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মিন্ন িীণাে নন্দনগান 

সাগমেকা সসনগুপ্ত 

মিলনসাগরে প্রথি প্রকামিত ১.১১.২০২১ তামেরে। 

 

‘একা সিাে গারনে তেী ভামসরেমিলাি নেন-জরল ; 

সহসা সক এরল সগা এ তেী িাইরি ি'সল? 

.....িুমি সিাে করুণ গারন িযথা তাে িাজল প্রারণ, 

এরল মক দু কূল হ'সত কূল সিলারত এ অকূরল?’ 

 

মনরজে গানরক মিমন করুণ গান িরলমিরলন, সসই সিেনা মিধুে নেন-জরলে গারনে আকে মিল িাাঁে 

জীিরনে িযথাতুে একক িাপনমিত্র, মতমন অতুলপ্রসাে সসন ; ---ঊনমিিংি িতাব্দীে নিজাগেরণে 

কমি, গীমতকাে, ও সুেকােরেে িরধয অন্যতি। িঙ্গসিংসৃ্কমতে িধযগগরন তেন উজ্জ্বল েিীন্দ্রনারথে 

িরতা ভাস্কে। তৎসরেও অতুলপ্রসাে গারনে বতনতত্রতাতাে সস আকারি সতত ভাবতনে মিরলন। েমিত 

গারনে সিংেযা িাত্র ২০০ ে মকিু সিমি, মকন্তু তারতই আজও 'অতুলপ্রসারেে গান' িািংলা তথা 

িাঙামলে সিংসৃ্কমতরত বতনতত্রতাতাে অক্ষুণ্ণ! িরন োো েেকাে, সস সিরে একই সারথ কান্তকমি 

েজনীকান্ত সসন এিিং নাট্যকাে ও গীমতকাে মিরজন্দ্রলাল োেও িাঙামলে কৃমিরক বতনিমহিাে 

গমেিাঋদ্ধ করে িরলরিন। এে পরেই আে এক নক্ষত্র কাজী নজরুরলে আমিভভাি। এই পঞ্চকমিে 

গান সিিন সিকালীন িািংলা গারনে সম্ভােরক সিদৃ্ধ করেমিল, সতিনই আজও আিো প্রমতমনেত 

তারেে েিনাে, সুরেে আমঙ্গরক, গােকীরত ও ভািিাধুরিভয সিাহিুগ্ধ হরে থামক--এাঁরেে সমৃি 

মিেকালীন। তিুও একথা অনবতনীকািভ সি, অতুলপ্রসাে সসন, েজনীকান্ত সসন এিিং মিরজন্দ্রলাল োে,--

- এই মতন গীমতকাে ও সুেকাে তাাঁরেে িথারিাগয সম্মান সথরক িমঞ্চত সথরকরিন। এ িযথভতা 

আিারেে, িাঙামল জামতে! এ িিে অতুলপ্রসাে সসরনে জরেে সাধভিতির্ভপমূতভ। সস উপলরক্ষয সসই 

আত্মগ্লামন সথরক মকিুট্া উত্তেরণে প্রোরস আিারেে এই শ্রদ্ধাঞ্জমল! 

 

 
অতুলপ্রসাে সসন। 
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নিজাগেরণে কমি তথা এই পঞ্চকমিে অন্যতি অতুলপ্রসাে সসরনে জে ১৮৭১ সারলে ২০সি 

অরটািে, তাাঁে িাতািহ শ্রী কালীনাোেণ গুপ্তে ঢাকাে িামিরত। মপতা মিরলন অধুনা িািংলারেরিে 

ফমেেপুরেে এক অেযাত ও গেীি বিেযকূরলে সন্তান, শ্রী োিপ্রসাে সসন। িা মিরলন কালীনাোেণ 

গুপ্তে কন্যা সহিন্তিিী। িালক অতুলপ্রসারেে িানমসক ও িামেমত্রক গুণািলীে সিন্বে ঘরট্মিল 

একাধারে তাে মপতা ও িাতািরহে উত্তোমধকােসরূত্র। কমিোজ িামিে ক্ষুদ্র গণ্ডী তাে মপতা 

োিপ্রসােরক আট্রক োেরত পারে মন। প্রাে কপেভকহীন অিথায়াে মতমন ভাগযসন্ধারন এরস সপ াঁিান 

কলকাতাে। সসোরন তেন ব্রাহ্মসিারজে িি িি িাথাো, অথভাৎ, িহমর্ভ সেরিন্দ্রনাথ ঠাকুে, সকিি 

িন্দ্র সসন, পমণ্ডত মিিনাথ িাস্ত্রী জীমিত। সস ভাগযক্ররি োিপ্রসাে সসন িহমর্ভে সরঙ্গ পমেমিত হরলন 

এিিং অল্পসিরেে িরধয তাাঁে অতযন্ত সেহভাজন হরে উঠরলন। 

 

 
কমিে মপতা োিপ্রসাে সসন। সস জরন্য আলামি ওরেিসাইট্। 

 

সস সিে িি উত্তাল। িঙ্গীে সািংসৃ্কমতক ও নাগমেক জীিন তেন নিজাগেরণে সঢউ এ সোদুলযিান। 

পমিিী ভািধাোে িনরন ও সিতনাে িঙ্গীেসিাজ তেন আত্মিীক্ষরণ সরিতন হরে উঠরি ; 

কূপিণ্ডুকতাে সিিা মিমঙরে সিধািী ও মিন্তািীল িযমিো সিারজে উন্নমতকরল্প িাাঁমপরে পরিরিন। 

োিরিাহন োরেে সনতৃরে গরি উঠরি ব্রাহ্মসিাজ। সিারজে িলূিত্রতা মিল সিভধরিভেই 

এরকশ্বেিােরক সকন্দ্র করে িানিজামতে বনমতক পুনজভাগেণ। োিরিাহরনে পরে ব্রাহ্মসিারজে হাল 

ধেরলন িহমর্ভ সেরিন্দ্রনাথ। কালীনাোেণ মিরলন সাধােণ ব্রাহ্মসিারজে সেস্য, অন্যমেরক োিপ্রসাে 

অনুসেণ কেরলন সকিিিন্দ্র সসরনে নতুন ধাোে ব্রাহ্মরিতনাে ফসল--- 'নিমিধান' এে সিাজরক। 

মকন্তু এে জন্য তাাঁরেে কেনও িনান্তে ঘরট্ মন। োিপ্রসাে সেরিন্দ্রনারথে আনুকূরলয ভমতভ হরলন 

সিমিকযাল করলরজ। পাি কোে পরে সেকােী িাকেী মনরে পাগলা গােরেে িািাে মহসারি ঢাকাে 

মফরে আরসন। এই িাকেীরত থাকাকালীনই মতমন ব্রাহ্মধরিভ েীমক্ষত হন এিিং কালীনাোেরণে কন্যা 

সহিন্তিিীরক মিিাহ করেন। সম্ভিতঃ ঐ সিরে সকিিিন্দ্র ব্রাহ্মধরিভে প্রিারে ঢাকাে উপমথায়ত 

হরেমিরলন। 

 

এইিাে তাাঁে একাকী পথ িলা, কােণ ব্রাহ্ম ধিভ সনওোে ফরল মতমন গহৃ ও সিাজিুযত হরলন। ফরল 

মতমন মিোতারে একমট্ ভািা িামিরত উরঠ আরসন। মনরজই একমট্ মিসরপন্সামে সোরলন। মিমকৎসক 

মহসারি ধীরে ধীরে তাাঁে িি িমিরে পরি, আমথভক অিথায়ােও প্রভূত উন্নমত হে! 

 

সহিন্তিিী অতযন্ত গুণী ও িযমিেিেী, অথি ঈশ্বেভি, সেহিীলা িানুর্ মিরলন। মতমন কমিতা ও 

গান েিনােও পােেিভী মিরলন। ওমেরক োিপ্রসােও অতযন্ত সুিিা হওোে নানা সািামজক ও 

োজননমতক সভাে সিাগোন কেরতন। মতমনও গান িাাঁধরতন, উোত্ত করে সলাকপাঠ করে উপাসনা 

কেরতন। এই সিরেই অতুলপ্রসারেে জে। িালক অতুলপ্রসারেে িরন ধীরে ধীরে মপতাে গান ও 

সিংসৃ্কত সলাকপাঠ এিিং মপতািাতা উভরেেই ঈশ্বেভমি এক অন্যতে জীিনরিারধে জে মেল। 

অতুলপ্রসারেে সাত িিে িেরসে সিরে গুরুপ্রসারেে সিরল সতযপ্রসােরক মনরজে কারি এরন 
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োেরলন োিপ্রসাে। দুই ভাইই এই পমেরিরি িি হরত লাগরলন, সরঙ্গ উপাসনা, সিংসৃ্কত 

সলাকপারঠে মিক্ষা ও গারনে মিক্ষা --সিই একসারথ িলত। 

 

উপাসনাে জন্য থায়ানাভাি হওোে মিোতারেে িামিরতই ব্রাহ্মসিারজে গান-িাজনা, উপাসনাে 

আরোজন হরত লাগল। সাধােণ ব্রাহ্মসিারজে অনুগািী হওো সরেও কালীনাোেণও সসই সি 

সভাে মনেমিত উপমথায়ত থাকরতন। িালক অতুল আনরন্দে সরঙ্গ সস সি গান উেুে হরে শুনরতন। 

িারি িারি মনরজও সিানারতন। িািাে গারনে সারথ সোল সঙ্গতও কেরতন, এ কােরণ োিপ্রসাে 

অতুলরক একমট্ সিাট্ সোলও মকরন সেন। 

 

মকন্তু এ আনন্দসভা অমিরেই গুমট্রে মনরত হল, কােণ িামিে িামলক আে তাাঁরেে থাকরত মেরলন 

না। ফরল স্ত্রী সহিন্তিিী, অতুল ও সতয-দুই িালক এিিং মতন কন্যা-মহেণ, মকেণ ও প্রভারক মনরে 

োিপ্রসাে কালীনাোেরণে আশ্ররে লক্ষ্মীিাজারে িরল িান। মিসরপন্সামেে পারি একমট্ ঘরে 

মেনিাপন ও কালীনাোেরণে লক্ষ্মীিাজারেে িামিরত োমত্রিাপন-এভারিই িলমিল। মকন্তু, মিমধ িাি। 

োিপ্রসারেে এিারেে কাাঁট্া হল একমট্ ব্রণ, সিমট্ একমট্ সফাাঁিাে পমেণত হল। মনরজই তাে 

অরস্ত্রাপিাে কেরলন। মকন্তু তাাঁে িহুিতূ্র সোরর্ সসমট্ মনোিে না হরে কািভাঙ্করল পিভিমসত হল, ও 

ক্ররি প্রাণসিংিে উপমথায়ত হল। এ সিরে তাাঁরক লক্ষ্মীিাজারে মনরে আসা হে। অিরিরর্ ১২৯১ এে 

১৬ই কামতভক (৩১সি অরটািে ১৮৮৪) তাাঁে সেহািসান হল। 

 

এ অিথায়াে সহিন্তিিী পুত্র-কন্যাসহ লক্ষ্মীিাজারেই েরে সগরলন। সরঙ্গ সতযপ্রসােও। এে পে সথরক 

সহিন্তিিী মনরজরক োমনকট্া অন্তেীণ করে সফরলন। ঘে িন্ধ করে ভগিারনে নাি কেরতন, 

কমিতা সলোে িরনামনরিি কেরতন। এই সিে সথরকই সহিন্তিিীে বতনারথায়যও ভাঙন ধেমিল। 

িালক িেরসই মপতাে িতুৃয অতুলপ্রসারেে প্রথি আঘাত। আিারেে িরন োেরত হরি, এই েকি 

িহু আঘারত অতুরলে ভমিষ্যৎ জীিন ক্রিিঃ েীণভ হরেরি। অথি এই আঘাতগুমলই মকন্তু 

অতুলপ্রসারেে সুরেে সসাপারনে উৎস মিল। 

 

তাাঁে মপতাে িৃতুযে পে সস ক্ষরত প্ররলপ মেরেমিল কালীনাোেরণে িামিে গারনে আিহ। িানসী 

িুরোপাধযাে সিিন িরলরিন, ‘সঙ্গীত মিল অতুলপ্রসারেে েরি, হৃেরে ও করে।’ মিোতারেে 

িামিে উপাসনাে সুেিরূ্চ্ভনা িালক অতুরলে িরধয গারনে সি অঙ্কুরোদ্গি করেমিল,--- সি িাাঁমি, 

হােরিামনোি ও সিহালাে িােননিলী মতমন তেন সথরকই আেে করেমিরলন, সস সি সকািল িাোো 

আেও িালপালা সিলল ঠাকুেোো (এই নারিই মতমন িাতািহরক িাকরতন) কালীনাোেণ গুরপ্তে 

িামিরত এরস। িামিমট্রক 'গারনে িামি'ই িলা িাে। ঠাকুেোো ব্রাহ্মসিারজে জন্য গান মলরে সুে-

সিংরিাজন কেরতন। িাসী সুিালাে িধুে করেে গান তাাঁরক িযাকুল কেত। কালীনাোেরণে 

নগেকীতভরন িারিিারিই তাাঁরক সিাগ মেরত হত ও একসিরে মতমনই সস কীতভরনে িলূগারেন হরে 

উঠরতন। এ সরিে িরধয সথরক ক্রিিঃ তাাঁে মভতরে গারনে জে হরত থারক মনভৃরত। সসই গারনে 

প্রথি স্ফুেণ ঘট্ল িিিািা কৃষ্ণরগামিরন্দে সিরে তপসীে অন্নপ্রািরন। 

মলেরলন--- 

 ‘সতািামে উেযারন সতািামে িতরন 

 উমঠল কুসুি ফুমট্ো 

 এ নিকমলকা হউক সুেমভ 

 সতািাে সস েভ লুমট্ো....’ 

িা সহিন্তিিীে সেহসুধা সসমেন সিন মিরির্ভারি তাাঁরক মসমঞ্চত করেমিল। তাই িরন আিা মিল 

িারক মনরেই মতমন পামি সেরিন তাাঁে গারনে সভলাে। মকন্তু মিধাতাে ইরর্চ্ মিল িুমি অন্যেকি। 
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একাকীে ও িানমসক মিপিভরেে কােরণ সহিন্তিিীে বতনাথায়য ভাঙরত শুরু কেল, োো কৃষ্ণরগামিন্দ 

সিানরক তেন িারি িারি মনরে আসরতন কলকাতাে মনরজে কারি। 

 

এ েকিই এক সিে। সহিন্তিিী কলকাতাে, অতুলপ্রসাে ঢাকাে। ১৮৯০ সারলে জুন িাস। এন্ট্রান্স 

পেীক্ষা সির্, অতুলপ্রসাে েমিিাে ব্রাহ্মসিাজ সথরক িামিরত মফরে এক অভািনীে সিংিাে সপরে 

িাকরুদ্ধ হরে সগরলন। কলকাতা সথরক িিিািা কৃষ্ণরগামিন্দ মিমঠরত জামনরেরিন,-- সহিন্তিিী 

মিতীেিাে মিিাহ করেরিন মিত্তেঞ্জন োরিে জযাঠািিাই দুগভারিাহন োিরক। অতুরলে পারেে 

তলাে িামট্ সরে সগল। িািাে অিতভিারন সি িা সক আাঁকরি ধরেমিরলন, তাাঁে কাি সথরক এিন 

আঘাত অতুলরক স্তব্ধ করে মেল। 

 

সহিন্তিিী ও দুগভারিাহরনে এ মিরে তৎকালীন ব্রাহ্মসিাজও সিরন মনরত পারে মন। নানামেরক 

সিারলািনাে িি উঠল। মকন্তু এটু্কু িলরতই হে, সি দুগভারিাহন সিরেে অরনক আরগ িলরতন। 

সস সিে মিেযাসাগরেে উরেযারগ মতমন তাাঁে মিধিা মিিাতাে মিরে মেরেমিরলন। ফরল সিারজে মেক 

সথরক নানাভারি তাাঁে িন মিদ্ধ হরলও তা তাাঁরেে োম্পতয সুেরক সকরি মনরত পারে মন। িমেও 

িারি কাাঁট্া হরে থাকল অতুরলে সহিন্তিিীে প্রমত প্রিল অমভিান! 

 

এে সিি মকিুমেন পে সহিন্তিিী অতুলরক মিমঠরত অনুরোধ জানারলন, সিারনরেে মনরে তাাঁে কারি 

িরল আসাে জন্য। অমভিানী অতুল ঢাকাে িাসগহৃ সিরি সিারনরেে মনরে দুগভারিাহরনে কলকাতাে 

িামিরত িারেে কারি সপ াঁরি মেরলন িরট্, মকন্তু িারেে সারথ সেো কেরলন না। িরল সগরলন 

িািারেে কারি। সসোরন িািাো তাাঁরক সপ্রমসরিন্সী করলরজ ভমতভ করে মেরলন। এল জীিরনে নতুন 

অধযাে। পিাশুনাে জগৎ এিিং িািারতা ভাইরিারনরেে সাহিিভ তাাঁরক ধীরে ধীরে িান্ত ও সহজ 

কেল। সসন পমেিারেে এক মনকট্ আত্মীোে সথরক জানা িাে, পরে িারেে সারথ পুত্র অতুরলে 

সেো হরেমিল এিিং অমভিানও মকেেিংরি সভরঙমিল। দুগভারিাহরনেও অতুরলে প্রমত সেরহ সকানও 

ঘাট্মত মিল না। 

 

অতুরলে িরন আরগ সথরকই বতনপ্ন মিল, মিরলত মগরে িযামেস্টাে হরিন। িারেে সরঙ্গ িহু আরগই 

এসি মনরে আরলািনা হত। সপ্রমসরিন্সীে পাঠ সস বতনরপ্ন সিন ঘতৃাহুমত মেল। পিাশুনাে িধযপরথই, 

নরভম্বে িারস মঠক করে সফলরলন, মিরলত িারিন আইন পিরত। িািাো সতা সম্মমত ও সািথভয 

মনরে পারি োাঁিারলনই, উপেন্তু িারেে অনুরোরধ বতনেিং দুগভারিাহনও আমথভক সাহািয মনরে এমগরে 

এরলন। মতমন অতুরলে পযারসজ-িামন ও গেি সপািাকও সজাগারলন। এই ঘট্নাে অতুলপ্রসারেে 

সরঙ্গ দুগভারিাহরনে দুেে অরনকট্াই ঘুরিমিল। সৎ িািা হরলও তাাঁে সেরহে ফল্গুধাোে সকানও 

শুষ্কতা মিল না। জানা িাে, পেিতভীরত দুগভারিাহন অতুরলে মতন সিারনেও মিিাহ মেরেমিরলন। 

 

অতুলপ্রসাে সম্বরন্ধ আে একমট্ তথয সেওোও অতযন্ত জরুেী। উনমিিংি িতরকে নিজাগেরণে 

একমট্ অন্যতি স্তম্ভ মিল বতনরেিরপ্রি। িঙ্গরেরিে মকরিাে ও তরুরণো অেিয প্রাণিমি মনরে 

সেিরসিাে কারজ িাাঁমপরে পরিমিল তেন। সস সজাোরে অতুলও উিুদ্ধ হরে নানা সভাে োষ্ট্রগুরু 

সুরেন্দ্রনাথ িরন্দযাপাধযাে, িনরিাহন সঘার্, আনন্দরিাহন িসু, পমণ্ডত মিজেকৃষ্ণ সগাবতনািীে িত িি 

িি োজননমতক সনতারেে িিৃতা শুনরত িুরট্ সিরতন। মনরজও এভারি ধীরে ধীরে িাগ্মী হরে 

উরঠমিরলন। এ সহন অতুল করলরজ এরস মিত্তেঞ্জন োি, মিহােীলাল মিত্র, ব্ররজন্দ্রনাথ মিত্র ও 

