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Abstract 

Folk painting is a traditional art form in the field of folklore. Wall painting is one of the 

branches of folk painting. Wall painting is a common practice among the tribal and non-

tribal people in different districts of West Bengal. Similarly, this painting tradition is 

prevalent in the district of Purulia. The subjects depicted in the wall paintings are flowers, 

birds, animals, geometrical motif, cartoon character etc. Though male and female both 

participate in wall painting but the female plays major role in it. A touch of modernity can 

be seen in all aspects of wall painting. Now days the aesthetics of the artists have changed 

which can be seen in their drawing. In this article, we have tried to highlight the tradition 

and variety of Purulia’s wall painting.   
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ভূলমকা: পলিমৈত্রঙ্গর ৈাাঁকুড়া, ৈীরভমূ, দমলেনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃলি অঞ্চত্রি সাাঁওিাি সম্প্রোত্রয়র ৈসলি 

অলধ্কভাত্রৈ দেখা  ায়। সাাঁওিাি সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্যই দেওয়ািলিত্রের প্রিিন সৈত্রিত্রয় দৈিী। িত্রৈ পুরুলিয়া 

দজিায় সাাঁওিাি সম্প্রোয় ছাড়াও অনযানয সম্প্রোয় দ মন ৈাউলর, সরাক, দকাড়া, কামার প্রভৃলি 

জালিত্রগাষ্ঠীর মত্রধ্য দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর প্রিিন রত্রয়ত্রছ। িত্রৈ এই লৈলভন্ন সম্প্রোত্রয়র দেওয়ািলিে 

অঙ্কত্রনর সময়কাি লভন্ন এৈং সাাঁওিাি ও অনযানয সম্প্রোত্রয়র লিে অঙ্কত্রনর মত্রধ্যও পার্থকয িক্ষ্য করা  ায়। 

পুরুলিয়া দজিার র ুনার্পুর, ৈিরামপুর, লনিুলরয়া ৈাগমুলি, ৈাত্রদায়ান প্রভৃলি অঞ্চত্রি সাাঁওিাি ও অনযানয 

সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য দেওয়াত্রি লিে অঙ্কত্রনর অলধ্ক প্রিিন িক্ষ্য করা  ায়। মূিি পরত্রৈর সময় লিে অঙ্কন 

করা হ্য়। আর পরত্রৈর সময় ৈছত্রর একৈারই এরা দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক। আত্রিািয প্রৈত্রধ আমরা পুরুলিয়া 

ির্া মানভূম অঞ্চত্রির আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য প্রিলিি দেওয়ািলিত্রের ঐলিহ্য িুত্রি ধ্রার দিষ্টা 

কত্ররলছ। 
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মানভুম অঞ্চত্রির দেওয়ািলিত্রের ঐলিহ্য: মানভূম ৈিত্রি মূিি পুরুলিয়া দজিা ও পািথৈিথী অঞ্চিত্রক 

দৈাঝায়। মানভুম ির্া পুরুলিয়া আলেৈাসী অধ্ুযলষি অঞ্চি। িাই এই অঞ্চত্রি দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর প্রিিনও 

দৈলি। এই অঞ্চত্রি সাাঁওিাি ছাড়াও অনযানয সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য দেওয়ািলিত্রের িি রত্রয়ত্রছ। সাাঁওিািরা 

মূিি ৈাাঁেনা পরত্রৈর সময়ই দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক লকন্তু অনযানয সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য  গথা পজূা ও কািীপজূা 

উপিত্রক্ষ্য দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁকার প্রিিন দেখা  ায়। িত্রৈ িারা দেওয়াত্রি আিপনা দেয়। আর আলেৈাসী 

সম্প্রোত্রয়র মানুত্রষরা পরত্রৈর সময় লনত্রজত্রের  রৈালড় পলরস্কার কত্রর এৈং দসৌদ থ ৈৃলির জনয দেওয়ািত্রক 

লৈলভন্ন রত্রের সাহ্াত্র য লিলেি কত্রর। পুরুলিয়ার র ুনার্পুর, লনিুলরয়া, ৈিরামপরু, হুরা, ৈাত্রদায়ান অঞ্চত্রির 

লৈলভন্ন ্াত্রন আলেৈাসীত্রের ৈসৈাস িাই এই সমস্ত অঞ্চত্রিই দেওয়ািলিত্রের প্রিিন দৈিী। মানভূম অঞ্চত্রি 

লরলিফ, দেসত্রকা-এই  ই ধ্রত্রনর অঙ্কন রীলিই িক্ষ্য করা  ায়। দকান দকান দক্ষ্ত্রে দেখা  ায় রত্রের 

ৈযৈহ্ার রত্রয়ত্রছ আৈার দকান দকান দক্ষ্ত্রে রত্রের ৈযৈহ্ার দনই। ৈাউলর, সরাক জালির মত্রধ্য দেওয়াত্রি 

আিপনা দেওয়ার প্রিিন রত্রয়ত্রছ। এখাত্রন দেওয়ািলিত্রে মূিি দ  সমস্ত দমালিফ িক্ষ্য করা  ায় দসগুলি 

হ্ি: পশুপালখ, ফুি, িিাপািা, গাছ, লৈলভন্ন ৈস্তু ইিযালে। আর দ  সমস্ত রে ৈযৈহ্ার করা হ্য় দসগুলি হ্ি 

