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সচবনয় চনশবদন
ননলসন্স রাইমস ো গান বশশুমনলক দারুণভালে 
প্রভাবেত কলর। আবমও প্রভাবেত হলেবিলাম 
বকলশার কুমালরর ‘ চামবচলক েমবচলক’  দ্ারা। তার 
পর যত বদন বগলেলি, বকলশার কুমালর আচ্ছন্ন 
হলেবি। আমালদর বযৌথ পবরোলর গান বশানার 
একটা বরওোজ বিল। োো, কাকারা বিললন 
সঙ্গগীত রবসক। সে ধরলনর গান শুনলতন। মা রমা 
দাশগুপ্ত বতা উঁচুদলরর গাবেকা বিললন। ব�বলপস 
আর গ্ারালের একটা অলটালমটিক বচঞ্ার বিল। 
তালতই গান শুনতাম। পলর বযাগ হলেবিল 
বসালনাোইন বস্টবরও। বসখালন সে গান োজত। 
আবম অেশ্ তখন শুধু বকলশার কুমালরই আেদ্ধ 
বিলাম। তলে দাদা সঙ্গগীত গলেষক আর বরকে্ড 
সংগ্াহক বসদ্ধাথ্ড দাশগুপ্তর কালিই বকলশার 



বশক্া। পুলকদা, বতলকদার কালিও বশলখবি 
বেস্তর।

পাড়াে আমালদর দুলটা ভাগ হলে বগলেবিল। 
অলশাক দত্ত, সঞ্গীে ব�াষ মহম্মদ রব�র ভক্ত। 
আর আবম, তাপস দাস, স্বরূপ গাঙ্গুবলরা বকলশার 
কুমার। ইস্ট– বমাহলনর মলতা দ্ন্দ্ব। ১৯৮৭ সাললর 
১৩ অলক্টােলরর বসই রাত আজও ভুললত পাবর 
না। সারা রাত বেঁলদবি। এেং, এত েির পর 
তা স্বগীকার করলত বকানও কুণ্া বনই। েরং, বসই 
আলেগ, বসই গুণমুগ্ধতার জন্ বকিুটা গে্ডই হে।  

এরপর যখন বলখাললবখর জগলত পা রাখলাম, 
বভ োলসারা সালহলের সাক্াৎকার বনওোর 
সুলযাগ �টল। েললবিললন, সোই েড় গােক। 
বকন্তু বকলশার কুমার বজবনোস। ওঁলক বনলে বলখ। 
তারপর যখনই সুলযাগ বপলেবি, বকলশার কুমারলক 
বনলে বললখ ধন্ হলেবি।



সে বথলক বেবশ বললখবি ‘ বেঙ্গল টাইমস’  ওলেে 
ম্াগাবজলন। সম্াদক ভ্াতৃপ্রবতম স্বরূপ বগাস্বামগী 
আমালক বদলে বলবখলে বনলেলিন। উৎসাবহত 
কলরলিন সহধবম্ডনগী সে্ডাণগী গলঙ্গাপাধ্ােও। 
যথাথ্ড ‘ অনুলপ্ররণা’ র তাবলকাে আরও কলেকটা 
নাম না েলললই নে। তাঁরা হললন অম্াবলকা 
লাবহড়গী, লবলতা দাশগুপ্ত, সুগত দাশগুপ্ত, মমত্গী 
সরকার দাশগুপ্ত। এঁলদর সোর কালিই আবম 
কৃতজ্ঞ। আশা কবর, এই ই– েই আপনালদর সোর 
ভাল লাগলে।

কুণোল দো�গুপ্ত
৪ আগস্ট, ২০২০



 রাষ্ট্রের কাষ্টে ব্াত্যজন 
তবু সঙ্গীত রুদ্ধ হয়নন
সসই কুনতি আজও চষ্টেষ্টে। সাষ্টতর দশষ্টকর মাঝমানঝ 
সময় সেষ্টক সকষ্ট্রে বহু ধরষ্টনর সরকার এষ্টসষ্টে। 
জনতা, কংষ্টরেস, নবষ্টজনি, হষ্টরক নকনসষ্টমর। 
রাজনগীনত, অে্থনগীনত, নশল্পনগীনতর মষ্টধ্য প্রষ্টেদ 
োকষ্টেও নকষ্টশার কুমাষ্টরর সষ্টঙ্ ম্যারােন যুষ্টদ্ধ 
সকানও িাে্থক্য সনই। নকষ্টশাষ্টর কুমাষ্টররও সকানও 
রা্রেগীয় স্গীকৃনত সনই। ৭৮ আর নি এম সরকর্থ সেষ্টক 
শুরু কষ্টর হাে আমষ্টের ইউটিউব, তৃতগীয় গাঙ্ুনের 
গান মানুষ্টের মনতিষ্টকের সকাে সেষ্টক সকাোন্তষ্টর 
ঘুরিাক সেষ্টয়ষ্টে িঞ্াশ বেষ্টরর সবনশ সময় ধষ্টর। 
গান নবষ্টরেতার ব্যাঙ্ক ব্যাোন্স সবষ্টেষ্টে তাঁর গান 
সবষ্টচ। কনি নসঙ্াররা নসঙ্ার হষ্টয়ষ্টেন তাঁর গাষ্টন 
স�াঁট নমনেষ্টয়। নকন্তু চেন্ত ট্্যানরশষ্টন সব্ক চািা 
হয়নন। উষ্টিক্ার আষ্টরক নাম সযন নকষ্টশার কুমার।



চাষ্টরর দশষ্টকর সশোষ্টধ্থ িে চো শুরু। শুরুষ্টতই সশে 
হষ্টয় যাওয়ার কো নেে। মুম্বইষ্টয়র নপিনার িদ্াকর 
নসোেকাষ্টরর দশা হষ্টত িারত নকষ্টশার কুমাষ্টরর। 
নসোেকার প্রনতো োকা সষ্ট্বেও োরতগীয় দষ্টে সষু্টযাগ 
িাননন সবনদ, চ্রেষ্টশের, প্রসন্ন, সবঙ্কট রাঘবনরা োকায়। 
নকষ্টশার কুমার যেন সলে ব্যাক শুরু করষ্টেন, তেন  
মুম্বইষ্টয়র ময়দাষ্টন রষ্টয়ষ্টেন তাোত মামুদ, মহম্মদ 
রনি, মান্না সদ, সহমন্ত কুমার, মুষ্টকশরা। এঁষ্টদর মষ্টধ্য 
রনি, তাোত মামুদষ্টদর মারকাটানর বাজার। সনৌশাদ, 
সরাশন, শঙ্কর-জয়নকষ্টশন ওনি নাইয়াষ্টরর মষ্টতা সঙ্গীত 
িনরচােকরা রনি, মান্নাষ্টতই আসক্ত নেষ্টেন। শচগীন 
সদববম্থণ অনসিষ্টজনটুকু না সজাগাষ্টে প্রনতোর সরে 
সাটি্থনিষ্টকট সেো হষ্টয় সযত সসই সমষ্টয়ই।



নকেু ননষ্টজর েনব আর নকেু সদবানষ্টদের, এই ননষ্টয়ই 
িাঁষ্টচর দশষ্টকর নকষ্টশার কুমার। আর তারই মষ্টধ্য 
সিইং সগস্ট, িান্ুস জাতগীয় েনবষ্টত গান নহট হষ্টয়ষ্টে। 
নকন্তু নদেগীি কুমার, রাজ কািুষ্টরর মষ্টতা নায়করা সতা 
রনি, মুষ্টকশ বা তাোষ্টতই আটষ্টক নেষ্টেন। সগাটা 
িাঁষ্টচর দশষ্টক হাষ্টত সগানা নকেু গান সগষ্টয়নেষ্টেন 
নকষ্টশার কুমার। েষ্টয়র দশষ্টকও েুব একটা োে যায়নন 
নকষ্টশার নকষ্টশার কুমাষ্টরর। শঙ্কর- জয়নকষ্টেন, শানম্ম 
কািুষ্টরর জুটি মানস্থনরজ সবষ্টঞ্র মষ্টতা সদৌষ্টেষ্টে। 
সষ্টঙ্ মহম্মদ রনি। রাজ কািুর মষ্টজনেষ্টেন মুষ্টকষ্টশ। 
মাষ্টঝ মান্না সদ। নদেগীি কুমার তাোত সেষ্টক সষ্টর নগষ্টয় 
রনিষ্টত রুব নদষ্টেন। সষ্টবধন নগীেমনণ সসই সদবানদে। 
তাঁর গাষ্টন আবার োগ বসাষ্টতন রনি, সহমন্ত কুমার। 
তাই এই সময়টাষ্টতও েরসা শচগীনকত্থা। এমননক 
রাহুে সদববম্থণও তাঁর প্রেম েনব সোষ্টট নবাব- এ 
নকষ্টশারষ্টক ননষ্টত সাহস কষ্টরননন। ‘শ্রীমাননজ’ সুিার 
রুিার নহট। নকন্তু সসোষ্টনও সতা নকষ্টশার কুমার সনই। 
নকষ্টশার কুমারষ্টক ৬৯ সাে িয্থন্ত রাহুে দ্ানবে হষ্টয় 
োকষ্টত হষ্টয়ষ্টে। বাঁ িা বানেষ্টয় রক্ণাত্মক সেো। 
অন্য নদষ্টক সগাকুষ্টে সবষ্টে চষ্টেনেষ্টেন রাষ্টজশ োন্না। 