অতুলিন্দ্র িরটাপাধযাে, এাঁরেেরক সহপাঠী মহসারি সপরে উৎফুল্ল হরে উঠরলন। অতুলপ্রসারেে িরন 

সেিরসিাে িীজ িুরন মেরেমিরলন িলূতঃ সুরেন্দ্রনাথ। অতুরলে কারি তাই সেরিে িামট্ শুধু িামট্ 

নে, সেিিাতৃকা, জেভূমি িা। 
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মিরলত িাওোে আনরন্দে সারথ তাই সেি সিরি সুেরূে িাওোে িযথাও অতুলরক িহূ্যিান করে 

তুলল। িাই সহাক, সির্ পিভন্ত তাাঁে জাহাজ মিরলরতে উরেরর েওনা হল। জাহাজঘারট্ সহিন্তিিী 

ও দুগভারিাহন তাাঁরক মিোে জানারত এরলন। 

 

মিরলরতে প্রিাসজীিন প্রথরি পিন্দ না হরলও পিাশুনাে জগৎ তাাঁরক ধীরে ধীরে ভুমলরে মেল সেি 

িািাে সিেনা। লণ্ডরনে 'মিিল সট্ম্পল' করলরজ িযামেস্টােী পিরত শুরু কেরলন। িুরি সগরলন 

িমৃট্ি মিউমজোি লাইরব্রেীে িইরেে সম্ভারে।  

        
ইিংলযারণ্ডে Middle Temple College ১৮৯৫, উইমকরিমিো। ইিংলযারণ্ড A.P. Sen ১৮৯৫, সস জরন্য উইমকরিমিো। 

 

সসোরন আিাে মিত্তেঞ্জরনে সাহিিভ সপরলন, মতমনও তেন মিরলরত পিরত সগরিন। সপরলন 

িনরিাহন সঘার্, অেমিন্দ সঘার্, সরোমজনী নাইিুরক। সিাই মিরল িািংলা সামহতযিিভা সকন্দ্র মহসারি 

গরি তুলরলন 'স্টামি সারকভল', িাে পুরোধা মিরলন নািী সামহমতযক এিিণ্ড গস! মিরলত-প্রিাসী 

ভােতীেরেে সান্ধয িজমলি িসত এোরনই। এই পমেরিি আিাে তাাঁে িরধয গারনে প্রমত িাসনা 

জামগরে তুলল। মিরলত আসাে পরথ শুরনমিরলন ভূিধযসাগরেে গরণ্ডালা িালকরেে গান। সস সুে 

িরন িরস মগরেমিল। সসই সলাকসঙ্গীত ভাঙা সুে মনরে মতমন মলেরলন সসই মিেযাত গান ‘উঠ সগা 

ভােত-লক্ষ্মী, উঠ আমে-জগত-জন-পজূযা'। 

 

অরনরক এই স্টামি-সারকভরল মিরজন্দ্রলারলে উপমথায়মতে কথাও িরলরিন, তরি সস তথযমট্ ভ্রান্ত িরলই 

িরন হে, কােণ মিরজন্দ্রলাল ১৮৮৬ সতই মিরলত সথরক ভােরত মফরে আরসন। তরি পেিতভীরত 

সেরি মফরে সি অতুলপ্রসারেে সরঙ্গ মিরজন্দ্রে অপমেসীি সেযতা গরি উরঠমিল, তারত সকানও 

মিিত সনই। মিরলরতে থায়ামেে মকন্তু অতুলপ্রসােরক মিমলমত সুরেে প্রমত সকানও িাো জাগারত 

পারে মন। 

 

এ সিে মিত্তেঞ্জরনে নানামিধ োজননমতক কিভকারণ্ডে সরঙ্গও অতুল পমেমিত হরত থারকন। িমৃট্ি 

পালভারিরেে এক সেস্য সজিস্ িযাকলীন িেন অননমতকভারি িুসমলি ও মহন্দুরেে িথাক্ররি 'োস' 

ও 'িুমিিদ্ধ োস' মহসারি অমভমহত করেন, মিত্তেঞ্জন ও তাাঁে সঙ্গীো সসই উমিে প্রমতিাে করেন। 

তারত অতুলও সামিল হন। তাাঁরেে সসই প্রিল প্রমতিারেে ফলবতনরূপ িযাকলীন সারহি ক্ষিা প্রাথভনা 

ও পালভারিরেে সেস্যপে তযাগ---দুইই কেরত িাধয হন। এ িািাও োোভাই সন েজী িেন 

পালভারিরেে সেস্যপে প্রাথভী হরে স্যামলসরিেীে প্রমতিমন্দতা কেরত উরেযাগী হন, তেন সন েজীে 

হরে মিত্তেঞ্জন তাাঁে সঙ্গীরেে মনরে প্রিারে নারিন। সির্ অিমধ সন েজী পালভারিরেে সেস্য মনিভামিত 

হন। এসরি অতুল িরন েুি উৎসাহ পান। এভারি তাাঁে োজননমতক সিতনােও প্রসাে ঘরট্। 
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মিরলরত িািংলা সামহরতযে এই স্টামি সারকভরল সকিল সামহরতযে িিভাই সি হত তা নে, মিল্প ও 

সঙ্গীতও সিানভারি আসন েেল করেমিল। 

 

মিরলরত অতুরলে িহান সঙ্গীতমিল্পী িযািাি পযারট্ে গান সিানাে সস ভাগয হে। তাাঁে করে ‘Home, 

sweet home' গানমট্ শুরন পেিতভীরত অতুলপ্রসাে একই সুরে তাাঁে 'প্রিাসী, িল্ সে সেরি িল্' গানমট্ 

েিনা করেন। প্রিারস িতই মেন িাে, সেরিে জন্য তত িন উতলা হরত থারক। 

 

এই সিরে িিিািা কৃষ্ণরগামিন্দ সপমেিারে লণ্ডরন এরলন। অতুল িােপেনাই আনমন্দত। 

িািা-িািীে কারি প্রােই িরল িান, হামস, গান, আড্ডাে মেন কাট্রত থারক। িািারতা সিারনরেে 

িরধয সহিকুসুরিে এসোজ, মপোরনা ও সিহালা িােন তাাঁরক ট্ারন সিমি। তা িািা ওাঁে সুমিি 

করেে গানও ভামে িধুে। এই সুরেে সসতু ধরেই ধীরে ধীরে দুজন কািাকামি আসরত থারকন। 

সস িাত্রা মকিুমেরনে িরধযই িািাে পমেিাে সেরি মফরে এরলন। এিারে আিাে অতুলপ্রসাে 

মনঃসঙ্গ! িন মেরলন পিাশুনাে। 

 

অিরিরর্ ১৮৯৪ সারল অতুলপ্রসাে িযামেস্টােী পাি কেরলন। এিাে সেরি সফোে পালা। ১৮৯৫ 

সারল সেরি মফরেই িা সহিন্তিিীে সরঙ্গ সেো করে তাাঁে আিীিভাে মনরলন। তােপে সরতযন্দ্রপ্রসন্ন 

মসিংরহে (পরে মিমন ‘লিভ’ উপামধ পান) সহকােী মহসারি কলকাতাে ওকালমত শুরু করেন।  

 

প্রসঙ্গত জামনরে োো িাক, --- The High Court of Calcutta-ে ১২৫ ির্ভীে স্মােক সিংেযাে (১৮৬২ - 

১৯৮৭) িুমদ্রত আরি . . . “The Ecstatic resonance of Atul Prasad Sen’s (1896) lyrics is heard in every 

Bengali home. Again, the poet of ‘The song of the ocean’ (Sagara Sangeet) in his Vaishnavite melody 

surrendered completely to the Almighty.”      

 

কলকাতাে সিংসৃ্কমতসম্পন্ন িানুরর্ো অতুলরক কারি সট্রন মনরলন। ১৮৯৭ (অতুলপ্রসারেে 

সৃ্মমতকথাে ১৮৯৬) সারলে ৫ই সফব্রুোেী েিীন্দ্রনাথ ও গগরনন্দ্রনারথে িাো প্রমতমিত ‘োিরেোলী 

সভা'ে তেন িহু গুণীজরনে আনারগানা। সসোরন নতুন সেস্যপে সপরলন অতুল। হুজুরগ ও হুরল্লারি 

িানুরর্ে সভা িেন, ঠাকুেিামিে িোন্যতাে সস সভা সিিন সুেমসক সেস্যরেে িজাোে অমভনরে 

ও হাস্যরক তুরক সোই েরসে সজাোরে ভাসত, সতিনই সভারিরর্ অন্দেিহল সথরক নানামিধ 

েসারলা সভাজযিস্তুে সজাগারনও তারেে েসনাতৃমপ্তরত সকানও ঘাট্মত পিত না। এই সভাে প্রকৃমত 

মিল িাস্তমিক োিরেোমল। এোরন সামহতয, সঙ্গীত ও নাট্রকে প্রধান উপাোনই মিল হাস্যেস ও 

সক তুকপণূভ উেীপনাে েস। েমিঠাকুে, মিরজন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাে,--- িলূতঃ এাঁো সভা আরলামকত 

কেরলও, অিনীন্দ্রনাথ, জ্ঞারনন্দ্রনাথ, িরলন্দ্রনাথ, িহাোজ জগেীন্দ্র নাোেণ োে, োমধকা প্রসাে 

সগাবতনািী এিিং সলারকন্দ্রনাথ পামলত প্রিুে সামহমতযরকোও এই সভাে সিাভািধভন কেরতন। 

মিরজন্দ্রলারলে হাস্যরক তুক অতুলপ্রসােরক িিই আনন্দ োন কেত। সসোরন হামসে গারনে 

সকাোরস েমিঠাকুে মিরলন অন্যতি। সিিন মিরজন্দ্র িেন ধেরতন--- ‘হরত পারত্তি আমি িস্ত িি 

িীে',--- েিীন্দ্রনাথ িলরতন,--- ‘তা িরট্ই সতা, তা িরট্ই সতা'! মিরজন্দ্র িেন গাইরতন, ‘নন্দলাল সতা 

একো একট্া কমেল ভীর্ণ পণ', েমিঠাকুে ধেরতন---- ‘িাহারে নন্দ, িাহারে নন্দলাল'! এই সভা এক 

একিাে ঘুরে ঘুরে এক একজন সেরস্যে িামিরত িসত। সকান সকান মেন সভা সির্ হত গভীে 

োরত, কেনও কেনও সভাসরেো পেমেন সকারল মফেরতন। এইসি সভাে সেোলী মিল্পীরেে 

সমৃিিীলতাে িািংলাে সামহতয, সঙ্গীত, মিল্প ও নাট্যামভনে এক অভািনীে স্তরে উন্নীত হরেমিল! 

পরে েিীন্দ্রনাথ মিলাইেরহ িরল িাওোে ‘োিরেোমল সভা' িন্ধ হরে িাে।  
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এই সিে সথরকই অতুলপ্রসাে েিীন্দ্রনারথে মিরির্ সেহধন্য হরে ওরঠন। সজািাসাাঁরকাে মতমন প্রাে 

মনেমিত সিরতন। কমিও তাাঁে অরপক্ষাে অধীে থাকরতন। 

 

এে পে সথরক অতুরলে জীিরনে িাাঁক অন্য োরত িইল। িযামেস্টাে অতুলপ্রসাে িমেও কলকাতা 

হাইরকারট্ভ ওকালমত শুরু করেমিরলন, মকন্তু এোরন তাাঁে পসাে জিারত মিরির্ সিগ সপরত হমর্চ্ল। 

িািারতা সিান সহিকুসুি তাাঁরক নানাভারি সিিা করেও উৎসামহত কেরত পােমিরলন না। এেই 

িরধয ১৮৯৭ সারলে ১৯সি মিরসম্বে দুগভারিাহন োি িাো সগরলন। তাাঁে িতুৃয অতুলরক এরকিারে 

মিধ্বস্ত করে মেল। দুগভারিাহরনে মিতীে মিিারহে পে আত্মীে-িন্ধুো তাাঁরেে সরঙ্গ সম্পকভ তযাগ 

করেমিরলন, ফরল সহিন্তিিী ও সিারনরেে োমেেভাে অতুরলে উপরেই এরস পিল। এিারে পসাে 

না জিরলই নে। করেকজন শুভাকাঙ্খীে পোিরিভ মতমন িরল সগরলন েিংপুে, িমেও িন পরি েইল 

কলকাতাে কৃমিিলরে। িারি িারিই িরল আসরতন কলকাতাে। 

 

এিন একমট্ সিরে তাাঁে জীিরন এল মিোট্ িি। অতুলপ্রসাে ও সহিকুসুি মথায়ে কেরলন তাাঁো 

মিিাহ কেরিন। িািারতা-মপসতুরতা ভাইরিারনে এ সহন সম্পকভ মনরে আত্মীে-পমেজরনে িরধয ও 

সিারজ অতযন্ত মনন্দাে িি উঠল, এিন মক িা সহিন্তিিীও অতযন্ত রুি হরলন, িত সেওো সতা 

েরূেে কথা! ওমেরক িিিািা কৃষ্ণরগামিন্দে পমেিােও এ মিরে সিরন সনরিন না। সহিকুসুি সস 

সিরে আত্মহতযাে ভে সেমেরে তাাঁে িা সক োজী কোরলন। মকন্তু ভাগয মিরূপ। মহন্দু আইরন এ 

মিরেে সকানও পথ সনই। িমৃট্ি আইরনও নে। অতুলও ধিভান্তমেত হরিন না। সিরর্ সরতযন্দ্রনাথ 

মসিংহ পোিিভ মেরলন, মিরলরতে স্কট্লযারণ্ড সগ্রট্নাগ্রীণ গ্রারি ভাই-সিারনে এ েকি মিরেে আইন 

আরি, সসোরন িরল সিরত। এ পোিিভ সিরন অতুল ও সহিকুসুি আিাে সাগে পামি মেরে িলরলন 

মিরলত। এিারে স্কট্লযারণ্ডে আইন সিাতারিক ১৯০০ সারল ওোনকাে ওল্ড পামেি িারিভ মনমিভরে 

মিিাহ সম্পন্ন সতা হল ; মকন্তু আত্মীে-পমেজন িমজভত, সিারোহ হীন, িাঙ্গমলক অনুিান িযমতরেরক 

এ পমেণে তাাঁরেে িরন িি অমভিান ও দুঃরেে সঞ্চাে কেল। তাাঁো আে সেরি না মফরে 

মিরলতরকই তাাঁরেে গাহভরথায়ে নিভভূমি, কিভভূমি ও কারিযে লীলাভূমি সিরন সসোরনই থাকা িনথায় 

কেরলন। িা সহিন্তিিীে কাি সথরক সকানও পত্র এল না, এল না অন্য কারুে কাি সথরক সকানও 

প্রথাগত শুরভর্চ্ািাতভাও। এ মনোরুণ িযথাও অতুলপ্রসারেে করুণ সুরেে উৎস হরে উঠল। 

 
কমিে লণ্ডরনে িাডী। সস জরন্য উইমকরপমিো। 
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এত িযথাে িরধযও সুরেে হামস ফুট্ল, পরেে িিে িেন সহিকুসুরিে সকাল আরলা করে িিজ 

সন্তান মেলীপকুিাে ও মনলীপকুিারেে জে হল। ততমেরন অতুল সিস্ত উেযি মনরে িাাঁমপরে 

পরিরিন তাাঁে আইন প্রযাকমট্রস। এিারে সিরলরেে িুে সিরে িযিসাে জন্য মনেলস পমেশ্রি করে 

িলরলন। তিুও পসাে মকিুরতই জিমিল না। ওমেরক মনোনন্দ সহিকুসুিও। বতনািীে কিভরক্ষরত্র 

িযথভতা, আত্মীেরেে মনমলভপ্ত িরনাভাি, তাে উপে মিরলরতে প্রিণ্ড ঠাণ্ডাে মিশুপুত্ররেে কি তাাঁরকও 

িযমথত করে তুলল। সিংসাে িালারত মগরে এরক এরক সি অলিংকাে মিক্রী করে মেরত থাকরলন। 

এেই িরধয সাত িাস িেরস িাত্র করেকমেরনে জ্বরে মনলীপকুিারেে িতুৃয হল। এই ঘট্নাে দুজরনই 

প্রিণ্ড িানমসক আঘাত সপরলন, সি উৎসাহ মনরভ সগল। 

 

এই সিে তাাঁরেে পারি োাঁিারলন মিমপনমিহােী িসু ও অতুরলে এক িুসলিান িনু্ধ িযামেস্টাে 

িিতাজ সহারসন। িলূতঃ িিতাজ সহারসরনে পোিরিভই অতুলপ্রসাে সেরি সফো িনমথায়ে করেন। 

 

কলকাতাে অতুলপ্রসারেে িাসতুরতা ভাই মিমিেকুিাে েত্ত িািা আে সকউই তাাঁরেে বতনাগত 

জানারত এরলন না। মকিুমেন কলকাতাে কামট্রে পমেিাে, আত্মীেিরগভে কাউরক সহাে না সপরে 

সপমেিারে িিতাজ সহারসরনে কথািরতা অওরধে লরণ রত িরল এরলন। 

 

আিাে জীিনপরথে সিাি ঘুেল। এোরন লরণ  সম্বরন্ধ মকিুট্া অিতােণাে প্ররোজন আরি। লরণ  

নিারিে সেি, মিিতভরনে সেি, ট্প্পা-ঠুিংেী-গজরলে সেি। এই নগেীে পুেরনা নাি 'লক্ষণািতী'। 

কমথত আরি, োিিন্দ্র অরিাধযাে মসিংহাসরন িসাে পে লক্ষণ সগািতী নেীে তীরে এই প্রািীন 

নগেীে পত্তন করেন। তাই এই নাি। অরনরকে িরত 'লক্ষণািতী' সথরক 'লরণ মট্', তাে সথরক এই 

'লরণ ' নাি। ইমতহাস এরক সিূভিিংিীে োজরেে সিরেে নগেী িরল োিী করে। ১৩৫০ এে পে 

সথরক অওধ প্রথরি মেল্লী সুলতানরেে, পরে সিাগল সাম্রারজযে অন্তভুভি হরেমিল, লরণ  মিল 

এোনকাে োজধানী। ১৮৫৬সত িৃমট্ি ইস্ট ইমণ্ডো সকাম্পানী থায়ানীে িাসন িামতল করে এিিং 

ওোরজে-আমল-িাহরক গমেিুযত করে লরণ এে েেল সনে। সিগ্র অওধ প্ররেরিে সারথ আগ্রাে 

অন্তভুভমি হরে ‘সিংিুি প্ররেি’ বতমে হে, িা ১৮৫৭ সারল িৃমট্ি োজরেে অন্তভুভি হে। ১৯৪৭ সি 

ভােরতে বতনাধীনতাে পে সিংিুি প্ররেরিে নাি হে উত্তেপ্ররেি, োজধানী থারক লরণ ই। লরণ  

িহে িোিেই সািংসৃ্কমতক সিলিন্ধরনে পীঠথায়ান িরল পমেমিত। এোনকাে নিািো মিেকালই কৃমি 

ও সিংসৃ্কমতে পিৃরপার্ক মিরলন। িতুথভ নিাি আসফ-উ-সে লাে সিে সথরক লরণ  এে শ্রীিমৃদ্ধ হরত 

থারক। িোন্য নিাি িরল তাাঁে েযামত মিল। লরণ  এে মিেযাত সেমসরিন্সী এ সিরেই বতমে হে। 

সিি মকিু ইিােত মনরে বতেী এই সেমসরিন্সীই তৎকালীন িমৃট্ি সেমসরিে সজনারেরলে িাসথায়ান 

মিল। এই সিে সথরকই নানা প্রাসাে, সতােণ, িাগান ও সসতু মনিভারণ লরণ  িহে সুরিামভত হরে 

