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    ,       ,      , ও                                                                                              

Ruby-Arijit-Papri-Sapphire 

(                   ) 

February 5               ও      , ও                         (Ruby Anniversary 

       -    )      ,     ,                                         (Unique 

Garden)                           BEC69                             । 

                    ।    -           -                                  

  ও      ।        ,         ও               ও                      

                                                              ।        
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             ।       ও            ।) 

                        Sapphire Anniversary             ।            ।      
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                   ।                    ,                 , ‚       

                ?‛     – ‚     !            ।       -               ।  

                 ,   -              Bar arrangement।                  

     Bartender।                         । Whisky, Vodka, Beer    Wine। 

                 -        New Town-      ‛     ‛             Beer    

           । (   ও whisky    vodka         )। Beer                        
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      ।                                                          ,     
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           ও                   , ও                    ।          45     

        -                   । Perhaps remembering this and not having Pradip 

at her side anymore, Gautami was overwhelmed by emotions when she came to the 

stage, but wonderfully she could control herself and her usual smile came back to her 

face in a short while.                                       ।       , ও  

           । (                          ,                                – 

             ,                        ।) 

                     ।    ও।            ও      । 

      –                              ।         Video –         ও        , 

                                        ,                    –          । 
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             , Profile update         ,                   । ও          

            । ও                –      BEC69! 
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                            ।                                 ।          

         ।     ও            – ‚                                  ? 

                   !‛                   ,           ।                

              । 

(By the way,    -          -                  ) 

Canopy                       ।                            ,               

                                ।                          ।        

                              ।                    ।                     । 

         ।                   । 



                  । ‚KOHINOOR –the story of the world’s most infamous 

diamond‛ (by William Darymple and Anita Anand) 

      28                …Persian world. Here it was not diamonds but ‘red stones 

of light’ that were given pre-eminence. In Persian literature such stones were prized 

as symbols of the divine in metaphysics and of the highest reaches of the sublime in 

art, evoking the light of the sky – shafaq – that fills the sky immediately after the sun 

has set. 

      – ও     ‘red stone’      Ruby।  Shafaq                                  

        ।                ,                ও    ।                       । 

(Married) life begins at 40 and the 40th anniversary can be considered to be one of 

the most important after the silver jubilee at 25. Rubies are rarer than diamonds and 

symbolise health, wealth, wisdom and passion. 

                    ও                                             

– with health, wealth, wisdom and passion. 

 





The Tombstone 

 

The whole city was enveloped in mist 

Where one couldn’t see his own fist, 

It was right at the crack of dawn 

When the dew glistened on the lawn. 

 

Across the street scurried a cat 

Hot on the heels of a poor rat, 

It stopped, looked about and then ceased to linger. 

For it was not its business to look at the hooded figure. 

 

The mysterious hooded figure walked on 

 Only upon reaching the graveyard was the hood pulled aside, 

 To reveal a maiden’s face as lovely as a fawn 

 The mark of sorrow, it couldn’t hide. 

 

 With but a few strides, she reached a grave 

 The tombstone was cold and glaringly white, 

 A bird sang a melancholy tune 

 When it awoke after the passing of night. 

 



The maiden wiped away her tears 

After confirming her worst fears, 

She knelt beside the gravestone 

Under which the dead one lay all alone. 

 

After a few hours, the city came to life 

 And the sun hit the mist like a knife, 

While leaving, the mist had a last peek 

 And lingered awhile on the lifeless maiden’s cheek. 

 

Sambuddha Ray 

 

 



I am forwarding an article written by Mr Abhijit Das on the Great singer Abdul Karim Khan.
Abhijit is my cousin. He has been with  music since his childhood in a musical family. After successfully
completing music lessons from "Gitabitan", he further studied under Sailajaranjan Majumder, Subinay
Roy, Maya Sen. Besides being a cost accountant, he himself is a great singer and teaches Tagore
music. He is a prolific writer also.



ভারতের সঙ্গীেগুণী 
- অভভভিৎ দাস 

 
ভারেীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ প্রভেভাবান গুণীর কথা বলতে বতসভি আি। ভেভন হতলন 

ওস্তাদ আব্দলু কভরম খাাঁ। ১৮৭২ সাতল ভেভন িন্মগ্রহণ কতরন। কভরম খাাঁ বসবাস করতেন 
সাহারানপুর জিলার ভকরানা নামক স্থাতন। োাঁর বংতে বহু গায়ক, বীণকার ও সাতরঙ্গীবাদক ভিতলন। 
ভকরানা ঘরানার প্রবেত ক আব্দুল ওয়াভহদ খাাঁ এবং জগায়াভলয়তরর সুভবখযাে বীণাবাদক বতে আভল খাাঁ 
োাঁর আত্মীয় ভিতলন। কভরম খাাঁর ভপো কাতল খাাঁ ও ভপেৃবয আব্দুল্লা খাাঁ জবে ভাল গান করতেন, 
ভকন্তু সঙ্গীেভেক্ষার িনয কভরম খাাঁতক পাঠান োাঁতদর খুড়েুতো ভাই নাতে খাাঁর কাতি। নাতে খাাঁ 
ভিতলন হায়দরাবাতদর ভনিাতমর সভাগায়ক।  

