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অিভিজত �হ

জাতীয়তাবাদী নৃতে�র স�ােনঃ একিট পয�ােলাচনা

সূচনা
�থেমই বেল �নওয়া ভাল জাতীয়তাবাদী নৃত� স�েক� আেলাচনা ভারতীয় নৃতে�র 
ইিতহাসচচ�ায় একিট অবেহিলত অধ�ায়। ভারতীয় নৃতে�র ইিতহাস �য িদকপাল নৃত�িবদরা 
রচনা কেরেছন, �যমন িবরজাশ�র �হ, ধীের�নারায়ন ম�মদার, িনম�লক�মার বসু এবং 
এল.িপ. িবদ�াথ�, এঁরা �কউই জাতীয়তাবাদী নৃতে�র উপর আেলাকপাত কেরন িন। 
ভারেত জাতীয়তাবাদী ইিতহাস রচনা য�নাথ সরকার, রেমশচ� ম�মদার, নীহারর�ন রায় 
িকংবা সা�িতককােল �রািমলা থাপােরর অবদােন �যমন একিট সুিনিদ�� ধারায় �বািহত 
�সরকমটা নৃতে�র ��ে� ঘেটিন। অথচ �দশ গঠেনর কােজ নৃতে�র অবদান অন�ীকায�। 
আজও ভারতীয় নৃত� �যন পি�মী নৃত� �ারাই �িতিনয়ত পিরচািলত হেয় চেলেছ। ি�তীয় 
�য কথাটা বলেত চাই �সটা হল জাতীয়তাবাদী নৃত� বলেত আিম উ� �ােদিশকতা স�ৃ�, 
ধম�য় ভাবাদেশ� উ�ু� একেদশদশ� �কান নৃতে�র কথা বলেত চাইিছ না। আমার ব�াখ�ায় 
জাতীয়তাবাদী নৃত� হল �দশ গঠেনর কােজ িনযু� ধম�িনরেপ� এবং �ব�ািনক প�িত 
স�িলত নৃতাি�ক গেবষণার একিট নত�ন ধারা যার পয�ােলাচনা ভারতীয় নৃতে�র ইিতহাস 
রচনায় এযাবৎকাল অনুি�িখত। এরকম একটা বৃহ�র ���াপেট আিম ভারতীয় নৃতে�র উপর 
সমােলাচনামূলক ভাষ��িলর একিট ধারািববরণী উপ�াপেনর মাধ�েম �� করব।

ভারতীয় নৃত� িক আসেল ঔপিনেবিশক?
িবগত �বশ কেয়ক দশক যাবৎ ভারতীয় নৃত�েক পি�মী নৃতে�র অ� অনুগামী একিট 
ধারা িহেসেব �দখার �বণতা গেড় উেঠিছল। ভারেত নৃত�চচ�ার �িত�াতা িনঃসে�েহ 
ি�ি�শ �শাসক ও পি�তবগ�। সমােলাচকেদর ব�ব� িছল এরকম। ি�িটশ �শাসক পি�তরা 
ভারেত নৃত�চচ�ার �য ঐিতহ� �তির কেরিছেলন ভারতীয় নৃতাি�করা �সই ঔপিনেবিশক ধারা 
অিত�ম কের নৃত�েক সিত�কােরর ভারতীয় কের ত�লেত পােরনিন। যিদও িবষয়িটর গেবষণা 
ও পােঠর যেথ� �বৃি� ঘেটেছ। যাঁরা ভারতীয় নৃতে�র এই সমােলাচনা কেরিছেলন তাঁরা 
�েত�েকই নৃতাি�ক এবং িনজ িনজ ��ে� যেথ� সু�িতি�ত। সমােলাচনার এইধারায় �থেমই 
উে�খ করা �েয়াজন সুরিজৎ িসংেহর নাম। ভারতীয় নৃতে� সুরিজৎ িসংহ একিট উ�ল 
ব�ি��। ভারত সভ�তার িনম�ােণ আিদবাসী ও জািতিভি�ক সমাজব�ব�ার ি�য়া�িতি�য়া 
ও ধারাবািহকতার �মা�য় স�িক�ত �মৗিলক গেবষণায় সুরিজৎ িসংেহর অবদান আ�জ�ািতক 
�ের �ীক�ত। সুরিজৎ িসংহ ১৯৭১ সােল ভারতীয় নৃ-িব�ান সমােজর �ব�ািনক পি�কায় একিট 
���পূণ� �ব� �লেখন। উ� �ব�িটর িশেরানাম ‘Is There an Indian Tradition in So-
cial/Cultural Anthropology : Retrospect or Prospect?’ এই �বে� সুরিজৎবাবুর �ধান 
ব�ব� িছল িবগত ১০০ বছের ভারতীয় নৃতাি�করা পি�মী এবং ঔপিনেবিশক নৃতে�র 
উপেরই �ায় স�ূণ��েপ িনভ�রশীল। এরপর ১৯৭৪ সােল সুরিজৎবাবু একিট ���পূণ� 
পু�েকর ভ�িমকায় �ায় একই ধরেনর অিভমত ব�� কেরন। �লখেকর ভাষায়ঃ “ভারতীয় 
