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ফযাক উতযকায লরাকনৃত্তয বফশ্বায়ত্নয প্রবাফ : প্রঙ্গ ঝানৃত্তযয নফ আবঙ্গক
ূমত্য ন লদফ
কাযী অধযাক, রবরত চন্দ্র বযারী কত্রজ, ভাবরগাাঁ, গুয়াাবি
Ojha dance is one of the most popular dance forms of Barak Valley. It is mainly known as
Folkdance. But it is very rich with classical elements. So, experts of the valley are trying to
establish ojha dance as classical dance. But, in my personal opinion it will be appropriate to
term ojha dance as Claasico-Folk Dance.Ojha dance is originally related to Manasa Puja
and it is mainly performed on the occasion of Manasa Puja.Now, with the rapid change in
society the original form of ojha dance is going to disappear from our society. On the other
hand ojha dance gets a new form or style by renowned Nrityaguru Mukundadas
Bhattacharya and other dance expert from Silchar Sangeet Vidyalaya.So, now we can enjoy
ojha dance in two different form and style. First, the original form which is performed in
three to seven days and only on Manasa Puja .And the other one is institutional form made by
Silchar sangeet Vidyalaya, which is performed in eight to ten minutes on stage or cultural
programme.This new form of ojha dance is the result of the effect of
globalization.because,here, the attraction of audience is more important than it’s originality.
We know at the present age of globalization the taste of entertainment is also changed with
the time. So, with the other tools dance and music are also coming with new beauty to
survive. Here, in this paper I have tried to discuss the effect of globalization on folk dances of
Barak Valley, specially ojha dance. Finally the paper will try to draw the picture of new of
ojha dance.

‘ললাফারাইত্জন’ অথযাৎ বফশ্বায়ন এভন একিা তত্ত্ব
ফা প্রবিয়া মা ভগ্র বফশ্বত্ক একিা গ্রাত্ভ বযণত
কযত্ত চাইত্ছ। লছাি-ফড় ভস্ত যাষ্ট্র ফা অঞ্চরত্ক
একিা ছাতায তরায় এত্ন দাাঁড় কবযত্য় বদত্ত
চাইত্ছ। অথযননবতক দূফযরতায ুত্মাগ বনত্য়
বফশ্বায়ন ৃবথফীয বিতীয় জনফহুর লদ
বাযতফত্লয তায জার বফস্তায কত্য বনত্য়ত্ছ। এই
বফশ্বায়ন শুধুভাত্র অথযননবতক লেত্ত্রই নয়
যাজননবতক, াভাবজক এফং অথযননবতক লেত্ত্র
অপ্রবতত্যাধয। লছাি-ফড় নগয-য লথত্ক শুরু
কত্য কৃবলবববিক বনতান্ত জ-যর গ্রাভ ফা
গ্রাভীণ ভাজ বফশ্বায়ত্নয ছত্রছায়ায় চত্র মাত্ে।
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একবদত্ক তথয প্রমুবতিরয নফ নফ আবফ্ায আয
অনযবদত্ক বফশ্বায়ত্নয প্রবাত্ফ ভানুত্লয জীফনমাত্রা
অবত দ্রুত াত্েমাত্ে। এই বফশ্বায়ন আত্র
দুফযত্রয উয ফত্রয আবধতয বফস্তাত্যযই এক
নফ প্রবিয়া ভাত্র। আয তাই চাযবদত্কই চরত্ছ
বাঙাগড়ায লেরা এফং অবস্তত্ব যোয রড়াই। অবত
দ্রুতগবতত্ত গ্রাভ ত্য আয য নগত্য বযণত
ত্ে। উন্নয়ত্ণয ববড় লফত্য় এবগত্য় চত্রত্ছ
ভানফ ভাজ। িভ বফস্তাবযত ত্ে ভানুত্লয
চাবদা এফং বফরাবতায বযয। ভানুত্লয রুবচ,
আচায-আচযণ, চরা-লপযা, ম্পত্কযয ভূরয,
জীফননরী, বফশ্বা-অবফশ্বা ইতযাবদ আভূর

