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Abstract
The term ‘Cartoon’ etymologically derived from Italian word ‘Cartone’ which refers to a
preparatory drawing for a piece of art. A Cartoon is typically two dimensional illustration
which may be realistic semi realistic or unrealistic in its nature. The concept of cartoon art
was actually evolved from Caricature during early 19th century. Cartooning flourished in
Europe and travelled to neighbouring continents since then and has been used in several
different ways in world. In Indian context this art entered with British, but over the years
came into its own manner and independent version that earned huge popularity and we
have got cartoonist like R.K. laxman, Abu Abraham, K. Shankar Pillai, Kutty, who have
become cult figures.
Not just the Newspaper not merely the print media cartoon has cut across all media
barriers to emerge as a powerful communication tool. It is rare creation which is not a
mere documentary evidence of social and political issues but also a complete package of
art, portraiture, and thoughtful comment.Yet despite all popularity and accolades the
‘Toon’ world of our country facing difficulties to survive.Nowadays it is hard to find
considerable cartooning manpower to our national capital. Protection, preservation and
mass involvement are required urgently to give fresh air to breath of this creative art form.
Key Words: Art, Caricature, Cartone, Communication tool, Toon.

কার্টুন ব্দকর্য উৎকি আতারীয় ‘কাযটর্ান’ (Cartonhe) কথাকর্ থথটক। থম থকান ফড ভাটয কচত্রকল্প
কনভুাটণয অটগ এককর্ প্রভাণ ভাটয কাগটজ কাঠ কয়রা থনকর এফং রার াদা চক কদটয় খডা কচত্রকর্ এঁটক
থনয়ায থযয়াজ কছর অটগ। ভাআটকর যানটজটরা ককংফা করনাটদুা দা কবকিয ভত ফহু কফকষ্ট কল্পী এআ খডা
ঙ্কটনয কাজকর্ কটয কনটতন প্রাথকভক মুাটয়। অয খডা কচত্র ঙ্কটনয প্রটয়াজটন ফযফহৃত ফড কাগজকর্য আতারীয়
নাভআ কাযটর্ান। যফতুীকাটর খডা কচত্রকর্যআ নাভ টয় থগর কার্টুন। তটফ কার্টুটনয কবকিপ্রস্তয ততকয য় ককন্তু
কযাকযটকচাটযয াত ধটযআ। আতারীয় কল্পী অনাটফর কাযাকি ফুপ্রথভ তায কচত্র কটল্প ফযফায কটযন
কাকযকাতটযা (কযাকযটকচায) ধাযণাকর্।(১) আতারীয় বালায় „Carattere‟ র Character এফং স্প্যাকনট „Cara‟
টব্দয থু র ভটখ তথা ফয়ফ। ংকীণু টথু তাআ কযাকযটকচায র ভটখভণ্ডটরয কফকৃতরূ। আংরযাণ্ড অটভকযকায়
কার্টুন ব্দকর্ ফহু প্রচকরত টর জাভুাকন রযাণ্ড ্ী আতাকরয ভত ফহুটদটআ ককন্তু কযাকযটকচায ব্দফন্ধকর্য
ফযফাযআ থফক। অটর আংরযাণ্ড অটভকযকায ফহু অটগআ আতাকর  রযাটণ্ডয কল্পীযা প্রথটভ কযাকযটকচায ধটনা
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কার্টুটনয চচুা শুরু কটযন।(২) কযাকযটকচায  কার্টুটনয তটরনাভূরক অটরাচনায় ফরা য় কার্টুটনয ফযাকি ককংফা
থদযাতনা টনক থফক তাআ তায কফটেলনী অকিককর্ টনক গবীয  থুফ। নযকদটক কযাকযটকচাটযয অটফদন
ককছটর্া স্থূর। াঠকটক তাকডত বাকফত কযায থতভন দায় কযাকযটকচাটযয থনআ। কার্টুন  কযাকযটকচাটযয ফযফাকযক
দ্বন্দ্ব কনযটন কাযাকিয কবভত– একজন কযাকযটকচাকযস্ট ফা কার্টুকনস্ট উবয়আ যি ফযটিয ভাধযটভ ভূরত থচষ্টা
কটযন ফাকযক থচাযায অডাটর থাকা ভানটলকর্য থনকতকফাচক কদককর্ তটটর ধযায। তটফ কতকন ফভয় দায়ফদ্ধ
থাটকন ভাভকয়ক চকযত্র  ঘর্নাফরীয কাটছ। াম্প্রকতটকয চারকচত্রকর্টক কতকন তটটর ধটযন তায দৃকষ্টবিী থথটক
তা কখন থনকতফাচক কখন ফা আকতফাচক ফাতুা ফন কটয াঠটকয কাটছ। এ’প্রটি স্মতুফয ককভক্স অয
কার্টুনকচত্র ককন্তু একআ জাতীয় ৃকষ্ট নয়। ককভটক্সয ফরম্বন তায কাককনকর্ থকন্দ্র কটয। কার্টুটনয থকৌকরনয বাফ
ককভটক্সয থাটকনা। কার্টুটনয কনভুাণ স্বতন্ত্র ফটরআ কার্টুটনয অকিটক রংকযণ এফং কার্টুন ভটগাত্রীয় নয়। উন্নত
কার্টুন কযান কনবুয নয়। ংরাীনবাটফআ এককর্ থেটভ াদা কাটরা যটঙয থছাঁয়াআ ফককছট ভূতু  ফািভয় কটয
থতারায় একজন দক্ষ কার্টুকনটস্টয কাজ। বাফ প্রকাটয এআ কনফুাক ভাধযভকর্ তাআ টনক থফক দূরূ। জটফাধয
কটয থতারায একান্ত দায় কার্টকু নটস্টয থনআ। এ’থক্ষটত্র াঠকটক টত য় টনক থফক ভননীর  কযণত। এআ
কদ্বভাকত্রক কচত্রকরাকর্ ফয দুআকর্ দাুকনক যীকতয উয প্রকতকিত প্রথভত কনছক ভটনাযঞ্জন কদ্বতীয়ত অদুফাদী দুন
