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Abstract
Rash festival (utsav) is one of the popular festivals of W.B. held on month of Kartik. It is celebrated
to celebrate love and union of Lord Krishna with his Gopis, called Rashlila. The most important day
of the festival is observed on the full moon day (purnima) in Kartik month, known as Rash purnima.
The Vaishnavas decorate stage and pandals with various types of shoal articles like rash tree,
Astosokhi, rashpots and rash rachanas. They are well decorated with light and various types of
Shola aricles. The Malakar community makes fourteen types of Rash rachana, like various fruits,
birds, fish etc. during the manufacturing process the craftsmen are focus on aesthetic sence of the
products. With these symbolic sholapith articles they try to create an artificial environment of
Brindaban.
The present paper has attempted to study the production and marketing process of Sholapith craft
and its changing dynamics during the Rash utsav. Here the current paper will throw a luminous
focus on three Sholapith craft cluster of W. B. for emphasis on this issue. To fulfil the purpose of this
research study both primary and secondary data has been used.
It is found that modernization and globalisation influences the decrease use of Shola articles during
Rash festival. With changing situation and emergence of alternative products, this traditional craft
have to face some competition. Recently peoples from other communities also engaged in this craft.
Key Words: Sholapith craft, craftsmen, Malakar, Rash utsav, aesthetic sense.

যা উৎফ : যা উৎফ  কাশততক ভাবয ূশণতভাবত। যা বফষ্ণফবদয উৎফ। ‘কাশততকী ূশণতভা শ্রীকৃবষ্ণয যারীরা
শগৌড়ী বফষ্ণফবদয একশি প্রধান  ফঙ্গবদবয অনযতভ জনশপ্র উৎফ। ইা শ্রীকৃবষ্ণয দ্বাদ মাত্রায অনযতভ। ুযাবণ আবছ
এশদন কৃষ্ণ যাশধকা ফৃন্দাফবন শগাশনীভন্ডবর নৃবতযাৎফ কবযশছবরন। এযই স্মাযক শববফ কাশততকী ূশণতভা শথবক শতনশদন
ফযাী যা উৎফ অনুশিত ।’১
