


 

 অধ ায় ৬: দা িশ , বাঁশ বেতর িশ , মাদুর ও শীতলপািট, পাটজাত িশ  ও 

বয়নিশ  

বাংলােদেশর াচীন িশ  দা িশ । মধ যুেগর সাম তাি ক বাংলােদেশ কা  িশে র 

সে  অেনক স দায় যু  িছেলন। কাঠুিরয়া, করািত, ছুেতার, কা ভা র, খাদাইকর এবং 

লপ িচ া ন িশ ীরা এই িশে র সে  যু । ছুেতােররা িছেলন িন বগীয়  াত  িহ ু 

স দায়। মহাভারেতর কণ িছেলন সূতপু । সকােলর ছুেতােররা কােঠর রথ তির করেতন 

এবং রেথর সারথীও হেতন। মধ যুেগ নৗকা ত করেতন এরা। মধ যুেগর নৗিশ   

িশ কৃিতর িচ  বহন কের। মধ যুেগর দা িশ ীরা তােদর িশ কােজ িচর ন িতভার পিরচয় 

িদেয়েছন। মধ যুেগ াম বাংলার অথনীিত ব া  িনভর িছল না। াম- প ীর অথনীিত িছল 

তঃ ূ ত, সরল। স কারেণ একােলর শয়ার মােকেটর মত িছল না সকােলর অথনীিত। 

লাকসমােজ সামািজক ব েনর দৃঢ়তা িছল লাকিশ । কৃিষিভি ক বাংলােদেশ ধান 

উৎপাদেনর উপর পেণ র দাম ওঠানামা করত। দা িশে  িবিভ  ণীর কােঠর েয়াজন হত। 

প ী গৃহে রা আসবােবর জন  এমন কােঠর গাছ লাগােতন। ছুেতােররা কােঠর আসবাব তির 

করেতন। নৗকা, রথ ভৃিত ব মূল  লাকিশ  সাধারণত বিণক ও অিভজাতরা তির 

করােতন। েয়াজন এবং সৗ েযর সম য় ঘেটেছ বাংলার দা িশে । মাটামুিট বাংলােদেশর 

অথনীিত িছল িনভর। চ ীম ল কােব  উি িখত পূণ দা িশ িল হল নৗকা, রথ, 

দরজা, খাট, পাল , িসংহাসন, কােঠর আসন, িপঁিড় ভৃিত। ছুেতােররা কােঠর দরজা তিরর 

সময় ভা ভেবাধ এবং সামািজক রীিতনীিতেক মান তা দন। িহ ুশা  মেত, পাল  

ব বহােরর ে  িকছু সং ার মেন চলেত হয়। বাবা অথবা মােয়র মৃতু  হেল সই বৎসর 

পাল  ব বহার করা হয় না। নৗকা, রথ এবং িসংহাসন তিরর ে  িশ ীরা িহ ু পুরাণ, 

দববাদ এবং িমেথর সাহায  অনুসারী হেয় ওেঠন। 

 বাংলােদেশ ডাম স দােয়র িশ ীরা বাঁশ বেতর িশে র সে  যু । াত  অ জ িহ ু 

স দােয়র িশ ীরাই বাঁশ বেতর িশ  এবং ঝুিড় বানার কাজ কেরন। কিবক েণর কােব  

বাঁশ বেতর য সব িশ  উি িখত হেয়েছ স িলর মেধ  উে খেযাগ  হল- কুলা, চালুিন, 

১ 





 

ঝাঁটা,চুপিড়, ডািল, লািঠ বা নিড়, সািজ, বনু বা বাঁিশ ভৃিত। দনি ন ব বহািরক েয়াজেন, 

লাকাচাের, ভ অনু ােন এবং ী আচাের এই িশ িলর েয়াজন হয়। েয়াজন এবং 

সৗ েযর সম য় এই িশ িলেক আকষণীয় কের তুেলেছ। মাদুর ও পািট িশ  বাংলার 

লাকিশে  পূণ ান অিধকার কের আেছ। পূব ও পি ম মিদনীপুর জলায় মাদুর 

কািঠর চাষ হত। কািঠ িদেয় পািট বুনেনর সমেয়ও কািঠেত নানা রেঙর েলপ লািগেয় দওয়া 

হয়। কািঠেত নানা িশ কলা অ ন করা হয়। ী ধান দেশ মাদুর এবং শীতলপািটর তুলনা 

মলা ভার। কিবক েণর কােব  পািট এবং শতরি র উে খ আেছ। ধম াণ মুসলমান পািট 

িবিছেয় নমাজ পাড়েতন। মধ যুেগর বািণেজ  িশ  িবিনমেয় হত। চ ীম ল কােব  ধনপিত দ  

পািটর িবিনমেয় ক ল িনেত চেয়েছন। সকােল অিতিথ অভ থনা গৃেহর ধান আসবাব েপ 

পািটর ব বহার হত। আমরা সই সকালেক অেনক দূের ফেল এেসিছ। সম  বাংলােদশ 

জুেড় বয়ন িশে র চলন িছল। ত বায় বা তাঁিত স দােয়র িশ ীরা এই িশে র সে  যু । 

তাঁিত চরকায় সুেতা কেট কাপড় বুনেতন । কিবক েণর কােব  উি িখত উে খেযাগ  বয়ন 

িশ িল হল- ধুিত, ভুিন, মঘড ুর শাড়ী, কৗপীন এবং িনছিন। এছাড়া পাটজাত িশে র মেধ  

প ব  কিবক েণর কােব র উে খেযাগ  বয়নিশ । মধ যুেগর সািহেত  পােটর শাড়ীর ব বহার 

বিশ। কিবক েণর কােব  আবার পােটর শাড়ীর ব ল ব বহার। প ব  ঐ েযর  তীক। 

ব াসেদেবর মহাভারেতর মহারাজা দুেযাধন  পেরেছন প ব । বাংলােদেশর বৃি জীবী স দায় 

ঐিতহ  এবং উ রািধকার সূে  এসব িশে  দ তা অজন কেরিছেলন। মধ যুেগর শীিলত 

সভ তার িভি  িনমাণ কেরিছেলন িশ ীরা। েয়াজেনর সে  সে  িশ ীরা িছেলন সৗ য 

স ানী। িশ ীরা তাঁেদর িশে  এঁেক িদেয়েছন সৗ য িচ । এঁেকেছন মািটফ, তীক। 

কিবক ণ মুকু রাম তাঁর কােব  এসব িশ  িদেয় তাঁর সৃি েক সািহত  মূেল  উ ীত কেরেছন। 

দা িশ  
 

দা িশ  বাংলােদেশর াচীন িশ । কাঠুিরয়ার কাটা কােঠ িশ ীরা িশ  সৃি  কেরন। 

ত ণ বা  কাঠ িদেয় যমন দনি ন েয়াজনীয় আসবাব, গৃহ ািল িশ  সাম ী সৃ  হয়, 

তমিন দবেদবীর মূিত এবং ভা য িনিমত হয় এমন কাঠ  িদেয়। পুরীর মি েরর জগ াথ 





 

বলরাম এবং সুভ ার  মূিত কা  িনিমত।বে র িবিভ  ােন গৗর িনতাই-এর মূিত দা  

িনিমত।  এক কথায়, সই সুদূর আিদমকাল থেক আ ন ালােনার  মধ  িদেয় কাঠ 

মানবসভ তার  সহায়ক হেয়েছ। কােঠর ব বহারে  অেনক। মধ যুেগর দরজা জানালা, খাট 

পাল , চৗিক ,বা ,  আলমাির,  পুতুল, খলনা, দবেদবীর মূিত,  ভা য,  রথ, চাকা, লাকযান 

ভৃিত লাকিশ  কা  িনিমত।  মধ যুেগর সাম তাি ক বাংলােদেশ কা িশে র সে  অেনক 

স দায় যু  িছেলন।  কাঠুিরয়া কাঠ কাটেতন, করািত করাত িদেয় কাঠ চরাই করেতন।  

সূ ধর বা ছুতেররা  দরজা জানালা, খাট পাল  তির করেতন।  কা ভা র এবং  

খাদাইকেররা  কােঠর ভা য এবং দবেদবীর নানা মূিত খাদাই করেতন। সেবাপির 

লপিচ া ন িশ ীরা রঙ এবং বািনশ-এর সাহােয  নানা রেঙর েলেপ কােঠর আসবাবেক 

উ ল কের তুলেতন। িক  দা িশে র ব বহারে  অেনক কেম এেসেছ। কােঠর ব ব ত 

আসবাব এবং দনি ন িশে ও এেসেছ আধুিনকতার ছাঁয়া।আর কােঠর সই ভা য আজ 

ায় গেছ হািরেয়।   নিলনীকা  ভ শালী ‘ াচীন বে  দা -ভা য’  বে  িলেখেছন- “ 

বে র এমন ভা য ( দা ) আজ স ূণ লাপ পাইয়ােছ। বাঙািল- দেয়র উ ল 

আন রসধারা  আর  দবমূিতেত মূিতপির হ কের না।”১ 

  কিবক েণর কােব  দা িশে র   উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব- 

 ক)  দরজা, কপাট-  চ ীম ল কােব র  দব ব না অংেশ িশেবর সা -পা রা দরজা 

ভেঙ দে র  য  ন  কেরেছন।কিবক ণ িলেখেছন- 
“কপাট  ভাি য়া  ভাঁড়ার  লুিটয়া 

ঘৃত মধু ঢােল তুে ।”২ 

 

 বিণক খে  কপােটর  উে খ এেসেছ। খু না সপ ী লহনা এবং  দাসী দুবলার ষড়য   

কপােটর আড়াল থেক েনেছন।  কিবক ণ িলেখেছন- 

“লহনা দুবলা মিল জত িকছু ভেন 

                       কপােটর  আহেড়  খু না  সব  েন।”৩ 

 





 

