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িশ  াম রঘুরাজপুর 

স  িত  বড় াে ত িগে য় িছে ল ন এ ই  াে ম,  য  া ম িনে জর পি রচ য়  াপ ন কে রে ছ 
িশ   াম ি হস াে ব।   বড় াে ন ার  সই  ৃিত  থ ে কই উ াে স র ব ু ে দ র জ ন  তু ে ল আ নে ছন 
এ ক অ ন বদ   ি শ   াে ম র কথ া।  কলম ধরে ল ন প ূ ব  া দ া স। 
 
ওিড়শার পুরী শহর  থেক মা  পেনেরা িকেলািমটার দূের অবি ত  াম রঘুরাজপুর, যা 
িশ  াম বেলই পিরিচত।  এই  ামিট চ নপুর অ েল অবি ত।  বত মােন এখােন ১২০ ঘর 
িশ ী আেছন।  িশ ী িহসােব জগ াথ মহাপা ই এখােন  থম আেসন।  িতিন রা ার কাজ 
করেত করেত িনেজর ঔৎসুক  এবং আ েহ হােতর কােছ যা  পেতন তা িদেয়ই এেকবােরই 
ব ি গত ভােলালাগা  থেক িকছু 
িকছু িজিনস  তরী করেত    
কেরিছেলন, যা কাল েম িশ  
িহসােব  িত া  পেত    কের। 
 এই অ েলর মানুেষর মূল 
জীিবকা পান চাষ।  এখােন পান চাষ 
আেগও হেতা, এখনও হয়  চুর 
পিরমােণ।  িক  এখন পান চােষর 
পাশাপািশ এলাকার মানুষ িশ কম   তরীেতও  চুর সময় ব য় কেরন।   িতিট পিরবােরর 
 ায়  েত েকই িশ কেম র সে  যু ।  এখানকার িশ ী বালকৃ   সনাপিতর কােছ 
কেয়কজন িশ ী িশ ানিবশ িহসােবও যু  আেছন, তাঁরা িশ ানিবিশর সােথ সােথ িশ ীর 
নানা কােজ সাহায ও কেরন। 
 বালকৃ   সনাপিত, কানহা রাও বা 
সুশা  মহাপা র মত িশ ীরা NIFT- ত িগেয় 
 পাষােকর ওপর কাজ কেরন।  এছাড়াও 
ভারতবেষ র বড় বড় শহের িশ   মলােত 
NGO- দর সাহােয  িশ   দশ  নী কেরন।  
 সে ে  তােদর িকছু আেয়র ব ব াও হয়  দশ  নীর িবি   থেক।  এই িশ ীরা িনেজরা 
িবি র জন  শাড়ী বা অন ান   পাষােকর ওপর িশ কম   মজুত রােখন না তেব বায়না  পেল 
 তরী কের  যাগান  দন।  এঁরা ক ানভাস  তরী কের তােত নানা রং িদেয় ছিব ফুিটেয় 
 তােলন।  আবার ক ানভােস  ধ ু সাদা-কােলা রেঙও অপূব  মায়া সৃি  কেরন। 
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 এই ক ানভাস  তরীর প িতিট অ ুত।   িট সুিতর কাপড়েক একসােথ  জাড়া িদেয় 
 তরী হে  ক ানভাস।   তঁতুেলর বীজ  স  কের  য রস  বর হয়, তার সােথ  বেলর আঠা 
িমিশেয় একিট িম ণ  তরী করা হয়।  এই িম ণ িদেয় ঐ কাপড়  েটা  জাড়া লাগােনা হয়।  
এরপর ঐ  জাড়া-কাপেড় সাদা চেকর  ঁেড়া িছিটেয়  তরী হয় ক ানভাস।  এই ক ানভােস 
 পি ল িদেয়   চ কের ছিব আকঁার কাজ হয়। 
 ছিব আকঁার জন  এখানকার িশ ীরা  াকৃিতক রং ব বহার কেরন।  সাদা রেঙর জন  
ব বহার করা হয় শ   ঁেড়া।  কােলা রং বানােত ব বহার করা হয় কাজল বা ভুেসা কািল।  
