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Discussion 
নগর সভ্যতার বটেচেয়ান জীবন জীচবোর োনুষ যখন চবচভ্ন্ন োরটে ক্লান্ত, পচরশ্রান্ত, চবরক্ত। তখন ক্ষসই পচরচিত 
জীবন ক্ষেটে এেটু ছন্দপতন ঘচটটয় প্রটয়াজন পটর েটনারাটজযর ভ্াট া াগার ঘটর ডুব োরার। আর ক্ষসই রেে এেটা 
ভ্াট া াগার ঘর েট া অতীত বাাং ার দীঘঘো  ধটর িট  আসা পটচিত্র ও পটটর গানটে ক্ষেন্দ্র েটর। ক্ষছাটটব া ক্ষেটে 
যখনই এই পটচিত্র চবষয়চট নজটর আটস ক্ষটচ চভ্শন চোংবা অনযটোটনা ক্ষে া পাবঘনটে ক্ষেন্দ্র েটর। এবাং ক্ষসখাটন পট 
অঙ্কন ও সাযুজয ক্ষরটখ খাচ  গ ার সুটর গান বাাঁধা যখন েনটে ক্ষোচেত েটর ক্ষদয়। পাশাপাচশ েটন উদয় েয় চবচভ্ন্ন 
প্রটের।এরা ক্ষোোয় বাস েটর? েীভ্াটব এসব পটচিত্র অঙ্কন েরা েয়? বতঘোন েূ যবৃচির পৃচেবীটত েীভ্াটব জীবনযাত্রা 
েরটছ ক্ষেব  এই পটচিত্রটে আশ্রয় েটর? এটদরচে ক্ষেব  এেটাই জীচবো? তাটদর সন্তানসন্তনীরা েীভ্াটব  াচ ত 
েটে এইরূপ পচরচিচতটত? এই চপটচিত্র োনুষ আটদৌ চে ক্ষেটন? ক্ষশাটন আধুচনে চডটজর যুটগ ক্ষেটে গ ার গান? 
ইতযাচদ োজাটরা প্রে। আর এই এসব প্রটের উত্তর ক্ষপটত এেচদন োচজর ে াে  ইট, োে, চসটেটের বাাঁধাটনা 
েচিটার ক্ষঘরা জীবন ক্ষেটে োচটর পৃচেবীটত। পচিম ক্ষেচদনীপুর ক্ষজ ার চপাং া োনার অন্তগঘত নয়া গ্রাটে। চবচভ্ন্ন 
োনুটষর সাটে েো বট চছ। নারী পুরুষ চনচবঘটশটষ, চশশুরাও বাদ পটেচন। ক্ষেৌতূে  চেচটটয়চছ অজানা প্রটের উত্তর 
সাংগ্রে েটর। আোর আট ািনার েধয চদটয় ক্ষসই সব চবষয়টে তুট  ধরার ক্ষিষ্টা েরটবা।  
       
পটবিত্র : সাংসৃ্কত ‘পট’ বা ‘পট্ট’ এর উটেখ পাওয়া যায় ‘েচরবাংশ’, ‘অচভ্জ্ঞান শেুন্ত ে’, ‘উত্তরােিচরত’ ইতযাচদ োজার 
বছর আটগ চ চখত োটবয। পট েোচটর সাধারে অেঘ েরট  আোর পাই চিত্র বা ছচব। চেন্তু প্রািীন সাংসৃ্কটত ‘পট্ট’ 
শটের অেঘ চছ  োপে।ক্ষয োপটের উপর চিত্র ক্ষ খা েত ক্ষসই োপেচটটেই পট ব া েত। ‘পট’ শেচটর জন্ম চনটয় 
অটনে চদন ধটর আট ািনা েটয়টছ। সাংখযা গচরটের েন্তবয– ১. সম্ভবত োপটের উপর ছচব আাঁোর পিচত ক্ষগাোয় খুব 
ক্ষবচশ চছ । পট শে দ্বারাই তা অনুচেত েয়। ২. পট েোচট এটসটছ সাংসৃ্কত পট্ট বা পট ক্ষেটে এবাং এর অেঘ ে  
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োপে বা বস্ত্রখন্ড। ৩. প্রেেত এই চিত্র োচেচন ক্ষয োপটের ওপর আাঁো েত, তার প্রোে পট্ট ক্ষেটে পট েোচটর 
অপভ্ৰঅাংটশর েটধয। ৪. বাাং াটদটশ পট ব টত ক্ষসই চিত্রটে ক্ষবাঝায়, ক্ষযচট োপটে চোংবা োগটজর আাঁো। 
          ভ্ারতবটষঘ সুপ্রািীন ো  ক্ষেটে রাং ও ক্ষরখার োধযটে ক্ষপৌরাচেে, সাোচজে, ধেঘীয় ও ঐচতোচসে আখযান 
চনভ্ঘর ছচব বা চিত্র চনেঘাে েরার প্রটিষ্টা িট টছ। এবাং তার চেছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় িযঘাপটদ গীচতো, শ্রীেৃষ্ণেীতঘটনর 
গীচত, জয়টদটবর পদাব ী, েনষােঙ্গ , ধেঘেঙ্গ  ও িন্ডীেঙ্গট র গাটন। 
 
