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মািটর মানুষ pিতমার গান pিতমার মতi িনখুঁ ত। সামান uপকরেণ িনিমত ভিkর ujjল pকাশ।
“হািরেয় িগেয়েছ কাজলা িদিদ”। বাঁশবাগােনর মাথার uপর চাঁদ uuক আর না-i uuক, তাঁর শােলােকর
সুর তবু আমােদর pােণর জ াৎsা। আনnবাজাের লখক sপন সােমর ei মnব eেকবাের যথাযথ। pিতমা
সাcার, নয়

জ াৎsার মতi মায়াময় মৃdu আেলাক। মািটর মানুষ pিতমা সরলতায় atuলনীয়া, sভােব

aননুকরণীয়া, সকেলর icাপূরেণ সদা ব g। বতমান লখািট pিতমা বেn াপাধ ােয়র জীবনীর গৗরেবর যাগ
নয়। aত n শাn sভােবর pায় িনবাক মানুষিটর জীবনী চ া করেল িতিনi িলখেত পারেতন। িকntu তা হয়িন। তাঁর
সnােনরাo asাচেল। পিরিচত মানুেষর সংখ া কমেত কমেত কেয়ক ডজন aথব মানুেষ সীমাবd। তাi যা পাoয়া
গেছ, aথাৎ কন া রাiিকেশারীর du eকিট লখা, তাঁর দoয়া িকu তথ আর আনnবাজােরর uপেরাk pবn eবং
িলটল ম াগািজেন pকািশত আর কেয়কিট লখার uপর িভিt কের মািটর মানুষ pিতমার জীবনীিট রিচত হল। ভাল
রকেমর aসmূণ ei রচনািট ছাপা বi নয়। i ারেনট পজ মাt। বার বার সংেশাধন কের eিটেক eকটা জায়গায়
িনেয়
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ী ােb রবীndসদেন ‘a ােসািসেয়শন aফ pেফশনাল পারফিমং িস াস’ বা a াপস আেয়ািজত

সাত িদন ব াপী স ীত uৎসেবর eক সn ায় eক িশlীর নাম ঘাষণায়
বছর ধের মধুক ী pবীণা oi িশlীেক স ীত aনু ােন িবেশষ
ধীের ধীের মে

pেবশ করেতi

াতাগণ চমেক uঠেলন। বশ কেয়ক

দখা যািcল না। িনমলা িমে র হাত ধের িশlী

াতােদর করতািলেত মুখর হল রবীnd সদন। আটেপৗেড় চহারার িশlী pিতমা

বেn াপাধ ায় সi eকi রকম সাদামাটা শািড় পেড় কপােল সi িচরপিরিচত িটপিট লািগেয় মে

গাiেত

বসেলন। তাঁর মুখ pায় ekেpশনেলস, শরীেরর মুভেম o না থাকার মত। হারেমািনয়ামিট আয়েt eেন du eক
বার গলা ভঁ েজ িশlী তাঁর সi িবখ াত গান ‘বাঁশবাগােনর মাথার uপর চাঁদ uেঠেছ oi’ আরm করেলন aিত মৃdu
পিরেবশনার ঢেঙ। কান িকuর pেয়াজন িছল না, কারণ হেলর সmূণ নীরবতা গানিটেক আরo ভাল কের হাiলাiট
করিছল। pথম গােনi বাঝা গল সুেরর কান aংশi হািরেয় যায়িন। সবi সাবলীল ভােব ডিলভারী করেলন
িতিন। eবং eেকবাের aনায়ােস, ভাবেলশহীন aবয়েব eকিটo রখাপতেনর সুেযাগ না িদেয়। পর পর আরo duিট
গান করেলন, “সাতরঙা eক পাখী” eবং “বড় সাধ জােগ eকবার তামায় দিখ”।

াতােদর aনুেরােধ “আমার

হাত ধের tuিম িনেয় চল সখা” গাiেত হল। সকেলরi চাখ aruসজল, আেবেগ রবীnd সদন ভেস গল। বশ
কেয়ক বছর পের আনnবাজােরর িরেপাটারেক ei aনু ােনর িববরণ শানান a াপস বা ‘a ােসািসেয়শন aফ
pেফশনাল পারফিমং িস াস’ eর পেk িশlী িশবাজী চে াপাধ ায়। সmবতঃ aসুs pিতমার eiিট সবেশষ
পাবিলক পারফম াn। যাঁরা দেখেছন তাঁরা ভাগ বান, যাঁরা দখার সে

মন িদেয় uেনেছন, তাঁেদর aনুভূিত

তাঁেদরi থাক। বাiেরর লােক বুঝেত পারেব না। আেজা হয়ত বাঁশ বাগােনর মাথার oপর চাঁদ oেঠ, পুkuরপােড়
নবুর তেল কাথাo বা থাকায় থাকায় জানাক jেল, তখন বদনা মাখােনা িমি

সুের ক যন মােগা আমার

শালক বলা কাজলা িদিদ কi বেল হয়ত pিতমা বেn াপাধ ায়েক খুঁ েজ বড়ায়।
িবkমপুেরর বােহরক gােমর চে াপাধ ায় পিরবার দশ ভােগর aেনক আেগi টািলগে

uেঠ eেসিছেলন।

pিতমার বাবা মিণভূষেণর পিরবার, কমলােদবীর বাবার যৗথ পিরবােরর বাড়ীেত কমলােদবীেদর aংেশ থাকেতন।
pিতমার বাবা মিণভূষণ চে াপাধ ােয়র যেথ

খ ািত িছল গাiেয় িহেসেব। িতিন al বয়েসi ‘কk a া

িকংস’

নােমর pাiেভট কাmানীেত চাkuরী পেয়িছেলন। মিণভূষণ চমৎকার uংির, দাদরা গাiেতন। osাদ বদল খােনর
িশষ িছেলন িতিন। বশ িকu গােনর রকডo বিরেয়িছল তার। িহnুsান কাmািন থেক তার গাoয়া বাংলা
কাব গীিত বর হয় 1934 সােল। aজয় ভ চােযর কথায় o শচীন দব বমেণর সুের eর eকখািন গান িছল
' যৗবেন হায় uল দেল পায়' aন গানখািন িছল িহমাংu দেtর সুের 'sপেন কান মায়াবী'। আবার ভাল uটবলo
খলেতন মিণভূষণ। pিতমার কন া রাiিকেশারী জািনেয়েছন য তাঁর মােয়র পিtক বাড়ী িছল ভবানীপুের, হিরশ
চ াটাজ sীেট। কমলা দবীর সে

িবেয় হoয়ার িকuিদন পের মিণভূষণ o তাঁর ভাi ভবানীপুের ভাড়া বাড়ীেত uেঠ

আেসন। মেয়র িবেয় হoয়া পযn কমলা দবী ei বাড়ীেতi থাকেতন। মেয়র িবেয়র al িকuিদন পের িতিন
জামাieর aনুেরােধ eবং মেয়েক সাহায করার udেশ জামাieর বাড়ীেত চেল আেসন। আমৃtu কমলা দবী
মেয় জামাieর কােছi িছেলন।
মিণভূষণ চে াপাধ ায় o তাঁর stী কমলা দবীর eকমাt সnান pিতমা জngহণ কেরন 1934

ী ােbর

21 শ িডেসmর। মাt 27 বছর বয়েস মৃtu হয় তাঁর িপতা মিণভূষেণর। তখন pিতমার বয়স বছর খােনক। আর
িযিন pিতমার গভধািরণী, সi কমলা দবীরi বয়স িছল মাt 18। sামীর মৃtu েত কন ােক কােল িনেয় akল
সাগের িডঙা ভাসােলন মা কমলা চে াপাধ ায়। তাঁর জীবেনর eকমাt uেdশ িছল ছা

ruিনেক (pিতমার ডাক

নাম) মানুষ করা। সi বয়েস মেয়েক সংসার সামলােনার মেতা dui কিঠন দািয়t eেস চােপ তার কাঁেধ। িতিন
চেয়িছেলন, মিণভূষণ চে াপাধ ােয়র কন াo যন তার বাবার মেতা গান গাiেত শেখ। কমলােদবী িনেজo
স ীতানুরাগী িছেলন। ভাল কীতন গাiেত পারেতন িতিন। সুেরর pাথিমক ধারণা তাঁর যেথ

িছল। সংসাের

িনত িদেনর aভাব aনটেনর মেধ o িতিন eকu eকu কের টাকা জিমেয় মেয়েক eকটা হারেমািনয়ম িকেন
িদেয়িছেলন। pাথিমক িশkাটা িদেয়িছেলন িতিন িনেজi। pিতমার বয়স পাঁচ বছর হেল তার গান শখােনার ভার
tuেল দন পি ত ভী েদব চে াপাধ ােয়র িশষ pকাশকালী ঘাষােলর হােত। ei pকাশকালী িনেজর জন o যা
কেরন িন তা কেরিছেলন ছা

পুtuল পুtuল মেয়িটর জন । গান িছল pিতমার রেk। আর িছল মায়াবী ক ।

pকাশকালী সবuku uজাড় কের িদেয় গান িশিখেয়িছেলন pিতমােক। pিতমাo guruর কথা আজীবন
sরণ করেতন। বলেতন, guru তাঁেক

ষাল মাtার

dার সে

মাট ছািbশিট তান িশিখেয়িছেলন। আর িশিখেয়িছেলন

aেনকguিল ভজন আর রাগা য়ী গান। কেঠার aনুশীলন কিরেয় pিতমােক তরী কেরিছেলন pকাশকালী। pিতমার
সmেn pচিলত eকিট কথা: “eকজনi ক

