
 
 

অধ ায় – ৪ 

লৗহিশ , ধাতুিশ  ( ডাকরা-িপতল কাসঁা) এবং ণিনিমত 

তজসপ  ও পুরাতন অ -শ  

সু াচীন কাল থেকই ধাতুর সে  মানুেষর পিরচয় গেড় উেঠেছ। ধাতু মানব-

সং ৃ িতর অ গিতর পে  অত  পূণ উপাদান। লাহা, তামা, দ া, 

অ ালুিমিনয়াম, িনেকল ভৃিত সব ধাতুই সভ তার িভি ভূিম তিরেত িবেশষ সহায়ক। 

কৃিতেত য লাহার খিনজ ভা ার আেছ তা থেক লাহা সং হ করা হয়। মধ যুেগ 

যখন আধুিনক য  এবং যুি  িব ােনর সূ পাত হয় িন, তখন লাকায়ত মানুষ 

আ েন লাহা পুিড়েয় িপিটেয় িশ  সৃি  কেরেছন। মধ যুেগ বৃি  এবং স দায় 

সমাথক িছল। াভািবকভােব জািত িবভাগ এবং কমিবভাগ অিভ  হেয় ওেঠ। কামার 

স দায়ভু  লাকেগা ী লৗহ িশে র সে  স ৃ  হেয় ওেঠন। ঐিতহ , উ রািধকার 

এবং অিভ তা িশ  সৃি েত তােদর দ তা অজেন সহায়ক হয়। এভােবই কামারেদর 

এক িবেশষ ণী যারা ডাকরা কামার নােম িচি ত, তারা িপতল কাঁসার িশ  সৃি েত 

িবেশষ  অজন কেরন। সম  মধ যুগ জুেড় ঐিতহ -অিভ তা এবং উ রািধকারেক 

পােথয় কের য কামার স দায় সৃি  হেয়িছল, তারা আধুিনক যুি  িব ােনর সাহায  

ছাড়াই িশ  সৃি র িবেশষ েকৗশেলর ান অজন কেরিছল। শত শত বৎসর ধের 

তারা লাহার উ ত িশ  সাম ী মানব সভ তােক উপহার িদেয়েছ। মনসাম ল কােব র 

কসাই কামার লাহার বাসরঘর িনমাণ কের সুদূর মধ যুেগ উ ত াপত  কলার 

পিরচয় রেখেছন।  

এরপর ভি  আি ত বাংলােদেশ দববাদ যখন সমাজেদেহ িবেশষ জায়গা নয়, 

তখন িশে র সে  দবতা পিরক না অিনবায হেয় ওেঠ। িহ ুসমােজ িব কমা হেয় 

ওেঠন িশে র দবতা। আর কামার স দায় িব কমার আশীবাদ পু  হেয় ওেঠন। 

ভাবতই কামােরর জািতেদবতা েপ িব কমা িচি ত হেয় ওেঠন। আর দবী ল ী 

হেলন কামােরর কুলেদবী। 



 
 

ঐিতহ বাহী াচীন িশ িলর মেধ  লৗহিশ  অন তম। এছাড়া ডাকরা 

কামারেদর িপতল কাঁসার িশ ও পূণ। ধাতু িনভর িশ ীেদর মেধ  কামােররা 

াচীন িশ ীকুল। কামারপাড়া বাংলােদেশর ােম গে  গেড় উেঠেছ। লাহার িশ সৃি র 

জন  কামােররা িবেশষ িনজ  যুি েত কামারশাল গেড়ন। সাধারণত কামােররা 

কৃিষসং া  এবং গৃহ ালী িশ  সাম ী তির কেরন। অন ান  বৃি জীবী স দােয়র 

তুলনায় কামারেদর িশ কাজ অেনকটাই মসােপ । কামারশােল লাহা এবং আ েনর 

সে  িশ ীেদর কাজ করেত হয়। কয়লার আ ন েল, হাপর টেন টেন লাহা 

পুিড়েয় কামােররা কাজ কেরন। গভীর রাি েতও কম া  শরীের কামােররা কাজ 

কেরন। জে র পর জ  জুেড় তােদর কাজ। তােদর অবসর নই। মধ যুেগ িতিট 

াম এবং পাড়া য়ংস ূণ হেয় উেঠিছল এভােব। া ণ তে র অব ােক উেপ া 

কের িশ ীরা াধীনভােব ে ে  িত ালাভ কেরিছল। মধ যুেগর কামােররা 

াপত কলায় িবেশষ পারদশী হেয় উেঠিছেলন।  

কিবক েণর চ ীম ল কােব  উি িখত লৗহজাত িশ সাম ীর মেধ  উে খেযাগ  

হল টাি , কাদাল, কুড়ুল-কুঠার, কাটাির-কাঠদা, খ া, ছুির, লাহার িশকিল, লাহার 

সাবল ভৃিত। কান কান িশ ী িবেশষ িশ কােজ পারদিশতা অজন কেরন। যারা 

কাদােলর কােজ পারদশী তােদর বলা হয় কাদািলয়া। যারা কুঠার িদেয় গাছ কােটন, 

তােদর বলা হয় কাঠুিরয়া। কামারেদর এক িবেশষ পূণ িশ ী স দায় হেলন 

ডাকরা কামার। মুকু রােমর কােব  ডাকরা িশে র িব র নিজর ছিড়েয় রেয়েছ। 

এ িলর মেধ  বািট, ঘিট এবং থালার উে খই বিশ। িন বগীয় অ জ ডাকরােদর 

কান ায়ী বাস ান িছল না। বতমােন যাযাবর িশ ী স দায় ডাকরারা ায়ী বাস ান 

পেয়েছ। মুকুে র কােব  িপতল কাঁসার িশে র মেধ  বািট, ঘিট এবং থালার উে খই 

বিশ। এ িল ব বহািরক িশ  সাম ী েপ ব ব ত হেলও ম ল ব  েপও এ িলর 

ব বহার আেছ। ণ অলংকার ছাড়া গৃহ ালী ব েপ সকােল অিভজাত বেনিদ 

বািড়েত ণিনিমত তজস ব বহার করা হত। কিবক েণর কােব  সানার কলম এবং 

সানার গাড়ুর উে খ আেছ। জরাট নগের দবী চ ীর মি ের সানার কলেসর চূড়ায় 

নেতর পতাকা ওড়ার কথা বলা হেয়েছ। বিণকখে  অিভজাত বিণক রমণী লহনা 

সানার গাড়ুেত িঘ রেখেছন।  



 
 

চ ীম ল কােব  মধ যুেগর িবিভ  অে র উে খ আেছ। এ িলর মেধ  ধান 

হল- িতর, টাি , ধনুক, বাটুল, কামান, ি শূল, পি শ, মু র, বাণ, খড়গ ( খাড়া) 

ভৃিত। এছাড়া যু ে ে  আ র ােথ ব ব ত বমও কিবক েণর কােব  এেসেছ। 

চ ীম েল তীর এবং ধনুক অনায অ েপই পিরগিণত। বাটুল চামড়া এবং কাঠ িদেয় 

তির। বাটুল ছাড়া হয় লাহার তির িল সংেযাগ কের। বাটুল অনায লাকিশ । 

কালেকতু বাটুল িনেয় িশকার করেতন। মধ যুেগ কামােনর উে খ আেছ মুকুে র 

কােব । যারা কামান তির কেরন তােদর বলা হত কামািনঞা। কালেকতুর সে  

কিল রােজর যুে  কামান ব ব ত হেয়েছ। াচীন যু া েপ খড়গ সুিবিদত। 

আ র ােথ বিহ:শ র আ মণ মু  হওয়ার কারেণ নানা অে র েয়াজন হত। িশ  

সৃি  করার সময় কামার স দােয়র িশ ীরা যুগগত সং ার-িব াস এবং ট াবুেক 

মান তা িদেতন। ধু েয়াজন নয়, িশ ীর িশে  েয়াজন অিতির  সৗ য 

িবেশষভােব ল ণীয়। নানা মািটফ িচ কলায় ভরপুর কামারেদর সৃ  িশ । নানা 

দশজ এবং লাকজ িচ কলা, কৃিত-িনসগ এবং পৗরািণক পটভূিম সমৃ  মািটফ 

কামারেদর সৃ  িশ েক পূণতা িদেয়েছ।    

লৗহজাত িশ  

 কামার স দােয়র িশ ীরা লৗহজাত িশ  সাম ী তির কেরন। Herbert 

Hope Risley তাঁর ‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন – 

“Kamar, Kamar, the metal-working caste of Bengal [...] of the Sudra 

caste.” (১) কামােররা ধাতু িনভর িশ ীেদর মেধ  সব থেক পুরােনা। বাংলােদেশর 

ােম গে  কামার পাড়া আেছ। কামােররা কামারশাল গেড়ন। সাধারণত কামােররা 

চাষবাস এবং গৃহ ালী িবষয়ক লাহার িশ  সাম ী তির কেরন। এককােল কামােরর 

তির িশ  সাম ী িদেয়ই কৃিষকাজ হত। িক  একােল য যুেগর সােরর ফেল 

কামােররা বৃি  পিরবতন কেরেছন। বাংলােদেশর কামােররা কৃিষে  এবং গাহ  

ে  ব ব ত নানা লাহার িজিনসপ  ত কেরন। কামােররা এখনও কামারশােল 

কাদাল, কাটাির, কাে , শাবল, কুড়ুল, বিট, কাঁিচ, ু র, চািব ভৃিত লাহার নানা 

িজিনস ত কেরন। কামােররা িব কমার আশীবাদ ধন । অথাৎ কামারেদর জািত 



 
 

