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শ্রদ্ধাভাজদনষু,
আমম মশর্মপ্রয়া। স্নেনাজানারা ডাদে স্নরাজী র্দল,তদর্ মশর্মপ্রয়া নামটাই স্নর্মশ পিন্দ, োরণ এটা আমার োো র্া গুরুর নাদমর
সদে জমিদয় ----আমার োোমশাই, পমিত মশর্কুমার েদটাপাধ্যায়,সেীতশাস্ত্রী,-- গতশতাব্দীদত শাস্ত্রীয় সেীদতর জগদত, মর্দশেদর
টপ্পাে গায়মেদত,রানাঘাট ঘরানার,এে উজ্জ্বল নাম। সতযমজৎ রায়,ঋমিে ঘটে, তরুন মজুমোর তাাঁদের োলজ্য়ী মর্মভন্ন
েলমিদে, ওাঁর গাওয়া টপ্পা ও শাস্ত্রীয় সেীত র্যর্হার েদরদিন।আমার র্হুর্িদরর ইদে, োো ও র্িমের(োোর র্ি
স্নর্ান,লদষ্নৌমনর্াসী সন্ধ্যা র্দন্দযাপাধ্যায়,সেীতসৃমির জগদত আর এে মর্রল প্রমতভা)মেিু গান আপনাদের োদি মনদর্েন
েরর্ার। আমার সীমমত ক্ষমতা,সামর্ব ও এই েুুঃসাহমসে প্রদেিায়,হয়দতা অদনে ত্রুটি স্নর্দে স্নেদত পাদর, জানদত র্া জানাদত
পারদল সংদশাধ্দনর স্নেিা েরদর্া,আমাদে ক্ষমা েরদর্ন।
আমার গুরুর মর্ষদয় মেিু র্লার আদগ,আমম মশশুোল স্নর্দে স্নে মর্খ্যাত সেীতোর ও সেীতস্রিাদের প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদর্
অনামর্ল স্নেহাশীর্বাে স্নপদয়মি, তাাঁদের সম্পদেব েুএেটা ের্া না র্লদল আমার শ্রদ্ধা মনদর্েন অসম্পূণব স্নর্দে োদর্।
প্রখ্যাত নজরুলগীমতমশল্পী ও নামজাো gynaecologist ডুঃ অন্জমল মুদখ্াপাধ্যাদয়র(োোর স্নসজ-স্নর্ান ) হাদত ও তত্ত্বার্ধ্াদন আমার জন্ম। জন্মার্ার পদর মশশুরা স্নে
প্রর্ম োন্না োাঁদে,স্নসটা শুদন অজুমা োোদে হাসদত হাসদত র্দলমিদলা শুদনমি, স্নতামার নাতনীদতা সুদর োাঁেদি, স্নেদখ্া ও স্নতামার মুখ্ রাখ্দর্।শুদন োোর নামে মে
হামস,র্দলমিদলা, ও আমার মেুঃহ্ ভাই! োল স্নর্দেই ওর তামলম শুরু হদর্।
স্নসই সমদয় আমরা স্নসানারপুর র্ােতাম। মাদে মদধ্য র্ার্াইএর সদে অমিসদিরতা সুমনuncle আসদতা শুদনমি আমাদের র্ািী। আমাদের স্নততলার েমক্ষদণর র্ারান্দায়
শতরমি স্নপদত,হারদমামনয়াম মনদয় র্লদত স্নগদল এেে গাদনর আসদর, সুমন uncle এদের পর এে অজস্র গান স্নগদয় েলদতা মদনর আনদন্দ, সদে ো মুমি স্নর্গুনী র্া ওই
ধ্রদনর, আমম শুদয় র্ােতাম rubber cloth আর োাঁর্ার ওপর, হারদমামনয়াদমর সামদন। র্য়স ৪/৬ মাস হদর্।uncle আমাদে ক্ষু দ্র র্লদতা।েখ্দনা র্লদতন,আদর এদতা