October 2013

32

প্রতিধ্বতি the Echo
ISSN: 2278-5264

াত্েমাত্ে। রাঙ্গত্রয জায়গা বনত্য়ত্ছ ট্র্যাক্টয,
ুবরবত্ে আয াবিািায জায়গায় এেন
লভাত্ভা, চাউবভন আয ইতযাবদ ইতযাবদ
‘অববজাত’ োফায। একতাযা-লদাতাযা ইতযাবদ
ফাত্দযয জায়গা দের কযত্ছ বফববন্ন ধযত্নয
বগিায, াযত্ভাবনয়াভ ইতযাবদ আধুবনক ফাদযমন্ত্র।
এভন কী প্রতযন্ত গ্রাত্ভয বশুত্দয প্রধান িীড়া
উাদান ফা বফযডার, লফন-লিন, লডাত্যত্ভান
ইতযাবদ। যান্না-ফাবি, ভাবি বকংফা কাত্ড় ততবয
ফয-কত্ন ইতযাবদ লেরায় আধুবনক বশুত্দয ভন
বত্য না। অথযাৎ প্রাচয আয প্রাশ্চাত্তযয যায়ন
ততবয কযত্ছ ভানুত্লয নতুন মাত্রাথ। অববজাত,
ববেত আধুবনক নাগবযত্কয ত্ঙ্গ ত্ঙ্গ
লরাকভাত্জ এই বযফতযন রেণীয়। পত্র
স্বাবাবফকবাত্ফই
লরাকংস্কৃবতয
বিয়াীর
উাদানগুবর তথয প্রমুবতির এফং আধুবনক
বচন্তাবাফনায লদৌরত্ত িভবফফতযত্নয থ লফত্য় নফ
নফ রূ রাব কযত্ছ। অত্নক লেত্ত্রই লদো মাত্ে
ভূর লকড়িাত্ক আকত্ড় ধত্য ফদত্র মাত্ে
আবঙ্গত্ক। এয অনযতভ কাযণ ভানুত্লয ফদত্র
মায়া রুবচত্ফাধ আয চাবদা। উদাযণ স্বরূ ধযা
মাক আজত্কয বদত্ন মবদ লকান এক প্রতযন্ত
গ্রাত্ভয ‘আব্দুর োত্রক’ বকম্বা ‘নাতন দা’
নাত্ভয লকান এক অেযাত লরাকবল্পী একতাযা
লদাতাযা বকংফা ডফবক ফাবজত্য় গান কত্য লতা
দযক-লরাতা ত্ফন াত্তত্গানা কজন। বকন্তু ই
একই লরাকগীবতবিত্ক মবদ বত্োইজায,
াযত্ভাবনয়াভ, কত্ঙ্গা, ঢুরবক ইতযাবদ আধুবনক
ফাদযমন্ত্র ত্মাত্গ ‘বঝনচাক’ কত্য লকান
িবরউড ফা ফবরউড ফা ফাংরা ফযাণ্ড ফা অযারফাভ
ইতযাবদয ভাধযত্ভ ফাজাত্য আত্ তাত্র লরাতাযা
প্রচুয ‘োত্ফ’ (ফযফাবয়ক ত্ব্দ)। অত্নত্ক ফরত্ফন
আজকার লতা লরাকঙ্গীত্তয চাবদা ফাড়ত্ছ।
আত্র কথািা ুত্যা তয নয়। আত্র
লরাকঙ্গীত্তয নয় চাবদা ফাড়ত্ছ লরাকঙ্গীত্তয
আধুবনক ংস্কযত্ণয। অবত ম্প্রবত আাত্ভ
লগায়ারাবড়য়া লরাকঙ্গীত বনত্য় লজায বফতকয শুরু
ত্য়ত্ছ। বফত্লজ্ঞত্দয ভত লগায়ারাবড়য়া
লরাকঙ্গীতত্ক লমবাত্ফ বযত্ফন কযা ত্ে
তাত্ত লগায়ারাবড়য়া লরাকঙ্গীত তায ঐবতয
াযাত্ে। বফকৃত কযা ত্ে অনযতভ জনবপ্রয় এই
লরাকঙ্গীত করাত্ক। শুধুভাত্র লগায়ারাবড়য়া
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লরাকঙ্গীত্তয লেত্ত্রই নয় এ বফতকয
লরাকংস্কৃবতয প্রত্য়াগকরায ভস্ত লেত্ত্রই
রেণীয়। এই লম বযফতযন ফা বফফতযন তায
অনযতভ প্রধান কাযণ লম বফশ্বায়ন তা আয ফরায
অত্ো যাত্ে না।
ভগ্র বফশ্ব জুত্ড় বফশ্বায়ত্নয লম লজায়ায
উত্েত্ছ তায লঢউ এত্ আছত্ড় ত্ড়ত্ছ লদত্য
উিয ূফযাঞ্চত্রয আাভ যাত্জযয প্রতযন্ত ফযাক
উতযকায়। লভত্ট্র্াববিয ভানতাত্র না ত্র
অতযন্ত দ্রুত গবতত্তই ফদত্র মাত্ে কৃবলবববিক
ফযাক উতযকায গ্রাভজীফন। ফতযভান গ্রাভীণ
ংস্কৃবতয বদত্ক লচাে লপযাত্রই বফলয়বি আভাত্দয
াভত্ন স্পষ্ট ত্য় মায়। তদনবিন জীফনমাত্রা
লমভন াত্ে মাত্ে লতভবন ংস্কৃবতয বফত্ল কত্য
লরাকংস্কৃবতয লোরিা আভূর লমন
