



অধ ায় ৭ : লাকবাদ  

াচীনকােল থম িকভােব লাকবাদ  গেড় উেঠিছল, তা আজ অজানা।  
আওয়াজ বা শ ই বাদ যে র ধান কথা । কান শ জাত ব েক সেচতন বা অেচতন 

পদাথ  িদেয়  িবেশষ েকৗশেল শ করেল য িন ঝংকৃত হয়, তাই  বাদ  । শ 

কৗশল শ েক িনয় ণ কের। তখন িবেশষ িনিদ  রণন এবং সুর সৃি  হয়। সুর সৃি র 

জন  তির হয় য । এই য ই বাদ । এই বাদ  লাক যুি  িনভর। আিদম মানুষ 

হয়েতা হােতর কােছ পেয়িছেলন মৃত গা  মিহেষর িসং। হয়েতা তােত ফুঁ 

িদেয়িছেলন। বেজ উেঠিছল বাদ । সমেয়র সােথ সােথ তােত সুর সংেযািজত 

কেরিছেলন। আিদম মানুেষর সই শ -সুর সংেযােগ তির লাক যুি  িনভর 

িশ কলাই লাকবাদ । আিদমকােল িশকারলােভর আনে  মানুষ নৃত  করেতন। দলব  

নৃেত র মেধ  বেজ উঠত বাদ । শ  মানুেষর মনেক সি য় কের তােল। যু পূব 

সমেয় বাদ  বািজেয় সিনেকর মনেক উে জনায় ভরপুর কের িতিহংসা জািগেয় 

তালা হত রণবােদ র মাধ েম। রামায়ণ মহাভারেতর যু , চ ীম ল কােব  রায়েবঁেশ 

পদািতক সিনকেদর যু  নৃত  সই িবেশষ রণবােদ র কালেক রণ করায়। ধীের 

ধীের সমাজ শীিলত হেয়েছ। দবেদবীর পিরক না হেয়েছ। মানুষ ােণর দবতােক 

পূজার জন  বাদ য  ব বহার কেরেছ। লাকবােদ র িনমাণ এবং ব বহােরও দববাদ, 

পুরাণ িনভরতা এেসেছ। পিরশীিলত শৃ িলত সমােজ সামািজক নানা িত ান 

জ লাভ কেরেছ। জ -মৃতু -িববাহ, পূজা-পাবণ, বার- ত, লাকাচার এবং অনু ােন 

অনুসারী লাকবােদ র সৃি  হেয়েছ। নানা বৃি জীবী স দােয়র মানুষ উপকরণেভেদ 

নানা লাকবাদ  সৃি  কেরেছ। জীবেনর আন  িবষ তায় মানুষ গান গেয়েছ। সই 

অ িনিহত সুেরর সে  বােদ র শ  স ীতেক িবেশষ মূছনা এেন িদেয়েছ। বাংলার 

লাকস ীেত এেসেছ নানা িবিচ  লাকবাদ । িবিভ  ধাতব উপকরেণ িবিভ  লাকবাদ  

সৃি  হয়। িপতল, কাঁসা, লাহা, কাঠ, বাঁশ, চামড়া, গা  মিহেষর িসং, লাউেয়র কেনা 

খাল ভৃিত িদেয় লাকবাদ  তির হয়। ডাকরা কামােররা িপতল কাঁসার ঘ া ভৃিত 

বাদ য  ত কেরন। মুিচ চামড়া িদেয় ঢাক ঢাল ত করেতন। িশ ীরা ধু 

বাদ য  িনমােণ থেম থােকন িন, লাকবােদ র েয়াজনীয়তােক তারা সৗ েয ভরপুর 

কেরেছন। নানা মািটফ তীক এবং িচ কলায় লাকবােদ র সৃি  সৗ য  িতভাত 

হেয়েছ। এক এক স দােয়র িশ ীরা এক এক রকেমর বাদ  বাজােতন। ঢাকী বাজান 






ঢাক, ঢুিল বাজান ঢাল, িশ াদার িস া, বংশীবাদক বাঁশী ভৃিত বাদ য  বাজােতন। 

রাখাল বালক কৃ   বংশীবাদক িছেলন। লাকবােদ র িনমাতা এবং বাদ কেররা 

সমাজিন  িছেলন। লাকবােদ র া, র ক এবং বাহক িছেলন লাকসমাজ। সমাজ 

সংহিত লাকিশ  তথা লাকবােদ র াণ। লাকবােদ র সুর মানুেষর আন  িবষােদর 

সামািজক চারণভূিম। মানুষ বাদ যে র শে র সে  সুর কের ম  বেলেছ। ভূত ত 

তািড়েয়েছ। শ  বািজেয় পুেজা কেরেছ। সমােজর ম ল কামনা কেরেছ। লাকবাদ  

হেয় উেঠেছ লাকশি র তীক। গেবষেকরা লাকবাদ েক নানাভােব ণীকরণ 

কেরেছন। আজ অেনক লাকবাদ ই লু  হেয় গেছ। াচীনযুেগর চযাপদ থেক  

কের মধ যুেগর বাংলা সািহেত  নানা লাকবােদ র উে খ রেয়েছ। সম  ম লকােব ই 

লাকবােদ র িবিচ  বিচ ময় উপি িত িবেশষভােব ল  করা যাে । মুকু রােমর 

চ ীম ল কােব  াচীন সমেয়র লাকবাদ  িবেশষভােব সািহত প পেয়েছ। যু -

িববাহ-ম ল অনু ান, পূজা-পাবণ ভৃিত জীবেনর নানা ে  মুকু রাম লাকবােদ র 

উপি িত দিখেয়েছন। নানা বৃি জীবী িশ ী স দােয়র লাকবাদ  িশ ীর সে  পিরচয় 

কিরেয়েছন কিব সাধারণ পাঠক সমাজেক। কিবক েণর চ ীম ল কাব  লাকবাদ  এবং 

লাকবাদ িশ ীর গভীর তাৎপযপূণ অনুস ান এবং মূল ায়েনর  বেল িবেবিচত 

হেত পাের। 

বাংলােদেশ াচীনকাল থেক নানা বাদ যে র চলন িছল। সূ ধর বা ছুেতার 

স দােয়র িশ ীরা নানা ধরেনর লাকবাদ  তরী করেতন। এছাড়া চমকার বা 

চামােররাও তরী করেতন নানা জাতীয় লাকবাদ । সূ ধর বা ছুেতােররা 

বাদ য িলেত ফুল পাতার নানা িচ  অ ন করেতন। কান বাদ যে  পখম তালা 

ময়ূর, কানিটেত কসারী, কানিটেত সুরসু রীর মূিত অ ন করেতন লাকিশ ীরা। 

েয়াজন এবং সৗ েযর মলব ন ঘটােনা হত বাদ য িলেত। 

কিবক েণর কােব  নানা বাদ যে র উে খ আেছ।  বাংলার লাকবােদ র িবপুল 

সমাহার কিবর কাব েক অনন  কের তুেলেছ। লাকবােদ র একিট পূণ বিশ  

হল অেনক বাদ য ই চামড়ার তরী।  চ ীম ল কােব  উি িখত লাকবাদ িলর 

বিচ  চােখ পড়ার মত। কােব  যসব লাকবাদ  উি িখত হেয়েছ স িলর মেধ  

উে খেযাগ  হল িডি ম, খমক, দগড়, দু ু িভ, ভির, দামা (দামামা), কাড়া, জগঝ , 






ড , মি রা, কাঁসর, বীণা, বীণা, ডম , বণু, মৃদ , িকি ণী, শ , িশ া, দড়মসা, 

ঘ া,  জয়ঘ া, জয়শ , বিন, পড়া, গজঘ া,  ঢাক (পটহ), ঢাল, রণঘ া, সািন, 

উরমাল (ঘুঙুর), টমক, ক , বীরঢাক, মাদল, চৗদল, রায়েবিন, গজেবিন, কংষ, 

ব ািলষ, তবল, ঢমচাঁ, কড়া, পড়া, কাড়া, কাঁসর, বর  ভির, দাসির, মাহির, শৃ শ , 

করতাল, ডুবা, মলবাঁিক, বানা ভৃিত। 

বাংলার লাকবাদ  ঐিতহ  আ য়ী। এর াণ সমােজর গভীর তলেদেশর 

শকেড়র সে  স ৃ ।  অিজত মুখাজী 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 

satisfactions known to man.”১ 

কিবক েণর কােব  উি িখত লাকবাদ িলর পিরচয় দওয়া হেয়েছ  

খমক, আন লহরী : - খমকেক ব িব বা আন লহরীও বলা হয়। খমক পুরাতন 

লাকবাদ । প ীবাংলার একা  চনা  বাদ য  েপ এই বাদ িট িবেশষ পিরিচত। ভি  

আি ত লাকস ীত, বাউল এবং ভািটয়ািল গােন এই বাদ  ব ব ত হয়। কােঠর নেলর 

মত বাদ য  হল খমক। খমেকর িনেচর িদেক চামড়ার আবরণ থােক। আবরেণর 

মধ ভােগ ফুেটা করা হয়। সই িছ পেথ তার যাগ করা থােক। যমন ঢােলর দুিট 

মুখ ব  থােক, খমেকর ে  তা নয়। খমেকর এক মুখ ব  থােক। খমেকর তাের 

আঘাত করা হয়। এর ফেল খমেক শ  হয় এবং সুর উি ত হয়। খমেক ব ব কের 

ন া ক শ  হয়, তাই এর নাম ব িব। বাদ  বাজার সময় সুর ও ছে র দালা 

ওেঠ। এই দালা আন ময় লহরী। এজন ই হয়েতা এর নাম আন লহরী। বাংলােদেশ 

নােচর অনু ােন এবং কৗতুক নাটেক খমেকর ব বহার আেছ। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 

‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন – “আন লহির ছয় ইি  ব াসযু  নলাকৃিত কােঠর 

তরী বাদ ।” ১(ক)  

কিবক েণর কােব  খমেকর উে খ এেসেছ। আেখিটক খে র ‘সর তী ব না’ অংেশ 

খমক উি িখত হেয়েছ– 






     “রবাব খমক বিন     স রা িপনািকনী 

               বীণা বণু মৃদ –বািদনী”। ২ 

সকােল উৎসব অনু ান, পূজা–পাবেণ অন ান  বাদ যে র সে  খমক বাজােনা হত। 

কিবক ণ িলেখেছন– 

 “শ  ঘ া ড      খমক জগঝ  

               বাজেয় ডমু  িবধান”।৩ 

বাঙািলর পূজা–পাবণ অনু ােন পিরবতন এেসেছ। আন  - উৎসেবর ধরন ধারণ 

বদেলেছ। আধুিনক সং ৃ িতর ভাব াম বাংলার াি ক রেকও ভািবত কেরেছ।  
ভাবতই অিনবাযভােব হািরেয় যাে  মধ যুগীয় লাকবাদ । লাকবােদ র িনমােণ 