উঠরত থারক। এোনকাে সির্ নিাি ওোরজে-আলী-িাহ ; ---মিমন অতযন্ত কলােমসক, নাট্যারিােী 

এিিং সঙ্গীতজ্ঞ মিরলন এিিং একই সরঙ্গ ঠুিংেী গান েিনাে জন্যও ইমন মিেযাত মিরলন। কত্থক 

নারিে প্রমসমদ্ধে মপিরনও এই নিারিে িরথি অিোন মিল। ১৮৫৭ সারল মসপাহী মিরদ্রারহে পে 

মিধ্বস্ত নগেী নতুনভারি গরি ওরঠ। এোনকাে নানা ভিন, কুমঠিামি সি ইিংরেজরেে ক্লাি, অমফস 

ও সামকভট্হাউরস রূপান্তমেত হে। নতুন নতুন োস্তা, সোকান, সকাট্ভ-কািামে, অমফস সকাোট্াসভ 

ইতযামে বতমে হরত থারক। মজলানোনা সগরট্ে ভগ্ন মভরতে উপে বতমে হে মজিোনা ক্লাি মিমল্ডিং। 

বতমে হে িােিাগ সেল সস্টিন। এই মিরদ্রাহ-পেিতভী সিরে োজা েমক্ষণােঞ্জন িুরোপাধযাে 

ইিংরেজরেে সুনজরে পরিন। ইমন মসপাহী মিরদ্রারহে আরগ সথরকই লরণ রত িসিাস কেরতন। এই 

নি নগোেরণে কােীগে মিরলন এই োজা। মতমন ব্রাহ্মধিভ গ্রহণ করেমিরলন। একসিে োজনাোেণ 

িসু মকিুমেন তাাঁে আমতথয গ্রহণ করেমিরলন। সস সিরেই শ্রী িসু লরণ এে ব্রাহ্মসিাজ প্রমতিা করে 

িান। 
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এই নতুন গরি ওঠা িহরে ১৯০২ সারল অতুলপ্রসাে সপমেিারে ভাগযারন্বর্রণ এরস উপমথায়ত হরলন । 

তরি এিাে িুমি একট্ু হরলও আিাে আরলা সেো সিরত লাগল। িযামেস্টাে অতুলপ্রসাে লরণ  

িাে অযারসামসরেিরনে সভয হরলন। প্রযাকমট্রস িন িসারলন। ইিংরেজ আিরল লরণ রত প্রথি 

জুমিমসোল কমিিনাসভ সকাট্ভ থায়ামপত হে, িা পরে িীফ সকারট্ভ রূপান্তমেত হে। হাইরকাট্ভ 

এলাহািারেই থারক। 

 

এোরন মিমপন মিহােী িসু এিিং িিতাজ সহারসরনে অকুে সহরিামগতাে অতুলপ্রসাে বতনাধীনভারি 

প্রযাকমট্স শুরু কেরলন। এ েকি মিরির্ িনু্ধে িরধয একজন মিরলন নরগন্দ্রনাথ সঘার্াল। 

করেকমেরনে িরধয অতুল, শ্রীপাল মসিং এে িামি, ভািাে মনরে থাকরত শুরু করেন। ধীরে ধীরে 

পসাে জিরত শুরু কেল। িন্ধুরেে পোিরিভ মতমন উদুভ ভার্া মিেরত শুরু কেরলন, িা থায়ানীে ভার্া 

মহসারি সতা িরট্ই, মিরির্ করে সকাট্ভ-কািামেে ভার্া মহসারিও সিো েুি প্ররোজনীে মিল। 

 

প্রিুে অথভ সিাগি না হরলও অতুলপ্রসাে ও সহিকুসুি এেন সিাট্ািুমট্ বতনর্চ্লভারি সিংসাে িালারত 

সক্ষি হরলন। সহিকুসুরিেও সিংসারে বিমল্পক সিাাঁওো লাগরত শুরু কেল, সসই সরঙ্গ তাাঁে মিরঠ 

গলাে সুেও সেলরত থাকল। উত্তে ভােরতে সিংসৃ্কমত ও সভযতা িািংলাে সথরক সিি মভন্ন হরলও 

অতুলপ্রসাে অমভন্নভারি সস সিংসৃ্কমত ও সভযতাে সারথ মিরি সগরলন। শ্রী োধাকিল 

িুরোপাধযারেে ভার্াে--- “সি উোেপ্রারণ অতুলপ্রসাে সসন এরেরিে সািামজক মিিালারপ আপনারক 

ঢামলো মেো এরেিিাসীে সমহত মনমিি আত্মীেতাে সম্বন্ধ থায়াপন কমেরত পামেোমিরলন, তাহাই 

তাাঁহাে কমি-জীিরনে েসরপ্রেণা হইোমিল।” 

 

ইিংরেজ আিরল েমক্ষণােঞ্জরনে পে লরণ রক মিতীেিাে সামজরে সতালাে কাজ শুরু হে। এ কারজ 

অগ্রণী ভূমিকা সনন িািু গঙ্গাপ্রসাে ভািভা। মতমন প্রথরি লরণ  মিউমনমসপযাল সিারিভে সিম্বাে ও পরে 

ঐ সিারিভে ভাইস সিোেিযান হন। কৃতজ্ঞ অতুলপ্রসাে ওাঁে এই কারজ মনরজরক উজাি করে 

মেরলন। লরণ  সসরজ উঠরত লাগল নানা সুেরৃ ইিােত, পাকভ, পাঠাগাে প্রভৃমতরত। এ কারজ 

গঙ্গাপ্রসারেে সরঙ্গ অতুল এতট্াই মনরজরক মনরোমজত করে সফলরলন সি, লরণ  িহরে 

অতুলপ্রসােরক সিাই ধন্য ধন্য কেরত লাগরলন। প্রিারস সথরকও তারকই সেি িরল সিরন সনওোরত 

সকানও কুোরিাধ মিল না। মতমন িলরতন, ‘ভােরত িাস করে ভােতিাসী মনরজরক পেিাসী কী করে 

িলরি?...এ সেিও আিাে সেি।' 

 

িাঙামল সেরি মিরেরি সিোরনই সগরি, তাে সািংসৃ্কমতক মিকিরক সস ভুলরত পারে মন। ফরল সস- 

সি জােগাে তাো গরি তুরলরি গ্রন্থাগাে, সভা-সমিমত, নাট্যিঞ্চ প্রভৃমত। লরণ রত িাঙামল 

সিংসৃ্কমতে ধ্বজাধােীরেে িরধয অন্যতি মিরলন, মিিল িন্দ্র সঘার্, মিভূমতভূর্ণ সঘার্, িারুিন্দ্র িসু, 

মিমপনমিহােী িসু প্রিুে। তাাঁো ১৮৯২ সারল সসোরন 'মিেযাসাগে গ্রন্থাগাে' থায়াপন করেন। 

পেিতভীরত এই গ্রন্থাগােরক সকন্দ্র করেই গরি ওরঠ ‘িঙ্গীে িুিক সমিমত’। এে প্রথি সভাপমত 

মিরলন অধযাপক সেরিন্দ্রনাথ িক্রিতভী ও প্রথি সসরক্রট্ােী মিরলন িািাে মিিলিন্দ্র সঘার্। ১৯০২ 

সাল সথরক এে বতনণভিুগ শুরু হে, কােণ, এই সিে সথরকই অতুলপ্রসাে এে সভাপমত হন। অরনরকই 

এই সিেরক সমিমতে 'অতুলপ্রসাে িুগ' িরল আেযা মেরে থারকন। অতুলপ্রসাে আিৃতুয এই পে 

অলঙৃ্কত করে সথরকরিন। 

 

উত্তেপ্ররেরিে নিািী িহরে প্রিুে িাঙামলে িাস তেন,--- সামহতয, সঙ্গীত, মিরল্প িাাঁো প্রতযক্ষভারি 

গুণিারনে কেে কেরত জারনন। লরণ  মিশ্বমিেযালরেে সরঙ্গ তাাঁে মিরির্ সিাগ মিল। োষ্ট্রনীমতগত 
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সিাগারিারগও মতমন নাি সেরেমিরলন, ---সগােরলে অনুিতভীরূরপ কিংরগ্ররসে সরঙ্গ িুি মিরলন। মতমন 

মলরিোল সফিারেিরনও সিাগ সেন ও পরে এে িামর্ভক অমধরিিরন সভাপমতে করেন। 

 

১৯০৫ সাল। অতুলপ্রসাে এেন লরণ এে সুপ্রমতমিত িযামেস্টাে। সস সিরে িঙ্গভরঙ্গে উত্তাল 

সঢউরে সাো িািংলা ট্লিল। সস িিে কািীরত কিংরগ্ররসে অমধরিিন িসরি। গঙ্গাপ্রসাে ভািভা, 

সগাকেণনাথ মিশ্র, মিরশ্বশ্বেনাথ শ্রীিাস্তি, িিতাজ সহারসন প্রিুরেো মিরল অতুরলে কারি েেিাে 

জানারলন, তাাঁরকই এই কিংরগ্ররসে অভযথভনা সমিমতে সনতৃে মেরত হরি। এাঁরেে কারি অতুরলে 

সকানও আপমত্তই মট্কল না। এই অমধরিিরন সসিাে সভাপমতে করেন সগাপালকৃষ্ণ সগােরল। সভাে 

প্রধান আরলািয মির্ে হল িঙ্গভঙ্গ। সগােরল এ প্রসরঙ্গ িাঙামলে সেিরপ্রি ও আরন্দালন-িমিে 

উরল্লে করে িরলন, ... ‘সিগ্র ভােতির্ভ এই আেিভ প্রমতিাে জন্য িািংলা সেরিে কারি ঋণী।’ 

সগােরলে িমলি ভার্রণ, অসািান্য িযমিরে ও অপ্ররিে প্রজ্ঞাে অতুল িুগ্ধ হরলন। সগােরলে সরঙ্গ 

অতুরলে সসই প্রথি পমেিে। িঙ্গীে িুিক সমিমত সথরক সগােরলরক অভযথভনা জানারনা হে।এেপে 

সগােরল িহুিাে লরণ রত অতুলপ্রসারেে আমতথয গ্রহণ করেরিন। অতুলপ্রসাে সগােরলে প্রমত 

অতযন্ত অনুেি মিরলন। 

         
লরণ এে সুপ্রমতমিত িযামেস্টাে A.P. Sen। সস জরন্য উইমকরিমিো। 

 

অতুরলে িরন পরি িাে, মকিুমেন আরগই কলকাতা িাওোে সিরে হাওিা সস্টিরন সনরিই সিি 

মকিু সিরলরক তাাঁেই সলো বতনরেিী গান গাইরত শুরনরিন। একজনরক সিরক মজজ্ঞাসা করেমিরলন, ‘এ 

গান কাে সলো, ভাই?' সস উত্তে মেরেমিল,--- ‘সকন, এ সতা অতুলপ্রসাে সসরনে, আপমন জারনন 

না?' আিাে একমেন গঙ্গাে ধারে সেরেন, ---"সেিরপ্রমিরকো গান গামহরত গামহরত গঙ্গাোন কমেরত 

িাইরতরিন িঙ্গমিরর্চ্রেে অমভিাপ ক্ষালন কমেিাে জন্য ; সিাভািাত্রাে সিভপ্রথরি একমট্ অল্পিেস্ক 

িালক একজন থূায়লরেহীে স্করন্ধ িমিো হাত তুমলো সুলমলত করে গামহরতরি,--- ‘িািংলাে িামট্, 

িািংলাে জল', আে সকরল সহস্রকরে সস গারনে পুনোিমৃত্ত কমেরতরি। ....েিীন্দ্রনাথও নতমিরে সস 

োনিাত্রাে সিাগ মেোমিরলন।" এই েৃর অতুরলে সিারে জল এরন মেরেমিল। িুিরকো তেন গাইত 

‘িমে সতাে িাক শুরন সকউ না আরস, তরি একলা িল সে’। িািংলাে এ অেিয িুিিমিে পমেিে 

সপরে অতুলপ্রসােও মিমস্মত হরেমিরলন। 

 

তাাঁে জীিরনে এই িযামপ্ত মনরে িলরত সগরল সির্ হরি না এ আরলেয! তাই এ প্রসঙ্গ সিংমক্ষপ্ত 

সেরেই এরগান িাক অতুলপ্রসারেে মিেিযমথত, মনঃসঙ্গ একাকী জীিরনে পথ িলাে মিিেরণ। 
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িিবতনী অতুলপ্রসারেে পামেিামেক জীিন এতই সিেনােীণভ, সি তা িলরত সগরলও মিধারিাধ হে। 

িমেও অিন িযমিেিে িানুরর্ে িযমিগত জীিরনে কথা িাইরে না আসাই সশ্রে, মকন্তু তাাঁে কািয-

সঙ্গীরত অিতৃ সুধাে উৎস সম্বরন্ধ আরলাকপাত না কেরল তাাঁে জীিনারলেযে প্রমত সুমিিাে কো 

হে না। তাাঁো বতনািী-স্ত্রী অরির্ সৎ গুরণে আধাে হওো সরেও ভমিতিযরক েণ্ডারত পারেন মন। 

মিক্ষাে, সস জরন্য, িিরে, োনিীলতাে, রুমিরত, কািয-সঙ্গীত ও মিরল্পে বনপুরন্য দুজরনই অমিত 

গুরণে অমধকােী মিরলন। তিুও োম্পতয জীিরন তাাঁরেে সুরেে িুে সেো হল না। 

 

সতযপ্রসাে সসরনে িারেেীরতও এ িযাপারেে উরল্লে আরি,--- ‘িা অতুরলে কারি থাকরত এরল, এই 

সিে অতুরলে জীিরন িস্ত পেীক্ষা আেম্ভ হইল।' 

 

শ্রীপাল মসিং এে িাসািামি সিরি মকিু িারসে িরধযই অতুলপ্রসাে সকিেিারগ একমট্ কম্পাউন্ড সঘো 

সুেৃর িািংরলাে উরঠ আরসন, িমেও তেনও তাাঁে মিোট্ আে মিল না তরি বতনর্চ্লতা এরসরি ! 

ততমেরন িা সহিন্তিিীে িেস হরেরি, মতন কন্যাই মিিামহত। অতএি িারেে ইর্চ্ানুিােী তাাঁরক 

এককথাে মনরজে কারি এরন োেরলন িাতৃভি অতুল। তাাঁে িাতৃভমি প্রসরঙ্গ িলরত মগরে 

অতুলপ্রসারেে িাসী (িমেও অতুরলে সথরক িেরস সিাট্ মিরলন) সুিালা সেিী িরলরিন, ‘তাাঁহাে 

িাতৃভমি আিিভ সেমেোমি। জীিরন পঞ্চাি িৎসরেে অমধক মতমন িারেে সেহ সভাগ 

কমেোমিরলন। মকন্তু মিশুকাল হইরত এই িেস অিমধ কেনও িারেে িুরেে উপরে কথা িমলরত 

শুমন নাই।' 

 

সহিন্তিিী আসাে পে িামিরত মনেমিতভারি উপাসনাে িযিথায়া হল। প্রমত েমিিাে উপাসনা হরত 

লাগল, তেন অতুল ও সহিকুসুি দুজরনই গান কেরতন। সহিন্তিিীে ইর্চ্ারক িিভাো মেরে অতুল 

কীতভরনে িযিথায়াও করেমিরলন। ধীরে ধীরে িাে প্রমত অতুলপ্রসারেে আনুগতয সিিন সীিাহীন হরে 

উঠরত লাগল, সতিনই সহিন্তিিীেও সন্তারনে পে অসীি প্রভাি িািরত লাগল। অসািান্য 

িযমিেিেী ও সতজমবতননী সহিকুসুরিে িরন তা অসরন্তারর্ে আগুন িিারত শুরু কেল। 

 

এে িরধয কৃষ্ণরগামিন্দ (স্যে সক.মজ.গুপ্ত) লরণ রে এরল অতুলপ্রসাে তাাঁরক িথাসাধয আপযােণ করে 

মনরজে কারি এরন োেরলন। সহিকুসুিও ততমেরন িািাে প্রমত নেি হরেরিন। মকিুমেন পরে 

১৯০৭ সারল স্যে সক.মজ.গুপ্ত কিভসরূত্র মিরলরত িরল িান। 

 

১৯১১সত অতুলপ্রসারেে তৃতীেিারেে জন্য মিরলরত িাওো। সেওো সস্টরট্ে সকস মনরে সুপ্রমতমিত 

িযমেস্টাে মপ্রমভ কাউমন্সরল িরলরিন। সরঙ্গ সহিকুসুি ও মেলীপকুিাে। স্যে সক.মজ. তেন 

সপমেিারে লণ্ডরন। দুই পমেিারে আসা-িাওো, থাকা-োওো িলল। সেরি সফোে আরগ অতুল ও 

সহিকুসুি ইলযারণ্ডে কািাকামি মকিু সেি সিমিরে এরলন। ১৯১২ ে ১২ই জানুোেী অতুল সকস 

মজরত সপমেিাে সেরি মফেরলন। 

 

এে পে সথরকই িা মিল মধমক মধমক তুরর্ে আগুন, তা পমেণত হল অিামন্তে োিানরল। 

সহিন্তিিীে মিতীে মিরে ও সহিকুসুি-অতুরলে অসি মিরে এই পামেিামেক জীিরনে করুণ 

পমেণমতে কােণ িলা সিরত পারে। সহিন্তিিীে মিতীে মিরেরত সিিন আত্মীে-বতনজরনো সম্পকভ 

তযাগ করেমিরলন, একই ভারি সহিকুসুি ও অতুরলে মিরেও সিাে অসন্তুমিে কােণ মিল। 

অতুলপ্রসাে েেূ মিরেরি মনরজে অথভকরিে মেরন কারুে কাি সথরক সাহািয পান মন, তিু তাাঁে 

বতনর্চ্লতাে মেরন িারক েরূে সঠরল োেরত পারেন মন।--- ওমেরক সহিকুসুরিে এত সেগুরণে িরধযও 
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তাাঁে সজে ও োগ তাাঁরেে সম্পরকভে অন্তোে হরে উরঠমিল িরট্, মকন্তু অতুরলে সিংসারে 

সহিন্তিিীে প্রিল কতৃভে মতমন সহ্য কেরত পারেন না। এ সরিে উপে অতুলপ্রসারেে িািলা 

সিংক্রান্ত একমট্ অপিানজনক ঘট্নাও ইন্ধন সজাগারনাে ফরল সহিকুসুি সক্রারধ উেত্ত হরে অতুরলে 

সিস্ত ওকালমতে সপার্াক জ্বামলরে সেন। অতুল িামড মফরে ঘট্নাে আকমস্মকতাে স্তমম্ভত হরে িান, 

তৎক্ষণাৎ সিমেরে িান। সস োরত আে িামড সফরেন না। সথরক সথরকই এই অিামন্তে কােরণ 

অতুলপ্রসাে সিস্ত পণূভতা ও আনরন্দে িারিও এক মিোট্ িনূ্যতা অনুভি কেরত থারকন। 

 

এিনও কতিাে হরেরি সি একই িহরে েরেরিন, অথি দুজরন দু প্রারন্ত;--সস োমজভমলিং এে 

বিলািাসই সহাক, কলকাতাে সকালাহল িুেে িহে অথিা লরণ এে সঙ্গীতিুেে পমেরিি। এই 

মিরর্চ্ে-সিেনামিদ্ধ অিথায়াে আিো অতুরলে িুরে শুমন মিশ্বজননীে প্রমত মনরজরক সিপভরনে গান--- 

 ‘আিারে োেরত িমে আপন ঘরে 

 মিশ্ব ঘরে সপতাি না ঠাাঁই 

 দুজন িমে হত আপন, 

 হত না সিাে আপন সিাই।' 

অথি এই সহিকুসুিই লরণ  থাকাকালীন আলাো থাকরলও িুরট্ সগরিন, অতুরলে অমতমথরেে 

আপযােরণে ভাে তুরল মনরেরিন মনরজ। এ এক মিমিত্র সম্পরকভে িাপনমিত্র! 

