


 

অধ ায় ৯: শালা ও কুসুমিশ , মালা, আলপনা ও  পটিশ  এবং 

পৗরািণক িচ কলা  

মধ যুেগ প ী  িশ ীেদর সৃ  লাকিশে ই লাকসমি র েয়াজন দূর হত। 
সকােল দশীয় িশ ীেদর সবনাশ সািধত হয় িন। সই সুদূর মধ যুেগ আধুিনক কােলর 

েলপ পেড়িন বাংলার লাকিশে । পর র ঐক সূে  আব  লাকসমি ই িছল 

লাকিশ ীেদর র ক এবং বাহক। কিবক েণর কােল মধ যুেগর বাংলােদেশ তঃ ূ ত 

অবাধ বািণজ  িছল না। ইংেরজেদর সে  বাঙািলর সভােব পিরচয় ঘেটিন। সুতরাং 

িবেদশী িশে  বাংলােদেশর ঘর বািহর  ভের যায়িন। গৃহ েক াম  িশ ীরাই েয়াজনীয় 

িশে র যাগান িদেতন। েয়াজেনর সে  সৗ য, দববাদ ও পুরাণ বণতা ভারতীয় 

িশে র পূণ িদক। িশ ীরাই তােদর সৃ  িশ ব  িদেয় গৃহ েদর অভাব পূরণ 

করেতন। অেনক সময় িনিদ  িশ ীরা পাড়ায় পাড়ায় তােদর িশ ব  িনিদ  গৃহ েক 

িদেতন। িবেশষত শালািশ ীরা, কুসুমিশ ীরা এবং মালাকােররা তােদর সৃ  িশ  ােমর 

পূজা–পাবেণ, গৃহে র বাড়ীেত বাড়ীেত যথাসমেয় প েছ িদেতন। লাকস দায়ভু  

িশ ীরা কউই িনেজেদর বৃি  ত াগ করেতন না। অেনকে ে  গৃহ  িশ ীেদর আগাম 

অথ িদেয় রাখেতন। এেক দাদন বলা হত। এছাড়া পুেরািহত, া ণ এবং েক 

নারায়ণ িশলা 'িনমাল ' দাদন েপ দওয়া হত। আর কখেনা কখেনা সাধারণ গৃহ  

'িসধা' িদেয় িশ ীেদর স ান করেতন। এও এক কার দাদন। 

মধ যুেগ মালী এবং মালাকার স দায়ভু  িশ ীরা গৃহে র বাড়ীেত বাড়ীেত 

ফুেলর িশ  সাম ী িনয়িমত যাগান িদেতন। আর মালাকােররা দব দবীর পুেজােত 

চাঁদমালা  টাপর ভৃিত তরী করেতন। মধ যুেগ রাজবাড়ীেত, স  গৃহ  বাড়ীেত 

এবং অিভজাত ভূ ামীেদর বাড়ীেত মালাকােররা শালার িশ  সাম ী তরী কের জীিবকা 

িনবাহ করেতন। উৎসব অনু ােন শালা এবং ফুেলর উপকরেণ সৃ  িশ  খুবই আদরণীয় 

হত। লাকায়ত থা, আচার–অনু ান, ম –ত , পূজা-পাবণ এবং িববােহ িনত  িদেনর 

িশ সাম ী েপ শালািশে র  সম  মধ যুগ জুেড়ই িছল। ধু েয়াজন নয়, 

শালা িদেয়ই পূজা–পাবণ এবং ম েপর সৗ য– সৗধ রচনা করেতন িশ ীরা। বংশ 

পর রায় উ রািধকার সূে  িশ ীরা এই দৃি ন ন িশ কাজিট অিধগত কেরিছেলন। 
ঐিতহ  মালাকারেদর িশ  সৃি েত সহায়ক হেয়িছল। শালা িদেয় কত িশ ই না তরী 





 

করা যায়। শালার ফুলঘর, মউড়, চূড়া, টাপর, চাঁদমালা, নানা রকেমর খলনা, 

িটয়াপািখ, কাকাতুয়া, ঝাঁকপািখ, হনুমান, মাছরাঙা, ময়ূর, হািত, ঘাড়া, পািখ, পুতুল, 

দবেদবীর মূিত, পট, কেনর মাথার িসঁিথ ভৃিত নানা বণময় িশে র অনুস ান করা 

যায় মালাকারেদর সৃ  শালার কােজর মধ  িদেয়। মুকু রােমর চ ীম ল কােব  ফুলঘর, 

টাপর, মউড় (মুকুট), চূড়া ভৃিত শালািশে র উে খ এেসেছ।  

মুকু রােমর  চ ীম ল কাব  কুসুমিশে র আঁতুড়ঘর। এককথায় কুসুমিশ  ব  

রমণীেদর একেচিটয়া িশ কলা। মালাকার স দােয়র রমণীেদর িশ  িতভার ু রণ 

কুসুমিশে  সেবা  সীমানা শ কেরিছল। মধ যুেগ ব  রমণীেদর এই িশ কলা 

ািত ািনক প পেয়িছল। এই যুেগ মািলনীেদর পিরচয় পাওয়া যাে । ভারতচে র 

িবদ াসু ের হীরা মািলনীর উে খ আেছ। িযিন মালা তরীেত দ  িছেলন। নানা জােতর, 

নানা বেণর ফুল মািলনীেদর কুসুম িশে র ধান উপকরণ। ফুলেক নানা িবন ােস সুেতা 

িদেয় গঁেথ গঁেথ   মািলনীরা মালা তরী কেরন। পূজা–পাবণ, আচার–অনু ান, বার–

ত, মা িলক ি য়া কম, নারীেদেহর সৗ য বৃি -সব িকছুেতই ফুেলর কােনা িবক  

নই। তেব ফুল তাড়াতািড় ন  হেয় যায়। যােক বেল বািস ফুল। এমন ফুল কােনা 

কােজ লােগ না। ভাের ফুল তালার সময় িশ ীরা িচতা ও পিব তা বজায় রােখন। 
ফুল ণ ায়ী বেল মালাকােররা ফুেলর িবক  িহেসেব কখেনা কখেনা শালার িশ   

ব বহার কেরন। াকৃিতক উপকরেণ সৗ য সৃি র ে  ফুেলর সত ই কােনা িবক  

নই। অলংকরণ এবং সৗ যস ার ধান উপকরণ ফুল। কিবক ণ মুকু রােমর কাব  

ফুেলর বণনায় টইট ুর। কিবর কােব  নানা জাতীয় মালার উপি িত দখা যাে । মালা, 

ফুলমালা, বনফুেলর মালা, ওড়ফুেলর মালা, কু ফুেলর মালা, পািরজাত মালা, া মালা 

ভৃিত  মুকু রােমর কােব  পাওয়া যাে । বাংলােদেশর িশ কলার অন তম বিশ  হল 

পুরাণ বণতা। িনেজর ােণর দব– দবীেক পু মালায় অঘ  িনেবদন কের পূজা 

কেরেছ মানুষ। আবার মানুষ যখন দেবাপম হেয় ওেঠ, তখন লাকায়ত জনসমি  তােক 

মালা িদেয় বরণ কেরেছ। মধ যুেগ মানুেষর দবতা হেয় ওঠার কািহনী আমরা জািন। 
চতন েদব িছেলন সা াৎ দবতা। বাঙািল জািত এবং বাংলােদেশর ইিতহাস–সং ৃ িত 

িনণয় করেত হেল শালািশ ী, মািল, মািলনী এবং মালাকারেদর পূণা  ইিতহাস ও 

তােদর সৃ  িশ চচা ছাড়া উপায় নই। মুকু রােমর কােব  রেয়েছ মালাকার স দােয়র 





 

সৃ  িশে র সািহিত ক ব না। ভারতবষ ধম াণ মানুেষর আবাস ল। দববােদ িব াসী 

গৃহ , সংসার িনরাস , সংসার ত াগী সাধারণ সরল মানুেষরা গলায় ধারণ কেরেছন 

তুলসীমালা এবং া মালা। দব খে  এবং বিণক খে  নানা পৗরািণক অনুষে  

কােব  তুলসীমালা এবং া মালার উে খ এেসেছ। মধ যুেগর ধম াণ বাঙািলর 

িব ােসর অধ ায় রচনা কেরেছন মুকু রাম। মালাকারেদর সৃ  িশ কমেক সািহত প 

িদেয়েছন িতিন।  

      মুকু রােমর কােব  আলপনা, পট এবং পৗরািণক াচীন িচ কলার উে খ আেছ। 
বাংলার ধম াণ প ী রমণীরা বার– ত, িববাহ এবং ম ল অনু ােন আলপনা অ ন 