পটবিত্র বভন্নতা : পটুয়ারা সাধারণত বতন ধরবণর পট ততবর কবর থাবকন। তার মবধয একবট হল কাবহবনযুক্ত জড়াবনা 
ো দ্ীঘল পট, আর একবট আোআচে ভ্াটব ততচর জোটনা পট, যাটে ক্ষেউ ক্ষেউ আে াটাই পট চেসাটব চিচিত 
েটরটছন এবাং সব ক্ষশটষর পটচট ে  ক্ষিৌটো পট, যা চবটশষ ভ্াটব যাদুপট চেসাটব বযবহৃত। জোটনা পট সাধারেত 
িওোয় েয় এে, ক্ষদে বা দু’ফুট পযঘন্ত এবাং  ম্বায় চশল্পীর প্রটয়াজন ও রুচি েত দীঘঘ। ক্ষোটনা ক্ষোটনা পট বাটরা ফুট 
ক্ষেটে পাঁচিশ ফুট পযঘন্ত  ম্বা েয়। এত বে পট েওয়ার জটনয প্রদশঘটনর সুচবধাটেঘ পটটর দু’প্রান্ত আোআচে ভ্াটব 
ক্ষোটনা  েচির সটঙ্গ জোটনা োটে। ক্ষসটেটত্র পটটর দুচট অাংশ ক্ষযখাটন োচের সটঙ্গ জোটনা েয়, যাবত কাবি নড়ািাড়া 
করার সময় কাগবজর পবটর অাংশ ক্ষবতগ্রস্থ না হয় সসই উবেবশয।   
           চবষয়বস্তু অনুযায়ী পটটে দুই ভ্াটগ ভ্াগ েরা যায় ১. ধেঘীয় পট  এোং ২. সাোচজে পট। ধেঘীয় পটটর 
চবষয় ে  িন্ডীেঙ্গ , েনসােঙ্গ , ক্ষবহু া  চখন্দর ইতযাচদ। আর সাোচজে পটটর চবষয় েট া বৃেটরাপন, বধূচনযঘাতন, 
পে প্রোর চবরুটি সাংগ্রাে ইতযাবদ্।  
           তবে িান অনুযায়ী পটচিটত্রর নানা ধরে ক্ষদখা যায়। বাাং ার ো ীঘাট, চপাং া, বধঘোন ছাো বাাং ার বাইটরও 
পটচশল্পীটদর পটটর িিঘা ক্ষদখা যায়। তটব ক্ষদবটদবীর গেনগত চদে ক্ষেটে ো ীঘাটটর পটটর ছচব চেছুটা িূ োয়। 
অঙ্গপ্রতযঙ্গগুচ  এেটু ক্ষোটা েটর আাঁো েয়। এরেটধয সূেনাগচরে েটনর ছায়া পটেটছ ক্ষযটা অনযানয পট চিটত্র ক্ষদখা 
যায় না। 
           বাাং ার চনভৃ্ত পেীগ্রাটের তদনচন্দন জীবটনর চিত্রে ার ক্ষয সে  বযবোর সাধারে পাওয়া যায় তা চতন 
ভ্াটগ ভ্াগ েরা ক্ষযটত পাটর-  
প্রেে : ‘পটূয়া’ জাচতর ক্ষ াটেরা পুরুষানুক্রচেে প্রোনুসাটর অচঙ্কত  ম্বা ম্বা চিত্রপট।  
চদ্বতীয় : পেীগ্রাটের ক্ষেটয়টদর অচঙ্কত আল্পনা ও প্রািীর চিত্র। এবাং  
তৃতীয় : োচটর ক্ষঘাো ও পুতু  এবাং োটের পুতু  ইতযাচদর উপর চিত্রাঙ্কন। চেন্তু ো ীঘাটটর পটুয়ারা সবাই প্রায় 
এাঁটেটছন ক্ষছাট ক্ষছাট ছচব, ঘর সাজাটনার উপযুক্ত রাধা েৃষ্ণ, চশবদুগঘা, ো ী,  ক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃ্চত। ক্ষদবটদবীর ছচব 
ছাো বযঙ্গাত্মে ছচব ইতযাচদ তাাঁটদর ছচবর চবষয় বস্তু চছ ।  
           চিটত্রর েুখয উটেশয ে  অটনযর অনুরাগ এবাং চনটজর চিত্ত চবটনাদন। সূটত্রর প্রচত  েয েরট  ক্ষদখা যাটব 
ক্ষয চিত্রাঙ্কন চশল্পীর যটেো িাটরর অবোশ চছ  না। আর ক্ষরখায় চিটত্রর প্রধান অঙ্গ। োরে অঙ্গপ্রতযঙ্গ প্রভৃ্চতর পচরোে 
ও সাংিাটনর অচভ্বযচক্ত প্রেেত ক্ষেব  ক্ষরখার দ্বারায় েয়। বাৎসযায়টনর ‘োেসূত্র’ এর িতু:ষচে ে ার ক্ষয নাে চনটদঘশ 
ক্ষদখা যায়, তাটত আট খয (চিত্র) িতুেঘ িাটন। ‘োেসূটত্র’র টীোোর যটশাধর ‘ষেঙ্গ’ বট  চনটদঘশ েটরটছন অেঘাৎ 
চিৎেরটে ছয়চট চবষটয় দৃচষ্ট রাখটত েয়। যো- রূপটভ্দ, প্রোে, ভ্াবটযাজন,  াবন- ক্ষযাজন, সাদৃশয এবাং বচেঘো-ভ্ঙ্গ। 
 