 

দুই ‘সহি' এে এই প্রিল মিরোরধ সহিন্তে সির্ মিরকরলে িত কুরহলীমিলীন হে অতুরলে ফুরলে 

িাগান। িতই অতুল একা হরত থাকরলন, ততই করুণ িারে িাো িাণীে মনঃসেণ ঘট্রত থাকল 

েিিো হৃেরেে মনভৃতথায়ল সথরক, ---িত আঘাত, তত মিকাি ; িত েহন, তত সমৃি! সস জন্যই িুমি 

সগযরট্ সক উদৃ্ধত করে মেলীপকুিাে োে মলরেরিন,--- ‘গভীে দুঃে পাওো সাথভক িমে সস-দুঃরে 

একমট্ গানও ফুরট্ ওরঠ আাঁধারে তাোে িরতা।' সমতযই অতুলপ্রসারেে গারনে আকািমট্ 

নক্ষত্রেমিত মিল। 

 

১৮৯৭এ েিীন্দ্রনারথে সরঙ্গ পমেিরেে সি সতূ্রপাত, সস সম্পকভ আিৃতুয দুজরন লালন করেরিন। সসই 

সম্পরকভে ক্ষুদ্র িাোগািমট্ দুজরনে পােস্পমেক শ্রদ্ধাে ও সেরহে জলমসমঞ্চত হরে ক্ররি পত্র-পুে 

সিামভত এক িধুে িরৃক্ষে রূপ ধােণ করেমিল। 

 

প্রমত গ্রীরে অতুল কমিে কারি সিিন লরণ এে েসাল ফল সরফো েরিেী আরিে িুমি পাঠারতন 

মনেি করে, সতিনই িারি িারিই কারজে ফাাঁরক আিাে িামন্তমনরকতরন কমিে অমতমথও হরতন। 

অতুরলে সিিন অপমেসীি শ্রদ্ধা মিল কমিে প্রমত,- েমিে সেরহে ফল্গুধাোে প্রিাহও সতিনই অিাধ 

মিল এই িরোঃকমনরিে প্রমত। েিীন্দ্রনাথ তাাঁে ‘পমেরির্' িইমট্ অতুলপ্রসােরকই উৎসগভ করেন। 

 

১৯১৪ সারলে সি িারস েিীন্দ্রনাথ মহিালে ভ্রিণ সসরে োিগরি এরসরিন। সসোরন তাাঁে সকনা িামি 

‘বহিন্তী’সত অরনক আত্মীে-পমেজন তাাঁে সারথ সেো কেরত এরসরিন। তিু তৃষ্ণাতভ েমি অতুলরক 

মলেরলন,--' গ্রীরেে আমতিরিয সকরলই সিরঘে জন্য লালামেত। আমি ভামিরতমি অতুল করি 

আমসো আিামেগরক মেগ্ধ কমেরিন।' কমিে আিত্রতারণ আপু্লত অতুল লরণ  সথরক িুরট্ সগরলন। 

সসোরন তেন মেরনন্দ্রনাথ, েথীন্দ্রনাথও েরেরিন। একমেন সরূিভােরেে আরগই ঊর্ালরগ্ন একমট্ 

পাথরেে উপে িরস েমিঠাকুে মহিালরেে সস ন্দরিভয সিামহত হরে গুনগুন করে গাইরিন--'এই লমভনু 

সঙ্গ তি সুন্দে সহ, সুন্দে।' অতুলপ্রসাে আিাল সথরক সস অমিস্মেণীে গীত েিনা ও সুেসমৃিে 

সাক্ষী থাকরলন।  
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১৯১৪ মিিারব্দ োিগরি সতালা িমি। িাাঁ মেক সথরক - েিীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাে সসন ও মেরনন্দ্রনাথ ঠাকুে। 

সস জরন্য অনুিীলন.অগভ। 

 

আরগই িরলমি লরণ  ঠুিংমে-োেো-গজরলে সেি। এোরন তাই মহন্দুথায়ানী সঙ্গীত সম্বরন্ধ একট্ু 

সিংমক্ষপ্ত পমেিে সেওো িাক।  

 

‘ঠুিংমেগান’ িা ‘ঠুিেী’, --- ভািপ্রধান, িঙৃ্গাে েসাত্মক, িপলতািমজভত, ক্ষুদ্র আকারেে একধেরণে 

গােননিলী। এ গারনে িলূ উরের মিমধিদ্ধ িাস্ত্রীে সঙ্গীরতে িধয সথরক িুট্ িা অিসে সনওো। 

িাণী এিিং সুরেে মিলরন লরণ  িা িাোণসীে সি ঠুিংমে, তাে নাি পমূিভ। পাঞ্জারিে সুেপ্রধান গান 

পাঞ্জামি। ‘সেোল’ গান হরর্চ্ িাস্ত্রীে োগপ্রধান গান, িা নানা সিালতান, আলাপ, মিস্তাে ও গােকী 

িাো গাওো হে। ‘কাওোলী’ সথরক ‘সেোল’ িব্দমট্ এরসরি। ‘গজল’ --- ফােসী িা আেিী ভার্াে 

েমিত কমিতা িা িঙৃ্গাে েসপ্রধান, সপ্রি ও মিেহ ভািরক প্রকাি কোই িাে উরের! ‘োেো’ --- 

মহন্দুথায়ানী সঙ্গীরত িযিহৃত হালকা িারলে তালমিরির্। ট্প্পা গানও িঙৃ্গাে েরসে িঞ্চলপ্রকৃমতে গান। 

এই িরব্দে একমট্ অথভ লম্ফ, আে একমট্ অথভ সিংরক্ষপ। িলা হে, িধয এমিো সথরক আসা িািািে 

সগািীে এক উট্িালক সিামে মিো িািািে গারনে সারথ উত্তে ভােতীে সঙ্গীরতে সিংমিশ্ররণ এই 

গারনে সিূনা করেন। নিাি ওোরজে আলী িাহ্ ে সমৃি ‘ঠুিংমে’সক িািংলা সঙ্গীরত প্রথি প্রিতভন 

করেন অতুলপ্রসাে। ‘সেোল’ এে পরেই ঠুিংমেে থায়ান। )। নানা োরগে সিংমিশ্ররণ এে সমৃি। 

শুধুিাত্র থায়ােী ও অন্তোে সিংমক্ষপ্ত িরব্দে িরধয সি িাধুিভ পাওো িাে তা অতুলনীে। ‘কেেমপো’, 

‘লালনমপো’, ‘আেতােমপো’ ইতযামে িদ্মনারি ওস্তারেো এসি ঠুিংমেে স্রিা মিরলন। নিাি 

ওোরজে আলী িাহ্ ‘আেতােমপো’ নারি সৃমি করেমিরলন ঠুিংমে। ---- ‘কী আে িামহি িল’, ‘ওরগা 

মনঠুে েেেী’, ‘িাি না, িাি না, িাি না ঘরে’।---এগুমল অতুলপ্রসারেে ঠুিংমে গারনে উোহেণ। মতমন 

সেোল, োেো ও ঠুিংমেে প্রিলন করে িািংলা গানরক এক অন্য িাত্রাে উন্নীত করেরিন। এই 

ধাোগুমল মিরল িািংলা গারনে ‘োগাশ্রেী’ ধাোে প্রিলন হে। োগাশ্রেী গারনে িরধয ‘িাঁধ,ু ধে ধে 

িালা পে গরল’, ‘তিু সতািাে িামক িারে িারে’ এগুমল পাই। ধ্রুপে ও কীতভরনে অপিূভ সিংমিশ্ররণ 

‘জামন জামন সহ েঙ্গোণী’ গানমট্ পাই। অতুলপ্রসারেে মনজ করে এমট্ গীত আরি। 

 

১৯১৫ সাল। লিভ মসিংহ (সরতযন্দ্রপ্রসন্ন মসিংহ তেন ‘স্যে’) তেন লরণ এ অতুলপ্রসারেে অমতমথ। 

তাাঁে ইর্চ্াে ঠুিংেী-োেোে আসে িসল অতুরলে িামিরত। অতুরলে িজমলসী বতনভারিে কােরণ 
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িানুরর্ে সঙ্গ, আড্ডা তাাঁে প্রাণ মিল। গান শুনরত শুনরত মতমন মনরজরক হামেরে সফলরতন। 

উরত্তমজত ও উচ্ছ্বমসত হরে মিল্পীরক িাহিা মেরত মেরত কেনও সিসািাল হরে পিরতন। এই সি 

তাাঁে সঙ্গীত-িগ্নতা, এ সিন মনরজে মনভৃরতে একাকীেরক ভুরল থাকা। হৃেরেে মভতরে একমেরক 

উভরেে প্রমত উভরেে ভালিাসাে পণূভ সরোিে, অন্যমেরক মিরর্চ্রে ক্ষত-মিক্ষত হওো েীণভতাে 

ক্ষেণ! 

 

১৯১৬ে সগািাে মেরক পামেিামেক কােরণই লরণ  এে প্রযাকমট্স সিরি কলকাতা হাইরকারট্ভ এরস 

িযামেস্টােী শুরু কেরলন। তেন তাাঁে িাসথায়ান মিল ‘ওরেরলসমল িযানসন’--পাকভস্ট্রীট্ ও ওরেরলসমল 

স্ট্রীরট্ে সিারিে কািাকামি। মতমন আসাে মকিুমেন আরগই অিল সহাি, সুকুিাে োে প্রিুেো মকিু 

িন্ধুরেে মনরে ‘িনরি ক্লাি’ নাি মেরে একমট্ সগািী বতমে করেমিরলন। অরনক িান্যগণয িযমি এই 

ক্লারিে সেস্য মিরলন। অমজতকুিাে িক্রিতভী, মগমেজািঙ্কে োেরি ধুেী, অধযাপক সতীিিন্দ্র 

িরটাপাধযাে, িািাে মিরজন্দ্রনাথ বিত্র, অধযাপক কামলোস নাগ, অধযাপক সুনীমতকুিাে 

িরটাপাধযাে, অধযাপক প্রিান্তিন্দ্র িহলানমিি, অধযাপক শ্রীিিন্দ্র সসন, সুমিনে োে, --আেও সি 

কত নাি, সির্ কো িাে না। প্রমত সসািিাে এই ক্লারিে অমধরিিন হত সকানও এক সেরস্যে 

িামিরত। সগ েরিে মির্ে, সি আিািভ ব্ররজন্দ্রনাথ িীল ও বতনেিং েিীন্দ্রনাথও এই ক্লারিে আমতথয 

গ্রহণ করেরিন। কমি সিমেন প্রথি আরসন, সসমেন সেস্যরেে জন্য 'পেলা নম্বে' গল্পমট্ মলরে এরন 

সিাইরক পরি শুমনরেমিরলন। অতুলপ্রসাে কলকাতাে এরস এই ক্লারিে সেস্য হরলন। তাাঁে 

িামিরতও অমধরিিন িসত, সরঙ্গে মিরির্ আকর্ভণ মিল তাাঁে িামিে জলরিাগ। এ িািাও 

িহুজরনে িামিরত এই আনন্দসভা অনুমিত হত, িারত সুকুিাে োে ও সরতযন্দ্রপ্রসন্ন মসিংহ প্রিুেও 

সিাগ মেরেরিন। 

 

 
অিল সহাল, সুকুিাে োে প্রিেুরেে প্রমতমিত িনরি ক্লারিে একমট্ গ্রুপ ফরট্া। সস জরন্য সেিােউইমক.কি। 

প্রথি সামেরত িাাঁমেক সথরক - সুমিনে োে, প্রিান্তিন্দ্র িহলানমিি, অতুলপ্রসাে সসন, মিমিেকুিাে েত্ত, সুকুিাে 

োে। িারিে সামেরত িাাঁমেক সথরক - িতীন্দ্রনাথ িুরোপাধযাে, অিল সহাি, সুনীমতকুিাে িরটাপাধযাে, 

জীিনিে োে। মপিরন োাঁমডরে িাাঁমেক সথরক - হীেণ সান্যাল, অমজতকুিাে িক্রিতভী, কামলোস নাগ, প্রভাতিন্দ্র 

গরঙ্গাপাধযাে, িঃ মিরজন্দ্রনাথ বিত্র, সতীিিন্দ্র িরটাপাধযাে, শ্রীিিন্দ্র সসন, মগমেজািঙ্কে োেরি ধুেী। 

 

১৯১৬ ে লরণ রত কিংরগ্ররসে অমধরিিরন সিাগোরনে জন্য অতুলপ্রসােরক কিংরগ্রস কতৃভপক্ষ সলাক 

পামঠরে লরণ রত মফমেরে মনরে িান। সস সম্পরকভ অিল সহাি মলরেরিন, “'সসিাে লেরন  কিংরগ্ররস 
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মগরে িুিলাি অতুলপ্রসাে লেরন  সহেিাসীে কত মপ্রে। সতযই মতমন লেরন ে িুকুট্হীন োজা 

মিরলন। ধনী-েমেদ্র, িিারেট্-এক্সমরমিস্ট, োজা-নিাি, েইস-োেৎ, অধযাপক-সু্কলিাস্টাে, উমকল-

িযামেস্টাে, মহন্দু-িুসলিান--সকল সশ্রণীে সকল সম্প্রোরেে িরধয তাাঁে অদ্ভুত প্রভাি।''.....মতমন 

কােও কারি 'এ.মপ. সসন', কােও 'ভাই সারহি', কােও 'ভাই োো', কােও 'অতুলো', আিাে কােও 

িা 'সসন সারহি'।...... .. "সাম্প্রোমেকতা হরত িুি িানুর্ আজরকে মেরনে পমলমট্কযাল সক্ষরত্র সেো 

পাওো দুষ্কে। মকন্তু জীিরনে সির্ মেন পিভন্ত অতুলপ্রসােরক এই ভাি সথরক িুি সেরেমি।'' মহন্দু-

িুসমলরিে োঙ্গা সলরগরি িহরে,--- িুরট্ সগরিন অতুলপ্রসাে তা থািারত। িান্ত হরত িলরিন 

সিাইরক। ঘরে মফরে এরস মলেরলন,---  

 ‘পরেে মিকল ভামঙস পরে, 

 মনরজে মনগি ভাঙ সে ভাই...  

 সাে তযমজরে সোসাে িিাই!  

 তাই িমন্দে িসমজরে লিাই।  

 প্ররিি করে সেে সে দু'ভাই  

 ---অন্দরে সি একজনাই।' 

 

১৯১৭ সারল পুত্র মেলীরপে কারি েিে সপরে সহিকুসুরিে ভগ্নবতনারথায়যে কােরণ তাাঁরক লরণ রত 

মনরজে কারি মনরে এরলন। মকিুমেন অন্তেঙ্গতাে কাট্ল। তাে সাক্ষী মিরলন ব্রহ্মিান্ধি উপাধযারেে 

ভাইরপা অরুণপ্রকাি িরন্দযাপাধযাে। সস েকি সকানও এক সিে সীতাপুরে একমট্ সকরসে কারজ 

সগরিন, ---কারলা সিরঘ আকাি সঢরকরি, ---অতুল মলেরিন আে সুে তুলরিন ; প্রাণ পারর্চ্ সসই 

মিেযাত গান-- ‘িাঁধুো, মনে নামহ আাঁমেপারত’! সহিকুসুি সস গান অতুরলে কাি সথরক মিরে মনরজও 

গাইরতন। 

 

লরণ  মফরে মকিুমেরনে িরধয অতুল িা ও সিারনরেে কারি মনরে এরলন। আিাে সিংসারে অিামন্ত 

শুরু হল। সহিকুসুি আিাে মফরে সগরলন তাাঁে ভািা িামিরত। 

 

সসই িিে সথরকই িযামেস্টাে সহিন্ত কুিাে সঘার্ অতুলপ্রসারেে জুমনেে মহসারি সিাগ সেন ও 

আিৃতুয তাাঁে িাোসঙ্গী মিরলন। 

 

অতুল েিে সপরেরিন, োো সতযপ্রসারেে কন্যা ও কমনি পুত্র িাত্র করেক িারসে িযিধারন িাো 

সগরিন। তাাঁে মিমঠে সারথ উরটামেরক গান মলরে পাঠারলন,--- 

 ‘মেরেমিরল িাহা মগোরি ফুোরে 

 মভোেীে সিি তাই ; 

 ফুোে না িাহা এিাে সস ধন 

 সতািাে দুোরে িাই।....' 

 

১৯১৯। পাঞ্জারিে জামলোনওোলা িাগ হতযাকারণ্ড অতুলপ্রসাে ক্ষুব্ধ, মিিমলত। ততমেরন মতমন 

কিংরগ্রস সিরি মলরিব়্যাল সফিারেিরন সিাগ মেরেরিন। লরণ  মিউমনমসপযাল সিারিভে ভাইস 

সিোেিযান পরেে মনিভািরন এই আেিভিােী, িযমিেসম্পন্ন েঢ়ৃরিতা িানুর্মট্ েল িেরল োজী না 

হওোে মজতরত পােরলন না। তিুও সিোরনই কিংরগ্ররসে অমধরিিন হরেরি সসোরনই িুরট্ 

সগরিন। সস সিে োষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ লরণ  এরসরিন, তাাঁরক মনরজে কারি মনরে এরসরিন 

অতুলপ্রসাে। 

 

http://www.milansagar.com/kobi_9/atulprasad_sen/kobi-atulprosadsen.html
http://www.milansagar.com/kobi_9/atulprasad_sen/kobi-atulprosadsen.html


মিলনসাগরে অতুলপ্রসারেে গান ও কমিতা সিগ্র milansagar.com 

 

১৯২০ সত লরণ  মিশ্বমিেযালে থায়াপরনে প্রাথমিক আরোজন শুরু হল। সগািতীে ওপারে নিাি 

নামসরুেীরনে মিলাস-কুঞ্জে ভিনমট্রক এই কারজে উপিুি করে সতালা হল। এোরনও 

অতুলপ্রসারেে উোে িরনাভাি এপারেে পমিিী হাওোে িানুর্রেে সারথ ওপারেে িরনেী, 

েক্ষণিীল সিাজরক মিমলরে মেল সহরজই। িা মিল কযামনিং করলজ, তা রূপ মনল মিশ্বমিেযালরেে। 

এই লরণ  মিশ্বমিেযালরে আজরকে এ.মপ.রসন হল্ তাে িমহিা িহন কেরি। 

 

১৯২২ এ মিত্তেঞ্জন োরিে িৃতুযে পে মেলীপকুিাে োরেে িামিরত নক্ষত্র সিারিি--েিীন্দ্রনাথ, 

িহাত্মা গান্ধী, িেৎিন্দ্র ও অতুলপ্রসাে! ১৯২২-এই প্রথি ‘প্রিাসী িঙ্গ সামহতয সরম্মলন’ (িা িতভিারন 

মনমেল ভােত িঙ্গ সামহতয সরম্মলন') এ সেো হরর্চ্ োধাকিল িুরোপাধযাে, সকোেনাথ 

িরন্দযাপাধযাে ও িরহিিন্দ্র োরেে সারথ। এোরনই মেলীপকুিারেে সারথ অতুলপ্রসারেে প্রথি 

পমেিে। মেলীপকুিােরক মতমন সিানারর্চ্ন তাাঁে দুঃরেে সিরে িাাঁধা গান,--- 

 ‘মক আে িামহি িল সিাে মপ্রে 

 তুমি সি মিি তাহা িুমিরত মেও....' 