িবkত না কের সা থেক সা পযn সিঠক বলেত পাের”। ei pশংসা

পাoয়ার জন pিতমার সহজাত ক মাধুেযর যতটা gurut, pকাশকালীর িন ারo ততটাi gurut। guru ভী েদেবর
কােছ িনেয়o িতিন পিরচয় কিরেয় দন pিতমােক। ভী েদব মুg হেয়িছেলন pিতমার গান uেন। িবেয়র পর
pিতমার সাহানগর রােডর

uর বাড়ীেত eকবার eেসিছেলন ভী েদব। eকথা জানা গল pিতমার ঘিন

িশlী

িপ ু ভ াচােযর কােছ।
pিতমার বয়স তখন সাত িক আট। িবkমপুের মােয়র সে

দেশর বাড়ী িগেয় সখান থেক ঢাকা শহের

eেসেছন আtীয়বাড়ী বড়ােত। আtীয়রা তা বেটi স বাড়ীর আশপােশর লাকজনo pিতমার গান uেন মুg।
তাঁেদরi eকজন পিরচয় কিরেয় দন সুধীরলাল চkবত র সে । সুধীরলােলর uেদ ােগi ঢাকা রিডo কtপk
িশu িবভােগ গান গাiবার ব বsা কের দন pিতমােক। কলকাতায় িফের মােয়র চ ায় যাগােযাগ হল pখ াত
িশlী িগরীন চkবত র সে । িগরীন বাবুর সহয়তায় কলকাতা বতােরo গান গাoয়ার সুেযাগ eেস যায় সi
িকেশারী বয়েসi। খুব তাড়াতািড় চারিদেক নাম ছিড়েয় পড়েত লাগল তার। ব াপারটা eমন দাঁড়াল য, গােনর
জলসা মােনi pিতমা।
তখন বয়স তাঁর তর িক চাd। suেলর গ ী তখনo পেরানিন। গােনর সূেti pিতমার কােছ িবেয়র psাব
িনেয় eেলন স ীতেpিমক সুদশন যুবক aিময় বেn াপাধ ায়। সi যুেগ িবলাতী কাmানী কk a া
কমচারী

িকংেসর

সুদশন aিময় বেn াপাধ ায় সুপাt িছেলন সটা বলাi বাhuল । aিময় বেn াপাধ ােয়র বাবা aমূল

kuমার বেn াপাধ ায় eকজন সmাn ব িk িছেলন। তাঁরা যেশার জলা থেক কলকাতায় আেসন িবংশ শতাbীর
pথম িদেক। dui পেkর মতামত িবিনমেয়র পর িববাহ িsর হেয় গল। 1947

ী ােb মাt ষাল বছর বয়েস

িকেশারী pিতমা সi বয়েসi pিতমা চে াপাধ ায় থেক হেয় গেলন pিতমা বেn াপাধ ায়। চেল eেলন

uর

বাড়ীেত। সাহানগর রােড aিময় বেn াপাধ ােয়র সi বাড়ীেতi pিতমার জীবন কেটেছ। তাঁর কন া রাiিকেশারী
o জামাতা নীেরndনাথ বেn াপাধ ায় সংসারজীবন eখােনi aিতবািহত কেরেছন। তাঁেদর পুt o pিতমার নািত
aিরিজত বেn াপাধ ায়। aিরিজেতর eক পুt aঋণ বেn াপাধ ায়। ভdেলােকর বয়স পাঁচ। pিতমার লেগিস বহন
করেছন তাঁর পুt aেশাক, িযিন eক জন স ীত পিরচালক। aেশােকর eক মেয়, নাম ঐিndলা, িবেয় হেয়েছ
কালীঘােট। aেশাক িনেজ কসবা বাসপুkuের

াট িকেন সখােন থােকন। িবেয়র আেগi aবশ , 1945 সাল

নাগাদ ‘kuমারী pিতমা চ াটািজ’র গাoয়া গােনর pথম রকড বর হয় সেনালা কাmািন থেক। gােমােফান
রকেডর dui িপেঠ স গান duখািন িছল সুkিত সেনর কথায় o সুের ‘িpয় খুেল রেখা বাতায়ন’ o ‘িpয় মালাখািন
িদেয়’ রকড নং “িকu eস 685”। ব িk pিতমার কথা বশী বলা হল না, না জানাi pধান কারণ। চেল আিস
িশlী pিতমার কথায়।
িবেয়র পর দিkণ কলকাতায় িমলনচk kােবর eক ঘেরায়া আসের pিতমার গান uেন মুg হন স সমেয়র
নামকরা সুরs া সুধীর লাল চkবত । eর আেগ িতিন য িশuিশlীেক ঢাকায় দেখিছেলন, স য eতটা পিরণত
হেয় uেঠেছ তা দেখ িতিন িবিsত হেয় যান। িতিনi তােক িদেয় 1951 সােল ‘সুনnার িবেয়’ ছিবেত গাoয়ােলন
‘uছল তিটনী আিম সুদূেরর চাঁদ’। সুধীর লাল পাকা জhuির। রt িচনেত তার ভু ল হয়িন। pিতমার স গান বািজ
মাত করল সহেজi। স আমেল লােকর মুেখ মুেখ িফরত স গান। eরপর 1954 সােল স ীত বhuল ছিব
‘uিল’ ত রােজন সরকােরর সুের pিতমার সব গানi িহট। হমn মুেখাপাধ ােয়র ‘জীবন য র’, যুিথকা রােয়র ‘ei
যমুনাির তীের’, ধন য় ভ াচােযর ‘ভাঙেনর তীের ঘর বঁ েধ’ মত গােনর সে

pিতdিndতা কের pিতথযশা eiসব

িশlীর পােশ সসmােন জায়গা কের িনেলন নবীনা pিতমা। ei ছিবেতi pিতমার গাoয়া রাগাি ত ‘িনঙািড়য়া নীল
শািড়

ীমতী চেল’ তা রীিতমেতা iিতহাস সৃি করল। রাগাি ত গান িকntu কােলায়ািতর চ া নi। সহজ সাবলীল

ei গায়কী িবপুল pশংসা kuড়ায় স সময়। 1955 সােল সুিচtা-utম aিভনীত িবখ াত ছিব ‘শাপেমাচেন’ িচnয়
লািহড়ীর সে

গাoয়া ‘িtেবণী তীথ পেথ ক গািহল গান’ সmেকo eকi কথা বলা চেল। রাগাি ত িকntu

কােলায়ািত আড়mর নi। aেনেক ভােবন কােলায়ািত করেত পারেতন না। আর aেনেক ভু েল যান য চিরt গানিট
গাiেছ তার o পািরপািশেকর কথা। তাঁেক যা ডিলভারী করেত বলা হেয়িছল তা িতিন ডিলভারী কেরেছন। লয়
তাল iত ািদেত pcuর unিতর sাপ িছল। সুরকােররা সিদেক মন িদেত পােরনিন। pিতমার সটা কাজ নয়।
ucা

স ীেতর যুগপুruষ osাদ আমীর খােনর সে

dত কে

গান গাoয়ার duলভ সুেযাগ eল ‘kuিধত

পাষাণ’ ছিবেত। চলিctিটর পিরচালক তপন িসংহ স ীত পিরচালক pবাদpিতম সেরাদবাদক osাদ আিল
আকবর খানেক বলেলন, রবীndনােথর ‘ য রােত মার duয়ার guিল ভাঙল ঝেড়’ ei গােনর সুর িনেয় িকu eকটা
করা যায় িকনা!
আমীর খােনর সে

আিল আকবর তখনi তরী করেলন ‘ক ায়েস কােট রজনী iেয় সজনী’। ei গােনi osাদ
ক

মলােলন pিতমা বেn াপাধ ায়। aত বড় osােদর সে

গলা মলােনা চাি খািন কথা

নয়। duruduru বুেক আমীর খােনর পােশ মাiেkােফােনর সামেন বসেলন pিতমা। তেব তার সহজ সাবলীল ক
uৎের গল ভালভােবi। eরপর 1954 সােল পি ত jানpকাশ ঘােষর স ীত পিরচালনায় ‘যdu ভ ’ ছিবেত
গাiেলন oয়ািজদ আিল শা’র সুর দয়া iিতহাস সৃি কারী সi গান ‘বাবুল মারা’। ei গানi pথম িব eফ জ e
পুরsার eেন দয় তাঁেক।
uধু রাগা য়ী গােন নয় aন ান ধরেনর গােনo pিতমা সমান সফল। 1960 সােল pকাশ পাoয়া ‘নtuন
ফসল’ ছিবেত পি ত রাiচাঁদ বড়াল o osাদ িবলােয়ত খােনর স ীত পিরচালনায় pিতমার গাoয়া সi লাকায়ত
গান ‘ যমন বণী তমিন রেব cuল ভজােবা না’ তা আজo সমান জনিpয়। eর সে

মেন পেড় িনমেলnু চৗধুরীর

সে

গাoয়া ‘সাধ কের পুিষলাম ময়না’। দাদাঠাkuর ছিবর “কে

িমেশ eকাকার হেয় গেছ।

আমার কাঁটার মালা uেলর মালা নয়” ব কgাuে

পিরণীতা ছিবেত (1969) হমn মুেখাপাধ ােয়র সুের গাoয়া তার ‘kuসুম দালায়

দােল শ াম রায়’, রাiচাঁদ বড়ােলর সুের ‘নীলাচেল মহাpভু ’ (1957) ছিবেত ‘মাধব বhuত িমনিত’ বা ‘কী rপ
দিখনু’র মেতা কীতনাে র গানo aপrপ সুষমা পেয়েছ তার কে । 1962
চে াপাধ ায় eর সুের ‘আমার pভাত মধুর হল’ pিতমার কে
aেনক আেগ আuরবালার কে

ী ােb ‘মায়ার সংসার’ ছিবেত রবীন

পূজার নেবদ হেয় সকেলর সমেk uপিsত হল।

গাoয়া ( ‘আমার হাত ধের tuিম িনেয় চল সখা’ কথা ধীেরন চে াপাধ ায়, সুর

ভূতনাথ দাস) eবং (‘আমার জীবন নদীর oপাের’ , কথা বরদাpসn দাশgupম সুর ভূতনাথ দাস) uিট ছিবেত
1967 সােল নtuন কের গেয় সাড়া ফেল িদেলন pিতমা। arunতী দবী িসcuেয়শন, গায়কী o গািয়কার
ভাবানুষে র য eকীকরণ কের ফলেলন তা সmবতঃ ঘটনাচেk ঘেট থাকেব। পুরাতনী ঢেঙর ভলু ম িনভর
রকিডং eর চাপটা বিরেয় যেতi ekেpশেনর aভাব eকi রকম রেখ গান duিট বিরেয় eল সাদা খােলর eক
রঙা কsা পার শাড়ীর সরলতায়। মেন রাখেত হেব b াক a া

হায়াiট ছিবর রাগা িk

নািয়কার মুখ। মেন

রাখেত হেব, তখনকার িনmমধ িবt বাঙালীর মানিসকতা।
1968

সােল চৗর ী ছিবেত ‘ei কথািট মেন রখ’ রবীndস ীতিটo সুnরভােব pিতমার ভাসনিটেক

ছিবর aিবেcদ a

কের িদল। ei গানিটর সে

pকািশত আর eকিট গান ‘ তামারi ঝণাতলার িনজেন’

