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Abstract
Bishnupur, which also lies in the Rarh region, is popularly known as the ‘Temple Town’. It is
historically and culturally significant. Bishnupur (Lat 23° 05' N Long 87° 19' E), is situated in the
district of Bankura of West Bengal. Numerous terracotta temples are situated in this place which
was also are of the most important centre of art in eastern India during 16 th-17th century AD. The
terracotta temples of Bishnupur were built by the Malla Dynasty. The Malla rulers were the
followers of Lord Vishnu and build many legendary terracotta temples in the Rarh region. It is
remarkable that a small town like Bishnupur accommodates four architecturally magnificent and
significant terracotta temples. Particularly terracotta plaques fixed on temples comprise valuable
elements for reconstructing the mythological, historical 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
Bishnupur. These are unique pieces of art and architecture. Architectural style and designing style
of the temples of this area reveal the profundity of the artisan. This heritage site has significant
values in the society as cultural heritage resources. Moreover, the temple architecture of Bishnupur
reveals a rich heritage of the Indian architecture.
Our interest is to find out significance and values of the terracotta temples of Bishnupur town from
the viewpoint of archaeology and folklore. The present paper will analyze the style, type, design and
motifs of these terracotta temples of Bishnupur.
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১. বূবভ া: যাঢ় ফাংরা তথা বিভফরঙ্গয এ উরেখরমাগয জনদ র ‘ভবিয নগযী’ বফষ্ণুুয। ূরফজ বফষ্ণুুয বছর প্রাচীন
ভেবূভ যারজযয যাজধানী। যাজযবে অজর য ফাাঁ ুড়া, ফধজভান, টভবদনীুয, ভুবজদাফারদয ব ছু ং এফং বফারযয টছােনাগুয
ঞ্চর মজন্ত বফস্তৃত বছর। ভেযাজা ফীয াম্বীয বংারন ফরন এফং শ্রীবনফা অচারমজয বলযত্ব গ্রণ রযন এফং টআ ভ
টথর আ বফষ্ণুুরয এর য য এ টেযার াো ভবিয গরড় রঠ। ারক্ররভ বফষ্ণুুয ‘ভবিয নগযী’ ফরর বযবচত র উঠরত
থার । এখান ায প্রাচীন টেযার াো রং যণ বর্জ্ত ভবিয স্থাতযগুবর টগাো বফরশ্বয ভ্রভণ বাু ভানুলরদয ারছ
ভাদৃত। অররাচয প্রফরেয বফল র: ‚বফষ্ণুুরযয ঐবতযভ টেযার াো ভবিয স্থাতয : গঠন যীবত  রং যরণয বফল
এফং শরী’’। এআ প্রফরে ুঙ্খানুুঙ্খবারফ ফাাঁ ুড়া টজরায ন্তগজত বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থারতযয গঠন 
রং যরণয বফল ম্পব জত বযচরয ূরে তায বফরেলণ যা রফ।
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২. যারঢ়য টেযার াো ভবিয স্থারতযয ঐবতরযয টপ্রবিরত বফষ্ণুরু যয টেযার াো ভবিয স্থারতযয বযচ: যাঢ় ফাংরা
বিভফঙ্গ তথা ফাংরারদরয এ প্রাচীনতভ জনদ। ফাাঁ ুড়া, ুরুবরা, ফধজভান, ফীযবূভ, ভুবজদাফারদয ব ছু ং বনর যাঢ়
ফাংরা গবঠত। যাঢ় ফাংরা রারভাবেয টদ, ভাবে এখারন জরবয ুতযাং তায ফযফায ফাংরা ুপ্রাচীন ার টথর আ চরর
অরছ। তাছাড়া ফাংরায বধ াং স্থরর াথরযয বাফ থা া াথরযয ভবিয ফা াথয টখাদাআ এয প্রচরন খুফ এ ো
টদখা মা না; টাড়াভাবে ফা টেযার াোয ভবিয স্থাতয তাআ বধ ভাো টদখা মা।
যাঢ় ফাংরা শচতরনযয অবফবজারফয ব ছু ভ অরগ টথর এখান ায নানা স্থারন টম টেযার াোয ংখয ভবিয স্থাবত
 টগুবরয শফবচেয  রং যণ ফাংরায স্থাতয  বল্পচচজায ভান উত্তযূযী রূর ধযা মা। যাঢ় ফাংরায ভবিযগুবরর
