



অধ ায় - ২ 

াপত িশ  ও পাথর িশ  

বাংলার সমাজ পটভূিম: 

 মধ যুেগ াপত  িশ কলা উ তম ান লাভ কেরিছল। বাংলােদেশর বিশরভাগ 

ঘর বাঁেশর খু ঁিট ও খেড়র চাল িদেয় তির করা হত। রেমশচ  মজুমদার তাঁর 

“বাংলােদেশর ইিতহাসঃমধ যুগ (ি তীয় খ )” ে  িলেখেছন—“ দয়ােলর গঠেন অংশ 

িবেশষ স ুেখ বাড়াইয়া এবং প ােত হঠাইয়া বিচ  সৃি , ইহার গােয় নানা রকেমর 

ন া, [.....] নানা প লতাপাতা ও জ ািমিতক ন া খাদাই করা হইত। বািহেরর ও 

িভতেরর দওয়ােল এই িলর ব বহােরর ারা সৗ য বৃি  করাই িছল সাধারণ িবিধ”।১ 

 কিবক েণর কােব  িহ ু  াপত  িশে র পিরচয় িবেশষভােব পাওয়া যাে । 

াপত  িশ  কলার মেধ  গৃহে র পািরবািরক এবং ব বহািরক েয়াজেন িনিমত 

বাসগৃহ, পু িরণী, াচীর, পায়রাশাল এবং িহ ুর মি র ও মুসলমানেদর নমাজ ানেক 

বাঝায়। এছাড়া নানা বৃি জীবী মানুেষর িশ  সৃি র উৎস- াপত ও এর মেধ  পেড়। 

আেখিটক খ  এবং বিণক খ  এই উভয় খে ই কিবক ণ াপত  িশে র পিরচয় 

রেখ গেছন। 

মধ যুেগর িহ ু  াপত  িশে র অন তম হল মি র। রেমশচ  মজুমদার তাঁর 

“বাংলােদেশর ইিতহাসঃমধ যুগ (ি তীয় খ )” ে  িলেখেছন—“মধ যুেগর বাংলার 

অন ান  মি র িল য নূতন াপত রীিতেত িনিমত তাহার িবেশষ  এই য ইহা 

দেশর িচরপিরিচত কুিটর বা কুঁেড় ঘেরর—অথাৎ দাচালা ও চৗচালা খেড়র ঘেরর 

গঠন ণালী অনুসরণ কিরয়া িনিমত হইয়ােছ”। ২ 

 িহ ু  মি র িল দাচালা, জাড় বাংলা (পাশাপািশ দুিট দাচালা), চৗচালা, ডবল 

চৗচালা এবং র  মি র ভৃিতেত িবভ  িছল। কান কান মি র িবেশষ ভা য 

সমি ত িছল। অেনক মি ের উৎক  িশ  িনদশন পাওয়া যায়। মি েরর ভা েয নানা 

নকশা, ফুল, লতা, পাতা ভৃিত াকৃিতক দৃেশ র সমাহার িবেশষভােব ল  করা যায়। 






সব িমেল মি র – মি র অভ েরর াকৃিতক দৃশ  এবং বিহঃ  পিরেবেশর মাধুয 

অপূব সৗ েযর দ াতক িছল। মি েরর দওয়াল িচ িল থেক সকােলর সামািজক 

জীবনযা া, আচার, রীিত-নীিত, পাশাক-আশাক, অলংকার, লাকযান, দববাদ, 

পৗরািণক কািহনী, প পািখ ও াকৃিতক দৃেশ র সু  পেরখা লাভ করা যায়। 

িবনয় ঘাষ তাঁর “পি মবে র সং ৃ িত ( থম খ )” ে  িলেখেছন— 

 “ দবালয় াপেত র িবকাশ হেয়িছল িবেশষ একিট সাং ৃ িতক পিরেবেশ। 

রােঢ়র সূ ধর ও গৃহিশ ীরাই মেন হয় দা-চালা চারচালা আটচালা ধরেনর ইঁেটর 

বাংলা মি েরর প িদেয়িছেলন। বাঁকা চাল খেড়র মািটর ঘেরর ায় ব  অনুকরেণ 

বাংলা মি র গেড় উেঠেছ”। ৩
 

িক  বাংলােদেশর াপত িশ  িবপ , ায় হািরেয় যাওয়ার পেথ। িবনয় ঘাষ 

তাঁর ‘পি মবে র সং ৃ িত ( থম খ )’ ে  যথাথই িলেখেছন— 

“ দবালয় গড়েত পােরন, এরকম সুদ  সূ ধর িশ ী এখন পি মবে  ায় 

দুলভ বলা চেল। িচ কর পটুয়ােদর মতন, তাঁরা জীিবকার জন  িভ  বৃি  

অবল ন কেরেছন”। ৪ 

 চ ীম ল কােব  াপত  িশে র নানা বিচ  ল  করা যায়। সকােলর 

বাংলােদেশর াপত  িশ কলার প ফুেট উেঠেছ কিবক েণর কােব । তেব িন বগীয় 

াত  মানুেষর একা ই ছাট-খাট খেড়র ছাউিন বা তালপাতার ছাউিন ঘেরর পিরচয় 

চ ীম ল কােব  ায় নই। আেখিটক খে  অনায িশে র পিরচয় থাকেলও কালেকতুর 

পুরী ম ল দবী চ ীর উে েশ  িনিমত। আর বিণক খ  অিভজাত বিণকেদর াপত  

িশে র িচ  বহন কেরেছ চ ীম ল কাব । চ ীম ল কােব র পূণ িবষয় হল—

আেখিটক খে  জরাট নগরীর পিরক না। এছাড়া কালেকতুর পুরী িনমাণ এবং 

গৃহিনমাণ কৗশল াপত  িশে র উ তম সীমা শ কেরেছ। েদশর ন চ বতী 

তাঁর “ াচীন বাংলা কােব  িশ  স ” বে  যথাথই বেলেছন—“তাহারা (বা ালীরা) 

গৃেহ শা  শীতল ছায়ায় বিসয়া নানিবধ িশ িবদ ার অনুশীলন কিরয়া জাতীয় 

সং ৃ িতেক পিরবধনশীল কিরয়া তুিলয়ািছল। তাই াচীন বাংলার িশ ীগণ, কী নগর 

প ন, কী সতু ব ন, কী জাহাজ গঠন, সবিবষেয় সুিনপুণ িছল”। ৫  






চ ীম ল কােব  উি িখত াপত  িশ  : 

চ ীম ল কােব  উি িখত বা িশ  সম  মধ যুেগর াপেত র একিট পূণা  

মানিচ  িনমাণ কেরেছ। জরাট নগর পিরক না এর মেধ  ধান। জ ল কেট নগর 

তির কের জাবসিত গেড়েছন কালেকতু। িবিভ  বৃি জীবী স দায় বসিত াপন 

কেরেছন। চ ীম ল কােব র আেখিটক খ  এবং বিণক খে  উি িখত াপত  িশে র 

পূণা প িন িলিখত ভােব তুেল ধরা হে  -     

পুরী/িশেবর ম প: আেখিটক খ -এ কালেকতু পুরী িনমাণ কেরেছন। সই পুরীর 

দঘ  এক াশ। পুরীর াচীর দীঘ তালগােছর মত। পাথর িদেয় ঘরা স পুরী। স 

ঘর ছাওয়া হেয়িছল খেড়। পুরীর ভতের িছল চতুঃশালা। পুরীর মােঝ আটচালা। 

ভতের িদিঘ। সই খনন করা িদিঘর ঘাট পাষাণ িদেয় বাঁধােনা। িখড়িকর উ র িদেক 

িছল িসংহ  দরজা। পূবিদেক র নশালা। সাতা  ‘রে ’ (ব র) ঘর িছল পুরীেত। পুরী 

মজবুত করা হেয়িছল ই নীল পাষাণ িদেয়। আর িছল ‘স মহল’ বা সাত মহলা। িছল 

চ ীম প (চ ীকার দউল)। যা বাঙািলর িনজ  ধম সং ৃ িত ও ঐিতেহ র সে  

মানানসই।  

 পুরীেত নানা কােরর আলপনা ও িচ  িতিলিপ খিচত িছল। কিবক ণ 

িলেখেছন— 

“এমন পাঁিচর িদল হইল চাির পাট 

বািছআ পাথর িদল বীর ঝানকাট। 

তাল সম উভ বীর কিরল পাঁিচর 

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

চাির হালা খেড় িবশাই ছাইল চাির পাট। 

পুরীর িভতের রেচ চাির চতুঃশালা 

মাজ া িপড়া খাপনা বাে  িদআ িশলা। 






অ ঃপুের সেরাবর কিরল িনমাণ 

পাষােণ বাি ল তার ঘাট চািরখান। 

উ ের খড়িক িসংহ ার পূবেদেশ 

পাষােণ রিচত ঘাট সান চািরপােশ। 

সাতাৈনআ রে  িবসাই ধের সুতা 

ই নীল পাষােণ রিচত কল পাতা। 

স  মহেল তােল চ ীকার দউল 

নানা িচ  িলেখ িবশাই হইআ অনুকূল। 

নানা র  িদআ তিথ রিচল িপি কা”। ৬ 

 চ ীম ল কােব  িশেবর ম েপর উে খ আেছ। িশব বাংলােদেশর ধান 

দবতা। জরাট নগরীেত আেছ িশেবর মি র—“িশেবর ম েপ কল অিজন আসন”।৭ 

  

