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পটিচ কথা 
পট।  বাংলার িবিশ   লাকসং ৃিতর অংশ।  আজ িবলুি র পেথ হাঁটা এই িচ কথার সে  
পিরচয় কিরেয় িদে ন  কাশ দাস িব াস। 
 

পট শ িট এেসেছ সং ৃত প  কথািট  থেক যার অথ  হল ব ।  চলিত কথায় পট হল কাপড় বা 
কাগেজর উপর িবিশ  ঢেঙ আঁকা িচ  বা িচ াবলী।  িবিশ   লাকসং ৃিতিবদ আ েতাষ 
ভ াচােয র মেত, ব  আেগ পট আঁকা হত চেটর উপর।   থেম কাদা ও  গাবেরর িম ণ 
িদেয় চেটর  যিদকটায় ছিব আঁকা হেব  সিদকটা মসৃণ কের  নওয়া হত।  তা  িকেয়  গেলই 
আঁকা হত ছিব।  পের অবশ  চেটর জায়গা  নয় কাপড় বা তুলট কাগজ।  যিদও অ াদশ 
শতা ীর আেগর  কান পটিশে র িনদশ ন এখেনা আিব ৃত 
হয়িন তথািপ  লাকিশে র এই ধারািট  য  বশ পুেরােনা তা নানা 
পুঁিথপে র িববরণ  থেক  বশ  বাঝা যায়।  স ম শতা ীর  থম 
পােদ রিচত বাণভে র হষ চিরত-এ যমপট ব বসায়ীর কথা 
আেছ।  অ ম শতা ীেত রিচত বেল অনুিমত িবশাখদে র 
িবখ াত নাটক মু ারা স-এও যমপেটর উে খ আেছ।  
মুকু রাম চ বত ী তাঁর কিবক ন চ ীেত িলেখেছন, ‘পট 
পিড়য়া বেল  কহ নগের নগের।’  মুকু রাম কিথত এই 
 াম মান িচ িশ ীরা আেজা মুিশ  দাবাদ, বীরভ ূম, বাঁকুড়া, 
 মিদনীপুেরর পেথ পেথ পট  দিখেয় গান  িনেয়  বড়ায়।  পটই 
এেদর জীবন জীিবকা। 
 যারা পট  লেখ (এরা পট আঁকা বেল না বেল পট  লখা) তারা পটুয়া নােম পিরিচত।  পট 
শে র সে  স  বাচক ‘উয়া’  ত য়  যােগ পটুয়া কথািট এেসেছ।  অ লেভেদ পটুয়ারা 
পউট া, পউটা,  পােটা নােম পিরিচত।  এরা িনেজেদর িচ কর জািত বেল পিরচয়  দয়। 
  চিলত িকংবদ ী অনুযায়ী পটুয়ারা হেলন িব কম  ার বংশধর।   দবািদেদব মহােদেবর 
িবনা অনুমিতেত তাঁর ছিব আঁকার পর পটুয়ােদর আিদপু ষ তা  গাপন করার জন  তুিল 
মুেখ পুের তা  গাপেনর  চ া করেল মহােদব তা  দেখ  ফেলন।  তুিল এঁেটা করার দােয় 
মহােদেবর অিভশােপ এরা জােত পিতত হয় এবং ‘মুসলমােনর রীত’ ও ‘িহ ুর ধম  ’ করেত 
আিদ  হয়।   সই  থেক িচ কর পটুয়ারা মুসলমানেদর মেতা নামাজ কের ও িহ ুর মেতা 
 দবেদবীর  ছিব আঁেক ও তাঁেদর মিহমা কীত ন গান কের। 
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   ৈবব   পুরােণর দশম অধ ােয়ও পটুয়া বা িচ কর জািতর উ ব িনেয় অনু প 
একিট কািহনী পাওয়া যায়।   া ণেবশী িব কম  ার ঔরেস  গাপকন া  বশী অ রা ঘৃতাচীর 