িব ান ও যুি র সাহায  নওয়া হে ।  সকােলর বাউল,ভি  আি ত গান এবং 

ভািটয়ািল গােনরও সরকম চলন নই একােল । এই লাকবাদ িটও সমেয়র সােথ 

সােথ একিদন হািরেয় যােব অিনবায ভােব। 

দগড়, দগাড়, ঢমচা: - চামড়া িদেয় তির বাংলােদেশর একিট পুরাতন লাকবাদ  হল 

দগড়। দগড় যন একিট আধখানা বাতািব লবু। দগেড়র মুখ চামড়া িদেয় ঢাকা। 
দগেড় দুিট কািঠ িদেয় আঘাত কের বাদ কার জাের জাের শ  সৃি  কেরন। িবেশষত 

যুে র সময় বাদ কার হািতর িপেঠ এই বাদ য  রেখ বাদ  বাজান। এেত যুে র 

বীরভাব জা ত হত। একােল এই বাদ য  ায় লু । কিবক েণর কােব  দগেড়র 

উে খ আেছ। খু নার িববাহ উপলে  দগড় বেজ উেঠিছল।  কিবক ণ িলেখেছন– 

   “পটহ মৃদ  সািন     দগড় কাসর বিন 

             শ  কােজ দাখি  ব কী” ।৪ 

আবার সমু  পােরর িসংহেল পদািতক সন  যু ে ে  বিরেয়েছ। বেজ উেঠেছ নানা 

যু বাদ । বেজ উেঠেছ দগড় দগিড়। কিবক ণ িলেখেছন– 

        “দগড় দগিড় বা  শত শত জনা”।৫ 

আেখিটক খে  ফু রার িববাহ উপলে ও বেজেছ দগিড়।  কিবক ণ িলেখেছন– 






     “ ঢমচা বাজেয় পড়া     ি জ বাে  চূড়া 

            বরকন া দেখ অ তী” ।৬ 

আবার ফু রার রালেয় যা ার সমেয়ও বেজেছ দগিড়–                                                                                             

 “ছায়াম েপর মােঝ     ঢমচা দগিড় বােজ  

                   ব ু জন িদেলন জৗতুেক” ।৭ 

মধ যুেগর লাকায়ত মানুেষর আন  কােশর মাধ ম িলর অেনক িকছুই ম লসূচক।  
িববাহ ভৃিত ভ অনু ােন দগড় বাজােনার রীিত িছল। একােল দগড় হািরেয় গেছ । 

সই লাকবােদ র ারাও নই। নই বাদ য  বাজােনার বৃি জীবী স দায়ও। 

দু ু িভ : - চামড়া িদেয় তির লাকায়ত বাংলােদেশর পুরাতন লাকবাদ  হল দু ু িভ। 
অতীেত দু ু িভ িনমাণ করা হত মািটর হাঁিড় িদেয়। পের িপতল, তামা ও কাঠ িদেয় 

এই বাদ য  তরী হত। দু ু িভর খােলর অংশ তরী হত কাঠ িদেয়। কাঁসার পাতলা 

পাত থাকত ভতের। বাদ য িট চামড়া িদেয় মুেড় দওয়া হত। দু ু িভ বাজােনা হত 

হিরেণর িশং িদেয়। বাজােনার সময় মঘ ডাকার মেতা  শ  সৃি  হয়। 

সাধারণত যুে র সময় দু ু িভ বাজােনা হত। এই যু  বাদ েক ‘নাকাড়া’ও বলা হয়। 
অতীেত মািটেত গত তরী কের াণীর চামড়া িদেয়ও এমন দু ু িভ তরী করা হত। 
এরকম দু ু িভেক 'ভূিম–দু ু িভ'ও বলা হয়। িবেশষত যু  এবং িবপেদর সতকতার 

জন  সকােল দু ু িভ বাজােনা হত। মধ যুেগ উৎসব অনু ােনও দু ু িভর চলন িছল। 
আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন – “ াচীনকা ল ভূিম- দু ু িভ 

নােমর একিট বাদ  য  মািটেত গত খু ঁেড় সই গেতর মুেখ প র চামড়া িদেয় আবৃত 

কের ভূিম দু ু িভ তরী করা হত।” ৭(ক) 

কিবক েণর কােব  দু ু িভর উে খ এেসেছ িন েপ– 

আেখিটক খে  দু ু িভর উে খ : 

১) দু ু িভ (পৃঃ ৮৭) ২) দু ু িভ (পৃঃ৮৯) 

বিণক খে  দু ু িভর উে খ : 






১) দু ু িভ (পৃঃ১০৪) ২) দু ু িভ (পৃঃ১২৪) ৩) দু ু িভ (পৃঃ১২৫)৪) দু ু িভ (পৃঃ১৯৭) ৫) 

দু ু িভ (পৃঃ২১৩) ৬) দু ু িভ (পৃঃ২২৯)৭) দু ু িভ (পৃঃ২৪৬) ৮) দু ু িভ (পৃঃ২৫৬) ৯) 

দু ু িভ (পৃঃ২৫৮)১০) দু ু িভ (পৃঃ২৬৪) ১১) দু ু িভ (পৃঃ২৬৫) ১২) দু ু িভ 

(পৃঃ২৬৯)১৩) দু ু িভ (পৃঃ২৭১) ১৪) দু ু িভ (পৃঃ২৭৪) ১৫) দু ু িভ (পৃঃ৩১০) ১৬) 

দু ু িভ (পৃঃ৩০৩) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] ৮ 

কালেকতুর ে র নগরী জরাট প েনর পর িত স াকােল দীপ েল, বােজ 

দু ু িভ– 

      “ িতঘের স াকােল     মিণময় দীপ েল 

            শ  ঘ া বােজ বীণা বিন” ।৯ 

এমিন কিল  রােজর সে  যু  িত িনেয়েছন কালেকতু, বেজ উেঠেছ দু ু িভ– 

       “বােদ র নাহী সীমা     দু ু িভ বােজ দামা 

                      ঘন বােজ িস া কাড়া”।১০ 

বিণকখে ও যু বাদ  েপ দু ু িভর ব বহার ল  করা যায়। কিবক ণ িলেখেছন– 

        “বােজ মহল হল িড া     ঘন বােজ রণিশ া 

                       রণেভির দু ু িভ িনসান”।১১ 

িসংহলরােজর সে  য যুে র িত সখােনও দু ু িভর উে খ পাওয়া যাে – 

         “সমের দু ু িভ বিন      রণপড়া বােজ সািন 

                   কালাহল হইল সুরপুের”।১২ 

সকােল মিহেষর িশং িদেয় দু ু িভ তরী করা হত। কিবক ণ িলেখেছন– 

               “িবষাণ দু ু িভ বাদ  কিরআ বাজনা” ।১৩ 






সম  মধ যুেগর সািহেত ই দু ু িভর উে খ আেছ।  সমাজ মানেস এককােল দু ু িভ 

মানুেষর রণ উ াদনােক বািড়েয় তুলত। সািহেত  দু ু িভর ব বহার এেসেছ পৗনঃপুিনক 

ভােব। মাইেকল মধুসূদন দে র ' মঘনাদবধ' কােব  দু ু িভর ব বহার এেসেছ– 

                 “রা সবাদ  বািজল চৗিদেক। 

                  ভির, তূির, দু ু িভ, দামামা  

               আিদ বাদ  িসংহনাদ ! শল, শি , জািট, 

                তামর, ভামর, শূল, মুষল, মু র”।১৪ 

ভির : - ভির কৃতপে  এক িবেশষ ধরেনর বাঁিশ। মুেখ ফু ঁ িদেয় ভির বাজােনা 

হয়। ছাট ছাট িপতেলর নল যাগ কের প ী িশ ী  ভির তরী করেতন। ভিরর 

ছাট ছাট অংশেক খুেল রাখা হয়। আবার খ াংশ িলেক পিরেয় বাজােনা হয়। 
পুরাতন যু বাদ  িহসােব মধ যুেগর সািহেত  ভিরর উে খ অেনক। 

মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  ভির এেসেছ িন িলিখত েপ– 

[িনে া  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১৫ 

আেখিটক খে  ভিরর উে খ: - 

১) ভির (পৃঃ২০) ২) ভির (পৃঃ৮৭) 

বিণক খে  ভিরর উে খ িন প : - 

১) ভির (পৃঃ১২২) ২) ভির (পৃঃ১৭৪) ৩) ভির (পৃঃ১৯৭) ৪) ভির (পৃঃ২৫৮) ৫) 

ভির (পৃঃ৩০১) ৬) বর  ভির (পৃঃ২০৭) 

আেখিটক খে  গৗরীর িববাহ অনু ােন ভিরর উে খ পাওয়া যাে – 

 “শ  বণু বীণা     মৃদ  ভির নানা 

                    বাজেন হইল কালাহল”।১৬ 

আবার বিণক খে  যু বাদ  েপ ভিরর উে খ কােব  পাওয়া যাে – 

               “বােজমহল হল িড া     ঘন বােজ রণিশ া 






                        রণেভির দু ু িভ বাজন”।১৭ 

ভির িছ যু । যােক বলা হয় িষর বাদ । এই বাদ য  বায়ু পুরেণর মাধ েম বাজােনা 

হয়। াচীন সমর বাদ েপ এই লাকবাদ েক আখ ািয়ত করা হয়।  তর  বা তুর  

নােমও এই লাকবাদ  লাকসমােজ পিরিচত। আবদুল ওয়াহাব তাঁর “বাংলার 

লাকবাদ ” ে  ভির স েক িলেখেছন – “ই া করেল অংশ েম ভাঁজ কের 

এিটেক িছেয় রাখা যায়। আবার ভাঁেজ ভাঁেজ টেন নলিটেক বশ ল া কের তালা 

যায়।  বাজাবার সময় নলিটেক টেন ল া কের নওয়া হয়। াচীন সমরবাদ । তুর  বা 

তর  নােমও এ য েক আখ ািয়ত করা হয়।”১৭(ক) 

দামামা , দামা: - দামামা মািটর তরী লাকবাদ । বাদ য িট চামড়ায় ঢাকা। সকােল 

সমর বাদ েপ দামামা ব ব ত হত। কিবক েণর কােব  দামামার উে খ এেসেছ 

িন িলিখত েপ– 

আেখিটক খে  উি িখত দামা : - 

১) দামা (পৃঃ১৪) ২) দামা (পৃঃ৯১) 

বিণক খে  উি িখত দামা : - 

১) দামা (পৃঃ১২৪) ২) দামা (পৃঃ২০৭) ৩) দামা (পৃঃ২০৮) ৪) দামা (পৃঃ২১১) ৫) দামা 

(পৃঃ২৫৬) ৬) দামা (পৃঃ২৬৪) ৭) দামা (পৃঃ২৭১–িতনবার উি িখত) ৮) দামা (পৃঃ২৭২) 

৯) দামা (পৃঃ২৭৫) ১০) দামা (পৃঃ২৭৬) 

কােব  দামামার উে খ িন প : - 

১) দামামা (পৃঃ২০৮) ২) দামামা (পৃঃ২৫৩) ৩) দামামা (পৃঃ২৭০)   ৪) দামামা 

(পৃঃ২৭৪)  

