ি তীয় অধ ায়
পু িলয়া জলার তফিসিল জািত : সামািজক ও নৃ তাি ক পিরচয়
ব কাল ধের ভারতবেষর বু েক এেসেছ নানা জািতর অগিণত মানু ষ। বেয় এেনেছ তােদর িনজ সং ৃ িতর ধারা ।
ভারেতর মা থেক তারা আর িফের যায় িন। এেক অপেরর সােথ িমেশ গেছ। গেড় তু েলেছ ঐেক র ব ন। তাই
কিবর সু ের সু র িমিলেয় বলা যায়“ কহ নািহ জােন,কার আ ােন কত মানু েষর ধারা
বার ােত এল কাথা হেত ,সমু ে হল হারা।
হথায় আয, হথা অনায
হথায় ািবড়, চীনশক ন দল পাঠান মাগল
এক দেহ হল লীন। ” (‘ভারততীথ ’, রবী নাথ ঠা র )
ধীের ধীের ভারতবষ হেয় উেঠেছ এক তীথ
। ব জািতর িমলনে । ভারেতর িমলনভূিমেত আয সং ৃ িতর
সােথ অনায সং ৃ িতর ধারার মল ব ন ঘেটেছ। অনায জািতেগা ী িল কােনা কােনা ে আযভাষা হণ
কেরেছ। তারা িনেজেদরেক িহ ু সমােজর সবেচেয় িনচু তলার লাক বেল মেন কেরেছ। তােদর পিরিচিত হল অ জ
িণর মানু ষ িহসােব। অ জ িণর লােকরাই আজেক তফিসিল জািত েপ আ কাশ কেরেছ ।
বাঙািলর নৃ তাি ক পিরচয় :
নৃ ত গত িদক িদেয় বাংলার আিদম অিধবাসী আিদ অ াল বা ােটা অ ালেয়ড িণর মানু ষ । বতমােন
বাংলার উপজািত িল আিদম অিধবাসী। এই জািতর লােকরা বঁ েট, এেদর গােয়র রঙ কােলা, এেদর মাথা ল া
থেক মাঝাির। নাক চওড়া ও চ া া। এেদর চুেলর রঙ তামােট িক ঢউ খলােনা । সাঁওতাল, ভূিমজ, মু া ইত ািদ
এই ােটা আ ালেয়ড গা ীর লাক।
অি ক গা ীর পর বাংলায় এেসিছল ািবড় গা ীর মানু ষ এবং তারাও এখােন বসিত গেড় তু েলিছল। তারা
ভূমধ সাগরীয় নরেগা ী। তারা ািবড় ভাষায় কথা বলত বেল তারা ািবড় জািত নােম অিভিহত। এেদর আকার
মাঝাির, মাথা ল া, পাতলা গড়ন। তােদর নাক ছাট, গােয়র রং কােলা। িরসেল মেন করেতন বাঙািলর জািতর
নৃ তাি ক গঠন ািবড় জািতর িম েণ সৃ ।
আলপীয় জািতর মানু ষরাও এেসিছল বাংলায়।
িবেশেষ এেদর সে অি ক বা আিদ অ াল বা
ািবড়েদর সােথ িকছু িম ণ ঘেটিছল। উ
িণর বাঙািলরা আলপীয় পযায়ভু হেলও স রায়ন ঘেটিছল বাঙািলর ।
এেদর ভাষা আয। এেদর গােয়র রঙ ফসা হেলও বাদািম আভাযু । এেদর মাথা গাল বা িব ৃ ত। এেদর চুল ও চাখ
কােলা। দহ মাঝাির বা দীঘ। তারা মধ এিশয়ার পাবত অ ল থেক এেসিছল।
এরপর ভারেত এল নিডক গা ী। এেদর ভাষা আয ভাষা। উ র এিশয়া থেক তারা ভারেত এেসিছল। তারা
উ র ভারেত ছিড়েয় পেড়। এেদর িছল বিল দহ। এেদর গােয়র রঙ ফসা। মাথা িছল ল া। এেদর িছল ল া নাক
আর ভারী দহ।
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উ র ভারেত ািবড় জািতর সে এই নিডক গা ীর আয ভাষাভাষীর িম ণ ঘেট।
িবেশেষ আলপীয়রাও আিদ
অ াল ও ািবড় ভাষাভাষীেদর সে িকছু টা িমিলত হেয়িছল । কাল েম বাংলায় গেড় উঠল কৗম িভি ক সমাজ।
এই কৗম িভি ক সমােজ দখা িদল বাগিদ,বাউির, ডাম, কবত, হািড়, রােজায়াড় ইত ািদ জািতর মানু েষর সমােবশ।
এ থেকই বলা যায় “বাঙলার জািতসমূ হ য মা নানাজািতর রে র িম েণর ফসল তা নয়, পু নিম েণর ফল। ”১
াচীনকাল থেক সমাজেক সু ু ভােব সচল রাখার জন সৃ ি হেয়িছল ম িবভাজন। এরই ফল িত বণা েমর
উৎপি । ভারতবেষর সমাজ িবন ােসর িভি ই হল বণ-িবন াস।ৈবিদক যু েগর জনসমাজেক িবিভ মযাদার িভি েত
চার
িণেত িবভাজন করা হয়- া ণ, ি য়, বশ ও শূ । এই চতু বেণর ওপর িতি ত সমাজেক ‘চাতু বণ সমাজ’
বলা হেতা। ঋে েদর দশম ম েলর পু ষ-সূ ( ১০। ৯০। ২২ ) ত চতু বণ থার উৎপি স েক মাণসূ রেয়েছ।
স বত ঋে েদর উ রকােল বণেভদ উ ু ত হেয়িছল। চার বেণর পদমযাদার িভি েত কম িবভাজন করা হেয়িছল।
পৗেরািহত ও িশ াদান করাই িছল া ণেদর ধান কাজ। ি য়- রাজন বগ দশ র া ও শাসন কায পিরচালনা
করেতন। বশ েদর কাজ িছল কৃিষকাজ ও ব বসা-বািণজ করা । আর শূ েদর কাজ িছল অন ান িণর লােকেদর
সবা করা ।
ভারতবেষর নৃ তাি ক ইিতহাস খু ব াচীন হেলও িবিভ জািতর থম নৃ তাি ক পিরমাপ করা হেয়িছল ১৯০১
সােল। ভারেতর নৃ ত িবভাগ ও জনগণনার দ েরর সবময় কতা এইচ.এইচ. িরসেল িবিভ কমচারীেদর িনেয় এই
বৃ হৎ কাজ স কেরন। সই সময় জািতর িকছু বিশ িতিন তু েল ধেরিছেলন।
‘জািত’ শ েক বাঝােত িরসেলর মত উে খ করা যায়“A caste may be defined as a collection of families or groups of families bearing a common
name, claiming common descent from a mythical ancestor,human or divine, professing to follow
the same hereditary calling,and regarded as forming a single homogeneous community.” ২
এইচ.এইচ. িরসেলর মেত জািত হল এক সাধারণ নাম-িবিশ িকছু পিরবার বা পিরবার গা ী যারা পূ ব পু ষ থেক
বংশধারা সূ িচত কের এবং একই বংশগত পশার অনু সরণকারী। এেদরই একই রকম স দায় গঠেনর মাধ েমই সৃ ি
হয় জািত।
তফিসিল জািত :
সামািজক কাঠােমার িন ধােপর একটা বৃ হৎ অংশ জু েড় রেয়েছ তফিসিল জািতর মানু ষ। তফিসিল জািত বলেত
সই সব জনেগা ীেক িনেদশ কের যারা অতীেতর জািত থার বা বণ অিধ েমর বিহভােগ অব ান করেতা । তারা
সমােজ অ ৃ শ িছল। উ জািতেদর থেক পাথক সূ িচত হেতা এবং সামািজক ীকৃিত লােভ বি ত িছল। বাউির,
হািড়, বাগিদ, মু িচ, ডাম,রােজায়াড়, কবত ভৃিত জািতর মানু ষ এই স দায়ভু । তারা প াদপদ বা দিলত বা
অবনিমত িণ িহেসেবও িচি ত। বৃ হ র জনেগা ীই এই স দায়ভু । এেদর ছাড়া সমাজ অচল।
১৯৩৫ সােল সব থম সাইমন কিমশন ‘তপিশিল বা তফিসিল জািত’ শ র েয়াগ কেরেছন। অ ৃ শ িণর
মানু ষেদর জন এই শে র ব বহার। ড. িব.আর.আে দকেরর মেত াচীন যু েগ এেদর ‘ভ পু ষ’ বা ‘বাহ
জািত’ েপ িচি ত করা হেতা । ইংেরজরা দিলত

িণ বলেতা। ১৯৩১ সােল জনগণনায় বাইেরর জািত, মহা া গা ী
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‘ হিরজন’ নােম সে ািধত কেরন। ১৯৩৫ সােলর আইেন অ ৃ শ জািত িলর িবেশষ িকছু সু েযাগ-সু িবধার জন এক
তািলকা ত করা হয়।
‘তফিসল’ শ র অথ তািলকা। সরকাির তািলকায় যসব জািত ও উপজািত বা আিদবাসীর নাম অ ভু
তারাই তফিসিল জািত এবং তফিসিল উপজািত িহেসেব পিরিচত। ভারতীয় সংিবধােনর চতু থ খে র ৪৬ নং ধারায়
তফিসিল জািত ও উপজািত িবষয় উি িখত। আধু িনক যু েগ আিদ ািবড় বা দিলত িণই তফিসিল জািত । তফিসিল
জািতর ায় ৪৫% িমক িণর। পি মবে মাট ৬০ তফিসিল জািত এবং ৪০ তফিসিল উপজািত রেয়েছ।১৭২
অন ান অন সর িণ রেয়েছ ।
পু িলয়া জলার তফিসিল জািত :
পি মবে র ত এক জলা পু িলয়া।এখােন িবিভ জনেগা ীর মানু ষ বসবাস কের। পু িলয়ার
মানু ষেদর নৃ তাি কগত পিরচয় িনেয় আঠােরা শতেকর ি তীয়াধ থেকই আেলাচনা
হেয়িছল। সই আেলাচনার
সূ ধেরই উনিবংশ শতেক িরসেল,হা ার,ডালটন এবং িবংশ শতা ীেত পল া ,শরৎচ রায়,িবনয় ঘাষ মু খ
পি ত ব ি রা অ সর হেয়িছেলন। তােদর মতপাথক রেয়েছ িব র। আমার গেবষণার ক পু িলয়া জলা ।
নৃ তাি করা ধানত িতন ভােগ পু িলয়ার জনেগা ীেক ভাগ কেরেছন- তফিসিল জািত, তফিসিল
উপজািত ও অন ান অন সর িণ।
২০১১ সােলর জন গণনা অনু যায়ী পি মবে ায় ৬০ তফিসিল জািতর কথা জানা যায়। তার মেধ
পু িলয়া জলায় বাউির, বাগিদ,রজক, ডাম, হািড়, কবত ভৃিত ৫৩ তফিসিল জািতর স ান পাওয়া গেছ। তারা
জলার িবিভ াে ছিড়েয় আেছ ।
তেব বলা যেত পাের এইসব জনেগা ীর মানু ষ দীঘকাল ধের সামািজক, রাজৈনিতক, ধম য় িবিভ ঘাতিতঘােতর মধ িদেয় চেলেছ। সমাজ িববতেনর সােথ তােদর জীবেনও এেসেছ নানা পিরবতন। তবু ও তারা তােদর
িনজ বিশ েলা এখনও সযে লালন কের চেলেছ। তােদর সমাজ-সং ৃ িতর জগেত িম ণ ঘেটেছ।
উে খ করার িবষয় হল কেয়ক তফিসিল জািত যমন- কাদার, কািম ( নপালী ), দাবগার, কা া, কউর,
কাঁয়ার, রািরয়ার, পািলয়া ইত ািদ জািত মশ আজ অবলু ি র পেথ।
আধু িনক য সভ তার যু েগ, িব ায়েনর যু েগ িনজ বিশ িল সংকটাপ । তােদর সমাজ-সং ৃ িত ধীের
ধীের িমেল িমেশ একাকার হেয় যাে ।
টিবল ১-পু িলয়া জলার তফিসিল জািতর
িণ

িণ িবভাগ

বাগিদ, েল

মাট
জন সংখ া
১২,৮০০

জনসংখ া
(পু ষ)
৬,৫৯৪

জনসংখ া
(মিহলা)
৬,২০৬

মাট জনসংখ া
( াম)
৮,৯৬৫

মাট জনসংখ া
(নগর)
৩,৮৩৫

বােহিলয়া

১৬

৮

১৬

১৬

০

বাইিত

৭৭

৩৮

৩৯

৫৩

২৪

বাউির

২,৪২,৭৭৩

১,২৩,৯৯১

১,১৮,৭৮২

২,১০,৫৬৬

৩২,২০৭

িবঁ দ

৩৫

১৯

১৬

১৯

১৬

বলদার

২৫

১৩

১২

২

২৩
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িণ
ভাগতা

মাট
জন সংখ া
৮০

জনসংখ া
(পু ষ)
৪২

জনসংখ া
(মিহলা)
৩৮

মাট জনসংখ া
( াম)
৮০

মাট জনসংখ া
(নগর)
০

ভুইমািল

৩৪৩

১৯১

১৫২

৩৩৭

৬

ভঁ ু ইয়া

২৯,৫৯৮

১৫,০৭৫

১৪,৫২৩

২৭,৬৮৩

১,৯১৫

চামার, চমকার, মু িচ, মািচ,
রিবদাস, ইদাস, ঋিষ

২৫,৮০৪

১৩,১৭২

১২,৬৩২

১৯,৩৬৯

৬,৪৩৫

চৗপল

১৬

৬

১০

১৪

২

দাবগার

১

১

০

১

০

দামাই( নপালী)

১১

৪

৭

১

১০

ধাবা, ধািব

২৩,৭৬৩

১২,১৭০

১১,৫৯৩

১৮,১৪৬

৫,৬১৭

দায়াই

২২

১২

১০

১৬

৬

ডাম,ধাংগাড়

২৮,৬৪৩

১৪,৬২৫

১৪,০১৮

২৪,৭৮৩

৩,৮৬০

দাসাধ, সাধ, ধাির,ধািড়

১,১৫৯

৬০৬

৫৫৩

৮৭৩

২৮৬

ঘািস

১৩,২০৭

৬,৬২৯

৬,৫৭৮

১১,১৭৯

২,০২৮

গাঁিড়

১৭

৮

৯

১২

৫

হালালেখার

৬৩

৩২

৩১

০

৬৩

হািড়, মথর,ভাি ,বা ীিক

৩০,০১২

১৫,২৮৯

১৪,৭২৩

২৭,৪১৭

২,৫৯৫

জািলয়া কবত

১৮,২৯৪

৯,২৯৭

৮,৯৯৭

১৪,৭৬৩

৩,৫৩১

ঝােলা মােলা,মােলা

২০

১৩

৭

৬

১৪

কাদার

১

১

০

১

০

কািম ( নপালী)

২

২

০

২

০

কা া

৪

৩

১

২

২

ক াওরা

৯৪

৪৮

৪৬

২৭

৬৭

কাউর

৯

৪

৫

৪

৫

কওট, কইয়ট

৫,২১৫

২,৭১০

২,৫০৫

৪,০৫৫

১,১৬০

খাইরা

১৬

৬

১০

১৬

০

খা ক

৫৭

৩০

২৭

৪৮

৯

কাঁওয়ার

৫

২

৩

০

৫

কাটাল

১৬৭

৮৪

৮৩

১৬৭

০

রািরয়ার

৪

১

৩

৪

০

লালেবিগ

৪১

২৬

১৫

১

৪০

লাহার

১৩,০৯৫

৬,৭৯৩

৬,৩০২

৯,৮৮২

৩,২১৩

মাহার

৩২

১৪

১৮

১৬

০

মাল

৫,০০৫

২,৫৫৯

২,৪৪৬

৪,৯৯০

১৫

মা াহ

১১৮

৬৪

৫৪

৫৭

৬১

মু সাহার

১০৯

৫৯

৫০

১০০

৯
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িণ
নমঃশূ

মাট
জন সংখ া
৩৩৮

জনসংখ া
(পু ষ)
১৮৬

জনসংখ া
(মিহলা)
১৫২

মাট জনসংখ া
( াম)
১২৭

মাট জনসংখ া
(নগর)
২১১

নু িনয়া

১৫৮

৮৫

৭৩

২৯

১২৯

পািলয়া

৮

৬

২

৩

৫

পান, ায়ািস

২৪

১৩

১১

৮

১৬

পািস

৬১৬

৩৩০

২৮৬

২৫৬

৩৬০

পাটিন

২২৯

১০৭

১২২

২২৯

০

পাড, পৗ

১১০

৫৫

৫৫

৩৫

৭৫

রাজবংশী

১৪৪

৬৮

৭৬

৫১

৯৩

রােজায়াড়

৪৭,১৭৪

২৪,১২৪

২৩,০৫০

৪২,১৮৯

৪,৯৮৫

সরিক ( নপালী)

২৩

১৫

৮

৫

১৮

৪৯,২১৫

২৫,৮৪০

২৩,৩৭৫

৪৭,৮৫ ৮

১,৩৫৭

িতয়ার

১৬

১০

৬

২

১৪

তু ির

৫৪৪

২৮০

২৬৪

৫৩৬

৮

মাট তফিসিল জািত

৫,৬৭,৭৬৭

২,৯০,৭ ৮৯

২,৭৬,৯৭ ৮

৪,৯০,৫১৭

৭৭,২৫০

ঁিড়(সাহা)

টিবল ২- ২৫,০০০-এর ঊে তফিসিল জািতর জনসংখ া
িণ

মাট জনসংখ া

পু ষ

মিহলা

বাউির

২,৪২,৭৭৩

১,২৩,৯৯১

১,১৮,৭৮২

ভঁ ু ইয়া

২৯,৫৯৮

১৫,০৭৫

১৪,৫২৩

চামার,চমকার,মু িচ, মািচ,

২৫,৮০৪

১৩,১৭২

১২,৬৩২

ডাম,ধাংগাড়

২৮,৬৪৩

১৪,৬২৫

১৪,০১৮

হাঁিড়, মথর, ভাংিগ,
মেথার,বাি কী

৩০,০১২

১৫,২৮৯

১৪,৭২৩

রােজায়াড়

৪৭,১৭৪

২৪,১২৪

২৩,০৫০

ঁিড় (সাহা)

৪৯,২১৫

২৫,৮৪০

২৩,৩৭৫

রিবদাস, ইদাস,ঋিষ
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টিবল ৩- পু িলয়া তফিসিল জািতর জনসংখ া (১০,০০০-২৪,৯৯৯)
িণ

মাট জনসংখ া

পু ষ

মিহলা

বাগিদ, েল

১২,৮০০

৬,৫৯৪

৬,২০৬

ধাবা, ধািব

২৩,৭৬৩

১২,১৭০

১১,৫৯৩

দাসাধ, সাধ,ধাির,ধািড়

১,১৫৯

৬০৬

৫৫৩

ঘািস

১৩,২০৭

৬,৬২৯

৬,৫৭৮

জািলয়া কবত

১৮,২৯৪

৯,২৯৭

৮,৯৯৭

ক াওট, কওট

৫,২১৫

২,৭১০

২,৫০৫

লাহার

১৩,০৯৫

৬,৭৯৩

৬,৩০২

মাল

৫,০০৫

২,৫৫৯

২,৪৪৬

টিবল ৪- পু িলয়া জলার তফিসিল জািতর জনসংখ া (১০০-৯৯৯)
িণ

মাট জনসংখ া

পু ষ

মিহলা

ভুইমািল

৩৪৩

১৯১

১৫২

কাটাল

১৬৭

৮৪

৮৩

মা াহ

১১৮

৬৪

৫৪

মু সাহার

১০৯

৫৯

৫০

নমঃশূ

৩৩৮

১৮৬

১৫২

নু িনয়া

১৫৮

৮৫

৭৩

পািস

৬১৬

৩৩০

২৮৬

পাটিন

২২৯

১০৭

১২২

পাড, পৗ

১১০

৫৫

৫৫

রাজবংশী

১৪৪

৬৮

৭৬

তু ির

৫৪৪

২৮০

২৬৪
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টিবল ৫-পু িলয়া জলার তফিসিল জািতর জনসংখ া ৫০-৯৯
িণ

মাট জনসংখ া

পু ষ

মিহলা

বাইিত

৭৭

৩৮

৩৯

ভাগতা

৮০

৪২

৩৮

হালালেখার

৬৩

৩২

৩১

কাওরা

৯৪

৪৮

৪৬

খা ক

৫৭

৩০

২৭

টিবল ৬ পু িলয়া জলার তফিসিল জািতর জনসংখ া ৫০-এর কম
িণ

মাট জনসংখ া

পু ষ

মিহলা

বােহিলয়া

১৬

৮

৮

বলদার

২৫

১৩

১২

িবঁ দ

৩৫

১৯

১৬

চৗপল

১৬

৬

১০

দাবগার

১

১

০

দামাই( নপালী)

১১

৪

৭

দায়াই

২২

১২

১০

গাঁিড়

১৭

৮

৯

ঝােলা মােলা,মােলা

২০

১৩

৭

কাদার

১

১

০

কািম ( নপালী)

২

২

০

কা া

৪

৩

১

কউর

৯

৪

৫

খাইরা

১৬

৬

১০

কাঁয়ার

৫

২

৩

রািরয়ার

৪

১

৩

লালেবিগ

৪১

২৬

১৫

মাহার

৩২

১৪

১৮

পািলয়া

৮

৬

২

পান,সাওয়ািস

২৪

১৩

১১

সরিক ( নপালী)

২৩

১৫

৮

িতয়ার

১৬

১০

৬

[২০১১ সােলর লাকগণনা ( পু িলয়া জলা) থেক সংগৃ হীত]
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পু িলয়া জলার িবিভ ােম উ বেণর পাশাপািশ বসবাস কেরন তফিসিল জািতর মানু ষ। হািড়, বাগিদ, বাউির, মু িচ,
পাদ, তু ির ভৃিত জািতেদর নৃ তাি ক ও সমাজতাি ক িদক আেলাচনার মধ িদেয় এেদর িনজ বিশ িল
জানেত পাির ।

১.বাউির
পু িলয়া জলার তফিসিল জািতেদর মেধ বাউির জািত সংখ া গির । শহর এবং ােমর িবিভ েক,
প ােয়েত ছিড়েয় রেয়েছ তারা । বাউির জািতেদর পৃ থক পাড়াও রেয়েছ। তারা অন তম াচীন জনেগা ী। এই জািত
য অনায তা নৃ তাি ক ল ণ থেক
হেয় ওেঠ ।
নৃ তাি ক পিরচয় : ‘বাউির’জািত র সৃ ি স েক নানা লাককািহিন রেয়েছ। নৃ তাি ক িদক িদেয় িবচার করেল
এেদর গােয়র রঙ, বিশ দেখ বলা যায় তারা অনায গা ীর অ গত।
এক লাককািহিন থেক জানা যায় য ভগবােনর খাদ চুিরর অপরােধ বাউির জািতর অধঃপতন । ভগবােনর
ভাজ সভায় একজন খাদ ব চুির কেরিছল বেল স শাপ হেয় িন জািতেত পিরণত হয়। সই থেক বাউিররা
সবাই অ জ সমােজর মানু ষ বেল িবেবিচত হয় ।
অন আর এক লাককািহিন হল বাহক-ঋিষ ( বাঝা বাহক) থেক এেদর উৎপি । বাহক ঋিষ তােদর পূ ব
পু ষ। কােনা এক িববােহর বরযা ায় তারা পালিক বহন করিছল, সই সময় মািলকেক পালিক ফরত না িদেয়
স িল িবি কের দয়। মদ পান কের এবং েক অস ান কের।মু িন এই অপরােধর শাি
প তােদর িন
জািতেত পযবিসত কেরন।
‘বাউির’ শ র উৎপি িনেয় পি ত মহেল নানা মতেভদ রেয়েছ। লাকগেবষক এবং সমাজতাি ক পাগল
বাউির তাঁর ‘বাউরী জািতর ইিতহাস ও সং ৃ িত’ ে উে খ কেরেছন –িহ ীেত ‘বাউরা’ বা ‘বাওরা’ শ থেক
‘বাউরী’ শ উৎপি লাভ কেরেছ। যার আিভধািনক অথ ‘পাগল’ । িতিন আরও উে খ কেরেছন ‘বাউরী’ শে র
কৃত অথ হেত পাের ‘যাযাবর’। বাউির জািত স বত যাযাবর জািত তা অনু মান সােপ । সু বল িম ‘সরল বাংলা
অিভধান’ ে উে খ কেরেছন ‘বাউরী’ শে র সং ৃ ত শ হল ‘বা রা’,যার অথ- জাল,ফাঁস ফাঁদ,বধ করা।
‘বা িরক’>বা রা-ি ক( ত য় )। এর অথ দাঁড়ায় ব াধ,িশকারী। অথাৎ বলা যেত পাের বা িরক >বাউরী শে র
উৎপি । নৃ তাি কেদর মেত বাউিরেদর বসত ক িছল বধমান জলার শরগড় পরগণা । ‘বাউির’ শে র অথ
িন ে িণর বাঙািল িহ ু জািত িবেশষ।
িহ ু সমােজ বাউির স দায় িছল অ ৃ শ জািত। তােদর অ ৃ শ ও ঘৃ িণত ভাবার কারণ িহেসেব বলা যায়
তােদর খাদ াখােদ র িবচার িছল না। একসময় তারা মৃ ত গামাংস ভ ণ করেতা ।
চহারার বিচ

: নৃ তাি ক িদক িদেয় িবচার করেল বাউির জািতর ায় ৭৫ শতাংশ মানু ষেদর মাথার আকৃিত

গালাকার ধরেনর । ায় ১২.৫ শতাংশ মানু েষর ল ােট মাথা এবং বািক ায় ১২.৫ শতাংশ লােকর মাঝাির মােপর
মাথা। কােরা মেত ায় ৮৯ শতাংশ বাউিরর নাক মাঝাির মােপর। চহারার বিচ দেখ অনু মান করা যায় এেদর
ধমনীেত মু া, ািবড়, আলপাইন গা ীর র
বািহত হে ।
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সামািজক িবন াস : বাউির জািতর সামািজক িবন ােস রেয়েছ উপস দায়, গা , পদিব ভৃিত।
ক. উপস দায় : বাউির সমােজ এই জািতর ন’ বা দশ উপিবভাগ রেয়েছ। স দােয়র নাম পশাগত বা
আবাসগত। িরসেলর মেত বাউিররা সাধারণত ন’ ধরেনর । সু ধীর মার করণ তাঁর ‘সীমা বাংলার লাকযান’ ে
স দায় িলর নাম- িশখিরয়া, ধু িলয়া বা ধু েলা, গাবিরয়া, মািলয়া, কাঠু িরয়া, ঝাঁ য়া, ম ভূিময়া, প েকা য়া, মালু য়া
উে খ কেরেছন । (পৃ .-৩৬)
িক ‘বাউরী জািতর ইিতহাস ও সং ৃ িত’ ে পাগল বাউির দশ ভােগর কথা উে খ কেরেছন। স িল
হল- িশখিরয়া, মানা, পাথিরয়া, ধু িলয়া, মািলয়া, ঝাড়ুয়া, গাবিরয়া, েল, বাগিদ, বাগািলয়া। ( পৃ .-২৭)
ই জেনর আেলাচনায় িকছু টা পাথক ল কেরিছ । বলা যেত পাের সমেয়র সােথ সােথ িকছু সংেযাজন,
িকছু িবেয়াজন, িকছু পিরবতন ঘেটেছ । বাউির জািতর মেধ ও উ -িনচ ভদােভদ আেছ ।
মানা- মানবাজার থানার বাউিরেদর মানা বাউির বলা হয়।
ম ভূিময়া, মালু য়া এবং মালা -মালভূেম কাঁসাই নদীর দি েণ বসবাস করেতা ।
ধু িলয়া- স বত এেসেছ ধলভূম থেক।
িশখিরয়া- িশখরভূেমর বাউিররা িশখিরয়া নােম পিরিচত িছল । িশখরভূম হল কাঁসাই ও বরাকর নদীর মধ বত
অ ল । য িছল পাঁে ৎ এে েটর অ ভু ।
প েকা য়া- বলেত বাঝােতা পাঁেচৎ এে েটর কি য় অ ল। প েকােট বসবাসকারী বাউিরেদর বলা
হেতা প েকা য়া ।
গােবািরয়া- বাউিরেদর িণর মেধ এমন এক রীিত আেছ যখােন খাবােরর অবিশ াংশ গাবর িদেয়
পির ার কের । তাই তারা গাবিরয়া নােম পিরিচত। এ িশখিরয়া উপে িণর বিশ ।
ঝা য়া- বাউিরেদর মেধ এক িণর লাক আেছ যারা খাবােরর ছাট ছাট টুকেরা ঝাঁট িদেয় পির ার কের
িদেতা । ঝাঁট দওয়ার জন এেদর নাম ঝাঁ য়া ।
খ. গা : বাউিররা িনেজেদর কাশ প গাে র অিধকারী বেল মেন কের।
গ. পদিব : বাউির জািতর পদিব হল বাউির।
বাস ান : পু িলয়ার িবিভ েকর ােম ােম বাউিরেদর বিশরভাগ লাক বসবাস কের । এছাড়াও শহেরর মেধ ও
তারা বসিত গেড় তু েলেছ। অেনেক একসােথ থাকার ফেল পাড়ার নাম হেয়েছ ‘বাউির পাড়া’।
তারা বিশরভাগ ঁ েড় ঘের বাস কের। ঘর েলা মা িদেয় তির। মা থেক পাঁচ ফুট চু। বািড় িল খু ব ছাট
ছাট। দাচলা িবিশ । ছয়-সাত ফুট চু ঝালান চােলর ঝাঁ বাড় িদেয় রা াঘর থােক। তােদর বািড় িল এক বা ই
ক িবিশ হয়। এেদর ঘের ঢাকার দরজা ছাট আর জানালা পায়রার খােপর মেতা দখেত হয় । ঘেরর চালা িল
খড়,টািল,খাপরায় ছাওয়া ।বাউিরেদর মেধ ই যারা আিথক িদক িদেয় ল বতমােন তারা ইঁেটর পাকাবািড়েত বসবাস
কের। কউ কউ অ াডেব াস বা েনর ছাউিন দওয়া ইঁেটর ঘের বাস কের।
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হাঁস ,মু রিগ ঘের ঘের তারা পালন কের । অেনেক হাঁস,মু রিগর জন আলাদা খু পির ঘর বানায়। স িল
মা ,ইঁট,পাথর িদেয় তির। গবািদ প ঘের রাখেলও এখন আর শূ কর পালন কের না ।
খাদ ভ াস : বাউির স দােয়র লােকরা সহজ,সরলভােব জীবনযাপন কের বেল তােদর খাদ াভ ােসর মেধ কােনা
বা ল নই। যা জু েট তাই খায়। বাউির জািতর লােকরা ভাত ও
খায়। আেগ এখােন ধান চাষ ভােলা হেতা না
বেলই মাইেলা ঘাঁটা, জু নুর ভাজা, ঁদলু ঘাঁটা, কলাই স খেয়ই এেদর িদন কাটেতা। তারা মাছ, মাংস, িডম,
শাক-সি ইত ািদ খায় । তেব মাংেসর িত এেদর লাভ বিশ। মাছ,মাংস খেত এরা বিশ পছ কের । সারািদেনর
াি র করার জন হাইড় া ও ম য়ার মদ খায় ।
ব বহািরক সাম ী : গৃ হ ালীর িজিনসপ অত সাদািসেধ,সহজমােনর । তারা লাহা, মা র তির বাসনপ এখনও
ব বহার কের। তেব বতমােন অ ালু িমিনয়ােমর বাসনপ হেয়েছ তাঁেদর িনত স ী। এ ছাড়াও িকছু িকছু ি েলর বাসন
এরা ব বহার কের থােক। এেদর বিশরভাগ লাক হাঁিড়, কলিস, কড়াই, থালা, জামবা , াস, ডকিচ ভৃিত
তজসপ ব বহার কের ।
দনি ন কােজর জন এরা লাহার ড়ুল,কাে ,দা,খু ি , বঁ ইত ািদ য পািত ব বহার কের। এরা ব ম,
টাি , লা ইত ািদ লাক অ শ ব বহার কের থােক ।
সাজ- পাশাক : ামা েল পু ষরা ধু িত, লু ি , গি পের । পু েষরা মাথায় গামছা িদেয় পাগিড় বানায় । বািড়র বউ,
বৃ া রমণীরা আটেপৗের শািড় পের ঘু ের বড়ায় । এরা াউজ ব বহার কের । কােজর সু িবধার জন অেনেক সাপটা িদেয়
শািড় পের । য কােনা উৎসব-অনু ােন মেয়রা নতু ন পাশাক পরেত পছ কের ।
ছাট ছাট ছেল- মেয়, যু বক-যু বতী হাল ফ াশােনর পাশাক পরেত ভােলাবােস। মেয়রা চুিড়দার,
শােলায়ার, িত, াউজার, িজনেসর প া পের । আর বউরা দাকান থেক িকেন আেন জির, চুমিক, পাথর দওয়া
ঝলমেল রিঙন শািড় । ছেলরা িবিভ ধরেনর প া , জামা, গি পের থােক। সমেয়র সােথ সােথ পাশাক পরার
িচর বদল তা ঘটেবই। এরা শীতকােল উেলর সােয়টার, চাদর গােয় দয় । শীেতর রাে কাঁথা, ক ল, লপ মু িড়
িদেয় ঘু েমায় ।
সাধন সাম ী : বাউির সমােজর মেয়রা চুেল লাগায় তল ও শ া ু । রং- বরেঙর িফেত, ীপ িদেয় নানা
প িতেত চুল বাঁেধ। বাজাের চলিত মু েখ মাখার ীম, া,পাউডার,িলপি ক,কাজল ইত ািদ িদেয় িনেজেদর সু রী
কের তােল। হােত লাগায় মেহি । ছেল- মেয় উভেয়ই গােয় মােখ সাবান,পাউডার, পারিফউম ইত ািদ সু গি
সাধন ব ।
অলংকার : সানা কনার মেতা সামথ

নই। তাই এরা বিশ েপার গয়নাই কেন। তেব ইদািনং ইিম শােনর

গয়না তােদর মেনর আশা িকছু টা পূ ণ কেরেছ। গয়না েলা পরেল সানার মেতাই চকচক কের। অেনেক ’হােত রিঙন
কাঁেচর চুিড় পের। বয় ারা কউ কউ েপার ও িপতেলর গয়না পের। এেদর িবেয়েত সানা- পার গয়না দওয়ার
চলন আেছ। বর বরেণ সানার আং , গলার চন দওয়া বাউির সমােজর রীিত আেছ ।
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জীিবকা : এরা কৃষকেদর বািড়েত কৃিষ িমেকর কাজ কের থােক । আেগ বাউিরেদর জীিবকা িছল মাছ ধরা ।
জলাশেয়র উপর িনভর কের তারা মাছ ধের জীিবকা িনবাহ করেতা । কােরা কােরা মেত থম িদেক বাউিরেদর বৃ ি
িছল পালিক বহন করা। আজ আর পালিকও নই এেদর পালিক বহন করার কাজও নই । এখন এই জািতর লাক
িরকশা, ঠলা চািলেয় িদনপাত করেত লাগল। এেদর অেনেকই হেয় উঠল কৃষক বা ত মজু র। কউ কউ হেয়
উঠল মা কাটা িমক।
বাউির জািতর মেয়রা উ বেণর লােকেদর ঘের িঝ-চাকরাণীর কাজ কের জীিবকা িনবাহ কের থােক । অভাবঅনটেনর ালায় এেদর কােনা কােনা মেয় চেল গল ের খিন ও কলকারখানায় কািমেনর কাজ করেত। ইঁট
তির, রাজিম ীেক ঘর তিরর মশলা জাগােনর কােজও তারা ব হেয় থাকল।
পু েষর চেয় এই জািতর মেয়রাই সংসারেক বাঁিচেয় রাখার জন ই বিশ রাজগার কের। সংসাের নারীরাই দািয়
সামিলেয় চেল ।
ধম : বাউির স দােয়র নর-নারীরা িহ ু ধেমর লাক । তেব তারা িনেজেদরেক শা

স দােয়র িহ ু বেল দাবী

কের । এরা িহ ু ধেমর িনয়ম-নীিত মেন চেল ।
দব- দবী : গহন অরণ , নদ-নদী, াকৃিতক েযাগ,িহং বন জ ভৃিতর হাত থেক রহাই পেত এরা পূ জা
কের । মূ লত তারা কৃিতর পূ জাির। ভয় ও অ ানতা থেকই সৃ ি হেয়েছ এেদর নানা দব- দবী ।
বাউির জািতর নর-নারীরা মনসা, িশব,ধম ঠা র, মা শীতলা, খলাইচ ী, ভা , টুসু , য়ারিসনী ইত ািদ দব- দবীর
পূ জাচনা ব িদন ধেরই কের আসেছ। এখনও মানত রেখ দব- দবীর পূ জা দয় ।
আিদবাসী সাঁওতালরা বড় বড় পাহাড়েক ‘ মারাংবু ’নােম পূ জাচনা কের থােক। পরবত কােল বাউিররা
‘মারাংবু ’ ক ‘বড় পাহািড়’ নােম পূ জা করেত
কের। এইভােব এক জািতর দবী অন জািতর কােছ পূ জা পেত
লাগেলন। জািতেত জািতেত ধেমর িমলেন ঘটল সং ৃ িতর আদান- দান ।
ভানিসংেক ছাগ বিল দওয়া আর বড়পাহািড়েক পািখ বিল দওয়ার রীিত এেদর সমােজ চিলত হল।
শিনবার ও রিববার আখড়ােত শূ কর, পািখ, চাল,িচিন ও িঘ অপণ কের বাউির জািতর লােকরা
রািসনীর পূ জা
কের থােক ।
লাকিব াস : এেদর সমােজ লাকিব াস হল ১. বাউিরেদর িব াস ভাত দেখ নতু ন বউ ঘের েবশ করেল কােনািদন তােদর ভােতর অভাব বা ক হেব
না । তাই িবেয়র পর নতু ন বউেক থেমই তারা ঘের ঢু কেত দয় না। তােক কােনা মি ের বা অন কােরা
বািড়েত রেখ দয়। পের অেনক ভাত রা ার পর ভােতর গাদা দিখেয় নতু ন বউেক ঘের ঢু কেত দওয়া হয়।
২. বাউির জািতর লােকরা িব াস কের নবজাত িশ েক ‘আলহই’ খাওয়ােল পািলও, িরেকট,হাম,
ধনু ার ইত ািদ রাগ হেব না। তাই তারা হিরতিক,হলু দ,জাইফল,আঁত মচড়া ও গাসােপর কেনা মাথা
িদেয় ‘আলহাই’ তির কের ।
৩. বাউিররা জািতর লােকরা আরও িব াস কের সদ জাত িশ েক ছাগল ধ খাওয়ােল পািলও রাগ হেব
না । ছাগল ধেক এরা পািলওর িতেষধক িহেসেব ভােব ।
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৪. মৃ ত ব ি র মু খাি কারী ব ি রা িব াস কের সে এক লাহার িজিনস ধারণ করা হেল তা া তােদর
কােনা িত সাধন করেত পারেব না।
৫. বাউির জািতর লােকরা পািখেদর মেধ বক ও াণীেদর মেধ
রেক ভ বেল িব াস কের।
লাকসং ার : বাউির জািতর মেধ নানা রকম সং ার রেয়েছ,যা িনেজেদর বিশে পূ ণ। মানব জীবেন িতন
ধান সং ার – জ , িববাহ ও মৃ তু । বাউিরেদর গৃ েহ িশ জ ােনার পর থেক দশ সং ােরর মেধ সাত সং ার
অনু ি ত হয়। সাধ ভ ণ, ন রাত( নব রা ), কশা , নামকরণ, অ াশন, িববাহ, া ।
ক. জ -সং ার : বাউির সমােজ িশ স ােনর জ

