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Abstract
Undivided Medinipur is one of the most important regions of Radh Bengal. This regions has
been separated into two separate district. East Medinipur and West Medinipur. Undivided
Medinipur’s area was much bigger than now. The Soil of West Midnipur is rough, dry and
infertile. It is the land of red soil. Though the soil of this region is dry and rough but it is
enriched with precious resources of folklore. The area of this district is vast and is filled
with innumerous numbers of temples and religious places. We can get much significance
information about these extra-ordinary terracotta temple architectures. But now a days, we
cannot see these temples because of lack of preservation these has been destroyed. These
terracotta temples were constructed in the Late Medieval period. Moreover these temples
were built under the patronized of the Kings, landlords and rich People. Here, Chala,
Ratna, Rekha, Deul styles of terracotta temples can be seen. The sensory of these temples is
an overview of the terracotta temple architecture of West Bengal. These temples have a
strong relationship with the local history of this area. In the front side of temples, the
beautiful terracotta plaque increases the aesthetic values much more. The place of Ghatal,
Daspur, Chandrakona, Pathra, Medinipur Sador etc. in West Medinipur or Paschim
Medinipur is enclosed with this marvelous terracotta temple architecture. In this research
paper we will vividly discourses about the terracotta architecture style, structure,
ornamentation, tradition, uniqueness etc. of Paschim Medinipur district of West Bengal.
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১. িূশ্চম া: পশ্চিমিাং া ত্থা োঢ় িাং াে এ শ্চে অনযত্ম মি া মমশ্চিনীপুে। িত্জমারন এই মি াশ্চে পশ্চিম
মমশ্চিনীপুে ও পূিজ মমশ্চিনীপুে নারম দুশ্চে পৃথ মি ায় পশ্চেণত্ হরয়রে। অশ্চিিক্ত মমশ্চিনীপুে মি াে আয়ত্ন ও
পশ্চেশ্চধ্ শ্চে শ্চিশা । পশ্চিম মমশ্চিনীপুে রূক্ষ ও শুষ্ক ও া মৃশ্চি াে মিশ। মৃশ্চি া রূক্ষ শুষ্ক হর শ্চ হরি
ম া িংস্কৃশ্চত্ ও পুোত্রিে অেুেন্ত িাণ্ডাে এই মি াে মরধ্য েশ্চিরয় েরয়রে। এই মি াে পশ্চেশ্চধ্ ম মন শ্চিশা
মত্মনই এই মি াে নানা স্থারন েশ্চিরয় শ্চেশ্চেরয় েরয়রে অিস্র মিি-মিউ ও ধ্মজীয় স্থাপত্য। শ্চিশ্চিন্ন চর্শ্চন
পশ্চেব্রাির ে শ্চিিেণী মথর ও এই মি াে িহু প্রার্ীন মশ্চিে-স্থাপত্য িম্পর জ িানা ায়। ত্রি আি মিই িি
মশ্চিরেে অশ্চিত্ব আে পাওয়া ায় না। অন্তয মধ্য ুরগ অশ্চিিক্ত মমশ্চিনীপুে মি ায় নানান েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য গরি
উরেশ্চে । আে এইিি অমূ য স্থাপত্য ীশ্চত্জগুশ্চ চত্শ্চে হরয়শ্চে ত্ৎ া ীন স্থানীয় িশ্চমিাে ও োিারিে
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পৃষ্ঠরপাষ ত্ায়। মিই িময় শ্চনশ্চমজত্ অিস্র মেোর াোে মশ্চিে-স্থাপরত্যে শ্চনিশজন আিও মিখা ায়। এখারন র্া া,
মেখা, েত্ন, মিউ প্রিৃশ্চত্ েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য মিখা ায়, া িাং াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে শ্চনিস্বত্ার
ত্ুর ধ্রে। আঞ্চশ্চ ইশ্চত্হাি অনুিন্ধান ও পুোত্রত্বে িারথ এখান াে মশ্চিেগুশ্চ ে ম মন গিীে ম াগ েরয়রে
মত্মশ্চন মশ্চিেগুশ্চ ে িশ্চহেঙ্গ ির্জ্ায় মেোর াোে অ ং েণ মশ্চিেগুশ্চ ে নািশ্চন গুরূত্বর ও িাশ্চিরয় শ্চিরয়রে।
মশ্চিে গারে প্রশ্চত্স্থাশ্চপত্ মেোর াোে এইিি শ্চর্ে ে গুশ্চ ত্ৎ া ীন িমরয়ে মানুরষে ধ্যান, ধ্ােণা, শ্চশল্পিংস্কৃশ্চত্ে পশ্চের্য়র ও িত্জমান প্রিরেে িামরন ত্ুর ধ্রে। পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে ঘাো , িািপুে, র্ন্দ্রর াণা,
পাথো, মমশ্চিনীপুে িিে, ঝািগ্রাম প্রিৃশ্চত্ স্থারন এইিি মশ্চিেগুশ্চ মিখা ায়। আমারিে এই গরিষণা প্রিরন্ধ
আমো আর ার্না েরিা পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে ঐশ্চত্হয, েীশ্চত্, চশ ী, স্ব ীয়ত্া,
অ ং েণ, শ্চিষয় প্রিৃশ্চত্ প্রিরঙ্গ।
২. পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে ঐশ্চত্হয: পশ্চিম মমশ্চিনীপুে মি াে মিশ্চশেিাগ মশ্চিেই শ্চনশ্চমজত্
হরয়শ্চে মধ্য ুরগে মশষ প জারয়। এই মি াশ্চে ম রহত্ু োঢ় িরঙ্গে অন্তগজত্ ত্াই োরঢ়ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে
ঐশ্চত্হয এখান াে মশ্চিে-স্থাপরত্যে মরধ্যও িীষণিারি ক্ষয ো ায়। িীমানাগত্ শ্চি মথর িাাঁ ুিা মি াে
িশ্চক্ষণ শ্চির এিং পশ্চিমিাং াে িশ্চক্ষণ পশ্চিম িীমারন্ত এই মি াে অিস্থান। আে এই মি াে পারশই েরয়রে
আমারিে প্রশ্চত্রিশী োিয ওশ্চিশা। ইশ্চত্হাি অনুিন্ধান ের িানা ায় ম মমশ্চিনীপুরেে মিশ শ্চ েুো অংশ এ
িময় ওশ্চিশাে আওত্ায় শ্চে । ত্াই ওশ্চিশাে মশ্চিে-স্থাপরত্যে মিশ খাশ্চন ো প্রিাি পশ্চিম মমশ্চিনপুরেে মেোর াো
মশ্চিে-স্থাপরত্যে মরধ্য মিখা ায়। এ প্রিরঙ্গ প্রণি োয় ত্াাঁে ‘িাং াে মশ্চিে: স্থাপত্য ও িাস্ক জ’ শীষজ গ্ররে মন্তিয
রেরেন:

