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িশি ত  াথ না 

ঈিশতা  সন   ভারেতর  ত    াে র িশ  ইিতহাস িনেয় িলখেছন িনয়িমত।  
এবাের িলখেছন রাজ ােনর ম ল িশ  িনেয়। 

 
ভারেতর  িতিট  াে ই  বাধহয় ঘেরর  কােণ ছিব এঁেক ঈ েরর ক ণা িভ া করা 

হয়।   স আমােদর বাঙালী ঘের ল ীপুেজার আলপনাই  হাক বা রাজ ােনর  কান মীন 
গৃহে র বাড়ীই  হাক — সব  ই  যন এক িচ ।  আর সংসার  যেহতু রমণীর  েণই সু র 
হয়, তাই ছিব এঁেক গৃহল ীেক আবাহেনর কাজটাও কেরন মিহলারাই।  গৃেহ সুখ-শাি  
আনয়ন, গৃহেদবতার আবাহন ও নানান উৎসব অনু ােন আঁকা হয় এই ম ন িশ । 

পূব  রাজ ােনর  টাংক ও সাওয়াই-মােধাপুের এই মীন উপজািতর বাস।  মীন 
মিহলারাই সুখ সমৃি র আশায়  দওয়াল, উেঠান িনিকেয় তার গােয় আপন মেনর মাধুরী 
িমিশেয় গেড়  তােলন ি মাি ক এক ছিবর ভূবন।   হািল, নবরাি , দীপাবলী, মকর-
সং াি  ইত ািদ ধম  ীয় অনু ােন  দওয়ােলর গােয় ছিব এঁেক ঈ েরর আশীব াদ চাওয়া হয়।  
িববাহ ও অন ান   য  কানও  ভকােজ  যন 
ঈ েরর ক ণা বিষ ত হয় — এই িন  ার 
 াথ নােতই আঁকা হয় ম ন িশ । 

আবার কখেনা বা িনেজর বাড়ীর  ু  
গ ীটুকু  পিরেয় বৃহ র সমােজর কথাও 
ভােবন  মীন মিহলারা।   য কুেয়া  থেক জল 
আনেত যান তাঁরা  িতিদন তােকও সািজেয় 
 তােলন সবাই িমেল।  ছিব এঁেক 
সব শি মােনর কােছ একটাই আকুিত — 
সারাবছর  যন জল থােক এই কুেয়ােত।  জলই  য জীবন। 

 ানীয় মািট,  গাবর ও খড়কুেটা িমিশেয় ঘ ার পর ঘ া পােয় দেল তােক নরম করা 
হয়।  তারপর  দওয়ােল  সই মসৃণ মািটর  েলপ  দওয়া হয় হাত িদেয়।  পির মসাধ  এই 
কাজ  শষ হবার পর  সই লাল বা  মেট রেঙর  দওয়ােলর ওপর সাদা চুন বা খিড়মািট  েল 
তােত তুেলা চুিবেয় আঁকা হয়  খজুর ছিড়।  এইভােব  -রঙা িচ মালায়  সেজ ওেঠ মীন 
গৃহেকাণ। 

িবষয় িহসােব মূলতঃ উেঠ আেস গেণশ, ফুল, ময়ূর ও বাঘ।  তাছাড়াও মিহলা হবার 
সুবােদ কম  রতা রমণীও তােদর ছিবর আিঙনায় িবষয় িহেসেব উেঠ আেসন।  ছিব িলেত 
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অ ুত এক ছ  ল নীয়।  আর আ েয  র িবষয় ছিব িলর আকার।   স িল কখেনা  চৗেকা, 
কখেনা আয়তাকার, আবার কখেনা বা  তেকানা।  কখেনা আবার  যন তারার আকার পায় 
এই িবেশষ ছিব িল।  কখেনা বা  েয়াজেনর তািগেদ বৃ  বা ি ভূজ আঁকা হয় সুেতার 
সাহােয ।  মাপ  নওয়া হয় হােতর মােপ।  ম নিচে র চারপােশ  ু তর ন া এঁেক বড  ার 
 দওয়া হয়।  ধােরর  সই ছিব িল  বশীরভাগই পােয়র ছাপ — ঘেরর দরজা বা গৃহেদবতার 
পদিচ    প আঁকা হেয় থােক 
 স িল।  গৃহেদবতা গৃহে র ঘের পা 
রাখেবন —  ধু এইটুকুই আিত  এই 
বা য় ছিব িলর। 

