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‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত্’ এবং ব্রাত্যজনের ‘রুদ্ধসঙ্গীত্’—এক তু্লোমূলক নেরীক্ষণ 
ড.  (রক) মোত্তঘ াত্ত মোত্তস  

োহয ত্তগী অধ্যত্তপিরত্ত, বত্তাংলত্ত পবভত্তগ  প্রশত্তন্তচন্দ্র ঘহলত্তনপবশ ঘহত্তপব যত্তলয়, রলরত্ততত্ত , িপিঘবঙ্গ , ভত্তকত 
 

োত্তকোাংযেি  

১৯৭৯ োত্তযল প্ররত্তপশত হয় পবপশষ্ট কবীন্দ্রোঙ্গীত পশল্পী ম বব্রত পবশ্বত্তযোক মলখত্ত আত্মজীবনীঘলূর গ্রন্থ 

‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’। আক বততঘত্তন োঘযয়ক পবপশষ্ট নত্তট্যরত্তক, অধ্যত্তির, অপভযনতত্ত, নত্তট্য ও চলপিত্র 

িপকচত্তলর, কত্তজনীপতপব , ঘন্ত্রী ব্রত্ততয বো ুএই আত্মজীবনী প যয়ই তত্তাঁক নত্তট্যযগত্তষ্ঠী ‘ব্রত্ততযজন’-এক প্রথঘ  ত্তত্রত্ত 

শুরু রযকন ২০০৯ োত্তযল, নত্তট্যরক নত্তঘ ‘রুদ্ধোঙ্গীত’। ম বব্রত পবশ্বত্তযোক ‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’ পনযয় ব্রত্ততয 

বো ু ‘রুদ্ধোঙ্গীত’ নত্তট্রপট্ পলখযলও নত্তট্যরত্তক পনযজই বযলযেন --- “পবযশস এরট্ত্ত ইপতহত্তো বত্ত এরজন 

োঙ্গীত পশল্পীক জীবন মতত্ত অবলম্বন পহোত্তযব পেলই, পরন্তু আপঘ শুধ্ঘুত্তত্র তত্তকই ঘযধ্য রুদ্ধ থত্তরযত চত্তইপন।“ 

ঘূলপ্রবযেক আযলত্তচনত্তয় আঘকত্ত গ্রন্থ দুপট্ক তুলনত্তঘূলর ি তযবেণ রযক ম খত্তযত মচষ্টত্ত রযকপে মরত্তথত্তয় এয ক 

স্বতন্ত্র আক মরত্তথত্তয় োত্তঘযতত্ত।  

yeK droW : ম বব্রত পবশ্বত্তো  ,ব্রত্ততয বোু ,গণনত্তট্য ,কবীন্দ্রোঙ্গীত ,কত্তজনীপত ,পশল্পীক োরট্ ও 

আত্মঘ তত্ত ত্তযবত্তধ্। 
 

১৯৭৯ োত্তযল প্ররত্তপশত হয় পবপশষ্ট কবীন্দ্রোঙ্গীত পশল্পী ম বব্রত পবশ্বত্তযোক মলখত্ত আত্মজীবনীঘলূর গ্রন্থ 

‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’। এখত্তযন মলখর মরন গ্রযন্থক এই নত্তঘরকণ রকযলন মো প্রোযঙ্গ জত্তপনযয়যেন 

পনযজই-“ আঘত্তক ঘযন আযে আপঘ জযেপেলত্তঘ “মেচ্ছ” হযয়—মশসজীবযন কবীন্দ্রোঙ্গীত জগযত হযয় মগলত্তঘ 

“হপকজন”—মরন মেচ্ছ এবাং রী রযক হপকজন এই বযত্তিত্তকপট্ জত্তনবত্তক ঔৎোুরয হয়যতত্ত অযনযরক হযত িত্তযক-

রত্তকণ  তই পবনয় রপক নত্ত মরন, আঘত্তক মবশ ভত্তযলত্ত রযকই উিলপি হযয়যে ম  অগপণত কবীন্দ্রোাংগীত 

মপ্রপঘরয ক অরৃপত্রঘ এবাং অরুন্ঠ ভত্তযলত্তবত্তোত্ত োত্তকত্ত জীবন মিযয় আপঘ ধ্নয হযয়পে। তত্তই ভত্তবলত্তঘ এই 

বযত্তিত্তযকই পরে ুপলখযত মচষ্টত্ত রপক  ত্তযত ওই কবীন্দ্রোঙ্গীত মপ্রপঘরকত্ত আঘত্তক “হপকজন” হযয়  ত্তবত্তক বযত্তিত্তকপট্ 

োম্বযে পরেুট্ত্ত অবপহত হযত িত্তযকন।“
১
 

 

    বততঘত্তন োঘযয়ক পবপশষ্ট নত্তট্যরত্তক, অধ্যত্তির, অপভযনতত্ত, নত্তট্য ও চলপিত্র িপকচত্তলর, কত্তজনীপতপব , ঘন্ত্রী 

ব্রত্ততয বো ুএই আত্মজীবনী প যয়ই তত্তাঁক নত্তট্যযগত্তষ্ঠী ‘ব্রত্ততযজন’-এক প্রথঘ  ত্তত্রত্ত শুরু রযকন ২০০৯ োত্তযল, 

নত্তট্যরক নত্তঘ ‘রুদ্ধোঙ্গীত’।  প ও পতপন এ প্রোযঙ্গ বযলযেন -- “এই পবযশস নত্তট্রপট্ক ঘত্তধ্যযঘ পরন্ত আপঘ 

এর প্রপোদ্ধ োঙ্গীত পশল্পীক পনের জীবন গত্তথত্ত বণতনত্ত রকযত চত্তইপন। বকাং, বলত্ত ম যত িত্তযক আঘত্তক তকযে 

এই নত্তট্র ম ন পনযজক ঘযতত্ত রযক গযে মতত্তলত্ত এরট্ত্ত  ুপি তযকত্ত আক গযপত্ত। ম খত্তযন পরেু চপকত্রযর মরন্দ্র 

রযক ম শ-রত্তযলক এরট্ত্ত পবযশস স্থত্তনত্তর ম ন জন োঘযে এযো মগল। পবযশস এরট্ত্ত ইপতহত্তো বত্ত এরজন 
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োঙ্গীত পশল্পীক জীবন মতত্ত অবলম্বন পহোত্তযব পেলই, পরন্তু আপঘ শুধ্ুঘত্তত্র তত্তকই ঘযধ্য রুদ্ধ থত্তরযত চত্তইপন। 

আপঘ মোই পবসয়ট্ত্তযর আঘত্তক োঘযয়ক মপ্রপেযত মকযখ ম খযত মচযয়পেলত্তঘ ম  ওই ধ্কযনক  ুপি তরত 

