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অধ ায় ১১ : অন ান  লাকিশ  

 

 লাকিশ  সমাজ এবং ব ি র নানা েয়াজন পূরণ কের। সভ তা – সং ৃ িতর 

 হল লাকিশ । মানুেষর মানুষ হেয় ওঠার সাধনার পেথ অন তম মৗল একক 

লাকিশ । এই িশ ব  মানুেষর সাধারণ ব ি গত েয়াজন ধু মটায় না। লাকায়ত 

মানুেষর অ রি ত সৗ যশি র কাশ প এমন লাকিশ । সমাজিন  মানুেষর 

রসস ানী মেনর পিরচয় পাওয়া যায় লাকিশে র মেধ । সংহত লাক স দােয়র 

কমমুখর জীবেনর নানা েয়াজন পূরণ কের লাকিশ । সকাল থেক রাি , নানা 

বৃি জীবী িশ ী স দােয়র কমময় জীবনচযার ফল িত লাকিশ । রাি  থেক াম-

প ী – পাড়া মুখর থাকত লাকিশ ীর কম ব তায়। এমন জীবেনর িশ েক িনিদ  

ছেক বঁেধ ণীকরণ করা স ব নয়। িবষয় বিচে  ভরপুর লাকিশ  জীবেনর 

কােণ কােণ াি ক আেলা ফলায়। এমন অজ  লাকিশ েক িবন ােসর আিঙনায় 

িবন  করা কিঠন। এ িলই িবিবধ লাকিশ , যােক আেলাচ  আেলাচনায় অন ান  

লাকিশ  নােম িচি ত করা হেয়েছ। 

 কিবক েণর কাব  যথাথই লাকিশে র ভা ারঘর। েয়াজন এবং সৗ েযর 

িমেশল ঘেটেছ লাকিশে । লাকিশে র িবিচ  বিচে  ভরপুর কিবক েণর কাব । 

অন ান  য সম  লাকিশ  কিবর কােব  এেসেছ, স িল হল – ঘািন, চামর, চ াতপ, 

কিড়, ছাতা, ঢঁিক, জলঝাির, বিড়, উনুন, লাটাই, িচড়া, পােনর বারজ, পাশা, পুঁিথ, 

পাটা, কলম, িকরীট, চড়ক ফাটা, িতলক, গ া মৃি কার ফাঁটা ভৃিত। ঘািন হািরেয় 

যাওয়া আ য লাকিশ । তল িন াশেনর লাক যুি  েপ এর তুলনা মলা ভার। 

তিল স দায়ভু  িশ ীরা ঘািনেত তল মাড়ােনার বৃি র সে  যু  থাকেতন। কলু 

কােঠর ঘািনেত বলদেক চািলত কের তল মাড়ােতন। ঢঁিকও হািরেয় যাওয়া বাংলার 

গৗরবময় লাকিশ । ঢঁিকেত ধান ভানা হয়। প ী রমণীেদর আদশ ান ঢঁিকশােলর 

ঢঁিক। ঢঁিক এবং ঢঁিকশাল কি ক নানা আচার – সং ার এবং রীিতনীিতেক িহ ুরা 

মান তা িদেয় থােকন। ঢঁিক িহ ু েদর কােছ দবতা প, তারা ঢঁিকেক দবতা ােন 

পূজা করেতন। ঢঁিকর সই িদন ফুিরেয়েছ। সিত  সিত  একিট যুেগর অবসান ঘেট 

গেছ। সািহেত র পাতা ছাড়া আর কাথাও ঢঁিকেক িবেশষভােব খু ঁেজ পাওয়া যােব না। 

ছাতার আিব ার বৃি  থেক পির ােণর জন । আিব ারক নাম িচ হীন মানুষ। সাধারণ 

ছাতা এবং রাজছে র মেধ  তফাৎ আেছ। ছাতা নানা তীক স িলত হয়। িনে  



2 
 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  উি িখত িবিভ  অন ান  লাকিশে র পূণা  পিরচয় 

দওয়া হল –  

িকরীট 

 

িকরীট হল মুকুট – ‘√কৃ + ঈট’ – অথাৎ যা রি  িবকীণ কের। িশেরােব ন বা 

পাগিড়ও হল িকরীট। মালাকার স দােয়র িশ ীরা এমন মুকুট তির কেরন। অবশ  

যু ে ে  যা ারা মাথায় লৗহিনিমত মুকুট পেরন। এছাড়া রাজা-রাজড়ােদর মুকুট 

ত  ণীর। িশেবর মাথায় থােক িকরীট। আর এমন মুকুেট শাভা পায় চ কলা। 

অবশ  িশেবর িকরীট ভূষণ সপ। কিবক ণ তাঁর চ ীম ল কােব  িলেখেছন –  

  “বাসুিক হইল মােথ িকরীট ভূষণ 

   অ দ বলয়া হইল ভুজ মগণ 

   মুকুট উপের শােভ সুধাকর – কলা, 

   ধিরল মদন প মেনাহর লীলা”। ১ 

 অবশ  এখােন িশেবর “িকরীট ভূষণ” বাসুিক। আয – অনােযর মলব ন 

িবেশষভােব ল ণীয়। এক আরণ ক সময় িচি ত হেয়েছ িশেবর অলংকার স ায়। 

িশেবর এমন িববাহ লাকসমােজ নানা অনু ােনর প িনেয়েছ। িহমালয় তাঁর েহর 

কন া গৗরীেক স দােনর সময় সাধ  অনুযায়ী দান সাম ী িদেয়েছন। িশব িববােহর 

স ায় সি ত। হীের নাথ িম  তাঁর “বাংলার লাকউৎসব ও লাকিশ ” ে  

িলেখেছন – “আর একিট িদক থেকও বিশ  খুব ল ণীয়। সিট হল, বাঙািল 

সমােজর িবেয়েত গােয় হলুদ, জল সইেত যাওয়া, ছাঁদনা তলায় ী আচার [. . . . .] 

ইত ািদ য লৗিকক ি য়া িল আেছ এই অনু ােন একমা  স েলাই উপি ত। িক  

গা বর ইত ািদর নােমাে েখ কন া স দােনর ি য়া, বৗিদক ম পােঠ য  

কমানু ান এসম  অনুপি ত”। ২ 
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ঘািন 

 