গেবষকেদর মেধ� অ�ণী পূব�সূরী ও সমকালীন নৃতাি�কেদর �কািশত গেবষণা�িলর স�েক� 
একিট অনীহা �দখা যায়। এর ফেল উ� গেবষকবৃে�র �েচ�া�িল �মৗিলকে�র অভােব ��। 
আর �সকারেণই নত�ন িচ�াভাবনার সম� দািয়� তারা �ছেড় �দন পি�মী গেবষকেদর উপর 
(িসংহ ১৯৭৪)।”

২১
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 সুরিজৎ িসংেহর পর ইি�য়ান ��ািটসিটকাল ইনি�িটউেটর 
�ই অধ�াপক অিমতাভ বসু ও সুহাস িব�াস ১৯৮০ সােল তাঁেদর 
িবতিক�ত �ব� ‘Is Indian Anthropology Dead/Dying?’ �লেখন। 
বসু এবং িব�াস ভারতীয় নৃত�েক সামািজক দািয়� িববিজ�ত ও মৃত�ায় 
একিট িবষয় িহেসেব অিভিহত কেরন। �বশ কেয়ক জন নৃতাি�ক 
ভারতীয় নৃিব�ান সমােজর গেবষণা পি�কায় �কািশত উ� �বে�র 
উপর তাঁেদর ম�েব� আর এক ধাপ এিগেয় বেলিছেলন �য বসু ও 
িব�ােসর পয�েব�ণ �মেন �নওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় নৃত� কা�র 
কােজ লােগিন এটা বলা যায় না। ভারতীয় নৃত� এযাবৎ কালশাসক 
��ণী ও সমােজর সুিবধা �ভাগী �গা�ীর উপকাের িনেয়ািজত। আপামর 
জনসাধারেণর জন� িবষয়িটর �ায় �কান অবদান �নই (বসু ও িব�াস 
১৯৮০)। এরপর �িথতযশা সমাজিব�ানী আে�ঁ �বেত তাঁর এক 
গেবষণাপে� আমােদর জানানঃ ‘‘ভারতবেষ� সমাজ িব�ানীেদর �িতিট 
�জ�ই নত�নভােব �� করেত আ�হী। পূব�সূরীেদর কাজকম� স�ে� 
ওেদর �ায় �কান রকম আকষ�ণ �নই। পূব�সূরীেদর গেবষণা স�েক� 
িব�ৃত ভারতীয় সমাজিব�ানীেদর এই �বিশ�� নত�ন িকছ� খুঁেজ �বর 
করার ব�াপাের তােদর অক�তকায�তা �থেক �কান অংেশ কম নয় (�বেত 
১৯৯৭)।’’
 বলাবা�ল� �য �বেতর ব�েব�র সে� সুরিজৎ িসংেহর 
পয�েব�ণ িমেল যায়। িসংেহর �কািশত �বে�র পর সুিবখ�াত 
ইকনিমক এ� পিলিটক�াল উইকিল পি�কায় িব�নাথ �দবনাথ ভারতীয় 
নৃতাি�কেদর তী� সমােলাচনা কেরন এই বেল �য তাঁরা আজ পয�� 
িনেজেদর মত কের �দেশর উপেযাগী একিট নৃত�িবদ�া গেড় ত�লেত 
পারেলন না। ওরা �ধুই পি�মী �ভ�েদর অ�ভােব অনুসরণ কের 
চেলেছন। �দবনােথর পথ অনুসরণ কের �জ. �জ. রায়বম�ণ তাঁর ২০১১ 
সােলর �বে� ভারতীয় নৃতে�র মেধ� নয়া-উপিনেবশবাদী িচ�াধারার 
�ভাব স�ে� আমােদর সতক� কের িদেয়েছন (�দবনাথ ১৯৯৯ এবং 
রায়বম�ণ ২০১১)।

িহ�� নৃত�
ভারতীয় নৃত� ঔপিনেবিশক �ভ�েদর অ� অনুগামী, সামািজক 
দািয়��ান িববিজ�ত ও পূব�সূরীেদর �মৗিলক গেবষণা স�েক� িব�ৃত 
একিট িবষয় এরকম ধারণার িঠক উে�ািপেঠ আর একিট িচ�ার স�ান 
পাওয়া যায়। আিম ভারতীয় নৃতে�র ইিতহাস রচনায় এই ধারার নাম 
িদেয়িছ িহ�� নৃত�। বত�মান রাজনীিতর জগেত িহ���বাদী িচ�াভাবনার 
সে� এর িমল খুঁেজ �বর করা আমার গেবষণার উে�শ� নয়। নৃত� 
িবষেয় উ� মতবােদর অনুগামীরা িব�াস কেরন �য ভারেত ঔপিনেবিশক 
নৃত� �� হবার অেনককাল পূেব�ই �বশ কেয়কিট �াচীন ভারতীয় �ে� 
নানা নৃতাি�ক িচ�াভাবনার িনদশ�ন পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সােল কলকাতা 
িব�িবদ�ালয় কত��ক �কািশত এনে�াপলিজক�াল �পপারস নােম 