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১৮ 

আেখিটক খে  দ য  ভে র সমেয় দামামা বেজ উেঠেছ – 

             “দামা দড়মসা বােজ ব ািলস বাজনা”।১৯ 

কিল রােজর সে  কালেকতুর যুে  বেজ উেঠেছ দামামা। 






             “ চৗিদেক ধাঁধাঁ      বাজায় দামা  

                    তবকী তবেক রাল”।২০ 

বিণক খে  খু নার িববাহ উপলে  দামা বেজ উেঠেছ – 

               “ কহ গায় গীত নাট     কায়বার পেড় ভাট 

                     কিরবর-িপেঠ বােজ দামা”।২১ 

িসংহল নগের বিণক ধনপিত দে র সে  যুে  বেজেছ দামামা – 

             “ঘন বােজ দামা      চমিকত সবজনা”।২২ 

আবার ধনপিত দ  সমু  উপকূেল র মালার ঘােট বািজেয়েছন দামামা - 

             “র মালার ঘােট িন দামামার িন”।২৩ 

িকংবা– 

            “ েবিশআ রাজপুের কন বাজায় দামা”।২৪ 

কমেল কািমনীর কথা েন রাজা নানা বাদ  বাজােনার পরামশ িদেয়েছন। বেজ উেঠেছ 

দামা– 

             “গজ িপেঠ বােজ দামা        সািজল রাজার মামা”।২৫ 

ধনপিতর দুদশায় দবীর াভ,আবার বেজ উেঠেছ দামামা– 

             “কােলা ধেলা কহ রা া       দামা ঘ া বাজায় িস া”।২৬ 

িসংহল া ের আবার বেজেছ দামা– 

             “সাজ সাজ বিলআ দামায় পেড় ঘা”।২৭ 

িকংবা– 

             “হােত দামা কাড়া ঢাল তবল িনসান”।২৮ 

সমর পলাতক িসংহল বািহনী, যু জয়ী ধনপিত বেজেছ দামা– 

             “সমের ভুিগিনগণ ছােড় িসংহনাদ”। ২৯ 






আবার েতর হােটও বােজ দামা– 

             “ জাড়া দামা বােজ কািল     বাজনা বাজায় ঢুিল”।৩০ 

দখা যাে , কােব  দ যে , িববােহ, যুে  এমনিক েতর হােটও দামামা বেজেছ। 

এমন লাকবােদ র চলন একােল আর নই। 

কাড়া : - কাড়া মািট িদেয় তরী নারেকল মালার মত সকােলর প ীবাংলার পূণ 

বাদ । পরবতীকােল কাঠ এবং িপতল কাঁসা িদেয়ও এই লাকবাদ িট তরী হেয়েছ। 

কাড়ার খালা মুেখর অংশ চামড়া িদেয় ঢাকা।বাদ য িট মািটেত বিসেয় বা গলায় দিড় 

িদেয় ঝুিলেয় কািঠর সাহােয  বাদ কার বাজােতন। যু বাদ  েপ কাড়ার পিরিচিত। 
এছাড়া িহ ু েদর সামািজক এবং মা িলক ি য়া-কেম কাড়া বাজােনা হত। মধ যুেগর 

বাংলা সািহেত  কাড়ার ব বহার অেনক। কিবক েণর কােব  কাড়া এেসেছ সুদূর 

িসংহেল দবীর ােভ ধনপিত উ াের যু বাদ  েপ– 

             “কােলা ধেলা কহ রা া        দামা ঘ া বাজায় িস া 

                           কাড়া পড়া বাজায় বাজন”।৩১ 

চ ীম ল কােব  কাড়া উি িখত হেয়েছ িন িলিখত েপ– 

১) কাড়া (পৃঃ১৫৩) ২) কাড়া (পৃঃ২০৭) ৩) কাড়া (পৃঃ২১১) ৪) কাড়া (পৃঃ২৩১) ৫) 

কাড়া (পৃঃ২৫২) ৬) কাড়া (পৃঃ২৭১) ৭) কাড়া  (পৃঃ৩০১)। 

[িনে া  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৩২ 

বি মচে র 'আন মঠ' উপন ােস মধ যুগীয় িবিভ  বাদ যে র উে খ এেসেছ। 

ইংেরজেদর িব ে  দশে িমক স ােনরা যুে  জয়লাভ কেরেছন। তাই আন  

উৎসেব বেজেছ িবিভ  বাদ । বি মচ  িলেখেছন– “রণজেয়র পর, অজয়তীের 

সত ান েক িঘিরয়া িবজয়ী বীরবগ নানা উৎসব কিরেত লািগল। […………..] এত ণ 

ব বিদেগর রণবাদ  অিধক িছল না, িক  সই সময় কাথা হইেত সহ  সহ  কাড়া 

নাগারা, ঢাক ঢাল, কাঁিস সানাই, তুির, ভরী, রামিশ া, দামামা আিসয়া জুিটল। 

জয়সূচক বােদ  কানন া র নদীসকল শ  ও িত িনেত পিরপূণ হইয়া উিঠল”। ৩৩ 






জগঝ : - জগঝ  মািটর তরী লাকবাদ । অেনকটা কাড়ার মত। তেব জগঝ  

কাড়ার থেক একটু বিশ বড়। জগঝ  মািটেত রেখ বা গলায় ঝুিলেয় বাজােনা হয়। 

কিবক েণর কােব র আেখিটক খে  জগঝে র উে খ এেসেছ িন েপ– 

১) জগঝ  (পৃঃ৩০) ২) জগঝ  (পৃঃ৯১) 

বিণক খে  জগঝে র উে খ এেসেছ িন েপ– 

১) জগঝ  (পৃঃ১২২) ২) জগঝ  (পৃঃ১২৫) ৩) জগঝ  (পৃঃ২০৭)  ৪) জগঝ  

(পৃঃ২৯৯) ৫) জগঝ  (পৃঃ৩০৪)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৩৪ 

খু নার িববােহ জগঝ  বেজেছ সাির সাির– 

               “টমক খমক ভির     জগঝ  সাির সাির 

                         অ ভে  নাচেয় নৃ কী”।৩৫ 

 িববাহ উৎসব, সাধু ধনপিত দে র পােশ বেস আেছন খু না, বেজেছ জগঝ – 

               “টমক খমক সািন বােজ জগঝ ”।৩৬ 

িসংহল নগের যুে র ঘনঘটা। ঘন বােজ জগঝ  – 

               “িডি ম ড ুর     পুরএ অ র  

                 ঘন বােজ জয় জগঝ ”।৩৭ 

 ম  িসংহল কারাগার থেক িপতা ধনপিত দ েক উ ার কেরেছন। পু বধূসহ 

ধনপিত দ  িফরেছন। ম ল বাদ  জগঝ  বেজ চেলেছ।  কিবক ণ িলেখেছন– 

               “বাজএ ম ল–পড়া     জগঝ  সািন জাড়া 

                     আেগ িপেছ বাজএ বাজন”।৩৮ 

ম  এবং িসংহল রাজকন ার িববাহ। মাথায় মুকুট মউড়  িদেয় দ িত বেসেছন। 

েদেশ ফরার অনুমিত াথনা কেরেছন ম । সব  সুবাতাস, ম ল িন, কিবক ণ 

িলেখেছন– 






               “টমক খমক বনী বােজ জগঝ ”।৩৯ 

আেখিটক খে  দবী পূজায় জগঝ  বেজ উেঠেছ– 

               “শ  ঘ া ড      খমক জগঝ  

                     বাজেয় ডুমুর িবধান”।৪০ 

কিল রােজর সে  ভয়ানক যুে  বেজ উেঠেছ জগঝ – 

                       “িডি ম ড র     পুরএ অ র 

                           ঘন বােজ জগঝ ”।৪১ 

ডম  এবং জগঝ  যুে র উ াদনা সৃি র জন  ব ব ত হয়। কালেকতুর সে  

কিল রােজর যুে  বেজেছ এমন যু বাদ । 

ড  : - ড  অেনকটা চালুনীর সদৃশ িক  িছ  িবহীন লাকবাদ । কাঁসা বা িপতেলর 

ছাট ছাট চাকিত িদেয় তরী। চাকিত িল গালাকার কােঠর পাতলা বৃ  সদৃশ, দৃঢ়ব  

ভােব আব  থােক। সাধারণত অেনেকর সি িলত নৃেত  ড  বাজােনা হয়। বাজােনার 

সময় ধাতব অনুরণন হয়। কিবক েণর কােব  ডে র উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব– 

আেখিটক খে  ডে র উে খ: - 

১) ড  (পৃঃ৩০) ২) ড  (পৃঃ৩৫) 

বিণক খে  ডে র উে খ : - 

১) ড  (পৃঃ২০৭) ২) ড  (পৃঃ২১১) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৪২ 

আেখিটক খে  পূজা উৎসেব বেজেছ ড । দবী হমবতীর পূজায় ড  বেজ উেঠেছ  

-  

                   “শ  ঘ া ড      খমক জগঝ    

                          বাজেয় ডমু  িবধান”।৪৩ 
এমিন িশব পূজায় বেজেছ ড – 

                    “ থমপিত কােছ     ি দশ পিত নােচ  






                          ড  বােজ তািধংিধ া”।৪৪ 

িসংহল রাজসভায় আন  উৎসব, বেজেছ ড – 

                   “রবাব ম জ ড  করএ বাজন”।৪৫ 

িসংহল সমুে  কমেল কািমনী। আনে  আ হারা িসংহলবাসী– 

                “ড  মাহির বােজ     বীরকািল তােহ সােজ 

                          নানা বাদ  বাজএ িবশাল”।৪৬ 

সকােল রাজার কােনা ভ ঘাষণায় জারা আনে  উে িলত হেয় উঠেতন। তারা 

রাজ ব াপী সমেবত ভােব বাদ য  সহকাের নৃত  করেতন। কিবক ণ তাঁর সমকােলর 

একিট যুগিচ েক ফুিটেয় তুেলেছন। 

মি রা : - মি রা কাঁসা িনিমত বাদ য । মি রা দুিট ছাট বািটর মেতা তাল িনভর 

বাদ । বািট দুিটর মধ েল িছ  কের দিড় িদেয় সংযু  করা হয়। হাত িদেয় বািট 

দুিটেক পযায় েম আঘাত কের শ  সৃি  করা হয়। মি রায় তাল ানেক  

িবেশষভােব মান তা দওয়া হয়।  কিবক েণর কােব  মি রার উে খ এেসেছ। আ ুল 

ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন --- “কীতন ও বাউল অে  রিচত 

কাব -গীিতেত মি রা বাজােনা হয়।” ৪৬(ক)  