প্রধানত অভযা চাযবে ফরগজ বফবক্ত যরত াবয চারা, যত্ন, টদউর এফং দারান।১ চারায ভরধয এ বেভাে চারমুক্তর
‘এ চারা’, দুবে চারামুক্তর ‘টদাচারা’ ফরর। টদাচারার অফায এ ফাংরা ফরা , অফায দুবে টদাচারার াভরন বছরন
মুক্ত রয  টজাড়ফাংরা। এয চাযবদর য চার বনর  ‘চাযচারা’। চাযচারায য অয চাযবে চার ফবর 
‘অেচারা’। তায য অরযা িুদ্রা ৃবত ‘চাযচারা’ ফবর ফারযাচারা মজন্ত ভবিয এআ যাঢ় ফাংরা টদখা মা। ‘চারা’
ভবিরযয-রঙ্গ ‘চাাঁদবন’, ‘দারান’, শরীয ভবিরযয ব ছুো াদৃয থা রর ‘চাাঁদবন’  ‘দারারনয’ ছাদ ভতর, ব ন্তু চারায
চার ঢারু।২ ফাংরায ভবিয স্থারতযয উচ্চা াঙ্খী বয ল্পনা রিয যা মা ‘যত্ন’ শরীয ভবিরযয ভরধয। চারা, চাাঁদবন ফা
দারারনয ছারদ টছাে অ ারযয টদউরর চূড়া ফা’যত্ন’ রূর ফবর নতুন অরাদা এ শরী ফা যীবত ৃবি যা র। এয
পরর উদ্ভফ র ‘যত্ন’ স্থারতযযআ র বে টশ্রণীয “ ‘এ যত্ন’, ‘ঞ্চযত্ন’, ‘নফযত্ন’, ‘েরাদ যত্ন’, ‘প্তদযত্ন’,
‘এ বফংবতযত্ন’  ‘ঞ্চবফংবতযত্ন’।৩ যাঢ় ফাংরায টদউর যীবতয টম জস্র ভবিয টদখা মা, টগুবর রিা ৃত িুদ্রাতন
টদউর ভবিয, মা গ্রারভ গরেয ফজেআ অভারদয টচারখ রড়। ৪
যাঢ় ফরঙ্গয এ নযতভ টজরা র ফাাঁ ুড়া। ফাাঁ ুড়া টজরায বফষ্ণুুরয ভধযমুরগ ভবিয স্থারতযয চযভ উৎ লজ রিয
যায ভরতা। উত্তয বাযতী, নাগয যীবতয ভবিয ছাড়া বড়ী ‘টযখা’ টদউর যীবতয ফহু ভবিয বফষ্ণুুরযয নানা স্থরর শতবয
রত থার । বফষ্ণুুরয প্রাক্ ভুবরভ মুরগয এআ ভবিযগুবর ফআ প্রা টদউর যীবতয বছর, মায উৎভূরর বছর উত্তযবাযরতয
নাগয শরীয বখয ভবিয।৫ ফাাঁ ুড়ায বফষ্ণুুরয বড়ী ‘টযখ’  ‘বঢ়া’ যীবতয ভবিয মত টফী বনবভজত ররছ, যাঢ় ফরঙ্গয
নয অয ট ান টজরা এতো টদখা মা না। প্রাক্ ভুবরভ মুরগয য ভধযমুরগ ফাংরা তথা যাঢ় ঞ্চরর টম ভবিয চচজায
ূোত ঘরেবছর তায চযভ উৎ লজ ফাাঁ ুড়ারত রিয যা মা। এখারন ভেযাজারদয অনু ুররযআ ভবিয বরল্পয বাফনী
উন্নবত ঘরে। ৬
যাঢ়ফাংরায ফজারিা উরেখরমাগয ভবিযগুবর বফষ্ণুুরয রখয যা মা। আাঁে  াথয “ এআ দুআ উাদারনআ গবঠত ভবিয
এখারন যররছ। তরফ ‘টেযার াোয’ অিমজ  উৎ ৃি রং যরণয জনয বফষ্ণুুরযয ভ ি অয ট ান ভবিয অরছ ব না
রি। ভধযমুরগয প্রা ফ যীবতয-ভবিযআ বফষ্ণুুরয বনবভজত রবছর। এগুবর র “ ‘যত্ন’, ‘চারা’,  ‘টদউর’। এগুবরয
ভরধয রফজাৎ রলজয জনয ‘যত্ন’ ভবিযগুবরয থাআ টফব রয ভরন । তরফ প্রাচীনত্ব  স্থাতযগত শফবরিযয জনয
বফষ্ণুুরযয যাভঞ্চ উরেখরমাগয। যাভরঞ্চয রযআ প্রাচীনরত্বয বদ টথর বফষ্ণুুরযয ভরেশ্বয ভবিরযয থা উরেখ যা
টমরত ারয। এবে টদউর যীবতয বছর ফরর নুভান যা মা। ‘যত্ন’ ভবিরযয টিরে বফষ্ণুুরয‘এ যরত্নয’ ংখযা টফব। আাঁে 
াথয উব উাদারনআ শতবয ‘এ যত্ন’ ভবিযগুবর ভগ্র ফাংরায ভরধয এআ যীবতয স্থারতযয উৎ ৃি বনদজন, এবফলর
রি টনআ। বফষ্ণুুরযয ফজারিা প্রবদ্ধ ভবিয ভদনরভারনয ‘এ যত্ন’ ভবিযবে। আাঁরেয শতবয এআ ভবিরযয টদারর
ুিয ারু ামজভবণ্ডত ভূবতজপর গুবর ছাড়া পুর রতা-াতায ন া খুফ ভ ভবিরযআ রিয যা মা। বফষ্ণুুরযয দুগজ
এরা া ট িযারয ‘টজাড়ফাংরা’ যাভযারয ‘ঞ্চযত্ন’ “ এআ দুবে আাঁরেয ভবিয-স্থাতয উৎ ৃিভারনয রং যরণয
জনয ুবযবচত। এ প্ররঙ্গ Archaeological Survey of India টথর প্র াবত ‘বফষ্ণুুয’ ীলজ ভরনাগ্রারপ উরেখ
যররছ:
“From the point of style and structural formulation the temples of Bishnupur can
be classified into different groups known to be of deul, chala and ratna style.
Besides thase temples, one of the early structures at Bishunupur built by Bir
Hambir and known as the Rasa-mancha is a formation quite unique of its kind”.

বফষ্ণুুরযয টজাড়ফাংররা ভবিযর এআ যীবতয রফজাৎ ৃি বনদজন ভরন যা টমরত ারয ভবিযবে ট িযারয জনয যাজা
যঘুনাথ বং ১৬৫৫ ারর প্রবতষ্ঠা রযন। বফষ্ণুুরযয ভবিযগুবর ধুধুভাে প্রাচীনরত্বয বদ টথর ন, স্থাতয-বাস্করমজয
