ভাi। রখােদবী ধু ধন েয়র সহধিমণীi িছেলন না, িছেলন সহমিমণীo। িবেয়র 

পর ভ াচায পিরবাের  পদাপেণর pথম িদন থেক জীবেন শষ িদন পযn সংসােরর খুঁিটনািট যাবতীয় কাজ 
সুচাrrেপ সmn কের গেছন িতিন। ধন য় কখন রoয়াজ করেত বসেবন, কখন ঠাকুর ঘের ঢুকেবন পূেজা 
করেত, তাঁর sানাহার কখন হেব, কখন িতিন িুডo পাড়ায় যােবন, জলসায় যােবন কখন, সবi থাকত রখােদবীর 
নখদপেণ। কখন কান পাষাকটা পরেবন তাo িঠক কের িদেতন stী। রখােদবী যমন sামী o রাড়ীর সবায় 
িনেজর জীবন uৎসগ কেরিছেলন, ধন য়o তমিন িশlী জীবেনর শত ব sতা সেto সজাগ সতক দৃি  রাখেতন 
stীর সুিবধা aসুিবধার িদেক। রবাড়ীর pিত, aেথ, সামেথ সমs কতব  পালন কের গেছন ধন য়। আদশ 
দmিত িহসােব 42 বৎসর সংসার করার পর িবেcদ আেস 1987 eর 16 জানুয়ারী। রখেদবীর জীবনাবসান 
ঘেট। িতন পtু শ ামলাল, দীপ র o দবকািnেক রেখ sামীেক িনঃs কের িবদায় নন রখােদবী। 

ধন েয়র পূবপুrেষরা ব ব িছেলন। ধন য় o পাnালাল মূলতঃ মাতৃসাধক। তেব তাঁেদর kেt ব ব 
শাk িবেরােধর aবসান ঘেটিছল। শ ামাশ াম আর কালীকৃ  ভিkর dকলূpাবী বন ায় সব eকাকার। ধন য় 
মানসচেk মােক কতটা দখেত পেতন তা বলেতন না। িকnt eকিট aেলৗিকক ঘটনার িতিন uেlখ কের গেছন। 
eকবার হািলশহের eকিট গােনর আসর থেক ফরার পেথ রামpসােদর কালীমিnের দবী দশন কের আসার 
pবল icা। িকnt মিnের যখন পৗঁছেলন তখন মিnের তালা লািগেয় পুেরািহত বাড়ী চেল গেছন। িবফল মেনারথ 
হেয় ধন য় যখন িফের যােcন তখন eকিট মেয়  eেস মিnেরর তালা খুেল দয়। ধন য় pাণভের মাতৃদশন 
কেরন। ধন েয়র দৃঢ় িব াস, রহস জনক ভােব আিবভূতা হেয় য িকেশারী মিnেরর dার খুেল িদল, স আর কu 
নয়, রামpসােদর আরাধ া দবী কািলকাi। 

ধন েয়র পূজার ঘরিট িছল সুnর। বসার ঘেরo aেনক দবেদবীর ছিব। পূজার ঘের ঠাকুেরর সামেন বেস 
তnয় হেয় গান গাiেতন, aেনকটা সময় সখােন কাটােতন। গানi িছল তাঁর পূজার মnt। হয়ত িতিন জেন বা না 
জেন নারদপরুােণর সi িবখ াত ভগবdােক র aনুসারী িছেলন। ‘নাহং িত ািম বকুে  যািগনাং hদেয় ন চ। 

মdkা যt গায়িn তt িত ািম নারদ॥’ eকi সে  সমান মনেযাগ িদেয় আধুিনক o ভিkগীিত গেয়েছন ধন য়। 
বুিঝেয় িদেয়েছন pম আর ভিk খুবi কাছাকািছ hদয়বৃিt। ধন েয়র িমি  মধুর রামাি কতা িমি ক ভিkরেস 
িবলীন হেয় িগেয়িছল। জীবেনর ei কেঠার সাধনায় িসdপrুষ ধন য়। ভিkগীিত গাiবার সময় aনাsািদতপূব 
ভাবিবhলতা ভর করত তাঁর uপর। রাণী রাসমিণ  o সাধক রামpসাদ ছিবর গােনর সময় dাচাের থাকেতন, 
িনরািমষ খেতন। iuিনেটর সবাiেক িনরািমষ খেত aনুেরাধ জানােতন। 

আধ ািtকতার বাiের জীবেনর aন  সব িবষেয়o সমান আgহ িছল ধন েয়র। শত ব sতা সেto িনয়িমত 
খলার মােঠ যেতন। মাহনবাগােনর an সমথক eবং সmানীয় সদস । মাহনবাগান কতপৃk eকবার ফুটবল 

সিচব পেদ ধন য়েক বসাবার িসdাn িনেল ei িনরাসk মানুষিট রাজী হনিন। পরবতীকােল িkেকট মােঠo 
যেতন।  

দাrণ বঠকী মজােজর মানুষ িছেলন, আ া পেল আর িকছু চাiেতন না। আর ei জমজমাট আ ার 
টােনi বh িবিশ  মানুষ ছুেট আসেতন হােটল িসিসল e। যমন আসেতন সুরকার রতু মুেখাপাধ ায়। ‘বাকিুলয়া 



 

 

হাuস’eর রতু বা রেt র মুেখাপাধ ায় িছেলন ‘চােমলী মল না আঁিখ’র সুরকার। ei িবখ াত গানিটর পরi রতু 
মুেখাপাধ ায় ধন েয়র aিভnhদয় বnু হেয় যান। ঘিন তা গেড় oেঠ ীরামপুেরর চাতরার ভুবেন র 
মুেখাপাধ ােয়র সে । pিতবছর কালীপজূার িদেন ভুবেন র বাবুর বাড়ীেত গান শানােত যেতন িতিন। বh gণমুg 
বnু, আtীয়- sজন o িশlীেদর ঘিন  িছেলন ধন য়। eেদর মেধ  কীতন কলািনিধ রথীন ঘােষর নাম না 
করেলi নয়। রথীন ঘােষর স ীেত সুগভীর রসেবাধ, সুেরলা ক  eবং স ীত ছাড়াo aন ান  শােst aসাধারণ 
পাি েত  গভীরভােব আকৃ  হন ধন য়। গান ছাড়াo তবল, খাল,  মৃদে র মত তালবাদ  o aন ান  যnt বাজােত 
পারেতন। dজেনi dজেনর gেণ মুg হেয়িছেলন। হেয় uেঠিছেলন aিভnhদয় বnু। 

িনমল  সংযত eবং শাn রেসর ধারা sতঃsুত psিবণীর মত মেনর গহেন pবািহত না হেল িশl সৃি  
সmব নয়। তাঁর মেনর গভীের িছল রেসর aতলাn গভীরতা। সi গভীরতা থেক eকিদেক যমন pবািহত হেয়েছ 
aজs গােনর aমিলন ধারা, তমিন রসালােপর মধুর sূরেণ মুg কেরেছ পিরিচতেদর। দাশিনক uদাসীনতার সে  
সরস বাচনভ ীর িমলেন তাঁর গভীরতম uপলিb বা চটুল গালগl সব eকiরকম আকষণীয় হেয় uঠত। 

আধুিনক গােনর aবনিতর pসে  িতিন বলেতন দাষটা গীিতকার সুরকার বা গায়ক- গািয়কা, কাrরi নয়। 
দাষটা আসেল আধুিনকতারi। আেগ মেয়েদর সে  মলােমশা বা কাছাকািছ আসার তমন সুেযাগ িছল না। 

আড়াল- আবডাল থেক eকটু দখা, eকটু সলাজ চাuিন, বড়েজার dেটা মামুিল কথা। aথছ মেয়েদর সে  ঘিন  
হবার icা ষাল আনা। pায়i কান মেয়েক িনেজর ঘরণী rেপ দখার sp যুবকেদর কিব বািনেয় িদত। সi 
কারেণi স আমেলর আধুিনক গােন িছল ভালবাসার মানুষিটেক কােছ পেত রামাি কতার পেথ িনrেdশ যাtা, 
িমলেনর aনািবল আনn eবং িবরেহর সকrণ আিত। aত িধক বা সহজ মলেমশার ফেল রামাি ক ভােবর 
আকাশটাi হািরেয় যেত বেসছ, eখন গােন ভাবগভীরতা িমলেব িক কের? 

িশkার aবনিতর pসে o িতিন সরস uদাহরণ িদেয় বুিঝেয় িদেতন, য e সমস া িচরকালi আেছ। হয়ত 
িশkা সকলেক দoয়া সmব নয় বা uিচত নয়। 

1961 ী ােb রবীnd জnশতবািযকীেত িতিন eকিট রকড কেরিছেলন। রকডিটর eকিপেঠ িছল ‘িব  
যখন িনdা মগন’ aন িদেক ‘িনভৃত pােণর দবতা’। তার আেগ রবীndস ীেতর আরo eকিট রকড কেরিছেলন, 
সিট aবশ  বhrত নয়। সাথক ভােব রবীndস ীত পিরেবশন করেত গেল যসব gণ aপিরহায তা যেথ  

পিরমােণi িছল আধুিনক o ভিkগীিতর aন তম  িশlী ধন েয়র। তাঁর িছল সুেরলা ক , শাstীয় গায়নৈশলী 
eবং aতলsশী গভীরতায় মি ত করার নাnিনক kমতা। িকnt রবীndস ীত পিরেবশনার uপেযাগী eiসব সmদ 
তাঁর করায়t হoয়া সেto িতিন তমনভােব রবীndস ীত পিরেবশন কেরনিন। কারণsrপ িতিন বলেতন 
রবীndস ীত আমার কােছ গ ার মতi পূত- পিবt। িকnt তীর o জেলর ধােরর চড়া, নাংরা আবজনায় ভরা। 
‘িব ভারতী িমuিজক বাড’ হল ei নাংরা আবজনা। sান করা আর ফরা, স ীত চচা বা রকড কের তা িবkী 
di কােজi ei ‘ বাড’িটেক না ছুেঁয় eেগাবার uপায় নi। সাধ কের আর নাংরা ঘাঁটেত ক চায়? তাi 
রবীndস ীেতর জগৎ থেক সসmেম dের থািক। য িব ভারতী িমuিজক বাড দবbত িব ােসর মত 
রবীndস ীেতর aসাধারণ সাধকেক aরাবীিndক বেল বজন করার sধা দখায়, তােদর িনেদশমত চলেত আমার 
িবেবেক বােধ। রবীndনাথেক hদেয়র রtিসংহাসেন বিসেয় রেখ তাi সসmেম রবীndস ীেতর তথাকিথত 
pিতেযািগতা থেক িনেজেক সিরেয় রেখিছ। িতিন বলেলন, ‘যতিদন বাঙালী বঁেচ থাকেব ততিদন বঁেচ থাকেব 
রবীndস ীতo। কারণ আমােদর সুখ dঃখ, হািস- কাnা, িবরহ- িমলন, pািp- apািp ঘরা ei জীবেন যা িকছ ু
aনুভূিত, uপলিb তার pিতিট পযায় সাথক ভােব ফুেট uেঠেছ রবীndনােথর গােন। রবীndস ীত যখন িন, তখন 
মেন হয় আের, কিব যা বলেছন তােতা আমার মেনর কথা।’ 



