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Abstract
Gonpur village is situated on the Suri-Mallarpur road of Birbhum district of West Bengal
under the jurisdiction of Mahammadbazer police station. The village is situated near
Mallarpur and situated 20 kms away from the Rampurhat town. This Hindu dominated
village was once popular as an enriched and powerful village in the area presently temples
can be found in the area which are made of ‘Phoolpathar’ and decorated with beautiful
designs. Temples of Phoolpathar can be found nowhere except Birbhum and Maluti village
of Jharkhand. There are 23 temples of Phoolpathar which can be found in this village.
Engagement of Ramayana, Mahabharata, Social life, Geometric motifs can be seen on the
walls of these temples. The temples were designed with that certain stone despite of
terracotta. This stone is locally called ‘Giripathar’. It’s hard to differentiable between
Phoolpathar and terracotta if not observed properly because the colour of these two is
almost similar. The enragements of the wall of Gonpur temples are praiseworthy. Many
tourist and researchers from abroad visit the place to witness these amazingly efficient
carvings. But what is more astonishing is that this excellent example of creativity is still
under the ownership of individuals. Archeological survey of India is yet to take these under
their supervision as consequence the renovation and preservation of these temples have not
been done properly. So save the remaining temples, these need proper and scientific
renovation and preservation.
Key Words: Temple, Architecture, Motif, Ornamentation, Preservation.

১. বূন্দভকা: ন্দিভফরঙ্গয ফীযবূভ লজরায ন্দউড়ী-ভল্লাযুয ড়রকয উয অফন্দস্থত গণুয গ্রাভন্দি ভম্মদফাজায
থানায অন্তগজত। ভল্লাযুরযয প্রা ন্দনকিফতজী এফং যাভুযাি য লথরক প্রা ২০ ন্দকররান্দভিায দূযরে এই গ্রাভন্দি
অফন্দস্থত। ন্দিু প্রধান এই গ্রাভন্দি ূরফজ ভৃদ্ধারী গ্রাভ ন্দারফই এরাকা একভ ন্দযন্দচত ন্দছর। ফতজভারন এই
গ্রারভ আভযা পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত ুিয ুিয নানান যীন্দতয ভন্দিয লদেরত াই। ফীযবূভ এফং ফীযবূরভয
ন্দনকিফতজী ঝাড়েরণ্ডয ভরুিী গ্রাভ ছাড়া ন্দিভফরঙ্গয আয লকাথা পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত স্থাতয ভন্দিয লদেরত
াা মা না। এই গ্রারভ লভাি ২৩ ন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ। ভন্দিযগুন্দরয গার আভযা যাভাণ, ভাবাযত,
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ভাজন্দচত্র, নানান জযান্দভন্দতক নকা ইতযান্দদ ন্দচত্র প্রন্দতপন্দরত রত লদেরত াই। ভন্দিযগুন্দরয প্রন্দতষ্ঠা পরক লদরে
জানা মা এই গ্রারভয ভন্দিযগুররা ১৭৬৭-১৭৬৯ াররয ভরধয প্রন্দতন্দষ্ঠত  ফরর জানা মা। গণুয গ্রারভয লরৌ
আকন্দযরকয ফযফাী লচৌধুযী ন্দযফারযয আন্দথজক আনুকুররয এই ভন্দিযগুন্দর ততন্দয । এই অঞ্চরর পুরাথয নাভক
এক ধযরনয াথরযয জররাবযতায দরুণ গণুরয লিযারকািায ন্দযফরতজ পুরাথয নাভক এক প্রকায াথয
ন্দদর ভন্দিযগারত্রয অরংকযণ কযা ররছ। এই পুরাথযরক স্থানী বালা ন্দগন্দযাথয ফরা । েুফ বাররাবারফ
মজরফক্ষণ না কযরর পুরাথয  লিযারকািায ভরধয াথজকয লফাঝা কন্দিন র রড়। কাযণ লিযারকািায যঙ ফা
কারায লমযকভ ন্দিক লতভনই পুরাথরযয যঙ। গণুরযয ভন্দিযগাত্ররক াথয লোদাই করয এভন ন্দনূণবারফ
অরংকৃত কযা ররছ লম তা ন্দতযই অননযতায দাফী যারে। আয এই পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত ভরনাভুদ্ধকয
ভন্দিরযয অরংকযণশরী লদেরত লদ-ন্দফরদ লথরক ফহু গরফলক  মজিক এই গণুরয বীড় জভা। তরফ
আিরমজয ফযাায র এই লম, এই অভূরয পুরাথরযয ভান কীন্দতজগুন্দর এেন ফযান্দক্তগত ভান্দরকানা যররছ।
ুযাতান্দিক রফজক্ষণ ন্দফবাগ এেন মজন্ত এই ভন্দিযগুন্দররক তারদয তিাফধারন লনন্দন, মায পরর ভন্দিযগুন্দরয
ংস্কায  ংযক্ষণ মথামথবারফ ন্দন। বাররাবারফ ংযক্ষণ না ায জনযই এই গ্রারভয দন্দক্ষণন্দদরক লম ১৮ ন্দি
চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয ন্দছর তা ধ্বং র ভান্দিয রঙ্গ ন্দভন্দরর লগরছ। ধ্বংরয াত লথরক অনযানয ভন্দিযগুন্দররক
যক্ষা কযায জনয এেন দযকায ন্দিক  ন্দফজ্ঞানম্মত দ্ধন্দতরত ংযক্ষণ  যক্ষনারফরক্ষণ।
২. পুরাথয: ফাংরায ভন্দিয ন্দনভজারণয লক্ষরত্র আভযা লদরেন্দছ লম অঞ্চরর লমফ উাদান জররাবয লই অঞ্চরর
লই ফ উাদান ফযফায করয ভন্দিয ন্দনভজাণ করযরছন তৎকারীন ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী কান্দযগরযযা। লমভন উত্তযফরঙ্গ
াথরযয জররাবযতায দরুণ ন্দনন্দভজত ররছ াথরযয ভন্দিয লমভন- ডুাজ অঞ্চরর অফন্দস্থত জন্দিররশ্বয ভন্দিয,
ভনাগুুঁন্দড়য কারছ অফন্দস্থত জরে ভন্দিয ইতযান্দদ। দন্দক্ষণফরঙ্গয নদীা, দুই চন্দি যগণা, করকাতা ইতযান্দদ
লজরা আভযা লিযারকািায ভন্দিয লদেরত াই। আয যাঢ় ফরঙ্গ আভযা লিযারকািা এফং াথরযয ততন্দয ভন্দিয
লদেরত াই, লমভন ন্দফষ্ণুুয, অন্দিকা-কারনায লিযারকািায ভন্দিয, ুরুন্দরায াড়ায াথরযয লদউর, ন্দফষ্ণুুরযয
াথরযয ভন্দিয ইতযান্দদ। ‘ভন্দিরযয-হৃদবূন্দভ’ যাঢ়ফরঙ্গয অন্তগজত ফীযবূভ লজরা আভযা লিযারকািায ভন্দিরযয
রঙ্গ রঙ্গ আয এক উাদান দ্বাযা ততন্দয ভন্দিয রক্ষয কন্দয, মা পুরাথয নারভ ন্দযন্দচত। ফীযবূভ লজরায গণু য,
ভল্লাযুয, ন্দউড়ী, আন্দেযা, কন্দড়ধযা, ফীযবূরভয াশ্বফতজী াুঁতার যগণায অন্তগজত ভরুিী গ্রারভ আভযা
পুরাথরযয ভন্দিয লদেরত াই।
ফীযবূরভয এইফ অঞ্চরগুন্দররত পুরাথয নাভক এক ধযরনয াথয অন্দত রজই াা মা। এইফ
গ্রাভগুন্দরয াশ্বফতজী াথরযয োদান এফং গ্রারভয ন্দফন্দবন্ন স্থারন আভযা এই পুরাথযগুন্দররক রড় থাকরত লদন্দে।
স্থানী বালা এরক ‘ন্দগন্দযাথয’ ফা ‘লভাড়াভ’ ফরা । পুরাথয ভাকড়া ফা অনযানয াথরযয ভরতা এরতা ক্ত
প্রকৃন্দতয ন, অরনকিা নযভ প্রকৃন্দতয াথয। পুরাথরযয যঙ গাঢ় াির ফরণজয (Brick Red) । পুরাথরযয
রঙ্গ লাড়াভান্দি ফা লিযারকািায এরতািাই ন্দভর লম গবীযবারফ মজরফক্ষণ না কযরর এরদয ভরধয াথজকযিা রজ
ন্দচন্দিত কযা মা না। তাই অরনক মজিক  গরফলক পুরাথযরক লিযারকািা ফরর ভরন করয বুর করযন।
ন্দরতলযঞ্জন ানযার তাুঁয ‘ফাংরায ভন্দিয’ নাভক গ্রন্থন্দিরত গণুরযয পুরাথরযয ভন্দিয ম্পরকজ লম ভন্তফযন্দি
করযরছন লন্দি র: ‚গণুরয ভন্দিরযয ম্নুেবাগই র অরংকযরণয লক্ষত্র। েণ্ড েণ্ড অরংকৃত পুরাথয ান্দজর
ভন্দিরযয ভুেবাগ যচনা কযা ররছ। পুরাথয—ূরফজই ফরা ররছ েুফ নযভ প্রকৃন্দতয াথয, এরতাই নযভ লম,
একযান্দত্র ন্দবন্দজর যােরর যন্দদন কারর কযাত ন্দদর কািা মা। পুরাথয ন্দনকিফতজী অঞ্চররই াা লমত, এেন
গণুরযয করক ভাইর দূরয চানাইতরায জঙ্গরর কাাডাঙ্গা গ্রারভ এ াথয াা মা। প্রকৃন্দত ফর পুরাথয
চাুঁছরর অতযন্ত ভৃণ  এফং লকান প্রকায ক্ত দানা না থাকা এই লকাভর ভৃণতা অরনকিাই অনাারবয।
ন্দচত্রগুররা লথরক লফাঝা মারফ পুরাথরযয কাজ লাড়াভান্দিয কারজয ভতই রূ-ন্দযণাভ (Effect) ম্পন্ন র উিরত
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ারয১‛। তাযাদ াুঁতযা তাুঁয ‘ন্দিভফাংরায ধভজী স্থাতয ভন্দিয  ভন্দজদ’ ীলজক গ্ররন্থ পুরাথরযয ভন্দিয
ম্পরকজ ভন্তফয করযরছন: ‚ফীযবূভ লজরায ভধযস্থর দন্দক্ষণ-ন্দিরভ ন্দচনাই লথরক উত্তয-ূরফজ তাযাীি অফন্দধ ফহু
ভন্দিরযয লদার অরংকযরণ এই পুরাথরযয ফযফায ররছ। ভন্দিয র্জ্া নযভ ললাযাইি াথরযয ফযফায
ফাুঁকড়
ু া  হুগন্দর লজরা দু-একন্দি স্থারন লদো লগরর, এই উাদারনয ফযফায ন্দিভফরঙ্গয আয লকাথা লদো মা
না। ফীযবূভ লজরায ভরধয পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত লমফ ভন্দিয লদো মা তায ভরধয ফরচর লফন্দ ংেযায
ভন্দিয র গণুয  ভল্লাযুরয। এছাড়া ন্দচনাই, রাবুয, ইরাভফাজায, তাযাীি  ন্দউন্দড়য লানাতযাড়ায প্রবৃন্দত
স্থারন এ-জাতী অরংকযণমুক্ত ভন্দিয ন্দফদযভান। এয ভরধয তাযাীি  লানাতযাড়ায ভন্দিয দুন্দি অরংকযরণ
ফরচর লফন্দ ভৃদ্ধ। তদুন্দয, যাভুযারিয দন্দক্ষণ-ন্দিরভ ন্দিভফাংরায ীভারন্ত অফন্দস্থত ন্দফায যারজযয াুঁতার
যগণায অন্তগজত ভরুন্দি গ্রারভ প্রাচীন ফাঙান্দর বূস্বাভীরদয প্রন্দতন্দষ্ঠত প্রা ঞ্চান্দি লছারিা-ফরড়া ফাংরা যীন্দতয ভন্দিয
এই উাদারন অরংকৃত। এরক্ষরত্র ‘লিযারকািা’ উৎকীণজ ন্দফলফস্তুয ভরতা পুরাথরয লোন্দদত ররছ রঙ্কামুদ্ধ,
দাফতায, কৃষ্ণরীরা  নানান্দফধ লৌযান্দণক উােযান ইতযান্দদ। প্রঙ্গত উরল্লে কযা লমরত ারয, পুরাথরয লোদাই
অরংকযরণয ভরধয লম ূক্ষতা  জীফতা লদো মা লাড়াভান্দি বাস্করমজ তা লদো মা না। লন্দদক লথরক ন্দযভারণ
অে  একন্দি ন্দফরল অঞ্চরর ীভাফদ্ধ রর পুরাথয ন্দদর এই ভন্দিয র্জ্া ফঙ্গংস্কৃন্দতয লম এক ন্দফন্দষ্ট ম্পদ,
ল ন্দফলর লকান রি লনই২‛।
ফতজভারন গণুয গ্রারভ লম ২৩ ন্দি ভন্দিয যররছ লই ভন্দিযগুন্দরয গাত্রারংকারযয উকযণ ন্দারফ লাড়াভান্দি
ফা লিযারকািায ন্দযফরতজ পুরাথয ফযফায কযা ররছ। এই পুরাথরযয গুণগত তফন্দরষ্টযয জনযই তা অরনকিাই
লিযারকািায ভধভজী। পুরাথরযয অরংকযণ তরী লিযারকািায অরংকযণ তরীয রঙ্গ েুফই ঘন্দনষ্ঠ বারফ ম্পৃক্ত।
ভন্দিযগারত্র পুরাথরযয অরংকযণ ফীযবূরভয এই করকন্দি অঞ্চর ছাড়া আয অনয লকাথা লদো মা না। তাই
ফাংরায ভন্দিরযয অরংকযরণয উাদান ন্দারফ এই পুরাথয ৃথক স্থান দের করয ন্দনররছ।
৩. গণুরযয ভন্দিরযয ন্দযচ: ূরফজ এই গ্রারভ পুরাথরযয ততন্দয ৪৬ ভন্দিয ন্দছর, ফতজভারন ২৩ন্দি ভন্দিয যররছ
ফান্দকগুন্দর ধ্বং র লগরছ (ন্দচত্র নং-১, ২ ৩)। লদারভঞ্চ এফং ন্দযতযক্ত ন্দফষ্ণুভন্দিয ছাড়া ফান্দক ফ ভন্দিরযই
উায লদফতা ন্দফ। ূরফজয ভত আড়িযূণজবারফ ভন্দিযগুন্দররত আয ূজা  না শুধুভাত্র ন্দনভযক্ষায তান্দগরদই
ভন্দিযগুন্দররত ন্দনতয ূজা । ন্দফষ্ণু ভন্দিয ছাড়া এই গ্রারভ আয ন্দফন্দিন্ন ভন্দিয লদো মা না। এোরন এক ফা
একান্দধক ান্দযরত ন্দফনযস্ত ভন্দিযই লদো মা। এই গ্রারভ আভযা ১৯ ন্দি চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয, ১ ন্দি আিচারা যীন্দতয
ন্দযতযক্ত ভন্দিয  ১ ন্দি ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয আয একন্দি ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্ট ভন্দিরযয ন্ধান াই। এফায আভযা
ন্দনরম্ন প্ররতযকন্দি ভন্দিরযয ন্দযচ লদায লচষ্টা কযরফা:
এই গ্রারভয কারী ভন্দিয প্রাঙ্গরন ১৭ ন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ। চাযরকাণা ন্দফন্দষ্ট এই ভন্দিয প্রাঙ্গরণয
চতুজন্দদক জুরড় যররছ ন্দফ ভন্দিয আয ভাঝোরন যররছ কারী ভাতায লফদী। এই প্রাঙ্গরণ যররছ ১৪ ন্দি চাযচারা
যীন্দতয অরংকযণমুক্ত ভন্দিয। ১ ন্দি লদারভঞ্চ, ১ ন্দি ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয মায লকান অরংকযণ লনই, আয একন্দি
যররছ ভতর ছারদয ভন্দিয তায লকান অরংকযণ লনই। তাছাড়া ভন্দিয প্রাঙ্গরণ প্ররফরয ডানন্দদরকয অংর ৭
ন্দি পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয একই ন্দবন্দত্তবূন্দভয য অফস্থান করয আরছ। প্রন্দতন্দি ভন্দিযই
প্রা ভ উচ্চতা ম্পন্ন। এইফায আভযা প্রন্দতন্দি ভন্দিয ম্পরকজ মজাক্ররভ ন্দনরম্ন আররাচনা কযরফা।

