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Abstract 

Chhou is a very popular dance in the district of Purulia as well as West Bengal, even entire 

India. This is basically a folk dance. The impact of this dance can be seen not only in India 

but also in the foreign countries. Though Purulia is financially backward, the artists of this 

district have kept this art alive and they are practising it regularly. The essential part of this 

dance is mask. The mythical stories are being presented through mask. Without being 

confined within the boundary of religion, social as well as political aspects are also 

presented very frequently in chhou dance. Due to commercialisation we notice a slight 

difference between the chhou of the past and that of the present, as it has been noticed in 

cinemas and operas. Though there are elements of the past in folk literature, chhou is not 

static but dynamic. To meet the purpose of the present,  this  dance  comes  out  from  its  

narrow  confinement  and  moves towards the broader arena. Winning the world this dance 

has intensified the dignity of Purulia as well as West Bengal. Though Purulia is financially 

and agriculturally backward, we feel proud for this district for chhou dance.  

 

     ুরুন্ধরয়া ছজরা একভয় ভানবূভ ছজরায অন্তবূূক্ত ন্ধছর। এই ভানবূভ ছজরা ছইভয় ন্ধফারযয অন্তবূূক্ত 

ন্ধছর। ১৯৫৬ ন্ধিস্টারে ুরুন্ধরয়া ছজরা ন্ধিভফরঙ্গয অন্তবূূক্ত য়। এখানকায ভানুরলয ভানন্ধকত্া, বালা-

ংস্কৃন্ধত্ ন্ধকংফা জীফন-চচূায প্রন্ধত্ ছকারনাযকভ দৃন্ধি ছদয়ায প্ররয়াজন অনুবফ করযনন্ধন ত্ৎকারীন 

াকরগাষ্ঠী। ফতূ্ভারন মন্ধদ এই ন্ধল্পন্ধি একন্ধি আরাদা ভমূাদা ছরয়রছ। ভানবূভ ত্থা ুরুন্ধরয়ায এই 

ছছৌ-নৃত্য ন্ধল্পন্ধি আভারদয প্রাণ। এই ন্ধল্পন্ধি ফতূ্ভারন ুরুন্ধরয়ায ভান ত্থা ভমূাদা ফান্ধিরয়রছ। এই 

ন্ধরল্পয ন্ধফস্তৃন্ধত্ আজ ন্ধনন্ধদূি অঞ্চররয ভরধয ীভাফদ্ধ না ছথরক মরথি প্রান্ধযত্ রয়রছ। আজ ুরুন্ধরয়া 

ভারনই ছছৌ-নৃত্য, আয ছছৌ-নৃত্য ভারনই ুরুন্ধরয়া। এই দুন্ধি ন্ধজন্ধন যস্পরযয রঙ্গ ম্পকূমুক্ত রয়রছ। 

ন্ধিভফরঙ্গয ভরধয ুরুন্ধরয়া ন্ধন্ধছরয় িা ছজরায ত্কভা জুিরর ছছৌ-নৃত্য আজ ন্ধল্পকরা  ংস্কৃন্ধত্গত্ 

ন্ধদক ছথরক ছজরান্ধিরক ভৃদ্ধ করযরছ। এযজনয আভযা প্ররত্যরক গফূ অনুবফ করয থান্ধক। 
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     ছছৌ ুরুন্ধরয়া ত্থা ন্ধিভফঙ্গ এভনন্ধক বাযরত্য একন্ধি অনযত্ভ জনন্ধপ্রয় প্রন্ধদ্ধ নৃত্য। ুরুন্ধরয়া ংরগ্ন 

ঝািখন্ড  উন্ধিলযায ন্ধকছু স্থারন এই নৃরত্যয চচূা রয় থারক। ুরুন্ধরয়ায ছছৌনৃত্য াস্ত্রীয় প্রবাফ থাকরর  

নাচন্ধি ভূরত্ ছরাকনৃত্য। এই নাচ ছম ছরাকনৃত্য কররই প্রায় ন্ধিধাীন ন্ধচরে ত্া স্বীকায করযরছন। ছদজ 

উাদারন ভৃদ্ধ ছছৌ নাচ প্রকৃত্রেই ছরাকনৃত্য। এই নারচয ন্ধফলয় ফস্তু, নারচয আন্ধঙ্গক, ঙ্গীত্, নৃত্যবন্ধঙ্গভা 