গেবষণা পি�কায় �যােগশচ� �ঘাষ িলিখত একিট আকষ�ণীয় �বে�র 
িশেরানাম Hindu Anthropology। এই �বে�র �লখক বেলেছন 

�ীঃপূব� ষ� শতেকর আেগই তৎকালীন িহ��রা মানবেদেহর উপর 
নানা রকেমর মাপেজাক আিব�ার কেরিছেলন যা িকনা পরবত�কােল 
ইউেরােপ আিব��ত শািররীক নৃিব�ােনর (Physical Anthropology) 
���পূণ� �শাখা নৃিমিতর (Anthrometry) সমত�ল�। �বে�র ��েতই 
�ঘাষ বেলেছনঃ ‘‘নৃত� আধুিনক উ�ত িব�ান�িলর মেধ� অন�তম। 
নৃিমিত এবং মানবজািত ত� এই িব�ানিটর �িট ���পূণ� শাখা। এই 
�বে� আমরা তথ� সহেযােগ �দখাব �য িহ��রা ব� �াচীনকাল �থেকই 
তােদর িনজ� নৃিমিত ও মানবজািত ত� চচ�া করেতন (�ঘাষ ১৯৩৮)।’’
এরপর উ� �বে� �ঘাষ বেলন �য �াচীন িহ��-িচিকৎসা িব�ান�� 
‘��তসংিহতায়’ মানবেদেহর উপর িবিভ� নৃিমিত সং�া� মাপেজােকর 
উে�খ পাওয়া যায়। িতিন আরও বেলন �য ঋকেবেদই �থম মানুেষর 
�দেহর চামড়ার রঙ অনুযায়ী মানব জািতসমূেহর ��ণীিবভাগ করা 
হেয়িছল। িনঃসে�েহ �ঘােষর মত অনুযায়ী �াচীন িহ�� মানবজািত ত� 
(Ethmology) ইউেরাপীয় নৃিব�ােনর পূব�সূরী।
 িহ�� নৃতে�র আর একজন �ভাবশালী নৃতাি�ক িনম�লক�মার 
বসু (১৯০১–১৯৭২) িযিন এক সময় মহা�া গা�ীর ব�ি�গত সিচব 
িছেলন। বসু ১৯২৯ সােল Cultural Anthropology িশেরানােম 
একিট পাঠ�পু�ক রচনা কেরন। এই বইেত বসু বেলন �য িহ��শাে� 
মানবজািতর জীবনধারেণর জন� �েয়াজনীয় ব� ও ি�য়া�িলেক িতনিট 
��ণীেত িবভািজত করা হেয়িছল। এই িবভাগ�িল হল অথ�, কাম এবং 
�মা�। িনম�লবাবুর মেত উ� ��ণীিবভাজন �যন অেনকটাই িবংশ 
শতেকর উপেযািগতামূলক ি�য়াবাদী নৃিব�ানীেদর িচ�াভাবনার সে� 
িমেল যায়।অথ�াৎ িহ�� শা�কাররা পি�মী উপেযািগতামূলক নৃতে�র 
(Functional Anthropology) অেনক আেগই উপেযািগতার তে�র 
স�ান �পেয় �গিছেলন। পরবত�কােল বসু আিদবাসী আ�ীকরেণর 
িহ��প�িত (Hindu Method of Tribal Absorption) নােম একিট 
তে�র অবতারণা কেরন। ১৯৪১ সােল ভারতীয় িব�ান কংে�েসর 
অিধেবশেন িনম�লবাবু তাঁর একিট গেবষণা পে� এই ত�িট িলিখত 
আকাের �পশ কেরন। উিড়ষ�ার পাললাহারা অ�েল �য়াং নােম 
আিদবাসী �গা�ীর মেধ� অত�� ��কালীন ���সমী�া ল� �য তথ� 
বসু সং�হ কেরিছেলন তার উপর িভি� কেরই আিদবাসী আ�ীকরেণর 
িহ��প�িত নােম ত�িটেক িতিন দাঁড় কিরেয়িছেলন। এই ত�িট 
ভারতীয় নৃতে� অত�� সুপিরিচত এবং �ভাবশালী। আজও কেলজ 
এবং িব�িবদ�ালয়�িলর পাঠ��েম নৃতে�র ছা�ছা�ীেদর এই ত�িট 
অধ�য়ন করেত হয়। ত�িটর মূল কথা হল �য সম� আিদবাসীেগা�ী�িল 
রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতকভােব অিধকতর শি�শালী বণ�িহ�� সমােজর 
সং�েশ� আেস তারা �মশ িনেজেদর সামািজক ও সাং��িতক স�া হািরেয় 
িহ�� সমােজর িন�জািতভ�� স�দােয় পিরণতহয়। এটাই ভারতবেষ�র 
সামািজক ইিতহাস। বসুর এই তে�র বা�ব িভি� ���সমী�া 
�ারা যাচাই করার িবেশষ �কান �েচ�া ভারতীয় নৃতাি�কেদর মেধ� 