অথিা, সিানারর্চ্ন,---  

 ‘মিমধ, আে সতা সতািারে নামহ িমে 

 আমি সপরেমি অকূরল আমজ তেী।' 

এ গান অতুল িাে তাে কারি গাইরত িােণ কেরিন, কােণ,--- ‘এ গান িি িযথাে মেরন সলো’। 

 

এই সিরে স্যে আশুরতার্ িুরোপাধযােও একমট্ সকরসে কারজ লরণ  এরসরিন। তাাঁরক িহা 

সিারোরহ অভযথভনা জানািাে পে অতুল তাাঁরক মনরে এরলন মনরজে িািংরলাে। সসোরন মনরজ তাাঁরক 

সগরে সিানান  ‘সিারেে গেি, সিারেে আিা’ গানমট্। স্যে আশুরতার্ শুরন ধন্য ধন্য করেন। 

 

১৯২৩ এে শুরুে মেরক সহিন্তিিী ও সহিকুসুরি আিাে মিরোধ। সহিকুসুি সপুত্র িরল সগরলন- 

প্রথরি এক আত্মীরেে িামি, পরে কযাণ্টনরিণ্ট সোরি ভািা িামিরত। সহিন্তিিী অতযন্ত রুি হরে 

িলরলন, 'আমি সিাঁরি থাকরত সহিকুসুরিে এ িামিরত আে আসা িলরি না!' সহিন্তিিীে 

জীমিতকারল সহিকুসুি িাত্র একিােই অতুরলে গরৃহ আরসন।  

 

প্রিাসী িাঙামলরেে কৃমি ও সিংসৃ্কমতে আোন-প্রোরনে মনমিত্ত ১৯২৩ সারল কািীরত ‘সসন্ট্রাল মহন্দু 

করলজ’ কািী নরেি নািামঙ্কত প্রাঙ্গরন সি অমধরিিন িরসমিল--তাে নাি হে ‘উত্তে ভােতীে িঙ্গীে 

সামহতয সরম্মলন’ িাে সভাপমতে করেন বতনেিং েিীন্দ্রনাথ। তাাঁে িারক সািা মেরে অতুল লরণ  

সথরক িুরট্ সগরলন। কমিরক শ্রদ্ধা জামনরে গাইরলন িাঙামলে সসই িেিী গান--িা মতমন ১৯১৩ সারল 

কমিে সনারিল প্রামপ্ত উপলরক্ষ েিনা করেমিরলন, --- 

 ‘িামজরে েমি সতািাে িীরণ 

 আনল িালা জগৎ মজরন 

 সতািাে িেণতীরথভ আমজ 

 জগৎ করে িাওো আসা।’ 

(িলূ গান: ‘সিারেে গেি, সিারেে আিা, 

আ িমে িািংলা ভার্া’) 

 

একিাে অতুলপ্রসাে েিীন্দ্রনারথে জেমেরন সিরত না সপরে কমিরক মলেরলন, ‘....িঙ্গ সামহতয-

তীরথভে সিভ-প্রধান পুরোমহত, ধরিভ মসদ্ধ ও অগ্রণী, সঙ্গীত কুরঞ্জে িাধি, িািংলাে দুলাল এিিং আিাে 

পেি ভমিভাজরনে িেরণ আজ প্রণত হইরতমি। কােিরনািারকয আমি ভগিারনে মনকট্ প্রাথভনা 
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কমে আপমন েীঘভােু হইো সেরিে ধিভ, বতনরেিানুোগ, সামহতয সস জরন্যে সনতৃে পরে অমধমিত 

থাকুন।  

     কৃপাকাঙ্খী অতুলপ্রসাে সসন।"     ---এই সলো সথরকই সিািা 

িাে সি েিীন্দ্রনাথরক অতুলপ্রসাে সকান শ্রদ্ধাে আসরন িমসরেমিরলন! 

 

আিাে কমিগুরুও সক তুক করে সেহভাজনরক মিমঠ মেরর্চ্ন,--- ‘মপ্রেিরের্ু, 

সতািাে আম্রাতক পাওো সগল। সভাগ শুরু হল। লাগরি লরণ রেে ট্প্পাে িত--নিািী বতনাে 

অল্পটু্কুে িরধয গন্ধ ও েস আাঁট্ হরে আরি! .....' 

 

অতুলপ্রসারেে এই েিীন্দ্রানুোরগে জন্য অরনরক তাাঁে কমিতা ও গারন েিীন্দ্রনারথে প্রভাি 

েুাঁরজরিন। এ প্রসরঙ্গ োরজযশ্বে মিত্র িরলন--- “অতুলপ্রসারেে উপে েিীন্দ্র প্রভাি সম্পরকভ অরনরক 

অরনক কথা িরলরিন। অরনরকে িরত এই প্রভাি িরথি। অির কািয অথভাৎ মলমেরক্সে মেক মেরে 

িমে মিিাে কো িাে তাহরল অতুলপ্রসারেে উপে েিীন্দ্রপ্রভাি সি অসািান্য সস কথা অবতনীকাে 

কেিাে উপাে সনই। উোহেণবতনরূপ অতুলপ্রসারেে একমট্ গারনে করেকমট্ কমল উদৃ্ধত কমে- 

 ---‘োতাোমত কেরল সক সে ভো িাগান ফাাঁকা? 

 োঙা পারেে মিহ্ন শুধু আমঙনারত আাঁকা ; ...... 

 ....িাইত িমে সোরে এরস আিাে কুসুিগুমল 

 উজাি করে মেতাি তরি আপন হারত তুমল। 

 পােত মক সস িরল সিরত-- আিাে সিরত ভুমল? 

এই েিনাে েিীন্দ্রপ্রভাি সুস্পি, মকন্তু গারন এমট্ প্রকাি সপরেরি গজল ঢরঙ। এইভারি িহু সক্ষরত্রই 

গারনে সিলাে অতুলপ্রসাে সি েীমত অনুসেণ করেরিন, তা েিীন্দ্রনাথ অনুসেণ কেরতন না।" 

 

আিাে ১৯২৩ সারলই িািভ িারস লরণ  আসরিন েিীন্দ্রনাথ। সস্টিন সথরকই তাাঁরক সম্বধভনা 

জানািাে িযিথায়া করেরিন অতুলপ্রসাে। গান েিনা করেরিন এই উপলরক্ষ--, িালক-িামলকাে েল 

গাইল--  

 ‘এরসা সহ, এরসা সহ ভােতভূর্ণ 

 সিারেে প্রিাস ভিরন 

 আিো িাঙালী মিমলোমি আমজ 

 পমূজরত ভােত েতরন॥' 

 

অথিা,  

 ‘জেতু জেতু জেতু কমি 

 জেতু পেূি-উজল েমি,.....' 

পাহািী সান্যারলে িাক পিল তা করে তুরল মনরত ; --- (অমভনরেে আমঙনা িািাও মিমন ‘best 

exponent of A. P. Sen's song’ িরল পমেমিত)। 

পুেিৃমি, সানাইিােন, গারন ও জেধ্বমনরত লরণ  সসমেন িুেমেত। এিনমেরন সহিকুসুিও অমভিান 

িুরক সিরপ এই আনন্দিরজ্ঞ সামিল হরত এরলন। তাাঁরক সেরে অতুল উচ্ছ্বমসত হরে বতনাগত 

জানারলন। 

অসািান্য এই আমতরথেতাে েিীন্দ্রনাথ িােপেনাই মিমস্মত, পুলমকত এিিং িুগ্ধ। সসমেন অতুরলে 

েমিত একমট্ গান 'কাঙাল িমলো কমেও না সহলা' সশ্রাতাো েিীন্দ্রনারথে গান িরল ভারিন। সস কথা 

সজরন কমিগুরু তাাঁরক অনুরোধ করেন, িীঘ্রই সিন অতুল মনরজে বতনেমিত গারনে একমট্ িই প্রকাি 

করেন। অতুল সসমেন কমিরক একমট্ মহন্দুথায়ানী সলাকসিংগীত সগরে সিানান,----  
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 ‘িহাোজ সকওমিো সোল 

 েস মক িুাঁমে পরি'.... 

কমি মফরে সগরল সহিকুসুিও সিরলরক মনরে মফরে িান তাাঁে ভািা িামিরত। সিেনাহত অতুরলে 

সলেনীরত েমিত হল,--- 

 ‘ওরগা মনঠুে েেমে, এ কী সেলি অনুক্ষণ! 

 সতািাে কাাঁট্াে ভো িন সতািাে প্ররি ভো িন।’ 

 

১৯২৩ এ আিদুল কমেি অতুলপ্রসারেে আমতথয গ্রহন করেন। 

 

১৯২৪। মিজনমিহােী িরন্দযাপাধযাে লরণ  এরসরিন। অতুলপ্রসাে তাাঁরক সিানারর্চ্ন- 

 ‘এত হামস আরি জগরত সতািাে িমঞ্চরল শুধু সিারে 

 িমলহামে মিমধ, িমলহামে িাই সতারে। 

 .....হামসি হাসাি এই িরন লরে েমিলাি কত গান, 

 সসই গারন আমি কাাঁমেলাি কত, কাাঁোরলি কত প্রাণ। 

 সি সিারে সিাে হে িালা গাাঁথা, মেমল ফাাঁমস সসই সিারে! 

 িমলহামে মিমধ, িমলহামে িাই সতারে।’ 

 

উৎকরর্ভে িানেরণ্ড সিেও িাাঁধা পরি। ১৯২৫ এিনই একমট্ সিে। এই অমিস্মেণীে কারল প্রিারসে 

সামহতয সাধনাে অঘভযিামল মহসারি সস িিেই আমশ্বরনে িহালোরত অসািান্য সামহতয পমত্রকা 

‘উত্তো’ে সফল আত্মপ্রকাি। ‘উত্তো’ নািকেণমট্ অতুলপ্রসারেে। কািীে ইমণ্ডোন সপ্রস সথরক 

িুমদ্রত ও লরণ  সথরক প্রকামিত এই পমত্রকা মিল অতুলপ্রসারেে িানসকন্যা! ---সুরেি িক্রিতভীে 

কথাে --- ‘িাে জনমেত্রী িাোণসী, পালমেত্রী লক্ষণািতী!’ সুরেি মিরলন এে প্রধান োমেরে। 

সম্পােক---অতুলপ্রসাে, িুগ্ম সম্পােরকে একজন---োধাকিল িুরোপাধযাে ও সকার্াধযক্ষ োধাকুিুে 

িুরোপাধযাে। দু িিে ধরে অরনক িিাই-উৎোই সপমেরে প্রভূত পমেিারন অথভিযরে (িাে সিমিট্াই 

অতুরলে ভাণ্ডাে সথরক) তারক মেরনে আরলাে িুে সেোরত সপরেমিরলন অতুল। সস সিে মিব্রত 

অতুল সুরেিরক মলেরিন,--- ‘উত্তোে জন্য আিারক েুি ক্ষমতগ্রস্ত হরত হরর্চ্ ; িমে জামনতাি 

আিাে উপরেই সিস্ত োমেে সফলরি তাহরল একারজ হস্তরক্ষপ কমেতাি না।' আিাে সসই সরঙ্গ 

সিকও পাঠারর্চ্ন। সস সিস্ত েহরনে আাঁি সরঙ্গ মনরেও 'উত্তো'ে সম্পােরকে অমভজ্ঞানমট্ আিৃতুয 

িহন করেরিন অতুলপ্রসাে। 

 

১৯২৫ এ সহিকুসুি কযাণ্টনরিণ্ট সোরিে িামিরত মকিুমেন থাকাে পরে সপুত্র সেোদুরন িরল িান। 

সসোরনই থাকরতন। সসোরন একিাে ট্াঙ্গাে উঠরত মগরে পরি মগরে পারে সজাে সিাট্ সপরলন। 

জানরত সপরে অতুল িুরট্ সগরলন। তাাঁরক সেরে সহিকুসুি েুি েুমি হরলন। কারজে জন্য অতুল 

সিমি মেন থাকরত পােরলন না, মিমকৎসাে সি িযিথায়া করে মফরে এরলন। এে মকিুমেরনে িরধয 

িযাঙ্কস্ সোি সথরক আউট্োি সোরিে এক িািংরলাে িরল এরলন। এিারে আিাে িা সহিন্তিিীরক 

মনরজে কারি মনরে এরলন। িা তেন েুিই অসুথায়। অতুল মনরজও েুি সুথায় নন। তিু তাে িরধযই 

অতুল মনরজে গারনে িই ' করেকমট্ গান' প্রকাি করে িা সহিন্তিিীে িেরণ উৎসগভ করেন। এই 

ঘট্নাে সাক্ষী মিরলন অরুণপ্রকাি। ধীরে ধীরে সহিন্তিিী সি মিমকৎসা মিফল করে ১৯২৫ এে ১২ই 

সি পেরলাকগিন কেরলন। িা সক হামেরে অতুল মিশুে িত সভরঙ পিরলন। সিরর্ কমিগুরুে 

আহ্বারন িামন্তমনরকতন ও পরে মসিলাে মকিুমেন কাট্ািাে পে মকিুট্া িান্ত হন। 

 

১৯২৫ এে সির্মেরক সহিকুসুি লরণ রত এরস থাকরত োজী হরলন। তেনও তাাঁে পা মঠক সতা হেই 

মন িেিং আরো অরকরজা হরে পরিরিন। সহিকুসুিরক সপরে অতুলপ্রসারেে িরন েুমিে আরিজ। 
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সহিকুসুি গামিরতই সিমিরে আরসন। নািরত পারেন না, তরি িন্ধুজরনো তাাঁে কারি গামিরতই 

এরস িরস আলাপ করেন, মতমন গান করেন, তাাঁো সিারনন। সহিকুসুি মকন্তু এ.মপ. সসরনে গানই 

গাইরতন। 

        
স্ত্রী সহিকুসুি। সস জরন্য উইমকরিমিো।             স্ত্রী সহিকুসুি ও পুত্র মেলীপ। সস জরন্য আনন্দিাজাে। 

 

এে পে ১৯২৬ এ অতুল তাাঁে োোরক জানারর্চ্ন, সহিকুসুি আিাে তাাঁে ঘে িনূ্য করে িরল 

সগরিন। অথি, ওমেরক িােিারগ ৩৩ হাজাে ট্াকা িযরে তাাঁে নতুন িামিমট্ বতেী হরে সগরি, 

িারেে নারি নাি মেরেরিন 'সহিন্ত মনিাস'। সি িারসই গহৃপ্ররিি হল, িা ও সেেরত সপরলন না আে 

গমৃহণীও সরঙ্গ থাকরলন না। সহিকুসুি তেন তাাঁে অসুথায় মপতাে পারি, কলকাতাে। আনরন্দে িরধয 

মির্ারেে িাো।  

 

লরণ রত অতুলপ্রসারেে প্রাসারোপি িাডী ‘সহিন্ত মনিাস’। মিত্রমিল্পী মিেমঞ্জৎ সঘার্। সুরেি িক্রিতভীে 

“অতুলপ্রসাে সসন” গ্ররন্থে িমি। 

 

অতুলপ্রসারেে জীমিতকারল ঐ সিরেই লরণ  পুেজরনো তাাঁে িামিে সািরন মেরে োস্তা বতমে করে 

তাাঁে নািামঙ্কত করেন ‘A. P. Sen Road’! 
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লরণ  এে সসই বতনণভিুরগ সক না এরসমিরলন অতুরলে সামন্নরধয! মিিনাথ িাস্ত্রী, মিমপনিন্দ্র পাল, 

মিত্তেঞ্জন োি, োষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, সরোমজনী নাইিু, লিভ মসিংহ প্রিুে, সকউ িাে সনই। ১৯২৫ এ 

সেো হরর্চ্ ধজূভমট্প্রসাে িুরোপাধযাে, ১৯২৬ এ আিাে পাহািী সান্যাল (নরগন্দ্রনাথ) মিমন ১৯১৬ 

সথরক তাাঁে িাত্র, এিিং িিীনরেি িিভরণে সরঙ্গ। ১৯২৫ এই আিাে িহাত্মা গান্ধী অতুলপ্রসারেে 

অমতমথ হন। অতুরলে কারি মতমন একজন আেিভ িমেরত্রে পুরুর্ মিরলন। সস সিে গান্ধীজী েুি 

অসুথায় হরে পরিন, সহিকুসুরিে সসিাে সস িাত্রা সুথায় হরে ওরঠন এিিং তাাঁে মনিাে িুগ্ধ হন। 

 

শ্রীকৃষ্ণ েতনিঙ্কারেে মিমঠ সথরক পাওো িাে, ১৯২৪ এ ও ১৯২৫ এ লরণ রত পেপে মনমেল ভােত 

সঙ্গীত সরম্মলন অনুমিত হে। মিষ্ণু নাোেণ ভাতেরণ্ড, িন্দন সি রি, শ্রীকৃষ্ণ েতনিিংকাে , ওস্তাে 

আলাউেীন োাঁ, োমধকা প্রসাে সগাবতনািী, সগারপশ্বে িরন্দযাপাধযাে , অর্চ্ন িাঈ প্রভৃমত গুণীজরনরেে 

সঙ্গীরত লরণ  িুেমেত হরে ওরঠ এিিং এাঁরেে সারথ পমেমিত হরে অতুলপ্রসাে সঙ্গীতেসমসি হরে 

আনরন্দ সিরত ওরঠন। আিাে মিজো োরেে সলোে পাই, সতযমজৎ োে িেন তাাঁে অতুলিািাে 

কারি থাকরতন, তেন আলাউমেন োাঁ অতুরলে িামিরত এরস সথরকরিন। আেও সি কত িানুর্ 

তাাঁে সিংস্পরিভ এরসরিন, সস িরল সির্ কো িারি না। মতমনও তত নতুন নতুন গান েিনাে মসদ্ধহস্ত 

হরেরিন। ১৯২৬ সি িযামেস করলজ অফ মিউমজক এ পমণ্ডত মিষ্ণু নাোেণ ভাতেরণ্ড 

মিশ্বমিেযালরেে সিূনা করেন িা আজরকে ভাতেরণ্ড মিউমজক ইনমস্টমট্উট্। শ্রীকৃষ্ণ েতনিিংকাে 

বভেিীরত গাইরতন,--- ‘ভিানী - েোনী’, অতুল েিনা কেরলন সসই সুরে, --- ‘শুরনা, সস িারক 

আিারে’--- ; এইেকি আরো কত। ভাতেরণ্ডজী িরল সগরলন, েরে সগরলন তাাঁে মপ্রে মিষ্য 

েতনিঙ্কাে, --- িাাঁে লরণ এে িযামেস মিউমজক করলরজে মিতীে অধযক্ষ িরনানীত হিাে মপিরন 

অতুলপ্রসারেে ভূমিকা মিল সুমিমেত। 

 

অতুলপ্রসাে সঙ্গীরতে এত িড পজূােী মিরলন সি তাাঁরকই সিাধ কমে প্রকৃত ‘কেে োন’ িলা িাে। 

ঠুিংমে গারন মিন্দােীন, কালকা---এাঁো তাাঁে মপ্রে মিরলন। হােরিামনোি িােক নিাি আলী সারহি, 

কেমিল্পী ওস্তাে আহম্মে েলীফ োাঁ, সিারট্ িুরন্ন োাঁ, িত্রতামিল্পী িেকৎ আলী, সাকারেত সহারসন োাঁ, 

তিলািােক িীরু মিশ্র--- এাঁরেে মতমন সিােরে তাাঁে িামিরত এরন বিঠক কোরতন। সুরেে িাদু িাাঁে 

কারি---মতমন মভোেীই সহান িা িজমলিী গাইরে,---তাাঁরক সম্মান জানারত ভুলরতন না। 

 

১৯২৬ এ কানপুরে সামহতয সরম্মলরন িেৎিন্দ্র আসরত না পাোে অতুলপ্রসােই সভাপমতে করেন। 

 

১৯২৭ এে জানুোেীরত সতযোো এরলন নতুন িামিরত, আনরন্দ কাট্ারলন, তিু সতযে িরন হল এ 

িামি সিন পান্থিালা! গরৃহে ট্ান সনই। 

 

