
 
 

অধ ায় – ৮ : লাকযান ও গৃহিশ  

লাকযান 

লাকযান লাকায়ত মানুেষর যাতায়ােতর মাধ ম। সভ তার িববতেন যােনর 

ভূিমকা সিবেশষ পূণ। যান গিতশীল জীবেনর তীক। লাকযান েল জেল 

যাতায়ােতর মাধ ম। লাকযান লাক যুি  িনভর। লাকযান লাকায়ত মানুেষর ারা 

সৃ  ও ব ব ত। লাকায়ত মানুেষর িনজ  পিরবহেনর আধার। লাকযানেক অবল ন 

কের েল-জেল মানুষ এক ান থেক অন  ােন যাতায়াত কেরেছ। লাকযান মানুষ 

বা প বািহত হয়। অিত াচীনকােল পিরবহেনর মাধ ম িছল মানুষ িনেজ। তারপের 

প ই পিরবহেনর মাধ ম হেয় ওেঠ। এরপর চাকার আিব ার মানবসভ তার এক 

পূণ অধ ায়। প েদর মেধ  কুকুর হািত গা  মিহষ গাধা ঘাড়া যান িহসােব 

ব ব ত হেয়েছ। লাকযােন প  ও মানুষ কখেনা কখেনা পর রা য়ী হেয় উেঠেছ। 

মধ যুেগ লৗিকক জলযান এবং লযান উভয় কার যানই উৎকেষর সীমা শ 

কেরেছ। মানুষ লৗিকক যােনর মাধ েমই জল এবং দুগম ডাঙােক জয় কেরেছ। 

মানুেষর জীবেনর পূণ অধ ায় িববাহ এবং মৃতু । মানুেষর কাঁেধ ভর িদেয় অি ম 

শানযা ার ে  যানই মাধ ম। যা াকালীন অিন য়তা-িবপদ আপদ লেগই থােক। 

যা ােক ক  কের লাকসমােজ ভা ভেবাধ এবং নানা সং ার িব াস গেড় উেঠেছ। 

ম ল-অম ল, হ-ন -বার-িতিথ ভৃিত যানেক ক  কের সমােজ নানা রীিত-নীিত 

গেড় উেঠেছ। যােনর বা বতা বাংলার লাকগােন, পকথায়, ম লকােব  এবং 

আধুিনক উপন ােস িতফিলত। যানেক অবল ন কের নানা স দায় এবং বৃি  গেড় 

উেঠেছ। মধ যুেগর লাকায়ত সমােজ যানেক অবল ন কের বাংলার সমাজ-অথনীিত 

এবং জীবন যাপেনর একিট সুিনিদ  মানিচ  অ ন করা যায়। নানা মািটফ, িচ কলা, 

পুর্াণ- বণতা, দববাদ এবং ধমেবাধ যানেক অবল ন কের গেড় উেঠেছ। ঐিতহ -

উ রািধকার এবং অিভ তা পু  লাকিশ ীরা লাকযানেক িনছক যাতায়ােতর মাধ ম 

িহসােব দেখন িন। লাকযান হেয় উেঠেছ সৗ েযর সারাৎসার। লাকযােনর ে ও 

েয়াজন এবং সৗ য পর রা য়ী ভূিমকা পালন কেরেছ। সমাজগত এবং যুগগত 

বা বতার অ ীকার লাকযােনর ে  ধান শত েপ ধরা পেড়েছ। লাকযান 



 
 

কি ক উৎসব লাকসমােজ পূণ ভূিমকা হণ কেরেছ। কিবক েণর চ ীম ল 

কােব  ষাড়শ শতেকর বাংলােদেশ চিলত পূণ লাকযােনর উে খ পাওয়া 

যাে । কিবক েণর কােব  লাকযােনর িব ৃ িত নই, িক  গভীরতা আেছ।  

ধম আ ািদত বাংলােদেশ যা া স িকত নানা সং ার চিলত িছল। ম ল-

অম ল, ভা ভেবাধ এমন সং ােরর জ  িদেয়িছল। যা ার সে  যােনর যাগ 

সুিবিদত। ধম, পুরাণ, দববাদ, অেলৗিককতা, া ণ ত , িহ ু েদর ৃিত শা , রীিত- 

নীিত, িব াস-সং ার এবং ধমীয় জীবনেবাধ বাংলােদেশর লাকযান িনমাণ এবং যা া 

স িকত নানা িবিধিনেষেধর জ  িদেয়েছ। তা সে ও লাকায়ত মানুেষর াণশি েক 

থামােনা যায় িন। লাকিশ ী লাকযান িনমাণ কেরেছন। মধ যুেগর বাংলােদেশ জলপেথ 

যাতায়ােতর জন  নৗকাই িছল মাধ ম। লপেথ গা র গািড়, পালিক, দালা, ডুিল, রথ 

এবং প বািহত অন ান  যানই িছল যাতায়ােতর উপায়।  

চ ীম ল কােব  উি িখত লাকযােনর মেধ  উে খেযাগ  হল নৗকা, রথ, পােটর 

দালা, চতুেদালা ভৃিত। নৗকার মেধ  রেয়েছ বাঙািল জািতর শত শত বৎসেরর 

াণস দন। বাঙািলর নৗিশ  উ রািধকার, ঐিতহ  ও অিভ তার ফল িত। নৗকায় 

সাপ, পািখ, হািত, বাঘ ভৃিত াণীর তীক অ ন করা হয়। পােটর দালা িশিবকা 

িবেশষ লাকযান। এই লাকযান তিরর সময় িহ ুর অদৃ বাদ, ভা ভেবাধ 

িবেশষভােব পূণ। পােটর দালায় পািখ এবং বৃে র িতকৃিত আঁকা হয়। 

কালেকতু চ ীর কৃপায় অথলাভ কের পােটর দালা িকেনেছন। ধনপিত দ  পােটর 

দালায় চেড় নগের েবশ কেরন। মনুষ বািহত এই যান িববাহ, শানযা া, 

রাধাকৃে র মূিত বহন করা, দবেদাল ভৃিত েয়াজেন ব বহার করা হত। চতুেদাল 

াচীন লাকযান। চারজন বাহেকর বহনীয় যান হল চতুেদাল। চতুেদাল িনমাণ এবং 

ব বহােরর ে  সকােলর সমাজিবিধর পিরচয় পাওয়া যায়। চতুেদােল ভা ভেবাধ, 

যা া-সং ার এবং রীিত-নীিতেক মান তা দওয়া হয়। দা িশ ীরা তির কেরন দালা। 

দালা বহনকারী ব ি রা হেলন দুেল এবং কাহার স দােয়র মানুষ। ছুেতার 

স দােয়র মানুষ দালা তরী কেরন। রথ াচীন লাকযান। িহ ু  দবেদবীর যান হল 

রথ। পরবতীকােল রথ যু যান িহেসেব ব ব ত হয়। রামায়ণ-মহাভারেত সনাপিতেদর 

যুে র অন তম ধান মাধ ম হল রথ।  সূ ধেররা রথ তির কেরন। িশ ীরা কাঠ 



 
 

কেট রেথর ভা য তির কেরন। রথ আিভজােত র তীক। সকােলর অিভজাত 

মানুেষরা রেথ চেড় যাতায়াত করেতন। কিবক েণর কােব  উি িখত লাকযােনর পূণা  

পিরচয় দওয়া হল -    

চতুেদাল, দালা, বরেদালা - চতুেদাল এক াচীন লাকযান। চারজন বাহেকর 

বহনীয় যান হল চতুেদাল। চতুেদােল চারিট দ , আটিট থাম এবং ছয়িট কলসী থােক। 

চতুেদােল ধু েয়াজন নয়, তা চমৎকার সৗ েযর ারক। িশ  ধু িব বান 

মানুেষর সৃি  নয়। িশ  সমাজ পিরেবেশর সে  একা ভােব স ৃ । অ য়কুমার 

মে য় তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে র ভূিমকাংেশ িলেখেছন- “ াচীন ভারেতর সকল 

ণীর লােকর মেধ ই অ ািধক িশ –চচা অপিরহায হইয়া উিঠয়ািছল। তাহা 

িতিদবেসর আহার-িবহােরর সিহত,[...] উৎসব ও আন  িমলেনর সিহত, এবং 

িনত ৈনিমি ক ধমাচরেণর সিহত জিড়ত হইয়া িগয়ািছল। তাহা গৃহ- া েণর আিল ন-

ণালীেত বা কািমনীকু েলর রচনারীিতেত তুল ভােবই অিভব  হইত”।(১) 

চতুেদাল িনমাণ এবং ব বহােরর ে  সকােলর সমাজিবিধর পিরচয় পাওয়া 

যায়। চতুেদােল ভা ভ বাধ, যা া- সং ার এবং রীিতনীিতেক মান তা দওয়া হত। 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে র ‘চতুেদাল’ বে  িলেখেছন-

“উ  চতুেদাল আবার যথা েম জয়, কল াণ, বীর ও িসংহ, এই চাির নােম পিরভািষত, 

এবং যথা েম া ণ, ি য়, বশ  ও শূ  এই চতুিবধ নৃপিতিদেগর ভাগ া বিলয়া 

িবেবিচত হইয়ােছ”।(২) 

মুকু রােমর কােব  চতুেদাল এেসেছ িন িলিখতভােব ১) দালা (পৃঃ৬৭-২বার 

উি িখত) ২) চৗদুিল(পৃঃ৮৩) ৩)বরেদালা(পৃঃ১০৩) ৪) দালা(পৃঃ১২৪, ২ বার উি িখত) 

৫) দালা(পৃঃ১২৫, ৬ বার উি িখত) ৬) দালা(পৃঃ১২৯) ৭) দালা(পৃঃ২৩১, ২ বার 

উি িখত) ৮) দালা(পৃঃ২৫৩) ৯) চৗদল(পৃঃ২৭১) ১০) দালা(পৃঃ২৯৫) ১১) 

দালা(পৃঃ২৯৯) ১২) দালা(পৃঃ৩০০) ১৩) দালা(পৃঃ৩০৪) ১৪) দালা(পৃঃ৬৭) ১৫) 

দালা (পৃ: ১৯১) 



 
 

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ া সংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক 

নওয়া](৩) 

‘আেখিটক’ খে  দখা যাে , কালেকতু স দলাভ কের রে  ভূিষত দালা 

িকনেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“চ ন ত র িপড়া        লি ত মুকুতা চূড়া 

িকেন দালা রে  ভূিষত।”(৪) 

সকােল িববাহ উপলে  দালার ব বহার হেতা। খু নার িববােহ দালার 

ব বহার এেসেছ। কিবক ণ িলেখেছন –“িবদায় হইয়া বর-কন া চােপ দালা। 

“প র  হােথ িদল সাধুর মিহলা।”(৫) 

দালা বহনকারী ব ি েদর বলা হয় দুেল। এরা কাহার স দােয়র মানুষ। R.V. 

Russell তাঁর ‘The Tribes and Castes of the Central provinces of India, 

Volume I.’ ে  িলেখেছন – “Dolia –(Palanquin bearer) A Section of 

Dhimar [……]Dumar or Dom. – A low Caste of sweepers in Bengal. 

Sec Kanjar. Subcaste of Basor, Ganda, Panka and Turi. Synonym and 

subcaste of Mehtar. A Section of Kawar.”(৬) 

সাধারণ চ ন কাঠ িদেয় চতুেদােলর দ  িনিমত হত। আর রাজার ব ব ত 

দালায় সানা ব ব ত হত। দালায় কলসীর অবয়ব সানা িদেয় িনিমত হত। িগরীশচ  

বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন - “রাজার চতুেদােল কু , 

প েকাষ, এবং পবত এই ি িবধ িচ  ব ব ত হইত। সূযািদ অ েহর দশােত জাত 

নৃপিতিদেগর চতুেদাল যােনর অ েদেশ যথা েম দপণ, অধচ , হংস, ময়ূর, ক, গজ, 

অ  ও িসংহ, ইহািদেগর িতকৃিত িচ  প িনিহত হইত। ইহােত নানা কার মিণও 

খিচত হইত” (৭) 

চতুেদাল লু  লাকিশ । এখন ৃিত ভারাতুর বাঙািলর ৃিতর সারণীেত 

চতুেদাল উপকথার মত দূরতর ক নার ব  বেল মেন হয়। সত িক র চে াপাধ ায় 



 
 

তাঁর ‘ াচীন বাংলা-কােব  কুিটরিশ ’ বে  িলেখেছন - “ দালা- াচীন বাংলায় 

মেয়েদর যাতায়ােতর জন  দালাই ধান যান িছল। আজকাল পি  অ েল এখনও 

িকছু িকছু দালার চলন দখা যায়। বাউির স দােয়র লােকরাই এই দালা িনমাণ – 

কােয সুপটু িছল। িববাহ ভৃিত অনু ান উপলে  বরকন ার দালায় গমন িছল 

তখনকার িদেনর থা। পি কায় দিখেত পাই দুগােদবীও কানও কানও বৎসর 

দালায় আগমন কেরন এবং দালায় চিড়য়াই চিলয়া যান। কিবক ণ কালেকতুর িববাহ 

– উপলে  এই দালার উে খ কিরয়ােছন –  

“গমেনর ভ বলা         বাউির জাগায় দালা 

  তিথ বীর কলা আেরাহণ।” (৮) 

পােটর দালা (কা  ফলেক রিচত দালা, িশিবকা িবেশষ) 

পােটর দালা হল ‘কা  ফলেক রিচত দালা’। ‘িশিবকা িবেশষ’ লাকযান হল 

পােটর দালা। িশিবকা এক জাতীয় পালিক। ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  

বদা তীথ তাঁর ‘িশিবকা’ িবষয়ক বে  বেলেছন - “অিত পূবকােল যান ভৃিত 

েত ক ব বহায ব েতই জািতেভেদর এবং দশেভেদর িচ  ব বহােরর আবশ কতা 

িবেবিচত হইয়ািছল। […………] িহ ুর যাবতীয় িবষেয়ই অদৃ বাদ স ; সুতরাং 

হিবেশেষর দশািবেশেষ জাত নৃপিতিদেগর ভদসূচক য িচ  িনিদ  হইয়ােছ, 

তাহােদর ারা কবল ভাদৃ  দুরদৃে রই স াবনা বুঝা যায়।” (৯) 

সূ ধর বা ছুেতার স দােয়র িশ ীরা এমন পােটর দালা তির করেতন। 

এমন পােটর দালােত নানা ছিব আঁকা হত। কখেনা পািখর ছিব, কখেনা বৃে র ছিব। 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন –“উহা (িশিবকা 

িবেশষ, পােটর দালা) প ীর িচে র ারা িচি ত, এবং বৃ - িতকৃিতর ারা শািভত 

িছল। অধুনা দৃশ মান পা ীেতও বৃ  ভৃিতর িচ  দখা যায়।” (১০) 

িশিবকায় কােঠর গা িবচার, ভা ভেবাধ, দঘ - -উ তা ভৃিত নানা 

সং ার-িব াস মেন এমন পােটর দালা ত করা হত। 



 
 

কিবক েণর কােব র নানা ােন পােটর দালার উে খ আেছ। চ ীম ল কােব  

পােটর দালা এেসেছ িন িলিখতভােব – 

১) পােটর দালা (পৃঃ১০৪) ২) পােটর দালা (পৃঃ১১৩) ৩) পােটর দালা 

(পৃঃ১১৪) ৪) পােটর দালা (পৃঃ১৫৩) ৫) পােটর দালা (পৃঃ১৮১) ৬) পােটর দালা 

(পৃঃ২৪৮) ৭) পাট (কােঠর আসন, িশিবকা, পৃঃ৩০৩, পােট চিড় পবতী – দি ণ 

কের পিত, পৃঃ৩০৩) ৮) পাট (কােঠর দালা,পৃঃ১২৫) 

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক 

নওয়া] (১১) 

আেখিটক খে  কালেকতু পােটর দালা চেড় নগের েবশ কেরেছন। কিবক ণ 

িলেখেছন – 

              “কির ভ ণ বলা            চিড়আ পােটর দালা 

েবশ করেয় বীর বােস।“ (১২) 

আবার বিণক খে  ধনপিত দ  পায়রা ওড়ােনার জন  পােটর দালায় চেড় 

নগের েবশ কেরেছন –  

“কির ভ ণ বলা          চিড়আ পােটর দালা 

িক র প র লইআ সােথ”।(১৩) 

বাঝা যাে  , অথবান মানুেষর পােটর দালা িবেশষ লাকযান েপ ব ব ত 

হত।ধনপিত দ  পােটর দালা থেক নেম সখােদর সে  খলা করেছন – 

“ছািড়আ পােটর দালা       এেক এেক কের খলা”। (১৪) 

আবার ধনপিত দ  পােটর দালা চেড় বািড় িফেরেছন – “চিড়আ পােটর দালা 

চেল িনজধাম”।(১৫) রামায়ণ সে ও কিবক ণ পােটর দালার উে খ কেরেছন –  

“কির ভ ণ বলা           চিড়আ পােটর দালা 



 
 

সীতা আইল রাম-স াষেণ”।(১৬) 

সকােল রমণীরাও লাকযান েপ দালার ব বহার করেতন –  

“ গাধূিল হইল বলা         চািপয়া চেল দালা 

গলায় নাে  বনমালা”।(১৭) 

িববাহ উৎসেব এমন পােটর দালা ব ব ত হত – 

“পােট চেড় পবতী            দি ণ কির পিত 

  ভমুেখ দুইজেন ছামনী”। (১৮) 

কােলর িনয়েম পােটর দালা িব ৃিতর গেভ হািরেয় গেছ। সাধারণ মানুষ দুবার 

এরকম মনুষ বািহত যােন চড়ার সুেযাগ পেতন। একবার িববােহর সময়, আর একবার 

মৃতু র পর শােন যাওয়ার সময়। অবশ  অিভজাতেদর কােছ দালায় চড়া াভািবক 

িবষয় িছল। বাঝা যাে , মধ যুেগ লাকযান িহসােব পােটর দালা শ  িছল। পােটর 

দালা অেনক আেগই িবলু  হেয় গেছ। পালিক লু  হেয় গেছ। খজুির ভৃিত অ েল 

‘পিরযান’ নােম এক ধরেনর লাকযান বরকেনেক বহন কের িনেয় যেতা। একােল 

তাও নই। আমােদর অতীত ৃিত ব িথেয় ওেঠ। রাধাকৃ ও পূিণমা িতিথেত দালায় 

চেড় দুলেতন। এই দালনই দবেদাল। ‘ ৃিতিচ ামিণ:’ ে  হিরদাস িস া বাগীশ 

ভ াচায িলেখেছন – “পূিণমায়াং গািব ং পূজিয় া দালেয়ৎ। ইদেমব চ দালনং 

দবেদাল ইত াখ ায়েত”।(১৯) কিবক েণর চ ীম ল কাব  সই ৃিতর ধরতা বেয় 

এেনেছ মা । 

নৗকা -  মধ যুেগ বাংলােদেশ য সম  নৗকা ব ব ত হত, তার দুিট ণী। 

একিট ণী খাল-িবল, নদ-নদী ভৃিতেত ব ব ত হত।এিটর সাধারণ নাম হল নৗকা। 

আর একিট ণীর নৗকা সমুে  ব ব ত হত,যােক বলা হত মহােনৗকা বা পাত। 

মহাকিব বা ীিকর সং ৃ ত রামায়েণ ‘মহােনৗ’ শ িটর উে খ পাওয়া যাে । মহাকিব 

‘মহােনৗ’ শ িটর ব বহাের সািহিত ক উৎকেষর পিরচয় িদেয়েছন। সীতা উ ােরর জন  

হনুমান দি ণ সমু  পািড় িদে ন। ঝ াতািড়ত মহাসমুে  কান শাপ  অিতকায় 



 
 

