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Abstract: 

Since ancient times Folk Art has kept the human civilization alive. The primitive people were 

artists. Folk art is decaying today. Necessity and beauty are the life of folk art. Race, 

community and their occupation are the ideal origin of folk art. We find the mention of 

different folk art in the Rigveda, the ancient literature of the world. The different folk art 

mentioned in the Vedic literature are-chariot, girdle, bow and arrow, armour, idol of worship, 

garland of bones, ivory work, metal pot, dress, ornaments etc. The water-pots used in the 

Vedic age were used as a symbol of the sun. There is the reference of blacksmith, potter, 

goldsmith of the Vedic Age. Folk art was used in daily life, in wartime and during the worship 

of god. We find the reference of Malakar (florist) community in the Rigveda. People decorated 

their houses with the help of folk art. The lower-class carpenter and blacksmith were the 

creators of folk art. Many repress-entatives of the folk art in the Vedic period have become 

extinct today.  

Key Words : Folk Art, Extinct, dying, Rig-Veda, Vedic Literature, bow, arrow, Chariot, 

florist, blacksmith, Potter, Carpenter   
 

      াঅশদভ ভানুল শছদরন শল্পী। বেনীয় নৃশফজ্ঞানী াউটুরা ৃশথফীফাীদক প্রথভ জানান একথা। বেদনয 

াঅরতাশভযা গুায় াঅশদভ ভানুদলয শচত্রকরা ভানুদলয বযতাদক জাশগদয় যাখর। শদল্পয যাজুত্র বাআ াতীতকার 

বথদকাআ বালা শদদয় বগর ভানদফয বপ্রযণাশিদক। ানযানয প্রাণীদদয বথদক ভানুল ৃথক, তাাঁয বৌন্দমযদফাদধয কাযদণ। 

শল্প বৌন্দদমযয শনশত বপ্রযণা ভানদফয একান্ত াঅনায, শনজস্ব। াঅশদভ ভানুল গুায গাদত্র াথয বকদট বকদট প্রথভ 

শল্পভূশতয এাঁদক বদয়। বাআ াঅশদভ শল্পী ফাস্তফদক প্রতীক প্রশতভায় শচশিত কযদরন। ভানুল মথাথয ভানুল য়ায জনয 

াধনা কদযদছন। কদফ বম ভানুদলয ব তযা মূ্পণয দফ াঅভযা জাশন না। শকন্তু ভানুল শদল্পয জনয তযা কদযদছ। 

উদমাশচত দয়দছ জীফদনয শল্পদরাক – বরাকশল্প। ভানুদলয বযতাদক জাশগদয় বযদখদছ বরাকশল্প। বযতায 

যফতযী ধাদ ভানুল ভাজ গঠন কদযদছ। জম দয়দছ প্রদয়াজন ানুাযী শদল্পয। Yuri Borev তাাঁয „Aesthetics‟ 

গ্রদে শরদখদছন – “The national character of art has found and continues to find its most direct and 

complete expression in primitive society when art was at the mythological stage, and later in 

folklore : it describes the people from the point of view of the people, and is created by the 

people for the people.” 
(১) 
াঅভাদদয একান্ত াঅনায Folk – Art. ফাঙাশরয ান্তযঙ্গ বকাভরতায় তা দয় উঠর 

বরাকশল্প। স্থাশনকতা, াঅঞ্চশরকতা, বগাষ্ঠী-ম্প্রদায় াঅশিত এভন শদল্পয উাদান ভাশট, ফাাঁ, কাঠ, াথয, শুাশখয 

বদাফদল, গাছ-গাছাশর পুর-পর। কৃশল শবশিক গ্রাভ ভাদজ ফৃশি এফাং ম্প্রদায়, ঐশতয এফাং উিযাশধকায ূদত্র 

