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Abstract 

In the sphere of folklore, folk arts and crafts is a branch of materialized folklore.  Designs 

and motifs are the important parts of decoration of artefacts. The motif refers to a symbol, 

design, texture, decoration pattern or a dominant idea in artistic work. The socio-cultural, 

psychological, aesthetical and economical aspect reflected through the traditional motifs 

and designs of folkarts and crafts. Moreover, it is the reflection of an aesthetic experience 

and feelings of folk artisan or it is the medium of artistic exposure of any artisan group. 

Actually, the traditional symbols or designs of folkarts and crafts is called folk motif. There 

are some categories of motifs of folkarts and crafts. These are: Animal figure centered 

motif, floral motif, geometrical figure based motif etc.  In folk motif, we have seen the 

extensive influences of religion. In this aspect we can find out the particular religious group 

based designs and motifs of folkarts and crafts. Generally, these are categorized as Hindu 

motif, Islamic motif, Buddhist motif etc. As for example, we see the ‘Kalka’ motif in every 

folk art form, which the word ‘Kalka’ derived from Turki-afgan culture as well as it is the 

contrition from Islamic courtesy. In the field of folkart studies Islamic motif is a thought-

provoking subject matter. Through this paper we have discussed about the impact of Islamic 

motifs on folkarts and crafts tradition of Bengal. 
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১. ভশূিকা: ললাকসিাল্পজর িান্দশিকল্পবাধ ও প্রিীকী ভাবিা ললাকশিল্পের িাধযল্পি পশরস্ফুি হয়। ললাকশিেকলা 

ললাকিািসর্র্চা ও জীবির্র্চার প্রশিেলক শহসাল্পবও শর্শিি হল্পয় থাল্পক। এই ঐশিহযিয় শিেধারা হল শিশদচষ্ট শিশদচষ্ট 

জাশি বা সম্প্রদাল্পয়র িািুল্পের সািাশজক পিভূশি ও িাৎপর্চপূণচ শিেশিদিচি, র্া লসই সব সম্প্রদাল্পয়র বা জাশির 

সুদীর্চ ইশিহাস এবাং প্রর্লি লেল্পের লভৌল্পগাশলক পশরবযাশির পশরর্য় বহি কল্পর। শবশর্ে ও ঐশিহযিয় এই 

শিেকলার িল্পধয র্ুগ র্ুগান্তল্পরর শবশভন্ন সাাংস্কৃশিক ও সািাশজক প্রভাব পশরলশেি হয়। ভারিীয় িথা বাাংলার 

শিেসাংস্কৃশির ইশিহাস পর্চাল্পলার্িা করল্পল লদখা র্াল্পব প্রর্শলি শিেধারার িল্পধয গভীরভাল্পব লরখাপাি কল্পরল্পে 

লকাি িা লকাি সাম্রাল্পজযর রীশি বা সাংস্কৃশির প্রভাব। ললাকশিে আশঙ্গকগুশলল্পক আিরা শবশভন্ন লপ্রশেি লথল্পক শবর্ার-

শবল্পেেণ কল্পর থাশক। লর্িি- বযবহাশরক, িান্দশিক, অ্থচনিশিক, ধিচীয় প্রভৃশি দৃশষ্টল্পকাল্পণর প্রভাব শবল্পিেভাল্পব 

উল্পেখল্পর্াগয। ললাকশিে শবর্াল্পরর এই দৃশষ্টল্পকাণ বা লপ্রশেিগুশল শিে সম্পশকচি অ্িযািয শবেল্পয়র সল্পঙ্গ শবশভন্ন 
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অ্লাংকরণনিলী বা লিাশিে বা িক্িার িাধযল্পিও প্রশিেশলি হয়। শিল্পে বযবহৃি িকিা ও লিাশিেগুশল লথল্পক 

আিরা সহল্পজই লকাি সাংস্কৃশির প্রভাব আল্পে, িা বুঝল্পি পাশর। এই শিেল্পিাশিেল্পক ধিচীয় লপ্রশেি বা ধিচীয় 

দৃশষ্টল্পকাল্পণর শদক লথল্পক ললাকশিেল্পক শবল্পেেণ করল্পল লদখা র্ায় লর্, সিাজ পশরবিচল্পির পািাপাশি শিে 

অ্লাংকরল্পণ এল্পসল্পে লসই সিাল্পজর প্রভাব। বাাংলার ইশিহাস পর্চাল্পলার্িা করল্পল লদখা র্ায়, বঙ্গল্পদল্পি দীর্চকাল 

িুসশলি িাসি প্রশিশিি শেল। বলাবাহুলয বাাংলার শিেসাংস্কৃশি িথা ললাকশিল্পে ইসলাশিক সাংস্কৃশির োপ সুস্পষ্ট। 

বাাংলা ললাকশিল্পে ইসলাশিক সাংস্কৃশির প্রভাব কীভাল্পব পল্পেল্পে, িা এই প্রবল্পে আল্পলার্িা করা হল্পয়ল্পে।  
 

২. ললাকশিল্পের লিাশিে: উৎস ও ধারণা: শিল্পের লসৌন্দর্চল্পবাধ বা িান্দশিকিা েুল্পি ওল্পে শিে অ্লাংকরণ বা 

প্রকািনিলীর িাধযল্পি। ঐশিহযগি এই শিেনিলী বা প্রকািনিলী বা িকিা ও অ্লাংকরণ হল ললাকশিল্পের লিাশিে। 

শিল্পের ধারণা িািুল্পের সহজাি হওয়ার েল্পল শবশভন্ন অ্লাংকরণ শিলী সৃশষ্টর ঊোলগ্ন লথল্পকই শিে আশঙ্গল্পকর সল্পঙ্গ 

সম্পৃক্ত হল্পয় আল্পে। ঊিশবাংি িিাব্দীর িধযভাল্পগ (আিুিাশিক ১৮৪০-১৮৫০ শিষ্টাব্দ, িিান্তল্পর ১৮৪৮ শিস্টাব্দ) 

ফ্রাল্পে  লিাশিে িব্দশি সবচপ্রথি বযবহৃি হয়। লফ্রঞ্চ লিাশিভ লথল্পক লিাশিে (Motive>Motif) িব্দশির উৎপশি 

হল্পয়ল্পে বল্পল িল্পি করা হয়। েরাসী ‘motif’ (mou teef) িব্দশি লযাশিি ‘movere’ িব্দ লথল্পক লিওয়া হল্পয়ল্পে, 

র্ার অ্থচ হল ‘to move’। লযাশিি ভাো লথল্পক সৃষ্ট হল্পয় পশরর্ায়ী এই লিাশিে িব্দশি ফ্রাল্পে এল্পসই পূণচিা পায়। 

এই লিাশিে িব্দশি শবশভন্ন লপ্রশেি বা দৃশষ্টল্পকাণ লথল্পক আল্পলার্িা করা হল্পয়ল্পে। িূলিঃ সাশহিয , সাংগীি, শবজ্ঞাি, 

পুরািত্ত্ব, শিে, ললাকসাংস্কৃশিসহ আরও অ্িযািয শবদযািৃঙ্খলার িাখায় লিাশিে িব্দশির বযবহার প্রর্শলি রল্পয়ল্পে এবাং 

এই শবেয়গুশলর শবশভন্ন লপ্রশেি অ্িুসাল্পর লিাশিল্পের প্রাসশঙ্গকিা ও িাৎপর্চিার লেল্পেও শবশর্েয লেয করা র্ায়। 

শবল্পিেিঃ পুরািল্পত্ত্বর শবল্পেেল্পণ অ্ল্পিক পূবচ লথল্পকই লিাশিে প্রসঙ্গশি গুরুত্ব লাভ কল্পরল্পে। লিাশিল্পের সাংজ্ঞা প্রসল্পঙ্গ 

শবশভন্ন লকােগ্রল্পে শবশভন্ন সাংজ্ঞা প্রদাি করা হল্পয়ল্পে এবাং সাংজ্ঞাগুশলল্পক একশেি কল্পর লিাশিল্পের কিকগুশল শবশিষ্টয 

