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বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচা: এ ন্দে পর্চাকলাচনা
ত্নয়া মুখার্জ্চী
ন্দিন্দনয়র ন্দরিাচচ টেকলা, এি. ন্দি. এি. ন্দি. ন্দি. (ইউ. ন্দি. ন্দি.), টলা িাংস্কৃন্দত্ ন্দবিাগ, লযাণী ন্দবশ্বন্দবদ্যালয়, লযাণী,
পন্দিমবঙ্গ, িারত্

ড.িুিয় মু ার মণ্ডল
অ্যাকিান্দিকয়ে প্রকেির, টলা িাংস্কৃন্দত্ ন্দবিাগ, লযাণী ন্দবশ্বন্দবদ্যালয়, লযাণী, নদ্ীয়া, পন্দিমবঙ্গ, িারত্
Abstract
Numerous terracotta temples are situated in different places of Bengal. In the undivided
region of Bengal the terracotta temple architecture is of its own class and full of verities. It
is historically and culturally significant. On the basis of history, archaeology and folklore
terracotta temple architecture of this region has plentiful significance and importance.
These temples were not only built by compete zeal of individuals artisans for performance
of religious duties but also a significant example of cultivation of art. This style of
architecture present gleams customs and culture of Bengal to us. Particularly terracotta
plaques fixed on temples comprise valuable elements for reconstructing the mythological
and socio-cultural heritage. The themes of the terracotta plaques are mainly based on the
stories of Ramayana, Mahabharata and myths. Incredible architectural and decorative
skills can be traced through the terracotta temples of Bengal. Architectural style and
designing style of the temples of this region reveal the profundity of the artisan. Moreover,
the temple architecture of Bengal reveals a rich heritage of Bengal architecture. At present
most of the temples’ condition are in worst situation. Some of the famous temples are being
conserved, but most of the temples are in a ruined state. In proper manner and in a
scientific way these temples must be conserved to retain the heritage of Bengal and today it
needs some in-depth research work for conserving the terracotta architecture? It is our duty
to preserve our cultural heritage and inform the people about the gist of the terracotta
temples. Many tourists, archeologists, researchers had visited to these nicely decorated
architectural terracotta temples. Since inception of the twenty century many national and
foreign scholars did research work on the terracotta temple architecture of Bengal. A lot of
articles, research papers, books and monographs have been published on this subject.
Mostly it has been studied description rather than analysis of the architecture of terracotta
temples. The present paper has assessed briefly the history of the study of terracotta temple
architecture of Bengal.
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১. িূন্দম া: িারত্ীয় ন্দিল্প- লার ঐন্দত্কযয মন্দির-স্থাপত্য র্কেষ্ট টগৌরবময়। ইন্দত্যাি, পুরাত্ত্ব ও টলা িাংস্কৃন্দত্র
টপ্রন্দিকত্ এই মন্দির-স্থাপকত্যর র্কেষ্ট গুরূত্ব ও ত্াৎপর্চ রকয়কে। মন্দির-স্থাপত্য শিলীর ন্দবন্দিন্ন ধারার মকধয এ ন্দে
উকেখকর্াগয ধারা যল টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য। মান্দেক পুন্দিকয় টেরাক াো েল ন্দনমচাণ কর এই ধরকনর
মন্দির শত্ন্দর যয়। শুধুমাত্র ধমচচচচার স্থান ন্দযিাকব মন্দিরগুন্দল শত্ন্দর যয়ন্দন, এগুন্দল ন্দেল দ্ি ন্দিল্পীকদ্র ন্দিল্পচচচার
িােচ উদ্াযরণ। এইিব স্থাপত্য রীন্দত্ বাঙান্দল িাংস্কৃন্দত্র এ উন্নত্ আকলাক াদ্ভান্দিত্ ন্দচত্র আমাকদ্র িামকন উপন্দস্থত্
কর। এই টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল টেক আমারা ত্ৎ ালীন িমািনীন্দত্, ধমচনীন্দত্ ও রািনীন্দত্ িম্পক চ ধারণা
লাি রকত্ পান্দর। এই মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল আমাকদ্র িাত্ীয় ঐন্দত্যয। বাাংলায় টর্ অ্িৎখয টেরাক াোর মন্দির
রকয়কে টিগুন্দল আকে আকে ধাংিপ্রাত হ যকয় র্াকে। আমাকদ্র উন্দচত্ টিগুন্দলক িন্দি িাকব রিণাকবিণ রা এবাং
এগুন্দলর ত্াৎপর্চ িম্পক চ িাধারণ মানুষক অ্বন্দযত্ রা। বাাংলার এই অ্পূবচ ও িুিন্দর্জ্ত্মন্দণ্ডত্ টেরাক াো মন্দিরস্থাপত্য টদ্খকত্ ন্দবন্দিন্ন িমকয় ন্দবন্দিন্ন িায়গা টেক নানান টদ্িী ন্দবকদ্িী গকবষ , পুরাত্ত্বন্দবদ্ ও পর্চেক রা
একিকেন।
বাাংলার নানা প্রাকে, িযর, মেস্বল ও গ্রাকমর নানা অ্ঞ্চকল েন্দিকয় রকয়কে অ্িস্র মন্দির-স্থাপত্য। াকলর
প্রক াকপ ও িন্দি িাকব িাংরিকণর অ্িাকব এই অ্মূলয িম্পদ্গুন্দল আি ধ্বাংি যকয় টর্কত্ বকিকে এবাং অ্কন
মন্দির ইন্দত্মকধযই ধ্বাংিেূকপ পন্দরণত্ যকয়কে। ত্কব আিার ো এই টর্ ন্দবি িত্ক র পঞ্চাি-ষাকের দ্ি টেক
ন্দবন্দিন্ন প্রন্দত্ষ্ঠান এবাং টদ্িী-ন্দবকদ্িী ন্দবন্দিন্ন গকবষ ও পন্দিকত্রা নানান গকবষণামূল
াি িাংগন্দিত্ করকেন।
ত্াাঁরা টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ নানান মূলযবান গ্রন্থ এই বাাংলার মানুষক উপযার ন্দদ্কয়কেন। প্রন্দত্ষ্ঠাকনর
টিকত্র কয় ন্দে উকেখকর্াগয প্রন্দত্ষ্ঠান যল: ট ন্দ্রীয় ও রািয পুরাত্ান্দি িকবচিণ ন্দবিাগ, প্লান্দনাং ন্দমিন, টলাবাল
টযন্দরকেি োি, ন্দবিলা স্ট্রাষ্ট প্রিৃন্দত্। আর বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার টিকত্র টর্িব গকবষ রা গকবষণা
করকেন ত্াাঁকদ্র মকধয উকেখকর্াগয যকলন ন্দনমচল ুমার টবািু, টডন্দিড মযাক াচ্চন, ন্দবকনাদ্ন্দবযারী মুকখাপাধযায়,
