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াওকাসয মভসেযা
মঔাসেওায দদরাধ ও
কসফলও, ভানফী দফদযাঘঘকায কসফলণা মওন্দ্র, ওরওাতা দফশ্বদফদযারে, ওরওাতা, বাযত
Abstract
Circus is of a „Big Top‟ with various acts providing entertainment therein. With an
improving reputation after civil war and industrial revolution the circus involved larger
number of female performers to its show. During this period common people got thrilled to
see the risk taken by incredibly skilled women in circus arena. But their contribution and
devotion never been well recognized as that of men.
“Any act commonly performed by a man becomes a much greater draw with women
performing it”. In the accounts of western history contribution of women artists are being
prominently mentioned in respect with various field of entertainment but in our culture
women artists have often been unremembered and faced challenges , encountered
difficulties in choosing their profession and gaining acknowledgement due to mainstream
gender biases. Circus is also not an exception. The history of inclusion of women as
performer in circus is more complex, with historian disagreeing on its facts and features
due to scarcity of biographical information about women circus artists and they remained
unofficial in their status. But we must admit that female performers have often been
misrepresented or omitted to be recorded in the accounts of historical research. In this
article we go through the history of those few women who devoted themselves to this
performing art and try to analyse their position from socio- cultural aspect.
Key words: Woman artist, Entertainment, Acknowledgement, Challenges, Performing
art

রৄরু ওযফ এভন এওচন ভানুসলয চীফন ওথা দদসে বাযতীে  ফাাংরায াওকা দসেয এও দফস্মৃত অধযাসেয সে
চদ সে আসঙ তাাঁয নাভঔাদন। রৄধু ফাাংরায াওকাই নে ফাাংরায দথসেটায দেসও ভৃদ্ধ ওসয মকসঙন দতদন। মই
প্রদতবাভেী ফাগাদর দেী যাচফারা দাীয চন্ম ে ১৮৮৭ াসর ওরওাতায াথুদযোখাটা(১) (ভাসরাা া) অঞ্চসর।
ভাত্র ঘায ভা ফেস যাচফারা দাীয ভা ুাঁদটযানীয ভাতৃদফসোক ে। এয ওসেও ফঙয যই দতদন তায দতাসও
াযান। অদত শফাস্থাে ফাফা ভাসও াযাসনায পসর মা োয তাই র। আত্মীে স্বচনসদয প্রতাযণাে তাাঁ য শদত্রও
ম্পদি অথকাৎ দনচস্ব ফাকৃদট াতঙা া সে মকর। ুাঁদটযানীয মভাট সনসযাদট ন্তান ন্তদতয ভসধয যফতকীওাসর
ভাত্র ঘাযচন চীদফত দঙসরন। এাঁযা সরন ফ  মফান দযভদত, মভচ মফান ভদতফারা, দাদা দতনওদ  এফাং ফকদওনষ্ঠ
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যাচফারা। ভাসেয ভৃতুযয য আত্মীে স্বচনসদয প্রতাযণা আয দফশ্বাখাতওতায পরস্বরূ প্রাে দন0স্ব অফস্থাে এই
ঘায বাইসফাসনয দদন ওাটসত থাসও। প্রদতসফদনী হৃদে ঔুদদফারা যসপ ঔুদদভাীই তাাঁসদয ঘাযচসনয
বযণসালসণয দাদেত্ব গ্রণ ওসযন। ঔুদদফারায ওাসঙ আ্রয়ে মসে এই অনাথ দরৄুলদরয ঔাো যায অবাফ দওঙুটা
দভটর ফসট দওন্তু আদথকওবাসফ তাযা দঙর ােম্বরীন। ঔুদদফারায উসদযাসক ফ সফান দযভদতয সে
যাভফাকাসনযই এও ফাদোয দফসে র। ভদতফারা, দতনওদ   যাচফারা এযয যাভফাকাসন দদদদয ওাসঙই আ্রয়ে
গ্রণ ওসযন। দওন্তু চীফসনয এই দনশ্চেতাটুওু তাসদয মফদদদন যইরনা। ওাযণ দফসেয অে দওঙুদদন যই দযভদত
দফধফা সরন। স্ববাফতই দযভদতয স্বাভীয ভৃতুযসত তায শ্বরৄযফাদ য মরাওচসনযা আয যাচফারাসদয বযণসালসণয
দােদাদেত্ব গ্রণ ওযসত ঘাইসরন না। ােীন দযভদত দনসচই বাইসফাসনসদয দাদেত্ব গ্রসণ অস্বীওৃত ন। দতদন
তঔন তায দনসচয আ্রয়সেয মঔাাঁসচ ঢাওা ঘসর মান। যাচফারা  তায ফাদও দুই বাইসফান ুনযাে ােম্বরীন
সে স ন। আদথকও অবাফ অনটসনয ভসধযই তাসদয দদনুলচযান সত থাসও।
া এওদট াওকা মওাম্পাদনয সে তাসদয মমাকাসমাক ে। Prof. Bose এয Great Bengal Circus
তঔন মওাওাতাে এসসঙ তাসদয মা ওযসত। তাাঁয াওকা দসরয ক্ষ মথসওই মই ভে অেফেী
মঙসরসভসেসদয াওকা দসর মনোয চনয দফজ্ঞান মদো ে। এই ফ অেফেী মঙসরসভসেসদয দনসে মেদনাং
দদসে াওকাসয নানাপ্রওায ক্রী সওৌর মঔাসনা ত। ােম্বরীন দতনওদ  তঔন এই দফজ্ঞানদট মদসঔ
ভদতফারা আয যাচফারাসও দনসে াওকা দসর মমাক মদন। মফাসয াওকাই তঔন ফাগাদরয এওভাত্র াওকা াযা
বাযত চুস  মাযা প্রদকনী ওযসঙ। ‘মফাসয মগ্রট মফের’ াওকা নাসভ ঔযাত এই াওকা মওাম্পাদনদটয ভাদরও মই
ভসে দঙসরন ২৪ যকনায মঙাট চাুলদরো গ্রাসভয ফু দযফাসযয ভদতরার ফু। ভদতরাসরয দতা দঙসরন মই
ভেওায ঔযাতভান ওদফ, নাটযওায ফক্তা  অদবসনতা ভসনাসভান ফু। ফাগরা রৄধু নে বাযতীে াওকা দসেই
তঔন মভসেযা দফসল আসতন না। াওকা, মাত্রা, দথসেটায দওাংফা দসনভায ভত দফসনাদনী ধাযাে মুক্ত োটা
দীখকদদন মাফৎ বাযতীে ঐদতসযয দযন্থী দঙর। রৄধুভাত্র দদযদ্র দনম্নদফি দযফাসযয মঙসর মভসেযাই রুদচয টাসন
মাত্রা দথসেটায ফা াওকাসয সে মুক্ত সতন। আসর এুলদর এওভে দঙর স্তা দফসনাদনী রুদঘয দযঘােও। তাই
ভাসচয তথাওদথত উচ্চফসককয ম্ভ্রান্ত ফাংসয মঙসরসভসেযা এ’ওর মাে মুক্ত োটা ঔুফ ভীঘীন ভসন
ওযসতন না। এওপ্রওায ফাধয সেই দতনওদ  আয তায দুই মফান যাচফারা এফাং ভদতফারা াওকা দসর মমাক
মদেয দদ্ধান্ত মনন ওাযণ দযভদত ঢাওা ঘসর মাোয য তাসদয বদফলযৎ সে স দঙর এসওফাসযই অদনদশ্চত।
দনতান্ত দনরুাে সেই তাসদয াওকা দসর আা দওন্তু যফতকীওাসর াওকা দেীরূস দতনওদ  যসপ মতনা
এফাং যাচফারা দফসল ুঔযাদত রাব ওসযন। আভযা মম োদসচয মঔরাুলদর মদদঔ, যাচফারা মুক্ত দঙসরন এই োদচ
দসেয সেই। োদচ  ফযাসরসেয মঔরাে যাচফারা ম মুসক দফসল ুনাভ অচকন ওসযন। এওদট মঙাট
মটদফসরয য য য ঘাযসট ওসয মফাতর াদচসে মভাট আটদট ভান ভাসয মটদফর াচাসনা ত। যাচফারা
দনসঘয মটদফরদট মথসও দচভনযাদি মদঔসত মদঔাসত ফযাসরসেয য বয ওসয সয উসে আসতন এফাং সযয
মটদফসর উসে মদদটসও ম্পূণক উসে দেও সযয মটদফসর যাঔা মেট মথসও ঘ ওাটসরট মঔসতন। মওাসরয দওকযা
যাচফারায এই ফযাসরসেয মঔরাদট মদসঔ ফাযাংফায ঘভৎওৃত সেসঙন। আচওার মওান াওকাসই এভন ফযাসরসেয
ভাধযসভ ঘ ওাটসরট ঔাোয অদবনফ মওৌরদট মঔরাে মদঔা মােনা।
অদত অে ফেসই যাচফারা মগ্রট মফের াওকাস মমাক দদসেদঙসরন তাই ফে ফৃদদ্ধয সে সেই তায
মাকত দক্ষতা, প্রদতষ্ঠা  শদদও মৌেমক ফৃদদ্ধ মসত থাসও। তায ক্রী াসওৌরকত দক্ষতা এফাং ঘাতুকসম মগ্রট
মফেসরয ভাদরও ভদতরার দফভুগ্ধ দঙসরন। যাচফারায প্রদত রৄরু মথসওই ভদতরাসরয ুনচয দঙর। মই বাররাকা
আসযা ফৃদদ্ধ মসত থাসও যাচফারায মৌেমক  ক্রী া শনুসণযয মদৌরসত। অফসসল যাচফারায মৌেমক  ুলসণ ভুগ্ধ
সে ভদতরার তায াদনপ্রাথকী ন এফাং ১৮৯০ াসর উজ্জদেনীয াওকা পসয দকসে মঔানওায এও
ওারীভদেসযই দেুাস্ত্র ভসত এও ুসযাদসতয উদস্থদতসত যাচফারা এফাং ভদতরাসরয রৄব দফফা ম্পন্ন ে।
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দফসেয য যাচফারা াওকা দসর মঔরা মদঔাসনা দওন্তু অফযাত যাসঔন। প্রেত দফসেয ূসফকই যাচফারা
ন্তানন্তফা দঙসরন। দফসেয ফঙসযই অভৃতসয (১৮ই ওাদতকও, ১৩০৫) যাচফারা তায প্রথভ এফাং এওভাত্র ন্তান
ওনযা ইেুফারায চন্ম মদন। যফতকীওাসর এই দরৄওনযাই েীত ম্রাজ্ঞী ইেুফারা দাসফ প্রদতষ্ঠা রাব ওসযন।
ওনযায চসন্ময য ধীসয ধীসয াওকাসয প্রদত যাচফারায উৎা  আগ্র ওসভ আসত থাসও। পসর দতদন
মওারওাতাে দপসয আসন এফাং ২১ নাং দোর দভত্র মরসনয ফাদ সত ফফা ওযসত রৄরু ওসযন। ভদতরার দওন্তু
তঔন বীলণবাসফ াওকা অনুযাকী তাই দতদন াওকা দর ঙা সরন না। াওকাসও মওন্দ্র ওসযই দু’চসন দভদরত
সেদঙসরন, আফায াওকাই উবসেয ভসধয দূযত্ব ফা াসত থাসও। ভাত্র ৫৩ ফঙয ফেস এও অসস্ত্রাঘাসযয পসর
ভদতরাসরয ভৃতুয খসট। আসর ফহুভূত্র মযাসকয ভসতা াযীদযও অুস্থতা দনসে দতদন এই অসস্ত্রাঘাসযয দদ্ধান্ত
দনসেদঙসরন দওন্তু াযীদযও ধওরটুওু ইসত াসযনদন। ভদতরাসরয ভৃতুযয য মগ্রট মফের াওকাসয ওণকধায দাসফ
আত্মপ্রওা খসট দপ্রেনাথ ফুয দমদন ভদতরাসরয মঙাট বাই।
ফাগাদর তথা ফাগরায াওকা দসরয অনযতভ প্রদতবাভেী  নফীন এ’দেীদটয চীফন দঙর এওান্ত ফণকভে।
শফওার মথসওই কানফাচনাসত যাচফারায অতযন্ত আগ্র দঙর। ঔুফ মঙাট ফে মথসওই রৄধু রৄসনই মওাসনা কাসনয
ুয দতদন হুফহু করাে তুসর দনসত াযসতন। াওকা চীফসন দতদন মমভন ভদরা দেীরূস অননয প্রদতবায স্বাক্ষয
মযসঔদঙসরন, মতভন তাাঁয েীত চীফনদট দঙর ফণকভে এফাং উজ্জ্বর। আসকই ফসরদঙ ইেুফারায চসন্ময যই
যাচফারা াওকা চীফন মথসও অফয মনন। তাাঁয যফতকী চীফনটা মওসটদঙর দীখক েীত ঘঘকায ভাধযসভ। ফাাংরা
ুযাতনী, ওীতকন,  টপ্পাসেয েীসত দতদন দফসল াযদদকতা অচকন ওসযন। এঔান মথসওই তাাঁয মাকত চীফসনয
এও নতুন অধযাসেয ূঘনা। এসওয য এও েীতাসয দতদন যভ শনূসণয আয ভুনদোনায সে েীত
দযসফন ওযসত থাসওন। াওকা দেী দাসফ তায চীফন রৄরু ওযসর যাচফারা চীফসনয ুদীখক ভে ওাটান
েীত ঘঘকাসত। যাচফারায শফফাদও চীফন াওকাসই রৄরু সেদঙর। দওন্তু দফফাসয ফঙয দতসনও যই ভদতরাসরয
সে তায শফফাদও ম্পসওকয ক্রসভই অফনদত রৄরু ে। ওনযা ইেুফারাসও দনসে রৄরু ে তাাঁয চীফনাংগ্রাসভয আয
এও নতুন অধযাে। ওঔন দভরা দিসট ওঔন ফা ২৪ নাং দোর দিসটয ফাদ সত ফফা ওযা রৄরু ওসযন
যাচফারা। ভদতরাসরয সে তাাঁয ভানদও দূযত্ব হ্রা ােদন। তাই াংাযমাত্রায ফযেবায দনসচয ওাাঁসধ তুসর
মনোয উসেসয এওপ্রওায ফাধয সেই েীত দক্ষা রৄরু ওযসরন যাচফারা। ইেুফারায প্রদত ভদতরাসরয
দতৃসে থাওসর স্ত্রীয সে ম্পওকদটয উন্নদত মওাসনাদদন খসটদন। ওনযা ইেুফারায সে াক্ষাসতয চনয ভদতরার
ভাসছ ভসধযই যাভফাকাসনয ফাদ সত আসতন। দওন্তু াাংাদযও দাদেত্ববায মওানদদন ওাাঁসধ তুসর মননদন। ধ্রুদাসেয
কাসন যাচফারায াসত ঔদ  সেদঙর ভদতরাসরয াসতই। তঔন মওফর সঔয ফসই কানটা দসঔদঙসরন। আসদৌ
বাসফনদন মম এই েীতই এওদদন তায ধযানজ্ঞান এফাং আদথকও াংওট মভাঘসনয উাে সে দাাঁ াসফ। ধ্রুদাসেয
কাসনয প্রাথদভও দক্ষাসও আসযা দযীদরত ওযসত যাচফারা এফায ফাদ সত স্তাদ মযসঔ দনেদভত মযোসচ ভন
দদসরন। মওাসরয অনযতভ মযা াসঔাোচ ফাদও স্তাদ দুরী বট্টাঘামকয যাচফারায কাসন েত ওযসত দনেদভত
আসতন। েীত চকসত যাচফারায ঔযাদত  ম ধীসয ধীসয ফা সত রৄরু ওযর। মকাদফে প্রাদ দভ্রয়, মকাদফন ুলরু,
ঘণ্ডী ফসেযাাধযাে, যচনীফাফু মঙাট  ফ  দুরী ঔাাঁ, রঙভী প্রাদ দাং, মওফ প্রাদ দভত্র, াতওদ  স্তাদ,
দকদযফারায ভত দফদষ্ট েীতসজ্ঞযা তাাঁয ফাদ য প্রাতযদও ান্ধ্য েীত আসয মমাক দদসত আসতন। যাচফারায
েীত চকসত দাকণ এফাং অদঘসযই ঔযাদতয দঔসয উিযণ তাাঁয ফহুভুঔী প্রদতবাযই দযঘােও।
রৄধু এওচন দেী দাসফই নে এওচন ভাচওভকী দাসফ যাচফারা স্মযণীে। দফতসওয দিতীে দসও
ফাাংরাসদস এওফায এও বেঙ্কয ফনযা র। তায ত্রাণওাসমক ওরওাতায মানাকাদঙয ভদরাযা অগ্রণী বূদভওা
দনসেদঙসরন। আতকসদয াামযাসথক এাঁসদয সমাদকতাে মঔারা র ‘দবঔাদযনী দথসেটায’। এই দথসেটায দরদট
ফনযাত্রাসণ আদথকও াামযাসথক উস্থান ওযর ‘দযদচো’ নাটওদট। এই উসদযাসকয ভূর উসেয দঙর ত্রাণওাসমক াদভর
ো। এযওভ াভাদচও দক্রোওসভক অাং মনো ফাগাদর মভসেসদয সক্ষ মওাসর তত চ দঙরনা। অথঘ
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এ’ওাসচ প্রথভ এদকসে এসরন মানাকাদঙ অঞ্চসরয মভসেযা। মানাকাদঙয এই দক্রোওসভক উদফুদ্ধ র প্রদতসফী
যাভফাকান অঞ্চর। যাভফাকানসও ফরা ত ম মুসকয রূসাকাদঙ। মানাকাদঙয অনুওযসণ তাযা প্রথভ ভঞ্চস্থ ওযসরন
‘নযসভধ মজ্ঞ’। যাচফারায উসদযাসক প্রদতদষ্ঠত ওাগাদরনী দথসেটায দসরয প্রসমাচনাে দযসফদত র এই নযসভধ
মজ্ঞ নাটওদট। ওাগাদরনী দথসেটায দর প্রদতষ্ঠায দওঙু ওার সযই ‘যাভফাকান নাযী দভদত’ নাভও এওদট মফাধভকী
প্রদতষ্ঠান শতদয ওযসরন দতদন। যাচফারায এই উসদযাক দন0সে এও ফযদতক্রভী প্রসঘষ্টা। প্রেত ফদর, নযসভধ
মজ্ঞ নাটওদটসত যাচফারা স্বোং ভাদিয বূদভওাে অফতীণক সেদঙসরন। মানাকাদঙ  রূসাকাদঙ তথা যাভফাকান
অঞ্চসরয ভদরা দযঘাদরত এই নাটযদর দুদটয ভঞ্চ উস্থাসনয দনচস্ব এওটা শফদষ্টয দঙর মম, নাটওদট অদবনসেয
ূসফক মানাকাদঙয ভদরা নাটয দেীযা দরসফাঁসধ রার মস  াদা াদ  স  াংদিষ্ট অঞ্চরদট (সানাকাদঙ)
প্রদদক্ষণ ওযসতন। মানাকাদঙয এই প্রদকনী মওৌরদট অনুওযণ ওসযন যাভফাকাসনয মভসেযা। তাাঁযা উৎাদত
সে রার মস  মকরুো াদ  সয দনসচসদয অঞ্চর প্রদদক্ষণ ওসয ফনযাদুককতসদয চনয অথক এফাং ওা সঘা 
াংগ্র ওযসতন। াংকৃীত াভগ্রী এফাং অথক নাটযদসরয ক্ষ মথসও চভা মদো ত ফেীে ফনযাত্রাণ বাণ্ডাসয। ম
মুসকয ভাসচ নাযীয উসদযাসক যওভ ওভকওাণ্ড এও দফযর নদচয। যাভফাকান নাযী দভদত কেন ওসয (১৯১০ খ্রী0)
আঘামক প্রপুল্লঘন্দ্র যাসেয াসত (ফেীে দযদরপ ওদভদট, াসেে ওসরচ, ৯১ আায াওুকরায মযা ) মম াাময অথক
 দ্রফয তুসর মদো সেদঙর (১৯ম অসটাফয, ১৯৯২) তায উসদযাক্তা দঙসরন যাচফারা স্বোং।(২) যাভফাকান নাযী
দভদত যাচফারায মনতৃসত্ব ত্রাণ তদফসর মা দওঙু তুসর দদসেদঙর মুলদর দঙর মথাক্রসভ, ঘাউর ১৫০ মওদচ নতুন
ওা  ৩০দট, ুসযাসনা ওা  ২৬৪দট, অনযানয চাভা ৯০দট এফাং দুইঔাদন যযাায। এ’ঙা া মভাট াত দওদস্তসত
প্রাে ৯৯৬ ঔাদন াদ , ১৯০দট চাভা  অনযানয দ্রফয াভগ্রী গ্রণ ওযা ে ফেীে দযদরপ ওদভদটয তযসপ। এই
াভগ্রীুলদর গ্রণ ওসযদঙসরন দ. ঘযাটাচকী। প্রেত ফদর, যাভফাকান নাযী দভদতয এই ভাচসফাভূরও ওাসমক
এদকসে এসদঙসরন যাচফারাযই ুসমাকযা ওনযা ইেুফারা। মওাসরয দেীযা াংখফদ্ধ সে কস  তুসরদঙসরন
মফের আদটকি এসাদসেন। ২৩ নাং সেদরাংটন দিট, ওরওাতা-২৩ এই দেওানাে। ম্পাদও দঙসরন ্রয়ী
জ্ঞানপ্রওা মখাল, ঙ্কচ ভদল্লও  ভন্মথ দভত্র। ইেুফারা এই এসাদসেসনয বয দাসফ নানা ভাচসফাভূরও
ওাচওসভক এদকসে আসতন ভাসেয দাঙ্ক অনুযণ ওসযই। যাচফারায যাভফাকান নাযী দভদত (২৬ মমাসকন দি
মরন, ওরওাতা), আসযা নানাদফধ াভাদচও ওাচওসভক এদকসে এসদঙসরন ম’মুসক। তাসদয নানাদফধ মফাভূরও
