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ABSTRACT
The term ‘Magic’ is originated from Greak word ‘Mageia’ .A time was when magicians were associated with devil and
occult from social point of view. Though the performance of magic and its practice is historical and very ancient .This art
started to become evident during 18th century in India and eventually the nation would present some distinct magicians in
illusionist gained strength worldwide from 18th century onward and has enjoyed several

later years .The profession of

popular vogues since. In Indian context magicians were often considered to be worker of legitimate mystical miracles not
simply an entertainer in ancient period.
West Bengal, Kerala, Karnataka and other parts of India have produced few great magicians like Prof. Bhagyanath, P.C.
Sorkar, Chell but for past 100 years Sorkar family has mesmerized countless with their repertoire of tricks. Rope trick ,
Indian basket or Street magic got popularity regionally. Nowadays this ancient form of entertainment losing its demand
and importance with rise of digital and tech-based need of entertainment. But Magic has the unlimited potential and
capacity for creative remix if being patronage by state
KEY WORDS: Art, Miracle, Entertainment, Mageia, Illusionist
Article
িশ , িকেশার, বৃ ে র িনেভজাল মেনার েনর খারাক যাগােত আমােদর দেশ সু িস

ও সু াচীন এক মাধ ম

যা । সত িজৎ রায় পিরচািলত সই িবখ াত ছিবর িবখ াত দৃশ আজও আপামর দশককুলেক মািহত কের তােল। হীরক
রাজার দরবার, পৃ িথবীর িবিভ
সমােরােহ। এেসেছন িবিভ

দশ থেক এেসেছন রাজ রাজারা ও

েদেশর তাবৎ যা িশ ী ও গাইেয় বািজেয়রা। অনু ান সূ চনা পেব এক এক

দশন কের চেলেছন তােদর কলােকৗশল। িক
তারা আর কউ নয়

ানী নী িশ ীরা। বষপূিত আেয়াজন করা হেয়েছ মহা

ি রাজর

ই জামাই

সকেল য

েদেশর িশ ীরা

ই জুিটর খলা দেখ িবেমািহত হেয় ‘সাধু সাধু’ বেল উঠেলন

িপ গাইন ও বাঘা বাইন।(১) চােখর িনেমেষ হাততািল বািজেয় অদৃশ হেয়

যাওয়া িকংবা যমনখুিশ তমন সাজ-এর বদল দেখ উপি ত সকেল তখন িবি ত ও যারপরনায় চমৎকৃত। এমন িবরল
যা র িনদশন তাঁরা কউই কানিদন দেখনিন। এমন অিভনব যা র ছাঁয়ায় মু
বেরর জাের এমন অেলৗিকক
যখন একসে

দশনী স ব হেয়িছল তােদর পে । যা

গান ও ঢােলর সু র ধরেতন, তা সরাসির

িছল তােদর স ীত এবং বাদ যে ও।

ভাব ফলত মানুেষর



পুেরা রাজসভা। আসেল ভুেতর দওয়া

ায়ুেকে

ফেল অ

ত

পী ও বাঘা
স ালনা
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তােদর স ীতবাদ চলাকালীন স ব হতনা সাধারণ মানুেষর পে । সত িজেতর
িবিশ এক মা া পেয়িছল। নাবালক-সাবালক সকেলর কােছ হেয় উেঠিছল একা

েয়াগ

80

েণ যা

িশ িট এই চলি ে

আকষণীয়।

এই িশ িট দীঘকাল লাকসমােজ খুব অ থাগত িবেনাদনী মাধ ম েপ উেঠ এেসেছ ভারতবেষ। পশা িহসােবও
এিট লাকসমােজ তমন জনি য়তা লাভ কেরিন। নহাত সখ বা িশে র
যা েক পশা েপ

হণ কেরেছন আমােদর দেশ।

ধের িছল। সখােন মলা বা লাকসং ৃিতর অনু ষ
চেটর আ াদন দওয়া খুপিড়র মত

িত চরম অনু রাগ

ােমগে র সাং ৃিতক মানিচে
প যা

যা র একটা িবেশষ ভূিমকা দীঘিদন

িশ ীরা িবেশষ সমাদর পেতন। খুব

ায়তন ম ালেয়র মেধ

ছেল বুেড়ারা

াম হেত অন

ােম যা

ত

করার মিরয়া

অদৃশ কের দওয়া, সাধারণ

একখািন কােলা কাট চািপেয় মাথায়

েচ া চালােতন এই সব স ার যা িশ ীরা।

াম সং ৃিতর

অ া ী তােদর কান েম িটেক থাকার জীবন। খলা দিখেয় যটু কু আয় উপাজন হত তােত কান েম িদন
যত। িশ ীর মযাদা তাঁরা পানিন কানিদনই। অথচ এই সব িশ
পত, তেব ওইসব িশ

কেট

িশ ীরা ঘুের বড়ােতন অিত সামান িকছু অেথাপাজেনর

তািগেদ। বশভুষায় থাকত না তমন কান চাকিচক । পুে রােনা মিলন শতি
একখান টু িপ লািগেয় িনেজেক একটু

মূ েল ই িটিকট

েবশ করত কম পয়সার িবেনাদেনর টােন।

যা র খলা বলেত সাধারণভােব সখােন থাকত তােসর খলা, হাত সাফাই-এর খলা, ব
মােনর িকছু জাগিলং-এর খলা। এক

থেক িকছু িকছু ব ি

জরান হেয়

স াবনা যিদ খািনকটা সামািজক ও রা ীয় বদ ন তা

িতভা আেরা িবকিশত হত। তৎকালীন সমােজ ম ািজিশয়ান তথা যা কর বা বািজগরেদর

কুমতলবী এবং িবেশষ কান অ ভ শি র

তীক ভাবা হত। তাই সমাজ সংসাের তােদর কউ স ােনর দৃি েত দখতনা।

ম ািজক তথা যা র চচা করত মুি েময় িকছু পিরবার। ভারতীয় যা র পিথকৃত িযিন, িবে র দরবাের ভারতীয় যা েক িযিন
উ

মযাদা ও িশে র আসেন

িতি ত কের গেছন িতিন

তু লচ

সরকার। সংে েপ জগি খ াত িপ.িস. সরকার। আেগই

বেলিছ যা করেদর সমাজ তখন কুচ ী ও অিন কারী মেন করত। িনখাদ মেনার ন নয়,
সাহােয পেরাে

একজন যা কর নািক য কান মানুেষর

মানুষজেনরা এমনটাই মেন করত। ফেল যা

িশ ী বা যা

সং ব গেড় ওেঠিন সভােব। যা কেররা িপশাচিস
এক কার কৗতু হল ও চাপা আত
অসামান িতিন হেলন

তু লচ

িত সাধন করেত পাের। কুসং ারা
িশ

চচাকারী পিরবােরর সে

এবং িবেশষ িকছু অেলৗিকক

সাধারণ অিশি ত

সাধারণ মানুেষর

মতার অিধকারী ফেল তােদর িনেয়

সরকার।
সরকার এবং কুসুমকািমনী দবীর কাল আেলা কের জ

সিদন ক জানত য এই িশ ই একিদন হেব ভারতীয় যা র অন তম ও শি শালী

টা াইেলর ছা

াম আশকপুের ছা

এক দির

বংশানু েম িছল যা র চচা। বাবা ভগবান চ
চচায়। িক

নানা সামািজক

াভািবক

কাজ করত সাধারণ মানুেষর মেন। সই ধারণার ব িবক পিরবতেন যাঁরা অবদান

১৯১৩-এর ২৩ শ ফ য়াির ভগবান চ
িশ িট,

তু কতাক এবং যা েটানার

পিরবােরর স ান

িপতামহ ারকানাথ িকংবা

িতব কতা ও িনেষধা ার ফেল



িনল য

িতভু! বাংলােদেশর

তু েলর িজেন িছল যা । ভগবান চে র পিরবাের
িপতামহ

েত েকই যু

তু েলর বাবা ভগবান চ

িছেলন এই মহািবদ ার

কখনও

কাশ মে

খলা
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দখােতন না। ইয়ং ব েলর আদেশ উ ু

হেয় ভগবান চ

মাধ মেক িশ সুষমায় উ ীত করার জন
তৎকালীন সমােজর এই উদাসীনতা,
বাঁিচেয় রাখার কান িবক

জাতীয় মলায় যাগদান করেলন, িক

পেলন না একজনও অনুকুল মেনাভাবাপ

অনীহা, অনা হ

81

এমন একিট িবেনাদনী

এবং অনুরাগী মানুষ। যা র

িত

েমই ভগবান চ েক হতাশ কের তু েলিছল। িতিন এই িশ িট

রসদ পাি েলন না। অথচ িশ িটর

িত অপিরসীম অনুরােগ িতিন তখন ব াকুল িশ চচার এই

াচীন মাধ মিটেক বাঁচােনার জন । বাবার এই অদম ই া আর তািগদেক স ান জানােত এিগেয় এল ছেল। এতিদন
ভারতীয়

াপেট িশ চচার

হেয়েছ নানাভােব।
যা

তু লচ

াচীন এই ধারািট সামািজক সাং ৃিতক এবং অথৈনিতক ব নার আর অবেহলার িশকার

এিগেয় এেলন তার

িশ েক এক উ ত মা ায় িচি ত করেত

িতবাদী স ািট িনেয়। িপতার এই লড়াই-এর কা ারী হেয় িতিন ভারতীয়
েচ হেলন। বৗ তে র দশম মহািবদ ার সে

িহ ুতে র দশম মহািবদ ার

লড়াই-এ ক বিশ শি মান, অেলৗিকক শি েত ক কত বিশ পার ম তা িনেয় যা েক হািতয়ার কেরই ধমযু
তু ে ।(২) কুসং ােরর িব ে

মায়ােদবীর আরাধনায় িতিন িনেজেক িনেয়ািজত করেলন।

সামািজক অবেহলা আর অবমাননার িশকার এই িশ চচার ধারািটেক য ভােবই হাক পুনর
চ বতী, রাজা বাস,

স ম হেয়িছেলন িক
তাঁরা িকংবদ ী

িতভা

তু ল চে র মেন হেয়িছল
ীিবত করেত হেব। গণপিত

েফসর যতীন সাহা, রয় দ িমি ক সহ বশ িকছু িশ ী তখন এই িশ িটেক ক

যশ খ ািত ও অথ কেরেছন।

মিহমায় তাঁরা

ম ািজকেক ক

েত েকই িনঃসে েহ, কৃতী

তখন

িতভাবান িশ ী েপ িনেজেদর

কেরই িকছু টা
িতি ত করেত

কের তাঁরা কউই সই মােগ পৗঁছােত পােরনিন য লাককথা এবং লাকগাথায়

েপ উি িখত হেবন। একজন স

ূণ েপ পশাদার যা

িশ ী

েপ

ত

কােনা পূণা

দশনীয়

উপ াপন তাঁেদর অধরাই থেক িগেয়িছল। গণপিত চ বতী িকংবা যতীন সাহােদর মত মানু ষ তাই কােলর িববতেন
হািরেয় গেছন।

িতকুল সমাজ পিরেবশ

াপেট সহায়হীন ভিবতব

তখনও যা

জেনও ভারতীয় যা

িশে র

িত সই আনুগত

েম

দখােত পােরিন। এমন িদশাহীন

িশে র আগামীিদেনর িকংবদ ী যা কেরর যা েকই পশা িহসােব বেছ

নওয়ার চ ােল । এমন ঝু িঁ কপূণ অিনি িতর যা পেথর সািমল হওয়ার আ ান বাধহয় তার রে ই িছল। িতিন বুঝেত
পেরিছেলন সাধারেণর কােছ অনািব ৃত এই পশার জনি য়তা জনাকীণতা িকছু ই নই, তবু িন ে শ পথযা ায় িনিহত
আেছ িবপুল স াবনা। সই খিনর স ান যিদ একবার মেল জনমানেস তার
বা িবকই তাই-ই হল। তাঁর িনবাচেন িতিন আজ একশ বছর পরও অ া
যা র মহান মিহমামি ত িশ কলার সে
এমনই য সখােন একধাের ল
িশ ীেক চনার দািয়
পােরিন এর জন িশ

ান আগািম একশ বছেরও অ য় হেব।

মািণত।

ভারতীয় সং ৃিতর পিরচয় ঘটল

ী ও সর তীর আরাধনা। যা

জনমানেসর। এতিদন আমােদর

স াট

তু ল চ

তু ল চে র হাত ধের। যা র মাহা

তা কাযে ে

িনযাসিট নানা জায়গা ঘু ের

ও

িচ সং ৃিত মনন সই চনার কাজটা যথাযথভােব কের উঠেত

বা িশ ী কা রই দায় বতাই না। যা র মত এমন মহান ও সু সংব

সং ৃিতর রসেদর সাহােয আিব

মাণ কের গেছন। িশ

িবেনাদনী কলােক িতিন ভারতীয়

িচিনেয় গেছন। িদি জয়ী তািকক পি েতরা যমন তােদর ভাবনা ও যুি শাে র মূ ল

চার ও

মাণ কের গেছন িঠকই তমনই



তু লচ

মেন করেতন এই িবেনাদনী ধারািটর
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মাহা

িব

জু েড়

কাশ করেত হেব। ভারতীয় ঐ জািলক িবদ ার উৎকষ স
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েক িব বাসীেক অবগত কের গেছন

িতিন। পৃ িথবীময় িবিছেয় িদেয়েছন এই ভারতীয় িশ িটর উৎকষ। ‘ পং দিহ, জয়ং দিহ, যেশা দিহ, ি েষা দিহ – এই
সবকিট

াথনাই

তু ল চে র জীবেন পূণ হেয়িছল। িশ ীর

আবার যশ, খ ািত, ল
তু লচ
িশ ী

ী লাভ কেরও িনরহ ারী সদা হাস ময় িব ান এই মানুষিট লাকসমােজ হেয়িছেলন পরম জনি য়।

িছেলন সু িশি ত। এতিদন যা িবদ ােক ছলাকলা, ম তে র অংশ িহেসেবই ভাবা হত। িক

েম দখােলন এই মহান কলািটর সে

অিভ তা

ণিবচািরর আেগই দশনধারী আনু কূল িছল তাঁর অবয়ব জু েড়

ান পল দশীয় সংবাদপে র

ক ালকাটা িরিভউেত িনয়িমত

সািহত ও িব ােনর সংেযাগ গভীর। এই

বে ।

কাশ পায়

থম

থম কান ভারতীয় যা কেরর

িণর তৎকালীন দিনক িল যমন, ভারতবষ,

তু ল চে র

ব

িকংবা তাঁর িবেদশ

একজন

বতক,

বাসী বা

মেণর অিভ তা। এই সুবােদ িব

ন

মহেল িনয়িমত আেলাচনার িবষয় হেয় ওেঠন িতিন। এতিদন কান যা কর তার িশ কলােক বা অিভ তােক সংবাদপে র
িশেরানােম আসার মত পিরসর িদেত পােরনিন।
উ ু

যা মে

পদাপণ কেরই িশি ত জনসমি েক নতু ন ভাবনায়

করেলন। অথচ স যু েগ যা েক স েমর চােখ তমন দখা হতনা।

স ত আধু িনক মন
সিত িমেথ র ঊে

এক উ ত মানিসকতা স

উেঠ মানুেষর িবচার বুি

িথেয়টারী যুগ। বাঙলা র ম
মত

তু লচ

থম িব

নেদর কােছ িশি ত িব ান

ব ি ে র পিরচায়ক েপ আিবভুত হেলন। এই যা কর এমনই িযিন

যুি

আসার িঠক আেগর মু হূেতই িনেজেক ব ন মু

শি েক যন িনয় ণ কের বদেল িদেত পােরন ঘিড়র সময় িকংবা রল
কের রল লাইন থেক সের যেত পােরন। এই অনু ষে