াতা

সমােজ আদৃত হেয়িছল। pিতমা aবশ pথম রবীnd স ীত রকড কেরন ‘বu ঠাkuরাণীর হাট’ ছিবেত। গানিট হল
‘চাঁেদর হািসর বাঁধ ভেঙেছ’। যাi হাক 1967 সােল uিট, 1968 সােল চৗর ী আর 1969 সােল পিরণীতা ছিবর
জন পরপর িতনবার িব eফ জ e a াoয়াড পেলন pিতমা বেn াপাধ ায়। পিরণীতা ছিবেত ‘kuসুম দালায়’
গানিট ছাড়াo তাঁর গাoয়া atuলpসােদর ‘সংসাের যিদ নািহ পাi সাড়া’ গানিট pিতমার মরমী পিরেবশেন নূতন
ভােব

াতােদর কােন পৗঁছল। ছায়াছিবেত pিতমার সাফেল র কথা aেনেকi জােনন। eর গাড়ার কথা হল

pিতমার ফাংশেন গান গাoয়ার আিতশয । pিতমার মােয়র o িশkকেদর আgেহ িকেশারী pিতমা বhu ছাটখাট
aনু ােন গান পিরেবশন করেতন। বলা বাhuল আিথক কারণo িছল। eর ফেল pিতমােক গােনর জগেত pায়
সকেলi কান না কান সমেয় দেখেছন। আর যত রকম গান িছল, যত রকম সুর িছল সব গাiেতন pিতমা। তার
ফেল সহনািয়কা বা নায়েকর বান, বা য কান নারীচিরেtর কে

pিতমার গান দoয়াটা sাভািবক মেন করেতন

স সমেয়র স ীত পিরচালেকরা। eটা রডী aপশন eবং লা-ক aপশন duেটাi িছল। য কথা সবােg বলা uিচত
িছল তা হেc হমেnর pিতমা pীিত। হমnেক pায় বাবার মত ভিk করেতন pিতমা। আবার যা কাuেক বলেত
পারত না লাজুক মেয়িট, তা aেkেশ বেল ফলত দীঘেদহী গmীর pkিতর aিভভাবকিটেক। হমn pিতমােক
দখার পর থেক aেনক চ া কেরিছেলন মানুষিটেক বুঝেত। খুব eকটা সফল না হoয়ােত বুেঝিছেলন, িতিন
হমn হেলo ‘aনn’ নন। aতeব uনেকা িজিনসিটেক রkা করার কােজi বাকী জীবন িতিন সেচ িছেলন। হমn
বাবুর গাটা পিরবােরর সে i pিতমার পিরবােরর বরাবেরর সখ । হমnবাবুর শ ািলকারা িছেলন pিতমার িবিশ
বnu। হমnবাবু তাঁেদর বলেতন – “ei বাংলায় সা থেক সা বাঁশীর মত সুের বলেত পাের eকমাt pিতমাi।”
তেব pিতমা হমn বাবুর সুের য ক’িট গান রকড কেরেছন তার সংখ া বশী নয়। হমn মুেখাপাধ ােয়র কথােতi
eকবার pিতমা বাmাi িগেয়িছেলন গান রকড করেত। pায় মাস খােনক িছেলন হমn’র বাড়ীেত। “ তির iয়াদ
ক সাহাের কাটেত হ ায় িদন” গানিট (ছিবেত মীনাkuমারীর িলেপ) হমn’র স ীত পিরচালনায় “সাহারা” ছিবর
জন িতিন গেয়িছেলন। তেব ছাট ছাট ছেল পুেল ফেল বাmাiেত থাকার ব াপারটা pিতমা করেত চান িন। ঘের
ফরার জন ব াkuল হেল, হমn তাঁেক ফরত পািঠেয় দন।

aেনক সমােলাচক বেলন, pিতমার কে

আেবগ কম। eমনo শানা যায় য, প ােশর দশেক eকটা ছিবর

গান রকিডংেয়র সময় pিতমার eকটা গান িকuেতi মনমেতা হিcল না পিরচালক দবকী kuমার বসুর। তখন
িতিন সেজাের eকটা চড় মােরন pিতমার গােল। eরপর pিতমা কাঁদেত কাঁদেতi গেয়িছেলন সi গান। দবকী
kuমার eবার খুিশ হন গান uেন। pিতমার কে

না থাক আেবগ, ‘বেনর চােমলী িফের আয়’, ‘জীবন নদীর oপাের’,

'আিম গােনর মােঝ বঁ েচ থাকব', 'pদীপ কিহল দিখণা সমীের', 'আিম িpয়া হব িছল সাধ', 'eল ঘিনেয় বরষা',
‘ তামাের চেয়িছ বেল’, ‘ তামার দীেপর আেলা িদেয় নয়’, ‘বড় সাধ জােগ’, ‘e uধু ভু েলর বাঝা’, ‘eকটা গান
িলখ আমার জন ’, ‘kাn শফালীরা ঘুিমেয় পেড়েছ’ সেবাপির ‘মােগা আমার শালক বলা কাজলা িদিদ’র মেতা
কালজয়ী গান যার কে

সহেজ খেল যায়, তার কে

আর বাড়িত আেবেগর দরকার িক? pিতমার বhu গান iদানীং

বhu িশlী িরেমক কেরেছ। তাঁর গায়কীর ধাের কােছo কu যেত পােরন িন। eটা aবশ aন ান িশlীেদর
িরেমেকর kেto দখা গেছ। eর সবেচেয় বড় কারণ িন ার aভাব।
গােনর সুরo রচনা কেরেছন pিতমা। িpয় ‘ হমn দা’র কে
‘তndাহারা রাত জেগ রয়’ আজo

তার সুর করা গান ‘ শেষর কিবতা মার’ eবং

াতােদর মন uদাস কের দয়। ভাির মধুর সmক িছল ei dui স ীত িশlীর

মেধ । হমn pিতমােক aেনক aনু ােন গান গাoয়ার ব বsা কের িদেতন। eমিনi তাঁর িডম া িছল। তেব দূের
যেত খুব eকটা ভালবাসেতন না। আর uেড়াজাহােজ চড়েত হেব বেল িবেদেশ pাgাম করার বhu aফার pিতমা
িফিরেয় িদেয়েছন। মানুষিটেক জানেত ei মানিসকতার কথাo জানা pেয়াজন। pিতমা cuপচাপ sভােবর হেলo,
মােটi kাজড পারসন িছেলন না। িতিন গান িনেয় বশ িকu আেলাচনা করেতন, মতামত িদেতন। ঘিন েদর সে
গl করেতo ভালবাসেতন। খেত খাoয়ােত ভালবাসেতন। তাঁর sভােবর িকu পিরচয় হমnবাবুর নoয়া িট িভ
i ারিভuিটেত পাoয়া যায়। iu িটuেব ei িভিডoিট eখন দখেত পাoয়া যায়। যাঁরা দেখন িন দখেল আনn
পােবন। ei pসে

বলা pেয়াজন, pায় সব মিহলা িশlীর সে

pিতমার ব িkগত বnut িছল। eেদর মেধ

uৎপলা সন, গায়tী বসু, আlনা বেn াপাধ ায়, িনমলা িম , বাণী ঘাষাল o মাধুরী চে াপাধ ায়র নাম uেlখ
যাগ ।
pিতমার বিসক গােনর রকেডর সংখ া রকড ভাঙার মত নয়। বরং তাঁর দীঘ স ীতজীবেনর মাপকািঠেত
বিসক রকড কমi হেয়েছ বলেল িঠক হেব। আেগi আমরা িকেশারী pিতমার সেনালা কাmানী থেক pকািশত
pথম রকেডর কথা বেলিছ। eর মেধ pিতমা সংসারী হেয়েছন। alিদেনর মেধ i তাঁর কন া রাiিকেশারীর জn
হয়। দশ বছর পের জn হয় পুt aেশাক বেn াপাধ ােয়র। 1952 সােল pিতমার eকিট গান বেরাল eiচ eম
িভ থেক। duিপঠ িমিলেয় eকিট গান নাম “বাsবগীিত”। সুরকার িনতাi ঘটক, গীিতকার মািহনী চৗধুরী। গােনর
বkব “হায়, আমার য ঘর িছল, ঘের ভাত কাপড় িছল; হায়ের ক তা কেড় িনল

---- ”। udাstu sােত

িনমিjত বাঙালীর kীণ pিতবােদর গান। তাo আবার িভেলন ক তা জানা নi। ei িদশাহীন সমাজেবাধ িনেয়
বাঙালী লুp হেয় যােc। eকিট pিতমা নয়, কািট কািট kিয়u aপু

ভীru কmমান মষশাবেকর দল। পেরর

বছর aথাৎ 1953 ত “আমার সানা চাঁেদর কণা” গান বার হল। pণব রােয়র কথােক ছেল ভালােনা গােনর
সুের rপাnিরত করেলন িনতাi ঘটক। আর pিতমা জা

গেয় িদেলন। আজo সবাi শােন। িকntu কত িনে

ভােব িশlী e কাজ কেরিছেলন তা aেনেকi কlনা করেত পােরন না। 1955 সােল সিলল চৗধুরীর সুের গাoয়া
duিট গান িভn িভn চিরেtর। কিব ম লা চরণ চে াপাধ ােয়র ‘ঘুম আয়ের’ ঘুম পাড়ািন গােনর সীমাবdতায় রেখ
চমৎকার গাiেয় িনেলন সিলল। িdতীয় গানিট সিলেলর

ড মাক ‘নাo গান ভের’ সিলল তাঁর িনেজর লখা

িলিরেক pkিতর িpয় িবষয় guিলেক সিলল-জিটল সুের সািজেয় সফল বা িহট গান বার কের ফলেলন। িনঃসেnেহ

eক খ

আদ n কমািশয়াল ডিলভারী। সুধীন দাশgup মােনi কে া, বে া, িগটার, হাoয়াiয়ান, a াকিডয়ান,

iuিনভk, চ াং ছ াং , িঝক ঝ াং, শেbর ষড়যেnt

াতােদর কােনর মেধ রীিতমত িবেদশী সুর তােলর বpিবক

aিভেষক। e হন সুধীন দাশgup ‘বাঁশ বাগােনর মাথার uপর চাঁদ’ দখােলন কিব যতীndনাথ সনguেpর চােখ,
মায়াবী জ াৎsা মাখা pায় িনsর

pিতমা কে । e সmেক যত কম বলা যায় ততi ভাল। কারণ, uপলিb করেত

পােরন না eমন পাষে র সংখ া eখনo যেথ কম। সুধীেনর িবেদশী িডgী, সােহবী আuটলুক 1955 সােল গানিট
pকািশত হoয়ার সমেয় কu কlনােতo আনেত পােরন িন। ভতেরর মানুষটােকi দখা গল। সুধীন দাশgup
pিতমােক িনেয় aবশ i সব রকেম গান কিরেয়েছন। িকn চেলেছন pিতমার বেশ। সবguিলi সুnর, যতটা সmব
বর কের eেনেছন। সুধীন তাঁর িনজs ঘরাণায় “সাত রঙা eক পাখী” eবং “eকটা গান িলেখা আমার জন ”
pিতমােক িদেয় aduত eক sাভািবক sরেkপণ কিরেয়

