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Abstract
Ever since the birth of music it is inevitable till date. During the silent era, music was there
live in the auditorium. Later with the introduction of talkies music has become the integral
connect between the audience and the director even in Bengali films.1930 onwards Bengali
film industry had a renaissance towards the artistic and the technological aspects. New
Theatre was established by Biren Sarkar. Post-independence many new film makers
aroused with new vibrancy like Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, Mrinal Sen etc. Sri Ray’s
creation: During his first few films like Pather Panchali he depended on Music maestros
like Pandit Ravi Shankar, Ali Akbar Khan etc. In 1961, his self-composition in his film
Rabindranath and Tinkanya a new style of background music is marked with excellence.
Songs were introduced in the format of mixed folks, western classical music and
Rabindrasangeet. His creation unforgettable creations are seen in Gupi gayen Bagha
bayen, Hirok Rajar deshe or Charulata. In most of his creation usage of folk instruments
like flute, dotara, saringa was noticed. He combined eastern and western instruments for
Mahanagar. Ray also used Nepali folk in Kanchanjanga, Rajasthani folk in Sonarkella,
Benarasi gharana song in Joybaba Felunath. He marked his excellence in driving Bengali
film industry to the global audience.
পৃচ্চিব্ীর ইচ্চোত্র চচ্চিত্রের জন্মগ্ন লিত্রকই ংগীত্রের ব্যব্ার ত্রে সত্র জজ প্রাে অপচ্চরাযবয ত্রে উত্রেত্রছ। সমি
চ্চক চ্চিব্বাক যুত্রগও ঙ্গীত্রের ব্যব্ার শুরু ত্রেচ্চছ লপ্রক্ষাগৃত্র ব্াদ্যযন্ত্রী ও গােক-গাচ্চেকারা উপচ্চিে লিত্রক ঙ্গীত্রের মূছবিা
রচিা কত্রর চ্চিত্রদ্বলক সব্ং দ্লবত্রকর মত্রধ্য মিস্তাচ্চিক লযাগাত্রযাগ িাপি করত্রেি। োরপর ব্াক যুত্রগ সত্র সই ঙ্গীে ত্রে
উেত্রা সকচ্চট ধ্ারাত্রা অস্ত্র, যার দ্বারা চ্চিত্রদ্বলক ও দ্লবকগণ সকাত্ম ত্রে লগত্রি।