গেভ   নয়িট পুে র জ  হয়।  এই নয়পু  হেলন মালাকার, কম  কার, শ কার, কুি বক 
(ত বায়), কু কার, কাংশ কার, সূ ধর, িচ কার ও  ণ কার।  এই নয়পুে র মেধ  
িচ কার বা িচ কর হেলন পটুয়ােদর আিদপু ষ।   া ণ িনিদ   িচ প িত অনুসরণ কের 
 ত  িচ রীিত অবল ণ করায়   শােপ তারা জািতেত পিতত হয়।   সই  থেক তারা না 
িহ ু না মুসলমান হেয় তারা এক  াি ক জীবন যাপন কের।  এরা নামাজ পড়েলও এেদর 
নাম িহ ুেদর মেতাই।  পটুয়ােদর সে  মুসলমান রীিতনীিতর অেনক িমল থাকেলও এেদর 
মেধ  িহ ু আচার অনুসারীরও অভাব  নই।  কািলঘােটর পটুয়া িছেলন বৃি ত াগী, তােদর 
 বিশরভাগই িছেলন সূ ধর স দায়ভু । 
 বাংলায় সাধারণত  -ধরেণর পট  চিলত।   চৗকাপট আর বহপট বা দীঘ পট।  
কালীঘােটর  য়ংস ূণ  একক পট িল হল  চৗকাপট আর জড়ােনা পট িল হল ব পট বা 
দীঘ পট।  ব পেট ধারাবািহক িচ া েণর মাধ েম  কান কািহনী ফুিটেয়  তালা হয় এবং কািঠ 
বা লািঠেত জড়ােনা পট ঘ ুিরেয় ঘ ুিরেয়  দখােনার সময়  াসি ক গান, আবৃি  কথকতার 
মাধ েম পটুয়া পেটর কািহনীিট িববৃত কেরন।  এরা  ধু িচ করই 
নন একইসে  গীিতকার, সুরকার এবং গায়কও। 
  চৗকাপেটর উ ব স বত কালীঘােটর মি র  িত ার সে  
সংি  ।  সেতেরা শতেক কালীঘােটর মি র  িতি ত হয়।  কালীর 
শহর কলকাতার অিধ া ী  দবী কালীমােয়র মি র িঘের বাড়েত 
থােক তীথ যা ীেদর আনােগানা।  তীথ যা ীেদর চািহদার হাত ধেরই 
িবকিশত হয় কালীঘােটর পটিশ ।   থমিদেক  দবেদবীর 
িচ া ণই পেটর িবষয়ব  হেলও পের সামািজক িবষয়ও পেটর 
উপজীব  হেয় ওেঠ।  ঊিনশ শতেকর ই -ব  সমােজর নানা 
অনাচার শািনত ভি েত উেঠ আেস কালীঘােটর পেট।  হঠাৎ ধনী 
হেয় ওঠা বাঙািলেদর কােছ তখন আেমাদ মােন বাঈজীিবলাস, 
বুলবুিল লড়াই বা িবড়ােলর িবেয়েত অকাতের অথ ব য়।  সােহব  মেমেদর সােথ সুরার   ােত 
 ভেস যাওয়া  কৗলীেন র অন  নাম।   দেশর নব িশি ত স দােয়র কােছ তখন  দশীয় 
িচ িশে র  কান কদর িছল না।  সদর মহেল অবেহিলত, অপমািনত  দশীয় এই িচ িশ িট 
ঠাঁই কের িনল অ রমহেল।  িনত পূজা ও ধম  ীয় আচারপালেন পট হেয় উঠল অপিরহায ।  
কাল েম পেটর পৃ েপাষক অ রমহেলর নীরব ভাষাই  যন বা য় হেয় উঠেত থাকল 
পেটর  রখায়।  িশি ত  ামী বা ভাইেদর ব িভচার অনাচারেক তী  কষাঘােত িবঁধেত 
থাকেলন িচ কররা।  সমকােল িশ সমােলাচকরা যতই অব ার  চােখ  দখুন না  কন 
