চালিচে র ইিতকথা
মা আসেছন। মা

গা আর চালিচ

িথম পু েজার দৗলেত ভুলেত বেসিছ
চালিচ

এক অিবে দ পর

রা।

সই পর

রা অবশ

ায় সবাই। সি নী রায়েচৗধু রী-র কলেম সই

িনেয়ই উেঠ এল বশ িকছু িচ কথা।

বি মচে র দবী চৗধু রাণী- ত আেছ
কামরার কােঠর দওয়ােল িবিচ

েজ র

চা িচ ।

দবী চৗধু রাণীর কামরায় ঢু েক

এ যন দশভূজার চালা।

‘

দখেলন

-িন ে র যু ,

মিহষাসু েরর যু , দশাবতার, অ নািয়কা, স মাতৃ কা, দশমহািবদ া, কলাশ, বৃ াবন, ল া,
ই ালয়, নরনারীকু র, ব হরণ সকলই িচি ত।’ বাংলায় মািটর মূিত গেড়
কেব থেক

হল তা িনেয় নানা পি েতর নানা মত। তেব এটা িঠক য

গার উপের চালিচ

িছল। চাল মােন আ াদন। বাংলায়

গাপু জার চল
থম থেকই

-িতনেশা বছেরর পু েরােনা য

ছিব আমরা দখেত পাই তােত িচি ত একিট
প াৎপেটর কে

রেয়েছন িসংহবািহনী দবী

— িতিন অসু রেক বধ করেছন ি শূল িদেয় িব
কের।

তাঁর ডানপােশ ল

ী-গেণশ, বাঁ পােশ

সর তী-কািতক। িচি ত পৃ পট বা চালিচে
ািপত এই মূিত একচালা নােম পিরিচত।
এই ধরেণর মূিত এখনও
মাটামু িট উ িব
গাপু জা হয়।

িকছু

ব

হেয় যায়িন।

পিরবাের এখনও

মূিতিট অবশ ই একচালা, তেব ‘ডােকর সাজ’

অতটা র িবভূিষতা নন।
তালু র বণ।

িতমার মত দবী সখােন

দবীর গা বেণ হা া কমলা রেঙর আভাস দখা যায়। হােতর

অসু েরর গােয়র রং সাধারণত হয় গাঢ় সবু জ।

পু েরােনা িদেনর একচালা

িতমায় দবেদবীর মাথার ওপের একটা য চাল রাখা হেতা তা পূব-ভারতীয় ভা েযর
একটা বিশ ।
যখন মািটর

ধু দবেদবী নয়, প েদর মূিতেতও একটা অধচ াকৃিত চাল থাকেতা।

িতমা গড়া

হল তখন প েদর মাথার ওপেরর অধবৃ িট চােল

হল। চাল তা ফাঁকা রাখা যায় না, তাই সটা ভরােত িগেয়
পাতা আঁকা হেতা ঐ চােলর িভতের।

থম িদেক হয়েতা ফু ল-লতা-

অতঃপর চালিচে র মেধ আঁকা হেত লাগেলা

নানারকেমর দবেদবী, রাম-রাবেণর যু , দশাবতার ইত ািদ।

গত দশ পেনেরা বছর ধের

এই য িথম পু জার এত রমরমা — এই িথেমর িচ ার সূ পাত মেন হয় ঐ চালিচ
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থেম

গাপূজা হেতা রাজবাড়ী, জিমদার বািড় িকংবা ধনীর গৃ েহ ধূমধাম কের। এই

পু জায় সবাসাধারেণর

েবশািধকার না থাকায় এক

ব য়ব ল একিট পু জা

বতেনর কথা িচ াভাবনা করেত লাগেলন। বােরাজন ইয়ার বা ব ুর

মাথায়

গাপু জার আইিডয়াটা সব থম এেলা।

ণীর উেদ াগী পু ষ

সজন পাড়ার

গাপু জার মেতা

েত েকর কাছ থেক িকছু

িকছু অথ অনু দান িহসােব িনেয় সূচনা হল বােরায়াির পু জার।

এইভােব ধনীগৃ েহর

পািরবািরক পু জার র পেথ বােরায়াির পু জার

গা িতমার চালিচে

পৗরািণক িচ

েবশ। জিমদার বািড়র

ছাড়াও সামািজক িকছু িকছু ছিবও থাকেতা িক

গা িতমা জিমদার বািড়

থেক বিরেয় আসার পের বােরায়াির পু জার রমরমার পের সামািজক
কের দখা গল।

ে প আেরা বিশ

বােরায়াির পু জায় জািত-বণ িনিবেশেষ সকেল অংশ হণ করেত পারায়

পু জাম প হেয় উঠেলা সবার পরেশ পিব
ইিতহােস পালাবদেলর আর এক অধ ায়।
হাওয়া ঢু েক পড়েলা।