গাদনর ঠিে তাদল তাদল হাত পা নািদি, স্নতামার স্নমদয়র গান র্াজনা হদর্ স্নর প্রদেযাত ।আমার নাম মেদয়মিদলন নয়নতারা। পদর শুদনমি ওই নাদম এেটা গান ও
স্নর্াঁদধ্মিদলন। এই ভাদর্ই স্নেহাশীর্বাে স্নপদয়মিলাম আমাদের প্রজদন্মর প্রর্ােপ্রতীম মশল্পী আজদের ের্ীর সুমদনর, স্নর্য়ামিশ র্ির আদগ স্নসমেদনর সুমন েদটাপাধ্যাদয়র।
জদন্মর পদর এে/েু র্ির স্নর্মশরভাগই রানাঘাট র্ােতাম মামাদয়র সদে মামার র্ামি,মামুমন-োোর সদে। েলোতা/েূগবাপুদর েদয়েটি গাদনর স্কু ল িািাও রাণাঘাদট
োোর মর্রাট সেীত মশক্ষা প্রমতষ্ঠান, নদগন্দ্র সেীত মহামর্েযালয়।তািািা েলোতায় পমিত জ্ঞান প্রোশ স্নঘাষ মহাশদয়র সেীত মশক্ষা স্নেন্দ্র স্নসৌরদভর সদে জন্মলগ্ন
স্নর্দে আমৃতুয জমিত মিদলন ধ্ারার্ামহে মর্দশষ মশক্ষে, পরীক্ষে ও মনয়ামে মহদসদর্।
োোর রাণাঘাদটর গদনর স্কু দলর র্ামষবে সেীতানুষঠান হদতা খ্ুর্ র্দিা েদর। স্নেদশর তার্ি মশল্পীরা আসদতন।আমার জন্মলদগ্নর পর েুর্ির,আদগই র্দলমি,আমম ওখ্াদন
মিলাম। সদন্ধ্যয় র্ািীর সর্াই স্নেদতন conference hallএ,অনুষ্ঠাদনর সময় ।আমমও স্নেতাম স্নোলনায় েদি। গ্রীণরুম স্নর্দে stageএ োর্ার মুদখ্ আমম স্নোলনায়
েুলতাম।সর্ মশল্পীই stageএ ঢু ের্ার আদগ আমায় এেটু আের েদর মার্ায় হাত র্ুমলদয় অনুষ্ঠান েরদত ঢু েদতন শুদনমি মামুমনর মুদখ্। মামুমন মাদন আমার মেমেমা।
এই ভাদর্ আশীর্বাে স্নপদয়মি ভীষ্মদের্ েদটাপাধ্যায় ,তারাপে েক্রর্তী,মেন্ময় লামহিী,জ্ঞান প্রোশ স্নঘাষ, গুরু র্ন্দনা স্নসন,এ,টি,োনন, মীরা র্যানামজব ,পূরর্ী
মুদখ্াপাধ্যাদয়,েলযানী স্নেৌধ্ুরী, ওস্তাে োদের র্ক্স(োোর গুরুজী),মনমখ্ল র্যানামজব,প্রসূন র্যানামজব প্রমুদখ্র।অর্শয তখ্নোর মেদন,স্নর্মশরভাগ এই সর্ মশল্পীরা, স্নর্শ
েদয়েমেন আদগ স্নর্দেই আমার মামার্ািী এদস উঠদতন। তাই ঘদরায়া মজমলশ ও উঠদতা শুদনমি োরুন জমমদয়।দসই সর্ গান, নাে ও নানা র্ােযেদের সুর ও ধ্বমন,
আমার োদন অমভমনুযর মদতা,আশীর্বাে হদয় ঢু দেমিদলা মনশ্চয়।তাই মশশুোল স্নর্দে আমার প্রর্ম ভাদলার্াসা ও আনন্দ: গান-নাে-সেীদতর েঙ্কার। তদর্ ধ্ারার্ামহে
ভাদর্ স্নসই ভাদলার্াসার পমরেেবযা েরদত পামরমন।দসের্া পদর র্লমি।
