
 
 

অধ ায় – ৫ 

অলংকার 

াচীন অলংকার : সামািজক তাৎপয 

সৗ যেবাধ মানুেষর সহজাত। সৗ য চতনা মানুষেক অন ান  াণীেদর থেক পৃথক 

কেরেছ। অলংকার সৗ য বৃি  কের। আিদম মানুষ িছেলন িশ ী। আিদম মানুষ হার 

গাে  িশ িচ  রেখ গেছন। াচীনকাল থেক মানুষ অলংকার ব বহার কের তাঁর 

পস ানী সৗ য তৃ ার পিরচয় রেখ গেছন। াচীনকােল মানুষ মূিত তির 

কেরেছ, গহনা ব বহার কেরেছ। াচীনকােলর গহনা িছল সরল। একােলর গহনার মত 

সূ  কা কায সখােন িছল না। মেহন- জা-দােরা সভ তায় অলংকার েপ ‘মল’ এবং 

‘কণফুল’-এর স ান পাওয়া গেছ। আিদম অলংকার পাথর িকংবা াপেদর দাঁত, নখ, 

চায়াল ভৃিতেক িছ  কের তির করা হত। প র চামড়া বা প র লােমর সুেতা 

িদেয় অলংকার িনমাণ করা হত। ধােপ ধােপ মানুষ ধাতুর ব বহার িশেখেছ। ধাতু 

গলােনার ি য়া আয়  কেরেছ। অবেশেষ ধাতু িনিমত অলংকার আিব ার কেরেছ 

সৗ য িপপাসু মানুষ। র যুেগর পর লাহা কাঁসার যুেগও (Copper or Bronze 

age) মানুেষর অলংকারি য়তা ও সৗ যেচতনায় সু িচর ছাপ  হেয় ওেঠ। 

ধাতুেক িচি ত কের অলংকাের প দওয়া হেত লাগল। কাঁসা-িপতেলর যুগ এবং 

লৗহ যুেগই অলংকােরর আকার, প এবং সৗ যেবাধ দু াপ  ব েক অলংকােরর 

ধান উপাদান েপ হণ কেরেছ। এে ে  কািঠন , ািয় , দীি , সৗ যেবাধেক 

মানুষ মান তা িদেয়েছ। সানা- পা, হীের-মিণ-মুে া-চুিন-পা া-নীলা ধীের ধীের 

অলংকার েপ সমােজ মান তা পেয়েছ। এমন িক দুই বা তেতািধক উপাদান 

উপকরেণ অলংকার তির হেয়েছ। অবেশেষ দশেভেদ-সমাজেভেদ নারীর অলংকার, 

পু েষর অলংকার,িশ েদর অলংকােরর পাথক  সূিচত হেয়েছ। পিরবাের পিরবাের-

সমােজ সমােজ িভ  িচ এবং সং ৃ িতর পাথেক র কারেণ অলংকােরর গঠন- করণ-

প-রীিতেত পাথক   হয়। এসব সে ও অলংকার মানব সৗ য বৃি েত 



 
 

সাবজনীন ঐক - ীকৃিত লাভ কেরেছ। দশেভেদ-কালেভেদ- সমাজেভেদ সৗ যবৃি র 

সহায়ক েপ অলংকার মান তা পেয়েছ। 

মানুষ িনেজেক ধু সানা- পা-হীেরর অলংকােরই অলংকৃত কেরন িন। বনজ-

লতা-পাতা-ফুেলর অলংকােরও সৗ য বৃি  কেরেছ। িবেশষত াচীনকাল থেক 

ফুেলর অলংকার সৗ যবৃি েত সহায়ক হেয়েছ। সমােজ তা মান তা পেয়েছ। 

কািলদােসর বন িনবািসনী শকু লা ফুল িদেয়ই িনেজেক শািভত কেরেছন। দব-

দবীর অ াভরেণ ফুল িদেয়ই িশ ীরা তােদর িশ রিসক মেনর তৃি  খু ঁেজ পেয়েছন। 

াচীনকাল থেক আজ পয  কুসুমিশ  নরনারীর অলংকার েপ ব ব ত হেয় 

সৗ যবৃি র সহায়ক হেয়েছ।সম  মধ যুেগর বাংলােদশ িছল জািত-স দায় এবং বৃি  

িবভািজত। এক এক স দােয়র মানুষ এক এক বৃি  হণ করেতন। জাত পাত এবং 

সং ার দীণ আচার সব  বাংলােদেশও লাকজীবন উি ত েয়াজন অনুসারী িশে র 

জ  িদেয়িছল। পি -পিরেবশ িনভর িতিট িশ  িছল দশ-কাল অনুসারী সৗ েযর 

সারাৎসার। ঐিতহ  এবং উ রািধকার বাংলােদেশর লাকিশ েক পুি  িদেয়িছল। 

বাংলােদেশর ােম ােম থাকত এক একিট প ী বা পাড়া। িশ ীেদর িশ চচার ধান 

ক  িছল প ী। এভােবই বংশানু েম কামারপাড়া, কুেমার পাড়া, তাঁিত পাড়ার িশ ীরা 

ঐিতহ সূে  িশে র উ রািধকার বহন কেরিছল। কুেমােররা মািটর হাঁিড়-কলসী তির 

করেতন। কামােররা লাহার িশ , তাঁিত বুনেতন কাপড়, ণকােররা অলংকার তির 

করেতন। এক একিট াম িছল য়ংস ূণ। গা ীজী এমন আদশ াম গঠেনর  

দেখিছেলন। িশ ীরা পেতন মযাদা। লাকসমাজ িছল িশ ীেদর র াকতা। পিরবােরর 

েয়াজনীয় িশ  সাম ী যাগান িদেতন লাকিশ ীরা। যখন িশ  সাম ী অিতির  হত, 

তখন তা ােমর হােট বা গে  িব েয়র জন  পাঠােনা হত।  

 সমােজ রমণীর অলংকারি য়তা সবজন িবিদত। পণ, সামািজক িবিভ  অনু ান, 

আচার, পুেজা পাবণ এবং রীিতনীিত পালেনর জন ও অলংকােরর েয়াজন হত। 

সকােল া ণেদর কামেরর িনেচ সানার অলংকার পরা িনেষধ িছল। এছাড়া 

া েণরা সানার জির িদেয় তির জুতা এবং সানার পাত িদেয় মাড়া খড়ম ব বহার 

করেত পারেতন না। া ণেদর এসব িশ ব  ব বহার করাও িনেষধ িছল। িশ ীরা 



 
 

খির ারেদর  নাম, াম, িপতা, জািত, গা  ভৃিতর িঠকুিজ কুি  িলিপব  রাখেতন। 

া ণ প ী সানার জির িদেয় তির বনারসী শাড়ী ব বহার করেতন না। সামািজক 

র অনুযায়ী গহনার িত আকষণ িবিভ  ণীচিরে র মানুেষর িবিভ  রকমভােব 

গেড় উেঠিছল। বরকতা, কন াকতা,রাজা, অিভজাত, জিমদার এবং িবিভ  েরর 

রমণীেদর গহনার িত আকষেণ িবিভ  সামািজক তাৎপয খু ঁেজ পাওয়া যায়। গহনার 

িত আকষণ সকােলর সামািজক মানুেষর াভািবকতার অনুস ান, সামািজক মান 

এবং অথৈনিতক িবষমতার িচ শালাই বলেত হেব। মধ যুেগর অলংকার িনমাতারা 

িছেলন ণীিবভ  সমােজর এক িবেশষ ণীচির । ধানত ণকার স দায়। 

িবিশ  স দায় এরা। এরা ণিশ ী েপ িচি ত। মুকু রাম চ বতীর ‘চ ীম ল’ 

কােব র নািয়কা খু না গ  বিণক কন া।  

     চ ীম ল কােব  উি িখত অলংকােরর সামািজক তাৎপয : 

“Art is, as we have seen, social in origin it remains and must 

remain social in function.” (১)   

