নীহাররঞ্জন রায়
নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) ভারতের শেষ বহুোস্ত্রজ্ঞতের মতযে অনেেম একজন। জ্ঞাতনর বববভন্ন শেতে শেমনবেল্পকলা, প্রাচীন ও আযু বনক সাবহেে, ইবেহাস, যমম, রাজনীবে এবং জীবনকাবহনীসহ নানা ববষতয় বেবন ববচরণ কতরন
এবং বহু গ্রন্থ রচনা কতরন। বেল্প-ইবেহাস চচমায় বেবন প্রথম খ্োবে অজমন কতরন এবং এ ববষয়বিই ইবেহাতসর
সমবিে েৃ বিভবির শেতে োাঁর গতবষণার বভবি হতয় উতেবিল। মানব অবভজ্ঞোর রাজননবেক, সাংস্কৃবেক, অথমননবেক
ও সামাবজক বেকগুবলর মতযে সমিয় সাযতন োাঁর প্রয়াস পবরণবে লাভ কতরতি োাঁর প্রযান সাবহেেকমম বািালীর
ইবেহাস গ্রতন্থ। এই ক্লাবসক সৃ বি রাজননবেক পবরভাষায় ইবেহাস ববতেষণ শথতক একবি গুরুত্বপূ ণম বেক পবরবেমতনর
সূ চনা ঘিায় এবং ো সাযারণ মানু ষতক ইবেহাসববেতের আতলাচনার শকন্দ্রববন্দু কতর শোতল। গ্রন্থবির সাবহেেমূ তলের
শেতে এিাও কম গুরুত্বপূ ণম নয়।
নীহাররঞ্জন রায়

কমমজীবতন বেবন ববববয শপোর সতি েু ক্ত বিতলন। কলকাো ববশ্বববেোলতয় বকিু বেন গ্রন্থাগাবরতকর পতে কাজ করার
পর বেবন চারুকলা ববভাতগর বাতগশ্বরী অযোপক এবং প্রাচীন ইবেহাস ও সংস্কৃবে ববভাতগর অযোপক বিতলন। বেবন
রাজেসভা ও ভারেীয় শপ-কবমেতনর সেসেও বিতলন। বসমলার ইনবিবিউি অব অোডভান্সড িাবডজ-এর প্রবেষ্ঠাোপবরচালক বহতসতব বেবন কাজ কতরতিন। কলকাোর জােীয় গ্রন্থগার ও ভারেীয় জােু ঘতরর মতো সংস্থাগুবলর
প্রোসতনও বেবন কাজ কতরতিন। বেবন শেবে-ববতেবে বববভন্ন ববশ্বববেোলতয়র অবেবথ অযোপক, Royal Asiatic
Society, International Association of Arts and Letters (জুবরখ্) এবং কলকাোর এবেয়াবিক শসাসাইবির
শেতলা বিতলন। বেবন ’সাবহেে আকাতেবম পুরস্কার’ ও ভারে সরকাতরর ‘পদ্মভূ ষণ’-এর মতো সম্মানজনক উপাবয
লাভ কতরন।
নীহাররঞ্জন রায় ১৯০৩ সাতল ময়মনবসংতহ জন্মগ্রহণ কতরন। বেবন প্রাথবমক বেো লাভ কতরন স্থানীয় নোেনাল
স্কুতল, শেখ্াতন োাঁর বপো বেেকো করতেন। বসতলতির মুরারীচাাঁে কতলজ শথতক ইবেহাতস অনাসমসহ স্নােক (১৯২৪)
এবং কলকাো ববশ্বববেোলতয়র ভারতের ইবেহাস ও সংস্কৃবে ববভাগ শথতক ১৯২৬ সাতল এম.এ পাস কতরন। ঐ
বিরই বেবন োাঁর Political History of Northern India, AD 600-900’ বনবতের জনে ‘মৃণাবলনী স্বণমপেক’
পান। ১৯২৭ শথতক ১৯৩৩ সাতল বকিু কাল বেবন োাঁর বেেক অযোপক শবণীমাযব বডুয়ার সতি বামমায় কািান এবং
একতে বাবমমজ মবন্দর স্থাপতেের উপর বোপক গতবষণা চালান। এ গতবষণার েতল কারুবেতল্পর প্রবে োাঁর আকষমণ