তািািা আমার ঠাকুরো,ঈশ্বর নীরে র্রণ র্দন্দযাপাধ্যায় ও মিদলন সেীদতর ধ্ারে ও র্াহে। মতমন নানা েের্াজনায় ও মর্শারে মিদলন।দেমন স্নসতার্,এসরাজ,র্ীণা ও
তর্লা। মেন্তু আমার েুুঃভব াগয,আমার জদন্মর র্হু আদগই ইহদলাে তযাগ েদরন অমত অল্প র্য়দস। তাাঁর প্রতযক্ষ আশীর্বাে না স্নপদলও, তাাঁর ভালর্াসা ও আশীর্বােদে আমম
ধ্দর রাখ্র্ার স্নেিা েদর োমে।

নদগন্দ্র সেীত মহামর্েযালয় োাঁর নাদম,স্নসই নদগন্দ্র ভটাোেব মহাশয় মিদলন আমার োোর োোমশাই, মাদয়র র্ার্া। গত শতদের
প্রর্মমেদে, মতমন মিদলন খ্যামতর মশখ্দর,র্ােলা টপ্পা গাদনর অমভভার্েতুলয।পমরমেত মিদলন নদগনের্ে মহদসদর্।দেদশর নানা
রাজর্ািী ও র্ি জমমোর র্ািী স্নর্দে তাাঁর ডাে পরদতা সভাগায়েদের অনযতম মহদসদর্। তখ্নোর মেদন Google, Wikipedia
মিদলা না। মেন্তু র্ােলা encyclopaedia মর্শ্বদোদষ মর্স্তামরত মর্র্রন মলমপর্দ্ধ আদি নদগনের্দের। মতমনই মিদলন োোর প্রর্ম ও
প্রধ্ান গুরু র্ালযর্য়দসর।অর্শয মা সুলতা স্নের্ীর োদি স্নোগয তামলমও স্নপদরমিদলন।
আিাই র্ির র্য়দস আমরা েদল এলাম এলাহার্াে , র্ার্াইএর োকুমরসূদে।মশর্কুমার সেীতজগদত ও পমরমেতমহদল সমমধ্ে প্রেমলত
মিদলন গুলীনো র্া গুলীনর্ার্ু নাদম। এলাহার্াে প্রয়াগ সমমমতর মতমন মিদলন পমশ্চমর্দের convenor. মপ,এস্,এস্ এর ভারতর্দষব েত
স্কুলও students আদি, তার ৭০ ভাগ তখ্ন মিদলা পমশ্চমর্দের। ের্ারীমত েদয়েমেন পদরই োো েদল এদলন এলাহার্াদে। এেমেন
মর্দেদল stroller এ র্মসদয় আমাদে মনদয় স্নগদলন Albert Road এ P. S. S.এর প্রধ্ান োেবালদয়। Governing Bodyএর তার্ি
সেীতপ্রাজ্ঞরা গুলীনর্ার্ুর নাতনীদে আের েরদলন, আশীর্বাে েরদলন, র্লদলন গুলীনর্ার্ু আপনার নাতনীর োময়ি এখ্ন
আমাদের,আপমন মনমশ্চদে েলোতা/রানাঘাট র্াকুন। স্নসমেন সর্দেদয় র্ি প্রামপ্ত লিু মহারাদজর আেরীে আশীর্বাে । স্নোদনা োরদণ
স্নসমেন স্নসখ্াদন এদসমিদলন লদষ্নৌদর্দে।মার্ায় জপ েদর র্দলমিদলন, স্নর্টি আমে েত্থে Dancer র্দনা।র্মি স্নহাদে লদষ্নৌ আও,
মযায় মশখ্াউো!এেটু জ্ঞানর্ুমদ্ধ হদল সািাদে প্রণাম েরতাম।

স্নস র্িরই শীতোদল সেীত সমমমতর র্ামষবে conferanceএ পমিত মমণলাল নাগ আর পমিত শঙ্কর স্নঘাষ স্নসতার আর তর্লা র্াজাদত এদলন। উদঠমিদলন আমাদেরই স্নসািমতয়ার্াদগর