েলার তখন রমরমা বাজার। কান যা

িশ ী তখন একক

েপ তাঁর

দশনী কেরেছন িক
িবপণেনর

ত

তৎকালীন

করেতন। পরবতীকাল িতিন অবশ
কান যা করই িব াপনী পা

ব বহার করার

ঃসাহস দখােলন। পূবতন যা

মেনার েনর এই অিভনব
ঘরানার ভাবটু কু িতিন

তু ল চ ই

ি য়ািট অত

থম এই

তু ল চ ই

য

থম এেস যা

ম েক পূণা

করা হত। সে ে

যা

অনু ােনর

ধান ক িব ু

ািডশনিট ভাঙেলন। তৎকালীন ম িশে র সে

ধু িনছক িন

েপ

েত কেকই িবেনাদেনর অন ান অনু ষে র

আিভজাত আর কৗিলেন র সে

েয়াগ করেলন যা র মেধ ও। যা

ট ব ল সাকােসর

ট ব ল থেক বিরেয় এেস পৃ থক যা র

িশ ীেদর

দশেনর জন মূল অনু ানিটর সময়সীমার িকছু অংশ বরা

েপ িবেবিচত হওয়ার সু েযাগ পতনা।

দশনী করার

ার ছািপেয় িকংবা কাগেজ িব াপন িদেয় যা েক

হািতয়ার বািনেয় আলাদা উপ াপনা করেত পােরনিন।

এবং একক নতৃ ে
যা

দশনী ম

বিল, তখন িছল

েচ ায় যা র ম

ঃসাহস দখােত পােরনিন। গণপিত চ বতীর মত খ াতনামা যা করও তখন ি য়নাথ বসু র

একিট অংশ

সে

তু ল চ

পা া িদেয়

পশ করেলন। িথেয়টার আর নাটকীয়

াণ কত িল কৗশল

দশন, সই সনাতনী

ধ ান ধারণা থেক িতিন বিরেয় এেস দখােলন গিত, ছ , আবহ, আর সংলােপর মধ িদেয় যা েকও অন মূিত দওয়া
যায়, জীব

কের তালা যায়। তাঁর এই অিভনব

অিভনব নাটকীয়
একক

দশনী।

য়ােস িতিন নাট ািভনয় ও যা র খলােক সংিমি ত করেলন। এক

প পল এই মায়ার খলািট। সাধারণ িথেয়টােরর সে
দশনীর নাম, হল ‘ই জাল’। মূলত

স ােহর পর স াহ পা া িদেয় চলেত থাকল তাঁর

ধান ইি য় চােখর উপর



ভাব িব ার কের এই ম কলা। আসেল
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প ইি য়েক ছািপেয় দশেকর, অতীি েয়র উপর সামিয়ক যন কতৃ
চে র ঐ জািলক

দশনী। ভারতীয় যা

মে র

দশনীেত িতিনই

তৎকালীন র ণশীল িহ ু সমাজ মেয়েদর ম

অভােব িবেদিশনী সহিশ ী এেন যা
আ ীয়েদর সহিশ ী

েপ ম

তু ল চে র সু েযাগ পু
থােকন সহিশ ী
য সামািজক
বাংলার যা

উপ াপেনর
দীপ চ

যা র সে

স’যুেগর পে

অিভনয় করেতন।

তু ল চ ও তাই বাঙািল মেয়র

করেলন। পরবিতকােল অবশ িনেজর

ী, কন া, শ ািলকা এবং িনকট
ািডশন আজও অ ু

িশ ী

ঃসাহিসক ও

েপ মে

হণ কেরিছেলন তা িছল অত

গিতশীল ভাবনার সামািজক

তা িছল চরম গিহত ও িন নীয় কাজ। িক

এতটু কু টেলিন এবং দেমিন। কাল েম বাঙলার যা মে
গেছন িতিন। তার এই ব িবক ধ ানধারণা আধু িনক

দশনী কেরন।

িতকূল আবেহর িব ে

শাে র

িট

তু ল চ

অবশ

সাহসী িস া ।
য়াস।

আমরা পরবিতকােল অনুধ াবন করেত পাির

উদারপ ী, িশি ত ও সং ারমু

মেয়েদর সহিশ ীর ভূিমকায়

তঃ

তু ল চে র মন তােত

ূত িবচরেণর পথ

শ

কের

জে র জন অনুকরণীয় আদশ।

ূণ নয়। বা বেক বা ব েপ

ত

করা এবং অনুধাবন সহজ; অবা বেক দশেকর
ে

ধান িবভাগ রেয়েছ – (১) সরাসির িব ানিভি ক কৗশল বা চাতু িরর িদক যােত যুি

আবার ফাঁিকর যাবতীয় উপকরণও সখােন মজুত (২) সই কৗশলেক জনসমে

িকেনও নওয়া যায়। িক

যা র ি য়া এখােনই সীমাব

নয়, সই কৗশলেক সু দ

তাহেল িবেনাদেনর রসভ

হয়। বু ৎপ

এই

তু ল চ

ই িবভােগই তার

বিল মূলধারার
আেছ পূণমা ায়

উপি ত করার ভি মািট।(৪) যা র

যাি ক তথা িব ানিভি ক কৗশলটা অথ ব য় কের তির কের নওয়া যায় িকংবা অপর কান যা

িচ ক

উপি ত

বতন এক অিভনব এবং ব িত মী

কােছ বা ব কের তু লেত গেল চাই সু িনপুণ উপ াপন কৗশল। ম ািজেকর সাথকতা এখােনই। এ’
যা

আেছ।

(জুিনয়ার িপ.িস. সরকার) ও তার পিরবার বতমােন সদলবদেল যা র মে

স িতপূণ নাট ািভনয় ও মিহলা সহিশ ীর

পৃিথবীর কান যা ই স

েজকশন।

বািড়র বাঙািল মেয়রা তখন মে

ঃসাহস দখান িতিন। সরকার পিরবােরর সই

াপেট দাঁিড়েয় এই পদে প
মে

দয়িন। ফেল ভ

েপ। তাঁর বড় মেয় মােনকা তা এখন পশাদার যা

র ণশীল ঐ জমানায় এই
িক

দশনী

ী চিরে

তু ল

বতন কেরন আবহসংগীত।(৩) পরবিতকাল

সাযু জ িবধান কের মুড, লাইিটং এবং

অিভনয়েক ছাড়প

অিভনেয়র সু েযাগ পেতন না। পু ষরাই মেয়র সােজ

করার দ তা ও যাগ তা অজন কেরিছল

থম

হয় যা র িবষয় উপেযাগী দৃশ পট তথা পিরেবশ এবং দৃশ পেটর সে
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িশ ীর কাছ থেক

ভি মায় যিদ উপ াপন করা না যায়
কীয়তা ছাপ রেখিছেলন। অবা ব ধ ান

ধারণা িলেত ক নার জালিবিছেয় কী ভােব মানুষেক সে ািহত করেত হয় তা িতিন িবল ণ জানেতন। তেব মায়ােদবীর
এই আরাধনায় িতিন বারংবার নানা
িতিন একসময় জয় কের িবে র সবে

িতকুলতার িশকার হেয়েছন তাঁর পশামূলক ও সামািজক জীবেন। িক
যা করেদর মেধ িনেজর আসন

ও অিভ তার কািহিন থেকই জানা যায়

তু লচ

ায়ী কের নন। তাঁর যা

সব বাধােক

িবদ ার উ ু

সাফল

যখন কেলজ পাঠরত সই সময় িবেশষ খ াতনামা যা কর গণপিত

চ বতী শহেরর সািকট হাউেসর ময়দােন একবার এেলন তাঁর যা র

দশনী িনেয়। কেলেজর ব ুেদর সে

তু লচ ও গেলন গণপিতর খলা দখেত। খলা দেখ তা িতিন মু । পরিদনই



তু চ

দল বঁেধ

ছু টেলন গণপিতর তাঁবুেত। তাঁর
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িশষ

হণ কের

তু লচ

য যা েকই পশা িহসােব িনেত চান, এই সংকে র কথাও ব

িহসােব য স ানজনক নয় ভ

পিরবার-এর কউ এই বৃ ি

84

করেলন। যা করবৃি

হেণ আ হী হয়না স অিভ তা গণপিতর আেছ।

পশা
িণেকর

উ াদনায় কেলজ পড়ুয়া এই ছেলিটর এমন খামেখয়ািল সংক েক গণপিত তাই এেকবােরই মদত িদেলন না। বরং
তু লচ েক তাঁবুেত বিসেয় স পেদশ দওয়ার চ া করেলন। এমন অিনি ত এবং সং ামী পশায় কান ভ
িশি ত ছেল য আেসনা তাও বাঝােলন। িক
গণপিত িকছু েতই সংক
ব

আেগই বেলিছ

িবমুখ করেত না পের অবেশেষ অন

ওখানকার খলা সা
অনুপ িতেতই

কের য খু ব

তু ল অন একিদন সখােন িগেয় দখেলন তাঁবু

তু লচে েক িনর

ত ওখান থেক

তু েলর িজেন আেছ যা , তাই একেরাখা এই যুবকিটেক
কৗশল কের বলেলন ‘এখন রাজ খলা চলেছ তাই এখন

থাকব তু িম বরং অন আর একিদন এেসা’। সইমেতা

গণপিত সখান থেক চেল গেছন। আসেল

বািড়র

করার জন ই িতিন এমন ফি

িটেয়

এঁেটিছেলন। গণপিত

ান করেবন তা িতিন িনেজও জানেতন। তাঁর ধারণা তাঁর

তু লচে র ঘাড় থেক ম ািজেকর ভূত নেম যােব। িক

তু লচ ও সংকে

অনড় এবং অটল। খাঁজ খবর

িনেয় িতিন চেল এেলন গৗরীপু ের এবার সখােন তাঁবু ফেলেছন গণপিত চ বতী। িকছু টা িব ত গণপিত তােক সা হেই
বসােলন এবং

তু লচে র এই অটল সংক

সাধনার পথ তাই তামােক িনবৃ
িব

করার চ া করলাম। তেব শান, ‘ তামােক িকছু িন ার মধ িদেয়

িনরািমষ আহার এবং ি স

িন াপূ বক সাি ক আহারসহ

ভাঙেন এক মা ম দাওয়াই িদেলন। গণপিত তােক বলেলন এ’বড় কিঠন

া একা িচে

ত হেত হেব।

ধ ান কের যেত হেব। এই সংযত কৃ সাধেনর পব চলেব পাঁচ বছর।

চয পালন এবং ধ ােনর মধ িদেয় এক অভ

রীন ই া শি র উে ষ ঘটেব এবং সই

শি র বেল যাবতীয় অিত াকৃত িবষয় িল বা েব ঘটােনা স ব হেব। এছাড়া বািক সব খলা িনপাট হাত সাফাই ব তীত
আর িকছু না’।
গণপিত ভেবিছেলন এই কিঠন কেঠার সংযেমর যাপন
তু লচে র পির াতা হেত পারেলন না। ছেলিটর
বৃ ি েত যন

তু লচ

কৃ সাধেনর জীবন

না আেসন। িক

তু লচে র ম ািজকভূত পালােব। িক

বা েব ঘটল িঠক তার উে ািট।

করল।

বল আ হ আর উ ীপনাভের

শ করেত পারিব না’। কান ম

ই হােতর

বেল িতিন সিদন এই কথা েলা
ই তজনীর মাথা

ইখািন

শ করােত পারেছনা। এপােশ ওপােশ বঁেক যাে । অথচ স ভেবিছল এ’আর িক এমন কিঠন কাজ।

তু লচ ও তখন উে িজত ও িবপয ।
শি

এই

খয়াল িনেয় কেলেজর ব ু

াধ, উে জনা সংবরণ করেত না পের তােক বলেলন – ‘তেব দ াখ আমার শি ’। ‘ তার

বেলিছেলন কন বেলিছেলন তা িতিন িনেজও জানেতন না। যাই হাক ব ুিট তা দখল স
রেক

তু লচ

তু লচে র এক ব ু হঠাৎ বেল বসল – ‘এই সব সাধনা আসেল ভ ািম’।

তজনী দূর থেক এেন তােদর মাথা সাজাসু িজ

পর

বা েব িতিন

ী িহেসেবই গণপিত চেয়িছেলন অিনি ত এই স ানহীন

করেলন। পািরবািরক ভােব কান বাধা না এেলও তার এই উ ট

বা েবরা িটকা িট নী করা
তু লচ ও তার

ভাকা

েনই

’বছেরর কম সাধনায় অিজত শি

েয়ােগ িতিন সাফল লাভ করেলন। এত

স ে

তার িনেজরও ধারণা িছলনা। িক

সমেয় সাধনার এ প অভাবনীয় সাফেল



তু লচ

সই

তখন উে িজত
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াি র অবাি ত উে জনা ও

ণ ায়ী হল। িতিন যিদ আেরা িকছু কাল এ’ প কৃ সাধেন

তী

হেত পারেতন তাঁর ধারণা িতিন হয়ত সাধনার আেরা উ মােগ পৗঁছােত পারেতন। এইটু কু শি েক অবল ন কের তাঁেক
এই উ বৃ ি
শি

কের

িজ জাটােত হেতা না। এিট একা ই তার িনজ

িনেয় অে েশ িব

জয় কের

গেছন। িচরজীবন অ া

অিভমত িক

আমরা জািন য, িতিন এই সামান

সাধনা আর পরী ািনরী ার মধ

িদেয়ই িতিন তার

িশ কলােক একটা উ তায় িনেয় গিছেলন। সখােন ভারতীয় যা িবদ ােক িব বাসী স েমর চােখ দেখেছ।
দিখেয় গেছন জীবনযু ে

জয়ী হওয়ার ম ািজক। দৃ ঢ় কান সংক

তু লচ

থেক িপছু না হটার ম ািজক। সমােজর অবেহলা আর

িতব কতােক িনমূল কের দওয়ার ম ািজক।
তু লচ

িনেজও বলেতন ‘আিমও লাক ঠকাই তেব বেল কেয় ঠকাই’। এটােক িন য়ই

ম ািজক তাই হােতর িবিভ

মু া এবং কলােকৗশেলর সে

মন ে র বা ব

খলা – িনমল আনে র খলা। তাই এই প িবেনাদনী আি কিট হল স
উপকরেণ ভরপু র। এেত রামা
যুগপৎ ল

ও চমক থাকেলও কান

ী ও সর তীেক জয় করার যা

মে

কার

দীি ত িছেলন

েয়ােগ মানুেষর মন ও মি ে
ূণ

েপ পির

ে

িবেদিশ িশ ীেদরই অ ািধকার িছল সকল

তারণার ইি ত তােত নই। মানুেষর

কলকাতা’। নিটভ

কালাআদিম

বি ত। এখন য

ব বহােরর সু েযাগই পেতন না। এই িনউ এ

িট ভােগ িবভ ।

িণর নাগিরক। সু েযাগ সু িবধার িদক থেকও

ক িট দশীয় মানুষজন সং ৃিতর

ায়ােরই দীঘিদন যাবৎ

লািগেয় িদেলন। িবপুল জনি য়তার সে স ােহর পর স াহ

অনন ও ব িত মী

উপ াপন িকংবা নানািবধ

ায়ার নােম পিরিচত সিটই একসময় িছল ইংেরজ রাজশি র সািহত , সং ৃিত

মেনার েনর পীঠ ান। িবলাসী মেনার েনর এই সু িস

আহলািদত হেলন তাঁর

দয়েক তা বেটই

ই কােলা চামড়ার মানুষ ইংেরজেদর ভাষায়, ‘ নিটভেদর

েপ ভারতবাসীরা তখন িছল ি তীয়

াগৃ হিট িনউ এ

করার

তু লচ । তখন ভারতবষ ঔপিনেবিশক শাসন ব ব ার

ে । এ’মত অব ায় শহর কলকাতাও িছল

এক সাদা চামড়া তথা গারা ইংেরজেদর কলকাতা। আর

আিব

এবং িনেভজাল িচ সু েখর

অধীন ফেল দশীয় িশ ীেদর কদর ও পৃ েপাষকতা করার মত পিরেবশ তখন িছল না। িশ
দশনীর

তারণা বলা যােবনা।

তু লচ

তাঁর যা র

দশনীর কােজ িবেশষ

দশনী কের সকলেক তাক

তু লচে র শা চেলিছল। দিশ িবেদিশ সকেলই আেমািদত ও

দশনী দেখ। একজন নিটভ ভারতীয় িবেদিশেদর
িতভার নিজর। মািকন যু রাে র িবিশ

িত

ধী হেয় সই সময় দিখেয় িদেলন তাঁর

যা কর জনবুথও তাঁর যা

কৗশেল যারপনাই মু

ও

িবি ত হেয়িছেলন। একজন যা কর য জনমানেস এত জনি য় আসন লাভ কেরিছেলন তা িনেজর চােখ না দখেল
হয়েতা িব াস করা যায়না। একজন যা কর য মানুষেদর কােছ এতটা জনি য়তা লাভ করেত পােরন তা িতিন একবােক
ীকার কেরেছন।
িশ

