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Tribute 

Pranjit Bora                                                                                     ASSAMESE 

 

A Tribute to Lata Mangeshkar  
 

চিৰচিনৰ স্বৰ্ ণকণ্ঠ 
ড° প্ৰাৰ্জিৎ বৰা 

 

 
Lata Mangeshkar (28 September 1929 – 6 February 2022) 

 

পুহৰ ঠ েঁেঁটুৱৈ নিশা। কটিৰ ঠেককণ্ড ঠেচৰ ৰঙা 

টটিপাটক াৰ ৰানিৰ নিয়ৰি নিনি থাকক। কুেঁেঁৈলীৰ 

োকেকৰ ঠোিকটা ধূসৰ নচত্ৰকল্প এটাৰ দকৰ ওলনে 

থাকক। ঠসই নচত্ৰকল্পৰ ধূসৰ ঠপাহৰকি িৈ ৰ্ ষ আকহ। 

ল'ৰােখাৰ গাি হাউচ উক । ঠ াৈা শনিকাৰ িৱৈৰ 

ঠসই আৰম্ভনিৰ সেয়ি িিুি  েৰৰ শুকেচ্ছাৰ 

আদাি-প্ৰদািৰ  াক  ঠহাৈাটে এপ, এে এে এে আনদ 

নদ ৱল ে' াইল ঠ াি, স্মাটষ ঠ াি আনদ িানেল । 

আনেল Archies ৰ ন নেন্ন আকাৰৰ ধুিীয়া ধুিীয়া 

কাৰ্ষ, িিুি  েৰৰ ৰ্াকয়ৰী, িিুি  েৰকটাৰ 

উপলক্ষি ঠেচৰ খািা ...  

 

দয়ািন্দ ৰংনপৰ ন নলপেৰ ঠককেট ঠেয়াৰকটা েই 

আক নলকি আনি থথকো। ঠহাকেলৰ ন ল্ডি ঠসয়া 

সনিয়া ৰ্াঙৰৱক ধৰা েইুকুৰাৰ কাৰ্ি হািি  ােঁেঁহীকটা 

থল থশকলিদা (থশকলি গৱগ), ঘৰৰ পৰা আনি ঠথাৈা 

ঠ ালকটা থল ঠকাকিা া এটা, আি কাকৰা াৰ হািি 

িাল একোৰ ... পুহৰ সনিয়া ল'ৰাহ েঁিৰ ন হুিাকে 

কু ৈলীৰ ঠচ চা আৰু ধূসৰিা ঠি াকি  কনৰ ঠপলাইকে 

...  

নিশাৰ ঠখাৈা-ঠ াৈা ঠশৰ্ কনৰ উট  আটাইক াৰ 

শুইকে। আচনৰি কথা ঠ  আজেকানলৰ নিনচিাৱক 

নিশা  াৰ  োৱল,  াৰ  োি িিুি  েৰকটাক 

আদনৰ ৱল, ঠকাকিা থৰ থকা িানেল। ঠকাকিা  টকা 

 া ঠকাকিা ঠকক িানেল। সুৰাৰ প্ৰাধািযও প্ৰায় 

িানেকলই, ঠকাকিা াই খাইনেল  নদও েকি েকি লগ 

থহ খাই িাক ৰােহুৈা কৰাৰ পৰা ন ৰি আনেল। ন  

িহওক, সনিয়াকৰ পৰা ৰ্াঙৰ ৰ্াঙৰৱক  াজে থকা 
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ঠৰ্কক াৰ এঘাৰোি  োৱল লাকহ লাকহ প্ৰায় নিিাল 

োনৰকে। েই থৰ আনেকলা ট ক এইনখনি পৰৱলকক। 

দয়াদাৰ পৰা আনি ঠথাৈা ঠককেট ঠেয়াৰকটাি 

লাকহৱক েই ঠোৰ নপ্ৰয় গািক াৰ ঠককেট সলাই সলাই 

লগাই গ'ঠলা।  

 

লিা েংকগশকাৰৰ কণ্ঠৰ গাি আটাইক াৰ।  

 

ে ৰ ৰানিৰ িীৰৈিা োটঙ  াজে উট ল প্ৰথেকটা 

গীি,"চান্দ ন ৰ নিকলা েগৰ িুে িা আয়ী ..." (च ांद 

फिर फिकल , मगर तुम ि आये/जल  फिर मेर  फदल, करुँ  

क्य  मैं ह य/च ांद फिर फिकल  ...)  