অ্ন্দময় ুমার বকিযাপাধযায়, ন্দযকত্িরঞ্জন িানযাল, টমান্দযত্ রায়, িুকলখা য , ত্ারাপদ্ িাাঁত্রা, প্রণব রায় প্রমুখ।
বাাংলায় টর্ িব নানান রীন্দত্র মন্দির-স্থাপত্য টদ্খা র্ায় টিগুন্দল বাাংলার ন্দিল্প-িাংস্কৃন্দত্র ইন্দত্যাকি এ ন্দে গুরূত্বপূণচ
ন্দবষয়। উচ্চন্দিিার অ্ঙ্গকন পিন-পািন ও গকবষণার ন্দবষয় ন্দযিাকবও এই টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য অ্ত্যে গুরূত্বপূণচ
ন্দবষয়।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল িম ালীন িমকয়র বাঙান্দল িান্দত্র ইন্দত্যাি, ঐশ্বর্চ, অ্েচননন্দত্ অ্বস্থা,
িামান্দি পন্দরকবি প্রিৃন্দত্ িব ন্দ েুরই িািী বযন কর ন্দনকয় চকলকে। মন্দির যল স্থায়ী উৎিকগচর ন্দনদ্চিন স্থল। ত্াই
প্রিাবিালী িন্দমদ্ার টেক রািণযবগচ পুণয অ্িচন বা পূবচপূরূকষর স্মৃন্দত্র উকেকিয মন্দির ন্দনমচাণ কর ত্াকদ্র আরাধয
টদ্ব-টদ্বীক উৎিগচ রকত্ন। আমাকদ্র এই বাাংলাকদ্ি িিয-িযামল, পন্দলমান্দে দ্বারা আবৃত্। ত্াই মান্দের
িযিকলািযত্ার িনয বাাংলায় পােকরর ত্ুলনায় ইাঁকের মন্দির টবন্দি শত্ন্দর যকয়কে। আর এই ইকোঁর শত্ন্দর
মন্দিরগুন্দলকত্ টপৌরান্দণ , ঐন্দত্যান্দি , িামান্দি , টলৌন্দ
প্রিৃন্দত্ ঘেনার েল বন্দিকয় মন্দিরগুন্দলক আকরা
িুিন্দর্জ্ত্ ও দ্ৃন্দষ্টনিন ারী কর গকি ত্ুকলকেন টি াকলর ন্দিল্পী ও ান্দরগকররা।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার ইন্দত্যাি খুব প্রাচীন নয়। ন্দবগত্ িত্ক র টগািার ন্দদ্ টেক বাাংলার
টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দবষকয় টদ্িীয় ও ন্দবকদ্িীয় পন্দণ্ডকত্রা নানা গকবষণার াি করকেন। টিই িূত্র ধকরই এন্দবষকয় টবি ন্দ েু উকেখকর্াগয গ্রন্থ এ-র্াবৎ প্র ান্দিত্ যকয়কে। বত্চমান িময় াকলও টবি কয় ন্দে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ
প্র ান্দিত্ যকয়কে। এিাকব চচচার মাধযকম গকবষ কদ্র টলখনীকত্ বাাংলার ন্দবন্দিন্ন অ্ঞ্চকল অ্বন্দস্থত্ মন্দির-স্থাপকত্যর
নানা ন্দদ্ অ্কলান্দচত্ যকয়কে, টর্মন- গিন রীন্দত্, শিলী, অ্লাং রণ প্রিৃন্দত্। মন্দির-স্থাপত্য ন্দবষকয় ন্দববরণধমচী চচচার
মাত্রা টবিী, ন্দবকেষকণর ত্ুলনায়। ত্কব ন্দবেষণধমচী চচচা টর্ এক বাকরই যয়ন্দন ত্া ন্দ ন্তু নয়। একিকত্র বযান্দিগত্ ও
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প্রান্দত্ষ্ঠান্দন উকদ্যাগ ন্দবকিষিাকব উকেখকর্াগয। এই প্রবকন্ধ বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ চচচার
রূপকরখাক ত্ুকল ধরার টচষ্টা রা যকব।
২. বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর ঐন্দত্যয: প্রা -শচত্নয র্ুকগ বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকন টর্ টেরাক াোর অ্িাংখয
মন্দির শত্ন্দর যকয়ন্দেল স্থাপত্যগত্ শবন্দচত্রয ও ন্দিল্পচচচায় টিগুন্দলর গুরূত্ব ম নয়। শুধুমাত্র ধমচচচচার স্থান ন্দযিাকব
মন্দিরগুন্দল শত্ন্দর যয়ন্দন, এগুন্দল ন্দেল দ্ি ন্দিল্পীকদ্র ন্দিল্পচচচার িােচ উদ্াযরণ। ন্দিন্ন ন্দিন্ন িাংস্কৃন্দত্র ন্দমলন বা িমন্বয়
বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্যর রীন্দত্ ও শিলীর মকধয লিয রা র্ায়। উত্তর ও উত্তর পূবচাাংকি প্রাচীন রাঢ়ীয় িাংস্কৃন্দত্ ,
দ্ন্দিণ পূবচ ও দ্ন্দিণ পন্দিমাঞ্চল ওন্দিিার আওত্ায় দ্ীঘচ াল ো ার েকল এই অ্ঞ্চকল ওন্দিিী িাংস্কৃন্দত্ এবাং
পন্দিমাাংকির ন্দবেৃণচ অ্ঞ্চল আন্দদ্বািী অ্ধুযন্দষত্ ো ায় আন্দদ্বািী িাংস্কৃন্দত্র িাবনার টস্রাত্ এই অ্ঞ্চলগুন্দলকত্ বকয়
টগকে। বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্য খাাঁন্দে ওন্দিিী রীন্দত্র প্রিাব অ্কন কিকত্র টচাকখ পকি।
পন্দিমবাাংলায় টরখা, চালা, মঞ্চ, রত্ন, িমত্ল োদ্ প্রিৃন্দত্ রীন্দত্র মন্দির-স্থাপত্য আমাকদ্র টচাকখ পকি।
অ্ভ্রকিদ্ী ন্দিখর বা বাাংলার খকির ঘকরর অ্নু রকণ খবচা ৃন্দত্ চালা রূকপর বহু ন্দবন্দচত্র িন্দঙ্গমা, মন্দিরগুন্দলর গাকয়
টপািা মান্দের িুির িুির মূন্দত্চ, র্া আিও ন্দবস্ময় যকয় রকয়কে। এগুন্দল ত্ াল আকগ ত্া আমাকদ্র টদ্িীয়
ান্দরগরকদ্র দ্বারা শত্ন্দর যকয়ন্দেল-- র্া িম্পক চ আিও আমরা অ্জ্ঞ যকয় রকয়ন্দে। শুধুমাত্র ধমচচচচার স্থান ন্দযিাকবই নয়
বাাংলার ন্দবন্দিন্ন অ্ঞ্চকলর মন্দিরগুন্দল টেক এই অ্ঞ্চকলর িামান্দি ও িাাংস্কৃন্দত্ ইন্দত্যাকির টমৌন্দল উপাদ্ান
িাংগৃযীত্ যকত্ পাকর। এ- িম্পক চ আমাকদ্র ধারণা খুবই ম। মন্দিরগুন্দল ত্াই ধমচচচচার িনয ধনী িন্দমদ্ারকদ্র
ঐশ্বর্চেোর ন্দবলাি নয়, একত্ ধনীর ন্দবলাকির টেক িাধারণ মানুকষর িীবনন্দচত্র প্রন্দত্েন্দলত্ যয়। আর মন্দিরস্থপন্দত্কদ্র িীন্দব ার উপায় উত্তর াকলর িবচিয়ী িমাকির যত্ািা ন্দবিন্দিত্ িীবকনর িন্দণ আনকির প্র াি। ত্াই
অ্নযানয পুরাবস্তুর ত্ুলনায় আমাকদ্র এই মন্দিরগুন্দলর বয়ি খুব টবন্দি না যকলও অ্েত্ চার পাাঁচি বের আকগর
িামান্দি ও িাংস্কৃন্দত্র ইন্দত্যাি এই টিষ মধযর্ুগীয় মন্দিরগুন্দল টেক িাংগৃযীত্ যকত্ পাকর, র্ার গুরূত্ব টদ্কির
িামন্দগ্র ইন্দত্যাকির টচকয় ট াকনা অ্াংকিই ম নয়।
পন্দিমবাাংলার মন্দিরগুন্দলক প্রধানত্ চারন্দে টেন্দণকত্ িাগ রা র্ায়: চালা, রত্ন, টদ্উল এবাং চাাঁদ্ন্দন দ্ালান।
চালার মকধয এ ন্দেমাত্র চালর্ুিক ‘এ চাল’ বা ‘এ চালা’, দুন্দে চাল বা ‘টদ্াচালা’, র্াক এ বাাংলাও বলা যয়।
আবার দুন্দে টদ্াচালাক িামকন ন্দপেকন র্ুি কর যয় টিািবাাংলা। এরপর চারন্দদ্ক চারন্দে চাল িাংর্ুি কর যয়
‘চারচালা’-এমনন্দ ‘বারচালা’ পর্চে মন্দির টদ্খা র্ায়। এই‘চালা’ মন্দিকরর ধারণান্দে একিন্দেল বাঙান্দলর অ্ন্দত্
পন্দরন্দচত্ খকির চালা ঘর টেক । ‘চালা’ মন্দিকরর িকঙ্গ ‘চাাঁদ্ন্দন’, ‘দ্ালান’ প্রিৃন্দত্ শিলীর মন্দিকরর ন্দ েুো িাদ্ৃিয
ো কলও ‘চাাঁদ্ন্দন’ ও ‘দ্ালাকনর’ োদ্ িমত্ল, ন্দ ন্তু চালার চাল ঢালু। চাাঁদ্ন্দনর টিকত্র দ্ালাকনর পােচ য স্পষ্ট