Volume- VI, Issue-III

January 2018

91

গণুরযয পুরাথরযয ভন্দিয স্থাতয: লরাকংস্কৃন্দতন্দফজ্ঞারনয ন্দনন্দযরে অধযণ

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং-১: কারীতরা প্রাঙ্গরণয ন্দচত্র নং-২: পুরাথরযয ভন্দিয
পুরাথরযয ভন্দিয

ন্দচত্র নং-৩: কারী ভন্দিরযয
ন্দফযীত প্রাঙ্গরণয ন্দফযীত ন্দদরকয
ভন্দিয
১ নং ভন্দিয: এই চাযচারা যীন্দতয ভন্দিযন্দিয আযাধয লদফতা ন্দফ। এোরন ভন্দিরযয অবযন্তরয একন্দি কাররা যরঙয
ন্দফ ন্দরঙ্গ যররছ। ভন্দিযন্দিয রযয অং যররছ রক্ষী যস্বতী ভা দুগজায অুযন্দনধন, কান্দত্তজক, গরণ, নৃন্দং
অফতায, যাভ, নুভারনয যাভরক প্রণাভ কযায দৃয ইতযান্দদ। ভন্দিযন্দিয ডানন্দদরকয অংর যররছ যাভারণয কান্দন্দন
ন্দচত্র মায লফন্দযবাগ পরকই নষ্ট র লগরছ। ভন্দিযন্দিয ফাভন্দদরকয লভাি ৫ ন্দি পরক যররছ লগুররা লবরঙ লগরছ
ফরর ন্দচন্দিতকযণ কযা মারি না। এছাড়া ভন্দিযন্দিরত যররছ ন্দফন্দবন্ন ধযরনয রতা াতা  জযান্দভন্দতক নকায
লভান্দিপ। ভন্দিযন্দিয এরকফারয ন্দনরচয ন্দদরক পুর রতা াতা এফং ন্দকছু ঐন্দতান্দক ঘিনা িন্দরত পরক যররছ।
ঐন্দতান্দক ঘিনায ভরধয যররছ ফিুক ারত তনয, লঘাড়ায ন্দরি চরড় তনয, জন্দভদারযয ারন্দক করয মাত্রা
ইতযান্দদ।
২ নং ভন্দিয: প্রন্দতষ্ঠা পরক লদরে জানা মা এই ভন্দিযন্দি ১৪১৬ কারে প্রন্দতন্দষ্ঠত । চাযচারা যীন্দতয এই ন্দফ
ভন্দিযন্দিয এরকফারয রযয অংর যররছ লৌযান্দণক ঘিনায দৃয-পরক, এয ডানন্দদরক যররছ কূভজ, ভৎয,
নৃন্দং ইতযান্দদ অফতায। আয ফাভন্দদরক যররছ যাভ রক্ষণ, তীয ধনুক ারত যাভ, নুভান যাভ ইতযান্দদ।
ভন্দিযন্দিয ডান ারশ্বজয অংর যররছ যাভারণয কান্দন্দন দৃয এফং ফাভ ারশ্বজয অংরয দুই ারশ্বজ ন্দত্ররকাণা
আকারযয পররক যররছ লঘাড়ায লভান্দিপ। ভন্দিযন্দিয এরকফারয াভরনয অংর যররছ লগান্দন্দন শ্রীকৃরষ্ণয
রীরায দৃয পরক। এছাড়া যররছ ন্দফন্দবন্ন ধযরনয পুর, রতা-াতা  জযান্দভন্দতক নকায লভান্দিরপয নানা দৃয
ন্দচত্র। ভন্দিযন্দিয ন্দনরচয অংর যররছ াভান্দজক এফং ঐন্দতান্দক ঘিনায দৃয পরক, মায লফন্দযবাগ অংই নষ্ট
র যররছ।
৩ নং ভন্দিয: পুরাথরযয এই ভন্দিযন্দিয এরকফারয ন্মুে অং যররছ যাভ-যাফরণয ন্মুে ভয, রঙ্গ যররছ
যাক্ষ  নুভান লনা। এই অংন্দিরত পুরাথযরক লোন্দদত করয প্রন্দতস্থান কযা ররছ। আয এরকফারয রযয
অংরয ন্মুেবারগ পুরাথরযয অরংকযণ যররছ মায ভরধয লফন্দযবাগিাই নষ্ট র লগরছ। এয ভরধয যররছ—
যাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, চাভয  পুররয ান্দজ ারত যভণী, যরথয ভরধয অন্দধন্দষ্ঠত লকান যাজা ফা জন্দভদায ইতযান্দদ।
ভন্দিরযয দুই ারশ্বজয লকাণায অংর ন্দত্ররকাণা আকারযয পররক যররছ দুন্দি লঘাড়ায লভান্দিপ। ভন্দিযন্দিয ডানন্দদরক
যররছ নুভান, ন্দফ ইতযান্দদয পরক আয ফাভন্দদরকয অংর যররছ লৌযান্দণক ন্দফন্দবন্ন লদফ-লদফীয ন্দচত্র পরক।
ভন্দিযন্দিয এরকফারয ন্দনরচয ন্দদরক যররছ মুদ্ধমাত্রায নানান দৃয ন্দচত্র। এছাড়া যররছ পুর, রতা  জযান্দভন্দতক
নকায ন্দফন্দফধ লভান্দিপ।
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ভন্দিযন্দিরত পুরাথয ছাড়া িাযারকািায ন্দকছু অরংকৃত পরক যররছ। লানা মা এই লিযারকািায পরকগুন্দর
ভন্দিযগারত্র যফতজীকারর প্রন্দতস্থান কযা ররছ। এই ন্দফলন্দি ন্দনর আভযা যফতজী মজার আররাচনা কযরফা।
৪ নং ভন্দিয: এই ভন্দিযন্দি চাযচারা যীন্দতয লজাড়া ভন্দিয। এই ন্দফ ভন্দিযন্দিয রযয অংর যররছ পুরাথয 
লিযারকািায ন্দকছু অরংকযণ। এোরন যররছ লৌযান্দণক ঘিনা িন্দরত পরক। লমগুন্দর নষ্ট র মাায পরর
ন্দচন্দিতকযণ কযা মারি না। ভন্দিযন্দিয দুই ারশ্বজয পরকগুন্দর নষ্ট র লগরছ। ন্দনরচয ন্দদরকয অংর যররছ
মুদ্ধমাত্রা  ভাজন্দচরত্রয পরক। এছাড়া যররছ পুর রতা াতা  জযান্দভন্দতক নকায ন্দকছু অরংকযণ।
৫ নং ভন্দিয: এন্দি ৪ নং ভন্দিরযয রঙ্গ লজাড়া চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয। ভন্দিযন্দিয রযয াভরনয অং যররছ
যাভাণ  কৃষ্ণরীরায দৃয। এছাড়া ৪ নং ভন্দিরযয ভরতা একই ধযরনয পরক এোরন যররছ।
৬ নং ভন্দিয: এন্দি লজাড়া চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয (৬ নং  ৭ নং)। এোরন লিযারকািা  পুরাথয উব ধযরনয
অরংকযণ যররছ।
৭ নং ভন্দিয: এই লজাড়া চাযচারা যীন্দতয ভন্দিযন্দিরত ভাজন্দচত্র, লৌযান্দণক লদফ-লদফী, পুর রতা াতা, জযান্দভন্দতক
নকা ইতযান্দদ লভান্দিপ যররছ। এোরন লিযারকািা  পুরাথরযয উবরয অরংকযণ যররছ।
এই ভন্দিয প্রাঙ্গরণ প্ররফরয এরকফারয ন্মুে অংর ন্দতনন্দি চাযচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয যররছ। এয ভরধয লজাড়া
ভন্দিয যররছ। এফায ন্দনরন্ম আভযা এই ন্দতনন্দি চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয ন্দনর আররাচনা কযরফা:
৮ নং ভন্দিয: চাযচারা যীন্দতয এই ন্দফ ভন্দিযন্দিয প্ররফ রথয ন্মুে অংর যররছ পুরাথরযয অরংকযরণ যাভ
যাফরণয ন্মুে ভয, মা প্রা নরষ্টয রথ। ভন্দিযন্দিয রযয অংর রিা রাইন করয যররছ—কারী, যস্বতী,
যাভ, নুভান, কৃষ্ণ, ভৎয, কূভজ ইতযান্দদয পরক, মা পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত। ভন্দিযন্দিয ডান  ফাভ ারশ্বজয
পরকগুন্দর নষ্ট র মাায পরর ন্দচন্দিতকযণ কযা মারি না।
৯ নং ভন্দিয: এন্দি লজাড়া ন্দফ ভন্দিয (৯ নং  ১০ নং)। ভন্দিযন্দিয গারত্র লকান প্রন্দতষ্ঠা পরক লদো মারি না।
ভন্দিযন্দিয রযয অংর যররছ—ভৎয, কূভজ, যাভ, নাযাণ ইতযান্দদয পরক। আয ভূর ভন্দিরযয ন্দিক রযয
অংর যররছ—ভকযফাী দুগজা, নাযাণ এফং পুর রতা াতা এফং জযান্দভন্দতক নকায অরংকযণ।
১০ নং ভন্দিয: এই ভন্দিযন্দিয রযয অংর পুরাথরযয অরংকযরণ যররছ—ন্দংফান্দনী দুগজা, নৃন্দং, ন্দফষ্ণু,
কারী, কৃষ্ণ ইতযান্দদ পরক। ভূর ভন্দিরযয প্ররফরয ন্দিক রযয অংর ফরড়া আকারযয পুরাথরযয একন্দি পররক
যররছ যাভ যাফরণয ন্মুে ভয। এই পরকন্দিয অন্দধকাং অরংকযণই নষ্ট র লগরছ।
১১ নং লদারভঞ্চ: এই ভন্দিয প্রাঙ্গরণ অফন্দস্থত লদারভঞ্চন্দি লিযারকািা  ঙ্খ উব ধযরনয অরংকযরণ ুন্দর্জ্ত।
লদারভঞ্চন্দিরত লকান পুরাথরযয অরংকযণ লদো মা না। এই লদারভঞ্চন্দি প্রা ৭-৮ পুি উচ্চ ন্দবন্দত্ত বূন্দভয য
প্রন্দতন্দষ্ঠত । লদারভরঞ্চয াভরনয অংর যররছ যাচক্র, যরথয ভরধয অন্দধন্দষ্ঠত নাযী ুরুরলয ন্দচত্র পরক
ইতযান্দদ। লদারভরঞ্চয দুই ারশ্বজয লকাণায ন্দদরকয ন্দত্ররকাণ আকারযয লছাি পররক যররছ লঘাড়ায লভান্দিপ। এছাড়া
যররছ পুর, রতা াতা এফং জযান্দভন্দতক নকায ন্দফন্দবন্ন ধযরনয লভান্দিপ। লদারভরঞ্চয ন্দরারযয গারত্র যররছ—
যাধা কৃষ্ণ, লনৌকা ন্দফরা, পুর রতা াতা এফং জযান্দভন্দতক নকায ন্দফন্দবন্ন লভান্দিপ।
এই লদারভঞ্চন্দি চাযন্দদক লোরা এফং ভন্দিরযয রযয অংন্দি চারা যীন্দতরত ন্দনন্দভজত। চতুজন্দদক লোরা এই
ভন্দিযন্দিরত চাযন্দদরক চাযন্দি অরংকৃত ন্দরায ফা থাভ যররছ, মা ভন্দিযন্দিয লাবা ফধজরন াতা করযরছ।
লদারভঞ্চন্দিয লছরনয ন্দদরক এফং দুই ারশ্বজ রঙ্খয অরংকযণ যররছ। এোরন রঙ্খয অরংকযরণ পুর রতা
াতায লভান্দিপ যররছ।
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এই লদারভরঞ্চয ফাভন্দদরক যয ছন্দি ভন্দিয যররছ। এোরন চাযন্দি চারা যীন্দতয ভন্দিয এফং একন্দি ন্দেয যীন্দতয
ভন্দিয  একন্দি ভতর ছারদয ন্দফ ভন্দিয যররছ।
১২ নং ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয: এন্দি ন্দেয যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয। এই ন্দফ ভন্দিযন্দিরত লকান অরংকযণ লনই।
১৩ নং ভন্দিয: এন্দি চাযচারা যীন্দতয লজাড়া ন্দফ ভন্দিয (১৩ নং  ১৪ নং)। এই ভন্দিযন্দিরত লকান প্রন্দতষ্ঠা পরক
লদো মা না। ভন্দিযন্দিয রযয অংর পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত ন্দফন্দবন্ন লৌযান্দণক লদফ-লদফী এফং দুই ারশ্বজ
যাভারণয ন্দফন্দবন্ন কান্দন্দন ন্দচত্র এফং াভান্দজক ঘিনায নানা পরক লদো মা।
১৪ নং ভন্দিয: চারা যীন্দতয লজাড়া ন্দফ ভন্দিযন্দিরত আভযা লৌযান্দণক ঘিনা, ভাজন্দচত্র, পুর রতা াতা 
জযান্দভন্দতক নকায নানান লভান্দিপ লদেরত াই।
১৫ নং ভন্দিয: এই চাযচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিযন্দিরত আভযা পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত লৌযান্দণক ঘিনা,
ঐন্দতান্দক ঘিনা, রঙ্খয ন্দফন্দবন্ন ধযরনয অরংকযণ লদো মা।
১৬ নং ভন্দিয: ১১৭৫ কারে এই ন্দফ ভন্দিযন্দি প্রন্দতন্দষ্ঠত । ভন্দিযন্দিয প্ররফ রথয াভরনয অংর যররছ
ন্দফষ্ণুয অনন্ত ান; তায রযয অংর যররছ ব্রহ্মা, ন্দফষ্ণু  ভরশ্বরযয পরক। ভন্দিযন্দিয রযয অংর যররছ
াভাজন্দচত্র এফং দুই ারশ্বজ যররছ লৌযান্দণক কান্দন্দনয দৃয-পরক।