পিরলি�ত হয়িন। আিদবাসী সমােজর িহ�� আ�ীকরেণর এই বৃহ�র 
তে�র উপর িভি� কেরই িনম�লবাবুর জাতীয়তাবাদী ধারণা গেড় ওেঠ। 
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কাল�িন �সে��র ২০২০ চত�িব�ংশ বষ� ত�তীয়-চত�থ� সংখ�া

সমাজতাি�ক �দীপ বসু িনম�লবাবুর জাতীয়তাবাদী ধারণা স�েক� 
তাঁর �বে� চমৎকার ভােব ব�াখ�া কেরেছনঃ ‘‘(িনম�ল) বসুর বণ�নায় 
িহ��ধম� মূলত �া�ণ�বাদী একিট আদশ� যা িকনা সমােজর িবিভ� 
জািতেগা�ী�িলেক অসােম�র িভি�েত গেড় ওঠা সমাজব�ব�ার মেধ� 
একি�ত কের �ফেল। িহ��ধেম�র এই আ�ীকরেণর �মতা স�েক� 
বসুর ধারণা �থেকই আিদবাসীেগা�ী�িল �য �শষ পয�� জািতব�ব�ার 
অিবে�দ� অংেশ পিরণত হেয়িছলএই তে�র ব�াখ�া �মেল। এইিদক 
�থেক �দখেত �গেল বসু অন�ান� �াচ�বাদী �লখকেদর মতই ভারতীয় 
সমােজর ইিতহাসেক মূলত একিট  িহ�� ইিতহাস িহেসেবই �দেখেছন। 
এই ইিতহাস অ-িহ��েদর িহ�� হেয় যাবার ইিতহাস (বসু ২০০৭)।’’ 
 িহ�� নৃতে�র ধ�ান-ধারণা�িল আজও বত�মান ভারতীয় 
নৃতাি�কেদর আকষ�ণ কের চেলেছ। স�িত ভারতীয় নৃ-
িব�ানসেব��েণর (Anthrpological Survey of India) একদা 
পিরচালক (Director) অিজতক�মার দ� তাঁর সা�িতক �বে� 
বেলেছনঃ
‘‘আনুমািনক ১৩৫০ �ীঃপূেব� রিচত মানব ধম� শা� নামক �ৃিত�� 
(আ�িরক অেথ� মানবস�িক�ত িব�ান) স�বত পৃিথবীর �াচীনতম 
নৃৈব�ািনক পুঁিথ। এরকম দাবী করাই স�ত �য উ� ��িট অ�াির�টল 
নামাি�ত এনে�াপলিজ শ�িট ব�বহােরর অ�ত ১০০০ বছর পূেব�ই 
নৃিব�ােনর �ক�ত �েয়ােগ িনেয়ািজত হেয়িছল।’’ (দ� ২০১৭)
 অধ�াপক দ� অবশ� তাঁর উি�িখত �বে�র �কাথাও 
তথাকিথত ‘িহ��-নৃতে�র’ পূব�সূরী ব�তাি�ক চাব�াক দশ�েনর উে�খ 
কেরনিন। দে�র আেলাচনায় �লাকায়ত, আিদবাসী িকংবা দিলত 
স�দােয়র িচ�াভাবনার মেধ� নৃতাি�ক �ােনর �কান স�ােনর 
উে�খ পাওয়া যায় না। দে�র ভারতীয় নৃত� আসেল উ�বণ�য় 
িহ��শাে�র আেলাচনায় িনেয়ািজত। ১৯৫৯ সােল �কািশত �দবী�সাদ 
চে�াপাধ�ােয়র সুিবখ�াত ‘�লাকায়ত দশ�ন’ �ে�র �কান উে�খ দে�র 
�লখায় পাওয়া যায় না। যিদও অিজতবাবুর পূব�সূরী �যােগ�চ� �ঘােষর 
মত ‘িহ�� নৃত�’ শ�িট ব�বহার কেরনিন। িক� ওঁর উে�শ� �য সং��ত 
ভাষায় রিচত উ�বণ�য় শা��িলর মেধ�ই িবে�র �াচীনতম নৃতাি�ক 
�ানভা�ার লুিকেয় আেছ এই ত�িট �চার করা এটা পির�ার।

জাতীয়তাবাদী নৃত�
সা�িতককােল Anthropology in the East িশেরানােম �কািশত 
একিট �ে� প�াি�িশয়া উেবরয়, নি�নী সু�র এবং সতীশ �দশপাে� 
মুখবে�র ‘জাতীয়তাবাদ ও জািত-রা�’ শীষ�ক অংেশ িলেখেছনঃ
‘‘আমরা এখনও ভারতীয় সমাজত� ও সামািজক নৃতে�র উপর 
জাতীয়তাবাদ িঠক িক ধরেনর �ভাব িব�ার কের িছল তার একিট পূণ�া� 
িচ� ত�েল ধরেত পািরিন। এটা িনি�ত �য উ� িবষয় �িটর ব�ি�সং�া� 
বা �ািত�ািনক ইিতহাস রচনায় জাতীয়তাবাদ একিট উপাদান িহেসেব 
উি�িখত।’’ (উেবরয়, সু�র, �দশপাে� ২০০৭)
 উি�িখত ম�ব�িটর পরবত� আেলাচনায় �লখকরা �ীকার 

কেরেছন �য জাতীয়তাবােদর ��িট িবশাল এক বণ�ালীর মত এবং 