 

'ঠপনয়ং ঠগে' েন ি নকম্বদন্তী অনেকিত্ৰী িুিিৰ 

নলপি এই গাি নকোি াৰ শুনিকো ঠসই ঠিনিয়াকৰ 

পৰা?  

এয়া গাকিইকি?  

হৃদয়ৰ একক াকৰ নেিৰি খুজন্দওৈা এই সুৰ আৰু এই 

কণ্ঠ? শচীি ঠদৈ  ে ষিৰ সংগীি ঠসয়া। জত্ৰপুৰা 

ৰােপনৰয়ালৰ সদসযৰূকপ  া ইংৰােী সানহিযৰ 

স্নািককাত্তৰৰূকপ শচীি ঠদৈ  ে ষিক হয়কিা ঠকাকিও 

িাোকি। ঠিও ক সককলাকৈ োকি োকথা   োৰিীয় 

ধ্ৰুপদী সংগীিৰ থসকি উত্তৰ-পূৈৰ স্বকীয় 

ঠলাকসংগীি নেলাই কৰা ঠিও ৰ অি দয সংগীিৰ 

 াক । এইকটা গীি ন খযাি উদুষ কন -গীনিকাৰ 

েেৰুখ চুলিািপুৰীৰ ৰচিা। শচীি ঠদৈ  ে ষিৰ নক 

সংগীি! আৰু লিাৰ কণ্ঠ!! 

 

 হুিকৰ গাি শুনিকো  নদও লিা োনি া সদাকয়ই 

একক। আক গ-উকেনলি অন্তৰক এই েগিৰ োয়া-

েেিাকৰই অিন্তৰ আোস নদ  লাকগ? ঠকােল নক া 

এটাক আৰু ঠকােল কনৰ িুনল  লাকগ? েধেুয় নক া 

এটাক আৰু েধুেয় কনৰ িুনল  লাকগ? ঠকৈল লিাৰ 

কণ্ঠি আকে ঠসই  াদু। নচ ৰােচন্দ্ৰৰ সংগীিি প্ৰদীপ 

কুোৰ- ীিা ৰায়ৰ ন খযাি "আিাৰকনল"ৰ  াক  লিাই 

গাইনেল "ঠয় েীকন্দগী উনচ নক ঠহয় ..." ৰাকেন্দ্ৰ 

নকৰ্ািৰ ৰচিা আনেল এই গীি, "यह फ ांदगी उसीकी है 

जो फकसी क  हो गय /प्य र ही में खो गय /यह फ ांदगी 

उसीकी है जो/फकसी क  हो गय /प्य र ही में खो गय /यह 

फजांदगी उसी की हैं" নক সুৰ! নক োয়াসিা!! এখি সুকীয়া 

েগি ঠ ি ঠসয়া! 

 

েীিা কুোৰীৰ  াক  লিাই ঠগাৈা ঠোৰ নচৰনদিৰ নপ্ৰয় 

এটা গীি  াজে উট ল িাৰ নপেি। কাোল 

আেকৰানহৰ "পানকো" েন ৰ "ঠেৌচে ঠহ আনচয়ািা" 

(मौसम है आफिक ि /ऐ फदल कही ां से उिको/ऐसे में ढ ांढ 

ल ि /मौसम है आफिक ि )। নক গাি! আোৰ 

ঠলাককন িাৰ দকৰ নে া কথাককইটা, 

 

"कहि  के रत जव ां है और हम तरस रहे है/ 

क ली घट  के स ये फिरहि को डस रहे है/ 

डर है ि  म र ड ले स वि क  क्य  फिक ि / 

स वि क  क्य  फिक ि /मौसम है आफिक ि "  

 

