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কলমকািরর ইিতকথা 

কলমকাির িশ  আজ ঘের ঘের সমাদৃত।  িক  এর ইিতহাস আমরা কতটুকুই বা জািন?  

 সই ইিতহােসর ঝাঁিপ খুলেছন ঈিশতা  সন  । 
 

 দখেত  দখেত আেরা একটা শারেদাৎসব চেল এল।  গতবছর  থেকই শািড় 

জামাকাপেড় আমরা কলমকাির িশে র জয়জয়কার  দখেত পাি ।  এই কলমকািরর 

জ  িক  আমােদর বাংলায় নয়, সুদূর অ  েদশ ও ইরােন।  ‘কলমকাির’ কথািটই জ  

িনেয়েছ  েটা পারিসক শে র  মলব েন — কলম (বা ঘলম) ও কাির (অথ াৎ কািরগরী)।  
 যই িশে  কলেমর ব বহার হয়, তারই নাম কলমকাির।  আমােদর সামেন কলমকাির 

ফুেট ওেঠ  ইভােব — িকছু িশ ী হােত আঁেকন ও িকছু িশ ী কােঠর  ক কের ছােপন। 

কলমকাির ছিবর  ধান 

 বিশ   তার  রখা।   বিশরভাগটাই 

আঁকা হয় ব েরখায়।   খুব 

 েয়াজন ছাড়া সরলেরখার  েয়াগ 

 ায়  নই বলেলই চেল।  সুর-অসুর, 
মানুষ সবারই মুখ েলা একটু  গাল, 

 চাখ বড় বড়,  ঠাঁট একটু  মাটা।  
ধনেুকর মেতা বাঁকা ভু  আর 

 চােখর মােঝও থােক আর একিট ব েরখা।  নারী-পু ষ উভেয়র গােয়ই  চুর গয়না।  
জামাকাপেড়ও  দিখ নানান ন ার কা কাজ।  ছিবর িবষয় নারী-পু ষ বা পাখপাখািল 

যাই  হাক না  কন,  বিশরভাগ ছিবেতই পাই নানান ফুল।  তা হয়েতা দি ণ-

ভারতীয়েদর পু - ীিতর বিহঃ কাশ।  ছিবর িবষয়ব  যাই  হাক না  কন আউটার 

  েমর  িত কমলকাির িশ ীরা যেথ  সতক ,  সিটও নকশা করা,  যন ছিবরই অংশ। 
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দি ণ-ভারেত কলমকািরর  িট আঁতুরঘর —  চ াই  থেক ৮০ মাইল দূের 
 ীকালহ ী ও হায় াবাদ  থেক পূেব  ২০০ মাইল দূের মাসুিলপাটনাম।   ণ মুখী নদীর 

ধাের  ীকালহ ী কলমকাির গেড় উেঠিছল আজ  থেক আনুমািনক ৫০০ বছর আেগ 

িবজয়নগেরর তুলুভ বংেশর রাজা কৃ েদব রােয়র (১৪৭০ – ১৫২১) রাজ কােল।  
বােলাজা নামক চুিড়   তকারী  গা ী এ িশ কেম  িনযু  িছল।  মূলতঃ মি র ও 

 দবেদবীেক  ক  কেরই গেড় ওেঠ এই  শলী।   াভািবকভােবই তাই ছিব িলেত আমরা 
 দিখ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা পুরােণর নানান ছিব।  এই ছিব িলর িবষয় িহসােব 

উেঠ এেসেছ — স া রেথ 

সূয েদব, গীতার উপেদশ দানরত 

 ীকৃ ,  দবী অ াল, সপিরবার 

নটরাজ, দশাবতার,   ৗপদীর 

 য় র সভায় অজু  ন, রামসীতা, 
 গাপী পিরেবি ত  ীকৃ ,  ি নী 
ও সত ভামার সােথ  ীকৃ , 

 দালায় রাধাকৃ , চতুহ  যু  গেণশ, অ হ যু  মিহষাসুরমিদ  নী ইত ািদ।  এই 

ছিব িলেত সাধারণত  দবতােক আঁকা হয় লাল রেঙ, দানবেক নীল ও সবুজ রেঙ।  নারী 
ফুেট ওেঠ হলুদ রেঙ।  আর পটভূিম রিচত হয় লাল রেঙ। 

অন িদেক মাসুিলপাটনাম 

কলমকাির গেড় উেঠেছ কৃ া 
 জলার  পডানা অ েল।  
 গালেকা ার সুলতানেদর হাত 

ধেরই এই কলমকািরর উ ব।  
 াভািবক ভােবই মাসুিলপাটনাম 

কলমকািরেত আমরা  দিখ 

পারিসক নকশা।  এখােন িক  

তাঁিত স দায়ই এই  শলীেক এিগেয় িনেয়  গেছন। 
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 ীকালহ ী বা মাসুিলপাটনাম  ’জায়গােতই কলমকািরর করণেকৗশল িক  