কেরন। এই আলপনা বাংলােদশ এবং বাঙািলর মূল বান স দ। এ িলেক জাতীয় 

স দও বলা যায়। বাংলার প ী রমণীরা ঐিতহ  এবং উ রািধকারেক পােথয় কের 

তােদর াভািবক িশ  সৗ েযর িনদশন রেখ গেছন। আলপনা প ী রমণীর িনজ  

। মুকু রােমর চ ীম ল কােব  আয এবং অনায এই দুই ধারার লাকিচ কলার 

পিরচয় পাওয়া যাে । ছাট ছাট কুঁেড় ঘর, মািটর দওয়াল, মি েরর দওয়ােল প ী 

রমণীরা তােদর িশ  িচ  রেখ গেছন। সহজাত িশ কলার য িচর ন অনািবল 

সৗ য বাংলার প ী িশ ীরা রেখ গেছন, তার তুলনা মলা ভার। চােলর িপটুিল ধায়া 

জল িদেয় আঙুেলর িবন ােস প ী রমণীরা তােদর পািথব কামনা বাসনােক িশ প 

িদেয়েছন। মািটফ, তীক, রখার সামান  আঁচেড় রঙীন বণময় কা কােয িশ  সু র 

কের পিরশীিলত কেরেছন তােদর বা –িভেট এবং চারপােশর পিরেবশেক। অনায 

িচ কলায়ও সাঁওতাল প ীেত ম ল অনু ান এবং িববাহ উৎসেব আলপনা দওয়ার রীিত 

চিলত। মুকু রাম ফু রার িববােহর ভ েণ এমন আলপনােক কােব  িশ প 

িদেয়েছন। আলপনা দওয়ার সময় রমণীরা নানা সং ার পালন কেরন। িচতা বজায় 

রােখন। সাধারণভােব আলপনায় রমণীর ামী পুে র ম ল কামনা, সংসােরর 

কামনা,স েদর কামনা থােক। কিবক েণর চ ীম েল উি িখত আলপনায় পাষােণ 

পূজার প িত িলখন, দবেদবীর বাহেনর িচ , দবীর কাঁচিলর িচ , পি কার কলাগাছ 

অ ন, পুতুল অ ন এবং অ দল পে র আলপনার পিরচয় পাওয়া যাে । দবীর 

কাঁচিলেত িব ু র বামন মূিত ধারণ, কৃে র কালীয় দমন খ , বৃ াবন খ  ভৃিত 

আলপনা অ ন করা হেয়েছ। বিণক খে  লহনা বশীকরণ মে র জন  পি কার কলাগাছ 

অ ন কেরেছন। পি কার কলাগাছ উি  যৗবেনর তীক। 





 

বাংলার পেটর মেধ  রেয়েছ বাঙািলর ঐিতহ  ও উ রািধকার। বাংলার জাতীয় 

ঐিতহ  যা া, পাঁচালী, কথকতা এবং পৗরািণক কািহনীেক পটুয়ারা তােদর িনজ  রঙ 

তুিলেত িচর ন কের রাখেতন। রামায়ণ, মহাভারত, ম লগান, ভাগবেতর কািহনী, 

কৃ লীলা সবই াচীন িচ কেররা রেঙ– রখায় িচ  ভাষায় প িদেয়িছেলন –যা হল 

পট। পটুয়ারা পট তরী কেরন, পেটর গান কেরন, পট দিখেয় জীিবকা অজন কেরন। 
বংশানু েম বাড়ী বাড়ী ঘুের ঘুের পটুয়ারা পট দখান, পট িবি  কের জীিবকা িনবাহ 

কেরন। সাধারণ গৃহ  পট কেনন। ত–পাবণ এবং ামীণ মলায় পট িবি  হত। এই 

পেটর উপকরণ এেকবােরই সাধারণ। পুরাতন ছঁড়া কাপড়, পাতলা কাগেজ ছিবর জিম 

তরী করেতন িশ ীরা। এরপর খিড় মািটর েলপ িদেয় রঙ এবং তুিলর টােন িচ েরখা 

স ূণ করেতন িশ ীরা। িগিরমািট, খিড়মািট, দীেপর িশখার কােলা রঙ, ছাগল িবড়াল 

কাঠিবড়ালীর লােমর তুিল, তঁতুল িবিচ স  কের তার আঠা, বেলর আঠা, বাবলার 

আঠা িদেয় পটুয়ারা পট তরী করেতন। ছিবেত রেঙর সে  িডেমরও ব বহার করেতন 

াচীন পটুয়ারা। মধ যুেগর বাংলার পট িছল সরল, সই সরলতা িছল ভাবনায়, িবন ােস, 

রখা ও িচে র তঃ ূ ত ঔদােয বাংলার প ী পিরেবেশর মত, উদা  ভািটয়ািল, বাউল 

গােনর মত। সরল িব াসী মানুেষর দববাদ বাংলার পটিশে  ভাষা পেয়েছ। পটুয়ারা 

ধু িহ ু িছেলন না, এরা িছেলন মুসলমানও। মুসলমান পটুয়ারা িহ ু েদর পুরাণ িবষয়ক 

পট আঁকেতন। মুসলমািন পেটর িবষয় িছল সত পীেরর পট এবং গািজর পট। পেটর 

গান বংশপর রায় বািহত হেয় আসত। বশীরভাগ ে  পটেক কািঠেত িটেয় রাখা 

হত। পটুয়ারা পেটর িবষয় সুর কের গাইেতন। সই পেটর গান েন প ী বাংলার ছেল 

বউ বৃ –বৃ া এবং লাকায়ত মানুষ িভড় করেতন। আর জড়ােনা পেটর ছিব িল পরপর 

খুেল দখােতন পটুয়ারা। কিবক ণ মুকু রাম জ ল কেট জরাট নগের গেড় ওঠা 

নতুন জনপেদ, নগের নগের পট িনেয় পটুয়ােদর জীিবকা অজেনর কথা বেলেছন। 

বাংলােদশ উবর কাদামািট বা পিলমািটর দশ। িন  জলাভূিমেত একজাতীয় 

জলজ উি দ পাওয়া যায়, তা হল শালা গাছ। শালা িশে র ধান উপকরণ হল শালা। 
শালা গােছর নানা জািত থাকেলও ফুল শালা বা ভাত শালাই হল এই িশে র ধান 

উপকরণ। শালািশ ীরা মালাকার স দায়ভু । এছাড়া শালা িশ ীেদর মালী নােমও 

অিভিহত করা হয়। শালা িদেয় নানা কা  িশ  ত করা হয়। টাপর চাঁদমালা মুকুট 

িশ েদর খলনা পূজার সাজ ভৃিত কা িশে র ধান উপকরণ মূলত শালা। 





 

নানা মা িলক অনু ােন,আচাের- সং াের, দবেদবীর মূিতেত, পূজার সােজ, 

িববাহ অনু ােন, খলনা িনমােণ শালার ব বহার হয়। হীের নাথ িম  তাঁর “বাংলার 

লাক-উৎসব ও লাকিশ ” ে  িলেখেছন- “ শালার সােজ বাংলার িশ ীর য 

ভাবুকতা, িশ চাতুয, নয়নািভরাম সৗ য সৃি র রণা রেয়েছ, আধুিনক সাজস ােত 

তার স ান নই বলেলই চেল”।১  

কিবক ণ মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  শালািশে র মেধ  ফুলঘর, 

মউড়, টাপর, চূড়া ভৃিত লাকিশে র উে খ এেসেছ। িনে  এই িশ িল স েক 

আেলাচনা করা হল- 

ক) ফুলঘর,মউড় : - ফুলঘর শালার িনিমত এক চমৎকার কা িশ । ফুলঘর পূজা 

অনু ােন ব ব ত হয়। মালাকার বা মািলরা ফুল িদেয় িবেশষ আকৃিতর ফুলঘর তির 

কেরন।কালেকতুর জরাট নগের অন ান  স দােয়র সােথ মালাকার স দােয়র 

িশ ীরাও বসিত াপন কেরেছন। মালাকার স দােয়র মানুেষরাও এেসেছন। মািল 

তরী কেরেছন মালা,মউড় এবং ফুলঘর। িববাহ অনু ােন কন ার মাথায় য মুকুট থােক 

তা হল মউড়।কিবক ণ িলেখেছন- 

          “মালী বেস জরােট      মালে  সদাই খােট 

                         মালা মউড় গেড় ফুলঘর  

              ফুেলর পুটিল বাে      সািজ দ  কির কাে  

                     িফের তারা নগের নগর”।২ 

কিবক ণ বিণক খে  েতর হােটর পিরচয় িদেয়েছন।বা েব েতর হাট বেল িকছু 

হয় না। িশ  মানুেষরই সৃি । আকাশ থেক অেলৗিককভােব িশ  পেড় না। েতরা 

ফুলঘর তির করেত পাের না।অ-িশ েক কিব িচি ত কেরেছন।িশে র মেধ  থােক 

সৗ য। সমােজ ভূেতর ধারণা িছল। সৗ যহীনতার কাশ ভূেতেদর সৃি । কিবক ণ 

িলেখেছন– 

          “ফুলঘরা ওড় ফুল      মালার লে ক মূল 

                      দ  কািট গাঁেথ কু মালা”।৩ 





 