            আেখিটক খে  কালেকতু িশকাের চেলেছন। যা াপেথ সং াের ম ল িচ  

ফুেট উেঠেছ। দেখেছন দি েণ গিণকা, া ণ এবং প ফুল। বােম শৃগাল এবং 

জলপূণ ঘট। প ীেত প ীেত বেজেছ মৃদ  মি রা –  

                    “মৃদ  মি রা বায়     কেহা নােচ কেহা গায়  

                          েন বীর হির হির িন”।৪৭ 

বিণক খে  গ নতকী র মালা নৃত  করেছন। নৃেত র তােল তােল বেজেছ মি রা – 

                “তািতিন তািতিন িতিন     মৃদ  মি রা িন  

                         ঘন বােজ িকি ণী ক ণ”।৪৮ 






দখা যাে , গ নতকী র মালার নৃত  গীেত বেজেছ মি রা। নৃত গীেত পিরশীিলত 

আয সং ৃ িতর এক াচীন পটভূিমেক কিবক ণ পাঠেকর সামেন উ ািটত কেরেছন। 

তী  পযেব ণ শি র অিধকারী কিব মুকু রাম সকােলর নৃত  কলায় বাদ যে র 

ব বহােরর তথ িন  িচ  অ ন কেরেছন। 

কাসঁর : - কাঁসার তরী িবেশষ ধরেনর বাদ য  হল কাঁসর। কাঁসেরর ওপেরর িদেক 

ফুেটা িদেয় দিড় বাঁধা থােক। বাদক সই দিড়েত হাত িদেয় মাটা কািঠ ধের কাঁসর 

বাজান। সাধারণত পূজা পাবেণ এবং মা িলক অনু ােন কাঁসর বাজােনা হয়। ঢাকরা 

িশ ীরা কাঁসর তরী কেরন।  

কিবক েণর কােব  কাঁসর এেসেছ িন েপ– 

আেখিটক খ  : - 

১) কাঁসর (পৃঃ৮৭) 

বিণক খ  : - 

১) কাঁসর (পৃঃ১২২)  ২) কাঁসর (পৃঃ১৭৪) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৪৯ 

আেখিটক খে  দখা যাে , কালেকতুর ে র নগরী জরাট মথুরার ৃিত জড়ােনা। 

হিরনাম সংকীতেন ব বীয় ভাব । িতস ায় দীপ েল। বােজ কাঁসর– 

                “ িত ঘের স াকােল     কাঁসর দু ু িভ পড়া 

                          জগঝ  বােজ জাড়”'।৫০ 

             বিণক খে  ধনপিত দ  স ান কামনায় ভ েণ বাসররাি  যাপন 

কেরেছন। হশাি  কেরেছন, গৃহয  কেরেছন। বেজেছ ম লবাদ – 

                  “শ  বিন বীণা     কাঁসড় ভির নানা 

                        বাজএ বািলশ বাজনা”।৫১ 

খু নার গ  অিধবাস। ম লঘট ািপত হেয়েছ, আর বেজেছ কাঁসর– 

                  “পটহ মৃদ  সািন     দগড় কাসর বিন”।৫২ 






িতমা পী গৗরী পূজা পেলন। ম ল অনু ান সা  হল। মধ যুেগর বাঙািলর ভ 

উৎসেবর সুিনপুণ িচ  অ ন কেরেছন কিবক ণ। 

িশ া : - মিহেষর শৃ  িদেয় তরী হয় িশ া। একােল িশেঙর বদেল নানা ধাতু িদেয় 

তরী হয় িশ া। কখন, িকভােব, আিদমকােল কান আরণ ক মানুষ মৃত মিহেষর িশেঙ 

ফু ঁ িদেয় িশ া বািজেয়িছল ক জােন। িশ া ফু ঁ িদেয় বাজােনা হয়। আরণ ক মানুষ 

িবপেদর পূব মুহূেত সতক করার উে েশ  এবং পরবতীকােল যু বাদ  িহসােব িশঙা 

ব বহার কেরেছ। 

কিবক েণর চ ীম ল কােব  িশ া িন িলিখত ভােব উি িখত হেয়েছ– 

১) িশ া (পৃঃ১২) ২) িশ া (পৃঃ৪৫) ৩) িশ া (পৃঃ৮৯)[উপিরউ  লাকিশে র 

পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৫৩ 

দবখে  িশেবর বাদ য েপ িশঙার উে খ পাওয়া যাে – 

                   ‘আেরাহণ বৃষবের     িস া ড ুর কের 

                          ভ ণ ধুতুরার ফল'।৫৪ 

িশ া মিহেষর িশং িদেয় তরী। মিহেষর িশং ক বেল িবষাণ। িশ া হল িবষাণ িশ । 

িশঙা  তির কেরন িবষাণ িশ ীরা। আর যারা িশ া বাজান তােদর বলা হয় িশ াদার। 

চ ীম ল কােব  দখা যাে , মিহষ তািড়েয় মিহেষর িশং উপেড় ফেলেছন কালেকতু। 

সই িশং থেক িশ া তরী কের কালেকতু িশ াদারেক হােট িবি  কেরেছন। 

কিবক ণ িলেখেছন-  

“তািড়য়া মিহষ ধির উপােড় িবষাণ 

িস ার পসরা কের ফু রা বাজাের 

  পণমূেল িশ া জাড় বেচ িস াদাের”।৫৫ 

মহাবীর কালেকতু পাশা খলেছন। নানা বাদ  বেজ চেলেছ, বাজেছ িশ া-  

                   “বােদ র নাহী সীমা     দু ু িভ বােজ দামা  

                          ঘন বােজ িশ া কাড়া”।৫৬ 






           এছাড়া চ ীম ল কােব র নানা ােন িশ ার উে খ এেসেছ। বিণক খে  

িশ া উি িখত হেয়েছ িন িলিখত ভােব–  

১) িস া (পৃঃ১০১) ২) িস া (পৃঃ১০৪) ৩) িস া (পৃঃ১০৮) ৪) িস া  (পৃঃ১১৩) ৫) িস া 

(পৃঃ১২৪) ৬) িস া (পৃঃ১৫৩) ৭) িস া (পৃঃ১৯৩) ৮) িস া (পৃঃ১৯৩) ৯) িস া 

(পৃঃ১৯৯) ১০) িস া (পৃঃ২০৭) ১১) িস া (পৃঃ২১১) ১২) রণিস া (পৃঃ২১৩) ১৩) িস া 

(পৃঃ২২৮) ১৪) িস া (পৃঃ২৩১) ১৫) িস া (পৃঃ২৫২) ১৬) িস া (পৃঃ২৫৮) ১৭) িস া 

(পৃঃ২৬৪) ১৮) িস া (পৃঃ২৬৫) ১৯) িস া (পৃঃ২৭৪) ২০) িস া (পৃঃ২৭৫) ২১) িস া 

(পৃঃ২৮১) ২২) িস া (পৃঃ২৯৮) ২৩) িস া (পৃঃ৩০১)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৫৭ 

ধনপিত িসংহেল বািণেজ র জন  িড া সািজেয়েছন। পাইেকরা কুলকুল কের িশ া 

বাজাে ন। কিবক ণ িলেখেছন – 

                 “নাইআ পাইেকর কুলকুলা ঘন বােজ িস া”।৫৮ 

সকােল িশ া বাজােনা হত যু বাদ  েপ। কিবক ণ িলেখেছন- 

                   “লইআ আপন সনা     আ দেল খানখানা  

                          ঘন িস া টমক িনশান”।৫৯ 

কৃতপে  িশ ার দুিট ভাগ। একিট রামিশঙা অপরিট রণিশ া। রামিশ া সাধারণত 

পূজা–পাবণ, বার– ত ভৃিত মা িলক অনু ােন বাজােনা হয়। অপরপে  রণিশ া 

যু বাদ । যু ে ে ই সাধারণত বাজােনা হয়। এছাড়া আন  উৎসেব এবং িহ ু েদর 

বড় কান অনু ােনও রণিশ া বাজােনা হয়। কিবক েণর কােব  দুই ধরেনর িশ ার 

উে খ আেছ। কিবক ণ িলেখেছন– 

                “বােজমহল হল িড া     ঘন বােজ রণিস া”।৬০ 

চ ীম ল কােব  িশ ার ব বহার ধানত যু বাদ েপ- 

                “িবজআ রেণেত িস া বাজান শা বী”।৬১ 

আবার মে র অিভেষেকর মেতা ভ অনু ােনও িশ ার ব বহার ল ণীয়- 






                “ডানী বােম িস া কাড়া টমক িনশান”।৬২ 

িস া একােল একা ই হািরেয় যাওয়া লাকবাদ । িক  এককােল সমােজর নানা 

েয়াজেন িস ার ব বহার হত। কিবক েণর কােব  িস ার ব বহার স েক একিট 

তথ িন  িচ  পাওয়া যায়। 

ড ুর, ডম ,  ডুগডুিগ, িডি ম: - বা ীিক রামায়েণ রাবেণর সুসি ত শয়নকে  নানা 

বাদ য  িছল। বাঝা যায়, াচীন ভারতবেষ শয়নকে ই বাদ য  থাকত। নানা ধরেনর 

বােদ র মেধ  ডুগডুিগ বা িডি মও িছল। কােনা রমণী িডি ম আিল ন কের ঘুিমেয় 

িছেলন। এমন অব ােক কিব বণনা কেরেছন, একপােশ ণয়ী, অপর পােশ পু  এই 

দুজেনর মেধ  ঐ িনি তা রমণীর মুখ  শাভা পাি ল। মহাকিব বা ীিক িলেখেছন– 

                 “িডি মং পিরগৃহ ান া তৈথবাস িডি মা 

                   সু ত ণং বৎসমুপ েহ ব ভািমনী”।৬৩ 

ডম  'আন ' বা ঢাকা লাকবাদ । ঢাকা লাকবাদ িলর সাধারণ বিশ  হল, এ িল 

চামড়া িদেয় ঢাকা। ডম  কাঠ এবং চামড়া িদেয় তরী। এর ভতেরর অংশ ফাঁপা 

থােক। ডম র মাঝামািঝ অংেশ সুেতা িদেয় ছাট লাহার টুকেরা বা িসসা বাঁধা থােক। 

হােতর েকৗশেল ডুগডুিগ নাড়ােল সুেতায় বাঁধা লাহা বা িসসা চামড়ায় ধা া লেগ 

শ  সৃি  কের। এভােবই ডুগডুিগ বেজ ওেঠ। ডুগডুিগ িশেবর বাদ য । একােল 

জনজািত স দােয়র মানুেষরা বাঁদর খলায় ডুগডুিগ ব বহার কেরন। মধ যুেগর 

সািহেত  ডুগডুিগর ব ল ব বহার আেছ। কিবক েণর কােব  ডুগডুিগর উে খ িন প– 

আেখিটক খ  ও বিণক খ  : - 

১) ড ুর (পৃঃ১২) ২) ড ুর (পৃঃ১৯) ৩) ড ুর (পৃঃ২৫) ৪) ড ুর (পৃঃ২৭) ৫) ডম  

(পৃঃ৩০) ৬) ডম  (পৃঃ৩৫) ৭) ড র (পৃঃ৯১) ৮) ডম  (পৃঃ৯৯) ৯) িডি ম ডম  

(পৃঃ২০৭) ১০) িডি মা ড ুর  (পৃঃ২৬১) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৬৪ 

