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রাঢ়ের ড াকরা অলংকার: ঐতিহ্য, স্বরূপ, বিতমান অবস্থান ও রূপান্তর
আতিক ডেখ

এম তিল ছাত্র (ইউ তি তে - িুতনয়র তরোর্ত ডিঢ়লা) ডলাকেংস্কৃতি তবভাগ, কলযাণী তবশ্বতবদ্যালয়, কলযাণী,
নদ্ীয়া, পতিমবঙ্গ, ভারি
েুিয়কুমার মণ্ডল

অযাঢ়োতেঢ়য়ট প্রঢ়িের ও প্রাক্তন তবভাগীয় প্রধান, ডলাকেংস্কৃতি তবভাগ, কলযাণী তবশ্বতবদ্যালয়, কলযাণী,
নদ্ীয়া পতিমবঙ্গ, ভারি
Abstract
Dokra is one of the oldest ancient forms of folk craft. It is the symbol of various artistic
thoughts and imagination of folk artisans. Though, these ancient craft is seen in different
place of West Bengal but its highest development is noticed in Radh region. Most of the
artisans of Dokra craft live at Bankura, Birbhum, Burdwan and Purulia district in Radh
Bengal. Dokra ornaments are uncommon artistic product of this craft. It bears the unique
identity of artistic skill and creativity of folk artisans. Comparatively, these ornaments are a
modern product of these ancient craft. To keep alive this ancient craft is the main
inspiration of the Dokra artisans to produce these ornaments in modern changed socioeconomic condition. In recent year, increasing huge demands has improved the
unimaginable production quality and aesthetic beauty of these ornaments. Today, these
ornaments are cordially accepted both the folk society and the urban society. Now these
ornaments are in great demand in domestic and foreign market because of its enhancing
folk motifs and aesthetic beauty. Though, a lots of research work has been conducted about
Dokra craft but any important article has not yet been published. So, this paper has focused
to disclose the tradition, production procedure, motifs, socio-economic conditions of Dokra
workers and marketing system of these ornaments. This research paper is a modest attempt
to provide a complete account of Dokra ornaments in the context of Bengal’s Folkcraft.
Key Words: Folkcraft, Radh, Dokra, Ornament, Motif

১. ভূতমকা : মানুঢ়ের েৃিনিীল তিল্পীমঢ়নর এক অোমানয িেল ডলাকতিল্প। মানুে প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই নান্দতনক,
বযবহ্াতরক ও ধমতীয় প্রঢ়য়ািন পূরঢ়ণর িাতগঢ়দ্ পাের, মাতট, কাঠ, েুঢ়িা, িঙ্খ তদ্ঢ়য় কখনওবা তবতভন্ন ধািু তদ্ঢ়য়
তকছু না তকছু গঢ়েঢ়ছ। পরবিতীকাঢ়ল নান্দতনকিার ডছাোঁয়ায় ডেগুতল এক একতট পৃেক তিল্পাতঙ্গক তহ্োঢ়ব তবকাি লাভ
কঢ়রঢ়ছ। িলি েভযিার েূর্নালগ্ন ডেঢ়কই মৃৎতিল্প, পাের তিল্প, বয়ন তিল্প, কাষ্ঠ তিল্প, ধািু তিল্প প্রভৃতি তবতভন্ন
ডলাকতিল্পাতঙ্গক তবতভন্ন ডভৌঢ়গাতলক অঞ্চঢ়ল প্রর্তলি তছল। মানব িাতির প্রার্ীন ইতিহ্াে ডেঢ়ক িানা যায় ডয,
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নঢ়বাপলীয় যুগ অেতাৎ ‘তনওতলতেক এি’-এ কৃতেকাযত যখন উন্নি হ্ঢ়য়ঢ়ছ, তবতভন্ন কাতরগতর কুিলিার োহ্াঢ়যয যখন
শ্রমতনবতাহ্ করা েম্ভব হ্ঢ়য়ঢ়ছ িখনই ধািুতিঢ়ল্পর তবকাি ঘঢ়টঢ়ছ (সেয়দ্, ২০০১:১)। ধািু বযবহ্াঢ়রর প্রেম স্তঢ়রই
ডয েব ধািব ডলাকতিঢ়ল্পর উদ্ভব ঘঢ়টতছল, ড াকরা তিল্প ডেগুতলর মঢ়ধয তবতিষ্ট। এতট মূলি ডমামছাোঁর্ গলাঢ়না
ঢালাই রীতির ধািুতিল্প। ভারি ছাোও মালঢ়য়তিয়া, প্রর্ীন তমির, আতিকা, এবং মধয আঢ়মতরকার তবতভন্ন
িনঢ়গাষ্ঠীর মঢ়ধয এই তিল্পাতঙ্গকতট তবকতিি হ্ঢ়য়তছল। ভারিবঢ়েত ড াকরা তিল্প উদ্ভূি হ্ঢ়য়তছল েম্ভবি
ডছাটনাগপুঢ়র বা নাগপুঢ়র। যাযাবর িনিাতিঢ়গাষ্ঠীভূক্ত ড াকরা তিল্পীরা ঘুরঢ়ি ঘুরঢ়ি তবহ্ার-েীমান্ত পার হ্ঢ়য়
বঙ্গভূতমর রাে আঞ্চঢ়ল বেতি স্থাপন কঢ়র (র্ক্রবিতী, ২০১১:৯২)। কাঢ়িই উৎঢ়ের তবর্াঢ়র ড াকরা তিল্প রােবঙ্গ
িো পতিমবঢ়ঙ্গর অিযন্ত প্রার্ীন ডলাকতিল্প।
প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই ড াকরা তিল্পীরা তপিল তদ্ঢ়য় তবতভন্ন ধরঢ়নর তিল্পবস্তু তনমতাণ করঢ়িন। গৃহ্স্থাতলর
বযবহ্াতরক তিতনেপত্র, তবতভন্ন ডদ্বঢ়দ্বীর মূতিত, ধমতীয় আর্ার েংক্রান্ত তিল্পবস্তু এবং গৃহ্েজ্জার তিল্পবস্তুগুতল আিও
সিতল্পক ডেৌন্দযত বিায় ডরঢ়খ উৎপাতদ্ি হ্ঢ়য় র্ঢ়লঢ়ছ। আর এই ড াকরা তিঢ়ল্পর আধুতনক এবং উঢ়েখঢ়যাগয
তিল্পতনদ্িতন হ্ল ড াকরা অলঙ্কার।