 

 

রবীndস ীেতর জগেতর সে  ধন েয়র সmক িছল aত n ঘিন । রবীndস ীেতর aন তম আচায 
শলজার ন মজুমদার থক r কের সুিবনয় রায় পযn pেত েকর সে i গভীর যাগােযাগ িছল তাঁর। গভীর  
যাগােযাগ িছল, দবbত িব াস, হমn মুেখাপাধ ায়, সুিচtা িমt, কিণকা বেn াপাধ ায় pমুেখর সে । হমn 

মুেখাপাধ ােয়র গাoয়া রবীndস ীত pসে  িতিন বেলিছেলন — হমnদা যখন ‘চরণ ধিরেত িদেয়া গা আমাের’ 
গানিট গান, তখন মেন হয় রবীndনাথ যন হমnদার জন i গানিট তরী কেরিছেলন।  

ষােটর দশেকর দিkণ কিলকাতায় ‘ujjলা’ িসেনমায় রবীndনােথর ‘শ ামা’ নৃত নাট িটর সফল aিভনেয়র 
কথা, পরবতীকােলর খুব কম লাকi জােনন। হেল কান সীট খািল িছল না। সi aিভনয় সn ায় স ীত পিরেবশন 
কেরিছেলন হমn মুেখাপাধ ায়, সুিচtা িমt, কিণকা বেn াপাধ ায় eবং ধন য় ভ াচায। সi আসের ধন য় 
গেয়িছেলন utীেয়র গানgিল। সiসব গভীর ভাবসমৃd রামাি ক pমস ীতgিল িভnতর মাtা পেয়িছল 

ধন েয়র মধুর কে । aনু ােনর পর দশক াতারা িবপুলভােব aিভনnন জািনেয়িছেলন িশlীেদর, িবেশষ কের 
রবীndস ীেতর kেt aিনয়িমত িশlী ধন য় ভ াচাযেক। কিণকা বেn াপাধ ায় বেলিছেলন, ধন য় যিদ িনয়িমত 
রবীndস ীত পিরেবশন কেরন তাহেল রবীndস ীেতর জগৎ আরo সমৃd হেব। সকলেকi e ব াপাের uেদ াগী হেত 
aনুেরাধ কেরিছেলন িতিন। তা সেto ধন য় রবীndস ীত পিরেবশন থেক িবরতi থেকেছন। 

িতিন বেলিছেলন, সুেরলা ক  থাকেলi হেবনা, রবীndস ীেতর ansেল pেবশ করেত হেব, আয়t করেত 
হেব গােনর মমাথ। নাহেল গান হেব ‘ ং কা ং’। যাঁরা বেলন, রবীndস ীত sরিলিপ সবs বা রবীndস ীেত 
িশlীর sাধীনতা নi, তাঁরা রবীndস ীেতর রসাsাদেন akম। দবbত িব াস রবীndস ীেতর িবকৃিত ঘিটেয়েছন, 
eকথা সুs মিsেsর কান মানুষ বলেবন না। রবীndস ীতেক aিবকৃত রেখi িতিন তাঁর িনজs গায়কীর gেণi 
রবীndনােথর সৃি েত যুk করেত পেরিছেলন িভnতর মাtা। রবীndনােথর কথায় ‘aজs বnন মােঝ মহানnময় 
লিভব মুিkর sাদ’। eকথা রবীndস ীেতর kেt শতকরা eকেশাভাগ সত । সাথক িশlী িযিন, িতিন 
রবীndস ীেত sরিলিপ বা ব াকরেণর aজs বnেনর মেধ o গায়কীর gেণ মুিkর sাদ পেত পােরন, মুিkর sাদ 
িদেত পােরন াতােদর। 

1941 ী ােb মহাpয়াণ রবীndনােথর। eক বছর পরi মারাtক sায়িবক রােগ নজrল হারােলন 
মানিসক ভারসাম । মুক o sিবর হেয় গেলন িতিন। ব  সংsৃিতর সi স ট মুহূেত গােনর ধারা aব াহত রাখেত 
eিগেয় eেলন, aজয় ভ াচায, pণব রায়, মািহনী পুরকায়s, গৗরীpসn মজুমদার, শেলন রােয়র মত 
গীিতকাররা। eেলন িহমাং  দt, রাiচাঁদ বড়াল, প জকমুার মিlক, িতিমর বরণ, aনুপম ঘটক, রবীন 
চে াপাধ ায়, সুধীরলাল চkবতী, কমল দাশgp, শচীনেদব বমণ, রােজন সরকার, নিচেকতা ঘাষ, সিলল 
চৗধুরীেদর মত সরুকাররা। নতুন বান eল আধুিনক বাঙলা গােনর মরা গােঙ। আর সi dকলূpাবী বন া যােদর 

ক মাধুেয ভর কের eল, তাঁরা হেলন জগnয় িমt, হমn মুেখাপাধ ায়, ধন য় ভ াচায, সুpভা সরকার, uৎপলা 
সন, আlনা বেn াপাধ ায়, সুpীিত ঘাষ, সn া মুেখাপাধ ােয়র মত িশlীরা। ei তািলকায় আরo আেছন, 

মানেবnd মুেখাপাধ ায়, শ ামল িমt, aিখলবnু ঘাষ, সুধীরলাল চkবতী, pিতমা বেn াপাধ ােয়র মত aেনেকi। 
নবযুগ eল বাঙলা গােন, যােক sণযুগ বেল িচিhত কেরন িবদgজেনরা। 

িশlী ধন য় sণযুেগর aন তম  িশlী, িকnt সযুেগর গােনর pচলন কেম গেলo সরকারী রিডo, 
o িট িভেত িকছু চচা বা pচার eখনo আেছ। বাঙলা গােন জগেত য পিরমাণ sান িতিন তাঁর জীবৎকােল aিধকার 
কের িছেলন, সi aনুপােত তাঁেক ei সব িমিডয়ার জায়গা ছাড়া হয়না। eর eকটা বড় কারণ, aনু ান 
পিরচালকেদর ajতা। তাঁেক কবলমাt ভিkগীিতর rপকার িহসােব িচিhত করার চ া চলেছ বhিদন ধের। 
eকথা িঠক য ভিkগীিতেত িদলীপকুমার রায়, কৃ চnd দর utরসুরী িতিন। িদলীপ দt, মৃণালকািn ঘাষ, 



 

 

ভবানী চরণ দােসর পর শ ামাস ীত, রামpসাদী গােন িভnতর মাtা যাগ কেরিছেলন ধন য়। িতিন বলেতন 
শ ামাস ীত আমার রেk আেছ। ‘রাণী রাসমিণ’, ‘সাধক রামpসাদ’ বাঙলার মানুষ কখনo ভুলেব না। িসেনমায় 
শ ামাস ীত aেনক কেরেছন, িকnt নন- িফl িডs কেরনিন। িতিন বলেতন, পান(ুপাnালাল) তা করেছ, oেক 
িদেয় করান, দাrণ হেব। শ ামাস ীেত pিত তাঁর আgহ eেসেছ তাঁর সুগভীর আধ ািtক বাধ থেক। গৃহী সn াসী 
বলেত যা বাঝায়, িঠক তাi িছেলন ধন য়। 

তেব কবলমাt শ ামাস ীত বা ভিkগীিতর rপকার বেল িচিhত করেল তাঁর বhমুখী pিতভার pিত 
সুিবচার করা হেব না। আধুিনক থেক রবীndস ীত, নজrলগীিত থেক রাগpধান, গীত- ভজন, গজল iত ািদ 
িবিভn আি েকর গােনi িতিন িছেলন িসdক । তেব বাঙলা আধুিনক গােনi তাঁর সৃজনী pিতভার aিধকতর 
pকাশ। আধুিনক গান গেয়i ধন য় পিরণত হেয়েছন pতীেক, pিত ােন। িতিন eক sয়ংসmূণ স ীতধারা। 

pস ত নজrলগীিতর কথা বলা যেত পাের। আেগ নজrলগীিত পিরেবিশত হত আধুিনক বাঙলা গান 
িহসােব। তখন নজrেলর aেনক গান সুর কেরেছন কমল দাশgpর মত সুরকার। পরবতীকােল নজrেলর লখা 
সব গানi নজrলগীিত নােম জনিpয় হয় eবং aন  সুরকারেদর নাম চাপা পেড় যায়। ষােটর দশেকর িdতীয়ােধ 
ei পুনrjীবন যখন ঘেট তখন ধন য় গােনর জগত থেক িনেজেক আেs আেs সিরেয় িনেcন। তাi তাঁর 
গাoয়া নজrলগীিতর সংখ া খুব কম। তবু আমরা ভুলেত পাির না  ‘ চাখ গল চাখ গল’ aথবা ‘িচরিদন কাহারo 
সমান নািহ যায়’ গানgিল। নজrেলর লখা শ ামাস ীত িকnt eকটাo কেরনিন ধন য়। 

