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রহঙর প্রকৃতি, প্রকৃতির রঙ

প্রাচরীন সভ্যিার সময়কাল দথহকই মানুষ িার নানা কাহজ প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার কহর আসহে। হ�াশাক রহঙ 
দস সময় একমাত্ ভরসাই তেল এই দভষজ বা প্রাকৃতিক রঙ। িখন দথহকই ভারি সহ �ৃতথবরীর তবতভন্ন দদহশ 
এই দভষজ বা প্রাকৃতিক রহঙর ব্যবহার হহচ্ছ। ইতিহাস বহল, ভারহির মানুষ ৬০০০ তরিষ্ট �ূব্াহদের আহগ 
দথহকই এই দভষজ বা প্রাকৃতিক রহঙর ব্যবহার শুরু কহরতেল।

তকন্তু আজ দগাটা �ৃতথবরীহি �তরহবহশর সহগে ক্রহমই দূরত্ব বািহে মানুহষর। আধুতনকিার দজায়াহর মানুষ 
হারাহচ্ছ িার �তরহবশবান্ধব মানতসকিাও। িবুও প্রকৃতি দথহক প্রাপ্ত তবতভন্ন উ�াদান োিা আমাহদর জরীবন 
আজও অচল। রাসায়তনক তবপ্লব ঘটার আহগ মানুষ প্রাকৃতিক রঙ তদহয় শুধু দ�াশাক নয়, রাতঙহয় িুলি 
আসবাব�ত্ও। উতনশ শিহকর তবিিরীয় ভাগ �র্ন্ত এই প্রাকৃতিক রঙই তেল দটক্সটাইল ডাই-এর একমাত্ 
উ�ায়। এর�র স্যার উইতলয়াম দহনতর �াতক্হনর হাি ধহর রাসায়তনক বা তসহথেতটক রহঙর আতবভ্াব ঘহট। 
দসই দথহক শুরু হয় বস্ত্রতশহপে তসহথেতটক রহঙর ব্যবহার। 

িহব দূষণহরীন, �তরহবশবান্ধব ও স্াস্্যসম্মি হওয়ার কারহণ অি্যাবশকরীয় অতনবার্িায় বস্ত্রতশহপে প্রাকৃতিক 
রহঙর আলাদা স্করীয়িা তকন্তু দথহকই রায়। রতদও কাহলর প্রভাহব ধরীহর ধরীহর িার ব্যবহার কমহি শুরু কহর। 
অবশ্য তকেু সংখ্যক মানুষ আজও প্রাকৃতিক রহঙর গুরুত্ব অনুভব কহরন। িাই অহনকাংহশ শুধুমাত্ িাহদর 
প্রহয়াজন দমটাহনার মহধ্যই বস্ত্রতশহপে প্রাকৃতিক রহঙর ব্যবহার সরীমাবদ্ধ হহয় �হিহে। হসভাহব এর বহুল 
প্রচলন আজ দনই বলহলই চহল। 

শুধু রঙ করার �দ্ধতিগি তবহশষত্ব নয়, প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার �ৃতথবরীর বহু প্রাচরীন কারুতশপেও বহট। এই 
তশপেহক দকন্দ্র কহর একসময় তবহবের দবশতকেু জনহগাষ্রীও গহি উহেহে। মূলি আবাহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ও 
প্রাকৃতিক উ�াদাহনর সহজলভ্যিার ও�র তনভ্র কহর তবতভন্ন দদহশর তবতভন্ন অঞ্চহল প্রাকৃতিক রহঙর ও�র 
তভততি কহর কারুতশপে অঞ্চল তিতর হহয়হে। কখনও দকাথাও িা ব্যা�কভাহব তশহপের আকার দনয়তন।      

িহব আশার আহলা এই দর, প্রাকৃতিক রহঙর অততিত্ব রক্ায় তববেজুহি আজ অহনক প্রতিষ্ান কাজ শুরু 
কহরহে। এক সমহয়র অি্যাবশকরীয় এই প্রাকৃতিক রঙহক আজ আবার বাতঁচহয় রাখার দচষ্টা শুরু হহয়হে, 
এতনহয় শুরু হহয়হে নিুন নিুন কাজ। বি্মাহন অহনক কারুতশপেরী প্রাকতিক উৎস দথহক প্রাপ্ত, তবষমুক্ত এবং 
নবরীকরণহরাগ্য রঙ নিুনভাহব দবর কহর িা ব্যবহার করার আনহদের স্াদ গ্রহণ করহেন।

         অ্যাহহড ইতনতশহয়তটভ্ স্
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দ্বহণ প্রথম কা�ি দচাবাহনার অতভজ্ঞিাই আলাদা

প্রাকৃতিক রহঙর দক্হত্ তকেু তকেু তবষয় সব্দা মহন রাখহি হহব...

১। দভষজ রঙ ব্যবহার তশখন হল রঙ তনহয় রান্না। 
রান্নার মিই ইহা খুব সিক্িা এবং বারংবার 
অভ্যাহসর মধ্য তদহয় ধরীহর সুহস্ এগুহি হয়। িািাহুহিা 
একদম করা উতচি নয়। প্রতিতট খুতটনাতট তবষহয় 
গভরীর মনহরাগ সহকাহর এগুহল দর �লা�ল �াওয়া 
রাহব িা তনহজহক গতব্ি দবাধ করহব।

সব্দা এমন �াত্ ব্যবহার করহি হহব রাহি দকান 
রকম রাষায়তণক তবতক্রয়া হহব না। হটেনহলশ টেরীল, 
দাতম এনাহমল �াত্, কাঁহচর �াত্ প্রভৃতি। প্লাতষ্টক 
�াত্ও ব্যবহার করা দরহি �াহর তবতভন্ন সমহয়।হলাহা 

বা িামার �াত্ ব্যবহার করা উতচি নয়। রঙ জল 
প্রস্তুি করার সময় দলাহা রঙতটহক ম্যািম্যাহি কহর 
তদহি �াহর আর িামার প্রকৃতি হল রঙহক উজ্জ্বল 
করা।

প্রাকৃতিক রঙ
প্রস্তুতি ও ব্যবহার

হাজার হাজার বের দথহক তশপেরীরা কা�হি রঙ কহর আসহে। হভষজ বা প্রাকৃতিক রঙ ভারি, ইতজপ্ট, গ্ররীস এবং 
অন্যান্য দদহশর প্রাচরীন সভ্যিার সময়কাল দথহকই ব্যবহার হহয় আসহে। ভারিবহষ্ প্রাচরীনকাল দথহকই প্রাকৃতিক 
রহঙর তবহুল ব্যবহার দদখা রায়।.ইতিহাহস �াওয়া রায় ৬০০০ রিরীষ্ট�ূব্াহদের আহগ দথহকই ভারিবহষ্র মানুষ এই 
দভষজ বা প্রাকৃতিক রহঙর ব্যবহার শুরু কহরতেল। হবশরীতদন আহগর কথা নয়, মাত্ তকেুতদন আহগ দথহকই (প্রথম 
কৃতত্ম রঙ আতবস্ার হহয়তেল ১৮৫৭ সাহল)  বস্ত্রতশহপে তসহথেতটক রঙ ব্যবহার হওয়া শুরু হহয়হে। বি্মাহন অহনক 
কারুতশপেরীরা এখন আবার প্রাকতিক উৎস দথহক প্রাপ্ত, তবষ মুক্ত এবং নবরীকরণহরাগ্য রঙ নিুনভাহব বার কহর 
ব্যবহার করার আনহদের স্াদ গ্রহণ করহে।

সাধারণি প্রাকৃতিক রহঙর ৩ প্রকার উৎস দদখা রায় 
– (ক) গাে�ালা, �ল, সতজি (খ) হ�াকামাকি (গ) খতনজ 
�দাথ্ ।

(ক) গাে�ালা দথহক প্রাকৃতিক রঙ

তবতভন্ন গাহের মূল, �ািা, োল এবং �ল দথহক নানা 
রকহমর প্রাকৃতিক রঙ �াওয়া রায়। তবতভন্ন রকম িথ্য 
দথহক জানা দগহে দর প্রায় ৫০০ প্রজাতির গাে-গােিা 
দথহক দভষজ রঙ �াওয়া রায়।

দভষজ বা প্রাকৃতিক রহঙর তবহশষত্ব

দভষজ রহঙর সবহথহক বি তবহশষত্ব হল িাহদর তজব 
অবক্য় এবং �তরহবশ বান্ধব প্রকৃতি। প্রকৃতি দথহক 
প্রাপ্ত দকান তকেুর অবক্য় তনহজ দথহক আ�না আ�তনই 
হয় এবং �তরহবহশর দকান রকম দূষণ হয় না। এই 

রঙগুতল দরহহিু প্রকৃতির তবতভন্ন গাে-গােিা দথহকই 
�াওয়া রায় িাই ইহা কম ব্যয়বহুল ও দবশরীরভাগ 
সময়হিই িা স্ানরীয়ভাহব সহজলভ্য হয়।

৩। সুহিার িুলনায় কা�ি রঙ করা কতেন এবং 
দপ্রাতটন �াইবার, হসলুহলাজ �াইবাহরর িুলনায় রঙ 
করা সহজ িাই কা�ি রঙ না কহর তসহল্কর সুহিাই 
রঙ করার উতচি।

৪। কখনই সরাসতর সূর্াহলাহক শুকাহনা উতচি নয়। 
বি কাজ করার আহগ সব্দা অপে কহর নমুনা �ররীক্া 
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৫। সবরকম প্রাকৃতিক বা দভষজ রঙ-ই জহলর 
গুনগি মাহনর ও�র তনভ্রশরীল। রঙ করার সবগুতল 
ধাহ�ই দরমন – দধায়া, স্াউতরং মড্াতন্টং সব কাহজই 

