
।। কন বেলা কাদঁােল আমায়।। 
  
তােঁক িনেয় উৎক া সবারই। কেয়কবার অসু  হেলন। 
হাসপাতােল যাে ন। আবার িফের আসেছন। বেয়েসর 
ভাের একট কাতর। সবাই তা জােন তবু সবাই বলেছ – না 
না যও না রজনী এখেনা বাকী. .। পাচঁ জে র গােনর 
পািখ। ভারত উপমহােদেশর িকংবদ ী সুর স া ী 
গােনর পািখ লতা মুে শকর – তবুও চেল গেলন। বেল 
গেলন – বুঝেব না কউ বুঝেব না িক য মেনর ব থা। 

 
চােখর সামেন তারঁ যাওয়াটা যন ক নায় ভেস 

আসেছ। িতিন সজল চাে  যন গাইেছন – চেল যেত 
যেত িদন বেল যায় – আধঁােরর শেষ ভার হেব – হয়েতা 

পািখর গােন গােন – তবু কন মন উদাস হেলা – হয়েতা 
বা সব আেলা মুেছ যােব–হয়েতা বা থাকেব না সােথ কউ………। 
 
িবরান ইটা বছর একাই জীবনটা পার কের িদেলন। ১৯২৯ সােলর ২৮ সে র মধ েদেশর 
ইে াের শা ীয় সংগীত ব  ও িথেয়টার িশ ী প ত দীননাথ মুে শকর ও শবাি র ঘের 
জ হণ কেরন লতা। থেম নাম িছেলা হমা। পের বাবার এক ি য় িশ ীর নাম লিতকা থেক 
তারঁ নাম হেলা লতা। তার বাবা প ত দীনানাথ মুে শকর মরা ঠ ও কা ণী সংগীত িশ ী িছেলন, 
পাশাপািশ অিভনয়ও করেতন। 

মা  ১৩ বছর বয়েস অিভেন ী িহসােব কাজ কেরিছেলন লতা মুে শকর। বাবােক হারােনা লতা,  
পাচঁ ভাই- বােনর কথা ভেব ওই বয়েসই হাল ধেরন 
সংসােরর। ১৯৪২ সােল এক ট মারা ঠ ছিবর জন  

থম গান রকড কেরন িতিন। সই তারঁ যা া 
। থামার সুেযাগ পানিন আর । থামেত 

পােরনিন।  মা আর বাকী চার ভাইেবােনর কথা 
ভেব গান গেয় রাজগােরর পেথ ছেটেছন। তারঁ 
য বেয়স হে  একজনেক সাথী কের িনেত হেব 
সিদেক তাকাবার সময় নই। এভােবই পার কের 

িদেলন ৯২ বছর একাকী।  

সাত দশেকর দীঘ ক ািরয়াের ৩০ হাজােররও বশী 
গান রকড কেরেছন িতিন। ২০০১ সােল ভারেতর 
সেবা  নাগরিক স ান ‘ভারত র ’-এ ভূিষত করা 
হয় তােঁক। এর আেগ ‘প ভূষণ’, ‘প িবভূষণ’-এর 
মেতা নাগিরক স ানও দয়া হেয়েছ লতা 
মুে শকারেক। চল  জগেতর সেবা  পুর ার 

দাদা সােহব ফালেক ারাও স ািনত হেয়েছন িতিন। 



 

িতিন িছেলন ভারেতর লতা – তমিন পুেরা উপমহােদেশর লতা। জে র পর জ েক তারঁ কে র 
চ েক সবাইেক টেন রাখেতন – বঁেধ রাখেতন। একটা ব গত অিভ তার কথা মেন হেলা। 
 
১৯৯৬ ত AusAid Consultant িহেসেব থমবার চীেন িগেয়িছলাম একটা ক  মূল ায়েণর কােজ। 

য়াম েদেশ ওটা Farming Systems -এর িবশাল অংেকর েজ  অে িলয়ার অনুদােন। তা সটা 
মূল ায়ণ করেত আমােক ওখােন ছয় স াহ কাটােত হেয়েছ। পুেরাটা সময়ই আমােক িবিভ  ত  
এলাকায় যেত হেয়েছ। ক  সংি  কমকতা ছাড়াও ামবািস কৃষকেদর সােথ দাভাষীর মাধ েম 
কথাবতা বলেত হেতা। তা একিদন এক ােম গিছ। িনধািরত এলাকায় লােক লাকারণ । হঠাৎ 
ল  করলাম লাকজন সব রা ার অপর াে র িত উদ ীব হেয় তািকেয় আেছ আর িক সব 
বলাবিল করেছ। দাভাষীেক জে স করলাম িক হে  ওরা মেন হয় কাওেক খুজঁেছ। দাভাষী একট 
ইত ত কের বলেছ ওটা তিম নেত চেয়া না। বললাম বলই না অসুিবধা নই। পের দাভাষী যা 
বলেলা তােত আর হািস থামােত পািরিন। ওরা জােন অে িলয়া থেক একজন আসেছ িযিন ওেদর 
সােথ কথা বলেবন। ওেদর কােছ এই কালা অে িলয়ান হণেযাগ  হয়িন তাই সাদা অে িলয়ােনর 

জন  পথ পােন চেয় আেছ।  
 
অেনক কে  দাভাষী ওেদরেক বাঝােত সমথ 
হেলা য আিমই সই িতিন। কথাবাতার শেষর 
িদেক এক বৃ া তারঁ ভাষায় আমােক িকছ বলেছন 
আিম ধু এটকু বুঝেত পারিছ িতিন কথার মেধ  
বলেছন – লাতা লাতা লাতা িপয়াল িকতা দারনা। 
আিম দাভাষীেক ধালাম - স বলেলা মিহলা 
তামােক জে স করেছ তিম লতার গান পয়ার 