িতকুল পিরি িত তির করেত এ’সময় ি িটশ রাজশি

সা াজ েক দমন করেত তারা িবেদিশ যা করেক মে

উেঠ পেড় লাগল। তাঁর এই িবপু ল জনি য়তার

হািজর করার িস া



িনল।

তু লচে র মিহমা আর িবপুল
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জনি য়তােক খািনকটা কানঠাসা কের দওয়ার জন ই এই ব ব া। িবেদশ থেক উিড়েয় আনা হল পা ােত র এক িবশাল
মােপর যা কর লাইেয়লেক। িবেদিশ
সই একই িনউ এ
িথেয়টার মে

েযাজকেদর সহায়তায় িতিন

ায়ার

দশনী করেলন কলকাতার মে ।

াগৃ েহ অনুি ত হল তাঁর খলা। বশ

খলা দখােলন যা কর লাইেয়ল।

তু লচ ও

ত

হেলা তু ল মূল িবচার। িক

াগৃ েহ দশীয় জনগেণর সামেন অনুকূল বাতাবরেণ তা একজন িবেদিশ িশ ীর সে

নামটা ন ায়স ত হেব না। সে ে

দেশর মানুেষর রায়

িত দশেকর

তু লচে র পে ই থাকার স াবনা

াভািবক কান

কলকাতার পর িস াপু র হেয় হংকং-এ খলা দখােত যােবন। হােত মা
বাছেলন িনেজর

িত পব েপ। িবেদিশ শি র সে

ায়ােরর

দেশর মািটেত,

িতেযািগতার আসের

বল। তাই যািচেয় নওয়ার

পরী ায় দেশর মািট তােক অেনেকটাই সু িবধা দেব এই ধারণায় এক অেঘািষত লড়াই-এর জন
হংকং। সখােন তাঁেক কউ িচনেবনা, তাঁর

িনউ এ

করেলন তাঁর খলা। বুেঝ িনেত চাইেলন যা কর

লাইেয়েলর শি । ক বড় যা কর লাইেয়ল না িপ.িস. সরকার এই িনেয়
দেশর

কেয়ক স াহ যাবৎ

তু লচ

বাছেলন

বলতা থাকেব না। আসেল সই সময় লাইেয়ল
মাস খােনক সময় আেছ। এই সময়টা

সাং ৃিতক যুে

তু লচ

অবতীণ হওয়ার এই চ ােল েক অেনেকই অসম

িতেযািগতার সািমল মেন করল। কারণ অন িদেক আবার রেয়েছ িবলাতী পেণ র মত িবলাতী িবেনাদনী সং ৃিতর

িত

অেমাঘ হাতছািন। যা িকছু িবলাতী তাই, উৎকৃ , তাই উ ত অথাৎ fascination for foreign consumerism এই ধারণা
ারা িবেনাদনী জগৎও য িবযু
তু লচ

িকভােব িবেদশী

িছলনা কথা বলাই বা ল । সে ে

শি র সে

দশীয় উপরকণ, দশীয়

মাকািবলা কের জনসাধারেণর

আসেল হংকং যাওয়ার িবপু ল ব য়ভার বহন এবং

যু ি েক হািতয়ার কের

ত াশা পূ রণ করেবন তা িনেয়ও জ না তু ে ।

েযাজনার খরচ তা ি িটশ রাজশি

তু চ েক দেব না,

যা

দশনীয় ব ি গত পৃ েপাষকও তখন তমন কউ িছেলন না। বাঙািলর যাবতীয় সাং ৃিতক আনুগত তখন িথেয়টাির
চচােক ক

কের।

তু লচে র সংক

এবারও অদম । িতিন বলেলন ‘কাউেক এিগেয় আসেত হেব না আিমই

করব আমার িনেজর অনু ান ‘ই জালেক’। বািড় ব ক রেখ, স েয়র সবটু কু িনঙেড় িনেয় হংকং এর
ভাড়া মটােলন।

চার পব থেক

হণ, ট া

ও উেদ ােগ। িনধািরত িদেনই হংকং-এর

দশনী।

অথচ লাইেয়ল-এর মে

াগৃ েহ

হল যা র

সিদন লড়াই-এ িজেত গেলন

তু লচে র সমথেন। স

দান সবই িতিন করেলন একক উদ েম
তু লচে র

দশনীেত উপেচ পড়েছ িভড়।

ূণ অজানা অেচনা জায়গায় অেঘািষত

তু লচে র

দশনীেত আ য জনসমাগেমর পিরণােম শষ পয

িনেজর শা ব

কের এইবার লাইেয়ল চেল এেলন িপ.িস. সরকােরর
শা চািলেয় যেত হে

িত

তু লচ । ভারতীয় ই জালেক সিদন িতিন িবেদেশর মািটেত সেগৗরেব

কের এেলন।

তু লচ েক

পেরােনার

সই উপেচ পড়া িভড় নজের পড়ল না। মানুষ একনজের িচেন িনেলন ভারতীয় যা র

িহরকখ িটেক। তাই িনি ধায় দশক সায় িদেলন
সে

াগৃহ ব বহােরর

কের যাতায়াত খরচ, লির বাঝাই মাল পিরবহেনর খরচ, সীমা

অনুমিত, তৎকালীন হংকং সরকােরর কাছ থেক ব বসািয়ক অনু মিত

েযাজনা

দশনীিট ব

দশনী দখেত। এিদেক দশেকর উ ু

িদেনর পর িদন। লাইেয়ল তার চরম



লাইেয়েলর

িতপে র

শি র স

ীর

িতি ত

হেয় গল।

চািহদার জের

েক িকছু টা ধারণা
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পেলন। বুঝেলন এই

বল শি র সে

িশ ীর শাভা পায়না। তবু

িতিন িশ -সমের পারেবন না। এেক

চ া

করার জন এেজ

এিদেক িবেদেশর মািটেত
তু লচ

িতহত করেত হেব অন পেথ। সই পথ

তু লচে র িবজয়রথ ঠকােত লাইেয়লরা সই পথই অবল ন করেলন। জনগেণর িবপুল ভারসা

আর সমথন পেলও পা ােত র কেকিশয়ান শ রা
তু লচে র িব ে

তু েলর িব ে

িতেরাধ গেড় তু লল। ভারতবেষও কলকাতােত তাঁরা

িনেয়াগ করেলন, যােত িতিন সু ভােব তার

তু লচে র িবপুল সাফল সে ও কান ব ি

পা ােত র অন ান

এিগেয় এলনা

দশ িলেতও ওড়ােত চান যা র িবজয়েকতন।

তু লচে র

শি র িবরাগভাজন হেত চাইলনা। অগত া িতিন আবারও সই ‘একলা চলের’ নীিত
এ বার তাঁর গ ব
বল

িশ

সং ৃিতর অন তম পীঠভূিম

িতিহংসার স ুখীন হেত হল

তু লচে র ব ু
ভােবর আদান

ানীয় িছেলন। যা র িবিভ
দান হেয়েছ। তখন অবশ

িদেলন

েযাজক হেয় কউই িবেদশী

হণ করেলন।

েবশ করেতই যা কর হলমু ট

বােরর

াে র যা কর কুলও। এককােল এঁরা

জেনই

তু লচ

ধরেত পােরনিন তাঁেদর

পিট। ব ুে র মুেখাশ পের এঁরা জানেত

মতা কতখািন। এঁেদর ধারণা িছল ভারেতর মত দির

সে

ধু তাই নয়

দেশর িশ ী

তু লচে র িবপু ল সমাদর আর জন ীকৃিত দেখ িনেজেদর

অিনি ত বাধ করেলন হলমু ট বা কুল। নানা ষড়য ,

তু লচে র এই িবজয়রথেক থামােত পােরনিন। বদনাম ছিড়েয়, অনু ােন িব

যা

েযাজেকর ভূিমকায়। অথচ

মতা দেশর আবেতই সীমাব । সই দশীয় ঘরােটাপ ভেঙ একজন ভারতীয় িশ ী য িব জেয় বেরােত

িতভা ও শি

তু লচে র

দশনী না করেত পােরন।

আি ক িনেয় তােদর মেধ এর আেগ একািধকবার মত িবিনময় পরামশ তথা

পােরন তা তাঁেদর সু দর
ূ তম ক নােতও িছলনা।
িশ

া । সখােন

তু লচ েক। হলমুটেক স

চেয়িছেলন, তােদর পশার আর এক িশ ীর
তু লচে র

87

দশনীর সাফল

িতেরাধ, সমস া সৃ ি

ঘিটেয় নানা

খেত পােরনিন। লাগাতার আট স াহ যাবৎ প ািরেসর

দশনী। এবার তাঁর ই জাল মায়া িব ার করল জাপান, িনউিজল া , অে

কার

রিভসি

িলয়ার

িলয়া, িস াপুর, মালয়িশয়া, রািশয়া,

শা করার ফেল িবিশ

অে

উপাজনেক পিরেয় গল ভারতীয় ঐ জািলেকর উপাজন। জনি য়তায় িতিন তখন পা াত

িতব কতােক জয়

িলয়ান িশ ী ফিলবােজর

িশ ীেদর ছািড়েয় আেরা এক

কদম এিগেয় গেছন। লাস ভাগােসর অনু ােন সরা িশ ী বব হােমর সমমূ েল র পাির িমক পেয়িছলেন
জগেত এমন নিজর িবরল য পা ােত র কান
স ান জানােনা হেয়িছল। জাপােনর

িশ ীর সে

াগৃ েহ িতিন ইিতহাস সৃ ি

এঁেটও তাঁরা

াগৃ েহ চলল িপ. িস. সরকােরর

ইরাক, িমশর, কিনয়া, টা ানাইকা, উগা া, জাি বাের। কাথাও তাঁর িবজয়রথ থেম থােকিন। সকল
কের িতিন ইিতহাস রচনা কের গেছন। শানা যায় য অে

কেরও তাঁরা

তু লচ । যা

একজন ভারতীয় যা করেক একই আিথক মযাদা ও
কেরিছেলন। তাঁর

দশনীর িটিকট িবি র পিরমাণ

সইসময় জাপােনর সবকালীন রকডিট ভেঙ িদেয়িছল।
আেগই বেলিছ

তু লচ

দেশর সমকালীন িশ ীেদর
কথাটা আজীবন কাল তার

িছেলন একজন িনরহ ারী, সদাহাস ময়, িবনয়ী মানুষ। বা িবকই িতিন পৃিথবীর িবিভ

ষ, ঘৃ ণা,
ে

িতিহংসা,

াধেক জয় কেরিছেলন িনেজর সে াহনী শি র

েযাজ । তাঁর িবদ া ও িশ

িতভার কান দ



েণ। ‘ি েষা জিহ’

কািশত হয়িন কােনািদনই। যাঁরা তাঁেক
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িতেযাগী ও পরম শ র চােখ দেখিছেলন তােদর মনও িতিন জয় কেরিছেলন িনেজর চািরি ক ঔদােযর

াচ ও পা াত সং ৃিতর যা
িতভার

যুে

ক জয়লাভ করল তার থেকও বড় হেয় দখা িদেয়িছল তাঁর সাগর

াত। এ’ ােতর তােড় অেনেক হািরেয় িগেয়িছল লীন হেয় িগেয়িছল। বাবা ভগবানচ

কেরিছেলন পু

তােক এিগেয় িনেয় গেছন

মিহমায়। তাঁরই হাত ধের ভারতীয় যা

মাণ িশ -

য লড়াইটা

িবে র দরবাের এক িবিশ

ভারতীয়

িশে র উপমায় জায়গা িনল পাকাপািক ভােব। ভারেতর এই সু াচীন িবদ ািট দীঘ অবেহলা ও অমযদার কারেণ
িবলুি র পেথ চেল যাি ল।
না িনক িশ
একমা

কলার

তু লচ

সবসময় বাঝােত চাইেতন, যা

াস

কান অেলৗিকক

াস, ম ািজকই িছল যাঁর আ
মতা

একিট িশ কলােক িতিন

মতা দিখেয়িছেলন

আর সই সােবিক ঘরানার স া িবেনাদনী খারাক থাকল না। িব

ণগত ভােবই

ধু সমৃ

কের তা গেছনই পিরমাণগত িদকটার

িবেনাদনী

িতও তাঁর যেথ

তাই িতিন যখন, যমন ভােব পেরেছন িনেজর দিশ যা র ভা ার িনেয় বিরেয় পেড়েছন নানা দেশ
তু লচে র
স

দশনী দখার

ত

অিভ তা বা সু েযাগ বতমান

জে র হােত নই। তেব তাঁর

েক নানািবধ কািহিন আজও জন িত হেয় আেছ। শানা যায়, কলকাতা িব িবদ ালয় ও

একবার

কােশর

দশেনর হািতয়ার নয়, বরং তা হল

িব ান ও ম মায়ার যাগফল। ভারতীয় ম ািজকেক এক উ তর িবেনাদনী আি েক পশ করার
তু লচ । তার হােতর ছাঁয়ায় যা

ায়

তােক নবজীবন দান করেলন। জীবনভর সাধনায় িতিন এই ই জাল িবদ ােক

ের উ ীত করেত সমথ হন। ম ািজকই িছল যাঁর

মাধ ম িতিন িক

েণ।

েপ

নজর িছল।

দশনীর উে েশ ।
দিশত খলা িলর

বেয়জ হােমর সভা কে

তু লচে র সংবধনা সভার আেয়াজন করা হেয়িছল। কাশী িহ ু িব িবদ ালেয়র বাঙািল সিমিতর আেয়ািজত এই

সভায় তাঁর নানা অিভ তার কথা শানােত শানােত হঠাৎই পা াবীর পেকট হেত একিট এক টাকার মু া বার কের িতিন
সকলেক একবর পরখ কের িনেত বলেলন। মু ািটর মেধ

কান কারচুিপ আেছ িকনা তা দেখ িনেত বলেলন। সভাপিত ও

অন ান ক’জেনর হােত হােত ঘু ের মু ািট পুনরায় িফের এল
টিবেল ফেল পলেক

হাত মুেঠা কের সবাইেক

তু লচে র হােত। এরপর িতিন ঝনাৎ কের সেজাের মু ািট

করেলন এবার বলুন মু ািট আমার কান হােত আেছ। আচমকা এই

পট পিরবতেন সকেল খািনকটা িব ল হেয় পড়ল কউ বেলন বাঁ হাত তা কউ ডান এ’ভােব
সকেল যখন িব া

িব

কলরেবর সৃ ি

হল।

তখন যা কর তার হােতর মু িঠ খুেল দখালন য, মু ািট কান হােতই নই। সবাই তা িব েয়

হতবাক। চমেকর আেরা বািক িছল। এরপর িতিন দখােলন হারােনা মু ািট টিবেলর উপেরই
সভাগৃহ িন

চ

মিহমায় িবরাজ করেছ।

ল। এবার যা কর খলার মূল রহস উে াচন করেলন। িতিন দখােলন মু ািটর একিট িবেশষ

যিট সভায় উপি ত সকেলর নজর এিড়েয় গেছ। মু ািট আসেল কান সাধারণ মু া নয় একিট খাঁিট
িভে ািরয়ার মু া। এই মু ািট গঠন

কৃিত এমনই য এিটেক আছাড় িদেলই ঝনাৎ কের শ

ছাড়া এই খলািট দখােনা যায় না। যা কেরর সে
এই প কলা কৗশল

দশন অস ব।

তু লচ

আেছ

েপার মহারািন

হয়। িবেশষ এই মু ার গঠন

তাই এমন অেনক িজিনসই মজুত রাখেত হয় য িলর সাহায ব তীত
বাঝােলন যা র মূল ম ই হল কান দৃশ মান ব

চােখর সামেন থেক অদৃশ কের দওয়া আবার মুহূেতর মেধ



সই হািরেয় যাওয়া ব

ও ব ি েক দশেকর

বা ব ি িটেক িফিরেয় আনা। এই
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কৗশেলর মেধ

কান প তু কতাক বা বু জ িকর য জায়গা নই তা িতিন বাের বাের বাঝােতন। িব ান ব তীত আলাদা