লাকায়ত মানুেষর দনি ন ব ব ত েয়াজনীয় েব র মেধ  আেছ িশ , আেছ সৗ য। 
সুের নাথ ভ াচায তাঁর' ‘িশ কলা’ ' বে  িলেখেছন–“সু রেক িবি  কিরেল চিলেব 

না, তাহােক আমােদর িনত ব বহািরক িশে র মেধ ই িতি ত কিরেত হইেব; সুকুমার ও 

ব বহািরক িশ কলার য চিলত েভদ তাহা আমািদগেক ভুিলেত হইেব।”৪  

 

টাপর,মুকুট,মউড় : - “ টাপর িজিনষটার সে  বাঙালীর জীবন অ ুতভােব 

জিড়ত।অ াশেন অেনেক টাপর ব বহার কের-চূেড়ােত টাপর লােগ।……িবেয়র 

ব াপাের তা িন য়ই। টাপরটা স ূণ সালা িদেয় তরী-পােশ ধু চাঁচািরর ঘর 

থােক…।লিখ েরর টাপর নানা িচে ......” ৫  এঁেকেছন কাজলা মািলনী। 

শালা িশ ীরা দ িতর িববােহর মুকুট তরী কেরন। িহ ু িববাহ অনু ােন মুকুট 

পরা আবশ ক।মুকুটেক ভ মা িলক অনু ােনর দ াতক ধরা হয়।মালাকার স দােয়র 

িশ ীরা শালা িদেয় এমন মুকুট তরী কেরন। কন ার টাপর যমন মউড়, তমিন বেরর 

টাপর মুকুট। ভ অনু ােন িবেশষত িববােহ এমন মুকুট পেরন সুসি ত বর। মুকুেটর 

কা কাযও অসাধারণ।হীের নাথ িম  তাঁর “বাংলার লাকউৎসব ও লাকিশ ” ে  

িলেখেছন–“ সৗ য িপপাসু বাঙািল িশ ীর িতভা এই িবেদশী িজিনেসর অেপ ায় বেস 

থােকিন। ভাবিস  সৗ যসাধনার শি বেল বাঙািল িশ ী কলা-ল ীেক স  কের 

তাঁর প চরণ স ােত িচরিদনই আসামান  সৃি  কের তুেল ধেরেছ তার দনি ন 

জীবনযা ার সে  জিড়ত সহ  সামান  ব ।”৬ 

কিবক েণর কােব  মুকুেটর উে খ এেসেছ। দবখে  দব- দবীর সাধন সৗ য েপ 

মুকুেটর উে খ কেরেছন কিব–                                                                                            

        “কনক িকি নী হার      দূর কের অ কার 

                   পুরটমুকুট মিণদাম”।৭ 

সােপর অলংকার পেরেছন দবািদেদব মেহ র। গৗরীর সে  িববােহ পেরেছন মুকুট–

“মুকুট উপের শােভ সুধাকর কলা”।৮ দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কের কালেকতু 

গালাহাট থেক িকেনেছন মু ার চূড়া এবং নানা রে  ভূিষত মুকুট–                                                                

           “চ ন ত র িপড়া      লি ত মুকুতা চূড়া 





 

                        িকেন দালা রে  ভূিষত।…… 

                  যুে র িজিনআ মম      অেভদ  িকিনল বম 

                         নানার  ভূিষত মুকুট”।৯ 

কালেকতু বীর। শালার টাপর পের বীেরর সােজ সি ত হেয় িসংহল রােজর সে  যু  

কেরেছন–  

 “ শালার টাপর িশের      ঘন িসংহনাদ পুের 

                       বাঁেশ বাে   চামর িনশান”।১০ 

মে র িববাহ স ূণ হেয়েছ। মুকুট মাথায় বেসেছন দ িত। চািরিদেক 

ম লবাদ ।এমন টাপর সে  কিবক ণ িলেখেছন– 

                 “মাথায় মুকুট িদআ বিসল দ িত 

                কৗতুেক জৗতুক দই জেতক যুবতী”।১১ 

বাংলােদেশর ভ উৎসেবর সে  লাকস দােয়র গভীর স ক। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর 

' ভ উৎসব' বে  িলেখেছন–“অ ঃপুের কু কারপ ী নূতন বরণডালা সাজাইয়া 

আিনয়া িদত, মািলনী িনত  নব নব ফুলভার যাগাইত এবং ফুলস ার জন  নূতন নূতন 

ফুেলর গহনা েতর ব ব া কিরত,…….সকেলই যন আ ীয় পিরজনবেগর মেধ – যন 

একিট বৃহৎ একা ব ী পিরবােরর নানা অ ।”১২ 

চূড়া,মউড় : -  এক কার ম কাভরণ। ম কাভরণ অেনক। এ িলর মেধ  িবিভ  

নােমর সানা পার অলংকারই ধান। তেব চূড়া নানা কার।বর কেনর মাথার 

টাপরেক চূড়া বলা হয়। মি েরর চূড়া তির করা হয়। নবিববািহত বধূ মাথায় পেরন 

নানা অলংকার খিচত চূড়া।বর কেনর মাথার চূড়া তির কেরন মালাকার স দােয়র 

িশ ীরা।র ালংকার তির কেরন স াকরা।চূড়ােক মউড় নােমও অিভিহত করা হয়। 
শালা িদেয় এমন টাপর তির কেরন মালাকােররা। কিবক েণর চ ীম ল কােব  দবী 

চ ীর মি ের অলংকার িনিমত চূড়ার উে খ কেরেছন মুকু রাম– 

                      “িহরা িনলা মরকেত িনমাইল চূড়া  

                      রসান দপণ লােগ চািরিদেক বড়া”।১৩ 





 

দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কের কালেকতু িকেনেছন অলংকার িনিমত চূড়া। কিব 

িলেখেছন– 

                   “চ ন ত র িপড়া       লি ত মুকুতা চূড়া 

                         িকেন দালা রে  ভূিষত”।১৪ 

মালাকার স দােয়র িশ কেমর উে খ কেরেছন কিবক ণ–   

                   “মালী বেস জরােট   মালে  সদাই খােট 

                          মালা মউড় গেড় ফুলঘর”।১৫ 

শালা কেট মালাকােররা তরী কেরন শালার মালা,মউড়, ফুলঘর,চাঁদমালা,চাঁদমুকুট, 

বেরর টাপর,কেনর মুকুট,প ফুল, হাঁস,শাঁখ, কাকাতুয়া, িটয়াপািখ, কুমীর, হািত, ঘাড়া  

ভৃিত। এছাড়া িতমার সাজ তা আেছই।বাংলার সমাজ সং ৃ িতেত একসমেয় 

মালাকার তথা শালা িশ ীেদর ভূিমকা িছল অেনক। পূজা-পাবেণ, সামািজক অনু ােন 

শালা িদেয় নানা ভােব অলংকরণ করা হত। স েলা আর একােল নই। মালাকার 

স দায়ও বৃি  পিরবতন কেরেছ। বালকাি  হাজরা তাঁর ' ামীণ জীবনরােগর িঝিলক' 

ে  িলেখেছন–“িক  শালা দু াপ  হেল, শালা িশ ীেদর য দ তার হাত শতশত 

বৎসর ধের গেড় উেঠেছ,তা িবলীন হেল বাংলার গৗরবময় ঐিতেহ রই অপমৃতু  

ঘটেব। স অি ম দশার হর ঘিনেয় আসেত, িবল  নই।১৬ 

কুসুমিশ : ‘কুসুম’ বা 'পু ' কৃিতর িব য়। মানুষ সং ৃ ত হেয়েছ, ফুল িদেয় িশ  সৃি  

কেরেছ। দবতােক তু  কেরেছ ফুেলর অ িল িদেয়।য েবদীেত িনেবদন কেরেছ ফুেলর 

অঘ । সমােজ  সৃি  হেয়েছ মালাকার স দােয়র। বৃি  এবং স দায় এক হেয় 

গেছ।ফুেলর বাগান পিরচযা করা, ফুলেতালা, মালা গাঁথা, ফুল এবং মালা সরবরাহ, 

মালাকার স দােয়র বৃি  িনভর জীিবকা অজেনর উপায়। মািল, মািলনী এই িশ কলার 

িশ ী েপ পিরিচত। কুসুম িশ  মানুেষর সৗ য চতনার এক অনন    কাশ 

প।মানুষ অন ান  াণী থেক পৃথক হেয়েছ তার সৗ য িপপাসার জন । সৗ যস া 

মানুষেক যথাথ মানুষ হেত সাহায  কেরেছ, তােক িশ  সু র কেরেছ, িচর ন প দান 

কেরেছ। াচীন সং ৃ ত সািহেত  দখা যায়, আ ম িনবািসনী শকু লা ফুল পাতার 

আভরেণ সেজেছন। ধু বন িনবািসনী বা প ী রমণীরাই ফুেলর শাভায় িনেজেক 

শািভত কেরনিন, সকােলর বারবিণতারা ফুল িদেয় িনেজেদর শািভত কেরেছন।কত 





 