“ওশ্চিশী ও িাং া এই দুই চশ ীে মশ্চিরেে অিূত্পূিজ শ্চি াশ এই অঞ্চর ক্ষয ো ায়। শ্চত্ন শ্চিন্ন
িংস্কৃশ্চত্ মগৌিিঙ্গীয়, ওশ্চিশী ও আশ্চিিািী িংস্কৃশ্চত্ে িমন্বয় মমশ্চিনীপুে মি াে মরত্া িাং াে আে
ম ান মি ায় হয়শ্চন। এই মি াে মশ্চিে শ্চশরল্পে ক্রমশ্চি ারশ এই িংস্কৃশ্চত্ িমন্বয় ত্াই এ িময়
খুিই ত্াৎপ পজ ূণজ হরয় উরেশ্চে । মি াে উিে আে উিে-পূিজাংরশ প্রার্ীন িঙ্গীয় িংস্কৃশ্চত্, িশ্চক্ষণ-পূিজ
ও িশ্চক্ষণ পশ্চিমাঞ্চ ওশ্চিশাে আওত্ায় িীঘজ া থা াে ের ঐ অঞ্চর ওশ্চিশী িংস্কৃশ্চত্ এিং
পশ্চিমাংরশে অেণযাণী িমা ীণজ অঞ্চর আশ্চিিািী-অধ্ুযশ্চষত্ এ া ায় আশ্চিিািী িংস্কৃশ্চত্ শ্চি াশ াি
রেরে িীঘজ া ধ্রে। এই শ্চত্ন শ্চিন্ন িংস্কৃশ্চত্ে শ্চম নরক্ষে মমশ্চিনীপুে মি ায় মশ্চিে-শ্চশরল্পে
ক্ষযণীয় শ্চি াশ ঘরেরে, পূরিজাক্ত দুশ্চে শ্চনশ্চিজষ্ট্য চশ ীে মরধ্য শ্চিরয়। ”১
পশ্চিম মমশ্চিনীপুে মি াে মধ্য ুরগ শ্চনশ্চমজত্ ‘শ্চশখে’ ও ‘নাগে’ েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য িনশ্চপ্রয়ত্া াি রেশ্চে ।
আে এই ‘নাগে’ েীশ্চত্েই শ্চিিশ্চত্জত্ মেখা ও িদ্র েীশ্চত্ে মশ্চিে আমো ওশ্চিশাে মরত্া পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন
স্থারন মিখরত্ পাই। এেই পাশাপাশ্চশ িাং াে ম িি েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য েরয়রে ম মন ‘র্া া’, ‘র্াাঁিশ্চন’, ‘িা ান’,
‘েত্ন’, ‘মিউ ’ প্রিৃশ্চত্ েীশ্চত্ে মশ্চিরেে উিাহেণও এই মি াে শ্চিশ্চিন্ন স্থারন েরয়রে।
মিই আশ্চি মধ্য ুগ মথর ই ওশ্চিশাে িারথ ঘশ্চনষ্ট্ ম াগিূে থা ায় ওশ্চিশী েীশ্চত্ে শ্চশখে মশ্চিে এই মি াে শ্চিশ্চিন্ন
স্থারন গরি উেরত্ থার । পশ্চিম মমশ্চিনীপুে োিা োঢ় িাং াে খুি ম মি ারত্ই ত্াই এই ‘খাাঁশ্চে ওশ্চিশী’ েীশ্চত্ে
মশ্চিে মিখরত্ পাওয়া ায়। ঊশ্চনশ শত্র ে মশষারধ্জ এই মি ায় শ্চনশ্চমজত্ ইাঁরেে চত্শ্চে শ্চিশ্চিন্ন েীশ্চত্ে মশ্চিেগুশ্চ ে
মরধ্য প্রশ্চত্স্থাশ্চপত্ নানান ধ্েরনে াশ্চহশ্চন িৃশযর প্রশ্চত্স্থাশ্চপত্ হরত্ মিশ্চখ-- া ত্ৎ া ীন শ্চশল্প িংস্কৃশ্চত্র িনিমরক্ষ
ত্ুর ধ্রে মশ্চিেগুশ্চ ে নািশ্চন মূ যর ও িাশ্চিরয় মিয়।
৩. েীশ্চত্: পশ্চিমিরঙ্গে ম অঞ্চর ম িি উপািান িহি িয মিই িি উপািান শ্চিরয় মিই অঞ্চর মশ্চিে শ্চনশ্চমজত্
হরয়রে। ম মন ম াথাও ইাঁরেে ম াথাও পাথরেে আিাে ম াথাও ারেে। আমো িাং ারত্ মূ ত্ ইাঁরেে চত্শ্চে
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মশ্চিেই মিশ্চশ পশ্চেমারণ ক্ষয শ্চে। মেশ্চিে মি. মযা াচ্চন ত্াাঁে ‘Late Medieval Temple of Bengal’
শীষজ গ্ররে িাং াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে ম মেশ্চণশ্চিিাগ রেরেন ত্া হ : ঐশ্চত্হাশ্চি , মিঘে,
ুাঁ
ইরিাইি াশ্চম , ও ইউরোপীয়। শ্চপ া মঘাষ ত্াাঁে ‘Temple to Love’ শীষজ গ্ররে িাং াে মেোর াো মশ্চিেস্থাপরত্যে েীশ্চত্ িম্পর জ মন্তিয রেরেন:
“There major categorizations of Bengali temples are in popular use at present
and have been absorbed into the scholarly literature. These are called Chala,
Nagara (locally called rekha), and Ratna”.২

োঢ় িাং াে অন্তগজত্ পশ্চিম মমশ্চিনীপুে মি ায় অন্তমধ্য ুরগে শ্চিশ্চিন্ন িমরয় শ্চিশ্চিন্ন স্থানীয় োিা ও িশ্চমিােরিে
পৃষ্ঠরপাষ ত্ায় িািপুে, র্ন্দ্রর াণা, ঘাো , ঝািগ্রাম, পাথো, িিে মমশ্চিনীপুে, ত্ম ু , নািারিা প্রিৃশ্চত্ শ্চিশ্চিন্ন
স্থারন অিংখয মেোর াোে মশ্চিে শ্চনশ্চমজত্ হরয়শ্চে । মিগুশ্চ ে স্থাপত্যগত্ চিশ্চর্েয, নািশ্চন -িামাশ্চি ও িাংস্কৃশ্চত্
ত্াৎপ জ ম মন িম া ীন শ্চশল্পী াশ্চেগেরিে িক্ষত্ার ত্ুর ধ্রে মত্মশ্চন িম া ীন িমাি-িংস্কৃশ্চত্ িম্পর জও
আমো িময ধ্ােণা াি েরত্ পাশ্চে।
পশ্চিমিাং াে শ্চিশ্চিন্ন মি াে মরত্াই পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন স্থারন নানানা েীশ্চত্ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্য
আমো মিখরত্ পাই। োঢ় িরঙ্গে এই মি ায় ম িি েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য মিখা ায় মিগুশ্চ হ : র্া া (আের্া া,
র্াের্া া), েত্ন (এ েত্ন, পঞ্চেত্ন, নিেত্ন, পঞ্চশ্চিংশশ্চত্েত্ন), মিউ , র্াাঁিশ্চন, মঞ্চ ইত্যাশ্চি। এিাে শ্চনরে আমো
রয় শ্চে েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য শ্চনরয় আর ার্না েরিা:
র্া া: র্া া েীশ্চত্শ্চে িাং াে এ ান্ত শ্চনিস্ব িম্পি। োঢ় িাং ায় এই এই র্া া েীশ্চত্ে মশ্চিে মশষ মধ্য ুরগ অশ্চধ্
পশ্চেমারণ শ্চনশ্চমজত্ হরয়শ্চে ির গরিষ প্রণি োয় মরন রেরেন:

“র্া াে মরধ্য এ শ্চেমাে র্া ুক্তর ‘এ র্া ’ িা ‘এ র্া া’, দুশ্চে র্া
ার ‘এ িাং া’ও ি া হয়, আিাে দুশ্চে মিার্া ার িামরন শ্চপেরন ুক্ত
র্ােশ্চির র্ােশ্চে র্া ুক্ত রে হয় ‘র্াের্া া’, ‘র্াের্া াে’ ওপে আেও
এিং ত্াে ওপে আেও ক্ষুদ্রা ৃশ্চত্ ‘র্াের্া া’ িশ্চিরয় ‘িারোর্া া’ প জন্ত
েীশ্চত্ে ধ্ােণাশ্চে এরিরে িাঙাশ্চ ে অশ্চত্ পশ্চেশ্চর্ত্ খরিে র্া া মথর ”। ৩

ুক্তর মিার্া িা ‘মিার্া া’
রে হয় ‘মিািিাং া’। এেপে
র্ােশ্চে র্া িশ্চিরয় ‘আের্া া’
মশ্চিে মিখা ায়। এই র্া া

র্া া েীশ্চত্ে মশ্চিে িম্পর জ আরো স্পষ্ট্ ধ্ােণা িোয় শ্চপ া মঘারষে মন্তিয মথর :
“Perhaps the region’s most distinctive contribution to temple architecture is
the Chala, a form of temple based very closely on the Bengali village hut
with its thatch roof. The simplest such hut (chala) has a square or
rectangular base and a bamboo skeleton in its wall, which is filled with reeds
or matting and reinforced with mud. The thatched roof is also supported on a
bomboo frame. This bamboo frame provides the distinctive curved upper
ridge and bottom rim to the roof that is mimicked in Bengali mosques and
temples”. ৪

পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন স্থারন গ্রারম গরে োিাে ধ্ারে পু ুে পারি র্া া েীশ্চত্ে শ্চিশ্চিন্ন মশ্চিে মিখা ায়।
ম মন ঘাো মহ ুমাে আ ুই গ্রারমে আের্া া শ্চশি মশ্চিে, ঘাো ম ান্নগরেে শ্চিংহিাশ্চহনীে মশ্চিে, শহে
র্ন্দ্রর াণাে া িীউে আের্া া মশ্চিে, েঘুনাথপুরেে মগাস্বামীরিে আের্া া মশ্চিে, িয়ন্তীপুরেে গঙ্গাধ্ে শ্চশরিে
Volume-III, Issue-V

March 2017

58
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আের্া া মশ্চিে, িািপুে থানাে অন্তজগত্ র্াাঁইপাে গ্রারমে োধ্ারগাশ্চিরিে আের্া া মশ্চিে, মিানাখাশ্চ গ্রারমে
পঞ্চানরিে আের্া া মশ্চিে, পাথো গ্রারমে শীত্ াে আের্া া মশ্চিে ইত্যাশ্চি (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং:১)।
েত্ন: িাং াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে আে এ শ্চে েীশ্চত্ হ েত্ন। েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিে িম্পর জ শ্চপ া মঘাষ ত্াাঁে
‘Temple to Love’ শীষজ গ্ররে ির রেন:
“Conversely, this word ratna does not appear to have been used for monuments that
do not take the two-storied form, such usage suggests that the term was likely used
to differentiate these two storied form. Such usage suggests that the term was
likely used to differentiate these two storied temples from the Chala and
curvilinear-spired Nagara at the time of their construction”. ৫

পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে অনযানয েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপরত্যে মর্রয় েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য মিশ্চশ পশ্চেমারণ মিখা
ায়, া এই অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে েীশ্চত্র অননযত্া িান রেরে। র্া া িা র্াাঁিশ্চন আ ৃশ্চত্ে
মশ্চিরেে োরি মোে মোে আ ারেে র্ূিা িশ্চিরয় এই েত্ন মশ্চিে শ্চনশ্চমজত্ হয়। এই েত্ন মশ্চিরেে আিাে শ্চিশ্চিন্ন িাগ
েরয়রে, ম মন- এ েত্ন, পঞ্চেত্ন, নিেত্ন, েরয়ািেত্ন, পঞ্চিশেত্ন, িপ্তিশেত্ন, এ শ্চিংশশ্চত্েত্ন, পঞ্চশ্চিংশশ্চত্েত্ন
প্রিৃশ্চত্। পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন স্থারন এই েত্ন মশ্চিরেে প্রায় িি শ্চে িাগই ম মিশ্চশিারি ক্ষয ো ায়।
েীচর্ত্রনযািে ুরগ িাং ায় এই েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিরেে আশ্চিজিাি হয়। র্া া েীশ্চত্ে মশ্চিরে িা িমত্ োি ুক্ত
মশ্চিরেে িা ারনে ওপে এ , িাত্, নয়, পরনরো, পাঁশ্চর্শ প্রিৃশ্চত্ েত্ন িা খাাঁি ুক্ত মিউ িশ্চিরয় এই েীশ্চত্ে মশ্চিে
শ্চনমজাণ ো হয়। েত্ন মশ্চিরেে উদ্ভি প্রিরঙ্গ প্রণি োয় মন্তিয রেরেন:

“প্রা মুিশ্চ ম ুরগে শ্চশখে মিউ মশ্চিে শ্চনমজাণধ্াো প্রায় ুপ্ত হরয় মগর ও ত্াে পশ্চেিরত্জ ওশ্চিশা
মথর আগত্ ‘মেখ’মিউর ে অনু েরণ মোে মোে মিউ শ্চনশ্চমজত্ হরত্ থার । পেিত্জী ার
মিগুশ্চ রত্ র্া াে িাি অরন ো এরি শ্চগরয়শ্চে এই িে ী ৃত্ মেখ মিউ গুশ্চ ে উপশ্চেিারগে
মিওয়ার িমান্তো খাাঁি ধ্ারপ ধ্ারপ চত্শ্চে রে প্রার্ীন শ্চপঢ়াে অনু েরণও ো হয় এিং এই
ধ্েরণে েত্ন মিউর ও িিারনা হয়, আিাে িম্পূণজ এই ধ্েরনে মিউ ও িহু স্থারন ক্ষয ো ায়”।৬
পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্যর অননযত্া ও স্ব ীয়ত্া িান রেরে এই েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিেস্থাপত্যগুশ্চ । ঘাো , িািপুে, র্ন্দ্রর াণা, ঝািগ্রাম, খিগপুে, শহে মমশ্চিনীপুে প্রিৃশ্চত্ স্থারন েত্ন চশ ীে প্রর্ুে মশ্চিে
আমো মিখরত্ পাই, ত্াে রয় শ্চেে িৃষ্ট্ান্ত শ্চনরে প জায়ক্ররম আর ার্না ো:
এ েত্ন: এই মি াে উরেখর াগয এ েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিেগুশ্চ হ : িািপুে থানাে োধ্া ান্তপুরেে মগাপীনারথে
এ েত্ন মশ্চিে, িািপুে গ্রারমে োধ্া ৃরেে মশ্চিে, গিরিত্ায় িু ু রিে এ েত্ন মশ্চিে ইত্যাশ্চি (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ২)।
পঞ্চেত্ন: ঝািগ্রাম মহ ুমাে িাম্বনী থানাে অন্তজগত্ শ্চর্ শ্চ গরিে পঞ্চেত্ন মশ্চিে, শ্চপং া থানাে িনর্ গ্রারমে
িট্টার্া জরিে োমর্রন্দ্রে পঞ্চেত্ন মশ্চিে, শহে মমশ্চিনীপুে এ া াে মহো িেিপুরেে পঞ্চেত্ন মশ্চিে, ঘাো থানাে
ঈশ্বেপুে গ্রারমে মঘারষরিে পঞ্চেত্ন, র্ন্দ্রর াণাে ই ামিািারেে োধ্ারগাশ্চিরিে মশ্চিে, িয়ন্তীপুরেে শযামর্াাঁরিে
মশ্চিে, িািপুে থানাে মখােিা শ্চিেুপুে গ্রারমে োরয়রিে মশ্চিে, মগাশ্চিিনগরেে মগাশ্চিিিীউে মশ্চিে ইত্যাশ্চি হ
পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে পঞ্চেীশ্চত্ে মশ্চিরেে উিাহেণ। (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৩)।
নিেত্ন: পশ্চিম মমশ্চিনীপুরে ম িি নিেত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিে-স্থাপত্য মিখা ায় ত্াে মরধ্য উরেখর াগয রয় শ্চেে
উিাহেণ হ : িািপুরেে োণাপুে গ্রারমে নিেত্ন মশ্চিে, র্ন্দ্রর াণা মপৌেিিাে শ্চমেরিনপুরেে শশ্চক্তনাথ শ্চশি মশ্চিে,
ঘাো থানাে হশ্চেণারগাশ্চিয়া গ্রারমে েঘুনারথে মশ্চিে ও শ্চিরশ্বশ্বরেে মশ্চিে, আ ুই গ্রারমে িারমািরেে মশ্চি ে,
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খিগপুরেে িির্ম া গ্রারমে নারগরিে েীধ্েিীউে মশ্চিে, ম শপুে থানাে িাগরূই গ্রারমে মাইশ্চত্রিে ক্ষী
িোরহে মশ্চিে ইত্যাশ্চি (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৪)।
িপ্তিশেত্ন: এই মি াে রয় শ্চে উরেখর াগয িপ্তিশেত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিে হ : ত্ম ুর ে মশ্চহষাির ে িরত্রো র্ূিাে
মশ্চিে, র্ন্দ্রর াণাে পািজত্ী নারথে মশ্চিে ইত্যাশ্চি।
পঞ্চশ্চিংশশ্চত্েত্ন: এখান াে পঞ্চশ্চিংশশ্চত্েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিেগুশ্চ
মমশ্চিনীপুরেে পাঁশ্চর্শ র্ূিা মশ্চিে ইত্যাশ্চি।

হ - নািারিার ে পাঁশ্চর্শ র্ূিা মশ্চিে, শহে

মঞ্চ: োিমঞ্চর মশ্চিে না ির মেি িা মঞ্চ ি াই ুশ্চক্তিঙ্গত্। মিশ্চশেিাগ োিমঞ্চই অষ্ট্র াণা ৃশ্চত্ োরিে ওপে
আে এ শ্চে অষ্ট্র াণা ৃশ্চত্ োরিে মক্ষে শ্চনমজাণ রে চত্শ্চে ো হয়। ম ান ম ান োিমরঞ্চে োি থার আিাে ম ান
ম ান োিমরঞ্চে োি থার না। মিশ্চশে িাগ োিমরঞ্চে োরিে শ্চনরর্ে ম গম্বুিা ৃশ্চত্ অংশশ্চে থার ত্া ইি ামীয়
স্থাপত্যর অনুিেণ রে চত্শ্চে ো হয়। ত্রি িাং াে প্রায় িি োিমরঞ্চে মিত্রেে মিওয়ার ু ুশ্চঙ্গ মিখা ায়।
োিমরঞ্চ মূ ত্ োধ্া ৃের ঝু ন উৎিরিে িময় িাশ্চিরয়-গুশ্চিরয় িক্তরিে িশজনারথজ শ্চনরয় আিা হয়। পশ্চিম
মমশ্চিনীপুরে র্া া িা েত্ন মশ্চিরেে ত্ু নায় মঞ্চ েীশ্চত্ে মশ্চিরেে িংখযা অরন োই ম। ম মন িািপুরেে
িাশ্চ রত্ািা গ্রারমে েীধ্েিীউে োিমঞ্চ। ঘাো থানাে শীত্ পুরে এ শ্চে পশ্চেত্যক্ত নিেরত্নে পারশ এ শ্চে োিমঞ্চ
মিখা ায়।
এই মঞ্চ েীশ্চত্ে মশ্চিরেে আে এ শ্চে ধ্েণ হ ত্ু িী মঞ্চ। এই মি াে রয় শ্চে স্থারন আমো ত্ু িী মরঞ্চে
িন্ধান পাই, ম মন ঘাো থানাে গম্ভীেনগরেে মি পশ্চেিারেে ত্ু িীমঞ্চ, র্ন্দ্রর াণাে ই ামিািারেে ত্ু িীমঞ্চ
ইত্যাশ্চি।

শ্চর্ে নং-১ র্া া েীশ্চত্ে শ্চশি মশ্চিে

শ্চর্ে নং-২ মগাপীনারথে এ েত্ন

শ্চর্ে নং-৩ মগাশ্চিিিীউে মশ্চিে

Volume-III, Issue-V

শ্চর্ে নং-৪ েঘুনারথে মশ্চিে

March 2017

60
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পশ্চিম মমশ্চিনীপুরে মেোর াো মশ্চিরেে ত্ু নায় পাথরেে মশ্চিে নগনয। এই মি াে নানা প্রারন্ত েশ্চিরয়
শ্চেশ্চেরয় েরয়রে নানান েীশ্চত্ে ও আ ৃশ্চত্ে মশ্চিে। মিগুশ্চ িম্পর জ আমো পুরিজই আর ার্না রেশ্চে, এিাে এ শ্চে
িােণীে িাহার য এই অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে রয় শ্চে শ্চি শ্চনরয় শ্চনরে উরেখ ো হ :
মশ্চিরেে নাম
ঘাো ম ান্নগরেে
শ্চিংঘিাশ্চহনীে মশ্চিে