মুকু রােমর কাব  মধ যুেগর নানা লাকিশ  স াের টইটু ুর। মধ যুেগর নানা 

অলংকােরর পূণা  পিরচয় আেছ কিবক েণর কােব । কিবক েণর কােব  উি িখত 

অলংকােরর পিরচয় নওয়া যাক। এক এক যুগ, এক এক বিশ  িনেয় ধরা দয়। 

মধ যুেগর সমাজ-পিরেবশ পিরম েলই সই িশ িলর িবেশষ  রি ত হয়, আবার 

নতুন যুগ আেস। তখন অেনক িশ  অবলু  হয়, অেনক ীণ হেয় আেস। য িল 

িটেক থােক স িলেত নতুন িশ  ঘরানা স ৃ  হয়। 

ক) অ ু ির: আঙুেলর অলংকার অ ু ির। অ ু িরেক ‘অ ুলীয়’ এবং ‘উিমকা’ও বলা হয়। 

াচীনকােল অ ুিরেত িবষনাশক মিণ থাকত। ১৩২৯ ব াে  কািশত ‘ াচীন িশ  

পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ িলেখেছন- 

“দু - দ  অ ু িল মু া হারাইয়াই শকু লােক অেশষ দুঃখ অনুভব কিরেত 

হইয়ািছল। এই ণীর আংিটেত িবষাপহারক মিণও সি েবিশত হইত, ‘মালিবকাি িম ’ 

নাটকপােঠ এই রীিতর পিরচয় পাওয়া যায়। দাসী কৗমুিদকা িশ গৃহ হইেত আনীত 



 
 

দবীর নাগিচি ত মু াযু  অ ুলীয় দিখেত দিখেত বকুলাবািলকার স ুেখ উপি ত 

হইয়ািছল, এবং এই মু ার ভােব িবদুষেকর কৃি ম িবষিবকার িনবৃ  হইয়ািছল”। (২) 

 চ ীম ল কােব  উি িখত ‘পশ েতাহর’ (পৃ: ৮২) স দায় সানার অলংকার 

িনমাণ কেরন। এরা ‘ ণকার’ নােম অিভিহত। এছাড়া ‘মিণবাণ া’ (পৃ: ৮২) স দােয়র 

লাকিশ ীরাও এই িশে র সে  স ৃ । ‘চ ীম ল’ কােব  অ ু িরর উে খ এেসেছ 

িন েপ---[িনে া  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক 

নওয়া] (৩) 

আেখিটক খ : ১) অ ু ির (পৃ: ২০) ২) অ ু ির (পৃ: ২১) ৩) মািণক-অ ুির (পৃ: ৬৪) ৪) 

অ ু ির (পৃ: ৬৪,২ বার উি িখত) ৫) অ ু ির (পৃ: ৬৬,৪ বার উি িখত) ৬) অ ু ির (পৃ: 

৬৭,৮ বার উি িখত) 

বিণক খ : ১) অ ু ির (পৃ: ৯৮) ২) অ ু ির (পৃ: ১২৪) ৩) অ ু ির (পৃ: ১৩২) ৪) অ ু ির 

(পৃ: ১৫৪) ৫) অ ু ির (পৃ: ১৬১) ৬) কনক অ ু ির (পৃ: ১৮৫) ৭) অ ু ির (পৃ: ২১৩) ৮) 

অ ু ির (পৃ: ২৩৫) ৯) অ ু ির (পৃ: ২৫৮) ১০) অ ু ির (পৃ: ২৫৯) ১১) অ ু ির (পৃ: ২৬৩) 

১২) অ ু ির (পৃ: ২৮৮) ১৩) অ ু ির (পৃ: ২৯১) 

 অ ু ির চ ীম ল কােব  পূণ হেয় উেঠেছ। সকােল বিণক প ীেত 

ণকােররা অ ু ির তির করেতন। ধূত মুরাির শীল এবং তাঁর ী বন ানী কালেকতুেক 

ঠকােত চেয়েছ। কালেকতু বেলেছ— 

“কালেকতু বেল খুড়া না কর ঝগড়া। 

অ ু ির লইআ জাব অন  বিণেকর পাড়া”।। (৪) 

দবী চ ীর দ  আংিটেত কালেকতুর আথ-সামািজক অব ার পিরবতন 

ঘেটেছ। কািলদােসর সং ৃ ত শকু লা নাটেক শকু লার শােকর ক িব ু েত রেয়েছ 

আংিট হারােনার ঘটনা। িববােহ আংিট বদল বাঙািল সং ৃ িতর অ । Ajit Mookerjee 

তাঁর, ‘Folk art of India’ ে  িলেখেছন- “India, with a rich cultural 

heritage, is well known for her deep-rooted folk tradition. To 



 
 

understand how closely it is integrated with life and how expressive 

it can be of a way of living, Indian Folk art offers rich and 

significant forms, which are some of the deepest satisfaction known 

to man.” (৫) 

খ) অ দ ( কয়ুর বা বাজু): কিবক েণর কােব  অ েদর উে খ এেসেছ অেনকবার। 

অ দ বা র উপেরর িদেকর ব ব ত অলংকার। িগরীশচ  বদা তীথ ১৩২৯ ব াে  

কািশত ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন- “ কয়ূর এবং অ দ, এই উভয়শ  

বাচ  অলংকার, বা র উ াংেশ ব ব ত হইত। বতমান কােলর বাজু, অন  ভৃিত এই 

ােন পিরিহত হয়। কিব বর বাণভ  রাজা শূ েকর বা িশখর অথাৎ বা র উ ভাগ, 

কয়ূেরর ারা পিরেশািভত কিরয়া িগয়ােছন। বতমান যুেগ কয়ূর বাজু নােম পিরিচত 

হইেতেছ, সকােলর কয়ূেরর সিহত একােলর কয়ূেরর িকছুমা  ািত  নাই। কারণ, 

সকােলর কয়ূর িনগড়-শ া জ াইত, সই কয়ূর দিখয়া লােক তাহােক সপ বিলয়া 

উৎে া কিরত, অতএব িজিনসটা য গালাকার হইত, তাহা সহেজই বুঝা যাইেতেছ। 

সুতরাং বতমান কােলর অন েক কয়ূেরর বংশধর বলা যাইেত পাের”। (৬) 

মুকু রােমর ‘চ ীম ল’ কােব  অ েদর উে খ হেয়েছ বিশ। কয়ূর এবং বাজুর 

উে খ মা  একবার কের এেসেছ। িন িলিখতভােব কােব  ‘অ দ’-এর উে খ এেসেছ--

- [িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৭.ক) 

আেখিটক খ : ১) অ দ (পৃ: ১১) ২) অ দ (পৃ: ৬৭) 

বিণক খ : ১) অ দ (পৃ: ১০৩) ২) অ দ (পৃ: ১২৪) ৩) অ দ (পৃ: ১৩৮) ৪) অ দ 

(পৃ: ২১৩) ৫) অ দ (পৃ: ২৫৮) 

গ) বাজু: (বিণক খ ) : মুকু রােমর কােব  বাজুর উে খ কম- ১) বাজু (পৃ: ১৩৮)। 

মেয়েদর হােতর অলংকার িছল বাজু। বালকাি  হাজরা তাঁর ে  িলেখেছন- “ ায় 

এক শতক, বাংলােদেশ মেয়েদর শরীের খাড়ু-বাজুর গৗরবময় ভূিমকা িছল। সকােল 

মেয়েদর হােতর অলংকার িছল বাজু বা বাজু ব । হােতর ডানায় পরেতা, ায় এক 

ইি  চওড়া আকােরর অলংকার”। (৭.খ) 



 
 

ঘ) কয়ূর: (বিণক খ ):  কিবর কােব  কয়ূেরর উে খও কম- ১) কয়ূর (পৃ: 

১৫৪)। ল ণীয় ‘অ দ’ দব- দবীর অলংকার েপ ব ব ত। সকােল অিভজাত 

মানুেষর অলংকার িহেসেবই ‘অ দ’ ব ব ত হেয়েছ। কােব  দবখে  ‘ াপনা’ অংেশ 

অ েদর ব বহার হেয়েছ। অপরপে  কালেকতু যখন দবীর অনু েহ স দ লাভ 

কেরন, তখন অন ান  অলংকার সাম ীর সে  অ দ িকেনেছন। এছাড়া কােব  বিণক 

খে  অিভজাত বিণকেদর অলংকার েপ অ েদর ব বহার এেসেছ। কয়ূর এবং বাজুও 

বিণক খে ই অলংকার েপ উেঠ এেসেছ কিবর কােব । ী-আচার এবং িববােহ বর-

বরণ উপলে  অ েদর ব বহার কেরেছন কিবক ণ- 

“অ ু ির অ দ হার ভূষণ চ ন। 

িদয়া ল পিত কের বেরর বরণ।। 

তেব র া ী-আচার কের যথািবিধ 

বেরর চরেণ পাদ  ঢালা িদল দিধ”। (৮) 