ওাচওসভকয স্বীওৃদত মভসর শদদনও দত্রওাুলদরসতই। ২৬ ম নসবম্বয, ১৯২২ খ্রী0 ‘মুকান্তয’ দত্রওায দফজ্ঞাসন
যাভফাকান নাযী দভদত ওামকওরাসয ঔফয প্রওাদত ে। মই ভে যাভফাকান নাযী দভদত ম ত্রাণওাসমক দওবাসফ
াাময ওযায চনয এদকসে এসদঙসরন তায প্রভাণ মভসর এই দফজ্ঞানদট মথসওই। দফজ্ঞান তথযদট এসক্ষসত্র
উদল্লদঔত র।
‘উিযফসেয/ফনযা ীদ সতয াাসমযয চনয/যাভফাকান নাযী দভদত ওতৃও
ক / ওাগাদরনী দথসেটায/িায যে
ভঞ্চ/অদয মাভফায ৪ো অগ্রােণ ২০ম নসবম্বয/ যাদত্র ৮টাে/১। নযসভধ মজ্ঞ/ভস্ত ঘদযত্র নাযী ওতৃকও অদবনীত
সফ/২। দবক্ষাদান ৩। দনধকাদযত নৃতযকীত/৪। মযভী রুভার।’
মফের দযদরপ ওদভদটয দযসাসটক ‘‘যাভফাকান নাযী দভদতয ভাচসফাভূরও ওামকক্রসভয বূেী প্রাংা ওসয
ফরা ে ‘যাভফাকান নাযী দভদত’ মম আন্তদযওতা মদঔাইো ফনযা াাময ওাসমকয অফতীণক ইোসঙন তচনয ওদভদট
তাাদদকসও ধনযফাদ না দদো থাদওসত াদযসতসঙন না। কতওার তাাযা িায দথসেটাসয অদবনেরব্ধ ১৭০০ টাওা
প্রদান ওদযো মদন। এ’স্থসর ইা উসল্লঔসমাকয মম, অদবনসেয চনয মম ৪১০ টাওা ফযে ইোসঙ তাা ্রয়ীভতী
ইেুফারা দাী এওাই স্বোং দান ওদযোসঙন।’’
রক্ষযণীে এই ভে ইেুফারায ফে ভাত্র মতই ফঙয। দওন্তু ভাত্র মতই ফঙয ফেসই েীত চকসত দতদন
দফসল প্রদতষ্ঠা রাব ওসযন। তায অদত ওভ ফেস প্রদতষ্ঠা যীদতভত ঈলকনীে। নাযী দভদত স্বাধীসনািয ওাসর
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নানাদফধ ভাচসফাভূরও ওাচওসভকয সে মুক্ত দঙর। স্বাধীনতা যফতকী ভসেই ভওারীন ত্রদত্রওাে নাযী
দভদতয দক্রোওসভকয দফলসে ঔফয প্রওাদত সত থাসও। মুকান্তয দত্রওা ৩যা শঘত্র ১৩৫৪ ভেরফায প্রওা ওযর “
‘‘কত ২৬ম ভাখ মাদভনীবূলণ অষ্টাে আেুকসফদ ওসরচ াাতাসরয চনয নাযী দভদতয ওদরওাতাে াামযাদবনে
ইোদঙর তাা ইসত উক্ত দভদতয মসক্রটাযী ্রয়ীভতী ইেুফারা, াাতাসরয অনযতভ দয  উসদযাক্তা ্রয়ীমুক্ত
রৄবওযণ চারাসনয ভাযপত দুই াচায াাঁঘ ত এও টাওা াোইোসঙন।’’ ওাগাদরনী দথসেটায দর প্রদতষ্ঠায
অদবজ্ঞতা মথসও যাচফারা দওঙুদদসনয ভসধযই ‘দদ যাভফাকান দপসভর ওারী দথসেটায’ নাভও এওদট ভদরা নাটযদর
কস  তুরসরন এফাং ফরা মাে ম’মুসক যাচফারা প্রদতষ্ঠাত এই নাটযদরদট মভসেসদয দনসে কস  মতারা ফকপ্রথভ
নতুন এওদট মাদাযী দথসেটায দর। ভূরত ভদরাসদয িাযা প্রদতদষ্ঠত এফাং ুসযাুদয ভদরাসদয অদবনে ভৃদ্ধ দর
দাসফই প্রথভ ফাগরা দপসভর দথসেটাসযয স্বীওৃদত এসদযই মদো উদঘত। মভসেসদয দনসে ফকপ্রথভ এওদট ফাগরা
নাটয দর কস  মতারায মকৌযফ  প্রায ভমকাদা যাচফারায দওঙু ওভ নে। তাাঁয খটনাফহুর চীফন ইদতাস এ’এও
মকৌযফজ্জ্বর ফক মায অসনওটাই ম্ভফত ফাগাদরয অচানা। এওচন ভদরা ওতৃকও এওদট ভদরা নাটযদর প্রদতষ্ঠায ভত
উসদযাক মওাসরয মওান ফাগাদর দদক্ষত ম্ভ্রান্ত দযফাসযয মভসেযা দওন্তু মদঔাসত াসযনদন। যাচফারায দনচস্ব
উসদযাক  মনতৃসত্ব ১৯১২ াসর যাভফাকান দপসভর ওারী দথসেটায দনসফদন ওযর ‘দফল্বভের’  ‘ীসযয পুর’
নাভও দুদট নাটও।(৩) এই নাটও দু’ঔাদন দযসফদত র ভনসভান দথসেটাসয। রৄধুভাত্র মভসেসদয অদবনসে প্রদদকত
এই নাটসওয দটদওট ভূরয ওাসর দঙর দ টাওা, আট টাওা, ঙে টাওা, াাঁঘ টাওা, দুই টাওা এফাং এও টাওা।
ফযারওদনসত দুই টাওা এফাং এও টাওায দটদওসট মওফরভাত্র মভসেসদযই প্রসফাদধওায দঙর। যাচফারায এই দথসেটায
দসরয প্রঘাযসত্র দযঘারও দাসফ দানীফাফুয দলয মমাকীন্দ্রনাথ যওাসযয নাভদট প্রঘায ওযা ত। এয এওটা
দফসল ওাযণ র দপসভর ওারী দথসেটাযদট ম্পূণক ভদরা দয িাযা দযঘাদরত  প্রদকদত সর দফজ্ঞাসন ফা
প্রঘাযসত্র দযঘাদরওা দাসফ যাভফাকান অঞ্চসরয মভসেসদয নাভ প্রওা ওযাটা দঙর অতযন্ত ছুাঁদওয দফলে। মদদ
যাচফারায দথসেটাসয মমাকীন্দ্রনাথ ভরা  দনসদকনায ওাসচ অসনওঔাদন াাময ওযসতন, দওন্তু প্রঘাযসত্র দওাংফা
দফজ্ঞাসন মমাকীন্দ্রনাসথয নাভ প্রওাসয দঙসন ওাচ ওযত এওটা াভাদচও াংস্কায। ওাযণ ম মুসক অদবচাত
দওক ভদষ্ট দথসেটায দফলেদটসও মওফর দনসচসদয াাংস্কৃদতও মওৌদরসনযয অে ফসরই ভসন ওযসতন তাই
দথসেটাযসও দনসে এফাং দথসেটাদয চকসতয সে মুক্ত ভানুলচনসও দনসে তী্র  এওটা ম্রয়দণসঘতনা ওাচ ওযত। তাই
মওাসনা দথসেটায দযঘারনায ওাসচ যাভফাকান ফা মানাকাদঙ অঞ্চসরয মভসেসদয মুক্ত থাওায দফলেদট াভাদচও 
ফাদণদচযও ওাযসণই প্রঘায ওযা তনা।
যাচফারায উসদযাসক প্রদতদষ্ঠত দপসভর ওারী দথসেটায ফকসভাট ফাসযাদট নাটও ভঞ্চস্থ ওসয এুলদর র0 (১)
দফল্বভের (২) ীসযয পুর (৩) ঔা দঔর (৪ ) নযসভধ ভঞ্চ (৫) ফরুণা (৬) দরন (৭) ীসয ভাদরনী (৮) ওুঞ্জ
দযচী (৯) আদরফাফা (১০) মযভী রুভার (১১) যসদী  ঘন্দ্রুলি। প্রেত ফদর, উদল্লদঔত প্রসতযওদট নাটসও
যাচফারায ওনযা প্রঔযাত কাদেওা ইেুফারা অদবনে ওযসতন। যাচফারা স্বোং ওনযায সে মভাট ঙেদট নাটসও
এওসে অদবনসে অাং গ্রণ ওসযদঙসরন এুলদর – (১) দফল্বভের-এই নাটওদটসত যাচফারা দফল্বভের-এয বূদভওাে
এফাং ওনযা ইেুফারা াকদরনীয বূদভওাে অদবনে ওসযন। অনযদদসও আফায নযসভধ মজ্ঞ নাটদওদটসত যাচফারা যাচা
মমাদতয বূদভওাে এফাং ইেুফারা ওাতযােনীয বূদভওাে অদবনে ওসযন। যাচফারায দপসভর ওারী দথসেটায দরদট
মমসতু ম্পূণক ভদরা দেীয অদবনসে ভৃদ্ধ দঙর তাই এ’মক্ষসত্র মমসওান নাটসওই ুরুসলয নাভ বূদভওাে
মভসেযাই অদবনে ওযসতন। অথঘ ম ওাসরয প্রঘদরত ধাযাে দওন্তু াধাযণ বদ্র ম্ভ্রান্ত দযফাসযয মভসেযা মাত্রা,
দথসেটাসয আসতন না তাই ুরুলযা অদবনে ওযসতন নাযী ঘদযসত্র। দপসভর ওারীয মক্ষসত্র দেও এয উসো দঘত্রটাই
নচসয আস। আদরফাফায ভত অদত চনদপ্রে এফাং ফহুর প্রঘদরত এই কেদটয অফরম্বসন ভঞ্চস্থ র আদরফাফা
নাটওদট। মঔাসন আদরফাফা সরন যাচফারা এফাং ইেুফারা অদবনে ওযসরন াদওনায ঘদযসত্র। এ’যওভ মফ দওঙু
নাটও মমভন মমভন ঔা দঔর (যাচফারা 0 মভাদত1 ইেুফারা 0 দকদযফারা)1 দরন (যাচফারা 0 াান এফাং ইেুফারা
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0 দরন)। মওাসরয দথসেটাযী ভাসচয উয ুরুলসদয এওসঘদটো আদধতয দঙর। দথসেটায দসরয আদথকও
াংস্থাসনয চনয ভাসচয দফিফান ভানুসলযা ৃষ্ঠসালও রূস এদকসে আসতন। মঔাসন মভসেসদয দথসেটাযী দসরয
আদথকও াংস্থাসনয চনয এদকসে এসরন ফযফােী ফদ্রীদা মঙত্রী। এঙা া যাচফারায দযফাসযয দফসল দযদঘত 
ফন্ধ্ু চীফনওৃষ্ণ মখাল এই দথসেটাসযয দযঘারনকত দফলসে আন্তদযওবাসফ নানা াাময ওযসতন। দপসভর ওারী
দথসেটাসযয ুনাভ ধীসয ধীসয ঙদ সে  র মওারওাতা াংরগ্ন াশ্বকফতকী অঞ্চরুলদরসত। তাই মফ দওঙু ওার
মওারওাতাে অদবনসেয য দপসভর ওারী দথসেটায মওারওাতায আসাস দফদবন্ন অঞ্চরুলদরসত অতযন্ত াপসরযয
সেই তাসদয অদবনীত নাটওুলদরয মাদাযী ভঞ্চ উস্থান রৄরু ওযর। ওরওাতায ফাইসয দফদবন্ন চােকাে
দপসভর ওারী দথসেটায ুনাসভয সে তাসদয নাটসওয প্রদকনী ওযত। যাচফারায উসদযাসক মকাস  মতারা দপসভর
ওারী দথসেটাসযয আদথকও দাদেত্ববাযদট গ্রণ ওসযদঙসরন মওাসরয দফঔযাত ফযফােী ফদ্রীদা মঙত্রী ম ওথা মতা
আসকই ফসরদঙ দওন্তু দতদন মম রৄধু আদথকও দদওটা াভরাসতন ম ওথা ফরসর ওভ ফরা সফ। মম দু’ফঙয দপসভর
ওারী তায অদস্তত্ব দটদওসে যাঔসত মসযদঙর মই াপসরযয যীও দতদন ওাযণ মমুসক এ’চাতীে মভসেসদয দনসে
এওটা মাদাযী দর মঔারা রৄধু ফযফাদেও ছুাঁদও নে াভাদচও ছুাঁদও মসক্ষসত্র দওঙু ওভ দঙরনা। দওন্তু ফদ্রীফাফু
মভসেসদয দনসে এভন এওদট মাদাযী দথসেটায মঔারায দু0া মদদঔসেদঙসরন যক্ষণীর ভাসচয যক্তঘক্ষু
উসক্ষা ওসযই। ফদ্রীদা ঙা া চীফনওৃষ্ণ মখাল এই দথসেটাযসও নানাবাসফ আদথকও সমাদকতা চুদকসেদঙসরন।
যাভফাকান অঞ্চসরয দফসল মায সে মুক্ত ভদরাসদয িাযা অদবনীত নাটসও মমুসকয ওর ম্রয়দণয দকসওয
আনুওূরয রাব প্রাে অম্ভফ এও ওাচ দঙর। দওন্তু অফাগাদর এও ফযফােী ফদ্রীনাথ মওাসনা দওঙুয প্রতযাা না ওসযই
দনচ অথক দফদনভসে এই ছুাঁদওূণক উসদযাক গ্রণ ওসযন। দপসভর ওারী দথসেটাসযয াপরয দওাংফা ফযথকতায দফঘায এই
দুসটা ফঙসযয দনদযসঔ ওযা ম্ভফ নে দওন্তু যাচফারা দওাংফা ফদ্রীনাথ মঙত্রীয ফযদতক্রভী উসদযাকদট দন0সেস উচ্চ
প্রাংায দাফী যাসঔ। রৄধু তাই নে ফাগরা  ফাগাদরয াংস্কৃদতয াসসক্ষ দপসভর ওারী দথসেটাসযয চন্ম
ঐদতাদও এও ুলরুসত্বয দাদফ যাসঔ। মমঔাসন ফাগাদর মভসেসদয াাংস্কৃদতও চকসত দফঘযণ মওাসর তত চ
দফলে দঙরনা মই মপ্রক্ষাসট দাাঁদ সে যাচফারা ফাগাদর নাযী দাসফ এও দু0াদও দসক্ষ দনসেদঙসরন। ভসন
যাঔা প্রসোচন মম, দুই ফঙসযয এই অদস্তত্বওার সে দপসভর ওারী দথসেটায দওন্তু দফুর চনদপ্রেতা এফাং
চনভথকন রাব ওসয। এই চনদপ্রেতা ফচাই যাঔায মঙসন অফযই ফদ্রীদা মঙত্রীয অফদান দঙর দফসল ুলরুত্বূণক।
দপসভর ওারী দু’ফঙসয ফন্ধ্ সে মকসর যাচফারা দওন্তু তাযয দওঙুওার দথসেটায ওসযদঙসরন। এভনই এও
ভসে এও ফ   দফমকসেয ম্মুঔীন র এই দথসেটায দরদট। ঔ কুসয মা ওযসত দকসে এও দফযাট অসঙ্কয
আদথকও ক্ষদতয ভুসঔ স  যাচফারায দর। ফদ্রীদা মই ভে এদকসে আসন এফাং এই দফযাট আদথকও ক্ষদতয
ভভূসরযয অথক দযসাধ ওসয দপসভর ওারীয মরাওান াভসর মদন। ফদ্রীদাসয এই অফদাসনয পসর ম মাত্রাে
দপসভর ওারী দথসেটায দরদট দযত্রাণ মসর মল যক্ষা রনা। এয দওঙুওার সযই দপসভর ওারী দথসেটায ফন্ধ্
সে মাে। যাচফারা তফু দসভ মাোয াত্রী দঙসরন না। ১৯২২-এ প্রদতদষ্ঠত যাচফারায দপসভর ওারী দথসেটাযদটয
আেু দঙর ভাত্র দুই ফঙয। ১৯২৪ াসর যাচফারা ুনযাে দনসচই নাটসও অদবনে ওসযন। ভ ানক দথসেটায নাটয
ম্প্রদাে দযঘাদরত নফীনঘন্দ্র মসনয শযফতও (প্রথভ অদবনে ২০ম অকাষ্ট) নাটসও ুসরাঘনায বূদভওাে অদবনে
ওসযন। ুসরাঘনযা বূদভওাে অদবনে ওসয দতদন নাটযসপ্রভী ভানুলচসনয দফসল তাদযপ ান।
াওকা, েীত এফাং অদবনে চীফসনয প্রদতদট মক্ষসত্রই যাচফারা তায স্বাতন্ত্র্য  প্রদতবায দযঘে দদসে মকসঙন।
দথসেটায মাত্রায চকসত দফসল ওৃদতসত্বয সে ওাচ ওসযসঙন দতদন। অফসসল ১৯৩৫ াসর ফচযাংরার মঔভওা
প্রসমাদচত এওদট ফাাংরা ঙদফসত অদবনসেয ুসমাক মসেদঙসরন। ঙদফদটয নাভ ‘যাতওানা’। ফাাংরা  দেী দুই
বালাসতই ঙদফদট প্রদদকত ে এফাং যাচফারা এসক্ষসত্র মফৌসেয ঘদযসত্র অদবনে ওসয দফসল ুঔযাদত রাব ওসযন।
তৎওারীন আচওার দত্রওাে যাচফারায অদবনে প্রসে মরঔা র “ ‘ওাসরা মফৌ-এয বূদভওাে ইেুফারায ভাতা
বার’ (আচওার, দনফায ২৫ ম ্রয়াফণ, ১৩৪২ ার)। মানায ফাাংরা, স্বসদ ইতযাদদ দত্রওাসত যাচফারায
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অদবনসেয প্রবূত প্রাংা ওযা ে। এই ঙদফয ভ া ঘরাওারীন মঔোরী দত্রওায াাংফাদদও, ্রয়ী মতীন দা এয
‘যাতওানা’ প্রসে ফসরদঙসরন “ ্রয়ী মতীন দাসয ‘যাতওানা’য ভরা মচাযবাসফ ঘরসঙ। দঘত্রসভাদীসদয ওাসঙ এই
ঙদফ ম্পসওক আভযা এওটা ভচায ঔফয চানাদি। ঔফযদট সি ্রয়ীভতী ইেুফারায ভা এই ঙদফসত এওদট বূদভওাে
অদবনে ওযায চনয ভসনানীতা সেসঙন। মদঔা মাও, এফায ভা াসয ওী মভসে াসয। (সঔোরী ২৬ আলাঢ, ১৩৪২)।
এই ঙদফয বূদভওা দরদদট প্রওাদত সেদঙর দীাদর দত্রওাে। দীাদরসত প্রওাদত (৮ই আকি, ১৯৩৫)
যাতওানা ঙদফয বূদভওা দরদদট দঙর এ’যওভ –
যাতওানা (ফাাংরা  দেীসত Double version)
কে – যাে দনম্মকর দফ ফসেযাাধযাে ফাাদুয
প্রসমাচও – ্রয়ীমুক্ত দফ এর মঔভওা। আসরাওদঘত্র  দযঘারনা – ্রয়ী মতীন দা
উসিাধন – রূফাণী, ৩যা অকি
ম্রয়ষ্ঠাাংস – ্রয়ী যদঞ্জত যাে, মওষ্ট ভুসঔাাধযাে, ুা যওায, দুদনকোফারা, ইেুফারায ভাতা, নসকন্দ্রফারা প্রবৃদত।
আচওার মমভন দয ভুদক্তপ্রাি মওান ঙদফয দিভ দযদবযউ মরঔায ঘর আসঙ ম মুসক এই প্রথা ঘারু দঙর। তাই
যাচফারা অদবনীত ‘যাতওানায’ দিভ ভাসরাঘনা মফদযসেদঙর মঔোরীসতই। এ‘প্রসে মরঔা ে দনম্মকর দফ
ফসেযাাধযাে মায যাতওানাে প্রধান বূদভওাে যদঞ্জত যাে ুঅদবনে ওসযসঙন। দওন্তু ১৩৪২ াসরয সক্ষ য
যদওতা মভাটা  অঘর এফাং ারা ওথাটায য দফযদক্তওয আদধওয আসঙ। তফু যাতওানা মভাসটয উয মরাও
উসবাক ওযসফ। দুদনকোফারা, ুা যওায এই দসনভাে আয অনযানয মম ফ দেীযা অদবনে ওসযদঙসরন
তাসদয ওথা দফসল বাসফ উসল্লঔ ওসয ফরা ে মমভন – দুদনকোফারা, ুা যওায, নসকন্দ্রফারা, মওষ্ট
ভুসঔাাধযাে, যাচফারা ওসরযই অদবনে বাসরা সেসঙ। রৄধু দেীসদয ম্পসওকই নে ঘরদচ্চসত্রয দে গ্রণ
ম্পসওক ফরা ে মম, ‘দফসদ্রাী’ আয ‘যাতওানা’ এই দুদটযই ব্দ গ্রণ বার েদন। মক্ষাসবয দফলে ঔুফ। দফযদতয
ভে দকওসদয চনয দওঙু চরসমাসকয ফযফস্থা ওযা সেদঙর মই ঔফযদট াংফাদত্র প্রওা ওযসত মবাসরদন।
এ’প্রসে দীাদরসত মরঔা ে, দফযাভওাসর দনভদন্ত্র্তসদয চরসমাসকয িাযা দযতৃি ওযা সেসঙ। এই দভদষ্ট ঔফযদট
অফয প্রওায। প্রওাসওয বালাে ঔফযদট রৄধু দভদষ্ট তা নে দওঙুটা অদবনফ ফসট। আচসওয দদসন মওাথা এভন
মানা মাে না মম দসনভা সরয দকওসও ভাদরওসক্ষয তযসপ দফযদতওাসর আায, ানীে মদো সেসঙ। প্রেত
ফদর, যাচফারা ম্পসওক াংফাদসত্র প্রওাদত ঔফসয অসনও ভেই যাদয তায নাভ উসল্লঔ না ওসয মরঔা ত
ইেুফারায ভা। এয অনযতভ প্রধান ওাযণ রূস ফরা মাে মম ততদদসন ইেুফারায কাদেওারূস বাযত মচা া ঔযাদত।
ুপ্রদদ্ধ এই কাদেওা েত তায ভাসও ঙাদসে দকসেদঙসরন ুনাভ ুঔযাদতয দদও মথসও, তাই াংফাদসত্র ইেুফারায
ভা ফসরই যাচফারায ওথা উসল্লঔ ওযত দওঙু দওঙু দত্রওা। যাচফারা ভাত্র এই এই এওদট ঙদফই াফর বাকাসন
অদবনে ওসযন। যফতকীওাসর তায মসথষ্ট ুনাভ আয ঘাদদা থাওা সে দতদন দওন্তু আয মওাসনা ঙদফসতই অদবনে
ওসযনদন। মওাসরয ত্র দত্রওাুলদরসত নানা ভসে যাচফারায অদবনসেয ুঔযাদত প্রওাদত ত। যাচফারাসও
‘যাচুফারা’ নাসভ ত্রদত্রওাে মরঔা ত। আসর যাচফারায াও নাভ দঙর ‘যাচু’ তাই অনফধনতাফত0 ওঔন
ওঔন তাসও দত্রওাে যাচু নাসভ সম্বাধন ওযা ত। মুকান্তয াভদেওী, যদফফায ২৭ ম চুন, ১৯৮২ ইেুফারায
চীদফতাফস্থাে ্রয়ী দফদুযৎ ফসেযাাধযাে তাাঁয ‘বুদর মওভসন, আচ ম ভসন’ ীলকও যঘনাে যাচফারা নাভদটসও
ঙাোফারা ফসর উসল্লঔ ওযাে প্রদতফাদত্র াোসনা সে এই তথযকত ত্রুদট াংসাধন ওসয মনো েদন।
যাচফারায ভৃতুয দুই তসওয াাংস্কৃদতও বাফধাযায মমাক ূত্রদট মমভন দঙন্ন ওসয মদে মই সে এও দওাংফদন্তী
ফাগাদর ভদরা দেীয ফণকভে চীফন স্মৃদতদট ধূয সত রৄরু ওসয ফাগাদর ভসন।
যাচফারায অদবনে চীফনদট দঙর ঔুফ স্বে স্থােী। চীফসনয দীখকভেটা দতদন ওাদটসেদঙসরন াাংাদযও ওাচওভক,
ধভকঘঘকা এফাং েীত াধনায ভসধয দদসেই। যাচফারায দযঘে প্রসে মম সঘতনবাসফ ইেুফারায নাভ উসল্লঔ ওযা