২. ড াকরা অলংকাঢ়রর প্রার্ীনত্ব: ড াকরা তিল্পীরা তনঢ়িঢ়দ্র তবশ্বকমতার েন্তান বঢ়ল মঢ়ন কঢ়রন। তবঢ়িেভাঢ়ব
ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র প্রেঢ়ঙ্গ মীরা মুঢ়খাপাধযায় ডয অনুেন্ধান র্াতলঢ়য়ঢ়ছন িাঢ়ি ডবাঝা যায় ডয, এই ড াকরা েম্প্রদ্ায়
এক বহু প্রার্ীন আতদ্বােী ডলাকতিল্পী েম্প্রদ্ায় ডেঢ়ক উদ্ভূি। মীরা মুঢ়খাপাধযায় তলঢ়খঢ়ছন:
“আিকাল যাঢ়দ্র ডধাকরা কামার বা কাতরগর বলা হ্য়, যিই িাঢ়দ্র োঢ়ে কাি কঢ়রতছ, িিই
ক্রমি বুঝঢ়ি ডপঢ়রতছ এরা ভারিবঢ়েতর ডযখাঢ়নই োক না ডকন, এঢ়দ্র েকঢ়লর মূল এক, এঢ়দ্র
েকঢ়লর কাঢ়ছই শুঢ়নতছ ডয এঢ়দ্র আতদ্গুরু তবশ্বকমতা। িাোঁরা মূঢ়ল এবং েবতাঢ়ে ঘুঙুর সিতর
করঢ়িন”। (সেয়দ্, ২০০১: ৩)
মীরা মুঢ়খাপাধযাঢ়রর বক্তঢ়বযর েূত্র ধঢ়র বলা যায় ডয, ড াকরা তিল্পীরা বহু প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই তবতভন্ন অলঙ্কার
তনমতাণ করঢ়িন। ডয পদ্ধতিঢ়ি ড াকরা তিল্পকমত প্রস্তুি হ্য় িাঢ়ি খুব বে আকাঢ়রর বা অতধক নক্সাযুক্ত ডকান বস্তু
প্রস্তুি করা কতঠন। ড াকরা তিল্পীরা প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই ডছাট ডছাট ডদ্বঢ়দ্বীর মূতিত, পুিুল, ডছাট ডছাট িীবিন্তুর
মূতিত সিতর করঢ়িন। পরবিতীকাঢ়ল ক্রমক্ষতয়ষ্ণু ড াকরা তিল্প ও তিল্পীেত্ত্বাঢ়ক বাোঁতর্ঢ়য় রাখার িাতগঢ়দ্ ড াকরা
তিল্পীরা এমন ধরঢ়নর কাি করঢ়ি শুরু করঢ়লন যা িারা আঢ়গ কখনও করঢ়িন না। ডযমন বােনপত্র ডমরামতির
কাি িারা আঢ়গ না করঢ়লও প্রঢ়য়ািঢ়ন তকছুতকছু িাঢ়দ্র করঢ়ি হ্ল। ডেই েঢ়ঙ্গ িারা পাঢ়য়র মল, নূপুর ইিযাতদ্
সিতর করঢ়ি লাগঢ়লন। নাঢ়র্র ঘুঙুর তনমতাণ ড াকরা তিঢ়ল্প বহুল প্রর্তলি তছল। এ প্রেঢ়ঙ্গ মীরা মুঢ়খাপাধযায় িাোঁর
েঢ়ে িাতনঢ়য়ঢ়ছন:
“ড াকরাঢ়দ্র প্রতিতট েম্প্রদ্াঢ়য়র মঢ়ধযই এই ঘুঙুর সিতর করার রীতি অিযন্ত প্রার্ীন। অঢ়নঢ়কর মঢ়ি
েবঢ়র্ঢ়য় আঢ়গ িারা ঘুঙুরই বানাঢ়িন”। (সেয়দ্, ২০০১:২৬)
মীরা মুঢ়খাপাধযায় আঢ়রা িাতনঢ়য়ঢ়ছন:
“এতদ্ঢ়ক আমাঢ়দ্র পতরতর্ি যি ডধাকরা কামার, উঢ়ে কামার, ঘেুয়ারা আঢ়ছন, িাঢ়দ্র কাঢ়ছও
শুঢ়নতছ ডয িাোঁরা প্রেঢ়ম ঘুঙুর সিতর করঢ়িন। তবশ্বাে কঢ়রন ডয িারাও একতদ্ন েমুদ্র ডপতরঢ়য় এঢ়দ্ঢ়ি
এঢ়ে তছঢ়লন। উতেেযায় এই কামারঢ়দ্র তেতত্রয়া বলা হ্য়।...এোঁরাও ঘুঙুর সিতর কঢ়রন”। (সেয়দ্,
২০০১:২৭)
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েুিরাং একো বলা যায় ডয ড াকরা তিল্পীরা প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই ঘুঙুর, নুপুর, পাঢ়য়র মল ইিযাতদ্ তনমতাণ করঢ়িন ।
বিতমাঢ়ন নান্দতনক ডেৌন্দযত ও সিতল্পক তবতিষ্টিায় অলংকারগুতলর র্াতহ্দ্া বৃতদ্ধ পাওয়ায় ড াকরা তিল্পীরা আধুতনক
ত িাইঢ়নর মঢ়নাহ্ারী তবতভন্ন অলংকার তনমতাণ করঢ়ছ।

৩. অঞ্চল: রােবঢ়ঙ্গর ডয েব অঞ্চঢ়লর ড াকরা তিল্প েবতাতধক তবকাি লাভ কঢ়রঢ়ছ ডেগুতল হ্লন: বাোঁকুো ডিলার
তবকনা, লক্ষ্মীোগর, তবন্ধযিম, ডনিকামলা; বধতমান ডিলার দ্তরয়াপুর, একলক্ষ্মী; পুরুতলয়া ডিলার নত হ্া, অঢ়ক্রা,
পাবোপাহ্ােী, নরকালী প্রভৃতি।

৪. উপাদ্ান: ড াকরা তিল্পদ্রবয তনমতাঢ়ণর িনয ডয েমস্ত উপাদ্াঢ়নর প্রঢ়য়ািন হ্য় ড াকরা অলংকার তনমতাঢ়ণর িনয
প্রায় একই ধরঢ়নর উপাদ্াঢ়নর প্রঢ়য়ািন হ্য়। তবতভন্ন ধরঢ়নর অলংকার তনমতাঢ়ণর িনয প্রঢ়য়ািনীয় উপাদ্ানগুতল হ্ল
মাতট (দ্র. তর্ত্র নং-১), ধুঢ়না ও তপর্ (দ্র. তর্ত্র নং-২), ডমাম (দ্র. তর্ত্র নং-৩), তপিল, েরঢ়ের ডিল, রাং, দ্স্তা তেঢ়ে
প্রভৃতি। এছাো আগুন জ্বালাবার িনয প্রঢ়য়ািন হ্য় কয়লা বা কাঠ।

তর্ত্র নং -১ প্রঢ়য়ািনীয় মাতট

তর্ত্র নং - ২ ধুঢ়না ও তপঢ়র্র
তর্ত্র নং - ৩ ডমাঢ়মর েুঢ়িা
তমশ্রণ
৫. উপকরণ: ড াকরা অলংকার তনমতাঢ়ণর িনয ডযেব উপকরণ ও সিিঢ়ের প্রঢ়য়ািন হ্য় ডেগুতল হ্ল তপিল
গলাবার পাত্র, হ্াপর, েরু তিক বা কাতঠ, ব্রাি, োোঁোতি, উঢ়খা, হ্ািুতে, ডপ্রিার ডমতিন (দ্র. তর্ত্র নং-৪), িান পাের
(দ্র. তর্ত্র নং-৫), তবতভন্ন ডছতন (দ্র. তর্ত্র নং-৬) প্রভৃতি।