হ াৎ েিি পনৰ গ'ল  াৰোহী গীিৰ নপ্ৰয়িেৰ  াক  

অধীৰ ঠসই ন ৰহী িাৰীৱল। লিাৰ োিকটাি ঠসই 

ন ৰহ-আকুল হৃদয়ৰ হাহাকাৰ উ নৰ উ নৰ পনৰকে 

ঠকউনপকি। এক নে া উদাস-আকুলিা! ঠদ েঁেঁককালটকা 

থহ  াগনৰকে ঠ কিদকৰ িাৰ নপেি  াজে উ া 

গীিকটাি, "লগ  া গকল ঠক ন ৰ ঠচ হাসী ৰাি ঠহা িা 

ঠহা" (लग ज  गले/ के फिर ये हसी ां र त हो ि  हो/ ि यद 

फिर इस जिम में मुल क त हो ि  हो)। ১৯৬৪ চিৰ 'ৈ 

ঠকৌি থী' েন ি সাধিাৰ নলপি এই গীি।  েদি 

ঠোহিৰ সংগীিি এই গাি ঠলনখনেল ন খযাি গল্পকাৰ 

চাদাট হাচাি েকটাৰ অন্তৰংগ  িু ৰাো ঠেহদী আনল 

খাকি।  

 

েদি ঠোহি আৰু লিাৰ  ুগল ন্দীকয় 

সম্ভৈিঃ   লীউৰ্ৰ পূ ষৰ সককলা ঠৰকৰ্ষ োটঙ 

ঠপলাইনেল। েদি ঠোহিৰ সংগীিকি লিাই গাইনেল 

"িু োহা োহা চকলগা" (त  जह ुँ जह ुँ चलेग ,/ मेर  स य , 

स थ होग /मेर  स य )। 'ঠেৰা োয়া' েন ৰ  াক  ৰাো 

ঠেহদী আনল খািৰ ৰচিা আৰু সাধিাৰ নলপি লিাৰ 

ঠসই অিুলিীয় োিৰ এই গীি এনিয়াও ঠ নিয়া 

গুিগুিাও েঁ, েিকটা েনৰ পকৰঃ 

 

त  अगर उद स होग , तो उद स हुँगी मैं भी 

ि र आऊुँ  य  ि  आऊुँ , तेरे प स हुँगी मैं भी 

त  कही ां भी ज  रहेग , मेर  स य , स थ होग  ... 

 

কাঈ ী আেেীকয় ঠলনখনেল আিহাকি "োৰা নচ 

আহি ঠহািী ঠহ" ( र  सी आहट होती है तो फदल सोचत  

है /कही ां ये वो तो िही ां, कही ां ये वो तो िही ां/  र  सी आहट 

होती है ...) ৰ দকৰ গীি। ঠিও কৰ আি এক িেহা-

িপো ৰচিা ধকে ষন্দ্ৰ-শনে ষলা অনেিীি হৃৰ্ীককশ 

েুখােীৰ ১৯৬৬ চিৰ "অিুপো" েন ৰ এই গীিকটা--

-"কুে নদল ঠি কাহা": 

 

लेत  है फदल अांगड़ इय ां, इस फदल को समझ ये कोई 

अरम ि ि  आुँखें खोल दें , रसव  ि  हो ज ये कोई 

पलकोां की िां डी सेज पर, सपिोां की पररय ां सोती हैं 

ऐसी भी ि तें होती हैं  

कुछ फदल िे कह , कुछ भी िही ां 
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ঠহেন্ত েুখােীৰ সংগীি আনেল এয়া। এই গীিৰ 