রা সী িবশাল শরীর হনুমানেক ভাজেনর উে েশ অবেরাধ কেরেছন। মহাকিব 

বা ীিক িলেখেছন -  

“সমাি ে াহি  সহসা প ুকৃতপরা মঃ। 

িতেলােমন বােতন মহােনৗিরব সাগের”।।(২০) 

অথাৎ - “আিম কান ব ি  কতৃক সাগের িতকূলবায়ু বেগ সমাকৃ  বৃহৎ 

নৗকার ন ায় সহসা হীনেতজা হইলাম”।(২১) 

নৗকার মেধ  রেয়েছ বাঙািল জািতর শত শত বৎসেরর াণ ন। বাঙািলর 

নৗিশ  উ রািধকার, ঐিতহ  ও অিভ তার ফল িত। নৗকা িনমােণ মূল উপাদান 

কাঠ। ‘যুি ক ত ’ ে  কােঠর জািত িনণয় করা হেয়েছ। ভােজর মেত, নৗকায় 

ি য় জািতর কা ই উপযু  বেল িবেবিচত।  

“ ি য় – কাৈ ঘিটতা ভাজমেত সুখস   নৗকা”।(২২) 

নৗকা িনমােণ নানা িনয়ম রীিত এবং থা াচীন কাল থেক মেন চলা হয়। 

নৗকা ভ এবং অ ভেবাধক হেত পাের। নৗকায় নানা িচ  অি ত হয়। ‘ াচীন িশ  

পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ িলেখেছন – “সূযািদ েহর দশায় জাত 

নৃপিতিদেগর নৗকার মুখভােগ, যথা েম িসংহ, মিহষ, সপ, হ ী, ব া , প ী, ভক ও 

মনুষ , ইহােদর মুখাকৃিত িবন ােসর ব ব া আেছ।” (২৩) 

“A Dictionary of Symbols’ ে  J.E.Cirlot  িলেখেছন – “The Origins 

of animal symbolism are closely linked with totemism and animal 

worship”. (২৪) 

ভারতীয় িচ কলায় সপ এবং পািখর তীক িবেশষভােব অি ত হয়। নৗকায়ও 

সপ পািখর তীক িবেশষ পূণ। Heinrich Zimmer তাঁর Myths and 

Symbols in Indian Art and Civilization’ ে  িলেখেছন – “Among the 

motifs deriving from early Mesopotamian art and Continuing in the 



 
 

traditions of India to the present day is the pattern of the entwined 

serpent-pair.” (২৫) 

কিবক েণর কােব  নৗকার উে খ অেনক। নৗকা িনেয় একিট পৃথক অধ ায় 

রিচত হেত পাের। িন িলিখতভােব কিবর কােব  নৗকার উে খ এেসেছ –  

১) নৗকা(পৃঃ১৭২) ২) িড া(পৃঃ১৯১) ৩) িড া(পৃঃ১৯২) ৪) িড া(পৃঃ১৯২) ৫) 

িড া(পৃঃ১৯৩) ৬) িড া(পৃঃ১৯৩) ৭) িড া(পৃঃ১৯৫, ৪ বার উি িখত) ৮) 

তরণী(পৃঃ১৯৭) ৯) িড া(পৃঃ১৯৭) ১০) িড া(পৃঃ১৯৯) ১১) িড া(পৃঃ১৯৯) ১২) 

িড া(পৃঃ২০০) ১৩) না( নৗকা-পৃঃ২০১) ১৪) িড া(পৃঃ২০১) ১৫) িড া(পৃঃ২০২) ১৬) 

িড া(পৃঃ২০৩, ৬ বার উি িখত) ১৭) িড া(পৃঃ২০৪, ৬ বার উি িখত) ১৮) 

িড া(পৃঃ২০৫, ২ বার উি িখত) ১৯) িড া(পৃঃ২১১) ২০) িড া(পৃঃ২১৩) ২১) 

নৗকা(পৃঃ২২৮) ২২) িড া(পৃঃ২২৮, ৪ বার উি িখত ২৩) িড া(পৃঃ২২৯, ৬ বার 

উি িখত) ২৪) িড া(পৃঃ২৩০, ৪ বার উি িখত) ২৫) িড া(পৃঃ২৩১) ২৬) 

িড া(পৃঃ২৩২) ২৭) তরণী(পৃঃ২৩২) ২৮) তরণী (পৃঃ২৩৩) ২৯) িড া(পৃঃ২৩৪) ৩০) 

নৗকা(পৃঃ২৩৪) ৩১) নৗকা(পৃঃ২৩৫) ৩২) িড া(পৃঃ২৩৬, ২ বার উি িখত) ৩৩) 

িড া(পৃঃ২৩৯ -২বার উি িখত) ৩৪) িড া(পৃঃ২৪০, ২ বার উি িখত) ৩৫) 

িড া(পৃঃ২৪৩) ৩৬) িড া(পৃঃ২৪৫, ৯ বার উি িখত) ৩৭) নৗকা(পৃঃ২৪২) ৩৮) 

িড া(পৃঃ২৪৯, ৩ বার উি িখত) ৩৯) িড া(পৃঃ২৫৫) ৪০) িড া(পৃঃ২৫৭) ৪১) 

িড া(পৃঃ২৫৮, ২ বার উি িখত) ৪২) নৗকা(পৃঃ২৫৯) ৪৩) িড া(পৃঃ২৬১) ৪৪) 

িড া(পৃঃ২৯৭, ৪ বার উি িখত) ৪৫) নৗকা(পৃঃ২৯৭) ৪৬) িড া(পৃঃ২৯৮, ৩ বার 

উি িখত) ৪৭) িড া(পৃঃ২৯৯, ৩ বার উি িখত) ৪৮) নৗকা(পৃঃ৩০১)। 

[উপিরউ  লাকিশ িলর পৃ াসংখ া তথ সূচীেত উি িখত  থেক 

নওয়া](২৬) 

নৗকা স েক িব ৃত আেলাচনা কিবক েণর কােব  আেছ। এছাড়া িবিভ  

নােমর নৗকা যমন মধুকর, য়ােরিখ, িসংহমুখী ভৃিত নােমর নৗকার উে খ 

কিবক েণর কােব  পাওয়া যায়। 



 
 

চ ীম ল কােব  নৗিশ  এবং মধ যুেগর বািণজ  িবেশষভােব উে খেযাগ । 

বিণক, বািণয়া সওদাগর – সাধু নানা নােম শ  বিণকবৃি । মনসাম ল কােব  যমন 

চাঁদেবেন, চ ীম ল কােব  তমিন ধনপিত দ । ‘দ ’ উপািধধারী – জািতেত কায় । 

‘দ  কুেল উৎপি  নাম ধনপিত’। (২৭) গ বিণক কন া খু না (২৮) সাধু ধনপিত। দি ণ 

পাটেন (বািণেজ র ান) চেলেছন বশ বৃি েত। মধ যুেগ নৗিশে র উৎকষ উ তা 

ছুঁেয়িছল। বািণেজ  িশ  িবিনময় মধ যুেগর পূণ িবষয়। নৗকার মাধ েমই 

লাকিশ  িবিনমেয়র সু  িচ  এঁেকেছন কিবক ণ তার কােব । নৗকা াচীন যান। 

জলপেথই বািণজ  িবিনময়, দশ আিব ার এবং অনুস ােনর একমা  উপায় ল। 

কিবক ণ নৗকােক কাব মি ত কেরেছন আ য কাব ভাষায় –  

“ যৗবেন নারীর মান   উদেক নৗকার যান 

িনশাকােল দীেপর আদর 

জত পর অল ার    সকল দেহর ভার 

যৗবেনর প ােত গৗরব।” (২৯) 

ধনপিত িসংহল যা ায় যােবন। দীঘ পরবাস। যা াকালীন ভা ভেবাধ িবচার 

করেবন দব । পাঁিজ, পুঁিথ, রািশচ  িবচার করেবন িতিন। সব িতিথ িবচার কের 

গাধূিল সমেয় যা া করেবন। ভা ভ িতিথ না মলা সে ও ধনপিত বািণজ  যা ায় 

গেলন। ডুবুির নািমেয় িড া তুেলেছন ধনপিত। মধুকর, দুগাবর, য়ােরিখ, শ চূর, 

মধুপাল, ছাটমুিঠ ভৃিত নােমর িড া িতিন তুেলেছন ডুবুির িদেয়। নাঙের বাঁধা িড া। 

নৗকায় ভেরেছন চাল। আর িনেয়েছন পািট(শীতলপািট) -  

“সক াথ পামরী ক ল পাব বদল কিরআ পািট।” (৩০) 

এক জ  পের পিত নৗযা া করেছন। সাত নৗকা িনমােণর িত 

িনেয়েছন ম । নৗিশ ী আিনেয়েছন। নৗকার গঠন বণনা কেরেছন কিব। দাির  

জজর িশ ীকুেলর পিরচয় িদেয়েছন। পরেন কৗপীনপা , বসনহীন – শন দিড়র ডার 

পিরিহত, তল বিজত চুল, গােয় খিড় ওেঠ, কােন ভাল নেত পায় না, ভাল চােখ 



 
 

দখেত পায় না, দাঁত নেড়। বাংলােদেশর নৗিশ ী এরাই। এই দির  মানুেষরাই হেলন 

িশ ী। তােদর িশ স া আেছ। বাংলােদেশর নৗিশ ী এই অপংে য় মানুষ। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“ দন  – দুঃখজােল   এ জরাকােল 

িবফল িড া িনমােণ। 

হািসয়া উ র   িদল কািরকর 

বিস পুর র-পুের 

জিদ দহ ধন   এই িতন জন 

      পাির িড া গিড়বাের।” (৩১) 

িড া িনমােণর কাজ  হল –  

“চাির হর রািত    ািলআ রে র বািত 

সাত িড া করএ িনমাণ। 

………………………………………… 

থেম কিরল সজ িদেঘ িড া শত গজ 

আেড় গজ িবংশিত মাণ 

মকর আকার মাথা   গেজক অ ের বাতা 

মািণেক কিরল চ ু দান 

গেড় িড া মধুকর   মেধ  জার রইঘর 

পােশ ড়া বিসেত গাবর”। (৩২) 



 
 

ধনপিতর নৗযা ার সমেয় খু না ম ল কামনায় ডাইিন িবদ া িশ া লাভ 

কেরেছন। খু না ডািকনী দবতােক পূজা কেরেছন। কাঁউির কামা ার ম  িনেয়েছন। 

কিবক ণ িলেখেছন –  

“ তামার মািহনী বালা   িশ া কের ডাইন-কলা 

িনত  পূেজ ডািকনী দবতা”।(৩৩) 

াচীন বাংলার গৗরব িছল জলযান। সকােলর জলযান ধু েয়াজন এবং 

জীিবকা অজেনর তািগদ মটােতা না। ভারতীয় ঐিতহ , উ রািধকার, যুি  এবং 

সৗ েযর দ াতক িছল জলযান। হর সাদ শা ী তাঁর “ াচীন বাংলার গৗরব” ে  

িলেখেছন –“বাংলার রাজারা নৗকা লইয়া যু  কিরেতন। পাল রাজােদর য যুে র জন  

অেনক নৗকা থািকত, স িবষেয় সে হ নাই।”(৩৪) 

একােল নৗিশ  সংকেটর মুেখ। নৗিশে  লাক যুি র ব বহার কেম এেসেছ। 

বাঙািলর একিট গৗরেবর যুেগর অবসান ঘািষত হে । ায় লু  হেয় এেসেছ বাংলার 

একিট াচীন িশ কলা। র নকাি  জানা তার “পি মবে র লৗিকক জলযান” ে  

িলেখেছন – “ দশীয় জলযান ( নৗকা-দাঁড়, হাল পাল যু ) তিরর যুি  েকৗশল, 

বতমােন অব েয়র মুেখ। বলা যায় খুবই সংকটজনক অব ায় দাঁিড়েয়। [……]সময় 

মেতা সজাগ না হেল একিদেক যমন পিরেবশ দূষণ ঘটেব অবধািরতভােব অন িদেক 

আেলাচ  অ েল এখনও কান েম িটেক থাকা এই াচীন লাক যুি  ও েকৗশেলর 

ধারা জায়গা কের নেব ইিতহােসর পাতায়, অথবা িশ ীর আঁকা ছিবেত। িকংবা ব  

ব  িহসােব জলযান হয়েতা জায়গা কের নেব দেশর সং হশালায়”(৩৫) 

রথ - রথ াচীন লাকযান। িহ ু দবেদবীেদর যান হল রথ। বেদ রেথর উে খ 

আেছ। পরবতীকােল রথ যু  যান িহসােব ব ব ত হয়। রামায়ণ মহাভারেত 

সনাপিতেদর যুে র অন তম ধান মাধ ম রথ। রথােরাহী সনাপিতরাই  রথী 

িছেলন।রেথ চাকা থােক। িক  তগামী এবং সবল অ চািলত যান হল রথ। 

পরবতীকােল দবেদবীর মিহমা কি ক উৎসব রথযা ার চলন হয়। রেথর রিশেত 

মানুেষর হাত পেড়। রথ কােঠর তির। রথ চালকেদর সারথী বলা হয়। াচীনকােল 



 
 

সারথীরা রথ ত করেতন। একােল সূ ধর বা ছুেতােররা রথ তির কেরন। নানা 

দবেদবীর মূিত, রাধাকৃে র মূিত, সপাষদ পিরবৃত চতন েদেবর নৃত , ভাগবতলীলা 

ভৃিত িচ  কাঠেখাদাই কের িশ ীরা অ ন কেরন। মি েরর আকৃিতেত রথ িনিমত 

হয়। পাঁচ চূড়া, সাত চূড়া এবং তর চূড়ার রথ িস । পুরীর জগ াথ দেবর রথ, 

মিহষাদেলর রথ,মােহেশর রথ যা া বাঙািলর অন তম  উৎসব। রথ িকভােব 

ছুেতােররা সৃি  কেরন তার একিট িনপুণ বণনা কিব জসীমউ ীন তাঁর ‘ চৗধুরীেদর রথ’ 

কিবতায় িলেখেছন – 

“ছুেতার ডেক রিঙন এ-রথ গড়ল পুলেক 

আ  ল গাঁেয়র বৃ  পােটা, রিঙন তুিলর সেন, 

   রখায় রখায় বাঁধল স কান সানার পেন”।(৩৬) 

আবার ‘ধামরাই রথ’ কিবতায় কিব িলেখেছন –  

“ধামরাই রথ, কান অতীেতর বৃ  সূ ধর, 

কতকাল ধের গেড়িছল এের কির অিত মেনাহর। 

সূ  হােতর বাটািল ধিরয়া কিঠন কােঠের কািট, 

কত পরী আর লতাপাতা ফুল গেড়িছল পিরপািট।  

রেথর সামেন যুগল অ , সই কতকাল হেত,  

ছুিটয়া চেলেছ আিজও তাহারা আেস নাই কান মেত। 

তারপর এেলা িনপুণ পটুয়া , সূ  তুিলর ঘায়, 

গ হেত কত দবেদবী আিনয়া রেথর গায়; 

এই ছিব িল রেথর কােঠর িললািয়ত রখা হেত, 

কােল কােল তাহা পািয়ত হেতা জীবন দােনর েত”।(৩৭) 



 
 

কিবক েণর কােব  রেথর উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব – ১) রথ(পৃ:৮) ২) 

রথ(পৃ:৯) ৩) রথ(পৃ:৬৮) ৪) রথ(পৃ:৮৮) ৫) রথ(পৃ:১০৩) ৬) রথ(পৃ:১০৩) ৭) 

রথ(পৃ:১০৮, ৪ বার উি িখত) ৮) রথ(পৃ:১০৯) ৯) রথ(পৃ:১১২) ১০) রথ(পৃ:১৪৪) ১১) 

রথ(পৃ:১৭৮) ১২) রথ(পৃ:২১১, ২ বার উি িখত) ১৩) রথ(পৃ:২১৮) ১৪) রথ(পৃ:২৪১) 

১৫) রথ(পৃ:২৪৩) ১৬) রথ(পৃ:২৪৮) ১৭) রথ(পৃ:২৬৪)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া](৩৮) 

দবখে  উি িখত আেছ সূযেদব রেথ পির মণ কেরন – 

“সুেম  উপর ভােগ        রিব-চ  রথ লােগ 

বিড়য়া িফেরন িদবাকর”।(৩৯) 

রথেক িববােহর যৗতুক প দওয়া হত – “িদেলন যৗতুক রথ তুর  

কু ের”।(৪০) আেখিটক খে  কালেকতু চ ীর কৃপায় অথলাভ কের শকট িবমান রথ 

িকেনেছন –  

“শকট িবমান রথ            িকেন বীর শত শত”।(৪১) 

 কিল রােজর মহারথীরা রেথ চেড় যু ে ে  যু  কেরন  -  

‘চাির চা  মহাশয়                রেথ জুিড়আ হয় 

  মহারিথ জায় সাির সাির”(৪২) 

চ ীম ল কােব র আেখিটক খ  শষ হে  কালেকতু এবং ফু রার রেথ চেড় 

গ গমেনর মেধ  – “বামিভেত রেথ বেস ফু রা সু রী”।(৪৩) 

বিণকখে  সূেযর রেথর রেঙর সে  খু নার েপর তুলনা কেরেছন কিবক ণ–  

“খুলনার েপ কাের িদব গ তুলনা। 

  ডািকআ রিবর রথ রাখেয় খুলনা”।(৪৪) 

দবী রেথ চেড়ই ােন ােন যাতায়াত কেরন। কিবক ণ িলেখেছন –  



 
 

“রথ আেরাহেণ চেল দবী মােহ রী  

   জয়া িবজয়া প া সে  সহচরী”।(৪৫) 

রথ আিভজােত র তীক। সকােল অিভজাত মানুেষরা রেথ চেড় যাতায়াত 

করেতন। ধনপিত দে র িপতৃ াে  িতিন নানা আ ীয় কুটু েক িনম ণ কেরেছন। 

শ  দ  নােম বিণক আসেছন রেথ চেড়। কিবক ণ িলেখেছন –  

“সাঁক হেত আইল বান া নাম শ  দ  

রাতিদন বেহ জার অ - ঘাড়া রথ।”(৪৬) 

মে র িববােহ রাজা তাঁর কন া দান করেছন যৗতুক িদেয়। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“রথ তুর  দ ী জৗতুক িদয়া 

রাজার দুই কন া করাব িবয়া”।(৪৭) 

ািবেড়র দশ-িসংহল দশ। স দেশ দখা যায় সানার রেথ পার িশখর – 

“কনকরিচত রথ পার িশখর। 

উিড়েছ শেতক হাত নত মেনাহর।“(৪৮) 

রামায়েণর অনুষে  কিবক েণর কােব ও রথ ব ব ত হেয়েছ –  

“রেথ হেত বীর পেড়    কদলী যমন ঝেড়  

শািণত িনকেল দশমুেখ”।(৪৯) 