াধাযণ ব্রাতয ভানুদলযা দয় দঠন শল্পী। শকাদযয তাশগদ, জীফদনয তাশগদ, জীশফকায তাশগদ – াঅদযা নানান াঅশদভ 

শদল্পয শফফশতযত ভনন ুশি রাব কদযদছ বরাকশদল্পয নান্দশনক প্রকযদণ। প্রদয়াজন, াভঙ্গর াঅঙ্কা, াশুব শিয 
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বয়, শকাদযয াশনিয়তা, প্রজদময ধাযাফাশকতা, বদফফাদ, ভন্ত্র-তন্ত্র-শভথ এফাং াদরৌশককতা শভদরাআ ৃশি দয়দছ 

জীফদনয শল্পদরাক, শদল্পয জীফন বরাকশল্প। বযতায াগ্রগভদনয দঙ্গ দঙ্গ বরাকশদল্পয াদনক শকছুাআ বগদছ 

াশযদয়। বরাকশল্প াঅজ একান্তাআ ক্ষশয়ষ্ণু। বৌন্দময শাু ভানুল বরাকশল্পদক গ্রণ কদযদছ। গুরুত্বূণয দয় দঠ 

বরাকশদল্পয বভাশটপ। কৃশলভাজ এভন শল্প ৃশিয াঅদয বূশভ। াশতযস্রিাযা বরাকশল্পদক নানাবাদফ ফযশিত কদয 

শল্প ৃশি কদযদছন।   
 

     বফদদয মুগ। ৃশথফীয প্রাচীন াশতয ঋদেদ। Dr. Max Muller তাাঁয ম্পাশদত ‘ঋদেদ াংশতা’য বূশভকায় 

শরদখদছন – “Conviction that, in the present state philological, historical and philosophical 

research, no literary work was of greater importance and interest to the philologer, the 

historian, and philosopher, than the Veda, The oldest literary monument of the Indo-

European world.” 
(2 )

 বফদদ নানা শল্পকাদমযয শচি বভদর। চশরষ্ণু বযতা এফাং াংস্কৃশতয শচশিত চফশিয বফদদয 

মুদগাআ েি দয়শছর। বফদ যফতযীকাদর ভধযমুদগয ফাাংরাদদদ গদ  উদঠশছর াঅদয গ্রাভ ভাজ। জাশত-বগাষ্ঠী-

ম্প্রদাদয়য শফবাজন ভধযমুদগাআ ূণযরূ রাব কদযশছর। ম্প্রদায় এফাং ফৃশি একূদত্র ফাাঁধা শছর। ঐশতয এফাং 

উিযাশধকায বরাকশদল্পয উৎকলয াধদনয বক্ষদত্র শফদল কামযকযী। এক এক ম্প্রদায় ত ত ফৎদয াঅশবজ্ঞতাুি 

দয় শল্প ৃি কদযন। এক এক ফৃশিজীফী ম্প্রদাদয়য নাদভাআ শচশিত ত া ায নাভ। াঅদয গ্রাভ-ল্লীদত কুদভায 

া া, কাভায া া, তাাঁশত া ায নাভ এবাদফাআ ুশনশদযি ত। ফাাংরায ভশন্দয, াঅরনা এফাং বরাকশদল্প বরাক-

বরৌশককতা, াঅচায-াংস্কায, বরাকধভয, বজযাশতল, বদফফাদ এফাং ুযাণ প্রফণতা শফদল গুরুত্বূণয দয় উদঠদছ। 
 

     বফদদয মুদগ এখনকায ভত জাশতদবদ শছর না। ুতযাাং বরাকশল্প থাকদর বরাকশদল্পয এত চফশচত্রয শছর না। 

শল্প ৃশিয াজায ফছদযয ফৃশি াঅশিত াশবজ্ঞতা ফন কযদত য় শন বফদদয কাদরয স্রিাদদয। স্বাবাশফকবাদফ এক 

