

 

অধ ায় - ১: জািত, বৃি , সমাজ, সং ৃ িত, সং ার, িশ  ও িশ ী: 

 কিবক ণ মুকু রাম। মধ যুেগর বাণীতীেথ িতিন অন তম। ধু সমাজ নয়, 

কিবর কােব  আেছ ইিতহাসেবাধ। েগর িসঁিড় িক  গ নয়। বরং গ থেক জীবন 

অনুরাগী ম লশে র িন িনেয়েছন িতিন বাঙািলেক। ম লকােব র উদাসীন 

অনুদারতার মেধ  িতিন মত  পৃিথবীেক াণবান কেরেছন তাঁর সুিবপুল মানবতােবাধ 

িদেয়। পিরণত িশ ান, জীবনেক উপেভাগ করার িবিচ  অিভ তা তাঁর সৃি েক 

মধ যুেগর কাব সািহেত  অমরতা িদেয়েছ। তাঁর সৃি েতই কােলর পালাবদল ের ের 

উপি ত। তাঁর সৃি েতই সামািজক পবা র ব েকৗিণক মা ােবােধ উপি ত। আরণ ক 

সভ তা সেব মা  জনপেদ পিরণত হে । অরণ  িনভর অি ক, ািবড়, ভাটচীনীয় 

জনজািত স দােয়র মানুষজেনর বঁেচ বেত থাকার ইিতহাস চ ীম ল কােব  ধরা 

পেড়েছ। আয-অনােযর সংঘাত সম য়, িহ ু সমােজর ণীকরণ, বণেভদ-জািতেভদ, 

িব াস-সং ার, লাক- লৗিককতা, ভাঙা-গড়ার িবপুল অধ ায় মুকু রােমর চ ীম ল 

কােব  ধরা পেড়েছ। জািত-বৃি -স দায়-িশ ী ও িশে র দবভূিম তাঁর কাব । আরণ ক 

সভ তার ল ণ পরবতী কৃিষিভি ক সমােজর নানা র, যা লাকিশ  সৃি র 

আদশভূিম িহেসেব িবেবিচত, সই উবর সমাজেদহেক ধারণ কেরেছন িতিন তাঁর 

কােব । লাকিশ , জীবন-যাপেনর অপিরহায উপকরণ  – মুকু রােমর কাব  এমন 

িশে  টইটু ুর। েয়াজন এবং সৗ েযর অপ প সমাহার য লাকিশ , তােক অনন  

কের তুেলেছন কিব তাঁর কােব । এককথায়, সমাজ এবং িশে র পার িরক স েকর 

আতুড়ঘর মুকু রােমর চ ীম ল কাব । লাকিশে র মহাকাব  – বাঙািলর রামায়ণ গান 

মুকু রােমর চ ীম ল কাব ।  

কৃতপে  মুকু রাম শহেরর কিব নন, িশিশের ভজা ঘাস, নারেকল বীিথ, 

ধানে ত, বাবলা কাঁটার উপর ঢেল পড়া সূয, খাল-িবল-নদী-নালা, আরণ ক িতভাস 

একই সে  মূত হেয়েছ তাঁর সৃি েত। সকােলর বাংলােদেশর জািততে র ধারাবািহক 

িবন াস ও অনুস ান তাঁর কাব েক  অনন  মা া িদেয়েছ। আয-অনােযর সংঘাত 

চ ীম ল কােব র পূণ িবষয়। সেবাপির লাকিশে র উৎসমুখ িচি ত হেয়েছ তার 




 

কােব । লাকিশে র ধান পিত য সাধারণ াত  বৃি জীবী স দায়, কিবর সম  

কাব  জুেড় রেয়েছ তােদর সশ  পদচারণা। 

তাঁর কাব  নানা িন বগীয় বৃি জীবী স দায় ও িশ ীর তীথে । তাঁেদর সৃ  

িশ ই কােব র াণ। তাঁর কােব  িহ ু িশ ী স দােয়র পিরচয় যমন আেছ, তমিন 

আেছ মুসলমান বৃি জীবী িশ ী স দায়। ষাড়শ শতেকর পূেব সম  বাংলােদেশ 

শ -অ ৃশ  বাধ  হেয় িগেয়িছল। া ণ  শািসত বাংলােদেশ জািতগত 

বাতাবরেণ কম ও বণিবভাগ একই সূে  স ৃ  হেয়িছল। কৃিষিভি ক বাংলােদেশর 

াম থেক ামা ের িতিট প ী িছল য়ংস ূণ। বংশ পর রায় ঐিতহ  সূে  

জে র পর জ  ধের একই বৃি  হণ কেরেছ এক এক জািত, স দায়। আিদম 

সাম ব া পরবতী াত  জীবেনর অংশীদার হেত হেত সত  সত ই াত  অ ৃশ  হেয় 

গেছ মুিছ- মথর, চামার-ছুেতার ভৃিত িন বগীয় লাকায়ত মানুষজন। াপদ-সংকুল 

পিরেবশ গাছ-গাছািল জ লপূণ অরণ  অংশেক পির ৃ ত কের জা বসিত হেয়েছ। 

জ ল কাটাই অপাংে য়, াত জন েপ থেক গেছ সমােজর াি ক জনেগা ী। 

া ণ তে র চাখ রাঙািন জীবনেক থািমেয় রাখেত পাের িন। কৃিষিভি ক সমােজ বণ 

এবং কমিবভাগ  হেয় যায়। V. Gordon Childe তাঁর ‘Social Evolution’ ে   

িলেখেছন – “Obviously the cultivation of edible plants, the breeding of 

animals for food, or the combination of both pursuits in  mixed 

farming, did represent a revolutionary advance in human economy. 

It permitted a substantial expansion of population. It made possible 

and even necessary the production of a social surplus. It provided at 

least the germs of capital”. (১) 

বাংলােদেশ এই পেবই লাকিশ  সেবা  র শ কেরেছ। এই যুগ মধ যুগ। 

চ ীম ল কােব  আরণ ক ভূভাগ পির ার কের জাবসিত হেয়েছ। নানা বৃি  এবং 

স দােয়র মানুষ জরাট নগের বসিত াপন কেরেছন। একিট িবি ব  নতুন সমাজ 

গেড় উেঠেছ। িভ  িভ  জািতর িভ  িভ  সমাজ এবং সং ৃ িত থেক নতুন উপাদান 

সং হ কের নব কেলবর া  ্ হেয়েছ নতুন জনপদ। অবশ  সমাজ গঠেন জািত-




 

স দায়-বৃি  ও িশে র মূল কাঠােমা একই। মহাভারেত খা ব দহন কের, অরণ  

ংস কের পা েবরা ই  িনমাণ কেরিছেলন। িবভূিতভূষেণর ‘আরণ ক’ উপন ােস 

অরণ  পির ার কের গেড় উেঠিছল জনপদ। তারাশ েরর ‘কািল ী’ উপন ােস 

কািল ীর বুেক জেগ ওঠা চের সাঁওতােলরা জ ল পির ার কের গেড় তুেলিছল 

বসিত। আর কালেকতু আরণ ক ভূভাগেক জাবসিতর উপেযাগী কেরেছন।   চ ীম ল 

কােব  নানা বৃি জীবী স দােয়র আনােগানা। মুসলমান স দােয়র মেধ  এেসেছ 

‘কাগিত’। অথাৎ যারা কাগজ তির কের জীিবকা অজন কেরন। এেসেছ ‘পটুয়া’। 

পটুয়ারা পট তির কের জীিবকা অজন কেরন। এেসেছন ‘িপঠাহারী’ স দায় । 

িপঠাহারী মুসলমানেদর এক িবেশষ বৃি জীবী স দায়। হািরেয় যাওয়া এই স দােয়র 

িশ ীেদর চ ীম েলর পাতা ছাড়া আর কাথাও খু ঁেজ পাওয়া যােব না। িপঠা িবি  কের 

জীিবকা িনবাহ করেতন এরা। এেসেছন ‘ জালা’। মুসলমান তাঁিত স দায়েক ‘ জালা’ 

বলা হয়। তাঁেত কাপড় বুেন এই িশ ীরা জীিবকা অজন করেতন। এছাড়া এেসেছন 

‘সানাকর’। মুসলমান স দায়ভু  এই িশ ীরা তাঁেত সুেতা পিরেয় জীিবকা িনবাহ 

কেরন, সানা িনমাণ কেরন। সানা তাঁেতর অপিরহায অংশ। আর এক হািরেয় যাওয়া 

বৃি জীবী মুসলমান স দায়, যারা বাণ বা তীর িনমাণ কেরন, তারা হেলন ‘িতরকর’। 

কালেকতুর নগর প েন তােদর জায়গা িদেয়েছন কিব। এছাড়া কােব  এেসেছ ‘মুগরী’ 

নােমর িবেশষ  মুসলমান স দায়। গা র িপেঠ ধান বেয় জীিবকা িনবাহ কেরন এই 

স দােয়র মানুষ। মুসলমান মৎস  িবে তা স দায়েকও ভােলন িন কিব। এই 

স দায়ভু  মুসলমােনরা সমােজ ‘কাবািড়’ নােমই পিরিচত। আর আেছ যাযাবর 

ফিকর স দায়। যারা সকােলর লাকসমােজ কল র নােম অিভিহত িছেলন। 

া ণ তে র কিঠন নাগপােশ জািতেভদ জজিরত বাংলােদশ। তবু কমমুখর 

লাকস দােয়র জীবনশি েত াস করেত পাের িন ািত ািনক শি র কে  

অবি ত া ণ  স দায়। এই বাংলােদেশও া েণ রাই ব ি গত স েদর মািলক। 

িহ ু  সমােজ তারা অিভশ  জািতেভদ থার জ  িদেয়িছেলন। বাংলােদেশ া ণ ত  

এক অিভশাপ। অবশ  চ বতী কিব মুকু রাম িছেলন আ য অসা দািয়ক।  ১৮৮১ 

ী াে  লখা- ‘ The Hindoos As They Are: A description of the 

manners, customs and inner life of Hindoo society in Bengal’ ে  




 

S.C. Bose (Shib Chandra Bose)- িহ ু েদর জািতেভদ থােক ‘Abnormal 

System’ বেল অিভিহত কেরেছন। িতিন িলেখেছন – “The Hindoo Shastras do 

not agree as to this point, but is obvious to conclude that is must 

have originated in a dark age when a proud and selfish priesthood, 

in the exercise of its sacerdotal functions, imposed on the people 

this galling yoke of religious and social servitude”. (২) 

া ণ তে র পৃ েপাষকতায় উ ুত বাংলােদেশ জািতেভদ থাও াি ক 

লাকায়ত মানুেষর অপরােজয় জীবনাশি েক পরাভূত করেত পাের িন। জািতেভদ িছল 

িক  কমমুখরতােক াস করেত পােরিন া ণ  স দায়। বৃি জীবী মানুষ েয়াজন 

অনুসারী িশ  সৃি  কেরেছ। এভােব সৃি  হেয়েছ লাকিশ । চ ীম ল কােব  িহ ু  

বৃি জীবী স দােয়র অজ  িশে র উে খ আেছ। এককথায় চ ীম ল কাব  হেয় 

উেঠেছ লাকিশে র ভা ার ঘর।  

[িনে  উি িখত পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] (৩) 

িহ ু  বৃি জীবী স দােয়র িমিছল ধরা পেড়েছ কিবর কােব । মুসলমান 

জেলেদর মত িহ ু  ত বায় (তাঁিত, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮২) স দােয়র উে খ আেছ কােব । 

তিল (৩ বার উি িখত, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮১, পৃ: ২৬) স দােয়র উে খ বশ কেয়কবার 

এেসেছ। তিল ঘািনেত তল মেড় জীিবকা অজন কেরন। অেনকবারই কােব  কামার 

স দােয়র (পৃ: ৮১, ২ বার উি িখত) উে খ এেসেছ। িবিভ  ণীর কামােরর 

উে খও কেরেছন কিব। এছাড়া কুেমার (পৃ: ৮৫), গাপ (পৃ: ২৬, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮১), 

ঘটক া ণ (পৃ: ৭৯), স াসী (পৃ: ৮০), বদ  ( িচিকৎসক, পৃ: ৮০), হিব  

( জ ািতষ,পৃ: ৮০), লবিনঞা (লবন তকারী স দায়, পৃ: ২৬), তামুিল (পৃ: ৩২), 

মালাকার (মালা তকারী স দায়, পৃ: ৪৭), চামরী ( চামর তকারী স দায়, পৃ: 

৪৭), এবং িশ াদােরর (িশ াবাদক) উে খ এেসেছ কােব । এই সম  বৃি জীবী 

স দােয়র মানুষ সকেলই লাকিশ ী িছেলন না িঠকই, িক  িছেলন লাকিশে র 

পৃ েপাষক, বাহক, র ক। এেদর মেধ  অেনক বৃি জীবী স দায় লাকিশ  সৃি র 

কােজ সাজাসুিজ িনেয়ািজত িছেলন।  




 

এছাড়া হিলক (চাষা,পৃ: ৮১), কু কার (কুেমার,পৃ: ৮২), তা ু িল (তামিল, পান 

তকারক, পৃ: ৮১), মালী (পৃ: ৮২), বা ই ( বারজ িনমাণকারী িশ ী, পৃ: ৮২), 

নািপত (পৃ: ২৯), আঘির (আ ির, উ ধমাবল ী িহ ু  জািত, উ ি য়), মাদক 

(িম া  তকারী ময়রা স দায়, পৃ: ৮২), গ বাণ া (গ বিণক,পৃ: ৮২), শ  ব ান া 

(শ  বিণক, পৃ: ৮২), মিণবান া (জু ির, যারা মিণ-মুে ার অলংকার তির কেরন), 

সরাক ( জন ধমাবল ী ব ি , িনরািমশ ভাজী জন ধমাবল ী স দায়, যারা পাট 

শাড়ী তিরর বৃি  হণ কেরন (পৃ: ৮২) ভৃিত স দােয়র উে খ আেছ চ ীম ল 

কােব । একােল এসব বৃি জীবী স দােয়র মানুষেদর সে  ঐিতহ  এবং 

উ রািধকােরর যাগ ীণ হেয় এেসেছ। চ ীম ল কােব  এছাড়াও পাওয়া যাে  

কাঁসাির (যারা কাঁসার বাসন- কাসন তির কের জীিবকা অজন কেরন, পৃ: ৮২), সাঁপুড়া 

(পৃ: ৮২), সুবণবিণক (পৃ: ৮২), পশ েতাহর ( ণকার,পৃ: ৮২), প ব- গাপ ( গায়ালা 

জািত িবেশষ, পৃ: ৮২), ধীবর- কবত (পৃ: ৮২), কলু(পৃ: ৮২), বাইিত ( বাদ কর, নানা 

বাদ য  বাজােনা স দায়, পৃ: ৮২), সৗগন (সঁুিড়,পৃ: ৮২), নিড় (স দায়, যারা নানা 

বেণর অলংকৃত চুিড় তির কেরন, পৃ: ৮২), বাগিদ ( জাল বানা, মাছ ধরা এবং 

যু িবদ ায় পারদশী স দায়, পৃ: ৮২), পাইক (পদািতক সন , পৃ: ৮২), কাঁচ (িহ ু  

সংকর জািত িবেশষ, পৃ: ৮২), কামািনঞা (কামান তকারী, পৃ: ৯১) ভৃিত 

বৃি জীবী স দােয়র উে খ আেছ চ ীম ল কােব । 

অরণ  কেট াম (নগর) প েনর সােথ সােথ জাবসিত অিনবায হেয় 

উেঠিছল। ভাবতই কােব  িবিভ  বৃি জীবী িশ ী স দােয়র আগমন। সামািজক 

শৃ লা এবং চলমান জীবেনর াভািবকতা বজায় রাখেত বৃি  অনুসারী লাকিশ  গেড় 

উেঠেছ। চ ীম ল কােব  সই লাকিশ ীকুল পৃথক াত  রেখ গেছ। কােব  এেসেছ 

দরিজ (যারা কাপড় কেট জামা-প া  তির কেরন, পৃ: ৮৩), িশউিল(যারা খজুর গাছ 

থেক রস সং হ কের ড় তির কেরন, পৃ: ৮৩), ছুতার ( যারা কােঠর কাজ কেরন, 

এছাড়া এরা িচড়া কুটা এবং মুিড় ভাজার কাজ কেরন, পৃ: ৮৩), পটুয়া ( িহ ু পট 

িশ ী বা িচ  িনমাতা স দায়, পৃ: ৮৩), চৗদুিল (িহ ু  চৗেদাল বাহক িবেশষ জািত, 

পৃ: ৮৩), চুনাির (যারা শামুক বা িঝনুক পুিড়েয় চুন ত কেরন, পৃ: ৮৩), কার া ( 

যারা বািজ তির কেরন, পৃ: ৮৩), চামার ( যারা চামড়া িদেয় িশ  তির কেরন, পৃ: 




 

৮৩), ডাম (যারা বাঁশ বেতর ঝুিড় ছাতা ভৃিত িশ  তির কেরন, পৃ: ৮৩), ময়রা 

(িমি  তির স দায়, পৃ: ৮৩) ভৃিত লাকিশ ীরা চ ীম ল কােব  িবেশষ জায়গা 

িনেয়েছ।  

সাজাসুিজ িশ  কেমর সে  যু  না হেলও চ ীম ল কােব  উি িখত অেনক 

স দায় এেসেছ যারা সমাজ- া েক াণবান কেরেছ এবং িশে র পিরেপাষক ও 

র েকর ভূিমকা হণ কেরেছ। লাকিশে র ব বহার ও স ালেকর পূণ ভূিমকাও 

হণ কেরেছন এই াত  স দােয়র মানুষজন। এেদর মেধ  আেখিটক খে  উি িখত 

লাকস দায় িল হল – ধাবা (পৃ: ৮৩), পাটিন (মািঝ,পৃ: ৮৩), চ াল (লবন, 

পািনফল এবং িবেশষ জাতীয় গােছর মূল বা ঘাস িবে তা, িন বগীয় স দায়, পৃ: 

৮৩), িকরাত (হােট ঢাল বাজােনার কাজ কেরন এমন স দায়, পৃ: ৮৩), কয়লা (নট 

জািত যারা, পৃ: ৮৩,  ‘ গায়ািলয়া গান’ গায়) স দােয়র িশ ীরা গা  স ীয় গান 

কের জীিবকা অজন কেরন। সঁুিড় ( িড়, যারা মদ তির এবং িবি  কের জীিবকা 

িনবাহ কেরন, পৃ: ৮৩), হািড় (িন বগীয় িহ ু  জািত যারা মল মূ  পির ার কেরন, পৃ: 

৮৩), ঢািল (ঢালযু  বা ফলকধারী বা ঢালধারী যা া স দায়, পৃ: ৮৯), ধানুকী 

(ধনুকধারী যা া স দায়, পৃ: ৮৯) ভৃিত। চ ীম ল কােব র অেখিটক খে  উি িখত 

স দায় িল বাংলােদেশর জািত-বৃি  এবং িশে র ু তম সং রণ হেয় উেঠেছ। 

সমাজ গঠেন উপিরউ  বৃি জীবী স দায় পূণ ভূিমকা িনেয়েছন।  

বিণকখে  ধনপিত সওদাগেরর বািণজ  বণনার ইিতবৃ ই ধান। বািণজ  

িবিনময়, িশ  িবিনময়, সপ ী কলহ, দবী চ ীর পূজা লাভই এই অংেশর উপজীব  

িবষয়। এই খে ও নানা বৃি জীবী স দােয়র মানুষ মিহমায় িবচরণ কেরেছন। এই 

াি ক মানুেষর লাকিশ  সমাজেদহেক াণব  কেরেছ। য সব স দায় এবং 

িশ ীেদর িবচরণ বিণকখে  ল  করা যাে , তারা হেলন – মালাকার (২ বার 

উি িখত, পৃ: ১৩১), কািমলা (কা িশ ী, এই িশ ীরা সুবণ িপ র তির কেরেছন,পৃ: 

১৩০), কুমার (২ বার উি িখত, পৃ: ২০৪, পৃ: ২৮৮), গদী (গদাধারী স দায়, পৃ: 

২৭০), ঢালী (৩ বার উি িখত, পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭১, পৃ: ২৭২), পাইক (৪ বার উি িখত, 

পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭১, পৃ: ২৭২), তবকী (ব ুকধারী সন , ৫ বার উি িখত, পৃ: ২৭০, পৃ: 

২৭২, পৃ: ২৭৩, পৃ: ২৭৩, পৃ: ২৭৪), ধানকী (ধনুধারী যা া স দায়, ২ বার উি িখত, 




 

পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭৫), ঢুিল ( ঢাল বাজােনা স দায়, ২ বার উি িখত, পৃ: ২৭৬), বািদয়া 

(পৃ: ৩১০) ভৃিত। 

চ ীম ল কাব  নানা স দায় এবং ণী চিরে র িচ মালা। জীবনেক খুব কাছ 

থেক দেখিছেলন মুকু রাম। িনরাস  দৃি েত চলমান সমাজেক পযেব ণ কেরেছন 

কিব। ব ি ক জীবন অিভ তা কিবর সৃি েক শি  িদেয়েছ। সমােজর মিবকােশর 

পৃথক দুই ধারা চ ীম েলর দুই আখ ােনর অ রােল িনিহত। আেখিটক খে , আরণ ক 

ব ােধেদর সমাজ িত ার ইিতবৃ  এবং সমাজিন  সং ৃ তায়েনর ছিব ফুেট উেঠেছ। 

ি তীয়িটেত অথাৎ বিণকখে  উ রীয় বিণক সমােজর িচ েলখা ফুিটেয় তুেলেছন 

কিব। বা বরেসর কিব মুকু রাম ণী চির  িনমােণ মধ যুেগর ােদর মেধ  

অ িত ী। জীবেনর গিতশীল ছ  এবং লাকিশে র উৎস ও িবকােশর মম ন 

িতিন কােব  িচি ত কেরেছন। তাঁর িশ েবাধ নৃতাি ক এবং সমাজতাি ক অিভ ােনর 

আেলােক উ ল। মুকু রােমর কােব  উি িখত অজ  স দায় ও ণী লাকিশে র 

পাষক ও র ক েপ উেঠ এেসেছন। কােব  িন িলিখত ণীর মানুষজন হেলন – 

িশকারজীবী (আ টী, আিহিড়, আিহড়ী), কাপড়ী ( যাগী িভখারী, স াসী িবেশষ), 

কাবািড়(মুসলমান ণীিবেশষ), িকতাপী (পাঠান গা ী িবেশষ), কামািনয়া( গাল াজ 

বািহনী িবেশষ), কারফরমা ( মতা া  রাজকমচারী), কায়ািল (মুসলমান 

ণীিবেশষ), গাঠ ার বা গাবর (গাঁট বাঁধার নািবক ণী), গারড়, গ ড়ী (সপৈবদ ), 

ঘটক, ামণ  ( ামভাির ব ি , ােমর নতা, ামণী), জবন, ঠুঠা, ঠুটা (যারা বাঁদর 

খলায়), িডিহদার ( াম ে র শাসন কতা), দঘর া( দবমি ের িনযু  পূজাির), 

দয়ািসন ( লৗিকক দব- দবীর ভার া  পূজািরণী)। িনউগী (িনেয়াগী, রাজা িনযুে র 

পদবী), নুন া (লবন ব বসায়ী), কাটািলয়া (অধ ন রাজ কমচারী), পসারী ( হােট 

বাজাের পসার সািজেয় িব য়কারী), পাতদার (মু ার কারবারী বেন), পাতা 

(কারাগােরর হরী), াণ িপড়ািসল ( াণী হত াকারী), বড়ািলয়ার (জলদসু ), ভাচা 

(যারা ধান ভেন চাল তির কের), ভা াির ( কাষাগােরর কমচারী), মািটয়া (জািত 

িবেশষ, ভূিমজ), মা ত (হি চালক বা হি েত আেরাহী সিনক), মারাটা (মারাঠা জািত 

িবেশষ), মাল (পােলায়ান, যা া বা ম ), মাল (জািত িবেশষ, সাপুেড়), িমঞা 

(মুসলমান ভ েলাক), মুগরী (মুসলমান ণীিবেশষ), মুড় া পািক ( অ গামী সিনক), 




 