পটুয়া : পটবিত্র যারা আঁবকন ো সলবেন তাবদ্র আমরা পটুয়া েবল থাবক। তটব সবজায়গায় এটদর পটুয়া ব া েয় 
না। পচিেবটঙ্গ পটুয়া, চিত্রের, পচটের, এবাং পটদার নাটেই পচরচিত। উত্তরপচিে, বাাঁেুো এবাং পুরুচ য়ায় ‘পচটদার’ 
নােচটই ক্ষবচশ পচরচিত। বীরভূ্ে এবাং ক্ষেচদনীপুটরর চেছু জায়গায় ‘চিত্রের’ নােচট এোট  প্রিচ ত, আর  দচেে 
পচিেবটঙ্গ পটুয়া শেচট বযাপেভ্াটব গৃেীত। তটব ক্ষয নাসমই পট চশল্পীরা পচরচিত সহাক না ক্ষেন োচেচন রূটপ রটে ও 
বযবোটরর িেৎোচরসে এবাং সুটর া েটে ক্ষস চিটত্রর বেঘনা গে-জ্ঞাপটনর এে ক্ষ ৌচেে পরিরা। জাচত ধটেঘরও এে 
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স্বতন্ত্র ধরা ততচর েটয়টছ এই পটচশল্পীটদর ক্ষেন্দ্র েটর। চিত্রচশল্প, সাংগীত রিনা ও গাচয়ে এই চতন ধারার ক্ষসৌেটযঘ 
শতশত বছর ধটর এই জনটগােীর জীবন জীচবোয় বাাং ার এে  চিরায়ত রূপ ক্ষদখা যায়।   
            পচিেবটঙ্গর বীরভূ্ে এবাং ক্ষেচদনীপুর ক্ষজ াটতই অচধে সাংখযে পটুয়াটদর বাস। তাটদর েটধয ক্ষবচশরভ্াগ 
পটুয়াই চছ  গ্রােবাচস। তারা চছ  ভ্ীষেভ্াটব দচরদ্র এবাং সাোচজে ভ্াটব অবটেচ ত। তাটদর জীবটনর েূ য চছ  
ক্ষডােরা এবাং োোরটদর েটতা। তাই এই সেয় চেনু্দ প্রধান রাজয পচিেবটঙ্গ চেছু সাংখযে পটুয়া চনটজটদর েুস োন 
বট  চিচিত েরটত িাইত। চবনয় ক্ষঘাষ এর ‘বাাং া ক্ষ ােসাংসৃ্কচতর সোজতত্ত্ব’ চবষায়ে গ্রটে ইস াে প্রভ্াচবত পটুয়াটদর 
বক্তবয অনুসাটর জানা যায় ক্ষয “তারা যচদ চেনু্দ েটয় যায় তবে তাটদর চনম্নবগঘভু্চক্তর জনয আর তারা ‘োনুষ’  বট  গেয 
েটব না চেনু্দসোটজ।”১ চেন্তু যচদ তারা েুস োন েটয় োটে তােট  তারা প্রচতটবশী েুস োন ক্ষদর োটছ অন্তত চেছুটা 
োনুটষর েটতা বযবোর পাটব। সুতরাাং প্রেৃত োনুটষর েটতা জীবন ধারটের আশায় তারা ধেঘান্তাচরত েটয়চছ  এেো 
অনুোন েরা ক্ষযটত পাটর। 
          পচিেবটঙ্গর পটুয়াটদর চিন্তাধারা ও চবষয়বস্তু অনুসাটর চতন ভ্াটগ ভ্াগ েরা ক্ষযটত পাটর। যথা- ১. ক্ষয 
পটুয়ারা েূ ত চেনু্দ ক্ষপৌরাচেে প্রসঙ্গই আাঁটে। ২. যারা স্বগঘ ও নরটের ধারো এবাং েৃতুযর ক্ষদবতা েচতঘে পাপীটদর 
উপর যন্ত্রোর চিত্র ধটর। ৩. ক্ষয পটুয়ারা উপজাচতর উৎস চবষটয় (পচিেবটঙ্গর সাাঁওতা টদর েটধযই েূ ত ক্ষবচশ) এবাং 
েৃটতর েরজগৎ ক্ষেটে েৃতুযর উটি জীবন চবষটয় আাঁটে।   
 
নয়া-র পটুয়া সমাবজর জীেন জীবেকা : আেরা পচিে ক্ষেচদনীপুর ক্ষজ ার চপাং া োনা এ াোর নয়া গ্রাটে 
ক্ষেত্রসেীো েটর জানটত পাচর ক্ষয ক্ষসখানোর পটচশল্প ক্ষেন্দ্র এখনও জীচবত। ক্ষসখাটন পটুয়া পচরবার সাংখযা সবঘসােুট  য 
৭০ ক্ষেটে ৭৫। তাঁবদ্র এেোত্র আটয়র উৎসয ে  এই পটচশল্প। এখানোর েটয়েচট চিত্র েটরর নাে েট া- শযােসুন্দর 
চিত্রের, সুষো চিত্রের, বাোদুর চিত্রের, বেেটু চিত্রের, ক্ষছাটেেু চিত্রের, প্রবীর চিত্রের, জাো  চিত্রের, গুরুপদ 
চিত্রের, পুে য চিত্রের, চবষু্ণপদ চিত্রের, খাট ে চিত্রের প্রেুখ। প্রটতযটে এঁরা চনটজটদর চিত্রের বট  পচরিয় ক্ষদয় 
তা ক্ষেব  ছচব আাঁটে বট  নয়। চিত্রের েট া এবঁদ্র পদবী যা তাাঁটদর বাংশানুক্রটে পাওয়া।    
       নয়া গ্রাটের পটুয়ারা চেনু্দ পুরাোচশ্রত রাোয়ে, েোভ্ারত, দাতােেঘ, েনসােঙ্গ , িন্ডীেঙ্গ , সীতােরে ইতযাচদ 
গান গাইট ও চনটজটদর েুসচ ে বট  চিচিত েটরন এবাং েুসচ েটদর সে  প্রোর আিার আিরে ক্ষেটন িট ন। 
শযােসুন্দর চিত্রেটরর (বয়স ৭৫) োছ ক্ষেটে জানা যায় ক্ষয প্রায় ৭৫ বছর আটগ নয়া ক্ষজ ায় ক্ষোটনা পটুয়ার বাস চছ  
না। তাঁরা তাঁবদ্র বাপ িাকুরদ্ার সাটে জােনা, দুচজপুর, নারায়নগে গ্রাটে পট ক্ষদচখটয় ধান চভ্ো েরটত ক্ষযতন এবাং 
সন্ধ্যাটব ায় এই নয়া ক্ষজ ায় ‘চবশা ’ পদবী পাোটত বাচের োচ টের েৃপায় বাসা ক্ষবাঁটধ োেসতন। তারপর তারঁা 
দীঘঘচদন োেটত োেটত বাচের োচ ে এেটু োোর জায়গা চদট  তারঁা এেটা ঘর বাাঁধটতন, তারপর ক্রমশ দুটটা, 
চতনটট এইভ্াটব পটুয়াটদর বসচত িাচপত  েয় বট  জানা যায়। 
       শযােসুন্দর চিত্রেটরর োছ ক্ষেটে আরও জানা যায় ক্ষয ৫০ বছর আটগ তাঁবদ্র আচেঘে অবিা খুব খারাপ চছ , 
ক্ষোটনা চবটয় েট , বা অনুোন েট , চোংবা ক্ষেউ োরা ক্ষগট  তটব পটুয়াটদর চদটয় গান গাওয়াটনা েটতা, তটব চেছু 
উপাজঘন েটতা।  তটব বতঘোটন নাচে তাঁবদ্র আচেঘে অবিা পূটবঘর তু নায় অটনে স্বে । তাছাো  আেরা চনটজরা 
নয়া গ্রাটে বগবয় ক্ষদটখচছ ক্ষয তারঁা গ্রাটের েটধয বসচত েরট ও  চবজ্ঞাটনর যুটগ বতঘোটনর সাটে তা  চেচ টয় ইটটর 
ততবর বাচেটত বাস েসরবেন, ক্ষটচ টফান বা ক্ষোবাই  বযবোর েরবেন, গযাসিুচে বযবোর েরটছন ইতযাচদ।    
       বতঘোটন নয়া গ্রাবমর পটুয়াটদর আটয়র উৎস পট চবচক্র এবাং োটঝ োটঝ দ টবাঁটধ গ্রাবম গ্রাবম গান ক্ষগটয় িা  
পয়সা সাংগ্রে েরা। শযােসুন্দর চিত্রেটরর োছ ক্ষেটে জানা যায় ক্ষয তাঁরা ৫০ বছর আটগ তাঁর বাপ-োেুরদ্ার োছ 
ক্ষেটে সকেল শুটন ক্ষশখা ক্ষপৌরাচেে গান ক্ষগটয়ই সাোযয প্রােঘনা েসরন। চেন্তু বতঘোটন অটনে চশল্পীই আটছন যারা 
ক্ষেব  ছচব আাঁেটত পাটরন চেন্তু গান গাইটত জাটনন না। তারঁা দ  ক্ষবাঁটধ খাতা ক্ষদটখ গান সগবয় থাবকন। আেরা 
শযােসুন্দর চিত্রেরটে যখন চজজ্ঞাসা েচর ক্ষয আপচন খাতা বযবোর েটরন না, এত গান েটন রাটখন েীভ্াটব? তখন 
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চতচন  আোটদর উত্তর ক্ষদন ‘আোর খাতা আোর সৃ্মচতটত, আোর খাতা ক্ষদখার দরোর েয় না’ (শযােসুন্দর চিত্রের)। 
তটব এখন তারঁা আর শুধু  ক্ষপৌরাচেেগান গান না, তাঁরা এখন সাোচজে গান ও গান। তাঁবদ্র সাোচজে গান গুচ  
খুব-ই সেজসর  এবাং সেট র ক্ষিনা। এই সাোচজে গান গুচ  ক্ষেন এট া? ক্ষস প্রে চজজ্ঞাসা েরা েট  তাঁরা জানান 
ক্ষয আটগ ক্ষরচডও, ক্ষটচ চভ্শন চছ  না, তখন গ্রাটে গ্রাটে চগটয় ক্ষ াটেসদ্র গান ক্ষশানাটনা েটতা। পটর ক্ষরচডও এট া 
সাংখযায় খুবই েে, োনায় এেচট। সবাই তখন দ  ক্ষবাঁটধ ক্ষরচডও শুনটত ক্ষযত। তারপর ক্ষটচ চভ্শন আসার পটর পটচশল্প 
প্রায় ক্ষশষ েটয় ক্ষগ । এই পটচশল্পটে বাাঁিাটত নতুন সাোচজে পট দরোর। তাই বৃেটরাপন, পচরটবশ দূষে ইতযাচদ 
চনটয় নতুন পট রচিত ে । 
 
