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সূচনো : 
         মানে সভ্যিা গবে ওঠার সাবে সাবে মানুবষর ক্ষেবশষ প্রবয়াজন হবয় উবঠক্ষিল ক্ষিনক্ষি ক্ষজক্ষনবসর িা হল খাদয, 
েস্ত্র ও োসস্থান। জীেবনর সবে এগুক্ষল ওিবপ্রািভ্াবে জক্ষেি। এই কো আেোজদর সকবলর জানা। আর এিাও জাক্ষন 
জে আমরা পৃক্ষেেীবি আক্ষেভ্ভ ূি হই েস্ত্রহী অেস্থায় এেং জশষ োত্রাও সমভ্াবে। আক্ষদবি েবস্ত্র নগ্নিা ঢাকা পরবিা ক্ষঠকই 
ক্ষকন্তু লজ্জা ক্ষনোরণ হি না। ‘পক্ষরচ্ছদ হবলা প্রবয়াজবন ো নান্দক্ষনকিার প্রকাশ ঘিাবি প্রবয়াজনীয় জদহাভ্রণ।’১  

জন্ম জেবক মৃিুয পেূন্ত আমরা সভ্য মানুষ ক্ষশশু, ককবশার, জেৌেন ও েৃদ্ধকাল পেূন্ত লজ্জা ক্ষনোরবণর জনয 
ক্ষকংো আক্ষভ্জািয প্রদশূবন নানা ধরবনর জপাশাক েযেহার কক্ষর। শীিকাবল শীিেস্ত্র এেং ক্ষেক্ষভ্ন্ন সামাক্ষজক আচার 
অনুষ্ঠাবন পভজা ও পােূবনও আলাদা জপাশাক পবর োক্ষক। ‘নারী-পুরুষ জভ্বদ জেমন জলাক পক্ষরচ্ছবদর দুক্ষি ক্ষভ্ন্ন আক্ষেক 
লিণীয় ধবমরূ ক্ষেচাবরও ক্ষহনু্দ, মুসক্ষলম, কেষ্ণে, শোক্ত, োউল, ফক্ষকর ইিযাক্ষদ ইিযাক্ষদ জভ্বদ নানা জেণী ক্ষেভ্াজন রং-
এর ক্ষেচাবরও অনযানয রং-এর মবধয লিণীয় সাদা, কাবলা, জগরুয়া (হলবদ) রং-এর পৃেক পৃেক েৃহৎ জগাষ্ঠীর মবধয 
প্রাধানয।’২ আমরা দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার মানুষও এই ক্ষনয়বমর েযক্ষিক্রম নই। এই জজলার জপাশাবকও রবয়বি একিা 
ক্ষনজস্ব স্বিন্ত্রিা।  

েিূমান আবলাচনায় স্বাধীনিা পরেিূী জেবক েিমূান সমবয়র জলাক জপাশাবকর আবলাকপাি করা। এখাবন 
ক্ষেক্ষভ্ন্ন সম্প্রদাবয়র মানুবষর োস। জেমন রাজেংশী, মুসক্ষলম, আক্ষদোসী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কেশয, সাহা, জাক্ষলয়া ও নমঃশভদ্র 
প্রভৃ্ক্ষি জনজাক্ষির োস। জজলার সে সম্প্রদাবয়র কশশেকাবলর জপাশাক প্রায় একই হবলও ককবশার, জেৌেন, ও েৃদ্ধকালীন 
জলাক জপাশাক সম্প্রদায়গিভ্াবে ক্ষেক্ষভ্ন্ন ধরবনর হবয় োবক, ো সমীিায় জানা ক্ষগবয়বি।  

