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বাযত  ফাাংরাদদদয প্রেক্ষাদে ওথও নৃদতেয ইততা
দীা যওায
কদফলও, নৃতে তফবাক, যফীন্দ্র বাযতী তফশ্বতফদোরয়, ওরওাতা, বাযত
Abstract
In Present, Kathak is one of the finest forms of classical dance and also the most
popular dance in the world. The word “Kathak” is comes out from the vedic Sanskrit word
“Katha” which means the story and the word “Kathakatha” that take places in various
Hindu epics and text which reveals the person who is telling a story. Kathak is the only
dance which is the combination of Hindu mythology and Islamic culture. But nobody
knows when and where it has been started as well as the root of Kathak dance. In respect of
India, Kathak is a primitive classical dance form which is probably originated in Lucknow
and after that it has spread its wings in Jaipur, Banaras or Varanasi and several places.
After partition of India in the year of 1947, Kathak has been took places in EastBengal (before liberalization Bangladesh is known as East-Bengal) through various
renowned Guru. In the present paper we have discussed the history of kathak dance in
respect of India and Bangladesh.
Keywords: Kathak, India, Bangladesh.

বূতভওা : ফততভান ওাদরয ফতদক্ষা চনতেয় নৃতেধাযা দরা ওথও নৃতে। ওথও নৃদথেয উৎতি ওদফ ফা প্রওাথায়
দয়তঙর তা তিও বাদফ ফরা মায় না, ওাযণ এ ফোাদয নানা তওাংফদন্তীয েঘতরত ভতফাদ যদয়দঙ। ওথও দেয
আতবধাতনও অথত দে গ্রতিও ফা কাথাওায। ওথা প্রম ওয় প্র র ওথও এফাং তাযই ওরা তফদোয নাভ ওথও। ফরা
ফাহুরে এঔাদন ‘ওথা’ েতেয অথত ‘ফাওে’ ফা ‘ফাণী’ নয়। এই েদে ওথা ‘কল্প’, ‘ওাততন’  উাঔোন’ এয েততে।
বফতদও ওাদর েঘতরত নৃতেশরী ওথও নৃদতেয অনুরূ তঙর। ঞ্চভ  লষ্ঠ তােীদত ূফত বাযতীয় ভাদচয
ফাঘদওযাই ভাওাদফেয তফতফধ েেদও ফাঘন ওরায ভাধেদভ চনাধাযদণয ওাদঙ প্র ৌঁদঙ তদদতন। তঔন তাদদয ওতথও
ফা ঘাযণ ফরা দতা। াংস্কৃত াতদতে ‘ওথও’ ফা ‘ওথাওায’, াতর াতদতে ‘ওতথওা’ এফাং বচন ধভতগ্রদি ‘ওুহুও’ প্রদয
উদেঔ আভযা াই। এদদয ম্বদে ফরা য় প্রম, এই ম্প্রদাদয়য প্ররাদওযা তফতবন্ন প্ররাওারদয় খুদযখুদয নাঘ-কানঅতবনদয়য ভাধেদভ ুযাদনয কাৌঁথা চনভাদচয ভেদক্ষ তুদর ধযদতন। ভতিদয, যাচ-বায়, তদাফদন, নকদয,
গ্রাদভ ফ চায়কাদতই এই ম্প্রদাদয়য মাতায়াত তঙর। ওথও নৃদতেয উৎতি ওদফ  প্রওাথায় দয়তঙর প্রই ম্বদে
স্পষ্ট প্রওাদনা ধাযণা ায়া মায় না। তওন্তু েঘতরত ভদত ওথও নৃদতেয উৎতি ম্বদে ফরা য় প্রম, বাযতীয় অনোনে
াস্ত্রীয় নৃদতেয ভত ওথও নৃদতেয চন্ম য় ভতিদয। যফততী ভদয় এই ভতিযগুদরা ধ্বাং দয় মায়ায পদর
ভ্রাভেভান বাদফ চীফন মান ওযদত থাদও এই ফ নৃতে তল্পীযা। আফায বফষ্ণফ াতদতে নেফযী নৃদতেয ফণতনা
আভাযা প্রদঔদত াই। ধাযণা ওযা য় প্রম, বকফান ওৃষ্ণই ফৃিাফদন এই নৃতেধাযা শুরু ওদযতঙদরন। তফতবন্ন কৎ,
বাফাতবনয়, প্রপতয, াল্টা ইতোতদয ূত্রাত য় প্রই ফৃিাফদন এফাং যাধাযীদদয নৃতে কীদতয ভদধে ূফতাবা ায়া
মায় ফততভান ওথও নৃদতেয। ূদফত ওীিতন এয তফতবন্ন দদ এফাং যদয ভাদছ ভাদছ তফশুদ্ধ নৃতে তযদফতত ত মা
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যফততীদত াস্ত্রীয় ওথও নৃদতেয ‘নৃি’ মতাদয় তযরতক্ষত য়। প্রভাকর মুদক ওথও নৃদতেয আভূর তযফততন আদ।
প্র যাতণও  আধোতিও রূ প্রথদও তফঘুেত দয় যাচাদদয ভদনাযঞ্জদনয চনে ফেফহৃত দত থাদও প্রদফতাদদয
আযাধনায তযফদতত। তদফ ফততভাদনয প্রম তযশুদ্ধ ওথও নৃতে তযরতক্ষত য় তা তযভাতচতত দয় দি প্রই প্রভাকরমুদক
তফতবন্ন নফাফদদয দযফাদয। তঔন নফাফদদয ৃষ্ঠদালওতায় ওথও নৃতে তল্পীযা এই নৃতে ঘঘতা ওযদতন। ওথও নৃদতেয
স্বণতমুক ফরা য় নফাফ য়াতচদ আরী াহ্ এয যাচত্বওারীন ভয় প্রও। নফাফ য়াতচদ আরী াহ্ তঙদরন এওচন
াংকীত তাু পর ওতফ  নততও। ১৯৪৭ াদর বাযতফলত বাদকয য ূফত ফাাংরায় (মা ফততভাদন ফাাংরাদদ নাদভ
তযতঘত) নৃতে তফতবন্ন গুরুদদয ভাধেদভ েতততষ্ঠত দয়তঙর এফাং ধীদয ধীদয তা াস্ত্রীয় নৃতে প্রমভন ওথও, ভতণুযী,
বযতনােেভ, তিী েবৃতত তফতবন্ন রূদ োতযত দয়তঙর। ফততয ফরা মায় প্রম, ওথও নৃদতে তিু ুযান 
ইরাতভও যীততনীততয এও অূফত প্রভরফেন প্রদঔদত ায়া মায়। এই অধোদয় আভযা বাযত  ফাাংরাদদদয
প্রেক্ষাদে ওথও নৃদতেয ইততা ম্বদে তফস্তাতযত আদরাঘনা ওদযতঙ।
ূদফতয আদরাঘনা : ি. অতবতচৎ যায় (১৪১৩) ওথও নৃতে  ওথওতা েদে তফস্তাতযত আদরাঘনা ওদযতঙদরন। প্ররঔও
এই দুদয়য দায়ফদ্ধতা ফা াযস্পতযও ম্বে েদে তফস্তাতযতবাদফ আদরাঘরায ভাধেদভ ওথওনৃতে  ওথওতা
ওামতধাযায ভদধে প্রওান প্রমাকূত্র আদঙ তওনা তায অনুোদনয প্রঘষ্টা ওদযতঙদরন। ওথওনৃদতেয উৎ েদে তফতবন্ন
ভতফাদ প্রমভন : ওথওতা প্রথদও ওথও নৃদতেয রূরাব, ভুতরভ দযফায প্রথদও ওথও নৃদতেয উৎতি – এই দুই
ভতফাদই প্রম মদথষ্ট মুতিমুি নয় তা মুতিয াাদমে আদরাঘনায ভাধেদভ েভাণ ওযায প্রঘষ্টা ওদযতঙদরন প্ররঔও।
প্রওানরূ ওাল্পতনও ফা ভ্রান্ত ধাযণায ফফততী না দয়, ঐততাতও তদথেয উয তবতি ওদয ওথও নৃতে রূরাদবয
েধান উৎ প্রওাথায়  প্রওান নৃতে তযভাতচতত দয় ফা তফফততদনয ভধে তদদয় াস্ত্রী য় ওথও নৃদতে রূান্ততযত দয়দঙ, তা
অতেন্ত মুতিূণতবাদফ প্ররঔও ফোঔো ওদযতঙদরন। এঙাড়া প্ররঔও ওথও নৃদতেয তফতবন্ন খযানা  ওথও নৃতে েদয়াদকয
তফতবন্ন তদও ম্বদে তফস্তাতযত আদরাঘনা ওদযতঙদরন।
যাভান (১৯৮৪) ফুরফুর প্রঘ ধুযীয চীফন-ফৃিান্ত অতেন্ত ুিযবাদফ তুদর ধদযদঙন। ১৯৪৭-এ বাযতফদলতয বাদকয
য ূফত ফাাংরায় নৃতেওরা েততষ্ঠা ায়ায চনে ফুরফুর প্রঘ ধুযীয অফদাদনয ওথা মুতিমুিবাদফ ফোঔো ওদযতঙদরন।
এভনতও াস্ত্রীয় নৃতে প্রমভন— ওথও, বযতনােেভ, ওথাওতর  ভতণুযী েবৃতত নৃদতেয োদযয প্রক্ষদত্র ফুরফু র প্রঘ ধুযীয
অফদাদনয ওথা ফণতনা ওদযদঙন।
ঘদটাাধোয় (১৯৮৯) ওথও নৃদতেয উৎতি  োযদণয ওথা তফদবাদফ ফোঔো ওদযতঙদরন। প্ররতঔওা উদেঔ
ওদযতঙদরন প্রম, ওথও নৃতেধাযা ভূরত ধভতভূরও  তফতবন্ন ভতিযদও প্রওন্দ্র ওদযই এই নৃতে েথদভ োয রাব
ওদযতঙর। প্ররতঔওা আদযা ফদরতঙদরন প্রম, বফষ্ণফ ধদভতয ক্রভফধতভান োদয ওথওনৃতে প্রম নতুন রূ রাব ওদযতঙর
তাই ফততভাদন শুদ্ধরূ তাদফ কণে ওযা য়। ভুরভান আভদর ভতিয প্রথদও দযফাদয আতফবতাদফয দে দেই ওথও
নৃদতেয প্রম গুণকত  ঘাতযতত্রওকত তযফততন ূতঘত য় তা প্ররতঔওা অতেন্ত মুতিমুি বাদফ ফণতনা ওদযতঙদরন। প্ররতঔওা