 জামাতা বরেণ ম ল আচােরর সে  যৗতুক প অ দ দওয়ার রীিত বাঙািল 

সমােজ চিলত িছল।  

ঙ) ক ণ: ক ণ হােতর অলংকার। মধ যুেগর বাংলা সািহেত  ক েণর উে খ বিশ। অবশ  

কিবক েণর কােব  তা নয়। মুকু রােমর উপািধ কিবক ণ। ১৩৩৪ সােল ‘ বাসী’ 

পি কায় যােগশচ  রায় তাঁর ‘গহনা’ বে  িলেখেছন- “ বাধ হয় দািমন ার কিব 

মুকু রামেক আ য়দাতা আড়ড়ার রাজা কিবে র স ান প ক ণ িদয়ািছেলন। এই 

হতু তাহঁার উপািধ কিবক ণ”। (৯) 

 ক ণেক করভূষণও বলা হয়। িহ ু  রমণীরা অলংকার েপ ক ণ ধারেণর 

সমেয় ী-আচার মেন চেলন। কিবক েণর কােব  ক েণর উে খ এেসেছ িন েপ- 

[িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (১০) 

আেখিটক খ : ১) ক ণ (পৃ: ৬৪) ২) ক ণ (পৃ: ৬৭) 



 
 

বিণক খ : ১) ক ণ (পৃ: ১০৩) ২) ক ণ (পৃ: ১১০) ৩) ক ণ (পৃ: ১৩৮) ৪) ক ণ 

(পৃ: ১৬৬) ৫) ক ণ (পৃ: ২৯১) 

অনায সমােজ ক েণর ব বহার কম। আেখিটক খে  দবেদবীর অলংকার েপ 

ক েণর ব বহার পাওয়া যাে । এছাড়া কালেকতু দবীর কৃপায় স দ লাভ কের 

অন ান  অলংকােরর সে  িকেনেছন ক ণ। অথনীিত সং ৃ িতর চািলকাশি , শীিলত 

হওয়ার সাপান। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ন মান মুিতআর অ দ ক ণ হার 

িকেন বীর কনক সাঁপুড়া”। (১১) 

 বিণক খে  সকােলর অিভজাত স দােয়র মানুেষরাই ক েণর সাহােয  দহ 

সৗ য বৃি  কেরেছন। 

চ) কু ল: কণাভরেণর মেধ  কু লই ধান। মধ যুেগর সািহেত  কেণর আভরণ েপ 

কু েলর ব বহার বিশ। কু ল কােনর িন  অংেশ ব বহার করা হয়। কু ল সানার 

তির। কিবক েণর চ ীম েল শে র কু েলর উে খ পাওয়া যাে । 

 বা ীিক রামায়েণ উি িখত আেছ রামচ  া ণ ও তপ ীেদর ধনর  এবং 

অলংকার দান করেছন। মহাকিব বা ীিক িলেখেছন- 

“জাত পমৈয়মুৈখ র ৈদঃ কু ৈলঃ ৈভঃ। 

সেহমসূৈ মিণিভঃ কয়ূৈরবলৈয়রিপ।। ৫ 

হার েহমসূ  ভায াৈয় সৗম  হারয়। 

   রশনা াথ সা সীতা দাতুিম িত ত সখী।। ৭ 

অ দািন চ িচ ািণ কয়ূরািণ ভািন চ। 

           য িত সেখ তুভ ং ভায াৈয় গ তী বন  ।। ৮ (১২) 



 
 

 বিশ পু  সুয েক ণময়  অ দ, মেনাহর কু ল, হমসূে  (ব েলর 

আভরণ) মিণমালা, কয়ূর, বলয় এবং অেনক র  অলংকার িদেয় পূজা করেলন। 

সীতােদবী বনবাস যা াকােল সুযে র প ীেক হার, হমসূ , কা ীদাম, িবিচ  অ দ, 

মেনাহর কয়ূর ভৃিত অলংকার দান করেলন। বা ীিক অ েদ ‘িবিচ ’ িবেশষণ এবং 

‘ কয়ূের’ ভ িবেশষণ ব বহার কেরেছন। েযােগশচ  রায় তাঁর “গহনা” বে  

িলেখেছন- “আমােদর দেশ কু ল পুর ার িদয়া পাি েত র স ান করা হইত”। (১৩) 

 চ ীম ল কােব  কু েলর উে খ পাওয়া যাে  িন িলিখত েপ-  

[িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (১৪) 

আেখিটক খ : ১) কু ল (পৃ: ২) ২) কু ল (পৃ: ২৫) ৩) কু ল (পৃ: ১৬৬) 

বিণক খ : ১) শে র কু ল (পৃ: ১০২) ২) রে র কু ল (পৃ: ২৭৪ -২বার উি িখত 

৩) কু ল (পৃ: ২৭৬)  

দবািদেদব মেহ েরর অলংকার েপ শে র কু েলর উে খ এেসেছ কােব । 

কিব িলেখেছন-  

“িপেঠ ল মান তাঁর শােভ জটাভার 

       শে র কু ল কােন ভীষণ আকার”। (১৫) 

কু েলর উ লতা যন িবদু েতর ু িল । কিব িলেখেছন- 

“রে র কু ল কােন কের ঝলমিল। 

    রাকাসুধাকর মােঝ পিড়েছ িবজুিল”।। (১৬) 

বাংলার িশ - সৗ য এবং অলংকািরক সৗ য স েক ভারতবেষ আগত থম 

পেব ইংেরজেদর ধারণা ভাল িছল না। কিবক েণর কাব  রচনার সমসামিয়ক কােল 

১৬৮১ ী াে  িলিখত রচনায় John Fryer ভারতীয় নারীর অলংকার সে  উ ািসক 

ধারণারই পিরচয় িদেয়েছন। িতিন িলেখেছন- “In their (women) Ear’s Mock 

Jewels (Jewels); about their Necks and wrists trifling Bracelets of 



 
 

beads, glass, or wire of Brass, about the small Brass chains and on 

their Fingers Rings of the same matal.” (১৭) 

ভারতীয় িশ কলার গভীরতা তখন ইংেরজরা অনুভব করেত পােরন িন। 

পরবতীকােল ইউেরাপীয় িশ রিসেকরা ভারতীয় িশে র যথাথ প গভীরভােব আ  

কেরিছেলন।  

বা ীিক রামায়েণ দখা যাে , ল াপুরীর অ ঃপুর রমণীরা কােনর শষ াে  

পরেতন িহর য় কু ল। এই কু ল হীরক এবং বদূযমিণ খিচত থাকত। এই কু ল 

আকােশর চাঁেদর মত, আকােশর ন ে র মত রমণীর মুখম েলর সৗ য কাশ 

করত। মহাকিব বা ীিক িলেখেছন- 

“ব ৈবদূয গভািণ বণাে ষু যািযতা  । 

দদশ তপনীয়ািন কু লান দািন চ।। ৩৩।। 

তাসাং চে াপৈমবৈ ঃ ভলিলতকু ৈলঃ। 

            িবরািজত িবমানং তৎ নভ ারাগৈণিরব”। ।।৩৪।। (১৮) 

ছ) চুিড়: কিবক েণর কােব  চুিড়র ব বহার পূণ হেয় উেঠেছ। কিবর কােব  

উি িখত চুিড় সানার। কবল একিট ে  কলেধৗত চুিড়র কথা বেলেছন। কােব  

চুিড়র উে খ এেসেছ িন েপ- [িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত 

উি িখত  থেক নওয়া] (১৯) 

আেখিটক খ : ১) ণচুিড় (পৃ: ৬৮) 

বিণক খ : ১) সানার চুিড় (পৃ: ১১০) ২) কনেকর চুিড় (পৃ: ১৬২) ৩) কলেধৗত চুিড় 

(পৃ: ১৩৮)  

‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ িলেখেছন- “ শষ যুেগর 

সািহেত  শ বলেয়র মধ বতী চুিড়র ব বহার দখা যায়। কিবক ণ কালেকতুেক 

গালাহােট িজিনস িকিনেত পাঠাইয়া, তথা হইেত অন ান  েব র সে  গৃিহণীর জন  



 
 

সানার চুিড়ও য় কিরয়ােছন। যথা-‘হীরা নীলা মািত পলা কলেধৗত ক মালা, কু ল 

িকিনল ণচুিড়’। কিবক েণর উি েত কুলিপয়া অথাৎ িখল দওয়া শে র উে খ 

দখা যায়। ইহােত বাধ হয়, তাহার সময় কুলিপয়া শ  ধারণ জাঁক-জমেকর পিরচয় 

িছল”। (২০) 

