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জhুu তারা রােড িকেশারkuমােরর বাড়ী গৗরী ku         খাে ায়া শহের শতাbী-pাচীন গা ুলী হাuস 

িকেশারkuমার বাmাi বা মmুাi িসেনমাজগেতর aিতপিরিচত সিুবখ াত গায়ক, নায়ক, pায় সবিকu। auরn 

জীবনীশিkর ধারক-বাহক িকেশারkuমার ucল pাণবn রিসক ভাবকু জাকার kাuন সব rেপi সব aবsােতi চমকpদ 

aিsেtর জাjল মান িনদশন। ম াড়েমেড় িকেশারkuমার বা cuপেস যাoয়া িকেশারkuমার কlনােতo সmব নয়। তাঁ র জীবন o 

জীবেনর ঘটনাguিল বhuচিচত eবং তাঁ র মtৃu র িtশ বছর পর 2018 ী ােbo aনেক sিৃতেত aমিলন। তাঁ র পtুdয়, তাঁ র 

বhuসংখ ক ভাবিশষ , তাঁ র guণgাহীরা তাঁ র িলেগিসেক বেয় চেলেছন গৗরেবর সে । তেব সমােজ মলূভূত িকu পিরবতন ঘেট 

যাoয়ায় স ীেতর ভারতীয় ধারািটi আkাn হেয় kয় o িবkিতর sীকার। aথৈনিতক pগিতর sাভািবক পিরণিত িহসােব 

দেশর জনগেণর pভাবশালী aংশ িবেদশী সংsৃিতেক আঁকেড় ধরার শপথ নoয়ায় আমােদর মহাপrুuষেদর মহান সিৃ guিলেক 

uেপkা eবং কাযতঃ বজন করার pবণতা eক aভুতপবূ স েটর সিৃ  কেরেছ। আu সরকারী হsেkপ না হেল ei সব মহান 

সিৃ  কােলর গেভ হািরেয় যােব। বণময় বhuমািtক ব িkt িকেশারkuমারo িবsিৃতর aতেল চেল যােবন আরo aেনেকর স ী 

হেয়। eখনo বdৃ o ekেটে ড যবুকরা িকেশারেক ভােলন িন। মলূতঃ তাঁ েদর কনজাmশেনর জন i ei রচনা। 

িকেশারkuমােরর জীবন মােন তাঁ র স ীতজীবন 1949 থেক মtৃu  পযn জীবেনর কথাi eখােন বলা হেব। িচtনাট কার, 

pেযাজক, িনেদশক, লখক িকেশারkuমারেকo sরণ করা হেব। তাঁ র বhuিবিচt কমকাে র মেতা eসবo guিছেয় বলা 

আমােদর uেdশ  নয়, পাঠকরাo চাiেবন না আমরা ফম াল হi। চলেুন eিগেয় যাi। 

1929 ী ােbর 4ঠা আগ  মধ pেদেশর খাে ায়া শহের িকেশারkuমােরর জn eক বাঙালী আiনজীবীর পিরবাের। 

িহিn হাটল াে র মফsেল জngহণ িকেশােরর চিরt গঠেন িকuটা pভাব ফেলিছল। তাঁ র বাবার নাম ku লাল গা ুলী, মা 

গৗরীেদবী। তাঁ েদর পিরবার scল মধ িবt পিরবার িছল। ku লাল খাে ায়ার কামিবসদার গাখেল পিরবােরর uিকল হেয় 

সখােন uেঠ আেসন। ku লােলর পি ম বা পবূবে র aিরিজন সmেn িকu তথ  আমােদর হােত আেসিন। িকেশারkuমােরর 

মা গৗরী দবী ভাগলপরু রাজবাড়ীর রাজা িশবচnd বেn াপাধ ােয়র নাতনী। ei জিমদার বাড়ীেতi aেশাকkuমােরর জn হয়। 

সmবতঃ aেশাকkuমােরর জেnর পেরi ku লাল ভাগলপরু ছেড় খাে ায়ার জিমদােরর চাকরী িনেয় সখােন চেল আেসন। 

মামার বাড়ী সmেn িকেশারkuমােরর sিৃত তমন িছল না। তেব তাঁ র মামা ধন য় ব ানাজ  eকজন গায়ক o স ীতj িছেলন। 

িকেশারkuমার তাঁ র sাiল aনকুরণ কের পেড়াসান িসেনমায় সi aিবsরণীয় চিরtিটেক aমর কের রেখেছন। িকেশারkuমার 

aেনকবার তাঁ র বাবার িtশ টাকা মাiেন িছল aথাৎ িতিন গরীব ঘেরর ছেল বেল গl কেরেছন। ঘটনা হেলা রাজপিরবার 

কান গরীবেক জামাi কেরিছল বেল মেন হয় না। আর িবেয়র পর uরবাড়ীর ধনসmিtর জােড়i তা িতিন scল। 

ku লােলর খাে ায়ার বাড়ী eখন শতায় ু হেয় বঁেচ আেছ। সিট কান গরীব বা িনmমধ িবt লােকর হেত পাের না। 



 

 

ku লােলর জ  পtু aেশাকkuমার িযিন িকেশারkuমােরর চেয় আঠােরা বছেরর বড়, বেm িসেনমা জগেত pিতি ত হেয় যান 

eবং তখনকার kমশ unয়নমােগ চলা ei নtuন িশlমাধ েমর pগিতর সে  িনেজo যেথ  িবখ াত o জনিpয় aিভেনতা 

হেয় oেঠন। পেরর ভাi aনপুkuমার িযিন িকেশােরর agজ, al sl aিভনয় সাফেল র পিরচয় িদেলo তমন কান ছাপ 

রাখেত পােরনিন।  aনপু o িকেশােরর চেয় বড় eক িদিদ িছল, তাঁ র নাম সতী। িতিন শশধর মখুাজ র পtী। তাi 

aেশাকkuমার শশধর বাবরু সবুােদ পেুরা i াি র দাদামিণ। িকu জায়গায় সতী দবীেক িকেশােরর ছাট বান বেল uেlখ 

করা হেয়েছ। eখােন বলা pেয়াজন য িবখ াত aিভেনতা জয় মখুাজ  সতীর দবীর িdতীয় পtু। সকােলর মানদে  সতী দবী 

জেয়র থেক 17-18 বছর বড় হoয়াটাi sাভািবক। সেkেt সতীেদবীর জn সাল 1920-1921 eর পের হেত পাের না। 

সেkt িতিন aনপুkuমােরর চেয় বড়। তেব তাঁ র জn সাল কu uেlখ কেরন িন। 

  

     ku লাল গা ুলীর পিরবার   িকেশারkuমার uপের লীনা, ruমা নীেচ যাগীতা o মধবুালা 

ছাটেবলা থেকi িকেশােরর গােনর pিত িবেশষ আকষণ িছল। খাে ায়ার নসিগক aবsান eবং তখনকার গােনর 

ধারা বালক িকেশােরর oপর pভাব ফেলিছল। িকেশার kunনলাল সায়গেলর ভk হেয় পড়েলন। তাঁ র গায়কী, তাঁ র ভারী 

ক sর িকেশারেক aিভভূত কেরিছল। সারা জীবন িকেশার সায়গলেক guru বেল মেনেছন। তাঁ র জnগত ক sেরর বিশ  

সায়গলেক aনসুরণ করার uপেযাগী িছল বেলi িতিন িনেজেক সiভােব তরী করার চ া করেতন। পরবত কােল aেক া o 

ucারণরীিতর ব াপক পিরবতেনর ফেল িকেশার িনেজেক কে েmারারী ফেম ঢেল সািজেয়িছেলন। িবদ ালয় িশkা সmণূ 