৬। কৃতত্ম বা তসহথেতটক �াইবার রঙ করার জন্য জন্য 
প্রাকৃতিক বা দভষজ রহঙর �রামশ্ দদওয়া হয় না।

কহর দনওয়া উতচি। কম ক্ার সম্ন্ন জল হহল ভাহলা হয়। বৃতষ্টর জল বা 
তডতটেল ওয়াটার হহল সবহথহক ভাহলা।

জহলর �ররীক্া (TESTING THE WATER)
দভষজ রহঙর করার দক্হত্ (িা দস মড্্যান্ট করা দহাক 
তক রঙ করা দহাক) জহলর অম্লত্ব এবং ক্ারত্ব দভষজ 
রং-হক প্রভাতবি কহর। তকেু তকেু দক্ত্ দরমন – মাদার, 
লগউড, ব্াতজলউড ইি্যাতদ কহয়করকম গাে োিা সব 
রকম প্রাকৃতিক রহঙর দক্হত্ই কম ক্ার োিা জল হল 
সব্াহ�ক্া উতিম। িহব ঐ রকম গাে দথহক প্রাপ্ত রহঙর 
দক্হত্ ক্ার রুক্ত জল-ই ভাহলা। হবশরীরভাগ প্রাকৃতিক 
রহঙর দক্হত্ই বৃতষ্টর জল –ই হল সব্াহ�ক্া উতিম, 
�রবি্রীহি নদরীর জল – ই হল তবিিরীয় উতিম এবং কুহয়া 
বা কহলর জল হল সব্হশষ �েদে কারণ ইহাহি 
সব্াহ�ক্া দবশরী ক্ার বা দূষণকাররী �দাথ্ থাহক।  

দর সব প্রাকৃতিক রহঙর দক্হত্ অতিতরক্ত ক্াররুক্ত জল 
প্রহয়াজন হয় দসহক্হত্ জহলর সাহথ ক্যালতসয়াম 
কাহব্াহনট অথ্াৎ চক বা অ্যান্টাতসড ট্যাবহলট বা দসাডা 
তমতশহয় জহলর pH  - এর মান িুহল তনহি হয়।

রতদ স্ানরীয় অতিতরক্ত ক্াররুক্ত জলহক আতম্লক করহি 
হয় িাহহল িাহি তভতনগার বা দলবুর রস তমতশহয় তনহি 
হয়। িহব দর সব জহল আয়রহণর �তরমাণ দবশরী থাহক 

দসই জল তদহয় দভষজ রঙ করা খুব দুষ্র কারণ আয়রণ 
রুক্ত জল ব্যবহার করহল দভষজ রং-তট তেকমি আহস 
না এবং রঙ �্যাকাহশ বা গাঢ় হহয় রায়। 

দর সব জহল অম্ল এবং ক্াহরর �তরমাণ সমান – সমান 
থাহক দসই জল বিারা প্রাকৃতিক রহঙ রতজিি সুহিা/
কা�ি দধায়া উতচি অন্যথায় অনতভহপ্রি রহঙর �তরি্ন 
হহয় রায়।

তলটমাস দ��ার-এর মাধ্যহম জল �ররীক্া কহর দনওয়া 
উতচি।

রারা রঙ কহর কহর িাহদর কাহে এই সুহিার জগৎ দুতট ভাহগ তবভক্তরঃ প্রাণরীজ িন্তু (দপ্রাতটন) হরমন - উল, তসল্ক 
প্রভৃতি এবং উতভিজ্জ িন্তু (দসলুহলাজ) হরমন – সুতি, তলহনন, হরতম ইি্যাতদ। সুহিা রঙ করা, বস্ত্র রঙ করার দথহক 
সহজ কারণ বস্ত্র রঙ করার সময় দবশরী কহর দখয়াল রাখহি হয় রাহি সব জায়গায় সমান ভাহব রঙ হয়। বস্ত্র 
রঙ করার দক্হত্ বস্ত্রতটর বুনন কিটা মজবুি িা অন্যিম একতট প্রধান লক্্যনরীয় তবষয়। সাধারণি বহস্ত্রর তসহথেতটক 
দসলাই – এর স্ান তেকমি সমানভাহব রঙ হয় না।

সুহিা ও বস্ত্র
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মহন রাখহি হহব সুহিা, িন্তু এবং বস্ত্র, রঙ করার জন্য দধায়ার আহগই শুকহনা অবস্ায় ওজন করহি হহব।

কিটা ওজহনর িন্তু রঙ করার জন্য দনওয়া হল এবং করী �তরমাণ প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হল িা তলহখ 
রাখহি হহব। এহি �রবি্রীহি সুতবধা হহব। ওই নতথর সহগে রঙ করা একতট সুহিাও লাতগহয় রাখা রায়।  

দর �দ্ধতিহি সুহিা বা কা�িহক ভাল কহর সাবান তদহয় 
ধুহয় িাহি দলহগ থাকা ময়লা বা মাি, হিল ইি্যাতদ 
িুহল দ�লা হয় িাহকই Scouring বহল। সুহিা বা 
কা�িহক রঙ করার আহগ এই �দ্ধতিহি অবশ্যই 
�তরষ্ার কহর তনহি হয়। এর�হল রঙ ভাল হয় এবং 
সব্ত্ িা সমানভাহব েতিহয় �হি। 

ঘহষ ঘহষ �তরষ্ার করা (Scouring)

ক) সুতির জন্য প্রহয়াজনরঃ                              
    তসন্থাহ�াল এবং দসাডা অ্যাশ

খ) তসল্ক ও উহলর জন্য প্রহয়াজনরঃ       
    অরভাস দ�ষ্ট সাবান

করীভাহব সুতি ও অন্যান্য উতভিজ িন্তু ঘহষ ঘহষ 
�তরষ্ার (Scouring) করহি হয়

করীভাহব তসল্ক, উল ও অন্যান্য প্রাণরীজ িন্তু ঘহষ ঘহষ 
�তরষ্ার (Scouring) করহি হয়

রঙ করার দক্হত্ উ�হর উতলিতখি তিনতট তবষয় খুবই 
গুরুত্ব�ূণ।্ এহক্হত্ সমতি �তরমা� তনভ্র কহর রঙ 
করার জন্য দনওয়া বস্তুর (অথ্াৎ সুহিা বা বস্ত্র) ওজহনর 
উ�র। WOF বা ওহয়ট অফ্  �াইবার হল িন্তুর ওজন। 
এর উ�র তভততি কহরই বুঝহি �ারা রায় একতট তনতদ্ষ্ট 

�তরমা�, নতথ, িন্তুর ওজন (WOF)
ওজহনর দকানও তকেুহক তবহশষ একতট বহণ্ রঙ কিটা 
�তরমাহণ প্রাকৃতিক রঙ লাগহব। উদাহরণস্রূ�রঃ 

৪৫০ গ্রাম সুতির সুহিা লাল রঙ করহি হহলরঃ ৪৫০ 
গ্রাম X ০.৫ (অথ্াৎ ৫০%) = ২২৫ গ্রাম মতজিষ্া গাহের 
(Madder) তশকি প্রহয়াজন।

১। একতট বি �াহত্ �তরমাণ মহিা জল তনহি হহব। 
রাহি রঙ করার জন্য দনওয়া সুহিা বা কা�ি িাহি 
ভাল কহর দডাবাহনা রায়।

২। ৪৫০ গ্রাম সুতির উ�করহণর জন্য জহল ২ চা চামচ 
(১০ তমতল.) তসন্থাহ�াল বা তবহশষ তডটারহজন্ট ও ৪ চা 

১। একতট বি �াহত্ �তরমাণ মহিা জল তনহি হহব। 
রাহি রঙ করার জন্য দনওয়া সুহিা বা কা�ি িাহি 
ভাল কহর দডাবাহনা রায়।

২। ৪৫০ গ্রাম িন্তুর জন্য জহল ১ চা চামচ (৫ তমতল.) 
অরভাস দ�ষ্ট সাবান দমশাহি হহব।
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কা�হি বা সুহিাহি দবতশরভাগ প্রাকৃতিক রঙ করার 
সময় এই জািরীয় �দাথ্ ব্যবহার করা হয়। এর�হল 
কা�হি বা সুহিাহি রঙ দ্রুি ও সহহজ ধহর রায়। এই 
�দাথগ্ুতলহক Mordant বহল। Mordant সাধারণি 
৩ ধরহনর হয়, (ক) খতনজ মড্্যান্ট, (খ) ট্যাতনক মড্্যান্ট 
ও (গ) তিল জািরীয় মড্্যান্ট। এইসব �দাহথ্র সাহাহর্যই 
দভষজ রঙগুতল কা�ি বা সুহিায় দলহগ থাহক এবং 
স্ায়রী হয়। এগুতল োিা প্রাকৃতিক বা দভষজ রঙ ব্যবহার 
করা রায় না। মূলি এগুতলই দভষজ রঙহক কা�ি বা 
সুহিাহি সুস্ায়রী করহি সাহার্য কহর।

কি �তরমাণ উ�করণ (সুহিা বা কা�ি) রঙ করা হহব 
িার ওজন এবং এই জািরীয় �দাহথ্র ওজন খুবই 
গুরুত্ব�ূণ্, �াশা�াতশ কি িা�মাত্ায় ও করী �দ্ধতিহি 
এগুতল তমশ্রণ করা হহব িাও খুবই গুরুত্ব�ূণ্। ৩তট 
�দ্ধতিহি এই কাজ করা হয় (ক) রঙ করার আহগ এর 
ব্যবহার, (খ) রঙ করার �হর এর ব্যবহার ও (গ) এই 