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সাধারণ মানুেষর কােছ অসাধারণ জনি য় িছল।  তেব  বিশিদন এই  গৗরব অ ু  থােকিন।  
কমেবিশ একশ বছর িছল এর আয়ু াল।  ১৯২০  থেক ১৯৩০ মেধ ই কালীঘােটর পট 
ইিতহাস হেয় যায়।  ছাপাছিব সুলভ হওয়া এই িশে র মৃতু  তরাি ত কের। 
 জড়ান পট বা দীঘ পেট ধারাবািহক ছিবর মাধ েম িববৃত হয় কািহনী।  গান ও 
আবৃি র সাহােয   সই কািহনীেক আেরা  া ল কের পটুয়া।  িবিশ   লাকসং ৃিতিবদ 
 বারহানউি ন খান জাহা ীর জড়ান পেটর িচ গত  বিশ   বলেত িগেয় িলেখেছন ‘এই পট 
 ই মাি ক : ভলু ম, ম াস, পারসেপকিটভ িবহীন; সমান জিমেত  ই মাি ক অলংকািরক 
িচ ।  এই ধারািট উিড়ষ ার দাি ণােত র,  সই সে  আেছ মািটর  িতমার ভলু ম, িন ল 
ম াস। ... জড়ান পেট  চাখ দ ূের যায় না, জিমন  থেক  চাখ ঘ ুের চেল ছিবর মেধ , আর ছিব 
 তা নানা দৃেশ র সমাহার।  জড়ান পেটর উৎস িনি তভােবই অজ ার  দওয়াল িচ , ঐ 
িচে র িনকটতম  িতেবশী অ   ুল।’ (বাংলােদেশর  লাকিশ ) 

 আকার অনুসাের পটিচ েক  ভােগ ভাগ করা হেলও িবষয় িভি েক বাংলার 
পটিচ েক  মাটামুিট চারভােগ ভাগ করা যায়।  ১। সাঁওতাল উপজািতর জ বৃ া  ও তােদর 
মেধ   চিলত জা পট বা চ ুদান পট,  ২। মৃতু র পর যমরাজার িবচার িবষয়ক যমপট,  ৩। 
মুসিলম ধম  েযা া গািজেদর বীর ব া ক গািজপট এবং ৪। িহ ু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, 
ম লকাব , রাধাকৃে র লীলা ও  চতন লীলা 
িবষয়ক পট। 
 ম ূলত পু িলয়া, বাঁকুড়ার আিদবাসী 
িচ কররা সাঁওতালী উপকথার িভি েত 
সাঁওতালেদর জ কথা পেটর ছিবেত িববৃত কেরন।  
সাঁওতাল, ভ ূিমজ এবং বাংলােদেশর  ভিদয়া 
উপজািতর মেধ   চলন আেছ জা পট বা চ ুদান 
পেটর।  এই   িণর পটুয়ারা ই জাল জােন এই 
িব াস  থেকই তােদর পেটর নাম হেয়েছ জা পট।  
আিদবাসী পিরবােরর কােরা মৃতু  হেল এই পটুয়ারা  ত তার ছিব এঁেক  ফেল।  িচ িট 
সবিদক িদেয় স ূণ  হেলও তার  চােখর মিণিট থােক না।  িচ কর ছিবিট  দিখেয় মৃত 
ব ি র পিরজনেদর বেল  য মৃত ব ি র আ া পরেলােক িগেয় ল  হীনভােব ঘ ুের  বড়াে ।  
 যেহতু তার  চােখর মিণ  নই  সেহতু  স বুঝেত পারেছ না িকভােব  কাথায় তােক  যেত 
হেব।  যিদ তােক উপযু  অথ  ও পািরেতািষক  দওয়া হয় তেব  স অি ত িচে র মেধ  
