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ভারতীয় উপমহােদেশ ায় ২০০ বছেরর শাসনকােল ধানত শাষণ-লটুতরাজ আর অ ায়-অত াচােরর
জ ই খ াত ি িটশরা। তােদর অত াচার ধু সমােজর মলূধারার মা েষই সীমাব  িছল না। িনযাতন-
িনপীড়েনর ল  করা হেয়িছল াি ক ণীর তৃতীয় িল  তথা িহজড়ােদরও। হত া- ম, দমন-পীড়ন,
অিবচার আর সিহংসতা চালােনা হেয়িছল তােদর ওপরও। এমনিক একপযােয় পুেরা উপমহােদশ থেকই
তােদর সমেূল িবনাশ করার ষড়যে  মেত উেঠিছল। অ া  আরও অেনক িবেরাধী ও িবে াহীেদর মেতা
তৃতীয় িলে র মা ষেদরও ‘ঔপিনেবিশক শাসেনর িত মিক’ মেন করত ি িটশ সরকার। িহজড়ােদর
িনেয় সা িতক এক গেবষণা িরেপােট এসব তথ  উেঠ এেসেছ। খবর িবিবিসর।

ব  িদন  ধের  উপমহােদেশর  ঔপিনেবিশক  যেুগ  িহজড়ােদর  ায়  াি ক  ভারতীয়েদর  ওপর ি িটশ
িনপীড়নমলূক  আইেনর  িবিভ  িদক  িনেয়  গেবষণা  করেছন  িস াপুেরর  ািনয়াং  টকেনালিজক াল
ইউিনভািসিটর অধ াপক ড. জিসকা িহি । ায় এক দশেকর গেবষণা শেষ স িত িহজড়ােদর ওপর
‘গভিনং জ ডার অ া ড স য়ুািলিট ইন কেলািনয়াল ইি ডয়া’ শীষক বই িলেখেছন িতিন। বইিটেত িহি
দিখেয়েছন, উপমহােদেশর িহজড়ােদর ব াপাের কড়া িবে ষ পাষণ করেতন ি িটশ কমকতারা। তােদর
ায় ‘অবাধ  ও গায়ার’ বেল মেন করেতন। ি িটশ লখক ও সািহিত করা বলেতন- িহজড়া নাংরািম,

রাগ, সং মণ ও সং ামেকর তীক।’ এছাড়া তােদর এমনভােব উপ াপন করা হেতা যন তারা সব
সময় পু েষর সে  যৗনতায় আস । জনগেণর নিতকতার িত মিকও মেন কের তােদর। আর এ
কারেণই তােদর িনি  করার চ া করা হয়।

িহজড়ােদর িত ি িটশ সরকােরর এ মেনাভােবর দৃ া  িহেসেব িহি র বইেত উিনশ শতেকর মাঝামািঝ
ঘেট যাওয়া একিট হত াকাে র কথা বলা হেয়েছ। ১৮৫২ সােলর আগে  উ র েদেশর মইনপুির জলায়
ক বা কারা ভারাহ নােম এক িহজড়ােক িনমমভােব হত া কের। ’জন িশ  আর এক পু ষ িমক িনেয়

বাস করেতন ভারাহ। এখনকার মেতাই ােম ছেলেমেয় নািচেয় আর িবেয় বািড় বা কােনা অ ােন
নেচ- গেয় জীিবকা চালােতন িতিন। হত ার িশকার হওয়ার িকছুিদন আেগই িতিন তার িমকেক ছেড়

আেরক পু েষর সে  স ক গেড়ন। এ হত াকা  আদালত পয  গড়ায়। িক  ি িটশ িবচারকরা তার
সিঠক িবচার কেরনিন। উে া তােকই দাষী সাব  কেরন।

ভারাহর হত ার কেয়ক বছর পর িহজড়ােদর ওপর অিভযান  কের সরকার। ফেল েমই কমেত কমেত
িবলিু র িদেক এেগােত থােক িহজড়ারা। এরপর আরও দমন-পীড়েনর লে  ১৮৭১ সােল চালু করা হয়
এক িবতিকত আইন।

  যগুা র ড
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