াত্েমাত্ে। লরাকংস্কৃবতয লরাকাবত্তযয
াোবি আধুবনক ংস্কৃবতয লভাকাবফরায় ংকত্িয
ম্মুেীন ত্য় বনত্জয স্বকীয়তা ফজায় যােত্ত
েভ ত্র প্রত্য়াগকরায উাদানগুবর বকন্তু
বভত্ মাত্ে নফ লরাতধাযায়। অত্নক ভয়
এভন ভত্ন য়, াংস্কৃবতক আগ্রাত্ণয
প্রবতত্মাবগতায় তায লোরিাই লমন আভূর
াত্েমাত্ে। ফযাক উতযকায প্রচবরত
লরাকঙ্গীত এফং লরাকনৃত্তযয লেত্ত্র বফলয়বি
বফত্লবাত্ফ রেণীয়। বফলয় বযবধ বফস্তৃত না
কত্য আভাত্দয আত্রাচয বফলত্য়য উয
আত্রাকাত কযত্রই এ ফতিরত্ফযয মথাথযতা
জত্রয ভত বয্ায ত্য় উেত্ফ।
ফযাক উতযকায লরাকনৃতয বনত্য় আত্রাচনা
কযত্ত লগত্র বফলয়বিত্ক দুবিবাত্গ বাগ কত্য
আত্রাচনা কযত্ত ত্ফ। প্রথভত ফাংরা লরাকনৃতয
এফং বিতীয়ত অফাঙাবর অথযাৎ অনযানয বালাবালী,
জাবতত্গাষ্ঠী ফা উজাবত ফা আবদফাীত্দয নৃতয।
এোত্ন এ তয অফযই স্বীকায কযত্ত ত্ফ লম
ফাঙাবরত্দয তুরনায় অনযানয জাবতত্গাষ্ঠীয ভত্ধয
তাাঁত্দয তদনবিন জীফন মাত্রায় বফশ্বায়ন ফা
াশ্চাতয ংস্কৃবতয প্রবাফ েুফ লফব বযরবেত
ত্র তাত্দয লরাকংস্কৃবতয লেত্ত্র বকন্তু এয
প্রবাফ তুরনাভূরকবাত্ফ অত্নক কভ। ভবণুবয,
নাগা, বডভাা, োবয়া ইতযাবদ আয বফববন্ন
ম্প্রদাত্য়য লরাকনৃতযগুবরত্ত বফশ্বায়ত্নয লতভন
প্রবাফ রে কযা মায় না। এয বফযীত্ত ফাংরা
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লরাকনৃতযগুবরত্ত বকন্তু বফশ্বায়ত্নয প্রবাফ রেণীয়।
এত্েত্ত্র বফত্ল কত্য ফউনাচ ফা ফধুফযণ নৃতয
এফং ঝানৃত্তযয কথা উত্েে কযত্ত য়।
ফউনাচ ফা ফধুফযণ নৃতয রীট্ট-কাছাড়
অঞ্চত্রয একবি রুপ্তপ্রায় নৃতয। নাভ লথত্কই লফাঝা
মায় এবি নফফধুত্দয নৃতয। আত্গয বদত্ন অবত
অল্প ফয়ত্ই লভত্য়ত্দয বফত্য় বদত্য় লদয়া ত।
নফফধূত্ক স্বাভী গৃত্ স্বাগত জানাত্নায ভয়
নফফধূয বফববন্ন ধযত্নয গুত্ণয বযচয় লনয়া ত।
াত্তয বফববন্ন ধযত্নয কাত্জয ত্ঙ্গ নৃতযকরায
যীো লনয়া ত। নফফধূ গুরুজত্নয াভত্ন লম
নাচবি কত্য নৃতযকরায প্রদযন কযত লই নৃতযবিয
নাভ ফউনাচ ফা ফধূফযণ নৃতয। ফতযভাত্ন এই
ংস্কাযবিয প্রচরন লনই। তত্ফ ফযাক উতযকায
ভূরযফান ম্পদ বত্ত্ফ এই নাচবিয প্রচরন
যত্য়ত্ছ। তত্ফ তায মথামথ উস্থান আজত্কয
বদত্ন লতা আয ম্ভফ নয়। নৃতযগুরু ভুকুিদা
বট্টাচাময লকান এক গ্রাভীণ ভবরা লথত্ক এ
নাচবিত্ক ংস্কযণ কত্যবছত্রন এফং বরচয ঙ্গীত
বফদযারত্য় এয প্রবেণ চারু কত্যন। ভূর ঐবতয
যো কত্য মথামথবাত্ফ ফউনাত্চয প্রচায প্রাত্য
ত্চষ্ট ন। বরচয ঙ্গীত বফদযারত্য়য াত ধত্য
এই ধাযা আজ অফযাত যত্য়ত্ছ। বকন্তু এয
াাাব লদো মায় ফউনাত্চয এক ম্পূণয নতুন
রূ। ভুর নাচবি অতযন্ত ধীয রত্য়য। লমত্তু
নফফধূ গুরুজনত্দয াভত্ন নৃতয কত্যন তাই লকান
ভয় া ভাবি লথত্ক উত্য ত্েনা। ভাথায় থাত্ক
ফড় ল াভিা। একফায ভাবি লথত্ক া না তুত্র
নৃতয প্রদযন কযা এক অববনফ লকৌর। গাত্নয
বালা ূফযফত্ঙ্গয আঞ্চবরক বালা। লমভন – ‘লায়াগ
(ত্াাগ) চাি (চাাঁি) ফদবন ধ্ববন নাত্চা লতা