  দরজায় দবেদবীর  মূিত এবং নকশা িচ  অি ত হত। বাঙািলর জাতীয় জীবেনর িচ কলা  

অে ষণ করেত হেল  কােঠর দরজা, খাট, পাল  এবং পালিকেত অি ত  খাদাই িচে র 

অে ষণ জ ির হেয় পেড়। 
 

 খ) খাট- খাট  সং ৃ ত ‘খ া’ থেক এেসেছ। যুি ক ত  ে র লখক ভােজর মত 

অনুযায়ী খাট  আট কার। স িল িন প- 

              “ম লা িবজয়া পুি ঃ  মা তুি ঃ সুখাসন  

     চ া সবেতাভ া খ ানাম কং িবদুঃ।। 

                 আসাং িবভাগঃ পূববৎ।”৪ 

 িবছানা  বা শয ার ধারক বা আধার হল খ া বা খাট।  সূ ধর বা ছুেতােররা খাট তির 

কেরন।  খাট তিরর সময় ভা ভেবাধ ও রীিতনীিতেক মান তা দওয়া হয়। চ ন কােঠর 

খাট  বেল িবেবিচত হয়।কিবক েণর কােব  খােটর উে খ এেসেছ িন িলিখত েপ- 

১)  খাট ( পৃ. ৭৬) ২) খাট ( পৃ.৬৮) ৩) খাট (পৃ. ১১৯) ৪) খাট (পৃ. ১৬১- ২ বার উি িখত) 

৫)খাট (পৃ. ১৬৫ -৪ বার উি িখত) ৬) খ া (পৃ. ২১৮ -২ বার উি িখত)  

[ উপিরউ  ে র  পৃ াসংখ া িল  তথ সূচীেত উি িখত  থেক  নওয়া ]৫ 

 কিল রাজ জােদর উপর  নািমেয় এেনেছন অথৈনিতক শাষণ। কিল   দশ ছেড় 

বুলান ম েলরা জরাট চেল যেত বাধ  হে ন।  ‘খাটদিড়’ িদেয় জিম জিরপ করেছন। বৃি -

াবন-বন ায় ঘেরর চাল ভেস গল। সি ত ধন ডুেব গ ল িক  রাম স াট িনেরার  মতই 

জার ন কােন িনেলন না কিল রাজ। িতিন  খাট দিড় িদেয় জিমজমা িনেয় িনেলন। 

কিবক ণ িলেখেছন – 

“মসহাত কিরল রাজা িদআ খাট দিড়।”৫ (ক) 
 

 চ ীর কৃপায় অথলাভ কের কালেকতু িকেনেছন খাট পাল ।কিবক ণ িলেখেছন- 

‘শকট িবমান রথ  িকেন বীর শত শত 

                  খাট পাল  িকেন দাসী।’৬ 

 





 

   বিণক খে  দখা যাে , ধনপিত দে র শয়নকে র খাট সকােলর অিভজাত 

স দােয়র িচ  বহন কেরেছ।রাজা এবং অিভজাত মানুেষর খাট চ ন কােঠর তির হত, 

সানার পােত মাড়া,নানািবধ মিণমািণক  খিচত। হািতর দাঁেতর ওপর লতা পাতা এবং 

কা কায শািভত হত। কিবক ণ িলেখেছন-  

‘সাধুর ইি ত ধের   েবিশআ বাসঘের 

খাট কের চ েন ভূিষত’। ৭ 

 

খু না খােটর তলায় আ েগাপন কেরেছন। ধনপিত দখেত না পেয় ব াকুল হেয়েছন। খাটেক 

সজীব ভেবেছন,  কেরেছন, কিবক ণ িলেখেছন— 

“কহ খ া কাথা মার খু না সু রী”।৮ 

 

আমােদর প ীর ছুেতােররা  খাট পাল  ত কেরন। এ িলর মেধ  আেছ লাকিশ ীর সরল 

দয়। ‘ াচ  – সাধনকলা’ বে  বেল নাথ ঠাকুর িলেখেছন- “ াচ - সাধনকলার  এই 

য একিট িন ে গ সহজ গাহ  ভাব, ইহােতই ইহা রমণীয় এবং এই ভােবর েণই 

কিব দেয় ইহা এমন সহেজ িত ালাভ কিরয়ােছ।”৯ 

 

 গ) পাল  - সকােল পাল  ‘ পণী’ কােঠর ারা িনিমত হত— 

“ যঃ সব পণ া  পযে া িনিমতঃ স ধন দাতা। 

অসনকৃেতা রাগহরি ুকসােরণ িব করঃ” 

য পয  কবল পণী-কাে র ারা িনিমত তাহা  ধন দ,......। শালকা  রিচত এবং শাককা  

রিচত পয  কল াণ দান কের”।১০ 

ধনপিত দে র অবতমােন লহনা সপ ী খু নার উপের অত াচার কেরেছন, অমযাদা 

কেরেছন। তােক জীণ ব  পিরধান কিরেয়েছন।  

পাল , তুলার তাষক , গিদ ও অলংকার কেড় িনেয়েছন লহনা। খু নােক পিরেয়েছন 

খাসলা বা চেটর ব — 





 

“ পয  তুিলকা পািড়     িনহ অভরণ- পিড় 

িদহ তাের খাসলা উড়েন।”১১ 

 

িহ ুশাে  পাল  ব বহােরর ে  িকছু সং ার মেন চলেত হয়। বাবা অথবা মােয়র 

মৃতু  হেল সই বৎসের পু  পাল  ব বহার  কেরন না। হিরদাস িস া বাগীশ তাঁর 

‘ ৃিতিচ ামিণঃ’ ে  িলেখেছন- 

“কা াসনং পাদুেক চ পয া ং ছ েমব চ। 

থেমহে  ত েজ েত া মহা  িনপাতেন। ”১২ 

 

একােল কােঠর পালে র ব বহার থাকেলও তা কেম এেসেছ। সকােলর 

দা িশ ীেদরও আর এ কােল পাওয়া যােব না। ীেলর আসবাব, আধুিনক কােলর কেল তির 

ব জািতক কা ািনর সৃ  শয ায় সকােলর পালে র সই কদর আর নই। 

 

খ) িসংহাসন-  সকােলর ত ণ িশে র এক উ ল িনদশন িসংহাসন। ত ণ িশ ীরা 

চমৎকার িশে র নমুনা রেখেছন িসংহাসন তিরর মধ  িদেয়। রাজার ব ব ত িসংহাসন রাজ 

াসােদর ঐ য, সৗ য এবং শি র তীক। রাজ িসংহাসন ছাড়াও দির  প ীর কুটীের 

কুটীের ধম াণ বাঙািল দবেদবীর িত ভি র িনদশন রেখ গেছন িসংহাসন তির কের। 

দবেদবীর মূিতেক া আনত বাঙািল িসংহাসেন উপিব  কিরেয়েছন। পুেজা কেরেছন। 

সূ ধর বা ছুেতােররা িসংহাসন তির কেরন। িসংহাসন তিরর জন  চ ন কাঠ আদশ। 

ছুেতােররা হাতুিড় বাটািল ও করাত িদেয় অেনক েম, যে  িসংহাসন তির কেরন। কা  

িশ ীরা  িসংহাসেনর দওয়ােল নানা দবেদবীর মূিত অ ন কের তােদর িশ  সৗ েযর িচ  

রেখ গেছন। িসংহাসন তিরর পর  িসংহাসন িত া করা হয়। নানা মা িলক উপকরণ, যথা 

- িসঁদুর, চ ন ভৃিত িদেয় িসংহাসেন দবেদবীর মূিত িত া করা হয়। কিবক ণ মুকু রাম 

চ বতীর কােব  িসংহাসেনর উে খ এেসেছ। কিবক ণ িলেখেছন— 

‘সাঁপুড়া চুনািত বাটা   উরমাল ঘাঘর ঘাটঁা 





 

  িসংহাসন গেড় প দীপ।’১৩ 

 

একােল দা  িশে র ব বহার কেম এেসেছ। িশে  এেসেছ আধুিনকতার ছাঁয়া। আর 

কােঠর সই ভা য আজ ায় হািরেয় গেছ। সকােলর ধম াণ িশ ীরা একােল আর নই। 

মধ যুেগর রীিত-নীিত, সং ার- িব াস, ভা ভেবাধ, পুরাণ অনুসরণ কের একােলর িশ ীরা 

হয়েতা আর িশ  সৃি  কেরন না। মধ যুেগর একিট সময়েক শা ত কের গেছন মুকু রাম 

তাঁর কােব । 
 

বাশঁ বেতর িশ  
বাঁশ ‘ঘাস’ ণীভু  শ  সরল দীঘ উি দ। বাংলার লাকিশে র অেনকখািন জুেড় 

আেছ বাঁশ। বাঁেশর ঘর , বাঁেশর বড়া, বাঁেশর ম প, বাঁেশর খু ঁিট, বাঁেশর লািঠ, বাঁেশর বাঁশী- 

বাঁেশর নানা িশে  পিরপূণ বাঙািলর ঘর- দার। এছাড়া বাঁেশর কুলা, ঝুিড়, চালুিন, চুপিড়, 

ডািল, পুতুল, মাড়া, চয়ার, তাঁেতর সর াম, খলনা, মগরী, মাছ ধরার সর াম ভৃিত বাঁেশর 

নানা িশ  াত িহক জীবেনর নানা েয়াজন পূরণ কেরেছ। েয়াজন অিতির  সৗ য বাঁেশর 

িশ কােজ মু তা এেন দয়। নানা সং ার- িব াস পূজা পাবেণ বাঁশ নানা তীক েপ 

ব ব ত হয়। িববােহ পা  পা ীর কথাবাতা এবং িববােহর িদন ি েরর সময় বাঁেশর তীক 

ব বহার কের দবতার স ি  িবধােনর জন  পূজা দওয়া হয়। পূজা অনু ান এবং গৃহ েবেশর 

সময়ও বাঁেশর পূজা দওয়া হয়। িবেয়র বিদ তির হয় বাঁশ িদেয়। 

 সম  বাংলােদশ এবং ি পুরায় চুর বাঁশ পাওয়া যায়। ডাম স দােয়র মানুষ 

বাঁেশর তির িশে র সে  যু । H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর  ‘The 