দবতা হেলন িব কমা এবং ‘কুলেদবী’ ল ী। যতী নাথ সন  তাঁর ‘ লাহার ব থা’ 

কিবতায় িলেখেছন – 

“ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁিদেছ নহাই, আ ন ঢুিলেছ ঘুেম, 

  া  সাঁড়ািস, া  ওে  আলেগােছ ছিন চুেম”। (২)  

 কিবর কথায় হাপেরর াস টান, কামােরর ঘােম, য ণার ােস সৃি  হয় িশ । 

‘A Dictionary of Symbols’ ে   J.E. Cirlot  বেলেছন – “ In the Rigveda, 

the creator of the world is a blacksmith, This may be accounted for 

by the associated symbolism of fire, but also by the fact the iron is 

associated with the astral world - the first iron known to man was 

meteoric – and with the planet Mars.” (৩)   

 মধ যুেগ ামীণ িশে র মেধ  উে খেযাগ  িছল লৗহজাত িশ । R.V. Russell  

তাঁর ‘The Tribes and Castes of The Central Provincss of India’ ে  

িলেখেছন – “ The Lohar or blacksmith makes and melts the iron 

implements of agriculture, such as the ploughshare, axe, sickle and 

goad ”. (৪)  

কিবক েণর চ ীম ল কােব  লৗহজাত িশ িলর মেধ  টাি , কাদাল, কাটাির, 

কুঠার, কাঠদা ( কুড়ুল বা কাটাির) উে খেযাগ । ঋে দ সংিহতায় লৗহজাত িশে র 

উে খ আেছ। ৫ম ম েলর ৩০ সূে  ‘ উ ল লৗহ কলস’ হণ করার কথা বলা 

হেয়েছ -   

“চতুঃসহ ং গব স  প ঃ ত ভী  শেম ে  

      ঘমি ঃ বৃেজ য আসীদয় য় াদাম িব াঃ” ।।১৫।। (৫)  

টাি  – কামােররা লাহা িদেয় টাি  তির কেরন। ধারােলা এই অ  িদেয় গাছ 

কাটা হয়। কিবক েণর চ ীম ল কােব  বশ কেয়কবার টাি র উে খ এেসেছ। 

আেখিটক খে  কালেকতু চ ীর কৃপায় অথলাভ কের গালাহাট থেক অন ান  সাম ীর 



 
 

সে  িকেনেছন টাি । বীর যা া কালেকতু যুে র েয়াজেন িবিভ  যু া  িকেনেছন। 

বাঝা যাে  মধ যুেগ যুে র েয়াজেন টাি  ব ব ত হত। কিবক ণ িলেখেছন – 

“তবক বলক টাি               িভি পাল সল সাি  

ভুসি  ডাবুষ খরসান”। (৬)  

কালেকতু প েদর সে  যুে ও টাি  ব বহার কেরেছন –  

“খর টাি  ধির বীর কােট কিরমু  

বালেক যমন কােট ই ু র দ ”(৭)  

জরাট নগর প েনর জন  জ ল কেট জাবসিতর েয়াজন। জ ল কাটার 

েয়াজেন টাি  ব ব ত হেয়েছ। মহাবীর বন কাটার আেদশ িদেয়েছন। িমেকরা দশ 

দশা র থেক এেসেছন। কিবক ণ িলেখেছন –  

“মহাবীর কােট বন         িন ব িনঞা জন 

আইেস তারা দেশ দেশ হইেত”। (৮)  

টাি  িদেয় কালেকতু বােঘর দাঁত ভা েছন –  

“ পিলআ মািরআ টাি        বােঘর দশন ভাি  

লে  ধির িদল পাকনাড়া” (৯)  

এমনিক কালেকতু টাি  িদেয় হািতর দাঁত কেট ফেলেছন – 

     “একবােণ কির অ             টাি  িদয়া কােট দ  

হােট িনঞা বেচ কালেকতু” (১০)  

 টা  নােমও টাি র উে খ কােব  এেসেছ। কিবক ণ িলেখেছন – 

“বন কােট ব িনঞা জন 

        শর নল খাকড়া ইকিড় টা  



 
 

         ওকড়া ধুথুরা কােট অপা ”।(১১)  

কামােররা কুঠার কাদাল এবং টাি  তির কেরন। কিবক ণ  িলেখেছন –  

“কামার পািতয়া শাল              কুঠাির কাদাল ফাল 

গেড় টাি  অ রিখ সল”। (১২)  

 যু ে ে ও টাি র ব বহার উে খ কেরেছন কিবক ণ –  

“টানাটািন কের চুেল ধিরআ কাটাল 

    ট  টাি  কহ হােন কহ করবাল”। (১৩)  

 বিণকখে ও যু ে ে  টাি র ব বহার হেয়েছ। কিবক ণ িলেখেছন –  

“গায় আেরািপল রাি            কািছল লসান টাি  

   নয় শত চেল যন কাল”। (১৪)  

একইভােব িসংহল দেশর যুে ও ব ব ত হেয়েছ টাি । কিবক ণ িলেখেছন –  

“ট  টাি  কহ হােন কহ করবাল”। (১৫)  

যু ে ে  ম  শল টাি  িনেয় যু  করেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“কের ধির সা ী        ধায় রণর ী 

   তামর টাি  শল”। (১৬)  

 কামােররা লাহা গিলেয় সাধারণত কৃিষ সহায়ক িশ  তির কেরন। এছাড়া 

অ -শ ও তির কেরন। কামারেদর মেধ  সং ার িব াস এবং ট াবুর চলন আেছ। 

ড. অিনল কুমার ঘাষ ‘ ামীণ িশ ায়ন’ ে  িলেখেছন – “রাঢ় অ েল রাণা ও অ লই 

কমকারেদর মেধ  দুিট ট াবু চিলত আেছ – ১) রিববার মূল ধাতু অথাৎ তামা গলােনা 

িনিষ । ২) হি , ল ীেদবী এবং িব কমার বাহন। কমকার জািতর কুলেদবী ল ী 

এবং জািতেদবতা িব কমা। তাই কমকার জািতর মানুষ কখনও হািতর িপেঠ চাপেব 

না”। (১৭)  



 
 

কাদাল -  কামােররা কামারশােল লাহা িদেয় কাদাল তির কেরন। কাদাল মূলত 

কৃিষকাজ এবং মািট কাপােনার কােজই েয়াজন হয়। চ ীম ল কােব র আেখিটক 

খে  কাদােলর ব বহার এেসেছ। দবী চ ী কৃপাবশত কালেকতুেক মািনক অ ু ির 

িদেয়েছন। িক  সরলা ফু রা তােত স  নন। পাবতীর অিভলাষ বুেঝ দবী চ ী 

তােক িদেয়েছন কাদাল এবং খ া –  

‘লহ খুিড় কাদাল খ া খুরধার 

কাদাল খ া মাতা না পাই িনয়েড় 

     তুিম আ া িদেল মাতা কািড়ব চয়ােড়”। (১৮)  

কাদােল যারা কাজ কেরন, তােদর ‘ কাদালী’ বা ‘ কাদালীয়া’ বলা হয়। দবী চ ী 

িব কমােক পুরী িনমােণর আেদশ িদেয়েছন। িমেকর বশ ধের িব কমা পুরী  িনমাণ 

করেছন। আর হনুমান কাদািলয়া হেয় কাদাল ধের দীিঘ এবং াচীর িনমাণ করেছন। 

এভােব পুরী িনমাণ স ূণ হে । কিবক ণ িলেখেছন –  

‘জখন কাদাল ধের বীর হনুমান 

    বাসুকী নােগর িশর হয় ক মান”। (১৯) 

কামােররা শাল পেত কাদাল তির কেরন। কিবক ণ িলেখেছন –  

‘কামার পািতয়া শাল      কুঠাির কাদাল ফাল”। (২০)  

কামারশাল পােতন কামার। এভােবই বৃি জীবী স দােয়র িশ ীরা বাংলার 

ােম ােম উ রািধকার সূে  া  শত শত বৎসেরর অিভ তা সূত িশ সৃি েত 

য়াসী হেয় ওেঠন। কাদাল ামবাংলার পূণ েয়াজনীয় িশ । যারা কবল 

কাদাল দওয়ার কােজ দ  হেয় ওেঠন, তােদর বেল কাদািলয়া। িক  কামােরর 

কামারশাল এখন সংকেটর মুেখ। কাদাল এখন বড় বড় িশ  কারখানায় তির হয়। 

কামারশােলর সংখ া কেম এেসেছ। িব ান ও যুি  লাকিশে র সংকট রাি ত 

কেরেছ। 



 
 

কুড়ুল-কুঠার, কাটাির-কাঠদা – কামােররা কুড়ুল, কাটাির, কুঠার ভৃিত 

লাহার িজিনস তােদর িনজ  কামারশােল তির কেরন। কিবক েণর কােব  কাঠদা বা 

কুড়ুল বা কাটািরর উে খ এেসেছ। বন কেট জাবসিত করার জন  কালেকতু 

কামােরর কাছ থেক িকেনেছন কাঠদা (কুড়ুল) এবং কুঠার। কিবক ণ িলেখেছন –  

“কাঠদা কুঠাির বাসী     টা ী িকেন রািশ রািশ 

  িকেন বীর সভাকাের িদেত”। (২১)  

ধনপিতর নৗকা ীেপর মেধ  হদ-জ ােল আটেক আেছ। কাটাির িদেয় হদ 

কেট ধনপিত নৗকা িনেয় এিগেয় চেলেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“রসান কাটাির নৗকার আেগেত বাি য়া 