র্ািীদত। এেমেন রাদত ওাঁরা আর র্ার্াই মামাই dinner েরমিদলন dinning roomএ। ওাঁদের হামসগদল্পর আওয়াদজ ঘুম স্নভদে গুটগুটেদর এদস োাঁিালাম স্নটমর্দলর পাদশ। শঙ্করোো স্নসািাদস
র্দল উঠদলন,আদর গুলীনোর মেুঃহ্ ভাই উদঠ পদিদি! মামাই স্নেই র্দলদি, র্ার্া এেমমমনটও ওদে স্নিদি র্ােদত পাদর না, আমরা এখ্াদন আসায় মুষদি পদিদি স্নর্োরা। "আদর ওদে এক্ষু মন
রানাঘাদট গুলীনোর োদি পাঠিদয় োও। এদতা ভাদলা উিাে সেীতমশক্ষে আজদের মেদন মর্রল", শঙ্করোো ও মমণলালোো এেসদে র্দল উঠদলন। এে অননয েুগ্ম আশীর্বাে। তার িমাদসর
মদধ্য েদয়ে র্িদরর জদনয পাোপামে ভাদর্ োো মনদয় স্নগদলন রাণাঘাদট,পিাদশানা স্নসখ্াদনই হদর্,র্লদলন র্ার্াইদে। র্ার্াই খ্ামনেটা হেেমেদয় রাজী হদয় স্নগল। আমার নািা স্নর্াঁদধ্ গান স্নশখ্ার
শুরু োর র্ির র্য়দস, রানাঘাদট, নদগল্দ্দ্র সেীত মহামর্েযালদয়।
ির্ির এলাহার্াে র্াদসর পর,র্ার্াই মামাইরা ভাইয়াদে মনদয়েলোতা েদল এদলা, র্ার্াই এদলা Indo-Danish projectএর সরোরী োজ মনদয়। আমম তখ্ন সাত।রানাঘাট স্নর্দে েলোতায়
এদস ভাইয়া আর আমম Auxilium Convent এ ভমতব হলাম। প্রর্াগত পিাদশানা শুরু হদলা। োোও খ্ুশী।েলোতার ক্লাস স্নসদর রানাঘাট োর্ার পদর্ সপ্তাদহ েুরামির আমাদের নাদগরর্াজার
র্ািীদত আসদতন, মর্দশষেদর আমার গাদনর জদনয। তামলম/স্নরওয়াজ শুরু হদলা পুদরােদম,- এর্ার েলোতায়।
১৯৮২ সাল। আমম আট।শীতোল। েলোতায় স্নিাট র্ি নানা Music Coference আর Circus এর মরশুম।পমিত ভীমদসন স্নোশী এদলন আমাদের এলাোয় এে েনিাদরদে গাইদত।
উঠদলন আমাদের র্ািী, ওপদর স্নমদসার guest roomএ। পরমেন সোদল, ওপদরর মাসী - মামাই, আমম আর ভাইয়াদে মনদয় স্নগদলন পমিতজীর োদি,প্রণাম েরাদত ও আশীর্বাে মনদত।
মাসী মগদয়ই র্লদলন, পমিতজী, স্নরাজী খ্ুর্ ভাদলা গান গায়।মাসী মহমন্দ র্লদত পাদর না।পমিতজী মে র্ুেদলন জামনদন।তদর্ গান শব্দটা মনশ্চয়ই র্ুদেমিদলন।আমম প্রণাম েরদতই সদেদহ মার্ায়
হাত র্ুমলদয় র্লদলন, তু ম গুলীনর্ার্ুদস তামলম স্নলমত হযায়, র্হুত র্িী র্াত হযায়। স্নতা স্নর্টি এে গানা মুদেদোমভ শুনাও।গাদনর র্যাপাদর আমার ভয় ডর স্নসই র্য়স স্নর্দেই েম।মে স্নশানার্