যাভঞ্চ াজাবনায জনয শারায ফযফায শদখা মা বফষ্ণফ ম্প্রদাবয ভবধয। যামাত্রা উরবক্ষয শারাশল্পীযা শফশবন্ন
শারায ুতুর বতশয কবযন। ঐ ফ শারায ুতুর শদব যাভঞ্চ াজাবনা । ‘কৃষ্ণ যাধায ুতুর প্রভাণ ভূশতত যাভবঞ্চয
ভবধয প্রশতিা কবয এযা আত্মা  যীবযয অশবন্নতায দতবনয (কৃষ্ণ আত্মায প্রশতবূ এফং যাধা শদবয ফা যীবযয) অশবফযশিয
প্রকা কবয থাবকন।’২ শকাথা শকাথা যারীরা শারায জন্তুজাবনাায এফং জার শদব ইন্দ্রজার অতযাফযক শারা
াভগ্রী। ইন্দ্রজার ফুনবত শফশবন্ন যা যচনা ফযফায কযা ।
‘শারায যাভবঞ্চয য পুর শদব বতশয জাবরয অন্তযাবর যাধা  কৃবষ্ণয ভূশতত প্রশতশিত । ঐ জাবরয গাব শারায
বতশয নানা শুাশখ আিকাবনা থাবক। ভাাভ াশথতফ জগবতয প্রতীক ফবর এশিয নাভ ইন্দ্রজার ফা ভাাজার। শম শফদীয
য মুগর ভূশতত স্থাশত , শশি নানাযকভ শারায পুর, াতা, রতা, করকা এফং শফশবন্ন শু  াখীয আকৃশত শমভন
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াতী, শঘাড়া, কুভীয, ফাাঁদয, শিা, কাকাতুা, াাঁ, ভূয এফং শারায কদভ পুর গাছ  কদভগাছ শদব াজাবনা ব
থাবক।’৩
শারাশল্পীযা যা উরবক্ষ অষ্টখী বতশয কবযন। এই আিজন খী র- রশরতা, শফাখা, ফাুবদফী, ুবদফী, ুশচত্রা,
ইন্দুবযখা, তুঙ্গশফদযা এফং চম্পকরতা। বগফবত এবদয অষ্টখী ফরা ববছ। যাভবঞ্চ যাধাকৃবষ্ণয াব শারায বতশয এই
অষ্টাথী শদব াজাবনা । অবনবকয ভবত যাধাকৃষ্ণবক শকন্দ্র কবয আিজন খীয নাচগানবক অষ্টক ফবর।
‘ভারাকাযযা যাধাকৃবষ্ণয যা উৎফ উরবক্ষ যাভঞ্চ াজাফায উবেবয ‘যাি’ বতশয কযবতন। এই যািগুশর
আকাবয ফড় এফং শচৌক ত। কবকশি এই যকভ শচৌক ি াতরা কাবড় আঠা শদব ংফদ্ধ কযা ত। এগুশর বাাঁজ কযা
শমত। এই ফ যািগুশরবত শশুকৃষ্ণ, শারায যাধাকৃষ্ণ ভূশতত, কুঞ্জফন, নদী, শারায গাছ, াশখ ইতযাশদ আাঁকা ত অথফা
আাঁিাবনা থাকত। যা ূশণতভায যাবত শার ি ভন্বব যাভঞ্চশি অূফত শল্প ুলভা ঝরভর কযত।’৪ ূফত শভশদনীুয
শজরায াঁবচিগবড়য যাব শারায ি ফযফায ।
যাভঞ্চ াজাবনায জনয শারায বতশয ুতুরগুশরবক যা যচনা ফরা , মা শচৌে যকবভয । শমভন- াযা,
কাকাতুা, ভূয, যাাঁচা, দাাঁবড় ফা শিা, াাঁ, কুভীয, ভাছ, গরদা শচংশড়, নুভান, আনায, বুট্টা, আতা  তযভুজ।
‘যাধাকৃষ্ণ রীরা প্রদতন উরবক্ষয যা উৎবফয ভ শনশভতত  শারা শদব বতশয নানান গাছারা  শই বঙ্গ পুর,
রতাাতা প্রবৃশত। গাবছয ডাবর ডাবর শজনয থাবক শারায বতশয কাকাতুা, শিা প্রবৃশত াশখ, আয থাবক কুভীয, াশত 