যু ে ে  রেথর ব বহার সকােল ায় অিনবায িছল। বিণকখে র শষ অংেশ 

কিবক ণ িলেখেছন -  

“ ব বী গ ড়রেথ          শ  চ  গদা হােত 

আইলা পাশধরা িবঘািতনী”। (৫০) 



 
 

রথযা া ম ল অনু ান। াচীনকােল দবী িতমােক রেথ াপন কের পূজা 

করার িবিধ চিলত িছল। দবীপুরােণ রথযা ার িবিধও িনিদ  হেয়িছল। কােঠর রথ 

িনমাণ করার পের সানা,প রাগমিণ এবং হািতর দাঁত িদেয় রেথর অলংকরণ করা 

হত। চামর, জা , পতাকা, দপণ িদেয় রথেক শািভত করা হত। নানা ফুল, দূবা, 

ধূপ, দীপ সহকাের রথ পুেজা করা হয়। দবীেক রেথ বহন করা এবং পুনরায় গৃেহ 

িফিরেয় আনা হয়। পুরাণ মেত রথযা া সকেলর জন । দবতা,িক র, গ ব, 

পৃিথবীবাসী, পাতালবাসী সকেলর জন  রথযা া িনিদ । দবীপুরােণ বলা হেয়েছ –  

“রথযা া তদা  সূৈরঃ েগঃ সদা কৃতা  

তথা িক রগ ৈ ভূপাতালিনবািসিভঃ।।” (৫১) 

ঋে দ সংিহতায় ইে র রেথর উে খ আেছ। বেদর যুেগ রেথর পূণ 

ভূিমকা িছল। রথ ঘাড়ায় যািজত হত। তগামী ঘাড়া রি  িদেয় সংযু  হেতা। 

ঋে দ সংিহতার ৬ম েলর ৪৪ সূে  উি িখত আেছ।  

“আ া হরেয়া বৃষেণা যুজানা বৃষরথােসা বৃষর েয়াহত াঃ। 

    অ াংেচা বৃষেণা ব বােহা বৃে  মদায় সুষুেজাবহংতু।।” (৫২) 

মনু ৃিতেত উি িখত আেছ চ যু  শকেটর সাহােয  সকােল বািণজ  ব  বহন 

করা হত। গৗরা  গাপাল সন  তাঁর ‘ াচীন ভারেতর পথ পিরচয়’ ে  িলেখেছন–

“এই যুেগ মানুষ, প  ও চ যু  শকেটর সাহােয  বািণিজ ক ব  বািহত 

হইত।”(৫২)(ক)  

মধ যুেগর জীবনচযােক অেনকদূর পছেন ফেল এেসিছ আমরা। মধ যুেগর 

সই বািণজ যা া আর নই। মধ যুেগর নৗিশ  তার গৗরব হািরেয়েছ। আর সই 

ব বীয় পিরেবশ পিরম েল লাকায়ত মানুেষর বৃহ র উৎসব রথযা ায় লেগেছ 

কােলর েলপ। মধ যুেগর সীমানায় লাকিশ িল একা ই লু  ও লু ায়। এক 

হািরেয় যাওয়া সমেয়র িবষ  ৃিত বাঙািলেক ব িথত কের।  

 



 
 

 

গৃহিশ  

বাঙািলর কােছ গৃহ মি র প। সূেযাদয় থেক সূযা , ভার থেক রাি র 

কম, িচ া, িব াম এবং সৃি শীলতার কাশ বাঙািলর গৃহিশ েক ক  কের। বাঙািলর 

গৃহেকাণ কি কতা, ভা ভেবাধ, উৎসব অনু ান, বার- েতর সে  গৃহিশে র িনিবড় 

যাগ। গৃহ প ীরমণীর িনজ  সাং ৃ িতক । বাঙািল রমণীর সং ৃ িত ভা ার নানা 

গৃহ ালী িশ । চ ীম ল কােব  গৃহিশ  সাম ীর াচুয ও বিচ  চােখ পড়ার মত।  

চ ীম ল কােব  উি িখত গৃহিশ িলর মেধ  অন তম হল -  আসন, কাঠা, 

কাঁথা, কুিপ, িচ নী, ছাতা, পান, পীঠ, কুথ, পামির (অলংকৃত সূচীকম), িপঁড়া, িপঁিড়, 

িপঁজরা, দপণ, ভৃ ার (জলপা ), সাঁজাকুড়া (সংযু  কুে র মত আসন), মাজকুড়া 

(মধ িশখর িবিশ  আসন), কম লু, কর , শয া, পাটা ( পীঠ বা আসন), ময়ূর পাখার 

িশ , পুটিল-থিল, হাত বা  স (সাঁপুড়া), টুিপ, চুন, পাট (শেনর থেল), দীপ, সাধন, 

িশকা ভৃিত। 

কাঁথার মেধ  আেছ নারীর িশ ীমেনর যাগােযাগ। দেয়র িনিবড়তর বাতা 

িশে র মািটেফ ধরা পেড়। িশকায় ধু খাদ ব  তুেল রাখা হয় না, তা অলংকৃত 

সৗ য। রমণীর আঙুেলর অতুলনীয় চমৎকার সূিচ-িশে র কাশ প িশকা। আসন 

অিতিথ অভ থনায়, ম ল-অনু ােন, গৃহে র ভাজন সমেয়, আচাের সং াের, পূজা-

পাবেণ ব ব ত হয়। বিদক যুেগও আসেনর ব বহার িছল।  া ণেদর আসন দান 

করা হত। কিবক েণর চ ীম ল কােব  উি িখত গৃহিশে র পূণা  আেলাচনা করা হল 

-  

আসন- 

“অিজেনা রসং ীেণ বরা রণস েয়। 

শিয় া পু ষব া ঃ কথং শেত মহীতেল।।”৪।।(৫৩) 



 
 

াচীনকাল থেকই সভ  সমােজ আসেনর চলন আেছ। গৃহকেম, ম ল 

অনু ােন, গৃহে র ভাজন সমেয়, আচাের- সং াের, পূজা-পাবেণ এবং দনি ন নানা 

েয়াজেন আসেনর ব বহার হয়। নানা াকৃতজ উপাদােন আসন তির হয়। প ী ােম 

পােটর আসন, তালপাতা এবং খঁজুর পাতার আসন লাকিশ ীরা তির কেরন। 

াচীনকাল থেক চেমর আসন িহ ু েদর নানা আচার অনু ােন ব ব ত হেয় এেসেছ। 

চেমর আসন ি  িহ ু আচােরর এক পূণ অংশ। পূজা-পাবেণ আসন ি  িহ ুর 

শা ীয় অনুশাসেনর অংশ। এছাড়া কােঠর আসন এবং ণিনিমত অলংকৃত আসনও 

সাধারণ গৃহ  ও অিভজাত সমােজ ব ব ত হয়।  

কিবক েণর চ ীম েল আসেনর উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব – ১) কনক 

আসন(পৃ:২১) ২) সাঁজাকুড়া(সংযু  কুে র মত আসন, পৃ:৬৭) ৩) অিজন 

আসন(পৃ:৮৭) ৪) কনক আসন(পৃ:১৭৪)  ৫) আসন(পৃঃ২৮৭, ২ বার উি িখত) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ সংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া ] (৫৪)  

চ ীম ল কােব  জরােট কিল রােজর দূত- রণ অংেশ  অিজন আসেনর 

উে খ এেসেছ। কৃ সার মৃগচম থেক িনিমত আসন হল অিজন আসন। িহ ু মেত 

কৃ সার হিরেণর চম ৃশ । লাকসমােজ ব বহার যাগ । তা সে ও িহ ু শাে  

চম ি র ব ব া করার িবধান আেছ। কিবক ণ িলেখেছন – 

“ জরােট িনশাচর িদল দরশন 

       িশেবর ম েপ কল অিজন আসন।” (৫৫) 

দখা যাে , রামায়েণ রামচ  অিজন আবৃত শয ােত শয়ন করেতন। একােল 

কৃ সার হিরণ হত া িনিষ । অিজন আসন একা ই লু  লাকিশ । সকােল অিভজাত 

িব বান মানুেষরা ভৃত  রাখেতন। ভৃত  মিনেবর আসন এিগেয় িদেতন। কিব 

িলেখেছন–  

“পিরবাের কান দাস জাগায় বসন  

      জাগায় িক র কহ িবিচ  আসন”। (৫৬) 



 
 

সকােলর ভৃত তে র অবসান ঘেট গেছ। বােরামািসয়ারা (bonded labour) 

একােল আর নই। মধ যুেগর প ী পিরেবেশর  আসন িশ ীরা একােল গেছ হািরেয়। 

কান ভৃত ও তার মিনবেক আর আসন এিগেয় দেব না।  

কিবক ণ মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  ি ক আসেনর উে খ রেয়েছ। 

ি ক অথাৎ ভকর বা মা িলক আসন। দবখে  দবািদেদব মেহ র ধ ান করেছন। 

বস েক সে  িনেয় কামনার দবতা মদন ধ ান ভে র জন  এেসেছন। ি ক আসেন 

উপেবশন করেছন মহােদব। মুকু রাম িলেখেছন – 

  “ ধআেন আিছল রাউল ি ক আসেন”।(৫৭) 

বিদক যুেগ য  ( দবতার কাজ), তপণ (িপতৃকাজ), অিতিথ ও আচােযর 

পিরচযায়, অনু ােন আসেনর ব বহার িছল। ‘ তি রীয় উপিনষেদ’ উি িখত আেছ  

া ণেদর ার সে  আসন দান করা হত। আসন ারা তােদর পিরচযা এবং স ান 

কের ম লাঘব করা হত। তি রীয় উপিনষেদ বিদক ঋিষর ােক আসেনর স  

উি িখত আেছ –  

“ য ক চা ৎ য়াংেসা া ণাঃ। তষাং তয়াসেনন, িসতব  ।  

য়া দয়ম। ি য়া দয়ম। ি য়া দয়ম। িভয়া দয়ম, সংিবদা দয়ম।” (৫৮) 

আসন দান করেত হয় ার সে । ন তার সে । স েমর সে , ব ু ভােব। 

এমন আসেন নানা িচ  অি ত হয়। নানাভােব তীকািয়ত করা হয় আসনেক। অিজত 

মুখাজী তাঁর “Folk art of India’ ে  িলেখেছন – ‘India’s folk arts and 

crafts can fully be appreciated from the significance they derive 

from their perennial vitality. Symbolic of the universal urge, the 

heritage springs from the deepest sources of the inner life”. (৫৯) 

কিড়- াচীন িহ ুশাে  কিড় দােনর উে খ আেছ। ায়ি ে  কিড় দান করা হত। 

িহ ুশাে  বলা হেয়েছ-   



 
 

“যৎিকি ি ণৈকক াজাপত পাদানুকৈ কপয়ি েধনুপাদমূল াদশকাযাপণাদান পং  

ায়ি ং করণীয়িমিত িবদুষাং পরামশঃ।” (৬০) সং ৃ ত ‘কপদক’ শ  থেক কিড় 

শে র উৎপি । াচীন মু ামােনর সবেশষ র হল কিড়। ধু বাংলােদশ নয়, কেয়ক 

শতা ী জুেড় গাটা ভারেতই কিড় কনােবচার মাধ ম িছল। াচীনকাল থেক বাঙািল 

সং ৃ িত এবং লাকজীবেন কিড় পূণ ভূিমকা িনেয় এেসেছ। িবেশষত বাঙািলর 

সং াের , িব ােস, লাক ীড়ােত- লাকিশে  – গে  – গাথা এবং পকথােত কিড় 

অে দ ভােব স ৃ  িছল। সকােল অেনক রমণীর স ান বাঁচত না, তখন স ান 

জ ােনা মা ই অন  কান রমণীর কােছ কিড়র িবিনমেয় আপন স ানেক মা িবি  

কের িদেতন। কিড় িদেয় কনা সংখ া অনুযায়ী স ােনর নাম িচি ত হত। সং ার িছল 

িবেজাড় সংখ ার কিড় িদেয় স ান কনার। িহ ু িববােহ মা িলক িবিভ  উপকরেণর 

সে  কিড় রাখা হত। ল ীর িসংহাসেন রাখা হত কিড়। সকােল অেনক বেনিদ 

পিরবাের িববােহর পের বর বধূ কিড় খলা খেলন। িকছুকাল আেগও িশ েদর 

ঘুনসীেত কিড় বাঁধা থাকত। আর কিড়েক নানাভােব অলংকৃত করা হত।কিড় এবং 

িঝনুক িদেয় ঘেরর দওয়াল এবং ঘেরর অলংকরণ চমৎকার িশ  সৗ েযর িনদশন। 

সকােল পাখা, কুেলা, ঁেকা, ঝাড়বািত, পােনর কৗেটা, ঝাঁিপ, বড়ােনার ছিড় ভৃিতেত 

কিড় িদেয় য িশ  সৗ য সৃি  করা হত, তা িব য়কর। এককথায়, কিড় বাঙািল 

সং ৃ িতর এক ইিতহাস। ছড়ায়, ধাঁধায়, বােদ, সািহেত , িশে  এবং নামকরেণ কিড় 

াচীন মধ যুেগর বাঙািল সং ৃ িতর অেনকখািন অংশ িছল। বালকাি  হাজরা তাঁর 

‘ ামীণ জীবনরােগর িঝিলক’ ে  িলেখেছন – “বণেভেদ ণকিড়র নাম িসংহী, ধূ  

বেণর নাম ব া ী, ওপের হলুদ – িনেচ সাদার নাম মৃগী, সাদা কিড়র নাম হংসী, আর 

ছাট কিড়র নাম িবদ া। কিড় কমেবিশ সকেলরই দখা – এিট নারী যৗন অে র 

সদৃশ”। (৬১)ভারতবষ এবং চীন দেশ াচীনকাল থেক কিড়র ব বহার চেল আসেছ। 

‘ব ীয় শ েকাষ’ ে  হিরচরণ বে াপাধ ায় িলেখেছন – “ যজুে েদ ইহার উে খ 

আেছ।ভা রাচায  লীলাবতীেত ইহার মূেল র িববরণ িলিপব  কিরয়ােছন। িহ ুশাে  

ব ব ায় পণ কাযাপণ ইত ািদ কড়ীর পিরমাণ িনি  হইয়ােছ। বা  লা িহসােব পয়সার 

অ  ‘৫’ পাঁচগ া কড়ীর (এক পয়সার) সংখ াসূচক।” (৬২)



 
 

কিড় শে র মত ছাট সামুি ক াণীর অি েকাষ। মধ যুেগ কিড়র িবিনমেয় 

ব  কনােবচা হত। সামুি ক াণীেক সমু  থেক তুেল িশ ীরা পির ৃ ত কের কিড়র 

আকার িদেতন। কিড় অেথ ধন, মু া, টাকা পয়সা বাঝায়। কিড়র আকাের সকােল 

সানার অলংকারও ব বহার করা হত। এমন কিড়েক বলা হয় ‘মদন কিড়’। মধ যুেগ 

কােনর অলংকার েপ কিড় ব ব ত হত। মুকু রােমর চ ীম ল কােব  কিড়র উে খ 

অেনকবার এেসেছ।  

মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  কিড় টাকা পয়সা অেথই ব ব ত হেয়েছ– 

১) কিড়র থিল(পৃ:৬৬) ২) কিড়(পৃ:৮৩) ৩) কিড়(পৃ:৮৪) ৪) কিড়(পৃ:৮৯) ৫) র ন 

কিড়(পৃ:১২১) ৬) কিড়(পৃ:১২৫) ৭) কিড়(পৃ:২৮৪, ২ বার উি িখত) ৮) কিড় (পৃ:৩০৪) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ প ীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৬৩) 

মুকু রােমর কােব  জরাট নগের জাবসিতর উে খ আেছ। কিব িলেখেছন –  

“ কওরা বিসল হািড়            ঘাস কাট া লয় কিড় 

সঁুিড়র ঘেরেত জার মলা।” (৬৪) 

ভাঁড়ু দ  হােট নানা ব  সং হ করেছন। িক  কনা কাটার পর িতিন 

দাকানদারেক পয়সা িদেত চাইেছন না। কিব িলেখেছন –  

‘পসার লুিটআ ভাঁড়ু ভরেয় চুপিড় 

      জত ব  লয় ভাঁড়ু নািঞ দয় কিড়।।’ (৬৫) 

কিবক েণর কােব  ধু কিড় নয়, কিড়র থিলর উে খ আেছ। কিড়র থিল 

ঠাকুরমা িদিদমােদর সই একটা িবেশষ হািরেয় যাওয়া কালেক রণ করায়। বাঙািল 

জীবেন ঠাকুরমার দান অেশষ। অিজতকুমার মুেখাপাধ ায় ‘বাঙািল জীবেন ঠাকুরমার 

দান’ বে  সকােলর আ য মািটফ িচ  স িলত ঠাকুরমার থেলর পিরচয় 

িদেয়েছন। লখক িলেখেছন – “তারা (পাঁচ – ছয় বছর বয়েসর িশ রা) এই সমেয় 

নানা প অ ুত, রামা পূণ পিরর গ  রা েসর গ  নেত অত  ভালবােস। আজ 

বাংলােদেশ য ঠাকুমার ঝুিল, ঠাকুমার গ , ঠাকুমার থেল – কত আিব ার হেয়েছ, 



 
 

কউ যমন মেন না কেরন য, এ গ িল ঢাকেঢাল িনেয় কাশ  ােন যা াগান 

ইত ািদর অনু প করা হয়। ঘেরর কােণ বেস মালা জপেত জপেত ঠাকুমা এই সব 

িশ েদর িনেয় গ িল কের থােকন। ” (৬৬) 

ঠাকুমার বা ঠানিদিদর থেলেত কত িক থাকত। সকােলর ঠাকুরমার ঝুিলেত 

এমন কিড়ও থাকত। ঠাকুরমা ছাড়া অন রাও কিড়র থিল ব বহার করত। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“মেন বড় কুতুহিল      কাে  কিড়র থিল 

  হড়িপ তরাজু কির হােথ”।(৬৭) 

কিড় বাঙািল জীবন থেক হািরেয় গেছ। কিড় লু  লাকিশ । কিড় িব  ও 

অেথর তীক। একােল কিড়েক ামীণ মলা এবং সািহেত র পাতােত ছাড়া আর 

কাথাও খু ঁেজ পাওয়া যােব না। কিড়র এমন যুগ সমেয়র সােথ সােথ লু  হেয় গল। 

কাঠা- চাল ধান মাপার িবেশষ পা  হল কাঠা। কাঠা সাধারণত বেতর তির। কাঠায় 

চাল মাপার য িহেসব তা হল ‘পাঁচ – সরী পা ’। ডাম স দােয়র িশ ীরা বত 

িদেয় কাঠা তির কেরন। কিবক েণর চ ীম ল কােব  কাঠার উে খ আেছ। সকােল 

ব  িবিনমেয়র মাপক ব  িছল কাঠা। িবজয় ে র মনসাম েল কাঠার উে খ আেছ –  

“এক কাঠা কায়ন য মািপয়া থুইল। 

      এক কাঠা মু া তার বদেল লইল।।” (৬৮) 

কিবক েণর কােব  িডিহদার মামুদ সিরেফর অত াচার সে  কিব কাঠার 

উে খ কেরেছন –  

“মােপ কােণ িদয়া দড়া   পনর কাঠায় কুড়া 

নািঞ মােন জার গাহাির।” (৬৯) 