১৭ নং ভন্দিয: ভতর ছারদয এই ন্দফ ভন্দিযন্দিরত লকান অরংকযণ লনই।
১৭ ন্দি ভন্দিয প্রাঙ্গরণয ন্দিক উরটা ন্দদরক লচৌধুযীরদযই ততন্দয কযা আরযা একন্দি ভন্দিয প্রাঙ্গণ যররছ। এই ভন্দিয
প্রাঙ্গরণ একারথ াুঁচিা পুরাথরযয ভন্দিয যররছ। তায ভরধয দুই লজাড়া চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয এফং একন্দি
লদউর যীন্দতয ভন্দিয যররছ। এই াুঁচন্দি ভন্দিযই গণুয গ্রারভয যকায াড়া লচৌধুন্দযযা ততন্দয করযন। ন্দনরম্ন এই
াুঁচন্দি ভন্দিয ম্পরকজ আররাচনা কযা র:
ডানন্দদক লথরক ১ নং ভন্দিয: এন্দি চাযচারা যীন্দতয লজাড়া ন্দফ ভন্দিয (১ নং  ২ নং)। এই ন্দফ ভন্দিযন্দিয াভরনয
অংর যররছ যাভ রক্ষণ  যরথয ভরধয ন্দফ। ভন্দিযন্দিয রযয অংর এফং দুই ারশ্বজ যররছ নানান লৌযান্দণক
 াভান্দজক ন্দচরত্রয দৃয-পরক এফং লকানায ন্দদরকয ন্দত্ররকাণা পররক যররছ লঘাড়া, ন্দনরচয অংর যররছ উি,
ান্দত, লঘাড়া, মুদ্ধ মাত্রা ইতযান্দদয পরক। এছাড়া এই ভন্দিযন্দিরত যররছ পুর রতা াতা এফং জযান্দভন্দতক নকায
লভান্দিপ।
২ নং ভন্দিয: এন্দি চাযচারা লজাড়া ভন্দিয। ভন্দিরয প্ররফ রথয ন্মুে অংরয পরকগুন্দর নষ্ট র লগরছ।
ভন্দিযন্দিয রয অংর যররছ কৃষ্ণরীরা এফং ভাজন্দচরত্রয নানান পরক এফং দুই ারশ্বজ যররছ লৌযান্দণক
কান্দন্দন এফং ভাজন্দচরত্রয পরক।
৩ নং ভন্দিয: এন্দি লদউর ফা লযো যীন্দতয ভন্দিয। ভন্দিযন্দিয প্ররফর ন্মুে অংর যররছ পুর রতা াতায লভান্দিপ।
লভররদয রর্জ্া ন্দনফাযরণয দৃয, ভাবাযরতয াা লেরায দৃয, লরৌদীয ফস্ত্র যণ ইতযান্দদয অরংকযণ। ভন্দিরযয
দুই ারশ্বজ যররছ কৃষ্ণরীরায নানান দৃয। এরকফারয ন্দনরচয অংর যররছ ভুর ভন্থরনয দৃয, হুুঁরকা লফরনয
দৃয, লঘাড়া, ান্দত এফং পুর, রতা াতায নানান লভান্দিপ।
৪ নং ভন্দিয: এোরন দুন্দি চাযচারা যীন্দতয লজাড়া ন্দফ ভন্দিয যররছ (৪নং  ৫ নং ভন্দিয)। ভূর ভন্দিরযয
প্ররফরয ন্মুে অংর যররছ—ফাচ্চা লকারর যভণী, ন্দতনন্দি যভণী ফাচ্চারক ন্দনর দাুঁন্দড়র আরছ, ফাচ্চারক আদয
কযরছ তায ভা, যাজারক প্রজা ফাচ্চা লদোরত এররছ। এছাড়া লঘাড়া এফং াতায লভান্দিপ। ভন্দিযন্দিয রযয
অংর এফং দুই ারশ্বজ ভাজন্দচরত্রয নানান পরক যররছ।
৫ নং ভন্দিয: এই চাযচারা ন্দফ ভন্দিযন্দিয াভরনয অংর যররছ—কৃষ্ণরীরায দৃয এফং ভন্দিয জুরড় ন্দফন্দবন্ন
লৌযান্দণক, াভান্দজক এফং পুর রতা াতায ন্দফন্দবন্ন ধযরনয লভান্দিপ যররছ।
লচৌধুযী ফংরয অন্দকন্দঞ্চন লচৌধুযীয ুত্র এফং লৌত্রযা এই ভন্দিযগুন্দর ততন্দয করযন।
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ন্দফষ্ণু ভন্দিয: ১১৭৬ ারর ীন্দযতযাভ ভণ্ডর এই আিচারা যীন্দতয অন্দবপ্ত ফা ন্দযতযক্ত ন্দফষ্ণু ভন্দিযন্দি প্রন্দতষ্ঠা করযন।
এই গ্রারভ অনযনয ভন্দিরযয তুরনা এই ভন্দিযন্দি আকারয ফৃৎ। আিচারা যীন্দতয এই ভন্দিযন্দি ফতজভারন প্রা ধ্বং
স্তূর ন্দযণত ররছ। ভন্দিযন্দিয াভরনয অংর যররছ দুগজায অুয ন্দনধন, তায দুার যররছ পুরাথরযয
অরংকযণমুক্ত কৃষ্ণরীরা এফং যাভারণয মুদ্ধ দৃরযয অং ন্দফরল। ভন্দিযন্দিয ারশ্বজয অংর যররছ যাভারণয
নানান কান্দন্দন ন্দচত্র। এছাড়া ভন্দিযন্দিরত যররছ পুর রতা াতা  জযান্দভন্দতক নকায লভান্দিপ।
৪. গণুরযয ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠায ইন্দতা: ফীযবূভ লজরায গণুয গ্রাভন্দি একভ লদী দ্ধন্দত প্ররাগ করয লরৌ
ন্দনস্কান লকন্দ্র ন্দারফ গরড় উরিন্দছর। এই গ্রারভয লচৌধুযীযা প্রন্দদ্ধ লরৌ ফযফাী ন্দারফ এরাকা ন্দযন্দচত ন্দছর।
এই লচৌধুযী উান্দধধাযী লরৌ ফযফাীরদয লম ভ ফযফা ফান্দনজয পুরর লপুঁর রি লই ভ তরদয
অথজানুকুররযই পুরাথরযয অরূ কারূকামজূণজ ভন্দিযগুন্দর গরড় রি। এই ভন্দিযগুন্দরয প্রন্দতষ্ঠায ইন্দতা ম্পরকজ
এই গ্রারভয প্রফীণ ন্দক্ষক যাভাপ্রাদ যকায লম ভস্ত তথযগুন্দর ন্দদররছন লগুন্দর ন্দনরম্ন আররাচনা কযা র ৩:
গণুয গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর ন্দনভজাণ করযন এই গ্রারভয লচৌধুযী ন্দযফারযয দযযা। এই লচৌধুযী ন্দযফারযয দযরদয
তৎকারীন ভর কাুঁচা লরাা আকন্দযরকয ফযফা ন্দছর। এই গ্রারভয ন্দকছু ন্দকছু কাভায ফা কভজ কায ন্দযফারযয
লরারকযা এই ফযাফা কযত। এরদয উান্দধ ন্দছর ারুই। এছাড়া এযা রাক্ষায ফযফা কযত। এই ফযাফা ফান্দণজয
লথরকই লচৌধুযী ন্দযফারযয শ্রীফৃন্দদ্ধ ঘিরত থারক। এই শ্রীফৃন্দদ্ধ লথরক এুঁযা যফতজীকারর াভান্দজক প্রন্দতষ্ঠা রাব করয।
লচৌধুযীযা ন্দছর জান্দতরত লতন্দর। এুঁযা আরর তফয ধরভজয উালক ন্দছর ন্দকন্তু াভান্দজক েযান্দত অজজরনয জনয এই
ভন্দিযগুন্দর প্রন্দতষ্ঠা করযন। আরর এুঁযা ন্দছর তফষ্ণফ ধরভজয উাক। একভ এই গ্রারভ লফরন ফা ফন্দণক
ম্প্রদারয লরারকয ফফা ন্দছর। লচৌধুযীযা লম ফযফা ফান্দণজয কযত লই ফযাফাগুন্দর একভ এই লফরন ফা
ফন্দণরকযা কযত। এই ফন্দণরকযা ন্দছর তফয ধরভজয উাক। লমরতু লচৌধুযীযা ফন্দণকরদয ফযফা ফান্দণজয  ন্দফল
ম্পন্দত্ত ন্দনরজরদয করয লন লই ূরত্রই এই লচৌধুযীযা এই ফন্দণক ম্প্রদারয ধভজী আচায-আচযণ যীন্দত-নীন্দত
ারন কযরত থারক ফা গ্রণ কযরত থারক। তেন এই লচৌধুযীযা লচৌধুযী উান্দধ ান্দন তেন তারদয উান্দধ ন্দছর
গড়াই, আরর এই লচৌধুযী ফা গড়ারযা ন্দছর তফষ্ণফ ধরভজয উাক।
এই গ্রারভ লম ন্দফষ্ণু ভন্দিযন্দি যররছ লন্দি ভন্দিয রূর প্রন্দতন্দষ্ঠত লকানন্দদনই ন্দন। এন্দি একন্দি অন্দবপ্ত ফা
ন্দযতযক্ত ভন্দিয নারভই ন্দযন্দচত। এই ভন্দিযন্দি গণুয গ্রারভয লতরী লগাষ্ঠীয লরারকযা প্রন্দতষ্ঠা করয। এোনকায
ভন্দিযগুন্দর ন্দকন্তু লচৌধুযীরদয দ্বাযা প্রন্দতন্দষ্ঠত  ন্দন। এই লতরী ম্প্রদারয দুরিা লগাষ্ঠী ন্দছর একন্দদরক ন্দদরক ন্দছর
লচৌধুযী উান্দধধাযী লরারকযা আয অনযন্দদরক ন্দছর ন্দবন্ন লগাষ্ঠী, লচৌধুযীযা লমরতু লতরীরদয অনয এক লগাষ্ঠীরক
কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরণ ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠা কযায অনুভন্দত লদন্দন লরতু এযা গ্রারভয অনয প্রারন্ত ন্দগর এই ন্দফষ্ণু
ভন্দিযন্দি ততন্দয করযন। ন্দফষ্ণু ভন্দিয ততন্দয ায য এরদয এক ূফজুরুল ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠা কযায জনয ারগ্রাভ ন্দরা
আনরত অনয স্থারন মা ন্দকন্তু লকান অজ্ঞাত কাযরণ লই ফযান্দক্ত ারগ্রাভ ন্দরা ন্দনর গণুয গ্রারভ আয ন্দপরয আর
না। পরর এই ভন্দিযিা আয প্রন্দতষ্ঠাই কযা মা ন্দন এ-বারফই এই ভন্দিযন্দি ন্দযতযক্ত ফা অন্দবপ্ত অফস্থারতই লথরক
মা। এই লচৌধুযীযা ভুন্দজদাফারদয নফাফরদয কাছ লথরক লচৌধুযী উান্দধ রাব করয।
এোনকায ভন্দিযগারত্র আভযা লম পুরাথরযয অরংকযণ লদন্দে তা স্থানী অঞ্চররই াা মা। পুরাথয েুফ
একিা ক্ত  না। স্থানী োদান লথরক এরন একযান্দত্র জরর ন্দবন্দজর লযরে লগুন্দর াইজ করয লকরি লছন্দন
াতুন্দযয দ্বাযা তক্ষণ করয ভন্দিযগারত্র অরংকৃত কযা । এই ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী ন্দেী কান্দযগরযযা ম্ভফত ন্দড়লা
লথরক এরন্দছর ফরর ভরন করযন স্থানী প্রফীণ ন্দক্ষক যাভাপ্রাদ যকায ভা। ন্দড়লায ন্দেীরদয গণুরয
এর ভন্দিয ন্দনভজাণ প্ররঙ্গ শ্রী যকায ফরররছন: ‚উন্দড়লযা লম ভ দুন্দবক্ষ
জ ফা ভন্বন্তয  লই ভ একদর
কান্দযগরযযা কারজয ন্ধারন ন্দিভফরঙ্গ আর। লই দররয ন্দকছুজন কাজ েুজ
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আর। আয এই অঞ্চরর পুরাথরযয জরবযতায দরূণ তাযা লচৌধুযীরদয অথজানুকরু রয লছন্দন াতুন্দযয াতায
লিযারকািায ন্দযফরতজ পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত ুিয ুিয ভন্দিয ততন্দয করয৪‛।
৫. ভন্দিরযয যীন্দত  গিন: ফাংরায ভন্দিয স্থারতযয যীন্দতরক আভযা চারা, যত্ন, দারান, ভঞ্চ, লদউর, ভি, ন্দভশ্র
যীন্দত এফং ন্দনজস্ব যীন্দত— এই ভস্ত বারগ বাগ কযরত ান্দয। চারা যীন্দতয ভন্দিযরক আফায লদাচারা, চাযচারা,
আিচারা, ফারযাচারা, লজাড়ফাংরা, যত্ন লজাড়ফাংরা প্রবৃন্দত বারগ বাগ কযা মা। যত্ন তরীয বাগগুন্দর র—
একযত্ন, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, একাদযত্ন, ত্ররাদযত্ন, প্তদযত্ন, একন্দফংন্দতযত্ন, ঞ্চন্দফংন্দতযত্ন ইতযান্দদ। আফায
ভঞ্চ তরীয বাগগুন্দর র—যাভঞ্চ, লদারভঞ্চ এফং তুরীভঞ্চ। দারান যীন্দতয ভন্দিযরক আভযা লছাি চাুঁদনী, ন্দদ্বতর
চাুঁদনী এফং দুগজাদারান এই ভস্ত বারগ বাগ কযরত ান্দয। লদউর যীন্দতয ভন্দিরযয বাগগুন্দর র—ীড়া লদউর 
লযো লদউর। গণুয গ্রারভ আভযা ভূরত চাযচারা যীন্দতযই ভন্দিয লদেরত াই। এছাড়া আয লম লম যীন্দতয ভন্দিয
এই গ্রারভ লদো মা লগুন্দর র—আিচারা, লদারভঞ্চ, ন্দেয এফং লদারভঞ্চ। গণুরয অফন্দস্থত ভন্দিযগুন্দরয যীন্দত
ন্দনরম্ন একন্দি ছরকয াারময লদোরনা র:
গণুরযয ভন্দিরযয যীন্দত
চারা
চাযচারা