শঘাড়ায প্রশতকৃশত। অনুরূ শারায করাগাবছ ঝুরবত থাবক শারায বতশয করায কাাঁশদ  শখাবন শদখাবনা  এক নুভান
শই করায কাাঁশদ শথবক করা শনব বক্ষণযত।’৫
শারায এইফ যা যচনা বতশযয ভ শল্পী নান্দশনক বাফনাবকই গুরুত্ব শদন। শারায বতশয নানা াশখ, নানাযকভ
পর, ইতযাশদ অঙ্গ শৌিফগুবন  যবঙ্গয শফনযাব জীফন্ত ব বঠ।
াড়া  হুগরী শজরায শকছু গ্রাবভ যা ূশণতভা শারায কদভঝাড় বতশয কযা । এবক যাগাছ ফবর। যাগাবছয
নীবচ যাধাকৃবষ্ণয ভূশতত শযবখ ূজা কযা । যাগাছ শছাি ফড় কবক প্রকাবযয । তাবত থাবক কবকযকভ পুর, একশি
ফাাঁবয ডগায গাবছয াবথ ফাাঁবয াতায ডার রাগাবনা। ডারশি ুবতা শদব শফাঁবধ ইংযাশজ S-এয ভবতা কযা । ফাাঁবয
ডগায াবথ াশযবত াব কবকশি ডার থাবক। এবাবফ উযশদবক থাবক থাবক াজাবনা । ডাবরয াবথ শারায বতশয
কদভ, কাঞ্চন, দ্ম পুর রাগাবনা । তখন তাবক ছড়া ফবর।
যাগাবছ কশি াশয ছড়া থাবক শই অনুমাী যাগাবছয নাভ  দাভ শঠক । শতন াশয গাবছয দাভ ২৫০ িাকা এফং
াাঁচ াশয গাবছয দাভ  ৩৫০ িাকা। যাগাবছয উবয থাবক একিা ভূয। শারা শকবি বতশয ভূয গরা উশচব াখা খুবর
শখভ শভবর দাাঁশড়ব। এিায বশঙ্গভা যাগাছবক জীফন্ত কবযবছ।
একভ যা উরবক্ষ ভারাকাযযা শারায ুতুর বতশয কবয যাভঞ্চ াজাবতা তায উবেখয াা মা শরখক
কভরকুভায ভজুভদাবযয একশি শরখাবত —
‚ফাফুবদয ফাড়ীবত মখন যা ত, তখন শদ শদান্তয শথবক শরাক আত শদখবত, এক উবঠাবনই প্রা দিা গ্রাভ। শভরা
ফত, বাযী শজৌর ত। যাব ঠাকুযবক াজাফায শ কী ঘিা! যা যা পুর শদব বযক যকভ গনা কযত ভারাকাযযা।
আয দারানগুবরা াজাত শারায যকভাযী াখী, শভবখা... পুর শদব, াখী গুবরা াা াা নবড় াভবন গযাবয
আবরা... ভবন ত াখীগুবরা শতয... কাকাতুািা শমন এখুশন ফরবফ – তুই শক তুই শক?... তুই কাবদয কুবরয ফউ গা।
অদ্ভুত এবেফাবয ভবন ত না শম শিা শারায... শগুবরা শারায... ঝুশিকা মতন্ত রুদ। শতভশন তায এক ঢার নযাজ!
শারায শিাাশখ, শারায াযা। াযা শিা াখীগুবরা পুবরয দাাঁবড় ফান, ফাযান্দা মশদ ঝুবরান থাবক, তাবর া
কবয ফুরফুশর শখাবন এবগাবফই না। বাফবফ ফুঝশফক জযান্ত, শঠাকযাবত াবয। এশদবক শভরাবত যঙ কযা শারায বতশয
ভস্ত শকছু শখরনা বাযী চভৎকায শদখবত রাবগ। ফাংরাবদবয শারায কাজ অনয অনয শদবয শরাক অফাক ব শচব
শদবখ, তাযা শকবন শনব মা ঘবয মত্ন কবয যাবখ।‛৬
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যাবয শদন করকাতায ফাগফাজাবয াঁশযদা াা ঠাকুযফাশড়বত ঠাকুয দারান াজাবনা । ৩০/১ দূগাত চযণ স্ট্রীি এয