ত, তায দঙসন দঙর ফযফাদেও রাসবয উসেয, এ’ওথা দফশ্বা ওযসতন স্বোং ইেুফারা। াধাযণ যেভঞ্চ মথসও
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অফয মনোয য যাচফারা দীখক অফয চীফন মাসনয থ মফসঙ মনন। যেভঞ্চ এফাং ঘরদচ্চত্র চকৎ মও দতদন ঔুফ
দ্রুতই দফদাে চানান। অফয রাসবয য দতদন প্রাে মতদত্র ফঙয মফাঁসঘ দঙসরন। দওন্তু এই মতদত্র ফঙসয যেভঞ্চ
দওাংফা ঘরদচ্চত্র চকসতয সে তায আয মওান যওভ াংসমাকই কস  সেদন। এ’মক্ষসত্র প্রঔযাত ফযদক্তত্ব দফসনাদনী
দাীয চীফন ধাযায সে যাচফারায অফয যফতকী চীফনদটয আশ্চমক দভর। ওাযণ দফসনাদদনীয ভত দতদন
চীফসনয অফদষ্ট ভেটুওু দফসনাদন চকত মথসও দনসচসও আ ার ওসয মযসঔদঙসরন। দফসনাদন চকৎ ম্পসওক দতদন
এসওফাসযই মভাভুক্ত সে স ন। যাচফারা তাাঁয মাকত চীফন মথসও মম অফয দনসেদঙসরন তাাঁয আয এওটা
অনযতভ ওাযণ র তাাঁয মভসে ইেুফারা। ইেুফারায ঔযাদত তঔন মদসচা া। মভসে তাাঁয মদসয দফদবন্ন প্রান্ত
মথসওই অনুষ্ঠান ওযায াও াসিন। মভসেয এওভাত্র অদববাদফওারূস তাাঁসও মভসেয সেই াযা বাযতফলক ফযাী
খুসয মফ াসত ত। পসর ধাযাফাদওবাসফ দনসচয মাকত ওাচওভক ঘাদরসে মাো তায সক্ষ আয ম্ভফ দির না
এফাং দতদন আগ্র াদিসরন না। মভসেয মঔোর যাঔসত দকসেই যাচফারা এই আত্মতযাসকয দদ্ধান্ত মনন। যাচফারায
দযফাসযয অতযন্ত খদনষ্ঠ এফাং অনযতভ রৄবাওাঙ্খী চীফনওৃষ্ণ মখাসলয ভৃতুয খসট ৬ই পারৃণ ১৩৬৯ াসর। তাাঁয এই
প্রোণ যাচফারাসও ভানদওবাসফ অসনওটা এওা এফাং অাে ওসয মতাসর। যাচফারায সে মঔন ভদতরাসরয
ভানদও দুযত্ব মঔন ক্রভই ফা সত রৄরু ওসযদঙর, যাচফারা মওারওাতাে তঔন এই চীফনওৃষ্ণ মখালসও ান তায
াদযফাদযও ফন্ধ্ু দাসফ। চীফনওাওা আভৃতুয তাাঁয আদসযয ইেুফারায মদঔাসানা ওসযসঙন। যাচফারায দযফাসযয
সে চীফনওৃষ্ণ মখসলয চীফনদট অদফসিদয ফন্ধ্সন চদ সে দকসেদঙর। তাাঁয ভৃতুযসত যাচফারা এফাং ইেুফারা
ভানদওবাসফ ঔুফই দফমকস্ত সে স ন। াওকা দে, অদবনে এফাং েীত দুদনোে যাচফারা তায স্বওীেতায
দযঘে দদসে মকসঙন নানাবাসফ। দওন্তু াওকা যফতকী চীফনটা দতদন েত এসওফাসয ফান্ধ্ফীন অফস্থাে ওাটাসতন
মদদ চীফনওৃষ্ণ মখাল তায দযফাসযয ঔুাঁদটনাদট ফ দওঙুয তোফধান না ওযসতন। যাচফারা তাাঁয চীফসন দফদবন্ন দফদষ্ট
ুলণী ভানুসলয সে দযদঘত সেসঙন। এওদা তাাঁয কাসনয ভচদরস আসতন ওাচী নচরুর ইরাভ মথসও রৄরু
ওসয দদয ওুভায বাদুদ   ফহু জ্ঞানীুলণী ভানুলচন। তাাঁযা ওসরই দঙসরন যাচফারায াংকীসতয প্রাং
ম্রয়াতা। েীত ম্রাজ্ঞী যাচফারা মফ দওঙুওার মযাক মবাসকয য ঘুযাদ ফঙয ফেস ২৭ম বাদ্র ১৩৭৫
মওারওাতায ২১ নাং মমাসকন দি মরসনয ফাদ সতই মল দন0শ্বা তযাক ওসযন। তাাঁয এই দীখক মস্বিাফসযয চীফন
মফদয বাকই মওসটসঙ েীত াধনাে। যফতকীওাসর তাাঁয মমাকয উিযুযী রূস আত্মপ্রওা খসট ওনযা ইেুফারায।
উদনফাং তাব্দীয মল দদসও ভদতরার ফুয মগ্রট মফের াওকাসয আ্রয়সে উত্থান খসট এও ফাগাদর ভদরা
াওকা দেীয। যফতকী চীফসন দতদন ফাগরায দপসভর দথসেটায দর কস  মতারায অননয ওৃদতসত্বয অদধওাযী ন।
প্রদতষ্ঠা ান ম মুসকয েীত চকসত এওচন দফদষ্ট ভদরা দেী দসসফ। দওন্তু দু0সঔয দফলে দফস্মৃতপ্রাে ফাগাদর
চাদত এই অননয প্রদতবায অদধওাদযণীসও আচ ম বাসফ স্বীওৃদত চানাসত াসযদন। যাচফারায ভৃতুযয য দুই
তসওয াাংস্কৃদতও মমাক ূত্রদট মমন দফদিন্ন সে মাে ওাযণ দতদনই েত দুই তসওয াাংস্কৃদতও শফদঘত্রযঔাদন
তাযতভযঔাদন প্রতযক্ষ ওসয মকসঙন তায দীখক ঘুযাদ ফঙসযয চীফসন। ুনযাে দপসয আদ যাচফারায ফণকভে অতীত
চীফসনয ওথাে আসকই ফসরদঙ ভদতরাসরয সে দাম্পতয ম্পসওক দফদিন্ন োয য যাচফারা আয াওকাসয
দুদনোে দপসয মানদন। ওরওাতাে দপসয এস দতদন যাদয েীত  নাটয দুদনোে প্রসফ ওসযন। চীফসনয
রৄরুসতই মাত্রায দসর অদবনে ওযসত আায পসর অদত শওসাযওাসরই যাচফারায অদবনে দক্ষায াসতঔদ 
সেদঙর। তাাঁয মাদাযী দথসেটাসযয ওাচ রৄরু ে প্রথভ দভনাবকা দথসেটাসয দকদয ঘসন্দ্রয ঙ্কযাঘামকয নাটসও
অদবনসেয ভধয দদসে। প্রথভ অদবনে ২যা ভাঘক ১৩১৬ ফোসব্দ(১৯০১খ্রী0)। ভ া ঘরাওারীন দকদয ঘন্দ্র অফয
ওরাওুরীসদয ওরসও ম্পূণকরূস প্রদদক্ষত ওযসত াসযনদন, ওাযণ এই ভে াযীদযও অু স্থতাফত0 ওাী
ঘসর মান। নাটসওয ওুীরফসদয ভ াওারীন মাফতীে াে  প্রদক্ষসণয দাদেত্বদট গ্রণ ওসযন স্বকীেক যাধাভাধফ
ফাফু এফাং দণ্ডত ্রয়ী দযবূলণ বট্টাঘামকয। এওভাত্র দানীফাফু ওাী ধাসভ দকসে ঙ্কযাঘাসমকয ঘদযত্রদট তাাঁয দতায দনওট
দক্ষা গ্রণ ওসয আসন। যাচফারা অদবনীত মাদায ভসঞ্চয দিতীে নাটওদট র তসাফর। এই নাটওদট মই
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ভসে মফ চনদপ্রে সেদঙর। এই নাটওদট মঔন যদঘত ে তঔন দকদয মখাল অুস্থতায ওাযসণ ওাীসতই। প্রাে
দ ভা য তাই নাটওদট দভনাবকাসত ভঞ্চস্থ ওযা ম্ভফ ে। ২যা অগ্রােণ ১৩১৮ ফোব্দ অথকাৎ ইাংযাচীয ১৯১১ খ্রী0
তসাফর নাটওদটয প্রথভ মা ে দভনাবকাসত। যাচফারা এই নাটসও অদৃযন্তীয বূদভওাে অদবনে ওসযদঙসরন।
যাচফারা ঙা া এই নাটসও অনযানয ভদরা দেীসদয ভসধয দঙসরন ্রয়ীভতী নীযদা ুেযী, ্রয়ীভতী ীভুঔী,
ারুফারা, ্রয়ীভতী নফী ুেযী, ্রয়ীভতী তাযা ুেযী, ্রয়ীভতী দতনওদ  (সঙাট), প্রপুল্লফারা। ফরা ফাহুরয প্রঘুয
ওরাওুরী ভদিত এই নাটওদটয ভ া ঘরাওারীনই নাটওদটয াপরয দনসে অদবসনতা, অদবসনত্রীকণ এওপ্রওায
সতাদযভ সে স দঙর। ওাযণ মফদান্ত প্রঘাযও নীয ঙ্কয ঘদযত্রদট মম দকদয ঘসন্দ্রয অভৃতভেী যঘনাে এভন
প্রাঞ্জর এফাং ভসনাগ্রাী সে উেসফ তা ওারুযই ধাযণা দঙর না। দওন্তু ভস্ত সেসয দনযন খটর মঔন অদবনসেয
মসল দকওওুর আনসে আহ্লাদদত ে উচ্চ চেধ্বদন দদসত দদসত মপ্রক্ষাকৃ তযাক ওযসরন। শঘতনযরীরায ভত
ঙ্কযাঘামকয নাটওদট এও মুকান্তওাযী দযফতকন এসনদঙর। তসাফর এফাং ঙ্কযাঘামকয এই নাটও দুদটসত অদবনে
ওসয যাচফারা প্রবুত ঔযাদত রাব ওসযন। পসর নাটসওযই ূসত্র দতদন দফদবন্ন চােকা মথসও াও াো রৄরু
ওযসরন। দওন্তু এত ুনাভ সে দতদন দওন্তু ভাসছ দীখকওার, এই চকত মথসও দফযদত দনসেদঙসরন। ১৯২৪ াসর
‘শযফতও’ নাটওদটয ভধয দদসে দতদন ুনযাে ক্ষদণসওয চনয সর নাটযচকসত দপসয আসন। দফযদতয এই
ভেওাসর দতদন েীসতয প্রদত ম্পূণকবাসফ ভসনাদনসফ ওসযন। ওনযায অদববাদফওা দসসফ মদসয দফদবন্ন প্রাসন্ত
খুসয মফ াফায ুফাসদ নাটযঘঘকায সে দতদন দীখকওার তাাঁয মওাসনা ম্পওক দঙরনা। দওন্তু প্রাে মতসযা ফঙয য ভ ানক
দথসেটাসয নাটয ম্প্রদাসেয নাটও ‘শযফতও’ এ অদবনে ওযসত এস দতদন মফাসছন এত ফঙয য তায চনদপ্রেতা
এতটুওু ম্লান েদন। দীখকভে মাফৎ নাটয চকত মথসও দূসয থাওসর যাচফারা দওন্তু এই ভে নানা চােকাে
েীতানুষ্ঠাসনয ভাধযসভ মসথষ্ট উাচকন ওযসতন। এই ভে ওনযা ইেুফারা েীত দেী দাসফ প্রদতষ্ঠা
মসেসঙন। চানা মাে এসওফাসয শওসাযওাসরই ভাত্র আট ফঙয ফেস যাভফাকান অঞ্চসর মভসেসদয ারাকাসনয
মম দুদট দর দঙর মই দসর দনেদভত ারা ফা মাত্রাদবনসে যাচফারা অাংগ্রণ ওযসতন। এই মাত্রাদসরয এওদটসও
ফরা ত ‘মকারাী’য দর’। আয দিতীেদটয নাভ দঙর ‘যাচাদযয দর’। মকারাী নাভও এও ভদরা আয দযদাী
নাভও এও অদবসনত্রী এই দু’চন দঙসরন ারা দরদুদটয দযঘাদরওা। দযদাী যাচায বূদভওাে অদবনে ওযসতন
ফসর তায দরসও ফরা ত যাচাদযয দর। এই যাচদযয দসরই ১৮৯৩ াসর যাচফারা ভাত্র ঙে ফঙয ফেস ‘কো
আনেন’ ারাে বকীযসথয বূদভওাে অদবনে ওযসতন। দতনদদন ধসয এই ারাদট ঔণ্ড ঔণ্ড আওাসয প্রওাদত ত।
মফ ওসেওফায দতদন এই মাত্রা দসরয সে অদবনে ওসযন। এয য তায দাদা দতনওদ য াত ধসযই যাচফারা
এফাং ভদতফারা াওকা দসর মমাক দান ওসযন, ম’ওথা মতা আভযা আসকই ফসরদঙ।
ইেুফারায ওাসঙ চানা মাে মম, যাচফারা মঔন াওকা দসর মমাক মদন মাভযানদ ফযাাযটা তাাঁয মফ
বাসরাই যি দঙর। দওন্তু মই াওকাসয চীফন মঙস  আায প্রাে দুই দও য তাাঁসও আফায অদবনসেয চকসতই
দপসয আসত ে। তসফ যাচফারাসও রৄধু তাাঁয অদবনে েীত দওাংফা তাাঁয াওকা চীফন িাযা ভূরযাদেত ওযসর
ফৃিদট ম্পূণক সফ না।
ভ ানক দথসেটায নাটযম্প্রদাসেয দযঘারনাে নফীনঘন্দ্র মসনয শযফতও নাটসও ুসরাঘনায বূদভওাে অদবনে
ওসয যাচফারা প্রবূত ুনাসভয অদধওাযী ন। যাচফারায দীখকদদসনয াদযফাদযও ফন্ধ্ু ফচযেরারা মঔভওাচী
প্রসমাদচত এওদট ভাত্র ঘরদচ্চত্র ‘যাতওানা’ ফযতীত যাচফারা আয মওান ঙদফ ওসযনদন যফতকীওাসর।
মঙাট এওদট উদাযণ সমাসক এই দওাংফদন্তী দেীয চীফন ওথা মল ওযফ – চফ ঘাণকও মম দেু দফধফাসও
‘ভাদযো’ নাভ দদসে দফফা ওসযন দওন্তু চফ ঘাণকসওয চীফনীসত, তায ভাদধসক্ষসত্র মওাথাই ‘ভাদযো’ ম্পসওক
নূযনতভ তথয াো মাে না। মওউ ফসরন ভাদযোয ভাদধসক্ষত্রদট যসেসঙ ফযাযাওুসয মওউ ফসরন – মদট আসঙ
ুতানুদটসত। দফধফা দেু নাযীসও দফফাসয ওাযসণই চফ ঘাণকসওয াদযফাদযও চীফসনয ইদতা মথসও ঔুফ
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সঘতনবাসফই ে দফমুক্ত যাঔা ে ‘ভাদযোয’ দযঘেটুওু। যাচফারা াদযফাদযও চীফসন মই স্বীওৃদত ানদন।
ওাযণ অদত ম্প্রদত প্রওাদত ‘ফাগাদরয াওকা’ গ্রন্থদট দফসদ দপ্রেনাথ ফু  ভদতরার ম্পসওক উসল্লঔ ওযসর
মওাথা ‘ফাগাদরয াওকাস’ এই ভদরা দেী তথা ভদতরার ফুয স্ত্রীসও দনসে মওান উসল্লঔ মনই। ঔুফ ম্ভফত
াওকাস ওাচ ওযা এও নাযীসও দপ্রেনাথ ফুয দযফায স্বীওৃদত দদসত াসযদন তাসদযই দযফাসযয অেরূস। এই
স্বীওৃদত না মদোয প্রসে ফদর, যাচফারায সে ভদতরাসরয ফা ুীরা ুেযীয সে দপ্রেনাসথয ম্পসওক তাসদয
প্রফর নীদতসফাধ ম্পন্ন প্রাঘীনন্থী দতা ভসনাসভান ফু মম মভসন দনসত াসযনদন তায সযাক্ষ প্রভাণ মভসর
মসভন্দ্র ওুভায যাসেয মাসদয মদসঔদঙ (দনউ এচ, শফাঔ, ১৩৫৮) ফইদটসত। এই ফইদটয প্রথভ সফক যসেসঙ
ভসনাসভান ফুয প্রেদট। মসভন্দ্র ওুভায মঔন প্রশ্ন ওসযন, ‘আদন নাটও মরঔা ফন্ধ্ ওযসরন মওন?’ তঔন
ভসনাসভান উিয মদন, ‘ুরুদঘয ঔাদতসয। মমঔাসন দততাসদয দনসে অদবনে ে, মঔাসন আদভ মনই। .... মদঔসঙন
মতা দততাসদয সে োফা ওসয দথসেটাসযয অদবসনতাসদয ওতটা ঘাদযদত্রও অফনদত সেসঙ?’ এভন চফাফ
মসভন্দ্র ওুভায মুদক্তমুক্তরূস গ্রণ ওসযনদন। ভসনাসভাসনয এই দৃদষ্টবদেসও দতদন ঔাদনওটা ভাসরাঘনায আদেসওই
মদসঔদঙসরন। আসর ভসন ে ুত্রসদয চীফনঘমকায ফীত্রয়দ্ধ, ফযদথত ভসনাসভাসনয সক্ষ যাচফারা দওাংফা ুীরা
ুেযীসদয ভত াওকা ওনযাসদয ভানদওবাসফ গ্রণ ওযা ম্ভফ দঙরনা। দেও মমবাসফ দতদন মভসন মননদন নাটও
দথসেটাসয যাভফাকান, রূসাকাদঙয মভসেসদয অন্তবুকদক্তয দফলেদট। ঔযাতনাভা দযফাসযয দয ভদতরাসরয সক্ষ
ওঔসনাই াভাদচও দতৃদযঘেীন যাচফারাসও প্রথাদদ্ধ সথ দফফা  স্বীওৃদত মদো ম্ভফ দঙরনা। ঙদত্র ফঙসযয
দফফাদত ুরুল ভদতরার যাচফারাসও মঔন উজ্জেনীয ওারীভদেসয কান্ধ্কফভসত দফফা ওসযন তঔনই দতদন ফহু
ুত্রওনযায চনও এফাং যাচফারায ফে ভাত্র একাসযা। ভাত্র ঙ’ভা উদন দদসনয ভাথাে (১৯ ম ওাদতকও
১৩০৫/নসবম্বয ১৮৯৮) যাচফারা এওদট ওনযা ন্তাসনয চন্ম মদন। মই মভসেদটই যফতকীওাসর ঔযাতনাভা কাদেওা
ইেুফারা নাসভ চনদপ্রে ন। (দ্র0 ‘অতীত দদসনয স্মৃদত’, আনেফাচায দত্রওা, ফাদলকও াংঔযা, ১৩৭৯) ইেুফারায
ফোন সত চানা মাে ভসনাসভান মঙসরসদয এই দফফাদফদকবূত আে মভসন না দনসর দপ্রেনাথ দওন্তু ভদতরারযাচফারায ম্পসওক ম্বসন্ধ্ দফসল অফদত দঙসরন। ওাযণ ভাভা দতনওদ  দাসয (সতনা) মওাসর ঘস  ইেু মঔন
ভদতরাসরয শদত্রও ফাদ সত মমত তঔন দপ্রেনাথ নাদও ুওণ্ঠী এই দরৄদটয দফলসে বদফলযতফাণী ওসযন ‘দাদা ইেু
মদসঔা কাইসে সফ’। াদযফাদযও চীফসন তফু এভন ম্পওক মনদতফাঘও প্রবাফই মপসরদঙর তাই ভদতরাসরয দযফায
মসে এদ সে মকসঙ এভন এওচন নাযীয চীফন আঔযানদট। অথঘ াওকাসয মভসে সে োয দঙসন যাচফারা মতা
মওানবাসফ দােী নন। একাসযা ফঙসযয এওদট মভসে মম র াই আয মাসন প্রসফ ওযসত ফাধয সেদঙর ম ওথা
াদযফাদযও ইদতাস োাঁই না াোই মতা সদয বদফতফয। দপ্রেনাথ দওাংফা ভদতরাসরয ওথা সকৌযসফ আসরাদঘত
সর তাই যাচফারায ওথাদট আচ যসে মকসঙ ্র াতয চীফসনয বাফনাে।
বাযতীে াওকাস আয এও ফাগাদর ভদরা দেী তায অদফস্মযণীে ওৃদতসত্বয াক্ষয মযসঔ মকসঙন। আদসত এই
ভদরা দেী দফদষ্ট ফযাোভফীয ্রয়ীভতী মযফা যদক্ষত দঙসরন মওারওাতায এও ফযাোভ প্রদক্ষণারায প্রধান দফষ্ণুঘযণ
মখাসলয ঙাত্রী। বাযতীে াওকাস দতদনই প্রথভ ভদরা দেী মম ফুসওয উয াদত মতারায ভত দু0াদও প্রদকনী
ওসয মকসঙন ধাযাফাদওবাসফ। রৄধু াদতই নে, দচদন মফাছাই বাযী দচকাদ  দওাংফা বাসযািসরসনয মঔরা দতদন
মদঔাসতন অনাসেসই। অদফবক্ত ফাাংরায ওুদভল্লা মচরায এও নাতন দেু দযফাসয ১৯৩০ াসর চন্মগ্রণ ওসযন
বাযতীে াওকাসয এই দওাংফদন্তী দেী। মদ দফবাসকািয দযদস্থদতসত দযফাসয তাযা ঘসর আসন ওরওাতাে।
মঙাট্ট মথসওই আয াাঁঘটা াধাযণ মভসেয মঘসে দতদন দঙসরন এওদভ ফযদতক্রভ। শফ মথসওই যীযঘঘকায প্রদত
তায দঙর দফসল মছাাঁও। যফতকী চীফসন এই যীযঘঘকায ভাধযসভই দতদন াংফাদ দসযানাসভ উসে আসন।
মওারওাতায আঔযাে দলযত্ব গ্রণ ওসযন দফষ্ণুঘযণ মখাসলয। মঔাসন ভসনাসতাল যাে এফাং ওভর বাণ্ডাযীয ভত
ঙাত্রসদয সে প্রদক্ষণ রৄরু ওসযন দতদন। এভন এও ফযদতক্রভী মাে তঔনওায মভসেযা াধাযণত আায দু0া
মদঔাসতন না। দওন্তু মযফা যদক্ষসতয ভত ভানুসলযা রসক্ষয অদফঘর। ঞ্চাসয দসওয মকা াে মযফা যদক্ষত দচসত
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দনসরন „Miss Bengal for Body Building‟ মঔতাফদট।(৪) এই ভেওার সতই দতদন াওকাস ওাচ ওযা রৄরু
ওসযন। তায প্রদকনীয অনযতভ মযাভলকও  আওলকণীে অে দঙর ফুসওয উয াদতয বায ফন। এভনতয
দু0াদও মঔরাদট ভদরা দেী রূস মযফা যদক্ষতই এওভাত্র মদঔাসতন। যফতকীওাসর েত দু’এওচন ভদরা
দেী এই মঔরাদটয অনুওযসণ প্রদকনী ওসযন। দওন্তু প্রথভ এফাং ফাগাদর দেীরূস দতদনই এই অননয ওৃদতসত্বয
অদধওাযী।
৫০ মথসও ৬০-এয দসওয ভধযবাক অফদধ ম্মাসনয সে দক্ষতায সে এই মঔরাদট মদদঔসে দতদন দকওসও
ভসনাযদঞ্জত ওসযসঙন। ওভরা াওকা, ইন্টাযনযানার াওকা  যফতকীওাসর মচদভদন াওকাস দতদন মুক্ত ন। রৄধু
াওকাসই নে দুসককাৎসফ মওারওাতায দফদবন্ন ক্লাসফয তযসপ দতদন ফযাোসভয প্রদকনী ওযসতন। রৄধু এওচন ুদক্ষ
ফযাোভফীয নন মযফা যদক্ষত দঙসরন এওচন ুদনুণ দনানাফাচ। ম’ওথা অসনসওযই েত অচানা। াওকাসয
মঔরাে ফেুসওয অফযথক দনানাে দতদন রক্ষযসবদ ওযত াযসতন। াওকা মথসও অফয গ্রসণয য দতদন
মওারওাতাযই ফাদরকঞ্জ ওারঘাযার ইনদিদটউসট যীয দক্ষায প্রদক্ষওরূস তায যফতকী ওভকচীফন রৄরু ওসযন।