শনক্ত সামষ্টন্তর আরাধনা মুনক্তর ির নকষ্টশার-রাষ্টজশ 
জুটি মষ্টন করাে সিষ্টে– গ্যানরঞ্াষ্টক। সসেুেষ্টয়ষ্টরর 
বাইষ্টরর িরশ িাের। সির, সচ্া ঝুটা, অমর সপ্রম, 
কটি িতঙ্ বসি অনিষ্টস নবলেব ঘটিষ্টয়ষ্টে। সঙ্গীত 
িনরচােকরাও োইন োগাষ্টনা শুরু করষ্টেন মুম্বই-
সয়র সগৌরগীকুষ্টজের সামষ্টন। সক সনই সসই োইষ্টন? 
শঙ্কর– জয়নকষ্টেণ, মদন সমাহন, ওনি নাইয়ার, েক্ষগীকান্ত
– ি্যাষ্টরোে, কে্যাণনজ- আনদেনজ, আর নিতা িুত্র দুই 
বম্থণ সতা নেষ্টেনই।

নায়কষ্টদর মষ্টধ্য যাঁরা মহম্মদ রনিষ্টকই িেদে 
করষ্টতন, তাঁরাও তেন নকষ্টশার কষ্টঠের জন্য আকূে। 
এই দষ্টে নেষ্টেন নদেগীি কুমার, শশগী কািুর, ধষ্টম্থ্রে, 
নজষ্টত্রের মষ্টতা তাবে অনেষ্টনতারা। সাষ্টতর দশষ্টকর 
মাঝামানঝ। োরত জুষ্টে নকষ্টশার ঝে। অন্য নদষ্টক,  
রাজনননতক অচোবস্া। চেষ্টে জরুনর অবস্া। ইনদেরা 
তনয় সজেয় গান্গীর নবনা িয়সায় গান গাওয়ার হুকুম 
উনেষ্টয় নদষ্টেন নকষ্টশার কুমার। সরনরওষ্টত নননেদ্ধ 
হে নকষ্টশার কুমাষ্টরর গান। ইোর তরষ্টঙ্র দরজা বন্ 
নকষ্টশার কষ্টঠের জন্য। এই ননষ্টেধাজ্া অবশ্য েুব সবনশ 



নদন স্ায়গী হয়নন। সাতাত্তর সাষ্টে সমারারনজ সদশাইষ্টয়র 
সরকার আসার ির সরনরওষ্টত আবার বাজষ্টত োষ্টক 
নকষ্টশার কুমাষ্টরর গান।

নকন্তু প্রকৃত সম্মান সিষ্টেন সকাোয় ? নহট গাষ্টনর 
সংে্যা সতা কারও সেষ্টক কম নয়। িনডিত অজয় 
চরেবততী বষ্টেষ্টেন, কুে সতা সোগ কষ্টহষ্টঙ্র মষ্টতা গান 
সবাই গাইষ্টত িাষ্টরন না। তবু সকানও গান রা্রেগীয় 
িুরকোর সিে না। অেচ, নিল্ম সিয়ার িুরকোর নতনন 
বহুবার সিষ্টয়ষ্টেন। নকন্তু সক্রেগীয় সরকাষ্টরর তরষ্টি 
সকানও িুরকোর বা স্গীকৃনত সজাষ্টটনন এই নশল্পগীর। 



তাঁর সমসামনয়ক প্রায় সবার নাষ্টমর আষ্টগ ‘ িদ্শ্রী’  
বষ্টসষ্টে । িরবততী প্রজষ্টমে সতা ঝুনে ঝুনে িদ্শ্রী। 
নতনন নকন্তু বনঞ্তই। এমন অষ্টনক গান আষ্টে, সযগুষ্টো 
নকষ্টশার কুমাষ্টরর সষ্টঙ্ তাঁরাও সগষ্টয়ষ্টেন। নকন্তু মানুে 
রেহণ কষ্টরষ্টে নকষ্টশাষ্টরর গানষ্টকই। সযমন তুম নবন 
যাঁউ কাঁহা। রনিও সগষ্টয়ষ্টেন। নকন্তু নহট নকষ্টশাষ্টরর 
গোষ্টতই। সমষ্টঝাতা গষ্টমা সস কর সো েতা 
মষ্টঙ্শকার ও সগষ্টয়ষ্টেন। মানুে ননষ্টয়ষ্টেন নকষ্টশার 
কুমারষ্টকই। নজষ্টদেনগ এক সির আোদা কষ্টর 
গাইষ্টেও নহট নকষ্টশাষ্টররটাই।

সবনকেুর িষ্টরও 
বঞ্নাই অমরত্ব োে 
কষ্টরষ্টে। মৃতু্যর নতন 
দশক বের িষ্টরও 
নকষ্টশার কুমারষ্টক 
মরষ্টণাত্তর সম্মান 
জানাষ্টনার প্রষ্টয়াজন 
সবাধ কষ্টরনন 
সকষ্ট্রের সরকার। 



এই জায়গায় কংষ্টরেস বা নবষ্টজনি– র মষ্টধ্য সতমন 
সকানও িারাক সচাষ্টে িষ্টে না। এেন সবঁষ্টচ োকষ্টেই 
ব া  ক গী  হ ত !  ব ে ষ্ট জ া র  এ ক গু চ্ছ  স র ক া ন র 
তাঁষ্টবদাষ্টরর সষ্টঙ্ বঙ্েূেণ জুটত। নকষ্টশার কুমার 
তাঁষ্টবদানর কষ্টরননন সকানও সরকাষ্টরর। সজেয় গান্গীর 
োে সচাে উষ্টিক্া কষ্টরষ্টেন। িষ্টে সজেয় িন্গীষ্টদর 
সতা বষ্টটই, তাঁর উষ্ট্ানদষ্টকর নশনবষ্টরর কাষ্টেও অনপ্রয় 
হষ্টয় নগষ্টয়নেষ্টেন। এটা হষ্টচ্ছ এই মহান সদষ্টশর 
জটিেতম অঙ্ক। বাম, অনত বাম, রান, অনত রান 
একসষ্টঙ্ সকষ্টের চকু্ শূে হষ্টয়নেষ্টেন সবাধ হয় 
নকষ্টশার কুমার। তারই িে এই অন্তহগীন অবজ্া। 
সাষ্টতর দশষ্টকর মাঝামানঝ নশল্পগী বনাম রাজনগীনতষ্টকর 
সয কুনতি শুরু হষ্টয়নেে, সসই কুনতি আজও চষ্টেষ্টে। 



 কিশ�োর নন, বকচিত 
ববচোরো কিল্মশিয়োর
ঠিি বেন কিি 
করচোর্ডস। তোঁর 
বসরো সময় কিি 
বেমন উইশ�ো কিশয় 
বেশ�শে�ো িরশতন, 
কিশ�োর কুমোরও 
বিোিো� ির্ড কিশয় 
িরশতন সুশরর 
জোগক�ং। তবু িোরত 
নোমি িূেশডের প্রিুরো তোঁর জন্য বিোনও রোষ্ট্রীয় 
পুরস্োর বরোদ্দ িশরনকন।

কিশ�োর কুমোর কিল্মশিয়োর পুরস্োর অব�্য 



সবশেশি ববক� বপশয়কেশ�ন। ৮ বোর। সবশেশি 
ববক� মশনোনয়নও বপশয়শেন কিশ�োর কুমোর। 
২৭ বোর।   এিই বেশর সবশচশয় ববক� মশনোনয়ন 
বপশয়শেন কিশ�োর কুমোরই, চোরবোর। এই তে্য 
বিশে েকি মশন হয়, কিল্মশিয়োর পকরিিোশগোষ্্রী 
তৃত্রীয় গোঙ্ুক�র উপর কনিোরুণ সিয় কেশ�ন, 
তোহশ� আপকন িগবৎ চন্দ্রশ�েশরর গুগক�র 
সোমশন পড়শ�ন।

কিশ�োর কুমোর ১৯৪৮ সো� বেশি বলে ব্যোি 
িরশেন। উশলেে্য, ১৯৫৯ সো� বেশি বসরো 
বলে ব্যোি কসঙ্োর বোেোর িোজটো শুরু হশয়কে�। 
অে্ডোৎ ক�ঁশিটি কেড়শত সময় ব�শগকে� ১১ 
বের। ১৯৭০ সোশ� ‘ আরোধনো’  েকবর ‘ রুপ 
বতরো মস্োনো’ র জন্য প্রেম কিল্মশিয়োর 
পোন কিশ�োর। এরপর পোক্ো েয় বের পর 
কবিত্রীয়বোর বসরো গোয়ি হন, অমোনুষ ( কহকদি)  
েকবশত ‘ কি� অ্যোয়সো কিকসশন বমরো বতোড়ো’  