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টিরে উরেখরমাগয। টলভধযমুরগ ফাংরায ভবিয শরী  ভবিযাবশ্রত রং যরণয টিরে টম মুগান্ত াযী বফপ্লফ উবস্থত
র, বফষ্ণুুরয রতরযা তর য অযম্ভ টথর আ তায গবীয প্রবাফ রড়বছর।৮
৩. বফষ্ণুরু যয টেযার াো ভবিয স্থারতযয গঠন: গরফল  ুযাতত্ত্ববফদ্যা ফাাঁ ুড়া টজরায বফষ্ণুুয যবের ‘ভবিয নগযী’
ফরর উরেখ রযরছন। বফষ্ণুুরয ভেযাজারদয যাজত্ব ারর প্রচুয টেযার াো, ভা ড়া াথয  ঝাভা াথরযয ভবিয বনবভজত
রবছর। াররয-গবতরত এফং যিণারফিরণয বারফ এআ ূফজ ীবতজ গাাঁথা অজ রন ো ধফং র টগরছ। ফতজভারন
টেযার াো রং ৃত ভবিরযয ংখযা বফষ্ণুুরয চাযবে। ভবিযগুবর টমন ারয ভরতা াত ধযাধবয রয দাাঁবড়র ধ্বংরয
টল অঘাত টথর যিা টরত ছাআরছ। তরফ অায থা বাযতী ুযাতাবত্ত্ব রফজিণ
(ASI) বফবারগয াতা ভবিযগুবরয ংযিণ ররছ এফং এআ ভবিযগুবর
National Heritage এয ভমজাদা টররছ এফং World Heritage site বারফ
ভমজাদা প্রদারনয জনয অরফদন যা ররছ ফরর জানা মা।
ফাাঁ ুড়া টজরায বফষ্ণুুয রযয ভবিয স্থারতয উত্তয বাযতী ‘নাগয’ যীবতয
প্রবাফ ুষ্পি, টম যীবতবে ভগরধয ভধয বদর প্রাচীন ফাংরা জনবপ্র র উরঠবছর। উত্তয বচে
বাযতী‘নাগয’
যীবতয
নং ১, যাভঞ্চ, বফষ্ণু
যু ভবিয
ছাড়া বড়ী ‘টযখ’ টদউর যীবতয ফহু ভবিয
বফষ্ণুুরযয নানা স্থারন শতবয ।৯ ফাাঁ ুড়ায বফষ্ণুুরয বড়ী ‘টযখ’  ‘বড়া’ যীবতয ভবিয মতরফব বনবভজত ররছ, নয
অয ট ান টজরা এতো টদখা মা না। ীভান্ত বিভফাংরায এআ ঞ্চর বড়ায প্রবাফভণ্ডররয অতা দীঘজ ার ারভ
থা ায নানা স্থারন জগন্নাথ  বফ উানায রঙ্গ এআরূ স্থাতয বচন্তায উরেল ঘরেবছর, তা নুভান যা মা। প্রাক্
ভুবরভ মুরগ উবযউক্ত ভবিযগুবরয ূোত রবছর। তায চযভ উৎ লজ ফাাঁ ুড়ারতআ রিয যা মা। প্রধানত ভেযাজারদয
অনু ূররযআ এখারন ভবিযবরল্পয বাফনী উন্নবত ঘরে। বফষ্ণুুয টতা ফরেআ, বফষ্ণুুরযয ফাআরয আাঁে  াথয উব
উাদারনআ বনবভজত ‘চারা’, ‘যত্ন’  ‘টদউর’ ভবিরযয ুিয ুিয বনদজন াা মা। অ ারয, শফবচেয  ববন্নতা এফং
স্থাতযর ৌররয চভৎ াবযরত্ব উক্ত ভবিযগুবর বিভফাংরায ংখয ভবিরযয ভরধয বফবি স্থারনয বধ াযী।১০
ফাাঁ ুড়া তথা াযা বিভফাংরায ফজারিা উরেখরমাগয ভবিযগুবর বফষ্ণুুয রিয যা মা। আাঁে  াথয এআ দুআ
উাদারনআ গবঠত ভবিয এখারন অরছ। তরফ টেযার াোয অিমজ  উৎ ৃি রং যরণয জনয বফষ্ণুুরযয আাঁরেয ভবিযগুবর
ভগ্র ফাংরায এ বফস্ম। বনরে মজাক্ররভ ফাাঁ ুড়ায বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয-স্থারতযয গঠন যীবত ম্পর জ অররাচনা
যা র।
যাভঞ্চ: বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থাতযর বফরশ্বয দযফারয ফজাবধ বযবচবত দান রযরছ এআ যাভঞ্চ (বচে নং ১)।
যাভঞ্চ র এ ো টেজ ফা ভঞ্চ। এয উরযয ং বযাবভড অ বৃ তয অয তায রযয ং ফাংরায চারা অ ৃবতয এফং
প্ররফদ্বায আরাভী স্থাতযর নু যণ রয শতবয ররছ। যাভরঞ্চয বনরচয বদ ো ভা ড়া াথয দ্বাযা বনবভজত। ১৫৮৭১৬০০ াররয ভরধয বফষ্ণুুরযয যাজা ফীয াম্বীয এআ যাভঞ্চবে প্রবতষ্ঠা রযন। এবে বফষ্ণুুরযয ফরচর প্রাচীন ভবিয। এআ
ভবিযবেয উচ্চতা র ৩৫'  শদঘজয প্ররস্থ ৮০' ৩০''। প্রবত ফছয যা উৎরফয ভ িধাতুয ১০৮ বে যাধা ৃরষ্ণয ভূবতজ
১০৮ বে প্রদী  ১০৮ জন ব্রাহ্মণ ূজা যরতা। এআ ভ প্রজারদয দজরনয জনয ঠা ুযগুবরর গবজগৃরয ভরধয ান
টদা রতা। যাভঞ্চবে বতনবে স্তরয বফনযস্ত। ফরচর টবতরযয টদারর ফরড়া ফরড়া অে ারনা থাভ যররছ। থাভগুবররত
রেয অ ৃবতয টভাবেপ টদখা মা।
ঞ্চযত্ন: ১৬৪৩ ারর ভেযাজ যঘুনাথ বং এআ ঞ্চযত্ন ভবিযবে বনভজাণ রযন (বচে নং ২)। এআ ভবিরযয উায টদফতা
যাভযা, তাআ এআ ভবিযবের যাভযা ভবিয ফরা । ফতজভারন ভবিযবের
World Heritage Site বারফ ভমজাদা প্রদারনয জনয অরফদন যা ররছ। এআ