হেণ অজ সং ার চােখ পেড় । যমন-

১. িশ র জ হেণর পূ েব িকছু সং ার মেন চেল । বাউির জািতেদর মেধ সূ িতেক সাধ খাওয়ােত হয়।
তেব এই রীিত সবার মেধ নই।
২. িশ জ হেণর িদেনর িদন বােপর বািড় থেক মা, কািকমা, িপিসমারা আেসন । সূ িতেক িঘ,রসু ন,
িচঁ েড় ভাজা খাওয়ান।
৩. িতনিদেনর িদন সূ িতেক ভাত,ডাল,করলা ভাজা, মাছ ইত ািদ নানারকম তরকাির িদেয় ‘ঝাল-ভাত’
খাওয়ােত হয় । বােপর বািড়র লাক এই খাবার পিরেবশন কের থােকন।
৪. ন’ িদেনর িদন হয় ‘লারাত’। এই িদন সূ িত বােপর বািড়র মাছ-ভাত খায়। নতু ন জামা-কাপড়, থালা,
বা , াস, মশাির, তায়ােল, ছাতা ভৃিত িজিনসপ িশ েক এেন দয়। ‘লরাত’ অনু ান েত নািপত ও
নািপত বউ এেস পিরবােরর সকেলর নখ কেট দয়। ধাবা এেস কাপড় কেচ দয় । ধাইমা িশ স ানেক
তল-হলু দ মািখেয় ান করান। সূ িতেক িনেয় যান বাঁেধর ( পু র ) ঘােট। ধাইমা, শা িড়, জ মা বাঁেধর
ঘােট জেড়া হন। ান কের সকেল নতু ন কাপড় পেরন ।
৫. ষ ীবট তলায় সকেল পৗঁছায় । মা ষ ীর উে েশ পূ জা দয় । বািলর ওপর মু রিগর িডম রােখ । তার
ওপর কাজল, হলু দ ও িসঁ েরর পাঁচ প দয় । তার সােথ থােক আমল-বাসলা । স ােনর ম ল কামনায়
ষ ীতলায় সূ িতেক একেফাঁটা বু েকর ধ অপণ করেত হয় । পূ জার পর মা ষ ীেক স ণাম কের । পূ জার
শেষ ধাইমা িডম ষ ীতলা থেক তু েল নন ।
৬. সূ িত গা র গািড়র চাকােত তল, কাজল, িসঁ র, বু েকর ধ িদেয় ণাম (দ বৎ) কের । গা র
গাবর েকও িসঁ র, কাজল, তল, হলু দ িদেয় ণাম কের। বািড় িফের বধূ রা সবাই আলতা, িসঁ র পের
থােক ।
৭. এ শ িদেন পালন কের ‘এ শার অনু ান’। এ শটা িপেঠ বটতলায় িদেত হয় ।
৮. তারা মি ের পূ জা িদেয় বামু ন ঘর থেক ভাত এেন স ানেক খাওয়ায় । এরপর বািড়েত আ ীয় জনেদর
ডেক খাওয়ােনার রীিত আেছ ।
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খ. িববাহ-সং ার : এেদর সমােজর িববাহ অনু ােন অজ সং ার-িব াস রেয়েছ । যমন১. বাউির জািতর মেধ পণ থা রেয়েছ। পূ েব পা প কেন প েক পণ িদেতা। িক এখন ছিবটা বদেল
গেছ। কেন প পণ দয় পা প েক ।
২. বাউির জািতর েগাে িববাহ থািস । পা পে র সাত পু েষর পূ ব পু ষ এবং পা ীপে র িতন
পু েষর পূ ব পু েষর মেধ িববাহ চেল না । এরা মামা-চাচা স ক িবচার কের িববােহর পা -পা ী ি র কের
থােক।
৩. সমােজ ব িববাহ ও িবধবা িববাহ চিলত। ামী মারা যাওয়ার পর অেনক সময় িবধবা মেয় দবরেক
িবেয় কের। এই সং ার এখনও এেদর সমােজ আেছ। বাউির সমােজর পু নিববাহ করার রীিত ‘সা া’ নােম
চিলত। কম খরেচ সা া করা যায়।
৪. িবেয়র সং ার হল হাতপলা , য়া কা,মু খ দখািন ভৃিত । এইসব অনু ান েলা পালন কের এেদর
ছেল- মেয়েদর িবেয় দয়। িবেয়র পর কলাগাছ পুঁ তবার রীিত আেছ। টাকায় িসঁ র লািগেয় কেনর িসঁ িথেত
ছাঁওয়ােনা হয়।
৫. িববােহর ইিদন আেগ কেনর বািড়েত ‘হাতপলা ’বা আশীবাদ অনু ান স হয়। উঠােন তু লসী
তলায় গাবর ( ছুঁ চ ) মা র মাড়ুিল দওয়া হয় । সখােনই পা পে র লােকেদর বসায়। এর পর শাল
পাতায় ই বহাই মু েখামু িখ বেসন। তােদর জেনর মােঝ এক শালপাতা রাখা থােক। তার ওপর আমপাতা
দওয়া এক জলপূ ণ ঘ বসােনা হয়। সই সে থােক পয়সা ,ধান, বা,তু লসীপাতা , গাটা
সু পাির,পান,চ ন ইত ািদ । উভেয়ই িনে া ম পাঠ কের‘ হির হির বামু েনর প ধির,
গ হেত আেলন হির,
পুঁ িথ পাঁিজ বগেল কির।
----------------------অমু েকর পা , অমু েকর পা ী
হেলা তারা
,
বর কেনর ক ারা হেলন
এইভােব পর র তারা িত াব হন । এরপর এক বহাই বেল ওেঠ ‘আজ ল আমার পু লয়, তু মার পু ’
ই বহাই ঘ ধের থােক জাতীয় পু েরািহত িতনবার ম পেড় । ই জেনই ঘ র জেল চুমু ক িদেয় জল খায় আর
আমপাতা দাঁেত কােট। এেক অপরেক আিল ন কের থােক।
এরপর কন ােক আশীবাদ করার তাড়েজাড়
হয়। পা পে র লােকরা আশীবােদর এবং গােয় হলু েদর
িজিনসপ কেনপে র হােত তু েল দয়। িজিনসপে র মেধ থােক- নানা ধরেনর ফল,লা ু ,লাল রেঙর আশীবাদীর
শািড় ও হলু দ রেঙর গােয় হলু েদর শািড় ,কেনর সাজেগােজর িজিনসপ ইত ািদ। পা পে র দওয়া শািড় পের
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কেনেক তু লসী তলায় িনেয় আেস। মেয় মু েখ ঘামটা ঢাকা িনেয় মা ের বা িপঁ িড়েত বেস। থেম র মশাই
মেয় র কপােল কা দয়,ফল ও পার গয়না িদেয় আশীবাদ কের। তারপর এেক এেক এেস মেয় র মাথায়
ধান, বা ও আঁচেল পয়সা ও ফল িদেয় আশীবাদ কের। পা েকও একইভােব পা ীপে র লােকরা আশীবাদ কের
আেস।
৬. আশীবাদ হেয় গেল বর ও কেনর ‘গােয় হলু দ’ অনু ান হয়। তারপর আইবু েড়া (থু বড়া ভাত) ভাত
খাওয়ায়। থু বড়া ভাত খাওয়ার িদন বেরর বািড়েত কেনর জামাইদাদা বা িপেসমশাই বা মেসামশাই লগন
ভাঁড় আনেত যান ।
ছাট ছাট ভাঁেড়র মেধ হলু দ মাখােনা চাল,কােলা িবউিল বা িবির কলাই,সু পাির
িদেয় ভাঁেড়র মু খ িল শালপাতা িদেয় মু েড় সু তিল িদেয় বাঁধা থােক। এ েকই ‘লগন ভাঁড়’ বেল। ভাঁেড়র
এক কেন ঘের এেল কেন থু বড়া ভাত খেত পাের। জামাই ভাঁড় েত যত িল িগরা ( িগঁ ট ) দেব ততিদন
মেয় েক িগরা খু েল থু বড়া ভাত খেত হয়। এই সং ার আজও এেদর লাকসমােজ দখা যায় ।
৭. বৗিদ বা িদিদ নয় রকেমর খাবার রা া কের খেত দয় । ভাত,ভাজা,ডাল,তরকাির মাছ, ীর-পােয়স
ইত ািদ িদেয় ছেল এবং মেয় জনেকই থু বড়া ভাত খাওয়ােনা হয়। । থু বড়া ভাত খাওয়ােনার আেগ িকছু
িকছু লাকাচার পালন করেত হয়।
৮. গােয় হলু েদর শািড় পের পা ী আলপনা দওয়া িপঁ িড়র ওপর বেস। এক কাঁসার থালায় আমলাবাসলা, িসঁ র, কাজল, হলু দ বাটা, আক ফুেলর মালা, ধান, আলতা, সু পাির সম িজিনসপ সািজেয় কেনর
মা কেনর আট অে তল- হলু দ ছাঁওয়ায় এবং তােক আশীবাদ কের। তারপর বািড়র,পাড়ার মাট সাত জন
এেয়া ী এেস কেনেক তল-হলু দ ছাঁওয়ায়। আশীবাদ কের।
৯. কেনর বৗিদ সকাল থেক উেপাস কের থােক। নতু ন কাপড় পের কেনর জন ভাত, ডাল, তরকাির,
ীর-পােয়স ইত ািদ রা া কের । কেনর গােয় তল-হলু দ ছাঁওয়ােনা হেয় গেল তার পােয় আলতা, চােখ
কাজল, গলায় আক ফুেলর মালা পরােনা হয় । কপােল চ ন িদেয় সাজায়। এক লায় িতন
শালপাতায় ভাত, তরকাির, ডাল, মাছ, চাটিন, পােয়স িদেয় সািজেয় দীপ ািলেয় এেক এেক নয় জন
এেয়া ী কেনর আট অে সই ভাত ছুঁ ইেয় বরণ কের। বরণ করার সময় কেন মাথায় ঘামটা িদেয় থােক
যােত স ওই ভাত দখেত না পায়। বৗিদ সবার শেষ বরণ কের। েলা সেমত খাবারটা িনেয় িপিছেয়
িপিছেয় বিরেয় যায় । এরপর মেয় র হােত সর িদেয় মেপ চাল দওয়া হয়। মেয় ঘামটা িদেয় মাথা
ঢেক পছেন মােয়র আঁচেল িতনবার চাল ফেল দয় ।
গ. মৃ তু -সং ার : বাউির সমােজ মৃ তু েক িঘের রেয়েছ িবিভ সং ার। যমন১. বাউির সমােজ মৃ ত ব ি েক তু লসী তলায় ইেয় দওয়া হয়। এ েক ‘ভঁ ু ই শয া’ বেল। বাউিরেদর ন’
িদেন কাপড় কাচা ও দশ িদেন ঘাট হয়। ামী জীিবত অব ায় বউ মারা গেল তােক শাঁখা,িসঁ র,আলতা
পরােনা হয়।
২. সাধারণত বাউির জািতর লােকরা িহ ু রীিত অনু যায়ী মৃ তেদহ দাহ কের। মৃ ত ব ি র পা হলু দ জেল
ধাওয়ায়। তােদর িব াস এেত তার আ া বিরেয় এেস কােরা িত করেত পারেব না।
৩. শবেদহ িনেয় যাওয়ার সময় হির বাল িন দয় আর খ, িচঁ েড় ছড়ায়। শােন পৗঁছাবার িকছু টা আেগ
মৃ তেদহ মা েত রােখ। এরপর শবেদহ েক ঘু িরেয় নয়। তার মাথােক ােমর িদেক রেখ শােন িনেয়
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যেত হয়। শােন পৗঁেছ শবেদহ মা েত রােখ। এক কা েত সলেত বাঁেধ। স িঘেয় ভজায়। আ ন
েল শবেদেহর চারিদেক িতনবার ঘাের। মৃ তেদহ র মু েখ আ ন ছাঁওয়ায়। এরপর িচতার উপর মৃ তেদহ
উে া কের ইেয় দয়। মাথা থােক উ র িদেক। িচতায় আ ন লাগােনা হয়। শানযা ীরা ল িচতায়
এক কের কাঠ দয়। মৃ তেদেহর য অংশ পােড় না তা িচতার মাঝখােন পুঁ েত দয়। এক নতু ন
হাঁিড়েত চাল,ডাল, িবির কলাই, কিড়, িশ স ান মু রিগর মাংস িদেয় িচতার মেধ বিসেয় দয়। এ েক
‘কাক ভূ ি ’ বলা হয়। িচতার আ েন স রা া হয়। তারপর হাঁিড় ভে ফেল। শানযা ীরা কউ
আর িচতার িদেক তাকায় না। এরপর শবেদহ নামােনার ােন এক কাঁটা ডাল, পাথর রেখ দয়। সবাই স
িডি েয় পার হয়। পু ের ান কের সবাই বািড় ফের।
৪. ামীর নাম কের মৃ ত ব ি র বউেক হােতর লাহা মা মািখেয় ের ছুঁ েড় িদেত হয়।
৫. মৃ ত ব ি র পিরবােরর লােকরা গােয় তল মােখ না। রা ায় হলু দ দয় না। মাছ,মাংস খায় না। এরপর
খাল কীতন সহেযােগ অি ভাসােত বর হয়। মৃ েতর পিরবােরর লােকরা িদন ধু মু িড় খেয় থােক।
ি তীয় িদেন খ খাওয়া হয়। িতনিদেনর িদন ‘িততা ভাত’ খায়। চতু থ িদেন ‘ বণা গাছ’ পুঁ েত।
৬. মু খাি কারী ব ি র সােথ সব সময় লাহার কাে িকংবা কাটাির থােক। এেদর িব াস মৃ তব ি র তা া
তার কােনা িত করেত পাের না।
৭. মু খাি কারী ব ি েক হিবিষ রাঁধেত হয় । রােতর বলা সবাই ঘু িমেয় পড়েল নতু ন হাঁিড়েত ভাত রা া
কের । রা া করা খাবার মৃ ত ব ি র উে েশ িনেবদন কের। তারপর িনেজরা খেত পায়। খাবার সময়
কােনা শ হেল আর খাওয়া চেল না ।
৮. দশ িদেনর িদন ঘাট । ঐ িদন বণা গােছর কােছ িতল,মাছ পাড়া, তল ইত ািদ ব রােখ। ঘােট যারা
উঠেব না তারা িদেনর বলায় বণা গােছর কােছ রাখা ব িল শ কের ান কের ফেল। আর ঘােট যারা
উঠেত চায় তারা সূ য ডাবার পর ঘােট এেস উপি ত হয় । বণা গাছ ছুঁ েয় ান কের । নতু ন জামা কাপড়
পের থােক ।
৯. ঘােটর িদন চাল,ডাল, তল,হলু দ,ল া ভৃিত সম িকছু র মেধ মারগ (সাঁড়া ) র িমিশেয় িখচুিড়র
মেতা একটা খাবার বানােনা হয়। ঘােট ওঠার পর পিরবােরর সম সদস েদর সই খাবার মু েখ ছাঁওয়ােত
হয়। যারা উপবােস থাকেত চায় তারা খাবার জেল ভািসেয় দয়। আর যারা ভাত খেত চায় তারা মু েখ
ছুঁ ইেয় দয়।
১০. এগােরা িদেনর িদন ‘িতলপাত’ অনু ান হয়। বাউির জািতর মেধ কােনা একজন ব ি েক ঠা র
সাজােনা হয়। স াে র ভাত রাঁেধ। তােক চার পাতায় চাল,ডাল ,কাঁসার বা , আলতা দয়। পু েরািহেতর
আট অে তল-হলু দ ছাঁওয়ায় । দিধ ম ল অনু ান কের। নতু ন ভাঁেড় দই, হলু দ, িসঁ র িদেয় মু খাি কারী
ব ি র মাথায় চাপায়। পু েরািহত সবার মাথায় দই িছ েয় দয়। মা েত ভাঁড় আছেড় ভে ফেল। তারপর
শরীের জল ঢেল দয়। পিরবােরর ছেলরা মা েত গড়াগিড় দয়।
১১. ‘ ি র িপঠা’ বানােত হয়। এই পাড়া িপেঠ বািড়র সবাইেক খেয় ান করেত হয়। এভােবই সম
অনু ান শষ হয়। এই সং ার এখনও এরা মেন চেল ।
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িববাহরীিত : িবেয়র িদন সকালেবলা িদিদ,জামাইদাদা ছা না তলায় আম ডাল, ম ল ডাল, িসধা ডাল পুঁ েত ।
আলপনা িদেয় ছামড়া বা ছা নাতলা সু রভােব সাজােনা হয়। ছা নাতলায় একটা কাঁসার থালায় সূঁ চ বঁ ধােনা
পানপাতা,কাঁঠাল পাতায়- লাহার খাড়ু ( বালা ), িসঁ র, সিরষার তল, আমলা-বাসলা ( আমলা, মিথ,হলু দ ঁেড়া )
ধান, বা, গাটা সু পাির, খালা ভাঙা, দীপ ভৃিত উপকরণ রাখা থােক। এক িশল- নাড়া পাতা থােক। ছামািন ভাঁড়,
জলসাওয়ার হাঁিড়,খেড়র দিড় ও এক সু তা বাঁধা লাটাই থােক। ছা না তলায় কেনর মার কােল কেনেক বসােনা
হয়। লাটাইেয়র সু েতা কেন ও এেয়া ীরা ধের ধের খু লেত থােক আর সাতপাক সু েতা েক ঘারায়। এরপর কেন
কাজললতা আর বর জাঁিত িদেয় ভাঁেড়র চাখ ছ াঁদা কের। এরপর িশেলর ওপর িকছু গাটা সরেষ এবং তার ওপর
নড়া রেখ তার ওপর পান পাতা িদেয় সরেষর তল ঢালা য়। কেন নড়া ঘারােত থােক । তার সােথ সােথ এেয়া
ীরাও কেনর হাত ধের থােক। নড়া েক িসধা ডােল ছুঁ ইেয় কেনর কপােল পাঁচ বার বা সাত বার ঠকােত হয়।
তারপর কেনর বৗিদ সরেষ ও সরেষর তল কেনর গােয় মাখায়। কেনর হােত জামাইদাদা আমপাতা বঁ েধ দয় ।
এ েক ‘শীতল বাঁধা’ বলা হয়। মা হাত ধের মেয়েক ঘের িনেয় যায়।
এরপর কেনর মা ষ ী বটতলায় িগেয় পূ জা কের। মা িদেয় মাড়ুিল দয়। সখােন িসঁ র, তল,কাজল,হলু েদর
দাগ দয়। ধূ প ােল, দীপ দখায় , ধূ েপর চারপােশ লাটাইেয়র সু েতা িদেয় ঘু িরেয় স বঁ েধ দয়। তারা এভােব
ষ ী মােক বঁ েধ রােখ।
কােরা ঝারা বারা থাকেল মা কাঁেখ কলিস নয় আর কেনর মাথায় ফুেটা করা হাঁিড় চাপায় । কেনর মাথায়
হাঁিড় ধের থাকা হয়। অ অ জল ঢালেত ঢালেত কেনেক িনেয় বটতলায় পূ জা দওয়া হয়।
জল সাইেত যাওয়ার সময় রা ায় বামু ন ঘেরর সামেন মাড়ুিল িদেত হয় । তারা বামু ন ঘেরর উেঠােন
জলসাওয়া হাঁিড়টা নামায় । তারপর চাল,ডাল, তল,হলু দ ইত ািদ িজিনসপ বামু নেক দয়। বামু ন ভাঁেড় নয় পায়া
জল দয় । এরপর বামু ন ঘেরর জল িনেয় বাঁেধর ঘােট যায়। মা থালায় িডম,িসঁ র, কাজল,ধান, বা িনেয় বাঁেধর ঘােট
পৗঁেছান। জামাইদাদা দা িদেয় জল কােট। কেনর মা ঘােট মা র ওপর িডম রেখ তােত িসঁ র,কাজেলর দাগ আঁেকন।
পূ জা কের মা ফেল িডমটা তু েল নয়। পু র বা বাঁেধর জল িদেয় ভাঁড় ভরা হয়।
জল সেজ আসার পর একটা ছাট ভাঁেড় সু পাির দওয়া হয়। এক হােত খড়,এক হােত পান িদেয় কেনর
বু ক সঁ েক। এরপর মেয় বাম পােয় ছাট খালা ভাে । সই সময় তােক বড়রা
কের- ‘কার চাখ ছ াঁদা ?’
এভােব িতনবার
করা হয়। মেয় িতনবার উ র দয়-বেরর নাম বেল ‘উয়ার চাখ ছ াঁদা।’‘উয়ার চাখ ছ াঁদা।
‘উয়ার চাখ ছ াঁদা’।
িবেয়র িদন বর মােয়র ধ খেয় িবেয় করেত আেস। িবেয় করেত এেস বর থেমই গা মি ের যায়। ণাম কের
এেল থেমই কেনর ঘের ঢু কেব না। কেন ঘর থেক ১০১ টাকা এেন াইভারেক িদেল জানালা খু েল বরেক িমি
খাওয়ােনা হয়। পান িদেয়, শাঁখ বািজেয় শা িড়, জ শা িড় বেরর বু ক সঁ েক। বরেক কােল কের পা ীর পে র
লােকরা জামাইদাদা বা বাবা ঘের িনেয় আেসন।
বরেক ছামড়া তলায় দাঁড় করায়। কেনর মা,কািকমা,মািসমা এেদর সকেলর পা বর জল িদেয় ধাওয়ায় ।
এরপর বেরর মু খ মলমেলর কাপড় িদেয় ঢেক দয়। বেরর বািড়র আর কেন ঘেরর বাচা ডািলর ওপর কেন েক
বসােনা হয়। বেরর ঘেরর একজন এবং কেনর ঘেরর এক জন, জেন িমেল কেনেক ছা না ( ছামড়া ) তলায় িনেয়
এেস দাঁড় করায়। মেয়রা সাততী ঘাের। কেনর মু খ পান িদেয় ঢাকা থােক আর আঁচেল থােক চাল।কেনর মা এক
থালায় পান পাতা, দীপ, লায় আট কলাই িনেয় বেরর চারিদেক ঘাের। তার সােথ সােথ কেন এবং সাত বা নয় জন
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এেয়া ীরাও সাত বার ঘু রেত থােক। ঘু রেত ঘু রেত কেনর মা থালায় পান পাতা িদেয় জামাইেয়র বু ক সঁ েক, কউ
আমপাতা িদেয় জেলর িছটা দয়। কউ আমপাতার বাঁটায় কাপেড় বঁ েধ আ ন ধিরেয় ঘু রেত থােক। এরপর
পানপাতা সিরেয় বর-কেনর ভ ি িবিনময় হয়। তারপর কেনেক আ খাওয়ায় । এরপর
হয় িবেয়র পব ।
এই পব িল হলমালাবদল : মেয়র জামাইবাবু পতায় সু পািরেক ফুেটা কের মালা তির কের। থেম আক ফুেলর মালা এবং
য়া- পতার মালা বদল হয়। মালা বদেলর সময় িতন বার হির বাল করেত হয়। এরপের রজনীগ ার মালাও একােজ
ব বহার করা হয়। বর তার কপােলর িসঁ র কেড় আ ু েল কের কেনর িসঁ িথেত আর কেন তার কপােলর িসঁ র ছেলর
কপােল দয় । একাজ িতনবার কের হয়। এরপর কেনর মা থালা িনেয় বর-কেনেক বরণ কের। জেনর কপােল লাহার
খাড়ু ( বালা) ছাঁওয়ায়,কাঁঠাল পাতার খালা ছাঁওয়ায়, ছাট লা িনেয় বরণ কের িদেক লাটা ফেল দয় ।তারপর
বর কেনেক বসােনা হয় । কেনর দাদা জামাইেক আং -বরণ কের অনািমকায় আং পিরেয় দয় ।
কহবর : িবেয়র পর বর-কেনেক বাসরঘের িনেয় আসা হয়। শ ািলকারা জামাইেয়র পা ধাওয়ায়। জামাইেয়র পােয়র
বু েড়া আ ু ল ধের রেখ পাওনা চায়। এ েক ‘ খাঁকিড় ধরা’ বেল। এরপর বর-কেন এেক অপরেক িমি খাওয়ায় ।
গাঁটব ন : সকাল বলায় কেন িবদােয়র পূ েব বর ও কেন জনেক মাছ-ভাত খাওয়ােনা হয়। এেক অপরেক এঁেটা
খাবার খেত হয়। ছামড়া তলায় জনেক িনেয় িগেয় বসায়। িনত বর বর-কেনর গাঁটছড়া বঁ েধ দয় ।
বাঁদািন : পিরবােরর, পাড়ার এেয়া ীরা আমলা বাসলা ( আমলা, মিথ,হলু দ ঁেড়া),সু পাির, ধান- বা িদেয় বর-কেনেক
আশীবাদ কের। কাঁসার থালায় বর- কেনেক যৗতু ক দয় । বর ও কেন জেন বড়েদর ণাম কের ।
ছামানী ভাঁড় : কেন বাম হাত িদেয় ছামািন ভাঁড় শ কের িভতেরর ব েক বাম হাত িদেয় নেড় দয় আর বর
ঢাকনা লাগােত লাগােত যায়। এভােব সাত বার খলা খলেত হয় ।
িবদায় : এরপর সর িদেয় চাল মেপ কেনর হােত দয়। কেন পছন িদেক মাথার ওপর িদেয় ‘ভােয়র ঘর ভরিল’
বেল চাল েলা ফেল দয় মােয়র আঁচেল। কেন মােয়র বু েকর ধ খায়। তারপর ভাইেফাঁটা দয়। বাম হােত থেম
াচীের ফাঁটা িদেয় সব ভাইেদর বু েক ফাঁটা দয়। খালা না নাড়েল ঘর ছাওয়ােত পাের না। তাই িবদােয়র পূ েব
ঘেরর চােলর খালা নাড়েত হয়। ঘর থেক বিরেয় যাবার আেগ বর কেনেক পছন িদেক ধের থােক এবং মেয়
এক আঁজলা চাল নয়। তােক
কের ‘ কার ঘর ভরিল?’ মেয় ‘ভােয়র ঘর ভরিল’ বেল পােয়র ফাঁক িদেয়
চালটা ছুঁ েড় দয় । আর স পছেন তাকায় না। এরপর মেয় েক িজে স কের ‘িব কথা যািছ ?’ কেনেক িতন
বার বলেত হয় ‘ কািমন খাটেত যািছ’। বর-কেনেক িবদায় জানায়। তারা জেন িমেল থেম মি ের তারপর
বটতলায় ণাম কের গািড়েত বেস। মািস,কািকমা বর-কেনেক িমি জল খাওয়ান। ভাইরা গািড়র চার চাকায় জল
দয়। তারপর গািড়টােক ঠেল দয়। গািড় চলেত
করেল তারা আর পছন িফের তাকায় না। িবদায় মু হূেত
কেনর মা বেল ওেঠন“রাণীেক য মানু ষ ক ম
েধর সর খাঁওয়ােয়
সই রাণী চেল যােছ
সংসার কাঁদােয়।। ”

55

লিহর মােড় পৗঁেছােল বেরর বািড়র লাকজন ড় ও জল িদেয় মাখােনা িচঁ ড়া িনেয় আেস। গািড়েত বেস
থাকা বর-বধূ েক তারা িক দয় । বউেক িচঁ ড়া খাওয়ায় । তারপর সের পেড় । এেক ‘বউ লকা’ বেল। এরপর গািড়
থেক নািমেয় বর-বধূ েক কােল কের ঘের িনেয় আেস। তারপর ননদ বধূ র কাঁেখ কলিস িদেয় পাওনা চায়। পাওনা না
িদেল স কলিস নামােত চায় না। এক িপঁ ড়ায় জেন বাম পা িদেয় দাঁিড়েয় থােক। বর-বধূ জেন বড়েদর জল িদেয়
পা ধাওয়ায়। বেরর মা বরেণর থালা এবং এেয়া ীরা আম বাঁটার সলেত ডান হােত িনেয় সাততী ঘাের। ঘু রেত ঘু রেত
বেরর মা বর-বধূ র পান পাতা িদেয় বু ক সঁ েক। নড়া িনেয় জেনর বু েক খাঁচা দয় । সাতবার ঘারার শেষ বেরর মা
জেনর কপােল িতনবার কের বরেণর থালা ছাঁওয়ায়। টুপা কপােল িতনবার ছুঁ ইেয় ডান িদেক ফেল দয়।
এরপর লাহার বালা ও কাঁটা দওয়া জেলর ভাঁড় িনেয় আেস । কাঁটার মেধ থেক লাহার খাড়ু (বালা) বর কের
বেরর হােত দয় । বর স বধূ েক পিরেয় দয়। তখন সবাই ‘হির হির বাল’ বেল ।
তারপর বর-বধূ েক হাত ধের ঘের বসায়। ননদ এেস বর- বধূ র পা ধাওয়ায় । ননদরা বউেয়র ডান পােয়র বু েড়া আ ু ল
ধের থােক । টাকা িদেল তারা ছেড় দয়।
এরপর বর-বধূ র ‘ধান কাটা’ লাকাচােরর অনু ান হয়। এক নতু ন মা েরর ওপর কাঁসার থালা উপু ড় কের
রাখা হয়। বউেয়র মাথায় ছাট পাইেয়র মেধ ধান দয় আর বর পছেন জাঁিত িদেয় নয় বার ধান ফলেত থােক আর
বউ বাম পা িদেয় কাঁসার থালাটা ঠলেত থােক।
িসঁ রদান : বেরর বািড়েত িসঁ র দান অনু ান হয়। বধূ এরপর িসঁ র দােনর শািড় পের বেস। বেরর হােতর সানার
আং িদেয়, সর িদেয়,টাকােত কেনর িসঁ িথেত িসঁ র দান কের। সব শেষ হােত িসঁ র িনেয় মাথায় ঘেস দয়।
বধূ

র বািড়েত আসবার সময় ‘ননদ পটাির’ সে আেন। তােত একিদেনর চাল,ডাল, আলু , সি ,কাঁসার বা

ভৃিত িজিনস থােক। ছামড়া তলায় বর-বধূ জনেক িমি
উি বর খােব না ।

খেত দয়। বেরর উি

বধূ েক খেত হয়। িক বধূ র

মু খ দখািন : যৗতু ক না পেল বউ মু খ দখােব না। পিরবােরর লােকরা পাড়ার রমণীরা এবং সবাই সানা- পার
গয়না ও টাকা-পয়সা িদেয় নতু ন বউেয়র মু খ দেখ ।
এরপর জামাইদাদা ছােটা গত বা বাঁধ খাঁেড়। টাকা না িদেল বাঁধ খুঁ ড়েত চায় না স । সই গত েক জেল
পূ ণ করা হয়। কেন িশেল বেস থােক আর বর বেস চড়ােত। এরপর বর সই জেলর মেধ জাঁিত লু িকেয় দয়। আর
কেন জাঁিত খুঁ েজ বেরর হােত দয়। এরপর বধূ কাজললতা লু কায় বর স খুঁ েজ বর কের কেনর হােত দয়।
এভােব সাত বার খলাটা হয় ।
কেনর বািড় থেক আনা গােয় হলু েদর আর মাছ-ভাত খাওয়ার এঁেটা পাতা এবং বেরর এঁেটা পাতা ওই
গেতর মেধ ফেল িদেত হয়। এঁেটা পাতা িল দওয়ার পর কেনর বািড় থেক আনা কলাগাছ পুঁ তেত হয়। নয়জন
িমেল গাছ পুঁ তবার সময় বেল –‘ বছর না ঘু রেত ঘু রেত ফল পািব?’ উ ের বলেত হয়-‘ পাব’ । এভােব িতনবার
বলেত হয়। তারপর কেনর হােত বর তল-হলু দ মািখেয় দয় এবং কেন বেরর গােয় তল-হলু দ মাখায়। জাঁিত,
কাজললতা শা িড়র হােত িদেয় দয় ।
সে বলায় ভাত, ডাল, তরকাির, মােছর মাথা িদেয় ‘ভাত-কাপড়’ অনু ান হয় । বর কেনর হােত থালা ধিরেয়
বেল ‘আজ ল ভাত কাপেড়র দািয় আমার’। এভােব িতনবার বেল।
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বউভােতর পেরর িদন বেরর ঘের বাঁদািন বেস। নতু ন মা েরর ওপর বর-বধূ েক বসােনা হয়। তােদর সামেন
িতন কাঁসার থালা রাখা থােক। এক েত ধান- বা এবং দীপ থােক। বর-কেনেক ধান- বা িদেয় আশীবাদ কের
যৗতু ক দয়। আশীবাদ শষ হেয় গেল ধান িল মা েরর ওপর রােখ। বর ঐ ধান িদেয় পাইটা ভিত কের আর কেন
তা খািল কের । আবার কেন ভিত কের বর খািল কের এভােব সাতবার করেত হয়। বেরর বািড়েতও ছামািন ভাঁড়
নাড়ােনা খলা হয় । থেম বর ভাঁেড়র ঢাকনা খু েল ধান নেড় দয় আর কেন ঢাকনা লািগেয় দয়। আবার
উে াভােব কেন ঢাকনা খু েল ধান নাড়েব বর ঢাকনা লািগেয় যায় । তারপর বর-বধূ র গাঁট ব েনর কাপড় িনেয়
ছামড়া তলায় িসধা ডাল ঢাকা অনু ান হয়। বেরর হােত কাপড়টা ধিরেয় দয় বধূ তােত টান দয় আবার বধূ কাপড়
ধের থােক বর স টান দয়- এভােব িতনবার করেত হয়। বেরর কপােলর িসঁ েরর প বধূ র কপােল ছুঁ ইেয়
দওয়ােল
ফাঁটা দয়। বড়েদর ণাম কের ।
অ ম লায় বর-বধূ জেন মেয়র বােপর বািড়েত আেস। বউিদ,ননদ বর-কেনেক বাঁেধর ঘােট িনেয় যায়।
এক ঘােটই জনেক ান করেত হয়। জেল বর কাঁসার ঘ লু কায় আর বধূ েক খুঁ জেত হয়। আবার উে া িচ ও দখা
যায়। বধূ লু কােব বর খুঁ জেব।িতনবার করেত হেব। শ ািলকােক বধূ র জামা কাপড় কাচেত হয়। পাওনা না িদেল
জামাকাপড় কাচেত চায় না। পু র ঘােট বর বউেক সাবান মাখায় আর বধূ বেরর গােয় সাবান মািখেয় দয়। নতু ন
জামা কাপড় পের। ান সের বটতলায়,মি ের ণাম কের। গা েক ণাম করেত হয়। তারপর বািড়েত ঢাকার
আেগ অেধক রা া থেক বর-বধূ জেন ছােটা বা ােক কােল কের িনেয় ঘের েবশ কের। তােদরেক িমি খেত
দয়। এভােব বাউিরেদর িবেয় অনু ান শষ হয় ।
বাউিরেদর িবেয়র সময় যসব গান গাওয়া হয় স েলা
সমী ায় এক িবেয়র অনু ােন উপি ত
থেক কেয়ক গান সং হ কেরিছ। এে ে বাউিরেদর বয় বৃ -বৃ ােদর চুর সহায়তা পেয়িছ। তােদর িত
কৃত তা ও া জািনেয় তােদর গান িল তু েল ধরলাম।
বাউির িবেয়র গান :
১)
জাড় গাছটায় আয়না বসাব গা জাড় গাছটায় আয়না বসাব।
২)
৩)
৪)
৫)
৬)

িবহাই ঘেরর ময়ােলাকেক টােন আেন নাচাব।
হাওয়াই গািড়র তেল িবছানা ওই আমার িশ জামাই
ঘু মাই গেল উেঠ না।
কিফ বািড়র আ ড় খু েল দ
ও তেদর জামাই আসেছ ফটফটা গািড়েত।
জাড় গাছটায় আয়না বসাব
িবহাই ঘেরর লাকিগলােক টােন আেন নাচাব।
লগাছটার ডেগ আিন
ও তরা দেখ যা গা মেয়র বাবার ফুটািন।
সােহব বাঁেধর আেড় যােত ক ফুটাইল মাম ছাতা
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পু িলয়া মফঃ ল িশংবাজার ােমর চাঁদিন বাউির (৩০), মণীষা বাউির (৪০), ভািদ বাউির (৬৫)’র কাছ থেক
সংগৃ হীত। তািরখ : ২৮. ০৫.২০১৭ ।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজ লাকায়ত জীবেন অজ সামািজক রীিতনীিত চােখ পেড়। যমন১. জামাইেক িনম ণ করেত হেল জামাই বািড়েত িগেয় এক ঘ জেল সু পুির ফেল জামাইেক আসার জন
িনম ণ করেত হয়।িবেয়েত কাঁসা, িপতেলর বাসনপ ইত ািদ যৗতু ক িহসােব িদেত হয়। িবেয় উপলে
বাউির জািতর মেধ একই রকম িজিনেসর আদান- দান চেল। উদাহরণ িদেল ব াপার সহেজ বাঝা যােব।
যমন – কােরা মেয়র িবেয় উপলে যিদ কউ ৫০ কিজ চাল িদেয় সাহায কের তাহেল সাহায কারীর
ছেল বা মেয়র িবেয়র সময় চাল সাহায পােব। কউ টাকা িদেয় সাহায করেল তার ছেল বা মেয়র
িবেয়েত টাকা িদেয় থােক ।
২. িববাহ-িবে দ বাউির সমােজ ীকৃত। িববািহত ীর আ ু েল পিরিহত লাহার আং
ামীেক ফরৎ
িদেয় দয় । এই ঘটনা ামািণক এবং প ােয়তেকও জানােত হয়, তেবই িববাহ-িবে দ কাযকর হয়।
কােনা কােনা ে মিহলারাও অত াচার, িনপীড়ন, ব বহােরর জন ও এেদর সমােজর িববািহত মেয়রা
িববাহ- িবে েদর পথ অবল ন কের।
৩. অন জািতর ছেল বা মেয়র সােথ বাউিরেদর িবেয় দওয়ার িনয়ম নই। যিদ কউ এই থা ভাে
অথাৎ অন জািতর ছেল বা মেয়েক িবেয় কের তেব তােদরেক সমাজচু ত করা হয়। এমনিক সই ছেল
বা মেয়র া ানু ানও পালন কের। তােদরেক বাউির সমােজর লােকরা মাও কের না । মেনও নয় না ।
৪. বাউিরেদর সমােজ রেয়েছ কেঠার অনু শাসন প িত। একটা লাক বােদ তার মাণ মেল‘

র করল কাঁই কাঁই তা বাউির িবহা নাই’।

িবেয়র পাকা কথা হেয় থাকেলও তু কারেণ বাউির সমােজর লােকরা সই িবেয় ভে দয় বা বািতল কের ।
৫. রিববার িদন িবেয় করা বউ িনেয় ঘের েবশ করেত পারেব না । শা িড়র রিববাের নববধূ র মু খ দখা
িনেষধ। বধূ েক অন কােরা বািড়েত বা মি ের সারািদন রেখ দওয়া হয়। অ কার হেল তেবই রবািড়েত
েবশ করেত পারেব। আবার বধূ ঘের এেলও শা িড়র বদেল অন নারীরা িনয়ম িল পালন করেব ।
৬. বাউির জািতর লাক পু েরািহত হেল তােক ‘লাভা’ বা দঘিরয়া বলা হয়। ােমর ধানও পু েরািহত হেত
পােরন ।
৭. রািসনী দবীর পূ জার া ােল বাউির পু েরািহত মাছ-মাংস শ কের না। পু েজার পর পািখ বা প র
মাথা বা পা িনেয় থােক।
৮. বািড়র কউ মারা গেল সই বছর ওই বািড়েত িধ ( উনিধ িপঠা ) িপঠা হেব না । কবল িছ া িপঠা
বানােনা হয়।
৯. বাউির সমােজর মেধ ‘ফুল পাতােনা’র রীিত দখা যায়।
পৃ থক জািতর পৃ থক পিরবােরর ছেলেদর
মেধ বা মেয়েদর মেধ ফুল পাতােনা হয়। ই ঘেরর ছেল বা মেয়েক মি েরর সামেন িনেয় িগেয় ‘ফুল
পাতােনা’র অনু ান হয়। এই উপলে সকলেক িমি মু খ করােনা হয়।
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১০. মকেরর আেগর িদন স ােবলায় নতু ন শািড় পের ঘের ঘের িপেঠ বানােনা হয়। একবার িপেঠর হাঁিড়
উনু েন বসােল িপেঠ বানােনা শষ না হেল তা নামােত পারেব না ।
সমাজ অনু শাসন প িত :

ামা েল বাউির সমােজর সমাজপিতর হােত রেয়েছ সমাজ অনু শাসেনর দািয় ।

ােমর বাউির সমােজর লাকেদর িনেয় গঠন কের ‘ ষালআনা’। ােম সভা ডেক ষালআনা িবিভ সমস ার সমাধান
কের । বতমােন বাউির সমাজ অনু শাসন প িতেক বা বািয়ত করার জন গ ত হেয়েছ ‘ বাউির সমাজ কল াণ
সিমিত’ । তারা িনয়িমত সভা ডােক। সখােন বাউির জািতর িবিভ মানু ষ একসে জেড়া হন । নানা সমস ার
সমাধােনর ব ব া কের। সু িবধা-অসু িবধা আেলাচনার মধ িদেয় তারা িবিভ উ য়নশীল কমসূ চীর পিরক না হণ কের
থােকন । তেব বতমােন িবচােরর আশায় প ােয়েত বা থানায় ছু েট যায় । পু িলেশর সাহায নয়। সখােন বেসই নানা
সমস ার মীমাংসা কের ।
টােটম বা লিচ : কােনা জািতর তীকেক বেল লিচ বা টােটম। কােনা প ,পািখ বা াণীর বিশে রই
সােথ যখন কােনা জািতর বিশে র ব িমল থােক তােক টােটম বেল ।
বাউিরেদর টােটম হল কাশ-বক। বক যমন িশকারী তমিন বাউির জািতও িশকারী। স বত কাশ-বক থেকই
অপ ংশ হেয় কাশ প গা র উৎপি হেয়েছ ।
ট াবু বা িনেষধা া : কাশ-বক তােদর লিচ । তাই তারা বক িশকার কের না । বাউিররা ক প খায় না ।
লাকউৎসব : বাউিরেদর ধান উৎসব ভা , টুসু । এরা মনসা ও ধম ঠা েরর পূ জা কের । এছাড়া তারা িশব, কালী,
শীতলা, ধম ইত ািদ দব- দবীর পূ জা দয় । সারা বছর জু েড় কােনা না কােনা উৎসেব তারা মেত থােক । করম,
রিহন, আখ ান, বাঁদনা ইত ািদ লাকউৎসব িলেত এরা নানা লাকাচার পালন কের থােক ।
ভাষা : বাউির জািতর লােকরা বাংলা ভাষায় কথা বেল। তেব েপর িদক িদেয় এই ভাষা ‘মানভঁ ু ইয়া বাংলা’ ।
ভাষািবদেদর মেত এই ভাষা ঝাড়খ ী উপভাষার অ গত।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : এেদর সমােজর বিশরভাগ লােকর আিথক অব া ভােলা নয় । িপিছেয় পড়া
জািত বেল সমােজ িশ ার হার আশানু প নয় । তেব ধীের ধীের এেদর সমােজর ছেল- মেয় উ িশ ায় আ হী
হেয় উেঠেছ । কউ কউ সরকাির, বসরকাির িত ােন চাকির কের । তারা সরকােরর সাহায পাে । এেদর জন
পাকাবািড় তির কের দওয়া হে । টাকা কিজ দের রশেন চাল পাে । এসেবর পিরে ি েত পু ষেদর কাজ
করার িত অনীহা বেড় গেছ ।

২. রােজায়াড়
সংখ া গির তার িবচাের বাউির জািতর পেরই আেছ রােজায়াড় জািতর ান। ১৯৮১ সােল পু িলয়া জলায় এেদর
সংখ া িছল ২৭,১৯৩ জন। ২০১১ সােলর জনগণনা অনু যায়ী এেদর সংখ া ৪৭,১৭৪ জন । এর থেক বাঝা যাে
জনসংখ া বৃ ি পেয়েছ। এঁরা িহ ু সমােজ ‘অসৎ শূ ’ নােম পিরিচত। এরা সমােজ অ ৃ শ জািত বেল িবেবিচত ।
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নৃ তাি ক পিরচয় : আিদম মানব গা ীর অ ভু
অ গত।

রােজায়াড় জািত । নৃ তাি ক িদক থেক এরা ািবড় গা ীর

িম ও কাল স দােয়র িম েণ এেদর উৎপি ঘেটেছ । স বত এরা নাগপু র থেক পু িলয়ায় এেসিছল ।

ধানবােদর ভঁ ু ইয়ােদর সােথ এেদর ঘিন স ক রেয়েছ। পু িলয়ার িবিভ ােম এরা ছিড়েয় পেড় । দউলিভট া,
িশংবাজার, নূ তনিড, জািলকা, সু িলয়া ইত ািদ ােম রােজায়াড় জািতর মানু েষর বসবাস সবািধক চােখ পেড় ।
চহারার বিচ

: রােজায়াড় জািত

যেহতু

ািবড় গা ীর অ গত তাই এেদর উ তা মাঝাির ধরেনর। মাথা

ল া,পাতলা গড়ন,নাক ছােটা, গােয়র রং কােলা ।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােসর মেধ রেয়েছ উপস দায়, গা ও পদিব স । যথাক.উপস দায় : রােজায়াড় জািতর অ গত সাত উপিবভাগ রেয়েছ। অ েরাক/ অ ওয়ার, ছাপওয়ার, িসখািরয়া,
সু লকারা, বার- গাহির, মাঝহল-তু িরয়া, বরা-রােজায়াড় । এেদর মেধ বারেগাহির, মাঝহল-তু িরয়া, বরা-রােজায়াড়
দর লাহারদাগায় দখা যায়। িসখািরয়ােদর দােমাদর এবং বরাকর নদীর মধ বত অ েল, পেরশনাথ পাহােড়র
পূ বিদেকর এলাকায় দখেত পাওয়া যত।
খ. গা : রােজায়াড়েদর গা হল শাি ল , নাগ, িসংহ ভৃিত ।
গ. পদিব : রােজায়াড় জািতর মানু েষরা রােজায়াড়,কপটদার,রায় ইত ািদ পদিব ব বহার কের।
বাস ান : ােমর মেধ রােজায়াড় জািতর মানু েষরা পাশাপািশ বসবাস কের। তােদর বািড় িল মা র তির। ঘেরর
চালা েলা খাপরা,টািল,খড় িদেয় ছাওয়া। কউ কউ ঘেরর চালায় ন ও অ াডেব ােসর ছাউিন িদেয়েছ। বতমােন
তােদর জন সরকাির সহায়তায় পাকা বািড় িনিমত হে । এেদর ঘর েলার উ তা খু ব বিশ থােক না। ঘেরর দরজা
হয় মাঝাির মােপর । একটু মাথা নু ইেয় ঘের ঢু কেত হয়। অন ঘর িলেত যেত হেল দরজা পিরেয় পিরেয় যেত
হয়। আর থােক পায়রার খােপর মেতা দখেত ছাট এক জানালা। বাঁেশর পাটা িদেয় আটকােনা। শেষর ঘর
ভাঁড়ার ঘর। তােত ধান, চাল, ডাল, কাঠ ইত ািদ েয়াজনীয় িজিনসপ মজু ত কের রােখ । তার আেগর ঘর রা াঘর।
পু র বা নল প থেক জল আনার জন বা বাইের মেয়েদর যাওয়া আসার জন ঘেরর িখড়িক য়ার থােক। এেত
লাকজেনর সামনা সামিন যােত তােদর পড়েত না হয়। কননা এরা ভ িশি ত মানু েষর সং েশ আসেত চায় না ।
ঘেরর সামেন দাওয়া থােক। সখােন বেস বয় রা গ কের । উেঠােনর এক িদেক থােক তু লসীম । আর
একিদেক থােক গা -বাছু র রাখার গায়ালঘর।
খাদ াভ াস : রােজায়াড়রা ভাত ও

খেত ভােলাবােস। ভােতর সােথ তারা শাক-সি ,মাছ-মাংস,িডম ইত ািদ

খায়। অথাৎ তারা আিমষ ভাজন কের। পািখর মাংস খেত এরা বিশ পছ কের। এছাড়াও এরা িচঁ ড়া,মু িড়,ছাতু
ইত ািদ খাবার খায় ।
সারািদন পির েমর পর রােজায়াড়েদর কউ কউ মদ,গাঁজা, ভাঙ ইত ািদ নশাজাতীয় ব খায় ।
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ব বহািরক সাম ী : রােজায়াড়েদর দনি েনর ব বহািরক সাম ী অত

সাদািসেধ কৃিতর । িদন বদেলর সােথ

সােথ মানু েষর দনি ন ব বহািরক িজিনসপে রও বদল ঘেটেছ । আেগ িছল পাথর, লাহার তির ভারী ভারী
বাসনপ । তারপর কাঁসা-িপতেলর বাসনপে র চলন হল । এল মা র তির বাসনপ । িক স িল টকসই নয় । তাই
হা া ও টকসই িজিনস ব বহােরর িদেক মানু েষর ঝাঁক বাড়ল । তারা রা ার জন বেছ িনল- অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়,
কড়াই,গামলা ইত ািদ। আর খাবােরর জন ব বহার কের ি েলর থালা, বা , াস, ঘ ইত ািদ বাসনপ । বাঁশ ও
বেতর ঝু িড়, েলা, টুপা, ডালা ইত ািদ সাম ীও দনি ন জীবেন তারা ব বহার কের থােক ।
চাষ করবার য পািত লাঙল, কাদাল, কাে , খু রিপ ইত ািদ ব বহার কের ।
সাজ- পাশাক : ােমর মেয়রা সু িতর ছাপা রিঙন শািড় পের । ছাট ছাট মেয়রা পের ক ও চুিড়দার । যু বতীরা
শালওয়ার, চুিড়দার, িত, াট পরেত ভােলাবােস। বয় পু ষরা লু ি , ধু িত পের । যু বকরা পের প া , শাট, গি ,
িজনেসর মেতা আধু িনক পাশাক-আশাক ।
সাধন সাম ী : রােজায়াড় ছেল- মেয় মাথায় সু গি তল,সাবান ,শ া ু ব বহার কের। মু েখ মােখ া-পাউডার।
চােখ কাজল, ঠাঁেট িলপি ক, চুেল ীপ ইত ািদ নানা সাধন সাম ী ব বহার কের মেয়রা িনেজেদর সু র কের
তােল।
অলংকার : রােজায়াড় সমােজর মেয়রা সানা ও পার ভারী গয়না পরেত ভালবােস। তেব এেদর সমােজর
নারীমহেল েপার অলংকােরর চলন বিশ । েপার িদেক এেদর ঝাঁক বিশ হেলও বতমােন মেয়রা ইিম শােনর
গয়না পের। রং বরেঙর কাঁেচর চুিড় হােত পের।
জীিবকা : রােজায়াড়েদর ধান জীিবকা কৃিষকাজ। এেদর মেধ কউ কউ রায়ত

ভাগ কের। বিশরভাগ

লাকেদর অব া ভূিমহীন । তাই এরা চাষীর ঘের িদন মজু েরর কাজ কের । তেব বতমােন জীিবকার পিরবতন কেরেছ।
উ িশ া হণ কের এেদর ছেল- মেয়রা িবিভ সরকাির দ ের কমরত।
ধম : রােজায়াড়রা িহ ু ধমাবল ী। তেব এরা িনেজেদর ব ব স দােয়র অ ভু বেল দািব কের।
দব- দবী : রােজায়াড় জািতর লােকরা িশব, মনসা,িবষাই চ ী,বাঘু ৎ ঠা র, গরাম ঠা র ইত ািদ দব- দবীর পূ জা
কের। এছাড়া ভা ,টুসু ,ভান িসং ভৃিত দব- দবীর পূ জার সময় লাকেমলার আেয়াজন কের । রােজায়াড় পিরবােরর
লায়া ( পূ জারী ) গা বাথান পূ জা কের।
লাকিব াস : রােজায়াড় সমােজর লােকেদর মেধ ও িকছু লাক িব াস রেয়েছ। যমন- ডাইিন লাগা , হাওয়া লাগা,
িনিশ পাওয়া ভৃিত। এরা ভূত- েত এখনও িব াস কের থােক । এছাড়াও রেয়েছ আরও অজ

লাকিব াস । যমন-

১. স ান জে র সাত-নয় িদন পর ান কিরেয় যখন তাঁেক তেলর সঁ ক দওয়া হয় , তখন দা িদেয় তার
পেট তেলর ৬ িব ু গাল কের আঁকা হয়। রােজায়াড়েদর িব াস এেত িশ র কেলরা ও পেটর রাগ
হয় না।
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২.ছা না তলায় িবেয়র আেগ বর এবং কেনেক সানা-িপতল দয়। কেনেক সানা িদেল বংশ সানার মেতা
সমৃ হয় । বংেশ পু স ান হয়।
৩. অ ু বাচীর সময় আেম- েধ খেল ম ল হয়। ঐ সময় মা খুঁ ড়েল শূ কর হয়।
৪. িজতবাহন বা িজতা পূ জার দীেপর িশখা রােজায়াড়রা দেখ না। কােনা এক সময় তােদর পূ ব পু ষরা
৬ মােসর িশ েক ঘের ইেয় িজতা পূ জা করেত িগেয়িছল। িফের এেস দেখ একটা বাঘ িশ িনেয় বেস
আেছ। তখন থেকই বাঘ-ভূেতর পূ জা কের তারা ।
৫. রােজায়াড়রা আরও িব াস কের য ঘেরর চৗকাঠ বসু মাতার গলা,তাই চৗকােঠ বসেত নই।
লাকসং ার : রােজায়াড় সমােজ বশ িকছু লাকসং ার ত
ক. জ -সং ার

: এেদর সমােজ িশ

রজ

কেরিছ । যমন-

হণ করার পর এরা িকছু সং ার মেন চেল । স িল হল-

১. িশ জ ােনার পর িদন সূ িতেক জল,খাবার িকছু ই দওয়া হয় না। তৃ তীয় িদেন তাঁেক ধু গরম জল
দওয়া হয়। চার িদেনর িদন তাঁেক খাবার খেত দওয়া হয়। িশ র জে র পর থেক পাঁচ িদন ধের িশ র
মােক িবেশষ প িতর মধ িদেয় খাবার দওয়া হয় ।
২. ছয় িদেনর িদন অেশৗচ এবং নয় িদেন ‘লরাত’ পালন করেত হয়। লরােতর সময় মা এবং িশ েক তল
মািখেয় ান করােনা হয়।
৩. এ শ িদেনর িদন ‘এ শা’ অনু ান পালন করা হয়। মেয়র বাবা মেয়েক নতু ন জামা কাপড় এবং চাল
দয়।
৪. মু েখ ভােতর সময় িশ
গলায় চন দয় ।

মামা বািড়র ভাত খায়। মামাবািড় থেক িশ

েক হােত বালা, পার গাট,

৫. কােরা মানত থাকেল তােক ষ ীপূ জা করেত হয় ।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর সমােজ িববােহর িন িলিখত সং ার িল চােখ পেড়১. রােজায়াড়েদর সমােজ া বয় হেল যু বক-যু বতীেদর িববাহ হয়। রােজায়াড়েদর সমােজ আেগ
বাল িববাহ িছল। তেব বতমােন নই ।
২. তেব এেদর মেধ ব িববােহর থা রেয় গেছ । একজন পু ষ যতজন নারীর ভরণ পাষণ করেত পারেব
ততজনেক িবেয় করেত পারেব।
৩. একজন িবধবা ি তীয় িববাহ করেত পাের। রােজায়াড়েদর মেধ ও এ ‘সা া থা ’ নােম চিলত। স
তার মৃ ত ামীর ছাট ভাইেক িববাহ করেত বাধ নয়। িনঃস ান িবধবারা পু নরায় িববাহ করেত পাের।
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৪. ঘটেকর মধ তায় পা -পা ী িনবাচন করা হয়। িববােহ কেন পণ নওয়া রীিত রেয়েছ।
৫. আশীবােদর িদন পা প কেনর বািড়েত এেস উপি ত হেল কেনর বাবা,জ াঠা ঘ েত আমপাতা িদেয়
তােদর অভ থনা জানায়। তােদর তু লসী মে র কােছ বসােনা হয়। কেনেক িনেজেদর ব পিরেয় পা পে র
সামেন হািজর কের। এক থালায় হলু দ,সু পাির,ধান, বা,শািড়,গহনা, সাধন সাম ী িদেয় কেনেক আশীবাদ
কের। ছেলেদর ে ও পা েক ধু িত,পা ািব, তায়ােল,আং িদেয় আশীবাদ করা হয়।
৬. এরপর বেরর বািড় থেক কেনর বািড়র লাক ( কাকা, দাদা, মামা ) লগন ভাঁড়, িমি বা লা ু , িসঁ র,
ধান, কাজললতা, হলু দ রেঙর শািড় ইত ািদ ব িনেয় কেনর বািড়েত আেস।
৭. লগন ভাঁড় আনার পর আইবু েড়া ভাত বর ও কেনেক িনেজর িনেজর বািড়েত খাওয়ােনা হয়।এ করা হয়
িবেয়র -িতন িদন আেগ ।
৮. এরপর খই খাজািড়,গােয় হলু দ অনু ান হয়। বর এবং কেনেক আক ফুেলর মালা পরােনা হয়। গােয়
হলু েদর পর মেয় ঘর থেক আর বেরােত পাের না।
৯. িবেয়র পর স ােবলায় ান করেত যাবার আেগ িনয়ম আেছ তীর-ধনু ক চালােনা । কােনা িকছু িজিনস
িদেয় তীর ধনু ক চালাবার মেতা ছেলটা ভ ী কের তখন কেন তার বরেক িজ াসা কের ‘িক িনেয় এেল ?
এটা িক মেরছ ?’ তখন বরেক িতনবার উ র িদেত হয়।
গ. মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজ মৃ তু েক ক কের িবিবধ সং ার-িব াস লাকসমােজ ছিড়েয় রেয়েছ।
১. রােজায়াড়েদর কউ মারা গেল শবেদহ দাহ কের। মৃ তেদহ শােন িনেয় যাওয়ার সময় দাপেথর রা া
পেল মৃ তেদেহর মাথা ঘু িরেয় িনেত হয়।
২. মু খাি করার সময় পলাশ কাঠ লােগ। দাহ করার পর এক টুকেরা অি ভাঁেড় কের গায়াল ঘেরর কােণ
রেখ দওয়া হয়। পের স েক গ া বা দােমাদর নেদ িবসজন দওয়া হয়।
৩. মু খাি কারী ব ি

িতন িদেন এবং নয়-দশ িদেন হিবষ া রা া কের । মৃ তব ি র উে েশ হিবষ াে র

িকছু টা উৎসগ করেত হয় । প -পািখ ডেক িদেল হিবিষ া আর খাওয়া যায় না।
৪. শানযা ীেদর িতন িদেন ‘িততা ভাত’ খাওয়ােত হয়।
৫. িতন িদেনর পর থেক তল মাখেত নই।
৬. কউ দশ িদেন, আবার কউ বােরা িদেন ঘাট া অনু ান পালন কের।
িববাহরীিত : িবেয়র িদন ছা নাতলা তির করা হয়। বেরর মা, কািকমা, বউিদ, িদিদ,জামাইবাবু , ছাট ছাট বা ারা
সবাই িমেল নাচ-গান করেত করেত পু র ঘােট যায়। বেরর মােয়র হােত থােক এক থালা। তােত িডম, ধূ প, খিড়
মা , ধান, আতপ চাল, বা ঘাস, দীপ ভৃিত ব িদেয় সাজােনা থােক। বাঁেধর ঘােট িগেয় বেরর মা জলসাওয়া
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েটা হািড়েক ঘােটর সামেন উপু ড় কের রােখ। তারপর হািড়র সামেন েটা ছাট বািলর ূ প কের তােত খিড় মা র
আলপনা দয়। এক িডম বসায়। িডেমর গােয় খিড় মা র দাগ দয়। তারপর ধান,আতপ চাল, বা ঘাস িদেয় হাঁিড়
েটােক পূ জা কের।। বািল সেমত িডম েক হােত কের িনেয় িগেয় জেল ধু েয় নয়। জামাইদাদা কাে িদেয় জল
কােট।
হাঁিড়েত মেয়রা জল ভের গােয় নতু ন শািড় ঢাকা িনেয় বািড়েত িফের আেস ।
ছা না তলায় বেরর মােয়র আঁচেল বয় মিহলা চাল দয়। বেরর মা িতন ভােগ চাল মা েত রােখন। তারপর
জল ভিত হাঁিড় েলা বাঘাস,ধান িদেয় িতনবার পূ জা কেরন। হাঁিড়র গােয় খিড় মা , িসঁ েরর দাগ দওয়া হয় । ছা না
তলায় হাঁিড় িনেয় িতন বার ঘু ের ই ভাগ চােলর ওপর হাঁিড় েক বসায়। হাঁিড় র মেধ আমডাল, প াকা ঢু িকেয়
রােখ ।
এরপর ছা না তলায় মেয়রা আলপনা দয়। ঘেরর ভতর থেক এক খাঁিচ িতন জেন িমেল ধের ধের িনেয়
আেস। খাঁিচেত আেধক চাল ভের তার ওপর এক হাঁিড় রাখা থােক । হাঁিড়র ওপর ল দীপ বসােনা থােক। ছা না
তলায় িতনবার ওই খাঁিচ েক িনেয় ঘাের। যারা ঘারােত থােক তােদর িপেঠ মেয়রা িকল মাের। িতন বার ঘারা হেয়
গেল বািক এক ভাগ চােলর ওপর খাঁিচ বসােনা হয়।
বািড়র মেয়রা বেরর অ াে

