দেখ এলাম পটু য়ােদর
উ ােসর ওেয়ব-ম াগািজেন এবার

াম — আমাডু িব

মণকািহিন। সি নী রায়েচৗধু রী-র কলেম উেঠ

এল আমােদর আেশপােশ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা অসংখ
অন রকম
সে

ােমর মেধ ই একিট একটু

ােমর কথা, যখানকার জীবনযাপন ও িশ যাপন অিবে দ । পটিচে র

যখােন সংগীতেক অিবে দ ভােব িমিশেয় দওয়া হেয়েছ তােদর জীবেনর অংশ

িহসােব।
িহেমল হাওয়ার চাদর সিরেয় িমেঠ রােদর আেবেশ ঋতু রাজ বসে র আগমনবাতা যখন
কৃিতর আনােচ-কানােচ ছিড়েয় পেড়েছ তখনই অথাৎ ২০ শ ফ য়াির ২০১৬-র সকাল
সকাল একটা কায়ািলশ গািড় ভাড়া কের আমরা আপনজেনরা কেয়কজন িমেল রওনা
িদলাম আমাডু িবর উে েশ । আমােদর যা া
থেক।

গািড়র আেরাহীরা

েত েকই জীবেনর

হল পতৃ ক িভেট ‘সুবণিশলা’ (ঘাটিশলা)
াি ক সীমায় পৗঁেছ যাওয়া িক

আর উ ীপনায় সকেলর মেনই নবীনতার ছাঁয়া। লালমািটর ম য়া-মাতাল গে

উৎসাহ
মােতায়ারা

শাল-িপয়াল- সানাঝু িরর সবু জ সাি েধ আমরা ছু েট চেলিছ আেরক ছু িটর িঠকানায়। শালিপয়াল- সানাঝু িরর ফাঁেক ফাঁেক িশমূল-পলাশ-কৃ চূড়া আর রাধাচূড়ায় রং-এর মাতামািত
দেখ মেন হল বেন বেন আ ন লেগেছ। গােনর কিল মেনর মেধ

ন িনেয় উঠেলা — ‘ও

িশমূলবন, দাও রািঙেয় মন। / কৃ চূড়া দাপািট আর পলাশ িদল ডাক।’ এ যন চািরিদেকর
িটলা পাহােড়র উ ু

সবু জ ঢউ-এ, আকােশর নীিলমায় এক টু কেরা জীবন আর যৗবনেক

হািরেয় খাঁজা।
বশ খািনকটা পথ চলার পর মারাম
িবছােনা

দূ র ােমর

দওয়াল আর
হাতছািন

ছাট

দেখ

মেঠা

িনরােনা

ছাট সবু জ পাহােড়র
বু ঝলাম

কাছাকািছ এেস পেড়িছ।
ভরা গাটা

বাড়ীর

ধলভূমগেড়র

অ ুত মাদকতায়

কৃিত িঘের আেছ

ামটােক। অনু বর মািটেত কাথাও বা আল বঁেধ জল িদেয়

চাষাবােদর চ া করেছ আিদবাসী

ােমর মানু েষরা।

ছােটা ছােটা সবকিট বািড়ই লাল রং

করা মািটর দওয়াল আর খড়-পাতার ছাউিন দওয়া। দািরে
কান মািলন

নই। সরল

র ছাপ

, িক

কাথাও

াম জীবেন ওরা মাদল বািজেয় নােচ, গান কের আবার ম য়ার

নশায় মােত। শাল, স েনর ভীেড় ধলভূমগেড়র

কৃিত সজীব ও সু র। আিদবািসেদর

বসিত, তােদর রাজ-নামচা িসংভূেমর এই পাহািড় অিধত কােক আেরা সািজেয় তু েলেছ
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কারণ এখােন এেলই যন দূ রাগত ধামসা-মাদেলর বাল কােন বােজ আর চােখর সামেন
ভেস ওেঠ
নাচ।