শর্শিি করা র্ায়। লর্িি: 
 

১. লিাশিে হল লকাি উপাদাল্পির সবল্পর্ল্পয় েুদ্রিি অ্াংি। 

২. শবেয়ল্পভল্পদ লিাশিেগুশলর অ্থচ ও প্রাসশঙ্গকিা শভন্নির। 

৩. লকাি উপাদাল্পির িল্পধয একই লিাশিল্পের পুিরাবৃশি র্ল্পি, অ্থচাৎ পুিরাবৃশি বা Repetition হল 

লিাশিল্পের অ্িযিি শবশিষ্টয। 

৪. লকাি উপাদাল্পির পশরকাোল্পিা শিিচাণ কল্পর িার অ্ন্তচগি লিাশিল্পের শবিযাস। অ্থচাৎ লিাশিে হল লকাি 

উপাদাল্পির ‘Structural principle in a composition’। 

৫. লকাি উপাদাল্পির লেল্পে লিাশিে অ্িযন্ত িাৎপর্চপূণচ ভূশিকা পালি কল্পর। অ্থচাৎ লিাশিল্পের িাধযল্পিই 

লকাি শবেল্পয়র িূলভাব প্রকাশিি হল্পি পাল্পর।  
 

      উশেশখি লিাশিল্পের শবশিষ্টযগুশলল্পক সািল্পি লরল্পখ লিাশিল্পের সম্পল্পকচ একিা ধারণা শদল্পি পাশর। লিাশিল্পের 

সাংজ্ঞা প্রসল্পঙ্গ বলা র্ায় (দাস ও িণ্ডল, ২০১৬: ১১): 

“লিাশিে হল লকাি উপাদাল্পির িল্পধয অ্বশিি েুদ্রিি উপাদাি, র্া শবেয়শির িূল পশরকাোল্পিা গেি কল্পর 

এবাং উপাদািশির প্রাসশঙ্গকিা ও িাৎপর্চ শবল্পেেল্পণ বারাংবার বযবহৃি হয়।”
 

      অ্িযািয শবদযািৃঙ্খলাশিভচরিাস্ত্রগুশলর িি ললাকসাংস্কৃশিল্পিও লিাশিে প্রসঙ্গশি বযবহৃি হয়। ললাকসাংস্কৃশিল্পি 

সবচপ্রথি ললাকসাশহিয শবল্পেেল্পণ ‘লিাশিে’ িব্দশি বযবহৃি হল্পি লদখা র্ায়। ১৯২০ সাল্পল িাশকচি ললাকসাংস্কৃশিশবদ্ 

অ্যাশি আল্পণচ কিৃচক ‘লিাশিে’ িব্দশি সবচপ্রথি উল্পেখ হল্পলও এর প্রকৃি প্রবক্তা শস্টথ থম্পসি (Stith 

Thompson)। শর্শি ১৯৩২-৩৬ সাল্পল ললাককথার শবল্পেেল্পণ এে এে কশিউশিল্পকিি ও ইশিয়ািা 

শবশ্বশবদযালল্পয়র স্টাশডজ পশেকায় কিকগুশল সাংখযায় ললাককথার লিাশিে সূশর্ প্রকাি কল্পরি। কাল্পজই ললাককথার 

লিাশিে শিণচল্পয়র িাধযল্পিই ললাকসাংস্কৃশিল্পি লিাশিে প্রসল্পঙ্গর অ্বিারণা হয়। ললাককথা বা ললাকসাশহিয োোও 
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ললাকসাংস্কৃশির শবপুল আশিিার শবশর্ে লেল্পে এই িব্দশির প্রল্পয়াগ লদখা র্ায়। িল্পব এল্পেল্পে লস আল্পলার্িা 

অ্প্রাসশঙ্গক হল্পলও ললাকশিল্পের লিাশিে প্রসঙ্গ আল্পলার্িার সূল্পেই এ শবেয়শি উত্থাপি করা হল্পয়ল্পে। র্শদও 

ললাকশিল্পে লিাশিে প্রসঙ্গশি বযবহাল্পরর প্রকৃি সি-িাশরখ শিণচয় আল্পদৌ সম্ভব শকিা, লস শবেল্পয় সাংিয় রল্পয়ল্পে। িল্পব 

পুরািল্পত্ত্বর পশরসল্পর আল্পলাশর্ি িাপিয-ভাস্কর্চ প্রসল্পঙ্গ শবল্পেেল্পণ বহুপূবচ লথল্পকই লিাশিে পশরভাোশি বযবহাল্পরর র্ল 

লদখা র্ায়। িাপিয-ভাস্কল্পর্চর অ্লাংকরণ শিলী শবল্পেেল্পণ একশি গ্রল্পে লিাশিে সম্পল্পকচ বলা হল্পয়ল্পে (Paul, 1997: 

430): 

“As a generic term, ‘motifs’ here refers to identifiable indicates or icons 

which are represented on buildings in two-or-three-dimensional visual form. 

A distinction can be made between those motifs that function as signs and 

those that are symbols.”
 
 

 

     শবজিকুিার িণ্ডল ললাকশিে সম্পল্পকচ আল্পলার্িার লপ্রশেল্পি ললাকশিল্পের লিাশিল্পের সাংজ্ঞা সম্পল্পকচ 

আল্পলাকপাি কল্পরল্পেি (র্ল্পটাপাধযায়, ২০০৩: ৬৮), র্া হল:  
 

“লিাশিে হল শিেীর অ্শভজ্ঞিার শির্চাস র্া শকিা বাস্তল্পবর প্রশিেলি, ধিচীয় লর্িিার স্ফুরণ, 

কােশিকিার প্রকাি শকাংবা জযাশিশিক িক্সার প্রল্পয়াগ। লিাশিল্পের িধয শদল্পয়ই শিেীর লসৌন্দর্চল্পর্িিা ও 

িিস্তত্ত্বল্পবাল্পধর প্রকাি।”  
 

     উশেশখি সাংজ্ঞাগুশল পর্চাল্পলার্িা কল্পর আিরা এই শসদ্ধাল্পন্ত উপিীি হল্পি পাশর লর্, ললাকশিল্পের িল্পধয অ্বশিি 

েুদ্রিি উপাদাি, র্া লকাি শিেআশঙ্গল্পকর িল্পধয অ্বিাি কল্পর শিল্পের শিে-সুেিা বৃশদ্ধ কল্পর অ্থবা শিল্পের 

বযবহাশরক-িান্দশিক িাৎপর্চ বৃশদ্ধ কল্পর অ্থবা ললাকশিল্পের অ্ন্তগচি শবল্পিে ঐশিহযিশণ্ডি িকিা, প্রিীক বা শর্িই 

হল ললাকশিল্পের লিাশিে। এই ললাকশিল্পের লিাশিেগুশল শিল্পে িাি পায় শবশভন্ন লপ্রশেি লথল্পক, লর্িি- সািাশজক 

লপ্রশেি, ধিচীয় লপ্রশেি, বযবহাশরক লপ্রশেি প্রভৃশি। অ্ল্পিকল্পেল্পে লদখা র্ায় লকাি লকাি িকিা বা লিাশিে 

একশিিাে লপ্রশেিল্পকও োশেল্পয়ও সবচজিীিিা লাভ কল্পরল্পে। কার্চিই ললাকশিল্পের লিাশিেগুশল ঐশিহযবাহী ও এর 

আল্পবদি িাশ্বি।        
 

৩. ললাকশিল্পের লিাশিে: অ্বিাি ও বগচীকরণ: ললাকশিল্পের লিাশিে সম্পল্পকচ আিরা পূবচবিচী আল্পলার্িায় একশি 

সিযক ধারণা লাভ কল্পরশে। ললাকশিল্পের লিাশিে হল শিল্পে অ্বশিি সবচাশধক েুদ্রিি উপাদাি, র্া ঐশিহযািুসাল্পর 