গোওয়োর জন্য। তৃত্রীয়বোর বপশ�ন ১৯৭৯ সোশ� 
‘ েোইশি পোন বোনোরসওয়ো�ো’ বত। ‘ বেোকড় কস 
ববওয়োিোই’  েকবশত �তো মশঙ্�িশরর সশঙ্ 
হোজোর রোশহ’  বগশয় চোর নম্বর কিল্ম বিয়োরটি 
বপশয়কেশ�ন। ১৯৮৩ সোশ�, পোন ‘ পগ ঘুঙরু’ র 
জন্য। ঠিি পশরর বের, অে্ডোৎ ১৯৮৩ সোশ� 
‘ আগর তুম নো বহোশত’  টোইশট� সঙ বগশয় েয় 
নম্বর পুরস্োরটি হোকস� িশরন কিশ�োর। সোত 
নম্বরটি পোন ‘ �রোকব’  েকব শত ‘ মনকজশ� আপকন 
জোগো’ । আর সব ব�শষ সোগর– এর টোইশট� 
সঙ। ববয়োড়ো প্রশ্নটি হ�, বপশ�ন বতো এইসব 
গোশনর জন্য। কিন্তু বিোন বিোন গোন গোওয়োর 
পশরও কিশ�োর কুমোর পুরস্োর বপশ�ন নো।

১৯৭১ সোশ� ‘ প্যোশহচোন’  েকবশত ‘ সবশস বড়ো 
নোিোন’ েকবর জন্য মুশি� কিল্ম বিয়োর পোন। 
বিোনও সশদিহ বনই বে, কব�ো� বড় ক�ল্্রী 
কেশ�ন মুশি�। কিন্তু ‘ সবশস বড়ো নোিোন’ – 



গোনটিশি চোক�শয় 
কনশয় বেশত সক্ষম 
হনকন। ব�ো বেশত 
পোশর, সু্করও 
বেশি ববকরশয়ই 
মুে েুবশড় পশড় 
প্যোশহচোন েকবর 
গোন। অবোি িোডে 
কিশ�োর কুমোশরর 

বিোনও গোনই নকমশন�ন পোয়কন বসই বের।

১৯৭২ সোশ� এই পুরস্োর পোন মোন্ো বি। এ 
িোই জরো বিেশি চশ�ো। েকব— বমরো নোম 
বজোিোর। কিশ�োর কুমোশরর ‘ িটি পতঙ্’ – এর 
‘ ইশয় বেো মহোব্বত হ্যোয়’   নকমশন �শন কে�। 
জনকপ্রয়তো এবং গোশনর মোশনর কবচোশর বিোনটো 
একগশয়, তো কনশয় কবতি্ড েোিশবই। রোজ 
িোপুশরর অদৃ�্য হোত কহকদি েকবর জগশত অশনি 



অকনষ্ট িশরশে। এশক্ষশরি বসটোই িোজ িশরশে 
কিনো, তো গশবষিরোই ব�শত পোরশবন। আমরো 
আমজনতো ব�শত পোকর, কিশ�োর কুমোরশি 
পকরিিোশগোষ্্রী কপেন বেশি িোঁকচ বমশরকেশ�ন। 
বরিোকর বনই, িোউ� বি বিশব! 

১৯৭৩ সো�। পুরস্োর বপশ�ন মুশি�। গোশনর 
নোম– জয় ববোশ�ো ববইমোনকি। েকব:  ব�োর। 
বপ� নো নকমশন�শন েোিো ‘ অমর বপ্রম’  েকবশত 
অমর ক�ল্্রীর অমর গোন ‘ কচঙ্োকর বিোই িড়শি।’  
নকমশন�নই বপ� নো ‘ কুে বতো ব�োগ িশহশঙ্’ । 
কিকল্ম দুকনয়োয় অসৎ মোনুশষর আনোশগোনো ববক� 
হশ� সঙ্্রীশতর সশঙ্ ববইমোকন িরোটো সহজ 
হশয় েোয়। বসই িোরশণই ঘুশর কিশর জয়জয়িোর 
হশয়শে ‘ জয় ববোশ�ো ববইমোনকি’ র মশতো 
কূ�শগোরিহ্রীন গোশনর।

১৯৭৫ সোশ� মশহন্দ্র িোপুর বপশ�ন কিল্ম 



বিয়োর। গোইশ�ন, ‘ বরোটি িোপড়ো আউর 
মিোন’  এ ‘ অউর বনকহ, অউর বনকহ, বোস অউর 
বনকহ’ । ি্রী িোডে!  ওই বেরই কিশ�োর কুমোশরর 
বমরো জ্রীবন বিোরো িোগজ’  নকমশন�ন পোয়। 
কিন্তু িো� গোশনর জন্য পুরস্োর অধরো। ১৯৭৭ 
সোশ� আবোর মুশি� িোটোশ�ন। িকি িকি– র 
টোইশট� সঙ বগশয়। কিশ�োর কুমোশরর ‘ বমশর 
নয়নো সোওন িোশিো’  নকমশন�ন বপশ�ও কবচোরিশির 
সততো বো অকত পোকডেশত্যর জন্য বকচিত হশত 
হশয়শে। এমনিোশবই ১৯৭৩ সোশ� মকুতিপ্রোপ্ত নমি 
হোরোম– েকবশত গোওয়ো ‘ ম্যোয় �োয়োর বিনোম’  
কিশ�োর িণ্ঠশি পুরস্োর কিশত ব্যে্ড।

নকমশন�ন, ইশ�ি�ন বো কসশ�ি�ন বক�উশর 
বিোনওকিন ‘ বিয়োর’  কে� নো। তোই কিল্ম-
বিয়োর পুরস্োর কচরকিনই বিয়োরশনস– এর 
অিোশব িুশগশে। িোবো েোয়, কিশ�োর কুমোশরর 
‘ কজশদিকগ িো সির’ , ‘ কজশদিকগ বি সির বম 



গুজর’  কিম্বো ‘ কিসিো রোস্ো বিশে’  নকমশন�ন 
পে্ডন্ত বেশত পোশরকন!  কিশ�োর কুমোর �োগোতোর 
কিল্মশিয়োর বপশত শুরু িরশ�ন েেন মুশি�
– রকি প্রয়োত হশয়শেন। কিকল্ম দুকনয়ো বেশি 
অশনিটোই সশর বগশেন মোন্ো বি। তেন কপঠ 
বোঁচোশত কনম্নমোশনর গোশনর জন্য কিশ�োরশি 
ববশে বনওয়ো হশয়কে�। বেগুশ�োশি কিশ�োশরর 
বসরো গোশনর তোক�িোশতই রোেো েোয় নো।

কমে আশে, নোম্রী সুরিোররো নোকি কিল্মশিয়োর 
কিশন কনশতন। ব�োনো েোয়, অকিমোন পুরসৃ্ত 
হওয়োর পর স্বয়ং এসকর বম্ডন নোকি �ঙ্কর 
জয়কিশ�শনর সশঙ্ িেো ব�শত কগশয় কিেুটো 
অকিমোনব�ত এই বিনোশবচোর িেো উশলেে 
িশরকেশ�ন।

েোই বহোি, বোঙোক�শির নোশমর বপেশন কুমোর 
বেোগ েোিশ�ই কহস্োকমন কসশরে�ন বহশর বেত। 



প্রব� অ্যো�োকজ্ড েোশি বশ�। প্রয়োত কিশ�োর 
কুমোশরর সশঙ্ অন্তহ্রীন কুকস্ চ�শ�ও জনগশণর 
মশনর করঙ– এর বোইশর কেটশি বি�শত 
পোশরনকন কেচশিরো। সোকহত্য, কবশনোিন ও 
ক�শল্র জগশত এিজন কবচোরশির িেো েুব 
ব�োনো েোয়— মহোিো�। তোর কবচোশর বে 
বটিোর, টিশি েোয়। বে হোরোশনোর, বস হোকরশয়ও 
েোয়। বসেোশন রোশষ্টর িশতোয়ো, প্রিোব�ো�্রীর 
প্রিোব, এগুশ�ো বধোশপ বটশি নো।

আটটো কিল্ম বিয়োর তোই ববোিো বোনোশনোর 
প্রশচষ্টো মোরি। আর আপকন েকি আটেোনো কিল্ম 
বিয়োর– এর জন্য আহ্োশি আটেোনো হন, 
তোহশ� কপেশন তোকিশয় বিেশবন, আপনোর 
স্োম্প নশড় কগশয়শে। এঁরো িগবৎ চন্দ্রশ�েশরর 
বচশয়ও িয়ঙ্কর বে!  