 ঘািন বাঙািল জীবেনর সে  ওতে াতভােব যু  িছল একসময়। সরেষ তল, 

নারেকল তল, িনম তল, কর  তল ফেলর বীজ থেক ঘািনেত পষাই কের বর 

করা হত। সকােল ঘািন মাড়ােনা সরেষর তেলর ঝাঁঝ িছল। “ ামীণ ঐিতেহ র 

ঝলক” ে  বালকাি  হাজরা িলেখেছন – “দীঘকাল ব াপী ামীণ জীবেন ঘািনর 

মাধ েম তল বার করার একিট দশীয় প িত িছল। এ কাজ করেতন যাঁরা তাঁেদর 

বলা হেতা কলু। বংশ পর রায় এই কাজিট পশাদাির বৃি েত িনেয়ািজত হওয়ায় 

সমােজ এঁেদর পিরচয় িছল ‘ তিল’। তল বার করেতন বেল ‘ তিল’। বৃি র কারেণ 

এঁেদর একিট িবেশষ পদবীও সমােজ িচি ত হেয় যায় ‘সাউ’ [.....] তল বার করাটা 

শত শত বৎসেরর ামীণ ঐিতেহ র অ । বতমান কােল াম থেক উেঠ গেছ তল 

বার করার ঐিতহ বাহী ঘািন। [....] খাঁিট সরেষর তল িছল এই ঘািনর তল। 

এখনকার মত িশয়ালকাঁটা মশােনা যে  পষা ভজাল তল নয়”। ৩ 

 ঘািন হািরেয় যাওয়া এক চমৎকার লাকিশ । ঘািনেত তল িন াশন করা হত। 

াচীন ভারতবেষর এমন মহ ম যুি  য  যুেগর ভােব স ূণ লু  হেয় গেছ। 

এককােল তল িন াশেনর জন  ঘািনই িছল ধান অবল ন। পি মবে  গলী, 

আরামবাগ এবং কাঁিথ মহকুমায় ঘািনর ব ল চলন িছল। বাংলােদেশর ঘািন 

জামবািটর মত বড় একখ  কাঠ িদেয় তির করা হত। ঘািনগাছও গােছর ঁিড় িদেয় 

িনিমত হত। ওিড়শায় িচৎ কের শায়ােনা দুিট কােঠর পাটায় ঘািন িনিমত হত। িবহাের 

খাড়া ভােব রাখা কােঠর পাটা িদেয় ঘািন িনিমত হত। িবহাের ী পু েষ টানা একখে  

তির নািলযু  ঘািনর স ান পাওয়া গেছ। এক বলেদ টানা এবং দুই বলেদ টানা 

এমন উভয় কার ঘািন িবহাের চিলত িছল। পি মবে র মিদনীপুর জলায় এক 

বলেদ টানা নািলযু  িপঁিড় িবিশ  ঘািনর চলন িছল। বলেদর সাহােয  ঘািন চালােনার 

সময় অেনক ােন বলেদর চােখ ঠুিল বাঁধা হয়। অবশ  কাথাও তা িনিষ  িছল। 

তিল স দায়ভু  িশ ীরা ঘািনর সে  যু  িছেলন। কলু কােঠর ঘািনেত বলদেক 

চািলত করেতন। R. V. Russell তাঁর সুিবখ াত “The Tribes and castes of the 

Central Provinces of India” Volume 1’ ে  “Teli” সে  িলেখেছন –  

“”Teli – A Caste of oil pressers. Sub caste of 

Barhai, Dangri and Gondhali”. ৪ 

 



4 
 

সকােলর এক একিট াম িছল য়ংস ূণ। ােমই িছল তিলপাড়া, কামারপাড়া, 

কুেমারপাড়া ভৃিত। সারা বৎসর মানুষ তােদর ‘জাত’ িশে র সাহােয  জীিবকা িনবাহ 

করেতন। াত  মানুেষরা িছেলন িশ ী। িনমলকুমার বসু তাঁর ‘ভারেতর াম জীবন’ 

ে র ‘ তল ও তেলর ঘািন’ বে  িলেখেছন --- “সিরষা জাতীয় তল িন াশেনর 

পে  [....] ঘািনই ভারেতর ধান অবল ন। ঘািনর দুইিট কারেভদ আেছ।এক 

কার ঘািনেত বীজ পষার সে  সে  ফুটা বা িজভ িদয়া িব ু  িব ু  তল ঝিরেত 

থােক। অপরিটেত ফুটা নাই। [....] তেলর ঘািন আয-সং ৃ িতর সিহত সা াৎ ভােব 

স ৃ  না হইবারই কথা।’ ৫ 

 সকােল কলুরা িকভােব ঘািনেত তল িন াশন করেতন তার একিট িচ  তুেল 

ধেরেছন R. V. Russell তাঁর “The Tribes and Castes of the Central 

provinces of India” Volume 1, ে । িতিন িলেখেছন – “The Ekbeile Telis 

harness one bullock only to the oil – press and the Dobeile two 

bullocks. As it is thought sinful to use the sacred ox in this manner 

and to cover his eyes as the Telis do, it may be slightly more sinful 

to use two bullocks than one.” ৬ 

নগর প েনর সময় যখন জাবসিত হেয়িছল, তখন অন ান  স দােয়র সে  

বসিত গেড়িছল কলুরা। কলু ঘািন পেড়িছল। মুকু রাম িলেখেছন---- 

        মৎস  বেচ চেষ চাষ       কবত ধীবর দাস 

          কলু নগের িপেড় ঘানী।” ৭ 

িব ান ও যুি র সােরর সে  সে  তল কেলর আিবভাব ঘািনর অবেশষ ঘাষণা 

কেরেছ। অেনক কৃিষিনভর লাকিশে র মেতা ঘািনও আজ লু  হেয় গেছ। 

বাংলােদেশর নানা বৃি জীবী স দােয়র িশ কম আজ হািরেয় গেছ। িক  একসময় 

প ী ােম এ িল িছল জীব । R. V.Russell তাঁর ‘The Tribes and Castes of 

the Central Provinces of India’ ে  িলেখেছন--- “In Bengal certain 

castes, such as the Tanti or weaver of fine muslin, the Teli or oil- 

presser, and the kumhar or potter, rank with the ceremonially pure 

castes. ৮ 
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িচড়া 

 

িচড়া কুটােনা স দায় একােল ায় লু । মধ যুেগর সই পি - কৃিত আজ 

আর নই।প ীেত প ীেত ভার রাি র সই িচড়া কুটার শ  আজ গেছ হািরেয়। 

শািল ধােনর িচড়ার উে খ রেয়েছ ছড়ায় ও নানা সৃি েত । ধান থেক িচড়া তির 

করার চলন সম  বাংলােদেশ াচীন কাল থেক পাওয়া যায়। িনমলকুমার বসু তাঁর 

“ভারেতর ামজীবন” ে  িলেখেছন ----“ধান হইেত িচড়া করার রীিত জরাত, 

মহারা  উ র েদশ হইেত আর  কিরয়া পূেব আসাম পয  এবং দি েণ কন াকুমারী 

পয  সব  চিলত। তেব মুিড় আর খইেয়র ব বহার সব  নাই” ৯ 

িহ ু েদর ায়ি  িবধােনর সমেয়  অ  অথাৎ িচেড় খাওয়ার রীিতর উে খ 

আেছ। “ ৃিতিচ ামিণঃ” ে  হিরদাস িস া বাগীশ ভ াচায  উে খ কেরেছন---

“িচিপটকািদ া  ভাজেন প া  ভাজনা ম”। ১০  

কিবক েণর কােব  িচড়া কুটা স দােয়র উে খ আেছ। ‘ছুতার’ স দায়ভু  

ব ি রা িচড়া কুেটন। জরাট নগের জাবসিত হেয়েছ। অন ান  বৃি জীবী স দােয়র 

সে  ছুতােররাও এেসেছন। কিবক ণ িলেখেছন--- 

“ছুতার নগর মােঝ     িচড়া কুেট মুিড় ভােজ  

     কহ কের িচ  িনমােণ”। ১১ 

বিণকখে ও িচড়ার উে খ আেছ। ‘ভাির’ দর উে খ কেরেছন কিব। ‘ভািরগণ’ 