লদবে’। বকন্তু ফউনাত্চয আধুবনক ংস্কযণবি
ফতযভাত্ন অবধক জনবপ্রয়। দযক লরাতাত্দয
ভত্নাগ্রাী কত্য তুরত্ত ফউনাত্চয ভূর নাত্চয রয়
লথত্ক প্রায় চাযগুণ লফব রত্য় ভত্ঞ্চ বযত্ফন
কযা য়। নৃত্তযয আবঙ্গক ম্পূণয াত্ে মায়
এোত্ন। ংস্কায নয় দযক লরাতাত্দয ভত্নাযঞ্জনই
এোত্ন প্রধান। পত্র নৃতযবল্পী নফফধূয াত্জ
াজত্র তায অঙ্গ ঞ্চারত্ন নফফধূয রেণ রে
কযা মায় না। এই নাত্চয গানবি আফায ৃথকবাত্ফ
অযারফাত্ভয লদৌরত্ত অবত জনবপ্রয় ত্য়ত্ছ।
ফাদযমত্ন্ত্র অত্নকিা বযফতযন এত্ত্ছ। ফ
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বভবরত্য় ফরা মায় লম ফউনাচ ফা ফধূফযণ নৃত্তযয
এক নফংস্কযত্ণয প্রচরন শুরু ত্য়ত্ছ।
বফত্লজ্ঞযা এত্ক ফউনাত্চয বফকৃত রূ ফত্র
ভাত্রাচনা কত্যন। তত্ফ ফাস্তফ তয কথা ত্ে
এই লম, অধুনা রুপ্ত ফউনাচ ফা ফধূফযণ নৃতয
ফতযভাত্ন মুগ চাবদায ত্ঙ্গ তার বভবরত্য় বনত্জত্ক
নতুনবাত্ফ গত্ড় বনত্ে। ফযাক উতযকায অনযতভ
প্রবদ্ধ লরাকনৃতয ধাভাইত্রয লেত্ত্র আভযা এ
ধযত্নয অত্নক বযফতযন রে কবয। ভূরত
ধাভাইর নৃতয বফফা অনুষ্ঠান, বফববন্ন ধযত্নয ব্রত
এফং বফববন্ন াবযফাবযক  াভাবজক অনুষ্ঠাত্ন
বযত্ফবত ত্য় থাত্ক। ভবরাত্দয এ নৃত্তয
ুরুত্লয প্রত্ফ বনত্লধ। লালাক রারাড় াদা
াবড়। ফাদযমন্ত্র াততাবর। নৃতযবল্পীযা বনত্জযাই
গান কত্য নাচ কত্যন। বকন্তু আজকার লদো মায়
কযাত্ত্িয গাত্নয ত্ঙ্গ ধাভাইর য়। লালাত্কয
ভত্ধয লতভন ফাধযফাধকতা লনই। ফাদযমন্ত্রী বত্ত্ফ
ুরুত্লয প্রত্ফ ত্ি। অত্নক ভয় ুরুলযা
ভবরাত্দয ত্ঙ্গ াত্য় া লভরান। ভত্ঞ্চ
ধাভাইর নৃতয বযত্ফবত ত্য় থাত্ক।
নৃতযববঙ্গভায় আধুবনক রে কযা মায়। দযক
লরাতায ভত্নাগ্রাী কত্য লতারায জনয বফত্লজ্ঞ
িাযা ুিযবাত্ফ ‘লকাবযগ্রাপ’ কযা য়। চড়ক
নাচ, গাজীয নাচ, জাবয নাচ ইতযাবদত্ত এযকভ
অত্নক বযফতযনই রে কযা মায়। এত্েত্ত্র ফযাক
উতযকায ফত্চত্য় উত্েেত্মাগয আধাত্রাকআধাাস্তীয় নৃতয ঝানৃতয বনত্য় বফস্তাবযত
আত্রাচনায অফকা যত্য়ত্ছ।
ফতযভাত্ন ফযাক উতযকায় ঝানৃত্তযয দুবি
ধাযা প্রচবরত। প্রথভবি গুরু যম্পযায ঝা
নৃতযধাযা এফং বিতীয়বি নফ আবঙ্গত্কয ঝা
নৃতযধাযা। এই দুই ধাযায ঝা নৃতযচচযা
ভান্তযারবাত্ফ চরত্ছ। এ দুত্য়য ভত্ধয অত্নকিা
বভর থাকত্র অবভরই লফব।
ূফযফত্ঙ্গয ভনাূজায একবি আফবযক অঙ্গ
ঝানৃতয। ঝানৃত্তযয ংজ্ঞায় ফরা মায় লম --নৃতয-গীত-অববনত্য়য ভাধযত্ভ ভনাভঙ্গর ফা
দ্মুযাত্ণয ম্পূণয কাববনবি বতিরত্দয াভত্ন
তুত্র ধযায ম্পূণয প্রবিয়াবিয নাভ ঝানৃতয।
প্রথত্ভ এই নৃতযবিত্ক ফরা ত গুযভা ফা গুযভী
নাচ। গুযভা ফা গুযভীযাই এই নাচ কযায একভাত্র
অবধকাযী বছর ফত্রই এ ধযত্নয নাভকযণ কযা
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ত্য়বছর। বকন্তু ফতযভাত্ন ঝানৃতয ফা ঝানাচই
এয বযচয়। ঝানৃত্তয ধ্রুদী নৃত্তযয অত্নক
উাদাত্নয উবস্থবত রেণীয়। তাই নৃতয গত্ফলক