 কিবক েণর কােব  বিণক খে  েগর র মালা নৃত  করেছন। দবতারা দেখ 

সাধুবাদ িদে ন। নানা অলংকার পেরেছন র মালা। পেরেছন সানার চুিড়। যন 

িবদু েতর আেলা িঠকের পড়েছ। কিবক ণ িলেখেছন- 

“কনেকর গিড় চুিড় পির িদব  পাট সািড় 

       দু কের কুলিপ সােজ শ ”। (২১) 

 র মালার নৃেত র মত লাকিশ  তঃ ূ ত। চুিড়র ঝ ােরর মত সহজাত। 

িদন ণ মেপ মানুেষর পস ানী িচ  সৗ য িপপাসু হয় না। ণ কামােররা কেব 

থম চুিড় তির কেরিছল আমরা জািন না। লাকিশ  মানুেষর সহজাত সৗ য স ার 

বিহঃ কাশ। Jane Ellen Harrison তাঁর ‘Ancient Art and Ritual’ ে  যথাথই 

িলেখেছন-“All Great Art releases from self.” (২২) 

জ) পাসিল: পাসিল পােয়র অলংকার। সানা বা পার তির পােয়র গহনা হল 

পাসুিল। অনায অলংকার েপ বাধ হয় পাসুিলর তমন ব বহার িছল না। আেখিটক 

খে  পাসুিলর ব বহার পাওয়া যায় না। বিণক খে ই পাসুিলর উে খ পাওয়া যাে । 

কিবক েণর কােব  িন িলিখতভােব পাসুিলর উে খ এেসেছ- [িন িলিখত লাকিশে র 

পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (২৩) 

বিণক খ : ১) পাসুিল (পৃ: ১১০) ২) পাসুিল (পৃ: ১৩২) ৩) পাসুিল (পৃ: ১৩৮) ৪) 

পাসুিল (পৃ: ১৬১) ৫) পাসুিল (পৃ: ১৬২) ৬) পাসুিল (পৃ: ২৬৩) 

কিবক ণ িলেখেছন- 

“অ ু ির পাসুিল ছিট সুবণ রগিড় কাঁিঠ 

মিণ মুিত পলা হম হার”। (২৪) 



 
 

 িকংবা-           

‘র ময় অ ু ির  সকল অ ু ির ভির 

পদা ু েল পাসুিল রতন’। (২৫) 

 দবী চ ী অলংকার পেরেছন। পােয়র আঙুেল পেরেছন পাসুিল। বাঝা যাে , 

মািজত এই অলংকার আয রমণীরাই ব বহার করেতন। 

 ঋে দ সংিহতায় ব েলর অলংকার েপ যমন হার উি িখত হেয়েছ, িঠক 

তমিন পােয়র অলংকার েপ কটেকর উে খ আেছ। মাথার উপের সানার উ ীেষর 

উে খ আেছ। ঋে দ সংিহতার ৫ম ম েলর ৫৪ সূে  বলা হেয়েছ- 

“অংেসষু ব ঋ য়ঃ পৎসু খাদেয়া ব ঃসু 

া ম েতা বেথ ভঃ 

    অি াজেসা িবদু েতা গভে াঃ িশ াঃ শীষসু  

   িবততা িহরণ য়ী’’।।  ১১।। (২৬) 

 এসব অলংকার মানব শরীরেক দী  িবদু েতর মত শাভা দয়। George 

C.M. Birdwood 1880 ী াে  কািশত তাঁর সুিবখ াত ‘The Arts of India’ ে  

িলেখেছন- “The Jeweller’s and goldsmith’s art in India is indeed of the 

highest antiquity, and the forms of Indian jewellery as well as of 

gold and silver plate, and the chasings them, have come down in an 

unbroken tradition from the Ramayana and Mahabharata. The first 

light of Aryan civilisation dawned in the Ganges valley, and spread 

thence into the valley of the Tigris and the Euphrates.” (২৭) 

.ঝ) নূপুর: পােয়র অলংকার েপ মধ যুেগর সািহেত  নূপুেরর উে খ অেনক। পােয়র 

অলংকার আকারগত এবং অথগত িবেশষ  অনুসাের নানা নােম িচি ত হেলও নূপুরই 

িবেশষভােব পিরিচত। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন- 



 
 

“সািহেত  নূপুেরর অভাব নাই, িক  িক উপাদােন নূপুর িনিমত হইত তাহার 

িবেশষ পিরচয় পাওয়া যায় না”। (২৮) 

নূপুর মিণব ন সহেযােগ িনিমত হয়। কিবক েণর কােব  িন িলিখতভােব নূপুর 

এেসেছ- [িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  

থেক নওয়া] (২৯) 

আেখিটক খ : ১) নূপুর (পৃ: ১) ২) নূপুর (পৃ: ৬) ৩) নূপুর (পৃ: ২১) ৪) ম ীর 

(নূপুর,পৃ: ২৩) ৫) নূপুর (পৃ: ৫৫) ৬) নূপুর (পৃ: ৮৮) ৭) নূপুর (পৃ: ৮৯) 

বিণক খ : ১)  নূপুর (পৃ: ১১০) ২) ম ীর (নূপুর,পৃ: ১১২)  ৩) নূপুর (পৃ: ১৩৮) ৪) 

নূপুর (পৃ: ১৬২) ৫) নূপুর (পৃ: ১৭০) ৬) নূপুর (পৃ: ১৭৫) ৭) নূপুর (পৃ: ২০৬) ৮) 

নূপুর (পৃ: ২১২) ৯) নূপুর (পৃ: ২১৯) ১০) নূপুর (পৃ: ৪৩৪) ১১) মল (পৃ: ২৬৫) ১২) 

নূপুর (পৃ: ২৯৬) ১৩) নূপুর (পৃ: ৩০০) 

নতকী র মালা েগ নৃত  করেছন। দবতারা নৃত  উপেভাগ করেছন। কিব 

িলেখেছন- 

“ভুবনেমাহন কােছ  ধুপদ তা ব নােচ 

গান মুিন রাধার িবষাদ 

মুখর নুপূরশািল দন ঘন করতািল 

দবগণ বেল সাধুবাদ”। (৩০) 

 নূপুর যমন অলংকার, তমিন লাকবাদ ও। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘চরণ-প জরােজ কনক নূপুর বােজ’ (৩১) 

কিবক ণ অভয়ার চরেণ কা ন নুপুর পিরেয়েছন। মেন হয়, আয রমণীরা 

াচীনকাল থেকই নূপুর পরেতন। সৗ য িনমােণ কিবর অ া  চ া। কিবক েণর 

কাব  িবিচ  অলংকাের টইটু ুর। 

ঞ)  বলয়:  কািলদাস মঘদূত কােব  িলেখেছন- 



 
 

‘নী া মাসা   কনকবলয় ংশির েকা ঃ’ (৩২) 

য  ি য়ািবরেহ শীণ হেয়েছন। তার হাত থেক খেস গেছ সানার বলয়। 

কনুই থেক মিণব  পয  হাত হল েকা । বলয় কনুেয়র িন েদেশ ধারণীয় 

অলংকার। কিবক েণর কােব  দবীর অলংকার েপ ণবলেয়র উে খ আেছ -  

     ‘অ দ বলয়া িবভূষণ’ (৩৩)  

দবী মহামায়ার অলংকার কিবর কােব  এেসেছ এভােব- 

     ‘অ দা বলয়া শ ভুবেন উপমা র  

         মিণময় মুকুট ম ন’। (৩৪) 

িনয়ন আেলার উ লতায় িশিশর িশ  িশউলী ফুেলর সুবাস গে  ভরপুর কিবর 

সই যুগ-পিরেবশ গেছ হািরেয়।  সকােলর সই অলংকার বলয়েক সভােব আর 

িফের পাওয়া যােব না কখেনাই। কােব র িবিভ  অংেশ মুকু রাম দবী চ ীেক নানা 

আভরেণ অলংকৃত কেরেছন। কিবর কাব  েয়াজন এবং সৗ েযর উ তম সীমা 

শ কেরেছ।   

ট) বালা- বালা নারী-পু ষ উভেয়রই অলংকার িছল। যােগশচ  রায় তাঁর 

‘গহনা’ বে  িলেখেছন- 

“বীরে র পুর ার বালা িছল”। (৩৫) 

সকােল বালেকর হােতও থাকত বালা। পরবতীকােল বালা নারীর অলংকার 

েপই বিশ পিরিচত। কিবক েণর কােব  বালার উে খ থাকেলও ‘তাড়বালা’, 

‘ হমতাড়’ বালা নােমর অলংকােরর উে খ পাওয়া যাে । কিবর কােব  বালার উে খ 

এেসেছ িন িলিখতভােব- 

আেখিটক খ  : ১) তাড়বালা (পৃ: ৮৪)  