Tribes and Castes of Bengal’ ে  ডাম স দায় স েক িলেখেছন—“ Doms 

believe their original profession to be the making baskets and mats, and 

even the menial and seavenging sub-castes follow these occupations to 

some extent.[……..] The Bajunia sub –caste are employed to make highly 

discordant music at marriages and festivals. His women-folk, however, 





 

only perform as musicians at the wedding of their own people, it being 

considered highly derogatory for them to do so for outsiders. At home the 

Domni manufactures baskets and rattles for children.”১৪ 

 বাংলােদেশর ডাম সা দােয়র লােকরা এই িশে র উ রািধকার বহন কের থােকন। 

কুেলা, মুগরী, পাটা, ডালা, ঝুিড় ধু েয়াজন মটায় না, এ সব িশে র সৗ যও িবেশষভােব 

চাখ টােন। কিবক েণর কােব  বাঁেশর তির িশ িলর মেধ  উে খেযাগ  হল কুলা, চালুিন, 

ঝাঁটা , চুপিড়, ঝুিড়, ডািল, বনু(বাঁশী), লািঠ ভৃিত। বাঁশ বেতর িশ ীেদর ঋিষ বলা হয়। 

নৗযা ার সমেয় বাঁশ পূজা করা হয়। চ ীম ল কােব  ধনপিতর নৗযা ার ভ মুহূেত এমন 

বাঁশ পূজা করা হেয়েছ – 

       “বাঁশ করআেল  ই কূল কলেলােল 

পুিজল িদআ পু  গে ”।১৫ 

িহ ুর জীবনচযা নানা আচার, সং ার- িব ােসর িতফলন। শতশত বছেরর ঐিতহ  

এবং উ রািধকার িহ ুর লাকায়ত রীিতেক ধারণ কের আেছ। ভ মুহূেতর যা াপেথ নানা 

ম ল সং াের পূণ িহ ু  জীবনেবাধ। ম ল কিব মুকু রাম লাকজীবেনর নানা সং ারেক তাঁর 

কােব  সািহত প িদেয়েছন। 

কুলা-  কুলা বাঁেশর তির। িক  সবটা বাঁেশর নয়। কুলােত বাঁেশর বুনন শষ হেল বত 

িদেয় কুলার চারপােশর বুনন কায করা হয়। তােত কুলা শ েপা  এবং টকসই হয়। কুেলার 

বাতাস িদেয় চােলর তুষ উিড়েয় চাল বর করা হয়। ডাম স দােয়র িশ ীরা কুেলা তির 

কেরন। বাংলা সািহেত  কুেলার ব বহার অেনক। ‘কুেলার বাতাস িদেয় িবেদয় করা’- এসব 

বাদ জীব । সৃজ মান বাংলা সািহত েক শি  িদেয়েছ এমন বাদ। বাংলােদেশ কুলােক িনেয় 

অেনক রীিত এবং ী আচার গেড় উেঠেছ। সকােল ঢঁিকর সে  কুলাও পূজা পত। 

ল ীপূজা এবং নবা  উৎসেব কুলােক িচ াত কের ম ল িসঁদুর পিরেয় দওয়া হত। িববােহ 

বরণ কুলার ব বহার এক পূণ ী আচার। সদয় দ  তাঁর ‘বাংলার রসকলা িতভা’ 

বে  িলেখেছন –“িববাহ ইত ািদ পেব বরণ-কুলা ব বহােরর থা বাংলার প ী জীবেন একিট 





 

অিত মেনারম িজিনস; যিদও আমােদর দেশর দুভাগ েম এই থািট আজকাল ায় লাপ 

পেত বেসেছ। এই তু  বাঁেশর তির বরণ কুলা িলেক বাংলার প ীর মেয়েদর অসাধারণ 

কলা িতভা য িক অপ প সৗ েযর আধার কের তােল তা বা িবকই একিট িব েয়র 

িজিনস। মেয়রা কুলার িভতেরর িদকটায় সাদা কাপড় লািগেয় তােত মািটর একটা পাতলা 

আ রণ িদেয় তার উপর িচ  এঁেক থােকন”। ১৬ 

       কিবক েণর কােব  কুলা এেসেছ। আেখিটক খে  ভাঁড়ু দ  কালেকতুর কােছ 

উপেঢৗকন প ঢঁিক কুলারও দাবী কেরেছন । কিব িলেখেছন – 

                “হাল বলদ িদেব খুড়া     িদেবেহ িবছন- পুড়া 

ভান া খাইেত ঢঁিক কুলা িদেব”।১৭ 

বিণক খে  সওদাগর ধনপিত দ  বািণজ  যা া করেবন সুদূর িসংহল েদেশ। ব  

দূেরর পথ- িবেদশ, িবভুইঁ। জীবন সংকট হেত পাের। ক নায়, অিতকথেন সই ভয় র 

বীভৎসতার পিরমাণ বেড় যায়। চনা বা বেক অিত ম কের ক না। কিবক ণ িলেখেছন- 

         ‘উড়ুষ ক ব কুলা         সষা জন মশা লা  

     জেলৗকা কু র াকার।’১৮ 

িহ ু  িববােহর সমেয় কুলার ওপর খ রেখ সামািজক রীিত নীিত পালন করা হয়। 

নববধূর মা, ভাই বা া ণ কুলার ওপর খ রােখন। নববধূর ডান পা িশলায় রােখন এবং 

জামাতা ম  পেড়ন। ‘অথ িহ ু  ব ব াস  সম ’ ে  শ ামাচরণ ভ াচায  মহাশয় িলেখেছন 

–“পের বধূ খ কুলায় লইেবন এবং জামাতা ঐ কুলার শষাে র উপর এক বার পূ বৎ 

ঘৃতধারা িদয়া তাহার উপর শষ খ িদয়া তাহােত পুনরায় দুইবার ঘৃতিব ু  িদয়া, ম  পাঠ 

কিরয়া কুলার অ ভাগ িদয়া লাজেহাম কিরেবন।”১৯ 

চালুিন, ঝাঁটা- ডাম স দােয়র িশ ীরা বাঁশ চঁেছ, শৗিখন চতুে াণ ঘর সদৃশ ফাঁক রেখ 

চালুিন তির কেরন। বাঁশ িদেয় চালুিন িনমাণ প িতর মূল িভি  হল চতুে াণ নকসা। নানা 

লাকজ প িতেত হােতর চােপ চাল, মুিড় থেক তুষ এবং ধুেলা মুে া করার উপেযাগী কের 





 

কুেলা তির কেরন লাকিশ ীরা। সম  বাংলােদশ জুেড় লাকিশ ীরা বাঁেশর িশে র নানা 

ধরেনর বয়ন প িত েয়াগ কেরেছন। ঐিতহ  এবং উ রািধকার অধীত িশ া এে ে  

িশ ীেদর ধান সহায়। সাধারণ অলংকরেণ চালুিনও না িনক হেয় ওেঠ। িশ ীেদর িশ েবাধ, 

ািনক পিরেবশ, বংশ পর রায় অনুশীলন এই িশে র সৗ য িনমােণ কাযকর ভূিমকা হণ 

কের। চ ীম ল কােব র ‘আেখিটক খে ’ জরাট নগের ডােমরা বসিত াপন কেরেছন। 

তারা তির কেরেছন চালুিন, ঝাঁটা। কিবক ণ িলেখেছন- 

  ‘িবঅিন চালুনী ঝাঁটা   ডাম গেড় ছাতা নাটা 

িকিত কের হরিষত িচেত।’২০ 

ডােমরা যমন চালুিন বােন , তমিন কুেলা এবং চাঙািড় বােন। িনশাপিত মািজ 

‘গিরেবর হােতর কাজ’ বে  িলেখেছন—“বাঁশ িশ ঃ ডামেদর বাঁশই ধান উপজীিবকা। 

বাঁেশর মাড়া, চয়ার,বাসেকট, জাবির, ঝুিড়, কুলা, পেত, চালুিন, সািজ, ট র, ধােনর হামার, 

মই, ডাল, গািড়, খা া, মাচা ভৃিত আব শক ও কৃিষকােযর িজিনস তির কের ডামরা অ  

সং ােনর ব ব া কের। [............] িশ ীর ছাঁয়ােচ জীবনযা ার ূল েয়াজেনর জন  মাড়ার 

খির ার ও বাজার সৃি  হয়।” ২১ বাঁশ িশে  সৗ য, েয়াজন এবং অ সং ান সবই স ব 

হয়। 

চুপিড়- চুপিড় বাঁেশর তির এক অপ প িশ । চুপিড়র তলা ,পাশ , ওপেরর মাড়া , বাঁধুিন , 

বুনেনর বিচ  , কােরর িভ তা  ,ঐিতহ  এবং উ রািধকার সূে  িশ ীরা লাভ কেরন। 

চুপিড়র তলেদশ চতুে াণ  ,উপেরর অংশ ধীের ধীের  গালাকার কের তালা হয়। বাঁশ টুকেরা 

কের চঁেছ নমনীয় কের িবিভ  িডজাইেনর চুপিড় তির কেরন লাকিশ ীরা। চুপিড়র নকশা 

চমৎকার সৗ েযর দ াতক। এরকম চুপিড় ডাম স দােয়র মেয়রাও তির কেরন। চুপিড় 

ধু ব বহািরক েয়াজন মটায় না, অেনক শৗিখন িজিনসও চুপিড়র মেধ  রাখা হয়। চুপিড়র 

গােয় কিড় বিসেয় তির করা হত এক ধরেনর কিড়র শৗিখন চুপিড়। চুপিড় িহ ু  বাঙািল 

গৃহে র নানা মা িলক অনু ােনও ব বহার হয়। িহ ু  িববােহ কেন যখন রবাড়ী যান  ,তখন 

এক ী আচার পালন করা হত। কেনর কােলর উপর কিড়র চুপিড় বিসেয় দওয়া হত। 





 