ভঞ্চ
লদারভঞ্চ

লদউর
ন্দেয

দারান
ভতর ছাদ

আিচারা

গণুরয লম ২৩ ন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ লই ভন্দিযগুন্দরয ভরধয ২০ ন্দি চারা যীন্দতয ভন্দিয যররছ। আয
একন্দি করয যররছ লদারভঞ্চ, ন্দেয এফং ভতর ছারদয ভন্দিয। ২০ ন্দি চারা যীন্দতয ভন্দিরযয ভরধয একন্দি
আিচারা যীন্দতয ভন্দিয এফং ফান্দকগুন্দর চাযচারা যীন্দত য ভন্দিয। এফারয এই ভন্দিরযয যীন্দতগুন্দর ম্পরকজ আভযা
আররাচনা কযরফা:
চারা: চারা যীন্দতয ভন্দিয স্থারতযয ধাযণা ফাঙান্দর জান্দতয ন্দনজস্ব ভান কেনা লথরক উদ্ভুত ররছ। তাই ফাংরায
ভন্দিয স্থাতয আররাচনায লক্ষরত্র চারা যীন্দতয ভন্দিয ন্দফরল গুরুে রাব করযরছ। ন্দিভফাংরায গ্রাভাঞ্চররয েড়,
ভান্দি  ফাুঁ ংরমারগ আফা গৃ গরড় উরিরছ লই স্থাতয কেনা লথরকই ফাংরায ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী কান্দযগরযযা
চারা যীন্দতয ভন্দিয ততন্দয করযরছ। লমোরন েড়, ভান্দি -ফাুঁরয ন্দযফরতজ ফযফহৃত ররছ চুন, ুযন্দক, ইুঁি, াথয
ইতযান্দদ রফয াভগ্রী।
ফাংরা এই চারা যীন্দতয ভন্দিরযয উদ্ধফ ন্দিক লকান ভ কার লথরক রন্দছর ল ম্পরকজ ন্দনন্দদজষ্ট লকান তথয
প্রভাণ লতভনবারফ আজ াা মা ন্দন। তরফ ললাড় তােী লথরক অংেয চারা যীন্দতয ভন্দিয ফাংরা ন্দনন্দভজত
রত থারক। চারা যীন্দতয ফাগৃ ন্দনভজারণয মতগুন্দর রূ ফা প্রকাযরবদ যররছ ন্দিক লতভনই চারা যীন্দতয ভন্দিরযয
প্রকায লবদ যররছ। চারা যীন্দতয ভন্দিয ম্পরকজ ন্দরত ফাফু ভন্তফয করযরছন: ‚ফাগৃরয আকৃন্দত ইরত রূশফলভয
মতই ঘিুক না লকন অস্থাী উকযরণ ন্দনন্দভত
জ চারায ফক্ররযে কান্দণ
জ  আিাদরনয কভনী ফক্রগন্দত ন্দকন্তু কেন
ন্দযতযক্ত  নাই। ফজত্রই ফক্ররযো ন্দফন্দষ্ট গন্দতবন্দঙ্গভািাই চারা ভন্দিযরক ন্দচন্দিত কন্দযা ন্দদররছ। চারা ভন্দিরযয
ন্দফফতজরনয রফজান্নত রূর ইায ফযন্দতক্রভ ঘরি নাই। চারা ভন্দিরযয অন্তযা ন্দফনযার ন্দকন্তু চারা গৃরয ন্দনভজাণরকৌর
ফা তাায লকান একন্দি তফন্দষ্টয গৃীত  নাই, গন্দিত অধজাফৃত্তাকায ন্দেরান  গিুজ প্ররাগ কন্দযা লদাচারা ভন্দিরযয
ন্দবতরযয ন্দদরকয ভরতাই। ফক্রফাহুয তীক্ষার ন্দেরান একপ্রান্ত ইরত অয প্রান্ত মজন্ত লাজা চন্দরা মা। ইংযাজীরত
ইায নাভ ইর Vaulting৫‛।
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ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

তফন্দষ্টয: চারা যীন্দতয ভন্দিরযয তফন্দষ্টযগুন্দর র:
ক. ফাঙ্গান্দরয ফাগৃরয ন্দনভজাণ লকৌর লদরেই চারা যীন্দতয ভন্দিয ন্দনন্দভজত ররছ।
ে. ফাংরা লদাচারা, চাযচারা, আিচারা, লজাড়ফাংরা ইতযান্দদ যীন্দতয ভন্দিয লদো মা।
গ. চারা যীন্দতয চাযচারা  আিচারা ভন্দিরযয ন্দনভজাণ লকৌররয অন্দফরিদয অঙ্গ ন্দারফ আভযা অধজফৃত্তাকায
ন্দেরান  গিুরজয ফযফায লদেরত াই।
ঘ. চারা ভন্দিরযয ভরধয আিচারা ভন্দিরযই ফজান্দধক ভাদয যররছ এই ফাংরা।
চাযচারা: চারা যীন্দতয ভন্দিরযয আয একন্দি রূ র চাযচারা যীন্দতয ভন্দিয। ন্দিভফাংরায আিচারা  লজাড়ফাংরা
যীন্দতয ভন্দিরযয তুরনা চাযচারা যীন্দতয ভন্দিরযয ংেযা কভ। এই চাযচারা যীন্দতয ভন্দিরযয ংেযা ফাংরায
অনযানয লজরায লথরক ফীযবূভ, ভুন্দজদাফাদ  নদীা লজরারতই ফজান্দধক ন্দফস্তৃন্দত রাব করযন্দছর। চাযচারা ভন্দিয
ন্দনভজারণ ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী স্থন্দতযা ভন্দিরযয ন্দনভজারণয লক্ষরত্র ভন্দিরযয করক্ষয আন আতকায  ফগজাকায- এই
দুরিা প্রকাযরকই ফযফায করযরছ, তরফ চাযচারা ভন্দিরয আতকায লথরক ফগজাকায ভন্দিরযয আরনয ংেযাই
লফন্দ লদো মা। এই যীন্দতয ভন্দিরযয তদঘজয  প্ররস্থয ভরধয একিা লফন্দ তফলভয ফা াথজকয লদো মা না। এরক্ষরত্র
ভন্দিরযয তদঘজয  প্ররস্থয ভা াধযণত একই ।
চাযচারা ভন্দিরযয চাযন্দি চারা ন্দদর ভন্দিরযয আিাদনন্দি ততন্দয কযা । ভন্দিরযয লদাররয রযয অং
লথরক চারাগুন্দর যস্পরযয ন্দদরক উরি মা। এই চাযন্দি চারায লল অং ভন্দিরযয গবজগৃরয লকন্দ্রস্থররয রযয
অংরয রঙ্গ ন্দভন্দরত । ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয উচ্চতা লকান ফাধা থারক না। ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী ন্দেী
কান্দযগরযযা ন্দনরজরদয ইিাভত  ুন্দফধাভত ভন্দিয ন্দনভজাণ করয।
পুরাথয আয চাযচারা যীন্দতই র গণুরযয ভন্দিরযয প্রধান ন্দযচ। চাযচারা যীন্দতয ভন্দিরযয চারায ছারদয
ঊধ্বজগন্দতয প্রফণতাই এোরন ফজান্দধক ন্দযরন্দক্ষত । এই ম্পরকজ ফাংরায ভন্দিয নাভক গ্ররন্থ ন্দরতল যঞ্জন ানযার
ভন্তফয করযরছন: ‚গণুয এফং অনযানয স্থারন চারায ঊদ্ধ্বগভনরক একিা ন্দনন্দদষ্টজ ফক্ররযো ন্দফধৃত লযরে উদ্ধজগ
আকৃন্দতরত একিা ুস্পষ্ট ন্দনন্মফাী লযো ংমত করয যাো ররছ। ন্দফযীতভুেী এই দুই ন্দক্তয চা ভন্দিরযয
উদ্ধজাংরক ংত করয যােরত ন্দফরলবারফ াাময করযরছ। ফক্ররযো ন্দফধৃত ঊধ্বজাং ক্রভ অন্তজভুেী প্রফণতা
চান্দরত র অনন্দতধীয গন্দতরত একন্দি ক্ষুর ন্দফিুরত এর লল রি। এই ন্দফিু চারা ছারদয চাযন্দি অংরয
ন্দভরনরকন্দ্র। এয রয যররছ আভরকন্দরায ছাানুারয গন্দিত একন্দি ক্ষুরাকৃন্দত লগারক, তদুন্দয করকন্দি ক্ষুরতয
লগারক এফং ফজররল লদফতায আূধ। এ র চূড়ান্দফনযা‛।৬
এই গ্রারভয চাযচারা যীন্দতয ভন্দিযগুন্দরয রযয অংন্দি ুু্রু লভািা আস্তযণ দ্বাযা আফৃত। এই চাযচারা যীন্দতয
ভন্দিযগুন্দররত ভন্দিরয প্ররফরয একন্দিভাত্র দ্বায যররছ। প্ররফ থ ফা দ্বায রথয রযয অংরয ন্দেরারনয
আকৃন্দত ফৃত্তাকায ন্দকন্তু অনযান চাযচারা ভন্দিরয দ্বাযরথয রযয ন্দেরারনয আকৃন্দত অধজচন্দ্রাকৃন্দত র থারক (ন্দচত্র
নং- ৪  ৫)।
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ন্দচত্র নং: ৪ চারা যীন্দতয ভন্দিয

