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Abstract 
Maluti is a small village which is located in the borderland between West Bengal and Jharkhand. 

Actually this village was situated in the Birbhum district of Radh Bengal in the past. At present this 

village is in the territory of Dumka district within the state of Jharkhand. This village is historically 

and culturally significant. In spite of its small area, this village is well known to India and abroad 

because of architectural beauty of 108 terracotta temples. The king of Nankar state Baj Basanta Roy 

had established these temples. Due to this huge number of temples researchers considered Maluti to 

be a hidden Kashi. The World Heritage Foundation, USA has recognized the historic and cultural 

importance of the Village. This heritage village has been placed on the list of the world’s twelve 

most endangered cultural heritage sites. The distinguished patterns of architectural styles have been 

reflecting the mythical, historical and social past of Bengal.  Particularly terracotta plaques fixed 

on temples constitute valuable elements for reconstructing the socio-cultural heritage. The 

terracotta plaques with different motif are curved in linier design. The themes of the terracotta 

plaques are based on the stories of Ramayana, Mahabharata and myths. Amazing architectural and 

decorative skills can be traced through the temples of Maluti. In this present paper our prime focus 

will be on the mythical patterns of the architectures of these terracotta temples. Therefore in this 

paper we have discussed the architectural patterns and style of ornamentations of the terracotta 

temples of Maluti, and we have observed the use of mythical narratives. Moreover we have 

investigated on the purpose and subject matters of these distinguished architectural and sculptural 

designs in these temples which are based on the mythical stories. We think that our research shall 

highlight the distinctive features of these temples which are very relevant for critical observations. 
 

Key Words: Terracotta, Architecture, Heritage, World Heritage Foundation, Terracotta Plaques, 

Mythology, Narratives. 
 

বনূ্দভ া 

     ঝাড়খে  ন্দিভফণ্ডঙ্গয ীভাণ্ডযখা অফন্দস্থত নান ায ভরুটী এ  ভধেভ আ ৃন্দতয গ্রাভ। এই গ্রাভন্দট ন্দফন্দবন্ন ভণ্ড ন্দফন্দবন্ন 

টবৌণ্ডগান্দর  ফরণ্ডয অন্তবূজক্ত ন্দছর।   ন্দথত আণ্ডছ ১৮৫৫ াণ্ডর ন্দদু  ানুয টনতৃণ্ডে  টম াাঁতার ন্দফণ্ডরা , তাযই ন্দযণাভ 

স্বরূ াাঁতার যগণা টজরায ৃন্দি । ফতজভাণ্ডন এই গ্রাভন্দট ঝাড়খে যাণ্ডজেয  াাঁতার  যগণা ন্দফবাণ্ডগয অন্তগজত দুভ া 

টজরা অফন্দস্থত। ভরুটী ফা নান ায ভরুটী র ন্দনস্কয তারু । ঐন্দতান্দ ণ্ডদয ভণ্ডত, টলাড় তাব্দীণ্ডত টগৌণ্ডড়স্বয আরাউন্দিন 

হুণ্ডন াণ্ডয প্রদত্ত নদ অনুাণ্ডয দদণ্ডঘজে এফং প্রণ্ডস্থ  ণ্ড  ভাইর ন্দফস্তৃত ন্দছর নান ায যাণ্ডজেয যাজধানী ভরুটী। অনেন্দদণ্ড  

http://www.thecho.in/


ঝাড়খণ্ডেয ‘ভন্দিযগ্রাভ’ ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন: এ ন্দট অধেন          ুজ ুভায ভের  তনা ভুখার্জ্জী 
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ভরুটী র টদফবূন্দভ। ভাণ্ডমাগী ফাভাক্ষ্োা  অণ্ডন  াধণ্ড য দধূন্দর ণ্ডড়ণ্ডছ এই গ্রাণ্ডভ। ভা টভৌরীক্ষ্ো টদফীয ীঠ এই 

গ্রাণ্ডভই অফন্দস্থত। আয এই গ্রাভণ্ড   ণ্ডরয  াণ্ডছ ন্দযন্দচন্দত ন্দদণ্ডণ্ডছ এখান ায অননে ভন্দিয-স্থেতে  বাস্কজম। এ ভ 

১০৮ ন্দট টটযাণ্ড াটায ভন্দিয এখাণ্ডন ন্দছর, এই জনে গণ্ডফল যা ভরুটী গ্রাভন্দটণ্ড  ‘গুপ্ত াী’ ফণ্ডর অন্দবন্দত  ণ্ডযণ্ডছন। তণ্ডফ 

ফতজভাণ্ডন এই গ্রাণ্ডভ ৭২ ন্দট টটযাণ্ড াটায ভন্দিয যণ্ডণ্ডছ। এই ৭২ ন্দট টটযাণ্ড াটা ভন্দিণ্ডযয অরং যণ্ডণ আভযা অন্দধ াং 

ভন্দিণ্ডযয টক্ষ্ণ্ডেই টৌযান্দণ  আখোণ্ডনয ন্দচে-পর  টদখণ্ডত াই, টমভন- যাভাণ্ডণয  ান্দনী,  ৃষ্ণ রীরায  ান্দনী, ন্দফষ্ণুয 

দাফতায, দভান্দফদো, নানান টৌযান্দণ  টদফ-টদফী প্রবৃন্দত। এই প্রফণ্ডেয আণ্ডরাচে ন্দফল র- ভরুটীয টটযাণ্ড াটায ভন্দিয 

স্থোণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন। ফতজভান প্রফণ্ডে ভরুটীয টটযাণ্ড াটায ভন্দিয-স্থাণ্ডতে  টম ফ টৌযান্দণ  আখোন  যণ্ডণ্ডছ তা 

ন্দনণ্ড ুঙ্খানুুঙ্খবাণ্ডফ মজাণ্ডরাচনা  যা ণ্ডণ্ডছ। 
 

ভরটুীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থেতে  অরং যণ দরী  
 

     ‘ভন্দিয গ্রাভ’ ভরুটীয ভন্দিয-গুন্দরয গঠনশরী ফাংরায স্থাতে যীন্দতণ্ড  ম্পূণজ-বাণ্ডফ অনুযণ  ণ্ডযণ্ডছ এ থা ফরা মা 

না। এখান ায ভন্দিয স্থাণ্ডতে উন্দড়লোয ভন্দিয স্থাণ্ডতেয গঠন দরীয ন্দ ছুটা প্রবাফ যণ্ডণ্ডছ। ভরুটী গ্রাণ্ডভ ভন্দিয স্থাণ্ডতেয 

গঠনশরী ন্দভশ্র প্র ৃন্দতয; এখাণ্ডন চারা, টযখা, ভঞ্চ, এ ফাংরা  ভতর ছাণ্ডদয স্থাতে দরী টদখা মা। ভরুটী গ্রাণ্ডভ চারা 

টদউণ্ডরয ংখো ৫৭ন্দট, টযখা টদউণ্ডরয ংখো ১ন্দট, এ ফাংরা টদউণ্ডরয ংখো ১ন্দট এফং ভতর ছাদ টদউণ্ডরয ংখো ১২ন্দট। 

এইগ্রাণ্ডভ ১ন্দট ভাে টযখা টদউর যণ্ডণ্ডছ। ভন্দিযন্দটয তরণ্ডদ টথণ্ড  দযজায উয মজন্ত ভৃণ এফং প্রণ্ডফ ণ্ডথয উয ণ্ডত 