        রানী চিত্রেটরর (বয়স ৬৫) োছ ক্ষেটে জানা যায় ক্ষয বতঘোটন পটচশটল্পর ঐচতেয েেটছ না বরাং বােটছ। 
তাঁবদ্র এই পটচশল্প ক্ষদখার জনয চবটদশ ক্ষেটে বহু পযঘটে আসটছ এবাং তাঁবদ্র পটচিত্র ও গান শুনটছ। এেনচে তাঁবদ্র 
খরি বেন েটর চনটজটদর ক্ষদটশ চনটয় চগটয় চিত্র প্রদশঘচন ও গান ক্ষশানাটনার সভ্ার আটয়াজন েরা েটে। এছাোও 
চতচন আোটদর জানান ক্ষয আটগর ক্ষেটে চবচভ্ন্ন রেে উৎসব অনুোন এবাং ক্ষে ার সাংখযা অটনে ক্ষবটে ক্ষগটছ ফবল 
তাঁবদ্র ক্ষসখাটন পট ক্ষদখাটনা ও গান ক্ষশানাটনার জনয ডাে পরসে ক্ষযেন বধঘোন, ক্ষেচদনীপুর, ে োতা,খেগপুর এছাোও 
আটরা অনযানয জায়গা সথবক।  
পটবিত্র আঁকার উপকরণ : আমাবদ্র সদ্বশ প্রািীন কাল সথবক বিত্রকলা িিচার সযসে উপকরণ েযেহার হবয়বে তা 
বশল্পীরা স্থানীয় কাঁিামাল সথবক প্রবয়াজনমত ততবর কবর বনবয়বেন। পবিমেবের পটবশল্পীরা নানারকম পাথর আনযানয 
দ্রেয, গাবের পাতা, ফল ও োল সথবক রঙ ততবর কবরবেন। গাবের রস ো ফল সথবক আিা হবয়বে। তুবল ততবর কবরবেন 
পশুর সলাম সথবক।  
 
পবটর কাগজ : কবলর কাগজ ততবর হওয়ার আবগ বশল্পীরা তুলট কাগবজ পট আঁকবতন। তুলট কাগজ প্রধানত তুবলা, 
পুরবনা কাপড়, ভাবতর মাড় ইতযাবদ্ বদ্বয় ততবর হত। পটুয়ারা বনবজর হাবত তা ততবর করবতন।  
 
তুবল : োগবলর ঘাবড়র সলাম অথো কািবেড়াবলর সলবজর সলাম োঁবশর কবির ডগায় সুবতা বদ্বয় সেঁবধ তুবল ততবর 
হয়। এেন অেশয প্রায় সকবলই োজাবরর তুবল েযেহার করবেন। সয সে পটুয়াবদ্র শহবরর সবে সযাগাবযাগ সনই ো 
আবথচক সাংগবট সনই তারঁাই সকেল বনবজর হাবত তুবল ততবর কবরন। 
 
রঙ :  ১. লাল রঙ ততবরর সক্ষবত্র েযেহার করা হয় বসঁদু্র, আলতা। 
      ২. হলুদ্ রবঙর ক্ষবত্র কাঁিা হলুবদ্র মূল সেবট রস সের কবর সরাবদ্ শুবকবয় প্রস্তুত করা হয়। 
      ৩. সেুজ রবঙর সক্ষবত্র েযেহার করা হয় বসম পাতার রস 
      ৪. কাল রবঙর সক্ষবত্র হাবড়র তলার কাবল, িাল পুবড়বয় গঁড় কবর।  
      ৫. েবয়বর রবঙর জনয সপাড়ামাবট সঘাবষ। 
      ৬. সাদ্া রবঙর জনয েযেহার কবর শঙ্খ, েবড়মাবট ঘবষ। 
 