করার আেগi িকেশারkuমার o তাঁ র পিরবােরর ঘন ঘন বেm যাoয়ার সেুযাগ হেয়িছল। pিত বছর eকবার গা ুলী পিরবার 

বেm বড়ােত eেস বশ কেয়কিদন থাকেতন। aেশাকkuমার তখন বেm টিকেজ কাজ করেতন। ছাtাবsােতi িকেশার িকu 

িসেনমায় কারাস গােনর দেল aংশgহণ কেরিছেলন। 1946 সােল িতিন িশকারী নােম eকিট িসেনমায় ছাট রােল aিভনয়o 

কেরিছেলন। suেলর পড়া শষ কের িতিন ucিশkার জন  iেnােরর িk ান কেলেজ ভিত হেয়িছেলন। তেব স িদেক তাঁ র 

মন িছল না। কারo মেত িতিন i ারিমিডেয়ট কারo মেত িতিন gাজেুয়ট। বেm গেল দাদার কােছ থেক গােনর সেুযাগ 

খুঁজেতন। aেশাkuমােরর ভাi বেল তাঁ র aেনেকর সে i খািতর িছল। 1948 সােল kমচnd pকাশ তাঁ েক িজিd (পরুাতন) 

িসেনমায় pব াক গাoয়ার সেুযাগ িদেলন। eিদক oিদক করেত করেত 1949 থেক িকেশার aিভনয় আর গােনর জগেতi 

থাকেবন বেল মনিsর কের ফেলন। 1949 সােলi তাঁ র বেmেত থাকা sায়ী হেয় গল। খাে ায়ার sিৃত aতীেত ফেল বেmর 

িসেনমাজগতেক আপন কের িনেলন সদ যবুক আভাষ kuমার গা ুলী। তাঁ র নাম িকেশারkuমার রাখা হল িসেনমাজগেতর 



 

 

sাiেল। য পিরিচিতেতi িতিন সারা ভারত আর জগেতর কােছ িবখ াত। িকেশারkuমার বলেতন, তাঁ র মেনর icা বড় গায়ক 

বা pব াক িস ার হoয়ার। আর বাকী সবাi দাদামিণর ভাiেক aিভেনতা করার জন  uেঠ পেড় লেগ গেলন। 

aেনেকর মেত িকেশারkuমারেক বশী ক  করেত হয়িন। aেশাকkuমার তাঁ েক সব জায়গায় uিকেয় িদেয়েছন। যাঁ রা 

তােক দেখেছন, তাঁ রা sীকার করেবন য মানষুিটেক দখেল লk  না করা aসmব িছল। িকেশার িনেজi eকিট skাকl বা 

pদশনী। তাঁ েক কানভােব aিডনারী মেন করার uপায় িছল না। তেব তাঁ র ভাবভ ীর aেনকটাi সকােলর রkণশীল িফl 

i ািsর পছেnর তািলকায় িছল না। হীেরা হবার লkণ কম িছল। সশুীল বালেকর িsিরoটাiেপর থেক িকuটা িভn 

িকেশারkuমার ফ ািমিল ামায় চলার মত নয় বেলi সকেল মেন করেতন। eিদেক তাঁ র pথম পছেnর িশlকলা গােনর 

ব াপােরo তাঁ র aনসুতৃ সায়গেলর ধারািটo তখন kীয়মান। পা াত  স ীেতর pভাব, aেক ার ব বহার iত ািদর সবুােদ 

নtuন uপsাপনা o ucারণরীিত সহ গায়কীর পিরবতেনর সে  নtuন eকদল িশlী যমন মহঃ রিফ, মেুকশ, তালাত মাহমদু, 

মাnা দর সে  িকেশারo ei নয়ী duিনয়ার স ীেত সমােরােহর িমিছেল যাগ িদেলন। তারপর ধীের ধীের তাঁ র স ীত সফর 

গতানগুিতকতােক aিতkম কের মধ মােন পৗঁেছ চলেত থাকল। িতিন sার হেত পারেলন না। আবার বাদo পড়েলন না। 

1950 সােল মিুkpাp বেm টকীেজর মশাল ছিবেত তাঁ েক সেুযাগ কের িদেত চান শচীনেদব বমণ। নীতীন বস ুপিরচািলত ei 

ছিবেত aিভনয় কেরিছেলন aেশাকkuমার, সিুমtা দবী আর ruমা ঘাষ। ei tতীয় ব িki পরবত কােলর িকেশার ঘরণী পtু 

aিমেতর মা ruমা। ei সমেয়i শচীনকতা  িকেশারkuমারেক সেুযাগ িদেত না পের তাঁ েক সায়গেলর an aনকুরণ বা 

aনসুরণ না কের, িনেজর গায়কী udাবন করার পরামশ দন। pিতেযািগতার বাজাের পরীkা িনরীkা করেত থাকা গায়েকর 

দাম বশী নয়, িকেশার বেm িফl i াি েত তমন গান গাoয়ার সেুযাগ পািcেলন না। aিভনেয়র সেুযাগo তমন আেসিন। 

িকেশারkuমােরর গান গাoয়ার শখ pcuর িছল। uেন uেন গান tuেল ফলেতন। সায়গেলর হেল তা কথাi নi। িকntu 

িতিন কখনo কারo কােছ গান শেখনিন। িনেজ িনেজ aবশ i িশেখেছন। তাঁ র িপয়ােনা বাজােনার দkতা পশাদারী মােনর। 

তা eকিদেন হয়িন আবার িসেsেমিটক না হেল eটা করা যায় না। আসেল িকেশারkuমার যা icা তাi বলেতন। সব সত  

হoয়া aবশ i সmব নয়। তেব শেখন িন eটা হেত পাের না। তাঁ র স ীত পিরচালনা বা কেmাজােরর কাজ কারo চেয় কান 

aংশ কম নয়। aেক া বা য কান যntস ীত িতিন aত n সpুযkুrেপ ব বহার কেরেছন। কান কান kেt যেথ  কম 

িমuিজক বা যntস ীেতর শেbর aptuলতােক িতিন সnুরভােব িসcuেয়শনেক িবিশ  কের তালার কােজ ব বহার কেরেছন। 

িতিন aবশ i িশেখিছেলন, সবটা িনেজ িনেজo নয়। তাঁ র sকীয় sাiেল eেক oেক ধের যখন তখন যা তা চচা কের eক 

aduত স ীতভাবনা বা িমuিজক াল সn তরী হেয়িছল। িতিন িনেজo জানেতন না তাঁ র ঘরানা িক বা কান শলীেত িতিন 

িসdহs। iমpmu বhu িকu বিরেয় আসত। আর তার সবi লk ণীয় ভােব aিরিজন াল। eটা ভুলেল চলেব না য eত ভারী 

গলা িনেয় তাঁ র র  যেথ  ভাল িছল। শাstীয় গায়েনর sাপ থাকেল du eক কিল িতিন aিত সহেজi ছেড় িদেতন। eেকবাের 

পারেফকশন পাসিনফােয়ড। পা াত  ধারার বhu িকu িতিন gহণ কেরিছেলন, িঠক বলেত গেল, a াবজব কেরিছেলন। আর 

ফাক eর মেধ  pায় সব eমনিক বাঙলা কীতেনর ঢঙিটo তাঁ র আয়t িছল। সবi aিত সnুর o sাভািবক ভােব। ভািটয়ালীর 