দবগৃহেক ‘মঠ’ বেলও বলা হয়। িহ ু েদর িব াস, দবগৃহ িনমাণ এবং িত া 

করেল মানুষ গেলাক া  হয়। দবগৃহ িত ার জন  ভূিমদান করেলও একই ফল 

ফেল। সাধারণত সানা, পা, তামা, কাঁসা, পাথর িদেয় দব িব হ িনিমত হয়।  

আর জরােট পুরীর বণনা সে  কিব িলেখেছন— 

‘সুধাময় দিখ পুরী নেতর পতাকা 

রাকাপিত বিড় জন িফরেয় বলাকা’। ৮ 

দবতােদর মেধ  িশব মূিত িত া সবেচেয় সৎকম এবং পুণ কাজ বেল মেন 

কেরন ধম াণ িহ ুরা। িব াস, মি র িনমাণ কের িশব িত া করেল দবতারা 

িশবেলাক া  হয়। ‘অথ িহ ু  ব ব া স  সম ’ ে  বলা হেয়েছ, দবগৃহ িনমাণ 

ও িত া কের পূজা করেল মানুষ দবেলাক লাভ কের।  






“কৃ া দবগৃহং স ং িত াপ  চ দবতা   

িবধায় িবিধবৎ পূজাং তে াকং িব েত বম”। ৯ 

 বাংলার চ ীম প, পুরী, মি র িছল বাংলার াপত  িশ কৃিতর অন তম 

িনদশন। াপত  িশ ীেদর মহ ম িতভার িনদশন থেক গেছ দবেদবীর  জন  

িনিমত ম প এবং পুরীেত। 

 মহাভারেত যুিধি র রাজসূয় যে র কারেণ য গৃহ িনমাণ কেরিছেলন, সখােন 

িশ - সৗ েযর গৗরব ঈষণীয় িছল। বাসভবন িল কলাস পবেতর শৃে র মত সুউ , 

সু র, অলংকৃত ও সুিনিমত িছল। মহাভারতকার িলেখেছন— 

“সৎকৃতা  যেথাি া   জ ুরাবসঘান নৃপাঃ। 

কলাসিশখর খ া   মেনা ান িদব ভূিষতান”।। ১০ 

 মধ যুেগর বাংলার চ ীম প বাঙািলর প ী সং ৃ িতর তীক প। সমাজ 

সংহিতর িশ মূিত। িবনয় ঘাষ তাঁর ‘বাংলার লাক সং ৃ িতর সমাজত ’ ে র 

‘বাংলার চ ীম প’ বে  িলেখেছন—“বাংলার চ ীম প বাঙালী জীবেনর একটা 

ঐিতহািসক িচ  িহেসেব বাংলােদশ থেক এেকবাের িনি  হেয় যােব। চ ীম েপর 

সে  একটা যুেগর জীবনযা া ও সং ৃ িতর অন তম ৃিতিচ ও এেকবাের লু  হেয় 

যােব। [......] কবল সং ৃ িত অনু ান বা ধমানু ােনর সাধারণ গৃহ চ ীম প নয়। 

উৎসব পাবেণর িমলনমি র। [......] চ ীম প হল ােমর সবসাধারেণর আেলাচনাসভা 

মজিলশ ও আ ার ঘর, অিতিথশালা, িবচারালয় এমনিক মহাশেয়র পাঠশালা 

পয । [......] িক  চ ীম েপর ‘ ৃিত’ ছাড়া আর িকছু থাকেব বেল মেন হয় না। 

এইজন  দুঃখ হয়। [......] াম সমাজ ভেঙ িদেয় আমরা বাংলার চ ীম প ংস 

কেরিছ”। ১১ 

াচীর : াচীর বাংলােদেশর এক পূণ াপত কলা। সাধারণত ঘেরর চারপােশ 

বা মি েরর চারপােশ াচীর তির করা হয়। এছাড়া বসতবািড়, বাগান বা পুকুরেক 

াচীর িদেয় িঘের দওয়া হয়। বাসভূিম বা দবালেয়র পিরক নায় িতনিট আ বাক  

(যথা—সত ম অথাৎ ািয় , িশবম অথাৎ সমােজর ম লময় প-মানিসক, দিহক এবং 






নিতক া , সু রম অথাৎ সুেশাভন) ক বাঙািলরা াচীনকাল থেক হণ কের 

এেসেছন। াপত  িশে র অন তম িনদশন াচীর। বাড়ী, পুকুর, বাগােনর সমােবশেক 

সু েরর সাম েস  িবন  কের াচীর। এছাড়া িনরাপ ার েয়াজেন াচীর দওয়া 

হয়। সেবাপির াচীরেক অলংকরণ কের সৗ য মি ত কেরন বাঙািল রমণী। ‘বাংলার 

মেয়েদর আলপনা ও াচীর িচ ’ বে  সদয় দ  িলেখেছন – “ মেয়েদর 

আিল না আঁিকবার িক অবলীলাময় ও ভাবিস  কৗশল। কাথাও ভুল িট 

নাই”।১২ 

 কিবক েণর কােব র ‘আেখিটক খে ’ কালেকতু দবী চ ীর জন  দবালেয়র 

চারধাের াচীর িনমাণ কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

‘এমন পাঁিচর িদল হইল চাির পাট’। 

বািছআ পাথর িদল বীর ঝানকাট। 

তালসম উভ বীর কিরল পাঁিচর’। 

পাথেরর দা া িদল হনুমান মহাবীর।। ১৩ 

 াচীেরর দওয়ােল নানা আলপনা অ ন করা হয়। মধ যুগ থেকই পি মবে র 

ােম ােম মি ের িকংবা গরে র বা  পিরক নার জন  িনিমত াচীের নানা 

দওয়াল িচ  এবং আলপনা অ ন করার রীিত চিলত িছল। সদয় দ  ‘বাংলার 

মেয়েদর আলপনা ও াচীর িচ ’ বে  িলেখেছন—“পি মবে র প ী ােম মািটর 

াচীের তুিলকার সাহােয  য নানাবেণর প  ও অন ান  াচীরিচ  আঁিকবার থা 

এখনও বতমান আেছ, তাহা বড়ই মেনামু কর ও উঁচুদেরর িশ  কুশলতার, 

রসানুভূিতর ও রসািভব ি র পিরচায়ক। [.....] কুিটেরর মািটর দওয়ােল উ ল নীল, 

হলেদ, সাদা ও সবুজ রেঙ আঁকা দুিট প ফুল—এই দুইিট প  রখা ও রেঙর 

অসাধারণ সৗ েযর সমােবেশর স েদ কুটীরিটেক এমনই একিট গৗরবময় প 

িদেয়িছল য কুটীরিটেক ল  কের না থাকা অস ব িছল”। ১৪ 

 ম ােলিরয়া পীিড়ত মধ যুেগর বাংলা। দাির  জজর এই বাংলােদেশ দওয়াল 

িচে র ারা হেলন াত  নীচ জাতীয় রমণী িকংবা দির  প ী িশ ী। এই প ী 






িশ ীরা অপূব সৗ েযর অিধকারী। এই প ী িশ ীেদর বশীরভাগই রমণী। সদয় 

দ  তাঁর ‘বাংলার মেয়েদর আলপনা ও াচীরিচ ’ বে  িলেখেছন— 

 “বাইের আঁকা অপূব সৗ য ান ও সৗ েযর অিভব ি র রণা য এই 

নীচজাতীয় দীনদুঃখী িবধবা রমণীর থাকেত পাের, তা সহেজ ক না করা যায় না। 

[.....] ােমর রা া িদেয় যেত যেত ডাইেন বাঁেয় যিদেক চাওয়া যায় সিদেকই 

েত ক বািড়র দওয়ােল অনুপম সৗ যময় রিঙন পাবিল নজের পেড়। [.....] সবই 

ােমর মেয়েদর হােতর কাজ [.....] েত ক িচে ই কমন একটা অিনবচনীয় সরলতা 

ও মাধুয যন মাখা রেয়েছ”। ১৫ 

 মহাভারেত রাজসূয় যে  যুিধি র অিতিথ আপ ায়েনর জন  য সম  বাসগৃহ 

িনমাণ কেরেছন, স িল উ  াচীর ারা পিরেবি ত। াচীেরর রঙ সাদা, স িল 

সানার ঝালর এবং মিণময় বিদ ারা শািভত। মহাভারতকার িলেখেছন— 

“স তঃ সংবৃতানুৈ ঃ াকাৈরঃ িসকৃৈতঃ িসৈতঃ। 

সুবণজালসংবীতা   মিণকুি মেশািভতা  ”।। ২৩।। ১৬ 

জরাট নগরীর পিরক না: 

 সকােলর নগর পিরক নার িচ  কিবক েণর কােব  ধরা পেরেছ। নগর 

পিরক নার সে  াপত কলা িবেশষভােব স ৃ । কালেকতু জ ল কেট জরােট 

নগর প ন কেরেছন। কিল রােজর কােছ জরাট নগেরর বণনা িদেয়েছন। িহ ু  শাে  

াপত  িশ কলার েত িকছু শা ীয় অনুশাসন মেন চলা হয়। গৃহারে র সমেয় পূব 

িদেক ম ক রেখ শয়ন করা হয়। মেন করা হয়, বামিদেক নােগরা শয়ন কের। এ 

জন  নাগে ােড় গৃহ ত শ  বেল শা  িনেদশ মেন চলেত হয়। ‘অথ িহ ু  

ব ব াস  সম ’ ে  বলা হেয়েছ – 

“পূবািদষু িশরঃ কৃ া নাগঃ শেত ি িভি িভঃ 

ভা াৈদ মাপাে ন তস  ােড় ভং গৃহ  ”। ১৭ 






ক) পাথেরর গড়ঃ- জরাট নগরীর পিরক না সে  এেসেছ ‘পাথেরর গড়’। 
কিবক ণ িলেখেছন— 

“বীর কত ভাগ বান  তথা ল ী অিধ ান 

চািরিদেগ পাথেরর গড়”। ১৮ 

পি েতর ক , আ ম চ র, হািতশাল, ঘাড়াশাল কােব  বার বার িফের িফের 

এেসেছ। পাথর িনিমত দুেভদ  গড়—     

“পাথের িনমাণ গড়  াের বা া হািত- ঘাড় 

িনেজািজত চৗিদেক কামান”। ১৯ 

 বিণকখে  ইছািন নগেরর বণনা যমন আেছ, তমিন আেছ উজািন নগেরর 

বণনা। র াবতীর কন া খু না। কােব  উজািন নগেরর বণনা িদেয়েছন কিবক ণ 

এরকম— 

“উজািনর কথা   গড় চািরিভতা 

চৗিদেক বউড় বাঁশ 

রাজার সাম    না পায় অ  

যিদ িফের একমাস 

পাথেরর গড়  উ তর বড় 

কাঁ ুরা পুরট- শাভা 

পাথর িখচিন  জন িদনমুিন 

চৗিদেক মািনক-আভা”। ২০ 

 মধ যুেগ পাথেরর গড় িনমাণ াপত  িশ কলার এক আ য িনদশন। সকােল 

নগর পিরক না করা হত ভিদন দেখ। েদশ র ন চ বতী ‘ াচীন বা ালা 

কােব  িশ - স ’ বে  িলেখেছন— 






“কালেকতু কতৃক জরাট নগর প নকােলও িশ ীগেণর এই কার িশ ােনর 

পিরচয় পাইেতিছ”। ২১ 

 কিবক ণ িলেখেছন— 

“চার চৗির চতুঃশালা    মােঝ িপড়া খা ঢালা 

পাষােণ রিচত নাছ-বা   

িবিবধ িবহ  তিথ েপ িযিন অমরাবতী 

পাটশাল পুরট কপাট”। ২২ 

 জরাট নগেরর পিরক নায় পাথেরর ব বহার হেয়েছ। সাদা পাথরই পাথর 

িশে র কাঁচামাল। জীবন বািজ রেখ িশ ীরা পাথর সং হ কেরন। ি পুরা বসু ‘রােঢ়র 

দুিট লাকিশ ’ ( িনয়ার পাথরিশ ) বে  িলেখেছন—“ কানরকম খসড়া বা ু  ি  

ছাড়াই ছিন, হাতুিড় ইত ািদ সাধারণ য পািতর সাহােয  একখ  অমসৃণ পাথরেক 

িকভােব সু র িশ েব র প দওয়া হে , তা চােখ না দখেল িব াস করা যােব 

না। দখেত দখেত এক ককশ পাথেরর খ  যন াণ পায় িশ ীর িতভার 

ছাঁয়ায়’।২৩ 

খ) চতুঃশালা:- শালা অথাৎ ভবন, গৃহ, আলয়, ক  এবং িশ গৃহ। চতুঃশালা অথাৎ 

‘পর রািভমুখ গৃহচতু য়’। ২৪ 

 সকােল বািড়র অভ ের থাকত চতুঃশালা। কালেকতুর িনিমত পুরীেত 

চতুঃশালা িছল। ব িনঞা অথাৎ সাধারণ িমক িশ ীরা িনমাণ কেরিছেলন পুরী, সে  

চতুঃশালা। কিবক ণ িলেখেছন— 

“পুরীর িভতের রেচ চাির চতুঃশালা। 

মাজ া িপড়া খাপনা বাে  িদয়া িশলা”। ২৫ 






 আবার জরাট নগরীেত ভিদেন য নগরীর িভি  াপন করা হেয়িছল, 

সখােন পুরীর ভতের িনিমত হেয়িছল চতুঃশালা এবং পাথের তির নাছ-বাট। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

‘‘চাির চৗির চতুঃশালা     মােঝ িপড়া খা ঢালা 

পাষােণ রিচত নাছ-বাট 

িবিবধ িবহ  তিথ  েপ িযিন অমরাবতী 

পাটশাল পুরট কপাট”। ২৬ 

 িশলায় বাঁধােনা পুরীর অভ র। র িশ ীরা সুদূর মধ যুেগও পাথর কেট 

পাথেরর গােয় িশ িচ  এঁেক িদেতন। িক  পাথর িশ ীেদর সই িশ  েকৗশল আজ 

িবনি র মুেখ। ি পুরা বসু তাঁর ‘রােঢ়র দুিট লাকিশ ’ (‘ িনয়ার পাথর িশ ’) 

বে  িলেখেছন—“একিট িশ ব  তির করেত য পির ম হয়, তার তুলনায় তার 

দাম বড় কম। তাই দাির  য িশ ীেদর িনত স ী তা দখেলই বাঝা যায়। সজন  

সময় সময় িশ কাজ ছেড় অন  কানভােব জীিবকা অজেনর চ াও িশ ীেক করেত 

হয়। কননা অিন য়তাই এই িশ িটর ধান বিশ ”। ২৭ 

গ) পাটশাল:- জরাট নগর প েন পুরীর অভ ের পাটশােলর িনমাণ অেনকবার 

এেসেছ। ধু আেখিটক খ ই নয়, বিণক খে ও পাটশােলর উে খ রেয়েছ। সকােলর 

রাজগৃেহ, অিভজাত বািড়েত পাটশাল থাকত। পাটশাল হল রাজসভা বা বঠকখানা। 

পাটশালা যমন অেপ াগৃহ তমিন খলার ঘর বেট। সকােল পাশােখলার চলন 

িছল। একসে  অেনেক পাটশােল বেস পাশা খলেতন। চ ীম ল কােব  জরাট 

নগেরর য িভি  প ন করা হেয়িছল, সখােন হনুমান এবং িব কমার প ধের 

িমক-মজুর ( ব িনয়া) িশ ীরা িনমাণ কেরিছেলন সৗ েযর অমরাবতী পুরী। স 

পুরীেত িনিমত হেয়িছল পাটশাল। কিবক ণ িলেখেছন— 

“িবিবধ িবহ  তিথ েপ িযিন অমরাবতী 

পাটশাল পুরট কপাট। 






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

বামভােগ দুগােমলা  তার িপেছ পাটশালা 

িসংহ ার পূেব জলাশয়”। ২৮ 

 মধ যুেগর সািহেত  পাটশাল িনমােণর সুিনিদ  পিরক নার উে খ পাওয়া 

যাে । কালেকতুর জরাট নগর পিরক নায় নানা স দােয়র মানুষ এেসেছন। 

বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘মুকু রাম চ ব ী’ বে  িলেখেছন—“চ ীর অনু েহ 

কালেকতু জরাট দেশ এক নূতন নগর িন াণ কিরল। বীেরর নগের অেনক িহ ু  

মুসলমান জা আিসয়া জুিটল”। ২৯ 

 বিণক খে ও পাটশােলর উে খ এেসেছ। সাধু ধনপিত অেপ া করেছন 

পাটশােল। খু না এেলন, মানব পী গ অ রা। কিবক ণ িলেখেছন— 

“কবরীেত আেরািপল মি কার মােল 

হনকােল আস া সাধু বেস পাটশােল”। ৩০ 

 সকােল পাটশােল পাশােখলার চল িছল। কিবক ণ িলেখেছন— 

“সখা সেন সাধু পাশা খেল পাটশােল। 

লহনা আিসয়া তার িশের জল ঢােল”। ৩১ 

 গৃেহ অপমািনত ম । িপতা িছেলন দীঘ পরবােস। সুতরাং তার জ  

পিরচয় িনেয় সংশয় কাশ কেরেছন য়ং েদব। ল ায় আনত ম  বেলেছন— 

“সকল ছাে র মােঝ   হট মাথা কনু লােজ 

আর না বিসব পাটশােল”। ৩২ 

 জাত ািভমােন অ  উ  া ণ  িশষ  ম েক পাটশাল ছেড় যেত 

বেলেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“অিবেরােধ চল বটা পাটশাল ছািড়”। ৩৩ 