ভেশুকাল জথতকই কভরম খাাঁ অসাধারণ প্রভেভার অভধকারী ভিতলন। ভকভাতব জে উভন বীণা, 
জসোর, েবলা ও নাকাড়া ভেতখভিতলন ো জকউ িাতন না। োিাড়া সাতরঙ্গীও ভেভন খুব ভাল 
বািাতে পারতেন। ভেভন ভিতলন শ্রুভেধর অথতাৎ একবার জকাতনা সুর শুনতলই ো গলায় েুতল 
ভনতেন, োর ফতল গান এে োড়াোভড় ভেখতেন জে নাতে খাাঁ বতলভিতলন, “এ বাচ্ছা জো আমার 
স্টতক ো মাল আতি, ি’মাতসই ো ভেতখ জনতব”।  

আব্দুল কভরতমর েখন ১১ বির বয়স েখন ভেভন প্রথম একটি আসতর গান কতরন। মহীেূর 
দরবাতরর সাতরঙ্গীবাদক হায়দর বখ ে োাঁর জসই গান শুতন অেযন্ত খুেী হতয় কাতল খাাঁতক বতলভিতলন 
জিতলতক মহীেূতর পাঠাতে। ভেভন জসখানকার রািদরবাতর জিতলটির গান গাওয়ার বযবস্থা কতর 
জদতবন। এর বির িতয়ক পর আব্দুল কভরম মহীেূতর োন জসখানকার দেহরা উৎসতব গান গাইবার 
িনয। সকাতলর আসতর োাঁর জ াড়ী শুতন জসখানকার সকতল মুগ্ধ হতয় োন। মহারািা আলাদা কতর 
োাঁর খাসদরবাতর কভরম খাাঁর গান শুতন অেযন্ত খেুী হতয় দামী োল ও জসানার মভণবন্ধ উপহার 
জদন। 

এই ঘ নার ভকিুভদন পতর বতরাদার রািপ্রাসাতদ আব্দুল কভরম খাাঁ ও োাঁর ভাই আব্দুল হক 
খাাঁতক বতরাদার মহারািা সয়ািীরাও গাইতকায়াতড়র অনুতরাতধ গান জোনাতে হয়। োাঁতদর গান শুতন 
মহারাভন এে খুেী হন জে, পাাঁচে  াকা আর দামী োল উপহার জদন এবং প্রাসাতদর জমতয়তদর গান 
জেখাতনার ভারও োাঁতদর ওপর জদন। জসই সময় বতরাদার রািদরবাতরর গায়ক ভিতলন জমৌলা বক্স ও 
ফতয়ি মহম্মদ খাাঁ। 

আব্দুল কভরমরা দইু ভাই বতরাদায় থাকার সময় একটি মিার ঘ না ঘত । পাভেয়ালা 
মহারাতির ভচঠি ভনতয় ভবখযাে ওস্তাদ আভল বখ ে ও ফতে আভল বতরাদায় আতসন। দিুতনরই েখন 
ভারেতিাড়া খযাভে। োাঁতদর িনয রািদরবাতর বড় একটি গাতনর আসর বতস। দইু ওস্তাদ বসন্্ত রাতগ 
‘জোভর জগইভল জগইভল’ গানটি এে ভাল োনকেত ব-সহ পভরতবেন কতরন জে, সকতল স্তভিে হতয় 
োয়। োাঁতদর সতঙ্গ জমাকাভবলা করার ক্ষমো জমৌলা বখ ে বা ফতয়ি মহম্মদ – কাতরারই ভিল না। 
োই মহারািা সয়ািীরাও েখন ফতয়ি মহম্মদতক গান করতে বতলন েখন ভেভন জিাড়হাতে 
মহারািতক বতলন, “হুিরু, এাঁরা ভারেবতষতর ভবখযাে ওস্তাদ। এাঁতদর পর আমার গান আর িমতব 
না”। সয়ািীরাও জো জরতগ আগুন। ভেভন বলতলন, “আভম লক্ষ লক্ষ  াকা গানবািনার জপিতন 
খরচা কভর। অথচ এখাতন এমন ভক জকউ জনই, জে বতরাদার সম্মান রক্ষা করতে পাতর?” োাঁর 
প্রতের সতঙ্গ সতঙ্গ আব্দুল কভরম উতঠ দাাঁভড়তয় বলতলন, “হুিতুরর হকুম জপতল আমরা করতে পাভর”। 