াতােদর মন জয় কের িনেলন। a াকm ািনেমে র কথা

কারo মেন আসেব না। ভরবীর ভােব “e পাের গ া, o পাের গ া” সুnর সাবলীলতায় িতন িমিনট খরচা কের
দয়। শষ হেলo রশ থেক যায়। aেনেকর মেত “ pম uধু eক মামবািত” গানিটর পি মী সুর বা pেজে শন
নািক pিতমার aনুেরােধi করা হেয়িছল। aথাৎ সুধীন িনেদাষ। pিতমােক সকেলi সহেজ বুঝেত পারেতন। আর
জানেতন য সুর রচনা করেত পারেল pিতমা aবশ i িঠকঠাক গেয় দেব। সুরকােরর আjা পালেন িতলমাt tিট
হেব না।
শ ামল িমt eবং aিভিজত বেn াপাধ ায় pিতমার guণgাহী বা ভk িছেলন। তাঁরা জানেতন য pিতমার
গলা anত সা থেক সা ত কাথাo আটকায় না বা টােন হরেফর হয় না। শ ামল বারবার “ক াবতীর কাঁকন
বােজ” eবং “কi গা কi গা কi গা” গান duিটর গায়েনর pশংসা কেরেছন। aিভিজত বেn াপাধ ায় পুলক
বেn াপাধ ােয়র সmবতঃ pথম িলিরক “ তামার duেচােখ আমার sp আঁকা” গানিটেত pিতমার গলার
“iেনােসn” িনেয় িকu কথা বেলিছেলন। pিতমার কে র eিট eকিট gurutপূণ িদক। ei guণিটেক আরo ভাল
কের ekpেয়ট কেরন aিভিজত তাঁর “oi আকােশ kািn নi” গানিটেত। রtu বেn াপাধ ােয়র সুের “মন য
খুশী খুশী আজ” eবং “িবেষর বাঁশী ক বাজায় গা” গান duিটi সুnর o eেকবাের িহট। শানা যায় রtuবাবুর সুের
গান করেত pিতমা নািক aিনcু ক িছেলন। কান বায়াস থেক থাকেব। গােনর সে

কান সmn থাকেল eত সুnর

কাজ বেরাত না। নিচেকতা ঘােষর সুের “ মঘলা ভাঙা রাদ uেঠেছ” (কথা পুলক বেn াপাধ ায়) গানিট মেন ছিব
হেয় বেস যায়, িকuটা মলা িল ন ােরিটভ সুs

হেয় oেঠ। aনল চে াপাধ ায় pিতমার বাড়ীেত িগেয় aেনক

সময় িদেয় গান তালােতন। হাoড়া বাসী aনেলর কােছ ei ক

কান ধতেব র মেধ i িছল না। ছলেক পেড়

কলেক uেলর মধু” eবং “ মঘ রাঙােনা as আকাশ” aনেলর aনলস pেচ ার eক সুিম

সাkর। ভূেপন

ৃ সব সুর বার কের
হাজািরকা pবাদ pিতম গায়ক, সুরকার আর িচnািবদ। কাথা থেক িতিন িম তায় পিরপk
আনেতন। তাঁেক বাঙালীরা বশী কের পায়িন। pিতমা ভূেপন হাজািরকার সুের িবখ াত ‘ তামায় কন লাগেছ eত
চনা’ গানিট গেয়িছেলন।

াতারা হতাশ হনিন, সুরকারo সntu িছেলন।

য সব গােন সুেরর ব াপাের eবং sাiেলর ব াপাের খুব eকটা িকu করার থােক না, রবীndস ীত o
নজruলগীিত তার মেধ i পেড়। সীিমত সংখ ায় গাiেলo pিতমা dui গা ীর গােনi সফল। তাঁর আটকাত না
িকui। আর হেয়েছ কমন তা

াতারা বলেতন। িকuটা পিরণত বয়েস িতিন যুগধেমর aনুসরেণ বশ কেয়কিট

লালনগীিত রকড কেরেছন। eguিলেতo িনsৃহ uদাসীনতা গানguিলেক ruিতমধুর কেরেছ। কাযতঃ pিতমার
গাoয়া গান eেকবাের বােজ হেয়েছ e রকম দখা যায়িন।

eত বড়মােপর িশlী হoয়া সেtto শষ বয়সটা িকntu মােটi ভাল কােটিন pিতমার। aত n িনঃস
aবsায় কেটেছ তার জীবেনর শষ িদকটা। মানিসক aসুsতাo দখা িদেয়িছল। কলকাতায় তার সাহানগর
রােডর বািড়র পােশ eক মুিদর দাকােনর সামেন িদেনর পর িদন মিলন বেst বেস থাকেত দখা গেছ তােক।
মৃtu র বছর কেয়ক আেগ ei aবsােতi 1996 সােল কলকাতার রবীnd সদেন আেয়ািজত eক স ীত uৎসেব
তােক ধের িনেয় eেলন িনমলা িম । িনমলার হাত ধের আটেপৗের শািড় পরা pবীণা ei িশlী ধীের ধীের মে
pেবশ করেতi করতািলেত ফেট পেড় গাটা আসর। eেক eেক গাiেলন ফেল আসা িদেনর aসাধারণ সi সব
গান। আ য মাদকতা জড়ােনা কে

বয়েসর ছাপ নi িবnুমাt। দীঘ িদন পর কলকাতার

াতার pিতমােক

eভােব পেয় আত হেয oেঠন সিদন। িশহরণ জাগােনা aজানা eক aনুভূিতেত সিদন থরথর কের কঁ েপিছল
রবীndসদন। পরিদন পিtকায় পিtকায় pিতমা বnনােতi তার aসধারণ গায়কীর pমাণ মেল। 2004 সােলর 29
জুলাi শষ বয়েসর সব jালা যntণার aবসান ঘিটেয় পিৃ থবী থেক িবদায় িনেলন িতিন। pিতমা বেn াপাধ ায়
সশরীের আর নi eকথা সিত তেব বাঙািলর বুেকর ভতর ‘ মলা থেক িকেন আনা তাল পাতার বাঁিশ’ িতিন
বাজােবন যুেগর পর যুগ। ‘কাজলা িদিদ’র pিতমা আেছন আমােদর বুেকর গভীের, সুখsিৃ ত রামnেনর মধুর
বদনার মত। আেছন বাংলার সুেরর আকােশ ukা eকাদশীর চাঁদ হেয়।

pিতমােক িনেয় aেনেক du-চার কথা বলার o লখার চ া কেরেছন। তাঁর মেয় রাiিকেশারী e ব াপাের
বশ িকu িলেখেছন। গlo কেরেছন। বশী লখার খুব eকটা aথ হয় না। pিতমা লাজুক িক iে াভাট eসব
apাসি ক। সmবতঃ লা eনািজর মানুষ িছেলন pিতমা। sায়ুতnto িকuটা duবল িছল। শাn pkিতর eiিটi
সম ক ব াখ া। বয়েস aেনকটা বড় sামীর সংসাের িবেয়র পের ছেলপুেল িনেয় সংসার কেমর মােঝ িতিন স ীত
চচা যতটা করা সmব কেরেছন। খুব বশী মলা মশা করেতন না। আবার িনেজেক guিটেয় রাখেতন না। স ীত
জগেতর সকেলর সে i সdাব িছল। আসা যাoয়া বা লাক লৗিককতায় কান asাভািবকতা িছল না। আসেল
আমরা িশlীেদর sার iেমেজ ভাবেতi aভ s। কu য eকখানা সুপারিহট গান তালার পাঁচ িমিনেটর মেধ i
সাgেহ খুিn নেড় aমুকদার খাoয়ার ব বsায় লেগ যােবন, e আমরা ভাবেত ভালবািস না। সব িমিলেয় িতিন
সmূণ sাভািবক িছেলন। তাঁর সংসারo সাধারণ িছল। ছেলেমেয়রা বড় হেয় তাঁর uপর িনভরতা কািটেয় oেঠন
িন। 1986 সােল বাহাn বছর বয়েস sামীেক হারােলন। pিতমার মত সরল মানুেষর মাথার uপর থেক ছাতা সের
যাoয়া মােনi আtিব ােস টান। ধীের ধীের pাp বয়s ছেলেমেয়েদর বা জামাi বা নািতর uপর আকষণ কেম
আসিছল। যুগ পালেট যািcল, মানুষটা খুব eকটা eনজয় করিছেলন না। আেs আেs িনেজেক guিটেয় িনিcেলন।
সমস াo িকu থক থাকেব। যাঁরা দখার তাঁরা তাঁেদর মত কের দখিছেলন। চাপা sভােবর duবল sায়ুতntযুk
মানুষিটর চলােফরা বা ruিটন কােজo aসুিবধা হেত আরm করল sামী গত হoয়ার eক দশেকর মেধ i। eguিল
জিটল রাগ। কাuেnিলং ছাড়া আর কান uপায় নi। ধীের ধীের রাগ িনruদ ম মানুষিটেক gাস করিছল। তাঁর
সে

eক aপrপ pেজে শন হািরেয় গেছ। িক গােনর kেt িক জীবেনর kেt। eত কম আেয়াজেন eত বশী

মুgতা িবধাতাi সৃি

করেত পােরন। কাজলা িদিদর জেন মন খারাপ হেবi হেব। “aেlেত খুশী” হেব eমন

মানুেষরা pিতমার সরলতা িচরিদন মেন রাখেবন।
িব. d. : “যduভ ”, “eকi aে

eত rপ”, “ভগবান

ীk ৈচতন ”, “কাঁচািমেঠ”, “দাতা কণ”,

“হিরশচnd”, “বাঘা যতীন”, “utরায়ণ” pভৃিত ছিবেত pিতমার গাoয়া গােনর aিডoর খাঁজ কruন। তথ