ভাশজযত যরতা তাদদয শদল্পয প্রধান চফশিয শছর। বফদদয মুদগ কভযদক শফদল ভমযাদা বদয়া দয়দছ। শকন্তু 

ুদযাশদতযা শফদল ুশফধা ববাগী বিণী শছদরন। ব্রাহ্মণ, ক্ষশত্রয়, চফয, ূদ্র এফাং বমাদ্ধা জাশতয শযচয় ায়া মাদে। 

ঋদেদ-াংশতায নফভ ভণ্ডদরয ১১২ ূদি বস্তাত্রকায, শচশকৎক, ‘মফ বজযন-কাশযণী’ ম্প্রদাদয়য উদল্লখ াঅদছ। তাযা 

বম শবন্ন শবন্ন কাজ কদযন ব কথা াংশতায় ফরা দয়দছ” 
 

‚কাকুযাং তদতা শবলগুরপ্রশক্ষণী নানা। 

নানাশধদয়া ফূমদফানু গা াআফ তশস্থদভন্দ্রাদয়দন্দ শয স্রফ।।’’ 
(৩) 

 

     বফদদয মুদগ ূদ্রদদয ঘৃণা কযা ত। তাযা মদজ্ঞয উমুি শছর না, তাদদয বকান বদফতা শছর না, তাযা াদনযয া 

ধুাআদয়াআ জীশফকা শনফযা কযদতন। ূদ্রদক াতয, া  ান্ধকাদযয প্রতীকরূ ভদন কযা ত। রক্ষণীয়, বরাকশদল্পয 

স্রিা এাআ ব্রাতয ূদ্রযা। ভধযমুদগয গ্রাভ ভাদজ মখন প্রদয়াজন  ানুাযী শদল্পয জম দে, তখন ভুশচ, ছুদতায, 

কুদভায, কাভাদযযাাআ শল্প ৃশিয ভাধযদভ জাশত গঠদনয, ভাজ গঠদনয বযদকন্দ্র দয় উদঠদছ। 
 

     বফদদয মুদগয বরাকশল্প শছর প্রদয়াজন ানুাযী। শদল্পয স্বতাঃ্ূতয প্রকারূ ্ুশযত দয়শছর। মশদ বফদদয 

মুদগ বরাকশদল্পয াভানয শযচয় ায়া মায় ভাত্র। চফশদক াশদতয উশল্লশখত বরাকশদল্পয ভদধয উদল্লখদমাগয র 

যথ, ফভয, ধনু, কফচ, ফাণ, জযা, তীদযয পরা, ূদজায প্রশতভা, াদ য ভারা, বরাায ফজ্র, ফশরদাদনয জনয শনশভযত বফদী 

প্রবৃশত। এছা া াশতয দাাঁদতয কাজ, ধাতফ াত্র, ফস্ত্র, ারাংকায প্রবৃশত বরাকশদল্পয উদল্লখ চফশদক াশদতয বভদর। 

এফ শল্প বযতা-াংস্কৃশতয ান্তশনযশত প্রাণ বপ্রযণা। গৃস্থ শনদজদক ছদন্দাভয় কদযন এফ শল্প জ্জা শদদয়। ব্রাতয 

ভানুদলয কদঠায তযায ীশরত রূ এগুশর। ঋদেদদ ায়া মাদে, যাজা াংগ্রাদভয ভয় ফভয ধাযণ কদয মুদদ্ধ 

মাদেন। ুখকয যথমাত্রায উদল্লখ াঅদছ ঋদেদদ। শযদণয ৃদঙ্গ শনশভযত ফাণ, বগারুয স্নায়ু চভয শনশভযত জযা”এফ 

বরাকশদল্পয উদল্লখ াঅদছ চফশদক াশদতয। বকভন শছর প্রাচীন বাযতফদলযয াঅমযশল্প। প্রাচীন বাযতীয় বযতায শল্প 