লরণ এ ১৯০৯-১০ সারল োিকৃষ্ণ মিিরনে সগািাপত্তন হে। ১৯২৩ এ সিলুি সথরক িীরেি বিতন্য 

িহাোজ িান, তেন িরঠে জন্য জমি সকনা হরেরি। পরে ১৯২৬ এ সিলুি সথরক বতনািী সেরিিানন্দ 

িহাোজ এরলন লরণ রত। মতমন েীঘভ ১৮ িিে লরণ রত মিরলন। অতুলপ্রসারেে সারথ এাঁরেে 

সিাগারিাগ অতযন্ত মনমিি মিল। মিিরনে একমট্ হল অতুলপ্রসাে তাাঁে িািাে নারি গরি সেন, পরে 

িারেে নারি শুশ্রূর্ালেও করেন। 

 

১৯২৭-১৯২৯ এে িরধয লরণ রত জুমিমিেযাল সকারট্ভে সিোেরিরর্ বতমে হল িীফ সকাট্ভ। প্রথি 

িীফ জামস্টস্ একজন ইউরোপীোন। তা িািা মিরলন একামধক ভােতীে জজ্। এোরনও একামধক 

সক্ষরত্র বতনজনরপার্রণ বতনাধীনরিতা অতুলপ্রসাে অপিামনত সিাধ করে প্রমতিাে করেন ও সরে 

োাঁিান। 
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১৯২৭ সারলই উত্তোে েিীন্দ্রনারথে সলো প্রকারিে িযাপারে আপমত্ত ওঠাে আিাে অতুল আঘাত 

পান। 

 

এই দুই ধাক্কা সািরল মনরে ১৯২৯ এ আিো সেেমি অতুলপ্রসাে েিীন্দ্রনারথে লরণ  আগিন মনরে 

সিরত উঠরিন। সহিন্ত মনিারস তাাঁে আমতরথযে িযিথায়া হল, অথি মতমন মিব্রত, তাাঁে প্রাসাে সি 

সমঙ্গনীহীন। সস িাে ভাইরেে স্ত্রী লমলতা োস সস ভাে মনরে তাাঁরক উৎকো সথরক িুমি মেরলন। সস 

সিে সকোেনাথ িরন্দযাপাধযাে অতুরলে আিত্রতারণ লরণ  আরসন। 

 

এ সিরে অতুরলে আে একমট্ উরল্লেরিাগয কাজ হল, দুমট্ িাঙামল সিংথায়া ‘সিঙ্গলী- ক্লাি’ ও ‘িঙ্গীে 

িুিক সমিমত’ে সিংরিাজন, --- িাে নতুন নাি হল--- ‘সিঙ্গলী ক্লাি ও ইেিংিযানস্ অযারসামসরেিান’ 

িাে প্রথি সভাপমত হরলন অতুলপ্রসাে সসন। 

 

সহিকুসুরিেও একাে জীিন। িমি আাঁকা, গান, সসলাই ইতযামেরত সিে কাট্ান। গামিরত িরি 

সিটু্কু সিিান, সস সিে হমেিতী গালভস সু্করলে অধযামপকারেে সারথ আলাপ করেন। (এই হমেিতী 

গালভস সু্কলই পেিতভীরত A.P. Sen Memorial Girl’s College নারি অমভমহত হে।) এ েকি একমেন 

সেহ সি ধুেীে কারি এরস ফেিাি করেন, ‘গান কে সতা শুমন, এ.মপ.রসরনে গান’! গান সিানাে সিরর্ 

িরলন, ‘গান এ.মপ. সসন ভালই সলরে, তরি িি কুইপাো সুে (করুণ সুে)!’ 

 

  

এ.মপ. সসন সিরিামেোল গালভস করলজ। সস জরন্য করলজ ওরেিসাইট্। 

 
আিাে অিামন্ত ঘনাে োম্পরতয। এতমেন িারিসারি হরলও সিটু্কু সেো-সাক্ষাত ঘট্ত, তাও িন্ধ 

হল। অরনক আত্মীে মিট্িাট্ কোে সিিা করেরিন, সুমিধািােী মকিু িানুর্ আিাে এরত ইন্ধনও 

িুমগরেরিন। এ অিথায়াে তাাঁো থায়ােীভারি আলাো থাকাে কথা মিন্তা কেরত লাগরলন। সির্ পিভন্ত 

এক আত্মীরেে িধযথায়তাে িামন্ত সফরে। তরি এই িেি অিামন্তে সিে অতুল তাাঁে উইলমট্ েিনা 

করেন। িানসী িুরোপাধযারেে সলেনীরত এই তথয সপরলও সিাভন সসাি মলরেরিন, ভগ্ন বতনারথায়যে 

কােরণ অতুলপ্রসাে ১৯৩০ এে ৩ো সি তাাঁে উইলমট্ করেন। 

 

১৯৩০ এ িতুথভিারেে জন্য অতুলপ্রসাে মিরলত িারর্চ্ন --- সগণ্ডাো তালুরকে সকস মনরে সসই মপ্রমভ 

কাউমন্সরল। ইমতিরধয তাাঁে িেীে সভরঙরি নানা উপসরগভ। কতভরিযে তামগে মিল সতা িরট্ই, 

িন্ধুরেে পোিিভও িরন ধেল, সি হাওো িেরল বতনারথায়যে উন্নমত হরতও পারে! মকন্তু সেরিে 

পমেমথায়মতরত িরন উরিগ --- গান্ধীজীে সনতৃরে সাো ভােত জুরি অসহরিাগ আরন্দালরন সিাই 

িাাঁমপরে পরিরি, এ অিথায়াে তাাঁরক সেি সিরি সিরত হরর্চ্। 
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মিরলরত মগরে মতমন সলারকন পামলরতে স্ত্রীে অমতমথ হরলন। েিীন্দ্রনাথ ও একই সিরে সসোরন 

উপমথায়ত। অতুরলে সতা আনরন্দে সীিা সনই। আিভভিরন মগরে কমিে সারথ সেো কেরলন,---

সসোরন আলাপ হল িাে মিত্রমিল্পীে সারথ ; ---লমলতরিাহন সসন, সুধািংশু োেরি ধুেী, েণো উমকল 

এিিং ধীরেন সেিিিভা। িথােীমত গারনে আসেও িরস সগল। পরে সস সিে আলাপ হরেমিল েণমজৎ 

সসরনে সরঙ্গ। তাাঁে প্ররে অতুল জামনরেমিরলন, গান িাাঁধিাে জন্য তাাঁে কেনও মিরির্ পমেরিরিে 

প্ররোজন পিত না। Recess এে সিরে সকাট্ভ ভমতভ উমকল, সপোো, আেোলী, সাত্রতাীে িারিও সিিন 

মলরেরিন,--- ‘ওরগা আিাে নিীন িােী, মিরল তুমি সকান মিিারন', সতিনই িাথরুরি িাথাে জল 

ঢালরত ঢালরত মলরেরিন, ‘জল িরল, িল সিাে সারথ িল'! 

 

গারনে বতনেমলমপ সম্বরন্ধ তাাঁরক িরলরিন, সস হল সুে আে তারলে কাঠারিা, তরি তারতই সি গানরক 

সিাঁরধ োেরত হরি তা নে। সিরিত সিংগীরত সসট্া প্ররোজন। মকন্তু, একক গারনে সক্ষরত্র --- ঠুিংেী, 

গজল, সেোল ইতযামেে সিরে মিল্পী িমে ভাি িজাে সেরে তান মিস্তাে করেন, তরি তা েরূ্নীে 

নে। বতনাধীনতাও সিিন থাকরি, িরথর্চ্ািােও িলরি না। তাই মনরজে গান িারত ভমিষ্যরত মিকৃত 

না হে, িলরিন, “ভািমি মহিািংশু (মহিািংশু েত্ত) সক মেরে বতনেমলমপ কমেরে োেি।" পরে অির 

সাহানা সেিী তাাঁে গারনে বতনেমলমপ করেন, সসগুমল ‘কাকমল’ িইমট্রত প্রকামিত হে! 

 

মিরলত সথরক অতুলপ্রসাে মকিুট্া সুথায় হরে সেরি মফেরলন। এরসই সিাট্ ভগ্নীপমতে িৃতুযসিংিারে 

আিাে আঘাত সপরলন। 

 

১৯৩১ । অতুরলে িেীরেে অসুথায়তা আিােও িািরত লাগল। কােও কথা সিারনন না। নানা 

জােগাে িুরট্ সিিান, িমেও তা সিই িহৎ উরেরর! িািারেে অনুরোরধ কাজ কমিরেরিন, তিু 

িেীে িারন না। সিান মকেণ কলকাতাে মনরজে কারি মনরে এরলন োোরক। িাঃ নীলেতন সেকাে 

তাাঁরক সম্পণূভ মিশ্রারিে মনরেভি মেরলন। গানও িন্ধ। মকন্তু মিমধ িাি। অিল সহারিে কারি েিে 

সপরলন, ১৩ই সি েিীন্দ্রজেন্তী পালন হরি। সিাে মনরর্ধ অিান্য করে সস সভাে শুধু সিাগই মেরলন 

না, ভার্ণ মেরলন এিিং গাইরলন, 

 ‘গারহা েিীন্দ্রজেন্তী-িন্দন'....। 

শুধু তাই-ই নে, এলাহািাে ও মেল্লীরত িহা সিারোরহ কমিে ৭০তি জেজেন্তী পালন হল, তারতও 

মতমন সিাগোন কেরলন। এলাহািারে গান কেরলন,--- 

 ‘জেতু জেতু জেতু কমি’।  

সভাপমত মহসারি সুেীঘভ ভার্ণ পাঠ কেরলন। েিীন্দ্রনারথে সরঙ্গ তাাঁে সি জীিনিযাপী হামেভক 

সিাগারিাগ---প্রাে সিট্ুকুই ধো েইল সস ভার্রণ! আিো আজ ঋদ্ধ হই সস সি পারঠ। 

 

১৯৩১ এ গেরিে িুমট্ে পে মতমন লরণ রত মফরে এরলন। এিারে সগ েরিাজ্জ্বল একমট্ মিরির্ ঘট্না 

--- লরণ এে প্রথি ভােতীে মহসারি আউধ িাে কাউমন্সরলে সপ্রমসরিে মনিভামিত হরলন 

অতুলপ্রসাে। এে আরগ সকিলিাত্র োজপুরুরর্োই এই পরে আসীন মিরলন। 

 

এিারে আিাে মিমকৎসাে জন্য কলকাতাে আসা। সস সিরে ‘করেকমট্ গান’ এ আেও মকিু গান 

সিংরিামজত করে ‘গীমতগুঞ্জ' নারি প্রকাি কোন। প্রথি সিংস্কেরণে প্রকারি অতুলপ্রসাে সলরেন, ---“ 

‘করেকমট্ গান’ প্রাে মনঃরির্ হইো আমসল। তােপরেও কতকগুমল গান েমিত হরেরি, সি একসরঙ্গ 

‘গীমতগুরঞ্জ’ িাপান হইল। 
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আিাে সি গানগুমলে বতনেমলমপ 'কাকমল' প্রথি ও মিতীে েরণ্ড প্রকামিত হরেরি, ‘গীমতগুরঞ্জ’ তাে 

মনরেভি েমহল। 

 

সেহাস্পে শ্রীিান হমেহে িরন্দ্রে সহােতাে ‘গীমতগুঞ্জ’ প্রকামিত হইল, তজ্জন্য আমি তাহাে মনকট্ 

ঋণী। 

২৪সি অরটািে, ১৯৩১,       শ্রীঅতুলপ্রসাে সসন।" 

 

‘গীমতগুঞ্জ’ এে গানগুমলরক মির্োনুিােী পাাঁিমট্ ভারগ ভাগ কো হরেরি।  

‘সেিতা’ (৫৪মট্ গান) - ‘আিারে সভরঙ সভরঙ কেরহ সতািাে তেী’  

‘প্রকৃমত’ (১৭) - ‘সিাো নামি ফুরল ফুরল দুরল দুরল’ 

‘বতনরেি’ (১৪) - ‘উঠরগা ভােত লক্ষ্মী’ 

‘িানি’ (৫২) - ‘কাঙাল িমলো কমেও না সহলা’ 

‘মিমিধ’ (৫৭) - ‘আপন কারজ অিল হরল’। 

পরে ‘পমেমিি’এ মকিু (৮) গান --- ‘প্রিাসী িল সে সেরি িল’ পাওো িাে।  
 

১৯৩২ এ েিীন্দ্রনাথ মনরজে কািযগ্রন্থ ‘পমেরির্’ উৎসগভ করেন অতুলপ্রসােরক। 

আিীিভাে 

শ্রীিান অতুলপ্রসাে সসন কেকিরল--- 
 িরঙ্গে মেগন্ত সিরে িাণীে িােল 

 িরহ িাে িত সস্রারত েসিন্যা সিরগ ; 

 কভু িজ্রিমহ্ন কভু মেগ্ধ অশ্রুজল 

 ধ্বমনরি সঙ্গীত িরন্দ তামে পুঞ্জরিরঘ 

 

   ......আমজ পিূভিারে 

 িরঙ্গে অম্বে হরত মেরক মেগন্তরে 

 সহস্র ির্ভণধাো মগরেরি িিারে 

 প্রারণে আনন্দ সিরগ পমিরি উত্তরে ; 

 মেল িঙ্গ িীণাপামণ অতুলপ্রসাে, 

 তি জাগেণী গারন মনতয আিীিভাে।’     (েিীন্দ্র েিনািলী, ৮ি েণ্ড, মিশ্বভােতী, ১৯৮৮) 

অতুলপ্রসাে অতযন্ত আনমন্দত হরলন। 

 

প্রসঙ্গতঃ,---কমি ও নাট্যকাে মিরজন্দ্রলালও তাাঁে ‘ত্রযহস্পিভ’ গ্রন্থমট্ অতুলপ্রসােরক উৎসগভ 

করেমিরলন। 

 

১৯৩৩। ধীরে ধীরে অতুরলে িেীে আেও সভরঙ পিরত লাগল। হৃতবতনাথায়য মফরে পাওোে আিা 

প্রাে সনই। এ অিথায়ােও অরটািরে এলাহািারে ও মিরসম্বরে সগােক্ষপুরে প্রিাসী িঙ্গ সামহতয 

সরম্মলরন সভাপমত মহসারি সিাগ মেরলন। অমভভার্রণ এোরন মতমন িলরলন, “আিাে িরত 

সামহরতযে উপকেণ প্রধানতঃ মতনমট্---ভাি, ভার্া ও ভঙ্গী।” তাাঁে জেভূমি িািংলা িারেে কথা উরঠ 

এল, --- সি নািীে ট্ান এই সির্রিলাে তাাঁরক মেরে মলমেরে মনরর্চ্,--- 

 ‘প্রিাসী, িল্ সে সেরি িল্। 

 ........িরন পরি সেরিে িারঠ সেত-ভো সি ধান, 

 িরন পরি তরুণ িামর্ে করুণ িাাঁমিে তান,....' 
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আিাে লরণ রক মতমন এত ভালরিরসরিন সি মনরজরক ‘প্রিাসী’ উরল্লরে ক্ষিাপ্রাথভনা কেরিন। 

অতুলনীে এই িযমিে! 

 

সামহতয ও সঙ্গীত সরম্মলরনে িাক এরল মতমন সিস্ত িাাঁধন মিাঁরি মনরজরক মিমলরে মেরতন। েীঘভ 

ভার্রণে পে িেীে েুি ক্লান্ত, তিু সকোেনাথরক সরঙ্গ মনরে সেো কেরত সগরলন িারুিন্দ্র োরসে 

িামি। মতমন অতুলরক শ্রান্ত সেরে িলরলন, না আসাই উমিৎ মিল। অতুল িলরলন, “উমিৎ সতা 

অরনক মকিুই থারক, কট্া পােলুি।” 

 

এ সিে এলাহািারে মলরিব়্যাল পামট্ভে উত্তেপ্ররেি িাোে অিি অমধরিিন, ভগ্নবতনাথায়য মনরে 

সসোরনও সিাগ মেরলন। 

 

ইমতিরধয তাাঁে বতনাথায়য আেও সভরঙরি। সস কােরণ এিারে কামিভোিং সগরলন। সসোরন সেো হল 

নতৃযমিল্পী উেেিিংকরেে সরঙ্গ। তাাঁে সারথ আলাপ-আরলািনাে প্রীত হরলন। কামিভোিংএ সথরক 

িােীমেক মকিু উন্নমত হওোে আিাে লরণ  মফরে এরস কারজে িরধয িাাঁমপরে পিরলন। 

 

এেপে একমেন হঠাৎ তাাঁে িাাঁমেক অিি হরে সগল, মতমন এরকিারে িিযািােী হরে পিরলন। 

িািাে িযারসে (Vyas) মিমকৎসাে সািান্য সুথায় হরত িািাে তাাঁরক সিুরদ্রে ধারে মিশ্রাি মনরত 

পোিিভ মেরলন। িারি মকেরণে কারি কলকাতাে সথরক িাঃ নীলেতন সেকারেে মিমকৎসা মনরলন। 

আিাে লরণ । বতনারথায়যে ক্রিিঃ অিনমতই হরত লাগল। সম্পণূভ মিশ্রাি মনরত এিাে িাধয হরলন। 

সির্ পিভন্ত পুেী িাওোই মঠক হল। েিে শুরন মহন্দু-িুসলিান মনমিভরিরর্ তাাঁে সারথ সেো কেরত 

এরলন ও মনরজরেে পেিাত্মাে কারি তাাঁে জন্য প্রাথভনা জানারলন। মকন্তু োতাকরণভে হারত মনরজে 

িেীরেে জন্য ট্াকা সকাথাে? িযাঙ্ক সথরক ওভােড্রাফট্ মনরলন আট্ হাজাে ট্াকা। তাও সির্ িুহরূতভ 

ড্রাইভাে জেিাাঁরেে আরিেরন প্ররোজন িুরি তাে সথরকই পাাঁিরিা ট্াকা তারক মেরে মেরলন। ১৯৩৪ 

এে ১৫ই এমপ্রল পুেীে জন্য েওনা হরলন সরঙ্গ সগরলন পুত্র মেলীপ, সিান প্রভা ও তাে কন্যা কুন্তলা। 

 

পুেীরত একমট্ িামি মনরলন। সকারল সিাে সরঙ্গ সরূিভােে উপরভাগ করে, সিুদ্রোন করে ও মিরকরল 

সাগেরিলাে িানুরর্ে উচ্ছ্বাস সেরে তাাঁে িেীে এিাে অরনক আোি সপল। মকন্তু অতুল সিোরন, 

মনেিমর্চ্ন্ন অিকাি সসোরন সকাথাে! েিে সপরলন, লরণ  মিশ্বমিেযালরেে উপািািভ জ্ঞারনন্দ্রনাথ 

িক্রিতভী পুেীরত এরসরিন। জ্ঞারনন্দ্রনাথও এ েিে সপরলন, সস্ত্রীক সেো কেরত এরলন তাাঁে সারথ। 

োধাকুিুরেে সরঙ্গও পুেীরতই সেো হল। মতমন অতুরলে বতনারথায়যে উন্নমত সেরে আশ্বস্ত হরলন। 

 

এিারে অরনরক সজরনরিন, অতুলপ্রসাে পুেীরত আরিন। শুরুরত সকিল আলাপ, পরে গারনে 

অনুরোধ ও সিরর্ আসে-বিঠরকে সথরকও িাক আসরত লাগল তাাঁে কারি। প্রভা ও মকেণ িমঙ্কত 

হরে ওরঠন। এই জন্যই সিাধ কমে অিল সহাি তাাঁরক িরলরিন “অক্লান্ত কে এক সঙ্গীত-সন্নযাসী”। 

 

ইমতিরধয িহাত্মা গান্ধীও পুেী এরলন। অতুরলে কারি মতমন মিরির্ শ্রদ্ধাে িানুর্। তাাঁে অনুরোরধ 

অতুল গান্ধীজীে মপ্রে গান ‘সক আিাে িাজাে িাাঁমি’ে মহন্দী অনুিাে করে সিানান। গান্ধীজী িুগ্ধ 

হরলন ও তাাঁে গারনে অজস্র প্রিিংসা কেরলন। 

 

িাস সেরিক কামট্রে অতুলপ্রসাে লরণ  মফেরলন। সহিন্তমনিাস আিাে িুেমেত হল। সুরেি উত্তো 

সম্বরন্ধ আরলািনাে জন্য কািী সথরক অতুরলে কারি এরলন। মকন্তু তাাঁে িেীে সেরে েুি উৎফুল্ল 

হরত পােরলন না। ‘আে মকিুমেন সথরক এরলন না সকন'---জানরত িাইরল অতুল িলরলন, ‘আিাে 
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মক আে িরস থাকরল িরল সুরেি! কত সলাক আিাে ওপে মনভভে করে িরস আরি, িামেমেরক কত-

ও প্ররোজন।....ট্াকাে আিাে এেন িি েেকাে সুরেি, আিাে এেন অরনকমেন িাাঁিরত হরি, 

অরনক ট্াকা উপাে কেরত হরি!’ 
 