বারাংবার শিেকল্পিচ বযবহৃি হল্পয় শবল্পিে িাৎপর্চ লাভ কল্পরল্পে। ললাকশিল্পে লিাশিল্পের অ্বিাি সম্পল্পকচ বলা র্ায়, 

লিাশিে হল শিে িথা ললাকশিল্পের প্রধাি আকেচণ। অ্থচাৎ লিাশিেল্পক আিরা ললাকশিল্পের প্রাণ স্বরূপ ধরল্পি 

পাশর। ধরা র্াক, বাাংলার লকাি একশি শিে, লর্িি- িকিী কাাঁথাল্পক র্শদ আিরা উদাহরণ স্বরূপ শিই, িল্পব এশি 

একশি ললাকশিেআশঙ্গক। আর এই ললাকশিে সৃজল্পি র্শদ লকাি িকিা বা লিাশিে িা থাকি, িল্পব শক সশিযই এশি 

শিে শহসাল্পব শবল্পবশর্ি হি, িা এর িান্দশিক রূপশি সম্পূণচিা লাভ করি? সুিরাাং বলা র্ায়, ললাকশিল্পে লিাশিল্পের 

অ্বিাি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণচ ও প্রাসশঙ্গক। 
 

     ললাকশিল্পের লিাশিে লর্ল্পহিু শিে আল্পলার্িার লকল্পে অ্বশিি, লসল্পেল্পে লিাশিেগুশলল্পক আল্পলার্িার 

সুশবধাল্পথচ লিাশিে শর্শিি কল্পর বগচীকরণ করা প্রল্পয়াজি। শবেয়, উপাদাি, বযবহাশরক ও আথচ-সািাশজক লপ্রশেি 

প্রভৃশি িাোল্পভল্পদ শিেল্পিাশিে শর্শিি হল্পয় থাল্পক। ললাকসাংস্কৃশিশবদ্লদর  িল্পধয ললাকশিল্পের লিাশিে শবভাজল্পির 

লেল্পে িিপাথচকয লদখা র্ায়। লকউ বা শবেয়ল্পক প্রাধািয শদল্পয়ল্পেি লিা লকউ উপাদািল্পক, আবার লকউ লকউ লিাশিে 

উৎপাদি পদ্ধশিল্পকও সিাি গুরুত্ব প্রদাি কল্পরল্পেি। এ প্রসল্পঙ্গ উল্পেখ করা র্ায় লর্, শবল্পিে ললাকসাংস্কৃশিশবদ 

শবজিকুিার িণ্ডল  ললাকশিল্পের লিাশিেল্পক পদ্ধশিগিভাল্পব লেশণশবভাজি কল্পরল্পেি (িণ্ডল, ১৯৯৯: ৪৫)।
 
 আবার 
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‘ললাকশিল্পের িাশত্ত্বক লপ্রশেি’ িীেচক গ্রল্পে ললাকশিল্পের লিাশিল্পের শবেয় অ্িুসাল্পর লেশণ শবভাজি করা হল্পয়ল্পে 

(িণ্ডল, ২০১১: ১৩)।
 
 অ্পর একজি ললাকসাংস্কৃিশবদ িীলা বসাক ‘বাাংলার িকিী কাাঁথা’ িীেচক গ্রল্পে কাাঁথার লিাশিে 

শিণচয় করল্পি শগল্পয় উপাদাি অ্িুসাল্পর ললাকশিল্পের লিাশিে শিণচয় কল্পরল্পেি (বসাক, ২০০২: ৬৮)।
 
বাাংলাল্পদল্পির 

ললাকসাংস্কৃশিশবদ ওয়াশকল আহল্পিদ িাাঁর ‘ললাককলা প্রবোবলী’ িীেচক গ্রল্পে লিাশিেগুশলল্পক উপাদাি শহসাল্পব 

শর্শিি কল্পরল্পেি (আহল্পিদ, ২০০৫: ১৬৯)। ললাকশিল্পের লিাশিে-সাংক্রান্ত লেশণশবভাজিগুশলল্পক পর্চাল্পলার্িা কল্পর 

সািশগ্রকভাল্পব একশি লেশণশবভাজি করা হল: 

 

 

     উশেশখি েকশির দ্বারা ললাকশিল্পের লিাশিল্পের একশি সািশগ্রক লেশণ শবভাজি করা হল্পয়ল্পে। এখাল্পি 

ললাকশিল্পের লিাশিল্পের শভশিল্পক দুশি প্রধাি শবেল্পয়র ওপর প্রশিিাপি করা হল্পয়ল্পে; র্া হল: ললাকশিেীল্পদর 

ধারণাগি লপ্রশেি ও ললাকশিল্পের লিাশিে সৃজল্পির পদ্ধশিগি লপ্রশেি। ললাকশিেীল্পদর ধারণাগি লপ্রশেল্পির িল্পধয 

ললাকশিল্পের লিাশিে সৃজল্পির লেল্পে আরও দুশি উপশবভাজি করা হল্পয়ল্পে। লর্িি- শবেয়শভশিক ও বযবহাশরক। এ 

শবেল্পয় ললাকশিল্পের লিাশিেগুশল কখিও শবেয়ািুসাল্পর আবার কখিও বযবহাশরক লেোিুসাল্পর শবভাজি করা 

হল্পয়ল্পে। শবেয়শভশিক ভাবিািুসাল্পর ললাকশিল্পের লিাশিেগুশল হল: লসৌরজগৎল্পকশেক, প্রাণীজগৎল্পকশেক, 

উশিদজগৎল্পকশেক, জযাশিশিক-িকিাল্পকশেক, ধিচীয়শবেয়ল্পকশেক, সািাশজক-সাাংস্কৃশিক প্রিীক প্রভৃশি। আবার 

ললাকসিাল্পজর শদিশন্দি কাল্পজও বযবহাশরক গুরুত্ব লপল্পয়ল্পে ললাকশিল্পের লিাশিেগুশল। লসল্পেল্পেও আিরা 

শবভাজিগুশল উশেশখি েল্পক লদল্পখশে। অ্পরপল্পে ললাকশিল্পের লিাশিল্পের সৃজি পদ্ধশি অ্িুসাল্পর লিাশিে 



বাাংলার ললাকশিল্পে ইসলাশিক লিাশিল্পের প্রভাব                                                                    িগরী দাস, সুজয়কুিার িণ্ডল 
 

Volume-III, Issue-V                                             March 2017                                                                          77 

শবল্পেেল্পণর পদ্ধশিগি লপ্রশেিল্পক দুশি ভাল্পগ ভাগ করা র্ায়, র্থা- সাংল্পেেণ ও শবল্পেেণ; এগুশলরও উপশবভাগ 

আিরা েল্পক লেয কল্পর থাশক। ললাকশিল্পের লিাশিল্পের এই সিগ্র শবভাজিশি ললাকসিাল্পজর িিস্তল্পত্ত্বর ওপর শভশি 

কল্পর গল্পে ওল্পে এবাং এই লিাশিল্পের িাধযল্পি িিস্তাশত্ত্বক ভাবিার প্রশিেলি র্ল্পি। 
 

৪. বাাংলার ললাকশিে-সাংস্কশৃির ইশিহাস: ললাকশিে হল িািবসিাল্পজর িান্দশিক ভাবিার প্রশিেশলি 

ঐশিহযািুসারী প্রশিরূপ, র্া বযশক্ত িয়, দল িয় এক সবচজিীি পশরর্ায়করূল্পপ স্বীকৃি। বাাংলার ললাকশিেকলার িল্পধয 

িৃৎশিে, লিালাশিে, দারু-িেণশিে, বয়ি ও বুিিশিে, সূশর্শিে, পিশিে, লডাকরাশিে, িঙ্খশিে ও অ্িযািয 

আরও ললাকশিে শবল্পিেভাল্পব পশরশর্শি লাভ কল্পরল্পে। এইসব ললাকশিে বঙ্গভূশিল্পি কল্পব কীভাল্পব প্রশিশিি হল বা 