ভাের ভাের িজিনসপ  জাগান দন। লহনা দাসী দুবলােক িনেয় বাজাের চেলেছন। 

লহনা র ন শষ কেরেছন। পিরেশেষ দুবলা ান শেষ আহাের বেসেছন। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

  “ ান কির দুবলা   খায় খ  দিধকলা 

    িচড়া দিধ দয় ভািরগেণ”। ১২ 
সকােল ভাির দইেয়র ভাঁড় যাগান িদেতন। দুধ কলা মািখেয় িচড়া খাওয়া  

সাি ক আচােরর মেধ  পেড়। দাসী দুবলা ান কের আহায হেণর এমন রীিত সং ার 

বজায় রেখেছন। িহ ু  সং ােরর এমন রীিত একােল আর ায় নই। 
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চামর 

 

 চামর রােজাপকরণ। যুি ক ত  ে  চামরেক এই অিভধায় অিভিহত করা 

হেয়েছ –  

  “চামর াথ ভৃ ার সক  সাধনী”। ১৩ 

 চামর, হীরক, প রাগ, বদূয, নীলমিণ ভৃিত র খিচত হয়। াচীনকােল স াট 

ছাড়া সাধারণ রাজার চামর ব বহােরর অিধকার িছল না। কিথত আেছ, িহমালয় ভৃিত 

িবেশষ কতক িল পবেত য “চমরী” পাওয়া যায়, তােদর লাম থেকই চামর ত 

হয়। এ িল লজ চামর। জলজ চামর সমু জাত চমরীর লাম থেক ত হয়। 

রােজাপকরণ ছাড়াও দবেদবীর পুেজােত চামেরর ব বহার হয়। 

 াচীন সং ৃ ত সািহত  এবং মধ যুেগর বাংলা সািহেত  চামেরর ব বহার অেনক। 
“ মঘদূত” কােব র পূবেমেঘর ৩৮ সংখ ক ােক বারিবলািসনীেদর া  হে  

র খিচত দ যু  চামর দালােনার ছিব িবধৃত আেছ। মহাকিব িলেখেছন –  

    “পাদন াৈসঃ িণতরশনা  লীলাবধূৈতঃ 

    র ায়াখিচতবিলভ ামৈরঃ া হ াঃ”। ১৪ 

 চামরেক চমৎকার িশ ীত প িদেয়েছন লাকিশ ীরা। চামেরর সৗ য দৃি  

ন ন। চামেরর হাতল কাঠ বা পতেলর তির হয়। হাতলেক নানাভােব অলংকৃত করা 

হয়। হাতেলর ব নীেক সানা পা হীের ভৃিত অলংকাের সৗ য মি ত করা হয়। 

সাধারণ চামের অবশ  এসব অলংকরেণর কাজ থােক না। গরেম চামর বাতােসর 

েয়াজন মটায়। চামর িনমাণ এবং ব বহােরর ে  পুরাণ েণতা ও শা কারেদর 

অিভমতেক িবেশষ  দওয়া হয়। ম ল – অম ল, ভ – অ ভ, সং ার এবং 

রীিতনীিত চামর ব বহােরর ে  খুব পূণ। সকােল বদু িতক পাখা িছল না। 

তালপাতার পাখা, হাতপাখার চলন িছল। দনি ন েয়াজনীয় িশ  চামরেক মযাদা 

দওয়া হত। কমলােদবী চে াপাধ ায় তাঁর – “Handicrafts of India” ে  

িলেখেছন – “Handicraft has always been a very basic activity of 

human society for crafts are an integral part of our life”. ১৫ 
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 কিবক েণর কােব  চামেরর উে খ এেসেছ িন েপ –  

১। চামর (পৃঃ ৬) ২। চামর (পৃঃ ২৮) ৩। চামর (পৃঃ ৬) ৪। চামর (পৃঃ ৪৩) ৫। চামর 

(পৃঃ ৪৫) ৬। চামর (পৃঃ ৮০) ৭। চামর (পৃঃ ১০৪) ৮। চামর(পৃঃ১২১) ৯। চামর (পৃঃ 

১২৩) ১০। চামর (পৃঃ ১৯৬) ১১। চামর (পৃঃ ১৯৭) ১২। চামর (পৃঃ ২০৯) ১৩। চামর 

(পৃঃ ২০৯) ১৪। চামর (পৃঃ  ২১১) ১৫। চামর (পৃঃ ২১১) ১৬। চামর (পৃঃ ২১২) ১৭। 

চামর (পৃঃ ২১৮) ১৮। চামর (পৃঃ ২৩১) ১৯। চামর (পৃঃ ২৩২) ২০। চামর (পৃঃ ২৩৪) 

২১। চামর (পৃঃ ২৫১) ২২। তচামর (পৃঃ ২৫১) ২৩। চামর (পৃঃ ২৫৪) ২৪। চামর 

(পৃঃ ২৫৬) ২৫। চামর (পৃঃ ২৫৮) ২৬। চামর (পৃঃ ২৭১) ২৭। চামর (পৃঃ ২৭১) 

২৮। চামর (পৃঃ ২৭১) ২৯। ধবল চামর(পৃঃ ২৭৩) ৩০। চামর (পৃঃ ২৭৪) ৩১। ধবল 

চামর (পৃঃ ২৭৫) ৩২। চামর (পৃঃ ২৭৬) ৩৩। তচামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৪। চামর (পৃঃ 

২৯৩) ৩৫। চামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৬। চামর (পৃঃ ২৯৩) ৩৭। চামর (পৃঃ ২৯৪) ৩৮। 

চামর (পৃঃ ২৯৪) ৩৯। চামর (পৃঃ ২৯৫) ৪০। তচামর (পৃঃ ৩০০) ৪১। চামর (পৃঃ 

৩০৩) 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] ১৬ 

 িব কমা দবী চ ীর জন  মি র িনমাণ করেছন। মি ের রেখেছন তচামর। 

কিব িলেখেছন –  

    “ধবল চামর িদল ি সক পতকা 

    রাকাপিত বিড় জন ---- িফরএ বলকা”। ১৭ 

 মধ যুেগর বািণেজ  য ব  িবিনময় হত, সখােন চামেরর িবিনময়ও ল  করা 

গেছ। ম  িসংহল দেশর সে  য বািণজ  িবিনময় কেরেছন, সই িবিনমেয়র 

উপকরণ েপ চামেরর উে খও পাওয়া যায়। কিবক ণ িলেখেছন –  

   “িস ুর বদেল িহ ুল পাব া বদেল পলা। 

   পাটেসান বদেল ধবল চামর কাঁেচর বদেল নীলা”। ১৮ 

 সকােলর সই রাজাও নই, নই তােদর ব ব ত চামর। তবুও বাঙািল ৃিত 

ভারাতুর। যুি  িব ােনর সার এই লাকিশে র িবনি েক রাি ত কেরেছ। এখন 

দব- দবীর পূজায় ব ব ত চামর ছাড়া এমন লাকিশ েক িবেশষ পাওয়া যায় না। 

চামর একােল ায় হািরেয় যাওয়া িশ , যা িকছু বঁেচ আেছ তােত পেড়েছ 

আধুিনকতার ছাপ। মধ যুেগর সই প ী পিরেবশ, সই সং ার িব াস, সই বাঙািল 

ধম াণ িহ ু  গৃহে র অ ঃপুর, পূজা – পাবণ, বার ত, সামািজক অনু ােনর 
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কল াণমূিত ও ভেবাধ – ঢােকর শ  ও ম ল শে র িন একােল আর মেল না। 