রকেমর ফুেলর ব বহার এেসেছ তা বলা কিঠন।বাঙািলর পূজা-পাবণ, বার- ত, িববাহ, 

আচার-অনু ান এবং য কােনা ভ কেম ফুেলর ব বহার হত। লাকিশ ী ফুল িদেয় 

িচর ন িশ কম সৃি  কেরন।ফুল গঁেথ গঁেথ সুচ, সুেতা এবং আঙুেলর িবন ােস এমন 

চমৎকার িশ কলার কাজ কেরন লাকিশ ীরা। 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  মালাকার স দােয়র পিরচয় পাওয়া গেছ।আর কােব  

এেসেছ নানা মালার সমাহার।আরণ ক অনায রমণীরা ফুলমালায় শািভত হেতন।আয 

রমণীরা পরেতন ফুলমালা।কােব  মালাকার স দােয়র উে খ কেরেছন কিব– 

                  “মালাকার আন া গেল িদল ওড়মাল 

                  িটিটকাির দই জয় নগিরআ ছাবাল”।১৭ 

কিবক েণর কােব  িন িলিখতভােব মালার উে খ এেসেছ– 

১)ফুলমালা (পৃ:৩৫) ২)ফুলমালা (পৃ:৪৩) ৩)মালা (পৃ:৭৮) ৪)মালা (পৃ:৮২) 

৫)বনমালা(পৃ:৮৪)  ৬)পু মালা (পৃ:৮৭) ৭)মাল  (মালা,পৃ:৮৭) ৮)মালা (পৃ:৯১) 

৯)ক মালা(পৃ:১০৩) ১০)ওড়মাল (জবা ফুেলর মালা,পৃ:১০৬) ১১)ফুলমালা (পৃ:১২১) 

১২)বনমালা (পৃ:১২৪,২বার উি িখত) ১৩)ক মালা (পৃ:১২৫) ১৪)ক মালা (পৃ:১৫৭) 

১৫)বনমালা (পৃ:১৭৫) ১৬) মালা (পৃ:১৭৫) ১৭)মালা (পৃ:১৭৫) ১৮)মালা( পৃ:১৭৬-২ 

বার উি িখত) ১৯)মালা (পৃ:১৭৯) ২০) ক মালা (পৃ:১৯১) ২১)ক মালা (পৃ:২১৩) 

২২)বনমালা ( পৃ:২২০) ২৩)পািরজাত মালা (পৃ:২৭১) ২৪)বনমালা (পৃ:২৭৪) 

২৫)মালা(পৃ:২৭৬) ২৬)কু মালা (পৃ:২৭৬) ২৭)ক মালা (পৃ:২৯০) ২৮)ক মালা 

(পৃ:৩০৩) ২৯)মালা (পৃ:৩০৯)। 

(উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ া সংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত ে  িনিদ ।)১৮ 

    মুকু রােমর কােব  বনমালার উে খই বিশ। নাম না জানা এমন অেনক ফুল িদেয় 

গাঁথা হত মালা।এছাড়া কিবক েণর কােব  এেসেছ ামালা ও পািরজাত ফুেলর মালা। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

                “ গাধূিল হইল বলা     চািপয়া চেল দালা 

                          গলায় নাে  বনমালা”১৯ 





 

বিণকখে  ম ও বনমালা পেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

                         “আজানুলি ত বনমাল”২০  

আবার পািরজাত মালার স  উে খ কেরেছন মুকু রাম। 

কিবক ণ িলেখেছন-  

               “িবিচ  পামির গায় পািরজাতমালা 

               বিরেবেশ ধায় পাইক জােন যু কলা”২১ 

াচীনকােল দবিব াস থেক মানব সমােজ ফুল পূণ হেয় ওেঠ। মানুেষর সৗ য 

ব াকুলতা কুসুমিশে  ু টমান হয়। পরবতী সমেয় মানুষ যখন দেবাপম হেয় ওেঠ, 

তখন ফুল মানব পূজার বদীেত অঘ  েপ অিপত হয়। এছাড়া জীবন-মৃতু র ওঠাপড়া, 

মা িলক অনু ান ও ি য়াকলােপ মালার ব বহার হয়। মালাকার স দায় একােল গেছ 

হািরেয়। তােদর িশ কলা আজ সংকেটর মুেখ। িব ান ও যুি র ব বহার, কৃি ম 

ফুেলর আিব ার কুসুম িশে র অপমৃতু েক রাি ত কেরেছ। 

সামা শঠ তাঁর“কুসুমিশ ” বে  িলেখেছন -  

      “মানুষ বাধ  হেয় কৃি ম ফুেলর ওপর িনভর করেত িশেখেছ। বাজাের িসে র 

মাটা কাপড় িকংবা িসে িটক কাপড় িদেয় নানা রেঙর ফুলপাতা ইত ািদ তির করা 

হয়।আসল ফুল যমন অ  সমেয়র মেধ  ন  হেয় যায়, কৃি ম ফুেল এই অসুিবধা না 

থাকায় সহেজই তা মানুেষর কােছ হণীয় হেয় উেঠেছ। বতমােন মানুষ ধুমা  ফুেলর 

উপর িনভরশীল নয়, িশ  সৃি র ে  ফুেলর সে  ব ব ত হয় নেটর,জিরর কাপড়, 

চট, গােছর ছাল িকংবা থােমাকল”।২২ 

              মালাকার স দায় সামািজক স ান ও িতপি র অিধকারী িছেলন। িহ ু 

পুরােণ কৃে র আশীবাদ পু  িছেলন এই স দােয়র বৃি জীবী মানুেষরা। সম  

মধ যুেগর প ীেত প ীেত িছল এই স দােয়র িশ ী। ভার থেকই তােদর িশ কাজ 

িনেয় মুখর থাকেতন তারা। R.V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of the 

Central Provinces of India, volume 1’ ে  িলেখেছন- “With the village 

priests may be mentioned the mali or gardener. The Malis now grow 

vegetables with irrigation or ordinary crops,but this was not 





 

apparently their original vocation. The name is derived from mala,a 

garland,and it would appear that the Mali was first employed to grow 

flowers for the garlands with which the gods and also their 

worshippers were adorned at religious ceremonies. Flowers were held 

sacred and were an essential adjunct to worship in India as in Greece 

and Rome.” ২৩
 

 

মালা :-  লাকিশ  সাধারণ উপকরেণ তরী। বনজ ফুল,লতা,ফল,ফেলর বীজ,নরম 

গােছর কাঠ ভৃিত উপকরেণ মালা তরী হয়। লাকায়ত মানুেষর অ িনিহত সৗ য 

স ার ফল িত লাকায়ত িশ । মালা লাকায়ত মানুেষর সৗ য িচ ার এক অপ প 

িশ  পায়ণ। মালা তরী কেরন মালাকার স দােয়র িশ ীরা। মালাকােররা ভগবান 

কৃে র আশীবাদ ধন । রমণীরা এই িশে র সে  যু । সম  মধ যুেগর সািহত  মািল 

এবং মািলনীর উে েখ ভরপুর। িববাহ, দবপূজা, নানা মা িলক অনু ান, ধম-কম, 

সেবাপির িশ সু র মেনর িতফলন ধরা পেড় মালার স ায়। 

কিবক েণর কােব  যমন বনমালা, পািরজাত মালা ভৃিত কুসুম িশে র উে খ 

আেছ। তমিন আেছ অ য়মালা,তুলসীমালা, জাপ মালা এবং া মালার উে খ। 
ধািমক, ঈ রিব াসী মানুষেদর ব ব ত মালা এ িল। বাংলােদশ ধম াণ মানুেষর 

আ য় ল। শীিলত, সং ৃ ত, দববােদ িব াসী মানুষেদর জ ভূিম এই দশ। 
কিবক েণর চ ীম ল কােব  এই ধম াণ মানুেষর ব ব ত িশে র পিরচয় িনিহত আেছ। 

তুলসীমালা : - িহ ু  পুরােণ তুলসীর মাহা কথা সুিবিদত। সতী তুলসী দবী েপ 

পূিজতা। তুলসী গাছ তুলসীর তীকী প। লাকসমাজ, তুলসী গােছর আধ াি ক 

মিহমায় িব াস কের। গাছেক পূজা এবং দবতা ক নার মধ  িদেয় 

সব াণবাদ, কৃিত ীিত, ভগবােনর অেশষ , গােছর মেধ  আ ার স ান, সেবাপির 

মা িলক রীিত নীিত,আচার ও সং ােরর ঐিতহ  অনুস ান করা যায়। 

             ৈবব  পুরােণ উি িখত আেছ, য ব ি  তুলসী কােঠর মালা গলায় 

ধারণ কেরন, িতিন পেদ পেদ অ েমধ যে র ফল লাভ কেরন– 

                 “তুলসীকা  িন াণমালাং গৃহািত য নরঃ। 





 