গভীর হয় এবং বেবন উপলবি কতরন শে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃবের বৃ হির পবরমন্ডল শথতক বববিন্নভাতব বেল্পকলা
সম্পতকম অযেয়ন করা োয় না। বামমাতেই োাঁর মতন বববভন্ন জাবেতগাষ্ঠীর অবববিন্নোর যারণা েৃ ঢ়বদ্ধ হয়, ো পূ ণম
পবরণবে লাভ কতর ১৯৪৯ সাতল প্রকাবেে োাঁর বািালীর ইবেহাস গ্রতন্থ।
বামমা শথতক কলকাো বেতর বেবন বমমী ও মন (Mon) ভাষা শেতখ্ন এবং বামমার কারুবেল্প ও স্থাপেে ববষতয় গভীর
পডাতোনা শুরু কতরন। এ ববষতয় কলকাো ববশ্বববেোলতয়র সম্মানজনক শপ্রমচাাঁে রায়চাাঁে বৃ বির (PRS) জনে একবি

বনবে শপে কতর ১৯২৮ সাতল শসই বৃ বি লাভ কতরন। ১৯২৮ শথতক ১৯৩৩ সাতলর মতযে বেবন কতয়কবার বামমায়
গতবষণা সেতর োন এবং বমমী কারুবেল্প ও যমম সম্পতকম বেনবি বই প্রকাে কতরন: Sanskrit Bhuddhism in
Burma (১৯৩৬), An Introduction to the Study of Theravada Buddhism in Burma (১৯৪৬), Art
in Burma (১৯৫৪)। ১৯৩৩ সাতল বেবন ইউতরাপ োন এবং বলতডন ববশ্বববেোলয় শথতক Letters and Philosophy
ববষতয় ডক্টতরি বডবগ্র এবং লন্ডন ববশ্বববেোলয় শথতক গ্রন্থাগার পবরচালনা ববষতয় বডতলামা লাভ কতরন। ১৯৩৬ সাতল
বেবন কলকাোয় বেতর আতসন।
উবনে েেতকর ববে ও বেতের েেতক নীহাররঞ্জতনর মানসগেনকাতল বাংলা বিল বুবদ্ধবৃ বিক ও আতবগাত্মক আবতহর
উোর মানবোবাে দ্বারা প্রভাববে। োাঁর কাতজর জগতে মানু ষ ও োর পবরপাতশ্বমর সতি সংবেি ো বকিু বেবন প্রেেে
কতরতিন ো-ই োাঁতক আগ্রহী কতর েুতলতি এবং আতবগ ও বুবদ্ধ বেতয় বেবন ো গ্রহণ কতরতিন। সমকালীন েু জন
বেবক্ত ববিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ োাঁতক গভীরভাতব প্রভাববে কতরন, ববতেষে রবীন্দ্রনাতথর জীবন ও কমম োাঁর মতযে উোর
মানববক ভাবমূ বেমর সৃ বি কতর। বহুমুখ্ী সৃ জনেীল সাবহেেকতমম পবরস্ফুি রবীন্দ্রনাতথর বোপক সবমজনীন শকৌেূ হল
বরাবরই োাঁতক অনু প্রাবণে কতরবিল।
নীহাররঞ্জন অনু েীলন সবমবের মতো উগ্র জােীয়োবােী ববলবী েতলর রাজনীবেতে সবিয় বিতলন এবং পতর ভারেীয়
জােীয় কংতগ্রতসর রাজনীবেতে শোগ শেন। ভারতের ববলবী শসােোবলি পাবিমও কবমউবনি পাবিমর প্রবেবােী অংতের
সতিও োাঁর বেুত্বপূ ণম সম্পকম বিল। বেবন গােী, শনহরু ও মাকমতসর মতো বেবক্ততের দ্বারা গভীরভাতব প্রভাববে
হতয়বিতলন। প্রাচীন ভারতের ইবেহাস ও সংস্কৃবে, ববতেষে বেল্পকলা ও যতমমর িাে বহতসতব নীহাররঞ্জন ভারেীয়
সনােন চারুকলা, সামাবজক ও সাংস্কৃবেক যরন এবং মূ লেতবাতযর উৎপবি ও বববেমতনর বেতক আকৃি বিতলন। বেবন