মিণিট বিসেয় িদেত পাের যােত মৃত ব ি  তার পথ খুঁেজ িনেত পাের।  সরল আিদবাসীরা 
এই কািহনী িব াস কের এবং িচ করেক যথাসাধ  অথ  ও পািরেতািষক িদেয়  চােখর মিণ 
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আঁিকেয় িচ িট স ূণ  কের  নয়।  জা পেট পটুয়ারা প প ীসহ নানা  লৗিকক  দবেদবীর 
ছিবও এঁেক থােক। 
 যমপেট যম বা ধম  রােজর িবচাের দি ত ব ি র নরকয ণা 
আর পুণ বান ব ি র  গ সুেখর দশৃ াবলী আঁকা হয়।  ইহজীবেন 
ন ায় কােজর পুর ার বা অন ায় কােজর জন  শাি েভাগ-এর িচ  
দ হােত ফুিটেয় তুেল  লাকিশ েকর ভ ূিমকা পালন কের 
পটুয়ারা।  অেনক সময়  য  কান জড়ান পেটর  শেষও আঁকা হয় 
যমপট।  িবেশষ েদর মত অনুযায়ী এর ‘রচনাৈশলী অমািজ  ত।  
যমপেটর     অবশ ই িশ কম   িহসােব নয়, নীিত-িশ ার 
বাহক িহসােব।’ (বাংলার িচ কলা) 
 গািজর পট  কৃতপে  মুসলমািন পট।  এেত মুসিলম ধম  েযা া গািজ এবং পীরেদর 
বীর  ও অেলৗিকক ি য়াকলাপ িববৃত হয়।  তেব মুসলমািন পট হেলও এই   িণর পেট 
ব া েদবতা দি ণরায় বা বনিবিবর ছিবও আকছার  দখা যায়। পটুয়ােদর অসা দািয়ক 
ধম  েবােধর পিরচায়ক এই পট িল। 
 সবেচেয়  বিচ  পূণ  পট হল চতুথ    িণর পট িল।  িবষয়ৈবিচে    যমন এ   িণর 
পেটর তুলনা  মলা ভার  তমিন অ ণৈশিলেতও এই পট    তার দাবীদার।  পুরাণ, 
রামায়ণ, মহাভারত, কৃ লীলা, মনসাম ল সহ অন ান  ম লকাব ,  চতন জীবন  থেক 
আ ত আখ ান  লাকিশ ীেদর তুিলেত জীব  হেয় ওেঠ।  এেদর  শি ক দ তায় মু  
সমােলাচক তাই বেলন, ‘ লৗিকক িশ ীর  বাধ ও মাগ রীিতর 
 বােধর মেধ   কৃত অেথ   কান  ণগত পাথ ক  িছল না, যা 
িছল তা মা াগত।’ 
 পটুয়ারা তােদর পর রাগত  ান  থেক  কৃিত  থেকই 
নানা রঙ আহরণ কের।  হলুদ রঙ সংগৃহীত হয় হলুদ বা 
আলামািট  থেক।  সবুজ রঙ সংগৃহীত হয় িশমপাতা বা িহে  
শােকর রস  থেক।   বলপাতা  িকেয়  ঁেড়া করেও  তির হয় 
সবুজ রঙ।   ব িন রঙ  তির হয় জাম বা পাকা পুঁই মুচুিড় 
 থেক।  খিড়মািটর সে  সামান  নীল িমিশেয়  তির হয় সাদা 
রঙ।  খেয়ির রঙ  তির হয় চুন বা আলামািটর সে  খেয়েরর 
টুকেরা িমিশেয়।  লালেচ রঙ  তির হয়  পাড়ামািট বা লাল 
িগিরমািট  থেক।  কােলা রেঙর জন   পাড়ামািটর গা  থেক  চঁেছ  নওয়া হয় ভুেষাকািল।  
গাব গােছর িশকড় পুিড়েয়ও  তির হয় কােলা রঙ।  পাকা  তলাকুচা  থেক পাওয়া যায় লাল 