মা াঠটকয কচন্তা  থচতনটক চাকরত কটয উন্নততয ভানফতাফাদী বাফনায স্বটক্ষ। তটফ থআ বাফনাখাকন
উস্থাকত য় এটকফাটয ফাকযকফীন থফা কত স্বল্পফাকয ম্বকরত কফকচত্র ফযিাত্মক বকিভায়। তটফ যিফযটিয
থগৌণ রক্ষযকর্য থনটথয কধকাং ফযি কচত্রআ ফুটতাবাটফ থচষ্টা কটয থগটছ স্বাথুক করযাণভটখী শুব থচতনায জন্ম
কদটত তাআ উকনটফফাদ ফণুকফটদ্বল ককংফা াম্রাজযফাদী অ্ান মা ককছট ভানফ উন্নয়ন কযকি তায কফরুটদ্ধআ
গটজু উটঠটছ কার্টুকনটস্টয তটকর।
কাগজ  ভূদ্রণমটন্ত্রয ফযফাটযয ূটফু কার্টুটনয প্রচরন কছরনা অভাটদয থদট। কার্টুটনয অকফুবাফ ঘটর্
ংফাদটত্রয াত ধটয। ফরা ফাহুরয এ’থদট ংফাদটত্রয প্রফতুক কফটদীযা। কাটজআ প্রথাকদ্ধ ঢটঙ কার্টুন চচুায
স্বীকৃকত তাটদযআ। কার্টুনফাকত যিফযটিয অকফুবাফ ককছটর্া টয টর থদীয় ভাধযটভ থমভন র্ ফযিগীকত ছডা
টতটরনাটচয াাটময যিফযটিয থযয়াজকর্ ককন্তু ফহু টটযাটনা। কচত্রচচুায থক্ষটত্র থদীয় উটদযাগ ফরটত প্রথটভআ
অট কাকরঘাটর্য র্।(৩) থদফটদফীয ছকফ টর্য ভূর অকলুণ টর যফকতুকাটর ভাভকয়ক ভাটজয
কফদ্রূভূরক ফযিকচত্র জায়গা কটয থনয় র্কটল্প। কাকরঘাটর্য র্কটল্পয এআ কফলয় কযফতুনআ কার্টুনচচুায
প্রাথকভক ফটকনয়াদ ততকযটত াাময কটয। উকন তটকয থলকদটক কচৎটয িটর শুরু র ফর্তরায ছাাআ ছকফয
কাজ। ূফুািটরয ত্রকত্রকায ভটধয কাটঠয ব্লক ফাকনটয় প্রথভ কার্টুন ছাায কৃকত্ব  ভৃতফাজায কত্রকায (২৮ থ
থপব্রুয়াকয ১৮৭২)।(৪) তাভায াটত একচং কটয ছকফ কপ্রটেয কাজ ততকদটন শুরু টয় থগটছ আংরযাণ্ড জাভুাকন 
আউটযাটয কফকবন্ন থদট। ককন্তু তখন অভাটদয থদটয কাঠ থখাদাআকাযীটদয াাটময চরটছ ব্লক কনভুাটণয থচষ্টা।
এআ ব্লক ততকযয কাজকর্ কছর জকর্র। িানন কভুকাটযয ভত দক্ষ কাকযগয তখন াটতআ থগানাআ। তাআ খটফ কনয়কভত
কছরনা কার্টুন ছাায কাজকর্। তটফ কফশুদ্ধ স্বটদী কার্টুন ছাায কাটজ উৎাী ভানটটলয বাফ কছরনা। রণ্ডটনয
াি (Punch) কত্রকায নটকযটণ কদল্লীটত াটফযা প্রথভ প্রকা কযটরন Delhi Sketch Book (১৮৫০)।
একর্য অয়টষ্কার কছর ভাত্র াত ফছয। এযয ১৮৫৯ াটর প্রকাকত য় Indian Punch এফং ১৮৭২ াটর
Indian Charivari। এয ককছট য থফাটম্ব থথটক প্রকাকত য় ককি াি  ভাযাষ্ট্র টত ভাযাষ্ট্র াি। তটফ
এগুকর কধকাংআ যাজকিয স্বটক্ষআ ফাতুা ফন কযত। প্রটয়াজন কছর প্রকতস্প্ধুী একর্া কি উটন্মলটণয মা
কফটদী াটফটদয থর্ক্কা কদটত াটয। থ কাটজ প্রথভ একগটয় এটরন ফাংরায দি ভ্রাতাযা। প্রভথনাথ দি 
কগযীন্দ্রনাথ দটিয উটদযাটগ ১৮৭৪ াটর প্রথভ অত্মপ্রকা কযর ‘ফন্তক’। কির্ী যাজকি  তায নীকত
কনধুাযকটদয উটেটয ফযি কটয ছাা র কার্টুন। এককথায় মা কনবুীক  ফকরি দটক্ষ। যফকতুকাটর
ভৃতফাজায কত্রকায টি দি ভ্রাতাটদয ম্পকু গটড টঠ এটকফাটয াকযফাকযক ূটত্র। থআ ভয় থপ্রপটর্া্াকপ
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অটদৌ উন্নতভাটনয কছরনা। কাটঠয যটপ ছাা ব্লটকয াাটময কাজ ত তফট স্বাধীনতা ং্াটভয প্রায় প্রকতকর্
অটিারন কনটয়আ কার্টুন প্রকা কটযটছ অনিফাজায ভৃত ফাজাটযয ভত কত্রকাগুকর। অনিফাজায কত্রকায
থ চরা শুরু টমাগ অটিারটনয ভয় থথটক। ফিবি অটিারন থদীয় ংফাদটত্রয করভটক কটয তটরর
ক্ষটযধায। ংফাদটত্রয বালা র টনক থফক ফকরি। কির্ী াকটদয তৎকারীন প্রাকনক কিয়াকরাটয
কফটযাকধতা কটয এটকয য এক প্রকাকত টয়টছ দুঃাকক কার্টুন। কখন ভটেগু-থচভটপাডু ংস্কাযটক
প্রকতাদয কটয কখন স্বটদীয়ানা প্রংা ূচক ফা জাকরয়ানয়ারাফাগ তযাকাটণ্ডয তীি কধক্কায জাকনটয় প্রকাকত
টয়টছ প্রকতফাদী কার্টুন কচত্র। ংফাদটত্রয কণ্ঠটযাটধ তৎয র কির্ী গবুনটভে। ১৯০৪ াটর ‘কপকয়ার
কটির্ যাক্ট’ চারট কটয কনটলধাজ্ঞা জাকয র ংফাদটত্রয ভত প্রকাটয স্বাধীনতায উয। থ ভয় ম্পাদক
কাটফ থ্িায টরন ফার গিাধয কতরক। কতরটকয থ্িাকয কনটয় থদট কফটদট ছাা র কার্টুন।
যাষ্ট্রমটন্ত্রয কফরুটদ্ধ দুঃাকক প্রকতফাটদয াকতয়ায রূট নানা ভয় ফযফায কযা টয়টছ কার্টুন কচত্রটক।(৫)
পটর যাটষ্ট্রয থযালানটর ডটত টয়টছ ফযিকচত্রীটক। কত ম্প্রকত তাকভরনাডটয ভটখযভন্ত্রী থক. ারাকনস্বাভীটক কর্াক্ষ
কটয ফযিকচত্র অঁকায কবটমাটগ তাকভরনাডটয কতরুটনরটবকরয টকর থ্িায কটয কেরযান্স কার্টুকনস্ট
ফারাজীটক।(৬) ফতুভান প্রাটনয কনকিয়তা তটটর ধযটতআ এককর্ কার্টুন এঁটককছটরন ফারা। কফতুককত থআ কার্টুনকর্
ছকডটয় টড থাারকভকডয়াটত। থখাটন যকাটযয কফরুটদ্ধ টঠ তীি ভাটরাচনায ঝড। তটফ কফতকু এআ প্রথভ
নয় ২০১৪ াটর ফারায এককর্ যাজননকতক কার্টুন কচত্র থাযটগার থতাটর যাজনীকতয অকিনায়। তাকভরনাডটটত
এভন ঘর্না নতটন নয়। কফধায়কটদয দুনুীকত তথা যকাকয থু নয়ছটয়য কফলয়কর্য কফরুটদ্ধ অনিকফকর্ন কত্রকায