 মধ যুেগর সই ‘পাটশাল’ একােল আর নই। পরবতীকােল জিমদােররা তােদর 

জিমদাির পিরচালনার জন  কাছাির বািড় তির কেরিছেলন। কাছাির বািড়েত 

জিমদাে রা এেস সামিয়কভােব কাজকম দখােশানা করেতন। কমচারী পিরবৃত 

জিমদার বািড়। খাজনা আদায়, িবচারসভা, জিমজমা সং া  িবেরাধ মটােনা ভৃিত 

কাজকম হত সখােন। ল া হলঘর, পুকুর, মাঠ, বাগান, ধান ঝাড়াইেয়র ব ব া িছল 

সখােন। বালকাি  হাজরা তাঁর ‘ ামীণ জীবনরােগর িঝিলক’ ে  িলেখেছন—

“জিমদািরর কােজর সূে  এককােল য কাছাির বািড় িল সব গরম হেয় থাকেতা, তা 

নানা কারেণ উেঠ গেছ”। ৩৪ 

ঘ) অনাথ ম প শালা:- কিবক েণর কােব  এেসেছ অনাথ ম প অ শালা। মধ যুেগ 

সাম তাি ক সমাজ ব ব া পূণ েপ িবদ মান িছল। জিমদার িছল, জিমদারী শাষণ 

এবং অত াচার িছল। তা সে ও প ীেত প ীেত এক অনািবল শ  উদারতা বহমান 

িছল। একােলর ক  েমাপিলটন িসিটর ভয়ানক নরকিচ --কুকুের-মানুেষ খােদ র জন  

িনর র লড়াই িছল না। জরাট নগেরর অভ ের য পুরী িনিমত হেয়িছল, সখােন 

অনাথ আতুেরর অ সং ােনর জন  এক অনন  াপত কলার পিরচয় পাওয়া যাে , তা 

হল ‘অনাথ ম প অ শালা’। নগর চ েরর মােঝ িশেবর মি র সংল  এমন অ শালার 

উে খ কেরেছন কিবক ণ তাঁর কােব — 

“নগর চ র মােঝ িশেবর মি র সােজ 

অনাথ ম প অ শালা”। ৩৫ 

 বাংলােদেশর ভ উৎসেবর সে  অনাথ আতুর দির  মানুেষর আ ীয়তার 

স ক। পূজা-পাবণ, অ াশন, উপনয়েন, িববােহ অনাথ-আতুর মানুষেক অ দােনর 

ব ব া করা হত। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘ ভ উৎসব’ বে  িলেখেছন—“আমােদর 

উৎসেব এই অ েররই থম িত া। [.....] উৎসব া ণ হইেত সামান  িভ ু ক যিদ 

ান মুেখ িফিরয়া যায়, ভ উৎসব যন একা  ু  হয়। [.....] এবং কমকােয র 

সিহত জিড়ত হইয়া সকল িলই আমােদর ভক । দান, ধ ান সদনু ান ও দশ জেনর 

সিহত আ ীয়তা কাশ ও সকেলর আন ব ন করাই উে শ ”। ৩৬ 






ঙ) দালিপি  ( দালম ): বাংলােদেশর াম পিরক নার একিট পূণ বিশ  

হল ু  ু  েয়াজনীয় গৃেহর সমি গত প। মূল বািড়র সংল  অন ান  ছাট ছাট 

গৃহস া একিট পূণা  িশে র প নয়। িনমলকুমার বসু তাঁর ‘ভারেতর াম জীবন’ 

ে  িলেখেছন – “ াম িলেক মাটামুিট িন িলিখত কেয়কিট ণীেত িবভ  করা 

চেল। ইহার দুইিট কারেভদ আেছ। এক-িপ াকৃিত, ি তীয়- ু  ু  গৃহপুে র 

সমি  অথাৎ িবি  ু াকৃিত িপে র সমি ”। ৩৭ 

 জরাট নগর প েন পুরী িনমােণর সােথ সােথ কালেকতু ‘ দালিপি ’ িনমাণ 

কেরেছন। দালিপি  হল দালম  বা দাল পীিড়। এেক দাল বিদও বলা হয়। 

এখােন ঠাকুেরর মূিত দালােনা হয়। ঠাকুেরর এমন পীেঠ, ঠাকুর দালােনার ানই 

দালিপি  নােম িচি ত। জরাট নগের দালিপি  িনমােণ ব ব অনুষ  থেক গেছ। 

কদম বেনর সি ধােন এমন দালম  িনমাণ কেরেছন কালেকতু। কদম তলায় ঝুলন 

বদীেত রাধাকৃে র যুগল মূিতেক রণ করায় এমন দালম । কিবক ণ িলেখেছন— 

“িদআ িহরা িনলা খি   িনরিমল দালিপি  

কদ কানন সি ধান”। ৩৮ 

 ভারতবেষর অেনক অংশই বৃ াবন ভূিম। শানা যায়, রাধাকৃে র ঝুলন গান। 

দালিপি েত সব হারােনা িমক এমন গান েন , দৃি শূন  হেয় যান। 

অবনী নােথর ‘রাজকািহনী’-র বা ািদত  েনিছেলন এমন গান। অবনী নাথ 

িলেখেছন—“হঠাৎ দি েণর হাওয়ায় গােনর কথা আরও  হেয় বা ার কােনর কােছ 

ভেস এল, বা া চমেক উেঠ নেলন- ‘আজ িক আন ! ঝুলত ঝুলেন শ ামর চ !’ এ 

য সই গান! নেগ নগের রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন গান”। ৩৯ 

 একােল আর সকােলর মত এমন নগর পিরক না নই। সই যুগ পিরেবেশর 

পে ই তা স ব িছল। একিট হািরেয় যাওয়া সমেয়র ৃিতিচ েক বহন কেরেছ 

কিবক েণর কােব  উি িখত ‘ দালিপি ’। 

চ) মসিজদ:- বাংলােদেশ াপত  িশ কলার িবকাশ হেয়িছল সুলতানী আমেল। 

কৃতপে  মুসলমানেদর াথনা গৃহ এবং কবর ােন শীিলত সং ৃ িতর উ  






াপত কলা লািলত হেয়িছল। রেমশচ  মজুমদার তাঁর “বাংলােদেশর ইিতহাস : 

মধ যুগ (ি তীয় খ )” ে  িলেখেছন—“মধ যুেগ বাংলার াপত িশে র উৎকৃ  িনদশন 

পাওয়া যায় মুসলমান সুলতানেদর িনিমত মসিজদ ও সমািধভবেন। [.....] এ িল 

ধানত ই কিনিমত। ইেটর গাথিন মজবুত করার জন  চুন ব বহার করা হইত। তাহা 

ছাড়া মুঘল যুেগ পল ারার জন ও চুন ব বহার করা হইত”। ৪০ 

 কালেকতুর পুরী কবল িহ ু-সং ৃ িতর ছাপ বহন কেরিন, মুসলমান সং ৃ িতর 

িচ  বহন কেরেছ। মি েরর পাশাপািশ শত শত মসিজদ িনিমত হেয়েছ। িনিমত 

মসিজেদর  এবং সৗ েযর পিরচয়ও িদেয়েছন কিবক ণ— 

“পি েম যবনালয়  তুিলেলন স  স  

দিলজ মিসদ নানা ছে ”। ৪১ 

 মুসলমানেদর াথনা গৃহ এখনও আেছ। িক  জরাট নগরীর িবেশষ 

পিরক নায় ােন ােন এমন সুিনিমত াপত কলা নই। একটা িবেশষ যুগ এবং 

পিরেবেশর আধােরই গেড় উেঠিছল এমন াপত কলা। জরাট নগের মুসলমানরা 

বসিত াপন কেরেছন। বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘মুকু রাম চ ব ী’ বে  িলেখেছন 

“মুকু রাম মুসলমানপাড়ার এক দীঘ বণনা কিরয়ােছন। বণনািট হইয়ােছ ভাল। তাহা 

পিড়েত মজা লােগ। মাটা মাটা মুসলমানী কথায় তাহার মেধ  যন একটা হাস তর  

উথিলয়া উিঠয়ােছ”। ৪২ 

র নশালা / রসইশাল  (পাকশাল) : কিবক েণর কােব  যমন ব ন-

র েনর পু ানুপু  পিরচয় আেছ, তমিন র নশালার উে খ আেছ। সকােল 

র নশালার অিধকারী হওয়া নারী জীবেনর পরম গৗরেবর িবষয় বেলই মেন করা 

হত। রমণী ব ে ে ই র নশালার একক অিধকািরণী হেত চাইেতন। সপ ী পিরবৃত 

সংসাের কুশলী পাকিবদ ার অিধকারী রমণী মযাদা পেতন। এ িনেয় সপ ীেদর মেধ  

িতেযািগতাও  হত। 






 র নশালা িনমাণ এক চমৎকার িশ কলা। রিত চতুেদালায় চেড় সতী হেয়েছন। 

িক  সর তী আকাশ থেক তােক দববাণী িনেয়েছন, আ ন তাঁর শরীর ন  করেত 

পাের না। কিব িলেখেছন— 

“আিজ হেত নাম তুিম ধর মায়াবতী 

র েনর শােল তুিম হেব অিধকারী 

তনয়া বিলেব তাের স েরর নারী। 

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

পােবন স র ভট র েনর শােল”। ৪৩ 

 জরাট নগর পিরক না সূে  র নশালার উে খ এেসেছ। কিবক ণ 

িলেখেছন— 

“সুধন  কৗসেলাকালা      তুিলল র নশালা 

িবিব চােখ বাি  যথা রাে ”। ৪৪ 

 বিণক খে  র নশালার স  এেসেছ। ইিতমেধ  সওদাগর ধনপিত দে র সে  

খু নার িববাহ হেয়েছ। অিভমানী লহনােক ি য় বােক  সে াধন কেরেছন ধনপিত। 

র নশালায় খু নার প ন  হেয়েছ, সকথা রণ কিরেয় িদেয়েছন ধনপিত। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