রঙ স্ায়রীকরহণ ব্যবহৃি �দাথ্ (Mordant) 

�দাথ্ এবং রঙ একসহগে তমতশহয় দদওয়া। হবতশরভাগ 
দক্হত্ই আহগ এগুতল ব্যবহার কহর �হর রঙ ব্যবহার 
করা হয়। 

আহগই উহলিখ করা হহয়হে, িন্তু সাধারণ ২ ধরহনর 
হয় – (ক) হপ্রাতটন বা প্রাণরীজ িন্তু (দরমন  তসল্ক, উল 
প্রভৃতি) এবং (খ) হসলুহলাজ বা উতভিজ িন্তু (দরমন 
সুতি)। 

সব সুহিা বা কা�ি সতেকভাহব মা�হি হহব ও তনতদ্ষ্ট 
�তরমাহণ রঙ স্ায়রীকরহণর �দাথ্, রজিহনর উ�াদান 
এবং জল দমহ� তনহি হহব। হর তজতনস রঙ করা হহব 
িার ওজহনর সহগে সামজিস্য দরহখ একতট তনতদ্ষ্ট 
অনু�াহি এইসব �দাথ্গুতল দমশাহি হয়। িাই প্রতিবার 
ওজন সতেক হওয়া জরুতর। �াশা�াতশ প্রতি ধাহ� দর 
�তরমাণ সমহয়র উহলিখ থাকহব িা দরন সতেকভাহব 
দমহন চলা হয়। অন্যথায়, হদখা রাহব রঙ তেক আসহে 
না বা িা তেকভাহব ধরহে না।   

চামচ (২০ গ্রাম) হসাডা অ্যাশ বা দসাতডয়াম কাহব্াহনট 
জহল দমশাহি হহব।

৩। জল সহ তমশ্রণতটহক ১ ঘন্টা অপে িাহ� গরম করহি 
হহব। সুতিহি দমাম, হিল ও অন্যান্য �দাথ ্তমহশ থাহক। 
এই �দ্ধতিহি রা দবর কহর তনহি হয়। এর�হল জহলর 
বণ্ হলুদাভ-খহয়তর হহয় রায়। িহব সাদা সুতির সুহিা 
বা সুতির কা�িহক দবতশক্ণ ধহর দধায়া উতচি নয়।

৩। িার�র িাহি সুহিা, �শম বা কা�হির টুকহরা  
সমূ্ণ্ ডুতবহয় প্রায় ১ ঘণ্া ধহর ৬০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড 
িা�মাত্ায় গরম করহি হহব।

৪। িার�র ধরীহর ধরীহর অন্তুহক োন্ডা হওয়ার জন্য দরহখ 
তদহি হহব এবং গরম কহর জল ঝতরহয় দ�লহি হহব 
এবং উষ্ণ গরম জল তদহয় ধুহয় তনহি হহব।
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দপ্রাতটন �াইবাহর দভষজ রঙ 
করার দক্হত্ সব্াতধক ব্যবহৃি রঙ স্ায়রীকরণ �দাথ্ 
হল, �টাতশয়াম অ্যালুতমতনয়াম সালহ�ট। রার সাধারণ 
নাম �টতকতর। রা রঙহক দকাহনাভাহব প্রভাতবি কহর 
না ও সহজলভ্য এবং এর দামও খুব কম। এর দকানও 
ক্তিকারক তদক দনই। হর �তরমাণ ওজহনর িন্তু 
(WOF) রঙ করা হহব এই �দাথ্তট িার ১৫% তনহি 
হহব। িার�র ৩ : ১ অনু�াহি এই �দাথ্ ও ক্ররীম অফ্  
টাট্ার তমতশহয় মড্্যাতন্টং করহি হহব।

তটন (দটেনাস দ্ারাইড) –
রখন তসঙ্ক ও উহল উজ্জ্বল বহণ্র লাল, হলুদ ও কমলা 
রঙ করার প্রহয়াজন হয় িখন এই মড্্যান্টতট ব্যবহার 
করা হয়। এই মড্্যান্টতট সব সময় ক্ররীম অফ্  টাট্ার 
তমতশহয় ব্যবহার করা হয়। সুহিা বা কা�িহক ১ ঘণ্া 
হালকা আগুহন বতসহয় রাখহি হয় এবং রঙ করার 
আহগ pH ভারসাম্য রুক্ত সাবান জহল ধুহয় তনহি হয়। 
এতট খুব ভাল একতট সংহরাতজি মড্্যান্ট।

ট্যাতনন বা কষ, হসলুহলাজ িন্তু এবং কা�হির মড্্যাহন্টর 
দক্হত্ সহায়ক। অ্যালম্  বা �টতকতর দভষজ রঙহক 
দসলুহলাজ সুহিা বা িন্তুহি তেকোক আবদ্ধ করহি 
�াহর না। ট্যাতনন সতেকভাহব দসলুহলাজ িন্তুহক আবদ্ধ 
করহি �াহর িাই ট্যাতনন তদহয় দশাধন করা দসলুহলাজ 
িন্তুর সহগে �টতকতর তমতশ্রি করহল দভষজ রঙ 
সতেকভাহব এই ধরহনর কা�ি বা সুহিাহি ধহর। 
অহনক দভষজ �দাহথ্ ট্যাতনন থাহক দরমন দবদানা, 
কাহলা ওক প্রভৃতি। তবতভন্ন রহঙর ট্যাতনন হয়, হরমন  
(ক) স্চ্ছ ট্যাতনন – মাজু�ল, (খ) হলুদ ট্যাতনন – 
হতরিকরী, হবদানা ও (গ) লালহচ-খহয়তর ট্যাতনন – কচ, 
চা �ািা প্রভৃতি।

এই �দাথ্তট দসলুহলাজ িন্তু 
বা সুহিা এবং কা�হি দভষজ 
রঙ করার দক্হত্ ব্যবহার 
করা হয়। বক্সাইট নামক 

খতনজহক তবশুদ্ধ কহর এতট �াওয়া রায় এবং শুতদ্ধকারক 
তহসাহব এরসহগে অ্যাতসতটক অ্যাতসড থাহক। এই কারহণ 
দকানও দকানও দক্হত্ মড্্যান্ট তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম 
অ্যাতসহটট ব্যবহার করহল দসলুহলাজ �াইবাহরর দক্হত্ 
গাঢ় রঙ �াওয়া রায়। এই �দাথ্তট খুবই মূল্যবান এবং 
অহনক সময় �াওয়া রায় না। হর �তরমাণ ওজহনর িন্তু 
(WOF) রঙ করা হহব িার ৫%-৮% এই মড্্যান্টতট 
তনহি হহব।

ঘহরায়াভাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট প্রস্তুতিকরণ
খুব সহহজ ঘহরায়াভাহব কম খরহচ অ্যালুতমতনয়াম 
অ্যাতসহটট মড্্যান্টতট প্রস্তুি কহর দনওয়া রায়। ১ তকহলা 
িন্তু মড্্যাতন্টং করার জন্য ৩ তলটার গরম জহল 
তনম্নতলতখি �দাথ্গুতল তমতশ্রি কহর তমশ্রণ প্রস্তুি করহি 
হহব।

y ১৫০ গ্রাম দসাতডয়াম অ্যাতসহটট বা ক্যালতসয়াম 

মড্্যান্ট 

ট্যাতনন

অ্যালম্  (�টাতশয়াম 

অ্যালুতমতনয়াম সালহ�ট)- 
সালহ�ট”)-

অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট-

অ্যাতসহটট। 

y ১৫০ গ্রাম �টাতশয়াম অ্যালুতমতনয়াম সালহ�ট 
এোিাও দপ্রাতটন �াইবাহরর দক্হত্ কাতসস দটোন বা 
গ্ররীন তভতরিয়ল (দ�রাস সালহ�ট) উহলিখহরাগ্য একতট 
মড্্যান্ট।
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মতড�ায়ারস্ 

ক্ররীম অফ্  টাট্ার (CREAM 
OF TARTAR) -

ক্ররীম অফ্  টাট্ার (�টাতশয়াম 
বাই টাট্াহরট) টাট্াতরক অ্যাতসহডর একপ্রকার লবণ। 
ওয়াইন তিতর করার সময় এই লবণতট তথতিহয় নরীহচ 
জমা হয়। এই লবণতটহক �তরবি্ক বা Modifiers  
তহসাহব প্রাকৃতিক রঙ করার সময় ব্যবহার করা হয়। 
রা উলহক নরম করহি সাহার্য কহর, রহঙর উজ্জ্বলিা 
আহন এবং তকেু তকেু রহঙর সতেক বণ্ আনহি সহায়িা 
কহর (দরমন লালহচ বা দবগুতন দগালাত�হক সতেক লাল 
রহঙ �তরণি কহর)। এই ক্ররীম অফ্  টাট্ার দপ্রাতটন 
জািরীয় �াইবাহর সব দথহক ভাল কাজ কহর। িহব 
কখনও তসহল্কর সহগেও ব্যবহার করা হয়। তকন্তু 
দসলুহলাজ �াইবাহরর সহগে ব্যবহার করা হয় না। এই 
ক্ররীম অফ্  টাট্ার িন্তুর ওজহনর ৫%–৬% ব্যবহার করা 
হয়। 

দলাহা (দ�রাস সালহ�ট)– 

এতট অতিতরক্ত একতট মড্্যান্ট। 
দকানও রঙহক রা দ্রুি 
আবদ্ধরীকরহণ সহায়িা কহর। 
�াশা�াতশ এতট রঙহক গাঢ় ও 
উজ্জ্বল কহর দিাহল। তকন্তু 

