বাংলােদেশর লাk চ ােনল আi sপারsার pিতেযািগতার eক পেব eকিট মেয় শািড়র oপর
bাuজ পেরেছ। সাধারণত আজকাল bাuেজর oপর শািড় পের মেয়রা। শািড়র oপর bাuজ
পরাটা আমার বশ লেগেছ। আiিডয়াটা eেকবােরi নতুন। মেয়িটর নািক ফ াশন
িডজাiনােরর- আiিডয়াটা িঠক কার মাথা থেক eেসেছ, জানেত iে করেছ খুব। শািড়র
oপর পিটেকাট পরেলo হয়েতা ভােলা দখােব। aথবা পিটেকাটটা বুেকর oপর বঁেধ িদেল!
শািড়টােক sােটর মেতা পরেল! bাuজেক বাজুবn বানােল! কতভােবi তা কাপড়- চাপড় পরা
যায়। পিটেকাট পরার চলটাi তা নতুন। kঁিচ িদেয় শািড় পরাটাo নতুন।
e a েল শািড়টাi বা কেব eেসেছ! eকসময় নারী পুrষ uভেয়i ধুিত পরেতা। দিkণ ভারেত
পুrেষর মেতা লুি o পরেতা নারীরা। pাচীন ভারেতর নারীরা বুেকর oপর িকছুi পরেতা না,
aথবা পরেলo oড়না পরেতা নয়েতা বkবnনী পরেতা। কাপড়gেলায় কানo সলাi িছল না।
িহndেদর মেধ সলাiিবহীন কাপড় পরার চল িছল। সলাi করা কাপড়েক, আিম িঠক জািন
না কী কারেণ, aপিবt বেল ভাবা হত। ধুিত থেক ধীের ধীের শািড় eেসেছ, শািড়র নাম
তখন শািড় িছল না, িছল সািtকা। সংsৃত শb সািtকা থেক eেলা সািত, সািত থেক
সািড, সািড থেক সািড়, সািড় থেক শািড়। uিড় ায় ‘মােছর লেজর sাiল’ eেলা
সেতেরা শতেক । ‘মােছর লেজর sাiল’ eরকম: dেটা পােক ধুিত িদেয় পঁিচেয় মােছর
লেজর মেতা কাঁধ থেক ঝুিলেয় দoয়া। লজটা আঁচল। মেয়েদর ধুিতটাi ধীের ধীের eভােব
মেয়েদর শািড়েত rপাnিরত হয়।

iংেরজ আসার পর bাuজ পিটেকাট পরা r হেয়েছ। মুসলমানরা ঘাগড়া িনেয় eেসিছল।
সi ঘাগড়া দেখi পিটেকাট সলাiেয়র r। ভারতবেষর শািড়র iিতহাসi আমােদর শািড়র
iিতহাস। িহndরাi আমােদর পুবপুrষ eবং পূবনারী। আমরা তা বাঙািল জািত িহেসেব
eকাtর সােল জn িনiিন। বাঙািল হাজার বছেরর পুেরােনা জািত। শািড়র িববতেনর iিতহাস
যারা জােন, শািড়র য কানo িবববতনi gহণ করেত তােদর asিবেধ হoয়ার কথা নয়।
আমােদর পূবনারীেদরo পূবনারীরা nাংেটা থাকেতা, গােছর ছাল পরেতা, জntর চামড়া
পরেতা, তারপর r করল কাপড় পরা। আমরা e যুেগর নারীরা bাuেজর oপর আঁচল
ব বহার করিছ। আজেকর sাiল য বািক জীবেনর জn িsর হেয় িগেয়েছ, তা নয়। ei
sাiলটাo eকসময় িবেদয় হেব, নতুন কানo sাiল আসেব। মাnষ িচরকালi নানান
kেt নতুন আiিডয়া িনেয় আেস। শািড়র oপর bাuজ পেরেছ মেয়, পrক। তামার পছn
না হেল পেরা না। যমন আিম পরেবা না। খুব িsম হেল হয়েতা পরতাম। আিম কখনo চলিত
কানo ফ াশন মেন চিল না। আমার ফ াশেনর নাম, ‘যখন যা খুিশ’। ক াজুয়ােলর চূড়াn।
কাপড় চাপড় আিম iিst কির না বলেলi চেল। হােতর কােছ যা পাi তাi পির। শাট প া ট,
শটস িটশাট, aথবা শািড়। মূলত sিত শািড়। আজকাল আর সােলায়ার কািমজ, sাট ফাট
পির না। মেয়িল িজিনস পরেত ভােলা লােগ না। শািড়েক আমার eেকবারi মেয়িল বেল মেন
হয়না। তারেচেয় বিশ মেয়িল লােগ সােলায়ার কািমজ আর sাট ফাটgেলােক। শািড় িকnt
আমার হাঁটা চলােক ধীর কের না, শাট প া টজুেতা পের যভােব drত হাঁিট, শািড় পেরo।
শািড় মেয়িল? ধুিত পরা পুrষgেলােক িক মেয়িল দখেত লােগ? পুrষািল, মেয়িল- ei
ধারণাgেলা বদেলােকর বানােনা। শািড়র মেতা পাশাক পরা pাচীন gীেসর oi ব িktশালী
রাজােদর িক আেদৗ মেয়িল বেল মেন হয়? আজ থেক পুrষরা যিদ শািড় পরা r কের,
আর মেয়রা শাটপ া ট, তাহেল খুব বিশ িদন পার হেব না, যখন মাnষ বলেত r করেব
শািড় খুব পুrষািল পাশাক, আর শাটপ া ট মেয়িল। পুrষািল আর মেয়িলেত িকnt asিবেধ
নi। asিবেধ তখনi, যখন পুrষািল িকছুেক মেয়িল িকছুর চেয় sিপিরoর বেল মেন করা
হয়।
কানo পাশাকi a ীল নয়। আবার পাশাকহীনতাo a ীল নয়। আমাজেনর জ েল বা
আnামান dীেপ আিদবাসীরা যখন uল
ঘারােফরা কের, oেদর িক a ীল দখায়?