ড্রয়িংরুম থেকে রবীন্দ্র সঙ্ীতকে 
একেয়িকেে পুক�ো প্োকডেকে

থরেট ইস্োকেনের থসয়িকের সোন্্ আড্োি য়িকেে 
তসয়েমো েোসয়রে, রবীন্দ্র য়বকেষজ্ঞ পোেনে বসু 
এবং এই থেখে। েেো হয়ছিে রবীন্দ্র সঙ্ীকতর 
য়বষকি। থিবব্রত য়বশ্োস থেকে েোয়তিকিব থ�োষ, 
উকে আসয়িে বহু েোম। বিসটো তখে অকেেটোই 
ে ম ।  স ো হ ক স র  এ ে ট ো  আ ে ো ে ই  য় ি ে 
মে�য়মকত। তবু এেটো আেকতো স্বর থবয়রকি 
একসয়িে মে এবং মুখ থেকে। য়েকেোর কুমোর। 
রয়ব েোকুর গুকে খোওিো শ্রীমতী েোসয়রকের 
মুম্বইিো য়েকেোর কুমোর েোমটোি থে ভয়তিরকসর 
য়বনু্মোত্র উৎপয়তি হিয়ে, থসটো মুখ থিকখই 
বুঝকত থপকরয়িেোম। আয়মও আমতো আমতো 
স্বকর বকে থেকেয়িেোম, তোহকে চোরুেতো, আয়ম 
য়চয়ে থ�ো য়চয়ে, সত্য়�ৎ রোি. . . । খুব �ম্ীর 



স্বকর পোেনেবোবু বকেয়িকেে, ‘ স�ে �হে রোয়ত্র’  
�োেটো রোকত্র বোয়ি য়�কি এেবোর থেোকেো। েয়ি 
থবোধ েোকে, তোহকে বুঝকব, এমে য়েিু স্বর েো 
য়েেো স্বরয়বতোকে আবদ্ধ য়িে, য়েকেোর কুমোকরর 
থসৌ�কে্ তোর মকধ্ প্োকের প্কবে �কটয়িে। 
ততক্ষকে আমোর য়েয়েপুট সোহস সোমোে্ 
হকেও উচ্চতো থপকিকি। বকেই থেেেোম, 
আমোর অন্ প্িীপকরর সঞ্োরীটো. . . । েেো থেষ 
হওিোর পরই পোেনেবোবু বকে থেকেয়িকেে, ঠিে 
বকেকিো। এতটোই প্সন্ন হকিয়িকেে থে আেন্-
বো�োর পয়ত্রেোর রয়ববোসরীিকত য়েক�র পোতোি 
আমোর এেটো থেখোও থিকপ য়িকিয়িকেে। 
থসয়িে বুকঝয়িেোম, রবীন্দ্র সঙ্ীতটো য়েকেোর 
কুমোরও �োইকত �োকেে। হীেমে্তোি েো ভুক� 
এটো থ�োর য়িকিই বেো েোি। রয়ব েোকুকরর �োে 
বোয়ির ড্রয়িংরুম থেকে দু�নেোপুক�োর মণ্ডকপ 
য়েকি য়�কিয়িকেে য়েকেোর কুমোর। েয়বগুরুর 



�োে সবনেত্র�োমী 
হকিয়িে আরও 
অকেকের মকতো 
য়েকেোর কুমোকরর 
থসৌ�কে্।

য়েকেোর কুমোকরর 
রবীন্দ্র সঙ্ীকতর 
দুকটো ভো� েরো 
থেকত পোকর। এেয়িকে, তোঁর দুকটো থবয়সে 
য়িস্ক। আর অে্য়িকে, চোরুেতো, েুকেোচুয়র, 
এেটুকু থিোঁিো েোক�, �কর বোইকর িয়বকত 
�োওিো রবীন্দ্রসঙ্ীত। য়েকমে ব্বহৃত �োেগুকেো 
য়েকি অবকেেকে থভো�ো মোেুষগুকেো িোিো থেউ 
প্শ্ন থতোকেে েো। চোরুেতোি েখে আয়ম য়চয়ে 
থ�ো য়চয়ে �োইকিে, মকে হয়ছিে য়েকেোর কুমোর 
থতো েে, থেে থসৌয়মত্র চক্োপোধ্োিই �োইকিে। 



িোয়পকি য়�কিকি রোক�ে– য়েকেোর �ুটিকেও। 
েুকেোচুয়র িয়বকত রুমো থিবীর সকঙ্ দ্বৈতেকঠে 
‘ মোিোবে য়বহোয়রেী হয়রেী’  থপ্কমর হোটনেয়বট 
রচেো েকরকি উছিকন্ন েোওিো উকস্কো খুকস্কো 
মেকেও। আবোর েয়ি ‘ এেটুকু থিোঁিো  েোক�’  
�োকের য়িকে তোেোকেো েোি, থরৌপ্ পিেটি 
অবে্ই তৃতীি �োঙ্ুয়ের �ে্ই রকিকি। 
থসোেোটো য়েন্তু কুন্েেোে সোি�েই পোকবে। 
আবোর ‘ �কর বোইকর’  িয়বকত ‘ য়বয়ধর বোঁধে 
েোটকব তুয়ম’  থে রবীন্দ্রসঙ্ীকতর পুয়টিসোধে 
েকরকি, তো য়েয়বৈনেধোি বেো েোি।

অে্য়িকে, রকিকি থসই থবয়সে য়িকস্কর �োে। 
সমিটো আকটর িেকের প্েমোধনে। িয়ক্ষে 
ভোরকত য়েয়মনেত য়হয়ন্ িয়বগুয়ের িমোিম 
সংসৃ্কয়তর তোণ্ডকব মোেুষ য়িকেহোরো। ঠিে 
থতমেই এেটো সমকি বো�োকর এে য়েকেোর 



কুমোকরর রবীন্দ্র 
সঙ্ীকতর প্েম 
অ্োেবোম। ওই 
৩৩ আরয়পএম– ই 
সোকি বয়ত্রেভো�ো 
সংসৃ্কয়তর ক্ষকত 
মেম য়হকসকব 
েো� েরে। পুক�ো 
মণ্ডকপ দুমিোম 
�োকের বিকে এে 

এেটুকু থিোঁিো েোক�, আয়ম থতোমোি েত, এয়িে 
আয়� থেোে �কর থ�ো. . । থসই েকব কুন্েেোে 
সোি�োে থ�কিয়িকেে। য়তয়ে থেে আবোর য়েকর 
একেে য়েকেোর কুমোকরর িদ্মকবকে। দ্বেেখোেোর 
থেোভোবধনেেেোরী রবীন্দ্র সঙ্ীত সবনেত্র�োমী হে। 
য়বশ্ভোরতীি সমোকেোচেো থধোকপ টিেে েো। 
মোেুকষর েংসোপকত্র য়েকেোর কুমোকরর রবীন্দ্র 



সঙ্ীত সুপোর িুপোর য়হট।

আকটর িেকের মোঝোমোয়ঝ আবোর মোত 
েরকেে য়েকেোর কুমোর। আবোর বো�োকর এে তোঁর 
রবীন্দ্র সঙ্ীকতর অ্োেবোম। য়িকের থেকষ �ুকমর 
থিকে, পুরোকেো থসই য়িকের েেো, আকেোকের 
এই ঝেনেোধোরোি. .   এসব �োে য়িকি সো�োকেো 
অ্োেবোমকে সমস্ত সোংসৃ্কয়তে সংকেোচকে 
থঝকি থেকে রেহে েরে িমোিম �োে থেোেো 
বোঙোয়ে। হিত বো অ্োেবোকমর �োেগুয়ে 
এেটু য়েচু থস্ককেই �োওিো। য়েন্তু তোকত ভোব 
ও আকবক�র থেোেও খোময়ত য়িে েো। য়িে েো 
বকেই মোেুকষর মকে য়চরস্োিী বকন্োবস্ত েরকত 
থপকরয়িে থসই �োে। থসয়িকের থসই ব্োটে 
আ� েতুে য়েল্ীরো বকি য়েকি চকেকি। েু�োতিকর 
�য়তমি েোেকব থসই ধোরো। রয়ব েোকুকরর �োে 
অমরত্ব পোকব ‘ অরোবীয়ন্দ্রে’ থির মকে। ভোয়�্স 



য়েকেোর কুমোর থসয়িে ‘ রয়ব স্মরে’  েকরয়িকেে। 
েইকে, আ�কের হোেয়েয়ে বোংেোর য়েমু্ত 
রয়ব য়বকরোধীকির েো�টো অকেেোংকে সহ� 
হকি থেত। 



 একই গান, ককন্তু টেক্া 
কিয়ে টগয়েন অন্যয়ির

স্টিফেন হস্িংফের স�ৌজফনযে ব্রহ্মাণ্ড রহ�যে 
হমাফের মুফ�মাে এফেও এ রহফ�যের দূরত্ব 
িফেি আফেমািবর্ষ। �ঙ্গীে স্বফেরজ্ঞফের 
স্মােুেন্ত্র স্বব� হফে সেফে। স্িন্তু স্জজ্ঞমা�মা স্িহ্ন 
অমরত্ব েমাভ িফর জ্বেজ্বে িফর িফেফে 
প্রশ্নটির পমাফে। সিন সিমানও রমাষ্টগীে পুরস্মার 
নমা পমাওেমা এি ‘অস্েস্ষিে’ েমােফির �ফঙ্ 
সেৌফে বমাফর বমাফরই স্পস্েফে পেফে হফেফে 
�মাফরেমামমা গুফে খমাওেমা স্েল্গীফের? মহম্মে রস্ে, 
েেমা মফঙ্েিমার, আেমা সভমা�ফে, পরভগীন 
�ু ে ে মা ন মা ফ ে র  ি গী ভ মা ফ ব  িৃ ে মা ণু  স ে  �ু ে ভ 
স্রিবস্েংফে বমাফরবমাফরই টপফি স্েফেস্েফেন 
স্িফেমার কুমমার।