আবার উজ্জ্বল রঙহক �্যাকাহশও কহর দদয়। এহক 
প্রায়শই ব্যবহার করা হয় দসলুহলাজ িন্তু অথ্াৎ সুতি, 
তলহনন, হরয়ন প্রভৃতির সহগে এবং খুবই সিক্িার সহগে 
দপ্রাতটন িন্তু অথ্াৎ তসহল্কর সহগে ব্যবহার করহি হয়। 
কারণ এতট তসল্কহক শক্ত কহর তদহি �াহর। 

দর �তরমাণ ওজহনর িন্তু (WOF) রঙ করা হহব এই 
মড্্যান্টতট সাধারণি িার ২%-৪% তনহি হহব।

রখন দভষজ রহঙর সহগে দ�রাস সালহ�ট ব্যবহার 
করহি হহব িখন এই দ�রাস সালহ�টহক, হ�রাস 



প্রাকৃতিক রঙ প্স্তুতি ও ব্যবহরার

13

অ্যাতসহটহট �তরবতি্ি কহর তনহি হহব। 

ঘহরায়াভাহব দ�রাস অ্যাতসহটট প্রস্তুি প্রণালরীরঃ

তনম্নতলতখি �দাথ্গুতলহক একতট প্লাতষ্টক �াহত্ তনহয় 
ভালভাহব দনহি তমতশহয় তনহি হহব। রতদ তমশ্রণতটহক 
ঘন করহি হয় িাহহল দর �তরমাণ তমশ্রণ প্রস্তুি হল 
িার ১% গুয়াহরর আো ওই তমশ্রহণ দরাগ করহি হহব। 

y ৫ গ্রাম দ�রাস সালহ�ট (গ্ররীন তভতরিয়ল)।

y ১০০ তমতল. তভতনগার।

y ৩ গ্রাম দলবুর রস (ক্যালতসয়াম হাইড্রক্সাইড)
এর�র ৫ তলটার উষ্ণ গরম জহল ৫০ গ্রাম চক 
(ক্যালতসয়াম কাহব্াহনট) তমতশহয় উ�হরর তমশ্রণতটহক 
তমতশহয় তদহি হহব। এই দ্বণতটহক দরহখ তদহল বারবার 
ব্যবহার করা রাহব। ১০ দকতজ কা�হি এই দ্বণ ব্যবহার 
করার �র আবার ৫০ গ্রাম চক দ্বহণ তমতশ্রি কহর 
তদহি হহব। 

১। শুকহনা �াইবার ওজন করহি হহব এবং িার�র 
িা ঘহষ ঘহষ �তরষ্ার বা স্াউতরং করহি হহব।

২। �াইবাহরর দর �তরমাণ ওজন হহব িার ১৫% 
�টতকতর তনহি হহব। 

৩। �াইবাহরর দর �তরমাণ ওজন হহব িার ৬% ক্ররীম 
অফ্  টাট্ার তনহি হহব।

৪। �টতকতর এবং ক্ররীম অফ্  টাট্াহরর দকানও রাসায়তনক 
তবতক্রয়া না হয় এমন �াহত্ (দরমন প্লাতটেক �াত্) খুব 
গরম জহল ভালভাহব গুতলহয় তনহি হহব। 

৫। এই দ্বণতট এবার একতট বি �াহত্ তনহয় দটোহভ 
১৫ তমতনট ধহর বতসহয় রাখা গরম জহলর সহগে দমশাহি 
হহব রাহি তসহল্কর সুহিা বা কা�ি সমূ্ণভ্াহব জহল 
ডুহব থাহক এবং তমশ্রণতটহক ভালভাহব নািহি হহব। 

৬। এবার ধুহয় রাখা দভজা তসহল্কর সুহিা বা কা�ি 
ওই জহল চুতবহয় তদহি হহব এবং দমাটামুতট ৪৫ তমতনট 
ধহর ৮৫ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্ায় দরহখ তদহি হহব 
এবং সহগে সহগে সুহিা বা কা�িতট নািহি হহব। উহলর 
দক্হত্ িা�মাত্া হহব ৯০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড।

৭। এর�র দমাটামুতট ২০ তমতনট ধহর োন্ডা জল তদহয় 
উ�করণতটহক োন্ডা করহি হহব।

৮। োন্ডা হহয় দগহল সুহিা বা কা�িতট দবর কহর 
দকানও তকেুহি ঝুতলহয় দরহখ তদহি হহব এবং রিক্ণ 
না িা দথহক জল �িা বন্ধ হহচ্ছ িিক্ণ শুকাহি হহব। 
মাহঝমাহঝ মুতিহয় তচ�হি হহব রাহি �টতকতরর গুঁহিা 

তসল্ক বা অন্যান্য দপ্রাতটন িন্তু মড্্যান্ট 
করার সাধারণ �দ্ধতি

ভাল কহর �ুহরা কা�হি সমানভাহব েতিহয় �হি।

৯। িার�র সুহিা বা কা�িতটহক সাদা কা�হি মুতিহয় 
২৪-৪৮ ঘণ্া দরহখ তদহি হহব।

�টতকতর বা অ্যালম্  (অ্যালুতমতনয়াম �টাতশয়াম সালহ�ট)

১। দভজা সুহিা বা িন্তু (অথ্াৎ ট্যাতনন করা বস্তু) �াহত্ 
রাখহি হহব।

২। �তরমা� কহর দসাডা অ্যাশ ২% WOF-এর সমান 
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তনহি হহব এবং গরম জহল ভাল কহর গুহল �াহত্ দেহল 
তদহি হহব।

৩। �তরমা� কহর �টতকতর ১৫% WOF-এর সমান 
তনহি হহব এবং গরম জহল ভাল কহর গুহল �াহত্ দেহল 
তদহি হহব।

৪। ৪৮-৬০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্া সম্ন্ন গরম 
জল এমন �তরমাণ তনহি হহব রাহি রঙ করার জন্য 
দনওয়া িন্তু দসই জহল সমূ্ণ্ ডুহব রায়। এই অবস্ায় 
তমশ্রণতটহক ভাল কহর নািহি হহব। 

৫। গরম জহলর �াত্তট এই অবস্ায় োকা তদহয় ১–২ 
ঘণ্া দরহখ তদহি হহব। 

৬। িার�র সুহিা বা িন্তুহক (ক) ভাল কহর তচহ� 
�ুনরায় মড্্যাতন্টং করহি হহব, (খ) ভাল কহর তচহ� 
শুতকহয় তনহি হহব, (গ) আবার ৮–২৪ ঘন্টার জন্য 
উ�হরাক্ত দ্বহণ তভতজহয় দরহখ তদহি হহব এবং (ঘ) 
�রবি্রীকাহল রঙ করার জন্য শুতকহয় তনহি হহব।

অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট
১। দভজা সুহিা বা িন্তু (অথ্াৎ ট্যাতনন করা বস্তু) �াহত্ 
রাখহি হহব।

২। �তরমা� কহর অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ৮% WOF-
এর সমান তনহি হহব এবং গরম জহল ভাল কহর গুহল 
�াহত্ দেহল তদহি হহব।

৩। ৪৮-৬০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্া সম্ন্ন গরম 
জল এমন �তরমাণ তনহি হহব রাহি রঙ করার জন্য 
দনওয়া িন্তু দসই জহল সমূ্ণ্ ডুহব থাহক। এই অবস্ায় 
তমশ্রণতটহক ভাল কহর নািহি হহব। 

৪। গরম জহলর �াত্তট এই অবস্ায় োকা তদহয় ১–২ 
ঘণ্া দরহখ তদহি হহব। 

৫। িার�র ৫ তলটার গরম জহল ৫০ গ্রাম চক 
(ক্যালতসয়াম কাহব্াহনট) তদহয় দসলুহলাজ িন্তুগুতলহক 
ভাল কহর তভতজহয় িুহল তনহি হহব। এই দ্বণতট দরহখ 
দদওয়া দরহি �াহর এবং প্রতি ১০ দকতজ িন্তু দভজাহনার 
�র আবার ৫০ গ্রাম চক তমতশ্রি কহর তদহি হহব।   

৬। িার�র সুহিা বা িন্তুহক (ক) ভাল কহর তচহ� 
�ুনরায় মড্্যাতন্টং করহি হহব, (খ) ভাল কহর তচহ� 
শুতকহয় তনহি হহব, (গ) আবার ৮–২৪ ঘন্টার জন্য 
উ�হরাক্ত দ্বহণ তভতজহয় দরহখ তদহি হহব এবং (ঘ) 
�রবি্রীকাহল রঙ করার জন্য শুতকহয় তনহি হহব ।
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তবতভন্ন ধরহনর মড্্যান্ট তবতভন্ন রকম রহঙর আভা 
প্রকাশ কহর, হরমনরঃ
ক) অ্যালম্  বা �টতকতর – ২০%, জল – ২০ গুণ।

খ) ক�ার সালহ�ট বা বু্ তভতরিয়ল বা িুঁি – ৫%, জল 
– ২০ গুণ।

গ) �টাতশয়াম ডাইহক্রাহমট – ৫%, জল – ২০ গুণ।

ঘ) হ�রাস সালহ�ট বা গ্ররীন তভতরিয়ল – ২%-৪%, জল 
– ২০ গুণ।

সুতি বা অন্যান্য দসলুহলাজ িন্তু মড্্যান্ট করার 
�দ্ধতি
তবহশষ দ্ষ্টব্যরঃ তলহনন বা ওই ধরহনর িন্তু �টতকতরর 
দ্বহণ দু'বার কহর মড্্যাতন্টং করহল অহ�ক্াকৃি ভাল 
মড্্যাতন্টং হয়। উদাহরণস্রূ�, প্রথমবার মড্্যাতন্টং করা 
হয় �টতকতরর �তরমাণ ১৫% WOF-এর তহসাহব তনহয় 
এবং িার�র �ুনরায় ১০% WOF-এর তহসাহব �টতকতর 
তনহয়। 