ঙ্কযরার ভুত্োাধযাত্য়য নৃতয বফবাজত্নয ূত্র
ধত্য ঝানৃতযত্ক আধাত্রাক-আধাাস্ত্রীয় নৃত্তযয
মযায়বূতির কযত্ত াবয। ঝানৃতয ভূরত
ভনাূজায ত্ঙ্গই মুতির। রাফণ ভাত্
ংিাবন্তত্ত, নাগঞ্চভীত্ত বকংম্বা অনযানয বফত্ল
বফত্ বতবথত্ত ভনাূজা ত্য় থাত্ক।
ভনাূজায ভয় ঝানৃত্তযয দর এত্ ঝানৃতয
বযত্ফন কত্য। রাফণ ভাত্ প্রবতবদন বনয়ভ কত্য
ভনাভঙ্গর ফা দ্মুযাণ াে কযা য়, এফং
ংিাবন্তয বদত্ন লদফীয ূজা লদয়া য়। এছাড়া
ডযাই বফলবয ফত্র লরৌবকক লদফী ভনায ূজা
ত্য় থাত্ক। ডযাই বফলবয ূজায় নুংকত্দয
বূবভকা গুরুত্বূণয। তত্ফ লদফী ভনায ফত্চত্য়
ফড় ূজাবিয নাভ ত্ে লনৌকাূজা। এই ূজা
লভািাভুবি াতবদত্ন বভত্র ম্পন্ন য়। াতবদত্ন
বভবরত্য় ঝানৃতয ম্পন্ন কযা য়। এয ত্ঙ্গ
একিা ংস্কায প্রচবরত আত্ছ লম লকান
ঝানৃত্তযয দর মবদ শুনত্ত ান লম লকাথা
লনৌকাূজা ত্ে তাত্র দরফর বনত্য় লোত্ন
াবজয ত্য় নৃতয-গীত কযত্ত ত্ফ। ফতযভাত্ন এই
ূজায অত্নকিা কত্ভ এত্ত্ছ। লদফী ভনায এই
বফববন্ন ধযত্নয ূজায ত্ঙ্গ ম্পকযভুতির লম
ঝানৃতয তাত্কই ভূরধাযায অথযাৎ গুরু যম্পযা
ধাযায ঝানৃতয।
ভূর ধাযায ঝানৃত্তয াত-আিজন ফা তায
চাইত্ত লফব ংেযক বল্পীয দর থাত্ক। এযভত্ধয
একজন থাত্কন প্রধান ফা দরবত। বতবন নৃতযগীত  অববনয় ভনাভঙ্গত্রয ভূর কাববন
ফণযনা কত্যন। ফাকীযা লদাায লদন। আত্যয
বতনবদত্ক থাত্কন বতিরযা আয এয ভাঝোত্ন
ঝানৃতয বযত্ফবত য়। ঝানৃতয শুরু য় ফিনা
বদত্য়। প্রথত্ভ গত্ণ ফিনা, এযয িত্ভ
যস্বতী ফিনা, ভনা ফিনা, বদক ফিনা, গুরু
ফিনা, আয ফিনা, বতির ফিনা ইতযাবদ।
কেন আফায যাবয ভনা ফিনা বদত্য়ই
ঝানৃতয শুরু য়। বল্পী কেন আত্য ফত্
াাঁচাবর, রাচাবড় ইতযাবদ ুত্য কাববন ফণযনা কত্য
মান। তত্ফ লফবযবাগ ভয় কাববন অনুমায়ী নৃতয
এফং অববনয়। চাযবফদ অববনয়, আবঙ্গক, ফাবচক,
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াবত্ত্বক এফং আাময অববনয় কভত্ফব বযভাত্ণ
রে কযা মায়। এযভত্ধয, যচরন, ভয়ূযচরন,
ংচরন, েঞ্জন গভন, দৃবষ্টত্বদ, াদত্বদ,
ববযত্বদ ইতযাবদ রেণীয়। বতির-লরাতাত্দয
একত্ ত্য়বভ দূয কযায জনয লরাকগীবত, েীগীবত
ইতযাবদ বযত্ফন কযা য়। বল্পী
তাৎেবণকবাত্ফ গীত যচনায প্রবতবা থাত্ক। স্থানীয়
ভযা, আত্যয াবযাবশ্বযক বফলয় বকংম্বা
গৃকতযায ভঙ্গরকাভনা কত্য অত্নক গান যচনা
কত্য বল্পী করত্ক আনি দান কত্যন। বল্পীয
লালাক থাত্ক বফবচত্র ধযত্নয। কুবড় ফা বত্র াত
রম্বা রার অথফা রুদ াড় লদয়া কুবচমুতির
া বয। রম্বাাতায াদা াঞ্জাবফ, ভাথায় াদা
াগবড়। গরায় াদা ফা রার উড়না। কাত্র
চিত্নয লপািা, কাত্ন কুন্তর, াত্য় থাত্ক নূুয।
লভত্য়ত্দয লেত্ত্র গরায় ায ইতযাবদ। াত্ত থাত্ক
কাত্রা যত্ঙয চাভয। ঝাবল্পীত্দয ভত্ধয প্রচবরত
বফশ্বা এই লম স্বত্গয লদফবায় উলা আয অবনরুদ্ধ
এ ধযত্নয লালাক বযধান কত্য নৃতয কযত্তন।
ভতযয লথত্ক অববাভুতির ত্য় স্বত্গয ুনযায় বপত্য
মাফায ভয় লদফী ভনায গান কযায জনয