কাত্রিা, সৈজু, নীি, হ্িুে, দৈগুনী। এরা মূিি দেওয়াি ৈিত্রি েরজার িারধ্াত্রর, রান্না  ত্ররর দেওয়াত্রি, 

ৈালড়ত্রি দ াকার েরজার ওপত্রর,  ত্ররর দভিত্ররর দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক। এই অঞ্চত্রির প্রলিলি সাাঁওিাি 

ৈালড়ত্রি খুৈ সুদর দেওয়ািলিে দেখত্রি পাওয়া  ায়  ার মাধ্যত্রম ৈালড়গুলি হ্ত্রয় ওত্রে অিযন্ত মত্রনারম।   

 

অঙ্কত্রনর সময়কাি: আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য দেওয়ািলিে মূিি ৈছত্রর একৈারই অঙ্কত্রনর প্রিিন 

রত্রয়ত্রছ। এরা ৈাাঁেনা পরত্রৈর সময় দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক। িত্রৈ পুরুলিয়ায় অনযানয সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য লৈলভন্ন 

সমত্রয় এই পরৈ পালিি হ্য়। দকান দকান ্াত্রন  গথাপজূার পর এৈং কািীপজুার প্রাক্কাত্রি এই ৈাাঁেনা পরৈ 

পালিি হ্য়। আৈার দকান ্াত্রন দপৌষ মাত্রস এই পরৈ পািন করা হ্য়। আৈার দকান দকান ্াত্রন কালিথক 

মাত্রস পুলণথমার সময় এই ৈাাঁেনা পরত্রৈর প্রিিন দেখা  ায়। আর আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মানুত্রষরা পরত্রৈর 

এক ৈা  মাস আত্রগ দর্ত্রক কাজ শুরু কত্রর দেয়। প্রর্ত্রম  রৈালড় পলরষ্কার-পলরচ্ছন্ন কত্রর িারপর দেওয়াি 

প্রস্তুত্রির কাজ শুরু কত্রর। দেওয়াি প্রস্তুি হ্ত্রয় দগত্রিই ছলৈ আাঁকার কাজ শুরু কত্রর দেয়। পরত্রৈর আত্রগর 

লেন প থন্ত দেওয়াত্রি লিেত্রণর কাজ িত্রি। সাাঁওিাি ছাড়াও ৈাউলর, ৈাগলে, সরাক জালির মত্রধ্যও দেওয়াত্রি 

আিপনা দেওয়ার প্রিিন রত্রয়ত্রছ। এরা সাধ্ারণি েূগথাপজূা, কািীপজূার সময় দেওয়াত্রি আিপনা দেয়। 

দগালৈদপুত্ররর ৈাউলর ও সরাক পাড়াত্রি দগত্রি প্রলিলি ৈালড়ত্রি খুৈ সুদরভাত্রৈ আিপনা দেওয়া দেখত্রি 

পাওয়া  ায়।   

 

অঙ্কন দকৌিি: দেওয়ািলিে অঙ্কন করত্রি হ্ত্রি সৈথাত্রে দেওয়াি প্রস্তুি করত্রি হ্য়। আর এই দেওয়াি 

প্রস্তুত্রির কাজ সময়সাত্রপক্ষ্ ৈত্রি িারা পরত্রৈর এক ৈা   মাস আত্রগ দর্ত্রকই কাজ শুরু কত্রর দেয়। 

দেওয়াত্রির আৈার  লি ভাগ রত্রয়ত্রছ।  এই অঞ্চত্রি আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র ভাষায় উপত্ররর অংিত্রক ৈত্রি 

প্রািীর এৈং নীত্রির অংিত্রক ৈত্রি পীড়হ্া। উপত্ররর এই প্রািীর অংত্রিই ছলৈ আাঁকা হ্য়। সরাসলর দেওয়াত্রি 

ছলৈ আাঁকা  ায় না আত্রগ দেওয়ািত্রক ছলৈ আাঁকার জনয প্রস্তুি করা হ্য়। কত্রয়কলি ধ্াত্রপ এই দেওয়াি প্রস্তুি 

করা হ্য়। দেওয়াি প্রস্তুত্রির জনয দ  সমস্ত মালি িাত্রগ দসগুলি হ্ি কড়াি মালি, িাি মালি (আরাাঃ হ্াসা), 

লিিামালি, সাোমালি (পরু হ্াসা)। ধ্াপগুলি হ্ি- প্রর্মি: দেওয়াত্রির এৈত্রড়া-দখৈত্রড়া অৈ্াত্রক মসৃণ 

অৈ্ায় আনত্রি হ্য়। মালি লেত্রয় অসমান জায়গাগুলি সমান কত্রর দনওয়া হ্য়। লিিীয়ি: এরপর িািমালির 

প্রত্রিপ দেওয়া হ্য়। এই িািমালির প্রত্রিপ প্রত্রয়াজন অনুসাত্রর ২ৈার ৈা ৩ ৈার কত্রর দেওয়া হ্য়। িৃিীয়ি: 
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দগাৈর জি লেত্রয় দিপা হ্য় এৈং এর ওপত্রর সাোমলির প্রত্রিপ দেওয়া হ্য়। িত্রৈ অত্রনকত্রক্ষ্ত্রে সাোমালির 

প্রত্রিপ আত্রগ দেওয়া হ্য় িারপর দগাৈর জি লেত্রয় দিপা হ্য়। এভাত্রৈ দেওয়াি প্রস্তুি কত্রর িারপর ছলৈ 