ন্দখয মজন্ত খাাঁজ াটা। উণ্ডযয আভর ন্দট টফ ফণ্ডড়া। এখান ায চারা ভন্দিযগুন্দরয ন্মুখবাগ টটযাণ্ড াটায  ারূ ামজ দ্বাযা 

অরং ৃত। াতন্দট ভন্দিণ্ডযয ম্পূণজ অরং ৃত ন্মুখবাগ এখন প্রা অক্ষ্ত অফস্থা যণ্ডণ্ডছ। আঠাণ্ডযান্দট আংন্দ  অরং ৃত  

এফং াাঁচন্দট অরং ৃত ন্মুখ বাণ্ডগয ভণ্ডধে ন্দতনন্দট ভন্দিণ্ডযয অণ্ডন  পর  চুন্দয ণ্ড টগণ্ডছ আয অনে দুন্দট আফাা এফং 

অমণ্ডে প্রা ধ্বংণ্ডয ণ্ডথ। চারা ভন্দিণ্ডযয ফান্দ  ২৫ন্দট ন্দনযাবযণ এফং ন্দতনন্দট ধ্বং প্রাপ্ত অফস্থা টৌাঁণ্ডছণ্ডছ। তণ্ডফ ন্দনযাবযণ 

ভন্দিয দরী অন্দত াধাযণ। গ্রাণ্ডভয দন্দক্ষ্ণ প্রাণ্ডন্ত এ ফংরা ভন্দিয ১ন্দট যণ্ডণ্ডছ। ভন্দিণ্ডযয স্থাতে রা ফাংরায টরা ন্দপ্র এ  

ফাংরা দরীয টশ্রষ্ঠ নভুনা। টদাচারা  ুটীয আ ৃন্দতয গঠন, াভণ্ডন টছাট ফাযািা এফং ফাযািায াভণ্ডন এ ন্দট  ক্ষ্ অফন্দস্থত। 

এই  ক্ষ্ন্দটয ভন্দিণ্ডয গবজগৃ যণ্ডণ্ডছ। ংযক্ষ্ণ্ডণয প্রণ্ডাজণ্ডন টফ  ণ্ড  ফছয আণ্ডগ ম্পূণজ ভন্দিয ন্দণ্ডভন্ট ন্দদণ্ড প্লাস্টায 

 ণ্ডয টদা , পণ্ডর দু-এ ন্দট স্থান ফোতীত পরণ্ড য অরং যণগুন্দর আয টদখা মা না। ভরুটী গ্রাভন্দটণ্ডত যাভঞ্চ ভন্দিণ্ডযয 

ংখো এ ন্দট। এই ভন্দিণ্ডযয টভণ্ডঝ উাঁচু প্লাটপণ্ডভজয উয স্থান্দত অিণ্ড াণা ৃন্দত ভন্দিয এফং আট ন্দদ ই টখারা। এয উণ্ডিে 

বক্তযা মাণ্ডত চতুজন্দদণ্ড  দাাঁন্দড়ণ্ড ন্দফগ্র দজন  যণ্ডত াণ্ডযন। যাভঞ্চ নাভ ণ্ডত ন্দযস্কায টফাঝা মা টম এই ভন্দিণ্ডযয অন্দধষ্ঠাতা 

টদফতা যাধা ৃষ্ণ ন্দ ন্তু ভরুটীয যাভঞ্চ ভন্দিণ্ডয  ারী প্রন্দতভায ূজা । ভতর ছাণ্ডদয ভন্দিযগুন্দরয গঠনপ্রণারী খুফই 

াধাযণ। এগুন্দর আত ায  এফং ন্দতনন্দদ  টদার ন্দদণ্ড ঢা া থাণ্ড । াভণ্ডনয ন্দদণ্ড  চড়া টফন্দ ণ্ডর ছাদ ধণ্ডয যাখায 

জনে থাণ্ডভয ফেফায  যা । ভরুটীণ্ডত এই য ভ ভন্দিণ্ডযয ংখো ফাণ্ডযা-ন্দট।  ন্দথত আণ্ডছ এ ভ এই ভরুটী গ্রাণ্ডভ ফ 

ন্দভন্দরণ্ড ১০৮ন্দট টটযাণ্ড াটায ভন্দিয ন্দছর। জনশ্রুন্দতণ্ডত ভরুটী ‘ভন্দিণ্ডযয টদ’ নাণ্ডভ আখোন্দত ণ্ডণ্ডছ। আয ফরা মা 

এখাণ্ডন  মত ঘয, তত ভন্দিয, ফযং তায টচণ্ড টফন্দ-এ ফই টাড়াভান্দটয  ারু ামজভ ইাঁণ্ডটয দতন্দয। এখাণ্ডন ভা াফে টথণ্ড  

াধাযণ ভানুল, এভনন্দ  ইস্ট ইন্দিা ট াম্পান্দনয ন্দাীযা পরণ্ড য ন্দফল ন্দাণ্ডফ স্থান টণ্ডণ্ডছ; আয  ৃষ্ণ টতা ফেজই 

যণ্ডণ্ডছ। ফান্দড়য য ফান্দড় আয ভন্দিণ্ডযয য ভন্দিয গণ্ডড় উণ্ডঠণ্ডছ। তায ণ্ডঙ্গ টাড়া ইাঁণ্ডটয রার গাণ্ড ভা োণ্ডফয যচনা। 

যাভাণ-ভাবাযণ্ডতয  ান্দনী, টই ণ্ডঙ্গ  স্থান টণ্ডণ্ডছ ুযাণ্ডণয অণ্ডন  চন্দযে, নানা  ান্দনী। ভরুটী গ্রাণ্ডভয টটযাণ্ড াটা 

ভন্দিয স্থাতেগুন্দরণ্ড  আভযা স্থাী উৎণ্ডগজয ন্দনদজন ন্দাণ্ডফ ধযণ্ডত ান্দয। এইফ ভন্দিয-স্থাতে দরীগত উৎ লজ  

ন্দল্পগত ন্দিতা ভুজ্জ্বর। ভন্দিয ন্দনভজাণ্ডণ চতুন্দদজ  জুণ্ডড় যণ্ডণ্ডছ টটযাণ্ড াটায নণ্ডতান্নত টখাদাই  যা ইাঁট। এই ইাঁটগুন্দর 

অতেন্ত ন্দনখুাঁতবাণ্ডফ স্থাণ্ডতেয খাাঁণ্ডজ খাাঁণ্ডজ ফায উণ্ডমাগী ন্দাণ্ডফ গন্দণণ্ডতয ছণ্ড  দতন্দয। আয টই ছণ্ড য ভণ্ডধেই নণ্ডতান্নত 

টখাদাই  ণ্ডয এ  এ ন্দট ন্দফলণ্ড  ন্দনুণবাণ্ডফ ন্দফনেস্ত  যা ণ্ডণ্ডছ। এখান ায ভন্দিযগুন্দরণ্ডত স্থাতে  বাস্কণ্ডমজয অরূ 

টভর-ফেন রন্দক্ষ্ত । ভন্দিয গাণ্ডে অংখে টাড়াভান্দটয  পর  মুক্ত যণ্ডণ্ডছ। টচৌণ্ড া   জোন্দভন্দত  আ াণ্ডয ন্দফবান্দজত 

োণ্ডনণ্ডর, অফণ্ডফয টছাট ভা  ন্দফনোণ্ডয ন্দনযন্দফচ্ছন্নতা ভন্দিযগাণ্ডেয টটযাণ্ড াটা পর গুন্দরণ্ড  ন্দচোঙ্কণ্ডনয গুণম্পন্ন  ণ্ডয 