িার সূর্িা বা উৎপশির ইশিহাল্পসর সোি পাওয়া খুব সহজ শবেয় িয়। িল্পব প্রািাণয ইশিহাস শহসাল্পব আিরা 

বাাংলার শিে-সাংস্কৃশি সম্পল্পকচ জািল্পি লগল্পল বাাংলার রাজনিশিক ইশিহাল্পসর সাহার্য শিল্পি পাশর। বািাশলর ইশিহাস 

বা বাাংলার ললাকশিে-সাংস্কৃশির ইশিহাস অ্থচাৎ এশি হল উির ও উির-পূবচ ভারল্পির কাশহশি আর এরই িল্পধয 

অ্ন্তশিচশহি আল্পে বািাশল জাশির উিব ইশিহাল্পসর কাশহশি। বাাংলার শিে-সাংস্কৃশির ইশিহাল্পসর পূল্পবচ প্রসঙ্গিই 

ভারিবল্পেচর প্রার্ীি ইশিহাল্পসর ধারা সম্পল্পকচ একিু আল্পলার্িা িা করল্পল শবেয়শি স্পষ্ট হল্পয় উেল্পব িা। ভারিীয় 

সভযিায় আর্চ শবশদক সভযিা ও অ্িার্চ দ্রাশবশেয়াি সভযিাল্পক ১৯২১-২২ সাল্পলর পূবচবিচী সিয় পর্চন্ত ভারল্পির 

সবচাশধক প্রার্ীি সভযিার বল্পল িল্পি করা হি (ল্পসিগুি, ১৯৮৭: ১২)। শকন্তু ১৯২১-২২-এর সিয়কাল্পল  

প্রত্নিাশত্ত্বকল্পদর আশবষ্কার প্রাক-আর্চ সভযিার বা শসেুসভযিার শিদিচি ভারিীয় সভযিার প্রার্ীিল্পত্বর প্রিাণ কল্পর। 

উির ও উির-পশিি ভারল্পি আশবষ্কৃি এই হরপ্পা-িল্পহঞ্জদাল্পো সভযিার প্রার্ীি শিদিচিগুশল অ্থচাৎ খিিপ্রাি ধািব 

পাে বা অ্লাংকার, িৃৎপাে বা িগর সভযিার ধবাংসাবল্পিে লথল্পকই স্পষ্টিঃ প্রিাশণি হয় লর্, এই সিস্ত 

ললাকশিেকলা লস র্ুল্পগও কি লবিী শেল। ঐশিহাশসক লরাশিলা থাপাল্পরর বণচিা অ্িুর্ায়ী শসেুসভযিা লর্ সব শিে 

পশরর্য় পাওয়া র্ায় (থাপার, ১৯৮০: ২), িা হল শিম্নরূপ: 

“ধূসর রি করা িৃৎপাল্পের সাংস্কৃশির সল্পঙ্গ একিা সম্ভাবয সম্পল্পকচর কথা িল্পি হয়। ধূসর রি করা িৃৎপাে 

পাওয়া লগল্পে গাল্পঙ্গয় উপিযকার পশিিশদল্পক এবাং এগুশল ২১০০ লথল্পক ২৫০০ িীষ্টপূবচাল্পব্দর। 

...........লদওয়াল্পল রি িাখাল্পিা জযাবো েশব থাকি। এরা িািা এবাং ললাহার পাল্পেরও বযবহার জািি ।”
 
 

 এোোও িৃৎশিে-সাংক্রান্ত একশি গ্রল্পে শসেুসভযিার প্রাি শিেভাস্কর্চ সম্পল্পকচ এস. লক সরস্বিীর িন্তবযশি 

শবল্পিেভাল্পব প্রশণধািল্পর্াগয (Saraswati, 1957: 96): 

“It thus satisfied the creative impulse of the ordinary man as much for 

aesthetic expression as for domestic and ritual needs.”  
 

     উপল্পরর আল্পলার্িা লথল্পক লবাঝা র্ায়, প্রাক্-আর্চ সভযিার লথল্পকই ভারি িথা বাাংলার শিল্পের প্রর্লি শেল 

এবাং িার িান্দশিক অ্লাংকরল্পণর বযবহারও শেল। প্রার্ীি বল্পঙ্গর আিুিাশিক সীিাল্পরখা শেল দশেণ রাঢ়, সুহ্ম, সিিি, 

হশরল্পকল, িাম্রশলি, পুন্ড্র প্রভৃশি অ্ঞ্চল। এ প্রসল্পঙ্গ ঐশিহাশসক কাশন্তপ্রসন্ন লসিগুি বল্পলল্পেি (ল্পসিগুি, ১৯৮৭: ৮):  
 

“লকহ লকহ িল্পি কল্পরি বিচিাি লিশদিীপুর লজলার অ্শধকাাংি সুহ্মরাল্পজযর অ্ন্তগচি শেল এবাং প্রার্ীি 

িাম্রশলি িগরী িাহার রাজধািী শেল। লকহ বা এই দুই িাল্পি দুইশি পৃথক রাল্পজযর কথাও 

বশলয়াল্পেি।...দশেণ পশিিবল্পঙ্গর (সুহ্ম ও িাম্রশলি রাল্পজযর) উির-পশিল্পি পুন্ড্ররাজয, পূল্পবচ বঙ্গরাজয, 

দশেল্পণ বল্পঙ্গাপসাগর ও দশেণ-পশিল্পি কশলঙ্গ রাজয শেল। অ্থচাৎ শবশভন্ন সিল্পয় ইহার লভৌল্পগাশলক সীিা 

উির-পশিল্পি দাল্পিাদর-অ্জল্পয়র িীর ধশরয়া বধচিাি- বাাঁকুো- বীরভূি সীিান্ত, দশেণ-পশিল্পি উশেেযা, 

দশেল্পণ বল্পঙ্গাপসাগর ও পূল্পবচ ২৪ পরগণা ও হুগলী হইয়া বঙ্গরাজয পর্চন্ত শবস্তৃি শেল ।”  
 

     এ লিা লগল বাাংলার লভৌল্পগাশলক সীিাল্পরখার কথা। এবার আসা র্াক, বাাংলার রাজনিশিক ইশিহাস প্রসল্পঙ্গ, র্া 

আল্পলার্িা িা করল্পল বাাংলার শিে-সাংস্কৃশির ইশিহাল্পসর ধারাশি সম্পূণচ হল্পব িা। বাাংলার ইশিহাল্পসর প্রািাণয দশলল 
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শহসাল্পব ধরা হয় গুির্ুগ ও গুি পরবিচী র্ুল্পগর সিসািশয়ক লগৌেিাসক িিাল্পের রাজত্বকাল লথল্পক (সুর, ১৯৯০: 

১৩-১৮)। এই রাজত্বকাল্পলর পরবিচী সিল্পয় বাাংলায় িাৎসািযায় লদখা লদয়। এর সিয়কাল আিুিাশিক েি িিাব্দীর 

শদ্বিীয়াধচ অ্থচাৎ পালরাজল্পত্বর সূর্িার পূবচকাল পর্চন্ত। বাাংলায় পালবাংল্পির প্রশিিা লথল্পকই সম্ভবি বািাশল জাশি িথা 

বাাংলার শিে-সাশহিয-সাংস্কৃশির সম্পূণচ ইশিহাস পাওয়া র্ায়। পালরাজারা শেল্পলি লবৌদ্ধধল্পিচর পৃিল্পপােক। 

লবৌদ্ধধিচাবলম্বী িাসল্পকরাও লর্ শবশভন্ন শিের্র্চার পিৃল্পপােক শেল্পলি িারও প্রিাণ রল্পয়ল্পে অ্জস্র শিে শিদিচল্পি। 

অ্থচাৎ লস র্ুল্পগও লর্ শিেশিদিচল্পির সিাি গুরুত্ব শেল িা আিরা জািল্পি পাশর সিীেল্পিাহি র্ল্পটাপাধযাল্পয়র বণচিায় 

(র্ল্পটাপাধযায়, ১৯৭৪: ২১-২২), র্া হল: 
 

