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মু�বািসনী 
ভূিমকা গ� 

মহান আ�াহর লাখ লাখ েশাকর। িযিন আবার আমােক পাঠেকর 
সামেন হািজর হওয়ার তাওফীক দান কেরেছন। লক েকািা দরদ 
ও সালাম বিষরত েহাক শািির দূত মুহা�াদ সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�ােমর ওপর, িযিন মানবজািতর কলযােের তের েেিরত 
হেয়েছন, যাঁর ালেম ওহীর অিব�াি ঝেরাধারা েবািহত হয় 
কােলর পর কাল, মহাকাল বযাপী। শািি ও আ�াহর ককো বিষরত 
েহাক উ�ুল মুিমনীন, সাহাবােয় েকরাম এবং সবর্েরর েনককার 
মুিমেনর রেহর ওপর। রহমত বিষরত েহাক জািমআ‘ উসমািনয়া 
দাকল উলূম সাতাাশ-এর সুেযাগয উ্ায সদযেয়াত মাওলানা 
হািববুস সুবহানী এবং আমার ভি�পিত মাসউদুল কারীম-িযিন গত 
ঈদুল আজহার আেগর িদন দুিনয়া েথেক িচরিবদায় িনেয়েছন- 
তার ওপর। আ�াহ তা‘আলা তােদর সকেলর কবরেক জা�ােতর 
াুকেরা বািনেয় িদন। 
পাঠকেদর সামেন আিম এবার িভ�মা�ার একিা েলখা িনেয় 
উপি�ত হলাম। যুেগর চািহদা ও েেয়াজনেক োধানয িদেয় কলম 
ধরাা একজন েলখেকর েধান কতরবয। েসা কতরবযেবাধ েথেকা 
এা বযিততমধমরী েলখার উপ�াপনা। অবশয এক িহেসেব এাােক 
বযিততমধমরীও বলা যায় না। েকননা, বতরমান সমেয় েবপদরা, 
উ�ৃ�ল জীবনাচার, েেম, পরকীয়া, খুন, ধষরেের েয িচ� 
মহামারী আকাের আ�েকাশ কেরেছ তােত কারও বেস থাকার 
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সুেযাগ খুব কম। েেতযকেক যার যার অব�ােন েথেক এ বযাপাের 
কাজ চািলেয় যাওয়া এখন সমেয়র দািব। এা অনুভূিতেবাধ েতা 
আেছা, েসা সে� আমার মাথায় কাজ কেরেছ আেরকিা িবষয়। 
েসিা হেলা, েবগম েরােকয়া সাখাওয়াতেক নারীজাগরেের পিথকৃত 
বলা হয়। তার বড় কৃিত� (?) িছল পদরােোহ! িতিন েয সমেয়র 
মানুষ িছেলন েস সময়াায় রকেশীলতা কথাাা েবশ েজােরেশাের 
উ�ািরত হেতা। মুসিলম পিরবারগেলাও িছল রকেশীলতার েিত 
অতযি যযশীল। �য়ং েরােকয়াও জ��হে কেরিছেলন একিা 
রকেশীল পিরবাের। িকি রকেশীলতা আর পদরার িবকে  িতিন 
লড়াােয় অবতীের হেয়িছেলন। লড়াা আর দশরনাােক কথা এবং 
কােজর মেধয সীমাব  না েরেখ কলেমর মাধযেমও তা েকাশ 
কেরিছেলন িতিন। এরা ধারাবািহকতায় িতিন রচনা কেরন 
‘অবেরাধবািসনী’ বািা। �তঃ�ূতর পদরা পালন করেত িগেয় েকাক 
নারী কীভােব িবড়�নায় পড়ল েস সব কািহনী িতিন চাকদার 
শে� িব�পা�ক ভাষায় েকাশ কেরেছন। পদরার িবকে  এিলা 
ে�েীর দৃি�েত পদরার িবকে  েলখা তার এা বািা েযন 
অনুেেরোর আদশর ��! এ েথেক অনুোিেত হেয়া এসব 
েলােকরা পদরার িবকে  যুে  তার সহেযা ার দািয়� পালন কের 
আসেছ। এখনও আেছ েসা ধারাবািহকতা। বরং এখন 
সহেযা ারা আরও শি�শালী হেয় ময়দােন অবতীের হেয়েছ। 
েরােকয়ার দশরন ও আেবদনেক নারীর কােন কােন েপপেছ িদেয় 
নারীেক তারা ঘর ছাড়া করেত চাােছ।  
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তােদর এা সবরনাশা পদেকপ নারী জািতর কী পিরমাে 
�ংসসাধন কেরেছ তা বলার অেপকা রােখ না। নারী জািত আজ 
িদকহারা �ািপিথক, তােদর া�ত-স�ম ধূেলায় লুোাপুিা খায়। 
আজ তারা পালকহীন পািখর মেতা, যার স�মাুকু েকেড় িনেয় 
িনঃ� কের েফেল রাখা হেয়েছ পেথ-ঘাো, বাজাের, মােকরো। 
সরলতােক পঁুিজ বািনেয় এেককজন এেককভােব তােদরেক 
বযবহার করেছ। আিজরািতক চত তােদর ধমরীয় মূলযেবাধ �ংস 
করেছ, চতুর ‘বিেেকরা’ তােদরেক স্া পেয বািনেয় মুনাফা 
করেছ, ল�োরা বতপেথ কামনা চিরতাথর করেছ আর এক 
ে�েীর মানুষ ছাগেলর িতন না�ার বা�ার মেতা িকছু না েপেয়া 
লাফাে�। িকছু না পাওয়া এা ে�েীা েবিশ ভয়ানক। এেদর 
মায়াকা�ােতা নারীরা প�পােলর মেতা আগেন ঝাঁপ িদে�। 
িনেজর হােত রচনা করেছ িনেজেদর �ংেসর পথ।  
ছ�েবশী এসব দুশমেনর অকলযাে েথেক নারী জািতেক সতকর 
করার েয়াস িহেসেবা ‘মু�বািসনী’ বািা েলখা। এেত 
সমসামিয়ক েয সব নারকীয়, দুঃখজনক ও মমরািিক ঘানা 
মানুেষর িবেবকেক নাড়া িদেয় েগেছ, েস সব ঘানা উে�খ কের 
এর সতযা�য়ী িবেেষে তুেল ধরা হেয়েছ। এসব ঘানার 
অেনকগেলা এত মমরািিক, যা পাঠক হদেয় েবদনার ঝড় তুলেব 
বেল আিম মেন কির। কারে, হদয় বেল েয শি� আেছ েসা 
শি�ও অেনক সময় িনি�য় হেয় যায় েকানও েকানও ঘানার 
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িনমরমতায়। এা অিভজতা আমার আপনার সকেলর েকে�া 
েেযাজয।  
আিম আমার ৈকিফয়ত িহেসেব বলেত চাা, আেলাচয বািােত 
ঘানাগেলা েলখা হেয়েছ উ�তেক পােপর কুফল স�েকর সতকর 
করার জনয। এসব ঘানার েকােনাাা এত  শরকাতর েয, আমােক 
তা িলখেতও হেয়েছ আবার েকান ভাষায়, েকান শে� তা 
উপ�াপন করব তা িনেয়ও ি�ধা�ে� পড়েত হেয়েছ। কখনও 
কখনও কলম হেয় েগেছ নড়বেড়। তবু আিম শ� িনবরাচেন 
সাধযানুযায়ী সতকর েথেকিছ, যােত শনেত খারাপ- এ ধরেনর 
েকানও শ� �ান না পায়। তারপেরও হয়ত ঘানার িনমরমতা 
স�েকর ধারো িদেত িগেয় েবফাঁস েকানও শ� েবর হেয়েছ 
আমার কলম েথেক। ঘানার পাশিবকতা স�েকর ধারো িদেত 
এসব শ� উে�খ না কের উপায় িছল না। তবু আিম মাবুেদর 
দরবাের কমাোথরী।  
আমার েলখায় ঘানার িশকার মজলুমেদর মেধয যারা জীিবত 
আেছন তােদর েিত আমার িবন� � া। আর যারা পরেলাকগত 
হেয়েছন তােদর জনয কির আ�ার মাগিফরাত কামনা। আিম 
হলফ কের বলেত পাির, েকানও িহংসা, িবে�ষ িকংবা বযি�গত 
েতাধ েথেক অথবা কাউেক খাোা করার উে�েশয এসব ঘানা 
উে�খ করা হয় িন। আর বযি�গত েতাধ থাকার েতা ে�া আেস 
না। কারে, অিধকাংশ ঘানার সংিে� েলাকেদর সে� আমার 
েকানও ধরেনর পিরচয়া েনা। তাছাড়া েয সব ঘানা উে�েখর 
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েকে� কারও স�ান কুক হেব বেল মেন হেয়েছ, েস ঘানায় 
সংিে� বযি�েদর ছ�নাম বযবহার করা হেয়েছ। একা কারেে 
অেনক ঘানার �ানও আড়াল করা হেয়েছ। কখনও আিম একাা 
ঘানা দশবার সংেশাধন কেরিছ, কাউেক িদেয় পিড়েয়িছ এবং 
বুঝেত েচ�া কেরিছ িতিন এা ঘানার েলাকিােক িচনেত পােরন 
িকনা। িনি�ত হেয় তেবা েলখাাা েছেড়িছ। আমার উে�শযা 
হেলা নারী-পুকষেক �ীয় স�েমর মূলয স�েকর সজাগ করা। েসা 
আিমা িক পাির কারও স�ম কুক হয় মেতা েকানও আচরে 
করেত?  
ব�ত সতয উ�ারেের েেয়াজনীয়তার তািগদ এবং সতয 
উ�ারেের েকে� অবেহলা েবাবা শয়তােনর পাপ বেলা কলম 
ধরেত হেলা। এা কলম আমার আমানত। আিম েযমন পাির না 
কলেমর সে� েখয়ানত করেত, েতমিন পাির না কলমেক 
েেয়াজেনর সময় িনি�য় রাখেত। েসা তািগেদা একিা 
 শরকাতর িবষেয় কলম ধরেত হেলা। আশা কির পাঠকগে 
িবষেয়র  শরকাতরতা অনুধাবন কের শ�চয়েন আমার  িা 
কমা করেবন। 
বািা পাঠক সমীেপ েপশ করা পযরি যারা িবিভ�ভােব আমােক 
সহায়তা কেরেছন, অনুেেরো িদেয়েছন তােদর সকেলর েিত 
আিম কৃতজতা জানাা। বািার কাজ করেত িগেয় মুফতী আবু 
হরায়রা ও মাওলানা এনামুল হক সােহেবর মাধযেম বারবার 
উপকৃত হেয়িছ। তাঁেদর উভয় জাহােনর কলযাে কামনা কির। 
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অেনেক অেনক সময় ঘানা সংিে� তথয-উপা� ও হাদীেসর উৎস 
স�ােন সহায়তা কেরেছন, তােদর জনযও থাকল আমার আিিরক 
দু‘আ।  
পাঠেকর কােছ িনেবদন এা েয, একিা নতুন উেদযােগ নতুন 
পদেকেপ আিম আপনােদর সামেন হািজর হওয়ার েচ�া করিছ। 
আ�াহ যিদ তাওফীক েদন তাহেল নতুন িকছু করার, নতুন িকছু 
গড়ার েচ�া করব। ভােলা ও সু�র পদেকেপ সফলতা লােভর 
জনয আপনােদর দু‘আয় শািমল হওয়ার আশায় কথাাা বললাম। 
আশা কির পাঠকগে তােদর েনক দু‘আয় আমােক শািমল করেত 
কাপরেয করেবন না। 
আ�াহ তা‘আলা আমােদর ভুল�ািিগেলা কমা কের িসরােত 
মু্ািকেমর ওপর চলার তাওফীক দান ককন। আমীন 
পিরেশেষ আবার বলব, একিা  শরকাতর িবষেয় কলম ধরলাম। 
আশা কির পাঠকগে িবষয়িার  শরকাতরতা উপলিি করেবন 
এবং ব�বয ও উপ�াপনার েকে�  িা ধরা পড়েল সুপরামশর 
িদেয় আমার চলার পথেক আরও েবগবান করেবন। সকেলর 
সুপরামশর কাময। আ�াহ ততকে পযরি বা�ার সাহাযয কেরন 
যতকে পযরি েস তার অপর ভাােয়র সাহােযয িনরত থােক।  
 

আরজগজার 
আবু বকর িসরাজী 

abubakarsiraji2011@gmail.com 
েমাবাাল : ০১৫৫২৫৭৯৯৩৯, ০১৭৩৬৬১৬৫৯০ 
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নারীস�া : বহুবিচে�র আধার 
নারী আ�াহর এক অপার মিহমাময় সৃি�। িব�য়কর ৈবপরীেতযর 
আধার। সৃি�কতরার অঅুত িমেশল তার উপাদান। আগন-পািনর 
সফল সম�য়। ভাঙা-গড়ার িম� অনুভূিতর সরল উপমা। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস সালােমর পিব� যবােন 
উ�ািরত হেয়েছ তােদর স�েকর এা িম� মিবয। কখনও 
তােদরেক আখযািয়ত কেরেছন- ‘পৃিথবীর সবরে�� স�দ’ বেল। 
কখনও বা আখযািয়ত কেরেছন-  ‘শয়তােনর জাল’ িহেসেব।  
কখনও তােদর জােনর কািরশমা েদেখ মুম হেয়েছন, আবার 
কখনও িনবুরি তার কারেে তােদর সৃি�িনযরােসর কথা তুেল 
ধেরেছন।  
আমরা যিদ অতীত ািতহাসেক েযাগ কির, তাহেল অিব�াসয 
রকেমর ৈবপরীতয েদখেত পাা নারীস�ায়। েদখেত পাা, নারী 
কখনও াবরাহীেমর ঘেরর ম�ার চািায়াল ভূিমর ‘মুিতআ’ 
হােজরা। কখনও আবার লূেতর (আ.) ঘেরর ‘নােশযা’ ওয়াালা 
(লূত আ. এর অবাধয  ীর নাম, [জালালাান])। 
নারী কখনও অিব�াসী েফরআউেনর ঘেরর িব�াসী আিছয়া, 
আবার কখনও িব�াসী নূেহর (আ.) ঘেরর অিব�াসী  ী ওয়ািহলা। 
নারী কখনও আায়ূব (আ.)-এর ঘেরর পরম ৈধযরযশীলা রিহমা, 
িযিন সীমাহীন ক� েভাগ কের �ামীর জনয খাবার েজাগাড় 
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করেতন। আবার কখনও লূতপ�ী ওয়াালা, েয �ামীর িবকে  
মানুষেক উে� েদয়ার জনয ঘুের েবড়াত।  
নারী কখনও উে� সুলাাত (রািদয়া�াহ ‘আনহ), ওহেদর ময়দােন 
িযিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ও সাহাবােয় 
েকরােমর জনয জীবনবািজ েরেখ পািন েপপিছেয়েছন। আবার 
কখনও যয়নব িবনেত হােরছ াহদীয়া, েয খায়বের বকরীর সে� 
িবষ িম�ে কের রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস 
সালােমর সামেন পিরেবশন কেরেছ। 
নারী কখনও খাওলা িবনেত হাকীম (রািদয়া�াহ ‘আনহা), িযিন 
পািথরব সব িকছু িবসজরন িদেয় শধু রাসূেলর িবিব হওয়ার েগৗরব 
অজরন করেত িনেজেক ভরমজিলেস তাঁর সমীেপ েপশ 
কেরিছেলন। বেলিছেলন- 

سَوهَس ْ ِسْسيَيسرَُسْبَلسبِهللاسِبِ�ّ ْْ ََ س ََ َ سل ََ ْْ - 

এা নারীর েশংসনীয় দুঃসাহসেক খাোা কেরিছেলন আনাস 
রািদয়া�াহ ‘আনহর কনযা। একবার িতিন বলেলন, একজন নারী 
কী কের পাের িনেজেক কােরা সামেন িবেয়র পা�ী কের উপি�ত 
করেত! জবােব আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলিছেলন- 

سِفس َْ َْ ِِ سَر َِ غْ ِِ س  ْْ ََ س َ َسَهيِِ ْْ ََ سَعلَيِْهس َْ سبُهللاسَعلَيِْهسوََسلَّمسَ�َعَرَض ّّ سَ� ّ ِ ِِ
  -سببّ

িতিন েতামার েচেয় অেনক ে��। েকননা, িতিন রাসূেলর 
মহ�েত িনেজেক তাঁর সমীেপ েপশ কেরিছেলন। [বুখারী: ৫১২০] 
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আবার এা নারীা কখনও আমরা িবনেত জাওন, েয নবীর  ী 
হওয়ার েগৗরব েতযাখযান কেরিছল। বুখারী শরীেফ আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিেরত হেয়েছ, 
ُعبذُس

َ
سو َْ غَْهيسقَيلَ ِِ سبُهللاسَعلَيِْهسوََسلَّمسوََدنَيس ّّ سرَُسْبِلسبِهللاسَ� َ ََ س َْ لَ َِ ْد

ُ
َْبِمسلَّأيسو

ْ
ّمسبْ غََةسبن

َ
سو

س ََ غْ ِِ س ِ َّ َسس-نِي
ْ
يم، سبل ِِ سنَِع ِِ

ْْ سُع ْْ ََ يَلسلََهيسلَ ََ سَ� َِ ْهِل
َ
 – ِقسنِأ

জাওেনর কনযােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস 
সালােমর কােছ  ী িহেসেব েপশ করা হেলা এবং িতিন তার 
িনকাবতরী হেত েগেলন। তখন েস বলল, আিম আপনার হাত 
েথেক পানাহ চাা। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 
বলেলন, তুিম মহান স�ার কােছ আ�য় োথরনা কেরছ। অতএব, 
তুিম মু�। তুিম েতামার পিরবােরর কােছ চেল যাও। [বুখারী :  
৫২৫৪] 
আবূ উসায়দ রািদয়া�াহ ‘আনহর বেরনায় আেছ, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন- 

س َْ سقَيلَ سِلْ َِ َس ْْ ََ س ْ ّ ِِ سُُِهّبسبلَْأِلَكةُس:سَه ْْ َسَهيسلِلّسْبقَِةس؟سَوَه ْْ ََ 

‘তুিম আমার সে� িববাহব�েন আব  হও। েস বলল, েকােনা 
রােী িক িনেজেক সাধারে েজার হােত অপরে করেত পাের?’ তার 
কথা শেন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িকছু 
কাপড়েচাপড় িদেয় ভােলা বযবহার কের িবদায় কের িদেলন। 
[োগ� : ৫২৫৫]   
এা মিহলার নাম িনেয় েবশ মতেভদ আেছ। উমাায়া িবনেত 
েনামান, ফােতমা িবনেত দাহহাক, আছমা িবনেত েনামান, সানা 



 

14 

িবনেত সুফয়ান েভৃিত নাম পাওয়া যায়। [ফাতহল বারী : 
৯/৩২৫-৩৩২] 
কী অঅুত ৈবিচ�! এক নারী েয েসৗভাগয লাভ করার আশায় 
ভরমজিলেস িনেজেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস 
সালােমর সামেন উপ�াপন কের বযথর হেয়েছন, েসা েসৗভাগয 
িনেজর ভাগযাকােশ উিদত হওয়া সেেও তা েথেক আেলা সং�হ 
করল না আেরক নারী! নারীুবিচে�র এ কী িবরল দৃ�াি! 
নারী কখনও িবলিকস, িযিন ‘িসংহাসেনর’ মািলকা হওয়া সেেও 
নবী সমীেপ আ�সমপরেকািরনী। আবার কখনও তুলাাহা, েয 
নবুওয়ােতর িবকে  িবেোিহনী। 
নারী কখনও স�েম-চািরি�ক পিব�তা রকায় পাহাড়েমাে দৃঢ়, 
েতাপশািলনী। আবার কখনও যুলায়খা, েয নবীর মেতা িন�াপ 
বযি�েকও িব�াো েফলার বযথর েচ�া কের। 
ািতহােসর সাগর েথেক েসঁচা কেয়কিা উপমা উে�খ করলাম। 
নারী এমিনা, এমিনা তার িম� উপাদান। রহসযময়তায় েঘরা 
তার সৃি�। যার রহসযময়তার সামেন িচিার ৈবকলয েদখা যায়। 
জায়া-জননী-দুিহতা সবাা এক ামােমর মু�াদী!!  
আমােদর মােয়র কথাা বিল। িপতার োচুেযরর েকােনা কমিত িছল 
না। তার মেতা জিমদারী েকউ েপেয়িছেলন িকনা তা আমার জানা 
েনা। তবু তার মেন সুখ েনা, শািি েনা। েযখােন োচুযর দু’পােয় 
লুোাপুিা খায়, েয বাগান েথেক া�া ফল িছঁেড় েখেত পােরন যা 
া�া তা-া করেত পােরন, তবু সুখ েনা েকন? অসুখ িছল মূলত 
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শূনযতার। আ�াহ তা‘আলা েসা শূনযতা দূর করেলন। একজন 
িবপরীত িলে�র মানুষ েপেয় িপতার সুখপািখাা মু� আকােশ 
ডানা েমলল। িতিন আেবগা�ুত হেলন। েসা সুেযােগ েফের্াগে 
তােক িজেজস করেলন- আপিন িক তােক ভােলাবােসন? িকছুমা� 
িবল� না কের িপতা জবাব িদেলন, অবশযা! 
এবার মােয়র পালা। েফের্াগে তােকও িজেজস করেলন। িকি 
তােদরেক হতবাক কের িদেয় িতিন জবাব িদেলন, ‘না’। িবি�ত 
েফের্াকুল। এ েকাক রহসযময়তা, যার গাঁথুনীেত গেড় েতালা 
হেয়েছ নারী জািতেক? েসা রহসযময়তার বযাখযা কেরেছন ামাম 
কুরতুবী রহ.। িতিন বেলন-  

سب َِ قَ َْ سَولَْبسَ� ُِبّ
ْ
َنسبل ِِ س ة  َْ ََ ي ََ سُم  ٌ َِْهيسبَْضَعي

سقَلْ ْ ِِ س سَو َِ قَ َْ سَزوِْجَهيسلََص سُحِبّ ْ ِِ س ُُ
َ
لَْأْرو

ََببءُس
ْ
 - بل

‘অথচ তার অিের তারও েচেয় েবিশগে ভােলাবাসা লুকািয়ত 
িছল। েতা েকােনা নারী যিদ তার �ামীর ভােলাবাসার েকৃত 
অব�া েকােশ সতযবাদী হেতা, তাহেল হাওয়া আলাাহাস সালাম 
সতয কথা বলেতন। [কুরতুবী]  
এা হেলা নারী, যার রহসযময়তা িনরবিধ এিগেয় চেল কােলর 
ে�ােত কলকল �িনেত। এ যুগ হেত েস যুগ পযরি। এ কারেে 
তার মেধয তুিম েদখেত পােব হাজারও ৈবপরীতয। তুিম তােক 
ভােলাবাসেব, েস েতামার ভােলাবাসােক িনকুিচ করেব। কখনও 
অেনযর উ�ানীেত িমথযার মশলা িদেয় িনমরাে করেব িবরাা বাঁধ, 
যা েদেখ মুম হওয়া যায়; িকি তােত আেরাহে করা যায় না। 



 

16 

কখনও তুিম তােক আিব�ার করেব বাদেকর অনুগত বাদযযয 
িহেসেব, যা অথরহীন েলােপ, ককরশ শে� িবব কের শািির 
পিরেবশ। েস হযািমলেনর বাশঁীওয়ালা, যার বাঁশীর আহবােন সাড়া 
িদেয় িমথযার নদীেত ঝাঁিপেয় পেড় সমেগা�ীয় একদল ‘িশশ’!  
তারা কা�িনক গ�কার। িমথযার এক েফাঁাা অনুুল কািল িদেয় 
রচনা কের িবরাা গ�। সেচতন পাঠক যার উপসংহার পাঠ কের 
অনুত� হয় িনরথরক কিথকা পাঠ করার অনুেশাচনায়। সরলতা 
তােদর বােয়র ে�দ। েচাগলেখারী তােদর মূলপাঠয। 
তারা পঁুিথপাঠক, ে�াতা যােদর ত�য় ও ভাবেলশহীন। ত�য়তা 
যােদর দৃি� েথেক ‘েঘাড়ায় চিড়য়া মদর হাঁিায়া চিলল’- বােকযর 
অথরাােক আড়াল কের রােখ। 
তােদর িব�ােসর আিঙনাাা ফাঁপা েবলুন, যা অিব�ােসর ঊ�রগামী 
বায়ুর চােপ সদা েফো পড়েত উদ�ীব থােক এবং গে�র সি�নীর 
মৃদুচােপ তা মুহূেতর চুপেস যায়। মেন েরখ, নারীর গে�র সি�নীর  
েকউ েকউ আমরা িবনেত আমর, হায়দারা, িহ� িবনেত আওস, 
কাবশা িবনেত আরকাম। সবাা িকি উে� যার‘ নয়! 
সৃি�কতরার অপার সৃি�রহেসয সৃ� এা জািত। সৃি�কতরােক েযমন 
জান িদেয় েব�ন করা স ব নয়, েতমিন অেনক েকে� স ব নয় 
তার এা সৃি�র রহসয উদঘাান করাও। পা�ােতয ‘three w’  
কথািা েবশ েশানা যায়। অথরাৎ Work, Woman, Wather তথা 
নারী, কমর ও আবহাওয়া- এা িতনিা ব�র নািক আগা-মাথা 
পাওয়া দায়!   
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তাা কখনও তুিম তােক িব�াি হেত েদখেব, কখনওবা েদখেব 
িব�াি করেত। নারীস�ায় বািতেকর গে মাখামািখ। িছোে�ষেে 
সঁূেচর জায়গায় তারা কুড়াল চালােত জােন! ঘােসর ওপর জমা 
িশিশেরর পািনেক জলাশয় মেন কের কাপড় েগাাােত জােন! 
তারা পুকেষর েলবাস। কখনও তারা পুকষেক েকাশ কের তার 
আসল েলবােস। কখনওবা েকাশ কের ভাবতািড়ত হেয় ক�নার 
শীেরবে । 
নারী এক িব�য়কর আেলা, যা সূেযরর েখরতায় েকাশ পায়। 
আবার কখনও অঅুত অ�কার, যা বািতর িনেচ বাস কের। মৃতুয 
যিদ জীবেনর সেহাদরা হয়, তেব েফতনা নারীর সহযা�ী। েস 
তার সফরস�ী েথেক কখনও িবি�� হয় না। 
েস েতামােদর দপরে। ‘মুিমন আেরক মুিমেনর আয়না’। আয়নার 
দশরক কখনও তােত বযি�র আসল েচহারা েদখেত পায়, 
কখনওবা তােত অিব�াস আর ক�নার আ্র পড়ায় েদখেত পায় 
িবকৃত িভ� েচহারা। এেতা দৃিশযেতর েদাষ নয়, দশরেকর েদখার 
ভুল! েকউ �ে� মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক িভ� 
অব�ায় েদখেল েসাা হেব দশরেকর িনেজর ক�তার লকে। 
আহেল হক তা-া বেলন। 
েকউ যিদ তার পিরিচতজনেক িজেজস কের- েতামার নািক মাথা 
েনা? তাহেল ওা েলাকিা কী করেব? হয়ত ে� শেন েস আকাশ 
েথেক পড়েব িকংবা আকাশ তার ওপর েভেঙ পড়েব। িবি�ত�ের 
বলেব, বেলন কী আপিন! 
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-হঁ, তাােতা শনলাম। এক নারী নািক েতামােক ম্কিবহীন 
অব�ায় েদেখেছ! 
হায় িনরস েকৗতুক! পৃিথবীর সবিকছুা িক তালাক, াতাক আর 
িনকাহর মেতা ‘জা�ুহ�া জা�ুন ওয়া হাযলুহ�া জা�ুন- বা্বও 
বা্ব, েকৗতুকও বা্ব? 
েহ মানুষ! আয়নাাা েতা কােচর একাা যযমা�। কখনও তােত 
যু� হয় ধূিলর আ্র, কখনও বা হয় িবচূের। তেব তুিম কী কের 
একিা দৃেশযর আসল অব�া েদখার জনয এা আ্রপড়া িবচূের 
দপরেের আ�য় িনেয় িনেজর িবেবকাােক িশেকয় তুেল রােখা?  
েকাথায় েনা নারী? কিবর কােবয, েলখেকর িলখনীেত, সাধেকর 
সাধনায়, িবরাগীর ৈবরােগয- সবর� তার অবাধ িবচরে। নারীস�ার 
একিা িম� অনুভূিত কখনও জ� েদয় একিা েলখার, কখনওবা 
কােবযর কখনওবা িবরাা ািতহােসর। কখনও কিব নজকেলর 
সে� সুর িমিলেয় গাােত া�া কের- 

পৃিথবীেত যা িকছু মহান িচরকলযােকর 
অেধরক তার কিরয়ােছ নারী অেধরক তার নর। 

আবার কখনও িবকৃিত ঘিােয় বলেত া�া হয়- 
পৃিথবীেত যা িকছু েফতনা, অসতয অকলযােকর 

ন�াভাগ তার সৃিজয়ােছ নারী বািক দেশ হয়ত নর! 
তেব সব কথার ঊে�রর কথা হেলা নারী সমােজর অেধরকাংশ। 
নারী ছাড়া সমাজ অচল। েয ভাঙেব, েসা আবার গড়েব। একবার 
ভাঙেত েদেখ েভেঙ পড় না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 
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ওয়াসা�া ারশাদ কেরন- নারীর একাা অনযায় েদেখ চূড়াি 
িস াি িনেয়া না। একবার অনযায় করেল েদখেব, েস-া আবার 
আেরকিা পুেয িনেয় আসেব1।  
তাা তােদর িম�শি�েক সে� িনেয়া সমাজ-সংসারাােক এিগেয় 
িনেত হেব। রাসূলু�াহ আলাািহস সালাম ারশাদ কেরন- 

ُُس
َ
لْعِس بَلَْأْرو ّ َِ َ�َهيسبََ�ْأتََهيسِبمْسسَكل َسْ سبْستَأْسسَوبِمِسسََ ََ سسنَِهيستَْع ََ َعَهيسنَِهيسِبْستَْأتَْع َِ  - ِضلْع سسَو

‘নারী বাঁকা পাঁজেরর মেতা। তুিম তােক েসাজা করেত েগেল 
েভেঙা েফলেব। তাা এা বততা িনেয়া তার �ারা উপকৃত 
হও।’ [বুখারী : ২/৭৭৯] 
নারীস�ার এা ৈবপরীতয �ারা অনুমান করেত পাির তার মেধয 
দুা গো আেছ। আেছ েোহ। আেছ আনুগতয। েস া�া করেল 
পদরার িবকে  িবেোহ কের মু�বািসনী হেত পাের। আবার 
আনুগতয েদশরন কের হেত পাের পদরাবািসনীও। তার পারাাা বড় 
িবষয় নয়, পারার ধরোা বড় িবষয়। নারীেক িস াি িনেত হেব, 
েস িনেজর স�মেবাধেক পদরার েরশমী কমােল আড়াল কের 
রাখেব, নািক েখাসা ছাড়া কলার মেতা মশা-মািছর খাবাের 
পিরেত করেব? একাুখািন সুশৃ�ল, পদরােবি�ত জীবন যিদ 

                                                           
1 স বত: েয হাদীসিার কথা েলখক বলেত চাে�ন তা হে�,  

س«
َ

َركْسسال ْْ ن سسَ� ِِ غًَة سُمْؤ ِِ ِرهَسسإِمْسسُمْؤ غَْهيسََ يسِِ ًَ لُ غَْهيسرَِضَسسَُ رَسسِِ ََ  »آ
“েকােনা মুিমন েযন েকান মুিমন নারীেক ঘৃনার দৃি�েত না েদেখ, কারে, তার 

এক �ভাব অপছ� হেলও অপর �ভাব তােক চমৎকৃত করেব।” [মুসিলম, 

হাদীস নং ১৪৬৯] [স�াদক] 
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নারীেক স�ম রকার িন�য়তা েদয়, তেব তা হেব খুবা স্ামূেলয 
দািম ব� তয়। েক আেছ এমন বিেক, েয সঁূেচর বদলায় �েরবার 
�হে করেত চায় না! 
নারী স�েকর দীঘরসূে� আমােক এা অনুভূিত েকাশ করেত 
হেলা। েকউ যিদ আমার কােছ এ স�েকর ৈকিফয়ত তলব কেরন, 
তাহেল আিম বলব- 

ّس ِِ رُسسالَسسُملَْجم سسسبَّي ِْ َْ ّمَسسبَمْسسَ� ََ سسّ�تَ ِّْ يسنُِ  ُْسسَِ  - يُِر�ْ

‘মুিমেনর মুেখ লাগাম লাগােনা থােক, েস া�া করেলা সবিকছু 
বলেত পাের না।’ আর আসল ৈকিফয়ত েদেবা- ‘েযিদন সব রহসয 
উে�াচন করা হেব’ েসিদন। দুিনয়ােত েয সহজ কথা যায় না বলা 
সহেজ! 
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েবপদরা ও াভিািজং : সেহাদরার সহযা�া 
খািল পােয় হাঁােত হঠাৎ সামেন সাপ পড়েল িকংবা িনর  একাকী 
বযি� জ�েল আচানক বােঘর সামেন পেড় েগেল েযমন ভেয় 
আঁতেক ওেঠ, েতমিন এ সমেয়র তকেী, যুবতী ও তােদর 
অিভভাবকরা াভিািজংেয়র নাম শনেল েকঁেপ ওেঠন। াভিািজং 
এ সমেয়র খুবা আেলািচত ও মানুেষর মুেখ-মুেখ উ�ািরত একিা 
শ�। আসুন, শ�িা স�েকর সাধারে িকছু তথয েজেন িনা।  
ব�ত ‘াভিািজং’ শ�িা এেসেছ ম�ু ভাষা েথেক। ভারত, 
পািক্ান এবং বাংলােদেশ শ�িা েবশী বযবহত হয়। আেমিরকা 
বা অনযানয েদেশ এর �েল বযবহত হয় ‘েস�ুয়াল হযারাসেমম’। 
াভিািজং হে�- রা্া-ঘাো বা েকাশয �ােন নারীেক েযৗন 
হয়রানী করা। তােদরেক লকয কের অেীল ভাষা বা েযৗনা�ক 
কথাবাতরা ছুঁেড় েদয়া। িাাকারী ও অেীল অ�ভি� করা অথবা 
িপছু েলেগ েথেক নারীেক িবর� করা।  
আজ সহজ হেয়েছ নারীেক উ�য� করা! ভয়াবহ কযাাােরর মেতা 
সবর� ছিড়েয় পেড়েছ এা মহামারী- �ােম-গে�, শহের-প�ীেত 
সবখােন। একিদেক িশককরা াভিািজং েিতেরােধ েবেঘাের োে 
িদে�ন, েতা অনয িদেক িশককরাা ছা�ীেদর সে� াভিািজং 
করেছন! এ কারেে শাি্রও স�ুখীন হে�ন তারা বহ�ােন। এা 
স�িত দুাজন িশককেক এ কারেে শাি্ েদয়া হেয়েছ!  
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সভযতার এা বাজাের পািনর শালুক আর বনয বাাতার শােকর 
মূলযও েযখােন কম নয়, েসখােন একমা� নারীর মূলযাাা কম! 
নারী অহরহ লা�নার িশকার হে�, তােদর া�ত-আ� িনেয় 
িছিনিমিন েখলা হে�। েকন? েকন এেতা ঠুনেকা হেলা িচরস�ানী 
নারীর এা মযরাদা? শধু িক তা-া? যারা তােদর মযরাদা রকােথর 
েিতবাদ করেছ, তােদরেকও েবেঘাের োে িদেত হে�। িনেচর 
ঘানা ৩িা পড়ুন : 
ঘানা-১ : িমজানুর রহমান িমজান। রাজশাহীর চারঘাা উপেজলার 
লকীপুর �ােমর মৃত আবুল েহােসেনর েছেল। আা বছর আেগ 
নাোার েজলার বাঘিতপাড়া উপেজলার েলাকমানপুর কেলেজর 
রসায়ন িবভােগ িশকক িহেসেব েযাগ েদন িতিন। িশকািব্ােরর 
মহান �ত িনেয় িনজ েজলা েথেক ছুো এেসিছেলন অনয েজলায়। 
জািতেক করেত েচেয়িছেলন িশিকত, নি�ত। িকি মচেক যাওয়া 
পােয়র ওপর েয জািতর সভযতা দদায়মান, েসা জািত তােক আর 
কী-াবা উপহার িদেত পাের? তাা তারা ব�নার বদলায় িদল 
িন�া আর িনরাপ�ার পিরবেতর করল োেসংহার!  
িতিন ল�ীপুর েথেক েমাারসাােকলেযােগ কেলেজ যাতায়াত 
করেতন। ওা কেলেজর ছা�ীেদর োয়া উ�য� করত 
বাঘিতপাড়া উপেজলার চকেগায়াম েবগিনয়া �ােমর বখাো দুা 
যুবক। েগালাম রসূেলর েছেল আিসফ ও মনছুেরর েছেল আ�ুল 
আউয়াল রাজন। েযৗনকুধার জলাতা েরােগ কাতর এসব যুবক। 
নারী েদখেলা হামেল পড়া তাা এেদর েনশা। যুবতী কেলজ 
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ছা�ীর শালীনতাবিজরত েপাশাক ও অবগ�নমু� েচহারা তােদর 
মাথায় েনশা ধিরেয় েদয়। মাতাল কের েতােল তােদর। েয সমাজ 
তােদরেক নারীর অবগ�নমু� েচহারা উপহার িদেয়েছ, যুবতী 
নারীর উ�তবেকর েলাভনীয় দৃশয উপেঢৗকন িদেয়েছ, েসা সমাজ 
তােদর কামনার আগন িনবরািপত করেত বাধ সােধ েকন- এা 
েে� তারা উ�াি হেয় যায়। তাা যুবতী নারীেদরেক েদখেল 
ওড়না ধের াানাাািন কের। কুকথা বেল নারী স�েমর িশকড় ধের 
াান েদয়।  
িশকক িমজান েিতবাদী বযি��। এসব অুনিতকতা তােক 
মমরাহত কের। িতিন জলাতা েরাগীেদর েডরায় হানা েদন। 
েিতবাদ কেরন অনযােয়র। িতিনসহ কেলেজর কেয়কজন িশকক 
িমেল দুা বখাো যুবেকর অিভভাবকেদর েডেক তােদর সিানেদর 
এেহন অনযােয়র েিতবাদ জানান।  
িকি উ�ে� যাওয়া বখাো যুবকেদর শাসন কের সাধয কার? মা-
বাবা িকংবা অনয েকানও অিভভাবেকর পেক স ব নয় তােদর 
নােক লাগাম পরােনা! েকননা, আ�াহর ডর-ভয়হীন এসব যুবেকর 
সামেন অিভভাবেকর লািঠ তুলার দিড়র েচেয় েবিশ ভাির িকছু 
নয়!  
তাা এা শাসেনর কথায় আরও ভয়ানক হেয় ওেঠ তারা। যারা 
তােদর কামনার আগেন পািন েঢেল িদেত চায়, তােদর িবকে  
নমকেদর আগন হেয় য়েল ওেঠ তারা। এা আগেনর �ূিল� 
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েথেম িনিক� হয় িমজােনর গােয়। আগেনর েলিলহান িশখা 
য়ািলেয় ছারখার কের েদয় তার েিতবাদী শ�ক�।  
২রা অে�াবর কেলজ েথেক বািড় েফরার পেথ আিসফ ও রাজন 
িমজােনর গিতেরাধ কের। িমজান েকােনা িকছু বুেঝ ওঠার আেগা 
তারা েলাহার রড িদেয় তার মাথায় আঘাত হােন। দুাজেনর 
সাঁড়ািশ আতমেে মািােত লুিােয় পেড় একিা েিতবাদী ও 
সতযা�য়ী ক�। আর মুখ েকিলেয় েহেস সমােজর ে�ােত বীরদেপর 
িমেশ যায় রািজন-আিসফ। �ানীয়রা িমজানেক েথেম বাগিতপাড়া 
উপেজলা �া�য কমে�ে� িনেয় যায়। অব�ার অবনিত হেল 
েসখান েথেক েনয়া হয় রােমক হাসপাতােল। েসখােনও অব�ার 
অবনিত হেল িনেয় যাওয়া হয় ঢাকার িপিজ হাসপাতােল। েসখােন 
বােরা িদন িচিকৎসা িনেলও েশেষ মৃতুযর কােছ হার মানেত হয় 
তােক। িনেভ যায় তার জীবনেদীপ। ২৪ অে�াবর শিনবার 
িদবাগত রাত একাায় িতিন পরপােরর যা�ী হন। [সূ� : ৈদিনক 
আমার েদশ ও অনযানয জাতীয় পি�কা, ২৮/১০/২০১০ াং] 
িমজােনর মৃতুয এলাকাবাসীর অিের েবদনার ঝড় তুেলেছ। 
তােদর অির েছেয় েগেছ িবষােদর কােলা ছায়ায়। তার  ী 
রািজয়া সুলতানা িমিল অ� বয়েস ৈবধেবযর গহনা পরেলন গলায়। 
�ামীহারা িমিলর অসহায় দৃি� েকাথায় েযন িমিলেয় যায়। হয়ত 
িমিলেয় যায় েখলাফেত রােশদার শাসনামেলর অতীত গেভর। এা 
লুি�ত সভযতার সমাজ-সংসার েথেক পািলেয় বাঁচেত চান িতিন। 
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িফের েযেত চান কােলর গেভর হািরেয় যাওয়া াসলামী আদেশরর 
সুনগরীেত।  
তার চার বছেরর কনযা লুসাাবা রিশদ মম শধু আ�ু-আ�ু বেল 
ডাকেছ আর িচৎকার কের কাঁদেছ। তার কা�া থামেছ না। েযিদন 
থামেব িকংবা থামার বয়স হেব, েসিদন হয়ত লুসাাবা েদখেব 
এমন আেরকিা দৃশয। েদখেব, আেরকজন লুসাাবা তার বাবা 
িকংবা ভাা অথবা আপনজেনর এমন ককে পিরেিতেত কাঁদেছ। 
এা সমােজ এ কা�া থামেব না। েকবল একজন আেরকজেনর 
�ান পূরে করেব মা�। যিদ না সমােজর মরেবযািধ েবপদরা ও 
উ�ৃ�ল জীবনাচারেক েঝঁিােয় না তাড়ােনা হয়।   
ঘানা-২ :  চাঁপারানী েভৗিমক। িনহত হেয়েছন েমাােরর চাপায়। 
তােক চাপা িদেয় হতযা করার ঘানািা পিরকি�ত, া�াকৃত এবং 
ঘাতেকর েিতেশােধর চাপা আগেনর িনধূরম েুলন। চাঁপারানীর 
অপরাধ, িতিন একজন মা এবং মােয়র অিধকার বেল িনজ 
সিানেক উ�য� করার েিতবাদ কেরিছেলন।  
তার দশম ে�েী পড়ুয়া েমেয়েক োয়া উ�য� করত মধুখালী 
বাজােরর মদ বযবসায়ী রতন সাহার েছেল েদবাশীষ সাহা রিন 
(২৪)।  ছুঁেড় িদত েযৗনা�ক িবষবাকয। ‘ওয়াও! মাা ডািলরং!’ বেল 
নারী মযরাদার ওপর কলোর আবজরনা ছুঁেড় মারত েস।  
তেব ল�ার ভেয় দীঘরিদন ধের এা পাপবা�েক আােক রাখার 
েচ�া কেরিছেলন চাঁপারানী। িকি বাতাস-বা� এসব পদাথরেক 
আর কতকে আােক রাখা যায়? তাা অপারগ হেলন দুবরার 
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শি�র বাঁধন খুেলও িদেত। েকাশ করেলন রিনর কীিতরকলােপর 
কথা। িবচার চাােলন মধুখালী উপেজলার েচয়ারমযান মিফজুর 
রহমান, মিহলা ভাাস েচয়ারমযান সুরাায়া সালাম এবং িচিনকল 
উ�িবদযালেয়র মযােনিজং কিমিার কােছ। এসব েলাকজন রিনর 
বাবােক েডেক সতকর কের িদেলন।  
তােদর এা সতকর-সংেকত িহেত িবপরীত হেলা। েয সমােজ 
রিনেদর বীরদপর পদচারো, স�মলুোরােদর িনিবরব পদযা�া, েস 
সমােজ ভােলা মানুেষর েচাখরাঙানী বা শাসন েতমন েকানও 
কােজ আেস না। বরং িহেত িবপরীত হয়, পােপর দাবানেল 
অেিতেরােধযর য়ালানী সরবরাহ করা হয়।  
আমার কথার সতযতা েদখুন : ২৬া অে�াবর চাঁপারানী িবকােল 
�ামী �পন িব�াসেক সে� িনেয় েিতেবশী হারানচ� সরকােরর 
েমেয়েক িবদায় জানােত েরলেগা পযরি এিগেয় যান। িবদায় িদেয় 
বািড় েফরার পেথ উ�� দানেবর ববররতার িশকার হন িতিন। 
ভারী েমাারসাােকল িদেয় েপছন েথেক চাঁপারানীেক চাপা েদয় 
েসা রিন। মারা�ক যখমী হেল তােক েথেম মধুখালী 
হাসপাতােল েনয়া হয়। েসখােন অব�ার অবনিত ঘােল েনয়া হয় 
ফিরদপুর েমিডকযাল হাসপাতােল। েসখানকার ডা�াররা তােক 
মৃত েঘাষো কেরন।  
বড়া দুদরমনীয় এা সমাজ! এখােন েিতবােদর ভাষা নগেয ও 
কীে। িকি পিরোম মৃতুয! চাঁপারানীর হতযাকাদ এা িববের 
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সমােজর ক�দশার একিা কুে নািাকা মা�! [সূ� : ৈদিনক 
আমার েদশ, ২৮/১০/২০১০ াং] 
ঘানা-৩ : িমজান ও চাঁপারানী হতযাকােদর েরশ কাােত না 
কাােতা আেরকিা হতযাকাদ মানুেষর িবেবকেক েবলভােব নাড়া 
িদেয় যায়। এবােরর ঘানা িসরাজগে�র রায়গ� থানার িনঝুিড় 
�ােমর। এলাকাবাসী জানান, রায়গ� উপেজলার িনঝুিড় �ােমর 
শ ুনাথ মেলর েছেল সুশীল কুমার বগড়া েজলার েশরপুর 
উপেজলার খলীসাবাড়ী �ােমর সুনীল কুমার বরাতীর েমেয় 
চা�াােকানা-সীমাবািড় এস আর গালরস হাা�ুেলর নবম ে�েীর 
ছা�ী রপালী বরাতী াুিনেক �ুল ও োােভা পড়েত যাওয়ার 
পেথ োয়া উ�য� করত।  
এখােনা েথেম থােকিন উ�� যুবক। েমেয়িােক আপন কের 
েনয়ার উ�বাসনা তােক পাগল কের েতােল।  ী বানােনার তী� 
আকা�া তােক িদেশহারা বািনেয় েদয়। তাা চূড়াি পবর িবেয়র 
পয়গাম পাঠায় েস অিভভাবকেদর কােছ। িকি েয েকানও 
কারেো েহাক, তার এা পয়গাম েতযাখযাত হয়। নারীর েিত 
পুকেষর অিধকার েযন অললনীয়। েয েকউ তােক ে্াব িদক 
তােত সাড়া িদেতা হেব। সাজুগজু কের বধূেবেশ �ামীর পদধূিল 
িনেতা হেব! এর বযিততম িকছু হেল ঘােব েহন�া করা, এিসড 
েছাঁড়া িকংবা হতযা করার মেতা নৃশংস ঘানা।  
রপালীর ভােগ জুোিছল এর েশষাা। ঘানার িদন রপালীেক 
সুশীল েজার কের বািড়েত িনেয় যায় এবং েজারপূবরক তার 
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কপােল িসঁধুর েমেখ েদয়। িহ�ুধেমর কারও কপােল িসঁধুর মািখেয় 
িদেল েস তার  ী হেয় যায়। িকি রপালী চায় িন এমন েীিতহীন, 
মমতাহীন িসঁধুের িনেজর জীবেনর নতুন অধযায় শক করেত। চায় 
িন এা কলিাত পেথ সুশীলেক �ামী িহেসেব বরে কের িনেত।  
এিদেক এা ঘানা তােক জীবন স�েকর িনরাশ কের েতােল। এা 
অবাি�ত িসঁধুেরর দাগ িনেয় বািক জীবন বাঁচেত চায় না েস। তাা 
ঝাঁপ িদেয়েছ মৃতুযসাগের। এভােবা মানববৃক েথেক ঝের পেড় 
অ�বয়সী একজন তকেীর জীবনপাতা।  
এসব িবনাশী মৃতুয েকবল িমজান, চাঁপারানী আর রপালীেদর 
ঘােড়া িবষা� েছাবল এঁেক েদয়িন, বরং যুগ-যুগ ধের চেল 
আসেছ এা নৃশংসতা। েখালাসা কের বলেল, াসলামী সভযতা ও 
জীবনাচার েথেক মানুেষর দূর� যতা বাড়েছ, এসব অমানিবক 
ঘানা ততা বৃি  পাে�।  
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম একবার েঘাষো 
কেরিছেলন, াসলাম একিদন েেতযেকর ঘের এভােব েেবশ 
করেব েয, সুদূর সান‘আ েথেক একজন মানুষ হাজরামাউত পযরি 
সফর করেব স�ূের িনি�েি, িনিবরেব, একাকী। িকি েস সময় 
এক আ�াহর ভয় ছাড়া অনয েকানও ভয় তােক িচিিত করেব 
না।  
াসলােমর আদেশর হেয়িছলও তা-া। সুদূর বালাবা�ু শহর েথেক 
একজন নারী গােয় গহনা জিড়েয় ম�া-মদীনায় এেলও েকউ তার 
িদেক মুখাা পযরি তুেল তাকােতা না। স�ম থাকত স�ূের 
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িনরাপদ। িকি আজ! জনস�ুেখ নারীেক লাি�ত করা হে�। 
গেধষরে কের ধিষরতা নারীর স�মলুোর চাকদার দৃশয ধারে কের 
তা জনস�ুেখ েকাশ করা হে� আর তা েদেখ দশরকরা িশহরেে 
েচাখ কচলাে�!  
াভিািজংেয়র এা েছাঁয়ােচ েরাগাা াদািনং খুব েবেড় েগেছ। 
েপপার-পি�কা, েরিডও-িািভ ও সভা-সমােবশ কের এর িবকে  
যতা েচারো চালােনা হে�, এস�েকর যুবক-তকেেদর আ�হ 
ততা বাড়েছ। আমরা িব�াস করেত বাধয েয, এিা আরও েবিশ 
মহামারী আকার ধারে কেরেছ আদালেতর একিা রােয়র কারেে। 
াভিািজং একিা বযিধ, একিা আযাব। আর আযাব আেস আ�াহর 
নাফরমানীর কারেে। আদালত েসা ‘আসা’াােক সহজ কের 
িদেয়েছ। কারে, তারা রায় িদেয়েছন েবারকার িবকে । আ�াহর 
িনেদরেশর িবকে । এা রােয়র মাধযেম েকারািের াভিািজংেক 
উৎসািহত করা হেয়েছ। েকানও কৃষক যিদ ঘেরর দরজা উ�ু� 
রােখ, েসা দরজা িদেয় ঢুেক চুির করা েচােরর জনয িকছুমা� 
কিঠন থােক না।  
আমার মেত এা রােয়র মাধযেম েযন এা উদার কৃষেকর ভূিমকা 
পালন করা হেয়েছ। েযিদন এা েলখািা িলখিছ 
(৩০/১০/২০১০াং), েসিদেনর একিা সংবাদ আমােক খুব 
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আশাি�ত কেরেছ। েধান িবচারপিত এিব এম খায়কল হক 
বেলেছন, িবচারকরা আ�াহ ও জনগেের কােছ দায়ব 2।  
েধান িবচারপিতর এমন একিা বা্ব উপলিি িমিডয়ায় েকাশ 
করায় আমরা তােক সাধুবাদ জানাা। িতিন িঠকা বেলেছন েয, 
একজন িবচারক কখনা দায়মু� নন। িবেশষ কের আ�াহর 
কােছ। মানবজািতর কলযােের জনয আ�াহ তা‘আলা 
িবচারকগেেক নযায়িবচার েিত�া করার িনেদরশ িদেয়েছন। এ 
উে�েশয িতিন একিা সামি�ক কলযােকর িবধানও দান কেরেছন। 
েয েকানও িবচারক আ�াহর েসা িবধান ও নযায়িবচার েিত�ার 
জনয দায়ব  এবং যারা খামেখয়ালীবশত এা দায়ব তা উেপকা 
কের, তােদরেক আ�াহ তা‘আলা ফােসক-পাপী বেল আখযািয়ত 
কেরেছন। কুরআেন ারশাদ হেয়েছ : 

ٓ  َ�ُۡ�م َّمۡ  َوَمن ﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َّ ٰ�َِك  � ََ و�

ُ
ََۡ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  ََُ  ]سس٤٧:سُْسبليئ[س﴾ ٤ �

‘যারা আ�াহর িবধান অনুযায়ী ফয়সালা কের না, তারাা ফােসক-
পাপী।’ {সূরা আল-মােয়দা, আয়াত : ৪৭}  
এা সূরার ৪৫ নং আয়ােত তােদরেক জােলম আখযািয়ত করা 
হেয়েছ। ারশাদ হেয়েছ- 

                                                           
2 আসেল এভােব বলা জােয়য হয় িন। বলার দরকার িছল, ‘িবচারকরা আ�াহর 

কােছ দায়ব । তারপর জনগেের কােছও তারা দায়ব ।’ কারে, মুিমন 

আ�াহর সােথ কাউেক (এবং) শ� িদেয় বেরনা কের না। জনগেের ভেয় কাজ 

করেল েসাা িশকর হয়, তােক স�ূেরভােব আ�াহর কােছা জবাবিদহীর িচিায় 

কাজ করেত হেব। [স�াদক] 
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ٓ  َ�ُۡ�م َّمۡ  َوَمن ﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َّ ٰ�َِك  � ََ و�

ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  ََُ َّ  ]سس٤٥:سُْسبليئ[س﴾ ٤ �َ

পদরা করা আ�াহর িবধান। এর িবকে  রায় েদয়া আ�াহর 
িবকে  রায় েদয়ার নামাির। আর আ�াহর িবকে  রায় িদেল 
ওা সমােজ শািি আসেব েকাে�েক? পদরা-িহজাব িনিষ  করা 
হেয়েছ বৃোন, �াা এা সব িবধমরী েদেশ। েসা েঢউ আমােদর 
মেতা মুসিলম েদশগেলােত আছেড় পড়েব েকন?  
েকন ‘পদরার জনয বাধয করা যােব না’ মেমর রায় েদয়া হেব? অথচ 
কুরআেনর িনেদরশ হেলা পদরার িবধান পালন করা। পদরা পালেনর 
িনেদরশ িদেয় ারশাদ হেয়েছ : 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ َٓ  ّ ِِ ۡزَ�ِٰجَك  قُل �ّّ
َ
ِۡۡهنّ  يُۡد�ِ�َ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َِسآءِ  َوَ�َناتَِك  ّ�ِ لَ  ِمن ََ

ِِٰبِِِهّنۚ  ََ  ]سس٥٩:سبالحزبب[س﴾ َج

‘েহ নবী! আপিন আপনার  ীগেেক, কনযাগেেক ও মুিমন 
নারীগেেক বলুন, তারা েযন তােদর কাপেড়র িকয়দাংশ িনেজেদর 
ওপর োেন েদয়।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৯} 
আমরা অতযি দুঃখজনকভােব লকয করিছ েয, এা রােয়র পর 
েথেকা েদেশ উে�গজনকহাের াািভিজং, নারী িনযরাতন, 
াভিািজংেয়র কারেে খুন, হতযা এবং আ�হতযা অিধকমা�ায় 
েবেড় েগেছ। িনঃসে�েহ এাা আ�াহর গযব। এভােব মহান 
সৃি�কতরার িবধান েকােশয লংঘন ও িবেরািধতা করা হেল েসা 
সমােজ আ�াহর েতােধর বিহঃেকাশ ঘাা �াভািবক। আজ সারা 
েদেশ াভিািজংেয়র েয মা�া, তার জনয আমরা িনেজরাা দায়ী। 
এাা উে�গজনকহাের েবেড় যাওয়ায় সবাা উৎকি�ত। সবাা 
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চাে� এর আশ সমাধান। িকি যােত সমাধান রেয়েছ, েসা 
সমাধানাােকা আদালত িনেষধ কের িদেয়েছন! কারে, নারী 
উ�য� না হওয়ার িন�য়তা রেয়েছ এা আয়ােত। আয়ােতর 
েশষাংেশ বলা হেয়েছ- ذينيُؤسفال  ‘পদরার িবধান পালেনর ফেল 

তােদরেক ক� েদয়া (উ�য� করা) হেব না।  
অবাক হেত হয় সৃি�কতরার অসীম জােনর কােছ মানুেষর কুে 
জান এবং এা কুে জান িনেয় সৃি�কতরার িবকে  দুঃসাহস 
েদখােনা েদেখ। আ�াহর আদালেতর িবকে  যাওয়া েয দুিনয়ার 
আদালেতর জনয শভ নয়, তার েমাে বতরমান অব�া। এা 
অব�ার নাজুকতা েথেক আমরা েকবল তখনা পির�াে পাব, 
যখন আমরা সৃি�কতরার িবধােনর েিত িবন� � া েদিখেয়, পরম 
ভি�ভের তার িবধান পালন করা শক করব। 
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ব�ুর পেথ বধূর যা�া 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন- 

لُْبمَسسالَسسثََالثَة س َُ ْْ َسسيَ
ْ
َعيُقسسسّغةَسبن

ْ
يْهِسسبَل  – بلنَِّسيءِسسَورَجلةُسسَوبّليُبُْثسسنَِببِلَ

‘িতন ে�েীর মানুষ জা�ােত েেবশ করেব না। িপতামাতার অবাধয 
সিান,  ীেক েবপদরা ও পরপুকেষর সে� িমশেত েদয়া �ামী, 
এবং পুকেষর সাদৃশয অবল�নকারী নারী।’ [নাসাঈ : ১/২৭৫] 
এখােন আিম এমন একিা ঘানা তুেল ধরব, যা এা হাদীস 
অমানয করার ককে পিরেিত িহেসেব আখযািয়ত হেত পাের। 
আমার িনজ কােন েশানা ঘানা এাা। মমরাহত যুবক িনজ মুেখ 
শিনেয়েছন তার বযথরতাভরা জীবনকািহনী। তা শেনেছ অসংখয 
ে�াতা।  
যুবেকর বািড় ফিরদপুর েজলায়। পািরবািরকভােব েবশ স�াি। 
ভাােয়রা থােকন আেমিরকায়। িনেজেক েিত�া করার একাা 
উদযমী েচ�া কাজ কের তার মেধয সবরদা। িকি মাধযিমক িােস 
পড়ার সময়া িপছুাান। আপন খালােতা েবােনর তরফ েথেক 
েেমে্াব পান িতিন। িবফেল আ�হতযা! এমন িনখাঁদ েেম আর 
হয় না! অনয েকানও যুবক হেল হয়ত তৎকোত লািফেয় পড়ত 
এা গরম কড়াােয়। িচিা করত না িনেজর ভিবষযেতর কথা আর 
একজন অবুঝ িকেশারীর আ�হতযার িমথযা আ�ালেনর অসারতা। 
িকি সুমন এেকে� অতযি িবচকেতার পিরচয় েদন। েযৗবেনর 
উ�াদনার কােছ িনেজেক সঁেপ না িদেয় বা্বতার ককভূিমেত 
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পেড় থােকন দাঁেত কামড় িদেয় অেনক িদন। খালােতা েবান িলিল 
(ছ�নাম)েক িতিন আেগ পড়ােশানা েশষ করার পরামশর েদন। 
িলিল িনবৃত হয়, তেব এেকবাের না। িকছুিদন পর আবার েেেমর 
ডািল িনেয় হািজর হয় েস সুমেনর সামেন। একজন যুবতী নারীর 
পুনঃপুনঃ েেমে্াব েজায়ােরর পািনর মেতা আছেড় পড়েত 
থােক সুমেনর জীবন-উপকূেল। েঢউেয়র আঘােত আঘােত েভেঙ 
পড়েত থােক বরফখেদর মেতা শ� সুমেনর হদয়পাড়। েেম 
আর েযৗবেনর উ�ােসর কােছ হার মানেত শক কেরন িতিন। 
হদয় যিদ ঈমান আর আ�াহেেেমর শরাব �ারা িস� না হয়, 
তাহেল একজন যুবতী নারীর পুনঃপুনঃ আহবােন সাড়া না িদেয় 
থাকা একজন পুকেষর পেক েবশ কিঠন বযাপারা বো। তাা 
িলিলর আ�ােন সাড়া িদেত িতিন বাধয হন।  
সুমেনর পা িপছেল যাওয়ার এা ঘানাাা ঘোিছল ছা�জীবেন। 
স�ত কারেো তার িপতা-মাতা িবষয়িা েমেন িনেত ে�ত হন 
িন। িবেশষ কের তার বাবা েছেলর এা বতপথচলােক 
েকােনাভােবা েমেন েনন িন। সুমন ে�য় েপেয়েছন িকছুাা মােয়র 
কােছ, বািকাা ভািব �াশড়ী তথা খালার কােছ। িদন গড়ায় আর 
সুমন িলিলেদর েেেমর গাঁাও শ�-েপা� হয়। এখন আর েেম-
েেেমর লুেকাচুির েখলা সােজ না। তাা দুাজন িমেল িস াি 
িনেলন সংসার পাতবার। জ�দাতা বাবা-মার েয দািয়� িছল, 
তারা েসা দািয়� িনজ কাঁেধ তুেল িনেলন। িপতৃ� আর মাতৃে�র 
েিত বুেড়া আঙুল েদিখেয় তারা িনেজরাা িনেজেদর িবেয়র 
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িপঁিড়েত বসেলন। েয মা েপো ধারে কেরেছন এবং েয িপতা 
সংসারসমুেের কিঠন দাঁড় েবেয় সিানেদরেক মানুষ করার ঘাঁো 
েপপিছেয়েছন, েসা মা-বাবা থাকেলন অজানােদর কাতাের। সুমন 
বি�ত হেলন বাবা-মােয়র অকৃি�ম দু‘আ েথেক আর িলিল বি�ত 
হেলা মা-বাবাতুলয �শর-শাশড়ীর মাথায় হাত েরেখ দু‘আ েনয়া 
েথেক।  
িবেয়র কারবার ঘাল খুলনায় সুমেনর এক ব�ুর েবােনর বাসায়। 
িলিল পালাবার সময় বািড় েথেক োয় এগােরা ভির �ের িনেয় 
িগেয়িছল। তা েথেক নয় ভির �ের িবিত করল ন�া হাজার 
াাকায়। িকি িবেয়র িকছুিদন পেরা িলিল তার আসলরপ 
েচনােত শক কের। উপাজরনহীন �ামীর ওপর চাপােত লাগল 
িবলািসতার কিঠন েবাঝা। বায়না ধরেত লাগল অেেয়াজনীয় 
িবলাসসাম�ীর আেয়াজন কের েদবার। িকি একজন ছা� �ামীর 
পেক স ব িছল না তার এসব কিঠন বায়না পূরে করা। তাা 
বাধয হেয় েলখাপড়ার পাঠ চুিকেয় েরাজগােরর উে�েশয ঢাকামুখী 
ে�ােত গা ভািসেয় িদেলন সুমন। তােক সাহাযয করেলন এক 
সমেয়র ব�ু এক পুিলশ অিফসার। প�েনর একিা অিফেস তােক 
চাকরী েজাগাড় কের িদেলন। তেব েবতন খুবা কম। মা� ৩২০০ 
াাকা। এা অ� েবতন িদেয় িনেজর থাকা-খাওয়া এবং িবলাসী 
 ীর মেনাবাসনা পূরে করা পাথর কামেড় খাওয়ার মেতা কিঠন 
হেয় উঠল সুমেনর জনয। এিদেক  ীর দািব েয েকানও মূেলয 
�ামীর সে� থাকার। এসব বায়নায় রীিতমত েচােখ সেষরফুল 
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েদখেত লাগেলন সুমন। েশেষ অপরাগ হেয়  ীেক িতিন ঢাকায় 
িনেয় এেলন। এরা মেধয দা�েতযর িচরিন বা্বতার শা�ত 
�� েেবশ কের িলিলর গেভর। িকি িলিল সুমেনর এা ��াােক 
মুহূেতর মািাচাপা েদয়। বাবার বািড় েবড়ােত যাওয়ার কথা বেল 
েপোর বা�াাােক কী এক অদৃশয াশারায় ন� কের আেস েস। 
এর িকছুিদন পর আবার েসা �� চুেমা এঁেক েদয় সুমেনর 
ভাগযাকােশ। এবার আর ভুল কেরন িন সুমন। ে�য় েদনিন 
িলিলর ‘বােপর বািড় যাওয়ার’ আ�ার। সুমেনর সেচতনতায় েকাল 
আেলা কের জ� েনয় িসনিথয়া নােমর এক ফুাফুো কনযা। নতুন 
আেমেজ নতুন আেবেগ সংসার শক কেরন িতিন। াানাাািনর 
সংসাের ভাগযময়ূরী হেয় আিভভূরত হয় িসনিথয়া। ভােগযর 
সহায়তায় এক েডভলপেমম েকা�ানীেত চাকুরী হয় সুমেনর। 
েবতন আােগর েচেয় েবিশ। েসা সে�  ীেক গলশােনর এক 
কাপেড়র েদাকােন েসল�যােনর চাকুরী জুিােয় েদন িতিন।  
এভােব �ামী- ীর েযৗথ আেয় সংসােরর চাকাাা েবশ �া�ে�া 
ঘুরিছল। িকি িলিলর েসা বায়না ধরা আর িবলািসতার অভযাস 
েকো যায় িন। বরং ঢাকার গরম বাতাস আর িব�ুবভেবর ঝড় 
তার জীবনেক আরও আ�াসী কের েতােল। বায়নার তািলকায় 
েযাগ হেত থােক নতুন-নতুন নাম। এিদেক জামাতার সীিমত 
আেয় শাশড়ীও িবর� হেয় ওেঠন। সুমেনর ভাষযানুযায়ী তার 
শাশড়ী েমেয় িলিলর েচেয় অেনক েবিশ িবলাসী। এিদেক �ামী 
একজন সামানয েবতেনর েপাামাাার। তাা তার �ারা িবলাসী 
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আেয়াজন স�� হেতা না। আশা জাগত জামাােয়র সহায়তা 
পােবন। িকি জামাােয়র অব�াও তুথবচ! তাা িবর� �াশড়ী 
েমেয়র সুখিচিায় নতুন পথ েবর কের েনয়ার তািগদ অনুভব 
কেরন। এসমেয় পিরচয় হয় আেমিরকা েবাসী িলিলর দূর 
স�করীয় এক তথাকিথত ভাা মুজিরেমর সে�। িলিলর মা-া 
তােক িলিলর সে� পিরচয় কিরেয় েদন। পিরচয়সূে� মুজিরেমর 
সে� এখন িলিলর িনয়িমত েযাগােযাগ হয়। তারা োে খুেল কথা 
বেল েমাবাােল। আে্-আে্ সুমন েথেক মন উেঠ েযেত থােক 
িলিলর। িকি সুমন তােক ভােলােবেস যান পাগেলর মেতা। 
িনেজর জনয িকছু না কের, িনেজ না েখেয়  ীর মেনাবাসনা পূরে 
করেত সেচ� থােকন িতিন। অিফেস কি�উাােরর কাজ 
করেতন। অেনক সময় উপির কামাা হেতা তার। েসা উপির 
কামাাাা তুেল রাখেতন িেয়তমা  ীর জনয। ভােলাবাসার 
রংধনুেত েযাগ করেত চাােতন নতুন-নতুন বের। 
িকি নারীমন পাঠ করা নািক িবধাতা ছাড়া আর কারও পেক 
স ব হয় না। তাা এা নারীমেন গিজেয় ওেঠ হাজারও নতুন 
চারা। আেমিরকার েছেলিার সে� িনয়িমত েমাবাাল েযাগােযােগ 
তার িচিার পাখায় েযাগ হয় নতুন-নতুন পালক। েজেগ ওেঠ 
নতুন ��। বযাপারিা আঁচ করেত পােরন সুমন। তাা  ীেক 
িনেজর সে� জিড়েয় রাখেত ভােলাবাসার পিরমাে আরও বািড়েয় 
েদন। িকি ভােলাবাসার িব�ােস তার মানিসকতা উদার। তাই 
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েযখােন ছাড় েদয়া অপরাধ, েসখােনও ছাড় েদন। মরার 
আেগা িনজহােত খনন কেরন িনেজর কবর!  
েথেম িলিলর েমাবাাল জ� কেরন িতিন। েসা েমাবাােলর 
িসমাা িছল েমাবাাল াু েমাবাাল িসোেমর। েদেশর বাাের কল 
েযত না। আেমিরকার েছেলিা কল করেলা তেব তার সে� কথা 
হত। িকি এা েমাবাাল িবিত করার পর িলিলর পীড়াপীিড় 
েবেড় যায়। অেনক ক� কের সােড় চার হাজার াাকা িদেয় িতিন 
আেরকিা েমাবাাল ও িসম েকেনন। েমাবাালাা ০১৭১৫... 
িডিজোর। হীেত িবপরীত হয় সুমেনর। েঘাল েবঁেচ দুধ েপেয় যায় 
িলিল। আর সুমন েমঘ েথেক পািলেয় আ�য় েনন পরনালার িনেচ! 
েকননা, এা িসমিা আাএসিড। িবে�র েয েকােনা �ােন অবােধ 
কল যায়। আেমিরকান েছেলিা িলিলর হােতর মুেঠায় এেস যায়। 
এবার শধু তার কেলর অেপকা নয়, েস িনেজও তােক কল েদয়। 
এভােব পরকীয়ার আগেনেখলায় েমেত ওেঠ িলিল, আর তােক 
সাহাযয করিছেলন �ামী সুমন িনেজর অজােিা! 
এভােব অশভ এক পিরেিতর িদেক এিগেয় যাি�েলন সুমন। 
িপতামাতার অমেত পািলেয় িবেয় করার েরশ এখনও কাোিন। 
্নযদা�ী মা েছেলর অপরাধ ভুেল ে�হদান করেলও িপতা েছেলর 
অপরাধ কমা কেরন িন। তাা �রিচত িবেয়র িপঁিড়েত বসার পর 
আজও বািড়র পেথ পা মাড়ােনার সুেযাগ আেস িন সুমেনর তের। 
স�ত কারেো  ীর কােছ সব ভােলাবাসা, সব ে�হ, সব আদর 
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আর সব অনুেেরো পাওয়ার েযাগয িছেলন িতিন। িকি  ী 
ভােলাবাসার কৃি�ম অিভনয়াুকু েদশরন করেতও সকম হয় িন ! 
আেরকিা চরম ভুল কেরিছেলন �ামী সুমন। একবার আেমিরকা 
েথেক মুজিরম মূলযবান িকছু উপহার পািঠেয়িছল িলিলর নােম। 
মূলযবান বলেত পি�মা সভযতার েতীক হেরক রকেমর িবলাসী ও 
েসাধনী সাম�ী। এা িগ�ব�িা িনজ হােত বহন কেরন সুমন! 
েথেম েবােঝনিন কী বহন করেছন িতিন। পের বুেঝিছেলন এাা 
িগ�ব� নয়, তার �ািমে�র মৃতুযপরওয়ানা!  
এা ব�িা িলিলর মনবাগােন সাজােনা সুমেনর ভােলাবাসার 
সবগেলা ফুলগােছর েগাড়া েথেক রস চুেষ েনয়। জ� েদয় নতুন 
একিা চারা। এা চারািা মুজিরেমর েিত ভােলাবাসার চারা। সুদূর 
আেমিরকা েথেক এা চারায় রস িস�ন করত মুজিরম। এা 
িগ�ব� িলিলর অিের আেমিরকার মানিচ� এঁেক েদয়। েয 
মানিচে� তার দা�েতযর পতাকা বহন করেব- �ামী সুমন নয়- 
মুজিরম!  
এিদেক িলিলেক পূের সমথরন িদেয় যান তার মা ও সুমেনর �াশড়ী 
কাম আপন খালা। তারা াশারায় েদেশ আেস মুজিরম। 
েচাখাশারা েগাপনীয়তায় িলিল, তার মা এবং মুজিরেমর মেধয 
একিা ‘েগাপন দিলল’ স�ািদত হয়। সুমেনর ক�না সীমানার 
বাাের সংকিলত হি�ল এসব দিলল।  
মুজিরম েদেশ আসার পর িলিলর বয্তা েবেড় যায়। ঢাকার 
িবিভ�  �ােন েছাাাছুিা করেত েদখা যায় তােক। বয্ সুমন 
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িদেনর েবিশর ভাগ সময় কাাান অিফেস। এ সময় সুমন  ীেক 
সময় িদেত পােরন না। িকি িলিলর তােত েয আেকপ েনা, 
আেছ �ি্! তার এা অকমতােক োেভের উপেভাগ কের েস। 
সারািদন ঘুের েবড়ায় মুজিরেমর সে�। আর মুজিরেমর মুেখ 
আেমিরকার গ� েশােন। গে�-গে� তার মন উদাস হেয় যায়। 
উদাস দৃি� েমেল েস তাকায় এমন এক শূনযতায় েযখােন আর 
সবা থাকেব িকি ‘পেথর কাাঁা’ সুমন থাকেব না!    
মধযবাাায় বাসা। েসখান েথেক গলশােনর আেমিরকান এে�িসাা 
খুব দূের নয়। এিদকাায় তােক েবিশ আসেত েদখা যায়। সুমেনর 
মেধয এখােনও সরলতা কাজ কের।  ীর এা অি�রতােক িতিন 
অনুবাদ কেরন সাধারে ঘানা বেল। েদেখও না েদখার ভান 
কেরন এসব ঘানা। একপযরােয় মুজিরম আবার আেমিরকায় পা 
রােখ। েথেম যায় িলিলর অি�রতা, িচলেত শংকাাা েকো যায় 
সুমেনর।  
এর েবশ িকছুিদন পর িলিলর কােছ তারা নােম করা একিা 
আিজরািতক পাসেপাার এবং আেমিরকান িভসা আিব�ার কেরন 
িতিন। েথেম অবাক হেয় যান তার হােত িভসা েদেখ। িজেজস 
করেল িনতাি �াভািবক গলায় জবাব েদয় িলিল- এমিনেতা কের 
রাখলাম আর কী! তাছাড়া িভসা িজিনসাা েতা আর খারাপ িকছু 
নয় েয, েকানও নারীর  কােছ তা থাকেত পাের না! এাা িছল 
ঝেড়র পূভরাবাস। িকি সুমেনর দৃি�েত সাগর িছল খুবা শাি!  
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একমা� েমেয় িসনিথয়া এখন চার বছেরর আদুের খুিকিা। 
অিফসেফরা বাবােক েদেখ উে�িলত হয় তার িশশমন। বাবােক 
ঝাঁপো ধের িশশসুলভ মমতায়। এাা এখন সুমন ও িসনিথয়ার 
িনতযকিান। িকি একিদন অিফস েথেক িফের বযিততম েদখেলন 
সুমন। তার পদ�িনেত আজ চ�ল হেলা না িসনিথয়ার োে। 
ঘের ঢুেক খা-খা করা শূনযতা অনুভব করেলন িতিন।  ী িলিল ও 
আদেরর কনযা িসনিথয়া েকউ েনা েসখােন। অজানা আশাায় 
েকঁেপ উঠেলন িতিন। পােশর �যাোর এক মিহলার কােছ িলিলর 
খবর িজেজস করেল িতিন েয তথয িদেলন, তা বড় কেলেজর 
পাঠক না হেল বরদাশত করেত পারেবন িকনা তােত আমার 
সে�হ আেছ। ওা মিহলা জানােলন, কেয়ক ঘ�া আেগ 
িসনিথয়ােক আমার কােছ িদেয় িলিল েকাথায় েযন িগেয়েছ এবং 
বেল েগেছ, ওর বাবা আসা পযরি আপিন ওেক েদেখ রাখেবন। 
েসা েথেক িসনিথয়া একািক বেস-বেস কাঁদেছ।  
েথমাায় ধারো করেত পােরন িন সুমন। একািধকবার ক�না 
শি� বযয় কেরও িলিলর গিবয আিব�ার করেত পারেলন না। 
অবেশেষ েফান িদেলন �াশড়ীেক। �াশড়ী উ�াপ ও 
অনুেশাচনাহীন কে� বলেলন, েস েতা মুজিরেমর সে� 
আেমিরকায় চেল েগেছ!  
সুমন জািনেয়েছন, েয নারী তােক না েপেল আ�হতযার হমিক 
িদেয়িছল, েসা নারী পাসেপাোরর িঠকানায় �ামীর েকাঠায় সুমেনর 
জায়গায় মুজিরেমর নাম িলেখ আেমিরকায় পািড় জিমেয়েছ! েয 
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�াশড়ী তােক তার েমেয়েক িবেয় করেত উ�ু  কেরেছন, েসা 
�াশড়ীা মুজিরেমর কােছ িবলাসী িযে�গীর আ�াস েপেয় কনযােক 
ৈবধ �ামীর কাছ েথেক েকেড় িনেয় মুজিরেমর হােত তুেল 
িদেয়েছন! 
পাঠক! এর পর িসনিথয়া সুমেনর কী হেয়িছল, িলিল মুজিরম কী 
পিরমাে সুখ েপেয়িছল েসসব কািহনী আিম আর বলেত চাা না। 
আপিন শধু ক�না ককন, িলিল, িলিলর মা আর মুজিরেমর 
ববররতার কথা, যারা মা� চার বছেরর একিা িনরপরাধ েমেয়েক 
মাতৃে�র ে�হ েথেক বি�ত কেরেছ। সু�র ও েগৗরবময় ভিবষযত 
েথেক বি�ত কেরেছ। সুমেনর ভােলাবাসা লুা কের তােক 
িদেয়েছ কলোর দাগ।  
একজন মা িক কের পাের িন�াপ সিানেক অেনযর হাওয়ালা 
কের, �ামীর ব�ন িছ� কের পরপুকেষর সে� নতুন ঘর করার 
উে�েশয আপন ঘর েছেড় েযেত? আর একজন মা-া বা িক কের 
পাের �ামী সিান েছেড় েমেয়েক পরপুকেষর সে� চেল েযেত 
উৎসািহত করেত?  
িসনিথয়া আজ মােয়র ে�হ েথেক বি�ত। বাবার পেক স ব নয় 
মােয়র মেতা ে�হ েদয়া। তার েসবা করা। তাা েমেয়েক সুদূর 
খুলনায় ফুফুর কােছ েরেখ েলখাপড়া করাে�ন। িসনিথয়া বি�ত 
মােয়র আদর আর বাবার ে�হ েথেক। সুমন বি�ত সিােনর 
মুেখর বাবা ডাক শনেত। কারে, িসনিথয়া তার ফুফুেক মা আর 
ফুফােক আ�া বেল ডােক। আর সুমনেক ডােক মামা বেল! 
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মােয়র বদলায় দাদীর ে�হ পাওয়ার অিধকার েথেকও েস বি�ত। 
েকননা, েছেলর মেতা নাতনীর জনযও দাদা বািড়র সদর দরজাাা 
ব� কের েরেখেছন। আর নানীেতা কনযার নতুন নীড় রচনায় 
পুরাতন সব ‘আবজরনা’ মুেছ েফলেত মিরয়া। সুমন �ীকার 
কেরেছন, িলিল স�েদর েয োচুযর েদেখ মুজিরেমর হাত ধের 
আেমিরকায় পািড় জিমেয়িছল, েসা স�দ এখন তার হােত 
গড়াগিড় খায়। মােস িতিন এখন লাখ-লাখ াাকা আয় কেরন। 
একাু ৈধযর ধরেল আজ েস স�েদর মেধয লুোাপুিা েখত। িকি 
এা ৈধযরয ধরার সাহস েস েদখায় িন।  
আিম মেন কির, শধু অথর িব�া এা লা�নার জনয দায়ী নয়। 
অবাধ ও পদরাহীন জীবনও এর জনয দায়ী। এরপ জীবন এভােব 
এেকর পর এক ককে ঘানার জ� িদেয় যােব।  
পাঠক! েেম, পরকীয়া ও েবপদরার পিরোম কত িন�নীয় এা 
ঘানা উে�খ করার পর তা পুনবরয� করার েেয়াজন আেছ বেল 
মেন কির না। [সূ� : ০১/০৪/২০১০ াং তািরেখ েরিডও আমার-
এ েদয়া সুমেনর িনজ� সাকাৎকার]  
 



 

44 

 

আধঁােরর পাপযা�া 
আ�াহ তা‘আলা কুরআেন ারশাদ কেরন-  

ّرمَ  ّ�َماإِ  قُۡل  ﴿ ََ  َ ََِش  َرّ�ِ ٰ ََۡفَ�  ]سس٣٣:سبالعربٌ[س﴾ َ�َطنَ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما �

‘বলুন, আমার েভু েকাশয-অেকাশয সব ধরেনর অেীলতা হারাম 
কেরেছন।’ {সূরা আ‘রাফ, আয়াত : ৩৩} 
আেলাচয আয়ােত সবধরেনর অেীলতােক হারাম ও তা েথেক সব 
েলাকেক েবঁেচ থাকার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ।  
ব�ত অেীলতা এমন এক পাপ, যা মানবজািতর িভি�েক 
চরমভােব দুবরল কের েদয়। মানবসভযতার অেনক �ংসলীলা 
সাধেনর মূল া�ন িহেসেব কাজ কের এা অেীলতা। কখনও 
কুোকাের, কখনওবা বৃহদাকাের। কুোকােরর একাা ঘানাা 
আপনােদর সামেন তুেল ধরিছ এখােন :  
ঘানাাা িসরাজগ� েজলার েবলকুিচ উপেজলার েকানও এক 
�ােমর। তাহিমনা (ছ�নাম) জুনক পুিলশ কমরকতরার েমেয়। 
একজন নারীর জনয পদরা, শালীনতা আর আ�মযরাদার গক� েয 
কত, তা হয়ত ভুেলা িগেয়িছেলন তাহিমনা। একিদন শখ জাগল 
িসেনমার বড় পদরায় ছিব েদখেবন িতিন। শেখর দাম লাখ াাকা! 
তা পূরে করেতা হেব। তাা একিদন আপন ভাােক িনেয় 
রওয়ানা হেলন িসেনমার  উে�েশয। হয়ত সবার েচাখেক ফাঁিক 
িদেত েবেছ িনেলন রােতর গভীরতােক। িঠক করেলন রাত 
দশাার েশা েদখেবন।  
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এা পদেকেপ ভােলা মানুষেক ফাঁিক িদেত পারেলও, যােদর েচাখ 
ফাঁিক েদয়ার দরকার িছল, তােদর েচাখ ফািঁক িদেত বযথর হেলন 
তাহিমনা। কারে, এসব েলাক েতা রােতর পিথক, িনিশচর, 
আঁধােরর সজাগ বািস�া! যােদর েচাখ ফাঁিক িদেত পারেলন, 
তােদর েচাখ ফাঁিক না িদেলও েকানও কিত িছল না। এেদর েচাখ 
ফাঁিক েদয়ার েেয়াজনীয়তা িছল ভীষে। েকননা, এেদর হােত 
মানুেষর অিন� সািধত হয়, মানুেষর জীবনেক এরা কািলমাযু� 
কের। িকি দুভরাগযবশত এেদর কােছ েহের েগেলন িতিন।  
ওা আ�িলক ভাষায় ‘জাারা’ নােম েিস  ও পিরিচত িছল 
খাাকল (ছ�নাম)। তার কাজা িছল মানুষেক ক� েদয়া, এ 
ধরেনর িনশাচর যা�ীর া�ত হনন করা। আর েকানও যা�ী যিদ 
িনেজা তার পথ সহজ কের েদয়, তাহেল েতা কথাা েনা। তাা 
সুেযােগর স�ােন ওঁৎ েপেত থাকা খাাকেলর দৃি� িতিন এড়ােত 
পারেলন না।  
িসেনমার কপালী পদরায় যখন খলনায়ক কতৃরক নািয়কার 
েীলতাহানী বা ধষরেের কি�ত দৃশয েদশরন করা হি�ল, তখন 
খাাকেলর েেযাজনায় পিরচািলত হি�ল এসব দৃেশযর বা্ব 
অবতারোর। এর পিরচালক, েেযাজক ও নায়ক িছেলা েসা 
খাাকল। সে� তার একদল দ�ল খলনায়ক।  
কি�তমে� েয েীলতাহানীর ঘানা ঘো, তার জনয েশাক-তাপ 
করার েেয়াজন েনা। কারে, তােত নািয়কার া�েতর গােয় 
সামানয আঁচড়ও কাো না। িকি জীবেনর বা্বমে� েয ঘানা 
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ঘো, েসসব ঘানার অ�পাত করেব েক? আর তােতা লাভাবা 
কতাুকু?  
যা েহাক, িসেনমার দৃশয েশষ কের ভাােক সে� িনেয় বািড়র 
উে�েশয পা বাড়ােলন তাহিমনা। রাত তখন েদড়াার কম যায় না। 
িনিশচেরর মত িনঃশে� এিগেয় চলিছেলন তারা। বািড়র খুব 
কােছ এেস পেড়েছন। দূর� মা� িমিনা কেয়েকর। আবছা 
আঁধােরর িনজরন �ানাােত পা রাখেতা অে�ত যুবতীর ওপর 
ঝাঁিপেয় পেড় খাাকল ও তার সা�রা। বখাোরা ভাােয়র মুখ 
েচেপ ধের েরেখিছল যােত েবােনর া�তহনেনর িবকে  িতিন 
েিতবাদ করেত না পােরন িপতৃোপয িচৎকার �িন �ারা। িকি 
এা িনজরন রজনীেত েবােনর া�তহরেের ঘানাাা ভাােয় িনেজর 
মুেখ েচার করেত চায় িন বেল ল�ারা িনিবরেব তােদর কামনার 
আগন িনবরািপত কের। িনযরািততার মুেখ স�ম রকার অদৃশয 
তালা, আর ভাা বাকক  এক অ� দশরক! 
িবনামূেলয া�ত িবিত হওয়ার এা ঘানা েকাশ হেয় েযেত 
েতমন সময় েনয় িন। �াময েমাড়েলরা তােদর িবেবেকর ঠুনেকা 
আদালত কােয়ম কের অপরাধী বখাোেদর মা� কেয়কিা জুতার 
বািড়র শাি্র িবধান সাবয্ কের। গকপােপর লঘুদেদ উ�ােস 
েমেত ওেঠ খায়কল। হােস মুখ িােপ। আরও দুবরার হেয় উেঠিছল 
তার ও তার অনুসারীেদর পাপযা�া। এা যা�ার েশষ েকাথায় 
জািন না। তেব এা যা�া েরাখার উপায় একাাা- আ�াহর 
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িবধােনর সামেন িনঃশতর আনুগতয করা, েবপদরার আঁধার েথেক 
পদরার আেলায় িফের আসা। 
 
 
  
 



 

48 

 

েদবর : ছ�েবশী মৃতুযদূত 
نْس َْةَسسََ َْ َبَلسسِبيّيُ�مْس:سقَيَلسسسلمسوسعليهسبهللاس�ّسبهللاسرسبلسبَمّسسَعِمر،سسنِْنسسَُ َُ سسَوبّل َ سََ

يَلسسبلنَِّسيءِس ََ سسَ�  ْ نَسسرَُج س:سسبَالنَْصيرِسسِِ ََ ْ َْأبَسسبسبََربَي
ْ
َْأبُسسقَيَلسس؟سل

ْ
سسبَل ُِ  - بَلَْأْب

‘উকবা াবন আেমর (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েথেক বিেরত, িতিন 
বেলন, রাসূলু�াহ আলাািহসসালাম ারশাদ কেরন, সাবধান! 
েতামরা পরনারীর কােছ েঘঁষা েথেক িবরত থাকেব। তখন জুনক 
আনসারী বলেলন, েদবর স�েকর িবধান কী? িতিন বলেল, েদবর 
হে� মৃতুয।’ [বুখারী : ৫২৩২] 
হাদীেস েদবরেক মৃতুযর সে� তুলনা করা হেয়েছ। আসেল িক 
তাা? সিতযা িক েদবর মৃতুযতুলয? নািক হাদীেসর অিিনরিহত 
েকানও অথর উে�শয? মূল আেলাচনায় েেবেশর আেগ আসুন এ 
বযাপাের াসলামী মনীষীেদর ব�বয েজেন িনা। পাঠক! ততকে 
পযরি ৈধযর না হারােনার অনুেরাধ করিছ।  
এর বযাখযায় আবূ উবায়দ (রহ.) বেলন, ভাবীর মৃতুয হেলও েস 
েযন েদবরেদর েদখা না েদয়। ামাম খা�াবী (রহ.) বেলন, এর 
অথর হে�, মানুষ মৃতুযেক েযভােব ভয় কের, েদবরেকও েসভােব 
ভয় করা উিচত। [আ‘লামুল হাদীস : ৩/২০২৫] 
আ�ামা উ�ী রহ. বেলন, ‘নারীরা েযন পরপুকষ ও েদবরেদর 
সে� িনভৃেত না েমেশ। েকননা, এেত শয়তােনর েেরাচনায় পেড় 
এমন পাপ হেয় েযেত পাের, যা মৃতুযর েচেয়ও ভয়ানক।’  
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ামাম কুরতুবী (রহ.) বেলন, েদবেরর সে� েদখা-সাকাত, মৃতুযর 
সে� সাকাত হওয়ার মেতাা ভয়ানক ও কিতকর। [ফাতহল বারী 
: ৯/২৪৩] 
মনীষীগেের এসব ব�েবয ফুো উেঠেছ েদবেরর সে� েদখা-
সাকােতর মানিসক ও আধযাি�ক কিতর কথা। িকি জুনক কিব 
আরও কিঠন সতয একাা কথা বেলেছন, যা আজেকর ঘানার 
সে� হবহ িমেল যায়। িতিন বেলন : 

ّسسالَس ََ َِ سسيَي َ يسبَخ سسبلنَِّسيءِسسََ ًَ  بَ
ي سسبلرَِّجيلِسسِفسسَِ َ ْ� سسبلنَِّسيءِسسََ ِِ

 بَ

‘ ীর েবলায় েকানও ভাা তার ভাােয়র বযাপাের িনি�ি হেত 
পাের না। েকননা, েকানও নারীা েকানও পুকেষর বযাপাের 
িনরাপদ নয়।’ [আিদ�াতুল িহজাব, পৃ: ৫৩] 
েতা মনীষীগেের এসব ব�বয িক আপনার কােছ কাঠেখা�া 
াাােপর িনরস মিবয বেল মেন হয়? মেন হয় রপ-রেসর মাহা�য 
বুেঝন না- এমন সব েলােকর মিবয? আ�াহ না ককন, যিদ তা-
া হয়, তাহেল এসব মিবয-ব�েবযর বা্বতা অনুমান করার জনয 
আমােদর সমােজ ঘো যাওয়া দুেয়কিা ঘানা েজেন িনন। 
‘েছাােবােনর েদবর, তাা বাসায় আসা-যাওয়া করেলও বাধা েদয়া 
হয়িন’। 
েথম কথািা মুি�র দূত মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাািহ 
ওয়াসা�ােমর। আর ি�তীয় এা কথািা হািসনা র�ানী নােমর 
কনযাহারা এক মােয়র। 
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পাঠক! আমার াি�ত বুঝেত পারেবন িন�য়া। বুঝেত পারেবন, 
নবী আর নবীর উ�েতর কথার বযবধান কত েবেড় চেলেছ! যার 
কথায় েকানও সে�হ েনা, িযিন কথা বেলন ওপরওয়ালার 
াশারায়, তার কথা আর তার উ�েতর কথার মেধয বযবধান কত 
েবেড় চেলেছ তা অনুমান করেত স বত কােরা ক� হওয়ার কথা 
নয়। এা বযবধােনর ফল কত ভয়াবহ, কত হদয়িবদারক তা 
বুঝােনার জনযা আজেকর ঘানার অবতারো। নবী ও তাঁর 
উ�েতর মেধয দূর� যত বােড়, উ�ত তত েবিশ কিত�্ হয়। 
�ংেসর পেথ তার যা�া েবগবান হয়। েদখুন : 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম েদবরেক মৃতুয 
আখযািয়ত কের তােক দূের রাখেত এবং তার কাছ েথেক িনরাপদ 
দূর� বজায় রাখার কথা বলেলন। িকি উ�েতর কােছ হয়ত তা 
গক�হীন বেল মেন হেয়েছ, আমল পিরতযাগেযাগয বেল মেন 
হেয়েছ। আর এরকম ধারোর ফল েয শভ নয়, তা-া েমািেত 
হেলা েমনকার ঘানা �ারা।  
ঘানাাা ২০১০াং সােলর জুলাা মােসর। স বত ৫ তািরেখর 
হেব। রাজধানীর পাাকপাড়ায় িনজ কেক িনহত হন ােডন 
কেলেজর েমধাবী ও সু�রী ছা�ী েমাহিসনা র�ানী েমনকা। 
বয়েস কাঁচা, মা� েতাশ বছর। দুিনয়ার রপ-রস, �াদ-গ� 
পাওয়ার আেগা দুিনয়ােক সালাম জানােত হেলা আ�াহর শধু 
একিা িবধান ললন করার কারেে, যার দায় তার, তার 
পিরবােরর এবং আমােদর এা ঘুেেধরা সমােজর েেতযেকর।  
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েমনকা িনহত হেয়েছন খুব কােছর একজন মানুেষর হােত। যােক 
এক সময় িতিন ভােলাও েবেসিছেলন। েলাকাার নাম 
তােরকু�ামান কিবর। খুিন িনেজ এবং পুিলশ �ীকার কেরেছ, 
েেমঘিাত কারেে এা হতযাকােদর ঘানা সংঘিাত হেয়েছ। 
িব্ািরত েদখুন : 
েমনকার খালা েজসিমেনর েদবর এা কিবর। আ�াহর িবধান- 
পদরা ললেনর সুেযােগ স�েকর ভািগনীর সে� েেেমর স�কর 
গেড় েতােল েস। এা স�কর গেড় ওঠার িকছু িদন পেরা েস 
মােলয়িশয়ায় চেল যায়। ফেল স�েকরর েজায়াের িকছুাা হেলও 
ভাাা পেড়।  
িকছু িদন মােলয়িশয়ায় কািােয় ২০০৯া সােলর েশেষর িদেক 
েদেশ িফের আেস কিবর। িফের এেসা েজারদার করেত চায় 
আেগর েসা েেেমর স�কর। ঘেষ-েমেজ চকচেক করেত চায় 
হদেয়র মরেচপড়া ব�ন। িকি ততিদেন নদীর ে�াত গিড়েয়েছ 
অেনক দূর। পািনর েজায়ার আর আেগর জায়গায় বহাল েনা। 
বহমান ধারায় তা আজ িমেশ েগেছ অনয েকানও েমাহনায়। 
েমনকার েবলায়ও তা ঘােত পাের এবং তা-া �াভািবক। আর 
েসা �াভািবকতার কারেো িতিন কিবরেক অ�ীকার করেত শক 
কেরন। েয স�েকর ভাাা পেড়েছ, তােত আবার নতুন কের 
েজায়ার আনা দরকার কী? এা িচিা-ভাবনা েমনকার। 
িকি তােত চেল না কিবেরর। তার চাা আেগর মেতা হদেয়র 
উ�লতা, ভােলাবাসা, উ�লতা। তাা েমনকার মন জয় করেত 
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মিরয়া হেয় ওেঠ েস। িকি িকছুেতা কাজ হি�ল না। অাল 
পাহােড়র মেতা িনজ িস ােি ঠায় দাঁিড়েয় থােকন েমনকা। ফেল 
জীবেনর সবেচেয় িনমরম িস ািাা েনয় কিবর। েশষবােরর মেতা 
েমনকােক তার ভােলাবাসা িনেবদন কের তার কােছ আসেত চায়। 
কাজ হেল ভােলা, না হেল িস ােির বা্বায়ন।  
পিরক�নামেতা ঘানার আেগর িদন বুধবার রােত েমনকার 
েমাবাােল েফান েদয় কিবর। েস িমথযার আ�য় িনেয় বেল, 
আগামীকাল আমার িস�াপুেরর �াাা। েতামার সে� েশষবােরর 
মেতা একাু েদখা করেত চাা। সরলতা নারীর মাতৃেদ� গে। 
এা গেের  সুিবধা িনেয় কত মানুষ েয তােদর �াথর িস  কেরেছ, 
েকানও মানুেষর পেক তার িহেসব করা স ব নয়। নারীসুলভ 
এা সরলতা �ংেসর িচরকুা হেয় আসল েমনকার িঠকানায়। 
িকি িতিন তা বুঝেত না েপের খুব সহজ ভাষায় পাঠ করেলন 
এা িচরকুািা। অনুমিত িদেলন কিবরেক েদখা েদবার।   
অনুমিত েপেয় পেরর িদন বৃহ িতবার দুপুর সােড় বােরাাার 
িদেক কিবর েমনকােদর বাসায় আেস। কনযার খুেনর দূত 
কিবরেক �াগত জানান মা হািসনা েবগম র�ানী। িচরসতয ভুলিা 
িতিন কের বেসন েসিদনও। একজন েবগানা পুকষেক বসেত েদন 
এেকবাের েমনকার ঘের। তার েবডকেম।  
দুপুের খানাদানাও হেলা েমনকার সে�। খানা খাওয়া েশষ কের 
আবার েমনকার কেক েমনকা ও তার মা িমেল কিবেরর সে� 
আলাপচািরতায় িল� হেলন। িকছুকে পর মা বলেলন, েতামরা 
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কথা বেলা, আিম একাু িব�ােম যােবা। িহং� হােয়নার মুেখ 
কলেজেছঁড়া ধন েমেয়েক অসহায়, একা েফেল মা চেল েগেলন 
িব�াম করেত! স বত এা একিা ভুেলর জনয সারা জীবন ত�ন 
করেত হেব তােক, আঁিখজেল িস� করেবন ে�েহর আঁচল।  
এবার বাঁধহীন �াধীনতা েপেয় যায় কিবর। েমনকােক ঘের একা 
েপেয় দানব হেয় যায় েস। ফিরদপুেরর �ােমর বািড়র পােশর 
�ােমর এক কমরকােরর কাছ েথেক আড়াাশ াাকা িদেয় েস 
একাা েছারা বািনেয় এেনিছল। েসিা েমনকার িবছানার এক 
পােশ েরেখ কিবর জানেত চায়, তুিম আমােক এিড়েয় চলেছা 
েকন?  
িকছুকে চুপ েথেক েমনকা বেল, বুেয়োর এক ছা�েক আিম 
ভােলাবািস। তার সে�া আমার িবেয় হেব। একথা শেন 
পিরতযাজয েেিমেকর মাথায় আকাশ েভেঙ পেড়। েস ছুির েদিখেয় 
বেল, এা ছুির িদেয় েতামােক এবং েতামার মােক হতযা করব!  
কিবরেক মৃতুযদূত ভাবেত ক� হয় েমনকার। একজন ভােলাবাসার 
মানুষ- যিদও তা সােবক এবং এখনও েস নািক েমনকােক 
ভােলাবােস- তার �ারা র�পােতর আশা করা যায়! তাা েমনকাও 
তা কেরন িন। িশশ বা�ার মেতা েহা েহা কের েহেস উেঠন 
িতিন। কারে, ভােলাবাসার মানুষেক হতযা করার হমিকেক িনরস 
েকৗতুক ছাড়া আর কী-বা ভাবা েযেত পাের?  
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম েদবরেক- চাা েস 
খালার েদবর েহাক-না েকন- মৃতুযর সে� তুলনা কেরেছন। িকি 
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েস খবর েমনকার থাকেল েতা! তাা এা হমিক পাওয়ার পেরও 
বাঁচার েকানও েচ�া করেলন না িতিন।  
আ�াহর িবধান ললেন পাু কিবরেদর েকান িকছুেত বাঁেধ না। 
তাা সিতয সিতযা ছুির বযবহােরর কাযরকািরতা েদখায় েস। েথেম 
েস েমনকার েপো আঘাত কের। এরপর চেল উপযুরপির 
ছুিরকাঘাত। অসহায় িনর  েমেয়িা বাঁচার জনয তার েশষ অ  
বযবহার কেরন। িচৎকার িদেয় ওেঠন সবরশি� বযয় কের। িচৎকার 
কের ডােকন মােক। �ািবত র� আর কনযার আতরিচৎকােরর পর 
েকানও মা িক পােরন আরাম করেত? শেনিছ, অেনক দূের 
থাকেলও নািক মােয়রা সিােনর িবপেদর কথা আঁচ করেত 
পােরন। েমনকার ‘মা’ ডাক আর আতরিচৎকার তাা আঘাত কের 
েমনকার মােয়র কিলজায়। িতিন ঘুম েথেক উেঠ েদৗেড় িগেয় 
দরজা খুলেত বেলন। িতিন বাাের েথেক শনেত পান বুেকর ধন 
েমেয়র আ�িচৎকার, মা মা আর বাবা শে�র হদয়িবদারক ডাক। 
শনেত পান েমেয়র েদহ েথেক িফনিক িদেয় গিড়েয় পড়া রে�র 
কলকল �িন। তাা িতিন মাতৃকূেলর সব মমতা আর উি��তা 
িনেয় কিবেরর তের দরজা েখালার আকুিত জানান। িকি কিবর 
তােত কেরপাত কের িন। েকন েস করেব? েস েয আজ েচনা েসা 
কিবর নয়- মৃতুযদূত! 
মােয়র সাধয হেলা না অিিমপেথর যা�ী কনযার মুেখ এক েফাঁাা 
পািন তুেল িদেত। কারে, িতিন একজন নারী। আর একজন 
নারীেদেহ ঘেরর শ� দরজা ভাঙার মেতা শি� থাকার কথা নয়! 
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এভােব েকো যায় িকছুকে। মহাকােলর পেথর পিথেকর খাতায় 
নাম েরিজে�শন করার কাজ েশষ হয় েমনকার। মৃতুয িনি�ত 
কের দরজা খুেল পাহেলায়ােনর মেতা গবরভের কিবর বেল, আিম 
আপনার েমেয়েক খুন কেরিছ। পুিলেশ খবর েদন!  
এভােব রিচত হয় একিা ববরেরািচত হতযাকাদ। েমধাবী েমনকার 
রে� েভেস যায় িনেজরা কক। মা-বাবার একমা� কনযা েমনকা 
ভােলা েমেয় িছেলন। তার নােম েকানও খারাপ িরেপাার িছল না। 
গভরধািরেী মাও তােক ভােলা েমেয় বেল আখযািয়ত কেরেছন। 
মহ�ার েলােকরাও তা-া বেলেছ। ােডেন পড়ােশানার পাশাপািশ 
এফ এম ামারনযাশনাল �ুল এএ কেলেজ িশককতা করেতন 
িতিন। েসা �ুেলর সহকমরীরাও তােক ভাল েমেয় বেল রায় 
িদেয়েছন। িশকক রােশদুল এবং কারী েমাঃ রােশদুল াসলাম 
বেলন, ‘এক বছর েমনকা তােদর সে� িশককতা কেরেছন। তার 
মেতা ভােলা, ভে ও মািজরত িশকক কমা েচােখ পেড়েছ।’  
েতা সকেলা তােক ‘ভােলা েমেয়’ িহেসেব অিভিহত কেরেছন। 
িকি তারপেরও তােক েকন এা অশভ পিরেিতর িশকার হেত 
হেলা? কী এক শূনযতা, অপূেরতা ভর কেরিছল তার জীবেন? 
পাঠক! আমার সে� একমত হেবন কী েয, েসা শূনযতাাা িছল 
পদরা? অিভশ� মু�বাসা কী কিবরেক তার র�িপয়াসী কের 
তুেলিছল না? যিদ পদরার িবধান পািলত হেতা, িনেজেক যিদ িতিন 
কিবেরর িবষা� দৃি� েথেক দূের রাখেতন, েস তার েিত আকৃ� 
হেতা না, েদবর িহেসেব যতাুকু স�ান াসলাম তােক িদেয়েছ, 
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ততাুকুর মেধযা তার পিরবার সংেকিপত থাকেতন, তাহেল কী 
এমন একিা ককে মৃতুয আমােদরসহ সকেলর েচােখর পািন 
ঝরােতা? পদরার িবকে  েজহােদ নামা এা সমােজর েক েদেব 
এমন একিা িনমরম েে�র সিঠক জবাব?  
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অরিকত স�ম 
হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- 

نْس َُسسبَِبْسسََ ّسسبَّم�ًسُهَر�َْر ِِ سسبّب ّّ ُسسَ� َّ سسالَس:سسقَيَلسسوََسلّمَسسَعلَيْهِسسب ّْ ِ ُ،سسََ
َ
نُسسِالْمَرو ِِ سسُُْؤ َّ َْبمِسسنِي سَوبلْ

رِس َِ
ْ

َُسمَسس�َُسيفِرُسسبآل َ ْْ عَسسإِالّسسيَْبم،سسِس  - َ�َْرم،سسِذىْسسَِ

আবূ হরায়রা (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েথেক বিেরত, রাসূলু�াহ 
আলাািহস সালাম ারশাদ কেরন, আ�াহ ও আেখরােতর েিত 
িব�াসী েকানও নারী েযন মাহরাম পুকষ অথবা �ামী ছাড়া সফর 
না কের।’ [বুখারী : ১০৮৮] 
আেলাচয হাদীেস রেয়েছ নারীর মযরাদা, স�ান এবং সেবরাপির তার 
িনরাপ�ার গযারািম। শরীয়তেদ� এা িনরাপ�া েব�নীেত আ�য় 
েনয়া সকল মুসিলেমর একাি কতরবয। হাজী-গাজী, ামাম-
মুআযিযন, আেলম-মুফতী েকউা িনেজেক আলাদা ভাবেত পােরন 
না শরীয়েতর িবধান পালেনর েকে�। যিদ েকউ তা ভােবন এবং 
শরীয়তেদ� িনরাপ�ােব�নীর বাাের বযি�েভাব বা উপািধর 
বেল েবঁেচ যােবন বেল মেন কেরন, তাহেল িতিন ভুল করেবন। 
বাঁচার একমা� পথ শরীয়ত। া�ত ও আ� রকার একমা� 
রিকত দুগর হেলা নববী আদশর। এা নববী আদরশ ললন করার 
পিরেিত কী হেত পাের, তা েদখুন িনে�র ঘানায়।  
ঘানাাা বহিদন আেগর। েকােনািদন এ িনেয় িলখেত হেব বা 
িলখব- এধরেনর িচিা কাজ কের িন বেল ঘানার চুলেচরা 
িবেেষে �ৃিতর মিেেকাঠায় ধের রাখার েেয়াজনেবাধও কির িন। 
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েস সময় শধু ঘানাাা আেকেপর সে� পেড়িছ আর হদেয় 
র�করে অনুভব কেরিছ। একারেো িকনা জািন না, মূল ঘানাাা 
আজও আমার হদয়পো য়লয়ল করেছ।  ািনময় এসব ঘানা 
আিম �রে করেত চাা না। এসব অেীিতকর ঘানার অনুেেবশ 
েরােধ �রিেকার মূল ফােক েবড়া িদেয় রাখেত েচ�া কির সব 
সময়। তবু অ�র দরজা িদেয় েেবশ কের আমার অিের। 
িছেপেথ বৃি�র ঝাঁপাার মেতা আমার হদয়ক�ের েেবশ কের 
িভিজেয় িদেয় যায় �ৃিতর পাতা। তরতাজা কের িদেয় যায় 
শরীয়ত ললেনর অশভ পিরেিতর দুঃখময় অনুভূিত।  
ঘানার িশকার েমেয়িার নাম আমার মেন েনা। থাকেলও তা 
েকাশ করতাম না। ছ�নাম িহেসেব ধকন নািফদা। নািফদার 
�ামী একিা স�ািনত েপশার সে� জিড়ত। রাসূলু�াহ আলাািহস 
সালাম যােদর শােন ারশাদ কেরেছন- 