তুণ্ডরণ্ডছ। প্রন্দতন্দট পরণ্ড য চতুজন্দদণ্ড  ফডজায ফা ীভাণ্ডযখা থা ায পণ্ডর এগুন্দর টম প্র ৃতণ্ডক্ষ্ স্থাতে ন্দনভজাণ্ডণয জনে ফেফহৃত 

ইাঁট তা ফুঝণ্ডত অুন্দফধা  না। পর গুন্দর টদণ্ডখ টফাঝা মা প্রন্দতন্দট পর  ন্দনভজাণ াণ্ডর টই পর ন্দট ট াথা প্রন্দতস্থান  যা 

ণ্ডফ এফং দজণ্ড যা ট াথা টথণ্ড  টদখণ্ডফ তা ন্দফণ্ডফচনা  যা ণ্ডণ্ডছ। পর গুন্দরয ন া  ন্দফলফস্তু  মজণ্ডফক্ষ্ণ  যণ্ডর নানা 
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প্রতী ী তাৎমজ ধযা ণ্ডড়। তাই অণ্ডন ণ্ডক্ষ্ণ্ডেই এই ন্দল্প ণ্ডভজয Visual Reality এফং Natural Reality এয ভণ্ডধে 

াথজ ে টদখা মা।  

ভরুটীয ভন্দিয স্থাণ্ডতেয অরং যণ্ডণ ফাংরায টটযাণ্ড াটা ন্দণ্ডল্পয ন্দনজস্ব ঐন্দতেভ ন্দল্পশরীয ফেফায ণ্ডণ্ডছ। এই ন্দল্প-

 ভজ নািন্দন  টপ্রন্দক্ষ্ত অরূ। ধণ্ডভজয প্রণ্ডাজণ্ডন এই স্থাতেগুন্দর ৃন্দি ণ্ডণ্ডছ। টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাতে ন্দণ্ডল্পয আয 

এ ন্দট ন্দফণ্ডল ন্দদ  র Idealistic এফং Timelessness, তাই এই ন্দল্প ন্দনিঃণ্ডিণ্ড াশ্বত। অফেই াভন্দগ্র  ন্দফচাণ্ডয এই 

ন্দল্প যীন্দত  টরৌন্দ  ।  
 

ভরটুীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন  
 

     ভরুটী গ্রাণ্ডভয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাতেণ্ড  আভযা চাযন্দট াড়া ফা তযণ্ডপ বাগ  ণ্ডয ন্দনণ্ডত ান্দয, টমভন- ন্দন্দ য ফান্দড়, 

যাজায ফান্দড়, ছ তযপ  ভধেভ ফান্দড়। এই চাযন্দট তযপ ফা াড়াণ্ডত ন্দফন্দবন্ন প্র াণ্ডযয ভন্দিয দরীয অূফজ ভাণ্ডফ ঘণ্ডটণ্ডছ। 

এখাণ্ডন টমভন যণ্ডণ্ডছ ন্দখয, টযখা  ভঞ্চ দরীণ্ডত ন্দনন্দভজত ভন্দিয, টতভন্দন যণ্ডণ্ডছ অিণ্ড াণা ৃন্দত ভন্দিয, এ ফাংরা  

ভতর ছাণ্ডদয টদফস্থর। ভন্দিযগুন্দরয উচ্চতা ১৫-৬০ পুণ্ডটয ভণ্ডধে। ৩০ ন্দট ভন্দিণ্ডযয ন্মুখবাগ ন্দফন্দচে  ারু জাম মুক্ত 

টটযাণ্ড াটায পরণ্ড  ন্দর্জ্ত এফং ট াথা ট াথা রাণ্ডটযাইট স্ল্োফ দ্বাযা অরং ৃত। যাজায ফান্দড়য তযণ্ডপয এ ন্দট ন্দফ 

ভন্দিণ্ডযয ভুখে োণ্ডনণ্ডরয ফড় আ াণ্ডযয পরণ্ড  ভন্দলাুযভন্দদজনীয এ  ন্দনখুাঁত ভণ্ডনাযভ ন্দচে ভধেমুগী স্থাতে রায চযভ 

উৎ জলতায  ছা যণ্ডণ্ডছ। াণ্ডয দুই োণ্ডনণ্ডর নীচ ণ্ডত উণ্ডযয ন্দদণ্ড  িভান্বণ্ড াজাণ্ডনা পর গুন্দরণ্ডত যারীরা  

 ৃষ্ণরীরায ন্দফলগুন্দর যণ্ডণ্ডছ; ন্দনণ্ডচয ন্দদণ্ড য পরণ্ড  এফং দুাণ্ডয োণ্ডনণ্ডর টদখা মা: যাণ্ডভয ফনাগভন, ীতাযণ, 

জটাূফধ ইতোন্দদ। ছ তযণ্ডপয ভন্দিযগুন্দরয য ন্দদণ্ড য োণ্ডনণ্ডর এফং াণ্ডয োণ্ডনণ্ডর  যণ্ডণ্ডছ ুযাণ এফং তণ্ডরাক্ত 

ন্দফন্দবন্ন টদফণ্ডদফী, দাফতায  দ ভান্দফদোয দৃ-পর । 
 

     এখান ায প্রা ৩০ ন্দট ভন্দিণ্ডযয প্রণ্ডফদ্বাণ্ডয যাভ যাফণ্ডণয মুধই ই অন্দতভাো স্থান  ণ্ডয ন্দনণ্ডণ্ডছ। এখাণ্ডন টদখা মাণ্ডচ্ছ যাভ 

 যাফণ উবণ্ড উবণ্ডয  ভুণ্ডখাভুন্দখ মুণ্ডধই  ন্দরপ্ত। তাাঁণ্ডদয দনেফান্দনী ফানয এফং যাক্ষ্ণ্ডযা যস্পণ্ডযয ণ্ডঙ্গ মুণ্ডধই  ন্দরপ্ত। 

আফায অণ্ডন গুন্দর ভন্দিণ্ডযয োণ্ডনণ্ডর যাভ  যাফণ্ডণয ভণ্ডধে মুণ্ডধই য ন্দচে যণ্ডণ্ডছ। এখান ায ভন্দিযগুন্দরণ্ডত এভন ন্দ ছু যাভ 

যাফণ্ডণয মুধই  ন্দচে যণ্ডণ্ডছ মা দজ ণ্ডদয ভণ্ডন ট ৌতূর ৃন্দি  ণ্ডয। যাফণ্ডণয যণ্ডন টম ফস্ত্র যণ্ডণ্ডছ টন্দট যায ঢং টফ খান্দন টা 

আরাদা। াণ্ড যাজাণ্ডদয নাগযা জুণ্ডতা আফায াণ্ডয ন্দনণ্ডচ যণ্ডণ্ডছ এ ন্দট ন্দাঁন্দড়। তায নীণ্ডচ যণ্ডণ্ডছ চাযণ্ডট চা া, ঐ 

চা াগুণ্ডরা ন্দদণ্ড টফাঝাণ্ডনা ণ্ডণ্ডছ উন্দন যণ্ডথ টচণ্ড মুধই   যণ্ডছন। তাাঁয  ুন্দড় াণ্ডত নানা অস্ত্র। অনেন্দদণ্ড  ভাথা ঝুাঁন্দট ফাাঁধা 