  বুি বেল গল সাধু হািদ কািটয়া”। (২২)  

কামারশােল কামােররা লাহা িদেয় লাঙেলর ফালও তির কেরন। আেখিটক 

খে  এমন ফােলর উে খ আেছ। কিবক ণ িলেখেছন – 

“কামার পািতয়া শাল           কুঠাির কাদাল ফাল 

  গেড় টাি  অ রিখ সল”। (২৩)  

সকােল কৃিষকােজর জন  লাঙল িছল অপিরহায। সম  মধ যুগ জুেড় 

বাংলােদেশ লাঙেলর ব বহার িছল। রােম র ভ াচােযর “িশবায়ন’ কােব র অেনক অংশ 

জুেড় কৃিষ-কৃষক এবং কৃিষ িনভর যুি র উে খ আেছ। সম  বাংলােদেশ কান 

জািত স দায় িবি  িছল না, জািত-স দায় িছল সম  সমাজেদেহর অংশ। িছল 

পর রা য়ী। সামািজক-সংহিত, সমাজ কি কতা, লাকজীবনেক টান টান সুেতায় 

বঁেধ িদেয়িছল। কামােররা সমাজেদেহর পুি  সাধেন রত িছেলন। িছেলন বধমান 

জীবেনর লাবেণ  ভরপুর। 



 
 

খ া – ফু রা দবী চ ীর দওয়া মািনক অ ুরী কালেকতুেক িনেত িনেষধ 

কেরিছেলন। বরং পািথব দনি ন ব বহায সাম ীেতই ফু রা স  থােকন। ফু রার 

অিভলাষ চ ী বুেঝেছন। ফু রােক িদেয়েছন – “লহ খুিড় কাদাল খ া খুরধার” (২৪) 

ছুির- কালেকতুর জরাট নগের মুসলমানরা বেসেছন। নগেরর পি মিদক 

কালেকতু তােদর বসিতর জন  িদেয়েছন। তারা নমাজ পােড়ন। আর ছুির িদেয় মুরগী 

জবাই কেরন। কিবক ণ িলেখেছন –  

“কের ধির করা ছুির             মুরগী জবাই কির 

দশ গ া দের পায় কিড়”। (২৫) 

কামােরর কিঠন মুিঠেত তির ছুির জীিবকার িনত  েয়াজেন ব ব ত হয়। 

লাহার িশকিল -  লাহার ছাট ছাট শৃ লযু  চন হল িশকিল। াচীন 

দাস ব ব ায় মানুেষর পােয় শকল িদেয় বঁেধ রাখা হত। এছাড়া হািত ঘাড়ােক পােয় 

লাহার বিড় লাগােনা হত। ঘাড়ার মুখনািলও কামােররা ত করেতন। কিবক েণর 

চ ীম ল কােব  িশকল এবং বিড়র উে খ এেসেছ িন িলিখতভােব – [িনে া  

লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত  থেক নওয়া] (২৬)  

১) লাহার িশকল (পৃ: ৬৫),  ২) গেজর িশকল (পৃ: ৯৬),   ৩) ঘাড়ার 

মুখনািল ( পৃ: ২৬৯), ৪) লাহার বিড় (পৃ: ২৬৪)।  

কিল রাজ কালেকতুেক শকল িদেয় বঁেধেছন। কিবক ণ িলেখেছন – 

“ গেজর িশকল িদআ বাি  মহাবীের 

        বাঘহাতা হােথ িদল গলায় িজি ের”। (২৭)  

লাহার শাবল – কামােররা দনি ন েয়াজেন লাহার শাবল বা গাইিত তির 

কেরন। মািট খাড়ার কােজ শাবল েয়াজনীয় সাম ী। কিবক ণ িশ  কালেকতুর দুই 

বা েক লাহার শাবেলর সে  তুলনা কেরেছন। মুকু রাম িলেখেছন – 

“নাখ মুখ চ ু  কান           কুে  জন িনরমান 



 
 

দুই বা  লাহার শাবল”। (২৮)  

কামার স দায় ছাড়াও বাংলােদেশ লাহার িশে র সে  যু  মুসলমান এবং 

িহ ু  স দােয়র দুিট জনেগা ী পাওয়া যাে । িহ ু  স দােয়র গা ীিটেক বলা হয় 

লাহার। আবদুস সামাদ তাঁর ‘বাংলার জনজািত’ ে  িলেখেছন – “( লাহার): বাংলার 

অন তম আর একিট িবেশষ জনেগা ী হল এিট। িবহােরর একমা  লৗহকেমর সে  

যু  বািহেসর অন তম শাখা গা ী হল এই লাহার জনেগা ী। িবহােরর কমকােরর 

সমেগা ীয় হল এিট”। (২৯)  

এছাড়া কািময়া লাহারেদর পিরচয় পাওয়া যায়। এরা মূলত ধমা িরত 

মুসলমান জনেগা ী। আবদুস সামাদ তাঁর ‘বাংলার জনজািত’ ে  িলেখেছন – “এিট 

মূলতঃ ও ব তঃ িহ ু লাহার জািতর িবেশষতঃ নপাল থেক ানা িরত গাঁড়া িহ ু  

‘কািময়া লাহার’ গা  শাখািটরই অ ভূ  িছল। িক  পরবতী যথা সংি  সময়কােল 

এঁেদর অেনেকই মুসলমান ধমা িরত হেয় িগেয়েছন”। (৩০) 

িপতল – কাঁসার িশ  

Herbert Hope Risley তাঁর ‘The Tribes and castes of Bengal’ ে  

আট কার কামােরর উে খ কেরেছন। িতিন িলেখেছন--“From this were forged 

eight different kinds of iron, Corresponding, it is said to the eight 

classess of kamar known in Midnapore, [……] (7) Dhokras, and (8) 

Tamras, Two lower classess of kamars, found in the jungle Mahals in 

the West of the districts who eat fowls, are reekoned unclean, and 

are served by a degraded class of Brahman.” (৩১)   

ডাকরা াচীন ধাতু িশ । িশ ীরা ডাকরা কামার। মিদনীপুর জলায় 

বসবাসকারী অ জ ডাকরােদর কান ায়ী বাস ান িছল না। িন বগীয় িহ ু  সমােজর 

যাযাবর িশ ী ডাকরারা বতমােন ায়ী বাস ান পেয়েছ। মিদনীপুর, বধমান, 

পু িলয়া, মালদেহ িকছু ডাকরা কামার থাকেলও তােদর অি  নগণ । মাম গিলেয় 



 
 

ঢালাই প িতেত ডাকরা কামােররা কাঁসা িপতেলর িশ  িবেশষত বািট, ঘিট, থালা, 

ঘুঙুর, নূপুর, ছাট ছাট দব দবীর মূিত, খলনা, ছাট বা  ভৃিত তির কেরন। 

কিবক েণর কােব  ডাকরা িশে র নানা নিজর ছিড়েয় রেয়েছ সব । এ িলর 

মেধ  বািট, ঘিট এবং থালার উে খই বিশ। থালার আেলাচনা অন  করা হেয়েছ। 

বািট এবং ঘিট দনি ন জীবেনর েয়াজনীয় সাম ী। কিবক েণর কােব র নানা ােন 

বািটর উে খ এেসেছ। িহ ু েদর পূজা পাবণ এবং ম ল অনু ােনর জন  ব ব ত ঘিট 

বািটেত িহ ুর ধমীয় মািটফ, তীক এবং িচ কলা এঁেকেছন িশ ীরা। ব বহােরর 

ে  িহ ুর সং ার এবং রীিত-নীিতেক মান তা দওয়া হয়। ডাকরা কামারেদর 

িনিমত ঘিট একােল আর মেল না। একােল ঘিট বা গাড়ুর ব বহার কম। য িল আেছ, 

স িলেত আধুিনক িব ান ও যুি িবদ ার ছাঁয়া লেগ আেছ। কিবক েণর কােব  

ঘিটর উে খ এেসেছ। আেখিটক খে  কালেকতুর উপর  ঈষাবশতঃ ভাঁড়ু দ  

কিল রােজর কােছ কালেকতুর ঐ েযর বণনা কেরেছন— 

‘পূেব িপত ভাে  বাির    এেব তার হমঝাির 

   ঘিট বাটী সব হমময়’। (৩২) 

কাঁসার িশ  সাম ী কাঁসািররা তির কেরন। কালেকতুর ে র জরাট 

নগরীেত কাঁসাির স দায় বসিত াপন কেরেছন। শাল পেতেছন। ঘিট, বািট তির 

কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন— 

‘কাঁসাির পািতআ শাল   ঝাির খুির গেড় থাল 

  বাটী ঘটী বট-লই িশপ’। (৩৩) 

 আবার বিণক খে  সওদাগর ধনপিত দ  আহাের বেসেছন। অ ল খাওয়ার 

পরই খেয়েছন ঘিট ঘিট জল। কিবক ণ িলেখেছন— 

  ‘অ ল খাইআ িপঠা জল ঘটী ঘটী 

 দিধ খায় ফিন তায় িন মটমটী’। (৩৪) 



 
 

 কিবক ণ পাঠকেক কখনও ভূতেলােক িনেয় গেছন। িপচাশ-িপচাশী আর 

ভূেতেদর খবর িদেয়েছন পাঠকেক। ভূেতেদর ঘিটবািটর উে খ থাকেলও তা এেকবাের 

অেলৗিকক ও অবা ব। কিবক ণ িলেখেছন— 

“হােড় ঘিট হােড় বাটী     নর-আঠুচাকী িট”।(৩৫) 