শচি বযদখ বগদছন াঅমযযা। বযতায প্রফভানতা শদল্পয াঅধাদযাআ রূ রাব কদয। বযতায ভাপ্রস্থান বনাআ। জীফদনয 
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প্রদয়াজদন শল্প। বাআ কদফ ধূয াতীদত াথদয াথদয ঘদল তীদযয পরা শনশভযত দয়শছর, তায শঠকানা ায়া বায। 

ূদজায প্রশতভা, াদ য ভারা শকবাদফ রাব কদযশছর ভতী শদল্পয ফযিনা, াঅমযদদয ূদমযয উানায় এফ শল্প 

উকযণ াতযাফযক শছর। ধীদয ধীদয বদফতায ধযানভূশতযয প্রশতবা এক ভিয শফশিতায় ূণযতা বর। এছা া 

বদফশল্পী মুদদ্ধয জনয শফশচত্র াস্ত্র ম্ভায শনভযাণ কদযন। াঅফায ঊলাদক বদফীরূদ কল্পনা কযা র। ঊলাদক বালা শদদয় 

তায কুভাযী ভূশতয শনশভযত র। এবাদফাআ ূদমযয শতন ফদণযয শতন ভন্ত্র ভূশতয গ া র। াআন্দ্রধ্বজদক শফশচত্র ফণযারীয 

পুরভারায় বাশবত কযা র। াঅফায চাভদযয ায়ায শদফযতায ভশভা বরাকশল্পদক নফতয রূ শদর। শনভযাণ াঅয 

ৃশিয প্রশিয়া ধীদয ধীদয াঅত্মস্থ দে। ভানুদলয াধনা, ভানুদলয তযা জ্ঞাদনয শদফযদরাক েয কদযদছ। এবাদফাআ 

ৃশি র ুন্দদযয। ুন্দদযয শল্প, শদল্পয ুন্দয। চফশদক মুদগয শল্প নানা প্রত্নপুযাশণক উাদাদন টাআট্ুয। ূমযাদস্তয 

দয বানায চতশয থারা মদজ্ঞয জর করদয উয ঢাকা থাকত। এশট ূদমযয প্রতীকরূদ গণয ত। াঅয স্বণয 

উফযযতাফাদদয বভৌশরক প্রতীক। চফশদক মুদগয শল্প শচন্তায়, বচতনায়, ভন্বদয় াআশতাদয ভতী উিযণ, াঅময ানাদমযয 

শভশরত কভযভুখয ভদয়য পর। চফশদক মুদগয বরাকশল্প াআশতা ভুখযতায াযাৎায বথদক উৎাশযত। 
 

     বরাকশল্প প্রদয়াজন ানুাযী শল্প। এাআ শদল্পয স্রিাযা দরন াধাযণ ব্রাতয ভানুল। ঋদেদদ াদনক ফৃশিজীফী 

ম্প্রদাদয়য উদল্লখ ায়া মাদে। ঋদেদদয কাদর কৃশলজীফী এফাং শুারক এাআ দুাআ ফৃশিয উদল্লখ ায়া মাদে। 

এছা া ‘শবলক’ মাযা বযাদগয শচশকৎা কদযন তাদদয উদল্লখ াঅদছ। শকন্তু ঋদেদদ শল্প ৃশিকাযী ফৃশিজীফী ম্প্রদায়াআ 

শফদল উদল্লদখয দাফী যাদখ। ঋদেদদয কাদর ফস্ত্র ফয়দনয প্রচরন শছর। মাযা ফস্ত্র ফয়ন কযদতন তাদদয ফরা ত 

‘ফাদাফায়’। ঋদেদদয ১০ ভণ্ডদরয ২৬ ূদিয ৬ষ্ঠ বলাদক ফরা দয়দছ--- 
 

‚াঅধীলভাণায়াাঃ শতাঃ শুচায়াি শুচয চ। 

     ফাদাফাদয়াযনাভা ফাাাংশ ভভৃযজৎ।।’’ 
(৪) 