গযপত্তগুযলত্ত তখনও পরভত্তযব পব যঘত্তন।“
২
 এইভত্তযব গ্রন্থপট্ ও নত্তট্রপট্ পনযয় এর তুলনত্তঘলূর ি তযবেণ রযক 

ম খত্ত ম যত িত্তযক মরত্তথত্তয় একত্ত স্বতন্ত্র আক মরত্তথত্তয় োত্তঘযতত্ত। 
 

     স্বনত্তঘধ্নয ভত্তকতীয় আ যন্ত বত্তঙত্তপল কবীন্দ্রোঙ্গীত জগযতক অনযতঘ জনপপ্রয় পশল্পী ও পশের হযলন 

ম বব্রত পবশ্বত্তো। ভত্তকযতক গণনত্তট্য আযদত্তলযনক অনযতঘ প্রবত্ত প্রপতঘ বযপিত্ব ও গণোঙ্গীত গত্তয়রও পেযলন 

পতপন। পতপন প্রত্তয় ৩০০ কবীন্দ্রোঙ্গীত মকরডত রযকন। ম বব্রত পবশ্বত্তো জীবযন রখযনত্ত মরত্তযনত্ত পরেুক োযঙ্গ 

আযিত্তো রযকনপন। তত্তাঁক আত্মজীবনী মথযর তত্তাঁক জীবন িপকক্রঘত্ত ও পবশ্বভত্তকতীক োযঙ্গ তত্তাঁক ঘতত্তননযরযক িূণত 

পববকণ িত্তওয়ত্ত  ত্তয়। তত্তাঁক আত্মজীবনী ‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’ শুরু হযয়যে মরকত্তনী জীবযনক রত্তপহনী প যয়। 

নত্তঘ ’আঘত্তক মরকত্তনী জীবন’। জত্তনত্ত  ত্তয় পতপন মলখত্ত শুরু রযকযেন ১৯৭৮ োত্তযলক ১৫ এপপ্রল মথযর। পতপন 

পবনত্ত ঘত্তইযনযত পহদুস্তত্তন ইনপোওযকন্স মরত্তম্পত্তনীযত রত্তজ শুরু রযকপেযলন ১৯৩৪ োত্তযল। ১৯৩৫ োত্তযল তত্তাঁক 

িত্তরত্ত খত্ততত্তয় নত্তঘ ওযে। ১৯৫৬ োত্তযল জীবনবীঘত্ত অপেোগুপলক জত্ততীয়রকণ হয়। তখন মথযর পতপন লত্তইে 

ইনপোওযকন্স রযিতত্তযকশন অে ইপডিয়ত্তক মরকত্তনী হযয় মগযলন এবাং এই মরকত্তনী জীবন মশস হয় ১৯৭৮ োত্তযল 

তত্তাঁক ৬০ বেক বয়যো। LIC মথযর অবোক মনবত্তক রথত্তক োযঙ্গই উযে এযোযে তত্তাঁক বত্তঘিন্থী কত্তজনীপত 

োম্পযরত হতত্তশত্তক রথত্ত, .অপেযোক ইউপনয়ন মথযর পনযজযর োপকযয় মনওয়ত্ত। ২৭ বেক বয়যো ১৯৩৭-৩৮-ক 

োঘয়রত্তল মথযরই রপঘউপনস্ট িত্তপট্তক োযঙ্গ তত্তাঁক ম ত্তগত্তয ত্তযগক োূত্রিত্তত। পরন্তু ১৯৬২-ক োঘয় বত্তঘিন্থী 

আ যশতক ঘযধ্য নত্তনত্ত ঘতপবযকত্তধ্, পিচত্তপকতত্ত তত্তাঁযর এই কত্তজননপতর আ শত োম্পযরত হতত্তশ রযকপেল। এক 

োত্তযথ পেল অপেযোক কত্তজনীপত। এই োব পরেু পঘপলযয় পতপন অোুস্থ হযয় িযেন। মোই োঘয় হেত্তৎ অোুস্থ হবত্তক 

রত্তকযণ তত্তাঁযর ভপতত হযত হয় পশশুঘঙ্গল হত্তোিত্ততত্তযল। মোই োঘয়  ত্তাঁকত্ত তত্তাঁক িত্তযশ পেযলন, তত্তাঁকত্ত হযলন মহঘন্ত 

ঘুখত্তজতী, োযন্তত্তস মোনগুপ্ত. বত্তবুল বযত্তনত্তজতী প্রঘুযখকত্ত। মোৌযঘযন্দ্রনত্তথ েত্তরুকও তত্তাঁযর ম খযত  ত্তন। তত্তাঁক 

অপেযোক দুজন োহরঘতী অপজত  ত্তশগুপ্ত ও শত্তপন্তনত্তথ চক্রবততী হত্তোিত্ততত্তযল োত্তকত্তকত্তত মজযগ িত্তহত্তকত্ত প যতন। 

 ত্তাঁকত্ত মকত্তজ তত্তাঁক খবক কত্তখযতন, তত্তাঁকত্ত হযলন পত্রপ ব মোন, ঘত্তয়ত্ত মোন, বত্তণী েত্তরকু, ঢত্তরত্তক গত্তয়র রত্তয কী 

পরপকয়ত্ত, িত্তহত্তেী োত্তনযত্তল। শম্ভু পঘত্র, তৃপপ্তপঘত্র তত্তাঁযর ম খযত এযোপেযলন। এাঁয ক োরলযর পতপন রৃতজ্ঞতত্ত 

জত্তপনযয়যেন। এক িযকক অনুযচ্ছয ক পতপন নত্তঘরকণ রযকপেযলন “আঘত্তক িূবতবযঙ্গক জীবন এবাং মরন মেচ্ছ 

হলত্তঘ”। এখত্তন মথযর জত্তনত্ত  ত্তয় ১৯১১ োত্তযলক ৬ই ভত্তদ্র ঘয়ঘনপোাংহ মজলত্তয় পরযশত্তকগঞ্জ ঘহরুঘত্তক ইট্নত্ত 

গ্রত্তযঘ তত্তাঁক জে হয় কত্তঘযঘত্তহন কত্তযয়ক জযেকই প যন। কত্তঘযঘত্তহন ব্রত্তহ্মধ্যঘতক প্রবততন রযকন। তত্তাঁক 

অনুযপ্রকণত্তয় ম বব্রত পবশ্বত্তযোক পিতত্তঘহ রত্তলীপরযশত্তক পবশ্বত্তো ব্রত্তহ্মধ্যঘত  ীপেত হন। এক েলস্বরূি শশশযবই 

পহদুয ক রত্তযে পতপন পেযলন মেচ্ছ। তত্তাঁক ঘত্ত আযগ ব্রত্তহ্মোঘত্তজ ঘপদযক গত্তন রকযতন। বত্তেীযতও পনয়পঘত 