গান- বাজনা সmেক তাঁর িনজs িচnা ভাবনা িছল খুব পির ার। ক স ীেতর পিরেবশনায় যেntর pভাব 
সmেn তাঁর মত িছল য ‘aিতিরk iন ুেমে শন’ াতােদর rিচ বদেল িদেc। তারঁ মৃতু র di দশক পের, 
লাiভ aনু ােন তবলার ভিলuম কতটা বেড়েছ, আমরা সবাi দখেত পাi। াতােদর ধীের ধীের সুর থেক 
aপসািরত করা হিcল, eকিবংশ শতাbীর িdতীয় দশেক তা pায় সmূণ। ধন য় বলেতন eর জন  আমরাi দায়ী। 
তাঁর utরসুরীরা য সব কা  কের দশেক টানার চ া কেরন তা সmবতঃ িতিন কlনাo করেত পারেতন না। 
ধন েয়র মত িশlীরা জনিpয়তার িপছেন না ছুেট, জনrিচেক unত করার চ া কের গেছন িচরকাল। 

স ীেত কান ছুৎমাগ িছলনা তাঁর। pাচ  পা ােত র সব সুর- তাল- ছnেক সাদের gহণ কের আts 
কেরেছন িতিন। সi কারেণi সিলল চৗধুরী সmেক তাঁর আgহ িছল eত বশী। িতিন বেলেছন, iদানীং গােন 
pাচ  o পা াত  সুেরর সিত কােরর িমলন ঘটােত পেরেছ eকিট মানুষ — সিলল চৗধুরী। কারণ সুেরর uৎস যা 
সব দেশi িচরnন, সiিটেক স খুঁেজ পেয়েছ। তাi স জােন কতটুকু gহণ  করেত হর, কাথায় িনেজেদর 
বিশ  রাখেত হয়। গান, সুর, িমuিজক, আবহস ীেত কান যেntর িক সেুর, িক ধরেণর ভূিমকা থাকা uিচত eসব 

িবষেয় স মা ার। eমন aলরাu  স ীতব িkt িবরল। 

রাগ- রািগণীর মেধ  তাঁর সব চেয় িpয় রাগ ভরবী। তাঁর ব াখ া, ‘ভিk, pম, কrণ সব রেসর িমলনতীথ 
ভরবী। ei রাগিট সmেn আমারর dবলতা বরাবেরর। সারা জীবন ধের গাiেলo o রােগর anহীন ঐ য শষ 

হবার নয়।’ শাstীয় স ীতচচার aপিরহাযতার সmেn িতিন বলেতন, য কান িশlীেকi ভাল গান গাiেত হেল 
ucা  স ীেতর িভিtেত গলা তরী কের িনেত হয়। eখনকার তrণ িশlীেগা ী ভাল কের তরী হবার আেগi 
আসের নেম যান। আর রাতারািত আসর মাত করার জন  aসহ  িগিমেকর রাsায় িখচুিড় গান পিরেবশন কেরন। 
মানুষ eখন aিsরিচt, মনসংেযাগ করেত পাের না, তাi eকটা সামিয়ক uেtজনা িদেয়i িনেজেক ভুিলেয় রাখেত 
চায়। ei িসচুেয়শনেক ekpেয়ট কেরi িশlীরা বাজার ধরেত চায়। eরঁা ভুেল যান য পা াত  সুরo 
িশkাসােপk। eমনিক াতা হoয়াo িশkা বা bন- িনং ছাড়া সmব নয়। uদাহরণ িহসােব বলেতন য eকবার 
dগাপূ্জায় eক পূজাpা েন কৃ চnd দ সpমী, a মী, নবমী, িবজয়া pিতিট িদেনর ভাবানুভুিত মূত কের 



 

 

তুেলিছেলন তাঁর সুিশিkত, পিরশীিলত কে । aথচ তাঁর সামেন দশ বােরাজন মাt াতা িছল। oi sেরর াতাo 
সুলভ নয়।  

আধুিনক বাঙলা গােনর eকিট পযােয়র সাথক pিতভূ ধন য়। sকােলর যাগ  pিতভূ হেয়o য কেয়কজন 
িশlী aসাধারণ সৃজনী শিkর সুবােদ কােলাtীণ হেত পেরেছন, ধন য় তােদর aন তম। জগnয়- হমn-
ধন েয়র মত িকংবদnী িশlীেদর আtpকােশর pাক- মুহূেত aসাধারণ kমতাসmn গীিতকার- সুরকার, গায়ক-
গািয়কােদর uপিsিত সেto বাঙলা গােনর ভুবনিট য kািnকর গতানুগিতকতায় আcn হেয় পেড়িছল তােত 
সেnহ নi। বিচtহীন aচলায়তেন আঘাত হেন গােনর জগেত নূতন যুেগ বসnবায়ু  pবািহত করেলন, জগnয়-
হমn- ধন য়। আমরা পলাম নতুন আি ক, নতনু aল রণ, নতুন পিরেবশন pিkয়া। 

িকnt কান সা ীিতক বিশে  aন  পাঁচজন sনামধন  িশlীর তুলনায় ধন য় পৃথক? কান gেণ িতিন 
aনন ? িবদg স ীতেবাdা, িবিশ  গীিতকার, সুরকার, িশlীরা eবং সমােজর িবিভn sেরর gনীজেনরা যা 
বেলেছন তার সারকথা হল, ধন েয়র গােনর pধান বিশ  হল াতার মেন eক রামাি ক মাদকতার স ার 
করা। aসmব িমি  গলায় uদারা, মুদারা, তারায় aনায়াস সnরেণর মাধ েম মাহনীয় মাদকতা সৃি  কের 

াতােদর আkিরক aেথi মntমুg কের ফলেতন িতিন। sরেkপেণo িছল sকীয়তার সুs  ছাপ। eছাড়াo ছাট 
ছাট aিত সুk কােজর সুs  িবভাজন, তান িবsােরর aসাধরণ মুিnয়ানা, oজেনর ভারসাম  eবং pেত কিট 

পদােক িঠক িঠক ভােব তুেল ধরাi ধন েয়র aননুকরণীয় গায়নৈশলীর aন তম বিশ । 

 গােন যিদ িশlীর ব িkt sতঃsূতভােব না ঘেট তাহেল গান কখনi pাণ পেত পাের না। eiেkেt 
ধন য় apিতdndী। pিতিট গােনi ফুেট uেঠেছ তাঁর সুিশিkত, পিরশীিলত eবং সমুc সাংsৃিতক বাধসmn 
ব িkেtর sাkর। eকথা িঠক য রকড- কাmানীgিলর aনুেরাধ- uপেরােধ aেনক সময় aিনcা সেto ধন য় 
‘ শান শান কথািট শান’র মত হালকা চােলর চটুল গান কেরেছন, তেব তাঁর aিধকাংশ গানi কথায়, সুের 
রীিতমত ucমােগর রীিতমত সুিনবািচত। সসব গােন aিনবাযভােবi pিতফিলত হেয়েছ pবল ব িktসmn 
ধন েয়র uপিsিত।    

বিসক িডেsর পাশাপািশ চলিcেtর গােনo pকাশ পেয়েছ তাঁর aন  eক ব িkt যা সংি  ছিবর থীম, 
pট, চিরtিচtণ, নাটকীয় utান- পতন eবং ামািটক িরিলফ বা  নাটকীয় িব ািnর সে  সmূণ স িতপূণ। 
ছায়াছিবেত ধন য় aিধকাংশ গানi কেরেছন িবেবক aথাৎ চালচুেলাহীন বাu েুল, িভখারী, পাগল iত ািদ 
aিতেগৗণ চিরেtর মুেখ। পরবতীকােল িতিন সাধক রামpসাদ, কমলাকাn, রামকৃ  পরমহংসেদব, sামী 
িবেবকানেnর মত pাতঃsরণীয় সাধকেদর গােন ক  িদেয়েছন। রামpসাদ, কমলাকাn, রামকৃ  পরমহংসেদব, 
sামী িবেবকানেnর ঐশী sশ যােত গােন লােগ তার জন  ধন য় িনেজেক সাধনমােগর পিথক কের  তুেলিছেলন। 
তেব eটা িঠক য িবেশষ কান চিরেtর মুেখ নয়, যােক বেল ‘aফ ভেয়স’ সi ধরেণর গােন িতিন িছেলন eক 
নmর। 

তাঁর গায়নৈশলীর বিশ  সmেn বলেত িগেয় eকটা কথা uেlখ করা pেয়াজন। মাগস ীত o লঘসু ীেতর 
aেনক িশlী স ীত পিরেবশনকােল eমনভােব মুখ- িবকৃিত eবং asাভািবক a  স ালন কেরন যা রিসক 

াতােদর পেk aত n পীড়াদায়ক। ei মুখিবকিৃত বা asাভািবক a  স ালন ধন েয়র পিরেবশনায় 
eেকবােরi িছল না। গলা যখন প েম বা সpেম তখনo তাঁ চােখমুেখ বা শরীের কানরকম চা ল  লk  করা 
যত না। কানরকম a ভ ী না কের তাঁর য sরেkপণ তা য কান িশlীর পেki আদশ হবার যাগ । 



 

 

1987 ী ােbর 16 জানুয়ারী 42 বছেরর জীবনসি নী রখােদবী িবদায় নবার পর শরীের o মেন সmূণ 
িব s হেয় পেড়ন ধন য়। রেk শকরার পিরমাণ বেড় হয় pায় 400, তারi সে  শরীের বাসা বাঁেধ আনুসি ক 
সব ব ািধ। ধু শারীিরক aসুsতা নয়, pচ  মানিসক aবসাদ gাস কের ei pােণাcল মানুষিটেক। কান কােজi 
uৎসাহ পািcেলন না। eমন িক গান- বাজনা শানার kেto দখা িদেয়িছল aনীহা।  হারেমািনয়াম aিধকাংশ 
সমেয়i থােক বাkবnী, ঢাকা খালা হয় না তবলার, ধীের ধীের ধূেলা জমেত থােক তানপুরার তাের। ছাtছাtীেদর 
গান শখােনার কােজ aবশ  ভাঁটা পেড়িন। eেkেt eকটা কথা aবশ i বেল নoয়া দরকার য িতিন গান 
শখােতন সmূণ িবনা পাির িমেক। বলেতন — পশাদার িশlী িহেসেব গান গেয় aবশ i টাকা নব। িকnt 
ছেলেমেয়েদর গান িশিখেয় রাজগার নব নব চ। ছাtছাtীেদর গান শখােনার সুবােদ গান গাiেতন alsl। 