হলুদ ,কিড় ,ধূপ ,িসঁদ ◌ুর ভৃিত মা িলক উপকরণ চুপিড়েত রেখ কেনেক দওয়া হত। 

একােল গা ী এবং স দায় ভেঙ গেছ। লাকায়ত িশ ীরা বৃি  পিরবতন কেরেছন। িববাহ 

ব ব া এবং মা িলক আচার -অনু ােন বদল এেসেছ। াভািবকভােব এই  িশ ও িবনি র মুেখ। 

তাছাড়া াি ক, কাঁচ, ফাইবার ভৃিত পে ারসায়ন িশে র অ গিত এই িশে র ংসমুখেক 

উে ািচত কেরেছ। 

 কিবক েণর চ ীম েল চুপিড় সম  কােব র নানা ােন উি িখত হেয়েছ। কালেকতু 

নানা িব য়েযাগ  ব  সং হ কের আেনন। আর ফু রা চুপিড়েত রেখ স িল হােট িবি  

কেরন-- 

   ‘চুবিড় মুলাইয়া হােট বচেয়  ফু রা।’২২ 

 িক  ভাঁড়ু দ  পয়সা না িদেয় নানা েব  চুপিড় ভেরন— 

    ‘পসরা লুিটআ  ভাঁড়ু ভরেয় চুপিড়।’২৩ 

  এইভােব  ভাঁড়ু  কাঁচকলা, পুঁইশাক এবং কলার  মাচা চুপিড়েত ভের িনেয়েছন--- 

‘চুপিড় ভিরয়া িনল কদিলর মাচা।’২৪ 

িকংবা, “ গািধকা চুপিড় ঢািক চািপল  পাষােণ”।২৫ 

কালেকতু ষাড়শী  কন ােক( ছ েবশী চ ী) ঘের এেনেছন। ফু রা কুিপত-  

“চুপিড় পসার পািট ছািড়ল ফু রা”।২৬ 

 বিণক খে  দুবলা হােট চেলেছন তসেরর শািড়  পের। চুপিড় ভের িকেনেছন নানা  র ন 

সাম ী---  “িকিনঞা র ন- সাজ  িকছু িকছু িনিল ব াজ  

     হির া চুপিড় ভির িকেন”।২৭   
স ানস বা  খু না সাধভ েণর  ই া পাষণ কেরন।  মসুর ডাল, আেমর আমিস, শাল মাছ 

এবং নানা  শাক খাওয়ার ই া পাষণ কেরন। চুপিড়েত ভের  নানা শাক সং হ কেরন 

লহনা। কিবক ণ িলেখেছন---   

“সাক তুিলেত দুয়া িফের বািড় বািড়। 

 কােখ কর া িনল দুয়া  রি ন চুপিড়”।২৮ 

 পে া-রসায়ন িশে র অ গিত ঝুিড়েবানা  িশ েক সংকেটর মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয়েছ। 

াি ক ফাইবােরর ব াপক ব বহার এবং ডামেদর বৃি  পিরবতন  এর মূেল। িবনয় ঘাষ তাঁর 

‘বাংলার লাকসং ৃ িতর সমাজত ’ ে  িলেখেছন-- “ এইসব লু  এবং ায়লু  কা কৃিতর 





 

নমুনা সং হ করেত পারেল, কবল  ঝুিড়কুেলাডালা িনেয়ই বাংলােদেশর একিট াচীনতম 

লাকিশে র আকষণীয় দশনীর ব ব া করা যায়।”২৯ 

 

 ঝুিড়, ডািল-  ঝুিড় দনি ন জীবেন অত  েয়াজনীয় সাম ী। াচীনকাল থেকই এই 

িশ  সম  বাংলােদশ জুেড়ই চিলত িছল। িবনয় ঘাষ তার “বাংলার লাকসং ৃ িতর 

সমাজত ” ে র “ঝুিড় বানা িশ ” বে  িলেখেছন—“ লাকিশে র আধুিনক িবলাসী  
ণ াহীেদর  বাংলার লাকিশে র য াচীন ঐিতহ ময় িদকিট ায়ই নজর এিড়েয় যায়, অথচ 

আমার ব ি গত ধারণায় যটা বাংলার লাকিশে র সবচাইেত অপ প ধারা, সিট হে  

ঝুিড়েবানা িশ  (basketry)। [.........] পি মবে র ায় সম  ােম, যখােনই একিট িভ  

ডামপাড়া রেয়েছ, সখােনই এই ঐিতহ বাহী িশে র এক একিট ক  গেড় উেঠেছ।”৩০ 
 বাঁশ বেতর এই িশ   ডামেদর ধান জীিবকা। বাঁশেক চঁেছ নানা আকৃিতেত এমন ঝুিড় 

বানা হয়। অিভ তা এবং ঐিতহ  িদেয় বংশপর রায় িশ ীরা বাঁেশর ণী িচি ত কের 

এমন নকশা সংেযােগ অসামান  না িনক দ তায় এমন ঝুিড় তির কেরন। 

চ ীম ল কােব র বিণক খে  এমন ঝুিড়র উে খ কেরেছন কিবক ণ--- 

   “কােখ কির র ন -ঝুিড়  আইল বামনী বুিড় 

মসােন পািতল নানা মায়া। 

                    ……………………………………… 

          “হােথ নিড় কােখ ঝুিড়      কাথার বড়াই বুিড় 

                   েবাধ বচন নািহ মােন”।৩১ 
 

আবার িসংহল দেশ বুিড় ঝুিড় কােঁখ চেলেছন। কিবক ণ িলেখেছন---’  

      “হােত নিড় কােখ ঝুিড়        আইল বামুনী বুিড় 

              কান নৃপিতর হয় া চর”।৩২ 

 

ঝুিড় বানা িশে র কুশলী ারা ায় আজ নই। এই িশে র িবনি ও একরকম অিনবায।  

িবনয় ঘাষ তাঁর ‘বাংলার লাকসং ৃ িতর সমাজত ’ ে  িলেখেছন-- “ উৎকৃ  ‘মসিলন’ 

কাপেড়র মেতা এইসম  অপ প ঝুিড়ডালা, উৎকৃ  ‘মসল ’ অথবা ‘শীতলপািট’ও িচরকােলর 

মেতা হািরেয় গেছ।’’৩৩ 

   





 

    ডােমরা যমন ঝুিড় তির কেরন, তমিন ডািল তির কেরন। ঝুিড়, কুেলা, ডালা, বত 

এবং বাঁেশর িশে র নানা উপকরণ ডামেদর িশি ত হােতর ফল। কিবক েণর কােব  ডািল 

এেসেছ –  

              “মাথায় সুর  ডািল  তবকী ধানকী ঢািল  

পাইক আইেস কাহেন কাহেন”।৩৪ 

সাধারণ মানুেষর ব বহায দনি ন এমন িশ েক িচর ন কের রেখেছ ডাম স দােয়র 

িশ ীরা। াত , অপাংে য় ডামেদর রেয়েছ সহজাত সৃি  িতভা। বাংলােদেশর ডােমরা 

যথাথ িশ ী। িবনয় ঘাষ তাঁর ‘বাংলার লাকসং ৃ িতর সমাজত ’ ে  িলেখেছন- “ঝুিড় বানা 

বাংলােদেশর ডাম জািতর ধান পশা, [............ ] এ িশে , ডাম জািতর পু ষ, নারী 

এমনিক িশ েদরও রেয়েছ এক বংশগত দ তা”। ৩৫   

বনু ,বাঁিশ-  বাঁেশর বাঁিশ চমৎকার লাকিশ । কৃ  িছেলন  বংশীবাদক। তাঁর হােত 

থাকত বাঁেশর বাঁিশ। কৃে র বাঁিশেত থােক সাতিট িছ । এই বাঁিশ ‘স ঘাট’ যু । 

কিবক েণর কােব  অবশ  বেতর বাঁিশ এেসেছ। বিণক খে  পিত যন কৃে রই িভ  প। 

মে র কামের বেতর বাঁিশ, আর গলায় লি ত বনমালা। কৃে র মতই কদ  তলায় 

িশ েদর মত যন খেল চেলেছন ম । কিবক ণ িলেখেছন--- 

  “অে  গাধূিল- রণু  কিটতেট ব  বনু 

অজানু লি ত বনমাল।”৩৬ 

বাঁেশর বাঁিশ বা বেতর বাঁিশর ব বহার একােল ায় নই। তালপাতার বাঁিশও গেছ হািরেয়। 

রাখােলর বাঁিশ। মন কমন করা িবেকল। িমেকর মন উ না হেয় ওেঠ। জসীমউ ীেনর 

‘নকসী কাঁথার মাঠ’ কােব  ‘সুেখর বাসর’ কিবতায় পাই বাঁিশ বাজায়— 

“বাঁেশর বাঁিশেত ঘুণ ধেরিছল, এতিদন পের আজ, 

তেল জেল আর আদের তাহার হইল নতুন সাজ। 

স ার পের দাবায় বিসয়া পাই বাজায় বাঁশী। 

মহাশূেন র পেথ স ভাসায় শূেন র সুররািশ !”৩৭ 





 

লািঠ, নিড়-  লািঠ বাঙািলর এক অিভজাত িশ কলা, গৗরেবরও বেট। লািঠর মেধ  

লাকিশ ী রেখ গেছন তাঁর িশ স ার পিরচয়। লািঠ বাঁশ বা বেতর তির। একিদন 

বাঙািলর গৗরেবর িদন িছল- লািঠর জার িছল। বাঁশ বত ছাড়াও শাল,  স ন কােঠর লািঠও 

তির হত। সকােল জিমদােররা লািঠ ব বহার করেতন।আর অিভজাত বাবুরাও লািঠর ব বহার 

করেতন। লািঠর ব বহার সামািজক স ান িতপি  এবং স মেবােধর তীক। লািঠর গােয় 

নকসা আঁকা হত। সানা বা পা িদেয় বাঁধােনা হত লািঠ। লািঠ আ র ার কােজ ব বহার 

হয়। বাধেক , অশ  অব ায় মানুষ লািঠেত ভর িদেয় চলােফরা কেরন। এর আর এক নাম 

নিড়। মনসাম ল কােব র নায়ক চাঁদ সদাগেরর হােত লািঠ থাকত। নকসী কাঁথার মাঠ কােব র 

নায়ক পাইেয়র হােত থাকত লািঠ। রবী নাথ পূববে  জিমদারী পিরচালনা করেত িগেয় 

ত ণেদর লািঠ খলায় উৎসািহত কেরেছন। সদয় দ  বিতত তচারী নৃেত  লািঠর 

ব বহার আেছ। শরৎচে র ‘প ীসমাজ’ উপ নােসর নায়ক রেমশ লািঠ খলায় িস হ  িছেলন। 

লািঠর সই াচীন গৗরব আজ আর নই। ধু বৃ -বৃ ারা লািঠ হােত আেজা ঘারােফরা 

কেরন। 

 কিবক েণর কােব  লািঠ এেসেছ। কালেকতুর জরাট নগের যমন স াসী এেসেছন, 

তমিন এেসেছন ব ব। কিবক ণ িলেখেছন—  

 “সদা লয় হিরনাম  ভূিম পায় ইনাম 

 ব ব বিসল জরােট 

 কাঁথা কম লু লািঠ গলায় তুলসী- কাঁিঠ  

সদাই গাঙায় গীত-নােট”।৩৮ 

বিণক খে  বৃ ার লািঠ হােত িট িট পােয় পােয় হঁেট যাওয়ার ছিবর উে খ কেরেছন 

কিবক ণ—“হােত নিড় কােখ  ঝুিড়    কাথার বড়াই বুিড়”।৩৯  

িকংবা – “হােথ নিড় কােখ ঝুিড়   আইল বামুনী বুিড়”।৪০ 





 

