
 
 

অধ ায় - ৩ 

মৃৎিশ : 

নদীমাতৃক বাংলােদশ। এই বাংলােদশ িন  এবং উবরা। পিলমািট-কাদামািটর 

দশ আমােদর মাতৃভূিম। এই মািটই মৃৎিশে র ধান উপাদান। মািট িকেয় পুিড়েয় 

িশ  সৃি  হয়। মািটর িশ , মৃৎিশ । এই িশে  জিড়েয় আেছ ঐিতহ । মািটর সে  

মানুেষর থম পিরচয়। আর এই মািটর িশ  বাংলা ও বাঙািলর একা  আপনার িশ । 

বাঙািলর গৃহেকাণেক আেলািকত কের এই মািটর িশ । আমােদর ব বহািরক েয়াজন-

সৗ েযর মলব ন ঘেটেছ বাংলার অপ প এই িশ কলায়। আমােদর দনি ন ঘর 

গৃহ ালী নানা উপকরণ মািটর তির। বাঙািলর আচার, অনু ান, থা, রীিত-নীিত, 

ম লসূচক ভ কম জিড়েয় রেয়েছ বাংলার িনজ  এই িশ কলায়। এককথায়, বাঙািল 

সং ৃ িতর ঐিতেহ র সারাৎসার মৃৎিশ । কালজয়ী এই িশে র ারা হেলন কুেমার। 

কুেমােররা মািটর তজসপ  তির কেরন। তির কেরন হাঁিড়, কলসী ও িবিভ  

গৃহ ালী আসবাব। এছাড়াও মািট িদেয় পুতুল তির কেরন এেদরই এক স দায়। 

আর আেছন পিটদােররা। পিটদােররা মািটর িতমা তির কেরন। এছাড়া িভ  এক 

ণীর িশ  িমেকরা তির কেরন ইট। কাঁচা ইট পুিড়েয় ঘরবাড়ী, াচীর, মি র, 

দওয়াল তির হয়। বাংলার পাড়ামািটর িশ  বা টরােকাটার িশ  তা জগৎ িবখ াত। 

িস ু  সভ তার কােল, বেদর যুেগও মৃৎিশে র স ান মেল। মানুষ ধু কাদামািট িদেয় 

হােতই এমন মূিত গেড় পের রােদ িকেয়েছ। আ েন পুিড়েয়েছ। মূিত ািয়  

পেয়েছ। াচীনকােলই মানুষ হেয়েছন িশ ী। সই পুরাতনী মানুষ এমন িশ  

সাধনােক অবল ন কের সভ তার পেথ এিগেয়েছ। মানুেষর মানুষ হওয়ার পথ শ  

হেয়েছ। মানুষ হঁেটেছ। গৃহ ালী মািটর িশে , পাড়ামািটর িশে  মানুেষর েয়াজন 

এবং সৗ যেবাধ পূণতা লাভ কেরেছ। মািটর িশে র অলংকরণ িশ ীর অ রি ত 

সৗ য স ার কাশ। মধ যুেগ াম িত ার পর মৃৎিশ  মানুেষর জীবন জীিবকা 

অথনীিতর বাহক। ােমই িছল কুেমারপাড়া। প ী কুেমােররা শত শত বৎসর ধের 

ঐিতহ  ও উ রািধকার সূে  মৃৎিশে র সৃি  কৗশল আয়  কেরেছন। মধ যুেগর 

সাম তাি ক সমােজ আদশ াম সমাজ গঠেন কুেমারেদর ভূিমকা সিবেশষ 



 
 

উে খেযাগ । ােমর হােট প ী কুেমােররা তােদর িশ ব  িবি  কেরেছন। ােমর 

অথনীিত সচল থেকেছ। ভারতীয় সং ৃ িতর মমব  মৃৎিশে ই ািণত হেয়েছ। 

ভারতীয় সং ৃ িত য কবল পািথব ব  নয়, তার িবরাট মিহমাি ত আধ াি ক স া 

রেয়েছ, মৃৎিশে র অনুপু  পযেব েণ তা ধরা পেড়। মৃৎিশে র মেধ  ভারতীয় পুরাণ, 

আধ াি কতা, শত শত বৎসেরর পািলত ধমেবাধ, দববাদ এবং আচােরর পিরশীিলত 

প ত  করা যায়। জািতগঠেন মৃৎিশ ীেদর ভূিমকা ার সে  রণীয়।  

 বাংলােদেশর কুেমােররা াচীন িশ ীকুল। একা ই প ী-কুেমােররা শত শত 

বছর ধের মািটর িশ  তির কের এেসেছন। তােদর সৃ  িশ  ধু েয়াজন পূরণ কের 

না, তা মানুেষর পস ানী, সৗ য স ানী িচ েক ছুঁেয় যায়। ঐিতহ  এবং 

উ রািধকার তােদর সৃি কেমর মূল। George C.M. Birdwood  তাঁর ‘The Arts of 

India’ ে র ‘Pottery’ অংেশ িলেখেছন - “ I have gone thus fully into the 
Indian village Potter’s surroundings and antecedents because it is only by 
a chronological and historical reduction and a right knowledge of its 
economical conditions that we can get at all profitably at the original of 
an art”. (১) 

 মৃৎিশ  মানব সভ তার ইিতহােস গেড় ওঠা াচীনতম িশ । কমলা দবী 

চে াপাধ ায় তাঁর ‘Handicrafts of India’ ে  িলেখেছন - “ Clay craft is 
probably the earliest of man’s creations and kind of marks his coming of 
age.” (২) 

 সং ৃ ত-সভ  মানুেষর াচীন িশ  মৃৎিশ । জল ছাড়া মানুষ বাঁেচ না। েয়াজন 

জল ধারেণর পা । সুতরাং মানুেষর জীবনযাপেনর াথিমক উপকরণ জলপা । 

কলসী, ঘড়া, মািটর ভাঁড়, ঘট, কু , ভৃ ার, খাপরা ভৃিত িশ  হল লাকিশ ।  

অে কুমার গে াপাধ ায় তাঁর ‘মৃৎিশ ’ বে  িলেখেছন – “এই জন  মানুেষর 

জীবনযা ায় ইিতহােস, আিদম িশ ী হল – মািটর ঘিট-বািট গড়েত কুশল, মৃৎিশ ী, 

কু কার, কুেমার”। (৩)  