কান মাড়েক যা েক িতিন বাঝােনার চ া কেরনিন।
হেয়েছ।
মে

89

তু লচ

অনন

িতভার আেলাচনা

সে

তু লচ

স

েক একিট কািহিন তা আজ

ায়ই এই কািহিনিট উেঠ আেস য, কান একবার িতিন িবেদেশর

দশনী করেত গেছন। তাঁরই যা র আসের িনধািরত সমেয়র আধ ঘ া পের িতিন

ব াপাের সােহবরা খুবই শৃ

ায় িমেথ পিরণত

েবশ করেলন। সময়ানুবিততার

িলত। এ’ হন সােহবেদর দেশই িব খ াত যা কেরর এমন অেপশাদার সুলভ আচরণ দেখ

দশকরা যারপরনাই িবি ত ও অৈধযও বেট। িবেদেশর পশাদার ম িশ ীরা সমেয়র িবষয়িটেত খু বই মেনােযাগী। তা এমন
একজন খ াতনামা িশ ীর এই িবল

দেখ সকেলই খািনকটা িবর ও বেট। িক

সংযত ও মািজত। এ’ দশীয় দশকেদর মত তারা িক
পরিদন সকােলর ব ল

চািরত প

িশ ীর সামেন কােনা প অভব বা অিশ

পি কা িলেত ফলাও কের

এে ে ও তার অন থা হলনা উে গহীন মু েখ, ল

াহীন ভি মায় দৃ

পদাপণ করেলন। িনেজর এই িবলে র কারেণ কান প
কেরই থােকন।

িবেদেশর দশকরা আচরণগতভােব যেথ

মা

কািশত হেব অিভযু

আচরণ কেরননা। বরং

িশ ীর নােম সমােলাচনা।

পদে েপ িচরাচিরত ি তহাস বদেন যা কর মে

াথনা বা ল

াভাব

কাশও করেলননা। যা সচরাচর িশ ীরা

তী ারত দশককুল তখন পারফরমােরর এমন আচরেণ হতবাক যা কর তার

উে েশ সে াধন কের বলেলন ‘ভ মেহাদয় ও ভ মিহলাগণ, আিম িক

াভিস

ভি মায় সকেলর

িঠক সমেয়ই এেসিছ। িনেজেদর ঘিড়র িদেক

তািকেয় দখুন, এখন িঠক ৬টাই বােজ। আিমও আপনােদর মতই সময়ানুবতী’। সবাই ঘিড়র িদেক তািকেয় দেখন তখন
িঠক ৬টা বােজ। এই ঘটনা স
একজন ভারতীয় যা কেরর

েক তাঁর পু
মতা ও

িতভার মা া অনুধাবেন এই িমথিট

িতিন দেশ িবেদেশ বারংবার তার অপিরসীম
মু

হেয়েছ অস েবর ম

িপ. িস. সরকার (জুিনয়ার) বেলন এটা আসেল সত নয় এটা একটা িমথ।
চিলত আেছ তােদর মেধ । সত এটা য,

িতভার বেল িমথ া ক নােকই সিত কের দিখেয় গেছন। িব বাসী বারংবার

প দেখ। ফ ধারার মত ঘিট থেক ‘water of India’-এর অিব া

াত যমন দশক

দেখেছন তার খলায় তমনই দেখেছন মে র মাঝখােন ধারােলা করােতর সাহােয একিট নারীেক

’টু কেরা কের আবার

তােক জুেড় িদে ন ‘িগিল িগিল গ’ এই ক মে র সাহােয । তেব িতিন বারংবার সকলেক
ম বেলই কাটা মানুষেক জাড়া যায়না এখােন
ম ািজক শ িটর (MAGIC) উৎপি
যা িবদ া তথা সে াহন কলা আবহমানকাল
িবেবিচত হেয় এেসেছ।
ি য়ােকৗশল

ে ও এই িবদ ার

েয়াগ

ব বহােরর হিদস পাওয়া যায়। তু কতাক, ম
সমস ার সমাধােন অত

হেয়েছ ব ািনক কৗশল এবং িকছু টা সাউ

ল ািটন ‘MAGI’ কথািট হেত।

ও লাইট এেফ ।

াচীন Zorastrian হেত এিটর

াচীন মানব সভ তার িবেনাদনী সং ৃিতর একিট

াচীন যা কলায় নানািবধ উপাদােনর সমাহার িছল।

দশন িকংবা নানািবধ মজার দৃি

নানাভােব ধমীয়

যু

রণ কিরেয় িদে ন কােনা

িব াট ঘটােনাই
হয় এবং এই

ম সৃ ি

াচীন ই জালিবদ ার

চলন।(৫)

পূণ অ

েপ

অিত কা িনক তথা অবা ব
ধান উে শ । তেব পরবিতকােল

েয়াগ অেপ া অপ েয়াগ ও অন কােজ এই কলািট

িকংবা িমরােকেলর সাহােয সামািজক রাগব ািধ িকংবা অন নানািবধ

ভুলভােব কবল লাক যা র শা ীয় অনু শীলন রীিতেত অেনকটা



থামািফক চচার সূ পাত হয়।
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অ দশ ও ঊনিবংশ শতা ীর এই সময়কােল ভারতীয় সং ৃিতেত উেঠ আেসন িবিশ িকছু যা কর যারা ভারতীয় িবেনাদনী
ঘরানািটেক যা র মাধ েম অন মা ায় উ ীত কেরন। পি মব , করালা,
াে

পাওয়া যায় বশ িকছু

কের গেছন। যা কর

িস

তু লচ

যা

িশ ীর নাম, যাঁরা পরবিতকােল ভারতীয় যা েক িবে র দরবাের এক িবিশ তা দান

সরকারেক তথািপ ভারতীয় যা র জনক

বছেরর ইিতহােস তাঁর অবদান বাধহয় সবািধক। তাঁর সৃ
মে

আজও অনন তার সা

তার িচ সহ ডাক িটিকট
হেয়েছন

িকছু খলা

কাশ কেরন।(৬) ভারতীয় যা কর িহসােব রা
হওয়ার দার গাড়ায়। যা কর

স

ূণ িব ানস ত ও দৃি

স

েক মানুেষর ধ ানধারণা আমু ল বদেল যেত

ন ন মাধ েমর সাহােয

হেণ এিগেয় আেসন। এেদর মেধ

এে ে

িবিশ

েপ মান তা দওয়া হয়। ভারতীয় যা র একশ

তু লচে র স ানােথ

তু লচ

নতু ন একমা ায় যা র িবেনাদনী আি কেক

য ভােব উিপ ািপত কের গেছন তােত যা র নিতবাচক িদকিট
কের। অপরাপর রােজ র িকছু যা ে মী মানু ষ এই িবদ ােক পশা েপ

অন তম িছেলন Vazhakunnam Neelakandon Namboothin-এেক বলা হত

িশে র িপতামহ (Grand father of Kerala Magic)।(৭) এছাড়াও অপর একজন ভারতীয় যা করেক

রণ করেতই হয় িতিন িনেজ একজন অত

িবিশ তা অজন কের গেছন।

িহসােব ইিন

যা র

কতৃ ক িতিন এই িবরল স ােনর অিধকারী

া

ও িশি ত মানুষ। িতিন হেলন Prof. K. Bhaganath। তােক

বলা হত ‘Most Educated Magician in the world।(৮) ভারতীয় ই জােল
ে

ধু ভারতীয় যা র মে ই নয় িব

বহন কের চেলেছ। গত ২০১০ এর ২৩ শ ফ য়ারী ভারত সরকার

ায় এক শতক অিত া

করালার যা

জরাট, িদ ী, মু াই ও ভারতবেষর অপর িকছু

জরােটই এক িবিশ

যা

তু লচে র মত খ ািত না পেলও এঁরাও

িশ ী মহঃ চল (জ

,

– ১৮৫০, িন ালা)। পথযা কর

ােমগে

পেথ ঘােট

েন বােস যা

কখনও

থাগতভােব

দশনী মে

তার যা র

সাধারণ

ামবাসী, পথচলিত মানুষ িকংবা যানবাহেনর যা ীরা। তবু িতিন এত সাধারণভােব ম ািজক িশ িটেক সমােজর

খুব িন িব

থেক

কের উ িব

দিখেয় িবেশষ খ ািত লাভ কেরিছেলন আ িলক মানু েষর কােছ। িতিন
দশনী করেত যানিন। তার

দশনী ম

িছল চলার পথ। দশক িছেলন

িণর মেধ ছিড়েয় িদেত পেরিছেলন। ম ািজক এর মাধ েম িতিন বা ব জীবন

সংসােরর িকছু বাতা সবসময় পৗঁেছ দওয়ার চ া কের গেছন তাই তার ম ািজক
থােকিন। জীবেনরও দ াতক িছল তাঁর এই

াম মান িবদ ািট।

ধু ই জাল িবদ ার মেধ আব

ধু তাই নয় িতিন তাঁর এই িশ িট

েয়াগ কেরেছন

সমােজর বি ত ও িপিছেয় পড়া মানুেষর িহতােথ।
জরােটর অপর এক িবিশ যা করও ভারতীয় যা মে
এছাড়া Prof. Chudasama এবং অন আেরা কেয়কজন িশ ী
সাং ৃিতক চচার ক
ুলও

েপ যমন করালার সাকাস িশ

সু নােমর সে কাজ কের গেছন। িতিন হেলন ক. লাল।
ােদিশক ভােব উেঠ এেসিছেলন। ভারেতর অন তম

িবেশষ জনি য়তা লাভ কেরিছল এবং ভারেতর

থম সাকাস

থম করালােতই গেড় ওেঠ িঠক তমনই ম ািজক তথা যা কলার চচায় করালা অ ণী ভূিমকা

করালার

হণ কের।

ী Vazhukunnan Neelakandon এর নাম আমরা আেগই উে খ কেরিছ। যােক করালার ম ািজক িশে র

‘Grandfather’ অ াখ া

দওয়া হয়। ১৯০৩ সােল জ

হণ কেরন



করালার এই

বাদ িতম িশ ী।

করালার
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Vaazhakunnath Mana অ েল তার জ

হয়। ম ািজেকর

কলােকৗশল দেখ। এরপর িতিন এক িবিশ
Pallatheri Nambyathan Namb)

িত তাঁর আ হ জ ায় Mundaya Fachara Varier

িশ ী Kochunni Thampuram এর

িসি

অজন কেরন। যা র খলা ব তীত িতিন কখনও সখনও

িবেশষ আ হী হেয় পেড়ন।

লাভ কেরন। তার এই িশ কলািটর জন িতিন

যা র খলার সে

ভারতীয় সং ৃিতর অপর এক
বি

জ

িথতযশা যা

াতেকা র িশ া া

প াশেনর জায়গা। ১৯৬৩ সােল ইিন পশাগতভােব যা মে

মহা ার আদেশ উ ু

ধুমা

যা

িশ ীেক ‘Most Educated

েবশ কেরন এবং ই জাল িবদ ার মাধ েম দশবাসী তথা

বা িশ াগত যাগ তার িনিরেখই নয় একজন

হেয় ভারেতর

িবেশষ আকষণ সৃ ি

াধীনতা সং ােম যুব নতৃ ে

অ ণী ভূিমকা

কৃত দশে মী িহেসেব যৗবেন িতিন
হণ কেরিছলেন। দীঘা ী সু পু ষ

উপি িতই দশকেক মািতেয় রাখত। ব ি ে র

করেত পারেতন। অবা ব তথা পরাবা ব িবষয় িলর সে

েণ িতিন

ক নার িম ণ ঘিটেয় যত অিভনব

উপ াপন করা যায় তা দিখেয় গেছন Bhagyanath এর মত িশ ীরা। একজন সু িশি ত মানু ষ তার িশ া,

ও মধা বদে

র সাহােয ম ািজেকর আিভজাত ও কৗিলন বৃি

অেপ া যা কলা য িবিভ

আি ক থেক উ ত ও িবিশ

কমসাধনার মধ িদেয়। বতমান যা র
করা হয় তার

চলন

দশনীেত য িব ানস ত দৃি ভি

হেয়িছল িক

তু লচ

সে

ম ািজেকর চচা

মােণর চ া কের গেছন তার িনর র

ও কলােকৗশেলর উপর অিধক

িকংবা Bhagyanath এর মত িশ ীর হাত ধেরই। ম ািজেকর
তী কেরেছ। মা

কেরন িতিন এবং জীবেনর শষ মূহূত পয

িছেলন। ১৯৯৯-এর ১৫ই জানুয়ারী এই িবিশ
িশ েচতনা যু

কের গেছন আজীবনকাল। অপরাপর িশ ীকলা

বারবারই িতিন তা

অপার অনুরাগ আজীবনকাল Bhagyanath ক এই কলার চচায়
পােঠর সে

এই িবিশ

থাগত উপােয় উ িশ া লাভ করেলও Magic িছল তার

Bhagyanath সু কে র অিধকারী িছেলন। Bhagyanath এর ম

বুি

কেরিছল।

কেরন। িতিন িব াস করেতন ই জাল িবদ া হল সবািধক সু র িশ কলার িনদশন। যার মেধ িশে র

িতিট ল ণ িবদ মান।

ভি মায় ম

দশনী

িশ ী হেলন ‘Prof. K. Bhagyanath। ভারতীয় যা র এই িবিশ

Magician in the World এই আখ ায় ভূিষত করা হেয়িছল।(৯)

মে

দল িনেয় মে

নৃ ত , হাস েকৗতু ক এবং ছাট নািটকাও সংযু

হণ কেরন ১৯১৬ সােল। ইংরািজ সািহেত

িব বাসীেক মু

ভুত খ ািত

দশনীেত পয়ালা ও বেলর খলাও দখােতন। করলীয় ভাষায়

এই খলািটেক বলা হয় ‘Cheppum Panthum’। ১৯৪০-এর পর িতিন পশাগতভােব তার িনজ
কেরন এবং তাঁর এই দলিট মে

দিশত

দশনীেত ‘Cheppadividy’ (Tricks by

দেখ অিভভূত হন এবং যা েকৗশল িশখবার জন

পরবিতকােল িতিন ‘Kayyothukkan’ কৗশেল িবেশষ

91

বােরা বছর বয়স থেকই
এই িশে র

আেরাপ
িত তার
থাগত

িত উৎসগীকৃত

াণ

িশ ী পরেলাকগমন কেরন। Bhagyanath এর মত িশ ীর যা র সে

য

িছল ভারতীয় যা র ইিতহােস খুব মুি েময় িশ ীই তমন শি ক সু ষমার যা েক উপ াপেনর কৃিত

অজন কের গেছন। সব থেক আ য একসময় যা েক তথাকিথত িন িব
প মেন করা হত। িক

তু লচ

িকংবা Prof. Bhagyanath-এর সং

চচার ও পৃ েপাষকতার িবষয় হেয় ওেঠ।

তু লচ

সহ আেরা য



কুসং ারা

মানুষজেনর সং ৃিতর অ

েশ এই িশ ই একিদন িশি ত ও িব ৎসমােজর

জন িশ ীর কথা এখােন উে খ করলাম তাঁরা
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ে

কীিতমান। এঁরা ছাড়াও বশ িকছু িবিশ

92

ভারতীয় যা কেরর নাম উে খ করেতই হয় যাঁরা ভারতীয় যা র

িবেশষ অবদান দেখ গেছন। এঁরা হেলন Prof. শ র এবং শ র জুিনয়র। তােদর

ে

দশনীর িবেশষ পিরচয়িট হল ‘িগিল

িগিল ম ািজক’। তাছাড়াও িপর মহ দ ছল, অেশাক ভা াির, গািপনাথ মু থুকাড, িপ.িস. সরকার জুিনয়ার, িফিলপ িতজু
আ াহাম, যা কর ক.লাল, খুদাব ,

াদ আচায, িপ. জমস–এর নাম উে খ । অিত সা

িতককােল মিহলা যা কর

েপ খ ািত অজন কেরেছন জুিনয়র িপ. িস. সরকােরর জ া কন া মােনকা সরকারও।
ব
য িল

ায়

েপ ই জাল – এবার ভারতীয় ম ািজেকর বশ িকছু
িতিট যা কর ম

ীড়া েপ

খলা তথা ‘Indian Rope trick’।

েয়াগ

করেতন।

চিলত সাধারণ

ীড়ােকৗশল

স

আেলাচনা করব।

থম য খলািটর কথা বলব সিট হল – দিড়র সাহােয

ায় উিনশ শতেকর সুচনাকাল থেকই এই কৗশলিট দখােনা

খলািটেত একজন যা কর একিট সু দীঘ দিড় এবং কেয়কজন সহকারী িশ ীর সাহােয
জনক েপ ধরা হয় John Elbert Wilkie ক। িচকােগার এই িশ ীর