প্রন্ধত্ন্ধি উাদানই ছরৌন্ধকক উাদান। গ্রাভ ভাজ ভানুরলয ন্ধচে ন্ধফরনাদন  ছরাকন্ধোয প্রচায এই ছরাক 

নৃরত্যয ভূর উরেয।    

 

     বাযত্ফরলূয ভরধয ন্ধিধাযায় ছছৌ-নৃত্য প্রদন্ধূত্ রয় থারক। ১) ভয়ূযবঞ্জ ছছৌ-নৃত্য (উন্ধিলযা), ২) 

যাইরকল্লা ছছৌ-নৃত্য (ঝািখন্ড), ৩) ুরুন্ধরয়ায ছছৌ-নৃত্য (ন্ধিভফঙ্গ)। মূরফেকযা ুরুন্ধরয়ায ছছৌ-নৃত্যরক 

চাযন্ধি বারগ বাগ করযরছন। এগুন্ধর র মথাক্ররভ-- ১) ফাঘভুন্ধন্ড ঘযানা,  ২) ফারদায়ান ঘযানা,  ৩) ঝারদা 

ঘযানা, ৪) আিলা ঘযানা। এই চাযন্ধি ঘযানায ভরধয প্ররবদ ন্ধফদযভান ন্ধছর। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ফান্ধণন্ধজযক কাযরণ 

এই চাযন্ধি ঘযানায ভরধয নৃত্যধাযা  আন্ধঙ্গরকয ভরধয ছকারনা াথূকয রেয কযা মায় না।  

 

     বাযরত্য ছরাকনািযগুন্ধরয ভরধয জনন্ধপ্রয়ত্ায স্বণূ ন্ধখরয অফস্থান করযরছ ুরুন্ধরয়ায ছছৌ নাচ। এই 

ছায রঙ্গ মুক্ত অন্ধধকাংই য় শ্রভজীন্ধফ ফা কৃন্ধলভজযু। ত্াযা আথূ াভান্ধজক অফস্থান ছথরক ন্ধন্ধছরয় 

ছথরক এই ন্ধল্পন্ধিরক ফাাঁন্ধচরয় ছযরখরছন  চচূা করয চরররছন ন্ধনযন্তয। এই নৃত্যরক প্রথভ ছছৌ নারভ 

(chhou) নারভ প্রথভ অন্ধবন্ধত্ করযন ড. আশুরত্াল বট্টাচামূ ভায়। ন্ধত্ন্ধনই প্রথভ ুরুন্ধরয়ায ছছৌ-নৃত্যরক 

ন্ধফরদরয ভান্ধিরত্ প্রদূরনয ফযফস্থা করযরছন। ফান্ধণজযকযন ত্াযই াত্ ধরয ঘরি।  

 

     ছকারর যাজদযফারযয আনুকূররয ন্ধল্প  ন্ধল্পীযা ছফাঁরচ থাকরত্ন। ছই খারনই ছছৌ-নৃত্য প্রদন্ধূত্ 

রত্া। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ন্ধনন্ধদূি ছেি ছান্ধিরয় ছম ছকারনা ভয় ছছৌ-নৃত্য প্রদন্ধূত্ রয় থারক। ুরুন্ধরয়া ছজরা 

ন্ধিভফরঙ্গয অন্তবূূন্ধক্তয ূরফূ এই নারচয ছত্ভন খযান্ধত্ ন্ধছর না। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন এয খযান্ধত্ ছদ ন্ধফরদর 

ছন্ধিরয় রিরছ। ছৌযান্ধণক কান্ধনীয ন্ধফরল ন্ধফরল ঘিনারক নৃত্যনারিযয আকারয উস্থান্ধত্ কযায যীন্ধত্- 

ছছৌ নারচয ভরধয ন্ধফদযভান ন্ধছর। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ছছৌ নারচয ভরধয মািা ারায প্রবাফ রিরছ। নাগন্ধযক 

ভরনাযঞ্জরনয জনয ছকাররয ছছৌ-নৃরত্যয রঙ্গ একাররয ছছৌ-নৃরত্যয অরনক ন্ধযফতূ্ন ঘরি ছগরছ।  

 

     ছছৌ-নৃরত্যয ভরধয ফীযয প্রধান। ত্াই ভরূত্ ুরুরলযাই এই নাচ ছনরচ থারকন। এই নৃরত্যয জনন্ধপ্রয়ত্া 