আিা : োেলা গাবের রস জমাট সেঁবধ জায়। তা বভবজবয় সরবে আিা ততবর হয়। সততুঁল বেবি বভবজবয় সরবে কবয়কবদ্ন 
োবদ্ তার সথবক সলই সের কবর কাপবড় সেবক আিা হয়। কিুর রস সথবকও আিা হয়। তবে সেবলর আিা েুেই 
প্রিবলত মাধযম।   
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       গ্রাম আর আবগর মত সনই। সে বকেুবতই আধুবনকতার সোঁয়া সলবগবে। ফবল জীেনও পাবেবে অবনক। বনবজর 
প্রবয়াজনীয় বজবনস মানুষ আবগ বনবজই ততবর কবর বনত। সস সবের এেন প্রায় সে বকেুই োজাবর পাওয়া যায় ফবল 
মানুষ এেন োজারমুবে। এবত সময় ও শ্রম দু্বটায় োঁবি।   
 
নয়া-র পটবশল্পর পাশাপাবশ অনযানয জীবেকা : নয়া গ্রাবম সকবলর সাবথ কথা েবল জানবত পাবর সয এেন অবনবকই 
পটবশবল্পর পাশাপাবশ অনযানয জীবেকার সাবথ যুক্ত হবেন।বযমন ১.পটবিত্র এঁবক গান সগবয় বভক্ষা করা। ২.শুধু মাত্র 
পটবিত্র এঁবক অনযবক বেবক্র করা ৩. মাবটর পুতুর ততবর কবর বেবক্র। ৪. প্রবতমা ততবর করা। ৫. গবণন ো ওঝা হবয় 
মন্ত্র দ্বারা সলৌবকক বিবকৎসা করা। ৬. বেবভন্ন রকবমর রঙ ততবর কবর বেবক্র। ৭. সেবদ্ পটুয়ারা সাপ ধবর বেবক্র কবর। 
৮.সদ্েী পট আঁবক। ৯. সফবরওয়ালার কাজ কবর। ১০. কৃবষ কাজ কবর। ১১. জনমজুর োবট। ১২. বরক্সা িালায়। ১৩. 
বগ্রবটাংস কাডচ ও কযাবলন্ডার ততবর কবর। ১৪. সোট োট েযেসা কবর ইতযাবদ্।  
 
পটবিত্র ও পবটর গাবনর পারস্পবরক তুলনা : নয়া গ্রাটে চগটয় আেরা শযােসুন্দর চিত্রেটরর োছ ক্ষেটে েটয়েচট 
ছচব সাংগ্রে েচর। ক্ষযগুচ  চতচন চনটজ ততচর েটরটছন এবাং ক্ষসই ছচব গুচ র সটঙ্গ সােঞ্জসয ক্ষরটখ গান ততচর েটরটছন। 
এই গানগুচ  আোটর খুবই ক্ষছাট, চতন িার  াইটনর গান। চেন্তু এই গানগুচ র েটধয ক্ষেটে এেচট নীচত চশোর আভ্াস 
ফুটট ওটে। এই পটগুচ  এবাং তার সাটে সােঞ্জসয ক্ষরটখ গান গুচ  ে - ১. োচ দাস এবাং সরস্বতীটে চনটয় ২. 
তিতনযটদব ও চবষু্ণচপ্রয়াটে চনটয়।৩. বৃেটরাপনসক সকন্দ্র কবর। ৪. েনসাটে চনটয় আাঁো পট। 

• তাাঁর োচ দাস এবাং সরস্বতীটে চনটয় অচঙ্কত পটচট ে -  
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এবাং এর পচরটপ্রচেটত চে  ক্ষরটখ গান রিনা েটরটছন-   

“োচ দাস েূখঘ চছ  তাই 
সরস্বতীর আশীবঘাটদ পচন্ডত েটয় যায় 

ক্ষসই জনয ব চছ আেরা চ খাপো প্রটয়াজন 
শুটনন সবঘজন” 

 
• তাাঁর তিতনযক্ষদব ও চবষু্ণচপ্রয়াটে চনটয় অচঙ্কত পটচট ে - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
এবাং তার সটঙ্গ সােঞ্জসয ক্ষরটখ গান রিনা েটরটছন- 

     “সন্নযাস যচদ েটব স্বােী েটন চিটত্ত জান। 
     তটব ক্ষেন পটরর ক্ষেটয় চবটয় েটর আন? 

এত বট  চবষু্ণচপ্রয়া ক্ষেশ নাচে বাাঁটধ 
ধচরয়া স্বােীর পাটয় ফুফাচরয়া োাঁটদ”। 

 
• তাাঁর বৃে ক্ষরাপন চনটয় অচঙ্কত পটচট ে  এই :  
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এবাং তার পচরটপ্রচেটত চতচন চে  ক্ষরটখ গান ক্ষবাঁটধটছন- 

“সবাই চেট  েটরা গাছ ক্ষরাপন 
গাছ  াগইট  পটর োনুটষর উপোর েটর 
বাতাটস চনর্শ্ঘাস ভ্টর গাটছর-ই ধরে 

ও জনগে সবাই চেট  েটরা গাছ ক্ষরাপন” 
• েনসাটে চনটয় তাাঁর অচঙ্কত পটচট ে - 
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এবাং তার সটঙ্গ চে  ক্ষরটখ গান রিনা েটরটছন- 
“সাাঁওতা  পবঘটত আটছ ক্ষ াোর বাসরঘর 

তাটয় শুটয় চনদ্রা যায় োন্ত চখন্দর 
ওটো ওটো ওসগা রাো সায়টবটনর চঝ 
ক্ষতাটর এ  ো চনন্দ্রা ক্ষোটর এ  েী?” 