ব্াংা চচ্চিত্রের লক্ষত্রেও োর ব্যচ্চেক্রম েচ্চি। চ্চিব্বাক ব্াংা ছচ্চব্র ংখযাও চ্চকন্তু কম িে। লযমি, ১৯১৭ াত্র চ্চিচ্চমবে
রুস্তমজী লধ্াচ্চেওোা চ্চিত্রদ্বচ্চলে ‘েযব্াদ্ী চ্চরলচন্দ্র’, লযচ্চট ২৪লল মাচব, ১৯১৭ াত্র New Tent মেদ্াি ককাোে প্রিম
প্রদ্চ্চলবে ে। ১৯১৯ াত্র োাঁরই চ্চিত্রদ্বচ্চলে ‘চ্চব্ল্বমঙ্গ’, ১৯২১ াত্র পচ্চিে েুী দ্ত্ত াত্রেদ্া পচ্চরচাচ্চে ব্াচ্চকাব্ধ্ূ’,
‘চ্চব্াে লেরে’, চ্চিত্রদ্বলিাে চ্চছত্রি চ্চিচ্চেল াচ্চচ্চি। ১৯২৪ াত্র ‘চন্দ্রিাি’, ১৯২৫ াত্র ‘েীক্ষী’, ১৯২৬ াত্র ‘প্রেুল্ল’
ও ‘কৃষ্ণকাত্রের উই’, ‘জেত্রদ্ব্’, ১৯২৭ াত্র ‘দুত্রগবল িচ্চিিী’, ১৯২৯ াত্র ‘ইচ্চিরা’, ‘লদ্ব্দ্া’, ‘কপাকুিা’ ইেযাচ্চদ্
ছচ্চব্ চ্চব্ত্রলভাত্রব্ উত্রল্লখত্রযাগয। সই ছচ্চব্গুচ্চর প্রাে প্রচ্চেচ্চট লক্ষত্রেই লপ্রক্ষাগৃত্র Background Music ব্াজাত্রিা ে। ১৯৩০
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াত্রর পর ব্াংা চ্চত্রিমার সক িব্জাগরত্রণর ূেপাে ে। লই মে ব্ীত্ররন্দ্র িাি রকার মালে „New Theatres‟
studio িাপি কত্ররি। সই studioলে চ্চিচ্চমবে উত্রল্লখত্রযাগয ছচ্চব্র ংখযাও চ্চকছু কম িে। লযমি লদ্ব্কী ব্ুর ‘চিীদ্া’
(১৯৩২), প্রমত্রিল ব্িুোর ‘লদ্ব্দ্া’ (১৯৩৫) সব্ং ‘মুচ্চি’ (১৯৩৭) সব্ং চ্চিচ্চেি ব্ুর ‘লপ্রচ্চত্রডন্ট’ (১৯৩৭)। New
Theatres সর ঙ্গীে পচ্চরচাক পঙ্কজ কুমার মচ্চল্লক প্রমত্রিল ব্িুোর ‘মুচ্চি’ ছচ্চব্ত্রে ব্বপ্রিম রব্ীন্দ্রঙ্গীে ব্যব্ার কত্ররি।
সই studioর গােক-গাচ্চেকা, অচ্চভত্রিো-অচ্চভত্রিেী রূত্রপ উমাললী লদ্ব্ী, কািিব্াা লদ্ব্ী, চন্দ্রাব্েী লদ্ব্ী, লক.স.ােগ,
পাািী ািযা চ্চব্ত্রলভাত্রব্ খযাচ্চে অজবি কত্ররি যাাঁরা ১৯৫০ সর দ্লত্রক উত্রল্লখত্রযাগয চচ্চরোচ্চভত্রিো-লিেী ে ওত্রেি। ১৯৪৪
াত্র পরব্েবীকাত্রর প্রখযাে পচ্চরচাক শ্রী চ্চব্ম রাে New Theatres Studioলেই ৃচ্চি কত্ররি ‘উদ্ত্রের পত্রি’। সই
ছচ্চব্চ্চটই চ্চব্ম ব্াব্ুর প্রিম চ্চিত্রদ্বলিা। পরব্েবীত্রে ব্াংা ছচ্চব্র চ্চিত্রদ্বলকত্রদ্র মত্রধ্য ব্বাত্রে লয দুচ্চট িাম উত্রল্লখত্রযাগয োাঁরা
ত্রি েযচ্চজৎ রাে ও ঋচ্চিক ঘটক। সাঁরা ছািাও েপি চ্চং, মৃণা লি, েরুি মজুমদ্ার, চ্চব্প্লব্ রাে লচৌধ্ুরী, ব্ুদ্ধত্রদ্ব্
দ্ালগুপ্ত, অপণবা লি, লগৌেম লঘা প্রমুখ ব্যচ্চিত্রির কিা চ্চব্ত্রলভাত্রব্ উত্রল্লখত্রযাগয। সখি েযচ্চজৎ রাে পচ্চরচাচ্চে লব্ল চ্চকছু