ারা

হেয়িছল। এই

খলা দখােতন। এই খলািটর

ভািবত হেয় পরবিতকােল এই দিড়র খলািট

দশেন িশ ীরা িবেশষ আ হী হেয় পেড়ন এবং ধীের ধীের এই খলা সাধারণ দশেকর মেধ িবেশষ জনি য়তা লাভ করেত
থােক। এই খলািটেক বলা হত ‘The World’s greatest illusion’।(১০) এই খলািটেক পা াত
দৃি

ম সৃ ি কারী মায়াজল

দশন

প মেন করেতন। ১৮৯০-এর পূেব এই খলার স েপ কান অি ে র স ান পাওয়া

যায়িন। তাই ১৮৯০ সালিটেকই Rope trick সু চনার
আি ক থেক দখােনা হেতা।

িশ ীরা এক ধরেণর

থমতঃ খলািটর সরলতম

ামাণ বছর িহেসেব গণ করা হয়। এই খলািট িতনেট িবেশষ
প িহসােব একিট ল া দিড় আলগা ভােব একিট ঝুিড়েত ফেল

রাখা হত। যা কর তাঁর ম তে র বেল যন সই দিড়িট শূেন

কান সহায়ক ছাড়াই দাঁড় কিরেয় দেবন লািঠর মত কের।

লািঠর মত সাজা হেয় থাকা দিড়িটেত তাঁর সহকারী িশ ী িনচ থেক বেয় সাজা উপের উেঠ যােবন এবং পুনরায় উপর
থেক িনেচ নেম আসেবন। এই খলািটর আেরা জিটল এবং িব ািরত সং রনিটেত দখােনা হয় দিড়সহ িশ ীিট দিড়র
আগায় উেঠ িগেয় অদৃশ হেয় যান এবং তার অনিতিবলে ই দশেকরা জিমেত দখেত পান তাঁেক। এই খলািটর মূ ল
বিশ ই হে

দিড়িট

াে র কান সাহায ছাড়ায় খাড়া হেয় থােক শূেন এবং এই খাড়া দিড়িট ধের সহ িশ ী সহেজই

উপের উেঠ যেত পােরন।
িবিভ

স ত, ভারতীয় সাকােসও দিড়র খলা িবেশষ জনি য়তা লাভ কেরিছল। দিড়র তথা

জিটল খলায় ভারতীয় সাকাস িশ ীরা িবেশষ পারদিশতার নিজর

াপন কের গেছন। অনু পভােব ভারতীয় যা র

ে ও দিড়র এই অিভনব খলািট ব ল জনি য়তা লাভ কেরিছল। এই খলািটরই অত
দিড়িট পূ ববত খাড়া হেয় শূেন গগনচু ী েপ দাঁিড়েয় থােক। সখােন দিড়র ঊ ভােগর শষ
পােরনা। িঠক একইভােব যা কেরর সহকারী িশ ী ঐ দিড়েত বেয় উ

ািপেজর

জিটল আধুিনকতম
া িট জনগণ

ত

পিট হল
করেতই

অবিধ উেঠ দশেকর দৃি র গাচর হেত এেকবাের

অদৃশ হেয় যায়। এরপর যা কর খু ব নাটকীয় ঢেঙ খািনকটা রাগতসু ের তার সহকারীিটেক নেম আসার জন হাকাঁহািক
করেত থােকন, িক

অদৃশ হেয় যাওয়া ব ি িট আর িনেচ নেম আেসনা। যা কর তখন িনেজই একিট ছিড় িনেয় দিড়

বেয় তােক খুঁজেত ওেঠন এবং িনেজও অদৃশ হেয় যান। এরপর দশকয় শূেন



ই ব ি র অথাৎ যা কর এবং তার
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সহকারীিটর অদৃশ অব ায় বানা বাদ

নেত পান এবং দেখন শূন হেত যা কেরর সহিশ ীিটর অ

অংশ ছু েড় ছু েড় ফলা হে । অবেশেষ যখন দেহর সম

অ

ত

কের একিট ঝু িড়েত রােখন এবং ঝু িড়র মুখিট ব

সৃ ি

দেহ মে

ত ে র কাটা

সহ ধরিট মািটেত ফলা হয় তার পেরই যা করেক

দখা যায় সই দিড়েট বেয় িনেচ নেম আসেত। িতিন এবার তার সহকারীর িবি

অখ

93

হওয়া সকল অ

ত

িল সং হ

কের দন। অনিতিবলে ই দখা যায় ঝু িড় হেত তার সহেযাগী িশ ীিট

আিবভুত হন। ভারতীয় দিড়র খলার এই আি কিট একসময় দশক মহেল তী

কেরিছল। ভারতীয় যা র দিড়র এই খলািটর সে

উ াদনা ও আকষণ

চায়নার Rope rick এর িবেশষ সাদৃশ পাওয়া যায়। (১২৫৪-

১৩২৪) এই সময় মােকােপালা তার পযটেনর অিভ তায় ভারতীয় যা র, খলায় এবং চায়নার যা র খলায় ‘China Rope
Trick’ স

েক উে খ কেরিছেলন। ভারেত এেস িবেদশী পযটক ইবনবতু তা চায়না ও ভারতীয় সমজাতীয় দিড়র খলা

স

েক (১৩৪৬) উে খ কেরন তাঁর

মণ বৃ াে । তাঁরই

মণ বৃ া

হেত চায়নাই রকড করা এই খলার জনি য়তা

স

ক জানা যায়। Pu Songlin-এর ‘Strange stories from Chinese, Studio’ (1740)(১১) থেক জানা যায় চায়নার

Mwdarin (সরকারী কতাব ি ) এর অনুেরােধ যা কর িব য়করভােব শীেতর সমাি েতও
ফেলর আমদানী করেত পােরন তাঁর অ ুত যা শি র বেল। এই খলার

গীয় উদ ান থেক যন িপচ

াপট অেনকটা এমন যা কেরর পু

দিড় বেয়

অেনক উচুঁেত উেঠ যান। অদৃশ হেয় যান। অদৃশ অব ায় িপচ ফেলর বষণ হেত থােক এবং যন উদ ানর ী তােক ব ী
কের ফলার আেগই তাঁর িন
িনেজ িক

াণ দহিট ভূপিতত হয়। এই খলায় একটু ব িত মী বিশ

দিড় বেয় উপের ওেঠন না। খ

ব ি েক সই িপচ ফল
অ ত ও জীব

খ

দহাংশ িল িনেয় যা কর একিট ঝু িড়েত পু ের রােখন এবং সরকাির কতা

দােনর মাধ েম তার মূ ল দািব কেরন। িপচ ফেলর মূ ল

অব ায় বিড়েয় আেসন। এে ে

দােনর সে

িদ ী, আ া থেক

কের ঢাকা, পাটনা এবং বাংলার মুিশদাবাদ

বতক স

েক

ে

এই সকল

িসি

লাভ কের।

শাসেনর এক

পূণ ক

হেয় দাঁিড়েয়িছল এবং

ােন এই দিড়র খলািট িবেশষ জনি য়তা অজন কেরিছল। ি টীশ শাসনকােল

এই কৗশলিট ব লভােব সমাদৃত হেয়িছল। ১৮৯০ সােল ‘Chicago Tribuna’ এই খলািটর উৎস ও

থম তথ

কাশ কের তােদর পি কায়। তার িঠক একশ

Inshanudheen ও Padmaraj কতৃ ক এই খলা

দশেনর যথাথ খবর

সােল Chicago Tribuna ত এক সাংবািদক তার

বছর পর ১৯৯২ সােল ভারতীয় যা কর,

কাশ কেরন BBC। যথাথ খবর বলার কারণ ১৮৯০

কৃত পিরচয় গাপন কের S. Ellmore এই নােম Rope Trick-এর

কািহিনিট িববৃত কেরন এবং স সময় এ’খবেরর সত াসত
খলার সে

জনি য়তা ও অত

কৃিতর খলার িনদশন পাওয়া যায় ষাড়ষ শতেকর মুঘল সা ােজ র যুেগও। মুঘল শাসন ব ব ায়

১৮০০-১৯০০ শতক পয
ভারতীয় যা র

সে ই ঝু িড় থেক তার পু

পুেরা খলািটর মেধ একিট কািহিন ও নাটকীয় উপাদান ভরপু র।

Songling এর মেত এই খলািট চায়নার ‘white lotus society’-এর কােছ অত
িঠক অনু প

েপ বলা যায় য, যা কর

সভােব আর যাচাই করা হয়িন। তেব বা েব যা র িবিভ

িমথ-এর একিট ঘনঘটা ঘেটেছ নানা সমেয় তাই অেনক সমেয়ই যা কর কতৃ ক সিত ই তমন খলা বা েব

দিশত হেয়েছ িকনা তা িনেয় ব

িবতেকর অবকাশ রেয় গেছ। Rope Trick এই



ায় অিব াস

খলািট িনেয় নানা সমেয়
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িবতেকর ঝড় উেঠেছ য এই খলািট স
যা চে

েক য গ

কথা

চিলত আেছ সিট আেদৗ কান যা কর দখােতন িকনা! িব

কােশ ই জানােনা হয় য, বা েব এমন কান খলার অি

খলািট সকেলর সামেন িযিন দখােত পারেবন তােক ১০০ guineas
(Kirachi) নামক এক ব ি
দিশত এই

তার পু েক িনেয় এই খলািট

ীড়িটেত তাঁর পু

িছলনা। তাঁরা এমনও চ ােল

দিড়িট ছু ঁড়েবন এবং তাঁরই পু
করেবন সই িচ িটও য কউ

দশেনর চ ােল িট

অত

অদৃশ হওয়া বা এই খলার

ারা পুর ত
ৃ করা হয়িন। Kirachi পুনরায়

ছু ঁড়েলন সকেলর সামেন। খলার শতিট িছল এ’রকম য িতিন
Kyder ঐ দিড়িট ধের দিড়র শীেষ উঠেবন এবং সখােন িতিরশ

সাধারণ মােনর একিট দিড় সং হ কের িনরেপ

পযেব ক দল কতৃ ক িনবািচত যেকান
কােপেটর য কান

হণ কেরন। ১৯৩৫ সােল Kirachi কতৃ ক

াথিমক ভােব দিড় বেয় উপের উঠেত পােরন িঠকই িক

হণ করেত পােরন তখন।

ােন এই খলা

মাণ

ছােড়ন য এই

ারা পুর ত
ৃ করা হেব। Arthur Clau Darby

পরবতী ধাপ িল যথাযথ েপ দখােত পােরনিন। ফেল তাঁেক কান অথমূল
িনেজই ২০০ guineas এর চ ােল
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প খু ব পিরিচত এক

ায় ১০০ ফুট উ তার
সেক

মত অব ান

তকারক সং ার কাছ থেক

একিট পযেব ক দল কতৃ ক তা পরী াও কের নওয়া হেব এবং
দশেনর চ ােল

াে ই বেস থাকেবন দশকম লী যােত য কান

কান প কারচুিপর অবকাশ যন না থােক সখােন। তেব তার

রাখেলন Kirachi।
া

ধু তাই নয় জিমেত িবছােনা

থেক পযেব েণর সু েযাগ পান তাঁরা এবং

াবনা তৎকালীন িবতককারী দেলর ারা গৃহীত হয়িন।

Indian Rope Trick িনেয় িবশশতেকও িবতক িপছু ছােড়িন ভারতীয় সং ৃিতর। ১৯৪১ সােল যা কর Joseph
Dunnnger ভারতীয় যা র দিড়র খলার

কৗশলিট উ ু

কারসািজ কের এই খলািট দখােনা যেত পাের। এরও

করেলন। তাঁর মেত স

ূণ

যুি র সাহােয ক ােমরার

ায় কেয়ক দশক পর ১৯৪৫ সােল Nature পি কার িনব

েপ

কািশত হল ‘Unrevealing the Indian rope trick’। লখক য় িছেলন Richarde Wiseman এবং Peter Lamont অত
িবে ষণা ক আি েক এখােন ভারতীয় যা েত কীভােব দিড়র খলা সং া
িতপাদ
িছল িভ

েপ দিখেয়েছন।(১২) Rope Trick স

নানা মতবাদ চালু িছল তা তাঁরা আেলােচনার

েক য িবিভ ধমী ধারণা িল তাঁরা সত

েপ হােত পেয়িছেলন স িল

কৃিতর।
এক

িণর দশেকর অিভমত, এই ধরেণর দিড়র ই জােলর

ে

যা কেরর সহকারী দিড়িট ধের উপের

শীষাংেশ উেঠ যান এবং সখােনই খলািট শষ হেয় যায়। অন একপে র অিভমত এে ে

সহেযাগীিট উপের উেঠ যান

এবং অদৃশ হেয় যান পরমুহূ েত আবার দশেকর দৃি েগাচর হন। তৃ তীয় একপে র এ’িবষেয় অিভমত আবার ি তীয়
মতামেতর সে

অেনকটা িমলেলও তাঁরা বেলন সহেযাগীিট িক

প া ের আর এক প
দশকম লীর মধ

অবেশেষ উদয় হন মে র অন

কান

বেলন যা কেরর সহেযাগীিট অদৃশ হওয়ার পর পুনরায় তার অভু ান ঘেট

ান হেত।
াগৃ হ ভরা

থেক। শষ একদেলর মেত দিড় বেয় উেঠ অদৃশ হওয়ার পর যা কেরর সহেযাগীিট এই খলায়

পুনরায় আর কখনই আিবভুত হননা। তেব দিড়র

খলার

রামহষক একিট পেব

যখােন যা কর অদৃশ

াধবশতঃ তার সহেযাগীর দহাংশ িছ কের ভূি মেত িনে প করেছন এই তথ িট িভ মতামত



অব ায়

দানকারী দশক গা ীর

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2018, Vol 5 No.1,79-105.