“গুির্ুল্পগ বািালীর িুশলল্পি লর্ শর্েকলার শবশিষ্টয েুল্পি ওল্পেশেল, কাল্পরা কাল্পরা িল্পি িার শিদিচি রল্পয়ল্পে 

অ্জন্তায়। িাাঁল্পদর িল্পি এল্পি বািালীর িুশলর োপ সুস্পষ্ট।. . . পালর্ুল্পগও লর্ বািালীর লস শর্েল্পকৌিল 

অ্বযাহি শেল িাল্পি সল্পন্দহ লিই, িাই িার িল্পিারি শিদিচি আজও রল্পয়ল্পে বািালীর শর্রন্তি আেিায়, 

শপশেশর্ল্পে, িক্সীকাাঁথার সূর্ীশিল্পে ও কালীর্াল্পির পিােল্পি ।”  
         

৫. শিে-সাংস্কশৃিল্পি ইসলাশিক প্রভাব: বািাশল সাংস্কৃশির ইশিহাস পর্চাল্পলার্িা করল্পল লদখা র্ায়, িুকচী-আেগাি 

লিিা ইেশিয়ার উশিি লিাহম্মদ শবি বখশিয়ার খলজী কিৃচক বাাংলায় ইসলািী িাসি প্রশিশিি হয়। ১২০৩ 

(িিান্তল্পর ১২০৪ শিস্টাব্দ অ্থবা ১২০৬ শিস্টাব্দ) লথল্পক ১৭৫৭ শিস্টাব্দ পর্চন্ত অ্থচাৎ বাাংলার স্বাধীি িবাব 

শসরাজল্পদৌোর সল্পঙ্গ রবািচ ক্লাইল্পভর সাংর্ল্পেচর েল পলািীর র্ুদ্ধ পর্চন্ত বাাংলার বুল্পক িুসশলি িাসকল্পদর কিৃচত্ব 

কাল্পয়ি শেল। ১২০৩-১৭৫৭ শিস্টাব্দ- এই সাল্পে পাাঁর্ল্পিা বৎসরই শেল ইসলাশিক সাংস্কৃশি িথা িুসশলি 

িাসিকাল্পর্চর পিি, গেি, শবকাি ও সিৃশদ্ধ পবচ (শবশ্বাস, ২০১১: ৫)। এ প্রসল্পঙ্গ উল্পেখয লর্, এই সিয়কাল্পলর িল্পধয 

িুসলিাি িাসকল্পদর িাসিকাল্পর্চর ধারা অ্বযাহি থাল্পক শি। এর িাল্পঝ রাজা গল্পণল্পির বা দিুজিদচল্পির রাজত্ব 

(১৪১৪-১৪১৮শিস্টাব্দ), রাজা লিাডরিল্পলর রাজত্ব (১৫৮০-১৫৮২ শিস্টাব্দ) এবাং রাজা িািশসাংল্পহর (১৫৮৯-১৫৯৬ 

শিস্টাব্দ) রাজত্বকাল্পলও বাাংলার িাসিবযবিা পশরর্াশলি হল্পয়শেল। বাাংলার ইসলাশিক শিে-সাংস্কৃশির প্রসল্পঙ্গ 

আল্পলার্িার পূল্পবচ িুসশলি িাসল্পির কালািুক্রশিক ইশিহাস প্রসল্পঙ্গ িুরুল আশিি শবশ্বাল্পসর উশক্তশি শবল্পিেভাল্পব 

প্রশণধািল্পর্াগয (শবশ্বাস, ২০১১: ৯): 
 

“বাাংলার রাজনিশিক ইসলাি প্রশিিার প্রকৃশিগি সিয়সীিা শবভাজি করা হল্পয়ল্পে এইভাল্পব: ১২০৪-

১৩৩৮শিষ্টাব্দ ও ১৩৩৮- ১৫৩৮ (স্বাধীিরাজয); ১৫৩৮-১৫৭৬ (আেগাি কিৃচত্ব); ১৫৭৬-১৭১৫ 

(িুসলিাি সুবা); ১৭১৭-১৭৬৫(স্বাধীি িবাব) ।”  
 

      উশেশখি আল্পলার্িা লথল্পক লবাঝা র্ায় লর্ িুসশলি িাসকরা লবি দীর্চকাল বাাংলার িাসিবযবিা পশরর্ালিা 

কল্পরল্পেি। িল্পব বাাংলার ব্রাহ্মণয ও লবৌদ্ধসাংস্কৃশির িািুল্পেরা শক এি সহল্পজই ইসলাি ধিচল্পক অ্থচাৎ ইসলাশিক 

সাংস্কৃশিল্পক আপি কল্পর শিল্পয়শেল? িা শিিয় িয়। ব্রাহ্মণয ধল্পিচর কাশেিয, িুসলিাি িাসকবল্পগচর অ্িযার্ার এবাং 

ইসলািধল্পিচর সহজসরল ভাবিা এই গশিপথল্পক সুিসৃণ কল্পরশেল। সাল্পির দিল্পকর প্রথিাল্পধচ লর্ ইসলাি ধল্পিচর 

প্রবিচি হয় সুদূর আরবভূশি লথল্পক িার প্রভাব কীভাল্পব ভারিবেচ িথা বাাংলাল্পক প্রভাশবি কল্পরশেল, িা আিরা 

শবশভন্ন ঐশিহাশসকল্পদর বণচিা লথল্পকই জািল্পি পাশর। লকি বািাশলরা এই ধিচল্পক গ্রহণ কল্পরশেল এবাং সিাজ-সাশহিয-

সাংস্কৃশিল্পি এর প্রভাব পল্পেশেল, িার সম্পল্পকচও িুরুল আশিি শবশ্বাল্পসর এই িন্তবযশি লবি গুরুত্বপূণচ (শবশ্বাস, 

২০১১: ৯), র্া হল: 
  

“ভারিবল্পেচর ইসলাল্পির প্রথি সূেপাি র্ল্পি অ্খণ্ড বাাংলাল্পদল্পির র্টগ্রাল্পি আরব আগিল্পির েল্পল। 

বাশিজযসূল্পে এল্পদল্পি এল্পস িাাঁরা বসবাস শুরুকল্পরি এবাং িািীয় িািুল্পের সল্পঙ্গ শববাশহক সম্পকচ িাপি 

কল্পরি। এোো পারসয লথল্পক আগি সূেী এবাং পীর েশকরল্পদর প্রভাল্পব, ব্রাহ্মণয ধল্পিচর অ্ন্তশিচশহি 
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জািপাল্পির শবেিয, অ্ন্তযজ লেশণর প্রশি র্ৃণাল্পবাধ, লবৌদ্ধপীেি এবাং লিার্ল আশধপল্পিযর েল্পল সিাল্পজর 

শিম্নবল্পণচর লথল্পক বযাপকহাল্পর ধিচান্তশরি হওয়ার প্রবণিা লেয করা র্ায়।”
 
  

  

     বাাংলার সািাশজক ইশিহাস পর্চাল্পলার্িা কল্পর লদখা র্ায় লর্, িুসশলি রাজত্বকাল্পলর প্রথিাল্পধচ বাাংলার শিে-

সাংস্কৃশির লসভাল্পব প্রসার িা র্িল্পলও পরবিচী সিল্পয় ইসলাি সাংস্কৃশির প্রভাব সাশহিয, শিেকলা অ্শিক্রি কল্পর 

জিজীবল্পিও প্রভাব শবস্তার কল্পরশেল। েল্পয়াদি িিল্পকর শুরুল্পিই বাাংলার রাজনিশিক পিভূশিকার লর্ পশরবিচি হল 

িা বখশিয়ার খলজীর হাি ধল্পর প্রশিশিি হয়। এই শিেধারা প্রায় সাল্পে পাাঁর্ল্পিা বৎসর বাাংলার বুল্পক প্রভাশবি 

হল্পয়শেল। বখশিয়ার খলজীর পরবিচী িুকচী-আেগাি িাসকরা শেল্পলি গীয়াসুশিি (১২১২-১২২৭ িীষ্টাব্দ), িুগরল খাাঁ 