ْطَبَلسسبَلُْأؤَِذّنُْبمَس
َ
غَيقًيسببّيِسسسو َْ َ

ةِسسيَْبمَسسو َِ يَي َِ
ْ
 - بل

‘েকয়ামত িদবেস মুআিযযনেদর গদরান মযরাদার কারেে সবেচেয় 
উঁচুেত থাকেব।’ [মুসিলম : ৩৮৭]  
যােদর শােন এত বড় মযরাদার কথা েঘািষত হেয়েছ, এত মযরাদার 
কথা বলা হেয়েছ, তারাও েয েফঁেস েযেত পােরন, শরীয়েতর 
িবধান পালেন িবচুযিত ঘােল লা�নার িশকার হেত পােরন এা 
ঘানা তারা একাা য়লি েমাে।  
সুদূর রংপুর বা কুিড়�াম (েজলার নাম িঠক �রেে েনা) েথেক 
ঢাকায় �ামীর সে� সাকাত করেত এেলন নািফদা। েদখা-সাকাত 
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ও েেয়াজন পূের কের ধরেলন বািড়র পথ। �ামী বয্ মানুষ। 
িদেন অিত পাঁচবার িডউিা পালন করেত হয় তােক। তাা  ীেক 
স� েদয়া বা িনেজ িগেয়  ীেক বািড় েপপেছ েদয়া তার পেক 
স ব হেলা না। তাা অপরাগতার কারেে েহাক িকংবা গাফলিতর 
কারেে েহাক রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস সালােমর 
েসা িবধানিার ললন হেলা, যা িছল নারীর স�মরকার 
অললনীয় োচীর। দুবরল োচীেরর দখল িনল নারীর জাতশ । 
মুআযিযন সােহব েশয়ােলর কােছ মুরগী বগরা েদয়ার মেতা 
েবাকামী করেলন। গাবতলীর এক বাস কাউমার েথেক একাা 
িািকা িকেন  ীর হােত ধিরেয় িদেলন। েকামল, অসহায়, অবলা, 
দুবরল নারীিােক ( ী) েছেড় িদেলন িনঃস� অব�ায়। গািড়েত 
উিঠেয় েদবার সময় বােসর েহলপার, সুপারভাাজারেক অনুেরাধ 
করেলন তােক েযন িঠক-িঠক গিেবয েপপেছ েদয়া হয়। গািড়র 
গিেবযর আেগা নারীর গিবয �ান। অথরাৎ- মূল ে�শেনর আেগা 
নািফদার বািড়। তাা তার �ামী পুনঃপুনঃ অনুেরাধ করেলন 
েহলপার-সুপারভাাজারেক, যােত তার  ীেক যথা�ােন নািমেয় 
েদয়া হয়। এা অনুেরাধকেমরর মধয িদেয় লিলত হেলা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহস সালােমর েসা সতকরবােী, যােত 
নারীেক সফের একা েছেড় িদেত িকংবা গায়ের মাহরােমর সে� 
ছাড়েত িনেষধ করা হেয়েছ।  
ফেল স�েমর রকাকবচ নসযাৎ হেয় যাওয়ায় নািফদার জীবেন 
েনেম এেলা দুেযরােগর ঘনঘাা। যার মাশল েদয়া তােদর পেক 
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আর েকানও িদন স ব হেব না। েকননা, স�েমর েকানও মূলয 
েদয়া যায় না এবং তা হাত ছাড়া হেয় েগেল জগেতর েকানও ব� 
�ারাা তার কিতপূরে আদায় করা যায় না।  
অসহায় নািফদােক তার গিেবয নািমেয় েদয়ার পিরবেতর িনেয় 
যাওয়া হেলা স�মহানীর বধযভূিমেত, যার কুধাতর েনকেড়রা হেলা 
�াাভার, সুপারভাাজার আর েহলপার। উ��, উ�াদ এা িতন 
নরখাদক ঝাঁিপেয় পড়ল নািফদার ওপর। িতন শকুেনর কামনার 
নখরাঘােত কতিবকত হেলা তার স�েমর অি্�। রােতর আঁধাের 
িমিলেয় েগল স�ম, া�ত আর িন�লুষ সতীে�র গবর করার 
অিধকার।  
এ কিত পুষবার নয়। এ বযথরতার পর আশার েকানও বােী েনা। 
এ পরাজেয়র পর েকােনা িবজয় েনা। তেব েিতেষধক আেছ 
আ�াহয়ী িবধান। অনয নারীরা েযন এেথেক সবক েনন, 
অিভভাবকরা েযন িনেজেদর নারীেদর বযাপাের এেকে� সেচতন 
হন এাাা আমার কামনা। এা ঘানা েথেক তারা যিদ িশকা েনন, 
তাহেল আমার �ম সাথরক হেয়েছ বেল মেন করব। 
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তারকাগােয় দু�কত 
ঘানা-১ : মানুেষর জীবেন বহ রকেমর পতেনর ঘানা ঘো। 
কােরা পতন ঘো িনঃশে�, মনুষযচকুর অিরােল। আবার কারও 
পতন ঘো িবকা গজরেন, সমাজ-সভযতার এেকবাের নােকর 
ডগায়। এা পতনাা যিদ হয় ৈনিতকতা �লেনর, তাহেল 
ািতহােস তা ঘৃোর একাা জমাাবাঁধা অধযায় হেয় থােক।  
তারকা, মেডল িকংবা নায়ক-নািয়কােদর েিত মানুেষর নজরাা 
থােক একাু েবিশ। েসা সে� তােদর কােছ মানুেষর েতযাশাও 
থােক একাু বাড়িত। ভ�রা চান, েভতেরর পাতায় তারা েযমনা 
থাকুন না েকন অিত ে�েদ েযন থােকন ঝকঝেক, দাগমু�। 
েকউ-েকউ হয়ত ভ�েদর এা েতযাশা পূরে করেত সকম হন 
আর েকউ হন বযথর। ভ�রা তখন তােদর বযি�জীবেনর কুৎিসত 
েচহারা েদেখ আঁতেক ওেঠন। নাক চােপন পঁচা চিরে�র দুগরে�।  
২০১০াং সালাায় সবেচেয় বড় �যাএােলর জ� িদেয়েছন 
অিভেন�ী ও মেডল সািদয়া জাহান েভা। সে� আেছন অনয 
অিভেনতা ও িচ�জগেতর পিরিচত মুখ অপূবর ও রািজব। তারা 
িবেশষ মহেল পিরিচত থাকেলও সব মহেল িকংবা িব�া�েন 
েতমনাা পিরিচত িছেলন না। িকি বযি�জীবেনর িকছু অেীিতকর 
িচ� তােদরেক সকেলর সামেন পিরচয় কের িদেয়েছ। সবরমহেল 
পিরিচিত লােভর সুবােধ তারা এা ঘানােক সাধুবাদও জানােত 
পােরন!  
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েভােক িনেয় ঘর বাঁধার �� পূরে হেয়িছল অপূেবরর। িকি েসা 
�� খুব দীঘর হয় িন। রােতর ��ে�া েযমন েতুযেষ জা�ত হেব 
��ভে�র ক� িনেয়, েতমিনভােব মা� কেয়ক স�ােহর বযবধােন 
��ভা�ার দুঃসহ েবদনা িনেয় ��রােজযর ঘুম েথেক েজেগ ওেঠন 
অপূবর। ামারেনোর কেয়কিা িভিডও দৃশয তার দা�তযজীবেন 
দুঃ�ে�র বান েডেক আেন।  ী েভােক িতিন আিব�ার কেরন 
অেনযর বাহল� অব�ায়, স�ূের ন� শরীের! ব�পােত মানুেষর 
মৃতুয হয়। েেেন কাাা পেড় মানুেষর মৃতুয হয়। িবষপােন মৃতুয 
হয়। গলায় দিড় েপঁিচেয় ঝুলেল মৃতুয হয়। িকি অপূবরর মৃতুয 
হেয়িছল কীভােব? অপূবর অবশয েদহিবেয়াগােির মরা মেরন িন। 
তেব আমার মেন হয়, িতিন ওা মৃতুযর েচেয় এা মৃতুযেকা আেগ 
রাখেত চাােবন। 
কারে, ামারেনোর মহাকলযােে (?) সারা িবে�র বহ মানুষ 
েদেখেছ তার  ীর এমন কদাকার দৃশয। েদেখেছ একজন নারীর 
া�ত-আ�, পিব�তা-সতী� খুবেল খাওয়ার শকুনীয় দৃশয। েকাক 
েস শকুন, যার িহং�নখেরর থাবায় কতিবকত হেলা  ী েভার 
সতী�? েকন অপূবর বযথর হেলন রিকতস�ম ঘের তুলেত? েকন 
ঘােলা এা ঘানা? পাঠক! আসুন, আমরা এা ে�গেলার উ�র 
খঁুেজ িনা। 
েযৗন উ�াদনায় অপূবর িনজ  ীর া�ত লু�ন হেত েদেখেছন, 
েসা েলাকাা ডাকাত, সযাসী বা পািরভািষক অেথরর েকানও ধষরক 
নয়। েভার সােবক েেিমক। েভা দীঘর আা বছর যার সে� 
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চুিােয় ও েকােশয েেম কের এেসেছন। উপেভাগ কের এেসেছন 
মু�বােসর জীবন, ব�াহীন ও দায়মু� জীবন। েস সময় এা 
জীবেনর অনয িপঠ েচােখ না পড়েলও এখন তা খুব পড়েছ।  
ঘানার সারসংেকপ হে� : রািজেবর সে� দীঘর আা বছর ধের 
েেম কের আসিছেলন েভা। এা সূে� ঘর হওয়ার আেগা 
ঘরেীর মত জীবন-যাপন করা শক কেরন তারা! েেেমর গ�গেলা 
রপ-রেস রািঙেয় তুলেত এরা মেধয েভা িবিলেয় িদেয়েছন 
িনেজর সবেচ মূলযবান ব� স�ম। িবিনমেয় েপেয়েছন ব�জগেতর 
িকছু দািম উপহার। আঠােরা লাখ াাকার গািড় উপহার েপেয়েছন 
রািজেবর কাছ েথেক। হবু �ামীর (তখনকার) কােছ বায়না 
ধেরিছেলন িবেয়র পর সুাজারলযাএ হািনমুেন যাবার। েেিমকার 
আ�ার ডােক সাড়া িদেয় রাজীব পযরা� পিরমাে াাকাও স�য় 
কেরিছেলন। িকি আা বছেরর এা নািতদীঘর েেম পূেরতা পায় 
িন। রািজব পােরন িন েভােক  ী কের ঘের তুলেত। বরং আা 
বছেরর এা েেেমর �ৃিতেসৗেধর ওপর দাঁিড়েয় েভা মালা 
পিরেয়েছন অপূবরর গলায়। 
৯া আগা ২০১০াং সােল িতিন বাসা েথেক পািলেয় িগেয় 
অপূবরেক িবেয় কেরন। েয রােত িতিন অপূেবরর হাত ধের পলায়ন 
কেরন, েস রােতও তার গােয় জড়ােনা িছল রািজেবর েবােনর 
েদয়া দািম শািড়। েস রােতও রািজেবর সে� িমি�-িমি� অেনক 
কথা বেলিছেলন েভা।  
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কী িনমরম েকৗতুক! িডেস�েরর ৯ তািরেখ রািজেবর সে� িবেয় 
এবং ২৩ তািরেখ েবৗভাত হওয়ার কথা িছল। িকি এখন েস 
অেনযর ঘেরর বািস�া! কী অঅুত েকৗতুকা না করেলন েভা 
রািজেবর সে�! সদয সােবক হওয়া েেিমেকর সে� রােতর েথম 
ভােগ ��ময় কথা বেলেছন আর েশষ ভােগ অনযেক িবেয় কের 
েচেয়েছন দু‘আ!   
েভার এা দু‘আ চাওয়ায় িন�য় খুিশ হেত পােরন িন রািজব। 
��কনযার িগরিগিার মত হঠাৎ রপ বদলােত িবরাা ধা�া 
েখেয়েছন িন�য়া। িকি েয জীবেন ��ার িবধােনর েতায়া�া 
েনা, েসা জীবেনর পিরেিত এর েচেয় ভােলা আর কতাুকুা বা 
হেত পাের?  
জানার িবষয় হেলা, রািজবেক েকন ছাড়েলন েভা? পি�কার 
ভাষযানুযায়ী, এা ভাঙাগড়ার িপছেন বিল� ভূিমকা েরেখেছন 
চলি�� িনমরাতা চয়িনকা েচৗধুরী। অেনক তারকার মেধযা েেেমর 
স�কর ৈতির এবং তা ভাঙার িপছেনও তার ভূিমকা �রেেযাগয! 
কেয়কিা সূে� জানা েগেছ, েভার মাধযেমা রািজেবর সে� 
পিরচয় হয় চয়িনকার। পিরচেয়র িকছুিদন পর রািজবেক িতিন 
তার নাােক েেযাজনা করেত বেলন। িকি রািজব তােত রািজ 
হন িন। এক পযরােয় রািজবেক নায়ক বানােনার কথা বেলন। 
উে�শয িছল রািজেবর কাছ েথেক াাকা েনয়া। িকি চয়িনকার 
েকানও ে্ােবা রািজ হন িন রািজব। একারেে তােদর স�েকরর 
অবনিত ঘো। েিতেশাধ িনেত মিরয়া হেয় ওেঠন চয়িনকা। এর 
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সূ� ধের অপূবর-েভােক িনেয় এেকর পর এক নাাক িনমরাে 
করেত শক কেরন িতিন।  
অপূবর েভার েিত দুবরল- একথা জানেতন চয়িনকা। তাা 
শিাংেয়র সময় েমকআপ কম অপূবর-েভার জনয ফাকঁা কের 
িদেতন িতিন। চয়িনকার েবর হেয় যাওয়ার অনুগামী হেতা 
শয়তান। কারে, হাদীেস আেছ, “েযখােন দু’জন  পরনারী ও 
পরপুকষ একি�ত হয়, েসখােন তৃতীয়জন থােক শয়তান।”3 
শয়তােনর েেরাচনার সে� েযাগ হেতা চয়িনকার ভূিমকা। িতিন 
েভার সামেন অপূবরর েশংসা করেতন এবং রািজেবর নােম িমথযা 
বলেতন।  
এভােব রািজেবর কাছ েথেক িতিন েভােক িছিনেয় েনন এবং 
রািজেবর �ে�র সমািধ রচনা কেরন অতযি িন�ুর  িনপুেতায়। 
িকি অপূবর যার �� েভেঙেছন, েসা রািজব কম যােবন েকন? 
এঁরা েতা মধুমিককা। সুেযাগ েপেল যারা সবাুকু মধু চুেষ েনন। 
েসা কািহনীা পের েকাশ কেরন রািজব। 
িবেয়র পর িকছুিদন অপূবর-েভার স�কর ভােলাা িছল। িকি 
যখন এেকর পর এক েভার ন� িভিডও েকাশ পায় এবং তােক 
রািজেবর সে� কুৎিসত েযৗন িমলেনর দৃেশয েদখা যায়, তখন 
মানিসক ভারসাময হািরেয় েফেলন অপূবর। তারপেরও েচেয়িছেলন 
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িনেজেক সামেল িনেত। েচেয়িছেলন বালুর বাঁধেক দু হােত েঠেল 
েজাড়া লাগােত। িমিডয়ার সামেন বারবার বেলিছেলনও- যত ঝড়-
ঝাঁপাাা আসুক না েকন, আমােদর েকােনািদনও আলাদা করেত 
পারেব না। আমৃতুয আমরা এক সে� থাকব।’ 
িকি তােদর এা ব�বয এখন িসেনমার সংলােপর মেতাা 
অবা্ব েমািেত হেয়েছ। অপূবর েভােক অেনক িব�াস 
কেরিছেলন; িকি েভা েসা িব�ােসর মযরাদা রােখন িন বেল 
িতিন তার েিত িক� হেয় ওেঠন। কারে, েভা অপূবরেক আ�্ 
কেরিছেলন েয, রািজেবর সে� তার েেম িছল িঠকা; িকি 
অির� েকােনা স�কর িছল না। িকি েযৗনিমলেনর দৃশয স�িলত 
অেনকগেলা িভিডও ি�প তার দািবেক িমথযা েমািেত কের। 
অপূবর আরও বযিথত হন একারেে েয, এধরেনর জঘনয ঘানা 
েকাশ পাওয়া সেেও েভা লি�ত হন িন এবং তার মেধয 
েকানও অনুেশাচনােবাধ লকয করা যায় িন। উে�া অপূবরেক 
েভািবত কের এা ঘানােক ধামাচাপা িদেত চাােতন িতিন।  
এসব ঘানার পিরোম যা হবার তা-া হেয়েছ। েভেঙ েগেছ 
সংসার। ল�ায়, েবদনায় গমের কাঁদেছ কেয়কিা পিরবার। গত 
১১া েফ�য়াির ২০১১াং দীঘর পাঁচ মাস িবি�� থাকার পর 
তােদর মেধয িডেভাসর হেয় েগেছ। েভােদর বাসায় উভয় 
পিরবােরর েলােকরা বেস িস াি চূড়াি কেরন। পি�কায় 
িলেখেছ, এা িবে�েদর কারেে অপূবর খুব েভেঙ পেড়েছন। িকি 
েভার মেধয েকানও পিরবতরন লকয করা যায় িন। িতিন আেগর 
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মেতাা উ�ল ও আনে� মশগল রেয়েছন। বাাের ঘুরেছন, 
আাা িদে�ন, গ� করেছন। এমনিক আেগর মেতা আবার 
অিভনয় করেত চাে�ন। িকি বাঁধ েসেধেছন বাবা। সাধেবনা 
েতা। একবার েয গেতর পা িদেয়েছন এা বাবা, ি�তীয়বার েসা 
গেতর পা েদয়ার জনয তােক ধনযবাদা জানােত হয় বো। 
আজ অপূবর িনবরাক, ্ি, ভয়ংকর দুঃ�ে� অসহায়। রািজব তার 
হািনমুেনর জনয জমােনা াাকা িদেয় েথেম োথিমক ধা�া 
সামলােত ভারেতর মু�াা িগেয়েছন। েসখান েথেক আেমিরকার 
ো�াস রােজয পড়ােশানা কের আজীবেনর জনয েথেক যােবন। 
আর েভা? িতিনও আর িনজ েদেশর মানুষেক েভতেরর েচহারাাা 
েকাশ হওয়ার পর বাােরর েচহারাাা েদখােনার সাহস পাে�ন 
না। িস াি িনেয়েছন লএেন চেল যােবন বড় ফুফুর কােছ। 
ওখােনা বািক জীবন কািােয় েদয়ার া�া কেরেছন।  
তােদর বযি�জীবন েযভােব এেলােমেলা হেয় েগেছ, েতমিনভােব 
আমােদর মুসিলম েদশাার জািতস�াাাও অেনকখািন এেলােমেলা 
হেয় েগেছ, মযরাদায় েলেগেছ েমাাা দােগর অেনকখািন আঁচড়। 
আমরা আমােদর সংখযাগির�তা এবং ধমরীয় ও ৈনিতকতার কারেে 
গবরেবাধ কের থািক, িব�বযাপী আমােদর অপার সুনাম। 
িবেদশীেদর মেনও আমােদর েিত অনয রকম � া আেছ। িকি 
েভা-রািজবরা যা করেলন, তােত আমােদর এা মযরাদা ও 
পিরচেয় আঘাত করেব তােত সে�হ েনা। কারে, ামারেনা 
এমন এক ঝড়, যা িবে�র েিতিা েদেশর েিতিা মানুেষর দুয়াের 
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আছেড় পেড়। একারেে তারা যখনা এা িচ�াা েদখেব, তখনা 
আমােদর েিত নাক িসাকােব। আমােদর মযরাদার বযাপাের ে� 
তুলেব।  
তাা বলব পদরা আর আ�াহর িবধান স�েকর। িনেজর সতী� 
আর আ�মযরােবাধ স�েকর অিত এতাুকু � া রাখুন, যােত আর 
যাা েহাক-না েকন, অিত েদেশর মযরাদাাা কুক না হয়, আমরা 
বিহঃিবে� িনেজেদর মুখ েদখােত পাির সগেবর। [সূ� : ৈদিনক 
বাংলােদশ েিতিদন, ৯া অে�াবর ২০১০ াং শিনবার এবং ২০া 
েফ�য়াির ২০১১ াং রিববার] 
ঘানা-২ : আমােদরেক বলা হয় েগাঁড়া, জনিবি��। কারে, 
আমরা সমােজর েচিলত পাপাচােরর সে� িমশেত পাির না। 
পােপর েঢউেয় ডুবেত-ভাসেত জািন না। তাা বেল সমােজর 
অনাচার েদেখ আমরা েয একদম চুপ থািক িকংবা িকছুা জািন 
না, তাও নয়। সমােজর বযিধগেলার খবর আমরাও িনা, েদেখ 
বযিথত হা। েচ�া কির মানুষেক সতকর করেত। িনবৃত রাখেত। 
এগেলা করেত িগেয়া দুেয়কিা ঘানা এমন এেস যায়, েয 
জগেতর সে� আমােদর েকানও স�করা েনা, েসা জগত িনেয় 
কথা বলেত হয়। তেব লকয ও উে�শয একাাা, আমােদর েযসব 
মুসিলম ব�ুগে অুনিতকতার পাপসাগের ডুেব আেছন, তােদরেক 
সিলল সমািধ েথেক উ ার করা। এাা আমােদর কলেমর ৈনিতক 
দািয়�। আর এা দািয়�েবাধ েথেকা আমরা স�ািলত হা, বাধয 
হা এসব িবষয় িনেয় দু’-চার কথা িলখেত। 
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পি�কাওয়ালারা েলেখ, এসময়াােত নািক শািকব খান-অপু খুবা 
জনিেয় জুিা চলিচ�া�েন। সারােদেশর ভ�কূেলরা তােদর 
অিভনীত ছিব েদেখ মুম হয়। বাহবা েদয়। েশংসা কের। এসব 
ভ�কূেলর উে�েশ একিা ে�, তারা িক কখনও একথা 
েভেবেছন েয, িসেনমার পদরায় অিত এমন েকানও মানুেষর মুখ 
েদখেত চাা না, যােদর েভতরাােত যাা থাকুক, অিত বািহযক 
রপাা েতমন কুৎিসত না হয়? িসেনমা জগেতর অেীলতার 
পিালতা যতা গভীর েহাক, একিা মুসিলম েদেশর যুবেকরা িক 
এতাুকু �ীিন েবাধ-িব�াসও েপাষে করার েযাগযতা হািরেয় 
েফেলেছন? যিদ তা-া হয়, তাহেল বলব, আমােদর কপােল 
দুেভরােগর ঘনঘাা েনেমা এেসেছ। দুেযরােগর এা ঘনঘাার আশাা 
েয েকবলা অনুমানিনভরর নয় বরং বা্বতার অেনক কাছাকািছ 
তার েমাে েদখুন িনে�র ঘানায়।  
েভা-রািজেবর ঘানার পর এবার ‘জনিেয় জুিা’ শািকব-অপুর 
পালা! িসেনমা�েন বছর জুেড় দািপেয় েবড়ােলও আগা মােস 
এেস তারা জুিা ভাঙার েঘাষো েদন। হয়ত ভ�রা তােত হতাশ 
হন, িকি বড় হতাশার কথা হেলা, তারা এমন এক ঘানার জ� 
েদন, একজন ভে�র মেধয যিদ সামানযতম �ীিন 
আ�মযরাদােবাধও থােক, তাহেল িতিন িসেনমা হলগেলার িদেক 
ি�তীয়বার তাকােত হেল ঘৃোয় থুতু িনেকেপর জনয তাকােবন।  
জানা যায়, অপুর সে� শািকেবর গভীর েেম রেয়েছ। কারও-
কারও মেত তারা িবেয়থাও কেরেছন। অথরাৎ- তারা �ামী- ী। 
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িকি  ী অপুর চালচলেন েমাোও খুিশ হেত পারিছেলন না 
শািকব। তার দািব, অপু একািধক েছেলর সে� েেম চািলেয় 
যাে�। একিদন শািকব খান সংবাদ পান, অপু বাসায় রাত গভীের 
এক তকে অিভেনতার সে� অির� সময় কাাাে�ন। খবর েপেয় 
িতিন েসখােন ছুো যান। পের ঔ অিভেনতােক বাসা েথেক েবর 
কের িদেয় অপুেক েচদ মারধর কেরন। অপুর মােয়র সামেনা 
অপুেক েবদম েহার কেরন িতিন। এ িনেয় অপুর মা েকানও 
উ�বা� কেরন িন। খবরিা জানাজািন হেল অেনেকর কােছা 
পির�ার হেয় যায় েয, িবেয় না করেল শািকব অপুেক মারেত 
যােবন েকন? [সূ� : ৈদিনক বাংলােদশ েিতিদন, ৩ জানুয়াির 
২০১১ াং]  
তােদর এা জীবেনর কুৎিসত িদকগেলা েকন বারবার ম�ািয়ত 
হয়, তার কারে জানুন মহানবীর পিব� যবান েমাবারক েথেক। 

نْس سسِبنِْنسسََ ّْيس، الَسسََ
َ
َْسسو

ُ
ُ�مْسو ِسسِبُ ْْ يسِبَ ُُسسبلَْأْرءُسسيَْ ِ�ُسسَِ

َ
رَسسإَِذبسبلّصيِلَةُسسبلَْأْرو َِ سإَِلَْهيسََ

ُْهُس غَْهيسَغَبسسَوِبَذبسَاّ تْهُسسََ َِ ِْ َمَرَهيسَو�َِذبسَح
َ
تْهُسسو ََ َطي

َ
 س-و

াবন আ�াস (রািদয়া�াহ ‘আনহ) েথেক বিেরত, িতিন বেলন, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন, আিম 
িক েতামােদরেক নারীর সবেচেয় মূলযবান স�দ কী তা জানােবা? 
তা হে�, ওা েনক নারী, যার িদেক তাকােল েস খুিশ কের, দূের 
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থাকেল েস �ামীর মযরাদা রকা কের এবং �ামী েকানও কােজর 
আেদশ করেল তােত আনুগতয কের। [আবূ দাউদ : ১৬৬৪]4 
আেলাচয হাদীেসর মূল ভাষয হে�, সতী নারী েস, েয �ামীর 
অনুপি�িতেত �ামীর মযরাদা রকা কের অথরাৎ িনেজর সতী� রকা 
কের।  
আমরা িক তাহেল একথা বলেত পাির না েয, তারকারা অিভনেয় 
েয িচ� েদশরন কেরন, তা কি�ত িকংবা অনযেদর জীবেনর 
েকানও ঘানা েদশরন নয়, তােদর িনেজেদর জীবেনর বা্ব 
েিত�িব? িকংবা তারা যা েদশরনী কেরন, বা্বজীবেনও তারা 
তারা েিতফলন ঘাান? একজন অিভেনতা িকংবা অিভেন�ী 
কারও জনয আদশর না হেলও সাধারে মানুষ েযেহতু তােদরেক 
িসেনমার পদরায় েদেখ থােক, তাা তােদর চািরি�ক অধঃপতন 
�ারা তারাও েভািবত হেত পাের। আর এাাা আমােদর সবেচ’ 
বড় শাার কারে। একজন অিভেনতা-অিভেন�ী5র এধরেনর 
চািরি�ক অধঃপতেনর ঘানা হাজারও মানুষেক িবপেথ চলেত 
উৎসািহত করেত পাের। পােপর সাগের হাবুডুবু েখেত থাকা 
আমােদর েদেশর েলােকরা যখন বাঁচাও বাঁচাও বেল হািপেতযশ 

                                                           
4. শায়খ আলবানী হাদীসিােক যঈফ বেলেছন। তেব অনয শে� হাদীসিার অথর 

িবশ । স বত ামাম নাওয়াওয়ী ও ারাকী সহীহ বেলেছন। [স�াদক] 
5 যিদও েখাদ অিভনয় িবষয়িা িমথযা হওয়ার কারেে াসলােম এর েবশ িকছু 

বাধা রেয়েছ। [স�াদক] 
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করেছ, তখন তােদর এা �লন িন�য়া খারাপ েভাব েফলেব, 
তােত েকানও সে�হ েনা।  
এা হেলা তারকােদর জীবন! দশরকরা পদরায় তােদর েদেখন েয 
েচহারায়, তােদর আসল েচহারা তা নয়! পাঠক! পৃিথবীর অেনক 
ািতহাস সাকী। আ�াহর িবধান ছাড়া শধু ভােলাবাসা িকংবা অনয 
েকানও স�কর মানুেষর পািরবািরক িকংবা দা�তয স�কর অাুা 
রাখেত পাের িন। পািরবািরক ও সামািজক স�কর- তা যারা 
েহাক না েকন- �ংেসর জনয দায়ী অেনক িকছু। েযমন- 
১. অিনয়িযত ও উ�ৃ�ল জীবন। 
২. পরপুকেষর সে� অুবধ েমলােমশা। 
৩. বযিভচাের িল� হওয়া। 
৪. েতারো ও েধাঁকাবািজ।  
আর সবগেলার জনয দায়ী মু�বাস। পাঠক! শরীয়েত এর 
েেতযকিা কাজ জঘনযতম হারাম বেল িবেবিচত। তাা াসলােমর 
িবধান পালনকারী একজন বযি� এেথেক িনরাপদ। অতএব, 
আপিন চেল আসুন। াসলােমর িনরাপদ তাঁবুেত আপনােক 
�াগতম! 
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পরকীয়ার িশকেল বাধঁা জীবন 
পরকীয়া েেমাা েযন ‘পেরর বািড়র িপঠা’র মতা রস-�াদ আর 
গে� ভরা। িনেজর বািড়র িপঠা-পুিল েখেত রসনায় �াদ েজাো 
না, অথচ পেরর বািড়র িপঠার গ� নােক লাগেলা ওা রসনাা 
আকুিল-িবকুিল করেত থােক! পরকীয়ার বযাপারিাও এর সে� 
িমিলেয় েদখেত পােরন। িনেজর �ামী অথবা  ী সংসােরর 
েগৗরবময় জীবন অেনেকর কােছ গতহওয়া কযােলএার বা ঠাদা 
চােয়র মেতা মেন হয়। তাা অনয নারী অথবা অনয পুকেষরা 
তােদর কােছ হেয় ওেঠ আরাধয ধন! িনেজর �ামী, সংসার আর 
সিান-সিিত িনেয় েতা েবশ আেছা, তারপেরও েকন পরকীয়ার 
এা পিালতায় পা ঢুিকেয় েদয়া! 
জীবন-েযৗবেনর সব সুখ েতা আ�াহ তা‘আলা েরেখেছন িববােহর 
পিব� ব�েনর মেধয। এা ভােলা পথ েছেড় েকন ম� পেথ কদম 
চালােনা? আ�াহ তা‘আলা কুরআনুল কারীেম ারশাদ কেরন- 

ۡخَداٖن�  ُمّتِخَ�ٰتِ  َوَ�  ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت  َ�ۡ�َ  ُ�َۡصَ�ٍٰت  ﴿
َ
 ]سس٢٥:سبلنسيء[س﴾ أ

... যােদর িবেয় করেব তারা হেব পিব�া। বয্িভা্রণী ্কংবা 
উপ�ামী (পরকীয়ার �ামী) �হেকারীেী হেব না।’ {সূরা িনসা, 
আয়াত : ২৫} 
এা আয়ােত আ�াহ তা‘আলা িবেয় করার মূল উে�শয এবং 
িববািহত নারী-পুকেষর েমৗিলক গে কী হেব- তা বেল িদেয়েছন। 
আয়ােত কেঠারভােব িন�া করা হেয়েছ উপপযী িকংবা উপ�ামী 
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�হে করেত। আর আজেকর সমাজ এা মারা�ক সমসযার 
মকভূিমর েচালাবািলেত আােক তা েথেক উ ােরর জনয পা 
েছাঁড়াছুঁিড় করেছ। িকি ে� হে�, এা িবপদ েথেক উ ার 
পাওয়ার উপায় কী? 
এা েে�র জবাব হয়ত এেককজন এেককভােব েদেবন। 
এেককজেনর দৃি�ভি� হেব এেকক রকম। িকি এক জায়গায় 
এেস সবাােক একথা েমেন িনেত হেব েয, সামািজক এা 
অশািির িবরাা এক দায়ভার পরকীয়ার, যার বাজার গরম কের 
তুেলেছ ব�াহীনও মু�বােসর অিভশ� জীবন। িনেচর ঘানাাা 
েদখুন : 
িতিন একজন নারীকলযাে সং�ার সভােন�ী। কাজ কেরন 
নারীেদর কলযােের জনয। নাম রিহমা খাতুন িলজা। মিহলার বয়স 
পঁয়ি�েশর ওপের কত হেব তা বলেত পারব না। তেব কম েয 
হেব না িনি�ত। েমৗ ও েদালা নােমর দুাজন কনযা সিােনর 
জননী িতিন। �ামী আ�ুল জিলল ভুঁায়া। �ামী েয তােক অথরকে� 
েরেখেছন তাও নয়। নারায়েগে�র পাাকপাড়ায় িতনতলা 
িবি�ংেয়র মািলক আ�ুল জিলল। ব�জগেতর বাজাের এা 
বািড়িার মূলয েনহােয়ত কম নয়। তাা স বতা িতিন গিবরত, 
আ�ুত, উ�িসত। িকি এক জায়গায় এেস তার সকল উ�াস, 
আেবগ আর অনুভূিত েথেম যায়। ঘেরর জগতাা তার কােছ 
ে�াতহীন, পািনিবহীন এক মরা খােলর মত িনিলর� মেন হয়। 
কারে, যার বুেকর েভতর িতিন ভােলাবাসার উ�াল েঢউ আশা 
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কেরিছেলন, েসা বুক এখন তার জনয েকবলা মরীিচকা। এা 
মরীিচকা তােক ভােলাবাসা েদবার নােম যেমর ঘের িনেয় যায়। 
েকননা, িতিন আজ িশকেল ব�ী।  ী িলজা িনজ হােত তােক 
ব�ী কের েরেখেছন। দুঃ�ে� েকঁেপ ওেঠন িতিন। িনজ বািড়েক 
তার কােছ েথেম-েথেম গয়ািানােমা েব আর আবূ গািরেবর মেতা 
মেন হয়। চার চারিা িদন েকোেছ তার ানেজকশেনর িনমরম 
বযথায়। এ েযন াংেরজ জিেদর িনযরাতনেকও হার মানায়!  
 ী িলজা আজ আেমিরকান হােয়নােদর ভূিমকায় অবতীের 
হেয়েছন। েয  ী এক সময় তােক লুিকেয় মা-বাবােক আড়াল 
কের িস  িডম আর সু�াদু শরবত খাওয়ােতন, আজ িতিন 
�ামীেক কেরেছন ব�ী! েকন? কারে, ওা পেরর বািড়র িপঠার 
�াদ!  
ঘানাাা এমন : আবদুল জিলল বািড়র িনচতলা ও েদাতলা ভাড়া 
িদেয়িছেলন। আর িতনতলায় থাকেতন িতিন িনেজ পিরবার িনেয়। 
এা িতনতলারা দুিা কম অিফসকম িহেসেব বযবহার করেতন 
িলজা। অিফসাা িছল ‘নারী কলযাে সং�া’ নােমর একিা এনিজও 
েিত�ােনর। অিফেসর মযােনজার িছেলন িদপু ভূঁায়া। োয় ৩৫ 
বছেরর কাছাকািছ বয়েসর একজন নারী েেেম পড়েলন যুবক 
িদপুর। ভুেল েগেলন �ামী সিান আর সংসােরর পিব� ব�েনর 
কথা। শধু মেনর আদান-েদােনা সীমাব  থােকন না তারা। 
েমেত ওেঠন পৃিথবীর সবেচেয় জঘনয পাপকেমর। হয়ত বহিদন 
চেলেছ তােদর এা অিভসারযা�া। বহিদন েভেসেছন পাপসাগের। 
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ডুেব-ডুেব েখেয়েছন েঘালাজল। ‘গৃহে�র একিদন’ কথাাার 
সতযতা েমােের জনযা িকনা একিদন তারা অিভসাররত অব�ায় 
ধরা পড়েলন গৃহকতরা আবদুল জিলেলর হােত। িনজ  ীেক এমন 
পাপদৃেশয েদখেত কার ভােলা লােগ? ভােলা লাগল না বেলা িতিন 
েিতবাদ করেত েচেয়িছেলন। িকি েয যুগ-যমানা পেড়েছ তােত 
গৃহ� েচারেক আর শাসন করেত পাের কা? েচারা উে�া 
গৃহ�েক শাসন কের! তাা িলজা- িদপু েকানও ির� িনেত েগেলন 
না। ‘েকন বাপু তুিম আমােদর কােজ বাধঁা িদ�’ বেল তােক 
েমাাা িশকল িদেয় েবঁেধ েফলা হেলা। শধু তা-া নয়, অিভসােরর 
নীরবদশরক আ�ুল জিললেক বাঁিচেয় রাখা িনরাপদ মেন করেলন 
না  ী িলজা। তাা �ামীর ওপর চালােলন অমানুিষক িনযরাতন। 
েলাহার েমাাা রড িদেয় াে� মেতা েপাােলন। িকি এিক! এ েয 
ৈক মােছর োে! মারার েচ�া বযথর হেল আেরক প�া অবল�ন 
করেলন িতিন। ঘানা যােত ফাঁস না হয়, েস জনয �ামীর েদেহ 
পুশ করেলন এেক এেক েচতনা নাশক ৪িা ানেজকশন। এবার 
েবাা যােব কা? আধামরা, অেচতন হেয় িনজ ঘের চার িদন 
মৃতবত পেড় থাকেলন আ�ুল জিলল।  
চারিদন আ�ুল জিলেলর েকান েখাঁজখবর না েপেয় এলাকার 
েলাকজন েকৗতূহলী হেয় ওেঠ। এক পযরােয় ঘানা ফাঁস হেয় যায়। 
এলাকাবাসী  ীর গয়ািানােমােব কারাগার েথেক উ ার কের �ামী 
আ�ুল জিললেক।  
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পি�কায় িরেপাার কেরেছ, �ামী আ�ুল জিললেক এক সময় খুব 
ভােলাবাসেতন  ী িলজা। েগাপেন সবার অলেকয তােক িডম 
খাওয়ােতন, িািেদেহ বািড় িফরেল িচরেকামল  ীেসবা িনেয় তার 
কােছ ছুো েযেতন। বুেক �ামীেেেমর ঝড় উঠত তার। েকামল 
ঠাদা পািন পিরেবশন করেতন �ামী সমীেপ। েসাহাগ িদেয়, আদর 
িদেয় মধুময় কের তুলেতন দা�েতযর পিব� ব�ন। 
িকি আজ তা ধূসর অতীত। আ�াহয়ী িবধান ললেনর একিা 
অি�শলাকা তােদর এা ভােলাবাসার সবুজভূিমেক মকোিের 
পিরেত কেরেছ। যুবক িদপুর সে� েমলােমশা িলজার মন েথেক 
েকেড় িনেয়েছ �ামীর পিব� ভােলাবাসা। েবপদরা েথেক েেম আর 
েেম েথেক অুবধ িমলন। অুনিতক ৈদিহক স�কর য়ািলেয় 
ছারখার কের িদেয়েছ ভােলাবাসার পুেযভূিম।  
এিদেক ধেমরর অপবযবহার েদখুন! এা অুনিতক স�েকরর �াদ 
আ�াদন করেত োয়া েঠেক েযেতন িলজা। �ামী-সংসাের েতা 
আর েকােশয এসব কাজ করা যায় না! িলজা িনেজও তা 
েবােঝন। তাা োয়া �ামীেক দূের রাখার েকৗশল আঁােতন 
িতিন। তােক �ীনকমর করার পরামশর িদেতন। এভােব তােক িতন 
িদন, সাত িদন এবং চি�শ িদেনর জনয িচ�ায় পািঠেয় িদেতন। 
সরলমেন,  ীেক িব�াস কের িতিন যখন িচ�ার জনয েবর হেতন, 
তখন িলজার খুিশ ধরত না। িদপুেক সে� িনেয় েমেত উঠেতন 
আিদমআনে�। পরম অুবধ-সুখ অিভসাের! িতিন িনেজও অেনক 
সময় েেিনংেয়র কথা বেল পাঁচ িদন, সাত িদন কের ঢাকায় িগেয় 
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থাকেতন। এসময় িলজার ওপর �ামী আ�ুল জিলেলর েকানও 
অিধকার থাকত না।  
পাঠক! এবার আসুন আমরা এা ঘানার েপাামাোরম কির। 
আপিন েজেনেছন েয, িলজা এক সময় �ামী আ�ুল জিললেক 
অতযিধক ভােলাবাসেতন। োেভের েসবা করেতন। িকি িকেস 
আজ তােক এত িহং� কের তুলল? িকেস তােক �ামীর গলায় 
িশকল ঝুলােনার শি� েজাগােলা? ওা েয েবপদরা! অুবধ 
েমলােমশা! পরকীয়া এবং ালাহী িবধান ললন! [তথযসূ� : 
ৈদিনক আমার েদশ, ০৪/১০/২০১০ াং বৃহ িতবার] 
 



 

79 

 

ভাঙা সংসার বাড়েছ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহস সালাম ারশাদ কেরন- 

القِس« َْ َ
َكِرَمسبأل َِ َ�ّأَمس

ُ
سأل َُ  »نُِعتْ

‘আিম উ�ম চির� িশকা েদয়ার জনয (িশকক িহেসেব) েেিরত 
হেয়িছ।’ [বাাহাকী : ২০৭৮২; শারহস সু�াহ : ৩৬২২] 
আেলাচয হাদীেস একজন িশকেকর কাজ ও আদশর কী তা উে�খ 
করা হেয়েছ। মানবজািতেক আদশর, নীিত-ৈনিতকতা আর উ�ম 
চির� িশকা েদয়াা একজন িশকেকর েধান দািয়� এবং এেতা 
রেয়েছ েগৗরবময় কীিতর। একারেে িশককতার েপশােক পৃিথবীর 
সবেচেয় ে�� েপশা বেল মেন করা হয়।  
িকি িশকার সে� যিদ আসমানী ালেমর েযাগসূ� �ািপত না হয় 
এবং ৈনিতকতার মেতা মহৎ গে �ারা সংিে� বযি� সমৃ  না হন, 
তাহেল কামনার েলিলহান িশখা েসা েগৗরবময় েপশােক কী 
পিরমাে কলিাত করেত পাের, তার বহ খারাপ দৃ�াি রিচত 
হেয়েছ অতীেত এবং বতরমােনও। এধরেনর একিা েমাে িনন : 
চাঁপাানবাবগে�র িবেনাদপুর কেলেজর রসায়ন িবভােগর িশকক 
আ�ুল লিতফ। এতিদন রসায়ন িবজােনর পিদতবযি� েজেনা 
মানুষ তােক স�  সালাম জািনেয় তার সামেন িনেজেদরেক 
কাচুমাচু কের উপ�াপন কেরেছ। জানসাগর বযি�িােক তারা 
মাথার তাজ বািনেয় েরেখেছ। িকি মানুষেক আর কতিদন 
অ�কাের রাখা যায়!  হয়ত িশকক আবদুল লিতফ চাােলন তার 
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আসল েচহারাাা উে�াচন করেত। চাােলন িতিন েয শধু 
রসায়েনা পিদত তাা নয়, তার পািদেতযর েক� অেনক েবিশ 
িব্ৃত- একথার েমাে িদেত। ‘িশকক’েক িব�াস কের 
অিভভাবকরা তার হােত েয আমানত তুেল িদেয়িছেলন, েসা 
আমানেতর সে� েখয়ানত কের, নারীস�মেক ভূলুি�ত কের িনজ 
ছা�ীর সে� অনযায়কেমর িল� হেয় েসিার হাালাাাস েচার 
করেলন িতিন কামুকিবে�র সামেন। নীিত, ৈনিতকতা, জান, 
চির� আর আদশর েচােরর বদলায় েচার করেলন লা�ায আর 
া�ত হনেনর ঘৃিেত দৃশয! 
চাঁপাানবাবগে�র িশবগ� উপেজলার সীমািবতরী েঘানাোালা 
�াম। িনজরনতা আর োকৃিতক পিরেবেশর এক নয়নািভরাম দৃশয 
�ামিােক িদেয়েছ কাবযময় েসৗ�যর। আ�াহেদ� এা েকৃিতর 
েকালেক আ�য় বািনেয় কেলজ িশকক আ�ুল লিতফ গেড় 
তুেলেছন নয়নজুড়ােনা িবি�ং বািড়। বািড়র ছােদ �াপন কেরেছন 
অতযাধুিনক কযােমরা, োকেনালিজ। যু� কেরেছন দু’িা িডশ 
অযািমনা।  
বাােরর িনজরনতার সুেযােগ আ�ুল লিতফ েভতেরর পিরেবশাােক 
কের েরেখিছেলন পশে�র েকালাহেল মুখিরত। িকি এ স�েকর 
মানুষ িছল স�ূের অ�কাের। িতিন অিত অ� সমেয় গেড় েতােলন 
পােপর েনাওয়াকর। এা েনাওয়াকর উল�পনার, পশে�র, 
িনজরল�তার সেবরাপির মানুেষর স�েমর সে� গা�ারী ও েতারো 
করার েনাওয়াকর। 
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কেয়ক বছেরর বযবধােন আবদুল লিতফ �ানীয় কেয়কজন 
েলাকেক বযবহার কের অিত ২িা পেনরা িসিড ৈতির কেরন। পেনরা 
ছিবগেলা ৈতির করেত িতিন বযবহার কেরন এেকবােরা ঘিন� ও 
কােছর নারীেদরেক। েকৗশেল েযসব সরল নারীেক ঘানার 
িশকাের পিরেত কেরেছন, তারা হয়ত ঘানার সময় শধু া�ত 
িবকাে�ন েভেব িকছুাা �ি্েত েথেকেছন। িকি অলেকয েয 
া�তহনেনর িবজাপনও েচার হে�, েস বযাপাের িক তােদর 
ধারো হেয়িছল কখনও? 
আ�ুল লিতফ এ েকে� একাা পশর মেধয েয ৈনিতকতােবাধ 
আেছ, তাও ছািড়েয় যান। পশ-পাঠার স�মেবাধাুকুও মেন হয় 
তার মেধয কাজ কের িন। তা না হেল িতিন আপনজনেক বযবহার 
কের িক কের েসা িসিড বাজারজাত করেত পােরন! 
েয েকানও নারীরা া�ত লু�ন করা মারা�ক অপরাধ। অব�ার 
তারতেময অপরােধর ভয়াবহতার পিরমাে েবেড় যায়। একারেে 
েিতেবিশ নারীর া�তহানীেক এ স�িকরত সবেচেয় ভয়ানক 
অপরাধ সাবয্ করা হেয়েছ। হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- 

س َْ سبُهللاسَعلَيِْهسوََسلّمَسس-ُسئِ ّّ سَ� ِ َّ سب ُّس:سرَُسبُل
َ
َبُ سقَيَلس و

ْ
ْ

َ
سو ِ َّ سب َْ ْمس«:سبّننِْبسِعغْ

َ
و

ََس ََ لَ ََ س بسوَُهَب ّْ سنِ ِ ّ َِ س
َْ َْع

َ
س»سْ َُ

ْ
سقُل ؟سقَيَلس: ُّ َ

سو سُمّم ْمس«:
َ
سو يََة َْ ََ َكس َ سَولَ َْ تُ َْ ْمسَ�

َ
سو ُمّم

ََس َع َِ س»سَ�ْطَعَمس َُ
ْ
؟سقَيَلس:سقُل ُّ َ

سِبَِليلَِةسَجيرِكَس«:سُمّمسو ْمسَُُزبِ�َ
َ
 »و

‘রাসূলু�াহ আলাািহস সালামেক িজেজস করা হেলা, েকান গনাহ 
সবেচেয় বড়? িতিন উ�ের বলেলন, আ�াহর সে� কাউেক শরীক 
করা। ে� করা হেলা; তারপর েকান গনাহ? িতিন জবােব 
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বলেলন, িনজ সিানেক এা ভেয় হতযা করা েয, েস েতামার 
জীিবকায় ভাগ বসােব। এরপর েকান গনাহ? এা েে�র জবােব 
িতিন বলেলন, েিতেবিশ নারীর স�ম ন� করা। [বুখারী : ৪৪৭৭;  
মুসিলম : ৮৬] 
একজন েিতেবশী নারী আমানত। তােক িবপেদ সহায়তা করা 
এবং তার স�েমর িন�য়তা রকা করা একজন েিতেবশীর েধান 
ফরয দািয়�। িকি যােদর মেধয একাা জির স�মাুকুও কাজ 
কের না, েসা আবদুল লিতফেদর কােছ হাদীেসর বােী েপপছেল 
েতা! তাা িতিন অেীল িভিডও ৈতির করার কােজ অবলীলায় 
বযবহার কেরেছন েিতেবিশ ও ঘিন� নারীেদরেক। িধক এা 
েনাংরা মানিসকতার েিত। অিভশাপ সকল নারীর পক েথেক। 
আ�ুল লিতফ এখােনা েথেম থাকার পা� নন। ঘিন�েদর বযবহার 
করার পর তার নজর পেড় িবেনাদপুেরর এক সু�রী ছা�ীর 
ওপর। িশককতার মহান েপশার মযরাদা ভূলুি�ত কের, ভুিলেয়-
ভািলেয় এা ছা�ীেক বযবহার কের িতিন আরও িকছু িভিডও ৈতির 
কেরন। আ�ুল লিতেফর কােছ স�মহারা ির�পা� ওা ছা�ীর 
িবেয় হেয় েগেল নতুন িশকােরর িপছু ধাওয়া কেরন িতিন। 
কামনার বাকেদ আরও আগন চাা তার। এা বাকদও হােতর 
নাগােল েপেত সময় লাগল না তার। ওা ছা�ীর পর েছাবল েদন 
িতিন আেরক তকেীর ওপর। এা েছাবেলর িবষ শ�চূড়া সােপর 
েচেয়ও েবিশ িবষা�।  
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এা তকেীেক বযবহার কের ির�পা� বািনেয় েছেড় েদন আ�ুল 
লিতফ। এবােরর নজর কেলেজরা আেরক ছা�ীর ওপর। 
স�মহারা ওা ছা�ী জানান, রসায়েন ভােলা ফলাফল পাওয়ার 
আশায় আ�ুল লিতেফর বািড়েত িগেয় োােভা পড়েতন িতিন। 
িশককেক িব�াস করেতন িতিন পুেরা মা�ায়। একজন িশককেক 
িব�াস করাা �াভািবক। িকি েসা িব�াসেক ভুল েমািেত 
করেলন িতিন। িব�ােসর মযরাদােক করেলন ভূলুি�ত। কামনার 
উ�াল েজায়াের েভেস েগেছ তার সকল মূলযেবাধ। তাা সব সময় 
অুনিতক ে্াব িদেতন িতিন ওা ছা�ীেক। 
ওা ছা�ী আেরকজনেক সে� িনেয় োােভা পড়েতন আ�ুল 
লিতেফর কােছ। একিদন তার স�ী ছা�ীিা পড়েত না আসায় 
সুেযােগর একশ ভাগ স�যবহার কেরন আ�ুল লিতফ।  
ঘানািা ২০০৭ াং সােলর ২২া মােচরর। ওা িদন সকাল আাাার 
সময় োােভা পড়েত িগেয় জীবেনর সবেচ’ মূলযবান স�দাুকু 
হািরেয় আেসন ওা ছা�ী। পািন পান করেত চাােল আ�ুল 
লিতফ ঘুেমর ঔষধ েমশােনা পািন েদন তােক। ওা পািন পান 
কের িতিন জানশূনয হেয় পেড়ন। েসা সুেযােগ আ�ুল লিতফ 
েজেগ ওেঠন আপন পাশিবক স�ায়। মৃতোয় অেচতন ছা�ীেক 
িবব  কের তার স�মহািন কেরন আ�ুল লিতফ। শধু তাা নয়, 
অতযাধুিনক িডিজাাল কযােমরার সাহােযয েসা ঘৃেয িচ� েরকডর 
কের রােখন িতিন।  
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জান েফরার পর ওা ছা�ী িনেজর েদেহ আিব�ার কেরন 
বনযজির দাঁতােলা কামড়। স�মহারা েদহাা তার একাা 
েখাসামা�। িতিন ভয়াতরকে� িচৎকার িদেত চান। িকি পাকা 
েখেলায়াড় আ�ুল লিতফ তােক বুিঝেয় সা�না িদেয় বািড়েত 
পািঠেয় েদন। আ�ুল লিতফ ওা ছা�ীর িভিডও িিপ (একাা ৩৪ 
িমিনোর, অনযগেলা ৯ েথেক ৪ িমিনোর মেধয) ামারেনা ও 
েমাবাাল সািভরিসংেয়র েদাকানসহ িসিড েদাকােনর মাধযেম 
এলাকায় ছিড়েয় েদন।  
একজন কেলজ িশকেকর এমন লা�ায েদেখ এলাকার মানুেষর 
মেধয িছ িছ রব পেড় যায়। িবকু  হেয় তার িবকে  িমিছল 
কেরন তারা। িকি এা িমিছল িক পারেব স�মহারা ওা নারীর 
স�ম িফিরেয় িদেত? এসব িমিছেল েকানও কাজ হয় না। হীেত 
িবপরীত হয়, পােপর গ� আরও েবিশ জায়গা জুেড় ছিড়েয় পেড়।  
আসেল পােপর উৎস ব� না কের েকবল হাচা করেল েসা 
পােপর দুগর� আরও বযাপক হয়। আ�ুল লিতেফর ঘানা এর 
একিা য়লি েমাে। কারে, এসব িমিাং িমিছেলর কারেে 
ঘানািা এলাকার সবার নজের আেস। যাও িকছুাা েগাপনীয় িছল 
িমিছেলর কারেে তাও ফাঁস হেয় েগল। ওা ছা�ীর জীবেনর ওপর 
িদেয় বেয় েযেত লাগল ভয়াবহ ঝড়, িবভীিষকাময় দুঃ��। এমন 
�ে�র তা‘বীর করেত গা িশউের ওেঠ তার। নারীর সবেচ’ 
িনরাপদ ও কাি�ত আ�য়�ল েথেক তােক িবতািড়ত করা হেলা। 
�ামীর বািড় েথেক িবতািড়ত হেয় েথেম িতিন আ�য় েনন বাবার 



 

85 

বািড়। িকি কলোর দাগ তােক এখােনও থাকেত েদয় না। তাা 
বাধয হেয় আ�য় েনন এক দূর স�করীয় আ�ীেয়র বািড়। 
[তথযসূ� : কােলর ক�, ২৩ অে�াবর ২০১০ াং] 
এভােবা পােপর িবষিতয়া বেয় েবড়াে�ন িতিনসহ আরও অেনক 
ছা�ী, িনযরািততা, ধিষরতা নারী। িশকক আ�ুল লিতফ যােদর 
জীবন ও শরীর িনেয় েখলা কেরেছন, তােদর েকৃত সংখযা কত, 
তা িতিন আর আ�াহ ভােলা জােনন। কারে, আ�াহর দৃি�েক 
ফাঁিক িদেয় েকউ েকানও পাপ কের পার েপেত পাের না। িশকার 
কথা বেল এভােবা চাক েথেক মধু আহরে কের চেলেছন 
আবদুল লিতফরা। তােদর হেল, কামেড় ভাঙেছ অসংখয সংসার। 
রিচত হেচছ কলোর ািতহাস। িবিবত হে� শািি ও িনরাপ�ার 
পিরেবশ।  
েকউ যিদ ে� কেরন েয, েকন হে� এসব? তাহেল আিম তার 
এা ে�েক একাা িব�প বেলা ধের েনব। েকননা, েযখােন 
অহরহ আ�াহর িবধােনর লংঘন হে�, েবআ�র সকল উপকরে 
স্াপেেয পিরেত হেয়েছ, ছা�ী-িশকেকর েেভেদর েদয়াল উেঠ 
েগেছ, �য়ং িশকক ছা�ীেক উ�য� করেছ, ছা�ীেক ধষরে করেছ, 
তখন সমােজ এ ধরেনর হাজারও আবদুল লিতেফর জ� েনয়া 
িব�য়কর িকছু নয়। এেদর এসব ঘানা েভােররেবলার কােকর 
ককরশ আওয়ােজর মত েশানােলও করার িকছুা েনা। িনয়িমত 
আপনােক এসব ঘানা হজম বা �বে কের েযেত হেব। তেব যিদ 
আপিন নাফরমানী ও মু�বােসর জীবেনর ওপর আ�াহর িবধান 
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ও পদরার লাগাম পিরেয় িদেত পােরন, তাহেল এধরেনর ঘানার 
ধারাবািহকতা অবশযা ব� হেব, ানশাআ�াহ।  
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িনরতযয় িশকক : িনিরি�য় অিভভাবক 
َها ﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  � �  َ�  َءاَمُنوا َ  َ�ُونُوا َّ �  َو�لّرُسوَل  � َ�َٰ�ٰتُِ�مۡ  َوَ�ُونُٓوا

َ
نُتمۡ  أ

َ
 َوأ

 ]سس٢٧:سبالنْيل[س﴾ ٢ َ�ۡعلَُمونَ 

‘েতামরা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর সে� িব�াসঘাতকতা কেরা না 
এবং িনেজেদর মধযকর আমানতও েজেনশেন ভ� কেরা না।’ 
{সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ২৭} 
রাসূলু�াহ আলাািহস সালাম ারশাদ কেরন : 

ُس«
َ

سل َْ ْه ََ س
َ

سِديَنسلَِأْنسال
َ

ُ سَوال
َ

ينََةسل َِ
َ
سو

َ
سإِيَأيَمسلَِأْنسال

َ
س»ال

‘যার মেধয আমানতদারী েনা, তার ঈমান েনা এবং েয অ�ীকার 
রকা কের না, তার �ীনদারী েনা।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১২৫৬৭] 
আেলাচয আয়াত ও হাদীেস আমানত রকার েজার তািগদ েদয়া 
হেয়েছ এবং যার আমানতদারী েনা তার মেধয �ীন েনা বেল 
েঘাষো েদয়া হেয়েছ। �তরবয েয, আমানেতর অেনক েকার 
রেয়েছ। আর এগেলার মেধয সবেচ’ বড় হেলা স�েমর আমানত। 
আর তা যিদ হয়, িব�াসিনভরর েকানও বযাপার, তাহেল তার 
গকে�র েতা েশষা েনা। একজন অিভভাবক যখন তার কনযােক 
েকানও িশকেকর হাওয়ালা কেরন, তখন িব�াস কেরা তা 
কেরন। িতিন িনি�ত থােকন েয, এযাকুিরয়ােমর মাছ েযমন 
কাঁেচর চার েদয়ােল িনরাপ�ায় থােক, েতমিন তার কনযাাাও 
িশকেকর আমানতদারীর চার েদয়ােল রিকত থাকেব। িকি েসা 
িশকেকর মেধয যিদ াসলােমর আমানতদারী না থােক, তাহেল 
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স�েমর আমানতদারীও থাকার কথা নয়। যার মেধয আ�াহেক 
ভয় করার গে েনা, তার মেধয মানুেষর সমােলাচনার আশাাও 
েকানও কাজ কের না। এর েমাে রাখেলন আ�ুল লিতেফর পর 
মিতয়ার রহমান। 
রাজধানীর বন�র আািডয়াল �ুল এএ কেলেজর ছা�ী কািরমা 
(ছ�নাম)। নবম ে�েীর ছা�ী েস। েস একা �ুেলর িশকক 
মিতয়ার রহমােনর বাসায় োােভা পড়ত। দীঘরিদন েথেক ওঁৎ 
েপেত িছেলন িশকক মিতয়ার রহমান। ছা�ীর স�েমর দুেগর 
আঘাত হানার েহর দীঘর হি�ল তার। িকি িতিন ৈনরাশযবাদী 
েলাক নন। এসব েকে� িনরাশ হেল চেল না- এাাা তার দশরন। 
কারে, এা রো�েনর একজন অিভজ েযা া িতিন। এর আেগও 
অিভজতার েমাে িদেয়েছন। তাা বলা যায়, অিভজতার ঝুিল 
তার সমৃ ! েসাা তোবধায়ক সরকার আমেলর ঘানা। 
এলাকাবাসী তখনা িচেনেছ মিতয়ার রহমান আসেল কী িচজ! েস 
সময়ও িতিন ওা �ুেলর অনয এক ছা�ীর স�মহানীর ঘানা 
ঘিােয়িছেলন। িকি আজব এা েদশ! এেদেশর কতৃরপেকর কমার 
বদানযতা সাগেরর েচেয়ও িবশাল। তাা এমন একাা অপরাধ 
করার পরও পার েপেয় যান ওা িশকক। �ুল েথেক তােক 
বিহ�ার করা হেলও তদিবর কের িতিন চাকুরী িফের পান। 
অকৃতেজর েয �ভাব িফের এেস েসাাা কেরন িশকক মিতয়ার 
রহমান। েবশ িকছুিদন চুপচাপ েথেক িতিন আবার আিবভূরত হন 
তার আসল েচহারায়। এবার তার লালসার িশকার িমউচুয়াল 
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োা বযাংেকর এক কমরকতরার েমেয় নবম ে�েীর এক কুমারী 
েমেয়।  
ঘানার িববরেে জানা েগেছ, কািরমা ওা �ুেলর গিেত ও িবজান 
িবভােগর িশকক মিতয়ার রহমােনর েকািচং েসমাের পড়ত। গত 
৭/১০/২০১০াং তার কােছ িনয়ম েমাতােবক পড়েত যায়। 
েসিদনিা িছল িশকক মিতয়ােরর জীবেনর হয়ত েসরা িদেনর 
একিদন। েয িদেনর অেপকায় িছেলন িতিন বেকর মত এক পােয় 
দাঁিড়েয়। েস িদন বাসায়  ী িছেলন না। তাা পুেরাদেম সুেযােগর 
(অ)সৎ বযবহার কেরন িতিন। যুবক িশককেক স�েমর যািমন 
মেন কের সরল িব�ােস তার কােছ োােভা পড়েত আসা 
িকেশারীর সে� েতারো কেরন িতিন। তার অজােি েকামল 
পানীেয়র সে� েচতনানাশক ওষুধ িমিশেয় তােক পান কিরেয় 
অেচতন করা হয়। এভােব তার কামনার হীন�াথর উ ােরর পথ 
উ�ু� হেয় যায়। একজন অেচতন যুবতী নারীর ওপর 
পাশিবকতার সবরশি� িনেয় ঝাঁিপেয় পেড়ন মাাার মশায়! েচতনা 
িফের েপেয় কািরমা েদেখ তার সব েশষ হেয় েগেছ। মলমপািার, 
অজানপািারর খরের পেড় মানুষ স�দ হারায়, তা জানা িছল 
তার। িকি সমােজর এমন এক ধরেনর মলম পািারও আেছ, যারা 
মলম বা েচতনানাশক ওষুধ বযবহার কের নারীর সবরে�� স�দ 
সতী� লুো েনয়, তা তার জানা িছল না। এসব মলমপািার তােদর 
আসল েচহারা লুিকেয় রােখ িশকক, মযী, িপএস াতযকার পদবীর 
নােম, তাও তার জানা িছল না।  
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আেকপ হয় কািরমার জনয! সভযতার হাহাকাের এা সমােজ 
তােক এা জানাুকু অজরন করা দরকার িছল। তাহেল আজ তােক 
সতীে�র িভখারী হেত হেতা না। সতীে�র বাজাের তােক একজন 
ির�হ্ মহাজন বনেত হত না। তাা অেচতনার জগত েথেক 
েজেগ উেঠ েস িনেজেক আিব�ার কেরেছ এক দাঁতােলা বনযজির 
সামেন। এা একাু আেগ যার কােছ েস পরম � ায় জান িশখেত 
এেসিছল, েসা েলাকিা এখন তার েচােখ একিা নরখাদক, 
স�মলুোরা ছাড়া আর িকছু নয়। েয তার স�মহানীর বদলা িদে� 
শয়তানী তুর হািস িদেয়। শধু তা-া নয়। এা ঘানা েযন ফাঁস না 
হয়, তার জনয দ�রমত হমিক িদেয় চেলেছ মিতয়ার রহমান! হায় 
সমাজ! া�ত যাওয়ার অিধকার আেছ, স�মহানীর সুেযাগ আেছ, 
িকি েিতকার চাওয়ার অিধকার েনা!  
আসেল এক গহায় দুাবার পা েদয়া বুি মান মানুেষর কাজ নয়। 
হাদীেসও এসব েলাকেক অস�ূের মুিমন বেল অিভিহত করা 
হেয়েছ। এেকে� আিম েদাষ েদব কািরমা, তার মা-বাবা এবং 
�ুল কতৃরপক সবাােক। কারে, িশকক নােমর এা 
িশয়ালপিদেতর কােছ তারা িনেজেদর স�মেক বগরা না িদেলও 
পারেতন। েকননা, এা েলাকিার এধরেনর �ভাব েতা এা েথম 
নয়! এর আেগও িতিন এা �ুেল থাকেতা এধরেনর আেরকিা 
ঘানা ঘিােয়িছেলন। েসবারও িতিন অনয আেরকজন ছা�ীর স�ম 
লুা কেরিছেলন। অিভেযাগ েমািেত হওয়ায় তােক �ুল েথেক 
চাকুিরচুযতও করা হেয়িছল। এতশত জানার পরও িশকক মিতয়ার 
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রহমানেক েকন ে�য় েদয়া হেলা এবং অিভভাবকরা তার েিত 
আ�া রাখেলন েকন? েসা ে�ও িকি এিড়েয় যাওয়ার মেতা 
নয়। এা েে�র সমাধান আনেত পারেল এ ধরেনর পােপর 
অেনকাংশা লাঘব হেত পাের। েয মিতয়ার দমবার পা� নন, 
সমােজর অেকৃিত� েলােকর সহায়তায় পার েপেয় িফের এেস 
িনজ পাপ �ভােব য়েল ওেঠন এবং তার এা য়েল ওঠার 
দাবানেল পুেড় খাক হেয় যায় কািরমােদর স�েমর কিচ তাজা 
পাতা। েসাার জনয এক মিতয়ারেক েদাষ েদয়া উিচত হেব না। 
অনযথায় অপরাধ সংঘিাত হওয়ার মূল কারেগেলা মানুেষর 
দৃি�সীমার বাাের েথেক যােব এবং পাপ তার আপন পেথ 
বাধাহীন গিতেত চলেত থাকেব। তাা েলজ কাাা আর গােয়র রং 
বদলােনা মিতয়াররা েযন আবার স�মলুোরা হ�াহয়ার ডােক 
েজেগ উঠেত না পাের, েস জনয সকল মুসিলমেক বুি ম�ার 
পিরিচয় িদেত হেব। সজাগ থাকেত হেব এরা েযন আর কখনও 
রচনা করেত না পাের কািরমােদর স�মহানীর কািহনী।  
কী িবিচ� এা সমাজ! েয ছা�ীরা িছল িশককেদর আমানত, 
তােদর কনযার মেতা, েসা িশককরাা আমানতগেলােক এভােব 
ন� করেছ, লুা করেছ কনযাতুলয ছা�ীেদর স�ম! েহ মাবুদ! 
িশকার আেলা �ারা যারা আেরা দশজনেক আেলািকত করেব বেল 
মানবতার কােছ েিত�িতব  তারাা মানবতােক এভােব 
পদদিলত করেছ! েহ আ�াহ! আমােদরেক এা িবিচ�তার কারে 
বুঝার তাওফীক দাও। সবেশেষ বলব, িশকক সুেযাগ েপেয়া 
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দুদরমনীয় হেয় উঠেছন। তাা িতিন িনরতযয়, এিদেক 
অিভভাবকগে েযন াি�য়হীন হেয় পেড়েছন তাা তারা িনিরি�য়। 
দুেবরাধয িশেরানােমর মেতাা আমােদর দুেবরাধয সমাজবযব�ায়। 
[তথযসূ� : ৈদিনক আমার েদশ, শতবার ২রা নেভ�র ২০১০ াং] 
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মু�বােসর র�ে�াত 
র�ে�াত েযন িচরকােলর বহমান ঝনরাধারা, যার চলার গিতেত 
ভাাা েনা, িবরাম েনা। এা েবল গিতর র�ে�াতেক েবগবান 
কেরেছ মু�বােসর অিভশ� জীবন, জাির কের চেলেছ খুেনর 
নতুন নতুন দিরয়া। রে�র �াবেন েভেস যাে� মানুেষর 
হদয়পা। রে�র এা জেলা�াস আছেড় পড়েছ মাতৃেতােড়, 
িবধ্ হে� মানব-উপকূল, �ংস হে� অসংখয পিরবার, ভাঙেছ 
হাজারও সংসার।  
এবােরর নারকীয় িনমরম ঘানািা ২রা অে�াবর ২০১০াং সােলর। 
িদনিা বৃহ িতবার। চ��ােমর েকােতায়ালী থানাধীন আিমরবাগ 
এলাকায় এিদন সংঘিাত হয় েসা িনমরম হতযাকাদিা। মু�বােসর 
এক িবষা� পিরেিতর িশকার হন ভািসরিার এক ছা�ী। নাম 
সািরমা রহমান মৃধাতা। বয়স ঊিনশ। িবিচ�ময় এা ধরেীর অনয 
দশিা ব�র সে� আেরকিা িত� অিভজতার সে� পিরিচত হন 
িতিন। সখয গেড়ন এর সে�। তার নাম েেম। মু�বােসর এা 
সমােজ যােক বাধা েদয়া বা েিতেরাধ করার সাধয েনা কারও। 
া�াও েবাধ হয় েনা অেনেকর। সমাজ-সংসার ভাঙেলও এবং 
সভযতার ‘েরামনগরীাা’ পুেড় ছাড়খার হেয় েগেলও েবাধ হয় তারা 
তৃি�র বাঁিশ বাজােত থাকেবন েপােড়াবািড়র সামেন! কত মৃধাতা 
েয র� িদেল েজেগ উঠেব এা সমাজ, েসা কিঠন ে�াার উ�র 
জানা েনা কারও। যা েহাক, এবার আিস আসল কথায়।  



 

94 

সািরমা রহমান মৃধাতা চ��েমর এক ভািসরিার ছা�ী। কেলজ 
পড়ার সমেয়া ‘এক�া িডউিা’ িহেসেব মাথায় তুেল েনন েেম-
ভােলাবাসার কিঠন েবাঝা। জিড়েয় পেড়ন েসৗরভ নােমর এক 
েছেলর সে� েেেমর স�েকর। েবশ িকছুিদন েেম চািলেয় েনবার 
পর েয েকানও কারেো েহাক তােদর মেধয মেনামািলেনযর ঘানা 
ঘো। যার ফেল েসৗরভ-সািরমার স�েকরর অবনিত হয়। তকে 
হদেয়র েেেমর উ�ালতার ঝড় এখন অেনকাাা মৃদম� 
বাতােসর মেতা। তেব েথেম যাওয়া উ�ােসর ঝড় ফাাল সৃি� 
কেরেছ তােদর েেমমি�ের। আর েসা ফাাল সারােনার জনযা 
েসৗরভ একাা উেদযাগ হােত িনেলন। পুরেনা স�কর পুনঃ�াপেনর 
উে�েশয সািরমােক ছােদ েডেক িনেয় েগেলন। স�করেক 
�াভািবক করেত েেিমক-েেিমকার েেেমর জুয়ার েমলা বসল। 
েকননা, েমেহিদবােগর ৬৬/িড ন�র পাঁচতলা ভবেনর ছােদ এা 
ঝুিা ছাড়াও উপি�ত হেলন আেরক ঝুিা াশিতয়াক সাবাহ ও 
তার েেিমক ায়ািসন (ছ�নাম)। েসা জুয়ার েমলা েথেকা 
েেিমকা সািরমােক পুনরায় েেমব�েন িফিরেয় আনার �� 
েদখিছেলন েসৗরভ। যুগল-ঝুিা িবেকল সােড় পাঁচাার িদেক 
আলাপ ও গে�র আসর জমােলন ওা ছােদ।  
িকি েসৗরেভর েসা �� পূরে হয়িন। সািরমা রািজ হন িন বািস 
িজিনস পুনরায় েভেজ েখেত। েেেমর এা গরম বাজাের েক-া বা 
চায় বািস েেম িনেয় মাথা ঘামােত? তাা সািরমাও চান িন এা 
স�করিা তাজা করেত। িকি তার এা িস াি িনমরম কের েতােল 
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েসৗরভেক। েভতর েথেক উ�ীরে কেরন তার িবষা� িস ািাা। 
ছােদ গ� বলার এক ফাঁেক দূের ও আড়ােল িনেয় যান িতিন 
সািরমােক। কথা কাাাকািা ও বাকযিবিনমেয়র এক পযরােয় বড় 
সাােজর একিা ছুির িদেয় সািরমােক আঘাত কেরন েসৗরভ।  
েহাক না সােবক েেিমক! েেম সােবক হেয়েছ বেল হদযতাাাও 
এেকবাের সালাম কের চেল েগেছ তা ভােবন িন সািরমা। তাা 
তার তরফ েথেক এত বড় একিা আঘােতর েতযাশা কেরন িন 
িতিন। ে�হ-ভােলাবাসা আর পৃিথবীর তাবত দয়া ও আনুকূলয 
পাওয়ার দািবদার যারা, তারা এত বড় আঘাত সােত পাের না। 
তাা একজন যুবেকর পূের শি�র আঘাত সহয করা তার পেক 
স ব হেলা না। আঘােতর তী�তায় সে� সে� ছােদর উ�� 
িবছানায় শেয় পড়েলন িতিন। গকতর আহত অব�ায় হাসপাতােল 
েনয়া হেল িচিকৎসকরা তােক মৃত েঘাষো কেরন।  
েেম নােমর এক ঝ�াবায়ু এভােব একিা স াবনাময় জীবন 
েদীপেক অসমেয় িনিভেয় িদেয় যায়। সবেচেয় ভারী েবাঝা- 
িপতার কাঁেধ সিােনর লাশ বহন করেত হেলা বযবসায়ী িপতা 
িমজানুর রহমানেক। আর মা গাািন ডা�ার শাহনাজ আহমাদ 
সিােনর র�া� লাশ েদেখ েকঁেদ বুক ভাসােলন।   
পুিলশ জািনেয়েছ, এা হতযাকাদ সংঘিাত হেয়েছ েেমঘিাত 
কারেে এবং পূবরপিরকি�তভােব। েসৗরভ েিতজা কেরিছেলন 
েেেমর স�কর েিত�াপন করেত বযথর হেল সািরমার সে� চূড়াি 
িস াি েনেবন। একারেে ছােদ আসার আেগ েথেকা ছুির 
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েজাগাড় কের রাখা হেয়িছল। যথাসমেয় যার স�যবহার কেরিছেলন 
িতিন। অবশয িতিন েেিমকার হদয় আকৃ� করেত িনেজা 
আ�হতযার েিতজা িনেয় এেসিছেলন। িকি েেিমকার উেপকা 
তােক তু  কের েতােল। তাা তােকা হতযা কের বেসন িতিন।  
কত িন�ুর েেিমক েসৗরভ! আর কত িন�ুরতা এা েেেমর মেধয! 
েেিমকােক যিদ ভােলাাবাসিত, তাহেল তােক না েপেল িবরেহর 
ফুলচ�ন িনেকপ করিব! েস জায়গায় ছুিরর ঘা! এা ঘানািাও 
আমােদরেক মু�বাস, অবাধ জীবন ও েবপদরার িবষা� েছাবেলর 
কথা �রে কিরেয় েদয়।  
েবান সািরমা! েতামার জনয আমার দুঃখ হে�। েবান! তুিম যিদ 
পদরার িবধান পালন করেত, আ�াহর িবধান েমাতােবক চলেত, 
তাহেল আমার িব�াস েতামােক িনমরম পিরেিতর িশকার হেত 
হেতা না। িপশাচীয় উ��তা িনেয় েতামার ওপর ঝাঁিপেয় পড়েত 
পারত না েসৗরভ।  
একজন েঘার পদরািবেরাধীও একথা �ীকার করেত কু�ােবাধ 
করেব না েয, পদরাললন তােক এা পিরেিতর িদেক িনেয় েগেছ। 
এা ঘানার মেধয িদেয় এা িব�াস আেরকাু েপা� হে� েয, 
মু�বাস এভােবা জীবন েথেক জীবন েকেড় েনয়।  
কনযা হািরেয় েয মা-বাবা আজ কে�র আগেন দম হে�ন, েসা 
আগেনর া�ন িক তারা িনেজরাা সরবরাহ কেরন িন? অবুঝ 
িকেশারী কনযােক েেমিনেবদন করেত েদেখ তারা নীরব থাকেলন 
েকন? েমেয়িা যখন েেেমর সবরনাশা ফাঁেদ পা িদি�েলন, তখন 



 

97 

তারা গােফল থাকেলন েকন? এা গাফলিতর েয পিরেিত, তা িক 
আজ তারা বরদাশত করেত পারেছন? িকংবা অনয মা-বাবারাও 
িক পারেবন এধরেনর পিরেিত সহয করেত? যিদ না পােরন, 
তাহেল উিচত এা পথ পিরহার করা এবং আ�াহর পেথ িফের 
আসা। 
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স�েমর �ংসাবেশষ 
সংসােরর একেঘেয়িম কাাােত িকংবা নাড়ীর াােন সুদূর উ�রব� 
েথেক সেহাদরা দুা েবান েবড়ােত এেলন চাচার বাসায় 
নারায়েগ� েজলায়। ঘানািা ২০১০ াং সােলর শকর িদেকর। 
িকি তােদর এা েবড়ােনাাা কাল হেয় দাঁিড়েয়িছল। তােদর 
মু�জীবেনর সে� যু� হেয়িছল ঘুেেধরা এা সমােজর লা�োযর 
ঘৃিেত ািতহাস। লদভদ হেয় িগেয়িছল তােদর �াভািবক জীবন। 
সমেয়র বহ আেগা রিচত হেয়িছল তােদর �ে�র সমািধ। পিঠত 
হেলা �রে-অেযাগয এক নযা�ারজনক ািতহাস।  
সুমা-সু�া (ছ�নাম)-েদর বড় �� িছল। �ামীেক তারা উপহার 
েদেব িন�লা সতী�। িনেভরজাল গেভর �ামীর ঔরেস জ� হেব 
আদেরর সিান। সিান আর �ামীেক িনেয় গড়েবন সুেখর 
সংসার। আরও কত কী সুখ��! িকি তােদর ভুল পদেকেপ আর 
ভ�ুর সমােজর িচো েলাকেদর িরপুর কািঠেত কামনার আগন 
য়েল ওঠায় তােদর েসা সুখনীড় িনিমেষা য়েল ছাা হেয় েগল। 
তােদর জীবেনর এখােন-েসখােন েকবল পাশিবকতার �ংসাবেশষ 
আর লা�নার আবজরনা। তােদর েদেহর গাো-গাো এখন কলোর 
অদৃশয দাগ। নরপশেদর কামনার নখরাঘাত। িেয় পাঠক! 
ভূিমকাাা বড় হেয় েগল। চলুন, এবার ঘানার মূেল িফের আসা 
যাক।  
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সুমা-সু�া েবড়ােত এেলন চাচার বাসায় সুদূর নারায়েগে�। 
উ�রব� েথেক নারায়েগ� আসার পেথ দুেচাখ ভের তারা 
েদখেলন েকৃিতর েসৗ�যর। দুা ধাের সবুেজর গািলচা। 
মু�িবহ�েদর েছাাাছুিা-েকালাহল। এসব দৃশয হয়ত তােদরেক 
অনয িকছু ভাবেত সহায়তা কেরিছল। তারা িনেজরাও হেত 
েচেয়িছেলন িবহ�েদর মেতা মু�বািসনী। এসব অলীক ভাবনার 
মেধয ডুব িদেয় তারা ভুেল েগেলন তােদর সৃি�মাহাে�যর কথা। 
পৃিথবীর ে��জীেবর মযরাদােক িনেয় েগেলন জীবজিেদর ্ের। 
আর ভুেল েগেলন মু�বােসর অিভশােপর কথা। িনদরয় সমােজর 
লা�োযর আিধকযতার কথা।  
আর ভুেল েগেলন অথবা েকােনািদন হয়ত কােনা পেড় িন 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর সতকরবােীর 
কথা, যােত িতিন নারীেদরেক স�ম রকার েকৗশল বাতেল 
িদেয়েছন। কেরেছন তােদরেক অনাহত িবপদ েথেক সতকর, 
সজাগ। আবদু�াহ াবন উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিেরত, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন- 

َُسسِبمّس ُ سسبلَْأْرو سسبَِذبسَعْبَر َْ رََج َ�َهيسََ يَْطيمُسسِبْسََْشَ َّ  - بل

‘নারী হেলা পদরাবৃত থাকার মানুষ। েস যখন পদরা েথেক েবর হেয় 
আেস শয়তান, তখন তার িদেক খারাপভােব উঁিক িদেয় তাকায়।’ 
[মুসনাদ বাযযার : ২০৬৫; সহীহ াবন খুযাামা : ১৬৮৫] 
শয়তান শধু িনেজা উঁিক েদয় না, বখাো াভিাজারেদরেকও 
উে� েদয়। সুমা-সু�া এা হাদীেসর সতযতার চাকুসদশরী হেলন 



 

100 

িনেজেদর অসতকরতার কারেে। চাচার বািড় েথেক িবেকলেবলা 
েবড়ােত েগেলন আেরক আ�ীেয়র বািড়। তােদর এা গমনপেথ 
তােদর িদেক উঁিক িদেয় রাখল শয়তান ও তার েদাসররা। সুমা-
সু�া িনেজরাা যােদর পথ সহজ কের িদেয়িছেলন।  
অপিরিচত জায়গা, অপিরিচত মানুেষর মেধয েসা আ�ীেয়র বািড় 
েথেক িফরিত পথ ধরেলন রাত আাাায়। েফরার পথিাও অনুকূল 
িছল না। েঝাঁপঝােড়র মধয িদেয় অ�কার পেথ চলেত হি�ল 
তােদর। আর িঠক েসসমেয়া ঘাল তােদর জীবেনর সবেচেয় 
সবরনাশা ঘানাাা। িনেজেদর হােত রিচত দুভরাগয িবভীিষকা হেয় 
তােদর সামেন আ�েকাশ কের। েঝাঁেপর আড়ােল লুিকেয় থাকা 
িহং�দানবগেলা ঝাঁিপেয় পড়ল তােদর ওপর। চাচােক গােছর সে� 
েবঁেধ েরেখ দুা েবানেক দুা িদেক িনেয় িগেয় তােদর লাি�ত ও 
স�মহানী কের।  
একা সে� দুােবােনর স�মহানী! তাও আবার আপন চাচার 
সামেন! এর েচেয় িন�ুর, িনমরম আর ককে দৃশয আর কী হেত 
পাের? ল�ােদর িরপুর তাড়না যতকেে িনে্জ হেয় এেসেছ, 
ততকেে সব েশষ হেয় েগেছ সুমা-সু�ােদর। সু�র ভিবষযত 
গড়ার ও স�ানজনক জীবন যাপেনর �ে�র সমািধ ঘোেছ 
ততকেে।  
ঘানািা যােত ফাঁস না হয়, তার জনয বখাোরা �ানীয় বািস�ােদর 
সে� সমেঝাতা কের। সমেঝাতায় দুা েবােনর স�েমর মূলয 
িনধরারে করা হয় দশ হাজার াাকা! হায় সমাজ! দুাজন যুবতী 
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নারীর স�েমর মূলয মা� দশ হাজার াাকা! া�েতর বাজাের 
স�েমর মূলয এত কম? আ�া, নারীর া�েতর মূলয পিরেশাধ 
করা যায়? দশ হাজার াাকায়? দশ লক াাকায়? দশ েকািা 
াাকায়?  
যা েহাক, অভাগী সুমা-সু�ারা সমেঝাতার চুি� মােনন িন। যােদর 
��া ধূিল�াৎ হেয় েগেছ, তােদর কােছ সমেঝাতার মূলয কী? 
তারা িক পােরন কে�র আগন েচেপ রাখেত? তাা িবচােরর 
োথরনায় আােনর েলাকেদর কােছ ছুো েগেছন আর লুি�ত 
স�মেক সওদা বািনেয় যারা বযবসা কের, েসা িমিডয়া রপ-রস 
চিড়েয় এা গ�েক আকষরেীয় আকাের েপশ কের পুেরা জািতর 
সমােন তুেল ধের সুমা-সু�ােদর জীবনেক আরও িবিষেয় তুেলেছ। 
আজ তারা জািতর সামেন মুখ েদখােনারও অিধকার হািরেয়েছ 
এা িমিডয়ার কলযােে(?)!  
আমােদর জানােশানার মেধয সংঘিাত হেলা এমন একিা ঘানা, 
যার কিতপূরে স ব নয়। আমরা া�া করেল হয়ত সুমা-
সু�ােদরেক সমেবদনা জানােত পাির। েকউ া�া করেল আিথরক 
সাহাযযও করেত পাির। িকি েয কিত হেয়েছ, তােত তােদর 
কিতর ভার কমেব না। তাা তােদর এা ককে পিরেিত েকবলা 
ািতহাস। আর আমরা ািতহাস েথেক িশকা িনেত পাির। েকননা, 
ািতহাস হেলা মানুেষর সাবরকিেক উপেদ�া। এর েথেক সবরদা 
উপেদশ েনয়া েযেত পাের। আমরা এখান েথেক েয িশকা িনেত 
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পাির তাহেলা; সুমা-সু�ারা এা পিরেিতর িশকার হেয়েছন মূলত 
দুিা কারেে। এক. পদরাহীনতা, দুা. অসতকরতা।  
অথচ এদুিা িবষেয়া িকি শরীয়েতর সু � িদকিনেদরশনা 
রেয়েছ। এা িদকিনেদরশনা মানেল আমােদর দৃঢ়িব�াস এা েয, 
তােদরেক এা পিরেিতর িশকার হেত হেতা না। এা ঘানার মধয 
িদেয় আবার েমািেত হেলা, আসল সুখ ‘অবেরাধবািসনী’েত;  
‘মু�বািসনী’েত নয়।  
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িনি�ত পেথ জায়ার যা�া 
জায়ারা হেলন সমাজ-সংসােরর গক�পূের ও ভারসাময রকাকারী 
শি�। তােদর বতপেথ চলায় শািি ও ি�িতশীিলতা িনদাকেভােব 
িবিবত হয়। র�ে�াত আর র�পােতর নতুন-নতুন ঝনরাধারা 
েবািহত হয়। আমােদরেক আর কত িলখেত হেব র�পাত আর 
র�ে�ােতর কািহনী? এসব িলখেত-িলখেত েয হাত অবশ হেয় 
এেলা! ে��জীব মানুেষর জীবন েসৗ�েযরর বদলায় র�, র�পাত 
আর জীবনহরেের কািহনী েলখায় কিচ েজাগাড় করা সিতযকার 
অেথরা কিঠন। িকি মু�বািসনী বাাা িলখেত িগেয় এা কিঠন 
পেথা পা মাড়ােত হে�। েেম, পরকীয়া আর েবপদরা জীবেনর 
িবষা� েছাবল স�েকর নারীজািতেক সেচতন করেত আমােক 
বারবার এসব কািহনী িনেয় ঘাাঁাঘাঁিা করেত হে�। ৈদিনক 
পি�কাগেলা হােত িনেয় কামনা কির েযন আর েকানও খুন, ধষরে 
বা নারীহতযার ঘানা পাঠ করেত না হয়। িকি েচাখ আমােক 
হতাশ কের। দুেচােখর পাতায় েভেস ওেঠ নারী িকংবা পুকেষর 
র�পােতর েনানা কািহনী। েসসব েনানা কািহনীা পাঠকেদর 
সামেন তুেল ধরেত হয় আমােক, জািতর িবেবক জা�ত করার 
�েত। েসসব কািহনীরা একিা িনেচর কািহনীিা।  
পড়ুন : ৩রা নেভ�র ২০১০াং। েরাজ বুধবার। এ মািার চ�-সূযর, 
�হ-নক� আর মানব-দানব েতযক করল আেরকিা র�েভজা 
কািহনী।  
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াা�াােলর েগাপালপুর লািহড়ী বািড়র বািস�া হাসান আলী। আা 
মাস আেগ বাাার েমা�ারোেকর বািস�া নীলা েমহকনেক িবেয় 
কের নতুন  ীেক সে� িনেয় নতুন সংসার শক কেরেছন িতিন। 
সংসারাােক মধুময় ও দা�তয জীবনেক িন��ক করেত  ীেক 
গাজীপুর িনেয় আেসন হাসান আলী। িতিন গাজীপুেরর একিা 
ো�াাাল িমেলর েকায়ািলিা কে�ালার। 
নববধূেক িনেয় ভােলাা কাািছল িববােহর নতুন িদনকগিল। 
সুেখর অধরা পায়রাগেলা এেক এেক লুোাপুিা খাি�ল 
নবদ�িতর সুখ আিঙনায়। দুহােত েঠেলও েসা সুখ-
পায়রাগেলােক দূের সিরেয় রাখা দায়! িকি এমন সব মধুর 
ভােলাবাসা আর সুেখর অনুভূিতগেলা দীঘর হেলা না। পরকীয়ার 
একিা ঝড় এেস তােদর সুখপািখাােক অেনক দূের িনেয় েগল। 
েভেঙ িদল সুখপািখাার ওড়ার ডানা।  
দুা মাস আেগ হাসান জানেত পােরন তার িেয়তমা  ী েকবল 
তার একার নয়! অনয এক সুখপািখর ডানায় ভর কের আেরকাু 
সুখ পাওয়ার আশায় িকংবা ভােলাবাসার নতুন নীড় রচনার আশায় 
নীলা েমহকন নতুন �� গাথঁেছন। এা �� েয সবরদাা অলীক 
�� হেয় ধরা েদয়, মরীিচকার মেতা আশাহত কের িপপাসাতর 
পিথকেক েস কথা ভুেল যান নীলা। এা �ে�র পিরিচত ও 
আধুিনক নাম পরকীয়া। বুি মান নারী-পুকেষর কােছ যা একাা 
জীবি আতংেকর নাম।  
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 ীর ওপর িনরাুশ অিধকার থাকা একজন �ামীর েতযািশত ও 
ৈবধ অিধকার, িঠক একাভােব একজন �ামীেত পূেরমা�ার 
অিধকার থাকাও একজন নারীর পরম চাওয়া। এা েতযাশা ও 
চাওয়াচাওিয়েত েকানও অপরাধ বা বাড়াবািড় েনা। বরং তা 
েশংিসত ও সবরজন গৃহীত।  
এা েতযাশার বাাের েকউ েকানও িকছু বরদাশত কের না। তাা 
স�ত কারেো হাসান আলী যখন জানেত পারেলন েয,  ী নীলার 
সে� তার স�কর েকবলা েদহেকি�ক, মেনর আদান-েদান হয় 
বাাার রাজু নােমর এক যুবেকর সে�, তখন তার েমজাজ িতন-
চার রকেমর হেয় যায়। শক হয় �ামী- ীর মধযকর িচর অবাি�ত 
অধযায়। ঝগড়া। এক পযরােয় গালাগািল এবং পিরেিতেত 
মারামাির। েসখান েথেক নারীর দুবরল েদেহর ওপর পুকেষর 
শাসন ও েহােরর হাত। যা েহাক, এা ঝগড়া-ফযাসােদর কবেল 
পেড় মন িবিষেয় ওেঠ নীলার। রােগ-অিভমােন মােয়র কােছ চেল 
আেসন িতিন।  
২রা নেভ�র। ম�লবার। অিভমানী  ীর েমাবাাল না�াের কল 
েদন হাসান আলী। েফােন  ীেক েদখা করেত বেলন িতিন। আর 
যাা েহান না েকন, তার েথম পিরচয় হে� িতিন নারী। আর 
একজন নারীস�ার �ামীর আ�ােন সাড়া েদয়া িচরবাি�ত �ভাব। 
তাা হাসােনর আহ বােন সাড়া না িদেয় থাকেত পােরন না নীলা। 
বহিদন পর �ামী- ীর িমলেন পিরেবশাা মধুর হেয় ওেঠ। দু’জন 
িমেল সারািদন ঘুের েবড়ান তারা। আর িবেকলেবলায় আ�য় েনন 



 

106 

বনানীর পূিেরমা আবািসক েহাোেলর ১০৩ নং কেক। স বত এা 
কেকর এক াুকেরা মািা িকংবা ধুেলাবািলর সে� নীলার েদেহর 
েযাগসূ� িছল। তাা এখােন এেস েসা িলিখত ভােগযর অনুবাদ 
ঘাল। েহাোল পূিেরমার ১০৩নং কেক আসার েেয়াজন িছল 
নীলার পরযা�ার পথ সুগম করার জনয।  
সারািদন মােহ�কেের মধয িদেয় কাাােলও রােত পরকীয়ার 
বযাপার িনেয় আবার ঝগড়া বাঁেধ হাসান ও নীলার মেধয। েথেম-
েথেম চেল এা ঝগড়া। রােতর এা ঝগড়ার েজর থােক সকাল 
পযরি। সকােল হয় আেরক দফা। েভােরর সময়কার ঝগড়ায় 
মনুষযে�র সংজা ভুেল যান হাসান। ফেল েতােধ, উ��তায় 
েহাোল কেকর জানালার পাাপ িদেয়  ীর মাথায় আঘাত কেরন 
িতিন। আঘােতর েচএতায় মাথা েফো র� েবর হয় নীলার। এ 
র� পরকীয়ার পােপর আর হাসােনর িহং� েতােধর।  
সামানয রে� শাি হন না হাসান। আরও র� চাা তার। চাা 
পুেরা োোাা। তাা উ�াদনার সেবরা� িশখের পা রােখন িতিন। 
অসহায়, অবলা, আহত নারীর েিত একাুও মায়া জােগ না তার। 
নীলার অপরাধাাা শধু বড় হেয় েদখা েদয় তার কােছ। তাা কমা 
িকংবা আহত  ীর েিত সহানুভূিতর সংজা মুেছ যায় তার 
অিভধান েথেক। নীলার গলা েচেপ ধেরন িতিন। �াসক  কের 
হতযা কের তেবা কাি হওয়া। মা-বাবা, ভাা-েবান আর আ�ীয়-
�জেনর দৃি�র আড়ােল �ামীর েচদ িনমরমতায় একিা অপিরিচত 
কেক িচরিদেনর জনয শাি হেয় যান লীনা। িনমরম পিরেিতর 
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িশকার নীলার িবেদহী আ�ার েিত আমার সালাম ও মাগিফরাত 
কামনা।  
হাসান পের িনেজা জািনেয়েছন, েভার পাঁচাার িদেক নীলার লাশ 
েহাোলকেক েরেখ না্া আনার কথা বেল েহাোল েথেক েবিরেয় 
যান িতিন। এা িনমরম ঘানার জ� িদেয় এক পযরােয় তার মেধযও 
ভাবাির ঘো।  ীর সহযা�ী হওয়ার পদেকপ েনন িতিন। 
েসাহরাওয়াদরী হাসপাতােল িগেয় আ�হতযার েচ�া চালান। িকি 
বযথর হন। পের শাহবাগ থানায় িগেয় িডউিা অিফসােরর হােত ধরা 
েদন। পুিলেশর কাজ সহজ কের খুিন িনেজা িনেজর হােত িশকল 
পেরন। [সূ� : ৈদিনক আমার েদশ ৪ঠা নেভ�র ২০১০াং 
বৃহ িতবার] 
পাঠক, আসুন আমরা এা ঘানার েপাামোরম কির। েদখুন, েক 
এমন নীরস োে েয,  ীেক ভােলাবােস না? নারীর মেধয আ�াহ 
এমন এক আকষরে গি�ত েরেখেছন, যার াােন পুকষরা কাবু 
হেবা। এমন এক শি�র অিধকারী নারীেক যখন েকানও পুকষ 
বধূর মযরাদা িদেয় ঘের িনেয় আেস, তখন �ামী ওা নারীর েিত 
িনেবদন কের সারা জীবেনর গি�ত েেম, রিকত ভােলাবাসা। 
তােক িনেয় শক কের নতুন জীবন, পিব� ব�ন।  ীর সুখিচিায় 
�ামী সবর� িবিলেয় েদয়। হাড়ভাঙা খাাুিন কের।  ীর েিত এা 
ভােলাবাসার কারেো েতা জগেতর মাতৃকূেলরা বউেদর িবকে  
অিভেযাগ কের বেলন, েবৗাাা তার কাছ েথেক তার সিানাােক 
েকেড় িনেয় েগল! একথা িকি সতয েয, বউেদর আকষরেো 
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েছেলরা মা-বাবােক তযাগ কের, যিদও এাা কমার অেযাগয 
অমানিবক ও অুনিতক কাজ। 
েতা েয নারীর কারেে একজন সিান তার জ�দাতা মা-বাবা 
েথেক আলাদা হেয় যায়, মােয়র অসীম তযাগ, কুরবানী ও ে�েহর 
কথা ভুেল যায়, েসা নারীর েিত েকন েস খড়গহ্ হেব- এা 
ে� কখনও কির আমরা? এা েে�র সমাধান করা েিতিা 
িবেবকবান মানুেষর একাি দািয়� এবং এর উ�র খঁুেজ েবর 
করেত পারেলা েকবল এসব সমসযার সমাধান েবর হেয় আসেব। 
অিধকাংশ েকে� নারীর েিত পুকেষর এা দানবতার মূল কারে 
েেম, পরকীয়া এবং উ�ৃ�ল জীবন। আেগ-পেরর নানা ঘানা 
আমােদরেক এা িত� বা্বতা �ীকার করেত বাধয কের।  
আেলাচয ঘানার েিতা নজর িদন। মা� আা-মাস বয়স িবেয়র। 
এা অ� িদেন কী হেলা েয, িনজ  ীর র� েবািহত করেত হেব 
হাসােনর? হযা,ঁ এখােন েয ঘানা ঘোেছ তােত হাসােনর দানবীয় 
হেয় ওঠার বা্বতা অ�ীকার করা যায় না। েকননা, িবেয়র মা� 
কেয়ক িদেনর মাথায় হাসান জানেত পােরন েয,  ী নীলা ঘ�ার 
পর ঘ�া রাজুর সে� েেমালাপ কের। �ামীর তের েয ভােলাবাসা 
িনেবদন করার কথা, েসা ভােলাবাসা, েসা আেবগ, েসা উ�াস 
িনেবদন কের অনয পুকেষর সে�! 
হাসানেক যুগপৎ সাধুবাদ ও িন�া জানােত হয়। কারে, েথেম 
িতিন  ীর এা পরকীয়া এিড়েয় যাওয়ার েচ�া কেরেছন। েদেখও 
না েদখার ভান কেরন  ীর পরকীয়া অিভসার। তােক সাধুবাদ 
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 ীর েিত েথেমা খড়গহ্ না হওয়ার জনয আর িন�াবাদ 
ভাঙেনর মুেখ যথাসমেয় বাঁধ না েদয়ার কারেে। 
তেব একথা সতয েয, একজন পুকষ ভা�যর নয় েয,  ীর 
অুনিতকতা েদেখও ভা�যরস�া িনেয় দাঁিড়েয় থাকেব বহকাল। 
েসা দশরেনা হাসােনর পুকষস�া েজেগ ওেঠ সৃি�গত 
েতাধমিহমায়।  ীর অুনিতকতার জেলা�ােস তার ভােলাবাসার 
িমনার েভেঙ পেড়। ভােলাবাসার েসা �ংস্ূেপ িনিমরত হয় 
দানবতা আর র�িপপাসার িন�ুর োসাদ। তাা  ীেক েবড়ােনার 
কথা বেল িনেয় যান মৃতুযকূেপ। িন�ুর, িনদরয়ভােব হতযা কেরন 
তােক। এরপর ভােলাবাসার হতাশা আর পরকীয়ার িবরি� িনেয় 
পুিলেশর হােত িনেজেক ধরা েদন। এভােবা  ী ও িনেজর 
জীবনেক মূলযহীন কের েদয় পরকীয়ার িবষা� জীবন।  
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অিনরাপদ মাতৃেতাড় 
৫া জুলাা জ� িদবস6। জ�্দবেস বাবার কােছ েছা� 
বাইসাইেকল দা্ব কের েরেখেছ ্শশ সা্মউল। বয়স 
মা� পাঁচ। জ�িদনেক িঘের আেবেগ-অনুভূিতেত হদয়াা নাচেছ 
তার। িকি েসা জ�িদন িফের আেসিন সািমউেলর, আসেবও না 
আর েকানও িদন। েকননা, মােয়র পরকীয়া েকেড় িনেয়েছ তার 
িনরাপরাধ জীবন। েকেড় িনেয়েছ জ�িদেন েকক কাাার �াদ।  
ঘানাাা ২০১০াং সােলর জুন মােসর েশষ স�াহ। আদাবর থানা 
এলাকা। ২৪া জুন বৃহ িতবার নেবাদয় হাউিজংেয়র একিা �ো 
লাশ পাওয়া  যায় িশশ সািমউেলর। ঘানার বীভৎসতায় চমেক 
ওেঠন সবাা। ঘানা ও ঘানার কুশীলবেদর কািহনী শনুন আেগ :  
এা ঘানা সংঘিাত হওয়ার েবশ িকছু িদন আেগ নািদরা জামান 
সাথী নােমর এক মিহলা েরিডও আমার-এর ‘আমার ভােলাবাসা’ 
অনু�ােন একিা লাাভ সাকাৎকার েদন। েসা সাকাৎকাের 
অ�িস� হন িতিন িনেজ এবং অ�িস� কেরন অসংখয 
ে�াতােক। তার কে�র কথা, দুঃখ ও আেবেগর কথা �বে কের 
কাঁেদন িন স বত এমন ে�াতার সংখযা খুব েবিশ হেব না। 
েসা সাকাতকাের িতিন হমায়রা আ�ার এশার সে� তার �ামীর 
পরকীয়ার কথা উে�খ কেরন। সাকাৎকাের িতিন কেয়কবার 
েরিডওর মাধযেম এশার কােছ অনুেরাধ কেরন, েযন তার �ামীেক 
                                                           
6 যিদও াসলােম জ�িদবস পালন সমিথরত নয়। [স�াদক] 
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েস িফিরেয় েদয়। তার আেবদেনর ভাষা শেন েসিদন বহ ে�াতা 
েচােখর অ� েফেলিছল, েকঁেদিছল সহমিমরতায়। 
পুেরা ঘানাাা শনুন : 
নািদরা জামান সাথী বেলন, আমার সে� শামসু�ামােনর পিরচয় 
হয় েমাবাাল েফােনর মাধযেম আা বছর আেগ। অপিরিচত না�ার 
েথেক আসা শামসু�ামান আিরফ নােমর েলাকিার সে� আমার 
েথম পিরচয়। েথম েদড় বছর েফােনা েেম। নতুন েমাবাাল 
বযবহারকারী িহেসেব কথা বলেত-বলেত েেম। েদড় বছর গত 
হেয় েগেল দুজন দুজনেক েদখার জনয উদ�ীব ও বয� হেয় উিঠ। 
েসা বয�তা েথেকা কথামেতা শাহবাগ েমােড় েদখা। েমাবাােলর 
আিরেফর সে� বা্ব সুমেনর িমল পাওয়া েগল না। কারে, 
েমাবাােল েশানা আিরেফর ক��র সু�র হেলও েদখেত সু�র 
নন িতিন। তাা বাসায় িফের এেস অেনককে কাঁিদ।  
তার পরও স�কর িবেয়েত গড়ায়। তখন আমার বয়স মা� 
বাাশ। যিদও এর আেগ আমার একিা িবেয় হেয়িছল। েসখােন 
বিনবনা না হওয়ার কারেে িবেয় েভেঙ যায়। আিরফ তা েজেনা 
আমােক িবেয় কের। িবেয়র আেগ জানেত পাির, েস িববািহত। 
এাা িছল ি�তীয় আঘাত। িকি এতদূর যাওয়ার পর িফের 
আসারও পথ েখালা িছল না। তাা িনেজর ি�তীয় িবেয় হয় 
আিরেফর ি�তীয়  ী িহেসেবা। িবেয়র পর িকছুাা অবেহিলত 
অব�ােতা বসবাস শক হয় েমাহা�াদপুেরর ভাড়া বাসায়। েেম 
িদেয় শক করা িবেয়েত এেকর পর এক আঘাত আসেত থােক। 
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েথম আঘাতাা আেস আিরেফর েথম  ীর পক েথেক। 
েমাহা�াদপুের েযখােন থাকতাম, একিদন আিরেফর েথম  ী 
েসখােন হািজর হেয় তােক মারধর কের।  ীর কােছ ধরা খাওয়ার 
পর আিরফ জানায়, এা বাসা বদলােত হেব। সতীেনর কেমূিতর 
েদেখ আিম িনেজও ভয় েপেয় যাা। তাা আিরেফর কথামেতা 
বাসা বদিলেয় নতুন বাসা িনা শযামলীর নেবাদয় হাউিজংেয়। 
িকি বাসা বদলােলও েথম  ীর িনযরাতন েথেক আিরফ েরহাা 
পাি�ল না।  ীর চােপ এবং পিরি�িত সামাল িদেত আিরফ তার 
া�ীর জায়গা েথম  ীর নােম িলেখ েদয়। এর পেরও আিরেফর 
সে� তার স�েকরর াানাপেড়ন চলেত থােক। 
সাথী জানান, একপযরােয় আিরফ বড় বউেয়র কথামেতা আদালেত 
িগেয় তােক তালাকও িদেয় েদয়। িকি িতিন অিঃস�া হওয়ার 
কারেে তালাক কাযরকর হয় িন (উে�খয, এাা াসলামী িবধান 
নয়। কারে, াসলামী িবধানমেত  ী অিঃস�া হেলও তালাক 
কাযরকর হেব, তেব া�েত থাকাকালীন অনয কারও সােথ িবেয় 
বসেত পারেব না)।  
আদালেতর কারেে সাথীেক িবতািড়ত করেত না েপের আিরেফর 
েথম  ীর েতাধ েযন আগেন পিরেত হয়। তাা তার েেরাচনায় 
সাত মােসর অিঃস�া অব�ায় আিরফ তােক হতযারও েচ�া 
কেরিছল। আরবীেত একিা েবাদ আেছ- َيرُِسسسنِْعمَس

ْ
سسبل ُْ بالََج   

‘সবেচেয় িব�্ েহরী হে� মানুেষর মৃতুযভাগয।’ অথরাৎ মানুেষর 
মৃতুযর িনধরািরত িদনকো তােক অপমৃতুয েথেক পাহারাদারী কের 
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রকা কের থােক। যতকে পযরি মৃতুযর সময় না আেস, ততকে 
পযরি েকউ তােক মারেত পাের না। সাথীর েকে� এা েবাদ 
একশ ভাগ সতয েমািেত হেলা। আিরফ তােক হতযা করার েচ�া 
করেলও সাথীর ‘আজাল’ তােক এা অপমৃতুয েথেক রকা কের।  
পিরক�না েভেঙ যাওয়ার এক বছর পর আিরফ তা �ীকার কের 
কমাও েচেয়িছেলন। সাথী িনেজর স�েকর জানান, েছাা একিা 
ভাা বােদ সংসাের আরও আেছন তার মা। বাবা েথেকও েনা। 
তেব তারা েকউা তার েখাঁজখবর েনন না। আর �ামী আিরেফর 
আপন পাঁচ ভাা। নুক�ামান নােমর এক েদবরেক সে� িনেয় 
িতিন েরিডওেত সাকাতকার িদেত যান।   
এশার সে� তার �ামীর পরকীয়ার সূ�পাত স�েকর সাথী বেলন- 
িবউিা পালরার িদেয়িছলাম বযবসার জনয। এ পালরােরর কারেো 
আিম আজ �ামীহারা। আয়শা হমায়রা এশা নােমর েিতেবশী এক 
কা�মার একপযরােয় আমার বা�বী হেয় যায়।  ত আমরা ঘিন� 
হেয় যাা। এশার বািড় চে�ােম। বাবা জিসম উি�েনর সে� তার 
মােয়র বিনবনা না হওয়ার কারেে তােদর িববাহ িবে�দ হেয় 
যায়। এশা ও তার ভাা আিকব ও আলিফেক িনেয় তার মা এক 
ডা�ারেক িবেয় কেরন। এশার �ামী আজম ওরেফ েরােজর বািড় 
রাজবািড়র মাছবািড়েত। সাথী বেলন, ঘিন� বা�বী হওয়ায় এশার 
সে� িবিভ� িবষেয় আেলাচনা হেতা। আেলাচনায় থাকত নানা 
অির� কথাও। এসব অির� আেলাচনার এক পযরােয় এশা মুখ 
ফসেক বেলা েফলল, েস পরকীয়া েেেম জড়ােব! তার �ামীর 
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িকছু (শারীিরক) সমসযাও িছল। আমার �ামী কী পাের না পাের 
এসব িবষেয় আিম আেলাচনা করতাম (অথরাৎ �ামী- ীসুলভ 
দা�তয িবষয়)। েদখতাম, এশা এেত েবশ আ�হ েদখায় এবং 
েকৗতূহল অনুভব কের। �ামীর শারীিরক সমসযাা হয়ত তােক 
অেনযর �ামীর বযাপাের উৎসাহী এবং পরকীয়ায় জড়ােনার েিত 
অনুোিেত করত। িকি তাা বেল েয েস আমার �ামীর সে�া 
পরকীয়ায় জিড়েয় পড়েব, তা ভাবেত পািরিন কখনও।  
আমার বা�ার জ�িদেন এশা আসত। অেনক কােজা তার সে� 
েযাগােযাগ হত, আাা েদয়া হেতা। বযবসািয়ক কারেে াাকা 
েলনেদেনর সময় আিরেফর সে� এশার পরকীয়ার বযাপারিা 
বুঝেত পাির িন। এরপর নেবাদয় হাউিজং েথেক মােলক 
সােহেবের বািড়েত বাসা �ানাির কির। বাসা বদেলর পর এশার 
সে� আিরেফর পরকীয়ার বযাপারিা আমাের নজের আেস। 
তারপর েলাকমুেখও শনেত পাা তােদর েগাপন স�েকরর কথা। 
েবড়ােত যাওয়া, নগদ িতন লাখ াাকা েলনেদন াতযািদ তথয 
আমার কােছ েকািশত হয়। 
াাকা েলনেদনসহ আিরেফর সে� এশার ঘিন�তার কথা তার 
�ামী আজম ভাােক বেলও কাজ হয় িন। আজম ভাােয়র 
িনক�াপ ভাব এবং বযব�া না েনয়া েদেখ এশার সে� সে� তার 
েিতও মারা�ক িক� হেয় যাা। এরপর নানা রকম তথয েপেয় 
একিদন এশার �ামী এবং নীলা ও ননী নােমর তার দুা বা�বীর 
সে� ঝগড়ায় িল� হা। এমনিক এশার সে� জুতা মারামাির পযরি 
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হয়। এ স�কর িনেয় অেনক িসনিতেয়া হেয়েছ, আিরফ 
অেনকবার কুরআন ছুঁেয় শপথও কেরেছ। তােতও কাজ হয়িন। 
এশার �ামী আজম ভাােক তার শারীিরক সু�তার জনয ডা�ার 
েদখােত বেলিছ, যােত িতিন এশার চািহদা পূরে করেত পােরন।  
সাথী আেরা বেলন, আিরফ বযবসার পাশাপািশ ােলকিেক িমাার 
াযা�ািরংেয়র কাজ করত। একােজ েস মােঝ-মেধযা ৈভরব 
েযত। অেনকিদন এশা তার সে� ৈভরব েগেছ বেল জানেত 
েপেরিছ। এশার ভূিমকা িনেয় েকাভ েকাশ কের িতিন আেরা 
বেলন, দুিনয়ায় হয় ও থাকেব, না হয় আিম থাকব। হয় ও মরেব, 
না হয় আিম মরব। আিম অসহায়। আমার িশকা কম। এশােক 
কতবার বেলিছ, আমার �ামীাােক আমােক িভকা দাও। আমার 
কােছ আমার �ামীেক িফিরেয় দাও। পৃিথবীেত এর েচেয় 
হদয়িবদারক আেবদন আর কী হেত পাের েয, একজন  ী তার 
�ামীেক িভকা িহেসেব মাঙেব অনয একজন নারীর কােছ? 
িকি এমন একিা আকুল আেবদেনও কাজ হয় িন। মন গেল িন 
এশার। িপছু ছােড় িন েস আিরেফর। তাা একপযরােয় হতাশ হেয় 
আ�হতযার েচ�া কির। িকি েযেকানও কারেে েহাক, তােতও 
সফল হেত পাির িন। অবেশেষ িনজ �ামীেক িনয়যেে আনার 
েচ�া শক কির। িকি এা েেচ�ায় সফলতা পাওয়ার আশা করা 
িছল বাতুলতা মা�। আিরফ েথম িবেয় কেরেছ ভােলােবেস। 
আমােকও িবেয় কেরেছ ভােলােবেস। এখন আবার এশার সে� 
পরকীয়ায় িল�! এশােকও এিবষয়িা বুিঝেয়িছ। তােক বুিঝেয়িছ, 
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আজ েতামােক ভােলাবাসার েেলাভন েদখাে�, কাল েতামার 
সামেন অনযেক েেলাভন েদখােব না, এর েকানও িন�য়তা আেছ? 
িকি েস িকছুেতা দেমিন। কােন েতােলিন এসব অকাায যুুি�। 
েয েকানও মূেলয েস আমার �ামী আিরফেক েপেত েচেয়েছ।  
আমার �ামী আমােক েছেড় এশার িপছেন পড়ল েকন তা বুঝেত 
েচ�া কেরিছ। েস িক আমার েচেয় সু�রী? আিম অেনক সময় 
রা্ায় েনেম মানুষেক বলতাম, আ�া ভাা, বলুনেতা আিম িক 
অসু�র? পাগেলর মেতা আিম বহিদন রা্ায় েনেম এ ধরেনর 
কথা বেলিছ।  
শেনিছলাম ায়াবা েখেল মানুষ সু�র হয়। আিম আরও সু�র 
হওয়ার জনয িকছুিদন ায়াবা েখেয়িছলাম। আিরফ এশােক িনেয় 
অনয েকাথাও ায়াবা খায় শেন আমারও আ�হ েবেড়িছল এ 
বযাপাের। তাা তােক আাকােনার জনয েশষ পযরি ায়াবা 
ধেরিছলাম। িকি িকছুেতা িকছু হয় িন।  
আিম ভাবতাম, এশােতা আমার েচেয় সু�রী নয়। তাহেল েকন 
আমার �ামী তার িপছু িনল? তাা �ামীর সামেন িনেজেক আরও 
সু�র কের েকাশ করার উে�েশযা এা সবরনাশা ায়াবা 
ধেরিছলাম। শধু তা-া নয়, আিম বহিদন রা্ায় েনেম পাগেলর 
মেতা েলাপ বেকিছ এবং রা্ার মানুষেক থািমেয় থািমেয় বেলিছ, 
আ�া ভাা, বলুনেতা আিম সু�রী না! আমার জীবনাা েভেঙ চূের 
হেয় েগেছ। েশষবােরর মেতা আবার আিম এশার কােছ আমার 
�ামীাােক িভকা চাা। এশা! েতামার স�দ-িব� সবা আেছ। 
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আেছ �াাবািড়। িকি েদখ, আমার িকছুা েনা। �ামী হারােল 
দুিা সিান িনেয় আিম েকাথায় িগেয় দাঁড়ােবা? 
এা হেলা সাথীর েদয়া িনেজর সাকাতকার। এবার ঘানা 
িবেেষেে আসুন :  
পিরচয় েথেক েেমালাপ এবং েশেষ গভীর েেম। দুজন দুজনেক 
েদখার জনয মিরয়া হেয় ওঠা। েদখা করার  া শাহবাগ। 
কথামেতা দুজন দুজনেক েদখা। ভােলাবাসার মানুষ আিরফ তথা 
শামসু�ামান বা�ুেক েদেখ েথেম হকচিকেয় যান সাথী। েচহারা 
ও বয়স তােক মমরাহত কের। তবু ভােলাবাসার মযরাদা িদেত িগেয় 
িতিন তার স�কর অাুা রাখার েঘাষো েদন। েথম সাকােত 
আেরকিা িবষয় জানেত পােরন সাথী, শামসু�ামান িববািহত। 
ঘের তার য়লজযাি  ী ও েছেলসিান আেছ। আরও মমরাহত হন 
সাথী। ভােলাবাসার তািগেদ এাাও েমেন িনেত হয় তােক। 
তাছাড়া সাথী সু�রী হেলও িতিনও আেগ অেনযর ঘর কের 
এেসেছন। তাা এিবষয়াাও মাথায় থােক তার এবং একারেে 
সতীেনর ঘর করেত রািজ হেত হয় তােক।  
এভােব েবশ িকছুিদন গড়াবার পর শামসু�ামানেক িবেয় কেরন 
সাথী। মুেখামুিখ হন এক িত� অিভজতার। েথম  ী তােক 
িনদাকেভােব লাি�ত কের। এাাও েমেন েনন সাথী। েমাাকথা, 
নতুন সংসার আর ভাঙেত চান না বেল সব অিেয়তােক মাথা 
েপেত বরে কের েনন িতিন। অেনক যু -সং�াম কের এিগেয় 
িনেয় যান সংসার। এরা মেধয মিতগিত পিরবতরন হয় 



 

118 

শামসু�ামােনর। েথম  ীর েযাগসাজেশ একবার সাথীেক হতযা 
করারও ষড়যয কেরন। েকােনা মেত েসবার েবঁেচ যান সাথী। 
এভােব আরও অেনকবার েমের েফলার ষড়যয করা হয়। িকি 
েিতবারা িতিন অেলৗিককভােব েবঁেচ িগেয়েছন।  
সাথী বাস করেতন আদাবের। েথম  ী ও তার েছেল-সিান 
থাকায় সংসার চালােত েবগ েপেত হয় শামসু�ামান বা�ুেক। 
সাথী এখােন েজার খাাােত পােরন না। েকননা, এেক েতা �ামীর 
ি�তীয় ঘর, তারপর আবার িতিন িনেজও �ামীেফরত। তাা 
সংসাের গিত আনেত এবং িনেজর েেয়াজন পূরে করেত 
উেদযাগী হন। আদাবের �াবেী িবউিা পালরার নােম একিা িবউিা 
পালরার শক কেরন। িনেজা িছেলন িবউিািশয়ান। িনজ পালরার 
আর িনেজা পিরচালনায় েবশ ভােলাা চলিছল পালরার। 
পালরারসূে�া পিরচয় ঘো এশার সে�। এশা পালরাের আসত 
সাজুগেজা করার জনয। এা সূে� সাথীর সে� পিরচয়। পিরচয় 
েথেক ব�ু�। তােদর ব�ু� েবশ জেম ওেঠ এক সময়। এশা 
ধনাঢয �ামীর  ী। হাত ভের াাকা থাকত তার। সাথী মােঝমেধয 
তার �ারা উপকৃত হেতন। িবেশষ কের সাথীর �ামী যখন 
েতজগাঁওেয় জামান �াি�ক কারখানা �াপন কের তখন এশার 
েবিশ �রোপ� হন িতিন। তার কাছ েথেক েমাাা অংেকর াাকা 
এেন �ামীর হােত তুেল েদন সাথী। আর এ সমেয়া সাথীর �ামী 
স�েকর ধারো পান এশা। সাথী এশার কােছ তার �ামীর খুব 
েশংসা করেতন। তার েপৗকেষর কথা িচিবেয় বেরনা করেতন। 
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এেত এশার মন হাহাকার কের ওেঠ। কারে, সাথীর বেরনা 
অনুযায়ী এশার �ামী তােক পিরতৃ� করেত পারেতন না। 
এখােনা মারা�ক ভুলাা কেরন সাথী। হাদীেস ারশাদ হেয়েছ : 

نْس ِْسسََ ْْ ِسسََ َّ ِّسسَعِنسسب ِِ سسبّب ّّ ُسسَ� َّ سسقَيَلسسوََسلّمَسسَعلَيْهِسسب ُُسسُ�َْيِشُسسالَس:
َ
َُسسبلَْأْرو

َ
سسبلَْأْرو َّ سَح

َهي َْ َأيََسسلَِزوِْجَهيسَُِص َّ رُسسََ ُِ  - إَِلَْهيسَ�غْ

েকানও নারী েযন েকানও নারীর সে� একসে� শয়ন না কের 
অতপর এমনভােব �ামীর কােছ অপরজেনর িববরে না েদয়, েযন 
�ামী তােক �চেক েদখেছ। [িতরিমযী : ২৭৯২] 
এা হাদীেস অেনযর কােছ িনজ �ামীর িববরে িকংবা েকানও 
পুকেষর কােছ িনজ  ীর িববরে িদেত কেঠারভােব িনিষ  করা 
হেয়েছ। এাা নারী পুকেষর স�ম রকার িনরাপদ পরামশর। িকি 
এখােন ভুল কেরিছেলন সাথী। বা�বী এশার কােছ িতিন মন খুেল 
�ামীর িববরে িদেয়িছেলন, �ামীর েপৗকেষর কথা রঙ চিড়েয় 
বয়ান কেরিছেলন। �াভািবকভােবা এশার নারীমন তখন 
পরপুকেষর জনয হাহাকার কের উঠত। এা দুবরলতার সুেযােগ 
হয়ত িনেজর অজােিা িতিন শামসু�ামােনর েিত দুবরল হেত 
থােকন।  
হাদীেস িনজ �ামী িকংবা িনজ  ীেক িনরাপদ রাখার েয প�া 
বাতেল েদয়া হেয়িছল, তােত কমিত করায় সূচনা ঘো এশা, সাথী 
ও আিরেফর পতেনর। কারে, সাথীর বেরনা অনুযায়ী আিরফ 
েমাোও সুদশরন েকানও বযি� নয়। তাছাড়া বয়সাাও েতা কম 
হেলা না। তাা তার েিত এশার দুবরল হওয়ার মূল কারে তার 
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�ামীর িফিজকযািল সমসযা। েয সমসযার দৃশযপা এশােক �রে 
কিরেয় িদেয়েছন সাথী িনেজ। আর এশাও এখােন শরীয়ত ও 
েদশীয় আােনর ললন কেরেছন। কারে, বাংলােদেশর িনকাহ 
েরিজি� আােনর ১৮ নং ধারায় সু �ভােব উে�খ করা হেয়েছ 
েয, েকানও �ামী শারীিরকভােব অকম হেল েস �ামী েথেক 
িবি�� হেত পারেব। শর‘ঈ িবধানও এরপ। 
একবার িরফাআ নামক এক সাহাবীর  ী �ামীর অকমতার 
অিভেযাগ িনেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর কােছ 
উপি�ত হেল িতিন তােক এা অকম �ামী েথেক িবি�� হওয়ার  
অনুমিত িদেলন। তেব েসা সে� একথাও বলেলন েয, তুিম 
েতামার এা �ামীেক বতরমান েরেখ তা করেত পারেব না। অথরাৎ 
একজেনর ঘােড় েথেক অনযজেনর মাধযেম কামনা পূরে করার 
সুেযাগ েনা। িনয়মতািযকভােব েথম �ামীর কাছ েথেক িবি�� 
হেয় তেবা পরবতরী েকানও �ামীর কােছ যাওয়া যােব। িকি 
এশা-সাথীেদর েবলায় শরীয়েতর এসব েমৗিলক িবধানগেলা 
পািলত হয়িন বেল দুঃখ ও পতন েনেম এেসেছ পেদ-পেদ। 
পরকীয়া সাধন পূরে করেত িগেয় এশা হতযা কেরেছন পাঁচ 
বছেরর িন�াপ সিানিােক। তার অপরাধ একাাা। েস 
আিরেফর সে� মা এশােক অেীিতকর অব�ায় েদেখ েফেলিছল! 
এশা কথাাা আিরফ ওরেফ বা�ুেক বারবার বলতও। েস বলত, 
আমােদর জনয সািমউল হমিক হেয় দাঁড়াে�! তােক দুিনয়া...  
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েযা ভাবা েসা কাজ। মােয়র অুবধ েেম ৈবধ সিান সািমউলেক 
পািঠেয় িদল এমন এক জগেত, েযখান েথেক েস আর মােয়র 
অুবধ েেেয়র রাজসাকী হেয় তােদর িবব ঘাােব না েকােনািদন। 
মা থাকেবন না সিানেক িনেয় শিাত। সািমউেলর সবেচেয় বড় 
দুঃখাা েবাধ হয় জ�িদেন েছা� সাােকলাা না পাওয়া! একিা 
িশশর কােছ েখলনার ব�র েচেয় িেয় আর কী হেত পাের! 
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বধূর জনয লড়াা 
বহ বছর আেগ ভারেতর েমঘালয় রােজযর একাা ঘানা 
পেড়িছলাম। পাহাড়-পবরত, বন-জ�েলর িনজরনতায় সভযতার 
আেলা না পড়েলও এক িহ�ু গৃহে�যর ঘের সভযতা ও িবজােনর 
অিবে�দয অংশ কযােমরার আেলা এবং সাংবািদেকর পা পেড়িছল 
িঠকা। শকুন েযমন চারেশা েতাশ দূর েথেকও মড়া েদখেত পায়, 
িঠক েতমিন ওা সাংবািদক বন-জ�েলর িনজরনতার অ�কাের 
খঁুেজ েবর কেরিছেলন অ�কার জগেতর আেরক গ�। এা গ� 
আমােক ্ি কের িদেয়িছল। িবেবকেক কেরিছল িবকল। হয়ত 
আমার বাড়াবািড় এাা। সামানয ঘানােক বড় কের েদখার বািতক 
েরাগ। এিড়েয় যাওয়ার ঘানােক িবেেষে কের ফুিলেয়-ফািপেয় 
েকাশ করার ‘িনকে�শ’ েচ�া। পাঠক! অিত এা ঘানািােক 
আপিন এা দৃি�েত েদখেবন না। বরং ঘানািবেেষেে আপিনও 
শরীক হন আমার সে�।  
েমঘালয় রাজয। পাহাড়-পবরেতর িনজরনতায় িশকাহীন, আেলাহীন, 
সভযতাহীন এক িহ�ু পিরবার। সংসাের গৃহকতরা দুাজন আর 
গৃহক�রী একজন। গৃহকতরা দুাজন হেলন সেহাদর ভাা! তােদর 
পিরচয় এখােনা েশষ নয়, তারা আবার ওা গৃহক�রীর �ামীও 
বো! অথরাৎ এক নারীর দুা �ামী, স�েকর যারা পর ের 
সেহাদরা!  
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পুকেষর ঔরস িবভ� হেয় একািধক নারীর গেভর েিত�াপন হেত 
পাের। তাা তারা একািধক  ী �হে করেত পাের এবং তা 
যুি�যু�। িকি একজন নারী িক পাের তার গভরেক িবভ� 
করেত? এেককজেনর জনয আলাদা আলাদা গভর বানােত? পাের 
না। তাা স�ত কারেো তারা পাের না একািধক �ামী �হে 
করেত। পাের না একািধক �ামীর ঔরস িনেয় িনেজর গভরেক 
কলিাত করেত। এসব ক�না আমােদর মেন েঘ�া সৃি� কের। 
তা ভাবেত েগেল আমােদর কিচ ন� হেয় যায়। িকি ওা দুা 
ভাা, দুা �ামী এবং দুা �ামীর এক  ীর এ িনেয় েকানও েঘ�া 
েনা। ধমরীয় িশথীলতা আর জান ও সভযতার আেলা��তা তােদর 
মন েথেক হয়ত এা মযরাদােবাধ উিঠেয় িদেয়েছ। অতএব তােদর 
িনেয় েলখােলিখর েেয়াজনয়ীতা বড় ��! 
িকি আঁধােরর অসভযতার যিদ পুনরাবৃি� ঘো, অ�কােরর ঘানার 
পুনজরনম হয়, সভযতােক কলিাত করা এধরেনর েকানও ঘানা 
ঘো েচােখর সামেন, তাহেল িক আর িন�ুপ থাকা যায়? তাা 
েমঘালয় রাজয েছেড় এবার আমােদর আেলার সভযতার 
মুসিলমেদর িববের সমােজর ঘানা শনুন : ‘বউ িফের েপেত দুা 
েবাসীর লড়াা’ িশেরানােম একিা সংবাদ েছেপেছ ৈদিনক আমার 
েদশ পি�কা। ঘানার িববরে িন�রপ : 
হিবগ� েজলার নবীগ� থানার আউশকাি� াউিনয়েনর দরেবশ 
�ােমর লুৎফা েবগম। মনভের ভােলাবােসন পােশর িমনহাজপুর 
�ােমর নজকল াসলাম ওরেফ ায়ািফসেক। লুৎফার ভােলাবাসায় 



