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Abstract
In Folklore, folk painting is a genre of folkart. It is pictorial imagination of painters. Folk
painting is found in different canvas like- mud wall, floor, old cloths etc and its found in
different area. Tribal communities used to paint with natural colours and used mud wall as
canvas. Though wall painting is mostly found in Santal communities across Birbhum,
Medinipur, Bankura, Bardwan, Purulia district in West Bengal. This art form is also
practiced by other communities like Rajak, Kamar, Dom, Bauri, Bhumij etc. The wall
painting in the Santal household is executed on two main portion of the house: panda or the
pindo and kanth or wall above the pinda. Though male and female both are participate in
wall painting but women play major role in it. The subjects depicted in the wall painting are
events of daily life, geometrical motif, flowers, animals, birds etc. Sometimes they also
represent a religious belief. In this article we have discussed the actual concept of wall
painting, techniques of wall painting, motifs, use of colours, present condition etc.
Keyword: Folkart, Folk painting, Wall painting, Motif.

১. বূচভকা: দরাকচল্প র ফস্তুগত দরাকংস্কৃচতয েধান াখা। দরাকচতল্পয দুচট ধাযা র দরাকচারুচল্পকরা
(Folkart) দরাককারুচল্পকরা (Folkcraft)। আয দরাকচারুচল্পকরায অন্তবুজক্ত একচট অঙ্কনশরী চনবজয
দরাকচল্প আচঙ্গক র দরাকচচত্রকরা ফা Folk Painting। চচত্র অঙ্কনতক দকন্দ্র কতযই এই চল্প আচঙ্গতকয ূচনা।
দরাকচচত্রকরায একচট চফতল াখা র দদারচচত্র ফা Wall Painting। এই দদারচচত্র চিভফতঙ্গয চফচবন্ন

অঞ্চতর চযরচিত । দমভন- ফাাঁকুড়া, ফীযবূভ, ূফজ দভচদনীুয, চিভ দভচদনীুয, ুরুচরা, ফধজভান ইতযাচদ
দজরা। ংচিষ্ট অঞ্চতরয আচদফাী ম্প্রদাতয ভতধযই অচধকবাতফ দদারচচত্র অঙ্কতনয েফণতা দদখা মা। অআচদফাী জনতগাষ্ঠীয ভতধয দদারচচতত্রয েচরন যততছ। । দরাকচল্প আতর আচদভ চল্পকরায চফফচতজত
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চো দঘাল, তনা ভুখার্জ্জী  ুজকুভায ভণ্ডর

রূ। ফহু োচীনকার দথতক আভযা ভানুতলয চল্পতচতনায চযচ দতচছ। ইচতাতয াতা তায উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত
যততছ, দমভন - আরতাচভযায গুাচচত্র। চফচবন্ন অফতফ দরাকচচত্রকরা দদখা মা, দমভন- ভৃৎাতত্র, দদার গাতত্র,
বূচভতত  অনযানয দিতত্র। দদারতক কযানবা চাতফ ফযফায উতমাগী কতয চচত্র অঙ্কতনয চযচ আচদফাী
ম্প্রদাতয ভতধযই ফযাকবাতফ চযরচিত । ততফ দদারচচত্র াাঁতারতদয ভতধযই অচধক েচচরত। াাঁতার
ম্প্রদাতয অন্তবুজক্ত ছাড়া যজক, কাভায, দডাভ, ফাউচয, বূচভজতদয ভতধয দদাতর ছচফ অঙ্কতনয েচরন দদখা
মা। এই দদারচচত্র অঙ্কতন নাযী ুরুল উবতই অংগ্রণ কযতর নাযীযাই অগ্রণী বূচভকা গ্রণ কতয। নানা যঙ
ফযফায কতয নানা চচত্র পুচটত দতাতর তাতদয ৃজনশরীয চল্পগত দচতনা। দদনচিন জীফতনয তঙ্গ ম্পচকজত
নানা ঘটনা, ধভজী চফল, জযাচভচতক নকা, পুর, রৄ-াচখ ইতযাচদ তাতদয চচত্র অঙ্কতনয ভাধযতভ পুতট তঠ।
আচদফাী ম্প্রদা চফতলত ফাাঁকুড়ায াাঁতার ম্প্রদাতয ভাতজ েচচরত দদারচচতত্রয স্বরু, ঐচতয,
চচত্রাঙ্কন দকৌর, চফল, দভাচটপ, যতঙয ফযফায, ফতজভান অফস্থা ইতযাচদ চফল তুতর ধযাই এই েফতেয ভূখয
উতেয।
২. েঙ্গ দরাকচচত্রকরা  দদারচচত্র: ফাংরা তথা চিভফতঙ্গয একচট দফচচত্রযভ দরাকচল্প আচঙ্গক র
দরাকচচত্রকরা। এচট র অঙ্কনচনবজয একচট চল্পকরা। অচতোচীনকার দথতক চফচবন্ন ম্প্রদাতয ভতধয দরাকচচত্রকরা
েচচরত। দরাকচচত্রকরায চফচবন্ন আচঙ্গক যততছ দগুচর র- টচচত্র, দদারচচত্র, চারচচত্র, দাফতায তা,
আরনা, ুাঁচথ  াটাচচত্র েবৃচত। চফচবন্ন অফতফ দরাকচচত্রকরা চযরচিত । দমভন- ভৃৎাত্র, দদার, বূচভ,
কাড় ফা কাগজ ইতযাচদ। চচত্রকরায েচতচট াখাই চনজস্ব দফচতষ্টয চযূণজ। েচতচট দরাকচচত্রকরা আচঙ্গতকযই যীচত
 দরী চবন্ন চবন্ন। ভতনয বাফ েকাতয ভাধযভ র এই দরাকচচত্রকরা। এয ভধয চদত ভানুতলয ভতনয কাভনা,
ফানা, আা-আকাঙ্ক্ষা েকা া। দম দকাতনা দরাকচচত্রকরায আচঙ্গতকয চচত্র অঙ্কতনয ভতধয যততছ নানান
চফশ্বা-ংস্কায। দরাকচচত্রকরায অনযতভ আচঙ্গক র দদারচচত্র। এই চচত্রকরা ফাংরা তথা যাঢ় অঞ্চতরয আচদফাী
অধুযচলত অঞ্চতর অচধকবাতফ চযরচিত । নাযী  ুরুল উবত দমৌথবাতফ চফচবন্ন উৎফ, ভঙ্গরানুষ্ঠাতন এই
চচত্রকরা অঙ্কন কতয থাতক।