পেলi

ব দশেন জানান madhur_sangeet@bangodarshan.com িঠকানায়। পরবত aংেশ pিতমা বেn াপাধ ােয়

গােনর তািলকা দoয়া হল। তািলকািটেক সmূণ করার pেচ া চলেব। সকেল eিগেয় আসুন। ud করার জন
সকেলর সহেযািগতা pাথনা কির।

pিতমা বেn াপাধ ােয়র গাoয়া গােনর তািলকা
বিসক রকেডর গান

গােনর pথম ছt

িpয় খুেল রখ বাতায়ন
িpয় মালাখািন িদo
তামার আমার বােরক দখা
দেখিছ তামাের sপেনর মােঝ
হায় র আমার ঘর িছল ঘের ভাত
িছল ক যন কেড় (বাsবগীিত)
দ মা খেত দ
আমার সানা চাঁেদর কণা ভু বেন
tuলনা নাi
স িদনguিল িফিরেয় দাo
আজ আয় দেখ যা
পথ ডােক oের আয়
িমলন বাসের আন
pদীপ কিহল দিখনা সমীের
tuিম eেল আজ িক িদব তামায়
ক tuিম িpয় ( ভরবী)
eল ঘিনেয় বরষা, মঘ মduর
নেভ (িম মlার)
ঘুম আয় র আয়
নাo গান ভের নাo কান ভের
বাঁশ বাগােনর মাথার uপর চাঁদ
uেঠেছ oi
e পাের গ া, o পাের গ া
ক াবতীর কাঁকন বােজ iছামতীর
kেল
ভার হল দার খাল খুkuমিণ oঠ
র
রাত ঐ বুিঝ িবদায় চায়

সুরকার

সুkিত সন
সুkিত সন
স াmল রকড
স াmল রকড
িনতাi ঘটক
িনতাi ঘটক
িনতাi ঘটক

গীিতকার

সুkিত সন
সুkিত সন
pকািশত হয়িন
pকািশত হয়িন
মািহনী চৗধুরী

QS 685
QS 685

মািহনী চৗধুরী

pণব রায়

িনতাi ঘটক
িনতাi ঘটক
pকাশকালী ঘাষাল
pকাশকালী ঘাষাল
দূগা সন
duগা সন
িচt রায়
িচt রায়

মািহনী চৗধুরী
মািহনী চৗধুরী
pকাশকালী ঘাষাল
pকাশকালী ঘাষাল

সিলল চৗধুরী

ম লাচরণ
চে াপাধ ায়
সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী
সুধীন দাশgup

রকড নং

arপ ভ াচায

arপ ভ াচায
arপ ভ াচায
arপ ভ াচায

যতীndনাথ সনgup

সুধীন দাশgup
শ ামল িমt

ভাsর বসু

বৎসর
1945
1945

OMC21636

1947

OMC21637

1947

N82501

1952

N82501
dui িপঠ
N82566
N82599
N82599
N82610
N82610
N82624
N82624
N82647
N82647

1952

N82647

1955

N82647
GE24775

1955

1953?
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955

1955
1955

aনল চে াপাধ ায়

GE24775
GE24805

শ ামল িমt

aনল চে াপাধ ায়

GE24805

1956

pবীর মজুমদার

pবীর মজুমদার

GE 24795

1956

1956

তবু আিম তামার নােম
তামার duেচােখ আমার sp আঁকা
মরা guন guন gu িরয়া আেস
সানার তরী নয় গা আমার
দােল দােল oi দূর িবহে র
পাখনা
চাঁদ ভােব জ াৎsােক দেখ তাi
মঘলা ভাঙা রাদ uেঠেছ
তামাের চেয়িছ বেল যিদ eত
ব থা পাi
মৗমািছ guণ guণ
মা আিম তার খ াপা বাuল গা
oi কােলা rেপ লাজ পেয়েছ
লk চাঁেদর আেলা
eকিট গােনর eকিট কিল
িরk আঁিখর duিট পাতায়
মঘ রাঙােনা as আকাশ
ছলেক পেড় কলেক uেলর মধু য
আর রয় না
আজo জেগ আিছ eকা বেস
আিছ তামার পেথর pােn
ei তা ভাল ভাল লােগ ei তা
আেলা
ei সুরঝরা খলােত আguেনর
বলােত
তামার দীেপর আেলােত নয় ছায়া
হেয় যন রi
তামায় কন লাগেছ eত চনা
নবম রী oi uেটেছ কানেন আজ
মেন আguন jেল চােখ কন jেল
না
হ ভারতভানু সহঃ কারাস
রবীnd শতবািষকীেত pকািশত
জয় জয় কিব জয় সহঃ কারাস
রবীnd শতবািষকীেত pকািশত
eিক সi tuিম যার পথ চেয়
চেয়

pবীর মজুমদার

শ ামল ঘাষ

GE 24795

1956

aিভিজত
বেn াপাধ ায়
aিভিজত
বেn াপাধ ায়
নিচেকতা ঘাষ
নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

GE24832

1957

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

GE24832

1957

GE24869
GE24869

1957

নিচেকতা ঘাষ
নিচেকতা ঘাষ
হমn মুেখাপাধ ায়/
pিতমা বেn াপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়/
pিতমা বেn াপাধ ায়
রথীন ঘাষ
রথীন ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

GE24914
GE24914
GE24883

1958

GE24883

1958

GE24894
GE24894

1958

aনল
aনল
aনল
aনল

pেবাধ ঘাষ

1959

pেবাধ ঘাষ

N82837
N82837
GE24962
GE24962

pবীর মজুমদার

pবীর মজুমদার

GE 24980

1959

pবীর মজুমদার

সুনীলবরণ

GE 24980

1959

শেলন মুেখাপাধ ায়

আনn মুেখাপাধ ায়

GE24994

1960

শেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE24994

1960

ভূেপন হাজািরকা
ভূেপন হাজািরকা
pশাn চৗধুরী

পুলক বেn াপাধ ায়
পুলক বেn াপাধ ায়
সুধীন দাশgup

GE25034
GE25034
GE25034

1960

aিভিজত
বেn াপাধ ায়
aিভিজত
বেn াপাধ ায়
pশাn চৗধুরী

সেnাষ kuমার দ

N82928

1961

সেnাষ kuমার দ

N82928

1961

সুবীর হাজরা

GE25034

1961

চে
চে
চে
চে

াপাধ
াপাধ
াপাধ
াপাধ

িশবদাস বেn াপাধ ায়
িশবদাস বেn াপাধ ায়

ায়
ায়
ায়
ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

দবাশীষ
চে াপাধ ায়
দবাশীষ
চে াপাধ ায়
sামী সত ানn
sামী সত ানn

pেবাধ ঘাষ
pেবাধ ঘাষ

1957

1958
1958

1958

1959
1959
1959

1960
1961

সাতিট তারার ei িতিমর eকিট
pেমর শাn নীড়
eকটা গান িলেখা আমার জন
আমতলায় uমুর uমুর সহঃ
সুিমtা সন
ফাঁেদ পিড়য়া বগা কােn র
আিম কন আiলাম কন আiলাম
সহঃ সুিমtা সন
চল uসু চল খলেত যােবা সহঃ
নীিলমা বেn াপাধ ায়
রাঙা মািটর পেথ লা মাদল বােজ
ম ায় তা িলo িপo মাল??
ম ায় শাঁoের ক র রািস??
দরশ িবনা duখন লােগ নয়ন
আমার ব থার গােন
মন মাতােনা ময়ূর নাচ
pজাপিত pজাপিত র duিট কথা
uিনস যিদ র
কাজল ধায়া চােখর জেল
িকেশারী বাণী uিনয়া
লিলতা গা িধক রhu জীবেন
চল চল চল ঊ গগেন বােজ
মাদল
duগম িগির কাnার মru

সুধীন দাশgup

সুবীর হাজরা

GE25070

1961

সুধীন দাশgup
িনমেলnু চৗধুরী

সুবীর হাজরা

GE25070

1961

ECLP2226
ফাক সঙs aফ
ব ল

1961

ECLP2269
মীরা ভজনs

1961

পিবt িমt
িমlু ঘাষ

GE25089
GE25089
GE25110

1962

aনল চে াপাধ ায়
রথীন ঘাষ
পদাবলী কীতেনর সুর
নজruল / aিভিজত
বেn াপাধ ায়
নজruল / aিভিজত
বেn াপাধ ায়
oi আকােশ kািn নi ei
aিভিজত
বাতােস kািn নi
বেn াপাধ ায়
মন ময়ূেরর পড়ল ছায়া
aিভিজত
বেn াপাধ ায়
মন য খুশী খুশী আজ duেচােখ তবু রtu মুেখাপাধ ায়
eিক লাজ
িবেষর বাঁশী ক বাজায় গা
রtu মুেখাপাধ ায়
o গ া aে তামার কত না তর
aনল চে াপাধ ায়
--- মেন pদীপিট ভাসাi গা
আর তা পাির না সেহলী
aনল চে াপাধ ায়
সাত রঙা eক পাখী পাতার ফাঁেক সুধীন দাশgup

িমlু ঘাষ

1962

নজruল

GE25110
GE25123
GE25123
N82999

নজruল

N82999

1962

পুলক বেn াপাধ ায়

GE25140

1963

পুলক বেn াপাধ ায়

GE25140

1963

পুলক বেn াপাধ ায়

GE25165

1963

পুলক বেn াপাধ ায়
aruণ চে াপাধ ায়

GE25165
GE25184

1963

িমlু ঘাষ

1964

সুবীর হাজরা

GE25184
GE25227

কলে ির ভেয় সখী কািলনী হলাম

সুধীন দাশgup

সুবীর হাজরা

GE25227

1965

o িটয়া তাের করব যতন মেনর
মতন

মৃণাল বেn াপাধ ায়

রি ত দ

GE25248

1966

pচিলত

pচিলত
pচিলত

pচিলত

নজruল

নজruল

নজruল
jানpকাশ ঘাষ

নজruল

jানpকাশ ঘাষ
????
????
aনল চে াপাধ ায়

মীরাবাi

ধামাiল গান??