 বাংলার সং ৃ িতেত এককােল লািঠর পূণ ভুিমকা িছল। িক  একােল বাঙািলর স 

গৗরেবর িদন আর নই। সকােলর জিমদােররা লািঠ ব বহার করেতন। যারা লািঠ ব বহার 

করেতন, তােদর দেখ সাধারেণর স মেবাধ উে ক হত। জিমদারেদর লািঠ সানা পায় 

বাঁধােনা থাকত। লািঠর নানা নাম – নিড়, য ী ভৃিত । কিবক েণর কােব  বামুনী বুিড়র 

একা  স ী হেয়েছ লািঠ। জিমদারেদর লািঠ হয়েতা হািরেয় গেছ, িক  দির  বৃ  – বৃ ােদর 

লািঠ থেক যােব। তেব লািঠর স ঐিতহ  এবং গৗরব িচরকােলর মত অ িহত হেয় গেছ। 

লািঠর স গৗরেবর িদন সত ই অ িহত। বি মচ  চে াপাধ ায় তাঁর ‘ দবী চৗধুরাণী’ 

উপ নােস িলেখেছন—“এই যা ািদেগর নাম “বরক াজ”। অেনক সমেয় কা ানীর 

িসপাহীিদগেক এই বারক াজিদেগর লািঠর চােট পালাইেত হইয়ািছল, এই প বাদ। হায় 

লািঠ! তামার িদন িগয়ােছ! তুিম ছার বাঁেশর বংশ বেট, িক  িশি ত হে  পিড়েল তুিম না 

পািরেত, এমন কাজ নাই। তুিম কত তরবাির দুই টুকরা কিরয়া ভাি য়া ফিলয়াছ, কত ঢাল 

খাঁড়া খ  খ  কিরয়া ফিলয়াছ – হায়! ব ুক আর সি ন তামার হাের যা ার হাত হইেত 

খিসয়া পিড়য়ােছ।”৪১ 

 সািজ-  ফুল সািজেয় রাখার জন  িবেশষ অলংকৃত বাঁেশর চুপিড় হল সািজ। সািজ বাঁশ বা 

বেতর তির। ডাম স দােয়র লাকিশ ীরা সািজ তির কেরন। চ ীম ল কােব র আেখিটক 

খে  সািজর উে খ আেছ। জরাট নগের মালাকার স দায় বসিত াপন কেরেছন। সািজ 

দে  ফুল রেখ তারা নগের নগের পির মণ কেরন। কিবক ণ িলেখেছন – 

   “ফুেলর পুটিল বাে      সািজ দ  কির কাে  

   িফের তারা নগের নগর”।৪২ 

খু নার িববাহ উৎসেব সািজর উে খ কেরেছন কিবক ণ। কিব িলেখেছন— 

   “ লাহ ভাে  দা  সািজ  ছাটায় আতস বািজ 

এক কােল শেতক িবজুিল”।৪৩ 





 

বাংলােদেশর ভ উৎসেব িশ ী স দােয়র ভুিমকা িবেশষভােব উে খ । উৎসেব 

কু কার নতুন ভাঁড় আেনন। মালাকার – ডাম েত েক িনেজর িনেজর কাজ কেরন। 

বেল নাথ ঠাকুর ‘ ভ উৎসব’ বে  িলেখেছন –“অ ঃপুের কু কারপ ী নূতন বরণডালা 

সাজাইয়া আিনয়া িদত, নূতন নূতন ফুেলর গহনা েতর ব ব া কিরত।”৪৪ ফুেলর সািজও 

এমন ভ উৎসেবর অ । 

একােল সামািজক অনু ান তাঁর অতীত গৗরব হািরেয়েছ। ভেঙ গেছ মধ যুেগর প ীর 

সামািজক দৃঢ় সমাজ সংগঠন। বৃি জীবী িশ ী মানুষেদর গৃহে র উৎসব অনু ােন সই কামল 

কর েশর ছাঁয়া আজ আর মেল না। িবগ-বাজার, শিপং মল, আ জািতক বািণেজ র ভাব 

এেসেছ গৃহে র উৎসব অনু ােন। কিবক েণর কােব  মধ যুেগর একিট সময় ণ িবি ত হেয় 

আেছ।    

 

শীতলপািট,মাদুর, পি  সতর  

“Basket and mat- making are callings naturally suited to the 

primitive tribes who would obtain the bamboos from the forest, but 

weaving would not be associated with them unless cloth was first woven 

of tree- cotton.”৪৫  বাংলার লাকিশে  একিট পূণ ান রেখ গেছ পািট। 

শীতলপািট এবং মাদুর বাংলার কলা িশ েক সৃি শীল বিচে  ভিরেয় রেখিছল এককােল। 

পূব মিদনীপুর এবং পি ম মিদনীপুেরর পটাশপুর, সবং ভৃিত অ েল মাদুর কািঠর চাষ 

হত।বাংলােদেশর হ , ফিরদপুর ভৃিত অ েলও কািঠর চাষ হত। কািঠ যত সূ  এবং 

মসৃণ হেব, ততই পািট সু র, নরম ও শৗিখন হেব। পািট তিরর আেগ কািঠেক নানা রেঙর 

েলেপ রািঙেয় দওয়া হয়।  এরপর কািঠ িদেয় পািট বুনেনর সমেয় নানা িশ কলা অ ন 

করা হয়। সাধারণত ফুল, পাতা, জীবজ , ময়ূর, িববােহর উপহার, নানা নকশা িবেশষত প , 

পরী ভৃিত িচ  অ ন করা হয়। আর শীতলপািট েতর সময় ‘উলুছন’ বা তৃণলতা 

মসৃণভােব কাটেত হয়। আর বাঁেশর পাতলা চঁচা বর কের ‘ছাওনী কািঠ’ িদেয় শীতলপািট 





 

তির করা হয়। শীতলপািটেত বত চঁেছ নানা িচ কলার অ ন করা হয়। শীতলপািটর 

িশ ীরা ায় হািরেয় গেছন। দীেনশচ  সন তাঁর ‘বৃহৎ ব ’ ে  িলেখেছন – ‘ফিরদপুর 

জলায় সাৈতর নামক ােম এ প মাদুর ও পাটী িনি ত হইত, যাহার কা কায  অতুলনীয় , 

হে  সই পাটী কখনও কখনও হাতীর দাঁত িদয়া তির হইত। দাবা খিলবার ঘর, 

পুে াদ ান ভৃিত সই পািটেত অিত সূ  সৗ য সহকাের বুনন হইত। [........] এই ী  

ধান দেশর দুিট দান – একিট মসিলন আর একিট শীতলপািট । আমরা মসিলন ংস 

কিরয়ািছ , কারণ আমরা তাহার মূল  ও উপেযািগতা বুঝেত পাির নাই। শীতলপািট আর 

বাজাের িবকায় না, দামী িবলাতী ‘রা  বা ক ল’ ব বহার কিরয়া থািক। আমরা মিদনীপুর 

জলার একখািন পাটীর িতিলিপ িদেতিছ। […….] একিটমা  বৃ  এ প পাটী িন াণ কিরেত 

পােরন। তৃণ-লতা চাঁিছয়া ায় সূতার মত সূ  করা হইয়ােছ। য অধ বসায় ও নপুণ  এই 

পাটীেত দখা যায়, তাহার দৃ া  এখানকার িদেন িবরল।” ৪৬  

কিবক েণর কােব  পািটর উে খ এেসেছ। জরাট নগের ধম াণ মুসলমােনরা 

এেসেছন। আেখিটক খে  ল  করা যাে , লািহত পািট িবিছেয় নমাজ পড়েছন ধম াণ 

মুসলমান। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ফজর সমেয় উিঠ   িবছাই লািহত পাটী 

পাঁচ বির করেয় নমাজ”।৪৭ 

ফু রা বারমােসর সুখদুঃেখর কািহনী বণনা কেরেছন দবী চ ীর কােছ। গালাহােট িগেয় 

কালেকতুর সে  সা াৎ কের আবার কুঁেড় ঘের িফের এেসেছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘চুপিড় পসার পািট ছািড়ল ফু রা।’৪৮ 

বিণক খে  ধনপিত বািণজ  যা ার সমেয় িড ায় নানা িশ স ার  িনেয়েছন। 

বাংলােদেশর পািটর িবিনমেয় িতিন পােবন পামরী ক ল। কিবক ণ িলেখেছন- 

“সক াথ পামরী ক ল পাব বদল কিরআ পািট।’৪৯  

এ ছাড়া কিবক েণর কােব  মাদুর শীতলপািটর সদৃশ পােতর কােপেটর উে খ আেছ। 

জরােট নানা ণীর জারা বেসেছন। কালেকতু উপেঢৗকন প িদেয়েছন ‘পি  শতর ’। 





 

- ‘চামর পামির ভাট  সক াত গজেঘাট 

পি  শতর  লােখ লােখ।’৫০ 

    বাঙািলর জীবনযাপেনর সে  ঘিন ভােব মাদুর বা পািটর যাগ িছল একিদন।  

 বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘গৃহেকাণ’ বে  িলেখেছন  - “আমােদর সকেলরই এক একিট 

থািকবার ান আেছ। [.....] ঘেরর দাওয়ায় একখািন মাদুর িবছাইয়া িদেলই অিতিথেক আসন 

পির হ কিরেত বলা যায়। [ ............]  এই মাদুর আমােদর অভ থনাগৃেহর ধান আসবাব। 

ী ধান দেশ এমন আরােমর আসন অ ই আেছ। এবং মাদুেরর পােড় িবিচ  র ীন 

কা কােয  অেনক সময় গৃেহর ঔ ল ও িবেশষ বি ত হয়”।৫১ 

 