টান হাক বা ডীপ বস e পা াত  জ ডিলভাির করা, সবi তাঁ র পেk জলভাত। eখনকার pজn eকu ফেলা করেলi 

বঝুেত পারেব য িতিন rap music eর g া ফাদার। আর দাদা aনপুkuমােরর পরামেশ iেয়াডিলং আয়t করেত িগেয় িতিন 

িনেজi eকিট pিত ান হেয় গেছন। িকেশারkuমার aেনকবার িতিন গান জােনন না বা শেখনিন eটা বলেত িগেয় বলেতন 

গান িশেখিছল দাদামিণ সরsতী দবীর কােছ। গান জানত মামা। তাঁ র মেত তাঁ র গান না িশেখ গাoয়া। িশখেল হয়েতা িতিন 



 

 

িকেশারkuমার না হেয় কান ঘরাণার িবখ াত িশlী হেয় যেতন। aিশিkত িকেশারkuমারi ভারেতর সবে  pব াক িস ার 

হেয় থাকেলন pায় du দশক ধের। 

“ তারা duেটাi আs গাধা।” দাদা aেশাকkuমােরর খােরর বাড়ীেত ছাট dui ভাi যখন িসেনমায় uকেব বেল eেস 

পড়ল, তখন তােদর িডসকােরজ করার জন  দাদামিণ বার বার ei কথাi বলেতন। বলেতন তােদর িদেয় িকu হoয়া সmব 

নয়। সকেলi জােন, eguেলা oপেরর কথা। ভাiরা যা হেয়েছ, দাদার pেচ ার aবদান তােত সবেচেয় বশী। আর িনেজর 

ব িkেtর জন  aেশাকkuমার িফl i াি েত সবািধক সmািনত aিভেনতা হেয় uেঠিছেলন। নামকরা িহেরা aেশাকkuমার 

বাল িববােহর বধিূটেক aবলmন কের পেুরাপিুর মধ িবt বাঙালীর জীবনযাপন কের গেছন তাঁ র সদুীঘ জীবেন। তাঁ র সmিto 

িকu কম িছল না। িকntu িবলাসব সন eেকবােরi পছn করেতন না িতিন। পারেফk জ লম ান aেশাকkuমার সকেলর 

dাভাজন আদশ পrুuষ। aেশাকkuমােরর ভাi eর বড় সািটিফেকট দরকার িছল না। aেনেকi ছেলটােক িক কােজ লাগােনা 

যায় তা িনেয় ভাবেতন। পাকাপািক ভােব বেm চেল আসার আেগi িকেশার িতন চারিট িসেনমায় aিভনয় আর ক’িট ত গান 

o কের ফলেলন। eমন িক যাঁ রা িকেশােরর গােনর গলা বা সরুjান িনেয় খবু সntu  িছেলন না, তাঁ রাo িকেশােরর কিমক গান 

eবং বাচনভ ীেক eেকবােরi iuিনক বেল মানেতন। তাi বছের কেয়কটা ছিবেত aিভনেয়র সেুযাগ আর গান করার সেুযাগ 

িতিন প ােশর দশেকর pথমিদেক পেয় গেছন। যেহtu eguিল সব িহিn িসেনমা, তাi িবশেদ যাoয়া হেলা না। িকেশােরর 

হােত মাটামিুট কাজ আসিছল eবং আয়o হিcল। তেব সi pথম িদক থেক িকেশারkuমার টাকা পয়সার ব াপাের খবু 

সেচতন eবং আদায় করেত য কান কাজ িতিন করেত পারেতন। সn া মেুখাপাধ ায় মাt du বছর বেmেত থেক িহিn িফl 

i াি েত পা জমােনার চ া কেরিছেলন। িকেশােরর আদায় করার ব াপারটা িতিনo sিৃতচারণার সময় uেlখ কেরেছন। 

তাগাদায় তাগাদায় aিsর কের িদেতন িকেশার। e িনেয় aেনক গl pচিলত আেছ, সবেচেয় মজার হেলা, aেধক টাকা 

পেয়িছেলন বেল মেুখর eকিদেক মকাপ কের uিটং e নেমিছেলন। বাকী aেধক আদায়o হেয়িছল। তারপর aধমণেদর 

নােম গান বঁেধ যtতt গাiেতন। যমন হ বাব ুতেলায়ার — দ দা মের আট হাজার। পাঁ চ ছটা িহিn িফেl কাজ করার 

পর, 1953 সােল eল সi িবগ bক। তখনকার নামকরা নািয়কা বজয়nীমালােক িহেরাiন কের িকেশার িহেরার রাল 

পেলন “লড়কী” ছিবেত। যিদo ভারতভূষণ a লীর িdতীয় জিুড়o লীড রােলর মতi gurutপণূ িছল, তবoু যবুক িকেশােরর 

সi বi িতনিট ভাষায় িরিলজ হেয়িছল আর ভিবষ েতর ক ািরেকচার o alsl কruণ রেসর iি ত তruণ িকেশারkuমার 

i াি েক  িদেয়িছেলন। নরেম গরেম সেুখ duঃেখ প ােশর দশক িকেশারেক যেথ  সাফল  eেন িদেয়িছল। ei eক দশেক 

িতিন kuিড়িটর মত বiেয় aিভনয় কেরেছন। গান গেয়েছন আরo বশী িসেনমায়। তার মেধ  কতকguিল হৈচ ফেল 

িদেয়িছল যমন “ভাগম ভাগ”, “চলিত কা নাম গাড়ী”, “বাপ র বাপ”। নামকরা সব িহেরাiেনর aেপািজেট িতিন িহেরার 

রাল কেরেছন। eবং রীিতমেতা সাফেল র সে । সi সমেয়র anতঃ kuিড়িট গান সপুারিহট eবং িসিরয়াস গােনর 

aেনকguিল পেুরাপিুর রেসাtীণ। দবানেnর মেতা বড় িহেরার pব াক aত n সফলভােব কেরেছন িকেশার। aেধক িফli 

িবগ বােজট eবং sার-sােডড। তেব eত সnুর গানguিলর eবং ষােটর দশেকর pথমােধর আরo সnুর গানguিলর জন  িতিন 

eকবারo পরু ার পানিন। িফlেফয়ার a াoয়াড পেয়েছন রকড আটবার িকntu সবi পরবত  কােল। আর নিমেনশন িতিন 

pিত বছরi পেতন। তাঁ র জীবনী aেনকguিল বিরেয়েছ, তার মেধ  িব াস নruরকার o দীপক সাnািলয়ার বiিট কােলকশন 

করার মত। তার al আেগ pকািশত ধীমান কমেলর বiিট গােনর সব তথ  সািজেয় লখা। জীবনীo মাটামিুট সmণূ। 

িকেশােরর গl শষ হবার নয়। আমােদর ei সংিkp পিরসের তার aবতারণা করা িঠক হেব না। যাi হাক, 1958 সােলর 



 

 

বাঙলা ছিব লেুকাcuির বাঙালীর  pািp িকেশারkuমােরর কাছ থেক। িতিন eর pেযাজকo। িকেশার, মালা িসn হা আর 

aিনতা guহ ছিবিটেক য সnুর rপদান কেরন তা eক কথায় atuলনীয়। ei িনেয়i eকটা বi লখা যায়। িসং নi তব ুনাম 

তার িসংহ িdতীয়বার হেব না। হমn আর গৗরীpসn মজমুদােরর নাম uেlখ না করেল বড় tিট হেয় যােব। 1950 সােল 