(১২৭৮-১২৮২ িীষ্টাব্দ) এবাং রুকিুিীি  কাইকাউস (১২৯১-১৩০১ িীষ্টাব্দ)। ১৩০১ িীষ্টাব্দ বা র্িুদচি িিল্পকর 

িািসুিীি শেল্পরাজিাহ, েখরুিীি, ইশলয়াস িাহ, শসকন্দর িাহ, আজাি িাহ প্রিুখ িাসকবগচ বাাংলায় িাল্পদর কিৃচত্ব 

অ্িুি রাল্পখি পঞ্চদি িিক পর্চন্ত। এই সিস্ত িাসকবল্পগচর বাাংলা িাসল্পির িূললেয শেল বাাংলার সম্পদ ভাণ্ডার এবাং 

ইসলাি ধল্পিচর প্রসার র্িাল্পিা। শকন্তু শগয়াসুিীি আজি িাল্পহর পরবিচী িাসক রাজা গল্পণি (১৪১৪- ১৪১৫ িীষ্টাব্দ)-

এর রাজত্বকাল্পলর পর িাাঁর পুে র্দু ওরল্পে জালালউিীি িুহম্মদ িাহ কিৃচক পুিরায় িুসশলি িাসি প্রশিশিি হয় 

এবাং বরবক িাহ, লহাল্পসি িাহ, িসরৎ িাল্পহর হাল্পি িা সিৃশদ্ধ ও শবকাি লাভ কল্পর। লোেি িিল্পক লহাল্পসি িাল্পহর 

আিল্পল বাাংলার শিে- সাংস্কৃশি শবল্পিে সিৃশদ্ধ লাভ কল্পর। সিদি লিে ও অ্ষ্টাদি িিাব্দীর শুরুল্পি ঔরঙ্গল্পজল্পবর 

লদওয়াি িুশিচদকুশল খাাঁ স্বাধীি িবাব হল্পয় বাাংলার িসিল্পদ বল্পসি এবাং িাাঁরই প্রল্পপৌে শসরাজল্পদৌোর হাল্পি ১৭৫৭ 

সাল্পল ইসলাশিক িাসল্পির অ্বসাি র্ল্পি। এই সুদীর্চকাল্পলর ইসলাশিক িাসল্পির ইশিহাল্পস শুধুিাে বাাংলাল্পক এই 

ধিচদিচল্পির ভাবধারায় প্রভাশবিই কল্পরশি, অ্িযািয ধিচগুশলর িি ইসলাি ধল্পিচর আদিচও এখাল্পি সিির্চাদায় 

প্রশিশিি হয়।            
 

৬. ললাকশিল্পের লিাশিল্পের ইসলাশিক লিাশিে: বাাংলার ললাকশিল্পে ইসলাশিক সাংস্কৃশির প্রভাব লেয করা র্ায় 

িৎকালীি িাপিযকীশিচ ও  শিেকিচ লথল্পক। ললাকশিল্পের প্রধাি আকেচণ হল ললাকশিল্পের লিাশিে বা িকিা। এই 

প্রিীক বা লিাশিেগুশল শিল্পের িল্পধয লকাি সাংস্কৃশির রূপক শহসাল্পব অ্বিাি কল্পর। সুদূর আরব লথল্পক ইসলািীয় 

সাংস্কৃশি বা পশবে লকারাল্পণর বাণী ঐ ধল্পিচর িূল আদিচ শহসাল্পব বাাংলায় প্রসার লাভ কল্পরশেল। এই সাংস্কৃশি বাাংলার 

ব্রাহ্মণয ও লবৌদ্ধসাংস্কৃশির সাংস্পল্পিচ লকাথাও লকাথাও শিে সাংস্কৃশিরূল্পপও অ্বিাি কল্পরশেল। ইসলাি ধল্পিচ শিের্র্চায় 

শকেু শবশধশিল্পেধ রল্পয়ল্পে। েল্পল লকাি শিেকিচ সৃজল্পির আল্পগ ইসলািীয় অ্িুিাসিল্পক িািয কল্পরই শিেসৃশষ্ট হল্পয় 

থাল্পক। এ শবেল্পয় োরাহ খাল্পির এই উশক্তশি প্রশণধািল্পর্াগয (Khan, 2009: 1): 
 

“These paintings displayed Muslim cultures and were subject to rules and spirit of 

Islam. We are aware that Islam prohibits of living beings and therefore geometric 

patterns and floral motifs have been used by artists to connect their works with 

Islamic philosophy.”  
 

     সুিরাাং লদখা র্াল্পে লর্, পশবে লকারাল্পণর িিািুসাল্পর লকাি শিেকল্পিচ িািুল্পের প্রশিকৃশি বা জীবন্ত অ্বয়ব 

অ্লাংকরণ অ্িযন্ত গশহচি (Khan, 2009: 52)। কারণ একল্পিব ও অ্শদ্বিীয়ম্ আোহপাক জগৎ ও সিস্ত প্রাণীকুল্পলর 

স্রষ্টা ও শিয়ন্ত্রক। িাই ইসলাশিক শিেকলায় লকাি শেগাল্পরশিভ  অ্লাংকরণ বা লাইভ শবশয়াং- এর শর্ে লদখা র্ায় িা। 

কারণ ইসলাি ধিচাবলম্বীরা িল্পি কল্পরি এল্পি আোর শবরুল্পদ্ধ লজহাদ লর্ােণা করা হয়। ইসলািীয় শিেকলা িূলিঃ 

ইরাণীয় বা পািচীয় শিেকলা দ্বারা প্রভাশবিই হওয়ায় ইসলাশিক লিাশিল্পে সাধারণিঃ জযাশিশিক পযািািচ বা 

উশিদজগৎ-লকশেক অ্লাংকরণ লবিী পশরিাল্পণ লশেি হয়। বাাংলার অ্িযািয িাল্পির িুলিায় িুশিচদাবাল্পদ ইসলাশিক 

শিেকলার অ্শধক প্রভাব লদখা র্ায়। এোোও কলকািার লিশিয়াবুরুল্পজর িবাব পশরবার, বাাঁকুো-শবষু্ণপুল্পরর 

শিেরীশি োোও সিস্ত বাাংলার প্রায় সব লজলাল্পিই কিল্পবিী ইসলাি সাংস্কৃশির প্রভাব পশরলশেি হয়। বশহরাগি 
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িুসশলি শিেরীশি ও িািীয় শিেরীশির সাংশিেল্পণ িুশিচদাবাল্পদ িথা বাাংলায় এক িিুি শিেরীশির বা অ্লাংকরণ 

শিলী প্রর্শলি হল। এই সিয় িুশিচদাবাল্পদ িাপিয-ভাস্কর্চ, বয়ি ও বুিি , হাশির দাাঁল্পির কাজ, লিালাশিে, ও 

অ্িযািয শিেকিচ প্রসারিা লাভ কল্পর। এই সিয় িুশিচদাবাদ োোও বাাংলার অ্িযািয অ্ঞ্চল্পল শিেধারা শবল্পিে 

উন্নশি লাভ কল্পরশেল। 
 

     ইসলািীয় প্রভাল্পব লর্ল্পহিু শিম্নবল্পণচর শহন্দু এবাং অ্বল্পহশলি লবৌদ্ধরা প্রভাশবি হল্পয়শেল িাই িাল্পদর রীশিিীশি ও 

আর্ার-আর্রল্পণ এক শিেরীশির প্রভাব লদখা র্ায়। বাাংলার আথচ-সািাশজক লপ্রোপি ও সাাংস্কৃশিক ইশিহাস এবাং 

শিেগুশলর গেি, অ্লাংকরণ পর্চাল্পলার্িা কল্পর ইসলাশিক সাংস্কৃশিল্পি সাধারণিঃ দুই ধরল্পির লিাশিেল্পক গ্রহণ করা 

হল্পয়ল্পে (Khan, 2009: 15)। লর্িি: 
 

১. জযাশিশিক িকিা (Geometric Motif) 