                  বয়নিশ  

বাংলােদেশর বয়নিশ  পৃিথবী িবখ াত। ঢাকা িছল বয়ন িশে র ধান ক । তাঁিত 

স দােয়র িশ ীরা তাঁত বুনেতন। িবেদশীেদর চােখও বাংলার তাঁিতরা িছেলন িশ ী – ‘ 

Native artist’. 1851 ী াে  কািশত ‘A Descriptive and Historical Account of 

the Cotton Manufacturers of Dacca in Bengal’ ে  John Mortimer িলেখেছন- 

“……….the principle operations described being illustrated with woodcuts 

copied from drawings executed by a self –taught native artist. It may be 

observed that the most striking feature of these processes, and, indeed, of 

all the mechanical arts of India, is the apparent inadeuacy of the means 

employed, when contrasted with the results produced. With instruments of 

rude construction articles are there manufactured which, both in quality 

and beauty, frequently surpass similar works executed by complicated 

machinery in other countries. ”৫২ 

 তাঁতিশে র সে  যু  স দায়ভু  িশ ীরা হেলন ত বায় বা তাঁিত। মুসলমান 

স দােয়র মানুষ, িহ ু রমণী এবং ধাবা স দায়ও এই িশে র সে  যু । John 





 

Mortimer  তাঁর ‘ A Descriptive and Historical Account of the Cotton 

Manufacturers of Dacca in Bengal’ ে  িলেখেছন- 

“ The art of sewing in Bengal is almost entirely confined to the 

Mahomedan portion of the community. It is not practised among the 

Hindoos, except by a few persons (chiefly females) of the castes of dhobee, 

but it is a branch of industry in which they do not display any skill” ৫৩ 

বাংলার এই ব  পারস , আরব, িমশর এবং তুকী ােনও প েছ যত। George C.M. 

Birdwood তাঁর ‘The Arts of India’ ে  িলেখেছন –“ The fine cotton 

manufacture of santipur arose from its having been the centre of the large 

factories established in the Nuddea division, in the old day of  East India 

Company. The demand for the old cotton flowered and sprigged muslins 

of Dacca in Europe has almost entirely fallen off, but there is a brisk and 

increasing demand for tussur embroidered muslins, which denominated 

throughout India, Parsia, Arabia, Egypt, and Turkey.”৫৪ 

ত বায় বা তাঁিত চরকায় সুেতা কেট কাপড় বুনেতন। কিবক েণর কােব  মধ যুেগর 

ব ব ত ব  িশে র মেধ  পাটশাড়ীর উে খ সবেচেয় বিশ। পাটশাড়ীর আেলাচনা অন  করা 

হেয়েছ। এছাড়া ধুিতর উে খ কেরেছন কিবক ণ। আর মঘড ুর শাড়ীর উে খও কিবর 

কােব  এেসেছ। হর সাদ শা ী তাঁর ‘ াচীন বাংলার গৗরব’ ে  িলেখেছন – 

“ কাপােসর কাপড়ও বাংলার একটা ধান গৗরেবর িজিনস হইয়ািছল। ঢাকাই মসিলন 

ঘােসর উপর পািড়য়া রািখেল ও রাি েত তাহার ওপর িশিশর পিড়েল, কাপড় দখাই যাইত 

না। একটা আংিটর িভতর িদয়া এক থান মসিলন অনায়ােসই টািনয়া বািহর কিরয়া লইয়া 

যাইত। তাঁিতরা অিত তু েষ উিঠয়া একিট বাখািরর কািট লইয়া কাপােসর খেত ঢুিকত। ফ   

কিরয়া যমন একিট কাপােসর মুখ খুিলয়া যাইত, অমিন বাখািরেত জড়াইয়া তাহার মুেখর 





 

তুলািট সং হ কিরত। সই তুলা হইেত অিত সূ  সুতা পাকাইত, তাহােতই মসিলন তয়ার 

হইত।”৫৫ 

ঋে দ সংিহতায় ব  বয়ন িশে র উে খ আেছ। ২য় ম েলর ৩৮ সূে  ব  

বয়নকািরণী রমণীর উে খ সিবেশষ পূণ – “পুনঃ সমব ি ততং বয়ংতী মধ া 

কেতান ধা  ধীরঃ”৫৬ 

৬  ম েলর ৯ সূে  অেনক চ ার ারা ব  বয়েনর উে খ আেছ। -“ নাহং তংতুং ন 

িব জানােম াতুং ন যং বয়ংিত সমেরহতমানাঃ ”৫৭ বাঝা যাে , ভারতবেষ অিত াচীন কাল 

থেক ব  বয়ন িশে র চলন িছল। পরবতীকােল বাংলােদশ ব  িশে  অ গণ  হেয় ওেঠ। 

বাংলার তাঁিত পৃিথবী িবখ াত িশ ী হেয় ওেঠন। R. V. Russell তাঁর  ‘ The Tribes and 

Castes of the Central Provinces of India, Vol-I  ে  িলেখেছন- “Thus The 

Tantis made the world renowned fine muslins of Dacca.”৫৮ 

ক) ধুিত- মধ যুেগর বাঙািল পু েষর পিরেধয় কাপেড়র নাম ধুিত। মধ যুেগর অিভজাত 

রমণীরা যমন পাটশািড় পরেতন, তমিন পু েষরা পরেতন ধুিত। তুেলা িদেয় সুেতা তির 

কের একইভােব তাঁিতরা ধুিত তির করেতন। ধুিতর কাপড় সাদা। চরকায় মাটা এবং সূ  

উভয় কার সুেতা কেট ধুিত তির করেতন তাঁিতরা।  

         কিবক েণর কােব  ধুিত এেসেছ। গৗরীর িববাহ উৎসব। এমন ভ ম ল অনু ােন 

পাবতী িববাহ িবষয়ক লাকাচার পালন কেরেছন। পবতী পাবতী হলুদ লাগােনা ধুিত 

পেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“পাবতী পবতী  হির াজুত ধুিত 

                  পিরয়া বিসলা আসেন।”৫৯ 

ই পু  নীলা র িশবপূজা কেরন। কানেন পু চয়েন যােবন িতিন। সকােল গ াজেল ান 

কের সাদা ধুিত পিরধান কেরেছন িতিন। দবপূজায়, পুণ কােজ সাদা ধুিত পিরধােনর রওয়াজ 

আেছ। কিব িলেখেছন –  

‘গ াজেল কির ান    ধুিত পিরধান 





 

              ভােত চিললা নীলা র।’৬০ 

কালেকতু জরাট নগর প ন কেরেছন। জরাট নগের ত বায় বা তাঁিত স দায় বসিত 

াপন কেরেছন। তাঁিতরা সি িলতভােব গেড় তুেলেছন পাড়া। কিবক ণ িলেখেছন – 

‘শত শত এক জায়    জরােট ত বায় 

            ভুিন খুিন ধুিত বােন গড়া’৬১ 

নীহারর ন রায় তাঁর ‘বা ালীর ইিতহাস(আিদপব)’ ে  িলেখেছন –“ধুিত ও শািড়ই িছল 

াচীন বাঙালীর সাধারণ পিরেধয়,[...............] তখনকার ধুিত দেঘ  ও ে  অেনক ছাট 

িছল; হাঁটুর িনেচ নামাইয়া কাপড় পরা িছল সাধারণ িনয়েমর ব িত ম।”৬২ 

একােল বাঙািল  আর ায় ধুিত পের না। কােল ভে  পেথ ঘােট কখেনা সখেনা ধুিত পরা 

বাঙািল পু েষর দখা মেল। পুেরািহতরা ম ল অনু ােন পৗেরািহত  করার সময় উ ল 

নবব  (ধুিত) পেরন। কিবক ণ িলেখেছন – 

‘পিরআ উ ল ধুিত  কােখেত পুরাণ-পুিথ’ 

হােত কুেশ নােচ পুেরািহত।’৬৩ 

িহ ু  ত বায় স দায় বািড়র কাছাকািছ কান ছায়ােঘরা ােন তােদর বয়ন কায স  

করেতন। John Mortimer 1851 ি াে  তাঁর িলিখত ‘A Descriptive and Historical 

Account of the cotton Manufacturers of Dacca in Bengal’ ে  িলেখেছন –“ 

The Hindoo weaver is said erect his loom under the shade of any wide- 

spreading tree near his house.”৬৪ 

খ) তসেরর শাড়ী- বাংলােদেশ তসেরর শাড়ী অিভজাত ব েপ পিরগিণত। রশম থেক 

িশ ীরা তসেরর শাড়ী বােনন। এজন  গােছ িট পাকার চাষ কের িটেক স  কের জেল 

ডুিবেয় রশম বর কের শাড়ী বানা হয়। আ য কা কায খিচত এবং লাবেণ  ভরপুর এমন 

শাড়ী। িক  একােল এই শাড়ীর ব বহার খুবই কম। কিবক েণর চ ীম ল কােব র বিণক খে  

তসেরর শাড়ীর উে খ আেছ। লহনা পেরেছন তসেরর শাড়ী।কিবক ণ িলেখেছন-  





 

“কপােল চ ন চুয়া     হােথ পান মুেখ য়া 

পিরধান তসেরর শািড়।”৬৫ 

বৃ মেধ  লা ার চাষ কের লা াকীেটর িট থেক রশম সং হ করা হয়। একসময় এই 

িশ  ভারতবেষর বয়নিশ ীেদর অথৈনিতক উ ীবন এেন িদেয়িছল। ‘বীরভূেমর লা া-িশ ’ 