প্রশ্চত্ষ্ঠা া
১৪৯০ িঙ্গাব্দ

অিস্থান
িশ্চক্ষণমুখী

েীশ্চত্
আের্া া

িািপুে থানাে
োধ্া ান্তপুরেে
মগাপীনারথে মশ্চিে
শ্চপং া থানাে িনর্
গ্রারমে োমর্রন্দ্রে
মশ্চিে
র্ন্দ্রর াণাে শ্চমেরিন
পুরেে শশ্চক্তনাথশ্চশি
মশ্চিে
র্ন্দ্রর াণাে পািজত্ী
নারথে মশ্চিে

১৮৪৪ খ্রীষ্ট্াব্দ

পুিজমুখী

এ েত্ন

১২২৪ িঙ্গাব্দ

িশ্চক্ষণমুখী

পঞ্চেত্ন

মপৌোশ্চণ
িমাি শ্চর্ে

াশ্চহশ্চন,

১৮২৮ খ্রীষ্ট্াব্দ

িশ্চক্ষণমুখী

নিেত্ন

মপৌোশ্চণ
িমাি শ্চর্ে

াশ্চহশ্চন,

১৩২৭ িঙ্গাব্দ

পশ্চিমমুখী

িপ্তিশেত্ন

নািারিার ে পাঁশ্চর্শ র্ূিা
মশ্চিে

১৮৪৩ খ্রীষ্ট্াব্দ

িশ্চক্ষণমুখী

পঞ্চশ্চিংশশ্চত্েত্ন

িািপুরেে িাশ্চ রত্ািা
গ্রারমে েীধ্েিীিে
মশ্চিে

১৬৫৩ িঙ্গাব্দ

িশ্চক্ষণমুখী

োিমঞ্চ

িিে মমশ্চিনীপুে থানাে
পাথো গ্রারমে
িাাঁিুর যরিে র্ােশ্চে শ্চশি
মশ্চিে

১৮১৬-১৭ খ্রীষ্ট্াব্দ

পুিজমুখী

পঞ্চেত্ন ও নিেত্ন

অ ং েণ চশ ী
েু - ত্া-পাত্া,
িমািশ্চর্ে
িমািশ্চর্ে,
মপৌোশ্চণ িৃশয

মপৌোশ্চণ
াশ্চহশ্চন,
িমাি শ্চর্ে
পশ্চেত্ক্তয ম ান
মেোর াোে ে
মনই
পশ্চেত্ক্তয ম ান
মেোর াোে ে
মনই
মপৌোশ্চণ াশ্চহশ্চন,
িমাি শ্চর্ে