 িন বেগর মানুেষরা িছেলন িশ ী। কুেমারপাড়ার কুেমােররা মািটর িজিনস তির 

করার জন  ধু িনেজেদর হাত এবং পরবতীকােল চাকার ব বহার কেরেছন। কুেমােররা 



 
 

মািট সং হ কের, মািটেক থেস উপযু  কের, হাত বা চােকর সাহােয  পা  তির 

কের তােক িবিভ  অবয়েব স ূণ কেরন। এরপর রােদ িকেয় আ েন পুিড়েয় 

মািটর িশ  তির কেরন। উ রািধকার সূে  া  এই িশ ীরা অিভ তায় সমৃ  হেয় 

ওেঠন। িশ েক অলংকৃত কেরন কুেমােররা। মৃৎিশ  অপ প সৗ েয িচর ন হেয় 

ওেঠ। মািটর িজিনস পাড়ােনার ফেল এমন আকার া  হয় য, জেল বা আ েনও তা 

ন  হয় না, তা অমর  া  হয়। কনক রায় তাঁর ‘মৃৎিশে র কথা’ বে  িলেখেছন – 

“মািটর িশ  সভ তার গাড়ার কথা। সভ তার মধ যুেগর সে ও য মািটর িশে র যাগ 

সামান  নয়, মৃৎিশ  িনেজই তার পিরচয় িদে । সভ তার শেষর কথা যিদ কানও 

িদন লখা হয়, তেব হয়েতা তার িভতেরও ধরা পড়েব এই মৃৎিশে র কািহিনই। 

অেনক সভ তা যা আজ পৃিথবীর বুক হেত লু  হেয় গেছ, মৃৎিশ ই তােদর গৗরেবর 

ইিতহাস গেড় তুেলেছ আগত ও অনাগতেদর সামেন”।(৪) 

 মৃৎিশে  নানা িচ  অ ন করা হয়। নানা মা িলক অনু ান, তীক, রীিতনীিত 

ও আচার, সং ার মৃৎিশ েক ক  কের গেড় উেঠেছ। মৃৎিশে  নানা ফুল, লতাপাতা, 

জীবজ র মূিত অ ন করা হয়। এছাড়া দবেদবীর পূজা অচনায় মা িলক অনু ােন 

মািটর িজিনসপে র েয়াজন হয়। পুেজােত ঘেটর তীক িবেশষভােব পূণ। ঘট 

পূজা করা হয়। এছাড়া মািটর িতমা লাকায়ত িশে র এক পূণ দান। 

 এককথায়, বাংলার মৃৎিশে র পূণ িবভাগ িল হল – কলসী এবং পা , 

পুতুল, দবেদবীর মূিত এবং ইট ভৃিত। কিবক েণর চ ীম ল কােব  মৃৎিশে র 

উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব –               

[িনে া  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (৫)  

ক) ঘড়া:  

১) ঘড়া (কলসী, পৃ: ৬৭ – ৫ বার উি িখত), ২) ঘড়া (কলসী, পৃ: ৬৭), ৩) 

ঘড়া (কলসী, পৃ: ১২১)  ৪) ঘড়া (পৃ: ১২৯), ৫) ঘড়া (কলসী, পৃ: ২৫৩), ৬) 

ঘড়া (কলসী, পৃ: ৩০০) 

 



 
 

খ)   কলসী: 

 ১) কলসী (পৃ: ৬৫), ২) কলস (পৃ: ২৮০) 

গ)  ঘট:  

 ১) ঘট (পৃ: ১২২), ২) ঘট (পৃ: ১৯৮), ৩) ঘট (পৃ: ১৯৯), ৪) ঘট (পৃ: ২০২)। 

ঘ)  হাঁিড়:  

১) হাঁিড় (পৃ: ৪৫, ২ বার উি িখত), ২) হাঁিড় (পৃ: ৪৬), ৩) হাঁিড় কুিড় (পৃ: 

৮২), ৪) হাঁিড় (পৃ: ৮৪),   ৫) হাঁিড় (পৃ: ১৫৮), ৬) হাি  (হাঁিড়, পৃ: ৪৫)। 

ঙ)  ভৃ ার:  

 ১) ভৃ ার (জলপা , পৃ: ১৫৬) 

চ)  মািটর পা :  

১) মািটয়া পাথরা (মািটর পা , পৃ: ৪৫), ২) মািটয়া পাথরা (মািটর পা , পৃ: 

৬২, ২-বার উি িখত)। 

ছ)  হাঁিড়র মুেখর সরা: 

 ১) সরা (পৃ: ৪২) 

জ)  পাট: 

 ১) পাট ( গালাকার বড় মৃৎপা , পৃ: ১২১)। 

ঝ)  খাপরা: 

 ১) খাপরা (পৃ: ৪৫)। 

ঞ)  িতমা: 

১) িতমা (মািটর ঠাকুেরর মূিত, পৃ: ৭২), ২) িতমা ( মািটর ঠাকুেরর মূিত, 

পৃ: ১২৩)। 



 
 

ট)  ভা : 

 ১) ভা  (ভাঁড়, পৃ: ৭৯) 

ঠ)  ইট:  

 ১) ইট (পৃ: ৭২) 

 চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  ‘সাত ঘড়া ধন’ –এর উে খ রেয়েছ। ‘ লাহার 

িশকেল িছল সাত ঘড়া ধন’(পৃ: ৬৫)। আবার বিণক খে  ‘গেছ বা া িনল ভট ঘৃত 

দশ ঘড়া’ (পৃ: ৩০০)। কিবক েণর কােব  ঘেটর উে খও এেসেছ বশ কেয়কবার। ঘট 

ধু মৃি কা িনিমত কলসী নয়। ভারতীয় পুরাণ, দববাদ, আধ াি কতা, অেলৗিককতা 

ঘেটর উপর আেরািপত। ঘেট দবেদবীর পূজার চলন আেছ। ঘট তীেকই দব 

দবীর পূজা স  হয়। িবেশষত দবী চ ী এবং দবী মনসা ঘট তীেকই পূিজতা 

হন। ড. প ব সন  তাঁর ‘পূজা পাবেণর উৎসকথা’ বে  িলেখেছন – “ঘট 

তীেক [....] পূজা হবার িবিধও সবজন িবিদত। [....] মাতৃকােদবী ( যমন চ ী)ঘেট 

পূিজতা হন। [....] মাতৃকােদবীরা অেনক বিশ ‘ অ াব া ’ তীক”। (৬)     