২. উশিদ বা েুল-লিা-পািাল্পকশেক িকিা (Floral Motif) 
 

     বাাংলার ললাকশিল্পের ইসলাশিক লিাশিে শিণচয় করার পূল্পবচ ইসলাশিক লিাশিে শিণচয় সম্পশকচি োরাহ খাল্পির 

কল্পরল্পেি (Khan, 2009: 84-90) িন্তবযশি শবল্পিেভাল্পব উল্পেখয। শিশি ইসলাশিক লিাশিেল্পক দুই লেশণল্পি শবিযস্ত 

কল্পরল্পেি এবাং প্রশিশি লিাশিেল্পক আবার গেি অ্িুসাল্পর ভাগ করা হল্পয়ল্পে। িাাঁর এই শবভাজিল্পক আিরা একশি েল্পক 

শিম্নরূপভাল্পব সাশজল্পয় শিল্পি পাশর: 
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বাাংলার ললাকশিল্পে এই ধরল্পির ইসলাশিক লিাশিেগুশলল্পক শর্শিি করা হল্পয় থাল্পক কিকগুশল শবেয়ল্পক শিভচর 

কল্পর। লসগুশল হল: 
 

১. ইসলাশিক ধিচাদিচল্পক লকেীকরণ কল্পর লিাশিে শিণচয়; 

২. এই লিাশিেগুশল বাাংলার পশরল্পবি-প্রসল্পঙ্গর উপর অ্বিাি কল্পর শিণচয়; 

৩. জযাশিশিক িকিা বাাংলার শবশভন্ন শিল্পে অ্বিাি ও ধারণা; 

৪. উশিদ বা লিাপািাল্পকশেক লিাশিল্পের সিস্ত ললাকশিে শিশবচল্পিল্পে বযবহার; 
 

উশেশখি শবেয়গুশলল্পক লকে কল্পর বাাংলার প্রায় সিস্ত ললাকশিে অ্িুসাল্পর ইসলাশিক লিাশিেল্পক আিরা একশি 

েল্পকর সাহাল্পর্য লেশণশবভাজি করল্পি পাশর: 
 

 
 

উশেশখি েকশির পশরল্পপ্রশেল্পি বাাংলার ললাকশিল্পে বযবহৃি ইসলাশিক লিাশিেগুশলল্পক শিিভাল্পগ ভাগ করা হল্পয়ল্পে, 

র্া হল: জযাশিশিক িকিা, উশিদ জগৎল্পকশেক িকিা এবাং শিেসাংস্কৃশিল্পকশেক িকিা। শিেসাংস্কৃশিল্পকশেক 

লিাশিেগুশল শিে অ্িুসাল্পর গেিগি শদক লথল্পক শবসাদৃিয লদখা লগল্পলও জযাশিশিক িকিা ও উশিদ-জগৎল্পকশেক 

িকিার গেি সব ললাকশিল্পের লেল্পে সাদৃিয লদখা র্ায়। িল্পব একই জযাশিশিক িকিা বা উশিদ-জগৎল্পকশেক 

িকিার ক্রিাগি পুিরাবৃশিল্পক (Repitition) একল্পে ইসলাি শর্েকলায় ‘জােশর’ িাল্পি আখযাশয়ি করা হয় 

(Khan, 2009: 115)। এশি ইসলাশিক শিেকলার একশি শবল্পিে রীশি। বাাংলার ললাকশিল্পের লপ্রশেল্পি লর্ সিস্ত 

লিাশিেগুশল ইসলাশিক সাংস্কৃশি লথল্পক এল্পসল্পে, িা পর্চায়ক্রল্পি উল্পেখ করা হল: 
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লিাশিে িাং ১. র্াাঁদ বা অ্ধচবিৃ: র্ে বা র্াাঁদ লিাশিেশি ইসলাি সাংস্কৃশির প্রিীক (ল্পরখাশর্ে িাং. ১)। শবশভন্ন শিল্পে 

লর্িি লিালা, সূর্ীশিে, িঙ্খ, দারু-িেণ প্রভৃশি শিল্পে এই লিাশিে লদখা র্ায় (শর্ে িাং. ১)। শবল্পিেি িকিী 

কাাঁথায় এই লিাশিে বযবহার করা হয়। 
 

   

শর্ে িাং. ১: র্াাঁদ (গজদন্ত শিে) শর্ে িাং. ২: লগালাপেুল (গজদন্ত 

শিে) 

শর্ে িাং. ৩: লিাপািা (িাপিয) 

 

লিাশিে িাং ২. িারা: শবশভন্ন ললাকশিল্পে বযবহৃি হয় এই লিাশিেশি। িাপিয- ভাস্কর্চ অ্লাংকরল্পণ এই লিাশিেশির 

প্রাধািয লদখা র্ায় (ল্পরখাশর্ে িাং. ৩)। 
 

  

 

 

লরখাশর্ে িাং. ১. র্াাঁদ লরখাশর্ে িাং. ২. পাঞ্জা লরখাশর্ে িাং. ৩. িারা লরখাশর্ে িাং. ৪. কলকা 
 

লিাশিে িাং ৩. কলকা: কলকা লিাশিেশিল্পক িুর্ল সাংস্কৃশির অ্বদাি বলা র্ায়। কলকা একশি িুকচী িব্দ। কলকা 

লিাশিেশির বযবহার প্রায় সব ধরল্পির ললাকশিল্পেই লদখা র্ায় (ল্পরখাশর্ে িাং. ৪)।  
 

লিাশিে িাং ৫. েলু:  ইসলাি সাংস্কৃশির একশি উল্পেখল্পর্াগয লিাশিে হল েুল। ইসলাি সাংস্কৃশিল্পি প্রাণীর অ্বয়ল্পবর 

পশরবল্পিচ শবশভন্ন েুলল্পক প্রাধািয লদওয়া হল্পয়ল্পে। লর্িি- শলশল, লগালাপ, গুলজার প্রভৃশি (শর্ে িাং. ২)। এিিশক বঙ্গ 

সাংস্কৃশির লভৌল্পগাশলক পশরল্পবল্পি পদ্ম ও িালুকল্পকও এখাল্পি িাি লদওয়া হল্পয়ল্পে (ল্পরখাশর্ে িাং. ৫)।  
 

 

 

 

 

লরখাশর্ে িাং. ৫. েুল লরখাশর্ে িাং. ৬. লিাপািা লরখাশর্ে িাং. ৭. 

অ্িযািয জযাশিশিক 

িকিা 

লরখাশর্ে িাং. ৮. 

জীবি বৃে 
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লিাশিে িাং ৬. লিাপািা: ইসলাি ধল্পিচ লসৌন্দর্চশপ্রয়িাল্পক শবল্পিে গুরুত্বপূণচ িাি লদওয়া হল্পয়ল্পে। িূশিচ বা অ্িুকৃশি 

শিিচাণ এই ধল্পিচ শিশেদ্ধ হওয়ায় প্রকৃশিল্পকশেক িকিার প্রশি ললাকশিেীরা গুরুত্ব প্রদাি কল্পর থাল্পকি। িাই িাাঁল্পদর 

শিেকল্পিচ শিখুাঁিভাল্পব শবশভন্ন লিাপািার িকিা শর্শেি কল্পর থাল্পক (ল্পরখাশর্ে িাং. ৬) (শর্ে িাং. ৩)।  
 

লিাশিে িাং ৭. অ্িযািয জযাশিশিক িকিা: ইসলাি সাংস্কৃশির সম্পূণচিা প্রশিেশলি হয় শবশভন্ন জযাশিশিক িকিার 

িাধযল্পি। শবশভন্ন জযাশিশিক িকিার িল্পধয বরশে, বৃি, বগচল্পেে, আয়িল্পেে, েেভূজ প্রভৃশি লিাশিল্পের বযবহার 

শবল্পিে গুরুত্বপূণচ (ল্পরখাশর্ে িাং. ৭)। িুসশলি িাপিয-ভাস্কল্পর্চ এবাং অ্িযািয ললাকশিল্পেও এই লিাশিল্পের বযবহার 