রায়বাঁশ া (বষাফলক মু  লািঠয়াল যা া), লবিনঞা (লবন িবে তা), লাহািন (পাঠান 

গা ী িবেশষ), িস াদার (শৃ বাদক), হাটুয়া (হােট য়িব য়কারী), িন ( ন জাতীয় 

পাঠান গা ী িবেশষ)  ভৃিত জািত গা ীর উে খ আেছ মুকু রােমর চ ীম ল কােব । 

কিবক েণর কােব  এছাড়াও য সব লাকিশ ী, িবিভ  বৃি জীবী স দায়, 

লাকিশে র া-র ক-বাহক-পিরেপাষক কােব  উি িখত হেয়েছ, তােদর বণ ম-

অনুসারী তািলকা িনণয় করা স ব। তারা হেলন- অবেধৗত ( বরাগী, অবধূত),  আখন 

(িশ ক, ফারসী শ ), আেশায়ার (অ েরাহী), আিহিড় (িশকারী), কল র (যাযাবর 

ফিকর স দায়), কা ার (কণধার, নািবক), কাল ( কাল জাতীয় সিনক), খুর 

ধািরনী (খুরপা, অ -ধািরনী), গাবর ( িমক বা জায়ান নািবক), গাবড় (সপৈবদ ), 

ামণু  ( ামভাির ব ি , ােমর মাথা, ামণী), ঘনা ( তল তকারী), ঘেন রী 

(ঘাতকেদর নতা), ঘাষণভূষণা (অলংকার পিরিহতা শ কারী ব ি ), চতুমল 

(ম বীেরর কাজ কেরন এমন চারজন), চালুয়ািত (ধান ভানা যােদর বৃি ), চটা 

(ভারবাহী ভৃেত র কাজ বা ভার বাঝা বহন করা যােদর কাজ), চায়াড় (বন জািত 

িবেশষ), জবন (মুসলমান সিনক), জাতেসনা ( সন  িবেশষ, যাদু সন  বা রা স 

সন ), জানদার ( গােয় া), জািন ( ণী, রাজা), জাগািনয়া (ভৃত  বা অনুচর, সবক), 

ডুবা  (ডুবুির), ঢািলয়া (ঢাল-ধারী সিনক), তিলয়া ( তল  ব বসায়ী), থকর 

(রাজিমি ), দ  (দ  নায়ক বা কাটাল), দ রায় (দ  মুে র কতা, রাজা), দশমুখ 

( ােমর ধান জা), দাহার (সহকারী গায়ক), ধামািতকরিন (ধমািধকরিণক), নিড় 

(জািত িবেশষ, যারা গালার কাজ কের জীিবকা িনবাহ কেরন), নফর (কমচারী বা 

চাকর), নব (অধ ন অনিভ  রাজকমচারী), পারিথ ( সবকািরণী ধা ী), পাঁজা (রাজ 

কমচারী িবেশষ, মাহর র ক), ফিরকাল (বািহনীর সিনক), বাি  (চাকরানী), বলিক 

( বলক বাণধারী যা া), মহাপা  ( রাজম ী বা রাজ পিরষদ), মহাম  (মা ত), 

মহাঁডািস (বড় জ ািতষী), মািঝ (জািত িবেশষ), মধা ( ােমর ধান), রাউত 

(অ ােরাহী যা া), রাজেভাট (রাজার িত পাঠ কের যারা জীিবকা িনবাহ কেরন), 

সওয়ার (অ ােরাহী), সুরািন (পাঠান গা ী িবেশষ), ানী (পাঠান গা ী িবেশষ), 

হাজরা (হাজার সেন র নায়ক, রাজকমচারী িবেশষ)। লাকসমাজেক লাকিশে র এই 

াি ক  া-র ক-বাহক এবং পিরেপাষেকরা পূণতা িদেয়িছল।  




 

 িবিভ  জািত এবং তােদর লাকায়ত বৃি র উে খ কের মুকু রাম ষাড়শ 

শতেকর বাংলােদেশর সমাজ িবভাগ  এবং সমাজ িবন ােসর একিট বা ব ঐিতহািসক 

তথ  িচ  উপ াপন কেরেছন। যখােন লাকায়ত মানুষ িবি  না থেক সংহত এবং 

সমাজমন  গা ীেত পিরণত হেয়েছ। অনায কালেকতুর িত সহানুভূিত ও সহমিমতা 

ঝের পেড়েছ কিবর। মুসলমান স দায় িবিভ  বৃি  অবল ন কেরেছন। এখােন 

মুসলমান জািত বাঙািল সমােজর এক অপিরহায এবং অিবে দ  অংশ েপ িচি ত 

হেয়েছন। মুসলমান স দােয়র মেধ  বৃি  এবং ধমগত উদারতা এবং আ য সৗহাদ -

স ীিতর পিরচয় মেল। অপরপে  িহ ু  সমােজ া ণ তে র অনুদারতা ও উ -নীচ 

জািতেভদ এবং কায় তে র অিত াধান  সমােজ িবেভদ তির কেরেছ। লখক কােব  

কায়ে র (পৃ: ৮১) উে খ যমন কেরেছন, তমিন কায়ে র সভা (পৃ: ৮১), কায়ে র 

মলা (পৃ: ৮১), বসু-িম  (পৃ: ৮১) ভৃিত পদবীর উে খ, সেবাপির কায়  কুলিতলক 

ভাঁড়ু দ েক সুিনপুণ তুিলর টােন িচর ন কেরেছন। এ সে  কুমার বে াপাধ ায় 

তাঁর ‘কিব ক ণ-চ ী’  ে  িলেখেছন – “অন ান  জািতর মেধ  কায়ে র উে খ কিবর 

িবেশষ ঔৎসুেকর পিরচয় বহন কের- স বত কায় -কুল-িতলক-ভাঁড়ু দে র মিহমা-

রি  সম  জািতর উপরই িব ু িরত হইয়ােছ। কায়ে র কৗলন গব ও নতৃ ৃহা যন 

া ণেকও ছাড়াইয়া িগয়ােছ। মসীজীিব-স দােয়র ভাবিস  ধূততা থম কায়ে র 

মেধ ই ূ ত হইয়ােছ। িহ ুসমােজর ব ল-িবভ  সা দািয়ক সংি িত ও তাহােদর 

ব বসায়-বািণেজ র সরস বণনা এক সমৃ , াণেবগচ ল, দৃঢ়সংহত স ার ধারণা 

জ ায়। বণনা পিড়য়া মেন হয় য, ষাড়শ শতেকর শষপাদ যন িহ ু  সমােজর 

একিট ণযুগ ভেদর দুবলতা নাই, িক  বিচে র ব মুখী কেমাদ ম ও সংহত 

সমবায়শি  আেছ”। (৪)  

বাঙািল াচীন জািত। ঐিতহ  এবং উ রািধকার বাঙািল জািতেক শীিলত 

কেরেছ। বাঙািলর সাং ৃ িতক উ রািধকােরর অংশ তার িশ  ও িশ  উপকরণ। ব  

যুেগর িশ ীর সাধনা ও তপস ার ফল এ িল। এমন লাকিশ েক সুিনিদ ভােব 

তািলকাব  করা স ব। কিবক েণর কােব  আেছ িবিচ  লাকিশে র সমাহার। পূেব 

উি িখত িশ িল ছাড়াও আরও য সব ল ণীয় িশ  কােব  ান পেয়েছ, স িল 

মধ যুেগর বাংলা শ ভা ারেক সমৃ  কেরেছ। এসব ব ব ত ব  বা লাকিশ -সাম ী 




 

সংহত সমােজর লাকজীবেনর অত াবশ ক অংশ। বাংলা বণ ম অনুযায়ী 

লাকজীবেনর এমন উপকরণেক িবন  করা যায়- 

অ য়মালা (অ মালা), অ লা ( সৗধচূড়া), অবতংস (কণাভরণ বা  মালা বা চূড়া), 

আড়া (বাঁধ বা পুকুেরর পাড়), আড়ািন (খেড়র ছাউিনর িনেচ আড়াআিড় রাখা কাঠ বা 

বাঁশ), আিড় ( বেতর চুপিড়), আনাত ( ু র শানাবার চামড়া), আমিস (আমস  বা 

কেনা আেমর কুিচ), আলবািট (িপকদািন), আলান (হািত বা নৗকা ভৃিত বাঁধার 

খু ঁিট), আশগাড়ু বা পাশ-গাড়ু (আেসপােশর বািলশ), আস গিড় (মাথার বািলশ), আঁকুিড় 

(ব শীষ দ ), আঁচলা (উ রীয়, অ ল), ইষ (লাঙেলর ফাল), ইষু (বাণ), উড়ন 

(পিরেধয় ব ), উপানদ (জুতা), উরমাল (ঘুঙুর, ঘুি ), উলিট ডাবর (িপকদািন), এক-

মুদিনয়া (এক ছাউিনর ঘর), কটু তল (সেষর তল), কািড়য়া জা াল ( ছাট রা া), 

কড় া ( খলার জন  িবেশষ কা  খ ), কি কা (কেণর অলংকার), কপািল (কপাট 

লাগােনার কাঠ), কবজ (বম), ক ুজ- বশ (কে াজ দশীয় পাষাক), কর  (কম লু), 

করা ছুির (একধার ছুির), কণাল (বাঁিশ, হােত ধের য বাঁিশ বাজােনা হয়), কিণকা 

(কােনর আভরণ), কলেধৗত ( সানা পার অলংকার), কংষ (কাঁিস-বাদ  িবেশষ), 

কা ুরা (িচেল কাঠা), কাচা (আটেপৗের কাপড়), কাঠদা (কুড়ুল, কাটাির), কাট শর 

(ধারােলা শর), কা  (বাণ), কা া ফলা (খড়গ ফলক), কাতা ( ু র), কািত (কাটাির, 

খাঁড়া), কাদদা ( কাদাল), কামান (িবেশষ ধনু বা আে য় অ ), কািমলা (কা িশ ), 

কািল হাি  (এক জাতীয় হাঁিড় বা ছুেতা হাঁিড়), কািলয়া (কােলা রঙ বা সাধন ব ), 

কাঁিঠ (এক ধরেনর পুঁিত), কাঁথ ( দওয়াল), কাঁসড় (কাঁসর), কাঁসার (জলাশয়), িকিত 

(িববােহ ব বহায ম ল ব ), কুচ ােমাড় ( শউনী বা সিন জাতীয় িবেশষ জল পেণর 

য  বা লাক যুি ), কুিড়আ বা কুড় া (কুঁেড় ঘর), কুিড়আ(মালসা বা পাথরা), কু  

(বশা), কুে  (ত ণ য ), কুপী (বাঁেশর চাঙা বা তল রাখার পা ), কেরায়াল (দিড়), 

কাঠার (এক দরজার সুদৃঢ় ঘর), কানা (এক জাতীয় মাপক পা ), কাল (সরা, হাঁিড়র 

ঢাকা), কালম কালা বা কৗসল কালা (িবন  র নশালা), কৗড় (কিড়), খড়িক 

(িপছেনর দরজা), খমক (বাদ  য ), খরসান (বািলর পুটুিল), খা া (খাঁড়া), খাপরা 

(পাতলা মািটর পা ), খাম (  বা খু ঁিট), খামার (মাঠ থেক শস  তালার ান), খািল 

(খাল), িখরখ   (িখেরর নাড়ু), িখরদক বাস (গরদ ব ), িখরী (রাবিড়), খুি  ( লখার 




 

সর াম-পা ), খুঞা (খুঞা গােছর পাতা িদেয় সুেতায় বানা কাপড়), খুিড় ( ঘাড়ার 

য পািত), খুরপা (মািট খাড়ার য ), খু  (খুর), খজািড় (খই, মুিড় ভৃিত পা  ভরা 

খাদ ), খটক ( ছাট গদা, ঢাল), খাল (বাদ য , মৃদ ), খালসা (পাট, শন বা চেটর 

ব ), গছ (বাঁেকর ভার), গজেঘাট (হি র আবরণ), গজঝ  (হািতর িপেঠ িবেশষ 

বাদ য ), গজেবিন (হািতর িপেঠর বাজনা বা জাড়াবাঁিশ), গজমুিত (উৎকৃ  মুে ার 

মালা), গড়া (থান কাপড়), গেণশ-বারা (গেণশ পূজার ঘট), গাউল বা গ ল (বাঁেশর 

আগায় জা িনশান), গািড় (গত বা জলাশয়), গাি  (ধনু), ড়া ( নৗকার ধাের বসান 

স  পাটাতন), েণ  (থিল), জ (বড় গদা বা কামান ), ণা (হাপর টানার দিড়), 

গৃহমিণ (ম ল দীপ), গাড়া-রদা (িভি  র বা ইেটর খ ), গালা (আড়ত), ঘাঘর 

(ঘুঙুর বা বাজনা), ঘাঁটা (ঘ া), চঞ (তরল গ ব ), চড়ক ( ফাটা বা ধুিত িবেশষ), 

চটচিট (চ িড়), চড়া (ধনুেকর িছলা), চরণ-িনছিন (পা- পাছা ব ), চষক (পান পা ), 

চাক (চাকা), চা া (চাঁেদায়া), চাপাঢাল ( দহ ঢাকা ঢাল), চামঠুিল (চামড়ার চ ু ব ), 

চামািত (চমর ু ), চুনািত-নালু (চুন রাখার পা ), চুপিড় ( ছাট ঝুিড়), চি  (বাঁেশর 

তরী বড় পা ), চয়াড় (তী  ধার বাঁেশর ছাল), চাঙর ভাঙর (চামেরর মত চ াকার 

িশর াণ), চৗখুির ( ছাট ধাতুপা ), চৗতুলা বা চৗতিল (এক ধরেনর টুিপ), চৗেদাল 

(চতুেদাল), ছইঘর ( নৗযােনর কিবন), ছছ ির (ছুেচাবািজ), ছিট (পােয়র অলংকার), 

ছাঁিঞ (িপঠার পুর), ছাব ( মাহর বা সীল), ছামািন (িববােহ ভদৃি  অনু ােনর জন  

বাঁধােনা ান), ছুছু র (হাউই, বািজ), ছয়ািন ( ছিন), জউ (গালা), জগঝ  (বড় 

ঢাক), জগিত (পূজাম প), জনুর ( কামর ব ), জমধর (দুই ফলা কাটাির), জয়প  

(জ প ), জলয  (িপচকারী), জলহির (গৃহসংল  জলাশয়), জাউ (খুেদর ম ), 

জাওয়ািত (জ  পি কা), জাঠ ( বড় লািঠ), জািড় (মািটর জালা), জাদ ( রশম বা 

জিরর িফেত), জাবক (আলতা), জাঁত ( পষণ করা য িবেশষ বা লাক যুি ), িজন 

( ঘাড়ার পালান), জুিল (সংকীণ জলনালা), জার (পিরেধয় যু  বসন), জায়ািন 

( জায়ান মশলা), ঝানকাট (ছাঁচার বা দরজা াে র কাঠ), ঝানপাতা ( চরা বাঁেশর 

খ ), ঝাঁপা (অলংকার বা ব  িবেশষ), ঝুপিড় (তৃণ বা প  কুিটর), ট  ( খনতা), 

টনটিন বা িঠনঠিন ( কেনা ব ন বা শাক িবেশষ), টবর (িবেশষ হািতয়ার), টা  (মাচা 

বা টঙ), টাি  (ধারাল ছদন অ ), টাটকা (মািটর সরা বা গড়া), টািল (চূড়া বা উঁচু 




 

ান), টাকা (ছাতার মত তালপাতার টুিপ), টান (তূণ), ড  (বাদ য ), ড  

(বাদ য ), ডা  ( খলার ডাঙ), ডা ুকা (পােয়র বিড়), ডািল (িশেরাভূষণ), িডি  

(বাদ য ), ঢমচা (বাদ য ), তবক (ব ুক), তবল (বাদ য ), ত ু (তাঁবু), ত  (শয া), 

তাড় (অলংকার িবেশষ), তাড়বালা (অলংকার িবেশষ), তািড়প  (তাল পাতার মত 

তেরায়াল), তান (আঙুল ঢাকা টুিপ), তাি  (গণেকর ঘিড়), তুলাবটী (অলংকার িবেশষ, 

তুলার তাষক), ‘তুলাকািঠ কািট িট’ (হাত বা পােয়র অলংকার িবেশষ), তুিল (তুলার 

লপ বা তাষক), তামর (যু া  – বষা িবেশষ), দগড় ( ঢাক িবেশষ), দড়মসা 

(বাদ য ), দ পাট (দ দাতা রাজার আসন), দিলজ (দরদালান বা তারণ), দা  

(দাঁড়া), দাবা িশিল (পটকা বা বা দ পারা িল), দামা (বড় ঢাক), দা  (বা দ), 

দাঁড়া (মােপর দ ), দাঁত া ( দওয়ােলর উপের ছাউিনর ধারক কাঠ), দীিপকা ( জ ািতষ 

), দুগা মলা (চ ী ম প), দহারা ( দব মি র), দাখি  (বীণা জাতীয় বাদ  য ), 

দাপাটা (দুই ভাজ বা জাড়া ব ), দায়ািড় (মাছ ধরার বাঁেশর কল), দাল িপি  ( দাল 

ম ), দালা (মনুষ  বািহত লাকযান), ত ( দায়াত), াদশ বা ায়াদশ (তাপস বা 

যাগীর বাদ , িবেশষ ঝুমঝুিম), ধিড় (পিরধান ব ), ধনুক দশনা (অ  িবদ া শখার 

উপকরণ), ধান ঘর ( গালা ঘর বা মরাই বািড়), ধুকিড় (কাঁথা বা ছঁড়া কাঁথা), ধুিত 

(পু েষর পিরেধয় ব  িবেশষ), ধুসির (দুই সাির িছ  যু  বাঁিশ), নখর রি ত (ন ন), 

নিড় (লািঠ), নবাত ( েড়র পাটািল), নসান (তী  ধার কাটাির), না ( নৗকা), নায়াড়া 

( নৗকার ণী), নাকািন চি  (জল রাখার পা  িবেশষ), নাছ বাট (সদর রা া), নাটা 

(নাটাই), নািড় (নািড়র মত দিড়), নাদীয়া (বড় মািটর পা ), নাবরা (িনরািমষ ব ন), 

িনকষ িশল (কি পাথর), িনকাির িচি  (পা  িবেশষ), িনছিন (ব  বা গামছা িবেশষ), 

নুনী (দু জাত ননী), নজা (বশা), নত (উৎকৃ  সুতী ব ), পটুকা ( কামরব ), পি  

( মাটা ব ), পি শ (বশা িবেশষ যু া ), পড়া (বাদ য ), পড় ান (বাটখারা), প বাল 

( নৗকার হাল), পিরখ ( লৗহদ ), পেলা (মাছ ধরার ঝুিড়), পসরা (ঝুিড়েত সি ত 

িব য় ব ), পাই ( ু তম মু া), পাউিড় (জুতা বা খড়ম), পাগ (মাথায় পরার সূ  

বসন), পাছুিড় (উ রীয়), পাজাল ( কাদাল), পাট (প ব ), পাট ( গালাকার বড় 

মৃৎপা ), পাট (কাদা বা ইেটর গাঁথিনর সাির), পাট কথুবা (পােটর মাটা কাপড়), পাটা 

( ফাঁটা), পািট (ঘাস বা কাঁিঠেত বানা িশ কম), পািটকাল (ইঁেটর টুকেরা), পাটী 




 

(পাশার চালন কািঠ), পাটুআ ( কাদাল), পািড় ( তাষক, গিদ), পাতন (কাঁড় বা ু রধার 

শর), পািত (প  বা িচিঠ), পাতুিল (পাতার ব  বা আ রণ), পাথরা (পাথর বা মািটর 

থালা), পাথী ( ছাট পা ), পান (তা ুল), পানিঞ (জুতা), পাবড়া ( ছাট কােঠর দ ), 

পামির (অলংকৃত সূচীকম), পাশা - সাির (পাশার ঘুিট বা কািঠ), পাশ – গাড়ু (পাশ – 

বািলস), পাসিল (পােয়র অলংকার), পাঁজলা ( নেবদ ), পাঁিজ ( টােনা পুঁিথ), িপড়া 

(বসার আসন), িপি কা ( বিদ ), পুড়া ( গালাকার শস াধার), পুটল (পুটিল), পিড় 

( ছাট বা শ, পিটকা), পাড়গ তল (কিবরািজ তল), পাতা (ঘর বা কারাগার), 

সাধিন (িচ িন), ফ  (ফাঁদ), ফািঞ  -ফ  (তুবিড় বামা), ফুলঘর (ফুেলর তাড়া), 

ফিন (বাতাসা), বউিল (কােনর অলংকার), বকাল (মদ তিরর মসলা), বটলই (কাঁসার 

বাসন), বনমালা (পু -পাতায় িথত মালা), বর  (িশ া), বারজ (পান চােষর ঘর), 

বগভীমা (তমলুেক অবি ত পৗরািণক দবীর মূিত), বল (দাবার ঘুঁিট), ব বাস (ব ল 

বসন), ব িক (বীণা িবেশষ), বা রা (প পািখ ধরার জাল), বাঘনখ (অলংকার িবেশষ), 

বাঘহাতা (হাতকিড়), বাটা (গৃহ ািল ব ), বাটুল ( িল িদেয় পািখ মারার অনায অ ), 

বাড়া ( বড় বা লািঠ), বাথান ( গাঠ বা গা  রাখার ান), বানা (পতাকা), বারা 

(জলপূণ পূজার ঘট), বাশী বা বাসী  (কুড়ুেলর মত এক কার ছদন অ ), িবছন – 

পুড়া (বীজধােনর গালাকার গালা), িবড় বা িবড়া (পােনর িখিল), িবদ (পুিতর মালা), 

বীরঢাক (জয়ঢাক), বীর – বালা (ম  যা ার ভূষণ), বুিহত ( নৗযান), ব া (ধাতুর 

খাদ িমশােনা িপতল কাঁসার অলংকার), ‘ বজাক নুরিল য ’ (বাঁশ নেলর িপচকাির), 

বটলা ( কামর ব ), বিন (বাঁিশ), ববাজ ( হীন হাট), বলক (খ তা), বসাির 

( বসন বা বাটা মসলা), ভরা ( নৗ বািণেজ র পণ ), িভি পাল (অ  িবেশষ), ভুষি  

(অ  িবেশষ), ভটা (িশ র খলায় ব ব ত কােঠর গালাকৃিত খ ), ভাট (পাহািড় 

দেশর ক ল), মউর (িববাহ অনু ােন ব ব ত কন ার মুকুট), মুকুট (মউর), মট (মঠ), 

মদ র (মু র), মরাই ( গালাকৃিত নয় এমন ধােনর গালা), মল বাঁিক (বাঁক মল), 

মসারী জািল (জােলর মসারী), মিসদ (মসিজদ), মসীপ  (কািল ও দায়াত, কািলর 

দায়াত), ম রা (পূজা উপলে  ব ব ত বংশদ ), মিহষা (মিহষ – দু জাত ব  বা 

মিহষ – চম িনিমত ব ), মহীিষয়া (মিহষচম িনিমত ব ), মািচয়া ( চৗিক ম ), 

মাজকুড়া (মধ  িশখর িবিশ  আসন), মাজ া (গৃহতল), মািটয়া (মািটর জলপা ), মাথা – 




 

মউিড় (মাথার মুকুট), মালুম কাঠ ( নৗকায় য কােঠর উপর দাঁিড়েয় িদশাির িদক িনণয় 

কেরন), মুকুিলকা (পু  মালার মত কণাভরণ), মুিঠ (হাতল), মুড়ালী বা মুড়াল া 

( নৗযােনর শীষেদশ), মুিতয়ার (মু া ছড়ার অলংকার), মুরজ (বাদ য ), মুসির 

(মশাির), মৃি কা – শ র (মািটর গড়া িশবিল ), রইঘর ( নৗযােনর কিবন বা ঘর), 

রদ (হািতর দাঁত, হািতর দাঁেতর অলংকার), রসান দপণ (উ ল ধাতু লাগােনা আয়না), 

রাি  (রাঙা জামা), রাম – কুড় া (রােমর কুিটর), রায় বাঁশ (বষা ফলক যু  লািঠয়ােলর 

লািঠ), রায়েবিন বা হয়েবিন ( ঘাড়ার উপর বাদ ভা ), লাড়ু গ াজল (গ াজল রেঙর 

নাড়ু), লাজেহািন (খই িদেয় হাম), শালভি  (পু িলকা বা পুতুল), িশপ ( কাশাকুিশ), 

খান (  জলাশয়), শৃ নাদ (বাজােনার িশঙা), প (যে র কােজ ব ব ত কােঠর 

হাতা), ষাঠ ারা (নবজাতেকর ষ  িদেন ব ব ত আতুরঘর বা আঁতুরঘেরর কাজ), 

সইবানা (সািময়ানা), সক াথ (পশিম ব ), সড়গ (শকট), সদর (রাজভা ার), স রা 

(স ত ী বীণা), সফর-খান (বািণজ  যা ায় থাকার আ ানা), সাঙাল (পােটর বানা), 

সাতনল বা সাতনলা (পািখ ধরা আঠাকািঠ), সান (পাথর বাঁধােনা ঘাট), সানা (তাঁেতর 

িচ িন), সািন (সানাই), সায়বািন (সািময়ানার ম প), সাঁজাকুড়া (সংযু  কুে র মত 

আসন), সাঁড়ক (খেড়র ছাউিনেত আড়ািনর িনেচ দীঘ বাঁেশর বাতা), সাঁপুড়া (হাত 

বাকস), িসঅিন ( শউিন বা সচপা , জল ছঁচার পা  িবেশষ), িসিখবান (অি বাণ), 

িসপ ( কাশাকুিশ), িশলী (হাউই), িসংহনাদ বা শৃ নাদ (বাজাবার িবেশষ িশঙা), িসংহা 

(িশঙা), সীঙিল (িশউিল রেঙর গামছা), সুকুতা (ব ন িবেশষ), সুপ (পাতলা ডাল, 

ব ন), সুসিঞত (িনবািচত শরধনু), সিজ (শয া), সল ( শল), ল ( ালী, থালী বা 

পা ), হড়িপ (বা স িবেশষ), হাই – হামলািত (আমলকীর তল), হাট ঘরা (হােটর 

ঘর), হাড় খাল (সংকীণ জলপথ), হাথবাগা (হাতকড়া), হানু (খাবােরর দাকান), হামার 

(শস াগার), িহরামুিঠ (হীরা বাঁধােনা ডাঁিট), দুরা (অনাথ ম প) ভৃিত। িশ িল 

বাঙািল সং ৃ িতর ব  যুেগর সাধনার ধন। ঐিতহ সূে  া । বংশ পর রায় িশ ীেদর 

অনুশীলেনর ফেল এমন িশ  সৃি  স ব হেয়েছ। বাঙািল সং ৃ িতর অপিরহায 

অত াবশ ক অ  এ িল। মুকু রােমর চ ীম ল কাব  এমন িশে  টইট ুর।     

 




 

কালেকতু ব াধ। ধমেকতুর পু । অনায ব াধ যুবক কালেকতু। চ ীম ল 

কােব র আেখিটক খে র নায়ক কালেকতু। িতিন সাঁওতাল। ব াধ এবং প েদর দবী 

চ ী। িশকারজীবী সাঁওতাল, মু া, বীরেহাড় এবং আিদবাসী ওঁরাওেদর দবী হেত 

পােরন চ ী। অথবা িন বগীয় িহ ু  হাড়ী জািতর দবী হেত পােরন চ ী। H. H. 