আদযা উদেঔ ওদযতঙদরন প্রম, ভুরভান আভদরই ওথও নৃতে বাযতীয় নৃদতেয আতিও  দাততনও শুদ্ধ ধাযা প্রথদও
তফঘুেতত দয় তনঙও ইতন্দ্রয় যায়ণতা  প্রম ন আদফদদন মতফতত দয়তঙর এফাং নাঘয়ারী প্রাদাযী কতণও তল্পীদত
তযণত দয়তঙর। তায াদথ প্ররতঔওা আদযা উদেঔ ওদযতঙদরন প্রম, নফাফ য়াদচদ আরী াহ্য আভদরই ওথও
নৃদতেয ফদঘদয় প্রফত উন্নতত  োয য়। তযদদল প্ররতঔওা ওথও নৃতে দ্ধততয তফতবন্ন খযানা  এইফ খযানা
েততষ্ঠায প্রক্ষদত্র তফতবন্ন গুরুদদয অফদাদনয ওথা উদেঔ ওদযতঙদরন।
প্রখাল (২০১১) ওথও নৃদতেয োঘীনতা, ঐততাতওতা  আধোতিওতা ম্বদে আদরাঘনা ওদযতঙদরন। এঙাড়া
প্ররতঔওা অতেন্ত ুস্পষ্টবাদফ ওথওনৃদতেয উয বাস্কমত  বতল্পও েবাফ, ুযানাতদয েততেতফ  ওরাদও রকত
দ্ধতত ম্বদে তফদবাদফ ফোঔো ওদযতঙদরন। াভাতচও  যাচশনততও তফফততদনয ভধে তদদয় এই নৃদতেয তযফতততত
রূ ম্বদে প্ররঔদওয ভতাভত অতেন্ত স্পষ্টবাদফ ফেি দয়তঙর। বফষ্ণফধভত দ্বাযা েবাতফত ওথও নৃতেওরা প্রও রকত
দ্ধততদত প্রম শুদ্ধতা তঙর তা প্ররতঔওা মুতিমুিবাদফ আদরাঘনা ওদযতঙদরন। প্ররতঔওা ওথও নৃতে দ্ধততয তফতবন্ন খযানা
প্রমভন : রক্ষষদণ খযানা, চয়ুদয খযানা  প্রফনায খযানা ম্বদে তফদবাদফ ফোঔো ওদযতঙদরন এফাং েতততে খযানা
Volume- VI, Issue-II

October 2017

52

বাযত  ফাাংরাদদদয প্রেক্ষাদে ওথও নৃদতেয ইততা

দীা যওায

েততষ্ঠায প্রক্ষদত্র তফতবন্ন গুরুদদয অফদান ম্বদে আদরাঘনা ওদযতঙদরন।
ঘক্রফততী (২০১১) ওথও নৃদতেয উদ্ভফ, তফওা  যম্পযা ম্বদে তফস্তাতযত ফোঔো ওদযতঙদরন। প্ররতঔওা
ফদরতঙদরন প্রম, উিয-েদদদয যাভণ্ডতরয যাধাযী যম্পযা প্রথদও ওথও নৃতে তফওতত দয়তঙর এফাং এই নৃদতেয
অতবনয় অাংদ ওৃদষ্ণয াদথ প্রকাীদদয আধোতিও তভরদনয ওাততন তযরতক্ষত দয়তঙর ফদর এদও নেফযী নৃতে
ফদর। প্ররতঔওা আদযা উদেঔ ওদযতঙদরন প্রম, প্রভাকর মুদক ওথও নৃতে তায প্র যাতণও  আধোতিও রূ প্রথদও তফঘুেত
দয় প্রদফতাদদয আযাধনায তযফদতত যাচাদদয ভদনাযঞ্জদনয চনে ফেফহৃত দয়তঙর। এঙাড়া প্ররতঔওা ওথও নৃতে
দ্ধততয তফতবন্ন খযানা ম্বদে তফদ আদরাঘনা ওদযতঙদরন এফাং এই ফ খযানা েততষ্ঠা রাদবয প্রক্ষদত্র তফতবন্ন গুরু 
যাচাদদয অফদাদনয ওথা উদেঔ ওদযতঙদরন। তযদদল প্ররতঔওা ওথওনৃদতেয তফতবন্ন বফতষ্টে, প্রমভন: ওথও নৃতে
তারাশ্রয়ী  এই নৃতে তল্পীদদয তাদদয বনুণে েদতদনয চনে স্বাধীনতামুি নৃতে ইতোতদ ম্বদে মুতিমুি ফণতনা
ওদযতঙদরন।
ি. অতবতচত যায় (১৪১৬-ফাাংরা) ওথও নৃতে েতততষ্ঠত য়ায তঙদন ধভত  াংস্কৃততয বূতভওায ওথা অতেন্ত
ুিযবাদফ ফোঔো ওদযতঙদরন। বফ ধভত  বফষ্ণফ ধদভতয দে ওথও নৃদতেয আন্ততযও ম্পদওতয তদও তুদর
ধদযতঙদরন। এঙাড়া যা, যারীরা, নৃতেনােে, শ্রীযাধা, কীত প্রকাতফি ইতোতদয দে ওথও নৃ দতেয প্রমাকূদত্রয
তফলয়ো প্ররঔও তফদবাদফ উস্থান ওদযতঙদরন। তায াদথ প্ররঔও ওথও নৃতে উদ্ভদফয তঙদন ভুতরভ দযফায 
ইরাভ াংস্কৃততয অফদাদনয প্রেক্ষাদে তায ুতঘতন্তত ভতাভত ফেি ওদযতঙদরন। নৃদতেয ওামতওয বূতভওা  উদেে
ম্পদওত ুতপদদয ভতাভত এফাং দযদফ ওতৃতও তযদফতত অতীতন্দ্রয় নৃতে াধন দ্ধততয েদয়াকদও র  উদেদেয
ওামতওয বূতভওায তফদ ফোঔো ওদযতঙদরন। তযদদল প্ররঔও ওথওনৃতে  দযদফ ওতৃতও তযদফতত
অতীতন্দ্রয়তাফাদী নৃতে াধন দ্ধততয ভদধে প্রম াদৃেভূরও বফতষ্টে উতস্থত তায তথেতবতিও আদরাঘনা ওদযতঙদরন।
অতধওাযী (২০১৪) ওথও নৃদতেয ইততা ম্বদে তফদ আদরাঘনা ওদযতঙদরন। প্ররঔও উদেঔ ওদযতঙদরন প্রম,
োঘীনওাদর মাযা বাফাতবনয়, কীত  নৃদতেয ভাধেদভ প্রদফ-প্রদফীয রীরা ওীিতন ওযদতন, প্র যাতণও কাৌঁথা  উাঔোন
াি ওযদতন তাযা ওথও ম্প্রদায় নাদভ তযতঘত তঙদরন। প্ররঔও আদযা ফদরতঙদরন প্রম, ওথওনৃতে ভুঔেতঃ শ্রীওৃদষ্ণয
রীরা ভাাদতেয েওা ফদর এদও ওথও নেফযী নৃতে নাদভ অতবতত ওযা ত। প্রভাকর মুদকয নফাফ য়াদচদ আরী
াহ্য আভদরই প্রম ওথও নৃদতেয ফোও েঘায  োয দয়তঙর তা প্ররঔও অতেন্ত ুস্পষ্টবাদফ ফেি ওদযতঙদরন।
ওথও নৃতে োযদণয প্রক্ষদত্র তিুধভত  ইরাভ ধদভতয প্রম েবাফ যদয়দঙ তা অতেন্ত ুিযবাদফ মুতিতদদয় আদরাঘনা
ওদযতঙদরন। এঙাড়া প্ররঔও ওথও নৃতে দ্ধততয তফতবন্ন খযানা প্রমভন: রক্ষষদণ খযানা, চয়ুয খযানা  প্রফনায খযানা
এফাং েতততে খযানা েততষ্ঠায প্রক্ষদত্র তফতবন্ন গুরুদদয অফদাদনয ওথা উদেঔ ওদযতঙদরন। প্ররঔও তযদদল ওথও নৃতে
েদতদনয যীতত  ওথও ওতফত্ত্ব  িুভযীয ভত্ত্ব ম্বদে তফদ আদরাঘনা ওদযতঙদরন।
তওদায, তওদায  তনাষ (তওদায) (২০০৪) ওথও নৃদতেয অেৌঁ, অৌঁদা, অেৌঁায েবৃতত প্রথদও শুরু ওদয
অতবনয় আিাচ, ইষ্ট থ, ওথও নৃদতেয অফয়ফ, তার, াদতফনো, স্তও  স্তভুদ্রা েবৃতত ম্বদে ুস্পষ্ট বাদফ
আদরাঘনা ওদযতঙদরন। এঙাড়া প্ররঔওফৃি অতেন্ত মুতিমুিবাদফ ওথওনৃদতেয তফস্তৃত ইততা ফা ওথও নেফযী নৃদতেয
উৎতি  ক্রভতফওা, ওথও নৃদতেয আতদ ইদত ফততভান ওার অফতধ প্রফ বূলায তফতবন্ন তযফতততত রূ, ওথও নৃদতেয
উন্নততওদল্প নফাফ য়াদচদ আরী াহ্য অফদান ম্বদে তাদদয অতবভত ফেি ওদযতঙদরন। ফদদল প্ররঔও ফৃি
ওথও নৃদতে েদমাচে স্তভুদ্রা, ওথওনৃদতেয খযানা, ওথও নৃদতেয বফতষ্টে এফাং ওথও নৃদতে ওতফত্ত্ব  িুভযীয ভত্ত্ব 
ইা েস্তুত ওযায দ্ধতত ম্বদে তফদ ফণতনা ওদযতঙদরন।
প্রখাল  প্রখাল (২০১৫) ফদরতঙদরন প্রম, োঘীনওাদর গ্রতিও ফা কাথাওাযযা চনাধাযদণয ভদধে প্রদফভাািে,
প্রদফরীরা  প্র যাতণও ওাততন ভৃদ্ধ প্রম নৃতে েদতন ওযদতন তাই ওথও নৃতে। প্ররঔওফৃি উদেঔ ওদযতঙদরন প্রম,
ওথও নৃতে ভুরভান ম্রােদদয ৃষ্ঠদালওতায় ভতিয প্রথদও দযফাদয েতততষ্ঠত দয়তঙর এফাং এয াদথ তফদল এও
প্রশ্রতণয প্রাদায নততওী ম্প্রদায় কদড় উদিতঙর মাযা দযফাদয আভীয ভাযাহ্প্রদয তৃতিয চনে ওথও নৃদতেয াস্ত্রীয়
আদত প্রথদও তফঘুেত দয় প্রদফতস্ব ভদনাযঞ্জও ঘেুর নৃতে তযদফন ওযদতন। আফায ওথওনৃদতেয াভতগ্রও েঘায 
Volume- VI, Issue-II

October 2017

53

বাযত  ফাাংরাদদদয প্রেক্ষাদে ওথও নৃদতেয ইততা

দীা যওায

োদযয প্রক্ষদত্র নফাফ য়াতচদ আরী াহ্য অফদাদনয ওথা অতেন্ত ুিয বাদফ তুদর ধদযতঙদরন। এঙাড়া প্ররঔওফৃ ি
ওথও নৃতে বরীয তফতবন্ন খযানা এফাং এইফ খযানা েততষ্ঠায প্রক্ষদত্র তফতবন্ন যাচা, ভাযাচা  গুরুদদয অফদাদনয
ওথা অতেন্ত মুতিমুিবাদফ ফণতনা ওদযতঙদরন। তযদদল প্ররঔওদ্বয় ওথও নৃদতেয ি অফয়ফ প্রমভন : িাে, নৃতোে,
চাততূণে, বাফযে, ইষ্টদ, কততবাফ  তাযানা ম্বদে তাদদয ুতঘতন্তত ভতাভত ফেি ওদযতঙদরন।
বাযতফদলত ওথও নৃদতেয ইততা : বাযতফদলত ওথও নৃদতেয ইততা ুদূয োযী। বাযতফদলতয প্ররাও াতদতে
ওথওতায অফদান উদেঔদমাকে। োঘীনমুদক মাযা কীত  নৃদতেয াাদমে প্রদফ-প্রদফীদদয রীরা ওীিতন ওযদতন এফাং