 
 

িনত  অনটেনর সংসার ফু রার। সমেয় সমেয় মাংস িবি  হয় না। বািস মাংস 

কউ কেন না। অভাবী ফু রা সখীর বািড়েত গেছন দু’কাঠা চাল ধার করেত। সখী 

তােক িবমুখ কেরন িন –  

“ফু রা দুকাঠা চালু মািগল উধার। 

কািল িদহ বল া সই কল অি কার।।” (৭০) 

একােল আর কাঠার ব বহার ায় নই। কাঠা হািরেয় গেছ। কাঠা চােলর 

মাপক ব  িহসােব আর ব ব ত হয় না। চাল, ধান, খুদ ভৃিত ফসেলর মাপক 

ব েপ বত িশে র অবদান অন ীকায। বাণী দাস তাঁর ‘ বতিশ ’ বে  বেলেছন – 

“ বতিশে র উৎপি  স ূণতই লাকিশ  িহসােব। আর লাকিশে র উৎপি  াথিমক 

েয়াজন মটাবার জন । কৃিষজীবী সমােজর েয়াজনটা ত  কৃিষ সং া । ধানচাল 

ইত ািদ রাখার জন  বা মাপার জন  বেতর  তির িজিনস ব বহার করা হয়। তারপর 

পেরা ত আরও িবিভ  রকম েয়াজেন বেতর তির িজিনস ব বহার করা হয়। 

[………..] এখন এ েয়াজনিট এেকবােরই লু ।” (৭১) 

সকােলর িশ ীরা তােদর ব বহািরক সৃি কেম িনেয় এেসেছন শৗিখনতা, 

সূ তা ও িশ সু র প। তমিন িশে র মেধ ই এমন তু  বত িনিমত ব  ‘কাঠা’ 

বঁেচ আেছ। Jane Ellen Harrison তাঁর “Ancient Art and Ritual” ে  

িলেখেছন – “Art is long , and time is fleeting”. (৭২) 

কাঁথা-  সকােলর ব  রমণীেদর িনজ  কলািশ  িছল কাঁথা। সকােলর ব  রমণীরা 

কাঁথায় রামায়ণ এবং ভাগবেতর িচ  অ ন করেতন। রাধাকৃ , রামসীতা, চতন েদব, 

রাসম ল এবং নগর কীতেনর িচ  কাঁথায় অ ন করেতন। ‘বে র অ ঃপুরিশ ’ 

বে  েযােগ কুমার চে াপাধ ায় িলেখেছন – “এই িশ  পি মবে  নাই বিলেলই 

হয়। [……..] যাঁহারা ওই কার কাঁথা ত কিরেতন, তাঁহােদর সৗ যেবাধ য 

িক প বল িছল, বণিবন ােস তাঁহােদর য কতদূর দ তা িছল, তাহা িচ া কিরেল 

গেব দয় পূণ হইয়া উেঠ। অথচ য সকল রমণী ওই সকল ক া ত কিরেতন, 

তাঁহারা িনর র িছেলন, কহই কানও িবদ ালেয় িশ ালাভ কেরন নাই।”(৭৩) 



 
 

জরাট নগর প েনর সময় নানা স দােয়র মানুষ জরােট এেসেছন। 

িশ ীরা যমন এেসেছন, তমিন এেসেছন স াসী, ব ব। কিবক ণ িলেখেছন –  

“কাঁথা কম লু লািঠ      গলায় তুলসী – কাঁিঠ 

সদাই গাঙায় গীত নােট”।(৭৪) 

ব েবর গােয় নানা তীথিচ ,হিরনাম কেরন, গলায় তুলসীমালা। আর সে  

রেখেছন কাঁথা কম লু ও লািঠ। এমন কাঁথা একােল আর মেল না। 

কুিপ-  কুিপ তল ভরার পা । তিল স দােয়র িনজ  িশ । কুিপ প ী জীবেনর 

পূণ আেলাক উপকরণ। দাহ  তরল পদােথর ধারক ব । আেলাক এবং তরেলর 

িনরাপ ার সরল সমাধােনই কুিপর আিব ার। দীপ পরবতী এমন সমাধােনর পূণ 

ধাপ হল কুিপ। কুিপ এক ব  কৗেটা, যখােন তল রাখা হয়। কুিপ নানা উপকরেণ 

তির হেত পাের। কখেনা মািটর তির, কখেনা িটেনর, কখেনা পতেলর, কখেনা বা 

কােচর উপকরেণ কুিপ তির হয়। িটেনর কুিপর ব বহারই বিশ। তেব পতেলর 

কুিপর অলংকরণ দৃি ন ন। কুিপেত চাঙ থােক। প ী ােম যােক ল  (ল া ) বেল, 

কুিপ হল  আেলােকর তমিনই িবিভ  উপকরণ। কুপীর উ  িদেক চাঙ থােক। 

চােঙর মুেখ সলেতর সাহােয  তরল তেলর সংেযােগ আেলা ালােনা হয়।কিবক েণর 

কােব  িশব িভ ায় বিরেয়েছন। পাড়ায় পাড়ায় ঘের ঘের িভ া চাইেছন। িভ  

স দােয়র মানুষ তােদর সৃ  িশ  িশেবর হােত তুেল িদে ন। এক উদার মানিসকতা 

প ী জীবেন সুবাতাস বইেয় িদে । কিবক ণ িলেখেছন –  

“ কহ িদল চালু কিড়       কহ িদল ডািল বিড় 

 কুঁিপ ভির তল িদল তিল”। (৭৫) 

কালেকতুর জরাট নগেরও নানা স দােয়র িভড়। কিব িলেখেছন – 

“ময়রা ঘের পায় খ        গাপ ঘের দিধভা  

তিল ঘের তল কূপী ভির”। (৭৬) 



 
 

কুেমােররা তির কেরন মািটর কুিপ। ঢাকরা কামােররা পতেলর কুিপ এবং 

িটেনর কুিপ তির কেরন। 

Dictionary of Symbols ে  Jean Chevalier এবং Alain Gheerbrant 

ল া  স েক িলেখেছন – “Lamp symbolism is linked to that of the 

diffusion of light. [………..]The lamp stands for the human being. Like 

it, it has a body of clay, a vegetative soul or life – principle, the oil, 

and a spirit, the flame”. (৭৭) 

কথু, কুথ, কুথা - কুথ বা কথু হািতর িপেঠ ব ব ত এবং কার আ রণ বা 

ক ল। এেক কিরক লও বলা হয়। সাধারণত হািতর িপেঠ ব ব ত আ রণ হেলও 

অন  েয়াজেনও কথুর ব বহার হয়।কুথ িনমােণ নানা অলংকরণ, কা কায, সেবাপির 

িশ  িনপুণতার পিরচয় পাওয়া যায়। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ 

ে  কুথেক িশ  বেল উে খ কেরেছন। িতিন িলেখেছন – “ইহােত সব  ক ল – 

জাতীয়তা দখা যায় না। […….]এই ‘কুথ’ পূবকােল িবিশ  উপহার প দ  হইত। 

িসংহলেদেশর ‘কুথ’ জগেত িসি লাভ কিরয়ািছল।[……]ক ার েয়াজন কুেথর ারাও 

স ািদত হইত।[……..] য িজিনস হািতর পৃে  শাভা পাইত, তাহাই কালা ের বা 

দশা ের- ভাজনাসেন এবং শীত িনবারেণও অিধকার লাভ কিরয়ািছল”। (৭৮) 

ব াসেদেবর মহাভারেত কুেথর উে খ পাওয়া যায়। িগরীশচ  বদা তীথ 

তাঁর’ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন – “যুিধি েরর রাজসূয় যে  পৃিথবী  

ভূপিতবৃ  য সকল উপহার দান কিরয়ািছেলন, তাহােত িসংহলেদশীয় কুেথরও 

উে খ পাওয়া যায়। - “শতশ  কুথাং  িসংহলাঃ সমুপাহর ।” (৭৯) 

কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কােব  কথ বা কথুর উে খ আেছ। ধনপিতর 

িপতৃ াে  া েণরা এেসেছন। ম প তির হেয়েছ। শািময়ানা টাঙােনা হেয়েছ। আর 

বাঁধা হেয়েছ কথু। কিবক ণ িলেখেছন –  

“িকতা কথুবায় বা া        উপের টানায় চা া 

ধূেপ আেমািদত কের েল।” (৮০) 



 
 

সুতরাং অিভধান অনুযায়ী হািতর িপেঠ কুেথর ব বহার একমা  একেচিটয়া নয়। 

বাণভে র কাদ রী কােব  আহােরর সমেয়ও চ পীড় কুথাসেন বেস আহার কেরেছন, 

স দৃ া ও পাওয়া যায়। কিবক েণর চ ীম ল কােব  া েণরা কুেথর (কাঁথা বা 

ঝালেরর) শািময়ানার ম েপ িপতৃ া  সমাপন কেরেছন, স উে খ কিবক ণ আমােদর 

িদেয়েছন। 

িচ নী - 

 “সকিল তামার, সিখ, হির অিভনব, 

দিখেত এেসিছ আিজ চুলবাঁধা তব। 

এক হে  ক িতকা, অপের স ির’ 

দীঘ কৃ  কশপাশ সারােবলা ধির  

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

িক মে  ফুিটয়া উেঠ ণসীিথেরখা  

দু’িট করতলচােপ- রপথেলখা 

যন অিভসার লািগ”। (৮১) 

িচ নী কশচচা তথা সৗ চচার পূণ িশ ব । নারীর সাধেনর 

আবিশ ক উপকরণ িচ নী। মুকু রােমর কােব  সকােল িচ নী িদেয় নারীর কশচচা 

ও সাধেনর সু  পিরচয় পাওয়া যায়। সভ তার অ গিতর সে  সে  মানুষ 

িনেজেক শীিলত কেরেছ। সৗ যচচা কেরেছ। িচ নী সাধারণ িশ ব । িক  তার 

মেধ ও লাকিশ ী রেখ গেছ সৗ যেচতনার ছাপ। অিজত মুখাজীর পযেব ণ 

এে ে  খুবই পূণ। িতিন তাঁর ‘Folk art of India’ ে  িলেখেছন- “A 

Study of Indian folk art from The Purely aesthetic point of view will 

reveal that over a wide field in the artistic sensibility of the people, 

there is a surprising continuity from one epoch to another” (৮২)



 
 

 মুকু রােমর কােব র নানা ােন িচ নী এেসেছ। দবী এবং মানবী উভেয়র 

কশস ায় িচ নীর উে খ আেছ। িন িলিখত ভােব কিবক েণর কােব  িচ নীর 

উে খ এেসেছ -  

 ১. িচ নী (পৃঃ ১১)  ২. িচ নী (পৃঃ ১৭)  ৩. সানা (তাঁেতর িচ নী, পৃঃ ৭৯)  

৪. িচ নী (পৃঃ ১১৯)  ৫. িচ নী (পৃঃ ১৩১)  ৬. িচ নী (পৃঃ ১৩২) 

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ প ীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৮৩) 

 দবািদেদব মেহ র ভ  কেরেছন মদনেক। মদন ভে র পর সহমরেণর জন  

ত হেয়েছন রিত। অনুমৃতা হেত চেয়েছন িতিন। া ণ তে র কিঠন অনুশাসেন 

আ  বাংলােদশ। নারীর িচতায় আেরাহণেক পিব  ম ল ল ণ বেল মেন করেতন 

া ণ তে র ধারক-বাহেকরা। সতী নারী যখন িচতায় উঠেতন তখন িসঁিথেত পরােনা 

হত িসঁদুর, িচ নী িদেয় চুল িবন  করােনা হত। আ  প ব নাড়া হত। শ িন 

দওয়া হত। সেবাপির রিত চতুেদালায় চড়েতন। িনমম হত ােক মিহমাি ত করার 

া ণ তে র এ এক কৗশল। কৃতপে  া ণ ত ই মধ যুেগ সামািজক অিভশােপর 

জ  িদেয়েছ। িচ নী রমণীর একা  আদরণীয় লাকিশ , যা তার সৗ যস ােক 

উ ািসত করেত সাহায  কের। কিবক ণ িলেখেছন-  

“সুর  িস ুর ভােল    িচরিন কু লজােল 

     সঘেন নােড়ন আ ডাল”। (৮৪) 

ােনর পর চুল িবন  করা আবশ ক। িক  অিভমানী লহনার তা হেয় ওেঠিন। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

“ ান কিরআ িশের না দহ িচ নী 

রৗ  নািহ পায় কেশ িশের িবে  পািন”। (৮৫) 

 বিণকখে ও দখা যাে , িচর নী নারীর কশ পিরচযার িবিশ  উপকরণ 

িচ নী। সকােল রমণীরা কশ পিরচযা করেতন। লহনা খু নার কশ মাজনা কের 

িদেয়েছন। কিব িলেখেছন- 



 
 

  “কেরেত িচ িন ধির     কশের মাজনা কির 

     অে  দয় ভূষণ চ ন”। (৮৬) 

 ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ িচ নীেক ‘ সাধনী’ িশ  

েপ উে খ কেরেছন। লখক িলেখেছন-“নবিবধ-রােজাপকরেণর মেধ  সাধনী 

অন তম। উহা এখন িচ িন এবং ােন ােন কাঁকুই নােম পিরিচত। অিভধােন ইহার 

ক িতকা নামও দিখেত পাওয়া যায়। [....] যুি ক ত কার বিলয়ােছন য, া ণািদ 

চািরবণ নৃপিতিদেগর জন  যথা েম দশ, নয়, আট ও সাত অ ুল পিরিমত সাধনী 

িনধািরত হইয়ােছ। দবতার পূেজাপকরণ েপও ক িতকার ব বহার হইয়া থােক। এই 

পদাথ [...] ণ অথবা পার ারা ক ত িনমাণ কিরেত হইেব। উহার আয়তন অ া ুল 

অথবা ষড় ুল হইেব, িব ার দেঘ র অেধক পিরিমত হইেব, উহার মুখ দুই িদেকই 

থািকেব, মুেখ কুিড়িট াদশিট অথবা আটিট দ  অথাৎ কাঁটা থািকেব।(৮৭) 

ছাতা - ছাতার সৃি  িনেয় কি ত কািহনী আেছ। মহাভারেত বলা হেয়েছ, দবতা 

সূেযর তাপ থেক র া পাওয়ার জন  ছাতার আিব ার। ছাতা িকভােব সৃি  হেয়েছ তা 

আজ অ াত। েয়াজন, িবেশষত ঝড় বৃি  থেক পির ােনর জন  ছাতার সৃি । 

আিব ারক, নাম িচ হীন মানুষ। “ াচীন শি◌  পিরচয়” ে  িগিরশচ  বদা তীথ 

িলেখেছন-“িক  কাল েম তাহা (সভ তার িনদশন েপ) িশে াৎকেষর সমু ত ানও 

অিধকার কিরয়ািছল”। (৮৮) 

ভাজরােজর যুি ক ত েত দুই ণীর ছাতার উে খ আেছ। সমান  ও িবেশষ। 

ভাজরাজ িলেখেছন- “িবেশষ াথ সামান ং ছ স  ি িবধা িভদা। 

রা ং িবেশষাখ ং সামান ান দুচ েত।। (৮৯) 

 রাজার ছাতা িবেশষ ছাতা। আর বািক সব ছাতা সাধারণ ছাতা। দুগাপূজায় 

দবীেক ছাতা দােনর িবধান এবং স িবষয়ক মে র উে খ আেছ। িগিরশচ  

বদা তীথ মহাশয় তার ে  এই মে র উে খ কেরেছন- 

“ওঁ ছ ং সুিনিমতং দিব বৃি - রৗ িনবারক  । 



 
 

     ময়া িনেবিদতং ভ া ছ  িতগৃহ তা  ”। (৯০) 

কিবক েণর কােব  দবেদবীর ব বহােরর ছাতা রাজছ  এবং সাধারণ ছাতার উে খ 

আেছ। মুকু রােমর কােব  ছাতার উে খ িন িলিখতভােব এেসেছ- 

১. ছাতা (পৃঃ ১০)  ২. তছ  (পৃঃ ১১)  ৩. ছাতা (পৃঃ ৩১)  ৪. ছাতা (পৃঃ ৩১)  ৫. 

ছাতা (পৃঃ ৮৩)  ৬. র ছাতা (পৃঃ ৯৭)  ৭. ছাতা (পৃঃ ১০২)  ৮. ছাতা (পৃঃ ১০২)  

৯. ছাতা (পৃঃ ১০২)  ১০. ছাতা (পৃঃ ১০৩)  ১১. ছািত (পৃঃ ১০৫)  ১২. ছািত (পৃঃ 

১০৮)  ১৩. ছািত (পৃঃ ১১৪)  ১৪. ছািত (পৃঃ ২৯২)  ১৫. ছাতা (পৃঃ ২৭৬)  ১৬.  ছাতা 

(পৃঃ ২৮০)  

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৯১) 

কিবক েণর কােব  বিশরভাগ ে  ছাতার উে খ এেসেছ ভূঞ া রাজােদর 

জীবনাচরেণর মধ  িদেয়। ভূঞ া রাজারা বিশরভাগ ে  ধান ‘নরপিত’ দর মাথায় 

ছাতা ধেরেছন। কখেনা কখেনা সবেকরাও ভুর মাথায় ছাতা ধেরেছন। কিবক েণর 

কােব  রাজছে র উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব- 

“বার িদআ বিসয়ােছ কিল -ভূপিত 

     চািরিদেগ ভূঞা রাজা িশের র ছািত”। (৯২) 

সকােল তবেণর ছাতােক  মেন করা হত। কােব র িবিভ  ােন তবেণর 

ছাতার উে খ কেরেছন কিব। দবী দুগা ে  ধনপিতেক দখা িদেয় বেলেছন- 

“কুবুি য়া তাের কত কিহব িবেশষ 

    ধরাব ধবল ছািত বাট া িদব দশ”। (৯৩) 

 যুেগ যুেগ ছাতার আয়তন, উপাদান, রঙ এবং উ তার িভ তা এেসেছ। 

সাধারণত রাজছ  আকাের বড়। এ িল চ নকােঠ িনিমত হত। ছাতা ধরার সময় নানা 

িনয়ম কানুন মানা হত। ছাতায় কলসী, হাঁস এবং চামেরর িচ  অি ত থাকত। রাজছ  

নানা মিণমু া খিচত হত। বনবাসকােল রামচে র অনুগমন কেরিছেলন ধম াণ 



 
 

া েণরা। তারা বেলিছেলন, জলহীন মেঘর মত ত  ছাতা দখ। এই ছাতা িদেয় 

আমরা তামােক ছায়া দব। বা ীিক রামায়েণ বলা হেয়েছ- 

“বাজেপয় সমু ািন ছ ােণ তািন পশ  নঃ 

   পৃ েতাহনু য়াতািন মঘািনব জলাত েয়”। (৯৪) 

 ছাতা নানা তীক স িলত হয়। সকােলর ছাতােত এমন তীকতা িবেশষভােব 

ল ণীয়। E.B. Havell তাঁর ‘A Handbook of Indian Art’ ে  িলেখেছন-“The 

royal umbrella raised on the top on the Stupa was not mere 

religious symbolism : it was in the first instance a recognition of the 

social rank, real assumed, of the spiritual teachers whose ashes were 

deposited there”. (৯৫) 