রাজেংশী অধুযক্ষষি দ. ক্ষদনাজপুর জজলার প্রায় ক্ষেক্ষভ্ন্ন সম্প্রদাবয়র মবধয জদখা োয় ক্ষশশু জন্ম হওয়ার পবরই 
পক্ষরষ্কার পুরািন কাপে ক্ষদবয় জক্ষেবয় রাখা হি। এক-জদে মাস পবর সভচ-সুত ো ক্ষদবয় জামা ো ফিুয়া োনাি। আর 
জকামবর জ ার পক্ষরবয় পুরািন পািলা কাপবের জনংক্ষি পরাবিা। ক্ষিন চার েিবরর ক্ষশশুরা এই জপাশাবকই পরত ো। শুধু 
শী কোতলর দিতন  ুরো ন শোদি বো ধুদ  কো ি চোিতরর েত ো কতর েুদিতে  রত ো। পাাঁচ জেবক দশ েির েয়স হবল 
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রাজেংশী ও আক্ষদোসী সম্প্রদাবয়র জিবলরা জদে হাি মাবপর গামিা ক্ষনবয় জনংক্ষি আর জমবয়রা গক্ষজ (ক্ষনমসুক্ষি কাপবের 
গামিার মবিা) জকামবর জক্ষেবয় পরবিা। আর আক্ষদোসী জমবয়রা জে গক্ষজ পরবিা িাবক েলা হি পুিক্ষল, মুসক্ষলম 
সম্প্রদাবয়র মবধয জিবলরা পরবিা গামিা ও জিাি মাবপর লুক্ষে এেং গাবয় জগক্ষঞ্জ।  

িবে উচ্চেবণরূ এেং উক্ত সম্প্রদাবয়র ‘সাউকার’ (ধনী) পক্ষরোবরর জিবল-জমবয়রা িৎকালীন  ুক্ষর লাগাবনা 
ইজাবরর পযান্ট, গাবয় জগক্ষঞ্জ ও শািূ আর জমবয়রা পরবিা িখনকার ক্ষদবনর  ুক্ষর লাগাবনা মক্ষিয়ারী পযান্ট ও গাবয় ফ্রক। 
শীবির ক্ষদবন পরবিা পশবমর মইলিার ক্ষগলাফ (চাদর)। েিমূাবন এই ধরবনর জপাশাক দুলূভ্। ধনী-গক্ষরে সে 
সম্প্রদাবয়র মবধয এখন উন্নিমাবনর ক্ষেক্ষভ্ন্ন ক্ষ জাইবনর রং-জেরংবয়র জপাশাক দৃশযমান।  

এোর আসে োবরা জেবক আঠাবরা েির জিবল জমবয়বদর জপাশাক ক্ষনবয়। ক্ষহনু্দ জিবলরা প্রায় সোই োক্ষেবি 
গামিা েযেহার করবিা, মারক্ষকন ো ধুক্ষি আর গাবয় জগক্ষঞ্জ ও ফুল শািূ। আক্ষদোসী সম্প্রদাবয়র মবধয জিবলরা পরবিা 
পাক্ষি (Panchi) (লুক্ষে ো গামিার মবিা কাপে) গাবয় জগক্ষঞ্জ। মুসক্ষলম সম্প্রদাবয়র জিবলরা পক্ষরধান করি নীবচ লুক্ষে 
আর গাবয় গামিা। জমবয়বদর মবধয ক্ষেবশষ কবর রাজেংশীরা পরবিা গক্ষজ ো ক্ষনমসুক্ষি কাপবের জিওিার েুকানী আর 
আক্ষদোসী জমবয়রা পরবিা জকামবর গক্ষজ োবক েলা হয় পারহাি এেং গাবয় পািই ো জকামবর  ান ও োম ক্ষদবক গুবজ 
ক্ষদবয় েুবকর উপর ক্ষদবয় োম ঘাবে শাক্ষের আাঁচবলর কবর চাক্ষপবয় ক্ষদি। ব্রাহ্মণ, কায়স্ত এেং ধনী পক্ষরোবরর জমবয়রা 
পরবিা িৎকালীন  ুক্ষর লাগাবনা মক্ষিয়ারী পযান্ট এেং গাবয় ফ্রক।  