�কান ভারতীয় নৃতাি�ক অথবা সমাজতাি�কই জাতীয়তাবােদর 
িবেরািধতা কেরন িন। আিম এই �বে� ভারতীয় নৃতে� জাতীয়তাবাদী 
িচ�াভাবনার স�ূণ� িচ�িট ত�েল ধরেত পারব এরকম দাবী করিছ না। 
�বশ িকছ�িদন ধের এই িবষয়িট িনেয় গেবষণা করার ফেল আমার কােছ 
�য সম� তথ� এেসেছ �স�িলেক পাঠকবেগ�র সামেন হািজর করাই 
আমার মুখ� উে�শ�। উ� তথ�াবলীর মাধ�েম যা আমার নজের এেসেছ 
তাহল ঔপিনেবিশক নৃত�চচ�ার পাশাপািশ ভারেত �বশ িকছ�কাল ধেরই 
(�াধীনতার পূেব� ও পের) কেয়কজন ভারতীয় নৃতাি�ক �দেশর উপেযাগী 
একিট জাতীয় তথা ভারতীয় নৃত� গেড় �তালার �চ�া কেরিছেলন। 
�বে�র ��েতই বেলিছ জাতীয়তাবাদী নৃত� (Nationalist Anthro-
pology) কখনই িহ�� নৃত� বা উ� �ােদিশকতাস�ৃ� �কান নৃত� 
নয়। এই নৃত�চচ�ায় িনেয়ািজত নৃতাি�করা পি�মী নৃতে�র �ব�ািনক 
ধ�ানধারণা�িলেক যেথ� পিরমােণ আয়� কেরিছেলন, প�িত�িলেক 
িশেখিছেলন এবং তারপর �দশগঠেনর কােজ নৃত�িবদ�ােক কােজ 
লাগােনার �চ�া কেরিছেলন। এরকম কেয়কজন নৃতাি�েকর গেবষণার 
িকি�ৎ পিরচয় �দওয়াই আমার উে�শ�। এ িনেয় আরও গভীর অনুস�ান 
�েয়াজন।   
 এই জাতীয়তাবাদী নৃতাি�করা পি�েমর অ� অনুকরণ 
কেরনিন আবার িহ�� সং��ত শাে�র মেধ�ই নৃতে�র �াচীনতম 
�ানভা�ার লুিকেয় আেছ এমনটাও মেন করেতন না। বরং �দশগঠেন 
�ব�ািনক প�িত িহেসেব নৃত�েক িকভােব কােজ লাগােনা যায় 
এটাই িছল ওেদর িচ�া। জাতীয়তাবাদী নৃতে�র এই �েচ�ার বীজ 
বপন হেয়িছল মা�। িবশাল মহী�হ �েরর কথা �ছাটখােটা বৃ�ও 
আমরা �দখেত �পলাম না। হয়ত �সকারেণই �াধীনতা পরবত� যুেগ 
সুরিজৎ িসংেহর মত নৃতাি�ক ভারতীয় নৃত�েক পি�মী নৃতে�র অ� 
অনুসরণকারী একিট িবদ�া িহেসেবই �দেখেছন। এবার জাতীয়তাবাদী 
নৃতে�র কািহনী �� করা যাক।
 িঠক �য বছর অথ�াৎ ১৯৩৮ সােল �যােগ�চ� �ঘাষ িহ�� 
নৃত� �ব�িট �লেখন �সই বছরই ভারতীয় নৃতে�র এক পিথক�ৎ 
শরৎচ� রায় ইংল�াে�র সুিবখ�াত নৃতাি�ক গেবষণা পি�কা Man-এ 
নৃতে�র একিট ভারতীয় দৃি�ভি� নােম �ব� �কাশ কেরন। এই 
�ব�িটেক জাতীয়তাবাদী নৃতে�র �থম �িতিনিধ বলা যায়। উ� 
�বে� রায় তদানী�ন পি�মী ত��িলেক অত�� খুঁিটেয় সমােলাচনা 
কেরন এবং একইসে� �াচীন ভারতীয় দশ�েনর মূল ভাবনার সে� 
পি�মী ভাবধারার সি�লন ঘটাবার �চ�া কেরন। িনঃসে�েহ শরৎচ� 
রােয়র এই �েচ�া আজও আধুিনক। রােয়র মেত ভারতীয় দশ�েনর মূল 
কথা হল আ�ানুস�ানী মনন �ি�য়ার সাহােয� ‘অন� সং��িতর’ (Oth-
er Culture) অ�ের�েবশ। এর সে� পি�মী ব�বাদী প�িতর িমলন 
ঘটােনাই হল আসল কথা। রােয়র িনজ� ভাষায় �শানা যাকঃ
“আজ ভারেতর অিধকতর িবচারবুি� স�� িচ�করা িব�জনীন 
আ�স�ােন �াচীন ও আদশ� সং��িতর কােছই িফরেত চাইেছন। এই 
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আে�ালেন �যাগ �দন এবং কারাদ� �ভাগ   কেরন। এরপর িতিন 
ছ�েবেশ আেমিরকা যা�া কেরন ও ১৯৪২ সােল িনউইয়ক� িব�িবদ�ালেয়র 