কার্টুনকচত্র প্রকাটয যাটধ কত্রকা ম্পাদক ফারটিহ্মাকনয়ভটক কফধায়কটদয তযটপ একভা কাযাদটণ্ডয কনদান
থদয়া য়। মকদ থদী কফটদী গণভাধযভগুকরয তীি থযাটল কতনকদন যআ ম্পাদক ভটি ন। প্রাটনয
কষ্ণটতা দভনভূরক নীকত ফাযংফাযআ কফদ্ধ কটযটছ গণভাধযটভয স্বাধীন  ৃজনীর কচন্তন প্রকিয়াটক। ককন্তু থথটভ
থাটককন ভটিকচন্তা অয ভতপ্রকাটয থজাকদ ভটনাবাফর্টকট। যকাযী নীকত মখনআ করযাণকাভী শুবঙ্কয যাষ্ট্রগঠটনয
কযকি টয় উটঠটছ ফযিকচত্রীযা প্রকতফাদ জানাটত কদ্বধা কটযনকন। অফায যাষ্ট্রনীকত থমখাটন জনস্বাথুভটখী থ
কদককর্ দথুক অকিটক উটঠ এটটছ একজন কার্টুকনটস্টয তটকরটত।(৭) যযাষ্ট্র ংিান্ত কফলয়গুকরটত থদীয়
ংফাদ ভাধযভ  কার্টুকনস্টাযা একটমাটগ ভথুন জাকনটয়টছন যাটষ্ট্রয টকনকদুষ্ট কূর্ননকতক ফস্থাটনয ককন্তু রক্ষযনীয়
থম বযন্তযীন কফলয়গুকর কনটয় কভকডয়াাউ গুকরয স্বতন্ত্র থকাথা ফা যস্প্য কফটযাধী ভটনাবাফআ প্রকাটয
এটটছ। স্ববাফতআ থটক্ষটত্র কনকদুষ্ট ংফাদ ভাধযটভ কভুযত একজন কার্টুকনস্ট তায কনযটক্ষ ফস্থান কাটয়টভ
টনক ভয় ফযথু টয়টছন। অটর ংফাদটত্রয স্বাধীনতা কথাকর্ স্বকফটযাধীতায় বযটয। ককছটর্া কফভ্রাকন্তকয
ফটর্। জনস্বাথুভটখী কার্টুন তাআ টনকভয় ফাকতর টয়টছ ম্পাদটকয থর্কফটর এট। কার্টু কনটস্টয তটকরটক
রাগাভ কডটয়টছ ংফাদ ভাধযটভয ফাকণকজযক  যাজননকতক স্বাথু।
াভানয ফযিকচত্র থম যাষ্ট্রমটন্ত্রয কফরুটদ্ধ প্রকতফাটদয কিারী াকতয়ায টয় উঠটত াটয তায উদ্গাতা টরন
ভাক্র্ুন রটথায। এয ূটফু কার্টুটন ফযি বাফ কছরনা শুধটআ কছর যি ফা ভজা। িদ তটকয জাভুাকনটত যাজতন্ত্র
কাটয়ভ থাকটর ভূর কনয়ন্ত্রক কছটরন ধভুমাজটকযা। তাটদয দুনুীকত  নাচাটযয কফরুটদ্ধ রটথায তাঁয প্রচাযটত্র
প্রথভ প্রকা কটযন দুকর্ কফখযাত ফযিকচত্র। মা টযাটক্ষ অঘাত াটন নাতন খ্রীষ্টীয় বাফাটফটগ। অভাটদয থদট
ফয কার্টুটনয াফারক্ব  প্রাকি ঘটর্ গগটনন্দ্রনাথ ঠাকটটযয াত ধটয। (৮) উিযকাটর অভযা থটয়কছ মতীন্দ্রনাথ
থন চারু যায় চণ্ডী রাকডী দীটন যঞ্জন প্রপটল্ল চন্দ্র রাকডী তর থযফতী বূলণ ঙ্কয অফট কূ কি রক্ষণ
ভাকযয ভত থমাগয উিযটযীটদয। বাযতীয় কার্টুটনয ঐকতয ক্ষটন্ন থথটকটছ তাটদয যঙ-তটকরটত।(৯) ভটয়য র্
কযফতুটনয াটথ াটথ ফদর এটটছ কল্পীটদয কফলয় বাফনাটত তটফ ভাভকয়ক ঘর্নাফরী থথটক নানা ভটয়
তাযা থটয়টছন ফযিকচত্র কযকল্পায প্রাথকভক যদখাকন। গগন ঠাকটটযয ভত থকউ থফটছটছন প্রকতফাদী থ থকউ ফা
অফায কনছক কফটনাদন জাটর ফিী কযটত থচটয়টছন ফযি কচত্রটক। স্বাধীনতায ূটফু নিরার ফট টটযন কটযয ভত
Volume- VI, Issue-III

January 2018

46

কার্টুন ককসা

Khondeker Dilshad Haque

কার্টুকনস্টযা থমভন যাকয জকডটয় টডন স্বটদী অটিারটনয টি এফং তায পটর তাটদয কল্প কভু প্রবাকফত
টয়টছ জাতীয়তাফাদী বাফনা দ্বাযা।(১০) অফায জয়নার অটফকদটনয ভত পাআন অর্ু কল্পী দুকবুক্ষটকআ কটযটছন
কার্টুটনয কফলয়। কার্টুটন কফলয়নফকচটত্রযয বাফ কছরনা। ভাকক ফটভতীটত তাআ চিরকটভায ফটিযাাধযায় স্ত্রী স্বাধীনতা কনটয় ধাযাফাককবাটফ এঁটক থগটছন কফকফধ ফযিকচত্র মা কছর ভকারীন ভটয়য াটটক্ষ প্রাকিক। তাআ
ফরা মায় প্রাকস্বাধীনতা এফং স্বাধীটনািয মটটগ একজন কার্টুকনটস্টয দায়ফদ্ধতায কযযখাকন কফস্তৃত টয়টছ নানা
কযটয। তটফ চচুায থকন্দ্রকফিটটত ফাটয ফাটয উটঠ এটটছ যাজননকতক ফযিকচটত্রয প্রিকর্। যাজননকতক
ফযিকচটত্রয াধাযণ থফাদ্ধা াঠটকয ায থকানটদটআ থকানকাটরআ খটফ থফক কছরনা।(১১) কাযণ যাজননকতক
ফযিকচটত্রয থম থদযাতনা তায মথাথু কফটেলণ তথা কফকচত্র যাস্বাদটনয ক্ষভতা াধাযণজটনয থাটকনা।(১২) তাআ
যাজননকতক ফযিকচত্র থকানকাটরআ ফুফযাী  ফুজন্াী টয় টঠকন। ককন্তু কার্টুকনস্টযা তাটদয বাফাদু থথটক
টয অটনকন। থমভন কফকষ্ট কার্টুকনস্ট শ্রী প্রপটল্ল রাকডী কমকন ককটয়র নাটভআ খযাত কছটরন। ঢাকা
কফশ্বকফদযারটয়য এআ কৃতী ছাত্র কটরটজয ধযানায চাককয থছটড কনকদ্বুধায় একজন থাজীফী কার্টুকনস্ট কাটফ মটদ্ধ
কফটযাধী  যাজননকতক ফযিকচত্র এঁটক কফতকু  জনকপ্রয়তা দুআ-আ রাব কটযন। প্রিত ফকর এ’থদট কফজ্ঞাটন
কার্টুন তথা ফযিকচটত্রয প্রটয়াটগয কবনফ প্রয়া তায াত ধটযআ। তটফ যাজননকতক কার্টুটনয াাাক কতকন ভান
উৎা কনটয় প্রকত িাট ভৃতফাজায কত্রকায় ‘খটটডা’ এফং মটগান্তটয ‘থয়ারকণ্ডত’ নাভ কদটয় কি কার্টুন
কটযটছন ধাযাফাককবাটফ। যাজননকতক কার্টুটনয কউভায  ন্তুকনকত তাৎমু উবটয়য কভটর কঠক নটাটত না
টর থকর্ াদাভার্া টয় মায়।(১৩) তাআ তীক্ষ্ণদৃকষ্টবকিয টি একজন যাজননকতক ফযিকচত্রী’য চায় টগবীয ফটকদ্ধভিা।