এই শ্রী শ্রী যাবধযাভ ুন্দয জীউয ভশন্দযশি প্রশতিা কবযন াঁশযদা াা (১৩০১-১৩৫৪) এফং তাাঁয ত্নী ৺ শ্রী যশত ভঞ্জুযী
দাী (১৩০৬-১৩৫০)। যাবয শদন শারায বতশয শফশবন্ন যা যচনা অথতাৎ ুতুর, াশখ, বুট্টা, আতা এফং শারায কদভপুর
শদব ঠাকুযফাশড়য দারান াজাবনা । শারায যাযচনা শদব ইন্দ্রজার কযা  এফং শদাবর শারায কাকাতুা ঝুশরব
শদা , শদখবত খুফ জযান্ত রাবগ।
‘একভ শারায বতশয কদভঝাবড়, ারা, দ্মপুবর, শিা, কাকাতুা, ভূয, াাঁ, ানবকৌশড়, ফাাঁদবযয শভরা
ফৃন্দাফবনয যাযঙ্গ বূশভ যশচত ত। এখন ভবয শযফততন ববছ। ফৃন্দাফবনয ফনজ্জা এখন শারায বতশয শগািাকতক
কদভপুবর আয াশখবত এব শঠবকবছ।’
যাাভগ্রীয ভুখয উৎাদন শকন্দ্র : শিভফবঙ্গয শফশবন্ন শজরায যা উৎফ  শভরা ভাভাবযাব ব থাবক। শমভন
খড়দবয যা, াশন্তুবযয যা, শকাচশফায যাজফাশড়য যা প্রবৃশত।
‘খড়দবয গঙ্গাতীবয বতবযা চূড়ায যাভবঞ্চ কাশততকী ুশণতভা শথবক চাযশদন ধবয যা উৎফ অনুশিত । কশথত আবছ
বচতনয ালতদ শনতযানন্দ ভাপ্রবূয ুত্র ফীযবদ্র খযবদব যাভুন্দয শজউয শফগ্র প্রশতিায য শথবকই এখাবন যা উৎফ শুরু
। উৎফ উরবক্ষ যশঙন আবরায ভারা এফং শারায কদভপুর  শুশক্ষয ভূশতত শদব যাভঞ্চশিবক ুশজ্জত কযা ।’
দশক্ষণ ২৪ যগণায ভবুয গ্রাবভ যাবয ভ যা াভগ্রী বতশয । যাবয ভ তাযা বতশয কবযন নানা যকভ
াশখ  পর। দাাঁবড় ফা যাবয াশখ বতশয । কখবনা অতযন্ত জ যর আফায কখবনা শনুনবাবফ াশখগুশর শতাইশয
কবযন। এয ভবধয কাকাতুা, শতাতা, ভনা প্রবৃশত অনযতভ। এই যা যচনাগুশর যাবয শদন ফারুইুয যা ভাবঠ শফশি ।
তাছাড়া এই গ্রাবভয ারদায ফংবয যাধাকৃবষ্ণয ভশন্দবয যা উৎফ ারন কযা । প্রশতফছয যাবয শদন শারায বতশয
যা গাছ, যা যচনা  অষ্টখী শদব ভশন্দবযয যাধাকৃবষ্ণয শংান াজাবনা । এই াজ াযাফছয থাবক, আফায বযয
ফছয নতুন কবয াজাবনা ।
াড়া শজরায জগৎফেবুয থানায অধীন যাবভশ্বযুয গ্রাবভ শারায যাগাছ বতশয । যা উৎবফয ভ াড়ায
যাবভশ্বযুয, ভুশিযাি  অনয কবকশি গ্রাবভ এই যাগাবছয চাশদা । যাবভশ্বযুয গ্রাবভয শারাশল্পী শফবফক দত্ত এই
যাগাছ বতশয কবযন। শারায বতশয যাবয কদভগাছগুশরয পুরগুশর, আকাবয, যবঙ এফং াশড়য ুচারু শফনযাব
ননশিগ্ধকয ব বঠ।
‘শফশবন্ন জীফজন্ত  শুাশখ  ভানুবলয প্রশতভূশতত বতশযয কাবজ একদা াড়া শজরায শফরুবড়য শনকিফততী ফাযাকুবযয
শারাশল্পীবদয অফদান শছর উবেখবমাগয। প্রশতফছয যাবয ভ এখাবন শম শভরা ফব তাবত স্থানী শারাশল্পীবদয