একই।   থেম  য কাপড়িটেত কাজ করা হেব  সিট এক ঘ া গ  বা  মােষর  েধ 

 ভজােনা হয় যােত কাপেড় রঙ না ছিড়েয় পেড়।  তারপর বাঁশ ও  খজুেরর কি র গােয় 

সুিতর কাপড় জিড়েয় সুেতা িদেয়  বঁেধ কলম  তির করা হয়।  তারপর, কােলা 
আউটলাইন আঁকা হয়।  এই কােলা রঙ বা কািসমকারান  তির করা হয়  লৗহচণূ  , আেখর 

 ড়,  খজুর  ড় জেল  েল দশিদন ধের পিচেয়।   তারপর  সই িম ণিট  ছঁেক িনেয় 

কলম িদেয় আঁকা হয়  রখা।  কখেনা বা  ততুঁেলর কা  ও কয়লা িমিশেয় খসড়া আঁকার 

কােলা রঙ  তির হয়।  এই কােলারঙিট দীঘ   ায়ী করা হয় মাইেরাবালান ফুল ( ানীয় 

ভাষায় কারাকাপু ু) ও কঁুিড়র ( কারাকািপে ) সাহােয ।  এরপর এেক এেক রঙ ভরার 

পালা।   থেম হা া হলুদ, তারপর গাঢ় হলুদ, লাল, সবুজ,  গালাপী ও সবেশেষ নীল রঙ 

লাগাবার পালা।  সব িল রঙ িক   ভষজ — নানান ফল, ফুল, লতা, পাতা  থেক সং হ 

করা।  হা া হলুদ  তির হয়  বদানার  খাসা  থেক।  হলুদ  তরী হয় মাইেরাবালান ফুল ও 

এ ালাম  ঁেড়া কের জেল ফুিটেয়।  লাল রঙ  তির হয় চাতালােকািড় বা সু  েচ া মূল 

 থেক।  সবুজ রঙ পাওয়া যায় 

মাইেরাবালান ফুল, কািসমকারান 

ও এ ালাম িমিশেয়।   গালাপী রঙ 

চাডালােকািড় মূল  থেক বানােনা 
হয়।  নীল রঙ হয় তুঁত  থেক।  খুব 
উ  ল রঙ ব বহার করেলও  শেষ 

িক  আমরা  দিখ অ ূত কমনীয় 

একটা ম াট িফিনশ। 

 ীকালহ ী  শলীেত আেছ 

জিটল সেতেরািট ধাপ।  এক 

একিট সূ  ছিব করেত তাই নয়-দশ মাসও  লেগ  যেত পাের।  িক  মাসুিলপাটনাম 

ঘরানায়  দখা যায় বােরািট ধাপ।  মাসুিলপাটনােম কােঠর  েকর সাহােয  কাপেড়  থেম 

লাল ও কােলা অংশ  ছেপ  নওয়া হয়।  তারপর এই কােলা ও লাল অংশ িল কলেমর 
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সাহােয  গলােনা  মাম িদেয় সাবধােন  ঢেক  দওয়া হয়।  এবাের কাপড়িট ঠা া নীল রেঙ 

 ডাবােনা হয়।  কাপেড়র  মােম ঢাকা অংেশ  াভািবক কারেণই রঙ ধের না।  এরপর 

কাপড়িট  িকেয় িনেয় গরম জেল িদেয়  মাম ছািড়েয়  নওয়া হয় এবং আবার  িকেয় 

সরাসির হলুদ ও সবুজ রঙ লাগােনা হয়। 

তাে ার এলাকায় মারাঠা যুেগ রাজা সােফ  াজী ও িশবাজীর রাজ কােল আর এক 

নতুন ঘরানার কলমকাির গেড় ওেঠ।   রাজারাজড়ােদর  পাষােক   ােকেডর উপর এই 

নতুন ধরেণর কলমকািরর নাম কা  পুর  শলী। 

ি িটশ শাসনকােল সােহবেদর মন  পেত কলমকাির িশ ীরা  বশী কের ফুল লতা 
পাতা আঁকেতন।  ওল াজেদর হাত ধের পট বা  পাশাক-আশাক ছািড়েয় িবছানার চাদর, 

পদ  ার কাপড় রাঙােনা হেত থােক কলমকািরর ধাঁেচ।  কলমকািরর িব ায়েন কমলােদবী 
চে াপাধ ােয়র অবদান অন ীকায ।   ীকালহ ী ঘরানার  ীরামাচা াইয়া িগেনস বকু 

অফ  রকড  েসও  ান কের িনেয়েছন।   ীকালহ ীেত আজও  ায়  দড়শজন িশ ী নানান 

পরী ািনরী ার মাধ েম এিগেয় িনেয় চেলেছন সু াচীন এই িশ ৈশলী।  বাঙািলরাও  য 

আজকাল কলমকািরর আদর করেছন এ বড় আনে র কথা। 
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