আাঁকা হ্য়। পীড়হ্া অংিলি বিলর করার জনয কড়াি মালি, গুছাত্রি মালি িাত্রগ। কড়াি মালি লেত্রয় পীড়হ্া 

অংিলি প্রর্ত্রম দমরামি করা হ্য়। এরপর গুছাত্রি মালির প্রত্রিপ লেত্রয় এৈং িার ওপত্রর দগাৈর জি লেত্রয় 

দিপা হ্য়। পীড়হ্াত্রি দকান ছলৈ আাঁকা হ্য় না িত্রৈ কাত্রিা রং করা হ্য়।  

     পুরুলিয়ার আলেৈাসী ও অআলেৈাসী সমাত্রজ লিন ধ্রত্রনর দেওয়ািলিে িক্ষ্য করা  ায়। দৈিীরভাগ 

দক্ষ্ত্রে লরলিত্রফর কাজ দেখত্রি পাওয়া  ায়। আর লকছু অঞ্চত্রি দেসত্রকার কাজ দেখা  ায়। িত্রৈ সাাঁওিাি 

সমাত্রজ দেওয়ািলিত্রের আত্ররকলি ধ্ারা দেখত্রি পাওয়া  ায় দসলি হ্ি লনকাত্রনা দেওয়াত্রি লৈলভন্ন রং লেত্রয় 

ছলৈ লিলেি করা।  র ুনার্পুর র্ানার দশ্বিপিাি োত্রম সাাঁওিাি সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য লরলিত্রফর কাজ দৈিী 

িক্ষ্য করা  ায়।  

     দেওয়াি প্রস্তুলির পর ছলৈ আাঁকার কাজ শুরু হ্য়।  খন দেওয়াি বিলরর পর দিষ মালির প্রত্রিপ দেওয়া 

হ্য় িখন কাাঁিা অৈ্ায় দেওয়াত্রি নকিা আাঁকা হ্য়। এই নকিার ওপরই মালি িালগত্রয় িালগত্রয় উাঁিু করা 

হ্য়। িারপর নকিার ৈরাৈর মালিগুলি সমান কত্রর দেয়। এই সমস্ত কাজ সাধ্ারণি সাাঁওিাি রমণীরাই কত্রর 

র্াত্রক। এিাই লরলিত্রফর কাজ নাত্রম পলরলিি। এরপর ওই নকিার ওপর পছদ মি রে কত্রর। িত্রৈ সৈ 

সময় রত্রের প্রত্রয়াগ কত্রর না। আৈার  খন দেওয়াি প্রস্তুি করা হ্য় িখন লভত্রজ অৈ্ায় আেুত্রির সাহ্াত্র য 

ফুি, িিাপািা, লেভূজাকার, অধ্থৈৃত্তাকার দরখা আাঁত্রক। এত্রক ৈিা হ্য় দেসত্রকা। িত্রৈ সাাঁওিাি সমাত্রজ 

আত্ররকিা ধ্ারা িক্ষ্য করা  ায়। দসলি হ্ি দেওয়াি প্রস্তুি হ্ওয়ার পর শুত্রকাত্রি দেওয়া হ্য়। শুত্রকাত্রনার পর 

লৈলভন্ন রে লেত্রয় দেওয়াত্রি লৈলভন্ন ছলৈ আাঁকা হ্য়। সাাঁওিাি ছাড়া অনযানয সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য রত্রের পলরৈত্রিথ 

িাত্রির গুত্রড়া, ফুিখলড় লেত্রয় আিপনা লেত্রি দেখা  ায়। 

 

লৈষয়ৈস্তু: পুরুলিয়া দজিার সমে অঞ্চত্রিই দেওয়ািলিত্রের লৈষয়ৈস্তুর দক্ষ্ত্রে সােৃিয িক্ষ্য করা  ায়। সমস্ত 

দক্ষ্ত্রেই পদ্মফুি, িিাপািা জািীয় লিে সৈথালধ্ক িক্ষ্য করা  ায়। এছাড়াও মাছ, পালখ, পশু ইিযালে 

দক্ষ্ত্রেও লৈষয়ৈস্তুর লমি রত্রয়ত্রছ। দেসত্রকা পিলিত্রি দ  সৈ ছলৈ আাঁকা হ্য় দসত্রক্ষ্ত্রেও লমি িক্ষ্য করা 

 ায়। এত্রক্ষ্ত্রে অধ্থৈৃত্তাকার ও লেভূজাকার দরখার প্রাধ্ানযই দৈিী িক্ষ্য করা  ায়। িত্রৈ ৈিথমাত্রন লৈলভন্ন 

সমাজলিে, অলি জনলপ্রয় কারু্টনের চররনের ছরি আঁকনেও দেখা যায়। দিশীরভাগ িারিনে েরজার ওপনর ‘জয় 

মা েূগথা’ দিখা পাওয়া  ায়। আসত্রি এর মাধ্যত্রম িারা দেৈী  গথাত্রক আহ্ৈান কত্রর। এখাত্রন দ  দ  

লৈষয়গুলি মূিি লিত্রের মাধ্যত্রম ফুত্রি ওত্রে দসগুলি হ্ি: 

 

ফুি: সৈ জায়গায় ফুত্রির ছলৈ দেখত্রি পায়। ফুত্রির মত্রধ্য পদ্মফুিই অলধ্ক পলরমাত্রণ দেখা  ায়। িত্রৈ 