নচত্ৰায়ি আৰু শনে ষলা  াকুৰৰ নলপি লিাৰ োিকটা 

এক পাহনৰ  ঠিাৈৰা অনেজ্ঞিা। লিাৰ োিকটাকৈ 

গীিৰ কথানখনিক ঠ ি িিুি কনৰ ঠপলাইকে আৰু 

আনে িিুিৱক ঠদনখকো অপাৰ সংক দিশীল 

এগৰাকী িাৰীক। লিা ঠিকিকুৈাই। "অনেোি"ি 

েয়া োদুৰীৰ  াক  ঠ নিয়া লিাই গায়, "অৈ ঠিা ঠহ 

িুেকস হৰ খুচী অপিী" (अि तो है तुमसे हर खुिी 

अपिी/तुमपे मरि  है फ ांदगी अपिी)  া "নপয়া ন িা নপয়া 

ন িা" (फपय  ऐसे रूिे, के होांिोां से मेरे, सांगीत रूि /कभी 

जि मैं ग ऊुँ , लगे मेरे मि क , हर गीत झ ि /ऐसे फिछड़े, 

हो/ ऐसे फिछड़े मोसे रफसय /फपय  फिि  ... ), ঠসই কণ্ঠ 

এগৰাকী ঠপ্ৰোংগিা পনৰশীনলি িাৰীৰ কণ্ঠ ঠ ি 

লাকগ (শচীি ঠদৈ  ে ষিকৰ সংগীি), আিহাকি 

"নেনল"ি ঠ নিয়া "ঠেইকি কাহা  ুকলা ঠস" (मैंिे कह  

ि लोां से/ हुँसो तो वो खखलखखल  कर हुँस फदये) গায়, একি 

লাকগ  ুলৰ োকে োকে ঠ ি স েঁচাৱককয় এেিী 

নখলনখল িৰুিী লৈনৰ  ুনৰকে। এককই অিেুৈ হয় 

"লাে ইি টনকঅ'" ৰ "চায়'িাৰা চায়'িাৰা" শুনিকল,  া 

"নদল অপিা ঔৰ প্ৰীি পৰাই" েন ৰ "আেীৈ দাস্তাি" 

(अजीि द स् ां है ये/कह ुँ िुरू कह ुँ खतम/ये मांफ लें है 

कौि सी/ि वो समझ सके ि हम) শুনিকল... আিহাকি 

'চম্বল নক কচে'ৰ "চন্দা ঠৰ" (चांद  रे/मेरे भईय  से कहि / 

िहि  य द करे/चुँद  रे मेरे भईय ..) শুনিকল োকয়কৰ 

ন ৰহি কািৰ েিীকয়কেিীৰ দুকখ ঠহ চা োনৰ ধকৰনহ। 

প্ৰখযাি উদুষ কন  সানহৰ লুনধয়ািেীৰ ৰচিা আৰু 

ন খযাি সংগীি পনৰচালক খায়ােৰ ৰচিা আনেল 

লিাৰ এই অসাধাৰি গীি।  

 

েুককশৰ থসকি লিাই সানহৰৰ ৰচিাকৰ ঠগাৈা "কেী 

কেী ঠেকৰ নদল ঠেেঁেঁ"  া ৰ ীৰ থসকি ঠগাৈা িােেহল 

েন ৰ "ঠ া ৈাদা নকয়া ঠিা নিোিা পকৰগা" আৰু 

"ইজ্জি" েন ৰ "ঠয় নদল িুে ন ি কনহ লগিা ঠিহী" 

সম্ভৈিঃ অিযিে ঠেষ্ঠ থেি-সংগীিৰ নেিৰকি 

পনৰ । "কেী কেী"ৰ সংগীি আনেল খায়ােৰ, 

আিহাকি নহন্দসু্থািী সংগীিৰ ন খযাি  ুটী হনৰপ্ৰসাদ 

ঠচৌৰানচয়া আৰু নশৈ কুোৰ শে ষাৰ সংগীকিকৰ নিনে ষি 

"নচলনচলা"ি নককশাৰ কুোৰৰ থসকি ঠগাৈা "ঠদখা এক 

খযাৈ' (देख  एक ख़्व ि तो ये फसलफसले हुए/द र तक फिग होां 

में हैं गुल खखले हुए) অন স্মৰিীয় এক সংগীি-

অনেজ্ঞিা। এই গীিৰ গীনিকাৰ আনেল প্ৰনসদ্ধ উদুষ 

কন  োকেদ আখটাৰ (োকেদ আখটাৰৰ নপিাক 

োি নিচাৰ আখটাকৰ আিহাকি ঠলনখনেল "ঠয় নদল এ 

িাদাি", খায়াে চাহা ৰ সংগীি আৰু লিাৰ কণ্ঠি ন  

প্ৰাি পাই নচৰনদিৰ গীিি পনৰিি থহনেল 'ঠৰজেয়া 

চুলিাি' েন ি)।  

নককশাৰ কুোৰৰ থসকিই ঠগাৈা "আ েঁধী" েন ৰ 

গুলোৰৰ ৰচিাৰ ঠসই "ঠিকৰ ন িা েীকন্দগী ঠস", 

"ইস ঠেৌড় ঠস", "িুে আকগয়ী ঠিা" এই নিনিটা গীি 

আৰু "ঘৰ" েন ৰ নককশাৰৰ থসকিই ঠগাৈা "আপ কী 

আ েঁকখা ঠে কুে" (ঠসই আৰ নৰ্  ে ষি,  াৰ "নকিাৰা" 