কান পে র িনকট থেকই িক
History) দশেকরা তােদর
অেনক

ে ই

95

অনুস ােন উেঠ আেসিন। সব থেক মজার িবষয় মু েখর কথার ইিতহােসর মতই (Oral

ৃিত িনভর ঘটনার িভি েতই এক দশক আেগ ঘেট যাওয়ার খলািট বণনা কেরেছন। ফেল

ৃিতর দূবলতা ও এক িবষেয়র সে

অন িবষেয়র সংিম েণ মূল বণনায় িকছু ভুল তথ ও অ ভু

হেয়েছ

অনায়ােসই। এ’িবষেয় Wiseman-এর অিভমত Indian Rope Trick এর বণনা করেত িগেয় হয়ত অেনেকই ভারতীয় যা র
অপর একিট

ীড়া Busket Trick এর খলািটর িকছু অংশেক সংিমি ত কের ফেলেছ

Dash ২০০০ সােল Wiseman-এর লখার িবে ষণ
িনভর তেথ র মেধ

তমন িকছু তফাৎ ঘেটিন। িক

সে

ৃিতচারণ পেব। ঐিতহািসক Mike

িলখেছন সাধারণ ভােব গড় চার বছেরর ব বধােন গৃ হীত

চার দশক পূেবর ঘেট যাওয়া তেথ র সে সা

িতক কােল

িৃ ত

াতােদর

কাছ থেক পাওয়া তেথ আশমান জিমন ফারাক ঘেট গেছ। Oral History র একটা অন তম সীমাব তা এখােনই য শষ
ঘটনা বণনা কােলর

ােত িববিতত হেত হেত যখন নতু ন পট ও

তালেগাল পািকেয় যায়। এ’
িববরণ সমেয়র

ি েত উেঠ আেস তখন তার আসল-নকেল অেনক

ে ও অেনকটা সইরকমই ঘেটিছল হয়ত। ফেল িতন চার দশক পূেব ঘেট যাওয়া খলার

ােত পিরবিতত হেত হেত য নতু ন

খুেঁ জ পাওয়া যায়না। তাই ভারতীয় জনগেণর

প লাভ কেরিছল তার সে

মূল কাঠােমািটর হয়ত কান সাদৃশ

ৃিত িনভর িববৃিতর ধারা য তার মূল িবষয়িট থেক সমেয়র তােল তােল

বদেল গেছ স কথা বলাই বা ল । অেনক সিত সং াহক তথা গেবষকই তাই মেন কেরন Rope Trick সং া
কািহিন জনসমােজ

চিলত আেছ তা অেনকটাই ক নাি ত সত বা িমথ া। তাই হয়ত অেনক দশক পের এই সকল

কলােকৗশেলর িব ৃত খাঁজ খবর করা যখন
তােদর ক নার রেঙ অত

হয়, তখন দখা গেছ খু ব সামান একটা কলাই জন িতর

কার পার

য বজায় থােকিন। ভারতীয় যা র

অবকাশ রেয় গেছ। ভারেতর যা
Trick এর িবে ষণ
ই

া

সে

ারা এবং

উ মােগর একিট শি ক রীিতর মযাদা পেয় গেছ। এই সকল কি তভাবনার কান

ধারাবািহকতা বজায় রাখা স ব হয়িন জনসমােজর পে
কনা

য

মে

জানা যায়

ফেল
ে

ৃিত িনভর তথ

তাই Rope Trick এর

প

িল যখন সংগৃহীত হেয়েছ তার মেধ
কৃত

পিট িনেয় আজও িবতেকর

িমথ ােক সিত করার এই কৗশল িনেয় নানারকম ব াখ া িবে ষণ আেছ। Rope
িট সমান মােপর গাছ বা সমজাতীয়

আট কােনা থােক। খলািট যেহতু রােত

দিড়িটেক এমনভােব ছু ঁেড় দওয়া হয় যােত দিড়র

িট

াকৃিত ব র মেধ একিটেত তার এর

দিশত হয়, এই আটকােনা তারিটেক সাধারণ ভােব নজের পেড়না।
াে

লাগােনা

কিট একিট তাের িগেয় আটেক যায়। আপাতভােব মেন

হয় দিড়িট কান অবল ন ছাড়ায় খাড়া ভােব দািড়েয় আেছ। এই অব ায় ঐ দিড়িট ধের একিট িকেশার বা বালেকর ওঠা
সহজ হয়। তেব অদৃশ হওয়া বা খ
ক নািভি ক

খ

দহাংশ ছু েড় দওয়ার কািহিনিট য খলাটার সে

রামহষক কািহিন Rope Trick এর

াপেট। দশীয় ও িবেদশী Rope Trick স
উে খ কেরিছ। ১৮৯০ সােল

িকত

খলািটেক অত
থম তথ

জিড়েয় আেছ সিট

া । এই

আকষণীয় কের তু েলিছল এিশয়া মহােদেশর

কাশ কের Chicago Tribuna একথা আমরা আেগই

কািশত এই খবরিট ব ল জন চাের সাহায কেরিছল। Chicago Tribuna-এর লখেকর

কৃত নামিট িছল Peter Lamont। িতিন অবশ Fred S. Ellmore এই ছ নােম িনব িট িলেখিছেলন। ১৮৯০-এর পূ ববতী
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ামান তথ সহকাের জানা যায়না ১৮৯০-এর পরবতী পযােয়

েক িকছু তথ পাওয়া যায় তেব িতিন দিড়র পিরবেত এে ে
ধু তাই নয় তার ব াখ ায় এই যা র কৗশল

চন

পদী ভারতীয় Rope

Trick হেত অেনকাংেশই পৃ থক।(১৩)
Peter Lamont এর িলিখত িনবে র উপর িভি
িনমাণ কেরন দূরদশন
িতপাদ িবষয়

কের Penn এবং Teller িতনিট পব িবিশ

একিট তথ িচ

েযাজনার জন । ‘Penn & Teller Magic & Mystery Tour’ নােম িনিমত এই ধারাবািহকিটর মূল

েপ িনবাচন করা হয় ‘Rope Trick’ সহ জনি য় িকছু যা । যা র নানা কৗশলগত আি কিটর িব ব াপী

েয়ােগর িদকিটেক িনেয় তােদর একিট গেবষকদল িব ব াপী ঐিতহািসক, সনাতনী িবিভ
তথ সং হ উে েশ যা া

কৗশল স

েক িবশদ

কেরন। ভারেতর আ া শহের তাঁরা যখন উপি ত হন, তখন দেখন এক ফিকরেক ক

কের এই ‘Rope Trick’-এর খলািট
মুেছ দওয়া হে

যা

দিশত হে । খলািটর শেষ তাঁরা ল

এমনভােব যন তার ধেড়র সে

খলা িনেয় ইংল াে ও জন িত

অন ান

কেরন একিট বালেকর দহ হেত নকল র

দহাংশ িল জুেড় দওয়া হে । অনু প এই

চিলত আেছ। আসেল Rope Trick িনেয় নানািবধ গ

কৃিতর একিট

কািহিন দেশ িবেদেশ ছিড়েয়

থাকেলও অন তম জনি য় যা র কৗশল েপ এিট য িবেশষভােব সবজন াহ তা পেয়িছল তা িনেয় কান সে হই নই।
তেব অেনক

ে

তা লাকমু েখ ছড়ােত ছড়ােত অিতরি ত

প ধারণ কের মূল কৗশলিটেক অেনক বিশ রঙীন কের

তু েলেছ। পৃ িথবীর যা র ইিতহােস এই খলািট বাধহয় পৃ িথবীর সকল দেশই নানাভােব
কাল,

ভেদ অেনক সময়ই এিট তার

অদৃশ হওয়া িকংবা সহকারীর দহাংশিট িছ
খলািট তার

ীয় জনি য়তা অ ু

েয়াগ করা হেয়েছ। ফেল

ীয় চির িটেক বদেল িদেয়েছ। এই খলার সবাপ া

পূণ অংশিট অথাৎ

কের দওয়ার মত অিত কা িনক কািহিন িনেয়ও িবগত

ই দশক যাবৎ

রেখেছ পৃ িথবীর নানা দেশ। Rope Trick আমােদর দশীয় যা র একিট

অনুষ । এ’কথা আেগই বেলিছ এছাড়াও আমােদর দশীয় যা র মে র আেরা একিট

ান,

পূণ

াচীনতম খলা হল ভারতীয়

‘Busket Trick’ অথবা এিটেক বলা হত ‘Hindu Busket Trick’।(১৪) এই খলািটেত দখােনা হত একিট ঝু িড়েত যা কর
তার সহেযাগীেক ঢু িকয় ব

কের দন এবং তারপর িতিন ঝু িড়িটেক ছু ির বা তেরায়ােলর সাহােয আঘাত কের ছু িরিটেক

ঝুিড়র এ’পার ও’পার কের ফুঁেড় দন অথচ সকেল অবাক িব েয় দেখ য তার সহেযাগীিট অ ত অব ায় ঝু িড়র িভতর
থেক আিবভুত হেয়েছন অথবা অেনক সমেয় িতিন দশেকর মধ

থেকই হঁেট আসেতন। ভারতীয় যা র এই কৗশলিট

দীঘকাল আেগই পা াত ঘরানার িশ ীরা অনু সরণ কেরিছেলন। তেব
পিরবতন পিরবধন বা পিরমাজন কের
যা করই রা ায় যা র অনুষ
লাভ

িবেশেষ তা

েয়াগ করার সময় আংিশক

নওয়া হেয়েছ দশেকর চািহদানুযায়ী। ভারতীয় যা র এই

েপ দখােতন। ‘Indian Street Magic’

কেরিছল। এই খলািটেক িবেদিশ যা কর Colonel Stodare মে

Busket Trick এর সনাতনী ধারায় এক সময় ঝু িড়র ব বহার-এর



েপ এই খলািট একসময় অত
যা

য

কৗশলিট অেনক

েপ দখােনার জন

জনি য়তা

হণ কেরিছেলন।

চলন িছল তা পরবিতকােল বদেল যায়।
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বতমানকােলর যা কেররা আর এই ঝুিড়র ব বহার কেরন না তাঁরা ঝু িড়র পিরবেত আধুিনক সু দশ
ৃ
িবিভ
একিট বা

ব বহার কেরন। মূল

এর সাহােয এক

া

ি য়া এে ে

হেত অন

াে

অেনকটা একই। বা

ব ী সহেযাগীর বা িটেক বাইের ছু ির বা তেরায়াল-

গঁেথ দওয়া হয়। তেরায়াল গাঁথা বা িট এরপর ঘুিরেয় দশক ম লীেক দিখেয়

দওয়া হয়। িনধািরত সমেয়র পের যা কর বা িটেক যখন উ ু
বিরেয় আসেছন। বা

কেরন তখন দখা যায় তার সহেযাগী অ ত অব ায়

ব ীর এই কৗশলিটেক কােজ লািগেয়ই নানাভােব আধু িনক যা কেররা বা

খলাও দখান। ভারতীয় যা র এক শতক পূেবও যা কর গণপিত চ বতী বা র মেধ
িনেজেক মু

কের দশক ম লীর মধ

যাওয়া কান ঘটনার সে

ফিকির ম তে র একিট সংেযাগ

শকল ব ী অব া থেকই

সে ই। একসময় যা েক ভাবা হত

াি র সাধনা

প মেন কের। যা

শ

াকৃিতক িনয়েমই িক

যা

িশ েক দখা হতনা। ফিকির

মানু েষর িব াস িছল অগাধ। ব থা, বদনা, য ণা, রাগব ািধ

ারা যন িনরামেয়র চ া করা হত সকল সমস ার। ভারতীয় যা র

িবদ ার অন এক িনদশনেকও যা র পযােয় ফলা হত সিট হে

ে

ফিকির

অেন র ব ািধ উপশেমর যমন ব ব া করা হত, িঠক

তমনই ফিকর িকংবা সাধুসে রা শারীিরক কান পীড়া, য ণােক
অপিরসীম সহনশি র যা ।(১৫)

ূণ

িবদ ায় সাধনােকও এক সময় মানুষ কান

পই মেন করত। িবেনাদনী আি ক থেক তখন িক

িবদ ার উপর তৎকালীন সমােজর কুসং ারা

উপশেম ফিকির ঝাড়ফুক বা

াপেনর মাধ েম বাঝােনার চ া করা হেয়েছ সাধারণ মানু ষ

ভাবেক িব াস কের আেদৗ তা দব না তা হয়ত ঘটেছ স

সাধারণ মানুষ তা কান িবেশষ ব ি র অধীত শি র ফল

ম ত

ম-এর

েয়াগ। কথাই আেছ ‘ঝেড় বক মের ফিকেরর করামিত বােড়’ অথাৎ কাকতালীয় ভােব ঘেট

কান ঘটনার িপছেন য দবশি র

িবেশষ দবশি

িনেয় দৃি

থেক বিরেয় আসেতন।

যা র রহস ময় জগেতর পদা উ ীত হেয়েছ িব ােনর অ গিতর সােথ সে
কান অিত াকৃত শি র

ন াখিচত

াচীন যা কলার অন তম িনদশন

ত েণািদত ভােব
েপ যমন

ল

হণ কের সকলেক দখােতন

অি কুে র মেধ

হঁেট যাওয়া িকংবা

শরীের সুঁচ বা ধারােলা িকছু অে র ারা আঘাতপূবক দখােনা হত য শারীিরক এই আঘাত সে ও তাঁরা কান প য ণা
বা ব থা

কাশ করেতন না। পূবভারেত এই খলািট িবেশষ

দেহ ধারােলা ধাতব য

চিলত িছল যখােন দখােনা হত এক ফিকর সারািদনই তাঁর

ঢু িকেয় বেস থাকেতন। এই খলািটরই পরবিত সং রণ

েপ আমরা পাই সারা শরীের সু ঁচ

িবঁিধেয় রাখার মত য ণাদায়ক একিট কৗশল যার মাধ েম এই সকল ফিকর িকংবা সাধু সে রা অিত াকৃত দবশি র
পিরচয় দওয়ার চ া করত। িব ােনর যুি
িব ান-এর যুি

ারা অবশ এতসকল খলার

বেল মানিসক যাগসাধেনর ফেল দিহক িনয় েণর

য ণার সংেবদিট মি
অনুভূিতর সংবাদিট

তখন

হণ বা বজেনর

ায়ুতে র ারা মি ে

বা য ণার অনুভব স ব হয়না।

মতা অেনক বেড় যেত পাের এবং যেকান

মতা অজেন কের। সে ে

রণ করা হয়না। মি

কৃত রহস উে াচন করা স ব হেয়েছ।

দেহ কান

এই সংবাদিট

কার আঘাত িকংবা য ণার

হণ না করেল

ায়ুতে র উপর এই িনয় ণ দীঘ যাগ সাধনার ফেল স ব যে ে

সময় যাবৎ ব থা বদনার সংেবদন অনুভব কেরন না।

েকর



িতকর অংশিট এে ে

কার

কান

াভািবক ব থা বদনা
একজন ব ি

দীঘ

কার সংেবদ তথা খবর
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েক পাঠােত স ম হয়না তেব কন ও িকভােব এই যাগ বা মি ে র ব ায়াম করা যেত পাের তা িনেয় িব ােনর

কােছ এখনও কান িবশদ ব াখ া মেলনা।
ফিকেরর সে
পেথ ঘােট নানা
কেরেছন। িক

থাগত অেথ যা করেদর এক কের হয়ত দখা িঠক নয়। কারণ িকছু িকছু যা

িশ ী আজীবন

কার অবা েবািচত ঘটনা ঘিটেয়ই অথ উপাজন কের গেছন এবং আজীবন পেথই জীবন অিতবািহত
সকল ফিকর আবার যা

তথা ই জাল িবদ ায় পারদশী িছেলন না ফেল সকল ফিকরেক যা

বাধহয় িঠক হেব না। আসেল ‘Fakir’ কথািটর একিট ধমীয় িভি
সাধক তথা দরেবশ

েপ যখন জীবন যাপন কেরন তােক ‘ফিকর’

কান মানুষ ধেমর

েপ আখ ািয়ত করা হয়। বতমান

চিলত ধ ান ধারণায়

েয়াগ

িবেশষ কান

যা কর িকংবা ধমীয় সাধক বাঝােনা হয়না। বতমান ব বহািরক অেথ ফিকর অেথ িভ ু ক তথা

দির

িণেক বাঝােনা হয়। তেব

ােয়ািগক অথ িক

দায়ভু

ফিকর শ িটর কাযকরী
মতাস

অথাৎ

রেয়েছ। মুসলমান স

িশ ী ভাবা

থাগত যা

িশে

অেনকটাই বদেল গেছ। এখন আর ফিকর অেথ ফিকর

এক সময় এেদর এক িবেশষ অবদান ল

করা গেছ। যিদও তা

কতখািন িবেনাদেনর উে ক করত স িনেয় িবতক থেক যােব। তেব এঁরা য একসময় নানা অিত াকৃত ঘটনা ঘিটেয়
মানুেষর িব য় ও কৗতু হল বৃি
অনুষে
চচা

করেতন তা িনেয় কান সে হ নই। ভারতীয় ফিকির িবদ াও তাই যা র আেলাচনার

আেলািচত হেত বাধ । Haward Thurston-এর মত িবেদশী িশ ীরা ভারতীয় যা িবদ ার নানা আি ক িনেয় যখন
কেরন তখন ফিকির িবদ ার কলােকৗশল িল স

অনুষ ী নয় কারণ এ’

ে

কবল িকছু শারীিরক

িবেশষ বৃহৎ আম গােছর জ
িনেজেদর ম

ূণ

মতা বা কলােকৗশল দখােনার

েয়াগ কেরেছন তা অেনক উ ত

সারা দেহ সূ ঁচ িবদীণ অব ায় শয ার খলািট ইউেরােপর িবিভ
যুি

অব ায় শয া

হেণর খলার

ব বহােরর মাধ েম ম

ভারতীয় ফিকরেদর য ণা

েচ া হেয়েছ। একিট বীজ থেক

ে

েপ

দেশও যেথ

কািশত হেয়েছ। ‘Bed of Spikes effect’
চিলত িছল। তেব যা

উপ াপেন অিভনবে র ছাঁয়া আেনন। জীব

তারা নানাভােব ভারতীয় বিশ

হেণর স মতার িবষয়িটর গেবষণা

অনুকরণ করেতন। ফরাসী মন
সে

অিভমত

অিভিহত করেত চেয়েছন। তােদর মেত
হেতন। পরবতী পযােয় সভ তার

কৃিতর য ণায় একিট কা িনক

িবদ Heuri Pieron

কাশ কেরন য য ণা বা ব থাদায়ক
বণতা (instinct)