ব্রত্তহ্মোঙ্গীত গত্তওয়ত্তক চচতত্ত পেল। এই ‘মেচ্ছ’ িপকবত্তযকই তত্তাঁক োযঙ্গ িপকচয় োযট্ োুযকক, গত্তযনক, কবীন্দ্রগত্তযনক। 

ঘত্তযয়ক রত্তযে পতপন শুনযতন, পশখযতন ব্রহ্মোঙ্গীত, কবীন্দ্রোঙ্গীত। ম গুপল গত্তওয়ত্ত হত মোগুপল হল—‘মতত্তঘত্তপক 

মগযহ িত্তপলে মেযহ’, ‘আনদযলত্তযর ঘঙ্গলত্ত মলত্তযর’, ‘আপজ  ত তত্তকত্ত তব আরত্তযশ’, ‘ব্রহ্মত্তঘ ব যনযত বল 

অপবকত্তঘ’ ইতযত্তপ । স্কুযল িেত্তক োঘয় ঘয়ঘনপোাংযহক ব্রত্তহ্মোঘত্তযজক ঘপদযক ঘত্তযোত্তৎোযব পতপন ঘত্তযয়ক োযঙ্গ 

ও ব্রত্তহ্ম মেযলযঘযয়য ক োযঙ্গ প্রত্তয় প্রযতযর বেক গত্তন গত্তইযতন। তত্তাঁক নত্তঘ জজত হযয়পেল মেত্তট্যবলত্তযতই। 

বত্তবত্ত ম যবন্দ্রযঘত্তহন স্ত্রী অোসু্থ হযয় িেত্তয় পগজতত্তক হত্তযত মেযলযর োাঁযি পেযলন। মোখত্তন মথযর তত্তাঁক নত্তঘ 

ম ওয়ত্ত হয় জজত। রত্তকণ তখন িঞ্চঘ জজত পেযলন ইাংলযত্তযডিক কত্তজত্ত। ১৯২৭ োত্তযল পরযশত্তকগঞ্জ হত্তই স্কলু 
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মথযর ঘযত্তপির িকীেত্ত িত্তো রযক ঘয়ঘনপোাংহ আনদযঘত্তহন রযলযজ ভপতত হযলন। ১৯২৭-ক মশযসক প যর 

িত্তন্সেত্তক পনযয় রলরত্ততত্তয় পোপট্ রযলযজ ভপতত হযলন। এক িযকক বেকই তত্তাঁক োযঙ্গ িপকচয় োট্ল তত্তাঁক 

জীবন-ম বতত্ত কবীন্দ্রনত্তযথক। োত্তধ্ত্তকণ ব্রত্তহ্মোঘত্তযজক ঘপদযক ভত্তযদ্রত্তৎোযব ম বব্রত পবশ্বত্তো প্রথঘ ম খযলন 

তত্তাঁক জীবনয বতত্তযর। এক উযেখ আযে ‘কবীন্দ্রনত্তথযর প্রথঘ ম খত্তক মোৌভত্তগয’ অধ্যত্তযয়। িকবততী 

অধ্যত্তয়গুপলক নত্তঘ হল ‘শত্তপন্তপনযরতন প্রথঘ ম খলত্তঘ’, ’গত্তয়র হব স্বযেও ভত্তপবপন’, ’বত্তাঁযয়ক কত্তস্তত্ত’, ’পহদুস্তত্তন 

মকরপডতাং মরত্তম্পত্তনীযত প্রথঘ প্রযবশ’, ‘পবশ্বভত্তকতী োাংগীত োপঘপত োাংক্রত্তন্ত িত্রত্তবলী’, ‘মোৌযঘযন্দ্রনত্তথ েত্তরকু 

প্রোযঙ্গ’, ’স্বত্তধ্ীন বত্তাংলত্তয যশ আঘত্তক োঙ্গীত িপকযবশন’, ’এরপট্ অোত্তেত্তৎরত্তক’, ’পচপেিত্র প্রথঘ পরপস্ত’, 

’অনযত্তনয কচপয়তত্তয ক গত্তযনক মকরডত’, ’পচপেিত্র : পিতীয় পরপস্ত’, ’ম বব্রত পবশ্বত্তযোক অিকত্তধ্ পর?’, 

’পবশ্বভত্তকতী োাংগীত োপঘপত োাংক্রত্তন্ত িত্রত্তবলী-তৃতীয় পরপস্ত’, এবাং ’উিোাংহত্তক’। এই অধ্যত্তয়গুপলযত ১৯৩৮-

এ তত্তাঁক প্রথঘ কবীন্দ্রোঙ্গীত মকরডত, পবপভন্ন ঘযঞ্চ গত্তন িপকযবশন, রপঘউপনস্ট িত্তপট্তযত ম ত্তগ, নত্তনত্ত বযপিবগতক 

োযঙ্গ োত্তেত্তৎ ইতযত্তপ ক উযেখ েত্তেত্তও ৪০-৭০-এক  শযরক পশল্প, োঙ্গীত, োাংস্কৃপত, কত্তজনীপতক জগত উযে 

এযোযে আযলত্তচনত্তয়। তত্তাঁক ‘বত্তাঁযয়ক কত্তস্তত্ত’ অধ্যত্তযয় বপণতত হযয়যে বত্তঘিন্থী জত্তঘত্তনত্তক উত্থত্তন, গণনত্তট্য োযেক 

প্রপতষ্ঠত্ত, তত্তক  ত্তত্রত্ত। পতপন  খন গত্তন গত্তইপেযলন, তখন োত্তপহতয, োঙ্গীত, পচত্ররলত্তক ভত্তসত্ত ব লত্তপচ্ছল। োত্তধ্ত্তকণ 

ঘত্তনুযসক রত্তযে মিৌাঁেযত চত্তইপেল পশল্প। গণনত্তট্যক োযঙ্গ মোই োূযত্র ম বব্রতক আলত্তি। ১৯৩৯ োত্তযল ২য় 

পবশ্বঘহত্ত ুদ্ধ শুরু হযয় মগযল ইয়ুথ রত্তলচত্তকত্তল ইনপস্টউট্, েযত্তোীপবযকত্তধ্ী মলখর, পশল্পী ইতযত্তপ  োযেক 

আঘন্ত্রযণ পতপন কবীন্দ্রোঙ্গীযতক িত্তশত্তিত্তপশ নত্তনত্তধ্কযনক স্বয শী গত্তন গত্তইযতন। তত্তাঁকত্ত উ য়শরযকক েত্তয়ত্ত 

নত্তট্যরক োত্তেলয ম যখ মোই রত্তয় ত্তয় নত্তট্র পনঘতত্তণ রযকন। েত্তয়ত্ত নত্তট্যরক নত্তঘ পেল ’শহীয ক ডত্তর’। 