পীঠ- 

“এবং দ া বিলং  তেতা দব াবতারেয়ৎ। 

িবন েস পীেঠ তু ম ৈল পেশািভতা ’’।  

অথাৎ - “ হ শ ! এই েপ বিল দানপূ ক দবীেক নামাইয়া 

ম লািদেশািভত ভ পীেঠ াপন কিরেব।’’(৯৬) 

দবী রেথ আেরাহণ কেরন। রেথ যাতায়াত কেরন। সকােল দবীেক  রথ 

থেক নািমেয় থেম ভ পীেঠ াপন করা হত। তারপর কলেসর গ াজল িদেয় ান 

কিরেয় ম ল বাদ  এবং পূজা উপকরণ সহকাের পূজা করা হত।পীঠ হািরেয় যাওয়া 

িবিশ  লাকিশ  । পীঠ এক িবেশষ আসন, প িড়। তীর আসন েপও পীঠ ব ব ত 

হয়। পীঠ ধাতু িনিমত, িশলা িনিমত এবং কা  িনিমত হেত পাের। ধাতুর মেধ  লাহা, 

কােঠর মেধ  আম, জাম এবং কদ  কােঠর পীঠ িনিষ । কা  পীেঠর মেধ  

গা ারী(গামার), পনস, চ ন, বকুল ভৃিত কাঠ িদেয়ই পীঠ িনিমত হয়। উ ত পীঠ 

সুখপীঠ নােম অিভিহত। 



 
 

সুখপীেঠ িসি , ভ, স দ ভৃিত ণ িনিহত থােক বেল ধারণা করা হয়। 

এছাড়া রাজপীঠ এবং রাজার দয় মেনার নকারী পীঠ কিলপীঠ নােম 

পিরিচত।‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ িলেখেছন – “পীঠ যথা েম 

পীঠােরাহীর ধন, ভাগ, সুখ, ঐ য ও অিভলিষত অথ দান কিরয়া থােক”।(৯৭) 

গা ারী, গ ারী বা গামার কােঠর (গা ীর গাছ, Gmelina arborea) তির পীঠ 

ভ পীঠ েপ িচি ত। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  

িলেখেছন – “ইহােদর মেধ  গা ারীকা িনিমত ‘ ভ’ – সং ক পীঠ, […….] রাজার 

অিভেষক কােয-ব বহায”। (৯৮) সূ ধর বা ছুেতােররা এমন পীঠ তির কেরন। পীঠ 

িনমােণ ভা ভেবাধ, জ ািতষ িবচার এবং িহ ুর শা ীয় আচার আচরণ ও সং ার 

পালন করা হয়। কিবক েণর কােব  এমন গামার কােঠর পীেঠর উে খ আেছ। 

বিণকখে  ম ল অনু ান উপলে  সাধু ধনপিত দ  এমন পীেঠ উপেবশন কেরেছন। 

কিবক ণ িলেখেছন – 

“সাধু ধনপিত       মদন িজিন মূিত 

   বিসলা গা ািরর পীেঠ।” (৯৯) 

মধ যুেগর সািহেত  িবিভ  পীেঠর উে খ আেছ। রােম েরর ‘িশবায়ন’ কােব  

‘ হমপীঠ’ ‘পুরট(সুবণ)পীঠ’ – এর উে খ আেছ –“ হমপীেঠ িহমালয় বসাইল 

হের”(পৃ:৩৮৬) (১০০) িকংবা – ‘পািতত পুরট পীেঠ পুরহর বেস’।(১০১) াচীন এবং 

মধ যুেগ পীঠ অসাধারণ মযাদার আসন েপ িচি ত িছল। সং ার, িব াস, জ ািতষ,  

দববাদ, পৗরািণকতা পীেঠর আসনেক ত  প িদেয়িছল।বাংলার সমাজ সং ৃ িতেত 

পীঠ পিব  আসন েপ িবেশষ উ তা পেয়িছল।এক হািরেয় যাওয়া সময় িতভাত 

হে  পীেঠর আেলাচনায়। 

পাশা- পাশা হল অ । পাশােখলার ঘুিট হল অ । পাশােখলােক দূ ত ীড়াও বলা 

হয়। মহাভারেতর যুেগ যমন পাশার চলন িছল, তমিন ম লকােব র কােলও 

পাশােখলার চলন িছল। পাশােখলা সকােলর রাজা – রাজড়া এবং অিভজাত 

সমােজর অ  িছল। আেখিটক খে  দবী চ ীর অনু েহ কালেকতু জরাট নগর প ন 



 
 

কেরেছন। অথ জীবনাচরেণর পিরবতন ঘটায়। কালেকতুও খেলেছন পাশা। কিবক ণ 

িলেখেছন-       ‘ কহ গল বীর জথা খেলেছন পাশা।’ (১০২) 

বিণকখে  পাশােখলায় আনে র কথা বলা হেয়েছ, -  

   “তুিম গেল পরবাস            দুঃখ পাইেল বারমাস 

দুর গল পাশার কৗতুক”। (১০৩) 

বিণক খে  ম শি  েয়াগ কের পাশােক বশ করার কথা বলা হেয়েছ। 

মহাভারেত শকুিনর পাশা শকুিনর বেশ িছল। আর চ ীম ল কােব  ল  করা যাে , 

সওদাগর ধনপিত দ  পাশায় মে র েয়াগ কের খু নােক পাশােখলায় পরািজত 

কেরেছন। এবং পণ িহসােব খু নার সাহচয কামনা কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“খু নাের বেল সাধু আন ি য়া পাশা 

তামা সে  রসরে  গাঞইব িনশা। 

ম বেল সদাগর পাশা কল বশ 

ডাক িদআ ধনপিত দান পেল দশ। 

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

পাশােত িজিনল সাধু মে র বেল 

পণ দাঅ চােহ সাধু ধিরআ অ েল”।(১০৪) 

অিতির  পাশােখলা বুি  নাশ কের, সংসাের সবনাশ ডেক আেন। 

লাকসমােজ চিলত আেছ—‘তাস পাশা বুি  নাশা’–এই সত  কথািট। ধনপিত 

দ  পাশায় মেজেছন। সংসার ন  হেয়েছ, কিবক ণ িলেখেছন— 

‘সখা সেন সাধু পাশা খেল পাটশােল 

  লহনা আিসআ তার িশের জল ঢােল’।(১০৫) 



 
 

পাশা াচীন খলা। পাশা খলার ঘুিট কমন িছল তা আজ বাঝা 

কিঠন।চতুর এবং ধূত ব ি  পাশা খলায় দ  হেতন। দ  ব ি ই বুঝেত 

পারেতন, পাশায় কান সংখ া পড়েত পাের। মহাভারেতর শকুিন ‘দূ ত ঃ’। 

কু পা েবর যুে র মূেল িছল পাশােখলার তারণা। মহাভারেত শকুিনর কােছ 

পণ (বািজ) তাঁর ধনুক। পাশক তাঁর বাণ, পাশেকর অব া তাঁর ণ এবং 

আসন তাঁর রথ। মহাকিব ব াসেদব িলেখেছন— 

‘‘অ া  ি প িবৈ  িব ানিবদুেষা জেয় 

হা  ধনূংিষ মা িবি  শরান াংশ ভারত!”।(১০৬) 

ধূত শকুিন পাশা িদেয়ই যুিধি েরর সব  হরণ করেত চেয়েছন। 

পাশােখলা ব কাল আেগই লু  হেয় গেছ। সকােলর মানুেষর ধমেবাধ, জীবন-

িচ, িবচারেবাধ এবং সং ৃ িতর ছাপ ফুেট উেঠেছ মহাভারেত। মুকু রােমর 

চ ীম ল কােব ও পাশােখলায় ম  তে র ভাব ল  করা যায়। অতীত যুেগর 

ৃিতেক ফেল এেসিছ আমরা। 

পামির (অলংকৃত সূচীকম) - পামির এক ধরেনর উ রীয়। কা কায খিচত রশমী 

ব  ‘পামরী’। এক চমৎকার অলংকৃত সূিচ কেমর দ াতনা থােক এই িশ কলায়। 

চ ীম ল কােব র বিণক খে  পামিরর উে খ এেসেছ। খু না অি পরী ার কিঠন 

বাধায় িব জয়ী হেয়েছন। িতেবশী ব ু গণ ধনপিতর বািড়েত আমি ত। র ন কুশলী 

খু না ব ন ত করেছন। আমি ত িবিশ জন এবং ঋিষরা। আহারাে  স ানীয় 

অিতিথেদর উপেঢৗকন িদেয় িবদায় করেছন স দাগর ধনপিত দ । অন ান  উপহােরর 

সে  উপহার প িদেয়েছন ‘িবিচ  পামির’। কিবক ণ িলেখেছন- 

“সাতগােঁয়র বান া পাইল িবিচ  পামির”। (১০৭) 

সকােল উপেঢৗকন প া ণেদর পামির দান করা হত। ধনপিত দ  এমন পামির 

িদেয়েছন- 

“কপাল জুিড়আ ফাঁটা   িনবেস পি তঘটা 



 
 

সগ াথ পামির ক েল”। (১০৮) 

 যু ে ে  পাইেকরা (পদািতক সন ) চেলেছন শাভাযা া সহকাের। 

িসংহলরােজর সে  যু  িত িনেয়েছন ম । সন েদর গােয় পামির। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

“ ঢাকিনঞা পাইক ঢাকন শাভা কের 

হাি আ চামর বাে  বাঁেশর উপের। 

িবিচ  পামির গায় পািরজাতমালা 

   বিরেবেশ ধায় পাইক জােন যু কলা”। (১০৯) 

 সকােলর বািণজ  িবিনমেয় পামিরর উে খ কেরেছন কিব। পািটর 

িবিনমেয় ক ল িনেয় এেসেছন বিণক ধনপিত দ । কিবক ণ িলেখেছন- 

“সক াথ পামরী ক ল পাব বদল কিরআ পািট”। (১১০) 

  সং ৃ িত ি র নয়, তা গিতশীল। নদীর ােতর মত বহমান। একসমেয়র 

পাশাক-আসাক, খাদ তািলকা, জীবন িচ পরবতী সমেয় বদেল যায়। মধ যুেগর 

লাকসমােজ পামির নােমর এমন উ রীেয়র ব বহার িছল। সামািজক অনু ােন 

অি িথেদর স ান জানােনার জন  উপহার প ‘পামির’র ব বহার িছল। তাছাড়া 

সকােল িবিনময় বািণেজ র উপকরণ েপ ‘পামিরর’ উে খ   চ ীম ল কােব  পাওয়া 

যাে । ‘পামির’ এক সমেয়র িশ কম েপ সমােজ িবেশষ জায়গা িনেয়িছল। সমেয়র 

সােথ সােথ ‘পামির’ নােমর এমন িশ কলা হািরেয় গেছ। কিবক ণ চ ীম ল  

কােব র পাতায় একিট যুগেক িচি ত কেরেছন। 

িপঁড়া, িপঁিড় - িপঁড়া বা িপঁিড় এক ধরেনর আসন। এমন আসনেক ‘পীঠ’ নােমও 

অিভিহত করা হয়। কিবক েণর কােব র নানা ােন এমন পীঠ বা িপঁড়ার উে খ 

আেছ। ধাতু, পাথর বা কাঠ িদেয় এমন িপঁড়া তির করা হয়। মহারাজ ভােজর 

‘যুি ক ত ’ ে  বলা হেয়েছ- 



 
 

“ধাতু পাষাণকাে  পীঠি িবধ উচ েত। 

ধাতুব  িশলাৈ ব কা ািন িবিবধািনচ”। (১১১) 

 কিবক েণর কােব  যমন গা ােরর পীেঠর উে খ আেছ, তমিন চ ন কােঠর 

িপঁড়ার উে খ আেছ। চ ন কােঠর িপঁড়া ‘সুখপীঠ’ নােম িচি ত। সং ৃ ত ে  বলা 

হেয়েছ- 

“চা ন  সুখ: পীেঠা (?) অিভেষেক মহীভুজা  ”। (১১২) 

 ল ণীয় চ ীম ল কােব  আেখিটক খে ই িপঁড়ার ব বহার এেসেছ। আবার 

কালেকতু যখন দবী চ ীর কৃপায় স দ লাভ কেরেছন, তখন িতিন িকেনেছন চ ন 

কােঠর িপঁড়া। তাছাড়া িপঁড়া দির  পি জীবেনর অত াবশ ক লাকিশ । কিবক েণর 

কােব  নারীেদর পিত িন া বিণত হেয়েছ। পিত িন ার মেধ  সকােলর নারীর িনগূঢ় 

মেনাগত বাসনা িতফিলত হেয়েছ। নারীর আ য ণা ফুিটেয় তুেলেছন কিব। 

পু ষতাি ক সমােজর িব ে  এ এক নীরব িতবাদ। অত াচািরত নারীর অিভমান, 

অব  দেয়র িব ু  ন, সই সুদূর মধ যুেগর ঘনায়মান মঘা  আকােশ 

া ণ তাি ক অনুশাসনও ব  কেরেছন কিব। কান ামী তাঁর ীেক িপঁড়ার বািড় 

মেরেছন। গৗরীর িববােহ কান এক পড়শী বেলেছন- 

“ জ িদবস আিম ড় ব ন রািঁধ। 

    মার  িপড়ার বািড় কােন বস া কাি ”। (১১৩) 

 অনায রমণী ফু রা। দাির  জজর জীবেনর ছাপ । ব াধ রমণী মাংস িবি  

কেরন, মাংস িবকায় না। সখীর বািড়েত গেছন খুদ ধার করেত। সাম তাি ক সমােজ 

অভাব িছল, অনটন িছল িক  িতেবশী আ ীয় ব ু র সে  িছল ীিতর স ক। 

সকােলর াম বাংলা কসেমাপিলটন কলকাতা হেয় যায় িন। মধ যুেগর বাংলায় মানুেষ 

মানুেষ সু  আ িরকতা ও ীিতর ছাঁয়া থেক গেছ বরাবর। সই ফু রােক ফরায় 

িন। িদেয়েছন খই মুিড়, আর বসার জন  িদেয়েছন ‘ চৗখি  িপিড়’। কিবক ণ 

িলেখেছন- 



 
 

“আঁচল ভিরআ সই িদল খই মুিড় 

    চািপআ বিসল দাঁেহ চৗখি  িপিড়”। (১১৪) 

 কালেকতু দবীর কৃপায় স দ লাভ কেরেছন। গালাহাট থেক িকেনেছন, 

চ ন কােঠর িপঁড়া। কিবক ণ িলেখেছন- 

“চ ন ত র িপড়া     লি ত মুকুতা চূড়া 

িকেন দালা রে  ভূিষত”। (১১৫) 

চ ন কােঠর িপড়া ধন, ভাগ, সুখ, ঐ য ও অিভলিষত অথ িদেয় থােক। এই 

িপঁড়া সুখপীঠ নােম িচি ত। দবী চ ীর পুরী িনমােণও িপঁড়ার উে খ এেসেছ- 

“মাজ া িপড়া খাপনা বাে  িদআ িশলা”।(১১৬) 

 িকংবা- 

 “চাির চৗির চতু:শালা          মােঝ িপড়া খা ঢালা”। (১১৭) 

আবার খু নার িববােহ কান এক প ীরমণী তাঁর আ য ণার কথা বেলেছন- 

“মারেয় িপঁড়ার বািড় কােণ বস া কাি ”। (১১৮) 

 িপঁড়া গৃহ ালী উপকরণ। িক  ত ণ িশ ীরা ধু ধু ব বহািরক উপকরণ 

েপ িপঁড়ােক তির কেরন িন। িপঁড়ায় ত ণ িশ ীরা তােদর কা  কৗশল এবং 

সৗ যচচার ছাপ রেখ গেছন। িপঁড়ােক সু র কেরেছন এবং িবেশষ ভােব িনবাচন 

কের ািয়  িদেয়েছন। সাধারণ গৃহ  গৃহেদবতার পুেজােত িপঁড়ায় বেস পুেজা কেরন। 

কখনও কখনও িসংহাসন ছাড়াও িপঁড়ােত গৃহ দব- দবীেক বসান হয়। িপঁড়ােত িসঁদুর 

িদেয় ধূপ দীপ সহকাের মা িলক অনু ান পালন করা হয়। একােল অবশ  এ িল কেম 

এেসেছ। েকদারনাথ চে াপাধ ায় তাঁর ‘দা িশ ’ বে  িলেখেছন-“গৃহস ায় িচর 

মুল  অেনক। [...] িবেশেষ অেনক িল আসবােবর ারা গৃহস া হয়। স িলর 

পর েরর সিহত সাম স  ও সমতা থাকা উিচত। অ  িজিনেস-সুদৃশ  ও িচসংগত 



 
 

হইেল- গৃেহর যা শাভা হয়, গৃহেক আসবােবর দাকােন পিরণত কিরেল তাহা স ব 

নেহ”।(১১৯)  

িপঁজরা - চ ীম ল কােব র উে খেযাগ  একিট লাকিশ  হল িপঁজরা। বিণকখে  

িপঁজরার উে খ আেছ। ধনপিত দ  জািতেত গ  বিণক। মুকু রাম তাঁর চ ীম েল 

কা িশ ীেদর কথা বেলেছন। কা িশ ীরা তাঁর কােব  কািমলা নােম উপি ত। তারা 

িনমাণ করেবন ‘সুবণ িপ র’। এই িপঁজরা কান সাধারণ িপঁজরা নয়। কান একক 

িশ ীর সৃি কম নয়। সি িলতভােব অেনেক িমেল িনমাণ কেরন এমন িপঁজরা। দশ-

িবশ জন িমেল রাি  িদন কের যিদ কাজ কেরন তেব এমন িপঁজরা তির করেত সময় 

লােগ ছয় মাস। কা িশ ীরা িপঁজরা তিরর জন   কারখানা ঘর তির কেরন। তারা 

দািয়  এবং কতব  ভাগ কের নয়। সি িলতভােব বােরাজন কা িশ ী িমেল তির 

কেরন ‘সুবণ িপ র’। কিবক ণ িলেখেছন –  

“ িনব  কিরআ কয়          সুবণ জুিখয়া লয় 

কািমলা পািতল কারখানা। 

কহ কােট কহ পােড়         কহ কহ ফুল গেড় 

সুব ােন কহ টােন না। 

কািমলা াদশ জনা           সেভ হয় া দৃঢ়মনা 

গেড় তারা সুবণপ র”।। (১২০)  

 রাজার পািখ পাষার ইে । সাধারণ পািখ নয়, আ য কথা বলা পািখ। 

খু নােক িববােহর পের সানার খাঁচা িনমােণর জন  ধনপিতেক গৗেড় যেত হয়। 

সওদাগর ধনপিতর শেখর খাঁচা। িক  খাঁচা িনমােণর মূল ারা হেলন াত  

কা িশ ীরা- তারা হেলন ‘কািমলা’।এমন সৃি শীল িনমােণ এক বছর সময় অিতবািহত 

হয়। ধনপিতর অবতমােন খু নার জীবেন নেম আেস ভয়ানক ােজডী। মধ যুেগর 

বাংলা সািহেত  কা িশ ীেদর এমন চমৎকার িনমাণৈশলীর পিরচয় রেখ গেছন 

মুকু রাম।  



 
 