২৫সি আগস্ট, অতুল প্রাতঃভ্রিরণ সিমেরে কী িরন হওোে এ.মপ.রসন সোরি পমেমিত সিাে সারথ 

সেো কেরলন। সহিন্ত কুিাে সথরক শুরু করে োধাকৃষ্ণ শ্রীিাস্তি পিভন্ত সেো কেরলন। মকিু পরে 

তাাঁে জুমনেরেে সরঙ্গ পরেে সসািিারেে সকস মনরে আরলািনা কেরলন। তােপে একজরনে মিমঠে 

উত্তরে মলেরলন, ‘আমি িািাে আরগ কাউরক সিন কি না মেই ও মনরজ না কি পাই--এই কািনা 

কমে।' সসমেন সন্ধযাে একমট্ মিনাে পামট্ভরত তাাঁে সপ েমহরতযে কথা মিল। এ সি সিাট্ জােগাে 

মতমন মলরে িিৃতা কেরতন না, অথি সসমেন সস িিৃতাে িোন সলো শুরু করেন, িমেও তা সির্ 

করেন মন। সট্মিরল সকউ অরট্াগ্রারফে োতা সেরে সগরি,--- সসোরন মলেরলন,  

 "সি জন েমহরত িাে মনজ রুদ্ধ ঘরে 

 হাোমনমধ মনেিমধ সসই েুাঁরজ িরে।" 

 

োন সিরর্ মপতা-পুরত্র মকিু আরলািনা কেরত কেরত সেরত িসরলন। করেক িািি োিাে পে 

অতুলপ্রসারেে হাত সথরক হঠাৎ িািি িামট্রত পরি সগল। মতমন সিোরেে উপে লুমট্রে পিরলন। 

সহিন্তকুিাে সসমেন িামিরতই মিরলন। মেলীপকুিাে িুরট্ মগরে তাাঁরক সিরক আনরলন। দুজরন 

ধোধমে করে অধভ-অনিতন্য অতুলপ্রসােরক পালরঙ্ক এরন শুইরে মেরলন। পারিে িািাে সসনরক 

েিে মেরে আনান হল। সিলা দুরট্া-আিাইট্া নাগাে িঃ িযাস এরলন, নাসভরকও আনা হল। 

সিালারনা হল ‘মভমসট্সভ নট্ অযালাউি’ সিািভ। মহেণ মিরলরত, মকেণ বননীতারল ও প্রভা 

কলকাতাে। তাাঁরেে সিাইরক েিে পাঠারনা হল। 

 

‘সসন-সারহি’ অসুথায়, এ েিে লরণ রত িমিরে পিাে সরঙ্গ সরঙ্গ সিারজে সি সম্প্রোরেে, সি 

স্তরেে ‘জনরস্রাত জলরস্রারতে িত সহিন্তমনিারসে মেরক িুট্ল।’ স্তমম্ভত, উৎকমেত জনতা একিাে 

তাাঁরেে মপ্রে িানুর্মট্রক সেেরত িান। অিথায়াে সকানও উন্নমত না হওোে োত আট্ট্াে িািাে 

হাণ্টােরক সিরক আনা হল। মকন্তু তেন অরনক সেমে হরে সগরি। 

 

অতুরলে েিে সহিকুসুি সেমেরত হরলও সপরেমিরলন, মতমন উৎকমেত হরলও িযস্ত হন মন। 

মিমকৎসা িলরি, িািারেো আসরিন সজরন সভরিমিরলন এিােও সসরে উঠরিন। অসুথায় িানুর্ 

শুরে পরিমিরলন। 

 

িানসী িুরোপাধযাে মলেরিন, ----“ইিংরেজী িরত ২৬ সি আগস্ট োত একট্া পাঁেতামল্লি মিমনরট্ গ্রহ 

তাে কক্ষিুযত হল, লেরন  িহরেে িুরক অিমনপাত ঘরট্ সগল, একমট্ মিোট্ এিিং িহৎ প্রাণ এ 

িেজগৎ সথরক মিোে মনরে সুেরলারক িহাপ্রোণ কেরলন। 

.......লেরন রেে িাি মেরে িরে িরলরি সগািতী নেীে ধাো ; তাে দুই তীেরক োরন ধন্য করে, সিুজ 

করে সিৃদ্ধ করে আপন লরক্ষয িুরট্ িরলরি। 

 

িহরেে িাি মেরে আজ আরো একমট্ ধাো িরে িরলরি---জনতাে ধাো ; জনতা তাাঁরেে সনতা, িন্ধ,ু 

পেিমপ্রে সসন সারহিরক সির্ মিোে মেরত িরলরিন---মিমন তাাঁে িরনে ঐশ্বিভ, সুর্িা ও ভালিাসা 

মেরে লেরন রক সুন্দে, সিৃদ্ধ করে তুরলরিন। শুধু মক লেরন , সাো উত্তে প্ররেি তাাঁে সেহধন্য, সাো 

ভােত তাাঁে পেিমপ্রে।’ 
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আরগে োরত প্রাে দুরট্াে সিরে েিে সপরে িুরট্ এরসমিরলন সহিকুসুি। গামি থািরত সহিন্ত 

কুিাে এরস িুমিরে িলরলন, ‘সি সতা সির্, অসুথায় িেীরে এেন না সনরি সকারল আসুন’। মফরে 

িলরলন আিাে। োরতে অন্ধকারে তাাঁে একাকীরেে সিেনা িরে করপাল মভমজরে মেরত লাগল 

অমভিানী অশ্রুধাো। 

 

পেমেন সকারল িালািন্দন সিামভত এ.মপ.রসরনে িেরেহ সহিন্ত মনিারসে লরন োো হল। সকাল 

হরতই লরণ  জানল ইন্দ্রপতরনে েিে। কাগরজে সহি লাইরন সকিল অতুল-প্রোরণে কথা। সাো 

লরণ  সভরঙ পিল তাাঁরক সির্ সেো সেেরত। আিাে এরলন সহিকুসুি। িান্ত সস িুেোমনে মেরক 

সিরে েইরলন, দু সিাে সিরে মিন্দু মিন্দু জল সনরি এল, তােপরেই জ্ঞান হামেরে গামিে িরধয লুমট্রে 

পিরলন। 

 

 

সির্ িিযাে অতুলপ্রসাে। িানসী িুরোপাধযারেে “অতুলপ্রসাে” গরন্থে িমি। 

 

ওমেরক সিাে মপ্রে অতুলপ্রসারেে িেরেহ কাাঁরধ তুরল মনরেরিন িহম্মে নাসীি, জগৎনাোেণ সিাল্লা, 

মিস্টাে ট্িাস, মিরশ্বশ্বে শ্রীিাস্তি ও আরো সকরল। সস এক েৃর,--এিন সম্প্রীমতে িমি আজরকে 

ভােরত মিেল। নগ্ন পারে সিাকমিমিরল পা মিমলরেরিন িীফ সকাট্ভ, জারজস সকারট্ভে নািজাো জজ, 

িযামেস্টাে, উমকল, কিভিােী সিাই। অতুলপ্রসারেে লরণ িাসীরেে প্রমত সিস্ত ভালিাসা, সি 

েকরিে োন সসমেন সিন সম্মাননা হরে তাাঁে কারিই মফরে এল! সাো লরণ  শ্রদ্ধাে সরঙ্গ তাাঁরক 

প্রণমত জানারলন। িাাঁে কারি িারে িারে িামন্তে আশ্রে সপরত সিরেরিন, মিতাে িমহ্নমিোে সিন 

অতুলপ্রসাে সসই পেিপুরুরর্ে সারথ মিমলত হরলন,---সি দুঃে, সি আঘারতে ঊরদ্ধভ! িথাসিরে 

সুিারুভারি ব্রাহ্মিরত তাাঁে শ্রাদ্ধানুিান সম্পন্ন হে, আিািভ মিরলন পমণ্ডত মক্ষমতরিাহন সসন। 

 

শুনরত মিস্মে জাগরলও, কাওোইে ইউমনেনএে তথয অনুিােী ঢাকাে গাজীপুে সজলাে শ্রীপুরেে 

অনমতেরূে কাওোইরে (কাওোমে) সুমতো নেীে কারি অতুলপ্রসারেে সিামধে সন্ধান পাওো িারর্চ্। 

কাওোইরে কালীনাোেণ গুপ্ত ব্রাহ্মিমন্দে প্রমতিা করেন। সসই িমন্দরেে লারগাো জমিরত 

কালীনাোেণ গুপ্ত, স্যে সক.মজ.গুপ্ত ও পমেিারেে অন্য সেস্যরেে সরঙ্গই সিামধ েরেরি 

অতুলপ্রসারেে। ওোনকাে একিাত্র সিভরির্ ব্রাহ্ম পমেিারেে কমনি সেস্য িান্তা পাল ও তাাঁে িি 
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ভাই েীপক পাল (মিমন কাওোইে ব্রাহ্মিণ্ডলীে সাধােণ সম্পােক) এে কথানুিােী, েিীন্দ্রনাথ এোরন 

এরসমিরলন, মকন্তু তাাঁো সন-তামেে জানারত পারেন মন। 

 

গাজীপুরেে ইমতহাস-গরির্ক ফমেে আহিে িরলরিন--এ েকি একমট্ জনশ্রুমত আরি মঠকই, তরি 

প্রািাণয তথয মকিু সনই। মকন্তু েিীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সারলে ৭ই সফব্রুোেী িেিনমসিংহ িািাে পরথ মেন 

সারতক ঢাকাে সথরকমিরলন,--- এমট্ সতয। মতমন আেও িরলন, ‘সিামধরত কারোেই িেরেহ সনই, 

মিতাভস্ম েরেরি। সকউ লরণ , সকউ লণ্ডন, সকউ কলকাতা, ---সি সিোরন িাো সগরিন, সসোরনই 

তাাঁে োহ হে, পরে সসই সি মিতাভস্ম এরন কাওোইরে সিামধ বতমে হে।’ এই ইউমনেন পমের্রেে 

সিোেিযান েমফকুল ইসলাি জানান, এই সিামধ ফলরক ‘সিারেে গেি, সিারেে আিা’ে এই িেণমট্ 

সোমেত মিল, িা িুমিিুরদ্ধে সিে ক্ষমতগ্রস্ত হে। িমন্দে এিিং এই সিামধথায়ল এেন প্রাে অেমক্ষত 

অিথায়াে েরেরি। 

 

 
িািংলারেরিে গাজীপুে সজলাে শ্রীপুরেে কারি কাওোইরে, সুমতো নেীে কারি অতুলপ্রসারেে সিামধ। 

সস জরন্য কাওোইে ইউমনেন ওরেিসাইট্, িািংলারেি। এই ফলরক সলো আরি --- 

 

সিরর্, মফর্ ি  িেন সন্ধযারিলা, সাঙ্গ করে ভরিে সেলা, 

জননী হরে আিাে সকাল িাডারে ল'সি। 

 

আিাে সি শুন্য িালা, তুমি ভমেও ! 

আে, তুমি সি মিি তাহা িুমিরত মেও। 

 

 

 

 

 

িহু গণযিান্য িযমি অতুলপ্রসারেে প্রোরণ তাাঁে পুত্র মেলীপ কুিােরক তাাঁরেে সিাকিাতভা পাঠান। 

েিীন্দ্রনাথ মলেরলন,--- 
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“কলযাণিরের্ু, 

সতািাে মপতারক আমি পেিাত্মীে িরলই সজরনমি। অকস্মাৎ মতমন িরল মগরে আিাে অন্তেঙ্গ মপ্রে 

িন্ধুশ্রণীরত সি িনূ্যতা ঘট্ল সস আিাে কারি গভীে সিেনাে কােণ। 

ভগিান সতািারেে সকলরক িামন্ত ও সান্ত্বনা মেন এই আিাে কািনা।” 

 

 
েিীন্দ্রনারথে হারতে সলোে ‘িন্ধু তুমি িন্ধুতাে অজস্র অিরৃত’। সস জরন্য উইমকরিমিো। 

 

মনঃসঙ্গ সহিকুসুরিে কারি তাাঁে অরনক িন্ধু, গুণিুগ্ধ ভিো সিরতন, সান্ত্বনা মেরতন। তাে িরধয 

সুধীন্দ্র িন্দ্র োস, সহিন্ত কুিাে, তাাঁরেে স্ত্রীো, ইমন্দো োে, জুমিলী করলরজে অধযামপকাো, অনুগত 

অরুণ প্রকাি, কিলাকান্ত, সিগি িিতাজ সহারসন, সিগি িুিািীে সহারসন ইতযামেো মিরলন। ধীরে 

ধীরে মকিুমেন পে সহিকুসুি িান্ত হরলন মঠকই, তরি অতুলপ্রসারেে সির্ উইল তাাঁরক িি আঘাত 

করেমিল! উপামজভত অরথভে সিমিট্াই অতুলপ্রসারেে জীমিতািথায়াে সলাকরসিাে িযমেত হরেমিল; 

অিমিি সম্পমত্তে অমধকািংি, তাাঁে িামিমট্ এিিং গ্রন্থসেও মতমন মিমভন্ন প্রমতিারন োন করে 

মগরেমিরলন। সহিকুসুি ও পুত্র মেলীপ কুিারেে ভমিষ্যরতে জন্য মকিু অথভ িারসাহাো মহরসরি সেরে 

সগমিরলন। এেপে পুরত্রে িাসথায়ারনে জন্য সহিকুসুিরক স্যে সক.মজ. গুপ্তে কাি সথরক পাওো অরথভ 

হাত মেরত হে! সহিকুসুি ভগ্নহৃেে মনরে আে েুি সিমিমেন কি পান মন, ---১৯৩৭ এ িুল আাঁিিারত 

মগরে মিরুণীে আঘারত িাথাে সিাট্ পান। পরে তা গযািংগ্রীরন পমেণত হে এিিং িাঃ ভামট্োে 

মিমকৎসা মিফল করে মতমন প্রেে গ্রীরেে ২ো জুন িৃতুযে িীতল সকারল ঢরল পরেন। 

  

অপামথভি জগরত পেি করুণািরেে িসন্তিরন িুমি এিাে এই দুই মিেহীে সপ্রি অনন্ত িাধুেীে রূপ 

মনল! ... 

 ....... ‘এরল মক দু কূল হ'সত কূল সিলারত এ অকূরল?’ 
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অতুলপ্রসাে সসন --- মিমন িযিহােজীিী িহরল সিিন প্রমসমদ্ধ লাভ করেরিন, সিভভােতীে 

োজনীমতরতও িাাঁে বতনর্চ্ন্দ সম্মানীে মিিেণ, সেিরপ্ররিে অকপট্ সাক্ষে িাাঁে সেিাত্মরিাধক গারন. 

সিাজরসিী মহসারি মিমন সুপমেমিত, িোন্যতা ও উোেতা িাাঁে সহজাত, িঙ্গ সামহরতযে মিমন 

কাণ্ডােী, মনেলস কিভী ও সিাে উপরে মিমন কমি এিিং িযঞ্জনািে সুিধুে গীমতকারিযে সাথভক 

েিমেতা, ---তাাঁরক সকান আরলেয মেরে িাাঁধা িি সহজ কিভ নে। তাাঁে জীিনমট্ িতধাোে প্রিামহত, 

সকানও গণ্ডীে িরধয ধো িিই কমঠন। তাই এে অসম্পণূভতা িা েইল, তাে জন্য পাঠরকে কারি 

আরিেন . . .  ‘ক্ষরিা সহ িি েীনতা'! 

 

অতুলপ্রসারেে জে িতিরর্ভ করেকজন মিমিি িযমিে শ্রদ্ধাে সারথ সি সৃ্মমতিােণ করেরিন তােই 

মকিু টু্করো িমি তুরল ধেরল িানুর্ অতুলপ্রসাে তথা তাাঁে সাঙ্গীমতক জীিনরক সিনা মকিুট্া হেরতা 

সহজ হরি।  

 

মেলীপ কুিাে োে িরলরিন, --- "ইিংরেজী ভার্াে Composer িা ফোসী ভার্াে Compositeur কথামট্ে 

সেথভ হরর্চ্ নতূন সুে িা সুেসিমিে স্রিা। তাই অতুলপ্রসােরক শুধু Composer িলরল তাে িথাথভ 

সিংজ্ঞা মনধভােণ কো হরি না। সুতোিং তাাঁে প্রমত িরথি সুমিিােও কো হরি না। সকন না মতমন সুে-

েিমেতা িাত্র নন --- সরঙ্গ সরঙ্গ একজন িরনাজ্ঞ কমি। তাই এক-কথাে তাাঁরক গীমতকমি আেযা 

সেওোই সিাধ হে সিমি সিংগত। কােণ তাাঁে গারন কমিে ও সিংগীরতে িি সুন্দে সমম্মলন 

সিংসামধত হরেরি িরল আিাে িরন হে।" 

 

মেলীপ কুিারেে িরত অতুলপ্রসারেে গানগুমলরক িলূতঃ দুভারগ ভাগ কো িাে। এক সতা, োাঁমট্ 

কীতভন ও িাউরলে সেল হৃেেস্পিভী সুরেে সারথ তাাঁে কমিরেে আধুমনকতারক বতনাভামিকভারি 

সিিারনা হরেরি, এোরনই অতুলপ্রসারেে সুন্দে সি মলকতা। অপে, তাাঁে কৃমতে সি, এসি গারন 

মহন্দুথায়ানী ঢঙরকও সিিারত কৃতকািভ হরেরিন। সিিন--- কীতভন-িাউরলে সরঙ্গ মহন্দথায়ানী মপলুে েস 

মেরে ‘ওরগা আিাে নিীন িােী, মিরল তুমি সকান মিিারন’ বতমে হরেরি।  

 

তাাঁে কৃমতরে ভমিেরসে বিোগযে সারথ কমিে মিমিরে অমভনি রূপ িতূভ হরে উরঠ হৃেেতত্রতাীরক 

আঘাত করে।.... ‘হমে সহ, তুমি আিাে সকল হরি করি’। আিাে িলরিন, িানি-িরন মিেন্তন সি 

অসীিরক পাওোে আকাঙ্খা থারক, ---তারক প্রকাি কোে ক্ষিতা সিাে থারক না। অতুলপ্রসাে 

সসোরন সাথভক। গীমতকমি অতুলপ্রসারেে মিরল্পে মেরক সশ্রি উপলমব্ধ সিাধহে তাাঁে মহন্দুথায়ানী 

সঙ্গীত---মিরির্তঃ ট্প্পা-ঠুিংমেে তারলে গারনে প্রমত অনুোগ। মতমন এ গারনে একজন মিরির্জ্ঞ ও 

পেিভি মিরলন। ....... ‘িাঁধুো মনে নামহ আাঁমেপারত’ ---এই সিহাগ গানমট্রত সি েস পাই তা এত 