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং: ৫ চারা যীন্দতয ভন্দিয

তফন্দষ্টয: গণুরযয চাযচারা যীন্দতয ভন্দিরযয তফন্দষ্টযগুররা র:
ক. প্ররতযকন্দি চাযচারা যীন্দতয ভন্দিরযয প্ররফথ একদুান্দয।
ে. ভন্দিযগুন্দরয ন্দবন্দত্তবূন্দভ ফগজাকায।
গ. ভন্দিযগুন্দরয চাযন্দদরক চাযন্দি লদার ন্দদর ভন্দত্রবুজাকৃন্দত চাযন্দি ঢারু ঢার ন্দনরচয ন্দদরক লনরভ এররছ।
ঘ. ন্দেযরদ লথরক ভন্দিযগুন্দররত মেন ফক্রবারফ ূমজাররাক প্ররফ করয তেন একিা রিা লযো ছাা ভন্দিরযয
ইুঁরিয োুঁরজয য রড় এক অরূ লাবায ৃন্দষ্ট করয।
ঙ. এোনকায ভন্দিরযয ন্দেরানগুন্দর অধজাচন্দ্রাকৃন্দত না র ফৃত্তাকায রূর মজফন্দত ররছ।
আিচারা: লদাচারা ভন্দিয লথরক লমভন চাযচারা ভন্দিরযয উৎন্দত্ত ররছ ন্দিক লতভন্দন চাযচারা ভন্দিয লথরক
আিচারা ভন্দিরযয উৎন্দত্ত ররছ। ন্দিভফরঙ্গ রুক্ষ শুস্ক  কন্দিন ভৃন্দত্তকায জনয লদাচারা  আিচারা ফাগৃ েুফ
একিা ন্দনন্দভজত  না। কাযণ তা েুফ ফযা ফূর। এই যীন্দতয ফাগৃ ন্দনন্দভজত না রর চারা যীন্দতয ভরধয এই
আিচারা যীন্দতয ভন্দিয ফজান্দধক জনন্দপ্রতা অজজন করযন্দছর। আিচারা যীন্দতয ভন্দিয আিচারা যীন্দতয ফাগৃরয
ভরতা ন্দকন্তু দুন্দি তরর ন্দফবক্ত ন, ভন্দিযরদ একতরা ন্দফন্দষ্টয। ভন্দিরযয গবজগৃরয রিা লদাররয য
আিাদরনয প্রথরভয অংন্দি চাযচারা ভন্দিরযয আকৃন্দতরত উযন্দদক লথরক লফ োন্দনকিা উরি মাায য একিা
ভতর ািাতন অং ততন্দয করয লল । ন্দিক এয রয থারক ভন্দিরযয ন্দদ্বতী বাগ ফা অংন্দি। এই অংরয
য থারক ক্ষুরাকৃন্দত আয একিা ূণজাঙ্গ রূরয চাযচারা।
এই আিচারা যীন্দতয ভন্দিয একিা ন্দনন্দদজষ্ট প্রথারক অফরিন করয গরড় রি। এই যীন্দতয ভন্দিরযয আিাদনন্দি
ফগজাকায  আতকায রূর গরড় রি। ভন্দিরযয লদাররক ঝড় ফৃন্দষ্টয াত লথরক যক্ষা কযায জনয ভন্দিরযয
আিাদরনয লরলয অংরয লদারিা েন্দনকিা এন্দগর মা। গণুরযয একভাত্র ন্দফষ্ণু ভন্দিযন্দিই আিচারা যীন্দতরত
ন্দনন্দভজত। অনযানয ভন্দিয লথরক এই ভন্দিযন্দিয আকৃন্দত  উচ্চতা ফৃৎ (ন্দচত্র নং- ৬, ৭  ৮)।
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ন্দচত্র নং-৬: আিচারা যীন্দতয ভন্দিয

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং-৭: আিচারা যীন্দতয ভন্দিরযয ন্দচত্র নং-৮: আিচারা যীন্দতয ভন্দিরযয
ন্মুে অং
ারশ্বজয অং

আিচারা যীন্দতয ভন্দিয ম্পরকজ তাযাদ াুঁতযা তাুঁয ‘ন্দিভফরঙ্গয ধভজী স্থাতয ভন্দিয  ভন্দজদ’ নাভক গ্ররন্থ
ফরররছন: ‚ভন্দিয স্থন্দতযা আিচারা ভন্দিয গিরন ন্দনরচয চাযন্দি ঢারু ঢাররয য ন্দদ্বতী স্তয অরক্ষা কৃত লছাি
আতরনয একন্দি চাযচারা স্থাতয ংরমাজন করযন। তরফ ভন্দিয স্থারতয আিচারায এই আদজ অনুযণ লকফরভাত্র
ফন্দযঙ্গ র্জ্া লৌিমজফন্দৃ দ্ধয আফায লকাথা লকাথা উচ্চতা অজজরনয জনয। ফযফান্দযক লকান প্ররাজন াধরনয জনয
ন। উরল্লে কযায ন্দফল এই যীন্দত প্রকযরণয ভন্দিরযয লক্ষরত্র উরযয ন্দনরচয চারাগুন্দরয কান্দনজ  াধাযণত
চাযচারায ভরতাই ফাুঁকারনা এফং এ তরীয অন্দধকাং ভন্দিরযয গবজগরৃ য ন্মুেবারগ লদো মা ন্দত্রন্দেরানমুক্ত দারান,
আফায লকাথা লন্দি দারান ছাড়াই একদুান্দয প্ররফথ ন্দফন্দষ্ট র থারক৭‛।
তফন্দষ্টয: আিচারা যীন্দতয ভন্দিরযয তফন্দষ্টগুন্দর র:
ক. আিচারা কুুঁরড়ঘরযয আদররক অনুযণ করযই আিচারা যীন্দতয ভন্দিয ন্দনন্দভজত ররছ।
ে. আিচারা যীন্দতয ভন্দিয উরযয ন্দদরকয চাযন্দি চার এফং ন্দনরচয ন্দদরকয প্রান্দযত আয চাযন্দি চার অথজাৎ লভাি
আিন্দি চাররয ংরমারগ গরড় রি।
গ. এই যীন্দতরত ন্দনন্দভজত অন্দধকাং ভন্দিরযই গবজগৃরয ন্মুে অংর ন্দত্রন্দেরানমুক্ত ফাযািা লদো মা।
ঘ. ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয ভরতাই এই যীন্দতয ভন্দিরয যথরগয ন্দন্নরফ লদো মা।
ঙ. লকান লকান জাগা আিচারা যীন্দতয ভন্দিরযয কান্দণজ ফাুঁকারনা না র ভান্তযার র থারক।
ভঞ্চ: ফাংরায ভন্দিয স্থারতযয আয একন্দি যীন্দত র ভঞ্চ। এই ভঞ্চ তরীরত ন্দনন্দভজত ভন্দিযরক আভযা ন্দতনবারগ বাগ
কযরত ান্দয লমভন—যাভঞ্চ, তুরীভঞ্চ এফং লদারভঞ্চ। যা ফা লদার উৎফ উররক্ষ যাধা কৃরষ্ণয ন্দফগ্ররক
স্বতন্ত্রবারফ ন্দনন্দভজত ভন্দিরযয কাছাকান্দছ যাভরঞ্চ ফা লদারভরঞ্চ অন্দধষ্ঠান কযারনা রতা। যাধা-কৃরষ্ণয এই ুন্দর্জ্ত
ন্দফগ্র দজরনয জনয একন্দি উচ্চ লফদীয উরয এই যাভঞ্চ ফা লদারভঞ্চ ন্দনন্দভজত কযা রতা। ন্দিভফরঙ্গ এই ভঞ্চ
তরীয ভন্দিরযয ভরধয যাভরঞ্চয ংেযাই অন্দধক লদারভঞ্চ  তুরীভঞ্চ তুরনা কভ। যাভঞ্চ  লদারভরঞ্চ লমভন
যাধা কৃরষ্ণয যা উৎফ উদমারনয জনয ন্দনভজাণ কযা  ন্দকন্তু তুরীভঞ্চ ন্দনভজাণ কযা  তুরী ফৃক্ষ স্থারনয
জনয।
তফন্দষ্টয: ভঞ্চ তরীয তফন্দষ্টযগুন্দর ন্দনম্নরূ:
ক. ভঞ্চ তরীরত ন্দনন্দভজত ভন্দিরযয উদাযণ র এই যাভঞ্চ, লদারভঞ্চ এফং তুরীভঞ্চ।
ে. এগুন্দররক ভন্দিয না ফরর লেজ ফরাই মুন্দক্ত ঙ্গত।
গ. ভঞ্চশরীরত ন্দনন্দভজত ভন্দিযগুন্দর ভূর ভন্দিয লথরক রয ন্দগর ভন্দিয প্রঙ্গরনই স্বতন্ত্রবারফ ন্দনন্দভজত ।
ঘ. একন্দি উচ্চ ন্দবন্দত্ত লফদীয উয এই ভন্দিযগুন্দর ন্দনন্দভজত ।
ঙ. ভঞ্চ তরীরত ন্দনন্দভজত ভন্দিযগুন্দর ন্দফন্দবন্ন আকায  আকৃন্দতয র থারক।
চ. ভঞ্চ তরীয ভরধয যাভঞ্চ  লদারভঞ্চ াধাযণত অষ্টরকাণাকৃন্দত র থারক।
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লদারভঞ্চ: যাভরঞ্চয তুরনা কভ এফং তুরীভরঞ্চয তুরনা অন্দধক লদারভরঞ্চয ংেযা ন্দিভফাংরা লদো মা।
চতুন্দদজক লোরা এফং চাযরকাণান্দফন্দষ্ট এই লদারভঞ্চ ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, চাযচারা, আিচারা আফায লকাথা লকাথা
ন্দেয যীন্দতয র থারক। এই লদারভরঞ্চয চাযন্দদরক চাযন্দি থাভ ফা ন্দরায থারক, লই থারভয য রযামুক্ত
গিুজ রমারগ একন্দি আিাদন ফা ছাদ ন্দনভজাণ কযা । এই লদারভরঞ্চয গার লকাথা লকাথা লিযারকািা, ঙ্খ
ফা াথরযয কারুকামজভ অরংকযণ প্রন্দতস্থান্দত রত লদো মা।
গণুয গ্রারভ ন্দনন্দভজত লদারভঞ্চন্দিরত আভযা লিযারকািা ফা ঙ্খ উবরযই অরংকযণ লদেরত াা মা। পুরাথরযয
লকান অরংকযণ এই লদারভঞ্চন্দিরত লদো মা না। প্রা ৭-৮ পুি উচ্চ একন্দি ন্দবন্দত্ত বূন্দভয য এই লদারভঞ্চন্দি
অফন্দস্থত। চতুজন্দদক লোরা চাযন্দি ন্দরায ফা থাভ ন্দফন্দষ্টয এই লদারভরঞ্চয রযয অংন্দি চাযচারা যীন্দতরত ন্দনন্দভজত।
যাুন্দণজভা ফা লদারূন্দণজভা উররক্ষ ূরফজ এই লদারভঞ্চন্দিরত যাধাকৃরষ্ণয লদার মাত্রা ফা যা উৎফ অনুন্দষ্ঠত ত
(ন্দচত্র নং- ৯  ১০)।