পুঁিথ, পাঁিজ - বাংলােদেশর পুঁিথ ধু বাংলার িনজ  স দ নয়, সম  ভারতবেষর 

জাতীয় গৗরব। এেদশ িছল অনায মানুেষর দশ। এই দশ বৗে র ভারতবষ, জেনর 

ভারতবষ, অ া ণেদর ভারতবষ। পরবতীকােল আয ধম, আয রীিত-নীিত, আয 

সং ার এবং আয িবদ ায় নব প লাভ কেরেছ। ধানত একাজ কেরেছন বাঙািল 

া েণরা। এমনিক বল রাজশি র িব ে  একাজ করার জন  তারা অেলৗিকক 

ঈ রেক কােজ লািগেয়েছন। পুঁিথ তােদরই সৃি । পুঁিথ লখা, পুঁিথ িচ , পুঁিথর মেধ  

পৗরািণক মিহমা আেরাপ া ণেদর দান। হর সাদ শা ী তাঁর ‘ াচীন বাংলার গৗরব’ 

ে র ‘বাঙািল া ণ’ বে  িলেখেছন – “চািরিদেকর লােক জােন বাংলা িহ ুধেমর 

দশ- এটা ক কিরল? [.....] বাঙািল া েণরাই এই কাজিট কিরয়ােছন। [.....] ৃিত, 

দশন, ব ব ধম, শা  ধম তাঁহােদর িবেশষ সাহায  কিরয়ািছল, িক  তাহােতই 

া েণরা িনি  িছেলন না। তাঁহারা দিখয়ািছেলন, দশীয় ভাষায় ছড়া িলিখয়া, দশীয় 

ভাষায় গান গাইয়া বৗে রা কমন দশটােক মাতাইয়া তুিলত। সুতরাং এ দশ 

মাতাইেত হইেল য মাতৃভাষা িভ  হয় না, এ তাঁহােদর বশ ান হইয়ািছল। তাই 

তাঁহারা থেমই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ভৃিত বাংলা করা আর  কিরয়া 

দন”।(১২১)  

     একথা িঠক, াচীন বাংলার া েণরাই বাংলা পুঁিথ লেখন, পুঁিথ িচ  অ ন 

কেরন। সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরােণর িবষয় পুঁিথেত অি ত হয়। পুঁিথেত 

অি ত হয় পৗরািণক মাতৃকামূিত, রাধাকৃ  মূিত, রথ, মি র, গাছ-গাছািল, ফুল 

কৃিত, কানিটেত কৃে র দশাবতার মূিত। পুঁিথর অেনক িচ ই রখািচ । ‘ াচীন 

িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘িচ িবদ া’ বে  িলেখেছন – “ রখাই 

িচে র ধান অ । কারণ, অ ত  ভৃিতর পিরমাণ ও সং ােনর অিভব ি  থমত: 

কবল রখাপােতর ারাই িন  হইয়া থােক। বণা েরর অভােবও কবল অ ন-

ি য়ার ারাই মনুষ ািদর আকৃিত িবন  হইেত পাের”।(১২২) এমন পুঁিথর িচ িল 

সাধারণত তালপাতার তলেতেল পৃ ায় অি ত হয়, কখেনা কােঠর উপর পুঁিথেক 

জিড়েয় িচ  অি ত হয়। এই পুঁিথ িল লাকিশ । ‘বাংলার লাকিশ ’ ে  ড. 

েদ াত ঘাষ তাঁর ‘ পুঁিথিচ ’ বে  িলেখেছন – “অধ াপক সরসীকুমার সর তী 



 
 

১৬৮৯ সােল নকল করা দশম শতা ীর ‘ভাগবতপুরাণ’ এর দশম ে র একিট পুঁিথর 

উে খ কের বেলেছন য এ পেবর পুঁিথিচ  লাকিশে র অ গত”। (১২৩)  

    বাংলােদেশর নানা ােন াচীন পুঁিথর অনুস ান পাওয়া গেছ। এর মেধ  

মিহষাদেলর রাজবাড়ীেত া  পুঁিথিট নানা কারেণ পূণ। া  রামচিরত মানেসর 

পুঁিথিচে  রেঙর েয়াগ এবং রখার টান দৃি ন ন।  

    কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কােব র িবিভ  ােন পুঁিথর উে খ এেসেছ। দব 

খে র ‘ব না’ অংেশর ‘সর তী ব না’ অংেশ পুঁিথর উে খ আেছ। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“িনর র আেছ স ী             মসী প  পুঁিথ খুি  

   ঙরেন জিড়মা জায় দূের”। (১২৪)  

    কালেকতু জরােট নগর প ন কেরেছন। এেসেছন া ণ, বদ  –  

“পিরআ উ ল ধুিত          কােখ কির লয়া পুিথ 

    জুরােট বদ জন িফের”। (১২৫)  

ভাঁড়ু দ  কালেকতুর কাছ থেক রাজেভট হণ করেছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

“পাগখািন বাে  ভাঁ ু নািম ঢােক কশ 

কসিরআর িতলেক রি ত কল বশ। 

কিফেতর পাঁিজখান িনল সাবধােন 

হির িত কিরয়া কলম গাঁেজ কােন”।(১২৬)  

      দবীর কৃপায় এবং া েণর স ীবনী ম েণ কিল  রােজর সে  যুে  

কালেকতুর মৃত সন রা বঁেচ উেঠেছন। া ণেদর হােত কাঁেখ ‘পুরাণ-পুঁিথ’। 

কিবক ণ িলেখেছন – 

“পিরআ উ ল ধুিত            কােখেত পুরাণ-পুিথ 



 
 

হােত কুেশ নােচ পুেরািহত”। (১২৭)  

    বিণকখে ও পুঁিথর উে খ আেছ। িববােহর ল  িবচার, জ ািতষ িবচার এবং ন  

িবচােরর েয়াজেন পুঁিথর আ য় নন া েণরা। পিতর িববাহ উপলে  এরকম 

পুঁিথর উে খ কেরেছন কিবক ণ। মুকু রাম িলেখেছন –  

“চ ীর আেদেশ বিসল প াবতী 

ডািন কের িনল খিড় বাম কের পুিথ। 

স শলা আিদ ল  কিরআ িবচার 

িববােহর ল  প া কল সেরা ার 

ন  বরতী ভ যাগ রিববার 

     ইহা বই িববােহর ল  নািহ আর”। (১২৮)  

    বাংলার পুঁিথ িচে র পুরাণবিণত মূিত িল যন ভারতীয় িচ কলার সে  অি ত 

ধ ােনর মূিত। অধ াপক েযােগ নাথ  ‘ বাসী’ পি কায় কািশত ‘ পৗষ ১৩৩৫’ 

সংখ ার ‘একখানা াচীন পুঁিথর মলাট িচ ’ বে  িলেখেছন – “ কৗপীন পিরিহত 

প াসেনাপিব , পুিথর পাটার উপর দশাবতােরর [....] এই মূিত িল পুরাণবিণত 

ধ ানেক আদশ কিরয়া আঁকা হইয়ােছ। ধ ােনর সিহত িমলাইয়া িচ িল দিখেলই য 

কহ তাহা উপলি  কিরেত পািরেবন”। (১২৯)  

      সকােল মাটা বই, পুঁিথ, িবেশষত রামায়ণ মহাভারেতর মত উঁচু বই ভাঁজ করা 

কােঠর উপের রাখা হত। দু’িদেক মেল ধরা ত ার মত ব , যার নাম ‘ব সাসন’-এ 

রেখ বই পড়া হত। ব াসাসন তিরর জন  শাল, স ন বা িনম কাঠ ব বহার করা 

হত। ধম াণ বাঙািল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত ভৃিত ধমপু ক ব াসাসেন 

রেখ পড়েতন। পুরােনা পুঁিথ এভােব মেল পড়েল সহেজ ন  হত না। িবেশষত স ায় 

এ িল পড়া হত। সম  বাংলােদশ জুেড় বংশ পর রায় ঠাকুরদা-পু - েপৗ  পয  

সব পড়ার অভ াস তির হেয়িছল। বীণ মানুেষরা আেজা এসব ৃিত হাতেড় ফেরন। 

আর পাঁিজ তা বাঙািল িদনপ ী তথা সং ৃ িতর  আকর । সং ার িব াস এবং 



 
 

ধমাচার বাঙািল জীবেন কেম আসার সে  সে  এ িলর ব বহার ধীের ধীের ীণ হেয় 

এেসেছ।   

পাটী (পাশার চালনকািঠ) - পাশােখলার চালনকািঠেক পাটী বলা হয়। কিবক েণর 

কােব  ধনপিত এবং খু নার িমলন বণনায় এমন পাটীর উে খ আেছ। কােব  ধনপিত 

দ  এবং খু না এই দ িত পাশা খেলেছন। এই সে ই কিবক ণ পাটীর উে খ 

কেরেছন বশ কেয়কবার –  

 ক)  “খু না পিলল পাটী পিড়ল বাম ”। (১৩০)  

 খ)  “বাি আ খু না পাটী লয় আরবার”। (১৩১) 

 গ)  “িবঘিটত হয় া পাটী পেড় দুয়া চাির”। (১৩২)  

 ঘ)  “পাটীর পড়েন বুিঝ আপনার হাির”। (১৩৩)  

       পাশােখলায় অিন  আেছ। আেছ কপটতা। িবেশষত অ ি য়, অ িনপুণ, 

কৗশলী হ , ধূত ছল পরায়ণ ব ি রাই সাধারণত পাশার চালন কািঠেক ব বহার কের 

জয় িনধারণ কেরন। দূ ত িনপুণ ব ি েদর চালনকািঠ ধান সহায়। মহাভারেত পাশা 

খলার পূেব যুিধি র কৗশলি য় ছল পরায়ণ খলুেড়েদর ারা অিন  আশ া 

কেরিছেলন –  

“মহাভয়াঃ িকতবাঃ সি িব া মােয়াপধা দিবতােরাহ  সি । 

     ধা া তু িদ স  বেশ িকেলদং ন দবনং িকতৈবরদ  তেম”। ।।১৪।। (১৩৪)  

         ঋে দ সংিহতায় পাশােখলার দবতা ক না করা হেয়েছ। অথাৎ বেদর যুেগ 

পাশােখলার চলন িছল। বিদক ঋিষ বেলেছন,  বড় বড় পাশা িল যখন ছেকর উপর 

স ািলত হয়, তখন তা দেখ আন  অনুভব হয়। পাশা তির হত িবভীত কাে র 

ারা। ঋিষবাক  এরকম, মূজবান নােমর পবেত য চমৎকার সামলতা জে , তার রস 

পান করেত যমন আন  হয়, িঠক তমিন িবভীত কা  িদেয় তির অ  ীিতকর। তা 

ঋিষেক উৎসািহত কের। ঋে দ সংিহতার ১০ ম েলর ৩৪ সূে  বলা হেয়েছ –  



 
 

“ ােবপা মা বৃহেতা মাদয়ংিত বােতজা ইিরেণ ববৃতানাঃ। 

     সামেস ব মৗজবতস  ভে া িবভীদেকা জাগৃিবমহ ম া  ”। ।।১।। (১৩৫) 

দপণ - দপণ াচীন লাকিশে র অ গত। াচীনকােল দপণ, ণ, রজত, র  ও 

লাহা এই চার কার ধাতু ারা িনিমত হত। ‘যুি ক ত ’ ে  উি িখত আেছ – 

“দপণ: ণ-রজত-এপু- লৗহসমু বঃ”। (১৩৬)  

 রামায়েণ দপণ বােণর উে খ আেছ। যু ে ে  শ িনধেন এই বাণ ব বহার 

করা হত। সৗ য স ানী মানুষ িবলাস উপকরণ েপ দপেণর ব বহার কেরেছন। 

িনেজর মুখদশেনর েয়াজেন, দব পূজায়, ম -ত -অেলৗিককতা ও দব দুিবপােক, 

মা িলক অনু ােন এবং সামািজক ে র নানা েয়াজেন মানুষ দপেণর ব বহার 

কেরন। একােল দপণ বা আয়না সাধারণত কােচর তির হয়। িগরীশচ  বদা তীথ 

তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন – “দপণ রাজািদেগর অ ম উপকরণ বিলয়া 

িবেবিচত হইয়ােছ। [.....] িক  সকােল কাচ-দপেণর উ াবন হইয়ািছল িকনা, 

যুি ক ত  ে  তাহার কান উে খ নাই। [.....] অ কার ধাতুর িম েণ িনিমত 

দপণ, সকেলর পে ই ব বহায বিলয়া িবেবিচত হইয়ােছ। [....] দব দপেণর ব বহাের 

সবাথ িস  হয়। মানুষ দপেণর ব বহাের সুখস দ লাভ হয়”। (১৩৭)  

কাঁসার ারাও দপণ িনিমত হয়। অতীেতর িকছু রীিত থা উ রািধকার সূে  

একােলও চেল এেসেছ। কাঁসার দপণ নািপেতর বাে  রি ত থােক। দবতার ােন 

দপণ েয়াজন হয়। িহ ু  িববােহ বেরর ম ল কামনায় হােত দপণ ধরােনা হয়। 

ল ণীয়, কিবক েণর চ ীম ল কােব র অেনক ােনই চামর এবং দপণ 

পাশাপািশ অব ান কেরেছ। আেখিটক খে  দবিশ ী িব কমা চ ীর জন  দউল 

িনমাণ কেরেছন। মি েরর চািরিদেক য াচীর িনিমত হেয়েছ, সই াচীেরর চারধাের 

দপণ িদেয় সাজােনা হেয়েছ –  

“রসান দপণ লােগ চািরিদেক বড়া। 

   ধবল চামর িদল ি সক পতাকা”। (১৩৮) 



 
 

দবখে  িশেবর কাছ থেক দ যে  যাওয়ার অনুমিত পানিন পাবতী। িতিন 

িনেষধ অমান  কের যে  চেলেছন। িশেবর ইি েত িচ নী এবং দপণ িনেয় চেলেছন 

ন ীভৃ ী –  

“সািরকা িস ূর- পিড়            িপেছ লয়া ধায় চিড় 

কহ লইল িচরিন দপণ”। (১৩৯)  

ফু রার িববাহ উৎসব। গ  অিধবাস। দওয়ােল আলপনা দওয়া হেয়েছ। 

এমন ম ল অনু ােন দপেণর েয়াজন। কিবক ণ িলেখেছন –  

“শ  ক ল সানা            [তা ] অ  গােরাচনা 

চামর দপণ কণপুর”। (১৪০) 

আবার বিণক খে  ফা ন মােস খু নার িববাহ উৎসেব দপেণর উে খ এেসেছ। 

কিবক ণ িলেখেছন –  

“ গারচনা িদল শ         চামর চ নপ  

    ফুলমালা ক ল দপণ”। (১৪১) 

িববােহর মত এমন ভ অনু ােন িতমা পূজায় পুনরায় এেসেছ দপেণর উে খ 

–  

“রজত দপণ ম            ি ক িস ুর হম 

   ক ল গােরাচনা যথািবিধ”। (১৪২)  

সকােল স ানহীনা রমণীরা সমােজ অপাংে য় িছেলন। তাঁেদর ‘বাঁিজ’ বেল 

অস ান করা হত। অপরপে  স ানবতী রমণীেদর সৗ য গব িছল। লহনা িছেলন 

স ানহীনা ‘বাঁিজ’ রমণী। আর পু বতী রমণীরা পু  সেরাবের ান কের যৗবন গেব 

হােত রাখেতন দপণ। কিবক ণ িলেখেছন –  

“অধের তা ুলরাগ চুয়া চ ন-ছটা        হােথ দপণ িনর র নহােল বদন 



 
 

   গনগিবত দখ া বুেক না দই বসন”। (১৪৩)  

বিণক খে  ধনপিত দে র নৗযা ার সমেয় ভ ণ িবেবচনা কের যা া  

করা হত। এমন ভ েণ চামর দপণ ম ল ব েপ ব ব ত হত। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“কিরআ ভ ণ      চামর দপণ 

তীর জ আেগ বাে ”। (১৪৪)  

শত শত বৎসেরর পিরশীিলত জীবনচযার য়াস বাঙািলর সাধনার ব । ধু 

ু ি বৃি  নয়, ব ি  এবং সমােজর যা িকছু কল াণকর মানবসমাজ একটু একটু কের 

তােক হণ কেরেছ। আমােদর িচ া চতনায় ভেবাধ সদা জা ত। িন য়তা-

অিন য়তা, াি  অ াি র সংশেয়র দালায় িনয়ত দাদুল মান মানব মন। মধ যুেগর 

সীমাশাসেন এমন ম লেবাধই জা ত িছল। ধনপিতর বািণজ  যা ায় দপণ এবং চামর 

এেসেছ াভািবকভােব। দপণ ম ল ব । িহ ু  গৃহে র কােছ দপণ পিব  ব । 

বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘ ভ উৎসব’ বে  িলেখেছন – “আমােদর পুরাতন িবিচ  

উৎসবকলা য মশঃ িবলু  হইেত বিসয়ােছ, স িবষেয় আর কানও সে হ নাই। 

[.....] াচীন কােল ইহার মেধ  য ভ আন টুকু িছল, তাহা বুিঝ আর থােক না, 

[.....] এেকর উৎসব সাধারেণর হইয়া সমিধক সরস ও সজীব হইয়া উিঠত, এবং বৃহৎ 

সমােজর স া  একিট অখ  সৗ বলােভ সমািধক মেনা  সৗ েয  িতভাত 

হইত”। (১৪৫)   

সাঁজাকুড়া এবং মাজকুড়া - কিবক েণর চ ীম ল কােব  ‘সাজঁাকুড়া’ এবং 

‘মাজকুড়া’ এই দুিট লাকিশে র উে খ আেছ। ‘কুড়া’ অথাৎ কু । ‘সাঁজাকুড়া’ হল 

‘সংযু  কুে র মত আসন’ আর ‘মাজকুড়া’ হল ‘মধ  িশখর িবিশ  আসন’। 

কিবক েণর কােব  কালেকতু দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কের গালাহাট থেক 

িকেনেছন ‘সাঁজাকুড়া’ এবং ‘মাজকুড়া’। কিবক ণ িলেখেছন –  

“ কনেকর সাঁজাকুড়া             িবিচ  পােটর গড়া 

   মাজকুড়া িহরায় জিড়ত”। (১৪৬) 



 
 

আবার দালার স া সে  কিবক ণ িলেখেছন –  

“ব েণর সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া 

িহরামুিখ নােম জায় চ েনর পুড়া”। (১৪৭) 

 সানা এবং হীেরর অলংকার জিড়ত এমন আসন একােল আর পাওয়া যায় না। 

ম ল-আচার-অনু ােন, পূজা-পাবেণ, উপেবশেন আসেনর ব বহার হয়। বিদক যুেগ 

া ণেদর আসন দান করা হত। িহ ু  শাে  আসন ি র ব ব া িছল। শা ীয় েত 

আসন ি  আবশ ক। অবনী নাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাংলার ত’ ে  িলেখেছন – “শা ীয় 

ত : থেম সামান  কা  – যমন আচমন, ি বাচন, কমার , সংক , ঘট াপন, 

প েগাব েশাধন, শাি ম , সামান াঘ , আসন ি , ভূত ি , মাতৃকান াসািদ এবং 

িবেশষাঘ াপন। [....] সামান কা  এবং তকথা এই দুই হল পৗরািণক েতর 

উপাদান”। (১৪৮) 