 

 
    এাআ ফস্ত্র ফয়নকাযী ‘ফাফাদয়া’ ম্প্রদায় বভদলয বরাভ শদদয় ফস্ত্র ফয়ন কযদতন। বকাদর ফৃক্ষদছদনকাযী ম্প্রদাদয়য 

উদল্লখ ায়া মাদে। এাআ ফৃশিগ্রণকাযী ফযশিদক ফরা ত ‘তিা’। এযা কাদঠয াঅফাফ চতশয কযদতন। ঋদেদদ কভযায 

এফাং কাভযায এাআ দুাআ ফৃশিজীফী ম্প্রদাদয়য উদল্লখ ায়া মাদে। ফতযভাদনয কাভায ম্প্রদায় বকাদরয কভযায নাদভ 

াশবশত। এযা ‘ফাণ’ চতশয কযদতন এফাং ুতুর গ দতন। ঋদেদদয ১০ ভণ্ডদরয ৭২ ূদিয ২য় বলাদক ফরা দয়দছ–-

- 

     ‚ব্রহ্মণেশতদযতা াং কভযায াআফাধভৎ 

     বদফানাাং ূদফযয মুদগতাঃ দজায়ত।।‛ 
(৫)

 
 

     ঋদেদদ স্বণযকায বিণীয ন্ধান বভদর। স্বণযকাযদদয ‘দ্রশফ’ ফরা য়। ৬ ভণ্ডদরয ৩ ূদিয ৪থয াংখযক বলাদক উদল্লখ 

াঅদছ-স্বণযকায বমযকভ ধাতু দ্রফীবূত কদয বযকভ াশি কাষ্ঠদক াঅত্মাৎ কদয--- 
 

    ‚শতগ্মাং শচদদভ ভশ ফদযা ায বদদবা ন মভান াঅা 

    শফদজভানাঃ যূনয শজহ্াাং দ্রশফ নয দ্রাফয়শত দারু ধক্ষৎ।‛ 
(৬)

 
 

     ঋদেদদ ভারাকায ফা ভারযকায ম্প্রদাদয়য উদল্লখ াঅদছ। ভারাদক বকাদর শফরা দ্রফয ভদন কযা ত। ৮ ভণ্ডদরয 

৪৭ ূদিয ১৫ বলাদক উশল্লশখত াঅদছ, াঅবযণকাযীয ফা ভারযকাযীয বম দুাঃস্বপ্ন াঅদছ তা দূয বাক। চফশদক ঋশল 

াঅিময কাশফযক উভা ৃশি কদযদছন--- 
 

‚শনষ্কাং ফা ঘা কৃণফদত ৃজাং ফা দুশতাশদযফাঃ 

শত্রদত দুাঃস্বপ্নযাং ফযভাদপ্তযশয দদ্মযদনদয ফ 

ঊতয়াং ঊতদয়া ফ ঊতয়াঃ।। 
(৭)
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     ঐতদযয় ব্রাহ্মদণ াধাযণ প্রজাভশিয শল্প বাফনায প্রকা ঘদটদছ শল্পস্তুশত ম্পশকযত একশট বলাদক। বলাকশটদত 

াশথযফ শদল্পয প্রাংা কযা দয়দছ। শল্পদ্রফয শকযকভ দত াদয “ াশতয দাাঁদতয কাজ, কাাংয ফা ধাতফ াত্র, 

শফশবন্ন ধযদনয ফস্ত্র, স্বণয শনশভযত ারাংকায, াবতযী মুি যথ, এগুশরাআ শল্প। এাআ শল্পগুশর দে াঅত্মায াংস্কৃশত। 
 

     এগুশরয দ্বাযা মজভান শনদজদক ছদন্দাভয় কদয। এখাদন চভৎকাযবাদফ াঅদত্মান্নশত শফধাদন, াঅশত্মক াংস্কৃশতদত 