মীরাবাi

pেবাধ ঘাষ

দীনবnu দাস
চ ীদাস

1962
1962

1962
1962
1962

1964

1965

ei মন রাজহংসী pেমর ei
গহীন গােঙ
আিম িpয়া হব িছল সাধ

মৃণাল বেn াপাধ ায়

রি ত দ

GE25248

1966

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE25261

1966

আমার মন রািধকার মন িছল য

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE25261

1966

নেহ নেহ িpয় e নয় আঁিখজল

নজruল

নজruল

1966

যাo যাo tuিম িফের যাo

নজruল

নজruল

বেনর চােমলী িফের আয়

িহমাংu দt

শেলন রায়

EALP 1300
িদ লাভ সঙs
aফ নজruল

রােতর দuেল জােগ

িহমাংu দt

শেলন রায়

EALP1311
ি িবuট u িহমাংu
দt

1966

GE25298

1967

তামার দoয়া a ুরীয়

সুধীন দাশgup

বruণ িব াস

সi য পাখী uেড় গল

সুধীন দাশgup

রাজেশখর

GE25298

1967

?????

?????

GE25303

1967

?????

??????

GE25303

1967

বাঁশরী গা বাজ কন আর বাঁধা
নi
ভালবাস tuিম গান uনেত
িমেছ দাষ িদo না আমায়

হমn মুেখাপাধ ায়

মুkuল দt

GE25326

1968

আঁধার আমার ভাল লােগ তারা
িদেয় সািজo না আমার আকাশ
তামারi ঝণাতলার িনজেন

হমn মুেখাপাধ ায়

মুkuল দt

GE25326

1968

রবীndনাথ

GE30174

1968

GE30174

1968
1968

রবীndনাথ

ছায়াছিবর গান????????
মার না িমিটেত আশা ভািঙল
খলা
uকেনা পাতার নূপর
ু পােয় নােচ
য ঘূিণ বায়

নজruল

নজruল

নজruল

নজruল

ruম uম ruম uম খজুর পাতার

নজruল

নজruল

ECLP2370
স iট uiথ
াoয়াস (লাভ
স s aফ
নজruল)
45GE25344

পথ হারা পাখী কঁ েদ ফের eকা

নজruল

নজruল

45GE25344

1969

সুধীন দাশgup

সুনীল বরণ

45GE25355

1969

ক যন duিট হােত নীলক পাখীর
আহত পালক ছিড়েয় গল
আিম বnuর pমাguেণ পাড়া

সুধীন দাশgup

বruণ িব াস

45GE25355

1969

িনমেলnু চৗধুরী

pচিলত

1969

বnu সময় জান না aসমেয় বাজাo
বাঁশী মন ত মােন না
ীরাধার মানভ ন সহঃ মাnা দ,
িনমলা িম o aন ান
কাল সারা িনিশ চndাবলীর

pচিলত

pচিলত

ECLP 2403
ফাক স s aফ
ব ল

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

EASD1344

1969

pম uধু eক মামবািত

ফিলয়া বাঁশরী কাতর
ভাল ছলা িশেখেছা

ীহির

ীরাধার
মানভ ন

1969

ধনী eখনo িক মান
রাধা রাধা বিল নাগর
বড় duঃখ পায় রাধা
িনেভ যা রাত িনেভ যা গেল যা

সুধীন দাশgup

বruণ িব াস

45GE 25391

1970

সজনী গা রজনীেক চেল যেত
দাo
কi গা কi গা কi আমার বkuল
uল কi
e uধু ভু েলর বাঝা ভু ল বাঝা e
ভু লেত িগেয়
মালা থেক uল চাখ থেক জল

সুধীন দাশgup

িমlু ঘাষ

45GE 25391

1970

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার 45GE 25410

1971

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার 45GE 25410

1971

pশাn ভ াচায

pশাn ভ াচায

45GE 25461

1972

o চাঁদ মামা শান

pশাn ভ াচায

pশাn ভ াচায

45GE 25461

1972

যেব tuলসীতলায় িpয় সn া
বলায়
শ াম tuিম যিদ রাধা হেত শ াম

নজruল

নজruল

ECLP2493

1972

নজruল

নজruল

ECLP2493

1972

িচরিদন, িচরিদন আিম য তামায়
ভালবাসেবা
িpয় যাo যাo uঁেয়া না আমায়

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ECLP2501

1972

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ECLP2501

1972

আিম গােনর মােঝ বঁ েচ থাকব

মানেবnd মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

ECLP2501

1972

eকিট uল ভাল না eকu হািস
ভাল
ময়ুর য নােচ মঘ যিদ ডােক

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার 45GE 25487

1973

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার 45GE 25487

1973

e আামার িক য হল

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1973

বৃি tuিম থাম

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1973

আিলবাবা নাট াংশ ামা িসকেয়n
যত লখা িছল (eকক)
kাn শফালীরা ঘুিমেয় পেড়েছ

িভ বালসারা
(কিট কারাস িছল)
হমn মুেখাপাধ ায়

kীেরাদ pসাদ
িবদ ািবেনাদ/pণব রায়

EASD1395-6

1973

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE25509

1974

বড় সাধ জােগ eকবার তামায়
দিখ
ভালবাসা আসেব বেল খুেল
িদলাম দরজাটােক
tuিম চােখর সামেন ধােরা প মী
চাঁদ
আর আমাের মািরস ন মা
e বড় আজব kuদরিত
eখনo আেছ তা oi duিট ডানা
মােগা eমন হয় না কন আিম

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE25509

1974

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE25522

1975

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE25522

1975

িদেনnd চৗধুরী
দীেনnd চৗধুরী
aনল চে াপাধ ায়
aনল চে াপাধ ায়

লালন ফিকর
লালন ফিকর
aনল চে াপাধ ায়
aনল চে াপাধ ায়

ECSD2525
ECSD2525
SEDE3118
SEDE3118

1975
1975
1976
1976

হতাম ছা দাঁেড় বুলবুিলটা যমন
আিম aেনক চেয়o পািরিন
ভু িলেত
আিম মন হারালাম তার কাজল
চােখ
e ডাল ভািঙেল বnu o ডােল uল
আেস
িচর aজানার িচরজানা বাণী
eেনিছ বিহয়া গােন
আর কত কাল থাকব বেস
kিমo হ িশব
জীবেনর তােপ uধু কথার pদীপ
যা যা যা যা যাের মন যা
আিম মলা থেক তালপাতার eক
বাঁশী িকেন
মা ঠাkuমা বলেতা পান খেয়
duেচােখ বৃি েক ধেরিছ যন না
বাঝা যায়
aমল িকরেণ িtভু বন মেনাহািরণী

জয়েদব সন

জয়েদব সন

SEDE3118

1976

জয়েদব সন

জয়েদব সন

SEDE3118

1976

aেশাক রায়

aজয় ভ াচায

ECSD2543

1976

aেশাক রায়

aজয় ভ াচায

ECSD2543

1976

atuলpসাদ

atuলpসাদ

SI7LPE134

1976

atuলpসাদ
মানস চkবত
মানস চkবত
মৃণাল বেn াপাধ ায়

atuলpসাদ
মানস চkবত
মানস চkবত

SI7LPE134

1976

45GE25532

1977

45GE25532

1977

বাবু guহঠাkuরতা

SEDE3147

1978

দীপক ব ানাজ
দীপক ব ানাজ

pীতম সরকার

1978

pীতম সরকার

SEDE3147
SEDE3147

প জ মিlক

বাণী kuমার

মিহষাসুরমিদনী

1978

ত ােগর মেnt দীkা দাo গা tuিম
সহঃ কারাস
জেল ভাসা পd আিম
চoনা মাছােত চoনা কেফাঁটা
চােখর জল ফলেত দাo
কন uল ফােট ভােরর ছাঁয়ায়
পাখী কন গান গায় মেনর aরেণ
tuষারমালা! tuষারমালা!

সুগত দাশgup (আেলার সুগত দাশgup
গান – ী বnনা)
িশবদাস বেn াপাধ ায়
ভূেপন হাজািরকা
হমn মুেখাপাধ ায়
িমlু ঘাষ

আমার duেচাখ কন sp দেখ
তামােক
নীরব িনuম িনিশরাত মেনর
কথাi বলা বাকী
সবi যিদ ভু ল সবi যিদ যাo
ভু েল
যখন আবার দখা হল
আমার duেচাখ বেয় জেলর ধারা
আমার মেনর মানুেষর সেন
আয় ক যািব আয় ক যািব
oপাের
আমার মিlকা বেন

রtu মুেখাপাধ ায়
রtu মুেখাপাধ ায়

হমn মুেখাপাধ ায়
িদলীপ রায়

EMGE1103-4
SI7LPE177

1978

1978
1979

SEDE3157

1979

িমlু ঘাষ

SEDE3157

1979

পুলক বেn াপাধ ায়

1979

মািহনী চৗধুরী

S/EMGE11016
tuষারমালা নািটকা
SEDE3163

মািহনী চৗধুরী

SEDE3163

1980

1980

pকাশকালী ঘাষাল

pকাশকালী ঘাষাল

SEDE3163

1980

হমn মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়
pচিলত
aনল চে াপাধ ায়

িমlু ঘাষ
িমlু ঘাষ

SEDE3171

1981
1981

রবীndনাথ

রবীndনাথ

লালন ফিকর

লালন ফিকর

SEDE3171

ECSD41530 1983
ECSD41530 1983

মা য আমার আেলার আঁচল
যখন আবার দখা হল কন রiেল
মনেমাহন শ াম হামাের নয়েনা ম
না থাক না থাক আজ আর পরব
না কাজল
আমার duেচােখ ঘুম তা নi
আিম জেগ থািক আর রাত ঘুমায়
দীপ িশখা িনেভ যায়, হায় আমার
duেচােখ ঘুম তা নi
আমায় িদoনা tuিম kিণক িবরাম
জননী গা জnভূিম
দ দরশন িগিরধারী
নহী বেন িগিরধারী

শেষর কিবতা মার
হমn মুেখাপাধ ায়
তndাহারা রাত oi জেগ রয়
হমn মুেখাপাধ ায়

গােনর pথম ছt

মানেবnd মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

িমlু ঘাষ

????????

iu িটuব
???
ei গানিট aজয়
চkবত o রকড
কেরেছন

???