তফতবন্ন উাঔোন াি ওযদতন তাযা ওথও ম্প্রদায় নাদভ অতবতত দতন। তাযা প্র যাতণও ওাততনগুদরাদও চ
যর বালায় েওা ওযদতন। তাই অদনদওয ধাযণা এই ওথও ম্প্রদায় প্রথদওই ‘ওথও’ নৃদতেয উৎতি দয়দঙ।
আফায অদনদওই ভদন ওদযন ওথা ফা প্রফার ফতরয়া নৃতে ওযা ত ফদর এই নাভওযণ ওযা দয়দঙ। এই ওথও ম্প্রদায়
তফতবন্ন ওাততনদও ওথা  তফতবন্ন অে বতে ফা নৃদতেয ভাধেদভ চ যরবাদফ উস্থান ওযদতন। এই নৃদতেয
ভাধেদভ শ্রীওৃদষ্ণয রীরা ভাািে েওা ত ফদর অদনদওই এদও ‚ওথও নেফযী‛ নৃতে নাদভ অতবতত ওযদতন।
ভাবাযত, াতর-েদওাল ইতোতদ গ্রদি ‚ওথও‛ েতেয উদেঔ ায়া মায়। ব্রহ্ম ুযাদণ কায়ও, নততও এফাং
অতবদনতা ফুছাদত ‚ওথও‛ েতে ফেফায ওযা ত। ‚আফায ওায ওায ভদত এরাাফাদদয হুতিয়া তীর গ্রাদভয
ওথও ম্প্রদায় ওতৃতও েদততত ‘অযঔা’ নৃতেই ওথও নৃতে নাদভ তযতঘত দয়তঙর। এই ম্প্রদাদয়য ভদধে ব্রাহ্মণেফদণতয
াংঔোতধওে তঙর। এদদয ভধে প্রথদও তফদল এওতে প্রশ্রতণ চীতফওা অচতদনয চনে েধানতঃ যাধাওৃদষ্ণয রীরা নৃতেকীদতয
ভাধেদভ চনাধাযদণয ভদধে তযদফন ওদয েবুত অথত  ম অচতন ওযদতন। ওারক্রদভ এদদয নৃতেদ্ধতত ক্রদভ
এওতে তফদল রূদ তযফতততত দত থাদও এফাং মুকদবদদ রুতঘয তযফততদন  াভাতচও তফফততদনয ভাধেদভ নানা
েওায বাোকড়ায ভধে তদদয় ফততভান ওথও নৃদতেয ৃতষ্ট য়‛ (দখাল, ২০১৫)। ওারক্রদভ এই ওথও নৃতে গ্রাভ প্রথদও
ভতিয, ভতিয প্রথদও যাচ দযফায এফাং যাচ দযফায প্রথদও ফততভাদন াধাযণ যে ভদঞ্চ ঘদর এদদঙ। আদস্ত আদস্ত
এই নৃদতেয রূদয তযফততন দয়দঙ। প্রম নৃতে এও ভয় প্রদফতাদদয তুতষ্টয চনে ওযা ত তা তযণত য় তফরাদয
াভগ্রীদত। ওথও নৃতে ভতিয দত যাচদযফাদয স্থান প্রদয়তঙর প্রভাকর মুদক। প্রম নৃদতেয ভূরবাফ তঙর বতিযদয
ভাধেদভ ৃতষ্টওততায আযাধনা তা ভুতরভ মুদক এদ তযণত য় চনকদণয ভদনাযঞ্জদনয উওযণ তাদফ। প্রভাকর
মুদক এদ ভতিদযয প্রদফদাীযা তযণত দয়তঙর ফাঈচী তাদফ এফাং প্রদফদাযা তনমুি দয়তঙর তক্ষও রূদ। প্রই
ভয় ওথও নৃতে তায উচ্চ আদত প্রথদও তফঘুেতত দয়তঙর। আদস্ত আদস্ত কদড় উদিতঙর প্রাদায নততওী ম্প্রদাদয়য।
তাযা শুধুভাত্র ম্রাে  উচ্চ ফাংীয়দদয ভদনাযঞ্জদনয চনে নৃতে তযদফন ওযদতন।
তদফ প্রভাকর মুদকয যফততী নফাফ াংকীত তল্পীদদয ঔুফই ম্মান েদান ওযদতন এফাং তায উৎাদ এই নৃদতেয
েঘায ফোওবাদফ দয়তঙর। আভাদদয প্ররাওতক্ষায অে তদদফ ওথওতায এওো তফদল বূতভওা যদয়দঙ বাযতফদলত।
প্রম ওথও নৃতে আচ আভযা প্রদঔদত াই তায ভদধে ইরাভী েবাফ এফাং বফদদতও েবাফ যদয়দঙ অদনও প্রফত।
নৃতেতল্পীদদয প্রালাও তযেদ  আতেদওয তযবালাগুতর তফদদী েবাদফ েবাফাতবিতত। প্রমভন যাধা র াওী,
আকভন র আভদ, েস্তুত র অদা, নভস্কাযী ফা েণাভী র প্ররাভী ইতোতদ। অতঃয উবয় াংস্ক্রযততয তভরদন ওথও
নৃতেশরীদত প্রম রূান্তয খদেতঙর তাযই েততপরন প্রদঔদত াই আচদওয ওথও নৃদতে। ফততভান ওথও নৃদতে েধানত
দুইতে খযানায তযঘয় ায়া মায়। তাযভদধে এওতে দরা চয়ুয খযানা অযতে দর রক্ষষদণ খযানা। তদফ প্রফনায
খযানা ফদর আয এওতে খযানা েঘতরত আদঙ। তদফ উায েঘরন ঔুফই ওভ। উা চয়ুয খযানায উিযাতধওাযীদদয
দ্বাযাই ৃষ্ট। প্রব দকাতরও াংস্থাদনয তদও প্রথদও ওথও নৃদতেয দুতে ীেস্থাদনয (চয়ুয  রক্ষদন ) অফস্থান োয় এও
অক্ষাাংদ। দ্রাতখভাাংদয দূযত্ব ঔুফ ওভ। উবয় চায়কাদতই ভুরভান এফাং তিু ম্প্রদাদয়য োধানে তফদেভান। তদফ
অদনওো তযভাণকত াথতওে যদয়দঙ। ‚এওই নৃতেধাযা দুতে আরাদা এফাং ৃথও নৃতেশরীদত তযণত য়ায ভূদর
যদয়দঙ দুতে ওাযণ : (১) আদাদয প্ররাওনৃতেগুতরয েবাফ। (২) তফতবন্ন তল্পী-গুরুদদয তনচস্ব তঘন্তা প্রঘতনা ভৃদ্ধ
নৃতেশরীয েবাফ। ুতযাাং চয়ুযী  রক্ষষদণ এয ওথও নৃদতেয ভদধে প্রম াথতওে তায ভূদর প্রম এই দুতে ওাযণ
তফদেভান তা অনুোন ওযদর ায়া মাদফ। যাচস্থাদনয স্থানীয় প্ররাওনৃদতেয আতেওকত দ্ধতত প্রমভন চয়ুযী
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বাযত  ফাাংরাদদদয প্রেক্ষাদে ওথও নৃদতেয ইততা

দীা যওায

ওথওদও েবাতফত ওদযদঙ প্রতভতন যদয়দঙ স্থানীয় নৃতেতল্পীগুরুদদয ফেতিকত বরী স্বাতন্ত্র। এয প্রথদওই খযানায ৃতষ্ট
দয়দঙ। খুভয, কীয, িাাংরীরা, াতনাযী, খদযায়াযী েবৃতত প্ররাওনৃদতেয েবাফ যদয়দঙ চয়ুযী ওথও নৃদতে‛
(ভুদঔাাধোয়, ২০১৩)।
ফততভাদন এওতে চনতেয় নৃতে দে ওথও নৃতে। বাযতীয় াংস্কৃততয ধাযায ভবিতদয় ৃষ্ট এই নৃদতেয নৃতেঙদিয 
অন্তয রূদয ফায ফায তযফততন খদেদঙ। যফততীওাদর এ নৃতেদ্ধততদত আযফ  াযতও াংস্কৃততয তফদল েবাফ
প্রদঔা তকদয়দঙ। প্রদফ-প্রদফীদদযদও ন্তুষ্ট ওযায চনে নৃতেতল্পীযা প্রম নৃতে তযদফন ওযদতন ফততভাদন প্রই
নৃতেতল্পীদদয প্রালাও  অরাংওাদযয উয ইরাভীয় াংস্কৃততয ফোও েবাফ রক্ষ ওযা তকদয়দঙ। ফততভাদন
ভুরভান তল্পীযা যাধাওৃষ্ণ রীরায ওাততন, যা যঘনা ওযদঙন। ভাকত াংকীদত এওই ধাযা রক্ষ ওযা তকদয়দঙ।
‚ধভতােতা প্র ভদয় েবাফ তঙর। এই খেনা েভাণ ওদয প্রম ধভত  াংস্কাদযয কণ্ডী প্রবদে াংস্কৃততই ভানফ ভাদচ
েওৃত তভরদনয প্রতু ফেন যঘনা ওদয‛ (ঘদটাাধোয়, ১৯৮৯)।
ওথও েতেয উৎতি দয়দঙ ওতথওা ে প্রথদও। োঘীনওাদর তফতবন্ন ম্প্রদায় তঙর মাযা প্রদফতাদদয রীরা 
প্র যাতণও উওথায ফণতনা ওযদতন। তাযা নৃতে  াংকীদতয ভাধেদভ তায রূ তদদতন। ওথও ফরা য় তাদদযদওই
মাযা ওথওতা ওদযন। ‚ুতযাাং নৃদতেয েঘরন তঙর প্রই োঘীনওার প্রথদওই। তঔন শুধু প্রদফতাদদয ন্তুতষ্টয চদনেই
নৃতে তল্পীযা নৃতে তযদফন ওযদতন। ওারক্রদভ এতে গ্রাভ প্রথদও ভতিয, ভতিয প্রথদও যাচবা আয ফততভাদন
াধাযণ যে-ভদঞ্চ ঘদর এদদঙ। আয এঔন নাঘ অদনদওযই চীতফওা তনফতাদয েধান উায় দয় দাৌঁতড়দয়দঙ। ভুতরভ
মুদক এ নৃদতেয আয অদনও তযফততন খদেদঙ। তিু  ভুতরভ াংস্কৃততয ভবিতদয়  নানা বফতঘত্রে ম্ভাদয ভৃদ্ধ
ওথও নৃতে ফততভান ওাদরয অনেতভ চনতেয় নৃতে বরী তাদফ ভাদৃত‛ (দখাল, ২০১৫)। খযানা দুই ধযদনয। এও
দরা তল্পীয ফেতিকত বরী স্বাতন্ত্রে। দুই দরা স্থানকত। অথতাৎ ফেতিও  স্থাতনও। াস্ত্রীয় তনয়ভানুমায়ী তনচস্ব
েততবায দ্বাযা নৃতে বরীদও নতুন নতুন বফতষ্টে ভৃদ্ধ ওযাদওই ােীততও খযানা ফদর। ‚খযানা ওথায দ্বাযা এওতে
তফদল নৃদতেয ধাযাদও ফুছায়, মা তফদল েততবাম্পন্ন তল্পীকণ স্বীয় তল্পদও তনচ তনচ েততবায দ্বাযা আফদ্ধ ওদয
প্রযদঔতঙদরন মা তাৌঁয তলেকণ ফোতীত অনে প্রও প্রমন উায েদতন ওযদত না াদয‛ (অতধওাযী, ২০১৪)।
োঘীনওাদর মাযা কীত, ফাদে  নৃদতেয ভাধেদভ প্রদফদদফীদদয রীরাওীিতন ওযদতন  উাঔোন ইতোতদ াি
ওযদতন তাযাই ওথও, ািও ইতোতদ তফতবন্ন নাদভ তযতঘত দতন। এই নৃতেশরীয নাভ ওথও নৃতে দয়দঙ ওাযণ এই