দখয়াল রাখহি হহব, তনম্নতলতখি �দ্ধতিহি দরসব িন্তু 
ব্যবহার করা হহব িা দরন রান্না করার মহিা দসদ্ধ না 
হহয় রায়। প্রথহমই ৪৮-৬০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্া 

সম্ন্ন গরম জল তনহি হহব। িহব জহলর এই িা�মাত্া 
বজায় রাখহি িা আবার গরম করহি হহব এমন নয়।

ট্যাতনন �দ্ধতির প্রাথতমক ধা�
১।  শুকহনা অবস্ায়, রঙ করার জন্য গৃহরীি িন্তু ওজন 
কহর িা তলহখ রাখহি হহব এবং িার�র স্াউতরং 
করহি হহব। 

২। সতেক ট্যাতনন তনব্াচন করহি হহব। মহন রাখহি 
হহব দর, সব্দা প্রথহমই ট্যান কহর তনহি হহব। 

ট্যাতনন �দ্ধতি
১। দর ট্যাতননতট ব্যবহার করা হহব িা িন্তুর ওজন 
অনুসাহর �তরমা� কহর তনহয় গরম জহল দ্বরীভূি করহি 
হহব।

২। জহলর �াহত্ ৪৮-৬০ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্া 
সম্ন্ন গরম জল এমন �তরমাণ তনহি হহব রাহি রঙ 
করার জন্য গৃহরীি িন্তু দসই জহল সমূ্ণ্ তনমতজ্জি 
থাহক। 

৩। িার�র ওই গরম জহল স্াউর বা ঘহষ ঘহষ �তরষ্ার 
করা দভজা সুহিা বা িন্তু ডুতবহয় তদহি হহব।

৪। এর�র এহি তনব্াতচি ট্যাতননতট তমতশহয় ভাল কহর 
নািহি হহব।

৫। এই অবস্ায় �াহত্ োকা তদহয় ১–২ ঘণ্া দরহখ 
তদহি হহব, রাহি জল গরম থাহক এবং মাহঝমহধ্য িা 
নািহি হহব।

৬। িার�র িা উতেহয় ভাল কহর জল তচহ� বা ওয়াতশং 
দমতশন ব্যবহার কহর জল ঝতরহয় তনহি হহব। মহন 
রাখহি হহব, �টতকতরর মাধ্যহম মড্্যাতন্টং করার আহগ 
িন্তু দরন সমূ্ণ ্শুতকহয় না রায়। হিমন হহল িন্তুগুতল 
গরম জহল োকা অবস্ায় ৮–২৪ ঘন্টাও দরহখ দদওয়া 
দরহি �াহর। এর�র দর রঙ করা হহব িা অহনক গাঢ় 
হহব।
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তবতভন্ন প্রাকৃতিক রঙ এবং তনষ্াতশি তনর্াস তিতরর �দ্ধতি

১. অ্যালকাহনট বা রিনহজাট

Alkanna tinctoria বা রজিককাররীহদর অ্যালকাহনট 
দবগুনরী বহণ্র আকষ্ণরীয় একতট রজিক, রা এই গাহের 
তশকি দথহক �াওয়া রায়। এর দথহক দর দবগুতন বহণ্র 
রঙ �াওয়া রায় িা জহল দ্বণরীয় নয়। প্রথহম 
অ্যালকাহনহটর  তশকিহক গরম জল ও অ্যালহকাহহলর 
দ্বহণ তকেুক্ণ তভতজহয় রাখহি হহব।বণ্হরীন অ্যালহকাহল 
বা দমতথহলহটড তপিতরটও ব্যবহার করা রায় (আর 
দকানও দ্বহণর গন্ধই রারা �েদে কহরন না িারা 
দভাদকা ব্যবহার করহি �াহরন)। মড্্যান্ট করা িন্তু বা 
সুহিাহি এই রঙ ব্যবহার করহল িা ধূসর, �্যাকাহশ- 
দবগুতন ও দবগুতন বহণ্র আভা ধারণ কহর। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং িা তনহি হয় ১৫% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর বা ৮% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহৃি হয়।

রঙ করার �দ্ধতি– উজ্জ্বল রহঙর জন্য শুকহনা 
অ্যালকাহনট ৭৫%-১০০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
তনহি হহব। রঙ তনষ্াশন করহি প্রথহম এই �তরমাণ 
অ্যালকাহনট দবশ কহয়কতদন ধহর অ্যালহকাহহলর দ্বহণ 
তভতজহয় রাখহি হহব। দ্বণতট রতঙন হহয় দগহল রহথষ্ট 
�তরমাণ জল ওই দ্বহণ দমশাহি হহব এবং মড্্যাতন্টং 
করা সুহিা দরন দ্বহণ ডুহব থাকহি �াহর। এর�র 
দ্বণতট গরম করহি হহব, রিক্ণ না ওই সুহিা সব 
রঙ শুহষ দনয়। িা�মাত্া দরন কখনই ৬০ তডতগ্র 
দসতন্টহগ্রহডর দবতশ না হয়।

তবহশষ দ্ষ্টব্য – সুহিা রখন রহঙর জলরীয় দ্বহণ তমতশহয় 
গরম করা হয় িখন ২% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
আয়রন (দলাহা) ব্যবহার করহল তবতভন্ন ধরহনর ধূসর 
ও ধূসর দবগুতন রং �াওয়া রায়। 

২. বাকহথান ্তনর্াস

বাকহথান্ গাহের �ল �াতস্য়ান দবররী নাহম �তরতচি 
এবং এই গাহের কাঁচা �ল দথহক প্রাপ্ত রস শ্যাওলা 
বহণ্র সবুজ রঙ প্রস্তুতিহি বহু রুগ ধহর ব্যবহার হহয় 
আসহে।  

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর  বা ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার 
করা হয়। দুই দক্হত্ই মড্্যাতন্টং করার দক্হত্ ৫% ক্ররীম 
অফ্  টাট্ার ব্যবহার করহল রহঙর আবদ্ধকরণ দ্রুি এবং 
খুব ভাল হয়। 

রঙ করার �দ্ধতি- ২%-৬% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
বাকহথান্ তনর্াস মড্্যাতন্টং করা সুহিাহি ব্যবহার করহি 
হহব। 

সারা �ৃতথবরীর তবতভন্ন প্রাহন্ত কােবাদাম গাে �াওয়া রায় 
এবং িা ট্যাতনহনর একতট প্রধান উৎস। এতট হালকা 
খহয়তর রঙ আনহি সাহার্য কহর। হচষ্টনাট-এর সহগে 
লগউড এবং কম �তরমাণ দলাহার মড্্যান্ট (২-৪% 
WOF) তমতশ্রি কহর তসহল্ক রঙ করহল িা কাহলা রঙ 
আনহি সমথ্ হয়।  

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 

৩. দচষ্টনাট বা কােবাদাম
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WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর  বা ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার 
করা হয়। 

রঙ করার �দ্ধতি – ৫% - ১০% WOF-এর �তরমা� 
তহসাহব দচষ্টনাট তনর্াস মড্্যাতন্টং করা সুহিাহি ব্যবহার 
করহি হহব। 

রিক্ণ না জল রতঙন হয়, িিক্ণ �র্ন্ত খহয়র গাহের 
োল কুতচ কুতচ কহর দকহট গরম জহল তভতজহয় রাখহি 

এতট তসহল্ক উজ্জ্বল হলুদ রঙ এবং মতজিষ্া গাহের 
তশকহির সহগে তমতশহয় কমলাভ বণ ্আনহি সাহার্য 
কহর। 

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� মহিা 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF-
এর �তরমা� মহিা ট্যাতনন ও িার�র হয় ১৫% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর বা ৮% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার করা 
হয়। 

রঙ করার �দ্ধতি – মাঝাতর দথহক উজ্জ্বল হলুদ রঙ 
আনহি শুকহনা ক্যাহমাতমল ৫০%-১০০% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব তনহি হহব। প্রথহম শুকহনা ক্যাহমাতমল 
গরম জহল ১ ঘন্টা মহিা তভতজহয় রাখুন। এর�র এর 
তভির মড্্যাতন্টং িন্তু চুতবহয় িা�মাত্া ধরীহর ধরীহর ৮২ 
তডতগ্র দসতন্টহগ্রহড করহি হহব এবং ১ ঘন্টা িা বজায় 
রাখহি হহব। 

তবহশষ দ্ষ্টব্য – জহল সুহিাসহ রঙ গরম করার সময় 
মতজিষ্ার তশকি তদহল খুব সুদের কমলা রঙ আহস। 

৪. ডায়ারস্  ক্যাহমাতমল বা 
আম গ্যাঁদা�ুল গাে

৫. কচ বা খহয়র

হহব। িার�র জল দথহক োহলর টুকহরাগুতল দেহক 
তনহয় িাহক শুতকহয় গুঁহিা কহর তনহি হহব। এই গুঁহিা 
সহহজই জহল দ্বরীভূি হহয় রায়।  

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন এবং দসলুহলাজ উভয় িন্তুর জন্যই 
মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর দনওয়া হয় (এহি 
প্রচুর �তরমাহণ ট্যাতনন থাহক, িাই দসলুহলাজ িন্তুহক 
আলাদা কহর ট্যাতনন তদহয় মড্্যান্ট করার প্রহয়াজন হয় 
না)। 