অদটত একজন আকতাটয ধযাক ককন্তু অন্তজুাকতক থক্ষটত্র ককটয়র টকফকদত ন কফকষ্ট কার্টুকনস্ট কাটফ।
যাজননকতক কার্টুন ফয কটরয ছটিয কফলয় টয় টঠকন। থমভন ফাংরায দুআ কফকষ্ট ফযিকচত্রী তর
চিফতুী এফং থযফতী বূলণ থঘাল যাজননকতক কার্টুন টক্ষা কধক গুরু্ব  কদটয়কছটরন াভাকজক কার্টুনকচত্র কনভুাটণ।
ভৃতফাজায কত্রকায় তর চিফতুীয কি কার্টুন এক নফদয ৃকষ্ট। তটফ শুধটভাত্র কার্টুটনআ অর্টক থাটককন তায
ফহুভটখী প্রকতবা কনকিত কনযাদ উাজুটনয থ থছটড ভাটঝ ভাটঝআ কতকন থভটত উটঠটছন কচত্রকরা কনবুয নানাকফধ
যীক্ষা কনকযক্ষায়। কখন থচষ্টা কটযটছন কশুটদয জনয নতটন ধযটণয াটর্ ভাটর্ ফানাফায কখন অফায ভন
থথটকটছন কপকি কার্টুন কনটয়। থাদায ফযিকচত্রী কতকন কছটরন না। তায অ্টয থকন্দ্রকফিট কছর থকেং তাআ যঙতটকর কনটয় ফয ভটয় ফটটছন আটজটরয াভটন। থনাৎ রুকজয র্াটন ফআটয়য প্রচ্ছন  রংকযটণয কাজ
কটযটছন কনিাবটয। কিাটভয কাককন ফািভয় টয় উঠত তরফাফটয রংকযটণ। ফাংরা কশুাকটতয রংকযণ
কল্পীরূট তায দক্ষতা  থমাগযতা প্রশ্নাতীত।
ছকফ অঁকায াাাক নযানয ৃজনীর কফলয়গুকরয প্রকত ভান অ্ থদকখ থযফতী বূলণ থঘাটলয। াকতয
িীত ছডা নানা থক্ষটত্র তায কছর ফাধ কফচযণ। মটগান্তটয তাঁয ৃষ্ট ছডা  কার্টুটনয কপচায এক ভয় াঠকভটর
ভাদৃত য়। তটফ থযফতী বূলটণয ভত ফণুভয় কল্পীভন নানা কফলটয় মটগৎ কফচযটণয পটর কতকন থকান এককর্
কনকদুষ্ট থক্ষটত্র উৎকলুতায কখটয থৌঁছটত াটযনকন প্রবূত ম্ভাফনা থাকা টে।
অয এক ফাঙাকর কার্টুকনস্ট যাজননকতক  টকর্ কার্টুটন একর্া স্বতন্ত্র ঘযানায জন্ম কদটয়কছটরন কতকন টর শ্রী
চণ্ডী রাকডী।১৪) দীঘু অঠা ফছয স্টাপ কার্টুকনস্ট কাটফ কাজ কটযটছন অনিফাজায থগািীটত। প্রথভ াটতখকড
কচত্র বাযত  থরাকটফটক। এযয অয কছন কপটয তাকাটত য়কন। Hindusthan Standard কত্রকায়
„Third Eye View‟ নাটভ তদকনক টকর্ কার্টুন এঁটক জনকপ্রয়তা রাব এফং ধীটয ধীটয থাদায কার্টকু নস্ট টয়
ঠা। মাত্রাথ টদীঘু। কফটল ফদান থযটখটছন দুযদুনটক কার্টুনকভকডয়া কাটফ ফুাকধক ফযফাটয। একজন
কার্টুকনটস্টয দাকয়্ব ীর বূকভকা থথটক কখন টয অটনকন কতকন। াককতযকটদয ভত ছদ্মনাটভ থরখায চর ফা খ
কার্টুকনটস্টয না থাকটর থদীয় কার্টুকনটস্টয থকউ থকউ ছদ্মনাভ ফযফায কযটতন। ফাংরাটদী ফংটাদ্ভূত এক
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বাযতীয় কার্টুকনস্ট নটযন যায় টকপ নাটভআ কযকচত কছটরন াঠক ভটর।(১৫) তাঁয প্রথভ কার্টুন প্রকাকত য় ‘গটডয
ভাঠ’ নাভক এককর্ িীডাকত্রকায়। যফকতুকাটর ‘স্বাধীনতা’ কত্রকায় যাজননকতক কার্টুন অঁকটর কতকন কপটয
অটন াভাকজক কার্টুন  থছার্টদয শুকতাযায জগটত। তটফ মটগান্তয ফটভতী কচত্রবাযত ঙ্কয’ উআকারী
নযানয ফহুর প্রচাকযত তদকনটক জায়গা কটয থনয় টকপয ফযিকচত্র। ংফাদত্রটগািীয থফতনবটি কার্টুকনস্ট ফযতীত
নয কটরয অকথুক কনযািায জায়গার্া তখন থতভন টদৃঢ কছরনা তাআ টনটকআ ফযিকচত্র অঁকায াাাক
যকাকয-থফযকাকয চাককযয টথ থঁটর্টছন। টকপ থমভন চাককয থনন াডা থজরা স্কটর থফাটডু ককন্তু যয়ারায
কফযাগবাজন ন তায ফযিকচটত্রয থদৌরটতআ। পরস্বরূ কভুচটযত ন। কার্টুকনটস্টয জীফটন এআ ট্রাটজকড নতটন নয়।
প্রাটনয বাফভূকতু ক্ষটন্ন টর ককংফা কনকদুষ্ট কভকডয়া াউটয যাজননকতক  ফাকণকজযক স্বাথু থকানবাটফ কফকিত
টরআ তায থখাযৎ কদটত টয়টছ ফযিকচত্রীটক। তফট স্ববাফকদ্ধ বকিভায় টনক কার্টুকনস্ট দৃঢপ্রতযয়ী কফচর
থথটকটছন কনটজয কাটজয প্রকত।(১৬) এভন একজন কল্পী কছটরন ভর চিফতুী। ১৯৭৫ াটর কানাডায
অন্তজুাকতক প্রদুনীটত টযস্কৃত ন এআ কৃকত কল্পী ককন্তু ভৃতফাজায-মটগান্তটয দীঘুকদন কাজ কযায ভয় তাটক
রডটত টয়টছ নানা প্রকতকটর কযকস্থকতয টি। তায টস্প্ষ্ট যাজননকতক থফাধ  দক্ষ াটতয তটকরয র্ান িয
দটকয বাযতীয় ফযিকচত্র জগটত নতটন এক ভাত্রা মটি কটয। ককন্তু এযা টনটকআ অজ কফস্মৃতপ্রায়।
বাযতীয় ফযিকচত্র দুকনয়ায় ্নী যাজয র থকযারা। যাজননকতক ফযিকচটত্রয জনক থকফ ঙ্কয কল্লাআটয়য জন্ম
থকযারায কাআয়াভকটরটভ িটর। দ্মশ্রী দ্মবূলণ দ্মকফবূলণ ান্মাকনক কড. করর্.  নানা টযস্কাটয বূকলত এআ
খযাতনাভা কল্পীয াত ধটযআ উত্থান থফ ককছট কৃকত ফাঙাকর কল্পীয। কটকি কফজয়ন অফট অিাাভ প্রকাটয ভত
ম্ভাফনাভয় তরুণ কল্পীযা তাটদয প্রকতবা কফকা কফস্তাটযয টটমাগ থটয়টছন ঙ্কয উআককরটত কাটজয
ভাধযটভআ। ১৯৪৮-এ প্রথভ প্রকা য় ঙ্কয উআককর। িভ ফাডটত থাটক ঙ্কয উআককরয গ্রুন্াী াঠটকয
ংখযা। রণ্ডন াটিয নটকযটণ প্রকাকত ঙ্কয উআককর শুধট অভজনতায নয় ভন থকটডকছর যাজনীকতক 
যাজননকতক থফাদ্ধাটদয। যাজনীকতকফদযা াধাযণত ফযিকচত্রীটদয টনজটয থদটখন না ভাটরাকচত ফায কাযটণ