রলরত্ততত্তক গণনত্তট্য োযেক পশল্পীকত্ত এযত অাংশ গ্রহণ রকযতন। ওয ক গত্তযনক  যল ম বব্রত পবশ্বত্তোও 

থত্তরযতন। এই োূযত্র  ত্তাঁয ক োযঙ্গ তত্তাঁক িপকচয় োযট্পেল, তত্তাঁকত্ত হযলন ঘযনত্তকঞ্জন ভট্টত্তচত্ত ত, হত্তকীন্দ্রনত্তথ 

চযট্টত্তিত্তধ্যত্তয়, িপিত কপবশরক, ঋপত্বর োট্র, ঘণৃত্তল মোন, িৃথবীকত্তজ রত্তিুক, বলকত্তজ োত্তহত্তনী প্রঘুখ পবপশষ্ট 

বযপিত্বকত্ত। ১৯৪৭-ক ম শভত্তযগক পভপাযত স্বত্তধ্ীনতত্ত লত্তযভক িক  ভত্তকযতক রপঘউপনস্ট িত্তপট্ত ভত্তকযতক 

রাংযগ্রো োকরত্তকযর োঘথতন জত্তনত্তযলন। তত্তয ক নতুন পথপোো হল ‘Support Nehru Govt’ এট্ত্ত ম বব্রত 

োঘথতন রকযত িত্তযকন পন। বত্তঘিন্থী ঘত্তনুযসক রথত্ত মশত্তনত্তযত মচযয়পেল  তট্ত্ত, ততট্ত্ত শুনযত চত্তয়পন। গণনত্তট্য 

পশল্পীয ক ঘযধ্য োেল হযয়পেযলন ম বব্রত পবশ্বত্তো। পতপন শুনযতও মচযয়পেযলন। ‘ম শ মভযঙযে তত্তই বযল 

পর জত্তত-বত্তঙত্তপল ভত্তঙযব মক’ -- শশযলন কত্তযয়ক মলখত্ত ও রঘল  ত্তশগুযপ্তক োুযক ম বব্রতক গত্তয়পর আঘত্তয ক 

ভত্তবত্তয়। পতপন কবীন্দ্রনত্তযথক গত্তনযর গণ োঙ্গীত বযলই ভত্তবযতন। মোই গত্তন পনযয় োত্তধ্ত্তকণ ঘত্তনুযসক রত্তযে 

মিৌাঁযে ম যতন। বত্তাংলত্তয যশক স্বত্তধ্ীনতত্ত আযদত্তলযনও তত্তাঁক মোই এরই ভূপঘরত্ত পেল। শবপচত্রযঘয় জীবন পেল। 

রখযনত্ত তত্তাঁক বত্তপেযত আশ্রয় পনযয়যেন রপলঘ শকত্তপে। রখযনত্ত রইপে আজপঘযর িপুলযশক হত্তত মথযর 

বত্তাঁচত্তযচ্ছন ধ্ুপত শিযতক েদ্মযবযশ োত্তপজযয়। রখযনত্ত বত্ত তত্তাঁক োযক আযলত্তচনত্তয় কত ঋপত্বর োট্র, শম্ভু পঘত্র, 

তৃপপ্ত পঘত্রকত্ত। পতপন পেযলন বযপতক্রঘী, পবতপরতত পশল্পী। পতপন প্রচত্তক চত্তইযতন নত্ত। পশল্পী োাংোয ক অনুষ্ঠত্তযন 

গত্তওয়ত্তবত্তক জনয তত্তাঁক রত্তযে এযোপেযলন ঘহত্তনত্তয়র উাঘরুঘত্তক। বহু রযষ্ট কত্তপজ রপকযয়পেযলন। শতত পেল 

অনুষ্ঠত্তযনক  প্রচত্তযক বত্ত পবজ্ঞত্তিযন তত্তাঁক নত্তঘ মলখত্ত  ত্তযব নত্ত। মোই ঘযতত্তই অনুষ্ঠত্তযন তত্তাঁক নত্তঘ নত্ত রযক 

উাঘরঘুত্তযকক মোত্তসণত্তপট্ পেল, এবত্তক গত্তন মশত্তনত্তযবন এর পবতপরতত পশল্পী। এঘনই ঘত্তনুস পেযলন ম বব্রত 

পবশ্বত্তো। োব পরেু পের থত্তরযলও ১৯৬৪-মত ‘মঘো বযলযে  ত্তব  ত্তব’ ও ‘এযোপেযল তবু আযোত্ত নত্তই’ এই দুপট্ 

গত্তযনক গত্তয়রীযত আিপা তুলল পবশ্বভত্তকতী পঘউপজর মবত্তডত। এক িকবততী অধ্যত্তয়গুপল োবই পবশ্বভত্তকতীক োযঙ্গ 
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 ত্ত পচপেক আ ত্তনপ্র ত্তন হযয়যে মোই োম্পযরত পবস্তত্তপকত আযলত্তচনত্তযতই পবনযস্ত। এইভত্তযবই মশস হযয়যে 

আত্মজীবনী। 
 

      পহদুস্থত্তন মকরডত মরত্তম্পত্তনী মথযর ১৯৬১ োত্তযল প্ররত্তপশত তত্তাঁক প্রথঘ দুপট্ মকরতড পেল ‘আরত্তশ ভকত্ত োূ ত 

তত্তকত্ত’ এবাং ‘ম যত ম যত এরলত্ত িযথ’। একিক কবীন্দ্রোঙ্গীত পশল্পী রূযি এর পনজস্ব োকত্তনত্ত শতকী রযক 

মনন। এক িত্তশত্তিত্তপশ গননত্তট্য োযেক োত্তযথ, IPTA-ক োত্তযথ  ুি থত্তরত্তক োুবত্তয  তত্তাঁক িপকচয় োযট্ মহঘত্তঙ্গ 

পবশ্বত্তযোক োযঙ্গ। এ েত্তেত্তও িপকপচত হন ঘৃণত্তল মোন, ঋপত্বর োট্র, হত্তকীন্দ্রনত্তথ চযট্টত্তিত্তধ্যত্তয় প্রঘুযখক োযঙ্গ। 

এঘন স্বত্তধ্ীনযচতত্ত পশল্পীক ১৯৬৯ োত্তযল আযকত্ত দুপট্ গত্তন মকরপডাং বে রকল পবশ্বভত্তকতী পঘউপজর মবত্তডত। 

স্বকপলপি নত্ত ঘত্তনত্ত ও অপতপকি  ন্ত্রত্তনুোঙ্গ বযবহত্তযকক অপভয ত্তগ। কবীন্দ্রনত্তযথক গত্তযন পর বত্ত য ন্ত্র বযবহত্তক রকত্ত 