চচ্চিত্রে ংগীত্রের প্রত্রোগ চ্চিত্রে জত্রাচিা করার লচিা করব্। ব্বপ্রিম োদ্ার গাস্ত লরাত্রব্জব সর সকচ্চট কিা ব্ত্র লিওো
যাে, লচ্চট  ব্াংা াচ্চত্রেয রব্ীন্দ্রিাত্রির লয অব্দ্াি, ব্াংা চ্চত্রিমাে েযচ্চজত্রের লই অব্দ্াি। রব্ীন্দ্রিাত্রির ত্রঙ্গ
েযচ্চজৎ িািা চ্চব্ত্রে জত্মীেো অিুভব্ করত্রেি। রব্ীন্দ্রিািত্রক চ্চিত্রে লোা োাঁর েিযচ্চচত্রে সর ব্ত্রচত্রে লজারাত্রা প্রমাণ
চ্চমত্রব্। সই ছচ্চব্র শুরুত্রে জত্রছ সই ধ্ারাভায— “On 7th August 1941 in the city of Calcutta, a man died. His
mortal remains perished but he left behind him a heritage which no fire could consume. It is a
heritage of words and music and poetry, of ideas and of ideals. And it has the power to move us, to
inspire us, today and in the days to come. We who owe him so much salute his memory” সই সকই

কিা ব্ছর চ্চেচ্চরল পর, েযচ্চজৎ ম্পত্রকব ও মভাত্রব্ প্রত্রোজয । সই মত্রের মত্রধ্য চ্চেচ্চি োাঁর াংস্কৃচ্চেক অব্দ্াি ও
অচ্চভঘাত্রের দ্বারা ব্াঙাচ্চর াংস্কৃচ্চেক জীব্ত্রি সক অিিয িাি অচ্চধ্কার কত্রর লেত্রত্রছি। রব্ীন্দ্রিাত্রির ত্রঙ্গ োর ব্যচ্চিগে,
ৃচ্চিলী ও গভীর জত্রব্গমুক ম্পত্রকবর েস্বরূপ চ্চেচ্চি লল পযবে রব্ীন্দ্রিাত্রির সকজি লশ্রষ্ঠ ব্যাখযাোও ত্রে ওত্রেি।
চচ্চিত্রে ঙ্গীে প্রত্রোত্রগর ধ্ারা  কত্রেকচ্চট লযমি Suspense Music, Romantic Music, Comedy Music,
Situational Music ইেযাচ্চদ্। স ব্ই Background Music সর অঙ্গ। সছািাও Realistic Song, Background
Song চ্চাত্রব্ ব্যব্ারও ব্হু প্রচচ্চে। Realistic Song াধ্ারণে চ্চলল্পীর „lip‟ স িাত্রক। জর Background ব্া
Symbolic Song ছচ্চব্ত্রে Philosophical expression চ্চাত্রব্ অিব্া মোজ চ্চাত্রব্ ব্যব্হৃে ে। ো ল Modern
Song, Folk Song ব্া Devotional Song লাক। ঙ্গীত্রের লক্ষত্রে Prelude অিবাৎ গাত্রির কিা শুরুর জত্রগর অংল জর
Interlude অিবাৎ গাত্রির মধ্যব্েবী অংত্রলর ব্যব্ার জজও প্রচচ্চে।
েযচ্চজৎ রাত্রের (১৯২১-১৯৯২) ছচ্চব্ত্রে চ্চমশ্র ধ্রত্রির াংগীচ্চেক ব্যব্ার জমরা ক্ষয কত্রর িাচ্চক, লকািাও খাচ্চট লকাি
ভারেীে রাগ রাচ্চগিীর প্রত্রোগ, জব্ার লকািাও পচ্চিমী ুরকারত্রদ্র রচিাশলীর অিুরণ, কখত্রিা জব্ার রব্ীন্দ্রংগীত্রের
