Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 35-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
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Abstract
Radh region is known as ‘Radh Bengal’ of undivided Bengal. Radh Bengal is a total
territory of Bengal that includes the districts of Birbhum, Burdwan, Bankura, Paschim
Medinipur, Purulia and some parts of Howrah, Hooghly, Murshidabad district. There are
many terracotta temples situated here and these are architecturally, educationally,
culturally magnificent and significant. Moreover, the terracotta temple architecture of this
region is of its own class and full of varieties. Most of the terracotta temples were built by
the Malla Dynasty. Particularly, terracotta plaques fixed on temples comprise valuable
elements for reconstructing the mythological, historical and socio-cultural heritage. There
is scope for research in various aspects like art education, architecture, socio-cultural,
socio-economic, religious practices etc. and also the important region overall development
of temple architecture in Bengal. This region has significant values in the society as
cultural heritage resources. The region also provides opportunities for public
understanding and appreciation of the rich terracotta tradition and development of
traditional temple architecture. Thus, in this paper we will try to bring forward the main
features of the terracotta temple architecture of Radh Bengal and its educational and sociocultural values and significance.
Keyword: Educational Value, Cultural Value, Temple, Terracotta, Architecture,
Significance.

১. বূন্দভকা: ফাাংরায এক ুপ্রাচীন  ঐন্দতেভন্দণ্ডত জনদ র যাে াঞ্চর ফা যােফাাংরা। এাআ যােফাাংরায ার্ন্যবুক্ত র
ফীযবূভ, ফধযভান, ফাাঁকুড়া, ুরুন্দরয়া, ন্দিভ টভন্দদনীুয, াড়া, হুগন্দর  ভুন্দযদাফাঢ়দয ন্দকছু স্থান। বাযতীয়
ন্দল্পকরায ঐন্দতঢ়ে যােফাাংরায ভন্দিয-স্থাতে মঢ়থষ্ট টগৌযফভয়  ঐন্দতেভন্দণ্ডত। টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয
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াাধাযণ ননুণে এাআ যােফাাংরায ন্দফন্দবন্ন টজরায ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ভঢ়ধে টদখা মায়। এাআ াঞ্চঢ়র ন্দফন্দবন্ন যীন্দতয 
নরীয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে টদখা মায়, মায ারাংকযণ নরী ভকারীন ভাজ-াংস্কৃন্দত ম্পঢ়কয এক ন্দনাঁখুত
ন্দচত্র াঅভাঢ়দয াভঢ়ন তুঢ়র ধঢ়য। এখাঢ়ন চারা, যত্ন, চাাঁদনী, দারান প্রবৃন্দত যীন্দতয ভন্দিয-স্থাঢ়তেয গাঢ়য়
াভান্দজক, টৌযান্দণক, ঐন্দতান্দক প্রবৃন্দত কান্দন্দনয ন্দচত্র-পরক শুধুভাত্র তৎকারীন ভাজ-াংস্কৃন্দত ম্পঢ়কয াঅভাঢ়দয
ন্দযচয় কযায় না এয ঢ়ঙ্গ ঢ়ঙ্গ াঅভযা ভন্দিঢ়যয নািন্দনক, ুযাতান্দিক,  ঐন্দতান্দক ন্দদক ম্পঢ়কয ধাযণা রাব
কযঢ়ত ান্দয। এয ূত্র ধঢ়য াঅঢ়রাচে প্রফঢ়ে াঅভযা াঅঢ়রাচনা কযঢ়ফা- যােফাাংরায টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয
ঐন্দতে, াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক  ন্দক্ষাগত ভূরে  তাৎময ম্পঢ়কয।
২. ানুীরন টক্ষঢ়ত্র ন্দাঢ়ফ যাে: যােফঢ়ঙ্গয ীভানা ন্দফার  ফৃৎ। যােফঢ়ঙ্গয উত্তযন্দদঢ়ক যঢ়য়ঢ়ছ ফীযবূভ, দন্দক্ষণন্দিভন্দদঢ়ক যঢ়য়ঢ়ছ টভন্দদনীুয, ূফযন্দদঢ়ক যঢ়য়ঢ়ছ ফধযভান  হুগন্দর এফাং ন্দিভন্দদঢ়ক ুরুন্দরয়া। এাআ াঞ্চঢ়রয
ভৃন্দত্তকা রুক্ষ শুষ্ক ঢ়র ন্দক ঢ়ফ টরাকাংস্কৃন্দত  ুযাতঢ়িয াপুযর্ন্ বাণ্ডায যঢ়য়ঢ়ছ এাআ টজরায ভঢ়ধে। টরাকাংস্কৃন্দত