পত্রদ্মর মত্রধ্য ভাগ রত্রয়ত্রছ। দকানলি কুাঁলড়পদ্ম, দকানলি পতু্ররাপুলর ফুিন্ত পদ্মফুি, িারলি পাাঁপলড় ুক্ত ফুি, 

গিাকার ৈৃত্রত্তর মত্রধ্য কাজি িিার মি িারলি পাাঁপলড় ুক্ত ফুি, পািাসহ্ জৈাফুি, ৈৃত্তাকার ৈহু পাাঁপলড় ুক্ত 

ফুি দেখত্রি পাওয়া  ায়। এছাড়া সূ থমুখী ফুিও দেখত্রি পাওয়  ায় (লিে নং-১)  
 

উলিে: উলিে দেলণর মত্রধ্য িিাপািা, লৈলভন্ন গাছ ইিযালে দেখত্রি পাওয়া  ায়। কিা গাছ, ডাি পািা সহ্ 

ফুি, লৈলভন্ন ধ্রত্রনর িিাপািা দেখত্রি পাওয়া  ায়। ধ্াত্রনর িীত্রষর নক্সা, িত্রৈ ফুি গাছ ইিযালে দেখত্রি 

পাওয়া  ায় (লিে নং-৩)।  
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প্রাণী: লৈলভন্ন পশুপালখর ছলৈ িক্ষ্য করা  ায়। দ মন- হ্ালি, ময়রূ, লিয়াপালখ, মাছ, প্রজাপলি, প্রভৃলির ছলৈ 

দেখত্রি পাওয়া  ায় এত্রক্ষ্ত্রে একলি লৈত্রিষত্ব িক্ষ্য করা  ায় এরা দ  সৈ পশু পালখর ছলৈ আাঁত্রক দসগুলি 

দজাড়ায় দজাড়ায় আাঁত্রক। দ মন-  লি ময়ূর  পাত্রি মাঝখাত্রন দকান ফুিগাছ ৈা কিা গাছ আাঁত্রক (লিে নং-

২,৪,৫)। 

 

জযালমলিক নকিা: লৈলভন্ন জযালমলিক নক্সার ছলৈ িক্ষ্য করা  ায়। দ মন- দ াগ দরখা, ৈতৃ্তাকার, লেভূজাকার 

দরখা দেখত্রি পাওয়া  ায়। অত্রনক সময় ৈৃত্তাকার দরখা দিত্রন িার মত্রধ্য ফুি অঙ্কন করা হ্য় (লিে নং- ৬)।

  

   

  লিে-১ উলিেত্রকলিক লৈষয়   লিে-২ প্রাণীত্রকলিক লৈষয়    লিে-৩ উলিেত্রকলিক লৈষয় 

   

   লিে-৪ প্রাণীত্রকলিক লৈষয়   লিে-৫ প্রাণীত্রকলিক লৈষয়    লিে-৬ জযালমলিক লৈষয় 
 

ৈস্তুগি লৈষয়: অত্রনক ৈস্তুগি উপাোত্রনর ছলৈও অঙ্কন করত্রি দেখা  ায়। দ মন- দপনলসি, স্তম্ভ ইিযালে। 

লকছু লকছু ৈালড়ত্রি দগািা রুি দপনলসত্রির মি নক্সা (লিে নং-৭) সমান কত্রর সুদরভাত্রৈ আাঁত্রক আৈার 

দকার্াও দেখা  াত্রচ্ছ অত্রপক্ষ্াকৃি দমািা অত্রধ্থক দপনলসত্রির আাঁকাত্ররর ছলৈ আাঁকত্রছ। আৈার দকান দকান 

ৈালড়ত্রি কিত্রসর আকাত্ররর ছলৈও দেখত্রি পায়।  
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              লিে-৭ দপলিত্রির দমালিফ         লিে-৮ স্তম্ভ আকাত্ররর দমালিফ 

 

ৈযৈহৃি রে ও প্রস্তুলিকরণ: দেওয়ািলিেকিার একলি গুরুত্বপুণথ লৈষয় হ্ি রত্রের ৈযৈহ্ার। দৈিীরভাগ দক্ষ্ত্রে 

রত্রের ৈযৈহ্ার িক্ষ্য করা  ায়। আৈার অত্রনকত্রক্ষ্ত্রে রত্রের ৈযৈহ্ার দেখা  ায় না। দ মন দেসত্রকাত্রি রং 

প্রত্রয়াজন হ্য় না। মালির দ  লনজস্ব রং দসিাই ফুত্রি ওত্রে। দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর দক্ষ্ত্রে দ  সমস্ত রং ৈযৈহ্ার 

করা হ্য় দসগুলি হ্ি- িাি, সাো, কাত্রিা, সৈুজ, দগািাপী, নীি, হ্িুে ইিযালে। েী থলেন আত্রগ এরা 

লনত্রজরাই রং বিলর কত্রর লনি। লকন্তু ৈিথমাত্রন িারা রং লকত্রন আত্রন। এখনও সাো, কাত্রিা, িাি প্রভৃলি রং 

লনত্রজরাই বিলর কত্রর। সাো রং করা হ্য় খলড়মালি দর্ত্রক। িাি রং করা হ্য় িািমালি (আরা: হ্াসা) সাত্রর্ 

জি লমলিত্রয় করা হ্য়। আর কাত্রিা রং অত্রনকভাত্রৈ করা  ায়। দ মন িণ্ঠত্রনর কালি দর্ত্রক, হ্ালড়র কালি 