৩. ফাংরায দরাকচচত্রকরায ঐচততযয দেচিতত ফাাঁকড়
ু ায াাঁতারী দদারচচতত্রয দফচচত্রয: চিভফতঙ্গয
ফাাঁকুড়া, ুরুচরা, ফীযবূভ, দভচদনীুয েবূচত দজরা াাঁতার, অ-াাঁতার ম্প্রদাতয ভতধয দরাকচচত্রকরা
েফভান। উদাযণ চাতফ ফরা মা টচচত্র, দদারচচত্র, দাফতায তা, আরনা, যাচচত্র ইতযাচদ। কাতজই
আতরাচয দদারচচত্র রৄধুভাত্র াাঁতারতদয ভতধযই দদখা মা না অনযানয ম্প্রদাতয ভতধয েচচরত। ততফ
াাঁতার  অ-াাঁতার ভাতজয চচত্রতণয ভতধয াথজকয যততছ। এই অ-াাঁতার ফরতত যজক, কাভায, ভাাততা,
বূচভজ েবৃচত ম্প্রদাতক চনতদজ কযা তে। দদারচচত্র অঙ্কতনয ভকার র কারীূতজায োককার। এই
েতঙ্গ তাযাদ াাঁতযায ‘চিভফতঙ্গয দরাকচল্পী  চল্পীভাজ’ীলজক গ্রতেয এই ফক্তফযচট উতেখ কযা মা:
‚তচরী ফা ফণজচিু ম্প্রদাতয ভতধয েধানত দদারচচত্রতণয কাজ রৄরু কযা  েচতফছয দুগজাুতজায অথফা
দকাথা ফা কারীুতজায োক্কাতর‛।১ এছাড়া দদাতরয ভ, ফাচড়তত চফফা অনুষ্ঠান থাকতর দদারচচত্র অঙ্কন
কযা । দদারচচত্র অঙ্কতন দম ফ যং ফযফায কযা  তা োকৃচতকবাতফ দতচয কযা । চল্পীযা নানা যং
ফযফায কতয চচত্রগুচর পুচটত দতাতর। এই চচত্রাঙ্কতন ুরুল  ভচরা উব চল্পীই অংগ্রণ কতয ততফ
ভচরাতদযই বূচভকা অচধক।
আতরাচয চফলতয অধযন দিত্র র ফাাঁকুড়া দজরা। আয এই দজরায অন্তগজত চফচবন্ন অঞ্চতর ফফাকাযী
আচদফাী ম্প্রদাতয ভতধয ভাচটয ঘতযয দদাতর চচত্র অঙ্কন কযায েথা দীঘজচদন ধতযই চতর আতছ। এই
চচত্রগুচর আতর আচদফাী দভতযাই অঙ্কন কতয, মায ভতধয যততছ াভাচজক চচত্র, চফশ্বা-ংস্কায, দদনচিন ঘটনা
ম্বচরত চচত্র, দদফীতক আফান ম্পচকজত চচত্র েবৃচত।
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৪. দদার চচতত্রয আধায: দদারচচত্র াধাযণত আচদফাীগৃতয দুচট আধাতয অঙ্কন কযা :
১. চন্ডা ফা চতন্ড
২. কাাঁথ