এ িল িব ৃত উপকথার মত হািরেয় যাওয়া িবষয়। চামরেক আর একােলর আেলা 

ঝলমল রৗ কেরা ল ব জািতক িম  সং ৃ িতর দব পূজায় সভােব পাওয়া যােব না। 

চ াতপ 

মধ যুেগর এক পূণ লাকিশ  হল চ াতপ বা চাঁেদায়া। সামািজক ি য়াকম এবং 

লৗিকক অনু ােন চাঁেদায়ার ব বহার হেতা। চাঁেদায়ােক চ াতপ ছাড়া সািময়ানাও বলা 

হত। সত িক র চে াপাধ ায় তাঁর “ াচীন বাংলা – কােব  কুিটর িশ ” বে  

িলেখেছন –  

  “চাঁেদায়া – াচীন বাংলায় ব ল চলন িছল”। ১৯ 

 চাঁেদায়া বা সািময়ানা পাট বা চেটর তির। ম প সাজােনার সময় রিঙন কাপড়, 

কাগেজর ফুল, পািখ, নানা নকসা এবং অলংকরেণর সাহােয  কা কায খিচত প 

দওয়া হয়। সামািজক – সাং ৃ িতক অনু ােনর রকমেফর অনুযায়ী নানা মািটফ 

স িলত িচ কলার পিরচয় িবধৃত থােক ম েপ। আবদুল হািফজ তাঁর “বাংলােদেশর 

লৗিকক ঐিতহ ” ে  িলেখেছন –  

 “ লাকিশে র সিঠক িবচার করেল ভােব ধরা পেড় য, কতক িল মািটফ 

যমন ি ভূজ, চ , বৃ , রি িবকীরণরত সূয (Rayed Sun) আড়াআিড়ভােব সমি ত 

দ , চ , সিপল রখা, অধবৃ , প , শ , অধচ , রঙীন ও কােলািব ু  ভৃিত 

যাদুিবদ া থেক উ ুত। [. . . .] যুগ যুগ ধের বাংলার মা বােনরা এসব মািটফ 

ব বহার কেরেছন। এই িশ কলার কান সা দািয়কতা নই। িহ ু  বাঙালী তার ল ীর 

পা, ঝাঁিপ িকংবা সরায় য ব ব  রােখন বাঙালী মুসলমান জায়নমাজ ও মহরেমর 

িবিচ  মািটফ স  িপেঠেতও সই একই ব ব  রােখন। উে শ ও একই”। ২০
 

 কিবক েণর কােব  চ াতপ এেসেছ িন িলিখতভােব –  

১। ছা লা (ছাঁদনা, পৃঃ ৪৩) ২। চাঁদা (সািময়ানা, পৃঃ ১২১)    ৩। চা া (পৃঃ ১৬১) 

৪। চ াতপ (পৃঃ ১৭৪)  ৫। চ াতপ (পৃঃ ২০৬)    ৬। চ াতপ (পৃঃ ২৫১) 

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ প ীেত উি িখত  থেক নওয়া] ২১ 

যে র ম প চ াতপ িদেয় সি ত করা হে । সকথা উে খ কেরেছন কিব –  

  “যে র ম েপ   টানািঞ চ াতেপ 

    চৗখুির পুিরয়া চ েন”। ২২ 
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 একােলও সামািজক অনু ান ও ি য়াকেম ম প সাজােনা হয়। িক  মধ যুেগর 

সই সমাজ – পিরেবশ একােল আর পাওয়া যােব না। একােলর প াে ল এবং 

সকােলর ম েপর মেধ  গভীর ভদেরখা থেক গেছ। সকােলর অনু ান উপলে  

াম  মানুেষর উপি িত একােল িভ ভােব িভ েকৗিণক মা ােবােধ াণশি  স ার 

কেরেছ। শিশভূষণ দাশ  তাঁর “িশ -িলিপ” ে  যথাথই িলেখেছন –  

“িশে র ে  অেনক সময় াচীন ধারার পুন ীবন 

(Revivalism) বিলয়া একটা কথা চিলত আেছ। [ . . . . .] সািহত  

অেপ াও িচ িশে  এই াচীন ধারার পুন ীবন থাটা অেনক বশী। এই 

পুন ীিবত িশ েক একটু ভাল কিরয়া িবচার – িবে ষণ কিরয়া দখুন, 

আমার িব াস, সব ই দিখেত পাইেবন, এই পুনর ীবেনর িভতেরও িশ  ধু 

নতুন দহ নয়,  াণও নতুন কিরয়া লাভ কের”। ২৩ 

জলঝাির 

 কিবক েণর কােব  জলঝািরর উে খ এেসেছ। লহনা সপ ী খু নার িত 

িন ু র অত াচার করেছন। খু নার সম  অলংকার খুেল িনেয়েছন। দিড় িদেয় বঁেধেছন 

লহনা। তৃ ায় ন করেছন খু না। অবেশেষ দুবলা দয়াপরবশ হেয় খু নােক জল 

িদে ন। কিবক ণ িলেখেছন –  

“ধাইআ দুবলা গল হােত জলঝাির 

  সানুকে  দুয়া তার মুেখ দই বাির”। ২৪
 

 সপ ীর অত াচার সম  মধ যুগ ব া  হেয়িছল। তা সে ও মম েবাধ এেকবাের 

লু  হেয় যায় িন। জলঝাির িদেয় নরত তৃ াত খু নােক জল িদেয়েছন দুবলা। 

জলঝাির িদেয় জল দওয়ার নিজর একােল আর পাওয়া যায় না। অিজত মুখাজী তাঁর 

“Folk art of India” ে  িলেখেছন –  

 “The folk artist who inherited the “group soul” or The sum 

total of artistic consciousness proceeding him functioned at his best 

when both his material needs and spiritual satisfaction where 

assured by society”. ২৫ 

জুেতা 
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 ব াসেদেবর মহাভারেত চামড়ার জুেতা িকভােব সৃি  হেয়েছ স িবষেয় 

“অনুশাসন পব” - এ একিট আখ ািয়কার উে খ করা হেয়েছ। মহাভারতকার িলেখেছন 

-  

  “যিদদং া কৃেত ষু দীয়েত ভরতষভ ! 