-২- 
 
মহারািার হুকুম পাওয়ার সতঙ্গ সতঙ্গ দইু ভাই োনপুরা জবাঁতধ গান শুরু করতলন। গান শুতন 

জো সকতল অবাক। দইু ভাই প্রথতম বসন্্ত রাতগ ভবলভিে জখয়াল জগতয় ধরতলন জসই ‘জোভর জগইভল 
জগইভল’। জস গান আতরা মধুর ও ভচত্তাকষতক। অপমাভনে আভল বখ ে এে জরতগ জগতলন জে জমৌলা 
বক্সতক বতলই জফলতলন, “এ জিাকরারা েভদ ভুতলও পাভেয়ালায় জকাতনাভদন আতস, োহতল এতদর িাল 
িাভড়তয় উতটা কতর ল তক জদব”। 

১৯০২ সাতল আব্দুল কভরম বতরাদা জথতক জবািাই (বেত মাতনর মুিাই) আতসন এবং জসখান 
জথতক মীরাতি ভগতয় বসবাস শুরু কতরন।  

আব্দুল কভরম পুনায় আেত সঙ্গীে ভবদযালয় এবং জবািাইতে সরস্বেী সঙ্গীে ভবদযালয় স্থাপন 
কতরন। ফতল োাঁর ভেষয ও ভেষযাতদর সংখযাও অতনক বাতড়। এাঁতদর মতধয বালকৃষ্ণ বয়ুা 
কভপতলশ্বরীতক ভেভন সবতসমতক্ষ োাঁর উত্তরাভধকারী বতল জঘাষণা কতরভিতলন। েতব আব্দুল কভরতমর 
গায়কী, ো ভেভন কণতা কী সঙ্গীতের সংভমশ্রতণ রচনা কতরভিতলন, বাাঁভচতয় রাখার কৃভেত্ব োাঁর আর 
এক ভেষয সওয়াই গন্ধতবতর। গন্ধবত োাঁতদর সঙ্গীেভেক্ষা জদন োাঁতদর মতধয উতল্লখতোগয ভিতলন গঙ্গবুাঈ 
হঙ্গল, ভফতরাি দস্তুর ও ভীমতসন জোেী। স্বনামধনযা গাভয়কা হীরাবাঈ বতরাতদকড় হতলন আব্দুল 
কভরম খাাঁর সুতোগযা কনযা। প্রভসদ্ধ গায়ক সুতরেবাব ুমাতন ভিতলন োাঁর জিযষ্ঠ সন্তান। কভনষ্ঠা কনযা 
সরস্বেী রাতন ভিতলন প্রখযাে মারাঠী ভাবসঙ্গীেভেল্পী। আর এক কনযা কমলাবাঈ না যসঙ্গীতে খুবই 
খযাভে অিত ন কতরন। কভরম খাাঁর সন্তানতদর মতধয একমাত্র কৃষ্ণরাও মাতন সঙ্গীেিগতে প্রভেভষ্ঠে হতে 
পাতরনভন, েভদও অল্প বয়তস োাঁর সরগম শুতন ভবষু্ণ ভদগির পালুস্কতরর মে সঙ্গীেজ্ঞানীও মুগ্ধ হতয় 
োন। োাঁর ভেষয-ভেষযাতদর মতধয জরােনারা জবগম ও বহুতর বুয়াও সঙ্গীেিগতে প্রভূে খযাভে অিত ন 
কতরন।  

আব্দুল কভরম খাাঁর সঙ্গীে সম্পতকত  আর একটি ঘ না জোনা োয়। একবার োাঁর এক ভেষয 
োাঁতক প্রে কতরন, “আচ্ছা ওস্তাদভি, এক া কথা জোনা োয় ভমঞা োনতসন েখন দীপক রাগ 
গাইতেন েখন নাভক আগুন জ্বতল উঠে, আবার জমঘ রাগ জগতয় বভৃি এতন জসই আগুন ভেভন 
ভনভবতয় জফলতেন। এ া ভক সভেযই হে?” জসই প্রতের সরাসভর জকাতনা উত্তর না ভদতয় একটি 
জসোতরর সােটি োর ভেভন জে পদত ায় গান গাইতেন, জসই পদত ায় জবাঁতধ ভেষযটিতক ভেভন বতলন 
জসোরটি ভনতয় পাতের ঘতর রাখতে। ভক হয় জদখার িনয জসই ভেষযতকও ভেভন পাতের ঘতরই থাকতে 
বতলন। োরপর ভেভন োনপুরা জবাঁতধ গান গাইতে শুরু কতরন। অবাক জচাতখ ভেষযটি জদখতলন 
কভরম খাাঁ খাভনকক্ষণ গান গাইবার পতরই গলায় জে স্বর লাগাতচ্ছন জসোতরও জসই স্বরটি জবতি 
উঠতি। ভেভন আর থাকতে না জপতর িুত  ভগতয় কভরম খাাঁর পা িভড়তয় ধতর বলতলন, “এ ভক 
অসাধারণ ভিভনস আি জদখাতলন ওস্তাদভি!” কভরম খাাঁ মৃদ ু জহতস বলতলন, “আভম জো জোর 
প্রতেরই িবাব ভদলাম জব া। আভম োনতসতনর নতখর জোগযও নই। আমার গাতনই েভদ জসোর জবতি 
ওতঠ, েতব োাঁর গাতন জকন আগুন জ্বলতব না, বা বৃভি আসতব না?” 