বতশয শফশকছু শারায ুতুর শখরনা শফশিয জনয আব। তাছাড়া এখাবনয যাউৎবফয শারায নানাশফধ জ্জা যীশতভত
দতনী।’৬
হুগশর শজরায যশুড়ায ুন্দরুল গ্রাবভ শফ কবকঘয শারাশল্পীবদয ফফা। তাযবকশ্বয শযরবেন শথবক
যাভুবযয অবিাবত ভশজত তরা / ভশজদ তরা েববজ শনবভ ুন্দরুল গ্রাবভ মাা মা। াযাফছয ধবয এই গ্রাবভ
শারায শিায, চাাঁদভারা, কদভপুর বতশয । তবফ কাশততক ভাবয যা ূশণতভায আবগ যাবয শজশন বতশয কবযন।
রক্ষ্মীুবজা শল ায াবথ াবথ যাবয জনয ফযফহৃত শারাাভগ্রী বতশয কযা শুরু ব মা। তাযা শভাি শচৌে যকবভয
যা যচনা বতশয কবযন। যাবয ভ শফশবন্ন যকভ শারায পুর বতশয কবযন। প্রথবভ পুরগুশর াদাযবঙয থাবক। তাযয
শগুশরবক রার, রুদ প্রবৃশত যঙ কযা । ফাশড়য শভবযা এই ফ যা যচনা  যাবয পুরগুশর যঙ কযা এফং শুকাবনায
কাবজ াাবময কবযন। এই গ্রাবভয কবকজন শফখযাত শারাশল্পী বরন শনতাইচন্দ্র দা, কানাইরার দা, জগৎতাড়ন দা
 ভাধাই দা। এই যাযচনাগুশর শকারকাতায নতুন ফাজাবযয দকভতা  পুবরয শদাকাবন শফশি । এই নতুনফাজাবয
শারায শজশন শফশিয শদাকান আবছ শনতাইচযন দাবয। শদাকাবনয নাভ শ্রীগুরু ফ্লাায শোত। শঠকানা ৩১৩, যফীন্দ্র যনী,
নতুন ফাজায, কশরকাতা – ৬। শনতাইচন্দ্র দাবয চায শছবরই ফততভাবন এই শা মুি।
শারাশল্প  শল্পী : শারাশল্পী প্রধানত ভারাকায ম্প্রদাবয কাজ। ুন্দরুল  যাবভশ্বযুবযয শম ভস্ত শল্পী যাবয
শজশন বতশয কবযন তাযা কবরই ভারাকায ম্প্রদাবয। ব্রহ্মবফফতত ূযাণ অনুাবয ভারাকাযযা ‘নফাখ’ শগািীয অন্ততগত।
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যা উৎফ  শারাশল্প-ফততভান অফস্থান  অশবভুখ

কুন্দন শঘাল

শমভন— ভারাকায, কভতকায, কাংযকায, ঙ্খকায, কুম্ভকায, তন্তুফা, ূত্রধয, স্বণতকায এফং শচত্রকায। এাঁযা শল্পী জাত।
এবদয ভবধয াতশি দফী । মথা— শদ, দত্ত, দা, াত্র, বান্ডাযী, নাগ  ভারাকায। তবফ এই শবল্পয িভফধতভান
জনশপ্রতা  অথতনীশতয উৎ শাবফ অনয জাশতয ভানুবলযা এই শাবত শনবজবদয শনবাশজত কবযবছন। দশক্ষণ চশি
যগণায ভবুয গ্রাবভয শল্পীযা শৌন্ড্রক্ষশত্র ম্প্রদাবয অন্তবূতি। এবদয দফী ভন্ডর  ারদায।
শারা ংগ্র : াড়া  হুগরী শজরায শারাশল্পীযা যাবয শজশনগুশর বতশয কযায জনয প্রবাজনী শারা াড়ায
ভুশিযাি শথবক ংগ্র কবযন। ভুশিযাবি শাভফায  শুিফায শারা াা মা। এখাবন দশড় শদব শভব শারা শফশি
। দশড়য ভা দুই শথবক আড়াই াত, মাবক ‘শছাবি’ ফরা । শারা শকনাবফচা  ফাশন্ডর দবয। দুই / আড়াই াত শছাবিয