আেখিটক খে  িশব তার বাহন ষাঁেড়র উপর আেরাহণ কেরেছন। িশেবর হােত ডম । 

কিবক ণ িলেখেছন– 






                  “আেরাহণ বৃষবের   িস া ড ুর কের”।৬৫ 

িশব িভ ায় বিরেয়েছন, সে  িনেয়েছন িশ া –  

                   “আন বাঘ ছাল   িশ া হাড়মাল”।৬৬  

দবী পূজায়ও ডম  বােজ –  

                    “শ  ঘ া ড      খমক জগঝ   

                          বাজেয় ডম  িবধান”। ৬৭ 

যু ে ে ও ডম র শ  িনেয়েছন কিবক ণ– 

                    “িডি ম ড র     পুরএ অ র  

                          ঘন বােজ জগঝ ”।৬৮ 

যু ে ে র অন তম বাদ েপ যমন ডম  বােজ, তমিন পা দবী কািলকার 

শান নৃেত র সে  সে  বােজ ডম  –  

                    “িডি মাড  মাতা ভিরআ মশােন”। ৬৯ 

একা ই পৗরািণক এই বাদ যে র ব বহার একােল কম। সই সকােলর আরণ ক 

ভয়ালতা, সই যুগ পিরেবশ একােল আর নই। ভারতীয় ঐিতহ  এবং উ রিধকার 

অনুস ােনর ে  এই লাকবােদ র তুলনা মলা ভার। 

বীণা, বীণা : - াচীনকােল শয়নকে  বীণা রাখা হত। রাবেণর সুসি ত 

শয়নকে  বীণা রাখা িছল। রাবেণর শয়নকে  কােনা রমণী বীণােক আিল ন কের 

ঘুিমেয় আেছন, মেন হে  যন কােনা কামাতা রমণী তাঁর বাি ত ি য়তমেক িনেয় 

গভীর িন ায় ডুেব আেছন। প েলাচনা এই রমণী আিল ন কেরেছন ি ত ী বীণা। 

মহাকিব বা ীিক িলেখেছন–  

            “কািচ ীণাং পির জ  সু া কমলেলাচনা। 

                   বরং ি য়তমং গৃহ  সকােমব িহ কািমনী”।৭০ 

সম  ভারতবষ জুেড় বীণা পূণ লাকবাদ  েপ ব ব ত হেয় এেসেছ। বীণা 

'তত' বাদ য । অথাৎ তােরর তরী বাদ য । তােরর তরী বাদ যে র মেধ  বীণা 






। িবদ ার দবী সর তীর আর এক নাম 'বীণাবািদনী'। দবী সর তী 

'বীণাধািরণী'ও। সাধারণত কাঠ িদেয় তরী হয় বীণা। বীণা সাতিট তােরর সম য়। 
লাউেয়র কেনা খােলর আকােরর দুিদেক দুিট ম েক তার বাঁধা থােক। আকৃিত ও 

কৃিত অনুসাের বীণার কার অেনক। এমনই এক কার বীণা হল বীণা। 

িব ভারতীর সং হশালায় বীণা রি ত আেছ। কিবক েণর চ ীম ল কােব  বীণা 

এবং বীণা দু' য়র উে খ সিবেশষ পূণ। কিবক েণর চ ীম ল কােব  বীণার 

উে খ এেসেছ িন েপ– 

আেখিটক খ  ও বিণক খ  : - 

১) বীণা (পৃঃ২) ২) বীণা (পৃঃ২০) ৩) বীণা (পৃঃ৮৭ -দু'বার উি িখত) ৪) বীণা (পৃঃ৯৭) 

৫) বীণা (পৃঃ১১০) ৬) বীণা (পৃঃ১৭৪) 

৭) বীণা (পৃঃ১৯৭) ৮) বীণা (পৃঃ২৭১)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৭১ 

আেখিটক খে র অ গত দবী সর তীর ব না অংেশ বীণার উে খ আেছ। সর তী 

বীণাবািদনী দবী। িতিন 'কিবমুেখ অ াদশ ভাষা’ স ার কেরন। এক আ য 

গেলােকর কা িনক পিরেবশ সৃি  কেরেছন কিব। কিবক ণ িলেখেছন– 

                   “রবাব খমক বিন     স রা িপনািকনী 

                          বীণা বণু মৃদ –বািদনী”।৭২ 

দবেলােক হরেগৗরীর িববাহ ম ল অনু ােন বীণা বােজ– 

                   “শ  বণু বীণা     মৃদ  ভির নানা  

                         বাজেন হইল কালাহল”।৭৩ 

জরাট নগেরও িত স াকােল বােজ বীণা, েল দীপ– 

                 “ িতঘের স াকােল     মিণময় দীপ েল 

                        শ  ঘ া বােজ বীণা বিন”। ৭৪ 






বিণক খে  ধনপিত দ  পু  লাভ কামনায় ভেযােগ, ভিদেন, য  কেরেছন। এই 

উপলে  বীণা বেজেছ। কিবক ণ িলেখেছন– 

                   “শ  বিন বীণা     কাঁসড় ভির নানা 

                          বাজএ বািলশ বাজনা”।৭৫ 

আবার সাধু ধনপিত দ  বািণজ  যা া কেরেছন। খু না করেছন চ ীপূজা, বেজ 

উেঠেছ বীণা। কিবক ণ িলেখেছন– 

                   “দু ু িভ শ  বীণা     মৃদ  ভির নানা  

                           বাজেন পূেজন তরণী”।৭৬ 

বিণক খে  যু বাদ  েপ বীণার উে খ এেসেছ– 

                      “রায় বিন গজেবিন বােজ বীণা  

                       দগড় দগিড় বাএ শত শত জনা”।৭৭ 

এছাড়া চ ীম ল কােব  বিন অেথ বাঁশী বা বীণার উে খও আেছ। জরাট নগের 

িত স াকােল ঘের ঘের বিন বােজ– 

                   “শ  বিন বীণা     ভির ভের নানা  

                             বাদ  বােজ ঘের ঘের”৭৮ 

িকংবা 

                  “ িত ঘের স াকােল     মিণময় দীপ েল  

                          শ  ঘ া বােজ বীণা বিন”।৭৯ 

আেখিটক খে  যু বাদ  েপও বিনর উে খ কেরেছন কিবক ণ– 

                     

 “ঘন বােজ সািন       রণ জয়- বিন 

                               জরােট উিঠল ক ”।৮০ 






পুরােণর দবী সর তীর সু র মূিত বীণােক বাদ িদেয় স ব নয়। বীণার ব বহার 

একােল কম। তবুও ভারতীয় িতমাতে  দবী সর তীর শা  মূিত প পায় বীণা 

বািদনী েপ। আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন- “এিট স  

দুই বা আড়াই ইি  পিরিধযু  বাঁেশর দ  দুেটা লাউেয়র সে  যু  কের তরী হয়। 
বাঁেশর দে র মাপ ও লাউেয়র খােলর পিরিধ িনিদ  থােক। লাউ দুেটা হেত হেব 

সু র ও গালাকার। আজকাল সাধারণত কাঠ িদেয় এ য  তরী করা হেয় থােক।” 
৮০(ক)  

মৃদ : - মৃদ  মািটর তরী বাদ য । ‘✓মৃ + অ ' –অথাৎ মৃৎ অ  যার। াচীনকােল 

মৃদ  মািটর তরী হত। একােল মৃদ  কােঠর তরী হয়। মৃদ  ায় আড়াই ফুেটর 

মেতা ল া হয়। মৃদে র দুই িদেক চামড়া টান িদেয় ঢাকা থােক। মৃদ  বাজােনার সময় 

গ ীর শ  হয়। মধ যুেগ কােঠর তরী মৃদে র পিরচয় পাওয়া গেছ। কােঠর 

মাদলেকও মৃদ  বলা হয়। মৃদ  নানা ভ অনু ােন এবং কীতন গােন ব বহার করা 

হয়। এছাড়া নৃেত র সময় মৃদ  বাজােনা হয়। কু কার বা কুেমােররা মািটর মৃদ  

তরী কেরন। আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন- “আবার 

পােখায়াজেকও মৃদ  বলা হেয় থােক। তেব আকৃিতগত িদক থেক মৃদে র সে  

পােখায়ােজর খািনকটা পাথক  আেছ।” ৮০(খ) কিবক েণর চ ীম ল কােব  মৃদে র 

উে খ এেসেছ িন িলিখত ভােব– 

আেখিটক খ : - 

১) মৃদ  (পৃঃ২) ২) মৃদ  (পৃঃ২০) ৩) মৃদ  (পৃঃ৩০) ৪) মৃদ  (পৃঃ৩৫) ৫) মৃদ  

(পৃঃ৫২) ৬) মৃদ  (পৃঃ৮২) ৭) মৃদ  (পৃঃ৮৭) 