েতব এই অসাধারণ প্রভেভাধর গুণীর জেষ িীবন বড় দুুঃতখ কাত । োাঁর জপ্রৌঢ় বয়তস স্ত্রী 
োরাবাঈ োাঁতক জিতড় সন্তানতদর ভনতয় চতল োন এবং োতদর মুসলমানী নাম পাতট জদন। োতদর 
মুসলমানী নাম ও পরবেী ভহে ুনাতমর োভলকা নীতচ জদওয়া হলুঃ 
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মুসলমানী নাম     ভহে ুনাম 

আব্দুল রহমান     সুতরেবাবু মাতন 

চমু্পোই      হীরাবাঈ বতরাতদকড় 

গুলাব      কমলাবাঈ 

আব্দুল হাভমদ     কৃষ্ণরাও মাতন 

জিা ুোই     সরস্বেী রাতন 

 

 ঠুংরী গাতনর প্রচাতরও আব্দুল কভরম খাাঁর েতথি অবদান আতি। ‘পীর না িাভন’, ‘েমুনা জক 
েীর’, ‘ভপয়া ভবন নাভহ’ ইেযাভদ ঠুংরী গান ভেভন জরকতডত  জগতয় িনভপ্রয় কতর জোতলন।  

 ১৯৩৭ সাতল মাদ্রাতির গায়ন সমাতির ডাতক কভরম খাাঁ জসখাতন োন। জসখানকার অনুষ্ঠাতনর 
জেতষ ভেভন ঠিক কতরন পভিতচরী োতবন, কারণ োাঁর ভবতেষ গুণগ্রাহী ভদলীপকুমার রাতয়র কথায় 
শ্রীঅরভবে োাঁতক একবার পভিতচরীতে আসতে অনুতরাধ কতরন ভকন্তু নানা কারতণ োাঁর োওয়া হতয় 
ওতঠভন। মাদ্রাি জথতক জেতন পভিতচরী োবার সময় হঠাৎ আব্দুল কভরতমর েরীর খারাপ হয়। অনয 
জকউ হতল হয়তো ডাক্তার ডাকতে বলতেন। ভকন্তু ভেভন বুঝতলন োাঁর ডাক এতস জগতি। 
ভসঙ্গাতপরুমল জকাইল নাতম জিা  একটি জস্টেতন ভেভন জেন জথতক জনতম পতড় ভেষযতদর বলতলন, “দভর 
ভবিাও আউর োনপুরা বাাঁতধা, জমরা ইতন্তকাল আভহ গয়া”। োনপুরায় সুর বাাঁধা হতল ভেভন নমাি 
পতড় ভনতয় মক্কার ভদতক মুখ কতর পরতমশ্বরতক স্মরণ কতর অভে ভপ্রয় দরবারী কানাড়া গাইতে 
গাইতেই জেষ ভনশ্বাস েযাগ করতলন – ভনবতাভপে হল ভারেীয় সঙ্গীতের এক অনযেম জশ্রষ্ঠ 
সঙ্গীেগুণীর িীবনদীপ।              

 বতরাদায় ওস্তাদ ফফয়াি খাাঁর কাতি েখন এই দুুঃসংবাদ ভগতয় জপৌাঁিাতলা, ভেভন েখন সতখতদ 
বতল উঠতলন, “হায় আল্লা! আিতস সুর মর ভগয়া ভহেসু্থানতম”।  

 
 

উতল্লখপঞ্ীুঃ 
১। কুমারপ্রসাদ মুতখাপাধযাতয়র কুদ রত্ রভঙ্গভবরঙ্গী   

২। ভক্ষেীেচন্দ্র বতেযাপাধযায় ও ননীতগাপাল বতেযাপাধযাতয়র সঙ্গীেদভেতকা, ১ম খি 
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