মািটর বু ক িচের মাথায় ময়ূেরর পালক

বনাে

আেরা সবু েজর িমিছেল পথ

আমাডু িবর সবু জ

কেট চলেত চলেত আমরা

পৗঁেছ

গলাম

পতীেথ।

জামেসদপু র থেক আমাডু িব
িকেলািমটার। আমাডু িব হে
ও পটু য়ােদর পীঠ ান।
একিট সবু জ

ঁেজ সাঁওতািলেদর সই সািরব

ােমর দূ র

৬৫ িকেলািমটার আর ঘাটিশলা থেক ২০

ঝাড়খে র পূব িসংভূম জলার

ভারত সরকােরর

ক ধলভূমগেড় অবি ত পট

ােমা য়ন পিরক নায় এই

পতীেথ পিরণত হেয় পযটকেদর আকষেণর ক

ক িট অিচেরই

ল হেয় উঠেব য তােত

কান সে হ নই কারণ ঝাড়খে র রাজ সরকােরর সৗজেন ভারতীয় পযটন িবভােগর
তৎপরতায় আমাডু িব

েমা িতর পেথ

ত এিগেয় চেলেছ। এখােন িব

সৗরােলােকর ব ব ািদ ইিতমেধ ই হেয়
আমাডু িব একিদক িদেয় যমন সবু জ
ছে র সম য় সমৃ

ৎ সরবরােহর জন

গেছ আর ইেলকি ক আেলা

কৃিতর আশীবাদধন

তা আেছই।

তমিন আবার সু র-তাল-লয়-

কারণ এখানকার বািস া সাঁওতাল, মু া ও অন ান

আিদবাসীেদর রে

িমেশ আেছ নাচ আর গান।

উৎসেবর সমােরাহ।

এর সে

জািতর

এখােন সারা বছর ধেরই চেল ঋতু -

তাল িমিলেয়

পটু য়ারা আঁেকন পটিচ , রচনা কেরন গান।
আমাডু িব

ােম আনু মািনক সাতচি শ

ঘর পটু য়ার বসবাস আর সাঁওতালরা আেছন
ঊনস র ঘেররও িকছু
পটু য়ারা

িচ কর

ধলভূমগেড়র

বিশ।

এখানকার

বেলই

পিরিচত।

ামীন মেঠা লাল মারােমর পথ

ধের আমাডু িব

ােম

ঢাকার মু েখই

পেড়েছ মািটর ঘর িল আ য পির
িনকােনাই নয়,

িতিট ঘেরর

দৃ ি ন ন িশ ৈনপু েন র

চােখ

তায়

দওয়াল

ধু
াকৃিতক রং-এর উপকরণ িদেয় িচি ত কের

া র রেখেছন িচ কেররা। শাল-ম য়া-িপয়াল-িশ গােছর মেধ

িদেয় পােয় চলা পেথ পির মার সময় শাি িনেকতেনর খায়াই-এর কথা মেন পড়িছল।
কালাহলহীন শা

িনজন পিরেবেশর ি

তায় মন াণ যমন ভের ওেঠ তমিন মেনারম

াকৃিতক শাভায় শরীরও হেয় ওেঠ তরতাজা।
পেটর িবষয় হে

মু খ ত িহ ু দবেদবী, পৗরািণক চির , দনি ন জীবেনর নানা

মু ত এবং সমােজর বাবু বা ভ েদর িনেয় ব দৃ শ । গ -িনভর জড়ােনা পেটর িবষয় িল
হল সহজ-সরল বাঙািল জীবেনর
িহ ু

দবেদবীর

পৗরািণক ও
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ম-বাৎসল , ভি

ও আ ত ােগর কািহিন।

লৗিকক িচ া েনর সে

সে

ােমগে

পটু য়ারা
দবেদবীর
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মিহমাকীতন কের জীিবকা িনবাহ কেরন। এরা িহ ু নাম
মত শাঁখা-িসঁ র পেরন িক
িববাহ সীমাব ।
এঁেদর কান

এঁরা িহ ু সমাজভু

িবেয়টা হয় মু সলমান

ান নই।

হণ কেরন, মিহলারা িহ ু নারীর

নন। একমা

থা অনু সাের, িক

িনেজেদর মেধ ই এঁেদর

বৃ হ র মু সলমান সমােজও

িনেজেদর সমােজর সংকীণ গি র মেধ এঁেদর আব

থাকেত

হেলও িহ ু সমােজরই মেনার ন কের এঁেদর জীবনযাপন করেত হয় বেল িচ া েন িহ ু
উপকরণ

হণ করেত তাঁরা বাধ হেয়েছন।

পট যন আঁকা নয়, লখা হয়; কারণ িচ েলখার িভতর িদেয়ই একটা কািহিনেক
কাপড় ও কাগেজর উপের রং-তু িলেত ফু িটেয়