আয়ত্কনর ন্দদ্ টেক । আবার এ যকলও আয়ত্ন যকয়কে ন্দবিাল এবাং রকয়কে অ্কন গুন্দল প্রকবি পে। উকেখ
রা টর্কত্ পাকর চালা, চাাঁদ্ন্দন ও দ্ালাকনর মকধয িরল িাদ্ামাো স্থাপত্য ন্দচোই টবন্দি কর প্রন্দত্েন্দলত্ যকয়কে, র্া
ন্দেল বাাংলার এ াে ন্দনিস্ব স্থাপত্য রীন্দত্। িুপ্রাচীন াল টেক বাাংলায় এই রীন্দত্র বািগৃয শত্ন্দর যকয় একিকে। রত্ন
শিলীর মন্দিকরর মকধয বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর টর্ উচ্চা াঙ্ক্ষী পন্দর ল্পনা ত্ার প্রন্দত্েলন লিয রা
র্ায়। রত্ন শিলীর মন্দিকরর মকধয বাাংলার চালা, চাাঁদ্নী বা দ্ালাকনর োকদ্ টোে আ াকরর টদ্উলক চূিা বা রত্ন
রূকপ বন্দিকয় নত্ুন আলাদ্া এ শিলী বা রীন্দত্ িৃন্দষ্ট রা যয়। ন্দ ন্তু চূিা বা রত্ন বিাবার এ ো িৃঙ্খলা ন্দেল। এর
েকল উদ্ভব যল এই রত্ন স্থাপকত্যরই কয় ন্দে টেন্দণ, টর্মন- ‘এ রত্ন’, ‘পঞ্চরত্ন’, ‘নবরত্ন’, ‘ত্রকয়াদ্িরত্ন’,
‘িত হদ্িরত্ন’, ‘এ ন্দবাংিন্দত্রত্ন’ ও ‘পঞ্চন্দবাংিন্দত্রত্ন’। িকবচাচ্চ চারন্দে ত্কলই পাঁন্দচিন্দে চূিা বিাকনা যকত্া। ‘টদ্উল’
রীন্দত্র টর্ অ্িস্র মন্দির টদ্খা র্ায়, টিগুন্দল প্রাচীন ‘টরখা’ ও ‘ন্দিখর’ টদ্উকলর রূপােন্দরত্ ও িরলী ৃত্ অ্কপিায়
িুদ্রায়ত্ন টদ্উল মন্দির, র্া গ্রাম গকঞ্জর িবচত্রই আমাকদ্র টচাকখ পকি। ১
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বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচা: এ ন্দে পর্চাকলাচনা

ত্নয়া মুখার্জ্চী, িুিয় ুমার মণ্ডল

নদ্ীমাত্ৃ বাাংলার পন্দলমান্দেকত্ গিা অ্ঞ্চলগুন্দলকত্ ইাঁকের মন্দির ও ত্ার টেরাক াোর অ্লাং রণ অ্ননয। ন্দবকিষ
কর বাাংলার মকধয রাঢ় বাাংলার এই টেরাক াো ারূ ার্চখন্দচত্ মন্দিকরর িাংখযা িবচান্দধ । ত্াই রাঢ় বাাংলাক
‘মন্দিকরর হৃদ্য়িূন্দম’ বলা যয়। এইিব মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল বাঙান্দল িাংস্কৃন্দত্র এ উন্নত্ আকলা াদ্ভান্দিত্ ন্দচত্র
আমাকদ্র িামকন উপন্দস্থত্ কর। ইাঁকের মন্দিরগুন্দলকত্ বহুকিকত্র রামায়ণ, মযািারত্, টপৌরান্দণ
ান্দযন্দন এবাং
িাধারণ মানুকষর িীবনধারার টর্ জ্বলে েন্দব রূপান্দয়ত্ যকয়কে ত্ার েকল টেরাক াো মন্দিরগুন্দলর মকধয ইন্দত্যাকির
উপাদ্ান খুাঁকি পাওয়া র্ায়। েীনচত্কনযর আন্দবচিাকবর ন্দ েু াকলর মকধযই এই ন্দিকল্পর অ্িাবনীয় ন্দব াি ঘকে, র্াক
ট উ ট উ টলা ায়ত্ ন্দিল্প বকল মকন করন। মূন্দত্চেল গুন্দলকত্ গ্রামীণ িমািিীবকনর প্রন্দত্েন্দব েুকে উকিকে,
টর্মন িাি টত্মনই মূন্দত্চগুন্দলর টবিিূষা ও আ াকর রকয়কে িাধারণ মানুকষর িীবনর্াত্রার ন্দবন্দচত্র প্র াি।২
বাাংলার ঐন্দত্যযময় টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল অ্ননয ও টগৌরবময়। মন্দির-স্থাপকত্যর গিন-রীন্দত্, স্থাপত্য শিলী
ও অ্লাং রকণর অ্িাধারণ শনপূণয এখান ার মন্দিরগুন্দলকত্ ন্দবকিষিাকব লিণীয়। টর্কযত্ু বাাংলায় টেরাক াো
মন্দিকরর িাংখযা িবচান্দধ এবাং পােকরর মন্দিকরর িাংখযা টিত্ুলনায় নগণয, টিিনয নদ্ীমাত্ৃ এই বাাংলায়
পন্দলমান্দেকত্ গিা অ্ঞ্চলগুন্দলকত্ টেরাক াোর অ্লাং রণ অ্ননযত্ার দ্াবী রাকখ। ন্দনত্াে অ্নাদ্ৃত্ ও অ্বকযন্দলত্
বঙ্গিাংস্কৃন্দত্র এই অ্মূলয ন্দনদ্িচনগুন্দল বহু ন্দবকদ্িী পর্চে ও গকবষ কদ্র াকে আ ষচণীয় বকল মকন যকলও
একদ্িীয়কদ্র াকে ত্া ন্দনত্ােই অ্বকযলা ও অ্বজ্ঞার ন্দবষয় বকল মকন যত্। ত্কব এখন এ-ন্দবষকয় িকচত্নত্া পূকবচর
টেক অ্কন বৃন্দি টপকয়কে।
৩. বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচায় টদ্িী ও ন্দবকদ্িী পন্দণ্ডত্কদ্র অ্বদ্ান: পূকবচই উকেখ রা যকয়কে বাাংলার
টেরাক াো মন্দির চচচার ইন্দত্যাি খুব এ ো প্রাচীন নয়। নানা ারকণ বহু টদ্িী ন্দবকদ্িী পর্চে , গকবষ ,
পুরাত্িন্দবদ্, ঐন্দত্যান্দি রা এই বাাংলার একিকেন এবাং বাাংলার নানা প্রাকে েন্দিকয় ো া িুির িুির টেরাক াোর
মন্দিরগুন্দল টদ্কখ মুগ্ধ যকয়কেন এবাং এ িম্পক চ নানা ত্েয িমৃি আকলাচনা করকেন। টডন্দিড মযা াচ্চন, মু ুল
টদ্, অ্ন্দময় ুমার বকিযাপাধযায়, ন্দযকত্িরঞ্জন িানযাল, প্রকদ্াষ দ্ািগুত হ, িুখময় বকিযাপাধযায়, ত্াাঁরাপদ্ িাাঁত্রা,
প্রণব রায়, িইেুন্দেন টচৌধুরী, নীযার টঘাষ প্রমুখ বযান্দিরা নানান আকলাচনা করকেন। স্বাধীনত্ার পূবচবত্চী িমকয় টর্
িব ন্দবকদ্িী পর্চে , ন্দিল্পী, িাকিচয়ার, টিলা অ্ন্দেিার প্রািৃন্দত্রা বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় চচচা
করকেন ত্াকদ্র মকধয উকেখযকর্াগয কয় িন যকলন: ফ্রান্দিি বু ানন যযান্দমল্টন, মন্টকগামান্দর মান্দেচন,
আকল িািার ান্দনাংকযাম, টি.ন্দড.এম. টবগলার, এ.ন্দি.এল. ালচাইল টিমি োগুচিন, িিচ ন্দমকিল, রাকধিচন্দ্র
টিি, অ্ন্দশ্বনী ুমার টিন, গুরুদ্াি ির ার, রাখালচন্দ্র বকিযাপাধযায়, মকনাকমাযন বকিযাপাধযায় প্রমুখ।
১৮০৭-১৮১১ িাকল ইষ্ট ইন্দিয়া ট াম্পানীর ন্দনকদ্চকি ফ্রান্দিি বু ানন যযান্দমল্টন বাাংলা-ন্দবযার-অ্িকমর ন্দবেীণচ
অ্ঞ্চল ঘুকর টদ্কখ ত্ার ন্দববরণ িয এ ন্দে ন্দরকপােচ ১৮১৬ িাকল িমা টদ্ন। এই ন্দরকপাকেচ ন্দদ্নািপুকরর মন্দিরিাস্কর্চ িম্পক চ িাংন্দিত হ ন্দববরণ টদ্ন। এরপর ১৮৭১ িাকল িারত্ীয় পুরাত্ি িকবচিণ ন্দবিাগ প্রন্দত্ন্দষ্ঠত্ যকল ন্দডকরক্টর
টিনাকরল অ্কল িািার ান্দনাংযাম এবাং ত্ার দুই িয ারী টবগলার ও ালচাইল বাাংলার নানা প্রত্নস্থল টর্মন:
বাাঁ ুিা, রান্দনগঞ্জ, বধচমান, হুগন্দল প্রিৃন্দত্ স্থান ঘুকর ১৮৭২-৭৩ িাকল এ ন্দে ন্দরকপােচ িমা টদ্ন। এই ন্দরকপাকেচ
ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির িম্পক চ এ ন্দে আকলাচনা রকয়কে। ১৮৭৫-১৮৭৭ িাকল উইলিন যান্টাকরর A Statistical
Accounts of Bengal িীষচ গ্রকন্থও বাাংলার মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় িাংন্দিত হ আকলাচনা রকয়কে। এরপর গুরুিদ্য়
দ্ত্ত ১৯৩০ িাল টেক ত্াাঁর এক র পর এ টলখায় বাাংলার মন্দির-টেরাক াোর ন্দবস্ময় র ন্দিল্প ৃন্দত্র ো প্রচার