কালেকতু দবীর কৃপায় স দ লাভ কের গালাহাট থেক িকেনেছন ঘিট— 

  “ তল িকেন উমািনঞা ঘিট”। (৩৬) 

 বিণক খে  দখা যাে , সকােল শয়ন কে  ঘিট থাকত। ধনপিত দে র শয়ন 

কে  এমন ঘিটর উে খ পাওয়া যাে — 

“দুই িদেক আলবাটী       জেল পুর া গাড়ু ঘটী”। (৩৭) 

 আর ঘিট য জল খাওয়ার জন  ব ব ত হত, তারও পিরচয় পাওয়া যাে  

কােব — 

“অ ল খাইআ িপলা জল ঘটী ঘটী”। (৩৮) 

 িহ ু  সমােজ ঘিট বািট িনেয় নানা সং ার চিলত আেছ। কাঁসািররা 

বািট ঘিট তির কেরন। িব কমােক িশে র দবতা বেল মান তা দওয়া হয়। ‘বােরা 

মােস তেরা পা ণ’ ে  ামী িন লান  িলেখেছন— “িচ কর, সূ ধর, ণকার, 

কাংসকার, ত বায়, ক কার, মালাকার, কুিব ক ভৃিত য সকল িশ ী স দায়েক 

আেজা আমরা নানা চা  ও কা িশে  িনরত দিখ, তারা সকেলই িব ক ার স ান। 

িতিন ধু িনেজ  িশ ী নন, িতিন িশ ীস দােয়র জ দাতা ও িশ াদাতা”। (৩৯) 

বািট -  ঘিটর মত বািটও কাঁসািররা তির কেরন। ডাকরা কামােররা সকােল এমন 

বািট তির করেতন। ডাকরা কামারেদর সই গৗরেবর কাল আর নই। া ণ তে র 

কেঠার শাসেন একা ই াত  বৃি জীবী িশ ী স দায় বৃি  পিরবতন কেরেছন। 

কিবক েণর কােব  কাঁসািররা তির কেরেছন কাঁসার বাটী— 

  “কাঁসাির পািতআ শাল    ঝাির খুির গেড় থাল 



 
 

বাটী ঘটী বট-লই িশপ”। (৪০) 

কালেকতুর ঐ য ভাঁড়ুদ  কিল রােজর কােছ বণনা কেরেছন। এেসেছ সানার 

বািটর উে খ— 

“ঘটী বাটী সব হমময়”। (৪১) 

 বিণকখে  সানার বািটেত লহনা সাধু ধনপিত দ েক খেত িদে ন— 

“সুবেণর বািটেত দুবলা দই িঘ”। (৪২) 

 খু নার িববােহ দখা যাে , বািট ভের ম ল ব  রাখা হেয়েছ— 

“ তল িস ুর পান য়া      বািট ভর া গ  চুয়া”। (৪৩) 

 কিবক েণর কােব  ‘ তল বািট’ এবং ‘খুির’র ( ছাট কেটারা বা বািট)র উে খ 

রেয়েছ। খু না সা াে  ণাম করেছন সাধু ধনপিত দ েক— 

“অবনী লাটাইআ তল-বািট এেড় খুির”। (৪৪) 

 বা েব যমন ঘর গর ালীেত ঘিট বািট পাশাপািশ থােক, িঠক তমিন কােব ও 

ঘিট বািট পাশাপািশ অব ান কের কিবতার সৗ য বৃি  কের। ভূত ত িপচােশর 

বািট হােড় তির হয়। এ িল লাকিশ  নয়, বা েব এমন বািটর কান অি  নই। 

কিবক ণ িলেখেছন— 

“হােড় ঘিট হােড় বাটী”। (৪৫) 

 বািট সাধারণ েয়াজনীয় ব বহািরক িশ । দখা যাে , চ ীম ল কােব  বাটী 

ম ল ব  েপ উি িখত হে । ামী িন লান  তাঁর ‘বােরা মােস তেরা পা ণ’ 

ে  িলেখেছন— ‘িশ কলার ে ও তমিন ধ ই এেদেশর রণার মূল উৎস। 

সত , িশব ও  সু েরর সাথক উপাসক িহ ু  তার সাধনল  িদব  চতনার অতু ত 

ের উেঠ য িব  িচেবাধ ও সৗ যেবােধর অিধকারী হেয়িছল, ভারেতর বি ত 

িশ কলায় তারই সূ তম ব না আমরা দখেত পাই’। (৪৬) 



 
 

 Saifuddin Chowdhury তাঁর ‘Aspects of Material and Folk culture 

in Bangladesh’ ে  িলেখেছন—“The utensils that are found to be 

relieved on terracotta panels not only throw a light on the different 

professonal craftsman such as potters, basket makers, blacksmiths, 

metal carvers, gold smiths and Jewellers but at the same time they 

also reveal the artistic excellence attained by some such crafts men 

as well.’’ (৪৭) 

বাটা - “বাংলার প ী, দির  প ী—এইভােব (গৃহ িশ  সাম ীর উপকরেণ) ভরপুর 

েমর তপস ায় িশ সমৃ  িছল। এইজন  বাংলার েত ক গৃহে র মন এত সরস ও 

মপূণ িছল”- দীেনশচ  সন। 

     সকােলর গৃহিশ  সাম ীেত বাঙািল প ী রমণীর কামল হােতর শ িছল। 

তােদর িছল হ পরায়ণ দয়। বাটায় পান রাখা হত। ডাকরা কামারেদর তির 

কাঁসা-িপতেলর বাটা ঘেরর কােণ শাভা পত। পােনর বাটার গােয় নানা কা কায 

খিচত িচ  অলংকার শাভা পত। ফুল-পাতার নকসা বাটার সৗ য বৃি  করত। 

এভােবই বাঙািলর ব বহািরক েয়াজেন এেসিছল িশে র ছাঁয়া। সৗ য স ানী দয় 

েশ সাধারণ তু ািততু  উপকরেণ রঙীন হেয় উঠত বাঙািলর গৃহেকাণ। বাটার 

গােয় ডাকরা কামােররা আঁকেতন ময়ূর, মাছ ভৃিত িশ কম। 

মুকু রােমর চ ীম েল বাটার উে খ এেসেছ। জরাট নগের কাঁসািররা বেসেছন। 

শাল পেতেছন। ঘিট, বািট এবং বাটা গড়েছন। -- 

“সাঁপুড়া চুনািত বাটা        উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা 

িসংহাসন গেড় প দীপ”। (৪৮) 

 বিণকখে  বাটার ব বহার এেসেছ। ফা ন মাস। খু নার িববাহ আেয়াজন। 

বাটায় ম ল আেয়াজন থের থের সাজােনা— 

“পাট ভর া িনল খই       ঘড়া ভরা ঘৃত দই 



 
 

সািজআ সুর  িনল বাটা”। (৪৯) 

 িববােহর ম ল উৎসেব নানা আেয়াজন। শতা ীর পর শতা ী ধের ঐিতহ  সূে  

বাঙািল সমাজ এমন ম ল অনু ান পালন কের এেসেছ। এমন ভ অনু ান সে  

কিবক ণ িলেখেছন— 

“চ ন কুসুম কহ বাটা ভরা কিড়”। (৫০) 

িকংবা— 

“চ ন কুসুম দুবা বাটা ভর া কিড়”। (৫১) 

এমন ভ অনু ান কবল উদর ূ িত নয়, কবল আচার সব তা নয়, এর 

সে  যু  কল াণ িচ । বাঙািলর সংসার জীবেন এমন অনু ান সৗ য ল ীর পূজা। 

ধনপিত দে র শয়ন ঘেরও বাটায় সাজােনা থােক পান, সুগি  চ ন, আর কপূর— 

“বাটা র া পান য়া    সুগি  চ ন চুয়া 

কপূর লব  তালা লখা”। (৫২) 

জ  অিত া  হয়। মা িলক অনু ােনর রীিত-নীিত একই রকম থােক। 

আবার মে র িববাহ উৎসব। দালায় চেপ বর কেন চলেছন। কিবক ণ বাঙািলর 

আচার সং ােরর কথা ভােলন িন। িলেখেছন— 

“চ ন কুসুম দুবা বাটাভরা কিড়”। (৫৩) 

বাঙািলর দনি ন ব বহায িশ কলা বাঙািল সং ৃ িতর ভা ার ঘর। সরল প ী 

রমণীেদর ব বহায িশ কলা আজ হািরেয় যাওয়ার ব । তারাপদ সাঁতরা তাঁর 

‘পি মবে র লাকিশ  ও িশ ীসমাজ’ ে  যথাথই িলেখেছন— “ব  সং ৃ িতর ভা ার 

আজ তাই । চিলত েপর জগৎ আর তার িশ  চতনা আজ মৃত ায়। ব  

সং ৃ িতর এইসব অমূল  উপকরণ আজ তাই ানা িরত হেয়েছ িমউিজয়ােমর ব  

খুপিরর মেধ । [......] দীঘ াস পড়েলও এরকম একািধক ামীণ গৃহিশ সাম ীর 

অপমৃতু  আমােদর বাধ কির সহ  করেতই হেব’’। (৫৪) 



 
 

পানপা  বা বাটার ব বহার াচীন কাল থেকই পাওয়া যায়। েগ দবকন ারা 

ইে র জন  পানপা  পাঠােতন। ব ণ দব ব বহার করেতন পানপা । দবকন ারা 

ীেরাদ সমুে  ব েণর ব ব ত একিট পানপা  যুিধি রেক উপহার প 

পািঠেয়িছেলন-- 

“যৈথব মধু শ ায় ধারয় মরি য়ঃ। 

          তদৈ  কাংস মাহাষী া ণং কলেশাদিধঃ” ।।২৬।। (৫৫) 

িহ ু েদর ধমীয় সং ার, রীিত-নীিত, িব ােসর িতফলন িবিভ  তজসপ , 

এবং ব ব ত িজিনসপে  ল  করা যায়। ভারতবষ াচীন সভ তার ধা ী। আয-অনায, 

িহ ু-মুসলমান- ী ান- জন-িশখ-পারিসক ভৃিত িবিভ  ধমাবল ী মানুেষর দশ এই 

ভারতবষ। িহ ু  বাঙািল ল ীপূেজায় ল ীর পােয়র মািটফ অ ন কেরন। মুসলমান 

ধেমর মানুষ জায়নমাজ এবং কারাণ পড়ার টুিপেত অ ন কেরন িবিভ  মািটফ। 

িহ ুর গ াজল রাখার লাটােত মািটফ হয় আলাদা। ধমীয় ভাবনা, রীিত-নীিত এবং 

আচরণগত পাথেক র কারেণ অলংকরণ এবং মািটেফর পাথক  থাকেলও সাধারণ 

মানুেষর দনি ন জীবন বাহ এবং ঈ রভাবনার মূল সুর একই। Ananda k. 