কম ল, কর  -  কম লু মািটর তির বা কােঠর তির জলপা —‘জল ারা মি ত’। 

স াসী বা চারী ব বহার কেরন এমন জলপা । কুেমার বা ছুেতার স দােয়র 

িশ ীরা এমন পা  তির কেরন। কিবক েণর চ ীম লকােব  কম লুর উে খ এেসেছ। 

আেখিটক খে  দবী চ ীর কাঁচিলেত দবিশ ী িব কমা কম লুর িচ  অ ন 

কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“দ  কম ুল কুশ জটা শােভ িচ । 

    বামেদব জামদি  িলেখ িব িম ”। (১৪৯) 

 কালেকতুর জরাট নগরীেত ব েবরা বেসেছন, হিরনাম করেছন। তােদর 

হােত কম লু। কিবক ণ িলেখেছন— 

“কাঁথা কম লু লািঠ  গলায় তুলসী কাঁিঠ 

সদাই গাঙায় গীত-নােট”। (১৫০) 



 
 

 চ ীম ল কােব র চতন ব না অংেশ স াসীরা কর  বা কম লু িনেয় দেশ 

দেশ মণ করেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“ত  কলেধৗত- গৗর    ভুবন লাচন- চৗর 

কর  কৗপীন দ  ধারী”। (১৫১) 

 কম লু ভসূচক, া েণরা াচীনকােল রাজসূয় যে  এবং দবপূজায় কম লু 

ব বহার করেতন। যুিধি েরর রাজসূয় যে  কম লু হােত া েণরা েবশ কেরেছন। 

মহাভারতকার িলেখেছন— 

“কম লুনুপাদায় জাত পময়া   ভা   

খ াঃ িতেবদ াৈ  লিভেরহথ েবশন  ”। (১৫২) 

িশকা -  িশকার ব বহার াচীনকাল থেক। কেব থম িশকা তির হেয়িছল তা িনণয় 

করা কিঠন। মহাভারেত ‘সভাপ ’-এ কৃ  র  িবভূিষত িশকার উপের ািপত ণময় 

জলপা  যুিধি রেক উপহার িদেয়িছেলন। তা দেখ দুেযাধেনর র হেয়িছল। 

ব াসেদেবর মহাভারেত উি িখত আেছ— 

“ শক ং সহ স  ব র িবভূিষত  । 

শ বরমাদায় বাসুেদেবাহঅিভিষ বা   

দৃ া চ মম তৎ স ং র পিমবাভবৎ”।। (১৫৩) 

 এমন নানা মিণর খিচত িশকা (িশক ) দেখ দুেযাধন শকুিনেক বেলিছেলন য, 

তাঁর র হেয় িগেয়িছল। সকােল রাজ অিভেষেকর জল পূব সমু  এবং দি ণ সমু  

থেক অলংকৃত িশকায় কলসীেত ভের িনেয় আসা হত। িশকা সকােলর বাঙািল 

গরে র েয়াজন এবং সৗ েযর িমিলত িশ প। খাবার সুর ার জন  বািড়র ছাদ 

থেক িশকা ঝুিলেয় রাখা হত। ইঁদুর, বড়াল এবং কীট পত  থেক খাদ  ব  র ার 

েয়াজেন লাকায়ত মানুেষর উ াবনী, সৃজনী ভাবনার ফসল িশকা। িশকা তিরর 

উপকরণ সামান । শািড়র পাড়, পাট, দিড় িদেয় তির হয় িশকা। খাবার দাবােরর হাঁিড়, 



 
 

ছাট খাট ঘর-গৃহ ালী ব েক িনরাপদ ােন রাখার উপায় হল িশকা। সাধারণত 

ঘেরর কিড় কাঠ থেক িশকােক ঝুিলেয় রাখা হত। িশকােক সৗ যমি ত কের তালা 

হয়। িশকার দিড়েত নানা ফুেলর নকসা তির করা হয়। আর িশকায় রাখা হাঁিড় িল 

পটুয়ােদর নানা িচে  ভরপুর থাকত। সকােল িববােহর পূেব কন া িনবাচেনর সমেয় 

কন া িশকা তিরেত িস হ  িকনা, তা দেখ নওয়া হত। িশকা তির করেতন 

ধানত রমণীরা। সকােলর সৗ য িপপাসু কলাবতী রমণীেদর অ েরর শ লেগ 

থাকত িশকা িশে । িনেলাভ ফু রা কালেকতুেক চ ীর মািনক অ ু ির িনেত িনেষধ 

কেরেছন। অপেরর স েদর িত লাভ নই এই ব াধ রমণীর। দবী চ ী ফু রার 

অিভলাষ বুেঝেছন। িতিন ফু রােক সামান  ঘর- গর ালীর িশকা উপহার িদেয়েছন। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

“অভয়া বেলন কালু লহ িশকা ভার 

   লহ খুিড় কাদাল খ া খুরধার”।। (১৫৪) 

িশকা ধু ব বহািরক েয়াজন পূরণ কের িন, বাংলােদেশর িশকায় চমৎকার 

িশ  সৗ য পিরলি ত হয়। দীেনশচ  সন তাঁর ‘বৃহৎ ব ’ ( থম খ ) ে  

িলেখেছন—“বা ালার নানা ােন িশকার মেধ  ধু ফুল, লতা, প ব নেহ, রাধাকৃ  ও 

অপর দবেদবীর মূি  সূতা িদয়া িনি ত হয়—তাহাও িবেশষভােব দশনীয়। সুতরাং 

দখা যায় পূ যুেগর মেয়েদর েত েক এক একিট কলা-ল ী িছেলন। মেয়লী িশ  

বা লােদেশ এককােল যতটা িবকাশ লাভ কিরয়ািছল, অন  কান দেশ এত িদ   িদয়া 

তাহা িবকাশ পাইয়ােছ বিলয়া আমরা জািন না। বা লার “িশেক যাহােত কৗটা, ভাঁড়, 

হাঁিড়, জলপা  ও পােনর বাটা ভৃিত ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহার মেধ  নারীহে র 

কমনীয় িশ  য কত াচীন রীিতর পিরচায়ক তাহা বিলেত পাির না”। (১৫৫) 

কলম -  কলম তির হত ‘শর’ বা ‘নল’ থেক। াচীনকােল কল  বা ‘শাক নািলকা’ 

(ডাঁটা) থেক কলম তির হত। ‘শর’, ‘খাক’, ‘কি র কলম’ সবই নািলকা িবেশষ। 

লখার জন  এমন কলম ব ব ত হত। মধ যুেগ একসময় ধূত মসীজীবী স দােয়র 

জ  হেয়িছল। কিবক ণ মসীজীবী স দােয়র ভাবিস  ধূততার পিরচয় রেখ 



 
 

গেছন। কােব  ভাঁড়ুদ  কলম কােন তাঁর চতুরতার পিরচয় িদেয়েছন। াচীনকােল 

পালেকর কলমও ব বহার হত। কিবক ণ িলেখেছন— 

   “হির িত কিরয়া কলম গাঁেজ কােন”। (১৫৬) 

ভাঁড়ু দ  রাজ দশেন যাে ন। কপােল িতলক কেটেছন। িনেয়েছন পাঁিজ, 

কােন তার কলম গাঁজা। রাজ উপেটৗকন প িনেয়েছন কাঁচকলা, পুঁইশাক এবং 

কলার মাচা। ধূত ভাঁড়ু দে র এ এক নব প। কুমার বে াপাধ ায় তাঁর স ািদত 

‘কিবক ণ চ ী’ ে  িলেখেছন—‘কায়ে র কৗিলন গব ও নতৃ হা যন া ণেকও 

ছাড়াইয়া িগয়ােছ। মসীজীিব-স দােয়র ভাবিস  ধূততা থম কায়ে র মেধ ই ূ ত 

হইয়ােছ’। (১৫৭) 

শয া -  িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  শয ােক অ ভু  

কেরেছন। ‘শয া’ রাজ উপকরণ। মহারাজ ভােজর যুি ক ত  ে র অনুসারী 

আেলাচনা কেরেছন বদা তীথ মহাশয় তাঁর ে । শয ার আধার খ া বা খাট। 

াচীনকােল রাজা, রাজপু , ম ী, সনাপিত, পুেরািহত এবং দবে র পৃথক পৃথক 

আকৃিতর  শয া িছল। পণী, শাল, চ ন ভৃিত কাঠ িদেয় শয া তির হত। এই সব 

কাঠ শয ার পে  ভকর িবেবিচত। এরপর শয ােক গজদ  এবং অলংকাের অলংকৃত 

করা হত। াচীন ে  শয়ন শয া, ী-সে াগ শয া এবং পু  শয ার উে খ আেছ। 

িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িলেখেছন—“ঋতুেভেদ এবং 

অনুর , িবর  ও মধ  ( য অনুর ও নয়, িবর ও নয়) এই িতন কার লােকর 

অিভ ায়ানুসাের এবং আহােরর পিরণামিবেশষানুসাের িভ  িভ  কার শয ারচনার 

কৗশল উ  ভািবত হইয়ািছল। ী ঋতুেত ব বহায শয া বষাঋতুেত বা শীতঋতুেত 

সুখ দ বিলয়া িবেবিচত হইেত পাের না, সুতরাং সমৃ  মানেবর পে  ঋতুেভেদ 

সুখকর িবিভ  শয ারচনার ণালী িশ ীিদেগর িচ ার িবষয় হইয়ািছল”। (১৫৮) 

 মধ যুেগ িববােহ জামাতােক যৗতুক প শয া দওয়ার রীিত িছল। বিণক 

খে  িসংহলরাজ ম েক যৗতুক িদেয়েছন শয া। কিবক ণ িলেখেছন— 

“শয া ঝাির ধনু থালা       রথ গজ ঘাড়া দালা 



 
 

   িদআ জামাতার কল মান”। (১৫৯) 

 মধ যুেগ পণ থা এক িবিশ  প িনেয়িছল। পণেক জামাতার স ান প 

দখা হত। সকােল পেণর পিরমান কম িছল না। কন া স দানকােল জামাতােক নানা 

উপেঢৗকন প  পণ  দওয়া হত। ম েক িসংহলরাজ উপেঢৗকন প িদেয়েছন 

শয া, ঝাির, ধনু, থালা, রথ, গজ, ঘাড়া এবং দালনা। অবশ  রাজকন ার িববােহর 

যৗতুেকই বাঝা যায় পেণর আড় রতা। এক সমেয়র সামািজক অব া িতফিলত 

হেয়েছ কিবক েণর কােব । 

পাটা - পাটা অথাৎ পীঠ বা আসন। কা ফলক বা ত া বা ‘পুঁিথর কা বরণ’ হল 

পাটা। গা ারী, পনস, চ ন এবং বকুল কােঠর পীেঠর ব বহার আেছ। কিবক েণর 

কােব  পাটার উে খ রেয়েছ। কালেকতু জ ল কেট জরাট নগর প ন কেরেছন। 

জাবসিত হেয়েছ নগের। কালেকতু কৃষকেদর আ ান কেরেছন। বুলান ম লেক 

নগের বাস করার পরামশ িদেয়েছন। আর কৃষক বুলান ম লেক বেলেছন জিমেত চাষ 

করার। সাত সাল চাষ করার পর কর িদত ◌ বেলেছন। আর পুঁিথর পাটায় িহেসেবর 

মাণ রাখেত বেলেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“হাল পীেছ এক ত া      না কিরহ কাের শ া 

পাটায় িনসান মার ধর”। (১৬০) 

 ত ণিশে র এক পূণ িনদশন পীঠ। সম  মধ যুেগ পীঠ এক পূণ 

ম ল ব । পাটা বা পীঠ আসন িবেশষ। মূিতর পাদপীেঠ িলিপ খািদত থাকত। 

েদশর ন চ বতী তাঁর “ াচীন বা ালার ভা যিব ান ও ত ণ-িশ ” বে  

বাসুেদব মূিতর পাদপীেঠ িলিপ খাদাইেয়র উে খ কেরেছন। িতিন আেরা বেলেছন—

“কুমারষা া ােম গ ামূিতর পাদপীেঠ একিট মকর রিহয়ােছ”। (১৬১) 

 মুকু রােমর  চ ীম েল কালেকতু বুলান ম লেক পুঁিথর পাটায় (পীেঠ) চােষর 

আয় ব েয়র িহেসব রাখেত বেলেছন। সকােল কাঠ খাদাই কের পুঁিথ িচি ত করা 

হত। েজ নাথ বে াপাধ ায় তাঁর ‘ খাদাই-িচে  বাঙািল’ বে  িলেখেছন—“আিম 

গত কেয়ক বৎসর যাবৎ উনিবংশ শতা ীর বাংলােদশ ও বাংলা সািহত  লইয়া কাজ 



 
 

কিরেত কিরেত সকােলর কতক িল িচি ত পু েকর স ান পাইয়ািছ। এ িলেত কাঠ 

এবং ধাতু উভয় ধরেনর খাদাই-িচ ই আেছ”।(১৬২) 

ময়ূর পাখার িশ  - ময়ুর পু  দৃি ন ন। লাকিশ ী ময়ূর পালক িদেয় নানা 

পস ানী িশ  তির কেরন। কৃে র মাথায় শািভত হত ময়ূর পুে র চূড়া। সুদূর 

মধ যুেগর কিব মুকু রােমর কােব  ময়ূর পালেকর অলংকােরর বণনা আেছ। হরেগৗরী 

গ ায় নৗকা সািজেয় কৃ কথা নেছন। কৃে র পবণনা সে  কিবক ণ 

িলেখেছন— 

“গেল শােভ মাল      িশের িশিখপু জাল 

গৗর রি ত কেলবর”।(১৬৩) 

 ম  িসংহলেদেশ রাজার সে  সা াৎ কেরেছন। সে  িনেয়েছন নানা 

উপেঢৗকন। রাজােক িদেয়েছন বাংলা দেশর নানা লাকিশ  সাম ী। বাংলার 

লাকিশে র পুরী িনমাণ কেরেছন কিবক ণ। কিবর বণনা এরকম— 

“উপের ছাওিন িদল পােটর পাছড়া 

চািরিদেক শােভ গজমুকুতার ঝারা 

ময়ূরপােখর তায় লািগেছ ছাওিন 

বনন পােটর থাপ রেসর দাপিন”।(১৬৪) 

 িশ  সৗ যেক বণনায় ধরা যায় না। তা একা ই অনুভূিতর। লাকিশ ী 

তু ািততু  উপকরণ সহেযােগ এমন দৃি ন ন িশ ব  িনমাণ কেরন য, তা 

িচরকালীন সৗ েযর সারাৎসার হেয় থােক। দালার সােজর বণনা িদেয়েছন 

মুকু রাম। ‘সাজাকুড়া’, ‘কনক আকুড়া’, ‘চ েনর পুড়া’, ‘পােটর পাছড়া’, ‘গজমুকুতার 

ঝারা’, ‘ময়ূর পাখার ছাউিন’, ‘পােটর থাপ’ এসব উপকরেণ তির করেছন সওদাগেরর 

দালা। িশ  সৗ েযর জ ািত-তা কবলই অনুভূিতর। 



 
 

পুটিল, থিল - ঠাকুমার ঝুিলর থিল, পুটিল বাঙািলেক দূর পকথার জগেত িনেয় 

যায়। কাপেড়র তির পুটিল নানা ফুল, লতা পাতার িচ -নকসা শািভত। সামান  

েয়াজনীয় গৃহ ালী এই ব িট নানা কা কায ও অলংকাের শািভত। বাঙািল রমণীর 

সৗ য স ানী িচ  নানা অলংকােরর িবন ােস এমন পুটিলেক সৗ যমি ত কের। 

পুটিলেত সূিচিশে র িচর নী িচ  রেখ দন বাঙািল রমণীরা। পুটিলেত নানা 

িজিনসপ  রেখ ব বহােররও উপেযাগী কেরন বাঙািল রমণীরা। মুকু রাম এমন 

পুটিলর উে খ কেরেছন তাঁর কােব । িনেজ া ণ হেয়ও আ য িনরেপ -িনরাসি র 

পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ। কিব িলেখেছন— 

“মূখ িব  বেস পুের      নগের যাজন কের 

িশিখআ পূজার অনু ান 

চ ন িতলক পের   দব পূেজ ঘের ঘের 

চােলর পুটলী বাে  টান”।(১৬৫) 

 আবার মালীরা এভােবই ফুেলর পুটিল বাঁেধন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“মালী বেস জরােট      মালে  সদাই খােট 

মালা মউড় গেড় ফুলঘর 

ফুেলর পুটিল বাে     সািজ দ  কির কাে  

িফের তারা নগের নগর”।(১৬৬) 

 সকােল িববােহর যৗতুক প সেষর পুটিল, সরা, সুতা ও নাটাই দওয়া 

হত। কিবক ণ িলেখেছন— 

সষব পুটিল ভরা     বা া িনল কাল সরা 

সুতা, িনল নাটাই সিহত”।(১৬৭) 



 
 

 একথা িঠক, সামান  তু  সাম ীর মেধ  বাঙািলরা তােদর িশ কম ফুিটেয় 

তুলেতন। কৃতপে  লাকিশ  বাঙািলর জীবেনর সে  যু । িশে র সে  বাঙািলর 

নাড়ীর স ক। কমলকুমার মজুমদার তাঁর ‘ব ীয় িশ ধারা ও অন ান  ব ’ ে  

যথাথই িলেখেছন—“বাঙলা দশ িশ েক কান নােমই জীবন হইেত বাদ দয় নাই। 

সম  সময় িশ েক আিল ন কিরয়ািছল। এমনভােব থাকা তখনই স ব যখন তাহার 

মেধ  িকছু বা বতা থােক এবং সই বা বতা তাহােক রা িদন আন  দয়”।(১৬৮) 

সাধনী - িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  ‘ সাধনী’ ক ান 

িদেয়েছন। িতিন তাঁর ে  িলেখেছন- “ সাধনী নােমর বুৎপি লভ  অথানুসাের উহার 

িবলােসাপকরণতা বুিঝেত পারা যায়। সাধন বা সাজা- গাজা যাহার ারা স  হয়, 

তাহা সাধনী। [......] সূয ভৃিত েহর দশাজাত রাজািদেগর জন  যথা েম ণ, 

পা, তা , িপ ল, সীস, লৗহ এবং িমিলত সম  ধাতু, ইহােদর ারা সাধনী ত 

কিরেত হয়। মৃগশৃ  মিহষশৃ  িনিমত সাধনী ‘কালকীিত’ নােম অিভিহত। এই 

সাধনী এবং গজদ  িনিমত সাধনী কবল রাজািদেগরই ব বহায। সাধনীেত 

চামরদে র রীিত অনুসাের র িবন াস কিরেত হয়। --“ত ািপ র িবন ােসা 

য় ামরদ বৎ”।(১৬৯) 