শনদজয জীফনদক ছদন্দাভয় কযদত শদল্পয কাজ শক তা ফরা দয়দছ। রূশল্প, রূকভয বম াংস্কৃশতয াাং, তায 

উদল্লখ এখাদন াঅদছ। ঐতদযয় ব্রাহ্মদণয বলাকশটদত ফরা দয়দছ- 
 

“াঁ শল্পাশন াংশন্ত বদফশল্পাশন 

এদে্লাাং চফ বদফশল্পনাম্ ানুকৃৃ্তী শল্পভ াশধগভযদত 

স্তী কাংদা, ফাদা, শযণযম্, াবতযীযথাঃ 

শল্পম্ াঅত্মাংস্কৃশতফযাফ শল্পাশন, 

ছদন্দাভয়াং ফা ঐদতময জভান াঅত্মানাং াংস্কুরুদত।‛ 
(৮)

 
 

     ঋদেদদ াংশতায় এভন নানা বরাকশদল্পয উদল্লখ াঅদছ। উদল্লখ াঅদছ ফদভযয। াংগ্রাদভয ভয় যাজা ফভয শযধান 

কদয মুদদ্ধ গভন কদযন। ৬ ভণ্ডদরয ৭৫ ূদিয ১ভ বলাদক উদল্লখ াঅদছ--- 
 

      ‚জীভূতদযফ বফশত প্রতীকাং মদ্বভযী মাশত ভদাভুদস্থ 

ানাশফদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বাং  ত্বা ফভযদণা ভশভা শতুয।’’ 
(৯)

 
 

     াঅফায ঋদেদদয শফশবন্ন স্থাদন ধনু শদদয় গাবী জয়, মুদ্ধ জয়, ত্রু বনা জয় এফাং শ্ত্রত্রুয কাভনা নি কযায কথা ফরা 

দয়দছ--- 

    ‚ধন্বনা গা ধন্বনাশজাং জদয়ভ ধন্বনা তীব্রাাঃ ভদদা জদয়ভ 

    ফক্ষান্তীদফদা গনীগশন্ত কণযাং শপ্রয়াং খায়াং শযলস্বজানা।‛
 (১০)

 
 

     ভানুল ভানুল দয়দছ তাাঁয শল্পচচযায জনয। বৌন্দমযেৃা ভানুদলযাআ াঅদছ। ভানুল শুধু চজশফক প্রদয়াজন ূযণ কদয 

না। প্রদয়াজন াশতশযি বৌন্দময াদন্বলদণয কাযদণাআ ভানুল ৃশথফীদত ানযানয প্রাণীদদয বথদক াঅরাদা দয়দছ। 

ফশঙ্কভচন্দ্র তাাঁয াঅমযজাশতয ূক্ষ্ম শল্প প্রফদন্ধ শরদখদছন--- 
 

‚ঘর্ম্যাি ররাদট বম াথয উাজযন কশযয়াশছ ুন্দয গৃ শনভযাণ কশযয়া, ুন্দয উকযদণ াজাাআদত, তাা ফযশয়ত কশযয়া 

ঋণী ; াঅশন ুন্দয াশজদফ ফশরয়া, র্ব্যস্ব ণ কশযয়া, ুন্দয জ্জা খুাঁশজয়া বফ া-ঘশট ফাটী শির কাাঁা 

মাাদত ুন্দয য়, তাায মত্নপ কয। [.....] কাফয, ঙ্গীত, নৃতয, বাস্কমযয, স্থাতয এফাং শচত্র, এাআ ছয়শট বৌন্দমযজশনকা 

শফদযা।‛
১১

 
  

     াঅমযদদয বদফকল্পনা, শফবা, বদফতায ধযানভূশতযয প্রশতবা এক ভিয শফশিতায় ূণযতা বর। াঅমযযা ূদমযয 