লেয করা র্ায় (শর্ে িাং. ৫ ও ৬)। পুিরাবৃশি এই িকিার অ্িযিি শবশিষ্টয। 
 

   

শর্ে িাং. ৪: লসৌধ বা শিিার 

(িাাঁিশিে) 

শর্ে িাং. ৫: জযাশিশিক িকিা 

(ল্পিালাশিে) 

শর্ে িাং. ৬: জযাশিশিক িকিা 

(সিাশধ লসৌধ) 
 

লিাশিে িাং ৭. জীবি বেৃ: জীবিগাে বা সজীবগাে ললাকশিল্পের একশি অ্িযিি লিাশিে (ল্পরখাশর্ে িাং. ৮)। 

িুসশলি শিথলশজ অ্িুসাল্পর ধারণা করা হয় লর্, লবল্পহশ ল্পি বা স্বল্পগচ এই রকি একশি বৃে আল্পে। এই বৃল্পে র্খি 

লকাি িিুি পািা জন্মায় িখি পৃশথবীল্পি একশি শিশু জন্মগ্রহণ কল্পর। আবার পািা ঝল্পর লগল্পল িািুল্পের িৃিুয হয় 

বল্পল শবশ্বাস করা হয়। এই জিযই শবশভন্ন ললাকশিল্পে এই লিাশিল্পের প্রাধািয লদখা র্ায়। 
 

৭. ললাকশিল্পে ইসলাশিক লিাশিল্পের িাৎপর্চ ও প্রাসশঙ্গকিা: ইসলাি িব্দশির অ্থচ হল িাশন্ত। শবল্পশ্বর সিস্ত 

ধিচিিগুশলর িল্পধয বিচিাল্পি ইসলাি ধল্পিচর প্রাধািয ও প্রভাব অ্ল্পিক লবিী। ইসলািধল্পিচর িূলসাধিার লর্ পঞ্চশভশি 

বা স্তম্ভ িা হল, িাহদাহ, লরাজা, িািাজ, হজ ও জাকাি অ্থচাৎ ধিচশবশ্বাস, উপবাস, প্রাথচিা, িীথচর্াো ও দাি। 

ইসলািীয় সাংস্কৃশির প্রভাল্পব বাাংলার ললাকশিল্পে আগি এই লিাশিেগুশল বাাংলার সািাশজক-িিস্তাশত্ত্বক পশরল্পপ্রশেল্পি 

অ্িযন্ত িাৎপর্চপূণচ (শর্ে িাং. ৪)।  ললাকশিল্পের এই লিাশিেগুশলর িাধযল্পি ললাকসিাজ িাল্পদর িান্দশিক ভাবিা বা 

লসৌন্দর্চশপ্রয়িারই শুধুিাে প্রকাি র্ল্পি শি, প্রশিেশলি হল্পয়ল্পে িাল্পদর িল্পির সুিবাসিা। ইসলাশিক সাংস্কৃশির লথল্পক 

শর্শিি এই লিাশিেগুশল বাাংলার িথা বািাশলর শদিশন্দি জীবল্পি শবল্পিে িাৎপর্চপূণচ ভূশিকা পালি কল্পর। র্াাঁদ ও 

িারা এই লিাশিেগুশল ইসলাি ধল্পিচর প্রিীক রূল্পপ কেিা করা হয়। শবশভন্ন সাংখযা লর্িি- পাাঁর্ বা পাঞ্জা হল পশবে 

িুসশলি পাঞ্জািল্পির প্রিীক, িাই ললাকশিেীরা িাল্পদর শিেকল্পিচ এই লিাশিেশি বযবহার কল্পরি (লরখাশর্ে িাং. ২)। 

উশিদজগৎল্পকশেক শবশভন্ন লিাশিল্পের প্রশিও ইসলাি সাংস্কৃশিল্পি সিাি গুরুত্ব আল্পরাপ করা হল্পয়ল্পে। ইসলাশিক 

সাংস্কৃশিল্পি জযাশিশিক িকিা ও উশিদজগৎল্পকশেক লিাশিল্পের প্রাধািয রল্পয়ল্পে। ধিচীয় দৃশষ্টল্পকাণ লথল্পক জযাশিশিক 

িকিার বযাখযা প্রদাি করা হল্পয়ল্পে। জযাশিশিক িকিার লরখা ও অ্বয়বগুশলল্পক ইসলাশিক দিচল্পির লসৌন্দর্চল্পবাল্পধর 

পশরর্ায়করূল্পপ বণচিা করা হল্পয়ল্পে। 
 

     উশিদ জগৎল্পকশেক লিাশিেগুশল ইসলাল্পির িান্দশিকিা, লকািলিা ও উদারিার পশরর্য়বাহক শহল্পসল্পব কাজ 

কল্পর বল্পল িল্পি করা হয়। শকেু শিশদষ্টচ শবশধশিল্পেল্পধর জিযই এই সাংস্কৃশিল্পি শিের্র্চায় একিা িিিীয় শিেল্পসৌকর্চ 

পশরলশেি হল্পয় থাল্পক অ্থচাৎ এখাল্পি লিাশিেগুশল হল রহসযাবৃি অ্থর্ শিগ্ধ-সুন্দর। এোোও লিাশিেগুশলল্পি বযবহৃি 

উজ্জ্বল রি আোহর অ্পূবচ সৃশষ্টর প্রশি িুগ্ধিার প্রিীক শহসাল্পব কাজ কল্পর। িল্পব শিেসাংস্কৃশি লথল্পক আগি 
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লিাশিেগুশলও ইসলাশিক সাংস্কৃশির ওপর গভীর প্রভাব লেল্পল থাল্পক। দু-একশি উদাহরল্পণর সাহাল্পর্য সহল্পজই 

ইসলাশিক লিাশিল্পের িাৎপর্চ আল্পলার্িা করা লর্ল্পি পাল্পর। আিরা জযাশিশিক িকিা লিাশিল্পের িল্পধয র্িুভূচজ 

লিাশিেশি শবল্পেেণ কল্পর লদখা র্ায় লর্, র্িুভূচল্পজর র্ারশি লকাণ জীবজগৎ সৃশষ্টর র্ারশি লিৌশলক উপাদাি লর্িি- জল, 

বায়ু, িাশি, অ্শগ্ন বা লিজল্পক শিল্পদচি কল্পর। ইসলাশিক দিচল্পি র্াল্পক জীব সৃশষ্টর িূল উপাদাি বলা হয়। সুিরাাং এই 

আল্পলার্িার পশরল্পপ্রশেল্পি বলা র্ায়, বাাংলার ললাকশিল্পে ইসলাশিক লিাশিল্পের প্রভাব অ্িযন্ত প্রাসশঙ্গক ও 

িাৎপর্চপূণচ। 
   

৮. উপসাংহার: বাাংলার ললাকশিল্পের ইসলাশিক লিাশিল্পের গুরুত্ব অ্পশরসীি। ইসলাশিক সাংস্কৃশির Geometrical 

ও Floral Patterns বাাংলার ললাকশিল্পের অ্লাংকরল্পণ গুরুত্বপূণচ ভূশিকা পালি কল্পর। ইসলাশিক লিাশিেগুশল 

ইসলাশিক ধিচীয় অ্িুিাসি দ্বারা পশরর্াশলি হল্পলও বাাংলারা গাল্পঙ্গয় সিভূশিল্পি এগুশলর সল্পঙ্গ অ্িযািয সাাংস্কৃশিক 

লিাশিল্পের সাংশিেণ র্ল্পিল্পে। র্শদও ইসলাশিক লিাশিল্পের িূলউৎস হল প্রকৃশির লসৌন্দর্চল্পবাধ ও িান্দশিক 

শবেয়াবলীর বারাংবার পুিরাবৃশি। েল্পল বাাংলার বুল্পক েশেল্পয় থাকা শবশভন্ন ললাকশিল্পের িল্পধয লর্িি- িঙ্খ, লিালা, 
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