ন্দচত্র নং- ৯: লদারভঞ্চ

ন্দচত্র নং- ১০: লদারভঞ্চ

তফন্দষ্টয: লদারভরঞ্চয তফন্দষ্টযগুন্দর র ন্দনম্নরূ:
ক. লদারভঞ্চ াধাযণত চতুজন্দদক লোরা এফং চাযরকাণান্দফন্দষ্ট র থারক।
ে. চাযচারা, আিচারা, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, ন্দেয প্রবৃন্দত নানান যীন্দত ন্দফন্দষ্ট এই লদারভঞ্চ ।
গ. লদারভরঞ্চয থারভয য রযা ন্দফন্দষ্ট গিুজমুক্ত আিাদন ফা ছাদ থারক।
ঘ. উচ্চ একন্দি ন্দবন্দত্ত বূন্দভয লদারভঞ্চ ন্দনন্দভজত ।
ঙ. এই লদারভরঞ্চ যাধা-কৃরষ্ণয লদারমাত্রা ফা যা উৎফ ারন কযা ।
চ. বক্ত াধাযণ মারত এই যা ফা লদার উৎফ ভন্দিরযয ন্দনরচ লথরক লদেরত াই তাই এন্দি চতুজন্দদক লোরা র
থারক।
ন্দেয যীন্দত: ন্দিভফাংরায প্রন্দতরফী যাজয ন্দড়লা লথরক এই ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয ধযণান্দি এররছ। ভূরত নাগয
যীন্দতরক অনুযণ করযই এই ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয গরড় উরিন্দছর। ‘ফাঢ়’, ‘গণ্ডী’  ‘ভস্তক’ ভন্দিরযয এই ন্দতন
প্রথাগত ন্দনভজাণ তরীরক অনুযণ করযই ন্দেয ভন্দিরযয ন্দবন্দত্তবূন্দভ লথরক ীলজরদ মজন্ত গরড় রি। ন্দবন্দত্তবূন্দভয
ন্দনরচ অথজাৎ ভান্দি তরা লম অংন্দি থাক তারক ‘ন্দষ্ট’ ফরা । ‘ন্দষ্ট’ অংন্দি দৃযভান ন ফররই ভরন  লকান
ন্দবন্দত্ত ছাড়াই ন্দেয ভন্দিয ভান্দিয তরা লথরক লাজা রযয ন্দদরক উরি লগরছ। ন্দিভফঙ্গ এফং ন্দড়লা াথয ফা
ভাকড়া াথয দ্বাযা ন্দনন্দভজত ন্দেয যীন্দতয ভন্দিযই লফন্দ লদো মা। ললাড় তােী লথরকই এই ন্দেয ভন্দিয ফাংরা
ন্দনন্দভজত রত থারক। গণুয গ্রারভ কান্দর ভন্দিয প্রাঙ্গরন আভযা একন্দি ভাত্র ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয লদেরত াই।
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তফন্দষ্টয: ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয তফন্দষ্টগুন্দর র:
ক. ফাঢ়, গণ্ডী  ভস্তক— এই ন্দতনন্দি তরীরক অনুযণ করযই ন্দেয যীন্দতয ভন্দিয গরড় রি।
ে. নাগয যীন্দতয ভন্দিরযয ধাযণা লথরক ন্দড়লা ফজপ্রথভ ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয জন্ম ।
গ. ইুঁরিয লথরক াথরযয ততন্দয ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয উদাযণ ফাংরা  ন্দড়া ফজান্দধক লদেরত াা মা।
ঘ. অনযান যীন্দতয ভন্দিরযয তুরনা ন্দেয যীন্দতয ভন্দিরযয উচ্চতা অরনক লফন্দ ।
ঙ. এই যীন্দতয ভন্দিরয াধাযণত একন্দি ভাত্র প্ররফ থ থারক।
চ. ললাড় তােী লথরক ফাংরা এই যীন্দতয ভন্দিয ন্দনন্দভজত রত থারক।
ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্ট ভন্দিয: দারান যীন্দতয ভন্দিরযয একন্দি বাগ র ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্ট ভন্দিয। উন্দন তক লথরক
ন্দিভফাংরা এই দারান যীন্দতয ভন্দিয ফযকবারফ ততন্দয রত থারক। এফারয আভযা আররাচনা কযরফা ভতর
ছাদ ন্দফন্দষ্ট ভন্দিরযয গিন তরী ন্দনর। ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্ট ভন্দিয আতকায  ফগজাকায রত থারক। এই ভন্দিরযয
াভরন থাভ  অন্দরি থারক। ন্দিভফাংরায ন্দফন্দবন্ন লজরা এই ভন্দিরযয প্রচুয দৃষ্টান্ত যররছ। ঙ্খ  লিযারকািায
অরংকযণ দ্বাযা াধাযণত এই যীন্দতয ভন্দিযগুন্দর ুন্দর্জ্ত থারক। ন্দকন্তু গণুরযয ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্ট ন্দফ
ভন্দিযন্দিরত আভযা লকান প্রকায অরংকযরণয ন্দচি ভাত্র লদেরত াই না। দারান যীন্দতয ভন্দিয ম্পরকজ তাযাদ
াুঁতযা ফরররছন: ‚ন্দিভফাংরায প্রা ফজত্রই এই যীন্দতয ভন্দিরযয ফন্দযঙ্গর্জ্া ভতর ছারদয। তরফ ফহু লক্ষরত্র এই
ছাদ ন্দনন্দভত
জ ররছ অধজরগারাকৃন্দত ন্দেররন ফা া ন্দেরররনয উয গিুজ ন্দনভজাণ করয। রয উন্দন তরকয লফ ন্দকছু
ভন্দিরয অফয কন্দড় ফযগায প্ররাগ লদো মা। তাছাড়া অনযানয আিচারা ফা যত্ন ভন্দিরযয ভরতা এ যীন্দতয ভন্দিরযয
াভরনয ফাযািা প্রথাগত ন্দত্রন্দেরারনয উরয  দুার লাড়াভান্দি ফা ঙ্খ র্জ্া ন্দনফদ্ধ ররছ৮‛।
তফন্দষ্টয: ভতর ছাদ ন্দফন্দষ্টয ভন্দিরযয তফন্দষ্টযগুন্দর ন্দনম্নরূ:
ক. দারান যীন্দতয ভন্দিরযয একন্দি বাগ র ভতর ছাদ।
ে. এই যীন্দতয ভন্দিয আতকায  ফগজাকায ।
গ. উন্দন তক লথরক এই যীন্দতয ভন্দিয ন্দিভফাংরা ফযাকবারফ ততন্দয রত থারক।
ঘ. এই ভন্দিরযয াভরনয অংর থাভ  অন্দরি থারক।
ঙ. একন্দিভাত্র প্ররফথ যররছ এই যীন্দতয ভন্দিরয।
৬. অরংকযণ তরী: ফীযবূভ লজরায গণুয গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর ফজভরক্ষ জনন্দপ্রতা অজজন করযরছ পুরাথরযয
অরংকযরণয জনয। ফাংরা আভযা ইুঁরিয ততন্দয লিযারকািায ভন্দিযই রক্ষ কন্দয লফন্দ তুরনা াথরযয ভন্দিরযয
লচর। গণুরযয ভন্দিযগারত্র লছন্দন াতুযীয দ্বাযা পুরাথযরক লোদাই করয যাভাণ, ভাবাযত, ন্দফন্দবন্ন লৌযান্দণক
কান্দন্দন, ভাজন্দচত্র, ঐন্দতান্দক কান্দন্দন, পুর, রতা-াতায নকা প্রবৃন্দতরক ুিয  দৃন্দষ্টনিন করয পুন্দির
তুরররছন তৎকারীন ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী ূত্রধরযযা।
ভন্দিরযয গ্রাভ গণুরযয লচৌধুযীরদয অথজানুকুররয লম ন্দফ ভন্দিযগুন্দররত আভযা পুরাথরয অরংকৃ ত লৌযান্দণক
ঘিনা িন্দরত ন্দফন্দবন্ন পরকগুন্দররক ভন্দিরযয প্ররফরয ন্মুে অংরয রযয অংর, ভন্দিরয দুই ারশ্বজ, আয
ন্দফন্দবন্ন লদফরদফীরক এক একিা লছাি লছাি আকারযয পররক ান্দযফদ্ধবারফ রিা রাইন করয ভন্দিরযয এরকফারয
রযয অংর লদেরত াই। ভাজজীফন ম্পন্দকজত ন্দচন্দত্রত কান্দন্দনগুন্দররক আভযা াধাযণত ভন্দিরযয ন্দনরচয অং
ফা ন্দবন্দত্ত প্রস্তরযয রযয অংর লদেরত াই। ঐন্দতান্দক ঘিনা িন্দরত পরকগুন্দররক ভন্দিরযয ন্দনরচয অং ফা
ভন্দিরযয দুই ারশ্বজ প্রন্দতস্থান্দত কযা ররছ। ভন্দিযগুন্দরয ন্দেরারন যররছ পুর -রতা-াতায ন্দফন্দবন্ন নকা। আয
ভন্দিরযয লকাণায ন্দদরকয রিা ন্দত্ররকাণা আকারযয পররক যররছ ন্দফন্দবন্ন শুয লভান্দিপ। এইযকভবারফ গণুরযয
ভন্দিযগুন্দররত এই ভস্ত পরকগুন্দর ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত ররছ।
Volume- VI, Issue-III

January 2018

101

গণুরযয পুরাথরযয ভন্দিয স্থাতয: লরাকংস্কৃন্দতন্দফজ্ঞারনয ন্দনন্দযরে অধযণ

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দফন্দবন্ন আকায  আকৃন্দতয পরক তৎকারীন ন্দেী কান্দযগরযযা ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত করযরছ। নানান ন্দাফ
ন্দনকা করয ন্দফন্দবন্ন আকারযয পরক ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান কযা ররছ। ন্দফন্দবন্ন ঘিনা  কান্দন্দনরক ভন্দিযগারত্র
প্রন্দতস্থান কযায জনয পুরাথযরক লছাি, ফরড়া, রিারি, ন্দত্ররকাণা প্রবৃন্দত নানান ধযরনয ভা করয লকরি লনা
ররছ। আফায ভন্দিরযয এরকফারয ন্মুে অংর যাভ-যাফরণয মুদ্ধ দৃয লদোরনায জনয একন্দি ফরড়া আকারযয
াথযরকই লোদাই করয মুরদ্ধয ফণজনা তুরর ধযা ররছ। আয লছাি লছাি আকারযয পরকগুন্দর লকাথা
ভন্দিযগারত্রয রঙ্গ লররগ যররছ ফা লুঁরি যররছ আফায লকাথা ভন্দিযগাত্র লথরক ন্দকছুিা রযয ন্দদক করয
প্রন্দতস্থান্দত কযা ররছ। লৌযান্দণক ঘিনা ফা ঐন্দতান্দক ঘিনা ফা ভাজন্দচত্র প্রন্দতস্থারনয লক্ষরত্র ভন্দিরযয
এরকফারয রযয অংর ফা দুই াশ্বজ ফা ভন্দিরয ন্দনরচয অংর লচৌরকাণা আকারযয লছাি লছাি পরকগুন্দর
ান্দযফদ্ধবারফ রযয  ন্দনরচয অংর রিারন্দিবারফ দুই ারশ্বজয অংর ফযফায কযা ররছ। ভন্দিরযয দুই কণজারয
ন্দত্ররকাণা আকারযয পরক ফযফায করয ান্দত  লঘাড়ায লভান্দিপ প্রন্দতস্থান কযা ররছ (ন্দচত্র নং-১১, ১২  ১৩)।