ফা শফাঝায ভূরয ১০০-৪০০ িাকা মতন্ত। উৎকৃষ্ট ভাবনয ১০-১২শি শারায ফাশন্ডবরয ভূরয প্রা ২০০িাকা। াধাযণত ৮-১২শি
শারা শদব একশি ফাশন্ডর । শফশবন্ন গুনগতভাবনয শারায শফশবন্ন দাভ। শারা শভািা না রু এয উয শারায দাভ শনবত য
কবয। রু শারায দাভ শভািা শারায শথবক কভ। রু শারায ফাশন্ডবর অবনক শফী শারা থাবক। ভবুবযয
শারাশল্পীযা স্থানী ুকুশযা াি শথবক শারা ংগ্র কবয। এই াবি প্রশত শনফায কার াাঁচিা শথবক আিিা অফশধ
শারাশবল্পয কাাঁচাভার শকনাবফচা ।
ফযফহৃত মন্ত্রাশত : যা উৎবফয জনয প্রবাজনী শারা াভগ্রীগুশর বতশয কযবত শল্পীযা শফশবন্ন যকভ মন্ত্রাশত  উকযণ
ফযফায কবযন। প্রধান মন্ত্রাশতগুশর র শারাকািায ছুশয ফা কাত, শছাি আকাবযয কবকিা ছুশয, কাাঁশচ, ছুাঁচ ফা ুচ ইতযাশদ।
এই কাবজ ফযফহৃত প্রধান উকযণগুশর র শারা, যঙ এফং তুশর, আঠা, ুবতা, ফাাঁবয রু কাশঠ, খফবযয কাগজ  শফশবন্ন
যশঙন কাগজ ইতযাশদ।
কামতদ্ধশত : শারায যা াভগ্রী বতশয কযবত াধাযণত দুশি শল্প দ্ধশত অনুযণ কযা । মথা – (১) বাস্কমত দ্ধশত ফা
শখাদাইবয কাজ (Engraving) এফং (২) শচত্রকরা দ্ধশত (Painting)। যা উৎবফ যাভঞ্চ াজাবনায জনয শম
কাকাতুা, ভূয, দাাঁবড় ফা শিা, কুভীয, আতা, বূট্টা ইতযাশদ রাবগ তা বতশয  বাস্কমত দ্ধশতয ভাধযবভ। তীক্ষ এফং
ধাযাবরা ছুশয (কাত) শদব নযভ শারাযাতা  শারায খবন্ডয উয শখাদাইবয ভাধযবভ এই ফ াভগ্রীগুশর বতশয ।
অযশদবক যাভবঞ্চ শম যািগুশর শদব াজাবনা  শগুশর শচত্রকরা দ্ধশতবত বতশয। শারায াতরা চাদবযয উবয যঙ
 তুশরয িাবন শ্রীকৃষ্ণ  যাধায জীফবনয শফশবন্ন কাশনী পুশিব শতারা । ভস্ত শকছুই শারা শল্পী তায নান্দশনক দক্ষতা
ভূতত কবয শতাবর।
ুকুশযা াি ফা ভুশিযাি শথবক ংগ্র কযা শারা যাশয ফযফায কযা মা না। শারাগাছবক ভা ভবতা খন্ড কবয
শকবি শনবত । শুকবনা শারা গাবছয কান্ডশিয উবযয ফাদাশভ ছার ফা শখাাশি ছশড়ব শবতবযয কাবমতাবমাগী াদা অং
ফায কবয শনবত । এই কাবজয জনয শল্পীযা কাইত নাবভ ধাযাবরা ছুশযয াাময শনন। শফরনাকায শারায াদা িুকবযা
শথবক কাগবজয ভবতা াতরা চাদয শকবি ফায কযা । এই শারা াতা (Solar paper) ফরা । শারায এই াতরা
চাদযবক উমুি আকাবয শকবি শফশবন্ন শারা াভগ্রী বতশয কযা । একশি শারায াত ছ শথবক দ পুি রম্বা ।
প্রবাজনভত একশি াবতয বঙ্গ আবযকশি জুবড় কুশড় শথবক শত্র পুি মতন্ত রম্বা কযা । এই রম্বা াতাবক গুশিব যাখা