 সানা, পা, তামা, কাঁসা ভৃিত ধাতুেত ঘট িনমাণ করা হেলও মািটর ঘটই 

। ঘটেক ম েলর তীক মেন করা হয়। ামী িনমলান  তাঁর ‘ দবেদবী ও তােদর 

বাহন’ ে  িলেখেছন – ‘ দবতার থম আবাহন-ম ল ঘেট। সুতরাং ঘটখািন সুদৃশ , 

 এবং অ ত হওয়া েয়াজন। [...] মৃ য় ঘট স দাই শ । ঘটখািন জলপূণ 

করেত হয়। জলই জীবন বা াণ। জেল াণশি র িত া। [...] সুতরাং ঘট বা কলস 

দবশি রই তীক”। (৭)  

সওদাগর ধনপিত দ  চ ীর পূজার ঘটেক অবেহলা কেরেছন। এবং বেলেছন –  

‘ কমন দবতা বল পূিজস ঘট বাির 

     ীিল  দবতা আিম পূজা নাহী কির’। (৮) 

 কুিপত চ ী সাধু ধনপিতর সবনাশ সাধেন উদ ত। িতিন ধনপিতর ংস সাধন 

করেত চেয়েছন এবং বেলেছন –  



 
 

“ মার ঘট পােয় ঠিল            িদআ জায় গালাগািল 

   সেহ কবা এত অপমান”। (৯)  

 সাধু ধনপিতেক দবী চ ী জেল ডাবােত চেয়েছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘নিহেল আমার ঘট ল েনর ফেল 

      ডুবাব সাধুের আিজ মগরার জেল”। (১০)  

 কু কার বা কুেমােররাই হাঁিড় কলসী তির কেরন। ‘বাংলার মৃৎিশ ’ বে   

হেম সাদ ঘাষ িলেখেছন – “ কু  হইেতই মৃৎিশ ীর নাম কু কার হইয়ােছ এবং 

পু ল-অনুশীলন ফেল-ধ ােনর ধারণানুযায়ী িতমায় পিরণিত া  হইয়ােছ”। (১১)  

 কালেকতুর জরাট নগরীেত কুেমােররা বসিত াপন কেরেছন। গড়েছন হাঁিড়-

কুিড়, মৃদ - 

“কু কার জরােট             হাঁিড় কুঁিড় গেড় িপেট 

   মৃদ  দগড় কাড়া পড়া”। (১২)  

 বিণক খে  দুবলা দাসী হাট থেক কেনন আটা। কেনন হাঁিড় –  

“দুবলা বসােত  জােন              অবেশেষ হাঁিড় িকেন 

    মাগ া লয় তার িকছু ভাট”। (১৩)  

কিবক েণর কােব  ভৃ ােরর উে খ আেছ। লহনা খু নার সবনাশ সাধেন রত। ম পুত 

ঔষধ – জল ভৃ াের ভের রেখেছন – ‘লহনা িবক  পািন পুিরআ ভৃ াের’। (১৪)  

ব াধ জীবেনর অবল ন সামান  মািটর পা । ফু রা সামান  মািটর পাে  কালেকতুেক 

ভাজন করেত িদেয়েছন – “ স েম ফু রা পােত মািটআ পাথরা”। (১৫)  

কিবক েণর কােব  মািটর িতমার উে খ আেছ। েহেম সাদ ঘাষ তাঁর ‘বা ালার 

মৃৎিশ ’ বে  িলেখেছন – “বা ালার দবেদবীর মূিত ধানত মৃি কায় গিঠত হয়। 



 
 

স সকেলর সৗ য দশক মা েকই আকৃ  ও মু  কের। বা ালার কু কার িতমায় 

য ‘ দবী মুখ’ রচনা কিরয়ােছ, তাহােত িদব  সৗ য যন ু িটত হইয়ােছ”। (১৬)  

কালেকতু দবী চ ীর জন  মি র িনমাণ কেরেছন। িনমাণ কেরেছন িতমা। 

কিবক ণ িলেখেছন –  

  ‘সুরম  দীিঘ-তট          তাহােত িবিচ  মট 

            িতমািদ কিরল িনমাণ”। (১৭)   

বাংলােদেশ পাথেরর বড় অভাব। এই অভাব পূণ কের ইট। সই সুদূর মধ যুেগ 

কিবক েণর কােব  ইেটর উে খ এেসেছ।  হেম কুমার ঘাষ তাঁর ‘বা ালার 

মৃৎিশ ’ বে  িলেখেছন – “বা ালায় পাথেরর অভাব িশ ীরা ই েকর ারা পূণ 

কিরয়ািছল। [....] বা ালার িশ ীরা তমনই এই সব ছাঁেচ চালা ই েক নানা িচ  ও 

নানা দৃশ  দখাইয়ােছ। [....] এই িশ -ই েক কবল য নানা প প , লতা, প  

ভৃিত পু , রখা, মূিত ভৃিত দখা যাইত তাহাই নেহ – পর  ই েকর পর ই ক 

যভােব গৃহিনমােণ ব ব ত হয় তাহােত কানও কানও পৗরািণক ঘটনা – রামায়েণর 

বা অন  কানও পুরােণর এক সুপিরিচত ঘটনা- চলি ে র িচে র মত দখা যায়। 

[.....] ধানত মি েরই এই সকল ই ক ব ব ত হইত”। (১৮)  

কিবক েণর কােব  কালেকতু দবী চ ীর দউল িনমাণ কেরেছন। কুেমােররা 

কাঠ এেন পুিড়েয় নানা িচ  সমৃ  ইট তির কেরেছন। এভােবই লাকিশ ীরা দবী 

চ ীর মি র গেড় তুেলেছন। কিবক ণ তাঁর চ ীম ল কােব  িলেখেছন –  

“কা  আিন ভার বাঝা        কুমার পাড়ায় পাঁজা 

নানা ইট করএ িনমাণ 

নানা িচে  ইট কােট           দউল দুরা মেট 

সৗধময় কল পুরীখান”। (১৯)  

িশ  সৗ েযর অিধকার মানুেষর সহজাত অিধকার। কুেমােররা মািটর কলসী 

তির কেরন। কলসীেক সৗ যমি ত কেরন। কমলা দবী চে াপাধ ায় তাঁর  



 
 

‘Handicrafts of India’  ে  িলেখেছন - “One may say that the most 
unlettered of Potter’s diplay an innate sense of aesthetic qualities. 
Basically they let the beauty of form have precedence over color and 
ornamentation so that the true artist in each can come out equally 
remarkable in their sense of colour.” 