  ছ ং চাপানেহৗ চব কৈনতৎ স বি ত  ।। ১ ।। 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  সা গ রা ছায়াং বৃ মাি ত  ভািমনী। 

  তে ৗ তস া িহ স পং িশরঃ পােদৗ তৈথব চ ।। ১১ ।। 

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

  মহেষ! িশরস াণং ছ ং ম ি বারণ । 
 

  িত গৃ ী  প া  াণাথং চ পাদুেক”।। ২৬ 

 অথাৎ - “ া কােয  এই য ছ  ও চ পাদুকা দান কের; কান ব ি  ইহা 

বি ত কিরয়ািছেলন ।। ১।। [. . . . .] িতিন ( রনুকা) গমন কিরেত থািকয়া পিথমেধ  

ছায়াকারী কান বৃ  অবল ন কিরয়া িকছুকাল অব ান কিরেলন। কারণ সূেযর িকরেণ 

তাঁহার ম ক ও চরণযুগল স  হইয়ািছল ।। ১২ ।। [. . . . .] (সূয বিলেলন) মহিষ! 

আমার রি িনবারক ও ম কর ক এই ছ টী এবং চরণর ার জন  এই চ পাদুকা 

দুইখািন হণ ক ন”। ২৭ 

 সভ তার আিদকাল থেক চম মানব সভ তায় পূণ উপাদান েপ ব ব ত। 

চমজাত িশ  সাম ী মানুেষর নানা েয়াজন পূরণ কেরেছ। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর 

“ াচীন িশ  পিরচয়” ে  “চম” স েক সুিব ৃ ত আেলাচনা কেরেছন। াচীনকােল 

ভারতীয় ঋিষরা চম ি র ব ব া করেতন। রামায়েণ চমেক শয ার আবরণ েপ 

ব বহােরর কথা মেল। রামচ  উৎকৃ  চমাবৃত (অিজন) শয ায় শয়ন করেতন। 

বা ীিক রামায়েণর অেযাধ াকাে  বলা হেয়েছ –    

“অিজেনা র সং ীেণ বরা রণস েয়। 

  শিয় া পু ষব া ঃ কথং শেত মহীতেল”।। ২৮ 
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 াচীনকাল থেক চেমর নানা িশ েব র স ান পাওয়া যায়। চেমর পাদুকা, 

চেমর িবছানার শয া, চেমর কবচ, চেমর পিটকা ভৃিতর উে খ াচীন সািহেত  

পাওয়া যায়। এ িলর মেধ  পাদুকা বা জুতা উে খেযাগ । 

 িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর “ াচীন িশ  পিরচয়” ে  িলেখেছন –  

“মানব সভ তার ইিতহােস জুতা উ  ান অিধকার 

কিরয়ােছ। কারণ, কান দশ কতকাল হইেত জুতার ব বহার 

কিরেত িশিখয়ােছ, তাহাই সভ তা-লােভর একিট িবিশ  পিরচয় 

বিলয়া উি িখত হইয়া আিসেতেছ। সুতরাং ভারতবেষর াচীন 

িশে র পিরচয় দান কিরেত হইেল, জুতাত  উেপ া কিরবার 

উপায় নাই”। ২৯ 

 

চমকার বা মুিচ স দােয়র াত  িশ ীরা জুেতা তির কেরন। এই স দােয়র 

মানুষেক চামারও  বলা হয়। R. V. Russell তাঁর “The Tribes and Castes of 

The Central Provinces of India, Volume – I”, ে  িলেখেছন –  

 “Mochi – (A shoemaker) A caste. Subcaste of Chamar”. ৩০ 

R. V. Russell আেরা িলেখেছন –  

  “These castes the Chamars, Basors, Mahars, Koris, 

Gandas and others are usually also employed as agricultural and 

casual labourers. [ . . . . ] like that of the sudra and that was 

practically equivalent to slavery. ৩১ 

 

1880 ি াে  কািশত George C. M. Birdwood তাঁর “The Arts of 

India” ে  চমিশ  (‘Leather’) স েক িলেখেছন –  

  “Bengal Ladies use a toilet box made of leather, 

and cloth, [. . . . .] It generally contains also the iron bracelet which 

married women always carry about with them to ensure long life to 

their husbands”. ৩২ 

একসমেয় জুতা ধনী, অিভজাত এবং স  গৃহ  মানুেষরাই ব বহার করেতন। 
স িত প ীবাংলার অথনীিত এবং মানিসকতার পিরবতন হেয়েছ। ােমর সাধারণ 
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মানুষ জুতা ব বহার কেরন। িনমলকুমার বসু তাঁর “ভারেতর াম জীবন” ে র 

“পাদুকা” বে  িলেখেছন –  

“ভারেতর অিধকাংশ েল ীজািতর মেধ  জুতা পিরধােনর রওয়াজ 

নাই। কাথাও কাথাও ধনী উ বেণর মেধ  ইহার ব বহার আব  আেছ। [ . . . 
. .] মধ েদেশর ব ার, ওিড়শা, পি মব  এবং আসাম, ি পুরা, মিণপুর, 

করল এবং মহারাে র কাবালা ও র িগির জলা স েক ইহা বলা চেল য, 

এখােন সাধারণ ামবাসীর মেধ  জুতা ব বহােরর রীিত নাই”। ৩৩ 

তেব একােল ব ব ত জুতা আর প ী ােম মুিচরা ায় তির কেরন না। সই 

মুিচ বা চামার নােমর “সমাজ ব ু ” স দায় ায় হািরেয় গেছ। এখন জুেতা ত 

কেরন ব জািতক কা ানীর িমকরা শহেরর কারখানা ঘের। সই প ী িশ  আর 

বঁেচ নই। মুকু রাম চ বতীর কােব  জুেতার উে খ এেসেছ। দবী চ ী দশভূজা 

প ধারণ কের পূজা হণ কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

 

 “অ দ ক ণ জুতা হইল দশভূজা 

 জই েপ অবিণম েল লল পূজা”। ৩৪ 

সকােলর শা কােররা িহ ু েদর উপনয়ন, চয ভৃিত অনু ােন এবং িব াস 

সং াের জুতা ব বহােরর উে খ কেরেছন। দবীপুরােণ এরকম “ পাদুকা” িনমােণর 

কথা আেছ। “ পাদুকা” মিণ, র , ণ, রৗপ  ভৃিত ধাতু এবং চ ন দবদা  

ভৃিত কােঠর সাহােয  িনিমত হয় –  

 “মিণর ময়ীকায হম প ময়ী িপবা। 

 চ েননািপ কতব া পাদুকা িতমা িপবা”। ৩৫ 

বাঙািল জীবন সং ৃ িতর একটা অধ ােয়র মাটামুিট অবসান হেয়েছ। মধ যুেগর 

সই চমকার বা মুিচ স দায় তােদর বৃি  পিরবতন কেরেছন। সই াি ক িশ ী 

সমােজর শত শত বছেরর গা ী জীবন গেছ ভে । একােল কারখানার কলঘের 

ব জািতক কা ানীেত, কি উটােরর বাতােম, ব  িমেকর েম তির হয় জুেতা।  

ঢিঁক 

কৃিষ ধান বাংলােদেশ সম  মধ যুগ ধের ঢঁিক ব ব ত হত। বাংলােদেশ 

ঢঁিকর  িছল অেনক। ভারতবষ এবং চীনেদেশ ঢঁিকর ব বহার আেছ। মধ যুেগর 

সািহেত  ঢঁিকর উে খ নানা ােন পাওয়া যায়। ঢঁিকর গঠন ি য়া জিটল। দীঘ কাঠ 



13 
 

এবং কােঠর যুি র সাহােয  ঢঁিক তির করা হত। প ী রমণীরা ঢঁিকশােল ‘গড়’ 