ব্যব্ার োও চ্চিত্রজর মত্রো কত্ররই স্বেন্ত্রভাত্রব্ ব্যব্ার, ত্রব্বাপচ্চর চ্চব্শুদ্ধ ব্াংা গাি সব্ং চ্চব্চ্চভন্ন জঞ্চচ্চক লাকধ্মবী ুত্ররর
প্রত্রোগ, ছচ্চব্র চ্চচেিাটয ও লাত্রকলি লক লকন্দ্র কত্রর ুপ্রযুি ত্রেত্রছ। পচ্চরচাক েযচ্চজত্রের লমধ্া ও অিুচ্চিৎু মি,
চচ্চিত্রে ব্যব্ার ুত্ররর চ্চব্িযা িেুি চ্চদ্লার িাি চ্চদ্ত্রেত্রছ। চ্চচে পচ্চরচািার প্রিম চ্চদ্ত্রক উচ্চি পচ্চিে রচ্চব্লঙ্কর, জচ্চ
জকব্র খাাঁ, চ্চব্াত্রেে খাাঁ প্রমুখ চ্চব্চ্চলি ংগীে চ্চলল্পী েিা ংগীে পচ্চরচাকগত্রণর ওপর চ্চিভবরো লদ্চ্চখত্রেচ্চছত্রি, শুধ্ুমাে
চচ্চিত্রে াংগীচ্চেক প্রত্রোত্রগর অিচ্চভজ্ঞো ও ংলত্রের কারত্রণই। সর পরব্েবী ধ্াত্রপ চ্চিজস্ব প্রত্রোগ পদ্ধচ্চেত্রেই ১৯৬১ া
িাগাদ্ চ্চিমবাণ কত্ররি েিযচ্চচে ‘রব্ীন্দ্রিাি’ ও ‘চ্চেিকিযা’। লযগুচ্চর ংগীে পচ্চরচািার দ্াচ্চেি চ্চেচ্চি চ্চিত্রজই পাি কত্ররি
ুচ্চিপুণভাত্রব্।
লমৌচ্চক প্রত্রোগ পদ্ধচ্চেত্রে িেুি জচ্চঙ্গত্রক, লাকােে ুর ও পািােয ুত্ররর উপযুি ংচ্চমশ্রত্রণ জমরা পাই লব্ল চ্চকছু
কাজেী চচ্চিে। োাঁর চ্চিচ্চমবে ‘কাঞ্চিজঙ্ঘা’ ছচ্চব্ত্রে ব্যব্হৃে ত্রেত্রছ পাািী লাকুর, ‘লািার লকল্লা’ ছচ্চব্ত্রে ছচ্চব্র
প্রত্রোজিািুাত্রর ছচ্চব্র লাত্রকলি অিুযােী রাজািািী লাকগীচ্চের প্রত্রোগ, জব্ার ‘জেব্াব্া লেুিাি’ ছচ্চব্ত্রে ব্যব্হৃে ত্রেত্রছ
লব্িারী ঘরািার লাকােে ুরচ্চব্িযা, যা ছচ্চব্চ্চটত্রে সক অামাণযমাো ংত্রযাচ্চজে কত্ররত্রছ। ‘গুপীগাইি ও ব্াঘাব্াইি’
ছচ্চব্ত্রে ব্যব্হৃে ত্রেত্রছ লাকােে ুর জধ্াচ্চরে ‘লদ্খত্রর িেি লমত্র’, ‘মারাজা লোমাত্রর লাম’ সর মত্রো গািগুচ্চ।
লাকােে ুরভাব্িা ও যিািব প্রত্রোগ ছচ্চব্র শলচ্চল্পক উৎকবোত্রক অামািযোর স্তত্রর ংিাপি কত্ররত্রছ। োাঁর প্রচ্চেভা, গভীর
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প্রজ্ঞা, োত্রক জকালচুম্বী জিচ্চপ্রেো সব্ং উিমাত্রগব উত্তরত্রণ াাযয কত্ররত্রছ। ব্াংা চচ্চিত্রের কিা ব্ত্রে লগত্রই ব্বপ্রিম
োাঁর িামচ্চটই মত্রি জত্র।
চচ্চিত্রে ংগীত্রের প্রত্রোত্রগর লক্ষত্রে পচ্চরচাত্রকর চ্চকছু ব্িব্য উত্রল্লখ করত্র ধ্ারণাচ্চট জরও ুস্পি ত্রব্ ব্ত্র মত্রি ে,
োাঁর কিাে, ছচ্চব্র লমজাজই জব্ংগীত্রের রূপ চ্চক ত্রব্ ো চ্চেক কত্রর।
সত্রক্ষত্রে পচ্চরচাত্রকর দ্াচ্চেি অত্রিকখাচ্চি। ছচ্চব্র চ্চব্েব্স্তু যচ্চদ্ িেুি ে োত্র জব্ংগীত্রের প্রত্রোজি জত্রছ চ্চক