ঞ্চযত্ন ভবিযবেয বফরলত্ব র ভবিযবেয াাঁচবে চূড়া াাঁচ প্র ারযয। ভারঝয চূড়াবে
আরাভী ট্টগণ অ ৃবতয, এছাড়া যররছ টযখ টদউররয বনদজন। ফাংরায চারা
যীবতর নুযণ রয এআ ঞ্চযত্ন ভবিযবেয বনভজাণ বয ল্পনা রযন ভবিরযয
টফ বফষ্ণুদা য ায। ভবিযজুরড় যররছ টেযার াোয পর এফং প্রবতবে যরত্নয
ভরধয যররছ টেযার াোয নরতান্নত্ত টখাদাআ যা পর । ভবিযবে এভন বারফ
বচে নং ২, ঞ্চযত্ন ভবিয, বফষ্ণুযু
বনভজাণ যা রবছর টম এ ো ভাে বখরানর ট ন্দ্র রয যররছ। ভবিযবে দবিণভুখী,
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উত্তযবদর ন র দযজা যররছ। এআ ভবিযবেয উচ্চতা প্রা ৩৫'  শদঘজয  প্ররস্থ ৩০'৪''। ভবিরযয দবিণবদর বেবখরান
মুক্ত ঢা া ফাযািা যররছ এফং নয বতন বদর য ট ন্দ্রী চূড়াবে ংস্কারযয জনয বরভন্ট বদর ঢা া থা া ভবিরযয নযানয
চূড়ায রঙ্গ তা াভেযীন।
টজাড়ফাংরা: যাজা ফীয াম্বীরযয ুে যঘুনাথ বং ১৬৫৫ ারর এআ
টজাড়ফাংরা ভবিযবে বনভজাণ রযন (বচে নং ৩)। এআ ভবিযবের বাস্কমজ 
স্থারতযয নযতভ টশ্রষ্ঠ টাড়াভাবেয ভবিরযয ভমজাদা টদা টমরত ারয।
টজাড় ফাংরা ভবিযবে বফষ্ণুুরয ট িযা ভবিয নারভ ফজাবধ বযবচত।
দবিণভুখী এআ ভবিরযয উচ্চতা প্রা-৩৫', শদরঘজয ৩৮'৬'' প্ররস্থ ৩৮'
২''। ভা ড়া াথরযয উচ্চবীরতয য টাড়াভাবেয রং ৃত োবর
ফবর এআ ভবিযবে বনবভজত। দুবে টদাচারা যীবতয ভবিযর াাাব
ফবর তায ভাথায য অয এ বে চাযচারা যীবতয ভবিযর ফবর
বচে নং ৩, টজাড়ফাংরা ভবিয, বফষ্ণুযু

এ নতুন ধযরনয গঠন শরী ভবিয বনভজারণয টিরে নুযণ যা ররছ। এআ ভবিরযয প্রথভ টদাচারায নীরচ াভরনয
বদর বেবখরান দারান  বদ্বতী চারাবেয নীরচ গবজস্থগৃরয ফস্থান। ভবিরযয ববতরয াভরনয টদাচারায এ া টথর
য চাযচারায চূড়া টৌাঁছফায এ বে বাঁবড় যররছ। বছরনয ূফজবদর গবজগৃর প্ররফ যায জনয এ বে বতবযক্ত দযজা
যররছ।
এ যত্ন: ভেযাজ যাজা দুজজন বং ১৬৯৪ ারর এআ এ যত্ন ভবিযবে বনভজাণ রযন (বচে নং ৪)। এআ ভবিরযয উায
টদফতা ভদনরভান। এআ টদফারবে দবিণভুখী। এআ ভবিযবেয উচ্চতা
প্রা ৩৫ পুে, অয শদঘজয প্রা ৪০'১০''। ারড় চায পুে উচ্চতা ভা ড়া
াথরযয বববত্ত বূবভয য স্থাবত। ূফজ, বিভ  দবিণ বদর বে-বখরান
মুক্ত দারান যররছ; এআ ভবিরযয দবিণবদর যররছ টবাগগৃ, মায
শদঘজয ৪৬ পুে। ফতজভারন এআ টবাগগৃবেয রন খাবন ছাদ ধর রড়রছ।
এআ ভবিযবে বেবখরান মুক্ত টেযার াোয রং যরণ বর্জ্ত। এত ফরড়া
আাঁরেয টদাচারা টৌধ ধুধু ফাাঁ ুড়া ন, াযা যাঢ়ফরঙ্গ অয ট াথা টদখা
মা না।
বচে নং ৪, এ যত্ন ভবিয, বফষ্ণুযু
৪. বফষ্ণুরু যয টেযার াো ভবিয স্থারতযয রং যরণয বফল  শরী: যাঢ়ফরঙ্গয ফাাঁ ুড়া টজরায ভবিয নগযী বফষ্ণুুয বছর
প্রাচীন ভেবূভ যাজযবেয যাজধানী। ভে যাজাযা মখন বফষ্ণুুরযয বংারন ফরন তখন এআ যারজযয নাভ  ভেবূভ।
ভেযাজ জগৎ ভে, ভেবূরভয ভৃেী ভারয ভবিয স্থান রযন। এযয ভেযাজা যাজা ফীয াম্বীয বংারন ফরন। বতবন
বছররন ভেফংরয ঊনচবেতভ যাজা। বতবন বংারন ফায য শ্রীবনফা অচারমজয বলযত্ব গ্রণ রযন এফং শফষ্ণফ ধরভজ
দীবিত ন। এযয টথর আ বফষ্ণুুরয গরড় উঠরত থার এর য য এ বফষ্ণু ভবিয  যাভরঞ্চয ভরতা টৌধ। ভবিয
গারেয উৎগজবরব টথর ভবিরযয ঐবতাব টপ্রিাে ম্পর জ জানা মা। এফারয অভযা বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয 
স্থারতযয রং যণ শরী  টেযার াো পরর য বফল প্ররঙ্গ অররাচনা যরফা।
রং যণ শরী: যাঢ়ফরঙ্গয টেযার াো ভবিয স্থাতয শরীয এ
নযতভ স্থান ররা বফষ্ণুুয। বফষ্ণুুরযয ভবিরযয গারে টেযার াোয
পরর অভযা ুযাণর বন্দ্র , উবদ্ভদজগৎর বন্দ্র , ঐবতাব ,
টরা াত জীফনর বন্দ্র , ৃঙ্গায যাত্ম , াল্পবন প্রবৃবত বফলরয
বচে পুরে উঠরত টদবখ।
প্তদ তর য ভবিযচচজা বফষ্ণুুরযয ভবিযবনভজাণর ট ন্দ্র রয
শফষ্ণফী যাস্ত্র নুযরণয যীবত ফযআ বছর। ভেযাজাযা ভবিরযয
টবতরয এফং ফাআরয তাাঁরদয ধভজী বনষ্ঠায বচহ্ণ টযরখ বগররছন।
বচে নং ৫, টেযার াো পর : যাচক্র  ষ্ণ