�াতক িডি� ও ১৯১৪ ি��াে� �খ�াত �াউন িব�িবদ�ালেয় সমাজতে� 
এম.এ. িডি� লাভ কেরন। �থম িব�যু� �� হবার পর িতিন বািল�েন 
আেসন এবং ি�িটশিবেরাধী আে�ালেন �যাগ �দন। িব�বী আে�ালেনর 
পাশাপািশ ভ�েপ�নাথ সমাজত� ও নৃত� িবষেয় গেবষণা চািলেয় 
যান এবং ১৯২৩ ি��াে� নৃতে� জাম�ানীর হামবুগ� িব�িবদ�ালয় 
�থেক ড�েরট িডি� অজ�ন কেরন। দে�র গেবষণা িছল সবসময়ই 
ভারতিবষয়ক। িতিন বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় অেনক�িল �� রচনা 
কেরন ও ব� �ব�ািনক �ব� �লেখন। শরৎচ� রােয়র �খ�াত Man 
in India পি�কায় ভ�েপ�নাথ দে�র একািধক �ব� �কািশত হয়। 
ওঁর রিচত ���িলর মেধ� ভারতীয় সমাজপ�িত (১৯৫৬), �ব�ব 
সািহেত� সমাজত� (১৯৪৫), বাংলার ইিতহাস (১৯৬৩), Dialec-
tics of Hindu Ritualism(1950),  Hindu Law of Inheritance 
(1957),  Swami Vivekananda: Patriot-Prophet-A Study (1954 
) �ভ�িত উে�খেযাগ�। ভ�েপ�নােথর Man in India পি�কায় ১০িট 
�বে�র মেধ� ভারেত বণ�জািত ব�ব�া ও পি�মবে�র কেয়কিট জািত 
স�িক�ত �ব��িট উে�খেযাগ�। পি�মবে�র জািতিবষয়ক �ব�িট  
১৯৪২ সােল �কািশত হয়। ওই সময় ভারতীয় নৃতে� গেবষণার মূল 
িবষয় িছল আিদবাসী জনেগা�ীর �দিহক ও সমাজ সাং��িতক �বিচ�� 
ও িববত�ন। ভ�েপ�নাথ উ� �বে� আিদবাসী সমােজর গি� ছািড়েয় 
জািতেগা�ী�িলর িবষেয় গেবষণা কেরেছন অবলীলায়। ত�েল ধেরেছন 
জািত�িলর সামািজক পিরবত�েনর কািহনী। ভ�েপ�নাথ িলিখত 
��াপ��� Dialectics of Hindu Ritualism �কািশত হয় ১৯৫০ 
সােল। �কাশক ��ে�স। ��েতই �লখক জািনেয়েছন বইিটর উে�শ� 
এবং �াধীনতা পরবত� নত�ন ভারত পুনগ�ঠেনর জন�ই �য এর �েয়াজন 
�ে�র ভ�িমকােতই �লখক �সকথা আমােদর জািনেয় িদেয়েছন। এরপরই 
বলা �েয়াজন ভ�েপ�নােথর ১৯৫৭ সােল �কািশত �� Hindu Law 
of Inheritance (An Anthropological Study)-র কথা। এই বইিটেত 
�লখক িহ�� উ�রািধকার আইেনর মাক�সীয় ব�াখ�া �দওয়ার �চ�া 
কেরেছন। বলা বা�ল� �য ভারতীয় নৃতে�র ইিতহােস িকংবা পাঠ�েম 
স�ি�র উ�রািধকার স�ে� িবেদশী নৃতাি�কেদর ত� আেলািচত অথচ 
আগােগাড়া ভারতীয় এবং জাতীয়তাবাদী �চতনায় স�ৃ� ভ�েপ�নাথ 
দে�র অবদান আজও উেপি�ত। নৃতে�র জাতীয়তাবাদী ইিতহাস 
রচনায় ভ�েপ�নাথ দ� ও তাঁর অবদান একিট ���পূণ� িবষয় িহেসেব 
পিরগিণত �হাক এটাই কামনা।

িবরজাশ�র �হ
িবরজাশ�র �হ আেমিরকার হাভ�াড� িব�িবদ�ালয় �থেক নৃতে� ড�েরট 
িডি� অজ�ন কেরন ১৯২৪ �ী�াে�। ভারেত িফের এেস ১৯২৭ সােল 
�হ ভারতীয় �াণীিব�ান সেব��ণ (Zoological Survey of India) 
সং�ায় নৃিব�ানী িহেসেব �যাগদান কেরন। �াণীিব�ান সং�ায় �যাগদান 

আ�ানুস�ােন ব�ি� ও সামািজক সি�লেনর মাধ�েম উ�ততর জাতীয় 
চিরে�র পুনগ�ঠন স�ব। নৃতাি�ক দৃি�ভি� অনুযায়ী �েত�ক সং��িত ও 
�দেশর মেধ� সব�জনীন আ�ার স�ান �মেল বেট িক� সকল জািত ও 
সং��িত�িলেক একই ছাঁেচ ঢালাই করা স�ব নয়। অতীত ও বত�মান, 