Coomaraswamy তাঁর ‘History of Indian and lndonesian Art’ ে  

িলেখেছন— 

“Brass and to a less extent copper are widely used amongst 

Hindus for domestic utensils and ceremonial implements. The 

commonest from is the small water vessel known as the ‘lota’, [……] 

and often decorated with engraved designs. [……] a very long neck 

used for carrying Ganges water. [……] and personal ritual are found 

in an endless variety of fine and sometimes elaborately decorated 

forms. (৫৬) 

ডাকরা কামােররা িপতল িদেয় থালা-বািট- ােসর িশ কাজ কেরন। পূব 

মিদনীপুর, পি ম মিদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ভৃিত জলার িব ৃত অ েল ডাকরা 



 
 

কামারেদর দখা মেল। কমলকুমার মজুমদার তাঁর “ব ীয় িশ ধারা ও অন ান  ব ” 

ে  ডাকরা কামারেদর িশ  সৃি  সে  িলেখেছন— 

“আ ন ধিরেয় তােদর রিচত ছাগেলর চামড়ার হাপর িদেয় খুব বাতাস িদেত 

থােক। [.....] আ ন যখন গনগেন, িপতল গেল ীর, এরা নুেনর িছেট দয়, সাহাগা 

দয়। তারপর সই মািট-ব  িপতেলর ছাঁচিট আ েন ধের মামিট গািলেয় নািল িদেয় 

বার কের নয়। মাম বার হেয় গেল দু পােয় চেপ ধের িপতল ঢােল। মূিত েলা 

ন ন িদেয় জট মাের, িচকন কের। তারপর ন ন কের গাইেত গাইেত গৃহ েদর 

িজিনস বুিঝেয় দয়”। (৫৬)(ক) 

এখনও পােনর ব বহার আেছ। পান খাওয়ার সং ৃ িত এখনও বঁেচ আেছ। িক  

পান িবলােসর সে  সে  পােনর বাটা, পােনর সাজ আজ আর নই। বাঙািলেক এক 

িবষ  উদাসীনতা ভর কের। বালকাি  হাজরা তাঁর “ ামীণ সং ৃ িতর ঝাঁিপ” ে র 

‘ঐিতেহ র িবষ  ৃিত - পানবাটার সাজ’ বে  িলেখেছন— “এক সময় রাজা-বাদশার 

দরবার থেক সাধারণ মানুেষর ঘের ঘের পােনর ব াপক ব বহার  হওয়ায় গেড় 

উেঠিছল পান সাজার জন  বাটা ও আনুষি ক সাজ’। এ িল তিরর কািরগর ও তােদর 

দ তা িছল াতীত। বতমােন আধুিনকতার জায়াের সসব সােজর িদন গেছ, িক  

পােনর ব বহার কেম িন। [.....] পান ও পানবাটাসহ সই অতীত সমেয়র ৃিত এখন 

বয় -বয় ােদর িবষ  কের তােল”।(৫৭) 

থালা- থালা দনি ন জীবেনর অপিরহায অংশ।  িনত িদেনর নানা কােজ থালা ব ব ত 

হয়।থালা মূলত ধাতু িদেয় তির।  লাহা-কাঁসা-িপতল- সানা ভৃিত উপাদােন থালা 

তরী হয়।  H.H.Risley তাঁর ‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  

িলেখেছন- 

“The Kamars or Karmakars of Bengal are popularly believed to 

be descended from on intrigue between a women of the Sudra Caste 

and the celestial artificer Viswa-Karma.”(৫৮) 



 
 

  কিবক ণর কােব  নানা ধাতু বা িভ  উপকর ণ তির থালার উে খ 

আেছ।  একে ণীর কামার সব রকেমর ধাতুর কাজ কেরন না।  ঐিতহ  এবং 

উ রািধকার সূে  এক এক রকেমর ধাতুর কাজ করেত এক এক স দােয়র কামার 

দ তা অজন কেরন।  মিদনীপুর জলার কামারেদর পিরচয় িদেত িগেয় H.H.Risley 

তাঁর – ‘The Tribes and Castes of Bengal’ ে  িলেখেছন – 

Lohar kamars, who work in iron; (2) Pintule-kamars,who make 

brass utensils; (3) Kansaris, who work in bell-metal;[……] (6) Chanda 

kamars, whose speciality is the manufacture of brass mirrors. (৫৯) 

  কিবক ণর কােব র নানা ােন থালার উে খ এেসেছ। িন িলিখত 

ভােব কিবর কােব  থালা এেসেছ- ১) থাল (থালা পৃঃ২৫), ২) থালা (পৃঃ৮২), ৩) 

থালা(পৃঃ৮৭),  ৪)কনকথালা (পৃঃ১১৯), ৫) হমথালা (পৃঃ১২০), ৬) থালা (পৃঃ১২৫) ৭) 

হমথালা (পৃঃ১৩১), ৮)থালা (পৃঃ১৪৭), ৯) হমথাল(পৃঃ১৫০), ১০) হমথাল (পৃঃ১৯৭), 

১১) থালা (পৃঃ২১৬), ১২) থালা (পৃঃ২৭৬),  ১৩) থালা (পৃঃ৩০৩)।  

[উপিরিলিখত লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূচীেত উি িখত ে  িনিদ । (৬০] 

  আেখিটক খে  িভ ারত িশেবর িচ  অ ন কেরেছন কিব।  গৃহ  কাঁচ 

রমণী িশবেক থালায় রাখা িভ ার চাল তুেল িদে ন।এমন থালা সাধারণ 

থালা।কিবক ণ িলেখেছন-  

“ েমন উজািন ভািট          চৗিদেক কাঁেচর বাটী 

কাঁচ- বধূ িভ া দই থােল 

থাল হইেত চাল িল          পুিরআ এেড়ন ঝুিল 

াদশ লি ত ঝুিল দােল”।  (৬১) 

 জরাট নগর প েনর সমেয় অন ান  বৃি জীবী িশ ীেদর সে  এেসেছন 

কাঁসািররা।  কাঁসািররা কাঁসায় থালা তির কেরেছন।  কিবক ণ িলেখেছন---- 

 



 
 

“কাঁসাির পািতআ শাল          ঝাির খুির গেড় থাল 

বাটী ঘটী বট লই িশপ”। (৬২) 

বিণকখে  অবশ  দবপূজার জন  লহনা সানার থালা ব বহার কেরেছন।  কিবক ণ 

িলেখেছন-  

“ নিবদ  নানা িবিধ          খ  মধু দিধ 

    শকরা পুির হম থাল”।  (৬৩) 

 আেখিটক খে  যখােন ফু রা সামান  মািটর পাে  খাদ  হণ করেছন, সখােন 

বিণকখে  অ ঃপুরচারী অিভজাত রমণীরা দবপূজায়, উৎসব অনু ােন সানার থালা 

ব বহার করেছন।  সমােজর অ গত উ - নীচ ভদােভদ, াত  অপাং য় িনর  

মানুেষর কান েম বঁেচ বেত থাকা, অসম বপরীেত র িনখু ঁত কাব ময় িচ  

িচরকােলর পাঠকেক উপহার িদেয়েছন কিবক ণ।  

 থালা, বািট, ঘিট এসব তজসপ  বাঙািলর গৃহেকাণ ক আেলািকত কের 

তােল।  অপ প দৃশ ময় সৗ যরািশর সমাহার যন।  বেল নাথ ঠাকুর তাঁর ‘গৃহেকাণ’ 

বে  িলেখেছন –“এই পুকুরপােড় ঘােটর ধােপ আ কু  ও বাঁশঝােড়র ছায়ায় 

আমােদর িচরহাস ময়ী াম  বধূর িনত  র ভূিম।  িত িদন ভােত ঐখােন ঘােটর 

চাতালিটেত বিসয়া িতিন রাশীকৃত তজসপ  মা ন ঘষণ ও পির রেণ িনযু  

থােকন।  কত রকেমর থালী, কত রকেমর বািট, কত িবিচ  গঠেনর ঘিট, —

কা ননগরী, গেয় রী, জগ াথী, বেল রী, খাগড়াই, পি মী, দি ণী, কত গঠন এবং 

কা কায , কত আকার এবং কার,কত কলাৈনপুণ  ও সূ  কৗশল। [……]এবং গৃেহর 

বধূেক িতিদন এই িল মািজয়া ঘিষয়া ত তেক কিরয়া রািখেত হয়”।(৬৪) 