(২০)  

 দবীপুরােণ কলেসর উৎপি র পৗরািণক ব াখ া দওয়া হেয়েছ। বলা 

হেয়েছ, অমৃত রাখার জন ই কলেসর সৃি । দবিশ ী িব কমা দবতােদর কলা অথাৎ 

অংশ অংশ িনেয় এমন পা  িনমাণ কেরেছন বেল এর নাম কলস। দবতারা কলেস 

অব ান কেরন। দবীপুরােণ বলা হেয়েছ –  

“কলাং কলাং গৃহী া ব দবানাং িব ক ণা 

    িনি েতাহয়ং সুৈরয াৎ কলসে ন উচ েত”। (২১) 

িহ ুশা  অনুসাের য ব ি  অে র সে  জলপূণ কলসী দান কেরন িতিন 

সূযেলােক অব ান করেবন।  হিরদাস িস া বাগীশ তাঁর ‘ ৃিত িচ ামিণ’ ে  

িলেখেছন –  

“ যাহস াং দদািত করকা   বািরবাজসমি তা  । 

    স যািত পু েষা বীর! লাকা   ব হমমািলনঃ”।(২২) 

পুতুল: মানুষ যথাথ মানুষ হেত চেয়েছ সই আবহমান কাল থেক। মানুষ 

সাধনা কেরেছ, কেরেছ তপস া। কেব য এ সাধনা স ূণ হেব, আমরা জািন না। 

পুতুল মানবসভ তার াচীনতম িশ কলা। সং ৃ িতর পুরাতনী েরই এই কলািশে র 

সৃি । পুতুল ধু িশ র খলনা নয়, পূজা-পাবেণ, মানেত, ছলন মূিতেত, ম  ও জাদু 

িব ােস, সং ৃ িতর নানা ের যথা পুতুলনােচ, ঘর সাজােনােত, পুতুল দশনীেত এবং 

মুেখাশ মূিতেত এর ব বহার আেছ। সািহেত  সািহিত েকরা পুতুলেক নানা অথ তাৎপেয 

ব ি ত কেরন। পুতুেলর ধান উপকরণ মািট। কু কারেদর তরী মািটর পুতুল ছাড়াও 

কাঠ, ধাতু, গালা, শালা, িঝনুক, মৃত প র হাড়, মাম, কাগজ, পাট, কাপড় ভৃিত 

উপকরেণর সাহােয  পুতুল তির হয়। সম  বাংলােদশ জুেড়ই পুতুেলর ব বহার। িস ু  



 
 

সভ তার সমেয় মেহে াদােরা, হর া, এছাড়া াচীন বাংলার তমলুক, বাঁকুড়া, চি শ 

পরগণা এবং িদনাজপুর থেক পুতুেলর স ান পাওয়া গেছ। লাকিশে র অনন  

উদাহরণ পাড়া মািটর পুতুল। হািত, ঘাড়া, বাঘ, িসংহ, হাঁস, ময়ূর, িটেয় ভৃিত কত 

না খলনা পুতুল সই আবহমান কাল থেক এেসেছ তার ইয় া নই।  অবনী নাথ 

ঠাকুর তাঁর ‘ খলার পুতুল’ বে  িলেখেছন—“ খলুিড়র রাজা হল মানব িশ -নটরাজ 

স িনেজ নােচ িব েক নাচায়। [......] ঘেরর হলা- ফলার পুতুল,-- য মািটেত ভূিম  

হয় াণ, য মািটেত মািট হেয় মেশ ােণর পা  দহ, সই মািটেত গড়া হল পুতুল 

খলার পুতুল। [......] দূের ডােক পুতুলওয়ালা— খলনা চাই, চুিড় চাই—খুিক বার হল 

পরেন ডুের শািড় খাঁপায় ফুল— যন চেল পুতুলিট। খলেত জােন স পুতুল খলা, 

শালার খলনা, চেন তােক পুতুল-ওলা। খাকােত খুিকেত চেলন হােট রােসর মলায় 

খলনা িকনেত”। ২৩ 

 চ ীম ল কােব  পুতুেলর ব বহার এেসেছ। মািটর পুতুল ছাড়া ছিবর পুতুল এবং 

কােঠর পুতুেলর উে খ আেছ কােব । পুতুেলর নানা বিচ  এবং সািহিত ক তাৎপেয 

ব বহার কাব েক অনন  কের তুেলেছ। ‘আেখিটক খে ’র দবখে  য়ং গৗরী স ান 

কামনায় পুতুল িনমাণ কেরেছন। পুতুেলর সে  এখােন তীক, মািটফ এবং জাদুর 

ভূিমকা আেছ। সই পুতুেল াণ িত া কেরেছন য়ং দবািদেদব। হািতর ম ক 

ছদন কের পুতুেলর মাথায় জুেড় আপন স ান গেণেশর জ  িদেয়েছন। গৗরী আপন 

অে র মল থেক িনমাণ কেরেছন মেনাহর পুতুল। কিবক ণ িলেখেছন— 

“এক এক মিল জুিড়   মনহর পু িল 

গৗরী িনমাণ কল রে ”। ২৪ 

 শ র গৗরীর মেনাবাসনা বুেঝেছন--- 

‘পু  – আশা বুঝলাঙ পুতিল িনমােণ’। ২৫ 

 পুতুেল াণ িত া করেছন দবািদেদব— 

“পুতিলর কাে  মাথা জাড়াইল িশব 



 
 

