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মু�বািসনী-২ 
 

ভূিমকা : পাঠেকর আদালেত হািজরা িনেবদন 
 
কুরআেন নারীেক পুরুেষর েলবাস বলা হেয়েছ : 

نُتمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنَّ  ﴿
َ
ۗ  ِ�َاٞس  َوأ َُّهنَّ  ]  ١٨٧: ابلقرة[ ﴾ ل

‘তারা েতামােদর েলবাস েতামরাও তােদর েলবাস।’ {সূরা আল-
বাকারা, আয়াত : ১৮৭}  
মানুষ েযমিনভােব েলবােসর মেধয্ আ�য় েনয় েতমিন নারীেদর 
মেধয্ পুরুেষরা িবিভ� সমেয় িবিভ� ে�ক্ষাপেট আ�য় েখাঁেজ। 
তােক আ�য় খঁুজেত হয়। ব�ত আ�াহ তা‘আলা নারীর মেধয্ 
এমন ৈবিশ�য্ েরেখেছন যার কারেণ পুরুষরা তােদরেক আ�য়�ল 
বানােত বাধয্ হয়। কুরআেনর অনয্� ইরশাদ হেয়ছ-   

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ  ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ  وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا

ةٗ  بَۡيَنُ�م َودَّ ۚ  مَّ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َورَۡ�ًَة  ]  ٢١: الروم[ ﴾ ٢١ َ�َتَفكَّ

‘আর তার িনদশর্নাবলীর মেধয্ রেয়েছ েয, িতিন েতামােদর জনয্ 
েতামােদর মধয্ েথেকই সৃি� কেরেছন েতামােদর স�ীনীেদরেক, 
যােত েতামরা তােদর িনকট �শাি� পাও এবং েতামােদর মেধয্ 
পার�িরক দয়া ও ভােলাবাসা সৃি� কেরেছন। িন�য় এেত 
িচ�াশীল কওেমর জনয্ িনদশর্ন রেয়েছ।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত  
: ২১} 
অথর্াৎ েতামরা েযন তােদর কােছ আ�য় খঁুেজ পাও, �শাি� পাও।  
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নারীজািতর গুরু�পূণর্ দািয়ে�র অনয্তম হেলা সংসার আগেল 
রাখা। কমর্েক্ষ� েথেক �তয্াবতর্ন করা ঘমর্া� �ামীর সা�না ও 
আ�য়�ল হওয়া। একজন নারীর জনয্ এর েচেয় বড় স�ান আর 
কী হেত পাের েয, �য়ং আ�াহ তা‘আলা তােদরেক পুরুষজািতর 
আ�য় ও সা�না�ল বেল অিভিহত কেরেছন?  
িক� আ�াহ �দ� এই স�ান মনঃপুত না হওয়ায় তারা স�ান 
খঁুেজ িফরেছ রা�া-ঘােট, অিফস-আদালেত, মােকর্েট -বাজাের, 
পদ-পদবীেত, সংসেদ-ম�ীে�! ফল যা হওয়ার তাই  হেয়েছ। 
তারা িনেজরা আ�য় হািরেয়েছ এবং আ�য়�ল হওয়ার মযর্াদাও 
খুইেয় বেসেছ। কিবর ভাষায়- েহ পিথক! তুিম েতা ভাবছ কা‘বায় 
যাে�া, িক� তুিম েতা ধেরেছা েখারাসােনর পথ!  
পদর্া ও সংযত জীবনাচার িনেয় অেনক কথা হে�। িবিভ�জন 
িবিভ� আি�েক িকংবা িনেজর মেতা কের বুিঝেয় যাে�ন, সতকর্ 
করেছন। েকউ সতকর্ হে�ন, েকউ হে�ন না। েকউ সমােজর 
গ�ািলকার বাঁধন িছ� করেত পারেছন, আবার েকউ পারেছন 
না। আবার েকউ েকউ সমােজর দূেরর েকউ নন, একা�ই 
আপনজন �ারাই বাধা�� হে�ন। আমার ধারণা, সবেচেয় েবিশ 
েহাঁচট ও েচাট খান স�বত এই ে�ণীর েলােকরা। তারা হয়ত 
ক�নাই করেত পােরন না েয, আপনজন হেয় মানুষ কীভােব তার 
চলার পেথ কাঁটা িবিছেয় েদয়! তাই িবষাদ�� হেয় তারা 
মারা�কভােব েভেঙ পেড়ন। িক� আিম তােদরেক খুব েবিশ কের 
আ�� করেত চাই েয, আপিনই স�বত অেনয্র তুলনায় সবেচেয় 
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সাবলীল পেথ আেছন! অবাক হে�ন? হয্াঁ, হেত পােরন। েকননা, 
আপনজন �ারাই �ীেনর পেথ বাধা�� হওয়াই েয আমােদর ি�য় 
নবীর সু�াত! আপিন েকন েসই ইিতহাস পেড়ন িন িকংবা 
পড়েলও �রণ কেরন না েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম যখন ম�াবাসীেক ঈমােনর দাওয়াত িদেয় একি�ত 
করেলন এবং তােদর সামেন এক হৃদয়�ষর্ী ভাষণ েপশ 
করেলন, ভাষেণ এ কথাও বলেলন েয, েহ ম�াবাসী! আিম 
েতামােদর জনয্ আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক েয উপেঢৗকন িনেয় 
এেসিছ স�বত পৃিথবীর েকােনা মানুষ তার জািত ও কওেমর 
জনয্ এর েচেয় ভােলা উপেঢৗকন িনেয় আেস িন।’ তখন সবর্�থম 
েক তার িবরু�াচারণ কেরিছল জােনন? আপন চাচা আবু লাহাব! 
শুধু িবরু�াচারণই নয়, েস অতয্� জঘনয্ ভাষায় হুমিক িদেয় 
বেলিছল-  

 ا؟أهلذفقال أبو هلب تّباً لك سائر األيام 

‘েতামার �ংস েহাক, এজনয্ই বুিঝ তুিম আমােদরেক সমেবত 
কেরেছা?’ [তাফসীের তাবারী : ১৯/৪০৭] 
মুফাসিসরীেন িকরাম আেরা িলেখন- 
و�روى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه حجراً ل�� بها رسول اهللا ص� اهللا 

 عليه وسلم

একথা বলার সােথ সােথ েস হােত পাথর িনেলা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত িনেক্ষপ করার জনয্। 
[রূহুল মা‘আনী : ১৫/৪৯৭]  
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এবার তুিমই বেলা। �ীেনর কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �িত আপন চাচা যিদ পাথর ছুঁড়েত পাের তেব 
েতামার আপনজন েতামার �িত কথার বাণটুকুও ছুঁড়েত পাের না, 
আর তুিম েসই নবীর উ�ত হেয় এতটুকু বরদাশত করেত 
পারেব না?  
আ�া, বরদাশত না কের েকাথায় যােব? পােপর পেথ? অনয্রা েয 
পেথ চেল েসই পেথ? েদেখা, তুিম ভােলা পেথ চলেত িগেয় 
বাধা�� হে�া বেল িবিষেয় উঠেছা? িক� মেন েরেখা, ভােলা 
পেথ বাধা থাকেলও তােত েগৗরব ও আ�মযর্াদা আেছ। িক� 
খারাপ পথ েয ক�কমু� তা েক বলল? েস পেথ েয িন�া, 
িতর�ার আর েঘ�ার পাহাড় রেয়েছ! তুিম েয পেথই যাও না 
েকন, বাধা আসেবই। তাই ভােলা পেথই চেলা না! তুিম িক মেন 
কেরা, আজ যারা েতামার আপন হেয় েতামার ভােলা কাজ খারাপ 
েচােখ েদখেছ, তােদর মন রক্ষা করেত িগেয় খারাপ কাজ করেল 
তারা তা ভােলা েচােখ েদখেব? মেন েরেখা পথ েকােনাটাই মসৃণ 
নয়। পদর্া আর রক্ষণশীলতার মরুময় কাঁটা িবছােনা পেথ চলেত 
িগেয় পােয় েফাসকা পড়ার আশ�া থাকেলও পের েগালাপ 
পাওয়ার আশা আেছ। িক� েবপদর্ার সমুে� হাবুডুবু েখেত েগেল 
েসখােন কী আেছ? েসখােন আেছ সিলল সমািধর আশ�া। 
অতএব তুিমই েতামার পথ ি�র কের নাও।  
মেন েরেখা, েয ভােলাবাসার িভি� ঈমােনর মানদে� উ�ীণর্ নয়, 
েসই ভােলাবাসার েকােনা মূলয্ েনই। এেতা ভােলাবাসার অিভনয়, 
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কৃি�ম ভােলাবাসা। এ ধরেনর ভােলাবাসার দািবদাররা 
ভােলাবাসােক ঢাল বািনেয় েতামার কােছ েঘঁষেব আর বশর্া হেয় 
েতামােক িব� করেব। মেন েরেখা, নারীবাদীরা েয েতামােক 
�াধীনতা েদওয়ার নােম েতামার �িত ভােলাবাসা �দশর্ন করেছ 
তােদর এই ভােলাবাসা ঈমােনর মাপকািঠেত উ�ীণর্ নয়। তাই 
তারা েতামার �কৃত ব�ু নয়, জীবন দুশমন। অতএব, ওেদর 
কথায় তুিম �ংেসর পেথ েনেমা না। 
মু�বািসনী-১’র পর ‘মু�বািসনী-২’র উপহার। আসেল উপহার 
বলেল উপহাস করা হেব। েয বইেয় হাজারও নারীর হৃদয়িবদারক 
আর মমর্াি�ক কািহনী িবধৃত হেয়েছ েস বইেক উপহার আখয্ািয়ত 
না কের ‘িন�ুর উপহাস আখয্ান’ আখয্ািয়ত করাই ে�য় নয় িক! 
িক� তারপেরও আিম এটােক উপহার নােমই আখয্ািয়ত করলাম 
এই আশায় েয নারী জািত তার আপন পেথ িফের আসেব। নারী 
জািত যিদ এর মাধয্েম তার আসল িঠকানা খঁুেজ পায় তেব 
এরেচেয় বড় পাওয়া আর কী হেত পাের? এবং যার মাধয্েম পােব 
তার েচেয় বড় উপহারই বা কী হেত পাের?  
মু�বািসনীর পাঠকরা আমােক দারুণভােব অনু�ািণত কেরেছন। 
অেনক জায়গা েথেক েফান কের উৎসািহত কেরেছন। িভ�মা�ার 
একটা কাজ ও পদেক্ষপ বেল সামেন চলার সাহস যুিগেয়েছন। 
ব�ত পাঠকরা েলখেকর �াণ। তােদর উৎসাহ-অনুে�রণাই 
েলখকেদরেক সামেন চলেত সাহাযয্ কের এবং পাঠকেদর আ�হ, 
অনুে�রণা না থাকেল েলখকস�ার অপমৃতুয্ ঘেট। পাঠকগণ 
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অনুে�রণা িদেয় আমার েসই েলখকস�ায় �াণস�ার কেরেছন। 
তাই আিম সবে�ণীর পাঠেকর �িত কৃতজ্ঞতা �কাশ করিছ। 
আিম মেন কির তােদর এই অনুে�রণারই ফসল ‘মু�বািসনী-২’ 
বইিট। অতএব, েচনা-অেচনা সব পাঠেকর �িত আমার স�� 
সালাম।  
বইিটেত আিম তুেল ধরলাম েবপদর্ার িবড়�না ও লা�নার কথা। 
আসেল আিম এখনও িস�া�হীনতায় ভুগিছ েয, এই বইিট িক 
সিতয্ সিতয্ কােরা উপকাের আসেছ! হীেত িবপরীত হে� না েতা! 
কথা িদলাম, পাঠেকর কােছ যিদ পদর্ার িবড়�নার েচেয় েবপদর্ার 
লা�না মমর্াি�ক না েঠেক এবং আমার এই �েচ�া সুফল বেয় 
আনেছ না বেল �মািণত হয় তেব এ বয্াপাের আর কখনও কলম 
ধরব না। সকেলর ইহকালীন ও পরকালীন কামনা কের এখােনই 
িবদায় িনি�। আ�াহ তা‘আলা আমােদর ভুল�িট ক্ষমা করুন। 
আমীন।  

আরজগুজার 
আবু বকর িসরাজী 

abubakarsiraji@gmail.com 
েমাবাইল : ০১৭৩৬৬১৬৫৯০ 
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শতব�নায় ত��াণ 

কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ- 
ْ  َوَ�  ﴿ يِۡديُ�مۡ  تُۡلُقوا

َ
 ]  ١٩٥: ابلقرة[ ﴾ ٱ�َّۡهلَُكةِ  إَِ�  بِ�

‘েহ মানবম�িল! েতামরা িনেজেদরেক �ংসমুেখ িনেক্ষপ কেরা 
না।’ {সূরা আল-বাকারা, ১৯৫} 
বা�ার �িত আ�াহর এ এক পরম করুণা েমশােনা আেদশ। সুদ 
েখেয়া না, মদ পান কেরা না, বয্িভচার কেরা না- এ জাতীয় 
আেদশ পালেন বা�ার মন সরেত চায় না। িক� এিট েস ধরেনর 
েকােনা আেদশ নয়। িনেজেক বাচঁােনার আেদশ। িক� এমন 
দরদমাখা আেদশও িক আমরা সহজভােব েমেন িনেত পারিছ? 
আমরা িক নানাভােব িনেজেদর মৃতুয্র ফাঁদ িনেজরাই রচনা করিছ 
না? একিটমা� �াণেক িপ� করেত ৈতির করিছ না হাজােরা 
��তা? 
িবেশষ কের আমােদর নারী সমােজর কথাই ধরুন। সরলতা 
নারীর সু�রতম অল�ার। িক� এটােক সংযত ও িনরাপেদ 
রাখেত হেব। েকননা, এই সু�রতম অল�ােরর �িতই েয 
পুরুেষর েলােভর সুতী� নজর! তারা সুেযাগ েপেলই েছাবল 
মারেব এই অল�ারগাে�। একটা সরল-েকামল নারীেক স�েমর 
েদউিলয়া বিণক বািনেয় পেথর িভখারী কের তেবই ছাড়েব।  
আমার কথার সতয্তা েদখুন িনে�র ঘটনায় :  
ঢাকার পাকর্গুেলার িসেমে�র ৈতির েছা� েছা� েব�গুেলা হাজারও 
ে�মকােবয্র রাজ�াক্ষী। নগর পিরক�নাকারীগণ জনবহুল নগরীর 
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গািড় ও মানুেষর উৎিক্ষ� �ােসর লু হাওয়া েথেক বাঁচার জনয্ 
হয়ত �কৃিতর েকােল এই েব�গুেলা িনমর্াণ কের থাকেবন। িক� 
আজ যিদ তারা এগুেলার আ�ার ডাক শুনেত েচ�া করেতন 
তাহেল িনি�তভােবই তােদর ভুল ভাঙত। েকননা, িন�াণ, 
ভাষাহীন এসব েবে�র ওপর েয সব ে�মগ� রিচত হে� তার 
অিধকাংশ উপসংহারই েয িন�ুর েবদনাদায়ক! কােবয্র েশষ 
ছ�গুেলা হে� এেলােমেলা, েধাঁয়ােট।  
তাই েহ নগরিপতাগণ! েতামরা এগুেলা েভেঙ দাও। মেন েরেখা, 
শুধু গড়ােতই আন� নয়, কখনও ভাঙােতও আন� আেছ। সুরময্ 
িবশতলা িবি�ংেয়র িভি���র �াপেনর জনয্ েয পুেরােনা জীণর্ 
িবি�ং েভেঙ েফলা হয় েসই ভাঙার আন� িক� েকােনা অংেশই 
িভি���র �াপেনর আনে�র েচেয় কম নয়! অতএব, পােপর 
আখড়াগুেলা গঁুিড়েয় িদেয় সভয্তার িভি���র �াপেনর উে�েশয্ 
যিদ এসব েব� েভেঙ েদয়া হয় তাহেল তারা এেত েমােটই 
নারাজ হেব না। এমিনভােব অৈনিতকতার পাঠশালা এসব 
পাকর্গুেলর সদর ও েচারা দরজা দুেটাই ব� কের িদেত হেব। 
অনয্থায় এেকর পর এক ঘটেত থাকেব হাজারও অ�ীিতকর 
ঘটনা। এবার আিস মূল কথায় : 
েডইিজ। এমিন এক পাঠশালার দুঃসহ সনদ পাওয়া িশক্ষাথর্ীনী। 
েকােনা এক পােকর্র একটা েবে�র মা� িতন ঘ�ার একিট 
ে�মপাঠয্ তােক আজ তািড়েয় েবড়ায় অহিনর্শ। রুিলন নােমর 
এক বয্ি� মা� িতন ঘ�ার সবেক তােক পিটেয়, ভুিলেয়-ভািলেয় 
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িনেয় েগেছন ব�না আর লা�নার িতিমরসম আঁধাের। তার 
অনুগত েসই িশক্ষাথর্ীনী আজ ঝেড় িব�� নীড়হারা পািখর 
েচেয়ও েবিশ অসহায়।  
রুিলন নাটয্বয্ি��। বােকয্র চাণেকয্ তারা দশর্কেদর মু� কেরন। 
বাহবা কুড়ান। তােদর জনয্ কাউেক পটােনা বা হাত করা িকছুমা� 
কিঠন বয্াপার নয়। তাই েকােনা একিদেনর েরৗে�া�ল িবেকেল 
নাটেকর সব অিভজ্ঞতা, অিভনেয়র পার�মতা বয্য় কেরিছেলন 
েডইিজেক পটােনার কােজ। েকামল েডইিজর মন েসিদন েমােমর 
েচেয়ও েবিশ গেল িগেয়িছল। রুিলেনর েস িদেনর েসই চাণেকয্ 
েডইিজ ভুেলই েগেলন েয, ব�র িপঠ একটা নয়, আেরকটা আেছ 
এবং েসই িপঠটা এমন সু�র নাও হেত পাের।  
তাই হাজারও েকামলমিত নারীর মেতাই িতিনও নীরবসাক্ষী 
েব�গুেলােক সাক্ষয্ বািনেয় রুিলনেক িবেয় করার �িত�িত িদেয় 
ঘের িফের এেলন। িক� ঘের িফের িতিন একটা �চ� ধা�া 
েখেলন। তার পিরবােরর েলােকরা সাফ জািনেয় িদেলন এই 
িবেয়েত তােদর মত েনই। িক� েডইিজ রুিলেনর চাতুযর্ েমশােনা 
বােকয্ পরম মু� হেয় ঘের িফেরিছেলন। তাই তার পেক্ষ রুিলন 
ছাড়া অনয্ িকছুর ক�না করাও স�ব হেলা না। ফেল এক সময় 
পাথর গলেত লাগল। একজন �া� বয়� নারীর েজদেক 
পিরবােরর েলােকরা ��া না করেলও এিড়েয় েযেত েতা আর 
পাের না। পােছ আবার... 
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তাই েডইিজর িজেদ ভিবষয্েতর ওপর বতর্মান জয়ী হেলা এবং 
বা�বতার ওপর আেবগ �বল হেলা। একিদন িঠক িঠক লালশািড় 
পের েডইিজ পিরবােরর অবয্� �ীকােরাি� িনেয় রুিলেনর ঘর 
করেত রওয়ানা হেলন।  
মু�ার অপর িপঠটা েদখেত সময় িনেত হেলা না েডইিজর। েয 
বাসর রজনীর জনয্ একজন নারীর সব আেবগ েতালা থােক েসই 
বাসর রজনীেতই িতিন অ�ুত অপিরিচত ভয়ংকর অিভজ্ঞতার 
স�ুখীন হেলন। িবেয়র লালশািড়টা এখনও েখালাই হয়িন, এরই 
মেধয্ তার মনটাও শািড়টার মেতা র�ক্ষরেণ লালবণর্ হেয় উঠল। 
রুিলন তােক রাহুল স�েকর্ বাড়াবািড় না করেত এবং েছেলিটেক 
িনজ স�ােনর মেতা কের েদখার আেদশ করেলন।  
এমিন এক মধুররাি�েত েকােনা নববধূ যিদ এমন অবাি�ত 
আেদশ পান তাহেল তার মন ভাঙেব না েতা িসেমে�র ে�াের 
পেড় কাঁেচর জগ ভাঙেব? েক এই রাহুল? কী তার পিরচয়? �ামী 
িক তাহেল তার সদয্িববািহত �ীর গেভর্র সােথ �তারণা 
কেরেছন? এমন অেনকগুেলা �� ও অজানা আশ�া েডইিজর 
বাসর রােতর সুখ পািখটার ডানা দুিট গঁুিড়েয় িদেয় েগল।  
এর কেয়কিদন পেরই সব �ে�র উ�র েপেয় েগেলন েডইিজ। 
�ামী রুিলন েবশিকছু িদন হেলা চ��ােম আেছন। বতর্মােন এটাই 
তার কমর্েক্ষ�। তাই িতিন �ীেক িনেজর কােছ িচটাগাং িনেয় 
েযেত চাইেলন। মা ও শাশুিড়র মৃদু আপি� িমইেয় েগল রুিলন-
েডইিজর দা�তয্ অিধকােরর �বল ঝাপটায়। 
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েডইিজেক েয ঘের তুলেলন রুিলন েসই ঘের একজন অপিরিচত 
মিহলা তােক অভয্াথর্না জানােলন। মিহলার সােথ একিট েছেল। 
িকছুক্ষণ পেরই জানেত পারেলন এই েছেলটাই েসই রাহুল! িতিন 
েদখেলন, রুিলন রাহুেলর মা বীনােক ভািব বেল ডােক। রাহুল 
এবং তার মােয়র �কৃত পিরচয়টা তখন পযর্� আড়ােলই েথেক 
েগল। 
তেব মা� িতন ঘ�ার ে�মপােঠয্ িবেয়র িপঁিড়েত উ�ীণর্ ‘েমধাবী’ 
েডইিজর এেকর পর এক ভুল ভাঙেত থাকল। তার জীবেনর 
অিভজ্ঞতাগুেলা খুব �তই সংঘিটত হি�ল। রােত েশাবার সময় 
িতিন এমন অক�নীয় অিভজ্ঞতার স�ুখীন হেলন, জাতয্ািভমানী 
েকােনা পি�মা নারীও এমন অিভজ্ঞতার সামেন দাঁড়ােত সাহস 
করেব না। দাির�ি�� ঢাকার েকােনা বি�বািড়েতও যিদ 
বাসররজনী যািপত হয় তেব েসখােনও ল�া ও স�মেবােধর 
একটা েদয়াল দাঁড় কিরেয় েদয়া হয়। এক কুঠুির একািধক 
মানুেষর মাথা েগাজার ঠাঁই- এমন ঘেরও বাসর রজনী পালন করা 
হেল অ�ত একিট েমাটা কাঁথা িদেয় দ�িতেক আলাদা কের 
েদয়া হয়। িক� রুিলনরা েকবল দাির�ি�� এসব মানুেষর ক� 
িনেয় নাটকই রচনা কেরন, এেদর ভােলা গুণগুেলা েনয়ার সুেযাগ 
পান না বলেলই চেল। তারা নাটেক অিভনেয় মানুষেক েকবল 
বাইেরর সাদা চামড়াটা েদখান। আসল েচহারাটা �কাশ পায় �ী 
আর আপনজনেদর কােছ। এ কারেণই রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেছন- 
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 ». ِلنِسائِِهمْ  ِخياُرُ�مْ  ِخياُرُ�مْ « 