পরবেমী সমতয় উপবনষে ও আরণেতক ববযৃ ে ভারেীয় অনু যোনী বচন্ততনর বেতক ঝুাঁতক পতডন এবং োর প্রভাতবই
বহুলাংতে রূপলাভ কতর োাঁর কল্পনা ও বচন্তাযারা। একইভাতব উবনে েেতকর ইউতরাপীয় প্রেেেবােী ও বস্ত্িবােী
বচন্তা, ববতেষে মাকমসীয় বচন্তাযারা োাঁতক গভীরভাতব আতলাবডে ও প্রভাববে কতরবিল।
স্কুতল অযেয়নকাতল নীহাররঞ্জন অনু েীলন ও েু গান্ততরর মতো প্রবসদ্ধ ববলবী েতলর সমাজতসবামূ লক কােমিতম বনতজতক
েু ক্ত কতরন। ১৯২৬ সাল পেমন্ত অনু েীলন েতলর সতি বেবন ঘবনষ্ঠ শোগাতোগ শরতখ্বিতলন। কতলজ জীবতন বেবন
িাে-তস্বিাতসবক বহতসতব অসহতোগ আতন্দালতন শোগ শেন এবং গ্রাম পেমাতয় কংতগ্রতসর কাতজ জবডে থাতকন।
বেতের েেতকর শগাডার বেতক নীহাররঞ্জন কংতগ্রতসর সেোগ্রহ আতন্দালতন এবং ১৯৪২-৪৩ সাতলর ভারে িাড
আতন্দালতন পুনরায় শোগ শেন। ‘ভারে িাড’ আতন্দালনকাতল ১৯৪২ সাতল বেবন কারাববন্দ হন এবং শজলখ্ানায়ই
বািালীর ইবেহাস রচনার কাজ শুরু কতরন। ১৯৪৭ সাতল ভারতের স্বাযীনোর পর নীহাররঞ্জন রায় সবিয়
রাজনীবেতে আগ্রহ হাবরতয় শেতলন, েবেও আি বির রাজেসভার সেসেপতে আসীন শথতকতিন। রাজনীবেতে
অংেগ্রহণ োাঁতক স্বতেে সম্পতকম অন্তেৃ মবি বেতয়বিল, জনঘবনষ্ঠ কতরবিল। রাজনীবে োাঁতক শেতের এক প্রান্ত শথতক
অনে প্রাতন্ত বনতয় োয় এবং েৃণমূ ল পেমায় শথতক সকল স্ততরর মানু তষর সতি প্রেেে শোগাতোতগর এবং শেতের বোপক
পবরচয় লাতভর সু তোগ ঘবিতয় শেয়।
ইবেহাস ও সাবহেে সম্পতকম নীহাররঞ্জতনর যারণা ও েৃ বিভবির শে পবরবেমন ঘতি ো োাঁর রবীন্দ্র সাবহতেের ভূ বমকা
(১৯৩৯) গ্রতন্থ প্রবেেবলে হতয়তি। শসখ্াতন বেবন রবীন্দ্রনাতথর সৃ জনেীল শলখ্াগুবলতক এতের সংবেি সামাবজক
পিভূ বমতে উপস্থাপন করতে এবং শসগুবল রবীন্দ্রনাতথর যোন-যারণা, ববষয়বস্ত্ি, প্রকৃবে, আকার ও রীবেতক বকভাতব

কেিা প্রভাববে কতরতি ো ববতেষণ করতে শচতয়তিন। রাতয়র অবভগম ও পদ্ধবের পবরবেমন সূ বচে হতয়তি োাঁর
Maurya and Sunga Art (১৯৪৭) এবং বািালীর ইবেহাস (১৯৪৯) গ্রন্থ েু বিতে। পূ তবমাক্ত গ্রন্থবির পবরমাবজমে ও
ববযমে সংস্করণ Maurya and Post-Maurya Art বেতরানাতম প্রকাবেে হয় ১৯৭৪ সাতল। ১৯৭৩ সাতল বেবন েু বি
বই প্রকাে কতরন: Nationalism in India ও Idea and Image of Indian Art. োাঁর অনোনে গুরুত্বপূ ণম রচনা
হতি: Mughal Court Painting (১৯৭৪), The Sikh Gurus and the Sikh Society (১৯৭০), Dutch
Activities in the East (সম্পাবেে, ১৯৪৬), An Approach to Indian Art (১৯৭৪)।