বিণক খ  :    ১) তাড়বালা (পৃ: ১২৪)   ২)  হমতাড়বালা (পৃ: ১৭৪) ৩) তাড়বালা 

(পৃ: ২০৯)  ৪)  বালা (পৃ: ২১৩)  ৫)  বালা (পৃ: ২৫৮) । 



 
 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উ িখত  থেক নওয়া](৩৬) 

িববাহ বাসের ধনপিত দে র অলংকার ধারণ বণনা কেরেছন কিবক ণ- 

“মুকুট িশের রােপ কুমকুম অে  লেপ 

দু-কের হমতাড়বালা”। (৩৭) 

মুকু রােমর কােব  বালা পু েষর অলংকার েপই ব ব ত হেয়েছ। 

 অলংকার িশ  কান সমাজ ও সভ তার উ তর শি ক এবং না িনক 

ভাবনার িতফলন ব  কের। ‘Concise Encyclopedia of The Arts’ ে  Theodore 

Rowland Entwistle িলেখেছন- “As civilizations developed, jewellery came 
increasingly sophisticated, [...] Jewellery reflects the tastes and artistic 

standards of society.” (৩৮)  

ঠ) হার:       হারাবলী-তরল-কা ন-কাি দাম- 

ম ীর-ক ণমিণ-দু িতদীিপতস ”। (৩৯) 

কৃে র মিণহােরর ভায় আেলািকত গৃহ ার। অলংকার পিরিহত কৃ েক 

দেখেছন রািধকা। সং ৃ ত সািহত  তা বেটই, সম  মধ যুেগর বাংলা সািহত  হােরর 

বণনায় টইটু র। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন- 

“সািহেত  যত কার আভরেণর পিরচয় পাওয়া যায়, ত েধ  হােরর মত 

ণীিবভাগ আর কু ািপ ায় পিরলি ত হয় না। এই হার সাধারণত মু ার ারা 

িনিমত হইত; সইজন  হােরর অপর নাম মু াবলী”।(৪০) 

মুকু রােমর কােব  হার এবং মুে ামালা ছাড়াও সেত রী হােরর উে খ আেছ। 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন- 

“হােরর লহর িলর নাম যি , লতা, সর ও সির। লহেরর সংখ ানুসাের হােরর 

িবেশষ নাম দখা যায়। শতলহর হার ‘ দব ক’ নােম অিভিহত। [...] অবাচীন 

সািহেত ও ‘ দব ক হার’ শেত রী নােম অিভিহত হইয়ােছ। (৪১) 



 
 

কিবক েণর কােব  হােরর উে খ এেসেছ িন েপ- 

আেখিটক খ  :  ১) মিণময় হার (পৃ: ২)  ২) হার (পৃ: ৬)   ৩) হার (পৃ ৪)  

হার (পৃ: ৬৭)  ৫) ‘ন মান মুিতআর’ হার (পৃ: ৬৭)   ৬)  হীরা, মু া, পলা, 

িনিমত ক মালা (পৃ: ৬৮)। 

বিণক খ  :  ১)  হার (পৃ: ১০৩)  ২) হার (পৃ: ১২৪)   ৩) মিণময় হার (পৃ: 

১৫৫)  ৪)  হার (পৃ: ১৬০)  ৫) হমহার (পৃ: ১৬১)   ৬)  হমহার (পৃ: ১৬৪)   

৭)  কনক কু লহার (পৃ: ১৭৫)   ৮)  ক হার (পৃ: ১৭৬)    ৯) হার (পৃ: 

৩০০)  ১০) কনকহার (পৃ: ১৯৩)   ১১) মিণময় হার (পৃ: ২৭৯)  ১২) 

মিণময় হার (পৃ: ৩০২) 

সেত রী হার- (বিণক খ ):  ১)  ‘সেত ির’ হার (পৃ: ১১২)  ২) ‘শেত রী’ হার 

(পৃ: ২৩৪)।  এছাড়া – ১) হীরা-নীলা এবং পলার ক মালা (পৃ: ১১০) 

     ২) ‘িহরা-নীলা-মুে া-পলার মালা’ (পৃ: ১৬২) 

     ৩) মুকুতার মালা (পৃ: ২৫১) 

     ৪) ‘গজমুিত’ হার (পৃ: ৫৯) 

     ৫) ‘ন মান মুিতআর’ (পৃ: ৬৭) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ প ীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৪২) 

কিবক ণ খু নার েপর বণনায় সেত ির হােরর উে খ কেরেছন- 

“গেল সেত ির হার   শােভ নানা অলংকার 

কের শ  শােভ তাড়বালা”। (৪৩) 

ঋে দ সংিহতায় ব েলর সুবণ- আভরেণর উে খ আেছ। ব েলর আভরণ 

এবং পেদর আভরেণর দীি  শাভা পাে । ঋে দ সংিহতার ৫ম ম েলর ৫৩সূে  



 
 

উি িখত আেছ- ‘ য অংিজযু য বাশীষ ভানবঃ ু  ে ষু খািদষু। ায়া বেথষু 

ধ সু’। (৪৪)  

ড) িশকলী – িশকলী কিট বা কামেরর অলংকার িবেশষ বা গাট। কিবক েণর 

কােব  কনকিশকলী বা সানার িশকলীর উে খ আেছ। কি েত িশকলী ছাড়াও িকি ণীর 

ব বহার হয়। িশকলী রমণীর অলংকার। অবশ  কিবক েণর কােব  িশ েদর অলংকার 

েপ িশকলীর ব বহার এেসেছ। বিণক ধনপিত দে র এক বৎসেরর িশ পু  মে র 

অলংকার েপ িশকলীর উে খ আেছ। কিবক ণ িলেখেছন-  

“কিটতেট ল মান কনক িশকলী 

মলবাঁিক পদযুেগ কের ঝলমলী”। (৪৫)  

িশ  ম  নৃত  কেরেছন। িঠক যন বৃ াবেন িচরিকেশার কৃে র নৃত । 

কামের সানার িশকলী। িশকলী মধ যুেগর অলংকার। এক হািরেয় যাওয়া সময় 

উ ািসত হেয় ওেঠ কিবক েণর লখনীেত। 

মুকু রােমর চ ীম েল অন ান  য অলংকার িল উি িখত হেয়েছ স িল 

িন প- 

 ১)  কুশা ু ির- (পৃ: ১০২) : বিণক খ  : কুশ (তৃণ) িনিমত অ ু ির- দবী অভয়া 

যখন ভরবী মূিতেত  শােন গমন কেরন, তখন এই অ ু ির ধারণ কেরন।  

‘অ ুেলেত আেরািপলা কশ কুশা ু ির’ (৪৬) 

 ২) গাঠ া ( সানার গাঠ া, পৃ: ১৫৯) : বিণক খ  : দুবলা দাসী সওদাগর ধনপিত  

দ েক খাসী উপেটাকন িদেয় িনেজর স ান প সানার ‘গাঠ া’ িনেয়েছন।  

“দুইটা সানার গাঠ া পাইল ইনাম” (৪৭)  

 ৩) ঝাঁপা (পৃ: ১৬১) : বিণক খ  : ধনপিত দে র শয়নকে  খু নার 

অলংকারেক িনেদশ কেরেছন কিবক ণ -‘ নয়াল কিরআ আট- থেম িবছায় 

খাট/তুিল মুসির সিজ ঝাঁপা’  (৪৮)  



 
 

  ৪) তুলােকািট (হাত বা পােয়র অলংকার, পৃ: ১৬২) : বিণক খ  : তুলােকািট 

বা র অলংকার িবেশষ। সৗ যি য় লহনা পেরেছন তুলােকািট- 

      ‘রজত পাসুিল ছটী 

পের িদব  তুলােকািট 

   বা  িবভূষণ ঝলমিল’। (৪৯) 

 ৫)  পদক (পৃ: ১৩৮) : বিণক খ  : পদক গলার অলংকার। খু না পরেতন 

পদক। লহনা ধনপিত দে র অবতমােন সপ ী খু নার থেক গলার পদক 

খুেল িনেয়েছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘ললািটকা িনল িসঁিথ গলার পদক’। (৫০)  

 ৬)  ন মান সানা (পৃ: ৮৭, কােনর অলংকার): আেখিটক খ : জরাত 

নগর যন কৃে র জ ভূিম মথুরা। িত স াকােল শ  ঘ া বােজ। আ ম 

চ ের ণীজন আেস। তারা অলংকার পেরন ন মান সানা। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