ছাট এক

নাড়া ছাঁয়ায়। তারপর তােক তল মাখায়। মাথায় একটা

শালপাতা উে া কের ঢাকা িদেয় দয়। তার ওপর জলসাওয়া হাঁিড়র জল িছ েয় দয় । এরপর তু লসী তলায় হাল
জায়ালেক পূ জা কের। হােলর গােয় খিড়মা র দাগ, িসঁ েরর ফাঁটা দয় । ঘ র জল িতনবার ঢেল ণাম কের ।
এরপর বরেক ছা না তলায় িনেয় আসা হয়। বরেক বিসেয় তার মাথার উপর ধু িত বা শািড়েক টান টান কের
ধের রােখ। বেরর বাবা থম বেরর পােয় আলতা পরান । এক শালপাতায় চাল িনেয় আেস। সই চাল বেরর হােত
দন সই সময় বেরর চাখ অন কউ পছন িদক িদেয় চাপা িদেয় রােখ, যােত বর দখেত না পায়। বর তার হােতর
চালেক িতনবার মেপ থালায় রেখ দয় ।
বর তার বশভূষা বদেল নয় । ধু িত, পা ািব পের মাথায় টাপর িদেয় ,কপােল চ েনর ফাঁটা লািগেয় বেরর
বেশ ছা না তলায় হািজর হয়। ছা না তলায় আম ডাল বাঁধা লা েত খিড়মা র দাগ দয়। লাটাইেয়র সু েতা িনেয়
হােত শীতল বঁ েধ দয়। আমগােছর সােথ ছেল র িবেয় দওয়া হয় ।
বর ও বরযা ীরা কেনর বািড়র িদেক রওনা দয়। সখােন বর এবং কেন পে র লােকরা এেক অপরেক
মালা পিরেয় অভ থনা জানায় । বেরর মাথায় জেলর হাঁিড়েত আমপাতা চুিবেয় জল ছটােনা হয়। কেনর মা,
কািকমা,মািসমা সবাই এেস পান িদেয় বেরর গাল সঁ েকন, কপােল িসঁ েরর ফাঁটা দন । আতপ চাল,ধান- বা িদেয়
বরণ কেরন। িমি , জল খাওয়ান । কেনর জামাইবাবু বা দাদা বেরর হাত ধের ঘের িনেয় আেস। তারপর বসেত দয় ।
এরপর কেনর বািড়েত িবেয়র অনু ান
হয়। খাঁিচ ভিত চাল ছা না তলায় িনেয় আেস। নতু ন মা র পাতা
হয়। কেনর হাত ধের কেনর মা তােক ছা না তলায় আেন । হােত জল িনেয় ঢালেত ঢালেত িতনবার মা েরর চারিদেক
ঘারায়। মা েরর ওপর কেনেক বসােনা হয়। কেনর মাথায় এক নতু ন কাপড় িদেয় ঢেক রােখ। নাড়া িদেয় বািড়র
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মেয়রা আট অে ছাঁওয়ায়। বাবা মেয়র পােয় আলতা পিরেয় দন । কেনর হােত শীতল বাঁেধ। বেরর মেতাই কে র
সােথ ম ল গােছর িবেয় হয়। বািড়র মা,কািক, জ মা সবাই কেনর আ খান ।
বেরর মাথায় পাগিড় বঁ েধ মাথায় আম পাতা গাঁেজ। আর কেনর দাদা বা জামাইবাবু মাথায় গামছা বা কাপড়
বঁ েধ আমপাতা ঁেজ থেম এেক অপরেক িমি খাওয়ায়। তারপর জেনর হােত পােনর িখিল ধিরেয় দয়।
জামাইবাবু বরেক হােত ধের িতনবার ঘারায়। বর ও কেনর দাদা বা জামাইবাবু এেক অপেরর পান িতনবার বদল কের।
সই পান এেক অপরেক খাওয়ায়।
বর ও কেন নতু ন মা েরর ওপর বেস। কেনর বাবা নাওয়া দীেপ সঁ েক এবং কেনর কপােল ছুঁ ইেয় থালায়
রেখ দয়। এরপর একটা বাচা ডািল বর ও কেনর মাঝখােন বসােনা হয়। এক কাপড় িদেয় বর ও কেনর মাঝখােন
পদার মেতা কের আড়াল করা হয়। বাচা ডািলর মেধ চার পােনর ওপর সু পুির দওয়া থােক। বর সই পান েলার
ওপর িসঁ র অ অ কের দয়। তারপর কেন সই পান থেক অ িসঁ র তু েল পােশ রেখ দয়। বর ও কেন এেক
অপেরর মালা গলা থেক খু েল হােত নয়। কাপেড়র তলা িদেয় হােত হােত মালা বদল কের িতনবােরর বলায় এেক
অপরেক মালা পিরেয় দয় ।
এরপর হয় ‘িসঁ র দান’ অনু ান। বর আঙুেল িসঁ র িনেয় কেনর কপােল ঠিকেয় িসঁ িথ পয টেন দয়।
সবাই ‘হিরেবাল’ বেল ওেঠ। িতনবার িসঁ িথেত ঠিকেয় পাতার পু েরা িসঁ র িসঁ িথেত িদেয় দয়। এরপর উভেয়র
গাঁটছড়া বঁ েধ দওয়ার রীিত চােখ পেড় । বর-কেনেক িমি জল খাওয়ায় । শ ািলকারা এেস জামাইবাবু র ও িদিদর পা
ধু ইেয় দয় । পাওনা চায় । এরপর ছা নাতলায় বাঁদািনর অনু ান বেস। বর ও কেনর সামেন
থােক। পাড়া িতেবশীরা বর,কেনেক ধান, বা ও টাকা পয়সা িদেয় আশীবাদ কের।

থালায় ধান, বা রাখা

িবেয়র পর কেন িবদায় অনু ান
হয়। কািকমা,মািসমা ও অন ান মেয়রা কেনর হােত চাল দয়। বর ,
কেনেক পছন থেক ধের থােক। কেন পছেনর িদেক চাল মােয়র আঁচেল ফেল ঘর পূ রণ কের । বর-কেনেক িমি ,
জল খাইেয় কেন িবদায় দয়।
ােম এেস মি ের ণাম কের বর বািড়র দরজায় দাঁড়ায়। ঘ েত জল িনেয় আমপাতা িদেয় জেলর িছটা
দয়। বর-কেনেক ছা না তলায় বসায়। বািড়র ও িতেবশী মেয়রা পান পাতা িদেয় নতু ন বউেয়র গাল সঁ েক । নায়া
দীেপ সঁ েক বউেয়র হােত পিরেয় দয়। য যার সাধ মেতা টাকা ও গয়না ইত ািদ উপহার দয়। ননদ বউেয়র বু েড়া
আঙুল (খাঁখিড়)ধের থােক। পাওনা চেয় বেস । পয়সা িদেল ছেড় দয়। স ােবলায় ীিতেভােজর অনু ান হয় ।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজ অেনক সামািজক রীিতনীিত রেয়েছ । যথা১. সমােজ রােজায়াড় অ ৃ শ জািত। অব ান খু ব িনেচ। া ণরা এেদর ছাঁওয়া জল খায় না। িহ ু সমােজ ‘
জলচল’ নয় বেল া ণরা এেদর পূ জাপাঠ যজন যাজন কের না, তাই এেদর িনজ পু েরািহত রেয়েছন। য
সব া ণ পূ জা অচনা কের এবং য সব ব ব কেঠার জীবন ত পালন কের তারা এেদর আধ াি ক পেথ
চািলত কের। তারা এেদর বািড়েত িম া পাি খাবার ভাজন কের। া ণরা যােদর হাত থেক জল িনেয়
পান কের তােদর থেক িনেজেদরেক আলাদা ভােব।
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২. িমরা সবেচেয় িনচু েরর । এেদর কাছ থেক রা া করা খাবার রােজায়াড় হণ কের।
৩. িববােহর িদন গােনর আসের বর ও কেন প
গািলগালাজ কের থােক।

গােন গােন হািস-ঠা ার মধ িদেয় এেক অপরেক

৪. আষাঢ় মােস কেনর বািড় থেক নব দ িতেক িনম ণ করা হয়। এেদর আষাঢ়ী অনু ান রেয়েছ । এই
অনু ােন ছাতা, গামছা দওয়া হয়।
৫. রােজায়াড়েদর িবেয়েত এেক অপরেক পান খাইেয় িনেজেদর স েকর ব নেক অটুট রােখ।
সমাজ অনু শাসন প িত : াম প ােয়ত ধান সমাজ অনু শাসেনর দািয়ে থােক। রােজায়াড় জািতর সু িবধাঅসু িবধা িবিভ িদক পযেব ণ করার জন রােজায়াড় সিমিত রেয়েছ। এছাড়াও ােমর ‘ ষাল আনা’ কিম নানা
সমস ার মীমাংসা কের থােক ।
লাক উৎসব : িশেবর গাজন ,মনসা, ভা ,টুসু পরব, ইঁদ, আখ ান, বাঁদনা, জাওয়া, করম,িতজ,ডাল পূ জা ইত ািদ
উৎসব –পাবেণ রােজায়াড় জািতর আবালবৃ বিণতা আনে

মেত ওেঠ ।

ভাষা : রােজায়াড়েদর আসল ভাষা হল ‘মানভঁ ু ইয়া’ বাংলা । কউ কউ ‘ খা া ভাষায়’ কথা বেল। তেব িশ ার
আেলায় এেদর ভাষার িকছু পিরবতন ঘটেছ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : এরা অ জ স দায় । রােজায়াড়েদর আিথক অব া

ল নয়।

ঃখ,ক ,দািরে র মধ িদেয় তােদর িদন কােট। এরা িদন আেন িদন খায়। ামা েল নারী-পু ষরা ত-খামাের
মু িনেষর কাজ কের যা পায় তােতই তােদর সংসার চেল। কউ কউ ইঁটভাটায় িমেকর কাজ কের । ােম কােজর
সু েযাগ না থাকেল তােদর কউ কউ শহের িগেয় মু েট মজু েরর কাজ কের জীবন-জীিবকা িনবাহ কের। পু ষরা
মজু েরর কাজ এবং মেয়রা কািমেনর কাজ কের িকছু টা আিথক লতা এেন দয়। তেব বতমােন ক ও রাজ
সরকােরর আিথক সহেযািগতায় তােদর জীবেনর মােনা য়ন ঘেটেছ ।

৩. ডাম
ডাম জািত য কত াচীন তার মাণ মেল াচীন বাংলার অন তম িনদশন ‘চযাপদ’ ে । উ

ে র ১০ নং, ১৪

নং ও ১৯ নং পেদ ডাম জািতর স রেয়েছ।
১. ‘নগর বািরিহেরঁ ডাি

তােহাির িড়আ।

ছাই ছাই জাই সা বা নািড়আ।।’ ( ‘চযাগীিতেকাষ’,নীলরতন সন,পৃ .-৩১)
২. ‘ বাহ তু ডা ী বাহ লা ডা ী বাটত ভইলা উছারা।।’( তেদব,পৃ .- ৪৩)
৩. ‘জঅ জঅ ং িহ সা উছিলআ।
কা ডা ী িববােহ চিলআ।।’( তেদব,পৃ .- ৫৭)
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ডাি পাদ নামক বৗ িস াচােযর নামও জানা যায় ।
নৃ তাি ক পিরচয় : নৃ তাি কেদর মেত ডাম জািত

ািবড় গা ী থেক উ ু ত। এরা পবতীয় অনায জািত িবেশষ।

এরা স বত ডামার, ড ু , ডাে া নােমও পিরিচত। উপজািত-উ ু ত জািত ।
লাকগেবষকেদর মেত এরা আয জািতর শাখা। উ র ভারেতর অিধবাসী বেলও অেনেকর ধারণা। তেব সাধারণভােব
বলা যায় এরা ভারেতর আিদম মানব গা ীর অ গত। বাইেরর লােকর কােছ এরা ‘ চ াল’ বেল পিরিচত। িবহাের
এেদর ভাি বলা হয়।
ড. অতু ল সু র তাঁর ‘বাঙলা ও বাঙালীর িববতন’ ে উে খ কেরেছন ‘ ৈববত পু রাণ’ অনু সাের িপতা লট ও মাতা- চ াল ইজেনর িম েণ ডাম জািতর উৎপি । ৩
চহারার বিচ : এেদর মাথা ল া, উ তা মাঝাির, নাক ছােটা , গােয়র রং কােলা। এরা কমঠ কৃিতর ।
সামািজক িবন াস : এেদর সামিজক িবন ােস এেদর উপস দায়, গা ও পদিব স েক জানা যায় ।
ক. উপস দায় : এক বড় জািতেগা ী হল ডাম স দায় । এই স দােয়র আঠার উপস দায় রেয়েছ। স িল
হল- ১) আ িরয়া ২) িবসেডিলয়া ৩) বাজু িনয়া ৪) মাগািহয়া ৫) সাঁিচ ৬) তালাইবনা ৭) আটুরা ৮) ম ারণা ৯)
মু দাফরাস ১০) বানু িকয়া ১১) িশখিরয়া ১২) কাউরা ১৩) কািল ী ১৪) মালা ১৫) ধাকালেধিসয়া ১৬) ধাই ডাম ১৭)
ঘেসরা ১৮) ধালা । এেদর পিরিচিত হল১.‘আ িরয়া’ কথা এেসেছ ‘অ শ’ ( ক ) শ থেক ।
২.‘বাজু িনয়া’-বাদ কর ডামেদর বাজু িনয়া বলা হয়।
৩.‘বাঁশেফাড়’- বাঁশ চরাই কের ঝু িড়-চুবিড় বানায় ।
৪.‘ছাপািরয়া’- বাঁেশর কাঠােমা বানায় যা িদেয় ছাদ ( ছাপার ) তির করা যায়।
৫.‘মাগািহয়া’- জিম চাষ কের ,বাঁশ িদেয় মা র,ঝু িড় বানায়।
৬.‘দাই’- ধাইমােয়র মেতা কাজ কের।
৭.‘তাপসপু িরয়া’ বা ‘ধাকাল ধিসয়া’ ডাম স দায় শবেদহ বহন কের ।
বাদ কর সবার উে অব ান, কািল ী তার িনেচ এবং সবার নীেচ টুির ডাম রেয়েছ।
খ. গা

:

ডাম জািতর তেরা

গাে র স ান পাওয়া যায়। যথা- ১) অজঘলা,২) কছু য়া,৩) করওয়া,৪)

ক ারেকটা,৫) হড়বনাস,৬) ধু িসয়া,৭) ম য়া,৮) মু শ,৯) নাগ,১০) শাল,১১) িতরিক,১২) রওত,১৩) স । এছাড়াও
রেয়েছ শাি ল গা ।
গ. পদিব : ডাম জািতর মানু ষ ডাম, বাদ কর, কািল ী, রাম ইত ািদ পদিব ব বহার কের ।
বাস ান : অ ৃ শ জািত বেল ডাম জািতর লােকরা নগেরর বাইের বসবাস করেতা । ‘চযাপদ’ ে
রেয়েছ। পু িলয়ার ামা েল ডাম জািতর অিধকাংশ মানু ষ তােদর বসিত গেড় তু েলেছ ।
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এর মাণ

এেদর আিথক অব া ভােলা না হওয়ায় তােদর ঘর-বািড় মা র তির। খড় বা খাপরা িদেয় ছাউিন। কউ
কউ ইঁট িদেয় ঘর তির কের থােক। স িলর ছাউিন িদেত ন বা অ াসেব াস বা টািল ব বহার কের। এেদর
ঘর েলা বিশ চু নয়। ঘেরর মেধ
বা িতন ক ােক। ঘেরর দরজা ছাট ও িনচু। কােনা ঘের থােক ছাট
জানালা। জানালা না থাকেল ছাউিনর িনেচ গাল ঘু লঘু িল রােখ। ঘেরর উেঠােন থােক তু লসী ম ।
খাদ াভ াস : ডাম জািতর ধান খাদ ভাত। অেনেক

,মু িড়ও খায়। এরা ভােতর সােথ ডাল, শাক-সি খায়। এরা

মাছ খায়। হাঁস,মু রিগ ও ছাগেলর মাংস খেত ভােলাবােস। এখােন কািল ীরা গামাংস খায়। এছাড়াও এরা শূ কর
মাংস, ঘাড়ার মাংস, পািখর মাংস, মেঠা ইঁ েরর মাংস, মৃ ত প র মাংসও এরা খায় ।
ব বহািরক সাম ী : সমেয়র সে তাল িমিলেয় চলেছ ডামরা। এরা আেগ লাহার বাসনপ ব বহার করেতা । ভারী
বেল স েলার ব বহার কেম গেছ। তার বদেল হা া অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়, কড়াই, থালা, বা , াস, জামবা
ইত ািদ বাসনপ ব বহার করেছ।
তােদর ঘের গেলই সবসময় বাঁশ ও বেতর ঝু িড়, লা, টুপা,ডালা ইত ািদ নানা িজিনসপ দখেত পাওয়া যায়।
তির করার সােথ সােথ তারা ব বহািরক জীবেনও এইসব সাম ী ব বহার কের থােক । বাজু িনয়া ডামেদর ঘের ঢাক,
ঢাল, সানাই, বাঁিশ ইত ািদ বাদ য ঘেরর দওয়ােল টা ােনা থােক ।
সাজ- পাশাক : ডাম জািতর পু েষরা পের ধু িত, গি , জামা, পা িব ও লু ি । মেয়রা পের শািড়, সায়া, াউজ।
ছাট ছাট ছেলেমেয়রা জামা প া , ক, াট ইত ািদ পের ঘু ের বড়ায় ।
সাধন সাম ী : ডাম জািতর মেয়রা বাজাের চলিত

া, পাউডার মােখ। চােখ কাজল পের। ঠাঁেট িলপি ক

লাগায় এবং নেখ নখর ক ব বহার কের । উৎসব-অনু ােন হােত মেহি লাগায়। রং বরেঙর িফেত, ীপ িদেয়
নানা ভি েত চুল বাঁেধ । চুেল সু গি তল লাগায় । বাজাের চলিত সাবান, শ া ু ব বহার কের। সভ তার িববতেনর
সােথ সােথ এেদর সাজ- পাশােকও পিরবতন ল করা যায় ।
অলংকার : ডাম জািতর মেয়রা পার গয়না পরেত বিশ ভােলাবােস। তােদর পছে র গয়নার মেধ ইিম শােনর
হার, বালা, ল, পােয়র মল ইত ািদ জনি য়। িনেজেক সু র কের তালার জন তারা হাত ভিত রঙেবরেঙর কাঁেচর
চুিড় পের ।
জীিবকা : ডাম জািতর জীিবকা এক রকেমর নয়। এেদর িবিভ গা ীর মেধ জীিবকার পাথক রেয়েছ। িভ িভ
জীিবকার জন তােদর উপস দায় িলর নামকরণ করা হেয়েছ। ডাম জািতর ঐিতহ হল বাঁশ ও বেতর ঝু িড়,চা ািড়
তির করা। কউ কউ ভূিমহীন কৃষক মজু র। বাজু িনয়ারা উৎসব উপলে ঢাক, ঢাল, নহবৎ, সানাই ভৃিত বাজনা
বািজেয় টাকা রাজগার কের ।
বাঁশেফাড়রা সাধারণত ঝু িড়, টাপা, েলা, পাখা,ঝাঁটা ভৃিত বািনেয় হােট,বাজাের িবি কের জীিবকা িনবাহ
কের। ধাকাল ধিসয়া বা তাপসপু িরয়া িণর ডােমরা শবেদহ বহন কের অথাৎ ধাঙেড়র কাজ কের ।
ধম : ডাম জািতর মানু ষ শা ও ব ব ধমাবল ী। তেব ব ব ধেমর িত এেদর আনু গত বিশ ।
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দব- দবী : ডাম জািতর মানু েষরা অেনক দব- দবীর পূ জা কের। তােদর ধান দব- দবী হল- মনসা, িশব,কালী,
টুসু , ভা , হািতেখদা, আখ ান, বু ঢ়াবাবা, খলাইচ ী, ধম ঠা র, ঁসাই ঠা র, রা াহািড়, িবষাইচ ী ইত ািদ। ডামরা
িন ার সােথ বাবা ভালানােথর পূ জা কের। পু েজার সময় মানত রেখ ভ া হয়।
বশাখ মােস জ েল িগেয় লেদবী কালু বীেরর পূ জা কের । তাঁর উে েশ ছাগ, িম া , ফল উৎসগ কের ।
জ মােসর সং াি েত তারা ধমরাজ বা ধম ঠা েরর পূ জা কের । তার পূ জার সাম ী হল চাল, ড়, কলা এবং
িচিন। ডাম ছাড়া অন কউ ধম ঠা েরর পূ জা করেত পাের না। এরা ধম ঠা েরর পু েরািহত ।
াবণ সং াি েত মনসা পূ জার িদন িবেকেল পু ের িগেয় পান, সু পাির িদেয় মনসা দবীেক িনম ণ কের আেস।
অত িন ার সােথ মনসা দবীর আরাধনা কের থােক । গাপূ জার সময় ‘বাজু িনয়া’ ডাম ঢাক পূ জা কের ।
ডাম জািতর মেধ যারা কালীর সাধক তােদর পদিব কািল ী । ডাম জািতর লােকরা চােষর কােজ নামার
আেগ তারা মু গা বিল িদেয় লাকেদবতা ভাঁও ঠা েরর পূ জা কের ।
ডাম জািতর মেধ যারা পু েরািহেতর কাজ কের তােদর দঘিরয়া বা ডাম পি ত বা ধম পি ত বেলন। িন
িণর া ণ তাঁরা ‘বণ া ণ’ নােমও পিরিচত।
লাকিব াস : ডাইিন, তু কতাক, ঝাড়ফুঁক,ম ত

ভৃিত লাক িব াস আজও এেদর সমােজ রেয় গেছ। পু িলয়ার

মানু ষ িব াস কের ডামেদর বাজনা না বাজেল কােনা ভ কাজ স
হয় না। ‘আেগ ডমনা পের বামনা’- এই
বােদই তার মাণ রেয়েছ। তাই য কােনা অনু ােন সবার আেগ ডামেদর ডাক পেড়।
লাকসং ার : ডামেদর সমােজ জ , িববাহ,মৃ তু েক িনেয় নানা সং ার রেয়েছ ।
ক. জ -সং ার

:

ডাম সমােজ জ েকি ক িবিবধ সং ার রেয়েছ । যমন-

১. ডাম সূ িতেক ন’ মােস সাধ খাওয়ােনা হয় । গভবতী নারীেক নয় িজিনস রা া কের খেত
দয়।
২. বািড়েত িশ স ান জ ােনার পর এরা দরজায় আওয়াজ কের। কউ খেড়র চােল শ কের।
এর মধ িদেয় িশ সু , াভািবক িক না তা বু ঝেত পাের।
৩. ধাই হািড়রা এেস নািড় কােট। িশ স ান জ ােনার পর পিরবাের অেশৗচ চেল। পাঁচ- সাত িদন
দব- দবীর পূ জা ব রাখা হয়।
৪. িতন িদন সূ িতেক খেত দওয়া হত না। চতু থ িদেন সূ িতেক ‘ঝালভাত’ খাওয়ােনা হয়।
৫. মেয় স ান জ ােনার ছয় িদেন , ছেলেদর সাত বা নয় িদেনর পর ‘লরাত’ অনু ি ত হয়।ওই
িদন নািপত থেম িশ র নখ ও চুল কােট। ধাইমা তল-হলু দ মাখান। িশ স ানেক ান করান।
এরপর সূ িতেক িনেয় পু র ঘােট যান । নািপত বউ নখ, চুল কেট দয়। পু ের জেল নেম
সূ িত ান কের। ধান, বা,কাজল ইত ািদ িদেয় ঘাটপূ জা কের থােক।
৬. এরপর সূ িতেক পঁ েপর তরকাির,করলা ভাজা,মু সুর ডাল খেত দয়। মাংসও খেত দয়।
িক তােক মাছ খেত দয় না। পাড়ার সবাইেক ডেক তল-হলু দ দওয়া হয়।
৭. এ শ িদেন ‘এ শা’ পালন করা হয়। ষ ী বটতলায় এ শ িপঠা িদেত হয়।
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৮. ছয় মাস বা সাত মাস পর িশ র অ াশন হয়। মামাবািড় থেক মু েখ ভােতর আেয়াজন করা
হয় । নতু ন জামা কাপড়, তায়ােল, পাউডার, তল, কামেরর িবছা ইতািদ িশ েক পরেত
দওয়া হয় ।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর সমােজ ছেল- মেয়েদর িবেয়র সময় চুর সং ার রেয়েছ। যমন১. ডাম জািতর মেধ ও বাল িববাহ চিলত িছল । তেব বতমােন বাল িববাহ অেনকাংেশ কেম
গেছ। তেব কন াপণ দওয়ার রীিত ব াপকভােব চিলত।
২. ডাম জািতর েগাে িববাহ চেল না। অন জািতর কােনা ছেল বা মেয়েক এরা িবেয়
করেত পাের না।
৩. ডাম জািতর মেধ ও ব িববাহ থা অনু েমাদন যাগ । ী মারা গেল স ান িতপালেনর জন
এরা ই া করেল শ ািলকােক িববাহ করেত পাের।
৪. িবেয়র সময় কিড় পােত।
৫. গােয়হলু েদর িদেন বর ও কেন বািড়র বাইের বর হয় না ।
গ. মৃ তু - সং ার : ডাম স দােয়র মেধ মৃ তু িঘের অজ সং ার রেয়েছ । সং ার ছাড়াই এরা জীবনেক ক না
করেত পাের না । যমন১. ডামেদর কউ মারা গেল তু লসী মে র সামেন দিড়র খা য়ােত মৃ তেদহ রাখা হয়।
২. বউ যিদ আেগ মারা যায়, তাহেল আলতা পােড়র কােনা িজিনস দওয়া যায় না। মৃ তব ি েক
কম কের তল-হলু দ মাখােত হয়। আর ী বঁ েচ থাকেল মৃ তব ি র দেহ বিশ কের তল-হলু দ
মাখায়। তার পােয় আলতা পরায়।
৩.তারা তু লসীমে ধূ প ােল। সখােনই িতন পাক ঘু ের িতন বার পলাশ কােঠ মু খাি কের।
৪. তারপর মৃ তেদহ শােন িনেয় যায়। িচতা সাজােনা হয়। মৃ তেদেহর মাথা উ র িদেক রেখ
িচতার ওপর ইেয় দয়। মৃ তেদেহর ওপর িঘ দওয়া হয়। বািড়র বড় ছেল মৃ তেদেহ আ ন দয়।
স যিদ অিববািহত হয় তাহেল তােক চাখ ব কের িচতায় আ ন িদেত হয়।
৫. দাহ কায শষ হেল পু ের বা নদীেত ান কের ঘের আেস। আ েনর সঁ ক নয়। মৃ তব ি র
অি ি েবণীেত িবসজন করেত যায়। সখােন িগেয় অি িবসজেনর পর তল হলু েদর িছেট িদেয়
মা েত গড়ােত হয়। পু েতর পােয় তল হলু দ ছাঁওয়ায়।
৬. এরপর িতনিদন পয মু খাি কারী ব ি
তল,মশালাযু িনরািমশ খাবার খােব। তল মাখেত
পারেব । িক িতনিদেনর পর থেক আর তল,মশলা খাবার খাওয়া যােব না। চতু থ িদেন পু র
ঘােট বনা গাছ লাগােত হয়।
৭. পাঁচ িদন বা সাত িদন তােক হিবিষ করেত হয়। সকােল কেনা িচঁ ড়া ,সারা িদন ফল খেয়
থাকেত হয়। রাত বােরাটার সময় আতপ চােলর ভাত ও আলু িস রা া কের। সই খাবােরর িকছু টা
থেম মৃ তব াি র উেদ েশ দান কের। তারপর স খায়। এই সময় কােনা িকছু র শ হেল স
আর খেত পায় না।
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৮. দশ িদেন ঘাট া হয়। ঘােটর িদন িনরাধারা উেপাস করেত হয়। ঘাট থেক ওঠার পর তু লসী
তলায় ঠা র ণাম কের।
৯. বািড়র জনেদর ণাম কের। ধূ প দয় । বু ট( ছালা) ভজােনা বা বু ট( ছালা) িস খেত
হয় । ফল ও ধ খেত পাের। িক মা মারা গেল তার ধ খাওয়া চলেব না।
১০. এগােরা িদেন া হয়। পূ ব পু ষেদর উে েশ িপ দান করেত হয়। তােদর উেদ েশ িকছু
জায়গা দান করা,মূ ল দান করার রীিত রেয়েছ।
১১. এরপর মু খাি কারীব ি িভ ার ঝু িল নয়। সই ঝু িলেত আ ীয় জনরা চাল ও পয়সা দান
কের । রাি েবলায় মু খাি কারী ব ি
থেম রা া করা খাবার পাতােত উ েয় রােখ। সবার খাওয়া
শষ হেয় গেল সই খাবার িনেয় শােনর অেধক পথ িগেয় মৃ ত ব ি েক নাম ধের ডােক।
সখােন খাবার রেখ চেল আেস।
১২. িতন বছর মৃ তব ি র বাৎসিরক অনু ান পালন করেত হয়।
১৩. ডাম জািতর মেধ মৃ তেদহ কবর দওয়ার রীিত রেয়েছ। কেলরা বা বসে মারা গেল এবং
িতন বছেরর কম বয়সী িশ মারা গেল মৃ তেদহ কবর দওয়া হয়। কবের মৃ তেদেহর মু খ থােক
িনেচর িদেক। মাথা থােক উ র িদেক ।
িববাহরীিত : িববােহর আেগর িদন রাি েবলায় অিধবাস অনু ি ত হয়। তল-হলু দ িদেয় বর ও কেনর সারা শরীেরর
মাখােত হয়। বর তল-হলু েদ ডাবােনা সু েতা বাঁেধ ডান হােতর কি েত আর কেন বাম হােতর কি েত। ঐ সু েতায়
বা ঘােসর িগঁ ট বাঁধা থােক। কেনর পাশাক হয় হলেদ রেঙর বা লাল রেঙর । আর বেরর পাশাক হয় হলেদ রেঙর,
মাথায় লাল পাগিড় থােক।
িবেয়র কথাবাতা পাকা হেয় গেল আশীবািদর িদন ক করা হয়। সই িদন তু লসী তলায় গাবর (ছুঁ চ ) মা
িমিশেয় মাড়ুিল দয়। পা পে র লাক স ােবলায় পা ীর বািড়েত আেস। তারা সে কের পা ীর জন আশীবািদর
িজিনসপ আেন। তােদর আনা শািড় সায়া, াউজ,গয়না ইত ািদ পের কেন পা পে র সামেন বেস। এক থালায়
আতপচাল, ধান, বা, দীপ রাখা হয়। পা পে র লাক কেনেক ধান, বা, পয়সা িদেয় আশীবাদ কের। স বড়েদর
ণাম কের । পা ীপে র লাক একিদন পা েক আশীবাদ কের আেস।
িবেয়র ই বা িতনিদন আেগ কেনর বািড় থেক ল আনেত যায়। সখােন নতু ন গামছায় আতপচাল, গাটা
হলু দ,সু পাির, িবির কলাই ইত ািদ িদেয় ল বাঁধা হয়। জামাইবাবু মাথায় গামছা বঁ েধ ল িনেয় আেস। পিরবােরর
লােকরা হাত পা ধু ইেয় তােক ঘের ঢাকায়।
ল আনার পর বর বা কেন জেনই আইবু েড়া ভাত খেত পাের । তােদর ‘ ীর ভাত’ খাওয়ােনা হয় । ভাত,
তরকাির, মাছ, মাংস ইত ািদ িদেয় তারা আইবু েড়া ভাত খায় ।
আেগ আইবু েড়াভাত খাওয়ার দশ িদন পর িবেয় হাত। বতমােন িবেয়র িনয়ম অেনক িশিথল হেয় গেছ। অেনেকর
িতনিদেনর লগন থাকেল িতনিদন ধের আইবু েড়া ভাত খায়। িতনিদন ধের বর ও কেনর গােয় হলু দ িদেত হয়। বেরর
সােথ জাঁিত থােক আর কেনর আঁচেল কাজললতা বঁ েধ িদেত হয়।
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এেদর সমােজ এখন য যার সু িবেধ মেতা িবেয়র িদন ি র কের। মেয়র বািড় অেনেক িবেয়র িদন ল খােল।
আইবু েড়া ভাত খায়। গােয় হলু দ অনু ান হয়। অথাৎ একিদেনই সম িবেয়র কাজ সের ফলা হয় । তেব সবাই এই
কাজ কের না ।
িবেয়র িদন ছা নাতলা তির করা হয়। আম ডাল,ম ল ডাল,িসধা ডাল গাঁড়া হয়। লা র গােয় আমপাতা বঁ েধ
দয় । ড় বা িচিন িদেয় মা,মািস,কািকমা ইত ািদ মেয়রা বেরর আ খায় ।
এরপর ‘ জলসাহা’ অনু ান হয়। িবেকেলর িদেক বািড়র মেয়রা জল সাইেত যায়। বল ফুল, ধান, পান
পাতা, আতপ চাল, বা িদেয় মা পু র ঘােট পূ জা দয় । হাঁিড়েত জল ভের ঘের িনেয় আেস। বর ান কের । িবেয়র
জন তির হয় ।
কেনর বািড়েত বর হািজর হয় । কেনর মা বরেক ধান, বা িদেয় বরণ কের । জলসাওয়ার হাঁিড় থেক
আমপাতা িদেয় জেলর িছটা দয় । বরেক িমি ও জল খাওয়ায়। কেনর বাবা বা দাদা বা জামাইবাবু বরেক কােল
কের ঘের িনেয় যায় ।
কেনর বািড়েত ছা নাতলায় মা, কািকমা, মািসমা কেনর আ খায়। কেন ঘের চেল যায়। ভাসু র ঘামটা
উ েয় মেয় েক ছুঁ ইেয় থােক। এরপর মেয়র বাবা,মা কােল কের বরেক ছা না তলায় আেন। িপঁ িড়েত দাঁড় কিরেয়
দয়। বেরর চারিদেক মেয়রা সাতরকেমর িজিনস হােত িনেয় সাততী ঘাের। কেনর দাদা বা জামাইবাবু বাচা ডািলেত
কেনেক বিসেয় ছা না তলায় িনেয় আেস। ঘামটায় কেন তার মু খ ঢেক রােখ। বেরর চারপােশ ঘারায়। তারপর
মালাবদল হয়। থেম আক ফুেলর মালা এবং পের য়া- পতার মালা িনেয় এেক অপরেক পিরেয় দয়। এরপর গাঁট
ব ন করা হয়।
িসঁ র দান অনু ান
হয়। এক ডালায় সাতরকেমর িজিনস থােক। বর-কেন জনেকই িসঁ র খলেত হয়।
বর িত পান পাতায় িসঁ র দয়। তারপর কেন সই পাতা েলা থেক অ িসঁ র নািমেয় রােখ। বর এক হােত
পু েরা িসঁ র ঢেল কেনর মাথায় ঘেষ দয়। কউ জাঁিত িদেয় িসঁ র দান কের। িসঁ র দান হেয় গেল বর-কেন ছা না
তলায় সাতবার দি ণ কের ঘেরর ভতের চেল যায়। বর-কেনেক িমি মু খ করােনা হয়। তারা এেক অপেরর এঁেটা
খাবার খায়। আবার জনেক ছা না তলায় িনেয় আেস।
িবেয়র পেরর িদন সকালেবলা জেলর মেধ ঘ , জাঁিত লু িকেয় রােখ। বর-কেন জনেকই এই খলা
খলেত হয়। বর লু কায় কেন খুঁ েজ বর কের। আবার কেন লু েকােল বর স খুঁেজ দয়। এভােব িতনবার খলা
চেল। বাঁদািন অনু ান
হয়। বর-কেনেক ধান, বা িদেয় ও টাকা-পয়সা িদেয় পিরবােরর ও িতেবশীরা আশীবাদ
কের ।
ধীের ধীের সময় গিড়েয় যায়। আেস বর-কেনেক িবদায় জানােনার সময়।মা আঁচল পেত কেনর পছেন
দাঁিড়েয় থােক । কেন এক আঁজলা চাল িনেয় মােয়র আঁচেল ফেল দয়। পছেন িফের স আর তাকােত পাের না ।
িকছু টা এিগেয় রা ার মেধ জনেক শষবােরর মেতা িমি খাওয়ায়। বেরর বািড়র উেদ েশ তারা রওনা দয় ।
বেরর বািড়েত বর-বধূ েক ঘ েত আম পাতা ডু িবেয় জল িছ েয় বরণ কের ঘের িনেয় যায়। এক থালায়
েধ আলতা েল রােখ। তার মেধ বধূ েটা পা ডাবায়। স থেম ডান পা ফেল। তারপর বাঁ পা। এভােব স ঘের
ঢােক। বধূ র মু খ দেখ পাড়া- িতেবশীরা উপহার দয় ।
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সামািজক রীিতনীিত : ডামেদর মেধ দয়া,মায়ার বড় অভাব । এরা িন ু র কৃিতর । তাই সমােজর লাক তােদরেক
ভেয়র চােখ দেখ। মনসা পূ জার আেগর িদন এরা চুল, দাঁিড় কেট ফেল। া ণ এেদর পূ জাচনা কের না। এরা ধম
ঠা েরর পু েরািহত হন ।
সমাজ অনু শাসন প িত : আিদকােল এেদর সমােজ াম অনু শাসন প িত িছল । সমােজর মেধ সমাজপিতেদর
শাসন অত

বল। অন ায় অপরাধ করেল ােমর মাড়ল তার শাি িবধান কের । এখন থানা-পু িলেশর ভেয় তারা

অেনকটা আচার-আচরণেক সংযত কেরেছ । বতমােন িবচােরর আশায় প ােয়েত যায় ।
ট াবু বা িনেষধা া : কােনা ধাবার পিরত

খাবার কােনা ডাম

শ করেব না। এমন িক জল, িম া

হণও

িনিষ িছল।
লাক উৎসব : পু িলয়ার িশেবর গাজন এক বড় লাকউৎসব। গাজেনর দশ-পেনেরা িদন আেগ থেক ডােমরা
িশবেক জাগাবার জন বাজনা বািজেয় পূ জার সূ চনা ঘটায়। কউ কউ মানত রেখ ভ া হয় । মনসা পূ জায় আনে
মেত ওেঠ ডাম জািতর নর-নারীরা । টুসু ,ভা পূ জা,রিহন উৎসব, বাঁদনা, গরাম দবতার পূ জা ইত ািদ অত জাঁক
জমেকর সােথ তারা পালন কের।
ভাষা : পু িলয়ার আিদম ডাম জািত ‘মানভঁ ু ইয়া’ বা ‘মানভূিম’ উপভাষায় কথা বেল। আর িশি ত লােকরা বেল
রাঢ়ী বাংলায় ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সামািজক অনু ােন বাজনা বাজাবার জন ডামেদর িবেশষ কউ ডােক না।
এছাড়াও সমােজ বাঁেশর তির িজিনসপে র চািহদাও কম। এসেবর ফেল ডামেদর িজ রাজগােরর পিরমাণ কেম
গেছ । এর ফেল তারা আিথক অ লতায় ভােগ। ঃখ-ক তােদর িনত িদেনর স ী। সামািজক সু র ার দায়ভার
সরকার বহন করেছ বেল ডাম জািতর মানু ষ এেত ব লাংেশ উপকৃত। একশ িদেনর কাজ, ামীণ আবাস যাজনা
ইত ািদর মাধ েম তার বাঁচার রসদ পেয়েছ।

৪.বাগিদ
পু িলয়া জলার াচীন তফিসিল জািত িলর মেধ অন তম হল বাগিদ। এরা একসময় ম রাজােদর আমেল
াধীন, ত এবং যা াজািত িহেসেব পিরিচত িছল ।
নৃ তাি ক পিরচয় : পু িলয়া জলার িবিভ

াে

ােম-গে বাগিদ জািতর লােকেদর বসবাস করেত দখা যায়।

নৃ তাি ক িদক িদেয় বলা যায় এেদর উৎপি ািবড় গা ী থেক। এেদর গােয়র রঙ ও বিশ দেখ বাঝা যায় এরা
আিদম মানব গা ীর অ ভু ।
বাগিদ জািতর উৎপি স েক এক িকংবদি লাকসমােজ চিলত আেছ । তা থেক জানা যায় য
পাবতীর গেভ ও িশেবর ঔরেস বাগিদেদর জ ।
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আবার নৃ তাি ক গেবষক ড. অতু ল সু র ‘ ৈববত পু রাণ’ অনু সাের বেলেছন িপতা ি য় এবং মাতা বশ এই ই সংিম েণ বাগিদ জািতর সৃ ি । ( ‘বাঙলা ও বাঙালীর িববতন’,পৃ -২০৫)।
চহারার বিচ

: এেদর মাথা ল া থেক মাঝাির, গােয়র রং কােলা । এরা বঁ েট হয় । এেদর নাক চ া া ও চওড়া।

ঢউ খলােনা তামােট চুল দখা যায়। কােরা কােরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবির চুল রেয়েছ । চহারার এইসব বিচ
বাঝা যায় বাগিদ জািতর মেধ আিদ- অ াল বা ােটা অ ালেয়েডর ভাব রেয়েছ।
সামািজক িবন াস : এেদর সমােজ সামািজক িবন ােসর নানা বিচ

দেখ

চােখ পেড় ।

ক. উপস দায় বা উপিবভাগ : বাগিদ জািতর মেধ বশ কেয়ক উপিবভাগ রেয়েছ। ১) তঁতু িলয়া , ২)
কসাই িলয়া , ৩) িলয়া , ৪) ওঝা , ৫) মাছু য়া , ৬) িল মাঁিঝ, ৭) দ মািঝ, ৮) সু েম য়া , ৯) ম েম য়া। এছাড়াও
িকছু উপেগা ী রেয়েছ। উপিবভােগর মেধ ই পিরিচিত রেয়েছ ।
১) তঁতু িলয়া- এরা বাগ, সাঁতরা, রাই, খান, পু ইলা পদিব ব বহার কের।
২) কসাই িলয়া- এেদর পদিব মািঝ, মশালিচ , পালঙখাই, ফরখা।
৩) িলয়া – সরদার, ধাড়া পদিব ব বহার কের।
সমােজ তঁতু িলয়া বাগিদরা অন ান গা ীর চেয় ওপের অব ান কের।
পু িলয়া জলায় তঁতু িলয়া বাগিদ,মাছা বাগিদ রেয়েছ।
খ. গা : বাগিদ জািতর মাট বােরা

গাে র স ান পাওয়া যায়। গা

িল হল-ক) শাল মাছ,খ) শাঁখ, গ) ক প

ঘ) বাঘ,ঙ) পু িড় ( এক ধরেনর মাছ), চ) কাল সাপ, ছ) পলাশ গাছ, জ) কািশবক, ঝ) কাঠ ফিড়ং, ঞ) সূ য, ট) চাঁদ,
ঠ) চড়ুইপািখ।
আবার ত ণেদব ভ াচায উে খ কেরেছন- ‘ গা বা বেরর মেধ আেছ- প ঋিষ বা বনমু রগী, শালঋিষ
বা শালমাছ, পাতঋিষ বা কড়াই ঁ ও ক প । ’ ৪
িরসেলর মেত িস ‘কাশবক’, ‘পনকৃিষ’,’শালঋিষ’, ‘পাি িশ’, ‘ক প’ ইত ািদ।
সমী ায় জানা যায় বাগিদ
জািতর গা আড়স ।
গ. পদিব : এই জািতর অিধকাংশ মানু ষ ‘বাগিদ’ পদিব ব বহার কের। এছাড়াও রাউত, সদার, িদগার, িতহার, িলয়ার
মািঝ, মািঝ, খাওয়াস, কপাট, চালক ভৃিত পদিবও তারা ব বহার কের ।
বাস ান : জীিবকার তািগেদ বাগিদরা সাধারণত খাল িবল ও নদীর তীের বসিত গেড় তু লত। তােদর বািড় েলা
অেনকাংেশ বাউিরেদর ঘেরর মেতা। ছাট ছাট ঁ েড় ঘের তারা বাস কের। স িল মা র তির। ঘেরর চালা েলার
কােনাটা খেড়র বা লাড়ায় ছাওয়া। আবার কােনা কােনা ঘর টািল, খাপরা িদেয় ছাওয়া। ঘর েলােত
ক
থােক। ছাট এক জানালাও চােখ পেড়। ঘেরর পােশ থােক উেঠান। সখােন গিল, শামু েকর খালা জেম থােক।
আর থােক তু লসীম । আিথক অব াপ বাগিদ ইঁেটর পাকাবািড়েত বাস কের। স িল ন, অ াডেব ােসর ছাউিন
দওয়া ।
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খাদ াভ াস : বাগিদ জািতর লােকরা ভাত খায় । জলজ শাকপাতা, ছাট মাছ, গিল, শামু ক, মাংস, িডম ইত ািদ
খাবার খায়। এছাড়াও িচড়া,মু িড়, ড়,খই, ছাতু ইত ািদ তারা খেয় থােক।
বাগিদ জািতর কউ কউ গামাংস , শূ কর মাংসও খেয় থােক। িলয়া বাগিদ ক প মাংস খায়।
সারািদেনর াি র করার জন পু ষরা হাইড় া মদ খায় ।
ব বহািরক সাম ী : বাগিদেদর ঘেরও এখন আর তমন মা র তির বাসনপ চােখ পেড় না । তার বদেল হা া ও
টকসই অ ালু িমিনয়াম ও ি েলর বাসনপ তারা ব বহার কের । এছাড়াও াি েকর তির কলিস, বালিত, মগ
ব বহার করেছ । চা খাওয়ার জন তারা ব বহার কের চীনামা র কাপ, ট ।
বাগিদ জািত এককােল যা া জািত িহসােব পিরিচত িছল। তাই তােদর ঘের বাঁেশর লা , টাি , তেলায়ার,
ছু ির ইত ািদ নানা রকম অ তােদর ঘের এখনও দখেত পাওয়া যায় । লাহার ড়ুল, কাে , কাদাল, শাবল ইত ািদ
য পািত ও তােদর দনি ন কােজর ব বহার সাম ী । ঘেরর দওয়ােল টাঙােনা থােক চৗঘড়া জাল আর মাছ ধরার
ঘু িন ।
সাজ- পাশাক : বাগিদ মেয় সু েতার ছাপা শািড় খােটা কের, আঁেটাসাঁেটা ভােব পের । পু ষরাও খােটা কের হাঁটুর
ওপের ধু িত পের। জেল নেম কাজ করার জন ই তেদর এ প পাশাক পরা । ছাট ছাট ছেল গােয় দয় গি ,
শাট। মেয়রা পের ক, শােলায়ার, চুিড়দার । যু বক-যু বতীরা হাল ফ াশেনর পাশাক পরেত ভােলাবােস।
উৎসব-অনু ােন বাগিদ মেয়রা চকচেক জমকােলা, উ ল রেঙর পাশাক পরেত ভােলাবােস। শীতকােল
সােয়টার, মাটা সু িতর চাদর, ক ল, কাঁথা ইত ািদ ব বহার কের ।
সাধন সাম ী : বাগিদেদর ঘেরর দওয়ােল টাঙােনা থােক াি ক বা কােঠর আয়না । চুল আঁচড়াবার জন থােক
কােঠর বা াি েকর িচ িন। ছেল- মেয় সকেল গােয়,মাথায় সাবান,শ া ু , তল মােখ।
িববািহত মেয়রা আলতা ও িসঁ র পের। রিঙন িফেত িদেয় মাথার চুল বাঁেধ। যু বতী নারীরা ঠাঁেট িলপি ক, মু েখ
ি ম-পাঊডার লাগায়। কপােল রঙেবরেঙর প পের। চুেল ীপ লািগেয় িনেজেক সু সি ত কের তােল ।
অলংকার : বাগিদ ঘেরর মেয়রা আেগ সানা- েপার গয়না বিশ পরেতা। তেব বতমােন সানা- পার মূ ল বেড়
যাওয়ার দ ণ এরা ইিম শােনর গয়না পের । কম দােম সু র সু র নকল সানার অলংকার িল উৎসব-অনু ােন
পের ঘু ের বড়ায় ।
জীিবকা : বাগিদ জািতর িনিদ