উপচত তত্তক তত্তপলরত্তও ম য় মবত্তডত। এই পনযয় পবরুদ্ধঘত মিত্তসণ রযক পতপন পচপে ম ন মবত্তডতযর। ভত্তকতীয় ও 

িত্তিত্ততয োঙ্গীত পবসযয় কবীন্দ্রনত্তযথক নত্তনত্ত মলখত্ত উযেখ রযকই পতপন  ুু্পি োত্তজত্তন। এই পনযয়  ীোত োঘয় ধ্যক 

চযল নত্তনত্ত চত্তিত্তনউযতত্তক। পতপন অিঘত্তপনত মবত্তধ্ রযকন ও পভতযকক কত্তজনীপতক মখলত্ত বুঝযত মিযক ক্রঘশ 

পনযজযর অনুষ্ঠত্তন রকত্ত মথযর, কবীন্দ্রনত্তযথক গত্তন মকরপডতাং মথযর োপকযয় মনন, বে রযক ম ন। পতপন রত্তযকত্তক 

োযঙ্গ আযিত্তো রযকনপন। তত্তই পতপন পবতপরতত। পতপন হযয় িযেপেযলন ‘ব্রত্ততযজন’। অথচ ম যশ পবয যশ পেল 

তত্তাঁক অগুপন্ত মশ্রত্ততত্ত। তত্তই আত্মজীবনীক মশযস পতপন বযলযেন –“োাংগীত োপঘপতক আ ত্তলযতক কত্তয় রযব 

প্ররত্তপশত হযব জত্তপন নত্ত। গত োত্তত আট্ বৎোক আপঘ মরত্তন কবীন্দ্রোঙ্গীত মকরডত রপকপন। ইপতঘযধ্য আঘত্তক 

বয়োও অযনর মবযে পগযয়যে। শ্বত্তোযকত্তগ এবাং নত্তনত্ত ধ্কযণক জপট্ল মকত্তযগ ভুযগ ভুযগ গত্তন গত্তইবত্তক শপিও 

আঘত্তক পনিঃযশপসত। ভপবসযযত োঙ্গীত োপঘপতক কত্তয় আঘত্তক োিযে হযলও মকরডত রকবত্তক ঘত স্বত্তস্থয আঘত্তক 

আক মনই, শপিও মনই। তত্তই গত্তন মগযয় ম  অোাংখয ম শবত্তোীক অরুন্ঠ ভত্তযলত্তবত্তোত্ত োত্তকত্তজীবন রুপেযয় আপঘ 

ধ্নয হযয়পে, তত্তাঁয ক রত্তযে আঘত্তক পবনীত পঘনপত তত্তাঁকত্ত ম ন আঘত্তয় ম ত্তসত্তযকত্তি রযক আঘত্তক প্রপত অপবচত্তক নত্ত 

রযকন। আপঘ আত্মঘ তত্ত ত্তযবত্তধ্ পবোজতন প যত িত্তপকপন পরন্তু আপঘ োপতযই অপভঘত্তনী নই।“
৩
 পরেু পনয়যঘক 

মবেত্তজত্তল তত্তাঁক োঙ্গীত রুদ্ধ রযক প যয়পেল, রযক তুযলপেল ব্রত্ততযজন। পরন্ত পশল্পীোাত্ত, আত্মঘ তত্ত ত্তযবত্তধ্ 

প্রবল থত্তরত্তক রত্তকযণ বততঘত্তযনও ম বব্রত পবশ্বত্তোযর োঙ্গীতজগযতক এর ঘত্তইল েলর বযল ঘযন রকত্তয়। 

“পতপন কবীন্দ্রনত্তথযর বুঝযতন, ভত্তলবত্তোযতন। আক তত্তই তত্তাঁক ঘযতত্ত রযক কবীন্দ্রনত্তযথক গত্তন পনযয় চচতত্ত আক 

মরউ রযক উেযত িত্তযকন পন। তত্তাঁক ঘযতত্ত রযক কপব েত্তরুযকক গত্তন মরউ ভত্তঙযতও িত্তযকনপন। এ পনযয় পবতরত 

পতপন মবাঁযচ থত্তরযতও পেল। আজ ও আযে।“ (News 18 Bangla,August,22,2019)। ১৯৭৮-ক ১৫ এপপ্রল 

মথযর ১৯৭৮-ক ভত্তদ্র ি তন্ত োঘযয়ক ঘযধ্য মলখত্ত হযয়যে এই আত্মজীবনী ‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’। ১৯৮০ 

োত্তযল তত্তাঁক প্রয়ত্তণ োযট্। পরন্তু োঙ্গীত তত্তাঁযর রযকযে পচকজীবী, অঘক। 
 

    পশল্পীক র ক এরজন োঘঝ ত্তক পশল্পীই রকযবন । তত্তই ব্রত্ততয বোু তত্তাঁক প্রথঘ ম  নত্তট্র ঘঞ্চত্তয়ন 

রকত্তযলন, তত্ত ‘রুদ্ধোঙ্গীত’। ম বব্রত পবশ্বত্তযোক গত্তন ও জীবন োাংক্রত্তন্ত এই নত্তট্র। ম বব্রত পবশ্বত্তো োম্পযরত 

আযলত্তচনত্তয় বযলপেযলন ম  পতপন পতনপট্ প র মথযর ম বব্রত পবশ্বত্তোযর ম যখপেযলন। ১. কত্তজনীপতক োযঙ্গ 

ম বব্রত পবশ্বত্তযোক োম্পরত। প্রধ্ত্তনত গণনত্তট্য োযেক োযঙ্গ তত্তাঁক  ুি হওয়ত্ত ও োেত্তকত্তঘ মেযে মবপকযয় আোত্ত। 

২. পনযজক মিশত্তক বেুয ক োযঙ্গ তত্তাঁক োম্পরত। মোখত্তযনক নত্তনত্ত োরট্, কবীন্দ্রনত্তযথক প্রপতষ্ঠত্তন পবশ্বভত্তকতীক 

োযঙ্গ তত্তাঁক োম্পযরতক নত্তনত্ত ট্ত্তনত্তযিত্তযেন। ৩. খত্তপনরট্ত্ত বৃহাক স্তযক পগযয় গণঘত্তধ্যঘ এবাং পশল্পীক 

আন্তোম্পরতযর এই োূযত্র ি তযবেণ রকত্ত। এরজন প্ররতৃ পশল্পীযর জীবযন এই পতনপট্ ি তত্তয় অপতক্রঘ 
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রকযত হয়। পতপন এরপট্ োত্তেত্তৎরত্তযক বযলপেযলন ম  ‘রুদ্ধোঙ্গীত’-এক ম বব্রত পবশ্বত্তো, ঋপত্বর োট্র, প্রযঘত্ত  