করুণ-িধুে কােণ, ---িািংলাে কমিে ও বিষ্ণি কমিে মিেন্তন ও মিেতি মিেহ গারনে সুরেে সরঙ্গ 

োাঁমট্ মহন্দুথায়ানী সিহারগে এক অপরূপ মিলন সাধন কো হরেরি। 

 

আিাে এক জােগাে িলরিন, 

".... ‘িােল িুি িুি সিারল’ --- এ গানমট্ ঠুিংমে-োম্বারজ েমিত। িস্তুত আমি মহন্দুথায়ানী সিংগীরতে 

মিকািধাোরক শুধু মহন্দুে কীমতভ িরল িরন কমে সন, এ জন্য আিো িুসলিান সভযতাে কারি 

গভীেভারি ঋণী। .....সুতোিং আমি অতুলপ্রসারেে গানরক আেও অমভনমন্দত কমে ও সসট্া এই 

সভরি সি, এই গীমতকমিে েিনাে িধয মেরে িাঙালী এ েরসে সম্পণূভ না হরলও অরনকট্া পমেিে 

পারি ও আেে কেরত মিেরি।” 
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োরজযশ্বে মিত্রে ভার্াে --- “অতুলপ্রসারেে সিগ্র েিনা পমেক্রিা করে উপলমব্ধ কো িাে সি মতমন 

এিন একমট্ স্তরে এরসমিরলন সিোরন মিল্পী একমট্ সাথভক বিতরন্য উিুদ্ধ হরে ওরঠন। তেন একট্া 

সিাধ িনরক জাগ্রত করে িাে ইমঙ্গরত মিল্পীে সিগ্র সমৃি সস ন্দরিভ, িাধুরিভ, গভীেতাে, িানমিকতাে 

উদ্ভামসত হরে ওরঠ। েুি কি সঙ্গীতমিল্পীই এই স্তরে উন্নীত হরত পারেন। আিারেে সঙ্গীতজগরত 

সি বতনল্প করেকজন এই মেিয অনুভূমতে স্পিভলাভ করে পুণযরলাক িরল পমেগমণত হরেমিরলন, 

অতুলপ্রসাে তাাঁরেেই একজন।" 

 

অতএি আিো সেমে, প্রিমলত সল মকক েীমতে ধাোরক অতুলপ্রসাে উত্তে ভােতীে োগসঙ্গীরতে 

স্পিভিাধুরিভ একমট্ মিরির্ আমঙ্গক োন করেমিরলন িাে ফরল িািংলা সঙ্গীত সম্ভাে অরনক সিৃদ্ধ 

হরেরি। সিিন, লাউনীরত--- ‘সকন এরল সিাে ঘরে’, সাওোনীরত--- ‘িমেরি িে িে’, মপলু-

িারোোাঁে--- ‘সক আিাে িাজাে িাাঁমি’, কাজেী ঢরঙ--- ‘জল িরল িল, সিাে সারথ িল' প্রভৃমত। 

আিাে, ‘সিাো নামি ফুরল ফুরল’--- এমট্রক নট্িল্লাে িলরলও, এোরন প্রধানতঃ োম্বারজেই িলন 

সেো িাে। ‘োম্বাজ’ মিল এই গীমতকমিে জনমপ্রে োগ। মিশ্রোম্বাজ, গুজোট্ী, মসনু্ধ, সিহাগ, মিাঁমিট্, 

মপলু--- সি ধেরণে োম্বারজই মনিদ্ধ তাাঁে সমৃি। এে পরেই তাাঁে পিরন্দে োগ ‘বভেিী’।--- ‘শুন, সস 

িারক আিারে’ এই োরগ মিেযাত গান। তাাঁে ‘বভেিী’ িি করুণ-িধুে! মকিু বতনল্প-প্রিমলত োরগও 

তাাঁে গান আরি, সিিন---সিঘ, পঞ্চি, নট্-নাোেণ, নােকী, কানািা, কণভাট্ী, েট্ ইতযামে ; ‘তি পারে 

িাি সকিরন’ (নােকী কানািা)। তাাঁে গজল মিল ভামে িেিী।--- ‘কত গান সতা হল গাওো’, ‘ভাঙা 

সেউরল সিাে সক আইরল’ অথিা ‘ওরগা ক্রন্দসী পথিামেণী’! কীতভনারঙ্গ--- ‘আিাে সিাে সিাঁরধ ভরিে 

সেলাে’, ‘ওরগা সাথী িি সাথী’, ‘কতকাল েরি িি-মিভি অরন্বর্রণ’ িা ‘িমে সতাে হৃেিিুনা’। 

িাউল সুরে--- ‘িন সে আিাে শুধু তুই সিরে িা োাঁি’, ‘আে কতকাল থাকি িরস’, ‘সিরঘো েল 

সিাঁরধ িাে সকান সেরি’, ‘প্রকৃমতে সঘািট্াোমন সোল’ িা ‘সিারেে গেি, সিারেে আিা’ ---গানগুমল। 

অতুলপ্রসারেে ধ্রুপোরঙ্গে গান েুি কি। --- ইিনকলযারণ ‘নরিা িাণী িীণাপামণ’ একমট্ োাঁমট্ ধ্রুপে। 

আে --- ‘ক্ষমিও সহ মিি’ গানমট্ও ধ্রুপে আমঙ্গরকে। 

 

িািারতা সিান সাহানা সেিীে কথাে, --- "িদৃু িধুে সুরেে নানা কারজে আরলা- িাোে মভতে সিাট 

এক-একমট্ সোাঁি ও এক-একমট্ সিািরিে মভতে তাাঁে সঙ্গীরত ধো পরি সকূ্ষ্মতাে স্পিভ, েস, 

কিনীেতা ও লামলতয। সি জমিরে তাাঁে গান হরে ওরঠ একট্া ‘সিমলরকমস’।” 

 

ধজূভমট্প্রসাে িরলরিন, “তাাঁে গান গাওোে িরধয একমট্ কথা আিাে মিেকাল িরন থাকরি। সসমট্ 

হল, অিসে। আেম্ভ কোে পরূিভই গানরক অিসে মেরতন, সিাে িুরজ, নীেরি জমি বতমে কেরতন, 

কারলা সভলরভরট্ে ওপে কািোনীে কাজ ; আগ্ররহ উেুে হরে অরপক্ষা কেতাি। গান গাইিাে 

সিরে প্ররতযক কথারক অিসে মেরতন, িারকযে সরঙ্গ তাে সম্বন্ধমট্ উপলমব্ধ কোে জন্য উেগ্রীি 

হতাি। নীেিতাে আশ্ররে গানমট্ মিমলরে সিত, সিন িারেে সকারল সিরল ঘুমিরে পরিরি--- আিো 

নীেি হরে েস উপলমব্ধ কেতাি। তাাঁে গান গাওো মিল মনভৃমতে কম্প্র রূপর্চ্ট্া, িাক্ হত সম্ভ্ররিে 

সিংিত কুিলতা। এই মিোি মক তাাঁে মিশ্রািমিহীন জীিরনেই ক্ষমতপেূণ? সক তাাঁে জীিরনে 

িিভকথা িুরি গান গাইরি! করুণাে িদৃুল, অন্তরেেই ভাি-সম্পরে অন্তিুভেী সি নে, সস সিন তাাঁে গান 

না গাে।” 

 

োধাকিল িুরোপাধযারেে সলেনীরত সেমে,--- “তাাঁহাে গারন ও িরন্দ আরি আেি িরুভূমিে তৃষ্ণাে 

জ্বালা, অপেমেরক আরি একট্া করঠাে বিোগয। একমেরক আরি ওরেমসরসে সভারগে িঞ্চল-িেণ-

ভঙ্গ, অপেমেরক িাো-িেীমিকাে পেপারে মিেিামন্ত। প্রকৃমত ও জীিন তাাঁহারক িত োন কমেোমিল 
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তাহারেে সম্পে, তাহা অরপক্ষা িমঞ্চত কমেোমিল অমধক--- িরুজীিরনে মিফলতা আমনো মেো, 

তৃষ্ণাে জরলে পমেিরতভ গেরলে সপোলা িােিাে তাাঁহাে শুষ্ক ওিপুরট্ ধমেো। 

 ‘সপ্রিনীরে ভমে আিাে কলস 

 কত-না িতরন সসমিনু তাে। 

 ফুলেল আমস করহ পমেহামস 

 ‘সকাথাে, তি িাঁধু সকাথাে?’ " 

 

সুিালা সেিীে সৃ্মমতিােরণ--- "িানুর্িারত্রেই সোর্ ত্রুমট্ ও দুিভলতা আরি। তাাঁহােও থাকা 

বতনভামিক। োহু িন্দ্ররক গ্রাস করে সতয মকন্তু োহুিুি িন্দ্র সিিন মেগ্ধ ও মনিভল সজযামতরত প্রকামিত 

হে, আিারেে মপ্রে অতুলপ্রসারেে জীিন আরো উজ্জ্বলতে রূরপ আিারেে সকরলে অন্তরে প্রকাি 

পাইরতরি। 

তাাঁহাে সঙ্গীরত আরি . . . 

 পারে িেন সঠলরি সিাই, 

 সতািাে পারে পাইি ঠাাঁই 

 জগরতে সকল আপন হরত আপন হরি করি? 

 সিরর্ মফেি িেন সন্ধযারিলা 

 সাঙ্গ করে ভরিে সেলা, 

 জননী হরে আিাে সকাল িািারে লরি। 

আজ মিশ্বাস কমে মিশ্বজননী তাাঁহাে সকল সন্তাপ হেণ কমেো তাাঁহারক সকারল থায়ান মেোরিন।” 

 

িানসী িুরোপাধযারেে সৃ্মমত সোিন্থরন --- "ট্প্পাে সুরে গান েিনাে েক্ষতা অতুলপ্রসারেে পরূিভ 

মনধুিািু সেমেরেমিরলন। মকন্তু এ সক্ষরত্র অতুলপ্রসারেে কৃমতে হল মিশ্র ট্প্পাে সুরে িািংলা গান 

পমেরিিরন। সিিন, ট্প্পা ও সেোরলে মিমশ্রত সুরে, 'পাগলা, িনট্ারে তুই িাাঁধ', ট্প্পা ও ঠুিংমেে 

মিমশ্রত সুরে ‘ওরগা মনঠুে েেেী’, ‘সক সগা তুমি মিেমহনী’ ইতযামে।” 

 

অতুলপ্রসারেে বতনরেিসঙ্গীত সম্বরন্ধও িানসী িুরোপাধযাে িলরিন, --- “তাাঁে েমিত প্ররতযকমট্ বতনরেিী 

সঙ্গীত অপিূভ। মিরেিী সুরে েমিত তাাঁে প্রথি বতনরেিী গান ‘উঠ সগা ভােত-লক্ষ্মী’। মভন্ন সুরে িািংলা 

িব্দ প্ররোরগ গান েিনাে এই মিল তাাঁে প্রথি ও সাথভক প্রোস সি মির্রে পেিতভীকারল মতমন 

অভািনীে কৃমতে সেমেরেরিন। তাাঁে বতনরেি সঙ্গীরত সক্ষাভ আরি, লজ্জা আরি মকন্তু মতিতা সনই 

‘হও ধেরিরত ধীে, হও কেরিরত িীে’ ; ‘োাঁিাে গান গাইি না আে’ ; ‘সিারেে গেি সিারেে আিা’ 

প্ররতযকমট্ কল্পনাে, সপ্রেণাে, ভারি, গুরণ অনিেয। 

 

বতনরেি সঙ্গীরত েিীন্দ্রনারথে নাি এরকিারে প্রথি সামেরত। নজরুলও িহু বতনরেি সঙ্গীত েিনা 

করেরিন এিিং তাাঁে ‘দুগভি মগমে কান্তাে িরু’ গানমট্ অমিস্মেণীে। সি িভ-িীিভ-ওজঃ গুরণ 

মিরজন্দ্রলাল অনন্যসাধােণ ; নজরুরলে গারনও ওজঃ গুণ িতভিান। মকন্তু অতুলপ্রসারেে 

বতনরেিিাতৃকাে িন্দনা গান সহজতাে, িধুেতাে, ভমিে প্রগাঢ়তাে অতযন্ত হৃেেস্পিভী। 

 

এই মিভারগ োিপ্রসােী িালসী সুরে গান ‘সেখ্ িা, এিাে দুোে েুরল’ মহন্দু িুসলিারনে মিলরনে 

উপলরক্ষ েমিত। অতুলপ্রসাে ভািপ্রিণতাে সরঙ্গ সরঙ্গ কত িাস্তিিােী মিরলন এমট্ তােই সাক্ষয।” 

 

আিাে অরুণপ্রকাি (মিমন ‘িাঁধুো, মনে নামহ আাঁমেপারত’ গানমট্ েিনাে সাক্ষী মিরলন), িেন তাাঁে 

কিভজীিরনে উপে আরলা সফলরিন--- “িযামেস্টারেে অরনক কাজ। প্রভারত িরক্করলে িরনােঞ্জন, 

http://www.milansagar.com/kobi_9/atulprasad_sen/kobi-atulprosadsen.html
http://www.milansagar.com/kobi_9/atulprasad_sen/kobi-atulprosadsen.html


মিলনসাগরে অতুলপ্রসারেে গান ও কমিতা সিগ্র milansagar.com 

 

দুপুরে জরজে মিত্ত মিরনােন এিিং সন্ধযাে িকেভিাে হাে-মজরতে হর্ভরিেনা লামগোই আরি।....রকহ 

সিন িরন না করেন সি িরক্কলরেে জন্য তাাঁহাে সকারনা ক্ষমত হইত।....তাাঁে জীিনমট্ মিল একোমন 

সিংগীত, তাহা পণূভ হইল মক অপণূভ েমহল তাহা ভমিষ্যরতে সামহমতযকগণ মিিাে কমেরিন। মকন্তু গান 

গামহো গলা িমসো িাইরল তাাঁহারক িমলরত শুমনোমি, ‘এিন হরল সতা আিাে িলরি না, আিারক সি 

আজ আোলরত মভোমেে গান গামহরত হইরি’। তাই িরন হে মিিােকরেে সম্মুরেও তাাঁে অন্তোত্মা 

গারনে সপ্রেণাে িুেে হইত িাহাে জন্য মতমন পরে অরিাধযা প্ররেরিে সিরিরে িিবতনী িযামেস্টাে 

হইরত পামেোমিরলন। মতমন জীিরন কাজরক িি শ্রদ্ধাে িরক্ষ সেমেরতন। তাই গামহরলন : 

 

 আপন কারজ অিল হরল 

 িলরি না সে িলরি না। 

 অলস স্তুমত-গারন তাাঁে আসন 

 ট্লরি না সে ট্লরি না'।" 

 

 

অতুলপ্রসাে সি একজন সি মেন িানুর্ও মিরলন, অিল সহারিে সলোে সস পমেিে পাওো িাে, --- 

“তােপে একমেন মতমন আিাে মনরে সিিারত সিে হরলন। তেন তাাঁে মিল একট্া ‘মভরটামেো’ 

মফট্ন আে একট্া সাো েরঙে িরনেী ওরেলাে সঘািা। সসমেন মতমন োাঁমট্ লেনউরেে সপার্াক-সাো 

িসমলরনে সিেওোমন ‘িুমিোে পােজািা’, ‘মিকন’ কারজে িাাঁকা টু্মপ প'সে লালিারগ িল িহািরেে 

িামি সথরক আিাে তুরল মনরে সগািতীে মেরক সগরলন।"  

                    

লরণ ে সারজ অতুলপ্রসাে, সস জরন্য সুরেি িক্রিতভীে ‘অতুলপ্রসাে সসন’। ২ে িমি সস জরন্য আনন্দিাজাে। 
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অতুলপ্রসাে সি িরন দুরিারে িাো অঞ্জন মনরে সি গারনে তেীমট্ ভামসরেমিরলন, মনেমতে পমেহারস 

সস তেী িারে িারে কূল হামেরেরি। জীিরনে সস কূলহাো তেী মনরে মতমন পেি করুণািরেে কারি 

মিেমনভভেতাে আশ্রে েুাঁরজরিন। --- 

 

 ‘আমি িাাঁমধনু সতািাে তীরে তেণী আিাে। 

  একাকী িামহরত তারে পামেরন সি আে। . . .  

 

  এেরনা িা-মকিু আরি,  তুরল লহ তি কারি, 

  োরো এই ভাঙা নারে িেণ সতািাে। 

এই সিেনাই তাাঁে করুণ-িধুে গান সৃমিে িলূ। স্ত্রীে সরঙ্গ সম্পকভ মতি হরলও, মিরর্চ্ে হরলও তাাঁে 

অন্তরেে হৃেোসরন সহিকুসুরিে আসন মিেকাল অট্ল মিল। জীিরনে ওঠা-পিাে তাাঁরক পারি পান 

মন, হারত হাত সেরে সিংসাে সিুরদ্র পামি মেরত পারেন মন, িানী-গুণী হরেও একই িহরে আলাো 

িসিাস--- এ জন্য অতুলপ্রসারেে দুঃে, কুো ও সক্ষারভে সীিা মিল না। িমেও মিরর্চ্রেে পরে 

মিলনমেরন অতুলপ্রসােরক আনরন্দ উরিল হরে উঠরত সেো িাে। গান আরস তেন,--- ‘সক সগা তুমি 

মিেমহনী’ িা  

‘আজ আিাে িনূ্যঘরে আমসল সুন্দে’।  

আিাে ভাঙরনে মেরন তাাঁে েিনা--- ‘িাি না, িাি না, িাি না ঘরে’ অথিা 

 ‘তেমন সতারে িরলমিনু িন, 

 িাস্ সন সে তুই এ মিপরথ’ 

 

 
কমিে হারতে সলোে ‘িািনা িািনা...’। সস জরন্য উইমকরিমিো। 
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১৯১৬ সাল সথরক এই ট্ানা-পরিন িরলরি জীিরনে সির্প্রান্ত অিমধ। এই আাঁধারেে পেিিমণই তাাঁে 

সমৃিে আকারি মনতয নি নি তাোে প্রকারিে কােণ হরেরি। 

েিীন্দ্রনারথে গারন তাাঁেই সিন জীিনকথা--- 

 অমগ্নিীণা িাজাও তুমি সকিন ক'সে! 

 আকাি কাাঁরপ তাোে আরলাে গারনে সঘারে॥ 

 সতিমন ক'সে আপন হারত িুাঁরল আিাে সিেনারত, 

 নতূন সমৃি জাগল িুমি জীিন-'পরে॥ 

 িারজ ি'সলই িাজাও তুমি সসই গেরি, 

 ওরগা প্রভু, আিাে প্রারণ সকল সরি। 

 মির্ি সতািাে িমহ্নঘারত িারে িারে আিাে োরত 

 জ্বামলরে মেরল নতূন তাো িযথাে ভ'সে॥ 

 

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ 

 

 

 

 

 

 

তথযঋণ --- 

১। ‘গীমতগুঞ্জ’, অতুলপ্রসাে সসন। 

২। ‘সৃ্মমতে সেো’, সাহানা সেিী। 

৩। িানসী িুরোপাধযাে েমিত ‘অতুলপ্রসাে’।  

৪। সুরেি িক্রিতভী সম্পামেত সিংকলন গ্রন্থ ‘অতুলপ্রসাে সসন’। 

৫। েিীন্দ্র েিনািলী, ৮ি েণ্ড, মিশ্বভােতী, ১৯৮৮।  

৬। ‘অতুলপ্রসারেে সশ্রি কমিতা সিংকলন’, সিাভন সসাি। 

৭। ‘অতুলপ্রসাে ও েিীন্দ্রনাথ, নপুূেিন্দা সঘার্, http://www.homeroam.info/, সাইট্ এেন েুলরি না।  

৮। কমি অতুলপ্রসাে সসরনে সিামধ, কাওোইে ইউমনেন ওরেিসাইট্, িািংলারেি।  

৯। উইমকরপমিো।     

১০। Music Gurukul.   
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