ফনফাী যাভ  রক্ষ্ণণ। াণ্ডত তীয ধনু । ন্দছণ্ডন ন্দফবীলণ টজাড়াণ্ডত দাাঁন্দড়ণ্ড আণ্ডছন। যাফণ যণ্ডথ আয যাভচন্দ্র নুভাণ্ডনয 

ন্দণ্ডঠ চণ্ডড় মুধই   ণ্ডযণ্ডছন।
১
 

 

     যাজায ফান্দড়য তযণ্ডপ এ ন্দট ভন্দিণ্ডযয ভুখে োণ্ডনণ্ডর ফড় আ াণ্ডযয পরণ্ড  ভন্দলাুযভন্দদজনীয এ  ন্দনখুাঁত ভণ্ডনাযভ ন্দচে 

ভধে মুগী স্থাতে রায চযভ উৎ লজতায ছা টযণ্ডখণ্ডছ। দ প্রযণ ধান্দযণী দুগজায দুই াণ্ড রক্ষ্মী এফং যস্বতীয ন্দচে 

যণ্ডণ্ডছ। নীণ্ডচ যণ্ডণ্ডছ ভা দুগজায ফান ন্দং এফং ন্দেূরন্দফধই  অুয। অরং যণ্ডণয ভণ্ডধে  ান্দতজ  এফং গণ্ডণণ্ডয উন্দস্থন্দত টদখা 

মা না। যাজায ফান্দড়য তযণ্ডপ অন্ততিঃ ন্দতনন্দট ভন্দিণ্ডযয ভুখে োণ্ডনণ্ডর এইয ভ ন্দফণ্ডল ন্দচে ন্দছর, ফহু ূণ্ডফজ টগুন্দর চুন্দয ণ্ড 

মা। টানা মা ঐগুন্দরয ভণ্ডধে এ ন্দট পরণ্ড  ন্দছর  ভণ্ডর  ান্দভনী। 
 

     ভন্দিয গ্রাভ ভরুটীয এই চাযন্দট তযণ্ডপয ভন্দিয স্থাণ্ডতে টম ফ টৌযান্দণ  আখোন গুন্দর টদখা মা টগুন্দর র ছ তযপ 

এফং ন্দন্দ য ফান্দড়য ভন্দিয স্থাণ্ডতে দাফতায  দভান্দফদোয ন্দচে পর । ছ তযণ্ডপয এ ন্দট ন্দফ ভন্দিণ্ডয এই 

দাফতাণ্ডযয ন্দচে পর গুন্দর খুফই স্পি: ভৎ,  ুভজ, ফযা, নৃন্দং, ফাভন, যশুযাভ,যাভ, ফরযাভ, ফুধই    ন্দি। এই 

দাফতাণ্ডযয ভণ্ডধে াাঁচ-ছন্দট অফতাণ্ডযয  ন্দচে ঐ ভন্দিণ্ডযয ভুখে োণ্ডনণ্ডরয উয যণ্ডণ্ডছ। যশুযাভ  ফুধই ণ্ডদণ্ডফয ন্দচোন্দঙ্কত 

পর  আভাণ্ডদয টচাণ্ডখ ণ্ডড় না। দুগজায দন্দট রু ন্দনণ্ড দভান্দফদো, এাঁণ্ডদয নাভ-  ারী, তাযা, ন্দছন্নভস্তা, টলাড়ী, 

বুফণ্ডনশ্বযী, ধুভাফতী, দবযফী, ভাতঙ্গী, ফগরা   ভরা,  র ভন্দিণ্ডয এাঁণ্ডদয  রণ্ড  এ ণ্ডঙ্গ স্থান ন্দদণ্ডত না াযণ্ডর ট ান 

ট ান ভন্দিণ্ডয এ ান্দধ  ভান্দফদোয স্থান যণ্ডণ্ডছ।  ারু ামজভন্দেত এই ভন্দিযগুন্দরয উণ্ডযয অংণ্ড টদখা মা ভন্দিণ্ডযয 

অন্দধষ্ঠাতা টদফতাণ্ড । ভন্দিযগুন্দর ন্দফার ন্দ ন্তু ভন্দিণ্ডযয অন্দধষ্ঠাতা টদফতায রূ ন্দবন্ন। ট ানন্দটণ্ডত যণ্ডণ্ডছ  ারী  ণ্ড ন্দটণ্ডত 

আণ্ডছ দুগজা এফং এ  জাগা টদখা মা যাণ্ডভয ন্দচে পর । 
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     এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতেয অরং যণ্ডণ টৌযান্দণ  আখোন আভাণ্ডদয অন্দতভাো দৃন্দিণ্ডগাচয । ভরুটীয 

টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোণ্ডনয ভণ্ডধে টম ভস্ত ঘটনাগুন্দর স্থান টণ্ডণ্ডছ টগুন্দর ম্পণ্ড জ ন্দফল অনুাণ্ডয 

ন্দনণ্ডে মজািণ্ডভ আণ্ডরাচনা  যা র: 
 

যাভাণ্ডণয  ান্দনী 
 

     শুধু ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাতে ন ন্দিভফাংরায প্রা ভস্ত টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতেয গাণ্ডে যাভাণ্ডণয  ান্দনী 

এ  অনেতভ আখোন ফণ্ডর ন্দফণ্ডফন্দচত । ট ান ট ান গণ্ডফল  এণ্ড  ূফজ বাযণ্ডতয যাভ উানায  াযণ ফণ্ডর ভণ্ডন  ণ্ডযণ্ডছন। 

যাভাণ্ডণয ফহু  ান্দনী-দৃে এখান ায প্রা ফ ভন্দিযগুন্দরণ্ডতই াা মা। এই দৃগুন্দর  ভণ্ডফন্দ ফাংরা  তায াশ্বজফতজী 

অঞ্চণ্ডরয টটযাণ্ড াটা অরং ৃত ভন্দিণ্ডয ন্দন্নণ্ডফন্দত ণ্ডণ্ডছ, তণ্ডফ  ান্দনী- ভূণ্ডয ভণ্ডধে রঙ্কা মুধই  অতেন্দধ  জনন্দপ্র া 

টটযাণ্ড াটায পরণ্ড  এয দৃে ন্দচে  প্রা প্রন্দতন্দট ভন্দিণ্ডয রক্ষ্ে  যা মা। ভন্দিণ্ডযয ন্মুখবাণ্ডগ প্রণ্ডফ ণ্ডথয ন্দখরাণ্ডনয 