দর্ত্রক, দপায়াি পুলড়ত্রয় আৈার িায়ার পুলড়ত্রয় িার কালি দর্ত্রকও কাত্রিা রং প্রস্তুি করা হ্য়। ৈাাঁলিলড োত্রমর 

প্রলিলি সাাঁওিাি ৈালড়র প্রািীত্ররর অংত্রির নীত্রির লেকিা িাি রং করা হ্য় এৈং পীড়হ্া অংত্রি কাত্রিা রং 

করা হ্য়।  অত্রনক ৈালড়ত্রি আৈার রত্রের ওপর কাাঁত্রির প্রত্রয়াগ দেখত্রি পাওয়া  ায়। কাাঁি লৈলভন্ন আকাত্ররর 

িক্ষ্য করা  ায়। দকান দকান ৈালড়ত্রি দগাি কত্রর কািা আৈার দকান দকান ৈালড়ত্রি ৈরলফ আকাত্রর দকত্রি কাাঁি 

িাগাত্রনা হ্য়। লভত্রজ অৈ্াত্রিই কাাঁি িাগাত্রনা হ্য়। ফত্রি কাাঁিগুলি দেওয়াত্রি আিত্রক  ায়। এর ফত্রি 

দসৌদ থ আত্ররা ৈৃলি পায়। 

 

নকিা ও দমালিফ: এখাত্রন দ  সমস্ত নকিা ও দমালিফ দেখা  ায় দসগুলি হ্ি: 

 

প্রাণীজগৎত্রকলিক দমালিফ: প্রাণীগজগৎত্রকলিক দ  সমস্ত দমালিফ দেখা  ায় দসগুলি হ্ি- ময়ুর, হ্ালি, মাছ 

ইিযালে (লিে নং-৯,১০)। 
 

উলিেজগৎত্রকলিক দমালিফ: ফুি, িিাপািা ইিযালে দমালিফ দেখা  ায়। দ মন পদ্মফুি, লৈলভন্ন ধ্রত্রনর 

িিার নকিা। জানিা ও েরজার িারপাত্রি িিাত্রনা িিাপািা নকিা আাঁকা দেখা  ায় (লিে নং-১১)।  

 

জযালমলিক নকিাত্রকলিক: জযালমলিক আকাত্ররর নক্সা ও আাঁকা হ্য়। দেসত্রকার দক্ষ্ত্রে জযালমলিক আকাত্ররর 

দমালিফ দৈিী হ্য়। 

 

কািুথত্রনর িলরে: ৈিথমাত্রন জনলপ্রয় কািুথত্রনর লৈলভন্ন িলরত্রের লিে দেখত্রি পাওয়া  ায়। দ মন- ভীম, িুিলক 

প্রভৃলি। এগুলি দেওয়াত্রির ওপর রং লেত্রয় আাঁকা হ্য়। 

উপত্রর আত্রিালিি দমালিফগুলি অলধ্কাংি দক্ষ্ত্রেই পলরিলক্ষ্ি হ্য়। সাাঁওিাি ও অসাাঁওিাি সমাত্রজর ৈালড়র 

েরজার ওপত্রর ও  পাত্রি একপ্রকার ফি লেত্রয় দফািাত্রফািা নক্সা করা র্াত্রক এৈং মাত্রঝ মাত্রঝ লসাঁ ত্ররর 

দফািাও দেওয়া র্াত্রক। আৈার প্রায় প্রলিলি সাাঁওিাি ৈালড়র েরজার ওপত্রর জয় মা  গথা দিখা আত্রছ।  

   



পুরুলিয়ার  দেওয়ািলিত্রের ঐলিহ্য ও বৈলিেযিা: একলি অধ্যয়ন                                      লিপ্রা দ াষ, সুজয়কুমার মণ্ডি   

Volume-VII, Issue-III                                           May 2021                                                                            89 

       লিে-৯ হ্ালির দমালিফ      লিে-১০ ময়ূত্ররর দমালিফ       লিে-১১ িিা দমালিফ 

 

আঞ্চলিক বৈলিেযিা: পুরুলিয়া দজিার আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য প্রিলিি দেওয়ািলিত্রের মত্রধ্য 

অঞ্চিত্রভত্রে বৈলিেযিা রত্রয়ত্রছ। লৈলভন্ন েৃলষ্টত্রকাত্রণ এই বৈলিেযিা িক্ষ্য করা  ায়। ্ান লৈত্রিত্রষ িাত্রের 

মত্রধ্য দেওয়াি অঙ্কত্রনর সময় লভন্ন লভন্ন। র ুনার্পুত্ররর দশ্বিপিাি োত্রম দপৌষমাত্রস পরত্রৈর সময় ছলৈ 

আাঁকা হ্য়। ধ্নীৈালড় োত্রম কািী পূত্রজার প্রাক্কাত্রি, ৈিরামপুত্ররর ৈাদুলড, ৈাাঁলিলড নামক ্ানগুলিত্রি আৈার 

কালিথক মাত্রসর পূলণথমার লেন এৈং ৈনৈাাঁধ্া নামক ্াত্রন মা  মাত্রস দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁকা হ্য়। লিে অঙ্কন 

পিলিও িক্ষ্য করার মি। লকছু লকছু ্াত্রন লরলিত্রফর কাজ দেখা  ায় আৈার দকান দকান ্াত্রন দেসত্রকার 