ঝানৃতয বল্পীত্দয উত্েত্য এই ধযত্নয
লালাক লযত্ে মান। এক ভয় প্রচবরত ধাযনা বছর
লম একভাত্র গুযভা-গুযবভযাই একভাত্র অবধকাযী।
তত্ফ ফতযভাত্ন আয এ ধযত্নয ফাধযফাধকতা লনই।
ঝানৃতয বল্পীত্দয লফবযবাগই দা এফং নাথ
ম্প্রদায়বূতির। এত্দয ভূর লা থাত্ক কৃবলকাময ফা
ভৎযচাল।
ঝানৃতয ম্পূণযবাত্ফই গুরু যম্পযা ধাযায
নৃতয। ছয়/াত ফছয ফয় লথত্কই ঝায আরত্য়
এত্ এ নৃতয আয়ত্ব কযত্ত য়। ুভধুয কণ্ঠস্বয,
স্বৃবতবতিরয প্রেযতা, একাগ্রতা, অববনয় েভতা
ইতযাবদ গুণাফরীয বফচায কত্য গুরু বলয বনফযাচন
কত্যন। বলয লফ বকছু ংস্কায অনুযণ কত্য
গুরুফযণ কত্যন। অত্নক কৃে-াধনায় এই
নৃতযকরা আয়ত্ব কযত্ত য়। বল্পী বনত্জত্ক
এভনবাত্ফ ততবয কযত্ত েভ ন লম কাাঁচা ভাবিয
যা, ফাতাায ইতযাবদয উয দাাঁবড়ত্য় নৃতয
কযত্ত াত্যন। অথচ কাাঁচাভাবিয যা এফং
ফাতাা অেত থাত্ক। াভাবজক  অথযননবতক
কাযত্ণ ঝানৃত্তযয প্রচায প্রায এফং চচযা
অত্নকিা কত্ভ এত্ত্ছ। তত্ফ ঝানৃতয রুপ্ত ত্য়
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লগত্ছ ফা রুপ্তপ্রায় ফরত্র বুর ফরা ত্ফ। কাযণ
ফতযভাত্ন অত্নক বাত্রা ঝানৃতয বল্পী এফং দর
যত্য়ত্ছ। াাাব রেণীয় লম াবযাবশ্বযক
অফস্থায ত্ঙ্গ তার বভবরত্য় ধভযীয় বযবধয ভত্ধয
ীভাফদ্ধ ঝানৃত্তয অত্নকিা ববথরথা এত্ত্ছ।
বলয ফাছাইত্য়য লেত্ত্র এেন এত কত্োয
বনয়ভনীবত অনুযণ কযা য় না। ধভযীয়
ংস্কাযগুত্রা অত্নক ববথর ত্য় ত্ড়ত্ছ। বতির
ফা দযক লরাতাত্দয ভত্নাযঞ্জত্নয জনয ঝানৃত্তয
আধুবনকতায লছাাঁয়া রে কযা মায়। ধভযীয়বাফ যো
কত্যই আন গবতত্ত এবগত্য় চত্রত্ছ ঝানৃতয
চচযা।
বযীবরত রূদান কযা ত্য়ত্ছ। এোত্ন গুরুবলয যম্পযা, বলয ফাছাই, গুরুফযণ ফা ধভযীয়
ংস্কায অনুবস্থত। নৃতযবল্পী এফং গায়ত্কয
বূবভকা স্বতন্ত্র। লরাকফাত্দযয বযফত্তয আধুবনক
ফাদযমত্ন্ত্রয ফযফায কযা য়। বল্পীয লালাক
এফং াজ-জ্জায় আধুবনকতা রে কযা মায়।
ধভযীয় ংস্কায নয়, দযকত্দয ভত্নাযঞ্জনই এোত্ন
প্রধান। পত্র স্বাবাবফকবাত্ফই ভঞ্চ উত্মাগী এফং
মুত্গাত্মাগী বযফধযন বযভাজযন ফাঞ্ছনীয়।
ভনাূজা নয় লমত্কান াংস্কৃবতক অনুষ্ঠাত্ন ভত্ঞ্চ
এই নৃতয প্রদযন কযা য়। ঝানৃত্তযয এই নতুন
রূদাত্ন বরচয ঙ্গীত বফদযারত্য়য প্রধান বূবভকা
যত্য়ত্ছ। তাত্কই নফ আবঙ্গত্কয ঝানৃতয ফরত্ত
াবয। এবি ম্পূণয ঝানৃতয নয়। ঝানৃত্তযয
একবি অংভাত্র। এই আংবক নফ রূাবয়ত
ঝানৃত্তযয চচযা এফং জনবপ্রয়তাই ফত্চত্য় লফব।
নফ আবঙ্গত্কয ঝানৃত্তযয ভূর বফলয় কবফ লষ্ঠীফয
গুরু যম্পযা ধাযায ঝানৃতয
১.
একভাত্র ভনাূজায ভয় অনুবষ্ঠত
য়।
২.
বতনবদন, াতবদন ফা ত্নত্যাবদত্ন
ম্পন্ন য়য়।
৩.
ভনাভঙ্গর ফা দ্মুযাণ কাত্ফযয
ম্পূণয ফণযনা কযা য়।
৪.
গুরু যম্পযা ধাযায নৃতয।
৫.
বলয বনফযাচত্ন কত্োয বনয়ভ ারন
কযা য়। গুরুফযণ প্রথা আত্ছ।
৬.
বল্পী নাচ-অববনত্য়য ত্ঙ্গ ত্ঙ্গ
বনত্জই গান কত্যন।
Volume-II, Issue-II