আর অন  িবিভ  রেঙর জন  িনভ  র করা হয় িবিভ  রেঙর পাথেরর ওপর।  এই পাথর আেস 
রাজ ান  থেক।   সই পাথর 
 ঁেড়া কের  তরী করা হয় রং।  
একদম  াচীন যুেগর 
 াকৃিতক রেঙর মেতাই। 
 রঘুরাজপুেরর এই 
পটিচে  িবষেয়র অ   নই।  
নানা িবষয়ই  ান পায় এই 
পটিচে ।   যমন — রামায়ণ 
বা মহাভারত  থেক  নওয়া 
নানা কািহনী, রাসলীলা, 
গেণশ ব না,  গ া, জগ াথ-সুভ া-বলরাম কািহনী, কালীয় দমন  ভিৃত।  আবার হািত বা 
নানা পািখও  ান পায় এই পটিচে । 
 ক ানভােসর ওপর অন  ধরেণর সাম ী ব বহার কের িশ  সৃি  কেরন সুশা  
মহাপা র মতন িশ ী।   দরা ন চাল ও  তঁতুল বীেজর আঠা িমিশেয় ঘন তরল িম ণ  তরী 
কের তােত  েয়াজনমেতা নানা রং িমিশেয় ক ানভােসর ওপর নানা ন া  তরী কেরন িতিন। 
 এছাড়া আেছ তালপাতার ওপর কাজ।  তালপাতার ওপর  লাহার সূচ িদেয়  খাদাই 
কের ন া  তরী করেছন  ানীয় িশ ীরা।  তার ওপর চাপােনা হে   েয়াজনমেতা রং।   তরী 
হে  অপূব  িশ কম  ।  তালপাতার কাজ ছাড়াও নারেকেলর দিড় িদেয় রঘুরাজপুেরর িশ ীরা 
সৃি  করেছন নানান িশ সাম ী।  কানহা রাও  তরী করেছন এ ধরেণর ঘর সাজাবার নানা 
সাম ী নারেকেলর দিড় িদেয়।  িবিভ  রকেমর পািখ, গাছ, বাবুই পািখর বাসা ইত ািদ িশ  
সাম ীেত ঠাসা তার ঘর। 
  ছােটা  ছােটা এবং সহজলভ  নানা উপাদান  যভােব ব বহার কের িশ  সৃি  হয় 
এখােন তা  দখবার মতন।  নারেকেলর  খােলর ওপর নানা রেঙ নানা ন া  কেট  তরী 
হেয়েছ ঘর সাজাবার নানা িজিনস।  আবার কাঠ িদেয়  ছােটা  ছােটা পািখ  তরী কের নানা 
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রেঙ তােদর রািঙেয় িদেয়  ঝালােনা হে  দরজা বা জানালার পােশ।  িভেজ কাপেড়র ম  
িদেয়  তরী করা হে  ফুলদািন বা কলমদািন।   স েলােক রািঙেয়  তালা হে  নানা রকম 
রিঙন ন া িদেয়। 
 িশে  ভরপুর এই িশ  াম রঘুরাজপুর।  
 সখানকার িশ ীরা  িতিনয়ত সৃি -উৎসেব 
িনেয়ািজত।  িক  িশ -রিসক মানুেষর বড় অভাব।  
অভাব  চােররও।  এই অভাব অথ াভাব হেয় ধরা  দয় 
তাঁেদর ঘের।  তাঁরা এত সু র িশ কম   েলা িনেয় 
অন  অেপ ায় থােকন, কখন একজন িশ ে মী, িশ -রিসক সমাদর করেব তাঁেদর সৃি র। 
 
িকভােব যােবন : পুরী  থেক মা  পেনেরা িকেলািমটার দূের ভাগ  বী নদীর তীের অবি ত রঘুরাজপুর।  পুরী 
শহর  থেক অেটা  চেপ আধঘ ায়  পৗেঁছ যাওয়া যায়  সখােন।  সাধারণত ক াে ড টু ের এই  ামিট 
 দখােনা হয় না। 
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