ণ্ডযয প্রণ্ডস্থ যাভ  যাফণ্ডণয ন্মুখ ভয টফন্দযবাগ টক্ষ্ণ্ডে 

অতেন্ত ন্দনূণতায ণ্ডঙ্গ উৎ ীণজ ণ্ডণ্ডছ।  
 

     ট ান ট ান ভন্দিণ্ডযয প্রণ্ডফণ্ডথয ণ্ডযয অংণ্ডয ফাাঁন্দদণ্ড  

যণ্ডণ্ডছ যথারুঢ় শ্রীযাভচন্দ্র  রক্ষ্ণ এফং িাণ্ডত যণ্ডণ্ডছ ফহু 

ফানয টনা এফং ডানন্দদণ্ড  দভুখ  দাত মুক্ত যাফণ ন্দফার 

এ ন্দট যণ্ডথ আরুঢ এফং তাাঁয িাণ্ডত যাক্ষ্ণ্ডনা। উবণ্ড 

যস্পণ্ডযয প্রন্দত ফানন্দনিঃণ্ডক্ষ্যত (ন্দচে নং- ১)। যাফণ্ডণয ীতাযণ 

 জটাূ  তৃ জ যাফণ্ডণয যথ আিভণ্ডনয দৃে এখান ায ফ াড়া 

ফা তযণ্ডপয টটযাণ্ড াটা ভন্দিণ্ডয টদখা মা। যাভাণ্ডণয রঙ্কা াণ্ডেয 

ভণ্ডধে রঙ্কা মুধই  দৃ এ ন্দট উৎ ৃি ন্দফলফস্তু ফা টভান্দটপ রূণ্ড 

ভন্দিয টটযাণ্ড াটা গৃীত । রঙ্কামুণ্ডধই য আণ্ডগ  মুণ্ডধই য প্রস্তুন্দত 

ন্দফলণ্ড ন্দ ছু ন্দ ছু টটযাণ্ড াটায দৃে পর  এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে টদখা মা। মুণ্ডধই য প্রাযণ্ডে ফানয 

টনাণ্ডদয ণ্ডঙ্গ যাভ  রক্ষ্ণ্ডণয যাভজ রঙ্কা মুণ্ডধই য প্রস্তুন্দত ন্দাণ্ডফ রঙ্কা মাায জনে টতু ফেন দৃন্দট ফহু ভন্দিণ্ডয াা 

মা। ভরুটীয অন্দধ াং ভন্দিণ্ডয যাভ ীতায উন্দফি ভূন্দত অন্দধ াং টক্ষ্ণ্ডে স্থান টণ্ডণ্ডছ দযজায ভাথায উণ্ডয এণ্ড ফাণ্ডয 

ভন্দিণ্ডযয ট ন্দ্র স্থণ্ডর। ফাংরাণ্ডদণ্ডয প্রা প্রন্দতন্দট ভন্দিণ্ডয এই ন্দচযন্দযন্দচত যাভাণ্ডণয  ান্দন্দনয টভান্দটপ ম্পণ্ড জ শ্রীরা ফু  

অভ্র ফু ভন্তফে  ণ্ডযণ্ডছন: 
 

‚যাভাণ ন্দনবজয ন্দণ্ডল্পয এইফ উদাযণ টথণ্ড  যাভ থা প্রচরণ্ডনয ন্দফস্তৃন্দত টফাঝা মা। ন্দণ্ডল্প এফং 

ান্দণ্ডতে যাভ থায প্রচরন ণ্ডণ্ডছ ভূরত ন্দতনন্দট দৃন্দিবন্দঙ্গ টথণ্ড -   যাভ থায না  যাভ খ  ন্দফষ্ণুয 

অফতায যাভ গ  যাভবন্দক্ত াধনায ধায  যাভ। ফরাফাহুরে এই ন্দতনন্দট স্তয  ারিণ্ডভয ন্দফচাণ্ডয এণ্ড য 

য এ ন্দট এণ্ডণ্ডছ‛। 
২
 

 

ভন্দিযগাণ্ডে যাভাণ্ডণয  ান্দনীয জনন্দপ্রতা প্রণ্ডঙ্গ প্রণফ যা ভন্তফে  ণ্ডযণ্ডছন:        
                                     

‚বন্দক্তযান্দশ্রত যাভ থা াফেগুন্দর  থ তা  গাণ্ডনয ভাধেণ্ডভ ভাণ্ডজ অাধযণ জনন্দপ্রতা অজজন 

 ণ্ডযন্দছর। যাভাফতাণ্ডযয ন্দফন্দবন্ন রীরা াধাযণ ভানুলণ্ড  ন্দফণ্ডলবাণ্ডফ নাড়া ন্দদণ্ডত থাণ্ড ।  ৃষ্ণবন্দক্তয ণ্ডঙ্গ 

যাভবন্দক্তভন্দিয স্থন্দত  টটযাণ্ড াটা ন্দল্পীণ্ডদয অনুপ্রান্দণত  যর ভন্দিযগ্রাণ্ডে যাভরীরা দৃপর  ৃন্দিয 

জণ্ডনে‛।
৩
 

 

ভরুটীয যাজা ফাজ ফন্ত টছাট টছাট ন্দ ন্তু অূফজ ুিয আঞ্চন্দর  প্রবাফমুক্ত অংখে টটযাণ্ড াটায ভন্দিয ভরুটীণ্ডত ন্দনভাণজ 

 ণ্ডযন, টমগুন্দর আ ৃন্দতণ্ডত ক্ষ্ুর ণ্ডর ন্দফস্তৃত অরং যণ  স্থাতে রা অূফজ টৌিণ্ডমজয ন্দযচা । আণ্ডগই উণ্ডেখ  যা 

ণ্ডণ্ডছ ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিণ্ডয যাভাণ্ডণয  ান্দনী অন্দধ  ভাো স্থান টণ্ডণ্ডছ। মন্দদ ভরুটীয প্রা ফ  ন্দট ভন্দিয ন্দফ 

ভন্দিয। ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে যাভাণ্ডণয  ান্দনীয প্রবাফ ম্পণ্ড জ ফরা মা: 
 

 . উত্তয বাযণ্ডতয ভণ্ডতা ূফজ বাযণ্ডত যাভবন্দক্তয জনন্দপ্রতা এ ই য ভবাণ্ডফ ন্দছর।                                             

ন্দচে নং- ১ টটযাণ্ড াটা পর -দৃে: যাভ যাফণ্ডণয মুধই  



ঝাড়খণ্ডেয ‘ভন্দিযগ্রাভ’ ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন: এ ন্দট অধেন          ুজ ুভায ভের  তনা ভুখার্জ্জী 
 

Volume-IV, Issue-II                                                          October 2015               12 

খ.  ৃন্দত্তফাণ্ডয শ্রীযাভ াাঁচান্দরয ভণ্ডধে ন্দদণ্ড গ্রাণ্ডভয াধাযণ ভানুণ্ডলয  াণ্ডছ যাভাণ্ডণয  ান্দনীয জনন্দপ্রতা রাণ্ডবয আয 

এ ন্দট  াযণ। 

গ. ন্দফষ্ণুুণ্ডযয ভন্দিয স্থাতে মথা োভযা, টজাড়ফাংরা এফং ভদনণ্ডভান ভন্দিণ্ডযয অরং যণ্ডণ যাভাণ্ডণয  ান্দনীয 

প্রবাফ টদখা মা। ভরুটী টমণ্ডতু ভেবূণ্ডভয অন্তগজত ন্দছর তাই  স্বাবান্দফ বাণ্ডফই এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে 

এয প্রবাফ এণ্ড ণ্ডড়ণ্ডছ। 

ঘ. অনুভান  যা মা, টম ভস্ত  ান্দযগযযা ন্দফষ্ণুুয ফা  যাঢ় ফাংরায অনে স্থাণ্ডন ভন্দিয ন্দনভজাণ  াণ্ডযন্দছণ্ডরন টই ভস্ত 

 ান্দযগযযাই ভরুটীণ্ডত ভন্দিয ন্দনভজাণ  যণ্ডত এণ্ডন্দছণ্ডরন। 
 

 ষৃ্ণরীরায  ান্দনী  
 

     আভযা জান্দন প্তদ তণ্ড য ন্দনন্দভজত-ভন্দিয গুন্দরণ্ডত  ৃষ্ণরীরায  ান্দনী এফং যাভাণ্ডণয  ান্দনী অন্দধ  ভাো স্থান 