তাঁর aসংখ  ছাtছাtীর মেধ  যাঁরা pিতি ত হেয়েছন তাঁেদর মেধ  নাম করেত হয় পাnালাল ভ াচায, সনত িসংহ, 
সুদাম বেn াপাধ ায়, arণ দt, হীরালাল সরেখল, িপ  ুভ াচায, সেরাজ চে াপাধ ায়, শ ামলাল ভ াচায eবং 
দীপ র ভ াচায। তেব ei তািলকার শীেষ য পাnালাল স িবষেয় কান সেnহ নাi। শষজীবেন ঠাকু্রঘের বেস 
কখনo কখনo গান গাiেতন তnয়ভােব। aথবা কান বদনার মুহূেত ধন য় সুেরর a িল িনেবদন করেতন sগত 
সহধিমণীর uেdেশ । কখনo বা সময় কাটােতন বi পেড়।  

ছেলরা িছেলন, মেজা ছেলর stী ক ণা িছেলন, eকমাt নাতনী দীপা না িছল। সকেলরi সদাসতক 
লk  িছল, শরীের মেন kাn aবসn মানুষিটর িদেক। সবা rষা আদরযেtর কান trিট িছল না কাথাo। 
িবেশষ কের eকমাt পtুবধূ ক ণা কান তুলনাi হয় না। তাঁর সবাযেt মুg ধন য় বলেতন, পূবজেn মেয়টা 
আমার মা িছল। তা না হেল eত সবা িক কu করেত পাের? সংসােরর মেধ  থেকo kমশঃ িনঃস  হেয় 
পড়িছেলন। িনিলp িনরাসিk আcn কের ফলিছল তাঁেক। eমনi িনরানেn মrভূিমেত নাতিন দীপা নাi িছল 
আনেn মrদ ান, জীবেনর শষ aিkেজন।  

stীেক িচরিবদায় জানাবার পর aবশ  বিশিদন িবরহযntণা সহ  করেত হয়িন শরীের মেন সmূণ ভেঙ পড়া 
িশlীেক। পাঁচ বছেরর মেধ  চেল গেলন িতিনo। 1992 ী ােbর 1 জানুয়ারী দিkেণ ের কlতr uৎসেব যখন 
গান গাiেত যান তখন শারীিরক aবsা খুবi খারাপ। ঐ িদনi দিkেণ র মিnের িফিলp েসর ‘লাiট a া  সাu ’ 
বা ‘সঁ eৎ লুিমেয়’র uেdাধন কেরন ধন য়। শষ aনু ান 1992 eর মাচ মােস ীরামপুের ভিkমূলক গােনর 
আসর। সখান থেক িফেরi বশী রকম aসুs হেয় পেড়ন। িচিকৎসা চলিছল বাড়ীেতi। kমশ তীb থেক তীbতর 
হেত থােক ডায়ােবিটক ন াiিটস। বাড়ীেত রেখ িচিকৎসা করা আর িকছেুতi সmব হিcল না। শষ পযn 18 
িডেসmর ভিত করেত হল utর কিলকাতার eকিট নািসংেহােম। িশlীেক সুs কের তুলেত pাণপণ লড়াi r 
কেরন ডাkার o নােসরা। িকnt তােঁদর সব চ া ব থ কের িদেয় গভীর কামায় আcn হেয় যান িতিন। জীবন 
মৃতু র সিnkেণ িছেলন টানা িতনিদন। aবেশেষ 27 শ িডেসmর 1992 সn া সাতটার সময় জীবনদীপ িনবািপত 
হল বাঙলা গােনর apিতdndী সাধক- িশlী ধন য় ভ াচােযর। 

পেরর িদন িশlীর মরেদহ নািসংেহাম থেক িনেয় আসা হয় হােটল িসিসেল। রােজ র িশl সািহত  
সংsৃিত জগেতর িবিশ  মানুষজন সহ aগিণত gণমুg ভkরা ছুেট আেসন তাঁেদর মেনর মানুষ, pােণর মানুষ 
ধন য়েক শষ dা িনেবদন করেত। সকাল থেক dপুর পযn িনরবিcnভােব চেল dা িনেবদেনর পালা। eরপর 
িশlীর মরেদহ িনেয় যাoয়া হয় আকাশবাণী ভবন, রবীndসদন, dরদশন কnd eবং ীরামকেৃ র sৃিতিবজিড়ত 
শ ামপুকরু বাটীেত। িনমতলা মহা শােন শষকতৃ  সmn হয়। ধীের ধীর ব ানর gাস করল তাঁর ন র দহ। 
প ভূেত িবলীন হেলন ‘মা’ য়র আদেরর সnান। 



 

 

ধন েয়র কে i শানা মানবাtার aিবন রতার বাণী, ‘জনম মরণ পা ফলা আর পা তালা’। সi িচরnন 
সত  — ‘নয়েতা r আঁতড়ু ঘের, শষ নয়েতা িচতার পের’। আজo িতিন আেছন, থাকেবন স ীতেpিমক বাঙালীর 
anেরর রtিসংহাসেন। ধন  ধন য় — তুিম মৃতু য়।  

 

ধন য় ভ াচােযর গােনর তািলকা 
বিসক রকড o ছায়াছিবর গান 

গােনর pথম ছt গীিতকার  সুরকার  ছিবর নাম  রকড নং 

aেচনা eক পাখী আমার খাঁচার 
িভতর কের খলা 

   

anিবহীন ei   সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী    STHV‐24293

anের anের থােক যিদ সুনীল বরণ ধন য় ভ াচায  SSEDE3097 

an দ an দ গা রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায়  BSP‐CD‐014 

aবতার সার গারা  রথীন ঘাষ   

aেবলায় হাট ভাঙিল aমৃতলাল বসু ধন য় ভ াচায  Gathani‐
04207 

aিলের ডােক আিজ  pণব রায়   সুধীরলাল চkবতী     GE 7123 

ar যমুনা dেল dেল oেঠ        GE 7225 

আকােশ মঘ দেখ সুনীল বরণ  িনিখল চে াপাধ ায়   DGM‐CD‐1 

আঁিখর জেল ঝের যায় িমlু ঘাষ  িভ বালসারা  a ীকার TPHV‐28106 

আজ িক রাত সা জািন      িহnী গান  GE 7813 

আজা আগ লাগা দ      িহিn গান  SC 81 

আিজ পুলিকত ধরণী আনেn    রাiচাঁদ বড়াল িব ুিpয়া  VE 2589 

আজo আমার মনেক দালায় aিনল ভ াচায  িনমল ভ াচায    GE 7963 

আনn তার হািসর aজয় ভ াচায  রবীন চে াপাধ ায়    TPHV28106 
GE 7968

আপনােক আপিন দখ কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী  সাধক 
বামাk াপা 

 

আব তমু স হা গয়া প ার        GE 7915 

আমার eকলা ঘেরর pদীপখািন aজয় ভ াচায শেলশ দtgp  JNLXC‐235 

আমার িকেস ভাল সুেবাধ পুরকায়s ধন য় ভ াচায  SWC‐2015 

আমার গৗরীের লেয় কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী   S/SLDE 110 

আমার ঘর জুেড় তুi ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায  রিডo  গান  

আমার ঘুম ভাঙােল ভােরর পাখী aিনল ভ াচায  িনমল ভ াচায    

আমার জীবেনর সারিথ arণ inু  স ীতা িল  



 

 

আমার দাতারাটা িনেয় ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায   EBI‐0322‐
0118 

আমার পিরণােম িক হেব ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায   Gathani 
7268 

আমার পাগলা বাবা sামী সmdুানn দেবশ বাগচী পাগল ঠাকুর  

আমার মা tং িহ তারা pচিলত pবীর মজুমদার  ভগবান ী ী 
রামকৃ  

 

আমার  মাiেন িবেন ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায   Gathani 
7268

আামার মােয়র নামিট দয়াময়ী pণব রায়  aিনল বাগচী দবীতীথ 
কামrপ 

STHV‐28006 

আমার শ ামা মােয়র  রামpসাদ সন pবীর চে াপাধ ায় মাতৃভk 
রামpসাদ 

2722‐C‐375 

আমার h h কের বুক সুনীল বরণ  িনিখল চে াপাধ ায়   GE 25259 

আমাের আঁিকয়া রেখা  তিড়ত কমুার ঘাষ কালীপদ সন  তrেণর জয়  GE 7385  

আমায় কrণা কর মা sামী তপানn  ধন য় ভ াচায    Gathani‐
04027 

আমায় ছুঁেয়া না শমন  রামpসাদ সন  uমাশ র  রাজা 
কৃ চnd 

GE 30273 

আমায় তুিম ভুলেত পার aিনল ভ াচায  িনমল ভ াচায   STHV‐24393 

আমায় দ মা তিবলদারী রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

আমায় দ মা তিবলদারী রামpসাদ সন  pবীর চে াপাধ ায় মাতৃভk 
রামpসাদ 

2722‐C‐375 

আিম আঙুল কািটয়া  গৗরীpসn মজুমদার নিচেকতা ঘাষ  নবজn  GE 30348 

আিম আিছ বেল dঃখ পাo তুিম  নজrল iসলাম  িচt রায়    GE 7824 

আিম কন চরণ পলাম না চ ীদাস বসু  ধন য় ভ াচায    PRM‐017 

আিম কান gেণ বল aভয়পদ চৗধুরী  ধন য় ভ াচায  রিডo   

আম গিড় িtgণা রাধা হীেরন বসু   aনুপম ঘটক  eকতারা  TPHV ‐28106 

আিম চেয়িছ তামায় গৗরীpসn মজুমদার  সতীনাথ মুেখাপাধ ায়    GE24807 

আিম তাi aিভমান কির রামpসাদ সন   িব  মুেখাপাধ ায়    Gathani‐
04027

আিম তা চিললাম সখী  শেলন রায়  শেলশ দtgp  JNLXC‐212  SC45 

আিম তামােদর মােঝ ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায  aিডo নাi   
আিম pেমর সােথ pম কেরিছ দীপক ভ াচায  জানা নi     

আিম যিদ চাতক হi সুবীর হাজরা সুধীন দাসgp  STHV‐24393 

আিম যিদ চাতক হi  িগরীশ চkবতী িগরীশ চkবতী  রেkর টান  

আিম য হারােনার দেল  িগরীণ চkবতী িগরীণ চkবতী  রেkর টান  GE 7760 

আিম সােধ িক ীরামকৃ  akয় কুমার সন  ধন য় ভ াচায    EBI‐0322‐
0118 

আর aনুনয় কিরেব না  নজrল iসলাম  dগা সন    GE 7824 



 