রকত্ োক ন। রাখালদ্াি বকিযাপাধযায় ও গুরুিদ্য় দ্ত্ত বঙ্গীয় িান্দযত্য পন্দরষকদ্র িাংগ্রযিালায় বাাংলার ন্দবন্দিন্ন
মন্দির ও মিন্দিকদ্র টেরাক াোর েল িাংগ্রয রকত্ োক ন। এরপর ১৯১১ িাকল িাংগৃযীত্ েলক র ওপর
যাোলগ শত্ন্দর কর রাখালদ্াি বকিযাপাধযায় আরও ন্দবোন্দরত্িাকব েল িযকর্াকগ যাোলন্দগাং করন ১৯২২
িাকল। একত্ রামায়কণর ান্দযন্দন ৃষ্ণলীলার ান্দযনী প্রিৃন্দত্ স্থান টপকয়ন্দেল। বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচা
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ন্দনকয় এইিব বযান্দিবগচরা নানান গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রিৃন্দত্ প্র াি করকেন।৩ এই গ্রন্থগুন্দল ট ানো বা অ্ঞ্চলক ন্দন্দ্র , আবার
ট ানো ন্দবষয় ট ন্দন্দ্র , আবার ট ান গ্রকন্থ পুরাত্কির আকলাচনা প্রিকঙ্গ মন্দির-স্থাপকত্যর আকলাচনার ন্দদ্ ন্দে উকি
একিকে। এবাকর পর্চাকলাচনা রা যকব বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ কয় ন্দে উকেখকর্াগয গ্রকন্থর,
র্ার মাধযকম বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর চচচার গন্দত্ন্দবন্দধ িম্পক চ ধারণা লাি রা টর্কত্ পাকর।
Indian Temple Designs: স্বাধীনত্ার পরবত্চী কল অ্েচাৎ ১৯৫৩ িাকল এই গ্রন্থন্দে প্র াি করন ন্দনমচল ম
ু ার

টবািু। এই গ্রন্থন্দেকত্ রকয়কে, িারত্বকষচর ন্দবন্দিন্ন রাকিযর টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর ন িা, মযাপ, আিন্দর অ্েচ,
িারকত্র ন্দবন্দিন্ন ধরকনর মন্দিকরর গিন শিলী এবাং নানান মন্দিকরর ন িািয টরখান্দচত্র। এোিা িারত্বকষচর ট ান
রাকিয ট ান ট ান রীন্দত্র মন্দির-স্থাপত্য রকয়কে ত্ার িামন্দগ্র আকলাচনা। এই গ্রন্থন্দের মকধয ন্দদ্কয় উকি একিকে
মন্দির-স্থাপকত্যর নানান ন্দদ্ , টর্মন মন্দির-স্থাপত্য আকলাচনার আিন্দর অ্েচ, নকিা, মন্দিরক পন্দরমাকপর ন্দবন্দিন্ন
ন্দদ্ এবাং ত্ার , নকিািয টরখান্দচত্র প্রিৃন্দত্ ন্দবষয়।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য পর্চাকলাচনায় িন্দত্যই এ গ্রকন্থর অ্বদ্ান উকেখকর্াগয। এই গ্রকন্থ মন্দিরস্থাপকত্যর গিন শিলীর টর্িব, নকিা ও টরখান্দচত্র রকয়কে ত্া িযকিই টবাধগময যয় এবাং ত্া র্কোপর্ুি। গ্রন্থন্দের
নাম Indian Temple Designs যকলও িারত্বকষচর িমে রাকিযর মন্দির-স্থাপত্য প্রিকঙ্গ ন্দ ন্তু আকলাচনা রা
যয়ন্দন। এই গ্রন্থন্দে ইাংকরিী গ্রন্থ যকলও গ্রন্থন্দেকত্ মাকে মাকেই টলখ অ্কন মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ বাাংলা
পন্দরিাষা িরািন্দর বযবযার করকেন।
Late Mediaeval Temple of Bengal: বাাংলার মন্দির-স্থাপত্য িাংক্রাে ন্দবষকয় চচচা রকত্ টগকল র্াাঁর
নাম িবচপ্রেকম আকি ন্দত্ন্দন যকলন টডন্দিড মযাক াচ্চন। ত্াাঁর রন্দচত্ এই Late Mediaeval Temple of
Bengal িীষচ গ্রন্থন্দে মন্দির-স্থাপত্য চচচার টিকত্র এ ন্দে আ র গ্রন্থ ন্দযিাকব পন্দরন্দচত্। এই গ্রন্থন্দে প্রেম রন্দচত্ যয়
১৯৭২ িাকল এবাং গ্রন্থন্দের পুণমুচদ্রণ এন্দিয়ান্দে টিািাইন্দে কর ১৯৯২ িাকল। এই গ্রন্থন্দেকত্ মূলত্ রকয়কে বাাংলার
টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর শিলীর বণচনা। এোিাও রকয়কে িারত্বকষচর টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর িামন্দগ্র
পর্চাকলাচন ও ত্ার বণচনা এবাং পন্দিমবকঙ্গর ট ান ট ান টিলার ট ান ট ান ধরকনর টেরাক াো মন্দির টদ্খা ত্ার
িামন্দগ্র আকলাচনা ও দ্ৃষ্টাে। বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর গিন শিলী িম্পক চ পর্চাকলাচনার টিকত্র এই
গ্রন্থন্দের অ্বদ্ান িন্দত্যই অ্নস্বী ার্চ।
বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্যর গিন-রীন্দত্ ন্দনকয় একত্া ন্দবপুল ও িান্দবচ িাকব আকলাচনা এর আকগ ট ান টলখক র
গ্রকন্থ পাওয়া র্ায় না। বাাংলার মন্দিকরর গিন-রীন্দত্র টেন্দণন্দবিাগ প্রিকঙ্গ ন্দত্ন্দন টর্ আকলাচনা করকেন ত্া িন্দত্যই
প্রিাংিার দ্াবী রাকখ। এোিা ট ান টিলায় ট ান রীন্দত্র মন্দির-স্থাপত্য রকয়কে ত্ার ত্ান্দল া ও টেন্দণ রকণর
ন্দদ্ ন্দেও র্কেষ্ট উকেখকর্াগয। ত্কব গ্রন্থন্দেকত্ মন্দির-স্থাপকত্যর আিন্দর অ্েচ ন্দনকয় ট ানর ম আকলাচনা রা যয়ন্দন
এবাং মন্দির-স্থাপকত্যর অ্লাং রণনিলী ও েলক র ন্দবষয়বস্তুর আকলাচনাও খুবই িাংন্দিত হ।
Temple Terracotta of Bengal: প্রকদ্াষ দ্ািগুত হ রন্দচত্ এই গ্রন্থন্দে ১৯৭১ িাকল প্র ান্দিত্ যয়। গ্রন্থন্দেকত্
রকয়কে বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর গিন শিলী, মন্দির-স্থাপকত্য টপৌরান্দণ , িামান্দি , ঐন্দত্যান্দি ,
টলৌন্দ প্রিৃন্দত্ ন্দযনী এবাং পন্দিমবকঙ্গর নানা টিলায় ট ান ট ান ধরকনর টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য রকয়কে টিই
িমে ন্দবষয় ন্দনকয়ও নানান পর্চাকলাচনা রকয়কে। বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্যর রীন্দত্, শিলী, অ্লাং রণ প্রিৃন্দত্ ন্দবষয়
ন্দনকয় গকবষণা রার টিকত্র এই গ্রন্থন্দে উকেখকর্াগয িূন্দম া পালন কর।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার টিকত্র এই গ্রন্থন্দের গুরূত্ব অ্পন্দরিীম। বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকনর মন্দিকর
ন্দবন্দিন্ন ধরকনর ঘেনার টেরাক াোর টর্ দ্ৃিযেল গুন্দল িম্পক চ টলখ টর্ ধরকণর আকলাচনা করকেন ত্াকত্ গ্রন্থন্দের
গুরুত্ব আকরা টবকি টগকে। এোিা ন্দবন্দিন্ন টিলার মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ আকলাচনায়ও র্কেষ্ট ত্েয িমৃি। ন্দ ন্তু
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এইিব ন্দবষয় ন্দনকয় পর্চাকলাচনা রকত্ ন্দগকয় টলখ মন্দির-স্থাপকত্যর গিন শিলীর আকলাচনা ত্ুলনামূল িাকব
ম করকেন।
Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth Century Bengal: এই গ্রন্থন্দে