টযেমান্মাম �ং-এ (এিই েমান যখন দুই স্ভন্ন স্েল্গী 
েমাে) সেখমা স্েফেফে স্িফেমার কুমমার েমাবে 
েমাবে স্েল্গীফের সেফি জনস্প্রেেমাে িফেি 
সযমাজন এস্েফে সেফিফেন। িখনও বমা অনযেজফনর 
জমামমানে জব্দও হফে স্েফেফে। ‘পযেমার িমা 
সমৌ�ম’ েস্বর িেমাই ধরমা যমাি। ‘েুম স্বন 
যমাউ িমঁাহমা’ স্িফেমার কুমমার এবং মহম্মে রস্ে 
দুজফনই সেফেস্েফেন । সিমানও �ফদেহ সনই, 
স্িফেমার িণ্ঠ এখমাফন অফনিটমাই এস্েফে। 
েফি্ষর খমাস্েফর বেমা সযফে পমাফর, ‘এিস্েন 
পমাস্খ উফে যমাফব সয আিমাফে’র �ুফর েমাওেমা 



এই েমান রমাহুে সেব বম্ষণ স্িফেমার কুমমারফি 
সভফবই তেস্র িফরস্েফেন। েমাহফে মুস্নমস্জ েস্ব 
‘জগীবন সি �ের সম রমাস্হ’র বযেমাখযেমা িগী হফব ? 
এখমাফন েেমা মফঙ্েিমার প্রমাে নি আউটই হফে 
স্েফেফেন। েেমাফি স্িফেমার কুমমার েমাস্পফে 
স্েফেস্েফেন �মফ�মােমা েস্বর ‘�মফ�মােমা েফমমা 
স� িরফেমা’ ‘েস্ম্ষস্ে’ েস্বর ‘স্খেফেফহ গুে 
ইঁহমা’সেও। ইস্েহমাফ�র পুনরমাবৃস্তি ঘটফে সেখমা 
স্েফেফে ‘সমফহবুবমা’সেও। স�খমাফন স্েবরঞ্জস্ন 
রমাফের উপর েমাওেমা স্িফেমার কুমমাফরর ‘সমফর 
নেনমা েমাওন ভমাফেমা’র জনস্প্রেেমাও প্রশ্নমােগীে 
ভমাফব েেমার সেফি সবস্ে। আবমার মস্ঞ্জে 
েস্বফে ‘স্রম স্�ম স্েফর �মাওন’ স্িফেমার, েেমা 
দুজফনই সেফেফেন। যেমারগীস্ে েৃেগীে েমাঙ্ুস্ে 
ওভমার বমাউন্মাস্র সমফর স্েফেফে। এিই িেমা 
খমাফট �ওেন েস্বর ‘স্জফদেস্ে পযেমার িমা েগীে 
হযেমাে’ েমাফনর সষিফরেও।



স্িফেমার কুমমার সটক্মা 
স্েফেস্েফেন আেমা 
স ভ মা � ফ ে ফ ি ও । 
স�ই আেমা েস্বফে। 
‘ইনমা স্মনমা স্িিমা’ 
েমাফন স্িফেমার কুমমার 
স্পেফন সেফে 

স্েফেস্েফেন আেমা সভমাঁ�ফেফি। আবমার আদেমাজ 
েস্বফে ‘স্জফদেস্ে এি �ের হযেমাে �ুহমানমা’ 
েমানটির েেমা ১৯৭৫ �মাফের স্েল্ড েমাইনমাফের 
মফেমাই। স্িফেমার কুমমার পমাঁি সেমাে িমাস্পফে 
স্েফেস্েফেন আেমাফি। আেমার েেমাে ইওর স্েং 
স�স্েন স্নেমান্তই সবমমানমান সেফেস্েে। 
মুিমাদ্দর িমা স্�িমাদের েস্বর িেমাই ধরমা যমাি। 
‘ও �মােগীফর, সেফর স্বনমা স্ভ িযেমা স্জনমা’ েমানটি 
স্িফেমার-আেমা দুজফনই সেফেফেন ? আেমার 
স�ই েমান িজন শুফনফেন ? বমাংেমা েস্ব জগীবন 
মরফন ‘আমমার এ িন্ঠ ভফর’ েমানটিফেও আেমা 



স্িফেমাফরর সেফি স্পস্েফে স্েফেন জনস্প্রেেমার 
সেৌফে।

‘িগী আেমাে বমাঁস্ধ সখেমাঘর’ িমার েমান? 
�বমাই এিবমাফিযে বেফবন স্িফেমার কুমমাফরর 
িেমা। স্িন্তু ঘটনমা হে, েমারও অফনি আফে 
সরস্িওফে েমানটি সরিি্ষ িফরন েযেমামে স্মরে। 
অমমানুর েস্বফে স�ই েযেমামেই স্েফেন �ুরিমার। 
সভমার হফে আ�মার মুহূফে্ষ সনৌিমার পমাটমােফন 
েমাঁস্েফে উপযুক্ত সিমানও েমান খুঁফজ পমাস্ছিফেন 
নমা। েখন স্নফজর সরিি্ষ িরমা স�ই পুরমাফনমা 
েমানটমাই েমাইফে স্েফেন স্িফেমার কুমমারফি 
স্েফে। স্বস্ৃস্ের অেফে েস্েফে যমাওেমা এিটমা 
েমান সযন অমরত্ব সপফেস্েে স্িফেমাফরর েেমাে।

 এফক্বমাফর েমাস্তগীে �ঙ্গীে স্েল্গী  পমার স্ভন 
�ুেেমানমাফিও পরমাজফের এমন স্েক্ত স্মাে 
সপফে হফেস্েে। কুেরে েস্বফে ‘হমাফম েুমফ� 



পযেমার স্িেনমা’ েমানটি স্িফেমার ও পমারস্ভন 
দুজফনই সেফেস্েফেন। পমারস্ভন �ুেেমানমার 
ক্মাস্�িমাে টমাি ইস্নং� স্িস্েট সখফেস্েে 
স্িফেমার কুমমাফরর �মােমামমাটমা েেমার িমাফে। 
এবমার স�ই সমমাষিম প্রশ্ন, সিন ? উতির অজমানমা। 
সিমন িফর রস্ব �মাকুর েমাঁর প্রস্েভমার েুে 
সেমাটমাফেন, জগীবফনর সেরস্েন পয্ষন্ত জমানফে 
সিফেস্েফেন �ুিমান্ত । আমরমাও অস্েস্ষিে েেমার 
জনমফন এমন মফনমাপস্ের িমারণ খুঁফজ িফেস্ে। 
রেযফন্ত্রর সেফি হৃেযন্ত্র সবস্ে গুরুত্ব সপে 
বফেই স্ি ? উতির জমানমা সনই। স্জজ্ঞমা�মা স্িহ্ন 
অস্বনশ্বর।



বেশ েড়সড় ঝঁুকিটাই
কিয়েকিয়েি সত্যকিৎ

বসটাও কিে এি অয়্থে ‘ কশল্প কেপ্লে’ । করিটিশ 
ভূখণ্ড িে, কশয়ল্পর এই প্রেে ঝাঁকুকির বিন্দ্রস্থে 
িেিাতা।

সমেটা িয়ের দশয়ির মাঝামাকঝ। ১৯৬৪ 
সাে। রেীন্দ্রিায়্র িষ্টিীড়য়ি বসেুেয়েয়ে 
েকদি িরয়েি সত্যকিৎ রাে। িাম বদওো হে 
চারুেতা।  িকেয়ত রকে ঠাকুয়রর আকম কচকি ব�া 
কচকি বতামায়র �ািটিয়ি ে্যেহার িরয়েি 
েয়ে মিকস্থর িরয়েি রাে সায়হে। �ািটি 
হয়ে বসৌকমত্র চয়্াপাধ্যায়ের কেয়প। কিন্তু 
�াইয়েি বি? 



বসই সমেটায়ত রকে ঠাকুয়রর সৃকষ্টর ওপর 
এিচ্ছত্র অকধিার কিে কেশ্বভারতীর। পাি 
ব্য়ি সংস্ায়রর চুি খসায়ে, এমি সাকধ্য 
িার!  কেশ্বভারতীর এই ো�াতার দখেদাকরর 
হাত ব্য়ি বরহাই পািকি বদেরিত কেশ্বাসও। 
শাকতিকিয়িতি মধ্যযুয়�র ি্যা্কেি চায়চথের 
ময়তাই আচরণ িরত। পৃ ক্েী কস্থর, সূযথে 
প্রদকষিণ িয়র তায়ি, এই মত বযমি অকেিশ্বর, 
রকে ঠাকুয়রর �ায়ি িী িী িরয়ত হয়ে ো হয়ে 
িা, এি শাকতিকিয়িতিী ফয়তাোও অেঙ্ঘিীে 
কিে বস যুয়�। অিুশাসয়ির োড়াোকড় বদয়খ 



িােথে  ম ািথেস  এিে ার  ে য়ে  ে য়স কি য়েি , 
্ ্য াঙ্ক  �ে ,  আই অ ্য াম  িট  দ ্য  ম ািথে ক সস্ট। 
স্াধীয়িাত্তর সময়ে কেশ্বভারতীর িঁুৎমা�থে 
এমি এিটা পযথোয়ে বপৌঁয়িকিে, স্েং রকে 
ঠাকুয়রর �ায়েও তিমা পয়ড় বযত, ইকি ঠিি 
রােীকন্দ্রি িি।