অনযবদত্ক নৃতযগুরু ভুকুিদা বট্টাচাময এই
ঝানৃতযত্ক ধভযীয় গবণ্ডয ীভা  লরাকভাজ
লথত্ক বনত্য় এত্ত্ছন ভত্ঞ্চ। বাতেত্ণ্ড ঙ্গীত
বফদযাীত্েয লরাকনৃত্তযয ােযূবচত্ত অন্তবুযতির
ত্য়ত্ছ ঝানৃতয। এই ােযূবচ অনুমায়ী বরচয
ঙ্গীত বফদযারত্য় শুরু য় ঝানৃত্তযয চচযা 
প্রবেণ। বতনবদন ফা াতবদনফযাী ম্পূণয
ঝানৃত্তযয তাবরভ লদয়া এফং ভত্ঞ্চ উস্থান
কযা ম্ভফ নয়। তাই ঝানৃত্তযয লদফবায়
লফহুরায নৃত্তযয একবি অংত্ক লফত্ছ বনত্য় তাত্ক

১.
২.
৩.
৪.
৫.

দত্িয কাত্ফযয লদফবায় লফহুরায নৃতয। ভূরত
একবি গাত্নয ত্ঙ্গই এই নৃতয বযত্ফন কযা
য়। এই একবি গাত্নয ভত্ধযই নৃত্তযয বফববন্ন
বিয়াত্কৌর এফং বল্পীয দেতা প্রদযন কযা
য়। লমভন--‚ নাত্চত্য.........
আত্য 
নৃতয কত্য াত্য কুভাযী, ভবয ায়ত্য
নৃতয কত্য াত্য কুভাযী
 লতাভযা লদেত্গা আব
বারা নৃতয কত্য াত্য কুভাযী
এত্গা ভত্নায লফ ধবয নৃতয কযইন ুিযী
তায চযত্ণ লনুয ধ্ববন রুনুঝুনু ব্দ তুবর
দাাঁড়ায় কত অঙ্গববঙ্গ কবয ভবয ায়ত্য
লমভন ংচরন লতভন তায লদারন চরন
লমন ং ত্য ং ফাবনী
লদে লদে ভয়ূয চত্র তুষ্প লভবর ধত্য
নফআবঙ্গত্কয ঝানৃতয
লম লকান ভয়, াংস্কৃবতক অনুষ্ঠাত্ন ভত্ঞ্চ
বযত্ফন কযা য়।
আি লথত্ক দ বভবনত্িয ভত্ধয উস্থান
কযা য়।
লদফবায় লফহুরায নৃত্তযয অংবি ফণযনা
কযা য়।
প্রবতষ্ঠান লকবন্দ্রক।
লম লকান নৃতযবোথযী তাবরভ বনত্ত াত্যন।

৬.
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৭.
৮.
৯.