করা এক তীথে
গামূিত এবং

।

হল

গাপু জার

গা পিরবােরর মেধ একটা মু

অথাৎ পি তেদর শা ীয় িবধান যন িকছু টা আলগা হেয়

আিশর দশেক বােরায়াির প াে ল িলেত একচালা নয়, িবি
একটা সময় কািতক-গেণশ-ল

পিরবারেকই

দখা যায়।

ী-সর তী চালার িভতর থেক বিরেয় এেলন।

েত েকর

জন আলাদা আলাদা খাপ। বােরায়াির পু জার জাঁকজমক যমন বািড়র পু জােক
িদেয়েছ

গল।

ান কের

তমিন আলাদা আলাদা মূিতপু জার চলন এেস যাওয়ায় চালিচে র সংখ াও

শাচনীয়ভােব কেম িগেয়েছ।

আসেল চালিচ েতা জড়ােনা পট বা কািলঘােটর পেটর মত

ায়ীভােব রাখার কথা ভাবা যায় না। চালিচে র আয়ু াল িনতা ই পু জার চারিদন। ঠাকুর
দশমীেত িবসজেনর সময় জেল ভাসেলন িক, দবী চােল আঁকা িশ কলার ঘেট গল সিলল
সমািধ।
সুধীর চ বতীর চালিচে র িচ েলখা বইিটেত য িবিভ

রকেমর চােলর বণনা আেছ

তােত ‘বাংলা চােল’ দবেদবীর ছিবই বিশ পাওয়া যায়। তেব সব চালিচ ই য অধবৃ াকার
হত তা নয়।

মাট িতনরকেমর চালিচে র ধাঁচা হেতা, এখনও হয়। একরকম হল সােবক

রীিতর — যা সচরাচর আমরা দেখ থািক।
ছািড়েয় নেম যায়।

আেরকরকম হল চালারীিতর —

আর তৃ তীয় রকম কাঠােমা হল রেথর মত িতনচূেড়া।

িহসােব ঠাকুর যাঁরা গেড়ন তাঁরাই চালিচ

আঁেকন।

কুেমােররা অন জায়গা থেক পট িকেন এেন চালিচে

অথাৎ কুেমােররা।
সঁেট দন।

গড়পড়তা
সাধারণত

স পট পাওয়া যায়

সােজর দাকােন, কুেমারটু িলেত িকংবা দশকমা ভা াের। তেব এও সিত
সব চালিচ

িদেক মূিত

য, দাকােন য

পট িকনেত পাওয়া যায় তা কুেমারেদরই তির। বষার সময় যখন কুেমারেদর

হােত ঠাকুর গড়ার তমন কাজ থােক না তখন এক

ণীর কুেমার তাঁেদর বউ িকংবা মেয়র

সহায়তা িনেয় পট এঁেক পাইকারেদর বেচ দন।

আসেল চালিচে র পােটােদর যমন

সরকম সামািজক মযাদা, স ম বা অথেকৗলীণ
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মেধ ই একটা িবনােশর ল ণ রেয় গেছ।
িশ ী বেলও যশ মেল না।

িশ

পটিচ করেদর এঁেক তমন টাকা জােট না,

িতভার নমু নাটু কুও টঁেক না — তাহেল কীেস উৎসাহ

পােবন তাঁরা?
বশীরভাগ পটিচ কর আজ
না।

ধাণত ঠাকুরই গেড়ন কারন চালিচ

এঁেক পাষায়

কন পাষায় না তা তিলেয় ভাবেল দখা যােব — চালিচে র িচ কলা স

েক আমরা

য এতটা উদাসীন ও অেচতন তার কারন অেনক সময় চালিচে র ছিব িল ভােলা কের
দখাই যায় না।
ল

দবীমূিতর

সৗ য ও উ

লতার আড়ােল,

ী-সর তীর কাজ করা মু কুেটর ফাঁক- ফাঁকর িদেয় চালিচে র

যটু কু ন া আমােদর চােখ পেড় তােত পটু য়ােদর কা কায করা
িশ কলার বণিবন াস

ঢাকা পেড়

দবীমূিতর মু েখর উপর য তী

যায়।

এছাড়াও

রাে

আেলাক টা িনে প করা হয়

তােত মূিতর িপছেন অ কার ছায়া পেড় বেল আমরা চালিচে র
ছিব িলর

কৃত

মমাথ

উ াটন

করেত

পািরনা।

এর

ফল িতেত চালিচে র িচ মিহমা অেনকটাই িবি ত হয় বেল
পট িনমাতার িশি তা কেমেছ, বেড়েছ অমেনােযােগর িশিথলতা।
অথচ একটা সময় — এক যু েগ চালিচে র পট