 ত্তশগুপ্তয ক ঘযধ্য উযে আযো োৃজনশীলতত্ত বনত্তঘ োত্তাংগেপনর অনুশত্তোযনক োাংোত্তত। 
 

    ব্রত্ততয বোু পবপশষ্ট নত্তট্যবযপিত্ব পবষু্ণ বোুক মেযল। জে মোযেম্বক ২৫, ১৯৬৯। পতপন মপ্রপোযডপন্স রযলজ ও 

রলরত্ততত্ত পবশ্বপব যত্তলযয় বত্তাংলত্ত পবসয় পনযয় িেত্তক িক পোপট্ রযলযজ অধ্যত্তির রূযি পন ুি হন। গণরৃপষ্ট 

নত্তযঘ এর পথযয়ট্ত্তক গ্রুযি োত্তউডি অিত্তযকট্ত্তক রূযি তত্তাঁক নত্তট্যজীবন শুরু হযয়পেল। একিক পতপন  যলক জনয 

নত্তট্র পলখযত ও িপকচত্তলনত্ত রকযত শুরু রযকন। ‘অশত্তলীন’ )১৯৯৬( তত্তাঁক প্রথঘ নত্তট্র। তত্তাঁক অনযত্তনয 

উযেখয ত্তগয নত্তট্রগুপল হল ‘অকণযয ব’, ’উইরল টু্ইরল’, ‘চ’তুযকত্তণ’, ইতযত্তপ । ‘রুদ্ধোঙ্গীত’ নত্তট্যরক ঘধ্য 

প যয় তত্তাঁক পনজস্ব পথযয়ট্ত্তক গ্রুি ব্রত্ততযজযনক িথ চলত্ত শুরু ২০০৯ োত্তযল। ব্রত্ততযজযনক উযেখয ত্তগয 

নত্তট্রগুপল হল ’মবত্তঘত্ত’, ’পোযনঘত্তক ঘযতত্ত’, ’আলতত্তে মগত্তঘো’ ইতযত্তপ । নত্তট্যরক মেযত্র বততঘত্তযন ‘মরত্তম্পত্তনী 

পথযয়ট্ত্তক’-এক োম্পযরত তত্তক ধ্ত্তকণত্ত হল রঘত্তপশতয়ত্তল পথযয়ট্ত্তযকক প্রয ত্তজর আক গ্রুি পথযয়ট্ত্তযকক িপকচত্তলর, 

এই দুই মঘরুযর ধ্ত্তকণত্ত রযক শতকী হযয়যে মরত্তম্পত্তপন পথযয়ট্ত্তক। মোখত্তযন অপভযনতত্ত আক  লবদ্ধ নন। গ্রুি 

পথযয়ট্ত্তযক রত্তাঁট্ত্ততত্তযকক মবেত্ত মভযঙ িপিঘবযঙ্গ এট্ত্ত ’গ্লত্তোনস্ত’ এযোযে। তত্তাঁক ঘযত “পথযয়ট্ত্তক পরন্তু স্থত্তপনর। 

তত্তযর  ত্তাঁেত্তযত হযচ্ছ শপিাংঘল, আইপিএল, মঘগত্ত পোপকয়ত্তযলক োযঙ্গ। স্ট্রত্তরচত্তযকক ব ল জরুপক। তত্তই 

মরত্তম্পত্তপন পথযয়ট্ত্তকযর আোযতই হযতত্ত। িপকচত্তলরই এখন ট্ত্তরত্ত মজত্তগত্তে রযকন। রত্তপস্টাং রযকন।“ 

)আনদবত্তজত্তক িপত্ররত্ত, অনলত্তইন োাংস্ককণ, ৪ মঘ, ২০১৭(।  
 

    এবত্তযক আোত্ত  ত্তর ’রুদ্ধোঙ্গীত’ নত্তট্র োম্পযরত আযলত্তচনত্তয়। ম বব্রত পবশ্বত্তো আেত্তযল বযলপেযলন তত্তাঁক 

োঙ্গীত রুদ্ধ রকত্তক বযত্তিত্তযক অন্তকত্তযল োত্তযে পতনজযনক ভূপঘরত্ত পেল। নত্তঘ পতপন বযলনপন। তযব নত্তট্যর 

তত্তাঁয ক উযেখ আযে রখযনত্ত চপকত্ররূযি.রখযনত্ত শুধ্ু উযেখ রূযি। নত্তট্যরক প্রথঘ  ৃযশযক োূচনত্ত ১৯৪৮ 

োত্তযলক ২৬ ঘত্তচত গণনত্তট্য োযেক অনুষ্ঠত্তযন ম বব্রত পবশ্বত্তযোক গত্তওয়ত্ত ঘত্তউন্টবযত্তট্ন ঘঙ্গলরত্তবয গত্তযনক 

ঘত্তধ্যযঘ। গত্তনট্ত্ত পেল এইকরঘ -- “ঘত্তউন্টবযত্তট্ন োত্তযহব ও/ মতত্তঘত্তক োত্তযধ্ক বযত্তট্ন রত্তক হত্তযত থুইয়ত্ত মগলত্তয় 

ও...” এই গত্তযনক উযেখ আত্মজীবনীযত িত্তওয়ত্ত  ত্তয়। এই  ৃযশযই োত্তেত্তৎ োযট্ মহঘত্তঙ্গ পবশ্বত্তো, োুভত্তস 

ঘুযখত্তিত্তধ্যত্তয়, োপলল মচৌধ্কুী, শম্ভু পঘত্র, তৃপপ্ত পঘত্রক কিরকবী প্রয ত্তজনত্ত োম্পযরত আযলত্তচনত্ত ইতযত্তপ  গণনত্তট্য 

োযেক রঘতরত্তযডিক। ঋপত্বর জত্তনত্তয় ম  গভতযঘন্ট িত্তপট্তযর পনপসদ্ধ রযকযে। মোই োঘযয়ক ম শভত্তগ উাক 

প শত্তহীন ঘত্তনুযসক রত্তযে রঘুযপনস্ট িত্তপট্ত পেল আযলত্তক প শত্ত। এক িত্তশত্তিত্তপশ নত্তট্যর োপলল মচৌধ্কুীক োাংলত্তযি 

ধ্কত্ত িযে িত্তপট্তক ভত্তঙন  ৃশয ও েত্তাঁিত্ত ঘূলযযবত্তযধ্ক রথত্ত—“ ত্ত ত্তপগপক আক পনবুতপদ্ধতত্তক এরট্ত্ত োীঘত্ত মতত্ত আযে! 