ক্ষেবর জদওয়া সামাক্ষজক প্রো আর এই সামাক্ষজক প্রোয় সম্প্রদায়গি আলাদা আলাদা জপাশাক পরাবনা হি । 
রাজেংশী সম্প্রদাবয়র মবধয েবরর (পাত্র) জপাশাক ধুক্ষি, আন্ডার পযান্ট, জগক্ষঞ্জ ও ফুল শািূ, মাোয় মারক্ষকন কাপবের 
পাগক্ষে এেং ঘাবে নিুন গামিা আর পাবয় খেম ো হাওয়াই চপ্পল জুবিা । কবনর (পাত্রী) জপাশাক ক্ষিল ‘িাক্ষমচ্’ (মাো 
জেবক পাবয়র জগাোক্ষল  র্যন্ত একই কাপবের কিক্ষর জপাশাক ো শাক্ষে-সায়া-ব্লাউবজর কাজ করা, েিূমাবন নাইক্ষির মবিা 
জপাশাক) এেং মাোয় লাল রবের ওেনা। জকান জকান সম্প্রদাবয়র মবধয আোর িাক্ষমবচর উপর শাক্ষে পরি। িবে 
েিূমাবন আধুক্ষনকিার প্রভ্াবে জসই ক্ষেবয়র জপাশাক অলিণীে। এখন ক্ষহনু্দবদর মবধয েবরর উন্নিমাবনর ধুক্ষি, জগক্ষঞ্জ, 
পাঞ্জােী এেং কবনর উন্নিমাবনর শাক্ষে, সায়া, ব্লাউজ ও ওেনা জদখা োয়। ক্ষেশ্বায়বনর ফবল আধুক্ষনকিার িাপ স্পষ্ট।  

এোর আসবো আক্ষদোসীবদর ক্ষেবয়র জপাশাক, এই সম্প্রদাবয়র মবধযও ক্ষেবয়র অনুষ্ঠান একক্ষি ক্ষেবশষ পে।ূ 
এবদর েবরর জপাশাক পাক্ষি ও জগক্ষঞ্জ, কাাঁচা হলুদ মাখাবনা জপাশাক। পাক্ষির ক্ষিনক্ষি পািূ কাপে হাি ক্ষদবয় জসলাই কবর 
শাক্ষের মবিা কিক্ষর কবর জসক্ষিবক কাাঁচা হলুদ জমবখ শুক্ষকবয় ক্ষনবয় িারপর ক্ষেবয়র আসবর পদরতে জদওয়া হয়, এই 
শাক্ষেবকই েলা হয় ‘ক্ষসনু্দর খাক্ষন্ড’। 

মুসক্ষলম সমাবজর ক্ষেবয়র জপাশাবকর মবধয েবরর জপাশাক হবচ্ছ সাদা পায়জামা, জগক্ষঞ্জ ও জশরওয়াক্ষন (লম্বা 
ঝুবলর পাঞ্জােী), পশবমর কিক্ষর জগালাকৃক্ষি সুবিার ঝোলর েুক্ত িুকূী িুক্ষপ পাবয় হাওয়াই চপ্পল জুবিা। এই জপাশাক 
জকেল মাত্র ক্ষেবয়র ক্ষদবনই েযেহার করা হয়। ক্ষেবয়র অনুষ্ঠান জশষ হবয় জসই জপাশাক গ্রাবমর সদূাবরর োক্ষেবি জমা 
রাখা হয়। আর কনযোর জপাশাক-শাক্ষে, সায়া, ব্লাউজ এেং মাোয় সাধারণ ওেনা। েিূমাবন আধুক্ষনকিার িাপ মুসক্ষলম 
সম্প্রদাবয়র মবধযও লিয করা োয় এই জপাশাবকর উপর।  