 
নয়া-র নারী কবে গীত : নয়া গ্রাটে বগবয় আেরা রানী চিত্রেটরর োছ ক্ষেটে চেছু গান শুচন। ক্ষযেন িন্ডীেঙ্গ , 
েনসােঙ্গ , ক্ষপাচ ও খাওয়াটনা, সীোন্ত েশান ও সুনাচের উপর। এই গানগুচ  ক্ষযটেতু খুব দীঘঘ েয় তাই পটগুচ ও 
আোটর অটনে দীঘঘ েয় এবাং পটগুচ  এই গাটনর সাটে চে  ক্ষরটখ আাঁো েয়। এবাং যখন গাওয়া েয় তখন পটট আাঁো 
ছচবর উপর আেু  চদটয় ক্ষদচখটয় ক্ষদচখটয় গানগুচ  গাওয়া েয়। 
তাাঁটদর গাওয়া সুনাচের উপর গানচট েট া- 

“অচভ্সত্ব (অচভ্শপ্ত) সুনাচেটত ক্ষেটে চন  প্রাে (২) 
চশ ঙ্কা আর োই যান্ড আর আন্দাোন 

অচভ্সত্ব (অচভ্শপ্ত) সুনাচেটত ক্ষেটে চন  প্রাে। 
২০০৪ সাট  ে  ক্ষয সুনাচে 

শতবছটরর বৃি বট  ক্ষদচখচনত আচে 
োয়টর ক্ষদচখচনত আচে 

ক্ষছট  বুটো সবাই তাটত োরাট া ক্ষয প্রাে 
অচভ্সত্ব সুনাচেটত ক্ষেটে চন  প্রাে। 

খবর ক্ষপটয় িট  আটস সাাংবাচদটের দ  
উিার েটর ও োনুষ ক্ষফট  ক্ষিাটখর জ  

শুধু ক্ষফট  ক্ষিাটখর জ  
ক্ষেটনা তুচে চনট  বট া এতগুট া প্রাে 
অচভ্সত্ব সুনাচেটত ক্ষেটেচন  প্রাে। 

চবচধর ক্ষতার চন াটখ া ( ী াটখ া) ক্ষবাঝা চবষে দায় 
োোটর োসাও তুচে োোটর োাঁদাও 

দয়া  োোটর োাঁদাও। 
ক্ষেন তুচে ভ্ােট  বট া সুটখর আন্দাোন 
অচভ্সত্ত্ব সুনাচেটত ক্ষেটেচন  প্রাে। 
সেুটদ্রটরা োতা োটগা গঙ্গা জননী 

এতগুচ  প্রােটে ক্ষেন ক্ষেটে চনট  তুচে 
োটগা ক্ষেটে চনট  তুচে। 

ক্ষেন তুচে ভ্ােট  বট া সুটখর আন্দাোন 
অচভ্সত্ব সুনাচেটত ক্ষেটে চন  প্রাে। 
চশ ঙ্কা আর োই যান্ড আর আন্দাোন 

অচভ্সত্ব (অচভ্শপ্ত) সুনাচেটত ক্ষেটে চন  প্রাে”। 
 

এই গানচট তাাঁরা ২০০৪ সাট র ভ্য়াবে সুনাচের পচরটপ্রচেটত রিনা েটরটছন। এই গানচটর েূ  চবষয় েট া ক্ষয ২০০৪ 
ক্ষয ভ্য়াবে সুনাচে েটয়টছ তার েবট  পটে অটনে োনুষ োরা যায়, চবপু  েয়েচত েয়। এই গাটনর েধয চদটয় 
ক্ষদবতাটে নাচ শ েরা েটয়টছ ক্ষয ো তুচে এত গুট া োনুটষর প্রাে ক্ষেন ক্ষেটে চনট । এই গানচটর েটধয ক্ষেটে তাটদর 
ভ্াষা বযবোটরর তবচশষ্টয ধরা পটে। এেই সাটে ধরা পটে তাটদর চশোগত ক্ষযাগযতা। তারা অচভ্শপ্তটে উচ্চারে েরটছ 
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অচভ্সত্ব,  ী াটে উচ্চারে েরটছ ‘চন া’ এবাং শ্রী ঙ্কাটে উচ্চারে েরটছ ‘চশ ঙ্কা’।তারা প্রােৃচতে শচক্তটে তদবীেচেোয় 
অনুভ্ব েরটছন।  
তাটদর সাোচজে পা সটপাচ ও েূ ে গানচট ে - 

“পা সটপাচ ও খাওয়াটত ভু্  েরটছা যচদ 
সারটব না ক্ষরাগ প্রিার েরচছ, আচে। 
চশশুটে খাওয়াটত ভু্  েটরটছা যচদ 
সারটবনা ক্ষরাগ প্রিার েরচছ আচে। 
ডাক্তারটে পয়সা চদট ও চেছু েটব না 

এেটা েো ব চছ ক্ষশান না। 
ক্ষশান ক্ষশান ো ক্ষবাটনরা ও দাদা আর ভ্াইটয়রা 

এেটা েো ব চছ ক্ষশান না 
চশশুটে,পা সটপাচ ও খাওয়াটত ভু্ট ানা। 

চশশুটে পা স ক্ষপাচ ও খাওয়ান েটব না ক্ষরাগ পাটব ক্ষরোই 
তাইটতা চবজ্ঞাটনর ব টছ ক্ষশান না 

ক্ষতােরা চশশু ভ্াট া রটব সুিয সর  সটতজ েটব 
চশশুর প্রচত অবটে া েটরা না। 

ক্ষশান ক্ষশান ো ক্ষবাটনরা ও দাদা আর ভ্াইটয়রা 
এেটা েো ব চছ ক্ষশান না 

চশশুটে, পা স ক্ষপাচ ও খাওয়াটত ভু্ট া না। 
এেচদটনর চশশুেট ও পা সটপাচ ও খাওয়াও তাটর 

পাাঁিবছর পযঘন্ত। 
সচদঘোচশ জ্বর েট  ভ্টয়র চেন্তু নাই েরণ (২) 

পা সটপাচ ও খাওয়াটত ভু্ট া না 
ও োটয়রা এেটা েো ব চছ ক্ষশান না। 

ক্ষশান ক্ষশান ক্ষবাটনরা ও দাদা আর ভ্াইটয়রা 
এেটা েো ব চছ ক্ষশান না, চশশুটে পা স ক্ষপাচ ও খাওয়াটত ভু্  না। 