ছমরতু্ ন্ধফরেয দযফারয ছৌরছ ছগরছ ত্াই ফান্ধণন্ধজযক কাযরণ ছছৌ-নৃরত্যয ভরধয ফযাক ন্ধযফতূ্ন ান্ধধত্ 

রয়রছ। াজ ছালারকয ফযফায ছমভন ছফরিরছ, ছত্ভন্ধন ছফরিরছ ভুরখারয ফযফায। ত্াছািা ফতূ্ভারন 

Electric মন্ত্রানুলরঙ্গয রঙ্গ ছছৌ-নৃরত্যয গান গুন্ধর ন্ধযরফন্ধত্ রয় থারক। ভরূত্ ছৌযান্ধণক কান্ধনী 

অফরম্বরন ছছৌ নারচয ারাগুন্ধর প্রদন্ধূত্ রয় থারক। এই নারচ ছয়ন্ধি ন্ধজন্ধন ফযফহৃত্ রয় থারক- ছ ার, 

ধাভা, ানাই, ঘুঙুয, ছাাক  ভুরখা। নাচ ন্ধযরফরন ছয়ন্ধি থ ন্ধযরন্ধেত্ য়। ছমভন ভি 

ছফিারনা, আয ফাাঁধায উিান, ফাজনা, ফদনা, ছভরানাচ, ারানাচ  অস্তান্ধদ নাচ।  
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     চচি ংক্রান্ধন্তয ন্ধদন আনুষ্ঠান্ধনক বারফ ছছৌ নাচ নাচা শুরু রত্া। চজযষ্ঠ ভারয ১৩ ত্ান্ধযখ মূন্ত এই নাচ 

নাচা রত্া। ফতূ্ভারন এই নারচয চান্ধদা তু্রঙ্গ থাকায় াযা ফছয-ই এই নাচ প্রদন্ধূত্ রে। ভূরত্ ধভূীয় 

কান্ধনী এফং ধভূীয় আরফদরনয উয ন্ধবন্ধে করয এ নাচ প্রফভান। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ধভূরকন্ধিকত্ায গন্ডী 

ছান্ধিরয় ছছৌ-নৃরত্যয কান্ধনীরত্ উরে এররছ াভান্ধজক ারা  যাজননন্ধত্ক ারা। মায পরর দূকরদয 

কারছ এগুন্ধর রয় উরেরছ আরযা ছফন্ধ আকলূণীয়। ছছৌ নারচয ৃন্ধি রয়রছ ১৯১১ ন্ধিস্টারেয যফতূ্ী 

ভরয়। ফ জান্ধত্ ফ ম্প্রদারয়য ভানুল ন্ধভরর এই নাচন্ধিরক একন্ধি াম্প্রন্ধত্ক ন্ধল্প রূ ন্ধদরয়রছ। 

 

     ছছৌ-নৃরত্যয ভরধয একিা ন্ধফফতূ্ন রেয কযা ছগরছ। ফতূ্ভারন ছছৌ-নৃত্য ভুরখা-নৃরত্য ন্ধযণত্ রর 

ৃন্ধিয প্রাক ররগ্ন ভুরখারয ফযফায ন্ধছর না ফরররই চরর। নৃত্যকাযীযা যঙ-ছফযরঙ ছরজ নৃত্য প্রদূন 

কযত্। ন্ধদরী কভুায ছগাস্বাভীয ভরত্ ভুরখ কান্ধর ছভরখ ভরুখা যা নাচরকই ছছৌ-নৃরত্যয আন্ধদরূ ফরর 

ভরন করযরছন। এযয এর একক ছছৌ-নৃত্য। এরত্ ভুরখারয ফযফায থাকরর এত্ আিম্বয ন্ধছর না। 

একক ছছৌ-নৃরত্যয য এর আরা ছছৌ-নৃত্য। ভুরখা ছািা এই নৃরত্যয নাচ ত্। আরা ছছৌ-নৃরত্যয য 

এর ফাফু ছছৌ-নাচ। এরত্ ম্ভ্রান্ত ফান্ধিয নতূ্কযা আিম্বযূণূ াজ-ছাাক রয নাচরত্ন। এয যফতূ্ী 

মূারয় ারা ছছৌ-নারচয আন্ধফবূাফ ঘরি। ফতূ্ভারন ভুরখা ফাদ ন্ধদরয় ছছৌ-নারচয অনুষ্ঠান য় না ফরররই 

চরর। 

 