ন্দপ া টঘাষ ২০০৫ িাকল Indiana University টেক প্র াি করন। এই গ্রকন্থ মূলত্ আকলান্দচত্ যকয়কে বাাঁ ুিা

টিলার ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির-স্থাপত্য িম্পক চ। এোিা রকয়কে বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর রীন্দত্ ও ন্দবষ্ণুপুকরর
টেরাক াো ও মা িা পােকরর মন্দির-স্থাপকত্যর রীন্দত্র আকলাচনা। এোিা রকয়কে ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দিরগুন্দলর গাকয়
প্রন্দত্স্থান্দপত্ ন্দবন্দিন্ন ধরকনর েল ন্দনকয় পর্চাকলাচনা। মুঘল র্ুগ, িুলত্ালী র্ুগ, ন্দিন্দেি র্ুগ ইত্যান্দদ্ র্ুকগর মন্দিরস্থাপত্য চচচার বণচনা। এোিা রকয়কে মন্দিকরর টরখান্দচত্র, ন িা ও ন্দচকত্রর ন্দবন্দিন্ন দ্ৃন্দষ্টিন্দঙ্গর পন্দরকপ্রন্দিকত্ আকলাচনা
এবাং পন্দরকিকষ রকয়কে মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ ন্দবন্দিন্ন িকের িূন্দচ এবাং পর্চাকলাচনা।
পন্দিমবকঙ্গর মন্দির-টেরাক াো: এই গ্রন্থন্দে ১৪১৫ বঙ্গাকে বঙ্গীয় িান্দযত্য-পন্দরষৎ টেক প্র ান্দিত্ যয় এবাং এন্দে
এ ন্দে িাং লন গ্রন্থ। গ্রন্থন্দেকত্ ন্দবকনাদ্ন্দবযারী মুকখাপাধযায়, অ্ন্দময় ুমার বকিযাপাধযায়, টডন্দিড মযক াচ্চন, ত্ারাপদ্
িাাঁত্রা, টমান্দযত্ রায়, িুকলখা য , ন্দযকত্িরঞ্জন িানযাল প্রিৃন্দত্ টলখক র টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ প্রবন্ধ
রকয়কে। বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার রার টিকত্র এই গ্রকন্থর অ্বদ্ান ট ান অ্াংকিই ম নয়। এই
গ্রকন্থর িূন্দম ান্দে ন্দলকখকেন ইন্দ্রন্দিৎ টচৌধুন্দর। এখাকন ন্দত্ন্দন বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় টর্িব টদ্িী
ন্দবকদ্িী পন্দিকত্রা চচচা করকেন টিই ন্দনকয় টবি ত্েয িমৃি পর্চাকলাচনা ও মত্ামত্ প্র াি করকেন। টেরাক াো
াকির ন্দবন্দিন্ন ধরকনর শবন্দিষ্টয ন্দনকয় বকলকেন ন্দবকনাদ্ন্দবযারী মুকখাপাধযায়। টপািামান্দের নানান মন্দির এবাং
মন্দিকরর রীন্দত্ এবাং মন্দির গাকত্র রামায়কণর ান্দযনী প্রিকঙ্গ টডন্দিড মযক াচ্চন টবি ত্েয িমৃি আকলাচনা
করকেন। ন্দযকত্িরঞ্জন িানযাল বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকনর মন্দির মিন্দিকদ্র অ্লাং রণ ও ত্ার শিলী ন্দনিস্ব টর্
অ্ন্দিজ্ঞত্া বযি করকেন। মধযর্ুকগর িামাি-িাংস্কৃন্দত্র টর্ নানান প্রন্দত্েলন ত্ৎ ালীন টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্য
েুকে উকিন্দেল টি ন্দবষকয়ও আকলাচনা করকেন অ্ন্দময় ুমার বকিযাপাধযায় এবাং ত্াাঁরাপদ্ িাাঁত্রা। এোিা ত্াাঁরাপদ্
িাাঁত্রা মন্দির টেরাক াোয় প্রত্ী ী ন্দনদ্িচন িম্পন্দ চত্ এবাং বাাংলার মন্দিকর রামায়ণ, রািলীলা ও শচত্নযলীলার দ্ৃিয
েল প্রিকঙ্গও পর্চাকলাচনা করকেন। িুকলখা য ন্দলকখকেন বাাংলার মন্দির টেরাক াোয় ন্দবন্দিন্ন ইউকরাপীয়কদ্র
অ্ন্দবচিাব প্রিকঙ্গ। বাাংলার মন্দির টেরাক াোয় ন্দবন্দিন্ন পকঙ্খর অ্লাং রণ িম্পন্দ চত্ আকলাচনা করেন ত্াাঁরাপদ্
িাাঁত্রা। টমান্দযত্ রায় বাাংলার টিলা ন্দিন্দত্ত মন্দির টেরাক াোয় দুগচার অ্বস্থান প্রিকঙ্গ বণচনা ন্দদ্কয়কেন, র্া িন্দত্যই
অ্িাধারণ।
বাাংলার মন্দির ন্দিল্পনিলী (অ্ে মধযর্ুগ): নীযার টঘাষ ন্দলন্দখত্ Temple Art of Medieval Bengal িীষচ
গ্রন্থন্দের বাাংলা িাষাের করন িাশ্বত্ী টঘাষ ও গীত্া ন্দনকয়াগী ২০১২ িাকল। এই গ্রকন্থ রকয়কে িামান্দি িাংস্কৃন্দত্
অ্ধযাকয়র ন্দবন্দিন্ন ন্দদ্ ও পেিূন্দম া, িামান্দি িৃঙ্খলত্া পন্দরবত্চনিীলত্া বনাম ন্দিকল্পর প্রগন্দত্ ও অ্বিয়, গ্রামীণ
িমাকির িাংগিন ও পন্দরবত্চন, িারত্ীয় স্থাপত্য ন্দিকল্পর টপ্রন্দিত্, অ্েমধযর্ুকগর মন্দির-স্থাপকত্যর উন্নন্দত্ াল,
ন্দবেৃন্দত্ ও িাং চন পবচ, িমাি িকচত্নত্ার প্রন্দত্িুরূকপ বঙ্গীয় শবষ্ণব মত্বাকদ্র উদ্ভব এবাং ত্ার র্ুন্দি ন্দবচার, ন্দিল্প
ন্দবষয় িাবনা প্রিকঙ্গ ধমচ ন্দচো, পূিা পিন্দত্ ও ন্দবশ্বাি। টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর অ্লাং রকণ ৃষ্ণ উপাখযান,
শচত্নয ান্দযন্দন, ন্দবষ্ণুর ান্দযন্দন, মঙ্গল াকবযর টদ্বকদ্বী, ন্দিব চণ্ডীর ান্দযন্দন, িামান্দি ান্দযনী ইত্যান্দদ্র আকলাচনা।
এোিা আকলান্দচত্ যকয়কে আেচ-িামান্দি পন্দরমণ্ডকলর প্রন্দত্িূ স্বরূপ মন্দিকরর পৃষ্ঠকপাষ বগচ, িামান্দি ন্দিল্প,
টগাষ্ঠীগত্ ন্দিল্প লা ও ন্দিল্পীিমাকির ো, মন্দির ন্দনমচাকণ িন্দিত্ ন্দিল্পী-িামাকির পন্দরন্দচন্দত্ ও বািস্থান, প্রচন্দলত্
ন্দনয়ম পিন্দত্ ও ন্দিল্প লা ট ৌিল, িম ালীন ন্দিল্প ও িমািবযবস্থার প্রািন্দঙ্গ ত্া ন্দনণচয়, নািন্দন শবন্দিষ্টযর্ুি
ন্দনমচাণ িমূয, ন্দিল্পগুণিমৃি মূন্দত্চ িমূকযর প্রন্দত্ষ্ঠা ও অ্বস্থানগত্ মূলয প্রিৃন্দত্ ন্দবষয়। বাাংলার অ্েযমধযর্ুকগর মন্দিরস্থাপকত্যরপর্চাকলাচনার টিকত্র এ গ্রন্থন্দের মূলয িন্দত্যই অ্পন্দরিীম। এই গ্রকন্থ টলখ টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য
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বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচা: এ ন্দে পর্চাকলাচনা

ত্নয়া মুখার্জ্চী, িুিয় ুমার মণ্ডল

িম্পন্দ চত্ নানা ন্দদ্ ন্দনকয় িুন্দবেৃত্িাকব বণচনা করকেন। ত্কব এই গ্রকন্থ ন্দবকেষকণর টচকয় ন্দববরকণর আন্দধ যই
টবন্দি। টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর উপর ন্দিন্দত্ত কর গ্রন্থন্দে রন্দচত্ যকলও ন্দ েু ন্দ েু অ্প্রািন্দঙ্গ ন্দবষয় ন্দনকয়ও টলখ
এখাকন আকলাচনা করকেন।
িারকত্র ন্দিল্প িাংস্কৃন্দত্র পেিূন্দম ায় ন্দবষ্ণুপকু রর মন্দির টেরাক াো: ন্দবষ্ণুপুকরর প্রখযাত্ গকবষ ও টলা িাংস্কৃন্দত্ন্দবদ্
ন্দচত্তরঞ্জন দ্ািগুত হ ২০০০ িাকল এই গ্রন্থন্দে প্র াি করন। এই গ্রকন্থ টেরাক াো ন্দিল্প িগকত্র িাংন্দিত হ পন্দরচয়,
টষািি িত হদ্ি িত্ক মেিূকমর টপ্রিাপে, শবষ্ণব িাংস্কৃন্দত্র টপ্রিাপকে মেিূকমর িাাংস্কৃন্দত্র ধমচীয় চচচা ন্দচোয়