ককন্তু ঙ্কয থআ যাজননকতক থৌজনয  কষ্ণটতায থছাঁয়া থটয়কছটরন তাফড যাজননকতক ফযকিটেয কনকর্ টত।(১৭)
স্বয়ং থনটরু ঙ্কযটক ফটরকছটরন „Do not spare me‟। ১৯৭৫ াটর আকিযা অভটর জাকয য় জরুকয ফস্থা।
থনয কযা য় ত্র কত্রকা। পরস্বরূ ঙ্কয উআককর ফন্ধ কটয কদটত য়। তটফ কশুটদয প্রকত কতকন কছটরন
কনটফকদত প্রাণ। তাআ ািাকক কত্রকায় কশু কফবাগ  চারট কটযন অন্তজুাকতক কশু কচত্রাঙ্কন প্রকতটমাকগতায। তায
উটদযাটগ ১৯৫৭ াটর গকঠত য় „Children‟s Book Trust‟ এফং ১৯৬৫ থত Shankars‟ International
Dolls Museum। ২০০২ াটর রকরতকরা যাকাটডকভ কদল্লীয উটদযাটগ াডম্বটয াকরত টয়টছ এআ প্রকথতমা
কল্পীয জন্মতফাকলুকী। অফায ২০১২ াটর এন.ক.আ.অয.কর্.য াঠযকফলটয় ঙ্কটযয অঁকা কফ.অয. অটম্বদকটযয
এককর্ ফযিকচত্রটক থকন্দ্র কটয কফতুটকয থজটয দতযাগ কটযন তৎকারীন এন.ক.আ.অয.কর্. কধকতুা।(১৮) ঙ্কটযয
তটকর কছর প্রকতফাটদয ফকরি স্ত্র মায থপ্রক্ষার্ ততকয টয় মায় তটফআ। কফদযারটয় ডাকারীন প্রথভ তায এক
কফলয় কক্ষটকয থশ্রকণকটক্ষ ঘটভন্ত ফস্থায় থাকায এককর্ ফযিকচত্র এঁটক প্রধান কক্ষটকয থযালানটর টডন ঙ্কয।
ককন্তু তা এক ফৃৎ ভাটয কল্পীয টি প্রকতবায আকিত কছর ভাত্র। ১৯৮৯-এ তায ভৃতটযয দু’ফছয য বাযত যকায
কতৃুক তায কঙ্কত দুকর্ ফযিকচত্র ম্বকরত ডাককর্ককর্ প্রকাকত য়। অজীফনকার কনিাবটয ফযিকচত্র চচুায ভাধযটভ
ঙ্কয বাযতীয় কার্টুনটক কফটশ্বয ভানকচটত্র এক ননয মুাটয় উন্নীত কটয থমটত ক্ষভ ন। তাঁয কনযর াধনা
উদফটদ্ধ  নটপ্রাকণত কটযকছর ম্ভফনাভয় ফহু তরুণ কল্পীটদয।
থকযটরয অয এক জনকপ্রয় কার্টুকনস্ট াযা বাযতফযাী জনকপ্রয়তা জুন কটযকছটরন তায ৃজনীরতায গুটণ।
কতকন টরন কটকি। ফাঙাকর না টয় কমকন অাভয ফাঙাকরয হৃদয় জটটড অটছন অজ। দীঘু কটয়ক দক মটি
কছটরন অনিফাজায থগািীয টি। এছাডা অজকার কিটস্থান স্টযান্ডাডু ভারয়রাভ কত্রকা কফশ্বরূটভ কাজ
কটযটছন টনাটভয টি। কটকিযআ ভাভকয়ক কছটরন অয এক থকযরীয় কল্পী অফট অিাাভ। শুধট কচত্রাঙ্কনআ নয়
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অফট টর্ট কছটরন ূক্ষ যাজননকতক কফটেলটণ। দীঘুকদন মটি কছটরন আকণ্ডয়ান এক্সটপ্রটয টি। যফকতুকাটর
কতকন যাজযবায দয ভটনানীত ন। তায উদায দৃকষ্টবকি এফং অন্তজুাকতক ভনন ফযিকচটত্রয নাতনী অকিটক
অটন নতটনট্ব য থছাঁয়া।
কতকন কার্টুকনস্ট টত চান শুধটভাত্র থআ কবপ্রায়র্টকট কনটয়আ এক স্নাতক কন্নড তরুণ ভীূয থথটক চটর অটন
কদল্লী। টি ম্বর ফরটত একর্া থছাি টর্টক। দক্ষ কচত্রকল্পী কতকন ককন্তু ফযাফযআ ফযিকচটত্রয প্রকত থঝাঁক। কিটস্থান
র্াআভ তায কাজ ছি কযটর কদল্লীয দিটয কাজ কভররনা। তাঁটক থমাগ কদটত টফ কফাযয াচুরাআর্
কত্রকায়। কতকন যাকজ টরন না। তএফ এফায প্রতযাফতুটনয ারা। থপযায টথ থদখা কযটরন ভটম্বাআ-এয ‘কে থপ্র
জানুাটরয’ নর্যাজটনয টি। কাজ থটরন। ভা ছটয়ক কাটজয য কতৃুটক্ষয টি ভতটবটদয থজটয চটর
এটরন ‘র্াআভ ফ আকণ্ডয়ায়’। ‘৪৭-এয ভয় থথটক শুরু কটযন টকর্ কার্টুন। ‘আউ-থড-আর্’। র্াআভ থগািীয
ভটত এআ কফবাগকর্ ফাদ কদটয় ‘র্াআভ ফ আকণ্ডয়াটক’ বাফা মায়না। কল্পীয প্রকত মথামথ ম্মান প্রদুটন র্াআভটয
আরাটট্রটর্ড উআককরটত তাটক কনটয় একাকধকফায প্রকাকত টয়টছ কনফন্ধ। কতকন বাযতীয় ফযিকচত্রীটদয ভটধয
ফুাকধক চকচুত নাভ। শ্রী অয.টক. রক্ষণ। র্াআভটয জনকপ্রয়তা  ফহুর প্রচায ফৃকদ্ধয নযতভ এককর্ কাযণ রক্ষটণয
কার্টুন তরী। মকদ তৎকারীন টনক ফযিকচত্রীআ ভাটরাচনায টটয তায কাজটক ভধয থভধায পর কাটফ কচকিত
কটযটছন। থকউ থকউ তাটক থনাৎ এক াআন থফাডু থোয ফটর ফযি কটযটছন। থকউ ফা অফায তাটক প্রাচীনকি
থডকবড থরা-এয ন্ধ নটাযী রূট কবকত কটযটছন। এত কফতকু  কটঠায ভাটরাচনা টে রক্ষটণয
জনকপ্রতায় এতর্টকট বার্া টডকন। য়ত যাজননকতক ফযিকচটত্রয থক্ষটত্র রক্ষণ ভধযিা ফরম্বন কটয যাজনীকতকটদয
টি প্রতযক্ষ ংঘাত একডটয় থগটছন। ককন্তু তায ‘আউ থড আটর্য’ কভন ভযান চকযত্রকর্ ছটঁটয় থগটছ াধাযণ ভানটটলয
ভন। তাআ প্রকতফাটদয অগুটন ঝরট না উঠটর রক্ষটণয কার্টুন থৌঁছটত থটযটছ ভাভকয়ক ভাজ জীফটনয
টনক কাছাকাকছ। তাআ ভাটরাচকটদয কনভুভ বালা খাকনকর্া ম্লান টয় থগটছ তাঁয ফুজনফযাী ্ণটমাগযতায়।
ফাংরায ককটয়র ককংফা দকক্ষটণয থক.এভ. কল্লাআ অয.টক. রক্ষটণয ভত দাটটর্ কল্পীটদয প্রতা প্রকতকিটক
উটক্ষা কটযআ থআভয় থকউ থকউ অত্মপ্রকতি তথা স্বয়ংম্পূণু টয় উটঠকছটরন থমভন থগায়ায ভাকয কভযাণ্ডা।
২০১২ াটর ভৃতটযয একফছয য কতকন বূকলত ন ভযটণািয দ্মকফবূলণ ম্মাটন। দয র্াআভ ফ আকণ্ডয়া 