আিনত্তকত্ত ভত্তবুন আপঘ  খন োুক রকলত্তঘ ‘আয় বৃপষ্ট মঝাঁযি’ আক এইচ.এঘ.পভ-মত োেযত্ত ঘুখত্তপজত  খন মোট্ত্ত 

গত্তইযলন িত্তপট্তক মনতত্তকত্ত বলযলন এপট্ এরপট্ প্রপতপবপ্লবী গত্তন।….মরননত্ত গত্তযনক ঘত্তঝখত্তযন আপঘ বযলপে 

‘হত্তয়, পবপধ্ বযেত্তই  ত্তরুণ’। অথতত্তৎ রপঘউপনস্ট হযয়ও মরন আপঘ পবপধ্ বত্ত ভগবত্তযনক নত্তঘ পনযয়পে?” আযকত্ত 

মশত্তনত্ত মগযে োপলল মচৌধ্কুী েত্তত্র আযদত্তলন, রৃসর আযদত্তলন রকযলও, গণনত্তযট্যক প্রপতষ্ঠত্তক োযঙ্গ  ুি 

থত্তরযলও এর োঘয় তত্তাঁযর বলত্ত হযয়যে ‘আপঘ নত্তপর ইনপডপোপপ্লনড। রত্তক পডপোপপ্লন? িত্তপট্তক? মর িত্তপট্ত? ওই 

রতগুযলত্ত ঘুখ। দ্রুত আঘত্তক মঘত্তহ চযল  ত্তপচ্ছল। একই িত্তযশ োপতযরত্তযকক আপট্তস্ট বলযত বুপঝযয়েন ম বব্রত 

পবশ্বত্তোযর।  ২য়  ৃযশয ম বব্রত পবশ্বত্তযোক বত্তেীযত ঋপত্বর োট্যরক োযঙ্গ আলত্তিচত্তপকতত্তয় ধ্কত্ত িযে রঘুপনস্ট 

িত্তপট্তক হত্তলহপররত, বহুরূিী নত্তট্যযগত্তষ্ঠী গেযনক রথত্ত ইতযত্তপ ।  
 

    ম  িত্তপট্ত পেল এরোঘয় অোহত্তযয়ক ঘুখিত্র, তত্তক ঘযধ্য এল েঘতত্তয়যনক মলত্তভ। নত্তট্যরত্তক োুপনিুণভত্তযব 

তত্ত ম পখযয়যেন ৩য়  ৃযশয।  খন ১৯৫৪ োত্তযল রঘযকড মজযত্তপত বোুক োত্তঘযন ঋপত্বর োট্যরক আচকন তত্তাঁযর 



‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’ এবাং ব্রত্ততযজযনক ‘রুদ্ধোঙ্গীত’—এর তুলনত্তঘূলর পনকীেণ                                         মোত্তঘ াত্ত মোত্তস (রক) 
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ি ুত স্ত রকযত তত্তাঁক পবরুযদ্ধ িত্তপট্তক িত্তকত্ত গপেত রপঘশযনক মনতত্ত রঘযকড প্রযঘত্ত   ত্তশগুপ্ত ও রঘযকড পনঘতল 

মোত্তযসক রযথত্তিরথন মশত্তনত্ত  ত্তয়। এট্ত্ত নত্তট্যরত্তযকক পনজস্ব োাংয ত্তজন। 
 

   অরুণ, শীলত্ত, লপলতত্ত )যবত্তন( চপকযত্রক  ৃপষ্টযত নত্তট্যরত্তক ম বব্রত পবশ্বত্তোযর ) ত্তাঁযর োবত্তই জজত ত্ত 

বলযতন(, তত্তাঁক ভত্তযে মখত্তরযনক প্রপত তত্তাঁক মেহ, পনযজক জীবন পনযয় িন্দ্ব, পশল্পীক োরট্যর ম খত্তযনত্ত 

হযয়যে। ৫ঘ  ৃশয মথযর শুরু হযয়যে প্রপতষ্ঠত্তন পবশ্বভত্তকতীক োযঙ্গ তত্তাঁক পবযকত্তযধ্ক রথত্ত। এই  ৃশয োূপচত 

হযয়যে ঘযঞ্চ অেরত্তযক ম বব্রত পবশ্বত্তযোক গত্তওয়ত্ত দুপট্ গত্তন প যয়-- ‘এযোপেযল তবু আযোত্ত নত্তই’ ও ‘মঘো 

বযলযে  ত্তযবত্ত  ত্তযবত্ত’। তত্তকিক এরপট্ গলত্ত মভযো আযো ও পবশ্বভত্তকতীক পহদু োন্তত্তন  পঘউপজরযত্তল মপ্রত্তডত্তক্ট 

পলপঘযট্ডযর ম ওয়ত্ত তত্তাঁক এই দুপট্ গত্তন ঘযনত্তনীত নত্ত রকত্তক পচপে িত্তে রকত্ত হয়। একিক ি তত্ত মখত্তযল। এই 

োূযত্র উযেখয ত্তগযভত্তযব নত্তট্যরত্তক দুপট্ চপকযত্রক পনঘতত্তণ রযকযেন --োুপচত্রত্ত পঘত্র এবাং োযন্তত্তসরুঘত্তক মোত্তস। 

 প ও ম বব্রত পবশ্বত্তো তত্তাঁক আত্মঘ তত্ত ত্তযবত্তধ্ এরট্ুও েনু্ন রযকনপন। অপভঘত্তন হযয়যে পরন্তু ভত্তযঙন পন। 

পনযজক ঘযত পস্থক। এই ভত্তযবই নত্তট্র এযগত্তয়। নত্তট্যরক আক এরপট্ গুরুত্বিূণত পবদ ুনৃতযপশল্পী ঘঞ্জশু্রী চত্তরীক 

উিপস্থপত। আত্মজীবনীযত মোইভত্তযব মরত্তন উযেখ মনই। নত্তট্যর পরন্তু পবযশসভত্তযব উিপস্থপত। ৪থত  ৃযশযক 

মশযস পতপন জজত ত্তক োযঙ্গ ম খত্ত রকযত আযোন জজত ত্তক বত্তেীযত। মোপ ন জজত ত্তক জেপ ন। পতপন শুযভচ্ছত্ত 

জত্তনত্তন এবাং তত্তাঁক জনয জজত ত্ত  কযবশ আনযত পভতযক মগযল এরত্ত ঘঞ্জশু্রী ঘযঞ্চক ফ্রন্ট মজত্তযন এপগযয় 

আযোন এবাং বলযত থত্তযরন তত্তাঁক ও জজত ত্তক োযঙ্গ, নৃতয ও োঙ্গীযতক, দুই পশল্পীক ঘযধ্যরত্তক এর অদ্ভুত 

আন্তোম্পযরতক রথত্ত, অনুকনযনক রথত্ত। একিক জজত ত্ত জত্তনযত িত্তযকন ঘঞ্জশু্রীক পববত্তহ পস্থক হযয়যে। পতপন তত্তাঁক 