নব� ও পুরাতন, �াচ� ও পা�ােত�র �ক�ত সি�লনই আমােদর এিগেয় 
িনেয় �যেত পারেব।“ (রায় ১৯৩৮)
 শরৎচ� রােয়র কােছ ভারতীয় নৃত� গেড় �তালা �ধুমা� 
একিট তাি�ক �েচ�ার মেধ� সীমাব� িছল না। উিনই �থম ভারতীয় 
নৃতাি�ক িযিন ১৯২১ সােল Man in India নােম �ব�ািনক পি�কািট 
�িত�া কেরন। আজও নৃতে�র এই পি�কািট সেগৗরেব �কািশত হেয় 
চেলেছ। রােয়র মূল ল�� িছল নৃতে�র একিট ভারতীয় ধারা গেড় 
�তালা। Man in India পি�কার ১৯৮৫ সােলর স�াদকীয় �বে� 
সুরিজৎ িসংেহর ম�ব� এই �সে� ল�ণীয়ঃ “Man in India পি�কায় 
শরৎচ� রােয়র উেদ�ােগর িপছেন িছল তদানী�ন জাতীয় চািহদা ও 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স�েক� রােয়র ব�ি�গত গব�। �ব�ািনক 
অনুস�ােনর িবষেয় রায় ভারতীয় গেবষকেদর পি�েমর পি�তেদর 
কাছ �থেক পরামশ� �হেণর উপেদশ িদেয়েছন। ফলত এই �ব�ািনক 
পি�কািটেত ভারতীয় নৃতে�র পথ�দশ�ক �ায় সম� পি�মী এবং 
ভারতীয় নৃতাি�কেদর �ব� �দখেত পাওয়া যায়”  (িসংহ ১৯৮৫)।
 একথা বলাই যেথ� �য শরৎচ� রায় একজন অ� 
জাতীয়তাবাদী িছেলন না। Man in India পি�কায় ব� পি�মী নৃতাি�ক 
ভারত স�েক� তাঁেদর �মৗিলক গেবষণাপ��িল �লেখন। এ িবষেয় 
স�ীতা দাশ�ে�র শরৎচ� রােয়র উপর রিচত মূল�বান �বে�র একিট 
অংশ উ��ত করলামঃ “রায় তাঁর দীঘ� ও �বিচ��ময় জীবেন িববত�নবাদ 
ও পিরচালনবােদর উ�ান এবং পতন �ই-ই �দেখিছেলন। একইসে� 
উিন �দেখিছেলন উপেযািগতামূলক ি�য়াবােদর উ�ান। িবিভ� সমেয় 
উ� ইউেরাপীয় ত��িলেক উিন ভারতীয় ��ে� �েয়াগও কেরিছেলন। 
একই সে� রায় িছেলন িহ�� ও জাতীয়তাবাদী। জীবেনর �শষ �াে� 
রায় নৃতে� ভারতীয় দৃি�ভি�েকই �িত�া করেত সেচ� িছেলন। রােয়র 
িব�াস িছল �য নৃত� আমােদর জাতীয় জীবেন িবিভ� উপাদােনর িমলন 
ঘিটেয় একীকরণ ঘটােত স�ম” (দাশ�� ২০০৭)।
 শরৎচ� রােয়র জাতীয়তাবাদী নৃতাি�ক �চতনা কখনই অ� 
িহ���বাদ িকংবা পি�মী নৃতে�র অনুগামী িছল না। রােয়র জাতীয়তাবাদী 
নৃত� িছল একা�ই ভারতীয়।
 এরপর আমরা সংে�েপ িতনজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 
নৃতাি�েকর অবদান স�েক� আেলাচনা করব। এই িতনজন ভারতীয় 
নৃতাি�ক হেলন, ভ�েপ�নাথ দ� (১৮৮০-১৯৬১), িবরজাশ�র �হ 
(১৮৯৪-১৯৬১) এবং তারকচ� দাশ (১৮৯৮-১৯৬৪)।

ভ�েপ�নাথ দ�
ভ�েপ�নাথ দ� িছেলন �ামী িবেবকানে�র কিন� �াতা। িকেশার 
বয়েসই ভ�েপ�নাথ তদানী�ন ি�িটশ সরকােরর িব�ে� জাতীয়তাবাদী 
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করার পর �থেকই িবরজাশ�েরর একমা� ল�� িছল ভারেত একিট 
নৃিব�ান সেব��ণ �িত�া করা। �বশ কেয়ক বছেরর �চ�ায় ১৯৪৫ সােল 
�হ অবেশেষ ভারতীয় নৃিব�ান সেব��ণ (Anthropological Survey 
of India) �িত�া কেরন এবং সং�ার �ধান পিরচালক (Director) 
িহেসেব �যাগদান কেরন। ওই সময় ভারতীয় নৃিব�ােনর সহ-পিরচালক 
(Deputy Director) িছেলন �বাদ�িতম নৃতাি�ক �ভিরয়ার এলউইন। 