নৃতে ওথও ম্প্রদায় ওতৃতও েঘাতযত দতা। বাযতফাীযা ধভতোণ তঙদরন তঘযওার ধদযই। তাই এদদদয াংকীত
াংস্কৃতত ধভতীয় তবতিদতই তযদফতত দতা। ুতযাাং ওথও নৃতে  তায ফেততক্রভ নয়। তদফ এঔনওায আয প্রওাদরয
নৃদতেয ভদধে তওঙু গুণকত তপাৎ তফদেভান। ফততভান নৃদতেয নাভ ওথও নৃতে তওন্তু এই ওথও নৃদতেয আদকয নাভ দরা
নেফযী নৃতে। ুতযাাং ওথও নৃতেদও আদক ফরা দতা নেফযী নৃতে। এই নেফযী নৃতে বকফান শ্রীওৃদষ্ণয ভতিদয েদততত
দতা। াধাযণত প্রদফ-প্রদফীদদয ভদনয ন্তুতষ্ট রাদবয চনেই এই নেফযী নৃতে তযদফতত দতা। প্রদফ-প্রদফীদদয ভদন
আনি প্রদয়ায চনেই ওথও নৃতে তযদফন ওযত নৃতেতল্পীযা। প্রশ্রষ্ঠ তল্পী নেফয রূদ ওল্পনা ওযা দতা বকফান
শ্রীওৃষ্ণদও। যাধাওৃদষ্ণয রীরা ভাািে প্রথদও এই নৃদতেয ওাততন যতঘত দতা। ূচাঘতনা  আযততয য শুতঘতা 
তফত্রতায দে তফগ্রদয াভদন এই নৃতে েদততত দতা তফগ্রদয ভদনয ন্তুতষ্টয চনে। ধাযণা ওযা দতা এই নৃতে
প্রদফ-প্রদফীদদয াভদন েদততত দর প্রদফ-প্রদফীযা ঔুফই ঔুত দতন। তফশুদ্ধতায দে ওৃষ্ণরীরাদও আচ মাৌঁযা ওথও
নৃদতেয দ্বাযা রূদান ওদযন, তাৌঁযাই এদও নেফযী নৃতে নাদভ অতবতত ওদযন। এই ভুতরভ মুদকই ওথও নৃদতেয
ফোও তযফততন াতধত দয়তঙর। ওথও নৃদতেয ওাততন মতদ আচ যাধাওৃদষ্ণয রীরাদও প্রওন্দ্র ওদয যতঘত য়,
তওন্তু এই নৃদতেয প্রম প্রাাও  অরাংওাযাদী তা এঔন তফদদীদদয েবাদফ েবাফাতবিতত। ‚প্রমভন যাধা দরন ‘াওী’,
আকভন র ‘আভদ’, েস্তুত দরা ‘অদা’, নভস্কাযী ফা েণাভী র ‘প্ররাভী’ ইতোতদ‛ (ভুদঔাাধোয়, ২০১৩)। প্রভাখর
মুদকই ওথও নৃদতেয বফপ্লতফও তযফততন দয়তঙর। ভাবাযদতয মুদক শ্রীওৃদষ্ণয দ্বাযা নেফযী নৃতে েফতততত দয়তঙর।
োঘীনওাদর এই নেফযী নৃতে দ্বাযা প্রদফতাদদয ভদনয ন্তুতষ্ট অচতন ওযা দতা আয প্রভাখর মুদক এই নৃদতেয নাভ
তযফততন ওদয ওথও নৃতে নাভ প্রদয়া য়। প্রভাখর মুদকই নেফযী নৃতে ওথও নৃতে নাদভ েঘতরত য়। এদত ফরা মায় প্রম
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নেফযী নৃতে অদক্ষা ওথও নৃতে প্রফ নতুন। ওথও নৃতে অদক্ষা নেফযী নৃ তে ফহু োঘীন। নেফযী নৃতে প্রথদওই ওথও
নৃদতেয উৎতি।
ঐততাতও ফণতনা প্রথদও চানা মায় প্রম, ইরাভী মুদক আনুভাতনও ত্রদয়াদ, ঘতুদত তদও তফুর অথত ফেয় ওদয
েঘুয ুিযী নততওীদদযদও বাযতফদলত আভদানী ওযা ত। এফ ুিযী নততওীদদযদও আভদানী ওযা ত াযে 
প্রঔাদযাান প্রথদও। োঘীনওাদর প্রম নৃতে প্রদফ-প্রদফীদদয ভদনাযঞ্জনাদথত েদততত দতা ভদয়য তফফততদন প্রই ওথও নৃতে
ওদরয ভদনাযঞ্জনাদথতই েদততত দতা। াযে  প্রঔাদযাান প্রথদও ুিয ুিয নততওীদদযদও োওা তদদয় তওদন
বাযতফদলতয তফতবন্ন যাচবায় তাদদযদও তদদয় নৃতে ওযাদনা দতা। এ নৃদতেয ভাধেদভ ম  ঔোততয
অতধওাযীদদযদও আনি প্রদয়া দতা। প্রভাে ওথা, যাচবায় উতস্থত থাওা ওর ম  ঔোততভান ফেতিদদয
ভদনাযঞ্জনাদথতই এ নৃতে েদততত দতা। এ ফ ুিযী নৃতেতল্পীদদয আভদানী ওযা দতা বাযতফদলতয এফ ঔোততভান
ফেতিদদয ভদনাযঞ্জদনয চনে। প্রভাকর দযফাদয এ ওথও নৃদতেয েবাফ েতততি তঙর েঘুয। এওভয় প্রম নৃতে
েধানতঃ প্রদফ-প্রদফতাদদয ন্তুতষ্টয চনে েদততত দতা, প্রই এওই নৃতে তযণত দয়দঙ তফরাদয াভগ্রীদত। ুতযাাং
ওথও নৃতে তযণত দয়দঙ তফরাদয াভগ্রীদত। প্রবাদকয াভগ্রী ফরা মায় ওথও নৃতেদও। ‚বযতনােেভ, ওথাওতর
েবৃতত নৃতে প্রমভন ভুদ্রায াাদমে বাফ অতবফেি য়, ফততভান ওথও নৃদতে প্রতভতন দাখাত  রয়ওাযীয দ্বাযা তা
েদততত য়। এদত নৃতোাং প্রফত। অফে ‘কৎবা’  ‘অতবনয়’ এদত ম্পূণত উদতক্ষত য়তন। এ দুতে েদততত য়
যাধা ওৃদষ্ণয রীরা ফণতনা  িুভযী কাদনয বাফ ফোঞ্জনায ভয়। তফরা, ভৃদে, াযেী ফা াযদভাতনয়াদভয রযায
দেই এই নৃতে প্রফত েঘতরত‛ (ভুদঔাাধোয়, ২০১৩)।
তফদল ওদয ইাংদযচ আভদরয েথভ প্রথদওই আয প্রভাখরাীয প্রদলয ফত প্রথদওই বাযদতয তফতবন্নস্থাদন
নৃতেতল্পীযা ঙতড়দয় দযতঙদরন। তাৌঁদদযই েফতততত নৃতেশরী যফততীদত রক্ষষদণ  চয়ুয খযানা নাদভ তযতঘত
য়। দয আয এওতে খযানায উদ্ভফ য় ‘প্রফনায’ খযানা নাদভ। োঘীনওাদরই নততওী  নৃতে ম্প্রদায় তঙর
বাযতফদলত। এভয় নততওীযা শুধু প্রদফ-প্রদফতাদদয াভদনই নৃতে েদতন ওযদতন। তওন্তু ভুরভান আভদর এ নৃদতেয
ফোও তযফততন খদে। ওথও নৃদতে এতে ঔুফই চনতেয় নৃতে দয় উদিতঙর প্র ভদয়। তঔন ভুরভানদদয আভদর এ
নৃতে ভতিয প্রথদও যাচদযফাদয তনদয় মায়া য়। যাচদযফাদযয াাাত েবূত অথত  ম অচতদনয চনে এ নৃতে
চনাধাযদণয ভদধে তযদফন ওযা দতা। ভুরভান ম্রােকণ নৃতে  কীদতয েতত তফদল উৎাী তঙদরন। তওন্তু
ভুরভান ম্রােকণ এই নৃতেকীদতয তফরাততায তদদওই প্রফত গুরুত্ব তদদতন। তাযা তফরা  ভদনাতফদনাদদনয
রূতেদওই েধানবাদফ প্রদঔদতন। ভুরভান ম্রােদদয ভদধে বাযতীয় নৃদতেয আতিও  দাততনও রূদয েতত প্রওান
শ্রদ্ধা বতি তঙর না প্রই োঘীনওার প্রথদওই। বাযদত তফতবন্ন নৃতে ম্প্রদায়  নততওী তঙর তওন্তু ভুরভান আভদরই
েথভ নাঘ  নাঘয়ারী এই প্রশ্রতণয ম্প্রদাদয়য আতফবতাফ খদে। তদফ এ ওথা ফরা মায় প্রম, তল্প াংস্কৃততয
ৃষ্ঠদালওতায় ভুরভান ম্রােদদয অফদান অদনও। দযফাদয তফতবন্ন অনুষ্ঠাদনয চনে ভুরভান ম্রােকণ েঘুয অথত
ফেয় ওদয াযে প্রথদও তফতবন্ন প্রাদাযী ‘নাঘয়ারী’ ম্প্রদায় বাযদত আভদানী ওযদতন। এফ নাঘয়ারীযা
দযফাদয উতস্থত থাওা অথত, ম  ঔোততয অতধওাযীদদয ভদনাযঞ্জনাদথত নৃতে েদতন ওযদতন। আয যাচদযফাদয
উতস্থত থাওা এইফ অথত,ম  ঔোততয অতধওাযীযা এই নৃতেদও প্রবাকতফরাততায প্রঘাদঔই প্রদঔদতন। এ নৃদতেয
ভাদছ তাযা তাদদয ভদনয আনি ঔুৌঁদচ প্রদতন। ‚েধানত : াদওততনচ, প্রিাভতনচ, প্ররারতনচ  প্রতচতনচ-এয ঘায
ম্প্রদাদয়য প্রাদাযী নাঘয়ারী বাযদত আদন নাই। এই নাঘয়ারী ম্প্রদায় ওথও নৃদতেয েতত তফদল আওৃষ্ট
দয়তঙদরন এফাং াযতও নৃতেদ্ধততয াংতভশ্রদণ ওথও নৃতে নতুনরূ ধাযণ ওদযতঙদরন। স্ববাফতই এই মতাদয় ওথও
নৃতে বাযতীয় নৃদতেয আতিও  দাততনও শুদ্ধ ধাযা প্রথদও তফঘুেত দয় তনঙও ইতন্দ্রয় যায়ণতা  প্রম ন আদফদদন
মতফতত দয়তঙর এফাং নাঘয়ারীযা প্রাদাযী কতণওা তল্পীদত তযণত দয়তঙর‛ (ঘদটাাধোয়, ১৯৮৯)।
যাচদযফাদযয তথাওতথত যাচাযা াযে  প্রঔাযাান প্রথদও েঘুয অথত ফেয় ওদয ুিযী ‘নাঘয়ারী’প্রদযদও
বাযতফদলত তনদয় আদতন এফাং এফ নাঘয়ারীদদযদও তফরাফেদনয প্ররাদত ভগ্ন দয় তাযা যাচওাদমত অফদরা
ওযদতন। তাদদয নচদয থাওত ফভয় নাঘয়ারীদদয উয তাই তাযা যাচাওাদমতয তদদও বাদরাভদতা নচয তদদত
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াযদতন না। এঙাড়া এইফ প্রাদাযী নততওীযা চীতফওা তনফতাদয চনে এইফ নৃতে তযদফন ওযদতন। চীতফওা
তনফতাদয চনে এইফ প্রাদাযী নততওীযা দথ দথ খুদয খুদয াধাযণ প্ররাওচদনয চনে নাঘ কান ওযদতন। াধাযণ