 গৃহ ালী িশে র এমন সৗ য অনুভেবর িবষয়।  সংসার এবং সমােজর ম ল, 

পিরশীিলত জীবনেবাধ সাধারণ গৃহ ালী িশে ও ফুেট ওেঠ।  মধ যুেগর বাঙািল সাধারণ 

িশে  এমন িচর ছাপ এেনিছেলন। 



 
 

সানার গাড়ু ও সানার কলস- ণকােররা সানার কলস এবং সানার গাড়ু তির 

কেরন।  চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  সানার কলেসর উে খ আেছ।  কালেকতুর 

িনিমত জরাট নগের গৃেহর উপিরভােগ সানার কলেসর চূড়ায় নেতর পতাকা 

উড়েছ।  কিবক ণ িলেখেছন-  

“কনককলস চূেড়       নেতর পতাকা উেড় 

   গৃহিশের শােভ সুদশন”। (৬৫) 

 বিণকখে  সানার গাড়ুর উে খ আেছ। সকােল অিভজাত বিণকেদর অ ঃপুের 

সানার গাড়ুেত িঘ থাকত।  বিণক রমণী লহনা সানার গাড়ুেত িঘ রেখেছন।  কিবক ণ 

মুকু রাম িলেখেছন- 

“সুব ণর গাড়ুেত লহনা দই িঘ।  

    হািসআ পরেস রামা বািণঞার িঝ”। (৬৬) 

অিভজাত বিণক কন া সানার গাড়ুেত িঘ রেখেছন।  এই গাড়ু ণকােররা তির 

কেরন।  আর জরাট নগের য মি র তির হেয়েছ, সই মি ের কলেসর চূড়ায় 

পতাকার পতপৎ কের ওড়া কৃতপে  ভারতীয় পুরাণ ভাবনােক িচি ত কের। সকােল 

অভী  ফল লােভর জন  িশেবর মি ের ঘট িত ািপত হত। সই ঘেট িশব এবং 

দুগার মূিত িচি ত কের পূজা করা হত।  হিরদাস িস া বাগীশ তাঁর ‘ ৃিত 

িচ ামিণ:’- ে  উে খ কেরেছন-‘িশবদুগামূি িচ ণ িবিহেতহিপ শাল ামােদৗ 

পূজানাচারঃ’। (৬৭) 

 রমণীরা ত পালেনর সময় (ভা  মােসর পে র স মীেত) িশব দুগার মূিত 

িচি ত কের পূজা কেরন।  সাধারণত ঘেট পৗরািণক িচ  অ ন কের পূজা করার এমন 

রীিত চিলত।  

মধ যুেগর অ -শ  



 
 

কিবক ণ মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল কােব  য সম  অে র উে খ আেছ, 

স িলর মেধ  ধান হল িতর, টাি , ধনুক, বাটুল, কামান, ি শূল, পি শ, বাণ, খ  

(খাড়া), কবচ ভৃিত।  এছাড়া যু ে ে  আ র ােথ ব ব ত বমও কিবক ণর কােব  

এেসেছ।  চ ীম েল িতর এবং ধনুক অনায অ  েপই পিরগিণত।  Heinrich 

Zimmer তাঁর ‘Myths and Symbols in Indian Art and Civilization’ ে  

িলেখেছন –“ The Vedic tradition, was in olden time a huntsman, and 

he was armed with a bow and arrow.”(৬৮) 

ধনুক- পরবতীকােল আযসভ তার াধােন র যুেগ িতর- ধনুক ধান অ েপ 

িবেবিচত হয়।  George C.M.Birdwood  তাঁর “The Arts of India” ে র 

‘Arms’  অধ ােয় িলেখেছন – “In the Rig-Veda frequent allusion is made 

to the use of the bow, the mastery of which was considered so 

important that a supplementary Veda, the Dhanur Veda, is devoted 

to it.In the Ramayana, Rama wins Sita for his bride by bending the 

great bow of Siva; and in the Mahabharata the choice of Draupadi 

fell on Arjuna for his skill in archerery.”(৬৯) 

 কিবক ণর কােব র আেখিটক খে  অনায অি ক অ েপ এেসেছ ধনুক।  

ধনুেকর উে খ কােব  এেসেছ িন িলিখত েপ –১) কােঠর ধনুক (পৃ: ৪৬) ২) ধনুক 

(পৃ: ৪৮-২বার উি িখত) ৩) ধনুক (পৃ: ৫৪-২বার উি িখত) ।  

 [উপিরউ  লাকিশে র পৃ া সংখ া িল তথ সূিচেত উি িখত ে  িনিদ ](৭০) 

 কালেকতু প েদর সে  যু  কেরেছন মূলত িতর ধনুক িনেয় –  

“একা মহাবীর           লই িতন িতর 

  কুিলতা কােঠর ধনু”। (৭১) 

 কালেকতু িসংহ ক ধনুেকর বািড় িদেয় হার করেছন – 

“পাছু মহাবীর মাের ধনুেকর বািড় 



 
 

     ধনুেকর বািড় খাইআ িসংহ নািঞ িফের”।  (৭২) 

আবার ধনুেকর েল কালেকতু গািধকা বঁেধ িনেয় চেলেছন।  কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“ধনুেকর েল হম- গািধকা বাি য়া 

   ঘেরের চিলল বীর িবষাদ ভািবআ”। (৭৩) 

সকােল ব াধ স ান কালেকতুর হােত ধনু তুেল দওয়ার জন  সামািজক রীিত 

এবং সং ােরর উে খ কেরেছন কিবক ণ – 

 “গণক আিসঞা ঘের           ভিদন ভবাের 

    ধনু িদল ব াধসুত কের”।  (৭৪) 

 দবতােদর ব ব ত ধনুক তােদর শি র উৎস ।  পুরাণ এবং অেলৗিককতা 

ধনুেকর উপর আেরাপ কেরেছন শা কােররা।  িশেবর ধনুক িবষেয় J.E.Cirlot তাঁর “A 

Dictionary of Symbols” ে  িলেখেছন –“Shiva’s bow is, like the lingam, 

the emblem of the god’s power”.(৭৫) 

বাটুল- বাটুল হল চামড়া কাঠ িদেয় তির।  বাটুল লাহার তির িল িদেয় ছাড়া হয়।  

লাহার তির িল ছুেড় ল  ব েক আঘাত করা হয়।  িশ  অব ােতই কালেকতু 

বাটুল হােত িনেয় িশকার করেতন।  কিবক ণ িলেখেছন – 

“িবহ  বাটুেল বেধ        লতায় সাঁজুিড় বাঁেধ 

  কাে -ভাের কালু আইেস ঘের”। (৭৬) 

অনায কালেকতু সহজাতভােবই িশকার আয়  কেরেছন ।  এমন পিরেবেশই 

ছাটেবলা থেক বড় হেয়েছন ।বাটুল িদেয় পািখ িশকার কের িতিন লতা পাতায় বঁেধ 

বািড় িনেয় আেসন।  কিবক ণ আেখিটক খে  িশ মেন িশকারী কালেকতুর পূণা  ছিব 

ফুিটেয় তুেলেছন।  নীহারর ন রায় তাঁর ‘বা ালীর ইিতহাস (আিদ পব)’ ে  িলেখেছন 

– “ঐ-সব ভূখে  (ভারতবেষর িবিভ  অংশ, দি ণ পূব এিশয়ার দশ ও ীপপু  ) 



 
 

সব ই অি ক ভাষার চলন িছল…ইহারা ায় সকেলই আিদ – অে লীয় জনেগা ীর 

অ গত , যমন মু া, কাল ও সাঁওতােলরা, ভূিমজ ও শবেররা, মালয় ও আনাম 

অ েলর অিধবাসীরা, িনেকাবর ীপপুে র লােকরা।  (৭৭)          

কামান- মধ যুেগ ব ব ত কামান কমন িছল, তার পূণা  প আজ হয়েতা পাওয়া 

যােব না ।  কামান অথাৎ তাপ।  এক কার গালা িনে পক লৗহ য  হল কামান ।  

মধ যুেগ এক স দােয়র মানুষ কামান তির করা এবং বসােনার কাজ করেতন 

।এেদর বলা হত কামািনঞা ।  কিবক ণর চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  কামােনর 

ব বহার আেছ।  কালেকতু এবং কিল  রােজর যুে  কামান ব ব ত হেয়েছ ।  কিবক ণ 

িলেখেছন –  

“কামািনঞা কামান পািতল থেরথের 

           তালফল সম গালা পিলল িভতের”। (৭৮) 

আবার মে র সে  িসংহল রােজর যুে ও কামােনর ব বহার হেয়েছ ।  

কিবক ণর ভাষায় – 

“ চাঙর ভাঙর মােথ              কৃপান কামান হােথ 

   কত কত সমরপি ত”।  (৭৯) 

বিণকখে  মে র সে  িসংহলেদেশর যুে  কামান স ার কথা িলেখেছন কিবক ণ– 

“িবষম তবেল ঘন আেরািপ  কািট 

   ু জ কামান হােত শল পাটী পাটী” । (৮০) 

 মধ যুেগর বাঙািলর হােতর এমন যু াে র কৃত প এবং তার ব বহার কমন 

িছল, তা সিঠক ভােব বাঝার উপায় নই ।  িক  কামােনর উে খ এবং ব বহার 

িছল।একিট যুগেক িপছেন ফেল এেসিছ আমরা। 

খ , খাড়া- াচীন কােলর যু া  হল খ  ।  খে র উে খ সম  মধ যুেগর 

সািহেত  এেসেছ ।  কিবক ণর কােব  খে র উে খ এেসেছ ।কালেকতু অরেণ  



 
 