নবদ্বীকপর প্রিাব, ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির টেরাক াোর ৃষ্ণলীলার রূপায়ণ শবন্দচত্রয, ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির িাস্ককর্চ ন্দবচকন্দ্রর
প্রিাব প্রিৃন্দত্ ন্দবষকয়র আকলাচনা রকয়কে। বাাংলা ত্ো ন্দবষ্ণুপুকরর টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর আকলাচনায় এই
গ্রন্থন্দে এ ন্দে আ র গ্রন্থ ন্দযিাকব াি কর।
ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির টেরাক াো আকলাচনা রার টিকত্র এই গ্রন্থন্দে উকেখকর্াগয এ ন্দে আ র গ্রন্থ। ন্দবকিষ কর
টষািি িত হদ্ি িত্ক র মেিূকমর িাাংস্কৃন্দত্ ধমচীয় চচচা ন্দচোয় নবদ্বীকপর প্রিাব ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দির টেরাক াোয়
ৃষ্ণলীলার রূপায়ণ প্রিৃন্দত্ ন্দবষকয়র বণচনা গ্রন্থন্দেক িন্দত্যই আলাদ্া মাত্রা প্রদ্ান করকে। ন্দ ন্তু ন্দবষ্ণুপুকরর মন্দিকরর
গিন এবাং ৃষ্ণলীলা োিা অ্নযানয ন্দবষকয়র আকলাচনা ত্ুলনায় ম রা যকয়কে।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির: আখযান ও অ্লাং রণ: েীলা বিু ও অ্ভ্র বিু ন্দলন্দখত্ এই গ্রন্থন্দে ২০১৫ িাকল প্র ান্দিত্
যয়। এই গ্রকন্থ িারত্বকষচর মন্দির ও বাাংলার মন্দির প্রিকঙ্গ িাংন্দিত হিাকব আকলাচনা রা যকয়কে। এোিা রকয়কে
টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্য ৃষ্ণ ো, শচত্নয ো, রাম ো, ন্দবন্দিন্ন টদ্বী প্রিঙ্গ, মন্দিকর অ্নযানয টপৌরান্দণ প্রিকঙ্গ,
মন্দির অ্লাং রকণ িামান্দি ন্দচত্র ইত্যান্দদ্ প্রিঙ্গ। এই গ্রন্থন্দেও অ্বিযই বাাংলার টেরাক াো মন্দির চচচার টিকত্র এ ন্দে
গুরূত্বপূণচ গ্রন্থ।
বাাংলার টেরাক াো মন্দিকরর আখযান ও অ্লাং রকণর আকলাচনায় এই গ্রন্থ র্কেষ্ট িমৃি। এোিা িারত্বষচ ও
বাাংলার ন্দবন্দিন্ন টেরাক াোর মন্দির ন্দনকয়ও আকলাচনা রকয়কে। ত্কব এই গ্রকন্থ বাাংলার টেরাক াো মন্দিকরর
গিনরীন্দত্ ও অ্লাং রণ শিলী ন্দনকয় টিিাকব আকলাচনা রা যয়ন্দন।
বাাংলার মন্দির-স্থাপত্য ও িাস্কর্চ: পুরাত্িন্দবদ্ ও টলা িাংস্কৃন্দত্ন্দবদ্ প্রণব রায় ১৯৯৮ িাকল ‘বাাংলার মন্দির-স্থাপত্য ও
িাস্কর্চ’ িীষচ গ্রন্থন্দে প্র াি করন। বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার টিকত্র এন্দেও এ ন্দে উকেখকর্াগয ও
আ র গ্রন্থ। এই গ্রকন্থ আকলান্দচত্ যকয়কে বাাংলার আঞ্চন্দল মন্দির-স্থাপকত্যর রীন্দত্, ন্দব াি ধারা প্র ৃন্দত্, মন্দিরস্থাপকত্যর উদ্ভব ও ইিলামীয় ধমচীয় স্থাপত্য, মন্দিকরর অ্লাং রণ, ন্দবন্দিন্ন টিলার মন্দির টেরাক াোর িমীিা, মন্দির
টেরাক াোয় রামায়ণ, মযািারত্, ৃষ্ণলীলা, টপৌরান্দণ , টলৌন্দ
ও িামান্দি ন্দচত্র ইত্যান্দদ্ ন্দবষয়। টেরাক াো
মন্দির-স্থাপকত্যর চচচার টিকত্র িন্দত্যই এ গ্রন্থ ৃন্দত্কত্বর দ্াবী রাকখ। আকলাচয গ্রকন্থ টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর
ন্দবন্দিন্ন ন্দদ্ ন্দনকয় নানান ত্েযিমৃি আকলাচনা রা যকয়কে। এই গ্রকন্থ ন্দবকিষিাকব গুরূত্ব টপকয়কে ন্দবন্দিন্ন টিলার
মন্দিকরর আকলাচনা ও িমীিা। ত্কব অ্কন টিকত্রই ন্দববরকণর একত্া টবন্দি আন্দধ য রকয়কে টর্ ন্দবকেষকণর
িায়গান্দে কম টগকে।
পন্দিমবকঙ্গর ধমচীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মিন্দিদ্: এই গ্রন্থন্দেও পন্দিমবকঙ্গর টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার টিকত্র
এ ন্দে ার্চ রী ও উকেখকর্াগয গ্রন্থ। ত্াাঁরাপদ্ িাাঁত্রা ১৯৯৮ িাকল এই গ্রন্থন্দে প্র াি করন। এই গ্রন্থন্দেকত্ বাাংলার
ন্দবন্দিন্ন টিলার মন্দির-স্থাপকত্যর গিন রীন্দত্, শিলী, মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ আিন্দর অ্েচ ও প্রন্দত্িে, নানা ধরকণর
ন িা িম্পক চ আকলাচনা রা যকয়কে। আকলাচয গ্রকন্থ পন্দিমবকঙ্গর মন্দির ও মিন্দিদ্ প্রিকঙ্গ আকলাচনা রা
যকলও মন্দির-স্থাপকত্যর অ্লাং রণ শিলী ও টেরাক াো েলক র ন্দবষয় িম্পক চ খান্দন ো ম অ্কলাচনা রা
যকয়কে।
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পন্দিমবকঙ্গর মন্দির: িম্ভু িট্টাচার্চ রন্দচত্ এই গ্রন্থন্দে ২০০৯ িাকল প্র ান্দিত্ যয়। এই গ্রকন্থ বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্যর
প্রন্দত্িে ও আিন্দর অ্েচ, ন্দবন্দিন্ন টিলার মন্দির-স্থাপকত্যর গিনরীন্দত্ ও অ্লাং রণ শিলী প্রিৃন্দত্ ন্দবষকয়র আকলাচনা
রকয়কে।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য আকলাচনার িকত্র এই গ্রন্থন্দেরও র্কেষ্ট গুরূত্ব রকয়কে। টেরাক াো মন্দিরস্থাপকত্যর প্রন্দত্িে ও আিন্দর অ্েচ এবাং ন্দবন্দিন্ন টিলার মন্দিকরর পন্দরন্দচয় ও পর্চাকলাচনা টবি ত্েয িমৃি। ত্কব
গিনরীন্দত্, অ্লাং রণ, টমান্দেে, েলক র ন্দবষয় প্রিৃন্দত্ ন্দবষয় িম্পক চ টলখ খুব এ ো ত্েয িমৃি আকলাচনা
করনন্দন। এই গ্রন্থন্দেও ন্দবেষণধমচী না যকয় ন্দববরণধমচী যকয়কে।
বাাংলার মন্দির: ন্দযকত্িরঞ্জন িানযাল ন্দলন্দখত্ এই গ্রন্থন্দের ন্দদ্বত্ীয় িাংস্করণ ২০১৫ িাকল প্র ান্দিত্ যয়। এই গ্রকন্থ
প্রেকমই আকলান্দচত্ যকয়কে বাাংলার কয় ন্দে প্রাচীন মন্দির প্রিঙ্গ। এোিা আকলান্দচত্ যকয়কে মন্দির-স্থাপকত্যর
ন্দবন্দিন্ন রীন্দত্র প্রিঙ্গ। মন্দির-স্থাপকত্যর এই গিন রীন্দত্র িম্পন্দ চত্ ন্দববরণ রকয়কে। এোিা ট ান ট ান টিলায় ট ান
ট ান রীন্দত্র মন্দির টদ্খা র্ায় টি িম্পক চও টলখ আকলাচনা করকেন।
মন্দির-স্থাপকত্যর ন্দবকেষকণর িকঙ্গ মন্দিকরর নািন্দন ন্দদ্ ন্দেও এখাকন িমান গুরূকত্বর িকঙ্গ আকলান্দচত্ যকয়কে।
বাাংলার মন্দির-স্থাপকত্যর গিনরীন্দত্র টর্ বণচনা ন্দদ্কয়কেন ত্াও টবি ত্েয িমৃি। ত্কব ট ান ট ান টিকত্র মন্দিরস্থাপকত্যর গিন রীন্দত্র ন্দবকেষণ রকত্ ন্দগকয় অ্ন্দত্ েন ও অ্ত্যান্দধ ন্দববরণ টদ্ওয়া যকয়কে। টলখ মন্দিরস্থাপকত্যর অ্লাং রণ শিলী ন্দনকয় আকলাচনা রকলও অ্লাং রকণর ন্দবষয় িম্পক চ টির ম ট ান আকলাচনা করন