প্ররাদওযা প্রাদাযী নততওীদদয নাঘ-কান শুদন ভুগ্ধ দয় প্রমদতন।
‚আইন-ই আওফযী‛ গ্রদি নানা ধযদনয নেঘাযণ ম্প্রদাদয়য ওথা চানা মায়। এঙাড়া আর ফাদানী যতঘত
‚ভুদন্তঔফ উৎতয়াযীঔ‛ গ্রদি াংকীত  ওথও নৃদতেয অদনও তফফযণ ায়া মায়। নৃতেকীদত ুরতান ভাভুদ প্রফ
াযদতী  এওচন দক্ষ তল্পী তঙদরন। তাৌঁয ওাঙ প্রথদও তক্ষাগ্রণ ওদযতঙদরন স্বয়াং তানদন। তানদন তঙদরন
নৃতেকীদত প্রফ উৎাী  দক্ষ তল্পীদদয ভদধে এওচন। ভুরভান আভদরইএফ নাঘয়ারী ম্প্রদায় াযা প্রদদ
ঙতড়দয় দড়তঙদরন। শুধু ভুরভান দযফাদযই নয় তিুাওদদয দযফাদয তথাওতথত এইফ নাঘয়ারী ম্প্রদাদয়য
ভাদয  েবাফ তঙর ফোও। যফততীদত এইফ নাঘয়ারী ম্প্রদায় তফতবন্ন চতভদাদযয ৃষ্ঠদালওতায় তফতবন্ন
ম্প্রদাদয়য নাভ তনদয় বাযদতয তফতবন্ন অঞ্চদর ঙতড়দয় দড় তঙদরন। এইফ নাঘয়ারী ম্প্রদায় তফতবন্ন অঞ্চদরয
তফতবন্ন ভানুদলয ভদনাযঞ্জনাদথত নৃতে তযদফন ওযদতন। তাাযা শুধু যাচদযফাদযয যাচাদদযই নয় াধাযণ ভানুদলয
ভদন ফোও াড়া চাতকদয়তঙদরন। প্রম ওথও নৃতে প্রদফতাদদয ভদনাযঞ্জণাদথত তযদফতত দতা প্রই ওথও নৃতে এঔন
ক্ষুদ্র যাচওভতঘাযীদদয ভদনাতফদনাদদনয উওযণ দয়দঙ। নাঘ  কীদতয েতত ফাই এতই আওৃষ্ট য় প্রম ক্ষুদ্র
যাচাযা তাদদয ভদনাতফদনাদদনয চনে নাঘয়ারী যাঔদতন। ‚ভতিয  ধভতানুষ্ঠাদনয অে প্রথদও দযফায 
েদভাদতফরাদয উওযদণ তযণত য়া এই তযফততদনয ভদধে তদদয়ই ভানফ ভদনয ভৎ আনদিয উওযণ ওতথওা
শ্রয়ী ওথও নৃতে প্রদ-ফতস্ব রীরা তফরাদয উওযণ দয় উদি‛ (ঘদটাাধোয়, ১৯৮৯)।
ওথও নৃতে তঙর প্রদফতাদদয আযাধনায েধান অাং। যফততীওাদর এ ওথও নৃতে তিুযাচা  ভুরভান ম্রােদদয
ৃষ্ঠদালওতায় তদেী, আগ্রা  রক্ষষদণ এই ততনতে প্রওদন্দ্র েধান তল্পওরারূদ েততষ্ঠা রাব ওদযতঙর। বাযদতয
তফতবন্ন স্থাদন প্রমফ নৃতেতল্পীযা ঙতড়দয় দড়তঙর তাদদযই েফতততত নৃতেশরী যফততীওাদর েধানতঃ রক্ষষদণ এফাং
চয়ুয খযানা নাদভ তযতঘত দয়তঙর। দয আয এওতে খযানায উদ্ভফ দয়তঙর প্রফনায খযানা নাদভ। এই ততনতে
খযানা ম্বদে ৃথওবাদফ আদরাঘনা ওযা র। ফততভাদন রক্ষষদণ খযানাই ওথও নৃদতেয প্রক্ষদত্র তফদল েবাফ রাব
ওদযদঙ। এই রক্ষষদণ খযানায ৃতষ্ট য় ঊনতফাং তােীদতই। এরাাফাদদয নৃতে াধও ঈশ্বযী োদদয তলে নৃতেঘামত
িাওুয োদ এই রক্ষষদণ খযানা ূঘনা ওদযন। এই খযানায আতদগুরু তঙদরন ঈশ্বযী োদ। ঈশ্বযী োদ এরাাফাদদয
হুনতিয়া ততদরয ফাতিা তঙদরন। ঈশ্বযী োদ তঙদরন যভ ওৃষ্ণ বি। এযয ওথা েঘতরত আদঙ প্রম, বকফান
শ্রীওৃষ্ণ নাতও নেফযী নৃদতেয দুদতা প্রদদঔ ঈশ্বযী োদদও স্বপ্নাদদ প্রদন তায ুনরুদ্ধাদযয চনে। ঈশ্বযী োদদয তঙর
ততন ুত্র ন্তান। তাৌঁয ততন ুদত্রয নাভ তঙর অড়গু, ঔড়গু  তুদরাযাভ। তাৌঁয ততন ুত্র ম্মানদওই তততন উিভ নৃতে
তক্ষা তদদয়তঙদরন। তাৌঁয ততন ুত্র অড়গু, ঔড়গু  তুদরাযাভ নৃতে তদল্প প্রফ াযদতী দয় উদি তঙদরন। তওন্তু ঈশ্বযী
োদদয ভৃতুেয য তায ুত্র অড়গুই শুধু নৃতেঘঘতা ফার প্রযদঔতঙদরন। আয অনে দুই বাই ঔড়গু  তুদরাযাভ
ততৃদাদও এই নৃতে ঘঘতা তোক ওদযতঙদরন। অড়গুচীয তঙর ততন ুত্র। তায ততন ুদত্রয নাভ তঙর েওা, দয়ার 
তযরার। অড়গুচী তায ততন ুত্রদও মথাদমাকে নৃতে তক্ষায দ্বাযা প্রফ াযদতী ওদয তুদর তঙদরন। অড়গুতচয ভৃতুেয
য তায ফড় ুত্র েওা বাইদদয তনদয় রক্ষষদণ দত ঘদর মান। রক্ষষদণ য নফাফ তঙদরন তঔন আপউদে রা। েওা
নফাফ আপউদে রায দযফাদয নৃতেতল্পী তাদফ তনমুি দয়তঙদরন। েওাচীয তঙদরন ততন ুত্র। তায ুত্র প্রদয
নাভ র দূকতাোদ, িাওুয োদ  ভানতাং। িাওুয োদ ওথও নৃদতেয প্রফ উন্নতত াধন ওদযতঙদরন। ওথও
নৃদতেয উন্নতত াধদন িাওুয োদদয অফদান অনস্বীওামত। তাই ভস্ত নৃতেতফদযাই িাওুয োদদও ফভয় শ্রদ্ধায
দে স্মযণ ওদযন। িাওুয োদ ওথও নৃদতেয নতুন নাভওযণ ওদযতঙদরন নেফযী নৃতে নাদভ। এভন এওচন প্রনই
মাযা তওনা নৃদতেয প্রঔাৌঁচ-ঔফয অথঘ তফিা তদন, ভাযাচ ওাতরওা তথা ববদযা োদদয নাভ চাদনন না। এযা ততনচনই
দূকতাোদদয প্রমাকে ুত্র তঙদরন। ঈশ্বযী োদ প্রথদও দূকতাোদ মতন্ত ওদরযই ততন চন ুত্র ন্তান তঙর। ‚রক্ষষদণ
খযানায‛ উৎতি দয়তঙর প্রই আঘামতে ঈশ্বযী োদদয ভয় প্রথদওই। আফায ওাতরওা োদদয ততনচন ুত্র ন্তান
তঙর। তায ুত্রদদয নাভ র আেন, রেু  ম্ভু ভাযাচ। শুধু অেন ভাযাদচযই ততনচন ওনো ন্তান  এওচন
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ুত্র ন্তান তঙর। অেন ভাযাদচয ততন ুদত্রয ভদধে এওচন তঙর বাযদতয চনতেয় নৃতে তল্পী তফযচু ভাযাচ।
তফযচু ভাযাচ ফততভাদন তায ুতনুণ নৃদতেয ভাধেদভ অদনও ঔোতত অচতন ওদযদঙন।
রক্ষষদণ খযানায উদেঔদমাকে বফতষ্টে র বাফেধান নৃতে, নৃতোাংদ প্রতাড়া  েুওযায ভাদফ, নৃদতেয প্রফারগুতর
প্রঙাে  শ্রুততভধুয, বচন, িুভযী, ওতফতা েবৃততয েদয়াক এফাং বাফাতবনদয়য দে তার  ঙদিয াভঞ্জে তফধান।
োয় প্রদড়দা ফঙয আদক বানুচী চয়ুয খযানায প্রকাড়া িন ওদযতঙদরন। বানুচী তঙদরন তফবি। তততন চশনও বফ
ন্নোীয ওাঙ প্রথদও তনুণবাদফ তফতাণ্ডফ নৃতে তক্ষা গ্রণ ওদযতঙদরন। ভাযাচ বানুচী তঙদরন চয়ুয খযানা
েফততও। বানুচীয তঙদরন এওতেভাত্র ুত্র ন্তান। বানুচীয ুদত্রয নাভ র ভারুচী। বানুচী তায ুত্র ভারুচীদও
তফতাণ্ডফ নৃদতে প্রফ াযদতী দয় উদিতঙদরন। ভারুচীয তঙর দুই ুত্র। এওচন র রারুচী এফাং আদযওচন র
ওানুচী। রারুচী  ওানুচী তাদদয ততা ভারুচীয ওাঙ প্রথদও তফতাণ্ডফ নৃদতে তক্ষা গ্রণ ওদযতঙদরন এফাং তাযা দুই
বাই এওভয় এই নৃদতে প্রফ াযদতী দয় উদিতঙদরন। রারুচী  ওানুচী এই দুই বাইদয়য ভদধে ওানুচী তঙদরন
ওৃষ্ণবি। দয ওৃষ্ণবি ওানুচী ফৃিাফদন ঘদর তকদয়তঙদরন এফাং ফৃিাফদন তকদয় তততন এওতে রােবাফমুি
‚যাধাওৃষ্ণরীরা‛ যঘনা ওদযতঙদরন। ওানুচীয তঙর দুই চন ুত্র ন্তান। এওচন র তকতযধাযীচী  আদযও চন র
প্রাচাচী। তকতযধাযীচী  প্রাচাচী ততায ওাঙ প্রথদও নৃতে তক্ষা তনদয় এই নৃতেধাযায় প্রফ দক্ষতা অচতন
ওদযতঙদরন। তকতযধাযীচীয তঙর াৌঁঘ ুত্র। তকতযধাযীচীয াৌঁঘ ুদত্রয ভদধে এও ুত্র দুরচী চয়ুয খযানাদও আয
অদনও ভৃদ্ধতয  চনতেয় ওদয তুদরতঙদরন। দুরচীয অওৃতত্রভ তযশ্রদভয পদরই চয়ুয খযানা আচ এদতা
ভৃদ্ধতয  চনতেয় দয়দঙ। তকতযধাযীচীয আয এও ওৃতত ুত্র তঙদরন নুভান োদচী। নুভান োদচীয তঙর ততন
ুত্র। তায ুত্রদদয নাভ র প্রভনারার, তঘযঞ্জীরার এফাং নাযায়ণ োদ। তকতযধাযীচীয ুত্রদদয ভদধে আয এওচন
দরন তযোদ। তততন তঙদরন তনঃন্তান। তযোদ তনঃন্তান দর ওথও নৃদতে প্রফ তনু ণ তঙদরন। ‚চয়ুয
খযানায় তাণ্ডফ নৃদতেয েবাফ তঙর ঔুফ প্রফত। এই খযানায নৃদতে েত ওতযফায চনে তফরা  াদঔামাদচয প্রফার