�হ �ধু একজন শািররীক নৃিব�ানী িছেলন না, উিন একই সে� িছেলন 
একজন সমাজ সেচতন সমাজিব�ানী। ভারতীয় নৃিব�ান সেব��েণর 
গেবষণা যােত নৃত� ও নত�ন ভারত গঠেন কােজ লােগ এবং একই সে� 
নৃত� �যন একিট জনি�য় িব�ান িহেসেব �িত�া লাভ কের এ�িলই 
িছল িবরজাশ�র �হর ঐকাি�ক �েচ�া। প�ােশর দশেক �হ একিট 
গেবষক দেলর �ধান িহেসেব তদানী�ন উ�া� সমস�ার উপর একিট 
সব�া�ীন সমী�া চািলেয়িছেলন। পি�মবে�র �িট উ�া� কেলানীর 
উপর �হর �নত�ে� �য সমী�া চালােনা হেয়িছল তার িশেরানাম ‘পূব� 
পািক�ান �থেক আগত উ�া�েদর মেধ� সামািজক উে�জনা িবষয়ক 
অধ�য়ন’ (১৯৫৯)। এই বইিট িবরজাশ�েরর স�াদনায় ভারতীয় 
নৃিব�ান সেব��ণ �থেক �কািশত হয়। উ� সমী�ায় �হ ি�িটশ 
সরকােরর িবভাজেনর মাধ�েম শাসেনর নীিতর তী� সমােলাচনা কেরন 
এবং  পিরকি�ত সা�দািয়ক দা�ার ফেলই �য উ�া� সমস�া �তরী 
হেয়িছল �সকথা ��থ�হীন ভাষায় উে�খ কেরন। এই সমী�ায় �য 
িবষয়িট ল��ণীয় তাহল উ�া�েদর সামািজক উে�জনা স�িক�ত িবপুল 
পিরমাণ তথ� ব�াখ�া করেত িগেয় �হ কখনই পি�মী �কান তাি�কেদর 
�ার� হনিন, িনেজেদর সংগৃহীত তথ�াবলীর বাইের িগেয় ত�িনম�ােণর 
�চ�া কেরন িন। উ�া�েদর মেধ� সামািজক উে�জনার কারণ খুঁজেত 
িগেয় �হ �দেখিছেলন �য সরকারী ব�ব�াই গৃহহীন মানুষ�িলেক �ের 
�ঠেল িদেয়িছল। ওঁর পরামশ� িছল উ�া�েদর �মতায়ন করেত হেব, 
ওেদর সে� বেস পুনব�াসন �ক� বানােত হেব, �দশ গঠেনর কােজ 
উ�া�েদর অংশ�হণই হেব নত�ন ভারত �তিরর মূলম�। �াধীনতার 
অব�বিহত কােল একমা� সুরিজৎ িসংহ ছাড়া আর �কান নৃতাি�ক 
উ�া� সমস�ার সমাধােন এরকম মানিবক এবং নৃতাি�ক সমী�াল� 
তথ� সহেযােগ পরামশ� িদেয়েছন বেল আমার জানা �নই। �ায় একই 
সমেয় ১৯৫৮ সােল িবরজাশ�র �হ �খ�াত সমাজিব�ান পি�কা So-
ciological Bulletin-এ একিট নািতদীঘ� �ব� �লেখন। �ব�িটর নাম 
‘জািত গঠেন সমাজিব�ােনর ভ�িমকা’। এিট �হ-র একিট দৃ�া�মূলক 
রচনা, যা আজও পি�তমহেল উেপি�ত। উ� �বে� �হ নানা তথ� 
ও যুি� সহেযােগ বেলন �য, যিদ আমরা িবিভ� ভাষা, ধম�, সং��িত 
ও সামািজক �বিচ��পূণ� মানবেগা�ী�িলর মেধ� ঐক� বুঝেত না পাির 
তাহেল ‘�বিচে��র মেধ� ঐক�’ �ধুই একিট প�ব�াহী আহবােনই 
পয�বিসত হেব। ওই �বে�ই �হ নৃিব�ানীেদর িবিভ� মানবেগা�ীর 
�পাশাক-পির�দ, খাদ�াভ�াস িকংবা �কশিবন�ােসর �বিচে��র উপর 
অিধকতর ��� �দােনর (Undue Weightage) সমােলাচনা কেরন। 
�হর মেত ভারেতর িবিভ� জনেগা�ীর ঐিতহািসক একা�তােক �যমন 

অধ�য়ন করেত হেব, �তমিন একই সে� বুঝেত হেব তােদর অ�িন�িহত  
�� ও সংঘােতর প�িত ও কারণাবলী।  আর এই িবষেয় সমাজিব�ােনর 
��� অপিরসীম। �বে�র �শষভােগ �হর পরামশ� িছল �য �ক�ীয় ও 
রাজ� সরকার�িলর সমাজিব�ােনর �সার ও উ�িত কে� যেথ� অথ� 
বরা� করা উিচত। �দশ ও জািত গঠেন নৃতাি�ক িবরজাশ�র �হর 
অবদান তাই আজও �াসি�ক।

তারকচ� দাশ
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