 

আেরা eকটুখািন না হয় থাকেত চাr মুেখাপাধ ায়  সত  চৗধুরী  aদৃশ  মানুষ  TPHV ‐28106 

আয় oের আয় e আেলার দেশ       

আয় oের আয় বড় aিভমানী     িবেল নেরন J‐518 

আয় মন বড়ােত যািব রামpসাদ সন pবীর চে াপাধ ায় মাতৃভk 
রামpসাদ 

HINDUSTHAN 
2722‐C375 

আশা পাখী মার শেলন রায়  িহমাং  দt  MEGAPHONE 
212 

icাময়ী তারা তার pাচীন  মানেবnd মুেখাপাধ ায় যত মত তত 
পথ 

 

uঠ গা কrণাময়ী রামলাল দাসদt  pবীর মজুমদার  ভগবান ী ী 
রামকৃ  

 

uৎসব রািত  শেষ িদলীপ সরকার  িদলীপ সরকার   S/SEDE 3145 

uমা কােঁদ মা মা বেল  pণব রায়  রবীন চে াপাধ ায়  মামলার ফল  GE 30337 

e আবার কান খলা  sামী সmdুানn দেবশ বাগিচ পাগল ঠাকুর  

e আেলােত তামার আেলা aজয় ভ াচায aনল চে াপাধ ায়   

e জীবেন যন আর pণব রায় কমল দাসgp  SC 68 

e জীবেন ধু ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায   Gathani 167 

e নেহ আমার  pণব রায়  রবীন চে াপাধ ায়   JNLXC‐212 

e নেহ মার গান    গাপাল দt 
e পথ কেুহলী aনল চে াপাধ ায় aনল চে াপাধ ায়   

e মায়া pপ ময়  aিহভূষণ   কালীপদ সন  74॥  GE 30265 

e সংসাের ডির ডােক রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

ei িঝর িঝর বাতােস সুধীন দাসgp সুধীন দাসgp   GE 24842 

eiটুকু ei জীবনটােত সুবীর হাজরা  সুধীন দাসgp   STHV‐24393 

ei dিনয়া eক সত বরণ 
বেn াপাধ ায় 

ধন য় ভ াচায   45GE25411 

ei ভেবর নােট দখিছ  রবীন চে াপাধ ায় মহািনশা  GATHANI 167 

ei ভালবাসা বুক ভরা      

eকিট ফাgন খুঁিজয়া        

eকিট সতুর বাঁধন  তিড়ত ঘাষ  aনুপম ঘটক    GE 7409  

eকবার িবদায় দাo মা ঘুের আিস পীতাmর দাস বাuল  দেবশ বাগচী  িবpবী 
kিুদরাম 

TPHV ‐28106 

eতটুকু আিম কতটুকু পাির িদেত সুনীল বরণ  িনিখল চে াপাধ ায়   GE 25259 

eত য গান শানালাম   aনল চে াপাধ ায়   Gathani‐167 

eত য ডাকিছ তাের  pচিলত  রথীন ঘাষ  মহাতীথ 
কালীঘাট 

 

eবার কালী তামায় খাব রামpসাদ সন  pবীর চে াপাধ ায়   2722‐C‐375 



 

 

eবার নীরব কের দাo রবীndনাথ ঠাকুর  রবীndনাথ ঠাকুর   STHV 24050 

eবার বড়i dঃখ   ধন য় ভ াচায  aিডo নাi  

eমন িদন িক হেব মা তারা(1) রামpসাদ সন  pবীর চে াপাধ ায়  মাতৃভk 
রামpসাদ 

2722‐C‐375 

eমন িদন িক হেব মা তারা(2) রামpসাদ সন  সেnাষ মুেখাপাধ ায়  সাধক 
রামpসাদ 

 

eমন মধুমাখা হিরনাম sামী সিcদানn  রাiচাঁদ বড়াল  ভগবান 
ীকৃ ৈচতন

 

eমন মধুর িন সুনীল বরণ  সুধীন দাসgp   STHV‐24393 

eমন মা কাথায় খুঁেজ সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায   BSP‐CD‐014 

eিল িক গা কলােস রী রিসক চnd রায়  aিনল বাগচী   TPHVS‐
842711 

eেলা িগির নিnনী কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী   TPHVS‐
842711 

eেসিছস মা থাক না িগরীশচnd ঘাষ  ধন য় ভ াচায   TV‐1982 

eেসা eেসা বঁধু িdেজndলাল রায়  িdেজndলাল রায়   রিডo 

ঐ করু করু িমি  িক সুর গৗরীpসn মজুমদার  দেবশ বাগচী   DCM 002 
GE 24696 

o আমার গান     pফুl ভ াচায  
িনমল ভ াচায 

র বাড়ী  GE 30267 

o আমার জnভূিম মা       

o তুi ঘুেমর ঘাের গৗরীpসn মজুমদার  হমn মুেখাপাধ ায়  বাদশা  STHV 24241 

o তার ছেল কােঁদ গৗরীpসn মজুমদার  নিচেকতা ঘাষ  ছা  িজjাসা   

o দয়াল গা শ ামল gp  aিনল বাগচী  বড়িদিদ  TPHV 28106 

o মন দয়াল হিরর ডাক eেসেছ     ঠাকুর ী ী 
হিরদাস 

 

o মা কমন কের হেরর  িগরীশচnd ঘাষ   aিনল বাগচী  বড়িদিদ SEDE 3097 

o মা আিম ক সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায  জয় মা তারা  

o মার চাঁদ বদনী pচিলত   কমল দাসgp  গািবnদাস  TPHV 28106 

o শাoন দােল  শ ামল gp দিkণােমাহন ঠাকুর   আবু হােসন   

oেগা o জননী শেলন রায়   িহমাং  দt    JNLXC 212 

oেগা gণীজন বাজাo িন  aিনল ভ াচায িনমল ভ াচায    GE7765 

oেগা মা আমার রাজার মেয় নারায়ণ পাt ধন য় ভ াচায   Gathani 
04027 

oেগা সুচিরতা সুধীন দাসgp সুধীন দাসgp   GE 25109 

oের আজ বাঁধন ছঁড়ার লg      দবী 
চৗধুরাণী 

GE 7530 

oের o পেথর বাuল   সেnাষ মুেখাপাধ ায়  আদ শিk 
মহামায়া 

 

oের কৃ  য সi কালী aিনল ভ াচায  সুbত মুেখাপাধ ায়   EBI‐0322‐



 

 

0118 

oের দখ র িভখারী চেয় িবহারীলাল সরকার   aিনল বাগচী   S/SLDE 110 

কত গান আজ মেন        GE 7123 

কত গান মেন মেন আেছ বাকী aিনল ভ াচায  সুধীরলাল চkবতী     

কতিদন দখা হয়িন শ ামল  gp  সতীনাথ মুেখাপাধ ায়    STHV 24240 

কথা িদলাম চেয় নব        GE 24728 

কিব সবার কথা কiেল  নজrল iসলাম  নজrল iসলাম    Gathani 167 

কিবর খয়ােল pমময় তুিম ী আনn  ধন য় ভ াচায    STHV 842427 

কেব কৃ ধন পাব pণব রায়   িচt রায়  বীর হািmর   

কমুুদী গা চন মাের        GE 7716 

কসুমু যমন ঐ মধুকের arপ ভ াচায  pফুl ভ াচায    GE 24868

কােছ আেসা নাi তবু  সুেবাধ পুরকায়s  শেলশ দtgp    GE 7507 

কােছ eেল যেব সুেবাধ পুরকায়s  শেলশ দtgp    JNLXC 235

কাজ িক আমার কাশী রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

কাটঁার আঘােত িছn চরেণ রk 
ঝের 

 রবীন চে াপাধ ায় সবার uপের  

কাল সারারাত চােখ ঘুম িছল না সুনীল বরণ  aনল চে াপাধ ায়   45 GE 25350 

কালী gণ গেয় রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

কালী ভয় রী rপ ধের মাখন gp ধন য় ভ াচায  Gathani 
04027 

কালী সব ঘচুািল ল াঠা কমলাকাn ভ াচায aিনল বাগচী সাধক 
কমলাকাn 

BSP‐CD‐014 

কালীনাম গাiব মােগা যুগল িকেশার ঘাষ aিনল সনgp  Gathani 7268 

কালীনাম জপ কর কেৃ র বাঁশী ভবা পাগলা  ধন য় ভ াচায   

কালীনাম জপ খািল নাম জপ সুনীল বরণ ধন য় ভ াচায   

কালীনাম য েনেছ    BSP‐CD‐019 

কােলা রােতর কালনািগনী  pেমnd িমt কালীপদ সন  নূতন খবর  GE 7383 

কাহাের খঁুিজস িমেছ      নূতন খবর  GE 7383 

কােহ hয়া নাদান  pচিলত  প জ মিlক  কstরী  N 50866    

িক আgন লাগেলা ঘের       Gathani 
04056 

িক ছােঁদ বঁেধছ িবজয় gp  pফুl ভ াচায    STHV‐842427 

িক িদেয় কিরব পূজা pণব রায়   aিনল বাগচী  সাধক 
বামাk াপা 

SWC 2015 

িক বেল ডািক তাের মা কৃ েগাপাল চkবতী  িনিখল চে াপাধ ায়    Gathani 
04027 

িক হেব ফুেলর তাড়া সুনীল বরণ  সুকুমার িমt     



 

 

িক হেব ফুেলর তাড়া ফুেলর 
মালা 

pেমnd িমt কালীপদ সন  নূতন খবর  GE7383 

ক জােন মা  তব মায়া pচিলত  ধন য় ভ াচায   

ক তীরnাজ ei dিনয়ায় pণব রায় রবীন চে াপাধ ায় সােহব িবিব 
গালাম 

 

ক দেখেছ ভগবান চি দাস বসু aিনল বাগচী বীের র 
িবেবকানn 

 

ক বেল গাnী নাi  শেলশ রায়  সুবল দাসgp    GE 7225 

ক বেল পাষাণী তুi pণব রায়   aিনল বাগচী  দবীতীথ 
কামrপ 
কামাk া 

 

ক বেল মা দয়াময়ী  তrণ রি ত pােণর ঠাকুর 
রামকৃ  

 