তর্ত্র নং - ৪ ডপ্রিার ডমতিন

তর্ত্র নং- ৫ িান পাের

তর্ত্র নং - ৬ তবতভন্ন ডছতন

৬. তনমতাণ পদ্ধতি: ড াকরা তিঢ়ল্পর তনমতাণ পদ্ধতিতটঢ়ক পািািয পতরভাোয় বলা হ্য় ‘Lost Wax Metal
Casting’। তিল্পদ্রবয সিতরঢ়ি মাতটর ছাোঁর্ বযবহ্ার করা হ্য় বঢ়ল ইংরািী ভাোয় এই পদ্ধতির প্রযুতক্তগি েংজ্ঞা হ্ল
‘Clay mould investment casting’, যার যোেত বাংলা অনুবাদ্ হ্ঢ়ি পাঢ়র ‘ডমাম ছাোঁঢ়র্র ডমারক ঢালাই’বা
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‘ডমাম ছাোঁর্ ডলাপী পদ্ধতি’। আবার এই তিল্পকমততটঢ়ক ‘ডমামছাোঁর্ তপিল ঢালাইও’ বলা যায়। তবতভন্ন পযতাঢ়য়র মঢ়ধয
তদ্ঢ়য় অলংকার সিতরর কাি েম্পন্ন হ্য়। তনঢ়ে অলংকার সিতরর পযতায়গুতল উঢ়েখ করা হ্ল:
 মণ্ড প্রস্তুি: প্রেঢ়ম ধুঢ়না আর েরঢ়ের ডিল আগুঢ়নর িাঢ়প গরম কঢ়র কাঢ়লা রঢ়ঙর মণ্ড সিতর করা হ্য়।
মণ্ডতট ডবি ঘণ হ্ঢ়লও নমনীয় প্রকৃতির হ্য়। এরপর মণ্ডতটর েঢ়ঙ্গ তনতদ্তষ্ট অনুপাঢ়ি খাোঁতট ডমাম ডমিাঢ়না হ্য়।
 মঢ় ল বা ছাোঁর্ প্রস্তুিকরণ: এরপর ডয অলংকারতট তনমতাণ করা হ্ঢ়ব বাতল তমতশ্রি মাতট তদ্ঢ়য় িার একতট
োধারণ ছাোঁর্ সিতর করা করা হ্য় (দ্র. তর্ত্র নং-৭)। তিল্পীরা োধারণি উইমাতট বযবহ্ার কঢ়রন। ছাোঁর্ সিতরর
েময় ছাোঁর্তটঢ়ক যিটা েম্ভব তনখুোঁিভাঢ়ব করার ডর্ষ্টা করা হ্য়।
 ছাোঁঢ়র্ মণ্ড লাগাঢ়না: এরপর মাতটর ছাোঁর্তটঢ়ক ডরাঢ়দ্ শুতকঢ়য় তনঢ়য় িার উপর পূবত-প্রস্তুি ডমাম-ডিল-ধুঢ়নার
মণ্ডতট ঘণ কঢ়র ডলপন করা হ্য় (দ্র. তর্ত্র নং-৮)।
 ডমাঢ়মর প্রঢ়লপ ডদ্ওয়া: এরপর ধুঢ়নার মণ্ড লাগাঢ়না ছাোঁঢ়র্র উপর ডমাঢ়মর েরু েুঢ়িা লাগাঢ়না হ্য়।
এইেময় ছাোঁর্তটর উপর অলংকাঢ়রর েূক্ষ কারুকাযতগুতল করা হ্য় (দ্র. তর্ত্র নং-৯)।
 মাতটর প্রঢ়লপ ডদ্ওয়া: এরপর ছাোঁর্তটর উপর আগাঢ়গারা মাতটর প্রঢ়লপ ডদ্ওয়া হ্য় এবং প্রঢ়লপ আবরণতটর
মঢ়ধয ডছাট ডছাট তছদ্র রাখা হ্য়।
 ছাোঁর্ ডপাোঢ়না: এরপর ডমাঢ়মর মঢ় ল েহ্ মাতটর ছাোঁর্তটঢ়ক আগুঢ়ন ডপাোঢ়না হ্য়। িঢ়ল ডমাম-ধুঢ়নাডিঢ়লর ছাোঁর্তট গঢ়ল তগঢ়য় পূঢ়বতর তছদ্রগুতল তদ্ঢ়য় ডবতরঢ়য় আঢ়ে। এইভাঢ়ব ডমাম গঢ়ল ডবতরঢ়য় যায় বঢ়ল
এই পদ্ধতির নাম ‘হ্ারাঢ়না ডমাম ঢালাই’ পদ্ধতি।
 ধািুর বযবহ্ার: তভিঢ়রর ডমাম গঢ়ল ডবতরঢ়য় আোর পর মাতটর ছাোঁঢ়র্র েব তছদ্রগুতল বন্ধ কঢ়র ডদ্ওয়া হ্য়।
ডকবলমাত্র একতট তছদ্র রাখা হ্য়। এরপর অনয একতট পাঢ়ত্র তপিল গতলঢ়য় ঐ তছদ্র তদ্ঢ়য় ঢালা হ্য়। তভিঢ়রর
িাোঁকা স্থাঢ়ন তপিল র্ঢ়ল যায়। এবং ধীঢ়র ধীঢ়র িমাট ডবোঁঢ়ধ িায়গাটা ভরাট হ্ঢ়য় যায়। এরপর উপঢ়রর
মাতটর প্রঢ়লপটা ডভোঁঢ়ঙ ডিলা হ্ঢ়ল তভিঢ়রর তপিঢ়লর অলঙ্কারতট ডবতরঢ়য় আঢ়ে।
 পাতলে করা: এরপর তবতভন্ন ধরঢ়নর িাঢ়রর ব্রাি, িাইল ও উঢ়কার োহ্াঢ়যয ঘঢ়ে অলঙ্কারতটঢ়ক মেৃণ করা
হ্য় এবং েূক্ষিা িুতটঢ়য় ডিালা হ্য়। েবঢ়িঢ়ে অযাতে িল ও ডিোঁিুল িঢ়ল ধুঢ়য় অলঙ্কারতটঢ়ক উজ্জ্বল
কঢ়র ডিালা হ্য়।

তর্ত্র নং - ৭ মাতটর মঢ় ল বা ছাোঁর্

তর্ত্র নং - ৮ ধুঢ়নার মণ্ড লাগাঢ়না ছাোঁর্

তর্ত্র নং ৯ ডমাঢ়মর েুঢ়িা তদ্ঢ়য়
নকোকরণ

৭. পতরভাো
ড াকরা তিল্পীরা অলঙ্কার সিতরর েময় কাঢ়ির েুতবধাঢ়েত ডবি তকছু পতরভাো বযবহ্ার কঢ়রন। ডযমন সঘরা: অলঙ্কার সিতরর েময় বা অনযানয তিল্পদ্রবয সিতরর েময় তিল্পীরা ডয গতলি তপিল বযবহ্ার কঢ়রন
িাঢ়ক তিল্পীঢ়দ্র ভাোয় বঢ়ল সঘরা।
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 তপর্ু: ধুঢ়না, েরঢ়ের ডিল এবং তপর্ তদ্ঢ়য় সিতর কাঢ়লা রঢ়ঙর এক ধরঢ়নর মণ্ড সিতর কঢ়র, যাঢ়ক
তিল্পীঢ়দ্র ভাোয় বঢ়ল তপর্ুোঁ।
 ডলবরাঢ়লা: মাতটর ছাোঁঢ়র্র উপর ধুঢ়নার প্রঢ়লপ ডদ্ওয়া বা কাঢ়লা রঢ়ঙর তপর্ু ডদ্ওয়াঢ়ক বঢ়ল ডলবরাঢ়লা।
 ভাোঁতট: ডযখাঢ়ন মাতটর ছাোঁর্তটঢ়ক ডপাোঢ়না হ্য় িাঢ়ক বঢ়ল ভাোঁতট।

৮. উৎপাতদ্ি অলঙ্কার েমূহ্
ড াকরা তিল্পীরা ডয তবতভন্ন ধরঢ়নর অলঙ্কার তনমতাণ কঢ়রন ডেগুতলঢ়ক বযবহ্াঢ়রর তনতরঢ়খ কঢ়য়কতট ডশ্রতণঢ়ি ভাগ
করা ডযঢ়ি পাঢ়র:
 হ্াঢ়ির অলঙ্কার: হ্াঢ়ির বালা, হ্াঢ়ির বযােঢ়লট, কঙ্কণ, আংতট প্রভৃতি (দ্র. তর্ত্র নং-১০)।
 কঢ়ণতর অলঙ্কার: কাঢ়নর দুল, ঝুমঢ়কা, কানপাো প্রভৃতি (দ্র. তর্ত্র নং-১১)।
 নাঢ়কর অলঙ্কার: নাকছতব, নাঢ়কর নে প্রভৃতি।
 কঢ়ের অলঙ্কার: গলার হ্ার, ডনকঢ়লে, তবতভন্ন ধরঢ়নর ডর্ন প্রভৃতি (দ্র. তর্ত্র নং-১২)।
 মাোর অলঙ্কার: তটকতল, মাোয় ডদ্বার ডহ্য়ার তপন, তবতভন্ন ধরঢ়নর তিপ, মুকুট প্রভৃতি।
 পাঢ়য়র অলঙ্কার: পাঢ়য়র ডিাো, ঘুঙুর, নূপুর প্রভৃতি।

তর্ত্র নং- ১০ হ্াঢ়ির বালা

তর্ত্র নং-১১ কাঢ়নর দুল

তর্ত্র নং-১২ গলার হ্ার

৯. ডমাতটি: ডলাকতিল্পকলার একতট উঢ়েখঢ়যাগয তদ্ক হ্ল তবতভন্ন ধরঢ়নর ডমাতটঢ়ির বযবহ্ার। এককোয়
ডমাতটিগুতল তিল্পবস্তুর ডেৌন্দযত বৃতদ্ধর প্রধান আধার। আবার ডলাকতিঢ়ল্পর ডমাতটিগুতল কখঢ়না কখঢ়না তিল্প
আতঙ্গঢ়কর িাৎপযত ও গূে অেত উদ্ঘাটঢ়ন তবঢ়িে েহ্ায়িা কঢ়র। ড াকরা তিল্পীরা ড াকরা অলঙ্কারগুতলঢ়ক তর্ত্তাকেতক
ও মঢ়নাহ্ারী কঢ়র ডিালার িনয তবতভন্ন ধরঢ়নর ডমাতটি বযবহ্ার কঢ়র। ড াকরা অলংকাঢ়র বযবহৃি ডমাতটিগুতলঢ়ক
আমরা কঢ়য়কতট পযতাঢ়য় ভাগ কঢ়র আঢ়লার্না করঢ়ি পাতর। (মণ্ডল,২০১১:৩)
৯.১ প্রকৃতিিগৎঢ়কতিক ডমাতটি: তবতভন্ন ধরঢ়নর পািা, পানপািা, ডছাট ডছাট িুল, পদ্ম িুল, তবতভন্ন ধরঢ়নর িল
প্রভৃতি অলঙ্কারগুতলঢ়ি বযবহৃি হ্য় (দ্র. তর্ত্র নং-১৩)।
৯.২ িীবিগৎঢ়কতিক ডমাতটি: তবতভন্ন ধরঢ়নর পাতখ, প্রিাপতি, মাছ, কীটপিঙ্গ, এবং পশু প্রভৃতি তবতভন্ন অলঙ্কাঢ়র
ডমাতটি তহ্োঢ়ব বযবহৃি হ্য় (দ্র. তর্ত্র নং-১৪, ১৫)।
৯.৩ ডেৌরিগৎঢ়কতিক ডমাতটি: েূয,ত িারা, র্ি প্রভৃতি ডেৌরিগঢ়ির তবতভন্ন উপাদ্ানগুতল ডমাতটি তহ্োঢ়ব বযবহৃি
হ্য়।
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৯.৪ িযাতমতিক নকোঢ়কতিক ডমাতটি: বৃত্ত, তবতভন্ন ধরঢ়নর ডরখা, তত্রভুি, র্িুভুতি, বগতঢ়ক্ষত্র, আয়িঢ়ক্ষত্র এরং
তবতভন্ন ধরঢ়নর িযাতমতিক আকৃতি প্রভৃতি তবতভন্ন ড াকরা অলংকারগুতলঢ়ি ডমাতটি তহ্োঢ়ব ডবিী বযবহৃি হ্য় (দ্র.
তর্ত্র নং-১৬)।
৯.৫ ধমতীয় তবেয়ঢ়কতিক ডমাতটি: গঢ়নি, কাতত্ততক, লক্ষ্মী, স্বতস্তক তর্হ্ন প্রভৃতি ধমতীয় অনুেঙ্গগুতল ডমাতটি তহ্োঢ়ব
বযবহৃি হ্য়।