 সাধনীর অন তম হল িচ নী বা কাঁকুই বা ক িতকা। চ ীম ল কােব  খু নার 

নানা সাধনী েব র উে খ কেরেছন কিব। স িলর মেধ  উে খেযাগ  হল—‘ ঢ়ব ন 

দিড়’, ‘তসেরর সািড়’, ‘িচ িন বা সাধনী’, ‘ হমদ  রেসর দাপিন’, ‘কুসুেমর গাভা’, 

‘কনক বউিল’, ‘কনক কয়ূর’, ‘নূপুর’, ‘িকি ণী’, ‘যাবেকর রস’, ‘দপণ’, ‘রজেতর 

ঝাির’, ‘নারায়ণ- তল’, ‘মি কার মালা’ ভৃিত। কিবক ণ িলেখেছন— 

“মািনক ভা া  আেন অভরণ পিড়।/অবধােন আ াইল ঢ়ব ন দিড় 

দাছাট কিরআ পের তসেরর সািড়।/দুবলা মা এ কশ লয় া সাধিন 

বাম কের হমদ  রেসর দাপিন।/কবরী বাি ল রামা কুসুেমর গাভা 

বণ উপের পের কনক-বউিল/[......]বা যুেগ আেরািপল কনক কয়ূর 

কা েন গিঠত পের বাজন-নূপুর।/[......] মিণিবরািজত পের মুখর িক নী 



 
 

[......] যাবেকর রেস কের অধর মাজন/[......] রেসর দপণ তুল া নহােল বদন। 

ডািন কের িনল রামা রজেতর ঝাির/বাম কের নারায়ণ- তেল পুর া খুির। 

করবীেত আেরািপল মি কার মােল”।(১৭০) 

 আবার লহনার পস ায় য সব সাধনীর উে খ এেসেছ, স িল হল 

‘আভরণ পিড়’, ‘িচ িন বা সাধনী’, ‘ হমদ  রেসর দাপিন’, ‘দপণ’, ‘ মঘড ুর 

কাপড়’, ‘অ ন’, ‘িস ুর’, ‘মিণকণপুর’, ‘হার’, ‘কাঁচিল’, ‘ঔষধ’ এবং ‘কপুর’ ভৃিত। 

কিবক ণ মুকু রাম িলেখেছন -  

“মািনক ভা াের আেন অভরণ পিড়।/দুবলা মাজএ কশ লয় া সা িন 

বাম কের হমদ  রেসর দাপিন।/ আঁচিড়ল কশভার নানা পিরবে  

তলজুত হইআ পেড় লহনার কে ।/করবী বাি ল রামা নােম য়াঠুটী 

দপেণ নহািল দেখ জন য়া িট।/মাছ াতা দিখআ মুেখ দপেণ চাপড় 

বািছআ পর  মঘড ুর কাপড়।/জতেন পর  রামা অ ন িস ুর 

মাজন কিরআ পের মিণকণপুর।/কমের দায়াল বাি  হইল ঋজুকায় 

মিণময় হার কুচযুগেল লাটায়।/বসেন তুিলআ রামা বাে  পেয়াধর 

মাহন কাঁচািল পের তাহার উপর।/[......] নানা ঔষধ রামা মািখআ কপূের”।(১৭১) 

 মধ যুেগ সাধনীর সাহােয  িকভােব পচচা করা হত, তাঁর একিট িনেটাল 

বণনা িদেয়েছন কিবক ণ মুকু রাম। অিভজাত বিণক সসমােজর রমণীরা সকােলই 

য শীিলত জীবনচযার অিধকারী িছেলন, তার একিট  িচ  পাওয়া যায়, লহনা 

এবং খু নার পচচায়। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘ াচ  সাধনকলা’ বে  িলেখেছন—

“ সকােলর সাধনকলায় তেব না জািন িক মাহ িছল, যাহােত কিব দয় আকৃ  না 

হইয়া থািকেত পািরত না। [......] া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। আমােদর মেন আমােদর মদাগেণর িচ  যন তাহঁােদর 



 
 

িবিচ  সাধেনর সিহত ঘিন ভােব সি ব । িস ু েরর িটপিট, কবরীর ব নিট, 

অ েলর া িট, অব েনর পাড়িট, দুইখািন েকা স  বলয়ক ণ এবং 

ক িবলি ত চা হারলতািট, এমনিক, নূপুেরর িন নটুকু পয  আমােদর অ ের 

কুলকন াগেণর কমনীয় মূি র সিহত একা  িবজিড়ত”।(১৭২) 

ভৃ ার (জলপা ) - ভৃ ার জলপা  িবেশষ। মািটর তির। মািট ছাড়াও সানা, পা, 

তামা, িটক, কাঠ, লাহা এবং প র শৃ  িনিমত হয়। রাজার নয়িট উপকরেণর মেধ  

ভাজরাজ ভৃ ারেক ি তীয় ােনর অিধকারী কেরেছন। াচীনকােল ভৃ ার রাজার 

অিভেষকপা  েপ িবেবিচত হত। কবল মািটর ভৃ াের মিণ সংেযাগ করা যত না। 

বািক সাত কােরর ভৃ াের প রাগমিণ, হীরক, বদূয, মৗি ক, নীলমিণ, মু া ভৃিত 

মিণ সংেযাগ করা হয়। ণভৃ ার কবল রাজা ব বহার করেতন, আর কান ব ি র স 

অিধকার িছল না। ভৃ াের িচ কলার অ ন করা হত। শ , প , চ —এই তীক 

িচ িল ভৃ াের সংযু  করা হত। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ 

ে র ‘ভৃ ার’ অংেশ িলেখেছন—“ ভাজ-রাজ উহােক নৃপিতিদেগর অিভেষকপা  

নােমই অিভিহত কিরয়ােছন—‘রাে াহিভেষকপা ং য   ভৃ ার ইিতত ত  ’ [......] 

সাধারেণ মৃ য় ভৃ ার ব বহার কিরেব।---- 

“কানক  ি তীশানাং মৃ য়ং সাবেযৗিগক  ” 

 ভৃ ার রাজািভেষেকর অ  বিলয়া িবেবিচত হইেলও, অন ান  কােজর সিহত 

উহার স েকর অভাব নাই। দুগাপূজার মহা ােন ভৃ ােরর ব বহার আেছ। 

বতমানকােল অিভধান ভৃিতেত ভৃ ার গাড়ু বা ঝাির নােম অিভিহত হইয়া থােক। 

বধকােযও গাড়ুর্ ারাই ভৃ ােরর েয়াজন স  হইেত দখা যায়”।(১৭৩) 

 আর একিট িবষয় খুবই পূণ য, সকােল হিরণ, মিহষ ভৃিত প র শৃ  

িদেয় ভৃ ার তির করা হত। অন ান  ধাতুর মতই প র শৃ েক তাপ িদেয় নরম কের 

বা গিলেয় ভৃ ার ত করা হত। াভািবকভােব বাঝা যায়, াচীনকােলই প শৃ েক 

গিলেয় িশ প দওয়ার কৗশল িশ ী আয়  কেরিছল। ঋিষরাও ভৃ ার ব বহার 

করেতন। এসব ে  বদ এবং তে র ভাব অ ীকার করা যায় না। াচীন এবং 

মধ যুেগর ভারতবেষর িশ  শাে র থম িনয় ণ কেরিছল সু াচীন বদ ও ত  শা । 



 
 

কিবক ণ মকু রােমর কােব  ভৃ ােরর উে খ এেসেছ। লহনা সৗ য চচা করেছন। 

অিভজাত বিণক রমণী লহনা। পস া তাঁর সহজাত। সৗ যচচার উপকরণ েপ 

িতিন ব বহার কেরেছন ভৃ ার। কিবক ণ মুকু  চ বতী িলেখেছন— 

“লহনা িবক  পািন পুিরআ ভৃ াের 

নানা ঔষধ রামা মািখআ কপূের”।(১৭৪) 

 সপ ী খু নার যথাথ িতেযািগনী হেয় উেঠেছন লহনা। একিট যুগেক 

িব ৃত ায় হেয় গিছ আমরা। মধ যুেগর ব ব ত ভৃ ার একােল আর সাধারেণ সভােব 

কউ ব বহার কের না। 

সাঁপুড়া (হাতবা  স) - সকােল টাকা-পয়সা, দিলল দ ােবজ এবং অলংকার সাম ী 

রাখা হত ছােটা হাত বা  েসর মেধ । একােলর মত ব া  ব ব া তখনও গেড় ওেঠ 

িন। সাধারণত কাঠ, লাহা ভৃিতেত িনিমত হত এমন হাত বা  স। ছাট হাত বা  স 

সানা বা পা িদেয়ও তির হত। ছুেতার, কামার, কাঁসাির বা ণকার স দােয়র 

লাকিশ ীরা এমন হাত বা  স তির করেতন। এরকম হাত বা  স. চমৎকার কা কায 

মি ত হত। নানা নকসা িদেয় অলংকৃত করেতন িশ ীরা। িশ ীর দেয়র শ লেগ 

থাকত তােদর িশ  কেম। বাঙািলর গৃহেকােণ সৗ েযর ারক েপই িবরাজ করত 

এমন হাতবা  স। 

 কিবক েণর কােব  ‘সাঁপুড়া’ বা হাতবা  েসর উে খ এেসেছ। দবী চ ীর কৃপায় 

অথলাভ কের কালেকতু গালাহাট থেক িকেনেছন হাতবা  স— 

“ন মান মুিতআর    অ দ ক ণ হার 

   িকেন বীর কনক সাঁপুড়া”।(১৭৫) 

 অথনীিত জীবন যা ার মােনর পিরবতেনর সূচক। কালেকতুও আিদবাসী অনায 

সং ৃ িত থেক শীিলত সং ৃ িতর অংশীদার হেত চেয়েছন। চ ীম ল কােব র কিব 

সমাজ পিরবতেনর সূচক রেখ গেছন তাঁর কােব । অথনীিত য ব ি র সামািজক মান 

িনধারেণর সূচক কালেকতুর জীবেনর দুই পৃথক স ায় তার পিরচয় । হাত বা  স 



 
 

াচীন ও মধ যুেগর বাংলার চমৎকার দা  ভা য। দা িশ ী গৃহ ালী কােজ ব ব ত 

এমন িশে  সৗ য বধন কেরন। নানা িচ -ভা য শািভত এমন একিট হাত বা  েসর 

িনদশন েকদারনাথ চে াপাধ ায় তাঁর ‘দা িশ ’ বে  রেখ গেছন। েকদারনাথ 

চে াপাধ ায় তাঁর “দা িশ ” বে  িলেখেছন—“কাে  খাদাই কাজ দা িশে র একিট 

অ । [.....] এই কার কা কােয িশ ীর হ - কৗশল, পিরক না এবং সাম স - ান, 

িতনিট সমান থাকা উিচত”।(১৭৬) 

টুপী- কিবক ণ মুকু রােমর কােব  ধািমক মুসলমানেদর নমাজ পড়ার সমেয় ব ব ত 

টুপীর উে খ আেছ। কালেকতু দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কেরেছন। জ ল কেট 

জরাট নগের জাবসিত গেড়েছন। এেসেছন ধািমক মুসলমােনরা। তারা টুপী মাথায় 

িদেয় নমাজ পড়েছন— 

“পাঁচ বির করেয় নমাজ। 

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

াণ গেল রাজা নাহী ছািড়। 

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

না ছােড় আপন পেথ     সদাই টুপী দই মােথ 

ইজার পরেয় দড় নািড়”।(১৭৭) 

 যুগ-সমাজ-সময়-পিরেবশ অনুযায়ী লাকিশে র বিশ  বদল হয়। মধ যুেগর 

সই াম িনভর প ী পিরেবশ একােল আর নই। ইংেরজ আগমেনর সে  সে  

িব ান এবং যুি র ভাব এেস পেড়েছ বাংলার ামজীবেন। দশীয় িশে র সবনাশ 

সািধত হেয়েছ। বাংলার কুিটর িশ  এবং গৃহিশে  াভািবকভােব য সভ তার ভাব 

পেড়েছ। ব জািতক কা ানীর কারখানা ঘের উৎপািদত ব  মধ যুেগর লাকিশে  

সই পুরাতনী িশ রীিতেক িবন  কেরেছ। গৃহিশে র ধরন ধারণও বদেলেছ। কৃিষ 

িনভর প ী পিরেবেশ একা  াকৃতজ উপাদােন তির লাকিশে র অবেশষ ঘাষণা 

হে  েম েম। সকােলর সই বৃি  এবং স দায় গেছ ভেঙ। ঐিতহ -



 
 

উ রািধকার এবং অিভ তা সমৃ  িশ ীরা একােল আর নই। গৃহিশে  ব ব ত সই 

পুরাতনী কােলর রীিতনীিত, িব াস-সং ার, ট াবু, আচার-আচরণেক একােল মান তা 

দওয়া হয় না। মুকু রােমর চ ীম ল কােব  উি িখত গৃহিশ  একা ই মধ যুগীয়। 

েয়াজন এবং সৗ েযর মলব ন িছল সই িশে ।  মািটফ িচ কলা এবং সৗ েয 

ভরপুর িছল সই িশ । একিট িবিশ  যুেগর িবনি  ঘেট গেছ কেব কেব, ধীের ধীের-

ধােপ ধােপ।    
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১২০. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ১৩০ 

১২১. শা ী, হর সাদ, াচীন বাংলার গৗরব, িজসান হািবব, (স া.) প েলখা, থম 

প েলখা কাশ, (এি ল ২০১৭), পৃ: ৭৬, ৭৭ 

১২২. বদা তীথ, িগরীশচ ,  াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ 

– ১৪২৫ ব া , পৃ: ১০৭ 

১২৩. ঘাষ, ড. েদ াত, বাংলার লাকিশ , পু ক িবপিণ, কলকাতা, িডেস র – 

২০০৪, পৃ: ৭৬ 

১২৪. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ২ 



 
 

১২৫. পূেবা , পৃ: ৮০ 

১২৬. পূেবা , পৃ: ৮৫ 

১২৭. পূেবা , পৃ: ১০৪ 

১২৮. পূেবা , পৃ: ২৮৩ 

১২৯. , অধ াপক যােগ নাথ, একখানা াচীন পুিথঁর মলাটিচ , বাসী, ২৮ শ 

ভাগ, ৩য় সংখ া, পৗষ ১৩৩৫, পৃ: ৩৬৫, স া. – রামান  চে াপাধ ায় 

১৩০. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ১৭০ 

১৩১. পূেবা  

১৩২. পূেবা  

১৩৩. পূেবা  

১৩৪. ব াসেদব, মহাভারতমঃ সভাপ  (৫), স া. – মদ হিরদাস িস া বাগীশ 

ভ াচায, িব বাণী কাশনী, কলকাতা, জ , ১৩৮৪ ব া , পৃ: ৪৬৫ 

১৩৫. ঋে দ সংিহতা (মূল), ১০ ম ল, ৩৪ সূ , ।।১।।, রেমশচ  দ  সংকিলত ও 

অনূিদত, িনমাইচ  পাল (স া.), সেদশ, কলকাতা, পৃ: ৬৫১ 

১৩৬. বদা তীথ, িগরীশচ ,  াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ 

– ১৪২৫ ব া , পৃ: ১৪১ 

১৩৭. পূেবা , পৃ: ১৪২ 

১৩৮. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ২৮ 

১৩৯. পূেবা , পৃ: ১১ 

১৪০. পূেবা , পৃ: ৪৩ 



 
 

১৪১. পূেবা , পৃ: ১২১ 

১৪২. পূেবা , পৃ: ১২৩ 

১৪৩. পূেবা , পৃ: ১৬৯ 

১৪৪. পূেবা , পৃ: ১৯৭ 

১৪৫. ঠাকুর, বেল নাথ, ভ উৎসব, বেল  াবলী, স া.– েজ নাথ 

বে াপাধ ায় ও সজনীকা  দাস, ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ 

৪১৯, ৪২০ 

১৪৬. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ৬৭ 

১৪৭. পূেবা , পৃ: ২৫৩ 

১৪৮. ঠাকুর,  অবনী নাথ, বাংলার ত, ফা ন ১৪১৮, িব ভারতী, কলকাতা, পৃ: ৫ 

১৪৯. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ৫৭ 

১৫০. পূেবা , পৃ: ৮০ 

১৫১. পূেবা , পৃ: ২ 

১৫২. ব াসেদব, মহাভারতমঃ সভাপ  (৫), স া. – ম   হিরদাস িস া বাগীশ 

ভ াচায, িব বাণী কাশনী, কলকাতা, জ , ১৩৮৪ ব া , পৃ: ৪০২ 

১৫৩. পূেবা , পৃ: ৪০৩ 

১৫৪. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ৬৪ 

১৫৫. সন, দীেনশচ , বৃহৎব  ( থম খ ), দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, তৃতীয় 

মু ণ, ১৪১২, মাচ – ২০০৬, পৃ: ৫৬৬ 



 
 

১৫৬.  চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ৮৫ 

১৫৭. বে াপাধ ায়, কুমার, ও চৗধুরী, িব পিত স া., কিবক ণ –চ ী ( থম 

ভাগ), কলকাতা িব িবদ ালয়, ২০০২, পৃ: ৩৭, ৩৮ 

১৫৮. বদা তীথ, িগরীশচ ,  াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ 

– ১৪২৫ ব া , পৃ: ১৩৮ 

১৫৯. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ২৯০ 

১৬০. পূেবা , পৃ: ৭৬ 

১৬১. চ বতী,  েদশর ন, াচীন বা ালার ভা য িব ান ও ত ণ িশ , ব  

(পি কা), ৮ম বষ, ৩য় সংখ া, আি ন ১৩৪৭,  পৃ: ৩৭২, ৩৭৪, স া. – 

সি দান  ভ াচায 

১৬২. বে াপাধ ায়, েজ নাথ, খাদাই িচে  বাঙািল, সািহত  পিরষৎ পি কা, ২য় 

সংখ া, ১৩৪৬, স া. - েজ নাথ বে াপাধ ায়, পৃ: ১৫১ 

১৬৩. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ১৭৫ 

১৬৪. পূেবা , পৃ: ২৫৩ 

১৬৫. পূেবা , পৃ: ৭৯ 

১৬৬. পূেবা , পৃ: ৮২ 

১৬৭. পূেবা , পৃ: ১২১ 

১৬৮. মজুমদার, কমলকুমার, ব ীয় িশ ধারা ও অন ান  ব , সংকলন ও স া. 

 – দয়াময়ী মজুমদার ও স ীপন ভ াচায, দীপায়ন, কলকাতা, বশাখ – ১৪০৫, পৃ: ৪ 



 
 

১৬৯. বদা তীথ, িগরীশচ ,  াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ি তীয় মু ণ 

– ১৪২৫ ব া , পৃ: ১৩১ 

১৭০. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৪ 

১৭১. পূেবা , পৃ: ১৫৫ 

১৭২. ঠাকুর, বেল নাথ, াচ  সাধন কলা, বেল - াবলী, স া. – েজ নাথ 

বে াপাধ ায় ও সজনীকা  দাস, ব ীয়- সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, মাঘ – 

১৪২২, পৃ: ৪১৬, ৪১৮ 

১৭৩. বদা তীথ, িগরীশচ ,  াচীন িশ  পিরচয়, (ভৃ ার), সুবণেরখা, কলকাতা, 

ি তীয় মু ণ – ১৪২৫ ব া , পৃ: ১২৮, ১২৯ 

১৭৪. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৬ 

১৭৫. পূেবা , পৃ: ৬৭ 

১৭৬. চে াপাধ ায়, কদারনাথ, দা িশ , বাসী (পি কা), তৃতীয় সংখ া, আষাঢ় – 

১৩৩৪, স া. – রামান  চে াপাধ ায়, পৃ: ৪২৭, ৪২৯ 

১৭৭. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, 

রবী ভবন, নতুন িদি , ষ  মু ণ – ২০১৩, পৃ: ৭৮  

 

 

 

 

 