লিই, জর িাকত্রই ব্া োর প্রকৃচ্চে লকমি ত্রব্, ো চ্চেক করত্রব্ি অব্লযই পচ্চরচাক চ্চিত্রজ। জর ুরকার চ্চযচ্চি ত্রব্ি োাঁত্রক
পচ্চরচাত্রকর াাযয চ্চিত্রে ছচ্চব্র প্রধ্াি ুরচ্চট জত্মি করা অম্ভব্ চ্চকছু িে। পচ্চরচাক চ্চিত্রজর ব্যচ্চিগে অচ্চভজ্ঞোর কিাে
ব্ত্রত্রছি—‘পত্রির পাাঁচাচ্চ’ চ্চছ োময পচ্চরত্রব্ত্রলর কাচ্চিী। চ্চকন্তু ো ব্ত্র ো লাকাচ্চেয িে। োর ভাাে োর লমজাত্রজ
রীচ্চেমে Sophistication জত্রছ। োর চচ্চরেব্ণবত্রি জধ্ুচ্চিক মিস্তাচ্চিক দ্ৃচ্চিভচ্চঙ্গর ছাপ জত্রছ। ছচ্চব্ত্রেও অিুরূপ
Sophistication জিব্ার লচিা করা ত্রেচ্চছ। ুেরাং সর জব্ংগীত্রে লকব্মাে োময যত্রন্ত্র োময ুর ব্াজাত্রিার লকাি
ািবকো জত্রছ ব্ত্র জমরা মত্রি কচ্চরচ্চি। ব্াাঁলী, গুপীযন্ত্র, ল া ইেযাচ্চদ্র ত্রঙ্গ লোর ত্ররাদ্ পাত্রখাোজ লমলাত্রে োই
রচ্চব্লঙ্কর চ্চদ্বধ্া কত্ররিচ্চি। পচ্চরচাক স ব্যাপাত্রর জত্ররা ব্ত্রত্রছি ‘চ্চেিকিযা’র ‘লপাস্টমাস্টার’ ও োময পচ্চরত্রব্ত্রলর ছচ্চব্। চ্চকন্তু
সর ভাব্ ও ভঙ্গী, সর কাচ্চিীর উপাদ্াি সর পােপােীর জচরণ সব্ং কিাব্ােবা ব্ই চ্চছ অেযে র। োই সর
জব্ংগীত্রের ব্াাঁলী, লদ্ােরা ও াচ্চরিা সই চ্চেিচ্চট যন্ত্র ছািা জর লকাি যন্ত্র ব্যব্াত্ররর প্রত্রোজি লব্াধ্ কচ্চরচ্চি।
‘জাঘত্রর’ ুরকার চ্চব্াত্রেৎ খাাঁ লোর, ুরব্াার, ত্ররাদ্, াত্ররঙ্গী প্রভৃচ্চে যত্রন্ত্রর াাত্রযয রাগরাচ্চগিী চ্চিপুণভত্রব্
প্রত্রোগ কত্ররচ্চছত্রি। চ্চকন্তু েব্ার ব্যব্ার করা েচ্চি। ‘কাঞ্চিজঙ্ঘা’লে লদ্লী সব্ং চ্চব্ত্রদ্লী দু’ধ্রত্রির ব্াদ্যযন্ত্রই প্রত্রোগ করা
ত্রেত্রছ, ‘মািগত্রর’ও োই। োর চ্চিত্রজর কিাে, উচ্চি লযকচ্চট ছচ্চব্ত্রে ংগীে রচিার দ্াচ্চেি চ্চিত্রেত্রছি োাঁর মত্রধ্য ‘চারুোর’
ংগীে োাঁর কাত্রছ অত্রপক্ষাকৃে াব্ী সব্ং ুপ্রযুি ব্ত্র মত্রি ত্রেত্রছ। কারণ েেচ্চদ্ত্রি জব্ংগীত্রের ব্যাপাত্রর োাঁর
অচ্চভজ্ঞো ও ব্ৃচ্চদ্ধ লপত্রেত্রছ।
পূত্রব্বই উত্রল্লখ করা ত্রেত্রছ ছচ্চব্ত্রে চারভাত্রব্ ংগীে প্রত্রোত্রগর কিা। েযচ্চজৎ রাত্রের চচ্চিত্রে ংগীে প্রত্রোত্রগর লক্ষত্রে
সই ব্ধ্রত্রণর ংগীে-ই লয ািবক ভাত্রব্ প্রত্রোগ ত্রেত্রছ ো ব্াই ব্াহুয। জত্রগই জমরা ‘পত্রির পাাঁচাচ্চ’-র কিা ব্ত্রচ্চছ।
উদ্ারণস্বরূপ ব্া যাে, সখাত্রি ব্ৃদ্ধা চ্চপচ্চ ইচ্চির োকরুি যখি মারা যাি েখি মৃে ব্ৃদ্ধার লিপত্রিয ব্াাঁল ঝাি সব্ং ব্াোত্র