অথাৎ গত খুেল পাড় িদেয় ধান ভােন। িনমলকুমার বসু তাঁর ‘ভারেতর াম জীবন’ ে  

িলেখেছন – “ধান ািদ কুিটবার জন  ঢঁিক ব ব ত হয়। [......] ইহা ধানতঃ উ র-পূব 

ভারেতই চিলত।” ৩৬ 

বাংলার লাকিশে র সরণীেত ঢঁিক ধু েয়াজন মটায় না, ঢঁিক িশ  – 

কা িশ । ঢঁিক আজ নই, একা ই হািরেয় যাওয়া িশ । অ য়কুমার মে য় যথাথই 

িলেখেছন – “কা -িশ ই হউক, আর চা -িশ ই হউক, সভ তার ইিতহােসর িনকট 

উভেয়ই তুল  সমাদর লাভ কিরবার যাগ । য জািতর সৗ যেবাধ য পিরমাণ 

িবকাশলাভ কের, সই জািত সই পিরমােণ জীবনযাপেনর উপকরণ িলেকও সু র 

কিরয়া গিড়য়া তুিলবার জন  চ া কিরয়া থােক – কবল যন তন কােরণ কায সাধন 

কিরয়াই পিরতৃি  লাভ কিরেত পাের না। এই কারেণ পুরাতন মৃদভা িট পয  – 

পুরাতন মানব সভ তার দ াতক বিলয়া ইিতহাস লখেকর িনকট অ ে য় হয় না। মানব 

সভ তার ইিতহােস তাহার ান আেছ বিলয়া তাহার ভ াংশ পয  াচীন িশ  িনদশেনর 

সং হালেয় ান া  হইয়া থােক।” ৩৭ 

কিবক েণর কােব  ঢঁিকর উে খ আেছ। ভাঁড়ু দ  কালেকতুর কােছ অেনক 

দাবী কেরেছন। কালেকতু তাঁেক স ান জািনেয়েছন। ভাঁড়ু কালেকতুর কােছ হাল, বলদ, 

ঢঁিক, কুলা পাওয়ার জন  িনেবদন কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“হাল বলদ িদেব খুড়া   িদেবেহ িবছন-পুড়া 

     ভান া খাইেত ঢঁিক কুলা িদেব।”৩৮ 

ঢঁিকেক িহ ুরা দবতা ােন পূজা কেরন। নারেদর বাহন ঢঁিক। ঢঁিকর সে  

িহ ু  িমেথর স ক অ া ী ভােব জিড়ত। ঢঁিক এবং ঢঁিকশাল কি ক নানা আচার-

সং ার-রীিতনীিতেক িহ ুরা মান তা িদেয় থােকন। ঢঁিক তির কেরন ছুেতার বা 

সূ ধেররা। অিজত মুখাজী তাঁর ‘Folk art of India’ ে  িলেখেছন – 

“According to tradition the worker in wood is called a Sutradhar or 

‘one who holds the string” ৩৯ 

সূ ধরেদর কাজ ফুিরেয়েছ। ঢঁিকর ব বহার আজ আর নই। একা ই একিট 

যুেগর অবসান ঘেট গেছ। সািহেত র পাতা ছাড়া আর ঢঁিকর িচ  কাথাও খুেঁজ পাওয়া 

যােব না। সকােল ঢঁিকেত পাড় িদেয় ধান ভানার সময় মিহলারা ধু গ  জব হািস-
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ঠা া নয়, ধান ভাঙার গানও গাইেতন। প ী রমণীেদর মুখরতা ঢঁিকশালেক ক  কের 