তালাই তার মু খ

উে শ ।

াকৃিতক

উপকরণ থেক রং-আঠা ইত ািদ সং হ কের নারেকালমালােত গালা হয়। কাঠেবড়ািল বা
বিজর লাম, বা া ছাগেলর ঘােড়র লাম, বাবু ই পািখর পাখার কি েত বঁেধ তু িল
করা হয়। কাপড় িকংবা তু ল

বা সাধারণ কাগেজর ফািল একি ত কের এেকর পর এক

তািল মের পেটর ভূিম তির হয়।

সলাই কের িকংবা আঠা লািগেয় কাজিট স

কাপেড়র

ে

তার উপর পাতলা কাদার

কাগেজর

ে

পছেন ল া কের পিটর

খ

িচ

িল

েলপ

াথিমকভােব িদেয়

তঃ

ূত ছে

বিল

হয়।

েলপ িদেয় চক-খিড়র আবরণ দওয়া হয়।
ধাের কাপেড়র পাড় িচিটেয় দওয়া হয় যােত

পটিট খালা বা গাটােনার সময় পেটর কাগেজ অিতির
িদেক রেঙর

ত

চাপ না পেড়। এরপর সামেনর

িকেয় নওয়া হয়।

ছােটা ছােটা ন া খােপ খ

রখার টােন সাজােনা হয়।

কত কম রখায় ও রেঙ

জড়ােনা পট িল িচ াকষক হেয় উঠেত পাের তা না দখেল বাঝা যােব না। পট আঁকা হেয়
গেল অেনকসমেয় িশিশের িভিজেয় িনেয় রােদ
উ

িকেয় নওয়া হয়।

এেত নািক রেঙর

লতা বােড়।
সংগীত-কািহিনর উপর িভি

কেরই পেটর দঘ িনধািরত হয়। সাধারণত আট-দশ

থেক কুিড়-পঁিচশ হাতও হেত পাের ল ায় এবং চওড়ায় দড় থেক
াে

লািঠ থােক।

া ভাগ থেক পটিট

িটেয় রাখা হয়।

ঝালায় ভের পটু য়ারা গান গেয় জীিবকা অজেনর জন

ই ফু ট।

পেটর

তারপর জড়ােনা পট িল

বিরেয় পেড়। এ যন অনে র পেথ

যা া।
িচ া ন ছাড়াও পটু য়ারা আেরা য
হে

িবষেবেদ িকংবা সাপু েড়র ব বসা।

ই-একিট বৃ ি

পালন কের তার মেধ অন তম

কারণ সাপু েড়রাও তা একরকম গীিত-ব বসায়ী।

তারা গান গেয়ই সােপর খলা দিখেয় থােক আর পটু য়ারা পট এঁেক গােনর িভতর িদেয়
তার ব াখ া কের। সােপর দবী মনসার বৃ া
তােদর

ধান উে শ িছল বেলই পটিচে
পেয়েছ।

কাল েম অন ান

গৗরা লীলা ইত ািদও পটিচে
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িচে র িভতর িদেয়

দশন করাই স বতঃ

মনসাম েলর ব লা-লখী েরর কািহিন িবেশষ

িবষেয়র মেধ

িশব-পাবতী, রামলীলা, কৃ লীলা,

ান কের িনেয়েছ বেট তবু ও মনসার কািহিন তােদর ি য়
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বেলই বাধকির জীবনযাপেনর জন জীিবকার স ােন পটু য়ারা সহেজই সাপু েড়র ব বসা
হণ করেত পােরন।
উপাজন কেরন।