Risley (Herbert Hope Risley) ১৮৯২ ী াে  িলিখত তাঁর “The Tribes and 

Castes of Bengal” ে  ‘Santal’ সে  িলেখেছন – “At the bottom of the 

social system, as understood by the average Hindu, stands a large 

body of non-Aryan tribes and castes, each of which is broken up 

into a number of what may be called totemistic exogamous septs. 

Each sept bears the name of an animal, a tree, a plant, or of some 

material object, natural or artificial, which the members of that sept 

are prohibited from killing, eating, cutting, burning, carrying, using, 

etc. Well-defined groups of this type are found among the Dravidian 

Santals and Oraons, both of whom still retain their original 

language, worship non-Aryan gods, and have a fairly compact tribal 

Organization. [...] with similar rules as to the totem being taboo to 

the members of the group”. (৫) 

কিবক ণ মুকু রাম অনায জািতর িশ  পিরচয়  কেরেছন। কালেকতু 

ফু রার সাংসািরক গৃহজীবন, ফু রার বারমাস া ব াধ জীবেনর দনি ন দীনতা, ঘর-

গর ালীর ির তা, জীবনসং াম এবং হরেগৗরীর অনাহার-অধাহার ি  জীবন িচে র 

মেধ  িবিচ  লাকজীবন ও লাকিশে র অনুষ েক  কেরেছন। মুকু রাম 

‘কালেকতুর িববাহ উেদ াগ’ অংেশ িলেখেছন –  

“ গামেয় লিপয়া মািট       আিলপনা পিরপািট 

চািরিদেক ব ু গণ মলা”। (৬) 

আবার ‘কালেকতুর ভাজন’ অংেশ কিব িলেখেছন –  

“স েম ফু রা পােত মািটয়া পাথরা। 




 

ব ন খাইেত িদল নূতন খাপরা”। (৭) 

আবার ‘ফু রা ও কালেকতুর কেথাপকথন’ অংেশ কিব িলেখেছন – 

“আঁচল ভিরয়া তাের িদল খই-মুিড়। 

   বিসবাের িদল তাের চৗখি য়া পীিড়”। (৮) 

আবার ‘ফু রার বারমােসর দুঃখ’ অংেশ কিব িলেখেছন –  

‘িনেযািজত কল িবিধ সবার কাপড়। 

অভাগী ফু রা পের হিরেণর ছড়”। (৯) 

মুকু রাম ‘কালেকতুর ভাজন’, ‘ফু রার খদ’, ‘ফু রা কালেকতুর 

কেথাপকথন’, ‘ফু রার বারমােসর দুঃখ’, ‘কালেকতুর ব ািদ য়’ ভৃিত অংেশ 

িবিচ  লাকিশে র স  এেনেছন। এে ে  কখেনা ব াধ ন েনর ভাজেনর 

আিতশয , কাথাও ব াধ জীবেনর বা বতা, কাথাও িববােহর কৗতুকরস, কাথাও 

অনায ব াধ রমণীর দাির  জজর িববািহত জীবেনর অস ূণতা, কাথাও দুঃেখর 

বারামাস া ভৃিতর মধ  থেক ষাড়শ শতেকর উপল ব িথত সমাজেক িচি ত 

কেরেছন কিব। কােব  উি িখত লাকিশ  কিবর বা বতােবাধেক পু  কেরেছ। জীবন 

িমক কিব জািত এবং বৃি েক সু  েপ িচি ত কেরেছন। ‘মািটর পাথরা’, ‘নূতন 

খাপরা’র উে খ ব াধ সমােজর দাির  পিরকীণ জীবেনর ছিবেক  কের। িববাহ 

বাসের পাওয়া কুমকুম এবং ক রী ফু রার কােছ অমূল । অনায আচার, থা, িব াস-

সং ার লাকিশে র আধাের সমাজ কি ক ধরতায় লাকজীবনেক পূণতা িদেয়েছ। 

অ ব হীন দাির  জজর অনায ব াধ রমণীর িববােহর িবগত সুখ ৃিত সামান  তু  

াি র মেধ  ধরা পেড়েছ। ‘ফু রার ও কালেকতুর কেথাপকথন’ অংেশ সহায় স লহীন 

এবং উপায়হীন কালেকতু ফু রােক িকছু ধার নওয়ার জন  সখীর বািড়েত যাওয়ার 

পরামশ িদেয়েছ। সই পরামশ মেন ফু রা যখন সখীর বািড়েত গেছন, তখন সখী 

তােক আপ ায়ন কেরেছন। বসার জন  িদেয়েছন ‘ চৗখি য়া পীিড়’। এখন পীিড় আজ 

একা ই লু ায় লাকিশ । ফু রা বােরামােসর দুঃেখর বণনা িদেয়েছন, পরেনর ব ও 

তার মেল না। সহায় স লহীন উপায়হারা ফু রা ‘হিরেণর ছড়’ পিরধান কেরন। 




 

অভাব অনটেনর কারেণ ‘মািটর পাথরা’ িটেকও ব ক রাখেত হয়। এরপর দবীর 

কৃপায় কালেকতুর অথ াি  হেয়েছ। অনায জীবন থেক কালেকতুর উ রণ ঘেট 

যাে । শীিলত সং ৃ িতর সে  ধীের ধীের স ৃ  হে ন িতিন। িতিন িকছু ব িদ য় 

কেরেছন। অেনক অনুচর তার স ী হেয়েছন। সবেকরা চামর দালাে ন। কালেকতু 

বেসেছন ‘দুিলচার’ উপের। কােন কলম, হােত দায়াত, িবিচ  সানা হীরার অলংকার 

এবং পােটর তির সাজা-কুড়া, চ ন কােঠর কুড়া, মিতহার, নানা ণাল ার, চৗদল, 

খাট পাল  ভৃিত লাকিশে র উে খ কেরেছন কিব। এছাড়াও ‘কালেকতুর 

বাল ীড়া’ অংেশ কিব িলেখেছন –  

“চােমর টাপর শােভ িশের”। (১০) 

ব াধ স দােয়র ব ব ত লাকিশে র উে খ রেয়েছ এখােন। ‘চােমর টাপর’ 

এবং ‘জােলর দিড়র’ উে েখ অি ক অনুশাসেনর ছাপ । এই িশ িল ব াধ 

সমােজর জীবন ঘিন  দনি ন ত েয়র সে  একা ই সংি । চম িনিমত এমন 

টাপর আজ আর তমন ব বহার হয় না। ব াধস ান কালেকতুর িনত  েয়াজনীয় 

লাক ব  ধনুেকর উে খ আেছ ‘কালেকতুর িববােহর অনুব ’ অংেশ। য ধনুেক 

কালেকতুর খ ািত অজুেনর সমান বেল উে খ করা হেয়েছ। অি ক স দােয়র কােছ 

ধনুক এক অত াবশ ক িশ ব , যা তােদর কােছ জীবন এবং সং ােমর সারসত  বেল 

িবেবিচত। জীবন ধারেণর সই কিঠন সমেয় ধনুক বাঁচার েকৗশল, আরণ কিশ ও।  

মুকু রাম চ ীম ল কােব  ‘পুরী িন াণ’ এবং ‘কালেকতুর গৃহিন ােণর’ কথা 

িলেখেছন। দবীর আ ায় িব কমা হনুমানেক সে  িনেয় পুরী িনমাণ কেরেছন। সই 

সূে ই ষাড়শ শতেকর িনমাণ িশ কলার পিরচয় পাওয়া যায় –  

‘ থেম াচীর িবশাই কল চাির পাট 

বাউটী পাথেরর বীর িদল ঝনকাট 

তালত  সব উ  হল াচীর। 

পাথেরর দাতঁ া িদল হনুমান বীর।। 




 

মুড়লী রিচয়া তােহ আেরািপল কাট। 

চাির হালা খেড়েত ছাইল চাির পাট।। 

উ ের িখড়িক িসংহ ার পূ েদেশ। 

িশলােত রিচল নাটশালা চািরপােশ। (১১) 

কালেকতুর গৃহিনমাণ িব কমা এবং হনুমােনর সাদল , আসেল তা 

সমকােলর াপত িশ ীর। তথািপ তালগােছর সমান াচীর, খেড়র ছাউিনর চালা, 

পাথেরর িপড়, ঘেরর অ ঃপুেরর সেরাবর, নাট শালা, পাকশালা, চ ীমি র, মি েরর 

গােয় িচে র আলপনা ভৃিতর মেধ  স  গৃহ  পিরবােরর াম  শাভনতার পিরচয় 

মেল। িবেশষত খেড়র চােলর স  বাদ দনিন মুকু রাম। এসব িশ িচ  াম িনভর 

কৃিষিভি ক সমেয়র এক আদশ দৃ া ।  

‘ জরাট নগর িন াণ’-এর মেধ  সকােলর নগর িনমােণর সুিচি ত পিরক না 

এবং ধীশি র পিরচয় মেল। মুকু রােমর কােব  বাংলা সািহেত  ষাড়শ শতেক থম 

িবন  নগর পিরক নার (অরণ  কেট জাবসিত বা য়ংস ূণ াম িনমাণ) ছিব 

পাওয়া যাে । নানা স দােয়র মানুেষর িত আ ান আেছ কালেকতুর। য়ংস ূণ 

াম গেড় তালার জন  কৃষক বুলান ম েলর িত তাঁর আ ান – 

“ ন ভাই বুলান ম ল 

আস গা আমার পুর      স াপ কিরব দূর 

কােন িদব কনক-কু ল।। 

আমার নগের বস      যত ই া চাষ চষ 

িতন সন বিহ িদহ কর। 

হাল িত িদেব ত া       কাের না কিরহ শ া 

পা ায় িনশান মার ধর”।। (১২) 




 

লাকিশ  াি ক গা ীব  মানুেষর কমমুখর জীবেনর িত প। বাংলার 

লাকিশে র কৃত িশ ীরা হেলন অনায বা াত -অপাংে য় িন বগীয় মানুষ। 

Prannath Mago, তাঁর ‘ Contemporary Art In India: A Perspective’ ে  

িলেখেছন –“The tradition in folk art reflects the continuous play of 

line and colour which is native to the mind of India”. (১৩) 

কালেকতুর জরাট নগের বসিত াপন কেরেছন মুসলমােনরা - 

“ফজর সমেয় উিঠ        িবছােয় লািহত পাটী 

পাঁচ বির করেয় নমাজ। 

...............................................................। 

না ছােড় আপন পেথ        দশ রখা টুিপ মােখ 

ইজার পরেয় দৃঢ় দিড়।। 

আপন টাপর িনয়া       বিসলা গাঁেয়র িময়া 

ভুি য়া কাপেড় মােছ হাত”। (১৪) 

এেসেছন িশ ী মুসলমান স দায় -   

“তাসন কিরয়া নাম ধরাইল জালা।। 

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

িপঠা বিচ কউ নাম ধরাল  িপঠাির 

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

সানা বাি য়া ধের সানাকার নাম। 

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

তীরকর হয় া কহ িন াণেয় শর।। 




 

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

কাগজী ধিরলা নাম কাগজ কিরয়া। 

নানা ােন বুেল কহ কল র হয়া।। 

কািটয়া কাপড় িসেয় দরিজর ঘটা”।। (১৫) 

এেসেছন গাপ- তিল-কামার-তা ু িল ভৃিত লাকিশ ীরা। এেসেছন কুেমার-

তাঁিত-মািল- মাদক ভৃিত লাকিশ ীরা। এেসেছন গ বিণক, শ বিণক, মিণবিণক, 

কাঁসাির, সুবণ বিণক, ণকার এবং প েগাপ ভৃিত বৃি জীবী িশ ীরা। এছাড়া 

এেসেছন কলু, বাইিত, বাগদী, মাছুয়া, দরজী,িশউলী, ছুতার, চুনাির, মালেডাম ভৃিত 

স দােয়র িশ ীরা। 

লাকিশ  লাকায়ত মানুেষর হােতর সৃি । লাকিশ  আধুিনক য সভ তার 

ভাব বিজত। কারখানা ঘের কেলর তির িশ  নয়। েয়াজন এবং উপেযািগতা 

লাকিশ  সৃি র পূণ িদক। এর সে  িশ ীর  সহজাত িশ েবাধ ও সৗ য 

চতনা িশ েক দৃি ন ন কেরেছ। Encyclopedia Britannica ে র ‘Folk Arts’ 

অধ ােয় লাকিশ  স েক বলা হেয়েছ – “Typically, the people who created 

the art immediately concerned with producing the necessities of life; 

as a result, the art is often described as predominantly functional or 

utilitarian, in spit of the fact that there are important categories 

that are definitely not utilitarian, such as the widespread miniatures 

created simply for pleasure. [....] The most easily distinguished 

characteristics of folk art as a whole relate to materials and 

techniques. Most commonly used were the natural substances that 

came readily to hand”. (১৬) 

কালেকতুর নগর পিরক নায় গৃহিনমােণর িবিচ  কৗশল ল  করা যায়। 

জরাট নগর িনমােণর কােলই দখা যাে , র িনিমত নাট শালা, িব ু মি র, 

জলাশয়, নমাজগৃহ, মসিজদ, র নশালা ভৃিত াপত কলা পিরকি ত পিরপািটর 




 

িবন ােস িবন  হেয়েছ। এছাড়া পুরী িনমাণ, কালেকতুর গৃহিনমাণ, নগর প েনর 

পিরক নােক য়ংস ূণ কেরেছ।  

নানা বৃি জীবী মানুেষর লাকিশ কলা কাব িটেক মি ত কেরেছ। কালেকতু 

যত ই া চাষ করার শেত এবং কর ছােড়র শেতও বুলান ম লেক তার নগের বাস 

করার আ ান জািনেয়েছন। এেসেছন মুসলমান স দােয়র মানুষ, লািহত পািট 

িবিছেয় যারা নমাজ পােড়ন। সই অনুষে ই লাকিশ  িহসােব লািহত পািট এবং 

টাপর এেসেছ। কাগজী এবং দরজী স দােয়র লাকিশ ীেদর দখা যাে , যারা 

কাগজ এবং কাপড় তির কেরেছন। া ণ  স দােয়র মানুেষরা এেসেছন, তােদর 

হােত কম লু, লািঠ এবং গলায় তুলসী কািঠ। যারা দেশ দেশ যজমািন কের ফেরন। 

এই া েণরা লািহত বেণর ধুিত পেরন, সে  রােখন শ , চামর এবং পুঁিথ। নকসী 

কাঁথা এবং লািঠ তারা রােখন। বাঝা যাে , অকমণ  কমিবমুখ এক পরজীবী 

স দােয়র জ  হেয়েছ। এেসেছ ভাঁড়ু দে র মত কায় । এই ‘দ ’ পদবী ধারী ভাঁড়ু। 

এরা কম হেণ অিন ু ক। এরা মেন কেরন, ‘ভব জন নগেরর শাভা’। ঘাষ, বসু, 

িম , দ  উপািধধারী এই ভব  জেনরা আেবদন কেরন কালেকতুর কােছ –  

“হাল বলদ িদেব খুড়া      িদেব হ িবছন পুড়া 

ভান া খােত  ঢকী কুলা িদেব”। (১৭) 

ঢঁিক, কুলা ভৃিত লাকিশে র স  এেসেছ ভাঁড়ু দে র ব েব ।  

গায়ালা ও অন  জািতর সূে  নানান লাকায়ত বৃি  এবং অভাব পীিড়ত 

মানুেষর জীিবকা অজেনর াণা কর চ ার উে খ পাওয়া যায়। মুকু রাম এসব 

িশ ীেদর িশ সৃি র উে খ সূে  জীবনরস রিসকতার যমন পিরচয় িদেয়েছন, তমিন 

অেলৗিককতা বিজত বা বতােক হণ কেরেছন। তিল, কামার, কুেমার, তাঁিত, মালী, 

মাদক, গ েবণ া, কাঁসাির, সুবণবিণক, প েগাপ ( গায়ালা) স দােয়র মানুষজেনর 

সূে ই ধুপ, ফুলঘর, পােটর শাড়ী, থালা, ধুিত, নূপুর, ঘ া, প দীপ, কাদাল ভৃিত 

লাকিশ  বা ব জীবেনর সে  অি ত হেয়েছ। ধীবর ভৃিত অন ান  জািতর আগমন 

অংেশ কলুর ঘািন, বাইিত স দােয়র বাদ য , বাগিদ পাইেকর অ শ , িশউলীর ড় 




 

তির, চুনাির স াদােয়র চুন তির, বাউির, চ াল এবং ডােমর ঝুিড়, লবন এবং ছাতা 

তিরর স  উে খ কেরেছন কিব।  

এছাড়া জরাট দশেনর অপূব অিভ তার বণনা িদেয়েছন কিব। জরােট 

কিল রাজ দূত রণ কেরেছন। এই সূে ই ‘অিজন আসন’ এবং কালেকতুর পাশা 

খলার উে খ কেরেছন মুকু রাম। এছাড়া উে খ আেছ পু মালার। কালেকতুর ঐ য 

ও স েদর বণনা িদেয়েছন কিব। এখােন এেসেছ শ , বণু, বীণা, তুরী, ভরী ভৃিত 

বাদ য । ঈষাপরায়ণ কাটাল ত পােয় কিল রােজর কােছ চেলেছন। কিল রাজ 

জরােটর বণনা েনেছন। যখােন ঘের ঘের স াকােল মিণময় দীপ েল। শ , 

ঘ া ও বীণা বােজ। আর বােজ কাঁসর, জগঝ , মৃদ  ও মি রা। জরাজ নগেরর 

অিধবাসীরা পিরধান কেরন তসেরর কাপড়। তসর আজ বাংলার লু ায় িশ । 

এককােল বাংলার অন তম িশ  িহসােব তসর িশ েক ধরা হত। কিল রাজ যু  

স ায় বিরেয়েছন। শল, শর, খা া, জাঠা এরকম াচীন অ -শে র উে খ কেরেছন 

কিব। পদািতক সনাবািহনীর উে খ সূে  ‘বাজান নূপুর’, ‘ সানার টাপর’ এবং ‘চামর 

িনশােনর’ স  এেসেছ কােব । সকােল যুে  রথ ব ব ত হত। যু  সে  কােব  

এেসেছ রথ। অে র সে  বাদ যে র পিরচয় পাওয়া যাে  কােব । যু া  িহেসেব 

লাহার মু েরর পাশাপািশ দু ু িভ, দামামা, িশ া, ঢাল ভৃিত এেসেছ। কালেকতুর 

রণস ােত সানার নূপুর, িশ া, চৗখি , কাঁড় এবং হাঁিড়য়া চামেরর উে খ আেছ। 

আবার যু রত কালেকতুর বীরমূিত িবেশষভােব ল ণীয়। কালেকতুর যুে র সমেয় 

উি িখত লাকিশ িল হল ‘িডি ম ড র’, ‘জগঝ ’ ভৃিত। সকােল যু স ার 

বাদ য িল মাটামুিট একই রকম। সকােল ধুিত পরার চল িছল। কােব  এেসেছ – 

‘এক ল  টাকা তুিম খাইেল য ধুিত’।(১৮)  সই কায়  কুলিতলক ভাঁড়ু দে রা আজ 

আর ধুিত পেরন না। হািরেয় যাে  সকােলর অেনক িশ কলা।  

চ ীম ল কােব  ‘দে র িশবিন া’, ‘ গৗরীর অিধবাস’, ‘শ েরর িভ া’ ভৃিত 

অংেশ আরণ ক সমেয়র িশ কলা ধরা পেড়েছ। নরমু  মালা, হােড়র মালা িশেবর 

ভূষণ। পৗরািণক পটভূিমকা িবধৃত িশব চির েক িতফিলত কেরেছন কিব। িশেবর 

অলংকার তার দাির , দাির ই তার ভূষণ। িশেবর পিরধান বাঘছাল। িশেবর বাদ য  

িশ া, িশব িভ ায় বিরেয়েছন ড  িনেয়, হােত শােভ লাউেয়র থালা। িশেবর 




 

িভ া াি  কিড়, ডাল বিড়, কুিপ ভৃিত। য িল একা ই লু । এই িশ িল হািরেয় 

যাওয়া সমেয়র িতভাস। একােল এই িশে র আি কগত িববতন ঘেটেছ। িশব 

চিরে র সে  এই িল এতেবিশ স ৃ  য এ িল ছাড়া চির িটর মিহমা অ ু  থােক 

না। চ ীপূজা অংেশ মুকু রাম শ , ঘ া, ড , খমক, জগঝ , ডম , মৃদ  এবং 

দাখি  ভৃিত বাদ যে র উে খ কেরেছন। শ  এবং ঘ া বাঙািল সমােজ কেম 

গেলও স িল আেজা িকছু হেলও িটেক আেছ। অন ান  বাদ য িল আজ াচীন পুঁিথ 

ছাড়া কাথাও মেল না। এক িব ৃত উপকথার মত বাঙািলর ৃিতেক আেলািড়ত কের 

মা । ‘কিল রােজর িত চ ীর ােদশ’ অংেশ পৗরািণক কািলকামূিতর স  উে খ 

কেরেছন কিব। কািলকমূিতর গলায় মু মালা। এক আিদম রহস ময় আরণ ক  

বীভৎসতা িতভািসত হয়। ‘রিতর খদ’ অংেশ মদন ভে র পর ‘রিতর খেদর’ 