টণ্ডন্দছর, ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাতে এণ্ডক্ষ্ণ্ডে ফেন্দতিভ ন। বন্দক্ত আণ্ডিারণ্ডনয পণ্ডর টটযাণ্ড াটা ভন্দিয গাণ্ডে 

 ৃষ্ণ থা ফাযফাযই গুরুে টণ্ডণ্ডছ। এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিণ্ডযয স্থাণ্ডতে  ৃষ্ণরীরায  ান্দনী দৃে আভযা াধাযণত 

ভন্দিযগুন্দরয াণ্ডয োণ্ডনণ্ডর অথফা ন্দবন্দত্ত প্রস্তণ্ডযয ন্দ ছুটা ণ্ডযয 

অংণ্ড টদখণ্ডত াই (ন্দচে নং-২)। টটযাণ্ড াটায পর গুন্দরণ্ডত 

 ৃষ্ণরীরায অরং যণ অন্দধ াং ভন্দিণ্ডযই টদখা মা। ভাবাযণ্ডতয 

ভুখে চন্দযে শ্রী ৃণ্ডষ্ণয অাধাযণ জনন্দপ্রতাই এয প্রধান  প্র ৃত 

 াযণ ফণ্ডর ভণ্ডন  যা । ভাপ্রবু শ্রীশচতণ্ডনেয টগৌড়ী 

দফষ্ণফধণ্ডভজয বন্দক্তফাদ আাভয জনাধাযণ্ডণয ভণ্ডন গবীয ছা 

টপণ্ডরন্দছর। বগফান শ্রী ৃণ্ডষ্ণয অফতাযে  তাাঁয অণ্ডরৌন্দ   রীরা 

ট াণ্ডর  ণ্ডরয ভনণ্ড  বন্দক্তযন্দক্ত  ণ্ডয টতাণ্ডর। ট মুণ্ডগয 

ন্দল্প  ান্দণ্ডতেয ন্দফ াণ্ড এই ঘটনা ন্দফণ্ডল টপ্রযণায ৃন্দি  ণ্ডয। 

ভন্দিয টটযাণ্ড াটা ন্দণ্ডল্প দফষ্ণফ বন্দক্তফাণ্ডদয ভূর উৎ যাধা  ৃণ্ডষ্ণয 

টপ্রভরীরা দৃ প্রাধানে ন্দফস্তায  ণ্ডয। এ প্রণ্ডঙ্গ েু বট্টাচজাম তাাঁয 

গ্রণ্ডে ফণ্ডরণ্ডছন:  
 

‚ফাংরায ভন্দিযগাণ্ডেয  ৃষ্ণরীরা- ন্দফল  

োণ্ডনরগুন্দরয প্রা ফই বাগফত  টরা প্রচন্দরত  ৃষ্ণ ান্দনী ন্দনবজয। এছাড়া, ফাংরায ভন্দিয বাস্কণ্ডমজে 

 ৃণ্ডষ্ণযয জন্ম টথণ্ড  ভধুযাগভন মজন্ত রীরাই ন্দচন্দেত ণ্ডণ্ডছ- ভাবাযণ্ডতয  ৃষ্ণ প্রা অনুন্দস্থত‛। 
৪
 

 

ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে  ৃষ্ণরীরা ন্দফল  টম ফ পর  টদখা মা টগুন্দর র  ৃণ্ডষ্ণয লড়বুজ ভূন্দতজ, যাধা  ৃণ্ডষ্ণয 

পর ,  ৃষ্ণ  টগাীণ্ডদয টনৌ া ন্দফরা,  দম্ব ফৃক্ষ্ তণ্ডর শ্রী ৃষ্ণ প্রবৃন্দত। 
 

দভান্দফদোয  ান্দনী  
 

     যাভাণ্ডণয  ান্দনী,  ৃষ্ণ রীরায  ান্দনী প্রবৃন্দত ছাড়া ভরটুী গ্রাণ্ডভয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে দভান্দফদোয  ান্দনীয 

দৃে পর  ছ তযপ, ন্দন্দ য ফান্দড় প্রবৃন্দত জাগা অফন্দস্থত ভন্দিণ্ডয স্থান  ণ্ডয ন্দনণ্ডণ্ডছ। ট ান ভন্দিণ্ডযয াণ্ডয পরণ্ড  ট ান 

ভন্দিণ্ডযয য ন্দদণ্ড য পরণ্ড  এই দভান্দফদো ন্দফল ট  আভযা টদখণ্ডত াই। রম্বা এফং টছাট আ াণ্ডযয পরণ্ড  এই 

দভন্দফদো এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে স্থান  ণ্ডয ন্দনণ্ডণ্ডছ। আফায ছ তযণ্ডপয ট ান ট ান ভন্দিণ্ডয াণ্ডয 

োণ্ডনণ্ডর টচৌণ্ড ানা টখাণ্ড য য দভান্দফদোয পর গুন্দর টদখণ্ডত াা মা। এই দভান্দফদোযা র -  ারী, তাযা, 

ন্দছন্নভস্তা, টলাড়ী, বুফণ্ডনশ্বযী, দবযফী , ধুভাফতী, ভাতঙ্গী, ফগরা   ভরা। এই দভান্দফদো  নাযী ন্দক্তয অনেতভ আধায 

ন্দাণ্ডফ আভাণ্ডদয ভাণ্ডজ ন্দযগন্দণত । এই দভান্দফদো নাযী ন্দক্তণ্ড  জাগন্দযত  ণ্ডয  উর্জ্ীন্দফত  ণ্ডয। শুধু ভরুটী ন 

যাঢ় ফাংরায প্রা প্রন্দতন্দট অঞ্চণ্ডরয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে এই দভান্দফদো স্থান  ণ্ডয ন্দনণ্ডণ্ডছ। দভান্দফদো ম্পণ্ড জ 

ংনাযাণ বট্টাচজাম ভন্তফে  ণ্ডযণ্ডছন:   
 

ন্দচে নং- ২ টটযাণ্ড াটা পর -দৃে:  ৃণ্ডষ্ণয ফস্ত্র যণ 
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‚ফাঙান্দর তান্দরণ্ড য ন্দনজস্ব  ল্পনায পর 

দভান্দফদো। ভধেমুণ্ডগই এই ভান্দফদোয ধাযণা 

দতন্দয । ভুেভারা  চাভুো তণ্ডর ভান্দফদোণ্ডদয 

দাফতায-ধাযণ্ডণয ন্দযচ টদা ণ্ডণ্ডছ। ন্দফষ্ণু 

প্র ৃন্দতরুণ্ড এফং ন্দফ ুরুলরুণ্ড  ন্দল্পত ণ্ডণ্ডছন 

এখাণ্ডন, ন্দফষ্ণুরুণ্ড  প্র ৃন্দতয দন্দট টবদ তায 

দাফতায। টমভন  ারী  ৃষ্ণরুা, তাযা যাভ, ফগরা 

 ূভজ, ধূভাফতী ভীন, ন্দছন্নভস্তা নৃন্দং দবযফী ফযা, 

টলাড়ী যশুযাভ, বুফণ্ডনশ্বযী ফাভন,  ভরা ফুধই , 

দুগজা  ন্দি‛। 
৫
 

 