সত্যকিৎ রাে কেয়্াহ িয়র বফয়েকিয়েি। কতকি 
চাইকিয়েি এিটা িতুি �ো। এমি এি স্র যা 
কিিা বোেপুয়রর বোেচাে ব্য়ি এয়িোয়রই 
স্তন্ত্র। শাকতিকিয়িতিী শাসি ব্য়ি েহু েহু 
দূয়র অেকস্থত। োি পড়ে কিয়শার কুমায়রর। 
কিন্তু বিি কিয়শার কুমার?  রুমা গুহঠাকুরতার 
সূয়ত্র শুধু িে, কিয়শার িণ্ঠয়ি এমকিয়তই 
পিদি িরয়তি সত্যকিৎ। ে্যকতি�ত সম্পিথেও 
কিে অত্যতি মধুর। কতকি বচয়েকিয়েি তরুণ 
বসৌকমত্রর বঠাঁয়ট ঝিঝয়ি কিয়শায়রর আওোিয়ি 
েকসয়ে কদয়ত। 



বসয়ষিয়ত্র কতকি এিয়শা শতাংশ সফে। কিয়শার 
কুমার সত্যকিৎ রােয়ি অিুয়রাধ িয়রি �ায়ির 
বরিকেথেংটা েয়বেয়ত িরয়ত। রাকি হয়ে যাি 
কতকি। কিয়শার কুমায়রর বরিেথে িরা �ায়ির 
ওপর কপোয়িার আস্তরণ েকসয়েকিয়েি স্েং 
সত ্য কিৎ।  আর কিয়শ ার  কুম ার  বি ািও 
পাকরশ্রকমি িাড়াই িয়রকিয়েি ‘ আকম কচকি ব�া 
কচকি বতামায়র।’  ওই �ািটাই বযি িকেটার বরেে 
মািথে হয়ে উয়ঠয়ি।



সত্যকিৎ আর কিয়শার কুমায়রর ময়ধ্যিার সম্পয়িথের 
রসােিটা �য়েষণার কেষে হয়ত পায়র। বশািা 
যাে, পয়্র পাঁচােী িকের িি্য কিয়শার কুমার 
ি া কি  আক্থেি  স াহ ায ্য  িয়র কি য়েি  ত াঁ র 
মাকিিমামায়ি। সত্যকিৎ রাে কিয়শায়রর কহকদি 
�ায়ির গুণমুগ্ধ ভতি কিয়েি। তাঁর পিয়দির 
কিয়শার কুমায়রর �াওো বেশ কিিু �ায়ির 
উ য় লে খ  ক ত ক ি  ি য় র য় ি ি  ক ে ক ভ ন্ন  আ ে া প 
আয়োচিাে। কিয়শার কুমায়রর বস্টি বশায়তও 
মায়ঝ মায়ঝ হাকির ্ািয়তি কতকি। এখিও 
ইউটিউয়ে বদখা যায়ে, কিয়শার �াইয়িি, 
দশথেিাসয়ি রাি িাপুর, েতা ময়গেশিরয়দর 
পাশাপাকশ সত্যকিৎ রােও েয়স আয়িি।

চারুেতার পর গুপী �াইি োঘা োইি িকেয়ত 
গুপীর  চ করয়ত্র কিয়শ ার  কুমা য়রর  ি্াই 
বভয়েকিয়েি সত্যকিৎ। এমিিী ওই কেখ্যাত 
�ািগুয়োও িাকি কিয়শারয়ি কদয়েই �াওোয়ত 



বচয়েকিয়েি। কিন্তু ে্যস্ত কিয়শার কুমার তখি 
সমে কদয়ত পায়রিকি। বফর দীঘথে েির পর 
ঘয়র োইয়র িকেয়ত আোর োি পয়ড় কিয়শার 
কুমায়রর। এইখায়িও বসই বসৌকমত্র। এেং 
এই বষিয়ত্রও বিািওরিম োিিা িাড়া খাকে 
�োে কিয়শার �াইয়েি কেকধ োঁধি িাটয়ে 
তুকম, েুঝয়ত িাকর িারী িী চাে, চে বর চে 
সয়ে ভারত সতিাি। এেং য্ারীকত ধরায়িাঁোর 
োইয়র চয়ে যাে বসই সৃকষ্ট।



আমার পূজার ফুল 
দিয়েই অনষু্ায়নর শুরু
এমনকী হেমন্ত মুয়�াপাধ্ায়ের গায়ন হ�াঁট 
হমলায়ে দিন্ুমাত্র দবিধায়িাধ কয়রনদন দকয়�ার 
কুমার। এ িড় অিাক করা ঘটনা। ছ'হের 
ি�য়কর মাঝামাদঝ সময়ে মুদতি পাে িাংলা 
ছদি ‘ দুষ্ু প্রজাপদে।’  ছদিয়ে দকয়�ার কুমায়রর 
একাদধক গান থাকয়লও ‘ সু� নায়ম শুক 
পা�ীটি’  গাইয়লন হেমন্ত মুয়�াপাধ্াে দনয়জই। 
দুই িম্ময়ে সমৃদ্ধ েয়লও দকয়�ার কয়ঠে হেময়ন্তর 
গান হ�লা কয়রয়ছ িীঘ্ম সমে ধয়র।

িাংলা ছদিয়ে হেমন্ত– দকয়�ার যুগলিন্ীর 
শুরু ১৯৫৮ সায়ল। ‘ লুয়কাচুদর’  দিয়ে। িাংলাে 
দকয়�ার কুমায়রর ছদি িলয়লই হকান ছদিটা 



সিার আয়গ হেয়স ওয়�!  এই লুয়কাচুদর। 
ছদিয়ে নােক দকয়�ার কুমার। পদরচালক 
দকয়�ার কুমার। প্রয়যাজকও দকয়�ার কুমার। 
অথ্মাৎ টাকাও দেদনই হেয়লদছয়লন। হসই ছদির 
সঙ্ ীে  প দরচ ালক দে য়সয়ি  দকন্তু  হি য়ছ 
দনয়েদছয়লন হেমন্তয়কই। অথ্মাৎ, হসই ছদিয়ে 
গাওো দকয়�ায়রর সি গানই হেমন্তর সুয়র। 
িাঙাদলর একটা সয়চেন স্ােু যেদিন টিয়ক 



থাকয়ি, প্রােিন্ত থাকয়ি, ‘ এই হো হেথাে 
কুঞ্জ ছাোে।’  কী আশ্চয্ম! একটা িীঘ্ম সমে 
ধয়র মানুষ ময়ন কয়রয়ছ, এটি রদি �াকুয়রর 
সৃদষ্। অয়নয়কই এই ভ্াদন্তর দ�কার। এমনকী 
এটা দনয়ে রীদেময়ো েক্মও েয়েয়ছ। এ হকমন 
সয়্ােন ময়নাদিজ্ান হয�ায়ন থময়ক যাে। এ 
হকমনই িা মাোজাল হয�ায়ন কদপিে ম্ায়্রেক 
সামান্ দ�ক্ানিী� েয়ে যাে। একই ছদিয়ে 
‘ এই হো হেথাে কুঞ্জ ছাোে’ , হসই ছদিয়েই 
‘ দ�ং হনই েিু নাম োর দসংে’ । সুয়রর বিদচত্র্ 
হিাঝায়ে এর হথয়ক োল উিােরে আর কী 
েয়ে পায়র! 

আরও একটা কারয়ে মাইলয়্ান েয়ে থাকয়ে 
পায়র এই ছদিটি। িাংলা ছদিয়ে দকয়�ার 
কুমারয়ক প্রথমিার রিীন্দ্রসঙ্ীে গাইয়ে হি�া 
যাে ওই ‘ লুয়কাচুদর’  ছদিয়েই। ‘ মাোিন 



দিোরীদে েদরেী’ । রুমায়িিীর সয়ঙ্ ববিে কয়ঠে। 
সে্দজৎ রাে সম্ভিে উৎসাদেে েয়েদছয়লন 
লুয়কাচুদরর হথয়কই। িাংলা ছদিয়ে দকয়�ায়রর 
রিীন্দ্র সঙ্ীে িলয়লই অয়নয়ক চারুলোর 
‘ আদম দচদন হগা দচদন হোমায়র’ হেয়ি িয়সন। 
ঘটনা েল, সে্দজৎ রায়ের অয়নক আয়গই এই 
কাণ্ডটি কয়র হিদ�য়েদছয়লন হেমন্ত মু�াদজ্ম। 
‘ একটুকু হছাঁো লায়গ’  ছদিয়েও �ীষ্ম সঙ্ীেটি 
কয়রন দকয়�ারকুমার, হেমন্ত মুয়�াপাধ্ায়ের 
হসৌজয়ন্ই। ‘ মধ্রায়ের োরা’  হে অদেদথ 
দ�পিী  দকয়�ারকুমায়রর গাওো  মজািার 
গান ‘  জন জন জন জন জন্মদিন’  -এর সুর 
দিয়েদছয়লন হেমন্ত মুয়�াপাধ্ােই। সায়ের 
ি�য়কর হগাড়ার দিয়ক দনয়জর ছদি ‘ অদনদন্ো’ হে 
দকয়�ার কুমায়রর গাওো ‘ ওয়গা দনরুপমা’  
দসয়নমা েল হথয়ক সটান িাঙাদলর বি�ক�ানাে 
চয়ল এল। কয়মদি গান কদরয়ে দছয়লন ‘ প্রদসি’  