েন ৰ সংগীিি লিাই গুলোৰৰ োৰ্াকৰ নিেককণ্ঠকৰ 

নিকেই থক থগকে, "मेरी आव   ही, पहच ि है") ৰ 

িুলিা হ'  োকিা ঠকনিয়া া? থেি-সংগীিৰ কথা 

ওলাওকিই েিি পনৰকে লিাই  ঠহেন্ত েুখােীৰ 

থসকি ঠগাৈা "য়াদ নকয়া নদল ঠি (य द फकय  फदल िे कह ुँ 

हो तुम/झ मती िह र है कह ुँ हो तुम/प्य र से पुक र लो जह ुँ 

हो तुम)। এই ন খযাি গীিৰ সংগীি আনেল শংকৰ-

েয়নকৰ্ািৰ। শংকৰ-েয়নকৰ্ািৰ সংগীিি োন্না 

ঠৰ্ৰ থসকি লিাই আিহাকি গাইনেল "ৰাি ঔৰ নদি"ৰ 

ঠসই ন খযাি গীিঃ "নদল নক নগৰাহ ঠখাল ঠদা" (फदल की 

फगरह खोल दो, चुप ि िैिो,/ कोई गीत ग ओ आ आ आ 

आ,/ महफिल में अि कौि है अजििी, तुम मेरे प स 

आओ)। ঠহেন্ত েুখােীৰ সংগীিকি একক কণ্ঠি 

১৯৫৪ চিৰ "িানগি"ৰ  াক  লিাই গাইনেল "েি 

ঠৰ্াকল ঠেৰা িি ঠৰ্াকল ঠেৰা"। ১৯৪৯ চিি ঠখেচান্দ 

প্ৰকাশৰ "েহল"ৰ েধু ালাৰ নলপি "আকয়গা 

আকিৈালা" আজেও িিুি। এই গীিৰ কাহানিও লগ 

এৰা নিনদয়া এটা কনলঃ 

 

दीपक िग़ैर कैसे, पव ािे जल रहे हैं  

कोई िही ां चल त , और तीर चल रहे हैं 

तड़पेग  कोई कि तक, िे-आस िे-सह रे  

लेफकि ये कह रहे हैं, फदल के मेरे इि रे 

आएग , आएग , आएग , आएग  आिेव ल  

 

লিাৰ "ঠিিা  ৰকচ নৰেজিে নৰেজিে"ৰ কনল এটাই 

এনিয়াও ঠখনদ  ুকৰ ঠোক। লিাৰ োিকটাৰ প্ৰনিধ্বনি 

লৈনৰকয়ই  ুকৰ অকহাৰাত্ৰ আৰু োকে োকে 

গুিগুিাওঃ 

 

वो फदि मेरी फिग होां में/ वो य दें  मेरी आहोां में/ ये फदल अि 

तक भटकत  है/ तेरी उल्फित की र होां में/ स िी स िी र हें 

/सहमी सहमी ि हें/ आुँखोां में हैं िरसोां की प्य स/ िैि  िरसे 

ररमफझम ररमफझम)  

 

ঠকনিয়া া আককৌ "য়ু হচৰি ঠক দাঘ" ( य ुँ हसरतोां के 

द ग़ मुहब्बत में धो फलये/ खुद फदल से फदल की ि त कही 

और रो फलये),  া আি ঠকনিয়া া "হাে পযাৰ ঠে 

েলকিৈাকলা ঠকা" (हम प्य र में जलिेव लोां को 

चैि कह ुँ/ ह य, आर म कह ुँ)।  
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এসেয়ি িানচৰুজিি শ্বাহ অনেিীি " াোৰ" 