আকনকভক র্াআটভটয ভত ফহুর প্রচাকযত তদকনটকয টি মটি থথটকটছন দীঘুকদন। শুধট থদটআ নয় কফটদট কতকন
কাটজয টটমাগ থটয়কছটরন য়াকংর্ন থাটস্ট। দ্মশ্রী দ্মবূলণ ম্মাটন বটকলত এআ কল্পী ২০০৯ াটর থস্প্টনয
তযটপ থটয়টছন টফুাি াভকযক ম্মান ‘Cross of the order of Isabel the Catholic‟। জাান িাকজর
টস্টেকরয়া োন্স অটভকযকা কিাটয  কফটশ্বয প্রায় ২২কর্ থদট নটকিত টয়টছ ভাকযয একক প্রদুনী। ‘কভটর
টয থভযা তটভাযায’ ভত তযন্ত জনকপ্রয় এআ থদাত্মটফাধক তথযকচটত্র কফকষ্ট ভটখ কাটফ জায়গা থটয়কছটরন
এআ কল্পী। তাঁয স্বীকৃকত ভূরত াভাকজক ফযিকচটত্র। তাঁয ছকফয নযতভ তফকষ্টয কছর এককর্ ভটখযচকযত্র ছাডা থাকত
ংখয াশ্বুচকযত্র। প্রকতফাদ নয় ফযং তায ফযিকচত্রগুকর কছর টনক থফী ংটফদনীর নভনীয় এফং ভানকফক। এআ
স্টাআরআ জন্ম থদয় এক নয ঘযানায মায থপ্রদুক ভাকয কভযাণ্ডা।
ফযিকচত্র জগটত ভকরা কল্পীটদয প্রকতকনকধ্ব  তটরনাভূরকবাটফ থফ ককছটর্া কভ। অটভকযকায একযক থরাটজ
ডাআনা কডউন ান্দ্রা থকর্ ফযােন জকড করন ককটেয ককংফা নীনা যার্টরয ভত খযাতনাভা কার্টুকনটস্টয ংখযার্া
প্রতটর না টর একদভ থদীয় থপ্রক্ষাটর্ এআ ংখযার্া নগণয। ‘এভটকএভএ’ নাটভআ টকফকদতকছটরন ভকরা
ফযিকচত্রী শ্রীভতী ভায়া কাভাথ। জন্ম থফটড ঠা কভুস্থর ভটম্বাআ যটক থকন্দ্র কটয। থফ ককছটকদন ঙ্কন ককক্ষকা
কাটফ চাককয কটযন থাকপয়া কফদযারটয় এফং মটি ন ভযাককভরান াফকরাটু। আংটযকজটত স্নাতটকািয ভায়া
থাদায কার্টুকনস্ট কাটফ অত্মপ্রকা কটযন ১৯৮৫ াটর থডকান থযাল্ড থগািীটত থমাগদাটনয ভাধযটভ। এযয
একাকধক নাভী ংফাদত্রটগািী থমভন দয একয়ান এজ দয র্াআভ ফ আকণ্ডয়া আকণ্ডয়ান এক্সটপ্রট কাজ কটযটছন
টনাটভয টি। জাভাকনুয কযটফ ংিান্ত কচত্রংকরন „Third World‟-এ ভায়ায কাজ কটরয নজয কাটড।
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তফকার থথটক কচত্রকরায প্রকত কফটল অকলুণ কছর ভায়ায। তটফ কফদযারটয় কক্ষকতা কযাকারীন তায াটত
অট করন জনস্টটনয “For belter or for worse” নাভক ফআকর্। তা টতআ উদফটদ্ধ ন ফযিকচত্র ঙ্কটন। ১৯৯৮
াটর কণুার্ক ফযিকচত্রী ংটদয তযটপ কফটলবাটফ ংফকধুত কযা য় এআ কফকষ্ট কল্পীটক তায মাফতীয় কাজকভু
ংককরত টয়টছ „The World of MAYA‟ ্টি। ২০০১ াটর ভাত্র িা ফছয ফয়ট জীফনাফান য় এআ
প্রকতবাভয়ী কল্পীয। প্রিত উটল্লখয তায ভৃতটযকারাকি কতকনআ কছটরন বাযতফটলুয একভাত্র ভকরা যাজননকতক
ফযিকচত্রী। এ’থদট ভাভকয়ককাটরয অয এক ভকরা ফযিকচত্রীয নাভ উটঠ অট কতকন টরন ভঞ্জটরা দ্মনাবন।
কমকন একাধাটয কছটরন ফযিকচত্রী াংফাকদক নার্যকায থরখক  ককভক কি কল্পী। ফহুভটখী প্রকতবায কধকাকযনী
দ্মনাবটনয নার্যচচুায াাাক তায কচত্রকরা প্রংকত টয়টছ কফদগ্ধ ভটর। তায কফযকচত „Harvest‟
নার্ককর্য জনয “Greek Onasis” ম্মাটন বূকলত ন কতকন।(১৯) যফকতুকাটর এআ নার্ককর্ ফরম্বটন থগাকফি
কনারকনয „Deham‟ চরকিত্রকর্ টযস্কৃত য় জাতীয়স্তটয। একজন থরখক কচত্রকল্পী  নার্যকায কাটফ
দ্মনাবন কফটল উৎকলুতায কযচয় কদটয়টছন। তায ৃষ্ট ভজাদায এক নাযাফাদী ফযিকচত্র টকক কফটল জনকপ্রয়তা
রাব কটযকছর াঠকভাটজ। The Pioneer কত্রকায় ধাযাফাককবাটফ প্রকাকত টয়টছ তায কার্টুনকচত্র। ’৯৭-এ
ভিস্থ য় Harvest নার্ককর্ এয অটগ মুন্ত কতকন টকযকচত কছটরন একজন ফযিকচত্রী কাটফআ। একাকধক
প্রকানা ংস্থা টত প্রকাকত টয়টছ তায ্িাফরী  কচত্রংকরন। Light out, The Artist‟s Model-এয ভত
ফকরি নার্টকয াাাক তায থরখা “three virgins and other stories”, „I am different‟, „Escape‟,
„Unprincess‟  একাকধক যচনা াঠক ভটর কফটল ভাদৃত য়। ২০০৫ াটর থিটআন প্রথভ প্রকা কটয
তায ককভক কি ‘ডাফর র্ক’। দ্মনাবন-এয ভত এভন ফহুকফধ প্রকতবায কভটর খটফ কভ থক্ষটত্রআ থভটর।
বাযতীয় ফযিকচত্র জগটত ভকরা কার্টুকনস্টটদয প্রায থতভন অাপ্রদ নয়। থকযারা কণুার্ক ফযতীত নয
যাজযগুকর ভাগু দুটন টন্তালজনক বূকভকা থনআ। তটফ কাটফযী থগাারকৃষ্ণান ভৃতা াকতর থযনট কং ককংফা
ককণকা কভটশ্রয ভত কল্পীযা ফযিকচটত্রয দুকনয়ায় টরুটলয একাকধতযটক ককছটর্া টর খফু কযটত ক্ষভ টয়টছন
তাটদয থভৌকরক  ৃজনীর কচন্তা দ্বাযা। থকউ থকউ ফটরটছন ফযিকচটত্রয দুকনয়াটত ারাফদর ঘর্টত চটরটছ।
টরুটলয একটচকর্য়া অকধটতযয মটগ য়ত এফায থল টত চরর। কার্টুটনয জগটত প্রটফ থভটয়টদয জনয এক
ফযকতিভী মটগান্তকাযী দটক্ষ এভন ভতাভত উটঠ এটটছ কফদগ্ধ ভটর। তটফ কচকাটগায কফকষ্ট ্াকেক কল্পী
একভর থপকয যাকয খাকযজ কটযন ভাটরাচকটদয এ’ভত ফস্থানটক। তায ভটত কফটশ্বয তাফড থশ্রি কচত্রকরা
একদা থফনাভী কাটফ উটকক্ষত টর যফকতুকাটর গটফলণায় উটঠ এটটছ ভকরা কচত্রকটযয নাভখাকন। তাআ