৪. অ ং েণ চশ ী: পশ্চিম মমশ্চিনীপুরে নানান আ ৃশ্চত্রত্ গশ্চেত্ ম িি মেোর াোে মশ্চিে েরয়রে ত্াে অ ং েণ
চশ ী অশ্চিনি ও অননয। এই অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্য আমো মপৌোশ্চণ , িামাশ্চি , ঐশ্চত্হাশ্চি ইত্যাশ্চি
ঘেনা িম্বশ্চ ত্ ে প্রশ্চত্স্থাশ্চপত্ হত্ মিশ্চখ। আে এইিি মশ্চিে-স্থাপত্যগুশ্চ শ্চনমজাণ রেশ্চের ন ম িি শ্চশল্পীো ত্াো
মূ ত্ িািপুে, র্ন্দ্রর াণা প্রিৃশ্চত্ অঞ্চর ে িাশ্চিিা শ্চের ন। শ্চশল্পীরিে িক্ষত্া ও পােিশজীত্া ত্ো শ্চে ত্া এই
অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েণ চশ ী মিখর ই মিাঝা ায়। অরন শ্চহিাি শ্চন াশ রে প্রশ্চত্শ্চে
ে র প্রশ্চত্স্থাপন রেরেন শ্চশল্পীো। স্থাপরত্যে খাাঁরি খাাঁরি প্ররয়ািন মরত্া মোে িরিা নানা আ ারেে
ে র ে িযিহাে রেরেন শ্চশল্পীো। মোে, িরিা, ম্বারে, মর্ৌর াণা প্রিৃশ্চত্ ধ্েরনে ে র ে িযিহাে রে মশ্চিে
শ্চনমজাণ ােী শ্চশল্পীো শ্চিশ্চিন্ন-িারি শ্চিশ্চিন্ন িৃশ্চষ্ট্র ারণে পশ্চেরপ্রশ্চক্ষরত্ াশ্চহশ্চনগুশ্চ র িশজ রিে িামরন িৃশযাশ্চয়ত্
রেরেন, ম মন-ম ান ম ান স্থারন ন্বা পযারনর এ এ ো ে র এ এ ো র্শ্চেের মিখারনা হরয়রে। আিাে
ম ান ম ান স্থারন মশ্চিরেে পারশ্বজে পযারনর িা মশ্চিরে প্ররিরশে িেুখিারগে ওপরেে অংরশ ম্বা াইন রে
শ্চত্নশ্চে িা র্ােশ্চে িরিা আ ারেে ে র াশ্চহশ্চনগুশ্চ র েুশ্চেরয় মত্া া হরয়রে। ম িি ধ্েরনে াশ্চহশ্চন িা ঘেনাে
িমাহাে এখান াে মশ্চিে-স্থাপরত্য মিখা ায় মিগুশ্চ ে অ ং েণ মশ্চিরেে ম ান শ্চনশ্চিজষ্ট্ স্থারন হয়শ্চন অথজাৎ এ এ
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ঘেনাে িমাহাে এ এ িায়গাে শ্চর্ে-ে র শ্চশল্পীো েুশ্চেরয় ত্ুর রেন। মপৌোশ্চণ ঘেনাে ে গুশ্চ র আমো
মশ্চিরেে প্ররিশদ্বারেে ওপরেে অংরশ মিখরত্ পাই। িামাশ্চি ঘেনাে িৃশয িম্বশ্চ ত্ ে গুশ্চ র িাধ্ােণত্ আমো
মশ্চিরেে পাশ্বজ গারেে পযারন গুশ্চ রত্ অশ্চধ্ মাোয় মিখরত্ পাই। আিাে ম ান ম ান মশ্চিরেে এর িারে শ্চনরর্ে
অংরশ এই ে গুশ্চ ে আশ্চধ্ য েরয়রে। ঐশ্চত্হাশ্চি ঘেনা িম্বশ্চ ত্ ে গুশ্চ র আমো মশ্চিরেে পাশ্বজ গারেে দুই
পযারনর ম্বা শ্চম্ব ও আিাআশ্চিিারি মিখরত্ পাই।
ে গুশ্চ ে র্ােধ্ারে মূ ত্ উশ্চদ্ভিিগৎর শ্চন্দ্র েু , ত্া-পাত্াে মমাশ্চেে এিং িযাশ্চমশ্চত্ ন শাে িেজাে
ম মন- শ্চেিূি, র্ত্ুজিূি ইত্যাশ্চি েরয়রে। এোিা িাইরেে শ্চির ে দুপাশ শ্চিরয় চেশ্চখ আ ারে ম ান িায়গায় দুরো
আিাে ম ান িায়গায় শ্চত্নরে াইন শ্চিশ্চশষ্ট্য েু , ত্া-পাত্া ও িযাশ্চমশ্চত্ ন শাে মমাশ্চেে মিখা ায়। আিাে
মিওয়া গারে প্রশ্চত্স্থাশ্চপত্ ে র ে মিত্ে ও মূশ্চত্জে র্ােধ্ারেও উশ্চদ্ভিিগৎ- ম শ্চন্দ্র মমাশ্চেে মিখা ায়। ম
শ্চিশ্চিিূশ্চম (Platform) এে ওপে মূশ্চত্জগুশ্চ অিস্থান রে ত্াে শ্চনরর্ে অংরশও েু , ত্া-পাত্াে মমাশ্চেে মিখা
ায়। আিাে ম ান ম ান মশ্চিরে থারমে (Pillar) গারয়ও ে মিখা ায়, া মশ্চিরেে মশািা িধ্জরন িহায়ত্া
রেরে।
৫. অ ং েরণে শ্চিষয়: পুোত্াশ্চি চিশ্চশষ্ট্য িো পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ
আমো মপৌোশ্চণ , ঐশ্চত্হাশ্চি , িামাশ্চি প্রিৃশ্চত্ ঘেনাে প্রশ্চত্ে ন মিখরত্ পাই। এে মথর আমো ত্ৎ া ীন
িামাশ্চি ও োিচনশ্চত্ আিস্থা িম্পর জ অিশ্চহত্ হয়। োঢ় িরঙ্গে এই অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে
অ ং েরণ শুধ্ুমাে িশ্চক্তিাি ও আধ্যাশ্চি ত্াে পশ্চের্য় পাওয়া ায় না এে িরঙ্গ িরঙ্গ িম া ীন শ্চশল্পী াশ্চেগে ও
মশ্চিে প্রশ্চত্ষ্ঠা াশ্চেরিে রুশ্চর্ ও শ্চশল্পরিারধ্ে পশ্চের্য় পাওয়া ায়। এিাে শ্চনরে আমো পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে
মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণে শ্চিষয়গুশ্চ প্রিরঙ্গ আর ার্না েরিা।
৫.১ মপৌোশ্চণ আখযান: পশ্চিম িাং াে প্রশ্চত্শ্চে মি াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ মপৌোশ্চণ
আখযারনে প্রিাি িিরর্রয় মিশ্চশ মিখা ায়। পশ্চিম মমশ্চিনীপুেও এরক্ষরে িযাশ্চত্ক্রম নয়। এই মি াে
মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ংে রণ ম িি মপৌোশ্চণ আখযানগুশ্চ স্থান রে শ্চনরয়রে মিগুশ্চ হ —
োমায়রণে াশ্চহশ্চন, ৃে ী াে াশ্চহশ্চন, িশািত্ারেে াশ্চহশ্চন এিং নানান মপৌোশ্চণ মিি-মিিী প্রিৃশ্চত্।
এখন আমো আর ার্না েরিা পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্য োমায়রণে াশ্চহশ্চন প্রিরঙ্গ।
িাং া ত্থা োঢ় িাং াে প্রশ্চত্শ্চে অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্য অশ্চত্ মাোয় স্থান রে শ্চনরয়রে এই
োমায়রণে াশ্চহশ্চন। ম মন ঘাো থানাে র্াউশ্চ গ্রারমে েীধ্রেে মশ্চিেশ্চেে িমরনে অংরশ েরয়রে িশানন
োিরণে িরঙ্গ োরমে ুরেে ে , োিরণে িীত্া হেণ, আরশা িরন িীত্া ও হনুমান ইত্যাশ্চি। র্ন্দ্রর াণায়
োধ্া িারমািরেে মশ্চিরে োম-োিরণে ুে, হনুমান ত্ৃ মিত্ু িন্ধরনে িৃশয ইত্যাশ্চিে ে মিখা ায়।
িািপুরেে মখােিা শ্চিেুপুে গ্রারম োরয়রিে পঞ্চেত্ন মশ্চিরেে িামরনে অংরশ োমায়রণে শ্চিশ্চিন্ন িৃশয ে র
মিখা ায়। আিাে িািপুে থানাে শ্চেশ্চহিশ্চ হােপুে গ্রারমে োধ্া মগাশ্চিরিে পঞ্চেত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিেশ্চেে িামরনে
অংরশে শ্চদ্বত্ীয় িাশ্চেে ে র েরয়রে িশানন োিণ ও ত্াে োক্ষি মিনাে িরঙ্গ োম ক্ষণ ও হনুমান মিনাে
ুে, োিরণে িীত্ার হেণ রে আ াশ পরথ শ্চনরয় াওয়াে িৃশয ইত্যাশ্চি। ত্ম ুর ে মশ্চিেগুশ্চ রত্ েরয়রে
োরমে হেধ্ণু িঙ্গ, োম ও ত্াে িাইরিে শ্চিিাহ, োরমে োিা হওয়া ইত্যাশ্চিে ে । পাাঁশ ুিাে স্কে শ্চিঘীে
েঘুনারথে নিেত্ন মশ্চিরে েরয়রে োরমে োিযত্যাগ, িীত্া হেণ, োম-োিরণে ুরেে ে ইত্যাশ্চি এইিারি
পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন মশ্চিরে োমায়রণে শ্চিশ্চিন্ন াশ্চহশ্চন শ্চর্রেে িৃশয-ে অিাধ্ােণিারি েুরে উরেরে
(দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৫)।
এিারে আর ার্না ো া এখান াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ ে
ৃ ী া শ্চিষয় িৃশযে র ে প্রিরঙ্গ। এখান াে মেোর াো মশ্চিেগুশ্চ ে অ ং েরণ ৃে ী াে ম িি াশ্চহশ্চনগুশ্চ মিখা ায়
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মিগুশ্চ হ , ঘাোর ে ঈশ্বেপুরেে মঘারষরিে েীধ্রেে মশ্চিরে েরয়রে ৃে-ি োম, র্াউশ্চ গ্রারমে েীধ্রেে