উে খ আেছ কিবতায়। রিত ামীর িচতায় আ েন অনুমৃতা হওয়ার জন  ত 

হেয়েছন। িতিন ‘চতুে ালা’য় চেড়েছন। রিতর সহমৃতা হওয়ার সূে ই চতুেদালার 

উে খ। শীিলত পািরবািরক পিরম ল এবং অিভজাততে র অনুষে ই চতুেদালা 

এেসেছ। ষাড়শ শতক পরবতী কেয়ক শতা ী ব াপী চতুেদালার পূণ ব বহার 

িছল। একােল চতুেদালা মাটামুিট লু  লাকিশ ।  

কােব  ‘ দবীর আ ায় পুরী িন াণ’ অংেশ য দউল িনিমত হে  তা 

অিভজাততে র দ াতক। সই মি র র িনিমত। হীরা, নীলা, ভৃিত মূল বান 

পাথের ত এমন মি র। আর সাদা চামর, য চামর আজ লু ায়, সই মি েরর 

উ চূেড় চামেরর উপের আেছ নেতর পতাকা। শীিলত সমােজর িশ  নমুনার ারক 

হেয় আেছ দব দবীর আেদেশ িনিমত মি র। এছাড়া ‘রাজার  িববরণ’ অংেশ 

রাজ ছে র উে খ আেছ, আেছ শ  বাদেনর িন।  

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  র ন িশে র িবিচ  বিচে র স ান মেল। 

থমত, কিব এক িদেক অনায অি ক ব াধ স দােয়র র ন িশে র িচ  এঁেকেছন। 

ি তীয়ত, কিব পিরশীিলত সমােজর র ন িচে র পিরচয় িদেয়েছন। সেবাপির া ণ  

স দােয়র র ন িশে র পিরচয় পৃথকভােব এঁেকেছন। ‘িনদয়ার সাধ ভ ণ’ অংেশ 

কিব নকুল, গািধকা পাড়া, হাঁেসর িডেমর বাড়া, িচংিড় বাড়া এবং সজা র 

িশকেপাড়ার  উে খ কেরেছন। অসং ৃ ত ব াধ সমােজর র ন তািলকায় বিড়র ব বহার 




 

রেয়েছ। রা ার বিড় মিদনীপুর, চি শ পরগণা অংেশর িনজ  িশ । ষাড়শ শতেক 

বিড়র ব বহার অি ক স দায় অধু িষত সমােজ চিলত হে , যা ব াধ স দােয়র 

পিরশীিলত সাং ৃ িতক ি করেণর (Sanskritization) িচ েক বহন কের। কােব  

ফুল বিড়র সে  মিরেচর ঝােলর উে খ রেয়েছ। এই র ন িশ  ষাড়শ শতেকর 

দি ণ পি মবে র াি ক াত  অনায ব াধ স দােয়র জনেগা ীর র ন িশ েক 

রণ করায়। পাশাপািশ ‘হরেগৗরীর কলহার ’ অংেশ ফুলবিড় হরপাবতীর র নশালায় 

েবশ কেরেছ। িক  সজা র িশকেপাড়া বা নকুল, গািধকােপাড়া এখােন অনুপি ত। 

বিড় র নশালার সু াদু একিট অিত েয়াজনীয় উপকরণ। ‘ফুল বিড় িদেব তােহ আর 

আদারস’ িকংবা ‘ঘৃেত ভািজ দুে েত ফিলেব ফুলবিড়’ ছাড়াও কুমড়ার বিড়র উে খ 

কেরেছন কিবক ণ। তৃতীয়ত, ‘ া ণেদর আগমন’ অংেশ আগ ক া ণেদর 

‘ডালবিড়’ দওয়ার উে খ কেরেছন কিব। মধ যুেগর ভাজনরিসক বাঙািলর রসনা য 

নানা িবিচ  ােদ পিরপূণ িছল, তা নানা জাতীয় রা া বা া ও তির তরকারীর উে েখ 

বাঝা যায়। গেণশমাতা দুগার র নশালায় অবশ  ভাজনরিসক পিরশীিলত বাঙািলর 

রা া বা ার পিরচয় মেল। দুগার র নশালা পবত রাজ  কলাশ নয়, আমােদর বাঙািল 

িহ ু  গরে র খােড়া চাল িকংবা তালপাতার ছাউিনর কুঁেড় ঘর, যখােন - িনম, িশম, 

ব ন আর সুকুতার িতত- বড়ই মধুর। 

বিণক খ  পিরশীিলত অিভজাত জীবনচযার বণনা। বাঙািলর উ রেণর কািহনী। 

মধ যুেগর িতকূল পিরেবেশ বাঙািলর িবজয় অিভযােনর কথকতা। বাঙািলর সং ােমর 

অধ ায়। নৗবািণেজ র সই গৗরেবর িদেন অকুেতাভয় ধনপিতর নৗবহর সমুে  পািড় 

িদেয়েছ। মধ যুেগর বাঙািল স দাগর বািণজ  িবিনময় কেরেছন, িশ  িবিনময় 

কেরেছন। বাঙািলর িবজয় অিভযােনর কািহনীর মেধ  মুকু রাম সমকােলর িশ েক 

সািহত প িদেয়েছন। বিণকখে  ব িববাহ, সপ ী কলহ, বিণক রমণীর বভব 

িবলােসর িচ  ফুেট উেঠেছ। মধ যুেগর বাঙািলর নানা সং ার-িব াস, রীিত-নীিত, 

আচার-আচরণ, ম -ত  ভৃিত কােব  ধরা পেড়েছ। সেবাপির সকােলর বাঙািল 

রমণীর র নকলা, সাধ ভ েণর মেধ  ব নিশে র উ তর প কাশ পেয়েছ। 

রমণীর অলংকারি য়তা এবং সৗ য ৃহা বিণকখে  পূণতা পেয়েছ। আর যু  িনপুণ 

বীর বাঙািল রায়বাঁিশয়া নৃেত র তােল তােল য িশ ৈশলীর নমুনা রেখেছন, তা পরম 




 

মমে র সে  কিবক ণ তাঁর কােব  সািহত প িদেয়েছন। লাকিশ েক সািহিত ক 

ধাঁধাঁর মাধ েম িশ -সু র প িদেয়েছন কিব। িববাহ, ম ল-অনু ান, নবজাতেকর জ  

সমেয় িহ ুর পালনীয় আচার- থার উে খ আেছ কিবর কােব । আর জীবনচযার এই 

িত পদে েপ িশ  ব ি র জীবনধারার সে  ওতে াতভােব জিড়ত। মুকু রােমর 

কাব  লাকিশে র ভূ গ।  

সম  মধ যুেগ লাকিশে র উৎস স ােন মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব র 

তুলনা মলা ভার। লাকিশ  কান িবি  িশ  নয়। এর সে  মানুষ এবং মািটর 

যাগ আেছ, জািত এবং বৃি র যাগ আেছ। ঐিতহ  এবং উ রািধকােরর যাগ আেছ। 

বা ব েয়াজন এবং সৗ য একই সূে  আবিতত। মুকু রাম িনেমাহ দৃি েত সমাজ 

এবং সভ তােক তাঁর কােব  ফুিটেয় তুেলেছন। লাকিশ  তার কােব  সমাজ সেত র 

াভািবক িনযাস েপ িবধৃত, যা জীবেনর সে  ঘিন  সূে  আব । 

অনায িশে র পাশাপািশ আযরা ভারেত আসার পর আয িশ ধারার িব ার 

ঘেটিছল। আয িশে  অলংকরণ এেসিছল। Ananda K. Coomarswamy তাঁর 

“History of Indian and Indonesian Art” ে  িলেখেছন -  “ The Vedic 

Aryans were proficient in carpentary, building houses and racing 

chariots of wood; and in metal work, making vessels of ayas, 

presumably copper, for domestic and ritual use, and using gold 

jewellery. They wove, knew sewing and tanning, and made pottery. 

[.....] In all probability, the early Aryan Art was ‘‘decorative’’, or 

more accurately, abstract and symbolical; in other words, a northern 

art in Strzygowski’s sense.” (১৯) 

কিবক েণর কােব  উি িখত পূণ স দায় ও তােদর িশ  –  

কিবক েণর কােব  কবল জািত এবং স দােয়র নাম উি িখত হয় িন। াত  

িশ ীেদর িশে র উে খ এেসেছ কিবর কােব । বণনায় এেসেছ বা বতা এবং 

সহানুভূিত। সািহেত র ইিতহােস ায় অনােলািচত এই িশ িল হল চুনিশ  (চুনাির 

স দায়), পান ও পান বারজ (বা ই স দায়), খঁজুর ড় (িশউিল স দায়), 




 

কাগজ িশ  (কাগিত স দায়) ভৃিত। লাকিশে  এই সব িশ িল সমি গত িশ । 

প ীর সম  স দায় এই িশে র সে  স ৃ  থােকন। অিভ তা উ রািধকার এবং 

ঐিতহ েক আ য় কের দ  িশ ীরা উেঠ আেসন। মৃত শামুেকর খাল পুিড়েয় চুন 

ত করা হয়। সম  মধ যুগ জুেড় পান খাওয়ার রীিত চিলত িছল। বা ই 

স দােয়র িশ ীরা বারজ তির করেতন। বা ই ঐিতহ  িচি ত িশ ী স দায় েপ 

বাঙািলর জািততে  থেক যােব। আর খজুর ড় তকারী স দায় হেলন িশউিল। 

কাগিতরা কাগজ তির করেতন। শষ রাত থেক কাগিজ পাড়ায় কাগেজর উপকরণ 

কুটবার আওয়াজ পাওয়া যেতা। ঢঁিকর শ  শানা যেতা। িশ ীেদর ঢঁিকর শ  

আজ নীরব। বৃি  পিরবতন এই িশ ীেদর কােছ অিনবায হেয় উেঠিছল। একা ই 

দূরবতী উপকথার মত হািরেয় গেছন এই িশ ীরা।  

কােব  অনায লাকিশ েপ ফাঁদ, সাতনলা, জাল, জালদিড়, ব া চম, মৃগছাল, 

হাড়মালা, মু মালা ভৃিতর উে খ আেছ। অনায জনজািতেদর িববােহ পণ বা যৗতুক 

প সাতনলা, জাল বা ফাঁদ উপেঢৗকন প দওয়া হত। ফু রার িপতা স মেকতু 

ফু রার িববােহ যৗতুক প কালেকতুেক সাতনলা িদেয়েছন। ব াধ নায়ক কালেকতুর 

িশ কাল থেকই জালদিড়র সে  পিরচয়। অনায িশ েপ কােব  এেসেছ জালদিড়। 

ব ােধরা জাল িদেয় অরেণ  প  িশকার কের। লাকিশ  সহজ সরল। অনায ব াধ 

িশ েদর াস ােসর সে  যু  এরকম জাল দিড়। ববর যুগ পরবতী মানুষ ল া 

অনুভব কেরেছ, সং ৃ ত হেয়েছ। গােছর বাকল এবং প চম িদেয় ল া িনবারণ 

কেরেছ। ু িরত হেয়েছ  সৗ য চতনা। অ াভরণ েপ বাকল এবং প চম ব বহার 

কেরেছ। ভারতীয় ঐিতেহ র সে  গেড় উেঠেছ িহ ু িমথ। িশব দবতার পিরেধয় 

আভরণ ব া চম ও মৃগছাল। আরণ ক মানুষ জীবনধারেণর জন  প র সাহায  িনেয়েছ। 

দববােদর সে  হাড়মালা এবং মু মালার মহতী মিহমা আেরাপ করা হেয়েছ। এসব 

িশ  কাব েক সৗ যমি ত কেরেছ। অ ভ শি র িবনাশ, কল াণ সৗ েযর িত া, 

পৗরািণক মিহমা আেরােপর কারেণ হাড়মালা মু মালা একাধাের অনায িশ  

অপরিদেক িশব ও কািলকার িবেশষ অলংকার েপও পিরগিণত। কিবক েণর কােব র 

দবখে  হাড়মালা এবং মু মালার উে খ এক অনায াচীন সমােজর িবেশষ সময়েক 

ফুিটেয় তােল।  




 

মুকুে র চ ীম েল িববাহ, সাধভ ণ, ম  ভৃিত অনু ান পালেনর ে  নানা 

লাকাচার পালন করা হয়। দেশ দেশ কােল কােল িববাহেক ক  কের গেড় উেঠেছ 

নানা আচার, রীিত-নীিত, থা-িব াস ও সং ার। কালেকতু িশকার যা ার কােল 

ধনুেক ণেগািধকা পী চ ীেক বঁেধেছন। িববাহ অনু ােন নানা লাকিশ  যৗতুক 

দওয়া হয়। এসব ম ল অনু ােন কলসীেক ম ল ঘট েপ পূজা করা হয়। নৗযা ার 

কােল নৗকােক পূজা কের নানা সং ার পালন করা হয়। দখা যাে , সং ার ও 

লাকিশ  ওতে াতভােব জিড়ত। 

 মধ যুেগর বািণজ -সমাজ ও অথনীিতর ধরন-ধারণ মুকুে র কােব  ফুেট 

উেঠেছ। সকােল িশে র িবিনমেয় িশ  আনয়েনর রীিত মধ যুেগ চিলত িছল। 

এমনিক জে র বাবধােনও বািণজ  িবিনমেয় তমন কান বদল ল  করা যায় না। 

‘পাট সান’ বদেল ‘ধবল চামর’ এবং কােচর বদেল নীলার িবিনমেয়র কথা িলেখেছন 

মুকু রাম। লাকিশ  জীবনযা া ও অথনীিতেক িবেশষভােব ভািবত কের। আেখিটক 

খে র নায়ক কালেকতু দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কেরেছন। িতিন সং ৃ ত হেত 

চেয়েছন। তার ব াধ বৃি েত পিরবতন এেসেছ। জীিবকা ে  ঘেট যাে  পবা র। 

িতিন অথলাভ কের প ী এবং িনেজর জন  িশ ব  িকেনেছন। মুকুট, চ ন কােঠর 

িপড়া, হার, চূড়া, বম, ঢাি , তেলায়ার, ঢাল ভৃিত িকেনেছন।  

 লাকিশ  য  সািহেত র আধার হেত পাের মুকুে র কােব  তার া র 

মেল। লাকিশ েক ক ভূিমেত রেখ কিব ে া র এবং পেকর মাধ েম আ য 

সািহিত ক ধাঁধা পাঠকেক উপহার িদেয়েছন। উনুন, ঁেকা, শাঁখ ভৃিত লাকিশ েক 

অবল ন কের কিব ধাঁধােক সৗ য মি ত কেরেছন। উনুেন আ ন েল। র ন কায 

স  হয়। উনুেনর সুিচতা বজায় রাখা হয়। মািটর তির এমন উনুেন থােক দুই মুখ। 

পি ত কিব মুকু রাম ধাঁধা সৃি র আদশ মানদ  তির কেরিছেলন। ধাঁধােক মি ত 

কের রসসৃি  কেরিছেলন িতিন।  

 চ ীম ল কােব  হািরেয় যাওয়া াচীন রায়েবঁেশ নৃত কলার পিরচয় আেছ। 

রায়েবঁেশ নৃেত র সে  লাকিশে র সুিনিবড় স ক। রণড া এবং ঢাল এই দুই 

বাদ য  রায়েবঁেশ নৃেত র আবিশ ক উপকরণ। ধনপিতর িসংহল যা ার া ােল এমন 




 

রায়বাঁিশয়া নৃত কলার পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ। ডাম জািতর সই নৃত কলা 

একােল হািরেয় গেছ। িবরঢাক, ড ুর, জগঝ , িশ া ভৃিত পাইক বাঙািলর নানা 

লাকবাদ  তথা লাকিশ  িববাহ আচােরর পূণ উপাদান। অনায িববাহ অনু ােন 

গামেয় মািট লেপ আলপনা দওয়া ও ম প বাঁধার উে খ আেছ। ফু রার িপতা 

কালেকতুেক িববােহর যৗতুক প িদেয়েছন ধনুক এবং বাণ। িববােহ শ , চামর, 

দপণ এবং নানা লাকবােদ র ব বহার হয়। আয িববােহ া সর বিণক সমােজর নানা 

লাকিশ  যৗতুক উপকরণ েপ উি িখত হেয়েছ। সুতা, নাটাই, িতর, ধনুক িববােহর 

যৗতুক সাম ী েপ কােব  এেসেছ। সাধভ েণর কােল ব াধ সমােজ অনায রীিত-নীিত 

পালেনর সে  অনায র েনর পিরচয় িদেয়েছন মুকু রাম। িনদয়া সাধভ ণ অনু ান 

কােল খেয়েছন মিহেষর দই, ঘাল, ফুলবিড়, নউল- গািধকা পাড়া, িচঙিড়র বাড়া 

ভৃিত। সব করােনার জন  লাকসমােজ ম পূত ঔষেধর স ান করােনা হয়। রমণীর 

সাধভ ণ কােল অনায আচােরর থেক আয আচার িকছুটা িভ তর, শীিলত। খু না 

সাধভ ণ অনু ােন ঘােল মশােনা লাউ, দুধ, িতল ও ড় মশােনা জাউ খেয়েছন। 

লহনা খু নার জন  রা া কেরেছন ই মাছ, কুমড়া বিড়, আলুর ঝাল এবং পুঁিট মাছ 

ভাজা। কিবক েণর কােব  ম  ও জাদুর উে খ আেছ। লহনা ম  ও ওষুিধর সাহােয  

হািরেয় যাওয়া যৗবন িফের পেত চান। লাকিশ  হল সই উপকরণ – যার মাধ েম 

মে র েয়াগ ঘটােনা স ব। ওষুিধ িতেত মে র সাহায  িনেয়েছন লীলাবতী। 

মে র জন  আলপনা অ ন করা হেয়েছ। চুন ও পােনর ব বহারও মে র েয়াজেন 

কােব  উি িখত হেয়েছ। লাকসমােজ নানািবধ সং ার পালন করা হয়। জ মুহূেত, 

িববােহ, মৃতু  ও যা াকালীন সমেয়, অনু ােন সং ার পািলত হয়। বার ত, রীিত-নীিত, 

সং ার পালেনর সমেয় িবিভ  লাকিশে র ব বহার হয়। 

লাকিশে র উে খ এেসেছ এই নৃেত । ষাড়শ শতেকর এক সামািজক 

পটভূিমেত লাকিশে র িবেশষ পিরম ল কাব প িদেয়েছন ম লকােব র কিব। 

একােলর গেবষেকর কােছ তা এক মহতী াি । পিরেশেষ বলেত হয়, কিবক েণর  

চ ীম ল কাব  জািত, বৃি , স দায়, িশ ী  ও িশে র আদশ গেবষণার । অনায-

আয িশ  সং ৃ িত, িববাহ, সাধভ ণ, ম , লাকাচার, সং ার, বািণজ , সমাজ, 

জীবনযা া, অথনীিত সম  ে ই লাকিশ  িন াস- ােসর মত সং ৃ িতর নানা 




 

েক বধমান কের রেখেছ। মধ যুেগ সভ তার িভি  িছল লাকিশ । লাকিশ  

িদেয় কিব সািহিত ক সৗ য সৃি  কেরেছন। রায়েবঁেশ নৃেত র সে  িশ কলার গভীর 

যাগ। মানুেষর েয়াজন এবং সৗ েযর মল ব ন ঘিটেয়েছ এই িশ । মুকুে র 

কােব  আেলা-আঁধাির বাতায়ন িদেয় লাকিশে র সই অতীত গৗরেবর রৗ কেরা ল 

ভূিমেক দখেত পাে ন আধুিনক পাঠক। কিবক েণর কাব  অবল েন উপিরউ  িবষয় 

ােবর পু ানুপু  আেলাচনা করা হল -   

চুনিশ  : চুনাির স দায় - চুন এক ায় হািরেয় যাওয়া লাকিশ । চুন তকারী 

স দােয়র নাম ‘চুনাির’। মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  ‘চুনাির’ স দােয়র 

উে খ আেছ। H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর ‘The Tribes and 

Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন— 

“ Chunaru or chundri, chunafarosh lime – burners, or workers 

in lime, as plasterers; a vendor of lime; also a synonym for Baiti.”(২০) 

িন বগীয় এই িশ ী স দায় শামুক বা িঝনুক থেক চুন ত কেরন। এখন 

বাংলােদেশ এই বৃি জীবী মানুেষর দখা পাওয়া ভার। বৃি  পিরবতন এই স দােয়র 

কােছ অিনবায হেয় উেঠিছল। আষাঢ় মােস মাঠ ঘাট ডুেব যায়। থ- থ জেল ভের যায় 

পুকুর ঘাট। এরকম নববষায় মািটর গভীর থেক বড় শামুক মাঠ জুেড় দখা যায়। 

এমন ভরা বষায় মােঠ মােঠ ঘুের ঘুের এমন বৃি জীবী স দােয়র মানুষ শামুক ধের 

এক ােন জড় কের। তারপর গরম জল ঢেল জীিবত শামুকেক মের ফলা হয়। এই 

মৃত শামুেকর খাল পুিড়েয় চুন ত করা হয়। এককােল চুেনর েয়াজনীতা িছল 

অেশষ। িবেশষত বাঙািলর আিতেথয়তায় পােনর ব বহার অন ীকায। চুন িদেয় পান 

ত করা হয়। একােল পােনর ব বহার কেম এেসেছ। ‘চুনাির’ স দােয়রও একােল 

দখা মেল না। 

কিবক েণর কােব  পদািতক সন েদর উে খ পাওয়া যাে । পদািতক সন  

(পাইক) যুে  যাওয়ার সময় কপােল চুেনর ফাঁটা কপােল পরেতন। মে র যু  

যা ার সময় পদািতক সন  কপােল চুেনর ফাঁটা িদেয় বীর িব েম যু  করেছন। 

কিবক ণ এমন যুে র পিরচয় িদেয়েছন তাঁর কােব — 




 

“রণিসংহ রণভীম ধায় রণসাটা 

িতনভাই িতর বে  িদআ চুেনর ফাঁটা”। (২১) 

কিবক ণ তাঁর কােব  চুনাির স দােয়র উে খ করেত ভােলন িন। অন ান  

স দােয়র সে  চুনািররাও জরাট নগের বসিত াপন কেরেছন। কিব িলেখেছন— 

“ চৗদুিল চুনাির মািঝ        কার া দখায় বািজ 

মাল বেস পুেরর বািহের”। (২২) 

কিবক েণর কােব  মধ যুেগর হােটর উে খ আেছ। মধ যুেগর হাট 

লাকসং ৃ িতর িচ  বহন কের। হােট নানা ব  য় িব য় হয়। ল ণীয়, কিবক েণর 

কােব  িনিদ  জািত-স দােয়র মানুষ িনিদ  িশে র সে  অি ত হেত দখা গেছ। 

জরাট নগর প েনর পর বৃি জীবী মানুষ িশ  সৃি  কেরেছ। কােব  িঠক তার পেরই 

এেসেছ হাট। হােট নানা ব  য় িব য় হয়। কিবক ণ তল, ভ  ব , উপহার 

কনােবচার উে খ কেরেছন। মধ যুেগর হাটও গণতাি ক। নানা বৃি জীবী মানুেষর 

িভড়। হােট এেসেছ হাটুয়া, ব িনঞা জন ( িমক িশ ী), এমন হােট িবিচ  মানুেষর 

িভড়। কিবক ণ চুেনর উে খ কেরেছন। কিব িলেখেছন—‘িপেঠ চুন মািখআ হাটুআ 

চিলল আদােস’। (২৩) 

কায়  ভাড়ুদ  হাটেক ল ভ  কের তােল। জার কের হাটুয়ােক মারেধার 

কের। চুল ধের হাটুয়ােক িকল চড় লািথ মের িপেঠ চুন মািখেয় দয়। ভাঁড়ুর 

অত াচাের অিত  লাকিশ ী সমাজ কালেকতুর কােছ অিভেযাগ জানায়। কিবক ণ 

িলেখেছন— 

‘মহাবীর রাজ  কর ভাড়ু দ  লইআ 

হর দখ িপেঠ চুন     ভাড়ু দ  কের খুন 

সেভ জাইব িবদায় হইআ’। (২৪) 