ছদিয়েও। ‘ কী কয়র 
হিাঝাই হোয়ির।’  
হস গান এ�নও 
সজীি।
মুয়�াপাধ্াে হঝয়ড় 
হফয়ল হেমন্ত য�ন 
কুমার েয়লন ে�ন, 
‘ কুমার হোল 
হ্াোর’  দেদন্ গায়ন 
রঙ হেয়লয়ছন। ‘ গাল্ময়রেন্ড’ -এর ‘ আজ হরানা 
পড়া’  িা ‘ কদতিকা �ায়মা�’  শুধু নে, ‘ �ায়মাদ�’  
ছদিয়ে ‘ ও সাম কুছ অজীি থী’  িহু মানুয়ষর 
িহু যন্ত্রোেরা সয়ধের সঙ্ী েয়ে এয়সয়ছ। একই 
ছদিয়ে হেমন্ত হগয়েয়ছন অসাধারে একটি গান, 
‘ েুম পুকারয়লা’ । চাইয়ল এই গানটাও ( ও সাম 
কুছ আজীি থী)  গাইয়েই পারয়েন। দকন্তু হসরা 
গানটা েুয়ল হরয়�দছয়লন দকয়�ায়রর জন্। 



এ�ায়নই সুরকায়রর সংযম। হসরা গানটা দনয়জ 
না হগয়ে অন্য়ক দিয়ে গাওোয়নার জন্ িড় 
মায়পর কদলজা লায়গ।

িড় মধুর সম্পক্ম দছল দুই কুমায়রর ময়ধ্। 
দকয়�ার কুমার অদেনীে ‘ হিা দুদন চার’  ছদির 
‘ োওোওয়প দল�য়িা’ র োদমং শুনয়ল হিাঝা 
যাে হেমন্ত মুয়�াপাধ্ াে কেটা প্রোদিে  
করদছয়লন দকয়�ারকুমারয়ক। দেদন্য়ে 
দকয়�ায়রর দলয়প হেমন্তর গান? োও আয়ছ। 
দকয়�ার পদরচাদলে দূর গগন দক ছাও হম। 
হস�ায়ন হেমন্ত গাইয়ছন, ‘ রাদে েু রু� মে 
যা না।’   

হ�ান া  য াে,  দকয়�ার কুমারয়ক কলকাোে 
প্রথমিার ময়চে আনার হনপয়থ্  হেমন্ত 
মুয়�াপাধ্ায়ের িড় অিিান দছল।



 দকয়�ার এে এে 
ি�্ময়কর সাময়ন 
গান গাইয়ে 
রাদজ েদছিয়লন 
না। হেমন্তই 
োঁয়ক েরসা 
হিন, ‘ েুদম 

চয়লা। হকানও দচন্তা হনই। আদম হোমার 
হপছয়নই থাকি। হকাথাও হকানও সমস্া েয়ল 
আদম সাময়ল হিি।’  সামলায়ে অি�্ েেদন। 
রিীন্দ্র সয়রািয়র টানা হিড় ঘণ্া মাদেয়ে
 হরয়�দছয়লন দকয়�ার কুমার। ময়চে গাওোর 
এমন এক আত্মদিশ্াস হপয়ে হগয়লন, যা দিয়ে 
মচে মাদেয়ে হগয়ছন সারা জীিন।

আরও একটি িাংলা অ্ালিায়মর কথা না 
িলয়লই নে। দকয়�ার কুমায়রর ইয়ছি েয়েয়ছ, 



িীঘ্মদিন পর দেদন পুয়জার গান গাইয়িন। এিং 
হেমন্তর সুয়রই গাইয়িন। ক্ায়সট হকাম্পাদনর 
কে্মারা চাইয়লন, োলকা সুয়রর হকানও গান। 
হেমন্ত রাদজ েয়লন না। িলয়লন, ‘ এটা নন 
দফদমি গান। গায়নর ময়ধ্ই ছদিটা হি�ায়ে 
েয়ি। এ�ায়ন োলকা গান চলয়ি না। োছাড়া, 
দসদরোস গান দকয়�ার িারুে গাে। আদম 
িানায়ল দসদরোস গানই িানাি।’  োই েল, 
দেনয়ট দসদরোস গান, একটা একটু োলকা 
স্ায়ির। গানগুয়লা েল আমার পূজার ফুল, 
হচায়�র জয়লর েে না হকানও রঙ, হস হযন 
আমার পায়� আজও িয়স আয়ছ, হকন হর েুই 
চড়দল ওয়র। পয়র হমগায়ফান হকাম্পাদনর কে্মা 
এয়স িলয়ে িাধ্ েয়েদছয়লন, ‘ হকন হর েুই 
চড়দল ওয়র’ টা একটু িলছুট েয়ে হগল। হেমন্ত 
িয়লদছয়লন, আদম হো ওটা রা�য়ে চাইদন। 
হোমরাই হো হজারাজুদর করয়ল।



‘ আমার পূজার ফুল’  এেটাই জনদপ্রে েয়ে 
উ�ল, এ�নও পুয়জা প্ায়ন্ডয়ল ওই গানটা 
িায়জ। দকয়�ায়রর দনয়জরও �ুি দপ্রে দছল এই 
গানটা। আদ� সায়লর পর হথয়ক প্রাে সি 
অনুষ্ায়নই োঁর শ্রয়দ্ধে ‘ হেমন্তিা’ র সুরায়রাদপে 
‘ আমার পূজার ফুল’  দিয়ে শুরু করয়েন।

মুম্াই-এর ‘ হগৌরীকুঞ্জ’ -এ হেমন্ত মুয়�াপাধ্ায়ের 
সুর একদিন িষ্মামঙ্ল েয়ে ঝয়ড় পয়ড়দছল, 
কূল ছাপায়না সুরনিী আজও দস্গ্ধ কয়র সুর 
দপোসী অসং�্ মানুষয়ক। দকয়�ায়রর িসন্ত 
জুয়ড় দছয়লন হেমন্ত।



কিশ�োর কুমোশরর 
নোশম জগোকিচুকি

সত্যকজৎ রোয় হশে এই ছকিশত গগৌতম গ�োষশি 
কিশয় গোওয়োশতন। চোরুেতোয় সত্যকজৎ রোয় গে 
কসদ্োন্ত কনশত গেশরকছশেন, কিশ�োর কুমোর 
জুকনয়র– এ গিৌক�ি গশ্োেোধ্যোয় ততটো সোহস 
গিিোশত েোশরনকন। িক্স অকিশস ‘ নোচ গমকর 
িুেিুে গতো েয়সো কমশেগো’  হশেও ছকিটো 
িোস্তশির মোটি িঁুশজ গেে নো।

এিজন এিজন কিশ�োর িণ্ঠী ক�ল্ঠীর জঠীিন 
কনশয় কসশনমো হশছে, গসিোশন গগৌতম গ�োশষর 
িিশে অন্য িক্স ক�ল্ঠী গগশয় চশেশছন, মোনো গগে 
নো। �শর িোইশর ছকিশত রোয়সোশহি কিশ�োর 



কুমোরশি কিশয় 
িোকে গেোয় 
কিকধর িোঁধন 
রিঠীন্দ্র স্ঠীত 
গ োইশয় কছশেন। 
ছকির চোকহিো 

গমটোশত নো েোরশে ছকি শুধু রুশেোকে েি্োয় 
কিছুকিশনর জন্য টিশি েোয়। তোরের এিকিন 
েোকি হশয় গে গস গিোথোয় উশি েোয়, গিউ তোর 
হকি� েোয় নো।

গিক�রভোগ গোশন চন্দ্রকিন্ুর অত্যোচোর এিং 
িোরিোর স– এর কিিৃত উচ্োরণ সমোনভোশি 
িোশন আর মশন কিঁশধশছ। গগৌতম গ�োশষর িয়স 
হশয়শছ ঠিিই, কিন্তু স্ুকিওশত কপিচ িোশরি�ন 
সিটওয়্যোশরর সোহোে্য কনশয় গোনগুশেোশি 
কনশ্চয় মোনোনসই িরো গেত। গরিি্ গথশি 



েুরোশনো গোনও ি্যিহোর িরো গেত। িশয়িটো 
গোশন অকমত কুমোরশিও ি্যিহোর িরো গেত। 
তোশত ভোেই হত। নোশমর সশ্ গোশনর এিটো 
সোমঞ্জস্য থোিত।

এ ছকির গল্শতও েকরচোেি তোঁর িল্নোর েোিো 
গমশে িকষিণোরঞ্জনিোিুর রূেিথোর গশল্ চশে 
কগশয়শছন। এিন কি মধ্যরোশত ‘ মোচো’  অনুষ্োন 
হয়?  তোও গিিোশনো হশয়শছ। সময়টো কিন্তু 
হোেকিশের। িোরণ, ছকির জুকনয়র আটি্শস্র হোশত 
‘ এই সময়’  েকরিিো গিিো গগশছ। অশনশির হোশত 
স্োট্শিোন গিিো গগশছ। টিকভশত গরেকিং কনউজ 
গিিো গগশছ। রোন্োয় কিশ�ষ রে্যোশডের ম�েোও 
গিিো কগশয়শছ। আসশে, কিশ�োর কুমোশরর 
নোশমই মোনুশষর মকস্তষ্কশিোষ ভুেভুেোইয়োশত 
আক্োন্ত হয়। েঞ্চশমর িোছ গথশি ধোর কনশয় 
িকে, গগোেমোে হ্যোয় ভোই সি গগোেমোে হ্যোয়।