(মতাnের 1951) ruমা ঘাষেক িবেয় কের বছর আে ক সnুর সংসার জীবন uপেভাগ কেরিছেলন িকেশারkuমার। তাঁ র 

পেুtর জn 1952 সােল। ভাiস i াি  বা পাপময় িসেনমা জগেত সখু kণsায়ী। মধবুালার মােহ িকেশার ruমােক ত াগ 

কেরন 1958 সােল। ei িবেয় সেুখর হয়িন। তাঁ র পিরবারo কাযত তাঁ েক বজন কের। গােলমােল দশবছেরর িববািহত জীবন 

কােট। মধবুালা বশীরভাগ সময়i িকেশােরর বাড়ীেত থােকনিন। পািরবািরক aশািn বা aিন য়তা িন য়i িকেশারেক kয় 

কেরিছল। না হেল িতিন হয়েতা আরo সফল হেত পারেতন। প ােশর দশেকর pথম িদেকi দাদা aনেুপর পরামেশ স 

সমেয়র িকu পা াত  গায়েকর iেয়াডিলং করার ব াপারিট রp কের ফেলন। যাঁ রা oi সব গায়কেদর গান uেনেছন, তাঁ রা 

sীকার করেবন য িকেশার তােদর চেয় aেনক সnুরভােব ei iেয়াডিলং টান ব বহার কেরেছন। তােত ভারতীয় মuেলশন 

জেুড় সকেলর মন জয় কেরেছন। তাঁ র sকীয় ক িবkিতguিল aসাধারণ। e সব যাঁ রা বােঝন তাঁ রা বেুঝেছন। পাঁ চ ruপাiয়া 

বারা আনার জন  uধ ু নয়, চলিত কা নাম গাড়ী সmবতঃ ei দশেক িকেশােরর  ছিব। িতন ভাi eেকবাের জিমেয় 

িদেয়েছন। মধবুালা ei সমেয়রi kজ। 

ষােটর দশেকর pথমিদেক আরo কেয়কিট aিত সnুর গান যমন uমru, দূর গগন িক ছাঁ o ম, হাফ িটেকট, রে ািল 

গ া িক লহেরঁ ei সব ছিবেত। uমruেত িতিন গানo রচনা কেরেছন। পিরচালনা pথেম থেকi করেতন, িকu িচtনাট o 

িলেখেছন। করেত করেত সi িবে ারণ ঘটল 1965-66 সােল গাiড িসেনমায় দবানেnর িলেপ “গাতা রেহ মরা িদল” 

গাoয়ার পর। eর পর দবানেnর পর পর কিট ছিবেত শচীনকতা িকেশারেক গান গাoয়ােলন। সবi িহট। শচীনেদেবর পtু 

রাhuল িকেশারেক বশ কিট ছিবেত গান গাoয়ােলন। রােজশ খাnার uদয় হoয়ার পর সকেল ভাবেত লাগেলা িকেশারkuমােরর 

গলাi রােজশর মেতা। ফেল হাতী মরা সাথীর মেতা aেনক িসেনমায় রােজশ খাnার িলেপ িকেশােরর গান তরী হেলা। 

পরবত  পেনর বছর িকেশারkuমার eক নmের থাকেলন, মহঃ রিফেক িপছেন ফেল। 1980 ত মহঃ রিফর aকাল মtৃu েত 

িকেশার বাকী জীবনo pব াক জগেত সবার uপের থেক গেলন। তাঁ র aিভনয় o গান dui িনেয় ei সমেয়র “পেড়াসান” 

ছিবিট aিত জনিpয় হেয়িছল। ei ছিবিট দেখনিন eমন মানষু কমi আেছন। িববরেণ সময় ন  না কের সকলেক আবার 

দখেত বিল। aিত ব s সপুারsার িকেশার kuমার দিরd বাঙলা িফl i াি েত তমন কান কাজ কেরনিন ei পীক 

িপিরয়েড। তেব du eকিট গান গেয়েছন, যমন জnিদন ( মেঘ ঢাকা তারা) বেলা হিরেবাল ( শষ থেক uru)। ষােটর দশেকর 

শষ িদেক eকিট িনদাruণ ঘটনা ঘেট কলকাতায়। 1969 সােল রবীnd সেরাবর sিডয়ােম “িকেশারkuমার নাiট” চলার 

সমেয় লাiট িনেভ যায়। তার পর মানষুপuরা হাজার হাজার মিহলার uপর aত াচার কের। গাটা sিডয়াম মেয়েদর iনার 

গােম , চpল, আর পাষােকর ছঁড়া uকেরায় ছেয় যায়। কােলর ফলেক কালচাড বাঙালীর কালচােরর pk  pমাণ রেখ 

িদল কলকাতার যবুকরা। eক িবখ াত বাঙালীর aনু ােনi সটা হেয় গল। িকেশার kuমার বশ িকu aনু ান কেরেছন 

কলকাতায়। তেব eিদেনর কথা িতিন aত n আেkেপর সে  sরণ করেতন। ei সমেয়র বাঙলা গােন uেlখেযাগ  

সংেযাজন “tuম িবন যাঁ u কাঁ হা” গােনর বাঙলা rপাnর “eকিদন পাখী uেড় যােব য আকােশ” আর কেয়ক বছর পের 

গাoয়া “নয়ন সরসী কন ভেরেছ জেল”। আরাধনা িসেনমার বাঙলা rপাnর করার সময় oi গানguিল িকেশারkuমার 

বাঙলােতo গাiেলন। আর eর পর থেকi al al কের িকu িকu বাঙলা গান িতিন রকড করেলন। aমানষু আর আনn 



 

 

আ ম িসেনমার সাফেল র পর িকেশারkuমার িনয়িমত বাঙলা িসেনমার গান কেরেছন। হমnবাবরু গলা খারােপর জন  তাঁ র 

চািহদা বাড়িছল। তেব সsায় হেতা না বেল ততটা িকেশােরর গান হেয় oেঠিন বাঙলা িসেনমায়। নi নi কের pায় চিlশিট 

বাঙলা িসেনমায় গান গেয়িছেলন িকেশারkuমার। eর কতকguিল আজo জনিpয়। মাট সাতািশিট িহnী ছিবেত aিভনয় 

কেরেছন িকেশারkuমার। গান গেয়েছন বােরােশার বশী িহnী ছিবেত। রকড তা বেটi। হয়েতা আশা ভাঁ সেল ei রকড 

ভাঙেবন বা ভেঙেছন। িকেশারkuমার pায় সব pধান ভারতীয় ভাষায় গান রকড কেরেছন। sানাভােব তার িবশদ িববরণ 

দoয়া হল না। 

তাঁ র গােনর কথা বেল শষ করা যােব না। তাঁ র জীবেনর কথায় িফের আিস। মধবুালার সে  িববািহত জীবন িকভােব 

কেটিছল তা সকেলi জােনন। িবরাট ভুল হেয় গেছ বেুঝিছেলন duজেনi। িকntu বার হেয় আসার িচnা কu কেরনিন। কেয়ক 

বছর পর মধবুালা হােটর রােগ আkাn হেয় মেনাবল হািরেয় ফেলন। কানkেম ei সmক তাঁ রা মধবুালার aকালমtৃu  

পযn টেন িনেয় যান। 1969 সােল বিলuেডর  সnুরী নািয়কা িনয়িতর gােস িচরিদেনর মত হািরেয় গেলন। aবণনীয় 