চামিরর লজ কেট নন ।  ফু রা হােট চামর বেচন ।  মিহেষর িসং উপেড় নন ।  

সই িসং থেক তির িস া ফু রা বেচন িস াদারেক ।  আর কলেকতু বাঘেক হত া 

কেরন। বাঘনখ ও বাঘছাল হােট িবি  কেরন ফু রা ।  এভােবই অর ণ  গ ার বধ 

কেরন কালেকতু ।  ফু রা হােট খ  বেচন ।  স ন া ণ তপণ করার জন  খ  

কেনন ।  কিবক ণ িলেখেছন – 

 “গ ক বিধয়া কাে  খ বেল িছে । 

ফু রা বচেয় খ  দের এক পণ 

   া ণ স ন লয় কিরেত তপণ”।  (৮১) 

কালেকতুর হােতর খে  প রা ভীত। মৃতু র হর গােন –  

“খে র ালায় মার মইল দুিট ভাই”।  (৮২) 

মৃতু  িনি ত করেত বীেরর হােতর খ  িছল িনি ত অ  -  

“খে েত  কািটয়া তাের কিরব দুই িচর” ।  (৮৩) 

কালেকতু বন কাটেছন।  বােঘর কােপ পেড়েছন িতিন ।  বােঘর দাঁত মাঘ 

মােসর মুলার মতন।  িজভ খে র সমান ।  কিবক ণ িলেখেছন – 

“িবকট দশন লা       মাঘমাস া জন মূলা 

জুভাখান খা ার সমান”।  (৮৪) 

 কামােররা লাহা পুিড়েয় খ  তির কেরন ।  াচীন অ  েপ খ  

সুিবিদত।আর যক িহং  প র সে  যুঝেত এই খে র জুিড় নই। খে র সািহিত ক 

ব না িনেয় এেসেছন কিবক ণ ।  বােঘর ি হােক খে র সমান বেল উে খ কেরেছন 

কিব।   

শল- শল াচীন যু া  ।  শল হল ‘সু  আয়ুধিবেশষ’ ।  শল লাহার তির ।  

রামায়েণ ল েণর শি েশেল পতন বাদ েপ িবেবিচত। এছাড়া ময়দানেবর শেলর 



 
 

উে খ পাওয়া যায় ।  কিবক ণর চ ীম ল কােব র বিণকখে  শেলর উে খ এেসেছ।  

মে র সে  িসংহল রােজর যুে র বণনায় এেসেছ শল–  

“কের ধির সা ী       ধায় রণর ী 

   তামর টাি  শল”। (৮৫) 

িকংবা –    

  “ শল সা ী কাঁড় খা া        পাইেকর জেতক ভা া 

  সকল কিরিল বুিড় নাশ” ।  (৮৬) 

িকংবা –  

“কাঁড় খা া শল ভাে ”। (৮৭) 

মধ যুেগর সম  সািহেত  শেলর ব ল ব বহার।  শল ভয় র অ েপ 

সুিবিদত।  বাঙািল বীর সিনক নানা যুে  পরা ম দিখেয়েছন।  ম ও যু ে ে  

শেলর সাহােয  তাঁর বীর  দশন কেরেছন।  

শূল, ি শূল - শূল িশেবর অ ।  “Myths and Symbols in Indian Art and 

Civilization” ে  Heinrich Zimmer বেলেছন –“ Shiva was regarded as 

the lord of the forest, the master of the animals of the wilderness. 

Wandering among these with his primitive weapon , he stood as 

their anthropomorphic patron.” (৮৮) 

 শূলেক িশেবর কাষ বা ঐ য ভা ার বলা হয় ।  ামী িন লান  তাঁর 

“ দবেদবী ও তাঁেদর বাহন” ে  িলেখেছন – “ িশেবর আয়ুধ ি শূল। িশব ি শূলী। 

[……] ি শূল কবল আয়ুধ িবেশষ নেহ , এিটেক শাে  বলা হেয়েছ িশবেকােষর 

কুি কা বা চািবকািঠ প।” (৮৯) 



 
 

শূল লাহার তির ।  কামার স দায় শূল তির কেরন ।  এমন াচীন অে  পৗরািণক 

মিহমা আেরাপ করা হেয়েছ ।  দ য  নােশর সমেয় িশেবর জটা থেক জ  

িনেয়িছেলন বীরভ  ।  বীরভে র হােত িশবশূল। কিবক ণ িলেখেছন –  

“শূল হােথ কৃতা িল রিহলা সমুেখ ।  

নয়ােন িনকেল অি  ঝলেক ঝলেক”। (৯০) 

 বিণকখে  দবী চ ীকার রণরি ণী মূিত ।  িতিন যু  করেছন।  কিবক ণ 

মুকু রাম িলেখেছন –  

“কাত ায়নী তী  বাণ কােছন স র  

   ি শূল পি শ সাি  শূল যমধর” ।  (৯১) 

 িশব এবং কৃ  এই দুই দবতা ভারতীয় িহ ু দববাদ এবং িমেথালিজর ধান 

অংশ ।  অে র সে  াভািবকভােব পুরাণ বণতার অনুষ  জিড়েয় আেছ । লাহা 

অে র ধান উপকরণ।  কামােররা লাহা িদেয় অ  তির কেরন ।সম  িশ ীেদর 

দবতা হেলন িব কমা ।  িশেবর সে  ি শূেলর স ক অিবে দ  ।  দবী চি কাও 

যু ে ে  ি শূল ব বহার কেরন।  পৗরািণক দবেদবীর অ েক কিবক ণ তাঁর কােব  

সািহত প িদেয়েছন।   

পি শ- পি শ মধ যুেগর ব ব ত অ  ।  হিরচরণ বে াপাধ ায় ‘পি শ’ স েক তাঁর 

অিভধান  ‘ব ীয় শ েকাষ’ – এ িলেখেছন – 

        “ব ঃ লসমান বা হ  মাণ ি মুখ অ িবেশষ” । (৯২) 

প েদর সে  যুে  কালেকতু পি েশর ব বহার কেরেছন ।  কিবক ণ িলেখেছন- 

“ঘন তালা দই গাঁেফ       পিলয়া পি শ লােফ  

আগলেয় িসংেহর সরিণ”।  (৯৩) 



 
 

প েদর সে  যুে  কালেকতু িব ম কাশ কেরেছন, ব বহার কেরেছন পি শ।  

মধ যুেগর সািহেত  পি েশর উে খ অেনক। িক  একােল সািহেত র পাতা ছাড়া আর 

কাথাও এমন অে র স ান মেল না ।  

কাঁড়, কাঁড়া- মধ যুেগ ব ব ত এক ধরেনর লৗহ অ  হল কাঁড় বা কাঁড়া, যা বাণ বা 

তীেরর মত।  চ ীম ল কােব র বিণকখে  মে র সে  কিল  রােজর যুে  কাঁড় এবং 

কাঁড়ার ব বহােরর উে খ আেছ।  কিবক ণ িলেখেছন –  

“পুিরআ বলিক          ধাইল ধানকী 

বািছআ মািরেত কাঁড়া”। (৯৪) 

 া ণী জরতী বুিড় বশধারী চ ী এমন অ েক ম বেল িতহত কেরন।  

কিবক ণ িলেখেছন –  

“ শল সা ী কাঁড় খা া      পাইেকর জেতক ভা া 

সকল কিরিল বুিড় নাশ”। (৯৫) 

 বাংলােদশ তাি েকর দশ।  অেলৗিকক শি র দশ।  া ণী জরতী বুিড় এমন 

অেলৗিকক শি র ারা কিঠন অ েক িতহত কেরন।  মধ যুেগর সািহেত  যু ে ে  

অেলৗিকক শি র ারা প েক পরািজত করার নানা উে খ রেয়েছ।  কিবক ণর 

কােব  ম শি র েয়ােগ ভীষণ অ েক পরাভূত করার ছিব উি িখত।  

মু র- মধ যুেগর সািহেত  উি িখত অ  মু র ।  মু র াচীনকােলর যু া  ।  

মু র স েক হিরচরণ বে াপাধ ায় তাঁর ‘ব ীয় শ েকাষ’ ে  িলেখেছন – ‘ লৗহময় 

আয়ুধিবেশষ’। (৯৬) 

কিবক েণর চ ীম ল কােব  মু েরর উে খ এেসেছ ।  আেখিটক খে  

কালেকতুর সে  যুে  অেনক সনার মৃতু  হেয়েছ ।  িক  যু  অবসােন মি ত 

কুশজেল সনাপিতরা াণ িফের পেয়েছন ।  কিবক ণ িলেখেছন – 

“পাইআ কুশজল      উিঠল গজবল 



 
 

লাহার মু র ে ”। (৯৭) 

বিণকখে ও িসংহল নগরীেত মৃত সিনেকরা দবী চ ীর কৃপায় ঔষেধ াণ 

িফের পেয়িছেলা ।  কিবক েণর ভাষায় –  

“জলিব ু িদল চ ী গজবল মুে  

িজআ উেঠ মৃতু হি  মু র লয় া ে ”। (৯৮)  

 বা ীিক রামায়েণ ল াপুরী র ার জন  রা েসরা শূল এবং মু র হােত িনেয় 

দাঁিড়েয় থাকেতন।তারা পযায় েম িব াম িনেতন।মহাকিব বা ীিক িলেখেছন –  

“শূলমু রহ াং  শি েতামরধািরণঃ 

দদশ িবিবধা  াং স  র ঃপেতগৃেহ”।  (৯৯) 