“ প নাশ কেল ি েয় র েনর শােল 

িচ মিণ নঠ কেল কাঁেচর বদেল। 

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

অিবরত ঐ িচ া অন  নািঞ গিণ 

র েনর শােল প নািশেল পি নী”। ৪৫ 






 খু না র নপটু। কােব র িবিভ  ােন তার র েনর পিরচয় আেছ। কিবক ণ 

িলেখেছন—“খু না রসইশােল ক ক র ন”। ৪৬  

 ধনপিত দ  খু নার র েনর শংসা কেরন। কিবক ণ িলেখেছন— “র েন 

খু না আেছ রসইর শােল”। ৪৭ 

 গৃেহ ম  অপমািনত, লাি ত। িপতৃপিরচয় িনেয় নানা  তুেলেছন 

। ম  বািড় ফেরন না। লহনার জীবন- াণ ম । িব ত,  অি র খু না খু ঁেজ 

চেলেছন ম েক। খু ঁেজেছন র নশালায়— 

“ েণক র নশােল েণক অ েন 

রাজপথ নহালেয় অ েলাচেন”। ৪৮ 

 মধ যুেগর বাংলােদেশর র নশালার ান িনেয়েছ একােলর িকেচন। একটা 

যুেগর াপত  কলােক পিরেয় এেসিছ আমরা। পাকশালা স েক বেল নাথ ঠাকুেরর 

তী  িবে ষণ িবেশষভােব ল ণীয়। তাঁর ‘মুকু রাম চ ব ী’ বে  িতিন িলেখেছন—

“সমােজর সাধারণ অব া বুিঝেত হইেল ভােবর িহমাি িশখর হইেত একটু নািময়া 

আিসেত হয়। [.....] াচীন ব সািহেত  মুকু রাম চ ব ীর ই এ িবষেয় স ে । 

[.....] আর থাড় বিড় মাচার ঘে  তাহার অিভ তারও যেথ  পিরচয় পাওয়া যায়। 

হােট যাইেল িতিন হাট  িজিনেসর দর জািনয়া আেসন, ঘের আিসয়া পাকশালায় িগয়া 

পাচকেক র ন স ে  নানা কার উপেদশ দান কেরন, সংসােরর কাজকে  অেনক 

গৃিহণী তাঁহার িনকট িশ ালাভ কিরেত পােরন”। ৪৯ 

সূিতকাশাল / আঁতুড়ঘর:- মধ যুেগর বাংলােদেশর স ানস বা সূিত মােয়েদর 

জন  পৃথক ক  থাকত। আস  সবা রমণীরা এমন গৃেহ বাস করেতন। কিবক েণর 

কােব র আেখিটক খে র দবখে  এমন গৃেহর উে খ আেছ। এই গৃহেক বলা হয় 

সূিতকাশাল। দবখে  কৃে র জ কথার িববরণ সে  সূিতকাশােলর উে খ কেরেছন 

কিব। কিবক ণ িলেখেছন— 

“স র পাইয়া নারেদর উপেদশ 






কৃে র সূিতকাশােল কিরব েবশ”। ৫০ 

 মধ যুেগর সই সূিতকাশাল আজ আর নই। সকােলর সই দাইেয়রাও গেছ 

হািরেয়। একােলর িশি ত ডা ারবাবুরা স ান সব করান। একিট অবলু  

াপত কলােক ধারণ কের আেছ কিবক েণর কাব । বালকাি  হাজরা তাঁর ‘ ামীণ 

জীবনরােগর িঝিলক’ ে  িলেখেছন—“িবশ-পঁিচশ বছর আেগও, ােম ােম দু-িতন 

জন কের দাই-র দখা পাওয়া যেতা। তারা মেয়েদর স ান সেব সাহায  করেতন। 

আর আঁতুড় ঘের সূিত ও নবজাতেকর পিরচযা করেতন। এরা ধাই নােম অিভিহত। 

িক  িদন িদন এেদর সংখ া নগন  হেয় হািরেয় যেত বেসেছ”। ৫১ 

ঢিঁকশাল:- “আেয়াজেনর মেধ ও িবেশষ একটু ছাঁদ আেছ। বশাখ মােস 

কাস ীর িদন। দুই িদন পূ  হইেত  বধূরা আিসয়া ঢঁিকশােলর মঝ া ও স ুেখর 

দাওয়ািট বশ কিরয়া িনকাইয়া িদয়া যায় এবং সায়াে  গায়াল ঘের স াদীপ িলেত 

আিসয়া গৃিহণী ঢঁিকশালায়ও ধূপধূনার গ  ছড়াইয়া যান। ভ িদেন [.....] িচবােস 

তৎসহ ঢঁিকশােল েবশ কেরন। [.....] ঢঁিকেক বরণ কিরয়া উলু িন পূবক থম 

পাড় দওয়া হয়। [.....] িপঠার সময় চাল কাটা, ধান ভানা, এক ঢঁিকশােলই কত 

অনু ান”। ৫২  

 বাঙািলর াপত  িশ কলার আর এক িনদশন ঢঁিকশাল। ঢঁিক হািরেয় যাওয়ার 

সে  সে  ঢঁিকশালও গেছ হািরেয়। ভারতীয় দববাদ, িহ ু িমথ ঢঁিকশােলর সে  

স ৃ । ঢঁিকশালেক িহ ুরা দবতা ান মেন কেরন। িহ ুর শৗচােশৗচ, সং ার, 

রীিত-নীিত ভৃিতেক ঢঁিকশাল ব বহােরর সময় মান তা দওয়া হয়। মধ যুেগ নারীেক 

ব ে ে  অব া এবং অবমাননা করা হত। ঢঁিকশাল শয়নক  নয়। িক  অবেহিলত 

নারীেক ঢঁিকশােল শয়ন করেত হত। মধ যুেগর ব  নারীেক এমন উেপ া এবং 

অনাদর সহ  করেত হেয়েছ। সওদাগর ধনপিত দে র অবতমােন লহনা খু নার িত 

এমন অন ায় অত াচার নািমেয় এেনেছ। কিবক ণ িলেখেছন— 

“পিরবাের িদহ খুঞ া উিড়েত খাসলা। 

শয়ন কিরেত তাের িদহ ঢঁিকশালা”। ৫৩ 






 বিণক খে  খু নার বারমাস ার উে খ কেরেছন কিবক ণ। আেখিটক খে  

ফু রার বারমাস া যমন পূণ, িঠক বিণক খে  খু নার বােরামােসর সুখ-দুঃেখর 

কািহনী িনেয়েছন কিবক ণ তাঁর কােব । খু না বেলেছন— 

“শয়ন ঢিকশােল ভু শয়ন ঢিকশােল 

িন া নািহ হয় খুদ া িপপীিলকার জােল”। ৫৪ 

 কিবক েণর কােব  নারীর অবেহলা, অনাদর, মযাদাহািনর ান েপই িচি ত 

হেয় আেছ ঢঁিকশালা। আধুিনক সািহেত  তীক িনমাণ ছাড়া আর কানভােব কেব 

লখেকর কলেম িকভােব ঢঁিকশাল উেঠ আসেব ক জােন? 

ঘাড়াশালা / গজশালা: সকােল রাজা বিণক এবং অিভজাতরা হািত এবং ঘাড়া 

পুষেতন। এেদর রাখার িনিদ  ান িছল। মধ যুেগ সাম তাি ক সমাজ ব ব ায় হািত 

এবং ঘাড়া রাজ ভুে র তীক িহসােব িবেবিচত হত। এছাড়া যু  িব হ, িশকার 

এবং দুগম ােন যাতায়ােতর জন  যান িহসােব হািত- ঘাড়ার ব বহার হত। এর জন  

হািত ঘাড়ােক িশি ত কের তালা হত। এেদর র ণােব ণ এবং ায়ী বাস ােনর 

েয়াজন হত। এই বাস ানই ঘাড়াশালা বা হািতশালা। 

 চ ীম ল কােব র বিণকখে  হািতশাল এবং ঘাড়াশােলর উে খ এেসেছ। 

বািণজ  ছাড়া স দ হয় না। অথাভােব বিণক গৗরবও অ িমত। ধনপিত দে র 

অতীত আিভজাত ও ধীের ধীের িবলীয়মান। কিবক ণ িলেখেছন— 

“গজশােল গজ মের  হাত ারা আ াম কের 

লব  নািহক জায়ফেল 

স ব িবহেন ঘাড়া  শােল মের জাড়া জাড়া 

শ  নািহ বােজ পূজাকােল”। ৫৫ 






ম েক দবী সৗভাগ  দান কেরিছেলন। িতিন জলেদবী গজল ী (মনসা)। দবীর 

কৃপায় ম  িসংহেলর সা রাজেক পরািজত কেরন। হাহাকার কের ওেঠন রাজা। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

“আিজ শূন  হইল মার হািথ- ঘাড়াশাল। 

বা েবর শািনেত বেহ নদীখাল”। ৫৬ 

সকােল রাজা রাজড়ােদর ঐ য িছল। িছল হািতশাল, ঘাড়াশাল। মধ যুেগর 

সািহেত  যমন হািতশাল, ঘাড়াশােলর উে খ আেছ, তমিন পকথােতও হািতশাল 

ঘাড়াশােলর উে খ আেছ। পকথা পুেরাপুির অবা ব নয়। তােত আেছ বা বতার 

শ। দি ণার ন িম  মজুমদােরর ‘ঠাকুর্মার ঝুিল’ ে র ‘কলাবতী রাজকন ায়’ 

আেছ এমন হািতশাল ঘাড়াশাল। দি ণার ন িলেখেছন—“রাজার ম  বড় কুঠরীভরা 

মাহর, রাজার সব িছল”। ৫৭ সমেয়র সােথ সােথ হািতশাল ঘাড়াশােলর অি  নই। 

এ িল আজ কবল ৃিত মা । 

নাছবাট:- জরাট নগর পিরক নায় ‘নাছবাট’ এর উে খ কেরেছন কিবক ণ। 

নাছবাট হল ‘পেথর িনকট  ার’ বা ‘বিহ ার (Street door)’, ‘পথ’, ‘বািহর মহল’ বা 

‘বারবািড়’। বাট অথাৎ পথ। সং ৃ ত রথ া> াকৃত র া > বাংলা ল া> নাছ (নাছ 

দুয়ার)। জরাট নগর পিরক নায় এমন পাথর িনিমত পেথর উে খ আেছ। জরাট 

নগর এক পিরপূণ াপত কলা। িবি ভােব এমন াপেত র মিহমােক অনুভব করা 

যােব না। কিবক ণ মুক রাম িলেখেছন— 

“চাির চৗির চতুঃশালা     মােঝ িপড়া খা ঢালা 

পাষােণ রিচত নাছ-বাট”। ৫৮ 

 মধ যুেগর সই নগর পিরক না একােলর িব ান এবং যুি  চািলত নব 

উ াবেন িভ প পির হ কেরেছ। আমরা হািরেয় ফেলিছ একিট িবেশষ যুেগর 

াপত কলােক। 






িখড়িক দরজা:- সকােল িখড়িক দরজা িছল অ ঃপুর রমণীেদর যাতায়ােতর পথ। 

আর িখড়িক দরজার পােশই থাকত পুকুর, ােনর ঘাট। ‘আেখিটক খ ’-এ দবী চ ীর 

মি র িনমােণও এমন চমৎকার পিরক নার স ান মেল। কালেকতু দবী চ ীর জন  

য মি র িনমাণ কেরেছন, তার পিরক নায় পাওয়া যাে — 

“অ ঃপুের সেরাবর কিরল িনমাণ। 

পাষােণ বাি ল তাঁর ঘাট চািরখান। 

উ ের খড়িক িসংহ ার পূবেদেশ 

পাষােণ রিচত ঘাট সান চািরপােশ”। ৫৯ 

 একােলর আধুিনক ােট িখড়িক দরজা নই। সই সকােলর একা বতী 

পিরবার, বাইেরর বঠকখানা, মেয়েদর যাতায়ােতর রা া, বাঁশবাগান, তুলসীম , 

িশউিলর সুবাস, সে  দীপ িচরকােলর মত হািরেয় ফেলিছ আমরা। বেল নাথ ঠাকুর 

তাঁর ‘গৃহেকাণ’ বে  িলেখেছন—“ হ ভািমণী, স া হও, তামার চরণা ু িল-

নখিকরেণ যন আমরা পেথর স ান কিরয়া লইেত পাির, এবং সই আেলােকই যন 

তামার মি েরর চা  কা স া আমােদর চে  উ লবেণ িতভাত হয়। [......] এই 

বধূ ও মাতৃ িপণী গৃিহণীর চা  চরণ টােতই আমােদর গৃহ উ ল”। ৬০ 

বাসঘর / বাসরঘর / শয়নঘর :- ‘চ ীম ল’ কােব র ‘বিণকখ ’ এ বাস 

ঘেরর উে খ এেসেছ। বাসঘরেক নানা অলংকরেণ অলংকৃত কেরন লাকিশ ীরা। 

আবার একােলর বাসরঘেরর অলংকরেণ থােমাকল ভৃিত কেল কারখানায় ত 

উপকরেণর ভাব যমন আেছ, সকােল তা িছল না। কিবক ণ িলেখেছন— 

“ থম স ােষ [রামা] না বািসল ডর 

হন বুিঝ অই তামার লব বাসঘর”। ৬১ 

 এমন খাট চ েন সুরিভত শয়নঘেরর উে খ কিবক েণর কােব  এেসেছ। 

সওদাগর ধনপিত দ  ও খু নার িমলন কে র পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ— 






“সাধুর ইি ত ধের  েবিশয়া বাসঘের 

খাট কের চ েন ভূিষত। 

বাসঘের িবছায় শয়ন 

চৗিদেক উি ত েল    মিণময় দীপ েল 

জন দিখ ইে র ভবন”। ৬২ 

 রমণীর প শয়নক েক আেলািকত কের। কিবক ণ িলেখেছন— 

উহার েপ তামার বাসঘর কর ােছ আল”। ৬৩ 

 নবদ িতর ণয় স াষেণর একা  িনভৃত ান বাসঘর বা বাসরঘর। সকােল 

শয়ন ক  আয়না, ফুল মালা এবং নানা সুগ ীেত ভরপুর থাকত। একােলর শয়নক  

িবেলিত সাধেন সি ত থােক। সই সকােলর চ েনর সৗরভ একােলর শয়নকে  

পাওয়া যােব না। 

তা ুঘর (তাঁবু) :- সকােল বিণক যখন িভনেদেশ বািণজ - েয়াজেন যা া 

করেতন, তখন থম সমু  উপকূেল বা নদীতেট তাঁবু টাঙােতন। কখেনা যুে র 

েয়াজেন এমন তাঁবু টাঙােতন িবেদশী বিণক। বাঙািল-পাইক যা ােক এমন রণসােজ 

িসংহল সমুে র তেট দখা যাে । কিবক ণ িলেখেছন— 

“খাটাইয়া তা ুঘর  বিসল সদাগর 

পিরসর নদীর কূেল”। ৬৪ 

 িভনেদশী বিণক িকংবা অপিরিচত মানুষেক ানীয় মানুষ আ য় িদেত চাইেতন 

না। তখন অ ায়ী তাবু তির কের থাকার ব ব া করেতন। কিবক েণর কােব  ধনপিত 

দ  এমন তাঁবু টািঙেয়েছন নদীর উপকূেল। সই াচীন উপকথার মত লাক-ল র 

খাবার দাবার রাখার জায়গা থাকত তাঁবুেত। সওদাগর নৗকা িভড়ােতন। িশ ব  ও 

পণ  নামােতন। আবার িবেদশীয় িশ  স ার ভের িনেতন নৗকােত। িবপদ সংকুল 






সমু  পিরেয় উপকূেল নৗকা িভড়ােনার সই িদন আজ অতীত। কােব  সমৃ মান 

অনােলািকত যুগেক িবি ত কের গেছন মুকু রাম। 

রাজ াসাদ: পাথেরর গড় ও কা ুরা (িচেল কাঠা) :- উজািন নগেরর 

রাজা িব মেকশরীর রাজ াসাদ এবং গেড়র বণনা িদেয়েছন কিবক ণ। ইছািন 

নগেরর ধনপিত দ  পায়রা ওড়ান। আর উজািন নগেরর কন া খু না। পায়রা খু নার 

আঁচেল পেড়। কমন িছল উজািনর রাজ াসাদ। কিবক ণ িলেখেছন— 

“পাথেরর গড়     উ তর বড় 

কাঁ ুরা পুরট শাভা”। ৬৫ 

 এমন পাথেরর গেড় আেছ িচেলেকাঠা। সৗ েযর িবজয় । তা উ ল পাথর 

ও মািনেকর আভায় দীপ মান। কিবক ণ িলেখেছন— 

পাথর িখচিন   জন িদনমুিন 

চৗিদেক মািনক আভা”। ৬৬ 

 স াট সাজাহান ত পাথের িনমাণ কেরিছেলন েমর অমর ারক  

তাজমহল। রাজ াসাদও তির হয় পাথের। পাথর বঁেচ থােক। পাথর কেট কেট 

িশ ীরা তির কেরেছন মি র, মসিজদ - সম  বাংলােদশ জুেড়ই। মুকু রােমর কােব  

রাজ াসাদ, পাথেরর গড় এবং িচেল কাঠার উে খ এেসেছ। ি পুরা বসু তাঁর ‘রােঢ়র 

দুিট লাকিশ ’ বে  িলেখেছন – “একখ  অমসৃণ পাথরেক িকভােব সু র 

িশ েব র প দওয়া হে , তা চােখ না দখেল িব াস করা যােব না। দখেত 

দখেত এক ককশ পাথেরর খ  যন াণ পায় িশ ীর িতভার ছাঁয়ায়”।(৬৭) 