 ুযাতঢ়িয একন্দে াাং র টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে। াঅয এাআ ভন্দিযগুন্দর াঅভযা ফীযবূভ, ফাাঁকুড়া, ফধযভান,
হুগন্দর, ভুন্দযদাফাদ প্রবৃন্দত টজরায নানান স্থাঢ়ন টদখঢ়ত ায়।
৩. যাঢ়েয ঐন্দতান্দক, টবৌগন্দরক, াঅথযাভান্দজক, াাংস্কৃন্দতক ন্দযচয়: যােফঢ়ঙ্গ নানা জান্দত  উজান্দতয ভানুঢ়লয
ফফা যঢ়য়ঢ়ছ। যােফঙ্গ রুক্ষ, শুষ্ক, ানুফযয  কঙ্কযভয়। তাাআ স্বাবান্দফকবাঢ়ফাআ এখানকায টরাকজনঢ়দয কঢ় ায
ন্দযশ্রভ কঢ়য জীফনমান কযঢ়ত য়। তা ঢ়ি এখনকায ভানুলজনঢ়দয ভঢ়ধে াঅঢ়ফগ  ানুবূন্দতয কভন্দত টনাআ।
এাআ যােফঢ়ঙ্গ ফাঢ়যা ভাঢ় টতঢ়যা াফযণ টরঢ়গাআ াঅঢ়ছ। এছাড়া ঙ্গীত, নৃতে প্রবৃন্দতয ভধে ন্দদঢ়য় ভঢ়নাযঞ্জঢ়নয
নফন্দচত্রভয় ন্দদকগুন্দর ন্দযরন্দক্ষত য়। এয ূত্র ধঢ়যাআ এফায াঅভযা াংঢ়ক্ষঢ় াঅঢ়রাচনা কযঢ়ফা যাঢ়েয ঐন্দতান্দক,
টবৌঢ়গান্দরক  াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক ন্দযচয় প্রঢ়ঙ্গ।
৩.১ ঐন্দতান্দক ন্দযচয়: ফঙ্গঢ়দঢ়য একন্দে উঢ়েখঢ়মাগে  প্রাচীন জনদ র যাে। এাআ যাে ব্দন্দে একন্দে প্রাচীন 
ফহুর প্রচন্দরত ব্দ। বাযতফঢ়লযয ফহু বালাঢ়তাআ এাআ যাে ব্দন্দেয ান্দিত্ব ায়া মায়। যাে নাভক প্রাচীন ব্দন্দে টফদ,
ুযাণ, ন্দফন্দবন্ন ধভযগ্রন্থ, প্রাচীন ান্দতে, ভঙ্গরকাফে ন্দফন্দবন্ন ুাঁন্দথ প্রবৃন্দত জায়গায় ন্দফন্দবন্নবাঢ়ফ টঢ়য় থান্দক। যােফঢ়ঙ্গয
ঐন্দতান্দক ন্দযচয়, নাভকযণ, ফুেৎন্দত্তগত াথয, তাৎময প্রবৃন্দত ন্দনঢ়য় ভতঢ়বঢ়দয টল টনাআ। ন্দফন্দবন্ন ন্দিত,
াআন্দতান্দফদ  গঢ়ফলঢ়কযা যাে ন্দনঢ়য় ন্দফন্দবন্ন ভতাভত প্রকা কঢ়যঢ়ছন। াঅফায াঢ়নঢ়ক টাআফ ভঢ়তয াল্টা
ন্দফযীত ভত প্রকা কঢ়যঢ়ছন।
৩.২.টবৌঢ়গান্দরক ন্দযচয়: যােবূভ রুক্ষ শুষ্ক  রারভান্দেয টদ; এয চান্দযন্দদঢ়ক টফষ্টন কঢ়য াঅঢ়ছ ডুাংন্দয-দাযাাং এয
টঝাঝাড়, ফন জঙ্গর, ন্দেরা ভারবূন্দভ, াাড়, খাদ প্রবূন্দত। শুশুন্দনয়া, ভক, াঢ়মাধো, ঞ্চঢ়কাে প্রবৃন্দত াাড় এফাং
দাঢ়ভাদয-দাযঢ়কশ্বয, কাাঁাাআ, ন্দরাাআ, ভয়ূযাক্ষী, াজয়, ুফণযঢ়যখা প্রবৃন্দত নদী এফাং ফাফরা, টকাঁদ, ন্দয়াকুর প্রবৃন্দত
টঝা। ধূ ধূ কযা ভা , প্রচুয চালঢ়মাগে জন্দভ ন্দকন্তু এক াাংঢ় বাঢ়রা পর উৎন্ন য় াঅয এক াাংঢ় পর
টবাঢ়ফ জন্মায় না। খন্দনজ ম্পঢ়দয ভঢ়ধে যঢ়য়ঢ়ছ রূার্ন্ন্দযত টফঢ়র াথয, ারন্দরক ন্দরা, গ্রান্দনে, গ্রাপাাআে, টে
াঅয়যন, রোঢ়েযাাআে ন্দরা, টের াথয াআতোন্দদ।
৩.৩. াঅথয-াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক ন্দযচয়: রারভান্দেয টদ যােফঢ়ঙ্গ ফফা কঢ়য াাঁতার, টকার, ভুিা, ভাান্দর,
টডাভ, ফাগন্দদ, ভুন্দচ, শুাঁন্দড় াআতোন্দদ জান্দত  উজান্দতয ভানুল। এছাড়া যঢ়য়ঢ়ছ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নফে, কাভায, ছুঢ়তায,
তাাঁন্দত প্রবৃন্দতযা। এাআ াঞ্চর ঝুভুয, েুুগান, বাদুগান, াতানাচ, কান্দ নাচ, কযভ, ফাাঁধনা, ফাা প্রবৃন্দত উৎফ, ছড়া,
ধাাঁধাাঁ, টরাককথা, প্রফাদ-প্রফচন প্রবৃন্দত টরাকাংস্কৃন্দতয উাদাঢ়ন ভৃদ্ধ। এছাড়া এাআ াঞ্চর ভৃৎন্দল্প, ্খশন্দল্প, তাাঁত
ন্দল্প, কাাঁা-ন্দতরন্দল্প, টরৌন্দকক ন্দচত্রকরা প্রবৃন্দত ানুভ নন্দল্পক টচতনায ন্দযচয়ফাী। যাে াঞ্চঢ়রয ন্দল্প
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ম্পঢ়দয কদয শুধু বাযতফলয নয় বাযতফঢ়লযয ফাাআঢ়য ছন্দড়ঢ়য় ঢ়ড়ঢ়ছ। াাঁচভুড়ায টঘাড়া, ন্দফষ্ণুুঢ়যয ভন্দিযস্থাতে  তাাঁত, টভন্দদনীুঢ়যয ে প্রবৃন্দত াঅজ জগৎ বায় টশ্রষ্ঠ াঅন রাব কঢ়য ন্দনঢ়য়ঢ়ছ।
৪. যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয স্থাঢ়তেয ঐন্দতে  যীন্দত: ন্দিভফঢ়ঙ্গয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয মন্দদ মযাঢ়রাচনা
কযা মায় তাঢ়র টদখা মাঢ়ফ যাঢ়েয ভন্দিয-স্থাতেকরায একন্দে ন্দফন্দষ্ট বূন্দভকা যঢ়য়ঢ়ছ। ন্দবন্ন ন্দবন্ন াংস্কৃন্দতয ন্দভরন
ফা ভন্বয় যাঢ়েয যীন্দত  নরীয ভঢ়ধে রক্ষে কযা মায়। যাে ফাাংরায াঞ্চরগুন্দরঢ়ত, চারা, ভঞ্চ, যত্ন, ভতর ছাদ,