তর্ত্র নং - ১৩ পািা ও
িুঢ়লর ডমাতটিযুক্ত হ্ার

তর্ত্র নং - ১৪
তর্ত্র নং -১৫
তর্ত্র নং - ১৬
ডপোঁর্ার ডমাতটি প্রাণীিগৎঢ়কতিক
িযাতমতিক নকিাঢ়কতিক ডমাতটি
যুক্ত হ্ার
ডমাতটি
১০. নারীঢ়দ্র ভূতমকা: প্রতিতট ডলাকতিল্প আতঙ্গঢ়কই নারীঢ়দ্র গুরুত্বপূণত ভূতমকা োঢ়ক। ডলাকতিঢ়ল্পর েৃিন,
উৎপাদ্ন, তবপণন, প্রোর ও তববিতন প্রভৃতি আতঙ্গঢ়কই নারীরা আি পুরুেঢ়দ্র েমেঙ্গী। ড াকরা তিঢ়ল্পর ডক্ষঢ়ত্রও
এর ডকান বযতিক্রম হ্য় তন। ড াকরা অলঙ্কাঢ়রর ডক্ষঢ়ত্র ডয েব পতরেঢ়র নারীঢ়দ্র বহুমুখী কমতপ্রয়াে পতরলতক্ষি হ্য়
ডেগুতল হ্ল:
 উৎপাদ্নকারী
 তবপণনকারী
 বযবহ্ারকারী
১০.১ উৎপাদ্নকারী: অলঙ্কারগুতল প্রধানি ডমঢ়য়ঢ়দ্র বযবহ্াঢ়রর োমেী হ্ঢ়লও এগুতলর উৎপাদ্ঢ়ন প্রধান ভূতমকা
েহ্ণ কঢ়র পুরুেতিল্পীরা, আর ডমঢ়য়রা তবতভন্ন কাঢ়ি পুরুেতিল্পীঢ়দ্র েহ্ঢ়যাতগিা কঢ়র। ড াকরা তিল্প
পতরবারঢ়কতিক তিল্প হ্ওয়ায় পতরবাঢ়রর ডমঢ়য়রা িাঢ়দ্র ঘরকন্নার কাি ডেঢ়র অলঙ্কার সিতরর ডয েব খুোঁতটনাতট
কাঢ়ি অংিেহ্ণ কঢ়র ডেগুতল হ্ল:
 মাতট তদ্ঢ়য় তবতভন্ন ধরঢ়নর অলঙ্কাঢ়রর ডয ছাোঁর্ সিতর করা হ্য়, ডেই ছাোঁর্গুতল োধারণি ডমঢ়য়রা সিতর কঢ়র
(দ্র. তর্ত্র নং-১৭)।
 মাতটর ছাোঁর্গুতলর উপর ডমাম-ধুঢ়না-ডিঢ়লর সিতর একধরঢ়নর মণ্ড লাগাঢ়না হ্য়। োধারণি ছাোঁঢ়র্র উপর মণ্ড
লাগাঢ়নার কািতট কঢ়র ডমঢ়য়রা (দ্র. তর্ত্র নং-১৮)।
 ডমাম গলাঢ়না, ছাোঁর্ শুকাঢ়না, ভাঙা তপিল গলাঢ়না প্রভৃতি কাঢ়িও ডমঢ়য়রা অংতিক ভাঢ়ব অংিেহ্ণ কঢ়র।
 অলংকারগুতল সিতরর পর ডেগুতলঢ়ক িাঢ়রর ব্রাি তদ্ঢ়য় পতরষ্কার করার কািতট োধারণি ডমঢ়য়রা কঢ়র।
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 এছাো অলঙ্কারগুতলঢ়ক তেতরি কাগি তদ্ঢ়য় ঘঢ়ে মেৃণ করা ও উজ্জ্বল করার িনয ডিোঁিুল িল তদ্ঢ়য়
ডধাওয়ার কািগুতলও োধারণি ডময়রা কঢ়র।
উৎপাদ্ঢ়নর োঢ়ে যুক্ত এই েব কাি োধারণি ডমঢ়য়ঢ়দ্র অধীঢ়নই োঢ়ক।
১০.২ তবপণনকারী: ড াকরা অলঙ্কাঢ়রর তবপণঢ়নও ডমঢ়য়রা পুরুেঢ়দ্র নানাভাঢ়ব োহ্াঢ়যয কঢ়র। েরকাতর ও
ডবেরকাতর উঢ়দ্যাঢ়গ পতরর্াতলি তবতভন্ন তিল্পঢ়মলায়, বাতনতিযক ডমলায়, হ্স্ততিল্পঢ়মলায় ড াকরা অলঙ্কারগুতল তবতক্র
করঢ়ি নারীরা পুরুেঢ়দ্র োহ্াঢ়যয কঢ়র। এছাো েরকাতর ও ডবেরকাতর হ্স্ততিল্প কাযতালঢ়য় এবং তবপণনিালায়
অলঙ্কারগুতল ডক্রিার োমঢ়ন িুঢ়ল ধরঢ়ি নারীরা পুরুেঢ়দ্র েহ্ঢ়যাগী তহ্োঢ়ব গুরুত্বপূণত ভূতমকা পালন কঢ়র (দ্র. তর্ত্র
নং-১৯)।
১০.৩ বযবহ্ারকারী: অলঙ্কার হ্ল নারী িগঢ়ির একন্ত তনিস্ব েম্পদ্। নারীর সদ্তহ্ক ডেৌন্দযত বৃতদ্ধর অনযিম উপাদ্ান
হ্ল অলঙ্কার। িঢ়ব পুরুেরা ডয অলঙ্কার পতরধান কঢ়র না িা নয়, তকন্তু পতরমাঢ়ণ খুব কম। বিতমাঢ়ন ডোনার দ্াম
আকািঢ়ছাোঁয়া হ্ওয়ায় এবং তনরাপত্তািতনি কারঢ়ণ ডমঢ়য়ঢ়দ্র মঢ়ধয ডোনার অলঙ্কাঢ়রর পতরবঢ়িত অনযানয ধািুর
অলঙ্কার বযবহ্াঢ়রর প্রবণিা বােঢ়ছ। িঢ়ল এখন ডমঢ়য়রা তবতভন্ন উৎেব, অনুষ্ঠাঢ়ন তবতভন্ন ধরঢ়নর ড াকরা অলঙ্কার
পতরধান করঢ়ছ।
এছাোও অলংকার সিতরর িনয উপাদ্ান-উপকরণ েংেঢ়হ্, ডমাতটঢ়ির তনিয নিুন তবেয় তনবতার্ঢ়ন এবং অলংকাঢ়রর
প্রোর ও তববিতঢ়নও নারীরা গুরুত্বপূণত ভূতমকা পালন কঢ়র।