হতাশােক স ী কের জীবেনর দনিnন কম চািলেয় যেত থাকেলন িকেশারkuমার। eতকােলর িনঃস তা যন নtuন কের 

uপলিb করেত লাগেলন িতিন। আরo বশী কের কােজ মন িদেত চাiেলন। িকuটা সফলo হেলন। eর পেরর eক দশক 

তাঁ র িবজয়পতাকা সগেব uড়েত থাকেলা। pায় সব িহেরার িলেপ িকেশােরর গান। কত a াoয়াড পেলন। aেনক শা 

করেলন। সবi জনিpয়তার রকড গড়েত থাকেলা। ষােটর দশক থেকi িকেশারkuমার iনকাম ট াk কtপেkর kuনজের 

পেড় যান। aেনেকর মেত টাকার kuমীর aিত সাবধানী িকেশার iনকাম ট াk দoয়ােক বােজ খরচ মেন করেতন। যাi হাক 

বশ িকu কস eবং আপীল চািলেয় যথাসmব চ া কের গেছন িকেশারkuমার iনকাম ট াk কম দoয়ার। ei িনেয় খবর 

হেয়েছ aেনক। িকেশার তাঁ র pচার বাড়েছ ভেব কানিদনi খালসা কেরন িন। কথা বাড়েত িদেয়েছন। য যা পেরেছ 

িলেখেছ। তেব কu বলেত পারেবন না তাঁ রা িকেশােরর দoয়া তেথ র uপর িভিt কের িলেখেছন। িকেশারkuমােরর জীবেনর 

আর eকিট ঘটনা বা পেবর কথা না বলেল িববরণ aসmণূ থেক যােব। 1975 সােল iিnরা গাnী জruরী aবsা ঘাষণা 

কেরন। তার িকu আেগ থেকi তাঁ র ছাট ছেল স য় গাnী রাজনীিতেত আসার চ া করিছেলন। স য় eকবার 

িকেশারkuমারেক বেm শহের কংেgেসর aনু ােন গান গাiেত aনেুরাধ কেরন। িকেশারkuমার িবনা দিkণায় গান গাiেত 

asীকার কেরন। ফেল বশ কেয়ক বছর িকেশারkuমােরর গান আকাশবাণীেত pচার করা বn িছল। সরকার পিরবতেনর 

পেরi ei িসnাn pত াহার করা হয়।  

aduত মানষু িকেশারkuমারেক িনেয় িবিভn জাণােল, ম াগািজেন, দিনেক হাজার হাজার আিটেকল লখা হল। রীেলর 

িহেরােদর থেক কান aংেশ কম নয় গায়ক িকেশােরর জনিpয়তা। তাঁ র জনেমািহনী গায়কী, নায়কী আর িবদূষেকর 

কা কারখানা সকলেক মািতেয় রেখিছল। যাঁ রা 1978 সােল লস a াে লেসর aনু ােন তাঁ র iমpmu iে াডাকশন 

uেনেছন, তারা বেুঝেছন, িকেশার িক িজিনস। e রকমিট কখনo হয়িন আর হেবo না। তাঁ েক যাঁ রা i ারিভu কেরেছন তার 

মেধ  সবেচয় িবখ াত eনকাu ারিট pীতীশ নnীর সে । তেব সটা িকেশােরর জীবেনর শষ িদেক আর সখােন আেলাচ  

িবষয়o িকu aন  রকম। সাধারণভােব িকেশারkuমার জাণািল েদর aবাক করার মত হাবভাব িনেয় i ারিভu িদেতন। 

কখনo aেনকkণ িকu বলেতন না।  আবার eক দরজা িদেয় হঠাৎ বিড়েয় িগেয় িকu পের aন  দরজা িদেয় uেক আবার 

কথাবাতা চাল ুকের িদেতন। তাঁ র ভূেতর ভেয়র গl aেনেকi uেনেছন। িকu ভাগ বান লাক তাঁ র ােটর দরজায় “িবoয়ার 

aফ িকেশারkuমার” লখা ফলকিটo দেখেছন। aেনক আজguবী গlo িতিন করেতন। পিরিচত লাক eমনিক kােয় েদর 



 

 

ঠিকেয় িকেশারkuমার খবু আনn পেতন। কত লাকেক য ভুিগেয়েছন তার iয়tা নi। uিটং e দরী করা, রকিডং িsপ 

করা eসব জলভাত। পেরর িদন আবার সব asীকার। aduত সব কারণ দিখেয় িনেজেক িনেদাষ pমাণ করার চ া। িকntu 

কারo চেয়স িছল না। িকেশারkuমােরর ক sর সকেলর কােছ আবিশ ক বা মা । সi হডী বা মাথা ঘিুরেয় দoয়ার 

সাফেল র সমেয়o িকেশারkuমাের hদয়িট িবকল বা aচল হেয় থােক িন। িকntu িঠক িমেল যাoয়ার মত hদয় চােখ পেড়িন। 

বা hদেয়র সংখ া বশী হেয় যাoয়ােত pিমকpবর ধেn পেড় িগেয়িছেলন। সকেলর পরচচায় জল ঢেল িতিন 1976 সােল 

তruণী নািয়কা যািগতাবালীেক িবেয় কের ফলেলন। তেব e িবেয় মাt du বছর িটঁেকিছল। পেরর বছরduেয়েকর মেধ  িতিন 

খাঁ জ পেলন গায়ার সmাnবংশীয় সnুরী নািয়কা  লীনা চndভারকেরর। 1980 ত লীনা িকেশারkuমােরর চtuথ stী হেয় ঘর 

আেলা করেলন। তাঁ র মtৃu  পযn িকেশারkuমার লীনার aku  pশংসা কের গেছন। iে াভাট লাজকু sভােবর লীনা তাঁ েক 

সিুমত নােমর িdতীয় পtু uপহার িদেলন। ববািহক জীবেনর pথম সাত বছর আর শষ সাত বছর দাmত  জীবেনর সখু 

ভাগ করেত পেরিছেলন িকেশারkuমার। তেব 1985 সাল থেকi িকেশারkuমার aিsর বাধ করিছেলন। aেনকেক বলেতন 

খাে ায়া চেল যাoয়ার কথ। pীতীশ নnীেক বেলিছেলন, বেmেত তাঁ র ক আেছ? কান িকu তাঁ র ভাল লােগ না। তাi খাে ায়া 

যাoয়ার কথা িতিন িসিরয়াসিল ভেবিছেলন। দখেত দখেত 1986 সােল তাঁ র ম ািসভ হাট a াটাক হেয় গল। তারপর আর 

কানিদন sাভািবক হেত পােরনিন িকেশারkuমার। 1987 সােলর 13i aেkাবর তাঁ র জীবনpদীপ িনবািপত হল। ভারত 

হারােলা তার সবািধক জনিpয় গায়কেক।  

তাঁ র বাঙলা গােনর সংখ া খবু বশী নয়। তার aিধকাংশi তাঁ র চিlেশাধ বয়েস গাoয়া। aেনক গােনi যেথ  সময় 

দoয়া হয়িন। eেকবাের শষ িদেকর গােনর aেনকguিলi রেসাtীণ হয়িন। du-চারিট নকল বেলo মেন হেত পাের। তেব য 

িবশ-িtশিট গান িবখ ােত হেয়েছ,  তা কালজয়ী সিৃ । যাঁ রা গান শােনন না তাঁ রা ei লখা পড়েবন বেল মেন হয় ন। আর 