 

124 

েকানও কমিত েনা। িকি ায়ািফেসর ভােলাবাসায় আেছ 
েতারো। িতিন তার িববািহত পিরচয় লুিকেয় েরেখ গভীর েেম 
চািলেয় যান লুৎফার সে�। সরল লুৎফা েেমদিরয়ায় হাবুডুবু 
খাওয়ায় ভােলাবাসার মানুেষর আসল পিরচেয়র িকনারা খঁুেজ পান 
িন। পের অবশয ঘানা ফাঁস হেয় যায়, ায়ািফেসর আসল পিরচয় 
েবিরেয় আেস। িকি লুৎফা অনড়। েয কেরা েহাক ায়ািফসেকা 
তােক চাা। পিরবােরর বাধা-আপি� েকান ছাা! তার েজদ আর 
ভােলাবাসার জয় হেলা।  
২০০৯াং সােলর ২৪া মাচর ভােলাবাসার গলায় িবজেয়র মালা 
পিরেয় সতীেনর ঘর করেত েগেলন িতিন। পিরবােরর স�িত 
অ�ীকার কের েেিমকযুগল পািলেয় েগেলন বািড় েথেক। হিবগ� 
সদর উপেজলার ল�রপুর াউিনয়েনর কিায়ািদ বাজােরর কািজ 
অিফেস তােদর িবেয় হয়। েমাহরানা ্নধরারণ করা হয় দদই 
লাখ প�াশ হাজার টাকা। আই্ন ঝােমলা এড়ােত 
তারা একই তা্রেখ হ্বগ� েনাটারী পাব্লেক 
এ্ফেড্িট কেরন। ইয়া্ফেসর প্রবার ্বেয়ি েমেন 
্নেলও লদৎফার প্রবার তা েমেন েনয় িন। তাা তার 
পিরবােরর েলাকেদর মেধয পু�ীভূত হয় েকােভর ছাাচাপা আগন। 
মা-বাবার দু‘আ-আিশবরাদহীন এা িবেয়র পরও েবশ সুেখা 
কাািছল তােদর সংসার। তেব এর িকছুিদন পর ায়ািফস 
আেমিরকায় চেল যান।  
এবার পিরবােরর েলাকেদর েকােভর আগন য়েল ওেঠ। তারা 
লুৎফােক িবেয় িবে�েদর জনয চাপ িদেত থােক। একা সে� 
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তারা ভুয়া িনব�ন কাডর সং�হ কের েজার কের ২ নেভ�র 
২০১০াং লুৎফােক েমৗলভীবাজার সদর উপেজলার কদমহাাা 
�ােমর মৃত মকসুদ আলীর েছেল যু�রাজয েবাসী ৈসয়দ 
আফজাল েহােসেনর সে� িবেয় িদেয় েদয়। অতযি েগাপনীয়তার 
মধয িদেয় এা অুবধ িবেয়র কাজ স�� করা হয়। এা িবেয় 
এজনয অুবধ েয, একজন ো� বয়� নারী-পুকষ তােদর িনেজর 
পছে� িবেয় করেল সামািজক দৃি�েত তা যত বড়া অপরাধ এবং 
শরীয়েতর ৈনিতক দৃি�েত দূষেীয় েহাক না েকন- েসা িবেয় িস  
ধরা হয়। এা িবেয়র মেধয অনয েকানও িবেয় বাঁধােল তা হেব 
অুবধ ও নাজােয়য। এা িবেয়র িমলন হেব বযিভচার-েযনা। েতা 
এা বযিভচারী িবেয়র কথাাা লুিকেয় রাখেত বযথর হয় লুৎফার 
পিরবার। এলাকায় জানাজািন হেয় যায় তা। শক হয় আসল �ামী 
এবং নতুন অুবধ �ামীর মেধয বউ পাওয়ার লড়াা। আানী 
লড়াােয়র মােঠ নামেত চাে�ন নজকল াসলাম ওরেফ ায়ািফস। 
কম যাে�ন না নতুন �ামী আফজাল েহােসনও। এা অিেয় 
লড়াােয় েশষ পযরি যারা জয় েহাক না েকন, আমােদর 
সামািজকতা আর ৈনিতকতার পরাজয় িকি অবধািরত। আর জয় 
াসলাম ও াসলােমর আদেশরর। াসলামী আদশর ও ৈনিতকার 
আ�েয় থাকেল আমার দৃঢ় িব�াস, লুৎফা, নজকল ও আফজাল 
কাউেকা এমন েনাংরা েিতেযািগতায় িল� হেত হেতা না।  
আমােদরও �রে হেতা না েমঘালয় রােজযর েসা অিেয় কড়চা 
কথা।  
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সংযত িবেয় িনরাপদ জীবন 
মানবজািতর অপিরহাযর একিা সামািজক আচার হে� িবেয়। 
িবেয়র মাধযেম সমাজ-সংসার িােক থােক। বংশপর�রা অবযহত 
থােক। তাা মানবীয় এা েেয়াজনাােক াসলাম অতযি গকে�র 
সে� েদেখ থােক। িবেয়েক েেয়াজন ও বা্বতার মেধয সীমাব  
েরেখ অনাড়�রভােব তা স�াদেনর আেদশ েদয় াসলাম এবং 
এধরেনর িবেয়া পরবতরীেত সুখ-সমৃি  বেয় আেন বেল েঘাষো 
িদেয়েছ াসলাম। হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- 

ئُبنَةًس« َِ َهيس َْْسُ
َ
ًةسو ََ سنََر ِِ ُمسببَّك َِ َْ َ

 »و
‘েসা িবেয় অিধক বরকতপূের, যা আড়�রমু�।’ [মুসনাদ আহমদ 
: ২৪৫২৯] 
িকি আফেসােসর কথা হে�, মুসিলম জািত আজ এা আদশর 
েথেক অেনক দূের। িবেয়েক েক� কের আজ েয পিরমাে েবপদরা 
আর অেীলতার েদশরনী হে�, তার মারা�ক খারাপ েভাব 
পড়েছ আমােদর অনযানয সামািজক জীবেন। িবেয়র সে� নানা 
ধরেনর পাপ জিড়েয় পড়ার কারেে িবেয়র কাি�ত বরকত ও 
উে�শয িস  হে� না। বরং সুফল পাওয়ার বদলায় এর কুফল 
েতযক করিছ নানাভােব, নানা সমেয়। িবেয়র মেধয নানা 
অনাচােরর মেধয সবেচেয় ভয়ানক হে� েবপদরার চচরা। েবপদরার 
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একিা িবেয় কী পিরমাে অশভ পিরেিত েডেক আনেত পাের তার 
েছাে একিা উদাহরে িনন।  
শায়লা (ছ�নাম) সদয ৈকেশার েপিরেয় আসা েযৗবেনর কািঠ  শর 
করেত যাওয়া এক নারী। এ সময়াােত এ ধরেনর নারীেদর 
িবপদ পেদ-পেদ। স�মেখেকা শকুনরা ডােল-ডােল বেস আেছ 
স�ম লু�েনর মরা গকর আশায়। উঠিত বয়সী এসব নারী তােদর 
েথম াােগরা। তাা এা নারীেদর চলেত হেব অিত সিপরেে, 
সংযত পদেকেপ। িকি পদরাহীন মু�বািসনী নারীেক েযমিনভােব 
আ�াহর িবধান পালেনর বযাপাের উদাসীন কের তুেলেছ, 
েতমিনভােব িনেজর মযরাদা ও স�ম রকার তািগদাুকুও ভুিলেয় 
িদেয়েছ। তাা নারী েকাথায় যাে�, কার সে� যাে� এবং এা 
যাওয়ার পিরোম কী হেব- এসব আজ ভাবনার িবষেয়র মযরাদা 
হািরেয়েছ। আর এ কারেো নারী-অলংকারাুকু আজ রিকত 
থােক িন। হাা-বাজাের, েদাকান-মােকরো তা আজ িবিকিকিন হে� 
হাজােরা মানুেষর সামেন, স্া দের!  
েতা শায়লার কথায় আসুন। েষাল বছেরর েমেয় শায়লা। 
আ�ীেয়র িবেয়েত ধুম পেড়েছ। তােকও েসখােন েযেত হেব। 
েবারকা, পদরা এসব কী িবেয়র মেতা মহাযেজ মানায়! তাা েস 
েবারকা-পদরার েকানও েতায়া�া করল না। শত যুবক আর 
তকেের সে� েসও িমেশ েগল আন�যা�ায়। এা আন�যা�ায় 
িছেলন একজন ‘েবীে’ মুসািফরও। বয়স চি�শ ছািড়েয় 
একচি�েশ। ঘের বধূ আেছ। আেছ েছেলসিান সবা। িকি যা 



 

128 

েনা তাহেলা, আ�াহর িবধােনর েিত মযরাদােবাধ, পদরার েিত 
� ােবাধ। তাা িতিন মু�বািসনী শায়লার রেপ মুম হেলন। এক 
বুেড়া েেিমেকর ভূিমকায় অবতীের হেলন িতিন।  
শায়লা িকি এসেবর িকছুা জানত না। একজন বুেড়া েলাক তার 
েেেম পড়েব আর েস েসা েেেম সাড়া েদেব এমন েকানও কথা 
সােজ না শায়লার মেতা একজন েষাড়শী যুবতীর েবলায়।  
িকি ওিদেক িঠকা মিরয়া হেয় উঠেলন েসা বৃ । শায়লােক  ী 
িহেসেব পাওয়ার জনয যারপর নাা তদিবের েলেগ েগেলন িতিন। 
তেব েকউ তােক সায় িদল না। হাসেলা শধু সবাা। ‘বুেড়ার 
ভীমরিত’ বেলও িব�প করল েকউ-েকউ। শায়লার 
অিভভাবকেদর বেলও বুেড়া েকানও ফলাফল েপেলন না। সব 
পেথ েহঁোও েকানও পথ না েপেয় িতিন হতাশ ও তু  হেয় 
উঠেলন। একাা কিঠন িস াি িনেলন িতিন। হােত তুেল িনেলন 
নারী জািতর সবেচ’ আতংেকর ব� এিসড নােমর তরল 
আযরাঈলেক।  ী কের পাওয়ার ক�নার েমেয়িা এবার বুেড়ার 
অনয লকব�েত পিরেত হেলা। িতিন ওঁৎ েপেত থাকেলন। সুেযাগ 
বুেঝ িনেকপ করেলন েষাড়শী শায়লার মুেখ েসা দাহযপদাথর। 
মুহূেতরর বযাপার। কেয়কিামা� কেে িনঃেশষ ও �ংস হেয় েগল 
শায়লার সব ��, সব আশা। একিা ভুল, আ�াহর একিা িবধান 
ললন মুহূেতরর মেধয �ংস্ূেপ পিরেত করল আশার একিা 
সুউ� িমনারেক। 
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এ ধরেনর আশার িমনার আর েযন �ংস ও চূিেরত না হয়, েস 
জনয এখনা সবাােক পদরার োচীের আ�য় েনয়া কাময। স�ম 
েতা একাাা। তাা তা রকায় পদরার িবধান চাা।  
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পদরােঘরা েিতেবশী : িনরাপদ জীবন 
সৎ েিতেবশী হওয়া, েিতেবশীর সে� ভােলা বযবহার করার কথা 
অতযি গকে�র সে� উে�খ কেরেছ াসলাম। আর একজন 
েিতেবশীর সবেচেয় গকদািয়� হে� অপর েিতেবশীর স�ম 
রকা করা। তাা েিতেবশী েকানও নারীর স�মহানী করােক 
াসলাম কমার অেযাগয মারা�ক অপরাধ সাবয্ কেরেছ। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেলা :  

مُسسبّننِْبسسبَّىس َِ َْ رَسس؟سبَ ََ َْ نَيسِ�يْهِسسفَ َيرِسسِبَِليْلَةِسسبلِزّ
ْ
 - بن

‘েকান গনাহ সবেচেয় জঘনয? িতিন উ�র করেলন, েিতেবিশর 
নারীর সে� বযিভচার করা।’ [বুখারী : ৪৪৭৭] 
অনয আেরক হাদীেস ারশাদ হেয়েছ : েমকদাদ রািদয়া�াহ ‘আনহ 
বেরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ 
কেরন, 

مْس
َ َ
سسيَْزِ�َسسأل ُْ ُِسسبلرُّج ُ،سسنَِعْشَ َْْسُسس�ِْسَب

َ
نْسسَعلَيْهِسسو مْسسِِ

َ
ُِسسيَْزِ�َسسو

َ
 - َجيرِهِسسنِيْمَرو

‘একজন সাধারে নারীর সে� বযিভচার করার েচেয় েিতেবশী 
নারীর সে� বযিভচার করা দশগে বড় অপরাধ।’ [মুসনাদ 
আহমাদ : ২৩৮৫৪]  
িকি একিা সমাজ েথেক যখন াসলােমর আেলা সের যায়, 
েবপদরা ঘুাঘুো অ�কার হেয় আ�েকাশ কের, তখন েসা 
সমােজ এধরেনর অপরাধ অ�াভািবক েকানও বযাপার থােক না। 
েবগম েরােকয়া েয সময় ‘অবেরাধবািসনী’ বািা িলেখিছেলন, 
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তখন হয়ত সমােজ পদরা পালেনর কড়াকিড়র একিা িচ�া 
েদেখিছেলন। সমােজর অপর িপঠ িতিন েদখার েচ�া কেরন িন। 
পদরার অপর িপঠ তথা েবপদরা, উ�ৃ�ল জীবনাচােরর কতিবকত 
েয িপঠাা আেছ, তা িতিন েদেখন িন বা েদখার গরজ েবাধ কেরন 
িন। েবপদরা নারীর স�ম েকাথায় িনেয় যায়, আজেকর ঘানাবালীর 
দুেয়কিা যিদ িতিন সচেক েতযক করেতন, তাহেল হয়ত তার 
ভুল ভাঙত। কলেমর িনব িতিন উে�া পেথ ধরেত বাধয হেতন। 
যােহাক, িনেচর ঘানািা পড়ুন : 
‘আমার িবিার া�ত িলেয় লিল িচিপ ধির মুেখ িবষ ঢািল িদ 
মারেচ। পুিলেশক আমরা কািচ। িকি পুিলেশরা আমাের কতাা 
েলয় না। আেরা ধমক েদয়। পুিলশ কােচ ওগিল িবেষর দাগ। 
এখন আেনায়ার হমিক িদে�। কাােচ, একজন েগেছ আবার 
আেরকজনেক খুন করব।’ 
কথাগেলা একজন সিানহারা মােয়র, িযিন েবপদরা জীবেনর এক 
ককে পিরেিতর �ীকার হওয়া েমেয়র মা। কাঁদেত-কাঁদেত 
এভােবা আিতর জানােলন নাোােরর লালপুর ভবানীপুর �ােমর 
িনহত গৃহবধূ িরতার মা িহরা েবগম। গত ২রা েসে��র একা  
�ােমর েভাবশালী আেনায়ার েহােসন ও তার স�ীরা িরতােক 
বািড় েথেক অপহরে কের পােশর আখ েকেত িনেয় ধষরে কের 
েশেষ গলা িােপ ধের। এরপর েজার কের িবষ পান কিরেয় হতযা 
কের।  
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ভবানীপুর �ােম িগেয় েদখা যায় ছেনর েবড়া আর িােনর  
ছাপড়ার বািড়েত মা আিবলা েবগম ও বাবা মিহর উি�েনর সে� 
একা বািড়েত বাস করেতন েছেল কািবল উি�ন ও েছেলর বউ 
িরতা েবগম। আিবলা েবগম বেলন, সংসার সুেখর হেব এা 
আশায় একা �ােমর িহরা েবগেমর েমেয় িরতা েবগেমর সে� 
কািবেলর িবেয় হয়। িকি গরীেবর ঘেরর সু�রী বউেয়র ওপর 
লালসাভরা েচাখ পেড় েিতেবশী ধনাঢয কৃষক আকবর আলী 
িমি র েছেল আেনায়ােরর। েস োয় সময় গৃহবধূ িরতােক 
কুে্াব িদত। গত ২ েসে��র স�যার পর আেনায়ােরর মামা 
সাজদার েহােসন কািবলেক পােশর হাজীরহাা বাজাের িনেয় যায়। 
রাত ৯াার িদেক বািড়র সবাা শেয় পেড়ন। বািড়র েলাকজন 
ঘুেমর সমুেে ঢেল পড়ার পর সুেযাগ কােজ লাগােত েদির কের 
না আেনায়ার।  
আেনায়ার িকভােব কী কের সবরনাশা পদেকপ িনেয়িছল তা জানা 
যায় িন। তেব হঠাৎ িরতার একিা ‘মা’ ডাক সবাােক ্ি ত কের 
েদয়। কলযােকামী মা একিামা� ডােক িবছানা েছেড় ধড়ফড় কের 
উেঠ পেড়ন। েদৗেড় যান িরতার ঘেরর িদেক। িকি ঘেরর দরজা 
বাাের েথেক িশকল েদয়া। মা িহরা েবগম তখন িরতােক ডাকেত 
থােকন। িকি েকানও জবাব না েপেয় েকঁেদ ওেঠ মা-স�া। িতিন 
িচৎকার কের ওেঠন। পের বািড়র একশ গজ দূের আখেকেতর 
মেধয িরতােক পেড় থাকেত েদখা যায়। মৃতুযপথযা�ী িরতা 
কেয়কিামা� কথা বলার সুেযাগ পান। িতিন মােক জানান, 
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‘আেনায়ারসহ কেয়কজন েলাক ধষরে কের আমােক েজার কের 
িবষ খাােয় েদয়। মা আমােক বাঁচাও।’ কথাগেলা বলার পর েথেম 
যায় িরতার ক�। উি�� মা িরতােক বনপাড়া হাসপাতােল িনেয় 
যান। িকছুকে পর িরতা েসখােনা মারা যান।  
িরতা জীবেনর পাঠ চুিকেয় এা সমােজর িনমরমতা, িন�ুরতা আর 
অধঃপতেনর চরম অব�ার অি্ে�র েিত াি�ত কের েগেলন। 
একজন মানুষ কত পাষাে হেল, পদরা ও ৈনিতকতার পিরেবশ 
কতাা খারাপ হেল একজন সতী নারীর িপছু িনেয় এভােব 
অসহায় অব�ায় েপেয় তার স�ম লুা কের েশেষ জীবনাা পযরি 
েকেড় িনেত পাের? আমরা েতা সমাজ-সংসােরর �ােথর িবিভ� 
রকেমর িহসাব কের থািক। িদেনর িহসাব, স�ােহর িহসাব, 
মােসর িহসাব এবং বছেরর িহসাব। বছর েশেষ বযবসায়ীরা কের 
হালখাতা। িকি আমরা িক কখনও আমােদর পরকালীন জীবন ও 
ৈনিতকতার পিরসংখযান জানেত িহসাব কেষিছ? একিা সমােজর 
িচ� পাে� েদয়ার জনয যথাযথ েকানও বযব�া �হে কেরিছ? যিদ 
তা না কির এবং আমরা যিদ এভােব অনুভূিতহীন হেয় যাা, 
তাহেল আমােদর পতন েয খুবা সি�কো, তােত সে�হ েনা। 
[সূ� : ৈদিনক কােলরক� ৫/১২/২০১০ াং] 
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েেমশূনয েেম 
েেম মােন ভােলাবাসা, ে�হ, েীিত- এা সব। যার মেধয েেম 
থাকেব, তার মেধয ভােলাবাসা, ে�হ, েীিত সবা থাকেব এাাা 
বা্ব সতয। িকি কৃি�মতার আঁধাের েঢেক েগেছ মানুেষর 
�ভাবজাত সব আেলা। েিতিা মানুেষর অির েযন আজ েেম-
েীিতহীন এক শ� মকভূিম। আেছ েকবলা েলৗিককতা, 
কৃি�মতা। এা েলৗিককতা আর কৃি�মতা ছািপেয় উছেল ওেঠ 
েেম ও পরকীয়ার েজায়ার। এা দুিা ব� মনুষয�াােক িবপুলভােব 
ে�িব  কেরেছ একথা অ�ীকার করার েজা েনা। েেম ও 
পরকীয়া- যা েবপদরা ও উ�ৃ�ল জীবেনর েিতফল- আজ 
আমােদরেক এমন অিভজতার আয়নার সামেন দাঁড় কিরেয় 
িদে�, যােত িনেজেদর েচহারােক আমরা মানুষ বেল মেন 
করেতও ভয় পাা! পড়ুন িনেচর ঘানািা : 
রাজধানীর েমাহা�াদপুের িশশ সািমউল হতযার মেতা এবার সােড় 
িতন বছেরর িশশ তানহা মােয়র পরকীয়ার বিল হেয়েছ। মা তমা 
ও তার েেিমকা রাজু তােক হতযা কের �াোর কািনরেশ েফেল 
েদয়। তানহার কিচ শরীর পঁেচ দুগর� ছড়ােল �াাবাসী তার লাশ 
খঁুেজ পায়। ঘাতক মা পালােনার েচ�া কের বযথর হয়। তানহার 
বাবা ফাকক গাজী বাদী হেয় মামলা কেরেছন।  
েজিনফার াসলাম তানহার বাবা মুিদ বযবসায়ী ফাকক গাজী 
জািনেয়েছন, েরজাউল কিরম েরজার সে� তার  ী হািলমা 
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ায়াসিমন তমার (২৭) অুনিতক স�েকরর কথা। িমরপুের তার 
বাসার সামেনা থাকত রাজু। সাি�েধযর সুবােধ দুজেনর মেধয 
েবাঝাপরা। এিনেয় িতিন  ীর সে� বকাঝকা করেতন। গত ২৭া 
জুলাা  ী তমা তার সােড় িতন বছেরর সিান তানহােক িনেয় 
উধাও হেয় যান। �ামী ফাকক  ী ও কনযােক অেনক েখাজঁাখঁুিজ 
কেরও তােদর স�ান করেত পােরন িন।  
এিদেক তমা �ামীর পিব� ব�ন িছ� কের পিালতার সাগের গা 
ভািসেয় েদয়। অুবধ িবছানায় শযযাস�ী হয় েেিমক রাজুর। েস 
িখলগাঁওেয়র িসপাহীবােগ রাজুর ভাড়া করা �াো আ�য় েনয়। 
রাজু অুবধ স�কর বাঁচােত অুবধ পিরচেয়র আ�য় িনেত বাধয 
হয়। তমােক েবান পিরচয় িদেয় �াািা ভাড়া েনয় েস। এা 
পিরচেয়া রাজু-তমা েসখােন বসবাস করিছল।  
�াাবাসীসহ অনযরা জানেতন, তমার �ামী মিতিঝেল চাকুরী কের, 
রাজু তার ভাা। িকি মূল ঘানার সূ�পাত হয় ২রা আগা 
েসামবাের। বাসার েকয়ারোকার বিসর িমি েক িনেয় �াো কাজ 
করেত েগেল উৎকা দুগর� আেস। দুগরে�র কারে জানেত চাােল 
মা তমা চরম মাতৃ� অবমাননার আ�য় েনন। িনেজর কলেজ 
েছঁড়াধন, গেভরর রয, সােড় িতন বছেরর িন�াপ কনযা তানহােক 
িতিন াঁদুেরর পিরচয় েদন। াঁদুর মের গ� ছড়াে� বেল িতিন 
েকয়ারোকারেক িব�াি করার েচ�া কেরন! 
িকি মাতৃমেনর এা িনদরয় ভাষয েমেন িনেত ক� হয় 
েকয়ারোকােরর। আড়েচােখ অিব�ােসর দৃি�েত েস তাকায় তমার 
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িদেক। তার এা সে�েহর চাহনী ধরেত ক� হয় না তমার। তাা 
রােত বযাগ ও সামানপ� িনেয় পালােনার েচ�া কেরন িতিন। িকি 
�াোর েলাকেদর েকৗশেলর কােছ েহের িগেয় িতিন পালােত বযথর 
হন। �াোর অনযানয েলাকজন কলাপিসবল েগো তালা ঝুিলেয় 
তােক আােক েদয়।  
এর পেরর িদন ম�লবার েকয়ারোকার বিসরসহ অনযরা �াো 
ত�াশী চালায়। একপযরােয় রা�াঘেরর পােশর জানালার কািনরেশ 
িকছু একাা পেড় থাকেত েদেখ তারা। এেতা অনয িকছু নয়, 
পরকীয়ার িবষা� েছাবেল জজরিরত একিা িন�াপ িশশর পঁচা-
গলা লাশ! িকি এখােনও িন�ুর অিভনয় কেরন মা তমা। িতিন 
িমথযা গ� ফােঁদন এবং বেলন, হাঁস এেনিছল, ওা হাঁস মের 
যাওয়ায় জানালা িদেয় তা েফেল েদয়া হেয়েছ। 
িকি একিা িন�াপ িশশরও েতা অিভশাপ আেছ। এা অিভশাপ 
েথেক বাঁচার সাধয কার? তাা মােয়র িমথযাচািরতা ও েতারো 
ধিরেয় েদয় অনয জগেতর বািস�া িশশ তানহা। েকন েযন িনেজর 
মৃতৃয উপি�িতাা তানহা জািনেয় েদয় িনেজর েদেহর দুগর� িদেয়। 
যার মা তােক াুঁদুর বািনেয়েছ, মরা পঁচা-হাঁস বািনেয়েছ েস েতা 
এতাুকু েিতবাদ করেবা। তাা তার ‘অবয� েিতবােদ’ েফঁেস 
যান মা তমা। েলাকজন কািনরেশ তানহার ঝুলি লাশ েদেখ 
তমােক আাক কের।  
েয েেিমেকর সাধ পূরেের জনয তমার এা িন�ুর অিভসারযা�া, 
িবপেদর সময় েসা েেিমক পলাতক। তমােক িবপেদ পড়েত 
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েদেখ রাজু গা ঢাকা িদেয়েছ। হেব েতা তা-া। েয স�েকরর িভি� 
এা পিাল-কাদা, েস স�েকরর অি্� েতা এমন দুবরল হেবা! 
বাবার কােছ যথা সমেয় েপপেছ কনযার এা ককে পিরেিতর 
সংবাদ। িতিন ছুো আেসন কনযার গিলত লােশর ‘সমািধপােড়’। 
কা�ায় হাউমাউ কের ওেঠন িতিন, কনযািবেয়ােগ িপতৃে�েহ েভেঙ 
খান-খান হেয় যায় তার েকামল হদয়। সিানহারা বাবা িনেজা 
 ীর পরকীয়া ও নানা অপকেমরর কথা েকাশ কেরন পুিলেশর 
সামেন। িতিন জানান- 
পাঁচ বছর আেগ তমােক িবেয় কেরন ফাকক। স বত িবেয়র 
িকছুিদন পর েথেকা আ�াহেদ� হালাল উপেভাগযতার পিরবেতর 
হারাম আ�াদেনর েিত ঝুঁেক পেড়ন তমা। এপেথ তার েযাগয 
সহেযাগী েেিমক রাজু। এসব পরকীয়া েেিমক  সমােজর েবাঝা, 
জািতর কলা। এরাা সমাজাােক গিলত কের তুলেছ।  ীেদরেক 
তুেল িনেয় যাে� �ামীর পিব� ব�ন েথেক। কখনও করেছ 
বাবােক সিানহারা। কখনওবা মােক কাঁদাে� সিানহারার 
যযোয়। এেদর ফাঁেদ পা িদেয় বহ নারী এবং বহ পুকষ িনজ  ী 
বা িনজ �ামীর ব�ন িছ� কের পােপর পেথ নামেছ। েয পেথর 
যা�া ব�ুর, অসংল� এবং পিরোম অশভ।  
পাঠক! এা ঘানা আপনার মেন কতাুকু দাগ কাােলা, তা জািন 
না। িকি ঘানার িনমরমতা এখােনা েশষ নয়। আরও আেছ। 
তমাও তার েেিমক রাজু িমেল তানহােক হতযা করার পর লােশর 
িবিহত করেত তৎপর হেয় ওেঠ। েেমসাগেরর �াি নািবেকরা 
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যথাযথ হাল ধরেত বযথর হয়। তারা জানালা িদেয় লাশ েফেল 
েদয়ার েচ�া কের। িকি ি�লিমি  কী আর জানেতা েয, 
েকােনাকােল জানালার এা সংিক� েফাঁকর িদেয় েকানও মা তার 
আপন সিানেক হতযা কের লাশ েফেল েদেব! যিদ জানত, তাহেল 
হয়তবা েফাঁকরাা পিরমােে বড় রাখত। েবকায়দায় পড়েত হত না 
তমা ও রাজুেক। িকি ি�লিমি র েসা অদূরদিশরতা (!) কাল 
হেলা মা তমা ও তার েেিমক রাজুর। কারে, জানালা েসা ফাঁক 
িদেয় লাশ বাাের েফলা েগল না। তেব দমেলন না তারা। 
ি�লিমি  েলাহার ওপর েয চচরা কেরিন, তমা-রাজু েসা চচরা করল 
িশশ তানহার কিচ েদেহর ওপর। তানহার লােশর মাথার যতাুকু 
অংশ জানালার েফাঁকের আােক েগল ততাুকু অংশ বিা িদেয় 
েকো েফলেলন তারা! এরপর তােক জানালা িদেয় বাাের েফেল 
িদেলন! এা হেলা আমােদর সমাজ, েদশ, ৈনিতকতা ও ধমরীয় 
মূলযেবােধর অব�া! [সূ� : ৈদিনক আমার েদশ, ৫ আগা ২০১০ 
াং বৃহ িতবার]  
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জনতার হাো স�ম িবিত 
১০া িডেস�র ২০১০ াং ঢাকার আিমর োিডয়ােম ২৫ হাজার 
দশরক েমেত উেঠিছল আন�েমলায়। অেীল নৃতয আর উল� 
েবহায়াপনায়। েসিদন বিলউড িকং শাহকখ খােনর লাাভ েশা 
‘িকং খান লাাভ ান ঢাকা’ অনুি�ত হয়। অনু�ােনর পঁিচশ হাজার 
দশরকেক মাতােত আোে েচ�া কেরন শাহকখ খান। তােক স� 
েদয় ভারত েথেক আসা সহিশ�ীরা। অনু�ােন পারফমর কের রানী 
মুখাজরী, অজুরন রামপালসহ দেলর অেনেকা।  
একিা িবেদশী সং�ৃিত িনেয় ঢাকায় েবশ িকছুিদন মাতামািত 
চেল। িািকা িবিত, েচার-েসার, িবলেবাডর �াপন, েরিডও 
িািভেত েশারেগার, েমাবাাল েকা�ািনগেলার উপির আয়- সব 
িমেল এক পাগলােমা বখাোপনা!  
িািকোর দাম িছল সবরিন� ৩,০০০ এবং সেবরা� ৫০,০০০ াাকা। 
পঁিচশ হাজার দশরক িািকা বাবদ েমাা কত াাকা বহন কেরেছ 
তা সহেজা অনুমানেযাগয। গড় িহেসেব তা অধরশত েকািা াাকার 
কম নয়!  
আেয়াজকরা েথেম বেলিছেলন শাহকখেক েদয়া হেব ৫৫ লাখ 
াাকা। হাসযকর বো। শাহকখ েযখােন িনজ েদেশা পাঁচ-ছয় 
েকািা কিপর কেম কনসাার কেরন না, েসখােন অনয েদেশ এেস 
েস েদেশর াাকার িহেসেব মা� ৫৫ লাখ াাকায় কনসাার 
করেবন? একিা দুমেপাষয িশশও মেন হয় তা িব�াস করেব না। 
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তাা �ভাবতা এনিবআরও তা িব�াস কের িন। ফেল আােক 
েদয়া হয় শাহকেখর আগমনযা�া। তার আসার কথা িছল 
বৃহ িতবার। কেরর িবষয়িা সুরাহা না হওয়ায় কাামেসর পক 
েথেক ছাড়প� আােক েদয়া হয়। কতৃরপক তােদর সে� 
েদনদরবার করেত-করেত অিফস সময় েশষ হেয় যায়। এবার 
উপায়! উপায় সরকারী ঊ রতন মহল। িকি তারাও তখন সংসেদ 
বয্। ফেল আেয়াজক কিমিা পেড় মহা ফযাসােদ।  
িকি েয সমাজ পােপর জনয চাতক পািখর মেতা হা কের থােক, 
েসা সমােজ এ ধরেনর এক অনু�ান আােক যােব শধু েদেশর 
�ােথর! তা কী কের হয়? তাা আঁধােরর চুি�েত সব সমসযার 
সমাধান হেয় যায়। পদরার আড়ােল কত িহেসবরা েতা লযাঠা চুেক 
যায়! এাার পিরেিতও েয েস রকম িকছু একাা হেয়িছল, তা 
অনুমান করেত েবিশ জান থাকার দরকার হয় না।  
শাহকখ আেসন তার িবশাল বািহনী িনেয়। পেরর সংবােদ জানা 
যায়, এক শাহকখ খানেকা েদয়া হেয়িছল ১৮ েকািা াাকা। 
তারপেরও এনিবআর তােত সে�হ েপাষে কেরেছ। তােদর 
ধারো, েকােশয এা পিরমাে াাকার কথা উে�খ করা হেলও মূল 
পিরমাে আরও অেনক েবিশ।   
বাংলােদেশর এা সময়াােত এমিনেতা াভিািজং মহামারীর 
আকার ধারে কেরেছ। আদালেত পদরা-েবারকার িবকে  রায় 
েদয়ার পর েথেকা বযাপারিা আ�াহর গযব িহেসেব আিবভূরত 
হেয়েছ। আর এর য়ালানী সরবরাহ করেছ অেীল নাচগান, 
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েমাবাাল �ু-িফ�, িবিভ� রকেমর অপসং�ৃিত িবেশষ কের 
ভারতীয় সযাোলাাা চযােনলগেলা। এমন এক নাযুক মুহূেতর 
ভারতীয় উ�াম সং�ৃিত আমদানী করা হেলা!  
শাহকখ খােনর উপি�িতেত েলােক েলাকারেয হয় আিমর 
োিডয়াম। িকং খােনর ভ�েদর পদভাের োিডয়ােমর েকাথাও 
িতল ধারেের ঠাাঁ িছল না। অনু�ােন েভাবশালী এক েিতমযীেক 
অেনককে দাঁিড়েয় থাকেত হেয়েছ েচয়ার খািল না থাকার কারেে!  
যারা সরাসির অনু�ােন হািজর হেত পাের িন, তারা িভড় কের 
িািভর সামেন। ৈবশাখী িািভর কলযােে (?) েদেশর েতযি 
অ�েলর মানুষও এা অপসং�ৃিতর েনাংরা দৃশয েদেখ েচাখ 
কচলােনার সুেযাগ পায়! 
িবপুল আেয়াজন, উৎসাহ-উ�ীপনার সে� েয অনু�ােন পঁিচশ 
হাজার দশরক মি্ করেত িগেয়িছেলন, িন�য় তারা াসলামী 
ভাবধারার েকানও সং�ৃিতক িচিা লালন কেরন না িকংবা তা 
িনেয় ভাবারও সময় হেয় ওেঠ না তােদর। েস িহেসেব দশরকরা 
অনু�ােনর সব িকছুেত অকু� সমথরন জানােবন এাাা �াভািবক। 
িকি মানুেষর সৃি�গত কিচ-আিভজাতয বেল েতা একাা বযাপার 
আেছ! তাা অনু�ােনর িকছুসংখযক কিচশীল দশরক সবিকছু সমথরন 
করেত পােরন িন। িবেশষ কের সংিক� েপাশােক োয়ন� 
ভারতীয় ললনােদর উ�াহ নৃতয আর ভারতীয় সং�ৃিত তুেল ধরার 
িনলর� েেচ�া তারা েকােনাভােবা েমেন িনেত পােরন িন। 
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িকং খােনর �াএ েশা িনেয় দশরকেদর যত আ�হ িছল, তা িমােয় 
েগেছ িনিমেষা। এসব অনু�ােন অেীলতা আর েবহায়াপনা ছাড়া 
আর িকছু পাওয়ার আশা থােক না কারও, িকি নতুন� বা 
সৃজনশীল িকছু আশা কেরন দশরকরা। িকি তা েথেকও বি�ত 
হন তারা। সযাোলাাা চযােনেল হরহােমশা যা েদেখ থােকন তারা, 
সরাসরী অনু�ােন এেসও তারা খদিচ� েদখেত হয় তােদর। আর 
যারা সপিরবাের অনু�ান েদখেত এেসিছেলন, তােদরেক ল�ায় 
মাথা কুােত হেয়েছ। িব�ত অসহায় হেয় তােদরেক এিদক-ওিদক 
তািকেয় থাকেত হেয়েছ। ��বসনা সহিশ�ীেদর উ�াম নৃতয 
িািভদশরকেদরেকও অ�ি্েত েফেলেছ। এসব দশরকরা বেলেছন, 
এধরেনর উল�নৃতয সাধারেত গলশােনর িবেশষ িকছু িাব বা 
পাঁচতারা েহাোলগেলােত হেয় থােক। িকি আেয়াজকরা এা 
অনু�ােনর মধয িদেয় উল�নৃতযেক দশরেকর এেকবাের মুেখর 
সামেন িনেয় আসার কৃিত� েদিখেয়েছন! পথ��তার েয পথ তারা 
আিব�ার করেলন, এেদেশর স�মহারা মানুষ তােদর দীঘর�ােসর 
সময় �রে করেব তােদর অবদােনর (?) কথা!  
এবার আসল কথায় আসা যাক। েবপদরা ও উ�ৃ�ল জীবন 
মানুেষর মযরাদা, ৈনিতকতা আর স�মেবাধ অধঃপতেনর েকাক 
তলানীেত িনেয় েযেত পাের, তার কুে একাা ধারো পাওয়া 
িগেয়েছ এা নৃতযবখাোপনার মাধযেম।  
অনু�ান শক হয় ৮াা ৭ িমিনো। শাহকখ মে� আেসন ৮িা ৪২ 
িমিনো। তার সে� আসা উল� নৃতয িশ�ীেদর সে� গান ও 
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পারফমর করার পর িতিন সবেচেয় নযা�রজনক ঘানাাার জ� 
েদন। মে�র সামেন বসা এক দ�িতেক িতিন মে� েডেক েনন। 
লায়লা নােমর ওা মিহলািােক �ামীর সামেনা িতিন আিল�ন 
কেরন। অসহায় �ামী আধা হাত দূরে� দাঁিড়েয় েদখেত থােকন 
িনজ  ীেক অেনযর বাহল� হওয়ার িনমরম দৃশয! িকি এখােনা 
েশষ নয়। ল�ারা কখনও এেতা অ�েত েশষ কের না। তাা 
শাহকখ আিল�ন েথেক মুি� িদেয় ওা মিহলােক চু�ন করেত 
থােকন বারবার! 
একজন মিহলােক �ামীর সামেন হাজার-হাজার উপি�ত দশরক 
আর লক-লক িািভ দশরেকর সামেন চু�ন করার দৃশয কতাুকু 
েবদনা ও ল�ার তা বেল েশষ করা যায়! একজন মানুেষর মেধয 
যিদ িব�ু পিরমাে হায়া-ল�া থােক, তাহেল কী েস এা ঘানা 
েদখার পর েবঁেচ থাকােক োধানয িদেত পারেব? অবশয এাা 
আমােদর মূলযায়ন। হয়ত আমরা এাােক েবদনা ও ল�ার মেন 
করিছ। িকি ওা �ামী এবং চু�নখাওয়া  ী যিদ িনেজেদরেক 
ভাগযবান বেল মেন কেরন? �ামী যিদ মেন কেরন, আমার কত 
েসৗভাগয, আমার চু�েনর �েল িকং খান চু�ন এঁেকেছন, আমার 
আিল�েনর �ােন িতিন আিল�ন কেরেছন!  ী যিদ মেন কের, 
জীবন আজ ধনয, িকং খান আমােক চু�ন িদেয় ধনয কেরেছন! 
সারা জীবন যিদ িতিন পিরিচত আর �জনেদর কােছ এ িনেয় গবর 
কেরন!  
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এা ধারো েমাোও অ�াভািবক বযাপার নয়। সংবােদ েকাশ, 
শাহকখ তােক িনেয় মি্ করার সময় েস খুব উৎফু� িছল এবং 
আনে�র আিতশেযয েস বারবার িনেজর পিরচয় িদেয় বলিছল, 
বতরমান েধানমযী আমার দািদ। হয়ত েস মেন কেরিছল, আজ 
েয েসৗভােগযর মালা েস গলায় জিড়েয়েছ এা মােহ�কেে েদেশর 
েধানমযীেক �রে না করেল িকছুমা� কৃতজতা েকাশ করা হয় 
না। সিতয যিদ েস েস সময়কার েধানমযীর নাতনী হেয় থােক, 
তাহেল েস তার দািদর কতাুকু স�ান বাড়ােলা, এেত তার স�ান 
বাড়েলা না কমেলা, তা েযন দািদ যাচাা কের েদেখন। কারে 
হাদীেস আেছ- 

َْطُش  َِيَيِمسَوِزنَيُهَأيسبلْ بِمسَُْز َْ َ ُر سَوبلْ َِ َِيَيِمسَوِزنَيُهَأيسببّ َعيْغَيِمسَُْز
ْ
 فَيل

‘েচাখ বযিভচার কের, েচােখর বযিভচার হেলা অুবধ পাে� দৃি� 
েদয়া। হাত বযিভচার কের, হােতর বযিভচার হেলা অুবধ নারীেক 
ধরা, (মুখ বযিভচার কের। মুেখর বযিভচার হেলা অনয নারীেক 
চু�ন করা)।’ [মুসনাদ আহমদ : ৮৫২৬] 
লায়লা িক শাহকেখর জনয ৈবধ িছেলন? তােক ধরা,  শর করা 
এবং চু�ন করা িক শাহকেখর জনয ৈবধ িছল? হাদীেসর 
ভাষযমেত েসাা িক বযিভচার নয়? হয়ত েছাা বযিভচার। প�াশ 
াাকার েনাাও াাকা, একশ াাকার েনাাও াাকা এবং পাঁচশ 
াাকার েনাাও াাকা। িকি এক হাজার াাকার েনাোর তুলনায় 
েছাা। তাা বেল েতা াাকার বাাের নয়। শধু সরাসির 
েযৗনিমলেন িল� হওয়াা বযিভচার নয়। উি�িখত বেরনা অনুযায়ী 
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পরনারীেক ধরা, আিল�ন করা এবং চু�ন করাও বযিভচার। আর 
েকাশয জনসমুেে এরপ বযিভচার কের েকউ যিদ েগৗরবেবাধ 
কের এবং আনে�র আিতশযয িনেজর পিরচয়াা লুিকেয় রাখার 
েলাভ সংবরে করেত না েপের েধানমযীেক িনেজর দািদ পিরচয় 
েদয়, তাহেল এখােন মিবয িন�েয়াজন।  
শধু লায়লাা নয়, শাহকেখর আিল�ন আর চু�ন পাওয়ার জনয 
আরও অেনেকা মুিখেয় িছেলা। হমায়রা িহমু নােমর এক 
অিভেন�ী নািক শধু হাসফাস কেরেছ তােক কখন শাহকখ মে� 
েডেক েনেব এা আশায়! হায় সমাজ! বযিভচারাােক তুিম এত 
সহেজ আপন কের িনেত পারেল? 
অবশয কখনও কখনও মন আমার ধারোর িবকে  িবেোহ কের। 
এা সমােজর পঁচনাা শক হেয়েছ িঠক; িকি এখনা তা এত 
গভীর েপপেছেছ বেল মেন হয় িন, যার কারেে একজন �ামী 
িনেজর সামেন  ীেক পরপুকেষর বাহল�া হেত েদেখ, চুি�ত হেত 
েদেখও িকছু মেন করেব না, তার েপৗকেষর আঁেত ঘা লাগেব না। 
আিম যখন দুেয়কজেনর সে� এ বযাপাের কথা বেলিছ, তারা 
আমার সে� একমত েপাষে কেরন িন। তারা বেলন, েদখুন িগেয়, 
ওা দ�িত িনঘরাত েগৗরবেবাধ করেছ। ব�ু-বা�বেদর বেল 
েবড়াে� েয, েদখ েদখ...। 
ওা দ�িতর মানিসক অব�া যা-া েহাক না েকন, এা ঘানািা 
িকি আমােদরেক দাকে শিাত কেরেছ। েবপদরা, মু�বােসর 
েছাবল আমােদর েদেশ এভােব এত েজাের এখনা হানা েদেব তা 
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আশা কিরিন। মানুেষর কিচেবাধ এত গিলজ হেব, তাও েমেন 
িনেত ক� হয়। তাা যারা এখনও িকছুাা দূের আেছন, তারা 
সতকর হন এবং পতেনর এা তুফান েথেক িনেজর পিরবার, েদশ 
ও সমাজেক রকা ককন। াসলামী সভযতা, াসলামী কিচেবাধ ও 
পদরার িনরাপদ জীবেন অভয� েহান। াসলাম আপনােক ঠকােব 
না, িয�তীর হাত েথেক বাঁচােব েকবল।  
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ছা�ীেদর ককে িবলাপ 
পদরািবহীন মু�বােসর জীবন আমােদরেক পিরেিতর েকান িদেক 
িনেয় যাে�, েস িবষেয় িকি�ত ধারো েদয়ার জনয আপনােদরেক 
আিম িনেয় যাি� বাংলােদেশর িবিভ� োিের ঘো যাওয়া িকছু 
ঘানােকে�। 
ঘানা-১ : কুিম�ার চাি�না এলাকার ঘানা এিা। সংঘিাত হেয়েছ 
৭ এিেল ২০১০াং সােল। ছা�ীর িপতার িলিখত অিভেযােগ জানা 
যায়, চাি�না েরেদায়ান আহমদ কেলেজর এক ছা�ী কেলেজ 
যাওয়া-আসার সময় মাহারৎ �ােমর শাহ আলেমর পু� সায়মন 
(২৫) োয়া তােক েেম ে্াব িদত। িকি ওা ছা�ী তার 
আ�ােন সাড়া েদয় িন। পিরবােরর েলাকজন তা জানেত েপের 
শিাত হেয় ওেঠন এবং তার েলখাপড়া ব� কের েদন। এেত 
িক� হেয় সযাসীরা েমাবাােল তার ছিব তুেল পের তা 
কি�উাাের ন�ভােব েকাশ কের বাজারজাত কের।  
এাা হেলা অিভেযাগকারীর িনজ� অিভেযাগ। িকি ে�ফতার 
হওয়ার পর পাওয়া যায় িভ� তথয। সায়মন জানায়, েথেম তােক 
উেপকা করেলও পের ওা ছা�ী তার েেম ে্ােব রািজ হয়। 
রািজ হওয়া েথেক ঘিন�তা এবং ঘিন�তার সুেযােগ একজন 
নারীর স�ম কয়। শধু তাা নয়,  েমাবাােল েসা কুৎিসত দৃশয 
িভিডও কের তা বাজারজাত করা। সায়মন জানায়, এ পযরি সবা 
িঠক িছল। িকি পের তােক বাদ িদেয় অনযজেনর সে� তার িবেয় 
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হেয় েগেল েস েকাভ, অিভমােন েমাবাাল ও িভিডও েদাকােন 
েসসব দৃশয সরবরাহ কের। তেব েকাভ েথেকা েহাক আর েয 
েকানও কারেো েহাক এভােব িকি ওা ছা�ীর জীবন িঠকা 
িবিষেয় উেঠেছ। ব�ত েেম ও েবপদরা একজন নারীর জীবনেক 
এভােব �ংেসর িদেক িনেয় যায়।  
ঘানা-২ : এ ঘানািা ফিরদপুেরর চরভােসেনর আলমনগর 
এলাকার। ১৪ বছেরর এক �ুল ছা�ীেক ধষরে কের ধষরেের িচ� 
িভিডও কের তা বাজাের েছেড়েছ এক ধষরক। অবুঝ েমেয়িা 
ধষরেের িবভীিষকার মধয িদেয়া ঘানা েশষ হেব মেন কেরিছল। 
মেনর দুখ মেন চাপা িদেয় েরেখ েচৗ� বছেরর এা েমেয়িা নতুন 
কের জীবন শক করেত েচেয়িছল। িকি এ সমােজর বা্বিচ� 
স�েকর তার ধারো িছল অস�ূের। েস জােন না েয, ধষরকরা 
এখন অ�েত তু� থাকার পা� নয়। ধষরে কের েসা দৃশয অনযেক 
না েদখােল এখন আর তােদর তৃি� হয় না। তাা ধষরে কের পের 
েসা িচ� তারা বাজারজাত কের মানিসক েশািি লাভ কের। 
এখােনও ঘাল তা-া। েমেয়িা জানেতা পােরিন েয কী সবরনাশ 
অেপকা করেছ তার জনয। একিদন দিজরর েদাকােন িগেয় েস 
জানেত পাের, এখানকার একিা েমেয়র ধষরেের িচ� বাজােরর 
েবশ খািনকাা জায়গা দখল কের েরেখেছ। এ বযাপাের সকেলর 
আ�হ এখন তুে�! 
িবেদশী নারীেদর ন� অিভসারদৃশয েদেখ এখন দশরকরাও িাি। 
তারা চায় েদশী েমেয়েদর এমন দৃশয! তাা বাজাের এ ধরেনর 
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েকানও দৃশয এেল তা মুহূেতরর মেধয বাজার দখল কের। েমেয়িা 
িকি তখনও বুঝেত পাের িন আসল ঘানা। পের যখন জানেত 
পাের, তখন কী অব�া হেয়িছল, তা আর বলার অেপকা রােখ 
না। পি�কার িববরে েদখুন : 
১.  েমেয়িার বয়স ১৪ বছেরর েবিশ নয়।  
২. েথেম েমেয়িার গলা েচেপ ধরা হয়।  
৩. ধষরেের পুেরা সময়িােত েস ডুঁকের েকঁেদেছ। 
৪. অেনকজন তােক িঘের েরেখেছ এবং একজন িভিডও কেরেছ।  
৫. তার কা�ার মেধযা ধষরকরা তােক ধষরে কের উৎফু�তা েকাশ 
কের নারকীয় উ�াস েকাশ কেরেছ।  
পাঠক! আপিন িচিা করেত পােরন মানবতা, সভযতা আর 
ৈনিতকতার কী পিরমাে ধস নামেল এ ধরেনর একিা ঘানা 
সংঘিাত হেত পাের? 
ঘানা-৩ : াা�াােলর সখীপুর উপেজলার এক িকেশারীেক ধষরে 
করা হেয়েছ। শধু ধষরে কের েতা আর এ যুেগর বাঁদররা থামেত 
নারাজ। তাা এর সে� ওা িকেশারীর যৎিকি�ত আড়ােল থাকা 
স�মাুকুও িনলােম তুেলেছ। ধষরেের িভিডও ছিব ধারে কের 
ধষরকরা তা বাজাের েছেড় িদেয়েছ। স�ম হািরেয় মামলা করেলও 
আানশৃ�লা রকাকারী বািহনী ওা ন� বাঁদরেদরেক আাক কের 
িন। উে�া ধিষরতার পিরবার স�ম হারােনার পর এবার জীবন 
হারােত রািজ নয় বেল েসখান েথেক পািলেয় েগেছ।  
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ঘানার িববরেে জানা যায়, েমেয়িা �ুল েথেক বািড় েফরার পেথ 
হািববু�াহ ািতহাস ওরেফ হািবব, আিরফ আহেমদ, বাবুল আজাদ 
তােক েজারপূবরক অপহরে কের েমাার সাােকেল সখীপুর 
হাজীপাড়ায় আলমগীর েহােসেনর এক ছা�াবােস িনেয় যায়। পের 
হািববু�াহ ািতহাস তােক ধষরে কের। তার সহেযাগীরা েসা 
ধষরেের িচ� িভিডও কের। তার কামনার আগন িনবরািপত হেল 
আেরক জােনায়ার েমেয়িার িদেক অশভ হাত এিগেয় েদয়। িকি 
এা সুেযােগ েমেয়িা েকানও মেত েসখান েথেক পািলেয় আসেত 
সকম হয়। তারা তােক ধাওয়া কেরও নাগােল েপেত বযথর হয়।  
েমেয়িা েস সময় তােদর হাত েথেক ছাড়া েপেলও চূড়াি অেথর 
ছাড়া পায় িন। েকননা, সারা জীবন তােক বেয় েবড়ােত হেব 
কলোর দাগ। েয দােগর সাকী হেব হাজােরা মানুষ। েমাবাাল 
িকংবা িভিডও েদাকােন েছেড় িদেল েতা কথাা েনা। হয়ত তার 
মৃতুযর পেরও বহকাল পরজগেতর বািস�া হেয়ও েস আ�ার 
েচাখ িদেয় েদখেত পােব স�ম হারােনার ককে দৃশয, েয দৃশয 
েদেখ লালািয়ত দশরক শয়তানী মুমতায় মুম হেব! কামনা করেব 
তার িবেদহী েদেহর অুবধ স�!  
ঘানা-৪ : েগাপালগ� ােডন কেলেজর রসায়ন িবভােগর ৩য় 
বেষরর ছা�ী সািদয়া নূর িমতা (২২)। িময়াপাড়ার বািস�া িলয়াকত 
েহােসেনর কনযা িতিন। িমতাও গিলত সমােজর এক িন�ুর 
পিরোেমর েতযক সাকী। এক ককে গে�র েয়াত নািয়কা।  
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কেলজ ব� হওয়ার পর ‘আজ আমােদর ছুিা ও ভাা আজ 
আমােদর ছুিা’র আন� িনেয় বািড় এেসেছন। মা-বাবা, ভাা-
েবােনর সে� িমেলিমেশ েরাযা পালন করেবন, ঈদ করেবন 
এমনসব সু�র-সু�র া�া তার। িকি বখাো আর সমােজর 
ল�োরা সতয হেত িদল না তার সু�র া�াগেলা। কামনার 
অি�েত ছাা হেয় েগল তার এা সু�র ও পিব� া�াগেলা।  
২৪ আগা িনেখাঁজ হেলন িতিন। সাহরী খাওয়ার সময় একজন 
যুবতী নারীর িনেখাঁজ হওয়া কম উৎক�ার কথা নয়। পিরবােরর 
সকেল িমেল হেনয হেয় খঁুজেত থাকেলন তােক। স াবয-অস াবয 
সব জায়গায় েখাঁজা হেলা তােক। িকি েশষ পযরি পাওয়া েগল 
এমন  জায়গায় আর এমন অব�ায়, যার ক�না করেত পাের না 
েকানও মা, েকানও বাবা, েকানও ভাা, েকানও েবান এমনিক 
েকানও দুশমনও। �ানীয়রা িময়াপাড়ায় হাসানুর রহমােনর 
পুকুরপােড় তােক পেড় থাকেত েদখা যায় লাশ অব�ায়, ধিষরতা 
অব�ায়!  
এ েযন িমতার লাশ নয়, েগাাা িবে�র অধঃপিতত সমােজর মৃত 
অি্ে�র সাকী িতিন। 
ঘানা-৫ : এাাও কেলজ ছা�ীর স�মহানীর ঘানা। তাও 
এেকবাের িদনদুপুেরর ঘানা। কেলেজর কযা�ােসর মেধয!  
কিল (ছ�নাম) খুব িনি�েি েহঁো যাি�েলন কেলজ কযা�ােসর 
সামেন িদেয়। ঢাকা পিলিাকিনকযাল কেলেজর ছা�ী িতিন। 
একজন ছা�ী কেলজ কযা�ােস িনকি�� থাকেবন, িনি�েি 



 

152 

িবচরে করেবন এাাা �াভািবক। িকি েয সমাজ আর সভযতার 
েকােল আমরা বসবাস করিছ, েস সমাজ আর সভযতার েযাগ-
িবেয়ােগর ফলাফল িভ�। এখােন দুােয়-দুােয় চার হয় না, বাাশ 
হয়! ফেল অেনক সময় অেতযািশত সব িহেসব িলিখত হয় 
আমােদর িহেসেবর খাতায়। কিলর েবলায়ও তা-া হেলা। েয 
কযা�াসেক িতিন িনরাপদ মেন কের িদেন-দুপুের িনি�েি েহঁো 
যাি�েলন, েসা কযা�াসা তার সবেচেয় দুঃসহ �ৃিতর 
োেজিডময় �ান হেয় থাকল। েমাবারক ও অিনত নােমর দুা ছা� 
২৪ এিেল রিববার কিলেক কযা�ােসর একিা কেক িনেয় 
পালাতেম লাি�ত কের। িশকা িনেত এেস িশকা কযা�ােস 
লাি�ত হেয় এা সমাজ স�েকর কী মিবয করেবন কিল, তা বড় 
েবিশ জানেত া�া কের। এা িনমরম পিরেিতর িশকার হওয়ার 
পর াসলােমর আদেশরর মেধয শািি খঁুেজ পাওয়ার, পদরার িনরাপদ 
িবধােনর েিত তার � া জােগ িকনা তাও জানেত া�া কের। 
[সূ� : ৈদিনক আমার েদশ, েসে��র ২০১০ াং] 
ঘানা-৬ : ‘আয় েছেলরা আয় েমেয়রা ফুল তুিলেত যাা, ফুেলর 
মালা গলায় িদেয় মামার বািড় যাা’ কিবতার এা চরেগেলা হয়ত 
িচরিদেনর জনয ভুেল েযেত চাােব তুিল (ছ�নাম)। কারে, েস 
মামার বািড় েবড়ােত িগেয় হািরেয় এেসেছ তার সবেচেয় দািম 
স�দাুকু। মা� ৬� ে�েীর ছা�ী েস। বািড় িপেরাজপুের। েকানও 
এক ছুিােত হ�া কের েবড়ােত িগেয়িছল নানার বািড় 
চরভোসেন। িকি েমজবানরা তার েমহমানদারী কেরেছ তার 
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স�ম েকেড় িনেয়। েতযি �ােমর এক পাােকেত তার স�মহানী 
করা হয়। ধষরক আহসান কিবর মামুন, তুষার, কালামসহ েমাা 
চার যুবক এা পাপিতয়ায় সিতয় অংশ�হে কের। তারা শধু 
ধষরে কেরা কাি হয় িন। পাােকেত সংঘিাত কমার অেযাগয 
এা অপরাধিচ� িনেয় আেস জনস�ুেখ। লক মানুেষর দৃি�েত। 
সহেযাগীেদর িদেয় ধষরেের েসা িভিডও দৃশয ধারে কের 
বাজারজাত কের তারা। পােপর আঁধারচারীরা েদেখ তৃ� হয় 
একাা অসহায় িকেশারী িকভােব স�ম হারাে�! ল�ারা তার 
েথেক কী ঘৃেযভােব ফায়দা তুেল িনে�।  
ঘানা-৭ : আরও নারকীয় ঘানা এিা। ২৭ ও ২৮ বছেরর দুাজন 
পা�া যুবেকর একজন তৃতীয় ে�েীর কাঁচা েদেহর ওপর হামেল 
পড়া! ঘানািা কুিম�া েজলার েদিব�ার থানার নারায়েপুর �ােমর। 
েমেয়িার নাম ফারজানা। আবূ বকর িসি�েকর েমেয় তৃতীয় 
ে�েীর ছা�ী এা ফারজানা। বুধবার ওয়ােহদপুর সরকারী 
োথিমক িবদযালেয় যাওয়ার পেথ আবদুর রিশদ (২৭) এবং বিশর 
(২৮) তােক পাােকেত িনেয় ধষরে কের। িকি পিরচয় ফাঁস 
হওয়ার ভেয় শধু ধষরে কেরা কাি হয় না তারা, মুেখর েভতর 
কাঁদা ঢুিকেয় মুখ ব� কের হতযা কের তারা। ওা িদন েমেয়িােক 
েখাঁজাখঁুিজ কের উ ার করার পর ভূেতর আছের মারা েগেছ বেল 
েচার কের দাফন করা হয়। িকি পের পুিলশ এেস লাশ উ ার 
করেল আসল ঘানা েবিরেয় আেস। আসল ঘানায় জানা যায়, 
েসা ভূতাা িছল  রিশদ ও বিশর নােমর দুা িপশাচ। তারাা 
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ফারজানার সামেন ভূেতর ভয়াতর েচহারা িনেয় আ�েকাশ কের 
তােক ধষরে ও হতযা কেরেছ! 
ঘানা-৮ : যেশার েজলার অভয়নগর থানার আলমডা�া �াম।  
�ােমর েরিজাাডর োথিমক িবদযালেয়র েথম ে�েীর ছা�ী েরশমা 
েবগম। বয়স মা� সাত বছর। এ বয়েস েযখােন সবার আদর 
আর েসাহাগ পাওয়ার কথা, েস বয়েস েস েপেয়েছ লা�না আর 
িনমরমতা। সমােজর আয়না আজ এত িবি�ির হেয়েছ েয, এর 
িদেক তাকােতও ঘৃো ধের যায়। �ুল েশেষ বািড় েফরার পেথ 
একা �ােমর হা�ান েমা�ার েছেল জািকর েহােসন (১৮) তােক 
েপঁেপ খাওয়ােনার েলাভ েদিখেয় পােশর কুলেকেত িনেয় ধষরে 
কের। ধষরেের পর ঘানা ফাঁস হওয়ার ভেয় তােক �াসক  কের 
হতযা কের েস। দীঘরকে েমেয়েক না েপেয় মা এিদক-ওিদক  
েখাঁজাখুিজ কেরন। দুপুর ২াার সময় পােশর সােদক আলীর  ী 
আিছয়া েবগম কুলেকেত েরশমােক িবব  অব�ায় েদখেত েপেয় 
িচৎকার কের ওেঠ। তার মুেখ েস সময় কাদা ঢুকােনা িছল। এা 
কাদা আসেল আমােদর িববের সমােজর েনাংরা পিালতা মা�! 
                                                        
  
 



 

155 

 

িবনাশী পরকীয়া : িবচূের দপরেে আমােদর সমাজ অবয়ব 
মানুেষর ৈনিতক অব�া তেমা খারােপর িদেক যাে�। �াম-গে�, 
শহের-ব�ের, িশিকত-অিশিকত সবার মেধয েবপদরা আর 
মু�বােসর ককে পিরেিতর আভাস েদখা যাে� খুব সু��ভােব। 
েেম-পরকীয়া আজ েগাপন বা মানুেষর দৃি�েত িন�ােযাগয েকানও 
অপরাধ নয়! একারেে সমাজ-জীবেন ভয়ানক বযিধ িহেসেব এা 
েরাগাা আ�েকাশ করেলও িচিকৎসার েকানও বযব�া েনয়া হে� 
না। আর েনয়া হেবা বা েকন? একাা েলাক যিদ তার েরাগেক 
েরাগা মেন না কের, তাহেল তার িচিকৎসা িনেত যােব েকন েস? 
আমােদর সমােজর িচ� িঠক এরপা। েেম-ভােলাবাসা িনেয় 
িনয়িমত াকেশা চলেছ, েরিডওগেলােত িনয়িমত উৎসাহ েদয়া 
হে� েেম-ভােলাবাসায় জিড়েয় পড়েত, এমনিক ভােলাবাসার 
কািহনীগেলা সরাসির েকাশ করার সুিবধােথর লাাভ 
সাকাৎকােররও আেয়াজন করা হে�! েতা এা সমােজ েেম-
পরকীয়াঘিাত কারেে নারী-পুকেষর োে যােব না- এা আশা 
করা অসারতা ছাড়া আর কী হেত পাের! আপিন যিদ সমােজর 
অনাচারগেলা িনেয় ভাবেত যান, তাহেল আপনােক এমনসব 
িবিচ� ও িনমরম ঘানার সামেন পড়েত হেব, যা েদেখ-শেন 
আপনার কিলজায় কাঁপন না ধের থাকেব না। িনেচর ঘানা িদেয় 
অব�া আঁচ করার েচ�া ককন : 
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‘েেিমকা েজসিমন, সে� এক লাখ াাকার বযাগ। দুোাা েপেত 
েচেয়িছলাম। �� েদখিছলাম ঘর বাঁধার। িবেভার �ে� এমন 
সুেযাগ হাত ছাড়া করেত চাা িন আিম। সামেল রাখেত পাির িন 
িনেজেক। তাা রাজী হেয় েজসিমেনর কমরেকে� যাা দিকে 
বন�েত। দুাজন িমেল �াসক  কের হতযা কির সুমােক।’ 
কথাগেলা েজসিমেনর েেিমকা রহমতু�াহর। েস তার েেিমকার 
সে� িমেল েেিমকার গৃহক�রীেক হতযা কেরেছ। মূল ঘানায় 
আসুন।  
রহমতু�াহ ছয় মাস আেগ মুহা�াদপুেরর বযবসায়ী মাহফুজ 
উ�াহর বাসায় বদলী কাজ করত। েসখােন গৃহপিরচািরকার কাজ 
করত েজসিমন নােমর এক মিহলা। েসা সূে� উভেয়র পিরচয়। 
পিরচয় েথেক ভােলা লাগা এবং ভােলালাগা েথেক েেম তথা 
পরকীয়া। েকননা, এর ছয় বছর আেগা েজসিমেনর িবেয় 
হেয়িছল আবদার আলী নােমর জুনক ির�াচালেকর সে�। তার 
ঔরেস একিা কনযাসিানও আেছ েজসিমেনর। িকি এা দিরেতা 
আর ৈববািহক স�েকরর মেধয অনুেেবশ কের পরকীয়া। এা 
পরকীয়াা েশষ পযরি একজন মানুেষর জীবন নােশর কারে হেয় 
দাঁড়ায়।  
পরকীয়ার স�কর হওয়ার পর একেযােগ ওা বাসায় কাজ েছেড় 
েদয় েজসিমন ও রহমতু�াহ। েজসিমেনর �ামী �ােমর বািড় 
িঝনাাদেহর হিরোকুএেত বসবাস করায় তােত েকানও সমসযাা 
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হয় না তােদর। �ামীর অনুপি�িতেত মােঝ মেধযা তারা িমিলত 
হেতা েগাপন অিভসাের, নাপাক সুখ কামনায়।  
এখােন কাজ েছেড় িদেয় েজসিমন কাজ েনয় দিকে বন�র এফ 
�েকর সাত ন�র সড়েকর েসামা আ�ার সুমীর ঘের। এা বািড়র 
মািলক হেলন নািদরা েবগম। িতিন থােকন চতুথর তলায়। নািদরার 
ভািগনা �ীপর সে� আবার স�কর সুমার। েসামা িনজ �ামী ও 
সংসােরর কথা ভুেল পরকীয়ায় জিড়েয় পেড়ন বািড়ওয়ালার 
ভািগনা �ীপর সে�। 
চমৎকার! বাসাওয়ালাও পরকীয়ার অিভযা�ী, কােজর বুয়াও 
পরকীয়ার অিভযা�ী! েসামার সে� েবশ িকছুিদন চুিােয় েেম 
কের �ীপ হাঁিপেয় ওেঠ। েস পুেরােনা ঠাদা চােয়র পিরবেতর নতুন 
তাজা চােয়র েপয়ালার িদেক হাত বাড়ায়। েেম কের লএনেবাসী 
এক নারীর সে� এবং েশষ পযরি তার সে�া ৈববািহক ব�েন 
আব  হয়। েসামােক েছেড় �ীপ িবেয় করার পর েস িনেজ পেড় 
অ�ি্েত আর েসামােক েফেল মমরপীড়ােত।  
পরকীয়া েেিমেকর এা অকৃতজতা েদেখ েভেঙ পেড় েসামা। 
মানিসকভােব িনদাকে কিত�্ হয় েস। অব�া েয েকানও মুহূেতর 
িভ� ে�ােত েবািহত হওয়ার আশাা কের �ীপ। তার আশংকা, 
পরকীয়ায় বযথর হওয়ায় মানিসক েরােগ আতাি েসামা েয েকানও 
মুহূেতর তার  ীর কােছ ঘানা ফাঁস কের িদেত পাের। তাা আপদ 
দূর করার জনয েসামােক েস বাসা েছেড় িদেত বেল। িকি েসামা 
তােত কেরপাত কের িন। েশােকর সে� েযাগ হয় েজদ। েস 
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েিতজা কের বাসা না ছাড়ার। তােক েকানওভােব বাসাছাড়া 
করেত না েপের চূড়াি িস াি েনয় �ীপ। তােক েযাগয স� েদয় 
খালা নািদরা। আর তােদর পিরক�না বা্বায়ন করার গকদািয়� 
অিপরত হয় েজসিমন ও তার পরকীয়া েেিমক রহমতু�াহর ওপর। 
তােক দুোা ব�র েলাভ েদখােনা হয়। কাজাা কের িদেত পারেল 
এক লাখ াাকা এবং রহমতু�াহর সে� িবেয়র বযব�া। এক 
পরকীয়ােক বা্বতার রপ িদেত আেরক পরকীয়ার অিভযা�ীর 
জীবনলীলা সা� করার মহাপিরক�নাা বলা যায় এাােক। এা 
মহাপিরক�না বা্বায়েন রাজী হেয় যায় েজসিমন, সে� 
রহমতু�াহও।  
হতযা পিরক�নায় শািমল থােক �ীপর খালা নািদরা। পিরক�না 
েমাতােবক রহমতু�াহেক আ�ান কের েজসিমন। গৃহপিরচািরকা 
হওয়ার সুবােদ েসামার ঘের অনয কাউেক ঢুকােনা কিঠন িছল না 
তার জনয। তাা রহমতু�াহেক েস ঘের েেবশ করেত েদয়। েস 
সময় েসামা খাো শেয় িছেলন। ঘের েেবশ করা মা� েকানও 
িকছু বুেঝ ওঠার আেগা রহমতু�াহ েসামার গলায় কাপড় েপঁিচেয় 
ধের। খাোর এক পােশ েসামার েিতব�ী েছেল নকীবও েশায়া 
িছল। িকি মােক বাঁচােনার মেতা েকানও শি� িছল না তার। 
তাা অসহায় অব�ায় মােয়র মৃতুযদৃশয হজম করেত হয় তােক। 
রহমতু�াহ েসামােক েপঁিচেয় ধরার পর েজসিমন তােক লািথ 
িদেয় খাা েথেক েফেল েদয়। দুাজেনর সি�িলত শি�র কােছ 
েহের যান েসামা। এক সময় ঢেল পেড়ন মৃতুযর েকােল। এভােবা 
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রিচত হয় ৈ�ত পরকীয়ার অশভ পিরেিতর িনমরম আখযান। একাা 
সমাজ অধঃপতেনর েকান তলানীেত েঠকেল এ ধরেনর পিরি�িত 
সৃি� হয় তা ভাবেত মেন হয় খুব েবিশ জান খাাােনার েেয়াজন 
েনা। মানুেষর ৈনিতক অব�ার অবনিত, �ংসা�ক পিরোম 
আমরা সচেক েতযক কের চেলিছ। সামািজক অবকেয়র িবষয়িা 
মুি�েময় কেয়কজন েলাকমা� বুঝেত পারিছ, বযাপারাা এমনও 
নয়। আমরা সবাা বুিঝ সমসযার কথা, পিরেিতর ভয়াবহতার 
কথা। িকি সমাধােনর জনয আমরা সরল পেথ হাঁািছ না। 
অবল�ন করিছ নানান বতপথ। সিতযকার অেথরা যিদ আমরা 
সমাধান চাা, এ ধরেনর ককে ও িনমরম দৃশয না েদখেত চাা, 
তাহেল অবশযা আমােদরেক সরলপেথ আসেত হেব। েসা সরল 
পথ আ�াহর পথ, আ�াহর িবধান ছাড়া আর কীেসাবা মানুেষর 
মুি� িনিহত থাকেত পাের?  
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অসমেয়র ককে ে�ান 
‘যারা আমার িচিঠ পড়েবন, তােদর কােছ আমার একাাা 
অনুেরাধ, আমার মেতা আর কারও জীবন েযন ন� না হয়। এা 
সব বখাো েছেলেদর কবেল েযন আমার মেতা আর কােরা 
িশকার হেত না হয়।’ 
হদয়িবদারক এা িচিঠেত এভাো ফুো উেঠেছ আমােদর ককে 
সমােজর ক�দশা। আমরা িদন-িদন ববররতার েকাক গহীন 
অরেেযর িদেক এিগেয় যাি�, তা িনেদরশ কের েছাে এা িচিঠিা। 
েযসব ‘িচরকুো’ োে হারােনা, স�ম হারােনা, লাি�ত হওয়ার 
দিলল রেয়েছ, হাজারও নারী, কনযা, জায়া জননীর েসসব 
িচরকুোর একিা হেলা ৈচিতর এা িচিঠিা।  
এিা এা সমােজর ক�দশার েছা� একাা উপমা। িচিঠর অ� 
কেয়কিা বাকযা িবষ মাখােনা ছুিরর ফলা হেয় িব  হয় িচিাশীল 
মানুেষর বুেক। েকন এা িচিঠ িলেখিছেলন ৈচিত? কী পিরোম 
হেয়িছল তার? িববরে পাঠ ককন : 
মাদারীপুর েজলার কালিকিন উপেজলার �া�য কমে�ে�র 
সহকারী �া�য পিরদশরক শাহাদাত েহােসেনর েমেয় ৈচিত আ�ার 
(১৭) কালিকিন উপেজলার ৈসয়দ আবুল েহােসন কেলেজর 
মানিবক েথম বেষরর ছা�ী। েমধাবী ও েবশ দশরনধারী। িকি মা� 
সেতর বছর বয়েস দুিনয়ার রপ-রস আর েসৗ�যর েদখার আেগা 
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দুিনয়া তােক সালাম বেলেছ। হেয়েছন িতিন সামািজক পাপ আর 
ালাহী িবধান ললেনর িনমরম িশকার।  
িতিন তার েশষ ডােয়িরেত িলেখেছন- ‘আমার জীবেনর মায়া তযাগ 
করলাম শধু একিা েছেলর কারেে। তার নাম সাগর। একিা 
েমেয়র জীবেন যা অমূলয ধন িহেসেব েতালা থােক, তা আমার 
কাছ েথেক ওা েছেলিা ছেলবেল েকৗশেল আদায় কের িনেয়েছ। 
এমনিক আমার েবানেক ন� করার হমিক িদেয়েছ। তাা আিম 
ভাবলাম, আমার জীবন ন� হেয়েছ; িকি আমার েবােনর জীবন 
ন� হেত েদব না। আমার এত ক�, আমার এা কথাগেলা 
কাউেক বেল েযেত পারতাম না। পের েশেষ আমার েবান চাঁদনীর 
কােছ বেলিছলাম। আমার বাবা খুব রাগী, তােক খুব স�ান কির। 
তাা তার কােছ বলার সাহস কির িন। পের চাঁদনী েছাা মামীর 
কােছ বযাপারাা জানায়। িকছুিদন আেগ সাগর অিতির� ভয় 
েদিখেয় উতয� করায় আিম না বেল পাির িন। একাা েমেয় কখন 
তার জীবেনর মায়া তযাগ কের? িকি আিম েয বাঁচব, তার েকানও 
কূল িছল না। আিম জািন, আ�হতযা মহাপাপ। তার পেরও 
আমােক আ�হতযার পথ েবেছ িনেত হেয়েছ।’ 
পাঠক! এতকে পযরি েতা আিমা ঘানা িবেেষে করলাম। এবার 
এা দািয়�াা আপিন িনন। িচিা ককন আমােদর সামািজক 
অব�ার কথা। আজ পদরা েভদ কের সমাজ শধু পােপর সাগেরা 
ডুেব যায় িন, নাযুকতার এমন এক পিরি�িতর সামেন দাঁিড়েয়েছ, 
েযখােন পািপ�েক েিতেরাধ করা যায় না। েগাাা দুিনয়াাা েযন 
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বাঘ-ভ�ুকেদর অভয়ারেয। যারা িনরপরাধ থাকেত চায় তারা 
িনর  িশকার। তােদর েয েযভােব া�া আতমে করেব, েভাগ 
করেব এবং এক সময় বািস হেয় েগেল তােক তযাগ কের 
আেরকজেনর সবরনাশ করেব। ওা বেনর অিলিখত সংিবধান, 
েকউ বাধা িদেত পারেব না। বাধা েদয়ার পিরোম ভােলা হেব না।  
েকাথায় েগল েসা নববী আদশর, েযখােন েিতিা মুসিলম িছল 
তার মুসিলম েবােনর স�ম রকার অত� েহরী? েকাথায় তােদর 
উ�রসূরী, যারা িবে�র েকাথাও েকানও িবধমরী শাসক কতৃরক 
েকানও মুসিলম নারীর স�েম সামানযতম আঁচড় কাােল ঝাঁিপেয় 
পড়ত েসা পাপীর ওপর? আমরা িক পাির না েসা েসানালী ধারা 
েফরত আনেত? না পারেলও অিত তােদর অনুসরে করেত? 
পাির না আমরা েেতযেকা মুসিলম নারীর স�ম রকার জািমন 
হেত? আর মুসিলম েবােনরা িক পাির না িনেজর স�মাােক পদরার 
দুেগর িনরাপদ রাখেত? এ আমােদর পারেতা হেব। আমরা আর 
কত েদখব মা-েবানেদর এমন িনমরম পিরেিত, ককে আখযান? 
আমরা আর তা েদখেত চাা না। এ অতীত ভুেল িফের েযেত চাা 
আেগর অতীেত। 
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এেলােমেলা পিরচয় 
نْس سسَوَ�عَسسَِ َ سسََ ِِ  سفَيْ�تُلُبْهُسسَ�َْرم،سسَذب

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন- েয 
বযি� তার মাহরােমর সে� পােপ (বযিভচাের) িল� হয় তােক হতযা 
কেরা। [মু্াদরাক হােকম : ৮০৫৪] P6F

7 
بءِسسَعِنس َبَ

ْ
ُسسِبمّس:سسقَيَلسسبل

َ
يل ّسسَ َعتَهُسسََ ِِ سسبّب ّّ سسوََسلّمَسسَعلَيْهِسسبهللاُسسَ�

َ
ْ،سسِبل ُِسسَعّرَسسسرَُج

َ
سبَ ِيْهِسسنِيِْمَرو

تُلَهُسسبَمْس َْ َسسسَ� َِأّ َُ ُسسَو
َ

يل َِ - 

‘বারা াবন াবন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিেরত, িতিন 
বেলন, আমার চাচােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম 
এক বযি�েক হতযা ও তার স�দ জ� করার িনেদরশ েদন এ 
কারেে েয, েস তার সৎ মা (মাহরাম নারী) এর সে� বযিভচাের 
িল� হেয়িছল।’ [আবূ দাউদ : ৪৪৫৬]  

سسَكمَسسِبَذبسِبالّس ٌُ َي سسَعلَيَْهيسَُ َ ََ ِسهِسسبَْو ْْ َُسسََ ْهَب َّ رُسسفَالَسسبل ُِ سسَ�ْأُسسسَوالَسسَ�غْ ةُس... َِ نَيسوَُحْر سبلِزّ
س ِِ َوب َْ

ِْلَُظسسبلُْأَحيِرمِسسنِ   - َ�يَْجتَِغُبسسبَ
‘তেব যিদ পােপ পিতত হওয়ার আশাা কের, তাহেল িনজ 
মাহরাম তথা মা, েবান, ভাা েমুেখর িদেক দৃি�পাত করেব না 
এবং তােদর  শরও করেব না। েকননা, পরনারীর সে� বযিভচার 

                                                           
7. হােকম এিােক সহীহ বেলেছন। তেব অনয অেনক মুহাি�স হাদীসিার সনদ 

পযরােলাচনা কের এিােক যঈফ বেলেছন। তেব ি�তীয় হাদীস েথেক আমরা এ 

হাদীেসর ব�েবযর সমথরন পাা।  
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করার েচেয় মাহরাম নারীর সে� বযিভচার করার অপরাধ অেনক 
বড়।’ [েহদায়া : ৪/৪৬২] 
হাদীস ও িফকেহর ভাষাগেলা েকমন কিঠন মেন হয়! তাা না? 
ভাা েবানেক েদখেত পারেব না! চাচা ভািতজীেক েদখেত পারেব 
না! নানা নাতনীেক েদখেত পারেব না! এ েকমন কথা? 
তথাকিথক নারী �াধীনতাবাদীেদর কথা না হয় বাদা িদলাম। 
যারা রকেশীল মুসিলম, তারাও স বত েথম েচাো েহাঁচা খােবন 
াসলামী িবধােনর এা কেঠারতা েদেখ। ভড়েক যােবন, চমেক 
উঠেবন। মুখ ফে� না বলেলও হয়ত মেন উদয় হেব, াসলােমর 
িবধান এত কিঠন? এত শ�? নাহ আরা পারা েগল  না...। 
িকি েকানও িশশর হােত অ  েদেখ তা তার কাছ েথেক েকেড় 
েনয়ােক েকউ িক অিভভাবেকর িন�ুরতা বলেবন? অিভভাবেকর 
এা কেঠারতায় কার লাভ কার কিত? সামািজক জীবেনর এা 
সহজ অনুভূিতগেলা মােঝ-মেধয কাজ কের না বেল আমরা িব�াি 
হা। অিবেবচেকর মেতা কথা বিল।  
শরীয়েতর িবধান হেলা, নারী-পুকষ িমেল একিা পির�� জীবন 
গঠন করেব। এেত থাকেব না েিদ, অপিব�তা ও েনাংরামী। 
সামািজক এা ভারসামযতার জনয যতাুকু কেঠারতা েেয়াজন, 
াসলাম তােত েকােনারপ ছাড় েদয় িন। তাা কখনও-কখনও 
আমােদর কােছ এধরেনর কেঠারতা বাড়াবািড় পযরােয়র মেন হয়। 
িকি এর েপছেন েয েযৗি�কতা আেছ, িনরাপ�া আেছ, েস 
িবষয়িা আমােদর িচিায় আেস কম। একথা িঠক েয, একজন 
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মাহরাম তার মাহরামেক েদখেত পারেব না- এা িবধানিা েবশ 
কিঠনা। িকি কখন এা িবধান? এা িবধান িকি তখনা, যখন 
ওা মাহরােমর মধযকর িনরাপ�ার েদয়ালাা ধেস যায়। পিব�তার 
ব�ন িছ� হেয় েমাড় েনয় কলোর িদেক। েয আশাার কারেে 
এধরেনর কিঠন িবধান আেরাপ করা হেয়েছ, েসা আশাাাাা 
যথাথর িকনা- তা িনেয়ও ে� কেরন অেনেক। এা ে� যারা 
করেবন তােদর জনয তুেল েদয়া হেলা িনেচর ঘানািা : 
গাজীপুর েজলার া�ী থানার একিা �াম। এখােন বহোচীন 
একিা োথিমক িবদযালয় ও হাা�ুল আেছ। োথিমক িবদযালয়িা 
েিত�া হেয়েছ েসা বৃিাশ আমেল আর হাা�ুল ১৯৬৭াং সােল। 
এা �ুেলরা অ�ম ে�েীর এক ছা�ী হেয়েছ ভাষায় েকােশর 
অেযাগয এক কলোর িশকার। েয িবধােনর কথা শেন আপিন 
থমেক েগেলন, ভড়েক েগেলন এবং কুরআন-হাদীেসর িবধানেক 
কিঠন বেল মেন করেলন, েসা িবধােন  িা হওয়ার কারেো 
রিচত হেয়েছ এা কলাজনক অধযায়। ঘানার িশকার েমেয়িােক 
এ কারেে এমন এক �ৃিত বেয় েবড়ােত হেব সারা জীবন, যার 
কত কখনও শকােব না। মৃতুযও মেন হয় তােক এা েশাক 
ভুিলেয় িদেত পারেব না।  
কনা (ছ�নাম) েমেয়িার �া�য াদািনং েবশ েবেড় েগেছ। সবাা 
েদেখ অবাক হয়। সখীরা খুনসুিা কের, কী েলা তুা এেতা মুিােয় 
যাি�স েকন? �া�য েতযাশী কীেেদহী বা�বীরা বেল, তুা েকাক 
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েদাকােনর চাউেলর ভাত খাস েলা? আমােদরেকও েস েদাকােনর 
চাউেলর ভাত েখেত হেব েয! 
সখী-বা�বীেদর এসব হািস-েকৗতুেক হািস িমিলেয় যায় কনার। 
মুখাা হঠাৎা পানেস হেয় যায়। েস� পা�ােত মুখ কােলা কের 
বেল- হ, ডা�ার বেলেছ আমার নািক েমদ হেয়েছ! িকি কনা 
আসেল জােন এাা িকেসর েমদ। েপো কীেসর েমদ এবং কীেসর 
েবাঝা বেয় েবড়াে� েস! 
এভােব চলেত চলেত এক সময় �ুলা ব� হেয় েগল কনার। 
সখী-বা�বীরা িকছুিদন েখাঁজ করার পর তার কথা ভুেল যাওয়ার 
উপতম হেয়েছ। এা িব�ৃিতর মেধযা ানক নড়ল সবার। সখী 
কনার কথা এখন বা�বী, এলাকাবাসী এবং মহ�ার েিতিা 
মানুেষর মুেখ-মুেখ। েস এখন েকবল সাধারে একজন ছা�ী নয়, 
আেলাড়ন সৃি�কারী এক ঘানার জননীও বো!  
মাাার আ�ুল লিতফ সােহেবর িগি� চমেক উঠেলন। তার বািড়র 
পােশা কনােদর বািড়। কনার বাবা থােক িবেদেশ। বািড়েত মা ও 
নানা। এছাড়া অনয েকানও মানুেষর অি্� েনা। এ বািড় েথেক 
িশশ বা�ার কা�ার আওয়াজ েতা আসার কথা নয়? তাও নতুন 
অিতিথ িশশ! িতিন েখয়াল করেলন েবশ িকছুিদন ধের কনােদর 
বািড়র েগা সবসময় ব� থােক। ওেদর বািড়র েকউ সচরাচর 
বাাের েবর হয় না। আেগ কনা েমেয়িা আসত, এখন েসও আেস 
না। অনয েকউ তােদর বািড়েত েগেল তারা অ�ি্ েকাশ  কের। 
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স�াহখােনক হয় েক একজন মিহলা েযন ওেদর বািড়েত আ্ানা 
েগেড়েছ! এ বযাপারিাও ভাবােলা তােক।  
যােহাক, িতিন চমেক েগেলন। েকৗতূহলী হেলন। কিচ িশশর কা�া 
তােক অেিতেরাধয কের তুলল। িতিন ঘর েথেক েবর হেয় 
কনােদর েগোর কােছ েগেলন। ািতমেধয আরও অেনেকা এখােন 
সমেবত হেয়েছ। সকেল িমেল কনােদর বািড়েত েেবশ করেলন। 
েভতের িগেয় যা েদখেলন, তােত তােদর েবহঁশ হওয়ার দশা। 
নবজাতক একিা িশশেক বড় এক �ােমর মেধয েফেল েরেখ 
�ােমর মুখ ব� কের রাখা হেয়েছ! ভেবর সদয আেলা-বাতাস 
েদখা িশশিা িনঃ�াস েফলেত না েপের ককে কা�া করেছ। 
েথেম তারা িশশিােক উ ার করেলন। তারপর মেনািনেবশ 
করেলন ঘানার রহসয উে�াচেনর েিত। ঘানা শেন উপি�ত 
নারীরা আকাশ েথেক পড়েলন। বা�ািার মা ওা কনা, েয েপো 
েমদ হেয়েছ বেল বা�বীেদর েচােখ ধূলা িদেয়িছল! 
এক পবর েশষ কের ি�তীয় পবর িহেসেব সিােনর উৎস 
অনুস�ােনর পালা। উৎস স�েকর যা বলা হেলা, তােত িব�ােসর 
কান পাতেত েয েকানও মানুেষর ধা�া লাগা �াভািবক। তবু 
িব�াস করেত হেলা। েকননা, কখনও-কখনও এমন সব ঘানাও 
ঘো িব�াস করেত া�া না হেলও তা িব�াস করেত হয়। 
নানার ঔরস িনেয় েেগনযাম হেয়িছল কনা! একথা কারা বা 
িব�াস হয় এবং কারা বা শনেত ভােলা লােগ? ভৎরসনা, ঘৃো আর 
িধ�ােরর থুতু িনেকপ করা শক করেলন উপি�ত সবাা। এ 
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িনেয় কথা আর আেগ বাড়ােত চাা না। তেব একিা কথা হেলা; 
এা পিরবােরর সবার পিরচয় এখন স�ূের এেলােমেলা। নাতনী 
হেয়েছ সিােনর মা। নানা হেয়েছ সিােনর বাবা। েমেয় হেয়েছ 
শাশড়ী! কী জঘনয িচ�! 
কনার মা বারবার িবলাপ কের বলিছেলন- হায়, আমার এ কী 
হেলা! কনা আমােক আেগা াশারা-াি�েত বুঝােত েচেয়িছল। 
িকি আিম তা বুিঝ িন। েস বলত- আ�ু, নানা আমার সে� 
েকমন েকমন েযন কের। আিম বলতাম, নানা েতা নাতনীর সে� 
ায়ািকর-দু�ািম করেবা। নানার সে� েকাথাও েবড়ােত যাওয়ার 
কথা বলা হেল িকংবা বািড়েত যাওয়ার কথা বলা হেল কনা েযেত 
চাাত না এবং বলত, নানা আমার সে� দু�ািম কের। িকি মােয়র 
মেন তখন দু�ািমর বাাের িভ� িকছু ভাবার সুেযাগ হয় িন। এ 
কারেে েমেয়র কথায় পা�া িদেতন না কনার মা। এর পিরোম 
আজ সবার সামেন। আজ সংসার সমুেে পালভাঙা, মা�লহারা 
এক েনৗকার নািবক কনা এবং তার মা। 
পাঠক! এবার বুেঝ এেসেছ েতা, েকন মাহরাম পুকষ, ভাা-েবােন, 
নানা-নাতনীেত সময় সময় পদরা করেত হয়? বুেঝ আসেছ েতা 
‘মাহরােমর সে� বযিভচােরর অপরাধ অনয নারীর সে� বযিভচােরর 
অপরােধর েচেয় জঘনয’ কথাাার তাৎপযর? বুেঝ আসেছ েতা অনয 
নারীর সে� বযিভচােরর  ািন আর মাহরােমর সে� বযিভচােরর 
িধ�ােরর পাথরকয? েদখেলন েতা, মাহরােমর সে� বযিভচাের িল� 
হেল পিরচয়াা কতিদক েথেক এেলােমেলা হেয় যায়?  
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এবার আ�াহর িবধােনর সামেন িনঃশতর আনুগতয েদশরন কের 
বলুন- াসলােমর সব িবধান মেনোেে েমেন নাও তেব শািি।’ 

হীন�ােথরর েেলাভন 
নারীেদেহর েিত হীনচিরে�র পুকেষর েলাভ িচরিদেনর। ৈবধ-
অুবধ েয েকানও প�ায় নারীেদহ পাওয়ার েচ�া এধরেনর 
পুকেষর অনযতম ধযান-জান। েযন গক�পূের কমরযজ। তাা 
পুকষমুেখ শরীয়েতর পক েথেক শি�শালী লাগাম পিরেয় েদয়া 
হেয়েছ। সীমানারকী  েদয়াল। যােক আমরা পদরা বা িহজাব বেল 
িচেন থািক। জির মুেখ াুিল না পরােল েস শসযেকেতর পাশ 
িদেয় েহঁো যাওয়ার সময় বারবার মুখ েদয় কৃষেকর কে�র 
ফসেল। �ংস কের িকছু, িনেজর েপো েতােল িকছু। একারেে 
কৃষক েদয় তার েকেতর পােশ েবড়া আর পশর মািলক েদয় 
পশর মুেখ েবড়া। পশ এেত যতা হাঁসফাঁস ককক না েকন 
এেতা কৃষক ও মািলেকর িনরাপ�া, শািি।  
িঠক ত�প মানুেষর মেধযও একাা পশস�া বাস কের। েসা 
পশস�াাােক যিদ েবঁেধ রাখা না হয়, তাহেল েস সমাজ-সংসােরর 
স�েমর মুেখ হানা িদেয় শািি-শৃ�লা ন� কের েদয়, অশািি 
েডেক আেন। তাা শরীয়ত িনেদরশ িদেয়েছ, নারীেলাভী এসব 
েলােকর হাত েথেক বাঁচেত হেব, সতকর থাকেত হেব। েসা েচ�া 
না করেল কী কিত হেত পাের, তা েদখুন িনেচর ঘানা দু’িা পাঠ 
কের।  
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ঘানা : োােভা পড়ার সূে� পিরচয় হয় তুিল (ছ�নাম) ও 
আকন িশকদােরর েছেল পারেভজ িশকদােরর মেধয। িঝনাাদহ 
েজলার ফুলহারী �ােম তােদর বাস। দুাজেনা কেলজ িশকাথরী। 
পিরচয়সূে� েেম। নতুন ব�েনর উে�জনায় িশহিরত হন তুিল। 
েেম তার গভীরতার িদেক এিগেয় েযেত থােক। িতিন যত 
িনেজেক উজাড় কের েদন ভােলাবাসার মানুেষর মন জয় করার 
জনয, তার ভােলাবাসার মানুষিা ততা উ�ুখ হেয় থােক সুেযাগ 
পাওয়ার েলােভ। অবেশেষ েতীকার েহর েশষ হয়। পারেভেজর 
বাসনা পূরে হওয়ার পথ উ�ু� হয়।  
৯/৯/২০১০াং তািরেখ িঝনাাদেহর কনযাদহ �ােম খালার বািড় 
েবড়ােত যান তুিল। েবড়ােনা েশেষ ২২ তািরেখ রওয়ানা হন িনজ 
বািড়র উে�েশয। ভযানেযােগ ভাাা বাজাের আসার পর েসখােন 
েদখা হয় পারেভেজর ব�ু মধুর সে�। ব�ুর েেিমকা বেল মধু 
তােক বািড় েপপেছ েদয়ার কথা বেল ভযান েথেক নািমেয় 
েমাারসাােকেল তুেল েনয়। সরল িব�ােস তার িপছেন চেড় 
বেসন তুিল। িকছুকে পেরা তার িব�াস ভাঙেত থােক। মধু 
তােক তােদর বািড়েত না িনেয় পারেভজেদর বািড়েত িনেয় যায়। 
তুিল তখনও বুঝেত পােরন িন তার জনয কী পিরেিত অেপকা 
করেছ। েেিমেকর বািড় এ-া েতা! ভেয়র কী আেছ? হয়ত এা 
িছল তার ভাবনা। 
িকি পারেভজ ও তার অনয ব�ু রােসল তার জনয অেপকা 
করিছল পশস�ার দানবীয় রপ েদখােনার জনয। আিম বলিছলাম 
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না, সমােজ িকছু মানুষ আেছ, যােদর পশস�ার মুেখ লাগাম 
পরােনা েনা- তারা সমােজর শািি-শৃ�লা ন� কের? পারেভজ-
রােসল আর মধুরা েতা েসা ে�েীর পশস�ার অিধকারী মানুষ। 
তােদর �ারা সমােজর শািি ন� েতা হেবা এবং হেলাও তা-া। 
পারেভজ তার ভােলাবাসার মানুষিার স�ম লুা করল পশর 
িনলর�তা িনেয়। একবারও তার অির েকঁেপ উঠল না একথা 
েভেব েয, এা নারীিা েতা আমােক ভােলাবােস! আমােক িনেয় 
ভােলা িকছুর �� েদেখ! তার স�ম রকা করা আমার দািয়� আর 
যিদ ভােলাবাসার মানুষ ভাবেত না পািরস, তাহেল অিত একথা 
িক ভাবেত পারিল না েয, েমেয়িা েতা আমার েবােনর মেতাা, 
মােয়র মেতাা। আমার েবান বা মােয়র স�ম েকউ ন� করেত 
চাােল আিম িক তা েমেন িনেত পারেবা?  
একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহস সালােমর কােছ 
অিববািহত যুবক এেস বলেলন, িতিন অুবধ পেথ তার 
মেনাবাসনা পূরে করেত া�ুক। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহস 
সালাম তােক বলেলন, আ�া েতামার েবান বা েতামার মােয়র 
সে� অনয েকানও পুকষ যিদ এাভােব মেনাবাসনা পূরে করেত 
চায়- তাহেল তুিম িক তা েমেন েনেব? জবােব ওা যুবক বলেলন, 
ায়া রাসূলা�াহ! েকউ আমার েবান বা মােয়র িদেক কুদৃি�েত 
তাকােল আিম তার ঘাড় েথেক ধড় নািমেয় েফলব। তখন িতিন 
বলেলন, েতামার মা- েবােনর েবলায় েযমন চাওনা েকউ তােদর 
িদেক এা দৃি�েত তাকাক, অেনযর মা-েবােনর েবলায়ও েতামার 
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দৃি�ভি� অনুরপ হওয়া দরকার। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহস 
সালােমর কথা শেন যুবকিা তাওবা কের অনয নারীেদরেকও 
িনেজর মা-েবােনর মেতা স�ােনর দৃি�েত েদখার েিতজা িনেয় 
িফের েগেলন।   
এেতা হেলা ওা যুবক যার মেধয অেনযর মা-েবানেক িনেজর মা-
েবােনর মেতা কের েদখার গে িছল। িকি আমােদর আেলািচত 
যুবকিার কাদ েদখুন, েস ওা নারী যােক ভােলাবােস বেল 
অিভনয় কেরিছল, তার স�ম শধু েস-া ন� করল না, অনয 
ব�ুেদরেকও েলিলেয় িদল এা কােজ। ঘানা এখােনা েশষ হেল 
হয়ত েবঁেচ েযেতন তুিল। িকি এা নরপশরা তােক ততাুকুও 
বাঁচার অিধকারও িদল না। ‘ধষরেের �ীকৃিত’ লােভর জনয েসা 
দৃশয িভিডও কের তােক েদিখেয় বলা হেলা, আমরা যা কেরিছ, তা 
চুপচাপ েমেন নাও। কােরা কােছ তা ফাসঁ করেব না। করেল 
সকলেক তা েদিখেয় েবড়ােবা বেল িদলাম!  
হতাশ, কু  আর সদয ��ভাঙা তুিল তাও েমেন িনেয়িছেলন। মুখ 
না েখালার বেদৗলেতও যিদ অবিশ� স�মাুকু রকা হয় তাও বা 
কম কী! িকি তার েসা আশাাুকুও পুেড় ছাা হেয় যায় 
েতারকেদর িনমরমতার আগেন। তুিল কথা রাখেলও েসা 
েতারক, ল�ারা কথা রােখ িন। েদড় মাস পের তুিল েয তথয 
পান, তােত তার মাথায় আকাশাাা েভেঙ পেড়। েবশ িকছুিদন 
ধের িঝনাাদহ শহের একিা েমেয়র ধষরেের িভিডওিচ� পুকষেদর 
েমাবাােলর েমেমািরর িবরাা একাা �ান দখল কের আেছ তা 
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শেনিছেলন অেনেকর কােছ। িকি হতভাগা েমেয়িা েক তা জানা 
িছল না। যখন জানেলন তখন িনেজর কােছা িনেজর পিরচয় 
িদেত ঘৃো হেলা তার!  
কেলজছা�ী তুিলর পরবতরী অব�া কী হেয়িছল তা জািন না। 
আ�াহ ককন িতিন েযন পদরার আবৃেত এেস হারােনা স�ম িফের 
পাওয়ার কসরত কেরন এবং তার েয কিত হেয়েছ তা পুিষেয় 
িনেত পােরন।  
ঘানা ২ : দীঘর পাঁচ বছর ধের েমাবাালেেম। কতশত কথা 
ভােলাবাসার মানুষেক িঘের! কত ��! কত আশা! িকি আশার 
পালকগেলা এেক এেক ডানা েথেক খুেল পড়ল েেিমেকর 
েভতেরর েচহারাাা েদেখ। পাচঁিা বছেরর ওপর দাঁিড়েয় েয ��াা 
েবানা হেয়িছল, েসা ��াা স�ূের িমেথয হেয় েগল মুহূেতরর 
মেধয। �ীতা (ছ�নাম) থােকন ঢাকার িমরপুের। আর েেিমকা 
েমা.আলীর পু� মাসুম বযাপারী। বািড় মুিাগ� েপৗর এলাকায়। 
আধুিনক যুেগ এতাুকু দূর� েনহায়তা কম। তারপর আেছ 
েমাবাাল! তাা েেেমর ব�ন-বাঁধেন েকানও বাধা থােক না। 
এভােব েেম চেল তার িনজ গিতেত। দীঘর পাঁচ বছর। িকি 
এভােব আর কত িদন? চাা সফল পিরেিত তথা িবেয়।  
িবেয়র ে্াব উঠেল মাছুম তােক ৯া িডেস�র ২০১০াং 
নারায়েগে�র ফতু�ায় েডেক িনেয় আেস। এখােন এেল েস তােক 
কাশীরপুর এলাকায় মামার বািড় িনেয় যায়। মামী তােক েযাগয 
সহায়তা কের। �ীতােক িবেয় না কের মাসুম একািধক বার 
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লাি�ত কের। পাঁচ বছেরর েেেমর ফসল ঘের উঠায় েস 
দুািদেন। এ কয়িদন েস তােক িনয়িমত লাি�ত কের। িকি 
িবেয়র িপঁিড়েত পা রাখার নাম কের না। 
অব�া েবগিতক েদেখ েকৗশেল পািলেয় আেস �ীতা। েেিমেকর 
চিরে� ভােলাবাসার বদেল েকবলা কামনার আগন। তাা 
স�মলুোর ািতহাসেক দীঘরািয়ত না কের েকো পেড়ন িতিন। 
ঢাকা েমিডেকেল পরীকা করান এবং িরেপাার িনেয় ধষরক 
েেিমেকর িবকে  মামলা কেরন। [সূ� : ামারেনা তািরখ : 
২৯/২/২০০৯ াং] 
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পদরাহীন িশকা : েশষ স�ল েচােখর জল 
াসলাম সব সময় িশকার কথা বেল। নারী-পুকেষর েকানও 
েভদােভদ েনা এখােন। িশকার গক� াসলােম েযভােব েদয়া 
হেয়েছ, অনয েকানও ধেমরা েসভােব গক� েদয়া হয় িন। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন :  

س« سُمْسِلم، ّ ُُ س َ ََ س ة  ََ ِعلِْمسفَِر�
ْ
س»َطلَُبسبل

‘ালম অে�ষে করা (নারী-পুকষ) সব মুসিলেমর জনয ফরয।’ 
[াবন মাজাহ  : ২২৪]  
তেব এা িশকার পিরেবশ িনেয় াসলােমর িচিা ও দৃি�িভ� 
আলাদা। াসলাম চায়, নারীরা একাা িনরাপদ পিরেবেশ েথেক 
িশকা �হে ককক। এমন পিরেবেশ, েযখােন স�মখুেনর দাঁতােলা 
েকানও জােনায়ার েেবশ করেত পাের না। মানবজীেবর আকৃিত 
ধারেকারী েকানও জি তােদর গােয় আঁচড় কাােত পাের না। 
অবাধ েমলােমশা ও পদরাহীনতার সুেযােগ েকানও নারী িকংবা 
েকানও পুকষ স�মলুোর িশকার হয় না।  
াসলােমর এা চাওয়া, এা দািব িক অেযৗি�ক? বাড়াবািড়র 
িকছু? সা�িতক সমাজ এবং বতরমান ঘানাবলীা এসব েে�র 
যথাযথ জবাব। আজ েয্দেক তাকাই, েসিদেকা এমন এমন 

অিভজতা আর দুেযরােগর ঘনঘাা পিরলিকত হয়, যা াসলােমর 
এা চাওয়ােক অিত েযৗি�ক ও সামািজক িনরাপ�ার সবেচেয় 
উপেযাগী বেল েমািেত কের। াসলােমর চাওয়া যিদ বা্বায়ন 
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করা হেতা, তাহেল আজ আমােদর সামেন এসব ঘানা ঘাত না, 
যা আমােদর সমাজ ও েদেশর অব�ােক িদন িদন নাজুক কের 
তুলেছ। আজ মা� েষাল বছেরর একিা েমেয় েবপদরার সুেযােগ 
সমবয়সী একজন েছেলর সে� চুিােয় েেম করেছ, মা বাবার 
সে� েতারো কের সমাজ-সংসাের তােদর মুেখ চুনকািল েমেখ 
িদে�। এধরেনর ঘানা খুব কম ঘােছ িকংবা দুলরভ- তা নয়। 
বরং অহরহ ঘােছ এসব ঘানা। আর এসব অবুঝ কিচ েমেয়েদর 
সরলতার সুেযােগ েেিমক নােমর েতারকরা তােদর স�েমর 
অমূলয ধনাুকু েকেড় িনে� েদদারেছ। তাা াসলােমর কেঠারতার 
সমােলাচনা না কের সমাজবযব�ার নাজুকতার িদেক তাকান। 
েদখুন েদশজুেড় কী ঘােছ... আেরকাা ঘানা বিল। 
এবােরর ঘানার িনমরমতার িশকার চাঁপাানবাবগে�র েগাম্াপুর 
উপেজলার বা�াবাড়ী াউিনয়েনর অেজাবড়া �ােমর নুেরসা খাতুন 
(১৬) নােমর এক �ুলছা�ী। গত রিববার েস মৃতুযর এা িনমরম 
েপয়ালা পান কেরেছ। এা েপয়ালার সািক তার কিথত েেিমক 
মাহবুব! েমেয়িার পিরবােরর অিভেযাগ, নুেরসার েেিমক মাহবুব 
পাশিবক িনযরাতন কের তােক হতযা কেরেছ। ঘানার পর �ানীয় 
এলাকাবাসী মাহবুব ও তার ব�ু আিজমেক ধের পুিলেশ েসাপদর 
কেরেছ।  
এলাকাবাসী জানায়, বা�াবাড়ী াউিনয়েনর েবগনবাড়ী �ােমর 
মিনকল াসলােমর েমেয় �ানীয় িবআািব বািলকা িবদযালেয়র 
নবম ে�েীর ছা�ী নুেরসার সে� অেজাবড়া �ােমর আবদুল 
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ওয়াহােবর েছেল মাহবুেবর সে� েেেমর স�কর গেড় ওেঠ। 
মাহবুব বা�াবাড়ী উ� িবদযালেয়র মা� নবম ে�েীর ছা�! 
কী অঅূত কাদ েদখুন! মা� নবম ে�েীর একজন ছা�! েসও 
সমােজর পিালতায় কীভােব দু’পা ডুিবেয় িদেয়েছ! কী িন�ুরভােব 
পদ�লন হে� এসব অবুঝ িকেশারেদর! েয বয়েস েেম-
ভােলাবাসা আর নারী স�েকর ধারো থাকারা কথা নয়, েসা 
বয়েসা েস জীবেনর সবেচেয় কিঠন িস ািাা িনেত কাপরেয 
করেছ না! কাঁচা বয়েসর এসব তকেরা অপিরপপতার কারেে 
ভয়ানক সব দুঘরানা ঘিােয় সমাজবযব�ােক অি�র, েবচাান কের 
তুলেছ।  
আর বািলকােদর অব�াও েদখুন। নুেরসার বয়স মা� েষাল। 
এেদেশর অঅুত আান অনুযায়ী এা বয়েসর একাা েমেয় 
সাবািলকাা নয়। েসা বয়েসা েস কী না করেছ! েেম করেছ, 
পিরোেমর কথা না েভেব েেিমকার সে� আাা িদে�। আর 
েশষ পযরি মুেখ িবষ িনেয় মৃতুযেক আিল�ন করেছ! নুেরসার 
পুেরা ঘানাাা এরপ : 
েবাববার িবেকেল নুেরসা োােভা পড়ার নাম কের বািড় েথেক 
েবর হেয় অেজাবাড়া �ােম যায় মাহবুেবর সে� েদখা করেত। ওা 
�ােম মাহবুেবর ব�ু আিজেমর বািড়েত তারা দীঘরকে একসে� 
কাাায়। হঠাৎ কের মাহবুব ও আিজম �ানীয় এলাকাবাসীেক 
জানায়, নুেরসা িবষপান কেরেছ। েগাম্াপুর উপেজলা �া�য 
কমে�ে� িনেয় যাওয়ার সময় েস মারা যায়।  
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নুেরসা েবগেমর মা নািসমা েবগম অিভেযাগ কেরেছন, মাহবুব ও 
তার ব�ুরা গেধষরেের পর নুেরসােক হতযা কেরেছ। িতিন বেলন, 
ঘানার পর মাহবুব তােক েফান কেরেছ। নুেরসার শরীের ধষরেের 
িবিভ� আলামত থাকায় িতিন িনি�ত তােক পাশিবক িনযরাতন 
কের হতযা করা হেয়েছ। [সূ� : ৈদিনক আমার েদশ, 
২/১২/২০১০ াং] 
েতা েয তকেী বাংলােদেশর আান অনুযায়ী িশশ- এা বয়েসা 
েেম মিদরায় ডুেব যায়, েস িক কখনও েভেবিছল এা িপি�ল 
পেথ পা েফলার অশভ পিরোেমর কথা? তার িশকা কী তােক 
এা পিরেিতর কথা �রে কিরেয় িদেয়িছল কখনও? েচিলত 
িশকা িক শধু জাগিতক জা�েনা সীমাব  িছল না? েয িশকা 
একজন তকেীর পদেকপ �হেে ভূিমকা রাখেত পাের না, েসা 
িশকা পুেরা জািতেক কতদূর িনেয় েযেত পারেব? েয িশকা তােক 
এা ঘিাত িবপদ েথেক উ ার করেত পারত, েসা িশকা, েসা 
াসলামী আদশর ও পদরা বযব�ার িবকে  েকন এেতা সং�াম, 
িবেোহ?  
আ�াহয়ী িবধান ও পদরাপালন ছাড়া েকানও নারীর মুি� েনা। 
নুেরসােদর িনমরম পিরেিতর অ�সজল কািহনী আমােদরেক 
েযমিনভােব বযিথত কের, েতমিন িশকাও িদেয় যায়। িকি আমরা 
িশকা িনা না; বরং িশকার পথেক কদরমা� কির।  
েবান নুেরসা! েয বয়েস আান (েদশীয়) েতামােক সাবািলকা 
বেলা �ীকার কের না, েসা বয়েস তুিম এমন েখলা েকন েখলেত 
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েগেল যার জনয সারা জীবন েতামার িবেদহী আ�া েতামােক 
ভৎরসনা করেব? যখন সমােজর েতারক েেিমকেদর না িচেন 
েডিাং করেত িগেয়েছা, তখন িক একবারও েভেবছ েতামার 
পািরবািরক মযরাদার কথা? এা পাপযা�ার সময় একবােরর জনযও 
িক মেন হয়িন েতামার মা বাবার কথা? িকংবা েতামার িনেজর 
কথা? সৃি�কতরা েতামােক েয মহামূলযবান আমানত দান কেরেছন, 
েসা আমানেতর মযরাদা রকার কথাও িক মেন হয়িন অিত 
একবার? তুিম  ানী আর লা�নােক স�ী কের পরপােরর বািস�া 
হেয়েছা, িকি তুিম েতামার মা-বাবা, আ�ীয়�জেনর জনয কী 
েরেখ েগেছা? েচােখর পািনা কী একজন সিােনর কােছ মা-
বাবার একমা� োপয!  
মা-বাবা কী েচােখর পািনর জনয সিান জ� েদয়? িকংবা েকানও 
বাবা িক চায় পৃিথবীর সবেচ’ ভাির েবাঝা- সিােনর লাশাা- কাঁেধ 
তুলেত? কেব হেব এসব সমসযার সমাধান? কেব নাগাদ আমরা 
পােবা এসব েে�র যথাযথ উ�র?  
েযিদন আমরা আ�াহর িবধান আঁকেড় ধরব, পদরার মেধয 
আমােদর নারী সমােজর মযরাদা েঢেক রাখেবা, েকবল েসিদনা 
িমলেব এসব েে�র উ�র।  
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িবেষাপেঢৗকন 
হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 
বিেরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন- 

َطَبسسِبَذب نْسسبَِلُْ مْسسََ هُسسِدْ�غَهُسسَُرَْضْبمَسسَِ ََ لُ َُ َعلُبْهُسسالَسسبَمْسسفََزوُِّجبْهُسسَو ْْ سفِتْغَة سسَُُ ْبمَسسَ�
ة سَعِر�ْس سسَوفََسيد سسبَالرِْضسسِفسسََ   َعِر�ْض 