তর্ত্র নং - ১৭ মাতটর ছাোঁর্ প্রস্তুতিঢ়ি নারী

তর্ত্র নং - ১৮ ছাোঁঢ়র্ ডমাঢ়মর
েুঢ়িা লাগাঢ়নায় নারীতিল্পী

তর্ত্র নং - ১৯ অলঙ্কার তবপণঢ়ন
নারী

১১. তবপণন বযবস্থা
ডলাকতিল্পদ্রঢ়বযর তবপণঢ়নর মাধযঢ়মই ডলাকতিল্পীরা অেত উপািতন কঢ়র। ডলাকতিঢ়ল্পর যোযে তবকাি ও উন্নয়ঢ়নর
িনয প্রঢ়য়ািন যোঢ়পাযুক্ত তবপণন বযবস্থা। িঢ়ব ডলাকতিঢ়ল্পর তবপণন বযবস্থা একটু তভন্ন ধরঢ়নর হ্য়। এঢ়ক্ষঢ়ত্র
ঐতিহ্যগি পদ্ধতি অবলম্বন করা হ্য়। তনঢ়ে ড াকরা তিঢ়ল্পর তবপণন বযবস্থাতট ডরখাতর্ঢ়ত্রর োহ্াঢ়যয ডদ্খাঢ়না হ্ল:
ড াকরা অলঙ্কাঢ়রর তবপণন বযবস্থা
তবতভন্ন ডমলা তিল্পীর বাতে ডিরী েরকাতর প্রতিষ্ঠান ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠান ডদ্াকান
E-মাধযম বা Online
১১.১ ডমলা: োঢ়ম বা িহ্ঢ়র ডয ডমলা বঢ়ে ডেখাঢ়ন ড াকরা তিল্পীরা ড াকরা অলঙ্কারগুতল তবতক্র কঢ়রন। োধারণি
অলঙ্কার- গুতল অনযানয ড াকরা তিল্পদ্রঢ়বযর োঢ়ে একই ডদ্াকাঢ়ন তবতক্র হ্য়। আবার কখঢ়না কখঢ়না অলঙ্কারগুতলর
িনয পৃেক ডদ্াকান োঢ়ক।
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১১.২ তিল্পীর বাতে: তিল্পীর বাতে ডেঢ়ক োধারণি দু’ভাঢ়ব অলঙ্কারগুতল তবতক্র করা হ্য়। পাইকাতররা অলঙ্কারগুতল
তিল্পীঢ়দ্র কাছ ডেঢ়ক তকঢ়ন তনঢ়য় তবতভন্ন খুর্ঢ়রা ডদ্াকানঢ়দ্র তবতক্র কঢ়রন। আবার কখঢ়না খুর্ঢ়রা ডদ্াকানদ্াররা
েরােতর তিল্পীঢ়দ্র কাছ ডেঢ়ক অলঙ্কারগুতল তকঢ়ন তবতক্র কঢ়রন।
১১.৩ ডিরী: োমাঞ্চঢ়ল ডলাকতিল্পিািদ্রবয তবতক্রর একতট অনযিম মাধযম হ্ল ডিতরওয়ালা ডদ্র মাধযঢ়ম তবতক্র।
তবতভন্ন ডিতরওয়ালারা ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র কাছ ডেঢ়ক ড াকরা অলঙ্কার ও অনযানয তিল্পদ্রবয ক্রয় কঢ়র তবতভন্ন োঢ়ম
তবতক্র কঢ়রন। িঢ়ব বিতমাঢ়ন ডিরীর মাধযঢ়ম তবতক্রর পতরমাণ কম।
১১.৪ েরকাতর প্রতিষ্ঠান: তবতভন্ন েরকাতর প্রতিষ্ঠান বা তবপণনঢ়কি আঢ়ছ ডযগুতল েরােতর তিল্পীঢ়দ্র বা পাইকারী
বযবোয়ীঢ়দ্র কাছ ডেঢ়ক তকঢ়ন অলংকারগুতল ডেই প্রতিষ্ঠান বা তবপণনঢ়কিগুতল ডেঢ়ক তবতক্র কঢ়রন।
১১.৫ ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠান: তবতভন্ন ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠান বা তবপণনঢ়কি ড াকরা তিল্পী বা পাইকাতর বযবোয়ীঢ়দ্র
অলঙ্কারগুতল ক্র্য় কঢ়র তবতক্র কঢ়রন।
১১.৬ ডদ্াকান: ডয েব ডদ্াকাঢ়ন োধারণি ইতমঢ়টিঢ়নর অলঙ্কারগুতল তবতক্র হ্য় ডেইেব ডদ্াকাঢ়নও ড াকরা
অলঙ্কারগুতল তবতক্র হ্য়।
১১.৭ E-মাধযম বা Online এর মাধযঢ়ম তবতক্র: বিতমাঢ়ন আধুতনক তবলােবহুল িীবনযাপঢ়নর োঢ়ে পাো তদ্ঢ়য়
ডবঢ়ে র্ঢ়লঢ়ছ Online এর মাধযঢ়ম তবতক্র। তবতভন্ন Online তবপণনঢ়কিগুতলও ডলাকতিল্পদ্রঢ়বযর তবপণঢ়ন
গুরুত্বপূণত ভূতমকা পালন করে। Flipart, Amazon, Craftsvilla প্রভৃতি Online তবপতণঢ়কিগুতল েঢ়কও
বিতমাঢ়ন তবতভন্ন ধরঢ়নর ড াকরা অলঙ্কার তবতক্র হ্য়।
১২. ড াকরা অলঙ্কাঢ়রর র্াতহ্দ্া: ড াকরা অলঙ্কাঢ়রর সিতল্পক ডেৌন্দযত খুবই উচ্চমাঢ়নর। অলঙ্কারগুতলর সিতল্পক
েূক্ষ্মিা ও ডেৌন্দযত ডদ্ঢ়খ উচ্চস্তঢ়রর তিল্পরতেক ও োধারণ মানুে েকঢ়লই মুগ্ধ হ্ন। আঢ়গ ড াকরা তিল্পীরা
তিল্পোমেীগুতলঢ়ক ঝাোঁকায় কঢ়র তনঢ়য় তগঢ়য় োঢ়ম োঢ়ম তবতক্র করঢ়িন। িখন ড াকরা অলঙ্কারগুতলর র্াতহ্দ্া মূলি
োমীণ স্তঢ়রই েীমাবদ্ধ তছল। তকন্তু এখন আর ডেতদ্ন ডনই। এখন অলংকারগুতলর িনতপ্রয়িা ও র্াতহ্দ্া োম, িহ্র,
ডদ্ঢ়ির েীমানা ডপতরঢ়য় তবঢ়দ্ঢ়ির মাতটঢ়িও পাতে তদ্ঢ়য়ঢ়ছ।
স্বাধীনিার পরবিতীকাঢ়ল ড াকরা তিল্পঢ়ক মধযতবত্ত ও উচ্চতবত্ত ডশ্রতণর কাঢ়ছ ডপৌঢ়ছ ডদ্বার িনয তবভন্ন
পতরকল্পনা েরকার স্তঢ়র গৃহ্ীি হ্য়। িঢ়ল ড াকরা তিল্পীরা একতদ্ঢ়ক ডযমন তিল্পবস্তুর গেন, ধরন ও অলংকরঢ়ণ
নানাতবধ পতরবিতন আনঢ়ি শুরু কঢ়র ডিমতন শুরু কঢ়রতছল নিুন নিুন তিল্পবস্তুর উৎপাদ্ন। ড াকরা তিল্পীরা
তর্রপ্রর্তলি অলংকারগুতলর োঢ়ে োঢ়ে যুঢ়গাপঢ়যাগী আধুতনক ত িাইঢ়নর তবভন্ন অলঙ্কার সিতর করঢ়ি োঢ়কন।
িঢ়ল মধযতবত্ত ও তবত্তবান বযতক্তঢ়দ্র কাঢ়ছ অনযানয ড াকরা তিল্পতনদ্তিনগুতলর োঢ়ে অলঙ্কারগুতলর র্াতহ্দ্াও ধীঢ়র
ধীঢ়র বৃতদ্ধ পায়। ডদ্িীয় বািাঢ়র অলঙ্কারগুতলর তবতক্রর পতরমাণও ক্রমি বৃতদ্ধ ডপঢ়ি োঢ়ক। বলাবাহুলয ডকান
তিল্পদ্রঢ়বযর প্রকৃি র্াতহ্দ্া বযতক্তগি স্তঢ়র ডক্রিাঢ়দ্র প্রঢ়য়ািন ডমটাবার উঢ়েিয তদ্ঢ়য় ডবাঝা যায় না। যিক্ষণ না
উচ্চক্রয় ক্ষমিা েম্পন্ন েরকাতর ও ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠানগুতল পাইকাতরহ্াঢ়র তিল্পতনদ্িতন েংেহ্ করঢ়ব িিক্ষণ প্রকৃি
অঢ়েত ডকান র্াতহ্দ্া েৃতষ্ট হ্য় না (সেয়দ্, ২০০১:৩৯)। আিার আঢ়লা অতি োম্প্রতিককাঢ়ল উচ্চ ক্রয় ক্ষমিােম্পন্ন
েরকাতর ও ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠান ও তবপণনঢ়কিগুতলর িরঢ়ি তবতভন্ন ধরঢ়নর ড াকরা তিল্পতনদ্িতন ক্রয় করার
প্রবণিা বৃতদ্ধ ডপঢ়য়ঢ়ছ। তবতভন্ন Online তবপতণগুতলও বিতমাঢ়ন প্রর্ুর পতরমাঢ়ণ ড াকরা অলঙ্কার েংেহ্ করঢ়ছ ও
ডেগুতল তবতক্র করঢ়ছ। এরিঢ়ল ড াকরা অলংকারগুতলর তবজ্ঞপণী প্রর্ার বাোর েঢ়ঙ্গ েঢ়ঙ্গ ডদ্িীয় বািাঢ়র র্াতহ্দ্াও
বােঢ়ছ।
তবঢ়দ্ঢ়ির ধনী ডদ্িগুতলঢ়ি েবতদ্ায় হ্স্ততিঢ়ল্পর বৃহ্ৎ বািার ও র্াতহ্দ্া োঢ়ক। তবঢ়দ্ঢ়ি ড াকরা তিঢ়ল্পর র্াতহ্দ্া
েৃতষ্টর িনয েরকাঢ়রর িরি ডেঢ়ক ডবিতকছু পদ্ঢ়ক্ষপ গৃহ্ীি হ্ঢ়য়ঢ়ছ। তবঢ়দ্ঢ়ি আঢ়য়াতিি আন্ততিাতিক তিল্পঢ়মলায়
ভারি অংিেহ্ণ করঢ়ল ডেখাঢ়ন তবতভন্ন ড াকরা তিল্পতনদ্িতন রাখা হ্য়। আবার ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র তবঢ়দ্ঢ়ি তনঢ়য়
Volume-III, Issue-I