দাফতাণ্ডযয  ান্দনী 
 

     টটযাণ্ড াটায পরণ্ড  এ ন্দট জনন্দপ্র  আ লজণী ন্দফল র ন্দফষ্ণুয দফতাণ্ডযয ন্দচে পর । যাঢ়- ফণ্ডঙ্গয প্রা ফ 

টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে এই দাফতাণ্ডযয  ান্দনী টদখা মা ভরুটী এণ্ডক্ষ্ণ্ডে ফোন্দতিভ ন। এই গ্রাণ্ডভয প্রা চাযন্দট 

তযণ্ডপই  ভ টফন্দ এই ন্দফষ্ণুয দাফতাণ্ডযয  ান্দনী স্থান  ণ্ডয ন্দনণ্ডণ্ডছ  খন এণ্ড ফাণ্ডয প্রণ্ডফ ণ্ডথয ণ্ডযয অংণ্ড আফায 

 খন াণ্ডয পরণ্ড । এই দফতাণ্ডযয দন্দট অফতায র- ভৎে,  ূভজ, ফযা, নযন্দং, ফাভন, যশুযাভ, যাভ দাযন্দথ, 

ফরযাভ(ফরণ্ডদফ), ফুধই    ন্দি অফতায। গীতা ফা ভাবাযণ্ডতয এই দাফতায ম্পজণ্ড  ফরা ণ্ডণ্ডছ জাগন্দত  ধভজ যক্ষ্া  যায 

উণ্ডিণ্ডে দনন্দত  ততা, আচায-আচযণ  ন্দফেতায এ  আদজ প্রন্দতভূন্দতজ ন্দাণ্ডফ নো যাণ  ন্দনযণ্ডক্ষ্তায দ্বাযা ন্দফন্দবন্ন 

নযভূন্দতজ  শুভূন্দতজ ধাযণ  ণ্ডয এযা ন্দনণ্ডজণ্ড  প্র া  ণ্ডযণ্ডছন। এ প্রণ্ডঙ্গ নীায টঘাল ভন্তফে  ণ্ডযণ্ডছন:  
 

‚নানা ভতণ্ডবদ ণ্ডে াধাযণন বাণ্ডফ টম দন্দট অফতায রুণ্ড ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ   ান্দনীণ্ডত াফজজনীন 

স্বী ৃন্দত রাব  ণ্ডযণ্ডছ টগুন্দর র- ভৎ,  ূভজ, ফযা, নযন্দং, ফাভন, ন্দতনজন যাভ, ফুধই    ন্দি। অন্তে-

ভধেমুণ্ডগয প্রা ভস্ত ইি ন্দনন্দভজত ভন্দিযগুন্দরয টটযাণ্ড াটা অরং যণ্ডণ যেভ ক্ষ্ভতায অন্দধ াযী ন্দফন্দবন্ন 

আিমজ  নতুনতয রুণ্ড উস্থান্দত এই অফতায প্রন্দতভূন্দতজয ন্দচেফধই   ান্দনী ন্দফনো প্রা অন্দযামজ 

ন্দফলফস্তু ণ্ড দাাঁন্দড়ণ্ডন্দছর‛।
৬
 

 

ভরুন্দটয ভন্দিয টটযাণ্ড াটায অরং যণ্ডণ যাভাণ্ডণয  ান্দনী,  ৃষ্ণরীরায  ান্দনী, দভান্দফদোয  ান্দনী, দাফতাণ্ডযয  ান্দনী 

ছাড়া অনোনে টৌযান্দণ  টদফণ্ডদফীয ভূন্দতজ পর  স্থান টণ্ডণ্ডছ টমভন “ ন্দফ, দুগজা,  ারী, চেী এফং অযায টদফ-টদফী 

(ন্দচে নং- ৩)। যাজায ফান্দড়য তযণ্ডপয এ ন্দট ভন্দিণ্ডযয ফড় আ াণ্ডযয পরণ্ড  ভন্দলাুযভন্দদজনীয এ  ন্দনাঁখুত ভণ্ডনাযভ ন্দচে 

ভধেমুগী স্থাতে রায চযভ উৎ লজতায ছা টযণ্ডখণ্ডছ ন্দল্পীযা। দপ্রযণ ধান্দযণী দুগজায দুই াণ্ড রক্ষ্ী যস্বতীয ন্দচে 

যণ্ডণ্ডছ। নীণ্ডচ যণ্ডণ্ডছ ভা দুগজায ফান ন্দং এফং ফাণন্দফধই  অুয। অরং যণ্ডণয ভণ্ডধে  ান্দত্তজ   গণ্ডনণ্ডয উন্দস্থন্দত টদখা মা 

না।ণ্ডটযাণ্ড াটায অরং যণ যাঢ় ফংরা তথা ফাংরায ভন্দিণ্ডয ট ফরভাে অরং যণ ন্দছর না, এগুন্দর ন্দছর ফাঙান্দরয বন্দক্তযন্দক্ত 

প্রাণ্ডণয প্র া।  ৃষ্ণবন্দক্ত  যাভবন্দক্ত ফাঙান্দরয হৃদণ্ড  গবীযবাণ্ডফ স্পজ  ণ্ডযন্দছর এ ভ। টটযাণ্ড াটা পরণ্ড য ভণ্ডধে 

টটাই ন্দফণ্ডলবাণ্ডফ ধযা ণ্ডড়ণ্ডছ। টটযাণ্ড াটা পরণ্ড য ভূন্দতজগুন্দরয বাফ-বঙ্গী, আ ায, টফবূলায ভণ্ডধে টদফরীরা  তটা 

প্র ন্দটত ণ্ডণ্ডছ, তা ন্দফচজাম; ন্দ ন্তু ভূন্দতজগুন্দর টম াধাযণ ন্দল্পীণ্ডদয ন্দনজস্ব  ল্পনায এ  ন্দফন্দচে ৃন্দি ট ন্দফলণ্ড ণ্ডি টনই। 
 

ভরটুীয ভন্দিয স্থাণ্ডতে টটযাণ্ড াটা পরণ্ড  টৌযান্দণ  আখোন ফেফাণ্ডযয টপ্রন্দক্ষ্ত  
 

     এই প্রফণ্ডে আণ্ডগই উণ্ডেখ  যা ণ্ডণ্ডছ ভরুটী টদফবূন্দভ। এখাণ্ডন ভাণ্ডমাগী ফাভাক্ষ্োা  ন্দফন্দবন্ন াধণ্ড য দধূন্দর 

ণ্ডড়ণ্ডছ। ভরুটীয যাজা ফাজ ফন্ত ন্দছণ্ডরন দফ ধণ্ডভজয উা । তাই ভরুটীয অন্দধ াং ভন্দিয ন্দফ ভন্দিয। আয এখান ায 

অন্দধ াং টটযাণ্ড াটায ভন্দিযই টৌযান্দণ  আখোণ্ডনয আন্দধ ে টদখা মা। এফায আভযা আণ্ডরাচনা  যণ্ডফা ভরুটীয টটযাণ্ড াটা 

ভন্দিয স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন ফেফাণ্ডযয টপ্রন্দক্ষ্ত ম্পণ্ড জ: 
 

প্রথভতিঃ ভরুটীয যাজাযা দফ ধণ্ডভজয উা  ন্দছণ্ডরন। তাই স্বাবান্দফ বাণ্ডফ এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয-স্থাণ্ডতে 