গেড় উেঠিছল। 

সমাজ-সং ৃ িত- লাকাচার-সামািজক উৎসব অনু ান এবং পূজা পাবেণর সে ও 

ঢঁিক িবেশষভােব স ৃ । বাঙািল জীবেন ঢঁিক একিট িবিশ  িত ান। নবা  উৎসব, 

িপেঠ পুিল, চাল পটাই এসব কাজ ঢঁিক শােলই হেয় থােক। ঢঁিকেত ধান চাল ভানার 

কাজ একিট সমি গত য়াস। এককথায়, মিহলােদর ঘরক ার অংশ িবেশষ হল ঢঁিক ও 

ঢঁিকশাল। ঢঁিকেক নানাভােব অলংকৃত করা হয়। নানা পৗরািণক মূিত, মাছ, ফুল, ফল 

ঢঁিকেত অ ন করা হয়। ত ণ িশে র এক আ য িনদশন ঢঁিক। কৃিষিভি ক 

বাংলােদেশর একটা যুেগর অবসান ঘেট গেছ। ঢঁিক লু  হেয় গেছ। বাঙািলর ৃিতেত, 

বৃ -বৃ ােদর অতীত গ -কথকতা ছাড়া ঢঁিকেক আর খু ঁেজ পাওয়া যােব না। 

বিড় 

বিড় বাঙািল রমণীর িশ িচর এক তঃ ূ ত কাশ। েয়াজন, সামািজক 

আেবদন, সৗ য এবং আচার-সং ােরর িতফলন বিড়র সে  স ৃ । বিড়েক গহনার 

আকৃিত সদৃশ করা হয়। এমন বিড়েক গহনা বিড় বলা হয়। িবির বা িবউিলর ডালই বিড় 

তিরর ধান উপকরণ। শীতকাল বিড় তিরর পে  আদশ। বিড় তিরর পূবরাে  

কলাই িভিজেয়, খাসা ছািড়েয়, িশল নাড়ায় বেট, ফিটেয়, ফুিলেয়, কলাপাতায় বিড় 

দওয়া হয়। রমণীর হােতর মুেঠা বা আঙুেলর কা কাযই বিড় তিরর ধান েকৗশল। 

বিড় বাংলােদেশর ব েনর অন তম উপকরণ। গহনাবিড়েক নানা অলংকােরর প 

দওয়া হয়। হার, পাশা, বালা, মাকিড়, দুল ভৃিত অলংকােরর আদেল বিড়েক প 

দওয়া হয়। ছাট বিড় ফুলবিড় নােমও খ াত। বাঙািলর দনি ন খাদ  তািলকায়, আ ীয় 

ব ু র আিতেথয়তায় বিড়র িবিশ  ান আেছ। ােদ, গে , সৃি র চমৎকািরে , সেবাপির 

দৃি  ন ন সৗ য ফুিটেয় তুলেত বিড়র তুলনা মলা ভার। 

বিড় বাঙািলর থা, আচার এবং সমাজিন  রীিতনীিতর সে  স ৃ । বিড় 

তিরর সমেয় সূযেক আ ান জানােনা হয়। মেঘর কােলা ছায়া দূর করা হয়। নানা ছড়া 

বােদর সাহােয  মেঘর আনােগানা দূর করা হয়। হলুদ জল িদেয় সূয ব না কের বিড় 

দওয়া হয়। ডাল কলাইেক ল ীর অংশ প মেন করা হয়। বিড় দওয়ার সমেয় আর 

একিট লাকাচার িবেশষভােব পালনীয়, তা হল ‘বুড়া-বুিড়’র িববাহ। ল ীেদবীেক স  

করার জন  এরকম একিট নারী আচার পািলত হয়। অ হায়ণ মােস পুঁিথ িবচার কের 

কুেলােত বড় দুিট বিড় দ িত রাখা হয়। দুিট বড় বিড়র বেড়ািট বর, অেপ াকৃত 
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ছাটিট কেন। িববােহর যাবতীয় উপকরণ যথা শাখঁ বাজােনা, উলু দওয়া, চ ন, দূবা, 

ধান, তল, িস ুর, গােয় হলুদ ভৃিত মা িলক অনু ােনর সাহােয  বুেড়া বুিড়র িবেয় 

দওয়া হয়। তারপর ঝকঝেক রা ু ের বিড় িকেয় নওয়া হয়। বিড় তিরর সমেয় 

রমণীরা নানা িচতা মেন চেলন। বিড় তিরর ি য়ািটেক সািবকভােব একিট ম ল 

অনু ােনর প দওয়া হয়। বিড় একিট চমৎকার িশ কলা। গহনা বিড়েত নানারকম 

মািটফ তির করা হয়। পূব মিদনীপুেরর মিহষাদল, ন ী াম, সুতাহাটা ভৃিত ােন 

একসময় বিড় তির হত। একােল তা িবরল। একােল রমণীেদর সই মা িলক থা ও 

আচার পালেনর রওয়াজ নই। সংঘব ভােব মা িলক সামািজক অনু ান পালেনর রীিতর 

অবসান ঘেটেছ। শহেরর ভাব, িশে র সার, আধুিনক িশ ার ব াপকতায় বিড় িশে র 

একটা যুেগর সমািধ ঘিটেয় ফেলিছ আমরা। 

চ ীম ল কােব  বিড়র উে খ এেসেছ। আেখিটক খে  িশব িভ ায় 

বিরেয়েছন। প ীেত প ীেত িভ াপা  িনেয় ঘুেরেছন। িবিভ  ণীর মানুষ তােদর 

সাধ মত িভ া িদেয়েছন দবািদেদবেক। িদেয়েছন বিড়। কিবক ণ িলেখেছন – 

“ কহ িদল চালু কিড়  কহ িদল ডািল বিড় 

কুঁিপ ভির তল িদল তিল।” ৪০ 

কালেকতুর জরাট নগরীেত জা বসিত হেয়েছ। নানা স দােয়র মানুষ 

বেসেছন। বেসেছন া েণরা। এমনিক ‘মূখ িব ’ বািড়েত বািড়েত যজমািন করেছন। 

কিবক ণ িলেখেছন – 

“ কাথাহ মাসরা কিড়  কহ দই ডািল বিড় 

ামযাজী আনে  সাঁতির।” ৪১ 

বিণকখে  দাসী দুবলা সকােলর হােট র ন সাম ী কেনন। িকেনেছন 

ফুলবিড়। কিবক ণ িলেখেছন – 

“মুগ মাষ বরবটী  িকিনল সরল পুিঠ 

    সর জুখ া লয় ফুলবিড়।” ৪২ 
র ন পারদশী খু না ধনপিতর জন  ব ন ত করেছন ফুলবিড় িদেয়। 

কিবক ণ িলেখেছন -  

“ঘৃেত ভােজ পলাকিড়  নট া সােক ফুলবিড় 

    িচ িড় কাঁঠালিবিচ িদআ 

ঘৃেত নিলতার সাক   কটু তেল বাথুয়া পাক 
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    খে  পেল ফুলবিড় ভািজয়া।” ৪৩ 

িপতৃ তপেণ, া ণ িবদােয় ডালবিড় উপেঢৗকন প দওয়া হয়। কিবক ণ 

িলেখেছন – 

“আলু চালু ডািল বিড়  শেতক ত ার কিড় 

     িচড়া কলা দিধ য়া পান।” ৪৪ 

ধনপিতর আেদেশ খু না পুনরায় র ন করেছন। শাক ফুলবিড়র ব ন এবং 

ইমাছ ও কুমড়াবিড়র ঝাল রা া করেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“সাক সুপ রাি আ ওলায় ফুলবিড় 

ঘৃত িদয়া ভািজল উ ম পলাকিড় 

কটু তেল ভােজ রামা িচথেলর কাল 

রিহত কুমড়াবিড় আলু িদআ ঝাল।”৪৫ 

সই পৗেষর শীেত ডাল িভিজেয় বিড় তিরর ধূম আর নই। এখনও 

মিদনীপুর ভৃিত অ েল বিড় তির হয়। িক  কলাইেয়র খসা মিসেন ছািড়েয় ডাল 

ভাঙার রওয়াজ তির হেয়েছ। াম বাংলার মােয়রা বিড় তির কেরন অিতিথ এবং 

আ ীয়েদর পিরচযার জন । সিহ ু , বাংলার িতনীরা, জননীরা এমন বিড় তির কেরন। 

আ ীয় জন, পাড়া পড়শী এবং জামাতােক আপ ায়েনর জন  বিড় সংর ণ কেরন 

বাঙািল রমণীরা। বিড় তিরর স পিরেবশ আজ আর নই। ধু র ন সাম ী েপ নয়, 

বিড় এক িশি ত পকম। বিড়র িশ  সৗ যও চমৎকার। এক হািরেয় যাওয়া যুেগর 

ৃিতচারণ করা ছাড়া একােলর বাঙািলর হােত আর তমন িকছু নই। সকােল 

ঢঁিকশােল ভ িদেন ামবধূরা অনু ান করেতন। সব িকছুর  মেধ  িচতা এবং 

সৗ েযর ছাপ। ঢঁিকশােলই হত বিড় তিরর অনু ান। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর 