February 2017

56

রাঢ়ের ড াকরা অলংকার: ঐতিহ্য, স্বরূপ, বিতমান অবস্থান ও রূপান্তর

আতিক ডেখ, েুিয়কুমার মণ্ডল

তগঢ়য় তবঢ়দ্িী ডক্রিাঢ়দ্র োমঢ়ন িাঢ়দ্র তিল্প তনমতাণ েরােতর ডদ্তখঢ়য় এই তিঢ়ল্পর প্রতি আেহ্ েৃতষ্টর ডর্ষ্টা করা
হ্ঢ়য়ঢ়ছ। শুধু েরকাতর নয় তবতভন্ন ডবেরকাতর প্রতিষ্ঠান ও ডেচ্ছাঢ়েবী েংস্থাও আন্ততিাতিক তিল্পঢ়মলা ও
বাতনিযঢ়মলায় ড াকরা অলঙ্কার ও অনযানয তিল্পোমেীর তবপণঢ়নর বযবস্থা কঢ়রঢ়ছ। এইেব উঢ়দ্যাঢ়গর মাধযঢ়ম
ড াকরা অলঙ্কারগুতলর প্রতি তবঢ়দ্িী ডক্রিাঢ়দ্র দ্ৃতষ্ট আকৃষ্ট হ্ঢ়চ্ছ। িঢ়ল ডদ্ঢ়ি ও তবঢ়দ্ঢ়ি ড াকরা অলঙ্কারগুতলর
র্াতহ্দ্াও ডয ক্রমি বৃতদ্ধ পাঢ়চ্ছ িাঢ়ি েঢ়ন্দহ্ ডনই।