কাজ পলরিলক্ষ্ি হ্য়। দশ্বিপিাি োত্রম প্রলিলি ৈালড়ত্রিই লরলিত্রফর কাজ দেখত্রি দপত্রয়লছ আৈার অনযলেত্রক 

দকাড়াজালির মত্রধ্য দেসত্রকার প্রিিন রত্রয়ত্রছ। দকান দকান ্াত্রন দ মন দছািাত্রৈলড়য়া, ৈাদুলড, ৈাাঁলিলড, হুরা 

প্রভৃলি জায়গায় দেওয়াত্রি রং লেত্রয় লিেত্রণর রীলি িক্ষ্য করা  ায়। রত্রের ৈযৈহ্াত্ররর দক্ষ্ত্রেও পার্থকয 

রত্রয়ত্রছ। লরলিত্রফর কাত্রজর দক্ষ্ত্রে রত্রের ৈযৈহ্ার খুৈ কম। আর দেসত্রকার দক্ষ্ত্রে মালির লনজস্ব রত্রেই 

দ ত্রহ্িু ছলৈ ফুত্রি ওত্রে িাই পৃর্কভাত্রৈ রত্রের প্রত্রয়াগ দেখা  ায় না। রেীন দ  সৈ ছলৈ আাঁকা হ্য় দসত্রক্ষ্ত্রে 

লৈলভন্ন ধ্রত্রণর রত্রের প্রত্রয়াগ করা হ্য়। িত্রৈ অর্থননলিক কারত্রণ রং লকনত্রি না পারায় দেসত্রকা পিলিলি 

দৈিী পলরমাত্রন ্ান পায়। লৈষয়ৈস্তুর দক্ষ্ত্রেও বৈলিেযিা রত্রয়ত্রছ। লরলিত্রফর দক্ষ্ত্রে প্রাকৃলিক লৈষয়লি দৈিী 

্ান পায়। দ মন- গাছ, ফুি, িিা-পািা। দেসত্রকার দক্ষ্ত্রে ফুি আাঁকা হ্য় িত্রৈ দরখার ক্রম আৈিথন 

পলরিলক্ষ্ি হ্য়। এগুলি হ্ি লিত্রের বৈলিেযিা লকন্তু দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁকার পূত্রৈথ  খন দেওয়াি প্রস্তুলির কাজ 

করা হ্য় িখনও পার্থকয দেখা  ায়। দকান দকান ্াত্রন কড়ািমালি, গুছাত্রিমালি, সাোমালি ৈযৈহ্ার করা হ্য় 

দকার্াও িািমালি, সাোমালি, দগাৈর জি ইিযালে ৈযৈহ্ার করা হ্য়। লৈলভন্ন ্াত্রন দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর 

দক্ষ্ত্রে বৈলিেয র্াকত্রিও আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মিূ উত্রেিয হ্ি িাত্রের ৈালড়র দসৌদ থৈৃলি করা আর এই 

সমস্ত কাজ ৈালড়র দমত্রয়রাই কত্রর লৈত্রিষ কত্রর লকত্রিারীরা। 

 

দেওয়ািলিে ও দেওয়াি আিপনা: দিাকলিেকিার অন্তগথি অনযিম আলঙ্গক হ্ি দেওয়ািলিেকিা।  লেও 

দেওয়ািলিে আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্যই মূিি প্রিলিি। লকন্তু আলেৈাসী সম্প্রোয় ছাড়াও কামার, ৈাউলর, 

সরাক সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্যও দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁকার প্রিিন দেখা  ায়। পুরুলিয়ার দগালৈদপরু োমলির প্রলিলি 

ৈালড় সুসলিি। িত্রৈ এত্রের মত্রধ্য সাাঁওিািত্রের মি লরলিফ ৈা দেসত্রকা পিলির দেওয়ািলিত্রের প্রিিন 

দনই। এরা দেওয়াত্রি আিপনা দেয়। মূিি  গথাপজূার সময় দেওয়াত্রি আিপনা দেয়। মহ্ািয়ার পর দর্ত্রক 

এই আিপনা দেওয়ার কাজ শুরু হ্য় এৈং  গথাপজূার ষষ্ঠী প থন্ত দিষ করা হ্য়। কািীপজূার সময়ও েরজায় 

আিপনা দেওয়া হ্য়। এই আিপনার মূি উপাোন িাত্রির গুত্রড়া, ফুিখলড় ইিযালে। িত্রৈ আিপনায় লৈলভন্ন 

রত্রেরও ৈযৈহ্ার করত্রি দেখা  ায়।  গথাপজূা হ্ি সৈত্রিত্রয় ৈড় উৎসৈ। িাই এই সময়  র ৈালড় সদুর 

দেখাত্রনার জনয িারা ৈালড়র দেওয়াত্রি িাত্রির গুাঁত্রড়া ৈা দকউ দকউ খলড়মালি লেত্রয় আিপনা দেয়। 

আিপনার দমালিফগুলি সাধ্ারণি একই দ মন ফুি, িিা-পািা প্রভৃলি (লিে নং-১২)। িত্রৈ এই আিপনার 

মত্রধ্য আৈার িাি রত্রের জনয আিিা, এছাড়া লৈলভন্ন রং ও ৈযৈহ্ার কত্রর। মা েূগথার আগমত্রনর জনযই এই 

আিপনা দেওয়া। সাধ্ারণি আাঁকার জনয দকনা িুলি ৈযৈহ্ার করা হ্য় আৈার অত্রনত্রক নযািা কালের সাত্রর্ 