চাইনেকলা  , কানহিী ঠকনিয়া াকি পাহনৰকলা, নকন্তু 

খায়ােৰ সংগীকিকৰ  িা লিাৰ এটা গাি থৰ থগকে 

েিি, "নদখাকয় নদকয়া ঠিা" (फदख ई फदए य ुँ फक िेखुद 

फकय /हमें आप से भी जुद  कर चले/फदख ई फदए य ुँ...)। 

আি এটা প্ৰাকয় আওৰাই থকা লিাৰ গীি থহকে 

"আপকী িেকৰা ঠে চেিা" (आपकी ि रोां िे 

समझ /प्य र के क फिल मुझे)।  

 

ধ্ৰুপদী সংগীিৰ অি দয স্পশ ষকৰ লিাই ঠিও ৰ োিৃ 

হৃদয়িাথ েংকগশকাৰৰ সংগীি পনৰচালিাকৰ ১৯৯০ 

চিৰ "ঠলনকি" েন ি আোক ন  চেকপ্ৰদ গীি নদ 

থগকে, িাৰ িুলিা নপকে এই েুহিূ ষি ঠোৰ েিৱল অহা 

িাই। "ঠলনকি"ৰ "শুনিও েী", "ঠেেঁেঁ এক সদী ঠস", 

"ঠকশনৰয়া  ালো" আনদ গীিি লিাৰ োিকটাৰ ঠসই 

ঠেজেক অিিয, অিিয, অিিয। হৃদয়িাথ 

েংকগশকাৰৰ সংগীকিকৰই ১৯৯৩ চিৰ "োয়া 

ঠেেচা " েন ৰ আি এক পাহনৰ  ঠিাৈৰা গীি, "এক 

হানচি নিগাহ' কা" (एक हसी ां फिग ह क /फदल पे स य  

है/ज द  है जुि ि है/कैसी म य  है/यह म य  है)।গুলোৰৰ 

ৰচিা। গুলোৰৰ ৰচিাকৰই আোৰ েূকপি 

হােনৰকাৰ সংগীকিকৰ আককৌ "ৰুদানল"ৰ "নদল হুে 

হুে ককৰ"! 

 

নহন্দীি  হুককইটা একিকুৈা গীি আকে  'ি পুৰুৰ্ 

আৰু িাৰীৰ দুটা সংস্কৰি আকে। ১৯৫৭ চিৰ "ৰািী 

ৰূপেিী" েন ি লিাই ঠগাৈা "আ ঠলাট ঠক আো 

ঠেকৰ েীি", 'সৰস্বিীচন্দ্ৰ' েন ৰ "চন্দি সা  দি", 

'নচৰাগ' েন ৰ "ঠিকৰ আকখা ঠক নচৈা"  া 'েিজেল' 

েন ৰ "নৰেজিে নগকৰ সাৈি" ৰ পুৰুৰ্ সংস্কৰিৰ 

ন পৰীকি লিাই ঠগাৈা িাৰী সংস্কৰিককইটাৰ 

আক দকিই সুকীয়া। 

 

লিাৰ কণ্ঠৰ  ঙলা গীি এসেয়ি অকিক শুনিনেকলা। 

"হিাে  নদ ঠিািা পানখ", "িা েি লাকগ িা", "নিিুে 

সিযায় পান্থ পানখৰা", "োকলা ককৰ িুনে ঠচকয় ঠদকখা", 

"আৰ্াঢ় োৈি েকি িা ঠিা েি", "ৰংনগলা  ােঁেঁনশকি ঠক 

ৰ্াকক", " ােঁেঁনশ ঠকি গায়", "ঠিাোকক শুিাকি এ গাি 

ঠ  ঠগকয়  ায়", ইিযানদ। কটিি পনঢ় থকাৰ সেয়ি 

লিাৰ  াংলা গীিৰ এইচ এে নেৰ নকোি ঠ  ঠককেট 

নকনিনেকলা! ঠকৈল "নিিুে সিযায় পান্থ পানখৰা" 