িশব – অে  পরেস পুতিল পাইল জীব”। ২৬ 

 বিণকখে  খু নােক হািরেয় সওদাগর ধনপিত দ  অি র – উদ া  হেয়েছন। 

চতনা শি  হািরেয় ফেলেছন। ঘেরর খাটেক, িলত দীপেক এবং ঘেরর 

দওয়ােল আঁকা িচ  পুতুলেক িতিন খু নার কথা িজ াসা কেরেছন— 

“িচে র পু িল জত আেছ গৃহ িভেত 

তাের িনেবদ  সদাগর একিচে ”। ২৭ 

 মােয়র কােছ কন া িচরকালই পুতুল – খু ঁিক থেক গেছ। ননীর পুতুল কন ােক 

রবাড়ীেত পাঠােত হয়। সই কন া খু নােক হািরেয় মাতা র ার বসন িভেজ যায় 

চােখর জেল। কিবক ণ িলেখেছন— 

“নুিনর পু িল িঝেয় আ ােরর বািত 

হন িঝেয় কবা মার মাের িকল লািথ”। ২৮ 

 পুতুেলর সে  িহ ু  আচার সং ােরর যাগ আেছ। পুণ লে  ধনপিত দ  স ান 

লাভ কেরেছন। া ণেক ধনু দান কেরেছন। আর িখর িপঠািল তির কের তার উপর 

সাতিট পুতুল রেখেছন। শত শত বৎসর ধের স ােনর জ  উপলে  সৗভাগ বান 

িপতা এমন ম ল-সং ার পালন কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

“িখর িতল িপঠািলেত কিরআ ম লী 

তিথ পের থুয় া জায় সাতটী পু িল”। ২৯ 

 মৃতু  স িকত সং ার পালেন, পরেলােকর কেম পুতুেলর ব বহার করা হয় 

কুেশর মাধ েম। ম  িপতার খাঁেজ সুদূর িসংহল যা া করেছন। মাতা খু নােক 

েবাধ িদে ন, যিদ িপতােক না খু ঁেজ পান, যিদ িপতার মৃতু  হয়, তেব— 

“আিসয়া আপন দেশ    পু িল কিরআ কুেশ 

কিরব িপতার পির ােণ”। ৩০ 



 
 

 কিবক েণর চ ীম ল কাব  শষ হে  গভীর িবষ তায়। পৃিথবীর নাট শালায় 

খু না এবং ধনপিত দে র অিভনয় শষ হেয়েছ। কউ যন অদৃেশ  থেক কােঠর 

পুতুেলর মত আমােদর নািচেয়েছন। কােব র নায়ক নািয়কা পৃিথবীর র শালা শূন  কের 

েগ চেল যাে ন। রবী নাথ ‘শাজাহান’ কিবতায় িলেখেছন— 

“জীবন উৎসব শেষ দুই পােয় ফেল 

মৃতপাে র মত যাও চেল”। ৩১ 

 শ পীয়র বেলেছন, পৃিথবী একিট নাট শালা, আমরা অিভনয় কির মা । আমােদর 

কিবক ণ কােঠর পুতুেলর নাচােনার উপমায় এই মত  পৃিথবীেত জীবন মৃতু র 

খলাঘরেক দ ািতত করেলন— 

“িখিততেল উৎপিত খিততােল মৃিত 

বািদআ নাচায় জন কাে র পু লী 

সই প সংসারনােচ কৃ  কের কলী 

মেনেত ভািবআ দখ কহ কার নয় 

পিথেক পিথেক জন পেথ পিরচয়”। ৩২ 

 মািটর পুতুল তির কেরন কুেমােররা, কােঠর পুতুল ছুেতােররা। িক  পুতুল 

কি ক আর এক বৃি জীবী স দােয়র স ান মেল। ডােঙর পুতুল, সুেতায় টানা 

পুতুল, দ ানা পুতুল নািচেয় স দােয়র িশ ীেদর দখা মলা ভার। িক  একসময় 

বিশরভাগ াত  অপাংে য়, তপিশলী স দায়ভু  িশ ীরা সমােজ পুতুল নািচেয়ই 

স ান পেতন। যিদও, সমাজ পিরচালনায় তােদর তমন ভূিমকা িছল না। দাশিনক 

ভাবনায়, এ সংসাের মানুষও এক রকেমর পুতুল। অদৃশ  থেক তােক কউ নাচাে । 

পুতুল সমাজ, সংসার, ব ি র জীবন এবং সািহত ে ে  নানাভােব ভূিমকা পালন 

কেরেছ। পক এবং তীক তাৎপেয সািহিত েকরা পুতুলেক ব বহার কের সািহত েক 

যথাথ সািহত  হেত সাহায  কেরেছ। ‘পি মবে র পুতুলনাচ’ ে  সনৎকুমার িম  

িলেখেছন—“িক িশ ীড়ার পুতুল, িক পুতুলবািজর পুতুল সব ই কি ত এবং ত  



 
 