‘েতামােদর মেধয্ েসই উ�ম, েয তার �ীর কােছ উ�ম।’ [ইবন 
মাজা : ১৯৭৮] 
আেরক হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন- 

ْهِ� « 
َ
نَا َخْ�ُُ�ْم أل

َ
ْهِلِه َوأ

َ
ُ�ْم َخْ�ُُ�ْم أل  ».َخْ�ُ

েতামােদর মেধয্ েসই উ�ম েয তার �ীর কােছ উ�ম। আর আিম 
আমার �ী-পিরজেনর কােছ উ�ম। [িতরিমযী : ১৯৭৭; বাইহাকী, 
সুনান : ১৬১১৭] 
যােহাক, নববধূ েডইিজর জনয্ েশাবার বয্ব�া করা হেলা। ল�া 
খাট। চারেট বািলশ সািজেয় রাখা হেয়েছ। এটােক িতিন রাহুেলর 
মােয়র আিতেথয়তার পরাকা�া িহেসেব অনুবাদ করেলন। িক� 
অ�ক্ষণ পেরই তার অনুবােদ অস�িত েদখা িদল। িতিন জানেত 
পারেলন, এক খােট চারজেনর েশাবার বয্ব�া করা হেয়েছ! 
রুিলন, েডইিজ, বীনা এবং রাহুল!  
ঘৃণায় �িতবােদর ভাষাটাও হািরেয় েফলেলন েডইিজ। অ�ুটকে� 
শুধু এতটুকু বলেত পারেলন- ‘এ হেত পাের না।’ িক� িনরু�াপ 
ও ভাবেলশহীনকে� রুিলন বলেলন, এেত অ�াভািবকতার কী 
আেছ? উিন আমার ভািব হন তাই আমরা সবাই এক খােট রাত 
কাটালাম, অপিরিচত েতা আর েকউ না! রুিলেনর দৃি�েত যা 
�াভািবক, তা েডইিজর রুচল না। িতিন বািলেশ মুখ গঁুেজ পাশ 
িফের েকােনামেত রাতটা কািটেয় েদয়ার কসরত করেলন। 

16 



 
�ভােতর আেলা যখন শযয্াবাসীেদর েচাখ েথেক ঘুেমর পদর্া 
সিরেয় িদল তখন েচাখ খুলেলন েডইিজ। অিন�া সে�ও েচাখটা 
পড়ল িগেয় ঘুম� �ামীর ওপর। িতিন ভাবীেক জিড়েয়... 
এর কেয়কিদন পর। আজ শেব কদর। বাঙালী েমেয়রা হাজার 
হেলও ধমর্ভীরু। অ�ত িবেশষ িদনগুেলােত। পূণর্ উদয্েম শেব 
কদর পালন করার ��িত িনেত লাগেলন েডইিজ। আেয়াজন 
করেত চাইেলন রুিট-েগাশেতরও। রুিলন �থম অংেশ 
সহেযািগতা করেলও ি�তীয় অংেশ বাঁধ সাধেলন। দে�াি� কের 
আ�াহ-আ�াহর অি�� েনই বেল সালাত-িসয়াম পালন করা 
েবকার বেল ম�বয্ করেলন। �ামীর চািরি�ক অধপতেনর সােথ 
সােথ িব�ােসর এই শূনয্তা েদেখ আেরা ঘাবেড় েগেলন েডইিজ। 
ভিবষয্ত তােক েকাথায় িনেয় যােব তা ভাবেত হেলা তােক 
এখনই। 
তবু হােতপােয় েঘারােত লাগেলন নতুন সংসােরর চাকাটা। এর 
কেয়কিদন পর আবার মাথায় ব�পাত ঘটল তার। রুিলন-ভাবীর 
মাখামািখটার মাহা�য্ বুেঝ আসল তার। িতিন জানেত পারেলন, 
রাহুল মূলত তােদর অৈবধ মাখামািখরই ফসল। বীনার �ামী 
মািনক (ছ�নাম) এ েক্ষে� নীরবদশর্ক। সামািজকতার ে�ােত 
িনেজর নাকটােক েকােনা মত উঁিচেয় রাখার �ােথর্ সবিকছু নীরেব 
হজম কের যাে�ন িতিন। িক� েডইিজ তার �ামীে�র স�মেবােধ 
�বলেবেগ একটা ঝাঁকুিন িদেলন। বলেলন, আপিন েকমন �ামী 
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েয, অনয্ পুরুষ আপনার �ীর গেভর্ ঔরস রােখ আর আপিন তা 
নীরেব হজম কেরন?  
কথাটায় মািনেকর পুরুষস�া েজেগ উঠল। িতিন নাটয্ সংঘ েথেক 
িতন িদেনর মেধয্ এবং িচটাগাং েথেক পেনরিদেনর মেধয্ 
রুিলনেক িবতািড়ত করার �িত�িত িদেলন। িতিন িছেলন 
�ভাবশালী েলাক। যা সংক� তাই কের েদখােলন িতিন। এেত 
েডইিজর ওপর মারা�ক িক্ষ� হেলন রুিলন। সুখ-স�রেণর �াদ 
েথেক বি�ত করার দােয় �ীেকই এক ন�র আসামীর কাঠগড়ায় 
দাঁড় করােলন িতিন।  
ঢাকায় িফের এেলন রুিলন। সােথ েডইিজও। বীনা হাত ছাড়া 
হওয়ায় এবার নতুন িশকার ধরার কােজ েনেম পড়েলন রুিলন। 
�বৃি�র আ�াদ পূণর্ করা েতা আেছই, েসই সােথ আরও আেছ 
�ীর িবরুে� �িতেশাধ েনয়ার বয্াপার! রুিলেনর জনয্ কাজটা 
িকছুমা� কিঠন নয়। এবার যােক ধরেবন েসও েতা ওই 
েডইিজরই �জাত! তােকও অিভনয় আর মু�তার জােল েফেল 
িশকার করা সমেয়র বয্াপারমা�! তাই হেলা। এবার িতিন িশকার 
করেলন �ীপাি�তা নােমর এক নাটয্কমর্ীেক।  
রুিলন পি�মা সভয্তার সীমাও ছািড়েয় যাওয়ার েচ�া করেছন। 
পি�মারা সবিকছু �কােশয্ করেলও অ�ত পরকীয়াটা েগাপেন 
কের। িক� রুিলন তা করেতন না। �ীর সামেন তােক েদিখেয় 
েদিখেয় এ কাজিট করেত হয়ত েবিশ আন� েপেতন িতিন। 
বীনার েবলায়ই েস অিভজ্ঞতা হেয়েছ। এবার �ীপাি�তােক িনেয় 
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শুরু হেলা এই অিভজ্ঞতা। রুিলন �ীপাি�তােক িনেয় েডইিজর 
িবছানায় শযয্া যাপন করেতন! েক আেছ এমন নারী, েয িনজ 
িবছানায় �ামীর অৈবধ �ণিয়নীেক েদেখও তার মন কাঁদেব না? 
তাই িতিন কখনও কাঁেদন আবার কখনও �িতবাদ কেরন। িক� 
�িতবাদ করেত েগেলই েজােট অতয্াচার। েসই পরনারীর 
সামেনই �ীর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়ন রুিলন। অবলা নারীর শরীের 
আঘাত কের কের িনেজর েপৗরুষ েদখান িতিন। এভােব র�া� 
হয় েডইিজর মন। পরনারীর কােছ পরা� হওয়ার েশাক তােক 
কুেড় কুেড় েখেত থােক।  
হাজারও মে�র এতটুকু ভােলা এখােন েয, আমােদর েদেশ 
এখনও েসই পিরি�িত সৃি� হয় িন, েযখােন রুিলনেদর মেতা 
নারীপাগলরা যা খুিশ তাই করেত পারেবন। কখনও কখনও 
তােদর সামেন এমন েদয়ালও পেড় যা অিত�ম করা 
েসকা�ােরর েদয়াল অিত�ম করার মেতা দুঃসাধয্ হেয় পেড়। 
তাই তারা এেদেশ েবশ অ�ি�েত পেড়ন মােঝ মেধয্। 
রুিলন শুিটং করেত েনপাল েগেছন- েডইিজ তাই জােনন এবং 
তােক তাই জানােনা হেয়েছ। িক� সরল েডইিজর মন অিভজ্ঞতায় 
অিভজ্ঞতায় চতুর হেত শুরু কেরেছ। চুন খাওয়া িজ�া এখন দই 
েদখেলও ডরায়! তাই চুপিট েমের বেস থাকেলন না। অনুস�ান 
করেলন এবং অনুস�ান কের জানেত পারেলন, আসেল শুিটং 
নয়; �ীপাি�তােক িনেয় থািটর্ফা�র্ নাইট উদযাপন করেত েনপাল 
েগেছন রুিলন।  
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মু�বােসর অনািবল �াদ আ�াদন কের েদেশ িফের এেলন 
রুিলন। �ীর বুক িচেড় পরকীয়ার চচর্া কের েযেত থাকেলন 
অবলীলায়। �িতবাদ করেত িগেয় কতভােব েয মার েখেয়েছন 
েডইিজ- তার িহেসব একমা� সৃি�কতর্া আ�াহ ছাড়া আর েকউ 
রােখন না।  
এভােব েকেট যায় আরও কেয়কিদন। এবার �ীপাি�তার �েয়াজন 
ফুিরেয় যাবার পালা। তাই তােক েছেড় নতুন িশকােরর স�ােন 
জাল িনেয় নােমন রুিলন। রুিলন হেলন ঐসব েসৗভাগয্বান 
‘িশকারী’, যারা মরাগােঙ জাল েফলেলও জােল মাছ জিড়েয় যায়। 
এবােরর িশকােরর নাম হাসনা। �ীপাি�তােক ছাড়ােনা েগল বেল 
�ি�র িনঃ�াস েফলার আেগই একটা কলেজ েছঁচা আতর্নাদ েবর 
হেলা েডইিজর বুক েফেড়। �ামীর পরকীয়ার আঘােত আঘােত 
িনঃেশষ হেয় আেস তার চলৎশি�। একিদন িতিন অ�র� মুহূেতর্ 
�ামীেক িজেজ্ঞস করেলন- আ�া, বেলা েতা, তুিম এসব কের 
েবড়াে�া েকন? 
রুিলন েসিদন েয জবাব িদেয়িছেলন তা েশানার পর েডইিজ আর 
কখনও িনেজেক এই �ে�র স�ুখীন কেরন িন। রুিলন জবােব 
বেলিছেলন- ‘এক নারীেত স�� থাকা আমার �ভাবিবরু�!’ 
হাসনােক িনেয় একটু েবিশই েমেত ওেঠন রুিলন। তােক িনেয় 
রাত কাটােত শুরু কেরন েহােটেল-বাের। িক� �ীর �িতবাদ আর 
মানুেষর েচাখ-ইশারা সমােলাচনায় এক পযর্ােয় হাঁিপেয় ওেঠন 
িতিন। লুেকাচুিরর ইিত টানেত িমরপুেরর ই�াহীমপুর এলাকায় 
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একটা বাসা ভাড়া েনন এবং েসখােন তারা �ামী-�ীর পিরচেয় 
বসবাস করেত থােকন।  
কথায় আেছ, েযখােন বােঘর ভয় েসখােনই রাত হয়। �বাদটা 
িনর�ুশ সতয্ �মািণত হেলা রুিলন-হাসনােদর েবলায়। েয 
বািড়টায় তারা বসবাস করা শুরু করেলন তার িনচতলায় বাস 
করেতন েডইিজর এক আ�ীয়। একিদন হাসনােক সােথ িনেয় 
�বল হাসয্রেস িসঁিড় েভেঙ ওপের উঠিছেলন রুিলন। হঠাৎ তার 
হাসয্রেস েছদ েটেন িদেলন মধয্বয়সী এক মিহলা। আচানক �� 
কের মিহলা বলেলন, এই েয বাবা! েকাথায় যাও, সােথর েমেয়িট 
েক? 
অপিরিচত একজন নারীর সামেন েয েকােনা পিরচয়ই েদয়া যায়। 
েসটা মেন কেরই রুিলন হাসনােক তার �ীর পিরচেয় ভূিষত 
করেলন। িক� �� িবলে� েসখােন আেরকজন মিহলা হািজর 
হেলন। িতিন েকােনা ভূিমকা ছাড়াই বলেলন, আের রুিলন ভাই 
েয! তা এই মিহলােক েতা িচনলাম না?  
এই ি�তীয় মিহলােক িচনেতন রুিলন। তাই তার সামেন 
হাসনােক �ীর পিরচেয় পিরিচত করা স�ব হেলা না বেল �ত 
েকেট পড়েলন েসখান েথেক।  
েডইিজর দুিট পু�স�ান। অিন�য্ (১৪) এবং বাবুন (৪)। বাবুন 
িশশুিটর মানিসকতায় ভর কের আেছ পৃিথবীর তাবৎ িপতৃিবে�ষ। 
চার বছেরর একিট িশশু জগত েদখার আেগই েদেখ েফেলেছ 
সকাল-িবেকল মােয়র িনযর্ািতত হওয়ার সকরুণ দৃশয্। েদেখেছ 
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অৈনিতকার িবরুে� �িতবাদ করেত েযেয় মােয়র মার খাওয়ার 
নারকীয় দৃশয্। িসগােরেটর আগুেন েদহ দ� হওয়ার দৃশয্। বাবুন 
েকবল েসিদনই �হােরর আঘােত মােক েচাখ মুছেত েদখত না, 
েযিদন বাবা রুিলন বীনা িকংবা �ীপাি�তা অথবা হাসনােদরেক 
িনেয় বাইের রাত কাটােতন। অবুঝ িশশু তােত �ি� েপত। মােয়র 
কেপাল গিড়েয় পড়া অ� েয েকােনা িশশুর জনয্ই েয বড় 
কে�র। েসিদন িশশু বাবুন এই ক� েথেক েরহাই েপত বেল তার 
খুিশ ধরত না। 
িক� অবুঝ িশশু েবােঝ না, েযিদন মােয়র েচাখ অ�পাত কের না 
েসিদন তার আ�া র�পাত ঘটায়। েস রােতর অনুপি�ত �ামীর 
শূনয্তা কারবালার রু�তা হেয় মােয়র সামেন আ��কাশ কের। 
িক� অবুঝ িশশুর িক এসব েবাঝার সময় আেছ? েস েবােঝ 
মােয়র েচােখ আজ পািন েনই, বয্স।  
কতিদন েস বাবার হােত মােক হতয্া করেত উদয্ত দা-বিট েদেখ, 
িপতার রু�মূিতর্ েদেখ েক্ষােভর সােথ বেলেছ- আ�ু ‘ববমাশ’, 
চােলা তােক জবাই কির! কতিদন মােক িনভৃেত অ�পাত করেত 
েদেখ বেলেছ- আ�ু! আর েকঁেদা না, চেলা আমরা ববমাশ 
বাবােক েছেড় অনয্ েকাথাও চেল যাই।  
রুিলেনর সব অতয্াচার সহয্ কের যান েডইিজ। িক� িনযর্াতন, 
অতয্াচার, �ল� িসগােরট িদেয় গা পুিড়েয় েদয়া, মানিসক 
িনযর্াতন এবং হতয্ার হুমিক িদন িদন বাড়েত থােক। তাই েশেষ 
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হাল েছেড় েদন িতিন। ি�য় মানুষ রুিলনেক ভােলাবাসা িদেয় 
িবিনমেয় শুধু জীবনটা িনেয়ই পালােত সক্ষম হন িতিন। 
তার অ�ের আজ ভােলাবাসার ঝাঁপসা �ৃিত। �ৃিতর িব�ৃত মাঠ 
জুেড় বীনা, �ীপাি�তা আর হাসনােদর সদপর্ পদচারণা, িনজ 
�ামীেত উেড় এেস জুেড় বসা এসব অিতিথ নারীেদর এক�� 
কতৃর্ে�র নারকীয় দৃশয্, দুিট স�ােনর আ�ু ডাকার অ�� 
�িত�িন, েফেল আসা িশশু বাবুেনর মােয়র �িত অগাধ মমতার 
�ৃিত আর �ামী রুিলেনর বয্বহাযর্ একিট েগি�। বীনা, �ীপাি�তা 
আর হাসনারা রুিলেনর েয েদহ কুেড় কুেড় খায়, ৈবধ �ী েডইিজ 
েকবল এই বয্বহাযর্ েগি�র গ� শুঁেক েসই �ামী রুিলেনর অি�� 
অনুভব করার েচ�া কেরন! েচােখর ওপর েগি�টা েরেখ েচাখ 
বঁুেজ ক�না কেরন, এই েসই েগি� যােত রুিলেনর েদহ �শর্ 
কেরেছ! রুিলন! তুিম েকাথায়? এই েদখ, েতামার �ৃিতেক কত 
আপন কের সােথ কের েবড়াি�!  
েডইিজ! ঘুেণধরা এই সভয্তায় একিট শীণর্ বে� তুিম েতামার 
দা�তয্ জীবেনর সুখ�ৃিত খঁুেজ েবড়াও? এই শীণর্ ব�িট েতামার 
আঁিখজেল েযিদন িছ�িভ� হেয় যােব, েসিদন তুিম েকাথায় খঁুেজ 
েবড়ােব এই সা�না?  
েছেল অিন�য্টা এখন কী করেছ? বাবুন কী এখন আ�ু আ�ু 
বেল কাঁদেছ আর তােক খঁুেজ েবড়াে�? এসব �� মা েডইিজর 
মেন ঘুরপাক েখেত থােক তার শূনয্ সংসাের। যখন েকােনা 
িকছুেতই মন সের না, তখন িতিন হািজর হন অিন�য্েদর 
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�ুলেগেট। েছেলেক এক নজর েদেখ তৃিষত বুকটা সামানয্ 
সমেয়র জনয্ শীতল কের আেসন িতিন। িক� তার এই ‘সুখটা’ 
সহয্ হয় না রুিলনেদর। অিন�য্ েযন মােয়র সােথ েদখা করেত 
না পাের এবং মা েযন তােক েদখেত না পাের- এমন একিট 
কিঠন িবধান রচনা কেরন িতিন। শধু তাই নয়, েডইিজ শুনেত 