     ছছৌ নাচ  মািাারায ভরধয াদৃয যরয়রছ। আরগ ছছৌ ন্ধল্পীযা অন্ধধকাংই মািায ছাাক রয 

নাচরত্ন। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ছই ছাারকয ন্ধকছুিা ন্ধযফতূ্ন করয ছছৌ এয ছাাক চত্যী করয। মািায ভত্ই 

ভরফত্ মন্ত্রঙ্গীত্ ফাজারনায য ছছৌ-নৃত্য ন্ধল্পীরদয ভরঞ্চ আগভন ঘরি থারক। ছখারা আকারয নীরচ 

চতু্ন্ধদূরক দূক কুররয ভারঝ নৃত্য শুরু য়। আরগ ছছৌ নারচয ভরধয ভুরখারয ফযফায ন্ধছর না। ত্খন যরঙয 

ছভকা ন্ধদরয় চন্ধযিন্ধিরক ান্ধজরয় ছত্ারা ত্। ন্ধকন্তু ফতূ্ভারন ভুরখা ফযফারযয ভাধযরভ ছৌযান্ধণক 

চন্ধযিগুন্ধররক হুফহু দূরকয াভরন প্রানফন্ত করয তু্রর ধযা য়। এই বারফ ছছৌ-নৃরত্যয জনন্ধপ্রয়ত্া ফতূ্ভারন 

ফৃন্ধদ্ধ ছরয়রছ। ভুরখা ন্ধনভূারণয ছম অন্ধবনফ দ্ধন্ধত্ অনুৃত্ য়, ত্া বাযত্ফরলূ আয ছকাথা য় না।  

 

     অরনরকই ছছৌ-নৃত্যরক ছরাকনারিযয মূায়বুক্ত করয থারকন। ছছৌ-নৃত্য মখন গ্রারভয ভরধয ীভাফদ্ধ 

ন্ধছর ত্খন এই রফূ ছরাকনারিযয অরনক চফন্ধিযই এয ভরধয ন্ধফদযভান ন্ধছর। ন্ধকন্তু মুরগয ন্ধযফতূ্রনয রঙ্গ 

ছছৌ-নৃরত্যয আন্ধঙ্গক  ন্ধফলয়ফস্তুয অরনকিা ন্ধযফতূ্ন ঘরি ছগরছ। ত্াই ছছৌ-নৃত্যরক আয মাই ছাক 

ছরাকনািয ফরা চরর না। ছছৌ-নৃরত্যয ন্ধফলয়ফস্তুয ভরধয যুাণ প্রঙ্গ ছমভন ফযফহৃত্ রয়রছ, ছত্ভনই আরছ 

ফাস্তফ ংারযয ুখ-দুুঃখ, আনদ-ছফদনায কথা।  

 

     ফান্ধণন্ধজযকযরণয পররই ছকার  একাররয ছছৌ-নৃরত্যয ভরধয ন্ধকছুিা রর ন্ধযফতূ্ন ঘরিরছ। 

ছমভনন্ধি ঘরিরছ মািা ন্ধল্প  ন্ধরনভা ন্ধরল্পয ছেরি। ছছৌ-নৃরত্যয ন্ধযন্ধধ ছমরতু্ এখন ীভান্ত ফাঙরায 

ভরধযই ীভাফদ্ধ নয়, এয ন্ধযধী ুদূয ন্ধফরদ মূন্ত ন্ধফস্তৃত্ রয়রছ। ছরারকাান্ধরত্যয ভরধয অন্ধত্রত্য ত্থয 
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থাকরর এন্ধি জি নয়, ন্ধফফতূ্নীর। এই ছছৌ-নৃত্য আজ ন্ধফে জয় করয ুরুন্ধরয়া ত্থা ন্ধিভফরঙ্গয ভমূাদা 

ফান্ধিরয়রছ। ন্ধল্প, অথূনীন্ধত্  কৃন্ধলরত্ ুরুন্ধরয়া ছজরা দারুণ বারফ অনগ্রয। ন্ধিভফরঙ্গয অথূনীন্ধত্রত্ এই 

ছজরায এখরনা ছত্ভন ছকারনা অফদান ছনই। ন্ধকন্তু ছরারকাংস্কৃন্ধত্রত্ এই ছজরা ছম ঐিমূ ংমুক্ত করযরছ 

ত্ায জনয আভযা গন্ধফূত্ রত্ ান্ধয। 
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