মই সে মুক্ত সে স ন নানাদফধ ভাচসফাভূরও ওাসচয সে। দে  াংস্কৃদত চকসত অফদাসনয চনয
বাযত যওায ওতৃকও দতদন ‘দ্ম্রয়ী’ ম্মাসন বূদলত ন। দফযর  ফযদতক্রভী প্রদতবায এই অদধওাদযণীসও
ােদ্রাফাসদয নফাফ ‘মদফী মঘৌধুযানী’ এই নাসভ বূদলত ওসযন। লাট িসযয দসও মওারওাতায দূককাুচা ভাসনই
দঙর ূসচায আসয অনুসযাসধয কান তথা রাইব ওনকাট আয ক্লাফ ওতৃকও আসোদচত ফযাোভ প্রদক নী। আয এঔাসন
অফধাদযত বাসফ দঙর ক াসযয দফষ্ণুঘযণ মখাসলয আঔযায ভাদয। ফীযঅষ্টভী অথকাৎ ুচায দিতীে দদনদট দঙর
দক্তয আযাধনায দদন। আয এই উসেসয া ায ুসচা উসদযাক্তাযা আসোচন ওযসতন Body Building
Show। মঔাসন ভসনাসতাল যাে, ভসনায আইঘ, মযফা যদক্ষসতয ভত দেীযা আসতন প্রদকনী ওযসত। মরাায
য ফাাঁওাসনা, মঘন মঙাঁ া দওাংফা মভাটা ক্ত মটদরসপান দ সযটদয তাযা দঙাঁস  মদঔাসতন অনাসেসই। তসফ মযফা
যদক্ষসতয প্রদকনীয চনদপ্রেতায ভাত্রা দঙর দফসলবাসফ উসল্লঔনীে। দীখকাদে, নাযী ুরব মরফতাে উজ্জ্বর অথঘ
দফসলবাসফ দক্তারী এই ভদরা ফযাোভফীয ওর ম্রয়দণয দকসওয ওাসঙ দঙসরন দফসলবাসফ আওলকণীে।
নীযদফযণ যওায, নীরভদণ দাসয াাাদ ভদরা দেী দাসফ মযফা যদক্ষত যীয ঘঘকায এও শদেও 
দু0াদও দদও মদদঔসে মকসঙন। এই ভেওাসর ভদলাুসযয ভূদতক ক ায রৄরু সেদঙর চনদপ্রে ফ
ফযাোভফীযসদয মঘাযায আদসর। িয দসওয মই ফ মরৌ ভানফসদয আদর এঔন আয ঔুাঁসচ াননা
ওুসভাযটুদরয দেীযা। এঔন নাতন মইফ ফযাোভফীযসদয ফদসর াভা দফন রাসদন চােকা ওসয দনসেসঙ
অুসযয মঘাযাে। আয ফাগরায মরৌভানফী মযফা যদক্ষসতয ভত দেীযা াদযসে মকসঙন দফস্মৃদতয অতসর। ফাাংরায
দে াংস্কৃদতয চকসত অথঘ এই ফযাোভ ঘঘকায চন্ম সেদঙর স্বাধীনতায ূসফক। স্বোং দফসফওানে যীয ঘঘকায
দফলেদট দফসল প্রাধানয দদসে মকসঙন। উিয মওারওাতায দভরা ফযাোভ দভদত ম মুসকয মুফ ভাচসও উিুদ্ধ
ওসযসঙ প্রফরবাসফ দওন্তু আচ ফাগরায ফযাোভ ঘঘকায মওৌদরনয তরাদনসত এস মেসওসঙ। ১৮৯৩ ারটা েত
আভাসদয ওসরয স্মযসণ মনই, দওন্তু এদট দফশ্ব ফযাোসভয ইদতাস রৄধু নে আাভয বাযতীসেয ওাসঙ এ’ফঙযদট
তাৎমকূণক। ওাযণ এই ফঙসযই স্বাভী দফসফওানে দওাসকায ধভকবাে ফক্তৃতায ভাধযসভ াযা দফশ্বফাীয ওাসঙ
বাযতসও ম্রয়ষ্ঠ দাকদনও দবদিবূদভয উয প্রদতদষ্ঠত ওসযন। আয এই এওই ফঙসয আধুদনও ফযাোভক্রী ায চনও
Eugen Sandow ওসরাদম্বোয প্রদকনীসত তাাঁয ফযাোভক্রী ায ভাধযসভ আসভদযওাফাীয হৃদে চে ওসয মনন। ই
এওই সয স্বোং স্বাভীদচয ধভক বাে বালণ আয Eugen-এয মদঘঘকায ভাধযসভ াশ্চাতযফাীয ভন চে দফসল
অথকফ ওাযণ স্বাভী দফসফওানে স্বোং মুফভাসচয ঘদযত্র কেসন যীযঘঘকায উয অতযদধও ুলরুত্ব আসযা
ওসযদঙসরন। এওই ফঙসযয এওই সয দুদট ঐদতাদও, স্মযণীে খটনায াক্ষী মথসওদঙর াধাযণ ভানুল। দাকদনও
দৃদষ্টবেীয দদও দদসে প্রাঘয তথা বাযত মম াশ্চসতযয মঘসে মওান অাংস দদঙসে মনই তা মমভন স্বাভীদচ প্রভাণ
ওসযদঙসরন মতভনই ভস্ত মুফদক্তসও আহ্বান ওসযদঙসরন মদ তথা যীযঘঘকায ভাধযসভ আত্মদক্তসত ফরীোন
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সে উেসত। ১৮৭৬ াসর ন্নযা গ্রসণয ূসফক স্বাভীদচ স্বোং বদতক সেদঙসরন অদম্বওাঘযণ মখাসলয আঔযাে। এই
ভেই নফসকাার দভত্র ওতৃকও প্রদতদষ্ঠত ে ‘চাতীে দেু মভরা’। চাতীেতাফাদী মঘতনা উসন্মসলয াসথ াসথ
দেুসভরায উসেসয দঙর মুফভাচসও যীযঘঘকা তথা ফযাোভ ওুদস্ত আঔযাভুঔী ওসয মতারায। ফাগাদরয াওকা
প্রদতষ্ঠায ওাসচ এই নফসকাার দভত্রই দফসল বূদভওা ারন ওসযন। স্বোং স্বাভীদচ মঔন নসযন্দ্রনাথ রূস দযদঘত
তঔন Parallal Bar-এয ক্রী া প্রদকন ওসযই আঔযায তযসপ রূসায প্রচাদত ুযস্কায ান।
দওাসকা মথসও দপসয আায দেও যফতকী ফঙসযই মওারওাতায দফদবন্ন চােকাে প্রদতদষ্ঠত ে ফযাোভ  ওুদস্তয
আঔযা। স্বাভীদচয আহ্বাসন উিুদ্ধ র ফাগাদর মুফ ভাচ। দ্র টী দনসফদও দক্তয দফরুসদ্ধ র াই-এ াযীদযও
দক্ত অথকাৎ মদফসরয ুলরুত্ব মম অায তা ফুছর ফাগাদর ম্প্রদাে।(৫) এভনই এও উৎাী ফাগাদর দওসায দমদন
যফতকী চীফসন প্রফাদপ্রতীভ বাযতীে ফযাোভদফদ সে সেন মই দফষ্ণুঘযণ মখাল চন্মগ্রণ ওসয ১৯০০ তাব্দীসত।
স্থােী আঔযা মথসও প্রদক্ষণরাসবয য ম্পূণক দনচ উসদযাসক ভাদনওতরায ক ায মযাস দনসচয ফাদ সত কস 
মতাসরন ফযাোভ প্রদক্ষণ স্কুর। বাযতীে ফযাোভক্রী ায চনও দফষ্ণুঘযণ মখাসলয উসদযাসক উদনতসওয ভাছাভাদছ
ভে মথসও ফযাোভঘঘকায চনদপ্রেতা ফা সত থাসও। দফষ্ণু মখাসলয দনচস্ব এওদট াওকা অযাওাস দভ দঙর মঔাসন
তায দলযযা নানাদফধ াযীদযও ওরাসওৌর প্রদকন ওযসতন। মওারওাতায দফদবন্ন ওসরচুলদরসত তায দলযযা
প্রদকনী ওযসতন। াদন্ত ঘক্রফতকী, দসতন যাে, ভধুূদন াসণ্ড, চীফন মকাস্বাভী, তয ুর, ওভর বাণ্ডাদয, ভসনায
আইঘ দওাংফা ভসনাসতাল যাে এওসে দফষ্ণু মখাসলয ফ দলযসদয নাভ ফসর মল ওযা মাসফনা। দওন্তু এসদয ভসধয
মযফা যদক্ষত ভদরা দলয রূস ফযদতক্রভ। দতদন তায ুরুল তীথকসদয ভওক্ষই দঙসরন। তাসদয দসরয ভসনাসতাল
যাে  ভসনায আইঘ ান দফশ্ব্রয়ী মঔতাফ এফাং ওভর বাণ্ডাদয াাঁঘ দপা ান বাযত ্রয়ী মঔতাফ। দফশ্ব মকাসে
প্রদতসমাদকতাে মযফা যদক্ষত েত মাোয ুসমাক ানদন। দওন্তু বাযতীে নাযী দাসফ দতদন প্রথভ ফযাোভদফদ দমদন
াওকাসয াদত ফুসও তুরসতন দনেদভত। মই ভসেয ফযাোভফীযসদয ভসধয ওভর বাণ্ডাদয আচ চীদফত।
অীদতয এই ভানুলদটয স্মৃদতসত উসে আস তাসদয ফযাোভঘঘকা আয অতীত চীফসনয ওথা। প্রদতদদন মাভ মথসও
দনফায অফদধ তাযা ঘায খণ্টা ওসয অনুীরন ওযসতন দফষ্ণু মখাসলয আঔযাে। আচ এত ফেস দতদন এই
অবযাঔাদন ফচাই মযসঔসঙন। তৎওারীন ফাাংরায ভুঔযভন্ত্র্ী 0 দফধানঘন্দ্র যাে স্বোং মওারওাতা মভদ সওর ওসরসচয
অবযন্তসয াক্তাদযয ঙাত্রসদয চনয প্রদতদষ্ঠত ওসযন ফযাোভাকায। াক্তায সত মকসর রৄধু ুাঁদথকত ঘঘকা নে ফযফাদযও
যীযঘঘকায ভাধযসভ দনসচয অেপ্রতযে ম্পসওক জ্ঞান যাঔা প্রসোচন ফসরই দতদন ভসন ওযসতন। তাই প্রদতফঙয
তাাঁযই দনসদকক্রসভ ২৪-২৫ ম দ সম্বয আন্তসভদ সওর ওসরচুলদরয ভসধয আসোচন ওযা ত ফযাোভ
প্রদতসমাদকতায আয। দফনে বট্টাঘাসমকয ভত এওচন প্রদথতমা রযদঘদওৎও দনসচ এওচন ফযাোভদফদ 
বাসযািরও দঙসরন। ৯০-এয দসওয ূঘনা মথসও ফযাোসভয প্রথাকত, দঘযাঘদযত ধাযণাঔাদন ফদসর মমসত রৄরু
ওসয। দফশ্বােন আয অথকনীদতয উদাযীওযসণয পসর চন্ম মনে এও ভুক্ত ফাচায ফযফস্থা মায পরস্বরূ চন্ম মনে
Multi Gym-এয ধাযণা। মঔাসন অতযাধুদনও মন্ত্র্াদত আয ীততা দনেদন্ত্র্ত ফযাোভাকায ুযাসনা আঔযায
ধযানধাযণা আভূর ারসট মদে। দফষ্ণু মখাসলয আঔযায সে ুসযাসনা মওারওাতায অসনও আঔযাে এইভে ফন্ধ্
সত রৄরু ওসয। উিয মওারওাতায অগ্রকাভী আয ইউদনবকাদদট ইনদিদটউট“এয ুসযাসনা আঔযায ঘঘকা অফয
এঔন ফচাই আসঙ এয সে অফয ঔাসন যাঔা সেসঙ ভাদে দচইভ-এয ফযফস্থা। তসফ দু0সঔয দফলে এঔান
মথসও মওউই প্রদতসমাদকতা ফা প্রদকনীয স্তয অফদধ মৌাঁঙাসত াযসঙনা। দফকত ফঙসয চাতীে স্তসযয প্রদতসমাদকতাে
াঞ্জাফ  ভাযাষ্ট্র মঔতাফ দনসে মকসঙ। প্রাঘীন এই দেদট ফাাংরায ফুও মথসও আচ াদযসে মমসত ফসসঙ।
আচসওয আধুদনও ভাসচয ওাসঙ যীযঘঘকা র দাদভ মন্ত্র্াদতয াাসময দওঙুটা অে ঞ্চারন আয ভাদে দবটাদভন
ভৃদ্ধ দাদভ ঔাদয গ্রণ মা অে ভসে ফৃদদ্ধ  দফওাস াাময ওযসফ দেওই দওন্তু প্রওৃত ফযাোভদফসদয চন্ম মদসফনা।
ওভর বাণ্ডাদযয ভত দওাংফদন্তী দেীয করাে তাই আসক্ষসয ুয ফাসচ। দ ফঙয য এই দেদটয অদস্তত্বই আয
থাওসফ দওনা তা দনসে দোন দতদন। তায ভসত যীযঘঘকা র মমসওান মঔরায দবদিবূদভ। যীযঘঘকা মথামথ না
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ওযসর ওঔনই প্রওৃত ক্রী াদফদ সে ো ম্ভফ না।( ৬) বাযতীে াওকাসয ূঘনারগ্ন সতই যীযঘঘকায সে এই
দসেয এও দনদফ  ম্পওক। ২০১০ াসর আভযা মযফা যদক্ষতসও াদযসেদঙ। তাাঁয ভত অননয দে প্রদতবায চন্ম
এই ফযাোভারা সতই। দওন্তু মওারওাতায ুসযাসনা ফযাোভারাুলদরয দযচা আচ প্রাে ফন্ধ্ দওাংফা মওউ মওউ
ৃষ্ঠসালওতায অবাসফ ধুাঁওসঙ। দওন্তু আচ বুরসত াদযনা তযদচত যাে দযঘাদরত ‘চেফাফা মপরুনাসথয’ মই
দৃযদট মমঔাসন এও ফযাোভদফদ মতাসসও তায মদসৌষ্ঠফ প্রদকন ওসয যীযসও ভদেয রূস আঔযাদেত
ওযসঙন। মই ভদেযরূী মদসয দক্তসও ম্বর ওসযই মযফা যদক্ষসতয ভত প্রদতবাভেীযা াধাযণ ভানুসলয হৃদে
চে ওসযদঙসরন এওদদন।
“Hindu women are notoriously most timid but (in the person of Sushila ….. who goes
through her performance with those animals with nerve and fearlessness, is really strating to
witnesss”। ১৯০০ তসওয শদদনও দত্রওা ইাংদর ভযান-এ প্রওাদত এই উদক্তঔাদন তৎওারীন বাযতীে ভদরা

াযপযভাযসদয উসেসয দঙর।(৭) মাযা ুরুলসদয সে ভদক্ষতাে োদচ, ইওুসেদিদযোন অযাট মদঔাসিন
দওাংফা ফাখদাংসয মঔরা মদঔাসিন, বাসযািরন ওসযসঙন দওাংফা ফুসওয ঘাস াথয বাগসঙন। উদনতসওয মই
ওর অদফস্মযণীে াযপযভযাসেয সে চদ সে মকসঙ মাসদয নাভ মমভন আবুদা বাঈ, ারুসররওায, ওুন্নাথ
মসাদা, ুীরা ুেযী, ভৃণ্মেী মদফী, তাযাফাঈ, রুকভাফাঈ, ননী, মওৌরযা, ফসেী ওুনী ভাথা এফাং
যাচফারাসদফী। তাাঁযা আচ প্রসতযসওই দফস্মৃতপ্রাে ফযদক্তত্ব। াওকা দসেয জ্জ্বরয হ্রা াোয সে সে এাঁসদয
ওৃদতত্ব  ভদভা মদীে দফসনাদসনয ইদতা সত রুি সত ফসসঙ। দওন্তু আচ মথসও প্রাে মদ  ফঙয আসক
যক্ষণীর ভাসচয মখযাসটা উসক্ষা ওসয এই ওর দনবকীও  ফযদতক্রভী ভদরাযা াযপযদভাং দুদনোে া
মযসঔদঙসরন এফাং অননয ওৃদতসত্বয াক্ষয মযসঔদঙসরন। ‘মওাম্পাদন মভসে’ নাসভ দযদঘত এ’ওর ভদরা াওকা
দেীযা ভূরত দঙসরন ভাসচয প্রাদন্তও  দতত ভাসচয অে। মপ্রাসপয দপ্রেনাথ ফুয ‘মগ্রট মফের াওকাসয
দযা ুীরা মদফী, ভৃণ্মেী মদফী, ওুভুদদদন এসদয প্রসতযওসওই দপ্রেনাথ ‘আভায ওনযা’ এই ভমকাদা  ম্ভালণ
ওসযন।(৮) ফাাংরায াওকা ইদতাস মভসেসদয উত্থাসনয সে প্রাদন্তও ভাসচয অনুলেটা চদ সে মকসর
বাযতফসলকয অযায মক্ষসত্র ূঘনাটা দওন্তু এভনবাসফ নে। দওঙু দওঙু চােকাে মদফদাী ভাচ াওকা ওনযায
প্রাথদভও উৎ দাসফ ওাচ ওসযসঙ দেওই দওন্তু উসল্লঔয মম বাযতীে প্রথভ ভদরা াওকা দেীয আদফবকাফ ূত্রটা
দওন্তু এভন নে।(৯) দফষ্ণুন্থ মভাসযশ্বয ঙসত্র তঔন ইতারীয দঘোযনীয াওকা মওাম্পাদনসও ঘযাসরঞ্জ চাদনসে তায
এওদট দনচস্ব াওকা দর ঔুরসত মঘষ্টা ওযসরন। প্রথসভই দতদন অনুবফ ওসযদঙসরন অন্তত0 এওচন ভদরা দেী
তায দসর থাওাটা চরুদয আয ভদরা দেীয অবাফ ূযসণ দতদন তাাঁয দিতীে স্ত্রী আবুদাফাঈ ারুসররওাযসও দনমুক্ত
ওযসরন তাাঁয াওকা মওাম্পাদনসত। তায স্ত্রীয দক্ষও-প্রদক্ষও রূস দতদন চীফনফযাী ওাচ ওসযসঙন াওকা দযাংএ।(১০) এওও োদচ অযাট  অযাসক্রাফযাসটয াযপযভযাে ঙা া আবুদাফাঈ বাযতীে াওকাসয প্রথভ ভদরা
দেী দমদন দাংসয দসে ফস বাযতভাতা মসচ স্তী দযসফদষ্টত সে াওকা দযাং-এ প্রসফ ওযসতন। মা রৄরুয
প্রথসভই াওকা দযাং-এ বাযতভাতা মসচ আায এই াংস্কৃদতদট ম্ভফত আবুদাফাঈ-এয ভে মথসওই রৄরু
সেদঙর। মগ্রট ইদণ্ডোন াওকাসয াত ধসয মম স্বসদী াওকা াংস্কৃদতয ূঘনা সেদঙর যফতকীওাসর তা মদীে
দনম্নদফি মভসেসদয াওকাসও চীদফওা দাসফ মফসঙ মনোয সথ দদা মদঔাে।
বাযতীে াওকাস াংস্কৃদতয ূঘনা রসগ্ন ভূরত ভাযাষ্ট্র, মওযারা  ফাাংরা মথসওই াওকা দেী শতদয ো রৄরু
ে। প্রথভ ভারাোরী ভদরা দেী রূস ওুন্নাথ মসাদায নাভ াই।(১১) দওাংফদন্তী াওকা দেী দওল্লাযী
ওুনদওানন রৄরু মথসও মভসেসদয াওকা দসে আায চনয উিুদ্ধ ওযসতন। াওকাসও তাসদয চনয এওদট
দনযাদ দনবযকসমাকয  ম্মানচনও মা দাসফ শতদয ওযসত মঘসেদঙসরন দতদন। নাযী ুরুল দনদফকসসল প্রসতযসওই
মমন এই দসে মমাকয ম্মান ান তায চনয দতদন আপ্রাণ মঘষ্টা ওসয মকসঙন। ১৯১০-এয ভেওার মথসও মদীে
াওকা দযাং-এ ভদরা দেীসদয াংমুদক্ত ফা সত থাসও। এ’প্রসে ফদর, অদফাংফাদী এও ভদরা দেী থযা ফাঈVolume-III, Issue-V
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এয ওথা। আদসত আগ্রায ফাদো এই দেী ফুসওয ঘাস াথয বাগসতন এফাং ঘুসর বাদয াথয মফাঁসধ দুধলক
মযাভাঞ্চওয াযযভযাে ওযসতন। যফতকীওাসর দতদন তায দনচস্ব এওদট াওকা মওাম্পাদন মঔাসরন “Thara Bai
Circus” নাসভ।(১২) াওকাসয দঘযােত প্রথা মবসগ বাযতীে মভসেযা মম ঘযাসরঞ্জটা গ্রণ ওসযদঙর তা াশ্চাতয
াওকা াংস্কৃদতয াভসন নতুন ঘযাসরঞ্জ শতদয ওসয। ভাসচয দফদবন্ন স্তসযই মমঔাসন মই তসওয মভসেযা
প্রাদন্তও ভমকাদাে দফসফদঘত ত মঔাসন বাযতীে ভদরা াওকা দেীযা এভন এওদট ওদেন অথঘ ৃচনীর
দফসনাদনী আদেওসও ফৃদি দাসফ গ্রণ ওসয বাযতীে াওকাসও এও অনযভাত্রাে উন্নীত ওসয। তৎওারীন বাযতীে
াওকা াংস্কৃদত ভদরা দেীসদয মা  চীদফওায প্রসশ্ন তাসদয চনয এওটা াভাদচও ম্মান  অথকতনদতও
ুযক্ষায মক্ষত্র শতদয ওসয মদে। উদনতসওয বাযতীে াওকাস মভসেসদয মই ম্মানচনও অফস্থাসনয প্রবূত
অফনভন খসটসঙ এই এওদফাং তসওয ক্ষদেষ্ণু াওকা দসে। এঔন াওকা মওাম্পাদনয মভসে ফরসত মই ম্মান,
মই আদথকও  াভাদচও দনযািায প্রশ্নটা অফরুি। মায স্বীওৃদতয প্রশ্নদট যাষ্ট্র ফযফস্থায দাীসনয তরাদনসত
এস মেসওসঙ। ুীরা মদফী, ভৃণ্মেী মদফী, থযাফাঈ দওাংফা রুকভা ফাঈ-এয ভত প্রফাদপ্রদতভ দওাংফদন্তী দেীসদয
োাঁই মওফর ইদতাসয াতাে। বাযতীে াওকাস এঔন আয উৎওলক  প্রদতবা দনসে শতদয সিনা তাসদয ভত মওান
ভদরা দেী।
বাযতীে াওকাসয ূঘনা সফক াওকাস মভসেসদয মুক্ত ওযায ওাচটা মভাসট চ দঙরনা। রৄরুয দদসও
াওকা ভাদরওযা ভদরা াওকা দেীসদয মওানযওভ দাদেত্ব গ্রণ ওযসতন না মাফতীে দাদেত্ব দনসত ত েু
দর াযসদয। মওাম্পাদন মওান মভসেসওই দনচ াংস্থায তোফধাসন যাঔসতন না। ফাফাাসফ মবঙ্কটযা মদবার দমদন
মদবার াওকাসয প্রদতষ্ঠাতা দতদনই প্রথভ এই অঘরােতন বাগায মঘষ্টা ওযসরন।(১৩) মদদ আভযা চাদন মপ্রাসপয
দপ্রেনাথ ফু অসনও আসকই তায মগ্রট মফের াওকাস ভদরা দেীসদয এওটা ম্মানচনও চােকা দদসত ভথক
সেদঙসরন। মই মুসক দওন্তু এই প্রো আফদ্ধ দঙর মওফর ফাগরায ভসধযই। ফাগরায ফাইসয অফয দফষ্ণুন্থ ঙসত্র
তাাঁয স্ত্রীসও াওকা দযাং-এ মথাসমাকয ভমকাদাে দনসে এসদঙসরন। দওন্তু এ’মক্ষসত্র ভসন যাঔসত সফ তাযা দঙসরন
উসদযাক্তা। ওভকী দাসফ নে, ফযাং ভাদরসওয স্ত্রী দসসফ দফষ্ণুন্থ ঙসত্রয স্ত্রী ঙসত্র’ াওকাস মঔরা মদঔাসতন। তসফ