দারান প্রবৃন্দত যীন্দতয ভন্দিয টচাঢ়খ ঢ়ড়। এাআফ ভন্দিযগুন্দরয গাঢ়য় টাড়াভান্দেয ুিয ুিয ভূন্দতয যঢ়য়ঢ়ছ মা
াঅজ ন্দফস্ময় ঢ়য় যঢ়য়ঢ়ছ। শুধুভাত্র ধভযচচযায স্থান ন্দাঢ়ফ নয়, এাআ ফ াঞ্চঢ়রয স্থান ন্দফঢ়ঢ়লয ভন্দিযগুন্দর টথঢ়ক
াভান্দজক  াাংস্কৃন্দতক াআন্দতাঢ়য টম টভৌন্দরক উাদান াংগৃীত ঢ়ত াঢ়য গবীয ানুধোঢ়নয দ্বাযা তা টফাঝা মায়।
যাে ফাাংরা নদী ভাতৃক াঞ্চর, নদীয ন্দরভান্দে ন্দদঢ়য় গড়া ন্দফিৃণয স্থানভূ টদাচারা, চাযচারা, টজাড়ফাাংরা, াঅেচারা,
চাাঁদন্দন একযত্ন, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, ত্রঢ়য়াদযত্ন, প্তদযত্ন, ঞ্চন্দফাংন্দতযত্ন প্রবৃন্দত ফাাংরা যীন্দতয টফ ন্দকছু ভন্দিয
টদখা মায়। এাআ ধযঢ়নয ভন্দিযগুন্দর ফাাঁকুড়া, ুরুন্দরয়া, টভন্দদনীুয, ফধযভান, হুগরী, ভুন্দযদাফাদ প্রবৃন্দত াঞ্চঢ়র টদখা
মায়। তঢ়ফ এাআ ভি স্থাঢ়ন চারা, চাাঁদন্দন  যত্ন ভন্দিঢ়যয াঅন্দধকোআ টফন্দ (ন্দচত্র নাং- ১, ২, ৩, ৪, ৫  ৬)।

ন্দচত্র নাং-১ চারা যীন্দতয ভন্দিয

ন্দচত্র নাং-২ একযত্ন যীন্দতয ভন্দিয

ন্দচত্র নাং-৩ ভতর ছাঢ়দয ভন্দিয

ন্দচত্র নাং-৪ টজাড়ফাাংরা যীন্দতয ভন্দিয

ন্দচত্র নাং-৫ টদউর যীন্দতয ভন্দিয

ন্দচত্র নাং-৬ ঞ্চযত্ন যীন্দতয ভন্দিয

৫. ারাংকযণ নরী: ভন্দিয র ন্দিুধঢ়ভযয াঅযাধনা স্থর ফা প্রাথযনা গৃ। তাাআ ভন্দিযঢ়ক ফরা য় স্থায়ী উৎঢ়গযয
ন্দনদযন টক্ষত্র। এাআ ভন্দিযগুন্দর এক ভয় যাজা, জন্দভদায ফা ন্দফত্তফানঢ়দয ৃষ্ঠঢ়ালকতায় ন্দনন্দভযত ঢ়য়ন্দছর। যােফঢ়ঙ্গয
টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতেগুন্দরঢ়ক াঅভযা স্থায়ী উৎঢ়গযয ন্দনদযন ন্দাঢ়ফ ধযঢ়ত ান্দয। এাআফ ভন্দিয-স্থাতে
নরীগত উৎকলয  ন্দল্প ন্দিয়তায় ভুজ্জ্বর। ভন্দিয ন্দনভযাঢ়ণ চতুন্দদযক জুঢ়ড় যঢ়য়ঢ়ছ টেযাঢ়কাোয নঢ়তান্নত াআাঁে। এাআ
াআাঁেগুন্দর াতের্ন্ ন্দনখুাঁতবাঢ়ফ গন্দণঢ়তয ছঢ়ক প্রন্দতস্থান কযা ঢ়য়ঢ়ছ। ভন্দিযগুন্দরয ারাংকযণ নরী ভকারীন
কান্দযগযঢ়দয স্থাতে ন্দচর্ন্া  ন্দল্পঢ়ফাঢ়ধয াক্ষে ফন কযঢ়ছ। টেযাঢ়কাো পরকগুন্দরয ভাধেঢ়ভ নািন্দনক ন্দদক টথঢ়ক
টৌিমযফধযন কযা ম্ভফয ঢ়য়ঢ়ছ। রম্বাঢ়ে  টচৌঢ়কানা পরঢ়ক Bas Relief –এ ন্দফবক্ত কান্দন্দনয দৃেঢ়ক
টেযাঢ়কাো পরঢ়ক প্রন্দতস্থান কযা ঢ়য়ঢ়ছ। াঅফায কখন কখন ভন্দিযগুন্দরয াঢ়শ্বযয োঢ়নর ফা ভন্দিঢ়যয
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যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয স্থাঢ়তেয াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক তাৎময  ভূরে

তনয়া ভুখার্জ্যী, ুজয়কুভায ভণ্ডর  ন্দপ্রা টঘাল

ম্মুখবাঢ়গয ন্দ ক ঢ়যয াাংঢ়  নীঢ়চয ন্দদঢ়ক রম্বা রাাআন কঢ়য ন্দফন্দবন্ন কান্দন্দন ম্বন্দরত দৃেগুন্দরঢ়ক প্রন্দতস্থান
কযা ঢ়য়ঢ়ছ। াধাযণবাঢ়ফ ন্দফলয়  ারাংকযঢ়ণয ধযণ ানুাঢ়য পরকগুন্দরঢ়ক মযায়িঢ়ভ াঅড়াাঅন্দড়বাঢ়ফ
(Horizontal)  খাড়াখান্দড়বাঢ়ফ (Vertical) টদয়ারগাঢ়ত্র াংমুক্ত কযা থাঢ়ক। এগুন্দরয াঅকৃন্দত ফগযাকায
(Square), াঅয়তকায (Rectangular), ন্দত্রঢ়কাণ (Triangle) এফাং টগারাকায (Circle) ঢ়য় থাঢ়ক। এছাড়া
ভানুল, জীফজন্তু, পুর-পর াআতোন্দদয াঅকৃন্দত ানুাঢ়য পরঢ়কয াঅকায ন্দযরন্দক্ষত য়। পরঢ়কয ভা ন্দফন্দবন্ন
যকঢ়ভয টমভন- ১৮x ১২ াআন্দঞ্চ, ১৫x ১২ াআন্দঞ্চ, ১৫x ৬ াআন্দঞ্চ, ১২x ৮ াআন্দঞ্চ, ১০x ৮ াআন্দঞ্চ, ৬x ৬ াআন্দঞ্চ, ৪x ৪
াআন্দঞ্চ াআতোন্দদ। তৎকারীন ন্দল্পী কান্দযগঢ়যযা যাঢ়েয ভন্দিযগুন্দরঢ়ত টেযাঢ়কাো পরকগুন্দরঢ়ক এভনবাঢ়ফ প্রন্দতস্থান
কঢ়যঢ়ছ টম পরকগুন্দর াঅকৃন্দতভূ  ন্দল্পযীন্দতয প্রন্দতপরন টদঢ়খ ভঢ়ন য় এাআফ পরকগুন্দর ভন্দিযগাঢ়ত্র
জীফর্ন্রূঢ় প্রন্দতস্থান্দত ঢ়য়ঢ়ছ।
৬. স্বকীয়তা: যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয স্থাঢ়তেয টমফ স্বকীয়তা ন্দদকগুন্দর যঢ়য়ঢ়ছ টগুন্দর র:
প্রথভত: যােফঢ়ঙ্গ ন্দফন্দবন্ন যীন্দত  নরীয টেযাঢ়কাো ভন্দিয টদখা মায়।
ন্দদ্বতীয়ত: এখানকায টফন্দযবাগাআ ভন্দিযাআ ার্ন্-ভধেমুঢ়গ প্রন্দতন্দষ্ঠত য়।
তৃতীয়ত: এাআ াঞ্চঢ়রয ভন্দিযগুন্দর যাজা, জন্দভদায, ফা ন্দফত্তফানঢ়দয ৃষ্ঠঢ়ালকতায় ন্দনন্দভযত ঢ়য়ন্দছর।
চতুথত
য : ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠায াআন্দতা ম্পঢ়কয স্থানীয় ভানুলযা টযকভ টকান তথে ন্দদঢ়ত াঢ়য না।
ঞ্চভত: এখানকায ভন্দিযগুন্দরঢ়ত ন্দফ, দুগযা, যাধা কৃষ্ণ, কারী, নাযয়ঢ়ণয ূজা য়।
লষ্টত: টফন্দযবাগ ভন্দিঢ়যয চূড়ায় ফজ্রদি ফা ন্দত্রূর টদখা মায়।
প্তভত: এখানকায ভন্দিযগুন্দরঢ়ত টৌযান্দণক, াভান্দজক, ঐন্দতান্দক প্রবৃন্দত নানা ন্দফলঢ়য়য পরক টদখা মায়।
াষ্টভত: ুযাকীন্দতযয এাআফ াভূরে ম্পদ্গুন্দরঢ়ক টদখায উঢ়েঢ়ে ফহু দযক, মযেক, গঢ়ফলক, যােফঢ়ঙ্গ মযেঢ়নয
উঢ়েঢ়ে াঅঢ়।
৭. যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয স্থাঢ়তেয াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক তাৎময  ভূরে: ুযাতান্দিক ন্দনদযঢ়নয াভান্দজকাাংস্কৃন্দতক তাৎময  ভূরে ান্দযীভ। এঢ়ক্ষঢ়ত্র ুযাতান্দিক ন্দনদযন ন্দাঢ়ফ টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয াভান্দজকাাংস্কৃন্দতক তাৎময াতের্ন্ গুরুত্বূণয। যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ভাজজীফঢ়নয ন্দযঢ়প্রন্দক্ষঢ়ত যঢ়য়ঢ়ছ
নানান্দফধ ভূরে ফা value। প্রফঢ়েয এাআ াাংঢ় াঅভযা যাঢ়েয ভন্দিয-স্থাতেগুন্দরয াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক তাৎময 
ভূরে ম্পঢ়কয মযায়িঢ়ভ াঅঢ়রাচনা কযায টচষ্টা কযঢ়ফা।
৭.১. তাৎময: ার্ন্-ভধেমুঢ়গ যাজা, ন্দফত্তফান  জন্দভদাযঢ়দয ৃষ্ঠঢ়ালকতায় যাে ফঢ়ঙ্গয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়ন াজায াজায
টেযাঢ়কাোয ভন্দিয ন্দনন্দভযত ঢ়য়ন্দছর ন্দকন্তু ন্দ ক াংযক্ষণ  প্রাকৃন্দতক দুঢ়মযাঢ়গয পঢ়র াঢ়নক স্থাতে কীন্দতয ধ্বাং
ঢ়য় টগঢ়ছ ফা ধ্বাং ঢ়য় টমঢ়ত ফঢ়ঢ়ছ। এাআফ ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর ভাঢ়জয নানা উত্থান-তঢ়নয ভধে ন্দদঢ়য়
াঅজ টফাঁঢ়চ যঢ়য়ঢ়ছ এফাং মায ভাধেঢ়ভ াঅভযা ভাজ  াংস্কৃন্দতয ঐন্দতে  ন্দল্পঢ়ফাঢ়ধয ন্দযচয় রাব কযঢ়ত
ান্দয।
যাে ফঢ়ঙ্গয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়নয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ভধে ন্দদঢ়য় ার্ন্-ভধে মুঢ়গয স্থাতেকরায টম চযভ উন্নন্দত
ঘঢ়েন্দছর তায ন্দযচয় ায়া মায়। তৎকারীন ভঢ়য় ফাাংরায ভন্দিয-স্থাঢ়তেয উৎকলযতায প্রবাফ ফাাংরায নানা স্থাঢ়ন
ছন্দড়ঢ়য় ঢ়ড়ন্দছর, যাে াঞ্চর তায ফেন্দতিভ ন্দছর না। যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিযগুন্দর াআাঁে  চুন ুযন্দক দ্বাযা ৃথক এক
দ্ধন্দতঢ়ত প্রন্দতস্থান্দত কযা ঢ়য়ন্দছর, টমখাঢ়ন ফেফহৃত াআাঁঢ়েয ছাাঁচ এফাং টাড়াভান্দেয পরকগুন্দর ভন্দিঢ়যয প্রাকৃন্দতক
এফাং ফািন্দফক টৌিমযঢ়ক প্রন্দতপন্দরত কঢ়য।
যাে ফাাংরায ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর ন্দযস্কাযবাঢ়ফ ফেক্ত কঢ়য টম, এাআ স্থানন্দে তৎকারীন স্থাতেকরায ানেতভ াক্ষী
ফন কঢ়য চঢ়রঢ়ছ। যাঢ়েয ভন্দিযগুন্দরয ৃষ্ঠঢ়ালকতা কঢ়যন্দছর যাজা, জন্দভদায  স্থানীয় ন্দফত্তফাঢ়নযা। এাঁঢ়দয ভঢ়ধে
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উঢ়েখঢ়মাগে র: ভে যাজফাং, ফধযভাঢ়নয যাজন্দযফায, যান্দন বফানী, ভরুেীয যাজা ফাজফর্ন্ প্রভুঢ়খযা। এাআফ
যাজনেফঢ়গযয ৃষ্ঠঢ়ালকতায় যাে ফঢ়ঙ্গ এঢ়কয য এক ভন্দিয-স্থাতে নতন্দয য়। তাাআ ন্দফন্দবন্ন গঢ়ফলক  ন্দিঢ়তযা
যােফঙ্গঢ়ক ‘ভন্দিঢ়যয হৃদয়বূন্দভ’ ফঢ়র ান্দবন্দত কঢ়যঢ়ছন। এয পঢ়র এখাঢ়ন ন্দফন্দবন্ন যাজফাংঢ়য কামযকরা 
তৎকারীন ভাঢ়জয ন্দযচয় ন্দযষ্কাযবাঢ়ফ পুঢ়ে উঢ় ঢ়ছ।
ভান্দেয জঢ়রাবেতায দরুন যাে ফাাংরায াআাঁঢ়েয ভন্দিঢ়যয াংখো াাংখে। টাআজনে যােফাাংরায টেযাঢ়কাো