কামারশাল: খু নার সতী  পরী ার জন  সকােলর নানা সং ােরর উে খ কেরেছন 

মুকু রাম। কলসীেত সপ পরী া, উ  সাবেলর ারা আ েন পরী া ভৃিত। 

সাবলেক গরম করার জন  কামার স দােয়র িশ ী কামারশাল পেতেছন। 

কিবক েণর কােব  কামারশােলর উে খ এেসেছ এভােব – 

“আ া িদল বুিহতাল         কামার পািতল শাল 






শাবল হইল তাশেন”। (৬৮) 

 মধ যুেগর নানা সং ার-িব াস সকােলর াপত  কলার সে  যু  থাকত। সই 

সং ার িব াস একােল আর নই। আর সকােলর সই াপত  কলােক একােল 

এভােব আর পাওয়া যােব না।  

 মহাভারেত গৃহ িনমাণকারীেদর িশ ী বলা হেয়েছ। রাজসূয় যে র জন  

যুিধি েরর অনুমিত েম াপত  িশ ীরা িনমাণ কেরেছন দবগৃেহর মত সৗরভযু  

িবশালয়তন গৃহ। মহাভারতকার িলেখেছন – 

“তত ু রনু াতাঃ শরণানু ত িশি নঃ 

গ বি  িবশালািন ব ানীব িদেবৗকসা  ”।(৬৯) 

 কামােররা কামারশােল লাহা পুিড়েয়, িপিটেয় িশ ব  তির কেরন। আ ন-

লাহা-হাপর এক কািঠন  এেন দয়। জে র পর জ  একই কামারশােল বেস 

িব কমার স ােনরা লাহার িশ  তির কেরন। আেজা বঁেচ বেত আেছ কামারশাল। 

তেব অনুস ােন দখা যাে , িশ ীরা বৃি  পিরবতন কেরেছন। এরকম বৃি  পিরবতন 

াভািবক।  

 ঋে দ সংিহতায় লৗহিনিমত পুরী বা লৗহময় নগেরর উে খ পাওয়া যায়। 

সর তী নদী লৗহিনিমত পুরীর ন ায় ধারক। িতিন অন  সম  জলেক বাধা দান 

কেরেছন – 

“  াদসা ধায়সা স  এষা সর তী ধ ণমায়সী পূঃ। 

বাবধানা রেথ ব যািত িব া অেপা মিহমা িসংধুরন াঃ”। (৭০) 

 ঋে েদ নদনদী, কৃিত, অরণ ানী, পৃিথবী, আকাশ-বাতােসর মেধ  এক াণব  

স ান করা যায়। ঋে েদর সমেয় একােলর মত জািতেভদ িছল না। অবশ  শূ েদর 

িত ঘৃণা দিশত হেয়েছ।  িক  িভ  িভ  কেমর কথা বলা হেয়েছ। িচিকৎসেকর 

উে খ আেছ, িক  লৗহময় পুরী িনমােণর কািরগর িশ ী কমকােরর উে খ নই – 

“কা রহং তেতা িভষ পল ি ণী নানা। 






নানািধেয়া বসূযেবাহনু গা ইব তি  মং, ােয়ং দা পির ব”। (৭১) 

পায়রাশাল:  বাঙািলর জীবন-সং ৃ িতর সে  এককােল অিবে দ ভােব যু  িছল 

পায়রাশাল। সৗিখন, সুখ কাতুের, গৃহেকাণ িবলাসী বাঙািলর জীবন পিরচযার কুশলী 

বিচ  িছল সকােল। পিরেবশ িছল অনুকূল। এক এক াম িছল য়স ূণ। সই 

সকােল উেঠান, মাধবীলতা, িশেমর ভারা, বকুলতলা, তঁতুলগাছ, িভতরবার, 

গায়ালঘর, ঢঁিকশাল, ধােনর গালা, রা াশাল, ভুিষর মাচা, কলাই-পল িছল। আর িছল 

পায়রাশাল। সৗিখন বাঙািলর সৗিখন িবেনাদেনর িচর ন ারক পায়রাশাল। সৗিখন 

সুখ কাতুের পািখ পায়রা। হািরেয় যাওয়া িব ৃত উপকথার মত বাঙািল সং ৃ িতর 

একা  দৃি  ন ন িশ কলা পায়রা টুঙ বাঙািলর জীবন পির মা থেক িচরকােলর মত 

হািরেয় গেছ। পায়রা পালন, পায়রা ওড়ােনা সকােল ছেলেদর একিট িবেশষ শখ 

িছল।  

পায়রা টু  িনমাণ লাক াপেত র এক অনন  উদাহরণ। লাকিশ ীর িনমাণ 

কুশলতার পিরচয় মেল পায়রাশাল িনমােণর মধ  থেক। পায়রাশাল অেনকটা ধােনর 

গালার আকৃিতর। মািট িদেয় সকােল পায়রাশােলর দওয়াল তির করা হত। এর 

উপেরর চাল খড় িদেয় ছাওয়া হয়। পায়রাশােলর উপেরর কা কায দৃি  সু র। 

গালাকার পায়রা ঘেরর িনেচর অংেশ েকা  থােক। এই েকা িল কৃতপে  

পায়রার বাসা। গৃহবিলভুক পািখ েপ পায়রা পিরিচত। ধান, চাল, খুদ, কলাই ভৃিত 

দানা শস  পায়রার ধান খাদ । পায়রাশােল পায়রােক পিরচযার জন  পৃথকভােব জল 

এবং খাবার দওয়ার বে াব  থােক। পায়রাশােলর িনেচর অংশ শ  হয়, যেথ  

পিরসর থােক এবং পির ার পির  হয় এই ঘর। সেবাপির পায়রা শৗিখন পািখ 

েপ িচি ত হেয় এেসেছ।  

সকােল গৃহ পিরেবেশর সে  সাম স  রেখ পায়রা ঘর তির করা হত। মূল 

বািড় থেক িকছুটা দূের, বািড়র সামেন যাওয়ার পেথ পায়রা ঘর তির করা হত। 

মূলবািড়,পুকুর, পুকুরঘাট, তুলসীম , গায়ালঘর, ঢিকঁশাল এবং পায়রাশাল সম  

বািড়র শাভা স ম ও সৗ য বৃি  করত। িক  বাঙািল সই িচর নী প ীর গৃহ 






পিরেবশ ায় িচরকােলর মত হািরেয় ফলেত বেসেছ। বাঙািলর াপত কলার অন তম 

গৗরব পায়রাশাল একােল ায় গেছ হািরেয়।   

বাংলাসািহেত  পায়রাশােলর উে খ ায় পাওয়া যায় না। মুকু রােমর চ ীম েল 

এরকম পর র স ৃ  প ী পিরেবশ অনুযায়ী াপত  কলািশে র পিরচয় রেয়েছ। 

চ ীম ল কােব  ম  িবদ ালাভ কেরেছন। ত ণ বয়  কুমােরর অেনক । র 

কােছ সদথক উ র াথনা কেরেছন। িক   শা  অনুসারী উ র িদেত অপারগ। 

 িশষ  মে র িপতার অবতমােন তাঁর জে র স  তােলন। স  তােলন 

িপতার মৃতু  সে ও মােয়র আিমষ ভাজেনর। অপভাষায় অপমান কেরন। এমন 

অ ত ািশত আঘােত ব িথত ম  আর ঘের ফেরন না। িবচিলত লহনা, খু না। সখী 

দুবলা ও অন ান  সখী খু নার আেদেশ ম  স ােন বিরেয়েছন। ম  পায়রাশালায় 

থাকেত পােরন। পায়রা ীিত বালক মে র ভাবিস  শখ। এই ভেব দাসী দুবলা 

পায়রাশালা অনুস ান করেত থােকন। মুকু  চ বতী িলেখেছন – 

“খু নার আেদশ পাইআ চিলল দুবলা। 

আেগ নহালেয় দাসী পায়রার শালা”। (৭২)  

সকােলর আদশ গৃহ পিরেবেশই পায়রাশাল তির হত। বালক বািলকারা 

পায়রা পুষেতন, পায়রা িনেয় খলাধূলা করেতন। একােল িশ েদর পায়রা ীিত 

থাকেলও সই পিরেবশ পিরম েল পায়রাশালেক আর খু ঁেজ পাওয়া যােব না। 

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  ৃিতর ারক েপ বাঙািলর াপত কলায় পায়রাশাল 

িচর ন হেয় থাকেব।  

জৗঘর (জতু বা গালার তির বািড়):  জৗঘর বা জতুগৃহ, গালা, গ  িমি ত চিব, 

শন, ধুনা, বাঁশ ভৃিত দাহ  ব  িঘ িমি ত কের তির করা হয়। গৃহ িনমােণ দ   

িশ ীরাই কবল এমন বািড় তির করেত পােরন। মহাভারতকার পা বেদর পুিড়েয় 

মারার সে  দুেযাধন এবং পাপমিত পুেরাচেনর জতুগৃহ িনমােণর কথা উে খ 

কেরেছন। মহাকিব িলেখেছন – “ ণসজরসং ব মানীয় গৃহক িণ।  

ম ু ব  জবংশািদ বং স ং ঘৃেতাি তম। 






িশ ী্ররিভঃ সুকৃতং হ াৈ িবনীৈতেব  ক ণ 

িব ং মাময়ং পােপা দ  কামঃ পুেরাচন”। (৭৩) 

রামায়েণ সীতােদবীেক অি পরী া িদেত হেয়িছল। সীতােদবী স পরী ায় 

সফল হেয়িছেলন। তােতও সীতার কল েমাচন হয়িন। পিরণােম িতিন পাতাল েবশ 

কেরিছেলন। কিবক েণর কােব  খু না লহনার চ াে  বৎসরকাল বেন বেন ছাগল 

চিরেয়েছন। সমাজপিত- জন ও আ ীয়রা খু নােক িলত চিরে র নারী বেল মেন 

কেরেছন। তাঁর চিরে র িব তা মােণর জন  খু নােক অি পরী ায় বসেত 

হেয়িছল। সতী  পরী ায় জন  িনিমত হেয়িছল জৗগৃহ। মহাভারেতও বারানবেত 

দুেযাধন পা বেদর হত া করার জন  জতুগৃহ িনমাণ কেরিছেলন। মধ যুেগর সামািজক 

কারাশাসেন নারীর জন  কান খালা আকাশ িছল না। িছল মঘা  আকাশ। িছল না 

রৗ কেরা ল আেলাক টা। ‘ জৗগৃহ’ তমিনই এক সমসমেয়র িশ কলা, যা 

মধ যুেগর রা ন বগ এবং সমাজপিতেদর আ াসী, অমানিবক, ংসা ক সমসমেয়র 

িত প। সতীদাহ থায়ও সুসি ত িচতা রচনা কের নারীেক িচতায় তুেল দওয়া 

হত। কিবক েণর কােব  জৗগৃেহর উে খ এেসেছ িন িলিখত ভােব –  

১) জৗগৃহ (পৃ: ১৮৭), ২) জৗঘর (পৃ: ১৮৮, ২ বার উি িখত), ৩) জৗশালা 

(পৃ: ১৮৮, ৪ বার উি িখত)  ৪) জৗঠগৃহ (পৃ: ১৮৮, ৪ বার উি িখত)। 

জৗ বা জউ উন-জতুগৃহ। জতুগৃহ গালা িনিমত গৃহ। সাধারণ িশ ীরা ‘ জৗগৃহ’ 

িনমাণ করেত পােরন না। মুকু রাম চ ীম ল কােব  িলেখেছন –  

“জত কািরকর িছল নগের নগের 

জৗগৃহ নােম তারা হট মাথা কের”। (৭৪) 