দসিভসও ঘযাসরঞ্জ চাদনসে প্রথভ দদক্ষণী াওকা াংস্কৃদতসত এওটা দযফতকন আনায মঘষ্টা ওযসরন মবঙ্কটযা। এই
দযফতকন এওদট ভাচ াংস্কাযভূরও দসক্ষ দঙর ম মুসকয মপ্রদক্ষসত। এও চদটর  ওদেন দযসফসয ভধয মথসও
মভসেসদয এওটা ুযদক্ষত  দনযাদ চীফন দদসত মবঙ্কটযা এও অদবনফ উসদযাক গ্রণ ওসযন। মদবার-এয
দনসচয গ্রাভ ভদাসর মই ভে যভযদভসে ঘারু দঙর মদফদাী প্রথা। গ্রাভীণ ুপ্রাঘীন মদফী ইল্লাআম্মায
(Ellamma) ভদেসয গ্রাসভয দদযদ্র দযফাযুলদর এওদট ওনযা ন্তানসও ভকণ ওযসতন মদফী ইল্লাম্মায নাসভ।
শফওার সতই এই ওর মভসেযা তায দযফায, আত্মীে ফন্ধ্ুসদয াংস্পক মথসও দূসয মদফদাী োয উসেসয
চীফন অদতফাদত ওযত তাসদয আফা সতা ভদেয অঞ্চসর। তাসদয মদঔবাসরয দাদেত্ব থাওত অযায ফেস্ক 
প্রফীণ মদফদাীসদয উসয। ধসভকয নাসভ শতদয ো এই প্রথাদট আসর মভসেসদয ঘযভ অম্মান  মাদলত
চীফসনয আঔযান। মমৌফনওাসর তাযা দঙর সম্ভাসকয উাদান। আয ফাধকসওয মৌাঁসঙ এযা ওাটাসতা ঘযভ দাদযসদ্রয 
দুদকায চীফন। অসনসওই দওায ত নানা মযাক ফযাদধয। শওসায  মমৌফনাফস্থাে মদফদাীসদয মওনাসফঘা ঘরত
এসওফাসযই রৄাদঔয ভত। ভুম্বাই  মওারওাতায মমৌনদল্লসত তাসদয দফদক্র ওযা ত যাদয। মদবার মঘষ্টা
ওযসরন াওকাসয ভাধযসভ এসদয াভাদচও ুনকফান দদসে এই দুষ্ট াংস্কায সত তাসদয ভুক্ত ওযসত।(১৪ )
তাাঁয এই ভাচ াংস্কাযভূরও দসক্ষস নানা মপ্রদক্ষত মথসও এসরা নানা ফাধা। মই মুসকয মদফদাী প্রথা
যাদয ফন্ধ্ ওযা ম্ভফ দঙরনা দওন্তু ফারাাসফ মঘষ্টা ওযসরন এই দুষ্টঘসক্র আফদ্ধ দওসাযী মভসেসদয উদ্ধায
ওযসত। অসনও ফাধা দফদি সে দতদন তাাঁয াংওসে দঙসরন দস্থয। মম ওর প্রফীণ মদফদাীসদয অধীসন এই
ওর দওসাযী মভসেসদয যাঔা সেদঙর ফারাাসফ যাদয মমাকাসমাক ওযসরন তাসদয সে। আদথকও ভূসরযয
দফদনভসে প্রফীণসদয অধীসন থাওা অেফেী মভসেসদয ভুক্ত ওসয দনসে এসরন দনসচয াওকা মওাম্পাদনসত এফাং
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তাসদয মাফতীে দােদাদেত্ব গ্রণ ওযসরন। ঔাদয, ফস্ত্র, ফাস্থান, নূূ্নযতভ দক্ষা, দঘদওৎায ফযেবায এফাং তাসদয
প্রদক্ষণফাফদ ভস্ত ঔযসঘয দাদেত্ব দনসে দতদন াওকাসয দুদনোে তাসদয প্রদদক্ষত  প্রদতদষ্ঠত ওযায মঘষ্টা
ওযসরন। াওকাসয দুদনোে ঢুসও এই ওর ােম্বরীন মভসেযা এও নতুন দদা ঔুাঁসচ মর মমন। মম াভাদচও
অম্মান আয ওরঙ্ক বাযদট তাসদয এতদদন ফন ওসয ঘরসত দির, নতুন এও চীদফওায ন্ধ্ান মসে মই বায
ঔাদনওটা ারওা র। াওকাসয প্রদক্ষণ রাব ওসয বদফলযৎ চীফসন এাঁযা অসনসওই াওকা দেীরূস ঔযাদত রাব
ওসযন। রৄধু তাই নে ভওক্ষতায দফঘাসয এফাং আদথকও স্বীওৃদতয প্রসশ্ন তাযা ুরুসলয সে মই মুসক এওই ভমকাদা
রাব ওসযন। এই ওর ভদরা াওকা দেীসদয মওাম্পাদনয মভসে (“Company girls”) নাসভ অদবদত ওযা
ত।(১৫) এই ওর মওাম্পাদন মভসেসদয সে অসনও ভে াওকাসয ুরুল দেীযা শফফাদও ম্পসওক আফদ্ধ
সেসঙন। রৄধু ুরুল াওকা দেীই নে াওকাসয ফৃদিয সে মুক্ত নন এভন দযফাসযয সে ম্পওক স্থাদত
সেসঙ এইফ মওাম্পাদন মভসেসদয। আচ তাযা আভাসদয ওাসঙ ‘মওাম্পাদনয মভসে’ নাসভই দযদঘত দওন্তু মই
াভাদচও ম্মান  স্বীওৃদত মওানটাই আচ আয তাসদয মনই। াওকাসয অবযন্তসয তাসদয দনচস্ব খয ক ফায এফাং
াংায মাসনয এওটা প্রিন্ন ম্ভাফনা থাওসর ফদকচকসত মওান াধাযণ দযফাসযয সে ‘মওাম্পাদন মভসে’ তথা
ভদরা াওকা দেীয স্বাবাদফও উাসে ম্পওক স্থাসনয আফ আচ আয মনই। এওভে াওকাসয াত ধসযই
াভাদচও চীফন মথসও দফঘুযত ো দদযদ্র-দনম্নদফি দযফাসযয দওসাযী মভসেযা ভূর াভাদচও চীফসন দপসয
আায ুসমাক মসেদঙর, সে মসেদঙর আদথকও ুযক্ষা দওন্তু আচসওয াওকা মভসেসদয চনয মই াভাদচও
ম্মান প্রদতষ্ঠায দনশ্চেতা মদেনা।
ফারাাসফ মবঙ্কটযা-এয এও ফযদতক্রভী প্রসঘষ্টায পসর াভাদচও স্বীওৃদত মথসও ফদঞ্চত, স্বাবাদফও চীফন
মথসও দফঘুযত দওঙু দফন্ন নাযীয এওধযসনয াভাদচও ুনফকান ম্ভফ সেদঙর াওকাসয আ্রয়সে। বাযতীে
াওকাসয ইদতাস মভসেসদয অন্তবুকদক্তয এওও অনয ওাদদন মায মনসথয রুদওসে আসঙ েত মভসেসদয াভাদচও
ফঞ্চনা আয মালসণয দঘযাঘদযত ঙদফটা। াভাদচও াংস্কায, প্রথা আয দতৃতসন্ত্র্য মী ফসর মভসেযা মঔাসন
অফদদভত, মাদলত  মবাকযসণযয াদভর। ফারাাসসফয এ’উসদযাক দন0সেস তাই তাসদয ভুদক্ত সথয
দদাযী। বদফলযৎ অফভাননায চীফন মথসও ভুদক্ত সথয দদা ম-ভসে বাযতীে াওকা তাসদয মদদঔসেদঙর।
এওটা ুযদক্ষত  দনযাদ চীফন নাকাসর াোয উসেসয এই মা মফসঙ দনসত তাই দনম্নদফি দযফাসযয মভসেযা
দিধা ওসযদন। ফারাাসসফয উসদযাক তাই নদচয ৃদষ্ট ওসয মকসঙ। ফারাাসসফয এই ভৎ প্রসঘষ্টায পরস্বরূ
ুরুল দেীয সে এওই ভসঞ্চ াওকাসয দযাং-এ আকভন খসট ভদরা াওকা দেীসদয। দওন্তু রৄরুয এই
মপ্রক্ষাটদট ধীসয ধীসয ফদরাসত রৄরু ওসয দফতসওয ঘাসযয দসওয ভে মথসওই। মভসেযা এই মায আ্রয়সে
দনসচসদয ভুক্ত োয মম মাত্রা রৄরু ওসযদঙসরন, মই মপ্রদক্ষতদট ক্রসভই ারটাসত রৄরু ওসয এই ভে মথসওই।
রৄধু অঞ্চরদবদিওবাসফই স্থােী মওাম্পাদনুলদরসত দেীয মমাকান ীভাফদ্ধ আয যইর না। ফযাং াশ্বকফতকী মদুলদর
মথসও াওকা আদটকি  দক্ষানফী আদটকসিয আদান প্রদান রৄরু সে মকর। রৄধু আদটকিই নে াওকা ওভকীয
মমাকান আা রৄরু র াশ্বকফতকী যাচযুলদর  মদ মথসও। এসক্ষসত্র দফসলবাসফ উসল্লঔয মনার।
বাযতীে াওকাসয তাাঁফুসত ফহু াংঔযাে মনারীযা আা রৄরু ওযসরন প্রযী, যান্নাওভকী, ফাদও দওাংফা াওকাসয
সমাকী ওভকী সত। প্রাথদভওবাসফ অফয তাযা াওকা ওভকীয ওাসচ দনমুক্ত সর ধীসয ধীসয দনসচসদয আগ্র 
ইিায িাযা াওকাসয দক্রোসওৌর দঔসত রৄরু ওসযন এফাং এওদদন দযাং-এ আত্মপ্রওা খসট াযপযভায দাসফ।
মওউ মওউ আফায যাদয আদটকি দাসফই ফদ0সদ সতই আভাসদয মদস এসসঙন। মমভন ফরসত াদয বীভ
ফাাদুসযয ওথা – মনারী এই বাসযািরও ১৯৫০ াসর ওভরা দি দযাং াওকাস মমাক মদন াযপযভায
দাসফই।(১৬) দওন্তু মনারী মভসেসদয আকভসনয মঙসন যসেসঙ অনয আয এও কে। ভারােরী াওকা আদটকিযা
মঔন উিয বাযসতয দফদবন্ন প্রসদস প্রদকনীয চনয মমসতন তঔন মনার আয মঔানওায মভসেসদয সে এওটা
মমাক ূত্র শতদয ত। দওঙু দওঙু মক্ষসত্র ভারােরী বাযতীে াওকা দেীয সে মনারী দযফাসযয মভসেযা শফফাদও
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ূসত্র আফদ্ধ সতন। মওউ মওউ আফায দদযদ্র মনারী দযফাসযয দরৄ  দওসাযীসদয মালযরূস াওকা তাাঁফুসত
দনসে আসতন এফাং এ’বাসফই বাযতীে াওকাস াদযফাদযও  শফফাদও ূসত্র মনারী মভসেসদয আদফবকাফ ে
দফতসওয ঙসেয দসওয দিতীেবাসক। প্রেত ফদর, এই ভে বাযতীে াওকাসয দযাং সত ভারােরী ভদরা
দেীসদয অাযণ রৄরু ে। অদধওাাং ভারােরী ভদরা দেীযা আসতন াধাযণত উিয মওযারায থাল্লাসযী
 ওুন্নয মচরা মথসও। তঔন ই ফ অঞ্চসর াধাযণ দক্ষা প্রদতষ্ঠাসনয মবাসফ দফস্তায েদন। পসর  ারৄনায
ুসমাক  ওাচ াোয মতভন মওান ুসমাকই শতদয তনা। পসর অথকতনদতও দুফকরতা আয ফৃদিয প্রসোচসনই
ভারােরী মঙসর মভসেযা াওকাসয ওাসচ আসত ফাধয সতন। াওকা ভাদরওযা তাসদয মই দুফকরতায ুসমাক
মনো রৄরু ওসযন দফতসওয মসলয দসও। দফসলবাসফ মালসণয দওায ন ভদরা দেীযা। তাসদয দাদযদ্র
আয চ যর দঘন্তাবাফনায ুসমাক ূণকভাত্রায গ্রণ ওসযন াওকা ভাদরসওযা। প্রথভত তাসদয মথামথ অসঙ্কয
ভা ভাদনা মদো তনা। ফঙসযয ানা ঙুদটঙাটা মথসও ফদঞ্চত যাঔা ত। ভাসয য ভা ফঙসযয য ফঙয
দফযদতীনবাসফ তাযা ওাচ ওসয মমসতন মওাম্পাদনয চনয। এভনওী মওান মওান মওাম্পাদন ভাদরও অসনও ভে
দসরয মভসেসদয মদসয ফাদ সত তাসদয ফাফা ভাসেয সে মদঔা াক্ষাসতয ুসমাক দদসতন না। এভন আঘযসণয
ভূর উসেয সরা মওাম্পাদনয অবযন্তসয মভসেসদয মালণ আয দুদকায দঘত্রঔাদন মমন ফদকচকসতয াভসন প্রওা না
াে। দীখকদদন খসযয সে, দযফাসযয সে ম্পওক দঙন্ন োয পসর দযফাসযয মরাওচসনযাই যফতকীওাসর
তাসদয ন্তানসদয দপসয াোয তাদকসদ আইসনয িাযস্থ ো রৄরু ওসয। রৄরু ে ুদরী স্তসক্ষসয।
Habeas Corpus Petition(১৭) দাদঔসরয ভাধযসভ তাযা আইদন দসক্ষ গ্রণ ওসয এই ওর মওাম্পাদন
ভাদরওসদয দফরুসদ্ধ। রৄধু তাই নে ধীসয ধীসয াধাযণ ভানুসলয ওাসঙ প্রওা মসত রৄরু ওসয াওকাসয অেসযয
ওাদনীদট।
স্বাধীনতায সয বাযসতয াওকা দুদনোয ঘারদঘসত্র দওঙুটা দযফতকন আস। তৎওারীন বাযত যওায মই
ভে মদসয ফকত্র দক্ষাদফস্তাসয দফসল উসদযাক গ্রণ ওসযন। পসর ফকত্র াধাযণ দক্ষারাসবয এওটা ুসমাক
শতদয ে। দফদবন্ন ক্ষফাদলকওী দযওেনাে দে  ওরওাযঔানা স্থাসনয দযওেনা কৃীত ে। স্ববাফতই
াধাযণ ভানুল দক্ষা রাব, ওর-ওাযঔানাে ওাসচয ুসমাক রাব এফাং দযওেনায দফলসে উৎাী সে সে।
ভারেরী মভসেসদয াওকা দযাংএ-দনসোক ফসন্ধ্ এই আথকাভাদচও মপ্রক্ষাট ফদর এও অনযতভ ওাযণ দাসফ
দযকদণত। এওদদসও দক্ষায ুসমাক  অনযানয মক্ষসত্র ওভকম্ভাফনা ফৃদদ্ধ মমভন ভারেরী মভসেসদয াওকাসয ওাসচ
আায থঔাদন অসনওটা াংওুদঘত ওসযদঙর মতভনই মই ভে মওাম্পাদরুলদরসত ভদরা দেীয এওটা অবাফ
শতদয দির। আয এই অবাফ ূযসণ াওকা মওাম্পাদনুলদর রৄরু ওযর দফওে সথয অনুন্ধ্ান। ভদরা
াযপযভাযসদয অবাফ ূযসণ তাযা প্রদতসফী যাচয মনার মথসও মঙসরসভসেসদয আনা রৄরু ওযর। মমাকানদায
অঞ্চর দাসফ মনারসও ফাঙায প্রধান ওাযণ র মনার  বাযসতয ভসধয মাতাোসত মওানযওভ দবা,
াসাসটকয আইদন প্রদতফন্ধ্ওতা দঙর না এফাং আচ মনই। পসর মনার-বাযত ঘরাঘসরয অফাধ ুসমাক দঙর। এই
ুসমাকটাই ওাসচ রাকাসরা াওকা মওাম্পাদনুলদর। দিতীেত বাযতীে অসথকয ভূরয মনাসরয অথকভূরয অসক্ষা মফদ
দঙর। দফতসওয দতদয ঘদল্লসয ফঙযুলদরসত মনাসরয অফস্থা দঙর দেও মওযারায ভতই। মনাসরয অথকতনদতও,
যাচতনদতও  াভাদচও অফস্থায মনদতফাঘও দদওুলদরই বাযতীে াওকাস ফাধযতাভূরওবাসফ মনারী মঙসর 
মভসেসদয ওাসচয দযয শতদয ওসয। মঙাট মঙাট মনারী মঙসরসভসেসদয বাযতীে াওকা তাাঁফুসত আনাটা আসযা
মফদ চ সে দাাঁ াসরা মঔন মফ দওঙু প্রদতদষ্ঠত মনারী াওকা াযপযভাযযা এসচন্ট দাসফই াওকা
মওাম্পাদনয তযসপ ওাচ রৄরু ওযসরন। তাসদয এসচেী মনারী মঙসরসভসেসদয আনায মক্ষসত্র এওটা
দফশ্বাসমাকযতা শতদয ওযর। যফতকী ভসে অফয অনযানয স্থসর ওভকযত মরাওচন এসচসন্টয ওাচ রৄরু ওসয।
তাদধও মনারী মঙসরসভসেসও মনাসরয Hettoda অঞ্চর মথসও দনসে আা ত মওারওাতাে। দ মথসও
সনসযা ফঙসযয ভসধয থাওা এই ফ মঙসরসভসেসদয প্রথসভ যাঔা ত মওারওাতাে তাসদয প্রধান ওামকারসে। এঔান
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মথসও ঘাদদা অনুমােী াদেসে মদো ত মওাম্পাদনয ওযাসম্প। বাযতীে াওকাসয ইদতাস মওযারায থাল্লাসযী
অঞ্চরদটয দেও মম অফদান, মনাসরয Hettoda অঞ্চরদট াওকা দসেয াসসক্ষ এই এওই ুলরুত্ব দফস্তায
ওসযদঙর মনাসর। বাযত-মনার মমাকাসমাক ফযফস্থা তথা ঘরাঘসরয দদথতরতায চনয ফহুাংঔযও মনারী
মঙসরসভসে ীভান্ত মদযসে ওাসচয ন্ধ্াসন মমাক দদত বাযতীে াওকা মওাম্পাদনসত। দফসলজ্ঞ প্রদক্ষওসদয ভসত
মনারীসদয শদদও কেন দচভনযাদিওস্ দক্ষায উমুক্ত নে। মওান ধযসণয মযাভাঞ্চওয মঔরাুলদরয প্রদত তাযা
দফসল আগ্রী নে। দওন্তু মনারী মঔসরাো সদয দফসল ুলণদট র, দক্ষাথকী দাসফ এাঁযা অতযন্ত ফাধয। প্রদক্ষসওয
প্রদতদট দনসদক ারসন এাঁযা ফ ভে তৎয।(১৮) প্রদক্ষও মম মওৌর মঔান ফ ভে তা অনুওযসণ এযা প্রস্তুত
থাসওন, তাই শদদও ীভাফন্ধ্তা থাওা স্বসে, মম মওান প্রওায মঔরা মঔাসনায ওাচটা প্রদক্ষসওয সক্ষ চ
ে। এ’প্রসে দফসলবাসফ স্মযণীে মচদভদন াওকাসয ভদরা াযপযভায ফান্তী ওুভাযীয ওথা। আদসত মনাসরয
Hettoda অঞ্চসরয মভসে। দীখকভে ওাচ ওসয মকসঙন বাযতীে াওকা মওাম্পাদনসত। এওাদধও ওরাসওৌর 
ওযৎ প্রদকসন দফসলবাসফ াযদকী দঙসরন এই মনারী ভদরা। িাইাংোদচ, িযাঘু অযাসক্রাফাট, াইসওর-এয
মঔরা, যসওট োদচ অযাট প্রদকসন দতদন দঙসরন অাধাযণ দক্ষ। িাইাং োদচ প্রদকসনয ভে দতদন মদ ফায
াভাযরট ওযসতন এফাং মই সে ওযসতন টুইি ওযাঘ-এয ওযৎ, মমদট াধাযণবাসফ মভসেসদয চনয ওযা
দঙর ঔুফ ওদেন ওাচ। ফান্তী ওুভাযী এই ক্রী াুলদর অতযন্ত দনুনতায সে মদঔাসত াযসতন। তাাঁয এই অযাটদট
অসনও দফসদী ভদরা দেী মই মুসক ওসয মদঔাসত াসযনদন।
বাযতীে াওকাস মমভন ভারেরী ভদরা দেীসদয অাংগ্রণ ায াভাদচও  দক্ষাায দফস্তাসযয ওাযসণ
ওসভদঙর, অনযদদসও আফায তাসদয ূনযস্থাসনয মমাকয দাদফদায রূস উসে এসদঙর মনারী ভদরা াযপযভযাযযা।
দফতসওয মল দসও এসদয ঘাদদা  ওদয ফহুর দযভাসণ ফৃদদ্ধ াে। াওকা ভাদরওসদয ওাসঙ তাযা
ঙসেয তাদরওাে প্রথসভ থাওায অনযতভ দফসল ওাযণ দঙর। মনারীসদয দনসোসকয মক্ষসত্র ুদরী  প্রাদনও
স্তসক্ষ দঙরনা। মওানযওভ াভাদচও ঘা  হুভদও মভসন ঘরসত সত তনা এসক্ষসত্র। দযফায  অদববাফওযা
মস্বিাে তাসদয মঙসরসভসেসদয প্রদক্ষসণয চনয মওাম্পাদনয াসত তুসর দদসতন পসর ুদর দওাংফা দফঘায ফযফস্থায
মযাসলয/ াদস্তয ভুসঔ  সত তনা মওাম্পাদনসও। ওাসচই মনারী দেীসদয দনসে তাাঁযা তুরনাে দনবকাফনাে ওাচ
ওযসত াযসতা। দতন মথসও াাঁঘ ফঙসযয ঘুদক্তসত এইফ মনারী মঙসরসভসেসদয দনসোক ওযা ত। প্রসতযসওয
ভা ভাইনায অঙ্কদট মরঔা থাওত তাসদয ঘুদক্তসত্র। ঘাওদযসত দনসোসকয ূসফক দওঙু অদগ্রভ দদসে মদো ত তায
এসচন্ট দওাংফা তায দযফাযসও। মমসতু মনারী মঙসরসভসেসদয দনসোসকয দফলসে ুদর প্রান মওানপ্রওায
আইদন ফাধা দান ওযতনা পসর ভারেরী মঙসরসভসে অসক্ষা মনারীসদয দনসোক বাযতীে াওকাস অসনও মফদ
ফৃদদ্ধ মর। দফকত তসওয আসটয দসওয ভধযবাক সতই বাযতীে াওকাস মনারী মভসেসদয দনসোক প্রবূ ত
দযভাসণ মফস  মাে। মনারীসদয চনয দফসলত0 মনারী মভসেসদয চনয বাযতীে াওকা দযাং এও ম্ভাফনাভে
বদফলযত শতদযয দদা মদঔাে এই ভেই। অথকতনদতও মরনসদসনয মক্ষসত্র বাযত-মনাসরয ভসধয মওানপ্রওায দফদধ
দনসলধ না থাওাে এ’মদস মওান ফৃদি ফা মা গ্রণূফকও আদথকও আেটুওু মনার তথা দনচ মদস াোসনা ঔুফ
চ দঙর। পসর নাযী ুরুল দনদফকসসল মনারী াওকা আদটকিযা এ’মদসয মওাম্পাদনসত ওাচ ওসয দনসচয গ্রাসভ
অথক াোসত াযসতন। বাযত-মনার মাতাোত থ মতা দঙর অফাধ  ভুক্ত, ম ওথা আসকই ফসরদঙ। বাযতীে
াওকাস মভসেযা মম ফ অথকতনদতও  াভাদচও ঘরও িাযা দনসদকদত সে এসদঙর, মই দনোভও, দনেন্ত্র্ণভূরও
উাদানুলদর আচ ফতকভান দওন্তু ফদসরসঙ উদন- দফ তসওয ভদরা াওকা দেীয মকৌযফভে আনটুওু।
এওভে মভসেযা বাযতীে াওকাস ম্মান  মৌসমকয সে ওাচ ওসয মকসঙন। মই কদযভা আচ আয অক্ষুন্ন মনই।
এফায ফরফ বাযতীে াওকাসয আয এও অদফাংফাদী ভদরা দেীয ওথা দমদন রৄধু বাযতীে নে দফশ্ব াওকাসয