গুরুজী? র্হুত র্মি র্াত েদহ মেয়া স্নর্টি! িরমায়মস শুনাওমগ,আমে র্াত্,তা সুদর্ সুদর্ আশার্রীো এে েলক্ শুনাও।আমম স্নিাট এেটা মর্ষ্ণুর্ন্দনার স্নলাে স্নগদয় ৩/৪ মমমনদটর আশার্রীর
আলাপ স্নশানালাম।পমিতজী র্ুদে জমিদয় ধ্দর র্লদলন, স্নর্টি তু মারা হাত স্নেখ্াও। েুহাদতর মর্মভন্ন স্নরখ্া অদনেক্ষণ ধ্দর স্নেখ্দলন, তারপর গম্ভীর মুদখ্ র্লদলন,েঠিনাই তপসযা েদরা,ধ্যান
েদরা,সেীতদো মেল্ স্নম স্নলের। হরদরাজ স্নরওয়াজ েদরা সুদর্ উঠের্।
Music will live with you, don't leave music for a moment,music will take you to a
dizzy height, you put it in your soul. God bless you.
১৯৮৪ সাল।র্ার্াইএর আর্ার োেমর র্েল। GOI স্নর্দে Multinational. SIEMENS এ Senior
corporate management levelএ Bombay স্নত assignment . Company োরুন ভাদলা র্ািী
মেদয়মিদলা স্নেম্বুদর।র্াগাদন স্নঘরা সুন্দর স্নোতালা র্ািী। নীদে মর্রাট হল ঘদর living, dining . . মামাই
স্নসখ্াদন েুমাদসর মদধ্যই র্ািাদের নােগাদনর স্কুল খ্ুদল স্নিলদলা। আমরা স্কুদল ভমতব হলাম, আমম র্দম্ব
েূরেশবদন গাদনর পরীক্ষা মেলাম।েদয়েমেদনর জদনয েলোতা আসদত হদলা p.s.s.এর পরীক্ষা মেদত োোর
সদে।দসসমদয়র এেটা োরুন অঘটন ঘদট স্নগল।আমার অমত মপ্রয় ধ্ােীমাতাতু লয অজুমা(ডুঃ অঞ্জমল মুখ্ামজব
) অোদল অমৃতদলাদে েদল স্নগদলন।দশাদে মুেযমান োোর োদি আমম রইলাম আদরা মেিু মেন।এেমেন
সন্ধ্যায় সরোরীভাদর্ স্মরণসভা হদলা,মদন স্ননই খ্ুর্ সম্ভর্ University Institute Hallএ। োোর সদে
আমমও স্নগলাম।গান গাইলামদর্েনাতব আর্দহ ও সুদর।অদনে জ্ঞানী গুণী র্যমিরা এদসমিদলন।মর্দশষ মেিু
মদন স্ননই।তদর্ এটা মদন আদি আমাদের সদে stageএ র্দসমিদলন রামকুমার েদটাপাধ্যায় ও ধ্নন্জয়
ভটাোেব। েুজদনই োদি স্নডদে মার্ায় হাত স্নরদখ্ র্লদলন,র্ি ভাদলা গাইমলদর মা। আশীর্বাে েমর,মাদয়র
গান আদরা

স্নর্শী েদর গাস্ মা। আজ ৩২ র্ির পর েখ্ন শযামাসেগীদতর গানগুদলা record েরমিলাম, তখ্ন ভমিগীমতর ওই legendary ও শযামাসেগীদতর প্রাণপুরুষ ধ্নন্জয়োোর ের্া র্ারর্ার
মদন পিমিদলা।ওাঁদের আশীর্বাদে আমম আজ গুরুপ্রণাম েরদত পারমি।