েপেলন িনজ স�ান তার মােয়র চির� িনেয় কথা বলেছ এবং 
তােক বািড় েথেক তািড়েয় েদয়ার কারণ নািক মােয়র চির�- 
এমন কথা �চার কের েবড়াে�। কথাগুেলা শুেন মােয়র আ�া 
িবদীণর্ হয়। িতিন অেনক কে� একিদন েছেলর সােথ েদখা কেরন 
এবং বেলন, বাবা! তুিম নািক মােয়র নােম এসব কথা বেল 
েবড়াে�া? 
বহুিদন পর মােক েদেখ অিনে�য্র অ�ের ঝড় বইেত শুরু কের। 
েস মােক আ�� কের বেল, মা! আিম সিতয্ সিতয্ই একিদন 
েতামার কােছ িফের আসব। েসিদন আিম েতামােক সব কথা 
বলব এবং জানােবা, কারা আমােক িদেয় এসব কথা বলাে� এবং 
েকন বলাে�।  
সবর্হারা েডইিজর বুক এবার সাহারার মরুভূিম। িশশু বাবুেনর 
জনয্ তার মনটা সব সময় ছটফট করেত থােক। পৃিথবীর সবিকছু 
িবসজর্ন িদেয় হেলও এক নজর েছেলেক েদখেত চান িতিন। িক� 
তােক েকােনাভােবই েসই সুেযাগ েদয়া হয় না। এরই মেধয্ শুনেত 
পান, বাবুনেক �ােমর বািড়েত পািঠেয় েদয়া হেয়েছ। হায়! কােজর 
েলাক আর মজুরী িদেয় বাবুেনর মাতৃশূনয্তার ঘাটিত পূরণ হেব?  
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অেনক কে� িতিন বাবুেনর সােথ কথা বলার মেতা একটা 
েমাবাইল না�ার েযাগাড় করেলন। েফান কের কলেজর টুকেরার 
সােথ কথা বলেলন। বহিদন পর মােয়র ক��র েছাট্ট 
িশশু বাবুেনর অ�ের েযন অিভেযাগ, অনুেযাগ আর অিভমােনর 
বান সৃি� করেলা। কা�ার ভাষাহীন বয্াখয্ায় েস �কাশ করল তার 
অসহায়ে�র কথা আর মাতৃে�হ ব�নার দুঃেখর কথা। পুনঃপুন 
তািগদ িদেয় মােয়র বুেক িফের আসার আিতর্ জানােলা েস। এমন 
িন�াপ স�ােনর দুঃখভরা আকুিত েডইিজেক েযন িবে�াহীনী 
কের েতােল। মন চায় একবার েযমন েপট িচেড় স�ানেক 
দুিনয়ায় িনেয় এেসেছন এবার সমাজ আর রুিলনেদর িন�ুরতার 
বাধা িছ� কের স�ানেক িনেজর কােছ িনেয় আসেবন। িক� 
িনেজর অক্ষমতার কথা মেন কের মুহূেতর্ই চুপেস যান। িতিন 
জােনন, স�ােনর এই আিতর্ যতই িন�াপ ও অকৃি�ম েহাক না 
েকন, তা জািলেমর রু�হৃদয়পােড় করুণার েঢউ হেয় আছেড় 
পড়েব না। িফের েদয়া েতা দূেরর কথা, হয়ত অিনে�য্র মেতা 
তার সােথও েদখা বা কথা বলার অিধকার েকেড় েনয়া হেব। 
হেলাও তাই। বাবুেনর সােথ গভর্ধারীনী মােয়র কথা বলার 
ঘটনািট জানেত েপের এই পথিটও রু� কের িদেলন রুিলন।  
এত লা�না, ব�নার পরও �ামীর �িত ভােলাবাসায় কমিত েনই 
েডইিজর। েয তােক দা�তয্ মযর্াদা েথেক বি�ত কেরেছ, েকাল 
খািল কেরেছ, দূর েথেক তারও িনয়িমত েখাঁজখবর রােখন িতিন। 
িক� কী হেলা আজ িতনিদন হয় �ামীর েখাঁজ পাে�ন না 
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েডইিজ। অেনেকর সােথ েযাগােযাগ কেরও স�ান করেত 
পারেলন না িতিন। অবেশেষ েদবেরর মাধয্েম জানেত পারেলন 
রুিলন ে�াক কেরেছন। িক� েকাথায় আেছন, কী অব�ায় 
আেছন তা জানােত অ�ীকার করল েস। িতিন বারবার তার পােয় 
পড়েত লাগেলন �ামীর সবর্েশষ অব�া এবং তার অব�ান�ল 
জানার জনয্। িক� েদবর অনঢ়। েকােনা আকুিতেতই েস এরেচ 
েবিশ তথয্ িদল না।  
তেব অনয্ মাধয্েম িতিন জানেত পারেলন, রুিলন ে�াক কের 
িমরপুেরর নয্াশনাল হাটর্ফাউে�শেন িচিকৎসাধীন আেছন। িক� 
অসু� �ামীেক েদখেত যাওয়ার অনুমিত েনই তার। কারণ, 
রুিলেনর আেদশ েডইিজ েযন তার মরা মুখটাও েদখার েকােনা 
সুেযাগ না পায়। তার এই আেদশ অক্ষের অক্ষের পালন করেত 
িশয়ের বেস আেছ হাসনা। পৃিথবীর ম�বড় এই রক্ষী অিবচল 
রেয়েছন েডইিজর আগমন েঠকােনার জনয্। কারণ, েডইিজ েদখা 
করায় পােছ েরাগীর যিদ েকােনা ক্ষিত হয়! হায় হাসনা! এেকই 
বেল মােয়র েচেয় মািসর দরদ েবিশ!  
অেনক অনুনয় িবনয় ও কসম কেরও অসু� �ামীেক েদখার 
অনুমিত েপেলন না েডইিজ। অিধকার বি�ত েডইিজর আজ 
স�ল �ামীর বয্বহাযর্ একটা েগি�, ২রা নেভ�র ২০১০ইং েথেক 
স�ান হারােনার �ৃিত এবং ওই েয েবে�র ওপর িতন ঘ�ার 
েসই ে�মপাঠয্! শত��তায় িপ� েডইিজ আজও নারী পিটয়সী বহু 
ভােলাবাসার কাঙাল �ামীেক ভােলােবেস যান পাগেলর মেতা। িক 
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জািন েডইিজেদর মেতা সরল অবলা নারীেদর উে�শয্ই হয়ত 
েশখ সা’দী রহ. কাবয্ েগঁেথেছন িনে�া� শ�মালায়- 

د� نه دل را دوستو هزار معشوق  

(মা’শূেক হাজার েদা�রা েদল না েদহী) 
ن� به جبدائ دل ان د� ور�  

(ওয়ার মী েদহী আ েদল ব-জুদাঈ বা েনহী) 
‘বহুভােলাবাসার কাঙাল িভখারীর থালায় ভােলাবাসার িভক্ষা িদও 
না। একবার িদেলও তা তুেল িনেত ��ত েথেকা।’ 
েডইিজ! কােবয্র �থম লাইনিট েতামার জনয্, েশেষরটাও তাই। 
   
 

 
 
 
 
 
 

  

27 



 
িভন�েহর পরকীয়া 

 
ঘটনাটা �থেম িব�াস হেত চায় িন। এখনও েকমন খটকা খটকা 
লােগ। িক� কুরআেনর একিট আয়ােতর বয্াখয্া মন েথেক খটকা 
দূর কের িদেয়েছ। বয্াখয্া পাঠ কের মেন হেয়েছ এমন ঘটনাও 
ঘটেত পাের। তাছাড়া ঘটনািট সিচ� উে�খ করা হেয়েছ। তাই 
ই�া করেলও সহেজ তা অিব�াস করার উপায় েনই। আেগ 
ঘটনার েপছেনর ঘটনা উে�খ কের িনই :  
সুর আর গােনর ঝংকাের িবমু� হয় মানুষ। সুেরর মূছর্নায় 
িহতাহীত জ্ঞান হািরেয় অ�ীিতকর িকছুও কের বেস তারা। অ�ীল 
গান আর সুেরর ঝংকাের ন� হেত পাের ঈমান-আকীদা। অেনক 
সময় সুরেক েক� কের সংঘিটত হয় নানান আপি�কর ঘটনা। 
অবশয্ এগুেলা িনতা�ই মানব সমােজর ঘটনা। িক� যিদ িভ� 
জগেতর বািস�ারা সুেরর মূছর্নায় অ�াভািবক িকছু কের বেস 
তাহেল েসটা েকমন হয়? েসরূপ একটা ঘটনা পেড়িছলাম বহুিদন 
আেগ একিট আরবী িকতােব।  
জৈনক বয্ি� এক িহজাযী ব�ুর বািড়েত েমহমান হেয় েদখেত 
েপেলন, ঘেরর বাইের একটা েগালামেক েবঁেধ রাখা হেয়েছ। 
েগালাম েমহমানেক েদেখ আশাি�ত হেলা। কারণ, আরবরা 
েমহমানেক খুব স�ান কের। তাই েস েমহমানেক বলল, জনাব! 
আপিন আমােক ব�ীদশা েথেক উ�ার করুন। েমহমান বলেলন, 
আেগ বলেব েতা কী হেয়েছ েতামার? েগালাম বলল, হুজুর! 
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অিন�াকৃত একিট অপরােধর সাজা িদেত আমােক ব�ী রাখা 
হেয়েছ। এরপর েস পুেরা কািহনী বণর্না কের েশানােলা।  
আিম একবার সফর েথেক িফরিছলাম- বলা শুরু করল েস- 
মুিনেবর বািড়র কাছাকািছ এেস তর সইিছল না। তাই �ত উট 
হাঁকালাম। উট হাঁকােনার েক্ষে� আমার একটা েকৗশল আেছ। 
েসই েকৗশল আিম েসিদনও �েয়াগ করলাম। সুেরলাকে� গযল 
গাওয়া শুরু করলাম আর আমার সওয়ারেক �ত হাঁকােত শুরু 
করলাম। কে�র মাধুেযর্য্ েপছেনর উটগুেলা ঝেড়র েবেগ ছুটেত 
শুরু করল। ফেল খুব অ� সমেয়র মেধয্ আমরা গ�েবয্ েপৗঁছেত 
সক্ষম হলাম। িক� গ�েবয্ েপৗঁেছ দম েনয়ার আেগই উটগুেলা 
এেকর পর এক পেড় মারা েযেত শুরু করল। অবলা �াণীগুেলা 
সুেরর মূছর্নায় দম েনয়ার সময় না েপেলও যখন েপেলা তখন 
অেনক েদির হেয় েগেছ। েভতর শুিকেয় কলেজ েফেট তখন 
মরার সময়। তাই �ায় সবগুেলা উটই মারা পড়ল। মুিনব এত 
বড় ক্ষিত েমেন িনেত পারেলন না। মানার কথাও না। তাই িতিন 
আমােক ব�ী কের এভােব েফেল রাখেলন। েমেহরবানী কের 
আপিন আমােক উ�ার করুন। 
েমহমান তােক আ�� কের বলেলন, আিম আমার সাধয্ানুযায়ী 
েতামােক সাহাযয্ ও উ�ার করার েচ�া করব। কথা মেতা িতিন 
েখেত বেস হঠাৎ হাত গুিটেয় িনেলন। আরব েমজবােনর জনয্ 
এর েচেয় বড় অপমান আর িকছু হয় না। িতিন অবাক হেয় 
বলেলন, বয্াপার কী? েমহমান বলেলন, আপিন যিদ একটা কথা 
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রােখন তাহেল আপনার বািড়র খাবার �হণ করব, অনয্থায় নয়। 
েমজবান তােক আ�� কের বলেলন, কী েসই কথা? 
-আপনার েগালামটােক ব�ীদশা েথেক মুি� িদেত হেব! 
-িক� আপিন িক জােনন েস আমার কী পিরমাণ ক্ষিত কেরেছ? 
তার কে� এমন যাদু আেছ যা েবাবা পশুেদরেকও ত�য় কের। 
আসুন েদখেবন তার কািরশমা।  
এই বেল েমজবান তােক েগালােমর কােছ িনেয় েগেলন এবং 
ব�ী� েথেক মুি� িদেয় বলেলন, তুিম েতামার সুের গযল গাইেত 
শুরু কেরা েতা!  
মুিনেবর আেদশ েমাতােবক ছাড়া পাওয়া েগালাম গযল গাওয়া 
শুরু করল। মুহূেতর্র মেধয্ েসখােন এক সুেরর ই�জাল সৃি� 
হেলা। গাছপালাও েযন সুেরর ঝংকাের দুেল ওঠা শুরু করল। 
আেশপােশর উটগুেলা লাফােত শুরু করল। েকােনাটা দিড় িছঁেড় 
েগালােমর কােছ েদৗঁেড় এেলা। েমহমান িবি�ত হেলন। সুেরর 
মূছর্নায় পশুপািখও েয িবেমািহত হয় তার বা�ব �মাণ িনেয় িতিন 
েসিদন ঘের িফরেলন।  
বহুিদন পর এমন আেরকিট ঘটনার স�ান িমলল। ঘটনািট 
িহজােযর নয়, আমােদর েদেশর; রংপুর িচিড়য়াখানায়। মানুেষর 
ধারণা, আ�াহ তা‘আলা আঠার হাজার মাখলুক সৃি� কেরেছন। 
িক� তােদর এই ধারণা আেদৗ সতয্ নয়। আ�াহ তা‘আলার সৃি� 
ও মাখলুেকর সংখয্া েমােটই এত কম নয়। িবজ্ঞািনরাই েতা এ 
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পযর্� অনু�ান কের েতর লাখ প�াশ হাজার �াণীর অি�� 
েপেয়েছন। এর মেধয্ কীট-পত�ই আেছ �ায় ছয় লাখ।  
দয়াময় মাবুেদর সৃি� এসব �াণীর মেধয্ েয কত রকেমর ৈবিচ�য্ 
আেছ তার িকছুটা অনুমান করা যায় আ�ামা দুমাইরী রহ. 
সংকিলত হায়াতুল হায়ওয়ান ��িট পাঠ কের। এসব �াণী ও 
কীটপতে�র কতগুেলা আেছ িব�য়কর গানপাগল। সুর আর 
গােনর মূছর্নায় তারা িবপরীত িল�েক আকষর্ণ করার েচ�া কের। 
েযমন অিতপিরিচত একটা কীট হে� ঘুগরা। পৃিথবীেত 
বহু�জািতর ঘুগরা আেছ। েকবল আেমিরকােতই আেছ ২২০ 
�জািতর ঘুগরা। পুরুষ ঘুগরার কাজ হে� গােনর মাধয্েম বা�বী 
খঁুেজ েবড়ােনা। তারা গােন গােন বা�বীেক কােছ আসার আম�ণ 
জানায়। আর েমেয় ঘুগরারাও পুরুষ ঘুগরার গােন মাতাল হেয় 
তার কােছ ধরা েদয় এবং তার সােথ িমিলত হয়।  
ঘুগরা ছাড়াও আেরা বহু�াণী আেছ যারা গান কের িবপরীত 
িল�েক দারুণভােব আকৃ� কের। একিট ঘটনা অবতারণার জনয্ 
এতগুেলা কথা বললাম। এবার মূল কথায় িফের আিস। বছর 
দেশক আেগ ঢাকা িচিড়য়াখানা েথেক রংপুর িচিড়য়াখানায় আনা 
হয় েজাড়া ময়ূর-ময়ূরীেক। রাখা হয় এক খাঁচায়। �াণী 
ত�াবধায়ক আেনায়ার েহােসন শখ কের ময়ূেরর নাম রােখন 
শািকল খান। আর �ী ময়ূেরর নাম রােখন ময়ূরী।  
আবাস�ল পিরববতর্ন হেলও ভােলাই িদন কাটিছল তােদর। 
ময়ূরীেক ছাড়া এক মুহূতর্ও একা থাকত না শািকল খান। িক� 
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বছর চােরক আেগ পােশর খাঁচায় আনা হয় এক িকেশার 
পািখেক। অিতিথর আগমন সুদূর অে�িলয়া েথেক। 
িডেমািসলে�ন নােমর এই পািখিট েদখেত সুদশর্ন। ময়ূরীর খাঁচার 
পােশ বড় হেত থােক েস। সুদশর্ন এই িডেমািসলে�ন যুবক 
বয়সী হওয়ার সােথ সােথ আেনায়ার েহােসন এটার নাম রােখন 
শািকব খান। িমি� সুের গান কের শািকব খান। তাই এই সুর 
ফাটল সৃি� কের ময়ূরী ও শািকল খােনর স�েকর্।  
তার গােন মু� হয় ময়ূরী। িবেমািহত হয়। িক� ‘�ামী’র সামেন 
মেনর ভাব �কাশ করেত পাের না েস। তাই �ামী ঘুিমেয় 
পড়েলই মেনর টােন শািকব খােনর খাঁচার পােশ িগেয় হািজর হয় 
েস। আে� আে� ময়ূরীর �িত দুবর্ল হেত শুরু কের শািকব 
খানও। সুেযাগ েপেলই িশি�ত আকাের পরকীয়ার চচর্া কের। 
খাঁচার ফাঁক গেল েঠাঁট ঢুিকেয় িদেয় ময়ূরীেক ‘আদর’ কের। 
ময়ূরীও কম যায় না। েসও তার ভােলাবাসার ডােক সাড়া েদয়। 
ফেল শািকল েথেক দূের সের েযেত থােক ময়ূরী। িবষয়িট আঁচ 
করেত েপের ময়ূরীর সােথ ঝগড়ায় িল� হয় শািকল খান। িক� 
ময়ূরী তখন পরকীয়ার সাগের হাবুডুবু খাওয়া এক �া� নািবক। 
েস েকােনা মেতই িনেজেক শািকেল আব� রাখেত পাের না। 
ফেল অিভমােন নাওয়া খাওয়া েছেড় েদয় েস। �ামীর সামেনই 
েদিখেয় েদিখেয় সারাক্ষণ শািকেবর খাঁচার কােছ পেড় থােক। 
েবাবা �াণীর পরকীয়ায় মানুেষরই বা কী করার আেছ? তাই 
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িচিড়য়াখানা কতৃর্পক্ষ বাধয্ হেয় ময়ূরীেক শািকেবর খাঁচায় রাখা 
শুরু কের।  
পর�রেক কােছ েপেয় নতুন জীবন িফের পায় শািকব-ময়ূরী। 
�াভািবক খাবার খাওয়া শুরু কের তারা। অপরিদেক িনেজর 
েচােখর সামেন �ীর পরকীয়া এবং পরকীয়া �ামীর সােথ আেমােদ 
বসবাস েদেখ দুঃেখর সাগের ভাসেত শুরু কের শািকল। েশােক 
খাওয়া-দাওয়া েছেড় েদয় েস। িচিড়য়াখানার েডপুিট িকউেরটর 
আবুল কােশম জানান, মানুেষর মেতা ভােলাবাসা �াণীজগেতর 
মেধয্ও রেয়েছ। তারাও স�ীনী হারােনা বয্থা অনুভব কের। েসটা 
শািকেলর আচরেণ �� হেয় উেঠেছ। তােক সু� রাখেত িনয়িমত 
�া�য্ পরীক্ষার পাশাপািশ িভ� উপােয় খানা খাওয়ােনা হে�। 
[তথয্সূ� : ৈদিনক বাংলােদশ �িতিদন ১জুন ২০১১ইং] 
কী অ�ুত বয্াপার! েশষ পযর্� �াণীজগেতও...  
�াণীজগেত েবশিকছু �াণীর সতী� ও �ামী-�ী ভি�র সুনাম 
আেছ। এগুেলার অনয্তম হেলা ময়ূর-ময়ূরী, ঘুঘু, কবুতর ইতয্ািদ। 
আ�ামা ইবন কুতাইবা (রহ.) ‘উয়ূনুল আখবার’-�ে� উে�খ 
কেরেছন, আিম কবুতরীেক েদেখিছ, েস িনজ �ামী (েজাড়া) ছাড়া 
অনয্েক সংগত হওয়ার সুেযাগ েদয় না। আর �ামী কবুতরও িনজ 
�ী ছাড়া অনয্ কারও সােথ িমিলত হয় না। ময়ূেরর মেধয্ও িঠক 
এই �ভাব পিরলিক্ষত হয়। িক� এ কী! আজ েয িহেসবপািত 
ওলট-পালট হেয় যাে�! ময়ূরী েকন শািকল খােনর �িত ঝুঁেক 
পেড়েছ? এটা কীেসর আলামত? এই ঘটনা েতা আমােদর 
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মানবসভয্তার �িতিনিধ� করেছ না? েশষ পযর্� িচিড়য়াখানার 
িচিড়য়াগুেলা আমােদর মানবসমােজর মুেখাশ উে�াচন কের েদেব 
নািক! আসুন এবার এসব �ে�র উ�র ও রহেসয্র জট খুলেত 
কুরআেনর বয্াখয্ায় যাই। কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ- 