৪.১ চন্ডা: চন্ডা ফা চতন্ডা ফরতত চাঁড়াতক দফাঝা। চাঁড়া আভযা ফফায কাতজ ফযফায কতয থাচক। গ্রাভাঞ্চতর
ভাচটয ফাচড়গুচরতত এই চন্ডা দদখা মা। চন্ডা ফরতত আতর গৃতয নীতচয অংচটতক দফাঝা অথজাৎ ভাচটয
দদাতরয নীতচয অংচট (চচত্র নং-১)। এই অংত দভাটা কতয দগাফতযয েতর চদত ক্ত কতয দতচয কযা ।
আয এভনবাতফ দতচয কযা  মাতত ভানুল ফতত াতয। চন্ডাতত দদারচচত্র অঙ্কন কযা  না। চন্ডা
াধাযণত চচত্র অঙ্কন না কতয কাতরা যতঙয েতর ফযফায কযা।

৪.২ কাাঁথ: কাাঁথ র ভূরত দদারচচতত্রয চচত্রট। চন্ডায তযয চদতক অংচট র কাাঁথ অথজাৎ দদার (চচত্র
নং-১)। কাাঁতথ দেতকা  চযচরপ- এই দুই দরীয ভাধযতভ দদাতর চচত্র অচঙ্কত । দেতকা ফা চযচরপ দম
দরীততই দদারচচত্র অঙ্কন কযা দাক না দকন ফ দিতত্রই চচত্রাঙ্কতনয ূতফজ কাাঁথ ফা দদারতক চচত্রাঙ্কন
উতমাগী কতয তুরতত ।

৫. দদারচচতত্রয কযানবা দতচযয দকৌর: ূতফজই উতেখ কযা ততছ দম দদারচচতত্রয েধান কযানবা ফা
চচত্রট র ভাচটয দদার। এই দদার েথতভই চচত্রাঙ্কন উতমাগী থাতক না। তাই দদারতক েথতভ ৃজন
উতমাগী কতয দতারা । কতকচট মজাতয ভাধযতভ কাজচট ম্পন্ন কযা । মজাগুচর চনম্নরু:

েথভ মজা: এই মজাত েথতভ দদারতক ভান কযা । দদার োথচভক অফস্থা পাটতর ূণজ থাতক। কাাঁকয
াা ফা কাাঁকয ভাচট (তম ভাচটতত কাাঁকতযয চযভান দফী)-দক দু-চতন চদন জতর চবচজত যাখা । তাযয তা া
চদত দঠত দঠত দদাতর রাগাতনায ঊতমাগী কযা । এই ভাচট আঠাতরা েকৃচতয পতর দদারতক ভান
কযতত দকাতনা অুচফধা  না।

চিতী মজা: এযয রার ভাচটয েতর দদা । এই ভাচটতক তাতদয বালা ফতর আযাাঃ াা। এই ভাচট
জতর গাঢ় কতয গুতর চনত কাতড়য নযাতা চদত কাাঁকয ভাচটয তয েতর দদা ।

তৃতী মজা: এচট দল মজা। এই মজাত াদা ভাচটতক জতর গুতর নযাকড়া চদত রারভাচটয তয রাগাতনা
। দু-চতন ফায ফা অতনক ভ তায দফী ফায াদাভাচটয েতর দদা । এযয ‘রাম্মা’ নাভক এক েকায
পর চদত ঘলতত  মাতত দদার ভৃণ । এই পরচটতক গযভ জতর চবচজত নযভ কতয চনত তাযয ঘলা
। এযয রৄরু  চচত্র অঙ্কতনয কাজ।
এতিতত্র ফরা ফাহুরয এই চচত্র র্জ্া ভচরাযা অগ্রণী বূচভকা ারন কযতর দদার দতচযয কাজ কতয
ুরুতলযা। েচত ফছয যা উৎফ ফা ফাা যতফয ভ নতুন কতয দদার অঙ্কন কযা । তাছাড়া
দদারূচণজভায তয অথজাৎ পারৃন-দচত্র ভাত, চফতয অনুষ্ঠান থাকতর দদাতর আাঁকা । দমততু েতাজনী
াদা ভাচট জরবয ন। তাই এক ফছতযয চচত্রাঙ্কতনয কাজ দল তরই তযয ফছতযয জনয দকাথা াদাভাচট
াা মাতফ তায োন চারাতত রৄরু কতয দদ। এই েতঙ্গ তাযাদ াাঁতযা ‘চিভফতঙ্গয দরাকচল্প 
চল্পীভাজ’ ীলজক গ্রতে জাচনততছন: ‚োথচভক অফস্থা এই ভাচট কাতরা যতঙয দদখতত , দযাতদ রৄতকাতর এই
ভাচট খচড়ভাচটয ভততা াদা ত মা। গৃতক ুিয কতয গতড় দতারায জনয াাঁতার যভণীয ফছযবয এই চনষ্ঠা 
শ্রভ েংনী‛।২ এইবাতফ তাযা কতঠায চযশ্রতভয ভধয চদত দদারচচত্র অঙ্কতনয কাজ ম্পূণজ কতয।