‘কােন ন মান সানা 

বদেন কপূর সেন পান’ (৫১)  

 ৭)  িপ ল ভূষণ (িপতেলর অলংকার, পৃ: ১৯২): বিণক খ  : - কিবক েণর 

কােব  িপ ল ভূষেণর উে খ আেছ। িপ ল ভূষণ কমন অলংকার তা আজ আর 

বাঝার উপায় নই। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘শ  পিরবার তের  রামাগণ সাদ কের 

িপ ল ভূষণ ঘের ঘের’। (৫২)  

 ৮)  বউিল (কণাভরণ, পৃ: ১৩২): বিণকখ : লহনা ামীেক বশ করার জন  

ঔষধ সং হ করেত চায়। দুবলা দাসীেক লীলাবতীর কােছ পাঠােত চায়। দুবলা 

এই কােজর জন  উপহার প পেয়েছন বউিল। কিবক ণ িলেখেছন – 

‘িহরায় জিড়ত িনল কনক বউিল’। (৫৩)  

  ৯) বউিল (কণাভরণ, পৃ: ১৫৪): বিণকখ : খু নাও কােনর অলংকার েপ 

পেরেছন সানার বউিল, তা যন সৗ েযর ছটা। জলভরা মঘ থেক যন 

িবদু ৎ ঝের পড়েছ। কিবক ণ িলেখেছন- 



 
 

‘সজল জলেদ জন পিড়েছ িবজুিল’। (৫৪)  

 ১0) ললািটকা (পৃ: ১৩৮) : বিণকখ : িনমম, িন ু র লহনা খু নার গলার এবং 

কপােলর অলংকার খুেল িনেয়েছন। মুকু রাম িলেখেছন-  

‘ললািটকা িনল িসঁিথ গলার পদক’।  

  বাঙািল রমণী নানা িবিচ  অলংকাের শািভত। কিবরা নারী সৗ যেক 

নানা সাধনকলার মাধ েম ফুিটেয় তুেলেছন। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘ াচ  

সাধনকলা’ বে  িলেখেছন- “আমােদর মদাগেণর িচ  যন তাহােদর 

িবিচ  সাধেনর সিহত ঘিন ভােব সি ব । দুইখািন েকা  স  বলয় ক ণ 

এবং ক িবলি ত চা  হারলতািট, এমন িক, নূপুেরর িন নটুকু পয  আমােদর 

অ েরর কুলকন াগেণর রমণীয় মূিতর সিহত একা  িবজিড়ত”।(৫৫) 

  মধ যুেগর অলংকার এত পিরশীিলত িছল না। বালকাি  হাজরা তাঁর 

“ ামীণ জীবনরােগর িঝিলক” ে  িলেখেছন- “ তখন িছল সেকেল গয়নার 

চল- খাড়ু-বাজু-মল- গাট- পঁছা ভৃিতর যুগ। এসব অলংকার িছল যেথ  ভাির 

ওজেনর,[........] এককােল এসব অলংকার সারা বাংলােদেশই চালু িছল। েম 

েম গত পাঁচ – সাত দশেকর আেগ, এ িল াম-শহেরর রমণীেদর দহ থেক 

হািরেয় িগেয়েছ। একােল কদািচত স সেবর দখা মেল। িক  ষােটাধ ব ি  

মাে রই ৃিতেত বাজু-খাড়ুর ছিব অটুট।(৫৬) 

র  ও মিণ - াচীনকাল থেক ধম ভারতীয় জীবন ধারার সে  অে দ  

স েক যু । র  শাভা- সৗ েযর ধু দ তনা দয় না, র  স দ বেল 

িবেবিচত হয়। বাংলােদেশ ত , জ ািতষ, িচিকৎসায় র  ব বহার হেয়েছ 

াচীনকাল থেক। ধম াণ বাঙািল, া ণ ত  শািসত এই দেশ রে র উপের 

পৗরািণক মিহমা, অেলৗিককতা ও দববাদ িতি ত কেরেছন। পুরাণ মেত 

উে খেযাগ  র  নয়িট- ব , পু রাগ, মািণক , ই নীল, বদূয, মু া, বাল 

ভৃিত। এছাড়া নীল, প রাগ, গােমদ, িটক, মরকত ভৃিতেক মুখ  র  বেল 

মেন কেরেছন াচীন শা কােররা। নবর েক মহার  বেল মেন করা হয়। 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর “ াচীন িশ  পিরচয়” ে  র  এবং মিণ স েক 

িব ৃত আেলাচনা কেরেছন। িবিভ  রে র পু ানুপু  আেলাচনা কের র েক 



 
 

িশ  বেলই অিভিহত কেরেছন। র পিরমাজনা এবং পিরশীিলত কেরই রে র 

সৃি  বেল িতিন মেন কেরন। িতিন তাঁর ে  িলেখেছন- “ ত  মনীিষগণ 

বেলন- পৃিথবীর ভাববশতই েরর বিচ  ঘিটয়া থােক,- 

র ািন বলা ত া ধীিচেতাহেন  বদি  জাতািন 

কিচদভুবঃ ভাবা িচ ং, া পলানাম। 

সুতরাং র িবেশষই র  নােম অিভিহত হয়। (৫৭) 

  কিবক ণ মুকু রাম চ বতীর কােব  র  এবং মিণর উে খ এেসেছ 

নানা ােন। চ ীম ল কােব র ‘ব না’ অংেশ কৗ ভ মিণরে র উে খ এেসেছ। 

পুরাণ মেত, সমু  ম েনর সমেয় সমুে র তলেদশ থেক এই মিণ উেঠিছল। 

ভগবান িব ু  এই মিণ বে  ধারণ কেরিছেলন। ‘সৃি  পালা আর ’ অংেশ কিব 

িলেখেছন- 

   ‘কে  কৗ ভ আভা  কািট চাঁদ নখ শাভা 

           কু েল মি ত দুই গ ’। (৫৮) 

   ‘ গৗরীর অিধবাস’ অংেশ মিণ এবং মু ার উে খ এেসেছ। গৗরীর 

িববাহ ম ল উৎসব। কিবক ণ িলেখেছন – ‘মুকুতায় মিণ বা া/টানাইল পাট 

চাঁদা/ চৗিদেগ জােলন দীপমালা’।(৫৯) আেখিটক খে  কালেকতুও হীরা এবং 

মুে া জড়ােনা চূড়া িকেনেছন- ‘মাজাকুড়া িহরায় জিড়ত/চ ন ত র 

িপড়া/লি ত মুকুতা চূড়া’। (৬০) আবার কালেকতু ফু রার জন  িকেনেছন – ‘িহরা 

িনলা মুিত পলা/ কলেধৗত ক মালা। (৬১) বিণকখে  মু ার মালার উে খ 

কেরেছন কিব। 

  ধনপিত িসংহল দেশ বািণজ  যা া কেরেছন। এক জ  পের ম  

ও বািণজ  যা া কেরেছন। সমুে  দেখেছন কমেল কািমনী। কিবক ণ 

িলেখেছন- ‘ বনন পােটর থাপ মুকুতার মাল’।(৬২) ভােজর ‘যুি ক ত ’ ে  

শ েকও র  বেল বলা হেয়েছ। - ‘ সৗগি কং , তথাগ ং শ ং 

ময় থা।(৬৩)  



 
 

  কিবক েণর কােব  র  িহসােব মু ার উে খ বিশ। মু া সৗভাগ  

বহন কের। ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  ‘িগরীশচ  বদা তীথ’ িলেখেছন- 

“ ি জাত মু াই সবে ”।(৬৪) 

ঝারা/ঝাির - মুকু রােমর কােব  একিট িবেশষ অলংকােরর পিরচয় পাওয়া যাে , 

তা  হল ঝারা বা ঝাির। ঝারা বা ঝাির শ িটর িত মুকু রােমর িবেশষ প পাত 

আেছ। কিব কােব র নানা ােন এই শ েয়র উে খ কেরেছন। কাঁসািররা ‘ঝাির’ 

িনমাণ কেরন। হরেগৗরীর িববাহ উৎসব। িহমালয় সানে  গৗরীেক িশেবর হােত 

সমপণ করেছন। আর কন া দান িহসােব িদেয়েছন-“ঝাির থালা ধনু শয া িদল নানা 

দান”।(৬৫) কাঁসািররা ঝাির তির কেরন। জরাট নগর প েন অন ান  িশ ী স দােয়র 

সে  এেসেছন কাঁসািররা। মুকু রাম িলেখেছন- 

“কাঁসাির পািতআ শাল    ঝাির খুির গেড় থাল 

বাটী ঘটী বট-লই িশপ”।(৬৬) 