ভন্দিঢ়যয ারাংকযণ ন্দফঢ়শ্বয দযফাঢ়য স্থান কঢ়য ন্দনঢ়য়ঢ়ছ। এখানকায ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর ফাঙান্দরয াভান্দজকাাংস্কৃন্দতক জীফঢ়নয ন্দচত্র ফন কঢ়য ন্দনঢ়য় চঢ়রঢ়ছ মুগ মুগ ধঢ়য। াঅয ফতযভাঢ়ন প্রত্নতান্দিক ম্পঢ়দ বযুয যাে
ফাাংরায এাআ াভূরে ম্পদগুন্দর ন্দদন ন্দদন ধ্বাংঢ়য ন্দদঢ়ক এন্দগঢ়য় মাঢ়ে।
৭.২ ভূরে: যােফাাংরা একন্দে ঐন্দতেভন্দণ্ডত স্থান  প্রাচীন জনদ তাাআ এয value ফা ভূরেঢ়ক টকান াাংঢ়াআ াস্বীকায
কযা মায় না। ভূরে ভঢ়য়য ঢ়ঙ্গ ন্দযফতযনীর এফাং ভাঢ়জয উয ন্দনবযযীর। যােফাাংরায টেযাঢ়কাো ভন্দিয
স্থাঢ়তেয াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক  ঐন্দতেগত ভূরেগুন্দরঢ়ক এঢ়ক্ষঢ়ত্র াস্বীকায কযা মায় না। ন্দনঢ়ে মযায়িঢ়ভ এাআ
ন্দফলয়গুন্দর ন্দনঢ়য় াঅঢ়রাচনা কযা র:
৭.২.১ প্রত্নতান্দিক  ঐন্দতান্দক ভূরে: যােফঙ্গ টাআ ার্ন্-ভধেমুগ টথঢ়ক কঢ়য়ক াজায টেযাঢ়কাোয ভন্দিয াংযক্ষণ
কঢ়য াঅঢ়ছ। এাআফ টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর ভকারীন ভঢ়য়য ফাঙান্দর জান্দতয াআন্দতা, ঐশ্বময, াথযননন্দতক
াফস্থা, াভান্দজক ন্দযঢ়ফ ফ ন্দকছুযাআ াক্ষী ফন কঢ়য ন্দনঢ়য় চঢ়রঢ়ছ। এছাড়া এাআ স্থাতেকীন্দতযগুন্দর তৎকারীন
ভয়কায ন্দফন্দবন্ন যাজা, জন্দভদাযঢ়দয াঅথয-াভান্দজক জীফন ম্পঢ়কয ন্দযচয় টদয়। এাআ স্থাতে কীন্দতযগুন্দর াঅ াঢ়যা
উন্দন তঢ়কয ধভযীয় াবো  যীন্দতনীন্দত ম্পঢ়কয াঅভাঢ়দয জ্ঞান প্রদান কঢ়য। ভন্দিঢ়যয য ব্রাহ্মী  খঢ়যাষ্ঠী
ন্দরন্দঢ়ত খন্দচত ন্দরন্দগুন্দর শুধুভাত্র ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠায ভয়ঢ়কাআ উঢ়েখ কঢ়য না, টাআ ভয়কায ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন ন্দরন্দ 
যপ ম্পঢ়কয ন্দযচয় প্রদান কঢ়য।
টম টকান প্রত্নতান্দিক উাদাঢ়নয টমভন ুযাতিগত ভূরে ফা গুরুত্ব যঢ়য়ঢ়ছ টতভন্দন যঢ়য়ঢ়ছ ঐন্দতান্দক গুরুত্ব 
তাৎময। াআন্দতা র াতীঢ়তয ঘো টকান ান্দফঢ়েন্দলত ঘেনা ম্বেীয় ান্দিতেূণয াধেয়ন। যােফঢ়ঙ্গয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়ন
ছন্দড়ঢ়য় ন্দছন্দেঢ়য় থাকা টেযাঢ়কাোয ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ন্দল্পকামযগুন্দর াঅঞ্চন্দরক াআন্দতাঢ়য ন্দনভযাঢ়ণয উৎ ন্দাঢ়ফ
ন্দফঢ়ফন্দচত য়। এাআফ ভন্দিযগুন্দরয গাঢ়য় টাড়াভান্দেয ুিয ুিয ভূন্দতয ন্দযরন্দক্ষত য়। এগুন্দর কতকার াঅঢ়গ
াঅভাঢ়দয টদীয় কান্দযগযঢ়দয দ্বাযা নতন্দয ঢ়য়ন্দছর ট ম্পঢ়কয াঅজ াঅভযা াজ্ঞ যঢ়য়ন্দছ।
শুধুভাত্র ধভযস্থান ন্দাঢ়ফাআ নয় এাআ াঞ্চঢ়রয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়নয ভন্দিযগুন্দর এাআ াঞ্চঢ়রয াভান্দজক  াাংস্কৃন্দতক
াআন্দতাঢ়য টভৌন্দরক উাদান াংগ্রঢ় াামে কঢ়য। ভন্দিযগুন্দর তাাআ ধভযচচযায জনে ধনী জন্দভদাযঢ়দয টালঢ়ণয
ঐশ্বমযছোয ন্দফরা নয় এঢ়ত ধনীয ন্দফরাঢ়য টথঢ়ক াধাযণ ভানুঢ়লয জীফনন্দচত্র প্রন্দতপন্দরত য়। তাাআ ানোনে
ুযাফস্তুয তুরনায় াঅভাঢ়দয এাআ ভন্দিযগুন্দরয ফয় খুফ টফী না ঢ়র ার্ন্ত চায-াাঁচ ফছয াঅঢ়গয াভান্দজক 
াাংস্কৃন্দতক াআন্দতা ম্পকযীত তথে এাআ টল ভধেমুগীয় ভন্দিযগুন্দর টথঢ়ক াংগৃীত ঢ়ত াঢ়য, মায গুরুত্ব টদঢ়য
াভান্দজক াআন্দতাঢ়য টচঢ়য় টকান াাংঢ়াআ কভ নয়। ানেন্দদঢ়ক ন্দল্পচচযায াআন্দতাগত টম িভন্দফকা এফাং তায
রূঢ়যখা ন্দনভযাঢ়ণয টক্ষঢ়ত্র ভন্দিযগুন্দরয মঢ়থষ্ট গুরুত্ব যঢ়য়ঢ়ছ। াঅয ূঢ়ফযাআ উঢ়েখ কযা ঢ়য়ঢ়ছ টম যাে ফঙ্গ একন্দে
াআন্দতা প্রন্দদ্ধ স্থান। কাঢ়জাআ প্রাচীন টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয প্রাচুময  ন্দল্পননুঢ়ণেয ন্দফচাঢ়য যােফঢ়ঙ্গয
ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ুযাতান্দিক  ঐন্দতান্দক ভূরে মঢ়থষ্ট টগৌযফভয়।