রঙ করার �দ্ধতি – মাঝাতর বহণ্র রহঙর আভা দ�হি 
হহল এতট ১৫%-৩০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহি 
হহব। �ুটন্ত জহল এর শুকহনা গুঁহিা সমূ্ণভ্াহব 
দ্বরীভূি কহর দনওয়ার �র এহি রঙ করার জন্য মড্্যান্ট 
কহর প্রস্তুি িন্তু দমশাহি হহব। 

তবহশষ দ্ষ্টব্য – কতটেক দসাডার তমশ্রহণ খহয়হরর প্রথম 
দশাষণ সম্ন্ন হহয় দগহল এক সপ্তাহহর মহধ্য গাঢ় বহণ্র 
খহয়র �াওয়া সম্ভব। এর�র ৪ তলটার জহলর সহগে এক 
চা চামচ দসাতডয়াম হাইড্রক্সাইড তমতশহয় এহি দরাগ 
করুন এবং ১ ঘণ্া শুষহি তদন। িার�র এহি আরও 
জল ও অ্যাতসতটক অ্যাতসড বা তভতনগার দমশান, রাহি 
দ্বণতটর pH মাত্া ৭-এ দ�ঁেয়। সামজিস্য�ূণ্ অম্ল-
ক্াহরর মাত্া তবতশষ্ট এই দ্বণতটহক খহয়র গুঁহিার দ্বহণ 
রুক্ত করুন। এবার সুহিাগুতল ওই খহয়র গুঁহিার দ্বহণ 
চুতবহয় কম�হক্ দু’ঘণ্া অপে িাহ� দরহখ তদন। খহয়হরর 
রঙ খুব সহহজ কা�হি ধহর না িাই হালকা রহঙর 
আভা আনার জন্য বারবার এই �দ্ধতি ব্যবহার করহি 
হহব। 

দহনা গাহের �ািা শুতকহয় গুঁহিা করহল িার দথহক দর 
রঙ �াওয়া রায় িা তদহয় দপ্রাতটন িন্তু অথ্াৎ তসল্ক রঙ 
করহল িা খহয়তর দথহক লালহচ-কমলাভ বণ্ হহি �াহর। 
দহনা দপ্রাতটহনর সহগে ভালভাহব তমতশ্রি হহি �াহর িাই 
এতট দদহহর ত্বক, চুল, তসল্ক, উল প্রভৃতি রঙ করহি 

৬. দহনা
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ব্যবহার করা হয়। হসলুহলাজ িন্তুহি দহনা ব্যবহার 
করহল িা হলুদাভ-সবুজ বণ্ দদয়। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর  বা ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার 
করা হয়। 

রঙ করার �দ্ধতি– মড্্যান্ট করা দপ্রাতটন িন্তুহি এতট 
২০%-৫০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহয় প্রহয়াগ 
করহল দপ্রাতটন িন্তু গাঢ় খহয়তর বণ্ ধারণ কহর এবং 
দসলুহলাজ িন্তু হালকা সবুজ হহয় রায়। হহনা �ািার 
গুঁহিা, �তরমা� মহিা তনহয় িন্তু সহ জহলর সহগে তমতশহয় 
দমাটামুতট ১–২ ঘন্টা মহিা হালকা িাহ� গরম করহল 
তমশ্রহণ দদওয়া িন্তু সতেক রঙ ধারণ কহর।  

তবহশষ দ্ষ্টব্য– ওই দ্বহণ ২%-৪% অনু�াহি দলাহাচুর 
দরাগ করহল খহয়তর রঙতট উজ্জ্বল হহয় রায়। 

কুমকুম গাহের শুকহনা �হলর গুঁহিা দথহক স্ণ্াভ হলুদ 
দথহক হলুদাভ কমলা বণ্ �র্ন্ত তবতভন্ন প্রকার আভা 
�াওয়া রায়। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF- 
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর বা ৮% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার করা 
হয়। 

রঙ করার �দ্ধতি– মড্্যান্ট করা দপ্রাতটন িন্তুহি এতট 
২০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহয় প্রহয়াগ করহল 
দপ্রাতটন িন্তু উজ্জ্বল কমলা বণ ্ধারণ কহর। 

৭. কমলা বা কুমকুম

�দ্ধতি- ১

কমলা �হলর গুঁহিা সহহজ জহল দ্বরীভূি হয় না, িাই 
এই গুঁহিা দথহক রঙ দবর করহি দর �তরমাণ কমলা 
�হলর গুঁহিা দনওয়া হহব িার তবিগুণ �তরমাণ 
অ্যালহকাহহল দ্বরীভূি কহর দমাটামুতট ২ ঘণ্া দরহখ 
তদহি হহব এবং মাহঝ মাহঝ নািহি হহব। প্রহয়াজন 
অনুসাহর �হলর গুঁহিা বা অ্যালহকাহল দরাগ করহি 
হহব। এর�র রঙ করার জন্য মড্্যান্ট করা িন্তু ডুতবহয় 
দরহখ তদহি হহব।

�দ্ধতি– ২

দর �তরমাণ কমলা �হলর গুঁহিা দনওয়া হহব িার অহধ্ক 
�তরমাণ দসাডা অ্যাশ তনহয় তবিগুণ �তরমাণ জহল তমতশ্রি 
করহি হহব। এর�র মড্্যান্ট করা িন্তু ডুতবহয় দরহখ 
তদহি হহব রঙ করার জন্য। �হর রথাক্রহম তভতনগাহরর 
দ্বহণ এবং �তরষ্ার জহল ধুহয় তনহি হহব। 

তসল্ক এবং উল খুব সুদের কমলা বণ্ এবং সুতি হালকা 
হলুদ বণ্ ধারণ কহর। 

আখহরাট গাহের োল এবং �হলর দখাসার গুঁহিা দথহক 
রঙ করার জন্য প্রহয়াজনরীয় রজিক �াওয়া রায়। এতট 
একপ্রকার স্য়ংসমূ্ণ ্দভষজ রঙ, রা িন্তুহি মড্্যান্ট 
�দ্ধতি োিাই ব্যবহার করা রায়। এতটহক আলাদাভাহব 
ব্যবহার করহল িন্তু ধূসর খহয়তর বণ্ ধারণ কহর, অন্যান্য 
রহঙর সহগে ব্যবহার করহল রহঙর এক আলাদা গভরীরিা 
আহস।  

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন এবং দসলুহলাজ উভয় িন্তুর জন্যই 
মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর দনওয়া হয় (এহি 
প্রচুর �তরমাহণ ট্যাতনন থাহক িাই দসলুহলাজ িন্তুহক 
আলাদা কহর ট্যাতনন তদহয় মড্্যান্ট করহি হয় না)। 

রঙ করার �দ্ধতি – গাহের োল এবং �হলর দখাসার 

৮. ওয়ালনাট বা আখহরাট
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গুঁহিা ৩০% - ৫০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব প্রহয়াগ 
করহি হয়। অতভজ্ঞিা বহল, ওয়ালনাটহক মতজিষ্া বা 
Madder–এর সহগে তমতশহয় ব্যবহার করহল দমহগতন 
রঙ �াওয়া রায়। 

স্যাফ্াওয়ার বা কুসুম গাে প্রধানি এর বরীজ দথহক প্রাপ্ত 
দিহলর জন্য �তরতচি। রতদও এই গাহের �ুহলর �া�তি 
এক আশ্চর্ রজিক�দাথ।্ এর �া�তি দথহক হলুদ, 
দগালাত� এবং লালহচ কমলা, এই তিন ধরহনর রঙ 
�াওয়া রায়। ঘহরায়া িা�মাত্ায় জহল এই �া�তি 
তভতজহয় রাখহল দর দ্বণ �াওয়া রায় িা তদহয় মড্্যান্ট 
করা দপ্রাতটন িন্তু রঙ করহল িা হলুদ বণ্ ধারণ কহর। 
একবার জল দশষ হহয় রাওয়ার �র ওই �া�তিহি 
বারবার জল ব্যবহার করহি করহি রখন �া�তির হলুদ 
রজিক দশষ হহয় রায় িখন জলতট দগালাত� বণ ্ধারণ 
কহর। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর বা ৮% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার করা 
হয়। 

হলুদ রঙ করার �দ্ধতি – �ুহলর �া�তি ১০০%-২০০% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহয় োন্ডা জহল প্রায় ১ 
ঘন্টা মিন তভতজহয় রাখহি হহব। এর�র একতট 
বাতলহশর দখালা তনহয় একতট �াহত্ দরহখ দ্বণতট তনংহি 
দেহক তনহি হহব। হেহক দনওয়া দ্বণতট রঙ করার 
জন্য আলাদা কহর সতরহয় রাখহি হহব। ওই একই 
�া�তি ব্যবহার কহর এই �দ্ধতিতট ২ বার করহি হহব 
এবং প্রতিবার নিুন জল ব্যবহার করহি হহব ও দেহক 
দনওয়া হলুদ জল রঙ করার জন্য দরহখ তদহি হহব। 

তিন বাহর প্রাপ্ত এই হলুদ জল একতট শুকহনা �তরষ্ার 

৯. স্যাফ্াওয়ার বা কুসুম

�াহত্ তনহি হহব এবং মড্্যান্ট করা িন্তু (দপ্রাতটন বা 
দসলুহলাজ) এহি চুতবহয় তদহয় দমাটামুতট ৪৫–৬০ তমতনট 
হালকা আগুহন বতসহয় রাখহি হহব এবং মাহঝ মাহঝ 
নািহি হহব।  