িকংবা - 

     রথ তুর ম দালা,       সক াথ ঝাির থালা।(৬৭) 

আবার, ঝাির এক কার অলংকার। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘চ ন- চৗখুির িদল ঝাির ক মালা’।(৬৮) 

কালেকতুর স দ লােভ ভাঁড়ুর ঈষা জে েছ। িতিন কিল  রাজেক িগেয় নানা 

কুম ণা িদেয়েছন। কালেকতু স েক ভাঁড়ু বেলেছন- 

“পূেব িপত ভাে  বাির        এেব তার হমঝাির 

     ঘটী বাটী সব হমময়”।(৬৯) 

অবেশেষ কালেকতু রাজা হেয়েছন। পেরেছন সুবেণর অলংকার। গলায় পেরেছন ঝাির 

ক মালা। কিবক ণ িলেখেছন-  



 
 

“গজ তুর ম রথ িদল বর দালা। 

চ ন চৗখুির িদল ঝাির ক মালা”। ৭০ 

বিণক খে  নািয়কা খু না চ ীপূজার জন  দওয়ােল আলপনা এঁেকেছন। 

এঁেকেছন অ দল প । আর পূজার আেয়াজন কেরেছন িতিন একরকম- 

“উপের ফুল-ঝারা   মােঝেত হমবারা 

কিরল নানা আেয়াজেন”।(৭১) 

খু নার ভিববােহও এরকম ফুেলর ঝারার ম প াপন করেত ভােলন িন 

কিবক ণ। কিব িলেখেছন- 

“উপের ফুেলর ঝারা    ািপল গেনশ-বারা 

ি জগণ কের বদ গান”।(৭২) 

খু না নানা অলংকাের িনেজেক সি ত কেরেছন। ডানহােত পেরেছন ‘রজেতর 

ঝাির’। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘ডািন কের িনল রামা রজেতর ঝাির’।(৭৩) 

ফু রা এবং ধনপিত দে র শয়ন মি র। বাসরঘের অব ান কেরেছন 

নবদ িত। দীেপর আেলােক উ ল কের বাসরঘর। নানাভােব সি ত এমন 

বাসরঘর। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ধবল চামর বা া   উপের টানায় চা া 

িতচােল মুকুতার ঝারা”।(৭৪) 

 খু নার পাশাপািশ লহনাও অলংকার পেরেছন। ডান হােত পারেছন ‘ হমঝাির’। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

“নানা অল ার পির    ডািন কের হমঝাির 

বামকের তা ুল সাঁপুড়া”।(৭৫) 



 
 

বিণকবধূ ফু রা পু লােভর জন  ান করেছন। য  করেছন। যে র ম েপ টাঙােনা 

হেয়েছ চাঁেদায়া। উপির অংেশ ঝালান হেয়েছ ফুলঝারা। কিবক ণ িলেখেছন- 

“যে র ম েপ     টানািঞ চ াতেপ 

চৗখুির পুিরয়া চ েন। 

“আেরািপ হমবারা    উপের ফুলঝারা 

বসাইল কনক-আসেন”।(৭৬) 

সকােল ািত-ব ু  এবং া ণেদর আম ণ কের িবিভ  অ -ব েনর ারা আপ ায়ন 

করা হত। স ান প া ণ ঋিষেদর নানা উপেঢৗকন দওয়া হত। খু না ব ন 

ত কের া ণেদর আপ ায়ন কিরেয়েছন । তা ুল িদেয় মুখ শাধেনর পর স ান 

প া ণ ঋিষেদর উপেঢৗকন দওয়া হেয়েছ। কিবক ণ িলেখেছন- 

“হব ঋিষ পাইল মান সায়বািন দালা 

চ ন চৗখুির িদল ঝাির ক  মালা 

কৗিসিখ পাইল মান সুবেণর ঝাির 

সাত গােঁয়র বাণ া পাইল িবিচ  পামির”।(৭৭) 

ধনপিত দে র দালা ত হেয়েছ। স দালা শািভত নানা অলংকাের। কিবক ণ 

িলেখেছন- 

“উপের ছাউিন িদল পােটর পাছড়া 

চািরিদেক শােভ গজমুকুতার ঝারা”।(৭৮) 

ণকােররা হমঝাির, ফুলঝারা ভৃিত অলংকার তির কেরন। সানার তােল িশ ীর 

লাবণ  িমিশেয় সৗ য সৃি  কেরন ণ কামােররা। রমণীর লাবণ  মেনাহর ি  

শাভনতা দয়। অবনী নাথ ঠাকুর তাঁর ‘লাবণ েযাজনা’ বে  িলেখেছন- “মু ার 

েপর ভি  িন ভ, যিদ না তাহােত লাবেণ র দীি  থােক।[...] লাবণ  পাথরেক িনেজর 



 
 

সুিনিদ  রখািট িদয়া অি ত কিরেতেছন,[...] লাবণ  িনেজ া এবং সংযতা। সুতরাং 

যাহােকই শ কেরন তাহােকই িব ি  দন। সংযম দন”।(৭৯)  

চা ড়া:- এক থাবা ব েক বলা হয় ‘চা ’। সানার িপ  সদৃশ ব  হল চা ড়া। 

কিবক েণর কােব  ‘সুবণ চা ড়ার’ উে খ আেছ। খু না ম েক িসংহেল বািণজ  

যা ার অনুমিত িদেয়েছন। মে র সাত িড ার দাম শত পল সুবণ চা ড়ার সমান। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

ক)  ‘িফরাইেল শত পল সুবণ-চা ড়া’। (৮০)   

খ)  ‘শত পল সুবণ-চা ড়া তার মান’। (৮১)   

গ)  ‘ধিরেলন মে র সুবণ-চা ড়া’। (৮২)   

বাঝা যায়, মধ যুেগ ‘চা ড়া’ পূণ মূল বান ণ িনিমত ব  িছল। িক  এই 

অলংকােরর প কমন িছল, তার পূণ িববরণ পাওয়া যায় না।  

      মধ যুেগ ব ব ত রমণীেদর অলংকার: আয-অনায অলংকার- 

সামািজক র বষম : 

“The whole life was conceived as an art and lived as an art.” 
(৮৩) 

সম  মধ যুেগ বাংলােদশ িছল জািত-স দায় এবং বৃি  িবভািজত। এক এক 

স দােয়র মানুষ এক এক বৃি  হণ করেতন। বৃি -স দায় এবং িশ  িছল 

সমাথক। এসব সে ও া ণ তে র চাখ রাঙািন ও অনুশাসনেক উেপ া কের 

লাকজীবন ূ িত লাভ কেরিছল। সংহত লাকসমােজর াণব  জীবনীশি েক 

অব  করা স ব িছল না া ণ তে র িতিনিধেদর। জাত-পাত এবং 

সং ার-দীণ আচার সব  বাংলােদেশও লাকজীবন উি ত াণশি  েয়াজন 

অনুসারী িশে র জ  িদেয়িছল। পি -পিরেবশ িনভর িতিট িশ ই িছল দশ-

কাল অনুসারী সৗ েযর সারাৎসার। 



 
 

 মধ যুেগর অলংকার িনমাতারা িছেলন ণীিবভ  সমােজর এক িবেশষ 

ণীচির । ধানত ণকার স দায়। জািত িবভ  বাংলােদেশর পাড়া-প ীর 

িবিশ  স দায়। সমেয়র িসঁিড় বেয় ব  যুেগর ঐিতহ  এবং উ রািধকােরর 

সাধনােক অিধগত কের সংহত সমােজ তারা িশ ী। চ ীম ল কােব  দখা 

যাে , গ  বিণক-কন া খু না- 

“খু না হইব খ ািত হব গ বান া জািত 

িববাহ কিরব ধনপিত”। (৮৪) 

 H.H. Risley তাঁর ‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  

িলেখেছন-“Baniya, Banik, Barnik, Banikar, a generic name, 

derived from Sank. Vanij, ‘a merchant’, applied to almost all of 

the trading castes throughout India. In Bengal Baniya is not, 

strictly speaking, a caste name at all; [.....] It a man trades in 

money rather than in commodities, he is commonly know by 

the more dignified title of Mahajan or Banker. One of the 

Variants of the word is used colloquially in Bengal as a 

synomym for Gandha banik, a dealer in medicinal drugs and 

spices.’’ (৮৫) 