‘েতামােদর িনকা েকউ িবেয়র পয়গাম িদেল তার �ীন ও চির� 
যিদ পছ�নীয় হয়, তাহেল তার সে� তােক িবেয় িদেয় দাও। যিদ 
তা না কেরা, তাহেল জিমেন িফতনা ছিড়েয় পড়েব এবং দীঘর�ায়ী 
ফাসােদর কারেে সমােজ অশািি েদখা েদেব।’ [িতরিমযী : 

১০৮৪]  
আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিেরত, িতিন বেলন,  

ّسسبَمّس ِِ سسبّب ّّ ّسسيَي:سسقَيَلسسوََسلّمَسسَعلَيْهِسسبهللاُسسَ� ِ
سسََ ْرَهيسالَسسثَلٰث  َِّ ُُسسَُُؤ سسِبَذبسبَلّصلٰب َْ ُُسسبََُ َغَيَز

ْ
سَوبن

سسِبَذب ِْ سسِبَذبسَوبَالْ�مُسسَحَضَ ِْ َْ ب سسلََهيسوُِج ُْ َُ
 

(আমােক উে�শয কের) সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম, েহ আলী! 
িতনিা কােজ কখনও িবল� করেব না। এক. সালােতর সময় হেল 
তা আদায় করা। দুা. লাশ উপি�ত হেল জানাযার সালাত। িতন. 
উপযু� পা�-পা�ী েপেল িবেয় েদয়া। [িতরিমযী : ১/৪৩] 
আ�াহর এা িবধান সকেলর জনযা পালনীয় ও িনরাপদ। একজন 
পুকেষর জনয েযমন নারীর েেয়াজন, েতমিন একজন নারীর 
জনযও একজন পুকষ েেয়াজন। আর এা েেয়াজন পূরেের 
জনা িবেয়। অতএব, উপযু� পা� িকংবা পা�ী পাওয়া েগেল 
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িবল� না কের এা জকরী চািহদা পূরে করা একিা িনরাপদ 
প�া। অবশয উপযু�তার েকে� �ীনদারীেকা োধানয িদেত হেব। 
েতা উপযু� পা� িকংবা পা�ীর বযব�া হওয়ার পর িবেয়েত িবল� 
করা উিচত নয়। এা িবধােন বযতযয় ঘােল জীবেন আসেব 
লা�না, বযথরতা আর  ািন। েশেষ চরম পরাজয়। এবােরর ঘানাাা 
এা িবধান ললেনর পিরেিত ও পিরোম স�েকর। পড়ুন িনেচর 
ঘানািা : 
১৯৯৮াং সােল েলখাপড়ার উে�েশয েথম ঢাকায় আসা। 
িমরপুেরর এক িবখযাত মাোসায় ভিতর হওয়া। েস বছর নবীনেদর 
মেধয িছেলন আজেকর ঘানার নায়ক, মুখিলস ভাাও। আিম 
িসরাজগে�র আর িতিন াা�াােলর। আমরা দুাজেনা নবীন। 
মুখিলস ভাা এক সময় িসরাজগে�র এক মাদরাসায়ও েলখাপড়া 
কেরেছন েবশ িকছুিদন। তাা আমার সে� েবশ স�কর হেলা 
তার। েদখেত সুদশরন, যােক বেল হযাএসাম। েমধাও কম নয়। 
েথম েথেকা তা েবাঝা েগল। িােশ েথম ও ি�তীয় �ান 
অিধকার করা িনেয় বয্-িসংেহর েয লড়াা হয়, তােত িতিন 
িছেলন আমার িনয়িমত েিত��ী। অবশয আ�াহর ফযেল আিমা 
আেগ েথেকিছ সব সময়। েশাকর আ�াহর! আিম অনুমিত িনেয়া 
তার জীবেনর ঘানািা িলখিছ। এবার আসল কথায় আিস।  
আমরা োয় িতন বছর সহপাঠী িছলাম। িতন বছর একসে� 
েলখাপড়া করার পর িতিন লালবােগর এক েিত�ােন ভিতর হন। 
তখন েথেক েবশ িকছুিদন েযাগােযাগ ব�। এরপর লালবাগ েথেক 
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চেল এেলন েতজগাঁওেয়। ভিতর হেলন নতুন এক েিত�ােন। 
এখান েথেকা ঘানার সূ�পাত। একিা অসু�তা িবরাা এক 
ঘানার জ� িদল। িতিন কােনর সমসযায় ভুগিছেলন। ডা�ার 
পরীকা-িনরীকা কের অপােরশন করার পরামশর িদেলন। 
অপােরশেনর জনয ভিতর হেলন ঢাকা েমিডেকল কেলেজ।  
সময়মেতা অপােরশন করা হেলা। েয ডা�ার অপােরশন করেলন, 
তার েবান তখন নািসরং েিশকে িনি�েলন। নাম সানিজদা। িপতা 
অবসরো� েমজর। িবপুল ৈবভব। উ�রায় সাততলা বািড়র 
মািলক। বযবসা-বািেজয সুেসািরত। িপতার এা অপিরিমত 
স�ি�েত অংশীদার মা� সানিজদা আর তার একমা� ভাা।  
সানিজদা মুখিলস ভাােয়র েেেম পড়েলন। বড় অঅুত কারেে! 
েরাগীর েদেহ ানেজকশন পুশ করেল েদখা েগল মুহূেতরর মেধয 
েদহ েথেক র� ানেজকশেনর সঁুােয়র মেধয উেঠ আসেছ। বযস, 
সুঠাম ও সুদশরন একাা মানুেষর েদেহর এমন অবাক বযাপার 
সানিজদার জীবেনর েমাড় ঘুিরেয় িদল। িতিন েরাগীর েেেম পেড় 
েগেলন! শক হেলা লুেকাচুির েখলা। েগাপেন েরাগীর গিতিবিধ 
েখয়াল রাখেতন িতিন, েরাগী কী কের গভীরভােব তা পযরেবকে 
করেতন েকবলা  মেনর াােন।  
সু� হেয় হাসপাতাল েথেক চেল এেলন মুখিলস ভাা। িবদায়কেে 
সানিজদা উপি�ত িছেলন না। হাসপাতােল এেস েরাগীেক েদখেত 
না েপেয় মনাা আকাশসম শূনযতায় হাহাকার কের উঠল তার। 
এরপর কী করেত হেব িনিমেষা তা িঠক কের েফলেলন িতিন। 
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িাস করেছন মুখিলস ভাা। অেতযািশতভােব দােরায়ান এেস তার 
দৃি� আকষরে করল, একজন মিহলা আপনােক খঁুজেছ।  
সহপাঠী ও িশকেকর সামেন হকচিকেয় েগেলন মুখিলস ভাা। 
ঢাকার তার েকানও আ�ীয়-�জন েনা। বািড় েথেকও েকানও 
মিহলা আসেব এমন স াবনা উ�র আকােশ চাঁদ উিদত হওয়ার 
মেতাা অস ব বযাপার। তাা অিব�ােসর দৃি�েত তাকােলন 
দােরায়ােনর িদেক। িকি দােরায়ান তােক তাড়া িদেয় বলল, 
মিহলািা অেনককে ধের বেস আেছ! 
িশকক অনুমিত িদেলন। ধীরপােয় অিতিথর উে�েশয রওয়ানা 
হেলন মুখিলস ভাা। েগো এেস বা অবাক হেলন িতিন। 
োােভা কার িনেয় অেপকা করেছন সানিজদা! কী জনয এেসেছন 
তা ঠাওর করেত পারেলন না মুখিলস ভাা। ডা�ার েতা কখনও 
পাওনা ছাড়া েরাগীর বািড়েত আেস না! এ ধরেনর েকানও িহসাব 
আেছ িকনা সানিজদার সে�, তাও মেন মেন েভেব িনেলন িতিন। 
িকি এখােনও িহসাব িমলােনা েগল না। অগতযা আগিেকর মুেখা 
আগমেনর েহতু জানার জনয অেপকা করেত হেলা তােক।  
আগিেকর সে�াধন আর ভাষার অিভমান েদেখ ্ি ত হেয় 
েগেলন মুখিলস ভাা। অিভভূত হেবন, না িশহিরত হেবন, না 
পােয়র তলা েথেক রা্ার িপচগেলা সের যাে� তা পরখ 
করেবন, এর েকােনাাাা ঠাহর করেত পারেলন না। সানিজদার 
অিভমান েমশােনা অিভেযাগ, তােক না বেল হাসপাতাল েথেক 
চেল আসা হেলা েকন? এেত িতিন ভীষে ক� েপেয়েছন! এরপর 



 

184 

ভাােয়র কাছ েথেক িঠকানা সং�হ কের অেনক কে� এখােন 
আসেত হেয়েছ! তার অিভমােনর জবাবী ভাষা মুেখ এল না তার। 
মেনর অজােি েকবল েগাাা শরীরাা একবার িশহিরত হেলা।  
এরপর েথেক শক হেলা দুজেনর এক েরখায় পথচলা। উ�রা 
েথেক িনেজ �াাভ কের সানিজদা েদখেত আসেতন মুখিলস 
ভাােক। ভােলাবাসার মানুেষর জনয গািড়েত কের িনেয় আসেতন 
মােয়র হােতর ৈতির নানারকম সু�াদু খাবার। শধু েদখেত আসা 
নয়, মা-বাবার স�িতেত তােক বািড়েতও িনেয় যান সানিজদা।  
মা-বাবার আদেরর কনযা সানিজদা। তাা তারা কনযার মেতর 
বাাের যান না। তােদর এক কথা, েমেয় যােক িনেয় সুেখ থাকেব 
বেল মেন কের, তােকা তারা িবনাবােকয েমেন েনেবন। তাছাড়া 
মুখিলস ভাােয়র দসাসা েচহারা তােদর ও সানিজদার 
বা�বীেদরেকও মুম কের। তাা সানিজদার উৎসাহ বহগেে েবেড় 
যায়।  
মুখিলস ভাা এখন উ�রায় েমজর সােহেবর পিরবােরর িনয়িমত 
সদসয। সানিজদার মা তােক পু�বত ে�হ কেরন। বাবা ছাড়া মুেখ 
সে�াধনা েরােচ না। মধুর হদযতাপূের পিরেবেশ সানিজদা-
মুখিলেসর মেনর আদান-েদান এিগেয় চেল। মুখিলস ভাােয়র 
পড়ােশানা পাঠ এখনও চুেকিন। তার সহপাঠী ও িশককরাও জােন 
তার এা বযাপারিা। অেনেক তােক েদেখ ঈষরা কের। এমন 
বড়েলাক ঘেরর সু�রী েমেয় তার বধূ হেত যাে�, ঈষরাকাতর 
হওয়ার মেতাা বযাপার বো!  
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এরা মেধয সানিজদা মুখিলস ভাােক িনেয় তােদর �ােমর বািড় 
নাোার েবিরেয় এেসেছন। োােভাকারেযােগ সানিজদা, তার ভাা 
এবং ভাােয়র হবু  ী আর মুখিলস ভাা এা চারজন িমেল 
চলেতা এা সফর। সফেরর সময় মুখিলস ভাােয়র পেকো 
হাজার হাজার াাকা ঢুিকেয় িদেতন সানিজদার মা তথা মুখিলস 
ভাােয়র ভািব শাশড়ী। এমন সব ভােলাবাসা আর ে�হিস� মধুর 
পিরেবেশর মধয িদেয় িদনগজরান হি�ল মুখিলস-সানিজদার। 
ঘিন� ব�ু হওয়া সেেও আিম এর িকছুা জানতাম না। অপােরশন 
করার পর তােক েদখেত িগেয় শনলাম এসব ঘানা। পুরান 
ািতহােসর সে� নতুন ািতহাস েযাগ কের মুখিলস ভাা বলেলন, 
বতরমােন স�কর �িগত আেছ। কারোা স�ত। কািহনীাা এা :  
আিথরকভােব মুখিলস ভাা েবশ দুবরল। তাা িবেয়র েে� 
সানিজদােদর পিরবার েথেক আপি� থাকার কথা থাকেলও 
আপি� উঠেলা মুখিলেসর পিরবার েথেক। তারা সংসারসমুেের 
েছা� িডিঙর মািঝ হেয় এেতা বড় জাহােজর নািবক হেবন কী 
কের? তাা তােদর সে�হ দূর হয় না। মেন হয় এ এক 
ক�জগত। ঘুেমর মেধয তােদরেক �� েদিখেয় চেলেছ সানিজদার 
পিরবার! 
িকি তা ��জগেতর েকানও ঘানা িছল না। এ ্ছল 
বা�বজীবেনর এক ে�মনাটয। তবদ মদখ্লেসর বড় িাই 
স�েকর র গিীরতা যাভাই করেত ভাইেলন। ্বেয় �ায় 
পাকাপা্ক। কথা ্ছল ্বেয়র পর মদখ্লস িাই 
সান্জদােদর বা্ড়র সামেনর �ায় এক ্বঘা খা্ল 
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জায়গা আেছ, তােত একাা িশকা েিত�ান গেড় তুলেবন। তার 
ভাা েসা কথাাা তুলেলন। বলেলন, িবেয়র আেগ কথািা পুনরায় 
পাকাপািক কের নাও এবং জায়গাাা আেগ ওয়াকফ কের িদেত 
বেলা তােদরেক।  
কথাাা সানিজদার পিরবারেক জানােলন মুখিলস ভাা। সানিজদার 
পিরবােরর েলােকরা কথাাা শেন মমরাহত হেলন। তােদর 
আ�মযরাদায় আঘাত লাগল এেত। িবেশষ কের সানিজদার মামা 
মারা�ক িক� ও আহত হেলন। আমােদরেক অিব�াস! তার মুেখ 
িছল েকবল এা একিামা� বাকয। মনা কষাকিষ েথেক স�েকরর 
পতন এবং বতরমােন তা �িগত।  
েশেষর কািহনী শেন বযিথত হলাম। আমার সে� িছেলন আেরক 
সহপাঠী। তার নামও মুখিলস। েমােমনশাহী বািড় তার। দুজেন 
েচােখ েচাখ েরেখ কথা েসের িনলাম। মুখিলস ভাা কথােসে� 
যতাুকু িঠকানা বেলিছেলন, তােকা স�ল বািনেয় আমরা রা্ায় 
েনেম পড়লাম। িদনিা িছল ১৬া িডেস�র ২০০৫াং সােলর 
বৃহ িতবার। িবজয় িদবেসর সরকারী ছুিা থাকায় আমরা ছুালাম 
উ�রার িদেক। উে�শয সানিজদােদর বািড় খঁুেজ েবর কের তােদর 
মধযকর অিভমান ভাঙােনার েচ�া করা। আধাপাকা আধাকাঁচা  
িঠকানা- সাততলা সাদা িবি�ং, অবসরো� েমজর এতাুকু পিরচয় 
স�ল কের আমরা দুজন িনকু� েথেক শক কের উ�রা পযরি 
অেনক েখাঁজাখুিজ করলাম। িকি বযথর হলাম। িনরাশ হেয় 
একবার মুখিলস ভাােক েফানও েদয়া হেলা েকৗশেল পুেরা 



 

187 

িঠকানাাা েনয়ার জনয। িকি িতিন হয়ত চান িন আমরা িঠকানা 
উ ার কের িকছু একাা কির। তাা আমােদর উে�শয োর েপেয় 
িঠকানা েদয়া েথেক িবরত থাকেলন, তথয িদেলন না। আমরা 
সারািদন েখাজঁাখঁুিজ কের িািি আর ফলাফল শূনযতােক স�ী 
কের িনজ িনজ �ােন িফের েগলাম।  
সানিজদার মামা বা তার পিরবােরর েলােকরা সহেজা িবেয়র 
আেয়াজন নাকচ কের িদেত পারেলও দুজন যুবক-যুবতীর মেনর 
আদান-েদান েতা আর ব� রাখেত পােরন না। তাা আমরা বযথর 
হেয় িফের এেলও েেম তার আপন পেথ িঠক-িঠক মেতাা 
ধাবমান হেলা পুনরায়। আবার স�েকরর পুন�াপন হেলা। হদযতা 
হেলা আেগর মেতাা। কারে, সানিজদার মানিসকতা েদেখ তার 
বাবা-মা িস াি িনেলন, েকানও অেীিতকর ঘানার কারেে তারা 
তােদর েমেয়র মন ভাঙেবন না।  
তাা স�ত কারেো িবেয়র কথাাা আবার উঠল। তেব সানিজদার 
িবেয়র আেগ তার বড় ভাােয়র িবেয়র আেয়াজনাা তারা স�� 
করেত চাােলন। পা�ী আেগ েথেকা িঠক করা িছল। তার 
মামােতা েবান। েসও েকািাপিতর েমেয়। বাবা গলশােনর িবশাল 
মােকরা আর বযবসা েিত�ােনর মািলক। মহা ধুমধােমর সে� 
আেয়াজন করা হেলা িবেয়র। দাওয়াত পড়ল মুখিলস ভাােয়রও। 
এত বড় আেয়াজেন িতিন কী আর সাধারেভােব শরীক হেত 
পােরন! তাছাড়া িকছুিদন পর েযখােন তােকও বরেবেশ েযেত 
হেব! তাা িতিন তার সােধযর বাাের িগেয়ও অেনক িকছু 
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করেলন। োােভাকার ভাড়া করেলন। মূলযবান িগ� তয় 
করেলন এবং িবেয়র িদন সানিজদােদর িবেয় বািড়েত হািজর 
হেলন।  
িবেয় বািড়েত হািজর হেয় িতিন যা েভেবিছেলন, েদখেলন তার 
েচেয় অেনক েবিশ আড়�রতা। সানিজদােদর পািরবািরক াযাাাস 
এত সমৃ  েয, তা মুখিলস ভাােয়র ভীিতর কারে হেয় েগল। 
ঢাকার িবখযাত িবখযাত বযবসায়ী আর এক নােম েচনা েভাবশালী 
বযি�রাা শধু অিতিথ নন, বাঘা বাঘা যত মযী-িমিনাার আেছন 
তারাও আজেকর িবেয়র অিতিথ! এত রথ-মহারথীর মেধয কুচেক 
েগেলন মুখিলস ভাা। পািথরব স�েদর িবচাের এা িব�শালীেদর 
মহাসমুেে তােক েছা� একিা পুসকরিনর মেতা কুে বেল মেন 
হেলা। িতিন তৎকোত িস াি বদেল েফলেলন। মন চালাচািলর 
জগত েথেক িফের এেলন বা্বতার জগেত। াশারা-াি�েত 
কথাাা জানােলন সানিজদােক। িকি সানিজদা েথম েথেকা 
িস াি িনেয়িছেলন মুখিলস ভাােয়র অথরিব� েদখেবন না। 
অথরিব� েতা আর তার কম েনা। বাবার স�ি�র বৃহৎ অংশাাা 
তার জনয িলেখ েদয়া আেছ। তার ভাা তােত েমাোা আপি� 
কেরনিন। বরং একমা� েছাােবানেক খুিশ রাখেত িতিনও সব 
দািব েছেড় িদেতও ে�ত।  
তাা মুখিলস ভাােয়র আশাা বা তার নারািজর কথা কােন 
তুলেলন না সানিজদা। এেকে� ঘাল উে�া ঘানা। মানুষ েযখােন 
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িব�শালীেক মযােনজ কের েসেকে� িব�শালীা িব�হীনেক 
মযােনজ করেত েচ�া করেত লাগেলন।  
িকি মুখিলস ভাােক আমরা েদেখিছ, তার মেধয একেরাখা ভাব 
আেছ অেনকাা। েকানও িকছুর িস াি িনেল তা েথেক ালােনা 
েবশ মুশিকলা বো। তার এা �ভােবর বিল হেলন সানিজদা। 
এেত কপাল পুড়ল তার, িযিন অেনক ভােলােবেসিছেলন তােক।  
আমরা েথম েথেকা মুখিলস ভাােক বেল এেসিছ, এাা েকানও 
শর‘ঈ কাজ নয়। দুাজন েবগানা নারীপুকেষর এভােব স�কর 
দীঘরািয়ত করা েমাোা িঠক হে� না। েযেহতু িবেয়র কথা হে� 
আর তারাও পািরবািরকভােব রািজ, তাা িবল� না কের কাজাা 
স�� কের েফলুন। অিত শরীয়েতর িবধান ললন হওয়ার হাত 
েথেক েতা বাঁচা েগেলা!  
িকি া�ায় েহাক আর অিন�ায় েহাক, িবল� হেতা থাকল। 
এক পযরােয় আমরাও সৎ পরামশর িদেত িদেত িাি হেয় েগলাম। 
তাছাড়া বয্তার কারেে েযাগােযাগও কেম এেলা। দূর েথেকা 
শনেত েপলাম, িতিন িবেয়র জনয অনয� পা�ী খঁুজেছন! মেন মেন 
দুঃখ হেলা সানিজদার জনয। ভাবেতা হেলা েয, েেম-ভােলাবাসা, 
েবপদরা আর গাঁাছাড়া িজিনেসর পিরেিত সুখকর হয় না। 
েকানও না েকানও ্দক েথেক অ�ী্তকর ্কছদ  ঘেটই। 
হয়ত এসব ে�ে� আ�াহর েরজাম�ী থােক না বেলা এমন 
হয়! 
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মুখিলস ভাা সানিজদার পিরবাের িবষয়িা িকভােব তুেল 
ধেরিছেলন, তা বলেত পাির না। িকি সানিজদা েবচারী েয তােত 
িনদাকে েশাক েপেয়িছেলন তা িকছুাা হেলও অনুমান করেত 
পাির। কারে, মুখিলস ভাােয়র ভাষযমেত সানিজদা সিতযকার 
অেথরা মুখিলসেক মন েথেক অেনক ভােলােবেসিছেলন। িকি শধু 
আিথরক ও সামািজক তারতেমযর ভেয় মুখিলস ভাা তার মেনর 
চাওয়া আর ভােলাবাসার মূলয িদেলন না। তার এা এিড়েয় চলার 
সময়াােত সানিজদা এেকবাের পাথর হেয় িগেয়িছল। বড়েলােকর 
েমেয় হওয়া সেেও কখনও েেেম পেড়নিন িতিন। জীবেনর েথম 
েেেমর শকডাা তাা মানিসক শি�র েমকদদ এেকবােরা েভেঙ 
িদেয়িছল তার।  
িদন গিড়েয় চলল আপন গিতেত। একিদন সংবাদ েপলাম 
মুখিলস ভাা িবেয় কেরেছন। াা�াােলর এক কেলজ ছা�ী তার 
নববধূ! সংবাদাা শেন েবশ খারাপ লাগল।  
এরও অেনক পেরর ঘানা। বহিদন হয় মুখিলস ভাােয়র সে� 
েদখা নাা। সময় কের একিদন তার কমরেক� েতজগাঁওেয় 
েগলাম। পুরেনা এক ব�ুর সে� আেরক ব�ুর দীঘর িবরিতর পর 
েদখা। তাা আেবগ, উ�াস আর সুখ-দুঃেখর অেনক কথা হেলা। 
আপযায়নপবর েশষ হেল িবদায় চাালাম তার কােছ। িতিন আমােক 
িবদায় জানােত ফামরেগা পযরি এিগেয় এেলন। আিম কখনও েসা 
সময় এবং ফামরেগোর ভাসানী নেভািথেয়াােরর িদেকর েথম 
ওভারি�জাার েগাড়ার �ানাা ভুলেত পারব না। এতকে পযরি 
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তার বতরমান জীবন স�েকর আেলাচনা চলেলও কী মেন কের 
েযন সানিজদার কথাাা মেন পড়ল আমার। আচি�ত ে� করলাম, 
আ�া, সানিজদার কী খবর? িতিন েকমন আেছন? েকাথায় 
আেছন?  
মুখিলস ভাা উ�ের যা বলেলন, তােত মেন হেল িতিন আমার 
ঘিন� েকানও ব�ু নন, চকশূল! িতিন িনিবরকার কে� বলেলন, েস 
েতা চেল েগেছ! 
-মােন! আতিাত কে� বললাম আিম।  
- েস পরপােরর বািস�া হেয়েছ।  
- কী ভােব? কেব? এক সে� কেয়কিা ে� করলাম আিম।  
আিম কখনা ভুলেত পারেব না ঔ সময় ও �ানাার কথা, েযখােন 
ও েয সমেয় একাা িবেদহী আ�ার ককে পিরেিতর কথা 
েশানােনা হেয়িছল আমােক। আমার েে�র জবােব মুখিলস ভাা 
যা জানােলন, তােত আিম িকছুকেের জনয িনেজর পিরচয়াা ভুেল 
েযেত চাালাম। আা বছেরর ব�ু� েতােধ পিরেত হেয় েযন 
হােতর মুেঠায় এেস জেড়া হেলা েকানও অশভ া�ায়। মেন 
হেলা, এখনা তার উপর হামেল পড়ব আিম, েতােধ, েকােভ ও 
উে�জনায়। িনেজেক িনয়যে করেত আিম  ত তার সামেন 
েথেক সের এলাম। গািড়েত েচেপ িসো বেস মাথা ধের বেস 
থাকলাম। যুগপৎ িতনিা িজিনস আমার মাথায় চ�র িদেত 
লাগল।  
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১ .হাদীেসর বােী, যা �রে কিরেয় িদেয় আমরা মুখিলস ভাােক 
বারবার তািগদ িদেয়িছলাম িবেয়র কাজাা  ত েসের িনেত।  
২. সানিজদার িনখাঁদ ভােলাবাসা, যিদও তা শর‘ঈ গিএর মেধয 
িছল না। 
৩. মুখিলস ভাােয়র ‘কপাতা’ ও িনবুরি তা।  
েশেষর বযাপারিা আিম সারা রা্ায় ভাবেত থাকলাম। েয 
েতামােক মন উজাড় কের ভােলাবাসা িদেয়েছ, েশষ িদন পযরি 
েতামােক পাওয়ার অেপকা কেরেছ, িব�ুবভেবর কথা িচিা না 
কের েতামার মেতা দিরে একজন বযি�েক �ামী িহেসেব বরে 
কের িনেত েচেয়েছ, যার বাবা-মা তােদর কনযার সুখিচিা না কের 
েতামােক পুে�র মেতা ে�হ িদেয়েছন, েকানও িদন যারা েতামার 
স�েদর কথা িজেজস কেরন িন- েদেখেছন শধু েতামােক, তুিম 
েতামার ে্াব েথেক সের আসার পর েমেয়র মরা মন েদেখ 
যােদর িপতৃ� আর মাতৃে�র সাগের েবদনার েঢউ উছেল ওঠায় 
েতামােক বারবার অনুেরাধ কেরেছন েতামার অিবেবচনােসূত 
িস াি েথেক সের আসেত, শধু িব�ােসর েজাের আ�ীয়তার 
ব�নাা কােয়ম করেত, যারা েতামার এা িস ােির কথা শেন 
বারবার তােদর ও সানিজদার উপর আ�া রাখার অনুেরাধ 
কেরেছন, তারা কখনা স�েদর ে� তুলেবন না বেল েিত�িত 
িদেয়েছন এবং তারা েস ধরেনর মানুষ নন বেল আ�া িদেয়েছন, 
েয ডা�ার ভাাাা েতামােক িচিকৎসা িদেয়িছেলন, েসা ভাাাা 
িচিকৎসা েসবার পযরি েদাহাা িদেয় েতামােক েতামার মত 
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েতযাহার করার অনুেরাধ জািনেয়েছন, একমা� েবানাােক িযিন 
এত ভােলাবােসন, েসা েবােনর শ� মুখ েদেখ িযিন েতামােক 
এেতা কের অনুেরাধ কেরেছন, েয েমেয়িা েতামােক না েপেল 
েকানও িদনও িবেয় করেব না বেল েিতজা কেরেছ, েতামার 
আশাােক অসতয েমাে করার সুেযাগ েদয়ার জনয েয েমেয়িা 
আকুিত জািনেয়েছ, একাা পিরবােরর সবাা একাো হেয় এেতা 
কের েতামােক অনুেরাধ কেরেছন। িকি  তুিম তােদর কােরা কথা 
রােখািন, মূলয দাও িন েতামার কােছর মানুষিার আ�ার 
আ�ানেক। তাহেল েসা বািড়েত নতুন িবেয় কের েতামােক িমি� 
িনেয় েযেত বেলিছল েক? এেতা সানিজদার জনয িমি� িছল না, 
িছল িবষ! একাা েতযাখযাত েমেয় কী কের বরদাশত করেত 
পাের এমন উৎকা তামাশা?  
যােহাক, মুখিলস ভাা িবেয় কের িমি�মুখ করােনার জনয িমি� 
িনেয় সানিজদােদর বািড়েত হািজর হেলন। সানিজদার পিরবার 
েসৗজেনযর খািতের তােক হািসমুেখা বরে করেলন। িকি 
একজেনর মুেখ হািস িছল না। িতিন সানিজদা। 
এর িদন দুেয়ক পর। িবছানা ছাড়ার সময় হেয় এেলা। িকি 
সানিজদার ওঠার নাম েনা। রােত িক েমেয়াা কম ঘুিমেয়েছ, 
নািক েস এখনও িবছানা ছাড়েছ না? মা িনেজা ে� কেরন 
িনেজেক। আরও েবশ িকছুকে গড়ােলা। তবু ওঠার নাম েনা। 
এখন আর মা িনঃসোাচ থাকেত পারেলন না। ঘেরর বাাের 
েথেক মৃদ কের ডাক িদেলন েমেয়েক। িকি তবু সাড়া েনা। 
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আেরা েজাের ধা�া িদেলন। ধা�ার েজার যত বােড় ে�হময়ী 
মােয়র শাা ততা বােড়। েভতর েথেক েকানও শ� না েপেয় 
এক সময় বািড়র সবাা আতো েকঁেপ উঠেলন। দরজা েভেঙ 
েভতের েেবশ করেলন। িবছানায় সাদা কাপড় মুিড় িদেয় ল�া 
হেয় শেয় আেছন সানিজদা। দরজা ভাঙা, ডাকাডািক েকােনা 
িকছুর শ�া তার কােন পড়েছ না! সবরেথম গভরধািরনী মা েমেয়র 
ওপর ঝাঁিপেয় পড়েলন। েদহাা শ� হেয় েগেছ। সু� মুখাা 
িবেষর েভােব কােলা হেয় আেছ! পােশা একাা িচরকুা পেড় 
আেছ- ‘আমার মৃতুযর জনয েকউ দায়ী নয়। ও েযন ভােলা ও সুেখ 
থােক।’  
হায় ব�ু! মৃতুযর সমেয় েয েতামার কলযাে কামনা কের েগল, তার 
ভােলার জনয িক তুিম আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর বােীর ওপর 
আমল করেত পারেল না? যিদ েেম-েীিতেক দীঘরািয়ত না কের 
হাদীসাার ওপর আমল করেত, তাহেল িক আজ সানিজদার মা 
কনযােক হািরেয় পাগল হেয় েযেতন?  
এ ে� শধু েতামােক নয়, পৃিথবীর সব মানুেষর সামেন তুেল 
ধরিছ। েকউ েযন শরীয়েতর ওপর আমল েছেড় িদেয় এমন 
েকানও কাজ না কের যার কারেে মােয়েদর বুক খািল হয়, িপতা 
সিানহারা হন, ভাা েবানহারা িকংবা েবান ভাাহারা হন।   
েবান সানিজদা! আ�হতযা কিঠন অপরাধ। হয়ত তুিম িনেজও তা 
জানেত। িকি বযথরতার েবদনা েতামােক পৃিথবীর এা কিঠনতম 
পেথ পা মাড়ােত বাধয কেরেছ। তেব কথা কী, পৃিথবীর সব 
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েেেমর বযথরতা আর  ািন িমেলও একাা আ�হতযার পােপর 
সমান হয় না। তারপেরও েতামার আ�ার শািি কামনা কির 
আিম। কারে, একমা� কুফর অব�ায় মৃতুয ছাড়া েয েকানও 
অব�ার মৃতুযেত মৃত বযি�র জনয দু‘আ করা যায়। দু‘আ কির, 
আ�াহ েযন েতামার এা জগেতর অপরাধ কমা কের ওা জগেত 
শািিেত রােখন।  
আর হযাঁ, আমার িনেজরও মােঝ-মেধয অনুেশাচনা হয়। আফেসাস 
হয়, যিদ আিম েসিদন উ�রার েিতিা ‘সাততলা সাদা িবি�ং’ 
খঁুেজ েবড়াতাম। যিদ দেম না েযতাম িঠকানাহীন বািড় েখাঁজার 
কােজ! আমার িব�াস, আমরা একাা সুরাহা করেত পারতাম। ভুল 
েবাঝাবুিঝর অবসান ঘিােয় আমল করােত পারতাম আলী 
রািদয়া�াহ ‘আনহর হাদীস অনুযায়ী- ‘েহ আলী! যখন েকানও 
উপযু� পা�ী অথবা পা� পাওয়া যায়, তখন েযন িবেয়েত িবল� 
করা না হয়।’  
তাহেল আজ হয়ত েতামােক এা পিরেিতর িশকার হেত হেতা 
না। িকি এখন সবা অতীত। বা্বতা হে�, তুিম এখন 
পরজগেতর �ায়ী বািস�া। তাা েতামার আ�ার শািি কামনা 
করা ছাড়া আর করারা িকছুা েনা। েসা সে� পাঠক ব�ুেদর 
উে�েশয বলেত চাা, এা বােয় েলখা ঘানাগেলা শধু পড়ার জনয 
েলখা হয় িন। ঘানা েথেক িশকা লাভ করার উে�েশয েলখা 
হেয়েছ এসব। তাা েথেম আমরা িনেজরা এেথেক িশকা িনা। 
এরপর েিতেবশী িকংবা গিএর মেধয অহরহ ঘােত যাওয়া এসব 
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দুঘরানা েরাধ করেত সেচ� হা। আর কত েদখেত হেব এমন 
হদয়িবদারক ঘানা? কত েবান আর িশকার হেব এমন 
োেজিডর? সমাজ গড়ার মহান যা�ায় আপনার িক করার েনা 
িকছু? 
পিরেশেষ একিা কথা বলেত চাা। আ�াহর িবধান অমােনযর 
ফলাফল কখনও শভ হয় না। আেলাচয ঘানা এা দািবর সপেক 
েছাে একিা উদাহরে। েকননা, িবেয় শরীয়েতর অনযতম 
গক�পূের পািরবািরক িবধান িঠক; িকি েেম-ভােলাবাসার পেথ 
পা মাড়ােত েনা। মুখিলস ভাােক আিম িচিন। তার সততা 
ে�িব  নয়। তবু া�ায় েহাক আর অিন�ায় েহাক তার কারেে 
একিা েমেয়র জীবনপাতা ঝের েগেছ অকােল, একথা িতিন 
িনেজও �ীকার করেত বাধয হেবন। সুতরাং একথা আবার 
েমািেত হেলা, েয পেথ শরীয়ত েনা, েস পেথ শািিও েনা। 
তাা সকেলর উিচত পািরবািরক ও দা�তয স�করেক সুখময় 
করেত চাােল শরীয়েতর িবধােনর মেধয, পদরা-পুিশদার মেধয 
িনেজেদরেক েবঁেধ রাখা। আ�াহ তাওফীকদাতা।  
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জীবি দাফেনর আধুিনক রপ 
এক. আজ েথেক বহিদন হেয় েগল ঘানাাার বয়স। োয় িতন 
যুগ। িবি�ত ািতহাসাা �রে করেত হেলা এা বাাা িলখেত 
িগেয়। েবলকুিচ থানার বওড়া �ােমর েয ঘানািা তৎসমেয় িবপুল 
আেলািচত িবষয় িছল, মানুষ েয ঘানািােক েদখত িনমরমতার 
ককে ািতহাস িহেসেব, আজ তা আমার সামেন ধরা পড়েছ িভ� 
এক দৃি�েত।  
েবপদরা, েেম আর পরকীয়ার কথাাা িকি খুব েবিশ েশানা েযত 
না এা িতন বা চার দশক আেগও। শেনিছ, আমােদর মােয়রা, 
চািচরা বাবার বািড়েত নাাওর করেত েযেতন রােত, পদরােঘরা 
পালিকেত বেস। পদরার বাাের েতা ে�া আেস না। পদরা করার 
পরও িদেনর আেলােক তারা পদরার জনয অনুকূল মেন করেতন 
না। তাা তারা রাতেক েবেছ িনেতন েকাথাও যাওয়ার সময় 
িহেসেব। পদরার বযাপাের এেতা কেঠার িছেলন বেলা তারা অেনক 
েবিশ িনরাপদ েথেকেছন। িনেজেদর স�ম রকা কের চেল েযেত 
েপেরেছন। অবশয েস সমেয়র কেঠার পদরার মেধযও দুেয়কজন েয 
এিদক েসিদক কেরন িন, তা নয়। িকি আ�াহর িবধান েযেহতু 
সবরকােলর সব মানুেষর জনয পালনীয়, েতমিনভােব তা ললন 
করার শাি্ও সবার জনয েেযাজয। তাা যারা  িা কেরেছন, 
লা�নার স�ুখীন হেয়েছন। হেয়েছন ককে পিরেিতর িশকার। েস 
রকম একাা ঘানা েদখুন :  
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িসরাজগ� েজলার েবলকুিচ থানা। এা থানােতা সংঘিাত 
হেয়িছল ভয়াবহ েসা নৃশংস ঘানা। েস আজ েথেক বহ বছর 
আেগ। আমরা তা শেনিছ আমােদর মা-বাবা ও মুক�ীগেের 
কােছ। এক নরপশর অুবধ লালসার িশকার হেয় এক নারীেক 
িফিরেয় িনেয় যাওয়া হেয়িছল জােহিলয়ােতর গা কাাঁা িদেয় ওঠা 
িনমরমতায়। জােহলী যুেগ কনযা সিানেক খারাপ েচােখ েদখা 
হেতা। িবেয়র সময় তােক খরচ কের িবদায় করেত হেব, মানুষ 
তােক কনযার িপতা বলেব, কত ল�ার কথা! এসব দু�ু িচিা 
কনযার িপতােদরেক পশেত পিরেত করত। তাা কনযাসিান হেল 
তােক ছয় বছর পযরি লালনপালন কের একিদন কনযার মােক 
বলা হেতা, সািজেয় দাও, ওেক চাচার বািড় েবড়ােত িনেয় যােবা।  
আরব মােয়েদর কােছ এ িছল এক চরমপ�। মাতৃে�র িবকে  
এক অললনীয় িন�ুর িনেদরশনামা। জ�দা�ী মা জানেতন তার 
কলেজেছঁড়া ধনেক আসেল েকাক চাচার বািড়েত েবড়ােত িনেয় 
যাওয়া হেব। িকি েচােখর পািন ছাড়া ওা মােয়র করার েবিশ 
িকছু থাকত না। উ�ল বািলকােক সািজেয় িদেয় ককোময়ী মা 
ঘেরর েচৗকােঠ দাঁিড়েয় েমেয়র িচরে�ােনর িদেক অ�পূের েচােখ 
তািকেয় থাকেতন। মাতৃে�র হদয়মুকুের তখন বাত েবদনার 
উ�াল ঝড়।  
কা�ায় বুক ভািসেয় মা যখন িশশর মেতা ফুিফেয় কাঁদেতন, তখন 
কনযার ভাগয যু� হেতা ািতহােসর সবেচেয় বড় িনমরমতা। আেগ 
েথেকা েখাঁড়া গেতরর কােছ েমেয়েক িনেয় পাষাে িপতা বলত, 
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আ�ু! েদখেতা, এখােন কী আেছ? েকামল, উ�ল, অবুঝ েমেয়িা 
েযা িনেচর িদেক তাকােতা, তখনা িপতা তােক ধা�া িদেয় 
গেতরর মেধয েফেল িদত। তারপর জীবি কনযািােক িনজ হােত 
মািা িদেয় েঢেক িদত।  
কত িশশ তার বাবার মন গলােনার জনয কত অনুনয়-িবনয় 
কেরেছ? বেলেছ, বাবা! আমােক েছেড় দাও, আিম েতামার েবাঝা 
হেবা না, দূের েকাথাও চেল যােবা! েকানও েবদুান প�ীেত চেল 
যােবা িচরিদেনর জনয। েতামার মযরাদায় েযন আঘাত না লােগ, 
েসজনয েতামার কনযা পিরচয় েদব না কখনও! িকি তবু গলত না 
িপতার িন�ুর হদয়। গতরসমান মািা ভরাা কের িবজেয়র হািস 
েহেস তেবা িফের আসত আপন গৃেহ।  
েস এক অবয� ািতহাস। েকানও কিব, সািহিতযক িকংবা ভাষার 
িশ�ী বা যাদুকর িক েসখােন কখনও উপি�ত েথেকেছন? 
পৃিথবীর সব কলমশি� িদেয়ও িক িতিন পারেবন েস সমেয়র 
একিা অবুঝ িশশর িন�াপ হদেয় েবদনার েয ঝড় উঠত, তার 
পিরমাপ করেত ? 
দুা. হযাঁ, রহমাতুল আলামীন তা েপেরিছেলন। জুনক বযি� এেস 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক একিা হদয়িবদারক 
ঘানা েশানােলন। েহ আ�াহর নবী! িতিন বলা শক করেলন- 
আ�াহ িক আমােক কমা করেবন? আমার ছয় বছেরর একিা 
কনযািশশ িছল। আিম একিদন তার মােক বললাম, েমেয়িােক 
সািজেয় দাও; একাু েবিড়েয় িনেয় আিস। আমার  ী েবােঝ িন 
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আিম কী িস াি িনেয়িছ। তাা েমেয়েক খুব সু�র কের সািজেয় 
িদল েস। অবুঝ েমেয়িার েস কী আন�! বারবার আমার িদেক 
তাকায়। হাহে�াড় কের। আ�া আ�া বেল উ�ােসর অিভবযি� 
েকাশ কের।  
িকছু দূর যাওয়ার পর রা্ায় একাা কূপ পড়ল। আিম আর 
সুেযাগ হাতছাড়া করেত চাালাম না। েমেয়িােক বললাম, মা! 
েদেখেতা ওেত কী েদখা যায়? েমেয়িা পরম উ�ােস কূেপর িদেক 
তাকােলা। আিম তার েছা� েদহিা দু’হােত তুেল িনলাম। নরম 
হািার তুলতুেল েদহাােক ছুঁেড় মারলাম কূেপর মেধয। েমেয়িা 
আমার িদেক ককে দৃি�েত তাকােলা। কিচ িশশিা িব�াস করেত 
পারেছ না েয, আিম তােক া�াকৃতভােব কূেপ েফেল িদেয়িছ। 
তাা েস ককোভের িপতার কােছ সাহাযয চাাল। আ�ু, আিম ভয় 
পাা, আমােক এখন েথেক তুেল নাও তাড়াতািড়! আমার েতা ভয় 
করেছ! এসব কথা বলল। িকি েমেয়র িন�াপ আকুিত আিম 
কােন ওঠার সুেযাগ িদলাম না। তার আকুিতেক আড়াল কের 
িদলাম মািাচাপা িদেয়। বাবার হােত অবুঝ েমেয়র মৃতুয িনি�ত 
কের তেবা বািড়েত িফের এলাম।  
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ সা�াম ঘানা শেন খুব কের 
কাঁদেলন। অনয সাহাবীরা আফেসাস কের বলেলন, হায়! তুিম 
েকন আ�াহর নবীেক এমন মমরািিক ঘানা শিনেয় ক� িদেত 
েগেল!  
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, আবার েশানাও 
েদিখ েতামার ঘানা! িতিন আবার েশানােলন। এবার ককোর 
নবীর দয়ার সমুেে তুফান উঠল। িশশর মেতা েকঁেদ বুক 
ভাসােলন। কাঁদেলন উপি�ত সবাা। কাদঁেলন িশশিার বাবাও।  
াসলাম এসব ককে কািহনীর উপাখযান িচরতের িমিােয় িদেয়েছ। 
আর েকানও িদন েযন েকানও কারেে এ ধরেনর মমরািিক ঘানার 
অবতারো না হয়, তার সু� বযব�া কেরেছ। িবখযাত কিব 
ফারাযদােকর দাদা মুছআসাহ াবন নািজয়া মুজািশফী রািদয়া�াহ 
‘আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�ামেক বলেলন, ায়া 
রাসূলা�াহ! জােহলী যুেগ আমরা েয ভােলা কাজ কেরিছ, তার 
েকানও িবিনময় িক পােবা না? েযমন, আিম জােহলী যুেগ ৩৬০িা 
িশশকনযােক জীবি দাফেনর হাত েথেক বাঁিচেয়িছ। েিতিা 
িশশেক ছাড়ােত আমােক িদেত হেয়েছ দুিা কের দািম উা। েমাা 
৭২০িা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম 
াসলােমর ছায়া েপেয়েছা এা েনক আমল ও সুসভযতার কারেো! 
েতা াসলাম েযমন সভযতা রকার ফসল, েতমিন াসলাম রকাা 
কের সভযতা। আর একারেো হয়ত েকানও িবধান এমন, যা 
বািহযক দৃি�েত কিঠন বেল মেন হয়। িকি েকৃত অেথর তা 
মানবতার মুি�র রকাকবচ। েসা িবধান পালন না করেল, 
াসলােমর আদশর ললন করেল, িকভােব িফের িফের আেস 
জােহিলয়ােতর অসভযতা, ববররতা তা িনেচর ঘানািা পেড় অনুমান 
করার েচ�া ককন : 
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িতন. বহ িদন পর িফের এেলা েসা মমরািিক ািতহাস। েয 
ািতহাসিা রিচত হেয়িছল একিামা� পােপর কারেে। শরীয়েতর 
একিা িবধান ললন ও েবপদরার নাফরমানীর কারেে।  
বতরমােন েদৗলতপুর াউিনয়েনর এক ওয়ােডরর েম�ার ময়নু 
(ছ�নাম)। দাপা েবজায়। সযাস, লু�ন, লুাপাা, �ুল-মসিজেদ 
েদয়া দােনর াাকা েমের েদয়া, রা্া, পুল িনমরােের াাকা আ�সাৎ 
করাসহ সব ধরেনর অপরাধ জগেত তার িনিবরব িবচরে। েপৗঢ় 
বয়েস যার এত কীিতর (?) েযৗবেন েস বেস থাকার েলাক িছল 
না। তাা েস তার েযৗবনকােল একিা েমেয়র চূড়াি সবরনাশ 
ঘিােয়িছল। আ�াহর িবধান ললন কের কেরিছল কমার অেযাগয 
অপরাধ। 
কামালুি�েনর (ছ�নাম) সহজ-সরল েমেয়র সরলতার সুেযাগ িনল 
ময়নু। তািমমা (ছ�নাম) নােমর েমেয়িা েেয়াজেনর তুলনায় 
েবিশা সরল। অবশয েস সমেয়র েমেয়রা এমনা িছেলন। যুেগর 
কােলা েধাঁয়া তােদর সরলতার শ�তায় দাগ েফলত কম। িকি 
এা সরলতার সে� যতাুকু �ীিন সেচতনতা েেয়াজন, তােত 
ঘাািত িছল যেথ�, তা বলেতা হেব। তাা েকৗশেল ময়নু তার 
ওপর েযৗবেনর লা�ায চচরা করল। েমেয়িােক ফুসিলেয় িনেয় 
এেলা অ�কার জগেত। িবেয়র েেলাভন েদিখেয় তার স�ম 
েকেড় িনল। েমৗমািছ ফুল েথেক মধুাুকু চুেষ িনেয় েযভােব আপন 
পেথ েকো পেড়, েতমিন েসও তা-া করল।  
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িকি পােপর উপসংহার সহেজ হয়? তাা চেল েগেলও েস 
তািমমার গেভর েরেখ েগল অশভ নাপাক ঔরস, যার  ািন বােত 
হেব এখন সরল তািমমােক, তার গরীব অসহায় মা বাবােক! 
বাবা িছেলন েনহােয়ত িনদরয় মানুষ। িতিন জানেতন না এসব 
কািহনী। িবেয় িঠক করেলন েমেয়র। িবেয়র িদন খুব কােছ 
গড়ােল িতিন শনেত েপেলন েসা পােপর কািহনী। িবচােরর 
োথরনা করেবন েসা সামথর েনা। কারে, ল�া েলাকিার িবকে  
অিভেযাগ দােয়র করার মেতা শ� িভত েনা তার। যুেগ যুেগ 
একে�েীর মানুষ এমন অসহায় ও ল�ােদর লালসার িশকার 
হেয়া এেসেছ। েক তােদর সে� ানসাফ করেব? তােদর িবচােরর 
োথরনা েক আমেল েনেব? তােদর একমা� সহায় আ�াহ ও 
আ�াহর িবধান। িকি েসা একমা� স�লাাও যখন কােজ 
লাগােনা হয় না, তখন তােদর দুঃখ অবধািরত হেয় যায়। 
যােহাক, িবেয়র িঠক আগ মুহূেতর দুঘরানার কথাাা শেন মাথায় 
বাজ পেড় তািমমার বাবার। কী করেবন এখন- তা েভেব পান না 
িতিন। অুবধ ঔরস ধারে করা একাা েমেয়েক অেনযর হােত 
তুেল িদেল েয েশেষ প্ােত হেব! তাা অিত আশাবাদী হেলন 
িতিন। ময়নুর অিভভাবকেদর কােছ েগেলন েমেয়র একাা িবিহত 
করেত। িবিহত আর কী! যার �ারা স�ম খুােয়েছ, তার ঘােড়া 
কনযার দায় তুেল েদয়া। পৃিথবীেত িপতার তের দুিা েবাঝা সবেচ 
ভারী। এক. িপতার ঘােড় সিােনর লাশ। দুা. কনযার গেভরর 
ৈবধতার জনয ল�োর �ার� হওয়া। কামাল এেকে� ি�তীয় 
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েবাঝাাা উঠােত েগেলন। ে্াবাা িঠকমেতা তুলেতও পারেলন না 
িতিন। ময়নুর পিরবােরর েলাকজন তােক িনদাকে অপমান কের 
ঘর েথেক েবর কের িদল। েতাধ, েকাভ আর ঘৃো েথেক সৃ� 
একিা িনমরম িস াি িনেয় িতিন বািড় িফরেলন।  
িবেয়র ে�িত চলেছ। কেয়কিদন মা� বািক। সকেলর মেধয এক 
ধরেনর উে�জনা কাজ করেলও থমেক আেছ কামালুি�েনর সব 
আেয়াজন। এরা মেধয িবেয়র আেগর িদন স�যায় িতিন েমেয়েক 
েডেক বলেলন, চল মা, েতােক িনেয় ডা�ােরর কােছ যাা। 
একজন ডা�ােরর নাম ধের কথাাা বলেলন িতিন।  
েমেয় বাবার কথা শেন চমেক েগল। এা সময় এেতা দূেরর 
ডা�ােরর কােছ যাওয়া! অথচ আগামীকাল িবেয়! েমেয়িা সরল-
েসাজা হেলও বাবার কথাও তার িব�াস হেত চাি�ল না। িকি 
বাবার সে� ফুফুও আেছন। িতিনও বারবার তািগদ করেছন ে�ত 
হেয় িনেত। অগতযা ডা�ার বািড় যাওয়ার ে�িত িনেত লাগল 
তািমমা। িবদায় েবলায় মা েচৗকােঠ দাঁিড়েয় েমেয়েক িঠক েসভােব 
িবদায় জানােলন, েযভােব ছয় বছেরর কনযােক িবদায় জানােতা 
জােহিলয়ােতর আরব মােয়রা।  
িকি পাথরকয হেলা তািমমার মা েকােনারকম অ� িবেয়াগ করেলন 
না। হািসমুেখা িবদায় জানােলন েমেয়েক। মােয়র এা অ�হীন 
আঁিখ তািমমােক আ�্ করল। িচিকৎসা েশেষ েফর আপন 
জায়গায় িফের আসার েতযাশা িনেয় বাবা ও ফুফুর সে� পেথ 
নামল েস।  
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এখন েথেক োয় িতন যুগ আেগর ঘানা। েস সমেয়র 
প�ীগেলােক িনভৃত প�ীা বলেত হয়। বহ দূের দূের একিা কের 
বািড়। েযখােন স�যােতা রাত নােম। সূযরাে্র িকছুকেের মেধয 
প�ী গাঁেয়র েখো খাওয়া মানুেষরা িািিেত আ�য় েনয় ঘুেমর 
েকােল। 
প�ী গােয়র এমিন িন্িতা েভদ কের এিগেয় চলেছ িতনিা 
মানুষ। েকৃিতর িন্িতা, িপতার নীরবতা আর ফুফুর 
িফসিফসািন তািমমােক এক অজানা আতংেক েফেল িদল। বাবা 
তােক একাা কথাও বলেছন না। িকছু িজেজস করেলও হযাঁ না-র 
মেধয উ�র সীমাব । ফুফু িকছুকে পর-পর বাবার সে� কী েযন 
িফসিফস কের বেলন। েবাঝা যায় না িকছু, িকি অ�াভািবক িকছু 
েয হেত যাে�, তা বুঝেত তািমমার সরলতাাা েিতব�ক নয়।  
তার শংকা আতংেক পিরেত হেলা যখন ডা�ার বািড়র পথ েছেড় 
তারা অনয পথ ধরেলন তার বাবা। ফুফুেক িজেজস কের েকানও 
সদু�র পাওয়া েগল না। বাবােক িজেজস কের েখল বকা। 
অসহায় িনকপায় হেয় তাা বাবা ও ফুফুর অনুসরে করেত হেলা 
তােক।  
বহদূর চলার পর থামেলন তািমমার বাবা ও ফুফু। হেড়াসাগর 
নদীর পােড়। নদীাা েবশ পিরিচত। এক সমেয় েম�া নদী িছল। 
কােলর অেনক িকছুরা সাকী এা নদীাা। িকি িব�ৃত অতীেতর 
গেভর হািরেয় যাওয়া এসব ঘানায় তার মেনােযাগ েনা। েস এখন 
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সাকী হেত যাে� েদড় হাজার বছর আেগর জােহিলয়ােতর একিা 
ঘানা অবতারোর।  
নদীর ধাের কাশবন। েজাসনার আেলা দু’ াুকেরা হেয় অেধরক 
নদীর পািনেত এবং অেধরক কাশবেনর সাদা ফুেলর ওপর 
পেড়েছ। নদীর কুলকুল কের বেয় যাওয়া পািন আর বাতােসর 
ধা�ায় কাশবেনর েদাল খাওয়ার দৃশয অনয সময় হেল সরল 
তািমমার মেনও হয়ত েকৃিতর েিত একাা � া জািগেয় িদত। 
িকি আজ এ অব�ায় তার এসেব েকানও মেনােযাগ েনা। তােক 
�াস কের েরেখেছ এক অজানা আতংক। একপযরােয় তােক এক 
জায়গায় দাঁড় কিরেয় েরেখ বাবা ও ফুফু েযন কী কথা েসের 
িনেলন। এরপর বািড় েথেক িনেয় আসা বযাগাা েথেক বাবা েয 
িজিনসাা েবর করেলন, তােত েজাসনার কড়া আেলা পেড় একাা 
হালকা িঝিলক িদেয় েগল। সরল তািমমার মনাা তখন শংকায় 
কাঁপেত শক কেরেছ।  
এর িকছুকে পরা সব শংকা আর আতংক েজাসনার আেলার 
মেতাা সতয হেয় ধরা পড়ল তািমমার দৃি�েত। বাবা তােক চুেলর 
মুিঠ ধের কাশবেনর মেধয োেন িনেত শক করেলন। েপছন েথেক 
ধা�ােলন ফুফু। নারীমেনর সকল দুবরলতা আর আতংক �াস 
কের িনল তািমমােক। বাঁচাও বাঁচাও বেল েস ভয়াতরকে� িচৎকার 
করেত লাগল। িকি তার িচৎকার �িন নদীর পােড় েলেগ একাা 
েিত�িন হেয় তারা কােছ িফের এেলা। একজন িপতা যখন 
েকানও সিানেক হতযা করেত উদযত হয়, তখন ওা সিােনর 
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বাঁচার আতরনাদ আর কার কােনা বা পড়েব! তাছাড়া িন�ুর িপতা 
কনযাহতযার জনয এমন এক �ান েবেছ িনেয়িছেলন, যা িছল 
রােতর েকৃিতেত মানুেষর দৃি�সীমার অেনক বাাের।  
েকানও মনুষযসিান যখন তািমমােক বাঁচােত এিগেয় এেলা না, 
তখন বাঁচার তািগেদ েস িপতার ে�হদৃি� আকষরে করল। েথেম 
বাবার কােছ আরিজ জািনেয় বলল, বাবা! আমােক এবােরর মেতা 
েছেড় দাও। এা এখান েথেকা িচরিদেনর জনয অজানার পেথ 
েনেম পড়েবা। েকােনািদন আর েতামার দুয়াের হািজর হেবা না। 
েতামােক আর বাবা বেল িবর� করব না। েমেরা েফলেত চাে�া 
যখন, তখন জীবনাা না হয় িভকাা দাও, বাবা! এা েদেখা, 
েতামার পা ছুঁেয় শপথ করিছ, সিতয েকােনািদন আর বািড়েত 
িফের আসব না...। 
ািনেয়-িবিনেয় বহ কথা বলল তািমমা। বাবার মন নরম কের 
জীবন বাঁচােনার জনয স াবয সব েকৗশল অবল�ন করল। িকি 
িন�ুর বাবার মন গলােনা েগল না। তখন েস েিতবাদী হেয় 
উঠল। ধ্াধি্ হেলা বাবা ও ফুফুর স�। যুবতী বয়সী একজন 
নারীর শি�েতা এেকবাের েফলবার নয়, িকি হতযােেচ�ায় উদযত 
দানব িপতা আর তার সহেযাগী ফুফুর শি�েক কুিলেয় উঠেত 
পারল না েস। তারা দুাজন তােক ধ্াধি্ কের কাশবেনর 
এেকবাের েভতের িনেয় েগেলন। 
এবার শক হেলা আেরক লড়াা। তােক মািােত েফেল জবাা 
করা হেব। এখােনও অেনককে লড়ল তািমমা। অেনক �ান জুেড় 
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েভেঙ েগল কাশবন। তেব েশষ পযরি এখােনও পরািজত হেলা 
েস। িপতার হােতর উদযত ধারােলা ছুির তার গলা  শর করল। 
মৃতুয িনি�ত বুঝেত বািক থাকল না তািমমার। বাবা আর ফুফুর 
সে� ধ্াধি্ কের গলা শিকেয় িগেয়িছল আেগা। তাছাড়া মৃতুযর 
সময়াােত মানুষ এমিনেতা িপপাসাতর হয়। তাা েশষবােরর মেতা 
পািন চাাল তািমমা।  
তািমমা ভুেল িগেয়িছল, েয েলাক দুোার কােছ েস পািন চাে�, 
তারা এখন তার বাবা আর ফুফু নয়। তারা জ�াদ! আর জ�ােদর 
কাজ েতা মৃতুযপথ যা�ীেক পািন েদয়া নয়,  ত জীবনলীলা সা� 
করা। তাা তািমমার েশষ া�া পূরে হেলা না। নীরব িন্ি 
েকৃিতর সে� িমেশ একাকার হেয় েগল তার পািন চাওয়ার 
আহবান। পািন দাও পািন!  
এলাকার মানুেষর ভাষয, বহিদন পযরি নদীর এা পাড়াায় মানুষ 
একাকী হেলা এা আওয়াজাা শনেত েপেতা। পািন দাও পািন! 
কী জািন, হয়ত তািমমার িবেদহী আ�ার সমেবদনা জানােতা 
েসিদেনর েকৃিত তািমমা হেয় িগেয়িছল। তাা বহিদন পযরি 
সমেবদনা িফের িফের এেসেছ েকৃিতর মুেখ মুেখ- পািন দাও, 
পািন!  
কেয়কিদন আেগ আমার আ�া এেসিছেলন ঢাকায়। তার কােছ 
পুনরায় ঘানাাার আেদযাপাি েজেন িনলাম। আমার িজজাসায় 
িতিন েথেম হকচিকেয় েগেলন। এতিদন আেগর িনমরম একাা 
ঘানা �ৃিতর সরলেরখায় িফের আসায় একাা দীঘর�াস িনেলন। 
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ককেকে� েশানােলন েসা ঘানাাা। আিম তাঁেক িজেজস 
করলাম, তািমমােক িক কবর েদয়া হয় িন? িতিন বলেলন, 
কেয়কিদন পযরি েশয়াল-কুকুেরর আহার িছল েস। এরপর �ানীয় 
েলাকজন সদয় হেয় তার েদেহর অবিশ�াংশ মািা চাপা িদেয় 
রােখ।   
কথাাা শেন মনাা আরও িবষ� হেলা। তাহেল তািমমার কপােল 
িক জােহলী যুেগর িশশকনযােদর মযরাদাাুকুও েজাোিন? কবর� 
হওয়ার মযরাদা? তািমমার জনয আমার িনদাকে ক� হয়, তার 
জনয সমেবদনা জাপন কির। িকি বারবার এা ে� মেন েদালা 
খায়, এা েয িনমরম হতযাকাদ, িপতাকতৃরক কনযা িনহত হওয়ার 
মেতা িনমরম ঘানা; েকন ঘো এসব? শধু জাগিতক দৃি�েত িবচার 
করেল িক এসব সমসযার সমাধান হেব? নািক আমােদরেক েবর 
করেত হেব সমসযার মূল কারোা?  
পাঠক! আিম হলফ কের বলেত পাির, সরল তািমমা যিদ পদরায় 
িনেজেক আবৃত করত, িববাহবিহভূরত অুবধ স�করেক ে�য় না 
িদেতা, তাহেল তােক এা িনদাকে পিরেিতর িশকার হেত হেতা 
না। আ�াহর িবধান রকা করার মযরাদা তােক রকা করেতা িয�তী 
ও জীবননাশ েথেক।  
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সতীে�র িনলাম 
সািয়যদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর িব�বযাপী সাড়া 
জাগােনা একিা �� হে�- سني سبلعيلم سَس سبلسلأ�ِيذب ططي    

‘মুসিলমেদর পতেন িব� কী হারােলা’। বািার িশেরানাম েদেখ েয 
েকউ চমেক উঠেত পােরন। এক জািতর পতেন আেরক জািতর 
কিতর ে� েকন? 
িকি পৃিথবীবযাপী েয অনাচার, অুনিতকতা আর িনলর�তার 
ছড়াছিড়, তা েদেখ মুসিলম িবে�র ািতহাস স�েকর অবগত েয 
েকানও মানুষা �ীকার করেত বাধয হেবন েয, আেলাচয 
িশেরানােমর বািা সিতযকার অেথরা একজন যুগে�ার 
হগয়িবগিলত উ�ারে এবং িতিন একথা আমােদরেক েচােখ 
আঙুল িদেয় েদখােত পারেবন েয, একিা সভয জািতর পতেন 
িবে�র অেনক িকছুা হারােনার থােক।  
আেগ ঘানাাা েদখুন। সংবাদাা েকািশত হেয়িছল ২০১০াং 
সােলর আগা মােস। বািএল পি�কা নােম পিরিচত ৈদিনক 
কােলরকে�। ঘানািা সভযতার তথাকিথত দািবদার াউেরােপর 
েকানও এক েদেশর (েদশিার নাম এখন িঠক মেন পড়েছ না 
আমার। তেব বৃোন হওয়ার স াবনাা েবিশ)। 
সভযতার দািবদার এা িবে� কত অঅুত িনলােমর নামা েতা 
েশানা যায়! কারও বযবহত েছঁড়া কাঁথা। কারও ঘেরর বাথকম 
পির�ার করার �াশ, কারও বযবহত গািড়র াায়ার আরও কত 
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কীর িনলাম ডাকা হয়! িকি সভযতার দুিনয়ায় নারীর িচরিন 
েগৗরেবর ব� সতী�েকও েশষ পযরি িনলােম েতালা হেব, তা 
আমরা েকন, েকানও সাধারে িবেবকবান মানুষও ক�নায় আনেত 
সকম হেব না। িকি সতয কথা হে�, পৃিথবীর মানুষেক এমনা 
নাযুক েথেক নাযুকতর অিভজতার স�ুখীন হেত হে�।  
ঘানািা হে� : াউেরােপর ওা েষাড়শী েমেয়িা িনেজেক িনলােম 
তুেলেছ। ঋে�্ হওয়ায় তােদর ৈপি�ক বািড়িা বযাংেকর কােছ 
আােক পেড় যায়। বযাংক চাে�, বািড়িা িনলােম তুেল তােদর 
াাকা উসুল কের িনেত। মা আর িনেজর একমা� আ�য়�লিা 
এভােব হাতছাড়া হেয় যােব তা েমেন েনয়া যায়! তাা আজব এক 
িনলাম আহবান করল েস। ামারেনোর মাধযেম জািনেয় িদল, 
েকানও বযি� তােক যিদ এা পিরমাে পাউএ েদয়, তাহেল েস 
তােক এক রােতর জনয িনেজর সতী� িদেয় েদেব! িনলাম 
আ�ােনর সে� তার ছিবাাও েছেড় িদেলা আ�হীেদর সুিবধার 
জনয।  
মুহূেতরর মেধয সাড়া পেড় েগল কামদুিনয়ায়। হাজার হাজার 
আেবদন পড়ল কেয়ক ঘ�ার মাথায়। এর মেধয এক যুবক িছল 
িকছুাা সাধু-স�যাসী াাােপর। েস িনলােমর সেবরা� ডাক হাঁকল। 
তেব এা অুবধ প�ায় না িগেয় েমেয়িােক �ায়ীভােব িবেয় করার 
ে্াব িদল েস। িকি েমেয়িা যােদর িনলাম আ�ান েতযাখযান 
কেরিছল, তােদর সবার আেগ িছল এা সাধু যুবেকর নাম, েয 
ৈবধ প�ায় তােক েপেত েচেয়িছল।  
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েমেয়িা তার যুি� তুেল ধের বেলেছ, ‘আিম আসেল কারও সে� 
ঘর বাধঁেত চাািন। েকবল ঋেের াাকাাা পিরেশাধ করেত এক 
রােতর জনয আমার সতী� িনলােম তুেলিছ। িকি কামুকদুিনয়ার 
েলাকগেলা আমােক সারা জীবেনর জনয েভাগ করেত চায়। তাা 
তার আেবদন েতযাখযান না কের উপায় িছল না।’  
হায় িবেবক! েয েতামােক মূলয িদল তােক তুিম ভৎরসনা িদেল! 
তুিম েয কামুক দুিনয়ার সুেযাগ িনেয় েতামার �াথরিসি  করেল, 
েস দুিনয়ােকা তুিম ভৎরসনা করেল!  
এাাা বলিছলাম েয, একিা সভয দুিনয়ার পতন মােন েগাাা 
িবে�র পতন। আর াসলাম েয সভযতা িনেয় দুিনয়ায় আগমন 
কেরেছ এবং এককােল েয েজৗলুস িবিলেয়েছ, তা যিদ আজ 
অকুক থাকত, তাহেল পৃিথবীর েয োেির েয েকানও ধেমরর েহাক 
না েকন, েকানও নারীেক খাদয িকংবা বাস�ােনর জনয এভােব 
েকােশয িনেজর সতী�েক িনলােম তুলত হেতা না। তাা অিদৃরি� 
িদেয় েলখা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর ‘মুসিলম িবে�র 
পতেন িব� কী হারােলা’ বািার িশেরানাম আমােদর মেনর 
অজােিা েদালা িদেয় যায় এসব ঘানাদশরেন। 
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িবচূের �� 
পাহাড়ী েকৃিতর িন্ি রজনী। ঘুেমর েকােল আি�ত পাহাড়ী 
জনপেদর সকল সদসয। পাহাড়ী িনজরনতার সে� যু� হেয়েছ 
রােতর গভীরতা। এমন িন্ি রজনীেত েবেঘার ঘুেম আ�� 
আ�ুস সা�ার। িঠক েস সময় পাহাড়ী িনজরনতা আর রােতর 
িন্িতা েভদ কের িবকা গজরেন েকঁেপ উঠল তার ঘেরর িােনর 
চালািা। আতিাত হেয় তিড়ঘিড় কের ঘর েথেক েবর হেয় এেলন 
কী ঘােছ তা েদখার জনয। অজানা আতা আর ভয় িনেয়া ঘেরর 
িােনর চােল উঠেলন িতিন। েদখেলন, ১৫ বছেরর একিা েমেয় 
মৃতুযবৎ পেড় আেছ িােনর চােল! 
েসিদন কী ঘোিছল চে�াম নগরীর খুলশী থানার লালখান বাজার 
এলাকায়? এাাও েসসব ঘানার একিা, যা েবপদরা, েেম আর 
উ�ৃংখল জীবনাচােরর কারেে সংঘিাত হে� েিতিনয়ত। এসব 
ঘানার শক আেছ িকি েশষ েকাথায় তা েকউা বলেত পােরন 
না। পারেবনাবা কী? েকউ েতা সমাধােনর সিঠক পেথ হাঁো না। 
থাক েসসব কথা। এবার আসল ঘানায় আিস : 
লালখান বাজােরর বািস�া েদওয়ানহাা এলাকার কাা গােমরেমর 
কমরী পাবরতী (ছ�নাম)। বয়স মা� পেনর। েকামল নারী স�া 
িনেয় উপাজরেনর কিঠন দািয়� মাথায়। সামেন ভিবষযেতর 
হাতছানী। কােক জীবনস�ী িহেসেব েবেছ েনেব, েসও একাা বড় 
িচিা। এরা মেধয তােক হাতছানী িদেয় ডাকল এক যুবক। 
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জিসমুি�ন মািনক (ছ�নাম) ��চারী েমেয়িােক সু�র ভিবষযেতর 
�� েদখােলা। দিরেতার ভাের নূয্ একজন অপিরপপ েমেয়র 
জীবেন এরেচেয় বড় েেলাভন আর কী হেত পাের? তাা েস তার 
আ�ােন সাড়া িদেত িবল� কের িন। ভােব িন একাু সমেয়র 
জনযও। মািনক তােক েেম আর ভােলাবাসা েদেব বেল তােক 
কােছ োেন িনেয়েছ। িনেয়েছ তার সবর�। পাবরতী তােত বাধা েদয় 
িন। যার সে� জীবন গড়েব, তার া�ায় বাঁধ সাধেত আেছ? জািন 
না, হয়ত েস তা-া েভেব থাকেব।  
ঘানার িদন মািনক েেিমকা পাবরতীেক আ�ান কের। তােক আশা 
েদয়, এবার এেসেছ েতামার সুিদন! আজা েতামােক িবেয় কের 
েফলব! মািনেকর কথায় পাবরতীর িকেশারী মেন এক অজানা 
িশহরেের েঢউ েখেল যায়। একজন নারীর িচরকাি�ত মুহূতরিা 
তার হােতর নাগােল! এখনা েস বধূ সাজেব, িবেয়র নতুন 
লালশাড়ী পড়েব! নারীসৃি�র সবেচেয় েসরা মুহূতরিা েস িকছুকেের 
মেধযা শাড়ীর আঁচেল েবঁেধ েফলেব! াতযকার িশহরেমূলক 
অনুভূিত সরল িকেশারীমেন বারবার উঁিক িদেত থােক। েস 
কৃতজতার নয়েন তাকায় মািনেকর িদেক। মািনক সিতয ��পুকষ 
তার! �ামী! পদধুেলা িনেত হেব েয!  
বলা হয়, নারীর বুক ফাো, িকি মুখ েফাো না। িকি আজ েযন 
পাবরতীর মুখও ফুােত চাে�। একজন গরীব, েযৗতুক েদােন 
অকম নারীর জনয িবনা েযৗতুেক িবেয় হওয়ার িশহরে কমাবা 
হেব েকন? মেন পেড় েগল একাা বােয়র কথা। ভারেতর গহীন 
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অরেেয বাস একিা দিরে পিরবােরর। সংসাের চার চারো িবেয়র 
উপযু� েমেয়। িকি দিরেের ভাের নূয্ পিরবােরর পেক স ব 
নয় েযৗতুক িদেয় তােদরেক পা�� করা। এিদেক েমেয়গেলার 
বয়সও গড়াে� েবশ। বড় েমেয়িা মােঝ-মােঝ আেকপ কের 
বলত, কত মানুষা েতা কােজর জনয গৃহপিরচািরকা রােখ। এমন 
েকানও মহানুভব েলাক িক েনা, েয আমােদরেক গৃহকােজর জনয 
িনেয়াগ েদেব, িবিনমেয় েদেব শধু বধূর মযরাদাাুকু? েকউ যিদ 
এতাুকু কৃপা কের আমােদর েিত, তাহেল সারা জীবন আমরা 
চুেলর আঁচল িদেয় তার পা মুেছ েদব!  
আহ! কত বড় েবদনার দীঘর�াস এিা! েসা দীঘর�াস েযন ভর 
করেছ পাবরতীর �ােস, আর এেথেক তােক উ ার করেত এেসেছ 
মািনক!। তাা তার েিত এেতা � া, এেতা আেবগ! আনে�, 
আেবেগ মািনেকর সামেন িনেজর অি্� িবিকেয় িদেত া�া 
করেছ তার! 
এভােব িবেয়র িশহরে আর আকুলতা তার েদেহ ঝাঁকুিন িদেয় 
হািরেয় যায় দূের েকাথাও। িবেয়র �ে� িবেভার পাবরতী মািনেকর 
সে� রওয়ানা হয়। েথেম তােক িনেয় যাওয়া হয় নগরীর 
আমবাগান এলাকায়। েসখােন এেস �ে�র েকানও তাবীর েদখেত 
পায় না পাবরতী। েকাথায় িবেয়থার আেয়াজন! েকবল রােতর 
আঁধারা েয তােদর স�ী! েকাথায় লালশাড়ী, েকাথায় হােতর 
েমেহদী?!  
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পাবরতী েদখল, তার �ে�র মানুষিা তার ব�ুেদর সে� কী েযন 
বলাবিল করেছ। ভাবল, হয়ত িবেয়রা েকানও আেয়াজন িনেয় 
কথা বলেছ তারা। হায় হতভািগনী! এখনও েতার �� ভাঙল না?  
এর িকছুকে পর তােক িনেয় যাওয়া হয় মিতঝেরা পাহােড়। 
েসখােন িগেয় তার �ে�র  াসিা চূড়ািভােব েভেঙ াুকেরা াুকেরা 
হেয় যায়। ক�নার তুিলেত আঁকা তার �ামী মুহূেতরর মেধয 
ধষরেকর ভূিমকায় আ�েকাশ কের। তােক তার েেিমকসহ চার 
ব�ু িমেল ধষরে কের। মািনক তার িতন ব�ুেদর িনেয় 
ভােলাবাসার (?) মানুষিােক স�মকাঙাল বািনেয় েছেড় েদয়। শধু 
তাা নয়, তার স�মাুকু েকেড় িনেয় তােক ছুঁেড় েফেল পাহােড়র 
পাদেদেশ।  
পাবরতীর �� আােক যায় আ�ুস সা�ােরর ঘেরর িােনর চােল। 
আজ েস বাসর রােতর লালশাড়ী পরা বধূ নয়, হাসপাতােলর 
েকিবেনর মুমূষর েরাগী! তার িঠকানা সাজােনা বাসর ঘের নয়, 
হাসপাতােলর েবেড! 
েদখুন, পাবরতীেক অ�কার রজনীেত চার ব�ু িমেল িনেয় যায় 
লালখান বাজােরর মিতঝনরা পাহােড়। অপিরিচত যুবকেদর েদেখ 
িচিিত হওয়ার কথা িছল তার। িকি তা হয় িন। কারে, সে� 
েযখােন িেয় মানুষ আেছ। েসখােন এসব ভাবাভািবর সময় 
েকাথায়? িকি েযখােন আ�াহর িবধান থােক না, মানুেষর মেধয 
সৃি�কতরার ডর-ভয় থােক না, েসখােন িক এ ধরেনর 
আ�িব�ােসর সুেযাগ আেছ? মানুষ এখানাায় এেস ভুল কের। েয 
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েলাকাা আ�াহর িবধােনর মযরাদা িদেত জােন না, েস কী কের 
একজন নারীর মযরাদা িদেত জানেব? [সূ� : ৈদিনক েিতিদন ৩রা 
জানুয়াির ২০১১ াং] 
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পরকীয়ার �রপ ও বতরমান পিরি�িত 
িকছুিদন আেগ একিা পি�কায় ‘েবাজ লাান সােভর’ শীষরক 
গেবষোয় উে�খ করা হেয়েছ, ‘পরকীয়ার ঘানা আশাাজনকহাের 
বৃি  েপেয়েছ। গত ষাাদশেকর তুলনায় এা েবেতা অেনক 
েবিশ। েস সমেয়ও পিরি�িত এত ভয়াবহ িছল না। বতরমােন েিত 
দশজন পুকেষর মেধয িতনজন পুকষ পরকীয়ায় জিড়ত।’  
সিতযকার অেথরা একিা উে�গজনক িরেপাারা বো। এা 
িরেপাারিা আমােদর সমাজ বযব�ার সীমাহীন ৈদেনযর পথিনেদরশ 
কের। আসেল তথয সং�হ করেত িগেয় তারা মা� ৫০ বছর 
িপিছেয় িগেয়েছন। যিদ আরও কেয়কশ বছর িপিছেয় েখালাফা বা 
াসলােমর শাসনযুেগর কােছ িফের েযেতন, তাহেল িচ�াা 
আেরকাু িভ� েদখেতন। তখন তফাৎাা আেরকাু েমাাা দােগ 
ধরা পড়ত।  
যােহাক, পি�কা এা িরেপাার েকাশ করার পর এ সংতাি 
অেনকগেলা ঘানা তুেল ধেরেছ। আমরা দুেয়কিা ঘানা তুেল 
ধরার আেগ পরকীয়ার �রপ তুেল ধরার েয়াস পােবা, 
ানশাআ�াহ। 
াবন মুকাফফা’ (রহ.) পরনারীর েিত আস� হওয়ার কারে ও 
তার কিতকর িদক স�েকর আেলাচনা েসে� বেলন, শয়তান 
পরনারী স�েকর মানুেষর অিের �াদ জুিগেয় েদয়। তােদর 
ক�নাাাা তার কােছ মধুময় হেয় ওেঠ। েচাখ ও অিের তােদর 
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েসৗ�যর সুেশািভত হেয় আ�েকাশ কের। ব�ত এাা এক ধরেনর 
েতারো ও েধাঁকা। েকননা, িনেজর ৈবধ  ী িকংবা �ামীর বদলায় 
যার িদেক আকষরে সৃি� হয়, েস েবিশর ভাগ েকে�া িনেজর 
�ামী বা  ীর েচেয় িন�মােনর হেয় থােক।’ [আল-আদাবুল কাবীর 
পৃ. ৯৯] 
াবন মুফিলহ হা�লী রহ. পরকীয়ার �রপ আেলাচনা করেত িগেয় 
বেলন, বুি মান বযি�র অনয নারীেদর িদেক তাকােনা েথেক 
িনেজর েচাখেক বাঁিচেয় রাখা উিচত। েকননা, মানুষ িনেজর ৈবধ 
ব� ( ী বা �ামী)-র েচেয় অুবধ ব� তথা পরকীয়ার নারী-
পুকষেক েবিশ েসৗ�েযরর দৃি�েত েদেখ।  
তুিম তােক েদখেব েসৗ�েযরর দৃি�েত, তার কথাগেলা কােন 
বাজেব সুেরলা �ের, সামািজকভােব তােক েবিশ িফা ও উপেযাগী 
মেন হেব, অির�তায় মেন হেব েসরা, আন� েদােন মেন হেব 
ে��। এা মেন করাাা েতামােক েতামার ৈবধ  ী বা �ামী েথেক 
মন েকেড় িনেয় অুবধ �ােন পিতত করেব। েতামার েচােখ 
শয়তান ধাঁধাঁ সৃি� করেব, হালােলর েিত েতামার মেধয অনীহা 
ভাব সৃি� করেব, ৈবধ ব�র েিত ঘৃো ও অুবধ ব�র েিত 
অনুরাগ সৃি� করেব। কারে, মানুেষর মেধয িনিষ  ব�র েিত 
আকিষরত হওয়ার েবেতা রেয়েছ। শয়তান এা েবেতােক কােজ 
লাগায়। িনেজর কােছ হালাল েয ব� আেছ তােত অনীহা ও 
অকিচ ধিরেয় েদয়। সেবরাপির শয়তােনর েধান কাজ হেলা 
েতামার কােছ, েয হালাল ব� সংরিকত আেছ, তার েচেয় যা 
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েতামার কােছ েনা তথা েতামার জনয যা হারাম তােক েতামার 
দৃি�েত সু�র ও আকষরেীয় কের েপশ করা।  
এর ফেল তার েিত েতামার াশক-েেম সৃি� হয়। ফেল �ংস হয় 
�ীন-দুিনয়া সবা। কত দৃি� েয এা �ংসলীলা সাধন কেরেছ! 
কত দৃি� েয কত জনপদ, পিরবার ও সমাজেক এভােব �ংস 
কেরেছ! 
িবখযাত বযি�� াবন মুবারক (রহ.) বেরনা করেতন, েয বযি� 
িনেজর মেধয িনেজ েথেকা িফতনা (পরকীয়া-েেম) জ� েদেব, 
েস কখনও তা েথেক িন�ৃিত পােব না। যিদও েস এর জনয জান-
োে িদেয় েচ�া কের।’ আর এাা সৃি� হয় অুনিতক েমলােমশা ও 
েবপদরার কারেে। [আলফুর‘ : ৫/১৫৫] (ঈষৎ সংেকিপত) 
এর েমাে�রপ একিা িবখযাত ও েিস  ঘানা েপশ করা েযেত 
পাের।  
দৃি�র উদারতা, বাধাহীনতা ও অুবধ পাে� তা বযবহার করার 
অপকািরতার িচর�রেীয় একিা দৃ�াি হেয় থাকেব এা ঘানািা।  
িহ� িবনেত খুস ায়ািদয়া জােহলী যুেগর একজন েিস  জানী, 
বুি মতী, েতুযৎপ�মিত�, সািহিতযক ও েখর েমধার অিধকারী 
একজন ধনবতী নারী িছেলন। িকি িতিনা অিব�াসযভােব তার 
এক ভৃেতযর সে� বযিভচাের িল� হন। অথচ িতিন আরব দুিনয়ার 
একজন নামকরা জানী হওয়ায় এর ক�নাও করা স ব িছল না। 
তােক এা অিব�াসয কাএ স�েকর িজেজস করা হেলা, আপিন 
আরবজাহােনর একজন েিস  জানী হওয়া সেেও কীভােব 
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একজন দােসর সে� অপকেমর িল� হেত পারেলন? িতিন জবােব 
বলেলন- দুিা িবষয় আমােক একােজ জিড়েয় পড়া সহজ কেরেছ। 
এক. পরপুকেষর সে� অুবধ েমলােমশা, চলােফরা, খাওয়া-
দাওয়া। দুা. পরপুকেষর সে� কথাবাতরা, গ�চািরতা ও 
েখাশালাপ।  
অথরাৎ- এা দুিা িবষয় এমন পাপ, যা বুি মতী ও আরবখযাত 
একজন নারীেক আে্-আে্ তার শরাফত, আিভজাতয, সতী�, 
েনতৃ� ও স�েমর গিদ েথেক েবর কের এেন বযিভচােরর মেতা 
জঘনয পােপ িল� কের িদেয়িছল। ব�ত দৃি�র উদারতা ও 
অুনিতক েমলােমশাা একজন নারী বা পুকষেক েেম বা 
পরকীয়ার মেতা ভয়ানক পােপ িল� কের েদয়। দৃি� হেলা 
শয়তােনর একিা তীর। হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- 

رُس ِْ نْسسَسْهم سسبَّب  - ِبنِْليَْسسسِسَهيمِسسِِ

‘দৃি� হেলা শয়তােনর তীরসমূেহর একিা।’ [মু্াদরাক হােকম : 
৪/৩১৪P7F

8
P]  

অতএব, একজন নারী বা পুকষেক অবশযা শয়তােনর এা 
তীেরর লকযব� হওয়া েথেক িনরাপদ থাকেত হেব। আর 
েমলােমশা েথেক েতা েবঁেচ থাকেত হেবা। জুনক কিব বেলন- 

ةَسسِبمّس َِ نْسسبلّسَال سسَ�ُأرّسسالَسسبَمْس  وََجيِرَُِهيسَسلْٰ�سسِِ َ  نَِببِدْ�َهيسَحيلِسسََ

                                                           
8 তেব হাদীসিার সনদ দুবরল।  



 

222 

‘সালমা ও তার অনুরপ নারীেদর (েেিমকেদর) হাত েথেক বাঁচার 
িনরাপদ প�া একাাা। তাহেলা, তার বসবােসর উপতযকা কখনও 
না মাড়ােনা।’ 
সিতয কথা কী, আমােদর সমাজ এা মারা�ক দুিা অপরােধ 
আকু� িনমি�ত। একারেে েেম ও পরকীয়ার িবষা� েছাবল 
আমােদর আকাশ- বাতাসেক ভাির কের তুেলেছ। িরেপাারিা 
উে�খ করার পর পি�কািা কেয়কিা পরকীয়ার ঘানা উে�খ 
কেরেছ। এখােন দুেয়কিা তুেল ধরা হেলা। 
ঘানা-১ : যা�াবািড়র দিনয়া এলাকার হতভাগা েলাকিার নাম 
ওবায়দুল হক। বয়স ৩৫। দিনয়া বাজােরর ৫৭৬, সা�ার সদরার 
েরােডর বািস�া। আ�াহেদ� ও ৈপি�ক জীবনাা তার িছ�িভ� 
আর র�া� হেয়েছ  ীর পরকীয়ার িবষা� েছারায়।  ী নািসমা 
েবগম লাবলু নােমর এক যুবেকর সে� পরকীয়া জিড়েয় পেড়। 
িকি পরকীয়ার পেথ সবেচ বাধা েয �ামী! তাা পরকীয়ার েথম 
েকাপাা পড়ল ওবায়দুেলর ওপর।  ী নািসমা আর তার েেিমক 
চূড়াি িস াি িনেয় েফলল। দুিনয়া েথেক িচরতের সিরেয় েফলার 
িস াি। িস াি অনুযায়ী কাজ। ৪ঠা জানুয়ারী  ী নািসমা ও তার 
েেিমক লাবলু তােক কুিপেয় িনমরমভােব হতযা কের। তার মাথার 
েপছেন ও ঘােড় আঘাত কের তার মৃতুয িনি�ত কের তারা। [সূ� 
: ৈদিনক আমার েদশ ৪ জানুয়াির ২০১১ াং]  
ঘানা-২ : এ ঘানা নাোােরর বাগািতপাড়া উপেজলার বারাপাড়া 
�ােমর। পরকীয়ার িবষা� েছাবেল এবার োে হািরেয়েছন �ামী 
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ও  ীর ফুফােতা ভাা। গেে-গেে দুা দুাজন মানুষ! ঘানািা 
হে� : রােশদা েবগম নােমর এক মিহলােক শ�ুর আলী নােমর 
এক যুবেকর সে� আপি�কর অব�ায় েদেখ েফেলন রােশদার 
ফুফােতা ভাা সামসুল াসলাম। এরপর েথেক েস িনেখাজঁ হেয় 
যায়। বহ েখাঁজাখঁুিজর পরও তােক পাওয়া যায় িন েকাথায়ও। 
অবেশেষ কেয়কিদন পর তার লাশ পাওয়া যায় পােশর এক 
পুকুের। হতযাকারীেক শনা� করেত পুিলশ রােশদার �ামীেক ধের 
িনেয় যায়। োথিমক িজজাসাবােদ তােক েছেড় িদেলও েস 
মারা�ক অপমানেবাধ কের এবং এ কারেে আ�হতযা কের।  
ধারো করা হয়, রােশদােক আপি�কর অব�ায় েদখাা কাল হয় 
শামসুল াসলােমর জনয। পরকীয়ার পাপ েদখার ‘অপরাধী েচাখ’ 
আর মুেখর ভাষা িচরতের িন্ি কের েদয়ার জনয রােশদা ও 
তার পরকীয়া েেিমক তােক দুিনয়া েথেক িচরতের সিরেয় েদয়। 
এিদেক �ামীর িনেজর বধূেক অেনযর বাহল�া অব�ায় েদখার 
অপমােনর সে� েযাগ হয় তােক েজরা করার অপমান। এ দুেয় 
িমেল েসও েবেছ েনয় পরকােলর পথ। একিা পরকীয়া এভােবা 
েকেড় েনয় দুিা তাজা োে। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন-  

ِْسَالس«
ْ

سبإل
َ
و َْ ِر�ًْيسنَ َِ س

َ
و َْ َأيسنَ ََ ِر�ًْي سوََسيَُعبُدس َِ  »ُمس

াসলাম একািক� িনেয় শক হেয়িছল এবং অিতস�র াসলাম 
একািকে�র িদেকা িফের যােব।’ [মুসিলম : ১৪৫]  
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অথরাৎ াসলােমর সূচনা হেয়িছল িনঃস�তা িনেয়, অ� িকছু মানুষ 
াসলােমর ছায়াতেল আ�য় িনেয়িছল। িঠক ত�প আবার আেগর 
েসা অব�া িফের আসেব। মানুষ  তেবেগ াসলােমর সীমানা 
েথেক দূের সের েযেত চাােব। াসলােমর আদশর, াসলােমর মহ� 
তােদর কােছ অপােঙ�য় মেন হেব। এর ফল যা হওয়ার তা-া 
হেব। দুিনয়াবযাপী এক আওয়াজ উঠেব- অশািি।  
আজ কী হে� না তা-া বলুন! েবপদরা, েেম আর পরকীয়ার 
কথাা ধকন। এসব কারেে শধু আমােদর েদশা নয় সারািব� 
অি�রতা আর অশািির েচারাবািলেত আােক েগেছ। ঘােছ 
েলামহষরক যতসব ঘানা।  
৮ জানুয়াির একিা পি�কা িরেপাার কেরেছ, পরকীয়ায় পুকষও 
িনযরািতত। পুকষরা  ীর পরকীয়ার কারেে িনযরাতেনর িশকার 
হে�ন। এেক েক� কের আ�হতযার ঘানাও ঘােছ বযাপকভােব। 
দুেয়কিা িবি�� ঘানা আমােদর দৃি�সীমার মেধয এেলও 
অিধকাংশ ঘানা েথেক যাে� দৃি�র আড়ােল।  
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লুি�ত স�েমর লাশ চুির! 
�েরা। পাবনার ঈ�রদী িদয়ারবাঘাােল েমেয়িার বািড়। উুল 
শযামলা গড়ন। গেমর মেতা েদেহর িমি� রঙ। েচহারাাা মায়ায় 
ভরা। েসৗ�যর নয়নকাড়া না হেলও মায়াকাড়া েতা বোা। বয়স 
মা� পেনর। এসএসিস পরীকাথরী। এমন একিা মায়াবী েমেয়েক 
অিত মানুষ েয, েস-া মায়া করেব, ে�হ েদেব। িকি আমােদর 
সমােজর েদউেলপনা আজ এত উৎকা িবি� হেয়েছ েয, মানবতা 
আর ে�েহর ে�াা আজ আােক যায় ববররতার েমাাা োচীের। 
�েরার দুঃখজনক ঘানা আমােদর সমােজর এমনা এক 
েদউেলপনার িনকৃ� উপমা। মনুষযে�র েঘারতর িবপযরয় িনেদরশ 
করার জনয এা একিা দৃশযা যেথ� েয, এা মায়াবী েমেয়িার 
লাশ ঝুেল আেছ েমেহগিন গােছর সে�। ৈপশািচক, অমানিবক, 

বীভৎস াতযাকার শ� িদেয় িক এা নৃশংসতার পিরমাপ করা 
স ব? েিতিনয়ত আমােদর চারপােশ এসব ঘানা ঘােছ। িন�ল 
আেতাশ-অিভমােন েচতনা িবদীের হে� আমােদর। অবকেয়র 
বীভৎস েচহারা েদেখ েকবলা িবপ�েবাধ করিছ আমরা, েযন 
েকাথাও েকানও েযাগয েিতকার েনা। েিতেরাধ েনা। তেমা 
িশিথল হে� মানিবক ব�ন, ালাহী িনেদরেশর মযরাদা। িনদরয় 
শাহওয়াত পুকি্র অে�ষেে িাি মানুষ েযন তমাগত মানবতার 
েিতপক হেয় উঠেছ। িরপুর দাস�, েভুে� ও আিধপেতযর 
লড়াােয় এমনিক হদয়ও হেয় যাে� লুোর মাল- বাজাির পেয। 



 

226 

এা অপিরেময় সবরনাশ েথেক পির�ােের িক েকােনাা উপায় 
েনা? এা মমরিবদারী ে�িা মানুষ ও সমােজর কােছ েরেখ চেল 
েগল �েরা। এা েে�র উ�র েখাঁজার আেগ ঘানাাা েজেন িনন।  
�েরার �ােমর পলান েশেখর েছেল আেনায়ার �েরােক ভােলাবাসত। 
�েরার তােত সমথরন িছল িকনা এা েে�র উ�র জানার আর 
েকানও সুেযাগ েনা। েকননা, উ�রদাতা িচরিদেনর জনয 
অনযজগেতর বািস�া হেয় েগেছ। িকি েকানও নারী পুকেষর 
েেেমর আহবােন সাড়া িদল িকনা েসাা েদখার সুেযাগ েনা েসা 
যুবেকর। ভােলাবাসার মানুষিা তার উপযু� িকনা িকংবা েস 
িনেজ তার উপযু� িকনা এা িবচারাুকু করারও ফুরসত েনা 
তােদর! হয়ত এাাও িছল একতরফা ভােলাবাসা, যােত �েরার 
সমথরন িছল না। তাা কুি হেয় ওেঠ আেনায়ার। িপশােচর 
ভূিমকায় অবতীের হয় েস। েেমশূনয েেিমক েেিমকার 
জীবননােশর িনমরম িস াি �হে কের।  
ঘানার িদন রিববার রাত এগােরাাার িদেক আেনায়ার কেয়কজন 
সযাসীেক সে� িনেয় হানা েদয় েেিমকার গৃেহ। উে�ািচত হয় 
ভােলাবাসার েকৃত রপ। েস �েরােক েজার কের উিঠেয় িনেয় 
যায়। এরপর আেনায়ার ও তার সযাসীবািহনী তােক ধষরে কের। 
হতভাগী �েরােক আধুিনক জািহিলয়ােতর িনমরমতা িপছু ছােড় না। 
েেম অ�ীকৃিতর শাি্র জনয েযন এতাুকু যেথ� নয়! তাা 
পাষদরা ধষরে কের েথেম তার দুোা েচাখ উপেড় েফেল।  
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না জািন অসহায় �েরা তখন েকমন আকুিত জািনেয়েছ ল�ােদর 
কােছ! িবলাপ কের-কের েচেয়েছ মা-বাবার েকােল িফের যাওয়ার 
সুেযাগ। স�ম বাঁচােত না েপের েশষ পযরি জীবনাা বাঁচােনার 
জনয বুকফাাা আতরনাদ কেরেছ। িকি ভয়ংকর িবভীিষকাময় ক� 
েথেক বাঁচার আতরনােদ পাষদেদর হদয় গেলিন। উে�া আেরা 
িনমরম হেয়েছ। েচাখ উপড়ােনার পর তার হাতপা েভেঙ িদেয়েছ 
তারা। 
জািহলীযুেগর মানুষেদরও িনমরমতার একাা সীমা-পিরসীমা িছল। 
িছল িকছুাা হেলও মনুষয�। িকি এা যুেগ এেস েদখিছ এতাুকু 
মনুষয� েথেকও বি�ত মানুষ। আেনায়ার ও তার সযাসী বািহনী 
�েরােক ধষরে কের, েচাখ উপড়ায়, হাত পা ভােঙ, সারা শরীর 
কতিবকত কের এবং েশেষ হতযা কের  লাশ েমেহগিন গােছর 
একিা ডােলর সে� ঝুিলেয় রােখ।  
অসংখয কারেে মানুষ খুন হয়। েক� িবেশেষ মানুষেক খুনী হেত 
হয়। মনুষয�, মানবতা, েেম-ভােলাবাসা াতযাকার সুকুমার বৃি�েক 
সুরকা িদেত, সমােজ শািি েিত�ার �ােথর হতযাকাদও সংঘিাত 
হয়। এসব িনমরমতার মেধযও মনুষয�েক উ�িকত করার েচ�া 
করেছ মানুষ। মৃতুয �াভািবক আর অ�াভািবক যাা েহাক, লােশর 
দাফন বা সৎকােরর িবধান আেছ সব সমােজ। �েরা খাতুন 
েসাুকুও পায়িন। কবেরর স�ানজনক একাু �ান েজাোিন তার 
ভােগয। ধষরক খুনীরা তােক েসাুকু মযরাদা েদয়ারও েেয়াজনেবাধ 
কেরিন। শধু িক তা-া? �েরােক দাফন করার পরও তার লােশর 
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অবমাননা করা হেয়েছ। েক বা কারা েযন তার লাশ চুির করার 
েচ�া কেরেছ! হায় সমাজ!  
এমন কতিবকত আর ঝুলি লাশ েদেখ মা-বাবা আ�ীয়-�জন 
আর িবেবকবান মানুেষর হদেয় েয র�করে হেয়েছ, তা 
অনুভেবর িবষয়, ভাষাব  করার িবষয় নয়। এা ঘানায় 
�ভাবতা েশােকর ছায়া েনেম এেসেছ েগাাা এলাকায়। হাজার 
হাজার মানুেষর িধ�ার ও অিভস�াত বিষরত হে� ধষরক ও 
খুনীেদর ওপর। যুগপৎ েশাক ও দুি�িায় আ�� হেয়েছ মানুষ।  
পাঠক এাােক বলেবন েেমঘিাত হতযাকাদ। িকি আিম বলব, 
মনুষযে�র িবেবচনায় এিা একিা স�ূের েেমবিজরত হতযাকাদ। 
েকননা, েেম িবেয়াগািক পিরেিত েপেতা পাের, িকি তা 
ৈপশািচকতার নামাির হেত পাের না। েেম ও িরপু আি�ত 
েিতিহংসা পর র সাংঘিষরক।  
আসমানী িবধান ললন হওয়ায় আেলাচয ঘানায় মনুষযে�র ি�মুখী 
িবপযরেয়র জঘনয িচ� ফুো উেঠেছ। েথমত ধষরে। ধষরক 
নাির�েকা চরম অপদ� কের না, মনুষয�েকও িনপাত কের। 
আমােদর সমােজ এা পাপ ও নাফরমানীাা তেমা েবেড় চেলেছ। 
সামািজক অবকয় বাড়ার সুেযােগ োয়ি�� হে� না বলেলা 
চেল। ধমরীয় িবধােনর বযাপাের মানুেষর উদাসীনতা ও তথাকিথত 
নারীবাদীেদর েেরাচনায় নারীরা েবিশ কের িবপগ�্ হে�। িকি 
ভাবুক িকংবা অিভভাবক েকউা সতকর হে�ন না। একথা ভুেল 
েগেল চলেব না েয, বযি� যখন আ�াহর িবধােনর বাাের িগেয় 
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েিতিহংসা বা িরপুর তাড়নায় ধষরেকর ভূিমকা েনয়, তখন েগাাা 
সমাজেকা েস অশিন সংেকত িদেয় যায়।  
এা অশিন সংেকত েথেক িশকা েনয়া, িশকা িনেয় পােপর সদর 
দরজা ব� কের েদয়ার তািগদ আর কতিদন পর অনুভূত হেব? 
পােপর েবাঝা আর কত ভারী হেল সমাজ ঘুের দাঁড়ােব?  
এ সমােজ িবচােরর বােী িনভৃেত কাঁেদ। হয়ত �েরার ধষরক- 
হতযাকারীরাও পার েপেয় যােব একিদন। িকংবা মেন কির িবচার 
হেব। িকি এা িবচারাাা িক যেথ�? িবরাা পােপর লঘুদেদ 
সমাজ বদলােব না। সমাজেক বদলােত হেল আেগ আ�াহর 
িবধােনর ছায়াতেল আমােদর সকলেক আ�য় িনেত হেব। আর 
েসা িনরাপদ ছায়াাা হেত পাের পদরা ও সুশৃ�ল জীবন। 
[তথযসূ� : ৈদিনক আমার েদশ, ২৫/০১/২০১১ াং] 
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র�লহরী 
হাদীেস ারশাদ হেয়েছ- 

تَيع  « َِ َّهيس ُُ ُُسبلّصيِلَةُسسإِّمسبّلَْيَيس
َ
َأْرو

ْ
َْيَيسبل تَيِعسبّل َِ س ُ ْْ ََ  »َو

‘দুিনয়া পুেরাাাা স�দ। আর দুিনয়ার ে��তর স�দ হেলা 
েনককার নারী।’ [িতরিমযী : ৩২৩২]  
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহ ওয়া�ােমর বােীর তাৎপযর কতা-না 
মহান! একজন সৎ ও চির�বান নারী পুেরা জািতর েগৗরব। �ামী 
িহেসেব গৃহকতরার, সিান িহেসেব েছেলেমেয়র ও সিান িহেসেব 
মা-বাবার েগৗরব। একজন নারী পদরার আবরেে েথেকও বহ 
মানুেষর পথপদশরক িকংবা সতয পেথর অনুেেরো হেত পােরন। 
আবার এা নারী-া সিঠক পথ েছেড় বত পেথ পা মাড়ােল 
িবপযরয় েডেক আনেত পােরন পুেরা পিরবােরর জনয। 
পদরা নারীর ভূষে। তার িনপা�ার চাদর ও স�ম রকার অললনীয় 
দুগর। িকি যিদ েস এা দুেগর আ�য় না েনয়, তাহেল কী ভয়ানক 
পিরেিত হেত পাের তার একিা উদাহরে হেলা গলশােনর 
আেলািচত ঘানা। গলশােনর কালাচাঁদ এলাকা। ২৪া মাচর ২০১০ 
াং সােল এখােনা সংঘিাত হয় েসা িনমরম ঘানািা।  
ািত ও বীিথ। সমােজর অনযানয নারী ও যুবতীেদর মেতাা 
সমাজসমুেে সাঁতার কাাা তােদর। পদরা-পুিশদা তােদর কােছ 
নিসয। িবেশষ কের এা অ� বয়েস! অঅুত িচ� েদখা যায় 
আমােদর সমােজ। আিশ বছেরর একজন বৃ া লািঠ ভর কের 
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েবারকাবৃতা হেয় হাঁােছন আর তার সে� িবশ বছেরর একজন 
পূের যুবতী হাঁােছন অবগ�নমু� হেয় গলায় েপঁিচেয়! েতা 
এখানকার িচ� েযমন উে�া, পিরেিতর িচ�ও েতমিন উে� হেয় 
িগেয়েছ। ফেল যুবকরা েযখােন হওয়ার কথা িছল নারীর স�ম 
রকার জািমন, হেয়েছ তার উে�া- েকতখাওয়া েবড়া। আমােদর 
সমােজ এ েবড়ারাা এখন িনয়িমত েকত েখেয় সাবাড় কের 
িদে� মানবতা ও সভযতা।  
কেবল নােমর এক যুবক ািত বা িবথীেক ভােলাবাসত। েয 
েকানও মূেলয েস ভােলাবাসার মানুষেক িনেজর কের েনয়ার 
েেচ�ায় িছল মিরয়া। িকি েয েকানও কারেো েহাক তােত সাড়া 
পায়িন েস। আ�াহর িবধানিবহীন েেম মােনা েেমবিজরত েমাহও। 
এা িরপুর তাড়না িবপুল। গিত বাধাহীন। েিতেরাধ বযথর। তাা 
যখন িরপুর তাড়না ভর কের তােদর মেধয, তখন সবিকছু 
ে�ােতর দাপো েভেস যায়। তাা েভেস েগেছ ািত-বীিথর ��। 
তােদর আশা-আকা�া সবিকছু। 
ঘানার িদন কেবল িমঠুন নােমর আেরকজন র�িপপাসু যুবকেক 
সে� িনেয় মামার কাছ েথেক েনয়া আে�য়া  িনেয় ািতেদর 
বািড়েত হানা েদয়। ঘের ঢুেক েথেম েস সরাসির ািতর বাবা-
মােক তার সে� িবেয় েদয়ার আেদশ কের। তােদর কেমূিতর 
েদেখ ভড়েক যান বাংলােদশ নাসরারী অযােসািসয়শেনর সভাপিত 
বযবসায়ী সােদকুর রহমান ও তার  ী নািগরস আ�ার। তারা 
কেবেলর কােছ সময় চান। একজন িপতা কী পােরন যাচাা না 
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কের িনজ কনযােক কারও হােত তুেল িদেত? েমেয়েক কারও 
হােত পা�� করেত? তাা তার এা সময় চাওয়াাা েনহায়তা 
েযৗি�ক। িকি েসসব েযৗি�কতা আজ কেবেলর অিভধােন মুেছ 
যাওয়া এক শ�। েস যুি� শনেত চায় না। শনেত চায়না িবলে�র 
েকানও িবড়�না। তাা িক� হেয় ওেঠ তার দানবীয় আ�া। িবকা 
গজরেন েকঁেপ ওেঠ তার আে�য়া । কেয়ক রাউএ গিল েকেড় 
েনয় দ�িতর েজাড়া োে। ািতর েচােখর সামেন েভেস যায় 
ে�ার িনেজর মা বাবার রে�। এ র�বনযা েবপদরা, উ�ৃ�লা ও 
মু�বােসর নয় িক?  
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শত ��তায় িপ� োে 
নারীেক আজ িনগৃহীত করেত স�� করা হেয়েছ হাজােরা 
আেয়াজন। েকউ নারীর রকাকবচ অ�ীকার কের নারীেক �ংেসর 
পেথ েলিলেয় িদে�, েকউ অপিরপপ িস াি িদেয় নারীর স�ান 
হানী করেছ, েকউ নারীেক ভুল পেথ নামাে�। আর কখনও 
কখনও নারী িনেজা ভুলপেথ পা িদেয় িনেজর �ংস চূড়াি 
করেছ। এভােব শত��তায় �ংস হে� নারীোে, িপ� হে� 
তােদর জীবন। ্ক� ইসলাম্বে�ষীরা নারীর এই 
লা�নার জনয সব দায় ভাপােে ফেতায়ার কাােধ।  
ব�ত ফেতায়া শরীয়েতর একিা গক�পূের ও অপিরহাযর অংশ। 
মানবজীবেনর াহকাল ও পরকাল সংতাি করেীয় স�েকর 
িদকিনেদরশনা করাা ফেতায়ার কাজ। কাউেক িনগৃহীত, অপমািনত 
িকংবা লাি�ত করা ফেতায়ার কাজ নয়। বরং ফেতায়ার কাজ 
হেলা সামি�ক স�ম-মযরাদা রকার িয�াদারী পালন করা। আর 
ফেতায়া েদেবন েকবল তারা, যারা াসলামী িবিধিবধান স�েকর 
সমযক জাত এবং াসলাম স�েকর যথাযথ জান রােখন। এরকম 
একজন িবজ, োজ ও সেচতন আেলেমর াসলামী িজজাসার 
জবাবেকা ফেতায়া বলা হয়। এখােন মেন রাখেত হেব েয, 
ফেতায়া হেলা িজজাসার জবাবমা�। েকানও শাি্ বা িবধান 
বা্বািয়ত করা ফেতায়ার কাজ নয়। িবধান বা আান েেয়াগ 
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করা কািজ বা িবচারেকর কাজ। আেলম বা মুফতীর দািয়� তা 
নয়।   
শরীয়তপুেরর নিড়য়া উপেজলায় পরকীয়া-েেম সংতাি কারেে 
সািলিশ ৈবঠেক েদাররার আঘােত এক িকেশারী মৃতুয বরে করায় 
েবশ আেলাড়ন সৃি� হেয়েছ। িকেশারীর নাম েহনা আ�ার। বয়স 
মা� ১৪ বছর। েস উপেজলার চামাা াউিনয়েনর দরেবশ খােনর 
েমেয়। েহনার সে� তার চাচােতা ভাা মাহবুেবর সে� পরকীয়া 
েেেমর স�কর িছল বেল জানা েগেছ।  
�ানীয় সূ� ও েহনার মামা আিশক জানান, ‘েবশিকছু িদন হেলা 
েহনার সে� তার চাচােতা ভাা মাহবুেবর েেেমর স�কর গেড় 
ওেঠ। মাহবুব চামাা �ােমর রিবউল খােনর েছেল। িতিন ঢাকায় 
চাকুরী কেরন। তার  ী থােকন �ােম। মােঝ-মেধয বািড়েত এেস 
িতিন েহনার সে� অুবধ স�েকর জিড়েয় পেড়ন বেল অিভেযাগ 
রেয়েছ।’ 
গত ২২া জানুয়াির রােত মাহবুব বািড় এেস েডেক েনন তার 
মানসকনযা েেিমকা েহনােক।  ীর ঘের তারা িবছানায় িতিন 
েহনার সে� েযৗনকেমর িল� হন। এসময় তার  ী িশ�ী এেস তা 
েদেখ েফেলন এবং িচৎকার শক কেরন। তার িচৎকার ও ৈহুচ 
শেন আেশপােশর মানুষ এেস মাহবুব ও েহনােক ধের েফেল এবং 
মারধর কের। পরিদন িশ�ী �াময মাত�রেদর কােছ িবচার েদন। 
গত ২৪ জানুয়ারী চামাা াউিনয়ন পিরষদ সদসয �ানীয় মাত�র 
ািেস েশখ আ�ুল হাা মীর মালত, আ�ুল মােলক মীর মালতসহ 
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১৫-২০জন �ানীয় মাত�র সািলেশ বেসন। সািলেশ মাহবুব ও 
েহনােক েদাষী সাবয� করা হয়। ওা সময় মাতবর ািেস েশখ 
চামাা আলহাজ আবুল বাশার হািফিজয়া মাদরাসার েধান িশকক 
সাাদুর রহমান ও �ানীয় মািঝবািড়র মসিজেদর ামাম হােফজ 
েমাঃ মিফজ উি�নেক েডেক আেনন। উপি�ত মাত�ররা তােদর 
কােছ েহনা ও মাহবুেবর শাি্ কী- তা জানেত চাােল তারা 
১০০িা েদাররা মারার হকুম েদন। িনেদরশ েমাতােবক েদাররা মারা 
শক হেল েহনা অজান হেয় পেড় যায়। এর পর িদন ২৫া 
জানুয়ারী েহনােক সদর হাসপাতােল ভিতর করা হয়। িকি �ানীয় 
মাত�রেদর চােপ তােক হাসপাতাল েথেক বািড়েত িনেয় আসেত 
বাধয হয় তার পিরবার। বািড়েত আনার পর আবার অব�ার 
অবনিত হেল তােক নিড়য়া উপেজলা �া�য কমে�ে� ভিতর করা 
হয়। েসখােন িচিকৎসাধীন অব�ায় ওা িদন রােতা তার মৃতুয 
হয়।  
‘ফেতায়াদাতা’ সাাদুর রহমান বেলন, ‘আমরা ফেতায়া িদা িন। 
আমােদরেক েডেক িনেয় অুবধ কােজর শাি্র স�েকর িজেজস 
করেল আমরা মাসআলা বিল।’ িকি তার এা কথা িঠক নয়। 
েকননা, ফেতায়া েদয়ার জনয েয েযাগযতা শতর, েসা েযাগযতার 
অিধকারী নন িতিন। তাছাড়া কারও বযিভচােরর অপরাধ েমািেত 
হেল তােক শরঈিনিদর� শাি্ েেয়াগ করেত হেল বহ শতর 
িবদযমান। েসসব শেতরর অনুপি�িতেত তােক শাি্ েদয়ার েকানও 
অবকাশ েনা। সবেচেয় বড় কথা হেলা, মুফতীর শাি্ েেয়ােগর 
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অিধকার েনা। শাি্ েেয়াগ ও আান বা্বায়ন করার দািয়� 
কািজ বা িবচারেকর। তাা েকানও দৃি�েত এাােক ফেতায়া বলা 
যায় না। এাা অজতা, অিবেবচনা। আর অজতার জনয াসলাম 
দায়ী নয়।  
সুতরাং যারা এাােক ‘ফেতায়াবািজ’ বেল িব�াি ছড়াে�ন, হয় 
তারা অজতার কারেে এরকম করেছন নতুবা াসলােমর সে� 
িবে�ষ েরেখ এরপ করেছন। সমাজ ফেতায়াদাতা এসব অজ 
েলাকেদর �ারা েযমন কিত�্ হে�, েতমিন াসলামিবে�ষী এসব 
েলাকেদর �ারাও চরম কিত�্ হে�। িবেশষ কের এক ে�েীর 
ভাড়াো বুি জীিব আেছ, যারা অজ িকছু েলােকর অজতার 
সুেযােগ াসলােমর িবকে , ফেতায়ার িবকে  অিভেযােগর পাহাড় 
দাঁড় কিরেয় েদয়। েদশেক এসব দুনরীিতবাজ বুি জীিব েথেক মু� 
করেত না পারেল েদেশর মানুষ একা সে� ৈনিতক ও সামি�ক 
কিতর স�ুখীন হেব, এেত েকানও সে�হ েনা।    
এ হেলা এক পি�কার ভাষয। অনয আেরক পি�কার ভাষযমেত, 
েহনা রােত েকৃিতর ডােক সাড়া িদেত েগেল ওঁৎ েপেত থাকা 
মাহবুব তােক তুেল িনেয় যায় এবং একিা পিরতয� ঘের িনেয় 
লাি�ত কের।  
যিদ এা ভাষয সতয হয়, তাহেল েহনা স�ূের িনেদরাষ। এেকে� 
েস েদাররা পাওয়ার েযাগয নয়, ককো পাওয়ার হকদার। েকননা, 
শরীয়েত শাি্র েযাগয ধষরক, ধিষরতা নয়। একজন িনরপরাধ 
ধিষরতা সম� জািতর সহমিমরতা ও ককো পাওয়ার েযাগয হেয় 
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যায়। তাা তােক েদাররা মারা েকানওমেতা ৈবধ হয় িন। েতা 
শরীয়ত যা সমথরন কের না, েকানও অজ বযি�র কারেে যিদ তা 
সংঘিাত হয়, একারেে শরীয়েতর মযরাদা ন� করা, ফেতায়া িনেয় 
কাাক, িব�প করা আেরক অজতা ছাড়া আর িকিাু নয়। আর 
সমাজ যতকে পযরি সব রকেমর অজতা েথেক মু� না হেব 
ততকে পযরি েদেশ শািি ও িনরাপ�া িনি�ত হেব না। [সূ� : 
ৈদিনক আমার েদশ, ২রা েফ�য়াির ২০১১ াং]   
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কথার পদরা 
কুরআেন ারশাদ হেয়েছ- 

ِّ  َ�ٰنَِسآءَ  ﴿ ِِ ّّ�  ّ ُُ دٖ  لَۡس ََ َ
ۚ  إِنِ  �َّنَِسآءِ  ّمِنَ  َكُ ّ ُُ ۡۡ  ََۡقۡولِ بِٱ َ�َۡضۡعنَ  َََ�  �ّ�َق

َۡۡطَمعَ  ِي َ� َّ ا قَۡوٗ�  َوقُۡلنَ  َمَرٞض  قَۡلِِهِۦ ِ�  � َٗ  ]سس٣٢:سبالحزبب[س﴾ ٣ ّمۡعُرو

‘নবীর  ীগে! েতামরা অনয নারীগেের মেতা নও। েতামরা পর-
পুকেষর সে� েকামল কে� এমনভােব কথা বেলা না, যােত 
যােদর অিের বযািধ আেছ তারা েলু  হয়। আর েতামরা 
নযায়স�তভােব কথা বেলা। {সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২}  
িফকহ�ে� বলা হেয়েছ- 

س ُِ ُِسسَ�ْب
َ
 َعْبَرُ سسبلَْأْرو

নারীর ক� সতেরর (পদরার) অিভুর�।  
শরহল মুনতাহা �ে� উে�খ করা হেয়েছ- 

س ُِ ِِّيةِسسوََ�ْب ُ،سسلَيَْسسسبالَْجغَ ِْرمُسسنَِعْبَر ََ ذّسسَو ّ َُ  - �ِِسَأيِعهسبّي