বে  েগৗরীহর িম  িলেখেছন –“এেদেশ ইংেরজিদেগর আগমেনর পূেব এইসম  িশ  

বশ উ িতর পেথই চিলেতিছল, িক  ইংেরজিদেগর আগমেনর পর হইেতই অেনক িশ ই 

যন উ িতর চরম সীমায় উপনীত হইয়া এেকবাের িন মুখী হইয়া পিড়য়ােছ।”৬৬ 

গ) ভুিন- িহ ু  িবধবা মিহলারা এক ধরেনর পাড়হীন সাদা ব  পেরন। এই ব ই হল ভুিন। 

মধ যুেগ এই বে র চলন িছল। একােলও াচীনা িহ ু  িবধবা মিহলারা এই  ব  পেরন। 

তেব সকােলর সই  প ী ােমর তাঁিতরা গেছন হািরেয়। সই াম  হাট িক া প ী 

পিরেবশও আজ আর নই। একােলর ব  তির হয় কেল-কারখানায়, নাম না জানা সংখ া  

িচি ত িমেকর েম, রে , ঘােম। এক কথায়, সই প ী িশ  গেছ হািরেয়। 

 কিবক েণর কােব  ‘ভুিন’ কাপড় এেসেছ। জরাট নগেরর তাঁিত স দায় ধুিতর সে  

বােনন ভুিন- 

“ভুিন খুিন ধুিত বােন গড়া”৬৭ 

বিণক খে  লহনা ামীেক বশ করার জন  সখী া ণী লীলাবতীর সাহায  িনেয়েছন। এজন  

িতিন লীলাবতীর কােছ পািঠেয়েছন দাসী দুবলােক। দুবলা ণাল াের ভূিষত হেয়েছন, পেরেছন 

–‘বােরা হাত ভুিন’। কিবক ণ িলেখেছন –  

“ দােছাট কিরআ পের বার-হাত ভুিন। 

দুবলা চিলত জন কু রগািমনী”।’৬৮ 

 

মানুষ যথাথ মানুষ হওয়ার সাধনার পেথ একধাপ এিগেয়েছ ব  ব বহােরর মধ  িদেয়। 

মানুষ ল া অনুভব কেরেছ। মানুষ সভ  হেয়েছ।িনরাভরণ মানুষ সভ  হেয়েছ।‘ াচীন িশ  





 

পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ  িলেখেছন-“সভ তার উে ষকােলই ব -িশে র আিবভাব 

হইয়ািছল।”৬৯ বা ীিক রামায়েণ রাজ পিরবাের ৗম(গােছর ছােলর ব ) ও কৗেশয় ( রশমী 

ব ) নােম এক কার অিভজাত বে র ব বহার িছল। মহাকিব িলেখেছন –  

“ কৗসল া চ সুিম া চ কেকয়ী  চ সুমাধ মা[.........।] 

কুশ জসুেত চােভ জগৃ নৃপেযািষতঃ। 

ম লালাপৈনেহাৈমঃ শািভতাঃ ৗমবাসসঃ।।”৭০ 

অতিস, পাট, শন ভৃিত গােছর ছাল থেক য ব  ত হয় তাঁর নাম ৗম। বনগমনকােল  

সীতােদবী মািটেত শয়ন কেরিছেলন, িক  তাঁর পিরেধয় ব  িছল ‘ কৗেশয়’। সীতােদবীর 

উ রীয় বে র উে খ কেরেছন মহাকিব –  

“উ রীয়িমহাস ং সুব ং সীতয়া তদা। 

তথা হ েত কাশে  স াঃ কৗেশয়ত বঃ।”৭১ 

কৗেশয় বা কৗিশক ব  হল রশেমর কাপড়। এই কাপড় ‘প ব ’ নােমও পিরিচত। 

ঘ) মঘড ুর কাপড় - মঘড ুর কাপড় মধ যুেগর বাংলােদেশর অিভজাত বিণক 

রমণীেদর পিরেধয় ব । লহনা িচ নী িদেয় কশ পিরচযা কেরেছন, কবরী বঁেধেছন। দপেণ 

মুখ দেখেছন। আর পরেন পেরেছন মঘড ুর শাড়ী। ‘ সকােলর বসন-ভূষণ’ বে  

কালী স  বে াপাধ ায় িলেখেছন-  

“ য়ামুিট করবী বাঁিধয়া মঘড ুর কাপড় পিরয়া িবেনাদ কাঁচুিল আঁিটয়া দায়ািল 

কাকািল বাঁিধয়া লহনা কায়ে েশ বয়স কমাইয়া আিনল।”৭২ 

কিবক ণ িলেখেছন – 

“মাছ াতা দিখআ মুেখ দপেণ চাপড় 

                      বািছআ পর  মঘড ুর কাপড়।”৭৩ 





 

াচীনকােল ব িশে র িশ কলার উৎকষ িবেশষভােব ল ণীয়। কাপেড়র ওপের সানালী 

কােজর িনপুণতার পিরচয় পাওয়া যায়। রামায়েণর যুেগও ল  করা যায়, রাবণ ‘ পট’ 

অথাৎ সানার কাজ করা কাপড় পিরধান কেরেছন। রাজসভায় েবশ করার সমেয় রাবণ 

এমন ব  পেরেছন। মহাকিব বা ীিক িলেখেছন – 

“সুবণরজতা ীণাং িব িটকা রা । 

িবরাজমােনা বপুষা পে া র দা ।।”৭৪ 

একােলর রমণীরা আর মঘড ুর শাড়ী পেরন না। কেলর কারখানাঘের ব  সংখ া 

িচি ত িমেকর েম উৎপািদত শাড়ীই তােদর স ল। মধ যুেগর সই াণব  িশ ী তাঁিতরাও 

আজ আর নই। হািরেয় গেছ তােদর আঙুেলর িশ কলা। মুকুে র কাব  সই অতীত যুগেক 

রণীয় কের রেখেছ। 

 

পাটজাত িশ   

িশে র উপাদান েপ অন তম পূণ ত  পাট। বাংলােদেশর িন  জলাভূিম এবং 

উবর মািট পাট উৎপাদেন অনুকূল। পাট তু  েয়াজন থেক  কের িশ কলার উ রীয় 

 পয  সািরত। নানা লাকিশ  স ার পাট িদ য়ই তির হেয়েছ। সম  মধ যুগ জুেড় 

পাটজাত িশে র  ল  করা গেছ। পাট থেক উ রীয় ও অিভজাত িশ কলার িনদশন 

মধ যুেগর সািহত েক িবেশষ  িদেয়েছ। এসব লাকিশ  তু  উপকরেণ তির হেলও, ধু 

সামািজক েয়াজন মটায় না, এ িলর সৗ যগত িদকেক উেপ া করা যায় না। কমলােদবী 

চে াপাধ ায় তাঁর ‘Handicrafts of India’ ে  িলেখেছন—“ It (Handicrafts) arises 

from the deeper hunger of humanity, its functions socialised, for its use is 

distributed through the family and the entire community. Handicraft is 

not preoceupied with subjective feeling and thought but objectivity.It can 





 

be asserted that the distinguishing attribute or handicraft is beauty, not 

merely in physical appearance but also in concept.”৭৫ 

পাটব , পােটর শাড়ী-  সম  মধ যুেগর সািহেত  পােটর শাড়ীর ব বহার বিশ। পােটর 

িশ কেমর মেধ  প ব  বা পােটর শাড়ীই ধান। এছাড়া দনি ন েয়াজেন পাট িদেয় নানা 

িশ কম সৃি  করা হয়। কিবক েণর কােব  িন িলিখতভােব পাটজাত িশ কেমর উে খ িববৃত 

হেয়েছ। ---  

[ িন িলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক গৃহীত ] ৭৬ 

আেখিটক খে  উি িখত পাটজাত িশ  সাম ীঃ 

১) ‘পাট নত ব ’ (পৃ. ৩৭) ২) পােটর সািড় (পৃ.৫৫) ৩) পােটর গড়া (পৃ. ৬৭, পােটর ঘন 

মাটা এক কার কাপড়)  ৪) পােটর জাদ (চুল বাঁধার র ু িবেশষ,পৃ.৬৮)  ৫) নেতর 

পতাকা, (সূ  পাট বে র তির পতাকা (পৃ.৭৯) ৬) ‘ নত পাট শািড়’ (সূ  পােটর তির 

শাড়ী, পৃ.৮২)  ৭) নেতর পতাকা (সূ  পাট বে র তির পতাকা, পৃ.৮৭ )  ৮) খাসলা (পাট 

বা সন বা চেটর ব ,পুরােনা কাঁথা,পৃ.৬১) 

বিণক খে  উি িখত পাটজাত িশ  সাম ীঃ 

১) পাট সািড় (পৃ. ১১০)  ২) পাট সািড় (পৃ. ১২০) ৩) পােটর সািড় (পৃ.১২১)   ৪) নত সািড় 

( প ব , পৃ. ১২৫)  ৫) পাট সািড় (পৃ.১২৫, ২ বার উি িখত)  ৬) পাট সািড় (পৃ.১৩৮)  ৭) 

পােটর সািড় (পৃ. ১৪৬)  ৮) পােটর মসাির (পৃ.১৬১)   ৯) পােটর দড়া  ( দিড়, পৃ.১৬১)  ১০) 

পােটর ডারা (পােটর র ু , পৃ.১৬১)  ১১) পােটর জাদ (পৃ. ১৬২,  চুল বাঁধার র ু)  ১২) 

পাট সািড় (পৃ. ১৬২)  ১৩) পােটর মশারী (পৃ.১৬৪)   ১৪)  লািহত প বাস (পৃ. ১৭৪)  ১৫) 

নেতর আঁচল (পৃ. ১৮৫, পােটর আঁচল)   ১৬) পােটর পাছড়া (পােটর ব , পৃ. ১৮৬)  ১৭) 

পােটর বসন (পৃ.১৮৯)   ১৮) পােটর পাছড়া (পৃ. ১৯১)   ১৯) নেতর পতাকা (পৃ. ২১১)  

২০) পােটর ধড়া ( পােটর ব , পৃ. ২১৯) ২১) পােটর পাছড়া (পৃ. ৪০১)   ২২) শন দিড় (পৃ. 