                পেদ পেদহ েমধস  লভেত িন তং ফ  ”।২৪ 

তুলসী গােছর নরম কাঠেক স  সুেতায় গঁেথ গঁেথ মালা তরী করা হয়। কিবক েণর 

কােব  তুলসীমালার উে খ এেসেছ িবিভ  ােন।আেখিটক খে  ই পু  নীলা র 

অিভশাপ  হেয়েছন। িতিন গলায় ধারণ কেরেছন তুলসীমালা। কিবক ণ িলেখেছন–            

                “ চৗিদেক বা ব মলা    গলায় তুলসী-মালা 

                         গ াজেল কিরল শয়ন”।২৫ 

ব েবরা তুলসী মালা বা তুলসীকািঠ গলায় ধারণ কেরেছন। জরাট নগের ব েবরা 

বসিত াপন কেরেছন। তােদর হােত লািঠ আর গলায় তুলসীকািঠ– 

                 “কাঁথা কম লু লািঠ   গলায় তুলসী-কাঁিঠ।”২৬  

বিণক খে ও স াসীেদর গলায় তুলসী কােঠর মালা। কিবক ণ িলেখেছন– 

                “সুগ ী মি কা দনা     িকন  সকল জনা 

                        তুলসীকাে র ক মালা”।২৭ 

ম েক িসংহলরােজর কাটাল শােন বিল িদেত চেলেছন। মৃতু  পথযা ী ম  

কাটালেক অনুেরাধ করেছন তােক মুি  িদেত। কিবক ণ িলেখেছন– 

                   

    “ছাড়হ কু ল      িপঙ গ াজল 

                        দহ তুলসীর মালা”।২৮ 

ব েবরা য তুলসীমালা পেরন, সখােন তােদর ধম, আচার, আচরণ এবং রীিত- নীিতর 

পিরচয় পাওয়া যায়। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ' াচীন িশ  পিরচয়' ে  িলেখেছন– 

“িবদ াধর ধৃত বচেন তুলসী কা  িনিমত মালাধারেণর উপেদশ পাওয়া যায়”। 

              নধায়ি  য মালাং তুলসী- কা -িনিমতা । 

               নরকা  িনবতে  দ া াধাি না হেরঃ। 





 

ব ব সমােজ নানা ণীর কা মালার ব বহার দিখয়া বাধ হয়, (………….) কাল েম 

তাহাই ধম- কেমর অ েপও পিরগিণত হইয়ািছল।”২৯ 

া মালা, অ য়মালা , জাপ মালা : - া মালার মাহা  িহ ু  পুরােণ বিণত 

হেয়েছ। পুরাণ মেত, া ই ার কন া সর তী। া মালােক জগেত তম 

মালা বেল বণনা করা হেয়েছ। া  ভদায়ক, িসি দায়ক। া  ধারেণ ল ীলাভ 

এবং িবদ ালাভ হয়। ‘িশবপুরাণ'এ া  মালা সে  বলা হেয়েছ, া মালা গলায় 

ধারণ করেল সকল পাপ থেক মু  হওয়া যায়– 

              “ত শনং তদা কৃ া গ া ানফলং লেভং। 

              ি পু েকন যু  া ািভঃ সমি ত ”।৩০ 

া মালােক অ মালা বা জাপ মালাও বলা হয়। া  এক জাতীয় গাছ। সই 

গােছর ফল থেক মালা তরী করা হয়। পুরােণ বলা হেয়েছ, ি পুরা নােম অসুরেক বধ 

করার সময় িশেবর চাখ থেক য অ িব ু ঝের পেড়,তা থেক এই বৃে র সৃি । 
া  জপমালা বলেত এই মালােকই বাঝায়। 

কিবক েণর কােব র দবখে  ‘সর তী ব না’ অংেশ দবী সর তীর হােত জাপ  মালার 

উে খ কেরেছন কিব– 

             “িশের শােভ ই ুকলা     কের শােভ জাপ মালা 

                     কিশ  শােভ বাম কের”।৩১ 

দবী চ ীর পূজায় া েণরা গলায় াে র মালা ধারণ কেরন– 

                 “ া  ক মাল       পাইআ ভকাল 

                     পূেজন হমবাির জাড়া”।৩২ 

বিণকখে  দত বেধর সমেয় দবী চ ীর াধেক িলত কের দবতারা নানা অ  

িদেয়েছন। দ  িদেয়েছন অ য়মালা। 

               “কালদ  হইেত যম     দ  িদল অনুপাম 

                    িদল দ  অ য়মালা হােত।”৩৩ 





 

ব ী সাধু ধনপিত। ব ীশালায় অসহায় িতিন।তবু গলায় ধারণ কেরেছন অ য়মালা। 
কিবক ণ িলেখেছন- 

                 “জ ড় দি ণ কের     কু ল সকল িশের 

                       সদাই া  মালা গেল।”৩৪ 

িহ ুর দবেদবী, পূজা- পাবণ, তকথা এবং ধমিব ােসর অেনকটাই পুরাণ আি ত। 
পুরােণ া মালােক উ তর মিহমা দওয়া হেয়েছ। িহ ু ধম াণ বাঙািল ব  বৎসেরর 

অধীত ঈ র িব াসেক আ  কেরেছন। দনি ন জীবনযাপেন ঈ র িব াসেক স ৃ  

কেরেছন। বাঙািলর জীবন সাধনায়, পুরাণ এবং অেলৗিককতা িনঃ াস ােসর মত 

িমেশ গেছ।ভি  আি ত, দব পিরেবি ত বাঙািলর িতিনিধ ধনপিত অসহায় অব ায়ও 

গলায় পেরেছন অ য় মালা। 

আলপনা ও িচ কলা : - “আিল ন কথািট পুেরা সং ৃ ত, আর আিলপনা কথািট পুেরা 

চলিত বাংলা। আিলপনা বাঝায় সখীপনা কের ঘেরর বধন করা, ি য়া কেম সুচা তা 

স াদন করা। আিলপনা শ িট, এর মেধ  পাঁচ সখীেত িমেল আলপনা দওয়া, িপঁড়া 

িচ  করা,তাও এেস পেড়।”৩৫  

              কােনা জািতর অ রি ত সং ৃ িত চতনার বািহ ক কাশ তার 

িশ কলায় ফুেট ওেঠ। আলপনা কােনা াণব  জািতর সং ৃ িতর বিহঃ  পায়ণ, 

অ রি ত শি , াণে রণার উ তম কাশ প। আলপনা ও িচ কলায় বাংলা ও 

বাঙািল জািত আ য অিভনব  দিখেয়েছ। P.K. Maity তাঁর “Folk Ritual of 

Eastern India” ে  িলেখেছন– “Alpana has attained its highest 

development in Bengal.It is used in this province on all occasions of 

religious and social ceremonies. It is, in fact, an auspicious object 

which often has magical import too.(……..)Social oceasions like 

marriage, first rice- eating, insvestiture with the sacred thread,and 

offerings to ancestors are also marked with the execution of Alpana 

as an essential part of the ceremony.” ৩৬ 





 

সকােলর প ীজীবেন আলপনার পিরসর অেনক দূর সািরত। চ ীম ল কােব  নানা 

ােন নানা িচ কলার পিরচয় আেছ। কােব  অনায িচ কলা এবং আয িচ কলার বণনা 

আেছ। 

 

অনায িচ কলা : -  মধ যুেগ িববাহ উৎসেব আলপনা দওয়ার রীিত িছল। অনায 

অি ক বেদেদর মেধ ও এই িশ কলার ল ণীয় উৎকষ ল  করা যায়। িবেশষত 

সাঁওতালেদর সৗ য সেচতনতা তােদর অি ত দওয়াল িচে র মেধ  িবেশষ ছাপ রেখ 

গেছ। কােব  দখা যাে ,ফু রার িববাহ উৎসেবর ভ েণ এমন আলপনা দওয়া 

হেয়েছ। কিবক ণ িলেখেছন– 

               “ গামেঞ লিপয়া মািট     আিলপনা পিরপাটী 

                         চািরিদেক বা েবর মলা”।৩৭ 

চ ীম ল কােব  আলপনা ও িচ কলার পিরচয়    পাওয়া যায় িন িলিখত ভােব –  

১)িচ মূিত (পৃঃ২৮) ২)পাষােণ পূজার প িত িলখন ( দবেদবীর বাহেনর িচ , পৃঃ২৮) 

৩)আলপনা অ ন (পৃঃ৪৩) ৪) দবীর কাঁচিলর িচ  (পৃঃ৫৬) ৫)নানা িচ  অ ন (পৃঃ৭২) 

৬)আলপনা অ ন (পি কার কলা গাছ পৃঃ১৩৫) ৭) দওয়াল িচে  পুতুল অ ন (পৃঃ১৬৫) 