ন্দচত্র নং: লচৌরকাণা পরক

ন্দচত্র নং-১২: রিা পরক

ন্দচত্র নং-১৩: ন্দত্ররকাণা পরক

রকারীন ন্দেী কান্দযগরযযা অরনক ন্দাফ ন্দনকা করয ন্দনন্দদজষ্ট দ্ধন্দত অনুমাী ন্দফন্দবন্ন ভারয পরক ভন্দিরয
প্রন্দতস্থান্দত ঘিনাফরীয রঙ্গ াভঞ্জয  তাৎমজ লযরে ততন্দয করযরছ। এোনকায ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত
পরকগুন্দরয ভা র—১৮×২০ ইন্দঞ্চ, ১৫×১৫ ইন্দঞ্চ, ১৪×১২ ইন্দঞ্চ, ১২×১০ ইন্দঞ্চ, ১০×৮ ইন্দঞ্চ, ৮×৮ ইন্দঞ্চ, ৮×৬
ইন্দঞ্চ, ৭×৭ ইন্দঞ্চ, ৬×৫ ইন্দঞ্চ, ৫×৩×২ ইন্দঞ্চ, ৪×৪ ইন্দঞ্চ, ৪×৩ ইন্দঞ্চ, ৩×৪ ইন্দঞ্চ, ২×২ ইন্দঞ্চ ইতযান্দদ।
লছন্দন  াতুযী রমারগ াথয লোদাই করয তৎকারীন ন্দেীযা ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত পরকগুন্দরয এভন রূ
প্রদান করযরছ লম ভূন্দতজগুন্দরয ধযণ গিন ভন্দিরযয নািন্দনকতারক আরযা ফহুগুণ ফান্দড়র ন্দদররছ। ভূন্দতজগুন্দর গিনগত
ন্দদক লথরক াদৃযূণজ ন্দিক লতভনই এরদয ধযণ  গিরন অরনক তফাদৃয ন্দযরন্দক্ষত । একন্দি ভূন্দতজয লফ
বূলা, অরংকায, দাুঁড়ারনা  ফায বন্দঙ্গভা, ভূন্দতজয গড়ন রফরতই এই াথজরকযয ছা ুস্পষ্টবারফ ন্দযরন্দক্ষত । এ
প্ররঙ্গ ন্দরতল যঞ্জন ানযার ভন্তফয করযরছন: ‚গণুরযয ভূন্দতগু
জ ররায ভরধয ন্দেকৃরতযয ভাত্রা াথজকয একিু লফন্দ
যকভ প্রকি। ন্দফন্দবন্ন ভর ন্দনন্দভত
জ এফং ন্দফন্দবন্ন ফযান্দক্তয দ্বাযা ন্দনন্দভত
জ ফরর াথকজয স্বাবান্দফক ফরর ধরয লনা লমরত
ারয—ন্দকন্তু একই ভন্দিরয দুরিা াাান্দ ন্দচরত্রয ভরধয মন্দদ ভাত্রা াথজকয ন্দফরলবারফ প্রকি র রি। তরফ
লরক্ষরত্র ন্দফস্মরয ন্দকছু কাযণ লথরক মা৯‛।
এফারয আভযা আররাচনা কযরফা পরকগুন্দরয ফতজভান অফস্থা ন্দনর। ফতজভারন এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর এফং
ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত পুরাথরযয অরংকযণগুন্দর মথাথজ ংযক্ষণ  যক্ষণাক্ষরণয অবারফ নষ্ট র মারি। আফায
অরনক অরংকযণ নষ্ট র লগরছ। এেন মজন্ত ভন্দিযগারত্র ন্দিরক থাকা অরংকযণগুন্দর ক্ষর মাা নষ্ট র
মাায পরর লফন্দযবাগ পরক ন্দচন্দিত কযণ কযরত অুন্দফধায ন্মু েীন রত । কারীতরা প্রাঙ্গরণ অফন্দস্থত
ভন্দিযগুন্দরয প্রন্দতষ্ঠাকার ম্পন্দকজত লফন্দযবাগ পরক ফতজভারন নষ্ট র লগরছ। লকানন্দিয ভারঝয লকান ংেযা ের
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রড়রছ আফায লকানন্দিয লরলয ংেযান্দি লন। আয ভন্দিরযয ন্দনরচয অংরয পরকগুন্দর লফন্দযবাগ নষ্ট র
লগরছ। আফায ন্দকছু পররকয ভাঝফযাফয পাির ধরয ন্দগর ঝরড় ফা েুরর রড় লগরছ। অরনক পরক লনানা ধরয নষ্ট
র লগরছ। একফায এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষরণয জনয ন্দকছু লরাক আর তাযা ভন্দিয ংযক্ষরণয নারভ
অরনক পরক এোন লথরক চুন্দয করয ন্দনর মা। নষ্ট র মাা ফা লবরঙ রড় মাা পররকয স্থারন তাযা
অাভঞ্জয ূণজবারফ ন্দকছু লিযারকািায পরক প্রন্দতস্থান করয। যফতজীকারর গ্রারভয লরারকয াতা  প্ররচষ্টা
এই অশফজ্ঞান্দনকবারফ ংযক্ষরণয কাজ ফন্ধ ।
৭. অরংকযরণয ন্দফল, লভান্দিপ  নকা: ন্দিভফাংরায অনযানয লজরায ভরতা ফীযবূভ লজরায গণুয গ্রারভ
পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত নানান যীন্দতয ন্দফন্দবন্ন কান্দন্দন দ্বাযা অরংকৃত ভন্দিয লদেরত াই। এইফ ভন্দিযগুন্দরয গার
আভযা যাভাণ, ভাবাযত, কৃষ্ণরীরা, ুযারণয ন্দফন্দবন্ন কান্দন্দন  লদফরদফী, নানান াভান্দজক ন্দচত্র, ঐন্দতান্দক
ঘিনা এফং ন্দফন্দবন্ন পুর রতা াতা, জযান্দভন্দতক নকা ইতযান্দদয অরংকযণ লদেরত াই। এফারয আভযা এই ভস্ত
অরংকরণয ন্দফল ন্দনর আররাচনা কযরফা।
লৌযান্দণক কান্দন্দন: ভন্দিযগারত্র প্রন্দতপন্দরত লৌযান্দণক কান্দন্দন ম্পন্দকজত দৃয ফা কান্দন্দন ফাংরায প্রা প্রন্দতন্দি
ভন্দিরযয গাত্র অরংকযরণ লাবা ফধজণ করয চরররছ। গণুরযয ভন্দিয এরক্ষরত্র ফযন্দতক্রভ ন। এই গ্রারভয
ভন্দিরয লৌযান্দণক ঘিনায ভরধয স্থান করয ন্দনররছ—যাভারণয কান্দন্দন, ভাবাযরতয কান্দন্দন, কৃষ্ণরীরা, ন্দফন্দবন্ন
লৌযান্দণক কান্দন্দন এফং লদফরদফী।
লচৌধুযীরদয প্রন্দতন্দষ্ঠত কারীতরা প্রাঙ্গরণ লম ভন্দিযগুন্দর যররছ লোরন যাভারণয নানান দৃয ন্দচরত্রয পরক
প্রন্দতস্থান্দত যররছ। ১ নং ন্দফ ভন্দিরযয ন্মুে অংরয দুই ারশ্বজ যররছ যাভ যাফরণয মুদ্ধ দৃয, যাক্ষ লনা 
ফানয লনা, নুভারনয প্রবু শ্রীযাভরক প্রনাভ কযায দৃয ইতযান্দদ। ২ নং ভন্দিরযয ডান আয ফাভ ারশ্বজ যররছ—তীয
ধনুক াত যাভ রক্ষণ, নুভান  যাভ, যাভ -যাফরণয মুদ্ধ ইতযান্দদ। ৩ নং ভন্দিরয আভযা নুভারনয পরক লদেরত
াই। ৪ নং ভন্দিরযয অন্দধকাং পরক নষ্ট র মাায পরর আরাদাবারফ যাভারণয কান্দন্দন ন্দচন্দিতকযণ কযা
অুন্দফধা র মারি। ৫ নং  ৬ নং লজাড়া ভন্দিয দুন্দিরত যররছ-যাভ-যাফরণয মুদ্ধ, রক্ষণ যাভ, নুভান লনা,
যাক্ষ লনা ইতযান্দদ দৃয পরক। ৭ নং ভন্দিরয যাভারণয কান্দন্দন ন্দচত্র লবারফ েুুঁরজ াা মা না। ৮ নং
ভন্দিরয প্ররফরয এরকফারয ন্মুে অংর একন্দি ফরড়া আকারযয পুরাথরযয পররক অরংকৃত যররছ যাভযাফরণয ন্মুে ভয, মা প্রা লনানা লররগ নষ্ট র লমরত ফররছ। ৯ নং ভন্দিরয যাভারণয কান্দন্দন ন্দচরত্রয পরক
ফতজভারন লদো মা না। ১০ নং ভন্দিরয ভূর ভন্দিরয প্ররফরয ন্দিক রযয অংর একন্দি ফরড়া আকারযয
পুরাথরযয পররক লোন্দদত যররছ যাভ যাফরণয মুদ্ধ। এই পরকন্দি অন্দধকাং নষ্ট র লগরছ। ন্দযতযক্ত ন্দফষ্ণু
ভন্দিরযয ডান  ফাভ াশ্বজ এফং ন্দেরারনয য লছাি ফরড়া নানা আকারযয পুরাথরযয পররক যাভ  ফাযরণয
মুদ্ধ দৃরযয ন্দচত্র পুরি উরিরছ। লকাথা যারভয রঙ্গ রক্ষণ, লকাথা নুভান আফায লকাো যাফরণয ারথ যাক্ষ
লনা আফায লকাথা নুভান লনায যাক্ষ লনায ন্মুে ভয। আয কারী ভন্দিয প্রাঙ্গরনয ন্দিক উরটা ন্দদরক
লচৌধুযীরদয ততন্দয কযা াুঁচন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ লোরন যাভারণয লকান কান্দন্দন ন্দচরত্রয পরক লদো মা
না (ন্দচত্র নং- ১৪, ১৫  ১৬)।
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ন্দচত্র নং- ১৪: যাভ যাফরণয ন্মুে ভয

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং-১৫: পুরাথরযয পররক যাভ

ন্দচত্র নং- ১৬; পুরাথরযয পররক
নুভান

যাভারণয যাভ-যাফরণয কান্দন্দনয ভরতা ভাবাযরতয নানান কান্দন্দন ন্দচত্র ফাংরায ভন্দিরযয অরংকযরণ লাবা
ফধজন করযন্দছর। কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরণ লম ১৭ ন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ তারত লকান ভাবাযরতয দৃয ন্দচত্র
আভযা লদেরত াই না। এভনন্দক ন্দযতযক্ত ন্দফষ্ণু ভন্দিরয ভাবাযরতয কান্দন্দন ম্পন্দকজত লকান দৃযপরক লনই।
গণুয গ্রারভ শুধু কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরন লম াুঁচন্দি পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত ভন্দিয যররছ লোরন আভযা
ভাবাযরতয কান্দন্দন ন্দচরত্রয দৃয পরক লদেরত াই। এই প্রাঙ্গরণয ডানন্দদক লথরক ৩ নং ভন্দিরয দুরিা ভাত্র
ভাবাযরতয দৃয পরক ফতজভারন যররছ। এই পরক দুন্দি র— কুন্দনয  মুন্দধন্দষ্ঠরযয াা লেরায দৃয এফং
লরৌদীয ফস্ত্র যরণয দৃয।
ফাংরায ভন্দিয স্থারতয লৌযান্দণক কান্দন্দনয ভরধয কৃষ্ণ উােযান কভ জনন্দপ্রতা রাব করযন্দন। কৃরষ্ণয ফারয
লথরক লমৌফরনয নানা কান্দন্দনয ন্দচত্র তৎকারীন ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী ন্দেীযা ভন্দিয গারত্র প্রন্দতস্থান্দত করযন্দছর।
গণুরযয ভন্দিরয আভযা কৃষ্ণ উােযারনয নানা কান্দন্দন ন্দচত্ররক ভন্দিয গারত্র প্রন্দতস্থান্দ ত রত লদন্দে। কারীতরায
২ নং ভন্দিযন্দিয এরকফারয াভরনয অংর যররছ—লগাীন্দন শ্রীকৃরষ্ণয রীরায দৃয পরক। ৩ নং ভন্দিরযয
এরকফারয রযয অংর যররছ-যাধা কৃরষ্ণয মুগর ভূন্দতজ  কৃরষ্ণয লড়বূজ ভূন্দতজ। ৫ নং  ৬ নং ভন্দিরযয
াভরনয অংর যররছ যাধা  ন্দে  কৃরষ্ণয নানান রীরা দৃয। ৮  ১০ নং ভন্দিরযয এরকফারয রযয
অংর অনযান লৌযান্দণক লদফরদফীরদয রঙ্গ কৃরষ্ণয পরক লদো মা। লদারভরঞ্চ লিযারকািায পররক আভযা
লদেরত াই—যাচক্র, যাধা কৃষ্ণ, লনৌকা ন্দফরা, লগাীন্দনরদয ারথ শ্রীকৃষ্ণ, কৃরষ্ণয লড়বূজ ভূন্দতজ ইতযান্দদ (ন্দচত্র নং১৭,  ১৮)।
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কারীতরায উরটা ন্দদরকয ২ নং ভন্দিরযয রযয অংর কৃষ্ণরীরায নানান দৃয  নফনাযীকুঞ্জরযয পরক
যররছ। ৩ নং ভন্দিরযয দুই ারশ্বজ যররছ কৃষ্ণরীরায নানান দৃয পরক। ৫ নং ভন্দিরযয াভরনয অংর
যররছ কৃষ্ণরীরায নানা দৃয ন্দচত্র  ভূন্দতজ । ন্দফষ্ণু ভন্দিরযয দুই ারশ্বজ যররছ কৃষ্ণরীরায নানান পরক (ন্দচত্র নং১৯, ২০  ২১)।

ন্দচত্র নং-১৯: যাচক্র

ন্দচত্র নং-২০: নফনাযীিকুঞ্জয

ন্দচত্র নং-২১: কৃষ্ণরীরা

ফাংরায ভন্দিয গারত্রয অরংকযরণ যাভাণ, ভাবাযত, কৃষ্ণরীরা, এছাড়া লৌযান্দণক লদফ-লদফীযা স্থান করয
ন্দনররছ। এইফ লৌযান্দণক লদফরদফী  লৌযান্দণক কান্দন্দন দৃয পরকগুন্দররক াধাযণত ভন্দিরযয ন্মুে অং,
ভন্দিরযয রযয অং এফং ভন্দিরযয দুই ারশ্বজ লদো মা। গণুয গ্রারভয কারী ভন্দিয প্রাঙ্গরনয ১ নং ভন্দিযন্দিয
রযয অংর যররছ রক্ষী যস্বতী ভা দুগজায অুয ন্দনধন এফং কান্দত্তজক, গরণ, নৃন্দং অফতায ইতযন্দদয
পরক। চাযচারা যীন্দতয ২ নং ন্দফ ভন্দিযন্দিয এরকফারয রযয অংর রাইন করয লচৌরকাণা আকারযয পররক
যররছ—নানান লৌযান্দণক লদফরদফী। ভন্দিযন্দিয ডান এফং ফাভ ারশ্বজ যররছ কূভজ, ভৎয, নৃন্দং, ব্রহ্মা ইতযান্দদ
অফতায। ৩ নং ভন্দিরযয ডান ারশ্বজ যররছ-ন্দফ, কারী, কৃষ্ণ ইতযান্দদ লদফরদফী। ৪ নং এফং ৭ নং ভন্দিরয আভযা
নানান লৌযান্দণক ঘিনা এফং লৌযান্দণক লদফরদফীরদয লদেরত াই। তরফ এই দুন্দি ভন্দিরযয পরকগুন্দর নষ্ট র
মাায পরর পরকগুন্দর ন্দচন্দিতকযণ কযরত েুফ অুন্দফধা । ৮ নং ভন্দিযন্দিয রযয অংর যররছ—কারী,
যস্বতী, যাভ, নুভান, কৃষ্ণ, ভৎয, কূভজ, যাভ, নাযাণ ইতযান্দদয পরক। এই পরকগুন্দর প্রা নরষ্টয রথ। ৯ নং
ভন্দিরযয এরকফারয রযয ংর যররছ—ভৎয, কূভজ, যাভ, নাযাণ আয ভূর ভন্দিরযয প্ররফরয ন্দিক রয
যররছ—ভকযফাী দুগজা, নাযাণ ইতযান্দদয দৃয ন্দচত্র। ১০ নং ভন্দিরয রযয অংর যররছ—ন্দংফান্দনী দুগজা,
নৃন্দং, ন্দফষ্ণু, কারী ইতযান্দদয পরক। ১৩, ১৪ এফং ১৫ নং ভন্দিরয আভযা রযয অংর এফং দুই ারশ্বজ নানান
লৌযান্দণক লদফরদফীয দৃয পরক প্রন্দতস্থান্দত রত লদন্দে। ১৬ নং ভন্দিযন্দিয প্ররফরথয ন্মুে ংর যররছ
ন্দফষ্ণুয অনন্ত ান এফং দতরর রক্ষী লদফী। ন্দিক তায রযই যররছ ব্রহ্মা, ন্দফষ্ণু, ভরশ্বরযয পরক। কারীতরায
উরটা ন্দদরকয াুঁচন্দি ভন্দিয এফং ন্দযতযক্ত ন্দফষ্ণু ভন্দিরয আভযা ভন্দিরযয রযয অংর এফং দুই ারশ্বজ
দাফতায, কারী, দুগজা, যস্বতী, রক্ষী, কৃষ্ণ, ভুর ভন্থরনয দৃয-পরক লদেরত াই (ন্দচত্র নং- ২২, ২৩, ২৪, ২৫,
২৬  ২৭)।
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ন্দচত্র নং- ২২: ভৎয  কূভজ অফতায