৬. দদারচচতত্রয দশ্রচণকযণ: আচদফাী জনতগাষ্ঠীয ভতধয দদার চচত্র অঙ্কতনয দিতত্র দুচট ধাযা রিয কযা
মা:
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চো দঘাল, তনা ভুখার্জ্জী  ুজকুভায ভণ্ডর

ক. ভৃণ দদাতর চফচবন্ন যতঙ চচচত্রত দদারচচত্র ফা যঙীন দদারচচত্র।
খ. যঙ ছাড়া আঙুতরয দিতা চচচত্রত দদারচচত্র ফা যঙচফীন দদারচচত্র।
৬.১ যঙীন দদারচচত্র: েথতভ মজাক্রতভ দদার ৃজন উতমাগী কতয াদা যতঙয েতর দদা । তায
য আঙুতরয ডগা চদত কাল্পচনক নকাচটয খড়া অঙ্কতনয য দচটতক যঙ কযা । যঙচট নযাকড়া ফা আঙুতরয
াাতময চনচদজষ্ট স্থাতন েতাজন অনুাতয রাগাতনা । আফায দকান দকান গৃত দদখা মা দদাতর দকান চচত্রণমুক্ত
অরংকযণ দনই ততফ গৃতয চবচিতত (চন্ডা) গাঢ় যতঙয েতর রাগাতনা থাতক। আফায দকাতনা দকাতনা ভ রৄধু
চবচিতফচদই ন ভস্ত দদাতর গাঢ় কাতরা যতঙয েতর দদা  এফং ভাতঝ ভাতঝ চফচবন্ন যতঙয ফডজায
থাতক।
৬.২ যঙচফীন দদারচচত্র: আচদফাী েীতত আয এক চফতল ধাযায দদারচচত্র রিয কযা মা, দমগুচরতত
যতঙয দকান ফযফায দদখা মা না। এতিতত্র কাদাতগারা জর চদত দদাতর নযাকড়ায াাতময দরন কযা ।
এফায দই চবতজ অফস্থা আঙুতরয ডগা চদত চল্পী তায ভতনয কাল্পচনক নকা কতয দন। মখন দদার
রৄচকত মা তখন নকাচট আঙুতরয দাগ ফযাফয পুতট তঠ। এই দকৌতর যঙচফীন দদারচচত্র অচঙ্কত ।
দদারচচত্র দম দকাতনা ভ অঙ্কন কযা  না। চফতল চফতল চকছু উৎফ অনুষ্ঠানতক উরিয কতয এই
দদারচচত্র অঙ্কন কযা । দমভন:
 কারীুজায োককাতর অথজাৎ দুগজাুজা  কারীুজায ভধযফতজী ভত যা ফা ফাাঁধনা যতফয ভ
দদারচচত্র অঙ্কন কযা ।
 পারৃন ভাত দদারূচনজভায ভ ফাা যফ উরতি দদারচচত্র অঙ্কন কযা ।
 ফাচড়তত চফফা অনুষ্ঠান থাকতর দদারচচত্র অঙ্কন কযা ।

৭. দদারচচতত্রয চচত্রাঙ্কনশরী  যতঙয ফযফায: দদারচচত্র দকান দাগত চল্পী িাযা অচঙ্কত  না গ্রাভয
যভণীযা এই চচত্র অঙ্কন কতয থাতক। এই চচত্রাঙ্কতনয ভধয চদত তাযা তাতদয জীফনমাত্রায নানান দৃয পুচটত
দতাতর। তাযাদ াাঁতযা তাাঁয ‘চিভফতঙ্গয দরাকচল্প  চল্পীভাজ’ ীলজক গ্রতে দদারচচত্র েতঙ্গ ফতরতছন:
‚দদারচচত্র গ্রাভয চচত্রকরা। চনছক গ্রাভয চচত্রকরা চাতফ চেফাীযাই এই দরাকচতল্পয স্রষ্টা  চযতফক‛।৩
দদারচচত্র ভূরত দুচট দ্ধচত অনুমাী অঙ্কন কযা - ১. দেতকা ২. চযচরপ।