৭.২.২ নন্দল্পক এফাং নািন্দনক ভূরে: যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তে াফন্দস্থত উচ্চ গুু্ণভাঢ়নয টেযাঢ়কাো পরঢ়কয
ভাধেঢ়ভ নন্দল্পক  নািন্দনক ভূরে পুঢ়ে উঢ় ঢ়ছ। যাঢ়েয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়নয োযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতেকরা টদখঢ়র টফাঝা
মায় ফাাংরায ার্ন্- ভধেমুগীয় ভঢ়য় টেযাঢ়কাো ঐন্দতে াফোত ন্দছর। টাড়াভন্দেয পরঢ়কয য প্রন্দতস্থান্দত
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ন্দফন্দবন্ন দৃে টমভন- যাভায়ণ, ভাবাযত, কৃষ্ণরীরা, ন্দফন্দবন্ন টদফঢ়দফীয ঢ়ঙ্গ ঢ়ঙ্গ াভান্দজক  ঐন্দতান্দক ন্দফন্দবন্ন
দৃঢ়েয ন্দচত্রাঙ্কন এফাং প্রাণীকুর  উন্দিদকুঢ়রয ন্দফন্দবন্ন াফস্থানগুন্দরয ভধে ন্দদঢ়য় ভাভন্দয়ক ভঢ়য়য ভানুঢ়লয ন্দফন্দবন্ন
ন্দফশ্বা  াবোঢ়য ন্দযচয় ায়া মায়। এাআফ ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর টম ফ ন্দল্পীযা ন্দনভযাণ কঢ়যন্দছঢ়রন তাযা দক্ষ
 াযদযী ন্দছঢ়রন ট প্রভাণ এখানকায ভন্দিয-স্থাঢ়তেয ারাংকযণ টদখঢ়রাআ টফাঝা মায়। স্থাঢ়তেয খাাঁঢ়জ খাাঁঢ়জ
টছাে ফড় নানা াঅকাঢ়যয পরঢ়কয ফেফায কযা ঢ়য়ঢ়ছ। ভন্দিঢ়যয াভঢ়ন, ন্দছঢ়ন, াঢ়শ্বয াশ্বযগাঢ়ত্র ন্দফন্দবন্ন ন্দদক
টথঢ়ক পরঢ়কয প্রন্দতস্থান কঢ়যঢ়ছন ন্দল্পীযা, মা টথঢ়ক টফাঝা মায় াঢ়নক ন্দাফ-ন্দনকা কঢ়য পরকগুন্দরঢ়ক
প্রন্দতস্থান কযা ঢ়য়ঢ়ছ।
এঢ়ক্ষঢ়ত্র উঢ়েখে র ান্দম্বকা-কারনায টগাারজী  রারজী ভন্দিঢ়যয 3D পরক, ন্দফষ্ণুুঢ়যয টজাড়ফাাংরা
ভন্দিঢ়যয নফনাযীকুঢ়ঞ্জয পরক, ভুন্দযদাফাঢ়দয চাযফাাংরা ভন্দিঢ়যয ন্দফষ্ণুয পরক  বট্টফান্দেয যঢ়ত্নশ্বয ন্দফভন্দিঢ়য
নভথুন দৃঢ়েয পরক াআতোন্দদ। এঢ়দয টাাক-ন্দযেদ, ারাংকায, দাাঁড়াঢ়নায বন্দঙ্গভা াআতোন্দদ এত স্পষ্ট 
ন্দনখুাঁতবাঢ়ফ ন্দল্পীযা টেযাঢ়কাো পরঢ়কয ভঢ়ধে প্রন্দতস্থান কঢ়যঢ়ছ মা ন্দতে প্রাংায দাফী যাঢ়খ। ভন্দিয-স্থাঢ়তেয
টদয়ার, ন্দখরান, প্রঢ়ফদ্বায এভনন্দক ভন্দিঢ়যয চূড়া মযর্ন্ ারাংকৃত কঢ়য ন্দল্পীযা তাাঁঢ়দয ন্দল্পীগুণ  দক্ষতায
ন্দযচঢ়য়য স্বাক্ষয টযঢ়খঢ়ছ। ফাাংরায ার্ন্-ভধেমুগীয় কাঢ়রয এাআ ন্দনদযনগুন্দর টাআ ভয়কায স্থানীয় কান্দযগয 
ন্দল্পীঢ়দয ন্দল্পীিায ানেতভ াক্ষী ফন কঢ়য চঢ়রঢ়ছ, মা বাযতীয় ন্দল্পকরায় তাঢ়দয ন্দল্পগুঢ়ণয টশ্রষ্ঠত্ব প্রদান
কঢ়যঢ়ছ। এাআ ভয় এাআ কান্দযগঢ়যযা ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়ন ভন্দিয ন্দনভযাণকাঢ়ময প্রতেক্ষবাঢ়ফ াাংগ্রণ কঢ়য ভন্দিয
ন্দনভযাঢ়ণয এাআ কারফযন্দেঢ়ক নন্দল্পক দক্ষতায ভধে ন্দদঢ়য় ন্দফুরবাঢ়ফ ারাংকৃত  প্রাংনীয় উৎকলযতা ন্দফন্দষ্ট ভন্দিযস্থাঢ়তেয এক ন্দফার বাণ্ডায াধাযণ ভানুঢ়লয াভঢ়ন উন্দস্থত কঢ়যঢ়ছন।
টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে যীন্দতয নরী  ারাংকযঢ়ণয ন্দফচাঢ়য টরাকজ নন্দল্পক গুণ টমভন টেযাঢ়কাো পরঢ়কয
ভাধেঢ়ভ ভন্দিযগাঢ়ত্র প্রন্দতস্থান্দত ঢ়য়ঢ়ছ এফাং তা ঢ়য় উঢ় ঢ়ছ নািন্দনক গুণ ম্পন্ন। ভন্দিযগাঢ়ত্র াফন্দস্থত াগন্দণত
টেযাঢ়কাোয পরক মযঢ়ফক্ষণ কযঢ়রাআ টাআ নািন্দনকতায ন্দযচয় ায়া মায়। এাআফ াআাঁঢ়েয নতন্দয ভন্দিযগুন্দরঢ়ত
টাড়াভান্দে ফা টেযাঢ়কাোয ভূন্দতয বাস্কমযগুন্দর প্রন্দতস্থান্দত য়ায পঢ়র ভন্দিযগুন্দরয নািন্দনক  ফেফান্দযক ভূরে
াঅয ফৃন্দদ্ধ টঢ়য়ঢ়ছ। টম ফ ধযঢ়নয কান্দন্দন ফা ঘেনায ভাায এখানকায ভন্দিয-স্থাঢ়তে টদখা মায় টগুন্দরয
ারাংকযণ ভন্দিঢ়যয টকান ন্দনন্দদযষ্ট স্থাঢ়ন য় ন্দন াথযাৎ এক এক ঘেনায ভাায এক এক জায়গায় ন্দচত্র পরঢ়ক
ন্দল্পীযা পুন্দেঢ়য় তুঢ়রঢ়ছন। টছাে ফড় প্রবৃন্দত ন্দফন্দবন্ন ধযঢ়নয পরঢ়ক াঅভযা ন্দফন্দবন্ন ঘেনায ভাায টদখঢ়ত ায়।
একঢ়ঘঢ়য়ন্দভ ঘেনায দৃে ন্দচত্র টথঢ়ক মযেকঢ়দয চক্ষুঢ়ক ন্দফশ্রাভ টদয়ায জনে োঢ়নরগুন্দরয পাাঁঢ়ক পাাঁঢ়ক ন্দল্পীযা
পুর, রতা, াতা,  জোন্দভন্দতক নকায ন্দচত্র ফেফায কঢ়যঢ়ছন। ভন্দিযগাঢ়ত্রয প্রন্দতন্দে পরঢ়কয চতুন্দদযঢ়ক ফডযায ফা