ক বানাiল র নদী pাচীন   সুেরন চkবতী কিব 
চndাবতী 

 

ক যায় নদীয়ার পেথ  রথীন ঘাষ িনত ানn 
মহাpভ ু

 

কন িদেল e কাটঁা নজrল iসলাম  নজrল iসলাম   EALP‐1300 

কন িদেল eত গান    সুবল দাশgp    SC17  

কন দালা িদেয় সের যাo    রবীন চ াটাজী  বাঁকােলখা  GE 7440  

কন পt ব থা বােজ হীেরন বসু  aনুপম ঘটক  eকতারা  

কন মােগা পািলেয় বড়াস pচিলত  ধন য় ভ াচায   

কন মায়ার জােল জিড়েয় আিছস  pণব রায়   গােপন মিlক  পরাধীন  GE 30323 

কবল আশার আশা ভেব আশা রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

কবা জানেত পাের gণ pাচীন  িব  মুেখাপাধ ায়  EBI‐0322‐
0118 

কমেন পাহােব বল ধন য় ভ াচায ধন য় ভ াচায   TV‐ 1982 

কমেন মা ভেুলিছিল রাজকৃ  ঘাষ ধন য় ভ াচায   TPHVS‐
842711 

কu ভােল কu ভােল না নজrল iসলাম  নজrল iসলাম  EALP‐1300 

কাথা তুিম oেগা িবদ াসাগর ধন য় ভ াচায ধন য় ভ াচায    

কাথা  যন ভােস pবীর মজুমদার  pবীর মজুমদার  STHV24240 

কাথা য কার ভুল হল      

কাথায় তুi খুঁিজস ভগবান      

কাথায় পাব তাের    কালীপদ সন  কয়ুাশা  GE 7674   

কান aিভমােন রেয়েছ ছড়ােনা মৃগা  মt সুশীল বেn াপাধ ায়   

কান gেণ তiু gণময়ীর  pণব রায়  aিনল বাগচী  বামাk াপা  GE 30405  

কান িহসােব হরhেদ pচিলত  aিনল বাগচী  রাণী রাসমিণ STHV24241 



 

 

কােল তুেল ন মা কালী  সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায    BSP‐CD‐019 

খুেল দ মা চােখর তারা মাখন gp  ধন য় ভ াচায    

খুঁেজ খুেঁজ পরশমিণ শ ামল gp  aনল চে াপাধ ায়   Gathani‐167 

গ াজেল a  ধুেয় চ ীদাস বসু  চ ীদাস বসু   SWC 2015 

গয়া গ া pভাসািদ মদন মা ার  aিনল বাগচী  রাণী রাসমিণ STHV 24241 

গেল গেল      িহnী গান  GE 7813 

গান গেয় িফের গিছ কানরু ন ঘাষ  সুধীন দাসgp   GE 24842 

গােনর ঝরণাতলায় রবীndনাথ ঠাকুর  রবীndনাথ ঠাকুর   STHV24051 

gr কাi রiলা মার বাঁিচনা 
pােণ 

    

gr হির হির gr জপ ধন য় ভ াচায ধন য় ভ াচায    

গারখ জাগাi       গািবnদাস  GE 30334 

ঘুমােয় পেড়েছ চাঁদ  pণব রায় সুবল দাসgp    NG 256 
JNLXC‐212 

ঘুমােয় রেয়েছ িpয়তমা  গৗরীpসn মজুমদার  িব নাথ মt    GE 7716 

চndেমৗিল দবািদেদব       

চেল ীমতী শ াম aিভসাের পিবt িমt  ধন য় ভ াচায    

চাঁদ কেয়িছল নের র ভ াচায শেলশ দtgp  JNLXC‐235 

চাঁদ িক ভুেলo ভুেলেছ  শ ামল gp  pফুl ভ াচায o  
িনমল ভ াচায 

র বাড়ী  GE 30268 
TPHV28106 

চােমলী মল না আঁিখ পুলক বেn াপাধ ায়  রতু মুেখাপাধ ায়   STHV‐842427 

চার িদেনর ei মলা pণব রায়   রবীন চে াপাধ ায়  ফlg  TPHV‐28106 

িচnাময়ী তারা তুিম রামpসাদ সন  িব  মুেখাপাধ ায়     

িচরিদন কাহারo সমান নািহ যায় নজrল iসলাম  নজrল iসলাম    STHV‐24198 

িচরিদন তুিম সুেখ থাক        GE 24728 

চন চনা মুখ সাির সাির সুনীল বরণ  সুধীন দাসgp  STHV24393 

চাখ গল চাখ গল নজrল iসলাম  নজrল iসলাম   DGM‐202 

চােখ চােখ চেয় শ ামল gp  িনিখল চে াপাধ ায়  GE 25327

িছল য আঁিখর আেগ pণব রায়  সুবল দাসgp  NG 256 

জগেতর নাথ কর পার হ নজrল iসলাম  নজrল iসলাম    

জনম মরণ পা ফলা আর সজনীকাn দাস   কালীপদ সন মজিদিদ TPHV28106 

জননী পদ প জ দিহ রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

জবাব নi নশার ঘাের সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায   

জল ভেরা কা ন কন া জেল িদয়া 
মন 

সুনীল বরণ  সুধীন দাসgp  STHV 24293 

জয় িনত  সত  িশব সুnর  aমল দt  সেnাষ মুেখাপাধ ায়  বhলা 
লখীnর 

 



 

 

জয়া বল গা পাঠােনা হেব না  কমলাকাn ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

জােগা গা জােগা জননী  মুকnুদাস  পিবt চে াপাধ ায়  চারণকিব 
মুকnুদাস 

 

জােগা মা কলু কু িলনী      বীের র 
িবেবকানn 

PRM‐017 

জােগা ভ রী জােগা মা  িব িpয় বেn াপাধ ায়  ধন য় ভ াচায    Gathani 7268 

জািননা গা যিদ তামায় পতাম  গৗরীpসn মজুমদার  দেবশ বাগচী    GF24969 

জািননা জািননা তারা  সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায     

জািনেন না মা বদেবদাn        SWC 2015 

জীব সাজ সমের        BSP‐CD‐019 

জীবন পারাবােরর মািঝ  শেলন রায়  রবীন চে াপাধ ায়  বাবলা  TPHV28106 

জীবন যন খলার পুতুল  aিময় দাসgp  aনল চে াপাধ ায়     

ঝনানা ঝনানা বােজ  সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী    STHV24240 

িঝর িঝর িঝর বরষায়  িবমল ঘাষ  সিলল চৗধুরী  পােশর বাড়ী  TPHV 28106 

ঠাকুর পেড় িক না পেড় মেন  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

ডুব ডুব ডুব rপসাগের  কবুীর  pবীর মজুমদার  ভগবান ী ী 
রামকৃ  

 

ডুব দ র মন কালী বেল  রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

ঢu িদল ক গা আজ  শ ামল gp  িব  মুেখাপাধ ায়    STHV24240 

তখেনা oেঠিন তারা pণব রায়   রবীন চে াপাধ ায়  JNLXC‐212 

তg িদর িলেখ গল      আবু হােসন  GE30258 

তndা eেলা বেলা জািগ কমন 
কের 

িদলীপ সরকার  িদলীপ সরকার    STHV‐842427 

তারকbh তারকনাথের  pচিলত  pফুl মুেখাপাধ ায়     

তারা কান aপরােধ  নীলাmর মুেখাপাধ ায়  ধন য় ভ াচায     

তারা নােমর ধারায়        BSP‐CD‐014 

িতেলক দাঁড়া oের শমন  রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

M‐42014 

তুi ছাড়া আর কার uপের        SWC 2015 

তু ঢুঁড়তা হ ায় িজসেকা  পি ত ভূষণ  প জ মিlক  মহাpsােনর 
পেথ 

VE 2581  

তুিম eকবার ধু আসেব  arপ ভ াচায িচt রায়    GE 7897 

তুিম গাঁথেব যখন আমার মালা  aিনল ভ াচায  িনমল ভ াচায     

তুিম গাকুলপিত শ াম      দবী মািলনী   

তুিম চেল গছ কত aিভমান  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

তুিম দেখছ িক ভগবােন  চ ীদাস বসু  aিনল বাগচী  বীের র 
িবেবকানn 

 



 

 

তুিমi তা মা িছেল ভুেল  িগরীশ চnd ঘাষ  aিনল বাগচী    TPHVS‐
842711 

তুিম নািহ িদেল দখা  বচারাম চে াপাধ ায়  ধন য় ভ াচায    EBI‐328‐0118 

তুিম িক িফরােব শূন হােত  pণব রায়  সুবল দাসgp    JNLXC‐212 

তুিম বুd তুিম যী   ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

তুিম সত  তুিম িশব  িমlু ঘাষ  aিজত ঘাষ    DND 105 

তামার আমার pথম দখার kেণ  pণব রায়  সুবল দাশgp    GE 7349  

তামার আরিত আমার জীবন         

তামার চরণিচh ধের aিনল ভ াচায িনমল ভ াচায    STHV‐24240 

তামরা িক কu বলেত  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

তামার ভাল লাগােত পুলক বেn াপাধ ায়  রতু মুেখাপাধ ায়    STHV‐24393 

তামাের য ভালবািস  aিনল ভ াচায িনমল ভ াচায    GE7765 

িtনয়নী dগা মা তার  িবমল ঘাষ  রােজন সরকার  ঢুলী  STHV‐28006 

িtভুবন জয় কিরয়া রাবণ  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    GE 25254 

িথর হেয় তুi বস দিখ মা  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    GE 25254 