আপনারা চশশুটে পা সটপাচ ও খাওয়াটত ভু্ট া না”। 
এচট প্রিারধেঘী গান। এই গানচট ক্ষদটখ ক্ষবাঝা যায় ক্ষয এচট সাোচজে সেসযােূ ে গান। এবাং এগুচ  গেসটিতনতা 
বাোবার জনযই রিনা েরা েটয়টছ। পা সটপাচ ও খাওনার ফট  েী েী উপোর পাওয়া যায় তা এখাটন ব া েটয়টছ। 
ব া েটয়টছ ক্ষয পা সটপাচ ও খাওয়াটনার ফট  চশশুর সচদঘ, োচশ,জ্বর েট ও ক্ষোটনা ভ্য় ক্ষনই।এই গাটনর োধযটে 
চনচিত েটর ব া েটে ক্ষয চশশুর এেচদন বয়স ক্ষেটে পাাঁিবছর বয়স পযঘন্ত ক্ষপাচ ও খাওয়াটনা উচিত। 
 
পটবিত্র ও পবটর গান বশশু কবে : তটব োচেচন রূটপ রটের বযবোটরর িেৎোচরত্ব এবাং সুটর া েটে ক্ষস িচরটত্রর 
বনঘনা শুধু বেটদর েটধযই সীোবি নয়, আেরা ক্ষছাটটদর েুটখও এেচট পটটর গান শুচন যাটদর েটধয এেজটনর নাে 
সইদু  চিত্রের বয়স ছয় বছর, ক্লাস ওয়াটনর ছাত্র। অনযজন ে  রূপা ী চিত্রের যার বয়স নয় বছর, ক্লাস টু’র ছাত্রী। 
এছাো আটরা এেজন ে  শিা চিত্রের যার বয়স বাটরা বছর,  ক্লাস ক্ষসটভ্টনর ছাত্রী। এই পটটর গানচট োটছর 
উপর। গানচট েট া-  

“ক্ষদচেয়া োটছর চবটয় েরাটত িট াটগা রচঙ্গ া। (২) 
োত া োছ বট  আচে, োত া োছ বট  আচে চবটয়র বাাঁচশ বাজাবটর রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত ি টগা রচঙ্গ া। (২) 
সাইপন োছ বট  আচে, সাইপন োছ বট  আচে চবটয়র খাবার খাবটগা রচঙ্গ া। 
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দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত িট াটগা রচঙ্গ া। (২) 
ইচ শ োছ বট  আচে, ইচ শ োছ বট  আচে পা চে িটে যাবটগা রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত ি টগা রচঙ্গ া। (২) 
পাো  োছ বট  আচে, পাো  োছ বট  আচে চবটয়র ক্ষ া ে বাজাবটগা রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত ি টগা রচঙ্গ া। 
ক্ষবায়া  োছ বট  আচে, ক্ষবায়া  োছ বট  আচে সব শা াটে খাবটগা রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত ি টগা রচঙ্গ া। 
পুাঁচট োছ বট  আচে, পুাঁচট োছ বট  আচে চবটয়র বাাঁচশ বাজাবসগা রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরটত ি টগা রচঙ্গ া। (২) 
চিাংচে োছ বট  আচে, চিাংচে োছ বট  আচে োরেচনয়াে বাজাবগ রচঙ্গ া। 

দাাঁচেয়া োটছর চবটয় েরাটত ি টগা রচঙ্গ া। (২) 
এই গানচট এেচট সাোচজে গান। এই গানচট চশশুটদর উটেসশ রিনা েরা েটয়টছ বট  েটন েরা েয়। গানচট ক্ষগটয়টছ 
েটয়ে জন বা ে বাচ ো। গানচট দাাঁচেটয় োটছর চবটয়র েো ব া েটয়টছ, এবাং তার চবটয়টত ক্ষোন ক্ষোন োছ যাটব 
এবাং তারা েী েী োজ েরটব ক্ষস েোও ব া েটয়টছ। গানচটটত শে উচ্চারটের এেচট চবচশষ্ট চদে ধরা পটে তারা 
দাাঁচেয়া োছটে প্রেটে গাটনর শুরুটত ব টছ ক্ষদচেয়া োছ।  
 
নয়া-র পটুয়াবদ্র ভবেষযৎ : পচিে ক্ষেচদনীপুর ক্ষজ ার চপাং া োনার অন্তগঘত নয়া গ্রাটের এই োনুষজন পটচশল্পটাটে    
তাঁবদ্র জীবটনর সাচে েটর বতঘোন পচরচিচতর সটঙ্গ তা  চেচ টয় নতুন উদযে চনটয় এচগটয় িট টছন। আটগ তাঁবদ্রর 
ক্ষরাজোটরর এেোত্র উৎস চছ  পটচিত্র অঙ্কন েরা এবাং ক্ষসই পুরানাচশ্রত ক্ষদবটদবীর োোত্ময গাটনর আোটর প্রোশ 
েরা। নয়াগ্রাটে আেরা সক্ষত্রসমীক্ষা কবর জানটত পাচর ক্ষয তাঁরা তাাঁটদর পূবঘপুরুটষর চশল্পটাটে বাাঁচিটয় রাখার জনয 
বতঘোন পচরচিচতর সটঙ্গ তা  চেচ টয় ভ্চবষযৎ জীবনটে সুচনচিত েরার জনয সপৌরাবণক পবটর সাবথ যুক্ত েটরটছন 
সাোচজে পটচিত্র, এেনচে তারঁা চেছুটা পচরোন রাজননচতে ভ্াটবও যুক্ত  েটয়টছন।  
          আটগ তাবঁদ্র ক্ষপৌরাচেে পটচিত্র অঙ্কটনর চবষয় চছ  রাোয়ে, েোভ্ারত, দাতােেঘ, েনসােঙ্গ , িন্ডীেঙ্গ , 
সীতােরে ইতযাচদ। চেন্তু এখন তাঁবদ্র সাোচজে পটচিটত্রর চবষয় ে  সোটজ ঘটট ি া ঘটনা। বতঘোন সোটজ ঘটট 
ি া ঘটনাটেই তাঁরা তাটদর পটটর চবষয়  চেসাটব তুট  ধটরটছন ক্ষযেন নারীর োটত স্বােীর খুন, চতনেনযা েতযা, নারীর 
োটত ড্রাইভ্াটরর খুন ইতযাচদ। এখন তাঁরা চেছুটা পচরোে রাজননচতে ভ্াটবও যুক্ত েটয়টছন। তাঁবদ্র  রাজননচতে 
চবষয় ে  েনযাশ্রী প্রেল্প, পচরটবশদূষে ও স্বািয চবষটয়। এই সব চবষটয় পট  অঙ্কন েটর  এবাং ক্ষসগুচ র সটঙ্গ চে  
ক্ষরটখ গান ততচর েটর চবচভ্ন্ন জায়গায় সভ্ার আটয়াজন েটর তারঁা গ্রাে পিাটয়টতর চবচভ্ন্ন প্রিারেূ ে োটজও অাংশ 
গ্রেন েরটছন।    
          এছাো তারঁা চশল্পটাটে নতুন পিচতটত সেট র সােটন তুট  ধরার জনয  ে োতা ক্ষেটে চটশাটঘ, শা ওয়ার 
োচেজ, োপে, ওেনা ইতযাচদ চেটন এটন তার উপর পট চিত্র তুট  ধরটছন। চনটজটদর োটত োত পাখা ততচর েটর 
তার উপর চবচভ্ন্ন পটচিত্র তুট  ধটরটছন।  োগটজ আাঁো চবচভ্ন্ন পটচিটত্রর উপর প্রােৃচতে রে বযবোর েরট ও তাঁরা 
চেন্তু এইসব চট-শাটঘ, ওেনা, শা ওয়ার োচেজ, োপে, পাখা ও বযবোচরে ক্ষফব্রচরটের চজচনটসর জনয আধুচনে রে 
বযবোর েরটছন। অেঘাৎ তাবঁদ্র পট চশটল্পর ক্ষবচশর ভ্াগ ক্ষেটত্রই আধুচনেতার  প্রভ্াব পটেটছ এেো ব া ক্ষযটত 
পাটর। 
 