দগালাত� রঙ করার �দ্ধতি (শুধুমাত্ দসলুহলাজ িন্তুর 
জন্য) – উ�হরর মিই একইভাহব এহগাহি হহব এবং 
রিক্ণ না জহলর রঙ খুব হালকা হলুদ হহচ্ছ িিক্ণ 
�র্ন্ত জল োকহি হহব। এটা করহি দমাটামুতট 
অতিতরক্ত ২ বাহরর �হর আরও ৪–৫ বার জল োকহি 
হহব। প্রতিবার �তরষ্ার জল োকহি হহব। হশষবার 
োকার সময় দর বাতলহশর দখালহস োকা হহচ্ছ িা 
এমনভাহব তনংিাহি হহব রাহি রিটা সম্ভব জল দবর 
কহর দদওয়া রায়। এর�র �া�তি সহ ব্যাগতট একতট 
বি �াহত্ দরহখ ৪–৫ তলটার জল ওই �াহত্ তনহি হহব 
এবং দসাডা অ্যাশ দরাগ কহর িার pH-এর মাত্াহক 
১১-দি িুহল আনহি হহব। (pH মা�ার জন্য pH তমটার 
বা pH হ��ার ব্যবহার করহি হহব)। হখয়াল রাখহি 
হহব, pH-এর মাত্া ১১-এর উ�হর উহে দগহল িা তদহয় 
দকানও কাজ হহব না। এর দমাটামুতট ১ ঘন্টা �র জল 
দথহক �া�তি সহ বাতলহশর দখালতট িুহল তনহয় তনংিাহি 
হহব। এই দ্বণতট লালহচ বহণ্র হয় এবং এহি সাদা 
তভতনগার দরাগ কহর এর  pH–এর মাত্াহক ৬-দি তনহয় 
আসহি হহব। এই �তরতস্তিহি দসলুহলাজ িন্তু এই 
উজ্জ্বল লাল দ্বহণ দরাগ কহর (এই দসলুহলাজ দ্বণ 
মড্্যান্ট করার প্রহয়াজন দনই) সারা রাি দরহখ তদহি 
হহব। এই �দ্ধতিহি দগালাত� রঙ �াওয়ার জন্য 
দ্বণতটহি দকানও িা� প্রহয়াগ করার প্রহয়াজন হয় 
না। 

হলুদ রঙ করা তসল্ক রতদ এই অ্যাতসতডক দ্বহণ সারারাি 
দরহখ দদওয়া হয় িাহহল িা কমলা বণ্ বা প্রবাহলর 
বণ্ ধারণ কহর। এই �দ্ধতিহি উল রঙ করা রায় না।

১০. দবদানা বা ডাতলম

দবদানা �হলর দখাসা দথহক প্রাপ্ত গুঁহিা দভষজ রঙ 
তহসাহব ব্যবহার করা হয়। এহি প্রচুর �তরমাহণ ট্যাতনন 
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দ�ঁয়াহজর দখাসা দপ্রাতটন িন্তুহি খহয়তর-হমরুন এবং 
দসলুহলাজ িন্তুহি এতট হালকা খহয়তর-হমরুন আভা 
আনহি সহায়িা কহর। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর  বা ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার 
করা হয়।

রঙ করার �দ্ধতি– িন্তুহি সন্তুতষ্টজনক রঙ দ�হি হহল 

১১. দ�ঁয়াহজর দখাসা

২০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব দ�ঁয়াহজর দখাসা 
তনহি হহব। এর�র জল তমতশ্রি কহর ১ ঘন্টা হালকা  
আহঁচ বতসহয় রাখহি হহব এবং িার�র দখাসাগুহলা 
দেহক তনহয় মড্্যান্ট করা িন্তু ওই দ্বহণ দরাগ করহি 
হহব এবং সারারাি দরহখ তদহি হহব। 

হতরিকরী দভষজ রঙ ও মড্্যান্ট, দ'ুভাহবই ব্যবহৃি হয়। 
রখন দভষজ রঙ তহসাহব ব্যবহার করা হয় িখন িন্তু 
মাখহনর মহিা হালকা হলুদ রহঙ রতজিি হয়। ভারহি 
এবং দতক্ণ-�ূব্ এতশয়ায় সুতির দক্হত্ এতট খুব 
গুরুত্ব�ূণ্ একতট ট্যাতনন। ওভারডাই করার জন্য 
হতরিকরী একতট গুরুত্ব�ূণ্ তভততি �দাথ্। রখন ট্যাতনন 
মড্্যান্ট তহসাহব হতরিকরী ব্যবহার করা হয় িখন ১৫% 
- ২০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহি হয়। মাখহনর 
মহিা হালকা বণ্ আনহি হহল ২০%-৩০% WOF-এর 
�তরমা� তহসাহব তনহি হয়।     

মড্্যাতন্টং – দপ্রাতটন এবং দসলুহলাজ উভয় িন্তুর জন্যই 
মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর দনওয়া হয় (এহি 
প্রচুর �তরমাহণ ট্যাতনন থাহক, িাই দসলুহলাজ িন্তুহক 
আলাদা কহর ট্যাতনন তদহয় মড্্যান্ট করার প্রহয়াজন হয় 
না)। 

রঙ করার �দ্ধতি– জহলর সহগে হতরিকরীর গুঁহিা বা 
�াউডার ভাল কহর তমতশহয় ওই তমশ্রণহক হালকা িাহ� 
বতসহয় তমশ্রণতটহক ৫৫ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্ায় 
আনহি হহব এবং িার�হর এই তমশ্রহণ িন্তু ডুতবহয় 
তদহি হহব। এর�র িা�মাত্া ৮৩ তডতগ্র দসতন্টহগ্রহড 
তনহয় দরহি হহব এবং ১ ঘন্টা ধহর দসই িাহ� রাখহি 
হহব। এই �দ্ধতিহি ২%-৪% WOF-এর �তরমা� 
তহসাহব দলাহাচূর ব্যবহার করহল হালকা সবুজ দথহক 
গাঢ় ধূসর-সবুজ বণ্ �াওয়া রায়। 

১২.মাইহরাবালান বা হতরিকরী

থাহক এবং এতট অন্য দকানও দভষজ রহঙর সহগে 
দমশাহল িাহক উজ্জ্বল কহর ও দসই রঙহক দৃঢ়িা প্রদান 
কহর। ভারহি এবং দতক্ণ-�ূব্ এতশয়ায় এতট দভষজ 
রহঙর �াশা�াতশ মড্্যান্ট তহসাহবও ব্যবহৃি হয়। এর 
দথহক হালকা হলুদ দথহক সবুজাভ-হলুদ রঙ �াওয়া 
রায়। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন এবং দসলুহলাজ উভয় িন্তুর জন্যই 
মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর দনওয়া হয় (এহি 
প্রচুর �তরমাহণ ট্যাতনন থাহক িাই দসলুহলাজ িন্তুহক 
আলাদা কহর ট্যাতনন তদহয় মড্্যান্ট করার প্রহয়াজন হয় 
না)। 

রঙ করার �দ্ধতি - দবদানার �হলর দখাসা দথহক প্রাপ্ত 
গুঁহিা ১৫%-২০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব তনহয় 
গরম জহল খুব ভালভাহব তমতশহয় িাহি রঙ করার 
উ�করণতট চুতবহয় তদহি হহব। �রবি্রী �র্াহয় হালকা 
িাহ� দমাটামুতট ১ ঘন্টা বতসহয় রাখহি হহব এবং গাঢ় 
রঙ আনহি হহল সারারাি হালকা আগুহন রাখহি হহব।

তবহশষ দ্ষ্টব্য – দলাহাচূর সহহরাহগ উ�হরাক্ত �দ্ধতি 
অনুসরণ করহল ধূসর তসহমন্ট এবং শ্যাওলা সবুজ বণ্ 
�াওয়া রায়। 
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গাঁদা গাহের �ুল রজিক তহসাহব ব্যবহৃি হয়। শুকহনা 
গাঁদা�ুল ২০%-৩০% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
ব্যবহার করহল এর দথহক উজ্জ্বল হলুদ, সবুজাভ-হলুদ 
এবং কমলা রঙ �াওয়া রায়। 

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর  বা ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার 
করা হয়।

রঙ করার �দ্ধতি– একতট �তরষ্ার �াহত্ শুকহনা �ুল 
তনহয় িাহি জল তদহয় হালকা িাহ� আধঘন্টা বতসহয় 
রঙ তনষ্াষণ কহর তনহি হহব। িার�র রঙ করার জন্য 
দনওয়া িন্তু ওই দ্বহণ দরাগ কহর হালকা িাহ� দরহখ 
তদহি হহব, রিক্ণ না প্রহয়াজনরীয় রঙতট �াওয়া রায়। 
দলাহাচূর ২% WOF-এর �তরমা� তহসাহব ব্যবহার 
করহল হালকা জল�াই রঙ �াওয়া রায়।

১৩. দমতরহগাল্ড বা গাঁদা

দভষজ রহঙর জন্য এই গােতট বহু প্রাচরীনকাল দথহক 
ব্যবহার হহয় আসহে। এই গাে দথহক গাঢ় লাল, 
কমলাভ-লাল, হটরাহকাটা রহঙর মহিা দ�ািা লাল রঙ 
�াওয়া রায়। মড্্যাতন্টং �দ্ধতি, দ্বহণর pH এবং দ্বহণর 
িা�মাত্ার দহরহ�র ঘতটহয় তবতভন্ন রঙ �াওয়া রায়।  

মড্্যাতন্টং– হপ্রাতটন িন্তুর জন্য মড্্যান্ট তহসাহব �টতকতর 
ব্যবহার করা হয় এবং ১৫% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
�টতকতর দনওয়া হয়। হসলুহলাজ িন্তুর জন্য ৮% WOF-
এর �তরমা� তহসাহব ট্যাতনন এবং িার�র হয় ১৫% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব �টতকতর বা ৮% WOF-এর 