চচত্র নং-১ আচদফাী গৃ (উযা)
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৭.১ দেতকা: দদারচচতত্রয চচত্রট দতচযয তয অথজাৎ াদা ভাচটয েতর দদায তয চচত্রচল্পীযা আঙুতরয
ডগা চদত চচতত্রয আাঁক কাতট। রৄচকত মাফায তয দদাতর স্পষ্ট  াফরীর চচত্র পুতট তঠ, তয দচট যঙ কযা
। এই েচক্রাচট র দেতকা েচক্রা (চচত্র নং-২)। এতিতত্র োকৃচতক যং ফযফহৃত । দদারচচত্র  আরনায
ভতধয চকছু াদৃয আতছ। চচত্রতটয দবদ যততছ চঠকই ততফ উব অঙ্কনশরীই আঙ্গুতরয াাতময আাঁকা ।
চকছু চকছু আচদফাী গৃত দদারচচত্র দদখা মা না। ততফ দই ফ দিতত্র আফায দদখা মা চণ্ডা অংত কাতরা
যতঙয েতর এফং কাাঁথ অংত াদাভাচটয েতর থাতক। আফায দকান দকান ভ দদখা মা দেতকা দ্ধচততত
দদাতর চফচবন্ন আকাতযয দমভন আতাকায, ফগজাকায ফডজায কতয তায ভতধয পুর, রৄ, াচখ ইতযাচদ চচত্র আাঁকা
।

৭.২ চযচরপ: চযচরপ র ভাচটয াভগ্রী দতচযয একচট েচক্রা। ভাচটয াটাতন দতচয কতয তায য নকা আাঁকতত
। দই অচঙ্কত নকায য ভাচট চদত উাঁচু কযা । এযয ই েচতকৃচতয য যঙ কযা । এতক চযচরতপয
কাজ ফতর (চচত্র নং-৩)। দদারচচতত্রয দিতত্র এই দ্ধচত অফরম্বন কযা । মখন গৃ চনভজাণ কযা  তখনই
চযচরতপয কাজ চতর। ুতযাতনা দদাতর ভাচট রাচগত  চযচরতপয কাজ । েথতভ দতচয দদাতর ভাচট
রাচগত াটাতন দতচয কযা । আতাকায  ফগজাকায এই দুই াটাততনয ভতধয দম চফলতয চচত্র আাঁকা তফ তায
একচট কাল্পচনক খড়া কতয দনা , তায য ভাচট রাগাতনা । এযয আঙুর চদত ফা ফাতায চছরতক চদত
দকতট দকতট অচঙ্কত ফস্তুয রূদান কযা । এইবাতফই চযচরতপয ভাধযতভ দদারচচত্র অঙ্কন কযা । েঙ্গক্রতভ
উতেখ কযা েতাজন দম, দেতকা এফং চযচরতপয ভতধয দফ চকছু াথজকয যততছ। দমভন দেতকা ফছতয দুফায আাঁকা । যা ফা ফাাঁদনা উৎতফ এফং ফাা যতফ। চকতু র চযচরতপয কাজ ভূরত
 নতুন গৃ চনভজাতণয ভ। কখতনা কখতনা ুতযাতনা দদাতর নতুন কতয ভাচট রাচগত চযচরতপয কাজ
।
 দেতকা আরাদা কতয যঙ খুফ দফচ রিয কযা মা না। তুরনাভূরকবাতফ চযচরতপ যতঙয ফযফায দফচ
দদখা মা।
দদারচচতত্রয অনযতভ দফচষ্টয রিয কযা মা যতঙয দিতত্র। ভূরত োকৃচতক যতঙয ফযফায । াাঁতার
ভাতজ দদারচচত্র অঙ্কতন েধানত দম যঙগুচরয দফচ েতাগ রিয কযা মা দগুচর র: াদা, কাতরা, নীর,
দগরুা ইতযাচদ। োকৃচতক উাত দতচয যঙগুচরয উৎ চনম্নরু:

যঙ

উৎ

াদা যঙ
কাতরা যঙ
দগরুা
নীর
ফুজ
রুদ

কচরচুন ফা খচড়ভাচট
টাায দাড়া, ফযাটাযী দাড়া, রণ্ঠন ফা াাঁচড়য কাচর
চগচযভাচট /তগরুথ্রী
কাতড় দদা নীর, দঢরা নীর
চভ াতায য
ইরা ভাচট