িকয়া তা ডারনা কয়া গানটা জােনা িকনা? আমার 
মাথায় যন আকাশ ভে  পড়েলা। চীেন এক অজ 
পাড়া গােঁয় এক বৃ া আমােক জে স করেছ 
আিম এ গান জািন িকনা? আিম ধালাম এই 
মিহলা এ গান নেলা কাে েক? বলেলা এ 
এলাকায় এরা ব কাল ধের িভিসআের িহ  
িসেনমা দেখ। এরা িহ  িসেনমার খুব ভ । 

মিহলা তামােক ভারতীয় ভেবেছ এবং তার ধারণা ভারতীয়রা সবাই গান গাইেত পাের। আিম 
মিহলােক হতাশ করেত চাইিন। গান টর চার লাইন গেয় শানালাম। আেবেগ িতিন আমােক জিড়েয় 
ধরেলন আর বলেছন লাতা লাতা লাতা। 
 
ফরার পেথ েন বেস কবল ভেবিছ গান িদেয় ক র িদেয় কমন কের মানুেষর মন জয় করা 

যায় সখােন ভাষা কান িতব ক নয়। বৃ  মিহলা হয়েতা গান টর অথ জােনন না জানার 
েয়াজনও বাধ কেরনিন ধু িশ ীর নাম আর তারঁ সুেরলা কে র যাদুটাই আকঁেড় ধের আেছন। 

কাথায় পােঁছ গেছন লতাজী। 
 
িবশাল মেনর মানুষ এক। দািরে র সােথ যু  করেত করেত বড় হেয়েছন তাই মানুেষর দুঃখ ক  
অনুভব করেতন। সবখােনই সাহােয র হাত বািড়েয় িদেতন। একা ের আমােদর মু যুে র সময় 
তহিবল গঠেনর জন  ভারতীয় িশ ী অিভেনতা অিভেন ীেদর অবদান িচর রণীয়। স সমেয় 
উে া ােদর কেয়কজন লতা মুে শকােরর বাড়ীেত িগেয় শরনাথ েদর দদূশা এবং যেু র আিথক 
সংকেটর কথা বেল সাহায  চাইেলন। লতা মুে শকার তারঁ চক বই এেন তােত এক ল  পী িলেখ 
িদেলন। তারপর তারঁ অিত িবখ াত কেয়ক ট গােনর রয়ািল ট দান করেলন সই তহিবেল। বলেলন 
যতিদন মু যু  চলেব ততিদন এ রয়ািল টর টাকা এ তহিবেল জমা হেব। তােতও তারঁ মন ভের না। 
অজ া িশ ীেগা র সে  ভারতীয় সনাবািহনীর েন চেড় িবিভ  ােন গান পিরেবশন কের 



 

শরণাথ েদর জন  তহিবল সং হ কেরিছেলন এই িকংবদ ী গােনর দবী। পাশাপািশ গেড় 
তেলিছেলন বাংলােদেশর জন  িব ব াপী গণসেচতনতা। 

 
এেতা স ানীয় ব  অথচ ছাট বড় সবাইেক স ান িদেয় কথা 
বলেতন। একটা ঘটনার কথা বিল। তারঁ মৃত র ঠক পিঁচশ বছর 
আেগ অথাৎ ১৯৯৭-র ৬ ফ য়ারী িব ভারতী িস া  িনেলা 
তারঁা িবিশ  কেয়কজন ণীজনেক তােঁদর সেবা  স ান 
 ̓েদশীেকা মʼ দান করেবন। তােঁদর মেধ  লতা মুে শকার, 
কিণকা বে পাধ ায়ও িছেলন। যখন লতা মুে শকােরর নাম 
ঘাষণা করা হেলা িতিন সহাস  বদেন মে  এেস থেমই মে  

উপিব  কিণকা বে াপাধ ােয়র কােছ িগেয় তােঁক ণাম করেলন। 
এক পযােয় বলেলন – িদিদ আিম যিদ আপনার মত কের রবী  
সংগীত গাইেত পারতাম। 
 

াধীনতার পর পর ব ব ু  আেরা কেয়কজন িশ ী কলা-কুশলীর 
সােথ লতা মুে শকারেক ঢাকায় আম ন কের িনেয় এেসিছেলন। ব ব ু  তােঁক বাংলােদেশর 

াধীনতার যুে  তারঁ সহেযািগতার জন  কৃত তা জানােল লতাজী বেলন – বাংলােদশেকও আিম 
আমার দশ মেন কির। এেদেশর মানুষ আমােক 
ভালবােস আমার গানেক ভালবােস। আিম 
বাংলােদেশর জন  িছলাম আিছ থাকেবা। 

াধীনতার পর ১৯৭২ সােল লতাজী বাংলােদশী 
এক ট ছায়াছিবর জন  গানও গেয়িছেলন। 
মামতাজ আলীর পিরচালনায়  ‘র া  বাংলাʼ এ 

ছায়াছিবেত সিলল চৗধুরীর সুের গান ট িছেলা – 
 “ও দাদাভাই মূিত বানাও হাত বানাও পা-ও 
বানাও”। 
লতাজী আপিন পাচঁ জে র গােনর পািখ। এ 
উপমহােদশ ছািড়েয় চীেনর সই ত  ােমও 
থাকেবন। আেরা কত জে র মােঝ থাকেবন 
জািননা। আপিন তা যান িন। আপিন আেছন। 
যমন কের ব ব ু েক বেলিছেলন তমিন কের 

আপিন আমােদর কােছ িছেলন আেছন থাকেবন। 
যখােনই থাকুন ভাল থাকুন। যাবার বলায় বলেবন না যন – কন বল কাদঁােল আমায়! 