, শদখবত শঠক শগািাবনা শপবেয ভত রাবগ। শারাবক শকবি শম িুকবযা বতশয কযা  তায নাভগুশর র কুশ, গুবনা,
ঢযা, াশত, চযণ ইতযাশদ। এই নাভগুশর িুকবযায আকায  কাবজয ুশফধায কথা শববফ শদ কাশযগবযযা। াধাযণত শারা
গাবছয আবড়য শগার অং ভা ভবতা শকাঁবি শছাঁবি শফয কযা  ঐ নাবভয িুকবযা গুবরা। প্রবতযকশি িুকবযায আকায আরাদা
। এই শারা াতা  শারা িুকবযাগুশরয উয শারাশল্পীযা শখাদাইবয ভাধযবভ এফং শচত্র অঙ্কবনয ভাধযবভ বতশয
কবযন অাধাযণ ফ যাবয শারা াভগ্রী।
প্রশতশি শল্প তায শফিদ্ধশত এফং ফাজাবযয য শিবক থাবক। প্রশতশি শল্পবকই তাই শনবজয ফাজায ধযবত ।
ভারাকায ম্প্রদাবয অথতবনশতক শবশত্ত তাবদয শারাশবল্পয উবযই ম্পূণত শনবতযীর। াযা ফছয ধবয তাাঁযা শারায
নানাযকভ াভগ্রী বতশয কযবর যাবয এক ভা আবগ শথবক তাযা শারায যা যচনা, শারায কদভঝাড়  পুর বতশয
কবযন। কর ভারাকায শযফায এই ভ যাবয াভগ্রী বতশযবত ফযস্ত থাবকন। তাবদয বতশয াভগ্রী গুবরা তাাঁযা গ্রাভ 
বযয দকভতা শদাকানদাযবদয কাবছ শফশি কবয আবন। াধাযণ ভানুল শফশবন্ন দকভতা শদাকান শথবক ভারাকাযবদয বতশয
শজশনগুবরা শকবনন।এবাবফ নতুন একিা অথতচি গবড় উবঠবছ। মায একশদবক ভারাকায শল্পীযা এফং অযশদবক াধাযণ
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শিতা। ুন্দরুল গ্রাবভয ভারাকায শল্পীযা শমভন বতশয াভগ্রীগুবরা শনবজবদয করকাতায নতুন ফাজাবযয শদাকাবন শফশি
কবযন। যাবয ভ করকাতা  যতরীয াধাযণ শিতা এই শদাকান শথবক শারায যা যচনা  শারায পুর শকবন
শনব মান। শকছু ভ শদখা মা অবনবক ভারাকায শল্পীবদয ফাশড় শথবক এব যাশয যাবয শারাাভগ্রী শকবন শনব
মান। তবফ গ্রাবভয শরাক  শযশচত ছাড়া ফাশড় শথবক যাশয শফশি  না। কখন কখন এই শল্পীযা ফড় ভশন্দয ফা
যাভঞ্চ াজাবনায অডতায শনন। যাবয আবগয শদন শখাবন শগব শনবজবদয াবত শারাাভগ্রী শদব যাভঞ্চ াশজব
শদব আবন। আবগ প্রবতযক ভারাকাযবদয শনবজবদয মজভান শছর। তাযা তাবদয বতশয শজশনগুশর মজভাবনয ফাশড়বত
শৌাঁবছ শদব আবতন। ভূরত মজভাবনয শথবক এযা চার  িাকা ান। তবফ ফততভাবন মজভানী প্রথায শযফততন ঘবিবছ।
মজভানযা অবনক ভ শদাকান শথবক শারা াভগ্রী ংগ্র কবয শনবেন।
ভারাকায ম্প্রদা

াধাযণ ভানুল/বিতা

(বারায াভগ্রী উৎাদনকাযী)

ভারাকায ম্প্রদা

(বারায াভগ্রীয ফযফাযকাযী)

গ্রাভ ফা বযয

াধাযণ ভানুল/বিতা

দকভতা শদাকানদায
ভারাকায ম্প্রদা

ভারাকাযবদয

াধাযণ ভানুল/বিতা

শনবজবদয দকভতা  পুবরয শদাকান