এছাড়া একচট যতঙয তঙ্গ অনয যঙ চভচত নতুন যঙ দতচয কযা । দমভন- নীতরয তঙ্গ াদা খচড়ভাচট
চভচত আকাী নীর যঙ দতচয কযা । মাযা কাাঁতথ চচত্র অঙ্কন কযায ভ া না তাযা নানা যঙ ফযফায কতয
রম্বা রম্বা দডাযা দকতট দদ। আয মাযা দটুকু কযতত াতয না তাযা চবচিতফচদতত কাতরা ছাই এয াতথ দগাফয
জর চভচত কাতরা যঙ কতয দদ দমচট দদখতত দিট যতঙয ভত রাতগ।
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যঙ চদতর ছচফ আরাদা ভাত্রা া। ততফ দমততু আতরাচয অঞ্চতর জনতগাষ্ঠীয অচধকাং দচযদ্র। তাই মাতদয যঙ
চকতন আনায ভথজ দনই তাযা যঙ ছাড়াই অূফজ দদারচচত্র অঙ্কন কতয। এই যঙীন চচত্রকরা আচদফাী
ম্প্রদাতয দদারচচত্র চনভজাতণয একচট দ্ধচত। বাতরা চচত্রাঙ্কতনয দিতত্র যঙ চকতন আনা । যঙ রাগাতনায জনয
াতটয তুচর, নযাকড়ায কুন্ডরী, ার গাতছয চচফাতনা ডার, ফা রৄধুই আঙুর েতাজন অনুাতয তুচর চাতফ ফযফায
কযা ।

৮. চফলফস্তু  দভাচটপ: আচদফাী যভণীযা অচযীভ দিতা চফচবন্ন চফল এই চচত্রকরায ভধয চদত চযস্ফূচটত
কতয দতাতর। ভূরত দদনচিন জীফতনয ঘটনা, চকাতযয দৃয, রৄ-াচখ, গাছ-ারা, রতা ইতযাচদ চফল পুতট তঠ।
চফলফস্তু চাতফ ‘কদভ ঝাড়’, ারুকরতা, খুফ দফী দচাতখ তড়। আনায, চর চকংফা ভ জাতী গাছ- ইতযাচদ
নকাচচত্রগুচর দচাতখ তড়। আফায ফহুতিতত্র জযাচভচতক নকাতকচন্দ্রক নকা চযরচিত ।
এতদ অঞ্চতর চচত্র অঙ্কতনয চফলফস্তু োকৃচতক চফল দথতকই চনফজাচন কযা । ুরুচরা েচচরত
দদারচচতত্র ো ফজত্রই দগারাকায পুর দদখা মা, দচট আতর দ্মপুতরয েচতকৃচত। ো ফ দজরাততই
চফলফস্তুয ভতধয একটা চভর যততছ। দ্মপুর এফং রতাাতায োধানযই দফী। দদার ছাড়া দযজা, জানারাতত
চচত্র অচঙ্কত । এছাড়া ঘতযয দুাতয চগচযভাচট চদত ‘জ ভা দুগজা’ দরখা দদখা মা (চচত্র নং-৪)। এইবাতফ তাযা
দদফী আযাধনা কতয। ংায এফং চযফাতযয কতরয ুখ াচন্ত কাভনা কতয। যাস্তায ধাতয চকংফা চরচত তথ
দদাতর দচাতখ তড় নানান ঐচতযভ চচতত্রয দদারচচত্র।
দরাকচতল্পয একচট উতেখতমাগয চদক র দভাচটতপয ফযফায। দভাচটপ দকান চল্প আচঙ্গতকয তাৎমজ  অথজ
উদ্ঘাটতন াাময কতয। চচত্রকরা তায ফযচতক্রভ ন। এতিতত্র চফচবন্ন চফলতকচন্দ্রক দভাচটতপয ফযফায রিয
কযা মা। দদারচচতত্রয দভাচটপগুচর চনম্নরু:

েকৃচতজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ: গাছ, রতা, াতা, পুর ইতযাচদ উচিদজগৎতকচন্দ্রক দভাচটতপয ফযফায রিয কযা
মা। পুরগাছ দফী আাঁকা । পুতরয ভতধয দ্ম েধান; এছাড়া গাাঁদা, ূমজভুখী, দগারা  জফা পুর দচাতখ তড়।

োনীজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ: চফচবন্ন রৄ-াচখয চচত্র দদখা মা। াচখয ভতধয দফী চচচত্রত  ভূয, ঘুঘু, ভুযচগ
ইতযাচদ। এছাড়া াচত, দাঁচা, েজাচত, চধু-কানু ইতযাচদ চচত্র ভাতঝ ভাতঝ দদখা মা।

দৌযজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ: দৌযজগৎতকচন্দ্রক দভাচটতপয ভতধয ূতমজয চচত্র দফীবাতফ দদখা মা।
জযাচভচতক নকাতকচন্দ্রক দভাচটপ: চফচবন্ন জযাচভচতক আকাতয নকা পুচটত দতারা । দমভন- অধজফৃিাকায,
ফগজাকায, আতাকায, চত্রবূজাকায ইতযাচদ।
উচেচখত দভাচটপগুচর াধাযণত দেতকা দ্ধচতয দিতত্র দফী রিয কযা মা। চযচরতপয দিতত্র দভাচটতপয চফল
দফচচত্রয দদখা মা। চযচরতপয দিতত্র দম দভাচটপগুচর চচচত্রত  দগুচর র:

উচিদজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ: গাছ, রতা ইতযাচদ দভাচটপই চযচরতপয গঠনশরীতত রিয কযা মা। গাতছয ভতধয
করাগাতছয ফযফায ুরব। অতনক ভ ভাচটয স্ততে করাগাতছয চযচরপ দদখা মা। করা গাছ চে ফতর দমভন
চযচরতপ ৃচজত  দতভচন তা গাতন ফযফায কতয:
‚নাতর যাচাতয কাযা দাতয
কাযা দগ চনঙ্গাঞ কাযা দগ না-াঁঞ
কাযা দগই চভতাাঁ-ঞা দদতভৌই দুডু:।‛
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অথজাৎ ‘ভা ভতয দগর ফাফা ভতয দগর দক আয আভাতক ফরতফ ভা এত দফা। - আভাতদয উতঠাতনয ই করাগাছচট!
ই করাগাছই আভাতদয ভা, ই করাগাছই আভাতদয ফাফা। ই আজ ফরতছ, ভা আ দফা!’৪- এয ভধয চদত
েকৃচতয তঙ্গ ভানুতলয একাত্মায চচত্রই পুতট উতঠতছ। চযচরতপ পুতরয ভতধয দ্মপুতরয আচধকয দফী ততফ তদ্ময
গঠনশরী চবন্ন চবন্ন। যতঙয দফচচতত্রয পুরগুচরতক জীফ ভতন ।

োণীজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ: দেতকাই উচেচখত োণীজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপগুচর ছাড়া চযচরতপ চফড়ার, কুকুয,
ফাঘ, চযণ, দঘাড়া ইতযাচদ োণীয চচত্র অঙ্কন কযা । াচখয ভতধয ভাছযাঙা, ভুযগী, চচর ইতযাচদয েচতকৃচত দদখা
মা। তাতদয ফযফামজ  চে োণীগুচরতকই চযচরতপয চফল কতয থাতক।

খচণ্ডত কাচচনচচত্র: চযচরতপ অতনক ভ এক একচট ভুহুতজতক তুতর ধযা । দদনচিন জীফতনয নানা ঘটনা,
চকাতযয কাচচনচচত্র চযচরতপ দদখা মা।
এগুচর ছাড়া একধযতনয পর াা মা, দমচট এযা চচত্র অঙ্কতনয কাতজ ফযফায কতয। এই পরচটয নাভ
‘চভযয ’। এই পর দদারচচত্র অঙ্কতনয ভকাতর অথজাৎ আচশ্বন-কাচতজক ভাতই । দগরুা যং চদত এই
পতরয াাতময দযজা  জানারায চাযাত নকা কযা । াাাচ চতনচট আঙুতরয ছা রিয কযা মা
(চচত্র নং- ৫)।

চচত্র নং-৪ জ ভা দুগজা দরখা দদারচচত্র

চচত্র নং-৬ োকৃচতকজগৎতকচন্দ্রক দভাচটপ
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দদারচচত্র অঙ্কতনয দেচিত: আচদফাী ম্প্রদা চফচবন্ন ভ চফচবন্ন উরতি দদারচচত্র অঙ্কন কতয। দগুচর
র:
 দদারচচত্র অঙ্কতনয েকৃত ভ র যৎকাতর কারীূজায োককাতর। আতর ফলজা তাতদয ঘয ফাচড়
ো দবতঙ তড়। তাই ফলজায তয ঘয ফাচড় দভযাভত কতয নতুন কতয দদারচচত্র অঙ্কন কতয।
 দদফীতক আফান কযায জনয ঘতযয দযজায ভাথা চচত্র অঙ্কন কযা  এফং ‘জ ভা দুগজা’দরখা ।
এইবাতফ তাযা দদফীয আযাধনা কতয কতরয ুখ-ভৃচদ্ধ োথজনা কতয।
 ফাচড়তত চফফা অনুষ্ঠান থাকতর ফাচড় াজাতনায জনয চযস্কায-চযেন্ন কতয দদারচচত্র অঙ্কন কযা ।