তাছাড়া কে

যেহতু পটু য়ােদর গান আেছ তাঁরা ‘গােয়ন’ িহসােবও

তেব সাপু েড়র বৃ ি

পটু য়ােদর কৗিলক বৃ ি

দখায়। হাঁিড়, ঘট, িপঁিড় িচি ত কের, িটেনর ল
খােট। এই হল পটু য়ােদর বংশ পর

নাচ আর গান ওেদর জীবেনর সে

থাকার মত।

তির কের আবার কউ বা িদনমজু র

রায় জীবন িনবােহর কািহিন।

পটু য়ােদর পাশাপািশ আমাডু িব
িক

বেল কউ কউ সাপ খলা

ােম আিদবাসী নারীপু ষ য যার কােজ ব
ওতে াতভােব জিড়েয় আেছ —

ায় রে

থােক
িমেশ

সারাবছর ধেরই নানা ধমীয় ও সামািজক উৎসব অনু ােনর মেধ িদেয়

সাঁওতাল ও মু া উপজািতর সে

অন ান আিদবাসী গা ীও একেজাট হেয় সািরব

ও গীিতর মূছনায়

ােমর সম

উৎসব িলেক উপল

কের ধামসা মাদল, ম ার, নাগারা-বাঁিশ, ঢাক- ঢােলর তােল তােল

ছে র মলব েন

আকাশ-বাতাস মু খিরত কের

অন িদেক

কৃিতও তার সাজ বদলায়। ঋতু েত ঋতু েত নতু ন ফু ল ও ফসেলর পসরা

িনেয় আেসন ধির ীেদবী। িবকিশত ত লতা, পু ে
ঘাট-আিঙনা ছেয় যায়। গে
আমাডু িবেত

তােল।

নৃ ত

-প েব সইসময় সাঁওতালপ ীর মাঠ-

ভের ওেঠ দশিদক। শাল-ম য়ার িমি

গে র আেমজ িনেয়

হেয় যায় বাহা উৎসব, যার আর এক নাম ‘সা ল’।

ধলভূমগেড়র অরণ ভূিম যখন আিদবাসীেদর ‘বষা উৎসব’এর করম সংগীেত মু খিরত তখন পি মবাংলার সীমা বতী অ েলর
অিধবাসী আমাডু িবর কুমারী-ক
তারই

িত িন শানা যায়।

িবেশষ কের

িনসৃ ত ভা -গােনর মেধ

িদেয়

বসু রার বু েক গৃ হপািলত প

তথা

গা-মাতার পূজার আেয়াজন চেল ‘ মাহরাই’- ত।

চ পরব ও নববেষর আবাহেন মরকপরেব আিদবাসীেদর নৃ ত গীিতর
তােল তােল

গাটা

াম আনে

মােতায়ারা।

টু সু র আবাহেন

প ী কৃিত সেজ ওেঠ িশমূল, পলাশ, কৃ চূড়া, কুিচর মেতা ফু ল
ফু িটেয়।

এেদর ক নায় টু সু গৃ হ

পিরবােরর মানবী মা

— দবী

নয়। তাই ওরা গান ধের :
টু সু িসন ােছন গা িহল ােছন
হােত তেলর বািট
নু েয় নু েয় চুল ঝাড়েছন
গলায় সানার কািট।
ঝাড়খে র িবিভ

আিদবাসী যিদও িভ

িভ

ভাষাভাষী তবু ও এঁেদর মেধ

একটা সাং ৃিতক ঐক গেড় উেঠেছ তা বশ অনু ভব করা যায়।
চিলত এক

ণীর গােনর নাম ‘ঝু মু র’।
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য

সাঁওতািলেদর মেধ

সাঁওতািল ঝু মু র গান িল সংি

।

কােনা
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কােনা সময় িতনিট পদ থােক, তেব চারিট পেদর বিশ
ু াকৃিত হেলও ঝু মু রগান কু ফু েলর মতই
হে