কােনা জীিবকা নই । িরসেলর মেত এেদর আিদম জীিবকা িছল মৎস িশকার বা

মাছ ধরা। ‘ তঁতু িলয়া’ এবং ‘কসাই িলয়া’ বাগিদ পু েষরা রাজিম ীর কাজ কের। পান ও সু পুির িদেয় পান খেত য
চুন লােগ, সই চুেনর যাগান দয় । িলয়া বাগিদ পালিক বা ডু িল বহন কের। এছাড়াও অন ান উপেগা ীর সােথ
এরা মাছ ধের। চেটর থেল বানায়, সু েতা কােট, হািল উৎসেবর জন আিবর তির কের। এেদর কােরা কােরা কৃিষজিম
আেছ ঐ জিমেত অিধকাংশ বাগিদ চাষবাস কের ।
ধম : বাগিদ জািত িহ ু ধমাবল ী। এরা শা ও ব ব উভয় স দায়ভু । আিদেত বাগিদরা কৃিত ও বন জ র
উপাসক িছল ।
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দব- দবী : বাগিদ জািতর লেদবী হেলন - মা মনসা । এছাড়াও এরা মা কালীর ভ । আিদেত বাগিদেদর ধান
দবতা িছেলন ‘ বড়পাহাড়ী’ এবং ‘ গাঁসাই এরা’।বাগিদ জািতর জীবন ও জীিবকার ক ভূিম িছল জল আর জ ল।
এসব এলাকায় িবষধর সেপর বাস। য কােনা মু হূেতই সােপর ছাবেল তারা মৃ তু র মু েখ ঢেল পড়েতা। তাই সপেদবী
মনসােক তু রাখার জন তারা মানত রেখ পূ জা িদেতন । পু ষানু েম সই মনসা পূ জা চেল আসেছ। াবণ মােস
ধু মধাম কের এরা মনসা পূ জা কের । এরা সাতবিহনী, দরা , মা ভবানী, িশব , বু ড়াবাবা, মঘা বু িড়, ভা ,টুসু ইত ািদ
লৗিকক দব- দবীর পূ জা কের ।
লাকিব াস : রাগ ব ািধ হেল বাগিদরা ওঝার কােছ িনেয় যায় ঝাড়ফুঁক দওয়ার জন । সখ ান, িণন, ডাইিন,
অপেদবতা ইত ািদেত এেদর গভীর িব াস । এই িব াস দীঘকাল ধের চেল আসেছ । তা িব ু মা ু হয় িন।
মন াণ থেক তারা ভুলেত পাের িন ।
লাকসং ার : এেদর সমােজ জ -িববাহ-মৃ তু েক ক কের অজ সং ার জনমানেস িতফিলত । যমনক. জ -সং ার

: িশ

স ান জ

হেণর পর বাগিদ জািতর লােকরা নানান লাকসং ার মেন চেল । যমন-

১. বাগিদ ঘের কােনা িশ জ ােল ডামরা বাজনা বাজায়। এরা টাকা-পয়সা,থালা, বা নয় ।
২. পিরবােরর মেয়রা সূ িতেক িঘ ও িচঁ ড়া খাওয়ায় ।
৩. ন’ িদেনর িদন হয় ‘লারতা’ অনু ান। ওই িদন পাড়ার সবাই িশ েক তল-হলু দ মাখায়। নািপত এেস নখ
কােট। সবাই পু ের ান কের অেশৗচ র কের । নতু ন জামা কাপড় পের। সূ িত ও পিরবােরর মেয়রা
আলতা আর িসঁ র পের।
৪. এ শ িদেনর িদন ‘এ শা ’ পালন কের। ডামরা মা িলকী পসরা ঢাক- ঢাল সানাই িনেয় গৃ হে র বািড়েত
উপি ত হয়। ধাইমা, শা িড়মা, ঠা মা িচঁ ড়া- ড় ভাগ খায় । ষ ীতলায় সূ িত ষ ীমােক এ শ িপেঠ,
ধান, বা, কাজল, বু েকর ধ িদেয় পূ জা দয়। ধাইমা, পিরবােরর অন ান মেয়রা সখােন ণাম কের ।
৫. এরপর িশ র অ াশেনর আেয়াজন চেল।
খ. িববাহ-সং ার : বাগিদ স দােয়র মেধ িববাহ সং া িবিবধ সং ার চােখ পেড় । স িল হল১. আিদকােল বাগিদরা িনেজেদর গা ী বা উপিবভােগর বাইের িববাহ করেতা না। বলা যায় একজন
তঁতু িলয়া অন তঁতু িলয়ােক অবশ ই িববাহ করেব ,িক শালঋিষ গা ীর পু ষ ঐ গা ীর মেয়েক িবেয়
করেত পারেব না। িপতৃ বা মাতৃ েলর কাকা-কািকমা , জ াঠা- জ মার স কযু ছেল বা মেয়র িববাহ
এিড়েয় যাওয়াই য়। িতন পু ষ পয এ প িবিধ িনেষধ মানা হয়।তেব বতমােন িনয়ম িশিথল হেয়েছ।
২. কােনা বাগিদ ছেল একসে ই বানেক িববাহ করেত পারেতা । এক ছেলর পে একািধক নারীেক
িববাহ করেত কােনা বাধা িছল না। তেব বতমােন এইসব রীিত আর িবেশষ দখা যায় না।
৩. তঁতু িলয়া বাগিদ ছাড়া অন উপেগা ীর মেধ িবধবারা পু নরায় িববাহ করেত পাের অথাৎ ‘ সা া’ করেত
পাের। এই অনু ান স
করার জন া ণেদর েয়াজন হয় না। তাই মে া ারণ,পিব অি িশখা
অনু পি ত থােক। ‘সা া’ অনু ােন মা েরর ওপর বর-কেন মু েখামু িখ বেস। ঁেড়া হলু দ ও জল িমিশেয় এেক
অপেরর কপােল েলপ এঁেক দয়। পের একটা চাদর জেনর মাথার ওপর িদেয় ঢেক দওয়া হয়। এই
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সময় বর একটা লাহার বালা কেনর বাম হােত পিরেয় দয়। আ ীয় জনেদর ভুির ভাজেনর ব ব া কের
থােক ।
৪. কােনা িবধবা তার মৃ ত ামীর ছাট ভাইেক িববাহ করেত পাের।
৫. পা প –পা ীপ উভেয়র কথাবাতার মাধ েম পা -পা ীর িবেয় ি র হয়। ছেলেদর িকছু দাবী দাওয়া
থােক। স িল মেন িনেয়ই িবেয় ক হয়। ভােলা িদন দেখ বরপ
মেয়েক আশীবাদ করেত আেস।
তু লসী তলায় আশীবাদ অনু ােনর আেয়াজন কের। বরপ কেনপ েক আশীবািদর িজিনসপ দয়। কেন
সই আশীবােদর শািড়, সায়া, াউজ,গয়না পের বরপে র সামেন হািজর হয়। ধান, বা, িমি ,টাকা,গয়না
ইত ািদ িদেয় তারা কেনেক আশীবাদ কের। একইভােব কেন ঘেরর লােকরা জামা,প া , গি , তায়ােল,
আং ,ঘিড়, মাটর সাইেকল ইত ািদ িজিনসপ িদেয় বরেক আশীবাদ কের আেস।
৬ . বাগিদ জািতর মেধ ‘শালা ধু িত’ দবার রীিত আেছ। আইবু েড়া ভােতর ধু িত শালােক িদেয় যেত হয়।
৭. ল আনার সময় ‘লগন ভাঁড় ’ কাথাও নামােনা যায় না। হাঁিচ,কািশ করা যায় না।
গ. মৃ তু সং ার : এেদর সমােজ মৃ তু েক িঘের নানান সং ার রেয়েছ। যথা১. বাগিদরা মৃ তেদহেক আ েন দাহ কের।
২. বাগিদেদর বােরা িদেন ঘাট। আবার কউ কঊ দশ িদেন ঘাট কের। . কােনা ব ি র মৃ তু হেল এক জাড়া
বাঁশ, চার মািকন লােগ। কােনা মিহলার মৃ তু হেল তােক ফুল, মালা, চ ন িদেয় সাজায় । িসঁ র, আলতা
পরােনার রীিত আেছ ।
৩. মৃ তেদেহর পােশ পেরক পুঁ েত দয়। মৃ তেদেহর গােয় মধু ,চ ন মাখায়। বু েক িলেখ দয় হিরনাম।
দাপেথর রা া পয গাবেরর ছড়া ও ঝাঁট িদেত হয় । সই ােনই গাবর ও ঝাড়ুটা ফেল আসেত হয়।
৪. মৃ ত নারীর শাঁখা,চুিড়,সব িকছু খু েল রােখ। এরপর মৃ তেদহ উপু ড় কের হাত েলা পেটর িভতের ঢু িকেয়
দওয়া হয়। পলাশডােল িঘ লািগেয় ঘেরর বড় ভাই বা ছােটা ভাই মু খাি কের । িচতায় শানযা ীেদর
সকেল ছাট ছাট কাঠ দয় । দাহ করার পর অ অে র আট হাড়, আট খু চেরা পয়সা, আট কিড়,
িতল, যব, খই ভৃিত এক ভাঁেড় রােখ । অি ও মাংেসর িপ পু র ঘােট িনেয় যায় । ভাঁড় ভা ার পর
পছেন তাকােত নই । দাপেথর রা ায় েলর কাঁটা দওয়া হয়। সই েলর কাঁটা সবাইেক িডি েয়
আেস। বািড় িফের সবাই ান কের । অি র ভাঁড় র মু খ শ পাঁক মা , কিড় ও মািকন িদেয় ভােলা কের
ব কের তু লসী তলায় মা েত গত কের রােখ যােত অ ভ শি র হােত না পৗঁেছায়। গ া জেলর িছটা
নয়। শানযা ীরা পােয়র তলায় ও বু েক মাথায় ঘুঁ েটর আ েনর সঁ ক নয় । তু লসী তলায় িতন িদন ধূ প
ালেত হয়। অি টােক জািগেয় রাখার জন একজনেক রাত জাগেত হয় । ি েবণীেত ান কের অি
িবসজেনর কাজ
কের । িতল,যব,কলা িদেয় া ণরা পূ জায় বেস অি িবসজন দয়।ম ক মু ন কের।
বািড়র চাল, আলু পয়সা িভিখিরেদর দান কের। অি িবসজন িদেয় ফরার পর বািড়েত ছাট মেয় বা বধূ পা
ধাওয়ায়। অি িবসজেনর িদন বািড়েত মু খাি কারী ব ি া ণেক িনেয় ঘােট বনা গাছ পুঁ েত। ি েবণীেত
যিদ সাতপু েষর নােম িপ দওয়া হয় তাহেল কালীপূ জার সময় বাৎসিরক া করা হয় না। আবার কউ
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মারা গেল তেবই আবার া হেব। অেশৗচ চলাকালীন কেনা মু িড়,িচঁ ড়া খায় । আলু পা নু ন িদেয় স
ভাত খায়।
৫. িতনিদন পর ‘িততা ভাত’ খায়। হিবিষ খাওয়ার পর ঐ গাবর ঝাড়ু ফলার জায়গায় িতন, পাঁচ, সাত, নয়
িবেজাড় িদন িলেত িতনিদন হিবিষ িদেয় আেস ।
৬. ঘােটর িদন নািপত বউ আর া ণেক ডােক। মু খা ীকারী ব ি ম পাঠ কের িবিভ িনয়ম পালন কের ।
িববাহরীিত : িবেয়র িদন সকােল পা বা পা ীেক িববািহত নারী বা পু ষ বাঁেধ ান করেত িনেয় যায়। ােনর ঘােটই
গােয়-হলু দ অনু ান স

হয় । বািড়র বৗিদরা পা বা পা ীেক পােয়স, ীর, ভাত, মাছ রা া কের খাওয়ায়। বর ও

কেন িনেজর িনেজর বািড়েত আইবু েড়া ভাত খায় । সই এঁেটাপােত ছাট ছাট িশ রা খাবার খায়।
িবেকলেবলা মা, বৗিদ, কািকমা, জ মা সবাই দল বঁ েধ পু র ঘােট জল সাইেত যান । ডাম বাজনা
বািজেয় সে সে চেল। জামাইদাদা দা িদেয় পু েরর জল কেট দয় । িদেকর জল ই বৗিদ হাঁিড়েত ভের নয়।
মা থালায় আলতা, িসঁ র িনেয় জেল ভাসান । তারপর জলসাওয়ার হাঁিড় এেন ছা না তলায় স রেখ দয়।
আমপাতা িদেয় জল িছটােনা হয়। মেয়রা গান গায়।
এরপর ছা না তলায় েখলা হয়। বেরর হােত লাটাইেয়র সু েতা িদেয় শীতল বঁ েধ দয়। বািড়র এেয়া ীরা
‘সাততী’ ঘাের । এরপর িববােহ যাওয়ার জন বর ধু িত, পা ািব ও মাথায় টাপর পের বর বেশ তির হয় ।
ছা না তলায় বরেক িনেয় আেস। ম ল (ম য়া)গােছর সােথ বেরর িবেয় দয় । তারপর বেরর বািড়র মা,
কািকমা, মািসমা সবাই বেরর আ খায়। সাততী ঘাের । বর মােয়র বু েকর ধ খায়। কেন বািড়র উেদ েশ যা া কের।
বরযা ীরা কেনর বািড় সূ যাে র কাছাকািছ সময় অথাৎ গাধূ িললে পৗঁছায়। এটাই এেদর িববােহর রীিত।
কেনর বািড়র লাক বরেক বরণ কের। বর আমপাতা, ড় িচিবেয় কেনর মার আঁচেল ফেল। কেনর মা বরেক
িমি , জল খাওয়ায়। এরপর বরেক কেনর বাবা বা মামা কােল কের ঘের িনেয় আেসন। অেনক সময় কেনর বা বীরা
বর ও বরযা ীেদর পথ আটকায়। পাওনা চেয় বেস। সামিয়ক বচসা বাঁেধ । পাওনা িদেয় বরযা ীরা ঘের ঢােক ।
িকছু ণ বর িব াম নয় । অন িদেক কেনেক িনেয় িকছু লৗিকক আচার সের ফেল । মা, জ মা, মািসমা সবাই
কেনর আ খান ।
এরপর কােল কের বরেক ছা না তলায় িবেয়র আসের িনেয় আেস। বর পূ বিদেক মু খ কের শালপাতার
ছাঊিনর িনেচ কােঠর িপঁ িড়েত বেস। চারেকােণ পাে থােক তল, শস দানা, হলু দ। মাঝখােন থােক জেলর ছা
একটা পু র। এরপর জামাইবাবু বা মামা বাচাডািলেত কের কেনেক ছা না তলায় িনেয় আেস। পান পাতায় স মু খ
ঢেক রােখ। কেনেক সাত পাক ঘু িরেয় বেরর িবপরীত িদেক বসায়। ওেদর মােঝ থােক জেলর পু র। ভ ি স
হয়। পু েরািহত বর, কেন ও কেন বািড়র বয় ব ি র ডান হাত একসােথ কের সু েতা িদেয় বঁ েধ দয়।পু েরািহত
দি ণা পেয় ঐ বাঁধন খু েল দয়। তারপর বেরর পােশ বেস ম পাঠ, পূ বপু ষেদর উে েশ পূ জা করা হয়। বর ও
কেনর বাবা জেন আ ু েল খেড়র আং বািনেয় পের। কেনর বাবা ধু িত,আং ,চাল,আলু িদেয় পা েক বরণ কের। ম
পােঠর মধ িদেয় বেরর হােত কেনেক স দান কের ।এই পযােয়র নাম ‘ গা দান’। কেনর িনেজর গা পিরবিতত
হেয় ামীর গা লাভ কের থােক ।
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এরপর ‘মালাবদল’ অনু ােনর পালা । থেম সু পািরর,পের আক ফুেলর মালা বদল কের । পের বর ও কেন
জনেকই িসঁ র খলা খলেত হয়। বর কলাপাতায় সু পাির,িসঁ র দয়। কেন িসঁ র ঝেড় ঝেড় রােখ। এরপর কেন
িসঁ র দয় আর পা িসঁ র ঝেড় রােখ। এভােব িতনবার খলা খলেত হয়।
তারপর
হয় ‘হ ব ন’ অনু ান । হলু দ কাপেড় সু পাির,ধান ভৃিত বাঁধা থােক। স িদেয় বর ও কেনর
গাঁট বাঁধা হয়। বর কেনর মাথায় জাঁিত িদেয় িসঁ র দান কের। ভাসু র িতনবার ঘামটা খু েল দয়,কেন িতনবার ঘামটা
ঢাকা নয়। মা,কািকমারা কেনর কােল পেড় যাওয়া িসঁ র পু নরায় কেনর মাথায় লাগায়।
এরপর বর ও কেনেক িনেয় ছামািন ভাঁড় নাড়ােনার খলা চেল। ছা না তলায় বর ভাঁেড়র ঢাকনা খু েল ধান
নেড় দয়। আর কেন সই ভাঁড় ঢাকা িদেয় িদেয় যায়।সকােল বাঁদািন বেস। বািড়র সবাই বর-কেনেক ধান, বা িদেয়
আশীবাদ কের। এইসময় টাকা –পয়সা দান কের থােক। বর ও কেনর িমি মু খ করােনা হয়। কেন মােয়র বু েকর ধ
খায়।
এবার রেয়েছ কেনর িবদায় লে র পালা। িবদােয়র সময় কেনেক বর ধের থােক। কেন ঘেরর িভতর চাল ছুঁ েড়
দয়। পছন িদেক মা, কািকমা আঁচল পেত সই চাল িনেয় ঘের চেল যায়। এরপর বর ও কেন গািড়েত চেপ বেরর
বািড়র িদেক রওনা হয়।
বেরর বািড়েত ছা না তলায় জল িছ েয় বর-বধূ েক বরণ কের ঘের ঢু কেত দওয়া হয়। শা িড় নড়ায় কের
বধূ র গাল সঁ েক। বধূ র চারপােশ এেয়া ীরা সাততী ঘাের ও িচম কােট। শা িড় নতু ন বউেয়র মু খ দেখ সানার
গয়না উপহার দয়। কােল কের বধূ েক ঘের তােল। এইভােব আটিদন পয চেল বর-কেনর বািড়েত িবেয়র
লাকাচার ।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজ রেয়েছ অজ সামািজক রীিতনীিত।
১. বাগিদ জািতেগা ীর জ পু স ি ভােগর সময় িকছু টা বিশ অংশ পায় যােত তার ত াবধােন
মিহলােদর ভরণ- পাষণ সহেজ করেত পাের।
২. িবেয়েত মামারা িপতেলর বাসনপ যৗতু ক িহসােব দয় ।
৩. কােনা ীর স ান না হেল িকংবা ামীর অনু গত না হেল িববাহ-িবে দ ঘটােনা হয়। ঐ জািতর
বেয়ােজ রা সভা ডেক িস া নন। এে ে ামী এক খ খড়েক -টুকেরা কের দয় অথবা মেয়র
বাঁ হােতর বালা বা লাহার নায়া খু েল নয়। িববাহ-িবে দ হবার পর থেক ছ’ মাস পয ামী তার ীেক
ভরণ- পাষেণর খরচ দয় ।
সমাজ অনু শাসন প িত : পািরবািরক সমস া সমাধান, কউ অন ায় আচরণ করেল

ােমর মাড়ল সভা ডেক

িবচার করেতন । বতমােন সমাজ শাসেনর ভার ধােনর ওপর ন । সু িবচােরর আশায় থানা, কাট-কাছািরেত ছু েট
যায় ।
লিচ বা টােটম : বাউির জািতর মেতা বাগিদ জািতর লিচ হল কাশবক। প ঋিষ গাে র িচ বনেমারগ,
শালঋিষর শালমাছ, পাি িশর কড়াই

ওক প।

িনেষধা া বা ট াবু : গাে র তীক ব ও াণী য িল গাে র অ গত স িল বাগিদেদর কােছ িনিষ । তারা
সই সব ব বা াণীেদর ছাঁেব না ও খােবও না।
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গা
কাশবক বাগিদ
পাি িশ
পনকৃিষ
শালঋিষ
আড়স গা ধারী বাগিদ আড়মাছ খায় না ।

ট াবু
বক মারেব না, খােবও না
বীন,কড়াই ঁ ও ক প
বনেমারগ
শালমাছ

লাক উৎসব : বাগিদ জািতর ধান লাকউৎসব হল মনসা পরব। িশব গাজন ও মনসা পরব এেদর উে খেযাগ
উৎসব।ভা মােসর সং াি েত বাগিদরাও ভা

পরব অত ধু মধােমর সে উদযাপন কের থােক ।

ভাষা : বাগিদ জািতর মানু ষ ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : অথৈনিতক িদক থেক এরা িপিছেয় পড়া জািত। কৃিতর খামেখয়ািলপনার
সােথ পা া িদেত িগেয় এেদর নািভ াস ওেঠ। সংসার সামলােত না পের িভনেদেশ কােজর খাঁেজ বিরেয় পেড় ।
িনেজেদর জীিবকা ছেড় অন আেয়র পথ তােদর খুঁ েজ িনেত হয়। এই জািতর আেয়র পথেক সু গম করার জন
সরকার অেনক িল ক গেড় তু েলেছ ।

৫. ভুঁ ইয়া
২০১১ সােলর সনসাস িরেপাট অনু যায়ী পু িলয়ায় ায় সােড় ঊনি শ হাজার ভঁ ু ইয়া জািতর মানু েষর বসবাস । এই
জািতর মানু ষেদর বৃ হৎ অংশ ােমই বসবাস কের । যমন- ভা ড়া, বড়ািসিন ভৃিত ােম ােম এেদর বসবাস
সবেচেয় বিশ চােখ পেড় । শহের বসিত গেড় তু েলেছ খু ব কম সংখ ক ।
নৃ তাি ক পিরচয় : ডালটন তাঁর ‘Ethnology of Bengal’ ে বেলেছন ভঁ ু ইয়ারা আসেল ািবড় গা ীর
অ গত। িসংভূম-এর দি েণ ভঁ ু ইয়ারা িনেজেদর বেল ‘ পবন বংশ’ অথাৎ ‘ বায়ুপু ’। মেন করা হয় সং ৃ ত ‘ভূিম’
থেক ‘ভঁ ু ইয়া’ নাম এেসেছ । অথাৎ ভূিম সং া ব াপােরর সে ভঁ ু ইয়া শ যু । মানভূম জলায় ‘ভঁ ু ইয়া’
শ

অেথ ব ব ত হয়-১) ভঁ ু ইয়া জািত, ২) ভঁ ু ইয়া পদিব িহসােব।

চহারার বিচ : ভঁ ু ইয়ােদর উ তা মাঝাির । পাতলা গড়ন ,নাক ছােটা।এেদর গােয়র রঙ কােলা।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস রেয়েছ উপস দায় , গা ও পদিব ভৃিত।
ক. উপস দায় : মানভূেম ভঁ ু ইয়ােদর উপেগা ী িছল কাতরাশ ভঁ ু ইয়া, মু শাহার ভঁ ু ইয়া, ধারা ভঁ ু ইয়া।
খ. গা : ভঁ ু ইয়ােদর গা

হল িচড়ু ।

গ.পদিব : ভঁ ু ইয়ােদর পদিব হল রায়, ভঁ ু ইয়া, দাস ইত ািদ।
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বাস ান : ভঁ ু ইয়া জািতর বিশরভাগ লাক ােম বাস কের। তেব পু িলয়া শহেরর অ ের লিম অ েল িগেয়
দখলাম ভঁ ু ইয়া জািতর অেনক লাক একসে িমেলিমেশ বাস করেছ। তােদর বসিত এলাকা সকেলর কােছ ‘ভঁ ু ইয়া
পাড়া’নােম সু পিরিচত।
তােদর ঘর বশ ছাট ছাট আকৃিতর।মা র ও পাথর িদেয় তির। খু ব বিশ চু নয়। টািল আর খাপরা িদেয়
ছাউিন। ঘেরর দরজা ছাট। বাইেরর কউ ঢু কেত গেল মাথা ঠেক যায় । ঘর েলােত থােক েটা ক । সামেনর
দাওয়ায় বসার ব ব া। অেনক সময় ি পল িদেয় এরা তাঁবু খাটায় । এেত গবািদ প -পািখ রােখ। এেদর সমােজ যােদর
আিথক অব া ভােলা তারা পাকাবািড় িনমাণ কের বাস কের।
খাদ াভ াস : এরা ভাত, মাছ, মাংস, িডম খায় । তেব শাক- সি , গিল এেদর ি য় খাবার । এরা শূ েয়ােরর মাংস
খেত পছ কের। এরা নশা জাতীয় ব হাইড় া মদ, ভাঙ, গাঁজা, িবিড়, িসগােরট ইত ািদ খায় ।
ব বহািরক সাম ী : রা ার জন অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়, কড়াই এবং খাওয়া-দাওয়ার জন ি ল ও অ ালু িমিনয়ােমর
থালা, বা , াস ভৃিত বাসনপ ব বহার কের থােক। জল রাখার জন এরা ব বহার কের াি ক বা অ ালু িমিনয়ােমর
হাঁিড়, কলিস ও বালিত ।
বাঁশ ও বেতর ঝু িড়, েলা ভৃিত িনত েয়াজনীয় ব তােদর ঘের দখা যায়। েনর তার বা বাে র
মেধ েয়াজনীয় কাগজপ , জামাকাপড় রােখ ।
সাজ- পাশাক : ভঁ ু ইয়া জািতর মেয়রা সু িতর ছাপা শািড় পের। বৃ রা পের ধু িত, ফতু য়া, গি । যু বকরা পের িজে র
প া , -শাট । ছাট ছাট মেয়রা ক এবং ছেলরা হাফ প া , গি , শাট পের ঘু ের বড়ায় । বতমােন িববািহত
মেয়রা িসে ক শািড় পরেত পছ কের ।
সাধন সাম ী : বাজােরর চলিত সাবান,শ া ু , া-পাউডার, চুেলর িফেত,
মেয়েদর পছে র সাধন সাম ী ।

ীপ ভৃিত ভঁ ু ইয়া স দােয়র

অলংকার : বিশরভাগ ভঁ ু ইয়া নারীরা পতেলর গয়না পেরন। তেব এখন বাজােরর চলিত ইিম শােনর গহনাও তারা
পরেছন। আিথক িদক িদেয়

ল নারীরা পার অলংকার পেরন ।

জীিবকা : ভঁ ু ইয়ােদর জীিবকা ভূিম কি ক । শহের ভঁ ু ইয়ারা ির া চালায়। তেব অধু না শহর থেক ির ার চল কেম
যাে । তাই তােদরও পশার পিরবতন ঘটেছ। কউ কউ িদন মজু র খােট, টােটা চালায়। আর মেয়রা বাবু েদর
বািড়েত বািড়েত পিরচািরকার কাজ কের ।
ধম : ভঁ ু ইয়ারা সাধারণত িহ ু ধমাবল ী হয় । এরা িহ ু দব- দবীর পূ জা কের ।
দব- দবী : বড়পাহাড়ী, রিহন, ভান িসং হেলন তােদর লৗিকক দব- দবী। এছাড়াও তারা মনসা, সর তী, িশেবর
পূ জা কের। খু ব িন ার সােথ মনসার আরাধনা কের ।
বাড়াম দবতা হেলন সূ যেদেবর প। বাড়াম বড় দবতা। তার কােনা তীক নই। সাদা মারগ বিল
দওয়া হয়। দাসু ম পাট, বামিন পাট ও কেসার পাট –এই িতন দবতা ঝােপ থােকন। এরা িতন ভাই । এই িতন
দবতার তীক হল নু িড়। দাসু ম রােগর র া কতা । সামািজকভােব এেদর কােছ পাঁঠা বিল দওয়া হয়। আখ ান
যা ার িদেন তু লসী বীেরর পূ জা কের। শূ েয়ার পাড়ােনা হেয় থােক ।
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লাকিব াস : ভঁ ু ইয়ারা আ ায় িব াস কের। তােদর কােছ দবতােদর আরাধনার জন সামবার,বু ধবার,
িদন । কােনা স ােনর নামকরণ কের

বার ভ

বার িদন। এরা মেন কের মৃ ত ব ি র আ া দশ িদেনর িদন ঘের আেস।

লাকসং ার :এেদর সমােজ জ ,িববাহ,মৃ তু েক ক কের িবিবধ লাকসং ার রেয়েছ। স িল হলক. জ -সং ার

: িশ

স ান জ

হণেক ক কের অজ সং ার চােখ পেড় । যথা-

১. স ান সেবর পর ধাইমা এেস নািড় কাটেতা।
২. চারিদেন সূ িতেক ‘ঝালভাত’ দওয়া হয়।
৩. িত জািতর মেতাই িশ স ান জ হেণর পর নয়িদন অেশৗচ থােক। নািপত এেস নয়িদেন
মা ও স ােনর নখ কেট লরাত অনু ান পালন কের।
৪. ‘এ শা’ অনু ান পালন কের এ শ িদেন।
৫. অ াশন অনু ােন িশ র মু েখ ভাত দওয়া হয় । ঐিদন া ণ ও িভিখিরেদর চাল,পয়সা দান
কের ।
খ. িববাহ সং ার : এেদর সমােজ িববাহ সং ার িল হল১. েগাে ই িববাহ হয়।
২. পা পে র লােকরা মেয়র বািড়েত উপহার িনেয় যায় ।
৩. গােয় হলু দ অনু ােন গান গাইেত দখা যায় ।
৪. এই জািতর মেধ ও ব িববাহ থা রেয়েছ। কােনা ী স ান ধারেণ অ ম হেল ামী ি তীয়বার
িববাহ করেত পাের।
৫. িবধবারা পু নরায় িববাহ ( সাগাই) করেত পাের। ি তীয়বার িববােহর জন কউ জার কের না।
মৃ ত ামীর ছােটা ভাইেক িববাহ করেত পাের। বড় ভাইেয়র সােথ িববাহ চেল না। িববাহ িবে দ
এেদর সমােজ অনু েমািদত। ী িন ু র হেল, ামী অবেহলা করেল অথবা উভেয়
িকংবা
স ানহীনতায় মেতা রােগ ভুগেল িববাহ িবে দ হয়। িববাহ িবি া মিহলারা ‘সাগাই’ েপ
ি তীয়বার িববাহ করেত পাের।
মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজ মৃ তু েকি ক সং ার িল হল১.ভঁ ু ইয়ারা িহ ু ধমাবল ী তাই মৃ তেদহ দাহ কের।
২.ভঁ ু ইয়ােদর কােরা দশ িদেন আবার কােরা পেনেরা িদেন ঘাট হয়।
৩.ভঁ ু ইয়ারা শালকােঠ মৃ তব ি র মু খাি কের। কােরা ছেল না থাকেল মেয়ই মু খাি কের। তেব
তােক শােন যেত দয় না। স বািড়র তু লসী তলােতই এক শাল কা েত কাপড় জিড়েয় িঘেয় ডু িবেয়
আ ন েল মৃ তব ি র মু খাি কের। তারপর মৃ তব ি েক শােন িনেয় িগেয় দাহকায স কের।
৪. কােরা ছেল বা মেয় কউ না থাকেল ােমর পাঁচ জন লােক িমেল ‘পাঁচমু খী আ ন’ দয়।
৫. ি েবণীেত অি িবসজন দয়। হিবিষ কের খায় ।
৬. ঘােটর িদন নতু ন ব পের ঘােট ওেঠ। া ানু ােন লাকজনেদর খাওয়ােনার রীিত আেছ ।
িববাহরীিত : িবেয়র কথা পাকা হেয় গেল ভিদন দেখ আশীবাদ অনু ান স
আশীবািদ অনু ান পালন করেত পাের।

করা হয়। য যার সু িবেধ মেতা

কউ দশ িদন আবার কউ চার মাস আেগও করেত পাের। আশীবািদ
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অনু ােন া ণ উপি ত থােকন । ঘেরর উেঠােন তু লসী তলায় ঘট পাতা হয়। সখােন বরপ েক বসায়। কেনেক
সািজেয় িজেয় বরপে র সামেন িনেয় আেস। ধান, বা,কােনর ল বা গলার হার িদেয় কেনেক আশীবাদ কেরন।
এরপর কেন ঘেরর লাকজন পা েক জামা,প া , তায়ােল, সানার চন বা আং িদেয় আশীবাদ কের আেসন ।
তারপর ‘লগন বাঁধা’ অনু ান হয়। আতপ চাল, হলু দ, পাঁচ রকেমর ফল,পাঁচ রকেমর ফুল, পার গয়না, জামাকাপড় িদেয় লগন বাঁধা হয়। কেনর জামাইবাবু বা িপেসমশাই বেরর বািড় থেক লগন িনেয় আেসন। লগন ভাঁেড়র িগরা
খু েল মেয়েক আইবু েড়া ভাত খাওয়ােনা হয়। ভাত, ডাল, তরকাির, মাছ সহেযােগ ‘ ীর ভাত’ খাওয়ােনা হয় । ঐ
িদন বর ও কেন উভয়েক আক ও সু পািরর মালা পরােনা হয় ।
দখেত দখেত িবেয়র িদন চেল আেস। সকাল থেকই িবেয়র অনু ান চেল। ছা না তলায় চারিদেক খুঁ
পাঁতা হয়। মাঝখােনও এক দ েপাঁতা হয় । সখােন আমডাল, ম ল ডাল, িসধা ডাল বঁ েধ ছা নাতলা তির করা
হয় ।
কেনর মা এক থালায় িডম, আেলাচাল, হলু দ, িসঁ র, কাজল ইত ািদ ব সািজেয় পু র ঘােট যায়। সখােন
মা র ওপর িডম রােখ । িডেমর গােয় িসঁ র,কাজল,হলু েদর ফাঁটা দয় । ঘাট পূ জা কের।
মেয়র িবেয় হেল ভঁ ু ইয়ােদর ‘মাঠকাড়ান’ অনু ান করেত হয়। ডালা,টুপা,িসধা ডাল, লাটাই িনেয় কেনর মা,
বউিদ, কািকমা, মািমমা মােঠ যায় । সখান থেক মা তু েল িনেয় আেস। এরপর ষ ী বটতলায় িগেয় কেনর মা
ষ ীপূ জা কের। বািড়র মেয়রা িমেল কেনেক তল-হলু দ মাখায়। তারপর বািড়র মেয়রা দল বঁ েধ জল সাইেত যায়।
‘জল সাহা’ অনু ােনর পর বর বা কেনেক ান করায়। িবেয়র জন তারা তির হয়।
বেরর মা, িপিসমা, কািকমা সবাই বেরর আ খান । বেরর চারপােশ এেয়া নারীরা হােত আেমর বাঁটায় সলেত
িনেয় সাততী ঘােরন ।
বর িবেয় করেত আসার জন ধু িত,পা ািব, টাপর পের তির হয়। গািড়েত চেপ কেনর বািড়র িদেক রওনা
দয়। বর কেনর বািড়েত এেস পৗঁেছায়। ঘেরর য়াের কেনর মা িমি , জল খাইেয় তােক বরণ কেরন। আমপাতায়
কের জল ছটােনা হয়। তারপর কেনর বাবা বা মামা বা জামাইবাবু বরেক কােল কের ঘের িনেয় আেসন। এক ঘের
িব ােমর জন তােদর বসােনা হয়। বািড়র মা, মািস,কািকমারা কেনর আ খান।
তারপর বরেক ছা না তলায় িনেয় আেস। সাত জন এেয়া ী িমেল বেরর চারপােশ সাততী ঘােরন।
জামাইদাদা ডালায় কের কেনেক ছা না তলায় িনেয় আেস। বর ও কেনর মাথার ওপর কাপড় ঢাকা থােক । পান
পাতায় মু খ ঢাকা অব ায় কেনেক বেরর চারপােশ ঘারােনা হয়।
তারপর ‘মালাবদল’ অনু ান হয়। থেম সু পাির,পের আকে র মালা বদল হয়। তারপর রজনীগ া ফুেলর
মালা বদল কের । পু েরািহত ম পাঠ কের। বর ও কেনর গাঁট ছড়া বঁ েধ দয়। শেনর ওপর িসঁ র রেখ বর, কেনর
মাথায় িসঁ র দান কের। িসঁ র দান সাধারণত কাউেক দখেত দওয়া হয় না। নতু ন কাপড় িদেয় কেনর মাথা ঢেক
দওয়া হয়। এইসময় পু েরািহত,নািপত উপি ত থােক । পু েরািহত য কেরন । কেনর হােত ছাট এক লায় খ
দয়। বর কেনেক পছন থেক ধের রােখ। বর-কেন একসােথ েলা থেক খই ছড়ায়। তারপর বর-কেনেক ঘের এেন
বসায় । তােদর িমি জল খাওয়ায়। শ ািলকারা জামাইেয়র পা ধাওয়ায়।
দখেত দখেত রাত পিরেয় যায়। ভার হেয় আেস। তারপর বাঁদািন বেস। বর-কেনেক ধান ও বা িদেয়
আশীবাদ কের। িকছু টাকা পয়সা দান কের। ছামািন ভাঁড় নাড়ােনা খলা হয়।
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িবেয়র আসেরর আন , হািস-ঠা া-এইসব সু র মু হূত িল ান হেয় যায় কেন িবদায় অনু ান র সময়।
কেনর পছেন মা আঁচল পেত দাঁিড়েয় থােক। আর কেন এক আঁজলা চাল হােত িনেয় পছন িদেক ছুঁ েড় দয় মা
সই চাল আঁচেল ধের বািড়র মেধ ঢু েক যায়। বর-কেন গািড়েত চােপ। রওনা দয় রবািড়র উেদ েশ।
বেরর বািড়েত বর-বধূ পৗঁেছােল তােদর বরণ করা হয়। হাঁিড়র মেধ কাঁটা রেখ লাহা খুঁ জেত হয়। বধূ লাহা খুঁ েজ
বেরর হােত দয়। কেনর হােত স পিরেয় দয় । পের বউ ভােতর আেয়াজন করা হয় ।
সামািজক রীিতনীিত :এেদর সমােজর সামািজক রীিতনীিত িল হল১.িবজয়া দশমীর পেরর িদন পাড়ায় কেয়ক দল এেস বািড় বািড় ঘু ের পাবণী সং হ কের।
২.ভঁ ু ইয়ােদর িনেজেদর পু েরািহত আেছ।
৩.িবেয়েত কাঁসা, িপতল, ি েলর বাসনপ
দওয়ার রীিতও চােখ পেড় ।

দওয়ার চলন আেছ। িবেয়েত সানা- পার গয়না

সমাজ অনু শাসন প িত : ােমর সমাজ অনু শাসেনর দািয় থােক াম প ােয়েতর ওপর। বয় ব ি রা বা ‘ ষাল
আনা’র ধান মাড়ল সমােজর িবচার ব ব ার দািয়ে থােকন ।
ট াবু বা িনিষ : ভঁ ু ইয়ারা সােপর পূ জা কের তাই তারা সাপ মাের না। িচড়ু অথাৎ কাঠিবড়ািলেক তারা মাের না।
লাক উৎসব : মনসা পূ জা পু িলয়ার জনি য় লাকউৎসব। ায় সব জািতই এই উৎসব পালন কের। ভঁ ু ইয়ারাও
ব িত ম নয়। রিহন, িশেবর গাজন, ভান িসং,করম,টুসু ভৃিত উৎসেব মেত ওেঠ তারা।তেব ভা পূ জায় এেদর
িবেশষ আ হ দখা যায় না।
ভাষা : ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় তারা কথা বেল।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : জলার আথ-সামািজক পিরি িতেত সমােজ ভঁ ু ইয়া জািতর লােকেদর
অভাব অনটন িনত স ী। সংসার চালাবার মেতা তােদর রাজগার নই। ফেল তারা িদনমজু েরর কাজ পেল করেত
বাধ হয়। িদেনর শেষ হােত যা অথ পায় তাই িদেয় তারা কান েম সংসার চালান । এেদর অব ার উ য়েনর জন
সরকার সাহােয র হাত বািড়েয় িদেয়েছ।
৬. চমকার বা মু িচ
েনর কামরায় ‘পািলশ,পািলশ, জু েতা পািলশ’ ডাক নেত আমরা অভ । রা ার ধাের,গােছর তলায় মাথা িনচু
কের জু েতা সলাই করেত ব লাক সকেলর নজের পেড়। এরা অন কউ নয়,এরা মু িচ বেল সকেলর কােছ
পিরিচত। এেদরেক কউ অন নােমও ডােক। যমন- চামার, চমকার, মািচ, রিবদাস, ইদাস, ঋিষ ভৃিত।
নৃ তাি ক পিরচয় : মু িচ জািত অ জ-সংকর

িণর অ ভু । মািঝ / নািবক ও চ াল রমণী থেক উৎপি । চম

িনেয় যারা কাজ কের তােদর চামার বেল। মু িচ বা চামারেদর উৎপি স েক িবিভ
ার মানসপু
করেতন । িক

লাককািহিন চিলত আেছ।

জাপিতগণ যে প র মাংস ও হিবঃ অপণ করেতন। য শষ হেল তাঁরা প েক পু ন ীিবত
কােনা একিদন তাঁরা প েক পু ন ীিবত করেত ব থ হেলন । কারণ অনু স ান করেত িগেয়
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জানেত পারেলন য কারী জাপিতর গভবতী ী একটুকেরা মাংেসর খ লু িকেয় রেখিছেলন । তখন িতিন
স ানস বা ীেক ঘর থেক তািড়েয় দন । কেয়কমাস পর তাঁর ী এক স ােনর জ দন । সই স ান থম মু িচ।
মু িচ জািতর উৎপি স েক এই লাককািহিন উে খেযাগ ।
চহারা বিচ : এেদর গােয়র রঙ কােলা। উ তা মাঝাির, দহ সু ঠাম। কম তৎপর জািত ।
সামািজক িবন াস : মু িচ স দােয়র সামািজক িবন াস পিরলি ত হয় । যমনক. উপস দায় : মু িচেদর মূ লত

উপিবভাগ আেছ । যমন- বড়ভািগয়া, ছাটভািগয়া। বড়ভািগয়ারা কৃিষকাজ

কের । ছােটাভািগয়ারা চামড়ার কাজ কের। চামাররা কাঁচা চামড়ার কাজ কের আর মু িচরা কেনা চামড়ার কাজ কের।
খ. গা : এরা কাশ প, শাি ল , নাগ গাে র হয়।
গ. পদিব :এরা সাধারণত দাস, িহদাস, ইদাস ইত ািদ পদিব ব বহার কের।
বাস ান : পু িলয়ার ামা েল এই জািতর বিশরভাগ লাক বাস কের। জীিবকার স ােন এেস িবিভ শহেরর
উপকে এরা বসিত গেড় তু েলেছ। এেদর ঘর েলা মা র তির। ঘর েলা িনচু কৃিতর । টািল, খাপরা আর খড় িদেয়
ছাউিন । ছাউিনর িনেচ জানালার বদেল ছাট ছাট ঘু লঘু িল থােক। ঘেরর ভতর থােক ছাট ছাট ঠু ির। এেদর ঘেরর
চােল চামড়া কােত দখা যায়।
খাদ াভ াস : মু িচ স দােয়র নর-নারীরা ভাত ও

খায়। িচঁ ড়া, মু িড়, ডাল, শাক-সি , মাছ, মাংস, ফলমূ ল খায় ।

চামাররা বািস মাংস খেলও মু িচরা তা খায় না।এরা হাঁস, মু রিগ পালন কের বেল তােদর মাংস সহজলভ । সইজন
হাঁস, মু রিগর মাংস খেত এরা বিশ ভালবােস । এরা হাইড় া ও ম য়া মেদর নশায় বুঁ দ হেয় থােক ।
ব বহািরক সাম ী : মু িচেদর ঘের ঘের দখা যায় মা র তির নানা িজিনসপ । যমন-হাঁিড়, কড়াই, ঁ েজা,কলিস
ইত ািদ। রা ার জন এরা ব বহার কের হাঁিড়,কড়াই । খাওয়ার জল রােখ মা র কলিস বা ঁ েজােত। বতমােন মা র
পাে র ব বহার ধীের ধীের কেম যাে । তার জায়গায় অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়, কড়াই ি েলর থালা,বা , গলাস,
কলিস ইত ািদর ব বহার বাড়েছ।
সাজ- পাশাক : এই জািতর বয় পু েষরা ােম যােত সহেজ চলােফরা করেত পাের তার জন হাঁটুর ওপর ধু িত
পের। অন রা কােজর সু িবধার জন ধু িতেক লু ি র মেতা কের পের। বয় মিহলারা পের রিঙন শািড়। িক িবধবারা থান
কাপড় জিড়েয় পের। ঘেরর বউরা স া দােমর ছাপা শািড় পরেত ভােলাবােস। তেব বািড়র বাইের বা কােনা উৎসবঅনু ােন যেত হেল িববািহত মেয়রা জির, চুমিক দওয়া ঝকঝেক শািড় পের থােক।
সাধন সাম ী : মু িচ মেয়রা একটু বিশ সাজেগাজ করেত ভেলাবােস।

ীপ, রিঙন িফেত িদেয় বাঁেধ চুল । তির

কের রকমাির খাঁপা। মু েখ লাগায় ীম ও পাউডার। চােখ দয় কাজল। কপােল পের প।ঘেরর লু ি েত রাখা থােক
তল,শ া ু ,সাবান -যা বািড়র সবাই ব বহার কের থােক। হােত মেহি পের ।
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অলংকার : এেদর সমােজর মেয়েদর গয়না পরার শখ আেছ ষালআনা িক সাধ নই এক আনা। তাই সানার
চেয় পার গয়না বিশ ব বহার কের থােক। িববাহ উপলে

েপার গয়না

কনার ধু ম পেড় যায়। অেনেক

ইিম শােনর গয়না কেন । কউ কেন কাঁচ বা মটােলর রিঙন চুিড়। এইসব চুিড় এরা হােত পের প-লাবণ েক
ফু েয় তােল।
জীিবকা : চামাররা মৃ ত প র কাঁচা চামড়া িনেয় কাজ কের। কাঁচা চামড়ােক সং ার কের পাকা কের। মু িচরা কেনা
বা পাকা চামড়ার কাজ কের। পাকা চামড়া থেক িবিভ ধরেনর চামড়াজাত ব ব াগ, সু টেকস, ব ইত ািদ বানায়।
এরা অেনক শূ েয়ার চাষ কের। শূ েয়ােরর চামড়া ঘেরর চালায় েকােত দয়। সই চামড়া ট ািনং কের। এরা জু েতা
তিরর কািরগর । এরা িশ ীর জাত ।
ধম : চমকাররা িহ ু ধমাবল ী। তেব এেদর বিশরভাগ লাক ব ব ধেমর রীিতনীিত মেন চেলন ।
দব- দবী : িবপদ ািরণী চ ী হল মু িচেদর ধান দবী। আবার কউ তু লসী তলায় িসজ গাছ পূ জা কের। মনসা,
শীতলা,িশব ইত ািদ তােদর লৗিকক দব- দবী। মু িচ স দােয়র লােকরা িবিভ