a ীলতার সংjা আমরা তির কেরিছ। সংjাটা a ীল। মাnেষর kৎিসত মনটা a ীল। য
মনটা ভােব, য মেয়রা পুrেষর পছnমেতা পাশাক পেরনা, সi মেয়রা চিরtহীনা,
সi মনটা a ীল। য মনটা ভােব sl কানo পাশাক পরা মােন ধিষতা হoয়ার জn
মেয়েদর সmিত দoয়া, সi মনটা a ীল। য মনটা ভােব পুrষ যা খুিশ পrক, মেয়রা
যন যা খুিশ না পের, সi মনটা a ীল। য মনটা ভােব মেয়রা যৗন বst, িকnt পুrষ যৗন
বst নয়, sতরাং মেয়রা কী পরেব না পরেব সi িসdাn পুrষ নেব, সi মনটা a ীল।
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কাপড় পরা মাnষেদর মেধ eকজন যিদ কাপড় খুেল দাঁড়ায় তােক খুব a ীল দখােব, e
কথা সবাi জােন। আবার কাপড়o িকnt কখনo কখনo বড় a ীলতার কারণ হেয় দাঁড়ায়।
কেয়ক বছর আেগর eক gী কাল আিম বািলেন কািটেয়িছ। কানo eক িবেকেল বািড়র খুব
দূের নয় eমন eক িঝেল সাঁতার কাটার uেdেশ হাঁটেত হাঁটেত িঝেলর পাড় ঘঁষা মােঠ িগেয়
চমেক uেঠিছলাম, রাsার িকনােরi সi খালা মাঠ, আর মাঠ জুেড় শত শত uল , সmূণ
uল , নারী পুrষ- িকেশারী িকেশারী আর িশ
েয় আেছ, বেস আেছ। সবাi রাদ
তাপাে , আর kেণ kেণ uেঠ িঝেলর জেল সাঁতার কেট আসেছ। সারািদেনর খাবার আর
জলটল সে eেনেছ। oখােনi সপিরবার খাে । আিম সবার মাঝখােন, গােয় pচুর কাপড়
আমার। আমার িদেক সবাi িবিsত চােখ তাকাে । aেনকটা কৗতুেকর চােখo। িকছু চােখ
p n িবরিk। আমােক, সিত বলেত কী, আিম িনেজo বুঝেত পারিছলাম, a ীল
দখাে । শরীের কাপড় থাকার লjায় আিম মাথা িনচু কের রiলাম। uল মেয়রা যমন
লjায় d’হােত বুক আড়াল কের, সরকম আিমo কাপেড়র লjায় d’হােত কাপড় আড়াল
করেত চাiিছলাম।
aগত া eক eক কের কাপড় খুেল ফললাম, িকnt জনসমেk আ ডারoয়ারgেলা aেনকবার
খুলেত চ া কেরo খুলেত পািরিন। কাথাকার eক আড় তা আমােক শামুক বািনেয় রেখিছল।
eরকম নয় য oi মােঠ আমার চনা কu িছল। eক মাঠ aেচনা uল মাnেষর সামেনo আিম
uল হেত পািরিন। ভেবিছলাম আিমo রাদ তাপােবা, সাঁতার কাটেবা। িকnt সmূণ uল
হেত না পারার লjায় শষ পযn oi মাঠ থেক সের যেত আিম বাধ হেয়িছলাম। শত শত
uল নারী পুrষেক সিদন eকেফাঁটা a ীল লােগিন, আমােক বরং a ীল লেগিছল।
a ীলতােবাধটা মানিসক। eর সে
পাশােকর কানo সmক নi। গােয় পাশাক থাকেলo
a ীল লাগেত পাের, না থাকেলo a ীল লাগেত পাের।
ব িkগতভােব কানo পাশাকেক আিম a ীল বেল মেন কির না। তেব a ীলতা দূর করেত
য পাশাকgেলা বানােনা হেয়েছ, eবং মেয়েদর গােয় চাপােনা হেয়েছ, মেয়েদর sাধীনতা
আর sতঃsূততােক কবর িদেয় দoয়া হেয়েছ, সi পাশাকgেলােক বরং আমার ভীষণ
a ীল বেল মেন হয়। যমন িহজাব, যমন বারখা।