ীভাঢ়যখা থাকায পঢ়র এগুন্দর টম প্রকৃতঢ়ক্ষ স্থাতে ন্দনভযাঢ়ণয জনে ফেফহৃত াআাঁে তা ফুঝঢ়ত াুন্দফধা য় না (ন্দচত্র
নাং ৭, ৮  ৯)।

ন্দচত্র নাং-৭ ন্দত্রভান্দত্রক পরক
Volume- V, Issue-IV

ন্দচত্র নাং-৮ নফনাযীকুঞ্জ
April 2017

ন্দচত্র নাং-৯ যাভণ্ডর
40
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৭.২.৩ স্থাতে  কান্দযগযী ভূরে: টাড়াভান্দেয ারাংকযণ এফাং াআাঁঢ়েয ফেফাঢ়যয ভঢ়ধে ন্দদঢ়য় তৎকারীন ভয়কায
কান্দযগয ন্দল্পীঢ়দয দক্ষতায ানেতভ াক্ষে ফন কঢ়য চঢ়রঢ়ছ যাঢ়েয এাআ ঐন্দতেভয় টেযাঢ়কাো ভন্দিযস্থাতেগুন্দর। এাআ ভন্দিযগুন্দর ন্দনভযাঢ়ণয প্রধান উাদান ন্দছর টাড়াভান্দে, াআাঁে  চুন। এাআফ ঐন্দতেভয় ভন্দিযগুন্দরয
ফন্দবযাঢ়গ ফেফায কযা ঢ়য়ন্দছর ন্দফন্দবন্ন টাড়াভান্দেয পরক, মায পর স্বরূ নতন্দয ঢ়য়ন্দছর নানান প্রকাঢ়যয
স্থাতেনরীয ুিয ন্দভশ্রণ – মা যাে ফাাংরাঢ়ক াঅরাদা ন্দযচয় দান কঢ়যঢ়ছ। চুন, ুযন্দক  াতরা াআাঁে টগাঁঢ়থ
এখানকায ভন্দিযগুন্দর নতন্দয কযা ঢ়য়ন্দছর। ভন্দিযগুন্দরয উচ্চতা টভাোভুন্দে ১০-৭০ পুঢ়েয ভঢ়ধোআ াফন্দস্থত। প্রায় ফ
ভন্দিঢ়যয উঢ়য যঢ়য়ঢ়ছ ব্রজদি ফা ন্দত্রূর। রম্বাঢ়ে  টচৌঢ়কাঢ়না পরঢ়ক Bas Relief এ ন্দফন্দবন্ন কান্দন্দনয দৃেঢ়ক
ভন্দিঢ়যয গাঢ়য় টেযাঢ়কাোয পরঢ়ক প্রন্দতস্থান কযা ঢ়য়ঢ়ছ। াধাযণবাঢ়ফ ন্দফলয়  ারাংকযঢ়ণয ধযণ ানুাঢ়য
পরকগুন্দর মযায়িঢ়ভ াঅড়াাঅন্দড়  খাড়াখান্দড়বাঢ়ফ াংমুক্ত কযা ঢ়য়ঢ়ছ। টফন্দযবাগ ভন্দিঢ়যয প্রঢ়ফ থ াতের্ন্
টছাে। দযজায উচ্চতা ৪ পুে টথঢ়ক ৫পুে এফাং চড়া ১.৫ পুে ভত। চড়া দযজা াঢ়ক্ষা টছাে দযজায টদফটদউঢ়র ভঢ়নাাংঢ়মাগ জ ঢ়ফ এফাং টছাে দযজায় ফাধে ঢ়য় ভাথা ন্দনাঁচু কঢ়য ভন্দিঢ়য প্রঢ়ফ কযঢ়ত ঢ়ফ এাআ
টবঢ়ফাআ ভন্দিঢ়যয দযজাগুন্দরঢ়ক টছাে যাখা ঢ়য়ঢ়ছ। এখাঢ়ন ফেফহৃত টেযাঢ়কাোয পরকগুন্দর এত উচ্চভাঢ়নয 
ন্দনাঁখুতবাঢ়ফ প্রন্দতস্থান কযা ঢ়য়ঢ়ছ টম, প্রথভ নজঢ়য এগুন্দরঢ়ক াথয ফঢ়র ভঢ়ন কযা য় – মা উচ্চভাঢ়নয কান্দযগযী
দক্ষতায ন্দনদযন ন্দাঢ়ফ ধযা মায়।
৭.২.৪ ধভযীয় াঅধোন্দিক ভূরে: ুযাতান্দিক নফন্দঢ়ষ্টে বযা যােফঙ্গঢ়ক জনভঢ়ক্ষ  ন্দফঢ়শ্বয দযফাঢ়য তুঢ়র ধঢ়যঢ়ছ
এখানকায টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে  বাস্কময। ূঢ়ফয এখানকায প্রায় ফ ভন্দিঢ়যাআ ূজা কযা ত ন্দকন্তু ফতযভাঢ়ন
টফ ন্দকছু ভন্দিঢ়য ূজা য় না কাযণ টগুন্দর বাযত যকায দ্বাযা National Heritage- য ভমযাদা টঢ়য়ঢ়ছ।
যােফঢ়ঙ্গ ন্দফ, কারী, দুগযা, নাযায়ণ প্রবৃন্দত টদফ-টদফীঢ়দয ভন্দিয টদখা মায়। তঢ়ফ এয ভঢ়ধে ন্দঢ়ফয ভন্দিঢ়যয
াংখোয় ফঢ়চঢ়য় টফন্দ। এয ভঢ়ধে কঢ়য়কন্দে উঢ়েখঢ়মাগে ন্দফ ভন্দিঢ়যয উদাযণ র ান্দম্বকা-কারনায ১০৮ ন্দফ
ভন্দিয, ফধযভাঢ়নয ১০৮ ন্দফ ভন্দিয, ন্দফষ্ণুুঢ়যয টজাড়ফাাংরা ভন্দিয, ভুন্দযদাফাঢ়দয চাযফাাংরা  যঢ়ত্নশ্বয ন্দফ ভন্দিয,
ফীযবূঢ়ভয ীলযায ন্দফ ভন্দিয াআতোন্দদ। এাআফ ভন্দিঢ়য াদা  কাঢ়রা উবয় ফঢ়ণযয ন্দফন্দরঙ্গ টদখা মায়। প্রায় ফ
ভন্দিঢ়যাআ ন্দফন্দরঢ়ঙ্গয াঢ়থ টগৌযীা যঢ়য়ঢ়ছ। ন্দকছু ভন্দিঢ়য ন্দনতে ূজা য় াঅফায ন্দকছু ন্দকছু ভন্দিঢ়য ন্দফঢ়ল
ন্দতন্দথঢ়ত ূজা কযা য় (ন্দচত্র নাং-১০)।
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৭.২.৫ াঅথয-াভান্দজক ভূরে: াঢ়নক প্রথাগত  াভান্দজক কাজকভয তথা াবো াঅজ এাআ াঞ্চঢ়র ধাযাফান্দকবাঢ়ফ
ফতযভান যঢ়য়ঢ়ছ মায দরুণ এাআ াঞ্চরঢ়ক ধভযীয় এফাং াভান্দজক ানুীরন এফাং ুঢ়যাঢ়না প্রথা  ম্বন্দরত তঢ়থেয
বাণ্ডায স্বরু ন্দফঢ়ফচনা কযা য়। এখানকায ান্দধফাীযা াঅজ ফাাংরায নানান ধভযীয়  াভান্দজক যীন্দত নীন্দতঢ়ক ধঢ়য
টযঢ়খঢ়ছ ন্দফরুপ্ত ঢ়ত টদয় ন্দন। ভগ্র যাঢ়েয াাংস্কৃন্দতক ন্দযঢ়ফ ুিয  নফন্দচত্রভয়। এাআ াঞ্চঢ়রয ঝুভুয, েুুগান,
বাদুগান, াতানাচ, কান্দ নাচ, টছৌনাচ, ফাদনা যফ, কযভ ূজা, ছড়া, ধাাঁধাাঁ, টরাককথা, প্রফাদ-প্রফচন প্রবূন্দত