াম দবতার উপাসক হন ।

লাকিব াস : এেদর সমােজ িবিবধ লাকিব াস রেয়েছ। যথা১. ােম থাকাকালীন নানা অপেদবতার িবিচ কািহিন তারা নেত পায়। এই জািতর লােকরা স েলােক
অ াহ করেত পাের না। অন জািতর লােকেদর মেতা তারাও ডাইিন, ভূত- েত িব াস কের।
২.সােপ কাটেল তারা ওঝার কােছ ছু েট যায় ।
৩.নাগ গাে র মু িচ মেয়রা শ িনিমত শাঁখা পের না। তারা িব াস কের এই শাঁখা পরেল অম ল হেব।
৪.িশ র জ মু হূেত ঘেরর চালায় পাথর ছুঁ েড় শ করার রীিত িছল, তােদর িব াস িছল এর ফেল িশ রা
সাহসী হেব।
৫.এখন বিশরভাগ িশ হাসপাতােল জ ায় তাই এই রীিত ধীের ধীের লু হেয় যাে ।
লাকসং ার : এেদর সমােজ ছিড়েয় রেয়েছ নানা লাকসং ার । যমনক. জ -সং ার :িশ ভূিম হওয়ার পর এরা অজ সং ার মেন চেল । যথা১.িশ জ াবার পর ধাইমা এেস িশ র নািড় কেট তা মা েত পুঁ েত িদেতা। িশ েক লকােঠর
আ েন সঁ ক িদেতা।
২.স ান জ ােনার পর একিদন সূ িতেক অনাহাের থাকেত হয়।
৩.পাঁচ িদেনর িদন মাছ বাড়ার িদেন সূ িতেক ‘ চারা ভাত’ খেত দয়। সূ িত সই ভাত খােটর
তলায় লু িকেয় খায়।
৪. কউ পাঁচ িদেনর িদন আবার কউ এ শার িদেন িশ র নামকরণ কের ।
৫. ন’িদেনর িদন হয় ‘লরাত’ । ওই িদন নািপত এেস বািড়র সকেলর নখ ও চুল কােট। পু ষেদর
দাঁিড় কামায়। অেশৗচ পালন শষ হয়। ধাবােক জামাকাপড় কাচেত দয়। িশ েক তল-হলু দ
মাখায়। মেয়রা পু ের ান কের।
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৬.িশ জ হণ করবার পর দশ িদন পয সূ িতর অেশৗচ চেল। দশিদন পর ান কের অেশৗচ
কােট । পু রােনা রা ার বাসনপ ফেল দয়। নতু ন বাসন প এেন ভােজর আেয়াজন কের। এেক
বেল ‘ বারিহয়া’। তারপর পু নরায় গৃ হ ািলর কাজকম
হয়।
’
৭. কউ ন িদেন কউ এ শ িদেন ষ ী বটতলায় পূ জা দয়। ধাইমা, সূ িত ও অন ান মেয়রা
ষ ী বটতলায় যায়। সখােন সূ িত িচঁ ড়া, ড়,িপঠা িদেয় ষ ী বটতলায় পূ জা কের। ষ ীতলায়
ধ ভরায় অথাৎ বু েকর ধ দান কের। জাঁিত িদেয় মা খাঁেড়। কােরা ঝারা বারা থাকেল স ঘর
থেক মাথায় ফুেটা কলিস িনেয় চেল। জল তার মাথা বেয় পড়েত থােক। এভােব তােক ষ ী তলা
পয যেত হয়। ধাইমা এসব কােজ অংশ হণ কের না । সূ িত আলতা ও িসঁ র পের।
৮. এ শার িদেন মা ষ ীেক এ শ িপঠা িদেত হয়। িশ েক কাজল দয়। িশ েক সানা হার বা
আং দয় । সােপর আঁচুড়, কাঁটা, ঢলা িদেয় িশ েক মাছবাড়া দয়। পূ েব এরা িশ েক ছাগল
ধ খাওয়ােতা ।
৯.এেদর সমােজ অ াশন অনু ান আেছ । মামাবািড়র লােকরা এেস িশ েক ভাত খাওয়ায় ।
নতু ন জামা, প া , তায়ােল, থালা, বা , াস িদেয় িশ েক আশীবাদ কের।
িববাহ-সং ার : মু িচ সমােজ রেয়েছ িববাহ কি ক অসংখ সং ার। যমন১. মু িচ সমােজ বাল িববাহ পু েরাপু ির ব না হেলও সচরাচর তা চােখ পেড় না । িবধবারা পু নরায় িববাহ
করেত পাের। বড় ভাই স ানহীন অব ায় মারা গেল ছাট ভাই এক বছর বা দড় বছেরর মেধ িবধবা
বউিদেক িববাহ করেত পাের। আবার িবধবা হেয় স বােপর বািড়েত িফের অন কাউেকও িববাহ করেত
পাের। থম ামীর স ান থাকেলও িবধবা ামীর ছাট ভাইেক িববাহ করেত পাের।
২. িবেয়র কথাবাতার জন পা পে র বািড়র লাক পা ীপে র বািড়েত উপি ত হয়। িবেয়র কথাবাতা
পাকা হেল িবেয়র িদন ক করা হয়। ভােলা িদন দেখ তারা আশীবািদ অনু ান সের ফেল।
৩. থেম ছেলর বািড়েত আশীবাদ অনু ান হয়। ঠা র থােন অথাৎ তু লসী তলায় পা ীপ েক বসায়। সই
ােন চক িদেয় এঁেক তার ওপর ঘট রেখ আমপাতা িদেয় আরিত কের । পা ীপ ঘিড়, পার হার বা
আং , ধু িত, গি , প া , তায়ােল ভৃিত সাম ী পাে র হােত ধিরেয় দয় । স ওই ধু িত, গি পের
জলপূ ণ ঘ হােত িনেয় তু লসীতলায় এেস উপি ত হয়।
৪. পা েক পা ীপে র লােকরা তার নাম, বাবার নাম, জ ঠার নাম ভৃিত িজ াসা কের । তােক ঠা র
থােন বসেত বেল । সখােন এক কাঁসার থালায় ধান, বা এবং বা েত চ ন, সু পাির রাখা থােক। পা ীর
বাবা, মামা, জ াঠা ভৃিত আ ীয়বগ পাে র মাথায় ধান, বা এবং পয়সা িদেয় আশীবাদ কের। লা ু িদেয়
িমি মু খ করায়।
৫. িবেয়র িদন আেগ পা প একইভােব পা ীর বািড়েত িগেয় তােক আমলা-বাসলা, তল, হলু দ, কাজল,
িসঁ র, শািড়, পার কােনা অলংকার, সাধনী ব ভৃিত সাম ী িদেয় আশীবাদ কের । কেনর আট অে
তল-হলু দ ছুঁ ইেয় দয়।
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৬. তারপর য়া কা অনু ান হয়। র,ভাসু র,জা ভৃিত বেয়ােজ রা সু পািরেত চ ন এবং িসঁ েরর প
িদেয় য়া কা কের এবং সাধ মেতা মেয়েক পয়সা,িজিনস দান কের।
৭. উভয়পে র র বা মামা র বা মেসা র, জ াঠা,কাকা সকল আ ীয়বগ আশীবােদর অনু ান
স কেরন । সাধারণত রােতর বলা আশীবািদ অনু ান হয়।
৮. আশীবােদর পের সাধারণত িতনিদেনর লগন বাঁধা হয়। লগন শালপাতায় বাঁধা থােক। িন ার সােথ অত
সাবধােন লগন ভাঁড় আনেত হয়। লগন ভাঁড় আনবার সময় রা ার কাথাও স নামােনা যােব না । হাঁিচ ও
কািশ হেল অম ল হেব এমন সং ার এরা মেন চেল ।
৯. কেনর বািড়র লাক তু লসী তলায় আলপনা দওয়া ােন ( চাখ এঁেক) লগন ভাঁড়,িমি রােখ। স িলেক
ধূ প িদেয় পূ জা কের ঘের ঢাকায় ।
মৃ তু -সং ার : মানু েষর মৃ তু িচর ন সত । এই মৃ তু েক ক কের মু িচ সমােজ রেয়েছ অজ সং ার। যমন১. মু িচ সমােজ মৃ তেদহ দাহ করা বা মা েত পাঁতা- উভয় কার রীিতই চিলত। সাধারণত িববািহতেদর
পাড়ােনা হয় এবং অিববািহতেদর মা েত পাঁতা হয়।
২. মু িচেদর ঘের কউ মারা গেল গাবর জল ছড়া িদেয় মৃ তব ি েক শােন িনেয় যায়।
৩.মৃ তেদেহর মু েখ আ ন দওয়ার জন বল কাঠ লােগ। কউ কউ চ ন কাঠও ব বহার কের থােক।
৪. শব দাহ করার সময় ভাঁড়,খই,পয়সা,িঘ লােগ। মৃ তেদহ শােন িনেয় যাওয়ার সময় খই ছড়ােত থােক ।
৫. শবদােহর পর ভ াবেশষ নদী বা পু ের ভািসেয় দয়।
৬. িতন িদেনর িদন ‘িততা ’ ( িততাভাত ) হয়। ওই িদন পিরবােরর সকলেক তল, খই ছুঁ েত হয়।
৭. ল গাড়ার পাঁেড় বামু ন পু েরািহত য কের । মৃ ত ব ি র উেদ েশ িপ দান কের। িতল, কলা, যব,
খাপরা ভা া েল িপ তির কের । সাত িদেনর িদন সাতটা িপ দয় ।
৮. মু খাি কারী ব ি হিবিষ কের। দশ িদন ধের হিবিষ খেত হয়। আেলাচােলর ভাত স ব লবণ িদেয়
খায়। খাবার খাওয়ার সময় কােনা প -পািখ ডেক উঠেল স আর খেত পাের না । তখন ছালা িভজা,
ফল-মূ ল খেয় থােক ।
৯. দশ িদেন ঘাট হয়। মু খাি কারী ব ি ঘােটর িদন পু র ঘােট ১০টা পলাশ পাতায় আতপচাল আর ধ
িদেয় িপ দয়। িতল পােত বেস। তু লসীতলায় কলাপাতায় িতল, যব, কলা আরও বােরা রকেমর িজিনস
িদেয় ১১টা িপ দান কের ।
১০. আেগ মৃ েতর পিরবার অেশৗচ বােরািদন ধের পালন করেতা। তেরা িদেনর িদন া হাত। বতমােন
দশিদন অেশৗচ পালন কের এবং এগার িদেন াে র অনু ান কের থােক ।
১১. অ াভািবক মৃ তু েত মৃ ত ব ি র া করা হয় না। তেব পিরবােরর সকলেক ায়ি
করেত হয় ।
িববাহরীিত : িবেয়র িদন আেগ কেনেক তল-হলু দ মাখায়। মেয়র গােয় তল-হলু দ িদেল আর ঘেরর বাইের
যেত পাের না। গােয় হলু েদর িদন ১০১ িপঠা িকংবা িমঠাই িদেতই হেব। অেনেক সইিদন আবার কউ পেরর
িদন পা -পা ী উভয়েকই আইবু েড়া ভাত খাওয়ায়। উভেয়ই মামাবািড়র থেক দওয়া জামা কাপড় পের মামাবািড়র
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ভাত খায়। মাছ আর নানা রকম তরকাির ভৃিত সহেযােগ ‘ ীর ভাত’ খাওয়ােনা হয়। সবাই এেস তােদর পয়সা িদেয়
আশীবাদ কের।
িবেয়র িদন পা বা পা ী,জামাইবাবু ,বািড়র বউরা িমেল আম ডাল,ম য়া ডাল, িসধা ডাল পুঁ েত ছা নাতলা
তির কের। এরপর মেয়েক ষ ী বটতলায় িনেয় যাওয়া হয়। সখােন ষ ীপূ জা দওয়া হয়। ডাম এেল তার ঢাকঢালটােক দীপ ািলেয়,শাঁখ বািজেয় ধান, বা িদেয় চুমােনা অথাৎ পূ জা করা হয়।
কেনর বা বেরর মা ভারেবলা ঘােট িগেয় পান, সু পাির িদেয় ঘাটেক িনম ণ কের আেস। অেনেক
ভারেবলােতই অথাৎ সূ য ওঠার আেগই জল সাইেত যায়। পু র ঘােট িগেয় কেনর জামাইবাবু লাহার িজিনস বা দা
িদেয় আছু য়া জল কাটার পর কেনর মা হাঁিড়েত জল ভরেত পাের। এরপর
হয় ঘাটপূ জা। িডম, িসঁ র, কাজল
িদেয় কেনর মা ঘাটপূ জা কের এবং মু রিগর িডম পু ের ফেল দয় । ডাম স িড়েয় নয় । এ ই রীিত।
এরপর িতনবার জেলর হাঁিড় বদল করা হয়। মা,মািসরা বাঁেধর ঘােটই এেক অপরেক িসঁ র দন। একিদেক
িসঁ র পা্েটায়ািস এবং এক চােখ কাজল পরােনা হয়। ছা নাতলায় এেল অন িদেক পােটায়ািস এবং অপর চােখ
কাজল িদেয় তা পূ ণ করা হয়। জেলর হাঁিড় িনেয় এেস মা,কািকমা,মািস সকেল ছা না তলায় িতনবার ঘাের।
িবেয়র িদন বেরর ােনর সময় তার পােয়র গিড়েয় যাওয়া জল একটা িশিশেত ধের রেখ কেনর বািড়
পাঠােনা হয়। সই জল ােনর জেলর সােথ িমিশেয় কেনেক ান করায়। এই অনু ান েক ‘ তল চঢ়ান’ বেল। ছা না
তলায় মা, কািকমা, জ মা, িপিসমা সব নারীরা বেরর আ খায় ।
বর ধু িত,পা ািব পের । কপােল চ েনর ফাঁটা দয়। মাথায় টাপর পের বর বেশ সেজ ওেঠ। গািড়েত
চেপ িবেয় করেত যায়। ১০১ টাকা িদেল তেবই বরেক গািড় থেক নামেত দওয়া হয়। মি ের মাড়না ( ণামী )১০১
টাকা িদেল তেবই বরেক িবেয় করেত যাওয়ার জন রওনা িদেত পাের । বর, কেন বািড়র দরজায় পৗঁছােল এক ঘ
জল এক আম পাতা িদেয় এক পােয় দাঁিড়েয় কন ার বাবা বা মা াথনা করেতা । তেব বতমােন একপােয় দাঁড়ােনা
রীিত র বদল ঘেটেছ। বেরর বািড়র লাক অথাৎ বাবা বা মামা বা মেসা ঘ র জল ধরেল তেবই বর প ঢু কেত
পারেব ।
বর, কেনবািড়র বেয়ােজ েদর পা ধাওয়ায়। বািড়র বড়রা অথাৎ কেনর মা, জ মা ,মািস,িপিস এক থালায়
ধান, বা, দীপ িনেয় বরেক বরণ কের এবং ড়-জল খাওয়ায়। পান পাতা িদেয় বেরর গাল সঁ েক। তারপর বরেক
কােল কের এেন অন ঘের বসায়।
ছা না তলায় মা, মািস, বউিদরা কেনর আ খায় । তারপর পান পাতায় মু খ ঢেক কেন িতনবার ছা না তলায়
ঘাের । নািপত িববােহর ােনর িকছু টা জায়গায় চক িদেয় ত কের দয়। বরেক কােল কের ছা না তলায় িনেয়
আেস । সই ােন বরেক বসােনা হয়। িতনবার ঘারার পর কেন বাবা বা মামার কােল বেস। বর তার বাবা বা কাকার
কােল বা হাঁটুর ওপর বেস। সমাজপিত বা লেগাড়ার পাঁেড় বামু ন এই িববােহর পৗেরািহত কের। বর ও কেনর
কি েত আমপাতা বঁ েধ দয়। ম পাঠ কের। এরপর ই বহাইেয়র মেধ ড়বা বদল এবং হাত ব ন করা হয়।
তারপর বর-কেনর হাত ব ন হয়। কােরা কােরা িবেয়েত া ণ য কের।
িবেয়র মূ ল পব
হয় কাপড় ঢাকা িদেয় ‘মালাবদল’ অনু ান র মধ িদেয়। থেম বর ও কেন এেক
অপরেক িসঁ র,কাজেলর দাগ দওয়া সাদা কাপেড়র মালা এেক অপরেক পরায়। তারপর য়া – পতার মালা এবং
আক ফুেলর মালাবদল কের ।
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কােনা মেয় কেন থেক বধূ হেয় ওেঠ িসঁ র দান অনু ােনর মধ িদেয়। মু িচেদর কেনর বািড়েতই ‘িসঁ র
দান’ অনু ান হয়। বর থেম সানা িদেয়, তারপর পার টাকা িদেয় কেনর িসঁ িথেত িসঁ র দয়। সবেশেষ শন, সু পাির,
পয়সা, পাঁচ চাল, পাঁচ বা ঘাস, িসঁ র –একসােথ িনেয় পাঁচ আ ু েল কের কেনর িসঁ িথেত িসঁ র ঘেষ দয়। কউ
কউ ইে হেল খই ছড়ােনা অনু ান কের। তেব সাততী ঘারা নই। পা ীর বািড়েত ছা না তলায় িসঁ র দান ও
মালা বদেলর মধ িদয়া িববাহ কাজ স হয় ।
মু িচেদর ঘের ‘কহবর’ অনু ান হয়। বর পা িদেয় ধান েট আর কেন তখন ডান হাত িদেয় ধান নােড়। আবার
কেন যখন পা িদেয় ধান েট বর হাত িদেয় ধান নােড়। ছামািন ভাঁড় নাড়ােনা খলা ও চেল। এরপর নািপত বরকেনর পােয় আলতা পিরেয় দয়।বর ও কেনেক একসােথ বিসেয় ‘বা াপণ’ বা ‘বাঁদািন’ অনু ান হয়। বর ও কেনর
সামেন রাখা থােক থালা। য যার সাধ মেতা টাকা-পয়সা িদেয় বর-বধূ েক আশীবাদ কের।
িবেয়র পর মেয়র আর বােপর বািড়েত থাকা চেল না। তােক যেত হয় তার র বািড়। তােক িবদায়
জানােনার জন ‘ঘর ভরা’ অনু ান হয়। মু িচেদর কােরা কােরা ে বর-কেন উভয়েকই ঘর পূ রণ করেত হয়। থেম
কেন ঘর ভের। মা আঁচল পেত কেনর পছেন দাঁিড়েয় থােক। বািড়র অন রা কেনর হােত চাল দয়। স ঐ চাল
পছেন মােয়র আঁচেল ফেল দয়। তােক
কের বািড়র বড়রা- ‘িব কার ঘর ভরিছ ?’ স উ র দয়-‘ মাবােপর ঘর ভরিছ’। ‘ কাথা যািছস বটা?’ স উ র দয় ‘কািমন খাটেত’।এরপর বর ‘ঘর ভরা’ অনু ান কের। তােক
করা হয় –‘কার ঘর ভরিল?’ স বেল- ‘ র-শা িড়র ঘর ভরিছ’। তারপর বেরর হােত কেনেক ধিরেয় দয়।
এরপর বর-বধূ েক িবদায় দওয়ার পালা।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজর সামািজক রীিতনীিত িল হল১. মু িচ সমােজ িবেয়েত পণ থার চলন একসময় িছল। মাটর সাইেকল, িভ আলমাির ইত ািদ
দওয়ার জন দাবী কের। ধু তাই নয় মেয়েক গয়না িদেয় সািজেয় দওয়ার রীিত রেয়েছ।
২. মু িচ, চামারেদর অনু ােন পু েরািহত থােক না। ডামেদর মেতা সমােজর বেয়ােজ রা উৎসবঅনু ান পিরচালনা কের থােকন ।
৩.মু িচ ও চামার এরা াতৃ ি তীয়া অনু ান পালন কের। বােনরা ভাইেদর কপােল লাল চ েনর
ফাঁটা বা প দয় । ভাইেদর িমি খাওয়ােনা হয়। নতু ন জামা কাপড় উপহার দয়।
৪. কউ অসু হেল বা ঘের মহামারী হেল রমণীরা গলায় কলাপাতা বঁ েধ িভে করেত যেতা।
সমােজ চামারেদর ান খু ব িনেচ। া ণেদর উি খাবার এরা হণ কের না।
৫. জ থেক িববাহ পয িবিভ সমেয়র মেধ ষ ী বটতলায় ষ ীপূ জা করেত হয়। িবেয়র পর
আর ষ ী পূ জা করা যায় না। এেদর সমােজর লােকরা এই সং ার মেন চেলন।
সমাজ অনু শাসন প িত :মু িচ সমােজ অনু শাসন প িত পিরচালনা করেত সবময় কতা হল সমাজপিত। বতমােন
াম প ােয়ত এেদর িবিভ সমস ার সমাধান কের থােক । িবচােরর আশায় থানা, কাট কাছািরেত এরা হািজর হয় ।
ট াবু বা িনেষধা া : নাগ গা যােদর তারা শাঁখা পের না। কািছম গা রা ক প খায় না ।
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লাক উৎসব : উৎসব এেল মু িচ জািতর লােকরা আনে

মেত ওেঠন । উৎসেবর কনাকাটা, পূ জাচনায় এরা

মশ ল হেয় থােক। মনসা পূ জায় এরা মনসার গান জাঁতগান গাইেত থােক ।
মাঘ মােসর পে র প ম িদেন চামারেদর ধান বািষক উৎসব ‘ প মী’ মহা ধু মধােমর সে অনু ি ত
হয় । এই উৎসব উপলে সম কাজকম ফেল রেখ আন
ূ িতেত িবেভার হেয় ওেঠ । ছাগল, হাঁস, মু রিগ বিল
দয় ।
দেশরার কেয়কিদন আেগ চামাইনরা গান গেয় ঘু ের বড়ােতা । চাল অথবা টাকা সং হ কের ।
চ মােসর
পে র নবম িদেন রামনবমী পালন কের। পান-সু পুির , িম া ,ফুল িদেয় তােদর পূ ব পু ষ
রিবদাসেক উৎসগ কের।
ভাষা : এরা ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারাঃ- এরা িহ ু সমােজর অ জ স দােয়র মানু ষ। এরা অ ৃ শ । এেদর ছাঁওয়া
জল অন জািতর লােকরা কউ খায় না। ফেল এরা সমােজ াত । এেদর আেয়র উৎস সীিমত। ঃখ-দািরে মধ
িদেয় এেদর িদন কােট। এেদর সামািজক আচার-আচরণ ডামেদর মেতা । এরা িনেজেদর ডাম জািতর চেয় উ তর
িণ বেল মেন কের। এরা চামড়ার ব াবসা কের । কউ কউ জু েতার দাকান খু েল বেসন। কউ বা জু েতা পািলেশর
কাজ কেরন । এভােবই অথ উপাজন কের িদন কােট । কউ বা িদন মজু েরর কাজ কের িদনািতপাত কের ।
৭. ধাবা, ধািব
পু র ধাের মােঠর মােঝ চােখ পেড় কতক েলা দিড়র ল া ল া সাির। স েলােত ঝু েল থােক জামা প া , ধু িত,
চাদর ইত ািদ নানা রঙ- বরেঙর পাশাক। স েলােক কাচার পর রােদ কােত িদেয়েছ। এেতই মেন পড়েব এ
ধাবার কাজ। সমােজর নানা স দােয়র অপির ার বা ময়লা জামা কাপড় ধু েয় পির ার কের তারা ধাপা, ধাবা, ধািব,
রজক নােম পিরিচত। পু িলয়া জলার ধািবেদর সংখ াও কম নয়। ায় চি শ হাজােরর কাছাকািছ এেদর জনসংখ া।
িশং বাজার, িচড়ুেগাড়া, ধাবািড, বু রদা ভৃিত ােম এই জািতর বসবাস সবেচেয় চােখ পেড় ।
নৃ তাি ক পিরচয় : ধাবা জািত মধ ম সংকর। ধাবা জািতর উৎপি

স েক

লাককািহিন এখানকার

লাকসমােজ চিলত আেছ। যমন১) নতা মু িন বা নতু ধাপািন থেক উৎপি ।

ার ব পির ার করেতা নতু ধাপািন।

২) নতা িছল ধাবা মু িন নােম এক ভে র ছেল , য নদীেত তার কৗিপন ধৗত করেতা। কৗিপন পির ার
করেত িগেয় স া হেয় পড়েতা। তার ফেল স সময়মেতা ফুল তু েল আনেত পারেতা না। এই অবেহলার
জন অন ভ রা তাঁেক অিভশাপ দয় য স এবং তার পরবত বংশধেররা ময়লা জামা-কাপড় পির ার
করেত থাকেব। এই লাককািহিনর কথা এখনও এরা িব াস কেরন ।
চহারা বিচ : এেদর গােয়র রং কােলা । উ তা মাঝাির । সু ঠাম ও সু াে র অিধকারী হয় ।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােসর মেধ রেয়েছ উপস দায়, গা , পদিব ইত ািদ ।
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ক. উপস দায় : ধাবােদর

িবভােগর কথা জানা যায়- ১) রােমর ধাবা, ২) সীতার ধাবা।

রােমর ধাবা পু ষেদর এবং সীতার ধাবা মিহলােদর পাশাক পির ার করেতা ।
খ. গা : শাি ল , কাশ প, আলম ান ।
গ. পদিব : এেদর পদিব িল হল –রজক, দাস, িম ী ভৃিত ।
বাস ান : ধাবারা ামা েল মা র বািড়েত বাস কের। বািড় েলার উ তা মাঝাির ধরেনর। খড় িবেশষ জাগাড়
করেত পাের না বেল ছাউিন িদেত টািল ও খাপরা ব বহার কের। ঘর িলর ছাট ছাট জানালা । চােরর হাত থেক
বাঁচার জন জানালা েলা উপেরর িদেক বানায়।
খাদ াভ াস : এরা

’

বলা ভাত খেত অভ

। ভােতর সে থােক অড়হর ডাল আর শাক-সি । মাছ, মাংস, িডম

রা া কের খায় । কােনা কােনা িদন এরা গিল রা া কের খায়। ম া, িমঠাই,িজলািপ ভৃিত িম া

ব খেত

ভােলাবােসন ।
ব বহািরক সাম ী : এরা রা া করেতা মা র হাঁিড়েত। জল রাখত মা র কলিসেত। কাচা সাদা জামাকাপড় েলােক
নীল রেঙর জেল চাবােনার জন মা র বা অ ালু িমিনয়ােমর বড় গামলা ব বহার করেতা । এখনও এসব সাম ী এরা
ব বহার কের থােক । বতমােন রা ার কােজ অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়,কড়াই, ডকিচ ইত ািদ িজিনস লােগ। ি েলর
কলিস আর বালিতেত জল রােখ। এখন রঙ চাবােনার জন াি েকর বা ি েলর গামলা ব বহার করেছ। কাপড়
কাচার জন পাটাতন ,মু র ব বহার করেত দখা যায়। কয়লার উনু েন লাহার ইি গরম কের জামাকাপড় ইি কের।
সাজ- পাশাক : এেদর সমােজ বয় পু েষরা পেরেছ খােটা ধু িত আর ফতু য়া। কাপড় কাচার সময় কউ গামছা বা
খােটা ধু িত পের থােক। কউ কউ ধু িতেক লু ি র মেতা কের পিরধান কের থােক । ধাবা জািতর মেয়রা আটেপৗের
সু িতর শািড় পের থােক। সু িতর কাপড় ভারী পছে র। শীতকােল মাটা চাদর,উেলর সােয়টার ব বহার কের । আর
শীেতর রাে এরা লপ,কাঁথা, ক ল গােয় দয়।
সাধন সাম ী : এই জািতর মেয়রা সাজেগাজ করেত খু ব ভােলাবােস । মু েখ মাখার ি ম ও পাউডার ব বহার
কের । ঠাঁেট লাগায় িলপি ক। চােখ পের কাজল । নানা ধরেনর ীপ িদেয় চুল বাঁেধ। শ া ু িদেয় চুল পির ার
কের। মাথায় সু গি তল মােখ । মেয়রা হলু দ,চ ন বেট মু েখ লাগায়।
অলংকার : এরা সানা- েপার গয়না পরেত ভােলাবােস। এই জািতর মেয়রা গলায় েপার হার, পােয় েপার
চুটিক, হােত পার আং পের । এই জািতর বয় মিহলারাও েপার গয়না পরার লাভ ছাড়েত পাের না। এমনিক
ইিমেটশােনর গয়না পের মেনর সাধ মটায়। যু বতী মেয়রা পাথর বসােনা হার, কােনর ল পরেত ভােলাবােস।
বাজােরর চলিত ইিম শােনর, কাঁেচর চুিড় ব বহার কের। কউ কউ কােন বড় বড় ঝু মেকাপাশা পের । বয়
মিহলারাও হােত গাছা ইিম শান বা পার চুিড় পের । গলায় পের হার ।
জীিবকা : বংশ পর রা ধের ধাবােদর জীিবকা কাপড় কাচা ও কাপড় পির ার করা।এখনও একাজ এেদর সমােজর
নর-নারীরা ােম ােম কের থােক । তাই ােমর ধাবা তােদর কােজর জন ‘ চাকরান’ জিম লাভ কের । বতমােন
বৃ ি র পিরবতন ঘেটেছ। এেদর মেধ কউ কউ চাষবাস কেরন। কউ কউ গা র গািড় চালায়, কউ কউ ধ
িব য় কের। পড়া না কের িশি ত হেয় ডা ার,ইি িনয়ারও হে স া ও কম নয়।
ধম : বিশরভাগ ধাবা ব ব স দায়ভু । কউ কউ শা ধমাবল ী।
দব- দবী : ধাবােদর লেদবী হেলন মনসা। সাধারণত এরা শীতলা, ভা , টুসু , িশব, চ ীর আরাধনা কের ।
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লাকিব াস : ধাবা সমােজর লােকরা ডাইিন, হাওয়া লাগা, িনিশ পাওয়া, নজর লাগা ভৃিত িবষয় িলেক এখনও
িব াস কের থােক ।
লাকসং ার : এেদর সমােজ জ ,িববাহ,মৃ তু েক ক কের িবিবধ লাকসং ার চােখ পেড়। স িল হলক. জ -সং ার

: িশ

র জ সং া সং ার িল হল-

১.বািড়েত স ান সব করেল হািড় এেস নািড় কােট।
২. সূ িতেক চার িদেনর িদন ‘ঝালভাত’ খাওয়ােনা হয়।
৩. কউ কউ পাঁচ িদন,ছয় িদেন,নয় িদেন ‘নারতা’ অনু ান কের। ঐ িদন িশ েক তল-হলু দ মাখায়।
৪. বাঁেধর ঘােট িগেয় সূ িত পূ জা কের। িডম বা ঁিড়,িসঁ র, তল,মােয়র বু েকর ধ িদেয় পূ জা কের। পূ জার
পর উপকরণসেমত জেল িবসজন দয়।
৫. এ শ িদেন ‘এ শা’ কের। কউ কউ ঐিদন স ােনর নামকরণ অনু ানও কের।
৬. ছয় মাস বা সাত মােস ‘মু েখভাত’ অনু ােন িশ িনেজর বািড়র ভাত খায়। অ াশন অনু ান
ছেলেদর ে সাত মােস হয়।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর সমােজ জ

কি ক যমন অজ সং ার রেয়েছ তমিন িববাহেক ক কের রেয়েছ

নানা সং ার। যথা১. ধাবা সমােজ বাল িববাহ চিলত িছল। মেয়েদর বয়স সাত থেক নয় বছর হেল তােদর িবেয় দওয়া
হাত। ছেলেদর বয়স এগােরা থেক পেনেরা হেল িববাহ দওয়া হাত।
২. ধাবােদর িবেয়েত া ণ সমােজর পু েরািহত থােক না । কউ ইে করেল া ণেক িদেয় অনু ান
করায়।
৩. ােমর পাঁচজন টু েক িদেয় আশীবািদ অনু ান সের নয়।
৪. তু লসী তলায় চাখ এঁেক অথাৎ আলপনা এঁেক সই ােন আশীবােদর থালা রাখা হয় । পা প ধান,
বা, আতপ চাল িদেয় পা ীেক আশীবাদ কের। পা েকও আশীবাদ করেত হয় –এটাই িনয়ম ।
৫. এক নতু ন গামছায় আতপ চাল, হলু দ,সু পাির,িমঠাই,আমপাতা শন িদেয় লগন বাঁধা হয়। জামাইবাবু লগন
বাঁেধন । িববাহ না হওয়া পয জামাইবাবু বর বা কেনর সােথ সােথ থােক।
৬. লগন ভাঁেড়র িগঁ ট খু েল বর ও কেনেক িনেজর িনেজর বািড়েত ীর ভাত বা পােয়স, মাছ-তরকাির িদেয়
আইবু েড়া ভাত খাওয়ােনার রীিত আেছ ।
৭. িবেয়র িদন জলসাইেত যায় বািড়র মা,মািস,কািকমারা। বাঁেধর ঘােট িগেয়
জায়গায় ঁিড় িদেয়
আলপনা দয় । তার ওপর
হাঁিড় বসায়। হাঁিড় েলা সাজায়। আলপনা েলা তু েল জেল দয়।
হাঁিড় েলােত জল ভের কাঁেখ কের নতু ন কাপড় ঢাকা িদেয় তারা ঘের িনেয় আেস।
৮. ‘িঘ ঢািল’ অনু ান হয়। ডাম এেস বাজনা বাজায়। নািপতরা মেয়েদর আলতা পরায়।
৯. বর আম গাছেক িবেয় কের। কেনর সােথ ম ল গােছর িবেয় দয় ।
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মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজর মৃ তু -সং ার িল হল১. মৃ তেদহ দাহ করা হয়।
২. শােন অেনেক শাল কােঠ বা য কােনা কােঠ আ ন দয়।
৩. দশ িদেন ঘাট হয়। এেদর পারেলৗিকক ি য়া তেরা িদেন স হেয় থােক ।
৪. তেব বতমােন এগার িদেন া হয়। পু র ঘােট িপ দওয়ার সময় অজ সং ার চােখ পেড় ।
িববাহরীিত : বর সেজ েজ টাপর পের কেন বািড়েত আেস। শালপাতায় জল ঘ সেমত ‘আ া’ িনেয় কেনর
বাবা, মা সকেলই বর হয় ।বরেক ধান, বা িদেয় বরণ কের । িমি -জল খাওয়ায়। ঘ বেরর টু েদর হােত িদেয়
বরেক কেনর বাবা বা জামাইদাদা হােত কের ধের ঘের েবশ কের। থেম বরেক অন ঘের বসেত দওয়া হয় ।
মা, কািকমারা কেনর আ খায়। খা ািড় কের । তারপর ছা না তলায় বরেক এেন হািজর কের । কেনেক
সািজেয় মাথায় কাপড় ঢাকা িদেয় বাচা ডািলেত কের িনেয় আেস। ছা না তলায় মেয়েক ঘারােনা হয়। তারপর িবেয়র
পালা। বর ও কেন এেক অপেরর মালা বদল কের । থেম আক ও পের সু পািরর মালাবদল কের। বর কেনর
মাঝখােন এক কাপড় িদেয় আড়াল করা থােক। বর শেনর ওপর িসঁ র ঢােল। তারপর কাপেড়র িনচ িদেয় মেয়র
মাথায় শন িদেয় িসঁ র ঘেষ দয় ।
িসঁ র দান হেয় গেল বর ও কেনেক একসােথ বিসেয় ধূ প েল ধান, বা িদেয় বাবা, মা আশীবাদ কের ।
িবেয়র ম প থেক বর-কেনেক ঘের ঢাকােনা হয় । তারপর বাঁদািন বেস । এরপর কেন ধান িনেয় পছেন দাঁড়ােনা
মােয়র আঁচেল দয় । ‘ঘর ভরা’ কের এবং বাম হােত একমু েঠা ধান িনেয় িবদায় নয় ।
বেরর বািড়েত বধূ ঘের এেল মা, বান তােদর বরণ কের দান- দি ণা িদেয় ঘের িনেয় আেস। িবেকেল বাঁদািন
বেস । মা ছেলেক ( বর ) ান করেত িনেয় যায়। পু র ঘােট িগেয় ছেল তল-হলু দ মেখ মােয়র আঁচেল বেস ান
কের তারপর বািড়েত আেস। এইখােনই িববােহর আচার অনু ান শষ হয় ।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজর সামিজক রীিতনীিত িল হল১. িবধবারা ইে করেল পু নরায় িববাহ করেত পাের। ধাবা জািতর সমাজ িববাহ-িবে দ সমথন কের না ।
২. ধাবার কাছ থেক কাপড় পাওয়ার পর া ণরা পু নরায় জেল ধু েয় কাপড় পের মি ের পূ জায় বেস ।
সমাজ অনু শাসন প িত :আেগ ােম ােম ধাবা সমােজ ‘মািঝ’ নামক সমাজপিত থাকত ।

িতন

ােমর

মািঝরা িমেল িবচার করেতা । তেব বতমােন াম প ােয়ত বা াম ধােনর অনু শাসন মেন চেল এই জািতর সবাই ।
ট াবু বা িনেষধা া : নাগ গাে র লােকরা সাপেক মাের না ।
লাকউৎসব : ধাবােদর

ধান দব- দবী হল মনসা, িশব, ধমঠা র, শীতলা । এরা মনসাপূ জা অত

আড় েরর

সােথ ও িন ার সােথ পালন কের থােক । এেদর সমােজর যু বতীরা অেনেকই টুসু ,ভা র পূ জা কের ।
ভাষা : ধাবা জািতর লােকরা ‘আড়কাি ’, ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : পু িলয়ার সমােজ ধাবা জািতর মানু ষেদর অভাব-অনটেনর ছিব
এখন জামাকাপড় কেচ িকংবা ইি কের জীবন-জীিবকা িনবাহ কেরন । জীিবকার
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। এরা

পিরবতন করেত এরা বাধ

হেয়েছন । কউ কউ মু েট-মজু েরর কাজ কেরন । কউ বা মু িদর দাকােন, হােটেল, রে াঁরায় কাজ কের অথ
উপাজন কের থােক । এই জািতর মানু ষরা কাপড় কাচা ছাড়াও অন আেয়র পথ খুঁ েজ িনেত বাধ হে ন । বতমােন
সরকাির সাহায এেদর জীবনেক উ ত করার পেথ সহায়ক হেয় উেঠেছ ।
৮. ঘািস
জলার ােম ােম লাকসং ৃ িত সমী ার কাজ করেত িগেয় একদল বাজনদােরর দখা পলাম। একজেনর কােছ
দখলাম ল া বাঁিশর মেতা এক অ ু ত বাদ য । িজ াসা কের জানেত পারলাম য র নাম মদনেভির। আিম আেগ
কাউেক এই য বাজােত দিখ িন। তারা পিরচয় িদেয় জানাল তারাই একমা এই য বাজায়। ব কাল ধের তােদর
এই বাদ য ব ব ত হেয় আসেছ। তারা কােনা স দােয়র লাক জানেত চাইলাম । সে সে তারা বলল ‘আমরা
ঘািস জািতর লাক ।’ আমার কৗতূ হল মটাবার জন তােদরেক িনকটবত চােয়র দাকােন ডেক িনেয় গলাম। চা
খেত খেত তারা আমার নানা ে র উ র অকপেট সাবলীলভােব িদল ।
নৃ তাি ক পিরচয় : নৃ তাি ক িদক িদেয় এরা ািবড় গা ীর অ ভু । ছাটনাগপু র অ ল থেক তারা এেস
পু িলয়ার জয়পু র থানার হািতমু িড়; বাঘমু ি র চিড়দা, পাথরিড; বলরামপু র েকর ঘাটেবড়া, রাঙািড; ঝালদা েকর
ইচাগ, জপু র, আড়ষা থানা িসরকাবাদ ইত ািদ াম িলেত বসিত গেড় তু েলেছ । তারা ধানত মৎসজীবী ও কৃিষজীবী
স দায়ভু ।
চহারা বিচ : এেদর গােয়র রঙ কােলা। মাঝাির উ তা। নাক ছাট। িনেটাল াে র অিধকারী।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােসর মেধ রেয়েছ উপস দায়, গা ও পদিব ।
ক. উপস দায় : ঘািসেদর মেধ কউ সানা আ , কউ িসমরেলাকা আবার কউ হািড়। এরা ঘািসেদর
উপস দায়।
খ. গা : এেদর গা ও িবিভ । যমন- নাগ, কাক, মর, িশমু ল, ভুইঞা, চামট ইত ািদ । এেদর বিশরভাগ নাগ ও
কাক গাে র অ ভু ।
গ. পদিব : এেদর পদিব হল ঘািস, মাছু য়া, মাছু য়ার, নােয়ব, বহরা, মু খী, গড়াৎ, মােছায়ার ইত ািদ ।
ঘািসেদর মেধ যারা মাছ ধের জীবন ধারণ কের তােদর পদিব ‘মাছু য়া’। প েদর মৃ তেদহ সরােনা, পাড়ােনা কাজ
করার জন তারা গড়াৎ পদিবধারী ।
বাস ান : ঘািসরা মা র ঘের বাস কের । ঘেরর দওয়াল েলা বশ মাটা কের তির কের। এেদর ঘেরর চালা েলা
ছাট ছাট আকৃিতর ডাল ও কি র ওপর খড় িদেয় ছাওয়া । কউ কউ খেড়র বদেল টািল, খাপরা িদেয় চালা
বানায়। মা র ঘর েলােত জানালার বদেল চৗেকােণা খাপ থােক । ঘের ঢু কবার জন থােক ছাট এক দরজা।
বািড়র সামেন থােক উেঠান। সখােন তু লসীম থােক ।
খাদ াভ াস : ঘািসরা ভাত খায়। নু ন, তল,ল া িদেয় খায় মু িড়। ছাতু , ড় ও িচঁ ড়া খেতও ভােলাবােস । এরা চুর
মাংস খায়। ছাগল, ভড়া , শূ কর ইত ািদ প র মাংস এেদর ি য় খাদ । এরা িদন-রাত পির ম কের। এরা নশাজাতীয়
ব মদ, গাঁজা, ভাঙ ইত ািদ খায় । এরা হাইড় া মদ ও ম য়া মেদর নশায় বুঁ দ হেয় থােক ।
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ব বহািরক সাম ী : ঘািসেদর আিথক

লতা পযা নয়। তাই তজসপ তােদর বািড়েত খু ব একটা দখা যায় না।

পানীয় জল ধের রাখার জন মা র কলিস, হাঁিড় ব বহার কের থােক।রা ার জন মা র হাঁিড় ও কড়াই ব বহার কের ।
এেদর কউ কউ অ ালু িমিনয়াম ও ি েলর বাসনপ ব বহার করেত
কেরেছ। কউ কউ কাঁেচর াস,চীনা
মা র কাপ, ট ইত ািদ ব বহার কের । শাক-সি রাখার জন তারা ব বহার কের বাঁশ ও বেতর ঝু িড়, লা, টুপা
ইত ািদ সাম ী ।
সাজ- পাশাক : ঘািসেদর সাদামাটা পাশাক।িবেশষ বিচ

চােখ পেড় না। এেদর সমােজর পু েষরা পের ছােটা

ধু িত, গি । ছাট ছাট ছেলরা প া পের খািল গােয় বিশরভাগ সময় কাটায় । বািড়র বাইের গেল যু বকরা গি ,
প া , শাট পের । বয় মিহলারা সাপটা দওয়া সাদা বা ছাপা শািড় পের । িববািহত মেয়রা আটেপৗের ছাপা সু িতর
শািড় একটু চু কের পের। উৎসব-অনু ােন িসে ক,িসে র চকচেক শািড় পরেত দখা যায় । ত ণীরা শােলায়ার,
চুিড়দার পরেত ভালবােস ।
সাধন সাম ী : ঘািস ছেল- মেয়রা মাথায় মােখ তল । মােঝ মােঝ চুেল দয় শ া ু । গােয় মােখ সাবান। বাইের
বেরােল একটু সাজেগাজ কের। তখন মু েখ ি ম,একটু পাউডার লাগায়। মেয়রা মাথায় বাঁেধ রিঙন িফেত ।
অলংকার : সানা- েপার দাম চড়া হেলও িবেয়েত সানা- পার গয়না িদেতই হয়। বয় মিহলারা পতেলর কােনর
ল,বালা,চুিড় পের। এরা এখন নকল সানার গয়নার িদেক ঝুঁ েক পেড়েছ । বউরা কেন ইিম শান, পাথেরর হার, চুিড়,
ল । মেয়রা কাঁেচর চুিড় পরেত ভােলাবােস ।
জীিবকা : ঘািসেদর িনজ জিম-জায়গা বলেত িকছু ই নই। তােদর িভেটমা ও জিমদােরর আনু েল পাওয়া। তাই
তারা নানা ধরেনর জীিবকােক আঁকেড় িনেজেদর অি

িকেয় রেখেছ। িনেজেদর কােনা চােষর জিম িছল না ।

তাই পেরর জিমেতই বগার খােট । এেদর সমােজর নারী-পু ষ মা কােট, তমজু েরর কাজ কের জীবন িনবাহ
কের । একসময় এরা পা ী বহন করেতা, সিহসিগির করেতা । এখন আর এ কাজ নই। এরা চৗিকদারিগিরর কােজও
দ িছল। খাজনা আদােয়র সময় ঢালসহরৎ িনেয় সারা ােম ঘু ের ঘু ের ােমর লাকজনেদর ডাকেতা। গা -মিহষ
মারা গেল মৃ তেদহ সরােনার কােজও এেদর ডাক পেড় । গড়াইেতর কাজ করেতা । এরা মৃ ত প র চামড়া সং হ
কের মু িচেদর কােছ িবি কের। মােঠ - ঘােট পেড় থাকা হাড়-পাঁজরা িড়েয় িবি কের। কউ কউ মড়া পাড়ােনার
কাজও কের থােক। ছাড়াও এরা মাছ ধের িনেজেদর পেটর ভাত জু টায় । বতমােন এরা মদনেভির বািজেয় িকছু অথ
উপাজন কের থােক ।
ধম : এরা িহ ু ধমাবল ী। িহ ু দব- দবীর পূ জা কের থােক ।
দব- দবী : ঘািসেদর ধান দবী শীতলা ও মনসা। তারা িশেবর আরাধনাও কের থােক। এ ছাড়াও বােরা মাস ধের
এরা ােমর লৗিকক দব- দবীেদর পূ জা কের ।
লাকিব াস : সাধারণত িন বণ িহ ু জািত তাই এেদর মেধ ভূত- ত, ঝাড়ফুঁক, তু ক-তাক, মা িল, ম -ত
ভৃিতেত এরা িব াসী ।
লাকসং ার : এেদর সমােজ জ -িববাহ ও মৃ তু কি ক অজ সং ার রেয়েছ ।
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ক. জ -সং ার : িশ স ান জ

হেণর পর এেদর সমােজ িবিবধ সং ার চােখ পেড়। স িল হল-

১. জে র অেশৗচ খু ব িন ার সে ঘািসরা পালন কের ।
২. সাত থেক নয়িদন তােদর জ অেশৗচ চেল। জ অেশৗচ শষ হয় ‘লারাত’ অনু ােনর মধ িদেয়। রা ায়
ব ব ত মা র িজিনসপ তারা ফেল দয়। িশ র গােয় তল-হলু দ মাখায়। সূ িত নখ কেট ান সের
অেশৗচ র কের ।
৩. এ শ িদেন ‘এ শা’ পালন কের। এক মাস সূ িত রা া ঘের ঢু কেত পাের না।
৪. িশ র মু েখভাত অনু ােন তােক মামাবািড়র ভাত খাওয়ােনা হয়।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর িববাহ-সং ার িল হল । যথা১. ী-পু ষ উভেয়ই সা া করেত পাের। এখনও এেদর সমােজ ‘সা া’ থা আেছ ।
২. পু েষর একািধক ী থাকেত পাের। েগাে এেদর িববাহ হয় না ।
৩. িববােহর ে কন ার
বিশ। স
াপেনর াব িনেয় পা প েকই এিগেয় আসেত হয়।
আেগ িবেয়র কথাবাতা চলত য়ািলর মাধ েম। যমন- ‘আপনার চালায় এক লাউ ধেরেছ, ও আমরা
পেত চাই’। তখন কন াকতা ভাব বু েঝ ব করেবন- িদেত পাির, তেব এখন লাউেয়র বড় দর।
কন াপে র স িতর পর পেণর স ওেঠ। কন াপ পণ িনত। দর কষাকিষ চলত। িতন বােরর পর তােদর
িবষয় র মীমাংসা হত। সাধারণতঃ িতন-পাঁচ খানা শািড়, ১০১ টাকা িদেতই হাত। পা ীপ েক সানা- পার
গয়না ,থালা িদেত হয়। কন াপ গলব হেয় শালপাতার উপর জেলর ঘ ধের জাড় হােত দাঁিড়েয় থােক।
গাঁভায়া ঘ হােত ধের স িত িদেল িবেয় পাকা হয়। গাঁভায়া িববােহ পৗেরািহত কেরন। এই িচ এখন
অেনকটাই বদেল গেছ। কন াপেণর জায়গায় বরপণ জায়গা কের িনেয়েছ। এখন কন াপ েক বরপণ িদেত
হয়। মেয় পছ হওয়ার পর পা প পণ দাবী কের ।পাকা কথার পের িবেয়র কথাবাতা চেল ।
৪. ভ িদন দেখ আশীবািদ অনু ান সের ফেল। সানা বা েপার গয়না িদেয় কেনেক আশীবাদ কের।
আবার সানা- েপার আং ,গলার চন িদেয় বরেক আশীবাদ কের।
৫. ছাদনাতলা তির কের। বাঁেশর খুঁ গাঁেড় । আম ডাল িদেয় সাজায়। গাবর ও ছুঁ চ মা িদেয় িনকােনা
উেঠােন চাল ঁিড়র আলপনা দয়।
৬. বেরর বািড় থেক কেনবািড়েত বেরর মামাবািড়র লাক ল িনেয় আেস। এক নতু ন গামছায় বা মা র
ভাঁেড় শন িদেয় বাঁধা পাঁচ গাটা হলু দ, এক েপার টাকা, আতপ চাল রেখ বঁ েধ িনেয় আেস।
ছা নাতলায় ল এেন রােখ। সখােন এক দীপ, আলপনা দওয়া িপঁ েড় ও তল-হলু দ রাখা এক বা
থােক। ল েক কেনর মা ধান ও বা িদেয় ও দীপ েল পূ জা কের। রােতর িদেক কেনেক তল-হলু দ
মাখায়। কউ কউ গান কের থােক ।
গ. মৃ তু -সং ার : এেদর মৃ তু -সং ার িল হল১. মৃ তেদহ দাহ করা হয়।
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২. কউ মারা গেল দশ িদন মৃ ত অেশৗচ পালন কের।
৩. আেগ পেনেরা িদেন া ানু ান পািলত হাত। এখন এগােরা িদেনর িদন া ানু ান পালন কের। এটাই
এেদর সং ার হেয় দাঁিড়েয়েছ ।
িববাহরীিত : বর ও কেনর তল-হলু দ হবার পাঁচ থেক আট িদেনর ব বধােন িবেয় হয়। তল-হলু দ অনু ান বর ও
কেনর িনেজর িনেজর বািড়েত পৃ থক পৃ থক ভােব অনু ি ত হয়। আইবু েড়া ভাত খায়।
িবেয়র িদন বািড়র মেয়রা িবেয়র জল সাইেত মা র হাঁিড় িনেয় পু র ঘােট যায়। অেনেক গান কের। পাড়ার মেয়রা
‘জলসাহা’ অনু ান েত অংশ হণ কের থােক । এরপর ‘মা সাহা’ বা ‘মাঠকাড়ান’ অনু ান হয়। বািড়র মেয়রা
ডালা, টুপা, িসধা ডাল ও লাটাই িনেয় মা কেট মা ভের আেন ।
িবেয়র ল
হওয়ার আেগই বর ধু িত, পা ািব ও টাপর পের িবেয় করেত যাওয়ার জন তির হয়। রওনা
দয় কেন বািড়র উেদ েশ । এিদেক কেন বািড়র আ ীয় জেনরা কেনেকও শািড়, সায়া, াউজ, শাঁখা, নায়া পরায়।
মু েখ া, পাউডার, চােখ কাজল পরায় । চুেলর খাঁপায় ওড়না আটেক দয়। কপােল চ েনর ফাঁটা, পােয় আলতা
পিরেয় কেনর সােজ তােক সািজেয় তােল। র -রিসকতা ,আন
ূ িতেত মেজ থােক। বরপ ােমর মাথায়
পৗঁছেলই কেনবািড়েত েড়া িড় পেড় যায়। গাঁভায়া, কন াকতা এবং অন ান লােকরা তােদর অভ থনা জানােত
হািজর হয়। আেগ সখােনই হাঁিড়য়া পান ও আিতিথ আপ ায়েনর ব ব া করা হাত। এখন িনয়ম নীিত বদেল গেছ।
কেন বািড়র য়াের বর এেল কেন পে র গাল মে র যু লেগ যায়। এরপর চেল ‘বর-পরছা’অথাৎ বেরর পরী া।
কেনর মা তােক ড়-জল খাওয়ায়। স মাথা নু ইেয় ণাম কের। অিধবােসর ত এেল আেরা একবার তল-হলু দ
মাখােনা হয়।
িবেয়র অনু ান
হয়। বরেক ছা না তলায় আেন। কেনেক বাচা ডািলেত কের িনেয় আেস। আক ফুল
ও য়া- পতার মালা বদল কের। বর কেনর িসঁ িথেত িসঁ র দান কের। জেনর িবেয় সামািজকভােব িতি ত হয়।
ছা না তলায় বর ও কেন জনেকই কােল কের িতনবার ঘারায়। অেনেক গান জু েড় দয়“ প গােছ চ বেসেছ গা প গােছ চ বেসেছ ।
ও চ খেদা না গা মধু খােত বেসেছ। । ”
বর ও কেনেক বাসর ঘের িনেয় যায়। সখােন বেরর শ ািলকারা পথ আটেক দাঁড়ায় । তােদর পাওনা দাবী কের। পাওনা
িদেলই বর-কেন ঘের ঢু কেত পায়। শ ািলকারা বর ও কেনর পা ধু ইেয় দয়। বর-কেনেক ড়ভাত খাওয়ায়।
িবদায় ল এেস যায়। ক ণ সু েরর গান গেয় ওেঠ মেয়রা । কেন মােয়র আঁচেল চাল ফেল ‘ঘর ভরা ’
কের । বেরর সােথ চেল র বািড়। রবািড়েত বর-বধূ েক বরণ কের ঘের ঢাকােনা হয়। িকছু লাকাচার পালন
করেত দখা যায় । িবেয়েত িনমি ত ব ি েদর ছাগল, ভড়া, শূ কেরর মাংস ও হাইড় া মদ খেত িদেত হয় ।
সামািজক রীিতনীিত : ঘািসেদর সামািজক রীিতনীিত হল১. ঘািসেদর কােনা অনু ােন া ণ পু েরািহত অংশ হণ কের না।
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২. িববাহ, জ , মৃ তু র অেশৗচ পালন করার পর সম স দায়েক িনম ণ কের ভাজ খাওয়ােত হয়। কম
কেরও িতন মণ চােলর হাইড় া মদ বড় বড় হাঁড়ায় রাখা হয়। থালা -বাসন সব বাঁধা িদেয় বা িবি কের
মেদর ব ব া কের । পূ ব পু ষেদর এই রীিত আজও এরা ধের রেখেছ ।
৩. িবেয়েত সানা- েপার গয়না চাই ।
৪. এরা জলচল নয়। এেদর হােতর ছাঁওয়া জল কউ খায় না। এেদর ভ বািড়র দাওয়ায় ওঠা িনেষধ ।
সমাজ অনু শাসন প িত : ােমর সমাজপিত ‘গাঁভায়া’ িহেসেব পিরিচত। িতিনই সম অনু ােনর পৗেরািহত
কেরন। িবচার-ব ব ার ভারও তার ওপর রেয়েছ । তেব এরা বতমােন প ােয়েতর িবচার ব ব ার ওপর আ াশীল ।
টােটম বা লিচ : ঘািসেদর মেধ টােটম আেছ। স িল হল- ক প, কাওয়া নাগ, তু ইেফাঁড় ইত ািদ ।
ট াবু বা িনিষ : টােটম বাচক জীব, পািখ, সরীসৃ প, বৃ লতা এেদর কােছ পিব । তাই এ িলর িতসাধন কের না ।
লাকউৎসব : সম ঘািস স দায় াবণ সং াি