ِ  ِ�  ٱۡلَفَسادُ  َظَهرَ  ﴿ يِۡدي َكَسَبۡت  بَِما َوٱۡ�َۡحرِ  ٱۡلَ�ّ
َ
ِي َ�ۡعَض  ِ�ُِذيَقُهم ٱ�َّاِس  �  ٱ�َّ

 ْ  ]  ٤١: الروم[ ﴾ ٤١ يَۡرِجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا
‘মানুেষর হােতর উপাজর্েন জল ও �লভােগ িফৎনা ছিড়েয় 
পেড়েছ।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত : ৪১} 
এই আয়ােতর বয্াখয্ায় মুফাসিসরগণ উে�খ কেরেছন, পৃিথবীর 
জল ও �লভাগ এক সময় শা�, িনরাপদ ও জুলুমমু� িছল। 
েকউ কারও �িত আ�াসী িছল না। বেনর বাঘ ছাগেলর ওপর, 
িসংহ হিরেণর ওপর আ�মণ করত না। সাপ বয্াঙ ধের েখত না। 
রাঘব েবায়াল পঁুিট মাছ ধের েখত না। কুিমর েখত না ক�পেক। 
িক� এক সময় মানুেষর পােপর ভাের িবপযর্� হয় পিরেবশ। 
েভেঙ পেড় ইনসাফ বয্ব�া। মানুেষর হােতর কামাইেয়র কারেণ 
জল ও �লভােগ ছিড়েয় পেড় জুলুম-আ�াসন। েযিদন কািবল 
িনরাপরাধ হািবলেক হতয্া কের েসিদন েথেক �লভােগর পশুেদর 
মানিসকতায় পিরবতর্ন ঘেট। তারা িচ�া কের তেব এটাই বুিঝ 
জগেতর িনয়ম? শি�শালী কতৃর্ক দুবর্েলর ওপর আ�মণ করা? 
বয্স, শুরু হেলা হা�ামা। শি�শালী কতৃর্ক দুবর্লেক আ�মণ 
করার িনমর্ম �িতেযািগতা।  
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জুলুমও আ�াসন ততক্ষণ পযর্� �লভােগই সীমাব� িছল। এখনও 
জলভােগ এর �ভাব পেড় িন। িক� এিগেয় এেলা আেরক 
জুলুমবাজ। জালা�ার ইবন িকরিকর। কুরআেন মুসা (আ.) ও 
িখিযর (আ.)-এর ঘটনায় েনৗকা ন� কের েদয়ার েয কথা উে�খ 
করা হেয়েছ তার মূল উৎস িছেলন এই বাদশা মশাই! িতিনই 
েজার কের গরীব-দুঃখীেদর িনখঁুত ও ভােলা জাহাজ এবং 
েনৗকাগুেলা িছিনেয় িনেতন। অনয্ায় �ভাব খািটেয় দুবর্েলর স�দ 
�াস ও তার ওপর আ�মণ করার দৃশয্ েদেখ েসিদন েথেক 
জলভােগর �াণীরাও জুলুমবাজ হেত শুরু কেরিছল। মানুেষর 
েদখােদিখ জলভােগও সবল কতৃর্ক দুবর্েলর ওপর আ�মেণর 
ধারাবািহকতা শুরু হেয়িছল। বলা হেয় থােক, েসিদন েথেক 
েবায়াল পঁুিটেক ধের। কুিমর ধের ক�পেক। ফেল এভােবই 
মানুেষর েদখােদিখ �ল ও জলভােগ জুলুম ও অনয্ায় ছিড়েয় 
পেড়। অবলা �াণীরা এেক্ষে� িনিবর্চাের মানুেষর ‘অ� অনুসরণ’ 
করেত থােক!  
বতর্মান সমেয় ে�ম ও পরকীয়া মানুেষর মেধয্ েযভােব ছিড়েয় 
পেড়েছ তােত �াণীরাও েযন এই দুিষত আবওহাওয়া েথেক মু� 
থাকেত পারেছ না। তারাও মানুেষর অনুসরণ করার কসরত 
করেছ! ময়ূরী-শািকেলর ে�ম-উপাখয্ান িক তেব মানুেষরই পােপর 
ফসল? আমরা িক এই িন�াপ পািখেদর মেধয্ িনেজেদর �িতিব� 
েদখেত শুরু কেরিছ? কথাটা েবাধ হয় সিতয্, িমেথয্ নয় এক রি�! 
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সে�হ ও অিব�াস : উৎকিষর্ত িবজ্ঞােনর অবাি�ত �সব 
 

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ىِب ُهَر�َْرَة أ

َ
ُ ِمائََة « قَاَل  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن أ َخلََق ا�َّ

ِقِه َ�رَتَامَحُوَن بَِها
ْ
ِ �ِْسَعٌة َو�ِْسُعوَن  رمَْحٍَة فَوََضَع رمَْحًَة َواِحَدًة َ�ْ�َ َخل وَِعنَْد ا�َّ

 .»رمَْحًَة 
‘আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  ইরশাদ কেরন- আ�াহ তা‘আলা 
একশতিট রহমত সৃি� কের মা� একভাগ মাখলূেকর মেধয্ 
ছিড়েয় িদেয়েছন। এই একভাগ রহমত িদেয়ই মাখলূক এেক 
অপেরর �িত রহম ও করুণা কের।’ [িতরিমযী : ৩৮৪৬] 
বুখারী ও মুসিলেমর বণর্নায় আেছ, ‘এই একভাগ রহমেতর 
বেদৗলেতই মােয়রা তার বা�ার �িত ে�হ কের...’ [েদখুন, বুখারী 
: ৬০০০; মুসিলম : ৭১৪৮]  
ব�ত মােয়েদর মেন আ�াহ তা‘আলা রহমেতর সাগর ৈতির কের 
িদেয়েছন বেলই তারা স�ােনর �িত সীমাহীন করুণাময়ী হয়। 
দুঃখ-ক� বরদাশত কের। েয িকেশারী ৈকেশাের েকােনা মােক 
স�ােনর েপশাব সাফ করেত েদেখ নাক চােপ েসই িকেশারীই 
যখন িনজ উদের স�ান ধারণ কের এবং মৃতুয্দুয়ার েপিরেয় 
িনেজর নতুন জীবন�াি�র মধয্ িদেয় জননী হয়, তখন তার সব 
ঘৃণা েকান্ িদগে� েযন হািরেয় যায়। ফেল এক সময় েপশাবেক 
ঘৃণা করেলও এখন দুহােত িনজ স�ােনর পায়খানা মলেতও বােধ 
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না তার! েয অনূঢ়া অেনয্র িশশুর কা�ায় তয্�-িবর� হয় েসই 
‘মিহলাই’ িবেয়র িপঁিড় েভেঙ যখন মা হয় তখন গভীর রােতও 
স�ােনর কা�ায় িবর� হয় না। তার স�াটা স�ােনর চািহদা 
পূরেণ �য়ংি�য়ভােবই কাজ কের। ে�েহর আিতশেযয্ কখন েয 
ঘুেমর মেধয্ জামার েবাতামটা খুেল স�ােনর মুেখ �নয্ পুিরেয় 
েদয় েস িনেজও তা জােন না! কু্ষধাতর্ িশশু মােয়র �নয্ �হণ কের 
যতটুকু তৃি� না পায়, ঘুম মার িদেয় স�ানেক �নয্ িদেয় তার 
েচেয় েবিশ তৃি� পান ওই মা। এমিন সব ে�হ, �ীিত আর মায়ায় 
েঘরা স�ান আর মােয়েদর জীবন! 
িক� ে�হ-�ীিত ও মায়ার বাঁধনটা �েমই িঢেল হেয় আসেছ। 
সমেয়র পিরবতর্েন ঘেট চেলেছ অ�াভািবক নানা ঘটনা। আজ 
অেনক মােক িনজ হােত স�ান হতয্া করেত েদখা যায়। কখনও 
বা েস স�ানেক করেছ িনেজর সােথ মৃতুয্পথ যা�ী। আর এই 
অব�া সৃি� হেয়েছ সে�হ ও অিব�াস েথেক। এটােক েক� কের 
কত নারীপুরুেষর েয কপাল পুড়েছ, ঘর ভাঙেছ তার ইয়�া েনই। 
বলাবাহুলয্ এই অিব�াস ও সে�হ জ� েদয়ার েক্ষে� জনক-
জননীর কাজ করেছ �যুি�িবজ্ঞােনর িব�য় েমাবাইল! 
বাংলােদেশ �থম যখন েমাবাইল নােমর ‘িনরীহ ঘাতকটা’ আগমন 
কের তখন তা িছল এেদেশর হতদির�, অিশিক্ষত মানুেষর জনয্ 
রীিতমেতা িব�য়। েদড়লক্ষ টাকা খরচ কের একটা েমাবাইল 
েকনার কয়জনই বা সাহস করত! তাই কারও হােত েমাবাইল 
থাকেল আেশপােশর েলােকরা তার িদেক ঈষর্াভের তাকােতা! আর 

37 



 
েমাবাইলধারী ওই বয্ি�ও িনেজর �িত অেনয্র আেক্ষেপর দৃি� 
িনপিতত হেত েদেখ চরম পুলক অনুভব করত। েমাবাইলধারীেক 
েদেখ কতজনেক আেক্ষপ করেত েদেখিছ! েলাকেদরেক ওমন 
একটা েমাবাইেলর মািলক হওয়ার �� বুনেত েদেখিছ! 
তেব চড়াদােমর সােথ সােথ েমাবাইলগুেলার েসবাও িছল সীিমত। 
েকবল রাজধানী ও েগাটা েগাটা কেয়কিট শহের এর কাযর্কািরতা 
েচােখ পড়ত। েসখােনও আবার িঠকমেতা েসবা পাওয়া েযত না। 
শুেনিছ, জৈনক অিভেনতা নািক গায়ক একবার মািনক িময়া 
এিভিনউেত িছনতাইকারীর কবেল পেড়িছেলন। েমাবাইল 
েকা�ািনর পক্ষ েথেক ইমােজর্ি� কারেণ পুিলেশর �ার� হওয়ার 
িবেশষ একটা না�ার েদয়া িছল। এই বয্ি� িবপেদ পেড় েখই 
হারােলন না। মাথা িঠক েরেখ বুি� কের েসই জরুরী না�াের কল 
িদেলন। িক� তার মাথা িঠক মেতা কাজ করেলও েমাবাইলটা 
িঠক মেতা কাজ করল না। যতবার কল িদেলন তেতাবার 
‘েমাবাইল ওেমন’ বলেলন, দুঃিখত, আপনার কাি�ত না�াের এই 
মুহূেতর্ সংেযাগ েদয়া স�ব হে� না। অনু�হ কের িকছুক্ষণ পর 
আবার কল করুন...  
েমাবাইলওয়ালা মারা�ক িবর� ও ক্ষী� হেলন। িছনতাইকারীরা 
তার সব িনেয় যায় িক� েমাবাইেলর ‘িকছুক্ষণ’ আর েশষ হয় না! 
িঠক কতক্ষণ পর তােক কল করেত বলা হে� তা িতিন ঠাহর 
করেত পারেলন না! আ�া� হেয় সবর্� হারােনার পর েমাবাইলটা 

38 



 
কল �হণ করেব? িছনতাইকারী বাছাধন িক ততক্ষণ পযর্� 
অেপক্ষা করেব?  
মূলয্বান ব�িটর �িত ভীষণ রাগ হেলা তার। তাই িতিন সবর্শি� 
িনেয়াগ কের েমাবাইলটােক িপচঢালা রা�ার ওপর ছুঁেড় মারেলন।  
েসবা �দােন �িট করায় েসিদন েমাবাইলটার কী অব�া হেয়িছল 
তা বলেত পাির না, তেব েসবা অবাধ হওয়ার পর মানুেষর েয 
অব�া হেয়েছ তার িকি�ত ধারণা িদেত পাির এবং েসই ধারণা 
েদয়ার জনয্ই আজেকর ঘটনািট উে�খ করব। 
এর পর আসল �ামীণেফান। েনটওয়াকর্ িব�ৃত কের তারা ছিড়েয় 
পড়েত থাকল সারােদেশ। এক সময় রা�ার পােশ েছাট েছাট 
িবলেবােডর্ েলখা থাকত- িজিপ এখন িসরাজগে�, িজিপ এখন 
হিবগে�... 
এরপর আসল আেরক পযর্ায়। ঢাকার বািস�ােদর িক মেন পেড় 
ফামর্েগেটর ওভারি�েজর দুই গােয় জড়ােনা িডিজটাল সাইেনর 
�ামীণেফােনর চকচেক িবজ্ঞাপনগুেলার কথা, যােত িদগ�িব�ৃত 
সবুজ মােঠ মাথাল মাথায় েদয়া কৃষক ও ছাগেলর বা�া েকােল 
েনয়া গৃিহণীর হােত েমাবাইল ধারেণর দৃশয্ �িতভাত হেতা? েস 
সময় িক এই দৃেশয্র বা�বতা ক�না করেত ক� হেতা না? 
িবজ্ঞাপন িনমর্াতার ক�নার দুঃসাহস বেল মেন হেতা না?  
িক� সমেয়র পরীক্ষায় এসব �ে�র উ�র কাটায় কাটায় িমেল 
েগেছ। িবজ্ঞাপনিনমর্াতা এবং েকা�ািনর ক�নােকও হার 
মািনেয়েছ বা�বতা। আজ গৃিহণী আর কৃষােণর হােতই েমাবাইল 
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সীমাব� নয়। সমুে�র গভীের অৈথ পািনর কলকল �িনর সােথ 
েজেলর েকাচড়ােতও �িত মুহূেতর্ গেজর্ উঠেছ েমাবাইল। 
েমাবাইেলর িরংেটােন েকঁেপ উঠেছ সমু�, নদীর শা� পািনরািশ। 
আধুিনকতা আর উৎকেষর্র দখেল আজ �ল ও জল উভয়ভাগ! 
এভােব িবজ্ঞান িদেয়েছ েবগ িক� েকেড় িনেয়েছ আেবগ। এই 
েবেগর েতােড় েভেস যাে� আেবগ, উ�াস আর মমতা। িনেচর 
ঘটনাটা েদখুন : 
পটুয়াখালী েজলার কলাপাড়া থানার পি�ম ধুলাসার �াম। 
আধুিনকতা আর উৎকেষর্র েছাঁয়া েলেগেছ এই �তয্� 
�ামিটেতও। তােজনুর রহমান (২৬) এর �ামী কাওসার িব�াস। 
েপশায় েজেল। মাছ ধের জীিবকা িনবর্াহ কেরন। নােমর সােথ 
িব�াস শ�টা থাকেলও ‘িব�ােস’ িব�াসটার পিরমাণ কম। তাই 
িতিন �ীেক অিব�ােসর তীের িব� কেরন। আর তা েমাবাইলেক 
েক� কেরই। ঘের েরেখ যাওয়া েমাবাইেল অপিরিচত না�ার 
েথেক মােঝমেধয্ই কল আসত। উ�য্� করত তােজনুরেক। �ামী 
িনেজও অেনক সময় কল িদেয় �ীেক পরীক্ষা করেতন। আর 
সামানয্েতই সে�েহর িবষ েঢেল িদেতন �ীর ওপর। িবেষ িবেষ 
জজর্িরত হেতা তােজনুেরর জীবন।  
এরই মেধয্ গত ২৩-০৫-২০১১ইং তািরখ ম�লবাের অপিরিচত 
একিট না�ার েথেক কল আেস এবং কলদাতা তােক গািলগালাজ 
করেত থােক। এ িনেয় �ীর সােথ তুমুল ঝগড়ায় িল� হন 
কাওসার িব�াস। িবষা� হয় তােজনুেরর মন। �ামীর অিব�াস, 
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সে�হ আর গািলগালােজ অিত� হন িতিন। জীবনটা তার কােছ 
েবাঝার মেতা লােগ। হেয় পেড় অথর্হীন। তাই িস�া� েনন চরম 
িকছু করার। অজানা ও না িফের আসার পেথর যা�ী হওয়ার। এই 
পেথর যা�ী িহেসেব সােথ েনন আদের, ে�েহ, মায়ায় লািলত 
িতনিট কনয্াস�ানেক। রােগ অপমােন ঘের থাকা কীটনাশক ঔষধ 
পান কের জীবননাশ করার েচ�া কেরন িতিন।  
‘মার কােছ পািন খাইেত চাইেল মা গঁুড়া গঁুড়া িক জািন পািনেত 
গুইললা আমােগা িতন বইেনের খাওয়ায়। মায়ও খায় েহই পািন। 
পািন খাইয়াই েছাড বইন (জা�াত) বিম করেত করেত ঘুমাইয়া 
পেড়। আমােগাও খািল মাথা ঘুরায়। আর বিম বিম হয়। খািল 
পয্ােড বয্থা কের। মায় খািল েজাের েজাের কাে�। েহইর পর 
আর িকছু মেন েনই।’ 
হাসপাতােলর েবেড মৃতুয্ য�ণায় ছটফট করেত থাকা এই 
কথাগুেলা বলিছল সাত বছেরর তােমমা। তার অপর েবান 
রােবয়াও মৃতুয্ য�ণায় ছটফট করেছ। আর সবেচেয় েছাট, 
সবেচেয় মায়ার েবানটা েতা য�ণা সইেত না েপের আেগই 
পরকােলর বািস�া হেয়েছ। [তথয্সূ� : ৈদিনক আমার েদশ 
২৭/০৫/২০১১ইং] 
এই আমােদর েদশ! আমােদর সভয্তা। এভােব হাসপাতােলর 
েবেডই ছটফট করেত থাকেব আমােদর সভয্তা? সামািজক ও 
পািরবািরক শৃ�লা? েহ িবজ্ঞান! তুিম েতামার �যুি� ও উৎকষর্ 
তুেল নাও। আমােদরেক িফিরেয় দাও �ােমর সরল বধূিট। মাথায় 
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মাথাল বাঁধা, গলায় গামছা েঝালােনা সরল কৃষকিট। েয উৎকষর্ 
আমােদরেক সভয্তার কাঙাল বািনেয়েছ আমরা েসই সভয্তার 
ঋেণ আব� হেত চাই না!  
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মু�বােসর �হাের র�া� মানবতা 