ইদতাস ভদরা রৄ প্রদক্ষও দাসফ এও অননয ওৃদতসত্বয াক্ষয ফন ওসয মকসঙন আভৃতুযওার। দতদন সরন
ভাধফী মদফী। ‘টাইকাযওুইন’ রূস প্রদদ্ধ এই ভদরা দেী দঙসরন এওাধাসয ফনয চীফচন্তুয প্রদক্ষও এফাং
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প্রদকনওাযী। ওভরা াওকাস শওসাযওার মথসওই দতদন মঔরা মদঔাসত রৄরু ওসযন। ফনয চীফচন্তুয মঔরাে দতদন
প্রদদদ্ধ রাব ওযসর ভাধফী মদফী আসর দঙসরন এওচন অরযাউন্ডায াওকা াযপযভায। বাযতীে ভদরা িাইাং
োদচ দেীসদয ওাসঙ দতদন দঙসরন অনযতভ থ প্রদকও। িাইাং োদসচয সে িান্ট াইসওর অযাসট দঙসরন
ভান দক্ষ। তায প্রশ্নাতীত দক্ষতা আয াযদদকতাে বাযতীে াওকা দফসলবাসফ ভৃদদ্ধ রাব ওসয মই ভসে।
াওকা দযাং-এ ঔাাঁঘা ফেী দাংস্র ফনয মফ ার ফা ফাখদটসও মঔন দনসে আা ত দতদন অফরীরাে ঔাাঁঘায মবতয প্রসফ
ওসয তাসদয দে ঘাস  উিুদ্ধ ওযসতন। ওঔন আফায ফনয দফ ারদটসও ওাাঁসধ তুসর দনসতয আহ্লাদফত0।
দীখকদদন দতদন রৄ প্রদক্ষও  ফনয রৄয ক্রী া প্রদকও দাসফ ওভরা াওকাস ওাচ ওসয মকসঙন ুদনুন দক্ষতাে।
ওঔন মওানবাসফ দতদন দওন্তু ফনয চীফচন্তু িাযা আক্রান্ত নদন, এভনই দঙর তায দনেন্ত্র্ণী ক্ষভতা। তাাঁয এই অফদান
তৎওারীন অসনও ভদরা দেীসদয দফসলবাসফ অনুপ্রাদণত ওসয। ভাধফী মদফীয ভত দেী বাযতীে াওকাস রৄধু
নে দফশ্ব াওকা াসসক্ষ দফযর। এভন এও অননয প্রদতবায অদধওাদযনী ওভরা াওকা ফন্ধ্ সে মাোয য
াওকা চীফন মথসও অফয গ্রণ ওসযন এফাং মওযারায থাল্লাসযীসত ভুওুোন  ওভরায দযফাসযই আভৃতুয চীফন
অদতফাদত ওসযন।
ওভরা াওকাসয আয এও অদফাংফাদী ভদরা আদটকি দঙসরন াযদা মদফী। মওযারায থাল্লাসযী অঞ্চর-এয
মওাল্লাসযী গ্রাসভয মভসে দীখকদদন মাফৎ মফী দফসদী দওকসও তায াযপযভযাসেয ভদভাে ভুগ্ধ ওসয
মযসঔদঙসরন। দীখকােী াদ ঔুদ দঙদঙস মঘাযায এই মভসেদট অাধাযণ দক্ষতাে মদঔাসতন োদসচয মঔরাুলদর।
তসফ দতদন াযদকী দঙসরন এওাদধও মঔরাে। োয াদোং, িান্ট াইসওদরাং দওাংফা অশ্বক্রী াে তায শনুনয দঙর
অাধাযণ। বাযতীে াওকা দসে তৎওারীন ভসে মম ওসেওচন ভদরা দেী মুক্ত দঙসরন তায ভসধয
াযদাসদফীয নাভ দফসলবাসফ উসল্লঔয। দতদন দঙসরন অদত দক্ষ এও অশ্বাসযাী। মা ঘরাওারীন তাাঁয
আইসটভুলদরয ভে দকও মমন ভন্ত্র্ভুসগ্ধয ভত সে থাওসতন। াযদা  তায সমাকী দেী ভুওুেন এওসত্র
দতনসট মখা া দনসে মদঔাসতন Pyramid act। দুধকল ভানফ দযাদভ  তাযা এসও অসনযয উয বয ওসয
মদঔাসতন মযাভাঞ্চওয ফ ফযাসরসেয মঔরা। াযদাসদফী তাাঁয প্রদদকত প্রদতদট মঔরাসতই দঙসরন দফসল াযেভ
তাই তাসও মওফর এওচন োদচ আদটকি দওাংফা রৄধু এওচন অশ্বক্রী াদফদ ফরসর বুর ভূরযােন সফ। এওই সে
এওাদধও দক্ষতায ভিে খসটদঙর তায ভসধয। ওভরা াওকাসয ুফণক দদনুলদরয সে চদ সে মকসঙ াযদাসদফীয
নাভদট। তাাঁয াযপযভযাে  ওরাসওৌরকত াযদদকতা তাাঁসও অনযতভ ম্রয়ষ্ঠ তাযওা দেীয স্বীওৃদত মদে।
মাকত দক্ষতা ঙা া, ফযদক্ত ভানুল দাসফ দতদন দঙসরন অাধাযণ ুলণী  দযদী। দরৄসদয সে তাাঁয দঙর
দারুণ ঔয। মঙাটসদয প্রদত তাাঁয দঙর দফসল অনুযাক। াওকা মওাম্পাদনুলদর ঘুদক্তয দবদিসত ওাসচয চনয থাল্লাসযী
অঞ্চসরয অসনও দরৄসও দনসে আত াওকা তাাঁফুসত। এই ফ দরৄসদয চনয মওানপ্রওায প্রথাকত দক্ষায ুসমাক
দঙরনা। াযদাসদফী মস্বিাে তাাঁয দসরয এইফ াওকা দরৄসদয মরঔা ায দাদেত্ব তুসর মনন দনসচয ওাাঁসধ।
ওাসচয ভে ফযতীত মমটুওু অফয দভরত মই অফয ভেটুওু দতদন ফযে ওযসতন দরৄসদয মরঔা া মঔাসনায
ওাসচ। এওদদসও দযাং-এয াযপযভযাে অনযদদসও আফায দক্ষসওয দাদেত্ব ারন “ এভন ভিে বাযতীে
াওকাসয দুদনোে এও দফযর দৃষ্টান্ত।(১৯) বাযতীে াওকাস মভসেসদয াংমুদক্ত  অফস্থানদটয সে চদ সে আসঙ
এভন কদযভায কেদট। এওচন ভদরায াত ধসযই দওন্তু প্রথাকত দক্ষায াে গ্রসণয ুসমাক রাব ওসযদঙর
ওভরা াওকাসয ঔুসদ দেীযা। ভাত্র ১০ ফঙয ফেসই াযদাসদফী রৄরু ওসযদঙসরন তায াওকা চীফন। মঙাট্ট
এওদট াওকা দসর মমাকদান ওসযন দতদন শফাস্থাসতই। ওভরা াওকাস তাাঁয দনমুদক্ত খসট ১৯৪৩ াসর। দেও এই
ভসে ওভরা াওকা দফসদস প্রদকনীয প্রস্তুদত দনসি। দীখক দুই দও দতদন ুনাসভয সে ওাচ ওসযসঙন ওভরা
াওকাস। অফসসল প্রসপয দাসভাদযসনয ভৃতুযয য ১৯৬৬ াসর দতদন ওভরা াওকা তযাক ওসযন। দেীয মল
চীফনটা অফয ঔুফ ওসষ্ট মওসটদঙর। ওভরা াওকা ঙা ায য দতদন এও অসথক আ্রয়েীন সে স ন। অদত দনওট
আত্মীে স্বচসনযা তাাঁয শতৃও দবসটঔাদন মফ-আইদন দঔরদাদযয ভাধযসভ তাসও কৃীন ওসয মদে। মল ফঙযুলদর
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দতদন এওদট অনাথ আ্রয়সভ ওাটাসত ফাধয ন। ২০১১ াসর াঁঘাদ ফঙয ফেস এই প্রদথতমা দেীয চীফনাফান
ে। াযদাসদফী বাযতীে াওকা মও নানাবাসফ ভৃদ্ধ ওসয মকসঙন দওন্তু দেীয মল চীফনটুওু মওসটসঙ অফসরা
আয অনাদসযই। াযদাসদফীয ভৃতুয বাযতীে াওকা ককসন মমন এও নক্ষত্র তন।
দদক্ষণ ভারাফায অঞ্চসরয দতরুয গ্রাসভয আয এওদট ভদরা দেী মায াইসওর িযান্ট এও ভে ভুগ্ধ
ওসযদঙর মদী দফসদী প্রদতদট াওকাসভাদীসও দতদন সরন ননী মদফী। ওভরা াওকাসয এই যেদটসও ইউসযাীে
 আসভদযওায াওকা দসরয তযসপ তাসদয মওাম্পাদনসত ওাসচয প্রস্তাফ মদো ে। দওন্তু াচায প্রসরাবসন
দতদন দওন্তু ওভরা াওকাসয চদভ মঙস  মমসত যাদচ নদন। দাাঁসত এওদট রুভার মঘস ধসয ননী মদফী াইসওসরয
এও ঘাওা সত অনয ঘাওাে তায বায ঞ্চারন ওযসতন অফরীরাে। াধাযণ দকও স্তদম্ভত সে মদঔত তায এই
ঘভৎওায ক্রী াদট। মমন ভসন ত তাাঁয যীসযয উয ভাধযাওলকচ ফর মওানবাসফই ক্রী া ওযসঙনা। শদদও বাযদট
দনসে দতদন এভনবাসফ াইসওসরয উয ঞ্চারন ওযসতন মম দফসদী দেীযা বাযতীে এই ভদরা দেীয
ক্রী া মদসঔ দফস্মে প্রওা ওসযসঙন। রৄধু িান্ট াযপযভাযই নন, ননী মদফী দঙসরন ওভরা াওকাসয গ্ল্যাভায
কারক। মওান সয ওভরা াওকাসয তাাঁফু  সরই, সযয ভানুল দূযদূযান্ত সত ঙুসট আসতন ননী মদফীয মঔরা
মদঔায চনয। উন্মুঔ দকও অধীসয আগ্রস অসক্ষা ওযসতন ননী মদফীয আইসটভদট প্রতযক্ষ ওযায চনয। তায
ভাভদেও ভারাফাসযয দতরুয গ্রাসভয আয াাঁঘ ভদরা দেী ওভরা াওকাসই ওাচ ওযসতন এফাং তাাঁয সে
সদয ঘরত ুি এও প্রদতিদিতা।
দফতসওয দিতীে দসও বাযতীে াওকা অেসন আদফবকাফ খসট আয এও উজ্জ্বর নক্ষসত্রয। নাভ থযাফাঈ।
আদসত আগ্রায ফাদো এই ভদরা াযপযভায ওাসরকওয  যরৄযাসভয Lion Circus“এয দেী দাসফ ম
মুসক দফসল ঔযাদত অচকন ওসযন। বাসযািরন দচভনযািক্স“এয মফ দওঙু মওৌর দতদন মদঔাসতন অাধাযণ
দক্ষতাে। ‘The Strong Woman‟ নাসভ ঔযাত এই ভদরা দেী াযীদযও দক্ত প্রদকসনয দফদঘত্র ফ মঔরা
মদঔাসতন াওকাসয দযাং-এ।(২০) ওঔন তায ফুসওয উয দুচন ুরুল দেী াভানদদস্তায াাসময াথয
বাগসতন, ওঔন আফায দতদন দনসচয ঘুসর াথয মফাঁসধ ফৃিাওাসয মখাযাসতন। ঘুসরয াাসময োসওয ভত বাদয
মানফান টানায দু0াদও নদচয দতদন ৃদষ্ট ওসয মকদঙসরন। মফ দওঙুওার নানা াওকা মওাম্পাদনসত ওাচ
ওযফায য দতদন দনচ উসদযাসক দনসচযই এওদট াওক দর মঔাসরন। ভারাফায অঞ্চসর এওাদধওফায তায দর
প্রদকনীয আসোচন ওসযদঙর। এই অঞ্চসর দতদন দনসচ অতযদধও চনদপ্রেতা  প্রদদদ্ধ রাব ওসযদঙসরন দনচ
প্রদতবায ুলসণ। থযাফাঈ-এয ভত দেী বাযতীে াওকাস দফযর।
দফতসওয মসলয দসও বাযতীে াওকাস আকভন খসট আয এওদট অদফস্মযণীে প্রদতবায। দতদন সরন
রুকভা ফাঈ। প্রথভ চীফসন দতদন যরৄযাভ রাইন াওকাস ওাচ ওযসতন। যফতকীওাসর স্বাভী যাভঘন্দ্র যা-এয
াাসময রুকভা ফাঈ দনচস্ব এওদট াওকা দর মঔাসরন ভযাোসরাসয। তায এই দনচস্ব াওকা মওাম্পাদনদটয নাভ দঙর
‘রুকভা ফাঈ াওকা’। অন্ধ্রপ্রসদসয এই ভদরা াওকা দেী দনসচসও এওচন াওকা উসদযাক্তারূস প্রদতদষ্ঠত
ওযসত ক্ষভ ন। রুকভায সে যা-এয দযঘে এও াওকা মওাম্পাদনসতই। যা তঔন Lion Circus–এয
মচনাসযর ভযাসনচায আয রুকভা Sandow Artist। এঔাসনই যস্পসযয আরা। যা-এয দযফায াওকাসয
ঐদতসযয সে মুক্ত নে। দতদন দনসচ Oxford University মত  ারৄনা ওসযসঙন। াওকাসয সে মুক্ত ো
তায চীফসন এও আওদস্মও খটনা। মফায Mangalore–এ ঘরসঙ যরৄযাসভয Lion Circus। এই াওকাসয
প্রদকনী মদসঔ ভুগ্ধ সরন যা। আওৃষ্ট সরন এই দেওরাদটয প্রদত। াওকাসওই চীদফওা দাসফ মফসঙ দনসরন।
এই াওকাসয চকসতই দাম্পসতযয দিতীে ফক রৄরু ওযসরন রুকভা ফাঈ-এয সে। প্রথভ স্ত্রী কত সেদঙসরন মফ
দওঙুওার ূসফকই। প্রেত ফদর রুকভা ফাঈ-এয শতদয দরদট অে দওঙুদদসনয ভসধযই দফসল চনদপ্রেতা রাব ওসয
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এফাং ুলরুত্বূণক বাযতীে াওকা মওাম্পাদনুলদরয ভসধয স্থান দঔর ওসয মনে। বাযতীে ভদরা াওকা াংকেও রূস
রুকভা ফাঈ-এয অফদান দফসলবাসফ স্মযণীে।
াওকাসয আফসও ম্বর ওসযই অসনও ভানুল াযা চীফনটাই ওাদটসে মদন। াওকাই সে সে তাসদয
াংায, খযফাদ । মমভন ফঙয লাসটসওয ওরযাণী মাোসযয শফ, শওসায, মমৌফন, ফাধকওয “ চীফসনয এই
ফওটা ফকই অদতফাদত সেসঙ াওকাস তাাঁফুসত। ভাত্র নে ফঙয ফেস াওকাস মঔরা মদঔাসনা রৄরু ওসযন
ওরযাণী মদফী। াওকাসই রৄরু াাংাদযও চীফসনয। তায ন্তাসনযা ফ  সেসঙ াওকাসয তাাঁফুসত। এঔন আয তায
মঔরা মদঔাফায ফে মনই। দতদন তাই এঔন াওকাসয মেনায কাস কয বূদভওাে যসেসঙন। রৄধু মেনায নে, ন্তান
মেস তোফধান ওসযন ফাইসয মথসও আা এই মভসেসদয। বারভে মযাঁসধ ঔাোন সদয আফদায যাঔসত। াঁয
ওাসঙই চানা মকর, াঁযা মঔন মঔরা মদঔাসতন, মই ভে াওকাস মওফর থাওা ঔাোয ুসমাক দভরত। নকদ
অসথক মওান াদয্রয়দভও মসতন না যা। এঔন অফয এই দঘত্রটা অসনসওটাই ফদসরসঙ। এঔন মাযা মঔরা মদঔাসত
এসসঙন তাাঁযা শদদনও ৩০০ টাওা ওসয ান ঔাোদাো ।(২১) মঔরা অনুমােী মযট ফাস । এঙা া মম মত মফদ
ুেয মদঔসত মই অনুমােী মযট ফাস । মাযা বার মঔরা মদঔাসত াসয, ভা মকসর ১৫-২০ াচায টাওা
অনাসেসই মযাচকায ওযসত াসযন আচওার। বাযটাইভ ফাফদ ঘায াচায টাওা ফা দত মযাচকায ম্ভফ ে
ফা দত ভে ওাসচয চনয। দনুণ াসত ারাং দঘসওসনয তোফধান মথসও রৄরু ওসয মভসেসদয দযাং-এয চনয প্রস্তুত
ওযা, ফ ওাসচই ওরযাণী মদফীয ভান স্বািেয। াওকাসয মভসেযা তাাঁয এওান্ত আনচন সে উসেসঙ আচ। তাই
এই চকতসও দখসয ওরযাণী মদফীয মওান মঔদ মনই।
আদসত ুলচযাসটয অদধফাী দযফু াওকাস মঔরা মদঔাসি দীখক দ ফঙয মাফৎ।(২২) তায াওকা চীফসন মুক্ত
োয কেটা এওটু অনযযওভ। মফায ‘মফাসম্ব াওকাসয’ প্রদকনী এসসঙ সদয গ্রাসভ। দযফাসয মঔরা মদঔসত
মকসঙন দযফু। মা ঘরাওারীনই মঔরা মদঔসত মদঔসত য বার মরসক মাে াওকাসয এও োদচ দেীসও। ছুরন্ত
দদ সত ম তঔন নানাযওভ মঔরা মদঔাদির। মভসেয ঙেসও ভানযতা দদসেই দযফুয দযফায মঙসরদটয ফাদ য
মরাওচসনয সে মমাকাসমাক ওসয। উবে দযফাসযয ম্মদতসত ২০০৩ াসর তাাঁফুয াভসনই দফসেয ভণ্ড াদচসে,
ুসযাদসতয তোফধাসন ভন্ত্র্   দফসে সে মাে ুলচযাদট দযফুয। াওকাসয ফাই মদদন উদস্থত দঙর সদয
দফসেয ভণ্ডস। দযফুয ইিা দঙর দফসেয য ুলচযাসটয যাচসওাসট দপসয মাসফ। মঔাসন ম ফাচ্চাসদয দনসে নতুন
ফাদ  দওসন খযাংায াভরাসফ, আয তায স্বাভী মঔরা মদঔাসফ াওকাস। দওন্তু তা আয সে সেদন। এঔন দতদন
দনসচই াওকাসয আদটকি। এঔন দযফু াদঔ আয ওুওুসযয মঔরা মদঔান আয অফয ভসে মভসেসও মরঔা া
মঔান। এওই সে াভরান াংাসযয দােদাদেত্ব। ওাসর খুভ মথসও উসে প্রযাওদট মসয ফান মধাো, ওা 
ওাঘা, তাযয োন মসয মভসেসও দনসে মযাদ মাাসনা। এই দনেসভয অনযথা েনা। ওাযণ দেও ১টাে মা রৄরু।
তায আসক মাফতীে ওাচওভকুলদর মসয দনসত ে। যাসতয মল মা ঘসর ৯টা অফদধ। তাযয ফায ঙুদট। মম মায
ভত অফয মাসনয ুসমাক ান। দযফু  তায ভদরা দেীযা াধাযণত এই অফযটুওু ওাটান ওসর দভসর
দটদব দদযোর মদসঔ। এই ফাাঁধা ঙসেই ঘসর সদয াওকা চীফন। দও ীন অদস্তসত্বয ভসধয মচসক থাসও সদয
মফাঁসঘ থাওায র াই।
মঙাট্ট দাংওীয ফ  সে ো এই াওকাসয দযাং-এই। ভা ফাফা দু’চসনই াওকা আদটকি। তাই াওকাসয মঘনা
ফৃি দাংওীয ওাসঙ ঔুফ এওটা দু0 মেসওদন মওানদদন। তসফ ফাফা মওানদদন ঘানদন মম সদয মভসে দযাং-এ া দদও।
দাংওীয ভা দঙসরন াইসওর াযপযভায আয ফাফা াইসওর মেনায। তাই াওকাসয ভসধযই সদয ভসধয এওটা
ম্পওক কস  সে। দু’চসনই াওকাস ওাচ ওযসতন, তফু াংাসয অবাফ অনটন মরসকই থাওত। আসর াদয্রয়দভও
ঔুফ বার দঙর না মই ভে। াাংাদযও অবাফ অনটন মখাঘাসতই ফাধয সে দাংওী মঔরা দঔসত রৄরু ওসযন।(২৩)
দাংওীয ফাফা ওাসরয মেদনাং মল ওসয মফদযসে মকসর, ভায ওাসঙ মঔরা দঔত ম। ভা দঙসরন এওচন াইসওর
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আদটকি। তাই মভসেসও মঔাসত রৄরু ওসযন াইসওসরয নানা মঔরাুলদর। ভা ফাফা এঔন ভু ম্বাইসত থাসওন। সদয
ওথা ফরসত দকসে দফলাসদয ুয নাসভ করাে। াওকাসয ভাদরও দাংওীসও ন্তানতুরয মে ওসযন। ফাফায অফতকভাসন
দাংওী তাসও ফাফায ভতই মদসঔ। ভাদরসওয উসদযাসকই াওকাসযই মভাটয াইসওর াযপযভায-এয সে দফসে
সেসঙ দাংওীয। ঙুদটঙাটাে ফসযয াসথই দাংওী ঘসর মান শ্বরৄয ফাদ সত। তাাঁফুয ফাইসয া যাঔসর মফাযঔা সয
মনন দতদন। দাংওী ফসরন “ ‘আদভ মঔনই ফাদ  মাই মফাযঔা স , না সর যাস্তাে মরাও আভাসদয মদঔসরই ফসর
ই মদঔ াওকাসয মভসে মাসি তঔন ঔুফ ঔাযা রাসক। অসনও ভানুল াওকাস আস রৄধু আভাসদয যীয মদঔসত
মঔরা মদঔসত নে।’ দাংওীয এই উদক্ত আভাসদয আফায ওদেন ফাস্তসফয ভুসঔাভুদঔ এসন দাাঁ  ওদযসে দদর মম,
দক্ষতায দফঘায নে দফণসনয অে দসসফই ফযফহৃত ে াওকাসয মভসেযা। আয এই ওদমক তযটা মভসেযা
দনসচযা চাসনন। ছরভসর রারযগা ওদিউসভ, মানারী ঘুসরয ফঙয দতদযসয মভসেদট এওঘাওাে প্রদদক্ষণ ওসয
ঘসরসঙ মকাটা মিচ। ওঔন াইসওসরয উয দাাঁদ সে ওঔন ফা া দুদট াইসওসরয উয তুসর দদসে াত
দদসে যাস দরাং ওসয1 ফ মসল াত মঙস  গ্রু যাস দরাং ওসয দকওসও তাও রাদকসে মদো দাংওী ঔান আয
তায ভত অনযানয াওকা ওনযায াভাদচও দেী চীফসনয ম্মান এভনই চদটর মম মফাযঔায আ াসরই ম এওভাত্র
দনদশ্চন্ত।
মনাসরয দট া অঞ্চসর দযফাসযয সেই থাওত মভসেদট। আচ মতই ফঙয র াওকাস মঔরা মদঔাসি।
ওাওতারীে বাসফ এস স দঙর াওকাসয দুদনোে। তায য আয দপসয মাোয ুসমাক েদন। াওকাসই দনসচয
াংায দযফায সেসঙ। মফায মঙাট্ট াদফনা মফ াসত মকদঙর তায ফ  ভাীয ফাদ । মঔাসন মদসঔ তায ভাদয
মঙসর ১৬দট মভসেসও দনসে মাসি াওকাসয ওাসচ। ম মচদ ধযর মাোয চনয। াওকাসয অচানা দুদনোে া
মযসঔ প্রথভ এও দু’ফঙয দযফাসযয চনয ঔুফ ঔাযা রাকত। ওান্নাওাদট ওযত ম। তাযয আসত আসত মত