যাঁ রা শােনন তাঁ েদরেক বাঝােনার দরকার নi। িকেশার িনেজর পtু aিমতেক কােছ রেখ pিতি ত করার চ া কেরেছন 

pথম থেকi। িকntu aিমত মধ মােনর pব াক িস ার eর বশী িকu হেয় uঠেত পােরন িন। তাঁ র aেনকguিল a ালবাম 

বিরেয়েছ। িসেনমার গানo বশ িকu কেরেছন। সবi মধ মােনর বলা চেল। িকেশােরর বাংেলা গৗরীku  aিমত স ভােব 

রkণােবkণ করেত পােরন িন। নীেচর তলা eখন ভাড়া িদেয়েছন eকিট রsঁরােক। িকেশােরর কাগজপt কতটা রিkত 

হেয়েছ ক জােন। তাঁ র সmিtর পিরমাণo কম হবার কথা নয়। কতটা রkা হেয়েছ ক জােন। আমরা ফসবেুক aিমতেক 

মেসজ িদেয় কান রসপn পাiিন। aিমেতর stী রীমা, কন া মিুkকা িকেশােরর বাড়ী গৗরী kuে i থােকন। লীনা o 

সিুমতo oi বাড়ীেতi আেছন। িকেশারkuমােরর মtৃu র বশ িকuিদন পের জhুu তারা রাডিট িকেশারkuমার গা ুলী মাগ নােম 

নামাি ত হেয়েছ। ব দশেনর ei গায়ক িবভােগ িকেশারkuমােরর গাoয়া বাঙলা গােনর তািলকা eর পর দoয়া হল। 

তািলকািট িনখতু eটা বলার ধৃ তা আমােদর নi। সকলেক aনেুরাধ eিটেক tিটহীন করেত সাহায  কruন। িবেশষতঃ পজূার 

গানguিলর রকড নং o pকােশর বৎসর জানেত পারেল ভাল হেতা। 

 

 

 



 

 

িকেশারkuমােরর গাoয়া গােনর তািলকা 
গােনর pথম ছt সরুকার গীিতকার ছিবর নাম রকড নং বৎসর 
aেনক জমােনা ব থা aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় পারাবত িpয়া  1983 
anকােরর ei রােতর শেষ িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
আকাশ কন ডােক মন uিট চায় রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার পজূা   
আকাশ পেথ pম কেরিছ সৗিমt 

বেn াপাধ ায় 
গৗরীpসn মজমুদার dui aধ ায়  1986 

আকাশ ভরা সূয তারা রবীndস ীত     
আজ ei িদনটােক মেনর খাতায় িলেখ বাপী লািহড়ী গৗরীpসn মজমুদার anরােল  1985 
আজ খলা ভাঙার খলা রবীndস ীত     
আজ থেক আর ভালবাসার নাম নব 
না 

বাস ুমেনাহারী মkুuল দt  পজূা  

আজ মেুখেত বলেল tuিম মণৃাল মেুখাপাধ ায় পলুক বেn াপাধ ায় সn াpদীপ  1985 
আজ িমলন িতিথর পিূণমা চাঁ দ aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় pিতেশাধ  1981 
আজ uভিদেন যিদ সহঃ আারিত মেুখাঃ aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় দাদামিণ  1984 
আজ াবেণর আমntেণ রবীndস ীত     

আজ hদেয় ভালেবেস সহঃ লতাজী শচীন দববমণ গৗরীpসn মজমুদার আরাধনা  1978 

আেধা আেলা ছায়ােত  রাhuল দববমণ sপন চkবত  কলি নী 
ক াবতী 

 1981 

আমার an pদীপ রবীndস ীত     
আমার আঁধার ভুবেন আবার ক tuিম বাসেুদব চkবত  িশবদাস বেn াপাধ ায়    
আমার e ক  ভের aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় জীবন মরণ  1984 
আমার দীপ নভােনা রােত িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার পজূা   
আমার নাম a া নী বীের র সরকার পলুক বেn াপাধ ায় মাদার  1979 
আমার পজূার uল হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt    
আমার বলা য যায় রবীndস ীত     
আমার মেনর ei ময়রূমহেল িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার পজূা   
আমার রাত পাহাল রবীndস ীত     
আমার sp য সিত  হল আজ রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aনসুnান  1981 
আমার sp tuিম oেগা িচরিদেনর সাথী শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার আনn আ ম  1977 
আমারo তা গান িছল সাধ িছল মেন কান ুভ াচায শ র ঘাষ দালনচাঁ পা  1987 
আিম eকজন শাnিশ  বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় oেগা বধ ূ

সnুরী 
 1981 

আিম িচিন গা িচিন তামাের রবীndস ীত     
আিম য ক তামার  aজয় দাস গৗরীpসn মজমুদার aনরুােগর 

ছাঁ য়া 
 1985 



 

 

আিম তামায় যত uিনেয়িছলাম গান রবীndস ীত     
আিম duঃখেক সখু ভেব িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
আিম নi আিম নi ভাবেতo  লতা মে শকর মkুuল দt  পজূা 1968 
আিম pেমর পেথর পিথক িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
আর তা নয় বশী িদন িমলব eবার duজেন aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় িমলন িতিথ  1985 
আরo কাছাকািছ রাhuল দববমণ sপন চkবত  tয়ী  1982 
আেলােকর ei ঝণাধারায় রবীndস ীত     
আশা িছল ভালবাসা িছল শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার আনn আ ম  1977 
আহা কথক নািক কথাকিল ফাটা uল aিভিজত 

বেn াপাধ ায় 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায় 

মৗন মখুর  1987 

আহা িক দাruন দখেত বীের র সরকার বীের র সরকার মাদার  1979 
আহা হা কেন পেরর সানা িদলাম 
কােন সহঃ আশা ভাঁ সেল  

sপন জগেমাহন মkুuল দt pহরী  1982 

iuেরকা iuেরকা eত িদন পের বিুঝ 
িমেলেছ দখা  সহঃ রাণ ুমেুখাপাধ ায় 

হমn মেুখাপাধ ায় শ াম চkবত  du ু pজাপিত  1967 

e আমার guruদিkণা guruেক জানাi বাপী লািহড়ী ভেবশ ku ু guruদিkণা  1987 
e িক হল, িক য হল কন হল জািন না রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার রাজkuমারী  1970 

e জীবন pেমরi eক পাতাবাহার কিবতা িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
e uমির র চেলিছ eকা রাhuল দববমণ মkুuল দt পজূা   
e তা কাnা নয়  গান   aজয় দাস গৗরীpসn মজমুদার স l  1982 

e িদন আিজ কান ঘেরেত খেুল িদল dার রবীndস ীত     
ei কথািট মেন রখ রবীndস ীত     
ei জীবেনর পথ সাজা নয় মানস মেুখাপাধ ায় লkীকাn রায় বাnবী  1989 
ei য নদী যায় সাগের িকেশারkuমার মkুuল দt পজূা   
ei তা জীবন যাক না যিদেক যেত 
চায় 

বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় oেগা বধ ূ
সnুরী 

 1981 

ei তা জীবন িহংসা িববাদ aজয় দাস গৗরীpসn মজমুদার aমরক ক  1986 
ei তা হথায় ku ছায়ায় spমধরু মােহ হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার লেুকাcuির  1958 
eক কাপ চা মেুখ tuলেতi aিমতkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  

eক টােনেত যমন তমন রাhuল দববমণ sপন চkবত  tয়ী  1982 
eক িদন আেরা গল িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
eক িদন পাখী uেড় যােব য আকােশ রাhuল দববমণ মkুuল দt পজূা   
eক পলেকর eকu দখা হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার লেুকাcuির  1958 
eক য িছল রাজপtুুর সহঃ আশা বীের র সরকার পলুক বেn াপাধ ায় মাদার  1979 
eকi সােথ হাত ধের সহঃ আশা 
ভাঁ সেল 

শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার কলি নী  1981 

eকuku ছাঁ য়া লােগ রবীndস ীত     



 

 

eত কােছ duজেন pম ভরা যৗবেন শচীন দববমণ গৗরীpসn মজমুদার আরাধনা  1978 

o আমার সজনী গা সিলল চৗধরুী সিলল চৗধরুী sণtষা  1990 
o বাব ুযতi তামরা ফল মাথার ঘাম বাপী লািহড়ী গৗরীpসn মজমুদার দবীবরণ  1988 
o মা পিতত পাবনী গে  রবীnd জন িবভূিত মেুখাপাধ ায় হিরশচnd শব া  1984 
oেগা িনruপমা কিরo kমা হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt aিনিnতা  1972 
oপাের থাকব আিম aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় জীবন মরণ  1984 
oের ঘ াঙর ঘ াঙ kuেয়ার ব াঙ নীতা সন গৗরীpসn মজমুদার রkজবা মিুk 

পায়িন 
1985 

oের বnu র oের সাথী র িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
oের মন পাগল কান ুভ াচায শ র ঘাষ দালনচাঁ পা  1987 
কারo কu নয়েকা আিম sপন জগেমাহন মkুuল দt লালkuঠী  1978 
িক আশায় বাঁ িধ খলাঘর শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার aমানষু  1974 
িক uপহার সািজেয় aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় জীবন মরণ  1984 
িক কের বাঝাi তােদর গােনর গ 
জািন না সহঃ কারাস  

হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার pিk  1977 

িকu কথা িছল চােখ শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার কলি নী  1981 
কন tuিম cuিপ cuিপ িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার  পজূা  
কন র tui ছাড়িল হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt পজূা   
কাথায় আছ guruেদব আিম জািন না বাপী লািহড়ী ভেবশ ku ু guruদিkণা  1987 
কান কাজ নয় আজ   সহঃ আশা 
ভাঁ সেল 

শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার কলি নী  1981 

কত নারী আেছ e গাkuেল সহঃ আশা 
ভাঁ সেল o তনজুা 

রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার রাজkuমারী  1970 

কত মধরু e জীবন ভালবাসার  aিমতkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
কথা িদলাম আিম কথা িদলাম সহঃ 
আশা ভাঁ সেল 

sপন চkবত  sপন চkবত  সেুরর 
আকােশ 

 1988 

kািn আমার kমা কর pভু রবীndস ীত     
খািল পেট করেল ভজন হয়না কান ফল রাhuলেদব বমণ sপন চkবত  আguন  1988 
gu েন দােল য মর শচীন দববমণ গৗরীpসn মজমুদার আরাধনা  1978 

guেটন মেগন বঁন-জর (বঁেজা)  হমn মেুখাপাধ ায় শ াম চkবত  du ু pজাপিত  1967 
চািরিদেক পােপর আঁধার িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার  পজূা  
িচরিদনi tuিম য আমার বাপী লািহড়ী পলুক বেn াপাধ ায় aমরস ী  1987 
চেয়িছ যাের আিম বাসেুদব চkবত  মkুuল দt pাথনা  1984 
চােখ চাখ রেখ তামার duেচাখ 
পেূজার pদীপ হেল 

নীতা সন গৗরীpসn মজমুদার রkজবা মিুk 
পায়িন 

1985 

চােখেত শাoন গায় guন guন  sপন জগেমাহন মkুuল দt জ ািত  1988 



 

 

চােখর আেলায় দেখিছলাম রবীndস ীত     
চােখর জেলর হয় না কান রঙ হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt  পজূা  
চল যাi চেল যাi িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার  পজূা 1977 
চল র চল সেব ভারত সnান সত িজত রায় িdেজndনাথ ঠাkuর ঘের বাiের  1985 
ছেড়া না ছেড়া না হাত সহঃ সািবনা 

iয়াসিমন 
রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aন ায় 

aিবচার 
 1985 

ছলিক ছলিক মন হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt du ু pজাপিত  1967 
জািন যখােনi থােকা eখনo tuিম মণৃাল 

বেn াপাধ ায় 
পলুক বেn াপাধ ায় tuিম কত 

সnুর 
 1988 

জীবেনর শষ গান মণৃাল বেn াপাধ ায়  টাiগার aসমাp  
জন জন জন জnিদন হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার মধ রােতর 

তারা 
 1960 

জিড়েয় ধেরিছ যাের  বাস ুমেনাহারী মkুuল দt  পজূা  
জানা aজানা পেথ চেলিছ সহঃ আশা রাhuল দববমণ sপন চkবত  tয়ী  1982 
িঠক সােড় পাঁ চটা যi বেজেছ aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় aিভমান  1986 
ডােক লােক আমােক kাuন িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
ঢেল যেত যেত রাত বেল যায় সহঃ 
আশা ভাঁ সেল 

sপন জগেমাহন মkুuল দt লাল kuঠী  1978 

তাক িধন িধন তা সহঃ iলা বস ু গােপন মিlক গৗরীpসn মজমুদার সাবরমতী  1969 
তাের আিম চােখ দিখিন লতা মে শকর মkুuল দt পজূা   
তামার বাড়ীর সামেন িদেয় মণৃাল 

বেn াপাধ ায় 
পলুক বেn াপাধ ায় tuিম কত 

সnুর 
 1988 

তামায় পেড়েছ মেন বাস ুমেনাহারী মkুuল দt পজূা   1982 
তামরা যতi আঘাত কর বাপী লািহড়ী ভেবশ ku ু guruদিkণা  1987 
তব ু বেল কন সহসাi থেম গেল িক 
বিলেত eেল 

রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার রাজkuমারী  1970 

tuিম আমার আশা বাপী লািহড়ী পলুক বেn াপাধ ায় আশা 
ভালবাসা 

 1989 

tuিম মা আমােক aজয় দাস গৗরীpসn মজমুদার aমরক ক  1986 
tuিম য pেমর  সহঃ চndাণী মেুখা শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার িনশান  1978 
িদন যিদ হল aবসান রবীndস ীত     
িদনguিল মার সানার খাঁ চায় রবীndস ীত     
িদেনর শেষ ঘেুমর দেশ  রবীndস ীত     
দখেল কমন tuিম খল রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aন ায় 

aিবচার 
 1085 

du চােখ রজনী তব ুিদন guিণ aruণ-রবীন পলুক বেn াপাধ ায় oরা চারজন  1988 
duজেনেত লখা গান  সহঃ আশা aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় aিভমান  1986 



 

 

ভাঁ সেল 
dusর পারাবার পিরেয় চ ল মন চেল হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার মধ রােতর 

তারা 
 1960 

dামা িdিম িdম রবীnd জন িবভূিত মেুখাপাধ ায় হিরশচnd শব া  1984 
নটবর নাগর tuিম কেরা না মsরা বাপী লািহড়ী পলুক বেn াপাধ ায় আশা 

ভালবাসা 
 1989 

নাi নাi e আঁধার থেক sপন চkবত  sপন চkবত  মাহানার িদেক  1983 
নাi নাi ভয় হেব হেব জয় রবীndস ীত      
নাম আমার িকেশারkuমার গা ুলী aিমতkuমার িশবদাস 