উভয়ে ণীরই পুতুল দখা যায় বা তির হেয় থােক। এবং এই পুতুল িনমােণর ে  

সবকােলই সব অংেশর মানুষই যুগ-কাল-স দায়ও গা ীগত ভাবনা ও বিশ েক 

াধান  িদেয়েছ। আপনাপন িশ ানেক েয়াগ কেরেছ”। ৩৩ 

দীপ: আ ন আিব ার সভ তার এক বড় িব য়। মানুষ পরবতীকােল অি েদবতার 

ক না কেরেছন। কালেভেদ-সমাজেভেদ এবং দশেভেদ আ নেক ক  কের সং ার-

িব াস এবং নানা রীিত-নীিত গেড় উেঠেছ। পরবতীকােল আ েনর শীিলত ম ল েপর 

তীক দীপ। অমূল চরণ িবদ াভূষণ তাঁর “ভারতসং ৃ িতর উৎসধারা” ে  

িলেখেছন—“ধেমাৎসেব অথবা কান ভকােয দীপ িলত কিরয়া রাখা অেনক 

সভ  জািতর মেধ  বতমান। এই প দীপ হঠাৎ িনবািপত হইেল উহা অ ভ ল ণ 

বিলয়া সই সকল জািত মেন কের। িহ ু েদর মেধ  এই প ধারণা িবেশষ ব মূল। ৩৪ 

দীপ মািট, িপতল এবং কাঁসার তির হেত পাের। মািটর দীপ কুেমােররা 

তির কেরন। িপতল এবং কাঁসার দীপ তির কেরন ডাকরা কামােররা। দীপ 

িনমােণ াত  লাকিশ ীরা আ য িশ - সৗ য ােনর পিরচয় িদেয়েছন। মািটর 

িশে র পেসৗ য েগর অপ প েকও যন ছািপেয় যায়। আর ডাকরা কামােররা 

সমােজর একা ই অ জ থেক গেছন িচরকাল। া ণ  র চ ু েক উেপ া কেরও 

বঁেচ বেত থাকার তািগেদ িশ  রচনা কেরেছন। নানা আি েকর িপতল িকংবা কাঁসার 

দীপ তির কেরেছন। কুেমােরর চােক িশ ীর হােত দগদেগ ত, আর ডাকরা 

কামারেদর মােমর আ েন পুেড় যায় আঙুল। এমন জীবন য ণােক পােথয় কেরও 

অ র ানহীন াত  মানুেষরা হেয় ওেঠন িশ ী। Jean Chevalier এবং Alain 

Gheerbrant স ািদত ে  দীেপর তীক স েক বলা হেয়েছ— 

“Lamp symbolism is linked to that of the diffusion of light. 

[…..] Even in the west, the lamp is sometimes taken as a symbol of 

holiness and the contemplative life. […..] in the Upanishads, […...] the 

lamp a symbol of the Divine Spirit or the world soul.” ৩৫ 

কিবক েণর কােব  দীপ এেসেছ। আেখিটক খ  এবং বিণক খে  দীেপর 

ব বহার িন প— 



 
 

১) দীপ (পৃ: ২)  ২) দীপ (পৃ: ৫)  ৩) দীপ (পৃ: ২০)  ৪) দীপপা  (পৃ: ২০)  

৫) দউিট ( দীপ, পৃ: ২১)  ৬) দউিট (পৃ: ৪৩)  ৭) প দীপ (পৃ: ৮২)  ৮) 

দীপ (পৃ: ৮৭)  ৯) দীপ (পৃ: ১০৩)  ১০) দীপ (পৃ: ১২৩, ২ বার উি িখত)  

১১) দীপ (পৃ: ১৩৫)  ১২) দীপ (পৃ: ১৩৬)  ১৩) দীপ (পৃ: ১৪৭)  ১৪) দীপ 

(পৃ: ১৬১)  ১৫) দীপ (পৃ: ১৬৫)  ১৬) দীপ (পৃ: ১৭২)  ১৭) দীপ (পৃ: ১৭৯)  

১৮) দীপ (পৃ: ২৯৭) 

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত ে  িনিদ ] 

 চ ীম ল কােব  দবেদবীর ব নার সােথ সােথ চতন  ব নাও কােব র সে  

স ৃ  হেয়েছ। নব ীেপ চতন েদেবর আিবভাব ম ল দীপ প— 

“মহা কিল-অ কাের             চতন  অবতাের 

  কািশলা হিরনামদীপ”। ৩৭ 

দবী চ ীর পূজায় ম লদীপ িলত হয়— 

“বিল হাম ধূপদীেপ            তামা পূেজ স ীেপ 

তামার সবক জগজন”। ৩৮ 

দবখে  হরেগৗরীর িববাহ ম ল উৎসেব লেছ দীপ—‘ চৗিদেগ জােলন 

দীপমালা’। ৩৯ 

ম লসূ  এবং অিধবােস লেছ দীপ— 

“ মথ পােছ ধায়           চিললা দবরায় 

দউটী ধের দানাগণ”। ৪০ 

অনায িববােহর অিধবাস এবং ম ল অনু ােনও দীপ েল। কালেকতু ফু রার 

িববােহ েলেছ দীপ— 

“ চৗিদেক দউিট জেল          বিসল কু র-ছােল 



 
 

ব ু জন মিল কুতূহেল”। ৪১ 

কালেকতুর ে র জরাট নগের নানা বৃি জীবী িশ ী স দােয়র সমাগম। 

কাঁসাির কাঁসা িদেয় গেড়েছ  িপতেলর প দীপ— 

“কাঁসাির পািতয়া শাল  

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

  িসংহাসন গেড় প দীপ”। ৪২ 

স ায় দীপ ালােনা বাঙািল সং ৃ িতর অ । জরাট নগের িতঘের লেছ 

দীপ— 

“ িতঘের স াকােল                 মিণময় দীপ েল 

শ  ঘ া বােজ বীণা বিন”। ৪৩ 

বিণক খে  খু না এবং ধনপিত দে র ম ল িববােহ িতমা পূজায় েলেছ 

দীপ— 

“িস াথ চামর শ                ভুবেন উপমা-র  

পূণপা  ি িদপ সিহত”। ৪৪ 

ওষুিধ তিরেত, মে  এবং সং াের দীপ িলত হয়— 

“কাটা মিহেষর আেন নািসকার দিড় 

  দুগা দীপ পুত া রািখয়ােছ চিড়”। ৪৫ 

ম শি েক কােজ লািগেয় খু নার অিন  করার কারেণ দীেপর আধ াি ক 

শি েক কােজ লািগেয়েছন লহনা— 

“পি কার কলাগাছ িপেব অ েন 

   ঘৃেতর দীপ তিথ িদেব িতিদেন”। ৪৬ 



 
 