5 িমিনিট 16
সেকে র গান
কিলকাতা
আকাশবাণী

দশবnনা
N80086
N80086

1954 /
1955

pিতমার সুের িশlী হমn মুেখাপাধ ায়
দবাশীষ চ াটাজ
pিতমা বেn াপাধ ায়

GE 24847

1957

pিতমা বেn াপাধ ায়

GE 24847

1957

দবাশীষ চ াটাজ

বাঙলা চলিcেtর গান

uছল তিটনী আিম সুদূেরর
চাঁদ
oেক ধিরেল তা ধরা িদেব
না সহঃ কারাস
চাঁেদর হািসর বাঁধ ভেঙেছ
cuিপ cuিপ eল ক সহঃ
pসূন বেn াপাধ ায়
িনঙািরয়া নীল শািড় ীমতী
চেল
রসেক ভের তাির নয়ন
নাi যিদ কu শােন আিম
বলার সুেখ বিল

2005

সুরকার

গীিতকার

রকড নং

চলিct

বৎসর

বu ঠাkuরাণীর
হাট

1953

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

N31364

রবীndনাথ
স ীত পিরচালনা :
িdেজন চৗধুরী

রবীndনাথ

N76005

রবীndনাথ

N76005

রােজন সরকার

pণব রায়

N76027

uলী

1954

রােজন সরকার

pণব রায়

N76008

uলী

1954

রােজন সরকার
কালীপদ সন

পি ত ভূষণ
pেমnd িমt

N76008

uলী

1954

সদানেnর
মলা

1954

সুনnার িবেয়

1951

হi যিদ বড়েলাক মs, খাব
িক সানা দানা মুk
কতuku লখা যায় িচিঠেত
চাঁদ uেব গেল রজনী
পাহায়
িtেবণী তীথ পেথ গ
গািহল গান সহঃ িচnয়
লািহড়ী
আিম িনশীেথর মায়া
aতীেতর কািহনী
িছল সুর িছল গান িছল
মেন
কখন য uল uটেলা তা
িক জািন
মধুর মধুর মুsােয়
জয় জয় গািবn সহঃ শ ামল
িদন যায় kণ যায়
ঘুম মািস tui aেনক কাল
আuর uেলের খুন কের
তামায় কােছ পেয়
শ াম নােম কাঁেদ uক রাধা
নােম সাির সহঃ িdেজন মুেখাঃ

কন া তামার কাজল সহঃ
সতীনাথ মুেখাপাধ ায়,
aপেরশ লািহড়ী aন ান
গারখ জাগািয় িশঙা িন
uনািয় সহঃ ধন য় ভ াঃ
িবেনািদনী রাধা (1) o
িবেনািদনী রাধা (2) সহঃ
ধন য় ভ াচায
সিখের হামার duঃেখর
সহঃ ধন য় ভ াচায
আকাশ বেল ধরণী গা
তামায় ভালেবেস
চােখর তারায় পড়ল
সহঃ পাnালাল ভ াচায
িক rপ হিরনু
মাধব বhuত িমনিত কির
তায়

তরস তরস গেয় নয়ন িবচাের

কালীপদ সন

pেমnd িমt

শ ামল gup

N76022

সদানেnর
মলা
কল াণী
hদ

aনুপম ঘটক
মানেবnd
মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপধ ায়
(সুর িচnয় লািহড়ী)

শেলন রায়

িবমল চnd ঘাষ

GE30290

শাপেমাচন

1955

গােপন মিlক

pণব রায়

N76011

aপরাধী

1955

গােপন মিlক

pণব রায়

N76011

aপরাধী

1955

রােজন সরকার

িবমল ঘাষ

N76026

দসু

1955

রােজন সরকার
রােজন সরকার
পিবt চে াপাধ ায়
নিচেকতা ঘাষ
নিচেকতা ঘাষ
রােজন সরকার
রােজন সরকার

পি ত ভূষণ
িবমল চnd ঘাষ
পিবt চে াপাধ ায়
গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার
িবমল চnd ঘাষ
িবমল চnd ঘাষ

N76025
N76018

1955

N 76030

দসু মাহন
ীk সুদামা
আtদশন
ভালবাসা
ভালবাসা
aসবণ
aসবণ

aিনল বাগচী o 4
জন

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30328

aসমাp

1956

GE30312

GE30322
GE30322
N 76030

মাহন

1954
1954
1955

1955
1955
1955
1955
1956
1956

কমল দাশgup

গািবnদাস

GE30334

গািবnদাস

1956

কমল দাশgup

গািবnদাস

GE30335

গািবnদাস

1956

গািবnদাস

1956

কমল দাশgup

িবদ াপিত

GE30336

রবীন চে াপাধ ায়

িবমল চnd ঘাষ

GE30355

িসঁ duর

1957

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

GE30359

eকতারা

1957

রাiচাঁদ বড়াল
রাiচাঁদ বড়াল

pণব রায়

GE30364

নীলাচেল
মহাpভু

osাদ আিল আকবর

পি ত ভূ ষণ

GE30384

anরীk

িবদ াপিত

1957

সহঃ srপলতা
িপয়া আ যা র মন ভােয়
সহঃ srপলতা

িপয়া িবনা িজয়া মারা
সহঃ e িট কানন
তবু আমায় মেন রেখা
সহঃ e িট কানন
আমার গােন সুর িছল
কান স হাoয়ার ঘুম
ভািঙেয় দিখন হাoয়া বiল
আজ
কাথায় tuিম আজ
ক জােন কখন মেঘ মেঘ
আজ সাজােনা াবণ বলা
cuিপ cuিপ শােনা
সn াছায়া নামেল ধীের
খয়া বেল আিম যাi
ভার হল তার pােণ
ei রাত জেগ থাক
আয় তারা আয় তারা
সে ক যািব র
আকাশ মার আেলায় দ’ছ
ভের সহঃ মানেবnd মুেখাঃ
ীেগৗরাে র পদ (1) সহঃ
ধন য় ভ াচায
ীেগৗরাে র পদ (2) সহঃ
ধন য় ভ াচায
ক ায়েস কােট রজনী
সহঃ আিমর খান
আজ িঝlিমl নীল
আকােশ
আমার যমন বণী তমিন
রেব
সাধ কের পুিষলাম ময়না
িচnিব কমেন নদীয়ােত
পড়ল গারা সহঃ
িনমেলnু চৗধুরী
আিজ মুরলী বােজ pম
বৃnাবেন সহঃ সমেরশ রায়
আমার pভাত মধুর হল

খান
osাদ আিল আকবর
খান
osাদ আিল আকবর
খান
osাদ আিল আকবর
খান

হমn মুেখাপাধ ায়
কালীপদ সন

নিচেকতা ঘাষ
কালীপদ সন

পি ত ভূ ষণ

GE30384

anরীk

1957

pচিলত / পি ত
ভূষণ
িব নাথ গে াপাধ ায়

N77012

সুেরর পরেশ

1957

N77012

সুেরর পরেশ

1957 /
1960

িবমলচnd ঘাষ
???

GE30366

তােসর ঘর
পুনিমলন

1957

হিরশচnd
িসঁ িথর িসঁ duর

1957

নূপর
ু
সানার কািঠ
িpয়া
িpয়া
িpয়া
কালামািট

1958

গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার

N76044

1957

1958

আিল আকবর খান
আিল আকবর খান
রােজন সরকার
রােজন সরকার
রােজন সরকার
পি ত রিবশ র

শ ামল gup

GE30376

শ ামল gup

GE30390

শ ামল gup

N76054
N76053
N76053
N76071

রবীন চে াপাধ ায়

শেলন রায়

N76079

লালু ভু লু

1959

রথীন ঘাষ

নেরাtম দাস

GE30444

নেদর িনমাi

1959

রথীন ঘাষ

নেরাtম দাস

GE30444

নেদর িনমাi

1959

আিল আকবর খান

পি ত ভূ ষণ

N77010

kuিধত পাষাণ

1960

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

N77005

pেবশ িনেষধ

1960

রাiচাঁদ বড়াল

রসরাজ গাঁসাi

N77019

নtuন ফসল

1960

রাiচাঁদ বড়াল
রাiচাঁদ বড়াল

aিমতাভ চৗধুরী?

N77018

নtuন ফসল
নtuন ফসল

1960

িবমলচnd ঘাষ

GE30452

গরীেবর মেয়

1960

pণব রায়

GE30518

মায়ার সংসার

1962

হমn মুেখাপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার

pচিলত

1958
1958
1958
1958
1958

1960

সহঃ হমn, কারাস
জীবনটা ভাi রেলর গাড়ী
সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়
ঘুম যায় oi চাঁদ
মঘপরীেদর সােথ সহঃ
হমn মুেখাপাধ ায়
আিম য ব কী guিড়য়া
আয় আয় আয়ের সহঃ
সn া মুেখাঃ, শ ামল িমt
aন ান
কে আমার কাঁটার মালা
বাবরী ভয়ী িপয়া কােহ
লাগায়া নহা
oেগা সাগর আিম বািহর
হেলম e কান aিভসাের
পার কের দাo duেখর
পাথার সহঃ শ ামল িমt
তখন লবkuেশের িনেয়
দাল দাল দাল
duেখর ঘের আসেব সi
duেখর রাজা
সn ােবলার eকিট তারা
আকাশটােক গl বেল
o ভগবান ruিট দাo সহঃ
হমn মুেখাঃ, সুিমtা
মুেখাঃ
দখা দাo, দখা দাo uধু
eকবার
দূের নাগর হির সহঃ
পাnালাল ভ াচায
o ভালা মন মন বাজা র
নাo যায় চেল
আবীের রাঙােলা ক আমায়
লিলতা গা সহঃ িনমলা
িম
কালারi বাঁশীেত মন য
চায় যেত
সহঃ মৃণাল চkবত
ছল ছল ছল সহঃ শ ামল
িমt

GE30516

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

রবীন চে াপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার
পুলক বেn াপাধ ায়