টৌযান্দণ   ান্দনীয প্রবাফ চণ্ডর এণ্ডণ্ডছ। 
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ন্দদ্বতীতিঃ অতীত অনুোন  যণ্ডর জানা মা, ভরুটীয ভন্দিয স্থাতেগুন্দর টম ফ ন্দল্পীযা দতযী  ণ্ডযন্দছণ্ডরন তাযা ফাাঁ ুড়া 

ন্দফষ্ণুুণ্ডযয ন্দছণ্ডরন। ন্দফষ্ণুুণ্ডযয টটযাণ্ড াটায ভন্দিয স্থাণ্ডতে আভযা টৌযান্দণ  আখোণ্ডনয প্রবাফ টদখণ্ডত াই 

তাই স্বাবান্দফ -বাণ্ডফ এই প্রবাফ ভরুটীয টটযাণ্ড াটা ভন্দিয স্থাণ্ডতে টদখা মা। 

তৃতীতিঃ ভরুটী এভন এ ন্দট গ্রাভ টমখাণ্ডন ন্দিু ছাড়া অনোনে জান্দতয টরাণ্ড য ফা টফন্দ টদখা মা।  ন্দফণ্ডল  ণ্ডয 

ব্রাহ্মণে ম্প্রদাণ্ডয টরাণ্ড য ফা অন্দধ  টদখা মা। এখান ায ভন্দিয-স্থাণ্ডতে টৌযান্দণ  আখোন ন্দচেণ্ডনয আয 

এ ন্দট  াযণ ফণ্ডর ভণ্ডন  যা টমণ্ডত াণ্ডয। 

চতুথজতিঃ আণ্ডগই উণ্ডেখ  যা ণ্ডণ্ডছ, ভরুটীয যাজাযা দফ  ধণ্ডভজয 

উা  ন্দছণ্ডরন। ন্দ ন্তু ভরুটীণ্ডত এভন অণ্ডন  টটযাণ্ড াটায 

ভন্দিয আণ্ডছ টমখাণ্ডন াক্ত ভণ্ডত ূজা  যা , এয পরশ্রুন্দত ন্দাণ্ডফ আভযা ন্দফ ুযাণ,  ান্দর া ুযাণ প্রবৃন্দতয 

প্রবাফ এখান ায ভন্দিয স্থাণ্ডতে টদখণ্ডত াই। 

ঞ্চভতিঃ উত্তয বাযণ্ডতয ভণ্ডতা ূফজ বাযণ্ডত যাভাণ্ডণয  ান্দনী অন্দত ভাো জনন্দপ্রতা রাব  ণ্ডযন্দছর, ভরুটী এণ্ডক্ষ্ণ্ডে 

ফোন্দতিভ ন। ভরুটীয প্রা প্রন্দতন্দট টটযাণ্ড াটা ভন্দিণ্ডযয অর যণ্ডণ যাভ যাফণ্ডণয মুধই ই প্রধান উজীফে ন্দফল 

ণ্ড দাাঁন্দড়ণ্ডণ্ডছ। 

লষ্ঠতিঃ ভরুটীয যাজ ন্দযফায দফ ধণ্ডভজয উানা  যণ্ডর যাভাণ্ডণয  ান্দনী,  ৃষ্ণরীরায  ান্দনী, দভন্দফদোয 

 ান্দনী, ন্দফশু্নয দফতায প্রবৃন্দত টৌযান্দণ  ন্দফলণ্ড তাণ্ডদয বন্দক্তয ন্দযচ এখান ায টটযাণ্ড াটা ভন্দিয 

স্থাণ্ডতেয অরং যণ্ডণ আভযা টদখণ্ডত াই।  
 

উংায 
 

     ভরুটীয ভন্দিয-স্থাণ্ডতে যাভ যাফণ্ডণয  ান্দনী, ন্দফ, ারী, দুগজায ভাাত্ম্ে ফণজন,  ৃষ্ণরীরা প্রবৃন্দত ন্দফল  টৌযান্দণ  

আখেন অরূবাণ্ডফ উস্থান্দত ণ্ডণ্ডছ।  ণ্ডজই আখোন-চচজায টক্ষ্ণ্ডে বাযণ্ডতয অনোনে অঞ্চণ্ডর অফন্দস্থত টটযাণ্ড াটা 

ভন্দিযগুন্দরয ভত এখান ায টটযাণ্ড াটায ভন্দিযগুন্দর অতেন্ত গুরূেূযন। গবীয অনুোনী দৃন্দিবঙ্গীণ্ডত যাঢ়- ফঙ্গ তথা ফংরা 

টটযাণ্ড াটায অরং ৃত পর গুন্দর মজণ্ডফক্ষ্ণণ  যণ্ডর নানান ন্দফলণ্ডয আখোন ন্দযরন্দক্ষ্ত । এণ্ডক্ষ্ণ্ডে Mythological 

Narrative ফা টৌযান্দণ  আখোন এফং Oral Narrative ফা টভৌন্দখ  আখোণ্ডনয প্রাধানে টদখা মা। ইাঁণ্ডটয দতন্দয ভন্দিণ্ডয 

টটযাণ্ড াটায ভূন্দতজগুন্দরয প্রা ফই টছাট ফণ্ডড়া টান্দরণ্ডত ‘ফো ন্দযন্দরপ’ ধই ন্দতণ্ডত টখান্দদত এফং অণ্ডন  টক্ষ্ণ্ডে টগুন্দর এ ন্দখরান 

ফা ন্দেন্দখরান প্রণ্ডফ ণ্ডথয ণ্ডয,  ান্দণজণ্ডয নীণ্ডচ  দুাণ্ড টছাট্ট টছাট্ট  ুরুঙ্গীণ্ডত ন্দন্নণ্ডফন্দত ণ্ডণ্ডছ। এখান ায ভন্দিয 

স্থাণ্ডতেয অরং যণ্ডণ ফাংরায টটযাণ্ড াটা ন্দণ্ডল্পয ন্দনজস্ব ঐন্দতেভ ন্দল্প দরীণ্ড  ফেফায  যা ণ্ডণ্ডছ। এই ন্দল্প ণ্ডভজয 

নািন্দন  টপ্রন্দক্ষ্ত অরূ। ধণ্ডভজয প্রণ্ডাজণ্ডন এই স্থাতেগুন্দর ৃন্দি ণ্ডর তা ন্দল্পগতগুণ্ডণ অননে  বাফঐশ্বমজভ। 
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Volume-IV, Issue-II                                                          October 2015               15 

গ্রেঞ্জী  
 

1. আণ্ডভদ, টতাপাণ্ডর, আভাণ্ডদয প্রাচীন ন্দল্প (ন্দদ্বতী ংস্কযণ), ফাংরা এ াণ্ডডভী, ঢা া, ১৯৯২। 

2. টঘাল, ন্দফন, ন্দিভফণ্ডঙ্গয ংস্কৃন্দত (৩ খে), প্র া বফন,  র াতা, ১৯৮০। 

3. টঘাল, নীায (বালান্তয াশ্বতী টঘাল  গীতা ন্দনণ্ডাগী), ফাংরায ভন্দিয ন্দর দরী (অন্ত ভধেমুগ), অভয বাযতী, 

 র াতা, ২০১২। 

4. টঘাল, প্রদেৎ, ফাংরায টরা্ ন্দল্প, ুস্ত  ন্দফন্দণ,  র াতা, ২০০৪। 

5. ভের, ুজ ুভায, টরা ন্দল্প: তান্দি  টপ্রন্দক্ষ্ত, নটনভণ্ড ার াতা,  র াতা, ২০১১। 
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