ন্দচত্র নং-২৩: লাুঁরড়য ন্দরি ন্দফ

ন্দচত্র নং- ২৪: গরণ

ন্দচত্র নং- ২৫: ন্দফষ্ণুয অনন্ত ান

ন্দচত্র নং- ২৬: ভুর ভন্থন

ন্দচত্র নং- ২৭: দুগজায অুয ন্দনধন

ভাজন্দচত্র: ভন্দিয ন্দনভজাণকাযী ন্দেী কান্দযগরযযা ন্দিভফরঙ্গয লম ফ অঞ্চরর ভন্দিয ন্দনভজাণ কযরত ন্দগররছ লই
অঞ্চররয তদনন্দিন জীফরনয প্রন্দতিন্দফ ভন্দিযগারত্র প্রন্দতপন্দরত করযরছ। ভাজীফরনয ন্দফন্দফধ ন্দদক তৎকারীন
ভন্দিযগারত্র পরক প্রন্দতস্থারনয াাান্দ আভারদয ভাজজীফরন ঘরি মাা কান্দন্দন ন্দচত্র িন্দরত পররকয
প্রন্দতস্থান ভন্দিরযয নািন্দনক গুরুেরক ফান্দড়র লদায জনয ন্দকন্তু কভ কামজকাযী বূন্দভকা ারন করযন্দন।
ফীযবূরভয এই গণুয গ্রারভয পুরাথরযয অরংকযরণ ভন্দিযগারত্র প্রন্দতস্থান্দত পররক আভযা তৎকারীন
গ্রাভযজীফরনয ন্দফন্দফধ ন্দচত্ররক পুরি উিরত লদন্দে। ভাজজীফন ন্দফলক ন্দচত্র পরকগুন্দর আভযা ভন্দিরযয ন্দনরচয অং
এফং দুই ারশ্বজ াধাযণত প্রন্দতস্থান রত লদন্দে।
গণুয গ্রারভয কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরনয ১ নং ২নং ভন্দিরযয এরকফারয ন্দনরচয ন্দদরকয অংর রিা রাইন
করয ভাঝান্দয আকারযয লচৌরকাণা পররক আভযা লদেরত াই ারন্দক করয জন্দভদারযয মাত্রা, কাাযরদয ারন্দক
ফরনয দৃয, জন্দভদারযয রঙ্গ তায যক্ষী ইতযান্দদ।
২ নং ভন্দিরয আভযা লদেরত াই চাভয  পুররয ান্দজ ারত যভণী, যরথয ভরধয অন্দধন্দষ্ঠত লকান যাজা ফা
জন্দভদায ইতযান্দদ। ৪ নং ভন্দিরযয ন্দনরচয অংর মুদ্ধ মাত্রায পররকয রঙ্গ ন্দকছু ভাজজীফন ম্পন্দকজত পরক
প্রন্দতস্থান্দত ররছ, মায আফায লফন্দয বাগিাই নষ্ট র লগরছ। ১৩ নং এফং ১৪ নং ভন্দিরযয দুই ারশ্বজ যররছ—
ন্দকায দৃয, কাভায ারায দৃয, নৃতয গীত ন্দযরফরনয দৃয, ফাচ্চা লকারর যভণী ইতযান্দদ।
গণুয গ্রারভ ভাজন্দচত্র ম্পন্দকজত পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত পরক আভাযা ফরচর লফন্দ লদেরত াই
কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরণয উরটা ন্দদরক লম াুঁচন্দি পুরাথরযয ভন্দিয যররছ লই ভন্দিযগুন্দররত। এোনকায
ভন্দিযগুন্দররত যররছ—হুুঁরকা লফরনয দৃয, নৃতয গীত প্রদজরনয দৃয, ফাচ্চারক লকারর ন্দনর যভণী, ন্দতনন্দি যভণী
ফািা লকারর ন্দনর, ফািারক আদয কযরছ ভা, যাজারক প্রজা ফাচ্চা লদেরত এররছ, কাি লচযারয দৃয, কাভায
ারায দৃয, যভণীয ভা কারীরক ূজা কযায দৃয, ন্দকায মাত্রা, লঢুঁন্দকরত াায লদায দৃয, যভণীয ূজা ন্দদর
মাায দৃয ইতযান্দদ (ন্দচত্র নং- ২৮, ২৯  ৩০)।
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ন্দচত্র নং- ২৮: ারন্দক ফরনয দৃয

ন্দচত্র নং- ২৯: লঢুঁন্দকরত াাড় লদায
দৃয

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং- ৩০: কাি লচযারয দৃয

ঐন্দতান্দক ঘিনা: গণুরযয ভন্দিযগুন্দররত ঐন্দতান্দক ঘিনায পরকগুন্দর াধাযণত ভন্দিরযয ন্দনরচয ন্দদরকয অংর
রিা রাইন করয ান্দযফদ্ধবারফ ন্দফনযস্ত যররছ। এোনকায ভন্দিযগুন্দররত ঐন্দতান্দক ঘিনামুক্ত পরকগুন্দরয ভরধয
স্থান করয ন্দনররছ—ফিুক ারত তনয, লঘাড়ায ন্দরি চরড় তনয, যাজায তনয াভন্ত ন্দনর মুদ্ধ কযরত মাায
দৃয, তরযাার ারত তনয, ঢার তররাার ারত দুইজন তনযয ন্মুে ভয ইতযান্দদ (ন্দচত্র নং- ৩১, ৩২  ৩৩)।

ন্দচত্র নং-৩১: লঘাড়ায ন্দরি চরড় তনয

ন্দচত্র নং-৩২: যরথ করয মুদ্ধ কযরত
মাায দৃয

ন্দচত্র নং-৩৩: মুদ্ধ মাত্রায দৃয

লভান্দিপ ফা নকা: গণুয গ্রারভ পুরাথয দ্বাযা অরংকৃত ভন্দিযগুন্দররত লছাি ফরড়া ন্দফন্দবন্ন আকারযয পররক ফা
পররকয চাযারয নকা আভযা ন্দফন্দবন্ন ধযরনয লভান্দিপ ফা নকা লদেরত াই। পুর রতা াতায নকা,
রূন্দচি, প্রাণীজগরতয ন্দফন্দবন্ন শুক্ষী, জযান্দভন্দতক ন্দফন্দবন্ন নকা প্রবৃন্দত ভন্দিয লদরয একিা ফরড়া অং জুরড় স্থান
করয ন্দনররছ। ভন্দিরযয দুই াশ্বজ ন্দেরান এফং ভন্দিরযয ন্দনরচয অংর লকান লৌযান্দণক ফা াভান্দজক ফা ঐন্দতান্দক
ঘিনায ার ফা পররকয চাযধারয দক্ষ ন্দেীরদয ন্দনূণ ারতয লছাুঁা এই ভস্ত লভান্দিপ ফা নকাগুন্দর
ভন্দিযগারত্র অরংকৃত ররছ।
গণুরযয ভন্দিযগারত্র উন্দদ্ভদ জগৎরকন্দন্দ্রক লম ভস্ত লভান্দিপগুন্দর যররছ লগুন্দর র—কুুঁন্দড় মুক্ত দ্ম, প্রস্ফুন্দিত
দ্ম, ফৃন্ত  দ্ম, রদ্ময চাকা, জীফনফৃক্ষ, ন্দজরগন্দত রতা, ন্দতনন্দি  াুঁচন্দি াুঁন্দড়মুক্ত পুর ইতযান্দদ। এই ভস্ত
লভািপগুন্দররক আভযা ন্দেরান, ভন্দিরয দুই াশ্বজ প্রবৃন্দত অংর লদেরত াই। ান্দত, লঘাড়া, ন্দিাান্দে, ভূয, ন্দং,
নুভান, লাুঁড়, ফাঘ এই ভস্ত প্রাণী জগরতয রঙ্গ ম্পন্দকজত লভান্দিপগুন্দররক আভযা াধাযণত ভন্দিরযয ারশ্বজয
ন্দত্ররকাণা আকারযয পররক লদেরত াই অথফা লকান লৌযান্দণক লদফরদফীয ারথ ফা ভাজন্দচরত্রয পররকয রঙ্গ ফা
ভন্দিরযয ন্দনরচয অংর লদো মা। ন্দত্রবূজ, চতুবূজজ, লড়বূজ, আতরক্ষত্র, ফৃত্ত, অধজফৃত্ত, যররযো প্রবৃন্দতয নকা
ফা লভান্দিপ এোনকায ভন্দিযগারত্র স্থান করয ন্দনররছ (ন্দচত্র নং- ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮  ৩৯)।
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ন্দচত্র নং:৩৪ ন্দরারয উন্দদ্ভদ 
প্রাণীতজগৎ লকন্দন্দ্রক নকা

ন্দচত্র নং-৩৫: প্রাণীজগৎ লকন্দন্দ্রক নকা

ন্দচত্র নং-৩৭: জযান্দভন্দতক নকায লভান্দিপ ন্দচত্র নং-৩৮: জযান্দভন্দতক নকায লভান্দিপ

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং-৩৬: প্রাণীতজগৎ লকন্দন্দ্রক নকা

ন্দচত্র নং-৩৯: উন্দদ্ভদ জগৎতরকন্দন্দ্রক
লভান্দিপ

৮. ংযক্ষণ ফা যক্ষণারফক্ষণ: গণুয গ্রারভ এেন মজন্ত ২৩ ন্দি ভন্দিয যররছ। যকাযীবারফ বাযতী ুযাতান্দিক
ংযক্ষণ ন্দফবাগ এই প্রাচীন ভন্দিযগুন্দররক ন্দনরজরদয আতা এেন মজন্ত লনন্দন। এই গ্রারভ আিচারা যীন্দতয লম
১৮ ন্দি ন্দফ ভন্দিয ন্দছর লই ন্দফ ভন্দিযগুন্দর মথাথজ ংযক্ষরণয অবারফ আজ ধুন্দরাৎ র লগরছ। লগুন্দরয ন্দচিভাত্র
আজ আয াা মা না। ফতজভারন ভন্দিযগুন্দর েুফই অফরন্দরত অফস্থা অনাদরয রড় যররছ। যাজয ফা লকন্দ্র
যকারযয ক্ষ লথরক এই ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষরণয লকান ফযফস্থা লতা লনা ন্দন এভনন্দক স্থানী প্রান এ
ফযাারয লকান উরদযাগ গ্রণ করযন্দন। এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষরণয জনয গ্রারভ লকান কন্দভন্দি ফা ংগিন আজ
অন্দে গরড় ন্দন (ন্দচত্র নং- ৪০, ৪১  ৪২)।
গণুরযয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষণ ম্পরকজ যাভাপ্রাদ ফাফু ফরররছন—‚এই গ্রারভ িাৎই একভ ভন্দিয
ংস্কারযয কাজ শুরূ  অদ্ভূৎবারফ। লকান ংস্থা, কাযা এই ংস্কারযয কাজ শুরু করয তা গ্রাভফাীযা লকউই জানত
না। লকউ ফরর NGO লথরক কাজ রি লকউ ফরর যকাযীবারফ ংস্কারযয এই কাজ কযা রি। ন্দকছুই ন্দিক
বারফ জানা লগর না ন্দকন্তু ংস্কারযয কাজ শুরূ র লগর। লনানা ধযা পুরাথরযয পরকগুররারক েুরর লপরর
নতুনবারফ লিযারকািায পরক প্রন্দতস্থান কযা ররা। এই ংস্কারযয কাজ আজ লথরক প্রা দ ফছয আরগ কযা
। কারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গরন প্রা ১২-১৪ ন্দিয ভরতা ভন্দিয এইবারফ ংস্কায কযা । ন্দকন্তু ংস্কারযয কাজ
ম্পরকজ গ্রাভফাীযা লধাুঁাায ভরধয লথরক মা। মাযা ভন্দিয ংযক্ষরণয কাজ কযন্দছর তারদয ন্দজজ্ঞাা করয লকান
লকান ন্দিক উত্তয াা মান্দির না। আয ংস্কারযয নাভ করয তাযা পুরাথরযয পরক েুরর ন্দনর চরর মান্দির।
এয পরর গ্রাভফাীরদয লমৌথ উরদযারগ এই ংস্কারযয কাজ ফন্ধ করয লদা ত১০‛।
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ন্দচত্র নং- ৪০: প্রা ধ্বংপ্রা ভন্দিয

ন্দচত্র নং- ৪১: বগ্ন প্রা পুরাথরযয
পরক

ুজকুভায ভণ্ডর, তনা ভুোর্জ্জী

ন্দচত্র নং- ৪২: ক্ষর মাা পুরাথরযয
পরক

উংায: পুরাথরযয অরংকযণমুক্ত ‘ভন্দিরযয গ্রাভ’ গণুরযয ভন্দিযগুন্দরয ুযাতি, লরাকংস্কৃন্দত  ইন্দতারয
লপ্রন্দক্ষরত গুরূে  ভূরয ন্দতযই অন্দযীভ। এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দরয গিনযীন্দত, অরংকযণশরী  অরংকযরণয
ন্দফল গণুরযয ভন্দিয স্থাতযরক ন্দতযই আরাদা ভাত্রা প্রদান করযরছ। আথজ -াভান্দজক-াংস্কৃন্দতক ভূরয থাকা
রি ফতজভারন এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর ন্দতযই ফরড়া অনাদয  অফররায যররছ। এই গ্রারভয ভন্দিযগুন্দর
ন্দিকবারফ ংযক্ষণ  যক্ষণারফক্ষরণয জনয লকান কারর লকান উরদযাগই লনা ন্দন। ন্দফজ্ঞানম্মত  ন্দিক
দ্ধন্দত প্ররাগ করয গণুরযয পুরাথরযয ভন্দিযগুন্দররক ংযক্ষণ কযরত রফ। তরফই এই ভান কীন্দতজগুন্দর
ুযন্দক্ষত থাকরফ। ন্দযররল এ-কথাই ফরা মা লম গণুয গ্রারভ অফন্দস্থত পুরাথরযয ভন্দিযগুন্দর অতযন্ত গুরূেূণজ
 তাৎমজভ।
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