থেক

কের সারা ভা মাস ধের মনসা দবীর আরাধনা

কের। মনসার িতমা নয় এরা িসধা ডাল পূ জা কের মনসা দবীর তীক েপ। তু লসীমে র পােশ িসধা ডাল পুঁ েত
মনসা পূ জার সময় হাঁস বিল দয়। চ মােস এরা মা শীতলার পূ জা কের। গাঁেয়র পরেবও আনে মেত ওেঠ।
ভাষা : ম স দােয়র পাশাপািশ বাস করার দ ণ একসময় এরা ড়মািল ভাষায় কথা বলত । তেব এখন এরা
ানীয় ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সমােজর সবেচেয় িনেচর তলায় থেক আজও ঘািস স দােয়র লাকেদর
জীবন ভবঘু ের, ছ ছাড়া। অবেহলা আর অনাদেরর মধ িদেয় চেল তােদর জীবন সং াম। চ সং াম কেরও বাঁচার
জন য রসদ জাগাড় কের তা েয়াজেনর তু লনায় নগণ । বাঁচার তািগেদ তাই এরা পেরর ঘের মু িনষ-কািমেনর কাজ
কের থােক । এেদর দন দশা র করার জন সরকাির- বসরকাির িত ান এিগেয় এেসেছ । এেদর সং ৃ িতেক
বাঁিচেয় রাখার জন নানা কমসূ িচ হণ করা হে ।
৯. হািড়
পু িলয়া জলার িবখ াত নাটুয়া নাচ। এই নাটুয়া নােচর বাদ িতম িশ ী হেলন ণধর সিহস। ইিন হািড় স দােয়র
লাক। সমােজর িপিছেয় পড়া মানু ষেদর মধ থেক ণধর সিহেসর মেতা িতভাধেরর আিবভাব এক িব য়কর
ঘটনা । তাঁর নৃ ত ৈশলীর আেলায় হািড় স দােয়র মানু েষর মু খ উ ল হেয়েছ ।
নৃ তাি ক পিরচয় : হািড় জািত িহ ু সমােজর আিদম মানব গা ীর অ গত। আয বা মু সলমানেদর ারা িবতািড়ত
হেয় বাংলায় এেদর অনু েবশ ঘেটেছ। ভঁ ু ইমািল থেক এেদর উৎপি । এরা মথর , মেথার, ভাি , বা ীিক নােমও
পিরিচত । এরা চ পির মী । াম বা শহর য কােনা ােনই বসবােস স ম । এরা ি জ-বণ, সৎ-শূ এবং নবশাখ
গা ীর অ গত ।
চহারার বিচ

: হািড় স দােয়র নারী-পু ষ উ তা মাঝাির। গােয়র রং িবেশষত কােলা। শারীিরক স মতার

জন দেহর গঠন সু ঠাম এবং িনেটাল।
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সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস উপস দায়, গা ও পদিব চােখ পেড় । যমনক.উপস দায় : হািড়েদর মেধ িবিভ ভাগ রেয়েছ। হািড়েদর নানা

িণ িলর নানা নাম রেয়েছ। যমন-

বড়ভািগয়া বা কাওরা পাইক, মধ ভািগয়া বা মধউ ল, খাের অথবা খািরয়া, িশউিল, মথর, বাঙািল মঘইয়া, করইয়া,
পু র র।বড়ভািগয়া স দায় চৗিকদাির, বাজনদার এবং পাি বাহেকর কাজ কের। এেদর পদিব সাধারণত ‘সিহস’।
খ. গা : এরা শাল গাে র অ ভু ।
গ. পদিব : হািড় স দােয়র লােকরা হািড়,সিহস,রাম পদিব ব বহার কের ।
বাস ান : অ ৃ শ জািত বেল এরা

ােমর

াে বসিত গেড় তু েলেছ । ঝু পিড়র মেধ একাে এরা বাস কের ।

বাউির, ডাম,চামার ইত ািদ জািতেদর থেক এরা আলাদা । এেদর বিশরভাগ লাক মা র ঘের বাস কের । এেদর
ঘর েলা সাধারণত খড় িদেয় ছাওয়া । বষায় খড় েলা জরাজীণ হেয় পেড় । তাই টািল বা খাপরা িদেয় ঘেরর চালা
তির কের । কউ কউ ভােলা রাজগার কের বেল পাকাবািড় তির কের বাস কের । এরা হাঁস, মু রিগ, শূ কর পালন
কের বেল ঘেরর লােগায়া মা র খাঁয়াড় তির কের। এই খাঁয়ােড়র উ তা -হােতর মেতা । ঘেরর সামেন থােক
উেঠান । এখােনই থােক তু লসী ম । পােশ মনসা গােছর ডাল পাঁতা থােক ।
খাদ াভ াস : হািড়রা ভাত খেত খু ব ভােলাবােস। িদেন এরা িতনবার ভাত খায়। ভােতর সােথ শাক-সি র তরকাির
খায়। অ একটু তরকাির িদেয়ই তারা থালাভিত ভাত অনায়ােস খেয় ফলেত পাের। পা া ভাত, মাড় ভাতও এরা
খায় । এরা মাংস খেত খু ব ভােলাবােস। পািখর মাংস, শূ কেরর মাংস, মেঠা ইঁ েরর মাংস খায় । এরা হাইড় ার নশায়
বুঁ দ হেয় থােক ।
ব বহািরক সাম ী : অথৈনিতক িদক থেক িপিছেয় পড়া জািত বেল এেদর বিশরভাগ লাক মা র িজিনসপ
ব বহার কের। মা র হাঁিড়েত ভাত রা া কের । রা ার জন তারা লাহার কড়াই, খু ি ব বহার কের। তােদর ঘের
অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়,কলিস,গামলার এবং ি েলর থালা,বা ইত ািদ বাসনপ সাজােনা থােক। মা র হাঁিড়, কলিস
আর ঁ েজার ঠা া পানীয় জল তােদর তৃ া মটায়। িপেঠ পু িল বানােত মা র মালসা ব বহার কের ।
ময়লা, আবজনা ফলবার জন তােদর ঘের কাদাল, বলচা, গাঁইিত ইত ািদ লাহার য পািত দখা যায় ।
সাজ- পাশাক : হািড় জািতর পু েষরা ধু িত, ফতু য়া, জামা পের । আর মেয়রা পের শািড়,সায়া, াউজ। তেব উৎসবঅনু ান উপলে
মেয়েদর পাশাক হয় রিঙন ও ঝলমেল। আধু িনক হাল ফ াশেনর জামা-প া
মেয়রা শােলায়ার কািমজ,চুিড়দার,ওড়না ইত ািদ পাশাক পরেত ভােলাবােস ।
সাধন সাম ী : এেদর পচচার ধান সহায়ক বাজােরর চলিত স া দােমর া-পাউডার।
প,িলপি ক, নলপািলশ, কাজল আরও কত সাধনী ব এেদর জীবনধারায় ব ব ত হয় ।

ছেলরা পের ।
ীপ ,িফেত,

অলংকার : ঃখ-কে র মেধ িদন কাটােলও মনেক খু িশেত ভের তালার জন এই জািতর মেয়রা গয়না পরেত
ভােলাবােস। সানা কনার সামথ বিশরভাগ মেয়েদর থােক না বেল তারা েপার গয়না িকেন মেনর সাধ মটায়।
কউ কউ সামথ থাকেল হা া সানার গয়না পের । হােত চুিড়, পাথর বসােনা বড় বড় কােনর ল, গলায় হােরর
সট মেয়েদর খু ব পছে র।
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জীিবকা : কািয়ক পির েমর জন হািড় জািতর লােকেদর কদর বিশ। হািড় জািতর িবিভ উপস দায় জীিবকার
জন নানা ধরেনর কাজ কের । যমন ১.বড়ভািগয়া- চৗিকদািরর কাজ কের ।
২.মধ ভািগয়া- এরা িববাহ অথবা কােনা ভ কােজ বাদেকর কাজ কেরন এবং পাি বাহেকর কাজ কের
থােক ।
৩. খাের- এরা শূ কর িতপালন কের।
৪. িশউিল- তালকাটা হািড়, খজু র গােছর রস সং হ কের এবং তািড় ত কের।
৫. মথর- মল, মূ ও আবজনা পির ার কের।
৬. নািড়কাটা হািড়- এরা নবজাতক িশ েদর নািড় কােট। এরা ‘ ধাইমা’ নােম পিরিচত। এেদর সমােজর বয়
মিহলারা ধাইমার কাজ কের থােকন ।
এেদর অেনেকই চাষবােসর ে িদনমজু েরর কাজ কের । অেনেক মজু েরর কাজ , মালবাহেকর কাজ কের জীিবকা
িনবাহ কের । বতমােন এেদর কউ ির া কউ টােটা গািড় চালাে । এেদর মেধ যারা ছৗ নাচ, নাটুয়া নােচ
পারদশ তারা িবিভ ােন অনু ােন িশ দশন করেছন । নাচ-গােনর মধ িদেয় এরা অথ উপাজন কের থােক ।
বতমােন লখাপড়া িশেখ তারা জীিবকার পিরবতন কেরেছ ।
ধম : এরা িহ ু সমােজর অ ভু

। হািড়রা িনেজেদর িহ ু বেল মেন কের। এেদর মেধ শা

ও ব ব উভয়

স দায়ই আেছ । এই জািতর লােকরা কৃিতর পূ জার পাশাপািশ নানা িহ ু দব- দবীর পূ জাচনা কের থােক ।
দব- দবী : মনসা, শীতলা, ধমরাজ ইত ািদ দব- দবীর পূ জা কের। এেদর দবী হেলন মনসা । সিহস জনেগা ীর
িনজ লৗিকক দবতা হল ‘িবরিহ ঝাঁপিড়’। এই দবতা ল দবতা িহসােব পূ িজত হন। মানবাজার ২ নং েকর
নল িড় ােমর পু র পােড় বট গােছর তলায় িসঁ র মাখা ছাট কােলা পাথেরর মূ িত। এই দবতােক ১লা মাঘ পূ জা
করা হয়। পূ জার পু েরািহত সিহস স দােয়র লায়া। িঘ, ড়,আতপ চাল, িসঁ র ভৃিত এই পূ জার উপকরণ। শূ কর বিল
দওয়া হয়। িবিভ রাগ-ব ািধর হাত থেক র ােথ এই পূ জা করা হয়। কবলমা পু ষরাই এই সাদ হণ করেত
পাের। পূ জা া েণ সাদ রা া করেত হয়।
লাকিব াস : একসময় এই জািতর লােকরা িশ ার আেলা থেক বি ত িছল । তাই নানা ধরেনর অ িব াস ও
সং ার িছল এেদর িনত স ী। । এর ফেল ডাইিন, ভূতে ত,ওঝা,ঝাড়ফুঁক,তু কতাক,সখ ান ইত ািদ
তােদর সমােজর অেনক গভীের সািরত হেয়েছ।

লাকিব াস

লাকসং ার : এেদর সমােজর নর-নারীেদর আচার-আচরেণ লাকসং ােরর বৃ হৎ জগৎ পিরব া হেয় আেছ ।
যমন-

ক. জ -সং ার

: িশ

স ান জ

হণ করার পর এরা অজ সং ার মেন চেল। যথা-

১. সাত মােস কাপড়,ফল িদেয় সূ িতেক সাধ খাওয়ােনার রীিত আেছ। ।
২.িশ স ান বািড়েত জ ােল থালা এবং কাঁসা,িপতেলর ঘ া বাজােনা হয়।
৩. হািড় স দােয়র বািড়েত িশ স ান জ ােল স ােনর নািড় কাটার জন এেদর সমােজর ধাইমােক
ডেক আনেত হয় ।
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৪. িশ ও সূ িতেক সঁ ক দওয়ার কাজ কের ধাইমা।
৫. হাসপাতাল থেক বািড় এেল সূ িত ও িশ স ােনর যােত কােনা অসু িবেধ না হয় সই িদেক ধাইমা
ল রােখন। সূ িত ও বা ােক ন’ িদন ধের আ েনর সঁ ক দয়। এেদর সমােজ ন’ িদন ধের অেশৗচ পালন
কের ।
৬. চার িদেনর িদন সূ িতেক ‘ঝালভাত’ খাওয়ােনার জন মু রিগর মাংস ও ভাত রা া কের খাওয়ায়। ‘ঝাল
ভাত’ িঘেয়র সােথ ফু েয় খাওয়ােনা হয় ।
৭. ন’ িদেন ‘লরাত’ অনু ান পালন কের । এইিদন তারা ঘর দার, উেঠান গাবর জল িদেয় িনিকেয় তােল।
সূ িতর কাপড়- চাপড় পির ার কের। পাড়ায় িতেবশীেক তল-হলু দ দয়। । সূ িত পু র ঘােট ান কের
নতু ন জামা-কাপড় পের। এক িডম, আমলা-বাসলা, িসঁ র, কাজল, গাবর, খালায় িচঁ ড়া, ড়, দীপ, ধূ প,
এ শ িপেঠ িদেয় মা গ ােক পূ জা কের ।
৮. পু র ঘােটর একপােশ কড়াইেত চাল নােড়। এরপর পিরবােরর মেয়রা ধাইমা ও সূ িতর সােথ ােমর
ষ ী বটতলায় যায়। ধাইমা পূ জা দয়। নবজাতেকর মা ষ ী বটতলায় বু েকর ধ দান কের।
৯. এ শার িদন এ শ িপঠা মা ষ ীেক দান করেত হয়। লাকজনেদর খাওয়ােনা হয়।
১০. বতমােন ধাইমা টাকা এবং নতু ন এক শািড় দািব কেরন । মেয় জ ােল ১০ সর এবং পু স ান হেল
২০ সর ধান িদেত হয় ।
১১. সাত মােস মেয়েদর এবং ছয় মােস ছেলেদর িনেজর বািড়েতই ‘মু েখভাত’ অনু ান হয় । তারপর
মামা বািড় িগেয় মামা ভাত খেত পাের ।
১২. ‘আলহই’ খাওয়ােনা হয় িশ েদর ।
িববাহ-সং ার :
১. ী-পু ষ উভেয়ই ি তীয়বার িববাহ বা ‘ সা া’ করেত পাের। ব িববাহ চিলত আেছ । তেব িতন র বিশ
বউ রাখা যােব না। এমন সং ার এেদর সমােজ এখনও রেয়েছ ।
২. হািড় জািতর েগাে িববাহ চেল না। ।
৩. পা ীপে র লাক থম পা পে র বািড়েত যায় িবেয়র কথাবাতা বলার জন ।আেগ পা ীেক িতনটাকা
পণ িদেত হাত। িক এখন পা প েক পণ িদেত হয়। মাটর সাইেকল, ঘিড়,নগদ টাকা ভৃিত তারা বরপণ
িহসােব দাবী কের । িবেয়র কথাবাতা পাকা হেয় গেল ভিদন দেখ আশীবািদর িদন ক হয়।
৪. আশীবােদর িদন কেন প পাে র জন নতু ন ধু িত, জামা, গি , সানার আং িনেয় উপি ত হয়। সই
সব িজিনস পের আশীবাদ অনু ান স হয়। একইভােব পা প পা ীেক আশীবাদ করেত আেস।
৫. পা প আশীবািদর ত ,িমি িনেয় হািজর হয় । তু লসী তলায় এক থালায় আতপ চাল, ধান, দীপ,
বাঁেশর লা, বা ঘাস,ঘ েত জল রাখা থােক। সখােনই কেনেক আশীবাদ কের। পা প মেয়র গাল
নাড়া িদেয় সঁ েক। জলঘ ঘু িরেয় অনু ান শষ হয় ।
৬. িনম ণ করার িনয়ম হল ভাঁড় হােত িনেয় সই বািড়েত উপি ত হেল তাঁেক পা ধাওয়ার জল দয়। সই
ঘ েত হলু দ, সু পাির ফেল িদেয় বলেত হয় ‘ অমু ক লােকর বটা বা িব র িবহা’। পাঁচ পায়া/ সাত পায়া
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হলু দ মাখােনা আতপ চাল, িতন হলু দ, এক টাকা, হলু দ িদেয় শন পাকােনা, বা ঘাস, শন িদেয়
পিরেবি ত বা বসােনার িবিড়- া ণ এই ব িল ম ঃপু ত কের গামছায় বঁ েধ দয় এ ই হল লগন চাল।
ই বহাইেয়র মেধ িতনবার লগন চাল বদল কের এবং শেষ পা ীপ গামছায় বঁ েধ িনেয় যায়। িবেয়র িদন
পয পা ীেক তল-হলু দ মাখােনা হয়। কাজ শেষ েত কেক এক বা মু িড় দওয়া হেতা। এেক ‘ সা য়া
মু িড়’ বেল।
৭. গােয় হলু েদর িদন কেনর হােত থালার চাল দেব মেয় থালায় রেখ দেব িতনবার । এক পাে
তল, হলু দ, চাল একসােথ রেখ দয়। কাজল লতা হলু দ শািড় েত বাঁধা থােক। বািড়র মেয়রা গােয় হলু দ
দয়। ধান, বা ,চাল িদেয় আশীবাদ কের । বািড়র মেয়রা পু র ঘােট িগেয় িসঁ েরর দাগ িদেয় তার ওপর
পান পাতা বসায়। পােনর ওপর এক িডম, আতপ চাল, লা ু , সু পাির রােখ । দীপ,ধূ প েল ঘাটপূ জা
কের। লায় িবির কলাই জেল ধু েয় লার ওপর িসঁ েরর দাগ দয়। মািকন ঢেক মি ের যায় । পূ জা দয়।
৮.এরপর ছা নাতলা তির করার তাড়েজাড়
হয়। মা খুঁ েড় িসধা ডাল পাঁেত । বনা গাছ, আম পাতা
িদেয় সু েতা িদেয় বাঁেধ। মা র েলপ িদেয় ছা না তলা তির কের।
৯. বসু ধারা পূ জা
হয়। গাবেরর েলপ িদেয় গাল কের তার ওপর িসঁ েরর দাগ দওয়া বঁ ইেয়
রােখ। অ চাল, এক লা ু , এক ােস ধ থােক । মু রিগেক িসঁ েরর প পিরেয় চাল খাওয়ায় তারপর
বিল দয় । মু ু েত জল দয়। দা ত িসঁ েরর দাগ দয় এবং লা ু টা দােয়র মাথায় গাঁেথ ।
মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজর মৃ তু -সং ার িল হল১. হািড় জািতর কউ মারা গেল তার মৃ তেদেহ িঘ ও চ ন মাখােনা হয় আর চােখ রাখা হয় তু লসীপাতা।
২. শােন মৃ তেদহ দাহ কের।
৩. বািড়র বড় ছেল মু খাি কের। দাহ করার পর অি গায়াল ঘের রােখ। আর িচতাভ কাছাকািছ কােনা
পু র বা নদীেত ভািসেয় দয়।
৪. িতন িদেন আড়াইটা িনম পাতা িদেয় ‘িততা ভাত’ খায় । পাঁচ,সাত,ন’িদেন হিবিষ কের।
৫.মৃ তু র পর দশম িদেন শূ কর উৎসগ করা হয় মৃ ত ব ি র আ ার শাি কামনায়। এই উপলে মৃ ত ব ি র
ভিগনীর পু বা বানেপা পু েরািহেতর কাজ কের । দশ িদেন াে র কাজ হয় ।
৬. এগার িদেন ‘দিধগাদা’ হয়।
িববাহরীিত : পা -পা ীপে র গােয়হলু দ অনু ােনর পর স ায় বািড়র মেয়রা জল সাইেত যাওয়ার জন তির হয়। ।
ঘােট িগেয় আবার ঘাট পূ জা কের। পাঁচ পােন িসঁ েরর দাগ দয়। এক িডম, এক লা ু ,ধূ প, দীপ েল পূ জা
কের। তারপর দা িদেয় জল কােট। জল ভাঁেড় ভের এেন ছা নাতলায় রােখ ছা নাতলায় িসধা ডাল েক কেনর বাবা
মা পানপাতায় িঘ িদেয় পূ জা কের । লায় িসঁ র, পানপাতা, িবির কলাই দওয়া দীপ েল। সু েতা িদেয় জলসাওয়া
হাঁিড়টা বাঁধা হয়। কেনেক িমি মু খ করায় ।
ছা নাতলায় থেম কেনর বাবা-মার িবেয় হয়। গাঁট ব ন কের িসধা গাছ ঘাের । গাছ েক পূ জা কের।
এরপর ছাগ বিল, মু রিগ বিল দওয়া হয়। পু েরািহত এক থালায় ধান, বা দয়। বািড়র বড় মেয়রা তােদর ধান, বাঘাস
িদেয় আশীবাদ কের ।
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আক ফুেলর মালা থােক পাে র গলায়। বেরর মা, িপিস ভৃিত রমণীরা উপবাস কের পা েক আশীবাদ কের
এবং বেরর মু েখর উি খাবার খায়। এ ই ‘আ খাওয়া’।
এরপর ‘কাঁকন বাঁধা’ অনু ান হয়। এখােন সাত সাতাশী খািড় অথাৎ আেমর ডাঁটা আম পাতার িভতর
সিরষা সু তায় বঁ েধ বেরর ডান হােত পিরেয় দয়। তমিন কেনর ডান হােত ম ল পাতা ও সিরষা বঁ েধ দওয়া হয়।
কেনর বািড়েত ‘জলসাহা’ অনু ান পালেনর পূ েব ‘কাঁকন বাঁধা’ অনু ান করেত হয়।
বর-কেন পর র িবপরীত িদেক বেস । বর ও কেনেক িপতা বা বেয়ােজ কােল বসায়। এরপর পাঁচবার ান
বদল কের । বর এবং কেনর মেধ আক ফুেলর মালা বদল, পান িখিল বদল, আমপাতা বদল, িশৈন বদল হয়। শেষ
হয় িসঁ র দান । িসঁ র দােন বর লাহার জাঁিতেত কের কেনর কপােল িতনবার িসঁ র ছাঁওয়ায়। তারপর িসঁ িথেত িসঁ র
পরায় ।
বতমােন িববাহরীিতেত িকছু িকছু পিরবতন দখা যায়। বেরর গােয় হলু দ হওয়ার পর বর, কেন ছা না তলায়
এেস উপি ত হয়। জেন িপঁ িড়েত বেস।এক থালায় চাল, বা িদেয় ছা নাতলায় পূ জা হয়। এরপর বর -কেনেক চাল,
বা িদেয় আশীবাদ কের া ণ পু েরািহত। আি
েল তােত িঘ িদেয় পূ জা কের। পান আ িত দওয়া হয়। এরপর
‘ া ণ সা ী, অি সা ী, টু সা ী’ উ ারণ কের কেনর হােত ফুল দয় আর কেনর হােতর ফুল ও চাল িনেয়
ছা না তলায় চাল িতনবার দান কের ।
িসঁ র দােনর সময় কেনর চাখ ঢেক িদেত হয়। ম উ ারণ কের বর টাকায় িসঁ র লািগেয় কেনর িসঁ িথেত
সাতবার িসঁ র দয়। তারপর বর-কেনর গাঁটব ন হয়। বর কেনেক ধের থােক। কেন ছাট লায় খই ছড়ােত ছড়ােত
িতনবার ঘাের। বেরর গলার আক ও সু পািরর মালা কেনর গলায় দেব কেন সই মালা বেরর গলায় দেব িতনবার
হেব মালাবদল । বর-কেনেক পি ম িদেক মু খ কের বসেত হয়।‘ িব জামাই পািল’ িতনবার বলেত হয়।
এরপর বাঁদািন বেস কাঁসার থালায় জল িদেয় বেরর পােয়র বু েড়া আঙুল ধের থােক শ ািলকারা। টাকা িদেল পা
ছােড় জল িদেয় পা ধায়ােনা হয় । িবদায় ল এেস উপি ত হয়। কেন মােয়র বু েকর ধ খায়। কেন ‘ঘর ভরা’
অনু ােনর মধ িদেয় িবদায় নয়।
িবেয়র পর বর ও বধূ ঘেরর য়াের উপি ত হেল বেরর মা জল ঘ িনেয় হািজর হয়। ঘ েত কাঁটা,বালা
লু কােনা থােক। বধূ েক কাঁটার মেধ থেক নায়া বর কের বেরর হােত দয়। বর স হােত িনেয় বধূ র কপােল,পােয়
ছুঁ ইেয় ঘ র মেধ ফেল দয় । বধূ আবার তু েল বেরর হােত দয়। িতনবােরর বলা বর নায়া বধূ র বাম হােত
পিরেয় দয়। বৗিদ নাড়া কাপেড় িনেয় বউেয়র আঁচেল িদেয় িতনবার বেল-‘ ছল া পািল? ছল া পািল ? ছল া
পািল?’ বউ উ ের বেল ‘ ছল া পািল ।’ নাড়াটা িনেয় বউ বেরর হােত দয়। বর বউেক তা িফিরেয় দয় । বধূ
নাড়া িনেয় গৃ েহ েবশ কের। এরপর হয় ‘বউ ভাত’ অনু ান। সারািদন ভুির ভাজেনর আেয়াজন চেল ।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজর সামািজক রীিতনীিত িল হল১. হািড়েদর সমােজ িববাহ-িবে দ ও িবধবা িববাহ চিলত আেছ। এেদর সমােজ িনয়েমর িকছু টা
িশিথলতা ল করা যায়। তেব বড়ভাই মারা গেল বৗিদেক ছাট ভাই িবেয় করেত পাের না।
২. এেদর মেধ ‘ফুল পাতােনা’র রীিত বতমান।
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৩.এরা ভােজ মাংস,ভাত আেয়াজন কের ।
সমাজ অনু শাসন প িত : হািড়েদর সমােজ সামািজক অনু শাসন অত িশিথল। কােনা নারী বা পু ষ অৈবধ কাজ
করেলও তারা সমাজচু ত হয় না ।েকউ কােনা অন ায় করেল সমােজর মাড়লরা তােদর অপরােধর িবচার কেরন।
হািড় সমােজর বয় ব ি েদর থেকই মাড়ল িনবািচত হয় ।
ট াবু বা িনিষ : শাল গা ব ি রা শাল মাছ খায় না ।
লাকউৎসব : হািড়েদর ধান উৎসব মনসা পূ জা।এছাড়াও শীতলা, চড়ক,িশবরাি , টুসু , ভা

ভৃিত লাকউৎসেবর

আেমেজ মেত থােক । বতমােন এেদরেক করম, জাওয়া, বাঁ না উৎসেব অংশ হণ করেতও দখা যায় ।
ভাষা : এরা ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সমােজ হািড় জািত অ ৃ শ । িন বেগর মানু ষ বেল িচি ত । সমােজ
হািড়েদর সােথ বেস কউ ভাজন কের না। তােদর ছাঁওয়া জল পয ও কউ খায় না।একসময় মি র া েণ ঢু কেত
পারেতা না। বতমােন িশ ার আেলায় আেলািকত হেয় মানিবকতার ূ রেণ ও চতনার সারতায় সমােজ আজ এরা
অ ৃ শ নয় ।
এরা বিল ,কমঠ ,ক সিহ ু জািত । এরা ছৗ নাচ ও নাটুয়া নাচেক এক উ ততর পযােয় িনেয় গেছ। এই
নােচর জন এরা ব জেনর কােছ আজও সমা ত। এই নােচর জন া এেদর আেয়র পথ সু গম হেয়েছ এবং জীবেন
এেনেছ আিথক লতা। সরকাির আনু েল এই জািতর লােকরা মশ উ িত লাভ করেছ । এেদর জীবনধারার
পিরবতন ঘেটেছ ।

১০. জািলয়া কবত
ভােরর আেলা তখনও ফােট িন । কেয়কজন চেলেছ গ - জব করেত করেত । তারা যাে পু েরর িদেক। কারও
হােত রেয়েছ জাল, কােরা হােত খালু ই । পু েরর জেল ভলা ভািসেয় তারা মাছ ধরার তাড়েজাড় করেছ । এরা
জািলয়া কবত ছাড়া আর কউ নয় ।
পু িলয়া জলার ামা েলই এেদর বসবাস বিশ দখা যায় । পু িলয়া শহেরর এক পাড়ােতও এই জািতর
লােকরা স ব ভােব বসিত গেড় তু েলেছ । এেদর এলাকা ‘ জেলপাড়া’ নােম পিরিচত।
নৃ তাি ক পিরচয় : মাছ ধরা যােদর জীিবকা তােদর বলা হয় ‘জািলয়া’ বা ‘ জেল’ । ‘জাল’ শ থেক ‘ জেল’
শ র উৎপি । কারও মেত ‘ জল’ শ থেক ‘ জেল’ শ এেসেছ। ‘ কবত’ শ িবে ষণ করেল জানা যায় ‘ক’ অথ ‘জল’ এবং ‘বত’ অথ ‘জীিবকা’। কারও মেত ‘িকবত’ থেক ‘ কবত’ শ র উৎপি । ‘িকবত’শ র
অথ িনচু ধরেনর জীিবকা । মনু র মেত ‘ কবত বলেত ‘মাগব’ বা দাসেক বাঝায়। এর িপতা হল িনষাদ। এবং মাতা
হেলন ‘ আেয়াগভী’। ‘ ৈববত’ পু রাণ অনু যায়ী এরা ি য় বাবা এবং বশ মাতার স ান।
কবত হল বৃ হৎ মৎস জীবী গা ী। এরা আয ও ািবড় জািতর মধ বত েরর অ ভু । কবত জািত
নবশাখ-এর িনেচ এেদর ান। এরা জলচল জািত। মাছ ধরার কােজ িনযু গা ীেক জািলয়া বা জেল বলা হয় ।
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চহারার বিচ

: এেদর দহ সু ঠাম,উ তা মাঝাির । ঢউ খলােনা চুল । এেদর দিহক শি

ও সহনশীলতা

চ ।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস উপস দায়, গা ,পদিব ইত ািদ স েক জানা যায় ।
ক.উপস দায় : এই জািতর মেধ

উপ স দায় রেয়েছ । যমন- হািলয়া এবং জািলয়া। হািলয়া গা ী চাষবাষ

কের। এবং জািলয়ারা মাছ ধের ।
খ. গা : কাশ প গা ।
গ.পদিব : এরা কবত, জািলয়া কবত ইত ািদ পদিব ব বহার কের ।
বাস ান : পু েরর আেশপােশ এরা ঘরবািড় তির কের বসবাস কেরন । এেদর বিশরভাগ লাক মা র ঘের বাস
কের। এেদর ঘর েলার চালা টািল, খাপরা, খড় িদেয় তির। ঘেরর জানালা িবেশষ থােক না । ঘেরর উপরিদেক ছাট
চৗেকা অথবা গালাকার ফাঁক থােক । ঘের এক পা ার কােঠর বা েনর দরজা থােক । এেদর মেধ যােদর আিথক
অব া খু বই খারাপ তারা ঝু পিড়েত বাস কের । এেদর ঘেরর দওয়ােল টাঙােনা থােক মাছ ধরার জন ঘু িন জাল, ঘু িঘ,
পলু ই ইত ািদ িবিভ ধরেনর মাছ ধরার সর াম । ঘেরর একেকােণ মাছ রাখার খালু ই থােক ।
খাদ াভ াস : ভাত এেদর ধান খাদ । পু েরর আেলর ধাের িবিভ ধরেনর শাক তু েল এেন রা া কের খায় । মাছ,
শামু ক, গিল িতিদনকার খাদ তািলকায় থােক । এরা প -পািখর মাংস খেত ভােলাবােস । এছাড়াও িপেঠ,
পােয়স, দই, ধ ইত ািদ খায় ।
ব বহািরক সাম ী : আেগ রা াবা া এবং খাওয়া-দাওয়ার জন মা র তির নানা িজিনসপ ব বহার করেতা । যমনহাঁিড়, কড়াই,কলিস ইত ািদ । বতমােন অ ালু িমিনয়াম, ি েলর বাসনপ ব বহার বেড়েছ । এ েলা সহজলভ বেল
ব বহার কের থােক ।এেদর বািড়েত মাছ ধরার িবিভ সাম ী রেয়েছ। যমন- বড়িশ, হারপু ন, জাল, খালু ই, ব াগ ভৃিত।
সাজ- পাশাক : মাছ ধরার জন পু ষরা গামছা ও ধু িত পের। অেনেক লু ি টােক হাঁটুর ওপের

েয় কামের বঁ েধ

নয়। নারীরা ছাপা সু িতর শািড় পের। যু বকরা প া , িজ , বারমু া, গি , শাট পের ঘু ের বড়ায় । যু বতীরা শােলায়ার
কািমজ, চুিড়দার, ক, াট ভৃিত পরেত পছ কের। ছাট ছাট ছেল- মেয়রা আধু িনক পাশাক (শাট, াউজার,
বারমু া ) িকেন দওয়ার জন জদ ধের ।
সাধন সাম ী : মেয়রা হােত, পােয়, মু েখ হলু দ বেট লাগায় । এেত ক উ ল দখায় । এরা তল, সাবান,
শ া ু র ব বহার কের থােক । িবেশষত নতু ন জে র িকেশার-িকেশারী, ত ণ-ত ণীরা িনত নতু ন সাধন সাম ী
ব বহােরর িদেক ঝুঁ েক পেড়েছ ।
অল ার : মেয়রা সানার ও পার কােনর ল আর হােত কেয়ক গাছা চুিড় পের। বতমােন িচ িকছু টা বদেলেছ।
সানা আর পার অত িধক দাম বাড়ায় কম দািম অল ােরর িত এেদর সমসেজর মেয়েদর আকষণ বেড়েছ। পাথর
বসােনা ও ইিম শােনর গয়না এেদর অে শাভা পাে । কাঁেচর রঙ- বরেঙর চুিড় কনার িত এেদর বল আ হ
রেয়েছ ।
জীিবকা : জািলয়া কবতেদর ধান জীিবকাই হল মাছ ধরা। তারা অবসর সমেয় মােছর জাল বু েন । জাল তিরর জন
সু েতার পিরবেত শন ব ব ত হয়। সই শনেক শ করেত গাব গােছর গােয় ঘা মারা হয়। গাঁিজেয় তালা হয়। এেত
জােলর রং গাঢ় বাদামী বণ ধারণ কের। পের জেল ডাবােল জােলর রং িকছু টা কােলা হয়। জালেক ভািসেয় রাখার
জন শালা অথবা বাঁেশর টুকেরা ব বহার কের। তেব মেড়ার কেনা খাল হেল ভােলা হয়। জালেক ডু িবেয় রাখার
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জন পাড়া মা র অথবা লাহার বল ব বহার করা হয়। এছাড়াও এরা মূ িতও গেড়। নারী-পু ষ পাড়ায় পাড়ায় মাছ
িবি কের জীিবকা িনবাহ কের থােক ।
ধম : সাধারণত এরা িহ ু ধেম িব াসী। অেনেক ব ব স দায়ভু । এঁেদর

হেলন ‘ গাঁসাই’। তােদর পু েরািহত

হেলন ‘পিতত’ বা বণ া ণ ।
দব- দবী : াবণ সং াি েত মহা ধু মধােমর সে মনসা দবীর পূ জাচনা কের থােক । গ া পূ জার সময় জীব
ছাগলছানা গ া অথাৎ পু র বা নদীেত িবসজন করা হয় । এটা এেদর সং ার ।
এছাড়া এরা ােম ােম বসে র দবী শীতলা ও মা চ ীর পূ জা কের । মােয়র পূ জায় অ ,িমি ,ফল ও
অথ দান কের থােক।অেনক সময় এরা মানত রােখ । মানত পূ রণ হেল ছাগ বিল দয়। কাপড় ও অল ার উৎসগ কের
থােক । পৗষ সং াি েত এরা বু ড়াবু িড়র থােন পূ জা দয় ।
লাকিব াস : জািলয়া কবতরা িববােহর সময় তু লসীম জাল িদেয় িঘের রােখ। ভূত- ত থেক এেত মু ি
পাওয়া যায় বা র া পাওয়া যায়- এই লাকিব াস এেদর মেধ ছিড়েয় আেছ ।
লাকসং ার : জািলয়া কবতরা দনি ন লাকায়ত জীবেন জ -িববাহ-মৃ তু েক ক কের অজ

লাকাচার

মেন চেলন। যমনক. জ -সং ার : এেদর জ -সং ার িল হল১. সাত মােস সূ িতেক ‘সাধভাত’ খাওয়ােনা হয়। সখােন পু েষর েবশ িনিষ ।
২. স ান জ ােল ধাই এেস িশ র ‘লাই’ কােট। তারপর ধাইমা আঁতুড় ঘেরর মেধ ই এক
জায়গায় সবিকছু পুঁ েত রােখ ।
৩. চার িদন পের সূ িতেক ভাত খাওয়ােনা হয় ওল িদেয়। িনরািমষ ভাজন করােত হয়। এই
খাওয়ােনােক ‘ঝালভাত’ বেল।
৪.সাত িদন পের ‘িসটারা’ পাতা হয় যােক বেল ‘ষ ী পাতা’।
৫. তারপর আট িদেন সূ িতেক ইবার মাছভাত খেত িদেত হয়।
৬. ন’িদেন ‘নরতা’ হয়। ঘের নািপত ও নািপত বঊেক ডেক আেন। নািপত বউ নতু ন শািড়, িচঁ েড়,
ড়, চাল, আলু , পান, সু পাির, তল িনেয় আঁতুড় ঘের আতপ চাল িদেয় তল বিসেয় রােখ। এরপর
পিরবােরর সকলেক তল-হলু দ দওয়া হয়। তারপর ধাইমােক সে িনেয় পু ের ান করেত যায়।
সূ িত বােপর বািড় থেক দওয়া নতু ন ব পের। বািড় িফের িশ েক ান করায় আবার পু ের
িগেয় এ শ জায়গায় পূ জা করেত করেত বািড়র াের এেস বা ঘাস ও ধান িদেয় পা ধু েয় গৃ েহ
েবশ কের। পু র থেক িফের এেস মা িশ েক শ করেত পারেব না যত ণ না ভাত খায় এবং
বড়েদর ণাম কের । মি ের ও বড়েদর ণাম কের মা স ানেক কােল তু েল নয়।
৭. এ শ িদন পের হয় ‘এ শা’। সইিদন সূ িত ান কের
হেয় রা া ঘের েবশ করেত
পারেব। স া বলায় িপঠা কের ষ ী পূ জা িদেয় িপঠা খেত পােব ।
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খ. িববাহ-সং ার : এেদর িববাহ-সং ার িল হল১. ব িববােহর থা আেছ। িবধবারা ি তীয়বার িববাহ করেত পাের না।
২. িববাহ-িবে দ চিলত আেছ। িববাহ-িবি া নারী পু নরায় িববাহ করেত পাের না।
৩. আশীবাদ অনু ােনর পেরই লগন বাঁধা,আইবু েড়াভাত খাওয়ােনা হয়।
৪. লগন হাঁিড় যায় মেয়র বািড়েত- গাটা হলু দ নয় ,পাঁচ সু পাির। হিরতিক পাঁচ , িচঁ ড়া ন’ পাই,
ড় নয় টুকেরা, নয় লা ু - এইসব ব হাঁিড়েত সাজােনা হয়। তারপর বরেক হাঁিড়র সামেন
পূ বিদেক মু খ কের বসােনা হয়। হাঁিড় য িনেয় যােব মেয়র বািড় তার কপােল বর নয় বার
ছাঁওয়ােব ।
৫. িববািহতা মিহলারা পাতন পেত বরেক পূ বমু েখ রেখ খই ভেজ বেরর আট অে হলু দ মাখায়।
য বরেক থম হলু দ মাখােব স ন’ িবিরর বিড় দেব গামছার মেধ । ন’ বা ঘােসর মেধ িসঁ র
লেপ ঘেরর বাইের দেব। ন’জন মিহলা লগন ভাঁেজ এবং এেক অপরেক িসঁ র দয়। ওই ন’ জন
িমেল লগন হাঁিড় উনু েন চাপায়। তারপর সকেল িমেল নািপেতর কােছ আলতা পের নতু ন হাঁিড়
িনেয় ােন যায়। ন’ রকেমর সি িমিশেয় এক সি ‘পােয়স’ কের। তারপর আক ফুেলর মালা
গঁ েথ বেরর গলায় পরায়। বেরর কপােল চ েনর ফাঁটা িদেয় সাজায় । তারপর একটা ঘট সািজেয়
তার মেধ আমডাল ও ধান দয়। দীপ ািলেয় হােত জাঁিত িদেয় বরেক খেত দয়। কলাপাতায়
খাবার দয় । বেরর সােথ ন’ জন ছেল একসে বেস খাবার খায়। খাওয়ার পর বরেক কাঁচা েধ
হাত,মু খ ধু েত হয়। বেরর নতু ন কাপেড় এক এক কের হলু দ দয়। তারপর কিবরাজ ডেক বেরর গা
বঁ েধ িদেল তেবই স বাইের বেরােত পাের।
গ.মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজ অজ মৃ তু -সং ার রেয়েছ। স িল হল১. মৃ তেদহ রাখবার েলই এক থালায় কের হলু দ জল মািখেয় উ র িদেক মু খ কের ইেয়
দওয়া হয়।পিরবােরর সকেল িমেল মৃ তেদেহর শরীের হলু দ জল ও তল মাখায়। িকছু দি ণা দয়।
২. মৃ তেদহ িনেয় শােনর উেদ েশ যা া কের। পু েষর মৃ তু হেল ীেক হােতর শাঁখা, পলা,
লাহার নায়া খু েল ফলেত হয় ।
৩. বািড় থেক পু রােনা হাঁিড়, খাপু ির দা মাথায় ফলা হয়।
৪. ঘর থেক এক বড় ভাঁেড় আতপ চাল, গ া মা ,যব ধান,িতল,কিড়,তু লসী পাতা-সব পু ের
নতু ন ধু িত পের ঘেরর বড় ছেলেক সবার িপছেন শােন িনেয় যায়। শােন মৃ ত ব ি র দেহ িঘ
মাখােনা হয়। তারপর তােক উ র িদেক মু খ কের ইেয় দওয়া হয়। বড় ছেল িবপরীত িদেক
মু খ কের মু েখ িতনবার আ ন দয়।
৫. শব দাহ করার পর অি বা আট হাড় তু েল িনেয় িপ দান করা হয়। তারপর সকেল িমেল
আট অে রা আট হাড় িনেয় বািড় ফের।
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৬. ঘেরর মেয়, বউরা হাঁিড় ঘেরর অন ান িজিনসপ িনেয় পু ের ান কের আেস। সকাল থেক
রাত পয বািড়র মেয়রা আকােশ যত ণ না তারা দখেব তত ণ িকছু খােব না। আকােশর তারা
দেখ ছেল এবং বউরা ফল, জল সব খােব।
৭. তারপর িদন অি িনেয় গ া যায়। ঘেরর মেয়রা আবার িপি দয়।
৮.চার িদন পের পু ের িনেয় বনা গাছ গাড়ার িনয়ম। সই িদন আবার িপি দওয়ার িনয়ম রেয়েছ।
৯.পিরবােরর সকেল ত হ ান কের তেব খাবার খেত পায়। গােয় তল,সাবান মাখা চেল না।
১০. চারিদন থেক নতু ন হাঁিড়েত কের একবার পু ের সকেল একসােথ ড় িদেয় আতপ চােলর
‘হিবস’( হিবিষ ) খায় । িক খেত খেত যিদ কােনা পািখ,যানবাহেনর শ িকংবা কােনা
প র ডাক ভৃিত যেকােনা শ হেল িকংবা কউ িকছু কথা বলেল ,হাসেল আর খাওয়া হেব
না। বািড়র মেয়রাও খেত পােব না। খাবার জেল ভািসেয় িদেত হয় । এইভােব ন’ িদন পয চেল।
১১. দশম িদেন ঘাট হয়। সকাল থেক সবাই উেপাস কের থােক ঘােট না ওঠা পয । সকােল
নািপেতর কােছ চুল,দাঁিড়,নখ কেট ান কের বড় ছেল এবং অন ান ভাইরা িপ িদেয় মাথা
নড়া কের বািড় িফের নতু ন কাপড় পের। সই িদেনও আকােশর তারা দেখ ফলমূ ল খেত
পাের। তারপর খাবার খায়।
১২. পেরর িদন সকােল আবার াে র জন িপি িদেত িতন পলাশ পাতার খালা করেত হয়।
এক েত আতপ চাল,িতল,িবির,যব ধান সািজেয় িদেয় পু েরািহতেক িদেয় া করােত হয়। এক
মাছ, তেলর বা , এক নতু ন শািড়, কাঁসার বা ,এক থালা, ধু িত এইসব িনেয় বেস তারপর কলা,
চাল, িবির, খাপরা ড়া, আতপ চাল, িতল, দই িমিশেয় এক জায়গায় মািখেয় ষাল ভাগ কের ।
তারপর ঘেরর তু লসী মে র সামেন পিরবােরর সকেল বেস াে র কাজ কের। ষাল ভাগ
িজিনসেক একসােথ কের এক বড় কাঁসার বা েত সািজেয় এক মািকন ঢাকা দওয়া হয়।
তারপর মাছ ছুঁ েয় পু েরািহেতর পােয় তল মািখেয় াে র সবিকছু িনেয় পু ের ভািসেয় তল
মেখ ান কের বািড় ফের।
১৩. ঘেরর মেধ য করা হয়। ঘেরর মেধ গাছ থাকেল তা কেট ফলা হয়। তারপর যে র সাদ
খেয় নতু ন ব পের খাবার খায়। সই িদন থেকই জামা পরেত পারেব।
১৪. বািস াে র িদন এরা নািপেতর কােছ মাথা কািমেয় আর নখ কেট ান কের বািড়েত আেস।
তারপর খাবার খেত বেস ।
িববাহরীিত : িববােহর িদন গােয়হলু দ দওয়া হয়। পােয় আলতা পরােনা হয়। ডামেক বাঁদােনা হয়। ষ ী বটতেল
পাঁচজন িববািহতা মিহলা িনেয় িগেয় বাঁদােনার কাজ কের । এেদর কেয়ক পেব িববাহ অনু ান স
হল-

হয়। স িল

ক. গােয় হলু দ : বরেক তল,হলু দ মাখােনা হয়। গােয়হলু দ মাখােনার রীিত আেছ ।
খ. ঘাটপূ জা : এরপর মেয়রা জলসাজেত যায়। সই সে ঘাট পূ জার সাম ী- আতপ চাল,পান সু পাির, দীপ,ধূ প,
এক হাঁস িডম, হলু দ, তল সােথ িনেয় যায়। মা পু ের ান কের জল কাপিড় িদেয় পূ জা কের।
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এরপর বািড়েত িফের ছা নাতলার গে রী থালায়-এক থালা িসঁ র,১ পায়া,১ কাজললতা, ২৫ পান, সু পাির,হলু দ
গাঁটা, িবির কলাই,ঘু ঘুড়, িসঁ র,আমলা-বাসলা, তু লসীপাতা,যব,ধান,িপঠািল বাটা, গ া মৃ ি কা, ২১ খালা, শাঁখা ভা া,
হলু দ জল,ইঁ র মা , নয় কাঁঠাল পাতার খািড় সু েতায় বাঁধা, মাচা ডািল,লাটাই,ভাত কাপড় নাি মু েখর ভাত
কাপড়,হােত সু তািল বাঁধা ভৃিত এ শ রকম িজিনস সাজােনা হয়। এ িল িসঁ র দােনর সাম ী । মেয়র বািড় পাঠােনা
হেব । এরপর নাি মু খ অনু ান পালন করা হয়।
গ. নাি মু খ : মা,বাবা এক আঁজলা বেরর হােত আেলাচাল এক পান ও সু পাির িদেয় জামাইদাদা বাবা,কাকা নাি মু খ
কের। বামু ন ম পাঠ কের। চােলর মু েঠা িনচ থেক আলগা ছেড় দয়। হাতটা বেরর কপােল ছাঁওয়ায়। বাবা িনেচ
বেস বর িপঁ িড়েত বেস। দ বৎ ( ণাম ) কের হােত সু তিল বঁ েধ দয়। বেরর গলায় আক ফুেলর মালা , সু পািরর
মালা পিরেয় িদেত হয়। বরেক সাত িখিরর আর কেনর জন নয় িখিরর মালা তির হেব। মালা বদেলর সময়
অদল-বদল হেব।
ঘ. বসু ধারা : মা নতু ন ব পের আেলাচাল,পান ,সু পাির ও দীপ িনেয় বেরর কপােল ছাঁয়ায়। বামু ন থালায় িঘ িনেয়
ম পেড় আর িঘ ঢালেত থােক। বেরর মাথা নামােনা থােক কােছ মা আঁচল পেত থােক।বসু ধারা একটা খুঁ েট বাঁেধ।
বরেক সািজেয় বাইের বর কের হলু দ জেল পা ধাওয়ায়। এরপর ন’বার আমডগ িচিবেয় মােয়র
পান কের িবেয়
করেত যাওয়ার জন
ত হয়। মু টটা একটু িছঁ েড় িদেত হয়। তল, সরা, নাি মু েখর সাজ,আয়না,িচ িন- সব িনেয়
কেন বািড় যাওয়ার জন তির হয়।
ঙ. বর বরণ : বর গািড়