ৃ রীরা,
,
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বফষ্ণুুরয ভবিয বনভজারণয ভরধয ৃষ্ণ থা-যাভ থায টম বচে পুরে উরঠরছ, তা শচতনয অরিাররনয ফৃত্তয পর। ফৃিাফরনয
শফষ্ণফী ংস্কৃত চচজায ধাযা শ্রীবনফা অচারমজয প্রবারফ  ভেযাজারদয বনরদজর বফষ্ণুুরযয টেযার াো বল্পীযা প্রবাবফত
রবছর। ভধযমুরগয  উবন তর য ফাংরায নানা বল্প ভাধযরভয ভরধয ফাংরায টেযার াো ভবিয স্থাতয বরল্পয বফল
 শরীগত ামুজয অরছ। ভবিরযয ট াথা ব ধযরনয টভাবেপ থা রফ তায বনবদজি ট ান বনভ টনআ। াধাযণত ভবিরযয
চাযবদর য ফ বে টদাররয ভরধয রং যণ থার না। বফষ্ণুুরযয ভবিযগুবরয চতুবদজর টেযার াো রং যরণয
উৎ লজতা রবিত ।১১ এখান ায ভবিরযয দযজাগুবর ূফজ ফা দবিণভুখী। ট াথা ট াথা অফায বেবখরান মুক্ত প্ররফথ
টচারখ রড় এফং ন র দযজা  জানারা বনভজারণয যীবত এখারন টদখা মা, ট াথা ট াথা অফায দাফতায,
দভাবফদযা  টৌযাবণ টদফ-টদফীয বচে টচারখ রড়। ভবিযগুবররত এ য ভ খাড়া  রম্বা যারনরর ভাজদৃয
যররছ। এ ফা বেবখরানমুক্ত দযজায য যাভ যাফরণয মুদ্ধ, ভাবাযরতয মুদ্ধ, ৃরষ্ণয ফারযরীরা, যাভণ্ডর, বফববন্ন
টদফরদফীয পর  টচারখ রড়। ভবিরযয বরারযয গার এ ধযরনয ংখয িুদ্র িুদ্র বচে টদখা মা। এভনব ভবিরযয
চূড়ায রয টেযার াোয াজ রিয যফায ভরতা। বখরারনয গার ংখয িুদ্রা ৃবত বজর গবতয রতা-াতা 
পুর াবয ন ায বচে টদখরত াা মা। ভানফবাস্কমজ ফহুর যারনরগুবরয পাাঁর পাাঁর রতা-াতা  জযাবভবত ন ায
বচে ফযফায রয ক্রভাগত ঘেনাফহুর বচে টথর মজে রদয টচাখর বফশ্রাভ বদত।১২ বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভাবিয
স্থারতযয রং যণ শরী বনর প্রফীণ গরফল শ্রী বচত্তযেন দাগুপ্ত ফরররছন:
‚ভবিয টদারর টেযার াো বচেগুবর স্থান যায টিরে এ বে ুবনবদজি যীবত নীবত নুৃত রতা
ফররআ ভরন । এয জনয প্রচুয বাফ- বন া রয াজ যরতন বল্পীযা। টেযার াো পর
ফারনায টিরে ভবিরযয ম্মুখবাগ ভাবধ গুরুত্ব টরর রন ভ ভবিরযয চাযরদার
এভনব ছারদয ববরং মজন্ত টেযার াো বচে বদর টছর টদা ত। যাভযা  টজাড়ফাংরা এভন
পুযন্ত রং যণ রি যা মা। াধাযণতঃ ভবিরযয বববত্ত টথর ুরু রয ভবিরযয ফাাঁ ারনা
তররদ মজন্ত টেযার াো োবর টদাআ বনভ বছর‛।১৩
টেযার াো পরর য বফল: যাঢ় ফাংরায ন্তবূজক্ত ফাাঁ ুড়া টজরায বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থাতয বাযত তথা াযা বফরশ্ব
ভাদৃত। ভেযাজারদয অভরর শতবয া এখান ায টেযার াো ভবিয স্থারতযয রং যরণ অভযা টৌযাবণ ,
ঐবতাব , াভাবজ , টরৌব
আতযাবদ নানা ঘেনায প্রবতপরন টদখরত াআ। এয ভধয বদর তৎ ারীন াভাবজ বচে
অভারদয টচারখয াভরন বযস্ফুে । তাছাড়া অভযা জানরত াবয টআ ভরয যাজননবত ফস্থা ম্পর জ। এ বফলর
বচত্তযেন দাগুরপ্তয ভন্তফয উরেখরমাগয:
‚বফষ্ণুুরযয বফখযাত টেযার াো ভবিযগুবররত টদার জুরড় ৃষ্ণরীরায াাাব শফ  াক্ত
টেযার াো টভাবেরপয বফুর ভারফ এআ অদরজযআ নুযণ। এো ধুধু বফষ্ণুুরযয ভবিরয ন,
যফতজী াররয ভস্ত ভবিরয এআ যীবতযআ ভরফী নুযণ টদখা মা‛।১৪
এখন বনরে অভযা বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিরযয রং যণ শরী প্ররঙ্গ অররাচনা যরফা।
যাভঞ্চ: ভবিয নগযী বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থারতযয ভরধয যাভঞ্চ নযতভ। এআ বযাবভড অ ৃবতয চাযচারা
ভবিযবেরত অভযা টবারফ টেযার াোয াজ টদখরত াআনা। এখারন ফতজভারন টেযার াো োবরয য ফারনা ব ছু বচে
অভারদয টচারখ রড়। ূরফজআ উরেখ যা ররছ ভবিযবেরত ১০৮ বে দযজা যররছ। ভবিযবেয প্রবতবে দযজায দুার
ফরড়া অ ারযয ে  ভঙ্গর ঘরেয পর টদখা মা এফং বরাযগুবরয নীরচয ংর টছাে অ ারযয ে  বফববন্ন
অ ারযয পুর  াতায পর অভারদয টচারখ রড়। ূফজবদর টগরেয ার ভাপ্রবু শ্রী শচতরনযয নাভং ীতজরনয দৃয,
বক্তরদয নাভ ং ীতজরনয দৃয, অবদফাী যভণী, টঢার ফাদনযত নাযী, ভা যস্বতী প্রবৃবতয পর টদখা মা। তরফ এআ