২২৯) ২৩) পােটর থাপ (পৃ.২৫১, পােটর অলংকৃত গাছা)  ২৪) পােটর পাছড়া (পৃ. ২৫৩) 





 

২৫) পােটর খাপ (পােটর অলংকৃত গাছা, পৃ. ২৫৩)   ২৬)পােটর পাছড়া(পৃ. ২৮৪)  

২৭)পােটর মসারী (পৃ. ২৯০)   ২৮) নত সািড় (পৃ. ৩০৪)   ২৯) ত পাট সািড় (পৃ.৩০৪) 

পােটর শাড়ীর এত ব ল ব বহােরর  উে খ মুকু রােমর চ ীম ল কাব েক অনন  

কেরেছ। পাটব েক নানা নােম নামাি ত কেরেছন কিব। নানা বিচে র, নানা করেণর 

বে র উে খ এেসেছ কিবর কােব । 

 আেখিটক খে  দখা যাে , ইে র পিরেধয় ব  িছল পাট ব  –“পাট নত ব  পর 

গেল র মাল।” ৭৭ ছ েবশী দবী চ ী পেরেছন পােটর শাড়ী— 

‘ াের িছি য়া দিড়   পিরআ পােটর সািড় 

সাল বৎসেরর হইল রামা।’৭৮ 

কালেকতু দবীর কৃপায় অথ লাভ কের িকেনেছন ঘন পােটর মাটা কাপড় – 

‘কনেকর সাঁজাকুড়া  িবিচ  পােটর গড়া 

মাজকুড়া িহরায় জিড়ত।’৭৯ 

ফু রার জন  িকেনেছন পােটর িফেত – 

‘ পুিরেত জায়ার সাদ   িকিনল পােটর জাদ 

মিণ-মুকুতা তােহ বিড়।’৮০ 

জরাট নগের জাবসিত হেয়েছ। কালেকতুর  কাছ থেক পুর ার লাভ কের িশ ী বােনন 

পাট শাড়ী---  

‘ পাইআ  ইনাম বািড়  বুেন নত পাট সাড়ী 

দিখ বড় বীেরর হিরস’৮১ 

বিণকখে  গ নতকী র মালা পাট শাড়ী পের নৃত  কেরেছন – 





 

‘কনেকর গিড় চুিড়   পির িদব  পাটসািড় 

 দু কের কুলিপ সােজ শ ।’৮২ 

 ধনপিত দ  লহনােক আনি ত হেয় পাটশাড়ী উপহার িদেয়েছন— 

‘পিরেতােষ লহনাের িদল পাটশািড়।’৮৩ খু নার িববাহ কথা। ফা ন মােস ধনপিত দ  

পাটশাড়ী িনেয় চেলেছন কেন দখেত।– 

‘সুর  পােটর সািড় লইল র ন-কিড় 

িবদমালা সুবেণ জিড়ত।’৮৪ 

  খু নার িববাহ উৎসেব রমণীরা পেরেছন পাটশাড়ী।–‘ কহ নত কহ সত কহ পাট 

সািড়’।৮৫  িববােহ নবদ িত যৗতুক পাে ন পাটশাড়ী – ‘ কহ সত কহ নত কহ দই 

পাট সািড়।’৮৬ খু নার উপর লহনা অত াচার কেরেছন, তাঁর পাটশাড়ী খুেল িনেয়েছন, 

পিরেয়েছন সাধারণ ব  – ‘ খুঞ া পরাইআ পাট-সািড় কল দূর।’৮৭ খু না অনুেযাগ কেরেছন 

– ‘পাট সািড় িনঞা     মাের িদল খুঞা।’৮৮ পাটশাড়ী পেরই খু না অি পরী া িদেত 

উেঠিছেলন। িতিন সফল হেয়েছন। শািড় মিলন হয়িন – ‘মিল নাহী পেড় অে  পােটর 

বসন।’৮৯ 

 ম  তাঁর িববােহর যৗতুক পেয়েছন পাটশাড়ী—‘ কহ নত কহ ত কহ পাট 

সািড়।’৯০ বাঝা যাে , মধ যুেগ পাটশাড়ীর কদর কত বিশ িছল। ব ি গত েয়াজন এবং 

সমাজ জীবেনর নানা েয়াজেন সকােল পাটশাড়ী ব  মূল বান শাড়ী েপই িবেবিচত হত। 

 প ব  ঐ েযর তীক। ব াসেদেবর মহাভারেত প বে র উে খ পাওয়া যাে । 

সকােল রাজা রাজড়ারা প ব  পিরধান করেতন। দুেযাধন িবলাস বভব এবং ঐ েযর মেধ  

লািলত হেয়েছন। িতিন পেরেছন প ব । মহাভারতকার িলেখেছন – 

“আ াদয়িস াবারা  প ব ািণ িপিশেতৗদন । 

         আজােনয়া বহি  াং কনািস হিরণঃ কৃশঃ।” ৯১ 





 

রাজসূয় যে র সমেয় যুিধি েরর জন  কে াজ দেশর রাজা ষালিট প ব  উপহার প 

পািঠেয়িছেলন। সই প ব  িছল নতুন কলাপাতার মত মসৃণ এবং কৃ বণ , শ ামবণ ও 

অ ণবণ। মহাভারতকার িলেখেছন – 

                 “কদলীেকামল ি  কৃ শ ামা ণািন চ। 

কে াজঃ ািহেণা ে  ন প ািন ষাড়শ।। ” ৯২ 

বাংলােদশ ব িশে র জন  িচরকালই িবখ াত। কাপাস ব  িশে র শ  উপকরণ হেলও 

পােটর কাপেড়র ব বহারও যেথ  িছল। নীহারর ন রায় তাঁর ‘বা ালীর ইিতহাস(আিদপব)’ 

ে  িলেখেছন- “ব িশ ই িছল াচীন বাঙলার সবােপ া শ  িশ  এবং ধেনাৎপাদেনর 

অন তম উপায়। প ব  বা পােটর কাপেড়র িশ ও িছল, এবং নানা উপলে , িবেশষভােব 

পূজা, ত, িববাহানু ান ইত ািদ ব াপাের প বে র ব বহােররও খুব চলন িছল।মধ যুেগর 

বাঙলা সািহেত  প বে র উে খ সু চুর।” ৯৩ একােল প বে র সই গৗরেবর যুগ 

িব ৃত ায় উপকথার মত আমােদর বদনা জাগায় মা । 

 

কৗপীন - কৗপীন কামের জড়ােনার জন  এক ধরেনর ধূসর ব খ । মখলা বা কিটব  

িবেশষ। চ ীম ল কােব র ব না অংেশ স াসী চতন েদেবর ক ত  মূিত িনমাণ কেরেছন 

কিবক ণ। সাধারণত স াসীরা কৗপীন ধারণ কেরন। কিবক ণ িলেখেছন-  

   “ত  কলেধৗত- গৗর  ভুবনেলাচন চৗর 

    কর  কৗপীন দ -ধারী”।৯৪ 

 বিণক খে  িনেলাভ দির  নৗিশ ী পেরেছন সামান  কৗপীন। বািণেজ র জন  নৗকা 

িনমােণর ডাক পেয়েছন িতিন বিণক দরবাের। বাংলােদেশর দির  লাকিশ ীর উপল ব িথত 

জীবনকথােক এক কলেমর টােন ফুিটেয় তুেলেছন মুকু রাম। কিব িলেখেছন-  

    “বসনিবহীন  পর াছ কৗপীন  





 

         তিথ ডার শন-দিড়”। ৯৫ 

ত ােগর মিহমায় উ ল ভারতবষ। ভাগবাদ ভারতীয়েদর আদশ কখেনা হেয় ওেঠ িন। 

বাংলােদেশর লাকিশ ীরা দির । িক  সততা, সরলতা, লাভহীনতা তােদর দয় ঐ য। এই 

আ শি  লাকধেমর মূল রণা। দাির  জজর বাঙািল নৗিশ ী পেরেছন তু  কৗপীন। 

একথা িঠক, জীবেনর এই সামান  তু  অ াভরণও িশ । এ িল জীবনযাপেনর উপকরণ,  যা 

দির েক, ত াগীেক সু র কের। স াসীেক সু র কের এমন কৗপীন। অ য়কুমার মে য় 

িলেখেছন- “এই কারেণ,পুরাতন মৃদভা িট পয -পুরাতন মানব সভ তার দ াতক বিলয়া 

ইিতহাস লখেকর িনকট অ ে য় হয় না। মানব-সভ তার ইিতহােস তাহার ান আেছ বিলয়া 

তাহার ভ াংশ পয  াচীন িশ -িনদশেনর সং হালেয় ান া  হইয়া থােক”।৯৬ 

িনছিন-  ‘িনছিন’ বরণ ব , আরিতর ব , ব  িবেশষ হল িনছিন। ব ব সািহেত  ‘িনছিন’ 

শে র উে খ অেনক বার এেসেছ। চ ীম ল কােব  দবািদেদব মেহ েরর তাপস প ফুিটেয় 

তুলেত িনছিনর উে খ কেরেছন কিব। কিবক ণ িলেখেছন-  

       

   ‘চরণ- িনছিন ফুল চরেণর রজ  

    দুলভ মািনঞা জার আশ কের অজ’। ৯৭ 

কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কােব র ব না অংেশ উি িখত ‘িনছিন’ অঘ -উপহার অেথ 

ব ব ত হেয়েছ। এখােন ফুেলর অঘ  িদেয় পা মুিছেয় দওয়া কথা বলা হেয়েছ। অবশ  

িনছিনর অথ অেনক। ‘ ধৗতব ’ বা ‘দীপমালা’ অেথও ব ব ত হয়। রবী নাথ তাঁর ‘শ ত ’ 

ে  িনছিনর নানা অথ িচি ত কেরেছন। িতিন ‘আরাধনার অঘ  উপহার’ ‘পূজা উপহার’৯৮ 

অেথ িনছিনর অথ তাৎপয িনণয় কেরেছন।ৈব ব সািহেত র ব  উি িখত িনছিন শ িটেক 

মুকু রাম চ বতী তাঁর চ ীম ল কােব  উে খ কের অিভনবে র পিরচয় িদেয়েছন।   

 একােলর িশ ীরা বৃি  পিরবতন করেত বাধ  হেয়েছন। প ী বাংলার িশ ীরা কেল 

কারখানায় িমেকর জীবন যাপন কেরেছন। প ী জীবন সংকুিচত হেয়েছ। লাকিশে র 





 

অব য় ও িবকৃিত ঘেটেছ। একােলর লাকিশ েক আর মধ যুেগর সীমানায় সভােব পাওয়া 

যােব না। মধ যুেগর ইহেকি ক েয়াজন িনভর িশে  লাভী বিণেকর নখর পেড়েছ। লেগেছ 

কােলর েলপ। অেনক লাকিশ  লু  হেয় গেছ। এই িশ িল কৃতপে  জীবেনর িশ  - 

যা না িনক িবভােস সমু ল। জািতর সৃি  মুখর সমেয়র িবেশষ ণেক ধারণ কের আেছ 

এ িল। মুকু রাম এসব িশ  িদেয়ই তাঁর কাব েক সৃি েলােক উ ীণ কেরেছন। 
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