এিজন গোয়ি গিন্দ্রঠীয় সরিোশরর আমন্ত্রশণ 
রোজস্োন গথশি অেহৃত হশেন। গিন ধরে 
দুষৃ্কতঠীরো?  তোঁরো গতো জোশনই নো কিশ�োর কুমোর 
জুকনয়রশি। কভকভআইকে– ই িো িুঝে িঠী 
িশর?  অেহৃত হওয়োর ের সরিোশরর তরশি 
গিোনও গহেশিোে গনই। অেহৃশতর িোকির 
সশ্ গেোগোশেোগ িরশছ দুষৃ্কতঠী। এ গেন এি 
গগোেিধোঁধো। আরও এিটো কিষয় িটিো েোগে। 
এশিিোশর গ�ষ দৃশ�্য, গসকররেোে অ্যোটোশি 
আক্োন্ত িোিোশি গোন গ�োনোশছে গছশে, তোও 



আিোর মশঞ্চ। গসকিনও আিোশ� কছে িত 
তোরো। এমন সশচতন কিিৃকত?  গে িোিো কিশ�োর 
কুমোরশি ইশ্বর মশন িশরন, তোঁর সোমশন এমন 
কিিৃত গোন গোওয়োর ছোিেরি েকরচোেি কিশেন 
িঠী িশর?  এ গতো আরও এিিোর গসকররেোে 
অ্যোটোিশি আমন্ত্রণ জোনোশনোর সোকমে।

তশি হ্যোঁ, অেরোকজতো আঢ্যর অকভনয়টি মশন 
িোগ িোটোর মশতো। প্রশসনকজতশি দু– এিিোর 
উত্তম কুমোর মশন হশয়শছ।
এমন গল্ গতো হশত েোরত গে, এি প্রকতকষ্ত 
গোয়ি জঠীিশন গিোনও রোষ্টঠীয় স্ঠীিৃকত গেশেন 
নো। তোঁর নিে িরো গোয়িরো েদ্মশ্রী ইত্যোকি 
ইত্যোকি গেশয় গগশেন। েকরচোেি, ক�ল্ঠীরো 
েশথ নোমশেন। প্রয়োত ক�ল্ঠীশি মরশণোত্তর 
সম্োন কিশত িোধ্য হে সরিোর।



ক�ল্ঠী মশহোিয়গণ, কিশ�োর কুমোরশি কনশয় 
অশনি ি্যিসো হে। এিোর থোমুন।

‘গোশয় েোশগ ছ্যোঁিো ভ্যোিোচ্যোিো হোম্ো হোম্ো টিি 
টিি টিি টিি।’   



লাল সেলাম, 
কমরেড বিশ্বকম্া
খাবিকটা উৎোরেে িরেই মারক স�াি করে 
িেলাম। বিশ্বকম্া পুর�াে বিরকল। বকছুটা 
িদরল বিরেরছ। আরিে মর�া ঘুবি ঢাকা 
আকাে আে সিই। ওপরে �াকারল মরি 
েে, ই�স্ত� বকছু ঘুবি আপিমরি সিরে 
সিিারছে। কাি পা�লাম দুওরো, স�াকাট্া েব্দ-
গুরলা সোিাে �ি্য। িবিোে সমারিে আকাে 
খাবিকটা ঝকঝরকই। �রি শুির� োইলাম 
বিশ্বকম্াে একটি মণ্ডপ সেরক স�রে আেরছ 
বকরোে– ল�াে উিেত্তরেে ডুরেট, সকাো 
কাি� ো ইরে মি সমো।



এ� িছে পরেও �ারুর্্য �েপুে। স�ট 
িব�র� মি ছুটল সেই শেেরিে সদরে। 
আে আরিরিে ঘারি সেরপ মারক স�াি 
কেলাম. . . আ�ও িা�রছ। উত্তে এল, কী?  
িললাম, বিশ্বকম্াে প্যারডেরল সকাো কাি� 
ো ইরে মি সমো।

মারেে বদক সেরক পাল্া প্রশ্ন স�রে এল, ‘ আে 
ে্যামল বমত্রে বকছু েরছে িা!  আবম স�ামাে কারছই 
ব�রে আেি িা কী িারম সডরক িলি স�ামারক!’  



স�াি কাটাে আরি িললাম, বিশ্বাে সিই, 
সকািও িা সকািও প্যারডেরল শুির�ই পাবে।
িবিো অরটা স্্যারডেে বদরক োঁটবছ আে মরি 
মরি িলবছ, ব�ও েেীিক�্া, েুরেে বিশ্বকম্া 
িে �ুবমই। মরিে স��ে িরে আরছ, িরিও 
িা, মরেও িা। অরটা সেরক োদিপুরে িামাে 
মুরখ কারি এল িাল আে সঢারলে আওো�। 
�ােপে েীরিে �েধ্ববি। �াটিরে সির� েরলরছ 
‘ �ে �ে বেিেঙ্কে’ । স্মৃব�ে খািাখন্দ টপরক 
েললাম সিোলাে সেিোটি করলাবিে বদরক। 
ওখারিই �ন্ম, সিরি ওঠা। বপ ১৯ িাবিে 
উরল্াবদরক একটা �রলে ট্যাঙ্ক েরেরছ। 
ওখারি প্রব�িছে বিশ্বকম্া পুর�াে েমে ‘ আপ 
কী কেম’  িা��। �োকবে� বপবছরে পিা 
ঘরেে সছরলরমরেো মিপ্রা্ সঢরল আন্তবেক�াে 
েরি্াচ্চ পে্ারে বিরে সেই িারিে েরগে িাে�। 
এেকম িহু িাি িািরমলাে মর�া সির� েলল।



�খি কটা েরি, 
েরধে ো�টা। 
িাঘাে�ীি  অরটা  
স্্যারডে দাঁবিরে 
অরটাে আো 
েখি সছরিই 
বদবছে, �খিই আোে উদে। স�রে এল 
. . . সকাি অ�ািা, সকাি অরেিা, আ� বকছুর�ই 
োে িা সেিা। আো স�াঁেরলে িাি। �ািলাম, 
আো স�াঁেরলরক এ�ারি ি্যিোে বক ওবপ 
িাইোে িা োহুল সদি িম্িও করেবছরলি!  
েুধীি মমৃ�ু্যেীি। োর� েখি িাবি ব�েবছ, �খি 
এক প্যারডেরল সির� েরলবছল, ক�বদি পরে 
এরল!  সেমন্ত মুরখাপাধ্যারেে সিবেক বডস্ক। 
েব�্যই স�া, ক�বদি পরে প্যারডেরল এই 
িািগুরলা শুিবছ।
এখারি বেমওোলারদে খিেদাবে সিই। স্পন্সেরদে 



োপ সিই। সমবক 
িুবধি�ীিী েওোে 
বেবিক সিই। 
এখারি সে সেমি, 
সে স�মিই। পুর�া 
কবমটিে সলারকো 
সিবেে �ািই 

মাঝিেেী। মধ্যবিত্ত, বিম্ন মধ্যবিত্ত আিরেই 
�াঁরদে সিরি ওঠা। অরিক প্রা্রখালা, সমবক 
ি্যাপােটা খুিই কম। সিরি ওঠাে েমরে সে 
িাি সোিা, সেই িািগুরলাই �াঁো িা�াি। 
�াল– মরন্দে �াোকটা �ােঁা সেৌবখি উরদ্যাক্ারদে 
সেরক সিবেই সিারঝি। �াঁোই স�া মোকারলে 
দূ�, এক দেক সেরক অি্য দেরক সপৌঁরছ সদি 
সেইেি অমে েরে োকা িাি। অি্য পুর�াে 
সেরক এই পুর�াে সরেব্েবেত্রটা েব�্যই 
অি্যেকম।



দািিীে ইউটিউি দা�া ক্্ েরে িছে�ে এেি 
িাি আমারদে বিবলরে োে। �িু পুর�া প্যারডেরল 
আে স�মি একটা েরল িা। োো িছে েবি 
ঠাকুে আে পান্ালালরক বেরলরকাঠাে �ুরল 
োখরলও বিরেষ বিরেষ বদিগুরলার� এঁরদে 
িাি িা�ারিাই এখি একটা সেওো� েরে 
দাঁবিরেরছ। সেরষেরত্র বিশ্বকম্াে উরদ্যাক্াো 
অ র ি ক ট া ই  অ কমৃ ব ত্র ম ।  আ র ি র ি ে  ি া র ে 
�দ্ররলারকে েঙেরঙ সলরিল লািািবি। 
�াবি্যে বিশ্বকম্াে পুেস্কাে– টুেস্কাে োিা 
সদেবি! 



চিরচিশ�োর

কুণাল দাশগুপ্ত