ফযিকচটত্রয দুকনয়ায় ভকরাটদয প্রকতকনকধ্ব  প্রটফ ককছটর্া কফরটম্ব টর তা ককন্তু মটগান্তকাযী নয় ফযং রডা আর্া
ভানাকধকাটযয করি নটক্ষবাটফ প্রকতবা প্রকাট ভতায টটমাটগ। ফরটত কদ্বধা থনআ তা জুটন অটযা থ
চরা ফাকক। কত ম্প্রকত োটন্সয অন্তজুাকতক ফযিকচত্র প্রদুনীটত অটফদনকাযী কতকযজন ভকরা ফযিকচত্রীয ভটধয
একজন উৎটফ ং্টণয অনটিাকনক টটমাগ ানকন উমটি গুণভান  থমাগযতাভাটনয বাফ এআ জটাটত।
থমটতট এআ কফার উৎটফয টি মটি থাটক ্যাণ্ড কটক্সয ভত কত উিভাটনয ন্মাননা তাআ ভতা দূটযয কথা
প্রদুনীটত ং্টণয টটমাগআ থদয়া য়না ভকরা কল্পীটদয। কল্প াকতয জগটত থভটয়টদয এআ ফিনায
আকতা টদীঘু। ভকরা কল্পীটদয ং্াভর্া তাআ অটযা থফক ককঠন। থফিারটরুয কফকষ্ট কল্পী াককতযক ৃকজতা
কফশ্বাটয ভটত প্রকতফাদী নাযী কতকন ফযিকচত্রীআ ন ককংফা াকতযক তকভা এঁটর্ মায় নাযীফাদীয। কতৃতাকন্ত্রক
থঘযাটর্াট তাআ তে তন্ত্র ককংফা প্রকতিান কর থক্ষটত্র প্রকৃত কচত্র তটটর ধযায প্রকতফাদী প্রয়ার্টকট জনভানট অখযা
ায় ভকরা কল্পীয ফযকিগত অখযানরূট। ভকরা কল্পীয প্রকাবকিভা ভাকজুত  কনয়কন্ত্রত টরআ তা ন্তুকষ্ট কফধান
কটয াঠক প্রকানা ংস্থা উবটয়যআ। কফকষ্ট কচত্রকল্পী  ্াকপক কডজাআনায যাভাআয়া যাভাকৃষ্ণন ভটন কটযন
ভকরা কল্পীটদয ংকর্ অটর উবয়ভটখী। প্রথভত াম্প্রকতটকয াটটক্ষ কনটজয প্রকৃত ফস্থান ফযি 
ফাস্তফকচত্রটক কটরয াভটন উন্মটি কযায তাকগদ কদ্বতীয়ত স্বঅটযাকত যক্ষণীর ভটনাবাফ  ফাকযক কিয
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কনয়ন্ত্রন। উবটয়য াযস্প্কযক র্ানাটাটডটন াকযটয় মায় ৃজটনয থভৌকরক  স্বাধীন িাকর্। তফট থকউ থকউ কাজ
কযটছন বযন্তযীন  ফাকযক প্রকতফন্ধকতায উটদ্ধু উটঠ। ৃকজতা থমভন বাযটতয প্রথভ LGBTQ কত্রকায
রংকযণ কফবাটগয কনটদুনায গুরুদাকয়্ব  াভরাটচ্ছন কনিাবটয।(২০) থআটি এভন টনক কববাফক তথা
কযফাযটক তায কত্রকায ভাধযটভ থফাঝাটত ক্ষভ টয়টছন তাটদয ন্তাটনযা স্বাবাকফক প্রফৃকিম্পন্ন। বযা  অস্থা
থটয়টছন থআ ভানটলকর্ কমকন ভযায থকটন্দ্র যটয়টছন। নযকদটক অফায নফীন ফযিকচত্রী ককণকা কভশ্র তায ৃষ্ট
জনকপ্রয় ফযিকচত্র „Karnika Kahen‟ থুাৎ ‘ককণকা ফরটছ’ এআ কটযানাটভ এটকয য এক প্রকতফাদী ফযিকচত্র
এঁটক এক স্বটঘাকলত ধভুগুরুয নানা যাধভূরক কিয়াকভুটক তটটর ধটযন জনভটক্ষ। ফহু হুভকক  বিটদয থচাখ
যাঙাকনটক উটক্ষা কটয ককণকা তায ফযিচকযত্রকর্য ভাধযটভ তীি কনিা  ভাটরাচনায ঝড ফআটয় থদন
াঠকভটর। তায এআ দৃি বকিভা  দুদুভনীয় ভটনাবাফ ফহুর প্রংকত  ফকিত য় ফুস্তটয। ২০১৪ াটর
একডটর্াকযয়ার কার্টকু নং কফবাটগ তাটক টযস্কৃত কযা য় তায এআ কনবুীক  ফকরি কচত্রাংফাকদকতায জনয। (২১)
এ’ফছয তাটক স্বীকৃকত জানাটচ্ছ ানোকন্সটকা। ভটম্বাআকনফাী এআ কল্পী প্রথভ কশুটদয জনয ককভক কি ততকযয
চাককয থনন স্বতন্ত্রবাযত কত্রকায় ককন্তু স্বপ্ন কছর একজন দাকয়্ব ীর অদু ফযিকচত্রী টয় ঠায। রক্ষষটণৌ কটরটজ
ভাস্টায প পাআন অর্টুয াঠ থল কটযআ কদল্লী চটর অটন যাকনটভটনয কাজ কখটত। ্াকপক কডজাআনায
কাটফ কাজ কটযটছন কফকবন্ন কভকডয়া থগািীটত। থাদাযী কার্টুকনস্ট টয় ঠায স্বপ্নর্া থমন াকযটয় মাকচ্ছর
নযানয কাটজয টি মটি টয় ডায়। „Karnika Kahen‟ ৃকষ্টটত থমন একপ্রকায াথুক র তায ফযিকচত্রী
টয় ঠায স্বপ্নখাকন। থআ দায়ফদ্ধতায জায়গা থথটক কতকন টয অটত চাননা অগাকভকদটন। তটফ ভকরা
কল্পীটদয িয-ফাকটযয রডাআর্া জাকয থাকটফ ফ ভয় ফ থদট। কখন  কল্পীটদয কনকর্ ফিনা
ফভাননা কখন অফায াঠকভটরয তযটপ ফযকিগত অিভণ থদ্বল। তফট ককণকা ৃকজতায ভত কল্পীযা ূচা্
জকভ ছাডটত যাকজ নন। ফযিকচটত্রয অগাকভ বকফলযতখাকন য়ত থফঁটচ থাকটফ এআ প্রকতদ্বকন্দ্বতা অয রডাআ-এয ভধয
কদটয়আ।
কযটটল – বাযতীয় কার্টুটনয বকফলযত টনকর্াআ ংফাদত্র কনবুয। বাযটতয ফৃৎ ফাকণকজকয তদকনকগুকর
কফটলত ফাংরা কনবুয ংফাদত্র কত্রকাগুকরটত ফযিকচটত্রয জায়গা িভ ংকটকচত টয় এটটছ। কার্টুটনয জনয
একদা ফযাে টনকখাকন জায়গা এখন দখর কটয কনটয়টছ কফজ্ঞান ংস্থাগুকর। কফটদট ভূরত জাভুাকনটত
কার্টুকনস্টযা তদকনক টক্ষা াভকয়ক কত্রকাগুকরটক টনক থফক গুরু্ব  থদন পটর ফযিকচত্র প্রকাট তাটদয
তদকনটকয উয কনবুযীরতা নগণয। ূফু আউটযা কফটলত মটটগাোকবয়ায় Cartoon Appreciation Course
চারট অটছ দীঘুকদন। চারট অটছ দূয কক্ষায ভাধযটভ এ’ কল্পকরা চচুায টটমাগ তটফ অভাটদয থদট যাষ্ট্রীয়
ৃিটালকতায বাটফ বার ফযিকচত্রীয উিটযািয বাফ ঘর্টছ। থচ কার্টুন কনটয় এভন নীা কটয়ক দক
অটগ থতভনবাটফ কযরকক্ষত য়কন। বাযটতআ ঙ্কয রক্ষ্মণ দ্মশ্রী ম্মাটন বূকলত টয়টছন। ান্মাকনক কড.করর্.