অতোফেওীয়। চয়ুযী খযানায তার  রদয়য ওাচ ঔুফই ওতিন তওন্তু বাফ  রাদেয এওান্ত অবাফ তঙর এই নৃদতে।
ফততভাদন তওঙু তওঙু কৎ বা এই নৃদতে প্রদঔা মায়। ফততভাদন এই খযানায েতততনতধদদয ভদধে চয়ওুভাযী, যাভ প্রকাার,
ওুভুতদয়া রাতঔয়া, ুতিতা তভশ্র  প্রযান ওুভাযীয নাভ ফতাদগ্র উদেঔে‛ (অতধওাযী, ২০১৪)।
চয়ুয খযানায াদথ রক্ষষদণ খযানায নৃদতেয ভদধে প্রফ াথতওে তঙর। তওন্তু এো ফরা মায় প্রম গুনকত তফঘাদয 
উৎওদলতয তদদও প্রথদও চয়ুয খযানায প্রঘদয় রক্ষষদণ খযানাই অদনও ভৃদ্ধ। চয়ুয খযানায এওভাত্র বফতষ্টে র
রক্ষষদণ খযানায প্রফার অদক্ষা ফড় চয়ুয খযানায প্রফার। চয়ুয খযানা তঙর দুইবাদফ তফবি। মথা চয়ুয  চানওী
োদ েফতততত খযানা। চয়ুয খযানা যাচস্থাদনয যাচনেফদকতয ৃষ্ঠদালওতায় প্রফ েঘায  োয রাব ওদয। চয়ুয
খযানায় চতের তারগুদেয তদদওই প্রফত ভদনাদমাক প্রদয়া দতা। পদর চয়ুয খযানায ৃচনীর নতুন রূওদভতয
কতত ধীদয ধীদয ফাৌঁধাগ্রস্থ দত থাদও। এই ওাযদণ চয়ুয খযানায অদনও তল্পী রক্ষষদণ খযানায েতত আওৃষ্ট দয়
উদি। চয়ুয খযানায তল্পীদদয ভদধে অাংমত চীফনমাত্রা  ভাদওদ্রফে আতিয পদর এই খযানা ফততভাদন তফরুতিয
দথ। প্রফনায খযানা র চানওী োদ েফতততত চয়ুদযয এওতে াঔা। চানতও োদদয েফতততত চয়ুদযয এই
াঔাই প্রফনায খযানা নাদভ তযতঘত। রক্ষষদণ খযানায াদথ প্রফনায খযানায প্রতভন প্রওান াথতওে প্রনই। চয়ুয
খযানায ূদফত যাচস্থাদন এওতে ৃথও খযানায উদ্ভফ দয়তঙর। প্রই ৃথও খযানাতেই ‚োভরদা‛ খযানা নাদভ
েঘতরত য়। এই োভরদা খযানা আফায দুইতে বাদক তফবি দয় মায়। এওতে র চয়ুয খযানা আয অনেতে
প্রফনায খযানা। োভরদাদয খযানাই চয়ুয এফাং প্রফনায খযানা নাদভ েতদ্ধ অচতন ওদযতঙর। চানওী োদদয
তঙর দুই বাই। এওচন র ঘুনীরার এফাং আদযওচন দরা দুরাযাভ। দুই বাইদয়য ভদধে দুরাযাভ প্রফনাযদ ফফা
ওযদত থাদওন আয ঘুনীরার যাচস্থাদন ঘদর তকদয়তঙদরন। দুরাযাদভয তঙর ততন ুত্র। তায ুত্রদদয নাভ র
তফাযীরার, ূযণরার এফাং ীযারার। তাদদয ততন বাইদয়য ভদধে ীযারার আয তফাযীরার তঙদরন নৃদতে াযদতী।
তওন্তু ীযারাদরয প্রঘদয় তফাযীরার নৃদতে েঘুয ম অচতন ওদযতঙদরন। তফাযীরাদরয নৃদতে ভুগ্ধ দয় তাদও তনমুি
ওযা দয়তঙর ইদিয দযফাদয। তফাযীরাদরয তঙর ততন ুত্র। তায ততন ুত্র র তওানরার, প্রভানরার এফাং
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প্রানরার। ওারক্রদভ তফাযীরাদরয ুত্রযা প্রদযাদুদন ঘদর তকদয়তঙদরন। ুযানরাদরয তঙর দুই ুত্র ন্তান। তাৌঁয
ুত্রযা দরন ভদনরার এফাং যাভরার। ুযানরাদরয দুই ুত্রই াততয়ারাদত ফফা ওযদতন। চানওী োদদয বাই
কদণীরাদরয তঙর ততন ুত্র। তাৌঁয ুত্রযা র নুভান োদ, তফরার এফাং প্রকাারদা। তাযা ততন বাই’ই নৃদতে
ফোও ঔোতত অচতন ওদযতঙদরন। ততন বাইদয়য ভদধে তফরার তঙদরন তফরা ফাচাদনায ভদধে অদনও াযদতী।
তফরাদরয তফরায েততভধুদয প্রফার ফাইদও ভুগ্ধ ওযত। আফায তফরাদরয তঙর ততন ুত্র। তফরাদরয ুত্রযা দরন
ুঔদদফ, দূকতাোদ এফাং ওুিনরার।
ততন বাইদয়য ভদধে ুঔদদফ  দূকতাোদ নৃতে ঘঘতা ওদযনতন তওন্তু তফরাদরয আদযও ুত্র ওুিনরার নৃদতে প্রফ
ঔোতত অচতন ওদযতঙদরন। কদণীরাদরয তঙর ততন ুত্র। কদণীরাদরয ুত্রদদয ভদধে তৃতীয় ুত্র প্রকাারদা ফা
ওযদতন রাদাদয এফাং তততন াততয়ারায বানততও দদ তনমুি দয়তঙদরন। আধুতনওওাদর প্রকাীতওলান এই প্রফনায
খযানায ধাযও  ফাও তদদফ ঔোতত অচতন ওদযতঙদরন। রক্ষষদণ খযানায ভদতা বাফাতবনয় এফাং তার  ঙদিয
াংতভশ্রদনয উয প্রফনায খযানায প্র িমত তনবতযীর। ‚চয়ুয তওাংফা রক্ষষদণ খযানা প্রথদও প্রফনায খযানায ভুদ্রাতদয
েদয়াকতফতধ স্বতন্ত্রে। তাঙাড়া প্রফনায খযানায নৃদতে প্রওফরভাত্র প্রফারই েমুি ওযা য়, অনোনে খযানায ভত তফরা ফা
াদঔায়াদচয প্রফার ফেফহৃত য় না‛ (দখাল, ২০১৫)।
মুদকয তযফততদনয াদথ াদথ ভানুদলয রুতঘয তযফততন দয়দঙ। ৃতথফীদত ফতওঙুই তযফততনীর। তযদফ,
ভাচ  ভানুদলয প্রমভন তযফততন য় প্রতভতন মুদকয তযফততন য়। মুদকয প্রমভন তযফততন য় তায াদথ াদথ
ভানুদলয অবো, ওাচওভত, প্রাাও, তযেন্নতায তযফততন য়। মুদকয তযফততদনয াদথ াদথ ওথও নৃদতেয
আতেদও এদদঙ তযফততন। তযফততনই ৃতথফীয তনয়ভ। মুকদবদদ  রুতঘদবদদ প্রমভন ওথও নৃদতেয তযফততন
দয়দঙ প্রতভতন তযফততন দয়দঙ এয প্রফবূলায। এই ওথও নৃদতেয প্রফবূলায উয ভুতরভদদয ফোও েবাফ
তযরতক্ষত য় ফহুওার আদক প্রথদওই। ওথও নৃদতেয প্রফ-বূলা ইরাভীয় েবাফমুি তঙর। ওথও নৃতেতল্পীদদয
যাচাশ্রয় প্রদয়া ইত প্রভাকর আভদর। এয পদর প্রফ বূলা  নৃদতেয বাদফ প্রদঔা প্রমত ইরাভীয়দদয েবাফ। এই
েবাফ এঔন মতন্ত ফততভান আদঙ। ুরুল নৃতেতল্পীযা ড়দতন ঘুতড়দায, ফাযাফিী াচাভা এফাং প্রখযদায চাভা।
প্রখযদায চাভায উদয আফায প্রযয়ানী ড়দতন। চাভায উদয প্রওউ প্রওউ আফায প্রঔারা করায দয়স্ট-প্রওােত
ড়দতন। ভাথায় ড়দতন চযীয েুত। তায অনুরূ প্রাাও ড়দতন নাযী তল্পীযা। নাযী তল্পীযা আফায ওঔন
ওঔন াতড় ব্লাউচ ড়দতন। াতড় ড়ায ধযনো দতা ফাাংরাদদদয নাযীদদয ভত। ফাাংরাদদদয নাযীযা প্রম বাদফ
াড়ী ড়দতন নাযী নৃতেতল্পীযা প্রবাদফ াড়ী ড়দতন। ুরুল নৃতেতল্পীযা আফায ওঔন ওঔন অনে আয এও
েওায প্রাাও ফেফায ওযদতন। প্রই প্রাাওো তঙর াদা ধুতত তাযা াদথ উদ্ধতাে তনফাযণ থাওত এফাং ওাৌঁ দধয
উয তদয়া এওতে প্রদাাটা প্রদয়া থাওত। ভুরভান যাচদত্বয ূদফত এই প্রাাওতেয ঔুফ েঘরন তঙর। ‚ভুতরভদদয
যাচদত্বয ূদফত ওথও নৃদতেয এইযওভ প্রফ-বূলা তফদল তফদল প্রদফদফফীয অনুাদয দতা, প্রমভন – ওৃষ্ণ ঘতযদত্র
প্রযভী ীতাম্বয, ওদণত ভরুতঘয ওুির তদয ভয়ূয দেয ভুওুে ইতোতদ তযধান ওযা ত‛ (দখাল, ২০১৫)। তওন্তু
ওথও নৃদতেয এই প্রফ-বূলায তফফততন খদেতঙর ভুতরভ মুদক। ভুতরভযাই ওথও নৃদতেয প্রাাও দয়তঙর প্রকাড়ারী
মতন্ত রম্বা স্বে চাভা চনতেয় দয় উদিতঙর এফাং প্রই াদথ এই তদেয চাভায উয ড়না, চোদওে  েুত
ইতোতদ ফেফহৃত দত রাদক। ওথও নৃদতেয প্রফ-বূলায ভদধে াদরায়ায  ঘুড়ীদায ায়চাভাগুদরা প্রও প্রফ কণে ওযা
দতা। চয়ুয খযানায তনতে তল্পীদদয ভদধে প্রভদয়যা প্রঙাে ব্লাউচ, খাখযা  ড়না ায়চাভায াদথ ফেফায
ওযদতা। তাঙাড়া নাযী নৃতেতল্পীযা প্রাাদওয াদথ াদথ নানা যওদভয অরাংওায দড় তনদচদদযদও আয
ুতিত ওদয তুরদতা। অরাংওায নাযীনৃতে তল্পীদদয প্র িমত আদযা ফাতড়দয় তুরদতা। নাযী নৃতে তল্পীযা অরাংওায
তদদফ ফেফায ওযদতন ওণ্ঠায, ফারা, ওণতবুলণ, তেওরী ইতোতদ। প্রই াদথ ভাথায অরাংওায তদদফ ফেফায
ওযদতন তেওরীয াাাত ছাো। তদফ ফততভাদন ওথও নৃতে তল্পীদদয প্রও ঘুড়ীদায ায়চাভায াদথ াদথ াতড়