অবেশেষ িব কমা হনুমানেক সে  িনেয় সাধারণ িশ ীর প ধের িনমাণ 

করেলন চমৎকার জৗঘর। িবশাই এবং নীলা র দাস দবতার মানব প। তারা গালা 

িনিমত ঘর িনমাণ করেলন। কমনভােব িনিমত হেয়িছল সই জৗঘর। মুকু রাম 

িলেখেছন –  






“ জৗগৃহ গেড় তারা হইয়া সাবধান 

আিনেলন জত িছল নগেরর নিড় 

সাতানয় া বে  িব কম ধের দিড়। 

সূ  ধিরয়া িভত িদল চািরপাট। 

জৗ ঝান কাট কল কপািল চৗকাট। 

জৗ ঝান বাতা কল জৗেয়র িছটনী। 

সাল পাট িদয়া কল জৗেয়র ছায়নী। 

জৗঘর িনমাইয়া কিরল িবদায় 

দিখয়া হিরষ হইল িবপ  সভায় 

নীলা র দাস বেল হল জৗঘর 

সিত হেল বাঁিচেব ইহার িভতর”।(৭৫) 

জতুগৃহ িনমাণ করার জন  সুেতা ধের িভত িদেয়েছন িশ ী। চৗকাঠ, গালার 

িছটনী, বাতা এবং পােটর সাহােয  লাকিশ ীরা িনমাণ কেরেছন এমন অপ প 

িশ কম।  

অবেশেষ এমন জতুগৃেহ অি  সংেযাগ করা হল। ষাঁেড়র গজেনর মত অি র 

আ ালন। উ র বাতােস বি ্র হনহন শ  শানা যায়। চাল পেড়, কাঁথ পেড়। জতুগৃহ 

পুেড় যায়। িক  পবতী খু নার শ  তুলসীমালা অিবকৃত থােক। অি  খু নার 

শরীের তুষার শীতল হেয় যায়। ম লকােব  অেলৗিককতা, দবী অনুশাসন এবং poetic 

justice রি ত হেয়েছ। খু নার অপবাদ মুি র জন  এমন জতুগৃহ িনিমত হেয়িছল। 

রামায়ণ, মহাভারত এবং ম লকােব  মৃতু র একই রকম সরণী ল  কির। একিট যুেগর 

িবেশষ িতিব  হেয় থেকেছ জতুগৃহ। চ ীম ল কােব ও দবতা পী াত  িশ ী 

মানুষই এমন অপ প জতুগৃহ িনমাণ কেরিছেলন। খু নার পরী ার জন  িনিমত 

জতুগৃহ অিভনব িশ । েদশর ন চ বতী ‘ াচীন বাংলা কােব  িশ  স ’ বে  






িলেখেছন – “খু নার জতুগৃেহ পরী াদােনর িনিম , কিবক ণ জতুগৃেহর গঠন ণালী 

বণনা কিরয়ােছন। [....] য কািরগর জতুগৃহ িনমােণ সমথ হইেব স শতপল সানা 

পুর ার পাইেব”।(৭৬) 

 মহাভারেত পা বেদর পুিড়েয় মারার জন  দুেযাধন বারণাবেত জতুগৃহ িনমাণ 

কেরেছন- 

“ত  গ া চতুঃশালং গৃহংপরমসংবৃতম 

আয়ুধাগারমাি ত  কারেমথা মহাধনম”। (৭৭) 

‘পাষাণ বা া’ ঘাট, দীিঘ : কিবক েণর কােব  সেরাবর এবং দীিঘর উে খ এেসেছ। 

বা  পিরক নায় গৃহসংল  ােন সেরাবর এবং িকছু দূের দীিঘ খনন করা হেয় থােক। 

সকােল দীিঘেক পাথর িদেয় বাঁধােনা হত। আেখিটক খে  কালেকতু দবীর চ ীর 

জন  পুরী িনমাণ কেরেছন। পুরীর অ ঃপুের িনমাণ কেরেছন সেরাবর। আর 

সেরাবেরর ঘাট বঁেধেছন পাথের। কিবক ণ িলেখেছন— 

“অ ঃপুের সেরাবর কিরল িনমাণ। 

পাষােণ বাি ল তাঁর ঘাট চািরখান।। 

উ ের খড়িক িসংহ ার পূবেদেশ 

পাষােণ রিচত ঘাট সান চাির পােশ”। ৭৮ 

 জরাট নগেরর পিরক নায় দীিঘর উে খ এেনেছন কিবক ণ। দীিঘর তেটই 

মঠ িনমাণ করা হত। আর তেট িতমা িনমাণ কের পুেজা করা হত। এক পিরপূণ 

নগর পিরক নার ছিব ধরা পেড়েছ কিবক েণর কােব — 

“সুরম  দীিঘ তট  তাহােত িবিচ  মট 

িতমািদ কিরল িনমাণ”। ৭৯ 

 সকােল দীিঘ, সেরাবর, পু িরণী, কূপ, তড়াগ িত া করা হত। ‘মৎস  পুরােণ’ 

বলা হেয়েছ এ িল পির ৃ ত এবং িত া করেল গলাভ ঘেট— 






“শৃণু রাজন মহাবােহা তড়াগািদষু যা িবিধঃ। 

পুরােণি িতহােসাহেয়াং পঠ েত বদবািদিভঃ।।৪ 

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

কূপ-বাপীষু স াসু তথা পু িরণীষু চ। 

এষ এব িবিধ দৃ ঃ িত াসু তৈথব চ।।৫১।। ৮০ 

 দীিঘ, পু িরণী ভৃিত িত ার সমেয় বদী ত, ম প তির, বৃ েরাপন, 

া ণেভাজন, দান  ভৃিত পুণ কম করা হয়। বিণকখে ও ঘােটর উে খ পাওয়া 

যাে । সম  মধ যুগ জুেড় নৗিশে র পাশাপািশ ঘােটর গৗরবাি ত উ ল মিহমার 

ছিব সািহেত র পাতায় ফুেট উেঠেছ। মনসা ম ল কােব  ‘ নতাই ধাপানীর ঘাট’ তা 

িচর ন িশ প। চ ীম ল কােব র বিণকখে  র মালার ঘােটর উে খ রেয়েছ। 

সওদাগর ধনপিত দ  সমু  পিরেয় িসংহলেদেশ র মালার ঘােট উেঠেছন। পকথায় 

যমন তপা েরর মাঠ, িত পিতর ঘােটর উে খ পাওয়া যাে , তমিন ম ল কােব র 

পাতায় এমন ঘােটর উে খ পাওয়া যাে — 

“র মালার ঘােট িন দামামার িন 

প পা  চমিকত হইল নৃপমুিন। 

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

র মালার ঘােট িন িকেসর বাজন”। ৮১ 

 একােলর িটউবওেয়ল সকােলর ঘােটর অবেশষ ঘাষণা কেরেছ। ঘের ঘের 

কল, ঘের ঘের জল, সই সাম তাি ক যুেগর পিরেবশ এবং িশ কলােক িবন  

কেরেছ। 

পুকুর / সেরাবর: বাংলােদেশ আদশ বা িশে র সে  পুকুর অে দ  স েক যু । 

পুকুর সাধারণত বািড়র সংল  হয়। অেনক বেনিদ পিরবাের সদর পুকুেরর সে  

িখড়িক পুকুরও থােক। িখড়িক পুকুের অ ঃপুর রমণীরা পছেনর দরজা িদেয় যাতায়াত 






কেরন। পুকুর ধু দনি ন ব বহািরক েয়াজেনই ব বহার হয় না, গরে র মা িলক 

পূজা-অচনা, ঘট াপন ভৃিত নানা েয়াজেন পুকুর বাঙািলর জীবনযা ায় িমেশ 

গেছ। সকােল পুকুরেক উদ ান িদেয় িঘের রাখা হত। নানা গােছর বড়া, ফুেলর 

বাগান, পুকুেরর শাভা- সৗ য বৃি  করত। পুকুর খনেনর পর পুকুরেক পূজা অচনা 

কের িত া করেতন। সকােল কন াদায়  িপতা শত দির  হেলও কন ােক পা  

করার সমেয় পা পে র পুকুর আেছ িকনা, তা জেন িনেতন। সকল মািট কাটা 

িমেকরা পুকুর কাটায় িস হ  নয়। মািটর কােজ অভ  িকছু িশ ী িমক পুকুর 

খনন করেতন। িনিদ  মাপ মেন, ছাড় ফেল কাদািলয়ারা পুকুর খনন করেতন। 

গৃহে রা সমেয় সমেয় পুকুর সং ার করেতন। িহ ুরা পুকুর খনন করা এবং পির ার 

করােক পুণ  কাজ বেল মেন করেতন। মানুষ তৃ াভয় থেক মু  হেয় গলােভর পুণ  

অজন কেরন। পুকুর সং ার এবং পাঁক তুেল ফলাও পিব  কাজ। িহ ুশাে  িবিভ  

বার িতিথর উে খ কের পু িরণী িত ার কথা বলা হেয়েছ। ‘অথ িহ ু  ব ব াস  

সম ’ ে  পু িরণীর পিরমান স েক বলা হেয়েছ, পু িরণীর চারিদেক কুিড় হে র 

কম এবং চার শত হে র বিশ হেব না। এিট পুকুেরর পিরমান, তার তীেরর পিরমান 

নয়। “অথ িহ ু  ব ব াস  সম ” ে  উি িখত বিশ  সংিহতার একিট ােক বলা 

হেয়েছ –  

 

“চতুি ংশশা ু েলা হে া ধন তু রঃ 

শত ধ রৈ র তাবৎ পু িরণী মতা। 

এতৎ প া ণঃ া া ড়াগ ইিত িন য়ঃ”। ৮২ 

কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  কালেকতু দবী চ ীর 

জন  মি র িনমাণ কেরেছন। িনমাণ কেরেছন মি র সংল  সেরাবর। আর সেরাবেরর 

চারধাের উদ ান তির কেরেছন। নানা জাতীয় ফুল-ফেলর গাছ লািগেয়েছন। এক 

িবেশষ পিরেবেশ পুকুেরর শাভা সৗ য বৃি  কেরেছ এমন উদ ান। কিবক ণ 

িলেখেছন – 






“ শূন  দিখ সেরাবর বীর মহাবল 

পাতাল ভিদয়া তােল ভাগবতীর জল। 

সেরাবর বিড় িবশাই রিচল উদ ান 

রসাল পনস র া িপল হনুমান। 

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

নহািল বা ু িল চাঁপা টগর তুলসী 

র ন, মালিত জািত িসঅিল অতসী 

সতবগ মালিত জুিথ কু  কু বক 

প  বাকস িঝিট পা িল অেশাক”। ৮৩ 

 িনেলাভ ফু রা দবী চ ীর মািণক  অ ু ির পেয় উ িসত হয় িন। বরং 

কালেকতুেক অ ু ির িনেত িনেষধ কেরেছন। চ ী অবশ  কালেকতুেক িদেয়েছন সামান  

গাহ  ব , যথা- িশকা, খ া, কাদাল ভৃিত। আর িদেয়েছন কািট- অথাৎ বাঁশ,  

লাহা বা কােঠর শলাকা িবেশষ। যা িদেয় গরম দুধ ঘারান হয়। য কািট শ , যার 

সে  পুকুেরর পােড়র তুলনা কেরেছন কিবক ণ – ‘ চলা কাটী পেল জেন পুখুেরর 

পাড়’।৮৩ (ক) 