বিণক খ : - 

১) মৃদ  (পৃঃ১১০) ২) মৃদ  (পৃঃ১২২) ৩) মৃদ  (পৃঃ১২৫) ৪) মৃদ  (পৃঃ১৯৭) ৫) মৃদ  

(পৃঃ২১১) ৬) মৃদ  (পৃঃ৩০৪)।  

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]৮১ 

সর তী ব না অংেশ মৃদে র উে খ কেরেছন কিব– 

                      “বীণা বণু মৃদ -বািদনী”। ৮২ 






হরেগৗরীর ভ িববাহ অনু ােন বেজেছ মৃদ – 

                     “শ  বণু বীণা       মৃদ  ভির নানা”।৮৩ 

জরাট নগের িত স াকােল বােজ মৃদ , হিরনাম সংকীতন হয়– 

                     “মৃদ  ব িক বােজ সািন”।৮৪ 

জরাট নগেরর কু কােররা মািট িদেয় মৃদ  তরী কেরন- 

                “কু কার জরােট     হাঁিড় কুঁিড় গেড় িপেট 

                         মৃদ  দগড় কাড়া পড়া”।৮৫ 

বিণক খে  গ নতকী র মালা নৃত  করেছন। আর দবতারা দখেছন। মৃদে র িন 

শানা যাে  – 

              “তািতিন তািতিন িতিন   মৃদ  মি রা িন”।৮৬ 

ধনপিত এবং খু নার িববােহ বেজেছ মৃদ  –  

              “মৃদ  পটহ বােজ বিন জাড়া শ ”।৮৭ 

নৗযা ার সমেয় নানা বাদ য  সহকাের নৗকােক পূজা করা হয়। ধনপিত দ  

নৗকােক এভােব পূজা কেরেছন – 

                    “দু ু িভ শ  বীণা     মৃদ  ভির নানা  

                           বাজেন পূেজন তরণী”।৮৮ 

সকােল কােনা ভ সংবােদর খবর মৃদ  বািজেয় জনসাধারেণর মেধ  চার করা হত 

–  

               “শৃ শে  হইল রাল     অ  নািহ ঢাক ঢাল  

                        কাড়া মৃদ  করতাল”।৮৯ 

চ ীম ল কােব র শষ অংেশ মে র িববাহ উৎসেব বেজেছ মৃদ । কিবক ণ 

িলেখেছন- 

                     “মৃদ  ম ল-পড়া বােজ জাড়া শ ”।৯০ 






বা ীিক রামায়েণর সু রাকাে র দশম ােক মহাকিব রাবেণর শয়নকে র পিরচয় 

িদেয়েছন। শয়নকে  রাখা পালে র পায়া হািতর দাঁেতর িনিমত। পাল  িটক িনিমত 

বিদকার উপর রাখা। বিদ প রাগ ও বদূয মিণ িদেয় তরী। কিব বেলেছন, কােনা 

রমণী এমন শয ায় ঘুম  অব ায় চাখ ব  কের, মৃদ  আঁকেড় আবার গভীর ঘুেম 

ডুেব যাে । বাঝা যায়, সকােল শয়নকে  মৃদ  থাকত। মহাকিব িলেখেছন– 

                  “মৃদ ং পিরিবধ াৈ ঃ  সু া ম েলাচনা”।৯১ 

শ  : - শ  সমু  থেক সংগৃহীত মৃত শামুেকর খালা।  এমন শামুেকর খালা 

থেক শাঁখারী স দােয়র িশ ীরা শ  তরী কেরন। শ  একিদেক যমন লাকবাদ , 

অপরিদেক তমিন শাঁখািররা শ েক কেট শাঁখা তরী কেরন। এছাড়া শে র 

অলংকার াচীনকাল থেকই চেল এেসেছ। শ িশ ী শে র িনিদ  ােন িছ  

কেরন। ফু ঁ িদেয় বাতাস সংেযােগ শ  বাজােনা হয়। িহ ু  পুরােণ শে র উৎপি  

িবষেয় বলা হেয়েছ, ভগবান কৃ  শ াসুরেক (প জন নােম অসুর) হত া কের তার 

অবয়ব হণ কেরিছেলন। িহ ু সমােজ শ িন ম েলর সূচক। ভগবান কৃ  

পা জন  শ  বািজেয় কু ে  যুে র সূচনা কেরিছেলন। িহ ু েদর পূজা পাবণ, 

িববাহ, সামািজক ও মা িলক অনু ােন শ  বাজােনা হয়। সামািজক মানুষ শ েক 

অবল ন কের নানা সং ার িব াস গেড় তুেলেছ। শে র সাদা রং পিব তার তীক। 

শ িন অ ভ শি েক িবনাশ কের, সম  অম ল দূর কের। শে র উপর িশ ীরা 

নানা অলংকরণ কেরন। িশ ীরা ফুল, পাতা, প  ভৃিত মািটফ অ ন কেরন। 

িহ ু েদর িববােহ শ িন এক আবিশ ক মা িলক রীিত। ‘Dictionary of 

Symbols'  ে  শ  স েক বলা হেয়েছ– “The conch is itself Lakshmi, 

too, Vishnu's shakti, wealth and beauty.”৯২ 

মুকু রাম চ বতীর সম  চ ীম ল কাব  জুেড় শে র উে খ এেসেছ। কিবক েণর 

কােব  শ  এেসেছ িন েপ– 

আেখিটক খ : - 

১) শ  (পৃঃ৭) ২) শ  (পৃঃ২০) ৩) শ  (পৃঃ২০) ৪) শ  (পৃঃ৩০- দু'বার উি িখত) 

৫) শ  (পৃঃ৩৫) ৬) শ  (পৃঃ৫৫) ৭) শ   (পৃঃ৫৯) ৮) শ  (পৃঃ৮০) ৯) শ  

(পৃঃ৮৭ - দু'বার উি িখত)। 






বিণক খ  : - 

১) শ  (পৃঃ১১০) ২) শ  (পৃঃ১১২) ৩) শ  (পৃঃ১২২) ৪) শ  (পৃঃ১২৩) ৫) শ  

(পৃঃ১২৪ - দু'বার উি িখত) ৬) শ  (পৃঃ১২৫)  ৭) শ  (পৃঃ১৩৮) ৮) শ  

(পৃঃ১৪৭) ৯) শ  (পৃঃ১৬১) ১০) শ  (পৃঃ১৬২) ১১) শ  (পৃঃ১৭২) ১২) শ  

(পৃঃ১৭৩) ১৩) শ  (পৃঃ১৭৪) ১৪) শ  (পৃঃ১৯১) ১৫) শ  (পৃঃ১৯২) ১৬) শ  

(পৃঃ১৯৩) ১৭) শ  (পৃঃ১৯৪) ১৮) শ  (পৃঃ১৯৭) ১৯) শ  (পৃঃ১৯৮) ২০) শ  

(পৃঃ২০০) ২১) শ  (পৃঃ২৩২) ২২) শ  (পৃঃ২৫০) ২৩) শ  (পৃঃ২৫৪) ২৪) শ  

(পৃঃ৩০০) ২৫) শ  (পৃঃ৩০৩ -দু'বারউি িখত) ২৬) শ  (পৃঃ৩০৪)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।] ৯৩ 

গৗরীর িববাহ অনু ােন ম লসূ  বাঁধার সমেয় শ দান করা হেয়েছ– 

                       “ ি ক িস ুর     ক ল কপূর 

                             শ  িদল যথািবিধ”।৯৪ 

জরাট নগের বিণক বশ রা এেসেছন। নৗকা - সািজেয় এেনেছন শ  এবং চ ন– 

                 “সাজন কিরআ নায়     নানা সফয় যায় 

                         শ  চ ন ভির আেন”।৯৫ 

জরাট নগের িত স ায় শ  বেজ ওেঠ – 

                  “ িত ঘের স াকােল     মিণময় দীপ েল  

                          শ  ঘ া বােজ বীণা বিন”। ৯৬ 

সু রী খু না ত পালন করেছন, পেরেছন শাঁখা – 

                “গেল সেত ির হার     শােভ নানা অলংকার  

                        কের শ  শােভ তাড়বালা”।৯৭ 

ভিদেন িববাহ উপলে  খু নার গ  অিধবােস বেজেছ শ - 

                     “শ  কােজ দাখ ী ব কী”।৯৮  






ম ল অনু ােন শ  দােনর রীিত আেছ –  

                 “িস াথ চামর শ      ভুবেন উপামা–র   

                        পূণ পা  ি িদপ সিহত”। ৯৯ 

িববােহ কন াদান উপলে  শ  বাজােনা হয় –  

                 “স রা শ িন   প হ দু ু িভ বিন”।১০০ 

খু না চ ী পূজা কেরেছন. কুমারীরা শ  িন িদেয়েছন – 

                          “সঘেন দই শ িন”। ১০১ 

আ ীয় জনেক িনম ণ করার সময়, ম ল অনু ােন শ  বাজােনা হয় – 

             “শ  বােজ জাড়া সািন     চৗিদেগ ম ল িন  

                      জলেখলা কের রামাগণ”।১০২ 

পু কামনায় ভ েণ বাসর স ায় শ  িন করা হয় – 

             “শ  বিন বীণা     কাঁসড় ভির নানা  

                   বাজএ বািলশ বাজনা”।১০৩ 

ধনপিত বািণজ  িবিনমেয়র জন  শ  নৗকায় ভের িনেয়েছন– 

             “সসুরা আিছলা র      আিনতা চ ন শ  

                     সাজন কিরআ সাত নায়”।১০৪ 

নৗকায় বািণজ  যা ার সময় শ  িন িদেয় শ েক পূজা করা হয়- 

                    “দু ু িভ শ  বীণা     মৃদ  ভির নানা  

                            বাজেন পুেজন তরণী”।১০৫  

শ িন িদেয় ামীর ম ল কামনায় খু না চ ীপূজা কেরেছন-  

                “িদআ শ  জয় িন   বধূ পূেজ একািকনী”।১০৬ 

িসংহল থেক বািণেজ র মাধ েম ধনপিত শ  ভের িনেয় আসেত চেয়িছেলন– 






                  “আিনবাের গল শ  চামঁর চ েন”। ১০৭ 

িসংহল দশ থেক ধনপিত নারেকেলর বদেল িনেয় এেসেছন শ  –  

           “কুর  বদেল তুর  িদেব নািরেকল বদেল শ ”। ১০৮ 

এক জ  পের বািণেজ র মাধ েম ম ও শ  িনেয় এেসেছন – 

                     “শকেট আরপী শ –চ েনর ভরা”। ১০৯ 

িসংহলরাজ কন া দান করেছন। বেজ উেঠেছ শ - 

                               “স রা শ  িন”।১১০ 

পিরেশেষ নবদ িতর িববােহ বেজ উেঠেছ ম ল শ – 

                    “মৃদ  ম ল-পড়া বােজ জাড়া শ ”।১১১ 

এছাড়াও মুকু রােমর চ ীম ল কােব  শে র উে খ রেয়েছ িন িলিখত ভােব– ১) 

শ  (পৃঃ১০২) ২) শ ( পৃঃ১০৪) ৩) শ  (পৃঃ২০৯– দু’বার উি িখত) ৪) শ  

(পৃঃ২৩১) ৫) শ  (পৃঃ২৪৬) ৬) শ  (পৃঃ২৭৪- দুবার উি িখত) ৭) শ  (পৃঃ২৮৮) 

৮) শ  (পৃঃ২৯০) ৯)  শ  (পৃঃ২৯৪) ১০) শ  (পৃঃ২৯৫ -দু'বার উি িখত) ১১) 

শ   (পৃঃ২৯৬)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১১২ 

এছাড়াও যু বাদ েপ জয় শে র ব বহার আেছ কােব । প েদর সে  কালেকতুর 

যুে  জয়শে র উে খ আেছ – 

              “মার মার বীর ডােক     বান এেড় ঝাঁেক ঝাঁেক  

                       সঘেন বাজায় জয়শ ”।১১৩ 

একােলর যুে  জয়শ  বােজ না। যু  বাদ েপ ম ল শ  কােনা সমাজ পিরবতেনর 

ইি ত দয় না।রবী নাথ ‘বলাকা’ কােব  ম ল শে র উে খ কেরেছন। মধ যুেগর 

একিট কালেক িচি ত কেরেছন কিব মুকু রাম। সমকালেক িব তার সে  তার 

কােব  ধের রেখেছন কিবক ণ।  






ঢাক, পটহ : - ঢাক াচীন লাকবাদ । কােঠর খালেক সংযু  কের চামড়া িদেয় ঢেক 

ঢাক তরী করা হয়। চামড়ার অংেশ আঘাত কের কািঠ িদেয় ঢাক বাজােনা হয়। 

চমকার বা মুিচ স দােয়র িশ ীরা ঢাক তরী কেরন। ঢােকর আওয়াজ খুবই দূরবতী। 

বাঙািলর বােরা মােসর তেরা পাবেণর অনু ােন, মা িলক িববাহ অনু ােন, গাজেন, 

চড়েক, িবেশষত দুেগাৎসেব ঢাক বাজােনার রওয়াজ আেছ। ঢাকেক ড াও বলা হয়। 

বড় ঢাকেক বলা হয় জয়ঢাক। মূলত যু বাদ  েপ ব ব ত ঢাকেক জয়ঢাক বেল। 

ঢাকী স দােয়র িশ ীরা ঢাক বাজায়। ঢাকীেদর তাল এবং লয় ান খর থাকেত 

হয়। আধুিনক য  িশে র রমরমায় ঢােকর চলন কেম এেসেছ, ঢাকীরা হািরেয় 

যাে । কিবক েণর চ ীম ল কােব  ঢােকর উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব– 

আেখিটক খ : - 

১) ঢাক (পৃঃ৮৮) ২) ঢাক (পৃঃ৮৯)। 

বিণক খ : - 

১) ঢাক (পৃঃ১০৪) ২) বীরঢাক (পৃঃ২০৭) ৩) ঢাক (পৃঃ২১১) ৪) ঢাক  (পৃঃ২৬১) ৫) 

ঢাক (পৃঃ২৬৪) ৬) বীরঢাক (পৃঃ২৬৯) ৭) জয়ঢাক (পৃঃ২৭১) ৮) বীরঢাক (পৃঃ২৭১)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১১৪ 