লখার

জাঁকজমক িছল খু ব।
কাল েম বাংলার নানা জনপেদ িব ুপু রী বা কংসনারায়ণী রীিতেত িব হ রচনার
চলন হয়। এই
ব বহাের

ই রীিতেতই চালিচ

পট রিচত হেতা। তেব সবচাইেত জমজমাট পেটর

খ াত িছল কলকাতার নানা বেনদী বািড়র পু েজা। এছাড়া

গলী-হাওড়া-বধমান-

নদীয়া-মু িশদাবাদ-বীরভূম-বাঁকুড়া- মিদনীপু র আেগর মতই এখনও চালিচ -পেট সমৃ ।
এর কারন এই সম

জলায় পটু য়াসমাজ বরাবরই সি য়। যাঁরাই কা িশ ী তাঁরাই সূ ধর

পদবী ব বহার করেতন এবং এই অ েল তাঁরা অথাৎ

াম মান সূ ধর স

দায় কেয়ক

শতা ী ধের সজীব।
ভারতবেষ পট আঁকার ইিতহাস খু ব পু েরােনা।

এখন

ওেঠ য চালিচে

িচ করেণর কাজ তা কতিদন থেক চলেছ? মু িশদাবাদ জলার ভ বািট বা ভ মািট
একটা টরােকাটা মি েরর চালিচ
রাঢ়বে

চালিচ

চালিচ

পেটর

সমি ত িরিলফ

গামূিত দেখ িস া

অ েণর রওয়াজ গেড় উেঠিছল অ তঃ
াবনা যিদও ঘেটিছল

গামূিতেক

এমন
ােমর

করা যায় য

েশা বছেররও আেগ।

বাংলার

পা র করেত তথািপ পরবতীকােল তা

ভািবত কেরেছ না িনক আেরা নানারকম কলাকুশলতােক। আমােদর শা ছু

মেনর কত

লাকায়ত সৃ জনশীলতা য পথ কের িনেয়েছ দবীচােলর অলংকৃত অধবৃ ে ।

িতমা িনমাণ

শলীেতও িশ স ত পরী া-িনরী া ল

িতমা আবার
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িফের এেসেছ।
পর

াচীন

িতমার আদেল িনিমত হে

রােক মযাদা িদেয়ই উ াবন করা হে

গৗণ কের শষ পয

আধু িনক মিহষমিদনী মূিত।

নতু ন নতু ন িশ রীিত। শাে র অনু শাসনেক

বেড়া হেয় উেঠেছ িশ চচাই। িক

ঐিতেহ র

িত মানু েষর িচর ন

আকষণ রেয় গেছ বেলই িশকেড়র কােছ স বােরবাের িফের যেত চায়।
আমােদর এই

াচীন

লাকজ স ার

ৃিত িলেক উসেক দয়, তাই চালিচে র পেট গাঁথা হয় অেলৗিকেকর িকছু

লাকায়ত ভাষ ।
এখনও

দবীচােলর সমৃ

সং হশালায়।

অতীতেক পেত হেল যেত হেব ঠাকুরপু কুর

সখােন রেয়েছ পেনেরা হাত সু দীঘ এক দবীচাল।

হলু দ-লাল, সবু জ-নীেল আঁকা অজ
চির

িল িবিভ

িচ ।

।

ভাব ও ভি মায় আনু ভূিমক প িতেত সাজােনা।

রাজত
গি

ঘটনার পর ঘটনা িল

িতিট ব র আলাদা আলাদা

গঠনগত কাঠােমার যমন কােনা ব াঘাত ঘেটিন, তমিন রং লাগােনােতও

রেয়েছ সমতলীয়
গৃ হ

কােলা জিমর উপর

অধবৃ াকার পেটর উপর অসংখ দৃ শ ও

পরপর গােয় গােয় আঁকা — কান িবভাজনেরখা নই, তবু
ধরণ

সদয়

ণধিমতা।

এবং সাম তে র পৃ েপাষকতায় জ
ছেড় সবজেনর হেয়েছ উনিবংশ শতেক।

আধু িনকতায়

নওয়া ধমীয় উৎসব আিভজােত র
এই সবজনীনতা িবশ শতেকর

াত হেয় ব াপকতা লাভ কের একিবংশ শতা ীেত

আধু িনেকা র এক সমােজ। বাঙািলর

েবশ কেরেছ

গাপু জােক িঘের গেড় উেঠেছ এক িবরাট সাং ৃিতক

বািণজ ।
কৃত তা
িচ

ীকার :

গা — স

পিরিচিত : ১। চালিচ ;

াদনা : লীনা চাকী — দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা।
২। চািরচাপাড়ার ভ কালী মূিতর িপছেন চালিচ

চ বতী রচনাবলী, খ :১, লালমািট

www.nandimrinal.wordpress.com

(ছিব সৗজন : সুধীর

কাশন)।
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