৮) পূজার আেয়াজেন আলপনা (অ দল প  পৃঃ১৪৭)।  

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৩৮ 

এছাড়া পট িনমাতা স দায়, যারা পটুয়া নােম অিভিহত তােদরও পিরচয় িদেয়েছন কিব 

(পৃঃ৮৩)। 

িচ কলায় অনায-আয সম য় : দবী ভগবতী কিল  নগের িনেজর জন  দউল িনমােণর 

কথা বেলেছন। হনুমানেক সে  িনেয় িব কমা কাঁসাই নেদর কূেল দউল িনমাণ 

কেরেছন। নানা িচ েশািভত এমন দউেল অি ত লাক িচ কলা িল হল দুগামূিত,বাহন 

ষাঁড় সহ িশবমূিত, বাহন ময়ূেরর উপর অি ত কািতেকর মূিত,মূিষকসহ গেণশমূিত। 
এ িল সবই দওয়াল িচ ।এসব িচ কলা মধ যুেগর লাকিশে  পুরাণ বণতােক 

িতফিলত কেরেছ। এছাড়া পাষােণ লখা দবীদুগার পূজার প িত।আর মি র সেরাবর 





 

ারা বি ত িচ কলাও আেছ। সেবাপির সেরাবরেক ব ন কের আেছ ব া  

উদ ান।কিবক ণ িলেখেছন– 

                   “নানা িচ মূিত কল িবিচ  জগিত 

                    হমময় তিথ আেরািপল ভগবতী। 

                    কা েনর দুটী (বাির) বৃষেভ মেহশ 

                   মউের কািতক লেখ-মূিষেক গেনশ। 

                     হনুমান অভয়ার লইয়া অনুমিত 

                    পাষােণ িনশান িলেখ পূজার প িত 

                    …..….. ………. ……. ………….. … 

                    পাষােণ রিচত কল চািরখান ঘাট 

                 নানা িচে  রিচত কল পাষােণ নাছবাট”।৩৯ 

অধ াপক আ েতাষ ভ াচায মহাশয় আলপনােক ‘Ritual Drawing' বেল উে খ 

কেরেছন। িতিন তাঁর 'Folklore Of Bengal' ে র 'Folk art's' অংেশ িলেখেছন- 

'Alpana or ritual drawings are the most remarkable specimens of the 

folk art of Bengal. It is solely a monopoly of women folk. (……..) the 

basic colour of the drawings is white, derived from powdered sun-

dride rice'. ৪০ 

আয িচ কলা ও আলপনা: মধ যুেগর ম লকােব র একিট িবেশষ রীিত িছল দবী বা 

নািয়কার কাঁচিলেত িচ া ন। মধ যুেগর এই িশ কলা নারী সৗ যেক িতভািসত কের 

অন  অনুভেব। সুদূর মধ যুেগ সৗ যস ােক এভােব িশ মি ত করা হেয়েছ। দবীর 

কাঁচিলেত অি ত হেয়েছ পুরােণর কথা। িব ু  অবতার, লয় সাগর, কুম অবতার, বরাহ 

মূিত, িব ু র বামন মূিত ধারণ, িব ু র রাম অবতার েপ জ হণ, যেশাদান ন 

কৃ েপ জ হণ, পুতনাবধ, কালীয়দমন খ , বৃ াবন খ , গাবধনধারী কৃ  ভৃিত। 
আর কাঁচিলর ডানিদেকর িচ া েন পায়রা, কেপাত, গা িচল, জা ুবান, হনুমােনর িচ  





 

অি ত হেয়েছ। এছাড়া বৃ াবন, কদ কানন, দালিপ , তালবন ভৃিত িচ কলা অি ত 

হেয়েছ। 

কিবক ণ িলেখেছন-  

               ক) “পায়রা কেপাত িলিখ িলেখ গা িচল 

                   কুিল  সািলকা ভঠ টঠাির কািকল”।।৪১ 

               খ) “িলিখল বরাহ কুম ইিকড়া মুিষক। 

                   জল জ  মকর িলিখল চািরিদক”।।৪২ 

বিণক খে  আয িশ কলার িনদশন পাওয়া যাে । আচার সং ােরর সে  আলপনা 

স ৃ ।লহনা ম পূত ঔষধ তরী করেত চান। তার জন  বািড়র উেঠােন পি কার 

কলাগাছ অ ন কেরেছন। পি কার কলাগাছ এখােন িবেশষ symbol হেয় এেসেছ। 
িবগত যৗবনা  লহনা ামী সে ােষর কারেণ ম  ণীর সাহায  িনেয়েছন।সং ার 

এখােন পূণ হেয় উেঠেছ। পি কার কলাগাছ উি  যৗবেনর তীক। 

কিবক ণ িলেখেছন– 

                  “পি কার কলাগাছ িপেব অ েন। 

                 ঘৃেতর দীপ তিথ িদেব িতিদেন”।।৪৩ 

 

আলপনায় Symbol : সকাল পূজা পাবণ এবং অনু ােন আলপনা অ ন করা 

হত।খু না চ ী পূজা কেরেছন। সে  িদেয়েছন আলপনা। কিব িলেখেছন– 

             “ গামেঞ লিপ স      অ দল প  

                 িলিখল সুগি  চ েন” ।৪৪ 

আলপনায় ঐিতেহ র পর রা থােক। শত শত বৎসর ধের বাঙািল জািত সং ৃ ত হওয়ার 

চ া কেরেছ। জািতস ার কল াণ ও মা িলক চতনার ু রণ ঘেটেছ আলপনায়। 
আলপনা সামান  অ ন িশ  নয়, আলপনা মািটফ স িলত িচ কলা। ভারতীয় িমথ 

এবং জীবন-যাপেনর গভীরতম িনযাস আলপনায় িশি ত প পেয়েছ। 





 

চ ী পূজার জন  খু না অ দল পে র আলপনা এঁেকেছন। ব  রমণীরা আতপ চাল েল 

আঙুেলর িবন ােস এমন আলপনা অ ন কেরন। প  আলপনায় এক িবেশষ Symbol 

িনেয় এেসেছ। ‘Dictionary of Symbols' ে  পে র আলপনা সে  Jean 

Chevalier ও Alain Gheerbrant িলেখেছন– 

 “The lotus a Symbol from its rising out of darkness blossom in full 

sunlight.” ৪৫ 

পটিশ   

মুকু রােমর কােব র উে খেযাগ  িবষয় হল কােব  নানা িচ কলার উে খ, 

ব বহার ব না ও সমাজিন  িবষয় তাৎপেযর উপ াপন। আলপনা এবং দওয়াল িচ  

মুকু রােমর কােব  িবেশষ ভােব পূণ হেয় উেঠেছ। এছাড়া মুকু রােমর কােব  

পটিশে র উে খ পাওয়া গেছ। সুদূর মধ যুেগ পটুয়া বা িচ কেররা পট আঁকেতন,পট 

িফির করেতন,গান করেতন। এভােব পটুয়া স দায় মধ যুেগ এক বৃি জীবী িশ ী 

স দায় েপ জীিবকা িনবাহ করেতন। কিবক েণর কােব  এই মুসলমান পটুয়ােদর 

পিরচয় িবধৃত আেছ। পটুয়ােদর পদবী িচ কর। িক  জািতেত এরা মুসলমান। পটুয়ারা 

কাপড় থেক জড়ােনা পট, চৗেকা পট, কাঁথা পট আঁকেতন। থম িদেক তালপাতা,পের 

কাপড় এবং কাগেজ ামীণ াকৃিতক উপকরেণ তরী রঙ-তুিল িদেয় পট আঁকেতন 

পটুয়ারা। পূব মিদনীপুর জলার রয়াপাড়া, ন ী াম,হিববচক,সুতাহাটার আকুবপুর এবং 

পি ম মিদনীপুর জলার িপংলা থানা এবং নয়া াম থানায় এখনও সামান  হেলও 

পটিশ  িটেক আেছ। 

কিবক েণর কােব র আেখিটক খে  কালেকতু জরােট নগর প ন কেরেছন। িতিন 

জাবসিত কেরেছন। িবিভ  স দায় এবং বৃি র মানুেষরা জরােট জনপদ গেড় 

তুেলেছন। এেসেছন পটুয়ারা। কিবক ণ িলেখেছন– 

                  “পট লয়া িফের   কহ নগের নগের”।৪৬ 

লাকজীবন তখন জীব  ও সরস িছল। আধুিনকতার েলপ সখােন পেড় িন। পেট 

িহ ু দবেদবীর িচ  এবং পুরাণকথা ান পত। ধম াণ বাঙািল দববােদ িব াসী 

িছেলন। এছাড়া িকছু সামািজক পট আঁকা হত। মধ যুেগ ধমীয় পট ছাড়া অন  কােনা 

সামািজক পেটর চল কতটা িছল তা িনি ত কের বলা যােব না। 





 