 

ব ি েক অপমািনত ও লাি ত করার জন  মুেখ চুন কািল মাখােনা হত। চুন 

অমযাদার তীক প। কিব চুনেক ব ি ত কেরেছন। কিবক েণর কােব  এেসেছ সই 

হািরেয় যাওয়া চুনাির স দায়। 

পান - বাঙািল সং ৃ িতর সে  সম  মধ যুগ জুেড় একিট রীিত জিড়েয় িছল, তা হল 

পান খাওয়া। মধ যুেগর িবিভ  সািহেত  পােনর উে খ পাওয়া যাে । শীিলত বাঙািল 

পিরবােরর অিতিথ এবং সদস রা খাওয়া শষ কের মুখ ধুেয় পান খেতন। পের গৃিহণী 

এবং অন  রমণীরাও আহারাে  পান খেতন। রমণীরা বাটায় পান সাজেতন। অিতিথ 

আপ ায়েন বাঙািল পিরবাের পােনর ব বহার আবশ ক িছল। এছাড়া িববাহ, কমবািড়, 

অনু ানবািড় এবং সামািজক ি য়াকেম পান খাওয়ার রীিতর চলন িছল। 

 আেখিটক খে  ভাঁড়ু দ  জরােট বসিত াপনকারী বৃি জীবী সাধারণ 

মানুষেদর িনয়তই িব ত কেরেছন। পয়সা না িদেয় িনেয়েছন য়াপান—‘ য়া পান 

িনত  লয় ঠঠা’। (২৫) 

 বিণক খে  নািয়কা খু না আহারাে  পান খেয়েছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“ ভাজন কিরআ সা  কইল আচমন 

কপূরতা ুল কইল মুেখর শাধন”। (২৬) 

 র নপটু খু না নানা ব ন ত কেরেছন। অিতিথেক আ ান কেরেছন 

ধনপিত। আহারাে  তারা তা ুল হণ কের িবদায় িনেয়েছ— 

“সমিপ ভাজন তারা কিরল িবদায়। 

তা ুল বসন হম সাধু গৃেহ পায়”।। (২৭) 

 ধু দুপুেরর আহার নয়, রাি কােলও আহারাে  পান খাওয়া আবশ ক িছল। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

“ ভাজন স িল আঁচমন কূতুহেল। 

কপূরতা ুল খায় হােস খেল খেল”।। (২৮)  




 

বিণক খে  দখা যাে , সকােল অিভজাত বিণকেদর শয়নকে  থাকত পাখা, পান 

এবং জলপা । কিবক ণ িলেখেছন— 

“বাটা র া পান য়া     সুগি  চ ন চুয়া 

কপূর লব  তালা লখা”। (২৯) 

পান চািষেদর বেল বা ই। বা ই বাংলার বৃি জীবী স দায়। পােনর সে  

জিড়েয় রেয়েছ বাঙািলর নানা লাকাচার। পান সাজার নানা উপকরণ প ী রমণীর 

িনজ  সাম ী িছল। জাঁিত, িপকদািন, িডবা, পােনর বাটা, ডাবর, চুনািত কা কায 

শািভত করা হত। সকােলর সাধারণ মধ িব  বাড়ীেতও এ িল শাভা পত। অিতিথ 

আপ ায়েন সম  মধ যুগ জুেড় পােনর ব বহার িছল। িহ ু েদর দব দবীর পুেজােত 

দবতােক অঘ েপ পান দওয়া হত। া ণেক গৃহ  পান দান করেতন পুণ  অজেনর 

আশায়। িহ ু  িববােহর সময় পান িদেয় পা প  এবং কন াপ  পর র আ ীয়তা 

াপন করেতন। িহ ু েদর মা িলক অনু ােন পান দওয়ার রীিত রেয়েছ। বাঙািলর গৃেহ 

অিতিথ আপ ায়েন িবেশষত খাওয়ার পের পান িদেয় নম ার কের অিতিথেক িবেদয় 

করা হয়। চ ীম ল কােব  লহনা খু না ামী স াষেণ এবং ভাজনাে  পান িদেয় 

ধনপিতেক তু  কেরেছ। পান তির এক িবিশ  িশ কলা। পােনর সাজ এখন আর 

নই। সই পিরেবেশর ৃিত একােলর বীণ মানুষেদর িবষ  কের তােল। রবী নাথ 

তাঁর ‘জীবন ৃিত’ ে র ‘ ছেলেবলা’ বে  িলেখেছন—“কখেনা কখেনা আমার উপের 

ভার পড়ত জাঁিত িদেয় সুপুির কাটবার। খুব স  কের সুপুির কাটেত পারতুম”। (৩০) 

পােনর বারজ : চ ীম ল কাব  সকােলর সমাজ স ােনর আদশ । জািতবৃি  

স দােয়র বৃহ র িচ মালা মুকু রােমর চ ীম ল কাব । পান বাঙািল সং ৃ িতর সে  

অিবে দ  স েক স কযু । মধ যুেগ পান সৗিখন অিভজাত বেনিদয়ানার অংশ 

িছল। অিতিথি য় বাঙািলর অিতিথ অভ থনা সুিবিদত। প ীর গৃহেকাণ রমণীয় হেয় 

থাকত রমণীর কামল আ িরক আ ীয়ি য়তার ঔদােয। ধু গৃহবধূর কামল 

কর শই নয়, সকােলর ঠাকুরমা-িদিদমারাও প ী পিরেবেশর অিবে দ  অংশ িছল। 

তারা িনেজর হােত পান তির করেতন, পান সাজােতন, বাটায় য  কের রাখেতন। 




 

 সািহেত  পােনর উে খ থাকেলও পান বােরােজর িবেশষ উে খ নই। 

চ ীম ল কােব ই পান বােরােজর িনমােণর স  আেছ। লাকিশ  এক িবেশষ 

পিরেবেশর, িবেশষ ভৗেগািলক পিরম েলর সৃি । লাকায়ত মানুষই এই িশে র া, 

র ক এবং বাহক। মধ যুেগর বাংলায় বৃি  এবং স দায় ঘিন  স েক আব  িছল। 

এক িবেশষ বৃি জীবী স দায় বারজ িনমাণ করেতন। বা ই স দােয়র মানুষ এই 

িশ কলার সে  যু । H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর ‘The Tribes 

and Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন— 

“Barui, Barai,’ the names of the two Castes engaged in Bengal 

and Behar, respectively, in the cultivation of piper betal, ordinarily 

known as pan (Sansk, parna) the leaf par excellence.” (৩১) 

 বা ই স দােয়র ঐিতহ গত বৃি  হল বারজ তির। বংশ পর রায় এই 

স দােয়র মানুষ ঐ বৃি  অবল ন কের এেসেছ। H.H. Risley তাঁর ‘The Tribes 

and Castes of Bengal’ ে  পান চাষ এবং বারজ িনমােণর পূণা  পিরচয় 

িদেয়েছন। বারজ তিরর জন  জিম িনবাচন খুব পূণ। উ র দি েণ দঘ  বরাবর 

জিমর জায়গা িচি ত করা হয়। বারেজর েবশ পথ থােক পূব-পি েম। সাধারণত 

বারজ ঘেরর উ তা হয় আট ফুট। িহজল গােছর কা  বা সুপাির গােছর কা  বা 

বাঁেশর সাহােয  বারজ বািড়েক দাঁড় করােনা হয়। পাট কািঠর ছাউিন, খড় এবং জুন 

ঘাস িদেয় বারজ বািড়েত সামান  ছায়া তির করা হয়। তী  সূযরি েক িতহত কের 

এক আেলা আঁধাির মায়াময় পিরেবেশ বারজবাড়ীেত পান গােছর চারা পাতা হয়। 

পান গােছর লতােনা নরম চারােক পাট কািঠর সাহােয  দাঁড় কিরেয় জুন ঘাস িদেয় 

বঁেধ দওয়া হয়। বাগােন ঢাকার জন  গােছর সািরর পােশপােশ স  িনচু রা া তির 

করা হয়। সমতল থেক সামান  উঁচুেত পান বািড় তির হয়। অিতবৃি র জল যােত না 

জেম তার জন  ন তির কের জলিনকািশর ব ব া করা হয়। H.H. Risley তাঁর 

‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন— “A sloping footpath, 

leads down the centre of the enclosure, towards which the furrows 

between the plants trend, and serves to drain off rain as it falls, it 




 

being essential for the healthy growth of the plant that the ground 

be kept dry.” (৩২) 

 পান গােছর িনয়িমত য  িনেত হয়। িনয়িমত পান চারােক কাঁিচ িদেয় কেট 

রাখেত হয়। পান চারার মািট ত করােতও এক চমৎকার শি ক সুষমার পিরচয় 

মেল। একিট কৃিষ িবষয়ক ছড়ায় পাওয়া যাে — 

‘মুলার মািট ধুলা 

তার অেধক তুলা 

তার অেধক পান 

তার অেধক ধান’। 

পােনর মািটেক অেনক য  কের েড়া করেত হয়। 

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

“ The pan plant is propagated by cuttings, and the only manures 

used are pak-mati, or decomposed vegetable mould excavated from 

tanks and khali, the refuse of oil-mills.” (৩৩) 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  কালেকতু জরাট নগর গেড় তালার উেদ াগ 

িনেয়েছন। আদশ প ীর ভাবনা, নগর প েনর উেদ াগ িনেয়েছন িতিন, সকােলর ব  

বৃি জীবী মানুষ এবং স দােয়র আগমন ঘেটেছ এমন নগের। মুকু রাম িলেখেছন— 

“বা ই িনবেস পুের      বারজ িনমাণ কের 

মহাবীের িনত  দই পান”। (৩৪) 

বারজ বা ই স দােয়র একক বৃি  আর নয়। ভেঙ গেছ এমন বৃি জীবী 

স দােয়র ঐিতহ বাহী িশ  েকৗশল। বদেলেছ একােলর বাঙািলর অিতিথি য়তার 

ধরন। একােলর বাঙািল পিরবাের অিতিথ আপ ায়েন বাটায় ভের পান দওয়ার রীিত 

ায় উেঠ গেছ। অন ান  স দােয়র মানুষ বারজ িশে র সে  যু  হেয়েছ। হয়েতা 




 

“বা ই” ঐিতহ  িচি ত িশ ী স দায় েপ বাঙািলর জািততে  থেক যােব। তাই 

বা ইেদর বৃি  পিরবতন াভািবক। H.H. Risley তাঁর ে  যথাথই িলেখেছন—

“……The bulk of the caste, however, follow their traditional 

occupation. Betel cultivation is a highly specialised business, 

demanding considerable knowledge and extreme care to rere so 

delicate a plant.” (৩৫) 

মুকু রাম তাঁর কােব র িবিভ  ােন বা ই স দায় এবং তােদর িনিমত 

বারেজর উে খ কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন—‘বারই ব েজ জন িনিছআ পল 

পান”। (৩৬) 

যারা পান চাষ কেরন তােদর বলা হয় বা ই। বা ই বৃি জীবী স দায়। 

অি ক ভাষায় পানেক তা ুল বলা হয়। আর যারা পান ব বসায়ী জািত তােদর বলা হয় 

তা ু িলক। বাংলােদেশ তামিল পদবীধারী স দােয়র মানুষ অেনক। কৃ কীতন 

কােব র একিট খে র নাম তা ুলখ । স ◌কােল কন ােক রবাড়ী পাঠােনার সময় 

মােয়র দয় ব াকুল হত। পােনর বারেজ িগেয় পানপাতােক ধূপ দীপ িদেয় ব না 

কের জননী কন ার জন  আশীবাদ াথনা করেতন। কন া যন জামাতার মুেখর তা ুল 

হেয় থােকন। 

পান িনেয় লাকায়ত সং ারও অেনক। পান তালার পের পােনর িবড়া পুকুেরর 

জেল ধায়া হয়। আর তার আেগ পুকুেরর জেল একিট পান ভািসেয় দওয়া হয়। এিট 

গ ােদবীর জন  উৎসগীকৃত পান। সম  মধ যুগ জুেড় বাংলার প ীেত প ীেত িবিভ  

বৃি জীবী লাকিশ ীর স ান পাওয়া যত। ােমর িশ ীরা ােমর মানুষেদর জন ই 

িশ  সৃি  করেতন। কামােররা ঘেরর কামারশােল লাঙল তির করেতন। তাঁিত তির 

করেতন কাপড়, ােমর ণকার অলংকার ত করেতন। আর বা ই তির করেতন 

বারজ। তমিন তামিল বানােতন পান। জীবেনর েয়াজেন এমন সূ  িশ  সম  

সমাজেদেহর অংশ িছল। ামীণ পিরেবেশ িশ  িছল সৗ েযর সারাৎসার। একােল 

পােনর স িদন আর নই। সই প ী জীবেনর িবিশ  মমতা রেস িস  আপ ায়েনর 

রীিত হািরেয় যাওয়া সং ৃ িতর অংশ। R.V. Russell তাঁর ‘The Tribes and Castes 




 

of the Central Provinces of India’ Volume – 1, ে  িলেখেছন—“Mali 

may be classed the Barai, the grower and seller of the pan or betel-

vine-leaf. This leaf, growing on a kind of creeper, like the vine, in 

irrigated gardens roofed with thatch for protection from the sun, is 

very highly prized by the Hindus. It is offered with areca–nut, 

cloves, cardamom and lime rolled up in a Quid to the guests at all 

social functions. ’’ (৩৭) 

খঁজুর ড় : িশউলী স দােয়র িচর ন িশ কম - বাংলােদশ গাছ-গাছািলর 

দশ, াকৃিতক স েদ ভরপুর। বাংলােদশ তাল খঁজুেরর দশ। খঁজুর রস এবং 

খঁজুর ড় আ াদিপপাসু বাঙািলর রসনােক তৃ  কেরেছ সই আবহমান কাল থেক। 

িবেশষ একিট স দায় খঁজুর ড় তির কেরন। এই স দায় ‘িশউলী’ নােম 

পিরিচত। 

খঁজুর গাছ থেক খঁজুর রস সং হ কেরন িশউলীরা। রস সং েহর আদশ 

সময় শীতকাল। খঁজুর রস সং েহর ি য়া বশ জিটল। শীতকােলর েত 

িশউলীরা খঁজুর গােছ উেঠন। গােছর কেনা ডাল, পাতা কাটা িনেচর অংশ যােক 

‘কুবা’ বেল, তা কেট পাতার িনেচর অংশ একটু একটু কের চাঁচেত  কেরন। 

কেয়কিদন ধের পযায় েম িশউলীরা এই চাঁচার কাজিট কেরন। এইভােব গােছর নরম 

সাদা অংশ ধারােলা হাঁসুয়ার সাহােয  চঁেছ বর কেরন। ঐ অংশ থেক খঁজুর রস 

ঝের। সই রস যােত গাটা গােছ ছিড়েয় পড়েত না পাের তার জন  শি কভােব ইউ 

‘U’ আকৃিতেত গভীরভােব দাগ কের চঁেছ দন িশউলীরা। গােছর রস িনিদ  কলসীেত 

পড়ার জন  একিট বাঁেশর চুিঙ দওয়া হয়। িশউলী ঐ কলসীর দিড় চুিঙর সে  বঁেধ 

দন। চাঁছা অংশ থেক ফাঁটা ফাঁটা রস চুঁইেয় কলসীেত পেড়। খঁজুর গােছ ওঠার 

সময় িশউলীরা িবেশষ সাবধানতা অবল ন কেরন। এবেড়া খবেড়া কুবা বেয় গােছ 

উঠেত হয়। থেম বাঁশেক গােছর সে  বঁেধ, কামের দিড় বড় িদেয়, গােছর সে  

সম  শরীেরর সাম স  র া কের, ধারােলা হাঁসুয়ার সাহায  িনেয় িনয়িমত গাছ চাঁছেত 

হয়। হাঁসুয়ায় তী  ধার দওয়ার জন  স  বািল রেখ পাষােণ শান িদেয় ধার তালা 

হয়। সাধারণত িতিদন িবেকেল গাছ চঁেছ দন িশউলীরা। সারারাত চুইেয় চুইেয় 




 

ফাঁটা ফাঁটা খজুেরর রস ঝের ঝের মািটর কলস ভিত হয়। সকােল িশউলীরা অত  

সাবধােন খঁজুর রস ভিত কলস নািমেয় নন।  

“কে  ঠুিকয়া নিল, 

খজুর পাতার ফাঁস কের ভাঁড় বঁেধ িদল গলাগিল। 

সিদন হইেত খজুর বাগােন নীরেব অনগল 

সারারাত ধের খজুর গােছর দুই চােখ ঝের জল। 

িশউিলরা ভাের সং হ কের ভাঁড় ভরা িমেঠ রস, 

িদক হ’ ত িদেক ছড়ােয় পিড়ল খজুর গােছর যশ। 

খঁজুর পাতারই ােল, 

খজুর তলায় বেস রস মেড় গাগরীেত ড় ঢােল”। (৩৮) 

এরপর উনুেন াল িদেয় খজুর ড় তির কেরন িশউলীরা। ালািনর িবিভ  

মা া এবং পােক িবিভ  রকেমর ড় বা পাটািল তির কেরন িশউলী। পাটািলেত নানা 

নকসা এবং কা কায অ ন কেরন িশউলীরা। একােলর খঁজুর েড়র এই িশ িট 

ায় হািরেয় যাওয়ার পেথ। 

কিবক েণর চ ীম ল কােব  খঁজুর েড়র উে খ এেসেছ। কালেকতুর জরাট 

নগের অন ান  স দােয়র মত িশউলীরাও বসিত াপন কেরেছন। িশউলীরা ড় ত 

করেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“িশউিল িনবেস পুের        খাজুর কািটআ িফের 

ড় কের িবিবধ িবধােন”। (৩৯) 

এছাড়া ভাঁড়ুর অত াচার অসহনীয় হেয় উেঠিছল। ভাঁড়ুর িনকট আ ীয়রা িছেলন 

দুদা । তারা ময়রার ড় লুট করেতা। কিবক ণ িলেখেছন— 

“তার বটা বড় ড়   ময়রার লুেট ড় 




 

িনেবিদেত নাহীক হায়”। (৪০) 

াচীনকাল থেকই বাংলােদেশ িশউলী স দােয়র মানুেষরা খঁজুর এবং তাল 

গােছর রস থেক ড় ত করেতন। শীতকােল খজুর ড় এবং গরেমর  থেক 

তাল ড় ত করেতন। H. H. Risley (Herbert Hope Risley) ১৮৯২ ী াে  

কািশত তাঁর সুিবখ াত ‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন— 

“Of the Hughli sub-castes, the Saro are agriculturists, the Siuli 

extract the juice of date and palm-trees”. (৪১) 

এই িশউলী স দায় একােল ায় হািরেয় গেছ। মধ যুেগর কিব মুকু রাম 

তাঁর চ ীম ল কােব  সই ায় িবলু  স দােয়র লাকিশ েক িচি ত কের গেছন 

তার সৃি েত। 

কাগজ িশ  : কাগিত স দায়  : কাগিত বা কাগিজ স দােয়র মানুেষরা 

একসময় কাগজ তির করেতন। পুরােনা কাগেজর ম  বা পােটর ম  িদেয় কাগজ 

তির হত। এক মন কাগেজর সে  পাঁচ কিজ পাট মশােনা হত। বােজ কাগজ বা 

ছাট কাগজ বা ছঁড়া কাগজ জেল িভিজেয় রাখা হত। আর উ মােনর িমিহ পাট চূণ 

কের জেল িভিজেয় কাগজ বা পােটর ম  তির করা হত। অবশ  সকােল ধু পােটর 

সাহােয  কাগেজর ম  ত হত। জেল িভিজেয় রাখা পাটেক রােদ িকেয় েড়া 

করা হয়। এরপর আবার িভিজেয় পা িদেয় মািড়েয় মাখােনা ময়দার প দওয়া হত। 

পের জেল ধুেয় কাগেজর মাড় দূর করা হত। মােড়র সময় কাগিজ কাপেড়র এক অংশ 

িনেজর কাপেড় বঁেধ রাখেতন। এরপর একটা বড় জালায় কাগেজর ম  রাখা হত। 

জালািট মািট খুেঁড় পাতা থাকত। জালার ভতর চালুিন ডুিবেয় য পাতলা সর পাওয়া 

যত, তাই হল কাগজ। এই িভেজ েরর এক একিট কাগজ িটেন রেখ রােদ কােত 

হয়। সুতরাং বষাকােল কাগজ তির হয় না। এরপর ছুির িদেয় কাগজেক কেট সমান 

কের কেত দওয়া হয়। কেনা কাগেজ আতপ চােলর েড়া িদেয় নারেকল ছাবড়ার 

সাহােয  ঘেস মাড় িদেয় উ লতা বৃি  করা হয়। এেক বেল কলপ। কলেপর পািলশ 

হেল কাগজ ত স ূণ হয়। এই ত কাগেজ রঙ, তঁতুল িবিচর আঁঠা িদেয় 

িবিভ  রকেমর কাগজ ত করা হয়। সকােলর এক একিট াম িছল স ূণ। 




 

সাধারণত ঘেরর বািহর উেঠােন গাছতলায় কাগজ ত করা হত। এক একিট পাড়া, 

প ী বা াম িছল য়ং স ূণ িশে র কারখানা ঘর। িশ ীরা তােদর শরীর, ম, মনন 

ও কৗশল িদেয় কাগজ ত করেতন। ঐিতহ  এবং বংশ পর রায় অিধগত অভ াস, 

অিভ তা ও সৃি  কৗশল কাগজ তিরর ধান সহায়। 

 কাগিতরা হািরেয় গেছ। তারা বৃি  পিরবতন কেরেছ। মুসলমান স দােয়র 

িশ ীরা এই িশে র সে  যু  থাকেতন। মণী ভূষণ  তাঁর “আিড়য়েলর কাগজ” 

বে  িলেখেছন—“বড় বড় কারখানা হইেত ব  পিরমােণ নানা ব  আমদািন হওয়ােত 

যমন অেনক কুিটর িশ  িবন  হইয়ােছ এই কুিটর িশ ও তমিন বািল, রামপুর, 

িটটাগড়, রািনগ  ভৃিত িমেলর কাগেজর চলন হওয়ােত িবন  হইয়ােছ। [.....] 