মােঝ মােঝ, আিম বুিঝ না, মেয়েদর বুক কন ঢেক রাখেত হেব নানারকম কাপড় িদেয়।
bা পেরা, তার oপর bাuজ পেরা, তার oপর শািড় পেরা, aথবা জামা পেরা, তার oপর
oড়না পেরা বা তার oপর চাদর পেরা, তার oপর বারখা পেরা। লােকরা যন না জােন sন
বেল শরীের িকছু আেছ মেয়েদর। যিদ বাiের থেক বাঝা যায় sন বেল িকছু আেছ, তেব
সবনাশটা কন হেব। aসমকামী পুrেষর যৗন কামনা জাগেব। তা জাgক। জাগাটাi তা
sাভািবক। িঠক যমন sাভািবক, পুrষেদর দেখ নারীর যৗনকামনা জাগা!

িকnt e কথা ভুলেল চলেব না য সভ হoয়ার জn আমরা িকছু িনয়ম তির কেরিছ, যমন:
তামার যৗনকামনা জাগেলi তুিম কারo oপর ঝাঁিপেয় পড়েত পােরা না, যৗনকম করার জn
তামােক তার সmিত পেত হেব আেগ। ei িনয়মিট পালন না কের মেয়েদর িকনা বারখা
পরােনা হে । তােদরেক সমাজ থেক b াকআuট করা হে । জলজ াn মাnষgেলােক eক
eকটা আs কারাগার বািনেয় দoয়া হে । য পুrেষর যৗন কামনা জােগ, বারখা পরা মেয়
দখেলo তার যৗন কামনা জােগ। আর যার জােগ না, তার uল মেয় দখেলo জােগ না।
সভ মাnেষরা জােন কী কের িনয়ntণ করেত হয় কামনা। aসভ রা যারা জােন না, তােদর সভ
করার ব বsা হাক। মেয়েদর গােয় বারখা চাপােল, aসভ েক সভ করার pেয়াজনীয়তা
asীকার করা হয়।
বাংলােদেশর সমাজ eখনo anকাের। বড় বড় aTািলকা, দািম দািম গািড়, uঁচু uঁচু শিপং
স টার –িকছুরi aভাব নi, ss মানিসকতারi ধু aভাব। তাi কানo মেয় শািড়র oপর
bাuজ পরেল িবরাট িবতক r হয়। aেনক sুল কেলজ িব িবদ ালয় আেছ দেশ, িকnt খুব
কম মাnষi e দেশ ‘িশিkত’। কেলজ িব িবদ ালেয় পের আজকাল মাnষ িডিgধারী
aিশিkত বেন, নয়েতা মৗলবাদী আর সntাসী বেন। কেলজ িব িবদ ালয় কাuেক সিত কার
িশিkত কের না। ‘িশিkত’ হেত হয় িনেজর চ ায়, িনেজর বুিdেত।
আমরা ei মহাশূেn ভাসেত থাকা কািট কািট gেহর মেধ eকিট aিত kুd gেহ জn
িনেয়িছ। কািট কািট বছর ধের eকেকাষী pাণীর িববতন ঘটেত ঘটেত মাnষ নামক pাণীর
ঘটনা ঘেটেছ। কানo eকিদন আমরাo কািট কািট pাণীর মেতাi িবলুp হেয় যােবা।
আমােদর eবং আমােদর পাশাক িনেয় িব bmােNর কানo মাথা ব থা নi। মাথা ব থা ধু
নারী- িবেdষী িকছু িনকৃ মাnেষর। মেয়েদর শরীের a ীল লােকরা কবল a ীলতা
আিব ার কের। মেয়েদর হািসেত, মেয়েদর কথা বলায়, মেয়েদর হাঁটাচলায়, মেয়েদর
ব বহাের a ীলতা আিব ার করার লাক িকলিবল করেছ সমােজ। ei লাকgেলা িনঃসেnেহ
a ীল। a ীলতা িনিষd হাক আিম চাi। a ীল লাকgেলার a ীল মন মানিসকতা িনিষd
হাক চাi। নাংরােমা দূর হাক চাi। মেয়েদর sাধীনতা আর aিধকােরর িবrেd kৎিসত
ষড়যnt িচরকােলর জn দূর হাক চাi।