ভবিযবে টদখরর স্পি টফাঝা মা রন পর নি র টগরছ।
ঞ্চযত্ন: টেযার াো পরর য রং যরণয প্রাচুরমজয বযুয যাঢ় ফাংরায নযতভ ভবিয র যাভযা ভবিয। ভবিযবেরত
যররছ বেবখরান মুক্ত ঢা া ফাযািা, অয এআ ফাযািা যররছ জস্র টেযার াোয রং যণ। এফং ঞ্চযরত্নয প্রবতবে যরত্নয
ভরধয যররছ ব্রহ্মা, বফষ্ণু, ভরশ্বয, ৃরষ্ণয ভান বেন, অয দুার যররছ যাচরক্রয পর । ভবিযবেয বরারযয
াভরনয ংর যররছ ৃরষ্ণয যারীরা, নফনাযী ুে, ৃরষ্ণয ফস্ত্রযণ প্রবৃবত দৃয। ভবিরয প্ররফরয দযজায এর ফারয
রযয ংর টদখা মা “ ভাবাযরতয মুদ্ধ মাোয দৃয। এয ভরধয র বে র “ ুরু াণ্ডফরদয মুদ্ধ দৃয, বীরেয
যমযা, াারখরা, ুরুরিরেয ভদারন জুজরনয াযবথ শ্রী ৃষ্ণ প্রবৃবত। ভবিরযয বিভবদর য ংর যররছ ীতায
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বিযীিা, ভৎয ফতায প্রবৃবত দৃয। ভবিযবেয দবিণবদর য াভরনয ংর যররছ “ যাচক্র, ৃষ্ণরীরা, বফষ্ণু প্রবৃবত,
এফং ূফজবদর য ংর যররছ যাভ যাফরণয মুদ্ধ দৃরযয াবনী পর (বচে নং ৫)। ।
টৌযাবণ াবনীয াাাব এখান ায ভবিয টেযার াোয স্থান রয বনর ভাজ জীফরনয বচে। যাভযা ভবিরয টম
বফবফধ ভাজজীফরনয বচে যররছ তায ভরধয র বেয থা এখারন উরেখ যা র “ ভবিযবেয ূফজবদর য াভরনয
ংর যররছ চুররয বফনুনীয ভত নক্া, ভূর দযজা যররছ যা দৃয  শফষ্ণফী ংস্কৃবতয দৃযপর । দবিণবদর য
ংর যররছ শচতন ভাপ্রবু  তায বক্তরদয নাভ গারনয পর প্রবৃবত।
টজাড়ফাংরা: বফষ্ণুুয তথা যাঢ় ফাংরায টেযার াো ভবিয স্থাতয শরীয এ বে উরেখরমাগয বনদজন র টজাড়ফাংরা ভবিয।
এআ ভবিযবেরত প্রচুয বযভারণ এফং বফববন্ন অ ারযয টেযার াোয পর টদখা মা, মা যাঢ় ফরঙ্গয অয নয ট ান
টেযার াোয ভবিরয টদখা মা না। এআ ভবিযবেয টেযার াোয রং যরণ স্থান রয বনররছ “ টৌযাবণ াবনী, ভাজ
জীফরনয নানান বচে, বফববন্ন ধু এফং পুর রতা াতায টভাবেপ।
ভবিযবেয এর ফারয নীরচয ংর অভযা াভাবজ বচরেয ভরধয টদখরত াআ “ াবত, টঘাড়া, দুরো াবতয মুদ্ধ, ফাঘ বং,
বযণ, তীয-ধনু বনর ব ায মাো, চাবলয রাঙর চলা, টনৌ া বফরা, টভররদয প্রাধরনয পর প্রবৃবত। বফষ্ণুুয টমরতু
ফনাঞ্চরর ভৃদ্ধ তাআ এখান ায র বে পরর য বফল বারফ টদখা মা ূ যর তীয ধনু ারত বনর তাড়া যরছ
ব াযী। তাছাড়া এআ ভবিরযয রং যরণ পুরে উরঠ শফষ্ণফী ংস্কৃবত
এফং নাভ ং ীতজরনয দৃয পর । এছাড়া যররছ যভণীয চুররয বফনুনী
ফাাঁধায দৃয। এখান ায টফ র বে টেযার াো পরর য রং যরণ
টদখা মা নফনাযী ুে থজাৎ ন জন নাযী বভরর এ বে াবতয ভত অ ৃবত
শতবয যরছ (বচে নং ৬)। এছাড়া যররছ টনৌ াবফরারয বচে এফং
ভাজবচরেয ভরধয অরযা টদখা মা এ বে ার ী রয জবভদাযর মুরদ্ধয
ভদারন বনর মাা রে, অয ার ীয অরগ অরগ মারে শনয বচে নং ৬, টেযার াো পর : নফনাযী েু ,
াভন্তযা।
টজাড়ফাংরা ভবিয, বফষ্ণুযু
ব ায মাোয অয এ বে পরর টদখা মা “ এ বে ফাঘ এ বে ভানুলর তাড়া রযরছ এফং টআ ভানুলবে ফারঘয তাড়া
টখর অতবিত র গারছয য উরঠ বগররছ এফং গারছয য টথর তীয ধনু বনর ফাঘবের অক্রভণ রয টভরয
টপরররছ। ভাজজীফরনয বচে টথর নাযীরদয প্রাধন যায পর  ফাদ রড় বন। নয এ বে পরর টদখা মা
বফষ্ণুুরযয যাজায উরে রয ভ্রভণ।
বফষ্ণুুরযয টজাড় ফাংরা ভবিরযয রং যরণ টৌযাবণ াবনী ফাদ রড়বন। এয ভরধয উরেখরমাগয টৌযাবণ ঘেনাগুবর
র “ যাভারণয াবনীয ভরধয যররছ, েভুবণয জর বযায দৃয, দযথ ত্বৃজ তযা, দযথর ববারয দৃয,
দযরথয বতন যাণীয ার খাায দৃয, দযরথয ুেরদয জে, স্ত্র বিা, যধনু বঙ্গ, যারভয ারথ ীতায বফফা,
নুভারনয ূমজ বিণ, ফারী-ুগ্রীরফয মুদ্ধ এফং টছন টথর যারভয তীয ভাযায দৃয, ফারী যাফণর ভুরদ্র টচাফারে তায
দৃয পর ; এছাড়া যররছ টতু ফেরনয দৃয, যাভ-যাফরণয মুদ্ধ, ুম্ভ রণজয
ারথ রক্ষ্মরণয মুদ্ধ, ফানযরনারদয রঙ্গ যািরনারদয মুদ্ধ প্রবৃবত।
ভাবাযরতয াবনীয ভরধয টজাড় ফাংরা ভবিরয স্থান রয বনররছ বীরভয