থদয়া টয়টছ অয.টক. রক্ষ্মণটক। কিকর্ কার্টুকনস্ট থর্কনটয়র  থডকবড থরা থটয়টছন নাআর্হুটডয ভত উাকধ।
কফটদট থাকরকজ াআটকারকজ কপকজনকভয গটফলণায প্রকতাদয টয় উটঠটছ কার্টনু । থদীয় থপ্রক্ষাটর্
একভয় প্রচটয কার্টুন থাকবত টয় প্রকাকত ত ফান্তী।(২২) প্রচটয যাজননকতক কার্টুন ম্বকরত কিী কত্রকা
ভাটতায়ারায কস্ত্ব  অজ কফরটি। জানা মায় থযটনঁায ভয় থদটয থশ্রি কচত্রকটযযা পাআন অর্ুটয চচুা ফন্ধ
থযটখ কার্টুন অঁকায ভধয কদটয় তটকরটক কটয তটটরকছটরন প্রকতফাটদয স্ত্র ককন্তু থআ ফযিকচত্র  ফযিকচত্রীটদয
থকৌকরনয অজ িভহ্রাভান। ১৯৮২ াটর থকযারা যকাটযয উটদযাটগ থ যাটজয ততকয য় „Kerala Cartoon
Academy‟। ফতুভাটন তাকধক থাদায ফযিকচত্রী এআ যাকাটদকভয দয। ফযিকচত্র চচুায ন্বইআ ফছটযয
গকযভাভয় আকতা যটয়টছ এ’যাটজযয। থদটয ফহু খযাতনাভা কার্টুকনটস্টয জন্ম এ’যাটজয। ১৯৬৭ াটর প্রথভ
এখানকাযআ ককছট উটদযাগী কল্পী থমভন যাঘফন নায়ায ভনথযী কফযাভ থভা কটকি কম্মকরত বাটফ ততকয কটযন
ফযিকচত্রীটদয এককর্ থছাি ংগঠন। মকদ ংগঠটনয কস্ত্ব  দীঘুস্থায়ী য়কন তটফ থাদায ফযিকচত্রীটদয
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ংঘফদ্ধকযটণ এ’উটদযাগ কনঃটিট একর্া কদা থদকখটয়কছর। এআ কবটতয উয দাঁকডটয়আ ১৯৮২ াটর
কফযাভটনয উটদযাটগ গটড টঠ ‘থকযারা কার্টুন যাকাটদকভ’।(২৩) াযাফছয কভুারা প্রদুনী প্রকতটমাকগতা
থকভনায অটয়াজটনয ভাধযটভ যাকাটদকভ জনংটমাগ  কল্পচচুায বকফলযত ম্ভাফনার্টকট কজআটয় যাখায থচষ্টা কটয
চটরটছ।
২০০১ াটর কণুার্ক যকাটযয উটদযাটগ থফিারটরুটত গটড টঠ „Indian Institute of Cartoonists‟
(ংটক্ষট IIC)। তৎকারীন ভটয় এআ ংগঠটনয বাকত কছটরন কব. যাভভটকতু এফং ভটখযউটদষ্টা রূট একগটয়
অটন ভাকয কভযাণ্ডা। অয.টক. রক্ষ্মণ আটয়শুদান  নানা প্রটদটয তাকধক ফযিকচত্রীটক ংস্থায তযটপ প্রদান
কযা য় „Life time achievement Award‟। এ’মাফৎ একটায থফক প্রদুনী অটয়াজটনয ভাধযটভ
ম্ভাফনাভয় তরুণ প্রজন্মটক উৎাকত কযটছ IIC। ফযিকচত্রকবকিক কভুারা ফযিকচত্র ংিান্ত ্িাগায কার্টুন
গযারাকয  প্রকতভাট প্রদুনীয ভাধযটভ কটল্পয উৎকলু  ভানফৃকদ্ধয থচষ্টা কযটছ IIC।(২৪) ২০০৮ ার থথটক শুরু
টয়টছ যাজননকতক ফযিকচত্রকফবাটগ ‘ভায়া কাভাথ স্মৃকত টযস্কায’। তাঁয স্মৃকতয উটেটয চারট টয়টছ ৃথক
প্রকতটমাকগতায কফবাগ। নানাবাটফ IIC থচষ্টা কযটছ এআ কটল্পয প্রকত ফুাধাযটণয অ্ ফৃকদ্ধটত। ককন্তু াকফুক
কচত্রর্া এক নয়। অটগআ ফটরকছ থকযারা কণুার্ক ফযতীত নযানয যাজযগুকরয থক্ষটত্র াম্প্রকতক ছকফর্া থতভন
অাফযঞ্জক নয়। থডকবড থরা ফটরকছটরন “A Cartoonist is not born. He is made with aurtere hard
work” তটফ এআ ককঠন কটঠায কযশ্রটভয থপ্রযণা স্বরূ চায় উমটি াভাকজক  থুননকতক স্বীকৃকত। ঘার্কত
যটয়টছ যাষ্ট্রীয় উদযটভয। প্রাটদককবাটফ কল্পচচুায এ’ধাযাকর্ কর্ককটয় যাখায প্রয়া িভ আস্প্াতভ ককঠন টয়
উঠটছ তাআ থদীয় ফযিকচত্র ভাধযভটক ককছটর্া চািা কযটত প্রটয়াজন থকন্দ্রীয়  যাজযস্তটয টস্প্ষ্ট নীকত প্রণয়ন এফং
গণভাধযভগুকরয অন্তকযক প্রয়া। নটচৎ অগাকভকদটন কার্টুটনয বকফলযতখাকন পাআরকচত্র রূটআ ফিী যটয় মাটফ
যকাযী ভটটপজ খানায়।
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