 
ُ  رىَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ    ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  رَضََب  َما:  قَالَْت  َ�نَْها َ�َعاىل  -وسلم عليه اهللا ص�- ا�َّ

َحًدا
َ
نْ  إِالَّ  َ�طُّ  �ِيَِميِنهِ  َشيْئًا رَضََب  َوالَ  َ�طُّ  َخاِدًما رَضََب  َوالَ  َ�طُّ  �َِسائِهِ  ِمنْ  أ

َ
 ُ�َاِهدَ  أ

ِ  َسِبيِل  ىِف    ا�َّ
‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখনও তার �ীগেণর কাউেক 
�হার কেরন িন। েকােনা খােদমেক �হার কেরন িন, এবং িনজ 
হােত িতিন যুে�র ময়দান ছাড়া কখনও কাউেক আঘাত কেরন 
িন।’ [শামােয়েল িতরিমযী : পৃ�া ২৩, সুনােন বায়হাকী : ১৩৩০২] 
এমনই িছল রাসূলু�াহ আলাইিহস সালােমর আচরণ। নারী জািতর 
�িত তারঁ করুণার ধারা িছল অফুর�। নারীস�া বহুমাি�ক। এ 
কারেণ িতিন তােদর সােথ েকামল বয্বহার করার আেদশ 
িদেয়েছন। ব�তার য�ণা িনেয়ই সংসার সমুে� জীবেনর দাড় 
েটেন েনয়ার পরামশর্ িদেয়েছন। আর একা� অপরাগ হেল েকবল 
তখনই শাসন, �েয়াজেন িবছানা আলাদা কের েদয়া এবং 
এেকবাের অপরাগ হেল তখন সামানয্ �হার করার অনুমিত 
িদেয়েছন। িক� অনয্ায়ভােব �হার করা িকংবা সীমািতির� �হার 
করা অথবা সাধারণ অপরােধ ‘অসাধারণ’ �হার করার কথা 
ইসলাম �ীকার কের না। ইসলাম এসব অমানিবকতা েকবল 
ঘৃণাই কের না, তা সমূেল উে�দ করার দৃঢ়তম পদেক্ষপ িনেয় 
থােক। আেলাচয্ হাদীেস এই আদশর্ই িশক্ষা েদয়া হেয়েছ। অনয্ 
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বহু হাদীেসও নারীেদর �িত েসৗজনয্মূলক আচরণ, েকামল 
বয্বহার এবং সদাচারেণর আেদশ েদয়া হেয়েছ।  
িক� আমােদর সমাজ সংসার েথেক হৃদয্তা, সহমিমর্তা, ে�ম-
�ীিত আর দয়া-মায়া িদন িদন িবলীন হেয় যাে� িকংবা মুমূষর্ 
েরাগীর মেতা আেখরী সালাম জািনেয় িবদােয়র �ার�াে� অব�ান 
করেছ। আমার কথায় হয়ত অিতর�ন থাকেত পাের। তেব 
বা�বতা আমােক এমন িততা-কড়া কথা বলেত বাধয্ কের। আিম 
অক্ষম! আিম অপরাগ!!  
আর এই পিরি�ির জনয্ িসংহভাগ দায় পার�িরক অিব�াস, 
আ�াহীনতা, ৈনিতকমূলয্েবােধর অভাব এবং মু�বােসর। েশেষা� 
কারেণ এমন সব ঘটনা ঘেট চেলেছ যা শুনেতও ই�া কের না 
বলেতও ই�া কের না। তবু তা শুনেত বাধয্ হই এবং িনদর্য়ভােব 
অনয্েক েশানােত যাই। যিদ তােত সবাই পেথ িফের আেস... 
এবার আিস ঘটনার মূেল : 
নারায়ণগ� েজলার ফতু�া থানার প�বিট হিরহরপাড়া। সুদশর্ন 
�ুলছা�ী মাহমুদা এই �ােমরই বািস�া। �ুেলর পাঠ চুকাবার 
আেগই িশক্ষানিবেশর আেরক িমিছেল েযাগ িদেয়েছন িতিন। 
এেতা িমিছল নয়, েশাভাযা�া নয়- শবযা�া! হিরহরপাড়ার 
পা�র্বতী গুলশান েরােডর মনসুর িময়ার েছেল েসাহােগর আ�ােন 
িতিন এই িমিছেল েযাগ িদেয়িছেলন, জিড়েয় পেড়িছেলন িছ� 
করেত অক্ষম মায়াজােল। জাল েথেক িবেয়র িপঁিড়র এই সুদীঘর্ ও 
ব�ুর পথপির�মায় মাহমুদার েকােনা অিভভাবক সােথ িছল না। 
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িগিরখাদ েথেক পা হড়েক সরাসির মৃতুয্খােদ পিতত হওয়ার েয 
সমূহ আশ�া িছল তােতও তার েকােনা রাহবর িছল না। ফেল 
জীবেনর চলার পথ সংকীণর্ েথেক সংকীণর্তর হেয়েছ। তাই আজ 
�ংস�েপ খঁুেজ িফরেত হে� মাহমুদার িবলু� অি��! মাহমুদা 
এেক্ষে� দুিট ভুল কেরিছেলন।  
এক. জীবনস�ী েবেছ েনয়ার েক্ষে� একাকী িস�া� িনেয়িছেলন। 
অথচ এটা এমন ভয়ানক ও িপি�ল পথ, যােত হাজার জনেক 
সােথ িনেয় পথ চলেতও গা ছমছম করা ভয় েচেপ ধের। পেদ 
পেদ ভূপিতত হওয়ার আশ�া কাজ কের। মা বাবা ও মুরু�ীেদর 
আঁিখজল েমশােনা দুআ সে�ও ভিবষয্ত শ�া গা েচেপ ধের। 
েসেক্ষে� একক িস�া� েনয়া কতটুকু িনরাপদ হেত পাের, তা 
সহেজই অনুেময়।  
দুই. প�িতেত ভুল করার সােথ সােথ িতিন েলাক িনবর্াচেনও ভুল 
কেরিছেলন। িতিন েসাহােগর বাইেরর রূপটাই শুধু েদেখিছেলন। 
েভতেরর ও মু�ার আসল রূপটা েদখার েচ�া কেরন িন। যিদ 
ভােলা কের েদখেত েযেতন তাহেল িবেয়র পের নয় আেগই 
েদখেত েপেতন েয, েসাহাগ একজন েনশােখার ও বখােট যুবক। 
যােদর অতয্াচাের জজর্িরত আমােদর সমাজ, েদশ ও নারীস�া। 
িক� ে�েমর তী�তা মাহমুদার দৃি� েথেক েসাহােগর আসল 
েচহারাটা আড়াল কের রােখ। কি�ত জীবনস�ীর েদাষ খঁুেজ 
েবড়ােনাটােক ভােলাবাসার অমযর্াদা বেল মেন হয়। িক� করণীয় 
যথাসমেয় না করায় জীবেন েদখা েদয় চরম দুেভর্াগ। িবেয়র আেগ 
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যাচাই না করেলও িবেয়র পর যাচাই করা ছাড়াই পঁচা ব�র মেতা 
েসাহােগর আসল পিরচয়টা েভতর েথেক েঠেল েবর হেয় আেস।  
হাদীেস েনশােক ‘উ�ুল খাবােয়ছ’ বা সব খারাবীর জননী বেল 
আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। েসই খারাবীর সবটাই েযন ভর কের 
আেছ েসাহােগর ওপর। তাই েয মাহমুদােক ভােলােবেস িবেয় 
কের এেনিছল, অ�িদেনই েসই মাহমুদার �িত খড়গহ� হয় েস। 
ভােলাবাসার মানুেষর �িত ভােলাবাসার রূপসুষমা জািহর করার 
পিরবেতর্ পশুে�র িহং�তা ফলায় অহিনর্শ। 
িনজ েথেক িবেয় করায় মাহমুদার পিরবার এই িবেয়েক �থেম 
েমেন িনেত পাের িন। অবশয্ এটােক েদােষরও বলা যায় না। মা 
বাবা স�ান জ� েদেবন, দুঃখ-ক� কের লালন পালন করেবন 
আর িবেয়র সময় তােদর অমেতই স�ানরা িবেয় কের অেনয্র 
হাত ধের চেল যােব- এটা িক েমেন েনয়ার মেতা িবষয়? পৃিথবীর 
েকােনা আদালেত দাঁিড়েয় েকােনা বাদী িক এ কারেণ কারও 
িবরুে� মামলা করেত পারেব? স�ত কারেণই মাহমুদার এই 
আচরেণ তার পিরবার খুিশ হেত পাের িন এবং এর ফেল তারা 
িবেয়র েকােনা অনু�ানও কের িন। েসাহােগর অশুভযা�ার শুরু 
এখান েথেকই। েস এ িনেয় �ায়ই ঝগড়া বাঁধােতা মাহমুদার 
সােথ। েনশায় আ�� েলাকটা বুঝেতই চাইত না েয, েস 
মাহমুদােক সরল পেথ বউ কের ঘের েতােল িন। মা বাবার বুক 
েথেক এক �কার েজার কেরই েস তােক েকেড় িনেয় এেসেছ। 
অতএব, এসব েক্ষে� অনু�ান-আেয়াজেনর িচ�াটা মাথা েথেক 
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েফেল দাও। িক� তা মােন না েসাহাগ। ফেল েথেম েথেম চলেত 
থােক ঝগড়া, মারধর ও গালাগাল।  
কনয্ার ওপর চািলত অতয্াচােরর সংবাদ েপৗঁছেত েদির হেলা না 
মা-বাবা পযর্�। স�ান মা বাবােক যতই ক� িদক তারা কখনও 
�িতেশাধ েনন না। বরং স�ােনর িবপেদ, েবদনায়, দুঃখ-দুদর্শায় 
জজর্িরত হয় তােদর মন। মুহূেতর্ ভুেল যান তারা স�ােনর 
অপরাধ। পাহাড়�মাণ অপরাধ করেলও িনিমেষ তা ভুেল 
স�ানেক বুেক তুেল েনন তারা। তাই িপতা মুিফজুল ইসলাম 
কনয্ার এমন কে�র কথা শুেন মমর্াহত হেলন। িনেজর ওপরই 
রাগ হেলা তার। তার অিভমােন দ� হে� েমেয়িট! না আর হেত 
েদয়া যায় না। তাই িস�া� িনেলন আগামী কেয়ক িদেনর মেধয্ই 
ধুমধাম আেয়াজেনর মধয্ িদেয় েমেয়েক পুনরায় �ামীর ঘের 
পাঠােবন িতিন। িক� েসাহােগর তােতও তর সয় না। েস পূেবর্র 
মেতাই দানবীয় আচরণ করেত থােক।  
০৯-০৮-১০ইং তািরেখ মাহমুদা �ুেল ি�-েট� পরীক্ষা েশষ কের 
বাসায় েফরার পর আবার ঝগড়ায় িল� হয় েসাহাগ। এক পযর্ােয় 
ঘেরর দরজা ব� কের মাহমুদােক আটেক রােখ েস। এভােব 
গিড়েয় যায় েবলা। িক� দরজা েখালা হয় না। শ�া বাঁেধ মেন। 
শুরু হয় দরজা ধা�াধাি�। িক� তােতও কাজ হয় না। েশষ পযর্� 
দরজা েভেঙ েফলা হয়। েভতের গুেমাট পিরেবেশ িন�� শূনয্তায় 
ফয্ােনর িসিলেঙর সােথ েভেস থাকেত েদখা যায় মাহমুদােক। 
উ�ার কের �ত হাসপাতােল েনয়া হয় তােক। িক� এর আেগই 
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দুিনয়ার মায়া তয্াগ কেরেছন িতিন। এখন শুধু েঘাষণাটা বািক। 
কতর্বয্রত ডা�ারগণ েসই অবিশ� কাজটাই সমা� করেলন।  
[তথয্সূ� : ৈদিনক যায় যায় িদন ১১/০৮/১০ইং] 
িনহত মাহমুদার শরীর জুেড় আেছ আঘােতর ভয়াবহ িচ�। এ 
কীেসর িচ�? কীেসর দাগ? এ আমােদর ঘুেণধরা সমােজর 
েবপদর্া, উ�ৃ�ল ও মু�বােসর িবষা� েছাবল ও িনমর্ম কে�র 
দাগ।  
েছেল-েমেয়রা আজ িনেজরাই িনেজেদর অিভভাবক েসেজ বেস 
আেছ। তাই িপতামাতা ও অিভভাবকেদর অমেত, অিন�ায় িনজ 
পছে�, ভােলাবাসা কের িবেয় করেছ। এেক্ষে� কলয্াণকামী 
অিভভাবক বাধ সাধেল তারা তােদরেক পেথর কাঁটা মেন করেছ। 
েহ যুবক! মেন েরেখা, সুখ আর কলয্াণ িনেজ রচনা করা যায় না। 
িকংবা যার মেধয্ সুখ আেছ বেল এখন খািল েচােখ েদখেত 
পাে�া, বা�বতার চশমা পরেল তােত কি�ত েসই সুেখর 
িটিকিটও না পাওয়ার আশ�া উিড়েয় েদয়া যায় না। তাই এই 
ব�ুর পেথ, সংকীণর্ গিলেত একা হাঁটেত েযও না। মা-বাবা এবং 
অিভভাবকেক সােথ নাও। েদখেব তােদর েনক দুআর ফসল 
জীব� অি�� হেয় েতামার সুেখর উঠােন এেস গড়াগিড় আর 
লুেটাপুিট খাে�! 
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স�মহানীর কাঠুিরয়া 