সাংগ্রহশালা :  নয়াগ্রাটের এই পটুয়াগে ক্ষযৌে উটদযাটগ এেচট সাংগ্রেশা া গটে তুট টছন। এচট েূ ত গটে উটেটছ 
পটচশল্পটে তুট  ধরার জনযই। এই সাংগ্রেশা ায় রটয়টছ চবচভ্ন্ন বই ও পত্রপচত্রো ক্ষযগুচ র ক্ষবচশর ভ্াগ-ই ইাংটরচজটত 
ক্ষ খা। ক্ষযেন- ‘My Mother’, ‘A Tribute to Jamini Roy', ‘Crafting/Indian Scripts', ‘INDIAN FOLK ART', 
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’artanddeal' প্রভৃ্চত। সাংগ্রেশা ার ক্ষদওয়াট  বহু পটচিত্র সাজাটনা আটছ ক্ষযগুচ র ক্ষবচশর ভ্াগ ক্ষপৌরাচেে পটচিত্র। 
ক্ষযেন েৃষ্ণ োচ ও দেটনর োোয় নৃতযরত চিত্র, েৃষ্ণগাটছর ডাট  বটস আটছ এবাং রাধাও তার সখীরা স্নান েরটছ, 
েৃষ্ণ রাধার শতঘবসত ননীর োাঁচে বটয় চদটে ইতযাচদ। এছাো এই সাংগ্রে শা ায় রটয়টছ োচটর োরুোযঘ ক্ষযগুচ  এই 
পটুয়া পোর ক্ষ াটেরাই চনটজটদর োটত ততচর েটর এখাটন ক্ষরটখটছন। ক্ষযেন ঘট, চবচভ্ন্ন রেটের পুতু , শাঁক, ভ্ান্ডার 
প্রভৃ্চত ক্ষযগুচ  আধুচনে রে চদটয় সচিত েটর এখাটন রাখা েটয়টছ। এছাো এখাটন রটয়টছ ক্ষবশ চেছু ক্ষসৌচখন দ্রবয 
ক্ষযগুচ  ক্ষদটখ েটন েয় এগুচ  তাঁরা চনটজর োটত ততচর েটরনবন বাইটর ক্ষেটে  চনটয় এটসটছন। ক্ষযেন ক্ষর্শ্তপােটরর 
ততচর োচত, োছ, েেপ চবচভ্ন্ন েূচতঘ। এছাো এখাটন রটয়টছ বাাঁশ চদটয় ততচর ক্ষবশ চেছু ক্ষপনদাচন ক্ষযগুচ র উপর সুন্দর 
সুন্দর োটছর ছচব, ফুট র ছচব, গাটছর ছচব অঙ্কন েরা েটয়টছ।    
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     ৭০০০০৬, তৃতীয়, েুদ্রে, ফাল্গুন ১৪০৬ 
৪.   চবটনাদ চবোরী েুটখাপাধযায়, চিত্রেো, অরুো প্রোশেী, ৭ যুগ চেটশার দাস ক্ষ ন, ে োতা ৭০০০৬,  
     চদ্বতীয় প্রোশ, এচপ্র  ২০১৬ 
৫.   ক্ষভ্া ানাে ভ্ট্টািাযঘ, পট ও পটুয়া-েো এবাং অনযানয েো ো া, বই পত্তর, ইন, ৮, রাস্তা ১, নবচদত,  
     নয়াবাদ, েুেুন্দপুর, ে োতা ৭০০০৯৯, জানুয়াচর ২০১৭ 
৬.   রবীন্দ্রনাে োেুর, চ চপো, চবর্শ্ভ্ারতী, ৬ আিাযঘ জগদীশিন্দ্র বসু ক্ষরাড, ে োতা ১৭, সাংস্করে তজযে  
     ১৪১৭  
৭.   রাোনন্দ বটন্দযাপাধযায়, পটুয়ােো, প্রচতেে, ৭ জের া  ক্ষনটেরু ক্ষরাড, ে োতা ৭০০০১৩,  প্রেে  
     প্রোশ, জানুয়াচর, ২০১০ 
৮.   অবশাক ভট্টািাযচ (সম্পাদ্ক), পবিমেবের পটবিত্র, সলাকসাংসৃ্কবত ও আবদ্োসী সাংসৃ্কবত সকন্দ্র, ঢাকুবরয়া,  
     কলকাতা, ৭০০০৬৮, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০১ 
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