পরেিূী ক্ষিক্ষরশ জেবক সত্তর েির ক্ষকংো িার উবদ্ধ ূেয়স্কবদর জলাক জপাশাবকর মবধয রাজেংশী সম্প্রদাবয়র 
পুরুবষরা সাধারণি গামিা, মারক্ষকন ও ধুক্ষির জনংক্ষি পরোর প্রচলন ক্ষি। (জনংক্ষি হল মারক্ষকন ক্ষকংো ধুক্ষির একক্ষদবকর 
অংশ জকামবরর জ ার-এর সামবনর ক্ষদবক ঢুক্ষকবয় ক্ষদবয় জকামবরর ক্ষপিবনর ক্ষদবক গুবজ জদয় এেং োক্ষক অংশিুকু জকামবর 
জপক্ষচবয় জনয়)। আক্ষদোসী সম্প্রদাবয়র মবধযও এই জনংক্ষি পরোর প্রচলন ক্ষিল। শীবির ক্ষদবন িাো োক্ষেবি জেক্ষশর ভ্াগ 
সময় িাবদর খাক্ষল গাবয় োকবি জদখা োয়। অনযানয েবণূর মানুষবদর মবধযও একই ধরবনর জপাশাক পরত  জদখা োয়। 
িবে উচ্চেবণরূ ও আক্ষেকূ ধনোন েযক্ষক্তরা পরি ধুক্ষি ো মারকুন, গাবয় জগক্ষঞ্জ ও গামিা। মুসক্ষলমবদর মবধয ধনী-গদরব 
সোরই প্রধান জপাশাক লুক্ষে, গাবয় জগক্ষঞ্জ এেং ঘাবে গামিা। িবে েিমূাবন আধুক্ষনক েুবগ উন্নিমাবনর জপাশাবক কাউবক 
জচনার উপায় জনই। ধনী-দক্ষরদ্র ো ক্ষহনু্দ ক্ষক মুসক্ষলম নাক্ষক ক্ষিস্টান সকবলই এক জপাশাবক।  
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নারীর জপাশাবকর মবধয কেক্ষচত্রযিা লিয করা োয় সম্প্রদায়গি জভ্বদ। রাজেংশী সম্প্রদাবয়র মবধয জেক্ষশরভ্াগ 
মক্ষহলারা (ক্ষেবয়র দুই-ক্ষিন েির পবর) আোই হাি েহবরর ক্ষনমসুক্ষি কাপবের জিওিার েুকাক্ষন পরত ো এেং েয়স্ক 
মক্ষহলারা আোই হাি েহবরর মারক্ষকবনর জিওিার েুকাক্ষন এেং অবনবক জকামবর গামিা োধি। আক্ষদোসী মক্ষহলারা 
জকামবর লুক্ষের মবিা কাপে পরবিা, োবক আক্ষদোসী ভ্াষায় েবল ‘পারহাি’ আর েুবক ওেনার মবিা কাপে পরবিা 
োবক েলি পাক্ষি।  

মুসক্ষলম মক্ষহলারা নীল ো রবের  কাপে জকামবরর পরবিা োবক েবল ‘হািুয়া’ এেং েুবকর উপর জক্ষেবয় 
ক্ষদি ওেনার মবিা কাপে োবক স্থানীয় ভ্াষায় ‘ক্ষপওনী’ েবল। িার সবে পরবিা পুরািন হালকা পািলা কাপবের 
মাোয় জঘামিা।  

উচ্চেবণূর ো আক্ষেূক অেস্থা আক্ষদোসী সিন্ন োক্ষের মক্ষহলারা সাধারণি পরবিা শাক্ষে, সায়া, ব্লাউজ এেং 
মাোয় জঘামিা। আধুক্ষনকিার জিাাঁয়া শহর জেবক গ্রাবম এেং গ্রাম জেবক অজপাো গাাঁবয় জপৌঁবিবি। িাই পুরুষবদর মবিা 
সে সম্প্রদাবয়র মক্ষহলারা েিূমান েুবগর উন্নিমাবনর শাক্ষে, সায়া, ব্লাউবজর েযেহার করবি জদখা োয়।  