ম আর

ধান অবল ন হে

ায় থােক না বলেলই চেল।

সৗরভাকুল কারণ অিধকাংেশরই িবষয়ব

পক। মু াভাষী সাঁওতাল জািতর মেধ ই এই গান

জনি য়তার িশখের।
েত ক আিদবাসী প ীেতই নৃ ত গীেতর জন

একটা িনিদ

ান থােক যােক

‘আখড়া’ বলা হয়। প ীর যু বক-যু বতীরা এই আখড়ায় সমেবত হেয় ‘আখড়া বাি য়া,

,

ভালা গীত গাই ...’ বেল ব না কের নৃ ত গীেতর উেদ াগ কের। আমাডু িব পযটন কে র
অভ

ের

মণ িবলাসী পযটকেদর আকষণ করার জন এই আখড়ার একিট আধু িনক

দওয়া হেয়েছ। আিদবাসী স
এখােন একিট অধাকৃিত

দােয়র পার

ায়ী মু ম

হেয়েছ। মে র সামেন িসেমে
হেয়েছ, যখােন দশেকরা আসন

িরক লাকনৃ ত পিরেবশেনর জন িবেশষ কের

উদার উ ু

আকােশর নীেচ খালা মােঠ

ািরক লাকনৃ ত

ত করা

বাঁধােনা ধােপ ধােপ কেয়কিট সাপান গ ালািরর মত গাঁথা
হণ কের আিদবাসী-নৃ ত গীিত উপেভাগ করেত পারেবন।

াম- ধােনর উেদ ােগ িবেশষ িবেশষ ঋতু েত আিদবাসীেদর উৎসব িলেক ক
পার

প

িল এই মে

কের য

পিরেবিশত হয় তার মেধ অন তম লাঁগেড়, ডাহর,

বাহা, ডাঁসায়, িঝ া ইত ািদ।
পটু য়ােদর আবাস, সাঁওতালপ ী, কিচ-কাঁচােদর মু
িবদ ালয় — এসব পিরেয় পেথর

াে

পাঠশালা, উ মাধ িমক

আমরা পৗঁেছ গলাম পযটন কে র অভ

ের।

ই

একর জিম জু েড় এখােন ছিড়েয় িছিটেয় আেছ রাঙামািটর ক ানভােস রকমাির সবু েজর
প াচ।
য

রীিতমত

ান-পিরক না মািফক ইত তঃ রািপত হেয়েছ ভষজ বৃ ািদ; িনর র

ও পিরচযায় কুসু িমত হেয়েছ ফু েলর বািগচা।

নানা রং-এর মর মী ফু েল ছেয় থাকা

বাগােন মধু র লােভ ভীড় কেরেছ মৗমািছ। রঙীন পাখা মলা
িবশাল এলাকায় বড় বড় ফেলর গােছর সে
টু ির

লেজ রাত কাটােনার সু বে াব

জাপিতরাও এেস জু েটেছ।

পাম ও অিকড-ও আেছ বশ িকছু । এখানকার

আেছ।

এই সু দূ র পাড়াগাঁেয় সাঁওতাল অধু িষত

অ েলও িবেদশী পযটকেদর ইত তঃ ঘু রেত দখলাম। এঁেদর মু খ উে শ থােক ভারেতর
ত

ামা েলর

লাকজীবেনর পযেব ণ ও অিভ তা স য়।

অরণ ে মীরাও

এেসিছেলন আমােদর মত ঘাটিশলা, গালু িড, জামেসদপু র, ঝাড় াম ইত ািদ জায়গা থেক।
স াহ শেষর িদনিট িনেভজাল িব

বাতােস

কৃিতর অপ প শাভায় মন াণ ভিরেয়

িনেত। সারা গােয় িমেঠ রাদ মেখ তারা ছিড়েয় িছেলন িবশাল বাগােনর আনােচ-কানােচ।
কউ কউ আবার মা র িবিছেয় মােঠ বেস সে
উপেভাগ করেত করেত
াম-উ য়ন

আনা খাবার িদেয়

াকৃিতক সৗ য

পু েরর খাওয়া সের িনি েলন।

কে র

যখােন এেন বসােলন তা হে
www.nandimrinal.wordpress.com

ধান

ীকমল গাপ মহা়য় আমােদর সাদের আ ান কের

ফু েলর বাগােনর মাঝখােন পযটন কে র দ েরর অদূ ের
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অবি ত িব ােমর জন িনিমত একিট সু রম

গালঘর, যার কান দওয়াল কাথাও নই।

আেছ গ ুজ আকােরর খেড়র ছাউিন দওয়া একিট বৃ ে র মত ছাদ যা মাটা মাটা বশ
কেয়কিট থােমর উপর দাঁিড়েয় আেছ।

গাল ঘেরর চািরপাশ িঘের বসবার উপেযাগী চওড়া

বিদ আেছ যার মেধ চ াকাের গাল হেয় বেস চািরপােশর মেনারম দৃ শ

দখা যায়। ইে

করেল থাম িলেত হলান িদেয় আরােম গা এিলেয় দওয়াও যায়। এরকম একটা পিরেবেশ
াম ধােনর ত াবধােন
কাঁসার