১৩. তিল্পী পতরর্য়: ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র উদ্ভব তনঢ়য় পতণ্ডি মহ্ঢ়ল ডবি তবিকত আঢ়ছ। ডকাঢ়না ডকাঢ়না গঢ়বেকঢ়দ্র
মঢ়ি ড াকরারা এক বহু প্রার্ীন আতদ্বােী ডলাকতিল্পী েম্প্রদ্ায় ডেঢ়ক উদ্ভূি। আবার কাঢ়রা মঢ়ি এরা নামঢ়গাত্রহ্ীন
এক আতদ্ম যাযাবর ডগাষ্ঠী। িঢ়ব ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র অঢ়নঢ়কই তনঢ়িঢ়দ্র তবশ্বকমতার েন্তান বঢ়ল মঢ়ন কঢ়রন।
গঢ়বেকঢ়দ্র মঢ়ি ড াকরা তিল্পীঢ়গাষ্ঠী মূলি আতদ্বােী েম্প্রদ্ায় ভুক্ত হ্ওয়ায় তহ্ন্দুেমাি বা মেুলমান েমাঢ়ির ডয
িাঢ়রাক্ত ধমত িা িাঢ়দ্র আতদ্ধমত নয়। ড াকরা তিল্পীরা তবতভন্ন স্থাঢ়ন পতরভ্রমঢ়নর েময় ডয স্থাঢ়ন ডয ধঢ়মতর প্রাধানয
ডবিী ডেখাঢ়ন ডেই িনঢ়গাষ্ঠীর দ্বারা প্রভাতবি হ্ন (সেয়দ্, ২০০১:১০)। এরিঢ়ল ড াকরা তিল্পীরা ডকাোও তহ্ন্দু
আবার ডকাোও মুেলমান নাঢ়ম পতরতর্ি। িঢ়ব ধমতার্ারঢ়ণর তদ্ক ডেঢ়ক অতধকাংি ডক্ষঢ়ত্র এরা তমশ্র রীতি-নীতি পালন
কঢ়র।
পাতরবাতরক অভাব ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র তনিযেঙ্গী। েীমাহ্ীন অভাব আর অতিক্ষার অন্ধকার ড াকরাঢ়দ্র িীবঢ়ন
হ্াি ধরাধতর কঢ়র র্ঢ়ল। অভাঢ়বর কারঢ়ণ অলঙ্কার বা অনযানয তিল্পোমেী তনমতাঢ়ণ প্রঢ়য়ািনীয় কাোঁর্ামাল ডিাগার
করায় কখনও কখনও তিল্পীঢ়দ্র কাঢ়ছ দুুঃোধয হ্ঢ়য় দ্াোঁোয়। িঢ়ল বাধয হ্ঢ়য় তিল্পীঢ়দ্র মহ্ািন বা বযবোয়ীঢ়দ্র
কাছ ডেঢ়ক র্ো েুঢ়দ্ ঋণ েহ্ণ করঢ়ি হ্য়। অতধকাংি ডক্ষঢ়ত্রই তিল্পীরা ঋঢ়ণর টাকা পতরঢ়িাধ করঢ়ি পাঢ়র না।
বযবোয়ী বা মহ্ািনরা টাকা ধার ডদ্য় বঢ়ল অল্প দ্াঢ়ম উৎপাতদ্ি অলংকারগুতল তিল্পীঢ়দ্র কাছ ডেঢ়ক তকঢ়ন ডনন।
এই অলঙ্কারগুতল বািাঢ়র তিন-র্ারগুণ ডবতি দ্াঢ়ম তবতক্র হ্য়। তকন্তু তিল্পীরা লাঢ়ভর মুখ ডদ্খঢ়ি পায় না। িঢ়ল
ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র আতেতক অবস্থার তবঢ়িে পতরবিতন হ্য় না। কখনও ডবতি তিল্পদ্রবয তবক্রয় কঢ়র হ্াঢ়ি োমানয অেত
এঢ়ল ডেই অেত কাোঁর্ামাল ও যন্ত্রপাতি ডকনা বা তিঢ়ল্পর অনয কাঢ়ি তবতনঢ়য়াগ করার পতরবঢ়িত িারা মদ্যপান কঢ়র
উতেঢ়য় ডদ্ন। িঢ়ল তিঢ়ল্পরও তবঢ়িে উন্নতি হ্য় না। োরাতদ্ন অিান্ত ও অমানতবক পতরশ্রম করার পঢ়রও তিল্পীঢ়দ্র
সদ্তনক উপািতন দু’ডিা ডেঢ়ক আোইঢ়িা টাকার ডবিী হ্য় না। িঢ়ব মাঢ়ের প্রতিতদ্ন কাি না হ্ওয়ায় মাতেক গে
উপািতন আঢ়রা কম। োরাবছর অলঙ্কার বা অনযানয তিল্পোমেীর র্াতহ্দ্া েমান না োকায় উৎপাদ্ঢ়নর পতরমাণও
েবেময় েমান হ্য় না। তবতভন্ন উৎেব-অনুষ্ঠাঢ়ন অলঙ্কার ও তিল্পোমেীর র্াতহ্দ্া ডবতি োকায় উৎপাদ্নও ডবতি হ্য়।
িঢ়ল তিল্পীরা উৎেঢ়বর কঢ়য়ক মাে তকছু ডবতি অেত উপািতন কঢ়র। তকন্তু োরাবছঢ়রর অভাব ও ঋঢ়ণর টাকা
পতরঢ়িাঢ়ধর পর ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র কাঢ়ছ েঞ্চয় বলঢ়ি তবঢ়িে তকছুই োঢ়ক না। ড াকরাঢ়দ্র আতেতক দুরাবস্তার
দ্ূরীকরঢ়ণ ডকি ও রািয েরকাঢ়রর িরঢ়ি তবতভন্ন েমবায় েতমতি স্থাপন করা হ্ঢ়য়ঢ়ছ। োম্প্রতিক কাঢ়ল এই েমবায়
প্রতিষ্ঠানগুতল ডেঢ়ক তিল্পীরা তকছুটা অতেতক োহ্াযয পায়। এর িঢ়ল তিল্পীঢ়দ্র গে উপািতন তকছুটা বৃতদ্ধ ডপঢ়য়ঢ়ছ
তঠকই তকন্তু িা বাস্তঢ়বাতর্ি ও বিতমান েমঢ়য়াপঢ়যাগী নয়।
১৪. ড াকরা অলংকাঢ়রর রূপান্তর : ডলাকতিল্প ঐতিহ্যাশ্রয়ী হ্ঢ়লও গতিময়িাহ্ীন পতরবিতন তনরঢ়পক্ষ স্থতবর তবেয়
নয়। ডলাকতিল্প গতিিীল অেতাৎ পতরবিতন োঢ়পক্ষ। যুগ ও পাতরপাতশ্বতঢ়কর পতরবিতঢ়নর ডপ্রক্ষাপঢ়ট ডলাকতিল্প দ্রঢ়বযও
নানাতবধ পতরবিতন েূতর্ি হ্ঢ়চ্ছ। ড াকরা অলংকারগুতলর ডক্ষঢ়ত্রও এর বযতিক্রম ঘঢ়ট তন। অলংকারগুতলঢ়ক বিতমান
যুঢ়গাপঢ়যাগী এবং েমঢ়য়াপঢ়যাগী কঢ়র িুলঢ়ি তিল্পীরা অনায়াঢ়েই এর মঢ়ধয নানা পতরবিতন আনঢ়ছন। অলঙ্কার
সিতরর উপাদ্ান-উপকরণ, গেনশিলী, অলংকারণ সিলী, ডমাতটঢ়ির বযবহ্ার, তবপণন ডকৌিল েমস্ত আতঙ্গঢ়কই
অতিেম্প্রতি কমঢ়বতি তকছু না তকছু পতরবিতন নিঢ়র আঢ়ে। পূঢ়বত ড াকরা তিল্পীরা অলংকাঢ়রর প্রধান উপাদ্ান
তহ্োঢ়ব ডকবলমাত্র তপিল বযবহ্ার করি। তকন্তু বিতমাঢ়ন ডকান ডকান স্থাঢ়নর তিল্পীরা তপিঢ়লর অভাঢ়ব
অযালুতমতনয়াম ধািু বযবহ্ার করঢ়ছ। আঢ়গ অলংকারগুতল সিতরর পর ডেগুতল িাঢ়রর ব্রাি ও তেতরি কাগি তদ্ঢ়য় ঘঢ়ে
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পতরষ্কার ও মেৃণ করা হ্ঢ়িা। ডিোঁিুল িল তদ্ঢ়য় ধুঢ়য় উজ্জল করা হ্ঢ়িা। বিতমাঢ়ন স্বল্প েমঢ়য় এবং কম পতরশ্রঢ়ম
অতধক পতরমাঢ়ণ অলঙ্কার উৎপাদ্ঢ়নর িাতগঢ়দ্ পাতলি ডমতিন বযবহৃি হ্য়। অলঙ্কারগুতলর ঔজ্জলয বৃতদ্ধঢ়ি ডিোঁিুল
িঢ়লর িায়গা তনঢ়য়ঢ়ছ তবতভন্ন কম িতক্তর অযাতে । ডমাতটঢ়ির তবেয় ও বযবহ্াঢ়রর তনতরঢ়খও অলংকারগুতলঢ়ি নানা
পতরবিতন অবঢ়লাতকি হ্য়। আঢ়গ পশুপাতখ ও ডদ্বঢ়দ্বীঢ়কতিক ডমাতটি ডবিী বযবহ্াঢ়রর প্রবণিা তছল, তকন্তু
বিতমাঢ়ন িযাতমতিকনকিাঢ়কতিক ডমাতটি ডবতি বযবৃহ্ি হ্ঢ়চ্ছ। ডমাতটঢ়ির পািাপাতি অলংকরণ সিলীঢ়িও নানা
পতরবিতন দ্ৃতষ্টঢ়গার্র হ্য়। আঢ়গ অলংকারগুতল তছল আকৃতিঢ়ি ডবি বে এবং ভাতর। বিতমাঢ়ন ডয অলংকারগুতল
তনতমতি হ্ঢ়চ্ছ ডেগুতলর অতধকাংিই আকাঢ়র ডছাট এবং হ্ালকা। অলঙ্কারগুতলর ডেৌষ্ঠবগি পতরবিতঢ়নর মূঢ়ল রঢ়য়ঢ়ছ
ডক্রিাঢ়দ্র ক্রম পতরবিতনিীল রুতর্। অলঙ্কারগুতলর তবপণন বযবস্থাঢ়িও এঢ়েঢ়ছ পতরবিতঢ়নর ডছায়া। আঢ়গ তবতভন্ন
ঐতিহ্যগি পদ্ধতির হ্াি ধঢ়র অলঙ্কারগুতল তনে-মধযতবঢ়ত্তর ঘঢ়র স্থান ডপি। বিতমাঢ়ন ঐতিহ্যগি পদ্ধতির পািাপাতি
রঢ়য়ঢ়ছ অিযাধুতনক তবপণন ডকৌিল। তবতভন্ন Online তবপতণগুতল এখন হ্ঢ়য় উঢ়ঠঢ়ছ ড াকরা অলঙ্কার তবতক্রর
অনযিম মাধযম। আবার এেব পতরবিতন েূতর্ি হ্ঢ়চ্ছ তবশ্বায়ঢ়নর প্রভাঢ়ব যুঢ়গর র্াতহ্দ্া ডমঢ়ন।