 
আ�জর্ািতক পযর্ােয় এক েদেশর সােথ আেরক েদেশর সুস�কর্ 
বজায় রাখেত হয়। এই সুস�েকর্র মধয্ িদেয় এক েদেশর সােথ 
আেরক েদেশর েবাঝাপড়া িঠক থােক। ফেল িবে� ি�িতশীলতা 
িবরাজ কের। এমিনভােব এক েদেশর পািরবািরক, সামািজক, 
ধমর্ীয় ও আনুষি�ক অব�া অনয্ েদেশ তুেল ধরার রীিতও চেল 
আসেছ েসই আবহমান কাল হেতই। এরই ধারাবািহকতায় জ� 
হেয়েছ দূিতয়ািল বয্ব�া। এক েদেশর রা�দূত অনয্ েদেশ বাস 
কের। িনজ েদেশর �ীকৃিত, কৃিত�, সুনাম েসই েদেশ তুেল ধের 
িব� মানিচে� িনজ েদেশর ভাবমযর্াদা তুেল ধরার েচ�া কের। 
এখনকার মেতা �ায়ীভােব দূত িনেয়ােগর মেতা েরওয়াজ পৃিথবীর 
উষালে� চালু না থাকেলও দূত বয্ব�া চালু িছল। দূেতর মাধয্েম 
এক েদশ েথেক অনয্ েদেশ বাতর্া �দান করা হেতা। �য়ং 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও তৎকালীন িবে�র 
�তাপশালী রা�গুেলােত দূত ে�রণ কেরিছেলন। এসব দূত 
িছেলন চির�, আদশর্ ও সভয্তার �ল� অি�িশখা। তােদর 
চািরি�ক উৎকষর্, সাহস, বীর� ও েদশে�ম েদেখ বহু রা� 
�ভািবত হেয়েছ। ইসলাম �হণ কেরেছন হাজার হাজার মানুষ 
আর �াথর্ক ও সফল হেয়েছ দূত ে�রেণর মহান উে�শয্। 
দূতেদর আনীত বাতর্া েয সু�র, শাি�ময় তা দশর্ক ও আহুতরা 
দূতেদর েদেখই বুঝেত েপেরেছ।  
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একিট েদেশর সভয্তার গভীরতা কতটুকু তা িনণর্ীত হয় এ 
দূতেদর েচহারা-সুরেতই। তাই তােদর চািরি�ক উৎকেষর্ েদেশর 
েযমন সুনাম েতমিন েনাংরামী ও লা�েটয্ েদেশর রসাতল 
অব�া। চািরি�ক অধপতন, িনলর্�তা, েবহায়াপনা আর কামনার 
েলিলহান িশখায় আমােদর েদেশর ভাবমূিতর্ অেনক আেগই ন� 
হেয় েগেছ। এিট এখন আর েগাপন েকােনা িবষয় নয়। ই�েতর 
যতটুকু বািক আেছ, তা েখায়ােনার কাজ করেছন আমােদর 
েদেশর মানয্বার, মহামানয্ হতর্াকতর্াগণ। তারা িব�বাসীর সামেন 
আমােদর মুসিলম েদশিটর গবর্ িমিশেয় েদয়ার জনয্ আদাজল 
েখেয় উেঠ পেড় েলেগেছন। এমিন এক বাতর্া, জাপােন িনযু� 
বাংলােদশী রা�দূত এেক এম জািহদুর রহমােনর (ছ�নাম) 
কীিতর্গ� শুনুন :  
এিশয়ার অনয্তম অথর্ৈনিতক শি�শালী ও িশ�সমৃ� েদশ 
জাপান। ি�তীয় িব�যুে� িবে�র একমা� আণিবক েবামার 
আঘােত জজর্িরত হওয়ার অিভজ্ঞতাসমৃ� েদশ। িক� েবামার েসই 
দগদেগ ক্ষত েদেহ েরেখই তারা জাতীয় ঐকয্ অটুট েরেখ এিগেয় 
চেলেছ েদশ উ�য়েনর কােজ। এেত তারা সফলও হেয়েছ। 
িব�মানিচে� তারা মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত সক্ষম হেয়েছ। েতা 
একজন দূত এেদেশ িনযু� হেল িনজ েদেশর সুনাম রক্ষা 
করেবন এবং েসই েদেশর ভােলা গুণগুেলা িনজ েদেশ আমদািন 
করেবন। এটাই তার কােছ েদশবাসীর চাওয়া। িক� িতিন তা না 
কের কী করেলন? এক কথায় আমােদর জাত েমের িদেলন িতিন!  
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২০১০ইং ১৩ আগ� জাপােন রা�দূত িহেসেব কােজ েযাগ েদন 
জািহদুর রহমান। িনয়মানুযায়ী রা�দূতগণ সপিরবাের কমর্েক্ষে� 
থাকার সুিবধা পান। িক� একদম ৈবরােগয্র মেতা সুেযাগ হাত 
ছাড়া করেলন জািহদুর রহমান। তার এই ৈবরাগয্ ি��ান 
পা�ীেদর মেতা, যারা সারা জীবন িবেয় না কের যাজকিগির কের 
আর িগজর্ায় বেস বেস িশশুেদর অকােল সতীে�দ কের। িবে� 
িশশু ধষর্েণর জনয্ যিদ কাউেক েনােবল পুর�ার েদয়ার রীিত গেড় 
ওেঠ তেব িনবর্াচকেদরেক অ�ত এেক্ষে� েকােনা ক� করেত হেব 
না। িনি�র্ধায় তারা ি��ান যাজকেদরেক িনবর্ািচত করেত পারেবন! 
পা�ী থাকেত েকউ এই পুর�ার েনয়ার সাহস করেত পাের! 
যােদর িববাহ করার অনুমিত েনই, তারা েতা অৈবধ পেথই 
ৈজিবক চািহদা িমিটেয় েনেব! 
থাকেগ েস কথা। জািহদুর রহমান সােহেবর কথায় আিস। িতিন 
জানােলন তার �ী মানিসক েরাগী। তাই তােক সােথ িনেল েদেশর 
সুনাম কু্ষ� হেত পাের। িক� এটা তার েদেশর সুনাম কু্ষ� হওয়ার 
িবষয় িছল না। িছল কু�বৃি� কু্ষ� হওয়ার িবষয়। বয্াপারিট �কাশ 
েপেত সময় েনয় িন।  
২০১১ইং সােলর েফ�য়ািরেত িতিন িনেজর েসয্াশাল েসে�টাির 
িহেসেব িনেয়াগ েদন �ানীয় জাপানী তরুণী িকেয়ােকা 
তাকাহািসেক। চাকির�াথর্ী তাকাহািস ১০ই েফ�য়াির রা�দূত 
এেক এম জািহদুর রহমােনর সামেন �থম ই�ারিভউ েদন। 
�থম ই�ারিভউেতই িতিন আমােদর মুসিলম জািত স�াটােক 
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চরম েঠ�ানী খাওয়ান। িতিন তাকাহািসর কােছ জানেত চান, তুিম 
িক কাজ েশেষ আমার সােথ চা েখেত পারেব? পরবতর্ী �� িছল 
আিম িক েতামােক জিড়েয় ধের চুমু েখেত পাির?! 
এ �সে� অনুভূিত �কাশ করেত িগেয় তাকাহািস বেলন- 
ই�ারিভউেয়র অিভজ্ঞতা না থাকায় েভেবিছলাম এধরেনর 
অনুেরাধ হয়ত বাংলােদেশর সং�ৃিতরই একটা অংশ। িতিন 
জানান, চাকিরর ি�তীয় ই�ারিভউেয়র জনয্ ডাকা হয় ১৪ 
েফ�য়াির এবং েসিদেনর �� িছল- তুিম িক অিববািহতা? েতামার 
িক েকােনা ে�িমক আেছ?  
এরপর ২১ই েফ�য়াির চূড়া� ই�ারিভউেয়র জনয্ তােক ডােকন 
রা�দূত। েসিদন আেগর ��গুেলা পুনরুে�খ কেরন িতিন। 
তাকাহািসর ভাষায়, ই�ারিভউেত এধরেনর অিভজ্ঞতা না থাকায় 
েভেবিছলাম, এধরেনর অনুেরাধ হয়ত বাংলােদেশর সা�ৃিতরই 
অংশ। িতিন আরও জানান, ই�ারিভউেত রা�দূত ৈদিহক চািহদা 
পূরেণর িন�য়তা স�েকর্ িনি�ত হেত েচেয়িছেলন। তাকাহািসর 
ভাষয্ানুযায়ী চাকিরেত েযাগ েদয়ার �থম িদেনই ২৫ই েফ�য়াির 
রা�দূেতর কেক্ষ �েবশ করা মা�ই িতিন তােক জিড়েয় ধের 
�াগত জানান।  
িতিন অনয্ েয েকােনা িবেদশীর েচেয় আমােক েবিশ েজাের েচেপ 
ধেরিছেলন। েসিদনই অিফেস তার সে� চা পান করেত হয় 
আমােক। পরিদন ২৬ই েফ�য়াির রা�দূত আমােক িনেয় 
তামাগাওয়া নদী �মেণ িগেয় একিট িনজর্ন গােছর িনেচ বেসন। 
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বেলন, আিম িক েতামােক চুমু েখেত পাির। আিম না বেলিছলাম। 
কারণ, আমােদর েদেশ বস পযর্ােয়র কারও সােথ এধরেনর 
স�কর্ ৈবধ নয়। িক� িতিন আমােক এ কােজ বাধয্ কেরিছেলন। 
২৮ই েফ�য়াির অিফেস ঢুেকই িতিন কেক্ষর দরজা ব� কের 
আমােক আিল�ন কেরন এবং চুমু খান। অিফস চলাকালীন 
বহুবার রা�দূেতর এমন আচরেণ আিম েশষ পযর্� িবর� হেয় 
উিঠ। 
তাকাহািস তার অিভেযাগনামায় আরও উে�খ কেরন, মাচর্ মােস 
আমােক তার সােথ েডট করার জনয্ কাসাইিরনকাির পােকর্ িনেয় 
যান। পােকর্ হাঁটেত হাঁটেত িতিন আমােক বেলন, গত আড়াই 
বছের কােরা সােথ তার শারীিরক স�কর্ হয় িন। পেরাক্ষভােব 
িতিন আমার কােছ শারীিরক স�েকর্র অনুমিত চান। আিম 
েনিতবাচক উ�র িদেল িতিন অস�� হেয় জানান, েসয্াশাল 
েসে�টাির িহেসেব তাকাহািসর চাকিরর শতর্ই হেলা শারীিরক 
স�কর্। এটা না করেল চাকির থাকেব না। তাকাহািস উে�খ 
কেরন, েসিদন পােকর্ হাঁটাহাঁিট ও চু�নরত অব�ায় এক 
বাংলােদশী আমােদর ছিব েতােল। তােত আত��� হেয় রা�দূত 
বেলন, এরা ঢাকার িমিডয়ায় বা পররা� ম�ণালেয় অিভেযাগ 
করেত পাের।  
তখই আিম বুঝেত পাির রা�দূত আমার সােথ যা করেছন তা 
বাংলােদেশর েকােনা সাং�ৃিতক িবষয় নয়। তেব ছিব েতালা 
েদেখও তার মেধয্ েকােনা পিরবতর্ন হয় িন। িতিন আমার সােথ 
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শারীিরক স�েকর্ �াপেনর েজার েচ�া চালান। িক� েশষ পযর্� 
বয্থর্ হেয় িতিন আমােক ��াব েদন আিম েযন একজন জাপানী 
তরুণী খঁুেজ েদই তােক। আিম তােক জানাই, আমার এধরেনর 
েকােনা বা�বী েনই। এরপর েথেক আিম সব সময় আত��� 
থািক। েকননা িতিন তার পেদর বেল েয েকােনা অিভেযাগ 
এিড়েয় েযেত পারেবন।  
তাকাহািস বেলন, রা�দূেতর সব ��াব িফিরেয় েদয়ার পর িতিন 
আমার ওপর অস�� হন এবং জািনেয় েদন, আমােক তার 
েসয্াশাল েসে�টািরর পেদ রাখা স�ব নয়। পাশাপািশ িতিন তার 
িনেজর অব�ান িঠক রাখার জনয্ েকােনা �মাণও রাখেত চান িন। 
একারেণ িতিন আমার কােছ থাকা সব ডকুেম� জমা িদেত 
বেলন। িক� আিম তা কির িন। কারণ, আিম িনি�ত ডকুেম� 
ন� করেল িতিন উে�া আমার িদেক অিভেযােগর আঙুল 
তুলেবন। িতিন ও দূতাবােসর কেয়কজন কমর্কতর্া আমার ভুল 
ধের আমােক চাকির েথেক বিহ�ােরর পথ খঁুজেছন। বাংলােদশী 
পররা� ম�ণালয় এবয্াপাের বয্ব�া না িনেল আিম জাপািন 
আদালত ও িমিডয়ায় যাব। 
বাংলােদশী একজন কামুেকর এমন িনলর্�পনায় কূটৈনিতক মহল 
ও �ানীয় জাপানী কিমউিনিটেত আেলাড়ন তুলেল দিক্ষণ 
েকািরয়ায় িনযু� বাংলােদশী রা�দূত েমাহা�াদ শহীদুল ইসলাম 
৮ই েম জাপােন যান এবং তদ� কের ঘটনার সতয্তা খঁুেজ পান। 
[তথয্সূ� : ৈদিনক বাংলােদশ �িতিদন ৬/৬/১১ইং] 

54 



 
অবশয্ জািহদুর রহমান এসব অিভেযাগ অ�ীকার কেরেছন। িক� 
১৪ই তািরেখর আমার েদশ পি�কায় জািনেয়েছ তােক েদেশ 
িফিরেয় আনা হেয়েছ। 
হায় আেক্ষপ! একজন রা�দূত েগাটা েদেশর �িতিনিধ। িক� 
িতিন আমােদর এ কীেসর �িতিনিধ� করেলন? িতিন িক 
আমােদর িরপুর �িতিনিধ� করেলন? কত বড় আেক্ষেপর কথা, 
তাকাহািস ও জাপানীেদর অ�ের িতিন এই িব�াস সৃি� কেরেছন 
েয, পরনারীেক চু�ন করা বাংলােদেশর সাং�ৃিতর অংশ! হায়! 
আমরা িবে�র ি�তীয় বৃহ�ম মুসিলম রাে�র অিধবাসী। মুসিলম 
িবে� আমােদর এিনেয় কত েগৗরব। িক� রা�দূেতর িরপুর 
তাড়নায় এভােবই �েস পড়ল আমােদর েগৗরেবর েদয়াল? আমরা 
েশষ পযর্� বিহঃিবে� কামুক জািত িহেসেব িচি�ত হলাম? এই 
িক িছল রা�দূেতর দািয়�?  
অথচ আমােদর েগৗরবময় মুসিলম শাসেনর ইিতহােস রা�দূতেদর 
ইিতহাস িছল কত েগৗরবময়! িব� বীর রু�েমর কােছ মুসিলম 
দূত গমন করেল িতিন তােক বলেলন, আপনারা এখােন এেসেছন 
েকন? দূত �েদেশর েগৗরবময় ঐিতহয্ ও সভয্তার �িতিনিধ� 
কের বলেলন- আমরা মানুষেক মানুেষর েগালামী েথেক মুি� 
িদেয় আ�াহর েগালামীর সােথ যু� করেত এেসিছ! এেসিছ 
কু�বৃি� েথেক মানুষেক েবর কের আনেত।’ 
কত বীর�ময়, েগৗরবগাঁথা, �রণীয় �িতিনিধ�! িরপুর তাড়নার 
কােছ আমরা এভােবই পরা� হেত থাকব? কামনার আগুন আর 
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মু�বােসর দাবানেল পুড়েত থাকেব আমােদর েগৗরেবর 
কীিতর্ঘরগুেলা?  
 
 

  

56 



 
কি�ত ভােলাবাসার করুণ উপসংহার 

 
হাদীেস ইরশাদ হেয়েছ- আবূ উমামা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক 
বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
ইরশাদ কেরন- 

َكِذَب «
ْ
ِيَانََة َوال

ْ
 اخل

َّ
َِالِل لُكَِّها إِال

ْ
 »ُ�ْطبَُع الُْمْؤِمُن ىلَعَ اخل

‘মুিমেনর �ভােব সব রকেমর গুনাহ থাকেত পাের। িক� দুিট 
গুনাহ নয় �তারণা ও িমথয্া।’ [মুসনােদ আহমাদ : ২২১৭০; 
মুসা�াফ : ৩০৩৩৯] 
ক�নার শীণর্তায় যিদ কারও জীবন নাশ হয়, িবেবচনার দীনতায় 
যিদ কাউেক িনমর্ম ভােব জীবন িদেত হয় তাহেল েসই ক�না 
আর িবেবচনার জনয্ আেক্ষপ হয় ৈবিক! নারীস�া পৃিথবীর 
দুবর্লতম ব�র অনয্তম। এই দুবর্ল ব�র ওপর কতজন েয 
কতভােব িনেজেদর �ােথর্র বাঁধ িনমর্াণ কের তার ইয়া�া েনই। 
েসই বাঁেধর ভাের নুেয় পেড় নারীর জীবন। �ংস হয় তােদর 
সুখক�না, �ংস�েপ পিরণত হয় তােদর আশার িমনার। 
িকেশারগে�র দুই তরুণীর ঘটনা। দুজন নারী েসিদন ঢাকার এক 
েহােটেল এক সােথ �াণ িদেয়িছেলন এবং িনিক্ষ� হেয়িছেলন 
ঢাকাবাসীর বজর্য্ভাগােড়। এ এমন িনমর্ম ঘটনা যার তুলনা েমলা 
সিতয্ই কিঠন। এরূপ একিট ঘটনাই একটা সমােজর রূপ পাে� 
েদবার জনয্ যেথ�। িক� আমােদর অনুভূিতেবাধ এত িনি�য় েয, 
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সমােজর ঘটমান এসব হাজার ঘটনাও আমােদরেক জাগােত 
পারেছ না।  
‘স�বত েবলা বােরাটা তখন। আমার পরীক্ষা িছল, তাই 
পড়িছলাম। সুিম আপু মােক বেল ৈতির হেয় েবিরেয় েগল। 
আমােক বেল েগল, রুিন, আিম উিমর্েক িনেয় িবউিটপালর্াের 
যাি�। েদখিব আজ খুব সু�র কের েসেজ আসব।’ িক� েসই 
েসেজ িফের আসা স�ব হয়িন সুিমর। অিভশ� মু�বােসর জীবন 
েকেড় িনেয়েছ ঘের েফরার িচর�ন আশা। 
ঘটনািট ২০০৮ সােলর ১৬ই জুলাইেয়র। আফেরাজা আ�ার সুিম 
ও আফেরাজা আ�ার ঊিমর্ দুই বা�বী। দুজেনরই বািড় 
িকেশারগ� শহের। দীঘর্িদন একসে� েলখাপড়া কেরেছন।  
মুেঠােফােনর মাধয্েমই উভেয় জিড়েয় পেড়ন ে�েমর স�েকর্। 
তােদর দুই ে�িমক শামীম হাওলাদার (৩৬) ও মিনরু�ামান 
ওরেফ হলুদ িময়া (৩৪)। সুিমর সােথ মুেঠােফােন শামীম 
হাওলাদােরর সােথ সখয্ গেড় ওেঠ। শামীম িববািহত এবং দুই 
স�ােনর জনক। চ��ােমর লালখান বাজাের একিট ইেল�িন� 
সাম�ীর েদাকােনর পির�� কমর্ী। িক� ে�েমর স�কর্ ৈতিরর 
সময় েস তার পিরচয় েদয় ইেলি�ক েকা�ািনর কমর্কতর্া 
িহেসেব। তার বািড় ঝালকািঠ েজলার নলিছিট উপেজলার 
কাওখারা �ােম। 
একইভােব আফেরাজা উিমর্র পিরচয় হয় িকেশারগ� পুিলশ 
লাইেনর কনে�বল মিনরু�ামান ওরেফ হলুদ িময়ার সােথ। হলুদ 
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িময়া িনেজেক পুিলেশর ঊ�র্তন কমর্কতর্া বেল পিরচয় েদয়। তার 
বািড় েন�েকানার পূবর্ধলা উপেজলার হাটবাের�া �ােম। 
এসব েক্ষে� যা হয় তাহেলা, পর�েরর মেধয্ েদখা করার তাড়না 
সৃি� হওয়া। তােদর েবলায়ও বয্তয্য় ঘটল না। এই জুিট�য় 
পর�েরর মেধয্ েদখােদিখর পবর্টা েসের িনেলন। আর এই 
েদখােদিখর পেবর্ই মিনরু�ামান ও শামীেমর মেধয্ েযাগােযাগ হয় 
এবং তারা এেক অপেরর েফান ন�র িবিনময় কের। 
সতয্ েবিশিদন চাপা থােক না। পৃিথবীর অনয্তম শা�ত বা�বতা 
এিট। েসই ধারাবািহকতায় উিমর্ ও সুিম তােদর মেনর মানুেষর 
আসল পিরচেয় পিরিচত হয়। এই পিরচেয়র পর তােদর মাথায় 
আকাশ েভেঙ পেড়। িঠক ইয়াহূদীেদর মেতা। আ�াহর িবধান না 
মানার কারেণ তােদর ওপর তুর পাহাড় চািপেয় েদয়া হেয়িছল। 
সুিম ও উিমর্ও কী তেব েসই কিঠন েবাঝার বাহক? দু� ইহুদীরা 
পরামশর্ কেরিছল, তারা পালা�েম পাহাড় মাথায় কের রাখেব, 
তবু নবীর কথা শুনেব না, আ�াহর িবধান মানেব না। িক� 
উিমর্রা কী পারেব দু�বুি�র এমন অসাধয্ কাজ করেত? 
মিনরু�ামান আর শামীমরা তােদর ওপর িমথয্া ও ছলনার েয 
পাহাড় চািপেয় িদেয়েছ তা দীঘর্িদন বহন করা িক তােদর জনয্ 
আেদৗ সহজ হেব? এই ি�ধা�ে�র মেধয্ই েকেট যায় েবশ 
িকছুিদন।  
ওিদেক ে�িমক বয্াটােদরও েতা মানস�ােনর বয্াপার বেল কথা 
আেছ! েকা�ািন কমর্কতর্া আর উ�পদ� পুিলশ অিফসােরর ফাঁক 