হাবাসী মানুষ অজানা িবপদ থেক সতক থাকেত এই

মিববতেনর সে

দশেন তাঁরা নানা

সমািধর খলা িকংবা সূঁচিব

যাবতীয় অনুভূিত মন ে র িবচাের একিট কা িনক অনুভিূ ত। এিটেক এরা মানুেষর একিট িবেশষ

িবচাের সকল

কার

িকংবা Rope Trick বা Busket Trick-এর মত ভারতীয় যা র খলা িল িবেদিশরা যখন

ও কৗশেলর সাহােয

সমেয় উ ত

েপ নস াৎ কের তাঁরা বেলন এ িল যা র কান

বণতার

েপ

ারা চািলত

অেনক অনু ভব অনু ভূিত অিভেযািজত হেত থােক। কােজই মন ে র
বণতা যার বা িবক কান অি

নই। যেকান

কার মানিসক

উে জনায় য ণার অনু ভূিত আেস না। িবিশ

শারীরিবদ া িবশারদ ইতালীর ডঃ Lorenzo Gualiano একািধক অপরাধীর

উপর গেবষণা কের দেখিছেলন আপাতভােব

াত না কের এেদর দেহ কান ধারােলা ধাতব ব

ব

িব

করা হেল এেদর মেধ

কান

কার য ণার অনু ভূিত



বা সূেঁ চর মত কান সূ

কাশ পায়না।(১৫) অথাৎ আপাতভােব এেদর দেহ কান
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কার আঘাত তথা য ণার সংেবদ ঘেটনা। এমন ঘটনার নজীর আেছ যখােন একিট অি দ
বাঁচাবার তািগেদ হয়ত িনেচ সমতেল ঝাঁপ িদেয়েছ, সই মুহূেত িতিন িক

তখন কান

বািড় থেক কান ব ি

খািনক পর আ ন িনেভ গেল িতিন যখন দেখন তার পােয়র একিট আঙু ল থেক নখ স

িক

তার ব থার অনু ভূিত

ঘটনা ও

ূণ উেঠ গেছ, তখনই

াণ বাঁচােনার য মানিসক উে জনায় িতিন িছেলন তার

ফল

প সামিয়ক ভােব কানরকম ব থা অনুভূত হয়িন। মানিসক উে জনার কারণিট অপসৃত হওয়ার সে

যখন

াভািবক মানিসক অব ায় িফের আেসন তখন এই য ণার সংেবদিট ঘেট।

কেরেছন য মানুেষর

ক হেত য কান

কার সংেবদ িনরিবি

ে

এিট মি ে

বািহ কভােব অনুভেবর
পিরচায়ক
িবেশষ

পৗঁছাবার পূে বই ক ীয়

ধারাবািহকতায় ক ীয়

কান স াবনায় আর থােকনা। ফেল

শারীিরক সমস ার

ে

মন স

ূণ

ায়ুত

কতৃ ক মি ে

পৗঁছােত

বােহর ন ায় এিগেয় যায়, আবার
ব থার কান সংেবদ বা অনুভিূ ত

ীড়ােক আমরা অিত াকৃত আ য শি র

েপ য কান কার ব থা তথা য ণার অনুভবেক উেপ া করেত পাের।

ত েণািদত ভােবই

ব িত মী ঘটনাও নয়। িবেশষ

ায়ুেকােষ বাতা

কৃিতর Hysterie জাতীয় অসুেখর

সে াহনকারী নাটকীয় কায়দায় Hysterie-এর এই
াচীন ভারতীয় সমােজ যখন ডাইনী

সে ে

য সকল

ব ি িট

েপ জািন স িলর যথাথ মন াি ক ও ব ািনক িবে ষণও হেয়েছ নানাভােব। িব ানীেদর মেত িকছু িকছু

মন াি করা িব াস কেরন মন

সারা অে

ায়ুতে ই হািরেয় যায়। সে ে

সে

ধু তাই নয় Anatomist রা আিব ার

পােরনা। সাধারণ ভােব ৬০ সেকে র িবরিত িনেয় য ণার সংেবদিট িনিদ ধােপ তিড়ৎ
িকছু

াণ

কার ব থা অনু ভবই কেরনিন।

িক

হয়। আসেল অি

99

থার

েপ অিভযু

করা হত। ব

করেত পাের এবং এিট কান

এই প ল ণ রাগীর

কৃিতিটেক সে াহনকলার অনুষ

ে

দখা যায়। অেনক

েপ ব বহার কেরন।

চলন িছল তখন একিট িবেশষ পরী ার মাধ েম অিভযু

সূ ঁচ িবদীণ কের দখা হত যিদ সই ব ি র িব
তােক ডাইনী

ে

রেণ বাধা সৃ ি

হওয়ার কান

কার য ণা তথা ব থার অনুভব

িবেদিশ তথা ভারতীয় সাধুস েদর

ব ি িটর

কাশ না ঘটত

ে ই দখা গেছ য, ধমীয়

িব াস বা আেবগেক কােজ লািগেয় তাঁরা নানা অ াভািবক ও অিত াকৃত কােজ িনেজেদর শি র পিরচয় দখােতন। স
সেব াইন সারা দেহ তীরিব

অব ায় দীঘসময় থাকেত পারেতন এে ে

য ণার বঃিহ কাশ ঘটত না। স
তার িশষ ভ

লের

ও সাধারণ মানু েষর সে

স

েকও জানা যায় তাঁেক

ল

আপাত ভােব তাঁর মেধ

কয়লার শয ায় রাখা হেলও িতিন সই সময়

কৗতু ক, ধাঁধা তামাশায় মেত থাকেতন। এই ি য়ােকৗশলেক একসময় ম ািজক-

এর মত মেন হেলও িব ান চচার অ গিতর সে

সে

মন

িব

ও শরীরিবদ া িবশারদগণ

য ণাহীন অব া আসেল অত িধক মানিসক উে জনার ফসল িকংবা তা িবেশষ
জািতর মেধ নানা কার ব থা বদনা য ণা উপশেমর জন িবেশষ

মাণ কেরেছন য, এই

কৃিতর Hysteria-র বিশ । িকছু িবেশষ

কার যাগ বা অভ াস–এর অনুশীলন করার চচা

হয়। আেমিরকার রড ইি য়ান উপজািত, মে ালীয়, এিশয়ান, এশীয় িহ ু এবং এি েমােদর মেধ
ভােব তারা য কান

কান প ব থা বা

দখা গিছল সামিয়ক

কার শারীিরক য ণা তথা ব থার সংেবদেক আটকােত সমথ হেতন দীঘ যাগাভ াস ও শারীিরক

চচার সাহােয । পািশ ও তু িকেত ধমীয় আে ালন থেক উিদত সু ফীবাদ ও িহ ু দশেনর যাগ চচায় সে াহনিবদ ার সাধনা
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ও তার শি

স

েক িব ািরত আেলাচনা আেছ। ভারতীয় ও িবেদশী ই জালিবদরা সকেলই নানা সমেয় এই

সে াহনিবদ ার চচা কেরেছন এবং ব বহািরক
িহ শ
ু াে

100

সে াহনিবদ ােক এক িবিশ

মাহা

ে

তার

েয়াগও ঘিটেয়েছন ম

এবং মে র বাইেরও।(১৬) ভারতীয়

া দান কেরেছন িহ ু যাগসাধেকরা। িশবেকও মহা ানী ও মহােযাগী

েপ

বি ত করা হেয়েছ িহ ু শা ীয় চচায়। আ িনয় ণ, যাগ ও ধ ােনর মাধ েম পৃ িথবীর সকল িকছু উপর য িনয় ণ সাধন
স ব, সই ধমীয় িব াস থেক অেনক যাগী পু ষ তথা িহ ু সাধক দীঘিদন এই িবদ ার সাধনা কের গেছন। সে াহন
িবদ ােক কােজ লািগেয় ব
সাধক যাগী থেক

সাধক পু ষ নানাভােব সাধারণ মানু েষর মেধ িনেজেদর

কের পীর দরেবশ

ভাব িব ােরর চ া কের গেছন। স

েত েকই ধমীয় ভাবাদশেক কােজ লািগেয় িনেজেদর শি

ও

মতা

দশেনর

চ া কেরেছন। তেব উে খেযাগ হেলা সখােন মিহলা সাধক বা যাগী েপ তমন কউ উেঠ আেসনিন। পু েষরা য
অেলৗিকক শি
অিত

দশেনর মাধ েম িনেজেদর যাগী তথা সাধক

াকৃত আচরেণর

েপ দািব করেতন প া ের কান মিহলা যিদ কান প

কাশ ঘটােতন তােক ‘ডািকনী’ ‘ যািগনী’ অথবা ডাইনী

সমাজ থেক বিহ ার করা হত। িচরকালই নারীর অধীত শি

েপ অিভযু

করা হত এবং পিরবার আর

কাশেক ভারতীয় সমােজ অ ভ

েপ িচি ত করা হেয়েছ।

Howard Thurston-এর অিভমত আবহমান কাল ধের ভারতীয় িবেনাদন সং ৃিতেত হাজার হাজার যাগী সাধু িকংবা
যা কেরর জ
সহজ সরল

হেয়েছ িক

তােদর ি য়াকম তথা কৗশল অভুতপূ ব কান ঘটনার সা

ি য়ার সাহােয তাঁেদর

মতা

দশেনর িন ল

বহন কেরিন। বরং তাঁরা খুব

েচ া করেতন এমন ভােব য িবেশষ

ারা অনােয়েসই

স রহস উে াচন করা স ব হত। অথচ ভারতীয় সং িৃ তেত সে াহনিবদ া চচার ইিতহাস অিত পুরাতন। িক
সকেল তমন ভােব সাফল লাভ করেত পােরনিন। পা ােত যা র কৗশেল এমন উ ত ভাবনার
অত

দ

ও অিভনব

েয়াগ

কৗশল েপ সমাদৃত হত। িক

আমােদর দেশর খুব

এই চচায়

েয়াগ করা হত এবং তা

সংখ ক যা করই দশীয় যা র

কৗশল ও সে াহন কলােক একিট সু িনিদ মােগ উ ীত করেত সমথ হন।
ভারতীয় যা র একিট অন তম জনি য়
দশনীেত দিখেয়েছন। খলািটর বিশ

হল এে ে

খলা হল ‘Mango Tree Trick’ এই

খলািট ব

যা কর তােদর

একিট কাপেড় মু েড় দশকেক একিট আেমর বীজ দখােনা হয়। এর

পর এই চারািটেক পুঁে ত দওয়া হয় এবং ধীের ধীের কাপেড়র অংশিট সরােনা হেত থােক এবং দখা যায় চারািট আসেত
আসেত বড় হে । যা কর এ’ভােব পরেত পরেত এক একিট কাপেড়র টু কেরা সরােত থােকন এবং চারাগােছর দঘ িট
বৃি

পেত থােক। পিরেশেষ শষ কাপড়িট সরােতই ২-৩ িফট উ তা িবিশ একিট আমগােছর চারা দশক

এই খলািটর কৗশলিট আসেল এরকম য এ’

ে

যা কর অেনক িল িভ

দেঘ র চারািট

কেরন।

দেঘ র গােছর চারা সং হ কের রােখন এবং

সং হ কের রােখন সমপিরমাণ কাপেড়র িকছু টু কেরা যার সাহােয চারা িল আড়াল কের রাখা হয়। য পাে
করা হয় সবােপ া

ত

বীজিট বপন

দশেনর পর িতিন কৗশেল কাপড়িট আড়াল করার সময় ছাট চারািট সিরেয়

ি তীয় বড় চারািট রাপণ কের দন। ি তীয়বার পুনরায় কাপড়িট সিরেয় অেপ াকৃ ত দীঘ চারািট দশকেক দখােনা হেল
পুনরায় কাপড়

ারা ি তীয় চারািট ঢেক দওয়ার ছেল সখান থেক ি তীয়িটেক সিরেয় তৃ তীয় দীঘচারািট বিসেয় দওয়া
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হয়। এইভােব শষ অবিধ যা কর সবােপ া দীঘচারািট দশকেক দিখেয় বীজ হেত মু হূেত বড়সড় আেমর চারার িবকােশর
খলািট দিখেয় থােকন। আমােদর দেশ এই খলাটা অত

জনি য় এবং

াচীন একিট খলা। আেরা পিরণত ও উ ত

উপােয় যা কেররা এই খলািট দিখেয় থােকন যখােন পূব হেতই জিমেত একিট আমগােছ

দেঘ র চারা পুঁেত রাখা

হয় এবং উপর থেক িকছু টা মািট ছিড়েয় মূল উৎস মুখিট ঢেক দওয়া হয়। উপি ত দশকবৃ ে র সামেন একিট আেমর
বীজ পুঁেত দওয়া হয় ঐ উৎসমুখিটেত এবং উপর থেক একিট কাপড় বা তাঁবুর মত কাপড় িদেয় িঘের দওয়া হয়। এরপর
বীজিটেত জল দওয়ার মত কের কাপড়িটর উপর থেক জল ছড়ােনা হয়। এই জলিট মূ ল উৎসিটেত পড়েল গাছ-এর চারা
ভূিমেত উি ত হেয় আেস। এ’

ে

আসেল চারাগাছিট যখােন পুঁেত রাখা হয় তার উৎসমুখিট একিট cork-এর সাহােয

আটকােনা থােক। ফেল জলিট পড়ার সে

সে

উৎস মু খিট খুেল যায় এবং গাছিটর চারািট ধীের ধীের বিরেয় আেস।

যা কর কাপড়িট সিরেয় নন ধীের ধীের এবং চারিট গত থেক পুেরাটায় উেঠ আেস। আসেল একই খলা নানাভােব িবিভ
সমেয়

দিশত হেয়েছ আমােদর দেশ। কখনও সাধুস

হাত ধের সাধারণ মানুষ এই ধরেণর িবেনাদনী
প

েপ দখােনা হয় ভােতর পা

পিরিচত ও জনি য়

হেত চাল অদৃশ হেয় যাওয়ার মত অেলৗিকক ঘটনা। যা কর Thurston

এই খলািটর রহস ও উে ািচত কেরন। আপাতভােব দখােনা হয় একিট পাে
স

িশি ত যা কেরর

াদ পেয়েছন।

ভাব িব ার করাই ই জাল।(১৭) ভারতীয় যা র অপর একিট অত

ইি েয়র উপর

িবেনাদনী অনুষ

বা ফিকর দরেবেশর হাত ধের কখনও আবার

ভিত চাল ম ািজিশয়ােনর যা

ূণভােব অদৃশ হেয় যায় এবং চাল ভিত পা িট পােশ একিট গােছর ডােল ঝুলেত দখা যায়। খলািটর

বেল

কৃত রহস িট

হল একিট তােরর কাঠােমা িনমাণ করা হয়। পাে র আকৃিতেত িনিমত এই তােরর কাঠােমািটর বাইেরর অংশিটেত মািটর
েলপ দওয়া থেক এবং পা িট এমনভােব বািনশ রঙ-এর কা কায ও

েলপ দওয়া থােক যন মেন হয় এিট কান

কাঁেচর পা । পা িটর মু েখ একিট সমান মােপর থালা বসােনা হয় এবং থালািটেত পিরপূণ কের চাল ছড়ােনা থােক
এমনভােব যন মেন হয় পুেরা পা িট চােল ভিত করা আেছ। দশেকর চােখ িব াি

সৃ ি র জন এমনটা করা হয়। এরপর

পা িট একিট কাপড় ারা ঢেক দওয়া হয়। িকছু মু হূত অিতবািহত করার পর িতিন পা িট ঐ
জন লািফেয় পা িটর উপর ঝাঁপান এবং কৗশেল মািট সহ তােরর কাঠােমািট ভে
রাখা থােক িক

আপাত ভােব মেন হয় পাে র উপেরর অংেশ ঢাকা দওয়ার জন

ােন আেছ িকনা তা দখার

দন। পাে র িনেচও একিট কাপড়
কবল একিট কাপেড়রই ব বহার করা

হেয়েছ। আসেল পা িট ভেঙ ফলার পের কৗশেল িতিন িনেচর কাপেড় পেড় থাকা পা িটর ভ াংশ ও চালসহ তােদর
কাঠােমািট মূ ল কাপড়িটর সে
ভ