এইসব িশ ীরা মিহলা হেলও 
এতটুকু ল াবনতা নন।  ছিবর 
তলায় তাঁরা িশি ত বিল তােতই 
িনেজেদর নাম সই কেরন।  অবশ  
সমি গতভােব অি ত ছিব িলেত 
তাঁেদর নামধাম পাওয়া যায় না। 

এই ছিব িল মূলত মীন রমনীরা  ী কােলই আঁেকন।  হয়েতা ছিবর জিম   প 
 দওয়ালিট  ীে র  খর তােপ তাড়াতািড়  িকেয় যায় — সুিবধা হয় িশ ীেদর।  িক  সারা 
বছর  রােদ পুেড়, বৃি েত িভেজ ছিব িলর রঙ িকছুটা হা া হেয় যায়।  তারপর আবার নতুন 
কের  দওয়াল  লেপ  তির হয় নতুন  কােনা  পক না।  এইভােবই যুগ যুগ ধের বেয় 
চেলেছ এই িশ ধারা।  ম নিচে র  িত িব আমরা  দখেত পাই মহারাে র রে ািলেত, 
 করালার  কালােম, বাংলার আ নায়।  িবহােরর আিরপান, উ রা েলর থাপনা,  জরােটর 
সািথয়া — হয়েতা নাম আলাদা, ঢ়ং আলাদা, করণ  কৗশল আলাদা — িক  সবখােনই িশ ী 
 সই গৃহল ী মিহলারাই।  ছিব এঁেক আবাহন জানান  ােণর ঈ রেক। 

এত  কীয়তাপূণ  এই িচ কলা তবু িক   মশই আমরা  দখেত পাি  এর 
অেধাগিত।  মীন জািত এখন তােদর মািটর বাড়ী  ছেড় বানাে  িসেমে র পাকাবাড়ী।  মীন 
মিহলারা তােদর  াথ ণা, তােদর ক না  কাশ করার জন   েয়াজনীয় িচ পট তার পাে ন 
না।  হািরেয়  যেত চেলেছ পর রাবািহত এই িশ ধারা। 

এরই মেধ  সুনীতার কািহিন আমােদর মেন একটু আশার স ার কের।  মীন-
পিরবারজাত এই মিহলার খুব অ  বেয়েসই মা ঠাকুমার কােছ হােতখিড় জািতগত এই 
িবদ ার।  িক  িবেয়র পর  ামীর সে  পাকাবাড়ীেত উেঠ এেস হািরেয় যায় তাঁর  সই  দশজ 
িচ পট।  িক   ামীর অনুে রণায় একিট বইেয়র অলংকরণ করেত িগেয়  দেখন 
কািহিন েলােত তাঁর  ছাটেবলার ছিবর সােথ িমেল যাে   কােনা এক জায়গায়।  তখন িতিন 
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ম ন  শলীেতই এঁেক  ফেলন  সই বইেয়র ছিব িল।  বলা বা ল , ব ল  শংিসত হয় এই 
অন রকম অ নরীিত।  এরপর তাঁর  ামীর একিট বই  কািশত হয়, তার পাতা িলও িতিন 
ভিরেয়  তােলন ম নিচে ।  এভােব  দওয়ােলর বদেল কাগেজর মাধ েমই িতিন এিগেয় 
িনেয় চেলেছন শতা ী  াচীন এই িশ ধারা।  হয়েতা এরকম আেরা অেনক সুনীতার হাত 
ধেরই কােলর সােথ তাল িমিলেয় উ ত হেত থাকেব ম ন িচ াবলী। 
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