ম শি েক কােজ লাগােনার জন  িঘেয়র দীপ ািলেয় কািলয়া িবড়াল, শকুন-

শকুিনর হাড়, ভুজে র ছাল এবং নউেলর অ  িদেয় অিন কারী ওষুধ ত করা 

হয়— 

“আিনেব রাই সিরসা ষুেকর তেল 

      ঘৃেতর দীপ জািল ভুঁিজেব কুতূহেল”। ৪৭ 

খু না চ ীপূজা করেছন, েলেছ দীপ— 

“অ ত মালা দীপ 

   চ ন িদল ধূপ”। ৪৮ 

বাসঘের দীপ ালােনার রীিত আেছ। ধনপিত এবং খু নার শয়ন কে  েলেছ 

দীপ— 

“ চৗিদেক উি ত েল              মিণময় দীপ েল 

জন দিখ ইে র ভবন”। ৪৯ 

দীেপর চমৎকার সািহিত ক দ াতনা এেনেছন কিব। িলেখেছন— 

“ যৗবেন নারীর মান              উদেক নৗকার যান 

 িনশাকােল দীেপর আদর”। ৫০ 

াে , উপনয়েন া েণরা দীপ ািলেয় িপতৃপু েষর উে েশ  তপণ কেরন— 

“পাদ  অঘ  ধূপ দীেপ              গ  গ াজল িশেপ 

   দান কের কনক আসন”। ৫১ 

খু নােক হািরেয় অি র হেয়েছন ধনপিত। দীপেক সজীব পদাথ বেল মেন 

কেরেছন— 

“কহ না দীপ মাের কাথা সহচরী”। ৫২ 



 
 

মধ যুেগ নারীর অব ান িছল মঘা  আকােশর মত। কন া মাতার কােছ বঁেচ 

থাকার আ য়। আেলািকত দীেপর মত। িববােহর পর কন ােক অেন র সংসাের চেল 

যেত হয়। ব িথত, অ  সজল হেয় ওেঠন মাতা। দীপ মােয়র কােছ আঁধার ঘেরর 

আেলা— 

“আ ার ঘেরর দীপ           জােব িঝ  আর ীপ 

   লু  হইল দরশন”। ৫৩ 

সকােল মােয়রা তুলসীতলায় ম ল দীপ ািলেয় ণাম করেতন। জীবেনর 

িতিট ভ অনু ােন সকােল ম ল দীপ ালােনাই সাধারণ রওয়াজ িছল। সমেয়র 

সােথ সােথ স সব িব াস সং ার কেম এেসেছ। মািটর দীপও একােল হািরেয় 

যাে । বাংলার লাকিশ -ভারতীয় জীবনেবােধর সে  গভীরভােব স ক যু । ধম 

ভারতীয় সমাজ এবং জীবেনর দীপাধার। বাংলার লাকিশে  াভািবকভােব এেসেছ 

িমথ বা পুরাণভাবনা। মা  এবং মুি র ই া, বেদর ভাব বাংলার লাকিশে র 

অ রি ত শি । Stella Kramrisch তাঁর ‘The Art India’ ে  িলেখেছন— 

In India, the ultimate aim of life is Release (moksa), and art is 

one means of attaining this aim. [……] In this art, the shape of man 

and all subsidiary figures are ordered in accordance with a living 

myth. They serve as its symbols and carry out its rhythms. [……] The 

craftsman, his patron and the public for whom he makes the work 

of art are magically one, and this relationship is further supported 

by the fact that the craftsman is a link in the unbroken chain of the 

Tradition। ৫৪ 

কিবক েণর চ ীম ল কােব  দীপ ািলেয় পূব পু েষর আ ার উে েশ  

তপেণর উে খ আেছ। িকছুকাল আেগ আকােশ দীপ লেনর রীিত িছল। কািতক 

মােস আকােশ দীপ েল মৃত পূব পু ষেদর িত া ও স ান দখেনা হত। 

িহ ু  সং ার এবং িব ােসর িতফলন ল  করা যায় থািটেত। মৃত পূব পু ষেদর 



 
 

গ থেক মেত র পথ দখােনা হত এভােব। আকােশ দীপ ালার মধ  থেক গীয় 

পূব পু ষেদর আশীবাদ াথনা করা হয়। িহ ু  সমােজ এসব রীিত-নীিত আর পািলত 

হয় না। শ ামা পূজার রােত আর সাির সাির দীপ ালােনা হয় না। এসব আজ 

একা ই ৃিত। রবী নাথ ‘আকাশ দীপ’ কিবতায় িলেখেছন— 

“এবার তেব ঘেরর দীপ 

বাইের িনেয় চেলা। 

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

অকারেণ তাই এ দীপ ালাই আকাশ-পােন— 

যখান হেত  নােম ােণ”। (৫৫)  

মৃৎিশ  আেজা বঁেচ আেছ। তেব তােত পেড়েছ কােলর েলপ। ভেঙ 

গেছ াম বাংলায় কুেমারেদর যুথব  গা ী জীবন। িক  ষাড়শ শতেকর 

কৃিষেকি ক াম সমােজ এই াত  িশ ী স দায় জীব  িছেলন। স দায় 

এবং বৃি  িশ  সৃি র সেবাৎকৃ  । বংশ পর রায় ঐিতহ সূে  া  

অিভ তা িশ  সৃি র সহায়ক। িশ ীেদর উ রািধকার তােদর পু  কেরিছল। 

বাংলােদেশর াচীন িশ ীকুল কুেমারেদর সামািজক অব ান এবং তােদর 

িশ কাজ স েক R.V. Russell তাঁর “The Tribes and Castes of the 

Central provinces of India, Volume I”  ে  িলেখেছন- “The 

Kumhar or potter is now not paid regularly by dues from the 

cultivators like other village menials, as the ordinary system 

of sale has been found to be more convenient in his case. But 

he sometimes takes for use the soiled grass from the stalls of 

the cattle and gives pots free to the cultivator in exchange. 