ভারেীয় ইবেহাস রচনার শে ঐবেহে বনতয় নীহাররঞ্জন োাঁর Political History of North India (১৯২৬)
বলতখ্বিতলন ো পুতরাপুবরই বিল পাশ্চােে েৃ বিভবিপ্রসূ ে এবং উপর শথতক শেখ্া ববখ্োে শলাক ও োতের কােমকলাতপর
বববরণ। রাতয়র বেোজীবতনর সময়কাতল বাঙাবল সংস্কৃবেতে বেকবেতলর সূ চনা ঘতিবিল। কলাববেো, ববতেষে সাবহেে
েখ্ন ‘ভদ্রতলাতকর’ েখ্লোবর শথতক মুবক্ত শপতয় িতমই জনজীবতনর সতি ঘবনষ্ঠ হতয় উতেবিল। মাবনক
বতন্দোপাযোয় ও োরােির বতন্দোপাযোয় বলতখ্বিতলন আপনজন বহতসতব সাযারণ মানু তষর কাবহনী। নন্দলাল বসু ও
োবমনী রাতয়র মতো বেবল্পরা মাতের কৃষক, কারখ্ানার শ্রবমতকর মতো সাযারণ মানু তষর বেতক নজর বেবিতলন। শসই
কালপতবম জােীয়োবােী উপাোতনর সতি বাঙাবল সংস্কৃবের স্বরূপ সোতনর বমলন ঘতিবিল এবং ো সু স্পিভাতব
প্রকাে শপতয়বিল েীতনেচন্দ্র শসতনর সাবহেেকতমম। সাযারণ মানু তষর উন্নবে এবং জােীয়োবাে ও বাঙাবল সংস্কৃবের
পবরচয় সোন বিল নীহাররঞ্জতনর বািালীর ইবেহাস গ্রতন্থর চাবলকােবক্ত এবং এবি বিল সাযারণ মানু ষতক শকন্দ্রীয়
চবরে বহতসতব োাঁড কবরতয় একবি জােীয়োবােী বক্তবে।
নীহাররঞ্জতনর পাবন্ডেে বহুতেতে ববচরণেীল। ইংতরবজতে শলখ্া সিরবির শববে ও বাংলায় শলখ্া িবেেবি প্রবে,
বনবে, ভাষণ এবং ইংতরবজতে পতনরবি ও বাংলায় সােবি গ্রতন্থর ববষয়বস্ত্ি বিল ইবেহাস, চারুকলা, স্থাপেে, নৃ ববেো,
বলবপেত্ত্ব, যমম, সাবহেে, সমসামবয়ক রাজনীবে এবং গােী, শনহরু ও সু ভাষচন্দ্র বসু র মতো রাজননবেক বেবক্তত্ব ও
রবীন্দ্রনাথ োকুতরর সাবহেেকমম। বকন্তু োাঁর শশ্রষ্ঠ রচনা বািালীর ইবেহাস প্রাচীনকাল শথতক মুসবলম োসতনর পূ বম
পেমন্ত সমতয়র বাঙাবলর ইবেহাতসর একবি সু ববোল গ্রন্থ। এবি প্রকৃে অতথমই বাংলার সামাবজক ও সাংস্কৃবেক ইবেহাস
শবাঝার জনে একাযাতর পথবনতেমেক ও বভবিস্তম্ভ।
পাঁয়বেে বিতররও অবযককাল নীহাররঞ্জন রায় কলকাো ববশ্বববেোলতয়র সতি সম্পৃ ক্ত বিতলন। বেবন বিতলন বরসাচম
শেতলা, প্রভাষক, ববশ্বববেোলতয়র মুখ্পে কোলকািা বরবভউ-এর বেবস্থাপনা সম্পােক, মুখ্ে গ্রন্থাগাবরক, বরডার ও
প্রতেসর। বেবন শস্বিায় বেেকো শপো শবতি শনন, শিতড আতসন সাংবাবেকো শেখ্াতন সু ভাষ বসু র ইংতরবজ দেবনক
বলবাবিমর সাবহেে সম্পােক বহতসতব ইবেমতযেই সু প্রবেবষ্ঠে বিতলন।
১৯৮১ সাতল মৃেুের বকিু কাল আতগ বেবন বািালীর ইবেহাস গ্রতন্থর বদ্বেীয় খ্ন্ড শলখ্ার ইিা শপাষণ কতরন এবং বেবন
মতন কতরন শে, এিাই হতব োাঁর ‘সামানে’ বুবদ্ধবৃ বিক জীবতনর ‘সবমাবযক আনন্দময় পবরণবে’। বকন্তু ো আর পূ ণম
হয়বন।