বৃ েদর মুেখ শানা যায়, শষরাি  হইেতই কা  িজপাড়ায় ঢঁিকেত কাগেজর উপকরণ 

কুিটবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। দু-িতন মাইল দূেরর ােমর লােকরাও ঢঁিকর শ  

িনেত পাইত। সই ঢঁিক আজ এেকবাের নীরব!”। (৪২) 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  এই হািরেয় যাওয়া লাকিশ ীেদর িশ  পিরচয় 

িদেয়েছন কিব। নগর প েনর কােল নানা স দােয়র বাসভূিম হেয় উেঠেছ জরাট 

নগর। এই দির  মুসলমান িশ ীরা জরােট এেসেছন। কিবক ণ মুকু রাম 

িলেখেছন— 

“কাগজ কুিটআ নাম বলায় কাগিত”। (৪৩) 

  একসময় ব  িশ ী পিরবার এই িশ েক অবল ন কের জীিবকা অজন 

করেতন। নানা রিঙন কাগজপ , দবেদবীর মূিত স িলত কাগজ, পুঁিথ, িহসােবর 

দাকােনর খাতা, দিলল ভৃিতেত সকােল হােত তির কাগজই ব ব ত হত। 

মণী ভূষণ  তাঁর “আিড়য়ােলর কাগজ” বে  িলেখেছন—“ বাধ হয় প াশ-ষাট 

বৎসর পূেব এই ব বসােয়র অব া ভাল িছল। তার পর হইেতই অবনিত আর  

হইয়ােছ এবং সকেল অন  ব বসা অবল ন কিরেত বাধ  হইয়ােছ। কাগিজরা এখন 

দ ির, দরিজ, দাকানদার, নৗকার মািঝ, চািষ হইয়া জীিবকািনবাহ কিরেতেছ। 

লৗহজ , তালতলা ব ের এবং এতদঞেল য সব নৗকার মািঝ দখা যায়, তাহােদর 




 

িভতর অেনেকই কাগিজ। [.....] এই ধরেনর কাগেজই একিদন মাঘল বা কাংড়া িচ  

অি ত হইয়ােছ- তখন কাগজ িবেদশ হইেত আেস নাই”। (৪৪) 

অনায লাকিশ  : পণ, যৗতুক ও িববাহ : মুকু রােমর চ ীম ল কােব  অনায 

লাকিশে র পিরচয় পাওয়া যায়। আেখিটক খে র নায়ক কালেকতু একজন ব াধ 

যুবক। আরণ ক সাঁওতাল জনজািত স দায় মূলত িশকারজীবী। িশকােরর অন তম 

পূণ উপকরণ সাতনলা ও জাল। আরণ ক অি ক স দােয়র িশকারীরা সাতনলা 

িদেয় পািখ িশকার কেরন। নলাকৃিত বাঁেশর সাতিট খ েক জুেড় জুেড় দীঘ কের তালা 

হয়। সাতনলার শীষেদেশ থােক তী  শলাকা। সাতনলার এই অ ভােগর শলাকাই 

পািখেক িব  কের মািটেত নািমেয় আেন। অনায আরণ ক জনজািত যুবেকরা জাল, 

দিড় এবং িশকারেক কৗশেল বি  কের ফেল। 

 কিবক েণর কােব  সাতনলা ও জােলর উে খ এেসেছ। অনায জনজািতেদর 

িববােহ পণ বা যৗতুক িহসােব সাতনলা, জাল ও ফাঁদ উপেঢৗকন প দওয়া হয়। 

কালেকতু এবং ফু রার িববােহ যৗতুক প ফু রার িপতা স মেকতু কন াদান 

কেরেছন সাতনলা ও জাল িদেয়। কিবক ণ িলেখেছন— 

“ ববািহক চরেণ পিড়   ব বহার কল বািড় 

সাতনলা জাল আঠা ফাে ”। (৪৫) 

 সাতনলা, জাল এবং ফাঁদ িদেয় পািখ িশকােরর পূণতর ছিব ফুিটেয় তুেলেছন 

কিবক ণ বিণক খে । উজািন নগেরর বািস া খগা ক এবং মৃগা ক এই দুই 

যমা ক ব াধ াতৃ য় পািখ িশকার কেরেছন এভােব— 

“ ভােত কানেন চেল   জাল ফাঁদ সাতনেল 

িবহ ম বেধ রািশ রািশ 

কের ধির ধনু-শর   েম ব াধ িনর র 

ািণ বেধ িবিবধ বে  

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




 

উ  মুেখ কিপ েল   িবে  ব াধ সাতনেল 

বগিড় িব েয় চেকারেক 

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

হয়পু  লাম ফাঁে    কত সামুেখােল বাে  

দলিপিপ সরাল বাদুর”। (৪৬) 

 বিণক খে  ধনপিতর অবতমােন, লহনার অত াচাের অি র হেয়েছন খু না। 

তার এমন অসহায়তার জন  সাির- কেক দায়ী করেছন িতিন। সাতনলা এবং ফাঁদ 

িদেয় বি  করেত চাইেছন প ী দ িতেক। সাতনলা এবং ফাঁদ কিবর কাব েক 

সৗ যমি ত কেরেছ— 

“িশিখআ ব ােধর কলা   কের ধির সাতনলা 

কানেন এিড়ব জাল ফাঁে ”। (৪৭) 

 পিরশীিলত বিণক রমণীর চােখ অনায মানুেষরা ধরা পেড়েছ খু নার কথায়। 

ইিতহােসর ধারাপােত আয-অনােযর সম য় ঘেটিছল িক  পূণ িমলন হয়িন। 

ইিতহােসর এক দূরবতী অনুদারতা অ শ  িনমাণ িদেয়িছল আয-অনােযর সম েয়। 

পরবতী সমেয় এই অপূণতা সামািজক ি িত পেয়িছল। কােব  খু নার ব ােধর 

ব াধবৃি  শখার মধ  িদেয় চমৎকার কাব েকৗশল সৃি  কেরেছন কিবক ণ। কাল, 

মু া, হা, সাঁওতাল এই সম  অনায উপজািতরা ইিতহােসর এক বড় অধ ায়। 

কিবক ণ এই অপাংে য় জনজািতর জীবন এবং িশ েক কাব প িদেয়েছন।  R. V. 

Russell তাঁর ‘The Tribes and Castes of The Central Provinces of India’ 

(Volume – 1) ে  িলেখেছন – “One large group includes the Kol, 

Munda or Ho tribe itself and the Bhumij and santals, who appear to 

be local branches of the Kols called by separate names by the 

Hindus.” (৪৮) 

 




 

 

অনায লাকিশ  ও সং ার 

 লাকিশ  সরল, লাকায়ত মানুেষর িনঃ াস ােসর মতই সহজ, অনাড় র, 

বা ল  বিজত। সুেতা এবং দিড়র ব বহার মানুষ াচীনকাল থেকই কেরেছ। দিড় িদেয় 

জাল বুেনেছ, ফাঁদ তির কেরেছ। জেলরা নদীেত জাল িদেয় মাছ ধেরেছ। আরণ ক 

িশকারজীবী মানুষ ধু তীর, ধনুক, ব ম িদেয় িশকার কের িন, জাল এবং ফাঁেদর 

সাহায  িনেয়েছ। কৗশেল, বুি  েয়াগ কের অরেণ  প িশকার কেরেছ আরণ ক 

ব ােধরা। 

 কিবক েণর চ ীম ল কােব  জাল, দিড় এবং ফাঁেদর উে খ অেনকবার 

এেসেছ। এই লাকিশ  ধানত অি ক িশ েপ কােব  এেসেছ। অনায ব াধ িশ েদর 

ছাটেবলা থেকই জাল এবং দিড়র সে  পিরচয় ঘেট। কিবক ণ মুকু রাম 

কালেকতুর িশ কাল থেক বেড় ওঠা সে  িলেখেছন – 

“পিরধান বীরধিড়      মাথায় জােলর দিড় 

িশ মােঝ জমন ম ল”।(৪৯) 

 অনায িববােহ কুটুেমর সে  আ ীয়তা র ােথ এবং যৗতুক দান সাম ী েপ 

জাল আঁঠা এবং ফাঁদ দওয়া হত। কিবক ণ মুকু রাম িলেখেছন –  

‘ ববািহক চরেণ পিড়    ব বহার কল বািড় 

সাতনলা জাল আঠা ফাে ।’ (৫০) 

 অরেণ  প রাজ িসংেহর সে  যু  কেরন কালেকতু। কালেকতুর আনােগানার 

িত প রােজর সতক দৃি  থােক। কালেকতুর িশের জালদিড় বাঁধা থােক। কিবক ণ 

িলেখেছন –  

‘িশের বাে  জালদিড়     কােন ফিটেকর কিড় 

 মহাবেন কিরল পয়ান’।(৫১) 




 

কালেকতু বা রা দড়া (ফাঁদ িবেশষ) বা জাল ফাঁদ িদেয় অরেণ  হিরণ িশকার কেরন। 

কিবক ণ িলেখেছন – 

‘পািতআ বা রা-দড়া       আগেল বেনর সুড়া 

কানেন কিরল মহামার 

হােত গি  িফের কালেকতু 

জাল ফাঁদ বেন আিড়           ঝােপ ঝােড় মাের বািড় 

মৃগবধ কিরবার হতু’। (৫২) 

 সকােল যা ার সময় ণেগািধকা বা গাসাপ দখা অ ভ বেল িবেবিচত হত। 

সকােলর যা া স িকত সং ার উি িখত হেয়েছ কিবক েণর চ ীম ল কােব । 

গািধকা দেখ কালেকতু তজন কেরেছন। জাল দিড় িদেয় গািধকােক বঁেধেছন। 

পুিড়েয় খাওয়ার বাসনা কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘বাঁিধল গািধকা বীর জাল দিড় িদআ’। (৫৩) 

 এমন ব ােধর জােল ব ী হেয় দবী চ ীও ভীত হেয়েছন –‘জােলর ব েন বড় 

িনল তরাস’।ফু রােক কালেকতু বেলেছন –  

‘ গািধকাের বাঁি আিছ রািখ জালদড়া 

 ছাল খসাইআ ি েয় কর  িসকেপাড়া’।(৫৪) 

 কিল রােজর সে  যুে র সমেয় বীর কালেকতুর মাথায় জােলর দিড় শািভত। 

কিবক ণ িলেখেছন –  

‘পিরধান বীর- ধিড়  মাথাএ জােলর দিড় 

অে  লিপত রা া মািট’।(৫৫) 




 

 কিবক েণর কােব  বাগদী স দােয়র উে খ আেছ। জেল বা বাগিদরা 

মৎসজীবী। তারা মািটর বািড়েত বেস জাল বােন এবং মাছ ধের। কিবক ণ তাঁর 

চ ীম ল কােব  িলেখেছন - 

‘বাগিদ িনবেস পুের    নানা অ  লয়া কের 

দশ িবশ পাইক কির সে  

মাটীয়া িনবস পের           জাল বুেন মাছ ধের 

কাঁচগণ বেস নানা রে ’।(৫৬) 

দনি ন নানা গৃহ ালী েয়াজেনও দিড়র েয়াজন হয়। ধাবা স দােয়র উে খ 

কেরেছন কিবক ণ। ধাবা কাপড় পির ার কেরন, কাপড় দিড়েত কায়। কিবক ণ 

িলেখেছন – 

‘নগের কিরআ শাভা  িনবেস অেনক ধাবা 

দড়ায় খায় নানা বােস’। (৫৭) 

 দিড় দনি ন গৃহ ালী ব । এই তু  ব িটও গৃেহর নানা েয়াজেন লােগ। 

মধ যুেগর বাংলােদশ িছল জািত িবভ । বৃি -স দায় এবং জািত একসূে  িথত। 

এরা িছেলন িশ ী। মধ যুেগর বাংলােদেশ িবিভ  অ জ স দােয়র মেধ ও িছল 

বষম ।িছল সামািজক বষম , কেমর িবভাজনগত বষম , িছল অথৈনিতক বষম । 

ধাবা স দায় িছেলন সমােজর একা ই অবেহিলত স দায়। পুরােণ বিণত কৃে র 

ারা অিভশাপ া  জািত। কিবক ণ তাঁর কােব  এই বৃি জীবী স দােয়র 

কম বাহেক ফুিটেয় তুেলেছন। R.V.Russell তাঁর ‘The Tribes and Castes of 

the Central provinces of India, volume I,’ ে  িলেখেছন –“The Dhobi 

or washerman gets half the annual contribution of the blacksmith 

and carpenter, with the same presents, and in return for this he 

washes the clothes of the family two or three times a month. When 

he brings the clothes home he also receives a meal or a wheaten 




 

cake, and well-to-do families give him their old clothes as a 

present”. (৫৮) 

কােব  উি িখত অনায লাকিশ  : ব া চম, মৃগছাল -  াচীনকােল অরেণ  প  

এবং মানুেষর পার িরক সহাব ান িছল। ববর যুগ পিরেয় মানুষ সেবমা  শীিলত 

সং ৃ িতর অিধকারী হে । মানুষ যখন ল া অনুভব কেরেছ, তখন সভ তার িকছু ধাপ 

স অিত ম কেরেছ। মানুষ মানুষ হওয়ার জন  সাধনা কেরেছ।মানুেষর সৗ যেচতনা 

ু িরত হেয়েছ। মানুষ ল া িনবারণ কেরেছ। লাকিশে র িবকাশ ঘেটেছ এই পেব। 

ন  আিদম মানুষ সং ৃ ত হেয়েছ অ াভরেণর ারা। যখন সুেতা কাটার য  উ াবন 

হয়িন , তখন গােছর বাকল এবং প চমই মানুেষর ল া িনবারেণর উপায় িছল। 

আরণ ক মানুষ প েদর সে ই সহাব ান করেতন। দববাদ িতি ত হওয়ার পর 

শােন-মশােন ফরা িশব দবতােক ভারতীয় সং ৃ িতর শীিলত ধারার সে  যু  করা 

হয়। পৗরািণক পটভূিমকায় িশেবর আধ াি ক তাপস ধ ানম  গ ীর মূিত ক না 

ভারতীয় ঐিতেহ র সে  অি ত হেয় ওেঠ। দবতা িশব যমন ব া চেমর আভরণ 

পরেতন, তমিন াচীন তেপাবনবাসী ঋিষ, ঋিষপ ীরা পরেতন ব ল- ‘বৃ  

িনি ত বসন; তাপেসর পিরেধয় ব ’। 

 কিবক েণর চ ীম ল কােব  মৃগছাল, ব া চম বা ব বােসর উে খ নানা ােন 

এেসেছ। কিবক েণর  কােব  িন িলিখতভােব চমবসেনর উে খ এেসেছ।  

[িনে া  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া]। (৫৯)  

১) বাঘছাল (পৃ:১২) ২) ব বাস (পৃ:১৮) ৩) বাঘছাল (পৃ:১৯) ৪) বাঘছাল (পৃ:২১) ৫) 

বাঘছাল (পৃ:২৩) ৬) বাঘছাল (পৃ:২৫) ৭) বাঘছাল (পৃ:২৭) ৮) বাঘছাল (পৃ:৩৭) ৯) 

মৃগছাল (পৃ:৫৩)।  

িশবেক অকুলীন এবং অনায দবতা বেল মেন করা হয়। বাঘছাল ভূষণ 

েপ িবেবিচত। পুরােণ এমন অনায দবতােক সং ৃ ত করা হেয়েছ। কিবক ণ 

িলেখেছন – 

‘িশেবর পিরধান বাঘছাল      গলা  হােড়র মালা 




 

িবভূিত ভূষণ জার অে ’। (৫৯)(ক) 

শানচারী আরণ ক অনায দবতা িশেবর উ রণ ম লকাব িলেতও দখা 

যায়। দির  িশব গৗরীর পরামেশ চােষ উৎসাহ দিখেয়েছন। ইে র কাছ থেক জিম 

পা া িনেয়েছন। িব কমােক ি শূল িদেয় লাঙল, জায়াল এবং মই গিড়েয় দওয়ার 

কথা বেলেছন। িক  িশেবর আভরণ বাঘছাল। আর গৗরী তপস া করেছন িশেবর 

জন । তপালন করেছন বশাখ জ  মােস। কুেশ শয়ন করেছন। আর পেরেছন 

ব বাস –  

“ব বাস িপ ল কশ অ ণ মুরিত 

বশাখ জ ে েত কল েতর িনয়িত”। (৬০) 

বাঘছাল দািরে র িচ  বহন কের। পড়শীরা গৗরীেক ব  কেরন – ‘দির  তামার 

পিত পের বাঘছাল’। 

 কিবক েণর কােব  আরণ ক অি ক ব াধ রমণী ফু রা পির দ েপ মৃগছাল 

ব বহার কেরন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘এই মৃগ জেব ধির   বিচআ স ল কির 

ফু রা পিরব বাঘছাল’। (৬২) 

 ভারতবেষ ায় িতনেকািট অিধবাসী উপজািত স দায়ভু । আজ থেক শত 

শত বছর আেগ এরা পরেতন গােছর ব ল িকংবা বাঘছাল। ফু রাও পেরেছন 

বাঘছাল। অনায দবতা িশব পেরেছন বাঘছাল। একথা িঠক, আয এবং অনায দুই 

জািতই পর র পর েরর িনকট ঋণী। ঋে েদর দশম ম েলর ন ই সূে  বলা 

হেয়েছ, এক িবরাট িহরণ  পু েষর মুখ হেত া ণ, বা  হেত ি য় বা রাজন , উ  

হেত বশ  এবং দুই চরণ হেত শূে র সৃি  হেয়েছ। -  

“ া েণাহস  মুখমাসী া  রাজন ঃ কৃতঃ। 

ঊ  তদস  যৈ শ ঃ প াং শূে া অজায়ত”।। (৬৩) 




 

 আযরা আসার পূেব এেদেশর আিদম অিধবাসীরা িছেলন ভারেতর উপজািত 

আিদবাসী। অি ক ািবড় িবেশষত পি মবে র সাঁওতাল স দােয়র উে খ করেত 

হয়। এরা সকেলই ভারেতর আিদম অিধবাসী।  চ ীম ল কােব র নায়ক একজন ব াধ 

যুবক। মূলত সামািজক, অথৈনিতক শাষণ, অত াচাের জজিরত এরা। বণ িহ ু সমােজ 

অ ুত, অ ৃশ । জািতেভদ জজিরত বাংলােদেশ উপজািতেদর আ য় অরণ । িশকার 

এেদর জীিবকা। অনায দবতা িশব, অনায ব াধ যুবক কালেকতু এবং ফু রা পেরেছন 

বাঘছাল। পরবতীকােল উ বগীয় া ণ ত  এবং কায় তে র অনুশাসন আিদবাসী 

এবং শূ েদর  সমােজ অ ুত, হীন ও অ ৃশ  কের তুেলেছ। কিবক েণর কােব  

অনায পির েদর একিট অতীত , দূরাগত অধ ায় ফুেট উেঠেছ। 

অনায লাকিশ  - হাড়মালা, মু মালা: চ ীম ল কােব  দবী চ ীর মাহা  কথা 

বিণত। দবী চ ীর উৎস ক নায় অনায-আয, অ া ণ  এবং া ণ  সং ৃ িত িমেল 

িমেশ একাকার। াচীন ভাবনায় চ ীেদবী আেযতর আরণ ক ব াধ সমােজর দবী েপ 

পূিজত হেতন। ব াধ সমােজর িব াস সাথক িশকারী হেত হেল , দবী চ ীর পূজা কের 

কৃপালাভ করেত হয়। দবী চ ী অরেণ  বসবাসকারী প েদর দবীও বেট। 

পরবতীকােল উ বেণর া ণ  অনুশাসন, পুরাণ ভােব দবতা িশব এবং িশব গৃিহণী 

চ ীেক সং ৃ ত কের দখােনা হেয়েছ। ভারতীয় িহ ু সং ৃ িতেত িশেবর ভাব 

সুদূর সারী।   

 নৃতাি ক পযেব েণ আরণ ক মানুষ প র সে  সহাব ান করেতন। তখনও 

মানুষ যথাথ মানুষ হেয় ওেঠিন। সদ  ববর যুগ পিরেয় মানুষ সং ৃ ত হওয়ার সাধনা 

করেছ। চ ীম লকােব  িশব ও দুগার হাড়মালা এবং মু মালা সই উ রেণর 

সি ণেক িচি ত কেরেছ। কিবক েণর কােব  হাড়মালা এবং মু মালা উি িখত 

হেয়েছ িন িলিখতভােব –  

হাড়মালা  –  ১) হােড়র মালা (পৃ:৯) ২) হােড়র মালা (পৃ:১২) ৩) হাড়মালা (পৃ:১৯) ৪) 

হাড়মালা (পৃ:২১) ৫) হাড়মালা (পৃ:২৫) ৬) হাড়মালা (পৃ:২৭) ৭) হাড়মালা (পৃ:৩৭) 




 

মু মালা - ১) মু মালা (পৃ:১০২) ২) মু মালা (পৃ:১০২) ৩) মু মালা (পৃ:২৭৪ বিণকখ ) 

৪) মু মালা (পৃ:২৭৬, বিণকখ ) ৫) মু মালা (পৃ:২৭৬, বিণকখ )  

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া]।  (৬৪) 

 দবী চ ীর অলংকার হাড়মালা এবং মু মালা। পৗনঃপুিনক সং াম, িত ী 

অ ভ শি র িবনাশ, অ কােরর বুেক আেলােকর িশখা, কল াণ ও সৗ েযর িত া, 

িব জয়ী, কল ণীমূিতর িত া চ ীম ল কােব  াধান  পেয়েছ। দ  িশবিন া 

কেরেছন –  

‘ভূষণ হােড়র মালা     শােন িবেনাদশালা 

হন জন আমার জামাতা’। (৬৫) 

 পাবতীর কােছ ছ েবশী ি জ িশবিন া কেরেছন –  

‘বসন বাঘছাল   গলা  হাড়মাল 

উ রী জার িবষধের’। (৬৬) 

 সখীরা িভ ু ক িশবেক িন া করেছন – ‘সেব ধন বুড়া বৃষ গেল হাড়মাল’। (৬৭) 

 পাবতীর তাড়নায় িশব িভ ায় ব েত চান – 

‘আন বাঘছাল   িশ া হাড়মাল 

ড ুর িবভূিত ঝুিল’। (৬৮) 

 ঋে েদ ে র উে খ আেছ ১ম ম েলর ৪৩সূে । এই  দবতা িশব িকনা 

তা িনেয় নানা মত রেয়েছ। পরবতী সমেয় েদবতা িশব নােম িচি ত। ে র আিদ 

অথ ব  বা ব ধারী মঘ। বাংলােদেশ িশব দির  কুলীন া েণর িতমূিত। 

বাংলােদশ তথা ভারতবেষর লাকসমােজ িশব ধান দবতা। চ ীম ল কােব  দবতা 

িশব শীিলত দবতা। ঋে েদ েক ‘ কৃ  ান যু  অভী  বষণকারী ও অিতশয় 

মহৎ ’ বেল বলা হেয়েছ – “ ায় েচতেস মী মায় তব েস। বােচম 

শংতমং েদ”। (৬৯) 




 

 দবী চ ীর ভয় র মূিতর উে খ কেরেছন কিবক ণ – ‘গেল মু মালা শােভ 

িবকট দশনা’ । (৭০) কিল রাজ  দখেছন দবীর ভীষণা েপর – ‘কািত খপর হােথ 

গেল মু মালা।’ (৭১)  

িসংহেল যু ে ে  মু মালা পিরিহতা দবীমূিতেক কিবক ণ কাব প িদেয়েছন –  

‘মােছ জন বােড় পােড়     ছিচআ দানা ঝােড় 

দশ িবশ গাঁেথ মু মালা’। (৭২) 

 যু ে ে  শব এবং েতর বণনা িদেয়েছন কিবক ণ –  

‘ জাড়া দামা বােজ কািল   বাজনা বাজায় ঢুিল 

চৗিদেক লি ত মু মালা’। (৭৩) 

 ভারতীয় িহ ু পুরােণ দবী চ ীর িবিভ  েপর ক না করা হেয়েছ। 

W.J.Wilkins তাঁর ‘Hindu Mythology’ ে  িলেখেছন – “KALI [………] 

another form of the goddess, named Chandi, […..]. For earrings she 

has two dead bodie; wears a necklace of skulls, her only clothing is 

a girdle made of dead men’s hands, and her tongue protrudes from 

her mouth.” (৭৪) 

নরমুে র মালা দবী চ ীর অলংকার। নরমু  এক অনায ভয়াল সময় বাহেক 

রণ করায়। সভ তার পিরশীলেনর সে  সে  নরমু েক মালার প দওয়া হেয়েছ। 

নরমু  দবী চ ীর ঐ য এবং সৗ য। পৗরািণক পটভূিমকায় দবীর ভীষণা েপর 

সে  একা ই সাম স পূণ। এই চ ীই আমােদর গৃেহর কল াণ ল ী উমা। কিবর 

কােব  চ ীর ভয়াল মূিতর সািহত প দ ািতত। 

আয ও অনায স দােয়র িববােহ লাকাচার ও লাকিশ  - সামািজক 

জীবেনর এক পূণ ধাপ িববাহ। আিদম সমাজ পরবতী িববাহ ব ব ায় উ রণ িছল 

দীঘ সময় সােপ । সমাজ িবকাশ এবং সমাজ শৃ লা – আদশ জীবনেবােধর ধারণা 

সু াচীন কাল থেক িববাহ নামক িত ােনর মধ  িদেয় জ  লাভ কেরেছ। দেশ 




 