মহাভারেত যুিধি র রাজসূয় যে র া ােল আগত রাজন বেগর বাসগৃহ িনিদ  

কেরিছেলন। য বাসগৃেহর িনকেট িছল দীিঘ এবং চমৎকার বৃ । অিতিথ অভ থনার 

উপযু  পিরেবশ বাসগৃহ সংল  দীিঘ। যুিধি র এমন পিরেবশ-পিরম েল আগত 

রাজন বগেক অভ থনা কেরিছেলন। মহাভারতকার িলেখেছন –  

“ব ভ াি তা   রাজ   ! দীিঘকা বৃ েশািভতা  । 

তথা ধ া জৈ যা চে  পূজামনুওমা  ।। ৮৪ 

পু িরণীর ঘােটর িসঁিড় বা সাপানেকও িহ ুশা  মেত িত া করা হয়। ভ 

মুহূেত যজমেন ঘাট িত ার সমেয় ঘােটর িসঁিড়েত বেস সংক  কেরন। ‘অথ িহ ু  






ব ব াস  সম ’ ে  ঘাট িত ার সংক  মে র উে খ এরকম – “শতবষাবি  

গ াি কামঃ ( িব ু  ীিতকােম বা) সাপান িত া মহং কিরেষ - স  ম ”। ৮৫ 

পাট (ঘেরর একিদেকর চাল, দওয়ােলর এক ভাগ): কিবক েণর কােব  পােটর 

উে খ এেসেছ। ‘পাট’ অথাৎ দওয়ােলর এক ভাগ। আবার ‘পাট’ অেথ ঘেরর 

একিদেকর চাল। কালেকতু দবী চ ীর জন  মি র িনমাণ কেরেছন। িনমাণ কেরেছন 

মি েরর দওয়াল। কিবক ণ িলেখেছন – 

“এমন পাঁিচর িদল হইল চাির পাট”। ৮৬ 

 আবার কালেকতু দবী চ ীর মি েরর এক িদেকর চাল তির কেরেছন। সই 

চাল ছাওয়া হেয়েছ খড় িদেয়। কিবক ণ িলেখেছন –  

“চাির হালা খেড় িবশাই ছাইল চাির পাট”। ৮৭ 

আবার ‘পাট’ অেথ ‘শেনর থেলর’ উে খও কিবক েণর কােব  এেসেছ। 

কালেকতু দবী চ ীর কৃপায় অথলাভ কেরেছন। িতিন চেলেছন গালাহােট। সে  

িনেয়েছন ‘পাট’ অথাৎ ‘শেনর থেল’। কিবক ণ িলেখেছন- 

‘পাইআ টাকার পাট          চেল বীর গালাহাট 

পাছু ধায় শেতক িক র”। ৮৮ 

বাংলােদশ িন  এবং উবর মৃি কার দশ। বাংলােদশ পাট শেনর দশ। এই 

ত জ পণ  বাংলােদেশর ৃিত স ায় শত শত বছেরর ঐিতহ  িনেয় হািজর িছল। 

পােটর তির নানা িশ ব  যমন দিড়, দালনা, িশকা, থেল, জালিত, কািছ িবেশষত 

পােটর কাপড় িচরিদনই বি ত হেয় এেসেছ। এমনিক সাধারণ ব বহািরক েব র 

সীমানা ছািড়েয় যথাথ িশে র পযােয় উ ীত হেয়েছ। পােটর সে  শনও একই রকম 

বাংলােদেশর ত জ পণ । বালকাি  হাজরা তাঁর “ ামীণ জীবনারােগর িঝিলক” ে  

িলেখেছন -  “পাট চাষ এবং শন চাষ – বলেত গেল উেঠই গেছ। এখন দুিট 

কৃিষপণ  সহসা আর ােম দখা যায় না। নানা কারেণ এ দুিট কৃিষ ফসল ন  বা লু  

হওয়ার সে  সে  এ িলর অনুষে  গেড় ওঠা নানারকম িশে রও িবলুি  ঘেটেছ। তাই 






ত জ কৃিষ পণ  পাট-শেনর ঐিতহ , ষােটা  বীণ মানুষ ছাড়া একােলর যুবকেদর 

পে  ধারণা করা শ ”। ৮৯ পাট এবং শেনর দিড় ও থেল ঘর গৃহ ালী এবং াপত  

িশে র নানা কােজ ব ব ত হয়। পােটর তির িশ ব  বা িশে র পূণ 

উপকরণ।   

 

পাথর িশ : 

বাংলােদেশ পাথেরর াচুয তমন বিশ নই। পাথেরর উপকরণও 

এখােন কম। জল-জ ল কাদামািটর দশ বাংলােদশ। তা সে ও পাথেরর 

ব বহার এবং পাথর িশ ীেদর পিরচয় পাওয়া যাে  াচীনকাল থেক। বাংলা 

সািহেত ও অন ান  িশে র তুলনায় পাথেরর িশ কেমর উপি িত কম। 

পু িরণীেক পাথর িদেয় বাঁধা, পাথর িদেয় ঘাট িনমাণ, পাথর িদেয় মি র 

বাঁধােনা এসব কলািশ  বাংলােদেশ াচীনকাল থেক চেল এেসেছ।  

চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  পাথেরর ঘাট এবং চ ীর মি েরর 

কলািশ  পাথেরর সাহােয  গেড় তুেলেছন কালেকতু। কিবক ণ িলেখেছন –  

“পুরীর িভতের রেচ চাির চতুঃশালা 

মাজ া িপড়া খাপনা বাে  িদআ িশলা। 

অ ঃপুের সেরাবর কিরল িনমাণ 

পাষােণ বাি ল তার ঘাট চািরখান। 

উ ের খড়িক িসংহ ার পূবেদেশ 

পাষােণ রিচত ঘাট শান চাির পােশ। 

সাতাৈনআ রে  িবসাই ধের সুতা 

ই নীল পাষােণ রিচত কল পাতা। 

স  মহেল তােল চি কার দউল 






নানা িচ  িলেখ িবশাই হইয়া অনুকূল। ৯০ 

ধম াণ বাঙািল িনেজর বসত বািড় িনমাণ কেরেছন খড়, তালপাতা ভৃিত 

সাধারণ উপকরণ িদেয়। বাঙািলর খেড়া ঘর তা বাংলােদেশর িশ কলার আ য 

নমুনা। িক  বাঙািল িনেজর ােণর দবতার জন  পাথেরর কা কায খিচত মি র 

তির কেরেছন। সই মি র ‘স  মহল’ িনিমত। আর মি েরর গােয় নানা িচ  অ ন 

কেরেছন। ভি াণ বাঙািল, দববােদ িব াসী বাঙািল মি েরর দওয়ােল পাথর কেট 

কেট নানা পৗরািণক কািহনীর িচ  খািদত কেরেছন। A.L. Basham তাঁর ‘The 

wonder that was India’ ে র ‘The Arts’ অধ ােয় িলেখেছন – “Nearly all 

the artistic remains of ancient India are of a religious nature or 

were at least made for religious purposes. [...] Craftsman were 

conscious of the symbolism, the temple was looked on by some as a 

microcosm of the world as the open air sacrifice had been in earlier 

days. In sculpture, and often in painting also, all the gods were 

depicted on its walls, every aspect of divine and human existence 

symbolized”. ৯০ (ক) 

মানুেষর থম িশ কলা পাথেরর গাে  ফুেট উেঠিছল। আিদম মানুষ 

িছেলন িশ ী। সই িশ কলার উ রািধকার বহন কেরেছ পরবতীকাল। 
চ ীম ল কােব  দবী চ ীর দউেল াত  অপাংে য় লাকিশ ী পাথর কেট 

নানা িচ  অ ণ কেরেছন। পাথর কেট দবীমূিত এবং মি েরর ভা য িনমাণ 

কেরেছন পাথর িশ ী।  

অনায িববােহ পাথেরর পাে  আমািন ভের দওয়ার রীিত চিলত 

আেছ। কালেকতু এবং ফু রার িববােহ ফু রার িপতা স মেকতুর প ী িনদয়া 

পাথেরর পাে  আমািন ভের ফু রােক কােল কের ন কেরেছন-  

“পাথের আমািন ভির িদল স েমর নারী 

ফু রাের কােল কির কাে ”। ৯১ 

পাথর কেট য িশ  তির হয় তা িচর ন সৗ য। অ য় কুমার 

মে য় তাঁর ‘ভারতিশে র কথা’ ে  িলেখেছন – “িশ  সৗ েয র আরামটুকু 






উপেভাগ কিরেত বশী িকছু জানা নার দরকার হয় না। যাহারা পাহাড় কািটয়া, 

এই সকল হা রচনা কিরয়ািছল, তাহারা িশ  সৗ েযর িনদশন রািখয়া  

যাইেব বিলয়া রচনা- ম ীকার কের নাই। তাহারা আপন েয়াজন-সাধেনর 

উে েশ  যাহা কিরয়ািছল, তাহার ফল সু র হইয়া রিহয়ােছ”। ৯২  

চাক / চাকা: চাক গৃহ ালী িশ । পাথেরর তির চােক সামান  গত কের 

কািঠ ধের জাের  জাের হাত িদেয় ঘারােনা হয়। চাক ঘারােনার জন  কি র জার 

লােগ। সাধারণত খসাির কলাই, িবির কলাই ভেঙ ডাল তির করা হয়। শীতকােল 

বিড় দওয়ার সময় চােকর ব বহার পূণ হেয় ওেঠ। বালকাি  হাজরা তাঁর 

‘ ামীণ জীবনারােগর িঝিলক’ ে  িলেখেছন –  

“সমেয়র সে  সে ই এসব হািরেয় যাওয়ার হর নেছ”। ৯৩ 

চাকা আিব ার সভ তার পূণ অংশ। চাকা মানুেষর সভ তােক 

গিতর সে  যু  কেরেছ। চাকা নানা উপাদােন তির হেত পাের। পাথর, লাহা, 

কাঠ িদেয় চাকা তির হেত পাের। গা র গািড়র চাকা লাহা ও কাঠ িদেয় 

তির। চাকা সদৃশ ‘পাথেরর চাক’ কলাই ভাঙার কােজ ব ব ত হয়। আর 

কুেমােরর চাকা মািটর তির িজিনসপ  তিরেত ব ব ত।  

র িশ  আিদমকাল থেক চেল এেসেছ। আিদম মানুষ িছেলন িশ ী। 

মানুেষর থম িশ িচে র া র থেক গেছ পাথেরর গােয়। আিদম মানুষ 

পাথর কেট কেট হার গােয় থম িশ িচ  এঁেক িদেয়িছেলন। েনর 

আলতািমরা হািচ  মানুেষর থম আিব ৃ ত িশ  নমুনা।   আিদম মানুষ 

পাথর িদেয় হািতয়ার বািনেয়েছ। পাথেরর মূিত িনমাণ কেরেছ, িশ  সৃি  

কেরেছ। দব দবীর িশ  িনমাণ তা বেটই, তাজমহল িনমাণ কেরেছন পাথর 

িদেয়। পাথর কেট য খাল সদৃশ পাথেরর চাক তির হয় তা িদেয় কলাই 

শস  ভেঙ ডাল তির হয়।  

কিবক েণর কােব  মৃৎিশ ীেদর ব ব ত কুেমােরর চাকার উে খ আেছ। 

কুেমার চাকার চ  ঘূণেনর গিতেক কােজ লািগেয় আ ুেলর কৗশেল মৃৎিশ  

তির কেরন। বতমান গেবষক ল  কেরেছন, চাকায় মািটর িশ  গড়েত িগেয় 

কুেমােরর হাত েয় গেছ। তালুেত ঘা হেয় গেছ। কিবক েণর কােব  

‘কুেমােরর চাক’ –এর উে খ এেসেছ। চাকােক কােব  েয়ােগর কৃিত  






অবশ ই কিবক েণর। অরেণ  বীেরর িব ম এবং ঘারােফরােক কুেমােরর চাক 

ঘারার সে  তুলনা কেরেছন কিব – 

“কপাট-সমান বুক  জন-শম ভীম মুখ 

কুেমােরর চাক জন িফের”। ৯৪ 

আবার বিণকখে  ঝেড়র ঘূিণপােক িডঙার পাক খাওয়ােক কিব কুমােরর 

চােকর ঘন ঘুণেনর সে  তুলনা কেরেছন - 

“ঘু িণয়া ঝেড় িড া ঘন বয় পাক 

সই বােয় িফের যন কুমােরর চাক”।৯৫ 

আবার দুগম িসংহেল বেস ধনপিত েদেশর প  পেয়েছন। তাঁর মন 

হেয়েছ অি র। তাঁর মন যন কুমােরর চােক  আেরাহণ কের েদেশ পািড় 

িদেত চায়। চাকেক িনেয় চমৎকার কােব াৎকেষর পিরচয় িদেয়েছন কিব। 
কিবক ণ িলেখেছন – 

“না জািন কমেন প  আইল িবপােক 

আেরাহণ কের মন কুমােরর চােক”। ৯৬  

য  ও যুি র সার কুেমার পাড়ােক ায় িবলু  কেরেছ। ঐিতহ  

এবং উ রািধকার য মৃৎিশ ীেদর সৃজনশীল কের রেখিছল, তা আর নই। 

কুেমােরর সই সমাজ সংহিত আজ আর নই। বৃি  পিরবতন ায় অবশ াবী 

তােদর কােছ। মধ যুেগ কুেমােরর চাক য সািহত  েপর সৃি  কেরিছল, সই 

সৃি  স াবনা একােল আর ায় থাকেছ না। কুেমােররা চাকা তির কেরন। 

নীহার ঘাষ তাঁর “ বাংলার াচীন মৃি কা ভা য” ে  িলেখেছন – “মািট 

পাড়ােনার কািরগরী প িত এখানকার মানুেষর অিধগত িছল এবং কুমােরর 

‘চাকা’  ি পূবা  ি তীয় সহ াে  এখােন ব ব ত হেয় থাকেব বািণিজ ক 

উৎপাদেনর ােথ। এসব কািরগরী উ াবন মানুেষর সামেন নতুন িদগ  মেল 

ধেরেছ – যা পরবতীকােল এই িশ  মাধ মিটেক মযাদার িশখের উ ীত 

কেরেছ”। ৯৭ 

বাংলার ামজীবেন শীিলত সাম স  এবং পিরপািট িবেশষভােব 

ল ণীয়। মধ যুেগর বাংলােদশ াকৃিতক স েদ ভরপুর িছল। িন  এবং উবরা 






জলাভূিম, নদীমাতৃক বাংলােদশ, গাছ-গাছািল, লতা পাতার িবপুল সমাহার 

বাংলােদেশর প ীেক পসী বাংলায় পা িরত কেরেছ। বাঙািল িশ ীরা কুিটর 

তির কেরেছন। তালপাতা ও খেড়র ছাওয়া ঘর তির কেরেছন। বাঁেশর বড়া 

িদেয় মািটর বািড় তির কেরেছন। দবপূজার জন  মি র িনমাণ কেরেছন। 

বাঙািলর াপত  িশে  ভারতীয় পুরাণ িবেশষভােব জায়গা িনেয়েছ। নানা দব 

দবীর মূিত এবং তীক স িলত িচ  মি র গাে  অ ন কেরেছন। বািড়র 

দওয়ােল আলপনা িদেয়েছন প ী রমণীরা। পুকুেরর ঘাট িনমাণ, দীিঘ সং ার, 

র নশালা তির, ঢঁিকশাল, হািতশাল, ঘাড়াশাল, িচেলেকাঠা তির কেরেছন 

বাঙািল পিতরা। এছাড়া বঠকখানা বা পাটশাল তির কেরেছন। A.L. Basham  

তাঁর  “The Wonder that was India” ে  িলেখেছন - “The medieval period 
in India was, like the Middle Ages in Europe, an age of faith. With 
better techniques of stone construction new temples sprang up 
everywhere to replace earlier wooden or brick buildings, and kings 
and chiefs vied with one another in their foundation” ৯৮ 