গদা মুরদ্ধয দৃয, ুরুরিরেয মুরদ্ধ বখণ্ডীর াভরন টযরখ জুজন এফং
বীরেয মুদ্ধ প্রবৃবত। টজাড় ফাংরা ভবিরযয প্রবতষ্ঠা পরর য নীরচ যররছ
ৃষ্ণ ফরযারভয পর (বচে নং ৭)।
বচে নং ৭, নানান টৌযাবণ ঘেনায দৃয পর ,
টজাড়ফাংরা ভবিয, বফষ্ণুযু

এছাড়া ৃষ্ণরীরায ভরধয যররছ ৃরষ্ণয লড়বূজ ভূবতজ, ুেফরন ৃরষ্ণয রীরা, ফস্ত্র যণ, দম্ব ফৃরি যাধা ৃষ্ণ প্রবৃবত। ৃরষ্ণয
ফারযরীরায ভরধয যররছ ফ াুয ফধ, লাাঁরড়য রঙ্গ ৃরষ্ণয মুদ্ধ, জরর রী প্রবৃবত। এছাড়া নযানয টৌযাবণ ঘেনা ম্ববরত
পর  যররছ। টমভন এ বে পরর য ভরধয টদখা মা, নাযাণ ধুর অরছ তায দতরর যররছ রক্ষ্মীরদফী। এখারন ব্রহ্মা
বফষ্ণু ভরশ্বরযয পর টদখা মা। বছরনয বদর এ বে পরর টদখা মা ফুদ্ধরদফর ুজাতা ার খাারে এফং
াভরনয বদর য ংর যররছ বফষ্ণুয দাফতারযয দৃয। ঐবতাব ঘেনায ভরধয টজাড় ফাংরা ভবিরয স্থান রয বনররছ
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াভজাদ অক্রভণ, টনৌ া রথ দুরো জরদুযয মুদ্ধ। এআ ভবিরযয প্রবতষ্ঠা পরর ভোরেয উরেখ যররছ। তাছাড়া ভবিরযয
রং যরণ ঐবতাব বফল টদখা মা ভুঘর ম্রাে াাজারনয পর । দযজা আরাভী স্থাতযর নু যণ রয গবঠত,
মায ভরধয যররছ তা া, বফষ্ণুুরযয যাজায তাভা টফন যায দৃয প্রবৃবত।
এ যত্ন: যাঢ় ফাংরায ভবিয টেযার াোয রং যরণয প্রাচুরমজ  উৎ রলজ বফষ্ণুুরযয ভদনরভান ভবিয নযতভ। এআ
ভবিরযয রং যরণ টৌযাবণ ঘেনায ভরধয টদখা মা “ যাভ যাফরণয মুরদ্ধয াবনী, বফষ্ণুয দাফতায প্রবৃবত। ৃষ্ণরীরায
ভরধয টদখা মা “ ৃরষ্ণয ভথুযা গভন, ং ফধ, যাজত্ব বধগ্রণ, দাফতারযয বচে, যাধা ৃরষ্ণয ভূবতজ, যারীরা প্রবৃবত।
ভদনরভান ভবিরয ভাজ বচরেয ভরধয নানা বফবচে পর অভারদয টচারখ রড়, তায ভরধয উরেখরমাগয র “ যভণীয
ু ুয ঘারে াড় াচায দৃয, টঢার বনর নাযী ুরুরলয নৃতয, যাজ দযফায, যাজায ভন্ত্রী  প্রজারদয বনর যাজয চারারনা,
মুদ্ধ মাো, প্রাধন, ধু ব ায, ফয বফরনাদন, নাভ ং ীতজরনয দৃয, টঘাড়া টচর মুদ্ধ যরত মাা, ঢার তররাায
াত শনয াভন্ত, নাযী ুরুরলয নৃতয গীত, নাযীয প্রাধন, ফাতানফতজীবন নাযী, ফারঘয রঙ্গ ভানুরলয মুদ্ধ, শ্বারযাী শনয,
াবতয বরঠ চরড় মুদ্ধ মাোয পর প্রবৃবত।
৫. টেযার াো পরর য টভাবেপ: টেযার াো ভবিয স্থাতয ম্পর জ অররাচনায টিে এ বে গুরুত্বূণজ বফল র টভাবেপ।
বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থারতযয গারে ধুধুভাে টৌযাবণ , াভাবজ ফা ঐবতাব াবনীআ বযরবিত বন, এয
রঙ্গ রঙ্গ পুর রতা াতায বফববন্ন টভাবেপ বযরবিত ররছ। ভদনরভান ভবিয, টজাড়ফাংরা ভবিয, যাভযা ভবিয
প্রবৃবত ভবিযগুবররত উবদ্ভদজগৎর বন্দ্র , প্রাণী জগৎ ট বন্দ্র , টৌযজগৎ ট বন্দ্র , জযাবভবত নক্া  বফবফধ ধযরনয টভাবেপ
বযরবিত :
) উবদ্ভদজগৎর বন্দ্র টভাবেরপয ভরধয যাভরঞ্চ বযরবিত  ১০৮ বে দযজায দুার ফরড়া অ ারযয ে, বরাযগুবরয
নীরচ যররছ টছাে অ ারযয ে  বফববন্ন অ ারযয পুর  াতায টভাবেপ। ঞ্চযত্ন ভবিরয উবদ্ভদজগৎর বন্দ্র টভাবেরপয
ভরধয স্থান টররছ ে  রেয ুাঁবড়য টভাবেপ, বজর গবতয বফববন্ন অ ারযয াতা, রতা মুক্ত াতা পুর আতযাবদ।
টজাড়ফাংরা ভবিরযয দযজায রযয ংর যররছ ে  রেয ুাঁবড়, ফৃন্তমুক্ত ে, দভ গাছ প্রবৃবত। ভদনরভান
ভবিরয যররছ বধ বযভারণ ফরড়া চা া মুক্ত ে, বফববন্ন অ ায  অতরনয পুর  রতা াতা, ভবিরযয টছরনয
ংর যররছ পুর মুক্ত গাছ  চাযার চাযরে াতা বফবি এ ধযরনয পুর।
খ) প্রাণীজগৎর বন্দ্র টভাবেরপয ভরধয যাভরঞ্চ স্থান টররছ “ াাঁ, ভূয প্রবৃবত। ঞ্চযত্ন ভবিরয প্রাণীজগৎর বন্দ্র টম
ফ টভাবেপ যররছ টগুবর র ভৎয, ফাঘ, বং, াবত, টঘাড়া, ফানয, বিচ াবখ, াাঁ, ভূয, গরু প্রবৃবত (বচে নং ৮)।
ভদনরভান ভবিরয বধ ভাো প্রাণীজগৎর বন্দ্র টভাবেরপয ভরধয স্থান
টররছ “ াাঁ  ভূরযয পর । এছাড়া যররছ ফানয, া, ফাঘ, বং,
াবত, টঘাড়া, ূ য প্রবৃবত।