দেশ কােল কােল িববাহেক ক  কের গেড় উেঠেছ নানা আচার, রীিত-নীিত, থা, 

িব াস – সং ার। িহ ু সমােজও িববােহর নানা রীিত-নীিত , আচার- আচরণেক 

নানাভােব মান তা দওয়া হয়। লাকিশ  িববােহর উপকরণ েপ পূণ হেয় ওেঠ। 

অনায িববােহ লাকাচােরর পিরচয় িদেয়েছন কিব। কালেকতুর ভিববােহর 

আেয়াজন উপলে  লাকাচার ও লাকিশে র উে খ কেরেছন কিব। কালেকতুর িপতা 

ধমেকতু িববােহর জন  সামািঞ পি ত- া েণর অনুমিত িনেয়েছন। ব াধ সমােজ পণ 

দওয়া নওয়ার রীিত, ঘটকািলর ঘটেকর াপ  উপেঢৗকন, িতিথ ন ে র িবচার, 

অিধবাস ডালা সং হ, ভ েণ ছাঁদনা বাঁধা এবং গামেয় মািট লেপ আলপনা দওয়া, 

সেবাপির ম প বাঁধা িববাহ উেদ ােগর এক িবেশষ িদক। িববােহ শ , চামর, দপণ 

ভৃিত লাকিশে র সমাহার উে খেযাগ । এছাড়া দূবা, ধান, পু মালা, দিধ, িঘ, িসঁদুর 

ভৃিত মা িলক ব  িববাহ অনু ােন পূণ হেয় ওেঠ। কালেকতুর িববাহ অনু ান 

অনায লাকসমােজ পূণ ঘটনা। বাউির দালা িনেয় িববাহ ম েপ হািজর হেয়েছন। 

এমন ম ল উৎসেব নানা লাকবােদ র ( ঢমচা, কাড়া) সমাহার। উলু িন, ম দীপ, 

ছায়াম প, বনফুলমালা, পােটর আসন, কুশ হে  কন াদান, িববােহর যৗতুক প 

ধনুক এবং বাণ জামাতােক অপণ ভৃিত িববােহর আনুষি ক লাকাচার এক রমণীয় 

পিরেবেশ স  হয়। ম লকিব কিবক ণ মুকু রাম িলেখেছন –  

“গমেনর ভ বলা     বাউির যাগায় দালা 

তিথ বীর কল আেরাহণ 

চৗিদেক দউিট জেল      বিসল কু র – ছােল 

ব ু জন মিল কুতুহেল 

বােপর পুেণ র হতু      আনে  স মেকতু 

কের কুেশ কের কন াদান। 

ঢমচা বাজেয় পড়া   ি জ বাে  চূড়া 

বরকন া দেখ অ তী”। (৭৫) 




 

 দখা যাে , নানা লাকিশে র সমাহার িববাহ উৎসেব। অনায সং ৃ িতর ম ল 

অনু ােন নানা রীিত নীিত, আচার পািলত হয়। লাকিশ  সই পালনীয় ম ল আচােরর 

অিবে দ  অংশ। 

 সমােজ আিথকভােব পু  অিভজাত-বিণক স দায় এবং সুিবধােভাগী 

িব বােনরা শীিলত জীবন পিরচযার অংশীদার িছেলন। মধ যুেগ িহ ু – কুলীনেদর 

িববাহ অনু ােন নানা লাকিশে র ব বহার হত। S.C.Bose তাঁর ‘The Hindoos as 

they are’ ে  িলেখেছন – “[………]The articles consist of silver Ghara, 

Gharoo, Batha, thalla, Batti, Glass, Raykab, Dabur, Dipay and Pickdan, 

are arranged in proper order, and flowers, sandal – paste, dooav 

grass, holy water in copper pans, and khoosh grass, are placed 

before the priests of both parties. The bridegroom, laying aside his 

embroidered robe, is dressed in a red silk cloth, and taken to the 

place of worship, where the bride, also attired in a silk saree, veiled 

and trembling through fear , is slowly brought from the female 

penetralia on a wooden seat brone by two servents and placed on 

the left side of the bridegroom’. (৭৬) 

 খু নার িববাহ উ ম ফা ন মােস। অিভজাত বিণক ধনপিত দ । িববােহর জন  

ল  িবচার কের ভ ণ িনণয় করা হল। ঘটক জনাদন পি ত। অিধবােসর আেয়াজন 

স ূণ। গােয়ন ম ল গীত গাইেছন। িববাহ আচার পািলত হে । সকােল িহ ু কুলীন 

বা অিভজাতেদর গৃেহ থাকত ঠাকুরদালান। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘ তল িস ুর পান য়া     বািট ভর া গ  চুয়া 

িবদ দািড়  পাঁচ কাঠা  

পাট ভর া িনল খই     ঘাড়া ভরা ঘৃত দই 

সািজআ সুর  িনল বাটা 

…………………………………….. 




 

সষব পুটিল ভরা       বা া িনল কাল সরা 

সুতা িনল নাটাই সিহত। 

সুর  পােটর সািড়       লইল র ন – কিড় 

 িবদমালা সুবেণ জিড়ত 

গারচনা িদল শ       চামর চ নপ  

ফুলমালা ক ল দপণ’। (৭৭) 

 এছাড়া িববােহর আচাের নানা লাকিশ  ও লাকবােদ র উে খ কেরেছন 

কিবক ণ –  

‘উপের ফুেলর ঝারা  ািপল গেনশ –বারা 

ি জগণ কের বদ গান 

পটহ মৃদ  সািন  দগড় কাসর বিন 

শ  কােজ দাখি  ব কী 

টমক খমক ভির   জগঝ  সাির সাির 

অ ভে  নাচেয় নৃ কী’। (৭৮) 

 িহ ু িববােহ নানা ী আচার পালন করা হয়। শা িড়মাতা জামাতােক ‘ লািহত 

ক েল’ বসেত দন। কউ জল িদেয় পা ধুেয় দন। িববােহর পর সুেতা িদেয় কেনর 

কাপড় জামাতার কাপেড়র সে  বঁেধ দন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘অ ু ির অ দ হার ভূষণ চ ন 

িদআ ল পিত কের বেরর বরণ। 

তেব র া ী আচার কের যথািবিধ 

বেরর চরেণ পাদ  ঢালা িদল দিধ। 




 

……. ……. ……. …… 

র া সুতা িদআ খাঁেজ বেরর অধর 

সই সুতা বাঁধ া রােখ খু নার বসেন 

….. …… ….. ……….. …..  

আিনল আইবড়ার সুতা লাটাই সিহত 

সাতেফর ফরা িদআ কিরল বি ত 

সই সুতা বা া থুইল খু নার অ েল’। (৭৯) 

 িববােহ কােল কােল যৗতুক উপকরেণর পিরবতন হয়। সুতা-নাটাই, তীর-

ধনুকও যৗতুক সাম ীর িবষয় হেয় ওেঠ। সানা পার অলংকার িহ ু িববােহ 

সবকালীন-সাবজনীন ীকৃত যৗতুক। S.C.Bose তাঁর ‘The Hindoos as they are’ 

ে  িলেখেছন –  

 ‘That a University degree has raised the marriageable value of 

a by, there can be no doubt. If he have Successfully passed some of 

these examinations and got a scholarship, his parents, naturally 

priding themselves on their valuable acquisition, demand a 

preposterous long catalogue of gold ornaments, which, it is not 

often in the power of family in middling circumstances easily to 

bestow’. (৮০) 

 কিবক েণর চ ীম ল কােব  িববােহ যৗতুক ও িবিভ  আচার-সং ােরর উে খ 

পাওয়া যাে । মে র িববােহর যৗতুক সে  কিবক ণ িলেখেছন –  

‘ অভয়ার িতফেল    কের কুেশ গ াজেল 

রাজা কের কন াস দান। 

শয া ঝাির ধনু থালা   রথ গজ ঘাড়া দালা 




 

িদআ জামাতার কল মান। 

বােজ ম ল-পড়া   ি জ বাে   চূড়া 

বরকন া দেখ অ তী’। (৮১) 

লাকিশে র একিট বিশ  হল ভৗেগািলক পিরম ল ও ািনকতা। িববােহর 

যৗতুক েপ এমন লাকিশ ও িসংহলরাজ জামাতা ম েক দান কেরেছন –  

“নানাধেন জামাতাের কল পুর ার 

িদেলন দি ণাবত শ  ভাের ভার  

চামর চ ন িদল    িহরা মুিত পলা  

জামাতাের িদল  কনেকর ক মালা”। (৮২) 

 িসংহলরাজ কন ােক িববােহর যৗতুক প িদেয়েছন দি ণাবত শ , চামর, 

হীরা-মুে ার অলংকার এবং সানার হার। ল ণীয়, সমু েবি ত িসংহলেদেশ পাওয়া 

যায় দি ণাবত শ । কিবক ণ সই দি ণাবত শে র উে খ করেত ভােলন িন।   

সাধভ ণ: লাকিশ , অনায ও আয আচার- স ান স বা রমণীরা বাংলােদেশ 

সামািজক এবং পািরবািরক ে  াচীনকাল থেকই িবেশষ স ান-সহানুভূিত, মযাদা 

এবং য  পেয় এেসেছন। লাকসমােজ গভধারণকােল রমণীরা িকছু ী আচার পালন 

কের এেসেছন। লাকসমাজ ত  এবং পেরা ভােব স ান স বা রমণীেদর এমন 

পালনীয় রীিতনীিতেক মান তা িদেয় এেসেছ। কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কােব  

আয এবং অনায এই দুই পৃথক গা ভু  মানুেষর জীবনচযার পিরচয় িবধৃত হেয়েছ। 

চ ীম লকােব র আেখিটক খে  যমন অনায আচার িতফিলত, িঠক তমিন 

বিণকখে  আয আচােরর িতফলন ল  করা যাে । আেখিটক খে  িনদয়ার 

সাধভ ণ এবং বিণকখে  খু নার সাধভ ণ সে  মধ যুেগর ী আচােরর পিরপূণ 

িববরণ িদেয়েছন কিবক ণ। এছাড়া খু নার মাতা র ার সাধভ ণ সে  সকােলর 

িকছু রীিতনীিতর উে খ কেরেছন কিব মুকু রাম।  




 

অনায ব াধ সমােজ গভধারণকােল িকছু ী আচার পালন করা হয়। 

গভস ােরর চারমাস সময়কােল গভবতী রমণী ‘মৃি কা ভ ণ’ কেরন। সাতমাস এবং 

নয় মাস সমেয় সাধভ ণ করােনা হয়। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘আপনার মত পাই    তেব াস কত খাই 

পাড়া মীেন জািমেরর রস’। (৮৩) 

 এছাড়া মিহেষর দই মাখােনা খই, িমঠা ঘাল, পাকা চালতার ঝাল, আঁমিস, 

ইি চা ( হেল া), পলতা, কলমী, িগমা শােকর র ন, ফুল বিড়, পুই কচু িদেয় মিরেচর 

ঝাল, পাকা তাল, নউল এবং গািধকা পাড়া, হাঁসিডম, িচঙিড়র বাড়া, সজা র 

িশকেপাড়া আর মুেলা, িসম, িডম, ডমুেরর তরকারী ভৃিত খাদ ব  ত হেয়েছ। 

িনদয়ার সাধভ েণর জন  এসব রা া বা া হেয়েছ। ব াধ ধমেকতু িনেজ র ন কের 

িনদয়ােক িদেয়েছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

‘িনদয়ার সাধ হতু      ঘের জায় ধমেকতু 

চািহয়া আিনল আেয়াজন 

আপিন রািঁধয়া ব াধ      িনদয়াের িদল সাধ’। (৮৪) 

 সব করােনার জন  লাকসমােজ ম পূত ঔষেধর স ান করা হয়। কান 

অিভ  রমণী এমন ঔষধ স ান কেরন। ম ণীরা ম পূত ঔষধ স ান স বা 

রমণীেক দান কেরন – ‘কপেট মি ত কলা জেল’।(৮৫)  

 এরপর স ান ভূিম  হওয়ার সমেয় সবিবদ া আয় কারী ধা ীরা সিবনী 

মাতােক সাহায  কেরন। এভােব ভূিম  হেলন কুমার কালেকতু। ঋে েদ গভস ার, 

গভর া এবং সব হওয়ার ম  উি িখত আেছ। গভ  স ােনর জন  সুবণ িনিমত 

অরিণর ঘষণ, দশম মােস সব হওয়ার ম , গভ  স ানেক আ ান, িব ু  দবতার 

িত িতর উে খ আেছ দশম ম েলর ১৮৪ সূে  – 

“িহরণ য়ী অরনী যং িনমংযেতা অি না। 




 

তৎ ত গভং হবামেহ দশেম মািস সূতেব”।।(৮৬) 

সাধভ েণর ে  আয রীিত-নীিত অনায আচােরর থেক এেকবাের পৃথক 

নয়। আয আচার িকছুটা শীিলত। খাদ তািলকায় উভয় রীিত নীিতর পাথক  িবদ মান। 

আয – অনােযর সম য় আচােরর মূল িবষয় িলেক একসূে  বঁেধেছ। কিবক ণ 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব র বিণকখে  খু নার মাতা র া স ানস বা। খু না 

মাতৃগেভ বড় হে ন। র ার সাধভ ণ অনুি ত হে । মধ যুেগর িহ ু সং ােরর 

ভাব, পালনীয় এবং আচরণীয় িকছু থার উে খ কেরেছন মুকু রাম। কিবক ণ 

িলেখেছন – 

“সাত মােস ব ু গণ দই তাের সাদ 

নয় মােস সবেবদনা অবসাদ। 

….. ….. …. ….  

ফিড়আ চােলর খড় জািলল আতুিড় 

গামু  ািপআ াের পূেজ যি বুিড়”।(৮৭) 

 এক জ  পের খু না স ান স বা হেয়েছন। গভবতী রমণীেদর টক খাওয়ার 

ইে  সুিবিদত। আেখিটক খে  অনায ব াধ রমণী িনদয়া গভস ােরর কােল আমিস 

খেত চেয়েছন। আর অিভজাত বিণক প ী খু না লতা পাতা বনশােকর ব ন খেত 

চেয়েছন। এছাড়া খেত চেয়েছন মিহেষর দই মাখােনা খই। এছাড়া খু না খেত 

চেয়েছন মসুর ডােল আেমর সুপ ও আমিস। কিবক ণ মুকু রাম গভস ার কােল 

খু নার ইে েক ফুিটেয় তুেলেছন এভােব – 

“জিদ িকছু পাই সুখ      আে  মসুেরর সুপ 

াণ পাই পাইেল আমসী 

দিখ জমন সানা      শকুল মৎেস র পানা 

গাটা কাসি  িদেব তিথ”। (৮৮) 




 

 এছাড়াও খু না ‘সাধভ ণ’ অনু ােন ঘােল মসােনা লাউ, দুধ, িতল এবং ড় 

মশােনা জাউ খেয়েছন। আর খেয়েছন নানা শােকর ব ন। নেট, পাট, পালঙ, 

নািলতা, পলতা, বনপুই, িহনচা, কলমী, নাউডগা ভৃিত শােকর ব ন লহনা খু নার 

সাধভ েণর জন  র ন কেরেছন। এছাড়া লহনা খু নার জন  িবেশষ ভােব রা া 

কেরেছন িচতেলর ঝাল, ই মাছ, কুমড়া বিড়, আলুর ঝাল, আম শাল, পুঁিট মাছ 

ভাজা। সব িমেল প াশ ব ন। মুকু রাম িলেখেছন – ‘সাধখান খু না নারী জন’। (৮৯) 

 স ান ভূিম  হওয়ার সময় স ান স বা মােয়র বদনার স ার হয়। 

লাকিব াস, আস  সবা রমণীর ক  লাঘেবর জন  ঔষিধর েয়াজন হয়। মুকু রাম 

তাঁর কােব  িলেখেছন –  

“কপেট চি কা তার বাটীল ঔষদ 

চ ীর ঔষেদ তার খি ল িবপদ”। (৯০) 

 িশ  পিত জে েছন। িহ ুর লাকায়ত সং ার, ষ ী ঠাকুেরর পুেজা, আঁতুর 

ঘর, নাড়ীেছদন – এসব লৗিকক আচার এবং ি য়া কেম লাকিশ  জেড়ায়া সুতার 

মত বাঙািল গৃহেকাণেক ম ল আেলােক পূণ কেরেছ। হিরদাস িস া বাগীশ ভ াচায 

তাঁর “ ৃিতিচ ামিণঃ” ে  পু  স ান জ হেণর পর ‘জাতক ’ সং ােরর কথা 

বেলেছন। জ িদন থেক দশিদেনর িদন, অেশৗচা িদেন, াদশ িদেন িকংবা একশত 

িদেনর িদন, নামকরণ করার কথা বেলেছন। িপতা দশিদেনর িদন বালেকর নামকরণ 

কেরন। হিরদাস িস া বাগীশ ভ াচায িলেখেছন –“অথ জতক ।পু  জ ান রং 

জাতক  ক ব ম।‘ সেব জাতক  চ’ ইিত যা ব বচনাৎ। অথ নামকরণ । 

জ িদনাৎ দশমিদেন অেশৗচা ি তীয়িদেন াদেশ শততেম বা িদেন নামকরণং কুয াৎ। 

পূ পূ ক  শে ৗ পরপরক ঃ।তথা চ পার র:-  

“দশম ামু াপ  িপতা নাম কুযাৎ”। (৯১) 

লাকিশ -ম  ও সং ার: চ ীম ল কােব  ম  ও জাদুর উে খ আেছ। াচীনকাল 

থেক বাঙািল সং ৃ িতর গভীের ম  ান িনেয়েছ। চ ীম ল কােব র বিণকখে  মে র 

ভাব িবেশষভােব বিণত হেয়েছ। আেখিটক খে  কিল  দেশ ঝড় বৃি  হেয়েছ মে র 




 

ভােব। পৗরািণক পটভূিমেত ইে র িনেদেশ মঘ থেক বৃি  নামােনার কথা বলা 

হেলও কৃতপে  এিট মঘব না। এিট শমূলক জাদু। লাক-িব াস সং ার এর 

সে  যু । পি ত কিব মুকু রাম কিল  দেশ ঝড় বৃি র েয়াজেন তাঁর ানতী  

পাি েত র পিরচয় রেখ গেছন। কািলদাস তাঁর ‘ মঘদূত’ কােব  মেঘর ণী চির  

িবচার কেরেছন। আর মুকু রাম ষাড়শ শতেক মধ যুেগর ম লকােব  কািলদােসর 

উ রািধকার বহন কেরেছন। মেঘর চারিট জািতর উে খ রেয়েছ এখােন- াণ, পু র, 

আবত এবং স ত। যখন বৃি হীন বােশখ মাস কাঠফাটা রােদ ধূ ধূ কের, তখন 

লাকসমােজ লাকায়ত মানুষ মঘেক পূজা কের বৃি  নামােনার াথনা কের। 

জাদুিব ােসর ভাব এখােন সি য়। কিবক ণ মুকু রাম চ ীম ল কােব  িলেখেছন- 

“চল র পু র মঘ   দু র তামার বগ 

সে  চল কুমুদ বামন 

তুিম যিদ মন কর   লয় কিরেত পার 

কিলে র কাথায় গণন”। (৯২) 

 মেঘর কােছ এ এক িবনীত াথনা।  

 কািলদাস তাঁর মঘদূত কােব র পূবেমঘ অংেশ িলেখেছন- 

“জাতং বংেশ ভুবনিবিদেত পু রাবতকানাং 

জানািম াং কৃিতপু ষং কাম পং মেঘানঃ”। 

 বিণকখে  সওদাগর ধনপিত দে র দুই প ী-লহনা ও খু না। ধনপিতর ত ণী 

ভাযা খু না। িবগত যৗবনা লহনা ঈষাপরায়ণ হেয় পেড়ন। লীলাবতী তােক আ  

কেরন। ম  ও ঔষিধর সাহােয  হািরেয় যাওয়া যৗবন িফের পােবন িতিন। ধনপিতর 

ি য় পা  হেবন। লাকিশে র সাহােয  মে র েয়াগ ঘেটেছ। লাকায়ত মানুষ 

লাকসমাজ উ ুত সং ার-আচার ও থােক মান তা িদেয়েছ। ঔষধ িতেত মে র 

সাহায  িনেয়েছ লীলাবতী। এমন ঔষধ ও মে র জন  কী কর ছন িতিন?- 

“পি কার কলাগাছ িপেব অ েন 




 

ঘৃেতর দীপ তিথ িদেব িতিদেন। 

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

চুেন পান খিদের কিরআ তার খার 

ণ া বলেদর গাজা ঔষেধর সার”। (৯৪) 

 মে  চুন এবং পােনর ব বহারও হয়। মে র সুফল পেত গেল বািড়র 

আিঙনায় কলাগােছর আলপনা আঁকেত হেব। হির ার মূল, শােনর িতল ফুল বেট 

খু নার কাপেড় লেপ িদেত হেব। িত শিনবার ‘িনশাবািত’ িলত করেত হেব। 

কােলা িবড়ালেক দরজার সামেন বিল দওয়া হয়। েকর তল, শকুন-শকুিনর হাড়, 

সােপর ছাল, নউেলর অ , িছনা জাঁক, ত কােকর র , কােলা কুকুেরর িপ , 

ক েপর নখ, কুিমেরর দাঁত, পঁচা, গািধকা, বাদুড় এবং সজা র অ  তমাথায় পুেত 

ফাঁটা িনেত হেব। এছাড়া শ , মািছ, সাপ এবং চাতেকর অ  কেট ামীর খােট 

িগেয় উল  হেয় পাঁচ ফুল িদেয় ম  পেড় ামীেক পাঁচ বাণ মারেত হেব। আর ামীর 

জন  রাখা বাঘ তল িনেজর মুেখ মাখেত হেব। এভােবই খু নার প নাশ কের, তার 

সবনাশ সাধন কের িনেজর ামী আস - ৃহােক চিরতাথ কেরেছ লহনা। িতিন 

সতীেনর সে  স ক িছ  কেরেছন। দুবলা দাসীর সাহায  িনেয়েছন। সাপুেড়র কাছ 

থেক ম পূত ঔষধ সং হ কেরেছন। কিব িলেখেছন- 

“মািনক ভা াের আেন ঔষেধর পিড়। 

অবধােন আ াইল বব ন দড়া। 

লহনার হােথ দয় ঔষধ-সাঁপুড়া”। (৯৫) 

 এখােন য সব লাকিশ  ব ব ত হেয়েছ, স িল হল দীপ, িনশাবািত এবং 

দওয়ােলর আলপনা। িবগত যৗবনা নারীেক মানিসক শি  যুিগেয়েছ এমন সামািজক 

সং ার। সমেয়র িতিব েপ মে  লাকিশে র ব বহার এেসেছ। 

 লাকিশে র সে  ম  অ া ী স েক যু । ‘Folk art and Magic’ ে  

Alan Carter Covell িলেখেছন-“This special group of folk paintings 




 

invariably contains portraits of the major spirits with whom the 

shaman gets in touch during a scance or even as a daily salutation 

within her or his personal ritual room or tang”. (৯৬) 

 িমশরীয় লাকিশে র সে  বাংলার লাকিশে র িকছু িমল ল  করা যায়। 

িমশরীয় িশে  যাদুিব াস খুবই পূণ। J.R. Harris তাঁর ‘Egyptian Art’ ে  

িলেখেছন-“[...] of wood, metal and other material, where greater 

freedom was possible, can only be due to innate conservatism of the 

Egyptian carftsman or the need to fulfil some Quasi-magical 

requirement”. (৯৭) 

সকােলর হাট, বেদিশক বািণজ , সমাজ, অথনীিত ও লাকিশ  িবিনময়: 

অথনীিত ব ি র া ে র িনয় া। সামািজক এবং সাং ৃ িতক পিরবতেনর সূচক। 

চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  দখা যাে , কােব র নায়ক কালেকতু দবী চ ীর 

কৃপায় অথলাভ কেরেছন। অনায যুবক কালেকতু অথলাভ কের সং ৃ ত হেত 

চেয়েছন। তাঁর ব াধ বৃি েতও পিরবতন এেসেছ। জীিবকা ে ও ঘেট যাে  

পবা র। দূরাগত কােলর পদ িন শানা যাে  কিবক েণর কােব । ষাড়শ শতেকর 

অথনীিত া ণ ত  এবং কায় ত  িনয়ি ত িছল। বশ  সমাজও এে ে  খুব একটা 

িপিছেয় িছল না। সকােলর অনায ব াধ যুবক কালেকতুর পরা ম ও অথ াি  

অেনকটা দব সাদ ল । া ণ ত  এবং কায় তে র কিঠন কারাশাসেন কালেকতুর 

অথ াি  সমাজত  এবং মিনভর অথনীিতর িনিরেখ অবা র, অবা ব এবং 

ক কি ত মেন হয়। অেলৗিকক দব অনুশাসন ছাড়া কালেকতুর অথলাভ এবং সং ৃ ত 

হওয়া স ব হত না। শরৎচে র মেহশ গে র া ণ জিমদার তকর  িকংবা 

তারাশ েরর ‘কািল ী’ উপন ােসর সুিশি ত ব ািনক িবমল মুখুে  ভৃিতেদর 

কিঠন যাঁতাকেল গাফুর িকংবা কমল মািঝেদর যা অব া হেয়িছল, দব অনুশাসন বা 

কৃপা ছাড়া কালেকতুর অব া তার থেক িভ  িকছু হত না। ধু কালেকতু কন, মুিচ, 

চামার, কলু, ডাম ভৃিত িশ ী স দােয়র মানুেষরা া ণ তে র কিঠন নাগপােশ 

আেজা অসহায় ভােব িটেক আেছ। উ  বৃ  অথ থেক গেছ িবেশষ িবেশষ ণী 




 