বেn াপাধ ায় 
 পজূা 1980 

নারী চিরt বজায় জিটল oরা কান ল 
মােন না 

বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় oেগা বধ ূ
সnুরী 

 1981 

নীল নীল আকােশ hদয়নাথ 
মে শকর 

িমu মেুখাপাধ ায় আি তা  1990 

নজর িদo না বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় uবশী  1988 
নয়ন সরসী কন ভেরেছ জেল িকেশারkuমার মkুuল দt পজূা   
পাগলা হাoয়ার বাদল িদেন রবীndস ীত     
পাগল ু র পাগল ুপাগলা হoয়া তা মানস মেুখাপাধ ায় শ ামল চে াপাধ ায় বাnবী  1989 
পাির না সিহেত না পাির কিহেত sপন জগেমাহন গৗরীpসn মজমুদার জ ািত  1998 
পাঁ চ গােলরi খেdর নয় eক গােলেত বাপী লািহড়ী গৗরীpসn মজমুদার anর   1988 
িপতা sগ িপতা ধম িপতা জগেতর আেলা কান ুভ াচায রি ত দ বuমা  1986 
পিৃথবী বদেল গেছ শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার আনn আ ম  1977 
পেথর শষ কাথায় রবীndস ীত     
পরুােনা সi িদেনর কথা রবীndস ীত     
pাণভরা sp সহঃ আরিত মেুখাঃ শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার িনশান  1978 
pম বড় মধরু িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
pেমর খলা ক বিুঝেত পাের sপন চkবত  sপন চkবত  সেুরর 

আকােশ 
 1988 

িফের eল না আর স চেল গল য কান ুভ াচায রি ত দ বuমা  1986 
িফের যাo িফের যাo eখনo সময় আেছ শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার পdেগালাপ  1970 
uলকিল র uলকিল সহঃ আশা রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aনসুnান  1981 
ফােট য রk গালাপ িচরিদনi তার aজয় দাস  লালমহল  1986 
বাবা o খাকা রাhuল দববমণ মkুuল দt    
বাবসুাব বািনেয় িদল আমায় জিমnার aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় পাপপণু   1987 
িবিধর বnন কাটেব tuিম সত িজত রায় রবীndনাথ ঠাkuর ঘের বাiের  1985 
িবিপনবাবরু কারণ সধুা শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার aমানষু  1974 
বাম ভােল বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় uবশী  1988 



 

 

বেুকর আguন নভায় না চােখর জেলর চnন রায়েচৗধরুী শখর সরকার কাগেজর নৗকা  1991 
বঝুেত নাির নারী িক চায় সত িজত রায় রবীndনাথ ঠাkuর?? ঘের বাiের  1985 
বn dােরর anকাের থাকব না সহঃ 
আশা ভাঁ সেল 

রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার রাজkuমারী  1970 

বম িচক বম িচক  রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার  পজূা  
বল হির হির বাল মের িগেয় তের 
গেছ 

নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজমুদার শষ থেক 
uru 

 1968 

বল হির বাল হির বাল (কালীরােমর ) রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aনসুnান  1981 
বhuদূর থেক e কথা িদেত eলাম 
uপহার 

গৗতম বস ু পলুক বেn াপাধ ায় হীরক জয়nী  1990 

ভালবাসা ছাড়া আর আেছ িক aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় পাপপণু   1987 
ম ল ুআিম জংলী আিম পাহাড় দেশ থািক aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় পাপপণু   1987 
মাধবী uেটেছ oi, তারা সব uেঠেছ oi শচীন দববমণ গৗরীpসn মজমুদার আরাধনা  1978 
মায়াবনিবহািরণী হিরণী রবীndস ীত     
মার sেpরi সাথী tuিম কােছ eেসা শচীন দববমণ গৗরীpসn মজমুদার আরাধনা  1978 

মন জানালা খেুল দ না বাস ুমেনাহারী মkুuল দt পজূা   
মেন না রঙ লাগেল পের শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার বnী  1978 
মেন পেড় সi সব িদন সিলল চৗধরুী সিলল চৗধরুী sণtষা  1990 
মেন হয় sেগ আিছ শকড় ছাড়া গাছ শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার বnী  1978 
যখন আিম aেনক দূের িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
যিদ তাের নাi িচিন গা রবীndস ীত     
যিদ তার ডাক uেন কu না আেস রবীndস ীত     
যিদ হi চারকাঁ টা oi শাড়ীর ভাঁ েজ 
সহঃ আশা ভাঁ সেল 

শ ামল িমt গৗরীpসn মজমুদার aমানষু  1974 

য কথা মেনর কথা জািন না কন aিসত 
গে াপাধ ায় 

মkুuল দt মানসী  1990 

rui কাতলা iিলশ তা নয় রাhuল দববমণ গৗরীpসn মজমুদার aন ায় 
aিবচার 

 1985 

রাখাল চnd মাতাল িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  আেলখ   
িশঙ নi তব ুনাম তার িসংহ হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার লেুকাcuির  1958 
িশখেত তামায় হেবi ছাড়ব না বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় oেগা বধ ূ

সnুরী 
 1981 

িশলং eর পাiন বেন বেন কত রঙ  aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

িশবদাস বেn াপাধ ায় মৗন মখুর  1987 

uধ ুeকuখািন চাoয়া আর eকuখািন হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার লেুকাcuির  1958 
uন uন গা সেব uন িদয়া মন সিলল চৗধরুী  সিলল চৗধরুী কিবতা   1977 
সেুখo কঁেদ oেঠ মন aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় িমলন িতিথ  1985 



 

 

িসগােরট নহ tuিম সiুট পরী িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
সnুরী গা সnুরী দল বঁেধ আয় গান 
ধির 

শচীনেদব বমণ মািহনী চৗধরুী সমর  1950 

স যন আমার পােশ আজo জেগ হমn মেুখাপাধ ায় মkুuল দt  পজূা  
স তা eল না eল না কন eল না রাhuলেদব বমণ মkুuল দt  পজূা  
সi তানপরুা আেছ িছঁেড় গেছ তার aিভিজত 

বেn াপাধ ায় 
িশবদাস বেn াপাধ ায় মৗন মখুর  1987 

সi রােত রাত িছল পিূণমা িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
সিদনo আকােশ িছল কত তারা িকেশারkuমার গৗরীpসn মজমুদার  পজূা  
সরsতীর সবা কির an য তাi হমn মেুখাপাধ ায় গৗরীpসn মজমুদার লেুকাcuির  1958 
সঘন গহন রািt বিহেছ াবণ ধারা রবীndস ীত      
sp eমন কের সিত  হেয় যােব aিসত 

গে াপাধ ায় 
মkুuল দt মানসী  1990 

sেpর যিদ আর কান নাম দাo aিসত 
গে াপাধ ায় 

মkুuল দt মানসী  1990 

হা র র র স eক রাজার ঘের রাত বাপী লািহড়ী গৗরীpসn মজমুদার pিতদান  1983 
হাoয়া মঘ সরােয় uল ঝরােয় িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
হ িpয়তমা আিম তা তামায় hদয় িকেশারkuমার িশবদাস বেn াপাধ ায়  পজূা  
হ জাের চল বাপী লািহড়ী িবভূিত মেুখাপাধ ায় duজেন  1984 
হয় তা আমােক কারo মেন নi aজয় দাস পলুক বেn াপাধ ায় pিতেশাধ  1981 
      
      
      

 