গ) টৌযজগৎর বন্দ্র টভাবেপগুবরয ভরধয এখান ায টেযার াো ভবিয
স্থারতয স্থান রয বনর ূমজ, চন্দ্র, ধজচন্দ্র, তাযা প্রবৃবত।
ঘ) জযাবভবত নক্া ট বন্দ্র টমফ টভাবেপ এখান ায টেযার াো ভবিয
স্থারতয যররছ টগুবর র “ বেবূজ, চতুবূজজ, যররযখা, দাবড়, ফৃত্ত,
ধজফৃত্ত, অতরিে আতযাবদ।
বচে নং ৮, টেযার াো পর : বিচ াবখ, ঞ্চযত্ন ভবিয, বফষ্ণুুয

উবদ্ভদজগৎর বন্দ্র , প্রাণীজগৎর বন্দ্র , টৌযজগৎর বন্দ্র , জযাবভবত নক্া মুক্ত টভাবেপ ছাড়া বফষ্ণুুরযয টেযার াো
ভবিয স্থারতয অরযা টম ফ ধযরনয টভাবেপ স্থান টররছ টগুবর র “ বফববন্ন টদফ টদফীয ভূবতজ  দবচহ্ণ, টনৌ া, টনৌ ায
দাাঁড়, ধারনয বল, ার ী, ফিু , রাঙর, তীয-ধনু , বংান প্রবৃবত।
উংায: বফষ্ণুুরযয টেযার াোয ভবিয স্থারতযয গঠন  রং যরণয বফল এফং শরী বফল এআ প্রফরে অভযা
বফষ্ণুুরযয টেযার াো ভবিয স্থারতযয যীবত শরী  রং যণর তুরর ধযায টচিা রযবছ। স্থাতযনরী  রং যরণয
াধাযণ শনূণয বফষ্ণুুরযয ভবিয স্থাতযর নয ভাো প্রদান রযরছ বনঃরির। এখান ায টেযার াো ভবিয স্থাতয
শফবচেযভ, ব ন্তু াররয গবতরত  বঠ ংযিরণয বারফ এআ াধাযণ ীবতজ গাাঁথা অরস্ত অরস্ত নি র মারে। এখন
দয ায বঠ দ্ধবতরত টগুবরর ংযিণ যা। অয এয জনয বাযতী ুযাতাবত্ত্ব রফজিণ বফবাগর অরযা রমাবগতায
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াত ফাবড়র বদরত রফ এফং এয রঙ্গ বিভফঙ্গ য ায, স্থানী ভানুল, টরা ংস্কৃবত  ুযাতত্ত্ব টপ্রভী ভানুলরদয এবগর
অরত রফ। বফজ্ঞানম্মতবারফ বঠ দ্ধবত প্ররাগ রয এআফ ভবিযগুবরর ংযিণ যরত রফ, তরফআ ফাংরায
টেযার াো বরল্পয এআ ভান ীবতজ ুযবিত থা রফ।

তথযদাতায বযচ:
টিেভীিা: টপব্রুাবয ১৭-২৩, ২০১৫, তথযদাতা: বচত্তযেন দাগুপ্ত (৯০), ফযাচী য ায (৪০), ভীয ভাবঝ (৩৪),
ফরাআ দা (৬০), যানু য ায (৭০), ভদন ভাবঝ (৪৫), বনরা ফযানাবজজ (৬৫), যাজু যাআ (৪০); বফষ্ণুুয, ফাাঁ ুড়া, বিভফঙ্গ।
তথযূে:
১. যা, প্রণফ, ফাংরায ভবিয: স্থাতয  বাস্কমজ, ূফজাবদ্র প্র ানী, টভবদনীুয, ১৯৯৮, ৃষ্ঠা নং-৫৭।
২. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৫৭।
৩. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৫৮।
৪. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৫৮।
৫. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৬২।
৬. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৬২।
৭. Biswas,SS, Bishunupur, Archaeological Survey of India, Govt. of India, New Delhi, 2003,
Pp. 9.

৮. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৬২-৭০।
৯. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৬১।
১০. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১, ৃষ্ঠা নং-৬২।
১১. ফু, শ্রীরা  ভ্র, ফু, ফাংরায টেযার াো ভবিয অখযান  রং যণ, বগরনে টপ্র, ২০১৫, ৃষ্ঠা নং ৪২।
১২. দাগুপ্ত, বচত্তযেজন, বাযরতয বল্প ংস্কৃবতয েবূবভ া বফষ্ণুুরযয ভবিয- টেযার াো, দাগুপ্ত এন্ড
ট াম্পাবন প্রাঃ বরঃ, র াতা, ২০০০, ৃষ্ঠা নং ৩৫৪।
১৩. ূরফজাক্ত তথযূে নং ১২, ৃষ্ঠা নং-৮১।
া গ্রন্থেী:
1. অরভদ, টতাপারর, অভারদয প্রাচীন বল্প(বদ্বতী ংস্কযণ), ফাংরা এ ারডভী, ঢা া, ১৯৯২।
2. টচৌধুযী, আন্দ্রবজৎ, বিভফরঙ্গয ভবিয টেযার াো, ফঙ্গী াবতয বযলদ, র াতা, ১৪১৯।
3. দাগুপ্ত, বচত্তযেন, বাযরতয বল্প ংস্কৃবতয েবূবভ া বফষ্ণুুরযয ভবিয- টেযার াো, দাগুপ্ত এন্ড ট াম্পাবন প্রাঃ
বরঃ, র াতা, ২০০০।
4. ফরিযাাধযা, বভ ুভায, ফাাঁ ুড়ায ভবিয, বধু াবতয ংদ প্রাআরবে বরবভরেড, র াতা, ১৯৬৪।
5. ফরিযাাধযা, বভ ুভায, ফাাঁ ুড়া টজরায ুযা ীবতজ, : ফ: য ায, ১৯৭১।
6. ফু, শ্রীরা  ভ্র, ফু, ফাংরায টেযার াো ভবিয অখযান  রং যণ, বগরনে টপ্র, ২০১৫।
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