চিরে র হােত। যাই হাক, দবীর কৃপায় অথলাভ কের কালেকতু প ী এবং িনেজর 

জন  লাকিশ  ব  িকেনেছন। িক িকেনেছন কালেকতু? িকেনেছন- 

“কনেকর সাঁজাকুড়া    িবিচ  পােটর গড়া 

মাজকুড়া িহরায় জিড়ত 

চ ন ত র পীড়া    লি ত মুকুতা চূড়া 

িকেন দালা রে  ভূিষত। 

ন মান মুিতআর    অ দ ক ণ হার 

িকেন বীর কনক সাঁপুড়া 

যুে র িজিনআ মম    অেভদ  িকিনল বম 

নানা র -ভূিষত মুকুট 

িকিনল মিহষা ঢাল    তািডপ  তেরায়াল 

মুিঠ যার িবিচ  পুরট। 

তবক বলক ঢাি     িভি পাল সল সাি  

ভূসি  ডাবুষ খরসান 

িহরামুিঠ জমধর   পি শ খটক শর 

িকেন বীর কামান কৃপাণ”। (৯৮) 

 কালেকতু িকেনেছন-‘কনেকর সাজঁকুড়া’ (সংযু  কুে র মত আসন), ‘পােটর 

গড়া’, হীরা জিড়ত ‘মাজা কুড়া’ (মধ  িশখর িবিশ  আসন), চ ন কােঠর পীড়া, মুকুট 

চূড়া, ক ণ, হার, বম, র  িবভূিষত মুকুট, মিহেষর ঢাল, তেরায়াল, ঢাি  এবং যুে র 

িবিভ  অ -শ । 




 

 আর কালেকতু তাঁর প ীর সাধ আ াদ পূরণ করেত িকেনেছন নানান 

অলংকার। এ িল তাঁর প ী েমর ারক- 

“পুিরেত জায়ার সাদ    িকিনল পােটর জাদ 

মিণ মুকুতা তােহ বিড় 

িহরা িনলা মুিত পলা    কলেধৗত ক মালা 

কু ল িকিনল ণচূিড়। 

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

শকট িবমান রথ    িকেন বীর শত শত 

খাট পাল  িকেন দাসী”। (৯৯) 

কালেকতু ফু রার জন  িকেনেছন মিনমুে া জড়ােনা পােটর জাদ, িহরা-িনলা- মািত-

পলার ক মালা সানার চুিড় আর িকেনেছন খাট পাল  এবং দাসী। সকােল মেয়েদর 

কনােবচার জন  হাট বসত। 

চ ীম ল কােব  লাকিশ  িবিনময় এক পূণ িবষয়। বিণক খে  বিণক 

ধনপিত দে র বািণেজ  লাকিশ  িবিনমেয়র উে খ কেরেছন কিব। সকােল কিড়র 

ব বহার থাকেলও কােব  দখােনা হেয়েছ বিহবািণেজ  েব র বদেল ব  এবং িশে র 

িবিনমেয় িশ  আনয়েনর রীিত মধ যুেগ চিলত িছল। মুকু রাম চ বতী তাঁর 

চ ীম ল কােব  িলেখেছন- 

“কুর  বদেল তুর  িদেব নািরেকল বদেল শ  

িবড়  বদেল লব  িদেব সু  বদেল ট । 

আক  বদেল মাক  িদেব পায়রা বদেল সুয়া 

গাছ-ফল বদেল জায়ফল িদেব বয়ড়ার বদেল য়া। 

িস ু র বদেল িহ ুল িদেব ার  বদেল পলা 




 

পাট সান বদেল ধবল চামর কােচর বদেল নীলা। 

লবণ বদেল স ব িদেব সালফার বদেল িজরা 

ব  বদেল কুর  িদেব হিরতাল বদেল হীরা। 

চেঞর বদেল চ ন িদেব পােগর বদেল গড়া 

ার বদেল মু া িদেব ভড়ার বদেল ঘাড়া। 

মাষ মুসির ত ুল মধুির বরবটী বাটুলা িচনা 

বদেল শটেক তল িঘ ঘেট সদাগর আন ােছ িকনা। (১০০) 

 এক জ  পের ধনপিতর পু  পিত িসংহল দেশ গেছন। পিতর িশ  

িবিনময় ায় একরকম। ধু একিট ে  বদল হেয়েছ মা - 

‘কুর  বদেল মাত  িদেব পায়রার বদেল য়া’। (১০১) 

মা  এক জে র ব বধােন বািণজ  িবিনমেয় তমন কান বদল হয় িন। ল  

করা যাে , অন ান  াকৃতজ েব র সে  য সব লাকিশ িল িবিনময় হেয়েছ, 

স িল হল-শ , চামর ভৃিত। গা র গািড়েত (বদল শকট) কের সদাগর বািণজ  

শেষ এ িল দেশ িনেয় িফরেছন। একােলর বািণজ  িলিখত চুি প , মু া িবিনময়। 

াভািবকভােব হািরেয় গেছ সকােলর সই িশ  িবিনময়। লাকিশে র একটা যুগ 

ৃিতর আেলখ  িনেয় থেক গেছ কিবক ণ মুকু রাম চ বতীর লখা চ ীম ল 

কােব র পাতায়।  

 ঋে দ সংিহতায় সমু যা ার িববরণ আেছ। সমু েক অিত ম করার জন  

নৗকার উে খ আেছ। ঋে েদর চতুথ ম েলর ১১৬ সূে  বলা হেয়েছ, কান ি য়মান 

মনুষ  য প ধন ত াগ কের, সই প তু  অিতকে  তাঁর পু  ভুজু েক সমুে  

পাঠােলন। অি য় ( দবতা) িনেজেদর নৗকা িদেয় তােক িফিরেয় এেনিছল। স নৗকা 

জেল ভেস যায়, তােত জল েবশ কের না- 

“তুে া হ ভুজু মি েনাদেমেঘ রিয়ংন আবাহা কি মৃবাং 




 

তমূহথুণীিভরা তীিভরংতির ি রেপাদকািভঃ” 

লাকিশ  ও ধাঁধা-সািহিত ক দ াতনা: লাকিশ  য  সািহেত র আধার হেত 

পাের, কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম েল কিব তার দৃ া  রেখ গেছন। লাকিশ েক 

ধাধঁারঁ মাধ েম কাশ কের, সই সুদূর মধ যুেগ কিব সািহিত ক উৎকেষর চরমতা দাবী 

করেত পােরন। লাকিশ েক ক ভূিমেত রেখ -উ র এবং পেকর মাধ েম কিব 

ধাধঁা সৃি  কেরেছন। লাকিশ েক ব ি ত কেরেছন নানাভােব। ফলত, সািহত -সর তী 

মি ত হেয়েছ। পি ত কিব মুকু রাম চ বতী। তাঁর লখনী এমন ু রধার, 

শি শালী য, কািহনী-ঘটনা-বা বতােক নানা অনুপু  িবে ষেণ িতিন িশ প িদেত 

পােরন। তাঁর কােব  ধু সামািজক িজ াসা এবং জীবনেবােধর ব িন  িবে ষণ নয়, 

তাঁর কাব  িচ ন -বুি দী  ব নায় টইট ুর। ােনর উবর অনুস ান মেল কিবর 

কােব । তাঁর কােব  সািহিত ক ধাঁধার ব বহার অেনকবারই হেয়েছ। কখেনা িতিন 

ধাঁধােক বেলেছন ‘ েহিলকা’, কখেনা বেলেছন ‘ হঁয়ািল’। বিণকখে  কিব সািহিত ক 

ধাঁধা ব বহার কেরেছন। পকথার কথাবলা পািখ ক সাির। ব াধ পািখিটেক পীড়ন 

কেরেছ। রাজা তােক রাজসভায় এেনেছন। রাজােক িতিন ধাঁধা বেলেছন। রাজা ধাঁধার 

উ র িদেয়েছন। কপাখী রাজােক তেরািট ধাঁধা বেলেছন। ধাঁধা িলর মেধ  কেয়কিট 

লাকিশ  স িকত, লাকিশ  স িকত উে খেযাগ  ধাঁধা িল হল-উনুন, ঁেকা, শাঁখ 

ভৃিত। 

 উনুন বাংলােদেশর িতিট গর  রমণীর িনজ  চারণে । াচীনকাল 

থেক আ ন ালােনা, র ন এবং িবিভ  েয়াজেন উনুন তির হয়। মািট খু ঁেড়, 

পিরপািট কের, লপা পাছা কের উনুন তির কেরন প ী রমণীরা। এককথায়, উনুনেক 

িশি ত প দন রমণীরা। রা াঘর রমণীেদর কােছ দব ান। উনুেন আ ন ালােনার 

সময় অি েদবেক ণাম কের রা া করা হয়। উনুেন অি  লেনর সমেয় িকছু 

সং ার থা এবং আচরণ পালন করা হয়। রমণীরা িচতা বজায় রেখ উনুেন র ন 

কায স  কেরন। কিবক েণর চ ীম ল কােব  উনুেনর উে খ এেসেছ ধাঁধার 

মাধ েম। বাংলার লাকসািহেত  ধাধঁা- বাদ-ছড়া ভৃিত িবভােগ লাকিশ  এেসেছ 

তঃ ূ তভােব। 




 

এই েহিলকা বা হয়ালীর উ র উনুন। লাকিশ েক সািহেত  েয়ােগর 

অিভনব চমৎকাির  এেনেছন মুকু রাম তাঁর চ ীম ল কােব । ‘দুই মুখ এক কায়’, 

‘এক মুেখ উগারেয় আর মুেখ খায়’-উনুন আ ন, ালািন দওয়া, আ ন উগের 

দওয়া-আ য কিবতা, সািহিত ক ব নার সীমানা শ কেরেছ কিবভাষা। সাধারণ 

শে র জেড়ায়া বুনেন কিব সুকুমারী িশ  রচনা কেরেছন। উনুন তু  আ েনর উৎস 

বা র ন উপকরণ নয় ধু, কিবর িচ েনর মানসে , ক নার উৎসার, পেকর 

মায়াজাল। সেবাপির বা েবর চনা তু তা অিত ম কের কিবে র অনািবল আ াদ 

লাভ কেরেছ মুকুে র রচনায়। 

 বাঙািলর গৃহেকােণর এক পূণ লাকিশ  উনুন। উনুেন আ ন েল। 

র ন কায স  হয়। উনুেনর িচতা বজায় রাখা হয়। মািটর তির এমন উনুেন মুখ 

থােক। কিবক ণ মুকু রাম চ ীম ল কােব  ধাঁধার মধ  িদেয় উনুেনর সািহিত ক 

দ াতনা এেনেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ দিখেত পস দুই মুখ এক কায় 

এক মুেখ উগারা  আর মুে্খ খায়। 

মিরেল জীবন পায় তাশ পরেশ 

বুঝ বুঝ পি ত সভা মােঝ বেস ”। (১০৩) 

 শ  সমু  থেক সং হ করা হয়। মৃত শামুেকর খাল থেক শাঁখািররা শ  

তির কেরন। শ িন, ম ল িন। সমােজ ম লসূচক কান অনু ােন শ  বাজােনা 

হয়। কিবক ণ মুকু রাম ধাঁধার মাধ েম শে র উে খ কেরেছন।  

“িজয়  জ মৗন সই মেল ভাল ডােক 

অে েত নািহক ছাল িবিধর িবপােক 

অবশ  আনএ নব ম ল িবধােন 

হয়ািল বে  কিবক ণ ভেন”। (১০৪) 




 

 মুকু রাম লাকিশে র মাধ েম বাংলা ধাঁধায় রস সৃি  কেরিছেলন। আজ থেক 

সােড় চারশ বছর আেগ রিচত এসব ধাঁধায় বিশ মি ত মানদ  তির করেত স ম 

হেয়িছেলন। ধাঁধােক কিব িবেশষভােব সািহেত  সমৃ  কের তুেলিছেলন। মুকু রাম 

িছেলন পি ত কিব। তাঁর িবদ া- ান- া-বুি -ব িন তা-সামািজক চতনা এবং 

রসসৃি  িশে র আধাের িমেল িমেশ একাকার হেয় গেছ। ধাঁধােক িনেয় য এভােব 

রসসৃি  করা যায়, তা উে খ কেরন শীলা বসাক তাঁর ‘বাংলা ধাঁধার িবষয় বিচ  ও 

সামািজক পিরচয়’ ে । িতিন িলেখেছন- “মেন হয় মুকু রাম মৗিলক ধাঁধার 

িভি েতই এই সকল ধাঁধা িলেক সািহিত ক ণস  কের তুেলেছন। তাঁর কােব  

িডম, ধান, চাখ, পািখ, উকুন, নারেকল, মঘ, ঁকা ইত ািদ িবষয়ক ধাঁধা িল পড়েল 

মেন হয় য, বাংলােদেশর ধাঁধার সবযুেগর বিশ  সমি ত রসসৃি  একিদন 

কিবক েণর লখনীেত ায় চারশ বছর আেগই স ব হেয়িছল”। (১০৫) 

রায়েবঁেশ নৃত  ও লাকিশ  : কিবক েণর চ ীম ল কােব  হািরেয় যাওয়া াচীন 

রায়েবঁেশ নৃল কলার পিরচয় আেছ। রায়েবঁেশ াচীন যু  নৃত । বীররেসর স ার আেছ 

নৃেত । ডাম জািত বীেরর জািত। মধ যুেগ পদািতক ডাম সন রা যু যা ার সমেয় 

এই নৃত  করেতন। পদািতক সন রা পাইক নােম িচি ত। রায়েবঁেশ নৃত  বাংলার 

গৗরবময় সং ৃ িতর অ  িছল। নৃত  স েক ধারণা এই য, নৃেত  মেয়েদর অিধকার 

একেচিটয়া। িক  াচীন বাংলার ডাম স দায়ভু  ত েণরা এমন াণচ ল, উ াম, 

পৗ ষ কেঠার উ াদনার স ার কেরিছেলন এই যু  নৃেত । রায়েবঁেশ নৃত কলা সমি  

গত নৃত কলা। মধ যুেগর বাউির ত েণরা খািল গােয় মালেকাঁচা কের এই নৃত  

করেতন। রণড া ও ঢাল এই দুই বাদ য  রায়েবঁেশ নৃেত র আবিশ ক উপকরণ। 

সদয় দ  তাঁর “রায়েবঁেশর পুনঃ িত া” বে  িলেখেছন-“ সই রণতা ব নৃত  

[ য] বাংলার াচীন সং ৃ িতরই একিট িবিশ  গৗরবময় অ  িছল”।  

 চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  কালেকতু যু  স ায় সি ত হে ন। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

“রায়বাঁশ া তবকী  ঢািল ধানুিক 

বেণ কলকিল িন (১০৬) 




 

 ধনপিতর িসংহল যা ার া ােল এমন রায়বাঁিশয়া নৃেত র পিরচয় িদেয়েছন 

কিবক ণ। কমন িছল এই নৃত ? িক িক বাদ  বাজােনা হত? মুকু রাম িলেখেছন- 

বর  ভির    দাসির মাহির 

ঘন বােজ িবরকািল 

িসংহা কাড়া    ঘন বােজ পড়া 

াবেণ লাগএ তািল। 

ঘন বােজ দামা   চমিকত সবজনা। 

তবকী তবেক রাল 

পাইক দই উড় া পাক  ঘন বােজ িবরঢাক 

কহ কার না েন বাল। 

িডি ম ড ুর   পুরএ অ র 

ঘন বােজ জয় জগঝ  

ঘন জয়-সািন    রণজয় যিন 

িসংহেল উিঠল ক  

পাইেকর কল কল   ভিরল িসংহল 

িস া কাড়া টমক িনশান 

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

খেল পাইক বা ািল   কা াফলা িবজুিল 

কহ িবে  পুিতআ ব া 

ম িল কিরআ    ধায় রায়বাঁিশয়া 




 

কহ ধায় িফরাইয়া ন া (১০৭) 

সুদূর িসংহল দেশও পাইকেদর বীরে র পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ- 

‘ সানার নূপুর পায়    িবরঘড় া পাইক ধায় 

রায়বাঁশ ধের খরসান 

সানার টাপর িশের    ঘন শৃ নাদ পুের 

বাঁেশ দােল চামর িনশান। 

পাইক রেণ পরচ    ধায় বীর কালুদ , 

বার শত সে  ঢাকিনঞা (১০৮) 

 এক জ  পের মে র িসংহলযা া এবং যু । আবারও বীরে র পিরচয় 

রেখ যাে ন পাইক সন রা। কিবক ণ িলেখেছন- 

“মু িল কিরআ   ধায় রায়বাঁিশয়া 

কহ ধায় িফরাইআ ন া 

পাইেকর কলবল   ভিরল িসংহল 

িশ া কাড়া টমক িনসান”। (১০৯) 

বাঝা যাে , জে র পর জ  ধের এমন রায়বাঁিশয়া নৃেত র উ রািধকার 

বহন কেরেছন বাঙািল পাইেকরা। এক জ  পের িসংহেল রায়বাঁিশয়া নৃেত র পিরচয় 

রেখ গেছন কিব। কিবর বণনা একই রকম। ধু দু’ একিট শ  এবং বানানগত 

িভ তা ছাড়া ব  এক রায়েবঁেশ নৃত ৈশলী। ‘কেণ লােগ তািল’, ‘পাইেকর কলবল’, 

‘মু িল কিরআ’, ‘ধায় রায়বাঁিশআ’ ভৃিত িনগত িকছু পাথক  চােখ পেড় মা । ডাম 

জািতর সই নৃত কলা আজ নই। পদািতক (পাইক) সন েদর এমন উ াদনায় 

রণনৃেত র সে  নানা িশ কলা িবেশষত লাকবােদ র ব বহার আেছ। ‘িবরঢাক’, ‘ড ুর , 

জগঝ , িশ া এবং পাইক বাঙািলর ‘কা াফলা’ ভৃিত লাকবাদ  এবং লাকিশে র 

উে খ এেসেছ এই নৃেত । ষাড়শ শতেকর এক সামািজক পটভূিমেক লাকিশে র 




 

িবেশষ পিরম েল কাব প িদেয়েছন ম লকােব র কিব। একােলর গেবষকেদর কােছ 

তা এক মহতী াি ।  

সিদন িছল বাঙািলর গৗরেবর িদন। পদািতক রায়েবঁেশ যা ােদর সই 

িব েমর কথা বেলেছন কিব- 

“ মে  বিড়আ   ধায় রায়বাঁিশআ 

পদািতক শেয় শয় 

ভািঙল রায়বাঁশ   পদািতকগেণ াস 

মে র হইল জয়”। (১১০) 

 দখা যাে , নৃত কলার সে  নানা লাকিশ  িবেশষত লাকবােদ র ব বহার 

রেয়েছ। রায়েবঁেশ নৃেত  ঢাল এবং বাঁিশর ব বহার আেছ। এছাড়া ধনুক, তেলায়ার, 

বশা ভৃিত লাকঅে র ব বহার উে খেযাগ । সদয় দ  তাঁর ‘রায়েবঁেশ নৃত ’ 

বে  িলেখেছন- 

 “বাংলার জাতীয় নৃেত র মেধ  রায়েবঁেশ নৃেত ই সবােপ া গৗরবময়। একসময় 

এই নৃত  বাংলার পদািতক সন রা অনুশীলন করত। [...] যুে র উে জনা ও 

মাদকতার আবহাওয়ায় এই নৃত  পিরপূণ। নৃেত  সামিরক কুচকাওয়ােজর ন ায় ব  

ভি  আেছ এবং ব  ও হে র হাবভাব ারা ধনু ালনা, অিসচালনা, বশা িনে প, 

অ চালনা, রণপােয়র ভি   ভৃিত িনেদশ করা হয়। [...] রায়েবঁেশ নৃেত র শেষ ব  

কার কসরত হেয় থােক। যথা-দাঁিড়পা া, তালগাছ, হনুমানডন, ব াঙভাসা, পালট, 

লািঠেখলা ইত ািদ। রায়েবঁেশ নৃেত  ঢাল ও কাঁিশর ব বহার অপিরহায। এই নৃেত  

ধুিতেক মালেকাঁচা (আেটাসােটা) কের লাল শালুেক ধুিতর উপর বাঁধেত হয় এবং 

উ ু  শরীের নৃত নু ান করেত হয়”। (১১১) 

 মধ যুেগ বাঙািল সং ৃ িতর তঃ ূ ত প ফুেট উেঠিছল। মধ যুেগর 

বাংলােদেশর এক একিট াম িছল য়ংস ূণ। ােমর মেধ  িছল কুেমারপাড়া, 

কামারপাড়া, তাঁিতপাড়া। কুেমার-কামােররা িছেলন পিরপূণ িশ ী। গা ীিজ, এমন এক 




 

একিট ােমর য়ংস ূণ েপর  দেখিছেলন। কুেমােররা মািট িদেয় হাঁিড় কলসী 

তির করেতন। কামার লাহার িজিনসপ , তাঁিত বুনেতন কাপড়। কিবর কাব  হেয় 

উেঠেছ জািত-বৃি -স দােয়র চলমান িমিছল। আেখিটক খ   আয অিভযােনর 

উপাখ ান। ঐিতহ  এবং উ রািধকার লাকিশ ীেদর পু  কেরেছ। কােব  এেসেছ নানা 

জািত, াত  মানুেষর িশ কলা। া ণ ত  এবং কায় তে র বল দাপট এবং 

উ রেণর অিভঘাত সমাজিন  মুকুে র কাব েক অন তর মা া িদেয়েছ। ভাঁড়ু দ , 

ধনপিত দ , কায় তে র দুই প। ধনপিত বািণজ  িবিনমেয় পারদশী। 

 কান মানুষ একই নদীেত দু-বার ান কেরন না। অথাৎ মানুষ একই 

অিভ তার বােহ একািধকবার ডুব িদেত চায় না। মুকু রামও সমাজ বাহ থেক 

অিভ তা সং হ কের িভ  থেক িভ তর, নতুন থেক নতুনতর পথ খু ঁেজেছন। 

বাঙািল জািতর সৃি র ইিতবৃ  িনরাস , িনিল  এবং িনিবকারভােব ইিতহাস ও 

সমােজর আধাের মুকুে র কােব  প পেয়েছ। চ ীম েলর ট ট হেয় উেঠেছ  

ইিতহাস-সমাজত  ও সািহেত র পর রা। কােব  আেছ আরণ ক সভ তা ংেসর 

ু টমান ইিতবৃ , এক যুেগর অবসান থেক আর এক যুেগর অভু ান। জ ল কেট 

জাবসিতর িচ  আেছ কােব । ইিতহাস সমেয়র সালতামািম নয়, সখােন আেছ 

সমাজ, িশ , অথনীিত, যা িতিনয়ত পিরবতেনর সূচক। িশে র জ ণ িবকাশ-

িববতন মুকুে র কােব র বড় জায়গা জুেড়। কিবক েণর কাব  নানা িতমায় ধারণ 

কের আেছ াত  লাকিশ ী, তােদর িশ কলা, ইিতহাস – সমাজ এবং সািহেত র 

পর রােক। A. L. Basham তাঁর “The wonder that was India”  ে  

িলেখেছন – “The tendency of Indian art is diametrically opposite to 

that of medieval Europe. The temple towers, though tall, are solidly 

based on earth. [...] In our opinion the usual inspiration of Indian 

art is not so much a ceaseless quest for the absolute as a delight in 

the world as the artist found it, a sensual vitality, and a feeling of 

growth and movement as regular and organic as the growth of 

living things upon earth”. (১১২) 
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