GE30499

হমn মুেখাপাধ ায়
রােজন সরকার

গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার

GE30515

GE30508

GE30514

মায়ার সংসার

1962

মায়ার সংসার

1962

িবপাশা
aিgিশখা

1962

দাদাঠাkuর
বnন

1962

dীেপর নাম
িটয়ারঙ
আকাশpদীপ

1963

1963

1962

1962

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

N77049

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

N77052

রবীন চে
রবীন চে
মানেবnd
মুেখাপাধ
মানেবnd
মুেখাপাধ
রবীন চে

pণব রায়

GE30556

pণব রায়

GE30556

শ ামল gup

GE30558

য়সী
য়সী
কালেsাত

শ ামল gup

GE30559

কালেsাত

1963

pণব রায়

GE30573

দীপ নেভ নাi

1964

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়
রথীন ঘাষ

শ ামল gup

GE30562

কি পাথর

1964

রাধাk

1964

রথীন ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30571

rপ সনাতন

1965

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

GE30606

মুখেু j পিরবার 1965

াপাধ ায়
াপাধ ায়
ায়
ায়
াপাধ ায়

রাধাk

মুেখাপাধ ায় N77060

1963

1963
1963

কালীপদ সন

গৗরীpসn মজুমদার

GE30598

মহালg

1965

কালীপদ সন

গৗরীpসn মজুমদার

GE30599

মহালg

1965

ঘুম ঘুম িনuম নীরবতা
আিম kuেহিল না sp পার
িন িক জানেত
uেলর হািসেত আর aিলর
বাঁশীেত
মারেগর iংরাজী িস o িস
ক কক
eস মাধব
মন িনেল মন িদেত হয়
কবল
oেলা মন ময়ূরী খুিশর
পাখা তাল সহঃ শ ামল,
সn া, মানেবnd
আকােশ চাঁেদর আেলা
আকােশi মানায় ভাল
হঠাৎ aকারণ যায় হািরেয়
eত ভালবািস তবু কন
eল না সহঃ ধন য়
ভ াচায
তামায় sরণ কির
িগিরধারী
আমার জীবন নদীর oপাের
আমার হাত ধের tuিম িনেয়
চল সখা
ei লিভনু স তব সুnর
হ সহঃ িচnয় চে াপাধ ায়
তামার ভু বেন tuিম
আেলার pভাত eেনছ
সুর ঝরা ei িনিশ রাত
শােন মশােন ভালা
সহঃ সিবতাbত দt
ei কথািট মেন রখ,
তামােদর
যাব না যাব না িফের
সংসাের যিদ নািহ পাi
সাড়া
kuসুম দালায় দােল
শ ামরায় সহঃ কারাস
রাত িনuম হাক না আঁধার

রবীন চে াপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার

N77077
N77076

হারােনা pম
হারােনা pম

1966

রবীন চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

N77077

হারােনা pম

1966

N77080

utরপুruষ

1966

GE30637

পা েবর বনবাস

1966

রাজেdাহী

1966

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়
ঘ াশালা, রাঘবালু
নাiu
আিল আকবর খান

শ ামল gup
গৗরীpসn মজুমদার
গৗরীpসn মজুমদার

1966

আিল আকবর খান

গৗরীpসn মজুমদার

GE30643

রাজেdাহী

1966

আিল আকবর খান

গৗরীpসn মজুমদার

GE30625

রাজেdাহী

1966

আিল আকবর খান
িভ বালসারা

গৗরীpসn মজুমদার

GE30625

রাজেdাহী
a ীকার

1966

িমlু ঘাষ

GE30650

কােলাবরণ দাস /
শেলন মুেখাপাধ ায়
arunতী দবী
arunতী দবী

সুনীল বরণ

GE30670

বরদাpসn দাশgup

GE30672

ধীেরndনাথ চে াপাধ ায়

GE30672

রবীndনাথ

রবীndনাথ

সবা

1966

1967

uিট
uিট

1967

uিট

1967

1967

গােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

N77126

িতন aধ ায়

1968

গােপন মিlক
aিনল বাগচী

পুলক বেn াপাধ ায়
গৗরীpসn মজুমদার

N77126
N77123

িতন aধ ায়
শষ থেক uru

1968

রবীndনাথ

রবীndনাথ

GE30714

চৗর ী

1968

শেলন মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়

শািn দাশgup
pণব রায়

GE30674

1969

BOE1027

pিতদান
পিরণীতা

হমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

GE30706

পিরণীতা

1969

আঁধার সূয

1969

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1968

1969

কােলা
নtuন আেলার গান আমরা
আঁিখ বেল চল, মন বেল
কন যেত বল
আেলার িঠকানা িচিনেয়
িদেল tuিম বnu আিম ধন
হলাম
সকােলর আেলা আঁধােরর
কােলা
সংসাের যিদ নািহ পাi
সাড়া
eকা মার গােনর তরী
মধুরাkী আিম মরী
unাদ মধুঋtu বসn সহঃ
aমর রায়
e পথ uধু eিগেয় চলার
সহঃ িব িজত
িগিররাজ কন া uমা মনকা
নিnনী
নােচ ময়ুরী রাধা ku মােঝ
কমেন তিরব তারা ভািব
তাi িদন রজনী
ম ায় pীতম ক guণ গািত
আমার ভু ল ভেঙ গেছ
guলাবী গােল তামার
গালাপ uেলর লািল দব
খাকা ঘুমেলা পাড়া
জুড়েলা বগ eল দেশ
চলিত e পেথ বাবু eকu
থেম যাo সহঃ সিলল িমt
o িবশাখা, দখা িক তেব
আর হেব না
াবণ রােত বাির ঝের ঝর
ঝর সহঃ শ ামল িমt
eল য বেন ফাguন বলা
কাহার লািগ eমন িদেন
চাঁদ বলেল ভু ল হয়, uল
বলেল ভু ল হয়

রবীন চে াপাধ ায়
গােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

সুkuমার িমt

45AE4007

1969

GE30710

আঁধার সূয
সবরমতী

aিমতাভ নাহা

BOE1005

শপথ িনলাম

1970

শ ামল িমt

শ ামল gup, শেলশ
ঘাষ?

BOE105??

জীবন িজjাসা

1971

ভূেপন হাজািরকা

atuলpসাদ

BOE1027

eখােন িপ র

1971

ভূেপন হাজািরকা
সেnাষ মুেখাপাধ ায়

atuলpসাদ

BOE1027

eখােন িপ র
হরপাবতী

1971

pিতবাদ

1971

pথম বসn

1971
1972

1972

শ ামল িমt
রবীন চে াপাধ ায়
রবীন চে াপাধ ায়??
হমn মুেখাপাধ ায়
রামkuমার
চে াপাধ ায়
সেnাষ মুেখাপাধ ায়
aিনল বাগচী
কালীপদ সন

গৗরীpসn মজুমদার

শচীnd ভ াচায

গৗরীpসn মজুমদার

EMOE1007

1969

1971

িশবদাস
বেn াপাধ ায়
pণব রায়

BOE1079

pচিলত

BOE1016

আেলা আমার
আেলা
aিনিnতা

মীরার ভজন

SLH242

stীর পt

গৗরীpসn মজুমদার

7EPE5001

uমেনা o uমেনা 1973

EMOE1043

1973

গৗরীpসn মজুমদার

45N1107

আিম িসরােজর
বগম
িবnুর ছেল

pণব রায়

1972

1973

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু ঘাষ

7EPE5022

দাবী

1974

িবজন পাল

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE5014

আেলা o ছায়া

1974

মৃণাল বেn াপাধ ায়

পিবt িমt

EMOE1049

আেলা আঁধাের

1974

মৃণাল বেn াপাধ ায়
মৃণাল বেn াপাধ ায়
নিচেকতা ঘাষ

পিবt িমt

EMOE1049

1974

পিবt িমt

EMOE1049

আেলা আঁধাের
আেলা আঁধাের
সুজাতা

গৗরীpসn মজুমদার

7LPE2023

1974
1974

যিদ সi চেtর ঝরাপাতা
সহঃ আরিত মুেখাপাধ ায়
আিম eকলা চেলিছ e
ভেব
eকিদন সi রাজপুtু র
aেনক aেনক দূর
পkীরােজ পািড় িদল
দিখন সমীরণ সােথ
ভু িল কমেন আজo য
মেন বদনা সহঃ মাnা দ
তারা সব আমার ভাduর
rপিট দেখ
কািকলা তার ভাবখানা িক
বল
সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়
তািরণী তারা আিম িtভু বেন
িবরািজব
সবুজ ঘােসর বেন নােচ গা
আনমেন গ াফিড়ং
কানখােন সi সহঃ বন ী
মন যেত চায়
o দয়াল --সহঃ মাnা
দ
ei ছা ছা পােয় সহঃ
আরিত মুেখা
আজ আমােদর যাtা uru
সহঃ আরিত মুেখা
না পাড়াiেয়া রাধা a
চাঁেদর আেলাার pাসাদ
থেক
পুruষ য তার পরশপাথর
তােক uঁেয়েছ
anযামী tuিম তা জান
কত শ ায়
o রােধ ------o িটয়া তাের করব যতন
মেনর মতন
ei মন রাজহংসী pেমর
ei গহীন গােঙ

হমn মুেখাপাধ ায়

তruণ মজুমদার

ঠিগনী

1974

রবীndনাথ ঠাkuর /
কালীপদ সন
aজয় দাস

রবীndনাথ ঠাkuর

7EPE5015

িবসজন

1974

িশবদাস বেn াপাধ ায়

SLH240

সাধু যুিধি েরর
করচা

1974

আনnশ র
আনnশ র

নজruল

7EPE5023

1976

নজruল

7EPE5023

aসময়
aসময়

45N1036

pিতমা

1977

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE5091

রজনী

1978

ধন য় ভ াচায

সুনীল বরণ

7EPE5089

জয় মা তারা

1978

রঘুনাথ দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

সাত ভাi চmা

1978

রঘুনাথ দাস
রঘুনাথ দাস
নীতা সন

পুলক বেn াপাধ ায়
পুলক বেn াপাধ ায়
গৗরীpসn মজুমদার

2428-5012

1978

23283504A

সাত ভাi চmা
সাত ভাi চmা
গালাপ বu

মৃণাল বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7LPE2055

হীের মািণক

1979

মৃণাল বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7LPE2055

হীের মািণক

1979

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়
aধীর বাগচী

pচিলত

2626-7001

1979

পুলক বেn াপাধ ায়

GRE1008

যত মত তত
পথ
বড় ভাi

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE2091

কপালku লা

1981

িদলীপ গে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

শেঠ শাঠ ং

1982

িনিখল চে াপাধ ায়
মৃণাল বেn াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1983

রি ত দ

গাধূিল লগেন
eক সােথ

মৃণাল বেn াপাধ ায়

রি ত দ

eক সােথ

1984?

হমn মুেখাপাধ ায়
হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

2428-5012

2391404

1976

1978
1978

1980

1984?

ei পেথ িনিত কর
গতাগিত নূপেু রর িন uিন
সহঃ ক?
eক বাত কhuঁ tuমেস

হমn মুেখাপাধ ায়

ভরত ব াস

N52778

সাহারা (িহnী)

1958