রঙ।   জলােভেদ অবশ  এই রেঙর উৎসও আলাদা হেত  দখা যায়।  রঙ  গালা হয় মািটর 
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খুির বা নারেকেলর মালায়।  পটুয়ােদর তুিল  তির হয় বা া ছাগেলর ঘােড়র  লাম বা  পেটর 
 লাম  থেক।  স  তুিলর জন  অবশ  ব ব ত হয় কাঠেবড়ািলর  লাম বা  বিজর  লেজর 
চুল।  অধুনা অবশ  পটুয়ারা বাজার  থেক  কনা রঙ তুিলর উপরই  বিশ িনভ  র করেছন।  
শ ের কৃি মতা  াস করেছ  লাকিশে র এই  দশজ ধারািটেক।   কান রেঙর সে   কান রঙ 
 মশােল  কান রঙ পাওয়া যায় বা িকভােব রেঙর ঔ  ল  এবং  ািয়  বােড়  স িবষেয় 
পটুয়ারা যেথ  অিভ ।  রঙ ভােলাভােব ধরােনার জন  রেঙর সে   মশােনা হয়  বল, গঁদ, 
িশিরশ বা িনেমর আঠা।  িনেমর আঠা পটেক  পাকামাকেড়র হাত  থেকও বাঁচায়।  অেনক 
সময়  তঁতুলিবিচ িভিজেয় িস  কের  তির করা থকথেক 
কাই বা িডেমর কুসুমও রঙ ধরােনার কােজ ব ব ত হয়। 
  লাকিশে র এই  াচীন ধারািট আজ মৃত ায়।  
কািলঘােটর পটিশে র ধারা কেবই িবলু  হেয়েছ।  ধুঁকেত 
ধুঁকেত  কানমেত িটঁেক আেছ দীঘ পেটর ধারািট।  পটিশে র 
অেনক ঘরানাই আজ িবলু ।  মুিশ  দাবাদ  জলার গণকর 
ঘরাণা িবলু ।   কানমেত িটঁেক আেছ কাি -খড় াম 
ঘরাণা।  ছাপাছিব আজ সব   সুলভ।   লাকিশে র 
পৃ েপাষক সাধারণ মানুেষর কােছ আিবভ ূ ত হেয়েছ অন  
আকষ ণ।   লাকর েণর জন   তা নয়ই,  লাকিশ ার 
জন ও পটুয়ারা আর অপিরহায  হয়।  পৃ েপাষকতার 
অভােব পটুয়ারা আজ বাপ ঠাকুরদার  পশা  ছেড়  বেছ 
িনে  অন  বৃি ।  যারা তা পারেছ না তারা পর রাগত এই িশ েক আঁকেড় ধেরই জীবন-
সং ােম িটঁেক থাকার  শষ  চ া চািলেয় যাে । 
 

তথ সূ  : ১। অেশাক ভ াচায  — বাংলার িচ কলা, কলকাতা, ১৯৯৪;  ২। খেগশিকরণ তালুকদার — 

বাংলােদেশর  লাকায়ত িশ কলা, ঢাকা, ১৯৮৭;  ৩।  বারহানউ ীন খান জাহা ীর — বাংলােদেশর 

 লাকিশ , ঢাকা, ১৯৮৩;  ৪। আ েতাষ ভ াচায  — বাংলার  লাক সং ৃিত, তৃতীয় মু ণ, িদ ী, ১৯৯১;  

৫। তারাপদ সাঁতরা — পি মবে র  লাকিশ  ও িশ ীসমাজ, কলকাতা;  ৬।    সদয় দ  — পটুয়া 
স ীত, কলকাতা, ১৯৩৯। 
 
িচ  পিরিচিত : ১।   মলায় পট  দখাে ন িশ ী;  ২। কালীঘােটর পট : নৃিসংহ;  ৩। চ ুদান পট; 
৪। যমপট (অংশিবেশষ);  ৫।  দূগ াপট,  মিদনীপুর;  ৬। সুনামীেক িবষয় কের পটিচ । 
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