ফ  সত রাকর ুসযাসনা চীফসনয ওথা, মপসর আা দযফাসযয ওথা মবাসফ আয ওষ্ট দদতনা তাসও। দফায মথসও
আা াওকাসয এও দদ য মঔসরাো সও বার মরসক মকর তায। মই াওকা মঔসরাো সওই দফসে ওসয াংায
রৄরু ওসয াদফনা। ফতকভান দতনদট মঙসরসভসেই থাসও দফাসয ারৄদ , ননসদয ওাসঙ। তাযা ঔাসন মথসওই  ারৄনা
ওযসঙ। আয ফসঘসে মঙাট মভসেদটয ফে এঔন ভাত্র দতন। াদফনা ফসরন – ‘এত দুযন্ত মম সও াভরাসনায মওউ
মনই’। ঙে ফঙসযয সে মকসর তাসও দফাসয াদেসে মদোয ইিা আসঙ াদফনায। ওাযণ ফাফা ভা দাসফ তাযা
মওউই ঘান না মম, সদয মঙসরসভসেযা াওকাস আুও। াদফনা ফসরন “ ‘আদভ ঘাই না াওকাসয এই চীফসন
আভায মঙসর মভসেযা আুও। যা  ারৄনা ওসয আসযা ফ  মাও, বার ওাচ ওরুও। াওকাসয এই চীফন
বাসরা নে। আভযা ঘাইনা আভাসদয ন্তানযা মই চীফন মদঔুও’। দত্রর দদসে শতদয ১১/১২ পুসটয তাাঁফুয াভসন
ফঙয আ াই-দতসনয এওটা ফাচ্চা মভসে এদদও দদও ঙুসট মফ াসি আয ঔুাঁদটসত ফাাঁধা তাাঁফুয দদ  ধসয ক্রভাকত
মঘষ্টা ঘারাসি দ কফাদচ ঔাোয। ভাসেয ইিা ূযণ ওযসত সর তাসও তাাঁফুয দদ  মঙস   ারৄনা দসঔ ফ  সত
সফ। াওকাসয তাাঁফু নে, অনয এও বদফলৎ েত অসক্ষা ওযসঙ তায চনয, দওন্তু অসফাধ দরৄদট ম ওথা চাসননা।
তাই এই চকতই এঔন তায আনায চকত। াত ফঙসযয মঙাট্ট াদফনা এওদদন মম’বাসফ আন ওসয দনসেদঙর
এ’চকতসও।
এওু ফঙয ধসয াওকাস মঔরা মদঔাসিন মনাসরয আা ঘে।(২৪ ) মনাসরয মভসেসদয ঘাদদা বাযতীে
াওকাস ফযাফযই মফদ। মনাসরযই এও দাদায াত ধসয াওকাস ঘসর এসদঙর ম। তাযয দীখক এওু ফঙয
এই াওকাসই চীফন অদতফান। দযাং াোয দাসফ ম এঔন াওকাসয দদনেয আদটকি। এঔন আয এ’ফ মঔরা
তাসও প্রযাওদট ওযসত েনা। অবযা সে মকসঙ। দযাং-এয মঔরা, ফসরয মঔরা, ফেুসওয, মঔরাে দীখকদদসন তায
এওটা দক্ষতা চসন্মসঙ, তাই এঔন অনুীরন ঙা া অনাসেসই দযাং-এ ঘসর আসন আা। ওভকচীফসন এওফাযই
দুখকটনায দওায সেসঙন দতদন। মফায দচভনযাদিক্স“এয মঔরা মদঔাসনায ভে এওটা াঔায ভসধয আা  তায
াাঁঘ-ঙেচন ভদরা দেী খুযদঙসরন াঔায নফদট ঔুসর দকসে ফাই দফদবন্ন দদসও দঙটসও মাে। মই দুখকটনায
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পসর আায া মবসগ মাে। াওকাসয ভাদরও তায া-এয অাসযসনয মাফতীে দাদেত্ব গ্রণ ওসযন। া মচা া
রাকর। মফ দওঙুদদন দফযদতয য আফায দযাং-এ দপযসরন দতদন। এফায আয দচভনযাদিক্স নে। দযাং-এয মঔরা
মদঔাসনা রৄরু ওযসরন। াওকাসয মভাটয াইসওর আদটকিসও দফসে ওসয াওকাসই াংায মসতসঙন। খয ফরসত
এওটা মঙাট্ট তাাঁফু। তাাঁফুয দবতয এওটা ফর মফস য দফঙানা াতা, এওটা রসদ ুভ জ্বরসঙ। আয দফঙানায
এওাস যাঔা ওসেওটা দযাং। াওকাসই সদয াংায সদয চীদফওা। াওকা মঙস  মাফায ওথা ওঔন ভসন
েদন। যা এঔন দদদফয দনসভসল দযাং-এয দবতয ভাথা কদরসে ুসযা যীযটা দযাং-এয দবতয মথসও মফয ওসয
আনসত াসযন। াওকাসয এসযনাটাই এঔন তায ওাসঙ চ ফাস্তফ।
মনাসরয আয এও মভসে দরা মদঔান দযাং-এয মঔরা। মনাসরয ওােভাণ্ডুসত তায ফাদ । াওকাস এস
দরায ভত মভসেযা মমন দাদযদ্র মথসও এওটু দযত্রাণ মসেসঙ। দরা ফসরন ‘আদভ াওকাস অসনও বার আদঙ’
এঔাসন আভাসদয ঔাফায দাফাসযয মওান ভযা েনা। আভাসদয চনয মযাচ ঔাফায শতদয ে। ভাঙ, ভাাং, দ ভ, মা
মঔসত ঘাে, ফই ভাদরও আভাসদয মদন। টাওা ো মা মযাচকায ওদয ফ ফাদ সত াদেসে দদই’। দরা, াসের,
আসবদয, াদন্তযা যভ দনদশ্চন্ত চীফন মান ওযসঙন মমন াওকাস এস। থাওায েত এওটু ওষ্ট ে সদয। স্বে
দযয তাাঁফুুলদরসত দুসটা দতনসট ওসয ওযাম্প ঔাট াতা। ঔাসটয যই মভাটা দদ সত ইসরওদেসওয তায মটসন
ুভ মছারাসনা। মর ওম্বর দফঙানা ঔাসটয মসল এওপাদর মভসছ। মঔাসনই মওউ মওউ আফায যাসতয ঔাফায আায
আসক াম্প মিাসব াভদেও ক্ষুধা দনফৃদিয আসোচন ওসযন। অনয তাাঁফুসত আফায এওদর ভি দটদব দদযোসর।
প্রসতযসওয মদ ফাদ  থাওসর, ওসরয মপযায তাদকদ থাসও না। তসফ দরা ফ দদসনয ঙুদটসত ফাদ  দপযসফন।
বাইসফাসনসদয চনয তাই চাভাওা , দফসদী াযদপউভ, মভও আ এ’ফই দওসন মপসরসঙন দকফ্ট মদসফন ফসর।
দযফাসযয ওাসঙ দপযসফন মই আনসে ুটসও মকাঙাসনা মল। মা মল সে মকসর যাসতয অন্ধ্ওাসয ক্লান্ত
্রয়ান্ত যীসয তাাঁফুয দবতয দচদযসে মনো আয সযয দদসনয প্রস্তুদতয দঘন্তা। রক্ষ্মী, ভদত, ছুভুযযা এঔন এও অনয
ভানুল। ভুসঔয প্রাধন মনই। যদগন মাাওুলদর ছুরসঙ তাাঁফুয দদ সত। আকাভী দদসনয চনয তাযা অসক্ষাযত নতুন
দওক, নতুন প্রদকনীয চনয।
ওাঞ্চনচঙ্ঘায ওাঙাওাদঙ মম এরাওাে আা থাওসতন মদট অথকতনদতওবাসফ দদঙসে  া এরাওা। ক্লা মপায
অফদধ স  আয এসকাসনা ম্ভফ েদন তায সক্ষ। আদথকও প্রদতফন্ধ্ওতা প্রদত সদ সদ। তাই অদঘসযই ফন্ধ্ সে
দকসেদঙর স্কুসর মাো। মঙাট্ট মথসওই ানদসট স্ববাসফয দঙর মভসেদট। াাস য দযসফস চন্ম তাই ঘ াইউতযাই মঙাটাঙুদট ওসয দঙর অপুযন্ত দভ। স্ববাফ ঘঞ্চর মভসেদট তাই আয ফাদ  ফস থাওসত াসযদন ঘসর
এসদঙসরন াওকাসয ওাসচ।(২৫) তাসদয এরাওায দওঙু মভসে মই ভে াওকাস ওাচ ওযসত আত। তাসদয
ওাসঙই াওক চকৎ আয বার মযাচকাসযয কে রৄসনদঙর ম। তাযযই দদ্ধান্ত দনসেদঙর াওকাস ওাচ ওযসফ
ফসর। ফাফা ভা মও ফরর “ ‘আভাসও াওকাস বদতক ওসয দা’। দদযদ্র ফাফা মভসেয ওথাে অভত ওযসরন না। মভসে
াওকাস মকসর দযফাসয টাওা আসফ, উযন্তু এওটা মসটয ঔযঘ ওভসফ। মভসেসও দনসে তাাঁযা মকসরন াওকা
ওতৃকসক্ষয ওাসঙ। স্থানীে মফ দওঙু মভসে াওকাসয সে মুক্ত, তাই তাসদয ভাধযসভই মমাকাসমাক র। ওতৃকসক্ষয
সে ওথাফাতকায সয াওকাস বদতক সে মকর মভসেদট। াাঁঘ ফঙসযয ঘুদক্ত। প্রথসভ প্রদক্ষণ দনসত সফ তাযয দযাংএ নাভসত সফ, ঔাো দাো  ভাদও অে দওঙু টাওা িাইসণ্ড। তাসতই যাদচ সে মকর তায দযফায। রৄধু
মতা মঔরা মঔা নে, মসটয তাদকসদই াওকাস আা। তাই াভানয ওটা টাওায িাইসণ্ড মসর ঘরসফ সদয।
এযয মওযসরয মেনায ফাফুোটায ওাসঙ রৄরু র োদসচয মেদনাং। প্রথভ প্রথভ ঔুফ বে রাকত আয ওষ্ট ত।
মেনায মঔন ফরসতন ‘মা এফায ফায মঙস  য াত াওস  দনদফ’। তঔন বসে মঘাঔ ফুসচ মপরত নতুন দক্ষানফী।
মমন এওফাসয াথয। মেনায তঔন ওাাঁধ ধসয ছাাঁওাসতন ফরসতন, ‘মঘাঔ ফুচসর মতা আসকই স  মাদফ’। দাাঁসত দাাঁত
মঘস মদার মঔসে াত ঙা সত দঔসরা মভসেদট। না মঙস  উাে মতা মনই। মঔরা মতা দঔসত সফ। মই চনযই
মতা াওকাস আা। এঔন অফয বে ওাদটসে অসনও ওদেন মঔরা যি ওসযসঙ ম। ইদানীাং দযাং, ফেুও, ফাসস্কট
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ফসরয মঔরাুলদর দঔসঙন দতদন। আসর এই মাে মত মফদ মঔরা মঔা মাসফ, উিসযািয তত ভাইসন ফা সফ।
আয মফদ আইসটভ চানা থাওসর এও াওকা মথসও অনয াওকাস ওাচ ফদসরয ম্ভাফনা অসনও মফদ। তসফ
অচন্তা াওকাসয এই ভদরা দেী াওকা ফদর ওযসফন না। ওাযণ এঔাসনই তায মপ্রভ, দফফা  াংায। স্বাভী
মতচ ঘন্দ্র এই াওকাসয মভাটয াইসওর আদটকি। মঙসর মৌযবসও দনসে তাসদয ঘরন্ত াওকাসয াংায। তসফ
মগ্ল্াসফ মভাটয াইসওর ঘারাসনা মতচসও মদসঔ দকও মঔন মযাভাদঞ্চত ন তঔন আয এওচন আতসঙ্কয সে রক্ষয
ওসযন। উদিগ্ন থাসওন মতসচয আইসটভ দনসে। ম দনসচ এঔন মেনায। নতুনসদয োদসচয মেদনাং মদন আা।
তাই আচ আওাস ভাদটসত তায স্বিে দফঘযণ। দফসেয য মথসও এই অবযস্ত উসিক মথসও মফদযসে আসত
াসযনদন। মঔরা মল সর (সগ্ল্াফ যাইদ াং) মগ্ল্াফ মথসও মতচ মফদযসে এসরই তসফই ভানদও স্বদস্ত মভসর।
ওাঞ্চনচঙ্ঘায এই মভসেদট আচ ুসযাদস্তুয াযপযভায। তায দনসচয মযা মঔরা র ফর ফাসস্কট ওযা। টুসরয য
প্রথসভ ফস সযয দদসও দু’া তুসর া দদসে ফাসস্কট ফর নাঘাসনা। তাযয এদদও-দদও যাঔা ঙটা ধাস
মকােক্রসভ ফর মপসর াসে তুসর মসল ফরদট ফাসস্কট ওযা। ওী অাধাযণ দক্ষতাে ঘসর এই ফযারাসেয ক্রী া।
মওানদদন মদদ মওান এওটা ধাস ফর দনসত দকসে াভানয দফঘুযদত খসট তসফ ুসযা আইসটসভয আওলকণটাই নষ্ট সে
মাে। তাই ঔুফ তওক থাওসত ে। ভন0াংসমাসকয এওটু কণ্ডসকার সর খটসত াসয দফদি। তাই এই আইসটভদট
ওযায ভে ধীয দস্থয ান্ত ভন দনসে আসত ে দযাং-এ। াইসওর আয দযাং-এয মঔরাসতই ভান াযদকী দতদন।
আসর এ ফ আইসটসভয ভূরভন্ত্র্ই র ফযারাে। ফযাসরসেয আইসটভুলদর ঔুফ বার যি ওসযসঙ ম, তাই
এওাদধও ফযাসরসেয আইসটভ মদঔাসত ঔুফই াযদকী। ভধয দতদযসয এই দেীয এও এওটা ফযাসরসেয মঔরা
দঔসত দেও এও এও ফঙয ভে মরসকসঙ। াওকাসয দাসফ দতদয মসযাসনা ফেটা দওঙু ওভ না। তফু তায
ভসন এঔন অদভয ইিা নতুন মঔরা মঔায। ‘আসযওচসনয মদঔাসনা মঔরা মদসঔ ইিা ে আদভ এওটু দদঔ না
মওন’ ফরসরন অচন্তা াওকাসয এই দেী আা ঘে। দক্ষানফীদয মই ওসষ্টয দদন আচ আয মনই এঔন তায
দনদদকষ্ট ভাভাদনা, তায স্বাভী মতচ এই াওকাস স্থােী ভাদনা ান পসর আদথকও অনটন দওঙুটা সর খুসঘসঙ।
মঙসর মৌযব নাকুয ওনসবন্ট স্কুসর  ারৄনা ওযসঙ। মঙসর মমন ‘দাদা’ মৌযসবয ভতই ে এই ওাভনা তায।
ক্লা এইসট উসেসঙ ম। আায স্বাভী মতচ াওকাস এসদঙসরন দনঙওই মসটয দাসে। তায মক্ষসত্র ফাদ য
মরাও এস ঘুদক্ত ওসযদঙর। দযফায মথসও দফদিন্ন োয মন্ত্র্ণা আাসও ফ  মফদ দফদ্ধ ওযত প্রথভ দদসও। ভসন
ত মমন দনফকাদত চীফন মান ওযসঙ। এও আধটা দদন ঙুদট মসরই তাাঁফু মঙস  মদসয সথ া ফা াসতন
ভানসে। দওন্তু তঔন এরাওায অস্বির দযফাসযযা তাসদয এই াওকাসয ওাচসও বার মঘাসঔ মদঔত না। এঔন
আা  তায স্বাভী প্রদতদষ্ঠত এফাং াওকাসয অেসযই এওটা াভাদচও, াাংাদযও চীফন মান ওযসঙ মমভনটা
নাদও এওদট মভসেয মক্ষসত্র ভাচ মদঔসত ঘাে। তাই সদয গ্রাসভয ভানুসলয দঘন্তাধাযা, দৃদষ্টবদে ফদসরসঙ। ঔ ফা
বারফাাে মতচ ফা আা মওউই আসনদন এ’চকসত। দওন্তু এঔাসনই সদয ঘরভান াংায। তাাঁফুয দবতসযই দিচ,
ভাইসক্রাসবন আসঙ সদয মঙাট্ট াংাসয। াওকা ওতৃকক্ষ ঘার, ার, রৄওসনা াও ফদচয ভাসাাযা দদসে
মদে সদয। তাসতই দুচসনয যান্না ওসযন আা। তসফ এঔাসন ফাই মমন সদয দযফাসযয ভতই, তাই ওঔন
ঔন অনযানয ওভকী ফন্ধ্ুযা ঔান সদয সে াত মস । তসফ মামাফসযয ভত খুসয মফ াসত ে এই াংায
দনসে, ওাযণ মওান চােকাে াওকা দুই-আ াই ভাসয মফদ থাসও না। এঔন এওটু দথতু সত ঘান যা। মদস
াওা খয ফাদ  ওসযসঙন1 ইিা আসঙ মৌযব ফ  সে  ারৄনা মল ওসয মমদদন ঘাওদযসত ঢুওসফ, মদদন এই
মামাফসযয চীফন মথসও ভুক্ত সে মদসয ফাদ সত ঘসর মাসফন অফয মান ওযসত। এই াংগ্রাসভয ভধয দদসেই
আায স্বাভী, াংায, ন্তাসনয স্বপ্ন ূযণ সেসঙ। এঔন মৌযবসও দনসে এওটাই ইিা, ম ফ  মাও, বারবাসফ
প্রদতদষ্ঠত মাও। াওকাসয ছুাঁদওূণক চীফসন মাসত মৌযবসও আসত না ে, তাই য বার  ারৄনায উয মচায
মদন মতচ  আা।
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অচন্তা াওকাস সদয ভতই আসযা াাঁঘসচা া স্বাভী-স্ত্রী আসঙন। াওকাসয দুদনোে মুক্ত োয ওাযণটা
সদয ফায মক্ষসত্রই মভাটাভুদট এও। ঔ নে দাদযদ্রই মটসন এসনসঙ সদয। তসফ প্রসতযসওয অদবভত – ‘াওকাস
এস বার আসঙন’। এই চীফন মফাধটা তাসদয অদবজ্ঞতা মথসও উসে আা। তাই র াই-এয দদ টা তাযা আসযা
ক্ত াসত মঘস ধসযন। আায াযপযসভে মওভন রাসক, এই প্রশ্ন মতচসও দচজ্ঞাা ওযাসত ম ফসরদঙর ‘ঔুফ
ভচা রাসক’। প্রদতদদসনয ছুাঁদওয র াইটা যা মনন ‘ভচা’ দসসফই। তাই মতা এই দফসনাদসনয যথ মথসভ থাসও না
মথসভ মনই ১টা-৪ মট, ৪ মট-৭টা, ৭-টা-১০টাে মাুলদরসত।
াওকা প্রসে নানা দফদঘত্র খটনা চানসত চানসত, নানান ওাদদনয  সত  সত আভযা নতুন ওসয অফাও ই
দরণ্ডা ুচায ওাদদনদট মচসন। এওচন এদযোর াযপযভায ফতকভাসন ুসযাদস্তুয এই উচ্চদস্থ ওসকাসযট ওভকী।
মগ্ল্াফার ভাসওকটাং, ওদভউদনসওন এফাং অযা বাটাদচকাং-এ োতসওিয দ গ্রী অচকসনয সয প্রাে সতাসযা ফঙয ওাচ
ওসযন ওসকাসযট দুদনোে। র এসঞ্জসরসয এওদট ওসকাসযট াংস্থাে বাইসপ্রদস ন্ট সদ ওভকযত দরণ্ডা এই
ওাসচয ভসধয াদযসে মপসরদঙসরন তায যান। অতযদধও ওাসচয ঘা আয ফযস্ততা, শদনদেসনয মাদন্ত্র্ওতাে
ওসকাসযট চীফনসও মওানবাসফই উসবাক ওযসত াযদঙসরননা দরণ্ডা। ২০১০-এয মল দদসও এওদট দফজ্ঞান
নচসয আস তায। দুদট এদযোল্লাসয ওুন ান দতদন এফাং া এই নতুন ৃ চনীর দফলেদটয প্রদত আওৃষ্ট ন।
ওসকাসযট দুদনোয এওসেেদভ ওাটাসত মমাক মদন এদযোর ক্লাসয। দরণ্ডা অনুবফ ওসযন এদযোর অযাট রৄধুভাত্র
াযীদযও ওরাসওৌরকত দক্ষতায দফলে নে, এদট ৃচনীর এফাং মসথষ্ট উসবাকয।
ূঘনা দুদট ক্লাসয ভাধযসভ সর, মঔায তাদকদ ফা ায সে সে ক্লাসয াংঔযা ক্রসভ ফা সত ফা সত
াাঁঘটা মথসও দস দাাঁ াে। এই বার রাকা দরণ্ডায এভন যাসন দযণত ে মম দতদন ২০১২ াসর দদ্ধান্ত মনন আয
ওসকাসযট চীফসন ুসযা ভে ফযে নে। দতদন দদ্ধান্ত মনন িাস দতনদদন ওাচ ওযসফন অদপস, তায দফদনভসে
৬০% ভাদনা মনসফন, আয ফাদও ভেটা ফযে ওযসফন এদযোর অযাসটয অনুীরসন। ািাদও ওাসচয অনযদদনুলদর
দতদন দনসচসও দনসোদচত ওযসফন এই াযপযদভাং অযাদটয প্রদত। তায এই অদ্ভুত দদ্ধাসন্ত াংস্থায দই ঔাদনওটা
ঘভৎওৃত সর, দরণ্ডায ভানদও মচায এফাং আগ্র মদসঔ তায এই সতক যাদচ ন। দরণ্ডা মওফর মাভ, ফুধ 
ফৃস্পদতফায অদপস মাো রৄরু ওসযন এফাং িাসয ফাদও দদনুলদর প্রদক্ষণ রাব এফাং প্রদক্ষও দাসফ দনসচসও
উৎকক ওসযন াওকা অযাসট। মা  যান দুসটায ভসধয এই বাযাভয দফধান ম্ভফ সেসঙ দরণ্ডায ওতৃকসক্ষয
নভনীে  সমাকী ভসনাবাসফয চনয তাই দতদন দনসচসও মৌবাকযফতী ভসন ওসযন। অদপসয ওাসচ মম ঘা 
মটনন তায মথসও দতদন অসনওটা ভুক্ত সত াসযন মঔন এদযোর অযাসটয ক্লা ওসযন আয মঙাটসদয প্রদক্ষণ
মদন। চাকদতও রাব অথকাৎ মভাটা অসঙ্কয ভাইসন অসক্ষা দরণ্ডা ুচায ভত ভানুসলয ওাসঙ ৃচনীর দক্রোওসভকয
ভাধযসভ ভানদও তৃদিয দফলেদট অসনও মফী ুলরুত্বূণক। তাই ওসকাসযসটয উজ্জ্বর বদফলযৎসও অফরীরাে উসক্ষা
ওসয দতদন ভুদক্তয থ মঔাাঁসচন তায দনচস্ব এদযোর অযাট িুদ সত মঔন ২০ দপট উাঁঘুসত ূসনয ছুসর থাসওন
এসও অসনযয উয বয ওসয।
মসল ফরফ এভন এওচন ভানুসলয ওথা দমদন মাে আদসত দঙসরন এওচন দঘত্রগ্রাও, দওন্তু বাযতীে
াওকাসয সে তায এও দনদফ  মমাক কস  সে এফাং দীখক সতসযা-আোসযা ফঙয এ’মদীে াওকা চকসতয
সে তায ম্পওক, ঔয অটুট দঙর। এই দফদষ্ট দঘত্রগ্রাসওয নাভ মভদয অযাসরন ভাওক। দঘত্রগ্রণই দঙর মভযীয মনা
এফাং মা ফসট। দওন্তু এই মায ুফাসদযই ওীবাসফ মমন চদ সে মকদঙসরন বাযতীে াওকাসয সে। ১৯৬৯
ার। মভযী প্রথভফায এসসঙন বাযসত। উসেসঙন মফাম্বাই-এয (অধুনা ভুম্বাই) এও ফন্ধ্ুয ফাদ সত। মফায ভুম্বাই-এয
ঘাঘক মযাস ফসসঙ াওকাসয প্রদকনী। মভযী তায ফন্ধ্ুয সে মদঔসত মকসঙন মা-দট। এভন দনভকর দফসনাদসন