মশ্চিরে েরয়রে েী ৃরেে িা য ী া মথর ম ৌিন প জন্ত নানা ী া াশ্চহশ্চন (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৬)। ি পশ্চত্পুরেে
োধ্া িারমািরেে মশ্চিরে েরয়রে োধ্া- ৃে, রশািাে িশ্চধ্মেন, মগাপীরিে ি্ত্রহেণ ইত্যাশ্চি। র্ন্দ্রর াণায়
শশ্চক্তনাথ িীউে মশ্চিরেও েরয়রে ৃরেে িা য ী াে শ্চিশ্চিন্ন িৃশয। িািপুরেে মগাশ্চিিনগরেে মগাস্বামীরিে
োধ্া-মগাশ্চিরিে মশ্চিরে েরয়রে িখী িহ েী ৃে ও োধ্া, োধ্া- ৃরেে প্রণয় ী া, ি োরমে ৃে প্রিৃশ্চত্
ে । পাথো গ্রারমে মশ্চিেগুশ্চ রত্ মিখা ায় ৃরেে িরেে আরগ াোগারে িািুরিরিে েী ৃরের িশজন,
ংরশে মায়া শ্চনদ্রা, িািুরিরিে মাথায় রে নরিে গৃরহ শ্চশশু অি -িি , ৃরেে মাত্ৃ দুগ্ধ পান ইত্যাশ্চিে
িৃশয-ে ।
এোিা পশ্চিম মমশ্চিমীপুরেে শ্চিশ্চিন্ন মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ মপৌোশ্চণ মিি-মিিীে িৃশযে মিখা ায়। এই মি াে িািপুে, পাথো, র্ন্দ্রর াণা, ঘাো , শহে মমশ্চিনীপুে, পাাঁশ ুিা, ঝািগ্রাম প্রিৃশ্চত্
অঞ্চর ে মশ্চিরে আমো শ্চশি, দুগজা, স্বপশ্চেিারে দুগজা, ব্রহ্মা, শ্চিেু, া ী, িেস্বত্ী, িশািত্াে, িশমহাশ্চিিযা
প্রিৃশ্চত্ে শ্চর্ে-ে মিখরত্ পাই।
৫.২ ঐশ্চত্হাশ্চি
াশ্চহশ্চন: পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ ঐশ্চত্হাশ্চি ঘেনাে
িৃশয-ে গুশ্চ স্থান রে শ্চনরয়রে। এইিি িৃশয ে গুশ্চ হ -িােত্ীয় চিনয, গািা িিু হারত্ ইংরেি
চিনয, ত্ীেিাি, হাশ্চত্ ও মঘািাে শ্চপরে ুেিাি, ঢা ত্র ায়াে হারত্ মিনারিে ুে াো প্রিৃশ্চত্। িািপুরেে
োধ্া- ৃরেে মশ্চিরেে িামরনে অংরশে নীরর্ে শ্চির েরয়রে ইংরেি চিনয ও িােত্ীয় চিনযরিে ুে াোে
িৃশয ে । আিাে িািপুরেে োধ্া ান্তপুরেে মগাপীনারথে মশ্চিরেে িামরনে অংরশে শ্চপ ারেে গারয় েরয়রে
ুে াোে নানান িৃশয ে ম মন—ি পরথ চিশ্চন রিে মনৌ া রে ুরেে িৃশয, েরথ রে ুে াো, হাশ্চত্
ও মঘািাে শ্চপরে রে ে
ু াো ইত্যাশ্চি, এোিা ঘাো , র্ন্দ্রর াণা, পাাঁশ ুিা, শহে মমশ্চিনীপুে প্রিৃশ্চত্ স্থারনে
মশ্চিে-স্থাপরত্যও আমো নানান ঐশ্চত্হাশ্চি ঘেনাে িৃশয মিখরত্ পাই, ম মন-ত্ীেিাি, ঢা ত্র ায়াে হারত্
চিনয িামন্ত, ি িিুযরিে মনৌ া রে ঢা ত্র ায়াে হারত্ ুে েরত্ াও ায় িৃশয, িিু হারত্ ইংরেি
চিনয ইত্যাশ্চি (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৭)।
৫.৩ িমাি শ্চর্ে: পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে প্রায় িি অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণে
িমািিীিরনে নানান িৃশয শ্চনাঁখুত্িারি েুশ্চেরয় ত্ুর রেন িম া ীন মশ্চিে শ্চনমজাণ ােী াশ্চেগরেো। এখান াে
মশ্চিে-স্থাপরত্যে অ ং েরণ প্রাত্যশ্চহ িীিরনে নানান খুাঁশ্চেনাশ্চে ঘেনা মথর শুরু রে শ্চশ াে াো, অিিে
শ্চিরনািন প্রিৃশ্চত্ ম ান ঘেনায় িাি পরিশ্চন। এখান াে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্য ম িি িমাি িৃশয মিখা ায়
মিগুশ্চ হ —শ্চশ াে াোে িৃশয, মা ত্াে িাচ্চার ম ার শ্চনরয় আরে, শ্চিরিশী েমণী, নেনােীে প্রণয় িৃশয
প্রিৃশ্চত্। এোিা েরয়রে নােী-পুরূরষে নার্ গারনে িৃশয, পুরুষরিে শেীের্র্জা, এ ি ঋশ্চষে জ্ঞ োে িৃশয,
িাত্ায়নিশ্চত্জনী েমণী, েমণীরিে োন্না োে িৃশয, ঘাঘিা ও শাশ্চি পশ্চেশ্চহত্ শ্চিশ্চিন্ন প্ররিরশে েমণীরিে িৃশযে । ীিজরনে িৃশয, োিা-োণী, িশ্চমিােরিে হুাঁর া মিিন ইত্যাশ্চি (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৮)।
৬.স্ব ীয়ত্া: পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে ম িি স্ব ীয়ত্াে শ্চি গুশ্চ েরয়রে মিগুশ্চ িম্পর জ
শ্চনরে প জায়ক্ররম উরেখ ো হ :
প্রথমত্: এখারন আের্া া ও েত্ন েীশ্চত্ে মশ্চিে অনযানয েীশ্চত্ে মশ্চিরেে ত্ু নায় এ েু মিশ্চশ পশ্চেমারণ শ্চক্ষত্
হয়।
শ্চদ্বত্ীয়ত্: এখান াে মিশ্চশেিাগ মশ্চিেই িযাশ্চক্তগত্ িম্পশ্চি, খুি ম িংখযাই মশ্চিে িে ারেে অধ্ীরন েরয়রে।
ত্ৃত্ীয়ত্: মশ্চিে প্রশ্চত্ষ্ঠাে ইশ্চত্হাি িম্পর জ স্থানীয় মানুরষো মিে ম ম ান ত্থয শ্চিরত্ পারে না।
র্ত্ুথত্
জ : এখান াে মশ্চিে-গুশ্চ রত্ শ্চশি, নাোয়ণ, োধ্া- ৃে, দুগজা, া ী প্রিৃশ্চত্ মিি-মিিীে পূিা ো হয়।
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পঞ্চমত্: এখান াে মশ্চিেগুশ্চ িযশ্চক্তগত্ মাশ্চ ানায় থা াে ের মশ্চিেগুশ্চ ে িস্ক েণ িশ্চে িারি হয়শ্চন।
ষষ্ঠত্: প্রশ্চত্শ্চে মশ্চিরেে র্ূিায় শ্চেশূ িা ব্রিিণ্ড মিখা ায়।
িপ্তমত্: এখান াে মশ্চিেগুশ্চ িপ্তিশ মথর ঊশ্চনশ শত্র ে মরধ্য শ্চনশ্চমজত্ হরয়শ্চে ।
অষ্ট্মত্: মশ্চিেগুশ্চ িংেক্ষণ োে িময় া , নী , ম া, প্রিৃশ্চত্ েঙ রে মিওয়া হরয়রে।
নিমত্: অরন ে অেজাে শ্চিরয় িাাঁ ুিা শ্চিেুপুে মথর শ্চ রন এরন নত্ুন রে প্রশ্চত্স্থাপন ো ো হরয়রে।
িশমত্: এখান াে মশ্চিে মেোর াোয় মপৌোশ্চণ , ঐশ্চত্হাশ্চি , িামাশ্চি প্রিৃশ্চত্ নানা শ্চিষরয়ে ে মিখা
ায়।
এ ািশত্: এই অঞ্চর ম িি মশ্চিেগুশ্চ আরে মিগুশ্চ মিশ্চশেিাগই শ্চনশ্চমজত্ হরয়শ্চে িািপুরেে াশ্চেগেরিে
দ্বাো।
৭. িংেক্ষণ ও েক্ষণারিক্ষরণে িযিস্থা: পুোত্াশ্চি চিশ্চশরষ্ট্য িাো পশ্চিম মমশ্চিনীপুে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্য
শ্চিরশ্বে িেিারে মিিারি িমািৃত্ হয়শ্চন। ম ন্দ্র ও োিয পুোত্াশ্চি িরিজক্ষণ শ্চিিারগে িহায়ত্ায় এখান াে
মশ্চিেগুশ্চ খুি িামানয পশ্চেমারণই িংেক্ষণ ো হরয়রে (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ৯)। এোিা অরন মশ্চিে িযশ্চক্তগত্
মাশ্চ ানায় থা াে িযাশ্চক্তগত্িারি অরন মশ্চিে িংেক্ষণ ো হরয়রে। ত্রি মিো িশ্চে ও শ্চিজ্ঞানিম্মত্ পেশ্চত্
মমরন ো হয় শ্চন। এোিা প্রা ৃশ্চত্ দুর জারগে ের অরন মশ্চিে িত্জমারন ধ্বংি িূরপ পশ্চেণত্ হরয়রে। এোিা
অরন মশ্চিরেে ে নষ্ট্ হরয় মগরে িা র্ুশ্চে হরয় মগরে (দ্রষ্ট্িয শ্চর্ে নং: ১০)। এোিা েরয়রে প্রশ্চত্শ্চে মশ্চিরে
থা থ চিদুযশ্চত্ আর াে অিাি। এে িনয িে াে িে াশ্চে ও মিিে াশ্চেিারি িশ্চে পেশ্চত্ মমরন মশ্চিেগুশ্চ ে
িংস্কাে ও িংেক্ষণ। ত্া শ্চি না হয় এইিি ঐশ্চত্হযময় মেোর াোে মশ্চিে-স্থাপত্যগুশ্চ ও ত্ারিে গারয় অ ং ৃত্
মেোর াো ে গুশ্চ শ্চিনষ্ট্ হরয় ারি। আে এই অিাধ্ােণ মেোর াোে অ ং েণগুশ্চ ও আে মিখা ারি না।