জলড়ত্রয় িুলি ৈালনত্রয় লনত্রয় আিপনা দেয়। আর কািীপজূার সময় েরজার  পাত্রি ও ওপত্রর এৈং দেওয়াত্রি 

কাত্রিা কাত্রিা দগাি করা রং করা হ্য়। িার মত্রধ্য এক প্রকার ফি (আঞ্চলিক ভাষায় ডাোডালে) লেত্রয় সাো 
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দছাপ দছাপ করা হ্য় (লিে নং-১৩)। এলি প্রায় প্রত্রিযক ৈালড়ত্রিই দেখা  ায়। এলি দকান লৈত্রিষ কারণৈিি 

নিুৈা দেখত্রি ভাত্রিা িাগার জনযই কত্রর। এত্রক্ষ্ত্রে দ  কাত্রিা রে ৈযৈহ্ার করা হ্য় দসই রে লি িারা 

লনত্রজরাই বিরী কত্রর দনয়। রান্নার জ্বািানী লহ্সাত্রৈ দ  গুি (আঞ্চলিক ভাষায় মিাগুাঁলড়) ৈযৈহৃি হ্য় এক 

দসই গুত্রির সাত্রর্ জি লমলিত্রয় কাত্রিা রে বিলর করা হ্য়। ৈাউলর জালির মত্রধ্য এই কাত্রিা রে লেত্রয় ধ্ারী 

লনকাত্রনার প্রর্া দেখত্রি পাওয়া  ায়। 

     উপলরউক্ত আত্রিািনা দর্ত্রক দেওয়ািলিে ও অসাাঁওিািত্রের দেওয়াি আিপনার মত্রধ্য সােৃিয দেখা 

 াত্রচ্ছ। উভয় সম্প্রোয়ই  রৈালড় পলরস্কার কত্রর ও দসৌদ থৈৃলির জনয দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক। উভত্রয়ই 

দেওয়াত্রির লনম্াংত্রি কাত্রিা কত্রর এৈং উপত্রর রং লেত্রয় ছলৈ আাঁত্রক। আৈার দমালিত্রফর দক্ষ্ত্রেও লমি িক্ষ্য 

করা  ায়। দ মন পদ্মফুি, ময়ূর, িিাপািা। সুিরাং এিে অঞ্চত্রি সাাঁওিাি দেওয়ািলিে ও অনানয 

সম্প্রোত্রয়র দেওয়াি আিপনা লমত্রি লমত্রি োমগুলি সুসলিি হ্ত্রয় উত্রেত্রছ। 

  

        লিে- ১২ দেওয়াি আিপনা        লিে- ১৩ দেওয়াি আিপনা 

 

ৈিথমান অৈ্া: পুরুলিয়া দজিায় ৈিথমাত্রন দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর িি কত্রম দগত্রিও এখনও  ত্রর্ষ্ট পরমাত্রণই 

দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁকার নলজর দমত্রি। সমত্রয়র সাত্রর্ সাত্রর্ দেওয়ািলিত্রের অঙ্কন পিলি, রে, লৈষয়ৈস্তু 

ইিযালে পলরৈিথন এত্রসত্রছ লেকই িত্রৈ পুত্ররাপুলর িুপ্ত হ্ত্রয়  ায় লন। এখন আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র মত্রধ্য 

লিক্ষ্ার প্রাসার  ত্রিত্রছ, জীলৈকা অজথত্রনর জনয এখন মানুষ ৈাইত্রর দৈত্ররাত্রচ্ছ ফত্রি িাত্রের হ্াত্রি সময় কম। 

দ ত্রহ্িু দেওয়ািলিে অঙ্কন একলি সময় সাত্রপক্ষ্ কাজ িাই মানুত্রষর হ্াত্রি সময় কম র্াকার জনয আত্রগর 

মি আর ৈহুি পলরমাত্রণ দেওয়ািলিেত্রণর কাজ দেখা  ায় না। পূত্রৈথ িারা প্রাকৃলিক রং, িুলি ৈযৈহ্ার করি 

লকন্তু ৈিথমাত্রন আধ্ুলনকীকরত্রণর জনয ৈাজার দর্ত্রক লকত্রন আনা রং, িুলি ৈযৈহ্ার হ্য়। লৈষয়ৈস্তুর দক্ষ্ত্রে 

অত্রনক পলরৈিথন এত্রসত্রছ দ ত্রহ্িু দেওয়ািলিে অঙ্কন লকত্রিারীরাই দৈিী কত্রর িাই িাত্রের পছত্রদর ফুি, 

নক্সা, লপ্রয় কািুথত্রনর িলরে, এমনলক নকিার মত্রধ্য কাাঁত্রির প্রত্রয়াগ িক্ষ্য করা  াত্রচ্ছ। দসৌদ থ ৈৃলি ও 

উজ্জ্বিিা ৈাড়াত্রনার জনয কাাঁত্রির িুকত্ররা ৈযৈহ্ার করা হ্ত্রচ্ছ (লিে নং- ১৪,১৫)। একর্া ৈিার অত্রপক্ষ্া 

রাত্রখ না দ  এিে অঞ্চত্রি দেওয়াত্রি অঙ্কত্রনর রীলি, বিিীর মত্রধ্য পলরৈিথত্রনর দছাাঁয়া এত্রসত্রছ লেকই লকন্তু 

দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর প্রিিত্রন দকান ৈযা াি  ত্রিলন। প্রসঙ্গি উত্রেখয দশ্বিপিািোত্রম ৈােনা পরত্রৈ পাড়ায় 

প্রলিত্র াগীিা হ্য় দ  দক কি সুদর দেওয়ািলিে অঙ্কন কত্ররত্রছ। সৈাই সৈার ৈালড়র দেওয়ািলিে দেখত্রি 

 ায়। পাড়ার  ারা দমাড়ি িারা এই প্রলিত্র ালগিার আত্রয়াজন কত্রর এৈং দমাড়িরা সমস্ত ৈালড় দেত্রখ প্রর্ম, 

লিিীয়, িৃিীয় ্ানালধ্কারী ৈালড়র নাম দ াষণা কত্রর এৈং পুরস্কার প্রোন কত্রর। ৈাকীত্রেরও িান্তনা পুরস্কার 

দেওয়া হ্য়। এর মধ্য লেত্রয় আসত্রি িাত্রের মত্রধ্য দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর জনয উৎসাহ্ প্রোন করা হ্য়। িাই 
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ৈিা  ায় ৈিথমাত্রন আধ্ুলনকিা ও নগরায়ত্রনর জনয লকছ ুপলরৈিথন  িত্রিও দেওয়ািলিে লৈিুপ্ত হ্ত্রয়  াত্রৈ 

না। 

  

      লিে-১৪ কাাঁি িাগাত্রনা িিাপািার দমালিফ       লিে-১৫ কাাঁি িাগাত্রনা গালণলিক দমালিফ 

 

উপসংহ্ার: আলেৈাসী অধ্ুযলষি অঞ্চি হ্ি পুরুলিয়া। এখাত্রন ৈহু্াত্রন আলেৈাসী সম্প্রোত্রয়র ৈসৈাস 

রত্রয়ত্রছ। আর এই সম্প্রোত্রয়র মূি উৎসৈ হ্ি ৈাাঁেনা পরৈ এৈং এই পরৈ উপিত্রক্ষ্য  রৈালড় সুসলিি করা 

অর্থাৎ দেওয়ািলিে অঙ্কন করা হ্য়। এিে অঞ্চত্রি লৈলভন্ন ্াত্রন ৈসৈাসকারী সম্প্রোয় লৈলভন্ন সময় 

দেওয়াত্রি ছলৈ আাঁত্রক আৈার িাত্রের ছলৈ আাঁকার দকৌিি ও লভন্ন লভন্ন। মূিি এর মধ্য লেত্রয় িারা িাত্রের 

দেৈী আহ্বান কত্রর এৈং লনত্রজত্রের বেনলদন জীৈত্রনর  িনায় প্রলিফিন  িায়। িারা দ  সমস্ত লৈষয়গুলি 

লিে অঙ্কত্রনর জনয দৈত্রছ দনয় দসগুলি হ্ি – উলিে, প্রাণী, জযালমলিক নক্সা, লৈলভন্ন িলরে, ফুি, িিাপািা 

ইিযালে। এই অঞ্চত্রির লৈলভন্ন ্াত্রন দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর পিলি, উপাোন, লৈষয়ৈস্তু , অঙ্কত্রনর সময়কাি 

ইিযালে লৈষত্রয়র মত্রধ্য বৈলিেযিা িক্ষ্য করা  ায়। লকন্তু সৈ্াত্রন লিে অঙ্কত্রনর দমালিফগুলির সােৃিয 

রত্রয়ত্রছ। পদ্মফুি, হ্ালি, ময়র, িিাপািা ইিযালের লিে প্রায় সৈ্াত্রন নজত্রর আত্রস। িত্রৈ এই অঞ্চত্রির ভৃ-

প্রকৃলি রুক্ষ্। এখাত্রন মানুষজন এি েলরদ্র দ  িাত্রের লিন দৈিা খাৈার দজাত্রি না। িাই দেওয়াত্রি ছলৈ রং 

করার জনয রং লকত্রন আনার পয়সাও িাত্রের কাত্রছ র্াত্রক না। দ  কারত্রণ িাত্রের দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর 

ধ্রনণগুলিও লভন্ন লভন্ন প্রকৃলির এই প্রৈত্রধর মধ্য লেত্রয় উপলরক্ত লৈষয়গুলিই ফুত্রি উত্রেত্রছ। এর মধ্য লেত্রয় 

পুরুলিয়ার দেওয়ািলিত্রের রীলি, বিিী, অঞ্চলিক বৈলিেযিা ফুত্রি উত্রেত্রছ। িত্রৈ ৈিথমাত্রন আধ্ুলনকীকরত্রণর 

প্রভাত্রৈ দেওয়ািলিে অঙ্কত্রনর দক্ষ্ত্রে আরও পলরৈিথন িক্ষ্য করা  ায়।     
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 দিৌধ্ুরী,  িাি(সম্া.),ৈাংিার দিাকসংস্কৃলির লৈশ্বত্রকাষ (সম্া.), কিকািা: আকাত্রেলম অৈ দফাকত্রিার,    
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 মজমুোর, রৈীি,ৈাংিার দিাকলিল্প, কিকািা: রত্নসাগর েন্থমািা, ১৩৬৩। 
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দকি, ২০০০। 

 

ির্যোিা:  

১  োকুরমলণ মালণ্ড (৫৫), দশ্বিপিাি, দিলিয়ামা, পুরুলিয়া, দক্ষ্েসমীক্ষ্া, ২৯/১০/২০১৭ 
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