বাংলার াচীন পেট হিরনাম সংকীতন, গা- দাহেন যেশাদা ও বালেগাপাল,কৃ -বলরাম, 

িশব ও পাবতী ভৃিত িবষয় পাওয়া গেছ। 'বাংলার াচীন িচ  ও পট' বে  রেমশ 

বসু িলেখেছন– 

“বাংলার াচীন িশ কলা একটা িবিশ  প িতর ফল;এেক বাদ িদেল ভারতীয় িশে র 

কােনাও িববরণ বা ইিতহাস অস ূণই থেক যায়। […………] প দশ ও তৎপরবতী 

শতা ী িলেত কু লী কের জিড়েয় রাখা রামায়েণর িচ  এবং কাগজ ও কাপেড়র উপর 

আঁকা নানা রকেমর িচ  বাংলােদেশ চিলত হয়। শেষ ঊনিবংশ শতা ীর গাড়ার িদেক 

ব িচ  পয  প েছ াচীন িশ ধারািট এেকবাের িকেয় যায়। ব েবরা পাঁচ শতা ী 

ধের এেক খাঁিট িহ ু ও জাতীয় িশে  পিরণত কের। তারপর িবজাতীয় ভােবর াণ-

নাশক িবষ-বাে  জীবনেশেষর কালিট ঘিনেয় আেস”।৪৭ 

 

কাচঁিল ও পৗরািণক িচ কলা : সং ৃ ত 'ক ু িলকা' > াকৃত কংচুিল > বাংলা কাঁচুিল। 
রমণীর ব াবরণ হল কাঁচুিল। মধ যুেগ অিভজাত রমণীেদর ব েদশ কাঁচুিলর ারা 

আবৃত থাকত। সাধারণ দবেদবী এবং অিভজাত বিণক রমণীেদর কাঁচুিল ব বহােরর 

উে খ মধ যুেগর সািহেত  পাওয়া যায়। কাঁচুিলেক নানা ভােব িচি ত করা হত। 
মনসাম ল কােব  ব লার কাঁচুিলর িচ া নেক কিব িবজয়  িচর ন কের রেখেছন। 

কালী স  বে াপাধ ায় তাঁর ' সকােলর বসন- ভূষণ' বে  িলেখেছন–“ সকােলর 

বাঙালী মিহলার নানারেঙর কাঁচুিলর কথা সকল কােব ই দৃ  হয়।……. কাঁচুিলর চলন 

পি েমর মত ব েদেশও িছল, কারণ কিব কৃি বাস হইেত ধমম েলর পরাম ঘনরাম 

পয  সকেলই কাঁচুিলর অ -িব র বণনা িদয়ােছন।ঘনরােমর িচি ত কাঁচুিল রাজবািটর 

নমুনা দৃে  রিচত সে হ নাই।৪৮ 

কাঁচুিলেত নানা পৗরািণক িচ  অি ত হয়। কিবক েণর কােব  দবী দুগার কাঁচুিল অ ন 

কেরেছন েগর িবশাই। কাঁচুিলেত িব ু র নানা অবতােরর িচ  অি ত হেয়েছ। িব ু , 

কুম, বরাহ, বামন ভৃিত অবতােরর িচ  কাঁচুিলেত অি ত হেয়েছ। এছাড়াও পায়রা, 

কেপাত, গা িচল, কুমীর, হাঙর, ই মােছর িচ , পৃিথবীর উৎপি , লয় ভৃিত িচ  

অ ন কের িবশাই দবী চ ীেক িদেয়েছন। 

কিবক ণ িলেখেছন– 





 

              “িবশাই কাঁচিল লেখ     ভারতপুরাণ দেখ 

                      লেখ নানা পুরােণর সার 

              ………………….. …….. ……………….. ……..…     

                     আেগ লেখ িব ু  অবতার। 

                 কাঁচিলর বামভােগ িলেখ বৃ াবন 

                  পূবভােগ দালিপি  কদ কানন 

                িবিচ  কাঁচিল িবশাই িদল চি কাের, 

              আশীবাদ পাইআ িবশাই গল িনজ ঘের”।৪৯ 

এমন কাঁচুিল সকােলর রমণীর সৗ যবধন কের– 

                “বে র কাঁচিল      কের ঝলমলী 

                      শািভেছ অ ছটায়”।৫০ 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ' াচীন িশ  পিরচয়' ে  'অব ন' ক িশ েপ িচি ত 

কেরেছন। কৃতপে  'অব ন’ ব িশে র অ গত।কাঁচিল অব েনরই এক প। 
াচীনকাল থেক অব ন থা ভারতীয় সমােজ চেল এেসেছ। কাঁচিল ধু রমণীর 

ব েদশ আবৃত কের না, তার িশ  সৗ েযরও উৎকষ বধন কের। িগরীশচ  

বদা তীথ তাঁর ' াচীন িশ  পিরচয়' ে  িলেখেছন–“অিভধানকার 'ক ু ক' শে র অথ 

িলিখয়ােছন–‘ মেয়েদর কাঁচিল’। মেয় মহেল ইহার যেথ  ব বহার িছল, তাহােত সে হ 

বা আপি  নাই। িক  সীম  িস ু েরর মত ইহােত মেয়েদরই একেচিটয়া অিধকার িছল 

বিলয়া ীকার করা যায় না। মধ যুেগ অিভধােন ক ু ক অেথ– ‘ চাল, ক ু িলকা, 

কপাসক, অি কা, ক ু ক অেথ এই কয়িট শ  গৃহীত হইয়ােছ।”৫১  

রমণীর সৗ য তার ব েদেশর কাঁচিলেতও ঝলমল কের। মধ যুেগর িশ কলায় পুরাণ 

বণতা ল ণীয়। রমণীর ব েদেশর কাঁচিলেত পৗরািণক িচ  অ ন বাংলােদেশর 

কলািশে র একটা যুগেক িচি ত কেরেছ। 

াচীনকাল থেক শালািশ ীরা স ান পেয় এেসেছন। মালাকার স দায়ভু  এই 

িশ ীরা একােল ায় হািরেয় গেছন। বাংলার সামািজক জীবেনর সে  জিড়েয় রেয়েছ 





 

লাকায়ত মানুেষর আচার আচরণ, জাতকম, অে ি  ি য়া, ভ অনু ান, ম ল–আচরণ, 

বার– ত–পাবণ, দব দবীর পূজা অনু ান। শত শত বছর ধের বাংলােদেশ এসব ভ 

অনু ান সামািজক িত া পেয়েছ। িঠক কেব থেক এ িল সমােজ চেল এেসেছ, সই 

সাল তািরখ সিঠকভােব িনণয় করা স ব হয়িন। আমােদর পুরাতন বাংলা সািহেত  

সামািজক রীিতনীিতর িচ  থেক গেছ। বাঙািলর জাতীয় ইিতহাস িনণয় করেত হেল 

মধ যুেগর বাংলা সািহত েক নতুন ভােব অে ষণ করা দরকার। কিবক ণ িব কমার 

স ান সই পুরাতন িশ ীেদর বরমাল  পিরেয়েছন। সমাজ–সভ তা–সং ৃ িতর কৃত 

পিত িশ ীেদর স ান জািনেয়েছন কিব। অনায অবেহিলত াত  মানুেষর অিধকার 

র ায় মেনািনেবশ কেরেছন। অপাংে য় িশ ীেদর সািহেত  যথাথ িত া িদেয়েছন। 
মালাকারেদর সৃ  শালার িশ , মািল, মািলনীেদর কুসুমিশ  এবং পটুয়ােদর লাক 

িচ কলার উে খ এেসেছ কােব । কুসুমিশে  নারী িশ ীেদর ভূিমকা িবেশষভােব 

উে েখর দাবী রােখ। অনায রমণীরা ফুলমালায় শািভত হেতন। আয রমণীরাও পরেতন 

ফুলমালা। লাকস দােয়র িশ  সৃি েত েয়াজন এবং সৗ য একা ই পর রা য়ী 

হেয় দখা িদেয়েছ। কােনা জািতর অ রি ত সাং ৃ িতক চতনার বািহ ক কাশ প 

তার িশ কলায় ফুেট ওেঠ। লাকিচ কলা কােনা াণব  জািতর সং ৃ িতর বিহঃ  

পায়ণ, অ রি ত শি , াণ রণা। আলপনা ও িচ কলায় বাংলা ও বাঙািল িশ ীরা 

আ য অিভনব  দিখেয়েছন। বাঙািল জািত সৗ যি য়। েয়াজন অিতির  

সৗ যচচা বাঙািলর সহজাত। বাঙািলর গৃহেকােণর আলপনা ঐিতহ  ও উ রািধকােরর 

ফসল। উৎসব–অনু ান, পূজা–পাবণ, বার– ত এবং য কােনা ভকম ও ম ল 

অনু ােন আলপনা দওয়া সাধারণ রীিত। অনায অি ক বেদেদর মেধ ও এই 

িশ কলার ল ণীয় উৎকষ ল  করা যায়। বাঙািলর িচ কলায় অনায-আয সম য় ধরা 

পেড়েছ। চ ীম েলর আেখিটক খে  কালেকতুর জরাট নগের পটুয়ারা এেসেছন। 
ঐিতহ  ও উ রািধকােরর ফল িত িছল পটিশ । মুকু রােমর চ ীম ল কােব  