শ্চর্ে নং-৫ মেোর াো ে র োম োিরণে
ে
ু

শ্চর্ে নং-৮ মেোর াো ে র িারেঙ্গী

শ্চর্ে নং- ৬ মেোর াো ে র

ে
ৃ ী া

শ্চর্ে নং- ৯ মশ্চিেিংেক্ষরণে শ্চর্ে

শ্চর্ে নং- ৭ মেোর াো ে র

ে
ু াো

শ্চর্ে নং-১০ িগ্ন মেোর াোে ে

িাি
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৮.উপিংহাে: এই আর ার্নাে পশ্চেরপ্রশ্চক্ষরত্ এই থা ি া ায় ম এই অঞ্চর ে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপরত্যে
গেনেীশ্চত্, অ ং েণ চশ ী ও অ েরণে শ্চিষয় োঢ় িাং া ত্থা পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্য ম
এ অনয মাো প্রিান রেরে। আথজ-িামাশ্চি - িাংস্কৃশ্চত্ ও নািশ্চন মূ য থা া িরিও এই অঞ্চর ে মশ্চিেস্থাপত্যগুশ্চ অিরহ া ও অনািরে েরয়রে। শ্চিশ্চিন্ন িে ােী ও মিিে ােী িংস্থাে ত্েে মথর মশ্চিেগুশ্চ র িংেক্ষণ
োে নানান মর্ষ্ট্াও ো হরে। ত্রি ত্া মিশ্চশেিাগ মক্ষরেই িশ্চে ও শ্চিজ্ঞানিম্মত্ পেশ্চত্ মমরন িংেক্ষণ ো হরে
না। এখান াে মিশ্চশেিাগ মশ্চিে িযশ্চক্তগত্ মাশ্চ ানাে অধ্ীরন থা াে ের িংেক্ষরণে অিুশ্চিধ্া হরে। ত্রি এে
িনয িে ােী-মিিে ােী িংস্থা, স্থানীয় মানুষ ও পুোত্িরপ্রমীরিে আরো এশ্চগরয় আিরত্ হরি ত্রিই এই অঞ্চর ে
মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্যগুশ্চ িশ্চিষযরত্ে িনয িুেশ্চক্ষত্ থা রি।
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িাাঁত্ো, ত্াোপি, পুো ীশ্চত্জ িমীক্ষা: মমশ্চিনীপুে (শ্চদ্বত্ীয় িংস্কেণ),
াত্া: ত্থয ও িংস্কৃশ্চত্ শ্চিিাগ, ২০১৭
Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
Deva, Krishna, Temples of North India, New Delhi: National Book Trust, 1986
George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, New Jersey: Princeton University Press,
Princeton, 1983.
Ghosh, Pika, Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth-Century
Bengal, Bloomington: Indiana University Press.

ত্থযিাত্া:
Volume-III, Issue-V

March 2017

65

পশ্চিম মমশ্চিনীপুরেে মেোর াো মশ্চিে-স্থাপত্য: এ শ্চে পুোত্াশ্চি শ্চনেীক্ষণ

ত্নয়া মুখার্জ্জী, িুিয় ুমাে মণ্ড
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মক্ষেিমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬
িীনিন্ধু মুখার্জ্জী ৫৮), গ্রাম: িািপুে, মপা: িািপুে, থানা:িািপুে, মি া: পশ্চিম মমশ্চিনীপুে, মক্ষেিমীক্ষা: ১২০৩-২০১৬
অশ্চিত্ ুমাে শ্চিশুই (৫০), গ্রাম: শ্চমেরিনপুে, মপা: র্ন্দ্রর াণা, থানা: র্ন্দ্রর াণা, মি া: পশ্চিম মমশ্চিনীপুে,
মক্ষেিমীক্ষা: ১৩-০৩-২০১৬
শম্ভু রূইিাি (৪০), গ্রাম: পুরূরষািমপুে, মপা: র্ন্দ্রর াণা, থানা: র্ন্দ্রর াণা, মি া: পশ্চিম মমশ্চিনীপুে,
মক্ষেিমীক্ষা: ১৩-০৩-২০১৬

Volume-III, Issue-V

March 2017

66