‘পরনারীর ক� সরাসির সতেরর অিভুর� নয়। তেব তা �ারা �াদ 
আ�াদন করা হারাম।’  
েতা কুরআেন নারীেদরেক পর-পুকেষর সে� েকামল কে� কথা 
বলেত বারে করা হেয়েছ আর িফকহ�ে� তােদর কথােক পদরা 
বেল আখযািয়ত করা হেয়েছ পরনারীর কথা শেন �াদ আ�াদন 
করা হারাম বেল অিভিহত করা হেয়েছ। অথরাৎ- একজন নারী 
েযমন েদেহর পদরা করেব, েতমিন কথারও পদরা রকা কের চলেত 
হেব। যিদ কথার পদরার এা িবধান পালেন অবেহলা করা হয় 
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তাহেল সমােজ হাজােরা েফতনা-ফাসাদ আ�েকাশ করেব। 
এমনসব ঘানার জ� েদেব, যা িবেবকবান মানুেষর গােয় কাঁাা 
িদেয় উঠেব। আজ আমােদরেক েতযহ এধরেনর ঘানার স�ুখীন 
হেত হে�। িবেশষ কের েমাবাাল আর ামারেনা চযািাং 
আমােদর যুবক সমাজেক পতেনর েয তলানীেত  িনেয় যাে�, তা 
েথেক উ ার পাওয়া অতযি কিঠন হেব, যিদ এখনা তােদর 
কথার পদরার আওতায় না আনা হয়। িনেচর ঘানািা েদখুন :  
েনিভ িসগােরা েকা�ািনেত েসলসমযােনর চাকুরী কেরন ২৮ বছর 
বয়সী মুহা�াদ ায়ািসন। ঘের তার  ী আেছ। আেছ চার বছেরর 
সিানও। এা বয়েস মানুষ বয্ থােক সংসার-পিরজন িনেয় 
সিান-সিিতেক মানুষ করার ভাবনায়। িকি েমৗিলক এা 
কমরযজ েথেক সের এেস িতিন েয ফােঁদ পা িদেলন, তা হেলা 
কথার পদরা ললন করার ফাঁদ। িতিন েযখােন ভাড়া থাকেতন, 
েসখােনা ভাড়া থাকেতা েদালা নােমর েমেয়িা। েস ঢাকার এক 
ভািসরিার ছা�ী। ায়ািসেনর মাথায় ভূত চাপল। িতিন সমাজ-
সংসােরর দািয়� ভুেল েদালার িপছেন লাগেলন। েদালার েমাবাাল 
না�ার সং�হ কের তার সে� কথার মালা গাথঁেত শক করেলন। 
েদালা েথেম িকেসর মায়ায় তার আহবােন সাড়া িদেয়িছল েসাা 
বলা কিঠন। িকি তার সাড়া েদয়া েয ায়ািসেনর জনয শভ হয় 
িন, তা বলাা বাহলয। কথার মধু বষরেের মধয িদেয় চেল যায় 
বহিদন। এক সময় েদালা িবর� হেত থােক ায়ািসেনর েফােন। 
(এাা েদালার দািব) িকি িনবৃ� হন না ায়ািসন। েজার কের 
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ললন করেত চান কথার পদরার িবধান। এা িবরি� আর 
াানাপেড়েনর মেধয একিদন েদালার েমাবাাল েথেক কল আেস 
ায়ািসেনর েমাবাােল। েমাবাাল �ীেন পরকীয়া-িেয় মুখ েদেখ 
মনাা েনেচ ওেঠ তার। িরিসভ করেল েদালা তােক বািরধারার 
একিা িনজরন পােকর চেল আসেত বেল। মনাা আেরকাু েনেচ 
ওেঠ তার। িেয়জেনর সে� িনজরেন আাা েদয়ার মধুর ক�না 
তার মনেক অেিতেরাধয কের েতােল। িতিন সব রকেমর বা্বতা 
উেপকা কের িেয় মানুেষর আহবােন সাড়া িদেয় িনধরািরত �ােন 
উপি�ত হন।  
েসখােন েদালা তার জনয েেম-ভােলাবাসার শরবত িনেয় উপি�ত 
িছল না। িছল তার মৃতুয েপয়ালা িনেয় হািজর। েলেকর পােড় 
েপপছার পর ায়ািসন েদখেত পান েদালার সে� কেয়কজন 
অপিরিচত যুবক কথা বলেছ। িতিন েদালার সে� কথা শক 
করেতা শক হয় কথা কাাাকািা। তুমুল বাকিবতদা। এক পযরােয় 
েদালার াশারায় অপিরিচত ওাসব যুবক তার ওপর হামেল পেড়। 
পাঁচ-ছয়জন যুবেকর সাঁড়ািশ আতমে েিতহত করার সাধয িছল 
না তার। তাা অ� িকছুকেের মেধযা িনেজেক েসাপদর কেরন 
মৃতুযেকােল। েদালা ও তার সহেযািগতায় তােক েলেকর পািনেত 
েফেল েদয়। চারিদন পর েফালা-ফাাা লাশ আিব�ার হয় 
ায়ািসেনর। 
কথার েবপদরা আজ ায়িসেনর চার বছেরর েমেয়েক কেরেছ 
এিতম,  ীেক কেরেছ িবধবা আর মা-বাবােক কেরেছ সিানহারা। 
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আ�াহর িবধান ললন এভাো বহমাি�ক শূনযতা সৃি� কের। 
মােয়র েকাল খািল কের, নারীেক িবধবা কের, সিানেক ে�হ 
েথেক বি�ত কের আর সমাজেক কের কলুিষত। [সূ� : ৈদিনক 
নয়ািদগি ও ৈদিনক যুগাির ২৯া জানুয়ারী ২০১১ াং]  
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সে�াহেন ��তা 
আ�াহ তা‘আলা কুরআেন পােক ারশাদ কেরন- 

�  َوَ�  ﴿ ٰ  �لُۡمۡ�َِ�ِٰت  تَنِكُحوا َّ َمةٞ  يُۡؤِمّنۚ  ََ
َ
 َولَوۡ  ّمۡ�َِ�ةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  ّمۡؤِمَنةٌ  َوَ�

َِۡتُ�ۡمۗ  َج َۡ َ
 ]سس٢٢١:سبلَرُ[س﴾ أ

‘েতামরা েকানও মুশিরক পুকষেক িবেয় কেরা না বা তােদর সে� 
কনযােদরেক িববাহ িদও না। একজন মুসিলম দাসও অেনক উ�ম 
একজন মুশিরক েথেক। যিদও তারা েতামােদরেক মুম কের।’-
{সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১} 
উপযু� বয়েস িবেয় একিা অপিরহাযর বা্বতা। সমাজ-সংসার 
িািকেয় রাখেত এর িবক� েনা। আর িবেয়-শািদর েকে� 
সাধারেত মানুেষর মেধয আেবগ িজিনসাা েবিশ কাজ কের। 
চাওয়া-পাওয়ার িহসাবাা দীঘর হেয় যায়। িকি এসব চাওয়া-
পাওয়ার মেধয েকানাা েযৗি�ক বা কলযােকর মানুষ অেনক সময় 
িনেজ েথেক তা িনেরয় করেত পাের না। তাা মহান সৃি�কতরা 
বা�ােক এা নাজুক সমেয় িদকিনেদরশনা কেরেছন। েকান পেথ 
হাঁােত হেব, তা বাতেল িদেয়েছন।  
িকি মানুষ তবু ভুল কের। �� সে�াহেন িদক�াি হয়। বেয় 
আেন  ািন, �ংস। এ রকম একাা দুঃখজনক �ংসা�ক কািহনী 
তুেল ধরিছ এখােন।  
রাজবািড়র েগায়াল� উপেজলার পি�ম উজানচর নবুওিসমি�ন 
পাড়া �ােমর মৃত িসরাজ োমািেেকর েমেয় হােজরা খাতুন। বয়স 
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২৪ বছর। রাজবািড় সরকাির আদশর মিহলা কেলেজর ািতহাস 
িবভােগর স�ান তৃতীয় বেষরর ছা�ী। দুিনয়ােক েবাঝা ও েচনার 
মেতা বয়স ও িশকা দুোাা আেছ এবং থাকার কথা।  
একিদন অপিরিচত একিা না�ার েথেক কল আেস হােজরার 
েমাবাােল। িব�ত হােজরা কলাা িরিসভ কেরন। অপর োেির 
অেচনা েলাকিা তােক কে�র মুমতা িদেয় আকিষরত করার ফাঁদ 
পােত। িবন� কে� েস বেল, আিম জিহর উি�ন বাবু। আমােক 
িচনেত পারেছন? এা নােমর কাউেক েচেনন না হােজরা। তবু 
হয়ত ল�ার খািতের বলেলন, হযাঁ, িচনেত পারিছ! েতা েকমন 
আেছন আপিন...। 
েলাকাার বয়স চি�শ বছর। ঘের  ী-সিান আেছ। েপৗঢ়ে�র 
বয়েস েকমন েযন জবুথবু অব�া েলাকাার। িকি সে�াহন ও 
িব�াি করার চু�ক শি� িছল তার। েসা সে�াহেন গেল েগেলন 
হােজরা। তখন েথেক দুজেনর পিরচয়। পিরচয় েথেক হদযতা 
এবং েসখান েথেক েেম। েেম চলেত থােক িনরবিধ আপন 
গিতেত। এক বছর পযরি এভােব চলেত থােক তােদর েেম। এক 
পযরােয় জিহর উি�ন তার মুেখাশাা খুেল েমেল ধের হােজরার 
সামেন। িবেয় করার েেলাভন িদেয় হােজরার সে� শারীিরক 
স�কর �াপন কের েস। হােজরাও িনেজেক সমপরে করেলন এা 
েলাকাার কােছ িনি�রধায়! 
এা িনবুরি তা আর পােপর ফল শভ হেলা না হােজরার জনয। 
িতিন অসমেয় (িবেয়র আেগা) গেভর বা�া ধারে করেলন। গেভরর 
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দুিনয়া তােক উি�� কের তুলল। িতিন জিহরেক িবেয়র জনয চাপ 
িদেত লাগেলন। আর তার চাপাচািপেতা েবিরেয় এল জিহর 
নামক পাষেদর আসল পিরচয়। েস আসেল জিহর নয়। েস একাা 
মালঊন-অিভশ� মুশিরক। তার আসল নাম �রাম কুমার দাস। 
েস েগায়াল�ঘাা উপেজলার হাাজয়পুর �ােমর েখাকা দােসর 
েছেল। পিরচয়াা েপেয় ঘৃোয় গা গিলেয় বিম েবিরেয় আসেত চায় 
হােজরার। একজন মুশিরক েতা বিমর মেতাা ঘৃিেত! িকি কী 
করেবন হােজরা? নাপাক একাা াতেরর অুবধ ঔরস িতিন তার 
েপো ধারে কেরেছন! তাা বাধয হেয়া তােক একাা িবিহত 
করার জনয চাপ িদেত লাগেলন। অব�া েবগিতক েদেখ �রাম ও 
তার সা�পা�রা ২রা েম হােজরােক েমাারসাােকেল কের 
রাজবািড়র একিা আবািসক েহাোেল িনেয় আােক রােখ এবং 
েজারপূবরক তােক কিবরািজ ঔষধ খাােয় েপোর গভর ন� করার 
েচ�া কের। এেত হােজরা মারা�ক অসু� হেয় পড়েল তােক 
ফিরদপুর েমিডেকেল িনেয় যাওয়া হয় এবং ৬া েম িচিকৎসাধীন 
অব�ায় িতিন মারা যান।  
পাঠক! কী পিরমাে দুঃখজনক ঘানা এাা, তা আপিন িচিা 
করেত পােরন? একজন মুসিলম নারীর গেভর একাা মুশিরেকর 
অুবধ ঔরস, তা েমেন েনয়া যায়? পদরার অভােব, উ�ৃ�ল 
জীবেনর সুবােদ এভােবা ন� হেত থাকেব আমােদর মা-েবানেদর 
মূলযবান জীবন? [সূ� : ৈদিনক কােলর ক�, ১৫া জুলাা 
২০১০াং]  
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িবকৃত বাসনা 

ّرَِمۡت  ﴿ ُۡۡ�مۡ  َُ لَ ّمَ�ُٰتُ�مۡ  ََ
ُ
َخَ�ٰتُُ�مۡ  َوَ�َناتُُ�مۡ  أ

َ
ُٰتُ�مۡ  َوأ َّ ََ ُٰتُ�مۡ  َو ََ  َوَ�ٰ

خِ  َوَ�َناُت 
َ
ۡخِت  َوَ�َناُت  �ۡ�

ُ
ّمَ�ُٰتُ�مُ  �ۡ�

ُ
ٓ  َوأ َِ ٰ

َّ �َضۡعَنُ�مۡ  �
َ
َخَ�ٰتُُ�م أ

َ
 ّمِنَ  َوأ

ّمَ�ُٰت  �لّرَ�َٰعةِ
ُ
ُُِ�مُ  �َِسآ�ُِ�مۡ  َوأ ِ� ٰ ََ َِ  َوَر ٰ

َّ ُجورُِ�م ِ�  � ِ  ّمِن َُ َِ  ُ�مُ �َِّسآ� ٰ
َّ � 

�  َّمۡ  ََإِن بِِهنّ  َدَخۡلُتم ُۡۡ�مۡ  ُجَناحَ  َََ�  بِِهنّ  َدَخۡلُتم تَُ�ونُوا َل ٰ�ُِل  ََ ََ ََ  َو
ۡ�َنآ�ُِ�مُ 

َ
ِينَ  � َّ ُِِٰ�مۡ  ِمنۡ  � ََ ۡص

َ
ن أ

َ
�  َوأ ۡخَتۡ�ِ  َ�ۡ�َ  َ�َۡمُعوا

ُ
 إِنّ  َسلََفۗ  قَدۡ  َما إِّ�  �ۡ�

 َ َّ ۡمٗ  َ�ُفوٗر� َ�نَ  � َِ  - ]سس٢٣:سبلنسيء[س﴾ ٢ اّر

‘েতামােদর উপর হারাম করা হেয়েছ েতামােদর মাতােদরেক, 
েতামােদর েমেয়েদরেক, েতামােদর েবানেদরেক, েতামােদর 
ফুফুেদরেক, েতামােদর খালােদরেক, ভািতজীেদরেক, ভা�ীেদরেক, 
েতামােদর েস সব মাতােক  যারা েতামােদরেক দুধপান কিরেয়েছ, 
েতামােদর দুধেবানেদরেক, েতামােদর �াশড়ীেদরেক, েতামরা 
েযসব  ীর সে� িমিলত হেয়ছ েসসব  ীর অপর �ামী েথেক 
েযসব কনযা েতামােদর েকােল রেয়েছ তােদরেক, আর যিদ 
েতামরা তােদর সে� িমিলত না হেয় থাক তেব েতামােদর উপর 
েকান পাপ েনা এবং েতামােদর ঔরসজাত পু�েদর  ীেদরেক 
এবং দুা েবানেক এক� করা (েতামােদর উপর হারাম করা 
হেয়েছ)। তেব অতীেত যা হেয় েগেছ তা িভ� কথা। িন�য় 
আ�াহ  কমাশীল, পরম দয়ালু। {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ২৩}  
আেলাচয আয়ােত �ামীর বতরমান  ীর পূেবরর �ামীর ঔরেস জ� 
েনয়া কনযােক িনেজর কনযার মেতাা িবেয় করা হারাম করা 
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হেয়েছ। েকানও িপতা িক পাের িনজ কনযােক িবেয় করেত? পাের 
তার িদেক কুনজের তাকােত? পাের না। িকি যখন অব�া 
েশাচনীয় হয়, মানুেষর ৈনিতকতায় িবপযরয় নােম, তখন অেনক 
িকছুা স ব হয়। স ব িনজ কনযােক িবেয় করা, তার সে� 
ৈদিহক স�কর �াপন করা! 
এসআা মাহফুজুর রহমান। নারায়েগ� ব�র থানার কলাগািছয়া 
পুিলশ ফাঁিড়েত িডউিারত পুিলশ কমরকতরা। চার বছর আেগ িবেয় 
কেরন চাষাড়া এলাকার তালাকো�া িবলিকস েবগমেক। িবেয়র 
পর  ী ও তার উপযু� কনযা হািববা খানম নূপুর ঢাকায় ভাড়া 
থাকেতন।  ীর কনযা নূপুেরর িদেক কুনজর পেড় মাহফুেজর। 
অথচ েস একা িবলিকেসর কনযা নয়, তারও কনযা। একিদন 
নূপুরেক েবড়ােত িনেয় যাওয়ার কথা বেল সুেযাগ বুেঝ তােক 
ধষরে কের মাহফুজ।  
বাবার কােছ স�ম হািরেয় সামিয়ক ্ি ত হেয় যান নূপুর। রােগ, 
েকােভ, ঘৃোয় তার িবকে  মামলা ঠুেক েদন িতিন। অব�া 
েিতকূল েদেখ অনযপেথ হাঁাা শক কেরন মাহফুজ। নারীেক 
িব�াি করার সবেচেয় সফল অ াা েেয়াগ কেরন িতিন নূপুেরর 
িবকে । িতিন তােক ভােলাবাসার (?) ে্াব েদন! ে্ােব সাড়াও 
েদন নূপুর! এবার উে�া চেত গািড় চলেত থােক। নূপুরেক 
ভােলাবাসার েিত�িত িদেয় নূপুেরর মােক তালাক েদন িতিন 
এবং িবেয় কেরন নূপুরেক! এবার মামলা েদন িবলিকস েবগম। 
আদালেত মাহফুজ জািমেনর আেবদন করেল ‘ ী’ নূপুর মােয়র 



 

247 

মামলার িবকে  দাঁিড়েয় আদালেত জানায়, েযেহতু তার মােক 
তালাক িদেয় মাহফুজ তােক িবেয় কেরেছ এজনয তার জািমেনর 
আেবদেন আমার েকানও আপি� েনা। তােক জািমন েদয়া েহাক! 
িছঃ নূপুর! নীিত-ৈনিতকতা আর চকুল�া এভােব িগেল েখেল 
চলেব? সমাজ-সংসাের অজরনাাা সব? ৈনিতকতার জনয বজরেনর 
আন� েয অজরেনর েচেয় অেনক মধুর! 
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িবেবক জাগােত োেদান 
আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিেরত, িতিন বেলন,  

سبُهللاسعَس« ّّ سرَُسبُلسبِهللاسَ� ََ ِتَهيسََ َْ ُ
ُُسَطَالَقسو

َ
َأْرو

ْ
َلسبل

َ
ْمس�َْسأ

َ
 »لَيِْهسوََسلَّمسو

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাািহস সালাম নারীেক তার অপর 
মুসিলম েবােনর তালাক কামনা করেত বারে কেরেছন।’ [মুসিলম 
: ১৪০৮] 
সামািজক জীবনাচারেক সু�র, �� ও েদাষমু� রাখেত রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলাািহস সালাম মানবজািতর সামেন সরলেরখা 
অংকন কের িদেয়েছন। েসা সরলেরখায় চলেল কারও পদ�লন 
হওয়ার স াবনা েনা। এা সরলেরখায় চেল েয েকােনা েলাক 
তরতর কের উেঠ েযেত পাের মি�েল মাকসুেদ। িকি িবপরীেত 
রেয়েছ �ংস, বতপেথ িনি�ত পদ�লেনর আশাা। 
েবপদরা ও উ�ৃ�ল জীবেন নারীর একিা পদেকপ পিরবার, 
সমাজ ও েদেশর েমকদেদ কী পিরমাে ঝাঁকুিন েদয়, তা অনুমান 
করেত পারেবন িনে�র ঘানা �ারা, যা সংঘিাত হেয়িছল উি�িখত 
হাদীসিা অমানয কের উ�ৃ�ল জীবনাচার অবল�ন করার 
কারেে।  
‘আ�ু েতামার বাবা েতামােক েতামার অপরাধ েথেক বাঁচােনার 
জনয যা করেছ, তােত আমরা মের যাি�। কারে, েতামরা সবাা 
িমেল যা করছ, ভালা করছ। আমার বাবা আমােদর মরার জনয 
োে� িলিখত েনয়। আিম পাবন আমােক ি্না কির।’  
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কাঁচা হােত ভুল বানােন িলিখত েদয়ালভাষয এিা। কিচ িশশর 
অশ  বানােন িবনযািসত এা বাকযাবলী েযমিনভােব সাদা েদয়ােল 
কািলমা েলপন কের িদেয়েছ, েতমিন তা আমােদর সামািজক 
বযব�ার গােয়ও কলোর আঁচড় োেন েদয়। বাবার পরকীয়ার 
িবকে  কিচ িশশর িবেোেহর েচেয় বড় েকােনা িবেোহ আেছ 
িকনা- তােত আমার যেথ� সে�হ আেছ।  
িশশ পাবন আরও িলেখেছ- ‘আিম হয়ত বাঁচতাম, যিদ েচহারা 
বদলােত পারতাম। র� বদলােত পারতাম। আমােদর মৃতুযর জনয 
আমােদর বাবা রােশদুল কিবর দায়ী। একাা আফেসাস আেছ েয, 
আিম েতামার বংেশ জ� িনেয়িছ। আর েতামােদর র� িনেয় 
মরেতিছ।’ 
কী অঅুত িশশ-অনুভূিত! িন�াপ রে�র একিা িশশ মমরাহত হয় 
নারীর উ�ৃ�ল জীবনাচােরর কারেে! কলিাত পেথ পা মাড়ােনার 
কারেে িনদাকেভােব বযিথত হয়! এেকা বেল িফতরাত- একিা 
অপরাধ দুমেড়-মুচেড় িদেয়েছ একিা পিরবার, সমাজ ও েদেশর 
েচহারা। েকেড় িনেয়েছ ফারজানা কিবর িরতা (৩৫) াশরাত 
কিবর পাবন (১৩) আর রাাছা েরশমী পােয়ল (১২) নােমর িতনিা 
মানুেষর তাজা োে। িপতার একিা বত া�া সৃি� কেরেছ 
সিােনর মেন িপতৃকূেলর িবকে  পরম ঘৃো ও িবে�ষ। বাকক  
েদয়ােলর সে� সখয গেড়েছ পাবন। হদেয় দানাবাঁধা  সব েকাভ 
জমাাব  কেরেছ িন�াে েদয়ালগাে�। েস আরও িলেখেছ- 
‘আ�ু, তুিম ও েতামার বাবা মা েবানেদর কারেে আমরা মের 
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যাি�। কারে, তুিম ও েতামরা সবাা িমেল েয অপরাধ কেরছ 
তােত আমরা আর বাঁচেত পারলাম না।’ 
পাবেনর দাদা াে�ফাক পি�কার িবেশষ েিতিনিধ। একজন 
সাংবািদকপুে�র অুনিতকতা েে�র ঝড় েতােল িশশ পােয়েলর 
মেন। েতােধর আগন তার অির েথেক দাদার েিত � ার 
েলশাুকু য়ািলেয় ছাা কের েদয়। েস ঘেরর দিকে েদয়ােল 
িলেখেছ- ‘এা দাদা! তুা না সাংবািদক? েতার বাসার েদয়ােল 
পি�কা ছািপেয় িদলাম। আমার নানা মারা যাওয়ার পর নানু তার 
�শেরর সে� িছল। তুিম েকন ভােলা �শর হেত পারেল না। 
ভােলা দাদা হেত পারেল না?’ 
পাঠক হয়ত ৈধযর হারাে�ন। কথার েখই না েপেয় ্বর� 
হেেন। আসেল এমন একি ্নমরম ঘটনার উপউ্মকা 
ও উপসংহার িক করা কিনই বেট। তবদ েভো করব 
আপনার ৈধযর অটদ ট রাখেত। ভলদন, পােয়েলর ভাষােতা 
জানেত েচ�া কির ঘানার মূল কারোা। 
েস পােশর ঘেরর েদয়ােল িলেখেছ- আ�ু, েতামরা েতা ওা 
েমেয়েক (�ৃিত) এ বাসায় আনার েচ�া করেতেছা। িকি এা 
েমেয় আনার আেগা ওা বািড় েথেক লাশ েবর হেব। আ�ু, 
েতামার মােক মারেল েতামার খারাপ লােগ, আমার মােক মারেল 
আমার খারাপ লােগ না।’ 
এবার এা িলখনী ও ঘানার মূেল েেবশ ককন। িরতা বাবাহারা 
এক নারী। বাবা ফেয়জ উি�ন আেগা দুিনয়া েথেক িবদায় 
িনেয়েছন। দুা েবােনর মেধয িরতা েছাা। োয় আঠােরা বছর 
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আেগ ৈদিনক াে�ফােকর সাংবািদক শিফকুল কিবেরর েছেল 
রােশদুল কিবেরর সে� তার িবেয় হয়। নবদ�িতর সুখচাকাাা 
েবশ �া�ে�া ঘুরেত থােক। িকি োয় েসায়াযুগ পের তােদর 
দা�তযজীবেনর চাকাাা থমেক যায়। পরকীয়ার ন�নদরমায় তা 
আােক যায় কিঠনভােব।  
িরতা পরম িব�ােস রােশেদর মামােতা েবান �ৃিতেক িনজ ঘের 
ঠাঁা িদেয়িছেলন। েস এখােন েথেক েলখাপড়া করত। িকি 
ফলাফল কী হেয়িছল? একধরেনর িদয়াশলাা আেছ, যােত েলখা 
থােক- এর কািঠ আগেন িভজেলও য়েল। িরতার এা ককো ও 
িব�াস িছল এা েভজাকািঠর মেতা দহনকমতাস��। এর 
বাােরর িপেঠ কৃতােথরর আেতা থাকেলও েভতেরর য়ালানীকমতা 
িছলও স�ূের অকুক। েকননা, �ামীর  েশর আসা একজন েবগানা 
নারী েয েকােনা  ীর সাজােনা তাজা বাগানও য়ািলেয় িনঃেশষ 
কের েদবার কমতা রােখ। আর িনজ হােত যিদ েসা কমতার 
বাকেদ আগন স�ালন করা হয়, তেব এর েচেয় েবাকামী আর 
কী হেত পাের? 
তাা েয �ৃিতেক েবােনর মেতা আদর িদেয়েছন, িনেজর মেধয 
িব�ােসর িমনার গেড়েছন, েসা �ৃিত িবিনময় িহেসেব তােক 
িদেয়েছ খািল েমাড়ক! িরতার বুক খািল কের েস িনেয়েছ 
রােশদেক আপন কের। ভােলাবাসা িদেয়, ভােলাবাসা িনেয় 
রােশদেক িনেয় বেসেছ িবেয়র ি�তীয় িপঁিড়েত। 
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অনু�ািরত হেলও �ৃিতর শতর িছল তােক েপেত হেল আেগ 
িরতােক তালাক িদেত হেব। পৃিথবীর এ এক চরম েহসন! তুিম 
অনযায়ভােব একজন পুকেষ কতৃর� খাাােব, অুনিতকভােব তার 
হদয়-মন আকৃি� করেব,  ী-সিােনর ভােলাবাসার জায়গাগেলা 
তুিম দখল করেব-যার সবগেলাা অুনিতক- আর েস ( ী) োপক 
হেয়ও িনি�ত অিধকার েরেখও তা লাভ করেত পারেব না! �ামীর 
ভােলাবাসা েপেত পারেব না! তােক েছেড় েযেত হেব �ামী-সংসার 
েছেড়! এর েচেয় বড় জুলুম কী হেত পাের আর এা শতর েমেন 
েনয়ার েচেয় কাপুকষতাাবা িক হেত পাের?  
একজন পুকষ েেয়াজেন শতর পূরে কের একািধক (চারাা পযরি) 
িবেয় করেত পাের। এমিনভােব েকােনা নারী া�া করেল  ী 
আেছ এমন পুকেষর ঘরেী হেত পাের। শরঈ অনুেমাদন েতা 
আেছা, েযৗি�কভােবও তা দূষেীয় নয়। িকি েদাষ হে� 
অুনিতক শতর ও ল�াজনক সি� করা। আেগর  ীেক েছেড় 
িদেত বলা এবং �ামী হেয় এমন শতর েমেন েনয়া। অেনযর 
ভরাপা� শূনয কের িদেয় িনেজর শূনযপা� ভের েনয়ার এা জঘনয 
েবৃি� পিরতযােগরা আেদশ েদয়া হেয়েছ বিেরত হাদীেস। 
িকি �ৃিত িভ� সুের বািঁশ বািজেয়িছেলন এবং তার সুেরা 
রােশদল বাদক বািজেয়িছেলন। শধু িক তা-া? রােশদুেলর েগাাা 
পিরবার এা সুেরর বাদক হেয় িগেয়িছল! তাা ২০০৮াং সােলর 
৮া আগা �ৃিতেক িবেয় কের িরতােক তালাক িদেয় েদয় 
রােশদুল কিবর।  
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বলার অেপকা রােখ না, এম িনমরম েহসন িরতা ও তার দুা 
সিােনর মেধয িনদাকে েভাব েফেল। শধু মানিসক েভাবা নয়, 
তােদর িবকে  চলেত থােক শারীিরক িনযরাতনও। ফের দুিা 
সিান িনেয় িতেল-িতেল িনঃেশষ হেত থােকন িরতা। �ামী, 
�শর-�াশড়ী এবং �ামী পিরবােরর েিতিা সদসয যখন তার 
িবকে  দাঁড় বাােত থােক তখন একা অসহায় এক নারীর পেক 
ে�ােতর িবপরীেত চলা স বপর হয় না। �ামীর েগাাা পিরবার 
একিা মকঝড় হেয় কাএহীন িরতার অি্�েক উপেড় েফলেত 
চায়। ির�, িনঃ� িরতা ঝেড়র কােছ, উ�াল ে�ােতর কােছ 
আ�সমপরে কেরন। বুেকর েভতর জেম থাকা �ামীর েিত সব 
ভােলাবাসায় �ৃিতেক একক কতৃর� িদেয় িতিন িনেজা পথ েথেক 
সের যাওয়ার িস াি েনন। েয �ৃিত �ামীর সব ভােলাবাসা েকেড় 
িনেত চায়, েস িক পারেব মাহারা সিান পাবন-পােয়লেক মাতৃে�হ 
িদেত? িব�াস হেত চায় না িরতার। তাা িনেজর সফরস�ী কের 
েনন তােদরেকও। 
তােদর এা অিিমযা�ায় িন্ি হেয় যায় এেদেশর আকাশ, 
বাতাস, চ�,সূযর, �হ, নক�। ২০১১াং সােলর ১১া জুন েরাজ 
শতবার রাজধানীর পূবরজুরাােনর বাসায় পেড় থাকেত েদখা যায় 
িতনিা িনথরেদহ। িখড়কীপেথ েেবশ করা একিা পােপর তাএেব 
লএভএ হেয় যায় একিা সাজােনা সংসার। ঘুেমর বিড় েখেয়, 
সিানেদরেক খাােয় িচরিদেনর জনয ঘুিমেয় পেড় তারা জাগােত 
েচেয়েছন এা ঘুমি সমাজাােক। িনেজরা মের বাঁচােত েগেছন 
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অনযেদরেক। েদয়ােলর গােয় িলেখ েগেছ এা অবুঝ িশশ দুিা 
হাজােরা েবদনার উপাখযান। িশশ পাবেনর কাঁচা হােতর রং 
েপিাল ও তুিলর আঁচেড় েখািদত কলিাত েদয়াল আমােদর 
সমাজ কলোর এক নীরব দশরক ৈবিক! এা েদয়ােল েখািদত 
অেনক ব�বযা আমােদর ঘুমি িবেবকেক জা�ত করার জনয 
যেথ�- যিদ আমােদর িবেবকাার অি্� থােক এবং আমরা 
জা�ত হওয়ার া�া রািখ। েযমন- পাবন জািতর িবেবক বলা হয় 
েয সাংবািদকেদরেক, েসা সাংবািদক দাদার িবেবকস�ায় আঘাত 
কের িলেখেছ- এা দাদা! তুা না সাংবািদক? েতার বাসার 
েদয়ােল পি�কা ছািপেয় িদলাম...   
আহ! কী িনদাকে মমরেবদনা! একিা িশশর কিচমেন ে�হব�নার 
কী পিরমাে শূনযতা সৃি� হেল তার অির েথেক অনািস� মকর 
ধূিলকো ছুঁেয় আসা লু হাওয়ার মেতা উ� উ�াপ ও উ�া েকাশ 
পায়, তা উপলিি করেত মন্ািেক িকংবা মেনািবজানী হওয়ার 
িকছুমা� েেয়াজন আেছ বেল আিম মেন কির না। হদয় বলেত 
যিদ েকােনা ব�র অি্� থােক এবং েসখােন মনুষয�াাও িকি�ৎ 
বাসা কের, তাহেল এমন উ� উ�াপ ও উ�ার মমর উপলি� করা 
েবশ সহজ হেব। 
হায়! এমন িন�াপ দীঘর�াসও িক আমােদর িবেবকেক জাগােত 
যেথ� নয়? এমন উ�ার দাহশি� িক অনাচােরর খড়কুোা 
য়ািলেয় েদবার জনয যেথ� নয়? যিদ তা না হয়, তাহেল বলব, 
আগেনর দহাশি� িনঃেশষ হেয় এেসেছ এবং খুব তাড়াতািড় 
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এমন এক সময় আসেব, যখন আগন খড়কুোােক ��াস করেব না, 
খড়কুোাা আগনেক �াস করেব। েসা সে� আরও বলব, 
আমােদর ৈনিতকস�ার মৃতুয ঘোেছ,  ত কাফন-দাফেনর বযব�া 
করা দরকার।  
িতনিা তাজাোেও যিদ এা জািতর িবেবকেক জািগেয় তুলেত না 
পাের, তাহেল কীেস আর কেব এা জািত জা�ত হেব? তােদর 
িবেবক জা�ত হেব? [তথযসূ� : ১২/০৬/২০১০ াং সােলর 
িবিভ� জাতীয় ৈদিনক]  
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িনলর� িদবেসর নীলেগালাপ! 
িব� আজ িদবসময়। এা িদবস, েসা িদবস, অমুক িদবস, তমুক 
িদবস িদেয় পৃিথবী হেয়েছ িদবসময়। িদবসময় িবে�র সবেচেয় 
িনকৃ� িদবসিা হেলা ১৪া েফ�য়ািরর িদবসিা। েয নােম �রে 
করা এা িদবসিােক েস নােম আিম তা �রে করেত ঘৃো কির। 
কারে, িদনিােক একিা োিত�ািনকতা িদেয় যুবক-যুবতী ও 
তকে-তকেীেদরেক মারা�ক এক অ�কার েচারাগিলেত নািমেয় 
েদয়া হেয়েছ। েচার মাধযেমর সহেযািগতা েপেয় তা আজ কুৎিসত 
আকার ধারে কেরেছ। বাংলােদেশ সবরেথম এা িদনিােক 
োিত�ািনক রপ েদয়ার তৎপরতা শক কের যায়যায়িদন নামক 
একিা সা�ািহক পি�কা। তােদর েেচ�া সফল হয়। এক সময় 
এেস িবে�র মেতা বাংলােদেশও এা অেীলতার বান েনেম 
আেস। িপতা-মাতা, অিভভাবক-অিভভািবকাগে েসিদন নীরব 
দশরক হেয় যান। আর তােদর েসা নীরবতার সুেযােগ ঘো 
হাজারও পাপকমর। কখনও কখনও দুঃখজনক ও েবদনাদায়ক 
ঘানা। এরপ এক েবদনাদায়ক ঘানা েতযক করল ২০১১াং 
সােলর ১৪া েফ�য়াির। েসিদন ভােলাবাসার মানুষিার সে� েদখা 
করার জনয ঘর েথেক েবর হেলা আয়শা আ�ার াু�া নােমর 
মা� পেনর বছেরর একিা েমেয়। েস েতাপখানা েরােডর রিহমা 
আদশর উ� িবদযালেয়র দশম ে�েীর ছা�ী। েস ভােলাবাসা িদবেস 
েেিমক সাাদুর রহমান সাাদ ওরেফ আকােশর সে� েদখা করার 
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জনয ঘর েথেক েবর হয়। এরপর দীঘর সময় আর তার েখাঁজ 
েনা। শিাত হন সবাা। দুািদন হয় তবু েফরার নাম েনা 
াু�ার। পিরবােরর শাা বা্বতায় পিরেত হয়। এরপের বুধবার 
সকােল নারায়েগ� িসি রগ� এলাকার সানারপাড় েথেক তার 
লাশ উ ার করা হয়।  
শধু াু�াা নন, তার ভাাও িঠক একা কারেে এা দু�চেতর 
হােত োে হািরেয়েছন িকছুিদন পূেবর। গত বছর (২০১০াং সাল) 
েম মােস একাভােব াু�ার বড় ভাা আল কাওসার েচৗধুির 
মাসুদ ওরেফ বাবলা (২২) িনেখাঁজ হওয়ার পর নরিসংদীর 
রায়পুরা েথেক তার লাশ উ ার করা হয়। �জনেদর আশাা, 
একা চত হতযা কেরেছ ভাা-েবানেক। কারে, াু�ােক 
উ�য�কারী আা সদেসযর এক চেতর িবকে  িতিন েিতবাদ 
কেরিছেলন। আর েস কারেো ওা চত তার েিত িক� িছল। 
আমােদর সমােজর ঘামান িবিভ� ঘানা আমােদরেক একথা 
�ীকার করােত বাধয করেছ েয, নারীরা সরলতা আর েবপদরার 
ভুেলর কারেে �ুা মারা�ক পেথ পা রাখেছ। েয াু�ার ভাােক 
োে হারােত হেলা বখাো উ�য�কারীেদর হােত, েসা াু�াা 
েকন এসব েলােকর জােল পা েদেব? াু�ার মা খায়ক�াহার িশখা 
জািনেয়েছন, গত েকারবানীর ঈেদর িদন বড় ভাােয়র  ী কাকলী  
ও মামােতা েবান পাপিড়র সে� িব�িদযালয় এলাকায় েবড়ােত যায় 
াু�া। ওা িদনা সাােদর সে� পিরচয় হয় াু�ার। সাাদ 
িনেজর আসল নাম আড়াল কের আকাশ ছ�নােম াু�ার সে� 
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েমাবাােল কথা বলা শক কের। িবষয়িা োর েপেয় মা িশখা 
েমেয়েক শাসন  করেত থােকন। িব� ভােলাবাসা িদবেস এ িনেয় 
াু�ােক েবশ বকাঝকা কেরন। িকি ে�হময়ী মােয়র শাসেনর 
মযরাদা ও গক� িন�ভ, িনি�য় ও �ান হেয় যায় িনলর�তা, 
েবহায়াপনা আর উল� সং�ৃিত তথা িব� ভােলাবাসা িদবেসর 
কােছ। এর ফলাফল আজ আমােদর সামেন। েমেয়র সাদা 
কাফেনর সামেন বেস মা কাঁদেছন, িবলাপ করেছন, বাবা িনভৃেত 
অ�ুাকে� আতরনাদ করেছন। আর েচাখ মুছেছন �জেনরা।  
পাঠক! আ�াহর িবধান ললন আর অপসং�ৃিত এভােবা সৃি� 
কের হাজারও শূনযতা। এা শূনযতাা িক আমােদর বতরমান ও 
ভিবষযত সভযতার িভি�? 
১৪া েফ�য়ািরর ভােলাবাসা িদবেস শধু নীিত-ৈনিতকতাা িবসজরন  
যায় না, বরং অেনক র�ও িবসজরন যায়। তাা সকেলর উিচত 
পাপসাগের আক� সমথরন না িদেয় পােপর ভয়াবহতা অনুমান 
কের তা েথেক িবরত থাকা। আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক 
তাওফীক দান ককন। আমীন। [তথযসূ� : ৈদিনক কােলর ক�, 
১৮া েফ�য়াির ২০১১ াং]  
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মুক্তবাসিনী

ভূমিকা গল্প

মহান আল্লাহর লাখ লাখ শোকর। যিনি আবার আমাকে পাঠকের সামনে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি মানবজাতির কল্যাণের তরে প্রেরিত হয়েছেন, যাঁর ইলমে ওহীর অবিশ্রান্ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় কালের পর কাল, মহাকাল ব্যাপী। শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক উম্মুল মুমিনীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং সর্বস্তরের নেককার মুমিনের রূহের ওপর। রহমত বর্ষিত হোক জামিআ‘ উসমানিয়া দারুল উলূম সাতাইশ-এর সুযোগ্য উস্তায সদ্যপ্রয়াত মাওলানা হাবিবুস সুবহানী এবং আমার ভগ্নিপতি মাসউদুল কারীম-যিনি গত ঈদুল আজহার আগের দিন দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন- তার ওপর। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন।

পাঠকদের সামনে আমি এবার ভিন্নমাত্রার একটি লেখা নিয়ে উপস্থিত হলাম। যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে কলম ধরাই একজন লেখকের প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্যবোধ থেকেই এই ব্যতিক্রমধর্মী লেখার উপস্থাপনা। অবশ্য এক হিসেবে এটাকে ব্যতিক্রমধর্মীও বলা যায় না। কেননা, বর্তমান সময়ে বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার, প্রেম, পরকীয়া, খুন, ধর্ষণের যে চিত্র মহামারী আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে কারও বসে থাকার সুযোগ খুব কম। প্রত্যেককে যার যার অবস্থানে থেকে এ ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাওয়া এখন সময়ের দাবি। এই অনুভূতিবোধ তো আছেই, সেই সঙ্গে আমার মাথায় কাজ করেছে আরেকটি বিষয়। সেটি হলো, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতকে নারীজাগরণের পথিকৃত বলা হয়। তার বড় কৃতিত্ব (?) ছিল পর্দাদ্রোহ! তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন সে সময়টায় রক্ষণশীলতা কথাটা বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হতো। মুসলিম পরিবারগুলোও ছিল রক্ষণশীলতার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। স্বয়ং রোকেয়াও জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি রক্ষণশীল পরিবারে। কিন্তু রক্ষণশীলতা আর পর্দার বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লড়াই আর দর্শনটাকে কথা এবং কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কলমের মাধ্যমেও তা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি রচনা করেন ‘অবরোধবাসিনী’ বইটি। স্বতঃস্ফূর্ত পর্দা পালন করতে গিয়ে কোন্ নারী কীভাবে বিড়ম্বনায় পড়ল সে সব কাহিনী তিনি চটকদার শব্দে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পর্দার বিরুদ্ধে এলিট শ্রেণীর দৃষ্টিতে পর্দার বিরুদ্ধে লেখা তার এই বইটি যেন অনুপ্রেরণার আদর্শ গ্রন্থ! এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এসব লোকেরা পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সহযোদ্ধার দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখনও আছে সেই ধারাবাহিকতা। বরং এখন সহযোদ্ধারা আরও শক্তিশালী হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। রোকেয়ার দর্শন ও আবেদনকে নারীর কানে কানে পৌঁছে দিয়ে নারীকে তারা ঘর ছাড়া করতে চাইছে। 

তাদের এই সর্বনাশা পদক্ষেপ নারী জাতির কী পরিমাণ ধ্বংসসাধন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী জাতি আজ দিকহারা ভ্রান্তপথিক, তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ধূলোয় লুটোপুটি খায়। আজ তারা পালকহীন পাখির মতো, যার সম্ভ্রমটুকু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে ফেলে রাখা হয়েছে পথে-ঘাটে, বাজারে, মার্কেটে। সরলতাকে পুঁজি বানিয়ে একেকজন একেকভাবে তাদেরকে ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক চক্র তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করছে, চতুর ‘বণিকেরা’ তাদেরকে সস্তা পণ্য বানিয়ে মুনাফা করছে, লম্পটেরা বক্রপথে কামনা চরিতার্থ করছে আর এক শ্রেণীর মানুষ ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো কিছু না পেয়েই লাফাচ্ছে। কিছু না পাওয়া এই শ্রেণীই বেশি ভয়ানক। এদের মায়াকান্নাতেই নারীরা পঙ্গপালের মতো আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। নিজের হাতে রচনা করছে নিজেদের ধ্বংসের পথ। 

ছদ্মবেশী এসব দুশমনের অকল্যাণ থেকে নারী জাতিকে সতর্ক করার প্রয়াস হিসেবেই ‘মুক্তবাসিনী’ বইটি লেখা। এতে সমসাময়িক যে সব নারকীয়, দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছে, সে সব ঘটনা উল্লেখ করে এর সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এসব ঘটনার অনেকগুলো এত মর্মান্তিক, যা পাঠক হৃদয়ে বেদনার ঝড় তুলবে বলে আমি মনে করি। কারণ, হৃদয় বলে যে শক্তি আছে সেই শক্তিও অনেক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কোনও কোনও ঘটনার নির্মমতায়। এই অভিজ্ঞতা আমার আপনার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 

আমি আমার কৈফিয়ত হিসেবে বলতে চাই, আলোচ্য বইটিতে ঘটনাগুলো লেখা হয়েছে উম্মতকে পাপের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এসব ঘটনার কোনোটা এত স্পর্শকাতর যে, আমাকে তা লিখতেও হয়েছে আবার কোন ভাষায়, কোন শব্দে তা উপস্থাপন করব তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। কখনও কখনও কলম হয়ে গেছে নড়বড়ে। তবু আমি শব্দ নির্বাচনে সাধ্যানুযায়ী সতর্ক থেকেছি, যাতে শুনতে খারাপ- এ ধরনের কোনও শব্দ স্থান না পায়। তারপরেও হয়ত ঘটনার নির্মমতা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বেফাঁস কোনও শব্দ বের হয়েছে আমার কলম থেকে। ঘটনার পাশবিকতা সম্পর্কে ধারণা দিতে এসব শব্দ উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। তবু আমি মাবুদের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। 

আমার লেখায় ঘটনার শিকার মজলুমদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। আর যারা পরলোকগত হয়েছেন তাদের জন্য করি আত্মার মাগফিরাত কামনা। আমি হলফ করে বলতে পারি, কোনও হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে অথবা কাউকে খাটো করার উদ্দেশ্যে এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয় নি। আর ব্যক্তিগত ক্রোধ থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ, অধিকাংশ ঘটনার সংশ্লিষ্ট লোকদের সঙ্গে আমার কোনও ধরনের পরিচয়ই নেই। তাছাড়া যে সব ঘটনা উল্লেখের ক্ষেত্রে কারও সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে হয়েছে, সে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। একই কারণে অনেক ঘটনার স্থানও আড়াল করা হয়েছে। কখনও আমি একটা ঘটনা দশবার সংশোধন করেছি, কাউকে দিয়ে পড়িয়েছি এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি তিনি এই ঘটনার লোকটিকে চিনতে পারেন কিনা। নিশ্চিত হয়ে তবেই লেখাটা ছেড়েছি। আমার উদ্দেশ্যই হলো নারী-পুরুষকে স্বীয় সম্ভ্রমের মূল্য সম্পর্কে সজাগ করা। সেই আমিই কি পারি কারও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় মতো কোনও আচরণ করতে? 


বস্তুত সত্য উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ এবং সত্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে অবহেলা বোবা শয়তানের পাপ বলেই কলম ধরতে হলো। এই কলম আমার আমানত। আমি যেমন পারি না কলমের সঙ্গে খেয়ানত করতে, তেমনি পারি না কলমকে প্রয়োজনের সময় নিষ্ক্রিয় রাখতে। সেই তাগিদেই একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কলম ধরতে হলো। আশা করি পাঠকগণ বিষয়ের স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করে শব্দচয়নে আমার ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

বইটি পাঠক সমীপে পেশ করা পর্যন্ত যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির কাজ করতে গিয়ে মুফতী আবু হুরায়রা ও মাওলানা এনামুল হক সাহেবের মাধ্যমে বারবার উপকৃত হয়েছি। তাঁদের উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করি। অনেকে অনেক সময় ঘটনা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও হাদীসের উৎস সন্ধানে সহায়তা করেছেন, তাদের জন্যও থাকল আমার আন্তরিক দু‘আ। 

পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে, একটি নতুন উদ্যোগে নতুন পদক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করছি। আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে নতুন কিছু করার, নতুন কিছু গড়ার চেষ্টা করব। ভালো ও সুন্দর পদক্ষেপে সফলতা লাভের জন্য আপনাদের দু‘আয় শামিল হওয়ার আশায় কথাটা বললাম। আশা করি পাঠকগণ তাদের নেক দু‘আয় আমাকে শামিল করতে কার্পণ্য করবেন না।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন

পরিশেষে আবার বলব, একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কলম ধরলাম। আশা করি পাঠকগণ বিষয়টির স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করবেন এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ধরা পড়লে সুপরামর্শ দিয়ে আমার চলার পথকে আরও বেগবান করবেন। সকলের সুপরামর্শ কাম্য। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে নিরত থাকে। 
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নারী আল্লাহর এক অপার মহিমাময় সৃষ্টি। বিস্ময়কর বৈপরীত্যের আধার। সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুত মিশেল তার উপাদান। আগুন-পানির সফল সমন্বয়। ভাঙা-গড়ার মিশ্র অনুভূতির সরল উপমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পবিত্র যবানে উচ্চারিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে এই মিশ্র মন্তব্য। কখনও তাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন- ‘পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ’ বলে। কখনও বা আখ্যায়িত করেছেন-  ‘শয়তানের জাল’ হিসেবে। 

কখনও তাদের জ্ঞানের কারিশমা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, আবার কখনও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের সৃষ্টিনির্যাসের কথা তুলে ধরেছেন। 

আমরা যদি অতীত ইতিহাসকে যোগ করি, তাহলে অবিশ্বাস্য রকমের বৈপরীত্য দেখতে পাই নারীসত্তায়। দেখতে পাই, নারী কখনও ইবরাহীমের ঘরের মক্কার চাটিয়াল ভূমির ‘মুতিআ’ হাজেরা। কখনও আবার লূতের (আ.) ঘরের ‘নাশেযা’ ওয়াইলা (লূত আ. এর অবাধ্য স্ত্রীর নাম, [জালালাইন])।

নারী কখনও অবিশ্বাসী ফেরআউনের ঘরের বিশ্বাসী আছিয়া, আবার কখনও বিশ্বাসী নূহের (আ.) ঘরের অবিশ্বাসী স্ত্রী ওয়াহিলা।

নারী কখনও আইয়ূব (আ.)-এর ঘরের পরম ধৈর্য্যশীলা রহিমা, যিনি সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে স্বামীর জন্য খাবার জোগাড় করতেন। আবার কখনও লূতপত্মী ওয়াইলা, যে স্বামীর বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেয়ার জন্য ঘুরে বেড়াত। 

নারী কখনও উম্মে সুলাইত (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু), ওহুদের ময়দানে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য জীবনবাজি রেখে পানি পৌঁছিয়েছেন। আবার কখনও যয়নব বিনতে হারেছ ইহুদীয়া, যে খায়বরে বকরীর সঙ্গে বিষ মিশ্রণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সামনে পরিবেশন করেছে।

নারী কখনও খাওলা বিনতে হাকীম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা), যিনি পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু রাসূলের বিবি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে নিজেকে ভরমজলিসে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলেন। বলেছিলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ وَهَبْتَ لَكَ نَفْسِىْ -


এই নারীর প্রশংসনীয় দুঃসাহসকে খাটো করেছিলেন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্যা। একবার তিনি বললেন, একজন নারী কী করে পারে নিজেকে কারো সামনে বিয়ের পাত্রী করে উপস্থিত করতে! জবাবে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছিলেন-

هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا- 


তিনি তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কেননা, তিনি রাসূলের মহব্বতে নিজেকে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলেন। [বুখারী: ৫১২০]

আবার এই নারীই কখনও আমরা বিনতে জাওন, যে নবীর স্ত্রী হওয়ার গৌরব প্রত্যাখ্যান করেছিল। বুখারী শরীফে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে,


أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ - فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِى بِأَهْلِكِ –

জাওনের কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কাছে স্ত্রী হিসেবে পেশ করা হলো এবং তিনি তার নিকটবর্তী হতে গেলেন। তখন সে বলল, আমি আপনার হাত থেকে পানাহ্ চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মহান সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ। অতএব, তুমি মুক্ত। তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। [বুখারী :  ৫২৫৪]

আবূ উসায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

هَبِّيْ نَفْسَكِ لِيْ قَالَتْ : وَهَلْ تُهِبُّ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسَّوْقَةِ ؟

‘তুমি আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। সে বলল, কোনো রাণী কি নিজেকে সাধারণ প্রজার হাতে অর্পণ করতে পারে?’ তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কাপড়চোপড় দিয়ে ভালো ব্যবহার করে বিদায় করে দিলেন। [প্রাগুক্ত : ৫২৫৫]  

এই মহিলার নাম নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। উমাইয়া বিনতে নোমান, ফাতেমা বিনতে দাহহাক, আছমা বিনতে নোমান, সানা বিনতে সুফয়ান প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। [ফাতহুল বারী : ৯/৩২৫-৩৩২]

কী অদ্ভুত বৈচিত্র! এক নারী যে সৌভাগ্য লাভ করার আশায় ভরমজলিসে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সামনে উপস্থাপন করে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই সৌভাগ্য নিজের ভাগ্যাকাশে উদিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে আলো সংগ্রহ করল না আরেক নারী! নারীবৈচিত্রের এ কী বিরল দৃষ্টান্ত!

নারী কখনও বিলকিস, যিনি ‘সিংহাসনের’ মালিকা হওয়া সত্ত্বেও নবী সমীপে আত্মসমর্পণকারিনী। আবার কখনও তুলাইহা, যে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী।

নারী কখনও সম্ভ্রমে-চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় পাহাড়প্রমাণ দৃঢ়, প্রতাপশালিনী। আবার কখনও যুলায়খা, যে নবীর মতো নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও বিভ্রাটে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ইতিহাসের সাগর থেকে সেঁচা কয়েকটি উপমা উল্লেখ করলাম। নারী এমনিই, এমনিই তার মিশ্র উপাদান। রহস্যময়তায় ঘেরা তার সৃষ্টি। যার রহস্যময়তার সামনে চিন্তার বৈকল্য দেখা যায়। জায়া-জননী-দুহিতা সবাই এক ইমামের মুক্তাদী!! 

আমাদের মায়ের কথাই বলি। পিতার প্রাচুর্যের কোনো কমতি ছিল না। তার মতো জমিদারী কেউ পেয়েছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবু তার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। যেখানে প্রাচুর্য দু’পায়ে লুটোপুটি খায়, যে বাগান থেকে ইচ্ছা ফল ছিঁড়ে খেতে পারেন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, তবু সুখ নেই কেন? অসুখ ছিল মূলত শূন্যতার। আল্লাহ তা‘আলা সেই শূন্যতা দূর করলেন। একজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ পেয়ে পিতার সুখপাখিটা মুক্ত আকাশে ডানা মেলল। তিনি আবেগাপ্লুত হলেন। সেই সুযোগে ফেরেস্তাগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি তাকে ভালোবাসেন? কিছুমাত্র বিলম্ব না করে পিতা জবাব দিলেন, অবশ্যই!

এবার মায়ের পালা। ফেরেস্তাগণ তাকেও জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাদেরকে হতবাক করে দিয়ে তিনি জবাব দিলেন, ‘না’। বিস্মিত ফেরেস্তাকুল। এ কোন্ রহস্যময়তা, যার গাঁথুনীতে গড়ে তোলা হয়েছে নারী জাতিকে? সেই রহস্যময়তার ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম কুরতুবী রহ.। তিনি বলেন- 


وَ فِيْ قَلْبِهَا اَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ مِنَ الْحُبِّ وَلَوْ صَدَقَتِ الْمَرْأَةُ فِيْ حُبِّ زَوْجِهَا لَصَدَقَتِ الْحَوَاءُ -

‘অথচ তার অন্তরে তারও চেয়ে বেশিগুণ ভালোবাসা লুকায়িত ছিল। তো কোনো নারী যদি তার স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশে সত্যবাদী হতো, তাহলে হাওয়া আলাইহাস সালাম সত্য কথা বলতেন। [কুরতুবী] 

এই হলো নারী, যার রহস্যময়তা নিরবধি এগিয়ে চলে কালের স্রোতে কলকল ধ্বনিতে। এ যুগ হতে সে যুগ পর্যন্ত। এ কারণে তার মধ্যে তুমি দেখতে পাবে হাজারও বৈপরীত্য। তুমি তাকে ভালোবাসবে, সে তোমার ভালোবাসাকে নিকুচি করবে। কখনও অন্যের উস্কানীতে মিথ্যার মশলা দিয়ে নির্মাণ করবে বিরাট বাঁধ, যা দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়; কিন্তু তাতে আরোহণ করা যায় না। কখনও তুমি তাকে আবিষ্কার করবে বাদকের অনুগত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে, যা অর্থহীন প্রলাপে, কর্কশ শব্দে বিঘ্ন করে শান্তির পরিবেশ। সে হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা, যার বাঁশীর আহবানে সাড়া দিয়ে মিথ্যার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমগোত্রীয় একদল ‘শিশু’! 


তারা কাল্পনিক গল্পকার। মিথ্যার এক ফোঁটা অনুজ্জ্বল কালি দিয়ে রচনা করে বিরাট গল্প। সচেতন পাঠক যার উপসংহার পাঠ করে অনুতপ্ত হয় নিরর্থক কথিকা পাঠ করার অনুশোচনায়। সরলতা তাদের বইয়ের প্রচ্ছদ। চোগলখোরী তাদের মূলপাঠ্য।

তারা পুঁথিপাঠক, শ্রোতা যাদের তন্ময় ও ভাবলেশহীন। তন্ময়তা যাদের দৃষ্টি থেকে ‘ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল’- বাক্যের অর্থটাকে আড়াল করে রাখে।

তাদের বিশ্বাসের আঙিনাটা ফাঁপা বেলুন, যা অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপে সদা ফেটে পড়তে উদগ্রীব থাকে এবং গল্পের সঙ্গিনীর মৃদুচাপে তা মুহূর্তে চুপসে যায়। মনে রেখ, নারীর গল্পের সঙ্গিনীর  কেউ কেউ আমরা বিনতে আমর, হায়দারা, হিন্দ বিনতে আওস, কাবশা বিনতে আরকাম। সবাই কিন্তু উম্মে যার‘ নয়!

সৃষ্টিকর্তার অপার সৃষ্টিরহস্যে সৃষ্ট এই জাতি। সৃষ্টিকর্তাকে যেমন জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করা সম্ভব নয়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয় তার এই সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করাও। পাশ্চাত্যে ‘three w’  কথাটি বেশ শোনা যায়। অর্থাৎ Work, Woman, Wather তথা নারী, কর্ম ও আবহাওয়া- এই তিনটি বস্তুর নাকি আগা-মাথা পাওয়া দায়!  

তাই কখনও তুমি তাকে বিভ্রান্ত হতে দেখবে, কখনওবা দেখবে বিভ্রান্ত করতে। নারীসত্তায় বাতিকের গুণ মাখামাখি। ছিদ্রান্বেষণে সূঁচের জায়গায় তারা কুড়াল চালাতে জানে! ঘাসের ওপর জমা শিশিরের পানিকে জলাশয় মনে করে কাপড় গোটাতে জানে!

তারা পুরুষের লেবাস। কখনও তারা পুরুষকে প্রকাশ করে তার আসল লেবাসে। কখনওবা প্রকাশ করে ভাবতাড়িত হয়ে কল্পনার শীর্ণবস্ত্রে।

নারী এক বিস্ময়কর আলো, যা সূর্যের প্রখরতায় প্রকাশ পায়। আবার কখনও অদ্ভুত অন্ধকার, যা বাতির নিচে বাস করে। মৃত্যু যদি জীবনের সহোদরা হয়, তবে ফেতনা নারীর সহযাত্রী। সে তার সফরসঙ্গী থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না।

সে তোমাদের দর্পণ। ‘মুমিন আরেক মুমিনের আয়না’। আয়নার দর্শক কখনও তাতে ব্যক্তির আসল চেহারা দেখতে পায়, কখনওবা তাতে অবিশ্বাস আর কল্পনার আস্তর পড়ায় দেখতে পায় বিকৃত ভিন্ন চেহারা। এতো দৃশ্যিতের দোষ নয়, দর্শকের দেখার ভুল! কেউ স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিন্ন অবস্থায় দেখলে সেটা হবে দর্শকের নিজের রুগ্নতার লক্ষণ। আহলে হক তা-ই বলেন।

কেউ যদি তার পরিচিতজনকে জিজ্ঞেস করে- তোমার নাকি মাথা নেই? তাহলে ওই লোকটি কী করবে? হয়ত প্রশ্ন শুনে সে আকাশ থেকে পড়বে কিংবা আকাশ তার ওপর ভেঙে পড়বে। বিস্মিতস্বরে বলবে, বলেন কী আপনি!

-হুঁ, তাইতো শুনলাম। এক নারী নাকি তোমাকে মস্তকবিহীন অবস্থায় দেখেছে!

হায় নিরস কৌতুক! পৃথিবীর সবকিছুই কি তালাক, ইতাক আর নিকাহর মতো ‘জাদ্দুহুন্না জাদ্দুন ওয়া হাযলুহুন্না জাদ্দুন- বাস্তবও বাস্তব, কৌতুকও বাস্তব?


হে মানুষ! আয়নাটা তো কাচের একটা যন্ত্রমাত্র। কখনও তাতে যুক্ত হয় ধূলির আস্তর, কখনও বা হয় বিচূর্ণ। তবে তুমি কী করে একটি দৃশ্যের আসল অবস্থা দেখার জন্য এই আস্তরপড়া বিচূর্ণ দর্পণের আশ্রয় নিয়ে নিজের বিবেকটাকে শিকেয় তুলে রাখো? 


কোথায় নেই নারী? কবির কাব্যে, লেখকের লিখনীতে, সাধকের সাধনায়, বিরাগীর বৈরাগ্যে- সর্বত্র তার অবাধ বিচরণ। নারীসত্তার একটি মিশ্র অনুভূতি কখনও জন্ম দেয় একটি লেখার, কখনওবা কাব্যের কখনওবা বিরাট ইতিহাসের। কখনও কবি নজরুলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছা করে-

পৃথিবীতে যা কিছু মহান চিরকল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

আবার কখনও বিকৃতি ঘটিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়-

পৃথিবীতে যা কিছু ফেতনা, অসত্য অকল্যাণকর

নব্বইভাগ তার সৃজিয়াছে নারী বাকি দশে হয়ত নর!

তবে সব কথার ঊর্ধ্বের কথা হলো নারী সমাজের অর্ধেকাংশ। নারী ছাড়া সমাজ অচল। যে ভাঙবে, সেই আবার গড়বে। একবার ভাঙতে দেখে ভেঙে পড় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ইরশাদ করেন- নারীর একটা অন্যায় দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। একবার অন্যায় করলে দেখবে, সে-ই আবার আরেকটি পুণ্য নিয়ে আসবে
। 

তাই তাদের মিশ্রশক্তিকে সঙ্গে নিয়েই সমাজ-সংসারটাকে এগিয়ে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন-

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَمَعَهَا ضِلْعٌ -

‘নারী বাঁকা পাঁজরের মতো। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে ভেঙেই ফেলবে। তাই এই বক্রতা নিয়েই তার দ্বারা উপকৃত হও।’ [বুখারী : ২/৭৭৯]

নারীসত্তার এই বৈপরীত্য দ্বারা অনুমান করতে পারি তার মধ্যে দুই গুণই আছে। আছে দ্রোহ। আছে আনুগত্য। সে ইচ্ছা করলে পর্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তবাসিনী হতে পারে। আবার আনুগত্য প্রদর্শন করে হতে পারে পর্দাবাসিনীও। তার পারাটা বড় বিষয় নয়, পারার ধরণটা বড় বিষয়। নারীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে নিজের সম্ভ্রমবোধকে পর্দার রেশমী রুমালে আড়াল করে রাখবে, নাকি খোসা ছাড়া কলার মতো মশা-মাছির খাবারে পরিণত করবে? একটুখানি সুশৃঙ্খল, পর্দাবেষ্টিত জীবন যদি নারীকে সম্ভ্রম রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়, তবে তা হবে খুবই সস্তামূল্যে দামি বস্তু ক্রয়। কে আছে এমন বণিক, যে সূঁচের বদলায় স্বর্ণবার গ্রহণ করতে চায় না!

নারী সম্পর্কে দীর্ঘসূত্রে আমাকে এই অনুভূতি প্রকাশ করতে হলো। কেউ যদি আমার কাছে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করেন, তাহলে আমি বলব-

اَلتَّقِيُّ  مُلْجَمٌ لاَ يَقْدِرُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِكُلِّ مَا يُرِيْدُ -


‘মুমিনের মুখে লাগাম লাগানো থাকে, সে ইচ্ছা করলেই সবকিছু বলতে পারে না।’ আর আসল কৈফিয়ত দেবো- ‘যেদিন সব রহস্য উন্মোচন করা হবে’ সেদিন। দুনিয়াতে যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে!

বেপর্দা ও ইভটিজিং : সহোদরার সহযাত্রা

খালি পায়ে হাঁটতে হঠাৎ সামনে সাপ পড়লে কিংবা নিরস্ত্র একাকী ব্যক্তি জঙ্গলে আচানক বাঘের সামনে পড়ে গেলে যেমন ভয়ে আঁতকে ওঠে, তেমনি এ সময়ের তরুণী, যুবতী ও তাদের অভিভাবকরা ইভটিজিংয়ের নাম শুনলে কেঁপে ওঠেন। ইভটিজিং এ সময়ের খুবই আলোচিত ও মানুষের মুখে-মুখে উচ্চারিত একটি শব্দ। আসুন, শব্দটি সম্পর্কে সাধারণ কিছু তথ্য জেনে নিই। 

বস্তুত ‘ইভটিজিং’ শব্দটি এসেছে মত্তু ভাষা থেকে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে এর স্থলে ব্যবহৃত হয় ‘সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট’। ইভটিজিং হচ্ছে- রাস্তা-ঘাটে বা প্রকাশ্য স্থানে নারীকে যৌন হয়রানী করা। তাদেরকে লক্ষ্য করে অশ্লীল ভাষা বা যৌনাত্মক কথাবার্তা ছুঁড়ে দেয়া। টিটকারী ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা অথবা পিছু লেগে থেকে নারীকে বিরক্ত করা। 

আজ সহজ হয়েছে নারীকে উত্ত্যক্ত করা! ভয়াবহ ক্যান্সারের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী- গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-পল্লীতে সবখানে। একদিকে শিক্ষকরা ইভটিজিং প্রতিরোধে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছেন, তো অন্য দিকে শিক্ষকরাই ছাত্রীদের সঙ্গে ইভটিজিং করছেন! এ কারণে শাস্তিরও সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বহুস্থানে। এই সম্প্রতি দুইজন শিক্ষককে এ কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে! 

সভ্যতার এই বাজারে পানির শালুক আর বন্য বাইতার শাকের মূল্যও যেখানে কম নয়, সেখানে একমাত্র নারীর মূল্যটাই কম! নারী অহরহ লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে, তাদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কেন? কেন এতো ঠুনকো হলো চিরসম্মানী নারীর এই মর্যাদা? শুধু কি তা-ই? যারা তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রতিবাদ করছে, তাদেরকেও বেঘোরে প্রাণ দিতে হচ্ছে। নিচের ঘটনা ৩টি পড়ুন :

ঘটনা-১ : মিজানুর রহমান মিজান। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। আট বছর আগে নাটোর জেলার বাঘতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর কলেজের রসায়ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। শিক্ষাবিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে নিজ জেলা থেকে ছুটে এসেছিলেন অন্য জেলায়। জাতিকে করতে চেয়েছিলেন শিক্ষিত, নন্দিত। কিন্তু মচকে যাওয়া পায়ের ওপর যে জাতির সভ্যতা দণ্ডায়মান, সেই জাতি তাকে আর কী-ইবা উপহার দিতে পারে? তাই তারা বন্দনার বদলায় দিল নিন্দা আর নিরাপত্তার পরিবর্তে করল প্রাণসংহার! 

তিনি লক্ষ্মীপুর থেকে মোটরসাইকেলযোগে কলেজে যাতায়াত করতেন। ওই কলেজের ছাত্রীদের প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত বাঘতিপাড়া উপজেলার চকগোয়াম বেগুনিয়া গ্রামের বখাটে দুই যুবক। গোলাম রসূলের ছেলে আসিফ ও মনছুরের ছেলে আব্দুল আউয়াল রাজন। যৌনক্ষুধার জলাতঙ্ক রোগে কাতর এসব যুবক। নারী দেখলেই হামলে পড়া তাই এদের নেশা। যুবতী কলেজ ছাত্রীর শালীনতাবর্জিত পোশাক ও অবগুণ্ঠনমুক্ত চেহারা তাদের মাথায় নেশা ধরিয়ে দেয়। মাতাল করে তোলে তাদের। যে সমাজ তাদেরকে নারীর অবগুণ্ঠনমুক্ত চেহারা উপহার দিয়েছে, যুবতী নারীর উন্নতবক্ষের লোভনীয় দৃশ্য উপঢৌকন দিয়েছে, সেই সমাজ তাদের কামনার আগুন নির্বাপিত করতে বাধ সাধে কেন- এই প্রশ্নে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই যুবতী নারীদেরকে দেখলে ওড়না ধরে টানাটানি করে। কুকথা বলে নারী সম্ভ্রমের শিকড় ধরে টান দেয়। 

শিক্ষক মিজান প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। এসব অনৈতিকতা তাকে মর্মাহত করে। তিনি জলাতঙ্ক রোগীদের ডেরায় হানা দেন। প্রতিবাদ করেন অন্যায়ের। তিনিসহ কলেজের কয়েকজন শিক্ষক মিলে দুই বখাটে যুবকের অভিভাবকদের ডেকে তাদের সন্তানদের এহেন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান। 

কিন্তু উচ্ছন্নে যাওয়া বখাটে যুবকদের শাসন করে সাধ্য কার? মা-বাবা কিংবা অন্য কোনও অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব নয় তাদের নাকে লাগাম পরানো! কেননা, আল্লাহর ডর-ভয়হীন এসব যুবকের সামনে অভিভাবকের লাঠি তুলার দড়ির চেয়ে বেশি ভারি কিছু নয়! 

তাই এই শাসনের কথায় আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে তারা। যারা তাদের কামনার আগুনে পানি ঢেলে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে নমরুদের আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে তারা। এই আগুনের স্ফূলিঙ্গ প্রথমে নিক্ষিপ্ত হয় মিজানের গায়ে। আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় তার প্রতিবাদী শক্তকণ্ঠ। 

২রা অক্টোবর কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আসিফ ও রাজন মিজানের গতিরোধ করে। মিজান কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানে। দুইজনের সাঁড়াশি আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে একটি প্রতিবাদী ও সত্যাশ্রয়ী কণ্ঠ। আর মুখ কেলিয়ে হেসে সমাজের স্রোতে বীরদর্পে মিশে যায় রাজিন-আসিফ। স্থানীয়রা মিজানকে প্রথমে বাগতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে নেয়া হয় রামেক হাসপাতালে। সেখানেও অবস্থার অবনতি হলে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার পিজি হাসপাতালে। সেখানে বারো দিন চিকিৎসা নিলেও শেষে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয় তাকে। নিভে যায় তার জীবনপ্রদীপ। ২৪ অক্টোবর শনিবার দিবাগত রাত একটায় তিনি পরপারের যাত্রী হন। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ও অন্যান্য জাতীয় পত্রিকা, ২৮/১০/২০১০ ইং]

মিজানের মৃত্যু এলাকাবাসীর অন্তরে বেদনার ঝড় তুলেছে। তাদের অন্তর ছেয়ে গেছে বিষাদের কালো ছায়ায়। তার স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা মিলি অল্প বয়সে বৈধব্যের গহনা পরলেন গলায়। স্বামীহারা মিলির অসহায় দৃষ্টি কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। হয়ত মিলিয়ে যায় খেলাফতে রাশেদার শাসনামলের অতীত গর্ভে। এই লুণ্ঠিত সভ্যতার সমাজ-সংসার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান তিনি। ফিরে যেতে চান কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী আদর্শের সুনগরীতে। 

তার চার বছরের কন্যা লুসাইবা রশিদ মম শুধু আব্বু-আব্বু বলে ডাকছে আর চিৎকার করে কাঁদছে। তার কান্না থামছে না। যেদিন থামবে কিংবা থামার বয়স হবে, সেদিন হয়ত লুসাইবা দেখবে এমন আরেকটি দৃশ্য। দেখবে, আরেকজন লুসাইবা তার বাবা কিংবা ভাই অথবা আপনজনের এমন করুণ পরিণতিতে কাঁদছে। এই সমাজে এ কান্না থামবে না। কেবল একজন আরেকজনের স্থান পূরণ করবে মাত্র। যদি না সমাজের মরণব্যাধি বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারকে ঝেঁটিয়ে না তাড়ানো হয়।  

ঘটনা-২ :  চাঁপারানী ভৌমিক। নিহত হয়েছেন মোটরের চাপায়। তাকে চাপা দিয়ে হত্যা করার ঘটনাটি পরিকল্পিত, ইচ্ছাকৃত এবং ঘাতকের প্রতিশোধের চাপা আগুনের নির্ধূম প্রজ্জ্বলন। চাঁপারানীর অপরাধ, তিনি একজন মা এবং মায়ের অধিকার বলে নিজ সন্তানকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করেছিলেন। 

তার দশম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত মধুখালী বাজারের মদ ব্যবসায়ী রতন সাহার ছেলে দেবাশীষ সাহা রনি (২৪)।  ছুঁড়ে দিত যৌনাত্মক বিষবাক্য। ‘ওয়াও! মাই ডার্লিং!’ বলে নারী মর্যাদার ওপর কলঙ্কের আবর্জনা ছুঁড়ে মারত সে। 

তবে লজ্জার ভয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই পাপবাষ্পকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন চাঁপারানী। কিন্তু বাতাস-বাষ্প এসব পদার্থকে আর কতক্ষণ আটকে রাখা যায়? তাই অপারগ হলেন দুর্বার শক্তির বাঁধন খুলেও দিতে। প্রকাশ করলেন রনির কীর্তিকলাপের কথা। বিচার চাইলেন মধুখালী উপজেলার চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া সালাম এবং চিনিকল উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কাছে। এসব লোকজন রনির বাবাকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন। 

তাদের এই সতর্ক-সংকেত হিতে বিপরীত হলো। যে সমাজে রনিদের বীরদর্প পদচারণা, সম্ভ্রমলুটেরাদের নির্বিঘ্ন পদযাত্রা, সে সমাজে ভালো মানুষের চোখরাঙানী বা শাসন তেমন কোনও কাজে আসে না। বরং হিতে বিপরীত হয়, পাপের দাবানলে অপ্রতিরোধ্যের জ্বালানী সরবরাহ করা হয়। 

আমার কথার সত্যতা দেখুন : ২৬ই অক্টোবর চাঁপারানী বিকালে স্বামী স্বপন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশী হারানচন্দ্র সরকারের মেয়েকে বিদায় জানাতে রেলগেট পর্যন্ত এগিয়ে যান। বিদায় দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উন্মত্ত দানবের বর্বরতার শিকার হন তিনি। ভারী মোটরসাইকেল দিয়ে পেছন থেকে চাঁপারানীকে চাপা দেয় সেই রনি। মারাত্মক যখমী হলে তাকে প্রথমে মধুখালী হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি ঘটলে নেয়া হয় ফরিদপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। 

বড়ই দুর্দমনীয় এই সমাজ! এখানে প্রতিবাদের ভাষা নগণ্য ও ক্ষীণ। কিন্তু পরিণাম মৃত্যু! চাঁপারানীর হত্যাকাণ্ড এই বিবর্ণ সমাজের রুগ্নদশার একটি ক্ষুদ্র নাটিকা মাত্র! [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৮/১০/২০১০ ইং]

ঘটনা-৩ : মিজান ও চাঁপারানী হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি হত্যাকাণ্ড মানুষের বিবেককে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। এবারের ঘটনা সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার নিঝুড়ি গ্রামের। এলাকাবাসী জানান, রায়গঞ্জ উপজেলার নিঝুড়ি গ্রামের শম্ভুনাথ মলের ছেলে সুশীল কুমার বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খলীসাবাড়ী গ্রামের সুনীল কুমার বরাতীর মেয়ে চান্দাইকোনা-সীমাবাড়ি এস আর গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রূপালী বরাতী টুনিকে স্কুল ও প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত। 

এখানেই থেমে থাকেনি উন্মত্ত যুবক। মেয়েটিকে আপন করে নেয়ার উগ্রবাসনা তাকে পাগল করে তোলে। স্ত্রী বানানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে দিশেহারা বানিয়ে দেয়। তাই চূড়ান্ত পর্ব বিয়ের পয়গাম পাঠায় সে অভিভাবকদের কাছে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তার এই পয়গাম প্রত্যাখ্যাত হয়। নারীর প্রতি পুরুষের অধিকার যেন অলঙ্ঘনীয়। যে কেউ তাকে প্রস্তাব দিক তাতে সাড়া দিতেই হবে। সাজুগুজু করে বধূবেশে স্বামীর পদধূলি নিতেই হবে! এর ব্যতিক্রম কিছু হলে ঘটবে হেনস্থা করা, এসিড ছোঁড়া কিংবা হত্যা করার মতো নৃশংস ঘটনা। 

রূপালীর ভাগে জুটেছিল এর শেষটা। ঘটনার দিন রূপালীকে সুশীল জোর করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক তার কপালে সিঁধুর মেখে দেয়। হিন্দুধর্মে কারও কপালে সিঁধুর মাখিয়ে দিলে সে তার স্ত্রী হয়ে যায়। কিন্তু রূপালী চায় নি এমন প্রীতিহীন, মমতাহীন সিঁধুরে নিজের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে। চায় নি এই কলঙ্কিত পথে সুশীলকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে। 

এদিকে এই ঘটনা তাকে জীবন সম্পর্কে নিরাশ করে তোলে। এই অবাঞ্ছিত সিঁধুরের দাগ নিয়ে বাকি জীবন বাঁচতে চায় না সে। তাই ঝাঁপ দিয়েছে মৃত্যুসাগরে। এভাবেই মানববৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে অল্পবয়সী একজন তরুণীর জীবনপাতা। 

এসব বিনাশী মৃত্যু কেবল মিজান, চাঁপারানী আর রূপালীদের ঘাড়েই বিষাক্ত ছোবল এঁকে দেয়নি, বরং যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে এই নৃশংসতা। খোলাসা করে বললে, ইসলামী সভ্যতা ও জীবনাচার থেকে মানুষের দূরত্ব যতই বাড়ছে, এসব অমানবিক ঘটনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন, ইসলাম একদিন প্রত্যেকের ঘরে এভাবে প্রবেশ করবে যে, সুদূর সান‘আ থেকে একজন মানুষ হাজরামাউত পর্যন্ত সফর করবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, একাকী। কিন্তু সে সময় এক আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনও ভয় তাকে চিন্তিত করবে না। 

ইসলামের আদর্শে হয়েছিলও তা-ই। সুদূর বালাবাক্কু শহর থেকে একজন নারী গায়ে গহনা জড়িয়ে মক্কা-মদীনায় এলেও কেউ তার দিকে মুখটা পর্যন্ত তুলে তাকাতো না। সম্ভ্রম থাকত সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু আজ! জনসম্মুখে নারীকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। গণধর্ষণ করে ধর্ষিতা নারীর সম্ভ্রমলুটের চটকদার দৃশ্য ধারণ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হচ্ছে আর তা দেখে দর্শকরা শিহরণে চোখ কচলাচ্ছে! 

ইভটিজিংয়ের এই ছোঁয়াচে রোগটা ইদানিং খুব বেড়ে গেছে। পেপার-পত্রিকা, রেডিও-টিভি ও সভা-সমাবেশ করে এর বিরুদ্ধে যতই প্রচারণা চালানো হচ্ছে, এসম্পর্কে যুবক-তরুণদের আগ্রহ ততই বাড়ছে। আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, এটি আরও বেশি মহামারী আকার ধারণ করেছে আদালতের একটি রায়ের কারণে। ইভটিজিং একটি ব্যধি, একটি আযাব। আর আযাব আসে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে। আদালত সেই ‘আসা’টাকে সহজ করে দিয়েছে। কারণ, তারা রায় দিয়েছেন বোরকার বিরুদ্ধে। আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে। এই রায়ের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ইভটিজিংকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কোনও কৃষক যদি ঘরের দরজা উন্মুক্ত রাখে, সেই দরজা দিয়ে ঢুকে চুরি করা চোরের জন্য কিছুমাত্র কঠিন থাকে না। 

আমার মতে এই রায়ের মাধ্যমে যেন এই উদার কৃষকের ভূমিকা পালন করা হয়েছে। যেদিন এই লেখাটি লিখছি (৩০/১০/২০১০ইং), সেদিনের একটি সংবাদ আমাকে খুব আশান্বিত করেছে। প্রধান বিচারপতি এবি এম খায়রুল হক বলেছেন, বিচারকরা আল্লাহ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ
। 

প্রধান বিচারপতির এমন একটি বাস্তব উপলব্ধি মিডিয়ায় প্রকাশ করায় আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, একজন বিচারক কখনই দায়মুক্ত নন। বিশেষ করে আল্লাহর কাছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা‘আলা বিচারকগণকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সামগ্রিক কল্যাণকর বিধানও দান করেছেন। যে কোনও বিচারক আল্লাহর সেই বিধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ এবং যারা খামখেয়ালীবশত এই দায়বদ্ধতা উপেক্ষা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা ফাসেক-পাপী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧ ﴾ [المائدة: ٤٧]  

‘যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক-পাপী।’ {সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৪৭} 

এই সূরার ৪৫ নং আয়াতে তাদেরকে জালেম আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]  

পর্দা করা আল্লাহর বিধান। এর বিরুদ্ধে রায় দেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার নামান্তর। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে রায় দিলে ওই সমাজে শান্তি আসবে কোত্থেকে? পর্দা-হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে বৃটেন, ফ্রান্স এই সব বিধর্মী দেশে। সেই ঢেউ আমাদের মতো মুসলিম দেশগুলোতে আছড়ে পড়বে কেন? 


কেন ‘পর্দার জন্য বাধ্য করা যাবে না’ মর্মে রায় দেয়া হবে? অথচ কুরআনের নির্দেশ হলো পর্দার বিধান পালন করা। পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ﴾ [الاحزاب: ٥٩]  

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের কাপড়ের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৯}

আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করছি যে, এই রায়ের পর থেকেই দেশে উদ্বেগজনকহারে ইটভিজিং, নারী নির্যাতন, ইভটিজিংয়ের কারণে খুন, হত্যা এবং আত্মহত্যা অধিকমাত্রায় বেড়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর গযব। এভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান প্রকাশ্যে লংঘন ও বিরোধিতা করা হলে সেই সমাজে আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটা স্বাভাবিক। আজ সারা দেশে ইভটিজিংয়ের যে মাত্রা, তার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এটা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে যাওয়ায় সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই চাচ্ছে এর আশু সমাধান। কিন্তু যাতে সমাধান রয়েছে, সেই সমাধানটাকেই আদালত নিষেধ করে দিয়েছেন! কারণ, নারী উত্ত্যক্ত না হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে এই আয়াতে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فلا يُؤذين ‘পর্দার বিধান পালনের ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া (উত্ত্যক্ত করা) হবে না। 

অবাক হতে হয় সৃষ্টিকর্তার অসীম জ্ঞানের কাছে মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং এই ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখানো দেখে। আল্লাহর আদালতের বিরুদ্ধে যাওয়া যে দুনিয়ার আদালতের জন্য শুভ নয়, তার প্রমাণ বর্তমান অবস্থা। এই অবস্থার নাজুকতা থেকে আমরা কেবল তখনই পরিত্রাণ পাব, যখন আমরা সৃষ্টিকর্তার বিধানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা দেখিয়ে, পরম ভক্তিভরে তার বিধান পালন করা শুরু করব।

বন্ধুর পথে বধূর যাত্রা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ  اَلْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوْثُ وَرَجلةُ النِّسَاءِ –


‘তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, স্ত্রীকে বেপর্দা ও পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে দেয়া স্বামী, এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী।’ [নাসাঈ : ১/২৭৫]

এখানে আমি এমন একটি ঘটনা তুলে ধরব, যা এই হাদীস অমান্য করার করুণ পরিণতি হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। আমার নিজ কানে শোনা ঘটনা এটা। মর্মাহত যুবক নিজ মুখে শুনিয়েছেন তার ব্যর্থতাভরা জীবনকাহিনী। তা শুনেছে অসংখ্য শ্রোতা। 

যুবকের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। পারিবারিকভাবে বেশ সম্ভ্রান্ত। ভাইয়েরা থাকেন আমেরিকায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটা উদ্যমী চেষ্টা কাজ করে তার মধ্যে সর্বদা। কিন্তু মাধ্যমিক ক্লাসে পড়ার সময়ই পিছুটান। আপন খালাতো বোনের তরফ থেকে প্রেমপ্রস্তাব পান তিনি। বিফলে আত্মহত্যা! এমন নিখাঁদ প্রেম আর হয় না! অন্য কোনও যুবক হলে হয়ত তৎক্ষণাত লাফিয়ে পড়ত এই গরম কড়াইয়ে। চিন্তা করত না নিজের ভবিষ্যতের কথা আর একজন অবুঝ কিশোরীর আত্মহত্যার মিথ্যা আস্ফালনের অসারতা। কিন্তু সুমন এক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। যৌবনের উন্মাদনার কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে বাস্তবতার রুক্ষভূমিতে পড়ে থাকেন দাঁতে কামড় দিয়ে অনেক দিন। খালাতো বোন লিলি (ছদ্মনাম)কে তিনি আগে পড়াশোনা শেষ করার পরামর্শ দেন। লিলি নিবৃত হয়, তবে একেবারে না। কিছুদিন পর আবার প্রেমের ডালি নিয়ে হাজির হয় সে সুমনের সামনে। একজন যুবতী নারীর পুনঃপুনঃ প্রেমপ্রস্তাব জোয়ারের পানির মতো আছড়ে পড়তে থাকে সুমনের জীবন-উপকূলে। ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে পড়তে থাকে বরফখণ্ডের মতো শক্ত সুমনের হৃদয়পাড়। প্রেম আর যৌবনের উচ্ছ্বাসের কাছে হার মানতে শুরু করেন তিনি। হৃদয় যদি ঈমান আর আল্লাহপ্রেমের শরাব দ্বারা সিক্ত না হয়, তাহলে একজন যুবতী নারীর পুনঃপুনঃ আহবানে সাড়া না দিয়ে থাকা একজন পুরুষের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপারই বটে। তাই লিলির আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি বাধ্য হন। 

সুমনের পা পিছলে যাওয়ার এই ঘটনাটা ঘটেছিল ছাত্রজীবনে। সঙ্গত কারণেই তার পিতা-মাতা বিষয়টি মেনে নিতে প্রস্তুত হন নি। বিশেষ করে তার বাবা ছেলের এই বক্রপথচলাকে কোনোভাবেই মেনে নেন নি। সুমন প্রশ্রয় পেয়েছেন কিছুটা মায়ের কাছে, বাকিটা ভাবি শ্বাশুড়ী তথা খালার কাছে। দিন গড়ায় আর সুমন লিলিদের প্রেমের গাঁটও শক্ত-পোক্ত হয়। এখন আর প্রেম-প্রেমের লুকোচুরি খেলা সাজে না। তাই দুইজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন সংসার পাতবার। জন্মদাতা বাবা-মার যে দায়িত্ব ছিল, তারা সেই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। যে মা পেটে ধারণ করেছেন এবং যে পিতা সংসারসমুদ্রের কঠিন দাঁড় বেয়ে সন্তানদেরকে মানুষ করার ঘাঁটে পৌঁছিয়েছেন, সেই মা-বাবা থাকলেন অজানাদের কাতারে। সুমন বঞ্চিত হলেন বাবা-মায়ের অকৃত্রিম দু‘আ থেকে আর লিলি বঞ্চিত হলো মা-বাবাতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত রেখে দু‘আ নেয়া থেকে। 

বিয়ের কারবার ঘটল খুলনায় সুমনের এক বন্ধুর বোনের বাসায়। লিলি পালাবার সময় বাড়ি থেকে প্রায় এগারো ভরি স্বর্ণ নিয়ে গিয়েছিল। তা থেকে নয় ভরি স্বর্ণ বিক্রি করল নব্বই হাজার টাকায়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই লিলি তার আসলরূপ চেনাতে শুরু করে। উপার্জনহীন স্বামীর ওপর চাপাতে লাগল বিলাসিতার কঠিন বোঝা। বায়না ধরতে লাগল অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রীর আয়োজন করে দেবার। কিন্তু একজন ছাত্র স্বামীর পক্ষে সম্ভব ছিল না তার এসব কঠিন বায়না পূরণ করা। তাই বাধ্য হয়ে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে রোজগারের উদ্দেশ্যে ঢাকামুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন সুমন। তাকে সাহায্য করলেন এক সময়ের বন্ধু এক পুলিশ অফিসার। পল্টনের একটি অফিসে তাকে চাকরী জোগাড় করে দিলেন। তবে বেতন খুবই কম। মাত্র ৩২০০ টাকা। এই অল্প বেতন দিয়ে নিজের থাকা-খাওয়া এবং বিলাসী স্ত্রীর মনোবাসনা পূরণ করা পাথর কামড়ে খাওয়ার মতো কঠিন হয়ে উঠল সুমনের জন্য। এদিকে স্ত্রীর দাবি যে কোনও মূল্যে স্বামীর সঙ্গে থাকার। এসব বায়নায় রীতিমত চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন সুমন। শেষে অপরাগ হয়ে স্ত্রীকে তিনি ঢাকায় নিয়ে এলেন। এরই মধ্যে দাম্পত্যের চিরন্তন বাস্তবতার শাশ্বত স্বপ্ন প্রবেশ করে লিলির গর্ভে। কিন্তু লিলি সুমনের এই স্বপ্নটাকে মুহূর্তে মাটিচাপা দেয়। বাবার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে পেটের বাচ্চাটাকে কী এক অদৃশ্য ইশারায় নষ্ট করে আসে সে।

এর কিছুদিন পর আবার সেই স্বপ্ন চুমো এঁকে দেয় সুমনের ভাগ্যাকাশে। এবার আর ভুল করেন নি সুমন। প্রশ্রয় দেননি লিলির ‘বাপের বাড়ি যাওয়ার’ আব্দার। সুমনের সচেতনতায় কোল আলো করে জন্ম নেয় সিনথিয়া নামের এক ফুটফুটে কন্যা। নতুন আমেজে নতুন আবেগে সংসার শুরু করেন তিনি। টানাটানির সংসারে ভাগ্যময়ূরী হয়ে আভির্ভূত হয় সিনথিয়া। ভাগ্যের সহায়তায় এক ডেভলপমেন্ট কোম্পানীতে চাকুরী হয় সুমনের। বেতন আাগের চেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে স্ত্রীকে গুলশানের এক কাপড়ের দোকানে সেলস্ম্যানের চাকুরী জুটিয়ে দেন তিনি। 

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়ে সংসারের চাকাটা বেশ স্বাচ্ছন্দেই ঘুরছিল। কিন্তু লিলির সেই বায়না ধরা আর বিলাসিতার অভ্যাস কেটে যায় নি। বরং ঢাকার গরম বাতাস আর বিত্তবৈভবের ঝড় তার জীবনকে আরও আগ্রাসী করে তোলে। বায়নার তালিকায় যোগ হতে থাকে নতুন-নতুন নাম। এদিকে জামাতার সীমিত আয়ে শাশুড়ীও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সুমনের ভাষ্যানুযায়ী তার শাশুড়ী মেয়ে লিলির চেয়ে অনেক বেশি বিলাসী। এদিকে স্বামী একজন সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টার। তাই তার দ্বারা বিলাসী আয়োজন সম্পন্ন হতো না। আশা জাগত জামাইয়ের সহায়তা পাবেন। কিন্তু জামাইয়ের অবস্থাও তথৈবচ! তাই বিরক্ত শ্বাশুড়ী মেয়ের সুখচিন্তায় নতুন পথ বের করে নেয়ার তাগিদ অনুভব করেন। এসময়ে পরিচয় হয় আমেরিকা প্রবাসী লিলির দূর সম্পর্কীয় এক তথাকথিত ভাই মুজরিমের সঙ্গে। লিলির মা-ই তাকে লিলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়সূত্রে মুজরিমের সঙ্গে এখন লিলির নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তারা প্রাণ খুলে কথা বলে মোবাইলে। আস্তে-আস্তে সুমন থেকে মন উঠে যেতে থাকে লিলির। কিন্তু সুমন তাকে ভালোবেসে যান পাগলের মতো। নিজের জন্য কিছু না করে, নিজে না খেয়ে স্ত্রীর মনোবাসনা পূরণ করতে সচেষ্ট থাকেন তিনি। অফিসে কম্পিউটারের কাজ করতেন। অনেক সময় উপরি কামাই হতো তার। সেই উপরি কামাইটা তুলে রাখতেন প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য। ভালোবাসার রংধনুতে যোগ করতে চাইতেন নতুন-নতুন বর্ণ।

কিন্তু নারীমন পাঠ করা নাকি বিধাতা ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এই নারীমনে গজিয়ে ওঠে হাজারও নতুন চারা। আমেরিকার ছেলেটির সঙ্গে নিয়মিত মোবাইল যোগাযোগে তার চিন্তার পাখায় যোগ হয় নতুন-নতুন পালক। জেগে ওঠে নতুন স্বপ্ন। ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেন সুমন। তাই স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। কিন্তু ভালোবাসার বিশ্বাসে তার মানসিকতা উদার। তাই যেখানে ছাড় দেয়া অপরাধ, সেখানেও ছাড় দেন। মরার আগেই নিজহাতে খনন করেন নিজের কবর! 

প্রথমে লিলির মোবাইল জব্দ করেন তিনি। সেই মোবাইলের সিমটা ছিল মোবাইল টু মোবাইল সিস্টেমের। দেশের বাইরে কল যেত না। আমেরিকার ছেলেটি কল করলেই তবে তার সঙ্গে কথা হত। কিন্তু এই মোবাইল বিক্রি করার পর লিলির পীড়াপীড়ি বেড়ে যায়। অনেক কষ্ট করে সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে তিনি আরেকটি মোবাইল ও সিম কেনেন। মোবাইলটা ০১৭১৫... ডিজিটের। হীতে বিপরীত হয় সুমনের। ঘোল বেঁচে দুধ পেয়ে যায় লিলি। আর সুমন মেঘ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেন পরনালার নিচে! কেননা, এই সিমটি আইএসডি। বিশ্বের যে কোনো স্থানে অবাধে কল যায়। আমেরিকান ছেলেটি লিলির হাতের মুঠোয় এসে যায়। এবার শুধু তার কলের অপেক্ষা নয়, সে নিজেও তাকে কল দেয়। এভাবে পরকীয়ার আগুনেখেলায় মেতে ওঠে লিলি, আর তাকে সাহায্য করছিলেন স্বামী সুমন নিজের অজান্তেই!

এভাবে অশুভ এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সুমন। পিতামাতার অমতে পালিয়ে বিয়ে করার রেশ এখনও কাটেনি। স্তন্যদাত্রী মা ছেলের অপরাধ ভুলে স্নেহদান করলেও পিতা ছেলের অপরাধ ক্ষমা করেন নি। তাই স্বরচিত বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর আজও বাড়ির পথে পা মাড়ানোর সুযোগ আসে নি সুমনের তরে। সঙ্গত কারণেই স্ত্রীর কাছে সব ভালোবাসা, সব স্নেহ, সব আদর আর সব অনুপ্রেরণা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন তিনি। কিন্তু স্ত্রী ভালোবাসার কৃত্রিম অভিনয়টুকু প্রদর্শন করতেও সক্ষম হয় নি !

আরেকটি চরম ভুল করেছিলেন স্বামী সুমন। একবার আমেরিকা থেকে মুজরিম মূল্যবান কিছু উপহার পাঠিয়েছিল লিলির নামে। মূল্যবান বলতে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতীক হরেক রকমের বিলাসী ও প্রসাধনী সামগ্রী। এই গিফ্টবক্সটি নিজ হাতে বহন করেন সুমন! প্রথমে বোঝেননি কী বহন করছেন তিনি। পরে বুঝেছিলেন এটা গিফ্টবক্স নয়, তার স্বামিত্বের মৃত্যুপরওয়ানা! 

এই বক্সটি লিলির মনবাগানে সাজানো সুমনের ভালোবাসার সবগুলো ফুলগাছের গোড়া থেকে রস চুষে নেয়। জন্ম দেয় নতুন একটি চারা। এই চারাটি মুজরিমের প্রতি ভালোবাসার চারা। সুদূর আমেরিকা থেকে এই চারায় রস সিঞ্চন করত মুজরিম। এই গিফ্টবক্স লিলির অন্তরে আমেরিকার মানচিত্র এঁকে দেয়। যে মানচিত্রে তার দাম্পত্যের পতাকা বহন করবে- স্বামী সুমন নয়- মুজরিম! 

এদিকে লিলিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যান তার মা ও সুমনের শ্বাশুড়ী কাম আপন খালা। তারই ইশারায় দেশে আসে মুজরিম। চোখইশারা গোপনীয়তায় লিলি, তার মা এবং মুজরিমের মধ্যে একটি ‘গোপন দলিল’ সম্পাদিত হয়। সুমনের কল্পনা সীমানার বাইরে সংকলিত হচ্ছিল এসব দলিল। 

মুজরিম দেশে আসার পর লিলির ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ঢাকার বিভিন্ন  স্থানে ছোটাছুটি করতে দেখা যায় তাকে। ব্যস্ত সুমন দিনের বেশির ভাগ সময় কাটান অফিসে। এ সময় সুমন স্ত্রীকে সময় দিতে পারেন না। কিন্তু লিলির তাতে যে আক্ষেপ নেই, আছে স্বস্তি! তার এই অক্ষমতাকে প্রাণভরে উপভোগ করে সে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় মুজরিমের সঙ্গে। আর মুজরিমের মুখে আমেরিকার গল্প শোনে। গল্পে-গল্পে তার মন উদাস হয়ে যায়। উদাস দৃষ্টি মেলে সে তাকায় এমন এক শূন্যতায় যেখানে আর সবই থাকবে কিন্তু ‘পথের কাঁটা’ সুমন থাকবে না!   

মধ্যবাড্ডায় বাসা। সেখান থেকে গুলশানের আমেরিকান এম্বেসিটা খুব দূরে নয়। এদিকটায় তাকে বেশি আসতে দেখা যায়। সুমনের মধ্যে এখানেও সরলতা কাজ করে। স্ত্রীর এই অস্থিরতাকে তিনি অনুবাদ করেন সাধারণ ঘটনা বলে। দেখেও না দেখার ভান করেন এসব ঘটনা। একপর্যায়ে মুজরিম আবার আমেরিকায় পা রাখে। থেমে যায় লিলির অস্থিরতা, চিলতে শংকাটা কেটে যায় সুমনের। 

এর বেশ কিছুদিন পর লিলির কাছে তারই নামে করা একটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট এবং আমেরিকান ভিসা আবিষ্কার করেন তিনি। প্রথমে অবাক হয়ে যান তার হাতে ভিসা দেখে। জিজ্ঞেস করলে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয় লিলি- এমনিতেই করে রাখলাম আর কী! তাছাড়া ভিসা জিনিসটা তো আর খারাপ কিছু নয় যে, কোনও নারীর  কাছে তা থাকতে পারে না! এটা ছিল ঝড়ের পূর্ভাবাস। কিন্তু সুমনের দৃষ্টিতে সাগর ছিল খুবই শান্ত! 

একমাত্র মেয়ে সিনথিয়া এখন চার বছরের আদুরে খুকিটি। অফিসফেরা বাবাকে দেখে উদ্বেলিত হয় তার শিশুমন। বাবাকে ঝাঁপটে ধরে শিশুসুলভ মমতায়। এটা এখন সুমন ও সিনথিয়ার নিত্যরুটিন। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফিরে ব্যতিক্রম দেখলেন সুমন। তার পদধ্বনিতে আজ চঞ্চল হলো না সিনথিয়ার প্রাণ। ঘরে ঢুকে খা-খা করা শূন্যতা অনুভব করলেন তিনি। স্ত্রী লিলি ও আদরের কন্যা সিনথিয়া কেউ নেই সেখানে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন তিনি। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার কাছে লিলির খবর জিজ্ঞেস করলে তিনি যে তথ্য দিলেন, তা বড় কলেজের পাঠক না হলে বরদাশত করতে পারবেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। ওই মহিলা জানালেন, কয়েক ঘণ্টা আগে সিনথিয়াকে আমার কাছে দিয়ে লিলি কোথায় যেন গিয়েছে এবং বলে গেছে, ওর বাবা আসা পর্যন্ত আপনি ওকে দেখে রাখবেন। সেই থেকে সিনথিয়া একাকি বসে-বসে কাঁদছে। 

প্রথমটায় ধারণা করতে পারেন নি সুমন। একাধিকবার কল্পনা শক্তি ব্যয় করেও লিলির গন্তব্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। অবশেষে ফোন দিলেন শ্বাশুড়ীকে। শ্বাশুড়ী উত্তাপ ও অনুশোচনাহীন কণ্ঠে বললেন, সে তো মুজরিমের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেছে! 

সুমন জানিয়েছেন, যে নারী তাকে না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল, সেই নারী পাসপোর্টের ঠিকানায় স্বামীর কোঠায় সুমনের জায়গায় মুজরিমের নাম লিখে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে! যে শ্বাশুড়ী তাকে তার মেয়েকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই শ্বাশুড়ীই মুজরিমের কাছে বিলাসী যিন্দেগীর আশ্বাস পেয়ে কন্যাকে বৈধ স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মুজরিমের হাতে তুলে দিয়েছেন!

পাঠক! এর পর সিনথিয়া সুমনের কী হয়েছিল, লিলি মুজরিম কী পরিমাণ সুখ পেয়েছিল সেসব কাহিনী আমি আর বলতে চাই না। আপনি শুধু কল্পনা করুন, লিলি, লিলির মা আর মুজরিমের বর্বরতার কথা, যারা মাত্র চার বছরের একটি নিরপরাধ মেয়েকে মাতৃত্বের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। সুন্দর ও গৌরবময় ভবিষ্যত থেকে বঞ্চিত করেছে। সুমনের ভালোবাসা লুট করে তাকে দিয়েছে কলঙ্কের দাগ। 

একজন মা কি করে পারে নিষ্পাপ সন্তানকে অন্যের হাওয়ালা করে, স্বামীর বন্ধন ছিন্ন করে পরপুরুষের সঙ্গে নতুন ঘর করার উদ্দেশ্যে আপন ঘর ছেড়ে যেতে? আর একজন মা-ই বা কি করে পারে স্বামী সন্তান ছেড়ে মেয়েকে পরপুরুষের সঙ্গে চলে যেতে উৎসাহিত করতে? 


সিনথিয়া আজ মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বাবার পক্ষে সম্ভব নয় মায়ের মতো স্নেহ দেয়া। তার সেবা করা। তাই মেয়েকে সুদূর খুলনায় ফুফুর কাছে রেখে লেখাপড়া করাচ্ছেন। সিনথিয়া বঞ্চিত মায়ের আদর আর বাবার স্নেহ থেকে। সুমন বঞ্চিত সন্তানের মুখের বাবা ডাক শুনতে। কারণ, সিনথিয়া তার ফুফুকে মা আর ফুফাকে আব্বা বলে ডাকে। আর সুমনকে ডাকে মামা বলে!

মায়ের বদলায় দাদীর স্নেহ পাওয়ার অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। কেননা, ছেলের মতো নাতনীর জন্যও দাদা বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে রেখেছেন। আর নানীতো কন্যার নতুন নীড় রচনায় পুরাতন সব ‘আবর্জনা’ মুছে ফেলতে মরিয়া। সুমন স্বীকার করেছেন, লিলি সম্পদের যে প্রাচুর্য দেখে মুজরিমের হাত ধরে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল, সেই সম্পদ এখন তার হাতে গড়াগড়ি খায়। মাসে তিনি এখন লাখ-লাখ টাকা আয় করেন। একটু ধৈর্য ধরলে আজ সে সম্পদের মধ্যে লুটোপুটি খেত। কিন্তু এই ধৈর্য্য ধরার সাহস সে দেখায় নি। 

আমি মনে করি, শুধু অর্থ বিত্তই এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী নয়। অবাধ ও পর্দাহীন জীবনও এর জন্য দায়ী। এরূপ জীবন এভাবে একের পর এক করুণ ঘটনার জন্ম দিয়ে যাবে। 

পাঠক! প্রেম, পরকীয়া ও বেপর্দার পরিণাম কত নিন্দনীয় এই ঘটনা উল্লেখ করার পর তা পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। [সূত্র : ০১/০৪/২০১০ ইং তারিখে রেডিও আমার-এ দেয়া সুমনের নিজস্ব সাক্ষাৎকার] 

আঁধারের পাপযাত্রা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইরশাদ করেন- 

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]  

‘বলুন, আমার প্রভু প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করেছেন।’ {সূরা আ‘রাফ, আয়াত : ৩৩}

আলোচ্য আয়াতে সবধরনের অশ্লীলতাকে হারাম ও তা থেকে সব লোককে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

বস্তুত অশ্লীলতা এমন এক পাপ, যা মানবজাতির ভিত্তিকে চরমভাবে দুর্বল করে দেয়। মানবসভ্যতার অনেক ধ্বংসলীলা সাধনের মূল ইন্ধন হিসেবে কাজ করে এই অশ্লীলতা। কখনও ক্ষুদ্রাকারে, কখনওবা বৃহদাকারে। ক্ষুদ্রাকারের একটা ঘটনাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এখানে : 

ঘটনাটা সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার কোনও এক গ্রামের। তাহমিনা (ছদ্মনাম) জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার মেয়ে। একজন নারীর জন্য পর্দা, শালীনতা আর আত্মমর্যাদার গুরুত্ব যে কত, তা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন তাহমিনা। একদিন শখ জাগল সিনেমার বড় পর্দায় ছবি দেখবেন তিনি। শখের দাম লাখ টাকা! তা পূরণ করতেই হবে। তাই একদিন আপন ভাইকে নিয়ে রওয়ানা হলেন সিনেমার  উদ্দেশ্যে। হয়ত সবার চোখকে ফাঁকি দিতে বেছে নিলেন রাতের গভীরতাকে। ঠিক করলেন রাত দশটার শো দেখবেন। 

এই পদক্ষেপে ভালো মানুষকে ফাঁকি দিতে পারলেও, যাদের চোখ ফাঁকি দেয়ার দরকার ছিল, তাদের চোখ ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হলেন তাহমিনা। কারণ, এসব লোক তো রাতের পথিক, নিশিচর, আঁধারের সজাগ বাসিন্দা! যাদের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেন, তাদের চোখ ফাঁকি না দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এদের চোখ ফাঁকি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল ভীষণ। কেননা, এদের হাতে মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয়, মানুষের জীবনকে এরা কালিমাযুক্ত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এদের কাছে হেরে গেলেন তিনি। 

ওই আঞ্চলিক ভাষায় ‘জাইরা’ নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল খাইরুল (ছদ্মনাম)। তার কাজই ছিল মানুষকে কষ্ট দেয়া, এ ধরনের নিশাচর যাত্রীর ইজ্জত হনন করা। আর কোনও যাত্রী যদি নিজেই তার পথ সহজ করে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই। তাই সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকা খাইরুলের দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারলেন না। 

সিনেমার রুপালী পর্দায় যখন খলনায়ক কর্তৃক নায়িকার শ্লীলতাহানী বা ধর্ষণের কল্পিত দৃশ্য প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন খাইরুলের প্রযোজনায় পরিচালিত হচ্ছিল এসব দৃশ্যের বাস্তব অবতারণার। এর পরিচালক, প্রযোজক ও নায়ক ছিলো সেই খাইরুল। সঙ্গে তার একদল দঙ্গল খলনায়ক। 

কল্পিতমঞ্চে যে শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটে, তার জন্য শোক-তাপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাতে নায়িকার ইজ্জতের গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটে না। কিন্তু জীবনের বাস্তবমঞ্চে যে ঘটনা ঘটে, সেসব ঘটনার অশ্রুপাত করবে কে? আর তাতেই লাভইবা কতটুকু? 


যা হোক, সিনেমার দৃশ্য শেষ করে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তাহমিনা। রাত তখন দেড়টার কম যায় না। নিশিচরের মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিলেন তারা। বাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছেন। দূরত্ব মাত্র মিনিট কয়েকের। আবছা আঁধারের নির্জন স্থানটাতে পা রাখতেই অপ্রস্তুত যুবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাইরুল ও তার সাঙ্গরা। বখাটেরা ভাইয়ের মুখ চেপে ধরে রেখেছিল যাতে বোনের ইজ্জতহননের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে না পারেন পিতৃপ্রাপ্য চিৎকার ধ্বনি দ্বারা। কিন্তু এই নির্জন রজনীতে বোনের ইজ্জতহরণের ঘটনাটা ভাইয়ে নিজের মুখে প্রচার করতে চায় নি বলে লম্পটরা নির্বিঘ্নে তাদের কামনার আগুন নির্বাপিত করে। নির্যাতিতার মুখে সম্ভ্রম রক্ষার অদৃশ্য তালা, আর ভাই বাকরুদ্ধ এক অন্ধ দর্শক!

বিনামূল্যে ইজ্জত বিক্রি হওয়ার এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে যেতে তেমন সময় নেয় নি। গ্রাম্য মোড়লেরা তাদের বিবেকের ঠুনকো আদালত কায়েম করে অপরাধী বখাটেদের মাত্র কয়েকটি জুতার বাড়ির শাস্তির বিধান সাব্যস্ত করে। গুরুপাপের লঘুদণ্ডে উল্লাসে মেতে ওঠে খায়রুল। হাসে মুখ টিপে। আরও দুর্বার হয়ে উঠেছিল তার ও তার অনুসারীদের পাপযাত্রা। এই যাত্রার শেষ কোথায় জানি না। তবে এই যাত্রা রোখার উপায় একটাই- আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য করা, বেপর্দার আঁধার থেকে পর্দার আলোয় ফিরে আসা।

দেবর : ছদ্মবেশী মৃত্যুদূত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قَالَ: اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ : اَرَاَيْتَ ا لْحَمْوَ ؟ قَالَ اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ -

‘উকবা ইবন আমের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহিসসালাম ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমরা পরনারীর কাছে ঘেঁষা থেকে বিরত থাকবে। তখন জনৈক আনসারী বললেন, দেবর সম্পর্কে বিধান কী? তিনি বললে, দেবর হচ্ছে মৃত্যু।’ [বুখারী : ৫২৩২]

হাদীসে দেবরকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আসলে কি তাই? সত্যিই কি দেবর মৃত্যুতুল্য? নাকি হাদীসের অন্তর্নিহিত কোনও অর্থ উদ্দেশ্য? মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আসুন এ ব্যাপারে ইসলামী মনীষীদের বক্তব্য জেনে নিই। পাঠক! ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য না হারানোর অনুরোধ করছি। 

এর ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, ভাবীর মৃত্যু হলেও সে যেন দেবরদের দেখা না দেয়। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ মৃত্যুকে যেভাবে ভয় করে, দেবরকেও সেভাবে ভয় করা উচিত। [আ‘লামুল হাদীস : ৩/২০২৫]

আল্লামা উব্বী রহ. বলেন, ‘নারীরা যেন পরপুরুষ ও দেবরদের সঙ্গে নিভৃতে না মেশে। কেননা, এতে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এমন পাপ হয়ে যেতে পারে, যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।’ 


ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, দেবরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত, মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার মতোই ভয়ানক ও ক্ষতিকর। [ফাতহুল বারী : ৯/২৪৩]

মনীষীগণের এসব বক্তব্যে ফুটে উঠেছে দেবরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির কথা। কিন্তু জনৈক কবি আরও কঠিন সত্য একটা কথা বলেছেন, যা আজকের ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তিনি বলেন :

لاَ يَامَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ اَخٌ اَخًا

مَا فِى الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ اَمِيْنٌ

‘স্ত্রীর বেলায় কোনও ভাই তার ভাইয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কেননা, কোনও নারীই কোনও পুরুষের ব্যাপারে নিরাপদ নয়।’ [আদিল্লাতুল হিজাব, পৃ: ৫৩]

তো মনীষীগণের এসব বক্তব্য কি আপনার কাছে কাঠখোট্টা টাইপের নিরস মন্তব্য বলে মনে হয়? মনে হয় রূপ-রসের মাহাত্ম্য বুঝেন না- এমন সব লোকের মন্তব্য? আল্লাহ না করুন, যদি তা-ই হয়, তাহলে এসব মন্তব্য-বক্তব্যের বাস্তবতা অনুমান করার জন্য আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া দুয়েকটি ঘটনা জেনে নিন। ‘ছোটবোনের দেবর, তাই বাসায় আসা-যাওয়া করলেও বাধা দেয়া হয়নি’।

প্রথম কথাটি মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আর দ্বিতীয় এই কথাটি হাসিনা রব্বানী নামের কন্যাহারা এক মায়ের।

পাঠক! আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই। বুঝতে পারবেন, নবী আর নবীর উম্মতের কথার ব্যবধান কত বেড়ে চলেছে! যার কথায় কোনও সন্দেহ নেই, যিনি কথা বলেন ওপরওয়ালার ইশারায়, তার কথা আর তার উম্মতের কথার মধ্যে ব্যবধান কত বেড়ে চলেছে তা অনুমান করতে সম্ভবত কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই ব্যবধানের ফল কত ভয়াবহ, কত হৃদয়বিদারক তা বুঝানোর জন্যই আজকের ঘটনার অবতারণা। নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যে দূরত্ব যত বাড়ে, উম্মত তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধ্বংসের পথে তার যাত্রা বেগবান হয়। দেখুন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবরকে মৃত্যু আখ্যায়িত করে তাকে দূরে রাখতে এবং তার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা বললেন। কিন্তু উম্মতের কাছে হয়ত তা গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছে, আমল পরিত্যাগযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আর এরকম ধারণার ফল যে শুভ নয়, তা-ই প্রমাণিত হলো মেনকার ঘটনা দ্বারা। 

ঘটনাটা ২০১০ইং সালের জুলাই মাসের। সম্ভবত ৫ তারিখের হবে। রাজধানীর পাইকপাড়ায় নিজ কক্ষে নিহত হন ইডেন কলেজের মেধাবী ও সুন্দরী ছাত্রী মোহসিনা রব্বানী মেনকা। বয়সে কাঁচা, মাত্র তেইশ বছর। দুনিয়ার রূপ-রস, স্বাদ-গন্ধ পাওয়ার আগেই দুনিয়াকে সালাম জানাতে হলো আল্লাহর শুধু একটি বিধান লঙ্ঘন করার কারণে, যার দায় তার, তার পরিবারের এবং আমাদের এই ঘুণেধরা সমাজের প্রত্যেকের। 

মেনকা নিহত হয়েছেন খুব কাছের একজন মানুষের হাতে। যাকে এক সময় তিনি ভালোও বেসেছিলেন। লোকটার নাম তারেকুজ্জামান কবির। খুনি নিজে এবং পুলিশ স্বীকার করেছে, প্রেমঘটিত কারণে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন :

মেনকার খালা জেসমিনের দেবর এই কবির। আল্লাহর বিধান- পর্দা লঙ্ঘনের সুযোগে সম্পর্কে ভাগিনীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার কিছু দিন পরেই সে মালেয়শিয়ায় চলে যায়। ফলে সম্পর্কের জোয়ারে কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে। 

কিছু দিন মালেয়শিয়ায় কাটিয়ে ২০০৯ই সালের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসে কবির। ফিরে এসেই জোরদার করতে চায় আগের সেই প্রেমের সম্পর্ক। ঘষে-মেজে চকচকে করতে চায় হৃদয়ের মরচেপড়া বন্ধন। কিন্তু ততদিনে নদীর স্রোত গড়িয়েছে অনেক দূর। পানির জোয়ার আর আগের জায়গায় বহাল নেই। বহমান ধারায় তা আজ মিশে গেছে অন্য কোনও মোহনায়। মেনকার বেলায়ও তা ঘটতে পারে এবং তা-ই স্বাভাবিক। আর সেই স্বাভাবিকতার কারণেই তিনি কবিরকে অস্বীকার করতে শুরু করেন। যে সম্পর্কে ভাটা পড়েছে, তাতে আবার নতুন করে জোয়ার আনা দরকার কী? এই চিন্তা-ভাবনা মেনকার।

কিন্তু তাতে চলে না কবিরের। তার চাই আগের মতো হৃদয়ের উত্তলতা, ভালোবাসা, উচ্ছ্বলতা। তাই মেনকার মন জয় করতে মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। অটল পাহাড়ের মতো নিজ সিদ্ধান্তে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন মেনকা। ফলে জীবনের সবচেয়ে নির্মম সিদ্ধান্তটা নেয় কবির। শেষবারের মতো মেনকাকে তার ভালোবাসা নিবেদন করে তার কাছে আসতে চায়। কাজ হলে ভালো, না হলে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। 

পরিকল্পনামতো ঘটনার আগের দিন বুধবার রাতে মেনকার মোবাইলে ফোন দেয় কবির। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে, আগামীকাল আমার সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট। তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো একটু দেখা করতে চাই। সরলতা নারীর মাতৃপ্রদত্ত গুণ। এই গুণের  সুবিধা নিয়ে কত মানুষ যে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করেছে, কোনও মানুষের পক্ষে তার হিসেব করা সম্ভব নয়। নারীসুলভ এই সরলতা ধ্বংসের চিরকুট হয়ে আসল মেনকার ঠিকানায়। কিন্তু তিনি তা বুঝতে না পেরে খুব সহজ ভাষায় পাঠ করলেন এই চিরকুটটি। অনুমতি দিলেন কবিরকে দেখা দেবার।  

অনুমতি পেয়ে পরের দিন বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে কবির মেনকাদের বাসায় আসে। কন্যার খুনের দূত কবিরকে স্বাগত জানান মা হাসিনা বেগম রব্বানী। চিরসত্য ভুলটি তিনি করে বসেন সেদিনও। একজন বেগানা পুরুষকে বসতে দেন একেবারে মেনকার ঘরে। তার বেডরুমে। 

দুপুরে খানাদানাও হলো মেনকার সঙ্গে। খানা খাওয়া শেষ করে আবার মেনকার কক্ষে মেনকা ও তার মা মিলে কবিরের সঙ্গে আলাপচারিতায় লিপ্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর মা বললেন, তোমরা কথা বলো, আমি একটু বিশ্রামে যাবো। হিংস্র হায়েনার মুখে কলজেছেঁড়া ধন মেয়েকে অসহায়, একা ফেলে মা চলে গেলেন বিশ্রাম করতে! সম্ভবত এই একটি ভুলের জন্য সারা জীবন ক্রন্দন করতে হবে তাকে, আঁখিজলে সিক্ত করবেন স্নেহের আঁচল। 

এবার বাঁধহীন স্বাধীনতা পেয়ে যায় কবির। মেনকাকে ঘরে একা পেয়ে দানব হয়ে যায় সে। ফরিদপুরের গ্রামের বাড়ির পাশের গ্রামের এক কর্মকারের কাছ থেকে আড়াইশ টাকা দিয়ে সে একটা ছোরা বানিয়ে এনেছিল। সেটি মেনকার বিছানার এক পাশে রেখে কবির জানতে চায়, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো কেন? 


কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেনকা বলে, বুয়েটের এক ছাত্রকে আমি ভালোবাসি। তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। একথা শুনে পরিত্যাজ্য প্রেমিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে ছুরি দেখিয়ে বলে, এই ছুরি দিয়ে তোমাকে এবং তোমার মাকে হত্যা করব! 

কবিরকে মৃত্যুদূত ভাবতে কষ্ট হয় মেনকার। একজন ভালোবাসার মানুষ- যদিও তা সাবেক এবং এখনও সে নাকি মেনকাকে ভালোবাসে- তার দ্বারা রক্তপাতের আশা করা যায়! তাই মেনকাও তা করেন নি। শিশু বাচ্চার মতো হো হো করে হেসে উঠেন তিনি। কারণ, ভালোবাসার মানুষকে হত্যা করার হুমকিকে নিরস কৌতুক ছাড়া আর কী-বা ভাবা যেতে পারে? 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবরকে- চাই সে খালার দেবর হোক-না কেন- মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সে খবর মেনকার থাকলে তো! তাই এই হুমকি পাওয়ার পরেও বাঁচার কোনও চেষ্টা করলেন না তিনি। 

আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনে পটু কবিরদের কোন কিছুতে বাঁধে না। তাই সত্যি সত্যিই ছুরি ব্যবহারের কার্যকারিতা দেখায় সে। প্রথমে সে মেনকার পেটে আঘাত করে। এরপর চলে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত। অসহায় নিরস্ত্র মেয়েটি বাঁচার জন্য তার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করেন। চিৎকার দিয়ে ওঠেন সর্বশক্তি ব্যয় করে। চিৎকার করে ডাকেন মাকে। প্লাবিত রক্ত আর কন্যার আর্তচিৎকারের পর কোনও মা কি পারেন আরাম করতে? শুনেছি, অনেক দূরে থাকলেও নাকি মায়েরা সন্তানের বিপদের কথা আঁচ করতে পারেন। মেনকার ‘মা’ ডাক আর আর্তচিৎকার তাই আঘাত করে মেনকার মায়ের কলিজায়। তিনি ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতে বলেন। তিনি বাইরে থেকে শুনতে পান বুকের ধন মেয়ের আত্মচিৎকার, মা মা আর বাবা শব্দের হৃদয়বিদারক ডাক। শুনতে পান মেয়ের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের কলকল ধ্বনি। তাই তিনি মাতৃকূলের সব মমতা আর উদ্বিগ্নতা নিয়ে কবিরের তরে দরজা খোলার আকুতি জানান। কিন্তু কবির তাতে কর্ণপাত করে নি। কেন সে করবে? সে যে আজ চেনা সেই কবির নয়- মৃত্যুদূত!

মায়ের সাধ্য হলো না অন্তিমপথের যাত্রী কন্যার মুখে এক ফোঁটা পানি তুলে দিতে। কারণ, তিনি একজন নারী। আর একজন নারীদেহে ঘরের শক্ত দরজা ভাঙার মতো শক্তি থাকার কথা নয়! এভাবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। মহাকালের পথের পথিকের খাতায় নাম রেজিষ্ট্রেশন করার কাজ শেষ হয় মেনকার। মৃত্যু নিশ্চিত করে দরজা খুলে পাহলোয়ানের মতো গর্বভরে কবির বলে, আমি আপনার মেয়েকে খুন করেছি। পুলিশে খবর দেন! 

এভাবে রচিত হয় একটি বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। মেধাবী মেনকার রক্তে ভেসে যায় নিজেরই কক্ষ। মা-বাবার একমাত্র কন্যা মেনকা ভালো মেয়ে ছিলেন। তার নামে কোনও খারাপ রিপোর্ট ছিল না। গর্ভধারিণী মাও তাকে ভালো মেয়ে বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহল্লার লোকেরাও তা-ই বলেছে। ইডেনে পড়াশোনার পাশাপাশি এফ এম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকতা করতেন তিনি। সেই স্কুলের সহকর্মীরাও তাকে ভাল মেয়ে বলে রায় দিয়েছেন। শিক্ষক রাশেদুল এবং কারী মোঃ রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘এক বছর মেনকা তাদের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। তার মতো ভালো, ভদ্র ও মার্জিত শিক্ষক কমই চোখে পড়েছে।’ 


তো সকলেই তাকে ‘ভালো মেয়ে’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তারপরেও তাকে কেন এই অশুভ পরিণতির শিকার হতে হলো? কী এক শূন্যতা, অপূর্ণতা ভর করেছিল তার জীবনে? পাঠক! আমার সঙ্গে একমত হবেন কী যে, সেই শূন্যতাটা ছিল পর্দা? অভিশপ্ত মুক্তবাসই কী কবিরকে তার রক্তপিয়াসী করে তুলেছিল না? যদি পর্দার বিধান পালিত হতো, নিজেকে যদি তিনি কবিরের বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতেন, সে তার প্রতি আকৃষ্ট হতো না, দেবর হিসেবে যতটুকু সম্মান ইসলাম তাকে দিয়েছে, ততটুকুর মধ্যেই তার পরিবার সংক্ষেপিত থাকতেন, তাহলে কী এমন একটি করুণ মৃত্যু আমাদেরসহ সকলের চোখের পানি ঝরাতো? পর্দার বিরুদ্ধে জেহাদে নামা এই সমাজের কে দেবে এমন একটি নির্মম প্রশ্নের সঠিক জবাব? 


অরক্ষিত সম্ভ্রম

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنًَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ -


আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোনও নারী যেন মাহরাম পুরুষ অথবা স্বামী ছাড়া সফর না করে।’ [বুখারী : ১০৮৮]

আলোচ্য হাদীসে রয়েছে নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং সর্বোপরি তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। শরীয়তপ্রদত্ত এই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় নেয়া সকল মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। হাজী-গাজী, ইমাম-মুআযযিন, আলেম-মুফতী কেউই নিজেকে আলাদা ভাবতে পারেন না শরীয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে। যদি কেউ তা ভাবেন এবং শরীয়তপ্রদত্ত নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাইরে ব্যক্তিপ্রভাব বা উপাধির বলে বেঁচে যাবেন বলে মনে করেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। বাঁচার একমাত্র পথ শরীয়ত। ইজ্জত ও আব্রু রক্ষার একমাত্র রক্ষিত দুর্গ হলো নববী আদর্শ। এই নববী আর্দশ লঙ্ঘন করার পরিণতি কী হতে পারে, তা দেখুন নিম্নের ঘটনায়। 

ঘটনাটা বহুদিন আগের। কোনোদিন এ নিয়ে লিখতে হবে বা লিখব- এধরনের চিন্তা কাজ করে নি বলে ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখার প্রয়োজনবোধও করি নি। সে সময় শুধু ঘটনাটা আক্ষেপের সঙ্গে পড়েছি আর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অনুভব করেছি। একারণেই কিনা জানি না, মূল ঘটনাটা আজও আমার হৃদয়পটে জ্বলজ্বল করছে। গ্লানিময় এসব ঘটনা আমি স্মরণ করতে চাই না। এসব অপ্রীতিকর ঘটনার অনুপ্রবেশ রোধে স্মরণিকার মূল ফটকে বেড়া দিয়ে রাখতে চেষ্টা করি সব সময়। তবু অন্দর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার অন্তরে। ছিদ্রপথে বৃষ্টির ঝাঁপটার মতো আমার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করে ভিজিয়ে দিয়ে যায় স্মৃতির পাতা। তরতাজা করে দিয়ে যায় শরীয়ত লঙ্ঘনের অশুভ পরিণতির দুঃখময় অনুভূতি। 

ঘটনার শিকার মেয়েটির নাম আমার মনে নেই। থাকলেও তা প্রকাশ করতাম না। ছদ্মনাম হিসেবে ধরুন নাফিদা। নাফিদার স্বামী একটি সম্মানিত পেশার সঙ্গে জড়িত। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যাদের শানে ইরশাদ করেছেন-

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

‘কেয়ামত দিবসে মুআয্যিনদের গর্দান মর্যাদার কারণে সবচেয়ে উঁচুতে থাকবে।’ [মুসলিম : ৩৮৭] 

যাদের শানে এত বড় মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে, এত মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তারাও যে ফেঁসে যেতে পারেন, শরীয়তের বিধান পালনে বিচ্যুতি ঘটলে লাঞ্ছনার শিকার হতে পারেন এই ঘটনা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। 

সুদূর রংপুর বা কুড়িগ্রাম (জেলার নাম ঠিক স্মরণে নেই) থেকে ঢাকায় স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন নাফিদা। দেখা-সাক্ষাত ও প্রয়োজন পূর্ণ করে ধরলেন বাড়ির পথ। স্বামী ব্যস্ত মানুষ। দিনে অন্তত পাঁচবার ডিউটি পালন করতে হয় তাকে। তাই স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়া বা নিজে গিয়ে স্ত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই অপরাগতার কারণে হোক কিংবা গাফলতির কারণে হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সেই বিধানটির লঙ্ঘন হলো, যা ছিল নারীর সম্ভ্রমরক্ষার অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর। দুর্বল প্রাচীরের দখল নিল নারীর জাতশত্রু।

মুআযযিন সাহেব শেয়ালের কাছে মুরগী বর্গা দেয়ার মতো বোকামী করলেন। গাবতলীর এক বাস কাউন্টার থেকে একটা টিকিট কিনে স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। কোমল, অসহায়, অবলা, দুর্বল নারীটিকে (স্ত্রী) ছেড়ে দিলেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। গাড়িতে উঠিয়ে দেবার সময় বাসের হেলপার, সুপারভাইজারকে অনুরোধ করলেন তাকে যেন ঠিক-ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হয়। গাড়ির গন্তব্যের আগেই নারীর গন্তব্য স্থান। অর্থাৎ- মূল ষ্টেশনের আগেই নাফিদার বাড়ি। তাই তার স্বামী পুনঃপুনঃ অনুরোধ করলেন হেলপার-সুপারভাইজারকে, যাতে তার স্ত্রীকে যথাস্থানে নামিয়ে দেয়া হয়। এই অনুরোধকর্মের মধ্য দিয়ে লঙ্ঘিত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সেই সতর্কবাণী, যাতে নারীকে সফরে একা ছেড়ে দিতে কিংবা গায়রে মাহরামের সঙ্গে ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 

ফলে সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ নস্যাৎ হয়ে যাওয়ায় নাফিদার জীবনে নেমে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা। যার মাশুল দেয়া তাদের পক্ষে আর কোনও দিন সম্ভব হবে না। কেননা, সম্ভ্রমের কোনও মূল্য দেয়া যায় না এবং তা হাত ছাড়া হয়ে গেলে জগতের কোনও বস্তু দ্বারাই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। 

অসহায় নাফিদাকে তার গন্তব্যে নামিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিয়ে যাওয়া হলো সম্ভ্রমহানীর বধ্যভূমিতে, যার ক্ষুধার্ত নেকড়েরা হলো ড্রাইভার, সুপারভাইজার আর হেলপার। উন্মত্ত, উন্মাদ এই তিন নরখাদক ঝাঁপিয়ে পড়ল নাফিদার ওপর। তিন শকুনের কামনার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো তার সম্ভ্রমের অস্তিত্ব। রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল সম্ভ্রম, ইজ্জত আর নিষ্কলুষ সতীত্বের গর্ব করার অধিকার। 

এ ক্ষতি পুষবার নয়। এ ব্যর্থতার পর আশার কোনও বাণী নেই। এ পরাজয়ের পর কোনো বিজয় নেই। তবে প্রতিষেধক আছে আল্লাহয়ী বিধান। অন্য নারীরা যেন এথেকে সবক নেন, অভিভাবকরা যেন নিজেদের নারীদের ব্যাপারে এক্ষেত্রে সচেতন হন এটাই আমার কামনা। এই ঘটনা থেকে তারা যদি শিক্ষা নেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

তারকাগায়ে দুষ্টক্ষত

ঘটনা-১ : মানুষের জীবনে বহু রকমের পতনের ঘটনা ঘটে। কারো পতন ঘটে নিঃশব্দে, মনুষ্যচক্ষুর অন্তরালে। আবার কারও পতন ঘটে বিকট গর্জনে, সমাজ-সভ্যতার একেবারে নাকের ডগায়। এই পতনটা যদি হয় নৈতিকতা স্খলনের, তাহলে ইতিহাসে তা ঘৃণার একটা জমাটবাঁধা অধ্যায় হয়ে থাকে। 

তারকা, মডেল কিংবা নায়ক-নায়িকাদের প্রতি মানুষের নজরটা থাকে একটু বেশি। সেই সঙ্গে তাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশাও থাকে একটু বাড়তি। ভক্তরা চান, ভেতরের পাতায় তারা যেমনই থাকুন না কেন অন্তত প্রচ্ছদে যেন থাকেন ঝকঝকে, দাগমুক্ত। কেউ-কেউ হয়ত ভক্তদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হন আর কেউ হন ব্যর্থ। ভক্তরা তখন তাদের ব্যক্তিজীবনের কুৎসিত চেহারা দেখে আঁতকে ওঠেন। নাক চাপেন পঁচা চরিত্রের দুর্গন্ধে। 

২০১০ইং সালটায় সবচেয়ে বড় স্ক্যান্ডালের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী ও মডেল সাদিয়া জাহান প্রভা। সঙ্গে আছেন অন্য অভিনেতা ও চিত্রজগতের পরিচিত মুখ অপূর্ব ও রাজিব। তারা বিশেষ মহলে পরিচিত থাকলেও সব মহলে কিংবা বিশ্বাঙ্গনে তেমনটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের কিছু অপ্রীতিকর চিত্র তাদেরকে সকলের সামনে পরিচয় করে দিয়েছে। সর্বমহলে পরিচিতি লাভের সুবাধে তারা এই ঘটনাকে সাধুবাদও জানাতে পারেন! 

প্রভাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল অপূর্বের। কিন্তু সেই স্বপ্ন খুব দীর্ঘ হয় নি। রাতের স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন প্রত্যুষে জাগ্রত হবে স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট নিয়ে, তেমনিভাবে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে স্বপ্নভাঙ্গার দুঃসহ বেদনা নিয়ে স্বপ্নরাজ্যের ঘুম থেকে জেগে ওঠেন অপূর্ব। ইন্টারনেটের কয়েকটি ভিডিও দৃশ্য তার দাম্পত্যজীবনে দুঃস্বপ্নের বান ডেকে আনে। স্ত্রী প্রভাকে তিনি আবিস্কার করেন অন্যের বাহুলগ্ন অবস্থায়, সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে! বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু হয়। ট্রেনে কাটা পড়ে মানুষের মৃত্যু হয়। বিষপানে মৃত্যু হয়। গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ঝুললে মৃত্যু হয়। কিন্তু অপূর্বর মৃত্যু হয়েছিল কীভাবে? অপূর্ব অবশ্য দেহবিয়োগান্তের মরা মরেন নি। তবে আমার মনে হয়, তিনি ওই মৃত্যুর চেয়ে এই মৃত্যুকেই আগে রাখতে চাইবেন।

কারণ, ইন্টারনেটের মহাকল্যাণে (?) সারা বিশ্বের বহু মানুষ দেখেছে তার স্ত্রীর এমন কদাকার দৃশ্য। দেখেছে একজন নারীর ইজ্জত-আব্রু, পবিত্রতা-সতীত্ব খুবলে খাওয়ার শকুনীয় দৃশ্য। কোন্ সে শকুন, যার হিংস্রনখরের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হলো স্ত্রী প্রভার সতীত্ব? কেন অপূর্ব ব্যর্থ হলেন রক্ষিতসম্ভ্রম ঘরে তুলতে? কেন ঘটলো এই ঘটনা? পাঠক! আসুন, আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিই।

যৌন উন্মাদনায় অপূর্ব নিজ স্ত্রীর ইজ্জত লুণ্ঠন হতে দেখেছেন, সেই লোকটা ডাকাত, সন্ত্রাসী বা পারিভাষিক অর্থের কোনও ধর্ষক নয়। প্রভার সাবেক প্রেমিক। প্রভা দীর্ঘ আট বছর যার সঙ্গে চুটিয়ে ও প্রকাশ্যে প্রেম করে এসেছেন। উপভোগ করে এসেছেন মুক্তবাসের জীবন, বল্গাহীন ও দায়মুক্ত জীবন। সে সময় এই জীবনের অন্য পিঠ চোখে না পড়লেও এখন তা খুব পড়ছে। 

ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে : রাজিবের সঙ্গে দীর্ঘ আট বছর ধরে প্রেম করে আসছিলেন প্রভা। এই সূত্রে ঘর হওয়ার আগেই ঘরণীর মত জীবন-যাপন করা শুরু করেন তারা! প্রেমের গল্পগুলো রূপ-রসে রাঙিয়ে তুলতে এরই মধ্যে প্রভা বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের সবচে মূল্যবান বস্তু সম্ভ্রম। বিনিময়ে পেয়েছেন বস্তুজগতের কিছু দামি উপহার। আঠারো লাখ টাকার গাড়ি উপহার পেয়েছেন রাজিবের কাছ থেকে। হবু স্বামীর (তখনকার) কাছে বায়না ধরেছিলেন বিয়ের পর সুইজারল্যান্ড হানিমুনে যাবার। প্রেমিকার আত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে রাজীব পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকাও সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু আট বছরের এই নাতিদীর্ঘ প্রেম পূর্ণতা পায় নি। রাজিব পারেন নি প্রভাকে স্ত্রী করে ঘরে তুলতে। বরং আট বছরের এই প্রেমের স্মৃতিসৌধের ওপর দাঁড়িয়ে প্রভা মালা পরিয়েছেন অপূর্বর গলায়।

৯ই আগস্ট ২০১০ইং সালে তিনি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে অপূর্বকে বিয়ে করেন। যে রাতে তিনি অপূর্বের হাত ধরে পলায়ন করেন, সে রাতেও তার গায়ে জড়ানো ছিল রাজিবের বোনের দেয়া দামি শাড়ি। সে রাতেও রাজিবের সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি অনেক কথা বলেছিলেন প্রভা। 

কী নির্মম কৌতুক! ডিসেম্বরের ৯ তারিখে রাজিবের সঙ্গে বিয়ে এবং ২৩ তারিখে বৌভাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে অন্যের ঘরের বাসিন্দা! কী অদ্ভুত কৌতুকই না করলেন প্রভা রাজিবের সঙ্গে! সদ্য সাবেক হওয়া প্রেমিকের সঙ্গে রাতের প্রথম ভাগে স্বপ্নময় কথা বলেছেন আর শেষ ভাগে অন্যকে বিয়ে করে চেয়েছেন দু‘আ!  

প্রভার এই দু‘আ চাওয়ায় নিশ্চয় খুশি হতে পারেন নি রাজিব। স্বপ্নকন্যার গিরগিটির মত হঠাৎ রূপ বদলাতে বিরাট ধাক্কা খেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যে জীবনে স্রষ্টার বিধানের তোয়াক্কা নেই, সেই জীবনের পরিণতি এর চেয়ে ভালো আর কতটুকুই বা হতে পারে? 


জানার বিষয় হলো, রাজিবকে কেন ছাড়লেন প্রভা? পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী, এই ভাঙাগড়ার পিছনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। অনেক তারকার মধ্যেই প্রেমের সম্পর্ক তৈরি এবং তা ভাঙার পিছনেও তার ভূমিকা স্মরণযোগ্য! কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, প্রভার মাধ্যমেই রাজিবের সঙ্গে পরিচয় হয় চয়নিকার। পরিচয়ের কিছুদিন পর রাজিবকে তিনি তার নাটকে প্রযোজনা করতে বলেন। কিন্তু রাজিব তাতে রাজি হন নি। এক পর্যায়ে রাজিবকে নায়ক বানানোর কথা বলেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজিবের কাছ থেকে টাকা নেয়া। কিন্তু চয়নিকার কোনও প্রস্তাবেই রাজি হন নি রাজিব। একারণে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন চয়নিকা। এর সূত্র ধরে অপূর্ব-প্রভাকে নিয়ে একের পর এক নাটক নির্মাণ করতে শুরু করেন তিনি। 

অপূর্ব প্রভার প্রতি দুর্বল- একথা জানতেন চয়নিকা। তাই শুটিংয়ের সময় মেকআপ রুম অপূর্ব-প্রভার জন্য ফাঁকা করে দিতেন তিনি। চয়নিকার বের হয়ে যাওয়ার অনুগামী হতো শয়তান। কারণ, হাদীসে আছে, “যেখানে দু’জন  পরনারী ও পরপুরুষ একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।”
 শয়তানের প্ররোচনার সঙ্গে যোগ হতো চয়নিকার ভূমিকা। তিনি প্রভার সামনে অপূর্বর প্রশংসা করতেন এবং রাজিবের নামে মিথ্যা বলতেন। 

এভাবে রাজিবের কাছ থেকে তিনি প্রভাকে ছিনিয়ে নেন এবং রাজিবের স্বপ্নের সমাধি রচনা করেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর  নিপুণতায়। কিন্তু অপূর্ব যার স্বপ্ন ভেঙেছেন, সেই রাজিব কম যাবেন কেন? এঁরা তো মধুমক্ষিকা। সুযোগ পেলে যারা সবটুকু মধু চুষে নেন। সেই কাহিনীই পরে প্রকাশ করেন রাজিব।

বিয়ের পর কিছুদিন অপূর্ব-প্রভার সম্পর্ক ভালোই ছিল। কিন্তু যখন একের পর এক প্রভার নগ্ন ভিডিও প্রকাশ পায় এবং তাকে রাজিবের সঙ্গে কুৎসিত যৌন মিলনের দৃশ্যে দেখা যায়, তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অপূর্ব। তারপরেও চেয়েছিলেন নিজেকে সামলে নিতে। চেয়েছিলেন বালুর বাঁধকে দু হাতে ঠেলে জোড়া লাগাতে। মিডিয়ার সামনে বারবার বলেছিলেনও- যত ঝড়-ঝাঁপটাই আসুক না কেন, আমাদের কোনোদিনও আলাদা করতে পারবে না। আমৃত্যু আমরা এক সঙ্গে থাকব।’


কিন্তু তাদের এই বক্তব্য এখন সিনেমার সংলাপের মতোই অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। অপূর্ব প্রভাকে অনেক বিশ্বাস করেছিলেন; কিন্তু প্রভা সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন নি বলে তিনি তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ, প্রভা অপূর্বকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, রাজিবের সঙ্গে তার প্রেম ছিল ঠিকই; কিন্তু অন্তরঙ্গ কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যৌনমিলনের দৃশ্য সম্বলিত অনেকগুলো ভিডিও স্কিপ তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। অপূর্ব আরও ব্যথিত হন একারণে যে, এধরনের জঘন্য ঘটনা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও প্রভা লজ্জিত হন নি এবং তার মধ্যে কোনও অনুশোচনাবোধ লক্ষ্য করা যায় নি। উল্টো অপূর্বকে প্রভাবিত করে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইতেন তিনি। 

এসব ঘটনার পরিণাম যা হবার তা-ই হয়েছে। ভেঙে গেছে সংসার। লজ্জায়, বেদনায় গুমরে কাঁদছে কয়েকটি পরিবার। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ইং দীর্ঘ পাঁচ মাস বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রভাদের বাসায় উভয় পরিবারের লোকেরা বসে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। পত্রিকায় লিখেছে, এই বিচ্ছেদের কারণে অপূর্ব খুব ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু প্রভার মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি আগের মতোই উচ্ছ্বল ও আনন্দে মশগুল রয়েছেন। বাইরে ঘুরছেন, আড্ডা দিচ্ছেন, গল্প করছেন। এমনকি আগের মতো আবার অভিনয় করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাঁধ সেধেছেন বাবা। সাধবেনই তো। একবার যে গর্তে পা দিয়েছেন এই বাবা, দ্বিতীয়বার সেই গর্তে পা দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদই জানাতে হয় বটে।

আজ অপূর্ব নির্বাক, স্তব্ধ, ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে অসহায়। রাজিব তার হানিমুনের জন্য জমানো টাকা দিয়ে প্রথমে প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে ভারতের মুম্বাই গিয়েছেন। সেখান থেকে আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যে পড়াশোনা করে আজীবনের জন্য থেকে যাবেন। আর প্রভা? তিনিও আর নিজ দেশের মানুষকে ভেতরের চেহারাটা প্রকাশ হওয়ার পর বাইরের চেহারাটা দেখানোর সাহস পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লন্ডনে চলে যাবেন বড় ফুফুর কাছে। ওখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। 

তাদের ব্যক্তিজীবন যেভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে, তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম দেশটার জাতিসত্তাটাও অনেকখানি এলোমেলো হয়ে গেছে, মর্যাদায় লেগেছে মোটা দাগের অনেকখানি আঁচড়। আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ধর্মীয় ও নৈতিকতার কারণে গর্ববোধ করে থাকি, বিশ্বব্যাপী আমাদের অপার সুনাম। বিদেশীদের মনেও আমাদের প্রতি অন্য রকম শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু প্রভা-রাজিবরা যা করলেন, তাতে আমাদের এই মর্যাদা ও পরিচয়ে আঘাত করবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ইন্টারনেট এমন এক ঝড়, যা বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের দুয়ারে আছড়ে পড়ে। একারণে তারা যখনই এই চিত্রটা দেখবে, তখনই আমাদের প্রতি নাক সিটকাবে। আমাদের মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে। 

তাই বলব পর্দা আর আল্লাহর বিধান সম্পর্কে। নিজের সতীত্ব আর আত্মমর্যাবোধ সম্পর্কে অন্তত এতটুকু শ্রদ্ধা রাখুন, যাতে আর যাই হোক-না কেন, অন্তত দেশের মর্যাদাটা ক্ষুণ্ণ না হয়, আমরা বহিঃবিশ্বে নিজেদের মুখ দেখাতে পারি সগর্বে। [সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ই অক্টোবর ২০১০ ইং শনিবার এবং ২০ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং রবিবার]

ঘটনা-২ : আমাদেরকে বলা হয় গোঁড়া, জনবিচ্ছিন্ন। কারণ, আমরা সমাজের প্রচলিত পাপাচারের সঙ্গে মিশতে পারি না। পাপের ঢেউয়ে ডুবতে-ভাসতে জানি না। তাই বলে সমাজের অনাচার দেখে আমরা যে একদম চুপ থাকি কিংবা কিছুই জানি না, তাও নয়। সমাজের ব্যধিগুলোর খবর আমরাও নিই, দেখে ব্যথিত হই। চেষ্টা করি মানুষকে সতর্ক করতে। নিবৃত রাখতে। এগুলো করতে গিয়েই দুয়েকটি ঘটনা এমন এসে যায়, যে জগতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কই নেই, সেই জগত নিয়ে কথা বলতে হয়। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের যেসব মুসলিম বন্ধুগণ অনৈতিকতার পাপসাগরে ডুবে আছেন, তাদেরকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করা। এটা আমাদের কলমের নৈতিক দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা সঞ্চালিত হই, বাধ্য হই এসব বিষয় নিয়ে দু’-চার কথা লিখতে।

পত্রিকাওয়ালারা লেখে, এসময়টাতে নাকি শাকিব খান-অপু খুবই জনপ্রিয় জুটি চলচিত্রাঙ্গনে। সারাদেশের ভক্তকূলেরা তাদের অভিনীত ছবি দেখে মুগ্ধ হয়। বাহবা দেয়। প্রশংসা করে। এসব ভক্তকূলের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন, তারা কি কখনও একথা ভেবেছেন যে, সিনেমার পর্দায় অন্তত এমন কোনও মানুষের মুখ দেখতে চাই না, যাদের ভেতরটাতে যাই থাকুক, অন্তত বাহ্যিক রূপটা তেমন কুৎসিত না হয়? সিনেমা জগতের অশ্লীলতার পঙ্কিলতা যতই গভীর হোক, একটি মুসলিম দেশের যুবকেরা কি এতটুকু দ্বীনি বোধ-বিশ্বাসও পোষণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে বলব, আমাদের কপালে দুর্ভোগের ঘনঘটা নেমেই এসেছে। দুর্যোগের এই ঘনঘটার আশঙ্কা যে কেবলই অনুমাননির্ভর নয় বরং বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি তার প্রমাণ দেখুন নিম্নের ঘটনায়। 

প্রভা-রাজিবের ঘটনার পর এবার ‘জনপ্রিয় জুটি’ শাকিব-অপুর পালা! সিনেমাঙ্গনে বছর জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেও আগস্ট মাসে এসে তারা জুটি ভাঙার ঘোষণা দেন। হয়ত ভক্তরা তাতে হতাশ হন, কিন্তু বড় হতাশার কথা হলো, তারা এমন এক ঘটনার জন্ম দেন, একজন ভক্তের মধ্যে যদি সামান্যতম দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধও থাকে, তাহলে তিনি সিনেমা হলগুলোর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে হলে ঘৃণায় থুতু নিক্ষেপের জন্য তাকাবেন। 

জানা যায়, অপুর সঙ্গে শাকিবের গভীর প্রেম রয়েছে। কারও-কারও মতে তারা বিয়েথাও করেছেন। অর্থাৎ- তারা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী অপুর চালচলনে মোটেও খুশি হতে পারছিলেন না শাকিব। তার দাবি, অপু একাধিক ছেলের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন শাকিব খান সংবাদ পান, অপু বাসায় রাত গভীরে এক তরুণ অভিনেতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছেন। খবর পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে যান। পরে ঔ অভিনেতাকে বাসা থেকে বের করে দিয়ে অপুকে প্রচণ্ড মারধর করেন। অপুর মায়ের সামনেই অপুকে বেদম প্রহার করেন তিনি। এ নিয়ে অপুর মা কোনও উচ্চবাচ্চ করেন নি। খবরটি জানাজানি হলে অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিয়ে না করলে শাকিব অপুকে মারতে যাবেন কেন? [সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩ জানুয়ারি ২০১১ ইং] 

তাদের এই জীবনের কুৎসিত দিকগুলো কেন বারবার মঞ্চায়িত হয়, তার কারণ জানুন মহানবীর পবিত্র যবান মোবারক থেকে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ- 

ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে নারীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী তা জানাবো? তা হচ্ছে, ওই নেক নারী, যার দিকে তাকালে সে খুশি করে, দূরে থাকলে সে স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে এবং স্বামী কোনও কাজের আদেশ করলে তাতে আনুগত্য করে। [আবূ দাউদ : ১৬৬৪]


আলোচ্য হাদীসের মূল ভাষ্য হচ্ছে, সতী নারী সে, যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে অর্থাৎ নিজের সতীত্ব রক্ষা করে। 

আমরা কি তাহলে একথা বলতে পারি না যে, তারকারা অভিনয়ে যে চিত্র প্রদর্শন করেন, তা কল্পিত কিংবা অন্যদের জীবনের কোনও ঘটনা প্রদর্শন নয়, তাদের নিজেদের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি? কিংবা তারা যা প্রদর্শনী করেন, বাস্তবজীবনেও তারা তারই প্রতিফলন ঘটান? একজন অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী কারও জন্য আদর্শ না হলেও সাধারণ মানুষ যেহেতু তাদেরকে সিনেমার পর্দায় দেখে থাকে, তাই তাদের চারিত্রিক অধঃপতন দ্বারা তারাও প্রভাবিত হতে পারে। আর এটাই আমাদের সবচে’ বড় শঙ্কার কারণ। একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী
র এধরনের চারিত্রিক অধঃপতনের ঘটনা হাজারও মানুষকে বিপথে চলতে উৎসাহিত করতে পারে। পাপের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা আমাদের দেশের লোকেরা যখন বাঁচাও বাঁচাও বলে হাপিত্যেশ করছে, তখন তাদের এই স্খলন নিশ্চয়ই খারাপ প্রভাব ফেলবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

এই হলো তারকাদের জীবন! দর্শকরা পর্দায় তাদের দেখেন যে চেহারায়, তাদের আসল চেহারা তা নয়! পাঠক! পৃথিবীর অনেক ইতিহাস সাক্ষী। আল্লাহর বিধান ছাড়া শুধু ভালোবাসা কিংবা অন্য কোনও সম্পর্ক মানুষের পারিবারিক কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখতে পারে নি। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক- তা যারই হোক না কেন- ধ্বংসের জন্য দায়ী অনেক কিছু। যেমন-

১. অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন।

২. পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা।

৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

৪. প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। 

আর সবগুলোর জন্য দায়ী মুক্তবাস। পাঠক! শরীয়তে এর প্রত্যেকটি কাজ জঘন্যতম হারাম বলে বিবেচিত। তাই ইসলামের বিধান পালনকারী একজন ব্যক্তি এথেকে নিরাপদ। অতএব, আপনি চলে আসুন। ইসলামের নিরাপদ তাঁবুতে আপনাকে স্বাগতম!

পরকীয়ার শিকলে বাঁধা জীবন

পরকীয়া প্রেমটা যেন ‘পরের বাড়ির পিঠা’র মতই রস-স্বাদ আর গন্ধে ভরা। নিজের বাড়ির পিঠা-পুলি খেতে রসনায় স্বাদ জোটে না, অথচ পরের বাড়ির পিঠার গন্ধ নাকে লাগলেই ওই রসনাই আকুলি-বিকুলি করতে থাকে! পরকীয়ার ব্যাপারটিও এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। নিজের স্বামী অথবা স্ত্রী সংসারের গৌরবময় জীবন অনেকের কাছে গতহওয়া ক্যালেন্ডার বা ঠাণ্ডা চায়ের মতো মনে হয়। তাই অন্য নারী অথবা অন্য পুরুষেরা তাদের কাছে হয়ে ওঠে আরাধ্য ধন! নিজের স্বামী, সংসার আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে তো বেশ আছো, তারপরেও কেন পরকীয়ার এই পঙ্কিলতায় পা ঢুকিয়ে দেয়া!

জীবন-যৌবনের সব সুখ তো আল্লাহ তা‘আলা রেখেছেন বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মধ্যে। এই ভালো পথ ছেড়ে কেন মন্দ পথে কদম চালানো? আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

﴿ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ ﴾ [النساء: ٢٥]  

... যাদের বিয়ে করবে তারা হবে পবিত্রা। ব্যভিচারিণী কিংবা উপস্বামী (পরকীয়ার স্বামী) গ্রহণকারীণী হবে না।’ {সূরা নিসা, আয়াত : ২৫}

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বিয়ে করার মূল উদ্দেশ্য এবং বিবাহিত নারী-পুরুষের মৌলিক গুণ কী হবে- তা বলে দিয়েছেন। আয়াতে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে উপপত্নী কিংবা উপস্বামী গ্রহণ করতে। আর আজকের সমাজ এই মারাত্মক সমস্যার মরুভূমির চোলাবালিতে আটকে তা থেকে উদ্ধারের জন্য পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী?


এই প্রশ্নের জবাব হয়ত একেকজন একেকভাবে দেবেন। একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে একেক রকম। কিন্তু এক জায়গায় এসে সবাইকে একথা মেনে নিতে হবে যে, সামাজিক এই অশান্তির বিরাট এক দায়ভার পরকীয়ার, যার বাজার গরম করে তুলেছে বল্গাহীনও মুক্তবাসের অভিশপ্ত জীবন। নিচের ঘটনাটা দেখুন :

তিনি একজন নারীকল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী। কাজ করেন নারীদের কল্যাণের জন্য। নাম রহিমা খাতুন লিজা। মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে কত হবে তা বলতে পারব না। তবে কম যে হবে না নিশ্চিত। মৌ ও দোলা নামের দুইজন কন্যা সন্তানের জননী তিনি। স্বামী আব্দুল জলিল ভুঁইয়া। স্বামী যে তাকে অর্থকষ্টে রেখেছেন তাও নয়। নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় তিনতলা বিল্ডিংয়ের মালিক আব্দুল জলিল। বস্তুজগতের বাজারে এই বাড়িটির মূল্য নেহায়েত কম নয়। তাই সম্ভবতই তিনি গর্বিত, আপ্লুত, উচ্ছসিত। কিন্তু এক জায়গায় এসে তার সকল উচ্ছ্বাস, আবেগ আর অনুভূতি থেমে যায়। ঘরের জগতটা তার কাছে স্রোতহীন, পানিবিহীন এক মরা খালের মত নির্লিপ্ত মনে হয়। কারণ, যার বুকের ভেতর তিনি ভালোবাসার উত্তাল ঢেউ আশা করেছিলেন, সেই বুক এখন তার জন্য কেবলই মরীচিকা। এই মরীচিকা তাকে ভালোবাসা দেবার নামে যমের ঘরে নিয়ে যায়। কেননা, তিনি আজ শিকলে বন্দী। স্ত্রী লিজা নিজ হাতে তাকে বন্দী করে রেখেছেন। দুঃস্বপ্নে কেঁপে ওঠেন তিনি। নিজ বাড়িকে তার কাছে থেমে-থেমে গুয়ান্তানামো বে আর আবূ গারিবের মতো মনে হয়। চার চারটি দিন কেটেছে তার ইনজেকশনের নির্মম ব্যথায়। এ যেন ইংরেজ জন্তুদের নির্যাতনকেও হার মানায়! 

স্ত্রী লিজা আজ আমেরিকান হায়েনাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যে স্ত্রী এক সময় তাকে লুকিয়ে মা-বাবাকে আড়াল করে সিদ্ধ ডিম আর সুস্বাদু শরবত খাওয়াতেন, আজ তিনি স্বামীকে করেছেন বন্দী! কেন? কারণ, ওই পরের বাড়ির পিঠার স্বাদ! 

ঘটনাটা এমন : আবদুল জলিল বাড়ির নিচতলা ও দোতলা ভাড়া দিয়েছিলেন। আর তিনতলায় থাকতেন তিনি নিজে পরিবার নিয়ে। এই তিনতলারই দুটি রুম অফিসরুম হিসেবে ব্যবহার করতেন লিজা। অফিসটা ছিল ‘নারী কল্যাণ সংস্থা’ নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের। অফিসের ম্যানেজার ছিলেন দিপু ভূঁইয়া। প্রায় ৩৫ বছরের কাছাকাছি বয়সের একজন নারী প্রেমে পড়লেন যুবক দিপুর। ভুলে গেলেন স্বামী সন্তান আর সংসারের পবিত্র বন্ধনের কথা। শুধু মনের আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না তারা। মেতে ওঠেন পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য পাপকর্মে। হয়ত বহুদিন চলেছে তাদের এই অভিসারযাত্রা। বহুদিন ভেসেছেন পাপসাগরে। ডুবে-ডুবে খেয়েছেন ঘোলাজল। ‘গৃহস্থের একদিন’ কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই কিনা একদিন তারা অভিসাররত অবস্থায় ধরা পড়লেন গৃহকর্তা আবদুল জলিলের হাতে। নিজ স্ত্রীকে এমন পাপদৃশ্যে দেখতে কার ভালো লাগে? ভালো লাগল না বলেই তিনি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে যুগ-যমানা পড়েছে তাতে গৃহস্থ চোরকে আর শাসন করতে পারে কই? চোরই উল্টো গৃহস্থকে শাসন করে! তাই লিজা- দিপু কোনও রিস্ক নিতে গেলেন না। ‘কেন বাপু তুমি আমাদের কাজে বাঁধা দিচ্ছ’ বলে তাকে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। শুধু তা-ই নয়, অভিসারের নীরবদর্শক আব্দুল জলিলকে বাঁচিয়ে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না স্ত্রী লিজা। তাই স্বামীর ওপর চালালেন অমানুষিক নির্যাতন। লোহার মোটা রড দিয়ে ইচ্ছে মতো পেটালেন। কিন্তু একি! এ যে কৈ মাছের প্রাণ! মারার চেষ্টা ব্যর্থ হলে আরেক পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি। ঘটনা যাতে ফাঁস না হয়, সে জন্য স্বামীর দেহে পুশ করলেন একে একে চেতনা নাশক ৪টি ইনজেকশন। এবার বেটা যাবে কই? আধামরা, অচেতন হয়ে নিজ ঘরে চার দিন মৃতবত পড়ে থাকলেন আব্দুল জলিল। 

চারদিন আব্দুল জলিলের কোন খোঁজখবর না পেয়ে এলাকার লোকজন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এলাকাবাসী স্ত্রীর গুয়ান্তানামোবে কারাগার থেকে উদ্ধার করে স্বামী আব্দুল জলিলকে। 

পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে, স্বামী আব্দুল জলিলকে এক সময় খুব ভালোবাসতেন স্ত্রী লিজা। গোপনে সবার অলক্ষ্যে তাকে ডিম খাওয়াতেন, ক্লান্তদেহে বাড়ি ফিরলে চিরকোমল স্ত্রীসেবা নিয়ে তার কাছে ছুটে যেতেন। বুকে স্বামীপ্রেমের ঝড় উঠত তার। কোমল ঠাণ্ডা পানি পরিবেশন করতেন স্বামী সমীপে। সোহাগ দিয়ে, আদর দিয়ে মধুময় করে তুলতেন দাম্পত্যের পবিত্র বন্ধন।

কিন্তু আজ তা ধূসর অতীত। আল্লাহয়ী বিধান লঙ্ঘনের একটি অগ্নিশলাকা তাদের এই ভালোবাসার সবুজভূমিকে মরুপ্রান্তরে পরিণত করেছে। যুবক দিপুর সঙ্গে মেলামেশা লিজার মন থেকে কেড়ে নিয়েছে স্বামীর পবিত্র ভালোবাসা। বেপর্দা থেকে প্রেম আর প্রেম থেকে অবৈধ মিলন। অনৈতিক দৈহিক সম্পর্ক জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে ভালোবাসার পুণ্যভূমি। 

এদিকে ধর্মের অপব্যবহার দেখুন! এই অনৈতিক সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করতে প্রায়ই ঠেকে যেতেন লিজা। স্বামী-সংসারে তো আর প্রকাশ্যে এসব কাজ করা যায় না! লিজা নিজেও তা বোঝেন। তাই প্রায়ই স্বামীকে দূরে রাখার কৌশল আঁটতেন তিনি। তাকে দ্বীনকর্ম করার পরামর্শ দিতেন। এভাবে তাকে তিন দিন, সাত দিন এবং চল্লিশ দিনের জন্য চিল্লায় পাঠিয়ে দিতেন। সরলমনে, স্ত্রীকে বিশ্বাস করে তিনি যখন চিল্লার জন্য বের হতেন, তখন লিজার খুশি ধরত না। দিপুকে সঙ্গে নিয়ে মেতে উঠতেন আদিমআনন্দে। পরম অবৈধ-সুখ অভিসারে! তিনি নিজেও অনেক সময় ট্রেনিংয়ের কথা বলে পাঁচ দিন, সাত দিন করে ঢাকায় গিয়ে থাকতেন। এসময় লিজার ওপর স্বামী আব্দুল জলিলের কোনও অধিকার থাকত না। 

পাঠক! এবার আসুন আমরা এই ঘটনার পোস্টমার্টেম করি। আপনি জেনেছেন যে, লিজা এক সময় স্বামী আব্দুল জলিলকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। প্রাণভরে সেবা করতেন। কিন্তু কিসে আজ তাকে এত হিংস্র করে তুলল? কিসে তাকে স্বামীর গলায় শিকল ঝুলানোর শক্তি জোগালো? ওই যে বেপর্দা! অবৈধ মেলামেশা! পরকীয়া এবং ইলাহী বিধান লঙ্ঘন! [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ০৪/১০/২০১০ ইং বৃহস্পতিবার]

ভাঙা সংসার বাড়ছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন-

«بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»

‘আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য (শিক্ষক হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি।’ [বাইহাকী : ২০৭৮২; শারহুস সুন্নাহ : ৩৬২২]

আলোচ্য হাদীসে একজন শিক্ষকের কাজ ও আদর্শ কী তা উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতিকে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা আর উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়াই একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব এবং এতেই রয়েছে গৌরবময় কীর্তি। একারণে শিক্ষকতার পেশাকে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেশা বলে মনে করা হয়। 

কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যদি আসমানী ইলমের যোগসূত্র স্থাপিত না হয় এবং নৈতিকতার মতো মহৎ গুণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমৃদ্ধ না হন, তাহলে কামনার লেলিহান শিখা সেই গৌরবময় পেশাকে কী পরিমাণ কলঙ্কিত করতে পারে, তার বহু খারাপ দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছে অতীতে এবং বর্তমানেও। এধরনের একটি প্রমাণ নিন :

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক আব্দুল লতিফ। এতদিন রসায়ন বিজ্ঞানের পণ্ডিতব্যক্তি জেনেই মানুষ তাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে তার সামনে নিজেদেরকে কাচুমাচু করে উপস্থাপন করেছে। জ্ঞানসাগর ব্যক্তিটিকে তারা মাথার তাজ বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষকে আর কতদিন অন্ধকারে রাখা যায়!  হয়ত শিক্ষক আবদুল লতিফ চাইলেন তার আসল চেহারাটা উন্মোচন করতে। চাইলেন তিনি যে শুধু রসায়নেই পণ্ডিত তাই নয়, তার পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত- একথার প্রমাণ দিতে। ‘শিক্ষক’কে বিশ্বাস করে অভিভাবকরা তার হাতে যে আমানত তুলে দিয়েছিলেন, সেই আমানতের সঙ্গে খেয়ানত করে, নারীসম্ভ্রমকে ভূলুণ্ঠিত করে নিজ ছাত্রীর সঙ্গে অন্যায়কর্মে লিপ্ত হয়ে সেটির হাইলাইটস প্রচার করলেন তিনি কামুকবিশ্বের সামনে। নীতি, নৈতিকতা, জ্ঞান, চরিত্র আর আদর্শ প্রচারের বদলায় প্রচার করলেন লাম্পট্য আর ইজ্জত হননের ঘৃণিত দৃশ্য!

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী ঘোনাটোলা গ্রাম। নির্জনতা আর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য গ্রামটিকে দিয়েছে কাব্যময় সৌন্দর্য। আল্লাহপ্রদত্ত এই প্রকৃতির কোলকে আশ্রয় বানিয়ে কলেজ শিক্ষক আব্দুল লতিফ গড়ে তুলেছেন নয়নজুড়ানো বিল্ডিং বাড়ি। বাড়ির ছাদে স্থাপন করেছেন অত্যাধুনিক ক্যামেরা, টেকনোলজি। যুক্ত করেছেন দু’টি ডিশ অ্যান্টিনা। 

বাইরের নির্জনতার সুযোগে আব্দুল লতিফ ভেতরের পরিবেশটাকে করে রেখেছিলেন পশুত্বের কোলাহলে মুখরিত। কিন্তু এ সম্পর্কে মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তিনি অতি অল্প সময়ে গড়ে তোলেন পাপের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক উলঙ্গপনার, পশুত্বের, নির্জলজ্জতার সর্বোপরি মানুষের সম্ভ্রমের সঙ্গে গাদ্দারী ও প্রতারণা করার নেটওয়ার্ক।

কয়েক বছরের ব্যবধানে আবদুল লতিফ স্থানীয় কয়েকজন লোককে ব্যবহার করে অন্তত ২টি পর্নো সিডি তৈরি করেন। পর্নো ছবিগুলো তৈরি করতে তিনি ব্যবহার করেন একেবারেই ঘনিষ্ঠ ও কাছের নারীদেরকে। কৌশলে যেসব সরল নারীকে ঘটনার শিকারে পরিণত করেছেন, তারা হয়ত ঘটনার সময় শুধু ইজ্জত বিকাচ্ছেন ভেবে কিছুটা স্বস্তিতে থেকেছেন। কিন্তু অলক্ষ্যে যে ইজ্জতহননের বিজ্ঞাপনও প্রচার হচ্ছে, সে ব্যাপারে কি তাদের ধারণা হয়েছিল কখনও?


আব্দুল লতিফ এ ক্ষেত্রে একটা পশুর মধ্যে যে নৈতিকতাবোধ আছে, তাও ছাড়িয়ে যান। পশু-পাঠার সম্ভ্রমবোধটুকুও মনে হয় তার মধ্যে কাজ করে নি। তা না হলে তিনি আপনজনকে ব্যবহার করে কি করে সেই সিডি বাজারজাত করতে পারেন!

যে কোনও নারীরই ইজ্জত লুণ্ঠন করা মারাত্মক অপরাধ। অবস্থার তারতম্যে অপরাধের ভয়াবহতার পরিমাণ বেড়ে যায়। একারণে প্রতিবেশি নারীর ইজ্জতহানীকে এ সম্পর্কিত সবচেয়ে ভয়ানক অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

سُئِلَ - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»

‘রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা। প্রশ্ন করা হলো; তারপর কোন গুনাহ? তিনি জবাবে বললেন, নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার জীবিকায় ভাগ বসাবে। এরপর কোন গুনাহ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, প্রতিবেশি নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা। [বুখারী : ৪৪৭৭;  মুসলিম : ৮৬]

একজন প্রতিবেশী নারী আমানত। তাকে বিপদে সহায়তা করা এবং তার সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা রক্ষা করা একজন প্রতিবেশীর প্রধান ফরয দায়িত্ব। কিন্তু যাদের মধ্যে একটা জন্তুর সম্ভ্রমটুকুও কাজ করে না, সেই আবদুল লতিফদের কাছে হাদীসের বাণী পৌঁছলে তো! তাই তিনি অশ্লীল ভিডিও তৈরি করার কাজে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন প্রতিবেশি ও ঘনিষ্ঠ নারীদেরকে। ধিক্ এই নোংরা মানসিকতার প্রতি। অভিশাপ সকল নারীর পক্ষ থেকে।

আব্দুল লতিফ এখানেই থেমে থাকার পাত্র নন। ঘনিষ্ঠদের ব্যবহার করার পর তার নজর পড়ে বিনোদপুরের এক সুন্দরী ছাত্রীর ওপর। শিক্ষকতার মহান পেশার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে এই ছাত্রীকে ব্যবহার করে তিনি আরও কিছু ভিডিও তৈরি করেন। আব্দুল লতিফের কাছে সম্ভ্রমহারা রিক্তপাত্র ওই ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেলে নতুন শিকারের পিছু ধাওয়া করেন তিনি। কামনার বারুদে আরও আগুন চাই তার। এই বারুদও হাতের নাগালে পেতে সময় লাগল না তার। ওই ছাত্রীর পর ছোবল দেন তিনি আরেক তরুণীর ওপর। এই ছোবলের বিষ শঙ্খচূড়া সাপের চেয়েও বেশি বিষাক্ত। 

এই তরুণীকে ব্যবহার করে রিক্তপাত্র বানিয়ে ছেড়ে দেন আব্দুল লতিফ। এবারের নজর কলেজেরই আরেক ছাত্রীর ওপর। সম্ভ্রমহারা ওই ছাত্রী জানান, রসায়নে ভালো ফলাফল পাওয়ার আশায় আব্দুল লতিফের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়তেন তিনি। শিক্ষককে বিশ্বাস করতেন তিনি পুরো মাত্রায়। একজন শিক্ষককে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করলেন তিনি। বিশ্বাসের মর্যাদাকে করলেন ভূলুণ্ঠিত। কামনার উত্তাল জোয়ারে ভেসে গেছে তার সকল মূল্যবোধ। তাই সব সময় অনৈতিক প্রস্তাব দিতেন তিনি ওই ছাত্রীকে।

ওই ছাত্রী আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট পড়তেন আব্দুল লতিফের কাছে। একদিন তার সঙ্গী ছাত্রীটি পড়তে না আসায় সুযোগের একশ ভাগ সদ্ব্যবহার করেন আব্দুল লতিফ। 

ঘটনাটি ২০০৭ ইং সালের ২২ই মার্চের। ওই দিন সকাল আটটার সময় প্রাইভেট পড়তে গিয়ে জীবনের সবচে’ মূল্যবান সম্পদটুকু হারিয়ে আসেন ওই ছাত্রী। পানি পান করতে চাইলে আব্দুল লতিফ ঘুমের ঔষধ মেশানো পানি দেন তাকে। ওই পানি পান করে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে আব্দুল লতিফ জেগে ওঠেন আপন পাশবিক সত্তায়। মৃতপ্রায় অচেতন ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে তার সম্ভ্রমহানি করেন আব্দুল লতিফ। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে সেই ঘৃণ্য চিত্র রেকর্ড করে রাখেন তিনি। 

জ্ঞান ফেরার পর ওই ছাত্রী নিজের দেহে আবিষ্কার করেন বন্যজন্তুর দাঁতালো কামড়। সম্ভ্রমহারা দেহটা তার একটা খোসামাত্র। তিনি ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার দিতে চান। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় আব্দুল লতিফ তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আব্দুল লতিফ ওই ছাত্রীর ভিডিও ক্লিপ (একটা ৩৪ মিনিটের, অন্যগুলো ৯ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে) ইন্টারনেট ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানসহ সিডি দোকানের মাধ্যমে এলাকায় ছড়িয়ে দেন। 

একজন কলেজ শিক্ষকের এমন লাম্পট্য দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে ছি ছি রব পড়ে যায়। বিক্ষুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে মিছিল করেন তারা। কিন্তু এই মিছিল কি পারবে সম্ভ্রমহারা ওই নারীর সম্ভ্রম ফিরিয়ে দিতে? এসব মিছিলে কোনও কাজ হয় না। হীতে বিপরীত হয়, পাপের গন্ধ আরও বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। 

আসলে পাপের উৎস বন্ধ না করে কেবল হইচই করলে সেই পাপের দুর্গন্ধ আরও ব্যাপক হয়। আব্দুল লতিফের ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ, এসব মিটিং মিছিলের কারণে ঘটনাটি এলাকার সবার নজরে আসে। যাও কিছুটা গোপনীয় ছিল মিছিলের কারণে তাও ফাঁস হয়ে গেল। ওই ছাত্রীর জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল ভয়াবহ ঝড়, বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। এমন স্বপ্নের তা‘বীর করতে গা শিউরে ওঠে তার। নারীর সবচে’ নিরাপদ ও কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়স্থল থেকে তাকে বিতাড়িত করা হলো। স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে তিনি আশ্রয় নেন বাবার বাড়ি। কিন্তু কলঙ্কের দাগ তাকে এখানেও থাকতে দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি। [তথ্যসূত্র : কালের কণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০১০ ইং]

এভাবেই পাপের বিষক্রিয়া বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনিসহ আরও অনেক ছাত্রী, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা নারী। শিক্ষক আব্দুল লতিফ যাদের জীবন ও শরীর নিয়ে খেলা করেছেন, তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা তিনি আর আল্লাহ ভালো জানেন। কারণ, আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কোনও পাপ করে পার পেতে পারে না। শিক্ষার কথা বলে এভাবেই চাক থেকে মধু আহরণ করে চলেছেন আবদুল লতিফরা। তাদের হুলে, কামড়ে ভাঙছে অসংখ্য সংসার। রচিত হচেছ কলঙ্কের ইতিহাস। বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ। 

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, কেন হচ্ছে এসব? তাহলে আমি তার এই প্রশ্নকে একটা বিদ্রূপ বলেই ধরে নেব। কেননা, যেখানে অহরহ আল্লাহর বিধানের লংঘন হচ্ছে, বেআব্রুর সকল উপকরণ সস্তাপণ্যে পরিণত হয়েছে, ছাত্রী-শিক্ষকের প্রভেদের দেয়াল উঠে গেছে, স্বয়ং শিক্ষক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করছে, ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে, তখন সমাজে এ ধরনের হাজারও আবদুল লতিফের জন্ম নেয়া বিস্ময়কর কিছু নয়। এদের এসব ঘটনা ভোরেরবেলার কাকের কর্কশ আওয়াজের মত শোনালেও করার কিছুই নেই। নিয়মিত আপনাকে এসব ঘটনা হজম বা শ্রবণ করে যেতে হবে। তবে যদি আপনি নাফরমানী ও মুক্তবাসের জীবনের ওপর আল্লাহর বিধান ও পর্দার লাগাম পরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এধরনের ঘটনার ধারাবাহিকতা অবশ্যই বন্ধ হবে, ইনশাআল্লাহ। 

নিরত্যয় শিক্ষক : নিরিন্দ্রিয় অভিভাবক

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧ ﴾ [الانفال: ٢٧]  

‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং নিজেদের মধ্যকর আমানতও জেনেশুনে ভঙ্গ করো না।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ২৭}

রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন :

«لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»


‘যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার দ্বীনদারী নেই।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১২৫৬৭]

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে আমানত রক্ষার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং যার আমানতদারী নেই তার মধ্যে দ্বীন নেই বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্মর্তব্য যে, আমানতের অনেক প্রকার রয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে সবচে’ বড় হলো সম্ভ্রমের আমানত। আর তা যদি হয়, বিশ্বাসনির্ভর কোনও ব্যাপার, তাহলে তার গুরুত্বের তো শেষই নেই। একজন অভিভাবক যখন তার কন্যাকে কোনও শিক্ষকের হাওয়ালা করেন, তখন বিশ্বাস করেই তা করেন। তিনি নিশ্চিত থাকেন যে, এ্যাকুরিয়ামের মাছ যেমন কাঁচের চার দেয়ালে নিরাপত্তায় থাকে, তেমনি তার কন্যাটাও শিক্ষকের আমানতদারীর চার দেয়ালে রক্ষিত থাকবে। কিন্তু সেই শিক্ষকের মধ্যে যদি ইসলামের আমানতদারী না থাকে, তাহলে সম্ভ্রমের আমানতদারীও থাকার কথা নয়। যার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার গুণ নেই, তার মধ্যে মানুষের সমালোচনার আশঙ্কাও কোনও কাজ করে না। এর প্রমাণ রাখলেন আব্দুল লতিফের পর মতিয়ার রহমান।

রাজধানীর বনশ্রীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী কারিমা (ছদ্মনাম)। নবম শ্রেণীর ছাত্রী সে। সে একই স্কুলের শিক্ষক মতিয়ার রহমানের বাসায় প্রাইভেট পড়ত। দীর্ঘদিন থেকে ওঁৎ পেতে ছিলেন শিক্ষক মতিয়ার রহমান। ছাত্রীর সম্ভ্রমের দুর্গে আঘাত হানার প্রহর দীর্ঘ হচ্ছিল তার। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যবাদী লোক নন। এসব ক্ষেত্রে নিরাশ হলে চলে না- এটাই তার দর্শন। কারণ, এই রণাঙ্গনের একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা তিনি। এর আগেও অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাই বলা যায়, অভিজ্ঞতার ঝুলি তার সমৃদ্ধ! সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের ঘটনা। এলাকাবাসী তখনই চিনেছে মতিয়ার রহমান আসলে কী চিজ! সে সময়ও তিনি ওই স্কুলের অন্য এক ছাত্রীর সম্ভ্রমহানীর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আজব এই দেশ! এদেশের কর্তৃপক্ষের ক্ষমার বদান্যতা সাগরের চেয়েও বিশাল। তাই এমন একটা অপরাধ করার পরও পার পেয়ে যান ওই শিক্ষক। স্কুল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হলেও তদবির করে তিনি চাকুরী ফিরে পান। অকৃতজ্ঞের যে স্বভাব ফিরে এসে সেটাই করেন শিক্ষক মতিয়ার রহমান। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থেকে তিনি আবার আবির্ভূত হন তার আসল চেহারায়। এবার তার লালসার শিকার মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এক কর্মকর্তার মেয়ে নবম শ্রেণীর এক কুমারী মেয়ে। 

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কারিমা ওই স্কুলের গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মতিয়ার রহমানের কোচিং সেন্টারে পড়ত। গত ৭/১০/২০১০ইং তার কাছে নিয়ম মোতাবেক পড়তে যায়। সেদিনটি ছিল শিক্ষক মতিয়ারের জীবনের হয়ত সেরা দিনের একদিন। যে দিনের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি বকের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সে দিন বাসায় স্ত্রী ছিলেন না। তাই পুরোদমে সুযোগের (অ)সৎ ব্যবহার করেন তিনি। যুবক শিক্ষককে সম্ভ্রমের যামিন মনে করে সরল বিশ্বাসে তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসা কিশোরীর সঙ্গে প্রতারণা করেন তিনি। তার অজান্তে কোমল পানীয়ের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে তাকে পান করিয়ে অচেতন করা হয়। এভাবে তার কামনার হীনস্বার্থ উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। একজন অচেতন যুবতী নারীর ওপর পাশবিকতার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাস্টার মশায়! চেতনা ফিরে পেয়ে কারিমা দেখে তার সব শেষ হয়ে গেছে। মলমপার্টি, অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে মানুষ সম্পদ হারায়, তা জানা ছিল তার। কিন্তু সমাজের এমন এক ধরনের মলম পার্টিও আছে, যারা মলম বা চেতনানাশক ওষুধ ব্যবহার করে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব লুটে নেয়, তা তার জানা ছিল না। এসব মলমপার্টি তাদের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখে শিক্ষক, মন্ত্রী, পিএস ইত্যকার পদবীর নামে, তাও তার জানা ছিল না। 

আক্ষেপ হয় কারিমার জন্য! সভ্যতার হাহাকারে এই সমাজে তাকে এই জ্ঞানটুকু অর্জন করা দরকার ছিল। তাহলে আজ তাকে সতীত্বের ভিখারী হতে হতো না। সতীত্বের বাজারে তাকে একজন রিক্তহস্ত মহাজন বনতে হত না। তাই অচেতনার জগত থেকে জেগে উঠে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে এক দাঁতালো বন্যজন্তুর সামনে। এই একটু আগে যার কাছে সে পরম শ্রদ্ধায় জ্ঞান শিখতে এসেছিল, সেই লোকটি এখন তার চোখে একটি নরখাদক, সম্ভ্রমলুটেরা ছাড়া আর কিছু নয়। যে তার সম্ভ্রমহানীর বদলা দিচ্ছে শয়তানী ক্রুর হাসি দিয়ে। শুধু তা-ই নয়। এই ঘটনা যেন ফাঁস না হয়, তার জন্য দস্তুরমত হুমকি দিয়ে চলেছে মতিয়ার রহমান! হায় সমাজ! ইজ্জত যাওয়ার অধিকার আছে, সম্ভ্রমহানীর সুযোগ আছে, কিন্তু প্রতিকার চাওয়ার অধিকার নেই! 

আসলে এক গুহায় দুইবার পা দেয়া বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়। হাদীসেও এসব লোককে অসম্পূর্ণ মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি দোষ দেব কারিমা, তার মা-বাবা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ সবাইকে। কারণ, শিক্ষক নামের এই শিয়ালপণ্ডিতের কাছে তারা নিজেদের সম্ভ্রমকে বর্গা না দিলেও পারতেন। কেননা, এই লোকটির এধরনের স্বভাব তো এই প্রথম নয়! এর আগেও তিনি এই স্কুলে থাকতেই এধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সেবারও তিনি অন্য আরেকজন ছাত্রীর সম্ভ্রম লুট করেছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে স্কুল থেকে চাকুরিচ্যুতও করা হয়েছিল। এতশত জানার পরও শিক্ষক মতিয়ার রহমানকে কেন প্রশ্রয় দেয়া হলো এবং অভিভাবকরা তার প্রতি আস্থা রাখলেন কেন? সেই প্রশ্নও কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। এই প্রশ্নের সমাধান আনতে পারলে এ ধরনের পাপের অনেকাংশই লাঘব হতে পারে। যে মতিয়ার দমবার পাত্র নন, সমাজের অপ্রকৃতিস্থ লোকের সহায়তায় পার পেয়ে ফিরে এসে নিজ পাপ স্বভাবে জ্বলে ওঠেন এবং তার এই জ্বলে ওঠার দাবানলে পুড়ে খাক হয়ে যায় কারিমাদের সম্ভ্রমের কচি তাজা পাতা। সেটার জন্য এক মতিয়ারকে দোষ দেয়া উচিত হবে না। অন্যথায় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণগুলো মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যাবে এবং পাপ তার আপন পথে বাধাহীন গতিতে চলতে থাকবে। তাই লেজ কাটা আর গায়ের রং বদলানো মতিয়াররা যেন আবার সম্ভ্রমলুটেরা হুক্কাহুয়ার ডাকে জেগে উঠতে না পারে, সে জন্য সকল মুসলিমকে বুদ্ধিমত্তার পরিচিয় দিতে হবে। সজাগ থাকতে হবে এরা যেন আর কখনও রচনা করতে না পারে কারিমাদের সম্ভ্রমহানীর কাহিনী। 

কী বিচিত্র এই সমাজ! যে ছাত্রীরা ছিল শিক্ষকদের আমানত, তাদের কন্যার মতো, সেই শিক্ষকরাই আমানতগুলোকে এভাবে নষ্ট করছে, লুট করছে কন্যাতুল্য ছাত্রীদের সম্ভ্রম! হে মাবুদ! শিক্ষার আলো দ্বারা যারা আরো দশজনকে আলোকিত করবে বলে মানবতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারাই মানবতাকে এভাবে পদদলিত করছে! হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই বিচিত্রতার কারণ বুঝার তাওফীক দাও। সবশেষে বলব, শিক্ষক সুযোগ পেয়েই দুর্দমনীয় হয়ে উঠছেন। তাই তিনি নিরত্যয়, এদিকে অভিভাবকগণ যেন ইন্দ্রিয়হীন হয়ে পড়েছেন তাই তারা নিরিন্দ্রিয়। দুর্বোধ্য শিরোনামের মতোই আমাদের দুর্বোধ্য সমাজব্যবস্থায়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, শুক্রবার ২রা নভেম্বর ২০১০ ইং]

মুক্তবাসের রক্তস্রোত

রক্তস্রোত যেন চিরকালের বহমান ঝর্নাধারা, যার চলার গতিতে ভাটা নেই, বিরাম নেই। এই প্রবল গতির রক্তস্রোতকে বেগবান করেছে মুক্তবাসের অভিশপ্ত জীবন, জারি করে চলেছে খুনের নতুন নতুন দরিয়া। রক্তের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে মানুষের হৃদয়পট। রক্তের এই জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে মাতৃক্রোড়ে, বিধস্ত হচ্ছে মানব-উপকূল, ধ্বংস হচ্ছে অসংখ্য পরিবার, ভাঙছে হাজারও সংসার। 

এবারের নারকীয় নির্মম ঘটনাটি ২রা অক্টোবর ২০১০ইং সালের। দিনটি বৃহস্পতিবার। চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন আমিরবাগ এলাকায় এদিন সংঘটিত হয় সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি। মুক্তবাসের এক বিষাক্ত পরিণতির শিকার হন ভার্সিটির এক ছাত্রী। নাম সারিমা রহমান মৃধাতা। বয়স ঊনিশ। বিচিত্রময় এই ধরণীর অন্য দশটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। সখ্য গড়েন এর সঙ্গে। তার নাম প্রেম। মুক্তবাসের এই সমাজে যাকে বাধা দেয়া বা প্রতিরোধ করার সাধ্য নেই কারও। ইচ্ছাও বোধ হয় নেই অনেকের। সমাজ-সংসার ভাঙলেও এবং সভ্যতার ‘রোমনগরীটা’ পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেলেও বোধ হয় তারা তৃপ্তির বাঁশি বাজাতে থাকবেন পোড়োবাড়ির সামনে! কত মৃধাতা যে রক্ত দিলে জেগে উঠবে এই সমাজ, সেই কঠিন প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই কারও। যা হোক, এবার আসি আসল কথায়। 

সারিমা রহমান মৃধাতা চট্টগ্রমের এক ভার্সিটির ছাত্রী। কলেজ পড়ার সময়েই ‘একস্ট্রা ডিউটি’ হিসেবে মাথায় তুলে নেন প্রেম-ভালোবাসার কঠিন বোঝা। জড়িয়ে পড়েন সৌরভ নামের এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে। বেশ কিছুদিন প্রেম চালিয়ে নেবার পর যে কোনও কারণেই হোক তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটে। যার ফলে সৌরভ-সারিমার সম্পর্কের অবনতি হয়। তরুণ হৃদয়ের প্রেমের উত্তালতার ঝড় এখন অনেকটাই মৃদমন্দ বাতাসের মতো। তবে থেমে যাওয়া উচ্ছ্বাসের ঝড় ফাটল সৃষ্টি করেছে তাদের প্রেমমন্দিরে। আর সেই ফাটল সারানোর জন্যই সৌরভ একটা উদ্যোগ হাতে নিলেন। পুরনো সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে সারিমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন। সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের জুয়ার মেলা বসল। কেননা, মেহেদিবাগের ৬৬/ডি নম্বর পাঁচতলা ভবনের ছাদে এই ঝুটি ছাড়াও উপস্থিত হলেন আরেক ঝুটি ইশতিয়াক সাবাহ ও তার প্রেমিক ইয়াসিন (ছদ্মনাম)। সেই জুয়ার মেলা থেকেই প্রেমিকা সারিমাকে পুনরায় প্রেমবন্ধনে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিলেন সৌরভ। যুগল-ঝুটি বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আলাপ ও গল্পের আসর জমালেন ওই ছাদে। 

কিন্তু সৌরভের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সারিমা রাজি হন নি বাসি জিনিস পুনরায় ভেজে খেতে। প্রেমের এই গরম বাজারে কে-ই বা চায় বাসি প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাতে? তাই সারিমাও চান নি এই সম্পর্কটি তাজা করতে। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত নির্মম করে তোলে সৌরভকে। ভেতর থেকে উদ্গীরণ করেন তার বিষাক্ত সিদ্ধান্তটা। ছাদে গল্প বলার এক ফাঁকে দূরে ও আড়ালে নিয়ে যান তিনি সারিমাকে। কথা কাটাকাটি ও বাক্যবিনিময়ের এক পর্যায়ে বড় সাইজের একটি ছুরি দিয়ে সারিমাকে আঘাত করেন সৌরভ। 

হোক না সাবেক প্রেমিক! প্রেম সাবেক হয়েছে বলে হৃদ্যতাটাও একেবারে সালাম করে চলে গেছে তা ভাবেন নি সারিমা। তাই তার তরফ থেকে এত বড় একটি আঘাতের প্রত্যাশা করেন নি তিনি। স্নেহ-ভালোবাসা আর পৃথিবীর তাবত দয়া ও আনুকূল্য পাওয়ার দাবিদার যারা, তারা এত বড় আঘাত সইতে পারে না। তাই একজন যুবকের পূর্ণ শক্তির আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আঘাতের তীব্রতায় সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উত্তপ্ত বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। 

প্রেম নামের এক ঝঞ্ঝাবায়ু এভাবে একটি সম্ভাবনাময় জীবন প্রদীপকে অসময়ে নিভিয়ে দিয়ে যায়। সবচেয়ে ভারী বোঝা- পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ বহন করতে হলো ব্যবসায়ী পিতা মিজানুর রহমানকে। আর মা গাইনি ডাক্তার শাহনাজ আহমাদ সন্তানের রক্তাক্ত লাশ দেখে কেঁদে বুক ভাসালেন।  

পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে প্রেমঘটিত কারণে এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে। সৌরভ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন প্রেমের সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে সারিমার সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। একারণে ছাদে আসার আগে থেকেই ছুরি জোগাড় করে রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে যার সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। অবশ্য তিনি প্রেমিকার হৃদয় আকৃষ্ট করতে নিজেই আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রেমিকার উপেক্ষা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। তাই তাকেই হত্যা করে বসেন তিনি। 

কত নিষ্ঠুর প্রেমিক সৌরভ! আর কত নিষ্ঠুরতা এই প্রেমের মধ্যে! প্রেমিকাকে যদি ভালোইবাসতি, তাহলে তাকে না পেলে বিরহের ফুলচন্দন নিক্ষেপ করবি! সে জায়গায় ছুরির ঘা! এই ঘটনাটিও আমাদেরকে মুক্তবাস, অবাধ জীবন ও বেপর্দার বিষাক্ত ছোবলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

বোন সারিমা! তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। বোন! তুমি যদি পর্দার বিধান পালন করতে, আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলতে, তাহলে আমার বিশ্বাস তোমাকে নির্মম পরিণতির শিকার হতে হতো না। পিশাচীয় উন্মত্ততা নিয়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত না সৌরভ। 

একজন ঘোর পর্দাবিরোধীও একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না যে, পর্দালঙ্ঘন তাকে এই পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বাস আরেকটু পোক্ত হচ্ছে যে, মুক্তবাস এভাবেই জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। 

কন্যা হারিয়ে যে মা-বাবা আজ কষ্টের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন, সেই আগুনের ইন্ধন কি তারা নিজেরাই সরবরাহ করেন নি? অবুঝ কিশোরী কন্যাকে প্রেমনিবেদন করতে দেখে তারা নীরব থাকলেন কেন? মেয়েটি যখন প্রেমের সর্বনাশা ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন, তখন তারা গাফেল থাকলেন কেন? এই গাফলতির যে পরিণতি, তা কি আজ তারা বরদাশত করতে পারছেন? কিংবা অন্য মা-বাবারাও কি পারবেন এধরনের পরিণতি সহ্য করতে? যদি না পারেন, তাহলে উচিত এই পথ পরিহার করা এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসা।

সম্ভ্রমের ধ্বংসাবশেষ

সংসারের একঘেয়েমি কাটাতে কিংবা নাড়ীর টানে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে সহোদরা দুই বোন বেড়াতে এলেন চাচার বাসায় নারায়ণগঞ্জ জেলায়। ঘটনাটি ২০১০ ইং সালের শুরুর দিকের। কিন্তু তাদের এই বেড়ানোটা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুক্তজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঘুণেধরা এই সমাজের লাম্পট্যের ঘৃণিত ইতিহাস। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল তাদের স্বাভাবিক জীবন। সময়ের বহু আগেই রচিত হয়েছিল তাদের স্বপ্নের সমাধি। পঠিত হলো স্মরণ-অযোগ্য এক ন্যাক্কারজনক ইতিহাস। 

সুমা-সুষ্মা (ছদ্মনাম)-দের বড় স্বপ্ন ছিল। স্বামীকে তারা উপহার দেবে নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব। নির্ভেজাল গর্ভে স্বামীর ঔরসে জন্ম হবে আদরের সন্তান। সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে গড়বেন সুখের সংসার। আরও কত কী সুখস্বপ্ন! কিন্তু তাদের ভুল পদক্ষেপে আর ভঙ্গুর সমাজের চিটে লোকদের রিপুর কাঠিতে কামনার আগুন জ্বলে ওঠায় তাদের সেই সুখনীড় নিমিষেই জ্বলে ছাই হয়ে গেল। তাদের জীবনের এখানে-সেখানে কেবল পাশবিকতার ধ্বংসাবশেষ আর লাঞ্চনার আবর্জনা। তাদের দেহের গাটে-গাটে এখন কলঙ্কের অদৃশ্য দাগ। নরপশুদের কামনার নখরাঘাত। প্রিয় পাঠক! ভূমিকাটা বড় হয়ে গেল। চলুন, এবার ঘটনার মূলে ফিরে আসা যাক। 

সুমা-সুষ্মা বেড়াতে এলেন চাচার বাসায় সুদূর নারায়ণগঞ্জে। উত্তরবঙ্গ থেকে নারায়ণগঞ্জ আসার পথে দুচোখ ভরে তারা দেখলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য। দুই ধারে সবুজের গালিচা। মুক্তবিহঙ্গদের ছোটাছুটি-কোলাহল। এসব দৃশ্য হয়ত তাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে সহায়তা করেছিল। তারা নিজেরাও হতে চেয়েছিলেন বিহঙ্গদের মতো মুক্তবাসিনী। এসব অলীক ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়ে তারা ভুলে গেলেন তাদের সৃষ্টিমাহাত্ম্যের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীবের মর্যাদাকে নিয়ে গেলেন জীবজন্তুদের স্তরে। আর ভুলে গেলেন মুক্তবাসের অভিশাপের কথা। নির্দয় সমাজের লাম্পট্যের আধিক্যতার কথা। 

আর ভুলে গেলেন অথবা কোনোদিন হয়ত কানেই পড়ে নি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণীর কথা, যাতে তিনি নারীদেরকে সম্ভ্রম রক্ষার কৌশল বাতলে দিয়েছেন। করেছেন তাদেরকে অনাহুত বিপদ থেকে সতর্ক, সজাগ। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ الْمَرْأةَ عَوْرَةٌ اِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -


‘নারী হলো পর্দাবৃত থাকার মানুষ। সে যখন পর্দা থেকে বের হয়ে আসে শয়তান, তখন তার দিকে খারাপভাবে উঁকি দিয়ে তাকায়।’ [মুসনাদ বাযযার : ২০৬৫; সহীহ ইবন খুযাইমা : ১৬৮৫]

শয়তান শুধু নিজেই উঁকি দেয় না, বখাটে ইভটিজারদেরকেও উস্কে দেয়। সুমা-সুষ্মা এই হাদীসের সত্যতার চাক্ষুসদর্শী হলেন নিজেদের অসতর্কতার কারণে। চাচার বাড়ি থেকে বিকেলবেলা বেড়াতে গেলেন আরেক আত্মীয়ের বাড়ি। তাদের এই গমনপথে তাদের দিকে উঁকি দিয়ে রাখল শয়তান ও তার দোসররা। সুমা-সুষ্মা নিজেরাই যাদের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। 

অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত মানুষের মধ্যে সেই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরতি পথ ধরলেন রাত আটটায়। ফেরার পথটিও অনুকূল ছিল না। ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অন্ধকার পথে চলতে হচ্ছিল তাদের। আর ঠিক সেসময়েই ঘটল তাদের জীবনের সবচেয়ে সর্বনাশা ঘটনাটা। নিজেদের হাতে রচিত দুর্ভাগ্য বিভীষিকা হয়ে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্রদানবগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। চাচাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দুই বোনকে দুই দিকে নিয়ে গিয়ে তাদের লাঞ্ছিত ও সম্ভ্রমহানী করে। 

একই সঙ্গে দুইবোনের সম্ভ্রমহানী! তাও আবার আপন চাচার সামনে! এর চেয়ে নিষ্ঠুর, নির্মম আর করুণ দৃশ্য আর কী হতে পারে? লম্পটদের রিপুর তাড়না যতক্ষণে নিস্তেজ হয়ে এসেছে, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে সুমা-সুষ্মাদের। সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার ও সম্মানজনক জীবন যাপনের স্বপ্নের সমাধি ঘটেছে ততক্ষণে। 

ঘটনাটি যাতে ফাঁস না হয়, তার জন্য বখাটেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সমঝোতা করে। সমঝোতায় দুই বোনের সম্ভ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা হয় দশ হাজার টাকা! হায় সমাজ! দুইজন যুবতী নারীর সম্ভ্রমের মূল্য মাত্র দশ হাজার টাকা! ইজ্জতের বাজারে সম্ভ্রমের মূল্য এত কম? আচ্ছা, নারীর ইজ্জতের মূল্য পরিশোধ করা যায়? দশ হাজার টাকায়? দশ লক্ষ টাকায়? দশ কোটি টাকায়? 


যা হোক, অভাগী সুমা-সুষ্মারা সমঝোতার চুক্তি মানেন নি। যাদের স্বপ্নই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে, তাদের কাছে সমঝোতার মূল্য কী? তারা কি পারেন কষ্টের আগুন চেপে রাখতে? তাই বিচারের প্রার্থনায় আইনের লোকদের কাছে ছুটে গেছেন আর লুণ্ঠিত সম্ভ্রমকে সওদা বানিয়ে যারা ব্যবসা করে, সেই মিডিয়া রূপ-রস চড়িয়ে এই গল্পকে আকর্ষণীয় আকারে পেশ করে পুরো জাতির সমানে তুলে ধরে সুমা-সুষ্মাদের জীবনকে আরও বিষিয়ে তুলেছে। আজ তারা জাতির সামনে মুখ দেখানোরও অধিকার হারিয়েছে এই মিডিয়ার কল্যাণে(?)! 


আমাদের জানাশোনার মধ্যে সংঘটিত হলো এমন একটি ঘটনা, যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আমরা ইচ্ছা করলে হয়ত সুমা-সুষ্মাদেরকে সমবেদনা জানাতে পারি। কেউ ইচ্ছা করলে আর্থিক সাহায্যও করতে পারি। কিন্তু যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে তাদের ক্ষতির ভার কমবে না। তাই তাদের এই করুণ পরিণতি কেবলই ইতিহাস। আর আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারি। কেননা, ইতিহাস হলো মানুষের সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা। এর থেকে সর্বদা উপদেশ নেয়া যেতে পারে। আমরা এখান থেকে যে শিক্ষা নিতে পারি তাহলো; সুমা-সুষ্মারা এই পরিণতির শিকার হয়েছেন মূলত দুটি কারণে। এক. পর্দাহীনতা, দুই. অসতর্কতা। 

অথচ এদুটি বিষয়েই কিন্তু শরীয়তের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এই দিকনির্দেশনা মানলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, তাদেরকে এই পরিণতির শিকার হতে হতো না। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণিত হলো, আসল সুখ ‘অবরোধবাসিনী’তে;  ‘মুক্তবাসিনী’তে নয়। 

নিন্দিত পথে জায়ার যাত্রা

জায়ারা হলেন সমাজ-সংসারের গুরুত্বপূর্ণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি। তাদের বক্রপথে চলায় শান্তি ও স্থিতিশীলিতা নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। রক্তস্রোত আর রক্তপাতের নতুন-নতুন ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়। আমাদেরকে আর কত লিখতে হবে রক্তপাত আর রক্তস্রোতের কাহিনী? এসব লিখতে-লিখতে যে হাত অবশ হয়ে এলো! শ্রেষ্ঠজীব মানুষের জীবন সৌন্দর্যের বদলায় রক্ত, রক্তপাত আর জীবনহরণের কাহিনী লেখায় রুচি জোগাড় করা সত্যিকার অর্থেই কঠিন। কিন্তু মুক্তবাসিনী বইটা লিখতে গিয়ে এই কঠিন পথেই পা মাড়াতে হচ্ছে। প্রেম, পরকীয়া আর বেপর্দা জীবনের বিষাক্ত ছোবল সম্পর্কে নারীজাতিকে সচেতন করতে আমাকে বারবার এসব কাহিনী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাগুলো হাতে নিয়ে কামনা করি যেন আর কোনও খুন, ধর্ষণ বা নারীহত্যার ঘটনা পাঠ করতে না হয়। কিন্তু চোখ আমাকে হতাশ করে। দুচোখের পাতায় ভেসে ওঠে নারী কিংবা পুরুষের রক্তপাতের নোনা কাহিনী। সেসব নোনা কাহিনীই পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে হয় আমাকে, জাতির বিবেক জাগ্রত করার ব্রতে। সেসব কাহিনীরই একটি নিচের কাহিনীটি। 

পড়ুন : ৩রা নভেম্বর ২০১০ইং। রোজ বুধবার। এ মাটির চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আর মানব-দানব প্রত্যক্ষ করল আরেকটি রক্তভেজা কাহিনী। 

টাঙ্গাইলের গোপালপুর লাহিড়ী বাড়ির বাসিন্দা হাসান আলী। আট মাস আগে বাড্ডার মোল্লারটেকের বাসিন্দা নীলা মেহরুনকে বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সংসার শুরু করেছেন তিনি। সংসারটাকে মধুময় ও দাম্পত্য জীবনকে নিষ্কণ্টক করতে স্ত্রীকে গাজীপুর নিয়ে আসেন হাসান আলী। তিনি গাজীপুরের একটি টেক্সটাইল মিলের কোয়ালিটি কন্ট্রোলার।

নববধূকে নিয়ে ভালোই কাটছিল বিবাহের নতুন দিনকগুলি। সুখের অধরা পায়রাগুলো একে একে লুটোপুটি খাচ্ছিল নবদম্পতির সুখ আঙিনায়। দুহাতে ঠেলেও সেই সুখ-পায়রাগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখা দায়! কিন্তু এমন সব মধুর ভালোবাসা আর সুখের অনুভূতিগুলো দীর্ঘ হলো না। পরকীয়ার একটি ঝড় এসে তাদের সুখপাখিটাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। ভেঙে দিল সুখপাখিটার ওড়ার ডানা। 

দুই মাস আগে হাসান জানতে পারেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী কেবল তার একার নয়! অন্য এক সুখপাখির ডানায় ভর করে আরেকটু সুখ পাওয়ার আশায় কিংবা ভালোবাসার নতুন নীড় রচনার আশায় নীলা মেহরুন নতুন স্বপ্ন গাঁথছেন। এই স্বপ্ন যে সর্বদাই অলীক স্বপ্ন হয়ে ধরা দেয়, মরীচিকার মতো আশাহত করে পিপাসার্ত পথিককে সে কথা ভুলে যান নীলা। এই স্বপ্নের পরিচিত ও আধুনিক নাম পরকীয়া। বুদ্ধিমান নারী-পুরুষের কাছে যা একটা জীবন্ত আতংকের নাম। 

স্ত্রীর ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার থাকা একজন স্বামীর প্রত্যাশিত ও বৈধ অধিকার, ঠিক একইভাবে একজন স্বামীতে পূর্ণমাত্রার অধিকার থাকাও একজন নারীর পরম চাওয়া। এই প্রত্যাশা ও চাওয়াচাওয়িতে কোনও অপরাধ বা বাড়াবাড়ি নেই। বরং তা প্রশংসিত ও সর্বজন গৃহীত। 

এই প্রত্যাশার বাইরে কেউ কোনও কিছু বরদাশত করে না। তাই সঙ্গত কারণেই হাসান আলী যখন জানতে পারলেন যে, স্ত্রী নীলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবলই দেহকেন্দ্রিক, মনের আদান-প্রদান হয় বাড্ডার রাজু নামের এক যুবকের সঙ্গে, তখন তার মেজাজ তিন-চার রকমের হয়ে যায়। শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকর চির অবাঞ্ছিত অধ্যায়। ঝগড়া। এক পর্যায়ে গালাগালি এবং পরিণতিতে মারামারি। সেখান থেকে নারীর দুর্বল দেহের ওপর পুরুষের শাসন ও প্রহারের হাত। যা হোক, এই ঝগড়া-ফ্যাসাদের কবলে পড়ে মন বিষিয়ে ওঠে নীলার। রাগে-অভিমানে মায়ের কাছে চলে আসেন তিনি। 

২রা নভেম্বর। মঙ্গলবার। অভিমানী স্ত্রীর মোবাইল নাম্বারে কল দেন হাসান আলী। ফোনে স্ত্রীকে দেখা করতে বলেন তিনি। আর যাই হোন না কেন, তার প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি নারী। আর একজন নারীসত্তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া চিরবাঞ্ছিত স্বভাব। তাই হাসানের আহবানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না নীলা। বহুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পরিবেশটা মধুর হয়ে ওঠে। দু’জন মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়ান তারা। আর বিকেলবেলায় আশ্রয় নেন বনানীর পূর্ণিমা আবাসিক হোটেলের ১০৩ নং কক্ষে। সম্ভবত এই কক্ষের এক টুকরো মাটি কিংবা ধুলোবালির সঙ্গে নীলার দেহের যোগসূত্র ছিল। তাই এখানে এসে সেই লিখিত ভাগ্যের অনুবাদ ঘটল। হোটেল পূর্ণিমার ১০৩নং কক্ষে আসার প্রয়োজন ছিল নীলার পরযাত্রার পথ সুগম করার জন্য। 

সারাদিন মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্য দিয়ে কাটালেও রাতে পরকীয়ার ব্যাপার নিয়ে আবার ঝগড়া বাঁধে হাসান ও নীলার মধ্যে। থেমে-থেমে চলে এই ঝগড়া। রাতের এই ঝগড়ার জের থাকে সকাল পর্যন্ত। সকালে হয় আরেক দফা। ভোরের সময়কার ঝগড়ায় মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যান হাসান। ফলে ক্রোধে, উন্মত্ততায় হোটেল কক্ষের জানালার পাইপ দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করেন তিনি। আঘাতের প্রচন্ডতায় মাথা ফেটে রক্ত বের হয় নীলার। এ রক্ত পরকীয়ার পাপের আর হাসানের হিংস্র ক্রোধের। 

সামান্য রক্তে শান্ত হন না হাসান। আরও রক্ত চাই তার। চাই পুরো প্রাণটাই। তাই উন্মাদনার সর্বোচ্চ শিখরে পা রাখেন তিনি। অসহায়, অবলা, আহত নারীর প্রতি একটুও মায়া জাগে না তার। নীলার অপরাধটাই শুধু বড় হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। তাই ক্ষমা কিংবা আহত স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতির সংজ্ঞা মুছে যায় তার অভিধান থেকে। নীলার গলা চেপে ধরেন তিনি। শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হওয়া। মা-বাবা, ভাই-বোন আর আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টির আড়ালে স্বামীর প্রচণ্ড নির্মমতায় একটি অপরিচিত কক্ষে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে যান লীনা। নির্মম পরিণতির শিকার নীলার বিদেহী আত্মার প্রতি আমার সালাম ও মাগফিরাত কামনা। 

হাসান পরে নিজেই জানিয়েছেন, ভোর পাঁচটার দিকে নীলার লাশ হোটেলকক্ষে রেখে নাস্তা আনার কথা বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এই নির্মম ঘটনার জন্ম দিয়ে এক পর্যায়ে তার মধ্যেও ভাবান্তর ঘটে। স্ত্রীর সহযাত্রী হওয়ার পদক্ষেপ নেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে শাহবাগ থানায় গিয়ে ডিউটি অফিসারের হাতে ধরা দেন। পুলিশের কাজ সহজ করে খুনি নিজেই নিজের হাতে শিকল পরেন। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ৪ঠা নভেম্বর ২০১০ইং বৃহস্পতিবার]

পাঠক, আসুন আমরা এই ঘটনার পোস্টমর্টেম করি। দেখুন, কে এমন নীরস প্রাণ যে, স্ত্রীকে ভালোবাসে না? নারীর মধ্যে আল্লাহ এমন এক আকর্ষণ গচ্ছিত রেখেছেন, যার টানে পুরুষরা কাবু হবেই। এমন এক শক্তির অধিকারী নারীকে যখন কোনও পুরুষ বধূর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে, তখন স্বামী ওই নারীর প্রতি নিবেদন করে সারা জীবনের গচ্ছিত প্রেম, রক্ষিত ভালোবাসা। তাকে নিয়ে শুরু করে নতুন জীবন, পবিত্র বন্ধন। স্ত্রীর সুখচিন্তায় স্বামী সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। হাড়ভাঙা খাটুনি করে। স্ত্রীর প্রতি এই ভালোবাসার কারণেই তো জগতের মাতৃকূলেরা বউদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, বৌটাই তার কাছ থেকে তার সন্তানটাকে কেড়ে নিয়ে গেল! একথা কিন্তু সত্য যে, বউদের আকর্ষণেই ছেলেরা মা-বাবাকে ত্যাগ করে, যদিও এটা ক্ষমার অযোগ্য অমানবিক ও অনৈতিক কাজ।

তো যে নারীর কারণে একজন সন্তান তার জন্মদাতা মা-বাবা থেকে আলাদা হয়ে যায়, মায়ের অসীম ত্যাগ, কুরবানী ও স্নেহের কথা ভুলে যায়, সেই নারীর প্রতি কেন সে খড়গহস্ত হবে- এই প্রশ্ন কখনও করি আমরা? এই প্রশ্নের সমাধান করা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের একান্ত দায়িত্ব এবং এর উত্তর খুঁজে বের করতে পারলেই কেবল এসব সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পুরুষের এই দানবতার মূল কারণ প্রেম, পরকীয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন। আগে-পরের নানা ঘটনা আমাদেরকে এই তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। 

আলোচ্য ঘটনার প্রতিই নজর দিন। মাত্র আট-মাস বয়স বিয়ের। এই অল্প দিনে কী হলো যে, নিজ স্ত্রীর রক্ত প্রবাহিত করতে হবে হাসানের? হ্যাঁ, এখানে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে হাসানের দানবীয় হয়ে ওঠার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, বিয়ের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় হাসান জানতে পারেন যে, স্ত্রী নীলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজুর সঙ্গে প্রেমালাপ করে। স্বামীর তরে যে ভালোবাসা নিবেদন করার কথা, সেই ভালোবাসা, সেই আবেগ, সেই উচ্ছ্বাস নিবেদন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে!

হাসানকে যুগপৎ সাধুবাদ ও নিন্দা জানাতে হয়। কারণ, প্রথমে তিনি স্ত্রীর এই পরকীয়া এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেখেও না দেখার ভান করেন স্ত্রীর পরকীয়া অভিসার। তাকে সাধুবাদ স্ত্রীর প্রতি প্রথমেই খড়গহস্ত না হওয়ার জন্য আর নিন্দাবাদ ভাঙনের মুখে যথাসময়ে বাঁধ না দেয়ার কারণে।

তবে একথা সত্য যে, একজন পুরুষ ভাস্কর্য নয় যে, স্ত্রীর অনৈতিকতা দেখেও ভাস্কর্যসত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বহুকাল। সেই দর্শনেই হাসানের পুরুষসত্তা জেগে ওঠে সৃষ্টিগত ক্রোধমহিমায়। স্ত্রীর অনৈতিকতার জলোচ্ছ্বাসে তার ভালোবাসার মিনার ভেঙে পড়ে। ভালোবাসার সেই ধ্বংসস্তূপে নির্মিত হয় দানবতা আর রক্তপিপাসার নিষ্ঠুর প্রাসাদ। তাই স্ত্রীকে বেড়ানোর কথা বলে নিয়ে যান মৃত্যুকূপে। নিষ্ঠুর, নির্দয়ভাবে হত্যা করেন তাকে। এরপর ভালোবাসার হতাশা আর পরকীয়ার বিরক্তি নিয়ে পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দেন। এভাবেই স্ত্রী ও নিজের জীবনকে মূল্যহীন করে দেয় পরকীয়ার বিষাক্ত জীবন। 

অনিরাপদ মাতৃক্রোড়

৫ই জুলাই জন্ম দিবস
। জন্মদিবসে বাবার কাছে ছোট্ট বাইসাইকেল দাবি করে রেখেছে শিশু সামিউল। বয়স মাত্র পাঁচ। জন্মদিনকে ঘিরে আবেগে-অনুভূতিতে হৃদয়টা নাচছে তার। কিন্তু সেই জন্মদিন ফিরে আসেনি সামিউলের, আসবেও না আর কোনও দিন। কেননা, মায়ের পরকীয়া কেড়ে নিয়েছে তার নিরাপরাধ জীবন। কেড়ে নিয়েছে জন্মদিনে কেক কাটার স্বাদ। 

ঘটনাটা ২০১০ইং সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ। আদাবর থানা এলাকা। ২৪ই জুন বৃহস্পতিবার নবোদয় হাউজিংয়ের একটি প্লটে লাশ পাওয়া  যায় শিশু সামিউলের। ঘটনার বীভৎসতায় চমকে ওঠেন সবাই। ঘটনা ও ঘটনার কুশীলবদের কাহিনী শুনুন আগে : 

এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বেশ কিছু দিন আগে নাদিরা জামান সাথী নামের এক মহিলা রেডিও আমার-এর ‘আমার ভালোবাসা’ অনুষ্ঠানে একটি লাইভ সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারে অশ্রুসিক্ত হন তিনি নিজে এবং অশ্রুসিক্ত করেন অসংখ্য শ্রোতাকে। তার কষ্টের কথা, দুঃখ ও আবেগের কথা শ্রবণ করে কাঁদেন নি সম্ভবত এমন শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

সেই সাক্ষাতকারে তিনি হুমায়রা আক্তার এশার সঙ্গে তার স্বামীর পরকীয়ার কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি কয়েকবার রেডিওর মাধ্যমে এশার কাছে অনুরোধ করেন, যেন তার স্বামীকে সে ফিরিয়ে দেয়। তার আবেদনের ভাষা শুনে সেদিন বহু শ্রোতা চোখের অশ্রু ফেলেছিল, কেঁদেছিল সহমর্মিতায়।

পুরো ঘটনাটা শুনুন :

নাদিরা জামান সাথী বলেন, আমার সঙ্গে শামসুজ্জামানের পরিচয় হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আট বছর আগে। অপরিচিত নাম্বার থেকে আসা শামসুজ্জামান আরিফ নামের লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম দেড় বছর ফোনেই প্রেম। নতুন মোবাইল ব্যবহারকারী হিসেবে কথা বলতে-বলতে প্রেম। দেড় বছর গত হয়ে গেলে দুজন দুজনকে দেখার জন্য উদগ্রীব ও ব্যগ্র হয়ে উঠি। সেই ব্যগ্রতা থেকেই কথামতো শাহবাগ মোড়ে দেখা। মোবাইলের আরিফের সঙ্গে বাস্তব সুমনের মিল পাওয়া গেল না। কারণ, মোবাইলে শোনা আরিফের কণ্ঠস্বর সুন্দর হলেও দেখতে সুন্দর নন তিনি। তাই বাসায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ কাঁদি। 

তার পরও সম্পর্ক বিয়েতে গড়ায়। তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ। যদিও এর আগে আমার একটি বিয়ে হয়েছিল। সেখানে বনিবনা না হওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙে যায়। আরিফ তা জেনেই আমাকে বিয়ে করে। বিয়ের আগে জানতে পারি, সে বিবাহিত। এটা ছিল দ্বিতীয় আঘাত। কিন্তু এতদূর যাওয়ার পর ফিরে আসারও পথ খোলা ছিল না। তাই নিজের দ্বিতীয় বিয়ে হয় আরিফের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবেই। বিয়ের পর কিছুটা অবহেলিত অবস্থাতেই বসবাস শুরু হয় মোহাম্মাদপুরের ভাড়া বাসায়। প্রেম দিয়ে শুরু করা বিয়েতে একের পর এক আঘাত আসতে থাকে। প্রথম আঘাতটা আসে আরিফের প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকে। মোহাম্মাদপুরে যেখানে থাকতাম, একদিন আরিফের প্রথম স্ত্রী সেখানে হাজির হয়ে তাকে মারধর করে। স্ত্রীর কাছে ধরা খাওয়ার পর আরিফ জানায়, এই বাসা বদলাতে হবে। সতীনের রুদ্রমূর্তি দেখে আমি নিজেও ভয় পেয়ে যাই। তাই আরিফের কথামতো বাসা বদলিয়ে নতুন বাসা নিই শ্যামলীর নবোদয় হাউজিংয়ে। কিন্তু বাসা বদলালেও প্রথম স্ত্রীর নির্যাতন থেকে আরিফ রেহাই পাচ্ছিল না। স্ত্রীর চাপে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে আরিফ তার টঙ্গীর জায়গা প্রথম স্ত্রীর নামে লিখে দেয়। এর পরেও আরিফের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপড়েন চলতে থাকে।

সাথী জানান, একপর্যায়ে আরিফ বড় বউয়ের কথামতো আদালতে গিয়ে তাকে তালাকও দিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হয় নি (উল্লেখ্য, এটা ইসলামী বিধান নয়। কারণ, ইসলামী বিধানমতে স্ত্রী অন্তঃসত্তা হলেও তালাক কার্যকর হবে, তবে ইদ্দতে থাকাকালীন অন্য কারও সাথে বিয়ে বসতে পারবে না)। 

আদালতের কারণে সাথীকে বিতাড়িত করতে না পেরে আরিফের প্রথম স্ত্রীর ক্রোধ যেন আগুনে পরিণত হয়। তাই তার প্ররোচনায় সাত মাসের অন্তঃসত্তা অবস্থায় আরিফ তাকে হত্যারও চেষ্টা করেছিল। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে- نِعْمَ الْحَارِسُ الاَجَلُ  ‘সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রহরী হচ্ছে মানুষের মৃত্যুভাগ্য।’ অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর নির্ধারিত দিনক্ষণই তাকে অপমৃত্যু থেকে পাহারাদারী করে রক্ষা করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে মারতে পারে না। সাথীর ক্ষেত্রে এই প্রবাদ একশ ভাগ সত্য প্রমাণিত হলো। আরিফ তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও সাথীর ‘আজাল’ তাকে এই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। 

পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ার এক বছর পর আরিফ তা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। সাথী নিজের সম্পর্কে জানান, ছোট একটি ভাই বাদে সংসারে আরও আছেন তার মা। বাবা থেকেও নেই। তবে তারা কেউই তার খোঁজখবর নেন না। আর স্বামী আরিফের আপন পাঁচ ভাই। নুরুজ্জামান নামের এক দেবরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রেডিওতে সাক্ষাতকার দিতে যান।  

এশার সঙ্গে তার স্বামীর পরকীয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে সাথী বলেন- বিউটি পার্লার দিয়েছিলাম ব্যবসার জন্য। এ পার্লারের কারণেই আমি আজ স্বামীহারা। আয়শা হুমায়রা এশা নামের প্রতিবেশী এক কাষ্টমার একপর্যায়ে আমার বান্ধবী হয়ে যায়। দ্রুত আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই। এশার বাড়ি চট্রগ্রামে। বাবা জসিম উদ্দিনের সঙ্গে তার মায়ের বনিবনা না হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এশা ও তার ভাই আকিব ও আলফিকে নিয়ে তার মা এক ডাক্তারকে বিয়ে করেন। এশার স্বামী আজম ওরফে রোজের বাড়ি রাজবাড়ির মাছবাড়িতে। সাথী বলেন, ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ায় এশার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। আলোচনায় থাকত নানা অন্তরঙ্গ কথাও। এসব অন্তরঙ্গ আলোচনার এক পর্যায়ে এশা মুখ ফসকে বলেই ফেলল, সে পরকীয়া প্রেমে জড়াবে! তার স্বামীর কিছু (শারীরিক) সমস্যাও ছিল। আমার স্বামী কী পারে না পারে এসব বিষয়ে আমি আলোচনা করতাম (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীসুলভ দাম্পত্য বিষয়)। দেখতাম, এশা এতে বেশ আগ্রহ দেখায় এবং কৌতূহল অনুভব করে। স্বামীর শারীরিক সমস্যাই হয়ত তাকে অন্যের স্বামীর ব্যাপারে উৎসাহী এবং পরকীয়ায় জড়ানোর প্রতি অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু তাই বলে যে সে আমার স্বামীর সঙ্গেই পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারিনি কখনও। 

আমার বাচ্চার জন্মদিনে এশা আসত। অনেক কাজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ হত, আড্ডা দেয়া হতো। ব্যবসায়িক কারণে টাকা লেনদেনের সময় আরিফের সঙ্গে এশার পরকীয়ার ব্যাপারটি বুঝতে পারি নি। এরপর নবোদয় হাউজিং থেকে মালেক সাহেবেরে বাড়িতে বাসা স্থানান্তর করি। বাসা বদলের পর এশার সঙ্গে আরিফের পরকীয়ার ব্যাপারটি আমারে নজরে আসে। তারপর লোকমুখেও শুনতে পাই তাদের গোপন সম্পর্কের কথা। বেড়াতে যাওয়া, নগদ তিন লাখ টাকা লেনদেন ইত্যাদি তথ্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়।

টাকা লেনদেনসহ আরিফের সঙ্গে এশার ঘনিষ্ঠতার কথা তার স্বামী আজম ভাইকে বলেও কাজ হয় নি। আজম ভাইয়ের নিরুত্তাপ ভাব এবং ব্যবস্থা না নেয়া দেখে এশার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিও মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয়ে যাই। এরপর নানা রকম তথ্য পেয়ে একদিন এশার স্বামী এবং নীলা ও ননী নামের তার দুই বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হই। এমনকি এশার সঙ্গে জুতা মারামারি পর্যন্ত হয়। এ সম্পর্ক নিয়ে অনেক সিনক্রিয়েট হয়েছে, আরিফ অনেকবার কুরআন ছুঁয়ে শপথও করেছে। তাতেও কাজ হয়নি। এশার স্বামী আজম ভাইকে তার শারীরিক সুস্থতার জন্য ডাক্তার দেখাতে বলেছি, যাতে তিনি এশার চাহিদা পূরণ করতে পারেন। 

সাথী আরো বলেন, আরিফ ব্যবসার পাশাপাশি ইলেকট্রিক মিটার ট্যাম্পারিংয়ের কাজ করত। একাজে সে মাঝে-মধ্যেই ভৈরব যেত। অনেকদিন এশা তার সঙ্গে ভৈরব গেছে বলে জানতে পেরেছি। এশার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরো বলেন, দুনিয়ায় হয় ও থাকবে, না হয় আমি থাকব। হয় ও মরবে, না হয় আমি মরব। আমি অসহায়। আমার শিক্ষা কম। এশাকে কতবার বলেছি, আমার স্বামীটাকে আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার কাছে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। পৃথিবীতে এর চেয়ে হৃদয়বিদারক আবেদন আর কী হতে পারে যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভিক্ষা হিসেবে মাঙবে অন্য একজন নারীর কাছে?


কিন্তু এমন একটি আকুল আবেদনেও কাজ হয় নি। মন গলে নি এশার। পিছু ছাড়ে নি সে আরিফের। তাই একপর্যায়ে হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করি। কিন্তু যেকোনও কারণে হোক, তাতেও সফল হতে পারি নি। অবশেষে নিজ স্বামীকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করি। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সফলতা পাওয়ার আশা করা ছিল বাতুলতা মাত্র। আরিফ প্রথম বিয়ে করেছে ভালোবেসে। আমাকেও বিয়ে করেছে ভালোবেসে। এখন আবার এশার সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত! এশাকেও এবিষয়টি বুঝিয়েছি। তাকে বুঝিয়েছি, আজ তোমাকে ভালোবাসার প্রলোভন দেখাচ্ছে, কাল তোমার সামনে অন্যকে প্রলোভন দেখাবে না, এর কোনও নিশ্চয়তা আছে? কিন্তু সে কিছুতেই দমেনি। কানে তোলেনি এসব অকাট্য যু্ক্তি। যে কোনও মূল্যে সে আমার স্বামী আরিফকে পেতে চেয়েছে। 

আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে এশার পিছনে পড়ল কেন তা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সে কি আমার চেয়ে সুন্দরী? আমি অনেক সময় রাস্তায় নেমে মানুষকে বলতাম, আচ্ছা ভাই, বলুনতো আমি কি অসুন্দর? পাগলের মতো আমি বহুদিন রাস্তায় নেমে এ ধরনের কথা বলেছি। 

শুনেছিলাম ইয়াবা খেলে মানুষ সুন্দর হয়। আমি আরও সুন্দর হওয়ার জন্য কিছুদিন ইয়াবা খেয়েছিলাম। আরিফ এশাকে নিয়ে অন্য কোথাও ইয়াবা খায় শুনে আমারও আগ্রহ বেড়েছিল এ ব্যাপারে। তাই তাকে আটকানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ইয়াবা ধরেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। 

আমি ভাবতাম, এশাতো আমার চেয়ে সুন্দরী নয়। তাহলে কেন আমার স্বামী তার পিছু নিল? তাই স্বামীর সামনে নিজেকে আরও সুন্দর করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই এই সর্বনাশা ইয়াবা ধরেছিলাম। শুধু তা-ই নয়, আমি বহুদিন রাস্তায় নেমে পাগলের মতো প্রলাপ বকেছি এবং রাস্তার মানুষকে থামিয়ে থামিয়ে বলেছি, আচ্ছা ভাই, বলুনতো আমি সুন্দরী না! আমার জীবনটা ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। শেষবারের মতো আবার আমি এশার কাছে আমার স্বামীটাকে ভিক্ষা চাই। এশা! তোমার সম্পদ-বিত্ত সবই আছে। আছে ফ্লাটবাড়ি। কিন্তু দেখ, আমার কিছুই নেই। স্বামী হারালে দুটি সন্তান নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?


এই হলো সাথীর দেয়া নিজের সাক্ষাতকার। এবার ঘটনা বিশ্লেষণে আসুন : 

পরিচয় থেকে প্রেমালাপ এবং শেষে গভীর প্রেম। দুজন দুজনকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা। দেখা করার স্পট শাহবাগ। কথামতো দুজন দুজনকে দেখা। ভালোবাসার মানুষ আরিফ তথা শামসুজ্জামান বাক্কুকে দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যান সাথী। চেহারা ও বয়স তাকে মর্মাহত করে। তবু ভালোবাসার মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি তার সম্পর্ক অটুট রাখার ঘোষণা দেন। প্রথম সাক্ষাতে আরেকটি বিষয় জানতে পারেন সাথী, শামসুজ্জামান বিবাহিত। ঘরে তার জ্বলজ্যান্ত স্ত্রী ও ছেলেসন্তান আছে। আরও মর্মাহত হন সাথী। ভালোবাসার তাগিদে এটাও মেনে নিতে হয় তাকে। তাছাড়া সাথী সুন্দরী হলেও তিনিও আগে অন্যের ঘর করে এসেছেন। তাই এবিষয়টাও মাথায় থাকে তার এবং একারণে সতীনের ঘর করতে রাজি হতে হয় তাকে। 

এভাবে বেশ কিছুদিন গড়াবার পর শামসুজ্জামানকে বিয়ে করেন সাথী। মুখোমুখি হন এক তিক্ত অভিজ্ঞতার। প্রথম স্ত্রী তাকে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত করে। এটাও মেনে নেন সাথী। মোটকথা, নতুন সংসার আর ভাঙতে চান না বলে সব অপ্রিয়তাকে মাথা পেতে বরণ করে নেন তিনি। অনেক যুদ্ধ-সংগ্রাম করে এগিয়ে নিয়ে যান সংসার। এরই মধ্যে মতিগতি পরিবর্তন হয় শামসুজ্জামানের। প্রথম স্ত্রীর যোগসাজশে একবার সাথীকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেন। কোনো মতে সেবার বেঁচে যান সাথী। এভাবে আরও অনেকবার মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন। 

সাথী বাস করতেন আদাবরে। প্রথম স্ত্রী ও তার ছেলে-সন্তান থাকায় সংসার চালাতে বেগ পেতে হয় শামসুজ্জামান বাক্কুকে। সাথী এখানে জোর খাটাতে পারেন না। কেননা, একে তো স্বামীর দ্বিতীয় ঘর, তারপর আবার তিনি নিজেও স্বামীফেরত। তাই সংসারে গতি আনতে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে উদ্যোগী হন। আদাবরে শ্রাবণী বিউটি পার্লার নামে একটি বিউটি পার্লার শুরু করেন। নিজেই ছিলেন বিউটিশিয়ান। নিজ পার্লার আর নিজেই পরিচালনায় বেশ ভালোই চলছিল পার্লার। পার্লারসূত্রেই পরিচয় ঘটে এশার সঙ্গে। এশা পার্লারে আসত সাজুগুজো করার জন্য। এই সূত্রে সাথীর সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। তাদের বন্ধুত্ব বেশ জমে ওঠে এক সময়। এশা ধনাঢ্য স্বামীর স্ত্রী। হাত ভরে টাকা থাকত তার। সাথী মাঝেমধ্যে তার দ্বারা উপকৃত হতেন। বিশেষ করে সাথীর স্বামী যখন তেজগাঁওয়ে জামান প্লাষ্টিক কারখানা স্থাপন করে তখন এশার বেশি স্বরণাপন্ন হন তিনি। তার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা এনে স্বামীর হাতে তুলে দেন সাথী। আর এ সময়েই সাথীর স্বামী সম্পর্কে ধারণা পান এশা। সাথী এশার কাছে তার স্বামীর খুব প্রশংসা করতেন। তার পৌরুষের কথা চিবিয়ে বর্ণনা করতেন। এতে এশার মন হাহাকার করে ওঠে। কারণ, সাথীর বর্ণনা অনুযায়ী এশার স্বামী তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারতেন না। এখানেই মারাত্মক ভুলটা করেন সাথী। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا -

কোনও নারী যেন কোনও নারীর সঙ্গে একসঙ্গে শয়ন না করে অতপর এমনভাবে স্বামীর কাছে অপরজনের বিবরণ না দেয়, যেন স্বামী তাকে স্বচক্ষে দেখছে। [তিরমিযী : ২৭৯২]

এই হাদীসে অন্যের কাছে নিজ স্বামীর বিবরণ কিংবা কোনও পুরুষের কাছে নিজ স্ত্রীর বিবরণ দিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা নারী পুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার নিরাপদ পরামর্শ। কিন্তু এখানে ভুল করেছিলেন সাথী। বান্ধবী এশার কাছে তিনি মন খুলে স্বামীর বিবরণ দিয়েছিলেন, স্বামীর পৌরুষের কথা রঙ চড়িয়ে বয়ান করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এশার নারীমন তখন পরপুরুষের জন্য হাহাকার করে উঠত। এই দুর্বলতার সুযোগে হয়ত নিজের অজান্তেই তিনি শামসুজ্জামানের প্রতি দুর্বল হতে থাকেন। 

হাদীসে নিজ স্বামী কিংবা নিজ স্ত্রীকে নিরাপদ রাখার যে পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছিল, তাতে কমতি করায় সূচনা ঘটে এশা, সাথী ও আরিফের পতনের। কারণ, সাথীর বর্ণনা অনুযায়ী আরিফ মোটেও সুদর্শন কোনও ব্যক্তি নয়। তাছাড়া বয়সটাও তো কম হলো না। তাই তার প্রতি এশার দুর্বল হওয়ার মূল কারণ তার স্বামীর ফিজিক্যালি সমস্যা। যে সমস্যার দৃশ্যপট এশাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সাথী নিজে। আর এশাও এখানে শরীয়ত ও দেশীয় আইনের লঙ্ঘন করেছেন। কারণ, বাংলাদেশের নিকাহ রেজিস্ট্রি আইনের ১৮ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হলে সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে। শর‘ঈ বিধানও এরূপ।

একবার রিফাআ নামক এক সাহাবীর স্ত্রী স্বামীর অক্ষমতার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে এই অক্ষম স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার  অনুমতি দিলেন। তবে সেই সঙ্গে একথাও বললেন যে, তুমি তোমার এই স্বামীকে বর্তমান রেখে তা করতে পারবে না। অর্থাৎ একজনের ঘাড়ে থেকে অন্যজনের মাধ্যমে কামনা পূরণ করার সুযোগ নেই। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রথম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তবেই পরবর্তী কোনও স্বামীর কাছে যাওয়া যাবে। কিন্তু এশা-সাথীদের বেলায় শরীয়তের এসব মৌলিক বিধানগুলো পালিত হয়নি বলে দুঃখ ও পতন নেমে এসেছে পদে-পদে। পরকীয়া সাধন পূরণ করতে গিয়ে এশা হত্যা করেছেন পাঁচ বছরের নিষ্পাপ সন্তানটিকে। তার অপরাধ একটাই। সে আরিফের সঙ্গে মা এশাকে অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখে ফেলেছিল! এশা কথাটা আরিফ ওরফে বাক্কুকে বারবার বলতও। সে বলত, আমাদের জন্য সামিউল হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে! তাকে দুনিয়া... 