লাকিচ কলায় আলপনা, পট, িচ  মূিত, পাষােণ পূজার প িত িলখন, দবীর কাঁচিলর 

িচ , দওয়াল িচে  পুতুল অ ন,পূজার আেয়াজেন আলপনা এবং অ দল পে র িচে র 

উে খ পাওয়া যাে । আলপনা অ েন সং ার এবং িচতা িবেশষ পূণ। বিণক 

খে  লহনা ম পূত ওষুধ তরীর জন  পি কার কলাগাছ অ ন কেরেছন। পি কার 





 

কলাগাছ Symbol হেয় এেসেছ। একােলর সৗ যচচায় াকৃিতক উপাদান কেম 

এেসেছ। সৗ য চচায় এেসেছ কৃি মতা, কৃি ম ফুল হেয়েছ হণীয়। ভাবতই িব  

লাকিশ  িয় ু  হেয় উেঠেছ। িব ান, যুি র সার, সামািজক পিরবতন, তথাকিথত 

িশি তেদর লাকিচ কলা স েক উ ািসকতা, লাকিশ ীেদর বৃি  পিরবতন লাকায়ত 

িশে র সবনাশেক রাি ত কেরেছ। পুরােণ মালাকারেদর ভগবান কৃে র 

আশীবাদধন  বেল বলা হেয়েছ। িব ু পুরােণ পুরাণকার িলেখেছন, ভগবান কৃ  

মালাকারেদর আশীবাদ কেরেছন। মালাকার কৃ েক সু র ফুল িদেয়েছন। বর দান 

কেরেছন য, কৃে র সৗ য কখেনা মালাকারেক পিরত াগ করেব না। মালাকােরর 

বংশিবেলাপ হেব না। মালাকার িদব েলাক া  হেবন, মালাকােরর বংশধেররা দীঘজীবী 

হেবন, কখেনা আকি ক রােগর ারা পীিড়ত হেবন না। িব ু পুরােণ পুরাণকার 

িলেখেছন– 

               “ততঃ বদন েয়াঃ পু ািন কামতঃ। 

               চা েণ তান ৈথতািন দেদৗ স িবেলাভয় ।। 

               পুনঃ পুনঃ ণম ােসৗ মালাকােরা নেরা েমৗ। 

                  দেদৗ পু ািণ চা িণ গ ব মলািন চ 

               মালাকারায় কৃে াহিপ স ঃ দেদৗ বরা । 

                াং মৎসং য়া ভ  ন কদািচৎ হাসিত।। 

                ধে  মন  ত ভ  স কালং ভিবষ িত। 

                 যু ৎস িতজাতানাং দীঘমায়ুভিবষ িত”।৫২  

 

 

 

 





 

তথ সূ  : 

১. িম , হীের নাথ, বাংলার লাকউৎসব ও লাকিশ , ব ীয় সািহত  পিরষদ, 

কলকাতা, াবণ ১৪২৩, পৃঃ২০৫ 

২. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ– ২০১৩,পৃ:-  ৮২. 

৩. পূেবা , পৃঃ২৭৬. 

৪. ভ াচায, সুের নাথ, বাঁশরী পি কা, তৃতীয় বষ, অ হায়ণ–১৩৩২, স াদক– 

নের নাথ বসু, নীহারর ন িসংহ, পৃঃ ৪৪৮ 

৫. মজুমদার, কমলকুমার, ব ীয় িশ ধারা ও অন ান  ব , দীপায়ন, কলকাতা, 

বশাখ–১৪০৫, পৃঃ ৯৫. 

৬. িম , হীের নাথ, বাংলার লাকউৎসব ও লাকিশ , ব ীয় সািহত  পিরষৎ, 

কলকাতা, াবণ ১৪২৩, পৃঃ ২০২,২০৩. 

৭. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, িদি , ষ  মু ণ–২০১৩, পৃঃ ৬ 

৮. পূেবা , পৃঃ ২১ 

৯. পূেবা , পৃঃ ৬৭ 

১০. পূেবা , পৃঃ ৮৮ 

১১. পূেবা , পৃঃ ৩০৪ 

১২. ঠাকুর, বেল নাথ, ভ উৎসব ( ব ), বেল  াবলী, স াদক– েজ নাথ 

বে াপাধ ায় ও সজনীকা  দাস ব ীয় সািহত  পিরষদ, কলকাতা, মাঘ–১৪২২, পৃঃ ৪২১, 

৪২২ 

১৩. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ–২০১৩,পৃঃ ২৮ 

১৪. পূেবা , পৃঃ ৬৭ 





 

১৫. পূেবা , পৃঃ ৮২ 

১৬. হাজরা, বালকাি , ামীণ জীবনরােগর িঝিলক, ভা কাশনী, কলকাতা, 

বশাখ–১৪১৮, পৃঃ ১৪২ 

১৭. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ–২০১৩, পৃঃ ১০৬ 

১৮. পূেবা  

১৯. পূেবা , পৃঃ ১২৪ 

২০. পূেবা , পৃঃ ২২০ 

২১. পূেবা , পৃঃ ২৭১ 

২২. শঠ, সামা, কুসুমিশ  ( ব ), লাকজ িশ  ( ), স াদক-ব ণ কুমার 

চ বতী, পা ল কাশনী,কলকাতা, থম সং রণ-২০১১, পৃঃ ৪১৭–৪১৮ 

২৩. Russell, R.V., ‘The Tribes and Castes of the Central Provinces of 

India, volume -1’. CPSIA information can be obtained at 

www.jcgtesting.com, printed in USA BVHWOISO830231018, page – 

xxxi. 

২৪. তকর , প ানন (স ািদত), ৈবব পুরাণ , নবভারত পাবিলশাস, কলকাতা, 

কৃিত খ ম, পৃঃ ১১০ 

২৫. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ–২০১৩,পৃঃ ৩৭ 

২৬. পূেবা , পৃঃ ৮০ 

২৭. পূেবা , পৃঃ ২৪৫ 

২৮. পূেবা , পৃঃ ২৬৭ 

২৯. বদা তীথ, িগরীশচ , াচীন িশ  পিরচয়, ভূিমকা– অ য় কুমার মে য়, 

সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ-১৪২৫ ব া , পৃঃ ৬৬ 
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৩০. তকর , প ানন, িশবপুরাণ : ানসংিহতা, নবভারত পাবিলশাস, কলকাতা, 

াবণ ১৪১৬, পৃঃ ১৪৪ 

৩১. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ-২০১৩, পৃঃ ২ 

৩২. পূেবা , পৃঃ ৩০ 

৩৩. পূেবা , পৃঃ ২৬৩ 

৩৪. পূেবা , পৃঃ ২৮৫ 

৩৫. ঠাকুর, অবনী নাথ, আিলপনা ( ব ), অবনী  রচনাবলী(নবমখ ), কাশ 

ভবন, কলকাতা, ১৪২৪, পৃঃ ৪৬৬. 

৩৬. Maity, P.K., Folk Ritual of Eastern India, Appendices B,A note on 

Alpana, Abhinav Publications, New Delhi, P.– 131 

৩৭. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ-২০১৩, পৃঃ ৪৩ 

৩৮. পূেবা  

৩৯. পূেবা , পৃঃ ২৮ 

৪০. Bhattacharya Asutosh, Folk Arts: Folklore of Bengal, National 

Book Trust, India,2007, New Delhi, P.– 156 

৪১.  চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ– ২০১৩, পৃঃ ৫৭ 

৪২. পূেবা , পৃঃ ৫৭ 

৪৩. পূেবা , পৃঃ ১৩৫ 

৪৪. পূেবা , পৃঃ ১৪৭ 





 

৪৫. Chevalier Jean and Alain Gheerbrant, Dictionary of Symbols, 

Published by the Penguin group, Penguin Books Ltd,BO.Strand, 

London WCZRORL, England, 1996, P.– 617. 

৪৬. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ-২০১৩, পৃঃ ৭৯ 

৪৭. বসু, রেমশ, বাংলার াচীন িচ  ও পট, িবিচ া (পি কা), াবণ ১৩৩৪, পৃঃ 

২৫১, স াদক- উেপ নাথ গে াপাধ ায় 

৪৮. বে াপাধ ায়, কালী স , সকােলর বসন-ভূষণ, নারায়ণ,শারদীয় সংখ া, 

কািতক-১৩২২, পৃঃ ১৩৪৯,  স াদক-িচ র ন দাস 

৪৯. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স ািদত), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ- ২০১৩, পৃঃ ৫৬-৫৮ 

৫০. পূেবা ,পৃঃ ৫৯ 

৫১. বদা তীথ, িগরীশচ , াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ-

১৪২৫ ব া , পৃঃ ২৭ 

৫২. তকর , আচায প ানন, িব ু পুরাণ , নবভারত পাবিলশাস, কলকাতা, অ হায়ণ 

১৪১৭, পৃঃ ৩৯৭, ৩৯৮ 

 

 

 

 

 

 

 