১৪. মতজিষ্া বা Madder 

�তরমা� তহসাহব অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট ব্যবহার করা 
হয়। হসলুহলাজ িন্তুহি গাঢ় ইহটর মহিা লাল রঙ 
�াওয়ার জন্য ৮% WOF-এর �তরমা� তহসাহব 
অ্যালুতমতনয়াম অ্যাতসহটট তনহি হহব।

রঙ করার �দ্ধতি (গাহের োহলর তনষ্াষণ)– লাল রঙ 
�াওয়ার জন্য অনতধক ৮২ তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্ায় 
৩%-৮% WOF-এর �তরমা� তহসাহব এহক রহঙর জলরীয় 
দ্বহণ ব্যবহার করহি হহব। 

রঙ করার �দ্ধতি (মূহলর গুঁহিা)– মাঝাতর ধরহনর রঙ 
�াওয়ার জন্য মূহলর গুঁহিা বা �াউডার ৩৫%-১০০% 
WOF-এর �তরমা� তহসাহব ব্যবহার করহি হহব। গাঢ় 
এবং সতেক লাল রঙ দ�হি অতধক ক্াররুক্ত জল ব্যবহার 
করহি হহব, এহক্হত্ ক্যালতসয়াম এবং ম্যাগহনতশয়াম 
রুক্ত জল হল উ�রুক্ত। জল রতদ আতম্লক হয় িাহহল 
ক্যালতসয়াম কাহব্াহনট দরাগ করহি হহব (৪ তলটার 
জহলর জন্য ক্যালতসয়াম কাহব্াহনহটর একতট বতিই 
রহথষ্ট)। এর�র �াত্তট োকা তদহয় হালকা িাহ� ৬০ 
তডতগ্র দসতন্টহগ্রড িা�মাত্ায় ১ ঘন্টা দরহখ তদহি হহব। 
িার�র রঙ করার জন্য দনওয়া িন্তু দ্বহণ দরাগ কহর 
ওই একই িা�মাত্ায় আরও ১-২ ঘন্টা দরহখ তদহি 
হহব।

রুতবয়া তটঙ্কহটাতরয়াম (Rubia tinctorium) প্রজাতি 
দথহক সবহচহয় ভাল লাল রঙ �াওয়া রায়। িহব এই 
দক্হত্ িা�মাত্া ৭২ তডতগ্র দসতন্টহগ্রহডর ও�র দ�ঁেহল 
খহয়তর রঙ দবর হহয় আহস এবং রহঙর জলরীয় দ্বণতট 
�্যাকাহশ হহয় রায়। হালকা রঙ �াওয়ার জন্য এই 
জলরীয় দ্বণতট ২–৩ বার ব্যবহার করা দরহি। 

তবহশষ দ্ষ্টব্য– এই রজিহকর সহগে রতদ �টতকতর এবং 
ক্ররীম অফ্  টাট্ার তদহয় মড্্যান্ট করা িন্তু ব্যবহার করা 
হয় িাহহল কমলা রঙ হয়। ইহটর মহিা লাল রঙ দ�হি 
হহল উচ্চ িা�মাত্ায় শুধুমাত্ �টতকতর তদহয় মড্্যাতন্টং 
করা িন্তু ব্যবহার করহি হহব (মতজিষ্া গাহের 
cordifolia প্রজাতিতট তনহি হহব), দ্বহণর সহগে 
অ্যাতসতটক অ্যাতসড বা তভতনগার এবং দলাহাচূর মড্্যান্ট 
তহসাহব ব্যবহার করহল খহয়তর আভা রুক্ত দবগুতন রঙ 
�াওয়া রায়।
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দস্চ্ছাহসবরী সংগেন “অভতন” – এর তকেু কথারঃ
ভারিবহষ্র উওতিরাখহন্ডর মধ্য তহমালহয়র �াদহদহশ তস্ি “অভতন” একতট দস্চ্ছাহসবরী সংগেন রারা গি ১২ বের 
ধহর কাজ কহর চহলহে। এই সঙস্াতটর কাহজর মূল উহদেশ্য ও লক্্য হল উ�রুক্ত প্ররুতক্তর মাধ্যহম এক সুস্ায়রী 
তবকপে জরীবনধারহণর �থ খুহজ বার করা, তবতভন্ন ধরহণর কৃতষতভততিক সংক্রান্ত কাজ এবং তচরাচতরি তশহপের 
উন্নতিকরণ রার তভির অন্ত্ভূি স্ানরীয় গাে�ালা এবং অন্যান্য স্ানরীয় কাঁচামাহলর বিারা প্রাকৃতিক রঙ প্রস্তুি করা।   

প্রি্যন্ত এই ৪০তট গ্রাহমর প্রায় ৪৫০ তশপেরী সংস্ার বস্ত্র উহদ্যাহগর সাহথ রুক্ত রারা িাহদর তচরাচতরি হতিতশপেতটহক 
দরমন - চরকা কাটা, হবানা এবং দভষজ রহঙর মাধ্যহম রঙ করা এই �ুহরা ব্যা�ারতটহক ধহর দরহখহে। এই সব 
তশপেরীহদর মহধ্য অহনক তশপেরীরাই “দবারা কুোতলয়া” সম্প্রদায়ভুক্ত রারা ঐতিহ্যগিভাহব শণ তদহয় কাজ করি িারা 
এখন এই তশপেতট �তরি্যাগ করহি বাধ্য হহচ্ছ কারণ এই শণ িন্তু ব্যবহাহরর তবধিা তনহয় িারা তবিধাগ্রতি। বিম্াহন 
িারা তসল্ক এবং উল তনহয় কাজ করহেন। 

এই সংস্ার বুনন সংক্রান্ত কম্প্রহচষ্টার মূল তভততি হল প্রাকৃতিক রহঙর ব্যবহার রার মাধ্যহম এই অঞ্চহল তবতভন্নপ্রকার 
গাে-গাোতলর সংরক্ণ হহচ্ছ। স্ানরীয়ভাহব উ�লব্ধ কাঁচামাল রথারথভাহব ব্যবহার করা হহচ্ছ এবং প্রাকৃতিক রহঙর 
ব্যবহাহরর �হল �তরহবহশর উ�র নূ্যনিম প্রভাব �িহে। রঙগুতল স্ায়রী করার জন্য গাে�ালাতভততিক দর সব মড্্যান্ট 
এবং ত�টতকতর ব্যবহার করা হয় িার �হল খুবই কম �তরমাণ বজ্্য �দাথ্ হয় �লি রঙ করার �র দর দূতষি 
বজ্্য জল বার হয় িা দসহচর কাহজ �ুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব�র হয়। এোিাও, বৃতষ্টর জল মাতটর নরীহচ জলাধাহর 
সতঞ্চি হয় রা রঙ করার কাহজ ব্যবহার করা হয় এবং �রবি্রী �রা্য় রহঙর কাহজ এই ব্যবহৃি জলহক 
�ুন্ব্যবহারহরাগ্য �দ্ধতির মাধ্যহম ব্যবহারহরাগ্য কহর দসহচর কাহজ ব্যবহৃি হয়। আমরা একমাত্ প্রাকৃতিক রঙ– 
ই ব্যবহার কতর এবং নরীহচর িাতলকায় দর কাঁচামালগুতল দদওয়া আহে দসগুতল-ই ব্যবহার কতর। এইসকল কাঁচামাল 
হয় জগেল দথহক সংগ্রহ করা হয় বা গ্রাহমই স্ানরীয় মতহলাহদর গ্রু� চাষ কহর উৎ�ন্ন কহর। শুধুমাত্ ২ প্রকার 
রঙ রথা– লাল এবং নরীল ভারিবহষ্র অন্য রাজ্য দথহক আনা হয়।          

মতহলারা রহঙর জন্য প্রহয়াজনরীয় কাঁচামাল সংগ্রহ কহর, শুকহনা কহর এবং দমতশন োিাই িারা দসগুতল চূণ্ কহর 
“অভাতন” কাহে িারা তবতক্র কহর। গি বের প্রায় ৭৬ জন মতহলা এই কাঁচামাল সংগ্রহহর কাহজ রুক্ত তেল। 
অিরঃ�র “অভতন”-র তনজহদর প্রস্তুি করা রঙ করার স্াহন সুহিা/কা�ি রঙ করা হয়। কাোকাতে গ্রাহমর দর সব 
স্ানরীয় তশপেরীরা রহঙর কাহজ রুক্ত তেল “অভতন”-র মাধ্যহম অতভজ্ঞ প্রতশক্কহদর বিারা প্রতশক্ণ দ�হয় িারাই 
“অভতন” – হি এই কাহজ রুক্ত হহয়হে।  ২০০৯ সাহলর তহসাহব দদখা দগহে এইসব তশপেরীরা মাতসক ১৭৫০টাকা 
– ৩০০০ টাকা �র্ন্ত টোইহ�ন্ড দ�হয়হে “অভতন” হথহক। 

নরীহচ কহয়কতট গাহের নাম দদওয়া হল দরগুতল দথহক মতহলা দল প্রহয়াজনরীয় অগে সংগ্রহ কহর 
এবং “অভতন” হক দদয়

Common Name Latin Name Color

Marigold flowers (গাঁদা) Calendula officinalis Yellow (হলুদ)

Pomegranate (হবদানা) Pucina granatum Yellow (হলুদ)

Turmeric (হলুদ) Curcuma longa Yellow (হলুদ)

Myrobalan  (হতরিকরী) Terminalia belerica Black & Grey (কাহলা ও ধূসর)

Eupatorium Euaptorium odorata Green, Mustard

Walnut Hulls (আখহরাট) Juglans regia Brown (খহয়তর)



32/6, MwoqvnvU †ivW (mvD_), KjKvZv- 700 031, †Uwj‡dvb bs ঃ 033 4067 0369

পর্ব-১