জরাট নগর িনমাণ হেয়েছ। ভাঁড়ু দে র েরাচনায় ঈষা পরায়ণ হেয়েছ িতেবশী 

কিল  দশ। চািরিদেক যুে র আবহ। যু শীল সনাপিত কালেকতু রণসােজ সি ত। 

বেজ উেঠেছ ঢাক– 

                “সাজ সাজ পেড় ডাক     দামা দড়মসা ঢাক 

                           কিলে  উিঠল গ েগাল”।১১৫ 

বিণক খে  যু বাদ  েপ বীরঢােকর উে খ এেসেছ– 

                  “মার মার বিলআ     কাটাল ছােড় ডাক 

                      দুইদেল রণপড়া বােজ বীরঢা”।১১৬ 






আবার বিণক খে  যু বাদ  েপ জয়ঢােকর সে  বীরঢােকর উে খ কেরেছন 

কিবক ণ-  

                     ‘জয়ঢাক বীরঢাক ব ািলষ বাজনা 

                     লয়সমএ জন পিড়েছ ঝঞঝনা '।১১৭ 

এছাড়া চ ীম ল কােব  পটহ ( ন া ক শ  সৃি কারী বাদ য  ঢাক) এর উে খ 

রেয়েছ িন িলিখতভােব –  

১) পটহ (পৃঃ১২৪) ২) পটহ (পৃঃ১২৫) ৩) পটহ (পৃঃ২৯০) ৪) পটহ 

(পৃঃ৩০৩)।(পৃঃ২৭১)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১১৮ 

ঢাকেক পটহ নােমও অিভিহত করা হয়। তেব ঢাক এবং পটেহর মেধ  িকছু তফাৎ 

রেয়েছ। আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন- “এই (পটহ) 

লাকবাদ িটর নাম ট ামেটিম। এিট িতবারই বাজােনার আেগ আ েনর মেধ  অথবা 

রৗে  তািতেয় িনেত হত।” ১১৮(ক) াচীনকােল শয়নকে  পটহ রাখা হত। রাবেণর 
শয়নকে  পটহ রাখা িছল। সু রাকাে র একাদশ সেগ দখা যাে , কােনা রমণী 

বাসী িমকেক পেয় ব িদন পের যমন গাঢ় আিল েন শয়ন কের, তমিন কােনা 

সু নী রমণী ‘পটহ’ আিল ন কের গভীর ভােব ঘুেমাে ন। মহাকিব িলেখেছন– 

                  “পটহং চা স া ী ন স  শেত ভ নী 

                   িচরস  রমণং ল া পির েজব  কািমনী।”১১৯ 

ঢাল, খাল : - ঢাল কাঠ ও চামড়া িদেয় তরী। িক  ঢাক যমন কািঠ িদেয় বাজােনা 

হয়, তমিন ঢাল বাজােনা হয় করতল এবং আঙুল িদেয়। কখেনা কখেনা ছাট কািঠ 

িদেয় ঢাল বাজােনা হয়। চমকার বা চামার স দােয়র িশ ীরা ঢাল তরী কেরন। 
আর যারা ঢাল বাজান তােদর বলা হয় ঢুিল। ঢােকর মেতা ঢালও াচীন বাদ য । 
ামসমােজ বাঙািলর নানা মা িলক অনু ােন ঢাল বােজ। পূজা–পাবণ, িববাহ, কীতন 

ভৃিত অনু ােন ম লবাদ  েপ ঢাল বাজােনা হয়। ঢােকর থেক ঢাল আকাের ছাট 






হয়। আেখিটক খে  যু বাদ  েপ ঢােলর ব বহার উে খেযাগ । কালেকতুর যু  

স ায় বেজেছ ঢাল– 

              “আিশ গ া বােজ ঢাল   তর কাহন সােজ কাল 

                        কের ধের কাঁড় িতন কাঠ”।১২০ 

িকংবা, 

                  “সািন বােজ ঢাল      চৗিদেগ গ েগাল 

                          িডিমিডিম বাজএ পড়া”।১২১  

বিণক খে  ঢােলর উে খ এেসেছ িন েপ– 

১) ঢাল (পৃঃ১০২) ২) খাল (পৃঃ১০৪) ৩) ঢাল (পৃঃ১০৪) ৪) ঢাল  (পৃঃ১০৬) ৫) 

ঢাল (পৃঃ১০৮) ৬) ঢাল (পৃঃ২১১) ৭) ঢাল  (পৃঃ২৬১) ৮) ঢাল (পৃঃ২৭১) ৯) খাল 

(পৃঃ২৭৬) ১০) জয়েঢাল (পৃঃ২৮১)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১২২ 

বিণকখে  কমেল কািমনীর কথা মুেখ মুেখ চািরত হে । রাজা শালবান ঢাক ঢাল 

বািজেয় কমেল কািমনীর কথা চার করেছন। কিবক ণ িলেখেছন– 

                 “শৃ শে  হইল রাল     অ  নািহ ঢাক ঢাল 

                            কাড়া মৃদ  করতাল”।১২৩ 

কিবক েণর কােব  রামায়েণর ভাব আেছ। হনুমান যমন গ মাদন পবত িনেয় 

এেসিছেলন িবশল করণী খু ঁেজ না পেয়। অবেশেষ ল ণ বঁেচিছেলন। অনু েপ 

যু ে ে  িসংহল নগেরর মৃত সনারা জীিবত হেয় উেঠিছেলন এমনই ওষুিধর েণ। 

আর বেজ উেঠিছল জয়েঢাল। কিবক ণ িলেখেছন– 

                   “ ঢমচাঁ টমক িস া বােজ জয় ঢাল”।১২৪ 

ঢাল আজও বােজ। িক  সামািজক সংহিতেত একা  িনিব  িছল য মুিচ স দােয়র 

িশ ীরা, সই তারা গেছ হািরেয়। সামািজক অবেহলােক অ ীকার কের িনেজেদর 

াণশি েত উ ীিবত হেয় তারা িটেক িছেলন। িক  একােল তারা গেছন হািরেয়। 






আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  িলেখেছন- “তাল ও সুর অনুসাের 

ঢােলর বাদ িন কখনও ‘ডুগডুগ’ কখনও ‘িদদং ডুং ডুংগ।” ১২৪(ক)  

ঘ া: - ঘ া ধাতু িশ । ঘ া সাধারণত িপতল বা কাঁসার তরী। কখেনা কখেনা 

লাহা িদেয় তরী হয় ঘ া। ঘ া দখেত িকছুটা ধুতরা ফুেলর আকৃিত িবিশ । ঘ ার 

উপের ধরার জায়গা থােক। ভতেরর দওয়ােল লাহা বা কাঁসের দালােনা িট িদেয় 

আঘাত করেল শ  সৃি  হয়। ঘ া ঢং ঢং শ  কের বােজ। ঘ া পূজা–পাবণ এবং 

মা িলক অনু ােন বাজােনা হয়। ঢাকরা কামােররা কাঁসা িপতেলর ঘ া তরী কেরন। 

অেনক মি েরর সামেন ঘ া ঝালােনা থােক। এমন ঘ া আকাের বড় হয়। 

কিবক েণর কােব  ঘ ার উে খ এেসেছ িন েপ– 

আেখিটক খ  : - 

১)  ঘ া (পৃঃ ৩০)  ২)  ঘ া (পৃঃ ৬৪)  ৩)  ঘ া (পৃঃ ৮৭)  ৪) গজ  ঘ া (পৃঃ৮৮)  

৫)  রণ ঘ া (পৃঃ ৮৮) 

বিণক খ : - 

১)  জয় ঘ া (পৃঃ ৯২)  ২)  ঘ া (পৃঃ ৯৯) ৩) ঘ া (পৃঃ ২৭১)  ৪)  ঘ া (পৃঃ 

২৭২)।  

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১২৫ 

আেখিটক খে  কিল  দেশর রাজা হমবতীর পূজা করেছন। িত ঘের বেজ উেঠেছ 

শ  ঘ া–                          

                     “পূেজন নরপিত      আনে  হমবতী 

                           া ণ মিল বদ গান”।১২৬ 

কালেকতুর সে  কিল  রােজর যুে  বেজ উেঠেছ গজঘ া– 

                     “কাট কাট বিল তােজ      কিল ন পিত সােজ 

                                গজঘ া বােজ উতেরাল”।১২৭ 

যু বাদ েপ যখন ঘ া বােজ  তখন তােক রণঘ াও বলা হয়– 






                      “রণিসংহ রণভীম ধায় রণঘ া”।১২৮ 

জয়সূচক বাদ য েপ ঘ ার ব বহার হয়। এমন ঘ ােক জয়ঘ া বেল– 

                     “িবষম সমের ধীর         িকচিক া আইল বীর 

                              জয়ঘ া বাজাইআ িনসান”।১২৯ 

একােল ঘ া মূলত ম ল ব  বা ধমীয় লাকিশ েপই ব ব ত হয়। ধম জীবনেক 

শীিলত কের। আর ধমাচরেণর জন  আচার এবং থােক মান তা দওয়া হয়। উপকরণ 

বা ম ল েব র মাধ েম ধম াণ মানুষ িন াভের দবতার উে েশ  াথনা ম  উ ারণ 

কের। িহ ুধম াচীন ধম। িহ ু েদর পূজা অচনা, নেবদ  এবং হােমর জন  ধমীয় 

লাকিশে র ব বহার হয়। ব  দববাদ িহ ুধেমর পূণ িবষয়। ফলতঃ বাংলার 

লাকিশে  ধমীয় ভাব অেনক। Shanti Swarup তাঁর ে  িলেখেছন–

“Handicrafts [………] in their varied forms they reflect a religio – 

philosophical idealism, a joy in the appreciation of radiant 

ornamentation, and an imagination that draws upon every phase of 

God’s  creation.”১৩০ 

সািন, সানাই:- সািন বা সানাই এক কার বাঁশী। কাঠ এবং িপতেলর তির বাঁশী হল 

সানাই। সানাই দখেত অেনকটা ল ােট করবী ফুেলর আকৃিত িবিশ । দীঘ বাঁেশর 

নেলর মত অবয়েব সাতিট িছে র সাহােয  সানাই তির করা হয়। এই িছ িলেক 

রিছ  বলা হয়। মুেখ ফু ঁ িদেয় সানাইেয় সুর দওয়া হয়। সানাইেয়র সুর িবষ । 
সানাই ম লবাদ । িবেশষত িববােহ সানাই বাজােনা হয়। এছাড়া াচীন রাজ াসােদ 

এবং মি েরও সানাই বাজােনা হয়। আবদুল ওয়াহাব তাঁর ‘বাংলার লাকবাদ ’ ে  

িলেখেছন- “সানাই বাজাবার মুখ-র  উপেরর িদেক। মুখরে  দুেটা শর বা নেলর পাত 

থােক। অথাৎ যু  িরভ বা পাত ব বহাের সানাই বাজােত হয়।”১৩০(ক) 