[...…] The Hathgarhia Kumhars (potters) are those who used to 

fashion the clay with their own hands, and the Chakarias 



 
 

those who turned it on a wheel. And though the practice of 

hand pottery is now abandoned, the divisions remain.(৫৬) 

িশ ীরা দশকােলর স ান। কুেমােররাও। মৃৎিশ  মানুেষর াথিমক 

েয়াজন পূরণ কেরেছ। তারপের িশ ীরা তােদর সৃ  িশে  রেখ গেছন 

সমাজ – সভ তা – সং ৃ িতর নানা িচ । সমকাল নানা অলংকরেণ প িপপাসু, 

সৗ য স ানী মৃৎিশ ীেদর সৃ  িশে  িশ  িচ  িনেয় ধরা পেড়েছ। পূজা-

অচনার জন  য সব মৃৎিশ  সৃি  হেয়েছ, সখােন িশ ীরা এঁেকেছন নানা 

দবেদবীর মূিত। নানা মািটফ, িচ - তীক িশ ীরা এঁেকেছন। ধম াণ বাঙািল 

পুরাণ আি ত মৃৎিশ  তির কেরেছন। আিদম িশ ীরা যমন জ েক র া 

করার জন  গভবতী রমণীর িচ  অ ন কেরেছন, অনু েপ বাঙািলর সৃ  

মৃৎিশে  সমাজ সমকােলর নানা মািটফ ফুেট উেঠেছ। মানুেষর সৗ যতৃ া 

একই আধাের প লাভ কেরেছ। কৃিত িনসেগর নানা িচ  মৃৎিশে  ায়ী 

িবেশষ  রেখ গেছ। ‘Dictionary of Symbols’ ে  ‘Pot’ স েক বলা 

হেয়েছ – “The Vessels shaped by the potter are the elements of 

our Karma, [….]. A more general attribution is that current in 

India, where the pot is a water and especially a female 

symbol. In some cults of Dravidian origin, the goddess herself 

is represented by a pot. In classical iconography a cosmetics 

jar is a typical attribute of Devi. The pot Dance was an 

extremely ancient fertility rite which displayed the utensil’s 

sexual symbolism. (৫৭) 

বাংলার মৃৎিশে  পাড়ামািটর িশ  এক িবেশষ িবেশষ  িনেয় এেসেছ। 

ািনকতা এবং আ িলকতা এই িশে র অন তম বিশ । বাংলার পাড়ামািটর 

িশ  কালজয়ী। Saifuddin Chowdhury তাঁর ‘Aspects of material and 

Folk culture in Bangladesh’ ে  িলেখেছন – “The study of 

terracotta art in Bangladesh should not only include a 

discussion in historical perspective and the aesthetic appraisal 



 
 

of discovered materials. […] Some of the clay figurines were 

also made on the potters wheel. The technique became very 

popular in the post-Gupta period at Ahichchhatra. In such 

cases, the cylindrical hollow body of a figurine was made on 

potters wheel. The hands, legs and ornaments in such figures 

were however, hand modelled. (৫৮)    

মৃৎিশে র িচ  পাওয়া গেছ িস ু  সভ তায়। হর া এবং 

মেহে াদােরােত মািটর ভাঁড় পাওয়া গেছ। ঋে েদ মৃৎিশে র উে খ আেছ। 

ঋে েদর একিট ােক (১০/৭২/২) ‘কমার’ শ িটর উে খ আেছ। ঋে েদর 

িবে ষকরা মেন কেরন, বেদর যুেগ মূিত গড়ার জন  একিট বৃি জীবী 

স দােয়র জ  হেয়িছল। এরা পুতুল বা মূিত গড়েতন। এরা ণ িত 

কমােরর ন ায় দবতােদর িনমাণ করেছন। ঋে দ সংিহতায় বিদক ঋিষ 

বেলেছন –  

“ ণ িতেরতা সং কমার ইবাধমৎ। 

দবানাং পূেব  যুেগহসতঃ সদজায়ত”। (৫৯)  

মধ যুেগর কৃিষিভি ক সমােজর সই িশ কলােক একােল আর সভােব 

পাওয়া যােব না। যথাথ িশ ীর অভােব িশে র সই না িনকতা গেছ হািরেয়। 

সােয়  এবং ট  েনালিজর ভাব, ীল, কাঁচ, ফাইবার এবং য যুেগর সাের 

মৃৎিশ ীরা হািরেয় যাে ন। িশ ীরা িভ  বৃি  হণ করেত বাধ  হে ন। ভেঙ 

গেছ মধ যুেগর য়ং স ূণ প ী। একাল মৃৎিশে র অবেশষ ঘাষণা কেরেছ। 

মৃৎিশ  এবং িশ ীরা আজ সংকেটর মুেখ। মৃৎিশ  হয়েতা পকথার মত 

দড়েশা দুেশা বছর পের জাদুঘের জায়গা নেব। লাক ােনর অিভ তাই 

মৃৎিশে র না িনকতার মূেল। মেন করা হয়, সভ তা যখন সদ  িবকিশত হে , 

তখন থেক মৃৎিশে র সৃি  হেয়েছ। হর া ও মেহন- জা-দােরা সভ তায় 

আিব ৃ ত হেয়েছ য নানা আকৃিতর মািটর ভাঁড়, স িলেত গাছ লতাপাতার 

নানা নকশা আঁকা। মািটর ভাঁড় মানুেষর জীবন ধারেণর থম উপকরণ। ভাঁড় 



 
 

মানুেষর জলপান করার পা  েপ ব ব ত হেয়েছ। সেবাপির িশ ীর হােত 

মািটর পুতুল কথা বেলেছ। মািটর পাে র কা কােয সৗ য অনুস ানই ধান 

কথা। মৃৎিশে র িশ  িনপুণতা বাঙািলর জাতীয় িশ  বিশে র একিট আ য 

রীিত বলেল অতু ি  হয় না। কিবক েণর কােব  কুেমােররা সই সাম তাি ক 

াম বাংলার একিট রণীয় যুেগর অধ ায় েপই থেক যােব। তবুও সই 

মধ যুেগর ভারতবষ। িব েয়র ভারতবষ। িশে র দশ এই ভারতবষ। A.L. 

Basham তাঁর ‘The Wonder that was India’ ে র ‘The Arts’ 

অধ ােয়র ‘Terracottas’ অংেশ িলেখেছন – “ Most are religious. Crude 

clay figures of goddesses – apparently early forms of Durga, 

worshipped by the lower classes before her inclusion in the 

orthodox pantheon – are common, […] Other objects have 

little if any religious significance, though they have been 

charms or votive offerings, figures of mother and child, a type 

rare in sculpture, suggest offerings made by childless women, 

while the numerous figures of a man and woman […] While 

many terracottas are crude, others are of fine workmanship 

and real beauty. Some faces are well characterized and divine 

heads are sometimes beautifully modelled. The terracotta 

plaques often have much charm. (৬০)    
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