দুত্রে িাকা ব্াাঁলগুচ্চ গাত্রে গাত্রে লত্রগ চ্চব্শ্রী লত্রে মৃেুযর দ্ৃলয চ্চকছুটা জেচ্চঙ্কে কত্রর লোত্র। লিপত্রিয ংগীে লব্ত্রজ ওত্রে
(Background Music) জিচ্চপ্রে করুণ লাকগীচ্চের ুরধ্বচ্চি, ‚চ্চর চ্চদ্ি লো লগ ...‛ সই গািচ্চটই জব্ার জত্রগ জমরা
শুচ্চি ঐ চ্চপচ্চরই মুত্রখ যখি চ্চেচ্চি কাপত্রির লদ্ািাে কচ্চচ চ্চলশু অপুত্রক দুচ্চত্রে গাইচ্চছত্রি। সকই লাকগাি সকই ছচ্চব্ ত্রে
জিি সব্ং চ্চব্াত্রদ্র দ্ৃত্রলয। সইরকম মমবস্পলবী ব্যব্াত্ররর িচ্চজর ভারেব্ত্রবর চচ্চিত্রে চ্চেযই চ্চব্র দ্ৃিাে। সছািাও
উত্রল্লখয, ‘ীরক রাজার লদ্ত্রল’-র কিা লযখাত্রি চরণ দ্া ব্াউত্রর কত্রে চ্চেচ্চি গাইত্রেচ্চছত্রি ‘কেই রঙ্গ লদ্চ্চখ দুচ্চিোে’ গািচ্চট।
সই গািচ্চটও লাক জচ্চঙ্গত্রকর গাি। গািচ্চটর পঙ্কচ্চেগুচ্চ শুিত্র সর চ্চিচ্চোিব ব্ুঝত্রে খুব্ সকটা অুচ্চব্ধ্া েিা। সছািাও চ্চেচ্চি
লয কচ্চট ছচ্চব্ত্রে রব্ীন্দ্রংগীে প্রত্রোগ কত্ররত্রছি, লখাত্রিও চ্চিত্রজর স্বেন্ত্রো ব্জাে লরত্রখত্রছি। সই স্বেন্ত্রো সকত্রঘত্রেচ্চম
কাটাত্রিার মূ মন্ত্র।
ব্চ্চকছু চ্চমচ্চত্রে েযচ্চজৎ রাে সমি সকজি ব্যচ্চিি, চ্চযচ্চি ব্াঙাচ্চ েিা ারা চ্চব্ত্রশ্বর কাত্রছ সকজি প্রব্াদ্ প্রেীম চ্চলল্পী
চ্চাত্রব্ লব্াঁত্রচ িাকত্রব্ি। চচ্চিত্রের সই চ্চব্লা পচ্চরত্রর ব্বপ্রিম োাঁরই কারত্রণ ব্াঙাচ্চর িাম উত্রে সত্রত্রছ। োাঁর চচ্চিত্রের
দ্রব্াত্রর লযমি ব্াঙাচ্চ দ্লবকও জত্রছি লেমি অিযািয ভাাভাীর মািুও িজত্রর পত্রি। সই  োাঁর ািবকো।
েিযূে :
১। দ্ালগুপ্ত, ধ্ীমাি চচ্চিত্রের অচ্চভধ্াি, লরাত্রব্জব গাাঁস্ত, েযচ্চজৎ রাে, ব্াণীচ্চলল্প, ককাো, জগি, ২০১৪, পৃৃঃ ৫১১।
২। রাে, েযচ্চজৎ, চ্চব্ে চচ্চিে, জব্ ঙ্গীে প্রত্রঙ্গ, দ্লম ংস্করণ, জুাই, ২০১২, জিি, ককাো, পৃৃঃ ৬৬।
৩। পূত্রব্বাি েিযূে, পৃৃঃ ৬৬।
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ােক পচ্চেকা :
১। রকার, চ্চব্কাল, মাচ্চক যুগলঙ্খ, লারদ্ ংকি, েযচ্চজত্রের ‘পত্রির পাাঁচাচ্চ’ লাককিার উপাদ্াি। লঙ্খ লপ্র,
গুোাচ্চট, অত্রটাব্র, ২০১০, পৃৃঃ ১৪৪।
২। মজুমদ্ার, চ্চদ্ব্যত্রজযাচ্চে, রাজয রকাত্ররর মাচ্চক মুখপে, পচ্চিমব্ঙ্গ, চক্রব্েবী ুধ্ীর-ব্ব ২৬। ংখযা ৩ ও ৪, ১৭ ও
২৪ জুাই, ১৯৯২।
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