কিবক েণর চ ীম ল কােব র বিণক খে  সানাইেয়র উে খ আেছ। খু নার িববাহ 

আেয়াজন। গ  অিধবাস উপলে  বেজেছ সানাই–  

                  “পটহ মৃদ  সািন    দগড় কাসর বিন 

                        শ  কােজ দাখি  ব কী”।১৩১ 






খু নার িববাহ স  হেয়েছ। বরকেন দালােত চেপ চেলেছন। বেজেছ সানাই- 

                  “টমক খমক সািন     বােজ জগঝ ”।১৩২ 

দূর সমু পােরর দেশ নেম ধনপিত দে র পদািতক সন রা বািজেয়েছন সানাই- 

                  “ঘন জয়-সািন      রণজয় যিন 

                         িসংহেল উিঠল ক ”।১৩৩ 

যু বাদ েপও সানাইেয়র উে খ কেরেছন কিবক ণ- 

                 “সমের দু ু িভ বিন      রণপড়া বােজ সািন 

                          কালাহল হইল সুরপুের”।১৩৪ 

সানাই আেজা বােজ। তেব একােলর সানাই। আর লাকিশ ীরা সানাই তির কেরন 

না। আধুিনক যুি  িনভর বাদ যে র দাপেট সানাই আজ একা ই হািরেয় যাওয়া 

লাকিশ । একােল সানাই তির হয় ব জািতক কা ািনর কারখানা ঘের। 

টমক:- ন া ক শ  সৃি কারী এক কার বাদ য  হল টমক। মুকু রােমর চ ীম ল 

কােব র বিণক খে র নানা ােন টমেকর উে খ আেছ। ল ণীয়, টমক এবং খমক 

এই দুিট বাদ য  কিবক েণর কােব  অেনক ে  পাশাপািশ উি িখত হেয়েছ। 

কিবক েণর কােব  টমেকর উে খ িন প-  ১) টমক খমক (পৃঃ১১০) ২) টমক খমক 

(পৃঃ১২২) ৩) টমক খমক (পৃঃ ১২৫) ৪) টমক (পৃঃ ১৫৩) ৫) টমক (পৃঃ১৯৩) ৬) 

টমক (পৃঃ২১১) ৭) টমক (পৃঃ২২৮) ৮) টমক (পৃঃ২৩১) ৯) টমক (পৃঃ২৫২) ১০) 

টমক (পৃঃ২৮১) ১১) টমক (পৃঃ২৯৮)১২) টমক (পৃঃ৩০১) ১৩) টমক খমক (পৃঃ৩০৪) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১৩৫ 

কিবক েণর কােব  দখা যাে , বিণক খে  উৎসব এবং নৃেত  টমেকর উে খ 

এেসেছ-        

                  “ দাহার ত ু ের গায়      টমক খমক বায়। 

                           িপনাক বাজায় কুতূহিল”।১৩৬ 

খু নার িববাহ উৎসব। গ  অিধবােস বেজেছ টমক- 






                  “টমক খমক ভির      জগঝ  সাির সাির 

                            অ ভে  নাচেয় নৃ কী”।১৩৭ 

দালায় চেড় বরকেন চেলেছন। বেজেছ টমক- 

                     ‘টমক খমক সািন বােজ জগঝ '।১৩৮ 

পােটর দালা চেড় ধনপিত নগের িফেরেছন। উৎসেবর আবেহ বেজেছ টমক- 

                     ‘িস া কাড়া টমক বাজেন উতেরাল'।১৩৯ 

িবেদেশর বািণেজ  আেছ িবপদ, সে ে  টমক িস াও এমন িবপদ দূর করেত পাের 

না- 

                “িক কের টমক িস া     পে  ছুঞা লয় িড া 

                         সই দেশ স ট জীবন”।১৪০ 

কমেল কািমনী আিবভােবর সাধারণ ঘাষণায় বেজ ওেঠ টমক। যু বাদ েপও 

টমেকর ব বহার পাওয়া যাে  কােব - 

                          “ঘন িস া টমক িনশান”।১৪১ 

ভ েণ মে র রাজ অিভেষেকও বােজ টমক- 

                ‘ডািন বাঁেম িস া কাড়া টমক িনশােন'।১৪২ 

পদািতক সনারা টমেকর িনেত কলরব কেরন – 

                  “পাইেকর কলবল     ভিরল িসংহল 

                      িস া কাড়া টমক িনসান”।১৪৩ 

িবশল করণী থেক ত ওষুেধ িসংহেলর মৃত সনারা বঁেচ উেঠেছন। বেজেছ টমক- 

                    “ ঢমচাঁ টমক িস া বােজ জয় ঢাল”।১৪৪ 

নৗকা চেলেছ এিগেয়। বেজেছ টমক- 

                 “বাজ  টমক িস া     বায়ুেবেগ চেল িড া”।১৪৫ 






িবেশষত পাইকেদর নৃেত র তােল তােল বােজ টমক- 

                 “টমক খমক বনী বােজ জগঝ ”।১৪৬ 

সকােল টমেকর ব ল ব বহার িছল। েরর কাছ থেক িবদায় চাইেছন ম । 

মাথায় মুকুট শািভত দ িত িবদায় চাইেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

                    “মৃদ  ম ল-পড়া বােজ জাড়া শ  

                     টমক খমক বনী বােজ জগঝ ”।১৪৭ 

একােলর রাজােদর রাজ অিভেষক আর হয় না। আর পদািতক যা ারাও গেছ 

হািরেয়। একটা যুেগর অবসােনর সে  সে  টমকও গেছ হািরেয়। 

িকি ণী:- িকি ণী হল ছাট ঘ া। ঘুঙুর িবেশষ। রমণীেদর কামের এমন ঘুঙুর থােক। 

কিবক েণর কােব  িকি ণীর উে খ এেসেছ। ‘ব না’ অংেশ গেলােক িকি ণীর িন 

িনেয়েছন কিবক ণ- 

                  “মধুর িকি ণী বােজ    পিরধান পাট সােজ 

                         বচন- গাচর নেহ বশ”।১৪৮ 

িকংবা- 

                “কনক িকি ণী হার    দূর কের অ কার 

                         পুরটমুকট মিণদাম”।১৪৯ 

বিণক খে  এমিন গ নতকী র মালা নেচ চেলেছন। দবেলােক িকি ণীর িন 

ওেঠ- 

                “তািতিন তািতিন িতিন    মৃদ  মি রা িন 

                        ঘন বােজ িকি ণী ক ণ”।১৫০ 

সকােল অিভজাত রমণীেদর কামের থাকত িকি ণী। বিণক খে  সওদাগর ধনপিত 

দ  গেছন বািণেজ । লহনা সপ ী খু নার িত িনমম অত াচার কেরেছন। সম  

অলংকার খুেল িনেয় অত াচার কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 






                     “খুঞ া পরাইআ পাট-সািড় কল দূর 

                      িকি ণী লইল তার বাজন নুপুর”।১৫১ 

একােল িকেশারী মেয়রা আর কামের ঘুঙুর পেরন না। একােল নৃত  িশে র ধরন 

বদেলেছ। সািহেত র পাতা ছাড়া র মালার নাচেক আর কাথাও খু ঁেজ পাওয়া যােব না। 

অন ান  লাকবাদ  : - 

চ ীম ল কােব  অন ান  লাকবাদ িলর মেধ  উে খেযাগ  হল পড়া  (পটহ বা ঢাক 

জাতীয় লাকবাদ ), ঢাক (পৃঃ৮৭, পৃঃ২৬৪), উরমাল ( ঘুঙুর, নূপুর,  হািত বা ঘাড়ার 

বাদ  িবেশষ যা যুে র সমেয় বােজ, পৃঃ৮৯), মাদল (পৃঃ২৬৯), রায়েবিন (পৃঃ২৭১, 

যু রত পদািতক সিনকেদর বাঁিশ), গজেবিন (গেজ আেরাহণকারী যা ার বাঁিশ, 

পৃঃ২৭১), কংষ করতাল (কাঁসার করতাল, পৃঃ২৭১), তবল (পৃঃ২৭১, দুইবার উি িখত), 

ব ািলষ (বাদ য  িবেশষ,পৃঃ২৭১), ঢমচাঁ (বাদ  িবেশষ, পৃঃ৪৪– দুইবার উি িখত, 

পৃঃ২৮১), দড়মসা (বাদ  িবেশষ, পৃঃ২৭১), বণু (পৃঃ২, পৃঃ২০), করতাল (পৃঃ২১১), 

করতাল (পৃঃ২৭১), িবরকািল (পৃঃ২০৭, বাদ য  িবেশষ), মাহির (বাদ য  িবেশষ, 

পৃঃ২০৭, পৃঃ২১১), দাসির (পৃঃ২০৭, বাদ য  িবেশষ), শৃ  শ  (পৃঃ২১১), ব েবণু 

(পৃঃ২২০), ডুবা (এক কার বাদ য , যা বািজেয় খলা দখােনা হয়, পৃঃ২২২)।  

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া।]১৫২ 

মধ যুেগ যু বােদ র পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ িন িলিখতভােব– 

                    “রায়েবিন গজেবিন বােজ বীণা 

                     দগড় দগিড় বাএ শত শত জনা। 

                     হািথর গলায় ঘ া বােজ িন ঠনঠিন 

                     কংষ করতাল বােজ িবপরীত িন। 

                     জয়ঢাক বীরঢাক ব ািলষ বাজনা 

                     লয়সমএ জন পিড়েছ ঝঞঝনা। 

                     হােত দামা কাড়া ঢাল তবল িনসান 






                     দামা দড়মসা বােজ বাদ  িস ু আন”।১৫৩ 

কত িবিচ  যু বাদ  য কিবক ণ িলিপব  কেরেছন তার অে ষণ করা কিঠন। একিট 

সময়েক িতিন সািহেত র পাতায় িলিপব  কেরেছন। সই সমেয়র ব ব ত 

লাকবাদ েক তথ িন ভােব উে খ কেরেছন কিব। বাংলার লাকবাদ  সামািজক 

জীবেনর নানা ে  ব ব ত হত। উৎসব–অনু ান, িববাহ, পূজা–পাবণ এবং যু ে ে  

লাকবােদ র ব বহার িছল। আেরা পূণ িবষয় হল, াচীনকােল শয়নকে  নানা 

বাদ য  শাভা পত। শয়নকে র বাদ য িলর মেধ  বীণা ধান। বা ীিক রামায়েণ 

রাবেণর শয়নকে  য সব বাদ য  রাখা হেয়িছল স িলর মেধ  উে খেযাগ  বীণা, 

ডম , পটহ(ঢাক জাতীয় লাকবাদ ), মৃদ , পণব (বাদ  িবেশষ, পােখায়াজ), িডি ম, 

আড় র (বাদ  িবেশষ), মুরজ ভৃিত। রমণীেদর একা  স ী িছল এসব লাকবাদ । 

 বা ীিক রামায়েণর সু রাকাে  কিব িলেখেছন– 

               “মুরেজষু মৃদে ষু চিলকাষু চ সংি তা 

                তথা রণমুেখ ষু সংিব া াপরাঃ ি য়ঃ”।১৫৪ 

বাংলার লাকবাদ  ব বহােরর পূণ  হল লাকস ীত। কীতন ভৃিত বাংলার 

স ীেতর নানা ে  লাকবােদ র ব বহার হয়। আ েতাষ ভ াচায তাঁর 'Folklore Of 

Bengal’ ে  িলেখেছন– “Folk songs befitting the occasion are sung by 

the women accompanied by music played by drum (dhol), a bell – 

metal plate (kansi) and a pipe instrument (shehnai).”১৫৫ 
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