ড়দত প্রদঔা মায়। ‚মাইদাও ফততভাদন ওথও নৃদতেয প্রফ-বূলায প্রম ভুতরভ মুদকয েবাফই যদয় প্রকদঙ প্র ওথা
অস্বীওায ওযফায উায় প্রনই। তদফ ফততভান ওাদরয প্রফ-বূলায় ূদফতয ঘেওত্ব অদনওাাংদ তযায ওযা দয়দঙ এফাং
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মথাম্ভফ চ  স্বাবাতফও প্রফ বূলায েতত প্রছাৌঁও প্রদঔা মাদে‛ (দখাল, ২০১৫)। বযত তায নােে াদস্ত্র রূজ্জায
চনে ঘাযতে যদগয ওথা উদেঔ ওদযদঙন। যগ গুদরা দরা রার, নীর, রুদ এফাং ওাদরা। নৃতে তল্পীযা তাদদয
ঘতযদত্রয মথামথ তযস্ফুেদনয চনে এই ঘাযতে যদগয প্রথদও প্রম প্রওান যগ ফেফায ওযদত াযদতন প্রমভন- ওদণ্ঠ
তাাযাফারী, ওদণত ওণতবুলন, নয়দন অজ্ঞনদযঔা ইতোতদ বাদফ তল্পীযা তনদচদদযদও াচাদত াযদতন। োঘীনওাদর
প্রমভন তল্পীযা রার, নীর, রুদ, ওাদরা নানাযওদভয যে তদদয় তিত দতন আয আধুতনও ওাদরয তল্পীযা তাদদয
রূজ্জায চনে প্রনা, াউিায, ক্রীভ, প্রনরাতর ইতোতদ নানা যওদভয উন্নত োধন াভগ্রী ফেফায ওযদঙন। তাই
ফরা মায় প্রম মুকদবদদ  রুতঘদবদদ ওথও নৃদতেয তযফততদনয াদথ াদথ তযফততন দয়দঙ ওথও নৃদতেয তল্পীদদয
প্রফ-বূলা  রূজ্জায।
ওথও নৃতে েদতদনয এওো যীতত েঘতরত আদঙ। েথদভ ভদঞ্চ রযা ফাচাদনা শুরু য়। দয তফরা ফাদও এও
ঘক্রদায যন ফাচায়, তাযদযই নৃতেতল্পীযা ভদঞ্চ েদফ ওদয। ওথও নৃদতে ফতেথভ তনওা  আভদ প্রদঔাদনা য়।
তাযয তল্পীযা তফতবন্ন বাফ  ভুদ্রা েদতন ওদযন। প্রই ভয় তফরায াদাযণ প্রিওা ফাচাদনা য় এফাং েদয়াচন
তল্পীয াদথ অথফা ৃথওবাদফ প্রঙাে প্রঙাে প্রভায তদদয় ‚ভ‛এ আদ তফরা ফাদও। তাযয তল্পী প্ররাভী ফা
নভস্কায েদতন ওদযন। প্রভাকর আভদর নৃদতেয শুরুয তদদও নফাফ ফা যাচাদও নৃদতেয ভাধেদভ ম্ভালন চানাদনায যীতত
তঙর মাা প্ররাভী ফা নভস্কায নাদভ তযতঘত। তওন্তু এঔন আয প্রই প্ররাভী ফা নভস্কায প্রওান তল্পী েদতন ওদযন না।
প্রও প্রও াধাযণ দতওদদয উয েবাফ তফস্তাদযয চনে তওঙু তৎওায প্রদঔান। তওন্তু এই তৎওায াধাযণত নৃদতেয
এদওফাদয প্রদল প্রদঔাদনা য়। াস্ত্রীয় তনয়ভ অনুমায়ী ইাই তিও তনয়ভ। াধাযণ তনয়ভ অনুমায়ী প্ররাভীয দয
প্রচাড়া, যন  ততাই প্রদঔাদনা য়। তফতবন্ন ভদয় এগুদরা ঙাড়া প্রচাড়াদত অে ঞ্চারন এফাং াদয় প্রফার প্রদঔাদনা
দয় থাদও। তাযয নৃতে তল্পী তনদচ অথফা তফরা ফাদও তিী বালায় যতঘত প্রঙাে প্রঙাে প্রফার তাদর তাদর ভুদঔ
ফদরন। এযই ভাধেদভ নৃদতেয াাদমে বাফ েদতন ওযা দতা। তফরা ফাদও এও ভয় প্রঙাে প্রঙাে েুওদযা প্রদঔাইয়া
ভ-এ আদতন। প্রওান প্রওান ভয় রয় দ্রুত ওদয তৎওায প্রদঔাদনা দতা। ফদদল তল্পী তনদচই ততাই তদদয় নৃতে
ভাি ওযদতন।
ফাাংরাদদদ ওথও নৃদতেয ইততা : ফততভাদন ফাাংরাদদদয এওতে অতেন্ত চনতেয় তল্পওরা দরা নৃতেওরা। তদফ
এই নৃতেওরায ফততভান প্রম অফস্থান প্রঔান আদত অদনও ফাধা-তফতি ায ওযদত দয়দঙ। এই নৃতেওরাদও
েতততষ্ঠত ওযায প্রক্ষদত্র তল্পীদদয নানান ঘড়াই উৎযাই ায ওযদত দয়দঙ। ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা অচতদনয ূদফত
নৃতেওরা ূফত াতওস্তাদন অদনও অফদতরত তঙর এফাং তল্পীদদয ঘরায থ এদওফাদযই ভৃণ তঙর না। আভযা
ইততা মতাদরাঘনা ওযদর প্রদঔদত াই প্রম, ফভয় তফদদী াওযা তাদদয যাচশনততও, াভাতচও, অথতশনততও 
াাংস্কৃততও েবাফ ফাাংরাদদদয নীতয চনকদণয উয ঘাতদয় তদদয়দঙ। এয ওাযদণ ওঔনই ফাাংরাদদদ শুদ্ধ  ুস্থ
াাংস্কৃততও তযদফ কদড় দিতন। ১৯৪৭ াদর উভাদদ তফবি দয় দুতে প্রদদয ৃতষ্ট দয়তঙর : এওতে দরা
বাযতফলত আয অযতে দরা াতওস্তান। আফায ফেেদদ দুতে বাদক বাক দয়তঙর। এওতে বাদকয নাভ দরা ূফত
াতওস্তান মা ফততভাদন ফাাংরাদদ নাদভ তযতঘত আয অয বাকতেয নাভ দরা তিভফে মা বাযদতয অন্তবূতি। বাযত
স্বাধীন দয় াাংস্কৃততও স্বাধীনতা অচতন ওযদত াযদর ূফত াতওস্তাদনয চনকণ প্রম ুদমাক ায়তন এফাং তাৌঁযা দারুণ
বফলদভেয তওাদযয ম্মুঔীন দয়তঙর। ফাাংরাদদদয চনকণ আিভমতাদা ম্পন্ন য়ায় এই বফলভে প্রভদন তনদত
াদযতন। যিক্ষয়ী াংগ্রাভ এয ভধে তদদয় ১৯৭১ াদর ফাাংরাদদ স্বাধীনতা অচতন ওদয। আয এই স্বাধীনতা অচতদনয
য আচ ফাাংরায তল্পী, ওতফ, ফুতদ্ধচীতফ  াতততেওদদয বাফনায অদনও তযফততন দয়দঙ তায াদথ াদথ উন্মুি
দয়দঙ তঘন্তায দ্বায ফাাংরাদদ স্বাধীনতা অচতদনয য যই এদদদয াংস্কৃতত প্রেভী ভানুদলযা ধীদয ধীদয াশ্বতফততী
প্রদ গুতরয াদথ ফেু ম্পন্ন ম্পওত কদড় প্রতাদর মায পদর আভাদদয াংস্কৃততয ফোও উন্নয়ন খদে। ফাাংরাদদদ
ওথও নৃদতেয উৎ োদন কদফলণা ওযদত তকদয় আভযা এওতে তফলদয় ুতনতিত ই প্রম, ওথও নৃতে ওঔনই
ফাাংরাদদদয তঙর না। এতে তঙর বাযতীয় উভাদদদয এওতে নৃতে। তদফ ফাাংরাদদদ এয েঘরন তওবাদফ, ওদফ
প্রথদও আদ এফাং ফততভাদন তা তওবাদফ এত চনতেয় য় তা অনুধাফন ওযদত আভাদদয অদনও তফস্তাতযত আদরাঘনা
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ওযদত য়। প্রওননা এই চনতেয় ওথও নৃতে যাতয এওতদদন আদতন। ভূরত ১৯৪৭ ার মতন্ত এই ফাাংরায
াাংস্কৃততও  অথতশনততও চকদতয েধান প্রওন্দ্র তঙর বাযত তথা ওরওাতা। ফাাংরায় ভুরভান ভাচ াংঔোকতযষ্ট য়া
দত্ত্ব তক্ষা  আথতাভাতচও িাৎ দতায ওাযদণ ভুরভানদদয াাংস্কৃততও ওভতওাদণ্ড প্রতভন প্রওান বূতভওাই তঙর না
এফাং ভুরভান ভাচ তক্ষা  াংস্কৃততয অবাদফ অেওাযােন্ন ভাদচয অতধফাী দয় উদিতঙদরন। এই অঘরায়তন
প্রবদে ওাচী নচরুর ইরাভ তিু, ভুরভান ওদরয ভদধে চাতীয়তা  স্বাধীনতায আদত েততষ্ঠা ওদযতঙদরন।
ধীদয ধীদয তক্ষা, াংস্কৃতত  যাচনীতত তফলদয় দঘতন দত থাদও ভুরভান তরুণযা, তদফ নৃতেওরাদও চ
বাদফ প্রভদন ফা ভাতনদয় তনফায ভত ভদনাবাফ তঔন ভুরভানদদয ভাদছ কদড় দিতন। তিও প্রই ভয় ভুরভানদদয
প্রকাড়াভী প্রবদে তদদয় নৃতেওরাদও উৎাতত  াভদনয তদদও এতকদয় প্রনয়ায রদক্ষে তমতন ওাচ শুরু ওদযতঙদরন তততন
দরন ‘ফুরফুর’ প্রঘ ধুযী। তততন ১৯১৯ াদরয ১রা চানুয়াযী ফগুড়া প্রচরায় চন্মগ্রণ ওদযন। তাৌঁয ততা তঙদরন
আচভুরাহ্ প্রঘ ধুযী এফাং ভাতা ভাহ্পুচা প্রঘ ধুযী। তাৌঁয ততা ুতর তফবাদক ঘাওতয ওযদতন। ফুরফুর প্রঘ ধুযীয ভাতাততায প্রদয়া নাভ তঙর যীদ আভদ বঘধুযী তততন প্রঙাে প্রফরা প্রথদওই ঙতফ আৌঁ ওা, ওতফতা প্ররঔা  কান ওযায চনে
ফায দৃতষ্ট আওলতণ ওদযন। ১৯৩৪ াদর ভাতনওকঞ্জ াই স্কুদরয এও াাংস্কৃততও অনুষ্ঠাদন তনদচয উদ্ভাতফত বতেদত
নৃতে তযদফ ওদযতঙদরন এফাং এই নৃদতেয নাভ তদদয়তঙদরন ঘাতও নৃতে। এই এওই াদর তততন ওরওাতা
প্রেতদিতি ওদরদচ বততত ন এফাং ওদরদচয এও অনুষ্ঠাদন যতদ আভদ প্রঘ ধুযী েথভ ‘ফুরফুর প্রঘ ধুযী’ নাদভ
আিেওা ওদযন। তততন এওচন দঘতন তল্পী তঙদরন। তততন ১৯৪৩ াদরয ফাাংরায দুতবতক্ষ, ওাদরা ফাচাযী 