ন্দন।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় এ র্াবৎ াল টর্ িমে চচচা বা অ্নুিীলন যকয়কে ত্া ন্দ ন্তু িবগুন্দলই ত্েয
িমৃি ও গিীর অ্কন্বষণমূল গকবষণা মচ নয়। টবন্দিরিাগ গ্রকন্থই ন্দবকেষকণর টচকয় ন্দববরকণর আন্দধ যই টবন্দি।
স্বাধীনত্ার পরবত্চী িময় টেক বত্চমান াল পর্চে বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দবষকয় প্র ান্দিত্ গ্রন্থ, প্রবন্ধ,
প্রন্দত্কবদ্ন, ইন্টারকনে ও অ্নযনযিাকব মুন্দদ্রত্ ও িাংগৃযীত্ ন্দলন্দখত্ দ্ন্দলল ও নন্দেপকত্র বাাংলার টেরাক াো মন্দিরস্থাপত্য চচচার কয় ন্দে ধারা লন্দিত্ যয়, টিগুন্দল পর্চায়ক্রকম ন্দনন্মরূপ:
১. আঞ্চন্দল ইন্দত্যাি অ্কন্বষকণর িূকত্র িাংন্দিত হিাকব টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর িাংন্দিত হ ও িাধারণ ন্দববরণ।
২. আঞ্চন্দল ন্দিল্প ইন্দত্যাি অ্কন্বষকণর িূকত্র টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর িাংন্দিত হ ন্দববরণ।
৩. টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় িাংন্দিত হ প্রন্দত্কবদ্ন।
৪. ট ান অ্ঞ্চকলর িামন্দগ্র িাকব টলা িাংস্কৃন্দত্র পন্দরচয় ত্ুকল ধরকত্ ন্দগকয় টিই অ্ঞ্চকলর টেরাক াো মন্দিরস্থাপত্য িম্পক চ িাংন্দিত হ আকলাচনা।
৫. টিলা ন্দিন্দত্ত টলা িাংস্কৃন্দত্র পন্দরচয় ত্ুকল ধরকত্ ন্দগকয় টিই টিলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয়
িাংন্দিত হ ন্দববরণ।
৬. গকবষণা প্র ল্প অ্নুিাকর টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর ন্দবষকয় ন্দনন্দবি টমৌন্দল গকবষণামূল মকনাগ্রাে
পন্দরচয় ও ন্দবন্দিন্ন টপ্রন্দিকত্ ন্দবকেষণ।
৭. ন্দবন্দিন্ন গ্রন্থ ও পত্র পন্দত্র ায় টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর িাংন্দিত হ ন্দববরণ।
৮. টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দবষকয় িাধারণ মাকনর উকেিযযীন ন্দববরণমূল গ্রকন্থ পন্দরচয় ও ন্দববরণ।
৯. ন্দনন্দদ্চষ্ট গকবষণা প্র ল্প অ্নুিাকর প্রস্তুত্ গকবষণা প্রবকন্ধ টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পক চ িাংন্দিত হিাকব
ন্দবকেষণ।
১০. ন্দবন্দিন্ন ওকয়বিাইকে টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর িাংন্দিত হ পন্দরচয় ও ন্দববরণ প্রদ্ান।
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৪. বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচায় বযান্দিগত্ ও প্রান্দত্ষ্ঠান্দন উকদ্যাগ: প্রত্নত্ান্দি িম্পকদ্ িরপুর এই
বাাংলাকদ্িক ন্দবকশ্বর দ্রবাকর পন্দরন্দচন্দত্ দ্ান করকে এখান ার অ্ননয ও শবন্দচত্রযময় টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য।
িন্দি িাংরিকণর অ্িাকব ও প্রা ৃন্দত্ নানা দুকর্চাকগর েকল অ্কন মন্দির ধ্বাংকির পকে। ন্দ ন্তু আিার ো এই টর্
বাাংলার এই অ্মূলয িম্পদ্ ও মযান ীন্দত্চ িাংস্কার, িাংরিণ ও পুনচন্দনমচাকণর িনয নানান টদ্িী, ন্দবকদ্িী প্রন্দত্ষ্ঠান এবাং
অ্কন িহৃদ্য় বযান্দি এন্দগকয় একিকেন। ির ারী ও টবির ারী েকর টর্াগাকর্াকগর মাধযকম বাাংলার এই টেরাক াো
মন্দির-স্থাপত্য ন্দবকশ্বর ধমচীয় ও পুরাত্ান্দি মানন্দচকত্র স্থান কর ন্দনকয়কে। বাাংলার অ্কন স্থাকনর টেরাক াো মন্দিরস্থাপত্য আি National Heritage Site-র মর্চাদ্া লাি করকে।
বাাংলার এই অ্পূবচ িম্পদ্ টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য অ্েচাৎ টদ্িীয় এই ঐন্দত্যযক বাাঁচাকনার িনয রািয ও
ট ন্দ্রীয় পুরাত্ান্দি িকবচিণ ন্দবিাগ, পন্দিমবঙ্গ ির ার, প্লান্দনাং ন্দমিন, ন্দবিলা স্ট্রাষ্ট এবাং নানান ন্দবকদ্িী িাংস্থা
ন্দবন্দিন্নিাকব িাযাকর্যর যাত্ বান্দিকয় ন্দদ্কয়কে র্াকত্ এই টদ্িীয় ঐন্দত্যয ন্দবনষ্ট যকয় না র্ায়। এইিব ির ারী ও
টবির ারী প্রন্দত্ষ্ঠানগুন্দল বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকনর টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্গুন্দল িাংরিণ ও পুনন্দনচমাকণর টচষ্টা রকে।
ইন্দত্মকধয টবি কয় ন্দে মন্দির িাংরিণ করকে ত্কব দুুঃকখর ো এই টর্ এই িত্ান্দধ প্রাচীন টেরাক াোর
মন্দিরগুন্দলক ির ারী ও টবির ারীিাকব ন্দবজ্ঞানিম্মত্িাকব ন্দনন্দদ্চষ্ট পিন্দত্ টমকন িাংরিণ রা যকে না।
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল রিণাকবিণ ও িাংরিকণর টিকত্র ন্দত্ন ধরকনর িন্দক্রয় উকদ্যাগ টদ্খা র্ায়।
উকদ্যাগগুন্দল যল:
১. ির ারী উকদ্যাগ: ( ) ট ন্দ্রীয় ির াকরর উকদ্যাগ ও (খ) রািয ির াকরর উকদ্যাগ
২. টবির ারী উকদ্যাগ
৩. পান্দরবান্দর ও বযান্দিগত্ উকদ্যাগ
ট ন্দ্র ও রািয ির াকরর িন্দক্রয় িযায়ত্ার েকলই নানািাকব মন্দিরগুন্দলক িাংরিণ রা যকে। একিকত্র ট ন্দ্র
ও রািয ির াকরর অ্ধীনে নানা িাংস্থা মন্দির িাংরিকণর িনয ন্দবন্দিন্ন ধরকনর িন্দক্রয় উকদ্যাগ গ্রযণ করকে। এ
প্রিকঙ্গ উকেখয বাাংলার নাগন্দর িমাি এ ন্দবষকয় িন্দক্রয় ও গুরূত্বপূণচ িূ ন্দম া পালন করকে। এোিা
পন্দরবারগত্িাকবও মন্দিরগুন্দল িাংিরকণর িনয ার্চ রী িূন্দম া ন্দনকয়কে। ট ননা এখান ার টবি ন্দ েু মন্দির
এখনও পান্দরবান্দর িম্পন্দত্ত ন্দযিাকব রকয়কে। াকিই টর্ টর্ পন্দরবাকরর অ্ধীকন টর্ িমে মন্দির রকয়কে টিগুন্দল
িাংরিকণর িনয টি িমে পন্দরবাকররা িদ্িযরা অ্গ্রণী িূন্দম া ন্দনকয়কে। এ প্রিকঙ্গ আর এ ন্দে ন্দবষয় উকেখয টর্, টর্
িমে স্থাকনর মন্দির-স্থাপত্য িাংরিণ করকে টিইিব স্থাকনর টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য ন্দবষয় এ ন্দে কর
মকনাগ্রাে প্র ান্দিত্ যকয়কে। েকল টিই িব স্থাকনর টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পক চ টলা িাংস্কৃন্দত্ন্দবদ্,
পুরাত্িন্দবদ্, গকবষ ও পর্চেক রা টিই অ্ঞ্চকলর মন্দির-স্থাপত্য িম্পক চ অ্বন্দযত্ যকত্ পাকর। এোিা অ্কন
িাংগ্রযিালা বা ন্দমউন্দিয়াকম টেরাক াোর নানান েল ও িাংরন্দিত্ রকয়কে। এোিা অ্কন টেিন বা বািেযাি
স্থানীয় টেরাক াো মন্দিকরর আদ্কল গকি টত্ালা যকে, র্া টদ্কখ পর্চে কদ্র উৎিায বািকে।