‘িনম ণসভা’ বে  িলেখেছন – 

“পানাপুকুরপােড় িচতার বড়া ঘরা আ কু বনমধ  হইেত বউ কথা-কও 

থািকয়া থািকয়া ডািকয়া উেঠ এবং প ী ােমর ঝাঁঝা মধ া  যন িনঃশে  সই কাস ীর 

ঝােলর মেধ  তাপ স ার কের। এমিন, কাসি র পর কুলচূর, কুলচূেরর পর বিড়, কুমড়া 

কাটা, ডাল কাটা, স চুকিল ও িপঠার সময় চাল কাটা, ধান ভানা, এক ঢঁিকশােলই 

কত অনু ান।” ৪৬ 

লাটাই,নাটাই,নাটা 



17 
 

লাটাই বা নাটাই হল সুতা টাবার চরিক। সং ৃ ত নতকী > াকৃত ন ঈ > 

ল াঈ। নতকী সাদৃেশ  লাটাই শ িট এেসেছ। সকােল িববােহর মত ম ল উৎসেব সুতা 

এবং নাটাই ম ল ব  েপ িবেবিচত হত। এমন িক কন াদােনর সমেয় যৗতুক েপও 

লাটাই দওয়া হত। ফা ন মােস খু নার িববাহ উৎসব। গ  অিধবােস ঘটক চেলেছন 

ম ল ব  িনেয়। িনেয়েছন সুতা ও নাটাই। কিবক ণ িলেখেছন – 

“সষব পুটিল ভরা    বা া িনল কাল সরা 

     সুতা িনল নাটাই সিহত।” ৪৭ 

িববােহর পের খু নার মাতা র া ী আচার পালন করেছন। বেরর চরেণ দিধ 

ঢালেছন। খু নার পিরেধয় বসেন সুেতা বঁেধ রাখেছন। আর সুতা লাটাইেয়র সে  সাত 

ফর িদেয় িনগূঢ় ব েন কন া জামাতােক ব ন কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“আিনল আইবড়ার সুতা লাটাই সিহত 

সাতেফর ফরা িদআ কিরল বি ত।” ৪৮ 

ডাম স দােয়র িশ ীরা নাটা তির কেরন। কিবক েণর চ ীম ল কােব  স 

উে খও এেসেছ। কিবক ণ িলেখেছন – 

“ ডাম গেড় ছাতা নাটা।” ৪৯ 

সকােল কন াদােন কন ার িপতা কন ার িববােহ যৗতুক প চরকা চরিক 

এবং নাটাই দান করেতন। আ েতাষ ভ াচােযর সংগৃহীত কন াদান িবষয়ক একিট ছড়ায় 

উি িখত আেছ – 

“চরকা িদলাম চরিক িদলাম নাটাই িদলাম দােন 

তবু মেয় ঘুনঘুনাে  চে াব ীর কােন – 

বাবা, বাঁক িদেল না ক ােন।” ৫০ 

মধ যুেগ চরকা-নাটাই িছল অথৈনিতক সমৃি র তীক। জীবন – জীিবকা 

অথনীিতেক বাদ িদেয় স ব িছল না। মুকু রােমর কােব  নাটাইেয়র উে খ একটা সময় 

কােলর অথৈনিতক পিরম লেক ফুিটেয় তােল।  

চড়ক ফাটঁা, গ ামৃি কার ফাটঁা; চুেনর ফাটঁা 

বাংলােদশ লাকধেমর দশ। নানা সং ার-িব াস-রীিত-নীিত-আচার- থা এবং 

দববাদ এখােন ঐিতহ সূে  ব কাল িবধৃত। পারেলৗিকক ি য়াকম, িপতৃ-তপণ, 

পূবপু েষর জন  তপণ, গ া ান এেদেশর লাকজীবেনর অি ম ায়। পুণ েতায়া গ া 
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ভারতীয় জীবনেবাধেক অেনকখািন িনয় ণ কেরেছ। কিবক েণর কােব র নানা ােন 

ফাঁটার উে খ আেছ। দবী দুগার কাঁচিলেত িচ া ন সে  কিবক ণ িলেখেছন – 

“ডানী িদেগ িব কম িলেখ মুিনগণ 

কপােল চড়ক ফাটা লািহত বরণ।”৫১ 

ধূত ভাঁড়ু দ  িতলক কেটেছ, পাঁিজ হােত িনেয়েছ এবং কােন ঁেজেছ কলম 

এবং চুল রি ত কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“পাগখািন বাে  ভা ু  নািম ঢােক কশ। 

কসিরআর িতলেক রি ত কল বশ।” ৫২ 

ধািমক িহ ুরা গ া ান কের তপণ কেরন। দবকুল, িপতৃকুল এবং ঋিষকুল সে াষ 

কাশ কেরন। ান সমাপেন কপােল গ ামৃি কার ফাঁটা নন। ম  তপণ কের এমন 

গ ামৃি কার ফাঁটা িনেয়েছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“ ান কির পের গ ামৃি কার ফাঁটা 

যব িতল কুশ কইল আিনল তুলসী 

তপেণ সে াষ কল দব িপতৃ – ঋিষ।” ৫৩ 

কপােল ফাঁটা িনেয় ভকােজ যাওয়া দি ণ ভারেতর মানুেষর রীিত। যুে র 

মুহূেত এমন রীিতর উে খ কেরেছন কিবক ণ – 

“রণিসংহ রণভীম ধায় রণসাটা 

িতনভাই িতর বে  িদআ চুেনর ফাঁটা।” ৫৪ 

ধমজা ত ভারতবষ। নানা থা-সং ার িব াস, লাক- লৗিককতা বাংলার 

লাকধম এবং লাকসমাজেক সচল রেখেছ। িহ ু  আচার ও রীিতনীিত, িহ ু পুরাণ, 

পৗ িলকতা  িমেশ আেছ বাঙািলর দনি ন জীবন ও কেম। হিরদাস িস া বাগীশ 

ভ াচায তাঁর ‘ ৃিত িচ ামিণ:’ ে  উে খ কেরেছন, গ াতীের কান পাপ করেল, তা 

গ া ােন ন  হয়। য ব ি  গ ামৃি কার িতলক ধারণ কেরন, সূয দশন করেল যমন 

পাপ নাশ হয়, স প তােক দশন করেল পাপ নাশ হয় – 

“গ াতীের কৃতং পাপং গ া ানাৎ ণশ িত। 

জা বীতীরস ূতাং মৃদং মূ া িবভি  যঃ। 

িবভি  পং সাহকস  তেমানাশায় কবলম।” ৫৫ 

 এমিন নানা িবিচ  লাকিশে  ভরপুর কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কাব । 

কিবক েণর চ ীম ল কাব  লাকিশ  সৃি র আতুড়ঘর। জািত – বৃি  – স দায়, িশ ী 
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ও িশে র িবচরণ ভূিম। দশ – কাল – ইিতহাস, সমাজত  – সািহত  – পুরাণ, 

িচ কলা, াচীন ভারতীয় সং ৃ িত ও অথনীিতর গেবষণাগার কিবর কাব । সেবাপির 

েয়াজন ও সৗ েযর িচর ন লীলাভূিম। মানব সভ তার আিদকাল থেক এক বৃহ র 

কমমুখর জীবন বাহ য পু ীভূত িশ েপ আ কাশ কেরিছল, কিবক ণ তােকই 

কাব প িদেয়েছন তাঁর চ ীম েলর (অভয়াম ল) পাতায় পাতায়। এমন লাকিশ  

যথাথই জাতীয় সািহেত র িভি  াপন কের। Yuri Borev তাঁর ‘Aesthetics’ ে  

িলেখেছন -------“The national character of art has found and continues 

to find its most direct and complete expression in primitive society 

when art was at the mythological stage, and later in folklore : it 

describes the people from the point of view of the people, and is 

created by the people for the people’. ৫৬ 
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