দয়াময়ী oমা তারা  সূয কমুার বসু  ধন য় ভ াচায    Gathani 7268 

দাঁড়াo না দাs  pেমnd িমt  রবীন চে াপাধ ায়    DGM‐CD‐1 

িদগবসনা মু মালী  যুগল িকেশার ঘাষ  ধন য় ভ াচায    BSP‐CD‐019 

িদল oয়ােল িদল িগর  পি ত ভূষণ  প জ মিlক      মহাpsােনর 
পেথ 

VE 2581  

িদল ক ধরকন ঢুঁড় রহা হ ায়    সুবল দাশgp  িহnীগান  GE 7367  

িদল হারা কান িদল িপয়াসী      লিডস সীট  VE 2585 

dেটা িমি  কথা শািn ভ াচায  দেবশ বাগচী  STHV‐24240 

দা বঁুদ সিহ তুম oিহ বহা দনা    সুবল দাশgp  িহnীগান  GE 7367  

দােল কnু কসুমু দােল        GE 7897 

দােল শাল িপয়ােলর বন গৗরীpসn মজুমদার  শ ামল িমt  STHV‐842427 

দাষ িক বল সিত  কথা শািn ভ াচায  দেবশ বাগচী   

নেদ টলমল কের       মহাকিব 
িগরীশচnd 

GE 30329 

নব ঘন সুnর শ াম  শেলন রায়  িহমাং  দt    JNLXC‐212 

নবাব বাদশা  সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায    45 GE 30329 

নয়েন তার ভামরা কাজল কােলা  িবমল ঘাষ  সিলল চৗধুরী  পােশর বাড়ী  STHV‐24241 

না খেয় িদন যায় য কেট  প ানন দাস  aিনল সনgp     

না জািনেয় eেসিছলাম  দীপক ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

না ধরা দবার ছেল    aনুপম ঘটক  আtদশন  GE 7409  

নাi মা আমার পােরর কিড় গৗরীpসn মজুমদার  রথীন ঘাষ  মহতীথ 
কালীঘাট 

 

নাi বা ঘুমােল িpয় pণব রায়  সুবল দাসgp    



 

 

িনতাn যােব e িদন রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

িনিবড় আঁধাের মা তার  tেলাক নাথ সান াল  ধন য় ভ াচায     

িনভৃত pােণর দবতা  রবীndনাথ ঠাকুর  রবীndনাথ ঠাকুর     

িনশীথ sপেন  pণব রায়  কমল দাশgp    SC 74   
JNLXC‐235  

নূপুর িদেয় বাঁধেল চরণ পুলক বেn াপাধ ায় নিচেকতা ঘাষ  DGM‐CD‐003 

প বটীর পাতায় পাতায়  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    Gathani‐
04027 

প েম সুর বাঁিধিন      বালক গদাধর PRM‐017 

পরখ যিদ িনেত চাস  pণব রায়  সেnাষ মুেখাপাধ ায়  আদ াশিk 
মহামায়া 

 

পর জনেম তামাের পাব জািন  রামকৃ  চn  aিসত বরণ    GE 7454 

পেথর িদশা বেল দ  pণব রায়  aিনল বাগচী  দবীতীথ 
কামrপ 
কামাখ া 

 

পান িদলাম আলতা িদলাম  শািn ভ াচায  দেবশ বাগচী    Gathani‐
04049 

পােছ পথ চাoয়া ভােল আঁিখ সুেবাধ পুরকায়s     GE24672 

pভু তামার তের জেগ arণ inু      

িpয়া rেপ aনুভব      িব ুিpয়া  VE 2585 

pম করা িক jালা   িবধায়ক ভ াচায  aিনল বাগচী  aসমাp  GE 30327 

pেমর িনিখেল আেলা আঁধােরর  শেলন রায়  রবীন চে াপাধ ায়    

িফের আয় িফের আয়  শেলন রায়  রােজন সরকার  আিম বড় 
হেবা 

GE 30381 

িফের চাo গা uমা  কমলাকাn ভ াচায      TV‐1983 

িফিরেয় ন তার বেদর  মেহndনাথ ভ াচায  ধন য় ভ াচায    Gathani‐7268 

ফুল গা তামাের ছুঁেয়  বীেরন দাসgp  pফুl ভ াচায    GE 24868 

ফুেলির সাজ পেরছ আজ  সুধীন দাসgp  সুধীন দাসgp    STHV24393 

বড় জb হেয়িছ মােগা  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

বড় ধূম লেগেছ  মেহndনাথ ভ াচায  aিনল বাগচী  সাধক 
বামাk াপা 

 

বnুের তুিম িবহেন বnু  pণব রায়   রবীন   চে াপাধ ায়  িশlী  GE 30347 

বেনর জবা aেনক তা হল ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    Gathani‐7268 

বেn সৃি  িsিত pচিলত  রথীন ঘাষ মা িছnমsা  Gathani‐
04007 

বরষ ফুরােয় গল pণব রায়  রবীন চে াপাধ ায় জাড়ািদঘীর 
চৗধুরী 

পিরবার 

 

বল বল িনrপমা  শেলন রায়  সুবল দাশgp     SC 26   



 

 

শেলশ দtgp 
বেলিছল িক যন নাম তার pেবাধ ঘাষ  aনল চে াপাধ ায়  STHV‐24393 

বhজনার মােঝ মােগা ভবা পাগলা   ধন য় ভ াচায  BSP‐CD‐019 

বাঙলার মেয় বাঙলারi    DGM‐CD‐003 

বাজেব গা মেহেশর বুেক রামpসাদ সন ধন য় ভ াচায  BSP‐CD‐019 

বাবা লাকনাথ জয়ভূষণ রায় aিজত ঘাষ ধন  ধন  
লাকনাথ 

 

বাসেরর দীপ আর আকােশর গৗরীpসn মজুমাদার pফুl ভ াচায  STHV‐842427 

বািহের নয় আমার   pেমnd িমt  কালীপদ সন  কয়ুাশা  GE 7674   

িবদায় িদেত য পািরব না  তিড়ত ঘাষ সুধীরলাল চkবতী    GE 1758  

িবরহ বাঁশরী সুেবাধ পুরকায়s  শেলশ দtgp   JNLXC‐236 

িব  বীণায় িনিত oেঠ ঝ ার  pণব রায়   রবীন   চে াপাধ ায়  ফlg  GE 30299 

িব  যখন িনdা মগন রবীndনাথ ঠাকুর  রবীndনাথ ঠাকুর   DGM‐CD‐003 

বভুলের তার কাদঁন িবফেল যায়  পিরমল ভ াচায aনুপম ঘটক  নাগর দালা  GE 30331 

বাঝােবা মােয়র ব থা িগরীশ চnd ঘাষ  ধন য় ভ াচায   TPHVS‐
842711 

ভজেল ভজেল      তুলসী ভজন  GE 24009 

ভাi eর দাের ভাi কঁেদ যায়  নজrল iসলাম  নজrল iসলাম     

ভাঙেনর তীের ঘর বঁেধ  pণব রায়  রােজন সরকার  ঢুলী  TPHV 28106 

ভাল বেসিছনু      সুবল দাশgp    SC 77   

ভােলা তা লােগ না আর        DGM‐CD‐1 

ভােলাবাসার eমন gণ  সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায    DGM‐002 

ভােলাবাসা যিদ aপরাধ         

ভােলা বাসলাম বেল  শেলন রায়   শেলশ দtgp    JNLXC‐212 
SC45 

ভাল বেসিছনু  ভুেলানা  সুেবাধ পুরকায়s  শেলশ দtgp    JNLXC‐235

ভুল কের তুi িচনিল না র  শেলন রায়  সুবল দাশgp  শহর থেক 
দূের 

SC 52     

ভুল ভে  যােব যেব        GE 7507 

ভুলটাi anের      পলাতকা  GE 7919 

ভুিলেত িদব না যােদর   pণব রায়  সুবল দাশgp    STHV‐842427 

ভুিলব না আিম  িবনয় দাসgp  সুবল দাশgp/ শেলশ 
দtgp 

  SC 74    

ভেব দখ মন কu কােরা নয় pচিলত  মানেবnd মুেখাপাধ ায়    2722‐C‐375 

মধু রােতর মধুমায়া      পলাতকা  GE 7920 

মন কেরানা dষােdিষ রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

মন কন মােয়র চরণ ছাড়া  রামpসাদ সন  uমাশ র  রাজা 
কৃ চnd 

GE 30273 



 

 

মন গরীেবর িক দাষ  রামpসাদ সন  ধন য় ভ াচায    Gathani‐
04027 

মন চল িনজ িনকতেন  aেযাধ নাথ পাকড়াশী  রাiচাঁদ বড়াল  sামীজী  GE 7561  

মন চােহ মার িনরালা sপন    সুধীরলাল চkবতী    GE 1758  

মন যাহাের চায় গা    কালীপদ সন  বকুে র 
uiল 

GE 7698 

মন হারােল কােজর গাড়া  রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

মনের কিৃষ কাজ জান না  রামpসাদ সন  uমাশ র  রাজা 
কৃ চnd 

GE 30272 

মনের তাের বাঁধিব  শেলন রায়   িহমাং  দt    JNLXC‐212 

মেন মেন আকঁা    eস দবেচৗধুরী  মােয়র ডাক  GE 7390  

মেনর মত পাগল  sামী সmdুানn  দেবশ বাগচী    STHV28006 

মিnেরেত মানত কিরস  পুলক বেn াপাধ ায়  রবীন চে াপাধ ায়  আঁধার সূয   

মম কানেন য ফুল  শেলন রায়  সুবল দাশgp 
শেলশ দtgp 

  SC 26   

মমতা মধুর শেলন রায়  aনুপম দt  বাঙলার বধূ  DGM‐CD‐003 

মরেলম ভূেতর বগার খেট  রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

মhয়ার মধু মািন িমি    শািn ভ াচায  দেবশ বাগচী    GE 24627 

মা, o তারা শ রী      রাজা 
কৃ চnd 

GE 30272 

মা িক কভু  ভুেল        BSP‐CD‐019 

মা তুিম আর িক কিরেব মেহndনাথ ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

মা মা বেল আর ডাকব না মা রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

মা বেল কািঁদেল ছেল  িব ুরাম চে াপাধ ায়  ধন য় ভ াচায     

মা হoয়া িক মুেখর কথা রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

মা হারা তুi       BSP‐CD‐019 

মােক ডেক িক হেব  নারায়ণ পাt  ধন য় ভ াচায    Gathani‐
04027 

মােগা eকটু সময় কাল         

মােগা চুিপ চিুপ বলব িকছু  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    Gathani 7268 

মােগা িছলাম ভােলা জননী গা  aিmকাচরণ gp  ধন য় ভ াচায    TPHVS‐
842711 

মােগা তারা o শ রী  রামpসাদ সন  uমাশ র  রাজা 
কৃ চnd 

STHV‐28006 

মােগা  না চাiেতi কন আমায়  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায    Gathani 7268 



 

 