জেপ ন ও ঘঞ্জশু্রীক পববত্তহযর মোপলযব্রট্ রযক মগযয় ওযেন-- ‘শুধ্ু  ত্তওয়ত্ত আোত্ত/ শুধ্ু মরত্তযত ভত্তোত্ত’। দুজযন 

স্তি হযয়  ত্তাঁপেযয় থত্তযরন। অনযপ যর আবহ জুযে বত্তযজ ম বব্রত পবশ্বত্তযোক রন্ঠস্বক-- ‘হৃ যয় হৃ যয় আযধ্ত্ত 

িপকচয়/ আধ্খত্তপন রথত্ত োত্তঙ্গ নত্তপহ হয়/ লত্তযজ, ভযয় ত্রত্তযো আযধ্ত্ত পবশ্বত্তযো/ শুধ্ু আধ্খত্তপন ভত্তযলত্তবত্তোত্ত।‘ 

“মরত্তনও োাংশয় মনই এই  যৃশযক অপভোত্তত আঘত্তয ক েত্তয়ু স্পদন স্তি রযক ম য় আঘকত্ত অনুভব রপক 

নত্তট্যরক ভত্তসত্তক ‘মলত্তগো’ মথযর ‘মঘযলত্তো’ এ অনুপ্রযবযশক এর স্মকণীয়  ৃষ্টত্তন্ত হযয় থত্তরযব এই আযলত্তচয 

 ৃশয। ব্রত্ততয বোুক পনয তশনত্ত ম খত্তয়, ঘত্তনবঘযনক কি-কহোয বযথত্ত ও আাঁধ্ত্তকযর  খন স্পশত রকযত িত্তযক নত্ত 

প্রচপলত নত্তট্যভত্তসত্ত ও ‘োাংযরতর’, চপকত্রকত্ত তখন োহোত্তই হযয় উেযত িত্তযক আি ত ধ্ত্ততু ভত্তস্ক ত বত্ত মফ্রোযরত্ত। 

আক আবহ ও ঘঞ্চ মরাঁয  উেযত িত্তযক োাংগীযত।“
৪
 এঘনই ঘুহূতত োৃপষ্ট হয় ৮ঘ  ৃযশয বত্ত মশস  ৃযশয। োত্তল 

১৯৭৯ এপপ্রল। স্থত্তন তত্তাঁক পত্রযরত্তণ িত্তযরতক বত্তেী। ঘঞ্জুশ্রী চত্তরী এযো ম খত্ত রযক চযল  ত্তবত্তক িক এরট্ত্ত 

ইপজযচয়ত্তযক পগযয় বযোন। ওিক মথযর এরট্ত্ত আযলত্তরবৃা তত্তাঁযর ধ্যক। ম বব্রত বযো থত্তযরন। মনিযথয 

তত্তাঁকই গলত্তয় ‘আপঘ মহথত্তয় থত্তপর শুধ্ু গত্তইযত মতত্তঘত্তক গত্তন’ গত্তনপট্ হয়। অথতত্তৎ মশস ি তন্ত থত্তযরন ম বব্রত 

পবশ্বত্তো ও কবীন্দ্রনত্তথ, তত্তাঁক োঙ্গীত। ি তত্ত িযে  ত্তয়। এইভত্তযব ব্রত্ততয বোুক পনয তশনত্ত ম খত্তয় মরত্তযনত্ত োাংলত্তি নত্ত 

মকযখও পরভত্তযব আবহ ও ঘঞ্চযর োঙ্গীযতক প্রযয়ত্তযগ রত্তাঁপ যয় মেলত্ত  ত্তয়। 
 

    ম বশরক হত্তল ত্তক েত্তেত্ত এ নত্তট্র হত নত্ত। ব্রত্ততয বোু পনযজও তত্তাঁক োযঙ্গ রথত্ত বযল নত্তট্রপট্ পলখযত শুরু 

রযকপেযলন। ম বশরকও বযলযেন ম  এ চপকত্র রকযত পগযয় অোম্ভব আনদ হত। ঘযন হযয়যে হয়যতত্ত তত্তাঁক 

কযঙ পনযজযর কত্তঙত্তযনত্তট্ত্তই পেল আনদ। জয় মগত্তস্বত্তঘী এই নত্তট্র োম্পযরত আযলত্তচনত্ত রকযত পগযয় 

বযলযেন- “এই নত্তট্যর মোই প্রবত্ত প্রপতঘ পশল্পীক লেত্তই পতনপট্ স্তযক ম খত্তযনত্ত হযয়যে। প্রথঘ িত্তপট্তক োযঙ্গ। 

তত্তাঁকত্ত োবত্তই নন পক্রযয়পট্ভ। এবাং োৃপষ্টশীল পশল্পীয ক তত্তকত্ত প্রথযঘ প্রচত্তক ও িৃষ্ঠযিত্তসরতত্ত প পচ্ছযলন, তত্তযত 

জনোাংয ত্তগ হযব এবাং িত্তপট্তকই োুনত্তঘ হযব এই পচন্তত্তয়। িকবততী োঘযয়, এই িত্তপট্তক মনতত্তকত্ত পশল্পীয ক োহয 
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রকযত িত্তকযলন নত্ত।....এই শত্তোন চত্তলত্তযত মগযলন পনঘতল মোত্তস, প্রযঘত্ত   ত্তশগুপ্তকত্ত-- জজত পবশ্বত্তো,ঋপত্বর 

োট্যরক ওিক। তত্তাঁকত্ত মবপকযয় এযলন িত্তপট্ত মথযর,.....জজত পবশ্বত্তযোক পিতীয় োাংগ্রত্তঘ োত্তঙ্গীপতর প্রপতষ্ঠত্তযনক 

োযঙ্গ। এই প্রপতষ্ঠত্তন হল পবশ্বভত্তকতী পঘউপজর মবত্তডত।.....জযজতক পবরুযদ্ধ তৃতীয় আক্রঘণরত্তকী পঘপডয়ত্ত বত্ত 

োাংবত্ত িত্র। জজত লেযলন। হত্তক স্বীরত্তক রকযলন নত্ত। ঘৃু্তুযক প যর এপগযয় মগযলন। মভযঙ িেযলন নত্ত।“
৫
 

পতপন  থত্তথত পশল্পী। এইভত্তযব আযলত্তচনত্ত রযক ম খত্ত মগল ‘ব্রত্ততযজযনক রুদ্ধোঙ্গীত’ এবাং ব্রত্ততযজযনক 

‘রুদ্ধোঙ্গীত’ মরত্তথত্তও োৃজযন এরত্তত্ম, আবত্তক োঘত্তন্তকত্তল ভত্তযবই মরত্তথত্তও োম্পূণতভত্তযব এযর অিযকক মথযর 

স্বতন্ত্র োৃপষ্ট। এট্ত্তই হল  থত্তথত পশল্পরঘত এবাং তত্ত োত্তথতর। 
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