59 



 
গেল যখন পির��তা কমর্ী আর কনে�বেলর পিরচয়টা েবর হেয় 
আেস তখন আর তারা িবষয়িটেক মযর্াদার জনয্ িনরাপদ মেন 
কের না। ফেল কিথত ি�য় মানুষেদরেক িনেয় চরম ও জঘনয্ 
পিরক�না �হণ কের তারা। পিরক�না েমাতােবক ২০০৮ সােলর 
জুলাই মােস উিমর্ ও সুিম দুই বা�বীেক িকেশারগে�র একিট 
িবউিট পালর্ার েথেক িবিভ� �েলাভন িদেয় ঢাকায় িনেয় আসা 
হয়। নারীস�ার দুবর্লতােক কােজ লািগেয় তারা তােদরেক িব�া� 
করেত সক্ষম হয়। এধরেনর ভয়ানক একিট ফাঁেদ দুইজন তরুণী 
পা িদেলন িক� একজনও পিরণিতর ভয়াবহতার কথা িচ�া 
করেলন না িকংবা পিরবােরর সদেসয্র সােথ িবষয়িট আেলাচনা 
করেলন না। যার পুেরা সুিবধা �হণ করল �তারক েলাক দুিট। 
তারা িমথয্া পিরচেয় েমেয় দুিটেক িনেয় কারওয়ান বাজােরর 
ওেয়�ানর্ গােডর্ন েহােটেল ৩০৬ ও ৩০৭ ন�র কেক্ষ আ�য় েনয় 
এবং রােত ে�িমকােদর �াসরু� কের হতয্া কের কক্ষ দুিটেত 
তালা িদেয় খাবার আনার কথা বেল েহােটল েথেক পািলেয় যায়। 
ঘটনার পর েহােটেলর দুই মািলক আঃ খােলক ও রানা এবং 
বয্ব�াপক আবুল িময়া খুেনর কথা পুিলশেক না জািনেয় লাশ দুিট 
সি�র ঝুিড়েত ভের একিট ঝুিড় মগবাজার হািতরিঝেলর পািনেত 
েফেল েদয় এবং অপর ঝুিড় েতজগাঁও েরলে�শেনর পােশর 
ডা�িবেন েফেল েদয়। [তথয্সূ� : কােলর ক� ৯ েফ�য়াির 
২০১০ইং] 
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হায় আেক্ষপ! েমাহ আর ভােলাবাসার রূপকথা এভােব দুজন 
তরুণীেক করুণ পিরণিতেত েভাগােলা? কী মমর্াি�ক এই আখয্ান! 
িমথয্ার জাল িবিছেয়, �তারণার ফাঁদ েপেত কীভােব নারীজািতেক 
�ংস কের চেলেছ স�মেখেকা পুরুষগুেলা! আর নারীরাও 
অবলার মেতা িনেজেদরেক �ংেসর ভাগােড় িনেক্ষপ করেছ। 
তােদরেক েক েবাঝােব েয, তথাকিথত ে�ম-ভােলাবাসা জীবেনর 
অপিরহাযর্ েকােনা অংশ নয়? বরং এগুেলা হে� একটা েমাহ। 
আর েমাহ মােনই সামিয়ক উে�জনা। এই সামিয়ক উে�জনার 
কােছ িক বা�বতা ব�ক থাকেত পাের? বহু েমাহা�� বয্ি�েক 
েমাহ েকেট যাওয়ার পর পূেবর্র েমােহর কারেণ আেক্ষপ করেত 
েদেখিছ। বা�বতার কােছ হার মানেত েদেখিছ। তারা িনেজরা 
বলেত বাধয্ হেয়েছন েয, এটাই বা�বতা। েমাহ ক�না, আর 
জীবন বা�ব। আর বা�বতার কােছ ক�না হার মানেত বাধয্। 
�যুি�র সৃি�গুেলা মানুেষর ম�েলর জনয্ করা হয়। িক� তার 
ভুল বয্বহার হেলই তা অনাসৃি�র কারণ হেয় দাঁড়ায়। আজ 
বা�বতা একথা বলােত বাধয্ করেছ েয, েমাবাইলে�ম আপনােক 
সমৃ� করেছ না, শূনয্ করেছ।  
এেক্ষে� তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীেদরেক িনজ গরেজ সেচতন 
হেত হেব। একথা তােদরেক সবর্দা মেন রাখেত হেব েয, 
েমাবাইল েফান জীবেনর অনুষ�, কখনই জীবেনর জনয্ অপিরহাযর্ 
নয়। িবরি�কর বা অপিরিচত কলগুেলােত মজা করার কথা না 
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েভেব এিড়েয় চলা উিচত। তাহেল জীবেনর অেনকাংশই িনরাপদ 
হেয় যােব। 
মানুষমা�ই ভুল কের। আর এই বয়সটায় এধরেনর ভুল ও 
পদ�লন হওয়া অ�াভািবকও নয়। তাই েকােনাভােব অবাি�ত 
এই স�কর্ হেয় েগেল েসটা েথেক উ�রেণর পথ খঁুেজ েবর 
করেত হেব। তার িনেজর কােছ পির�ার থাকা উিচত েয, আিম 
ভুল করিছ না েতা। এরূপ হেয় েগেল পিরবারেক পর না েভেব 
তােদরেক আপন ভাবুন। মা-বাবা অথবা ভাই-েবােনর সােথ মন 
খুেল আলাপ করুন। এসব স�েকর্র ভােলাম� িদক তােদর 
সােথ েশয়ার করুন। 
যুবক-যুবতীেদর সােথ সােথ অিভভাবকেদরও সেচতন হেত হেব। 
এধরেনর স�েকর্ সবেচেয় েবিশ ক্ষিত�� হয় িকেশার-
িকেশারীরা। তাই অিভভাবকেদর অবেহলা তােদর জীবনেক 
অিধক দুিবর্ষহ কের তুলেত পাের। আমােদর সমাজবয্ব�ায় 
িবেনাদেনর সুেযাগ কম এবং েবকারে�র থাবাও �বল। তাই 
েকউ েকউ িবেনাদেনর �াদ িনেত িকংবা েবকারে�র দুঃখ ভুলেত 
েমাবাইেলর মাধয্েম উ�ৃংখল জীবেন অভয্� হেয় ওেঠ। তাই 
পিরবােরর েলাকেদর উিচত এসব যুবক-যুবতীর �িত েখয়াল 
রাখা। এখােন লক্ষয্ণীয় েয, দুিট েমেয় এক সােথ পলায়ন 
কেরেছ। আসেল পিরবােরর েলাকেদরেক যিদ স�ানরা আপন 
ভােব, তােদর মযর্াদা রক্ষা করেত দৃঢ় �িতজ্ঞ থােক তেব তােদর 
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মেন এধরেনর িচ�া আসেব না এবং পিরবােরর মযর্াদা কু্ষ� কের 
এধরেনর পদেক্ষপও কখনও েনেব না। 
এমিনভােব অিভভাবেকর েবেখয়াল, অসেচতনতা স�ানেক েজিদ 
আর অসংযমী কের েতােল। তাই এধরেনর অবাি�ত ঘটনা 
এড়ােত অবশয্ই অিভভাবকেক সেচতন হেত হেব। আর সব সময় 
শাসেনর লািঠ বয্বহার না কের েকৗশেল তােদরেক বেশ রাখার 
�য়াস েপেত হেব।  
এ ধরেনর ঘটনায় েছেলেমেয়রা সাধারণত খুব দুবর্ল হেয় পেড়। 
ফেল তারা অজাে�ই ফাঁেদ পা েদয়। তাই অিভভাবকেদর একটু 
েবিশ সেচতন হেত হেব। স�ােনর বয়ঃসি�র সময় েথেকই মা-
বাবার উিচত স�ােনর �িত িবেশষভােব মেনােযাগ েদয়া। তােদর 
গিতিবিধ ও চলােফরার িদেক েখয়াল রাখা। স�ান জ� েদয়া 
সহজ িক� মানুষ এবং আদশর্বান কের গেড় েতালা কিঠন ৈবিক! 
�াধীনতার মেতা। যা অজর্ন করা সহজ িক� ধের রাখা কিঠন। 
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কিফন ক�না 

এক. 
�বাসী �ামীর কিফন ক�নায় আ�� থাকেতন ফারজানা 
(ছ�নাম)। আশায় থাকেতন কেব শুনেবন সড়ক িকংবা অনয্ 
েকােনা দুঘর্টনায় �ামীর েদহ িছ�িভ� হেয়েছ, কিফেন ভের লাশ 
িফের আসেছ- েসই আশায়। দীঘর্ েদড়িট যুগ কাটল এই আশায় 
আশায়! 
অেনেক হয়ত অিব�াস করেবন কথাটা। েকউ েকউ েলখেকর 
মি�� সু�তার বয্াপাের �� তুলেবন। িক� িব�াস করুন, এর 
েকােনাটাই করেত হেব না আপনােক। আমােদর সমােজ কত 
অিব�াসয্ ঘটনাই েতা ঘেট। হয়ত েদখার আেগ আপিন তা িব�াস 
করেত চান না। েদখার পরও িব�াস করেত ক� হয়। িক� েশষ 
পযর্� িব�াস করেতই হয়। এমনই অিব�াসয্ িক� বা�ব 
ঘটনায় েমাড়া আমােদর বতর্ মান সমাজ! 
িদনাজপুেরর এই েমেয়িট বাবার খুব আদেরর স�ান। অতয্� 
চ�ল আর দূর�। বাবা তােক অতয্িধক ে�হ ও মায়া কেরন। 
সারা সময় ধের েমেয়িট েখলা কের েবড়ায়। গােছর মগডােল উেঠ 
বেস থােক। তেব পরীক্ষার সময় ভােলা ফলাফল কের। এভােব 
েমি�ক পাশ করার পর ফারজানা (ছ�নাম) মামার কােছ ঢাকায় 
চেল আেস। এখােন এেসই শুরু হয় েসই অবাি�ত জীবেনর পেথ 
পা মাড়ােনা।  
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ঢাকা ভািসর্িটেত ভিতর্ হন ফারজানা। বহুিদন আেগ ভািসর্িটরই 
এক ছাে�র েলখা ‘ভািসর্িটর েমেয়রা’ নােমর বইিট পেড় ভািসর্িটর 
েমেয়েদর হালহািককত স�েকর্ িকি�ত ধারণা েপেয় �ি�ত হেয় 
িগেয়িছলাম। েস �সে� আর েযেত চাই না। ভািসর্িটর কয্া�াস 
আর আেশপােশর এলাকাগুেলা েযন অবাধ চারণভূিম। এখােন েয 
যা খুিশ তাই করেত পােরন। েকউ কাউেক বাধা েদয়ার মেতা 
অযথা েবাকামী করেত যান না। এমন মু�বােসর কয্া�ােস ভিতর্ 
হেয় অবাক হেয় যান ফারজানা। �ােমর এই সরল েমেয়িটর 
কােছ �থম �থম শহেরর হাবভাব অ�ুত লােগ। 
ভািসর্িটর কয্া�াস এলাকা তার কােছ রীিতমেতা িব�য়কর 
আিঙনা হেয় ধরা েদয়! তেব েঘার কাটেত সময় লাগল না। 
িতিনও আর দশিট েমেয়র মেতা জুিট েযাগােড় সফল হেলন। 
ভািসর্িটর ছা�ছা�ীরা একিদেক বয্ােচলর আবার অনয্ িদেক আজ� 
দা�তয্ জীবন তােদর! 
�থেম বড় েবানই তােক একােজ সহায়তা করেলন। আজকাল 
েতা ে�ম-�ীিত ফয্াশেনর মেতা বয্াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ। একজন 
একটা কাপড় িকনল েতা অপর ব�ু বা বা�বীেকও েসই কাপড় 
িকনেত উৎসািহত করল। এভােব একজন ে�েম পড়ল েতা 
অপরজনেকও ঝুিট ধিরেয় িদেয় বলল, তুিম ওর সােথ েলেগ 
পেড়া...  
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একবার ভািসর্িটেত কী এক উপলেক্ষয্ আেটর্র �দশর্নী করা হেলা। 
ফারজানার বড় েবান (মামােতা) বলেলন, েতােক আজ একটা 
েলাক েদখােবা ের... 
তখন েথেকই শুরু। েবােনর েদখােনা েলাকিট সুদশর্ন। বয্স, 
বািহয্ক রূেপর কােছ অনয্ নারীেদর মেতা ফারজানাও হার 
মানেলন। শুরু হেলা অনয্েদর মেতা ে�ম দিরয়ায় সাঁতার কাটা। 
েবশ িকছুিদন এভােব চলার পর িবেয়র �স� আসল। ফারজানার 
মা-বাবা িনম রািজ হেলন। িক� ে�ম আর অনয্েদর চাপাচািপেত 
পুেরা রািজ না হেয় পারেলন না তারা। ফেল িবেয়েত রািজ হেত 
হেলা। িদনাজপুেরর �ােমর বািড়েত িবেয় স�� হেলা। েছেলেক 
েদেখ িবেয়র আেগই ে�হময়ী িপতা েকঁেদ েফেলিছেলন এবং 
বেলিছেলন, আমার মন বলেছ, এই �ামী িনেয় তুই সুখী হেত 
পারিব না মা!  
বাবার েসিদেনর েসই আশ�া কােন েনয়ার মেতা মানিসক দৃঢ়তা 
িছল না ফারজানার। তাই বাবার আশ�া ে�েমর দুবর্ার ঝেড় 
হাওয়ায় উেড় েগল। িবেয়র পর েকেট েগল েবশ িকছুিদন। 
ফারজানা েলখাপড়া চািলেয় যােবন- এই তার দৃঢ় �িতজ্ঞা। িক� 
েসই �িতজ্ঞার মেধয্ই েকাল ভরাট কের স�ােনর আগমন ঘটল। 
জ� লােভর মা� একমাস পর স�ানেক মােয়র কােছ েরেখ 
ঢাকায় রওয়ানা হেলন ফারজানা। রা�ায় কা�া চাপা রাখেত 
পারেলন না। মা� েদড় বছেরর েমেয়টা �িত মুহূেতর্ তার েচােখ 
ভাসেছ। বােসর িসট েচােখর জেল েভজােত েভজােত ঢাকায় পা 
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রাখেলন িতিন। ঢাকায় এেস এবার মাথায় বাজ পড়ার মেতা 
একটা সংবাদ কােন পড়ল তার। এক বা�বীর মুেখ তার �ামীর 
েনশা করার কথা শুনেত েপেয় আকাশসম শূনয্তা তার িচ�ােক 
আ�� করল। অ�� হেলও বাবার েসই আশ�াটা তার কােন 
বাজেত শুরু করল- এই েছেলেক িনেয়... 
িতিন অৈধযর্ হেয় উঠেলন এবং সংবাদটা েশানামা� িবল� না 
কের েসাজা �ামীর বাসা মগবাজাের চেল েগেলন। �ামী েস সময় 
ঘুিমেয়িছেলন। ফারজানা তােক জািগেয় তুেল বলেলন, তুিম নািক 
েনশা কেরা?  
�ােশর েটিবেল মাথা ঝুিঁকেয় ঘুমােনা ছা�িট েকান িদন �ীকার 
কেরেছ েয, েস ঘুিমেয়েছ? েনশােখাররা েতা আরও বড় অপরাধী। 
তারা অপরাধ �ীকার করেব েকন? তাই ফারজানার �ামীও েনশা 
�হণ করার কথা �ীকার করেলন না। উে�া �ীর গােল েপৗরষ 
ফিলেয় সেজাের থা�ড় বিসেয় িদেলন। ি�য় মানুেষর এমন 
রু�মূিতর্ আর পিরণােমর এমন অশুভ ইি�ত িনেয় কয্া�ােস 
িফের এেলন ফারজানা। রা�ায় �িত মুহূেতর্ মেন পড়িছল বাবার 
েসই আশ�ার কথা- এই েছেলেক িনেয়... 
সে�হ-সংশয় আর িব�াস-অিব�ােসর েদালাচেল এিগেয় চলল 
তােদর জীবন। ৈববািহক স�েকর্র ভাঙনটা েবশ কেয়কবার 
আছেড় পেড়িছল তােদর দা�েতয্র জীবনপােড়। িক� কী এক 
বাধার কােছ আটেক িগেয়িছল তা। ে�ম কের িবেয় করা সুদশর্ন 
েলাকটােক এত তাড়াতািড় ছাড়েত চানিন বেল ফারজানা িবেয়র 
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স�কর্েক দীঘর্ািয়ত কেরেছন। একপযর্ােয় জীিবকার স�ােন 
আেমিরকার পেথ পা বাড়ােলন ফারজানার �ামী। তার েপেট তখন 
েদড় মােসর নতুন অিতিথ। আগত স�ােনর মুখ না েদেখই 
�বােসর পেথ পা রাখেত হেলা তার �ামীেক।  
আেমিরকা ব�জগেতর মানুেষর কােছ এক জীব� �গর্ েযন! েসই 
�েগর্ পা িদেয় কী আর দুিনয়ার কথা মেন থােক কারও? অনয্ 
দশজেনর মেতা ফারজানার �ামীর েবলায়ও তাই ঘটল। িতিন 
েযন ভুেলই েগেলন েয, েদেশ একজন �ী, একটা েমেয় এবং �ীর 
গেভর্ একজন নতুন অিতিথ েরেখ এেসেছন। ফেল �ীর সােথ 
েযাগােযাগ কেম েগল তার। �ী ও স�ানেদর জনয্ খরচাপািতও 
পাঠােতন না েতমন। মােঝমেধয্ দশিবশ হাজার টাকা পাঠােতন। 
মা� একবার এক সােথ এক লাখ টাকা পািঠেয়িছেলন। তাও 
ফারজানা তা জানেতন না। েস সময় তার শাশুড়ী অসু� িছল বেল 
তােক েদখেত েগেলন। শাশুড়ী তােক েদেখ বলেলন, হঁু, টাকার 
গ� পাইেছা না!  
ফারজানা অ��ত হেয় বলেলন, আ�া আিম টাকার কথা জািন 
না। এেসিছ আপনােক েদখেত। এভােব মাস, বছর েপিরেয় যুগও 
েপিরেয় েগল। িক� �ামীর েদেশ েফরার নাম েনই। স�ান আর 
�ী পিরজেনরও খবর েনন না িতিন। জীবনটা অথর্হীন মেন হেত 
থােক ফারজানার কােছ। এিদেক দুিট স�ানেক িনেয় িতিন পেড়ন 
িবপােক। তেব হাল না েছেড় তােদরেক মানুষ করার কােজ েলেগ 
যান। ফয্াশন িডজাইেনর কাজ েশেখন িতিন। অ�িদেন েবশ 
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অথর্কিড়ও কামােত সক্ষম হন। এক সময় িতিন িনেজই কেয়কিট 
েদাকােনর মািলক হন। উ�রােতও একিট েশা রুম েখােলন। �ামী 
পিরতয্� বেল েকউ েকউ তােক িব�পও করত। িক� জীবেনর 
তািগেদ আর স�ানেদরেক মানুষ করার মানেস েস সব  গা 
করার িচ�া করেতন না িতিন। দীঘর্ েষালিট বছর েকেট যায় 
�ামীর অবজ্ঞা, অবেহলা আর উদাসীনতার মধয্ িদেয়। এই 
সময়টােতই িতিন �ামীর �িত মারা�ক িক্ষ� হেয় তার কিফন 
ক�না করেতন। ভাবেতন কেব িতিন তার অকৃতজ্ঞ �ামীর সড়ক 
দুঘর্টনার সংবাদ শুনেবন আর শুনেবন েয তার কিফন েদেশ 
পািঠেয় েদয়া হে�!  
আহ্! কী িনদারুণ ক�না! একজন �ীর �ামীর কিফন ক�না েয 
কত দুঃসহ েবদনার সাগর পািড় িদেয় সৃি� হেয়েছ তা বলার 
অেপক্ষা রােখ না। অমানিবক, অিব�াসয্ হেলও একজন �ীর মেধয্ 
এধরেনর ক�না সৃি� হেয়েছ। আর মেন আেছ েতা, েকন এই 
অব�া সৃি� হেয়িছল? মু�বােসর জীবন সরল েমেয়িট 
ফারজানােক ঢাকার আবওহাওয়া এমন কে�র এমন মরু�া�ের 
েটেন িনেয় িগেয়িছল। এর দায় একা ফারজানার না। যারা এই 
সরল েমেয়িটেক এ পেথ েটেন এেনিছল, েছেল ব�ুর েযাগাড় 
কের িদেয়িছল এবং যারা এেক সমথর্ন িদেয়িছল দায় তােদর 
সকেলর। পােপর েক্ষে� বড় সমসয্া এই েয, সবাই েতামােক পাপ 
কােজ উৎসাহ েযাগােব িক� যখন পােপর দায়ভার �হণ করার 
পালা আসেব তখন কাউেক আর পােশ পােব না। েয ফারজানােক 
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সকেল িমেল এই পেথ েটেন এেনিছল তার িবপেদর িদেন েকউ 
িক তােক যথাযথভােব সহায়তা কেরেছ? �ামীর কিফন ক�নার 
মেতা কিঠন িনেমর্াহ জীবেন তােক আশার বাণী শুিনেয়েছ?  
যােহাক, এভােব েকেট েগল দীঘর্ ১৬িট বছর। এরই মেধয্ 
ফারজানা িনেজেক �িতি�ত কের তুেলেছন। ঢাকার নামীদামী 
মােকর্েট তার েপাশােকর েদাকান গেড় উেঠেছ। �ামীর অথর্ 
আনুকূলয্ এখন তার কােছ অতীত। কাময্ শুধু তার স�টাই। িক� 
তা েথেকও িতিন তােক িন�ুরভােব বি�ত কেরেছন। তাই 
মােঝমেধয্ িক্ষ� হেয় তার কিফন ক�নাটা মাথায় েচেপ বেস। 
এরই মেধয্ আেমিরকা েথেক একটা কল আসল। আেমিরকান 
এক পুিলশ কল িদেয়েছ। পুিলেশর পিরচয় েপেয়ও মনটা নেড় 
উঠল না ফারজানার। পুিলশ জানােলা আপনার �ামী সড়ক 
দুঘর্টনায় মারা েগেছন। তার লাশ আপনারা �হণ করেবন িকনা? 
হায়! তার ক�না েশষ পযর্� বা�িবত হেলা! িক� িতিন 
ভাবেলশহীন কে� পুিলশেক জানােলন, লাশ আেমিরকােতই দাফন 
কের েদয়া েহাক।  
�ী �ামীর লাশ কবুল করেত না চাইেলও েয েকােনা কারেণই 
েহাক তার লাশ ঢাকায় আেস। িজয়া িবমানব�ের লাশ �হণ 
করেত হািজর হন ফারজানা তার েষাল বছের েমেয় ত�া এবং 
েচৗ� বছেরর েছেল তােরক। ফারজানা েসিদন �ামীর কিফেনর 
সামেন েকঁেদিছেলন বেট, তেব েসটা �ামীর েশােক নয়। েছেলিট 
যখন েপেট িছল তখন এই েলাকিট জীিবত অব�ায় এই 
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িবমানব�র িদেয়ই আেমিরকায় পািড় জিমেয়িছল। আজ েছেল 
যখন দুিনয়া েদখা শুরু হেয়েছ েসিদন েস েদেশ িফের আসেছ 
িক� লাশ হেয়! এই আমার েছেলর ভাগয্? এসব েভেব 
েকঁেদিছেলন ফারজানা। 
েতা ফারজানার ‘আশা’ দীঘর্ািয়ত হেয়েছ বেট িক� বয্থর্ হয়িন। 
একজন মানুেষর আশা আ�াহ তা‘আলা দীঘর্িদন অপূণর্ রােখন না। 
চাই েসই আশা অেনয্র জনয্ যতই িনমর্ম েহাক না েকন। দুেয়কিট 
েতা িনজ েচােখই েদেখিছ এমন। আ�াহর এই দুিনয়ায় আরও 
কত িকছু ঘটেব েস সেবর খবর আেলমুল গায়ব আ�াহ ছাড়া 
আর েক রােখ। েছেলেমেয়েক সােথ িনেয় িজয়া িবমানব�র েথেক 
েযিদন আেমিরকায় সড়ক দুঘর্টনার িশকার �ামীর কিফেন ভরা 
লাশ �হণ কেরিছেলন েসিদন তার আশার �দীপ �েলিছল। েয 
�দীেপর িফতায় িতিন দীঘর্ েষাল বছর ধের েক্ষােভর �ালানী 
সরবরাহ কেরিছেলন।  
িবমানব�ের েসিদন কিফন �হণ করেত �ামী েশােক ফারজানার 
বুক কাঁেপিন তা িতিন িনেজই �ীকার কেরেছন। মু�বােসর 
অিভশ� জীবন তােক এমন িন�ুর কের তুেলিছল। িক� সাধারণ 
েক্ষে� যা হয় িনজ েচােখ একবার তা েদেখিছ। 
দুই.  
২০১১ইং সােলর ১৫ই নেভ�েরর ঘটনা। পেরর িদন ঈদুল 
আজহা। ফযেরর নামােযর আেগ কুরআন িতলাওয়াত করিছ এমন 
সময় জৈনক আেলম তাকবীের তাশরীেকর মাসআলা জানার জনয্ 
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েফান িদেলন। তার সমাধান বেল েফানটা েরেখিছ এমন সময় বড় 
ভাই েফান িদেলন। সমেয়র অ�াভািবকতার কারেণ �থেম ভড়েক 
েগলাম। আেগর েলােকর েফােনর কথা েভেব িচ�া করলাম, হয়ত 
িতিনও তাকবীের তাশরীেকর মাসআলা জানার জনয্ই েফান 
িদেয়েছন। িক� েফান িরিসভ কেরই কা�ার আওয়াজ শুনেত 
েপলাম। বড় ভাই কা�াজিড়ত কে� বলেলন, সবর্নাশ হেয়েছ! 
মাসুদ ভাই (বড় ভি�পিত) মারা েগেছন!  
অ�তয্ািশত দুঃসংবােদ এেকবাের থ হেয় েগলাম। েবান ও মাসুম 
দুিট ভাে�-ভাি�র িন�াপ েচহারা আমার েচােখ েভেস উঠল। 
ফযর সালাত আদায় কেরই টি� েথেক মহাখালীর িদেক ছুটলাম। 
পেরর িদন ঈদ। মানুষ িশকেড়র টােন আন� করেত ছুটেছ 
�ােমর বািড়। আর আিম ছুটিছ আমার ইয়ািতম ভাে�-ভাি�র 
িপতৃহারা েবদনার মুখ�িব েদখেত! সারাপথ শুধু একথা ভাবলাম 
েয, কী অব�ায় েদখেত পােবা আিম আমার সদয্ িবধবা অসহায় 
েবানিটেক? আিম িক তার অসহায়ে�র সা�নার ভাষা খঁুেজ 
পােবা? তােক আিম কী অব�ায় েদখেবা? �বােস �ামীর 
মৃতয্শযয্ায় উপি�ত থাকেত না পারা একজন �ীর েয দুঃখ, 
পৃিথবীর েকােনা ভাষায় িক েসই দুঃখ িনবারণ করার শি� আেছ? 
আিম িক ভাষাহীন েসই অসহায় অিভযা�ী নই?  
ঢাকার েসিদেনর মানুেষর ঢল আমার কােছ িনরথর্ক মেন হেলা। 
এই েয বাঁধভাঙা ঢল, েকাথায় িগেয় থামেব এর চলার গিত? েশষ 
পযর্� কবরই েতা? আসেল সারা পৃিথবীটাই আ�াহর কােছ 
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িনরথর্ক। মশার ডানা পিরমাণও এর মূলয্ েনই তারঁ দৃি�েত। 
ইরশাদ হেয়েছ- 