 মানুষ সংসার আস  ।  শ রাচায এমন মাহ  ব ি র িত মু র িনে প 

কেরিছেলন । িবপরীেত এ সংসার িবমুখ বরাগ েক আঘাত কেরেছন  মািহতলাল।  

‘িব রণী’ কােব র ‘ মাহমু র’ কিবতায় কিবর বিল  জীবন দশন কািশত –  

“এই িচর সু েরর প-হেম  িফিরব আবার 

কে  কে  সিব েয় খুিলব িক ইি য় দুয়ার”। (১০০) 

বাণ /শর- াচীন যু া  হল বাণ বা শর ।  ধনুেকর সে  বাণ ওত াত ভােব 

জিড়ত।  ধনুক এবং শর অন তম  অ েপ পিরগিণত ।  রামায়ণ- মহাভারত 

অেনকটা বােণর মহাকাব  ।  এক এক বােণর এক এক নামকরণ এবং কাজ মহাকােব  

পিরলি ত হয় ।  বােণর মতা মহাকােব  অেলৗিকক িব েয়র জ  িদেয়েছ ।  

মহাকােব র নায়ক এবং  বীেররা বােণই তােদর পরাকা া দিখেয়েছন ।আরণ ক 

অি ক এবং সাঁওতাল জনজািত স দায় াচীনকাল থেক িতর ধনুেকর ব বহার 

কেরেছন ।মহাভারেতর একলব  িনষাদ পু  ।চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  

কালেকতু িশ কাল থেক অ িশ া কেরেছন –  

“শরাসেন আকণ পুিরত কল বাণ  



 
 

  হােথ শের রেহ কালু িচ িনমাণ”। (১০১) 

 দবী চি কা যু ে ে  বােণর ব বহার কেরেছন –  

“চ নাদ চি কা ছােড়ন চ বােণ 

……………………………… 

  কাত ায়নী তী  বাণ কােছন স র” । (১০২) 

 যু ে ে  বাণ বৃি র উে খ কেরেছন কিবক ণ –  

“কার িপ েদেশেত পূিণত শােভ বাণ”। (১০৩) 

িকংবা -   

“বাণ বৃি  কের জন জল-বিরষণ”। (১০৪) 

 বিদক সািহত , রামায়ণ, মহাভারত এবং ম লকােব  বােণর উে খই সবেচেয় 

বিশ ।  বাণ অন তম  অ েপ পিরগিণত ।  ধনুধারী যা া  যা া েপ 

পিরগিণত হেয়েছ রামায়ণ মহাভারেতর যুেগ । রামচ , অজুন, কণ, ভী   

যা া েপ ীকৃত।  কিবক ণ যু ে ে  বাণ বিরষেণর পৗরািণক অনুষ েক ফুিটেয় 

তুেলেছন ।  কিবক ণ মুকু রাম চ বতী আয অনায দুই ণীর যা ার পিরচয় 

রেখেছন তাঁর কােব ।   

কবচ -    কবেচর উে খ আেছ ঋে েদ – 

      “যদ া ু ষু পৃষতীরযুগ ং িহরণ য়া ত ৎকৃঅমুগ ং”। (১০৫) 

 কবচ এক ধরেনর গা াবরণ ।  কবচ লাহা ভৃিত ধাতু িনিমত হত ।  

াচীনকােলর যা ারা বে  একরকম বম ধারণ করেতন।  িব  আ মণ ও অ াঘাত 

িতহত করার জন  যা ারা যু  ে  এরকম বম ধারণ করেতন ।  কিবক েণর 

চ ীম ল কােব র আেখিটক খে  কালেকতু কবচ ধারণ কেরেছন ।  প রাজ িসংহ 

যু ে ে  কালেকতুর কবচ িছঁেড় ফেলেছন –  



 
 

“িসংহ চােহ কাপদৃে            বীেরর আচেড় িপে  

কবচ কিরল ছারখার”। (১০৬) 

 মহাভারেত কণ যখন জ হণ কেরন, তখন জ  মুহূেত তাঁর কােন দুিট কু ল 

ও শরীের অেভদ  কবচ িছল ।  যার ভােব কণ-িছেলন গ লােকর মত সু র এবং 

ভাত সূেযর মত তজ ী ।  মহাভারতকার িলেখেছন –  

“সকু লং সকবচং দবগভং ি য়াি ত ।  

   িদবাকরসমং দী া চা স া ভূিষত  ”। (১০৭) 

তামর - তামর াচীন লাক অ ।  তামর হ  িনি  দীঘ দ  অ  িবেশষ ।  

তামেরর স ুখভাগ সুতী  ।  লৗহ িনিমত এই অ  কামােররা তির কেরন ।  

মে র সে  িসংহলরােজর যুে  তামর ব ব ত হেয়েছ–  

‘কের ধির সা ী   ধায় রণর ী 

তামর টাি  শল ’। (১০৮) 

 বাঙািল যা া ম  িসংহলরােজর সে  যুে  জয়লাভ কেরেছন ।  বাংলা 

সািহেত  তামেরর ব বহার অেপ াকৃত কম ।  কিবক েণর কােব  লু  এই লাক 

অে র উে খ াচীনকােলর যু  স ার এক িবিশ  পেক ফুিটেয় তুেলেছ ।   

ঢাল - ঢাল যু ে ে  ব ব ত আঘাত রাধক ফলক ।  ঢাল লাহা বা ধাতু িনিমত।  

াচীন ও মধ যুেগর যা ারা আ র ােথ ঢােলর ব বহার করেতন ।  কিবক েণর 

চ ীম ল কােব র বিণকখে  ঢােলর ব বহার আেছ ।  যু ে ে  ভীত পলায়নরত 

যা ারা ঢাল,খ , ফেল চেল যাে ন ।  কিবক ণ িলেখেছন –  

“ঢাল খা া পালাইয়া পালায় পুর র”। (১০৯) 

 ঢাল যারা ব বহার কেরন, তােদর বলা হয় ঢালী ।  ঢালীরা ঢাল ধারী যা া 

স দায়ভু  ব ি ।  কিবক ণ িলেখেছন –  



 
 

“মাথায় সুর  ডািল       তবকী ধানকী ঢািল 

পাইক আইেস কাহেন কাহেন”। (১১০) 

 বম বা ঢাল রামায়ণ, মহাভারেতর কােলর যা ােদর র াকবচ ।  ম লকােব  

ঢােলর ব বহার িবেশষভােব ল ণীয় ।  ঢাল লৗহ িনিমত।  াচীন কামােররা যা ােদর 

জন  লৗহিনিমত ঢাল তির করেতন ।  কিবক েণর চ ীম ল কােব  এমন ঢােলর 

উে খ মধ যুেগর এক যুগ পিরম লেক সামেন িনেয় এেসেছ –  

 ঋে দ সংিহতায় নানা অে র উে খ আেছ ।  ঋে েদর ৫ম ম েলর ৫২ সূে  

‘খৃ ী’ অথাৎ আয়ুধ িবেশষ বা িবেশষ অে র উে খ তাৎপযপূণ –  

“আ ৈ রা যুধা নর  ঋ া ঋ ীরসৃ ত”। (১১১) 

 ভারতবষ াচীন সভ তার উৎসভূিম ।  অনায মানুেষর বাসভূিম ।  আয-অনােযর 

সংঘাত-সম য় এখােন াভািবক িছল ।বিহঃশ র আ মণ এবং যু িব হ িছল এখােন 

িনত  নিমি ক ঘটনা ।  াভািবকভােব াচীনকাল থেক আ র ার েয়াজেন 

লাকায়ত মানুষ নানা অ  তির কেরিছেলন।  এই অ িল লাকিশ ।   

 Saifuddin Chowdhury তাঁর ‘Aspects of Material and Folk Culture 

in Bangladesh’ ে  “War weapons’ স েক িলেখেছন –  

“They are shown wearing five hair pins in the shape of five 

miniature weapons viz. , ankusa, vajra, trisula, dhavaja and parasu . 

The same type of haripins are also found on the head of famous 

terracotta Yaksini of Tamluk in West Bengal”.(১১২) 

মানবসভ তার ইিতহােস লাহা-তামা ভৃিত িশে র বয়স কেয়ক হাজার বছর। 

ভারতবষ াচীন সভ তার ধা ী। মানুেষর বহমান এমন িশ চচার সে  জিড়েয় আেছ 

সহ  সহ  িশ ীর কমময় জীবেনর িকংবদ ী, শত শত জীবেনর আখ ান। সভ তা 

এিগেয় চেলেছ, রাজশি র উ ান পতন হেয়েছ। যুেগ যুেগ আয সামািজক ব ব ার 

বদল হেয়েছ। িক  িশ ীরা থেক গেছন িশ ী। একােল িব ান এবং যুি র যুেগ 



 
 

হািরেয় যাে  বাংলার াচীন িশ ীকুল কামােররা। সই প ীবাংলা আজ আর নই। 

কামােরর কামারশােল হাপেরর শ  আজ আর শানা যায় না। সই াম মান ডাকরা 

িশ ীরা গেছ হািরেয়। হািরেয় গেছ তােদর মােমর ছাঁেচর িশ কলা। দবেদবীর 

মািটফ স িলত িচ  একােল আজ ৃিতর ব । আর সই বেনিদ অিভজাত জিমদার 

গৃিহণী যারা ঘর- গর ালীর উপকরণ েপ ব বহার করেতন সানার গাড়ু, সই অতীত 

যুেগর িশ কলা একা ই আজ ৃিতকথা। একটা যুগেক পছেন ফেল এেসিছ আমরা 

িব ৃত উপকথার মত।   
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