১৫. মূলযায়ন: ডলৌতকক তিল্পধারায় স্থাতনক পতরমণ্ডঢ়লর প্রভাব অতনবাযত। ভূপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক উপকরণ, মাতটর গেন,
ভূতমর উবতরিা, বনি েম্পঢ়দ্র প্রার্ুয,ত েঢ়বতাপতর িীবনর্যতার ছন্দ ইিযাতদ্র অপ্রতিঢ়রাধয প্রভাব বাংলার তবতভন্ন স্থাঢ়ন
তবতর্ত্র তিল্পধারার িে তদ্ঢ়য়ঢ়ছ। রাঢ়ের ড াকরা তিল্প ডেরকমই বাংলার এক অতি প্রার্ীন ডলাকায়ি তিল্পরূপ।
ঐতিহ্যময় ড াকরা তিঢ়ল্পর এক অোমানয িেল হ্ল ড াকরা অলঙ্কার। প্রোগি প্রতিক্ষণ বতহ্তভূি ড াকরা
িনঢ়গাষ্টীর পরম্পরাগি সিতল্পক রীতিঢ়ি উৎপাতদ্ি অলংকারগুতলর বযবহ্াতরক গুরুত্ব অপতরেীম। শুধু বযবহ্াতরক
কাযতকাতরিা নয় নান্দতনক ডেৌন্দঢ়যতর তনতরঢ়খও অলংকারগুতল িনোধারঢ়ণর হৃদ্য়োহ্ী হ্ঢ়য় উঢ়ঠঢ়ছ। ড াকরা
েম্প্রদ্াঢ়য়র মঢ়ধয এই অলঙ্কার সিতর করার রীতি অিযন্ত প্রার্ীন। মাতট, ডমাম, েরঢ়ের ডিল, তপিল প্রভৃতি প্রধান
উপাদ্ান ও তবতভন্ন উপকরঢ়ণর েহ্ায়িায় ‘হ্ারাঢ়না ডমাম ঢালাই’ পদ্ধতির এক অনবদ্য তিল্পরূপ ড াকরা অলংকার।
মানব-মানবীর তবভন্ন অঙ্গ-প্রিযঢ়ঙ্গর অলঙ্কার তনমতাঢ়ণ ড াকরা তিল্পীরা ডয তিল্পকুিলিার পতরর্য় তদ্ঢ়য়ঢ়ছন িা
েতিযই োধুবাদ্ঢ়যাগয। ডলাকতিঢ়ল্পর ঐতিহ্যঢ়মঢ়ন তবতভন্ন ডলাকায়ি ও অিযাধুতনক তবপণন পদ্ধতির হ্াি ধঢ়র
অলঙ্কারগুতল আি ডদ্ি ছাতেঢ়য় তবঢ়দ্ঢ়িও তবঢ়িে মযতাদ্ার আেঢ়ন আেীন। তনিযনিুন ডমাতটঢ়ির বযবহ্ার এবং
তনখুোঁি অলংকারশিলী ড াকরা অলঙ্কারগুতলর ক্রমবধতমান র্াতহ্দ্ার অনযিম ডহ্িু। অলংকারশিলী ও ডমাতটঢ়ির
পািাপতি আকার ও আকৃতিগি পতরবিতঢ়নর মঢ়ধয তদ্ঢ়য় অলংকারগুতল ক্রমি যুঢ়গাপঢ়যাগী হ্ঢ়য় উঢ়ঠঢ়ছ।
পরম্পরাগি ঐতিহ্যঢ়ক আধুতনকিার ডমােঢ়ক মুঢ়ে ডক্রিার োমঢ়ন পতরঢ়বিঢ়নর উঢ়েখঢ়যাগয তনদ্িতন হ্ল ড াকরা
অলঙ্কার। আভরণগুতল ডমঢ়য়ঢ়দ্র পতরঢ়ধয় হ্ঢ়লও ড াকরা তিঢ়ল্পর পতরেঢ়র নারীঢ়দ্র ভূতমকা শুধুমাত্র বযবহ্ারকারী
তহ্োঢ়বই েীমাবদ্ধ নয়, উৎপাদ্নকারী, তবপণনকারী তহ্োঢ়বও নারীরা আি পুরুেঢ়দ্র েমকক্ষ। অলঙ্কাঢ়রর ছাোঁর্ সিতর
করা ডেঢ়ক শুরু কঢ়র অলঙ্কারগুতলঢ়ক ডক্রিাঢ়দ্র হ্াঢ়ি ডপৌঢ়ছ ডদ্ওয়া েবতঢ়ক্ষঢ়ত্রই নারীঢ়দ্র ভূতমকা ডকান ভাঢ়বই
উঢ়পক্ষণীয় নয়। এক কোয় নারী-পুরুঢ়ের ডযৌে কমতঢ়দ্যাগ এবং তিল্পঢ়র্িনা ড াকরা অলঙ্কারগুতলঢ়ক আি ধািব
অলঙ্কাঢ়রর িগঢ়ি এক স্বিন্ত্র মাত্রা দ্ান কঢ়রঢ়ছ। সিতল্পক েূক্ষিা এবং তনপুণিায় অলঙ্কারগুতল আি উচ্চ-মধযতনেতবত্ত েকঢ়লরই প্রিংোর পাত্র হ্ঢ়য় উঢ়ঠঢ়ছ। ডদ্িীয় বািাঢ়র বৃতদ্ধ ডপঢ়য়ঢ়ছ ড াকরা অলঙ্কারগুতলর র্াতহ্দ্া ও
তবতক্রর পতরমাণ। তবতভন্ন Online তবপতণগুতলর উপর ভর কঢ়র বৃতদ্ধ পাঢ়চ্ছ অলঙ্কারগুতলর তবজ্ঞাপণী প্রর্ার। ড াকরা
তিল্প ও তিল্পীেত্ত্বাঢ়ক বাোঁতর্ঢ়য় রাখার িনয শুধু েরকাতর নয় তবতভন্ন ডবেরকাতর ডেচ্ছাঢ়েবী প্রতিষ্ঠানও আি ড াকরা
অলঙ্কার ও অনযানয তিল্পোমেীর বািারিািকরঢ়ণর বযবস্থা কঢ়রঢ়ছ। তবঢ়দ্ঢ়ি আঢ়য়াতিি আন্ততিাতিক
তিল্পঢ়মলাঢ়িও ডক্রিাঢ়দ্র আকেতঢ়ণর ডকিতবন্দুঢ়ি োঢ়ক তবতভন্ন ড াকরা অলঙ্কার ও অনযানয তিল্পতনদ্িতন । িলি
শুধু স্বঢ়দ্ঢ়ি নয় তবঢ়দ্ঢ়িও ড াকরা অলঙ্কারগুতলর র্াতহ্দ্া আি ক্রমবধতমান।
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রাঢ়ের ড াকরা অলংকার: ঐতিহ্য, স্বরূপ, বিতমান অবস্থান ও রূপান্তর

আতিক ডেখ, েুিয়কুমার মণ্ডল

১৬. উপেংহ্ার: ড াকরা অলঙ্কার হ্ল বাংলার ধািব অলঙ্কার তিঢ়ল্পর এক েিীব ও েংহ্ি ধারা। ড াকরা
তিল্পতনদ্িতনগুতল প্রার্ীনকাল ডেঢ়কই তিল্পরতেঢ়কর তবষ্ময় উঢ়দ্রককারী। ড াকরা অলঙ্কার হ্ল ডেই ঐতিহ্যময়
তিল্পতনদ্িতঢ়নর নব অবয়ব। িঢ়ব ড াকরা তিল্পোমেীগুতল উচ্চ-মধযতবঢ়ত্তর ডিাভাবধতন করঢ়লও ড াকরা তিল্পীঢ়দ্র
তনিগৃহ্ রঢ়য় ডগঢ়ছ শ্রীহ্ীন। ড াকরা তিল্পবস্তুগুতল আি ডদ্ি ছাতেঢ়য় তবঢ়দ্ঢ়ির মাতটঢ়িও পা ডরঢ়খঢ়ছ। তকন্তু ড াকরা
তিল্পীঢ়দ্র অবস্থা ডেই তিতমঢ়রই রঢ়য় ডগঢ়ছ। র্ুলার ডলতলহ্ান অতগ্নতিখা, ডধায়ায়-িাঢ়প-গযাঢ়ে অকাল বাধতকয আর
অকাল মৃিুয ডযন েবেময় ওঢ়দ্র দুয়াঢ়র দ্াোঁতেঢ়য় োঢ়ক। েীমাহ্ীন অভাব-অনটনঢ়ক েঙ্গী কঢ়রই এরা বাোঁতর্ঢ়য়
ডরঢ়খঢ়ছ এক আতদ্ম অমুলয তিল্পাতঙ্গকঢ়ক। িাই ড াকরা তিঢ়ল্পর অিীি ঐতিহ্য ও ডগৌরঢ়বর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখঢ়ি
প্রঢ়য়ািন ডক্রিাঢ়দ্র র্াতদ্হ্ানুয়ায়ী তনিযনিুন তিল্পবস্তুর উৎপাদ্ন ও ডেগুতলর তবপণঢ়নর তিল্পীঢ়দ্র আেত -োমাতিক
অবস্থার উন্নতি োধন। অনযানয ড াকরা তিল্পবস্তুর মঢ়িা ড াকরা অলঙ্কারগুতলর র্াতহ্দ্াও আি ক্রমবধতমান। একো
অবিযই স্বীকাযত ডয ড াকরা অলঙ্কারগুতল আি নাগতরক িীবনর্যতার এক অতবঢ়চ্ছদ্য আঢ়ঙ্গ পতরণি হ্ঢ়য়ঢ়ছ। যুঢ়গর
র্াতহ্দ্াঢ়মঢ়ন প্রঢ়য়ািনীয় পতরবিতন ক্ষমিার উপর তভতত্ত কঢ়রই ডয ডকান তিল্পাতঙ্গক তটোঁঢ়ক োঢ়ক। ড াকরা
অলঙ্কারগুতলর ক্রমবতধতষ্ণু র্াতহ্দ্া এবং িনতভতত্তঢ়ক অটুট রাখঢ়ি প্রঢ়য়ািন তিল্পরূপতটঢ়ি বাস্তঢ়বাতর্ি ঐতিহ্যানুগ
পতরবিতন োধন করা। এিনয প্রঢ়য়ািন ড াকরা তিল্প ও তিল্পীেত্ত্বাঢ়ক বাোঁতর্ঢ়য় রাখার িনয তবতভন্ন েরকাতর ও
ডবেরকাতর পদ্ঢ়ক্ষপ েহ্ণ এবং েমাঢ়ির েবতস্তঢ়রর মানুঢ়ের আন্ততরক প্রঢ়র্ষ্টা। িঢ়বই ড াকরা অলঙ্কারগুতল
ঐতিহ্যময় ধািব তিঢ়ল্পর আতঙনায় স্বীয় স্বািন্ত্রয বিায় রাখঢ়ি েক্ষম হ্ঢ়ব।
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ডঘাে, স্বপনকুমার, বাংলার কুতটর তিল্প, কলকািা: ডদ্ি পাবতলতেং, ১৯৯৬।
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