উংায : আধুশনকতা  শফশ্বান যাবয ভ এই কর শারাাভগ্রীয ফযফায কবভ আাবক তযাশন্বত কযবছ। যাভঞ্চ
াজাবনায জনয শারায পুর  যা যচনায শযফবতত ইবরেকট্রশনক শফশবন্ন আবরায ফযফায কযা বে।
শারাশল্পবক আবগ তীব্র প্রশতদ্বশিতায ম্মুখীন বত ত না। শারায শছর একবচশিা চাশদা  ফাজায। আজ অফস্থায
শযফততন ঘবিবছ। শারায স্থান দখবরয জনয এববছ থাবভতাকর। যাভঞ্চ াজাবনায কাবজ এফং যাি আাঁকায জনয এখন
শারায শযফবতত থাবভতাকর শফশ শযভাবন ফযফহৃত বে। এই ফ কাযবণ ভারাকাযবদয বতৃক শা আজ শফন্নতায
ম্মুখীন।
শারায যা াভগ্রীগুশরবক ধভতী অনুিাবন ফযফাবযয ফযফাবযয াাাশ ঘয াজাবনা দ্রফয  শখরনা শাবফ ফযফায
কযা শমবত াবয। শশু ভবনাযঞ্জবনয জনয ফততভাবন শফবদী শখরনায যভযভা। শকন্তু শদী দ্ধশতবত বতশয শারায শুাশখ,
শারায পর ইতযাশদ শশুবদয শখরনা শাবফ ফযফায কযা শমবত াবয।
তথযূত্র :
১। শচৌধুযী, ড. দুরার  ড. শনগুপ্ত েফ (ম্পাদক) ২০১৩ শরাক ংস্কৃশতয শফশ্ববকাল, প্রকানা ুস্তক শফশন, ২৭
শফশনাবিারা শরন, শকারকাতা, ৃ- ৩২৪।
২। চিফততী, ড. ফরুণ কুভায (ম্পাদক) ২০১২ ফঙ্গী শরাকংস্কৃশত শকাল, প্রকাক অণতা ফুক শডশস্ট্রশফউিাত, ৭৩,
ভাত্মাগান্ধী শযাড, শকারকাতা, ৃ- ৫৫০।
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৩। যকায, ভঞ্জুরা ১৩৮৩ ফঙ্গাব্দ অনফদয শারা-শল্প, ভকারীন, চতুশফং ফলত, ৩ ংখযা, আলাঢ় ম্পাদক
আনন্দবগাার শনগুপ্ত, ২৪ শচৌযঙ্গী শযাড, শকারকাতা, ৃ- ১১৪-১১৮।
৪। ফড়ন্ডা, দীককুভায ২০১৩ শারায ি, শরাকশ্রুশত, বরুযভ ১১ ংখযা ১, প্রকাক শরাকংস্কৃশত  আশদফাী
ংস্কৃশত শকন্দ্র, তথয  ংস্কৃশত শফবাগ, শিভফঙ্গ যকায, শকারকাতা, ৃ- ১৫০।
৫। াাঁতযা তাযাদ ২০০০ শিভফবঙ্গয শরাকশল্প  শল্পী ভাজ, শরাকংস্কৃশত  আশদফাী ংস্কৃশত শকন্দ্র, তথয 
ংস্কৃশত শফবাগ, শিভফঙ্গ যকায, শকারকাতা, ৃ- ৬১-৬৬।
৬। ভজুভদায, দাভী  ন্দীন বট্টাচামত (ম্পাদক) ১৪০৫ ফঙ্গাব্দ কভরকুভায ভজুভদায-ফঙ্গী শল্পধাযা  অনযানয
প্রফন্ধ, প্রকাক দীান, ২০ শকফচন্দ্র শন স্ট্রীি, শকারকাতা, ৃ- ৯৩।
৭। শভত্র, ীবযন্দ্রনাথ ২০০৭ ফাংরায শরাক উৎফ  শরাকশল্প, প্রকাক ফঙ্গী াশতয শযলৎ, ২৪৩/১ আচামত
প্রপুেচন্দ্র শযাড, শকারকাতা, ৃ- ১৫২।
৮। শফশ্বা, শফধান ২০০৮ শারাশল্প, শরাকংস্কৃশত  আশদফাী ংস্কৃশতবকন্দ্র তথয  ংস্কৃশত শফবাগ, শিভফঙ্গ
যকায, শকারকাতা, ৃ- ৫০।
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