উানায দঙ্গ ফৃক্ষ  প্রস্তদযয উানা কদযদছন। াফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁয ‘াঅময শদল্পয িভ’ প্রফদন্ধ শরদখদছন--- 

‚চফশদক মুদগ াঅযণযক ঋশলযা বদখশছ এাআকর শবন্ন শবন্ন বদফতায কল্পনা কদয নানা ভন্ত্র উচ্চাযণ কদযদছন এফাং 

বকাথা বকাথা এাআফ বদফতায ভন্ত্রভূশতয গদ  বতারায রক্ষণ বদশখ,-বমভন ঊলাদক বালা শদদয় একশট কুভাযী ভূশতযদত 

ধযা র, বমভন ূমযদক শতন ফদণযয শতন ভূশতয বদয়া র, াশিদক বদখা র মজভাদনয কাভনাফাী দূতরূদ। এাআবাদফ 

তাফৎ বদফতা একশট ুশনশদযি ধযানভূশতয বদত চরর াঅদস্ত াঅদস্ত।‛ 
(১২)

 
 

     এাআবাদফ ঋশলদদয ূজাভদন্ত্রয ারূ বকৌর ারূ াঅদরায বজযাশতদত শল্পরূদয শনভযাণ ঘটাদরা। চভৎকায 

বকাণাকৃশত বফশদদত াশিদদফদক প্রতযক্ষ কযা ম্ভফ র। াআন্দ্র, শমশন মুদদ্ধ াযাগ নন, াআশন যদথ চদ  মুদ্ধ কদযন। ফদজ্র 

তাাঁয প্রধান াস্ত্র। বরাায াাংঘাশতক দুগয শনভযাণ কদযন, যক্ষা কদযন নগযদক। 
 

       াধযাশকা ুকুভাযী বট্টাচাময তাাঁয ‘াআশতাদয াঅদরাদক চফশদক াশতয’ গ্রদে মথাথযাআ শরদখদছন--- 
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‚াআন্দ্র বম ফজ্র নাভক াস্ত্র ফযফায কযদতন, তা বরৌশনশভযত বকান াস্ত্র ফ’বরাআ ভদন য় এফাং বাআ কাযদণাআ তা বাআ 

ব্রদিয মুদগ াপ্রশতদযাধয শছর। [......] াঅমযদদয ভদধয াআন্দ্রাআ বকফরভাত্র ফজ্রাস্ত্র ফযফায কদযশছদরন এফাং ব্রি 

ফযফাযকাযী শনু্ধ উতযকায াশধফাীদদয কাদছ বাআ াস্ত্রদক প্রশতদযাধ কযায ভদতা বকান উায় শছর না।‛ 
(১৩) 

 

      চফশদক মুদগয ানুষ্ঠান শছর ধভয শনবযয। ভানুদলয চতশয ফহুশফধ উকযদণয ফন্দনা কযা ত। একজাতীয় শফবা 

স্বপ্নরাশরত রূভূশতয রাব কদযশছর। ফশরদাদনয উদেদয প্রদি াদস্ত্রয ভদধয চদফশিয াদরৌশকক প্রকা শছর। এযকভ 

শল্প ানুাযী বস্ত্রাত্র যচনা কযা ত। বমভন ফশরদাদনয উদেদয শনশভযত বফদী। এভশন বরাকায়ত শদল্পয দী শনভযাদণ 

ফন্দনা াদে াজস্র বরৌশকক উাচায। ভদয়য শরদত তা শফফণয তশকয়ায ভত াআশতাদয ধাযাাদত ধাযাাদত 

শফরীয়ভান াশস্তদত্বয দীঘযবা ফন কদযদছ ভাত্র। ঐশতাশক বযাশভরা থাায শরদখদছন--- 
 

‚বাভযদয গাছ বছাঁচফায াথয, রাঙর, মুদ্ধাস্ত্র, ডঙ্কা, াভান, নুশ  াআতযাশদয উদেয বস্তাত্র শছর।‛ 
(১৪)