সেবশবষ আসে দক্ষিণ ক্ষদনাজপুবরর মানুবষর জীেবনর জশষ োত্রার জলাক জপাশাক। ক্ষশশু, ককবশার, জেৌেন 
জেবক েৃদ্ধকাল পেূন্ত, লজ্জা ক্ষনোরবণর কারবণ ক্ষকংো আক্ষভ্জাবিযর প্রদশূবনর কারবণই জহাক ো অনয জকাবনা কারবণই 
জহাক আমরা েোক্রবম নানা ধরবনর জপাশাক পরতলও আমাবদর জশষ োত্রার জপাশাক ক্ষকন্তু সে সম্প্রদাবয়র প্রায় একই 
রকম ।  

ক্ষহনু্দবদর মবধয মৃ ুযর পর মৃিবদহবক জে নিুন কাপে (সাদা োন কাপে) পরোত  হয়, জসই কা িতক েবল 
মুদ্দার কাপে ো জমৌদ্দাক্ষর কাপে। পুরািন কাপে খুবল ক্ষনবয় এই জমৌদ্দাক্ষর কাপে পরাবনা হয়। মশষোবরর মবিা স্নান 
কক্ষরবয় জিল ও কাাঁচা হলুদ োিা মাক্ষখবয় পুরািন কাপে খুবল ক্ষনবয় ঐ মুদ্দার কাপে কবয়ক িুকবরা পক্ষরমান মবিা 
ক্ষিাঁবে ক্ষনবয় পরোত  হয়,  রকক্ষপন (জনংক্ষি), জকামবরর গামিার মবিা জক্ষেবয় জদওয়া হয়, মাোয় একফাক্ষল কাপে ক্ষদবয় 
জোঁবধ জদওয়া হয় পাগক্ষে, গলায় োক্ষনবয় জদওয়া হয় কেষ্ণবের জঝালা এেং ঘাবে পদরতে মিওেো হয় ঐ কাপবের কপিা। 
মক্ষহলাবদর গক্ষজ এেং েুবক ওোনার মবিা জপক্ষচবয় জদয়। আক্ষদোসী সম্প্রদাবয়র মবধযও পুরািন কাপে খুবল ক্ষনবয় নিুন 
মারক্ষকন কাপে জক্ষেবয় ক্ষনবয় শ্মশান োত্রা কবরন। িবে কাপাক্ষল সম্প্রদাবয়র মবধয জদখা োয় িারা পুরািন কাপে 
ক্ষনবয়ই জীেবনর জশষ োত্রা।  

মুসক্ষলম সম্প্রদাবয়র মবধযও প্রায় একই ক্ষনয়ম জদখা োয় মৃিুযর পর সিভণ ূশরীর ঢাকার জনয আোই হাি 
েহবরর পাাঁচ জেবক সাি হাি সাদা োন কাপবের ক্ষনবয় পদরতে জদওয়া হয় মৃি জদহবক, োবক েবল ‘জলফাফা’। ওই 
কাপবের ক্ষকিু অংশ জকবি লুক্ষের মবিা পরোতনো হয় এেং ক্ষকিু অংশ দুই ভ্াজ কবর মাঝখাবন জকবি মাো ঢুক্ষকবয় 
জামার মবিা শরীবর জক্ষেবয় জদওয়া হয় োবক েবল ‘কাক্ষমজ’। এই জপাশাক পদরতে মুসাক্ষি ো খোতে কবর জগারস্থাবন 
জশষ োত্রার সমাক্ষি ঘবি।  

পক্ষরবশবষ েলা জেবি পাবর রাজেংশীর সম্প্রদাবয়র জিবলবদর ও েয়স্ক পুরুষবদর জনংক্ষি এেং জমবয়বদর গক্ষজ 
ও মক্ষহলাবদর েুকাক্ষন পো েিমূাবন ক্ষেরল। জিমক্ষন আক্ষদোসী সম্প্রদাবয়র মবধযও জনংক্ষি এেং জমবয়বদর পারহাি ও 
পাক্ষির েযেহার অবনকিাই কবম জগবি। েুবগর আেিূবনর হাওয়ায় এখন জপাশাবকও পবরবি অক্ষভ্নেত্ব।           
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