থেক নামবার আেগ বর অিভমান কের খেত চায় না। শা িড় ড়, জল বা িমি খাওয়ায়

।

র কােল কের বরেক ঘের িনেয় যায়। মামারা জল ঘ ধের আিল ন কের।
নাি মু খ হেব মেয়র। বেরর বািড় থেক আনা নাি মু েখর সাম ী-িবির,এক জায়ফল, ষাল আনা,১ হিরতিক, পাঁচ
সু পারী, পাঁচ হলু দ গাঁটা, পাঁচ কিড়, এলাচ, লব এক কাপেড় সব েলা বাঁধেত হেব। িসঁ দরা দােনর িসঁ র কৗেটা
থাকেব। বাবা, কাকা জ ঠা নাি মু খ করল, হােত সু তিল বাঁধেব বামু ন ঠা র।
চ. িববাহ অনু ান : বরেক ছা না তলায় িনেয় যায়। আেলাচােলর ভুিজ ,িচঁ ড়ার ভুিজ ,ভােতর চােলর ভুিজ ,আলু ,পান
সু পারী, পতা ডালায় সাজায়। মেয়েদর ে বেরর ঘেরর পান সু পাির িদেয় ভুিজ িদেত হয় এবং মেয়র বােপর
ঘেরর ও র ঘেরর পাঁচ বা সাত পু েষর নাম বেল।
ছ. মালাবদল : বর কেন ছামড়া তলায় ( ছা না) এেস কেনেক বাচা ডািলেত বিসেয় িতনবার ঘারায় । মেয়র মু খ পূব
িদেক আর বেরর পি েম িদেক মু খ কের মালা বদল হয়। কেনেক ছেড় িদেল কেন দৗেড় ঘের লু কােত যায়।
শালা দরজায় দাঁিড়েয় থােক। জামাই ছাট গামছা এবং বরেক িনেয় যায়। বর ঘেরর মেধ িগেয় কেনেক শ কের এবং
িফের ছা না তলায় বেস। এরপর হ ব েনর পালা ।
িসঁ র দােনর সাম ী সাজােনার আেয়াজন চেল। পু েরািহত ম পড়েত থােক। বােপর ঘর,মামা ঘর, আ ীয় জন সবাই
দান দি ণা দয়। গা -বাছু র ,অ বরেক দান করেব িকনা িজ াসা কের। পঁ িচশ সর ধান দবার িত িত দয় ।
মধু প অনু ান হয়।
জ. িসঁ র দান : িসঁ র দান অনু ান

হেল বেরর জ ঠা,কাকা সবাই চেল যায়। আ ীয় জন থাকেত পাের না।

পায়া িদেয় িসঁ র িদেত হয়। বর িতনবার কেনর মাথার কাপড় সিরেয় িসঁ র দয়।তারপর মাথায় ল াব িদেয় ঢেক
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দয়। ঠা রেক ণাম কের। দি ণা দয়। ছা না তলায় ফুল,চাল ছড়ায়। তারপর বর ও কন ােক কােল কের ঘের
েবশ করােনা হয়। িসঁ র দােনর পর মেয়েক মােয়র সােথ মাছ ভাত খেত হয়। বর বাবার সােথ খাবার খায়। তারপর
‘বাঁদািন’ অনু ান পািলত হয়।
ঝ. বাঁদািন : সকােল বাঁদািন বেস। কেন ঘেটর ঢাকনা িল খু েল চাল নাড়েত নাড়েত যায় আর বর ঘেটর ঢাকনা িল
লািগেয় লািগেয় যায়। পেররবার বর ঘেটর ঢাকনা খু েল চাল নাড়েত নাড়েত যায় আর কেন ঢাকনা িল লািগেয় লািগেয়
যায়। এইভােব পাঁচ,সাত পাক করেত হয়। এরপর কাপড় ছাঁড়াছুঁ িড় হয়। কাজল, জাঁিত লু কালু িক খলা চেল। জেলর
মেধ পা ধাওয়ােনা হয়। তারপর মেয়েক তার মা পান কিরেয় িবদায় দয়।
ঞ. মু খ দখােদিখ : বর-কেনেক গািড় থেক নামােনার আেগ বেরর মা,কািক,মািস,িপিস গািড়র চারিদেক ন’ পাক
ঘাের। খই ছড়ায়। এরপর বউেয়র হােত লাহার বালা পরােনা হয়। বরণ কের কােল কের বর -বউেক ছামড়া তলায়
আনা হয়। ধান ছড়ােনা হয়। বর-বধূ ঘের েবশ কের।
সামািজক রীিতনীিত : এেদর সমােজর সামািজক রীিতনীিত িল হল১. আেগ মেয়রা িতন বছর হেলই তােদর িবেয় দওয়া হাত।বাল িববাহ রীিত িছল।
২. মেয়রা া বয় না হওয়া পয তারা বােপর বািড়েতই থাকত।
৩. কেনর জন পেণর জাগাড় না করা পয
আেছ ।
৪. িববাহ-িবি

রবািড়েত যত না।

ছেলেদর িবেয় দওয়া হেতা না । ব িববােহর চল

া নারী,িবধবা রমণী পু নরায় িববাহ করেত পাের না । একসময় উ স দােয়র

লােকরা এেদর হােতর ছাঁওয়া জল খেতা না। তেব এখন আর এ শ চােখ পেড় না ।
৫. িপতা-মাতার মৃ তু হেল কােনা জেল মাছ ধরেত যায় না। পু েরািহেতর অনু মিত না পাওয়া পয
স মােছর ব বসাও কের না।
সমাজ অনু শাসন প িত : কবত সমােজর সমাজপিত সমােজর িবচার ব ব ার ভার হণ কেরন। িববােহর
দনাপাওনার িবষয় ক কেরন সমাজপিত। তার কথামেতা সবাইেক চলেত হয় । ধু তাই নয়, পূ জা-পাবণ, উৎসবঅনু ান ইত ািদর জন তার পরামশ ও িনেদশ ঐ সমােজর সকলেক মেন চলেত হয় ।
ট াবু বা িনেষধা া : এরা ক প খায় না ।
লাকউৎসব : জািলয়া কবতেদর ধান উৎসব মনসা পূ জা। ভা মােসর সং াি র িদন তারা মহা ধূ মধাম কের
মনসা পূ জা কের । পু েজায় হাঁস ও ছাগল পাঁঠা বিল দয়। মাঘ মােসর পয়লা থেক ‘জাল পালিন’ নােম এক
লাকউৎসেবর আেয়াজন কের। এটা সাতিদন ধের উদযািপত হয়। এই সময় এরা মাছ ধের না । নদীর ধাের জাল
ছড়ােনা থােক এবং লাল রেঙ রিঙন করা হয় । এ ছাড়াও তারা গাজন পরব, রিহন উৎসেব অংশ হণ কের।
ভাষা : এরা ‘ মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : মৎস জীবী িহসােব সমােজ এরা পিরিচত । অ ৃ শ না হেলও অন ান জািতর
মানু ষেদর থেক এরা একটা র বজায় রেখ চেল । ঝড়,বৃ ি েক উেপ া কের জীিবকার তািগেদ এই জািতর পু ষ
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ও মেয়রা ঘর থেক বিরেয় পেড় । াকৃিতক েযাগ, সাপেখাপ, ভূত- তেক ভয় না কের জীবন সং ােম ঝাঁিপেয়
পড়ার ঢ় মানিসকতা এেদরেক বাঁিচেয় রেখেছ ।
আিথক
লতার অভাব, ঃখ-ক ,এেদর মানিসক শি েক খব করেত পাের িন । এেদর মেধ আিথক
লতা আনার জন সরকার নানা কমসূ িচ হণ কেরেছ ।
১১. কওট
সিদন িছল রিববােরর সকাল । চােয় চুমু ক িদেত িদেত পথপােন উদাসভােব চেয় রেয়িছ । ভাবিছ অন
জগেতর কথা । হঠাৎ ‘ মাছ িলেব নািক গা ? মাছ’-এমন আওয়াজ আমার কােন ভেস এেলা । চােখ পড়ল এক বৃ া
ঝু িড় ভিত নানা ধরেনর মাছ িনেয় এিদেক আসেছ । মাছ নব বেল তােক ডাকলাম । মাছ বচেত বচেত স আমােক
জানাল তার নাম ল ী ধীবর । তারপর জানেত পারলাম এই ‘ধীবর’ পদিব য জািতর লােকরা ব বহার কের স হল
কওট । িনতু িড়য়া, পারেবিলয়া,সু িলয়া,কলাবিন,লু ধুড়কা ইত ািদ িবিভ ােম ােম ছিড়েয় রেয়েছ এেদর বসবাস ।
‘ কবত’ শ থেকই ‘ কওট’ শে র উৎপি । এরা সাধারণত কৃিষজীবী ও মৎস জীবী স দায় ।
নৃ তাি ক পিরচয় : আমরা জািন , কবত হল আয ও ািবড় জািতর মধ বত েরর অ ভু । তাই আয ও ািবড়
জািতর িকছু বিশ কওট জািতর মেধ বতমান । বতমােন কওট এক পৃ থক জািত েপ পিরগিণত হেয়েছ ।
এেদর স েক িকংবদি রেয়েছ। স হল ারভা ার রাজার ব ি গত ভৃত িছল িমরা। তােদর একজেনর নাম িছল
বী খাওয়াস। স তহিশলদার িছল। িক স রাজার সে িব াসঘাতকতা কের। এর ফেল রাজা সম িমেদর বিহ ার
কেরন তার রাজ থেক এবং উ র-পি ম থেক কওটেদর এেন িনেজর রােজ তােদর বসিত গেড় তােলন।
রাজার ব ি গত ভৃত েক ‘খাওয়াস’ বলা হাত। শস ভা ার র ণােব ণকারীেক ‘ভা ারী’ বলা হাত। রা াঘর
পিরচালনার দািয়ে থাকত ‘ দরাদার’ । রাজার জামা-কাপড় দখভাল করার জন রেয়েছ’ কাপর’ এবং ব ি গত
জিমেত চাষবাস করেতা ‘কামৎ’।
চহারার বিচ : এেদর আকৃিত মাঝাির । মাথা ল া , নাক ছাট । দহ বিল ও ভারী । এেদর গােয়র রঙ কােলা।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস উপস দায় , গা ও পদিব চােখ পেড় ।
ক. উপস দায় : কওট জািতর মেধ পাঁচ

িণ বা উপেগা ী রেয়েছ। স েলা হল-

১) অজু িধয়াবাসী ২) বিহয়াওক,বিহয়ৎ বা িঘিবহার ৩) গরভাইত, গােরায়াইৎ, সাঘার ৪) জােথাট এবং ৫) মাছু য়া।
খ. গা : এেদর কােছ জানেত পারলাম স শ

গাে র কওট । অন েদর গা হল শ ঋিষ।

গ. পদিব : স জানাল তার পদিব ধীবর হেলও অন েদর পদিব িসকদার, িদগার ভৃিত ।
বাস ান : এেদর আিথক অব া ভােলা নয় । এেদর ঘর মা র ও পাথেরর তির । বিশরভাগ খেড়র ছাউিন ।
কেয়কটা বািড় খাপরা ও টািল িদেয় ছাওয়া। ঘর েলার দরজা ছাট । মাথা িনচু কের ঢু কেত হয় । জানালা নই বলেলই
চেল । ধু ছাট একটা ঘু লঘু িল থােক। কেয়কজেনর অব া একটু ভােলা । কওটেদর মেধ যারা স িতহীন তােদরেক
বাস করেত হয় ঝু পিড়েত । গােছর ডালপালা ,পাতা িদেয় স েলা ছাওয়া । কউ খা েয়েছন ি পল, পিলিথেনর তাঁবু তা দিড় িদেয় আটকােনা ।
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খাদ াভ াস : কওট জািতর লােকরা েবলা ভাত খায় । ভােতর সে থােক মাছ, মাংস , িডম। সি খু ব কম
পিরমােণ খায়।এরা ধানত হাঁস ,পায়রা, মু রিগর মাংস খেয় থােক । এরা মদ,ভাঙ,গাঁজার নশা কের ।
ব বহািরক সাম ী : একসময় কওটেদর দনি ন কােজর জন মা র তির িজিনসপ ব বহার করেতা । মা র
হাঁিড়,কড়াই,কলিস ইত ািদ স া ও সহজলভ বেল কওটেদর মেধ এ িলর চলন িছল বিশ । িক বতমােন ি ল,
অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়,কড়াই,বালিত ইত ািদ বাসনপ ব বহার কের। টাকাপয়সা, গয়না , কাপড়েচাপড় রাখার জন
তারা ব বহার কের েনর ছাট তার । মাছ ধরার িবিভ ধরেনর জাল ,খালু ই ইত ািদ তারা ঘেরর একেকােণ বা
দওয়ােল টাি েয় রােখ ।
সাজ- পাশাক : কওট জািতর পু েষরা ছাট ছাট ধু িত হাঁটুর ওপর পের । গােয় দয় জামা ও ফতু য়া । মাথায় বাঁেধ
গামছা । কউ কউ ধু িতেক লু ি র মেতা কের পের । মেয়রা ছাপা সু িতর শািড় পের। এরা মাছ বচেত যাওয়ার সময়
সাপটা িদেয় শািড় পের । আঁচল তােদর কামের জিড়েয় নয় । মাথায় ঘামটা টেন গামছার পাগিড় বািনেয় মােছর
ঝু িড় চাপায় । এেদর সমােজর ছেল- মেয়েদর মেধ আধু িনক হাল ফ াশােনর পাশাক পরেত দখা যায় ।
সাধন সাম ী : এেদর সমােজর মেয়রা তু লসী এবং চ ন বেট মু েখ লাগায় । ক ফসা ও উ ল হয় ।
বাজােরর চলিত া-পাউডার ত ণীেদর সৗ য বািড়েয় তােল। রিঙন িফেত, ীপ িদেয় চুল বাঁেধ ।
তল,শ া ু ,সাবান এরা ব বহার কের থােক ।
অলংকার : কওট রমণীেদর গলায় স হার, কােন ছাট ছাট ল আর হােত স স গাছা বালা দখেত পাওয়া
যায়। এরা এখন নকল সানার গয়না পের । সানার দাম নাগােলর বাইের । তাই েপার,ইিম শােনর গয়না পের ঘু ের
বড়ায়। বয় মিহলারা পতেলর বালা,কােনর ল পেরন। িববােহর সময় মেয়েক সানার ও পার গয়না দওয়ার
চলন রেয়েছ ।
জীিবকা : কওট জািতর লােকেদর ধান জীিবকা মাছধরা । তাই এরা মৎস জীবী । এই জািতর মেয়রা পু ষেদর
সােথ মাছ ধের ও মাছ িবি কের জীিবকা িনবাহ কের । এেদর মেধ কউ কউ চাষবাস কের । তাই তারা কৃিষজীবী ।
নৗকা চালােনােক পশা িহসােব কউ কউ বেছ িনেয়েছ । এেদর পশােক ক কের গেড় উেঠেছ ‘মাছু য়া ‘
স দায় । েয়াজেনর তািগেদ এই জািতর কউ কউ িদনমজু েরর কাজ, ির া চালােনা , টােটা চালােনা ইত ািদ
ছাট খােটা কাজেক পশা িহসােব বেছ িনেয়েছ।
ধম : কওটরা হল িহ ু স দােয়র মানু ষ। মিথল া ণরা এেদর সমােজর পু েরািহত। কওটেদর

হেলন

স াসী । এেদর য কােনা অনু ােন পৗেরািহত কের া ণরা।
দব- দবী : মা মনসা এেদর ল দবী। িতিদন মনসার পূ জাচনা করা হয়। এছাড়া এরা শীতলা,িশব, ধম ঠা েরর
পূ জা কের । দবী ভগবতীর আরাধনা কের । কউ কউ টুসু ,ভা র পূ জা কের থােক ।
লাকিব াস : এরা িব াস কের মনসা দবীেক হাঁস বিল িদেল সােপর উপ ব থেক মু ি

পাওয়া যায়। এরা ভূত-

ত, ডাইিন ইত ািদ িব াস কের । িশ েদর র- ালা হেল ঝাড়ফুঁেক িব াস কের । অেন র ি থেক িশ েদর
র া করার জন এরা মাছ ধরার জােল ব ব ত জালকা েক তারা ‘নজরকা ’ িহসােব ব বহার কের ।
লাকসং ার : এেদর সমােজ রেয়েছ অজ

লাকসং ার। িবেশষ কের জ ,িববাহ ও মৃ তু েক ক কের সং ােরর
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ক. জ সং ার :
১. আেগ িশ ঘের জ ােল ঘেরর চালায় লা িদেয় আওয়াজ করেতা ।
২. এখন িশ হাসপাতােল জ হণ কের । তাই অেনক িনয়ম কওটরা পালন করেত পাের না ।
িশ স ান জ ােনার চার িদন পর সূ িতেক ‘ঝালভাত’ খাওয়ােনা হয়। ধাইমা এেস িশ ও
সূ িতর য নন ।
৩. এরপর নয় িদেন তল-হলু দ িদেয় ‘ল া’ বা ‘লরাত’ অনু ান পালন কের । পিরবােরর অেশৗচ
কােট । নািপত আেস সকেলর নখ,চুল কােট । পু ষেদর দাঁিড় কামায় । ষ ী বটতলায় ধাইমা িপেঠ
আর িমি িদেয় পূ জা দয়।
৪. আবার এ শ িদেন ‘এ শা’ পালন কের। ন’ িদেন কউ যিদ ষ ীমােক পূ জা িদেত না পাের
তাহেল এ শার িদন ষ ী বটতলায় পূ জা দয় । সূ িত রা া ঘের ঢু কবার েবশািধকার পায় ।
৫. ছেলর ছয় মােস মু েখ ভাত আর মেয়েদর সাত মােস মু েখ ভাত হয়। িশ েক থেম িনেজর
বািড়র ভাত খাওয়ােনা হয়। তারপর তােক মামাবািড়র ভাত খেত দয়।
খ. িববাহ সং ার :
১. আেগ পা রা পণ িদেয় কেনেক িনেয় আসত। বতমােন পা প পণ নয়।
২. িববােহর াথিমক পেব বেরর ঘেরর লাক থেম পা ীপে র বািড়েত উপি ত হয়। এেক বেল
‘ঘর দিখ’। পা ীেক দখাই মূ ল উে শ । এরপর মেয়র বািড়র লাক পাে র বািড় দখেত যায়।
এই থােক বেল ‘ বরেদিখ’। বরেক দখাই মূ ল উে শ ।
৩.এরপর ‘িতলক’ অনু ান েত কেনর বাবা বা অিভভাবক টাকা, কাপড়- চাপড় িনেয় বেরর ঘের
যান । ‘িতলক’ দওয়ার পর িতর িতয়া া ণেক ডেক িবেয়র জন ভােলা িদন ি র করা হয়।
এরপর লগন বাঁধা হয়।
৪. িববােহর পূ ব িদন ‘ মরম’ বা ‘মটেকারওয়া’ বর-কেনর আ ীয়রা িমেল অনু ান কের। পু ের
বর-কেনর ই পিরবােরর গান গাওয়া চেল। ােনর পর বর অথবা কেনর মা বা আ ীয় মা র তাল
খুঁ েড় িনেয় আেস। এই মা িদেয় উনু ন তির হয়। এই উনু েন িঘ পাড়ােনা হয়। ধান থেক িচঁ েড়
বানােনা হয়। এ েলা গৃ হেদবতােক উৎসগ করা হয়। য ঘের বাস কের সই ঘেরই এসব করেত
হয়। এ সময় ছাগল ও উৎসগ করা হয়।
৫. পেরর িদন ব বহােরর জন িকছু িচঁ েড় রেখ দওয়া হয়। িবেয়র আেগর িদন ছেল এবং
মেয়েক তল-হলু দ মাখােনা হয়। আইবু েড়া ভাত খাওয়ােনার িদন আক ফুেলর মালা পের ।

গ. মৃ তু সং ার :
১. কবতেদর মেতাই কওটেদর দশ িদেন ঘাট হয়। এগােরা িদেন া হয়।
২. পলাশ ডােল সাদা শালু েত িঘ মািখেয় বাম হােত মু খাি করা হয়।
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৩. শােন কােঠ পাড়ােনা হয়। পের জল িছ েয় আ ন িনিভেয় দয় ।
৪. আট অে র হাড় িনেয় সাদা কাপেড় বঁ েধ গলায় বঁ েধ িনেয় আেস। ি েবণীেত িবসজন দয়।
৫. চার িদেনর িদন পু র পােড় বনা গাছ গােড়।
৬. চার িদন িকংবা পাঁচ িদেন হিবিষ দওয়া হয়। নয় িদেনর িদন িদেনর বলা ও রােতর বলা বার
হিবিষ করা হেব। আট িদেনর িদন গােছ জল দয় না।
৭. দশ িদেন বািড়র সবাই ঘােট ওেঠ। নতু ন কাপড় পের। মাছ বাড়া হয়।
িববাহরীিত : িবেয়র আেগর িদন বর ও কেনর বািড়েত গােয়হলু েদর অনু ান হয় । িবেয়র িদেন উভেয়র বািড়েত
িবেয়র িত চেল । কেনর বািড়েত িবেয়র িদন সকােল িসধা ডাল,ম ল ডাল,আম ডাল পাঁেত। আমপাতার মালা
কের ছা নাতলা সাজায় ।
আমলা-বাসলা িদেয় বাঁেধর ঘােট পূ জা কের। জল সেজ আনার পর ডাবার মেতা খুঁ েড় কেনেক ান করােনা
য়। স ােবলায় বর এেল মা ও পিরবােরর অন ান এেয়া ীরা বরেক বরণ কেরন। িমি মু খ করান। বাবা বা জামাইবাবু
কােল কের ছা নাতলায় িনেয় আেস। বেরর চারপােশ সাততী ঘারা হয়। কেনেক িপঁ িড়েত বিসেয় ছা না তলায় িনেয়
আেস। বেরর চারপােশ ঘারােনা হয়। কাপড় ঢাকা িদেয় মালাবদল করা হয়। থেম আক ফুেলর ও পের রজনীগ া
ফুেলর মালাবদল কের। পু েরািহত বর ও কেনর নাম েটা আমপাতায় িলেখ জেনর হােত বঁ েধ দয়। তারপর হ
ব ন করা হয়। লাহার জাঁিত িদেয় কেনর মাথায় িসঁ র দান কের। এরপর বর-কেনেক ঘের বসােনা হয়। িমি ,জল
খেত দওয়া হয় । তারপর
হয় ছামািন ভাঁড় নাড়ােনা অনু ান হয়। পের বেস বা াপণ । তারপর কেন চাল িদেয়
ঘর ভের িবদায় নয়।
সামািজক রীিতনীিত : সমােজ বাল িববাহ চিলত িছল। ব িববাহ চিলত আেছ। থম ীর স ান না হেল ামী
ি তীয়বার িববাহ করেত পাের। তেব র বিশ িবেয় করেত পাের না। িবধবারা পু নরায় িববাহ করেত পাের। সই
পিরবার বা অন কােনা পিরবােরর পু ষ হেত পাের। িববাহ-িবে দ এই সমােজ িনিষ । জািত ছাড়া অন জািতর
ছেল- মেয়েদর মেধ িববাহ চেল না ।
সমাজ অনু শাসন প িত : সমাজ অনু শাসেনর দািয় িছল কওট সমােজর
‘হাজারগড় া’নােম পিরিচত িছল । বতমােন ােমর ধান
এছাড়াও রেয়েছ ‘ধীবর সিমিত’ । ধীবর সিমিতর উেদ ােগ
জেলপাড়ার গা পূ জা অনু ি ত হয়। এখনও িকছু িকছু গৃ েহ
আজও ধের রেখেছন ।
ট াবু বা িনেষধা া : কওটরা সাপ মাের না। শ গাে র

মাড়লেদর হােত। মাড়লরা

াম-প ােয়েত বেস সমােজর িনয়ম কানু ন ক কেরন।
এবং পিরচালনায় পু িলয়া জলার িবখ াত রাসেমলা ও
র ণশীল ও বয় ব ি রা সমােজর পু রেনা রীিতনীিতেক
িববািহতা নারীরা শ িনিমত শাঁখা পরেব না । তেব তারা

গালা ও াি েকর শাঁখা পের থােক । এই গাে র ব ি েদর শাঁখ বাজােনা িনিষ । তেব িববােহর পর অন গাে র
মেয়রা শাঁখা পরেত পাের।
লাকউৎসব : কওটেদর ধান উৎসব হল মনসাপূ জা । তারা সপেদবী মনসার ধু মধাম কের পূ জা কের । াবণ
সং াি র িদন পূ জার আেয়াজন কের। হাঁস,পায়রা ও ছাগল পাঁঠা বিল দয়।এছাড়া তারা শীতলা, ধম, ভা ইত ািদ
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লাক দব- দবীেদর পূ জা দয় । বছেরর িবিভ সমেয় িবিভ াম দবতার পূ জাচনা কের । পূ জা উপলে জেম ওেঠ
উৎসব-পাবণ । এইসব লাকউৎসব-পাবেণ এরা তঃ ূ ত াণােবেগ অংশ হণ কের ।
ভাষা : ধানত এরা ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল। তেব এখন মািজত ভাষায় কথা বলেত এরা অভ ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সমােজ এেদর ান িকছু টা উে । া ণরা এেদর হােত জল পান কেরন।
ফল, িম া হণ কেরন। িম,ধানু ক, কিরস জািতর মেতা সমমযাদা স
। কওটেদর জীবনযা ার মান অিত
সাধারণ। আিথক দন দশায় এরা জজিরত । অভাব-অনটেনর আঘােত এরা ত-িব ত। িনেজেদর জীিবকার িভি েত
সংসার িতপালন করা খু ব ক সাধ । তাই সংসােরর সকেলর মু েখ অ তু েল দওয়ার জন নানা পশা বেছ িনেত
বাধ হেয়েছ । এখানকার লাকসমাজ ও মৎস জীবীেদর আ িরক েচ ায় এেদর িজ রাজগােরর পথ খু েল গেছ ।
এেত তােদর সংসাের িফরেছ আিথক লতা ।

১২. মাল
পু িলয়ার বেন-বাদােড়, ঝােপ-ঝােড় এক িণর লাকেক সােপর খাঁেজ ঝাঁিপ িনেয় ঘু রেত দখা যায় । তারা সাপ
ধরেত, ম বেল সাপেক বশীভূত করেত এবং সােপর খলা দখােত িবেশষ দ । সকেলর কােছ এরা ‘ মাল’ জািত
নােম পিরিচত ।
নৃ তাি ক পিরচয় : ািবড় গা ীভু

কৃিষজীবী স দায়। এই জািতর উৎপি স েক িবিভ মত রেয়েছ। কােরা

মেত ঢাকার নবােবর সভায় ম যু করেত পারদশ িছল বেল এেদর ‘মাল’ বা ‘ম ’ বলা হাত।
মলভূিম ( মানভূম) অ েল [ ম েদর দেশর পিরবেত] ম স ম ু স এবং মালেদর বাস। মালেদর স বত পূ বিদেক
িবতািড়ত করা হয়, তারা মশ ছিড়েয় পেড় চািরিদেক এবং পরবত কােল িহ ু েদর িন ে িণর সে িমেশ যায়।
অেনেকর মেত মল ও চ াল অিভ জািত। আবার কউ বেলন মালরা ম যা া, কউ বেলন সাপু েড়।
চহারার বিচ

: মাল জািতর মানুষেদর আকৃিত মাঝাির, মাথা ল া, পাতলা গড়ন, গােয়র রঙ িচকন কােলা, নাক

ছাট। শারীিরক কাঠােমা দখেল বাঝা যায় সমােজর কােনা আিদবাসী গা ী থেক এেদর উৎপি ।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস উপস দায়, গা ও পদিব-এর কথা জানা যায় । যমনক. উপস দায় : মালেদর সবেচেয়

াচীন প বাঁ ড়ায় বসবাস কের । এই জলায় রেয়েছ ধু নকাটা,

রাজবংশী,সাপু িড়য়া বা বদ -মাল এবং তু ংগা। ধু নকাটা মাল শাল গাছ থেক ধু না সং হ কের। তু ংগা উপেগা ী চাষবাস
কের। সাউিরয়া বা বদ -মাল সাপ খলা দখায়। বানর ধের। ছাট ছাট তাঁবু িনেয় এক ান থেক অন ােন ঘু ের
বড়ােতা । ভাগবািজর খলা দখােতা ।
খ. গা : মাল জািতর

গা - ক প ও শূ কর ।

গ. পদিব : শকরা, ঠঁ টির ও মাল- এই িতন পদিব মালেদর মেধ

চিলত। তেব পু িলয়ায় মাল পদিবধারী

লােকেদর বাস বিশ ।
বাস ান : মাল জািতর অিধকাংশ মানু ষ ােম বসবাস কের। তােদর ঘরবািড়র আকার ছাট ছাট।খু ব বিশ চু নয় ।
এেদর ঘেরর দওয়াল পাথর ও মা িদেয় তির । ঘেরর চালা েলা ছাউিন িদেত লােগ গােছর ডালপালা, খড়, টািল
ও খাপরা ।
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খাদ াভ াস : মাল জািতর লােকরা েবলা ভাত খেয় জীবন ধারণ কের । এরা মাছ ও মাংস খেত খু ব ভােলাবােস।
এরা গা মাংস,শূ কর মাংস না খেলও মেঠা ইঁ র ও গাসােপর মাংস খায় । পািখর মাংস এরা বিশ পছ কের ।
ব বহািরক সাম ী : কাঁসা, িপতেলর বাসনপে র চলন কেম গেলও তােদর ঘের কাঁসা-িপতেলর থালা,বা ,ঘ , াস
ইত ািদ িজিনসপ দখা যায়। পানীয় জল রাখার জন তারা মা র হাঁিড়,কলিস, ঁ েজা কেন। কউ কউ রা া করা ও
খাবার খাওয়ার জন হা া ি ল ও অ ালু িমিনয়ােমর বাসনপ ব বহার কের থােক । এেদর ঘের ছু ির, কাঁিচ, ঠার,
ড়ুল ভৃিত লাকঅ দখা যায় ।
সাজ- পাশাক : পু িলয়ার মাল জািতর বয়

লােকরা বিশরভাগ খােটা ধু িত পেরন । কউ কউ লু ি ও পেরন।

মেয়রা বািড়েত কাজ কম করার জন স া দােমর,ছাপা সু িতর শািড় পরেত পছ কের । ঘেরর বাইের উৎসবঅনু ােন উ ল বেণর িসে ক, িসিলক ( িস ) শািড় পরেত ভােলাবােস । যু বকরা বাইের বেরায় তাই তােদর
জামা, প া পরেত হয় । ছাট ছাট মেয়রা ক ও চুিড়দার পের ঘুের বড়ায় ।
সাধন সাম ী :এরা গােয় মােখ সু গি সাবান । মাথায় তল ও শ া ু লািগেয় চুেলর য

নয় । মেয়রা মু েখ মােখ

া-পাউডার । কপােল পের নানা িডজাইেনর প । ীপ ও রিঙন িফেত িদেয় িবিভ ভি েত বাঁেধ চুল।
অলংকার : বাজাের সানার দাম চড়া। এেদর আিথক অব া খু ব একটা ভােলা না হেলও িবেয়েত সানা- পার গয়না
িদেতই হয়। মাল জািতর বয় ারা তামা,িপতেলর অলংকার বিশ পের ।আর মেয়রা পের হা া পা ও ইিম শােনর
গয়না । এরা হাত ভিত কাঁেচর চুিড় পরেত ভােলাবােস ।
জীিবকা : মাল জািতর অেনেক িনেজেদর পশা চাষবাস বেল থােক । িক বা েব দখা যায় এেদর চােষর জিম
িবেশষ নই । এখানকার মাল জািতর জাত ব াবসা বলেত গেল তামা,িপতল,কাঁসা, অ ালু িমিনয়ােমর িবিভ িজিনস
বািনেয় িবি কের। এ েলােক র িশ বেল গণ করা যায় ।বািড়েত বেস ছাট ছাট িপতেলর খলনা, িকছু
আসবাবপ তির কের । ব িলর মেধ দীপ, সর, কাজললতা,চাটু ,বালা,িডবা, পাই, পায়া ইত ািদ উে খেযাগ ।
এছাড়াও ঘু ঙুর, সানাই ,ঘাঁ ইত ািদ বাদ য এরা তির কের। েত ক েব র জন মা র ছাঁচ ব বহার কের। মা র
ছাঁচ িকেয় িনেয় তার উপর ধু না,ছাঁিচেতল, মামবািত ভৃিতর সংিম েণ এক কার মাম তির কের ছাঁচ র ওপর
িদেয় দওয়া হয়। তার উপর ফারমা অনু সাের ধাতব খ এবং মা িদেয় ঢেক রােদ িকেয় কাঠ কয়লা ও ঘুঁ েট
িদেয় চুি র আ ন তির কের পু িড়েয় িনেল মাম গেল যায়। িজিনস তির হয়।
এই জািতর অেনেকই সাপধরা, ঝাপান করা, সােপ কাটা রাগীেক ঝাড়ফুঁক দওয়া ইত ািদ কােজর মেধ
িদেয় িজ রাজগােরর পথ বেছ িনেয়েছ । হাম, সটকা, িমলিমলা, বস , কেলরা ইত ািদ রােগর িচিকৎসা কের,
মা িল িবি কের জীিবকা িনবাহ কের । কউ কউ বাঁেশর ডালায় লাল শালু িদেয় অেধক ঢাকা তল িসঁ র মাখােনা
শীতলা, ভগবতীর মূ িত িনেয় গান গেয় পয়সা রাজগার কের। বতমােন মাল জািতর লােকেদর কউ কউ লােকর
বািড়েত মু িনষ খােট ।
ধম : মাল জািতর লােকরা িহ ু ধম মেন চেল । তেব কউ কউ িনেজেদরেক মু সলমান ধেমর অনু গামী বেল
পিরচয় িদেয় থােক । অেনেক ব ব,শা , শব ধমাবল ীও রেয়েছ ।
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দব- দবী : মনসা, িশব, শীতলা, পীর, বড়াইিসিন, ধায় বু িড় ভৃিত দব- দবী এেদর হােত পূ িজত হন । এরা
লাকউৎসেব অংশ হণ কের ।
লাকিব াস : এেদর লাকিব ােসর ধারা িল হল১. মালজািতর লাক সাপধরা, ঝাপান করা,সােপ কাটা, িগেক ঝাড়ফুঁক িদেয় সািরেয় তু লবার কােজ দ ।
এরা ম ত ,তু কতােক িব াসী ।
২. এছাড়াও সটকা, হাম, বস , কেলরা ভৃিত রােগর িচিকৎসা কের থােক । এমনিক গা -মিহেষর
রােগরও এরা িচিকৎসা কের ।
৩.এই জািতর লােকরা নানা রকম িশকড়-বাকড় িদেয় য সব ঔষধ তির করেতা স িল িদেয় িবিভ
রাগ সারায় । িবিভ াম থেক এেদর কােছ িচিকৎসার জন লাক আসেতা । ঝাড়ফুঁক কের তােদরেক
মা িল দয় ।
৪. পীেরর দরগায় িসরিণ চড়ােল অসু খ িবসু খ সারেব। কউ কউ মা কালীর থােন মানত করেতা ।
৫. কািতক মােস কালী পূ জার রােত কেনা পাটকা ালােনা হয় । এেদর িব াস মৃ ত পূ ব পু ষেদর আ া
শাি লাভ করেব ।
লাকসং ার : িত জািতর মেতাই মাল জািতর মেধ ও িকছু লাকসং ার রেয়েছ। এেদর সমােজর জ -িববাহ ও
মৃ তু েকি ক লাকসং ার িল হলক. জ -সং ার :
১. মালেদর বািড়েত কােনা িশ স ান জ হণ করেল অেশৗচ পালন কের থােক।
২. চারিদেন চাইরশ, নয় িকংবা এগােরা িদেন নওয়াত অনু ান হয় । সূ িতেক ধাইমা ান করায়। নািপত
এেস নখ, চুল, দাঁিড় কেট দয়। ধাপা জামা-কাপড় কেচ দয় ।
৩. স ান জ ােনার চি শিদন পার না হেল সূ িতর হােতর ছাঁওয়া জল বািড়র কউ খায় না এমনিক তােক
রা াঘের ঢু কেত দয় না ।
খ. িববাহ -সং ার :
১. আেগ বাল কােল মেয়েদর িববাহ হেতা। বতমােন স িচে র বদল িকছু টা ঘেটেছ। া বয় হেল কন া
িববাহ হয়।
২. কেনর ঘেরর ঊঠােন িবেয়র অনু ান হয়। ম য়া এবং িসধা গােছর ডালপালায় ঘরা পিরেবেশ এেদর িববাহ
স হয়।
৩. কেনেক বেরর চারপােশ সাতবার ঘারােনা হয়।
৪. মাল জািতর িববাহ বিশরভাগ সময় মৗলানারা িদেয় থােকন। দানা পাড়ােনা, িমলাদ করা, কারাণ পাঠ
অিত অবশ ই করেত হয়। কন াপ িববােহ পণ দয়।

118

গ. মৃ তু -সং ার : মাল জািতর কউ মারা গেল তাঁরা চারিদন মু ােশৗচ পালন কের। মৃ ত ব ি েক কবর দওয়া
হয়। আবার িহ ু মেত মৃ তেদহ দাহ করা হয়। দাহ করার পর িচতাভ পু র বা নদীেত িনে প করা হয়।
মৃ তু র এগােরা িদেন া ানু ান স
হয়। ঘটনায় মৃ তু হেল তৃ তীয় িদেন া হয়। কন া স ান মারা গেল তার
মৃ তেদহ কবর দওয়া হয়। তার মু খ থােক নীেচর িদেক। গরীব লােকর মৃ তেদেহর মাথা উ র িদেক রেখ কবর
দওয়া হয় নদীর চের।
িববাহরীিত: ছা নাতলায় বর-কেনেক পাশাপািশ বসােনা হয়।তারা পূ বিদেক মু খ কের বসেব। া ণ-এর আশীবাদ পু
এক পা জল বর-কেনর মাথায় ঢালা হয়। তারপর হয় পর েরর মালা বদল। বর-কেন-এই যু গেলর কাপেড় িগঁ ট বাঁধা
হয়। এক পৃ থক ঘের বর-কেনেক পাঠােনা হয়। সখান থেক বিরেয় এেল স ী-সাথীরা তােদর ামী- ী বেল
অিভিহত কের।
সামািজক রীিতনীিত :এেদর সমােজর সামািজক রীিতনীিত হল১. পু েষরা একািধকবার িববাহ করেত পাের। িক মেয়রা পাের না । এেদর তালাক দওয়ার
কােনা রীিতর চলন নই। এইভােব িববাহকায স হয় ।
২. া ণ, মাহাত, মারেদর বািড়েত খেত এেদর কােনা বাধা-িনেষধ নই ।
৩. চ মােসর সং াি েত ঈ েরর উে েশ সু রা িমি ত জল উৎসগ কের থােক ।
সমাজ অনু শাসন প িত : এেদর সমােজ অনু শাসন প িত কেঠার নয় । সমােজর মাথা যা বেল বা িনেদশ দয় সই
অনু যায়ী এই জািতর সকলেক মেন চলেত হয় । বতমােন এরা প ােয়ত শাসন ব ব ায় আ াশীল ।
টােটম বা লিচ : মাল জািতেদর টােটম বা লিচ হল- কািছম ( ক প ) ও শূ কর ।
ট াবু বা িনেষধা া : মালজািতর মেধ মেধ ক প ও শূ কর

গা আেছ । তাই এরা ক প ও শূ কর খেত

পাের না ।
লাকউৎসব : মাল জািতর লােকরা অভাব-অনটেনর মেধ িদন যাপন করেলও পাল-পাবণ,উৎসব-অনু ােন এখনও
ভাটা পেড় িন । এরা মনসা পূ জা যমন ধু মধােমর সােথ কের তমিন িশবপূ জাও বশ জাঁকজমেকর সােথ কের থােক।
হাম,বস ইত ািদ রােগর ওষু ধ সারায় বেল এরা ভি ভের মা শীতলার পূ জা কেরন । এছাড়া িশেবর গাজন, টুসু , ভা
ইত ািদ লাকউৎসেবও এরা তঃ ূ তভােব অংশ হণ কের থােক ।
ভাষা : ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় তারা কথা বেল।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সমােজ মাল জািত অ ৃ শ বেল িবেবিচত । িশ াদী ায় এরা অেনক
িপিছেয় ।এেদর জাতব াবসা মূ লধন ও বাজােরর অভােব ধুঁ কেছ । তাই এেদর আিথক অব া খু বই শাচনীয় । জাত
ব াবসা ছেড় এই জািতর লােকেদর কউ কউ ভগবতী ম ল, শীতলা ম ল, গা-ব নার গান গেয় িভে কের
বড়ায় । বতমােন মাল জািতর বশ িকছু লাক অন েদর বািড়েত বাগাল মু িনষ খেট িজ রাজগােরর পথ বেছ
িনেয়েছ। ডাকরা িশ েক এরা বাঁিচেয় রেখেছ ।
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১৩. লাহার
পু িলয়ার কামার স দায়ভু
য জনেগা ী ধাতু িশ েক জীিবকা িহসােব হণ কেরেছ, স হাল লাহার জািত ।
কামার জািতর চেয় িণগতভােব িকছু টা িন । এরা িবিচ ধম এক মানব গা ী । নানা জািত ও উপজািতর সম েয়
গ ত এই স দায় । পু িলয়ার ামা েল এবং পু িলয়া শহেরর কােনা কােনা এলাকায় লাহার জািতর লােকরা
বসবাস কের । কামারেদর মেতা এরা যু ি িবদ ায় ততটা পারদশ নয় ।
নৃ তাি ক পিরচয় : কামার স দায়ভু জনেগা ী হল লাহার। বলা হয় বাউির ও বাগিদ জািতর মেধ যারা লাহার
কাজেক পশা িহসােব বেছ িনেয়িছল তারা িনেজেদরেক লাহার বেল পিরিচত করােলন। িব ািম মু িনেক
লাহারেদর পূ বপু ষ বেল মেন করা হয়। িবিভ জািত ও উপজািতর িম েণ সৃ জািত হল লাহার।
চহারার বিচ

: লাহার জািতর বিশরভাগ লােকর মাথার আকৃিত গাল । নাক মাঝাির মােপর । গােয়র রঙ

কােলা , ঢউ খলােনা তামােট চুল বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবির চুল । দেহর গড়ন সু ঠাম।
সামািজক িবন াস : লাহার জািতর সামািজক িবন ােস উপস দায়, গা , পদিব ভৃিত রেয়েছ ।
ক. উপস দায় : পু িলয়ার লাহারেদর মেধ িতন উপেগা ী বতমান । যথাক ) লাহার মািঝ
খ ) দ মািঝ
গ ) বাগিদ- লাহার।
খ. গা : লাহার জািত শাি ল গা র স ান পাওয়া যায়।
গ. পদিব : এই জািতর লাক লাহার পদিব ব বহার কের।
বাস ান : ােম মা র বািড়েত লাহার জািতর বিশরভাগ লাক বসবাস কের। ঘেরর ছাউিনর জন খড়,টািল,খাপরার
সােথ সােথ ন ও অ াডেব াসও ব বহার কের । আিথক িদক িদেয়
খাদ াভ াস : লাহার জািতর লােকরা ভাত,

ল যারা তারা পাকা বািড়েত বসবাস কের।

খায় । ভােতর সােথ রা া কের খায় মাছ, মাংস, ডাল, শাক-সি

ইত ািদ। এরা জলখাবার িহসােব খায় মু িড়, িচঁ েড়, বািসভাত ভৃিত ।
ব বহািরক সাম ী : এরা ি ল, অ ালু িমিনয়াম ও লাহার বালিত, কড়াই,খু ি

ভৃিত দনি ন জীবেন ব বহার কের

থােক । এখন এরা াি েকর গামলা,কলিসও ব বহার করেছ । এছাড়াও তারা কাঁসা ,িপতেলর বাসনপ ব বহার কের
থােক । ধাতু িন াশন,ধাতু গলােনা ও ধাতু পটােনার য পািত তােদর ঘের দখা যায় ।
সাজ- পাশাক : লাহার জািতর বয় পু েষরা ধু িত, গি ,পাজামা,পা ািব পের । বয় মিহলারা সাদা ও ছাপা
সু িতর শািড় পের বািড়র কাজকম কের । ছাট ছাট ছেলরা হাফ প া , গি , -শাট পের ঘু ের বড়ায় । যু বতীরা
শােলায়ার, চুিড়দার িত পের। যু বকরা প া , শাট, িজনস পের বাইের বর হয় ।
সাধন সাম ী : লাহার জািতর মেয়রা সাজেত একটু বিশ ভােলাবােস। হলু দ,চ ন বেট মু েখ মােখ। ক মসৃ ণ ও
উ ল হয় । গােয় িনমপাতা, হলু দ বেট লাগায় । মেহি পাতা বেট চুেল লািগেয় চুেলর পিরচযা কের । তল,
সাবান, শ া ু ব বহার কের ।
120

অলংকার : এই স দােয়র মেয়রা সানা- পা গয়না িকেন পের । এছাড়া বািড়র বউ, মেয়েদর মেধ আধু িনক হা া
গয়নার িত ঝাঁক দখা যায় ।
জীিবকা : লাহারেদর জীিবকা হল লাহা িন াশন, লাহা গলেনা ও নানা তজসপ

তির করা । ঢালাই লাহা বা

লাহার রড বাজার থেক িকেন এেন তারা কাজ কের। লাহা গিলেয় ও িপ েয় হাতা, খু ি , বঁ , জাঁিত, কাঁিচ,
কাদাল, গাঁইিত ইত ািদ িজিনস বানায় । িকছু পিরবার আেছ যারা বংশ পর রায় কাঁসার কাজ কেরন। তারা ‘ কলস’
তিরেত িস হ । বতমােন লাহার জািতর বিশরভাগ লাক ভূিমহীন কৃিষ িমক িকংবা অদ িদনমজু র ।
ধম : এরা িহ ু ধেমর লাক । তেব নানান ধেমর সম য় ঘেটেছ এই জািতর মেধ ।
দব- দবী :িশ েদবতা িব কমা,সপেদবী মনসা, ভা ,দি গারাই,রাম ঠা র, বর ঠা র, ফুলই গাঁসাই, মাহনিগির
ইত ািদ দব- দবীেক এরা পূ জা কের । লাহাররা বা ারও পূ জা কের । তেব িনেজেদর পু েরািহত িদেয় ।
লাকিব াস : ানীয় িপশাচ সাধক ওঝা বা সখা িদেয় আ ার শাি করােনা হয় । এরা ডাইিন, ভূত- েত িব াস
কের ।
লাকসং ার :এেদর সমােজ জ ,িববাহ ও মৃ তু েক িঘের অজ

লাকসং ার রেয়েছ । যথা-

ক. জ সং ার :এেদর সমােজ িশ র জ -সং া সং ার িল হল১.পাঁচ িদেন ‘পাঁচসা’, নয়িদেন ‘লরাত’ অনু ান পালন কের। নািপত এেস িশ স ান ও সূ িতর নখ,চুল
কেট দয়। বািড়র সবাই নখ, চুল, দাঁিড় কেট
হয়। িশ েক তল-হলু দ মাখােনা হয় ।
২. এ শ িদেন ষ ী বটতলায় িগেয় িশ র মা পূ জা কেরন। ‘এ শা’ অনু ান পালন করা হয় ।
৩.অ াশেন িশ মামাবািড়র ভাত খায় ।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর িববাহ-সং ার িল হল১. বাল িববাহ এককােল চালু থাকেলও আজ তা এেদর সমােজ নই । বাগিদেদর মেতাই একই রকম িববাহ
থা রেয়েছ।
২. থমা ীর স ান না থাকেল ামী পু নরায় িববাহ করেত পােরন।
৩. লাহার জািতর মেধ আমগাছেক িববাহ করার থা রেয়েছ।
৪. িববােহর িদন জল সাইেত িগেয় পু র ঘােট জাঁিত িদেয় জল কােট তারপর সই জল কলিসেত ভের আনা
হয়।
৫. ঘাট পূ জা নই ।
গ. মৃ তু -সং ার : এেদর মৃ তু -সং ার িল হল১. মৃ তেদহ দাহ করা হয়।
২. আেগ পেনেরা িদেন অেশৗচ পালন হেতা। এখন দশ িদেনই অেশৗচ পালন কের । অেনেক বােরা িদেনও
ঘাট া পালন কের।
৩.চারিদেন পু রঘােট বনা গাছ পাঁেত ।
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৪. াে র অনু ােন া ণ পু েরািহতেক জিম ও গাদান কের থােক ।
িববাহরীিত : বর ও বর যা ী কেনর বািড়র সামেন হািজর হেল কেনর মা, মািস, িপিস বরণ কের । িমি ও জল বরেক
খেত দয় । বরেক ছা না তলায় িনেয় আেস। বরেক ক কের এেয়া নারীরা সাততী ঘাের ।
কেনেক ধের ধের ছা না তলায় িনেয় আেস । স পান পাতায় মু খ ঢেক রােখ। বর-কেনেক সামনা সামিন দাঁড়
কিরেয় ভ ি স হয়। া ণ পু েরািহত মালাবদেলর অনু ান
কেরন । মালাবদল অনু ােন বর ও কেন এেক
অপরেক থেম আক ফুেলর মালা এবং পের রজনীগ ার মালা পরায়। তারপর া ণ পু েরািহত বর-কেনর হ
ব ন কের। বর টাকা িদেয় কেনর মাথায় িসঁ র দান কেরন। ম পাঠ কের গাঁট ব ন কের পু েরািহত। আ ীয় জেনরা
েলায় কের খ ছড়ােনা অনু ান কের । উলু িন িদেয় িববাহ কাজ স হয় ।
িববাহ শষ হেল বর-কেনেক এক ঘের বসােনা হয়। ঐ ঘের বাঁদািনর অনু ান বেস। এরপর কেন িবদােয়র
পালা । কেন এক আঁজলা চাল হােত িদেয় ঘর পূ রণ কের । মা আঁচল পেত চাল ধের ঘের ঢু েক যায় । কেন আর
পছন িফের তাকায় না। বেরর বািড়েত িকছু লাকাচার পালেনর মধ িদেয় িবেয়র অনু ান শষ হয়।
সামািজক রীিত-নীিত : মিথল া ণেক িদেয় নানা দব- দবীর পূ জা করা হয়। প ােয়েতর মত অনু যায়ী িববাহিবে দ মেন নয়। িবধবা িববাহ চলন আেছ। লাহার জািতর িনজ পু েরািহত আেছ।
সমাজ অনু শাসন প িত : সমাজ অনু শাসেনর দািয়ে আেছন প ােয়ত ধান। প ােয়ত ধােনর িনেদশ মেনই
এরা যাবতীয় কাজকম কের থােক ।
লাক উৎসব : নবা , মকর সং াি ,মনসা পূ জা, ভা ,করম ,িশবরাি ইত ািদ