কাত্রা চাভয ফযফহৃত য়।
ফিনা বদত্য় নাত্চয শুরু য়।
প্রধান ফাদযমন্ত্র লরাকফাদয। লমভন –
াোজ, ফড় কযতার, লছাি কযতার
ইতযাবদ।
ধভযীয় ংস্কায, লরাকাচায ইতযাবদ এয
ত্ঙ্গ মুতির।
ধভযবাফই প্রধান।

১০.
১১.

৭.
৮.
৯.

াদা চাভয ফযফহৃত য়।
যাবয শুরু য়।
লরাকফাত্দযয ত্ঙ্গ আধুবনক ফাদযমন্ত্র
ফযফহৃত য়।

১০.

লনই।

১১.

বল্পয প্রধান।

লমন ফারা নাত্চ ভধুকয ভবয ায়ত্য
লমভন চত্র েঞ্জন াবে, নাত্চ ুযাইয়া আবে
লদবেয়া বুবররা লদফ বত্রুযাবয
কাাঁচা যা বয কবয নৃতয কযইন ুিযী
লভাবত ইরা মত লদফুয নাযী
ভবয ায়ত্য.........

।
।
।
।

এই একবি গাত্নয ভত্ধয ঝানৃত্তয তফবচত্রভয়
করা-লকৌত্রয বযচয় ায়া মায়। চাবয,
লতাই, ভ্রভযী, ংচরন, ভয়ূয চরন, েঞ্জন
াবেয নযায় গভণ, দৃবষ্টত্বদ, গ্রীফাত্বদ,
বত্যাত্বদ ইতযাবদ ুিযবাত্ফ পুত্ি উত্ে। আি
লথত্ক দ বভবনি ভত্য়য ভত্ধয এই ভত্ঞ্চ
উস্থান কযা ম্ভফ য়। ভূর ধাযায ঝানৃতয লম
বযীবরত  বযভাবজযত ত্য় নফআবঙ্গক রাব
কত্যত্ছ তা মুগচাবদাযই পর। ধভযীয়বাফ
বযভন্ডর লথত্ক উন্নত বল্পকরা বত্ত্ফ
ঝানৃতয নতুন রূ রাব কত্যত্ছ। এ দুত্য়য ভত্ধয
তুরনা কত্য লদেত্র এ বফলয়গুবর আভাত্দয
াভত্ন আয স্পষ্ট ত্য় ত্ে।

।
।
।
২.
।
।
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।

।

।

–

।
।

।

।
-

।

-
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)
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)।

।

।
।

--,

১.
২.
৩.

৪.

৫.
৬.
৭.

ঝানৃতয
আধাত্রাক-আধাাস্ত্রীয় নৃতয।
১.
আাত্ভয ফাঙাবর অধুযবলত অঞ্চর ফযাক ২.
উতযকায় ফাঙাবরত্দয ভত্ধয প্রচবরত।
প্রধান ফা একভাত্র বফলয় লদফী ভনা এফং ৩.
ভনাভঙ্গর ফা দ্মাুযাণ কাফয।

ফাংরা লরাকফাদযমন্ত্র ফযফহৃত য়। লমভন – ৪.
াোজ, লছাি কযতার, ফড় কযতার
ইতযাবদ।
ঝায াত্য় থাত্ক নূুয।
৫.
চাভত্যয ফযফায অবযাময।
৬.
কাাঁচা ভাবিয যা, ফাতাা ইতযাবদয উয ৭.
নৃতযকরা প্রদবযত য়।

জাাবর
াস্ত্রীয় নৃতয (?)
উজান আাত্ভয অবভয়াত্দয ভত্ধয প্রচবরত।
ভাকাফযারয়ী এফং ভাকাফয অনারয়ী। প্রথভ
বাত্গয বফলয় যাভায়ণ, ভাবাযত, বাগফত, ুযাণ
ইতযাবদ। বিতীয় বাত্গ লদফী ভনা, ভনাভঙ্গর
কাফয।
অবভয়া লরাকফাদযমন্ত্র ফযফহৃত য়। লমভন –
অবভয়া ভৃদঙ্গ, লতৌমযবন্ত্রক মন্ত্র ইতযাবদ।
ঝায াত্য় নূুয থাত্ক। তত্ফ তায গেননরী
ম্পূণয আরাদা।
ফ জাাবরত্ত চাভয ফযফহৃত য় না।
এফ উাদাত্নয ফযফায রেয কযা মায় না।
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