র্দম্ব মিদরই েূরেশবদনর মেঠি স্নপলাম।মশশু উিাে মশল্পী মহদসদর্ prime time এ এেে গান গাইর্ার সুদোগ স্নপদয়মি কুমি মমমনদটর। National level এ স্নসই আমার প্রর্ম সেীত পমরদর্শন, েশ
র্ির র্য়দস।গাইলাম স্নেশ রাগ। প্রশংসা স্নপদয়মিলাম অদনেজদনর োি স্নর্দে।
তার পদরর র্াদরা র্ির মনদজদে ততরী েরর্ার সময়।পিাদশানা, গানও েলদলা োোর তামগদে। র্িদর োর র্ার েদর আমাদে তামলম মেদত আসদতা র্দম্ব। তািািা মাদয়র music ক্লাদস আমার
মশক্ষা এর্ং স্নশখ্াদনা েুদটাই েলদতা।
মধ্য নদয়র েশদে গত শতদে মহাগুরুমনপাতদোগ, অেস্মাৎ োোর মহাপ্রয়াণ।মেিু মেন মনর্বাে, মনুঃশব্দ,মনস্তব্ধ,স্থমর্র
জীর্ন।দশােস্তব্ধ।ধ্ীদরধ্ীদর জীর্দন স্বাভামর্েভার্ এদলা, র্ার্াই েলোতায় র্েমল হদলা, আমার advance college জীর্ন শুরু ও স্নশষ।
স্নপশাগত মর্েযালাভ।োকুমরদত প্রদর্শ।মর্দয়, সোন, সংসার। গান আদধ্াঘুদম স্নজদগ রইদলা হৃেদয়। মাদেমাদে এখ্াদন, স্নসখ্াদন
গান,অনুদরাদধ্, office function , পূজামিপ , social meet, picnic, স্নেদশ, মর্দেদশ র্হুর্ার। র্হুোয়গায়।কুমিটা র্ির স্নেদট স্নগল
এহভাদর্। উৎসাহ স্নের্ার স্নলাদের র্ি অভার্, এমগদয় মনদয় োর্ার স্নসই র্মলষ্ঠ হাতটিই র্া স্নোখ্ায়?
মদন খ্ামনেটা র্ল মনদয় ঠিে েরলাম েীঘবমেন গুরুর্ন্দনা র্া গুরুপ্রণাম হয় মন, তাই োোর গাদনর ডামল সামজদয় মেিু গাদনর স্নরেডব ততরী
েদর মনদর্েন েমর আপনাদের োদি। তার সদে অনয মেিু গান। েমে আপনাদের ভাদলা লাদগ আমার প্রদেিা সার্বে, আমম আর্ার আমার
প্রর্ম ভাদলার্াসাদে গমত স্নের্ার স্নেিায় ব্রমত হদর্া,আপনাদের েৃ পা প্রার্বনা েমর।আমার স্নরেমডবনংএর র্যপাদর প্রভূ ত সাহােয েদরদিন আর
এে োো, আমাদের ও আদগর প্রজদন্মর অনর্েয musician ও legendary Guitar মশমল্প, সমীর খ্াশনর্ীশ, র্ার্ার পিাশ র্িদররও স্নর্শী
সমদয়র পমরমেত মুখ্ । আমম গান স্নগদয় সুর ও ের্া শুমনদয়মি, উমন notation ততরী েদর, সমস্ত musical instrument specialists
স্নের arrange েদর পমরোলনা েদরদিন। তাাঁদেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গুরুুঃ ব্রহ্মা, গুরুুঃ মর্ষ্ণু, গুরু স্নের্ মদহশ্বরুঃ, গুরুুঃ সাক্ষাত, পরম ব্রহ্ম, তস্মস্ম শ্রী গুরদর্ নমুঃ ।।