গীিকটা শুনি ৱলকক নিনিটাোি ঠককেট নকনিনেকলা 

(প্ৰখযাি নশল্পী ঠশাো ব্ৰহ্মকদকৈ আকাশ ািী 

গুৈাহাটীি "ঠোৰ নপ্ৰয় গীি"ি এই গীিকটাও 

 োইনেল)। এসেয়ি লিাৰ কণ্ঠি  ুজে িাপাকলও 

কািাড়া গাি শুনি অ াক থহ শুনিনেকলা। (নলংককটা 

নদকো, শুনি 

চা কচািঃ https://youtu.be/F0sRnbw8_qY)  

নেেষা গানলৈৰ "হাোকৰা খযানহকশ এইকচ ঠক হৰ 

খযানহকশ দে নিককল" ঠকৈল লিাৰ কণ্ঠিকহ োল 

লাকগ এনিয়াও। েগজেি নসঙৰ থসকি ঠগাৈা "গে কা 

খাোিা ঠিৰা েী ঠহ ঠেৰা েী" ঠ নিয়াই শুকিা, সদায় 

একি লাকগ ঠ ি এই প্ৰথে শুনিকল েঁেঁ! প্ৰনসদ্ধ উদুষ কন  

শ্বানহদ কন কৰ ঠলনখনেল এই  ুগেীয়া গীিকটা। 

 

নচৰনদিৰ স্বি ষকণ্ঠ লিা েংকগশকাৰৰ সংগীি 

একাৰ্াকৰ নচৰনদিৰ স্বি ষপ্ৰপ্ৰাি। আোৰ "চাকেনল 

ঠেেচা "ৰ স্ৰো নিকৰাদ ঠচৌধুৰীকদকৈ "লিা, সুৰীয়া 

লিা" িাকেকৰ এখনি স্মৰিীয় েীৈিী ঠকাি 

কাহানি াকি ঠলনখ থগকে। সংগীিৰ নশখৰি আকৰাহি 

কনৰও লিাৰ ন  নচৰিম্ৰ-নচৰপনৰশীনলি েীৈি, ঠসকয় 

ঠিও ক ঠকৈল ঠদৈীৰ ৰূপিকহ প্ৰনিোি ককৰ। ঠক 

এল চাইগলৰ পৰা আৰম্ভ কনৰ নককশাৰ কুোৰৱলকক 

সংগীি েগিৰ েহীৰূহসকলক থল ঠিও ৰ আি এক 

অি দয  ৰঙনি "েদ্ধাঞ্জনল" নকোি াৰ ঠ  শুনিকো, 

ঠসই "েদ্ধাঞ্জনল"ি পংকে েনিকৰ প্ৰনি 

েদ্ধাঞ্জনলককল্প ঠিও  ঠগাৈা েনিকৰ গীকিকৰই ক'  

খুজেকো, "ঠিকৰ েজন্দৰ কা হু দীপক েল ৰহা..." (तेरे 

मांफदर क  हुँ दीपक जल रह /तेरे मांफदर क  हुँ दीपक जल 

रह /आग जीवि में मैं भर कर चल रह /जल रह /तेरे मांफदर 

क  हुँ दीपक जल रह ...) 

 

আোৰ অন্তে ষজন্দৰৰ দীপক থহ নচৰনদি জ্বনল থানক  

ঠসই স্বি ষকণ্ঠ। 

 

ঠশৰ্ি এটা ঘটিাৰ কথা িক'ঠল িহ' ।  

কটিৰ নদিকৰ কথা। োলৱক েিি আকে, োিৈুাৰীৰ 

সনিয়া আনেল ঠসইকটা। পািলৱক  ৰৰ্ুি নদকে। েই 

ঠহাকেলৰ  াৰাণ্ডাি নথয় নদ আকো। ৰ্ি ক্সৰ 

ঠকেঁেঁকুনৰকটাকৰ নৰক্সা এখি আনহ এচ নপ অন চৰ 

(ঠিনিয়া এচ নপ অন চকটা িাকি আনেল) সেুকখকৰ 

 াট থলকে। নৰক্সাৈালােি আদহীয়া োিুহ। নিনি ুনৰ 

একাকাৰ। ঠিও  নকন্তু নিেৰ োৈি নিকেই েত্ত। 

ঠকা াকুন ৱক নৰক্সা চলাইকে আৰু ঠোৰকোৰৱক গাি 

গাইকে। নক গাি আনেল োকিকি? নদলীপ কুোৰ-

থ েয়ন্তীোলাৰ ১৯৬১ চিৰ ন খযাি েন  "গংগা-

 েুিা"ৰ শ্বানকল  াদাউনিকয় ঠলখা আৰু ঠিৌশাদ 

আনল চাহাক  সংগীি কৰা লিাৰ কণ্ঠৰ ঠসই গািঃ 

"ঠদা  হংকসা নক ঠোড়া ন চড় গয়ী ঠৰ"-- 

 