িট ঝকঝেক

ােমর ত ণী সাঁওতাল কন া সানার মেতা উ

ােস মািটর কলসীর ঠা া জল এেন আমােদর হােত হােত ধিরেয় িদল। পেথর

ল
াি

যন িনেমেষ দূ র হেয় শরীর শীতল হল। অতঃপর দিখ কাথা থেক যন জনি য় িহি
খবেরর কাগেজর এক
উপি ত।

িতিনিধ আমরা এেসিছ

েন আমােদর সা াৎকার নবার জন এেস

আমােদর মেধ সু দূ র আেমিরকা, রাজধানী িদ ী, ঐিতহ বাহী মু িশদাবাদ আর

ঘাটিশলা থেক আসা আগ কেদর দেখই বাধকির সাংবািদক আেরা উৎসািহত হেয়িছেলন।
এেক এেক সা াৎকার

নওয়া ও ছিব

পব

পরিদন অথাৎ একুেশ

ভাত খবর-এ তা ছাপাও হেয়িছল আমােদর ছিবসেমত।

ফ য়ািরেত জনি য় পি কা
সা াৎকার

তালার পব চলল।

শষ

হেল

সই

মেয় িটই এেলা কাঁসার বেড়া থালার উপর
সাধারণ কেয়কিট কােপ চা আর
িনেয়।
েণ
সিদন

তঃ
ধু মা

েট িব ুট

ুত আ িরকতায় পিরেবশনার
চা-পােনর অিভ তার মেধ

য তৃ ি র আন

আমার কােছ একটা বড়

পেয়িছলাম

স-ও

াি ।

এরপর একিট যু বকেক দখলাম িপেঠর ঝালায় গাটােনা পট িনেয় গালঘেরর িঠক
মাঝখানিটেত বসেত।
েত েকই িচ কর।

নাম িজ াসা কের জানলাম িবজয় িচ কর।

এখানকার পটু য়ারা

িবজয় একটা িবেশষ ভি েত তার ডানিদেকর পা ভাঁজ কের বেস বাঁ

হােত পটিট খু েল ইশারায় ইি েত পেটর িচ

িল গান গেয় দশকেদর দখােত লাগল।

েত ক পটু য়াগীিতরই একটা সাধারণ ভূিমকা থােক যােত নম ার িকংবা ভগবােনর নাম
রণ করা হয়।

যমন িশব িবষয়ক একিট পট খু েল িবজয় গাইল :
নম মেহ র িদগ র ঈশান শ র।
িশব শ ু শূলপািণ হর িদগ র॥

ব না থেকই বাঝা যায় কানিট িক িবষয়ক পট।
ভা মােসর

থম িদেন ঘের ঘের কুমারীরা একিট মািটর

িতমা

িত া কের ভা র।

ভা র ছিব আঁকা একিট পট খু েল িবজয় তার আগমনী গান গাইল : ‘আদিরনী ভা রানী
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এেলা আিজ ঘরেক’।

চিলত জন িতেত ভা

িবেয়র উেদ াগ-আেয়াজন

সে

কুমারী তাই পেট আঁকা ছিবেত ভা র

িবজয় গান ধরেলা :

ভা র িবয়া িদব আজ িনশীেথ।
ভা র বর আসেছ এবার উড়াজাহােজ॥
হলু দ মেখ অ খািন, বেস আেছ চাঁদবদনী,
ভ লগেন
পটু য়ারা

ভ িমলন আশােত॥

ােম অনু ি ত উৎস িলেক উপল

কের িকংবা িবিবধ গাহ

অবল ন কের য সব পট আঁেক এবং গান রচনা কের তােত ধমভােবর লশমা
এিদক িদেয় পটু য়া সংগীত িলর সে
িদেক তািকেয় দিখ
জীব