৯. ফতজভান অফস্থা: াাড় অযতণযয চনবৃত এরাকা দছতড় বযতায ংস্পতজ এত আচদফাী ম্প্রদাতয
জীফনমাত্রায অতনক চযফতজন ঘতটতছ। দতভচন চযফতজন এততছ তাতদয চফশ্বা-ংস্কায, দরাকাচায, াভাচজক,
অথজশনচতক ইতযাচদ দিতত্র। এই ফ চকছুয াতথ তার চভচরত চযফচতজত তে দদারচচত্র। আধুচনকতায দছাাঁা
ফদতর দগতছ চচত্র অঙ্কতনয চফলফস্তু, উাদান, যং ফযফাতযয কৃচত্রভতা। আচথজক উন্নতনয পতর দদারচচত্র অঙ্কতন
কৃচত্রভ উকযতণয েতফ ঘতটতছ। চগচযভাচট, খচড়ভাচট, কাতড়য নীর, চভাতা ইতযাচদ োকৃচতক যঙ ফা
উকযতণয স্থান চনততছ দদাকাতনয দকনা যাচনক যঙ। ফতজভাতন আচদফাী ম্প্রদাতয ভতধয চিায োয
ঘতটতছ। চচিত, চাকুচযজীফী ভানুল াকা ফাচড় দতচয কযতছ। দখাতন দদারচচত্র ফ ভ স্থান া না।
দদারচচত্র অঙ্কন অতযন্ত চযশ্রতভয কাজ এফং ভাতি। ফতজভাতন ভানুল এত ফযস্ত দম তাযা এত চযশ্রভ কতয
আয দদারচচত্র অঙ্কন কযতত চান না। নতুন েজন্ম চচিত া  অনযানয কাতজয াতথ মুক্ত থাকা তাযা
দদারচচত্র অঙ্কতন আগ্রী ন। তাই তাযা অঙ্কনতকৌর দখায আগ্র েকা কতয না। পতর দদারচচত্র অঙ্কন
ো চফরুপ্ত ত মাতে। এই ভস্ত কাযতণই দরাকচচত্রকরায অনযতভ াখা দদারচচতত্রয চচত্রাঙ্কন দরীয দম
স্বতন্ত্রতা তা াচযত মাতে।

১০. উংায: দদারচচত্র চফচবন্ন ম্প্রদাতয যভণীতদয িাযা ৃষ্ট চনজস্ব চচত্রকরা। বাযতফতলজয নানা োতন্ত
নানান ধযতনয দদারচচত্র অঙ্কতনয েচরন দদখা মা। ফাংরা তথা যাঢ় অঞ্চতরয আচদফাী ম্প্রদাতয ভতধয এই
চচত্রকরায দফী েচরন দফীবাতফ দদখতত াা মা। চফচবন্ন উৎফ, ার-াফজণ উরিয কতয দদারচচত্র
অঙ্কন কযা । আফায অতনক ভ চফশ্বাজচনত ংস্কাতযয জনয দদারচচত্র অঙ্কন কযা । চফচবন্ন উাদাতনয
াাতময ঘতযাাবাতফ যং দতচয কতয দদারচচত্র অঙ্কতন ফযফায কযা । নাযী  ুরুল উবতই এই চচত্রকরা
অঙ্কতন দমাগদান কতয। ততফ ফতজভাতন দদারচচত্র অঙ্কতনয েচরন খুফই কতভ মাতে। কভজংস্থাতনয জনয নানা
কাতজ ফযস্ত ভানুল আয দদারচচত্র অঙ্কতনয ভ াতে না। আধুচনকতায দছাাঁা দদারচচতত্রয ভতধয অতনক
চযফতজন এততছ। অঙ্কতনয জনয ফযফহৃত োকৃচতক যতঙয চযফততজ ফযফায কযা  ফাজায দথতক আনা যং।
আচথজক উন্নতনয কাযতণ াকা ফাচড় চনচভজত তে। এছাড়া চফচবন্ন ধযতনয ঘয াজাতনা চজচনত্র এফং আরনা
চিকায দদারচচতত্রয জাগা দখর কতয চনতে। এয জনয াযীচযক দকান চযশ্রভ তে না  ভ ফয কযতত
তে না। তাই ভানুল াদতয গ্রণ কযতছ। তায পতর আভাতদয এই দদী ঐচতয আতস্ত আতস্ত চফরুপ্ত ত মাতে।
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