ত্কব িাধারণিাকব বলা র্ায় বাাংলায় টেরাক াো মন্দিরগুন্দল িীষণিাকব অ্বকযন্দলত্ এবাং ক্রমি ধ্বাংকির পকে
এন্দগকয় র্াকে, র্া আমাকদ্র াকে অ্ত্যে দুুঃখিন । আমাকদ্র দ্ান্দয়ত্ব এই অ্মূলয পুরান্দনদ্িচনগুন্দলক অ্িত্ রাখা।
ত্াই টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দলর িন্দবষযৎ িুরন্দিত্ রকত্ যকল মন্দির িাংরিকণর র্োর্ে প্র ল্প প্রণয়ন কর
ত্া বােবান্দয়ত্ রকত্ যকব।
৫. মূলযায়ন: বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকন টর্ িব টেরাক াোর মন্দিরগুন্দল েন্দিকয় ন্দেন্দেকয় রকয়কে টিগুন্দল বাাংলার িাংস্কৃন্দত্ ও
ইন্দত্যাি িানার িনয িন্দত্যই গুরূত্বপূণচ। বাাংলার এই অ্মূলয িম্পদ্ মন্দির টেরাক াো প্রিকঙ্গ ন্দবন্দিন্ন টদ্িী-ন্দবকদ্িী
পন্দিত্ এবাং ন্দবন্দিন্ন প্রন্দত্ষ্ঠান নানান চচচা ও আকলাচনা করকেন এবাং গকবষ রা এও বকলকেন বাাংলার এই মযান
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ঐন্দত্যযক
ীিাকব িাংরিণ ও রিণাকবিণ রা র্ায়। এই ন্দনকয় নানান গ্রন্থ পত্র, পন্দত্র া, ই-মাধযম প্রিৃন্দত্কত্ও
ন্দবের টলখাকলন্দখও যকয়কে। বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য িম্পন্দ চত্ প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুন্দল বাাংলার টেরাক াো
মন্দির-স্থাপকত্যর ডয ূকমকন্টিকনর টিকত্র ার্চ রী িূন্দম া পালন করকে। িন্দি ন্দবচাকর টদ্খা র্ায় বাাংলার
টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর র্কেষ্ট গুরূত্ব রকয়কে। টলা ঐন্দত্কযযর ন্দবন্দচত্রধারা এখাকন িিীবিাকব বযমান। ত্কব
এই ঐন্দত্যয িময় পন্দরবত্চকনর িকঙ্গ পন্দরবন্দত্চত্ যকে এবাং এই অ্মূলয িম্পদ্গুন্দল রিাণাকবিণ ও িাংরিকণর
অ্িাকব নষ্ট যকয় র্াকে- র্া ধ্বাংকির যাত্ টেক রিা রা খুবই প্রকয়ািন। পুরাত্ি, পর্চেন ও টলা িাংস্কৃন্দত্র টিকত্র
বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল পন্দরদ্িচন রকল আমরা, টর্ িময় বা াকল মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল ন্দনন্দমচত্
যকয়কে টি িমকয়র িামান্দি , ঐন্দত্যান্দি , আেচ-িামান্দি িাাংস্কৃন্দত্ পন্দরকবি পন্দরন্দস্থন্দত্ িম্পক চ িানকত্ পান্দর।
ত্াোিা ত্খন ার ন্দদ্কনর ন্দিল্পীকদ্র ন্দবন্দিন্ন ধরকনর টেরাক াোর েল ন্দনমচাণ ও প্রন্দত্স্থাপকনর শনপূণযত্াও লিয
ন্দর। বাাংলার টেরাক াো মন্দিরগুন্দল আিও অ্ত্ীত্ ইন্দত্যাি এবাং পুরাবস্তুর িািী বযন কর চকলকে। পর্চেকনর
টিকত্রও বাাংলার টেরাক াো মন্দিরগুন্দলর উকেখকর্াগয িূন্দম া রকয়কে। বাাংলার ন্দবন্দিন্ন স্থাকন টেরাক াো মন্দির এবাং
ওই অ্ঞ্চকলর Heritage-র উপাদ্ানগুন্দলক বযবযার কর পর্চেন ট ন্দ্র গকি টত্ালা যকে এবাং এইিূকত্র িাংন্দেষ্ট
িাংস্থা ও মানুষগুন্দলর আয় বৃন্দি পাকে। ত্কব ন্দনন্দদ্চষ্ট পন্দর ল্পনা প্রণয়ন কর র্ন্দদ্ একগাকনা র্ায় ত্কব এন্দবষয়ন্দের
আকরা েীবৃন্দি রা িম্ভব।
৬.উপিাংযার: বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য প্রিকঙ্গ টর্িব টদ্িী-ন্দবকদ্িী পর্চে , পুরাত্িন্দবদ্, িাকিচয়ার
আকলাচনা করকেন ত্া অ্ত্যে গুরুত্বপূণচ। এোিা ন্দবন্দিন্ন প্রন্দত্ষ্ঠান, িাংগ্রযিালা এবাং টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য
িম্পন্দ চত্ ন্দবন্দিন্ন টলখক র দ্বারা প্র ান্দিত্ ন্দবন্দিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পুন্দে াও বাাংলার টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্য চচচার
টিকত্র ন্দনুঃিকিকয মূলযবান িম্পদ্। এই িমে ন্দবষয়গুন্দল পর্চাকলাচনা রকল আমরা টর্মন িানকত্ পান্দর টত্মন্দন
টদ্খকত্ পাই িম ালীন িমকয়র ন্দিল্পীকদ্র ন্দিল্প ান্দরগরী ুিলত্াক । বাাংলার এই টেরাক াো মন্দির-স্থাপত্যগুন্দল
আমাকদ্র প্রাচীন ইন্দত্যাকির িািী র্ুগ র্ুগ ধকর বযন কর ন্দনকয় চকলকে। এইিব মন্দির-স্থাপত্যগুন্দলর স্থাপত্যগত্
শবন্দিষ্টয একত্া ন্দবপুল ও শবন্দচত্রযময় টর্ ক্রকম ক্রকম ত্া বাাংলার িবচত্র প্রিান্দরত্ যকয়কে। ত্কব বত্চমাকন অ্বকযলা ও
অ্নাদ্কর এই স্থাপত্য- ীন্দত্চগুন্দলক নষ্ট যওয়ার যাত্ টেক বাাঁচাকত্ স্থানীয় মানুষ এবাং ন্দবন্দিন্ন প্রন্দত্ষ্ঠানক আকরা
িন্দক্রয়িাকব এন্দগকয় আিকত্ যকব। এ প্রিকঙ্গ বাাংলার মন্দির-স্থাপত্য ন্দনকয় গকবষণার অ্নযত্ম ও প্রধান অ্গ্রদ্ূত্
টডন্দিড মযাক াচ্চন অ্নযত্ম টপ্ররণাদ্াত্া িত্যন্দিৎ রাকয়র এ ন্দে বিবয প্রন্দণধানকর্াগয:
“David’s indignation at the neglect of temples was as deep as his
despair at some of the drastic and test less attempts at their
presentation. Both David and I loved Bakreswar with its weird
proliferation of moldy crumbling temples around the holy hot
springs. I went there first in 1962. When I returned two years later, I
found all the temples had in the meantime been given a coating of
whitewash and painted pink. This, I was told, was preservation. I
reported this to David. He went promptly to check, come back,
drafted a sizzling letter of protest, went round on his bike calling on
‘eminent intellectuals’, and succeeded in persuading them to put
their signatures to the letter”। ৪
াকিই বাাংলার এই অ্মূলয ও মযান ীন্দত্চগুন্দল অ্কন টিকত্রই র্োেচিাকব িাংরিণ ও রিাণাকবিণ যকে না।
এখন আমাকদ্র দ্র ার িন্দি ও ন্দবজ্ঞানিম্মত্ পিন্দত্কত্ এই ঐন্দত্যযময় িম্পদ্গুন্দলক িাংরিণ রা এবাং এই মযান
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ীন্দত্চগুন্দলর রিণাকবিণ ও িাংরিকণর িনয িাধারণ মানুষকদ্র এন্দগকয় আিকত্ যকব- ত্কবই বাাংলার এই
টেরাক াো মন্দির-স্থাপকত্যর অ্মূলয ও মযান ীন্দত্চগুন্দল িুরন্দিত্ ো কব।
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