যেই ভাবা সেই কাজ। মায়ের অবৈধ প্রেম বৈধ সন্তান সামিউলকে পাঠিয়ে দিল এমন এক জগতে, যেখান থেকে সে আর মায়ের অবৈধ প্রণয়ের রাজসাক্ষী হয়ে তাদের বিঘ্ন ঘটাবে না কোনোদিন। মা থাকবেন না সন্তানকে নিয়ে শঙ্কিত। সামিউলের সবচেয়ে বড় দুঃখটা বোধ হয় জন্মদিনে ছোট্ট সাইকেলটা না পাওয়া! একটি শিশুর কাছে খেলনার বস্তুর চেয়ে প্রিয় আর কী হতে পারে!

বধূর জন্য লড়াই

বহু বছর আগে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের একটা ঘটনা পড়েছিলাম। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের নির্জনতায় সভ্যতার আলো না পড়লেও এক হিন্দু গৃহস্থ্যের ঘরে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্যামেরার আলো এবং সাংবাদিকের পা পড়েছিল ঠিকই। শকুন যেমন চারশো ক্রোশ দূর থেকেও মড়া দেখতে পায়, ঠিক তেমনি ওই সাংবাদিক বন-জঙ্গলের নির্জনতার অন্ধকারে খুঁজে বের করেছিলেন অন্ধকার জগতের আরেক গল্প। এই গল্প আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বিবেককে করেছিল বিকল। হয়ত আমার বাড়াবাড়ি এটা। সামান্য ঘটনাকে বড় করে দেখার বাতিক রোগ। এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে প্রকাশ করার ‘নিরুদ্দেশ’ চেষ্টা। পাঠক! অন্তত এই ঘটনাটিকে আপনি এই দৃষ্টিতে দেখবেন না। বরং ঘটনাবিশ্লেষণে আপনিও শরীক হন আমার সঙ্গে। 

মেঘালয় রাজ্য। পাহাড়-পর্বতের নির্জনতায় শিক্ষাহীন, আলোহীন, সভ্যতাহীন এক হিন্দু পরিবার। সংসারে গৃহকর্তা দুইজন আর গৃহকর্ত্রী একজন। গৃহকর্তা দুইজন হলেন সহোদর ভাই! তাদের পরিচয় এখানেই শেষ নয়, তারা আবার ওই গৃহকর্ত্রীর স্বামীও বটে! অর্থাৎ এক নারীর দুই স্বামী, সম্পর্কে যারা পরস্পরে সহোদরা! 

পুরুষের ঔরস বিভক্ত হয়ে একাধিক নারীর গর্ভে প্রতিস্থাপন হতে পারে। তাই তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে এবং তা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একজন নারী কি পারে তার গর্ভকে বিভক্ত করতে? একেকজনের জন্য আলাদা আলাদা গর্ভ বানাতে? পারে না। তাই সঙ্গত কারণেই তারা পারে না একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে। পারে না একাধিক স্বামীর ঔরস নিয়ে নিজের গর্ভকে কলঙ্কিত করতে। এসব কল্পনা আমাদের মনে ঘেন্না সৃষ্টি করে। তা ভাবতে গেলে আমাদের রুচি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওই দুই ভাই, দুই স্বামী এবং দুই স্বামীর এক স্ত্রীর এ নিয়ে কোনও ঘেন্না নেই। ধর্মীয় শিথীলতা আর জ্ঞান ও সভ্যতার আলোস্বল্পতা তাদের মন থেকে হয়ত এই মর্যাদাবোধ উঠিয়ে দিয়েছে। অতএব তাদের নিয়ে লেখালেখির প্রয়োজনয়ীতা বড় স্বল্প!

কিন্তু আঁধারের অসভ্যতার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, অন্ধকারের ঘটনার পুনর্জনম হয়, সভ্যতাকে কলঙ্কিত করা এধরনের কোনও ঘটনা ঘটে চোখের সামনে, তাহলে কি আর নিশ্চুপ থাকা যায়? তাই মেঘালয় রাজ্য ছেড়ে এবার আমাদের আলোর সভ্যতার মুসলিমদের বিবর্ণ সমাজের ঘটনা শুনুন : ‘বউ ফিরে পেতে দুই প্রবাসীর লড়াই’ শিরোনামে একটি সংবাদ ছেপেছে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার আউশকান্দি ইউনিয়নের দরবেশ গ্রামের লুৎফা বেগম। মনভরে ভালোবাসেন পাশের মিনহাজপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম ওরফে ইয়াফিসকে। লুৎফার ভালোবাসায় কোনও কমতি নেই। কিন্তু ইয়াফিসের ভালোবাসায় আছে প্রতারণা। তিনি তার বিবাহিত পরিচয় লুকিয়ে রেখে গভীর প্রেম চালিয়ে যান লুৎফার সঙ্গে। সরল লুৎফা প্রেমদরিয়ায় হাবুডুবু খাওয়ায় ভালোবাসার মানুষের আসল পরিচয়ের কিনারা খুঁজে পান নি। পরে অবশ্য ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়, ইয়াফিসের আসল পরিচয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু লুৎফা অনড়। যে করেই হোক ইয়াফিসকেই তাকে চাই। পরিবারের বাধা-আপত্তি কোন ছাই! তার জেদ আর ভালোবাসার জয় হলো। 

২০০৯ইং সালের ২৪ই মার্চ ভালোবাসার গলায় বিজয়ের মালা পরিয়ে সতীনের ঘর করতে গেলেন তিনি। পরিবারের সম্মতি অস্বীকার করে প্রেমিকযুগল পালিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের কটিয়াদি বাজারের কাজি অফিসে তাদের বিয়ে হয়। মোহরানা নির্ধারণ করা হয় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আইনি ঝামেলা এড়াতে তারা একই তারিখে হবিগঞ্জ নোটারী পাবলিকে এফিডেভিট করেন। ইয়াফিসের পরিবার বিয়েটি মেনে নিলেও লুৎফার পরিবার তা মেনে নেয় নি। তাই তার পরিবারের লোকদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয় ক্ষোভের ছাইচাপা আগুন। মা-বাবার দু‘আ-আশির্বাদহীন এই বিয়ের পরও বেশ সুখেই কাটছিল তাদের সংসার। তবে এর কিছুদিন পর ইয়াফিস আমেরিকায় চলে যান। 

এবার পরিবারের লোকদের ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা লুৎফাকে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য চাপ দিতে থাকে। একই সঙ্গে তারা ভুয়া নিবন্ধন কার্ড সংগ্রহ করে জোর করে ২ নভেম্বর ২০১০ইং লুৎফাকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কদমহাটা গ্রামের মৃত মকসুদ আলীর ছেলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সৈয়দ আফজাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে এই অবৈধ বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই বিয়ে এজন্য অবৈধ যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ তাদের নিজের পছন্দে বিয়ে করলে সামাজিক দৃষ্টিতে তা যত বড়ই অপরাধ এবং শরীয়তের নৈতিক দৃষ্টিতে দূষণীয় হোক না কেন- সেই বিয়ে সিদ্ধ ধরা হয়। এই বিয়ের মধ্যে অন্য কোনও বিয়ে বাঁধালে তা হবে অবৈধ ও নাজায়েয। এই বিয়ের মিলন হবে ব্যভিচার-যেনা। তো এই ব্যভিচারী বিয়ের কথাটা লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় লুৎফার পরিবার। এলাকায় জানাজানি হয়ে যায় তা। শুরু হয় আসল স্বামী এবং নতুন অবৈধ স্বামীর মধ্যে বউ পাওয়ার লড়াই। আইনী লড়াইয়ের মাঠে নামতে চাচ্ছেন নজরুল ইসলাম ওরফে ইয়াফিস। কম যাচ্ছেন না নতুন স্বামী আফজাল হোসেনও। এই অপ্রিয় লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত যারই জয় হোক না কেন, আমাদের সামাজিকতা আর নৈতিকতার পরাজয় কিন্তু অবধারিত। আর জয় ইসলাম ও ইসলামের আদর্শের। ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকার আশ্রয়ে থাকলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লুৎফা, নজরুল ও আফজাল কাউকেই এমন নোংরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হতো না। 

আমাদেরও স্মরণ হতো না মেঘালয় রাজ্যের সেই অপ্রিয় কড়চা কথা। 

সংযত বিয়ে নিরাপদ জীবন

মানবজাতির অপরিহার্য একটি সামাজিক আচার হচ্ছে বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে সমাজ-সংসার টিকে থাকে। বংশপরম্পরা অব্যহত থাকে। তাই মানবীয় এই প্রয়োজনটাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে। বিয়েকে প্রয়োজন ও বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অনাড়ম্বরভাবে তা সম্পাদনের আদেশ দেয় ইসলাম এবং এধরনের বিয়েই পরবর্তীতে সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে বলে ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

«أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَا مَئُونَةً»

‘সেই বিয়ে অধিক বরকতপূর্ণ, যা আড়ম্বরমুক্ত।’ [মুসনাদ আহমদ : ২৪৫২৯]

কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে, মুসলিম জাতি আজ এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। বিয়েকে কেন্দ্র করে আজ যে পরিমাণ বেপর্দা আর অশ্লীলতার প্রদর্শনী হচ্ছে, তার মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়ছে আমাদের অন্যান্য সামাজিক জীবনে। বিয়ের সঙ্গে নানা ধরনের পাপ জড়িয়ে পড়ার কারণে বিয়ের কাঙ্ক্ষিত বরকত ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। বরং সুফল পাওয়ার বদলায় এর কুফল প্রত্যক্ষ করছি নানাভাবে, নানা সময়ে। বিয়ের মধ্যে নানা অনাচারের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে বেপর্দার চর্চা। বেপর্দার একটি বিয়ে কী পরিমাণ অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার ছোট্র একটি উদাহরণ নিন। 

শায়লা (ছদ্মনাম) সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আসা যৌবনের কাঠি স্পর্শ করতে যাওয়া এক নারী। এ সময়টাতে এ ধরনের নারীদের বিপদ পদে-পদে। সম্ভ্রমখেকো শকুনরা ডালে-ডালে বসে আছে সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মরা গরুর আশায়। উঠতি বয়সী এসব নারী তাদের প্রথম টার্গেট। তাই এই নারীদের চলতে হবে অতি সন্তর্পণে, সংযত পদক্ষেপে। কিন্তু পর্দাহীন মুক্তবাসিনী নারীকে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান পালনের ব্যাপারে উদাসীন করে তুলেছে, তেমনিভাবে নিজের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদটুকুও ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই নারী কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে এবং এই যাওয়ার পরিণাম কী হবে- এসব আজ ভাবনার বিষয়ের মর্যাদা হারিয়েছে। আর এ কারণেই নারী-অলংকারটুকু আজ রক্ষিত থাকে নি। হাট-বাজারে, দোকান-মার্কেটে তা আজ বিকিকিনি হচ্ছে হাজারো মানুষের সামনে, সস্তা দরে! 

তো শায়লার কথায় আসুন। ষোল বছরের মেয়ে শায়লা। আত্মীয়ের বিয়েতে ধুম পড়েছে। তাকেও সেখানে যেতে হবে। বোরকা, পর্দা এসব কী বিয়ের মতো মহাযজ্ঞে মানায়! তাই সে বোরকা-পর্দার কোনও তোয়াক্কা করল না। শত যুবক আর তরুণের সঙ্গে সেও মিশে গেল আনন্দযাত্রায়। এই আনন্দযাত্রায় ছিলেন একজন ‘প্রবীণ’ মুসাফিরও। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে একচল্লিশে। ঘরে বধূ আছে। আছে ছেলেসন্তান সবই। কিন্তু যা নেই তাহলো, আল্লাহর বিধানের প্রতি মর্যাদাবোধ, পর্দার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। তাই তিনি মুক্তবাসিনী শায়লার রূপে মুগ্ধ হলেন। এক বুড়ো প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তিনি। 

শায়লা কিন্তু এসবের কিছুই জানত না। একজন বুড়ো লোক তার প্রেমে পড়বে আর সে সেই প্রেমে সাড়া দেবে এমন কোনও কথা সাজে না শায়লার মতো একজন ষোড়শী যুবতীর বেলায়। 

কিন্তু ওদিকে ঠিকই মরিয়া হয়ে উঠলেন সেই বৃদ্ধ। শায়লাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য যারপর নাই তদবিরে লেগে গেলেন তিনি। তবে কেউ তাকে সায় দিল না। হাসলো শুধু সবাই। ‘বুড়োর ভীমরতি’ বলেও বিদ্রূপ করল কেউ-কেউ। শায়লার অভিভাবকদের বলেও বুড়ো কোনও ফলাফল পেলেন না। সব পথে হেঁটেও কোনও পথ না পেয়ে তিনি হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। হাতে তুলে নিলেন নারী জাতির সবচে’ আতংকের বস্তু এসিড নামের তরল আযরাঈলকে। স্ত্রী করে পাওয়ার কল্পনার মেয়েটি এবার বুড়োর অন্য লক্ষবস্তুতে পরিণত হলো। তিনি ওঁৎ পেতে থাকলেন। সুযোগ বুঝে নিক্ষেপ করলেন ষোড়শী শায়লার মুখে সেই দাহ্যপদার্থ। মুহূর্তের ব্যাপার। কয়েকটিমাত্র ক্ষণে নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে গেল শায়লার সব স্বপ্ন, সব আশা। একটি ভুল, আল্লাহর একটি বিধান লঙ্ঘন মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল আশার একটি সুউচ্চ মিনারকে।

এ ধরনের আশার মিনার আর যেন ধ্বংস ও চূর্ণিত না হয়, সে জন্য এখনই সবাইকে পর্দার প্রাচীরে আশ্রয় নেয়া কাম্য। সম্ভ্রম তো একটাই। তাই তা রক্ষায় পর্দার বিধান চাই। 

পর্দাঘেরা প্রতিবেশী : নিরাপদ জীবন

সৎ প্রতিবেশী হওয়া, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছে ইসলাম। আর একজন প্রতিবেশীর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব হচ্ছে অপর প্রতিবেশীর সম্ভ্রম রক্ষা করা। তাই প্রতিবেশী কোনও নারীর সম্ভ্রমহানী করাকে ইসলাম ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো : 

اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ ؟ فَذَكَرَ فِيْهِ الزِّنَا بِحَلِيْلَةِ الْجَارِ -


‘কোন গুনাহ সবচেয়ে জঘন্য? তিনি উত্তর করলেন, প্রতিবেশির নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।’ [বুখারী : ৪৪৭৭]

অন্য আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : মেকদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ -


‘একজন সাধারণ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করার চেয়ে প্রতিবেশী নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা দশগুণ বড় অপরাধ।’ [মুসনাদ আহমাদ : ২৩৮৫৪] 

কিন্তু একটি সমাজ থেকে যখন ইসলামের আলো সরে যায়, বেপর্দা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই সমাজে এধরনের অপরাধ অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার থাকে না। বেগম রোকেয়া যে সময় ‘অবরোধবাসিনী’ বইটি লিখেছিলেন, তখন হয়ত সমাজে পর্দা পালনের কড়াকড়ির একটি চিত্রই দেখেছিলেন। সমাজের অপর পিঠ তিনি দেখার চেষ্টা করেন নি। পর্দার অপর পিঠ তথা বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারের ক্ষতবিক্ষত যে পিঠটা আছে, তা তিনি দেখেন নি বা দেখার গরজ বোধ করেন নি। বেপর্দা নারীর সম্ভ্রম কোথায় নিয়ে যায়, আজকের ঘটনাবালীর দুয়েকটি যদি তিনি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে হয়ত তার ভুল ভাঙত। কলমের নিব তিনি উল্টো পথে ধরতে বাধ্য হতেন। যাহোক, নিচের ঘটনাটি পড়ুন :

‘আমার বিটির ইজ্জত লিয়ে ললি চিপি ধরি মুখে বিষ ঢালি দি মারচে। পুলিশেক আমরা কইচি। কিন্তু পুলিশেরা আমারে কতাই লেয় না। আরো ধমক দেয়। পুলিশ কইচে ওগুলি বিষের দাগ। এখন আনোয়ার হুমকি দিচ্চে। কাইচে, একজন গেছে আবার আরেকজনকে খুন করব।’

কথাগুলো একজন সন্তানহারা মায়ের, যিনি বেপর্দা জীবনের এক করুণ পরিণতির স্বীকার হওয়া মেয়ের মা। কাঁদতে-কাঁদতে এভাবেই আর্তি জানালেন নাটোরের লালপুর ভবানীপুর গ্রামের নিহত গৃহবধূ রিতার মা হিরা বেগম। গত ২রা সেপ্টেম্বর একই  গ্রামের প্রভাবশালী আনোয়ার হোসেন ও তার সঙ্গীরা রিতাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে পাশের আখ ক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে শেষে গলা টিপে ধরে। এরপর জোর করে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে। 

ভবানীপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায় ছনের বেড়া আর টিনের  ছাপড়ার বাড়িতে মা আবিলা বেগম ও বাবা মহির উদ্দিনের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতেন ছেলে কাবিল উদ্দিন ও ছেলের বউ রিতা বেগম। আবিলা বেগম বলেন, সংসার সুখের হবে এই আশায় একই গ্রামের হিরা বেগমের মেয়ে রিতা বেগমের সঙ্গে কাবিলের বিয়ে হয়। কিন্তু গরীবের ঘরের সুন্দরী বউয়ের ওপর লালসাভরা চোখ পড়ে প্রতিবেশী ধনাঢ্য কৃষক আকবর আলী মিস্ত্রির ছেলে আনোয়ারের। সে প্রায় সময় গৃহবধূ রিতাকে কুপ্রস্তাব দিত। গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর আনোয়ারের মামা সাজদার হোসেন কাবিলকে পাশের হাজীরহাট বাজারে নিয়ে যায়। রাত ৯টার দিকে বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েন। বাড়ির লোকজন ঘুমের সমুদ্রে ঢলে পড়ার পর সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করে না আনোয়ার। 

আনোয়ার কিভাবে কী করে সর্বনাশা পদক্ষেপ নিয়েছিল তা জানা যায় নি। তবে হঠাৎ রিতার একটি ‘মা’ ডাক সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয়। কল্যাণকামী মা একটিমাত্র ডাকে বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে পড়েন। দৌড়ে যান রিতার ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল দেয়া। মা হিরা বেগম তখন রিতাকে ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোনও জবাব না পেয়ে কেঁদে ওঠে মা-সত্তা। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। পরে বাড়ির একশ গজ দূরে আখক্ষেতের মধ্যে রিতাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত্যুপথযাত্রী রিতা কয়েকটিমাত্র কথা বলার সুযোগ পান। তিনি মাকে জানান, ‘আনোয়ারসহ কয়েকজন লোক ধর্ষণ করে আমাকে জোর করে বিষ খাইয়ে দেয়। মা আমাকে বাঁচাও।’ কথাগুলো বলার পর থেমে যায় রিতার কণ্ঠ। উদ্বিগ্ন মা রিতাকে বনপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর রিতা সেখানেই মারা যান। 

রিতা জীবনের পাঠ চুকিয়ে এই সমাজের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আর অধঃপতনের চরম অবস্থার অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে গেলেন। একজন মানুষ কত পাষাণ হলে, পর্দা ও নৈতিকতার পরিবেশ কতটা খারাপ হলে একজন সতী নারীর পিছু নিয়ে এভাবে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার সম্ভ্রম লুট করে শেষে জীবনটা পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারে? আমরা তো সমাজ-সংসারের স্বার্থে বিভিন্ন রকমের হিসাব করে থাকি। দিনের হিসাব, সপ্তাহের হিসাব, মাসের হিসাব এবং বছরের হিসাব। বছর শেষে ব্যবসায়ীরা করে হালখাতা। কিন্তু আমরা কি কখনও আমাদের পরকালীন জীবন ও নৈতিকতার পরিসংখ্যান জানতে হিসাব কষেছি? একটি সমাজের চিত্র পাল্টে দেয়ার জন্য যথাযথ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি? যদি তা না করি এবং আমরা যদি এভাবে অনুভূতিহীন হয়ে যাই, তাহলে আমাদের পতন যে খুবই সন্নিকটে, তাতে সন্দেহ নেই। [সূত্র : দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৫/১২/২০১০ ইং]

প্রেমশূন্য প্রেম

প্রেম মানে ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি- এই সব। যার মধ্যে প্রেম থাকবে, তার মধ্যে ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি সবই থাকবে এটাই বাস্তব সত্য। কিন্তু কৃত্রিমতার আঁধারে ঢেকে গেছে মানুষের স্বভাবজাত সব আলো। প্রতিটি মানুষের অন্তর যেন আজ প্রেম-প্রীতিহীন এক শুষ্ক মরুভূমি। আছে কেবলই লৌকিকতা, কৃত্রিমতা। এই লৌকিকতা আর কৃত্রিমতা ছাপিয়ে উছলে ওঠে প্রেম ও পরকীয়ার জোয়ার। এই দুটি বস্তু মনুষ্যত্বটাকে বিপুলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে একথা অস্বীকার করার জো নেই। প্রেম ও পরকীয়া- যা বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতিফল- আজ আমাদেরকে এমন অভিজ্ঞতার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যাতে নিজেদের চেহারাকে আমরা মানুষ বলে মনে করতেও ভয় পাই! পড়ুন নিচের ঘটনাটি :

রাজধানীর মোহাম্মাদপুরে শিশু সামিউল হত্যার মতো এবার সাড়ে তিন বছরের শিশু তানহা মায়ের পরকীয়ার বলি হয়েছে। মা তমা ও তার প্রেমিকা রাজু তাকে হত্যা করে ফ্লাটের কার্নিশে ফেলে দেয়। তানহার কচি শরীর পঁচে দুর্গন্ধ ছড়ালে ফ্লাটবাসী তার লাশ খুঁজে পায়। ঘাতক মা পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তানহার বাবা ফারুক গাজী বাদী হয়ে মামলা করেছেন। 

জেনিফার ইসলাম তানহার বাবা মুদি ব্যবসায়ী ফারুক গাজী জানিয়েছেন, রেজাউল করিম রেজার সঙ্গে তার স্ত্রী হালিমা ইয়াসমিন তমার (২৭) অনৈতিক সম্পর্কের কথা। মিরপুরে তার বাসার সামনেই থাকত রাজু। সান্নিধ্যের সুবাধে দুজনের মধ্যে বোঝাপরা। এনিয়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বকাঝকা করতেন। গত ২৭ই জুলাই স্ত্রী তমা তার সাড়ে তিন বছরের সন্তান তানহাকে নিয়ে উধাও হয়ে যান। স্বামী ফারুক স্ত্রী ও কন্যাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান করতে পারেন নি। 

এদিকে তমা স্বামীর পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে পঙ্কিলতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেয়। অবৈধ বিছানায় শয্যাসঙ্গী হয় প্রেমিক রাজুর। সে খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগে রাজুর ভাড়া করা ফ্লাটে আশ্রয় নেয়। রাজু অবৈধ সম্পর্ক বাঁচাতে অবৈধ পরিচয়ের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তমাকে বোন পরিচয় দিয়ে ফ্লাটটি ভাড়া নেয় সে। এই পরিচয়েই রাজু-তমা সেখানে বসবাস করছিল। 

ফ্লাটবাসীসহ অন্যরা জানতেন, তমার স্বামী মতিঝিলে চাকুরী করে, রাজু তার ভাই। কিন্তু মূল ঘটনার সূত্রপাত হয় ২রা আগস্ট সোমবারে। বাসার কেয়ারটেকার বসির মিস্ত্রিকে নিয়ে ফ্লাটে কাজ করতে গেলে উৎকট দুর্গন্ধ আসে। দুর্গন্ধের কারণ জানতে চাইলে মা তমা চরম মাতৃত্ব অবমাননার আশ্রয় নেন। নিজের কলজে ছেঁড়াধন, গর্ভের রত্ন, সাড়ে তিন বছরের নিষ্পাপ কন্যা তানহাকে তিনি ইঁদুরের পরিচয় দেন। ইঁদুর মরে গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে তিনি কেয়ারটেকারকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন!

কিন্তু মাতৃমনের এই নির্দয় ভাষ্য মেনে নিতে কষ্ট হয় কেয়ারটেকারের। আড়চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে তাকায় তমার দিকে। তার এই সন্দেহের চাহনী ধরতে কষ্ট হয় না তমার। তাই রাতে ব্যাগ ও সামানপত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ফ্লাটের লোকদের কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে তিনি পালাতে ব্যর্থ হন। ফ্লাটের অন্যান্য লোকজন কলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে তাকে আটকে দেয়। 

এর পরের দিন মঙ্গলবার কেয়ারটেকার বসিরসহ অন্যরা ফ্লাটে তল্লাশী চালায়। একপর্যায়ে রান্নাঘরের পাশের জানালার কার্নিশে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে তারা। এতো অন্য কিছু নয়, পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত একটি নিষ্পাপ শিশুর পঁচা-গলা লাশ! কিন্তু এখানেও নিষ্ঠুর অভিনয় করেন মা তমা। তিনি মিথ্যা গল্প ফাঁদেন এবং বলেন, হাঁস এনেছিল, ওই হাঁস মরে যাওয়ায় জানালা দিয়ে তা ফেলে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু একটি নিষ্পাপ শিশুরও তো অভিশাপ আছে। এই অভিশাপ থেকে বাঁচার সাধ্য কার? তাই মায়ের মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণা ধরিয়ে দেয় অন্য জগতের বাসিন্দা শিশু তানহা। কেন যেন নিজের মৃত্যৃ উপস্থিতিটা তানহা জানিয়ে দেয় নিজের দেহের দুর্গন্ধ দিয়ে। যার মা তাকে ইুঁদুর বানিয়েছে, মরা পঁচা-হাঁস বানিয়েছে সে তো এতটুকু প্রতিবাদ করবেই। তাই তার ‘অব্যক্ত প্রতিবাদে’ ফেঁসে যান মা তমা। লোকজন কার্নিশে তানহার ঝুলন্ত লাশ দেখে তমাকে আটক করে। 

যে প্রেমিকের সাধ পূরণের জন্য তমার এই নিষ্ঠুর অভিসারযাত্রা, বিপদের সময় সেই প্রেমিক পলাতক। তমাকে বিপদে পড়তে দেখে রাজু গা ঢাকা দিয়েছে। হবে তো তা-ই। যে সম্পর্কের ভিত্তি এই পঙ্কিল-কাদা, সে সম্পর্কের অস্তিত্ব তো এমন দুর্বল হবেই!

বাবার কাছে যথা সময়ে পৌঁছে কন্যার এই করুণ পরিণতির সংবাদ। তিনি ছুটে আসেন কন্যার গলিত লাশের ‘সমাধিপাড়ে’। কান্নায় হাউমাউ করে ওঠেন তিনি, কন্যাবিয়োগে পিতৃস্নেহে ভেঙে খান-খান হয়ে যায় তার কোমল হৃদয়। সন্তানহারা বাবা নিজেই স্ত্রীর পরকীয়া ও নানা অপকর্মের কথা প্রকাশ করেন পুলিশের সামনে। তিনি জানান-

পাঁচ বছর আগে তমাকে বিয়ে করেন ফারুক। সম্ভবত বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আল্লাহপ্রদত্ত হালাল উপভোগ্যতার পরিবর্তে হারাম আস্বাদনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন তমা। এপথে তার যোগ্য সহযোগী প্রেমিক রাজু। এসব পরকীয়া প্রেমিক  সমাজের বোঝা, জাতির কলঙ্ক। এরাই সমাজটাকে গলিত করে তুলছে। স্ত্রীদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে স্বামীর পবিত্র বন্ধন থেকে। কখনও করছে বাবাকে সন্তানহারা। কখনওবা মাকে কাঁদাচ্ছে সন্তানহারার যন্ত্রণায়। এদের ফাঁদে পা দিয়ে বহু নারী এবং বহু পুরুষ নিজ স্ত্রী বা নিজ স্বামীর বন্ধন ছিন্ন করে পাপের পথে নামছে। যে পথের যাত্রা বন্ধুর, অসংলগ্ন এবং পরিণাম অশুভ। 

পাঠক! এই ঘটনা আপনার মনে কতটুকু দাগ কাটলো, তা জানি না। কিন্তু ঘটনার নির্মমতা এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। তমাও তার প্রেমিক রাজু মিলে তানহাকে হত্যা করার পর লাশের বিহিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। প্রেমসাগরের ভ্রান্ত নাবিকেরা যথাযথ হাল ধরতে ব্যর্থ হয়। তারা জানালা দিয়ে লাশ ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রিলমিস্ত্রি কী আর জানতো যে, কোনোকালে জানালার এই সংক্ষিপ্ত ফোঁকর দিয়ে কোনও মা তার আপন সন্তানকে হত্যা করে লাশ ফেলে দেবে! যদি জানত, তাহলে হয়তবা ফোঁকরটা পরিমাণে বড় রাখত। বেকায়দায় পড়তে হত না তমা ও রাজুকে। কিন্তু গ্রিলমিস্ত্রির সেই অদূরদর্শিতা (!) কাল হলো মা তমা ও তার প্রেমিক রাজুর। কারণ, জানালা সেই ফাঁক দিয়ে লাশ বাইরে ফেলা গেল না। তবে দমলেন না তারা। গ্রিলমিস্ত্রি লোহার ওপর যে চর্চা করেনি, তমা-রাজু সেই চর্চা করল শিশু তানহার কচি দেহের ওপর। তানহার লাশের মাথার যতটুকু অংশ জানালার ফোঁকরে আটকে গেল ততটুকু অংশ বটি দিয়ে কেটে ফেললেন তারা! এরপর তাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন! এই হলো আমাদের সমাজ, দেশ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা! [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ৫ আগস্ট ২০১০ ইং বৃহস্পতিবার] 

জনতার হাটে সম্ভ্রম বিক্রি

১০ই ডিসেম্বর ২০১০ ইং ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে ২৫ হাজার দর্শক মেতে উঠেছিল আনন্দমেলায়। অশ্লীল নৃত্য আর উলঙ্গ বেহায়াপনায়। সেদিন বলিউড কিং শাহরুখ খানের লাইভ শো ‘কিং খান লাইভ ইন ঢাকা’ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পঁচিশ হাজার দর্শককে মাতাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন শাহরুখ খান। তাকে সঙ্গ দেয় ভারত থেকে আসা সহশিল্পীরা। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে রানী মুখার্জী, অর্জুন রামপালসহ দলের অনেকেই। 

একটি বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে ঢাকায় বেশ কিছুদিন মাতামাতি চলে। টিকিট বিক্রি, প্রচার-প্রসার, বিলবোর্ড স্থাপন, রেডিও টিভিতে শোরগোর, মোবাইল কোম্পানিগুলোর উপরি আয়- সব মিলে এক পাগলামো বখাটেপনা! 

টিকিটের দাম ছিল সর্বনিম্ন ৩,০০০ এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা। পঁচিশ হাজার দর্শক টিকিট বাবদ মোট কত টাকা বহন করেছে তা সহজেই অনুমানযোগ্য। গড় হিসেবে তা অর্ধশত কোটি টাকার কম নয়! 

আয়োজকরা প্রথমে বলেছিলেন শাহরুখকে দেয়া হবে ৫৫ লাখ টাকা। হাস্যকর বটে। শাহরুখ যেখানে নিজ দেশেই পাঁচ-ছয় কোটি রুপির কমে কনসার্ট করেন না, সেখানে অন্য দেশে এসে সে দেশের টাকার হিসেবে মাত্র ৫৫ লাখ টাকায় কনসার্ট করবেন? একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও মনে হয় তা বিশ্বাস করবে না। তাই স্বভাবতই এনবিআরও তা বিশ্বাস করে নি। ফলে আটকে দেয়া হয় শাহরুখের আগমনযাত্রা। তার আসার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। করের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় কাস্টমসের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র আটকে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে দেনদরবার করতে-করতে অফিস সময় শেষ হয়ে যায়। এবার উপায়! উপায় সরকারী ঊর্দ্ধতন মহল। কিন্তু তারাও তখন সংসদে ব্যস্ত। ফলে আয়োজক কমিটি পড়ে মহা ফ্যাসাদে। 

কিন্তু যে সমাজ পাপের জন্য চাতক পাখির মতো হা করে থাকে, সেই সমাজে এ ধরনের এক অনুষ্ঠান আটকে যাবে শুধু দেশের স্বার্থে! তা কী করে হয়? তাই আঁধারের চুক্তিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পর্দার আড়ালে কত হিসেবরই তো ল্যাঠা চুকে যায়! এটার পরিণতিও যে সে রকম কিছু একটা হয়েছিল, তা অনুমান করতে বেশি জ্ঞান থাকার দরকার হয় না। 

শাহরুখ আসেন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে। পরের সংবাদে জানা যায়, এক শাহরুখ খানকেই দেয়া হয়েছিল ১৮ কোটি টাকা। তারপরেও এনবিআর তাতে সন্দেহ পোষণ করেছে। তাদের ধারণা, প্রকাশ্যে এই পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ করা হলেও মূল পরিমাণ আরও অনেক বেশি।  

বাংলাদেশের এই সময়টাতে এমনিতেই ইভটিজিং মহামারীর আকার ধারণ করেছে। আদালতে পর্দা-বোরকার বিরুদ্ধে রায় দেয়ার পর থেকেই ব্যাপারটি আল্লাহর গযব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এর জ্বালানী সরবরাহ করছে অশ্লীল নাচগান, মোবাইল ব্লু-ফিল্ম, বিভিন্ন রকমের অপসংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। এমন এক নাযুক মুহূর্তে ভারতীয় উদ্দাম সংস্কৃতি আমদানী করা হলো! 

শাহরুখ খানের উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য হয় আর্মি স্টেডিয়াম। কিং খানের ভক্তদের পদভারে স্টেডিয়ামের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী এক প্রতিমন্ত্রীকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে চেয়ার খালি না থাকার কারণে! 

যারা সরাসরি অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারে নি, তারা ভিড় করে টিভির সামনে। বৈশাখী টিভির কল্যাণে (?) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও এই অপসংস্কৃতির নোংরা দৃশ্য দেখে চোখ কচলানোর সুযোগ পায়!

বিপুল আয়োজন, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যে অনুষ্ঠানে পঁচিশ হাজার দর্শক মস্তি করতে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তারা ইসলামী ভাবধারার কোনও সংস্কৃতিক চিন্তা লালন করেন না কিংবা তা নিয়ে ভাবারও সময় হয়ে ওঠে না তাদের। সে হিসেবে দর্শকরা অনুষ্ঠানের সব কিছুতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের সৃষ্টিগত রুচি-আভিজাত্য বলে তো একটা ব্যাপার আছে! তাই অনুষ্ঠানের কিছুসংখ্যক রুচিশীল দর্শক সবকিছু সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত পোশাকে প্রায়নগ্ন ভারতীয় ললনাদের উদ্বাহু নৃত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।

কিং খানের গ্রান্ড শো নিয়ে দর্শকদের যত আগ্রহ ছিল, তা মিইয়ে গেছে নিমিষেই। এসব অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা থাকে না কারও, কিন্তু নতুনত্ব বা সৃজনশীল কিছু আশা করেন দর্শকরা। কিন্তু তা থেকেও বঞ্চিত হন তারা। স্যাটেলাইট চ্যানেলে হরহামেশা যা দেখে থাকেন তারা, সরাসরী অনুষ্ঠানে এসেও তারই খণ্ডচিত্র দেখতে হয় তাদের। আর যারা সপরিবারে অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন, তাদেরকে লজ্জায় মাথা কুটতে হয়েছে। বিব্রত অসহায় হয়ে তাদেরকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। স্বল্পবসনা সহশিল্পীদের উদ্দাম নৃত্য টিভিদর্শকদেরকেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। এসব দর্শকরা বলেছেন, এধরনের উলঙ্গনৃত্য সাধারণত গুলশানের বিশেষ কিছু ক্লাব বা পাঁচতারা হোটেলগুলোতে হয়ে থাকে। কিন্তু আয়োজকরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উলঙ্গনৃত্যকে দর্শকের একেবারে মুখের সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন! পথভ্রষ্টতার যে পথ তারা আবিষ্কার করলেন, এদেশের সম্ভ্রমহারা মানুষ তাদের দীর্ঘশ্বাসের সময় স্মরণ করবে তাদের অবদানের (?) কথা! 

এবার আসল কথায় আসা যাক। বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন মানুষের মর্যাদা, নৈতিকতা আর সম্ভ্রমবোধ অধঃপতনের কোন্ তলানীতে নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষুদ্র একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছে এই নৃত্যবখাটেপনার মাধ্যমে। 

অনুষ্ঠান শুরু হয় ৮টা ৭ মিনিটে। শাহরুখ মঞ্চে আসেন ৮টি ৪২ মিনিটে। তার সঙ্গে আসা উলঙ্গ নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে গান ও পারফর্ম করার পর তিনি সবচেয়ে ন্যাক্করজনক ঘটনাটার জন্ম দেন। মঞ্চের সামনে বসা এক দম্পতিকে তিনি মঞ্চে ডেকে নেন। লায়লা নামের ওই মহিলাটিকে স্বামীর সামনেই তিনি আলিঙ্গন করেন। অসহায় স্বামী আধা হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন নিজ স্ত্রীকে অন্যের বাহুলগ্ন হওয়ার নির্মম দৃশ্য! কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লম্পটরা কখনও এতো অল্পতে শেষ করে না। তাই শাহরুখ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিয়ে ওই মহিলাকে চুম্বন করতে থাকেন বারবার!

একজন মহিলাকে স্বামীর সামনে হাজার-হাজার উপস্থিত দর্শক আর লক্ষ-লক্ষ টিভি দর্শকের সামনে চুম্বন করার দৃশ্য কতটুকু বেদনা ও লজ্জার তা বলে শেষ করা যায়! একজন মানুষের মধ্যে যদি বিন্দু পরিমাণ হায়া-লজ্জা থাকে, তাহলে কী সে এই ঘটনা দেখার পর বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিতে পারবে? অবশ্য এটা আমাদের মূল্যায়ন। হয়ত আমরা এটাকে বেদনা ও লজ্জার মনে করছি। কিন্তু ওই স্বামী এবং চুম্বনখাওয়া স্ত্রী যদি নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন? স্বামী যদি মনে করেন, আমার কত সৌভাগ্য, আমার চুম্বনের স্থলে কিং খান চুম্বন এঁকেছেন, আমার আলিঙ্গনের স্থানে তিনি আলিঙ্গন করেছেন! স্ত্রী যদি মনে করে, জীবন আজ ধন্য, কিং খান আমাকে চুম্বন দিয়ে ধন্য করেছেন! সারা জীবন যদি তিনি পরিচিত আর স্বজনদের কাছে এ নিয়ে গর্ব করেন! 

এই ধারণা মোটেও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সংবাদে প্রকাশ, শাহরুখ তাকে নিয়ে মস্তি করার সময় সে খুব উৎফুল্ল ছিল এবং আনন্দের আতিশয্যে সে বারবার নিজের পরিচয় দিয়ে বলছিল, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমার দাদি। হয়ত সে মনে করেছিল, আজ যে সৌভাগ্যের মালা সে গলায় জড়িয়েছে এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ না করলে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। সত্যি যদি সে সে সময়কার প্রধানমন্ত্রীর নাতনী হয়ে থাকে, তাহলে সে তার দাদির কতটুকু সম্মান বাড়ালো, এতে তার সম্মান বাড়লো না কমলো, তা যেন দাদি যাচাই করে দেখেন। কারণ হাদীসে আছে-

فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ،

‘চোখ ব্যভিচার করে, চোখের ব্যভিচার হলো অবৈধ পাত্রে দৃষ্টি দেয়া। হাত ব্যভিচার করে, হাতের ব্যভিচার হলো অবৈধ নারীকে ধরা, (মুখ ব্যভিচার করে। মুখের ব্যভিচার হলো অন্য নারীকে চুম্বন করা)।’ [মুসনাদ আহমদ : ৮৫২৬]

লায়লা কি শাহরুখের জন্য বৈধ ছিলেন? তাকে ধরা, স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা কি শাহরুখের জন্য বৈধ ছিল? হাদীসের ভাষ্যমতে সেটা কি ব্যভিচার নয়? হয়ত ছোট ব্যভিচার। পঞ্চাশ টাকার নোটও টাকা, একশ টাকার নোটও টাকা এবং পাঁচশ টাকার নোটও টাকা। কিন্তু এক হাজার টাকার নোটের তুলনায় ছোট। তাই বলে তো টাকার বাইরে নয়। শুধু সরাসরি যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়াই ব্যভিচার নয়। উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী পরনারীকে ধরা, আলিঙ্গন করা এবং চুম্বন করাও ব্যভিচার। আর প্রকাশ্য জনসমুদ্রে এরূপ ব্যভিচার করে কেউ যদি গৌরববোধ করে এবং আনন্দের আতিশয্য নিজের পরিচয়টা লুকিয়ে রাখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের দাদি পরিচয় দেয়, তাহলে এখানে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 

শুধু লায়লাই নয়, শাহরুখের আলিঙ্গন আর চুম্বন পাওয়ার জন্য আরও অনেকেই মুখিয়ে ছিলো। হুমায়রা হিমু নামের এক অভিনেত্রী নাকি শুধু হাসফাস করেছে তাকে কখন শাহরুখ মঞ্চে ডেকে নেবে এই আশায়! হায় সমাজ! ব্যভিচারটাকে তুমি এত সহজে আপন করে নিতে পারলে?


অবশ্য কখনও কখনও মন আমার ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই সমাজের পঁচনটা শুরু হয়েছে ঠিক; কিন্তু এখনই তা এত গভীর পৌঁছেছে বলে মনে হয় নি, যার কারণে একজন স্বামী নিজের সামনে স্ত্রীকে পরপুরুষের বাহুলগ্না হতে দেখে, চুম্বিত হতে দেখেও কিছু মনে করবে না, তার পৌরুষের আঁতে ঘা লাগবে না। আমি যখন দুয়েকজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি, তারা আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন নি। তারা বলেন, দেখুন গিয়ে, ওই দম্পতি নির্ঘাত গৌরববোধ করছে। বন্ধু-বান্ধবদের বলে বেড়াচ্ছে যে, দেখ দেখ...।

ওই দম্পতির মানসিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন, এই ঘটনাটি কিন্তু আমাদেরকে দারুণ শঙ্কিত করেছে। বেপর্দা, মুক্তবাসের ছোবল আমাদের দেশে এভাবে এত জোরে এখনই হানা দেবে তা আশা করিনি। মানুষের রুচিবোধ এত গলিজ হবে, তাও মেনে নিতে কষ্ট হয়। তাই যারা এখনও কিছুটা দূরে আছেন, তারা সতর্ক হন এবং পতনের এই তুফান থেকে নিজের পরিবার, দেশ ও সমাজকে রক্ষা করুন। ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী রুচিবোধ ও পর্দার নিরাপদ জীবনে অভ্যস্থ হোন। ইসলাম আপনাকে ঠকাবে না, যিল্লতীর হাত থেকে বাঁচাবে কেবল। 

ছাত্রীদের করুণ বিলাপ

পর্দাবিহীন মুক্তবাসের জীবন আমাদেরকে পরিণতির কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কিঞ্চিত ধারণা দেয়ার জন্য আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাক্ষেত্রে।

ঘটনা-১ : কুমিল্লার চান্দিনা এলাকার ঘটনা এটি। সংঘটিত হয়েছে ৭ এপ্রিল ২০১০ইং সালে। ছাত্রীর পিতার লিখিত অভিযোগে জানা যায়, চান্দিনা রেদোয়ান আহমদ কলেজের এক ছাত্রী কলেজে যাওয়া-আসার সময় মাহারৎ গ্রামের শাহ আলমের পুত্র সায়মন (২৫) প্রায়ই তাকে প্রেম প্রস্তাব দিত। কিন্তু ওই ছাত্রী তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। পরিবারের লোকজন তা জানতে পেরে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা মোবাইলে তার ছবি তুলে পরে তা কম্পিউটারে নগ্নভাবে প্রকাশ করে বাজারজাত করে। 

এটা হলো অভিযোগকারীর নিজস্ব অভিযোগ। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর পাওয়া যায় ভিন্ন তথ্য। সায়মন জানায়, প্রথমে তাকে উপেক্ষা করলেও পরে ওই ছাত্রী তার প্রেম প্রস্তাবে রাজি হয়। রাজি হওয়া থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতার সুযোগে একজন নারীর সম্ভ্রম ক্ষয়। শুধু তাই নয়,  মোবাইলে সেই কুৎসিত দৃশ্য ভিডিও করে তা বাজারজাত করা। সায়মন জানায়, এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু পরে তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেলে সে ক্ষোভ, অভিমানে মোবাইল ও ভিডিও দোকানে সেসব দৃশ্য সরবরাহ করে। তবে ক্ষোভ থেকেই হোক আর যে কোনও কারণেই হোক এভাবে কিন্তু ওই ছাত্রীর জীবন ঠিকই বিষিয়ে উঠেছে। বস্তুত প্রেম ও বেপর্দা একজন নারীর জীবনকে এভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। 

ঘটনা-২ : এ ঘটনাটি ফরিদপুরের চরভাদ্রসনের আলমনগর এলাকার। ১৪ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও করে তা বাজারে ছেড়েছে এক ধর্ষক। অবুঝ মেয়েটি ধর্ষণের বিভীষিকার মধ্য দিয়েই ঘটনা শেষ হবে মনে করেছিল। মনের দুখ মনে চাপা দিয়ে রেখে চৌদ্দ বছরের এই মেয়েটি নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ সমাজের বাস্তবচিত্র সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ। সে জানে না যে, ধর্ষকরা এখন অল্পতে তুষ্ট থাকার পাত্র নয়। ধর্ষণ করে সেই দৃশ্য অন্যকে না দেখালে এখন আর তাদের তৃপ্তি হয় না। তাই ধর্ষণ করে পরে সেই চিত্র তারা বাজারজাত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। এখানেও ঘটল তা-ই। মেয়েটি জানতেই পারেনি যে কী সর্বনাশ অপেক্ষা করছে তার জন্য। একদিন দর্জির দোকানে গিয়ে সে জানতে পারে, এখানকার একটি মেয়ের ধর্ষণের চিত্র বাজারের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। এ ব্যাপারে সকলের আগ্রহ এখন তুঙ্গে!

বিদেশী নারীদের নগ্ন অভিসারদৃশ্য দেখে এখন দর্শকরাও ক্লান্ত। তারা চায় দেশী মেয়েদের এমন দৃশ্য! তাই বাজারে এ ধরনের কোনও দৃশ্য এলে তা মুহূর্তের মধ্যে বাজার দখল করে। মেয়েটি কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি আসল ঘটনা। পরে যখন জানতে পারে, তখন কী অবস্থা হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পত্রিকার বিবরণ দেখুন :

১.  মেয়েটির বয়স ১৪ বছরের বেশি নয়। 

২. প্রথমে মেয়েটির গলা চেপে ধরা হয়। 

৩. ধর্ষণের পুরো সময়টিতে সে ডুঁকরে কেঁদেছে।

৪. অনেকজন তাকে ঘিরে রেখেছে এবং একজন ভিডিও করেছে। 

৫. তার কান্নার মধ্যেই ধর্ষকরা তাকে ধর্ষণ করে উৎফুল্লতা প্রকাশ করে নারকীয় উল্লাস প্রকাশ করেছে। 

পাঠক! আপনি চিন্তা করতে পারেন মানবতা, সভ্যতা আর নৈতিকতার কী পরিমাণ ধস নামলে এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে?


ঘটনা-৩ : টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। শুধু ধর্ষণ করে তো আর এ যুগের বাঁদররা থামতে নারাজ। তাই এর সঙ্গে ওই কিশোরীর যৎকিঞ্চিত আড়ালে থাকা সম্ভ্রমটুকুও নিলামে তুলেছে। ধর্ষণের ভিডিও ছবি ধারণ করে ধর্ষকরা তা বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। সম্ভ্রম হারিয়ে মামলা করলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওই নষ্ট বাঁদরদেরকে আটক করে নি। উল্টো ধর্ষিতার পরিবার সম্ভ্রম হারানোর পর এবার জীবন হারাতে রাজি নয় বলে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। 

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেয়েটি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাবিবুল্লাহ ইতিহাস ওরফে হাবিব, আরিফ আহমেদ, বাবুল আজাদ তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে মোটর সাইকেলে সখীপুর হাজীপাড়ায় আলমগীর হোসেনের এক ছাত্রাবাসে নিয়ে যায়। পরে হাবিবুল্লাহ ইতিহাস তাকে ধর্ষণ করে। তার সহযোগীরা সেই ধর্ষণের চিত্র ভিডিও করে। তার কামনার আগুন নির্বাপিত হলে আরেক জানোয়ার মেয়েটির দিকে অশুভ হাত এগিয়ে দেয়। কিন্তু এই সুযোগে মেয়েটি কোনও মতে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তারা তাকে ধাওয়া করেও নাগালে পেতে ব্যর্থ হয়। 

মেয়েটি সে সময় তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলেও চূড়ান্ত অর্থে ছাড়া পায় নি। কেননা, সারা জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে কলঙ্কের দাগ। যে দাগের সাক্ষী হবে হাজারো মানুষ। মোবাইল কিংবা ভিডিও দোকানে ছেড়ে দিলে তো কথাই নেই। হয়ত তার মৃত্যুর পরেও বহুকাল পরজগতের বাসিন্দা হয়েও সে আত্মার চোখ দিয়ে দেখতে পাবে সম্ভ্রম হারানোর করুণ দৃশ্য, যে দৃশ্য দেখে লালায়িত দর্শক শয়তানী মুগ্ধতায় মুগ্ধ হবে! কামনা করবে তার বিদেহী দেহের অবৈধ সঙ্গ! 

ঘটনা-৪ : গোপালগঞ্জ ইডেন কলেজের রসায়ন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী সাদিয়া নূর মিতা (২২)। মিয়াপাড়ার বাসিন্দা লিয়াকত হোসেনের কন্যা তিনি। মিতাও গলিত সমাজের এক নিষ্ঠুর পরিণামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এক করুণ গল্পের প্রয়াত নায়িকা। 

কলেজ বন্ধ হওয়ার পর ‘আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি’র আনন্দ নিয়ে বাড়ি এসেছেন। মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে মিলেমিশে রোযা পালন করবেন, ঈদ করবেন এমনসব সুন্দর-সুন্দর ইচ্ছা তার। কিন্তু বখাটে আর সমাজের লম্পটেরা সত্য হতে দিল না তার সুন্দর ইচ্ছাগুলো। কামনার অগ্নিতে ছাই হয়ে গেল তার এই সুন্দর ও পবিত্র ইচ্ছাগুলো। 

২৪ আগস্ট নিখোঁজ হলেন তিনি। সাহরী খাওয়ার সময় একজন যুবতী নারীর নিখোঁজ হওয়া কম উৎকণ্ঠার কথা নয়। পরিবারের সকলে মিলে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকলেন তাকে। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হলো তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এমন  জায়গায় আর এমন অবস্থায়, যার কল্পনা করতে পারে না কোনও মা, কোনও বাবা, কোনও ভাই, কোনও বোন এমনকি কোনও দুশমনও। স্থানীয়রা মিয়াপাড়ায় হাসানুর রহমানের পুকুরপাড়ে তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায় লাশ অবস্থায়, ধর্ষিতা অবস্থায়! 

এ যেন মিতার লাশ নয়, গোটা বিশ্বের অধঃপতিত সমাজের মৃত অস্তিত্বের সাক্ষী তিনি।

ঘটনা-৫ : এটাও কলেজ ছাত্রীর সম্ভ্রমহানীর ঘটনা। তাও একেবারে দিনদুপুরের ঘটনা। কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে! 

কলি (ছদ্মনাম) খুব নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে। ঢাকা পলিটিকনিক্যাল কলেজের ছাত্রী তিনি। একজন ছাত্রী কলেজ ক্যাম্পাসে নিরুদ্বিগ্ন থাকবেন, নিশ্চিন্তে বিচরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সমাজ আর সভ্যতার কোলে আমরা বসবাস করছি, সে সমাজ আর সভ্যতার যোগ-বিয়োগের ফলাফল ভিন্ন। এখানে দুইয়ে-দুইয়ে চার হয় না, বাইশ হয়! ফলে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সব হিসেব লিখিত হয় আমাদের হিসেবের খাতায়। কলির বেলায়ও তা-ই হলো। যে ক্যাম্পাসকে তিনি নিরাপদ মনে করে দিনে-দুপুরে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেই ক্যাম্পাসই তার সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতির ট্রাজেডিময় স্থান হয়ে থাকল। মোবারক ও অনিত নামের দুই ছাত্র ২৪ এপ্রিল রবিবার কলিকে ক্যাম্পাসের একটি কক্ষে নিয়ে পালাক্রমে লাঞ্ছিত করে। শিক্ষা নিতে এসে শিক্ষা ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত হয়ে এই সমাজ সম্পর্কে কী মন্তব্য করবেন কলি, তা বড় বেশি জানতে ইচ্ছা করে। এই নির্মম পরিণতির শিকার হওয়ার পর ইসলামের আদর্শের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাওয়ার, পর্দার নিরাপদ বিধানের প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগে কিনা তাও জানতে ইচ্ছা করে। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং]

ঘটনা-৬ : ‘আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই, ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই’ কবিতার এই চরণগুলো হয়ত চিরদিনের জন্য ভুলে যেতে চাইবে তুলি (ছদ্মনাম)। কারণ, সে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে এসেছে তার সবচেয়ে দামি সম্পদটুকু। মাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সে। বাড়ি পিরোজপুরে। কোনও এক ছুটিতে হল্লা করে বেড়াতে গিয়েছিল নানার বাড়ি চরভদ্রাসনে। কিন্তু মেজবানরা তার মেহমানদারী করেছে তার সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে। প্রত্যন্ত গ্রামের এক পাটক্ষেতে তার সম্ভ্রমহানী করা হয়। ধর্ষক আহসান কবির মামুন, তুষার, কালামসহ মোট চার যুবক এই পাপক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তারা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি। পাটক্ষেতে সংঘটিত ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধচিত্র নিয়ে আসে জনসম্মুখে। লক্ষ মানুষের দৃষ্টিতে। সহযোগীদের দিয়ে ধর্ষণের সেই ভিডিও দৃশ্য ধারণ করে বাজারজাত করে তারা। পাপের আঁধারচারীরা দেখে তৃপ্ত হয় একটা অসহায় কিশোরী কিভাবে সম্ভ্রম হারাচ্ছে! লম্পটরা তার থেকে কী ঘৃণ্যভাবে ফায়দা তুলে নিচ্ছে। 

ঘটনা-৭ : আরও নারকীয় ঘটনা এটি। ২৭ ও ২৮ বছরের দুইজন পাক্কা যুবকের একজন তৃতীয় শ্রেণীর কাঁচা দেহের ওপর হামলে পড়া! ঘটনাটি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার নারায়ণপুর গ্রামের। মেয়েটির নাম ফারজানা। আবূ বকর সিদ্দিকের মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী এই ফারজানা। বুধবার ওয়াহেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আবদুর রশিদ (২৭) এবং বশির (২৮) তাকে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। কিন্তু পরিচয় ফাঁস হওয়ার ভয়ে শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না তারা, মুখের ভেতর কাঁদা ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে হত্যা করে তারা। ওই দিন মেয়েটিকে খোঁজাখুঁজি করে উদ্ধার করার পর ভূতের আছরে মারা গেছে বলে প্রচার করে দাফন করা হয়। কিন্তু পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। আসল ঘটনায় জানা যায়, সেই ভূতটা ছিল  রশিদ ও বশির নামের দুই পিশাচ। তারাই ফারজানার সামনে ভূতের ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছে!

ঘটনা-৮ : যশোর জেলার অভয়নগর থানার আলমডাঙ্গা গ্রাম।  গ্রামের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রেশমা বেগম। বয়স মাত্র সাত বছর। এ বয়সে যেখানে সবার আদর আর সোহাগ পাওয়ার কথা, সে বয়সে সে পেয়েছে লাঞ্ছনা আর নির্মমতা। সমাজের আয়না আজ এত বিচ্ছিরি হয়েছে যে, এর দিকে তাকাতেও ঘৃণা ধরে যায়। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে একই গ্রামের হান্নান মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন (১৮) তাকে পেঁপে খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে পাশের কুলক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর ঘটনা ফাঁস হওয়ার ভয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে সে। দীর্ঘক্ষণ মেয়েকে না পেয়ে মা এদিক-ওদিক  খোঁজাখুজি করেন। দুপুর ২টার সময় পাশের সাদেক আলীর স্ত্রী আছিয়া বেগম কুলক্ষেতে রেশমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার মুখে সে সময় কাদা ঢুকানো ছিল। এই কাদা আসলে আমাদের বিবর্ণ সমাজের নোংরা পঙ্কিলতা মাত্র!

বিনাশী পরকীয়া : বিচূর্ণ দর্পণে আমাদের সমাজ অবয়ব

মানুষের নৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মধ্যে বেপর্দা আর মুক্তবাসের করুণ পরিণতির আভাস দেখা যাচ্ছে খুব সুষ্পষ্টভাবে। প্রেম-পরকীয়া আজ গোপন বা মানুষের দৃষ্টিতে নিন্দাযোগ্য কোনও অপরাধ নয়! একারণে সমাজ-জীবনে ভয়ানক ব্যধি হিসেবে এই রোগটা আত্মপ্রকাশ করলেও চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আর নেয়া হবেই বা কেন? একটা লোক যদি তার রোগকে রোগই মনে না করে, তাহলে তার চিকিৎসা নিতে যাবে কেন সে? আমাদের সমাজের চিত্র ঠিক এরূপই। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে নিয়মিত টকশো চলছে, রেডিওগুলোতে নিয়মিত উৎসাহ দেয়া হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়তে, এমনকি ভালোবাসার কাহিনীগুলো সরাসরি প্রকাশ করার সুবিধার্থে লাইভ সাক্ষাৎকারেরও আয়োজন করা হচ্ছে! তো এই সমাজে প্রেম-পরকীয়াঘটিত কারণে নারী-পুরুষের প্রাণ যাবে না- এই আশা করা অসারতা ছাড়া আর কী হতে পারে! আপনি যদি সমাজের অনাচারগুলো নিয়ে ভাবতে যান, তাহলে আপনাকে এমনসব বিচিত্র ও নির্মম ঘটনার সামনে পড়তে হবে, যা দেখে-শুনে আপনার কলিজায় কাঁপন না ধরে থাকবে না। নিচের ঘটনা দিয়ে অবস্থা আঁচ করার চেষ্টা করুন :

‘প্রেমিকা জেসমিন, সঙ্গে এক লাখ টাকার ব্যাগ। দুটোই পেতে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম ঘর বাঁধার। বিভোর স্বপ্নে এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাই নি আমি। সামলে রাখতে পারি নি নিজেকে। তাই রাজী হয়ে জেসমিনের কর্মক্ষেত্রে যাই দক্ষিণ বনশ্রীতে। দুইজন মিলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করি সুমাকে।’ কথাগুলো জেসমিনের প্রেমিকা রহমতুল্লাহর। সে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলে প্রেমিকার গৃহকর্ত্রীকে হত্যা করেছে। মূল ঘটনায় আসুন। 

রহমতুল্লাহ ছয় মাস আগে মুহাম্মাদপুরের ব্যবসায়ী মাহফুজ উল্লাহর বাসায় বদলী কাজ করত। সেখানে গৃহপরিচারিকার কাজ করত জেসমিন নামের এক মহিলা। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয়। পরিচয় থেকে ভালো লাগা এবং ভালোলাগা থেকে প্রেম তথা পরকীয়া। কেননা, এর ছয় বছর আগেই জেসমিনের বিয়ে হয়েছিল আবদার আলী নামের জনৈক রিক্সাচালকের সঙ্গে। তার ঔরসে একটি কন্যাসন্তানও আছে জেসমিনের। কিন্তু এই দরিদ্রতা আর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে পরকীয়া। এই পরকীয়াই শেষ পর্যন্ত একজন মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 

পরকীয়ার সম্পর্ক হওয়ার পর একযোগে ওই বাসায় কাজ ছেড়ে দেয় জেসমিন ও রহমতুল্লাহ। জেসমিনের স্বামী গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডতে বসবাস করায় তাতে কোনও সমস্যাই হয় না তাদের। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাঝে মধ্যেই তারা মিলিত হতো গোপন অভিসারে, নাপাক সুখ কামনায়। 

এখানে কাজ ছেড়ে দিয়ে জেসমিন কাজ নেয় দক্ষিণ বনশ্রীর এফ ব্লকের সাত নম্বর সড়কের সোমা আক্তার সুমীর ঘরে। এই বাড়ির মালিক হলেন নাদিরা বেগম। তিনি থাকেন চতুর্থ তলায়। নাদিরার ভাগিনা দ্বীপর সঙ্গে আবার সম্পর্ক সুমার। সোমা নিজ স্বামী ও সংসারের কথা ভুলে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন বাড়িওয়ালার ভাগিনা দ্বীপর সঙ্গে।

চমৎকার! বাসাওয়ালাও পরকীয়ার অভিযাত্রী, কাজের বুয়াও পরকীয়ার অভিযাত্রী! সোমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন চুটিয়ে প্রেম করে দ্বীপ হাঁপিয়ে ওঠে। সে পুরোনো ঠাণ্ডা চায়ের পরিবর্তে নতুন তাজা চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়ায়। প্রেম করে লন্ডনপ্রবাসী এক নারীর সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গেই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সোমাকে ছেড়ে দ্বীপ বিয়ে করার পর সে নিজে পড়ে অস্বস্তিতে আর সোমাকে ফেলে মর্মপীড়াতে। 

পরকীয়া প্রেমিকের এই অকৃতজ্ঞতা দেখে ভেঙে পড়ে সোমা। মানসিকভাবে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে। অবস্থা যে কোনও মুহূর্তে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা করে দ্বীপ। তার আশংকা, পরকীয়ায় ব্যর্থ হওয়ায় মানসিক রোগে আক্রান্ত সোমা যে কোনও মুহূর্তে তার স্ত্রীর কাছে ঘটনা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই আপদ দূর করার জন্য সোমাকে সে বাসা ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু সোমা তাতে কর্ণপাত করে নি। শোকের সঙ্গে যোগ হয় জেদ। সে প্রতিজ্ঞা করে বাসা না ছাড়ার। তাকে কোনওভাবে বাসাছাড়া করতে না পেরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় দ্বীপ। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেয় খালা নাদিরা। আর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় জেসমিন ও তার পরকীয়া প্রেমিক রহমতুল্লাহর ওপর। তাকে দুটো বস্তুর লোভ দেখানো হয়। কাজটা করে দিতে পারলে এক লাখ টাকা এবং রহমতুল্লাহর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা। এক পরকীয়াকে বাস্তবতার রূপ দিতে আরেক পরকীয়ার অভিযাত্রীর জীবনলীলা সাঙ্গ করার মহাপরিকল্পনাই বলা যায় এটাকে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজী হয়ে যায় জেসমিন, সঙ্গে রহমতুল্লাহও। 

হত্যা পরিকল্পনায় শামিল থাকে দ্বীপর খালা নাদিরা। পরিকল্পনা মোতাবেক রহমতুল্লাহকে আহ্বান করে জেসমিন। গৃহপরিচারিকা হওয়ার সুবাদে সোমার ঘরে অন্য কাউকে ঢুকানো কঠিন ছিল না তার জন্য। তাই রহমতুল্লাহকে সে ঘরে প্রবেশ করতে দেয়। সে সময় সোমা খাটে শুয়ে ছিলেন। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই রহমতুল্লাহ সোমার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ধরে। খাটের এক পাশে সোমার প্রতিবন্দ্বী ছেলে নকীবও শোয়া ছিল। কিন্তু মাকে বাঁচানোর মতো কোনও শক্তি ছিল না তার। তাই অসহায় অবস্থায় মায়ের মৃত্যুদৃশ্য হজম করতে হয় তাকে। রহমতুল্লাহ সোমাকে পেঁচিয়ে ধরার পর জেসমিন তাকে লাথি দিয়ে খাট থেকে ফেলে দেয়। দুইজনের সম্মিলিত শক্তির কাছে হেরে যান সোমা। এক সময় ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। এভাবেই রচিত হয় দ্বৈত পরকীয়ার অশুভ পরিণতির নির্মম আখ্যান। একটা সমাজ অধঃপতনের কোন তলানীতে ঠেকলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা ভাবতে মনে হয় খুব বেশি জ্ঞান খাটানোর প্রয়োজন নেই। মানুষের নৈতিক অবস্থার অবনতি, ধ্বংসাত্মক পরিণাম আমরা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চলেছি। সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকমাত্র বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এমনও নয়। আমরা সবাই বুঝি সমস্যার কথা, পরিণতির ভয়াবহতার কথা। কিন্তু সমাধানের জন্য আমরা সরল পথে হাঁটছি না। অবলম্বন করছি নানান বক্রপথ। সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা সমাধান চাই, এ ধরনের করুণ ও নির্মম দৃশ্য না দেখতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সরলপথে আসতে হবে। সেই সরল পথ আল্লাহর পথ, আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কীসেইবা মানুষের মুক্তি নিহিত থাকতে পারে? 


অসময়ের করুণ প্রস্থান

‘যারা আমার চিঠি পড়বেন, তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার মতো আর কারও জীবন যেন নষ্ট না হয়। এই সব বখাটে ছেলেদের কবলে যেন আমার মতো আর কারো শিকার হতে না হয়।’


হৃদয়বিদারক এই চিঠিতে এভাইে ফুটে উঠেছে আমাদের করুণ সমাজের রুগ্নদশা। আমরা দিন-দিন বর্বরতার কোন্ গহীন অরণ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তা নির্দেশ করে ছোট্র এই চিঠিটি। যেসব ‘চিরকুটে’ প্রাণ হারানো, সম্ভ্রম হারানো, লাঞ্চিত হওয়ার দলিল রয়েছে, হাজারও নারী, কন্যা, জায়া জননীর সেসব চিরকুটের একটি হলো চৈতির এই চিঠিটি। 

এটি এই সমাজের রুগ্নদশার ছোট্ট একটা উপমা। চিঠির অল্প কয়েকটি বাক্যই বিষ মাখানো ছুরির ফলা হয়ে বিদ্ধ হয় চিন্তাশীল মানুষের বুকে। কেন এই চিঠি লিখেছিলেন চৈতি? কী পরিণাম হয়েছিল তার? বিবরণ পাঠ করুন :

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক শাহাদাত হোসেনের মেয়ে চৈতি আক্তার (১৭) কালকিনি উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের মানবিক প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মেধাবী ও বেশ দর্শনধারী। কিন্তু মাত্র সতের বছর বয়সে দুনিয়ার রূপ-রস আর সৌন্দর্য দেখার আগেই দুনিয়া তাকে সালাম বলেছে। হয়েছেন তিনি সামাজিক পাপ আর ইলাহী বিধান লঙ্ঘনের নির্মম শিকার। 

তিনি তার শেষ ডায়েরিতে লিখেছেন- ‘আমার জীবনের মায়া ত্যাগ করলাম শুধু একটি ছেলের কারণে। তার নাম সাগর। একটি মেয়ের জীবনে যা অমূল্য ধন হিসেবে তোলা থাকে, তা আমার কাছ থেকে ওই ছেলেটি ছলেবলে কৌশলে আদায় করে নিয়েছে। এমনকি আমার বোনকে নষ্ট করার হুমকি দিয়েছে। তাই আমি ভাবলাম, আমার জীবন নষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমার বোনের জীবন নষ্ট হতে দেব না। আমার এত কষ্ট, আমার এই কথাগুলো কাউকে বলে যেতে পারতাম না। পরে শেষে আমার বোন চাঁদনীর কাছে বলেছিলাম। আমার বাবা খুব রাগী, তাকে খুব সম্মান করি। তাই তার কাছে বলার সাহস করি নি। পরে চাঁদনী ছোট মামীর কাছে ব্যাপারটা জানায়। কিছুদিন আগে সাগর অতিরিক্ত ভয় দেখিয়ে উত্যক্ত করায় আমি না বলে পারি নি। একটা মেয়ে কখন তার জীবনের মায়া ত্যাগ করে? কিন্তু আমি যে বাঁচব, তার কোনও কূল ছিল না। আমি জানি, আত্মহত্যা মহাপাপ। তার পরেও আমাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে।’


পাঠক! এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমিই ঘটনা বিশ্লেষণ করলাম। এবার এই দায়িত্বটা আপনি নিন। চিন্তা করুন আমাদের সামাজিক অবস্থার কথা। আজ পর্দা ভেদ করে সমাজ শুধু পাপের সাগরেই ডুবে যায় নি, নাযুকতার এমন এক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পাপিষ্ঠকে প্রতিরোধ করা যায় না। গোটা দুনিয়াটা যেন বাঘ-ভল্লুকদের অভয়ারণ্য। যারা নিরপরাধ থাকতে চায় তারা নিরস্ত্র শিকার। তাদের যে যেভাবে ইচ্ছা আক্রমণ করবে, ভোগ করবে এবং এক সময় বাসি হয়ে গেলে তাকে ত্যাগ করে আরেকজনের সর্বনাশ করবে। ওই বনের অলিখিত সংবিধান, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বাধা দেয়ার পরিণাম ভালো হবে না। 

কোথায় গেল সেই নববী আদর্শ, যেখানে প্রতিটি মুসলিম ছিল তার মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী? কোথায় তাদের উত্তরসূরী, যারা বিশ্বের কোথাও কোনও বিধর্মী শাসক কর্তৃক কোনও মুসলিম নারীর সম্ভ্রমে সামান্যতম আঁচড় কাটলে ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই পাপীর ওপর? আমরা কি পারি না সেই সোনালী ধারা ফেরত আনতে? না পারলেও অন্তত তাদের অনুসরণ করতে? পারি না আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জামিন হতে? আর মুসলিম বোনেরা কি পারি না নিজের সম্ভ্রমটাকে পর্দার দুর্গে নিরাপদ রাখতে? এ আমাদের পারতেই হবে। আমরা আর কত দেখব মা-বোনদের এমন নির্মম পরিণতি, করুণ আখ্যান? আমরা আর তা দেখতে চাই না। এ অতীত ভুলে ফিরে যেতে চাই আগের অতীতে।

এলোমেলো পরিচয়

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার মাহরামের সঙ্গে পাপে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাকে হত্যা করো। [মুস্তাদরাক হাকেম : ৮০৫৪]


عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : اِنَّ خَالَهُ بَعَثَهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِاِمْرَأَةِ اَبِيْهِ اَنْ يَقْتُلَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ -

‘বারা ইবন ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা ও তার সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দেন এ কারণে যে, সে তার সৎ মা (মাহরাম নারী) এর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।’ [আবূ দাউদ : ৪৪৫৬] 

اِلاَّ اِذَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَوْعَلَى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ فَلاَ يَنْظُرُ وَلاَ يَمْسُ ... وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِذَوَاتِ الْمُحَارِمِ اَغْلَظُ فَيَجْتَنِبُ - 

‘তবে যদি পাপে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে নিজ মাহরাম তথা মা, বোন, ভাই প্রমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং তাদের স্পর্শও করবে না। কেননা, পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করার চেয়ে মাহরাম নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করার অপরাধ অনেক বড়।’ [হেদায়া : ৪/৪৬২]

হাদীস ও ফিকহের ভাষাগুলো কেমন কঠিন মনে হয়! তাই না? ভাই বোনকে দেখতে পারবে না! চাচা ভাতিজীকে দেখতে পারবে না! নানা নাতনীকে দেখতে পারবে না! এ কেমন কথা? তথাকথিক নারী স্বাধীনতাবাদীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যারা রক্ষণশীল মুসলিম, তারাও সম্ভবত প্রথম চোটে হোঁচট খাবেন ইসলামী বিধানের এই কঠোরতা দেখে। ভড়কে যাবেন, চমকে উঠবেন। মুখ ফস্কে না বললেও হয়ত মনে উদয় হবে, ইসলামের বিধান এত কঠিন? এত শক্ত? নাহ্ আরা পারা গেল  না...।

কিন্তু কোনও শিশুর হাতে অস্ত্র দেখে তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়াকে কেউ কি অভিভাবকের নিষ্ঠুরতা বলবেন? অভিভাবকের এই কঠোরতায় কার লাভ কার ক্ষতি? সামাজিক জীবনের এই সহজ অনুভূতিগুলো মাঝে-মধ্যে কাজ করে না বলে আমরা বিভ্রান্ত হই। অবিবেচকের মতো কথা বলি। 

শরীয়তের বিধান হলো, নারী-পুরুষ মিলে একটি পরিচ্ছন্ন জীবন গঠন করবে। এতে থাকবে না ক্লেদ, অপবিত্রতা ও নোংরামী। সামাজিক এই ভারসাম্যতার জন্য যতটুকু কঠোরতা প্রয়োজন, ইসলাম তাতে কোনোরূপ ছাড় দেয় নি। তাই কখনও-কখনও আমাদের কাছে এধরনের কঠোরতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের মনে হয়। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিকতা আছে, নিরাপত্তা আছে, সে বিষয়টি আমাদের চিন্তায় আসে কম। একথা ঠিক যে, একজন মাহরাম তার মাহরামকে দেখতে পারবে না- এই বিধানটি বেশ কঠিনই। কিন্তু কখন এই বিধান? এই বিধান কিন্তু তখনই, যখন ওই মাহরামের মধ্যকর নিরাপত্তার দেয়ালটা ধসে যায়। পবিত্রতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে মোড় নেয় কলঙ্কের দিকে। যে আশঙ্কার কারণে এধরনের কঠিন বিধান আরোপ করা হয়েছে, সেই আশঙ্কাটাই যথার্থ কিনা- তা নিয়েও প্রশ্ন করেন অনেকে। এই প্রশ্ন যারা করবেন তাদের জন্য তুলে দেয়া হলো নিচের ঘটনাটি :

গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার একটি গ্রাম। এখানে বহুপ্রাচীন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুল আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই বৃটিশ আমলে আর হাইস্কুল ১৯৬৭ইং সালে। এই স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী হয়েছে ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য এক কলঙ্কের শিকার। যে বিধানের কথা শুনে আপনি থমকে গেলেন, ভড়কে গেলেন এবং কুরআন-হাদীসের বিধানকে কঠিন বলে মনে করলেন, সেই বিধানে ত্রুটি হওয়ার কারণেই রচিত হয়েছে এই কলঙ্কজনক অধ্যায়। ঘটনার শিকার মেয়েটিকে এ কারণে এমন এক স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন, যার ক্ষত কখনও শুকাবে না। মৃত্যুও মনে হয় তাকে এই শোক ভুলিয়ে দিতে পারবে না। 

কনা (ছদ্মনাম) মেয়েটির স্বাস্থ্য ইদানিং বেশ বেড়ে গেছে। সবাই দেখে অবাক হয়। সখীরা খুনসুটি করে, কী লো তুই এতো মুটিয়ে যাচ্ছিস কেন? স্বাস্থ্য প্রত্যাশী ক্ষীণদেহী বান্ধবীরা বলে, তুই কোন্ দোকানের চাউলের ভাত খাস লো? আমাদেরকেও সে দোকানের চাউলের ভাত খেতে হবে যে!

সখী-বান্ধবীদের এসব হাসি-কৌতুকে হাসি মিলিয়ে যায় কনার। মুখটা হঠাৎই পানসে হয়ে যায়। প্রসঙ্গ পাল্টাতে মুখ কালো করে বলে- হু, ডাক্তার বলেছে আমার নাকি মেদ হয়েছে! কিন্তু কনা আসলে জানে এটা কিসের মেদ। পেটে কীসের মেদ এবং কীসের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে সে!

এভাবে চলতে চলতে এক সময় স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল কনার। সখী-বান্ধবীরা কিছুদিন খোঁজ করার পর তার কথা ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই বিস্মৃতির মধ্যেই টনক নড়ল সবার। সখী কনার কথা এখন বান্ধবী, এলাকাবাসী এবং মহল্লার প্রতিটি মানুষের মুখে-মুখে। সে এখন কেবল সাধারণ একজন ছাত্রী নয়, আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক ঘটনার জননীও বটে! 

মাস্টার আব্দুল লতিফ সাহেবের গিন্নি চমকে উঠলেন। তার বাড়ির পাশেই কনাদের বাড়ি। কনার বাবা থাকে বিদেশে। বাড়িতে মা ও নানা। এছাড়া অন্য কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। এ বাড়ি থেকে শিশু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ তো আসার কথা নয়? তাও নতুন অতিথি শিশু! তিনি খেয়াল করলেন বেশ কিছুদিন ধরে কনাদের বাড়ির গেট সবসময় বন্ধ থাকে। ওদের বাড়ির কেউ সচরাচর বাইরে বের হয় না। আগে কনা মেয়েটি আসত, এখন সেও আসে না। অন্য কেউ তাদের বাড়িতে গেলে তারা অস্বস্তি প্রকাশ  করে। সপ্তাহখানেক হয় কে একজন মহিলা যেন ওদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে! এ ব্যাপারটিও ভাবালো তাকে। 

যাহোক, তিনি চমকে গেলেন। কৌতূহলী হলেন। কচি শিশুর কান্না তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে কনাদের গেটের কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকেই এখানে সমবেত হয়েছে। সকলে মিলে কনাদের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ভেতরে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাদের বেহুঁশ হওয়ার দশা। নবজাতক একটি শিশুকে বড় এক ড্রামের মধ্যে ফেলে রেখে ড্রামের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে! ভবের সদ্য আলো-বাতাস দেখা শিশুটি নিঃশ্বাস ফেলতে না পেরে করুণ কান্না করছে। প্রথমে তারা শিশুটিকে উদ্ধার করলেন। তারপর মনোনিবেশ করলেন ঘটনার রহস্য উন্মোচনের প্রতি। ঘটনা শুনে উপস্থিত নারীরা আকাশ থেকে পড়লেন। বাচ্চাটির মা ওই কনা, যে পেটে মেদ হয়েছে বলে বান্ধবীদের চোখে ধূলা দিয়েছিল!

এক পর্ব শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে সন্তানের উৎস অনুসন্ধানের পালা। উৎস সম্পর্কে যা বলা হলো, তাতে বিশ্বাসের কান পাততে যে কোনও মানুষের ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। তবু বিশ্বাস করতে হলো। কেননা, কখনও-কখনও এমন সব ঘটনাও ঘটে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হলেও তা বিশ্বাস করতে হয়।

নানার ঔরস নিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়েছিল কনা! একথা কারই বা বিশ্বাস হয় এবং কারই বা শুনতে ভালো লাগে? ভর্ৎসনা, ঘৃণা আর ধিক্কারের থুতু নিক্ষেপ করা শুরু করলেন উপস্থিত সবাই। এ নিয়ে কথা আর আগে বাড়াতে চাই না। তবে একটি কথা হলো; এই পরিবারের সবার পরিচয় এখন সম্পূর্ণ এলোমেলো। নাতনী হয়েছে সন্তানের মা। নানা হয়েছে সন্তানের বাবা। মেয়ে হয়েছে শাশুড়ী! কী জঘন্য চিত্র!

কনার মা বারবার বিলাপ করে বলছিলেন- হায়, আমার এ কী হলো! কনা আমাকে আগেই ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তা বুঝি নি। সে বলত- আম্মু, নানা আমার সঙ্গে কেমন কেমন যেন করে। আমি বলতাম, নানা তো নাতনীর সঙ্গে ইয়ার্কি-দুষ্টামি করবেই। নানার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা বলা হলে কিংবা বাড়িতে যাওয়ার কথা বলা হলে কনা যেতে চাইত না এবং বলত, নানা আমার সঙ্গে দুষ্টামি করে। কিন্তু মায়ের মনে তখন দুষ্টামির বাইরে ভিন্ন কিছু ভাবার সুযোগ হয় নি। এ কারণে মেয়ের কথায় পাত্তা দিতেন না কনার মা। এর পরিণাম আজ সবার সামনে। আজ সংসার সমুদ্রে পালভাঙা, মাস্তুলহারা এক নৌকার নাবিক কনা এবং তার মা।

পাঠক! এবার বুঝে এসেছে তো, কেন মাহরাম পুরুষ, ভাই-বোনে, নানা-নাতনীতে সময় সময় পর্দা করতে হয়? বুঝে আসছে তো ‘মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধ অন্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধের চেয়ে জঘন্য’ কথাটার তাৎপর্য? বুঝে আসছে তো অন্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের গ্লানি আর মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারের ধিক্কারের পার্থক্য? দেখলেন তো, মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে পরিচয়টা কতদিক থেকে এলোমেলো হয়ে যায়? 


এবার আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে বলুন- ইসলামের সব বিধান মনেপ্রাণে মেনে নাও তবে শান্তি।’


হীনস্বার্থের প্রলোভন

নারীদেহের প্রতি হীনচরিত্রের পুরুষের লোভ চিরদিনের। বৈধ-অবৈধ যে কোনও পন্থায় নারীদেহ পাওয়ার চেষ্টা এধরনের পুরুষের অন্যতম ধ্যান-জ্ঞান। যেন গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ। তাই পুরুষমুখে শরীয়তের পক্ষ থেকে শক্তিশালী লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। সীমানারক্ষী  দেয়াল। যাকে আমরা পর্দা বা হিজাব বলে চিনে থাকি। জন্তুর মুখে টুলি না পরালে সে শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বারবার মুখ দেয় কৃষকের কষ্টের ফসলে। ধ্বংস করে কিছু, নিজের পেটে তোলে কিছু। একারণে কৃষক দেয় তার ক্ষেতের পাশে বেড়া আর পশুর মালিক দেয় পশুর মুখে বেড়া। পশু এতে যতই হাঁসফাঁস করুক না কেন এতেই কৃষক ও মালিকের নিরাপত্তা, শান্তি। 

ঠিক তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও একটা পশুসত্তা বাস করে। সেই পশুসত্তাটাকে যদি বেঁধে রাখা না হয়, তাহলে সে সমাজ-সংসারের সম্ভ্রমের মুখে হানা দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়, অশান্তি ডেকে আনে। তাই শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, নারীলোভী এসব লোকের হাত থেকে বাঁচতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। সেই চেষ্টা না করলে কী ক্ষতি হতে পারে, তা দেখুন নিচের ঘটনা দু’টি পাঠ করে। 

ঘটনা : প্রাইভেট পড়ার সূত্রে পরিচয় হয় তুলি (ছদ্মনাম) ও আকন শিকদারের ছেলে পারভেজ শিকদারের মধ্যে। ঝিনাইদহ জেলার ফুলহারী গ্রামে তাদের বাস। দুইজনেই কলেজ শিক্ষার্থী। পরিচয়সূত্রে প্রেম। নতুন বন্ধনের উত্তেজনায় শিহরিত হন তুলি। প্রেম তার গভীরতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তিনি যত নিজেকে উজাড় করে দেন ভালোবাসার মানুষের মন জয় করার জন্য, তার ভালোবাসার মানুষটি ততই উন্মুখ হয়ে থাকে সুযোগ পাওয়ার লোভে। অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়। পারভেজের বাসনা পূরণ হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। 

৯/৯/২০১০ইং তারিখে ঝিনাইদহের কন্যাদহ গ্রামে খালার বাড়ি বেড়াতে যান তুলি। বেড়ানো শেষে ২২ তারিখে রওয়ানা হন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে। ভ্যানযোগে ভাটই বাজারে আসার পর সেখানে দেখা হয় পারভেজের বন্ধু মধুর সঙ্গে। বন্ধুর প্রেমিকা বলে মধু তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার কথা বলে ভ্যান থেকে নামিয়ে মোটরসাইকেলে তুলে নেয়। সরল বিশ্বাসে তার পিছনে চড়ে বসেন তুলি। কিছুক্ষণ পরেই তার বিশ্বাস ভাঙতে থাকে। মধু তাকে তাদের বাড়িতে না নিয়ে পারভেজদের বাড়িতে নিয়ে যায়। তুলি তখনও বুঝতে পারেন নি তার জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করছে। প্রেমিকের বাড়ি এ-ই তো! ভয়ের কী আছে? হয়ত এই ছিল তার ভাবনা।

কিন্তু পারভেজ ও তার অন্য বন্ধু রাসেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল পশুসত্তার দানবীয় রূপ দেখানোর জন্য। আমি বলছিলাম না, সমাজে কিছু মানুষ আছে, যাদের পশুসত্তার মুখে লাগাম পরানো নেই- তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে? পারভেজ-রাসেল আর মধুরা তো সেই শ্রেণীর পশুসত্তার অধিকারী মানুষ। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি নষ্ট তো হবেই এবং হলোও তা-ই। পারভেজ তার ভালোবাসার মানুষটির সম্ভ্রম লুট করল পশুর নির্লজ্জতা নিয়ে। একবারও তার অন্তর কেঁপে উঠল না একথা ভেবে যে, এই নারীটি তো আমাকে ভালোবাসে! আমাকে নিয়ে ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখে! তার সম্ভ্রম রক্ষা করা আমার দায়িত্ব আর যদি ভালোবাসার মানুষ ভাবতে না পারিস, তাহলে অন্তত একথা কি ভাবতে পারলি না যে, মেয়েটি তো আমার বোনের মতোই, মায়ের মতোই। আমার বোন বা মায়ের সম্ভ্রম কেউ নষ্ট করতে চাইলে আমি কি তা মেনে নিতে পারবো? 


একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কাছে অবিবাহিত যুবক এসে বললেন, তিনি অবৈধ পথে তার মনোবাসনা পূরণ করতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, আচ্ছা তোমার বোন বা তোমার মায়ের সঙ্গে অন্য কোনও পুরুষ যদি এইভাবে মনোবাসনা পূরণ করতে চায়- তাহলে তুমি কি তা মেনে নেবে? জবাবে ওই যুবক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ আমার বোন বা মায়ের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকালে আমি তার ঘাড় থেকে ধড় নামিয়ে ফেলব। তখন তিনি বললেন, তোমার মা- বোনের বেলায় যেমন চাওনা কেউ তাদের দিকে এই দৃষ্টিতে তাকাক, অন্যের মা-বোনের বেলায়ও তোমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ হওয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কথা শুনে যুবকটি তাওবা করে অন্য নারীদেরকেও নিজের মা-বোনের মতো সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে গেলেন।  

এতো হলো ওই যুবক যার মধ্যে অন্যের মা-বোনকে নিজের মা-বোনের মতো করে দেখার গুণ ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচিত যুবকটির কাণ্ড দেখুন, সে ওই নারী যাকে ভালোবাসে বলে অভিনয় করেছিল, তার সম্ভ্রম শুধু সে-ই নষ্ট করল না, অন্য বন্ধুদেরকেও লেলিয়ে দিল এই কাজে। ঘটনা এখানেই শেষ হলে হয়ত বেঁচে যেতেন তুলি। কিন্তু এই নরপশুরা তাকে ততটুকুও বাঁচার অধিকারও দিল না। ‘ধর্ষণের স্বীকৃতি’ লাভের জন্য সেই দৃশ্য ভিডিও করে তাকে দেখিয়ে বলা হলো, আমরা যা করেছি, তা চুপচাপ মেনে নাও। কারো কাছে তা ফাঁস করবে না। করলে সকলকে তা দেখিয়ে বেড়াবো বলে দিলাম! 

হতাশ, ক্ষুদ্ধ আর সদ্য স্বপ্নভাঙা তুলি তাও মেনে নিয়েছিলেন। মুখ না খোলার বদৌলতেও যদি অবশিষ্ট সম্ভ্রমটুকু রক্ষা হয় তাও বা কম কী! কিন্তু তার সেই আশাটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রতারকদের নির্মমতার আগুনে। তুলি কথা রাখলেও সেই প্রতারক, লম্পটরা কথা রাখে নি। দেড় মাস পরে তুলি যে তথ্য পান, তাতে তার মাথায় আকাশটাই ভেঙে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে ঝিনাইদহ শহরে একটি মেয়ের ধর্ষণের ভিডিওচিত্র পুরুষদের মোবাইলের মেমোরির বিরাট একটা স্থান দখল করে আছে তা শুনেছিলেন অনেকের কাছে। কিন্তু হতভাগা মেয়েটি কে তা জানা ছিল না। যখন জানলেন তখন নিজের কাছেই নিজের পরিচয় দিতে ঘৃণা হলো তার! 

কলেজছাত্রী তুলির পরবর্তী অবস্থা কী হয়েছিল তা জানি না। আল্লাহ করুন তিনি যেন পর্দার আবৃতে এসে হারানো সম্ভ্রম ফিরে পাওয়ার কসরত করেন এবং তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে পারেন। 

ঘটনা ২ : দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মোবাইলপ্রেম। কতশত কথা ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে! কত স্বপ্ন! কত আশা! কিন্তু আশার পালকগুলো একে একে ডানা থেকে খুলে পড়ল প্রেমিকের ভেতরের চেহারাটা দেখে। পাঁচটি বছরের ওপর দাঁড়িয়ে যে স্বপ্নটা বোনা হয়েছিল, সেই স্বপ্নটা সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। স্মীতা (ছদ্মনাম) থাকেন ঢাকার মিরপুরে। আর প্রেমিকা মো.আলীর পুত্র মাসুম ব্যাপারী। বাড়ি মুন্সিগঞ্জ পৌর এলাকায়। আধুনিক যুগে এতটুকু দূরত্ব নেহায়তই কম। তারপর আছে মোবাইল! তাই প্রেমের বন্ধন-বাঁধনে কোনও বাধা থাকে না। এভাবে প্রেম চলে তার নিজ গতিতে। দীর্ঘ পাঁচ বছর। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? চাই সফল পরিণতি তথা বিয়ে। 

বিয়ের প্রস্তাব উঠলে মাছুম তাকে ৯ই ডিসেম্বর ২০১০ইং নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ডেকে নিয়ে আসে। এখানে এলে সে তাকে কাশীরপুর এলাকায় মামার বাড়ি নিয়ে যায়। মামী তাকে যোগ্য সহায়তা করে। স্মীতাকে বিয়ে না করে মাসুম একাধিক বার লাঞ্ছিত করে। পাঁচ বছরের প্রেমের ফসল ঘরে উঠায় সে দুইদিনে। এ কয়দিন সে তাকে নিয়মিত লাঞ্ছিত করে। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে পা রাখার নাম করে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে কৌশলে পালিয়ে আসে স্মীতা। প্রেমিকের চরিত্রে ভালোবাসার বদলে কেবলই কামনার আগুন। তাই সম্ভ্রমলুটের ইতিহাসকে দীর্ঘায়িত না করে কেটে পড়েন তিনি। ঢাকা মেডিকেলে পরীক্ষা করান এবং রিপোর্ট নিয়ে ধর্ষক প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন। [সূত্র : ইন্টারনেট তারিখ : ২৯/২/২০০৯ ইং]

পর্দাহীন শিক্ষা : শেষ সম্বল চোখের জল

ইসলাম সব সময় শিক্ষার কথা বলে। নারী-পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নেই এখানে। শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে যেভাবে দেয়া হয়েছে, অন্য কোনও ধর্মেই সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »


‘ইলম অন্বেষণ করা (নারী-পুরুষ) সব মুসলিমের জন্য ফরয।’ [ইবন মাজাহ্ : ২২৪] 


তবে এই শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে ইসলামের চিন্তা ও দৃষ্টিভিঙ্গ আলাদা। ইসলাম চায়, নারীরা একটা নিরাপদ পরিবেশে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। এমন পরিবেশে, যেখানে সম্ভ্রমখুনের দাঁতালো কোনও জানোয়ার প্রবেশ করতে পারে না। মানবজীবের আকৃতি ধারণকারী কোনও জন্তু তাদের গায়ে আঁচড় কাটতে পারে না। অবাধ মেলামেশা ও পর্দাহীনতার সুযোগে কোনও নারী কিংবা কোনও পুরুষ সম্ভ্রমলুটের শিকার হয় না। 

ইসলামের এই চাওয়া, এই দাবি কি অযৌক্তিক? বাড়াবাড়ির কিছু? সাম্প্রতিক সমাজ এবং বর্তমান ঘটনাবলীই এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব। আজ যেদিকে তাকাই, সেদিকেই এমন এমন অভিজ্ঞতা আর দুর্যোগের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামের এই চাওয়াকে অতি যৌক্তিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে উপযোগী বলে প্রমাণিত করে। ইসলামের চাওয়া যদি বাস্তবায়ন করা হতো, তাহলে আজ আমাদের সামনে এসব ঘটনা ঘটত না, যা আমাদের সমাজ ও দেশের অবস্থাকে দিন দিন নাজুক করে তুলছে। আজ মাত্র ষোল বছরের একটি মেয়ে বেপর্দার সুযোগে সমবয়সী একজন ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে, মা বাবার সঙ্গে প্রতারণা করে সমাজ-সংসারে তাদের মুখে চুনকালি মেখে দিচ্ছে। এধরনের ঘটনা খুব কম ঘটছে কিংবা দুর্লভ- তা নয়। বরং অহরহ ঘটছে এসব ঘটনা। আর এসব অবুঝ কচি মেয়েদের সরলতার সুযোগে প্রেমিক নামের প্রতারকরা তাদের সম্ভ্রমের অমূল্য ধনটুকু কেড়ে নিচ্ছে দেদারছে। তাই ইসলামের কঠোরতার সমালোচনা না করে সমাজব্যবস্থার নাজুকতার দিকে তাকান। দেখুন দেশজুড়ে কী ঘটছে... আরেকটা ঘটনা বলি।

এবারের ঘটনার নির্মমতার শিকার চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের অজোবড়া গ্রামের নুরেসা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুলছাত্রী। গত রবিবার সে মৃত্যুর এই নির্মম পেয়ালা পান করেছে। এই পেয়ালার সাকি তার কথিত প্রেমিক মাহবুব! মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ, নুরেসার প্রেমিক মাহবুব পাশবিক নির্যাতন করে তাকে হত্যা করেছে। ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসী মাহবুব ও তার বন্ধু আজিমকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে। 

এলাকাবাসী জানায়, বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের বেগুনবাড়ী গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে স্থানীয় বিআইবি বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নুরেসার সঙ্গে অজোবড়া গ্রামের আবদুল ওয়াহাবের ছেলে মাহবুবের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাহবুব বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র!

কী অদ্ভূত কাণ্ড দেখুন! মাত্র নবম শ্রেণীর একজন ছাত্র! সেও সমাজের পঙ্কিলতায় কীভাবে দু’পা ডুবিয়ে দিয়েছে! কী নিষ্ঠুরভাবে পদস্খলন হচ্ছে এসব অবুঝ কিশোরদের! যে বয়সে প্রেম-ভালোবাসা আর নারী সম্পর্কে ধারণা থাকারই কথা নয়, সেই বয়সেই সে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে কার্পণ্য করছে না! কাঁচা বয়সের এসব তরুণরা অপরিপক্বতার কারণে ভয়ানক সব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সমাজব্যবস্থাকে অস্থির, বেচাইন করে তুলছে। 

আর বালিকাদের অবস্থাও দেখুন। নুরেসার বয়স মাত্র ষোল। এদেশের অদ্ভুত আইন অনুযায়ী এই বয়সের একটা মেয়ে সাবালিকাই নয়। সেই বয়সেই সে কী না করছে! প্রেম করছে, পরিণামের কথা না ভেবে প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত মুখে বিষ নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে! নুরেসার পুরো ঘটনাটা এরূপ :

বোববার বিকেলে নুরেসা প্রাইভেট পড়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে অজোবাড়া গ্রামে যায় মাহবুবের সঙ্গে দেখা করতে। ওই গ্রামে মাহবুবের বন্ধু আজিমের বাড়িতে তারা দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে কাটায়। হঠাৎ করে মাহবুব ও আজিম স্থানীয় এলাকাবাসীকে জানায়, নুরেসা বিষপান করেছে। গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার সময় সে মারা যায়। 

নুরেসা বেগমের মা নাসিমা বেগম অভিযোগ করেছেন, মাহবুব ও তার বন্ধুরা গণধর্ষণের পর নুরেসাকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, ঘটনার পর মাহবুব তাকে ফোন করেছে। নুরেসার শরীরে ধর্ষণের বিভিন্ন আলামত থাকায় তিনি নিশ্চিত তাকে পাশবিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২/১২/২০১০ ইং]

তো যে তরুণী বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শিশু- এই বয়সেই প্রেম মদিরায় ডুবে যায়, সে কি কখনও ভেবেছিল এই পিচ্ছিল পথে পা ফেলার অশুভ পরিণামের কথা? তার শিক্ষা কী তাকে এই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল কখনও? প্রচলিত শিক্ষা কি শুধু জাগতিক জাগ্রনেই সীমাবদ্ধ ছিল না? যে শিক্ষা একজন তরুণীর পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে না, সেই শিক্ষা পুরো জাতিকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবে? যে শিক্ষা তাকে এই ঘটিত বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত, সেই শিক্ষা, সেই ইসলামী আদর্শ ও পর্দা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেন এতো সংগ্রাম, বিদ্রোহ? 


আল্লাহয়ী বিধান ও পর্দাপালন ছাড়া কোনও নারীর মুক্তি নেই। নুরেসাদের নির্মম পরিণতির অশ্রুসজল কাহিনী আমাদেরকে যেমনিভাবে ব্যথিত করে, তেমনি শিক্ষাও দিয়ে যায়। কিন্তু আমরা শিক্ষা নিই না; বরং শিক্ষার পথকে কর্দমাক্ত করি। 

বোন নুরেসা! যে বয়সে আইন (দেশীয়) তোমাকে সাবালিকা বলেই স্বীকার করে না, সেই বয়সে তুমি এমন খেলা কেন খেলতে গেলে যার জন্য সারা জীবন তোমার বিদেহী আত্মা তোমাকে ভর্ৎসনা করবে? যখন সমাজের প্রতারক প্রেমিকদের না চিনে ডেটিং করতে গিয়েছো, তখন কি একবারও ভেবেছ তোমার পারিবারিক মর্যাদার কথা? এই পাপযাত্রার সময় একবারের জন্যও কি মনে হয়নি তোমার মা বাবার কথা? কিংবা তোমার নিজের কথা? সৃষ্টিকর্তা তোমাকে যে মহামূল্যবান আমানত দান করেছেন, সেই আমানতের মর্যাদা রক্ষার কথাও কি মনে হয়নি অন্তত একবার? তুমি গ্লানী আর লাঞ্ছনাকে সঙ্গী করে পরপারের বাসিন্দা হয়েছো, কিন্তু তুমি তোমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের জন্য কী রেখে গেছো? চোখের পানিই কী একজন সন্তানের কাছে মা-বাবার একমাত্র প্রাপ্য! 

মা-বাবা কী চোখের পানির জন্য সন্তান জন্ম দেয়? কিংবা কোনও বাবা কি চায় পৃথিবীর সবচে’ ভারি বোঝা- সন্তানের লাশটা- কাঁধে তুলতে? কবে হবে এসব সমস্যার সমাধান? কবে নাগাদ আমরা পাবো এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর? 


যেদিন আমরা আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরব, পর্দার মধ্যে আমাদের নারী সমাজের মর্যাদা ঢেকে রাখবো, কেবল সেদিনই মিলবে এসব প্রশ্নের উত্তর। 

বিষোপঢৌকন

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْهُ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ عَرِيْضَةٌ فِى الاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ 


‘তোমাদের নিকট কেউ বিয়ের পয়গাম দিলে তার দ্বীন ও চরিত্র যদি পছন্দনীয় হয়, তাহলে তার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না করো, তাহলে জমিনে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে এবং দীর্ঘস্থায়ী ফাসাদের কারণে সমাজে অশান্তি দেখা দেবে।’ [তিরমিযী : ১০৮৪] 

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالاَيْمُ اِذَا وُجِدَتْ لَهَا كُفُوٌ

(আমাকে উদ্দেশ্য করে) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে আলী! তিনটি কাজে কখনও বিলম্ব করবে না। এক. সালাতের সময় হলে তা আদায় করা। দুই. লাশ উপস্থিত হলে জানাযার সালাত। তিন. উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পেলে বিয়ে দেয়া। [তিরমিযী : ১/৪৩]

আল্লাহর এই বিধান সকলের জন্যই পালনীয় ও নিরাপদ। একজন পুরুষের জন্য যেমন নারীর প্রয়োজন, তেমনি একজন নারীর জন্যও একজন পুরুষ প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণের জনই বিয়ে। অতএব, উপযুক্ত পাত্র কিংবা পাত্রী পাওয়া গেলে বিলম্ব না করে এই জরুরী চাহিদা পূরণ করা একটি নিরাপদ পন্থা। অবশ্য উপযুক্ততার ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তো উপযুক্ত পাত্র কিংবা পাত্রীর ব্যবস্থা হওয়ার পর বিয়েতে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই বিধানে ব্যত্যয় ঘটলে জীবনে আসবে লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা আর গ্লানি। শেষে চরম পরাজয়। এবারের ঘটনাটা এই বিধান লঙ্ঘনের পরিণতি ও পরিণাম সম্পর্কে। পড়ুন নিচের ঘটনাটি :

১৯৯৮ইং সালে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে প্রথম ঢাকায় আসা। মিরপুরের এক বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া। সে বছর নবীনদের মধ্যে ছিলেন আজকের ঘটনার নায়ক, মুখলিস ভাইও। আমি সিরাজগঞ্জের আর তিনি টাঙ্গাইলের। আমরা দুইজনেই নবীন। মুখলিস ভাই এক সময় সিরাজগঞ্জের এক মাদরাসায়ও লেখাপড়া করেছেন বেশ কিছুদিন। তাই আমার সঙ্গে বেশ সম্পর্ক হলো তার। দেখতে সুদর্শন, যাকে বলে হ্যান্ডসাম। মেধাও কম নয়। প্রথম থেকেই তা বোঝা গেল। ক্লাশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা নিয়ে ব্যঘ্র-সিংহের যে লড়াই হয়, তাতে তিনি ছিলেন আমার নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য আল্লাহর ফযলে আমিই আগে থেকেছি সব সময়। শোকর আল্লাহর! আমি অনুমতি নিয়েই তার জীবনের ঘটনাটি লিখছি। এবার আসল কথায় আসি। 

আমরা প্রায় তিন বছর সহপাঠী ছিলাম। তিন বছর একসঙ্গে লেখাপড়া করার পর তিনি লালবাগের এক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। তখন থেকে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ। এরপর লালবাগ থেকে চলে এলেন তেজগাঁওয়ে। ভর্তি হলেন নতুন এক প্রতিষ্ঠানে। এখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। একটি অসুস্থতা বিরাট এক ঘটনার জন্ম দিল। তিনি কানের সমস্যায় ভুগছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অপারেশন করার পরামর্শ দিলেন। অপারেশনের জন্য ভর্তি হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। 

সময়মতো অপারেশন করা হলো। যে ডাক্তার অপারেশন করলেন, তার বোন তখন নার্সিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। নাম সানজিদা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর। বিপুল বৈভব। উত্তরায় সাততলা বাড়ির মালিক। ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রসারিত। পিতার এই অপরিমিত সম্পত্তিতে অংশীদার মাত্র সানজিদা আর তার একমাত্র ভাই। 

সানজিদা মুখলিস ভাইয়ের প্রেমে পড়লেন। বড় অদ্ভুত কারণে! রোগীর দেহে ইনজেকশন পুশ করলে দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে দেহ থেকে রক্ত ইনজেকশনের সুঁইয়ের মধ্যে উঠে আসছে। ব্যস, সুঠাম ও সুদর্শন একটা মানুষের দেহের এমন অবাক ব্যাপার সানজিদার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি রোগীর প্রেমে পড়ে গেলেন! শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। গোপনে রোগীর গতিবিধি খেয়াল রাখতেন তিনি, রোগী কী করে গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করতেন কেবলই  মনের টানে। 

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এলেন মুখলিস ভাই। বিদায়ক্ষণে সানজিদা উপস্থিত ছিলেন না। হাসপাতালে এসে রোগীকে দেখতে না পেয়ে মনটা আকাশসম শূন্যতায় হাহাকার করে উঠল তার। এরপর কী করতে হবে নিমিষেই তা ঠিক করে ফেললেন তিনি। ক্লাস করছেন মুখলিস ভাই। অপ্রত্যাশিতভাবে দারোয়ান এসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, একজন মহিলা আপনাকে খুঁজছে। 

সহপাঠী ও শিক্ষকের সামনে হকচকিয়ে গেলেন মুখলিস ভাই। ঢাকার তার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। বাড়ি থেকেও কোনও মহিলা আসবে এমন সম্ভাবনা উত্তর আকাশে চাঁদ উদিত হওয়ার মতোই অসম্ভব ব্যাপার। তাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন দারোয়ানের দিকে। কিন্তু দারোয়ান তাকে তাড়া দিয়ে বলল, মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে!

শিক্ষক অনুমতি দিলেন। ধীরপায়ে অতিথির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন মুখলিস ভাই। গেটে এসে বড্ড অবাক হলেন তিনি। প্রাইভেট কার নিয়ে অপেক্ষা করছেন সানজিদা! কী জন্য এসেছেন তা ঠাওর করতে পারলেন না মুখলিস ভাই। ডাক্তার তো কখনও পাওনা ছাড়া রোগীর বাড়িতে আসে না! এ ধরনের কোনও হিসাব আছে কিনা সানজিদার সঙ্গে, তাও মনে মনে ভেবে নিলেন তিনি। কিন্তু এখানেও হিসাব মিলানো গেল না। অগত্যা আগন্তুকের মুখেই আগমনের হেতু জানার জন্য অপেক্ষা করতে হলো তাকে। 

আগন্তুকের সম্বোধন আর ভাষার অভিমান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মুখলিস ভাই। অভিভূত হবেন, না শিহরিত হবেন, না পায়ের তলা থেকে রাস্তার পিচগুলো সরে যাচ্ছে তা পরখ করবেন, এর কোনোটাই ঠাহর করতে পারলেন না। সানজিদার অভিমান মেশানো অভিযোগ, তাকে না বলে হাসপাতাল থেকে চলে আসা হলো কেন? এতে তিনি ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন! এরপর ভাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে অনেক কষ্টে এখানে আসতে হয়েছে! তার অভিমানের জবাবী ভাষা মুখে এল না তার। মনের অজান্তে কেবল গোটা শরীরটা একবার শিহরিত হলো। 

এরপর থেকে শুরু হলো দুজনের এক রেখায় পথচলা। উত্তরা থেকে নিজে ড্রাইভ করে সানজিদা দেখতে আসতেন মুখলিস ভাইকে। ভালোবাসার মানুষের জন্য গাড়িতে করে নিয়ে আসতেন মায়ের হাতের তৈরি নানারকম সুস্বাদু খাবার। শুধু দেখতে আসা নয়, মা-বাবার সম্মতিতে তাকে বাড়িতেও নিয়ে যান সানজিদা। 

মা-বাবার আদরের কন্যা সানজিদা। তাই তারা কন্যার মতের বাইরে যান না। তাদের এক কথা, মেয়ে যাকে নিয়ে সুখে থাকবে বলে মনে করে, তাকেই তারা বিনাবাক্যে মেনে নেবেন। তাছাড়া মুখলিস ভাইয়ের দসাসই চেহারা তাদের ও সানজিদার বান্ধবীদেরকেও মুগ্ধ করে। তাই সানজিদার উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায়। 

মুখলিস ভাই এখন উত্তরায় মেজর সাহেবের পরিবারের নিয়মিত সদস্য। সানজিদার মা তাকে পুত্রবত স্নেহ করেন। বাবা ছাড়া মুখে সম্বোধনই রোচে না। মধুর হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সানজিদা-মুখলিসের মনের আদান-প্রদান এগিয়ে চলে। মুখলিস ভাইয়ের পড়াশোনা পাঠ এখনও চুকেনি। তার সহপাঠী ও শিক্ষকরাও জানে তার এই ব্যাপারটি। অনেকে তাকে দেখে ঈর্ষা করে। এমন বড়লোক ঘরের সুন্দরী মেয়ে তার বধূ হতে যাচ্ছে, ঈর্ষাকাতর হওয়ার মতোই ব্যাপার বটে! 

এরই মধ্যে সানজিদা মুখলিস ভাইকে নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ি নাটোর বেরিয়ে এসেছেন। প্রাইভেটকারযোগে সানজিদা, তার ভাই এবং ভাইয়ের হবু স্ত্রী আর মুখলিস ভাই এই চারজন মিলে চলতো এই সফর। সফরের সময় মুখলিস ভাইয়ের পকেটে হাজার হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিতেন সানজিদার মা তথা মুখলিস ভাইয়ের ভাবি শাশুড়ী। এমন সব ভালোবাসা আর স্নেহসিক্ত মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনগুজরান হচ্ছিল মুখলিস-সানজিদার।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি এর কিছুই জানতাম না। অপারেশন করার পর তাকে দেখতে গিয়ে শুনলাম এসব ঘটনা। পুরান ইতিহাসের সঙ্গে নতুন ইতিহাস যোগ করে মুখলিস ভাই বললেন, বর্তমানে সম্পর্ক স্থগিত আছে। কারণটা সঙ্গত। কাহিনীটা এই : 

আর্থিকভাবে মুখলিস ভাই বেশ দুর্বল। তাই বিয়ের প্রশ্নে সানজিদাদের পরিবার থেকে আপত্তি থাকার কথা থাকলেও আপত্তি উঠলো মুখলিসের পরিবার থেকে। তারা সংসারসমুদ্রের ছোট্ট ডিঙির মাঝি হয়ে এতো বড় জাহাজের নাবিক হবেন কী করে? তাই তাদের সন্দেহ দূর হয় না। মনে হয় এ এক কল্পজগত। ঘুমের মধ্যে তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছে সানজিদার পরিবার!

কিন্তু তা স্বপ্নজগতের কোনও ঘটনা ছিল না। এ ছিল বাস্তবজীবনের এক প্রেমনাট্য। তবু মুখলিসের বড় ভাই সম্পর্কের গভীরতা যাচাই করতে চাইলেন। বিয়ে প্রায় পাকাপাকি। কথা ছিল বিয়ের পর মুখলিস ভাই সানজিদাদের বাড়ির সামনের প্রায় এক বিঘা খালি জায়গা আছে, তাতে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। তার ভাই সেই কথাটা তুললেন। বললেন, বিয়ের আগে কথাটি পুনরায় পাকাপাকি করে নাও এবং জায়গাটা আগে ওয়াক্ফ করে দিতে বলো তাদেরকে। 

কথাটা সানজিদার পরিবারকে জানালেন মুখলিস ভাই। সানজিদার পরিবারের লোকেরা কথাটা শুনে মর্মাহত হলেন। তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল এতে। বিশেষ করে সানজিদার মামা মারাত্মক ক্ষিপ্ত ও আহত হলেন। আমাদেরকে অবিশ্বাস! তার মুখে ছিল কেবল এই একটিমাত্র বাক্য। মনা কষাকষি থেকে সম্পর্কের পতন এবং বর্তমানে তা স্থগিত। 

শেষের কাহিনী শুনে ব্যথিত হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আরেক সহপাঠী। তার নামও মুখলিস। মোমেনশাহী বাড়ি তার। দুজনে চোখে চোখ রেখে কথা সেরে নিলাম। মুখলিস ভাই কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু ঠিকানা বলেছিলেন, তাকেই সম্বল বানিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। দিনটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৫ইং সালের বৃহস্পতিবার। বিজয় দিবসের সরকারী ছুটি থাকায় আমরা ছুটলাম উত্তরার দিকে। উদ্দেশ্য সানজিদাদের বাড়ি খুঁজে বের করে তাদের মধ্যকর অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করা। আধাপাকা আধাকাঁচা  ঠিকানা- সাততলা সাদা বিল্ডিং, অবসরপ্রাপ্ত মেজর এতটুকু পরিচয় সম্বল করে আমরা দুজন নিকুঞ্জ থেকে শুরু করে উত্তরা পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুজি করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। নিরাশ হয়ে একবার মুখলিস ভাইকে ফোনও দেয়া হলো কৌশলে পুরো ঠিকানাটা নেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি হয়ত চান নি আমরা ঠিকানা উদ্ধার করে কিছু একটা করি। তাই আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে ঠিকানা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন, তথ্য দিলেন না। আমরা সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্তি আর ফলাফল শূন্যতাকে সঙ্গী করে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলাম। 

সানজিদার মামা বা তার পরিবারের লোকেরা সহজেই বিয়ের আয়োজন নাকচ করে দিতে পারলেও দুজন যুবক-যুবতীর মনের আদান-প্রদান তো আর বন্ধ রাখতে পারেন না। তাই আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেও প্রেম তার আপন পথে ঠিক-ঠিক মতোই ধাবমান হলো পুনরায়। আবার সম্পর্কের পুনস্থাপন হলো। হৃদ্যতা হলো আগের মতোই। কারণ, সানজিদার মানসিকতা দেখে তার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে তারা তাদের মেয়ের মন ভাঙবেন না। 

তাই সঙ্গত কারণেই বিয়ের কথাটা আবার উঠল। তবে সানজিদার বিয়ের আগে তার বড় ভাইয়ের বিয়ের আয়োজনটা তারা সম্পন্ন করতে চাইলেন। পাত্রী আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তার মামাতো বোন। সেও কোটিপতির মেয়ে। বাবা গুলশানের বিশাল মার্কেট আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। মহা ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন করা হলো বিয়ের। দাওয়াত পড়ল মুখলিস ভাইয়েরও। এত বড় আয়োজনে তিনি কী আর সাধারণভাবে শরীক হতে পারেন! তাছাড়া কিছুদিন পর যেখানে তাকেও বরবেশে যেতে হবে! তাই তিনি তার সাধ্যের বাইরে গিয়েও অনেক কিছু করলেন। প্রাইভেটকার ভাড়া করলেন। মূল্যবান গিফ্ট ক্রয় করলেন এবং বিয়ের দিন সানজিদাদের বিয়ে বাড়িতে হাজির হলেন। 

বিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে তিনি যা ভেবেছিলেন, দেখলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আড়ম্বরতা। সানজিদাদের পারিবারিক স্ট্যাটাস এত সমৃদ্ধ যে, তা মুখলিস ভাইয়ের ভীতির কারণ হয়ে গেল। ঢাকার বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যবসায়ী আর এক নামে চেনা প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই শুধু অতিথি নন, বাঘা বাঘা যত মন্ত্রী-মিনিস্টার আছেন তারাও আজকের বিয়ের অতিথি! এত রথ-মহারথীর মধ্যে কুচকে গেলেন মুখলিস ভাই। পার্থিব সম্পদের বিচারে এই বিত্তশালীদের মহাসমুদ্রে তাকে ছোট্ট একটি পুসকরনির মতো ক্ষুদ্র বলে মনে হলো। তিনি তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন। মন চালাচালির জগত থেকে ফিরে এলেন বাস্তবতার জগতে। ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা জানালেন সানজিদাকে। কিন্তু সানজিদা প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখলিস ভাইয়ের অর্থবিত্ত দেখবেন না। অর্থবিত্ত তো আর তার কম নেই। বাবার সম্পত্তির বৃহৎ অংশটাই তার জন্য লিখে দেয়া আছে। তার ভাই তাতে মোটেই আপত্তি করেননি। বরং একমাত্র ছোটবোনকে খুশি রাখতে তিনিও সব দাবি ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। 

তাই মুখলিস ভাইয়ের আশঙ্কা বা তার নারাজির কথা কানে তুললেন না সানজিদা। এক্ষেত্রে ঘটল উল্টো ঘটনা। মানুষ যেখানে বিত্তশালীকে ম্যানেজ করে সেক্ষেত্রে বিত্তশালীই বিত্তহীনকে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। 

কিন্তু মুখলিস ভাইকে আমরা দেখেছি, তার মধ্যে একরোখা ভাব আছে অনেকটা। কোনও কিছুর সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে টলানো বেশ মুশকিলই বটে। তার এই স্বভাবের বলি হলেন সানজিদা। এতে কপাল পুড়ল তার, যিনি অনেক ভালোবেসেছিলেন তাকে। 

আমরা প্রথম থেকেই মুখলিস ভাইকে বলে এসেছি, এটা কোনও শর‘ঈ কাজ নয়। দুইজন বেগানা নারীপুরুষের এভাবে সম্পর্ক দীর্ঘায়িত করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। যেহেতু বিয়ের কথা হচ্ছে আর তারাও পারিবারিকভাবে রাজি, তাই বিলম্ব না করে কাজটা সম্পন্ন করে ফেলুন। অন্তত শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হওয়ার হাত থেকে তো বাঁচা গেলো! 

কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বিলম্ব হতেই থাকল। এক পর্যায়ে আমরাও সৎ পরামর্শ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাছাড়া ব্যস্ততার কারণে যোগাযোগও কমে এলো। দূর থেকেই শুনতে পেলাম, তিনি বিয়ের জন্য অন্যত্র পাত্রী খুঁজছেন! মনে মনে দুঃখ হলো সানজিদার জন্য। ভাবতেই হলো যে, প্রেম-ভালোবাসা, বেপর্দা আর গাঁটছাড়া জিনিসের পরিণতি সুখকর হয় না। কোনও না কোনও দিক থেকে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেই। হয়ত এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর রেজামন্দী থাকে না বলেই এমন হয়!

মুখলিস ভাই সানজিদার পরিবারে বিষয়টি কিভাবে তুলে ধরেছিলেন, তা বলতে পারি না। কিন্তু সানজিদা বেচারী যে তাতে নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন তা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। কারণ, মুখলিস ভাইয়ের ভাষ্যমতে সানজিদা সত্যিকার অর্থেই মুখলিসকে মন থেকে অনেক ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু শুধু আর্থিক ও সামাজিক তারতম্যের ভয়ে মুখলিস ভাই তার মনের চাওয়া আর ভালোবাসার মূল্য দিলেন না। তার এই এড়িয়ে চলার সময়টাতে সানজিদা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বড়লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কখনও প্রেমে পড়েননি তিনি। জীবনের প্রথম প্রেমের শকড্টা তাই মানসিক শক্তির মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে দিয়েছিল তার। 

দিন গড়িয়ে চলল আপন গতিতে। একদিন সংবাদ পেলাম মুখলিস ভাই বিয়ে করেছেন। টাঙ্গাইলের এক কলেজ ছাত্রী তার নববধূ! সংবাদটা শুনে বেশ খারাপ লাগল। 

এরও অনেক পরের ঘটনা। বহুদিন হয় মুখলিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নাই। সময় করে একদিন তার কর্মক্ষেত্র তেজগাঁওয়ে গেলাম। পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে আরেক বন্ধুর দীর্ঘ বিরতির পর দেখা। তাই আবেগ, উচ্ছ্বাস আর সুখ-দুঃখের অনেক কথা হলো। আপ্যায়নপর্ব শেষ হলে বিদায় চাইলাম তার কাছে। তিনি আমাকে বিদায় জানাতে ফার্মগেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। আমি কখনও সেই সময় এবং ফার্মগেটের ভাসানী নভোথিয়েটারের দিকের প্রথম ওভারব্রিজটার গোড়ার স্থানটা ভুলতে পারব না। এতক্ষণ পর্যন্ত তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে আলোচনা চললেও কী মনে করে যেন সানজিদার কথাটা মনে পড়ল আমার। আচম্বিত প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, সানজিদার কী খবর? তিনি কেমন আছেন? কোথায় আছেন? 


মুখলিস ভাই উত্তরে যা বললেন, তাতে মনে হলে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু নন, চক্ষশূল! তিনি নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, সে তো চলে গেছে!

-মানে! আতঙ্কিত কণ্ঠে বললাম আমি। 

- সে পরপারের বাসিন্দা হয়েছে। 

- কী ভাবে? কবে? এক সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম আমি। 

আমি কখনই ভুলতে পারবে না ঔ সময় ও স্থানটার কথা, যেখানে ও যে সময়ে একটা বিদেহী আত্মার করুণ পরিণতির কথা শোনানো হয়েছিল আমাকে। আমার প্রশ্নের জবাবে মুখলিস ভাই যা জানালেন, তাতে আমি কিছুক্ষণের জন্য নিজের পরিচয়টা ভুলে যেতে চাইলাম। আট বছরের বন্ধুত্ব ক্রোধে পরিণত হয়ে যেন হাতের মুঠোয় এসে জড়ো হলো কোনও অশুভ ইচ্ছায়। মনে হলো, এখনই তার উপর হামলে পড়ব আমি, ক্রোধে, ক্ষোভে ও উত্তেজনায়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমি দ্রুত তার সামনে থেকে সরে এলাম। গাড়িতে চেপে সিটে বসে মাথা ধরে বসে থাকলাম। যুগপৎ তিনটি জিনিস আমার মাথায় চক্কর দিতে লাগল। 

১ .হাদীসের বাণী, যা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা মুখলিস ভাইকে বারবার তাগিদ দিয়েছিলাম বিয়ের কাজটা দ্রুত সেরে নিতে। 

২. সানজিদার নিখাঁদ ভালোবাসা, যদিও তা শর‘ঈ গন্ডির মধ্যে ছিল না।

৩. মুখলিস ভাইয়ের ‘কপটতা’ ও নির্বুদ্ধিতা। 

শেষের ব্যাপারটি আমি সারা রাস্তায় ভাবতে থাকলাম। যে তোমাকে মন উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছে, শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে পাওয়ার অপেক্ষা করেছে, বিত্তবৈভবের কথা চিন্তা না করে তোমার মতো দরিদ্র একজন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে চেয়েছে, যার বাবা-মা তাদের কন্যার সুখচিন্তা না করে তোমাকে পুত্রের মতো স্নেহ দিয়েছেন, কোনও দিন যারা তোমার সম্পদের কথা জিজ্ঞেস করেন নি- দেখেছেন শুধু তোমাকে, তুমি তোমার প্রস্তাব থেকে সরে আসার পর মেয়ের মরা মন দেখে যাদের পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের সাগরে বেদনার ঢেউ উছলে ওঠায় তোমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন তোমার অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে, শুধু বিশ্বাসের জোরে আত্মীয়তার বন্ধনটা কায়েম করতে, যারা তোমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বারবার তাদের ও সানজিদার উপর আস্থা রাখার অনুরোধ করেছেন, তারা কখনই সম্পদের প্রশ্ন তুলবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তারা সে ধরনের মানুষ নন বলে আস্থা দিয়েছেন, যে ডাক্তার ভাইটা তোমাকে চিকিৎসা দিয়েছিলেন, সেই ভাইটা চিকিৎসা সেবার পর্যন্ত দোহাই দিয়ে তোমাকে তোমার মত প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন, একমাত্র বোনটাকে যিনি এত ভালোবাসেন, সেই বোনের শুষ্ক মুখ দেখে যিনি তোমাকে এতো করে অনুরোধ করেছেন, যে মেয়েটি তোমাকে না পেলে কোনও দিনও বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার আশঙ্কাকে অসত্য প্রমাণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য যে মেয়েটি আকুতি জানিয়েছে, একটা পরিবারের সবাই একাট্রা হয়ে এতো করে তোমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু  তুমি তাদের কারো কথা রাখোনি, মূল্য দাও নি তোমার কাছের মানুষটির আত্মার আহ্বানকে। তাহলে সেই বাড়িতে নতুন বিয়ে করে তোমাকে মিষ্টি নিয়ে যেতে বলেছিল কে? এতো সানজিদার জন্য মিষ্টি ছিল না, ছিল বিষ! একটা প্রত্যাখ্যাত মেয়ে কী করে বরদাশত করতে পারে এমন উৎকট তামাশা? 


যাহোক, মুখলিস ভাই বিয়ে করে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য মিষ্টি নিয়ে সানজিদাদের বাড়িতে হাজির হলেন। সানজিদার পরিবার সৌজন্যের খাতিরে তাকে হাসিমুখেই বরণ করলেন। কিন্তু একজনের মুখে হাসি ছিল না। তিনি সানজিদা।

এর দিন দুয়েক পর। বিছানা ছাড়ার সময় হয়ে এলো। কিন্তু সানজিদার ওঠার নাম নেই। রাতে কি মেয়েটা কম ঘুমিয়েছে, নাকি সে এখনও বিছানা ছাড়ছে না? মা নিজেই প্রশ্ন করেন নিজেকে। আরও বেশ কিছুক্ষণ গড়ালো। তবু ওঠার নাম নেই। এখন আর মা নিঃসঙ্কোচ থাকতে পারলেন না। ঘরের বাইরে থেকে মৃদ করে ডাক দিলেন মেয়েকে। কিন্তু তবু সাড়া নেই। আরো জোরে ধাক্কা দিলেন। ধাক্কার জোর যত বাড়ে স্নেহময়ী মায়ের শঙ্কা ততই বাড়ে। ভেতর থেকে কোনও শব্দ না পেয়ে এক সময় বাড়ির সবাই আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন। বিছানায় সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন সানজিদা। দরজা ভাঙা, ডাকাডাকি কোনো কিছুর শব্দই তার কানে পড়ছে না! সর্বপ্রথম গর্ভধারিনী মা মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেহটা শক্ত হয়ে গেছে। সুশ্রী মুখটা বিষের প্রভাবে কালো হয়ে আছে! পাশেই একটা চিরকুট পড়ে আছে- ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ও যেন ভালো ও সুখে থাকে।’ 


হায় বন্ধু! মৃত্যুর সময়ে যে তোমার কল্যাণ কামনা করে গেল, তার ভালোর জন্য কি তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণীর ওপর আমল করতে পারলে না? যদি প্রেম-প্রীতিকে দীর্ঘায়িত না করে হাদীসটার ওপর আমল করতে, তাহলে কি আজ সানজিদার মা কন্যাকে হারিয়ে পাগল হয়ে যেতেন? 


এ প্রশ্ন শুধু তোমাকে নয়, পৃথিবীর সব মানুষের সামনে তুলে ধরছি। কেউ যেন শরীয়তের ওপর আমল ছেড়ে দিয়ে এমন কোনও কাজ না করে যার কারণে মায়েদের বুক খালি হয়, পিতা সন্তানহারা হন, ভাই বোনহারা কিংবা বোন ভাইহারা হন।  

বোন সানজিদা! আত্মহত্যা কঠিন অপরাধ। হয়ত তুমি নিজেও তা জানতে। কিন্তু ব্যর্থতার বেদনা তোমাকে পৃথিবীর এই কঠিনতম পথে পা মাড়াতে বাধ্য করেছে। তবে কথা কী, পৃথিবীর সব প্রেমের ব্যর্থতা আর গ্লানি মিলেও একটা আত্মহত্যার পাপের সমান হয় না। তারপরেও তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি আমি। কারণ, একমাত্র কুফর অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া যে কোনও অবস্থার মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা যায়। দু‘আ করি, আল্লাহ যেন তোমার এই জগতের অপরাধ ক্ষমা করে ওই জগতে শান্তিতে রাখেন। 

আর হ্যাঁ, আমার নিজেরও মাঝে-মধ্যে অনুশোচনা হয়। আফসোস হয়, যদি আমি সেদিন উত্তরার প্রতিটি ‘সাততলা সাদা বিল্ডিং’ খুঁজে বেড়াতাম। যদি দমে না যেতাম ঠিকানাহীন বাড়ি খোঁজার কাজে! আমার বিশ্বাস, আমরা একটা সুরাহা করতে পারতাম। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আমল করাতে পারতাম আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস অনুযায়ী- ‘হে আলী! যখন কোনও উপযুক্ত পাত্রী অথবা পাত্র পাওয়া যায়, তখন যেন বিয়েতে বিলম্ব করা না হয়।’ 


তাহলে আজ হয়ত তোমাকে এই পরিণতির শিকার হতে হতো না। কিন্তু এখন সবই অতীত। বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি এখন পরজগতের স্থায়ী বাসিন্দা। তাই তোমার আত্মার শান্তি কামনা করা ছাড়া আর করারই কিছুই নেই। সেই সঙ্গে পাঠক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এই বইয়ে লেখা ঘটনাগুলো শুধু পড়ার জন্য লেখা হয় নি। ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এসব। তাই প্রথমে আমরা নিজেরা এথেকে শিক্ষা নিই। এরপর প্রতিবেশী কিংবা গন্ডির মধ্যে অহরহ ঘটতে যাওয়া এসব দুর্ঘটনা রোধ করতে সচেষ্ট হই। আর কত দেখতে হবে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা? কত বোন আর শিকার হবে এমন ট্রাজেডির? সমাজ গড়ার মহান যাত্রায় আপনার কি করার নেই কিছু?


পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই। আল্লাহর বিধান অমান্যের ফলাফল কখনও শুভ হয় না। আলোচ্য ঘটনা এই দাবির সপক্ষে ছোট্র একটি উদাহরণ। কেননা, বিয়ে শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিধান ঠিক; কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার পথে পা মাড়াতে নেই। মুখলিস ভাইকে আমি চিনি। তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ নয়। তবু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তার কারণে একটি মেয়ের জীবনপাতা ঝরে গেছে অকালে, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সুতরাং একথা আবার প্রমাণিত হলো, যে পথে শরীয়ত নেই, সে পথে শান্তিও নেই। তাই সকলের উচিত পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ককে সুখময় করতে চাইলে শরীয়তের বিধানের মধ্যে, পর্দা-পুশিদার মধ্যে নিজেদেরকে বেঁধে রাখা। আল্লাহ তাওফীকদাতা। 

জীবন্ত দাফনের আধুনিক রূপ

এক. আজ থেকে বহুদিন হয়ে গেল ঘটনাটার বয়স। প্রায় তিন যুগ। বিস্মিত ইতিহাসটা স্মরণ করতে হলো এই বইটা লিখতে গিয়ে। বেলকুচি থানার বওড়া গ্রামের যে ঘটনাটি তৎসময়ে বিপুল আলোচিত বিষয় ছিল, মানুষ যে ঘটনাটিকে দেখত নির্মমতার করুণ ইতিহাস হিসেবে, আজ তা আমার সামনে ধরা পড়ছে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে। 

বেপর্দা, প্রেম আর পরকীয়ার কথাটা কিন্তু খুব বেশি শোনা যেত না এই তিন বা চার দশক আগেও। শুনেছি, আমাদের মায়েরা, চাচিরা বাবার বাড়িতে নাইওর করতে যেতেন রাতে, পর্দাঘেরা পালকিতে বসে। পর্দার বাইরে তো প্রশ্নই আসে না। পর্দা করার পরও দিনের আলোকে তারা পর্দার জন্য অনুকূল মনে করতেন না। তাই তারা রাতকে বেছে নিতেন কোথাও যাওয়ার সময় হিসেবে। পর্দার ব্যাপারে এতো কঠোর ছিলেন বলেই তারা অনেক বেশি নিরাপদ থেকেছেন। নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলে যেতে পেরেছেন। অবশ্য সে সময়ের কঠোর পর্দার মধ্যেও দুয়েকজন যে এদিক সেদিক করেন নি, তা নয়। কিন্তু আল্লাহর বিধান যেহেতু সর্বকালের সব মানুষের জন্য পালনীয়, তেমনিভাবে তা লঙ্ঘন করার শাস্তিও সবার জন্য প্রযোজ্য। তাই যারা ত্রুটি করেছেন, লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছেন। হয়েছেন করুণ পরিণতির শিকার। সে রকম একটা ঘটনা দেখুন : 

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানা। এই থানাতেই সংঘটিত হয়েছিল ভয়াবহ সেই নৃশংস ঘটনা। সে আজ থেকে বহু বছর আগে। আমরা তা শুনেছি আমাদের মা-বাবা ও মুরুব্বীগণের কাছে। এক নরপশুর অবৈধ লালসার শিকার হয়ে এক নারীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহেলিয়াতের গা কাঁটা দিয়ে ওঠা নির্মমতায়। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে খারাপ চোখে দেখা হতো। বিয়ের সময় তাকে খরচ করে বিদায় করতে হবে, মানুষ তাকে কন্যার পিতা বলবে, কত লজ্জার কথা! এসব দুষ্টু চিন্তা কন্যার পিতাদেরকে পশুতে পরিণত করত। তাই কন্যাসন্তান হলে তাকে ছয় বছর পর্যন্ত লালনপালন করে একদিন কন্যার মাকে বলা হতো, সাজিয়ে দাও, ওকে চাচার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবো। 

আরব মায়েদের কাছে এ ছিল এক চরমপত্র। মাতৃত্বের বিরুদ্ধে এক অলঙ্ঘনীয় নিষ্ঠুর নির্দেশনামা। জন্মদাত্রী মা জানতেন তার কলজেছেঁড়া ধনকে আসলে কোন্ চাচার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু চোখের পানি ছাড়া ওই মায়ের করার বেশি কিছু থাকত না। উচ্ছ্বল বালিকাকে সাজিয়ে দিয়ে করুণাময়ী মা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের চিরপ্রস্থানের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। মাতৃত্বের হৃদয়মুকুরে তখন বইত বেদনার উত্তাল ঝড়। 

কান্নায় বুক ভাসিয়ে মা যখন শিশুর মতো ফুফিয়ে কাঁদতেন, তখন কন্যার ভাগ্য যুক্ত হতো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নির্মমতা। আগে থেকেই খোঁড়া গর্তের কাছে মেয়েকে নিয়ে পাষাণ পিতা বলত, আম্মু! দেখতো, এখানে কী আছে? কোমল, উচ্ছ্বল, অবুঝ মেয়েটি যেই নিচের দিকে তাকাতো, তখনই পিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দিত। তারপর জীবন্ত কন্যাটিকে নিজ হাতে মাটি দিয়ে ঢেকে দিত। 

কত শিশু তার বাবার মন গলানোর জন্য কত অনুনয়-বিনয় করেছে? বলেছে, বাবা! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার বোঝা হবো না, দূরে কোথাও চলে যাবো! কোনও বেদুইন পল্লীতে চলে যাবো চিরদিনের জন্য। তোমার মর্যাদায় যেন আঘাত না লাগে, সেজন্য তোমার কন্যা পরিচয় দেব না কখনও! কিন্তু তবু গলত না পিতার নিষ্ঠুর হৃদয়। গর্তসমান মাটি ভরাট করে বিজয়ের হাসি হেসে তবেই ফিরে আসত আপন গৃহে। 

সে এক অব্যক্ত ইতিহাস। কোনও কবি, সাহিত্যিক কিংবা ভাষার শিল্পী বা যাদুকর কি সেখানে কখনও উপস্থিত থেকেছেন? পৃথিবীর সব কলমশক্তি দিয়েও কি তিনি পারবেন সে সময়ের একটি অবুঝ শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়ে বেদনার যে ঝড় উঠত, তার পরিমাপ করতে ?


দুই. হ্যাঁ, রহমাতুল আলামীন তা পেরেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা শোনালেন। হে আল্লাহর নবী! তিনি বলা শুরু করলেন- আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমার ছয় বছরের একটি কন্যাশিশু ছিল। আমি একদিন তার মাকে বললাম, মেয়েটিকে সাজিয়ে দাও; একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী বোঝে নি আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই মেয়েকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিল সে। অবুঝ মেয়েটির সে কী আনন্দ! বারবার আমার দিকে তাকায়। হইহুল্লোড় করে। আব্বা আব্বা বলে উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। 

কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তায় একটা কূপ পড়ল। আমি আর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। মেয়েটিকে বললাম, মা! দেখেতো ওতে কী দেখা যায়? মেয়েটি পরম উল্লাসে কূপের দিকে তাকালো। আমি তার ছোট্ট দেহটি দু’হাতে তুলে নিলাম। নরম হাড্ডির তুলতুলে দেহটাকে ছুঁড়ে মারলাম কূপের মধ্যে। মেয়েটি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। কচি শিশুটি বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আমি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কূপে ফেলে দিয়েছি। তাই সে করুণাভরে পিতার কাছে সাহায্য চাইল। আব্বু, আমি ভয় পাই, আমাকে এখন থেকে তুলে নাও তাড়াতাড়ি! আমার তো ভয় করছে! এসব কথা বলল। কিন্তু মেয়ের নিষ্পাপ আকুতি আমি কানে ওঠার সুযোগ দিলাম না। তার আকুতিকে আড়াল করে দিলাম মাটিচাপা দিয়ে। বাবার হাতে অবুঝ মেয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই বাড়িতে ফিরে এলাম। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাল্লাম ঘটনা শুনে খুব করে কাঁদলেন। অন্য সাহাবীরা আফসোস করে বললেন, হায়! তুমি কেন আল্লাহর নবীকে এমন মর্মান্তিক ঘটনা শুনিয়ে কষ্ট দিতে গেলে! 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার শোনাও দেখি তোমার ঘটনা! তিনি আবার শোনালেন। এবার করুণার নবীর দয়ার সমুদ্রে তুফান উঠল। শিশুর মতো কেঁদে বুক ভাসালেন। কাঁদলেন উপস্থিত সবাই। কাঁদলেন শিশুটির বাবাও। 

ইসলাম এসব করুণ কাহিনীর উপাখ্যান চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছে। আর কোনও দিন যেন কোনও কারণে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা না হয়, তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেছে। বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের দাদা মুছআসাহ ইবন নাজিয়া মুজাশিফী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমরা যে ভালো কাজ করেছি, তার কোনও বিনিময় কি পাবো না? যেমন, আমি জাহেলী যুগে ৩৬০টি শিশুকন্যাকে জীবন্ত দাফনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। প্রতিটি শিশুকে ছাড়াতে আমাকে দিতে হয়েছে দুটি করে দামি উট। মোট ৭২০টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইসলামের ছায়া পেয়েছো এই নেক আমল ও সুসভ্যতার কারণেই!

তো ইসলাম যেমন সভ্যতা রক্ষার ফসল, তেমনি ইসলাম রক্ষাই করে সভ্যতা। আর একারণেই হয়ত কোনও বিধান এমন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা মানবতার মুক্তির রক্ষাকবচ। সেই বিধান পালন না করলে, ইসলামের আদর্শ লঙ্ঘন করলে, কিভাবে ফিরে ফিরে আসে জাহেলিয়াতের অসভ্যতা, বর্বরতা তা নিচের ঘটনাটি পড়ে অনুমান করার চেষ্টা করুন :

তিন. বহু দিন পর ফিরে এলো সেই মর্মান্তিক ইতিহাস। যে ইতিহাসটি রচিত হয়েছিল একটিমাত্র পাপের কারণে। শরীয়তের একটি বিধান লঙ্ঘন ও বেপর্দার নাফরমানীর কারণে। 

বর্তমানে দৌলতপুর ইউনিয়নের এক ওয়ার্ডের মেম্বার ময়নু (ছদ্মনাম)। দাপট বেজায়। সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, লুটপাট, স্কুল-মসজিদে দেয়া দানের টাকা মেরে দেয়া, রাস্তা, পুল নির্মাণের টাকা আত্মসাৎ করাসহ সব ধরনের অপরাধ জগতে তার নির্বিঘ্ন বিচরণ। পৌঢ় বয়সে যার এত কীর্তি (?) যৌবনে সে বসে থাকার লোক ছিল না। তাই সে তার যৌবনকালে একটি মেয়ের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে করেছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

কামালুদ্দিনের (ছদ্মনাম) সহজ-সরল মেয়ের সরলতার সুযোগ নিল ময়নু। তামিমা (ছদ্মনাম) নামের মেয়েটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই সরল। অবশ্য সে সময়ের মেয়েরা এমনই ছিলেন। যুগের কালো ধোঁয়া তাদের সরলতার শুভ্রতায় দাগ ফেলত কম। কিন্তু এই সরলতার সঙ্গে যতটুকু দ্বীনি সচেতনতা প্রয়োজন, তাতে ঘাটতি ছিল যথেষ্ট, তা বলতেই হবে। তাই কৌশলে ময়নু তার ওপর যৌবনের লাম্পট্য চর্চা করল। মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে এলো অন্ধকার জগতে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সম্ভ্রম কেড়ে নিল। মৌমাছি ফুল থেকে মধুটুকু চুষে নিয়ে যেভাবে আপন পথে কেটে পড়ে, তেমনি সেও তা-ই করল। 

কিন্তু পাপের উপসংহার সহজে হয়? তাই চলে গেলেও সে তামিমার গর্ভে রেখে গেল অশুভ নাপাক ঔরস, যার গ্লানি বইতে হবে এখন সরল তামিমাকে, তার গরীব অসহায় মা বাবাকে!

বাবা ছিলেন নেহায়েত নির্দয় মানুষ। তিনি জানতেন না এসব কাহিনী। বিয়ে ঠিক করলেন মেয়ের। বিয়ের দিন খুব কাছে গড়ালে তিনি শুনতে পেলেন সেই পাপের কাহিনী। বিচারের প্রার্থনা করবেন সেই সামর্থ নেই। কারণ, লম্পট লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার মতো শক্ত ভিত নেই তার। যুগে যুগে একশ্রেণীর মানুষ এমন অসহায় ও লম্পটদের লালসার শিকার হয়েই এসেছে। কে তাদের সঙ্গে ইনসাফ করবে? তাদের বিচারের প্রার্থনা কে আমলে নেবে? তাদের একমাত্র সহায় আল্লাহ ও আল্লাহর বিধান। কিন্তু সেই একমাত্র সম্বলটাও যখন কাজে লাগানো হয় না, তখন তাদের দুঃখ অবধারিত হয়ে যায়।

যাহোক, বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে দুর্ঘটনার কথাটা শুনে মাথায় বাজ পড়ে তামিমার বাবার। কী করবেন এখন- তা ভেবে পান না তিনি। অবৈধ ঔরস ধারণ করা একটা মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিলে যে শেষে পস্তাতে হবে! তাই অতি আশাবাদী হলেন তিনি। ময়নুর অভিভাবকদের কাছে গেলেন মেয়ের একটা বিহিত করতে। বিহিত আর কী! যার দ্বারা সম্ভ্রম খুইয়েছে, তার ঘাড়েই কন্যার দায় তুলে দেয়া। পৃথিবীতে পিতার তরে দুটি বোঝা সবচে ভারী। এক. পিতার ঘাড়ে সন্তানের লাশ। দুই. কন্যার গর্ভের বৈধতার জন্য লম্পটের দ্বারস্থ হওয়া। কামাল এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বোঝাটা উঠাতে গেলেন। প্রস্তাবটা ঠিকমতো তুলতেও পারলেন না তিনি। ময়নুর পরিবারের লোকজন তাকে নিদারুণ অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিল। ক্রোধ, ক্ষোভ আর ঘৃণা থেকে সৃষ্ট একটি নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। 

বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। কয়েকদিন মাত্র বাকি। সকলের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করলেও থমকে আছে কামালুদ্দিনের সব আয়োজন। এরই মধ্যে বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, চল মা, তোকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই। একজন ডাক্তারের নাম ধরে কথাটা বললেন তিনি। 

মেয়ে বাবার কথা শুনে চমকে গেল। এই সময় এতো দূরের ডাক্তারের কাছে যাওয়া! অথচ আগামীকাল বিয়ে! মেয়েটি সরল-সোজা হলেও বাবার কথাও তার বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু বাবার সঙ্গে ফুফুও আছেন। তিনিও বারবার তাগিদ করছেন প্রস্তুত হয়ে নিতে। অগত্যা ডাক্তার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল তামিমা। বিদায় বেলায় মা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়েকে ঠিক সেভাবে বিদায় জানালেন, যেভাবে ছয় বছরের কন্যাকে বিদায় জানাতো জাহেলিয়াতের আরব মায়েরা। 

কিন্তু পার্থক্য হলো তামিমার মা কোনোরকম অশ্রু বিয়োগ করলেন না। হাসিমুখেই বিদায় জানালেন মেয়েকে। মায়ের এই অশ্রুহীন আঁখি তামিমাকে আশ্বস্ত করল। চিকিৎসা শেষে ফের আপন জায়গায় ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে বাবা ও ফুফুর সঙ্গে পথে নামল সে। 

এখন থেকে প্রায় তিন যুগ আগের ঘটনা। সে সময়ের পল্লীগুলোকে নিভৃত পল্লীই বলতে হয়। বহু দূরে দূরে একটি করে বাড়ি। যেখানে সন্ধ্যাতেই রাত নামে। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণের মধ্যে পল্লী গাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষেরা ক্লান্তিতে আশ্রয় নেয় ঘুমের কোলে।

পল্লী গায়ের এমনি নিস্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে চলছে তিনটি মানুষ। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, পিতার নীরবতা আর ফুফুর ফিসফিসানি তামিমাকে এক অজানা আতংকে ফেলে দিল। বাবা তাকে একটা কথাও বলছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলেও হ্যাঁ না-র মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ। ফুফু কিছুক্ষণ পর-পর বাবার সঙ্গে কী যেন ফিসফিস করে বলেন। বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু যে হতে যাচ্ছে, তা বুঝতে তামিমার সরলতাটা প্রতিবন্ধক নয়। 

তার শংকা আতংকে পরিণত হলো যখন ডাক্তার বাড়ির পথ ছেড়ে তারা অন্য পথ ধরলেন তার বাবা। ফুফুকে জিজ্ঞেস করে কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। বাবাকে জিজ্ঞেস করে খেল বকা। অসহায় নিরুপায় হয়ে তাই বাবা ও ফুফুর অনুসরণ করতে হলো তাকে। 

বহুদূর চলার পর থামলেন তামিমার বাবা ও ফুফু। হুড়োসাগর নদীর পাড়ে। নদীটা বেশ পরিচিত। এক সময়ে প্রমত্তা নদী ছিল। কালের অনেক কিছুরই সাক্ষী এই নদীটা। কিন্তু বিস্মৃত অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া এসব ঘটনায় তার মনোযোগ নেই। সে এখন সাক্ষী হতে যাচ্ছে দেড় হাজার বছর আগের জাহেলিয়াতের একটি ঘটনা অবতারণার। 

নদীর ধারে কাশবন। জোসনার আলো দু’ টুকরো হয়ে অর্ধেক নদীর পানিতে এবং অর্ধেক কাশবনের সাদা ফুলের ওপর পড়েছে। নদীর কুলকুল করে বয়ে যাওয়া পানি আর বাতাসের ধাক্কায় কাশবনের দোল খাওয়ার দৃশ্য অন্য সময় হলে সরল তামিমার মনেও হয়ত প্রকৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিত। কিন্তু আজ এ অবস্থায় তার এসবে কোনও মনোযোগ নেই। তাকে গ্রাস করে রেখেছে এক অজানা আতংক। একপর্যায়ে তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে বাবা ও ফুফু যেন কী কথা সেরে নিলেন। এরপর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ব্যাগটা থেকে বাবা যে জিনিসটা বের করলেন, তাতে জোসনার কড়া আলো পড়ে একটা হালকা ঝিলিক দিয়ে গেল। সরল তামিমার মনটা তখন শংকায় কাঁপতে শুরু করেছে। 

এর কিছুক্ষণ পরই সব শংকা আর আতংক জোসনার আলোর মতোই সত্য হয়ে ধরা পড়ল তামিমার দৃষ্টিতে। বাবা তাকে চুলের মুঠি ধরে কাশবনের মধ্যে টেনে নিতে শুরু করলেন। পেছন থেকে ধাক্কালেন ফুফু। নারীমনের সকল দুর্বলতা আর আতংক গ্রাস করে নিল তামিমাকে। বাঁচাও বাঁচাও বলে সে ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু তার চিৎকার ধ্বনি নদীর পাড়ে লেগে একটা প্রতিধ্বনি হয়ে তারই কাছে ফিরে এলো। একজন পিতা যখন কোনও সন্তানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওই সন্তানের বাঁচার আর্তনাদ আর কার কানেই বা পড়বে! তাছাড়া নিষ্ঠুর পিতা কন্যাহত্যার জন্য এমন এক স্থান বেছে নিয়েছিলেন, যা ছিল রাতের প্রকৃতিতে মানুষের দৃষ্টিসীমার অনেক বাইরে। 

কোনও মনুষ্যসন্তান যখন তামিমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না, তখন বাঁচার তাগিদে সে পিতার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথমে বাবার কাছে আরজি জানিয়ে বলল, বাবা! আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দাও। এই এখান থেকেই চিরদিনের জন্য অজানার পথে নেমে পড়বো। কোনোদিন আর তোমার দুয়ারে হাজির হবো না। তোমাকে আর বাবা বলে বিরক্ত করব না। মেরেই ফেলতে চাচ্ছো যখন, তখন জীবনটা না হয় ভিক্ষাই দাও, বাবা! এই দেখো, তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, সত্যি কোনোদিন আর বাড়িতে ফিরে আসব না...।

ইনিয়ে-বিনিয়ে বহু কথা বলল তামিমা। বাবার মন নরম করে জীবন বাঁচানোর জন্য সম্ভাব্য সব কৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু নিষ্ঠুর বাবার মন গলানো গেল না। তখন সে প্রতিবাদী হয়ে উঠল। ধস্তাধস্তি হলো বাবা ও ফুফুর সঙ্গ। যুবতী বয়সী একজন নারীর শক্তিতো একেবারে ফেলবার নয়, কিন্তু হত্যাপ্রচেষ্টায় উদ্যত দানব পিতা আর তার সহযোগী ফুফুর শক্তিকে কুলিয়ে উঠতে পারল না সে। তারা দুইজন তাকে ধস্তাধস্তি করে কাশবনের একেবারে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

এবার শুরু হলো আরেক লড়াই। তাকে মাটিতে ফেলে জবাই করা হবে। এখানেও অনেকক্ষণ লড়ল তামিমা। অনেক স্থান জুড়ে ভেঙে গেল কাশবন। তবে শেষ পর্যন্ত এখানেও পরাজিত হলো সে। পিতার হাতের উদ্যত ধারালো ছুরি তার গলা স্পর্শ করল। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝতে বাকি থাকল না তামিমার। বাবা আর ফুফুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আগেই। তাছাড়া মৃত্যুর সময়টাতে মানুষ এমনিতেই পিপাসার্ত হয়। তাই শেষবারের মতো পানি চাইল তামিমা। 

তামিমা ভুলে গিয়েছিল, যে লোক দুটোর কাছে সে পানি চাচ্ছে, তারা এখন তার বাবা আর ফুফু নয়। তারা জল্লাদ! আর জল্লাদের কাজ তো মৃত্যুপথ যাত্রীকে পানি দেয়া নয়, দ্রুত জীবনলীলা সাঙ্গ করা। তাই তামিমার শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো না। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল তার পানি চাওয়ার আহবান। পানি দাও পানি! 

এলাকার মানুষের ভাষ্য, বহুদিন পর্যন্ত নদীর এই পাড়টায় মানুষ একাকী হলেই এই আওয়াজটা শুনতে পেতো। পানি দাও পানি! কী জানি, হয়ত তামিমার বিদেহী আত্মার সমবেদনা জানাতেই সেদিনের প্রকৃতি তামিমা হয়ে গিয়েছিল। তাই বহুদিন পর্যন্ত সমবেদনা ফিরে ফিরে এসেছে প্রকৃতির মুখে মুখে- পানি দাও, পানি! 

কয়েকদিন আগে আমার আব্বা এসেছিলেন ঢাকায়। তার কাছে পুনরায় ঘটনাটার আদ্যোপান্ত জেনে নিলাম। আমার জিজ্ঞাসায় তিনি প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। এতদিন আগের নির্মম একটা ঘটনা স্মৃতির সরলরেখায় ফিরে আসায় একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন। করুণকণ্ঠে শোনালেন সেই ঘটনাটা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তামিমাকে কি কবর দেয়া হয় নি? তিনি বললেন, কয়েকদিন পর্যন্ত শেয়াল-কুকুরের আহার ছিল সে। এরপর স্থানীয় লোকজন সদয় হয়ে তার দেহের অবশিষ্টাংশ মাটি চাপা দিয়ে রাখে।  

কথাটা শুনে মনটা আরও বিষন্ন হলো। তাহলে তামিমার কপালে কি জাহেলী যুগের শিশুকন্যাদের মর্যাদাটুকুও জোটেনি? কবরস্থ হওয়ার মর্যাদা? তামিমার জন্য আমার নিদারুণ কষ্ট হয়, তার জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করি। কিন্তু বারবার এই প্রশ্ন মনে দোলা খায়, এই যে নির্মম হত্যাকাণ্ড, পিতাকর্তৃক কন্যা নিহত হওয়ার মতো নির্মম ঘটনা; কেন ঘটে এসব? শুধু জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করলে কি এসব সমস্যার সমাধান হবে? নাকি আমাদেরকে বের করতে হবে সমস্যার মূল কারণটা? 

পাঠক! আমি হলফ করে বলতে পারি, সরল তামিমা যদি পর্দায় নিজেকে আবৃত করত, বিবাহবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ককে প্রশ্রয় না দিতো, তাহলে তাকে এই নিদারুণ পরিণতির শিকার হতে হতো না। আল্লাহর বিধান রক্ষা করার মর্যাদা তাকে রক্ষা করতো যিল্লতী ও জীবননাশ থেকে। 

সতীত্বের নিলাম

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো একটি গ্রন্থ হচ্ছে- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  ‘মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারালো’। বইটির শিরোনাম দেখে যে কেউ চমকে উঠতে পারেন। এক জাতির পতনে আরেক জাতির ক্ষতির প্রশ্ন কেন?


কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে অনাচার, অনৈতিকতা আর নির্লজ্জতার ছড়াছড়ি, তা দেখে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত যে কোনও মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আলোচ্য শিরোনামের বইটি সত্যিকার অর্থেই একজন যুগদ্রষ্টার হৃগয়বিগলিত উচ্চারণ এবং তিনি একথা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবেন যে, একটি সভ্য জাতির পতনে বিশ্বের অনেক কিছুই হারানোর থাকে। 

আগে ঘটনাটা দেখুন। সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছিল ২০১০ইং সালের আগস্ট মাসে। বান্ডিল পত্রিকা নামে পরিচিত দৈনিক কালেরকণ্ঠে। ঘটনাটি সভ্যতার তথাকথিত দাবিদার ইউরোপের কোনও এক দেশের (দেশটির নাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না আমার। তবে বৃটেন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি)।

সভ্যতার দাবিদার এই বিশ্বে কত অদ্ভুত নিলামের নামই তো শোনা যায়! কারও ব্যবহৃত ছেঁড়া কাঁথা। কারও ঘরের বাথরুম পরিষ্কার করার ব্রাশ, কারও ব্যবহৃত গাড়ির টায়ার আরও কত কীর নিলাম ডাকা হয়! কিন্তু সভ্যতার দুনিয়ায় নারীর চিরন্তন গৌরবের বস্তু সতীত্বকেও শেষ পর্যন্ত নিলামে তোলা হবে, তা আমরা কেন, কোনও সাধারণ বিবেকবান মানুষও কল্পনায় আনতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে এমনই নাযুক থেকে নাযুকতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 

ঘটনাটি হচ্ছে : ইউরোপের ওই ষোড়শী মেয়েটি নিজেকে নিলামে তুলেছে। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাদের পৈত্রিক বাড়িটি ব্যাংকের কাছে আটকে পড়ে যায়। ব্যাংক চাচ্ছে, বাড়িটি নিলামে তুলে তাদের টাকা উসুল করে নিতে। মা আর নিজের একমাত্র আশ্রয়স্থলটি এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে তা মেনে নেয়া যায়! তাই আজব এক নিলাম আহবান করল সে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়ে দিল, কোনও ব্যক্তি তাকে যদি এই পরিমাণ পাউন্ড দেয়, তাহলে সে তাকে এক রাতের জন্য নিজের সতীত্ব দিয়ে দেবে! নিলাম আহ্বানের সঙ্গে তার ছবিটাও ছেড়ে দিলো আগ্রহীদের সুবিধার জন্য। 

মুহূর্তের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল কামদুনিয়ায়। হাজার হাজার আবেদন পড়ল কয়েক ঘণ্টার মাথায়। এর মধ্যে এক যুবক ছিল কিছুটা সাধু-সন্ন্যাসী টাইপের। সে নিলামের সর্বোচ্চ ডাক হাঁকল। তবে এই অবৈধ পন্থায় না গিয়ে মেয়েটিকে স্থায়ীভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল সে। কিন্তু মেয়েটি যাদের নিলাম আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সবার আগে ছিল এই সাধু যুবকের নাম, যে বৈধ পন্থায় তাকে পেতে চেয়েছিল। 

মেয়েটি তার যুক্তি তুলে ধরে বলেছে, ‘আমি আসলে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইনি। কেবল ঋণের টাকাটা পরিশোধ করতে এক রাতের জন্য আমার সতীত্ব নিলামে তুলেছি। কিন্তু কামুকদুনিয়ার লোকগুলো আমাকে সারা জীবনের জন্য ভোগ করতে চায়। তাই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান না করে উপায় ছিল না।’ 


হায় বিবেক! যে তোমাকে মূল্য দিল তাকে তুমি ভর্ৎসনা দিলে! তুমি যে কামুক দুনিয়ার সুযোগ নিয়ে তোমার স্বার্থসিদ্ধি করলে, সে দুনিয়াকেই তুমি ভর্ৎসনা করলে! 

এটাই বলছিলাম যে, একটি সভ্য দুনিয়ার পতন মানে গোটা বিশ্বের পতন। আর ইসলাম যে সভ্যতা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছে এবং এককালে যে জৌলুস বিলিয়েছে, তা যদি আজ অক্ষুণ্ণ থাকত, তাহলে পৃথিবীর যে প্রান্তের যে কোনও ধর্মের হোক না কেন, কোনও নারীকে খাদ্য কিংবা বাসস্থানের জন্য এভাবে প্রকাশ্যে নিজের সতীত্বকে নিলামে তুলত হতো না। তাই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর ‘মুসলিম বিশ্বের পতনে বিশ্ব কী হারালো’ বইটির শিরোনাম আমাদের মনের অজান্তেই দোলা দিয়ে যায় এসব ঘটনাদর্শনে।


বিচূর্ণ স্বপ্ন

পাহাড়ী প্রকৃতির নিস্তব্ধ রজনী। ঘুমের কোলে আশ্রিত পাহাড়ী জনপদের সকল সদস্য। পাহাড়ী নির্জনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাতের গভীরতা। এমন নিস্তব্ধ রজনীতে বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন আব্দুস সাত্তার। ঠিক সে সময় পাহাড়ী নির্জনতা আর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিকট গর্জনে কেঁপে উঠল তার ঘরের টিনের চালাটি। আতঙ্কিত হয়ে তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন কী ঘটছে তা দেখার জন্য। অজানা আতঙ্ক আর ভয় নিয়েই ঘরের টিনের চালে উঠলেন তিনি। দেখলেন, ১৫ বছরের একটি মেয়ে মৃত্যুবৎ পড়ে আছে টিনের চালে!

সেদিন কী ঘটেছিল চট্রগ্রাম নগরীর খুলশী থানার লালখান বাজার এলাকায়? এটাও সেসব ঘটনার একটি, যা বেপর্দা, প্রেম আর উচ্ছৃংখল জীবনাচারের কারণে সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব ঘটনার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় তা কেউই বলতে পারেন না। পারবেনইবা কী? কেউ তো সমাধানের সঠিক পথে হাঁটে না। থাক সেসব কথা। এবার আসল ঘটনায় আসি :

লালখান বাজারের বাসিন্দা দেওয়ানহাট এলাকার কাস্ট গার্মেন্টের কর্মী পার্বতী (ছদ্মনাম)। বয়স মাত্র পনের। কোমল নারী সত্তা নিয়ে উপার্জনের কঠিন দায়িত্ব মাথায়। সামনে ভবিষ্যতের হাতছানী। কাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে, সেও একটা বড় চিন্তা। এরই মধ্যে তাকে হাতছানী দিয়ে ডাকল এক যুবক। জসিমুদ্দিন মানিক (ছদ্মনাম) স্বপ্নচারী মেয়েটিকে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালো। দরিদ্রতার ভারে ন্যূব্জ একজন অপরিপক্ব মেয়ের জীবনে এরচেয়ে বড় প্রলোভন আর কী হতে পারে? তাই সে তার আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করে নি। ভাবে নি একটু সময়ের জন্যও। মানিক তাকে প্রেম আর ভালোবাসা দেবে বলে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। নিয়েছে তার সর্বস্ব। পার্বতী তাতে বাধা দেয় নি। যার সঙ্গে জীবন গড়বে, তার ইচ্ছায় বাঁধ সাধতে আছে? জানি না, হয়ত সে তা-ই ভেবে থাকবে। 

ঘটনার দিন মানিক প্রেমিকা পার্বতীকে আহ্বান করে। তাকে আশা দেয়, এবার এসেছে তোমার সুদিন! আজই তোমাকে বিয়ে করে ফেলব! মানিকের কথায় পার্বতীর কিশোরী মনে এক অজানা শিহরণের ঢেউ খেলে যায়। একজন নারীর চিরকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি তার হাতের নাগালে! এখনই সে বধূ সাজবে, বিয়ের নতুন লালশাড়ী পড়বে! নারীসৃষ্টির সবচেয়ে সেরা মুহূর্তটি সে কিছুক্ষণের মধ্যেই শাড়ীর আঁচলে বেঁধে ফেলবে! ইত্যকার শিহরণমূলক অনুভূতি সরল কিশোরীমনে বারবার উঁকি দিতে থাকে। সে কৃতজ্ঞতার নয়নে তাকায় মানিকের দিকে। মানিক সত্যি স্বপ্নপুরুষ তার! স্বামী! পদধুলো নিতে হবে যে! 

বলা হয়, নারীর বুক ফাটে, কিন্তু মুখ ফোটে না। কিন্তু আজ যেন পার্বতীর মুখও ফুটতে চাচ্ছে। একজন গরীব, যৌতুক প্রদানে অক্ষম নারীর জন্য বিনা যৌতুকে বিয়ে হওয়ার শিহরণ কমইবা হবে কেন? মনে পড়ে গেল একটা বইয়ের কথা। ভারতের গহীন অরণ্যে বাস একটি দরিদ্র পরিবারের। সংসারে চার চারটে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে। কিন্তু দরিদ্রের ভারে ন্যূব্জ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয় যৌতুক দিয়ে তাদেরকে পাত্রস্থ করা। এদিকে মেয়েগুলোর বয়সও গড়াচ্ছে বেশ। বড় মেয়েটি মাঝে-মাঝে আক্ষেপ করে বলত, কত মানুষই তো কাজের জন্য গৃহপরিচারিকা রাখে। এমন কোনও মহানুভব লোক কি নেই, যে আমাদেরকে গৃহকাজের জন্য নিয়োগ দেবে, বিনিময়ে দেবে শুধু বধূর মর্যাদাটুকু? কেউ যদি এতটুকু কৃপা করে আমাদের প্রতি, তাহলে সারা জীবন আমরা চুলের আঁচল দিয়ে তার পা মুছে দেব! 

আহ্! কত বড় বেদনার দীর্ঘশ্বাস এটি! সেই দীর্ঘশ্বাস যেন ভর করছে পার্বতীর শ্বাসে, আর এথেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে মানিক!। তাই তার প্রতি এতো শ্রদ্ধা, এতো আবেগ! আনন্দে, আবেগে মানিকের সামনে নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে তার!

এভাবে বিয়ের শিহরণ আর আকুলতা তার দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে হারিয়ে যায় দূরে কোথাও। বিয়ের স্বপ্নে বিভোর পার্বতী মানিকের সঙ্গে রওয়ানা হয়। প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নগরীর আমবাগান এলাকায়। সেখানে এসে স্বপ্নের কোনও তাবীর দেখতে পায় না পার্বতী। কোথায় বিয়েথার আয়োজন! কেবল রাতের আঁধারই যে তাদের সঙ্গী! কোথায় লালশাড়ী, কোথায় হাতের মেহেদী?! 


পার্বতী দেখল, তার স্বপ্নের মানুষটি তার বন্ধুদের সঙ্গে কী যেন বলাবলি করছে। ভাবল, হয়ত বিয়েরই কোনও আয়োজন নিয়ে কথা বলছে তারা। হায় হতভাগিনী! এখনও তোর স্বপ্ন ভাঙল না? 


এর কিছুক্ষণ পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মতিঝর্ণা পাহাড়ে। সেখানে গিয়ে তার স্বপ্নের গ্লাসটি চূড়ান্তভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কল্পনার তুলিতে আঁকা তার স্বামী মুহূর্তের মধ্যে ধর্ষকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। তাকে তার প্রেমিকসহ চার বন্ধু মিলে ধর্ষণ করে। মানিক তার তিন বন্ধুদের নিয়ে ভালোবাসার (?) মানুষটিকে সম্ভ্রমকাঙাল বানিয়ে ছেড়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তার সম্ভ্রমটুকু কেড়ে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে পাহাড়ের পাদদেশে। 

পার্বতীর স্বপ্ন আটকে যায় আব্দুস সাত্তারের ঘরের টিনের চালে। আজ সে বাসর রাতের লালশাড়ী পরা বধূ নয়, হাসপাতালের কেবিনের মুমূর্ষ রোগী! তার ঠিকানা সাজানো বাসর ঘরে নয়, হাসপাতালের বেডে!

দেখুন, পার্বতীকে অন্ধকার রজনীতে চার বন্ধু মিলে নিয়ে যায় লালখান বাজারের মতিঝর্না পাহাড়ে। অপরিচিত যুবকদের দেখে চিন্তিত হওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তা হয় নি। কারণ, সঙ্গে যেখানে প্রিয় মানুষ আছে। সেখানে এসব ভাবাভাবির সময় কোথায়? কিন্তু যেখানে আল্লাহর বিধান থাকে না, মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ডর-ভয় থাকে না, সেখানে কি এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে? মানুষ এখানটায় এসে ভুল করে। যে লোকটা আল্লাহর বিধানের মর্যাদা দিতে জানে না, সে কী করে একজন নারীর মর্যাদা দিতে জানবে? [সূত্র : দৈনিক প্রতিদিন ৩রা জানুয়ারি ২০১১ ইং]

পরকীয়ার স্বরূপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় ‘বেইজ লাইন সার্ভে’ শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘পরকীয়ার ঘটনা আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ষাটদশকের তুলনায় এই প্রবণতা অনেক বেশি। সে সময়েও পরিস্থিতি এত ভয়াবহ ছিল না। বর্তমানে প্রতি দশজন পুরুষের মধ্যে তিনজন পুরুষ পরকীয়ায় জড়িত।’ 


সত্যিকার অর্থেই একটি উদ্বেগজনক রিপোর্টই বটে। এই রিপোর্টটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সীমাহীন দৈন্যের পথনির্দেশ করে। আসলে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা মাত্র ৫০ বছর পিছিয়ে গিয়েছেন। যদি আরও কয়েকশ বছর পিছিয়ে খোলাফা বা ইসলামের শাসনযুগের কাছে ফিরে যেতেন, তাহলে চিত্রটা আরেকটু ভিন্ন দেখতেন। তখন তফাৎটা আরেকটু মোটা দাগে ধরা পড়ত। 

যাহোক, পত্রিকা এই রিপোর্ট প্রকাশ করার পর এ সংক্রান্ত অনেকগুলো ঘটনা তুলে ধরেছে। আমরা দুয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার আগে পরকীয়ার স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

ইবন মুকাফফা’ (রহ.) পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণ ও তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, শয়তান পরনারী সম্পর্কে মানুষের অন্তরে স্বাদ জুগিয়ে দেয়। তাদের কল্পনাটাই তার কাছে মধুময় হয়ে ওঠে। চোখ ও অন্তরে তাদের সৌন্দর্য সুশোভিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত এটা এক ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকা। কেননা, নিজের বৈধ স্ত্রী কিংবা স্বামীর বদলায় যার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, সে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের স্বামী বা স্ত্রীর চেয়ে নিম্নমানের হয়ে থাকে।’ [আল-আদাবুল কাবীর পৃ. ৯৯]

ইবন মুফলিহ হাম্বলী রহ. পরকীয়ার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্য নারীদের দিকে তাকানো থেকে নিজের চোখকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। কেননা, মানুষ নিজের বৈধ বস্তু (স্ত্রী বা স্বামী)-র চেয়ে অবৈধ বস্তু তথা পরকীয়ার নারী-পুরুষকে বেশি সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে দেখে। 

তুমি তাকে দেখবে সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে, তার কথাগুলো কানে বাজবে সুরেলা স্বরে, সামাজিকভাবে তাকে বেশি ফিট ও উপযোগী মনে হবে, অন্তরঙ্গতায় মনে হবে সেরা, আনন্দ প্রদানে মনে হবে শ্রেষ্ঠ। এই মনে করাটা তোমাকে তোমার বৈধ স্ত্রী বা স্বামী থেকে মন কেড়ে নিয়ে অবৈধ স্থানে পতিত করবে। তোমার চোখে শয়তান ধাঁধাঁ সৃষ্টি করবে, হালালের প্রতি তোমার মধ্যে অনীহা ভাব সৃষ্টি করবে, বৈধ বস্তুর প্রতি ঘৃণা ও অবৈধ বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করবে। কারণ, মানুষের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। শয়তান এই প্রবণতাকে কাজে লাগায়। নিজের কাছে হালাল যে বস্তু আছে তাতে অনীহা ও অরুচি ধরিয়ে দেয়। সর্বোপরি শয়তানের প্রধান কাজ হলো তোমার কাছে, যে হালাল বস্তু সংরক্ষিত আছে, তার চেয়ে যা তোমার কাছে নেই তথা তোমার জন্য যা হারাম তাকে তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পেশ করা। 

এর ফলে তার প্রতি তোমার ইশ্ক-প্রেম সৃষ্টি হয়। ফলে ধ্বংস হয় দ্বীন-দুনিয়া সবই। কত দৃষ্টি যে এই ধ্বংসলীলা সাধন করেছে! কত দৃষ্টি যে কত জনপদ, পরিবার ও সমাজকে এভাবে ধ্বংস করেছে!

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইবন মুবারক (রহ.) বর্ণনা করতেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজে থেকেই ফিতনা (পরকীয়া-প্রেম) জন্ম দেবে, সে কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যদিও সে এর জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে।’ আর এটা সৃষ্টি হয় অনৈতিক মেলামেশা ও বেপর্দার কারণে। [আলফুরূ‘ : ৫/১৫৫] (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

এর প্রমাণস্বরূপ একটি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ঘটনা পেশ করা যেতে পারে। 

দৃষ্টির উদারতা, বাধাহীনতা ও অবৈধ পাত্রে তা ব্যবহার করার অপকারিতার চিরস্মরণীয় একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই ঘটনাটি। 

হিন্দ বিনতে খুস ইয়াদিয়া জাহেলী যুগের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহিত্যিক ও প্রখর মেধার অধিকারী একজন ধনবতী নারী ছিলেন। কিন্তু তিনিই অবিশ্বাস্যভাবে তার এক ভৃত্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। অথচ তিনি আরব দুনিয়ার একজন নামকরা জ্ঞানী হওয়ায় এর কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। তাকে এই অবিশ্বাস্য কান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আরবজাহানের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে একজন দাসের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারলেন? তিনি জবাবে বললেন- দুটি বিষয় আমাকে একাজে জড়িয়ে পড়া সহজ করেছে। এক. পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া। দুই. পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা, গল্পচারিতা ও খোশালাপ। 

অর্থাৎ- এই দুটি বিষয় এমন পাপ, যা বুদ্ধিমতী ও আরবখ্যাত একজন নারীকে আস্তে-আস্তে তার শরাফত, আভিজাত্য, সতীত্ব, নেতৃত্ব ও সম্ভ্রমের গণ্ডি থেকে বের করে এনে ব্যভিচারের মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত করে দিয়েছিল। বস্তুত দৃষ্টির উদারতা ও অনৈতিক মেলামেশাই একজন নারী বা পুরুষকে প্রেম বা পরকীয়ার মতো ভয়ানক পাপে লিপ্ত করে দেয়। দৃষ্টি হলো শয়তানের একটি তীর। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ -


‘দৃষ্টি হলো শয়তানের তীরসমূহের একটি।’ [মুস্তাদরাক হাকেম : ৪/৩১৪
] 

অতএব, একজন নারী বা পুরুষকে অবশ্যই শয়তানের এই তীরের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। আর মেলামেশা থেকে তো বেঁচে থাকতে হবেই। জনৈক কবি বলেন-

اِنَّ السَّلاَمَةَ مِنْ سَلْمٰى وَجَارِتِهَا  اَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَى حَالِ بِوَادِيْهَا

‘সালমা ও তার অনুরূপ নারীদের (প্রেমিকদের) হাত থেকে বাঁচার নিরাপদ পন্থা একটাই। তাহলো, তার বসবাসের উপত্যকা কখনও না মাড়ানো।’

সত্যি কথা কী, আমাদের সমাজ এই মারাত্মক দুটি অপরাধে আকুণ্ঠ নিমজ্জিত। একারণে প্রেম ও পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবল আমাদের আকাশ- বাতাসকে ভারি করে তুলেছে। রিপোর্টটি উল্লেখ করার পর পত্রিকাটি কয়েকটি পরকীয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছে। এখানে দুয়েকটি তুলে ধরা হলো।

ঘটনা-১ : যাত্রাবাড়ির দনিয়া এলাকার হতভাগা লোকটির নাম ওবায়দুল হক। বয়স ৩৫। দনিয়া বাজারের ৫৭৬, সাত্তার সর্দার রোডের বাসিন্দা। আল্লাহপ্রদত্ত ও পৈত্রিক জীবনটা তার ছিন্নভিন্ন আর রক্তাক্ত হয়েছে স্ত্রীর পরকীয়ার বিষাক্ত ছোরায়। স্ত্রী নাসিমা বেগম লাবলু নামের এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়া জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরকীয়ার পথে সবচে বাধা যে স্বামী! তাই পরকীয়ার প্রথম কোপটা পড়ল ওবায়দুলের ওপর। স্ত্রী নাসিমা আর তার প্রেমিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ। ৪ঠা জানুয়ারী স্ত্রী নাসিমা ও তার প্রেমিক লাবলু তাকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার মাথার পেছনে ও ঘাড়ে আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ৪ জানুয়ারি ২০১১ ইং] 

ঘটনা-২ : এ ঘটনা নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের। পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবলে এবার প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী ও স্ত্রীর ফুফাতো ভাই। গুণে-গুণে দুই দুইজন মানুষ! ঘটনাটি হচ্ছে : রাশেদা বেগম নামের এক মহিলাকে শুক্কুর আলী নামের এক যুবকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন রাশেদার ফুফাতো ভাই সামসুল ইসলাম। এরপর থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাকে পাওয়া যায় নি কোথায়ও। অবশেষে কয়েকদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় পাশের এক পুকুরে। হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পুলিশ রাশেদার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাকে ছেড়ে দিলেও সে মারাত্মক অপমানবোধ করে এবং এ কারণে আত্মহত্যা করে। 

ধারণা করা হয়, রাশেদাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখাই কাল হয় শামসুল ইসলামের জন্য। পরকীয়ার পাপ দেখার ‘অপরাধী চোখ’ আর মুখের ভাষা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার জন্য রাশেদা ও তার পরকীয়া প্রেমিক তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়। এদিকে স্বামীর নিজের বধূকে অন্যের বাহুলগ্না অবস্থায় দেখার অপমানের সঙ্গে যোগ হয় তাকে জেরা করার অপমান। এ দুয়ে মিলে সেও বেছে নেয় পরকালের পথ। একটি পরকীয়া এভাবেই কেড়ে নেয় দুটি তাজা প্রাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا »

ইসলাম একাকিত্ব নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বর ইসলাম একাকিত্বের দিকেই ফিরে যাবে।’ [মুসলিম : ১৪৫] 

অর্থাৎ ইসলামের সূচনা হয়েছিল নিঃসঙ্গতা নিয়ে, অল্প কিছু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ আবার আগের সেই অবস্থা ফিরে আসবে। মানুষ দ্রুতবেগে ইসলামের সীমানা থেকে দূরে সরে যেতে চাইবে। ইসলামের আদর্শ, ইসলামের মহত্ব তাদের কাছে অপাঙ্ক্তেয় মনে হবে। এর ফল যা হওয়ার তা-ই হবে। দুনিয়াব্যাপী এক আওয়াজ উঠবে- অশান্তি। 

আজ কী হচ্ছে না তা-ই বলুন! বেপর্দা, প্রেম আর পরকীয়ার কথাই ধরুন। এসব কারণে শুধু আমাদের দেশই নয় সারাবিশ্ব অস্থিরতা আর অশান্তির চোরাবালিতে আটকে গেছে। ঘটছে লোমহর্ষক যতসব ঘটনা। 

৮ জানুয়ারি একটি পত্রিকা রিপোর্ট করেছে, পরকীয়ায় পুরুষও নির্যাতিত। পুরুষরা স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। একে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে ব্যাপকভাবে। দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এলেও অধিকাংশ ঘটনা থেকে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে। 

লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের লাশ চুরি!

স্বর্ণা। পাবনার ঈশ্বরদী দিয়ারবাঘাইলে মেয়েটির বাড়ি। উজ্জ্বল শ্যামলা গড়ন। গমের মতো দেহের মিষ্টি রঙ। চেহারাটা মায়ায় ভরা। সৌন্দর্য নয়নকাড়া না হলেও মায়াকাড়া তো বটেই। বয়স মাত্র পনের। এসএসসি পরীক্ষার্থী। এমন একটি মায়াবী মেয়েকে অন্তত মানুষ যে, সে-ই মায়া করবে, স্নেহ দেবে। কিন্তু আমাদের সমাজের দেউলেপনা আজ এত উৎকট বিশ্রি হয়েছে যে, মানবতা আর স্নেহের প্রশ্নটা আজ আটকে যায় বর্বরতার মোটা প্রাচীরে।

স্বর্ণার দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সমাজের এমনই এক দেউলেপনার নিকৃষ্ট উপমা। মনুষ্যত্বের ঘোরতর বিপর্যয় নির্দেশ করার জন্য এই একটি দৃশ্যই যথেষ্ট যে, এই মায়াবী মেয়েটির লাশ ঝুলে আছে মেহেগনি গাছের সঙ্গে। পৈশাচিক, অমানবিক, বীভৎস ইত্যাকার শব্দ দিয়ে কি এই নৃশংসতার পরিমাপ করা সম্ভব? প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে এসব ঘটনা ঘটছে। নিষ্ফল আক্রোশ-অভিমানে চেতনা বিদীর্ণ হচ্ছে আমাদের। অবক্ষয়ের বীভৎস চেহারা দেখে কেবলই বিপন্নবোধ করছি আমরা, যেন কোথাও কোনও যোগ্য প্রতিকার নেই। প্রতিরোধ নেই। ক্রমেই শিথিল হচ্ছে মানবিক বন্ধন, ইলাহী নির্দেশের মর্যাদা। নির্দয় শাহওয়াত পুরুস্তির অন্বেষণে ক্লান্ত মানুষ যেন ক্রমাগত মানবতার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। রিপুর দাসত্ব, প্রভুত্বে ও আধিপত্যের লড়াইয়ে এমনকি হৃদয়ও হয়ে যাচ্ছে লুটের মাল- বাজারি পণ্য। এই অপরিমেয় সর্বনাশ থেকে পরিত্রাণের কি কোনোই উপায় নেই? এই মর্মবিদারী প্রশ্নটি মানুষ ও সমাজের কাছে রেখে চলে গেল স্বর্ণা। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে ঘটনাটা জেনে নিন। 

স্বর্ণার গ্রামের পলান শেখের ছেলে আনোয়ার স্বর্ণাকে ভালোবাসত। স্বর্ণার তাতে সমর্থন ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানার আর কোনও সুযোগ নেই। কেননা, উত্তরদাতা চিরদিনের জন্য অন্যজগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও নারী পুরুষের প্রেমের আহবানে সাড়া দিল কিনা সেটা দেখার সুযোগ নেই সেই যুবকের। ভালোবাসার মানুষটি তার উপযুক্ত কিনা কিংবা সে নিজে তার উপযুক্ত কিনা এই বিচারটুকু করারও ফুরসত নেই তাদের! হয়ত এটাও ছিল একতরফা ভালোবাসা, যাতে স্বর্ণার সমর্থন ছিল না। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আনোয়ার। পিশাচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সে। প্রেমশূন্য প্রেমিক প্রেমিকার জীবননাশের নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

ঘটনার দিন রবিবার রাত এগারোটার দিকে আনোয়ার কয়েকজন সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় প্রেমিকার গৃহে। উন্মোচিত হয় ভালোবাসার প্রকৃত রূপ। সে স্বর্ণাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এরপর আনোয়ার ও তার সন্ত্রাসীবাহিনী তাকে ধর্ষণ করে। হতভাগী স্বর্ণাকে আধুনিক জাহিলিয়াতের নির্মমতা পিছু ছাড়ে না। প্রেম অস্বীকৃতির শাস্তির জন্য যেন এতটুকু যথেষ্ট নয়! তাই পাষণ্ডরা ধর্ষণ করে প্রথমে তার দুটো চোখ উপড়ে ফেলে। 

না জানি অসহায় স্বর্ণা তখন কেমন আকুতি জানিয়েছে লম্পটদের কাছে! বিলাপ করে-করে চেয়েছে মা-বাবার কোলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ। সম্ভ্রম বাঁচাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জীবনটা বাঁচানোর জন্য বুকফাটা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু ভয়ংকর বিভীষিকাময় কষ্ট থেকে বাঁচার আর্তনাদে পাষণ্ডদের হৃদয় গলেনি। উল্টো আরো নির্মম হয়েছে। চোখ উপড়ানোর পর তার হাতপা ভেঙে দিয়েছে তারা।

জাহিলীযুগের মানুষদেরও নির্মমতার একটা সীমা-পরিসীমা ছিল। ছিল কিছুটা হলেও মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই যুগে এসে দেখছি এতটুকু মনুষ্যত্ব থেকেও বঞ্চিত মানুষ। আনোয়ার ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী স্বর্ণাকে ধর্ষণ করে, চোখ উপড়ায়, হাত পা ভাঙে, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে এবং শেষে হত্যা করে  লাশ মেহেগনি গাছের একটি ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। 

অসংখ্য কারণে মানুষ খুন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে খুনী হতে হয়। মনুষ্যত্ব, মানবতা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাকার সুকুমার বৃত্তিকে সুরক্ষা দিতে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়। এসব নির্মমতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে উচ্চকিত করার চেষ্টা করছে মানুষ। মৃত্যু স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যাই হোক, লাশের দাফন বা সৎকারের বিধান আছে সব সমাজে। স্বর্ণা খাতুন সেটুকুও পায়নি। কবরের সম্মানজনক একটু স্থান জোটেনি তার ভাগ্যে। ধর্ষক খুনীরা তাকে সেটুকু মর্যাদা দেয়ারও প্রয়োজনবোধ করেনি। শুধু কি তা-ই? স্বর্ণাকে দাফন করার পরও তার লাশের অবমাননা করা হয়েছে। কে বা কারা যেন তার লাশ চুরি করার চেষ্টা করেছে! হায় সমাজ! 

এমন ক্ষতবিক্ষত আর ঝুলন্ত লাশ দেখে মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন আর বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা অনুভবের বিষয়, ভাষাবদ্ধ করার বিষয় নয়। এই ঘটনায় স্বভাবতই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। হাজার হাজার মানুষের ধিক্কার ও অভিসম্পাত বর্ষিত হচ্ছে ধর্ষক ও খুনীদের ওপর। যুগপৎ শোক ও দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে মানুষ। 

পাঠক এটাকে বলবেন প্রেমঘটিত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু আমি বলব, মনুষ্যত্বের বিবেচনায় এটি একটি সম্পূর্ণ প্রেমবর্জিত হত্যাকাণ্ড। কেননা, প্রেম বিয়োগান্তক পরিণতি পেতেই পারে, কিন্তু তা পৈশাচিকতার নামান্তর হতে পারে না। প্রেম ও রিপু আশ্রিত প্রতিহিংসা পরস্পর সাংঘর্ষিক। 

আসমানী বিধান লঙ্ঘন হওয়ায় আলোচ্য ঘটনায় মনুষ্যত্বের দ্বিমুখী বিপর্যয়ের জঘন্য চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথমত ধর্ষণ। ধর্ষক নারিত্বকেই চরম অপদস্থ করে না, মনুষ্যত্বকেও নিপাত করে। আমাদের সমাজে এই পাপ ও নাফরমানীটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামাজিক অবক্ষয় বাড়ার সুযোগে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না বললেই চলে। ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা ও তথাকথিত নারীবাদীদের প্ররোচনায় নারীরা বেশি করে বিপগগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু ভাবুক কিংবা অভিভাবক কেউই সতর্ক হচ্ছেন না। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তি যখন আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে প্রতিহিংসা বা রিপুর তাড়নায় ধর্ষকের ভূমিকা নেয়, তখন গোটা সমাজকেই সে অশনি সংকেত দিয়ে যায়। 

এই অশনি সংকেত থেকে শিক্ষা নেয়া, শিক্ষা নিয়ে পাপের সদর দরজা বন্ধ করে দেয়ার তাগিদ আর কতদিন পর অনুভূত হবে? পাপের বোঝা আর কত ভারী হলে সমাজ ঘুরে দাঁড়াবে? 


এ সমাজে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। হয়ত স্বর্ণার ধর্ষক- হত্যাকারীরাও পার পেয়ে যাবে একদিন। কিংবা মনে করি বিচার হবে। কিন্তু এই বিচারটাই কি যথেষ্ট? বিরাট পাপের লঘুদণ্ডে সমাজ বদলাবে না। সমাজকে বদলাতে হলে আগে আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে আমাদের সকলকে আশ্রয় নিতে হবে। আর সেই নিরাপদ ছায়াটা হতে পারে পর্দা ও সুশৃঙ্খল জীবন। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৫/০১/২০১১ ইং]

রক্তলহরী

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

«إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

‘দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতর সম্পদ হলো নেককার নারী।’ [তিরমিযী : ৩২৩২] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াল্লামের বাণীর তাৎপর্য কতই-না মহান! একজন সৎ ও চরিত্রবান নারী পুরো জাতির গৌরব। স্বামী হিসেবে গৃহকর্তার, সন্তান হিসেবে ছেলেমেয়ের ও সন্তান হিসেবে মা-বাবার গৌরব। একজন নারী পর্দার আবরণে থেকেও বহু মানুষের পথপদর্শক কিংবা সত্য পথের অনুপ্রেরণা হতে পারেন। আবার এই নারী-ই সঠিক পথ ছেড়ে বক্র পথে পা মাড়ালে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারেন পুরো পরিবারের জন্য।

পর্দা নারীর ভূষণ। তার নিপাত্তার চাদর ও সম্ভ্রম রক্ষার অলঙ্ঘনীয় দুর্গ। কিন্তু যদি সে এই দুর্গে আশ্রয় না নেয়, তাহলে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে তার একটি উদাহরণ হলো গুলশানের আলোচিত ঘটনা। গুলশানের কালাচাঁদ এলাকা। ২৪ই মার্চ ২০১০ ইং সালে এখানেই সংঘটিত হয় সেই নির্মম ঘটনাটি। 

ইতি ও বীথি। সমাজের অন্যান্য নারী ও যুবতীদের মতোই সমাজসমুদ্রে সাঁতার কাটা তাদের। পর্দা-পুশিদা তাদের কাছে নস্যি। বিশেষ করে এই অল্প বয়সে! অদ্ভুত চিত্র দেখা যায় আমাদের সমাজে। আশি বছরের একজন বৃদ্ধা লাঠি ভর করে বোরকাবৃতা হয়ে হাঁটছেন আর তার সঙ্গে বিশ বছরের একজন পূর্ণ যুবতী হাঁটছেন অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে গলায় পেঁচিয়ে! তো এখানকার চিত্র যেমন উল্টো, পরিণতির চিত্রও তেমনি উল্টে হয়ে গিয়েছে। ফলে যুবকরা যেখানে হওয়ার কথা ছিল নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জামিন, হয়েছে তার উল্টো- ক্ষেতখাওয়া বেড়া। আমাদের সমাজে এ বেড়ারাই এখন নিয়মিত ক্ষেত খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে মানবতা ও সভ্যতা। 

রুবেল নামের এক যুবক ইতি বা বিথীকে ভালোবাসত। যে কোনও মূল্যে সে ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে নেয়ার প্রচেষ্টায় ছিল মরিয়া। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তাতে সাড়া পায়নি সে। আল্লাহর বিধানবিহীন প্রেম মানেই প্রেমবর্জিত মোহও। এই রিপুর তাড়না বিপুল। গতি বাধাহীন। প্রতিরোধ ব্যর্থ। তাই যখন রিপুর তাড়না ভর করে তাদের মধ্যে, তখন সবকিছু স্রোতের দাপটে ভেসে যায়। তাই ভেসে গেছে ইতি-বীথির স্বপ্ন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু।

ঘটনার দিন রুবেল মিঠুন নামের আরেকজন রক্তপিপাসু যুবককে সঙ্গে নিয়ে মামার কাছ থেকে নেয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ইতিদের বাড়িতে হানা দেয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে সে সরাসরি ইতির বাবা-মাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার আদেশ করে। তাদের রুদ্রমূর্তি দেখে ভড়কে যান বাংলাদেশ নার্সারী অ্যাসোসিয়শনের সভাপতি ব্যবসায়ী সাদেকুর রহমান ও তার স্ত্রী নার্গিস আক্তার। তারা রুবেলের কাছে সময় চান। একজন পিতা কী পারেন যাচাই না করে নিজ কন্যাকে কারও হাতে তুলে দিতে? মেয়েকে কারও হাতে পাত্রস্থ করতে? তাই তার এই সময় চাওয়াটা নেহায়তই যৌক্তিক। কিন্তু সেসব যৌক্তিকতা আজ রুবেলের অভিধানে মুছে যাওয়া এক শব্দ। সে যুক্তি শুনতে চায় না। শুনতে চায়না বিলম্বের কোনও বিড়ম্বনা। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার দানবীয় আত্মা। বিকট গর্জনে কেঁপে ওঠে তার আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েক রাউন্ড গুলি কেড়ে নেয় দম্পতির জোড়া প্রাণ। ইতির চোখের সামনে ভেসে যায় ফ্লোর নিজের মা বাবার রক্তে। এ রক্তবন্যা বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খলা ও মুক্তবাসের নয় কি?


শত ভ্রষ্টতায় পিষ্ট প্রাণ

নারীকে আজ নিগৃহীত করতে সম্পন্ন করা হয়েছে হাজারো আয়োজন। কেউ নারীর রক্ষাকবচ অস্বীকার করে নারীকে ধ্বংসের পথে লেলিয়ে দিচ্ছে, কেউ অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত দিয়ে নারীর সম্মান হানী করছে, কেউ নারীকে ভুল পথে নামাচ্ছে। আর কখনও কখনও নারী নিজেই ভুলপথে পা দিয়ে নিজের ধ্বংস চূড়ান্ত করছে। এভাবে শতভ্রষ্টতায় ধ্বংস হচ্ছে নারীপ্রাণ, পিষ্ট হচ্ছে তাদের জীবন। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা নারীর এই লাঞ্ছনার জন্য সব দায় চাপাচ্ছে ফতোয়ার কাঁধে। 

বস্তুত ফতোয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। মানবজীবনের ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা করাই ফতোয়ার কাজ। কাউকে নিগৃহীত, অপমানিত কিংবা লাঞ্ছিত করা ফতোয়ার কাজ নয়। বরং ফতোয়ার কাজ হলো সামগ্রিক সম্ভ্রম-মর্যাদা রক্ষার যিম্মাদারী পালন করা। আর ফতোয়া দেবেন কেবল তারা, যারা ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন। এরকম একজন বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সচেতন আলেমের ইসলামী জিজ্ঞাসার জবাবকেই ফতোয়া বলা হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ফতোয়া হলো জিজ্ঞাসার জবাবমাত্র। কোনও শাস্তি বা বিধান বাস্তবায়িত করা ফতোয়ার কাজ নয়। বিধান বা আইন প্রয়োগ করা কাজি বা বিচারকের কাজ। আলেম বা মুফতীর দায়িত্ব তা নয়।  

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় পরকীয়া-প্রেম সংক্রান্ত কারণে সালিশি বৈঠকে দোররার আঘাতে এক কিশোরী মৃত্যু বরণ করায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কিশোরীর নাম হেনা আক্তার। বয়স মাত্র ১৪ বছর। সে উপজেলার চামটা ইউনিয়নের দরবেশ খানের মেয়ে। হেনার সঙ্গে তার চাচাতো ভাই মাহবুবের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে। 

স্থানীয় সূত্র ও হেনার মামা আশিক জানান, ‘বেশকিছু দিন হলো হেনার সঙ্গে তার চাচাতো ভাই মাহবুবের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাহবুব চামটা গ্রামের রবিউল খানের ছেলে। তিনি ঢাকায় চাকুরী করেন। তার স্ত্রী থাকেন গ্রামে। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এসে তিনি হেনার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ রয়েছে।’

গত ২২ই জানুয়ারি রাতে মাহবুব বাড়ি এসে ডেকে নেন তার মানসকন্যা প্রেমিকা হেনাকে। স্ত্রীর ঘরে তারই বিছানায় তিনি হেনার সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হন। এসময় তার স্ত্রী শিল্পী এসে তা দেখে ফেলেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকার ও হৈচৈ শুনে আশেপাশের মানুষ এসে মাহবুব ও হেনাকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে। পরদিন শিল্পী গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে বিচার দেন।

গত ২৪ জানুয়ারী চামটা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য স্থানীয় মাতব্বর ইদ্রিস শেখ আব্দুল হাই মীর মালত, আব্দুল মালেক মীর মালতসহ ১৫-২০জন স্থানীয় মাতব্বর সালিশে বসেন। সালিশে মাহবুব ও হেনাকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়। ওই সময় মাতবর ইদ্রিস শেখ চামটা আলহাজ আবুল বাশার হাফিজিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান ও স্থানীয় মাঝিবাড়ির মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ মফিজ উদ্দিনকে ডেকে আনেন। উপস্থিত মাতব্বররা তাদের কাছে হেনা ও মাহবুবের শাস্তি কী- তা জানতে চাইলে তারা ১০০টি দোররা মারার হুকুম দেন। নির্দেশ মোতাবেক দোররা মারা শুরু হলে হেনা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এর পর দিন ২৫ই জানুয়ারী হেনাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু স্থানীয় মাতব্বরদের চাপে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় তার পরিবার। বাড়িতে আনার পর আবার অবস্থার অবনতি হলে তাকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন রাতেই তার মৃত্যু হয়। 

‘ফতোয়াদাতা’ সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমরা ফতোয়া দিই নি। আমাদেরকে ডেকে নিয়ে অবৈধ কাজের শাস্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমরা মাসআলা বলি।’ কিন্তু তার এই কথা ঠিক নয়। কেননা, ফতোয়া দেয়ার জন্য যে যোগ্যতা শর্ত, সেই যোগ্যতার অধিকারী নন তিনি। তাছাড়া কারও ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে শরঈনির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগ করতে হলে বহু শর্ত বিদ্যমান। সেসব শর্তের অনুপস্থিতিতে তাকে শাস্তি দেয়ার কোনও অবকাশ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুফতীর শাস্তি প্রয়োগের অধিকার নেই। শাস্তি প্রয়োগ ও আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কাজি বা বিচারকের। তাই কোনও দৃষ্টিতে এটাকে ফতোয়া বলা যায় না। এটা অজ্ঞতা, অবিবেচনা। আর অজ্ঞতার জন্য ইসলাম দায়ী নয়। 

সুতরাং যারা এটাকে ‘ফতোয়াবাজি’ বলে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন, হয় তারা অজ্ঞতার কারণে এরকম করছেন নতুবা ইসলামের সঙ্গে বিদ্বেষ রেখে এরূপ করছেন। সমাজ ফতোয়াদাতা এসব অজ্ঞ লোকদের দ্বারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ইসলামবিদ্বেষী এসব লোকদের দ্বারাও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবি আছে, যারা অজ্ঞ কিছু লোকের অজ্ঞতার সুযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে, ফতোয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়। দেশকে এসব দুর্নীতিবাজ বুদ্ধিজীবি থেকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের মানুষ একই সঙ্গে নৈতিক ও সামগ্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।   

এ হলো এক পত্রিকার ভাষ্য। অন্য আরেক পত্রিকার ভাষ্যমতে, হেনা রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে ওঁৎ পেতে থাকা মাহবুব তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে লাঞ্ছিত করে। 

যদি এই ভাষ্য সত্য হয়, তাহলে হেনা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এক্ষেত্রে সে দোররা পাওয়ার যোগ্য নয়, করুণা পাওয়ার হকদার। কেননা, শরীয়তে শাস্তির যোগ্য ধর্ষক, ধর্ষিতা নয়। একজন নিরপরাধ ধর্ষিতা সমগ্র জাতির সহমর্মিতা ও করুণা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তাই তাকে দোররা মারা কোনওমতেই বৈধ হয় নি। তো শরীয়ত যা সমর্থন করে না, কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির কারণে যদি তা সংঘটিত হয়, একারণে শরীয়তের মর্যাদা নষ্ট করা, ফতোয়া নিয়ে কটাক্ষ, বিদ্রূপ করা আরেক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছ্ইু নয়। আর সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সব রকমের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং]  

কথার পর্দা

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ ﴾ [الاحزاب: ٣٢]  

‘নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীগণের মতো নও। তোমরা পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা প্রলুদ্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বলো। {সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২} 

ফিক্হগ্রন্থে বলা হয়েছে-

صَوْتُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ

নারীর কণ্ঠ সতরের (পর্দার) অন্তর্ভুক্ত। 

শরহুল মুনতাহা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَصَوْتُ الاَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَيَحْرِمُ التَّلَذُّذَّ بِسِمَاعِه -


‘পরনারীর কণ্ঠ সরাসরি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তা দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করা হারাম।’ 


তো কুরআনে নারীদেরকে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে আর ফিক্হগ্রন্থে তাদের কথাকে পর্দা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে পরনারীর কথা শুনে স্বাদ আস্বাদন করা হারাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- একজন নারী যেমন দেহের পর্দা করবে, তেমনি কথারও পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। যদি কথার পর্দার এই বিধান পালনে অবহেলা করা হয় তাহলে সমাজে হাজারো ফেতনা-ফাসাদ আত্মপ্রকাশ করবে। এমনসব ঘটনার জন্ম দেবে, যা বিবেকবান মানুষের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। আজ আমাদেরকে প্রত্যহ এধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইল আর ইন্টারনেট চ্যাটিং আমাদের যুবক সমাজকে পতনের যে তলানীতে  নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে, যদি এখনই তাদের কথার পর্দার আওতায় না আনা হয়। নিচের ঘটনাটি দেখুন : 

নেভি সিগারেট কোম্পানিতে সেলসম্যানের চাকুরী করেন ২৮ বছর বয়সী মুহাম্মাদ ইয়াসিন। ঘরে তার স্ত্রী আছে। আছে চার বছরের সন্তানও। এই বয়সে মানুষ ব্যস্ত থাকে সংসার-পরিজন নিয়ে সন্তান-সন্ততিকে মানুষ করার ভাবনায়। কিন্তু মৌলিক এই কর্মযজ্ঞ থেকে সরে এসে তিনি যে ফাঁদে পা দিলেন, তা হলো কথার পর্দা লঙ্ঘন করার ফাঁদ। তিনি যেখানে ভাড়া থাকতেন, সেখানেই ভাড়া থাকতো দোলা নামের মেয়েটি। সে ঢাকার এক ভার্সিটির ছাত্রী। ইয়াসিনের মাথায় ভূত চাপল। তিনি সমাজ-সংসারের দায়িত্ব ভুলে দোলার পিছনে লাগলেন। দোলার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে তার সঙ্গে কথার মালা গাঁথতে শুরু করলেন। দোলা প্রথমে কিসের মায়ায় তার আহবানে সাড়া দিয়েছিল সেটা বলা কঠিন। কিন্তু তার সাড়া দেয়া যে ইয়াসিনের জন্য শুভ হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। কথার মধু বর্ষণের মধ্য দিয়ে চলে যায় বহুদিন। এক সময় দোলা বিরক্ত হতে থাকে ইয়াসিনের ফোনে। (এটা দোলার দাবি) কিন্তু নিবৃত্ত হন না ইয়াসিন। জোর করে লঙ্ঘন করতে চান কথার পর্দার বিধান। এই বিরক্তি আর টানাপড়েনের মধ্যে একদিন দোলার মোবাইল থেকে কল আসে ইয়াসিনের মোবাইলে। মোবাইল স্কীনে পরকীয়া-প্রিয় মুখ দেখে মনটা নেচে ওঠে তার। রিসিভ করলে দোলা তাকে বারিধারার একটি নির্জন পার্কে চলে আসতে বলে। মনটা আরেকটু নেচে ওঠে তার। প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে আড্ডা দেয়ার মধুর কল্পনা তার মনকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। তিনি সব রকমের বাস্তবতা উপেক্ষা করে প্রিয় মানুষের আহবানে সাড়া দিয়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন। 

সেখানে দোলা তার জন্য প্রেম-ভালোবাসার শরবত নিয়ে উপস্থিত ছিল না। ছিল তার মৃত্যু পেয়ালা নিয়ে হাজির। লেকের পাড়ে পৌঁছার পর ইয়াসিন দেখতে পান দোলার সঙ্গে কয়েকজন অপরিচিত যুবক কথা বলছে। তিনি দোলার সঙ্গে কথা শুরু করতেই শুরু হয় কথা কাটাকাটি। তুমুল বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে দোলার ইশারায় অপরিচিত ওইসব যুবক তার ওপর হামলে পড়ে। পাঁচ-ছয়জন যুবকের সাঁড়াশি আক্রমণ প্রতিহত করার সাধ্য ছিল না তার। তাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সোপর্দ করেন মৃত্যুকোলে। দোলা ও তার সহযোগিতায় তাকে লেকের পানিতে ফেলে দেয়। চারদিন পর ফোলা-ফাটা লাশ আবিষ্কার হয় ইয়াসিনের।

কথার বেপর্দা আজ ইয়সিনের চার বছরের মেয়েকে করেছে এতিম, স্ত্রীকে করেছে বিধবা আর মা-বাবাকে করেছে সন্তানহারা। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন এভাইে বহুমাত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি করে। মায়ের কোল খালি করে, নারীকে বিধবা করে, সন্তানকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে আর সমাজকে করে কলুষিত। [সূত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত ও দৈনিক যুগান্তর ২৯ই জানুয়ারী ২০১১ ইং] 

সম্মোহনে ভ্রষ্টতা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ ﴾ [البقرة: ٢٢١]  

‘তোমরা কোনও মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করো না বা তাদের সঙ্গে কন্যাদেরকে বিবাহ দিও না। একজন মুসলিম দাসও অনেক উত্তম একজন মুশরিক থেকে। যদিও তারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।’-{সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১}

উপযুক্ত বয়সে বিয়ে একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। সমাজ-সংসার টিকিয়ে রাখতে এর বিকল্প নেই। আর বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষের মধ্যে আবেগ জিনিসটা বেশি কাজ করে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাবটা দীর্ঘ হয়ে যায়। কিন্তু এসব চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে কোনটা যৌক্তিক বা কল্যাণকর মানুষ অনেক সময় নিজে থেকে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই মহান সৃষ্টিকর্তা বান্দাকে এই নাজুক সময়ে দিকনির্দেশনা করেছেন। কোন পথে হাঁটতে হবে, তা বাতলে দিয়েছেন। 

কিন্তু মানুষ তবু ভুল করে। ভ্রষ্ট সম্মোহনে দিক্ভ্রান্ত হয়। বয়ে আনে গ্লানি, ধ্বংস। এ রকম একটা দুঃখজনক ধ্বংসাত্মক কাহিনী তুলে ধরছি এখানে। 

রাজবাড়ির গোয়ালন্দ উপজেলার পশ্চিম উজানচর নবুওসিমদ্দিন পাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ প্রামাণিকের মেয়ে হাজেরা খাতুন। বয়স ২৪ বছর। রাজবাড়ি সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সম্মান তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। দুনিয়াকে বোঝা ও চেনার মতো বয়স ও শিক্ষা দুটোই আছে এবং থাকার কথা। 

একদিন অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে কল আসে হাজেরার মোবাইলে। বিব্রত হাজেরা কলটা রিসিভ করেন। অপর প্রান্তের অচেনা লোকটি তাকে কণ্ঠের মুগ্ধতা দিয়ে আকর্ষিত করার ফাঁদ পাতে। বিনম্র কণ্ঠে সে বলে, আমি জহির উদ্দিন বাবু। আমাকে চিনতে পারছেন? এই নামের কাউকে চেনেন না হাজেরা। তবু হয়ত লজ্জার খাতিরে বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারছি! তো কেমন আছেন আপনি...।

লোকটার বয়স চল্লিশ বছর। ঘরে স্ত্রী-সন্তান আছে। পৌঢ়ত্বের বয়সে কেমন যেন জবুথবু অবস্থা লোকটার। কিন্তু সম্মোহন ও বিভ্রান্ত করার চুম্বক শক্তি ছিল তার। সেই সম্মোহনে গলে গেলেন হাজেরা। তখন থেকে দুজনের পরিচয়। পরিচয় থেকে হৃদ্যতা এবং সেখান থেকে প্রেম। প্রেম চলতে থাকে নিরবধি আপন গতিতে। এক বছর পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে তাদের প্রেম। এক পর্যায়ে জহির উদ্দিন তার মুখোশটা খুলে মেলে ধরে হাজেরার সামনে। বিয়ে করার প্রলোভন দিয়ে হাজেরার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সে। হাজেরাও নিজেকে সমর্পণ করলেন এই লোকটার কাছে নির্দ্বিধায়!

এই নির্বুদ্ধিতা আর পাপের ফল শুভ হলো না হাজেরার জন্য। তিনি অসময়ে (বিয়ের আগেই) গর্ভে বাচ্চা ধারণ করলেন। গর্ভের দুনিয়া তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তিনি জহিরকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। আর তার চাপাচাপিতেই বেরিয়ে এল জহির নামক পাষণ্ডের আসল পরিচয়। সে আসলে জহির নয়। সে একটা মালঊন-অভিশপ্ত মুশরিক। তার আসল নাম শ্রীরাম কুমার দাস। সে গোয়ালন্দঘাট উপজেলার হাটজয়পুর গ্রামের খোকা দাসের ছেলে। পরিচয়টা পেয়ে ঘৃণায় গা গুলিয়ে বমি বেরিয়ে আসতে চায় হাজেরার। একজন মুশরিক তো বমির মতোই ঘৃণিত! কিন্তু কী করবেন হাজেরা? নাপাক একটা ইতরের অবৈধ ঔরস তিনি তার পেটে ধারণ করেছেন! তাই বাধ্য হয়েই তাকে একটা বিহিত করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শ্রীরাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ২রা মে হাজেরাকে মোটরসাইকেলে করে রাজবাড়ির একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে আটকে রাখে এবং জোরপূর্বক তাকে কবিরাজি ঔষধ খাইয়ে পেটের গর্ভ নষ্ট করার চেষ্টা করে। এতে হাজেরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৬ই মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। 

পাঠক! কী পরিমাণ দুঃখজনক ঘটনা এটা, তা আপনি চিন্তা করতে পারেন? একজন মুসলিম নারীর গর্ভে একটা মুশরিকের অবৈধ ঔরস, তা মেনে নেয়া যায়? পর্দার অভাবে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সুবাদে এভাবেই নষ্ট হতে থাকবে আমাদের মা-বোনদের মূল্যবান জীবন? [সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৫ই জুলাই ২০১০ইং] 

বিকৃত বাসনা

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ ﴾ [النساء: ٢٣]   -

‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে  যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ  ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৩} 

আলোচ্য আয়াতে স্বামীর বর্তমান স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেয়া কন্যাকে নিজের কন্যার মতোই বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। কোনও পিতা কি পারে নিজ কন্যাকে বিয়ে করতে? পারে তার দিকে কুনজরে তাকাতে? পারে না। কিন্তু যখন অবস্থা শোচনীয় হয়, মানুষের নৈতিকতায় বিপর্যয় নামে, তখন অনেক কিছুই সম্ভব হয়। সম্ভব নিজ কন্যাকে বিয়ে করা, তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা!

এসআই মাহফুজুর রহমান। নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার কলাগাছিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে ডিউটিরত পুলিশ কর্মকর্তা। চার বছর আগে বিয়ে করেন চাষাড়া এলাকার তালাকপ্রাপ্তা বিলকিস বেগমকে। বিয়ের পর স্ত্রী ও তার উপযুক্ত কন্যা হাবিবা খানম নূপুর ঢাকায় ভাড়া থাকতেন। স্ত্রীর কন্যা নূপুরের দিকে কুনজর পড়ে মাহফুজের। অথচ সে একা বিলকিসের কন্যা নয়, তারও কন্যা। একদিন নূপুরকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সুযোগ বুঝে তাকে ধর্ষণ করে মাহফুজ। 

বাবার কাছে সম্ভ্রম হারিয়ে সাময়িক স্তম্ভিত হয়ে যান নূপুর। রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন তিনি। অবস্থা প্রতিকূল দেখে অন্যপথে হাঁটা শুরু করেন মাহফুজ। নারীকে বিভ্রান্ত করার সবচেয়ে সফল অস্ত্রটা প্রয়োগ করেন তিনি নূপুরের বিরুদ্ধে। তিনি তাকে ভালোবাসার (?) প্রস্তাব দেন! প্রস্তাবে সাড়াও দেন নূপুর! এবার উল্টো চক্রে গাড়ি চলতে থাকে। নূপুরকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নূপুরের মাকে তালাক দেন তিনি এবং বিয়ে করেন নূপুরকে! এবার মামলা দেন বিলকিস বেগম। আদালতে মাহফুজ জামিনের আবেদন করলে ‘স্ত্রী’ নূপুর মায়ের মামলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আদালতে জানায়, যেহেতু তার মাকে তালাক দিয়ে মাহফুজ তাকে বিয়ে করেছে এজন্য তার জামিনের আবেদনে আমার কোনও আপত্তি নেই। তাকে জামিন দেয়া হোক!

ছিঃ নূপুর! নীতি-নৈতিকতা আর চক্ষুলজ্জা এভাবে গিলে খেলে চলবে? সমাজ-সংসারে অর্জনটাই সব? নৈতিকতার জন্য বর্জনের আনন্দ যে অর্জনের চেয়ে অনেক মধুর!

বিবেক জাগাতে প্রাণদান

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا »

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস সালাম নারীকে তার অপর মুসলিম বোনের তালাক কামনা করতে বারণ করেছেন।’ [মুসলিম : ১৪০৮]

সামাজিক জীবনাচারকে সুন্দর, স্বচ্ছ ও দোষমুক্ত রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস সালাম মানবজাতির সামনে সরলরেখা অংকন করে দিয়েছেন। সেই সরলরেখায় চললে কারও পদস্খলন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সরলরেখায় চলে যে কোনো লোক তরতর করে উঠে যেতে পারে মঞ্জিলে মাকসুদে। কিন্ত বিপরীতে রয়েছে ধ্বংস, বক্রপথে নিশ্চিত পদস্খলনের আশঙ্কা।

বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে নারীর একটি পদক্ষেপ পরিবার, সমাজ ও দেশের মেরুদণ্ডে কী পরিমাণ ঝাঁকুনি দেয়, তা অনুমান করতে পারবেন নিম্নের ঘটনা দ্বারা, যা সংঘটিত হয়েছিল উল্লিখিত হাদীসটি অমান্য করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার অবলম্বন করার কারণে। 

‘আব্বু তোমার বাবা তোমাকে তোমার অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য যা করছে, তাতে আমরা মরে যাচ্ছি। কারণ, তোমরা সবাই মিলে যা করছ, ভালই করছ। আমার বাবা আমাদের মরার জন্য স্টেম্পে লিখিত নেয়। আমি পাবন আমাকে ঘ্রিনা করি।’ 


কাঁচা হাতে ভুল বানানে লিখিত দেয়ালভাষ্য এটি। কচি শিশুর অশুদ্ধ বানানে বিন্যাসিত এই বাক্যাবলী যেমনিভাবে সাদা দেয়ালে কালিমা লেপন করে দিয়েছে, তেমনি তা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার গায়েও কলঙ্কের আঁচড় টেনে দেয়। বাবার পরকীয়ার বিরুদ্ধে কচি শিশুর বিদ্রোহের চেয়ে বড় কোনো বিদ্রোহ আছে কিনা- তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

শিশু পাবন আরও লিখেছে- ‘আমি হয়ত বাঁচতাম, যদি চেহারা বদলাতে পারতাম। রক্ত বদলাতে পারতাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য আমাদের বাবা রাশেদুল কবির দায়ী। একটা আফসোস আছে যে, আমি তোমার বংশে জন্ম নিয়েছি। আর তোমাদের রক্ত নিয়ে মরতেছি।’


কী অদ্ভুত শিশু-অনুভূতি! নিষ্পাপ রক্তের একটি শিশু মর্মাহত হয় নারীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারের কারণে! কলঙ্কিত পথে পা মাড়ানোর কারণে নিদারুণভাবে ব্যথিত হয়! একেই বলে ফিতরাত- একটি অপরাধ দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে একটি পরিবার, সমাজ ও দেশের চেহারা। কেড়ে নিয়েছে ফারজানা কবির রিতা (৩৫) ইশরাত কবির পাবন (১৩) আর রাইছা রেশমী পায়েল (১২) নামের তিনটি মানুষের তাজা প্রাণ। পিতার একটি বক্র ইচ্ছা সৃষ্টি করেছে সন্তানের মনে পিতৃকূলের বিরুদ্ধে পরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বাকরুদ্ধ দেয়ালের সঙ্গে সখ্য গড়েছে পাবন। হৃদয়ে দানাবাঁধা  সব ক্ষোভ জমাটবদ্ধ করেছে নিষ্প্রাণ দেয়ালগাত্রে। সে আরও লিখেছে- ‘আব্বু, তুমি ও তোমার বাবা মা বোনদের কারণে আমরা মরে যাচ্ছি। কারণ, তুমি ও তোমরা সবাই মিলে যে অপরাধ করেছ তাতে আমরা আর বাঁচতে পারলাম না।’


পাবনের দাদা ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। একজন সাংবাদিকপুত্রের অনৈতিকতা প্রশ্নের ঝড় তোলে শিশু পায়েলের মনে। ক্রোধের আগুন তার অন্তর থেকে দাদার প্রতি শ্রদ্ধার লেশটুকু জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। সে ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে লিখেছে- ‘এই দাদা! তুই না সাংবাদিক? তোর বাসার দেয়ালে পত্রিকা ছাপিয়ে দিলাম। আমার নানা মারা যাওয়ার পর নানু তার শ্বশুরের সঙ্গে ছিল। তুমি কেন ভালো শ্বশুর হতে পারলে না। ভালো দাদা হতে পারলে না?’


পাঠক হয়ত ধৈর্য হারাচ্ছেন। কথার খেই না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছেন। আসলে এমন একটি নির্মম ঘটনার উপক্রমিকা ও উপসংহার ঠিক করা কঠিনই বটে। তবু চেষ্টা করব আপনার ধৈর্য অটুট রাখতে। চলুন, পায়েলের ভাষাতেই জানতে চেষ্টা করি ঘটনার মূল কারণটা।

সে পাশের ঘরের দেয়ালে লিখেছে- আব্বু, তোমরা তো ওই মেয়েকে (স্মৃতি) এ বাসায় আনার চেষ্টা করতেছো। কিন্তু এই মেয়ে আনার আগেই ওই বাড়ি থেকে লাশ বের হবে। আব্বু, তোমার মাকে মারলে তোমার খারাপ লাগে, আমার মাকে মারলে আমার খারাপ লাগে না।’


এবার এই লিখনী ও ঘটনার মূলে প্রবেশ করুন। রিতা বাবাহারা এক নারী। বাবা ফয়েজ উদ্দিন আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুই বোনের মধ্যে রিতা ছোট। প্রায় আঠারো বছর আগে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক শফিকুল কবিরের ছেলে রাশেদুল কবিরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নবদম্পতির সুখচাকাটা বেশ স্বাচ্ছন্দেই ঘুরতে থাকে। কিন্তু প্রায় সোয়াযুগ পরে তাদের দাম্পত্যজীবনের চাকাটা থমকে যায়। পরকীয়ার নগ্ননর্দমায় তা আটকে যায় কঠিনভাবে। 

রিতা পরম বিশ্বাসে রাশেদের মামাতো বোন স্মৃতিকে নিজ ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সে এখানে থেকে লেখাপড়া করত। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছিল? একধরনের দিয়াশলাই আছে, যাতে লেখা থাকে- এর কাঠি আগুনে ভিজলেও জ্বলে। রিতার এই করুণা ও বিশ্বাস ছিল এই ভেজাকাঠির মতো দহনক্ষমতাসম্পন্ন। এর বাইরের পিঠে কৃতার্থের আদ্রতা থাকলেও ভেতরের জ্বালানীক্ষমতা ছিলও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। কেননা, স্বামীর স্পর্শে আসা একজন বেগানা নারী যে কোনো স্ত্রীর সাজানো তাজা বাগানও জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আর নিজ হাতে যদি সেই ক্ষমতার বারুদে আগুন সঞ্চালন করা হয়, তবে এর চেয়ে বোকামী আর কী হতে পারে?


তাই যে স্মৃতিকে বোনের মতো আদর দিয়েছেন, নিজের মধ্যে বিশ্বাসের মিনার গড়েছেন, সেই স্মৃতি বিনিময় হিসেবে তাকে দিয়েছে খালি মোড়ক! রিতার বুক খালি করে সে নিয়েছে রাশেদকে আপন করে। ভালোবাসা দিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে রাশেদকে নিয়ে বসেছে বিয়ের দ্বিতীয় পিঁড়িতে।

অনুচ্চারিত হলেও স্মৃতির শর্ত ছিল তাকে পেতে হলে আগে রিতাকে তালাক দিতে হবে। পৃথিবীর এ এক চরম প্রহসন! তুমি অন্যায়ভাবে একজন পুরুষে কর্তৃত্ব খাটাবে, অনৈতিকভাবে তার হৃদয়-মন আকৃষ্টি করবে, স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসার জায়গাগুলো তুমি দখল করবে-যার সবগুলোই অনৈতিক- আর সে (স্ত্রী) প্রাপক হয়েও নিশ্চিত অধিকার রেখেও তা লাভ করতে পারবে না! স্বামীর ভালোবাসা পেতে পারবে না! তাকে ছেড়ে যেতে হবে স্বামী-সংসার ছেড়ে! এর চেয়ে বড় জুলুম কী হতে পারে আর এই শর্ত মেনে নেয়ার চেয়ে কাপুরুষতাইবা কি হতে পারে? 


একজন পুরুষ প্রয়োজনে শর্ত পূরণ করে একাধিক (চারটা পর্যন্ত) বিয়ে করতে পারে। এমনিভাবে কোনো নারী ইচ্ছা করলে স্ত্রী আছে এমন পুরুষের ঘরণী হতে পারে। শরঈ অনুমোদন তো আছেই, যৌক্তিকভাবেও তা দূষণীয় নয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে অনৈতিক শর্ত ও লজ্জাজনক সন্ধি করা। আগের স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে বলা এবং স্বামী হয়ে এমন শর্ত মেনে নেয়া। অন্যের ভরাপাত্র শূন্য করে দিয়ে নিজের শূন্যপাত্র ভরে নেয়ার এই জঘন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগেরই আদেশ দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসে।

কিন্তু স্মৃতি ভিন্ন সুরে বাঁশি বাজিয়েছিলেন এবং তার সুরেই রাশেদল বাদক বাজিয়েছিলেন। শুধু কি তা-ই? রাশেদুলের গোটা পরিবার এই সুরের বাদক হয়ে গিয়েছিল! তাই ২০০৮ইং সালের ৮ই আগস্ট স্মৃতিকে বিয়ে করে রিতাকে তালাক দিয়ে দেয় রাশেদুল কবির। 

বলার অপেক্ষা রাখে না, এম নির্মম প্রহসন রিতা ও তার দুই সন্তানের মধ্যে নিদারুণ প্রভাব ফেলে। শুধু মানসিক প্রভাবই নয়, তাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে শারীরিক নির্যাতনও। ফরে দুটি সন্তান নিয়ে তিলে-তিলে নিঃশেষ হতে থাকেন রিতা। স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং স্বামী পরিবারের প্রতিটি সদস্য যখন তার বিরুদ্ধে দাঁড় বাইতে থাকে তখন একা অসহায় এক নারীর পক্ষে স্রোতের বিপরীতে চলা সম্ভবপর হয় না। স্বামীর গোটা পরিবার একটি মরুঝড় হয়ে কান্ডহীন রিতার অস্তিত্বকে উপড়ে ফেলতে চায়। রিক্ত, নিঃস্ব রিতা ঝড়ের কাছে, উত্তাল স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বুকের ভেতর জমে থাকা স্বামীর প্রতি সব ভালোবাসায় স্মৃতিকে একক কর্তৃত্ব দিয়ে তিনি নিজেই পথ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যে স্মৃতি স্বামীর সব ভালোবাসা কেড়ে নিতে চায়, সে কি পারবে মাহারা সন্তান পাবন-পায়েলকে মাতৃস্নেহ দিতে? বিশ্বাস হতে চায় না রিতার। তাই নিজের সফরসঙ্গী করে নেন তাদেরকেও।

তাদের এই অন্তিমযাত্রায় নিস্তব্ধ হয়ে যায় এদেশের আকাশ, বাতাস, চন্দ্র,সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। ২০১১ইং সালের ১১ই জুন রোজ শুক্রবার রাজধানীর পূর্বজুরাইনের বাসায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তিনটি নিথরদেহ। খিড়কীপথে প্রবেশ করা একটি পাপের তান্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে যায় একটি সাজানো সংসার। ঘুমের বড়ি খেয়ে, সন্তানদেরকে খাইয়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে তারা জাগাতে চেয়েছেন এই ঘুমন্ত সমাজটাকে। নিজেরা মরে বাঁচাতে গেছেন অন্যদেরকে। দেয়ালের গায়ে লিখে গেছে এই অবুঝ শিশু দুটি হাজারো বেদনার উপাখ্যান। শিশু পাবনের কাঁচা হাতের রং পেন্সিল ও তুলির আঁচড়ে খোদিত কলঙ্কিত দেয়াল আমাদের সমাজ কলঙ্কের এক নীরব দর্শক বৈকি! এই দেয়ালে খোদিত অনেক বক্তব্যই আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট- যদি আমাদের বিবেকটার অস্তিত্ব থাকে এবং আমরা জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা রাখি। যেমন- পাবন জাতির বিবেক বলা হয় যে সাংবাদিকদেরকে, সেই সাংবাদিক দাদার বিবেকসত্তায় আঘাত করে লিখেছে- এই দাদা! তুই না সাংবাদিক? তোর বাসার দেয়ালে পত্রিকা ছাপিয়ে দিলাম...  

আহ্! কী নিদারুণ মর্মবেদনা! একটি শিশুর কচিমনে স্নেহবঞ্চনার কী পরিমাণ শূন্যতা সৃষ্টি হলে তার অন্তর থেকে অনাসিক্ত মরুর ধূলিকণা ছুঁয়ে আসা লু হাওয়ার মতো উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মা প্রকাশ পায়, তা উপলব্ধি করতে মনস্তাত্ত্বিক কিংবা মনোবিজ্ঞানী হওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। হৃদয় বলতে যদি কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকে এবং সেখানে মনুষ্যত্বটাও কিঞ্চিৎ বাসা করে, তাহলে এমন উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মার মর্ম উপলব্দি করা বেশ সহজ হবে।

হায়! এমন নিষ্পাপ দীর্ঘশ্বাসও কি আমাদের বিবেককে জাগাতে যথেষ্ট নয়? এমন উষ্মার দাহশক্তি কি অনাচারের খড়কুটো জ্বালিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট নয়? যদি তা না হয়, তাহলে বলব, আগুনের দহাশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এমন এক সময় আসবে, যখন আগুন খড়কুটোকে গ্র্রাস করবে না, খড়কুটোই আগুনকে গ্রাস করবে। সেই সঙ্গে আরও বলব, আমাদের নৈতিকসত্তার মৃত্যু ঘটেছে, দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা দরকার। 

তিনটি তাজাপ্রাণও যদি এই জাতির বিবেককে জাগিয়ে তুলতে না পারে, তাহলে কীসে আর কবে এই জাতি জাগ্রত হবে? তাদের বিবেক জাগ্রত হবে? [তথ্যসূত্র : ১২/০৬/২০১০ ইং সালের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক] 

নির্লজ্জ দিবসের নীলগোলাপ!

বিশ্ব আজ দিবসময়। এই দিবস, সেই দিবস, অমুক দিবস, তমুক দিবস দিয়ে পৃথিবী হয়েছে দিবসময়। দিবসময় বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিবসটি হলো ১৪ই ফেব্রুয়ারির দিবসটি। যে নামে স্মরণ করা এই দিবসটিকে সে নামে আমি তা স্মরণ করতে ঘৃণা করি। কারণ, দিনটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়ে যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদেরকে মারাত্মক এক অন্ধকার চোরাগলিতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা পেয়ে তা আজ কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এই দিনটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার তৎপরতা শুরু করে যায়যায়দিন নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। এক সময় এসে বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এই অশ্লীলতার বান নেমে আসে। পিতা-মাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ সেদিন নীরব দর্শক হয়ে যান। আর তাদের সেই নীরবতার সুযোগে ঘটে হাজারও পাপকর্ম। কখনও কখনও দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এরূপ এক বেদনাদায়ক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল ২০১১ইং সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সেদিন ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হলো আয়শা আক্তার টুম্পা নামের মাত্র পনের বছরের একটি মেয়ে। সে তোপখানা রোডের রহিমা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সে ভালোবাসা দিবসে প্রেমিক সাইদুর রহমান সাইদ ওরফে আকাশের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হয়। এরপর দীর্ঘ সময় আর তার খোঁজ নেই। শঙ্কিত হন সবাই। দুইদিন হয় তবু ফেরার নাম নেই টুম্পার। পরিবারের শঙ্কা বাস্তবতায় পরিণত হয়। এরপরে বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার সানারপাড় থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। 

শুধু টুম্পাই নন, তার ভাইও ঠিক একই কারণে এই দুষ্টচক্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে। গত বছর (২০১০ইং সাল) মে মাসে একইভাবে টুম্পার বড় ভাই আল কাওসার চৌধুরি মাসুদ ওরফে বাবলা (২২) নিখোঁজ হওয়ার পর নরসিংদীর রায়পুরা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। স্বজনদের আশঙ্কা, একই চক্র হত্যা করেছে ভাই-বোনকে। কারণ, টুম্পাকে উত্ত্যক্তকারী আট সদস্যের এক চক্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। আর সে কারণেই ওই চক্র তার প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল।

আমাদের সমাজের ঘটমান বিভিন্ন ঘটনা আমাদেরকে একথা স্বীকার করাতে বাধ্য করছে যে, নারীরা সরলতা আর বেপর্দার ভুলের কারণে খ্বুই মারাত্মক পথে পা রাখছে। যে টুম্পার ভাইকে প্রাণ হারাতে হলো বখাটে উত্ত্যক্তকারীদের হাতে, সেই টুম্পাই কেন এসব লোকের জালে পা দেবে? টুম্পার মা খায়রুন্নাহার শিখা জানিয়েছেন, গত কোরবানীর ঈদের দিন বড় ভাইয়ের স্ত্রী কাকলী  ও মামাতো বোন পাপড়ির সঙ্গে বিশ্বদ্যিালয় এলাকায় বেড়াতে যায় টুম্পা। ওই দিনই সাইদের সঙ্গে পরিচয় হয় টুম্পার। সাইদ নিজের আসল নাম আড়াল করে আকাশ ছদ্মনামে টুম্পার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলা শুরু করে। বিষয়টি টের পেয়ে মা শিখা মেয়েকে শাসন  করতে থাকেন। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে এ নিয়ে টুম্পাকে বেশ বকাঝকা করেন। কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের শাসনের মর্যাদা ও গুরুত্ব নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রিয় ও ম্লান হয়ে যায় নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর উলঙ্গ সংস্কৃতি তথা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের কাছে। এর ফলাফল আজ আমাদের সামনে। মেয়ের সাদা কাফনের সামনে বসে মা কাঁদছেন, বিলাপ করছেন, বাবা নিভৃতে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করছেন। আর চোখ মুছছেন স্বজনেরা। 

পাঠক! আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন আর অপসংস্কৃতি এভাবেই সৃষ্টি করে হাজারও শূন্যতা। এই শূন্যতাই কি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সভ্যতার ভিত্তি?


১৪ই ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবসে শুধু নীতি-নৈতিকতাই বিসর্জন  যায় না, বরং অনেক রক্তও বিসর্জন যায়। তাই সকলের উচিত পাপসাগরে আকণ্ঠ সমর্থন না দিয়ে পাপের ভয়াবহতা অনুমান করে তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন। [তথ্যসূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং] 

� সম্ভবত: যে হাদীসটির কথা লেখক বলতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে, 


«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»


“কোনো মুমিন যেন কোন মুমিন নারীকে ঘৃনার দৃষ্টিতে না দেখে, কারণ, তার এক স্বভাব অপছন্দ হলেও অপর স্বভাব তাকে চমৎকৃত করবে।” [মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৯] [সম্পাদক]


� আসলে এভাবে বলা জায়েয হয় নি। বলার দরকার ছিল, ‘বিচারকরা আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। তারপর জনগণের কাছেও তারা দায়বদ্ধ।’ কারণ, মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে (এবং) শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে না। জনগণের ভয়ে কাজ করলে সেটা শির্ক হয়, তাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহীর চিন্তায় কাজ করতে হবে। [সম্পাদক]


� হাদীসটির শব্দ হচ্ছে, 


«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»


তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭১। 


�. শায়খ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তবে অন্য শব্দে হাদীসটির অর্থ বিশুদ্ধ। সম্ভবত ইমাম নাওয়াওয়ী ও ইরাকী সহীহ বলেছেন। [সম্পাদক]


� যদিও খোদ অভিনয় বিষয়টি মিথ্যা হওয়ার কারণে ইসলামে এর বেশ কিছু বাধা রয়েছে। [সম্পাদক]


� যদিও ইসলামে জন্মদিবস পালন সমর্থিত নয়। [সম্পাদক]


�. হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন। তবে অন্য অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা করে এটিকে যঈফ বলেছেন। তবে দ্বিতীয় হাদীস থেকে আমরা এ হাদীসের বক্তব্যের সমর্থন পাই। 


� তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। 
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