টরাকাংস্কৃন্দতয উাদাঢ়ন ভৃদ্ধ। টরাকন্দঢ়ল্প ুপ্রাচীনকার টথঢ়কাআ প্রন্দন্দদ্ধ রাব কঢ়য াঅঢ়ছ এাআ াঞ্চর। এাআ
াঞ্চঢ়রয ভৃৎন্দল্প, ্খশন্দল্প, তাাঁতন্দল্প, কাাঁাঢ়তর ন্দল্প, টরৌন্দকক ন্দচত্রকরা প্রবৃন্দত ানুভ নন্দল্পক টচতনায
ন্দযচয়ফাী।
ধভযীয়ন্দদক টথঢ়ক টতা ফঢ়োআ, এছাড়া এাআ াঞ্চঢ়রয ন্দন্নকঢ়ে ন্দফন্দবন্ন ভারবূন্দভ, নদ-নদী  ফন জঙ্গঢ়রয াফস্থান
য়ায় এখানকায প্রাকৃন্দতক টৌিময ধভযীয় মযেঢ়ন াঅা ভানুলঢ়দয াঅকন্দলযত কঢ়য। এছাড়া এাআ াঞ্চঢ়রয
াঢ়নকগুন্দর ভন্দিয -স্থাতে National Heritage য ভমযাদা ায়ায় াঢ়নক মযেক  গঢ়ফলক যাে ভ্রভঢ়ণ াঅঢ়।
এছাড়া াঢ়নঢ়ক াআন্টাযঢ়নঢ়েয ভাধেঢ়ভ যাে াঞ্চঢ়র ভন্দিয-স্থাতে টদঢ়খ াঅগ্রী ঢ়য় এফাং জানায াআো ন্দনঢ়য় টদ
ন্দফঢ়দ টথঢ়ক এখাঢ়ন ভ্রভণ কযঢ়ত াঅঢ়।
৭.২.৬ াফস্থানগত ন্দফনো  প্রাকৃন্দতক দৃেগত ভূরে: যাে াঞ্চঢ়রয ন্দফন্দবন্ন প্রাঢ়র্ন্ ভন্দিযগুন্দর এভনবাঢ়ফ ন্দফনেি
যঢ়য়ঢ়ছ টম এাআ ভন্দিঢ়য ন্দফনোগত ন্দদকন্দে এাআ াঞ্চরঢ়ক াঅরাদা ভাত্রা প্রদান কঢ়যঢ়ছ। এাআ ভন্দিযগুন্দর যাে
াঞ্চঢ়র ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়ন  ন্দফন্দবন্ন প্রাঢ়র্ন্ এভনবাঢ়ফ ন্দফনেি যঢ়য়ঢ়ছ টম এাআ ভন্দিযগুন্দরঢ়ক টকন্দ্র কঢ়য াধাযণ ভানুঢ়লযা
একন্দত্রবূত ঢ়য় ধভযীয় চচযা  াভান্দজক কামযকরা াংঘন্দেত কঢ়য। এছাড়া প্রাকৃন্দতক দৃঢ়েয ন্দদক টথঢ়ক এাআ াঞ্চর
াতের্ন্ ভঢ়নাযভ। এাআ াঞ্চঢ়র ভারবূন্দভ, ভবূন্দভ, াাড়, ফযত, নদ, নদী, ঝণযা, ুকুয, টখারাঢ়ভরা চাযণবূন্দভ ফাআ
যঢ়য়ঢ়ছ মা ান্দফযকবাঢ়ফ এাআ যােবূভঢ়ক প্রাকৃন্দতক দৃেগত ন্দদক টথঢ়ক াননেতা দান কঢ়যঢ়ছ।
৭.২.৭ গঢ়ফলণা  ন্দফদোয়তন্দনক ন্দক্ষাগত ভূরে: ভগ্র যাে াঞ্চঢ়র ন্দফন্দবন্ন ন্দফলয় ন্দনঢ়য় গঢ়ফলণায মঢ়থষ্ট ুঢ়মাগ
যঢ়য়ঢ়ছ, টমভন- স্থাতেকরা, বাস্কময, াঅথয-াভান্দজক  ধভযীয় যীন্দত-নীন্দত। এাআ াঞ্চর ফাাংরায টেযাঢ়কাো ভন্দিযস্থাতে ন্দফলয়ক গঢ়ফলণায ানেতভ টক্ষত্র। এছাড়া যােফঢ়ঙ্গ াফন্দস্থত ভন্দিযগুন্দরয ভাধেঢ়ভ তৎকারীন ফাাংরায টদীয়
 ঐন্দতেভয় ভন্দিয-স্থাঢ়তেয িঢ়ভান্নঢ়য়য ফোখো ায়া মায়।
৮. উাংায: ন্দিভফঢ়ঙ্গয যাে াঞ্চর ুযাতান্দিক নফন্দঢ়ষ্টে বযা একন্দে াঞ্চর। মথাথযবাঢ়ফ গঢ়ফলকযা তাাআ
যােবূভঢ়ক ‘ভন্দিঢ়যয হৃদয়বূন্দভ’ নাঢ়ভ াঅখোন্দয়ত কঢ়যঢ়ছন। এাআ াঞ্চঢ়রয ন্দফন্দবন্ন স্থাঢ়ন ছন্দড়ঢ়য় ন্দছন্দেঢ়য় যঢ়য়ঢ়ছ
ন্দফন্দবন্ন াঅকায  াঅকৃন্দতয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে। এঢ়তা টফন্দ নফন্দচত্রেভয় স্থান বাযতফঢ়লয াঅয টকাথা াঅঢ়ছ
ন্দকনা ঢ়ি। এাআ াঞ্চঢ়রয ার্ন্বুযক্ত টফন্দকছু ভন্দিয ভন্দন্বত উঢ়েখঢ়মাগে টক্ষত্র (Site) National Heritage-য
ভমযাদা টঢ়য়ঢ়ছ এফাং াঢ়নক স্থাঢ়নয ভন্দিয মাঢ়ত National  World Heritage-য ভমযাদা ায় তায জনে ন্দফন্দবন্ন
দপ্তঢ়য াঅঢ়ফদন জানাঢ়না ঢ়য়ঢ়ছ। এাআ াঞ্চঢ়রয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয াঢ়থ টরাকাংস্কৃন্দত  ুযাতঢ়িয
গবীয টমাগ যঢ়য়ঢ়ছ। ান্দফযক ন্দফচাঢ়য এাআ স্থাঢ়নয টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাতে াতের্ন্ গুরুত্বূণয। তাাআ এাআ াঞ্চঢ়রয
টেযাঢ়কাো ভন্দিয-স্থাঢ়তেয াভান্দজক  াাংস্কৃন্দতক গুরুত্ব  তাৎমযঢ়ক টকান ভঢ়তাআ াস্বীকায কযা মায় না।
টরাকঐন্দতঢ়েয ন্দফন্দচত্র ধাযা এখাঢ়ন জীফবাঢ়ফ ফভান। তঢ়ফ এাআ ঐন্দতে ভয় ন্দযফতযঢ়নয ঢ়ঙ্গ ঢ়ঙ্গ ন্দযফন্দতযত
ঢ়ে এফাং এাআ াভূরে ম্পদগুন্দর যক্ষণাঢ়ফক্ষণ  াংযক্ষঢ়ণয াবাঢ়ফ নষ্ট ঢ়য় মাঢ়ে – মা ধ্বাংঢ়য াত টথঢ়ক
যক্ষা কযা খুফাআ প্রঢ়য়াজনীয়।
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যাঢ়েয টেযাঢ়কাো ভন্দিয স্থাঢ়তেয াভান্দজক-াাংস্কৃন্দতক তাৎময  ভূরে

তনয়া ভুখার্জ্যী, ুজয়কুভায ভণ্ডর  ন্দপ্রা টঘাল
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