ছিব িল গােনর সু ের চ ল হেয় ওেঠ। পেটর সে

পেটর

গােনর িভতর িদেয় স িল

পট আর গান িমিলেয় িবষয়িটেক এমন স

পরেবর পটিচে র সে

থােক না।

আিদবাসী তথা লাকসমােজর যাগ িনিবড়।

াণহীন ছিব িল ি র হেয় আেছ িক

হেয় ওেঠ।

িবষয়

ূণতা দয়

য িন

াণ

গােনর এ এক আ য সি লন। মকর

িবজেয়র গান :
বিল, ওেলা মকর।
আসেছ জামাই, নূতন নূতন ফ াশন কর॥
সাবান মেখ ফরসা হেয় লা, রিড হ’ লা তু ই স র।
আসেছ ঘাড়ায় চেপ িনেয় যােবক

িবজেয়র পেট সমসামিয়ক িবষেয়র মেধ
জ কথা, সা রতা অিভযান, পণ থা
িবজেয়র পটিচ

ন লাল দেশর

বি ।

পেয়েছ মােছর িবেয়, আিদবাসী

ভৃিত।

দশেনর এক ফাঁেক তােক িজ াসা করলাম য স অবনী নাথ

ঠাকুর, ন লাল বসু এঁেদর নাম
ওরা হেলন নমস

ান

র ঘর॥

েনেছ িকনা। ওমিন স

হাত কপােল ঠিকেয় বলল —

আমার মেন পড়েলা ১৯০৭ সােলর কাছাকািছ বছর িলেত

াচীন কলােক

িল দখার জন ভারত মেণ বিরেয়িছেলন।

িতিন দশেজাড়া িশে র একিট কলােক

থেক

মা েয় অন আর এক কলােক

যখন কলকাতায় িফরেলন, মেত উঠেলন কািলঘােটর পট আর লাকিশ
িনবারণ ঘাষেদর কােছ িগেয় অিত

তখনই

িনেয়।

ঘু ের
পটু য়া

ত রখা ও রেঙর কােজ এই িশ া হণ করেলন।

িশ ী যািমনী রােয়র িচ কলােতও পটিচে র আদল পাওয়া যায়। উৎসাহী যু বক িবজয়েক
আমার এই জন িবেশষ কের ভােলা লেগ গল য, পেটর গান
বড় অভাব।
চাকিচক

কথা ও সু েরর টানও একটা বাধা।
ায় ঘের ঘের পৗঁেছ গেছ।

জিমেয়েছ এ দৃ শ

নেব এমন

াতার আজ

তাছাড়া চািরপােশর চলমান িবেনাদেনর

পটু য়া পট দিখেয় গান করেছ আর লােক ভীড়

ায় হািরেয় যেত বেসেছ। তাই তা পট িবি র উে শ িনেয় চৗেকা পট

এবং ঘর সাজােনার উপেযাগী কের তির হে
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গয়নার বা , হাতপাখা, ছাতা, কাপ-কুেলার সে
আসল কথা িশ ীরা বাঁচেত চাইেছন। এই
স তার বাপ-ঠাকুদার বংশপর

িচি ত কাপড়, চাদর, পাষাক-আসাক।

ি েত িবজেয়র

রা অ ু

ওর কাছ থেক বশ কেয়কিট পটিচ
িদলাম। আেবেগ আ ত হেয় এর

বাঁচার লড়াইটা িভ ।

রায় চেল আসা পটু য়াবৃ ি েক অবল ন কেরই পটিচ র

ঐিতহ ধের রাখার আ াণ চ া চািলেয় যাে । নতু ন
ভাবীকােলও পটিচ র পর

ে

জে র পিথকৃৎ — যার মেধ িদেয়

থাকেত পাের তা দেখ আশাবাদী আিম অিভভূত হেয়
কনার পর আশীবাদ
িতি য়ায়

প কিট টাকা ওর হােত

ঁেজ

ণাম কের স তার ঝালা থেক একিট পট

বার কের আমােক উপহার িদেয় বলেলা — ‘আপনার এই অমূল আশীবাদীর পিরমাপ করার
সাধ আমার নই, িক

আপনােক িকছু িদেয় আিম ধন হেত চাই।’ আমার এত বছেরর

অিভ তায় আিম জািন এই বয়সী শ ের কােনা ছেলর হােত ওই কিট টাকা িদেয় িবিনমেয়
এ পিরপূণ তৃ ি র হািসটু কু আিম কখনই পতাম না।
িচ

পিরিচিত : সব িলই আমাডু িবর পটিচ । িশ ী : পটু য়া িবজয় িচ কর।

www.nandimrinal.wordpress.com

Page 8