दो हांसोां क  जोड़  फिछड़ गयो रे/ 

गजि भयो र म , जुलम भयो रे/ 

दो हांसोां क  जोड़ ... 

https://youtu.be/F0sRnbw8_qY
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পাে েুহিূ ষকি আককৌ আি এটা গীিৰ কনল, লিাকৰ 

গািঃ "েলুনে সংগ আ েঁখ লনড়"-- 

 

 ुल्मी सैग आुँख लड़ी 

सखी मैं क  से कहुँ 

ज िे कैसे ये ि त िढ़ी 

 ुल्मी सैग आुँख लड़ी रे 

 

উত্তৰ োৰিৰ ন য়া িােৰ সুৰি কৰা গীি, সনলল 

ঠচৌধুৰীৰ সংগীি। নদলীপ কুোৰ-থ েয়ন্তীোলাকৰ 

েন , ১৯৫৮ চিৰ হ' লা, ন েল ৰয়ৰ পনৰচালিা, 

"েধুেিী" ( 'ি লিাৰ আৰু এটা অনি ন খযাি গীি 

আনেল, "আো ঠৰ পৰকদশী ঠৰ")। 

 

নৰক্সাৈালােকি  ৰৰ্ুিি নিনি ুনৰ এই ঠ  গািক াৰ 

নচঞনৰ নচঞনৰ গাইনেল, নক পাইনেল এই গীিক াৰি? 

আনে সৰু থহ থাককাকি োঘৰ ন হুৰ ঠেলাঘৰৰ পৰা 

োইকি োনহ আনহনেল লিাৰ "ৰাে ঠিৰী গংগা 

ঠেইনল"ৰ গীি, আটাইিৱক ঠ নেৱক, হয়কিা নৰৈাইণ্ড 

কনৰ কনৰ,  াজেনেল, "হুচি' পাহাৰ' কা ঠহা চাকয় াি"-

-- 

हुस्न पह ड़ोां क  ओ स फहि  

हुस्न पह ड़ोां क  

क्य  कहि  की ि रोां मफहिे 

यह ुँ मौसम ज ड़े क  

 

পাহাৰীয়া সুৰক থল অনেিৈ সংগীি (ঋনৰ্ কাপুৰ 

অনেিীি "ঠহিা"ঠক ধনৰ) সৃটে কৰা ৰ ীন্দ্ৰ থেিৰ 

সংগীি আনেল ঠসয়া, ৰােকাপুৰৰ েন । এককই সুৰক 

েীৈন্ত কনৰ ঠিালা পূক ষ উকিখ কৰা হনৰপ্ৰসাদ 

ঠচৌৰানচয়া আৰু নশৈকুোৰ শে ষাৰ সংগীকিকৰ লিাৰ 

"ঠিকৰ ঠেকৰ ঠহাক া ঠপ" শীৰ্ ষক "চােঁেঁদিী"ৰ গীিটট 

ঠহাকেলৰ ঠলানহিদাই (ঠলানহি  ংোঙ)  ােঁেঁহীি কে 

 োইনেলকি? 

 

সম্ভৈিঃ ঠসই নৰক্সাৈালােকিও আজে উচুনপ উট কে। 

স্বাধীি োৰিি ঠেিী-োনি- ি ষ-ধে ষ নিন ষকশকৰ্ 

সম্ভৈিঃ আজেকয়ই ঠগাকটই োৰি ৰ্ ষই 'এককলগ থহ' 

ঠসই অিিয কণ্ঠক সুেঁেঁৈনৰকে। 

 

নচৰনদিৰ স্বি ষকণ্ঠৱল ঠোৰ প্ৰনিপাি।। 
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