লাকউৎসেব এরা তঃ ূ ত

অংশ হণ কের আন - ূ িতেত মশ ল হেয় ওেঠ।
ভাষা : বিশরভাগ মানু ষ ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল। তেব মািজত ভাষায় কথা বলেত এরা পারদশ ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : লাহার জািতর লােকরা কামারেদর চেয়

িণগতভােব িকছু টা িনেচ

অব ান কের। এরা ধাতু িশ ী হেলও কামারেদর মেতা যু ি েত িবেশষ দ নয় । তেব এই জািতর িকছু লাক কাঁসার
কাজ কের ভােলা রাজগার কেরন । এই জািতর অন ান লােকরা লাহার িজিনসপ হােট-বাজাের িবি কের অথ
উপাজন কের থােক । ফেল অথৈনিতক িদক থেক এরা ল নয় ।
বতমােন সরকাির উেদ ােগ নানা রকেমর মলার আেয়াজন করা হে । এইসব মলােত এরা িনেজেদর
তির কাদাল,কাে ,গাঁইিত,শাবল ইত ািদ িজিনসপ িনেয় হািজর হয়। এেত তােদর িশ জাত েব র চার ও তার
সােথ সােথ আিথক উ য়েনর পথ শ হেয় উেঠেছ ।

১৪. িঁ ড়
‘ ঁিড়র সা ী মাতাল’- ব ল চিলত এই বােদ ঁিড় জািতর স রেয়েছ । াচীন ‘ চযাপদ’ ে র ৩নং পেদ
ঁিড় জািতর উে খ রেয়েছ।
“এক স ি িনণী ই ঘের সা অ।
চীঅণ বাকলঅ বা িণ বা অ।। ” ৫
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পু িলয়া জলার িবিভ ােম-গে এই জািতর লােকরা ছিড়েয় আেছ । ছড়রা, বাইকাটা, নূ তনিড, রঘু নাথপু র ভৃিত
ােন ঁিড় জািতর মানু ষেদর বসবাস বিশ ল করা যায়।
নৃ তাি ক পিরচয় : ঁিড় জািত মধ ম-স র । পু রাণ মেত বশ পু ষ ও িতয়র ীেলাক থেক উৎপ হেয়েছ ঁিড়
জািত।
চহারার বিচ

: এেদর উ তা মাঝাির। গােয়র রং কােলা। ঢউ খলােনা চুল। নাক একটু চওড়া। দেহর গঠন

দেখ মেন হয় কমঠ ।
সামািজক িবন াস : এেদর সমােজ সামািজক িবন ােস চােখ পেড় উপস দায়, গা , পদিব, থাক, উপথাক
ভৃিত।
ক. উপস দায় : পু িলয়া জলায় ঁিড় জািতর আট উপ স দায় রেয়েছ । তারা হল- অিরয়ার, িবয়া ত,
মঘাইয়া, লকরগঢ়া, হােলা ওয়ার, পিরপাল, িশখিরয়া, চতু রথান। থম িতন উপেগা ীর মেধ আ িববােহর ফেল
এক গা ী অন গাি র সােথ িমেশ যায় এবং এক গা ীর উ ব ঘেট ।
মধ ও বাংলার পি মা েল চার উপেগা ী দখা যায়- রাঢ়ী, বাের , ব া এবং মগী। এেদর সমােজ
সদেগাপ ঁিড়, মাহাত ঁিড়র কথাও জানেত পারা যায়।
খ. গা : ভর াজ, কাশ প, শাি ল , মাক ঋিষ, মাজঋিষ, আন ঋিষ, গগ ঋিষ ইত ািদ গাে র অ ভু

ঁিড়

জািতর লােকরা ।
গ. পদিব : ঁিড় জািতর পদিব সাধারণত সাহা ও ম ল হয়। ধনী ব াবসায়ী হেল পদিব ‘দাস’ও ‘খান’ কের নয়, যােত
ঁিড় কথা চাপা পেড় যায় । এছাড়াও এরা লােয়ক, িব াস, চল, বাগ, িমদ া, মাজী ইত ািদ পদিব ব বহার কের
থােক।
বাস ান :

ঁিড় জািতর বিশরভাগ লােকরা ােম বাস কের । ঘেরর দওয়াল ইঁট ও মা িদেয় তির । বাঁশ, কি ও

খজু রপাতা িদেয় ঘরা । ঘেরর চালা িল খড়, টািল, খাপরার ছাঊিন িদেয় ঢাকা । কউ কউ ন ও অ াডেব াস
িদেয় ছাউিন িদেয়েছ । এরা বাঁশ বা কাঠ িদেয় চালার কাঠােমা বানায় । িকছু িকছু ঘেরর চালা খজু র পাতা িদেয়
ছাওয়া। উেঠান থােক িনকােনা । মা র দওয়াল িদেয় ঘরা ।
খাদ াভ াস :

ঁিড় জািতর লাক েবলা ভাত খায় । ভােতর সােথ থােক শাক-সি , ডাল ,মাছ,মাংস ইত ািদ ।

এরা মু িড় খেত খু ব ভােলাবােস। তল,নু ন,ল া িদেয় মেখ বশ জিমেয় মু িড় খায় ।
ব বহািরক সাম ী :

ঁিড়েদর ঘের গেল বড় বড় হাঁিড় দখেত পাওয়া যায় । এরা কাঁসা ও পতেলর বাসনপ

ব বহার কের । এেদর গৃ েহ ি েলর বাসনপ , অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়,গামলা,কড়াই চােখ পেড়। বেতর ঝু িড়, লা,
কােঠর বা ভৃিত সাম ী এেদর িনত স ী।
সাজ- পাশাক : ঘেরর কাজকম করার জন

ঁিড় জািতর মেয়রা সু িতর ছাপা শািড় পরেত ভােলাবােস । বয় ারা

অেনক সময় লাল পেড় সাদা শািড় পেরন । তেব তােদর পাশাক অত মিলন । িববািহত মেয়রা রিঙন শািড় পরেত
পছ কের । ছাট ছাট ছেলরা প া , গি পের । তেব বিশরভাগ সময় খািল গােয় ঘু ের বড়ায়। ছাট ছাট
মেয়রা ক,চুিড়দার, াট পের । বয় পু েষরা ধু িত, গি , ফতু য়া পের কাজকেমর তদারিক কেরন । বাইেরর
কাজকম করেত গেল ছেলরা প া , শাট, গি , িজনস ইত ািদ পাশাক পের ।
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িববািহত মেয়রা কােনা উৎসব-অনু ােনর জন বেছ নয় িসে ক, িসে র শািড় । যু বতীেদর পছ হাল
ফ াশােনর জামা ।
সাধন সাম ী : ঁিড় জািতর লােকরা গােয় তল ও সাবান মােখ । মাথায় তল ও শ া ু ব বহার কের থােক ।
মেয়রা আমলা, িশকাকাই, িরঠা ফল ব বহার কের চুেলর য নয় । হােত মেহি পের ।
মু েখ মােখ া-পাউডার । ীপ ও রিঙন িফেতয় নানা ধরেনর চুল বাঁেধ। কপােল নানা বেণর নানা ধরেনর
প পের । চােখ দয় কাজল । ঠাঁেট লাগায় িলপি ক । এভােবই িনেজেদর সািজেয় তােল ।
অলংকার : নারী-পু ষ উভেয়ই সানা- পার গয়না পের । কােনা অনু ােন তারা পার, ইিম শােনর গয়না ব বহার
কের। এখন পাথর বসােনা নানা ধরেনর চুিড়, গলার হার, কােনর ল বাজাের িকনেত পাওয়া যায়। স েলা দখেত
সু র অথচ দামও কম। স েলার িদেকই মেয়েদর ঝাঁক বাড়েছ ।
জীিবকা : চালাই মদ তির ও িবি করাই ঁিড় জািতর লােকেদর আিদ জীিবকা। তেব এরা জীিবকার
পিরবতন কেরেছন ।
ঁিড় জািতর লােকেদর মেধ অেনেকর পদিব ‘সাহা’ । এই ‘সাহা’ পদিবধারী ব ি রা নানা ধরেনর ব াবসা
কেরন । যমন- ব ব াবসা, লবণ ব াবসা এবং কােঠর ব াবসায় এরা িনযু । এইসব ব াবসােয় িনযু লাকেদর বলা
হয় ‘আমদাওয়ালা’। এরা পাইকাির ভােব িজিনসপ আমদািন কের এবং খু চেরা ব াবসািয়েদর িবি কের । একারেণ
এেদর ‘মহাজন’, ‘ গালদার’, এবং ‘আড়ৎদার’ বা ‘দালাল’ নােম অিভিহত করা হয় ।
আবগাির দ ের বিশরভাগ কমচারী হল ঁিড় স দােয়র লাক । ধু তাই নয় ঁিড় জািতর লােকরাই
বিশরভাগ গাঁজার দাকােনর মািলক । এেদর সমােজ িশ ার হার অন ান তফিসিল জািতর থেক বিশ । এেদর
সমােজর িশি ত ছেল- মেয়রা সরকাির ও বসরকাির িত ােন চা ির কের জীিবকা িনবাহ কের ।
ধম : ঁিড় জািতর লােকরা ধানত িহ ু ধেমর লাক হেলও এরা ব ব ধেমর অনু রাগী । ৈচতেন র নামগান বণ
কের থােক ।
দব- দবী : ঁিড় জািতর লেদবী হেলন ল ী । এরা বৃ হ িতবার দবীর আরাধনা কের। কািতক মােস কািতক
ঠা েরর পূ জা দয়। ধম,িশব,চ ী,মনসা, মাহনিগির ইত ািদ দব- দবীর আরাধানা কের। যু বতীরা টুসু ,ভা পূ জা কের।
নৗকা যা ার া ােল এরা গ ােদবীর পূ জা দয় ।
লাকিব াস : এেদর সমােজ অজ লাকিব াস রেয়েছ। যমন১. কািতক পূ জা করেল স ানহীনা রমণী স ান লাভ কের। পূ জার পের মূ িত িবসজন না িদেয় একবছর
অ রমহেল রাখা হয়,তােদর িব াস ব া রমণী গভবতী হন।
২. কাজাগরী জাগরেণ ল ীলাভ হয় ,ঘু িমেয় পড়েল ল ী িব প হন।
৩. এরা ডাইিন,ভূত- ত যমন িব াস কের তমিন ওঝা ,সখ ান, িণন ইত ািদ লােকেদর ঝাড়ফুঁেকর
ওপর অগাধ িব াস রেয়েছ।
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লাকসং ার : ঁিড় সমােজ অজ

লাকসং ার রেয়েছ। যমন-

ক. জ -সং ার : ঁিড় সমােজর মেধ িশ র জ েক ক কের অজ

লাকসং ার চােখ পেড় । যমন-

১. ঁিড়েদর গৃ েহ িশ স ান জ ােল ধাইমা এেস নািড় কেট দয়।
২.এখন হাসপাতাল থেক বািড় িফের এেল িশ েক সঁ ক দয়। ধাইমা ঘের িশ ম েলর জন আতু ড় ষ ী
পােতন ।
৩.চার িদেন সূ িতেক ‘ঝালভাত’ দয়।
৪. আট িদেন পাড়া মাছ,িমি িদেয় ষ ী বটতলায় পূ জা স কের। নয় িদেন ‘লরাত’ অনু ান হয়। নািপত
এেস নখ কােট। পিরবােরর জ অেশৗচ র হয়।
৫. এ শ িদেন ‘এ শা’ পালন কের। এই িদন কামার ঘর থেক লাহার বালা এেন িশ েক নতু ন জামাকাপড়
পরােনা হয় এবং বালা তােক হােত পিরেয় দওয়া হয়।
৬. এরপর ‘মু েখভাত’ অনু ান হয়। ছেলর ে ছ’ মাস আর মেয়র ে সাত মােস ‘মু েখভাত’
অনু ান হয় ।
খ. িববাহ-সং ার : এেদর িববাহ-সং ার িল হল১. েগাে িববাহ হয়। ঘটেকর মারফৎ িববাহ ি র হয়।
২. পা প কেনপ র গৃ েহ উপি ত হয় এবং পাকা কথা হেল কেনর গলায় ফুেলর মালা পিরেয় দওয়া
হয়। িতদােন কেনর িপতা িকছু টাকা-পয়সা,কাপড় পাে র জন পাঠায়। এই প দানেক ‘িতলক’ বলা হয়।
থা অনু যায়ী িতলেকর পিরমাণ ১০১ টাকার বিশ এবং এক জাড়া ধু িতর থেক বিশ হয়। িতলক দওয়ার
সময় া ণ জ ািতষীেক ডেক িববােহর িদন ি র হয়।
৩. কউ কউ তু লসী তলায় আলপনা দয়। সখােন পা প েক বসােনা হয়। কেন িনেজর বািড়র ব পের
আেস। পা প পা ীেক ধান, বা, সানার গয়না, াসাধনী সাম ী িদেয় আশীবাদ কের।
৪. আশীবািদর পের লগন বাঁধা অনু ান হয়। জামাইদাদা বা মেসা বা িপেসমশাই এক নতু ন গামছায় এলাচ,
লব , শন িদেয় বাঁধা হলু দ, আতপ চাল, গাটা সু পাির গামছায় বঁ েধ কেন বািড়েত িনেয় যায়। আবার কেনর
বািড় থেক ছেলর বািড়েত লগন বঁ েধ িনেয় যায়।
৫. ছেলর বািড় থেক লগন আসার পর কেনেক আইবু েড়া ভাত খাওয়ােনা হয় । ঐিদন তল-হলু দ মােখ,
নতু ন ব ও সানার গয়না পের বর ও কেন িনেজর িনেজর বািড়েত ীর ভাত বা পােয়স খায় । ভাত,
তরকাির, মাছ িদেয় আইবু েড়া ভাত খাওয়ােনা হয়।
গ. মৃ তু -সং ার : এেদর সমােজর মৃ তু -সং ার িল হল১. ঁিড়রা মৃ তেদহ দাহ কের । আেগ মৃ তু র পের িতিরশ িদেন া অনু ান হেতা। বতমােন বােরা িদেন ঘাট
াে র অনু ান পালন কের।
২. পলাশ কা েত তু েলা বঁ েধ মু খাি কের। উ র িদেক মৃ তেদেহর মাথা রেখ দাহ কায স
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কের ।

৩. তু লসী তলায় অি রাখা হয়। তারপর স নদীেত বা গ ায় িবসজন করা হয়।
৪. ,িতন হিবিষ করা হয়।
৫. আটা গাল গাল কের কলা,িতল িদেয় মেখ িপ দান করা হয়।
৬.দশ িকংবা বােরা িদেন া কের। াে র িদেন আ ীয় জনেদর খাওয়ােনা হয়। িদন কউ া করেল
একিদন িমি , লু িচ, বাঁেদ পেরর িদন মাছ, মাংস, ভাত খাওয়ােনা হয়।
িববাহরীিত : িবেয়র িদন সকালেবলায় তু লসী তলায় িসধা ডাল,ম ল ডাল পুঁ তা হয়। িসিরবাির সাজায়। ছা নাতলা
তির কের। পু েরািহত ঁিড় িদেয় পাঁিচেল আলপনা দয়। তার ওপর গাবর,িসঁ র ও কিড় িদেয় পূ জা করা হয়। নম ার
কের ‘িঘ ঢািল’ ও ‘বসু ধারা’ অনু ান স হয়।
স ােবলায় মেয়রা জল সাইেত যায়। জামাইবাবু লাহার জািত িদেয় জল কােট। পু র ঘােট ইঁ র মা , তু লসী পাতা,
িডম, আতপ চাল, দীপ, ধূ প কা
েল কেনর বা বেরর মা ঘাট পূ জা কের। িডমটা জেল ফলেল ডাম স
িড়েয় নয় ।
স ােবলায় বরযা ী এেল থেম জেলর হাঁিড় দখােনা হয়। আমপাতা িদেয় জেলর িছটা দয়। িমি মু খ কের
বরেক গািড় থেক নামােনা হয়। এরপর বরেক ঘের িনেয় যায় । এক ঘের বসেত দয়। বর আসার পর কেনেক ান
করােনা হয়।
বরেক িনেয় িবেয়র অনু ান
হয়। পু েরািহেতর ম উ ারণ কের কেনর িপতা মাতু লেদর হােত পান,
সু পাির, ফল তু েল দয় । এরপর কেনর িপতা বেরর ডান হােতর কেড় আ ু ল ধের আর ডান হাঁটু ধের ম উ ারণ
কের। এরপর আম বাটায় সলেত েল বেরর গােল ছাঁওয়ােনা হয়। বরেক মােঝ রেখ িতন বা সাত পাক সাততী
ঘাের। এরপর মখমেলর কাপড় িদেয় বেরর মাথা ঢেক দওয়া হয়। তার মু খ কউ যন দখেত না পায়। কেনেক
িপঁ িড়েত বিসেয় বা হাঁ েয় ছামড়া ( ছা না )তলায় িনেয় আেস। পান পাতায় মু খ ঢেক িতন বা সাত পাক বরেক ক
কের ঘারায়। কাপেড়র তলায় বর-কেনেক জনেকই দাঁড় করায়।িবেয়র মূ ল অনু ান মালাবদল
হয়। বর ও কেন
এেক অপরেক আক ফুেলর মালা পরায়। এভােব িতনবার মালাবদল করেত হয় ।
পরবত অনু ান ‘আ ির পাওয়া’ । অি ে র চারপােশ কেন এবং ােমর মেয়রা ঘাের। বর এবং কেনর
ডান হাত হলু দ কাপেড় বঁ েধ ‘হ ব ন’অনু ান
হয়। পু েরািহত ম পাঠ কের। অি
েল পূ জা করার পর
বর পায়া বা টাকায় িসঁ র লািগেয় ম পাঠ কের কেনর িসঁ িথেত পিরেয় দয়। কেনর মাথা ল াব িদেয় ঢেক
দওয়া হয়। এভােব িতনবার করেত হয়।
এরপর কেনর হােত এক ছাট েলা ধিরেয় দয়। খই িদেয় ভরা থােক সই েলা। কেনেক বর পছন
িদক থেক ধের থােক। খই ছড়ােত ছড়ােত বর-কেন জেনই ঘু রেত থােক। িতন বা সাত বার এভােব ঘু রেত হয়।
পরবত পযােয় এক কাঁসার থালা মেঝেত রেখ দয়। তােত থােক পান, সু পাির। কেন মেঝেত রাখা সই
থালা বাম পা িদেয় ঠলেত থােক। কেনর কােল এক ছােটা ছেলেক বিসেয় দয়। থেম বর অি ে
ঘৃ তা িত দয় তারপর বর-বধূ জেন দাঁিড়েয় অি ে িঘ দয়। ছা না তলায় িবেয় অনু ান শষ হয়। বর-বধূ জনেক
ঘের বসায়। িমি , জল খাওয়ায়।
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এরপর হয় বাঁদািন অনু ান। অেনেক রবািড়েতই ছয় িদেনর িদন বধূ র বাঁদািন বসায়। আর সাতিদেন
ছেল র বাঁদািন বেস। তেব ইদািনং পেরর িদনই বাঁদািন বসােনা হয়। দীপ েল ধান, বা,িসঁ র ও টাকা িদেয় বরবধূ েক আশীবাদ কের।
তু লসী তলায় ছামািন ভাঁড় নাড়ােনা অনু ান হয়। কেন িবদােয়র আেগ
থালায় বর এবং কেনেক পা া ভাত
খাওয়ােনা হয়। কেন িবদােয়র সময় এক আঁজলা চাল পেছন িদেক ছুঁ ড়েল মা আঁচল পেত সই চাল হণ
কের। র বািড়েত নববধূ েক বরণ করা হয়। হােত লাহার নায়া পরায়। নববধূ েক শা িড় ধান মাপেত দয়। িকছু জন
সই ধান লু িকেয় দয়। ধান কাথায় িজে স কের। এইভােব িববাহ অনু ান স হয়।
সামািজক রীিত-নীিত : এেদর সমােজর বশ িকছু সং ার চােখ পেড় । যথা ১. এেদর সমােজ আেগ বাল িববাহ িছল। িক এখন বাল িববাহ নই।
২. কােনা মেয় িবধবা হেল তােকও পু নরায় িববাহ করেত বেল। কউ িববাহ-িবে দ চাইেল শালপাতা
িছঁ েড় িববাহ-িবে দ ঘটােত সায় দয়। শালপাতা িছঁ েড় টুকেরা করা তীক েপ িবেবিচত হয় ।
৩. কেনর চেয় বর ল া িকনা তা জানার জন এেদর উ তা মেপ দখা হয় । মাপার সময় ‘িগরা’ র উে খ
করেত হয়। কেনর উ তা ১২ িগরা হেল পাে র উ তা হেব ১৪ ও ১৬ িগরা।
৪. কািতক মােস পে পূ ব পু ষেদর উে েশ জল অপণ করা হয়।
৫. মৃ েতর ডান পােয়র হাড় বা হােতর অি পু র বা নদীেত িবসজন দওয়া রীিত আেছ ।
সমাজ অনু শাসন প িত : সমাজ অনু শাসন প িত পিরচালনার দািয়ে থােকন ‘ মাড়ল’। তেব এখন প ােয়ত
শাসন ব ব া থাকায় সু িবচােরর আশায় এরা প ােয়েত ছু েট যায় । সখােন বেস সমস ার মীমাংসা কের ।
ট াবু বা িনেষধা া : ঁিড় জািতর বিশরভাগ লাক ব ব ধমাবল ী বেল এরা দব- দবীর উে েশ প -পািখ বিল
দয় না ।
লাকউৎসব : এেদর সমােজর নর-নারীরা মনসা পূ জা,ধম পূ জা কের থােক । তারা টুসু ,ভা উৎসেবও অংশ হণ
কের থােক । াম দবতার পূ জায় মানত রােখ । প -পািখ বিলদান দয় ।
ভাষা : পু িলয়ার আিদম জনেগা ীর মানু ষ ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষা ব বহার কের। এরা মািজত ভাষায় কথা বেল থােক ।
সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা :
চালাই মদ তির ও িবি করার জন

ঁিড়রা অ ৃ শ জািত । া ণরা এেদর নাম মু েখ উ ারণ করেতা না ।

ঁিড় জািতর লােকেদর উ স দােয়র লােকরা অব া, অবেহলা করেতা ।

তেব এমন শ আর চােখ পেড় না । অথৈনিতক িদক থেক এরা বল। ঃখ কে র মেধ িদন যাপন কের থােক।
আিথক স িত এেদর না থাকায় ছেল- মেয়রা ু েল না িগেয় মােঠ-ঘােট বিরেয় পেড় কােনা না কােনা কােজর
স ােন । িশ ার আেলা যারা পেয়েছ তারা নানা পশায় িনযু হেয় জীিবকা িনবাহ করেছ । তােদর মেধ আিথক
লতা এেসেছ ।এেদর সমােজর িসংহভাগ লাক জীিবকার
পিরবতন কেরেছ ।
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১৫. তু ির
পু িলয়া জলার তফিসিল জািতেদর মেধ যমন সংখ া গির স দােয়র মানু ষেদর দখা পাওয়া যায় তমিন এর
পাশাপািশ বসবাস কেরন কম জনসংখ ার তফিসিল স দায় । তু ির জািতেদর জনসংখ া ায় ৫৪৪ । সু তরাং সংখ ার
িদক থেক এরা অেনক কম। এরা ঝাড়খে র আিদ বািস া ।
িনতু িড়য়া থানার অ ভু শালেতাড়া, পারেবিলয়া ও অন ান অ েল তু ির জািতর মানু েষরা বসিত গেড় তু েলেছ ।

নৃ তাি ক পিরচয়

:

নৃ তাি ক িদক থেক এই জািতর লােকরা অনায। এরা

ােটা-অ ালেয়ড গা ীর অ ভু

।

তু ির জািতর,ভাষা,ধম মেন কিরেয় দয় য এরা তফিসিল উপজািত মু ােদর থেক উৎপি হেয়েছ।
চহারার বিচ

: শারীিরক গঠেনর িদক িদেয় এরা বঁ েট ,এেদর মাথা ল া থেক মাঝাির । নাক চওড়া ও চ া া ।

এেদর চুল তামােট িক ঢউ খলােনা। এেদর গােয়র রঙ কােলা । মু ােদর থেক উৎপি হওয়ার দ ণ তু িরেদর
দিহক গঠন মু ােদর মেতা। অনায গা ীর মেতা দেহর রঙ কােলা। নাক একটু মাটা কৃিতর।
সামািজক িবন াস : এেদর সামািজক িবন ােস রেয়েছ উপস দায়, গা ,পদিব । যথাক. উপস দায় : তু ির জািতর লােকেদর মেধ চার উপস দায় রেয়েছ । স িল হল- তু ির বা িকষান তু ির, ওর,
ডাম, ডামরা । ঝু িড় তিরর প িত এবং বাঁেশর িজিনস বানােনার প িত অনু সাের তােদর িবিভ নােম ডাকা হয়।
ভুইনহাির জিমর অিধকারী। এরা টাকির বা টািকয়া বানায়। এটা বড় ঝু িড় মু খটা বশ খালা। এটা বাঁশ ও তালপাতা
িদেয় তির কের ।
1. তু ির বা িকষান তু ির : এরা ধানত কৃিষজীবী। এরা বাঁশপাতা ও তালপাতা িদেয় তির কের ‘ টাকির’

বা ‘ টািকয়া’ । এটা বড় ঝু িড় । এর মু খটা বশ খালা।
2. ওরঃ ওিড়য়া ঝু িড় থেক ‘ওর’ নাম এেসেছ। টুকেরা বাঁশ িদেয় বা তালপাতা িদেয় এরা তির কের

‘ ছাটকা ডািল’ বা ‘ডালা’ । এ েলা চ া া ঝু িড়। এর ধার িল চু। অ অ শস কণার জন এর
ব বহার। এরা ছাতাও তির কের।
3. ডাম : ডাম ‘হরকা’ বানায়,তরাজু তির কের।
4. ডামরা : ডামরা প এবং পাখা বানায়।

খ. গা : তু ির জািতর

গা স েক জানা যায়- ১.কাশ প গা ,
২. নাগ গা ।

গ.পদিব : তু ির জািতর লােকরা তু ির এবং িমধা –এই

পদিব ব বহার কেরন ।

বাস ান : ােমর মেধ তু ির জািতর লােকরা মা র বািড়েত বসবাস কের। ঘেরর চালা িল িনচু ধরেনর হয়। এেদর
বািড়র চালা িল টািল,খড় ও খাপরা িদেয় ছাওয়া থােক। কউ কউ অ াডেব াস, ও ন ব বহার কের । কউ কউ
ইঁেটর পাকাবািড়েতও বাস কের ।
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খাদ াভ াস : তু ির জািতর লােকরা ভাত ও

খায় । নানা ধরেনর শাক-সি ,মাছ,মাংস,িডম ইত ািদ খেত পছ

কের । কখনও কখনও িচঁ ড়া,মু িড়, ড় ,ছাতু ইত ািদও খায়।
ব বহািরক সাম ী : কউ কউ আজও রা া করার জন মা র হাঁিড় ও কড়াই পছ কের। আবার কউ কউ
িনেজেদর সু িবধার জন অ ালু িমিনয়াম ও ি েলর বাসনপ বেছ নয় । তেব এরা মা র কলিস,হাঁিড় , ঁ েজােকই
বেছ নয় পানীয় জল রাখার পা িহসােব ।মা র পাে জল ঠা া থােক । অেনেকর বািড়েত চীনামা র কাপ, টও
দখেত পাওয়া যায় । বাঁশ ও বেতর ঝু িড়, েলা, টুপা, ডালা, ঝাঁটা ইত ািদ িজিনসও এরা ব বহার কের ।
সাজ- পাশাক : বািড়েত কাজ কম করার জন নারীরা চলিত ছাপা সু িতর আটেপৗের শািড় পরেত ভােলাবােসন ।
সাপটা িদেয় শািড় পের কামের জিড়েয় নয় ।যু বতীরা চুিড়দার, ক, শােলায়ার ভৃিত পাশাক পের। বয় পু েষরা
ধু িত, গি ,ফতু য়া গােয় দয়। যু বকরা প া ,শাট, গি ,িজনেসর পাশাক পরেত পছ কের। শীতকােল উেলর
সােয়টার, চাদর গােয় দয় ।
সাধন সাম ী : আেগ এেদর সমােজর মেয়রা চ ন,তু লিসপাতা বেট মু েখ লাগােতা। অজু ন,িনম ছাল বেট মলম
তির কের গােয় মাখেতা। এর ফেল খাস-পাঁচড়া র হয় । তু ির জািতর ছেল- মেয়রা বাজােরর চলিত তল, শ া ু
িদেয় চুেলর য নয়। গােয়-মাখা সাবান ব বহার কের। মেয়রা মু েখ মােখ
লাগায় িলপি ক । হােত মেহি লাগায়।
অলংকার : আিথক িদক িদেয়

া-পাউডার। কপােল পের প । ঠাঁেট

ল নারীরা সানা- পার গয়না পেরন। এেদর সমােজ ইিম শােনর গয়নার চল

বেড়েছ।
জীিবকা : ঝু িড়-চা ািড় তির করার জািত তু ির । এই জািতর লােকরা বাঁশ ও বেতর কািরগর । বাঁশ িদেয় এরা নানা
ধরেনর িজিনস বানায় । যমন- ঝু িড়,টুপা,কলমদািন ইত ািদ । অেনেকই এরা কৃিষজীবী । িকষাণ তু ির কৃিষজিমর
অিধকারী । কৃিষকাজ এেদর অন তম জীিবকা । এেদর কউ কউ ঢাল বাদক । এই জািতর িকছু িকছু মেয়রা
ধাইমার কাজ কের থােকন ।
ধম : তু ির জািত িহ ু ধমাবল ী। এরা িহ ু দব- দবীর পূ জা দয় ।
দব- দবী : তু িরেদর কােছ দবতার আসেন রেয়েছন

নারায়ণী। বিহরাগতেদর কােছ িতিন িশব নারায়ণী । এই

জািতর লােকরা দবী মনসার পূ জাচনা কেরন । এছাড়াও তারা শীতলা,চ ী,ধম ঠা র ইত ািদ সব দব- দবীর
আরাধনা কেরন। এরা াম দব- দবীরও মানত রেখ পূ জা দয় ।
লাকিব াস : তু ির সমােজর লােকরা ভূত- ত, ঝাড়-ফুঁক, ত –ম িব াস কের । এেদর সমােজ ওঝা, িণন,
সখ ানরা ঝাড়ফুঁক, তু ক-তাক কাজ কের ।
লাকসং ার : তু ির সমােজ জ -িববাহ-মৃ তু েকি ক লাকসং ার িল হলক. জ -সং ার : িশ জ হণ করার পর এরা নানা সং ার মেন চেল । স িল হল১.িশ জ হণ করার পর সূ িতেক িদন উপবােস রাখা হয়।
২. িতনিদন পর সূ িতেক ভাত খেত দওয়া হয়।
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৩. কউ কউ পাঁচিদন পর ‘পাঁচসা’ অনু ােন িশ েক তল-হলু দ মািখেয়
বািড়র সবাইেক ৗরকম করায়।
৪.নয়িদন পর ‘লারাত’ এবং এ শ িদেন ‘এ শা’ পালন কের।
৫. তু ির সমােজর নারীরা িনেজরাই ধাইমার কাজ স কের থােক ।

কের । নািপত

িববাহ-সং ার : তু ির জািতর িববাহ- সং ার িল হল১. সমেয়র সােথ সােথ সব জািতর মেতা তু ির জািতর িববাহ সং াের িকছু পিরবতন ঘেটেছ। এখন
য যার সু িবেধ মেতা লাকাচার িল পালন কের। আেগ তু িরেদর আশ বাদ অনু ান কেয়কিদন
ধের পালন করা হাত। তেব এখন অেনেক িবেয়র িদনই আশীবাদ অনু ান কের।
২. পা পে র লাক কেনেক ধান- বা,ফল,িমি ,শািড়,গয়না িদেয় আশীবাদ কের। আর পা েকও
কেনর বািড়র লাক ফল,িমি , সানার চন,আং ,ঘিড় ইত ািদ িজিনস িদেয় আশীবাদ কের।
৩. বৗিদ হলু দ অনু ােনর পর কেনর গােয়-হলু দ দওয়া হয়। অেনেক িদন ধের গােয় হলু দ
অনু ান পালন কের।
৪.আমপাতা, চাল, পয়সা, হলু দ িদেয় লগন বাঁধা অনু ান হয় ।
৫. িতন থেক পাঁচ রকেমর সি ,ডাল,ভাত সহেযােগ আইবু েড়া ভাত খাওয়ায় ।
গ. মৃ তু -সং ার : তু ির জািতেদর মেধ মৃ তু েক িঘের বশ িকছু সং ার রেয়েছ । যথা১.তু ির সমােজ কােনা মানু ষ মারা গেল দশ িদেন ঘাট হয়।
২.মৃ তেদহ পাড়ােনার পর অি গ ায় িবসজন দওয়া হয়।
৩. পু র ঘােট বনা গাছ পুঁ েত দয় ।
৪. হিবষ া রা া কের মৃ তব ি র উে েশ উৎসগ কের ।
৫.এগােরা িদেন া ানু ান পালন কের।
৬. বােরা িদেন বািস াে র অনু ান কের। ঐিদন আ ীয় জনেদর ডেক খাওয়ােনার রীিত আেছ।
িববাহরীিত: িবেয়র িদন আমগাছ ও ম য়া গাছেক পূ জা কের। বািড়র বউিদ,কািকমা,িপিসমা ইত ািদ নারীরা পু র
ঘােট জল সাইেত যায়। সখােন িগেয় িডম,িসঁ র,কাজল ইত ািদ নানা ব িদেয় ঘাট পূ জা কের।বর িবেয় করেত
আসার পূ ব মু হূেত মােয়র বু েকর ধ খেয় কেন বািড়র উেদ েশ রওনা দয়। বর প কেন বািড়েত উপি ত হেল
কেনর বািড়র লাক জল ঘ থেক আমপাতায় কের জল ছটায়। কেনর মা বরণ কের ।
বর জল িদেয় বািড়র বড়েদর পা ধাওয়ায়। এরপর বরযা ীেদর এক ঘের বসেত দয়। কেনর মা-কািকমা,
জ মা ভৃিত নারীরা কেনর আ খায়। আর কেনেক িববােহর পূ েব মােয়র বু েকর ধ খায়। এটাই তােদর শষ ধ
খাওয়া। ছা না তলায় বরেক িনেয় ছাট ছাট লৗিকক আচার পালন করা হয়।
আেগ খু ব ছােটা বয়েস ছেল- মেয়র িববাহ হেতা। তাই বর-কেনেক কােল কের ছা নাতলায় িনেয় আসা
হেতা । তেব বতমােন কেনেক হাঁ েয় হাঁ েয় িনেয় আেস । বেরর চারপােশ সাতপাক ঘাের। ভ ি স হয় ।
এরপর মালাবদল হয়। বর ও কেন এেক অপেরর আক ফুেলর মালা ও য়া পতার মালা বদল কের। তারপর বর130

কেনর ‘হ ব ন’ অনু ান হয়। তু িরেদর িববােহ য অনু ান হয় না। মাড়ুয়ার কােছ এক থালায় িবির কলাই, দীপ
রাখা থােক। সখােন জেলর কলস ও
দীপ রাখা থােক। সখােন দওয়া নওয়া হয়। তু ির জািতর িববােহ ‘িঘ
ঢাির’ থা রেয়েছ। মেয়র বাবা-মা,দাদা- বৗিদ ,কাকা -কািক বর কেনর মেতা সেজ িববােহর আচার পালন কেরন।
ধু িসঁ র দান অনু ান হয় না ।
তু ির জািতর িববাহ
হয় ভার রােত। গাঁট ব ন করার পর িসঁ র দান অনু ান হয়। টাকায় বা শন িদেয়
িসঁ র পরােনা হয়। ভাসু র কাপড় িদেয় কেনর মাথা ঢেক দন। িববাহ শেষ বর-কেনেক িমি জল খাওয়ায়।এরপর
বাঁদািনর অনু ান বেস। বর-কেন িবদােয়র সময় েলােত চাল িনেয় কেন মােয়র আঁচেল সই চাল ফেল ঘর পূ রণ
কের এবং খ ছড়ােনা অনু ান হয় ।
সামািজক রীিতনীিত : তু ির জািতর সামািজক রীিতনীিত িল হল১.তু ির সমােজর িববাহ অনু ান পূ েব নািপতরা স

করেতন ।বতমােন নািপতেদর পিরবেত া ণ

পু েরািহত িববাহ কায সমাধা করেছন।
২. সমােজ ব িববাহ থা রেয়েছ। একজন লাক যত িল ীর ভরণ পাষেণর ভার বহন করেত
পারেব স তত িল ী রাখেত পারেব।
৩. িববােহর পূ েব মাদলওয়ার এবং সু িরনওয়ার –এর মতামত িনেত হয়। এরা যথা েম রাজা এবং
ঠা র । কেনর মূ ল িহসােব পূ েব ই- আট টাকা িদেত হাত। ামীন পাহান যাগদান কেরন।
৪. সাগাই েপ িবধবা িববাহ করেত পাের। সাধারণত ামীর মৃ তু র পর ামীর এক ছাট ভাই
থাকেল িবধবা বৗিদ তােক িববাহ করেত পাের। এে ে ‘সাগাই’ অনু ােন িসঁ র ব ব ত হয়
না।তু ির সমােজ িববাহ-িবে দ াহ ।
৫. সবেচেয়
পূ ণ িবষয় হল আ ীয়েদর মেধ িযিন ধান তাঁর মতামত হণ করা । কেনেক
নতু ন ব দান করা হয়। লা ার তির বা ব ন উপহার দওয়া হয় ।
সমাজ অনু শাসন প িত : তু ির সমােজর লােকেদর আ ীয়েদর িযিন ধান তার মতামত িনেয় িবেয়র ব ব া কের।
এই জািতর লােকরা ােমর ‘ ষাল আনা’ কিম র িনেদশমেতা সামািজক কাজকম স াদন কেরন। নানা সমস া
সমাধােনর জন ও এই কিম র পরামশ মতামত মানেত হয় । সমােজর িবিভ মানু েষর সমস ার সমাধান কেরন।
বতমােন সু িবচােরর জন প ােয়েতর ার হয় ।
ট াবু বা িনেষধা া : কাশ প গা ধারী তু ির জািত ক প খায় না। নাগ গাে র লােকরা সাপ মাের না।
লাক উৎসব : তু ির জািতর নর-নারীরা উৎসব-পাবেণ অংশ হণ কের থােক । এেদর ধান উৎসব মনসা পূ জা।
হাঁস,পায়রা,ছাগল পাঁঠা পূ জার পর বিলদান দয়। এছাড়াও এরা ভা ,টুসু ,করম,গাজন ইত িদ লাকউৎসেব
তঃ ূ তভােব অংশ হণ কের।
ভাষা : তু ির জািতর লােকরা খা া ভাষায় কথা বেল। ড়িম জািতর ভাষা ড়মািলর সােথ এই ভাষার অেনকটা
সা শ রেয়েছ।
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সামািজক ও অথৈনিতক জীবনধারা : সামািজক ও অথৈনিতক িদক থেক এরা িপিছেয় পড়া জািত । এেদর জীিবকা
অজেনর পথ সীিমত । কৃিষেযাগ জিম এেদর িবেশষ নই । বনভূিম থেক বাঁশ সহজলভ নয় । বাজার থেক বাঁশ
কনার সামথ অেনেকর নই । বাজাের তােদর তির িজিনেসর চািহদাও কম । বতমােন াি ক,ফাইবােরর িজিনসপ
ঘের ঘের ব ব ত হে । এর ফেল এই জািতর লােকেদর জীবনযা া িনবাহ করা িবষহ হেয় উেঠেছ। এরা সংখ ায়
অ হেলও এেদর মােনা য়েনর যথাযথ ব ব া নওয়া হেয়েছ । ামা েল িশ ার আেলায় এেদর িশ েদর আনা
হে । এেদর জীিবকার পথ েলােক বাঁিচেয় তালার চ া করা হে । যার ফল িত এেদর মধ থেকই উেঠ
আসেছ জলার িবিভ ােন সরকাির কােজর উপযু কম ।
সমী ার ওপর িনভর কের পু িলয়া জলার কেয়ক

সংখ া গির

তফিসিল জািতর পাশাপািশ

কেয়ক সংখ ায় কম এমন জািতর সামািজক ও নৃ তাি ক পিরচয় আেলাচনা কেরিছ । পু িলয়ার বিশর ভাগ
তফিসিল জািতর মানু ষ ােম বসবাস কে ন। এেদর জীবেন ামীণসং ৃ িত িবদ মান।
১. েত ক জািতর উৎপি র নৃ তাি ক ইিতহাস িভ িভ । জািতর মেধ ছাট ছাট স দায়- উপস দায়
রেয়েছ। িবভাগ-উপিবভাগ রেয়েছ। রেয়েছ নানা গা । আবার িবভাগ-উপিবভাগ ও গা উপেগা -এর মেধ পাথক
চােখ পেড়। চহারায় রেয়েছ িকছু পাথক ।
২. বতমােন এেদর ঘর-বািড়, ব বহািরক আসবাবপ এবং ব সাম ী যমন একই রকম ব বহার কের আবার
তমিন ব বহােরর মেধ ও বিচ চােখ পেড়।এইসব লাক তজসপ ব বহাের এেদর জীবেন এেসেছ বিচ যা
গেবষণায় তু েল ধেরিছ ।মা র হাঁিড়,কলিস ছাড়া আর কােনা তজসপ দখা যায় না। বতমােন মা র েব র ান
দখল কেরেছ অ ালু িমিনয়ােমর হাঁিড়, লাহার কড়াই, ীেলর থালা,কলিস,বা , গলাস ,চীনামা র কাপ, ট ভৃিত।
৩. ামা েল পু ষরা ধু িত,লু ি , গি পের ঘু ের বড়ায়। মাথায় গামছা িদেয় পাগিড় বানায়।বতমােন বািড়র
বঊ-বইিঝ,িববািহতা-অিববািহতা নারীরা শািড়,শায়া , াউজ পিরধান কের। িবেশষত সাপটা িদেয় শািড় পের
নারীরা। তেব এেদর পাশাক-আশাক-এ কােনা আিভজাত নই। ঔ ল বেণর। িশ ছেলমেয়েদর,যু বক-যু বতীেদর নতু ন িডজাইেনর পাশােকর িদেক ঝাঁক বাড়েছ। মারী মেয়রা িত,
াউজার, িজনস;চুমিক, পাথর দওয়া ঝলমেল শািড় পরেত ভােলাবােস। যু বকরাও িবিভ ধরেনর প া ,
জামা, গি পের । িচগত পিরবতন পিরলি ত হে ।
৪. পূ েব ধােনর ফলন ভােলা িছল না। ভু া, জায়ার বা মকাই স বা মাইেলা খেয় পট ভরাত। এখন সম
মানু েষর ধান খাদ ভাত। ডাল,মাছ,মাংস,শাক-সি তােদর খাদ তািলকায় রেয়েছ। এর সে ম য়া,হাঁইড় া, দিশ
মদ ভৃিতর নশায় পু ষ জািত ডু েব থােক।
৫. পূ েব জািত সৃ ি হেয়িছল জীিবকার িভি েত। তেব বতমােন জীিবকার পিরবতন ঘেটেছ। যমন- বাউির
জািতর পূ েবকার জীিবকা িছল পালিক বহন করা অথাৎ বহারািগির করত। পালিক বিজত হওয়ার পর কউ িরকশা
, ঠলা চালায়, ত মজু র,মা কাটা িমেকর কাজ কের। মেয়রা লােকর বািড়েত কািমনিগির কের। জীিবকা িলর
মেধ দখা যাে িম ণ। বংশানু িমক ধারায় তােদর পূ ব পু ষেদর জীিবকার ধারা বহন করা স বপর হে না।
আধু িনক িশ ায় িশি ত হেয় িচ, পশার পিরবতন ঘেটেছ।
৬. িববাহ রীিতর মেধ িকছু মা ফ ত রেয়েছ। যমন- বাউিরেদর িবেয়েত কলাগাছ পুঁ তবার রীিত । বর
আমগাছেক িববাহ কের আর কেন কলাগাছ িবেয় কের। তারপর কেনর সােথ কলাগাছ েকও র বািড় পাঠােনা হয়।
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বর-কেন জেন িমেল সই কলা গাছ মা েত পুঁ েত দয়। আর কলা গাছ র ফলেনর সােথ স ান স িত লােভর
কামনা িমেশ থােক ।
৭. িববাহ এবং জ -সং ার
ে ই িডম িদেয় পূ জা দওয়ার রীিত রেয়েছ পু িলয়ার তফিসিল জািতেদর
মেধ । িডম ঊবরতার তীক। তাই ভ কােজ িডম অপিরহায।
৮. তফিসিল জািতেদর মেধ আক ফুল ও য়া সু পািরর মালা বদেলর মধ িদেয় িববাহ স হয়। আক
ফুল,সু পাির, পতা-এই িতন িজিনস িশেবর সােথ যু । এই রীিতর মধ িদেয় িশব- গার মেতাই ামী- ীর ব েনর
ঢ়তা মাণ কের।
৯. িত তফিসিল জািতর মেধ ই িববােহ িচঁ ড়া- ড় খাওয়ােনার রীিত রেয়েছ। ম ল অনু ােন িচেড়র
ব বহার দখা যাে আর মৃ তু -সং াের মু িড়,খই ব বহার কের।
১০. িশব,মনসা,শীতলা, ামেদবতা ভৃিত তােদর লৗিকক দব- দবী। তফিসিল জািতর বিশরভাগ মানু ষ
িহ ু ধমাবল ী। এছাড়াও মু সিলম, ী ান, বৗ ধেমর মানু ষ রেয়েছন। অন ান ধমাবল ীর মানু েষর সংখ কম।
১১. বিশরভাগ মানু ষ ‘মানভঁ ু ইয়া’ ভাষায় কথা বেল। আধু িনক িশ ায় িশি ত ছেল মেয়রা
বাংলা,ইংরাজী,িহি ভাষায় লখাপড়া করেছ। এই ভােব তফিসিল জািতর ধম য় সামািজক জীবন ও নৃ ত গত পিরচয়
গেবষণার মধ িদেয় তু েল ধরার চ া কেরিছ।
ছাটনাগপু র অ লেক বলা হয় ‘ভারেতর খিনজ ভা ার’। অনু প িচ া িনেয় যিদ বিল ‘পু িলয়া
লাকসং ৃ িতর এক অফুর ভা ার’, তাহেল বাধ হয় এটা অতু ি করা হেব না । এই জলার লাকসং ৃ িতর ধারক
ও বাহক েপ যারা এখনও গিতশীল সমােজর সে সাযু জ রেখ চেলেছ এরা হল এখানকার তফিসিল জািত ।
এই জলায় রেয়েছ ব িবিচ ধরেনর তফিসিল জািত । তােদর কােনা সংখ াগির । কােনা সংখ া কম আবার
কােনা জািতর অি অবলু ি র পেথ ।
সমী ার নানা ের িবিভ তফিসিল জািতর মানু ষেদর সে আলাপ কেরিছ । বেসিছ মু েখামু িখ ।
কখেনা পাশাপািশ । আলাপচািরতায় এেদর কাছ থেক পেয়িছ সহজ -সরল উ র । জেনিছ তােদর িনজ িনজ
সামািজক রীিত-নীিত, আচার-আচরণ। দেখিছ িনজ িনজ পশায় এরা কাজ কের চেলেছ । মেয়রাও রেয়েছ এেদর
সােথ । এমনিক ছাট ছাট ছেল মেয়রাও বাদ যায় িন । পূ জা-পাবণ,উৎসব-অনু ােন ওেদর আম েণ পৗঁেছ গিছ
ওেদর ঘের, কখনও মি র া েণ । কখনও মলার িভেড় িমেশ গিছ । ওেদর সােথ আনে মেত উেঠিছ ।
কাথাও ওেদর সােজ সেজিছ। কাথাও ওেদর ভাষা ও সু ের কে ক িমিলেয়িছ । কাথাও ওেদর হােত হাত
িমিলেয় নেচিছ । এসেবর এক আলাদা অনু ভূিত, অিভ তা িশহরণ জাগায় আমার মেন । ওেদর খাদ াভ াস, ঘর-বািড়,
পাশাক-আশােকর মেধ দািরে র ছাপ িত মু হূেতই ফুেট উেঠেছ । িশ ার অভাব, অ - সং ার, অভাব-অনটেন
কাটােনা দািরে র আঘােত ত-িব ত মানু ষেদর দেখ আমার মন হেয়েছ ভারা া আর বদনািবধু র ।
বতমােন ক ও রাজ সরকার এেদর জীবেনর মােনা য়েনর এিগেয় এেসেছ । ক পায়েণর মধ িদেয়
জীবনধারার বদল ঘ েয়েছ । এেদর উ ল ভিবষ ৎ জীবেনর
দেখ আনে উে ল হেয় উেঠিছ । জীবন নব
আনে ভের উঠু ক –এই এক রাশ আশা িনেয় িবদায় িনেয়িছ ওেদর কাছ থেক ।
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