ণকােররা অলংকার ত কেরন। এরা হেলন ণবিণক। কিবক েণর 

কােব  বেনর মেয় হেলন খু না। চ ীম ল কােব  ধূত মুরারী শীেলর পিরচয় 

িদেয়েছন কিব। মুরারী শীল বিণক, ণ বিণক। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ ন গা ন গা খুিড়   িকছু কায আেছ ডিড় 

অ ু ির ভা াইয়া লব কিড়”। (৮৬) 

িকংবা - 

“ লখা- জাখা কের টাকা কিড়”। (৮৭) 



 
 

 এভােবই ধনতাি ক সমােজর উৎসমুখ কিটত হেয়িছল। মধ যুেগ 

সাম তাি ক সমােজ অসম অথৈনিতক কাঠােমার লখিচ  অ ন কেরেছন 

কিব। এক ণীর অথেলাভী, ণলতা ণীর মানুেষর জ  হেয়িছল। মধ যুেগর 

কৃিষিভি ক সমাজ কাঠােমার মেধ  অন ান  বৃি জীবী াত  স দায় থেক দূর  

তির কেরিছেলন ণকার বিণক স দায়। অনায কালেকতু এবং ফু রার িত 

একধরেনর উ ািসকতাও পাষণ করেতন এরা। বিণক মুরারী শীল এবং তাঁর 

প ী বন ানী একই ছাঁেচ গড়া। কৃিষ সমােজর মেধ  থেকও এমন পৃথক ণী 

চিরে র বৃি জীবী স দায় মধ যুেগর সমাজ বা বতায় অন তর অনুস ােনর 

ইি ত দয়। 

 চ ীম ল কােব  সামািজক অব ােনর ি েত রমণীর র িবভাজন 

। িক  অলংকার ধারেণর ে  মধ যুেগর দশ-কাল-পিরেবেশ সৃ  

অলংকার িলই রমণীর সৗ য সৃি র সহায়ক। কিবক েণর কােব  অনায রমণী 

ফু রা যমন আেছন, তমন আয রমণী য় লহনা এবং খু নার প সৗ েযর 

স ান কেরেছন কিব। এছাড়া কােব  দবীর অলংকােররও উে খ আেছ। 

সেবাপির, কিবর সৗ য সৃি - িতভার চরমতা দিশত হেয়েছ গ-নতকী 

র মালার অলংকার স ায়। ণীিবভ  নারী চির -অনায-অনিভজাত এবং 

আয-অিভজাত দুই পৃথক ধারায় িবভ । কালেকতু অথলাভ কেরেছন। ফু রার 

জন  িতিন অলংকার িকেনেছন- 

“পুি্রেত জায়ার সাদ        িকিনল পােটর জাদ 

মিণ-মুকুতা তােহ বিড় 

িহরা িনলা মুিত পলা কলেধৗত ক মালা 

কু ল িকিনল ণচূিড়”। (৮৮) 

 া  অথ আথ সামািজক জীবেনর মানিচ েক বদেল িদেয়েছ। য ফু রা 

পরেতন ‘হিরেণর ছড়’, সই িতিন পরেবন ‘কলেধৗত ক মালা’। আর 

কিবক ণ দবী সর তীর অলংকােরর বণনা িদেয়েছন এরকম- 



 
 

“ ত পে  অিধ ান  ধুিত পিরধান 

কে  শােভ মিণময় হার 

বেণ কু ল দােল কপােল িবজুিল লােল 

তনু িচ খে  অ কার”। (৮৯) 

 বিণকখে  কিবক ণ খু নােক সাধু ধনপিত দে র সামেন িনেয় গেছন 

সানার কয়ূর, অ দ, ক ণ এবং হার পিরেয়। খু না পেরেছন তসেরর শািড়, 

কবরী বঁেধেছন ‘কুসুেমর গাভা’ িদেয়। 

িকেশারী বলায় খু না গলায় পেরেছন সেত ির হার- 

“গেল সেত ির হার শােভ নানা অলংকার 

কের শ  শােভ তাড়বালা 

চরেণ ম ীর বােজ গিবদ াধরী সােজ 

যৗবন বাড়ায় িদেন িদেন”। (৯০) 

অবেশেষ সপ ী িবে েষ লহনা ধনপিতর অবতমােন খু নার অলংকার িল খুেল 

িনেয়েছ- 

“বেল িনল িশেরামিত কােনর কনক 

ললািটকা িনল িসঁিথ গলার পদক। 

বাজুব  িনল হম পােয়র পাসুিল 

অ দ ক ণ িনল িদআ গালাগািল। 

............................................. 

িকি িণ লইল তার বাজন-নুপুর 

শ  ভা া লয় হম-মািনেকর গিড় 



 
 

............................................. 

শেত রী হার িনল কলেধৗত চুিড়’’। (৯১) 

ধনপিত শয়ন মি ের েমর ারক উপহার িদেয়েছন খু নােক- 

“অ ু ির পাসিল ছিট সুবণ রগিড় কাঁিঠ 

মিণ মুিত পলা হম হার”। (৯২) 

সই রমণী খু না নানা অলংকাের ভূিষতা, ‘পােটর জাদ’ পিরিহতা। 

কবরী বাঁেধন ‘মালতী-মি কা চাঁপা গাভা’ িদেয়, কণাভরণ কু িলকা, এছাড়া 

পাসুিল, তুলােকািট, সানার চুিড়, শ  আর হীরা-নীলা, মুে া, পলার ক মালা-

এমন কু রগািমনী খু না নূপুর পােয় চেলন- 

“সুনাদ নূপুর পায় কু র গািমনী জায়” (৯৩) 

লহনাও পেরেছন কাজল, বঁেধেছন কবরী, পেরেছন মঘ-ড ুর শাড়ী, 

কাঁচুিল এঁেট বয়স কিমেয় ফেলেছন িতিন। িতিনও মিণময় হার পের ামী 

স াষেণ চেলেছন। 

       ফু রা-লহনা-খু নার বব ত অলংকার- িশ  সৗ েযর 

সম য়ঃ 

সৗ য অেশষ। তার কান সীমা নই, সং া নই। গ নতকী 

র মালার সৗ য বণনায় কিবক েণর কিবে র চরম ূ িত ঘেটেছ- 

“মুখর নূপুরশািল দন ঘন করতািল 

দবগণ বেল সাধুবাদ। 

কনেকর গিড় চুিড় পির িদব  পাটসািড় 

দু কের কুলিপ সােজ শ  



 
 

িহরা নীলা মুিত পলা কলেধৗত ক মালা 

কেলবের মলয়জ প । 

পীত তিড়ত বেণ হম মুকুিলকা কেণ 

কশ- মেঘ পিড়েছ িবজুিল 

রজত পাসিল ছিট পের িদব  তুলাকািঠ 

বা িবভুষণ ঝলমিল”। (৯৪) 

 অলংকার মধ যুেগর সািহেত  িবেশষ জায়গা িনেয়েছ। মানুষ-ই 

সৗ য সাধনা কের। সৗ য-চচা এক তপস া, সংযমও বেট। েয়াজন 

অনুসারী িশে র ারা হেলন াত  মানুষ। মানুষ মানুষ হেয়েছন তার 

সৗ যেবােধর জন । অলংকার মানুেষর সৗ যেচতনােক সািরত কের। 

কােব  আয-অনায অলংকােরর র িবন াস েপ িচি ত কেরেছন 

কিবক ণ। দখা যাে , ফু রা-লহনা-খু নার ব ব ত অলংকার চমৎকার িশ  

সৗ েযর দ াতনা এেন িদেয়েছ সম  কােব । 

কিবক েণর কােব  অলংকােরর ব বহার কিবর কাব েবাধেক অসাধারণ 

উ তায় িনেয় গেছ। Jane Ellen Harrison তাঁর ‘Ancient Art and 

Ritual’ ে  িলেখেছন- “Art does usually cause Pleasure, singular 

and intense, and to that which causes such pleasure we give 

the name of Beauty.” (৯৫) 

একই বৃি র মানুষ িবিভ  বিচ ময় িশে র অনুষে  স ৃ  থাকত। 

R.V. Russell এই িবষেয় িবেশষভােব আেলাকপাত কেরেছন তাঁর “The 

Tribes and castes of the central provinces of India, volume I”- 

ে - “Many sub castes are also formed slight differences of 

occupation, which are not of sufficient importance to create 

new castes. Some instances of sub castes formed from growing 



 
 

special plants or crops have been given. Audhia Sunars 

(goldsmiths) work in brass and bell-metal, which is less 

respectable than the sacred metal, gold.” (৯৬) 
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