উচ্ছ্বদত মভযী। াওকাসয দসাসটভসয দুদকান্ত ফ দক্রোওরা মদসঔ তাযা মতা ভুগ্ধ। মদদসনয মই মা
বাযতীে াওকা ম্পসওক মভযীয ভসন এওটা বার রাকা শতদয ওযর। আগ্র চন্মাসরা তায এই দফসল দফসনাদনী
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খযানাদটয প্রদত। দওন্তু ওীবাসফ চানসফন দতদন এই দসেয সে মুক্ত ভানুলচনসদয ম্পসওক ওাযণ ইাংযাদচ এ’মদস
দিতীে ওাসচয বালা রূস স্বীওৃত। অদধওাাং ভানুলই ওথা ফসরন দেীসত তসফ াওকা ভাদরও দওাংফা প্রদক্ষসওযা
অসনসওই ইাংযাদচসত ওথা ফরসত াসযন। মভযীয আসযা এওটু ুদফধা র মম, বাযতফসলক এস তায দযঘে র
দোনীতা দাং নাম্নী এও অেফেী ভদরা দঘত্রগ্রাসওয সে। াওকাসয ভানুলচন ম্পসওক চানায চনয াক্ষাৎওাসয
দোনীতা দেীসত ওসথাওথসনয াাসময তথয াংগ্র ওসয দদসতন। যফতকী ভসে ুসযা াক্ষাতওায-এয
দফলেফস্তুদট মভযী, তায স্বাভী ভাদটকন মফর এফাং দোনীতা মমৌথবাসফ ইাংযাদচসত অনুফাদ ওসয দনসতন। এই মদসয
নানা দফলে ম্পসওক চানায অকাধ আগ্র দঙর মভযীয। ১৯৬৯ াসর প্রথভফায বাযত দকসনয য যফতকী ওুদ  ফঙসয
দতদন ফাসয ফাসয দপসয এসসঙন এ’মদস এফাং ওাচ ওসযসঙন ফযদতক্রভী দওঙু দফলে দনসে। মমভন ভুম্বাই-এয
মমৌনওভকীসদয দনসে দরসঔসঙন ‘Folkland Road‟ নাভও এওদট ফই। অনযদদসও আফায দদল্লী  ভুম্বাই-এয িীট
াযপযভযসদয’ দনসে দতদন কসফলণাধভকী ওাচ ওসযসঙন। মভযীয দিতীে ফইদট মমদট বাযতফলকসও মওন্দ্র ওসয যদঘত
মদট র „Mother Teresa‟s Missions of Charity in Clacutta'। তসফ মভযী মতফাযই বাযতফসলক এসসঙন
প্রদতফাযই মঘষ্টা ওযসতন মওাসনা াওকা প্রদকনী মওাথা ঘরসঙ দওনা ম দফলসে মঔাাঁচ দনসত ম মঔাাঁচ মসরই ঙুসট
মমসতন মই প্রদকনীসত দঘত্রগ্রসণয চনয। রৄধু দঘত্রগ্রণই নে দফদবন্ন াওকাসয দেীসদয াওকা  ফযদক্তকত
চীফন ম্পসওক চানায মঘষ্টা ওসযসঙন মভযী। কততসওয াসতয দসওয ূঘনাওাসর, মভযী মচদভদন াওকাস মফ
দওঙু দঘত্র াংগ্র ওসযন। তসফ াওকা এফাং াওকাসয ভানুলচনসও দনসে কবীযবাসফ মকসফক্ষসণয চনয তায
প্রসোচন দঙর দনযদফদিন্নবাসফ বাযতফসলক মথসও াওকা দনসে ওাচ ওযা। অফসসল ম ুসমাক এর ১৯৮৯ াসর।
াওকা-এয উয তথযদঘত্র (দস্থয) দনভকাসণয চনয দতদন আদথকও ােতা  উৎা মসরন ভাদযোসন পুরটন এফাং
চচক ইিভযান াউ ইিভযান মওা াও মওাম্পাদনয তযসপ। রৄধু তাই নে National Endowment for the
Art-এয তযসপ তাসও এ’ওাসচ উৎাদত ওযা র।
মভযী চানসতন এ’ধযসণয প্রওে ফাস্তফাদেত ওযা এও ওদেন ওাচ। তায এ’ওাসচ াোতা ওযায চনয এদকসে
এসরন দোনীতা দাং। বাযতীে াওকাসয উয দস্থয তথযদঘত্র দনভাসণকয ওাচ মভযী অযাসরন ভাসওকয ূসফক মওান
দফসদী ওসযদন। াওকাসয দুসবকদয বূদভসত প্রসফ ওযা ওাচ ওযা মভযীয ওাসঙ দঙর এও দফযাট ঘযাসরঞ্জ। তায
য ভদরাদঘত্রগ্রাও। াওকা মওাম্পাদনুলদর ম্পসওক মফ দওঙু অনুন্ধ্ান ঘাদরসে প্রওে াংক্রান্ত তথয াদচসে
দদসরন দোনীতা দাং। ২০-২৫দট ফ  াওকা মওাম্পাদন মই ভে দক্রে থাওসর অসনও মঙাট মঙাট মওাম্পাদন
স্থানীেবাসফ চন্ম দনসেদঙর। পসর আসক মথসও এওটা মনটোওক না ওযা থাওসর তাসদয ওাসচয সক্ষ অুদফধা
ত। ভ্রাভযভান এইফ মঙাট ফ  মওাম্পাদনুলদর এওচােকা মথসও অনয চােকাে প্রদকনীয চনয খুসয মফ াসতা পসর
মওান এওদট অঞ্চসর তাসদয স্থােীত্বওার দঙর ফক দনম্ন দু-িা  সফকাচ্চ দু-ভা । মভযী এফাং দোনীতা ফুছসত
াসযন, ঘারু মওাম্পাদনুলদরয ভসধয যসেসঙ এও তী্র  প্রদতিদিতা পসর তাযা প্রসতযসওই তাসদয যফতকী প্রদকনী
মক্ষত্র ম্পসওক অতযন্ত মকানীেতা ফচাে যাঔত। মওান এও মওাম্পাদন অনয মওাম্পাদনয প্রদকনীস্থর আকাভ চানসত
াযসর তাযা মদদ মঔাসন মৌাঁসঙ মাে মই আঙ্কাসতই এই মকানীেতা। পসর মভযী  দোনীতায সক্ষ আকাভ
চানা ম্ভফ দঙরনা মওান মওাম্পাদনয যফতকী প্রদকনী মক্ষত্র ম্পসওক। রৄধু তাই নে মওাম্পাদন তায দনচস্ব াযপযভায
এফাং মঔরাুলদর দনসে অতযন্ত যক্ষণীর ভসনাবাফ দনসে ঘরত। অনয মওাম্পাদন মাসত মওান াযপযভাযসও বাদগসে
ফা মওান আইসটভ ঘুদয ওসয না মনে ম দদসও ওতৃকসক্ষয ফভে এওটা নচযদাদয ঘরত। পসর াওকাসয অেসয
ফদযাকত প্রসফ দঙর এও ওদেন  চদটর ফযাায। দওন্তু মভযী এভন এও ওভকপ্রওে াসত দনসেদঙসরন মম,
াওকাসয অবযন্তসয প্রসফ না ওযসর তায ওাচ ম্পন্ন তনা। প্রদকনীয স্থান, ওার চানা তায সক্ষ দঙর অতযন্ত
প্রসোচনীে। মওাথাে ওঔন ওতদদসনয চনয এওটা াওকা প্রদকনীয তাাঁফু  সফ তায চনয মওাম্পাদন মই অঞ্চসরয
ঘাদদা, দযসফ, স্থানীে ভানুসলয অনযানয দফসনাদসনয উৎ, অঞ্চসরয প্রাওৃদতও আফাো ম্পসওক দফসল মঔাাঁচ
ঔফয দনসতন আকাভ। রৄধু তাই নে ই অঞ্চসরয মভাট চনাংঔযায দযভাণ, এভনওী ই অঞ্চর এফাং অঞ্চসরয
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আসাস অনয মওান াওকা প্রদকনী ঘরসঙ দওনা ম দফলসে দফস্তাদযত মঔাাঁচ দনসেই অনয মওান মওাম্পাদন তায
তাাঁফু মপরত। চানা মাে ফাাংরাযই এও াওকা মওাম্পাদন মভযী  তায সমাকীসও তাসদয যফতকী প্রদকদনস্থর
ম্পসওক মওানযওভ তথয দদসত ম্পূণকরূস অস্বীওৃত ে ফযফাদেও ক্ষদতয আঙ্কাে। মভযী নাসঙা ফাো। তায
অনুদন্ধ্ৎু ভন দেও মফনায মথসও মফ দওঙুটা দূসয এই মওাম্পাদনদযই তাাঁফু মপরায দফযাট এওঔাদন কতক ঔুাঁসচ
ান এও ফৃৎ পাাঁওা অঞ্চসর। তসফ তাযা াওকাদট ঔান মথসও ঘসর মাফায এওদদন য মই স্থসর মৌাঁসঙদঙসরন
মফনাযস। তাই প্রদকনদট ঘারু অফস্থাে ানদন।
১৯৮৯-৯০ াসরয এই ভেটা মভযী  তায সমাকীযা াযা বাযতফযাী খুসয মভাট আোসযাদট মওাম্পাদনয
অবযন্তসয াওকা দেী  মওাম্পাদনয ফনয চীফচন্তুুলদরয প্রঘুয দঘত্র গ্রণ ওসযন। ক্ষুদ্র গ্রাভ মথসও ফৃৎ সয খুসয
খুসয মঙাট ফ  ফ ধযসনয াওকা মওাম্পাদনয ঙদফ তুসর প্রতযক্ষ অদবজ্ঞতা অচকসনয মঘষ্টা ওসযন মভযী। বাযতীে
াওকা াংস্কৃদতয উয ওাচ ওযা এফাং দঘত্রগ্রণ মভযী অযাসরন ভাসওকয মাকত চীফসনয এও দুরকব  ুেয
অদবজ্ঞতা। বাযতীে াওকা খযানা এওদদসও তায ওাসঙ এওপ্রওায স্বসপ্ন মদঔা ভযাদচসওয ভত, অনযদদসও তা আফায
ওদেন ুেয এফাং দনষ্ঠুয ফাস্তফ, মায সে চদ সে থাসও ফহুভানুসলয চীফসনয ছুাঁদও। বাযতীে াওকা তায ওাসঙ
মমন ফহুদফধ শফদঘসত্রয ভাায। মমঔাসন দনভকভতায সে রুদওসে থাসও বেঙ্কয মৌেমক। তাই মই দৃযভান ওদেন
অথঘ ুেয ফাস্তফসও মফাছায চনয মভযী ফাসয ফাসয এসসঙন এ’মদস। ১৯৯২ াসর স্বাভী ভাদটকন মফসরয সে
দতদন ুনযাে এসরন বাযতফসলক। এই ভে দতদন “The National Geographic Television Explorer”-এয
চনয এওদট ঙদফ শতদয এফাং প্রসমাচনায ওাচ াসত দনসেদঙসরন। ঙদফদটয নাভ “The Amazing Plastic Lady”।
এই ঙদফদটয ভূর প্রদতাদয দফলে দঙর াওকাসয চনয দনসফদদত এও প্রদক্ষও প্রতা দাং  তায দ ফঙসযয
দক্ষানফী অযাসক্রাফাট দাংওী  েুসয মঙসর মভসেসদয দনসে। প্রতা দাং  তায েুসয ফকাসক্ষা প্রদতবাভেী
দরৄ দেী দাংওীয সে তায দক্ষাুলরু প্রতাসয ম্পওক দনসেই ওাদদন এসকাে। এই মঙাট্ট দাংওীসওই মই ভে
„plastic lady‟ নাসভ াওা ত তায াযীদযও দক্ষতা  দস্থদতস্থাওতায চনয। দাংওী  প্রতাসয সে ূসফকই
মভযীয আরা সেদঙর, মঔন প্রাথদভও বাসফ দতদন াওকাসয উয দঘত্র গ্রসণয ওাচ রৄরু ওসযন। ‘ুলরু-দলয
যম্পযাে’ এই ধাযাদট এওটা অনযতভ ুলরুত্বূণক কসফলণায দফলে দাসফ উসে আস মভযীয ভসন। দক্ষও-দক্ষাথকীয
ম্পসওকয মম ধাযাফাদও ঐদতয বাযতীে াংস্কৃদতয অে মদটসও ভাথাে মযসঔই মভযী এই ঙদফদট দনভকাসণয ওাসচ
এদকসে আসন। ঘরদচ্চত্র দনভকাসণয াাাদ াওকা দেীসদয াক্ষাৎওায গ্রসণয ওাচদট মই ভে াাাদ
ঘরসত থাসও।
বাযতীে াওকা দনসে ওাচ ওযসত দকসে এওচন দঘত্রগ্রাও দাসফ াশ্চাতয  বাযতীে াওকাসয াংস্কৃদতয
ভসধয এওটা পাযাও ঔুাঁসচ মসেদঙসরন দতদন মদট র বাযতীে াওকাসয চ, যর আফাো। ঘূ ান্ত
মাদাদযসত্বয ঘাস াশ্চাসতয এই innocence ধসয যাঔা ম্ভফ দঙরনা তঔন। তাই বাযতীে াওকাসয ফাতাফযণ
মভযীয ওাসঙ অসনও মফী প্রাঞ্জর  ু েয ভসন সেসঙ। দযফদতকত আথক াভাদচও মপ্রক্ষাসটয াসসক্ষ মই
ুসযাসনা চ যর আদেও বাযতীে াওকাসয মক্ষসত্র মম আয ফচাে থাওসফ না, মভযী তা অনুধাফন ওসযদঙসরন।
দওন্তু বাযতীে াওকা াংস্কৃদত তঔন প্রাঘীন ন্থাসও আাঁওস ই ফাাঁঘায মঘষ্টা ওসযদঙর। ১৮৮০ াসর ইউসযাীে
দফসনাদনী ঘমকাে াওকাসয আদফবকাফ সর দফতসওয ঙসেয দসওয ভাছাভাদছ ভে মথসও মঔাসন াওকাসয
াংস্কৃদতয ঙেতন ে। ঞ্চাদট ফৃৎ মওাম্পাদন ক্রসভ ওভসত ওভসত ২০-২৫ টাই এস দাাঁ াে। ইউসযা
আসভদযওায ভত এ’মদস কত তসওয নসেয দসওয ূঘনা ওার মথসওই এই দসেয অফনদত খটসত রৄরু
ওসয। ুসযাসনা ধাযায দফসনাদন রূস াওকাসয গ্রণসমাকযতা ওভসত রৄরু ওসয চনভানস। মভযীয সমাকী
দোনীতা দাং তাসদয প্রওেদট ফাস্তফাদেত ওযায চনয মইভে ফহু মওাম্পাদনয সে মমাকাসমাক ওসযন এফাং
তাসদয আশ্বস্ত ওযায মঘষ্টা ওসযন মম এই ওাচদটয ভাধযসভ তাযা বাযতীে দেওরায অনযতভ অনুলেরূস
াওকাসও তুসর ধযায মঘষ্টা ওযসফন, মা মওাম্পানীয চনয ইদতফাঘও প্রঘাসযযই ওাচ ওযসফ। দোনীতায আসফদসন
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অসনও মওাম্পাদন আশ্বস্ত ে এফাং তথয াংগ্রসয ওাসচ সমাদকতা ওসয। বাযতীে াওকা দনসে ওাচ ওযসত দকসে
নানা দফদঘত্র অদবজ্ঞতায সেদঙসরন মভযী  তায সমাকী।
১৯৮৯ াসর মওযারাে মচদভদন াওকাসয সে ুনযাে মমাকাসমাক ে মভযী অযাসরন ভাসওকয। াসতয দসওয
প্রাক্কাসর মচদভদন াওকাসয তাাঁফুসতই প্রাথদভও বাসফ মভযীয সে আরা সেদঙর ফনয রৄ প্রদক্ষও দযন্তর ভান্না
 তায প্রদদক্ষত দম্পাঞ্জী যাচায সে। এফায এস মই যাচা  দযন্তর ভান্নায মঔাাঁচ মসরন দতদন।
মচদভদনসত যাচায ঔুফই ওদয। ম মমন এই াওকাসয িায আদটকি। ‘যাচা’ নাভদট দেীসত যাঔা অথকাৎ ‘King’।
দতযই মওাম্পাদন মমন তাসও যাচওীে ম্মাসন মযসঔসঙ। প্রদতদদন প্রঘুয অনুযাকী দসওকয ফদনযাতাে ম াে
ঙেই নানা পরভূর। মভযীসও এত ফঙয য মদসঔ দঘনসত াসয যাচা। াততাদর দদসে তাসও অদবফাদন ওসয
এদকসে এস ওযভদকন ওসয। ঘুম্বন ওসয তায ঊিা প্রওা ওসয ম। দওন্তু মভযী চানসত াসযন আরাসযয ভত
চদটর মযাসক বুকসঙ ম। 0 এভ. এ. মকাারসও (রৄ দঘদওৎও) ভাদ্রাচ মথসও দনসে আা সেসঙ তায
দঘদওৎায চনয। াওকাসয ওসরই উদিগ্ন যাচায চনয। নে-দ চন াওকা ওভকী দভসর তাসও ধসয দনসে মাে
ঔাাঁঘায ওাসঙ দঘদওৎায চনয। অফাধয সর াওকাসয াদতদটসও দনসে আা ে তাসও বে মদঔাফায চনয। এই
ফৃদাওাে রৄদটসওই ম বে াে এওভাত্র। মভযী ফসরন, যাচায সে ভানুসলয পাযাও মওফর এওটা চােকাে। ম
ওথা ফরসত াসযনা। এঙা া ফাদও ভস্ত আঘযণ এসওফাসয ূণকফেস্ক ভানুসলয ভত। াওকাস এফাং াওকাসয ফাইসয
ভদরা দকসওয ভসধয যাচা অতযন্ত চনদপ্রে। তাসদয প্রদত যাচায দফসল প্রকরবতা রক্ষয ওযা মাে। দযাং-এয
দবতয মভাটয াইসওর দনসে চাম্প ওযা তায দপ্রে মঔরা দওন্তু মভযী রক্ষয ওসযসঙন দওকসদয ভসধয াদা ঘাভ ায
ভানুল মদঔসর ম দফসল ঙে ওসযনা। মক্ষাসব আসক্রাস তায দদসও আস্ত মভাটয াইসওরদট ঙুাঁস  ভাযসত মাে।
মই যাচাই আফায প্রদক্ষসওয স্ত্রীসও ঔুফই ভী ওসয ঘসর। মভযী মঔন মচদভদন াওকা মঙস  ঘসর মাসিন, যাচা
েত তায ঘসর মাোটা ফুছসত মসযদঙর, তাই দযাং-এয দবতসযই ম অান্ত সে সে। মভযীয সে মল
াক্ষাৎটা যাচায সক্ষ ুঔওয সফনা মচসনই াওকা ভাদরও আয প্রদক্ষও ভান্না মভযীসও যাচায ঔাাঁঘায ওাসঙ মমসত
দনসলধ ওসযন। মভযী ঘসর আায দওঙুদদসনয ভসধয যাচা ভাযা দকসেদঙর তসফ মলদদন মকন্ত ম তায মভাটয
াইসওর চাসম্পয মা দট ওসয মাে। ম যাসত অুস্থ যাচায াস যাচায চীফসনয মল অফদধ দঙসরন াওকা
ভাদরও মচদভদন ঙ্কযন  প্রদক্ষও দযন্তর ভান্না। যাচা ম্পসওক স্মৃদতঘাযণ ওযসত দকসে ঙ্কযন আচ বাযাক্রান্ত
সে স ন। মভযী ফুসছদঙসরন, যাচা মচদভদন াওকাসয আয াাঁঘটা াধাযণ দসযয ভতই দঙর। যাচায ভৃতুয তাই
এই াওকাসয ওর স্তসযয ভানুলসও ফযদথত ওসয তুসরদঙর। এওটা ূনযতা শতদয সেদঙর যচায ভৃতুযসত। রৄধু
দঘত্রগ্রণ নে াওকা চীফসনয অেসযয সে এওাত্ম সে মকদঙসরন মভযী াওকাসয ভানুল না সে। তাই তাসদয
চীফসনয আনে দু0সঔয অনুবূদতয সে দভস দকসেদঙর তায অনুবফ। বাযতীে াওকা নানাবাসফ ভৃদ্ধ ওসযসঙ
মভযী অযাসরন ভাওকসও। দঘত্র গ্রসণয াাাদ দতদন অতযন্ত ভসনাসমাসকয সে দনযীক্ষণ ওসযসঙন াওকা
ভানুলসদয দদন মান। যাক্সাসপান আয ড্রাসভয ুসয দফসদী ঙে আয তারসও মঔন াওকাসয মন্ত্র্ দেীযা ধযায
মঘষ্টা ওযসতন এও-এওটা আইসটসভ ম ুয ফাচত মভযীয ওাসন। মওাথা আফায তাাঁফুয দবতসয ক্ষুসদ
াযপযভাযসদয মওারার াদ োট্টা উসবাক ওযসতন দতদন। অথফা াওকা ক্লাউনসদয াযস্পদযও দফফাসদয
াক্ষী মথসওসঙন দতদন। তাাঁফুয মঙাট্ট খসয মওান দেীয দনষ্ঠাবসয ঈশ্বয উানা মভযীয নচয এ াইদন। রৄধু
ঙদফসত নে, াওকাসয ঘরভান চীফনসও দতদন াভসন মথসও প্রতযক্ষ ওসযসঙন। আয তায ভসধয দফসল মওান
বাররাকা ভুূতকসও ওযসভযাে মরেফেী ওযসত মঘসেসঙন। াওকাসয অেসযয টুওসযা টুওসযা ভুূতকুলদরই মভযী
াদচসেসঙন Indian Circus ফইদটসত। আয াওকা দেীসদয সে ওসথাওথসনয দওঙু অাং দতদন ফযফায
ওসযসঙন। তাযই প্রসমাদচত ‚The Amazing Plastic Lady‛ ঘরদচ্চত্র দনভকাসণ। এই দসনভায ভুঔয ঘদযত্র দদঙ্কয
গ্রাসভই ঙদফয অসনওুলদর দৃয কৃীত ে। দদঙ্কয ভায সে কৃীত াক্ষাতওাসয চানা মাে ভাত্র াাঁঘ ফঙয ফেসই
দদঙ্কসও ঘুদক্তয দবদিসত তায ভা মওাম্পাদনয ওাসঙ তুসর মদন। এভন আসযা অসনও অচানা ওাদদন দঞ্চত সেদঙর
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এই দঘত্রগ্রাসওয ছুদরসত। দীখক ওসথাওথসনয মযও কুলদর দতদন যফতকীওাসর দোনীতায াাসময অনুফাদ ওসযন।
প্রাদেও তথযুলদর তাাঁয ফই  ঘরদচ্চসত্র দতদন ফযফায ওসযসঙন মথাথকবাসফই। বাযতীে াওকাসয প্রদত মভযী
আন্তদযওবাসফ ওৃতজ্ঞ। এভন এওদট নাতনী দফসনাদনী খযানা এফাং এই খযানায সে মুক্ত ভানুলচসনয প্রদত দতদন
কবীয ্রয়দ্ধাজ্ঞান ওসয মকসঙন। মই সে চাদনসেসঙন মম বাযতীে াওকা তাাঁসও নানাবাসফ ভৃদ্ধ ওসযসঙ।
এওচন দফসদী ভদরা দমদন মাে দঘত্র াাংফাদদও, তথযদঘত্র গ্রাও, বাযতীে াওকাসও দনসে তাাঁয এই ুকবীয
ঘঘকা  অনুবফ বাযসতয াংস্কৃদতয ইদতাস এও অাভানয অফদান। বাযতীে াওকা তায হৃত মকৌযফ দপসয াসফ
দওনা চানা মনই, মযফা যদক্ষসতয ভত দেীয েত ুনকচন্ম সফনা দওন্তু মভযী অযাসরন ভাসওকয ওাসঙ আভযা দঘয
ঋণী সে থাওফ তাাঁয এই অধযাফাে এফাং ওীদতকয চনয।
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২৫। ঐ াংস্কযণ।

Volume-III, Issue-V

June 2017

37