মধ যুেগর বাঙািল পিতরা গৃহিনমােণর ে  বা শাে র সাহায  

িনেয়েছন। সেবাপির এরপর িহ ু  গৃহ  দব িত া, পু িরণী িত া 

কেরেছন। ‘অথ িহ ু  ব ব া স  সম ’ ে  গৃহার  ব ব া স েক বলা 

হেয়েছ বা  জিমর শষিদেক, কােণ এবং মেধ  গৃহিনমােণর িনেষধ আেছ। 

বা জিমর কােণ গৃহিনমাণ ধনহািন ঘটায়, মেধ  সবনাশ ঘটায় এবং শেষ 

শ ভয় উপি ত কের। সুতরাং িহ ু  ব ব া শাে  ঐ ান ত াগ করার কথা 

বলা হেয়েছ- 

“ ন কােণষু গৃহং কুযাৎ নাপ ে  নািপ মধ তঃ 

 কােণ চ ধনহািন স াদে  িবপুভয়ং ভেবৎ 

 মেধ  চ স নাশঃ স াও ােদত   িবব েয়ৎ”। ৯৯ 

বাংলার চ ীম েপর সে  কালেকতুর ৃিত যন অে দ  ব েন যু  

হেয় গেছ। কালেকতু দবী চ ীর দউল তির কেরিছেলন। একটা যুেগর 

িনমােণর ইিতহাস জিড়েয় রেয়েছ কােব । সংহত াম সমােজর তীক প 






িনি  হেয় গেছ। চ ীম প িবনি র ৃিত স দয় মানুষেক আেবগ িব ল 

কের তােল। চ ীম প লাক উৎসেবর তীক প, লাক সাধারেণর সভাগৃহ, 

লাক িবচােরর ক ল, লাকগীিত এবং ম লগােনর সুদীঘ ইিতহাস ধারণ 

কের আেছ। বাংলার াপত  িশ  সে  নীহারর ন রায় তাঁর ‘বা ালীর 

ইিতহাস (আিদপব)’ ে  িলেখেছন – “খু ঁিট ও খেড়র তির ধনুকাকৃিত 

দাচালা, চৗচালা বা আটচালা ঘের, নানা বাঁশ ও বেতর িশে  এবং আেরা 

নানা কােরর গৃহকলায় সই াচীন লাকায়ত িশে র ধারাই বহমান। [...] 

সাধারণ লােকর বসবােসর জন  ঘরবািড় যাহা িনমাণ কিরত তাহা সাধারণত, 

বাঁশ, কাঠ, নল-ঘাগড়া, খড়, পাতা ভৃিতর সাহােয । কাল জয় কিরবার মত 

শি  ইহােদর িছল না। [.....] তেব রাজা-রাজড়া এবং সমােজর সমৃ  ণীর 

লােকরা য সব দবমি র, িবহার ইত ািদ িনমাণ করাইেতন স িলেত 

ধানত ইট এবং খুব  পিরমােন পাথর – যমন দরজায়, জানালায়, িখলােন, 

িসঁিড়েত, কােণ কােণ ব ব ত হইত”। ১০০ 

নানা রেঙ- রখায়-আলপনায় দবমি র এবং ঘর গৃহ ালীেক তীকািয়ত করা 

হত। এই তীক েপর মেধ  ভারতীয় কলািশে র এক িবেশষ বিশ  ধরা 

পেড়েছ, তা হল পুরাণ বণতা। লা ামিরস তাঁর ‘The Art of India’ 

ে  এই পুরাণ মুিখনতার স  আেলাচনা কেরেছন। এছাড়াও িতিন ভারতীয় 

িচ কলায় যাদুর কথা উে খ কেরেছন। িতিন িলেখেছন - “In this art, the 
shape of man and all subsidiary figures are ordered is accordance 
with a living myth. […] The craftsman, his patron and the public 
for whom he makes the work of art are, magically one, and his 
relationship is further supported by the fact that the craftsman is a 
link in the unbroken chain of the Tradition.” ১০১   

াপত  িশ  : েয়াজন – সৗ য – মািটফ-অলংকরণ 

লাকজ াপত  বাংলার িনজ  স দ। বাংলােদেশর ভৗেগািলক 

পিরেবশ, বাঙািলর মানস- া , সমাজ-ধমেবাধ, সেবাপির েয়াজন বাংলার 

াপত  িশ েক অনন  কের তুেলেছ। াকৃিতক উপাদান িবেশষত মািট, বনজ 






ও াকৃতজ স েদ ভরপুর আমােদর পসী বাংলা। ঐিতহ  এবং উ রািধকার 

াপত  িশ ীেক জ সূে ই িশ ী হেত সাহায  কেরেছ। রৗ -কেরা ল 

বাংলােদশ, বৃি -িবেধৗত বাংলােদশ, পিলমািট-কাদামািটর দশ, এই বাংলায় 

বাঁশ-কাঠ-খড় পাতার অভাব নই। আদশ াম এবং প ী পিরেবেশ াপত  

িশ ীরা েয়াজন অনুসারী ঘর-বাড়ী িনমাণ কেরেছন। মািটর বািড়, খেড়র 

বািড়, তালপাতার ছাউিন বািড়, ম প, মি র, মসিজদ, রা াঘর, গায়ালঘর, 

ঢঁিকশাল, পুেজার ঘর িনমাণ কেরেছন। িহ ুর লাকায়ত িব াস এবং ধমেবাধ 

াপত  িশ েক িবেশষভােব ভািবত কেরেছ। বা  শা  এবং জ ািতষ বাংলার 

াপত  কলােক িবন  কেরেছ। িবেশষত িহ ু  পুরাণ অনুসারী িশ মূিত 

বাঙািলর গৃহেকাণেক অপ প কের তুেলেছ। একথা িঠক, েয়াজন অনুসারী 

গৃহিনমাণই হল বাংলার বা িশে র মৗিলক অনুস ান। 

বাংলােদেশর মািটর ঘর, খড় বা তালপাতার কুঁেড়, টািলর ঘর, পায়রা 

টু  বা ধােনর গালা যাই হাক না কন, বৃি  গিড়েয় পড়ার মত ঢালু চাল তির 

করা হয়, যা বৃি র জলেক বািড়র মূল াপত  থেক অেনকখািন দূের িগেয় 

ফেল। িকছুটা িপরািমেডর মত আকৃিতর বািড়। হাগলা, তালপাতা, খঁজুর 

পাতা খেড়র ছাওয়া বািড়। আর খুিটর জন  কাঠ, বাঁশ, বত, দাঁড় কিরেয় বািড় 

মজবুত করা হয়। একচালা, দাচালা, চারচালা এমনিক আটচালা পয  এরকম 

বাসেযাগ  বািড় িনমাণ করা হয়। 

 থােক, কুঁেড় ঘেরর আবার সৗ য িক? কুঁেড় ঘেরর সৗ য ভুবন 

িবিদত। দীেনশচ  সন তাঁর ‘বৃহৎ ব ’ ে  িলেখেছন – “ব েদেশর 

াভািবক িশ ানুরাগ খেড়া ঘেরই যথাসাধ  যু  হইয়ািছল। [.....] মািটর 

ঘেরর এ প প লাবণ  এবং সম  প ীর এ প অপ প সৗ য ধারণা করা 

যায় না। [.....] আিম আমােদর দেশর মঠ মি েরর কেয়কখািন িতিচ  িদব। 

উহােত অিত পুরাকাল হইেত বা ালী- াপেত র িবেশষ  কতকটা দৃ  

হইেব”।১০২ 






বাংলােদেশর মািটর ঘেরর দওয়াল তকারী িশ ীেদর বলা হয় 

‘ কঁথুয়া”। কাঁথ িদেয় বািড় তির কেরন িশ ীরা। ধান কাটার পর মেঠা 

জিমেত জল িদেয় জাব তির কেরন। কাদািলয়া কাদাল িদেয় কাঁচামািট 

িবেশষ প িতেত কেট কঁথুয়ার কােছ পাঠান। কঁথুয়া একতলা, দাতলা মািটর 

বািড় তির কেরন। মািটর বািড় তিরর সময় সৗ য-সাম স  ও অলংকরেণর 

িত ল  রােখন িশ ী। গৃহিশ ী গৃহেক মািজত কেরন, অলংকৃত কেরন, 

পিরেবেশর সে  সাম স  িবধান কেরন। সৗ য কান িবি  িবষয় নয়, 

েয়াজেনর সে  স ৃ  কেরন িশ ী। সেবাপির সংহত সমােজ সই িশ  

অপ প হেয় ওেঠ। মািটর দওয়াল এবং তালপাতার ছাউিনর এমন কুটীরেক 

অলংকৃত কেরন লাকিশ ী। সদয় দ  তাঁর ‘বাংলার লাকিশ  ও 

লাকনৃত ’ ে  ‘পি ম বাংলার মেয়েদর াচীর িচ িশ ’ বে  িলেখেছন – 

“আধভাঙা খেড়র চালওয়ালা কুটীর নজের পড়েলা।[....] কারণ কুটীেরর মািটর 

দয়ােল উ ল নীল, হলেদ, সাদা ও সবুজ রে  আঁকা দুিট প ফুল- এই দুিট 

প  রখা ও রে র অসাধারণ সৗ েয র সমােবেশর স েদ কুটীরিটেক 

এমনই একিট গৗরবময় প িদেয়িছল য কুিটরিটেক ল  না কের থাকা 

অস ব িছল। কুিটেরর দরজার দুই পােশ খেড়র চােলর অ  নীেচ এই প  

আঁকা িছল। [...] এই প িটর সৗ য  যন চু ক পাথেরর মত আকষণ কের 

সই কুটীেরর দাের িনেয় গল”। ১০৩  

সদয় দ  তাঁর অিভ তায় আর একিট বািড়র নমুনা িদেয়েছন 

এভােব – “বাড়ীটােক মেঝ থেক ছাদ পয  নানা কার র ীন পিরক নার 

িচে  একটা অলকাপুরী কের রেখেছন। মািটর দয়াল, কােঠর দার, ধােনর 

মরাই কানটাই বাদ যায় িন, ঢউেখলান জেলর পিরক না, পে র ও লতার 

পিরক না, মকেরর মুেখর পিরক না ইত ািদ নানা কার পিরক নার 

মৗিলকতাময় িচে  সম  বাড়ীিট ভরা”। ১০৪  

এই িশ ীেদর অেনেকই মিহলা িশ ী। একা ই লখা-পড়া না জানা 

াম  মিহলারা ঘের ঘেরই িশ ী হেয় উেঠেছন। তােদর হােতর কাজ এবং 






িচ কলায় আেছ িনমল সহজ সৗ য। পু ষানু েম, বংশ পর রায় 

ঐিতহ সূে  িশ ীরা এসব অলংকরণ আয়  কেরেছন।  

চ ীম ল কােব  উি িখত াপত  িশ  একিট িচ পশালা। জরাট 

নগর পিরক নায় এক আ য সুসাম স  রেয়েছ। পাথেরর গড়, চতুঃশালা, 

িখড়িক দরজা, বঠকখানা, অনাথ ম প শালা, দালম  এ িল মধ যুেগর াম  

পিরেবেশ সৗ েযর দীি  িনেয় উপি ত। আবার বিণকখে  র নশালা, 

ঢঁিকশালা, ঘাড়াশালা, হািতশালা, নাছবাট, বাসরঘর, তা ুঘর, িচেলেকাঠা, 

পায়রাশাল এবং জৗঘর সকােলর অিভজাত বিণক স দােয়র পিরশীিলত 

সং ৃ িতর িচ  বহন কের। সেবাপির াচীর, পুকুর এবং পাথেরর িশ  কােজর 

অলংকরণ াপত  িশে র শাভা- তা ও দীি  এেনেছ। মধ যুেগর দবী 

আ  বাংলােদেশ তীক- মািটেফ ভা ভেবাধ পূণ ভূিমকা িনেয়েছ।  

দবেদবীর মূিত অি ত হেয়েছ এসব কল াণমুখী ভাবনােক মাথায় রেখ। 

চ ীম ল কােব  দওয়াল িচে  অি ত আলপনায়ও পুরাণভাবনা ফুেট উেঠেছ।  

জীবেনর সবে ে ই মানুেষর িশ  চতনার কাশ আেছ। সৗ েযর 

মূেলই িশ । Yuri Borev  তাঁর ‘Aesthetics’  ে  িলেখেছন - “Art is the 
heart of aesthetic activity.[…] Aesthetic activity can be practical 
(Landscape gardening, industrial design) or artistic (creation of 
work of art) as well as spiritual-culture, emotional and intellectual 
when it shapes aesthetic impressions, notions, tastes and ideals, and 

theoretical when it generates aesthetic doctrines and views.” ১০৫ 
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