 

মজুদফযদ াংশতায় নানা ানুষ্ঠান-চমযায ভদধয ফৃিয শফব প্রশিয়ায প্রতীকী াশবফযশি প্রকা রাব কদযদছ। 

াধযাত্মদচতনায স্বশপ্নর শনভযাণ থাকদর াবদভধ মদজ্ঞয াশিচয়ন ানুষ্ঠান শল্পীয ফাস্তফ াশবজ্ঞতাদক ুি কদযশছর। 
 

     াধযাশকা ুকুভাযী বট্টাচাময তাাঁয ‘াআশতাদয াঅদরাদক চফশদক াশতয’ গ্রদে শরদখদছন--- 

‚াশিচয়দন বফদী শনভযাণকাদর াআাঁদটয জশটর শফনযাদয ভদধয শনদফশত শতনশট বভৌশরক প্রতীক-দ্মত্র, ববক  

স্বণযশনশভযত ভানফ-ভূশতয-ম্ভফত বাযতফদলযয স্থর  জরবূশভয উয াঅমযদদয প্রবুদত্বযাআ বদযাতক। কৃশলজীফী জনদগাষ্ঠীয 

দক্ষ ফযাশধক প্রদয়াজনীয় ফস্তু বম ফৃশিাত, তায প্রতীক বমভন দ্মত্র  ববক, বতভশন স্বণযভানফ একশদক শদদয় ূময  

ানযশদক শদদয় কলযণযত ভানুদলয প্রতীক।‛ 
(১৫) 

 

     াফয াঅময-ানাদমযয শফদযাধ শভরন এফাং ভন্বদয়য ভধয শদদয় াঅমযবযতায প্রাণ প্রশতশষ্ঠত দয়দছ। একথা শঠক, 

ানাময শদল্পয উদযাআ াঅময-শদল্পয শবশি প্রশতশষ্ঠত শছর। াফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁয ‘াঅময  ানাময শল্প’ প্রফদন্ধ 

শরদখদছন--- 

‚চফশদক মুদগয াঅমযগণ শল্পী শদদফ তৎকারীন াঅদমযতয জাশতগদণয বচদয় খুফ বম ফদ া শছদরন না তায 

প্রভাদণয াবাফ বনাআ। তাাঁদদয াস্ত্রস্ত্র মানফান ফাআ াঅদমযতযগদণয াদক্ষা উৎকৃি শছর শক না ব শফলদয় দন্দ 

বথদক মায়। [.....]  কাদজাআ ফরদত য় াঅময শদল্পয শবশি ানাময মুদগয উদয।‛ 
(১৬)
  

 

     ভদয়য ধাযাাদত ব্রাতয াাাংদিয় ভানুলজনাআ শল্প ৃশি কদযদছ। ৃশি দয়দছ ম্প্রদায়, া া, ল্লী। ফৃশি এফাং 

জাশত একূদত্র মৃ্পি দয়দছ। মুথফদ্ধ, ভাজ াংশতদত ুি শনম্নফগযীয় ছুদতায, কাভায, বডাভ, ভুশচ ম্প্রদাদয়য 

ভানুলাআ শছদরন মথাথয শল্পী। তাদদয শল্পকদভযয াঅজ াদনক শকছুাআ াফরুপ্তপ্রায়। এাআ শল্পীকুরদক ফাআদত দয়দছ 

ােৃযতায বায। Dr. B.R. Ambedkar তাাঁয ‘The Untouchables’ গ্রদে শরদখদছন--- 
 

‚Surely, the phenomenon of Untouchability among primitive and ancient society pales into 

insignificance before this phenomenon of hereditary Untouchability for so many millions of 

people, which we find in India. This type of Untouchability among Hindus stands in a class by 

itself. It has no parallel in the history of the world.”    
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