তব্রতে তনদফতও প্রালদণয েবূতভদত যঘনা ওদযন তফঔোত নৃতেনােে ‚প্ররস্ট উই পযদকে‛। এই নৃতে ওভত তনদয়
ওরওাতায ভস্ত বদতনও তত্রওা গুতরয োংা  দৃতষ্ট আওলতণ ওদযন তততন। নৃতেতল্পী াধনা ফুয  তল্পী
তাদফ তততন নৃতে তযদফন ওদযন ‘ওঘ  প্রদফমানী’  ‘প্রভখদূত  স্ট্রীে ােয’ – এইফ নৃতে তযদফদনয প্রক্ষদত্র
প্রভরতা তভদত্রয তফদল অফদান তঙর। তততন ওরওাতা ওারঘাযার প্রন্টায এফাং তযদয়ন্টার পাইন আেত
এদাতদয়ন েততষ্ঠা ওদযন আনুভাতনও ১৯৩৫-৩৬ াদর। তততন এই ওারঘাযার প্রন্টায েততষ্ঠায ভাধেদভ বাযতীয়
তফতবন্ন নৃদতেয াংতভশ্রদণ নতুন এও নৃদতেয রূদান ওদযতঙদরন।
ঢাওায় প্রদ তফবাদকয য ধীদয ধীদয ফেতিকত উদদোদক তফতবন্ন াাংস্কৃততও েততষ্ঠান কদড় দিতঙর। ১৯৪৭ াদর
প্রদ তফবাদকয য কয চাতভর ফেু যতফ ঙ্কয ঘোোতচতদও াদথ তনদয় ১৯৪৮ াদর ‘তল্প ওরা’ বফন বততয ওদযন।
এই বফদনয ভাধেদভ প্রদদ োততষ্ঠাতনও নৃতেঘঘতায ূত্রাত য়। ১৯৪৭-৪৮ াদর ঢাওায নৃতোেদন প্রওষ্টার নাদভ
এওচন স্বনাভধনে নৃতে তক্ষও তঙদরন। তাৌঁয তক্ষাথতীদদয ভদধে েতর যায় ারতে, ভঞ্জু ঔানফী, রূনু প্রব তভও, ভঞ্জু
প্রব তভও, নাতকত ভুততদা  প্রতরনা ফাায এদদদয াাংস্কৃততও চকদত তফদল ুঔোতত অচতন ওদযতঙদরন। ১৯৪৯
াদর কয চাতভর এদদদ েথভ নৃতেনােে ইদন্দ্রয বা তযঘারনা ওদযন। এই নৃতে নাদেেয ভূর ঘতযদত্রয নৃতে
তযদফন ওদযতঙদরন কয চাতভর  তায প্রফান ীো নাথ। প্রই ভদয় অদনও গুনীতল্পীদদয তনদয় াাংস্কৃ ততও
অনুষ্ঠান  নৃতেনােে বততয দর এঔনওায ভদতা প্রওান াস্ত্রীয় নৃতেধীযায েঘরন তঙর না।
এওুদ দও োি নৃতে গুরু আভানুর প্রাও ওযাঘীদতই স্তাদ আতভন উতেন ওথতওয তনওে রক্ষষদণ খযানায তফশুদ্ধ
ওথদওয তাতরভ প্রনন। প্রো তঙর ১৯৬৬ াদরয আদকয ওথা। তঔন ফাগারীদদয প্রফ ওতে াাংস্কৃততও াংস্থা তঙর
ওযাঘীদত। প্রমভন নচরুর এওাদিভী, ূযফী ভতপর, ওযাঘী ওারঘাযার প্রন্টায, ইষ্ট াতওস্তান এদাতদয়ন। প্রই
তাতরদভয ূত্র ধদয আভানুর ও প্রই ভয় তফতবন্ন ঔোতনাভা নৃতেনােে বততয ওদযতঙদরন। ১৯৫৫ াদর নুরুর হুদায
উদদোদক ঢাওায য়াইচ খাদে ফুরফুর রতরত ওরা এওাদিভী েতততষ্ঠত দয়তঙর। এই েততষ্ঠান এয ভাধেদভ এই
প্রদদয ভানুল তল্পওরা ঘঘতা ওযায চনে োণফন্ত াাংস্কৃততও তযদফ প্রদয়তঙদরন। লাে এয দদওয শুরুয তদদও
এদদদ অদনদও প্রমভন তনওুঞ্জ তফাযী ার, তচনাৎ চাান, েহ্লাদ দা, ওাতততও প্রন, অতচত ানোর  আয
অদনদওই নৃতে তক্ষাদান ওযদতন। ওাতততও প্রন চাততকত বাদফ ভতনুযী তঙদরন। তওন্তু তততন ওথও তঔাদতন। তততন
তভশ্র খযানায নৃতে তযদফন ওযদতন তদফ চয়ুয খযানায প্রফত নৃতে তযদফন ওযদতন।
ফাাংরাদদদয তফতষ্ট ওথও নৃতেতল্পী আফুর ওারাভ আচাদ তায ফাফায াদথ তভউতচও ওদরদচ প্রমদতন এফাং
প্রঔাদন তততন েথদভ কান তঔা শুরু ওদযতঙদরন। কাদনয াদথ াদথ ঐ তভউতচও ওদরদচয প্রঙদরযা প্রম নাঘ তঔদতন
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তা প্রদঔদত উনায ঔুফ বার রাকত। তদফ তততন প্ররাওনৃতে প্রদদঔ ঔুফ প্রফত আনি প্রদতন না। তাৌঁয ওাদঙ ওথও নৃতে
ঔুফই বার রাকত। তাৌঁয এওফায প্র বাকে দয়তঙর প্রদফী যানী  অনুযাধা গুদয ওথও নৃতে প্রদঔায। আয প্রই প্রথদওই
উনায ওথও নৃতে বার রাকা। ভঞ্জুরুর প্রাদন ঔাৌঁ াদদফয ওাদঙ তততন নৃতে তঔদতন। প্রই ভয় স্তাদ ফাতড়দত
এদ উনাদও নৃদতেয তাতরভ তদদতন।
আয এো ম্ভফ দয়তঙর প্রমদতু তততন এওচন াংকীত তযফাদযয প্রঙদর তঙদরন। তাৌঁয ততা ঔুফই াংকীত প্রেভী
ভানুল তঙদরন এফাং তততন তক্ষও  তল্পীদদয বীলন মত্ন ওাদযয আদয আোয়ন ওযদতন। আয স্তাদযা
আনদিয াদথ নৃতে তক্ষাদান ওযদতন। তল্পী আফুর ওারাভ আচাদ এয অদনও নৃতে তলে তঙর, তায ভদধে এওচন
তরা ভভতাচ তমতন ুদূয আদভতযওায প্রেক্সাদ আফুর ওারাভ আচাদ নাদভ এওতে নৃতে তক্ষা েততষ্ঠান েততস্থান
ওদযন। তাৌঁয আদযওচন নৃতে তলে ফততভাদন ঔোততভান ওথও নৃতে তল্পী ভুনভুন আদভদ।
১৯৭১ াদর প্রদ স্বাধীন য়ায য আভাদদয াশ্বতফততী প্রদ বাযদতয াদথ যাচশনততও, অথতশনততও 
াাংস্কৃততও তফলদয় ফেুত্ব ূণত ম্পওত কদড় উদি। এয পদর প্রই ভয়ওায নৃতে তল্পীযা তফতবন্ন াস্ত্রীয় নৃতে ম্পদওত
চানদত শুরু ওদযন। ১৯৬৪ াদর ওথও নৃতে তল্পী তচনাত চাান নৃতে তক্ষও তাদফ প্রমাকদদন ঙায়ানদে। তততন
নৃতেওরায় নাতও ওদযতঙদরন ওরওাতায ফদচন্দ্রতওদায েীত ভাতফদোরয় প্রথদও। ফাাংরাদদদয তফতষ্ট নৃতে তল্পী
াচু আদভদ ওথও নৃতে গ্রণ ওদযতঙদরন তাৌঁয ওাঙ প্রথদও। যফততীদত উতন বাযত যওাদযয ফৃতি তনদয় ওথও
নৃদতেয উয উচ্চতয তিগ্রী অচতন ওদযন।
এইবাদফ ধীদয ধীদয তফরী ভাাভুদ, ভুনভুন আদভদ, তাফাসুভ আদভদ, ওতঘ যভান, ওাচী তযন বাযত
যওাদযয ফৃতি তনদয় ওথও নৃদতেয উয উচ্চতয তিগ্রী অচতন ওদযন। এইওর স্বনাভধনে গুণী নৃতেতল্পীযাই তফতবন্ন
েততষ্ঠাদনয ভাধেদভ ওথও নৃতেদও ফাাংরাদদদ চনতেয় ওদয তুদরতঙদরন।
উাংায : তযদদল ফরা মায় ওথও নৃতে বাফফাী নৃতে (াদওভত  অে ঘারনা েধান) মায ভদধে নােে (নােওীয়তা
 ওাততন) এফাং বাফ য তল্পওভত ফ তওঙুই আদঙ। তওন্তু দুঃদঔয তফলয় এই নৃদতেয বাফয ফেঞ্জনা দুঃাধে 
ভুতষ্টদভয় যতও ভানুদলয প্রফাধকভে ফদর তনঙও ফাফা অচতদনয আায় নৃতে তল্পীকণ স্বীয়আদত প্রথদও তফঘুেত দয় শুধু
াদয়য দ্রুত রদয়য ওাচ  ঙিদফাদরয রড়াই প্রদতঔদয় ঘেুর ঘাতন  রখু বতেভায় ওথওদও ফততভাদন
স্বল্পেততবাম্পন্ন তল্পীযা স্থূর  ঘেুর েদভাদ ধভতীয় নৃদতে মতফতত ওদযদঙন। অফে অায ওথা এই প্রম,
াম্প্রততওওাদর াস্ত্রীয় রুতঘজ্ঞান ম্পন্ন তল্পীযা এই নৃদতে বাযতীয় ঐততে  াংস্কৃততদও মথাথত রূ তদদত ক্ষভ
দয়দঙন। ফদদল ফরা মায় প্রম, ওথও নৃদতেয উৎতি বাযদতই দয়তঙর এফাং ওারক্রদভ তা ধীদয ধীদয তফতবন্ন গুণী
তল্পীদদয ভাধেদভ ফাাংরাদদদ োয রাব ওদয।
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৩। ঘদটাাধোয়, কায়ত্রী, (১৯৮৯), বাযদতয নৃতেওরা (ঘতুথত াংস্কণ), ওরওাতা : নফত্র েওান।
৪। প্রখাল, বঘতারী, (২০১১), বাযতীয় াস্ত্রীয় নৃতে এফাং প্রঙ  ফাাংরায প্ররাওনৃতে (েথভ াংস্কযণ), ওরওাতা : প্রদ’চ াফতরতাং।
৫। ঘক্রফততী, ভতিযা, (২০১১), তপযওনী (তদ্বতীয় াংস্কযণ), ওরওাতা : দভদভ েীতভ।
৬। যায়, অতবতচত, (১৪১৬ ফাাং), ওথও নৃতে-ধভতীয়  াাংস্কৃততও প্রেক্ষাে (েথভ াংস্কযণ), ওরওাতা : াংস্কৃত ুস্তও বাণ্ডায।
৭। অতধওাযী, অনু ঙ্কয, (২০১৪), নৃতে-তফতান (ঞ্চভ াংস্কযণ), প্রওারওাতা : আতদ-নাথ ব্রাদাত।
৮। তওদায, ুদযন্দ্রনাথ, তওদায, তরু  তনাষ , ফুরু, (২০০৪), ওথও-নেফযী নৃতোস্ত্র (নফতভ াংস্কযণ), উঃ ২৪ যকণা, ঔড়দ
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