মােগা বড়i dঃখ পেয়িছ  চ ীদাস বসু  ধন য় ভ াচায    BSP‐CD‐014 

মােগা বিলস dিদন থাকেত হথায়  pাচীন  ধন য় ভ াচায    TPHVS 
842711 

মােগা মির আিম ei মন dেখ  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

মােগা শান তা ভালবািসস  aি নী কমুার দt  ধন য় ভ াচায    Gathani‐
04027 

মােগা সিত  কের বল  ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায     

মািট িদেয় তরী নািক যুগলিকেশার ঘাষ  ধন য় ভ াচায     

মািটেত জn িনলাম  pবীর মজুমদার  pবীর মজুমদার    STHV842427 

মািটর e খলা ঘের  pণব রায়   সুবল দাসgp  আেলয়া  DGM‐CD‐1 

মাধব বhত িমনিত কr তায়  িবদ াপিত  রাiচাঁদ বড়াল  িব ুিpয়া   

মাধবীর কেু  মৗমািছ gে   গৗরীpসn মজুমদার   নিচেকতা ঘাষ  adাি নী  GE 30308 

মালে  মার ফুল  ফণী গে াপাধ ায়  সত িজত মজুমদার    CDNF‐
143121 

মালা দবার সােথ  pফুl ভ াচায  িনমল ভ াচায  র বাড়ী  GE 30268 

মােয়র মুিk গড়ােত চাi রামpসাদ সন ধন য় ভ াচায  SWC 2015

মুk কর মা মু্kেকশী   রামpসাদ সন  aিনল বাগচী  সাধক 
বামাk াপা 

GE 30405  

মুিk আিম চাi ন শ ামা  সুধীর কমুার 
মুেখাপাধ ায় 

ধন য় ভ াচায     

মঘ মdর oi পিবt িমt  pফুl ভ াচায   STHV24240 

মার জীবেনর dিট রািত  pণব রায়   কমল দাশgp    SC 68       

মার িবদায় বলার  pণব রায়   কমল দাশgp    SC 50    
DGM‐002 

মােদর গাnী নাi শেলন রায়   সুবল দাসgp   GE 7225 

ম ায় গাকুলকা h ঁ গায়ালা      িহিn গান  GE 7915 

যত নািহ পাi দবতা তামায় নজrল iসলাম  নজrল iসলাম    

যতেন hদেয় রেখা  কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী  রাণী রাসমিণ GE 30287 
STHV‐28006 

যিদ চাঁদ ডুেব যায় তা গৗরীpসn মজুমদার   নিচেকতা ঘাষ    45GE 25395 

যিদ ভুেল যাo মাের  pণব রায়   সুবল দাশgp    NG 256 

যিদ লােজ dিট িঝনুক aিময় দাসgp  aনল চে াপাধ ায়   STHV‐24393 

যিদ শকুnলার পিত বরণ কামাk া ঘাষ  নিচেকতা ঘাষ   45GE 25395 

যিদ hদয় না থাকত িশবদাস বেn াপাধ ায়  ভূেপন হাজািরকা   STHV‐24393 

যব সা যাতা হ ায়      িহিn গান  SC 81 

যাবার বলায় dিট গান শ ামল gp  ধন য় ভ াচায   

যােব িক হ িদন আমার   বচারাম চে াপাধ ায়  রাiচাঁদ বড়াল  sামীজী   GE 7561  

যা র শমন যা র িফির রামpসাদ সন  ধন য় ভ াচায    

য িদন রেব না মার শ ামল gp  aিনল বাগচী   S‐SEDE 3145 

য রােত বাসর জাগার রেt র মুেখাপাধ ায়  িব  মুেখাপাধ ায়   CDNF‐
143121 



 

 

য হয় পাষােণর মেয় রামpসাদ সন  সেnাষ মুেখাপাধ ায়    

যন দখা নািহ হয়    কমল দাশgp    SC 68       

রি লা রি লা সুধীন দাসgp সুধীন দাসgp  STHV‐24393 

রজনীগnা িক জািন কমন কের  pফুl ভ াচায  িনমল ভ াচায  র বাড়ী  GE 30266 

রাঙা পােয় রািঙেয়       

রাণী ধর ধর pাণনিnনী িশবচnd িবদ াণব  ধন য় ভ াচায    

রাত হল িনঝুম  শেলন রায়  সুবল দাসgp  র বাড়ী  GE 30266 

রােধ ভুল কের তুi শেলন রায়  সুবল দাসgp  শহর থেক 
দূের 

SC 52 

রামকৃ  চরণ সেরােজ দেবndনাথ মজুমদার  pচিলত  EBI‐0322‐
0118 

রামধুন    িনতাi ঘটক  pাথনা 
স ীত 

GE 7224   

rমা ঝুমা ঝুম বাদল ঝের aিনল ভ াচায  িনমল ভ াচায   STHV‐842427 

rপবতী কন া গা   িনিখল চে াপাধ ায়    

rপসায়েরর বুেক িবমল ঘাষ  সিলল চৗধুরী পােশর বাড়ী  TPHV 28106 

লাজনত মুেখ ঢুল ঢুল      DGM‐CD‐1 

শ র পদতেল মগন িরপুদেল রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

PRM‐017 

শরত কমল মুেখ কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী   TPHVS‐
842711 

িশlী আিম আমায় তবু শ ামল gp      

িশlী মেনর বদনা িনঙািড় জহর মুেখাপাধ ায়  জহর মুেখাপাধ ায়   STHV‐842427 

ধু মুেখর কথািট েন গছ তুিম  pণব রায়  সুবল দাশgp    SC 77   

ধু মালা  িদেয় চাiিন  pণব রায়  কমল দাশgp    SC 50    

েনিছ মা লােক বেল যুগলিকেশার ঘাষ  ধন য় ভ াচায    Gathani‐7268 

শূন  ঘের িফের eলাম শ ামল gp  সতীনাথ মুেখাপাধ ায়    STHV‐24240 

শান গা শান গা সৗেমন মুেখাপাধ ায়  দবু চে াপাধ ায়    STHV‐24240 

শান শান কথািট শান  সৗেমন মুেখাপাধ ায়  দবু চে াপাধ ায়    GE 7849 

শান ভােলাবািসস বেল রামলাল দাসদt  ধন য় ভ াচায   Gathani‐
04027 

শ াম কৃ  মুরারী আশা রায়  aিজত ঘাষ  ধন  ধন  
লাকনাথ 

 

শ ামা ধন সবাi িক পায় কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী  STHV28006 

শ ামা মা uড়াc ঘুিড় রামpসাদ সন aিনল বাগচী  মহাকিব 
িগরীশচnd 

 

শ ামা মা িক আমার কােলা র কমলাকাn ভ াচায  িচt রায়    

শ ামা শ াম িশব রাম নাম pাচীন  ধন য় ভ াচায   EBI‐0322‐‐
118 

শ ােমর নাগাল পলাম না pচিলত  রবীন চে াপাধ ায়    



 

 

সঙ সেজ তiু আর কতকাল সুনীল বরণ  ধন য় ভ াচায  জয় মা তারা  

সব তীেথর তীথ মােগা যুগলিকেশার ঘাষ  ধন য় ভ াচায    

সবার কথা কiেল নজrল iসলাম  নজrল iসলাম   Gathani‐167 

সবুজ rেপ মােয়র হািস      আমার দশ  GE 7150 

সেহলী গা তারা বলিল সত বরণ 
বেn াপাধ ায় 

ধন য় ভ াচায    

সেহলী গা পন িদলাম শািn ভ াচায  দেবশ বাগচী    

সাজােনা বাগান আমার সুনীল বরণ     Gathani‐167 

সাবাস মা দিkণা কালী রামpসাদ সন িনিখল চে াপাধ ায়     

সার কােরানা aসারমিত রথীন ঘাষ  রথীন ঘাষ   Gathani‐
04007 

সুজলাং সুফলাং সত বরণ 
বেn াপাধ ায় 

ধন য় ভ াচায    S‐SEDE 3097 

সুরা পান কিরেন আিম রামpসাদ সন সেnাষ মুেখাপাধ ায় সাধক 
রামpসাদ 

 

সুের ভরা মার পৃিথবীেত িদলীপ মুেখাপাধ ায়  িব  মুেখাপাধ ায়   STHV 24240 

সূযটা তখন oেঠিন      Gathani‐167 

স িদেনর  গান কন  pণব রায়  সুবল দাশgp 
শেলশ দtgp 

  SC17  
JNLXC‐212 

সিদেনর ভােলাবাসা aিময় চে াপাধ ায়  রতু মুেখাপাধ ায়    

sৃিতর বাঁশরী আর িফের িফের pণব রায়  রবীন চে াপাধ ায়  চndনাথ  TPHVS‐
842711 

হির বেল আমার গৗর নােচ নরহির   রবীন চে াপাধ ায়  রামকৃ ায়ণ   

হাতখািন ধু রােখা মার হােত     গাপালদt 
হােত িনেয় মিণমালা  রামকৃ  চn  aিসত বরণ    GE 7454 

হারােনা রােতর চাঁদ eেলা ঐ       

হালকা হালকা হাoয়া  সুনীল বরণ  aনল চে াপাধ ায়    45GE 25350 

হায় ছলনা িদলীপ সরকার  িদলীপ সরকার   STHV‐842427 

হায় র গালাপ হায়      আবু হােসন  GE30258 

hদেয় মার রk ঝের  শ ামল gp  pফুl ভ াচায    GE 24741 

hিদ বৃnাবেন বাস  দাশরথী রায়  ধন য় ভ াচায    EBI‐0322‐
0118 

হ িগির শান ধির dিট পায় যুগলিকেশার ঘাষ  ধন য় ভ াচায    TPHVS‐
842711 

হ ঠাকুর তামার িবচার ধন য় ভ াচায  ধন য় ভ াচায   EBI‐0322‐
0118 

হ pভু হ  িমlু ঘাষ  aিজত ঘাষ    DND‐105 

হ িশবশ র কর aনুমিত  কমলাকাn ভ াচায  aিনল বাগচী   S‐SEDE 3097 

হ ায় শ ামিবহারী নটনাগর      তুলসী ভজন  GE 24009 

         

         



 

 

গরজত ঘন সহঃ হমn   রথীন ঘাষ  বৃnাবন 
লীলা 

 

 