তু েল নন। দশক দেখন মূ ল জায়গা থেক পা িট অদৃশ হেয় গেছ। সিট আসেল তখন

অব ায় কাপেড়র আড়ােল আেছ যা কেরর হােত। এই সময় তার সহেযাগীিট পােশর গােছ ঝু লেত থাকা আসল চােলর

পা িটর িদেক দশেকর দৃি

আকষণ কেরন। এই রকম ব

খলার িপছেন লুিকেয় আেছ নানা িব ানস মত কৗশল যা

নানাভােব আেমািদত কেরেছ মানুষেক। ভারতীয় যা র আেরা একিট ছাট ও মজাদার কৗশল েপ দখা হত একিট
বালেকর মাথায় একিট নলাকার পা

রেখ পা িটেত কেরািসন তল পূণ কের তােত অি
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মাথায় থাকেলও আ েনর ফেল তার কান
িভতর। আসেল িবকারিটর িভতর একিট

102

িত হয়না। এই খলািটর মূ ল কৗশলিট লুিকেয় আেছ নলাকার িবকারিটর

ু াকার মটকা একিট বৃ কার থালার উপর বসােনা থােক। ফেল তলিট স

িবকার পূণ না কের কবল মটকািট পূণ কের। িবকার তথা পাে র িন তেল কান কার তল বা অি
থােক না। ফেল বালকিটর মাথায় কান

ণ
ূ

িবন ােসর স াবনা

প আ েনর তাপ পৗঁছয় না।

িবেদশী যা কর Thurston আেরা একিট জনি য় খলার রহস উ ঘাটন কেরিছেলন খলািট িছল অেনকটা
এরকম-বামহ
সে

সািরত একিট মূিত দশেকর সামেন বসােনা হত। মূিতিটর বাম হােত ধনুকিট লাগােনা হেতা এবং িছলার

পরােনা হত তীরিট। তীেরর শষ

া িট ডান হাতিটর মাধ েম ধের রাখার ভি মায় এমনভােব রাখা হত যন যা কেরর

িনেদশ মত মূিতিটর হাত থেক তীরিট িনে িপত হেব। কেয়ক মুহূত অিত া

হেল যা কর িনেদশ

মূিতিটর হাত থেক তীরিট িনে িপত হত িনশানার গােয় এবং বশ কেয় িফট দূর থেক অত
িনশানার গােয় তীরিট িব

করত। এই আ য খলািটর সম

া িট মূিতর ডান হােতর সে

সিট আসেল মামবািত িকংবা রঙ

সে

তীরিট শষ

তখনই িতিন মূ িতিটেক িনেদশ

Trick এর খলািটেক একটু িভ

করেতন রাসায়িনকিটর আঠািট যখন আসেত

েয়াগ কের আটেক রাখা হত। ভারেত এেস Thurston Rope

আি েক দিখেয় গেছন। একিট দিড় উপেরর িদেক ছু ঁেড় দওয়ার পর সিট খাড়া হেয়

দাঁিড়েয় থাকত। এরপর িতিন দিড়িটেক িনেদশ করেতন মািটেত
িটেয় পেড় যত। কমন ভােব স ব হত এই খলািট? এে ে

িটেয় যেত। যা কেরর িনেদশ পেয় দিড়িট মািটেত
িক

দিড়র মেধ সুেকৗশেল িবন

কৃিতর অ ালুমুিনয়াম তার। এই তারিট িকছু সময়ই কবল শ

িটেয় যায় ফেল দিড়র িভতর তারিট িবন াস-এর ফেল দিড়িট িকছু
াভািবক ধমানুযায়ী দিড়িট
ভারতীয় যা

অ

ণ খাড়াভােব থাকেত পাের তারিট নমনীয় হেয় পড়েল

িটেয় মািটেত পেড় যায়।

তথা ম ত কলার অন এক িনদশন পাওয়া যায় ভারতীয় সপিবশারেদর খলা িলর মাধ েমও।

এই

কৃিতিটর কানন প স

েপই িবেবিচত হত। পরবিতকােল অবশ বন প

এেকবাের িনিষ

করা থাকত িকছু টা

হেয় থাকেত পাের। তারপরই সিট নমনীয় হেল

রা ায় সাপু েড়রা িবন বািজেয় সাপেক বশীভূত কের নানািবধ ি য়া কৗশল দখােতন
ই জালিবদ ার সে

ধু িকছু সেক -এর

রণ করেতন সহসা মূ িতিটর হাত থেক তীর িনে িপত হত।

আসেল তীরিট িনে িপত হওয়ার িবষয়িট এই রাসায়িনকিট

দিড়িটর

যা কর আসেল চিবজাতীয় একিট আঠােলা

া িট সামিয়ক আটেক রাখেতন। আেগই বেলিছ তীরিট ধনুকিট পরােনাই থাকত

আসেত ছেড় যাে

মূিতিট

িতর কােজ ব বহার করা হয় (WAX) এই রাসায়িনকিটর সাহােয ডান হােতর

জন রাসায়িনকিটর সাহােয তীরিট ডান হােত আটেক থাকত। যা কর ল

নমনীয়

সাফেল র সে

রহস লুিকেয় আেছ মূিতিটর ডান হােতর মেধ । তীেরর শষ

লাগােনা থাকত একথা আেগই বেলিছ। এে ে

ব

দওয়া মা ই

কের দওয়া হয়। ভারতীয় িহ ু ত

িনেয় খলা দখােনার একিট স

ূণ

াম ও শহেরর পেথ ঘােট।

ত

ক না থাকেলও এিটও এক কার বশীকরণ তথা সে াহনিবদ ার
সংর ণ আইেনর মাধ েমই এই সকল জীবজ
সাধনা িকংবা যা িবদ ার চচার

ে

ব

ধারার চল িছল। Dr. Raymon L. Ditmars-এর মেত



িনেয় খলা দখােনা

পুেরােনা কাল থেক সাপ
িত প াশ জেনর মেধ
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ঊনপ াশজন সপিবশারদও য কাবরা িনেয় খলা দখােতন স িলর দাঁত ও সবােপ া
নওয়া হত। তেব ব িত ম
এই িবষধর

প এক

জািতর সােপর সে

’জন স

ূণ িবষধর কাবরার সে

াণীিটর সে

সপ দংশনজাত িকছু শারীিরক

এেদর অভ

য় িতর িব ে

পিরবার িল দীঘকাল যাবৎ িবষধর
পে

াণীিটর সে

িতকারক িবষিট বার কের

খলা দখােত পারদশী িছেলন। কীভােব তাঁরা

খলা দখােতন তা আজও এক বড় িব য়।

তাঁর পিরবােরর নাবালক সদস িটও এই িবষধর
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ধু য ব ি

খলািট দখােতন িতিনই নন,

থাকেত থাকেত যন অিভেযািজত হেয় যত। অেনক সময়
রীন

িতেরাধ

মতা গেড় ওেঠ। ফেল এই সকল সাঁপুেড়

সাবলীলভােব সহাব ান করেত পাের, যা আর পাঁচটা সাধারণ মানুেষর

স ব নয়। তেব এ িল তারা কান কার ত ম

বা ঐ িরক িবদ া

ারা সাধন করত না। বরং িব ানস ত িকছু

কৗশল ও জীবন যা ার িকছু ঝু ঁিকপূণ পদে েপর মাধ েম তারা নানা কিঠন ঘটনা িল উপ ািপত করত। মন াি ক
িবে ষেণ বলা হয় সে াহনিবদ ার সবােপ া বিশ

ভাব পেড় মানুেষর মি

তথা মেনর উপের। প া ের অন

কার জীবজ , পািখ, সরীসৃ পেক সরাসির সে ািহত করা যায়না। মানুষ উ ততম
াণীর মি ে র গঠনগত পাথেক র কারেণ স বত এই মন াি ক

ি য়ািটর পূণা

াণী, তাই মানুেষর সে

ও সফল

উপর স ব হয়না। কােজই ই জালিবদ ার অন তম আনুষি ক য সে াহনিবদ া তার
থােক এটা িঠক নয়। তেব তােদর
াণীর উপরই িবেশষভােব

ে

কান

অন ান

েয়াগ অন ান প , পািখর

েয়াগ প

পািখর উপর করা হেয়

একিট িবেশষ প িত যা কেররা অবল ন কেরন। সিট সাধারণত পািখ জাতীয়

েযাজ হয়। এে ে

একিট পািখেক টিবেলর উপর রেখ তার মাথািট টিবেলর সমতল

অংেশর িদেক ঝুঁিকেয় তার ঠাঁেটর স ুখ বরাবর একিট চেকর সাহােয একিট সাজা লাইন টেন পািখিটর চাখ সই
লাইন বরাবর িনব
এই কৗশল

কের রাখা হেল িকছু েণর জন জীবিটর

েয়াগ কের অেনকে ে ই যা কেররা মে

কখনও কখনও

িবর হেয় পেড় এবং মেন হয় স সে ািহত অব ায় আেছ।

বব ত প

পািখেক অন

কান খলা চলাকালীন ি র রােখন।

িট হােতর তালুেত পািখর মাথািট ঘষেলও খািনক সমেয়র জন জীবিট িনে জ হেয় পেড়। প

বেশর য ভি িটর যা

িশ ীরা

েয়াগ কের থােকন সিটর মেধ আসেল খািনকটা অিতনাটকীয়তা থােক। িবন বািজেয়

সাপেক য সু েরর তােল তােল নাচােনা হয়, সিটও আগােগাড়া একিট ভুল ধারণা।
সু র অনুসরণ করার মেতা

পািখ

ধু সাপ কন কান জীেবরই স ীেতর

মতা নই। সাপুেড় তথা যা কর যখন িবনিট বাজান তখন িতিন িনেজও

বলভােব মাথা বা

শরীরিট দালােত থােকন। আসেল তার এই শারীিরক িবভ েক অনুসরণ কের জীবিটও নড়েত থােক। আমরা ভািব সাপ
বুিঝ বাঁিশ বা িবেনর তােল তােল ছ
অন

কান য ানুষ িট উপল

অনু যায়ী নড়েছ। আসেল এে ে

মা । বলা যায় সাধারণ মানুষেক িব া

কৗশল িলেকই আমরা অিত াকৃত ভািব। যা র
হল ই জাল িবদ া তথা যা র
কখনও ধমীয় দশেনর
জীবজ

দিহক িবভ টাই তােদর কােছ ইি তবাহী। বাঁিশ বা
করার একিট কৗশল। অেনক সময় এই

ােয়ািগক সাফল এখােনই। িনখাদ মেনার েনর একিট অন তম মাধ ম

দশন। ভারতীয় সং ৃিতেত ব িবধ আি েক এই িবদ ািট নানাভােব

ি েত কখনও আবার লাকসমােজর মনন অনুযায়ী, কখনও আবার স

সাহােয । জীবজ র িকছু অভ াসগত

িতবত ি য়ােকও যা র কৗশেলর অনুষ



ূণ

েয়াগ করা হেয়েছ।
যু ি র সাহােয বা

েপ ব বহার করা হেয় থােক।
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এক পযটক যমন িনয়িমতই তার বািড়র সি কেট অবি ত িচিড়য়াখানার ভালুক িলেক বাদাম খাওয়ােতন। িনয়িমত একই
ব ি র িনকট হেত এই

াি

ভালুক িল অনু ধাবন করেত পাের। তারাও িবেশষ ভি মায় ব ি িটর কাছ থেক হাত পেত

বাদাম িল নয় এবং অিভবাদন জানায়। এিট কান িনেদশ বা যা বেল হয়না বরং তারার িকছু টা সহজাত ভােবই
ভি মাটা িশেখ গেছ। অন িদেক Dr. Ditmars তাঁর গেবষণাল

ফেল দেখিছেলন য এমন িকছু ভারতীয় বাদ য

যমন সতার, ম াে ািলন, যার সু র সরীসৃপ তথা সাপ জাতীয়
জািতরা সতার বা ম াে ািলন এর িবেশষ একিট রাগ
ি য়ার ওপর িবেশষ

ভাব পেড়। ভারতীয় যা র বিচ

াণীেদর

ে

িবেশষ

ারা ভীষণভােব আিব হেয় পেড় এবং এে ে র তােদর

যা র কৗশেল ব বহার করা হেয়েছ নানা জীবজ েকও। তাই এে ে

লাক ঠকােনার উপায়
হাত ধের।

দিখেয় ঠিকেয়েছন।(১৮) কখনও

িবিচ

কৗশেলর হািতয়ার

িবেনাদনী খারােকর অভাব ঘেটিন কখনও।

ীকৃিত পায়

েপই খু ব সাধারণ িকছু খলায় ভারতীয় যা

জায়গা কের িনেয়েছ সারা জীবেনর জন । তেব দশীয় যা
মুেখামুিখ হেয়েছ। দশক আনুকূল ই িছল িশ ীেদর

পেয় এেসেছ, ধেমর

প ব বহার করা হেয়েছ। এক সময় নহাৎ বুজ িক তথা

েপ চিচত এই কৗশলিটই কােলর ধারায় উৎকৃ িশ কলার

থাগত ও অ থাগত খলার অনু ষ

নামধন যা
িশ

ধান ভরসা এবং এই িশে র

পানিন। সমাজই সই অনু েমাদন দয়িন। অিত কৃত ও দব শি র
সামািজক ও সাং ৃিতক

াপেটর বদল

শ পেলন। িক

িশ ীেদর

েপ িবেনাদনী মে

রা ীয় পৃ েপাষকতার অভােব বরাবরই আিথক সংকেটর
ে

িবগত

ই শতেকই কান মিহলা

িশ ী যা কর িহসােব উেঠ আেসনিন। পু ষ িশ ীেদর মত তাঁরা কখনই কান প অেলৗিকক

িশ ার আেলার

াম-শহেরর পেথঘােট

যেহতু ধমভারিট আমােদর দেশ আবহমান কালধের বরাবর

মাড়েক তাই নানা রকম ম ত েক যা

ায়িবক

ময় নানা িদক িনেয় গেবষণায় উেঠ এেসেছ এই সব চমক দ

চাের আ য় নওয়া হেয়েছ নানািবধ অেলৗিকক কলােকৗশেলর। কখনও আবার

দশীয় সাং ৃিতক িভি র সে

আেছ,

ভাব িব ার করেত পাের। কাবরা

তথ । কখনও বা ফিকর, সাধু, যাগী, দরেবশরা নানা কৗশেল মানুষেক িনেজেদর শি
ধেমর মাহা

কাশ

মতা

দশেনর সু েযাগ

কােশর অিধকার কবল পু ষেদরই িছল।

হয় ঊনিবংশ শতেকর শষ িদেক তখনই মেয়রা ধীের ধীের

সামািজক ভােব যা , নাটক, িথেয়টােরর মত িবেনাদনী সং ৃিতর সে

যু

হওয়ার

াধীকার তখনও তাঁরা পানিন। সই কারেণই পীর সাধু দরেবশ বা যাগীর ভূিমকায় মেয়েদর কথা তমন জানা যায়না।
াথিমক পযােয় ভারতীয় যা
মাধ েমর সে
আ

সংযু

হেয়ই

ত
ীয় অি

িত ার পথ খুঁেজেছ। ১৯৬১ ত

একিট িবেনাদনী মাধ ম েপ জনমানেস

ীকৃিত লাভ কেরিন বরং অন ান িশ ী

িটিকেয় রাখার চ া করিছল। তেব সময় মত এিগেয়েছ ভারতীয় যা
তু লচ

পেয়েছন প

ী স ান। ভূিষত হন দ ি

ংস স ােন, ম ািজক

পৃথকভােব
িনয়ায় যা

অ ােরর সমতু ল । ভারত সরকার এই সরা ঐ জািলেকর নামাি ত একিট সরিণ িচি ত কেরেছন এই িশ কলােক
ীকৃিত জািনেয়। িবগত িতনদশেক িবেনাদন জগেত যা র একটা আলাদা
িবেনাদনী ধারা িলর সে

িতেযািগতায় যা র কৗিলন আজ তবু

াটফম তির হেলও

ান। হািরেয় যাে

এেকবােরই পিরবারেকি ক ভােব এই িশ িট বাঁিচেয় রাখার চ া করেছন িকছু িশ ী স



যু ি

পশাদারী যা

িনভর অন ান
চচার আ হও।

ূণ ব ি গত উেদ ােগ। এক শতক

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2018, Vol 5 No.1,79-105.
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। একসময়

াম
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