ِ َجنَاَح « ْ�يَا َ�ْعِدُل ِعنَْد ا�َّ َ�َة َماءٍ لَْو اَكنَِت ادلُّ  »َ�ُعوَضٍة َما َسىَق اَكفًِرا ِمنَْها رَشْ
‘আ�াহর কােছ যিদ দুিনয়ার মূলয্ একিট মশার পাখার সমানও 
হত তেব েকােনা কােফর এ েথেক একেফাঁটা পািনও েপত না।’ 
[িতরিমযী : ২৩২০]  
কথাটা আ�াহর ি�য় বা�াগণ েবােঝন জীবেনর �িত মুহূেতর্। 
আর আমরা বুিঝ েকবল িবপদ�� হেল। যােহাক, কি�ত পেদ 
েবােনর বাসায় হািজর হলাম। ঘেরর বাইের েথেকই কা�ার েরাল 
েশানা যাে�। এমিন এক অসহায় মুহূেতর্ আপন বলেত আিমই 
েকবল উপি�ত তখন। েলখাপড়া করার জনয্ যখন ঢাকায় এেসিছ 
তখন েগাটা অেচনা নগরীেত একমা� বড় েবানটাই িছেলন আমার 
েসই েছােটা েবলার আ�য়। সারা স�ায় মা�াসায় কািটেয় সদয্ 
ঢাকায় পা রাখা �ােমর একিট েছেলর মেনর মেধয্ েয শূনয্তা সৃি� 
হেতা, েসই শূনয্তা কাটােত েবােনর বাসায় ছুেট েযতাম। েবােনর, 
মােয়র সব আদর এখােনই খঁুেজ িফরতাম আিম। িতিনও আমােক 
ে�হ িদেয়, সাহস িদেয় িনভর্ার করেতন। এমন উপকারী বড় 
েবানিটর এই েবদনাহত দৃশয্ েদেখ আিম িনেজেক শ� রাখার েয 
�িতজ্ঞা কেরিছলাম তা সহসাই েভেঙ েগল। আিম তার বুেক 
ঝাঁিপেয় পড়লাম। িতিন আমার কােছ �ামী হারােনার বয্াকুলতা 
করুণ সুের বয্� করেলন। বয্াকুলতার েস সব ভাষা আমার বুেক 
সঁুই হেয় িবঁধেত শুরু করল। 
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তার মিসর্য়ার ভাষাগুেলা িনদারুণ েবদনার েঢউ েতােল মেন। 
িবেদশ যাওয়ার অ�িদন পেরই ভি�পিত অসু� হেয় পেড়িছেলন। 
মা� সাতমাস বয়সী আদেরর েমেয়িটর মায়াবী েচহারাটা েচােখ 
েভেস উঠেতই িতিন উদাস হেয় েযেতন। এসব উদাসীনতা েথেক 
বড় ধরেনর েরাগ জ� িনেয়িছল। অসু�তার িদনগুেলা িতিন 
হাসপাতােলর েবেড একা কািটেয়েছন। িকছুটা সু� হেয় কােজ 
েযাগ িদেয় িতিন অিফস েথেক রাত কের একবার বাসায় 
িফরেলন। শারীিরক অসু�তা, সারািদেনর বয্�তার �াি� আর 
রাত গভীের বাজার কের রা�া কের খাওয়ার সাহস হেলা না বেল 
সরল মেন মামীেক দুিট রুিট বািনেয় িদেত বলেলন। আমার 
েবােনর কােছ মামী এ িনেয় িব�র অিভেযাগ করেলন। মামীর 
অিভেযাগ শুেন েবান িদেশহারা হেয় েগেলন। আপনজন েথেক 
বহুদূের অবি�ত অসু� �ামীর এতটুকু িবরি� বরদাশত করার 
অনুেরাধ করেবন, না �ামীেক হাজােরা কে�র সােথ আেরকটু ক� 
�ীকার করার পরামশর্ েদেবন- িতিন তা েভেব পান না। হায়! 
অসু� মানুেষর অিত নগনয্ এই আ�ােরর জনয্ েসই সুইেডন 
েথেক অিভেযাগ িদেত হয়!  
েবােনর এসব করুণ আখয্ান শুেন শুেন আমার েচােখর পাতা 
আরও েবিশ কের িভেজ উঠল। তবু আিম িনেজেক শা� রাখলাম 
এবং েবানেক আমার সাধয্মেতা সা�না িদেত থাকলাম। �ামীর 
সােথ গত রােতও কথা বেলেছন িতিন। েশষ কথার রাতিট 
এখনও েশষ হয়িন। ফযর নামােযর জনয্ েদয়া এলামর্ এখেনা 
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েবেজ ওেঠ িন। এমন সময় সুইেডন েথেক ভি�পিতর মামা েফান 
িদেলন। ঘুেমর জড়তা িনেয় েবান েফান ধরেলন। েফানদাতা 
েকােনা ভূিমকা ছাড়াই বলেলন, ফািহেমর মা! বা�বতা েমেন 
নাও। েতামার �ামী ইে�কাল কেরেছ!  
সদয্ ঘুম েথেক ওঠা একজন নারী পৃিথবীর সবেচেয় বড় 
দুঃসংবাদিট সহেজ েমেন িনেত পাের? তাই একিট করুণ িচৎকার 
�িন িদেয় িতিন েবঁহুশ হেয় খাট েথেক পেড় েগেলন।  
�ামীর কত শত �ৃিতর কথা েভেস উঠেছ তার ির�হৃদেয়। 
েসগুেলা বেল বেল মিসর্য়া করেছন আর �ামীর লাশটা েদখার 
জনয্ আকুিত জানাে�ন। ভি�পিতেক সুইেডেন িনেয়িছেলন তার 
মামা, িনেজর েকা�ািনেত কােজ িনেয়াগ েদয়ার জনয্। তাই লাশ 
পাঠােত হেল তারই খরেচ পাঠােত হেব। েফােন মামার সােথ 
েযাগােযাগ করা হেল িতিন জানােলন এত টাকা খরচ কের লাশ 
পাঠােনা স�ব না! দরকার হেল েছেলেমেয়রা বড় হেয় এখােন 
এেস বাবার কবর িযয়ারত কের যােব! হায় িবলাসী ভাবনা! মানুষ 
িনেজর �ােথর্ অনয্েক এভােবই িবলাসী �� েদিখেয় থােক? 
এরপর নানাভােব েযাগােযাগ করার েচ�া করা হেলা। িক� ভাির 
আ�ার েশানার ভেয় িতিন েফান িরিসভ করা বাদ িদেলন। আমার 
েবান তার শাশুড়ীর সােথ েযাগােযাগ করেলন। তােক েজার তািগদ 
িদেয় বলেলন, আিম আমার �ামীর লাশ েশষবােরর মেতা েদখেত 
চাই। তাছাড়া, ফািহেমর আ�া বারবার বলত আমােক েযন 
আমার বাবার কবেরর পােশ দাফন করা হয়। তার েশষ ই�াটাও 
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পূরণ করার বয্ব�া করা েহাক। েবােনর পীড়াপীিড় আর মােয়র 
আ�ার ডােক সাড়া িদেত বাধয্ হেলন মামা। িতিন লাশ পাঠােবন 
বেল ওয়াদা িদেলন। 
১লা িডেস�র বুধবার। সুদূর সুইেডন েথেক লাশ আসেব িজয়া 
িবমানব�ের। েয িবমানব�র িদেয় আ�ীয়�জন আর 
আপনজনেক কাঁিদেয় িবেদেশর পেথ পা েরেখিছেলন েসই 
িবমানব�র িদেয়ই আজ লাশ হেয় িফের আসেবন িতিন। 
িবমানব�রগুেলােত দুিট পিরিচত দৃশয্ েদখা যায়। যারা িবেদশ 
যায় তােদর আপনজনরা অ� িবেয়াগ কের আর যারা িবেদশ 
েথেক েফরত আেস তােদর আপনজনরা আনে� উে�িলত হয়। 
িক� আমার ভি�পিতর েবলায় ঘটল এর উে�াটা। িতিন যাওয়ার 
সমেয়ও কাঁিদেয়িছেলন, আসার সমেয়ও কাঁদােবন। িনধর্ািরত 
সমেয়র অেনক আেগই আিম, বড় ভাই এবং েছাট ভি�পিত 
হাসান িবমানব�ের িগেয় উপি�ত হলাম। অনুমিত িনেয় �েবশ 
করলাম েভতের। ধারণা িছল যা�ীবািহনী িবমােনই কিফন 
আসেব। একিদেক েবিরেয় আসেব দীঘর্িদন পর েদেশ েফরা 
আনে� উ�ল একদল যা�ী, যারা আপনজন আর েছেলেমেয়েক 
আনে� জিরেয় ধরেব। আর তােদর পাশ িদেয়ই েবরুেব আমার 
ভি�পিতর কিফন, যার ওপর আছেড় পড়েব তার মা, �ী এবং 
দশ বছেরর অবুঝ ভাে� ফািহম? িক� িবমানব�ের িগেয় জানেত 
পারলাম লাশ আসেব কােগর্া িবমােন।  
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যােহাক, আমরা পিরচয় িদেয় অনুমিত িনেয় ইিমে�শন অিফেস 
�েবশ করলাম। েভতের েস কী কমর্তৎপরতা! হাজার রকেমর 
মাল-সামানা আসেছ িবেদশ েথেক। মানুষ েসগুেলা �হণ করেছ, 
হইচই করেছ। আর আমরা কেয়কজন মানুষ শুকেনা মুেখ 
একজন মানুেষর িনথর েদহ আগমেনর অেপক্ষায় আিছ। 
ইিমে�শন অিফেস বয়� এক মিহলা কমর্রত িছেলন। লােশর 
িঠকানা েদেখ িনজ এলাকার হওয়ায় িতিন সহমিমর্তা �কাশ 
করেলন। আনু�ািনকতা সারেত েকেট েগল অেনক সময়।  
পৃিথবীর কারও কােছ লােশর েকােনা মূলয্ েনই। িক� আজ 
আমােদর কােছ েসই লাশই অমূলয্ স�দ! কাগজপে�র কাজ 
চলাকােলই শুনলাম কিফনবাহী েসই কােগর্া িবমানিট অবতরণ 
কেরেছ। রক্ষীেদরেক এক রকম ফাঁিক িদেয়ই িবমােনর কাছাকািছ 
েপৗঁছলাম। িবমােনর সব মাল খালাস করা হেয়েছ। েস সব 
মালামােলর সােথ অযে� অবেহলায় পেড় রেয়েছ একিট কিফনও। 
বুঝেত বািক থাকল না েয, এটাই আমােদর কাি�ত েসই কিফন 
ব�। হায় অিবন�র পৃিথবী! এখােন মৃেতর মূলয্ এত নগনয্! েয 
মানুষগুেলােক িনেয় এত কমর্বয্�তা েসই মানুষিটর �াণ েবর হেয় 
েগেলই েস এত মূলয্হীন? ইে� হেলা কিফনটা একবার ছুঁেয় 
েদিখ। িক� পাহাদারেদরেক এেক্ষে� ফাঁিক েদয়া েগল না। তারা 
আমােদরেক সিরেয় িদেলন।  
ইিতমেধয্ বাইের এেস েপৗঁেছেছন েবান ও ভাে�রাও। তারা িন�ুর 
এক �তীক্ষা িনেয় অেপক্ষা করেছন। সব আনুি�কতা েসের 
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�িলেত কিফন উঠােনা হেলা। �িলর চাকা ঘুরেছ আর আমার 
হৃদিপ� কাঁপেছ। কিফনটা েদেখ না জািন েবান, মা ও তার 
স�ােনরা কী কের বেস। আমার আশ�াই বা�িবত হেলা। কিফন 
েদখামা�ই এর ওপর তারা ঝাঁিপেয় পড়েলন। আেশপােশর 
মানুেষর েচােখও েবদনার অ�। �িল বহনকারী েলাকিটেক িকছু 
বকিশশ িদেত েগলাম। িক� িতিন তা �হণ করেলন না। বলেলন, 
আমরা লাশ বহন কের বকিশশ �হণ কির না। আসেল এটা এমন 
এক েবদনািবধুর পিরেবশ েযখােন েকউই েচােখর জল আটেক 
রাখেত পাের না। তাই বাংলােদেশর মেতা বকিশশ পাগল েদেশর 
েলােকরাও এখােন বকিশশ �হণ কের না! 
েসিদেনর কিফনেক িঘের েয েবদনা ও কে�র দৃশয্ েদেখিছলাম, 
�ামীহারা েবানেক েযভােব অ�িস� হেত েদেখিছলাম ফারজানাও 
িক �ামী হািরেয়, তার কিফেনর সামেন এধরেনর েকােনা 
পিরি�িতর স�ুখীন হেয়িছেলন? তার আ�া িক েসিদন �ামী 
হারার েবদনায় েকঁেপ ওেঠিন? তার কথায় বুঝা যায়, িতিন েতমন 
িকছু অনুভব কেরন িন। বরং দীঘর্িদন ধের েয �াভািবকভােব 
�ামীর কিফন ক�না কেরেছন, কিফেনর সামেন দাঁিড়েয়ও েতমন 
�াভািবকতা েদিখেয়েছন। কীেস তােক এেতা িনমর্ম কের 
তুেলিছল? অৈনিতক স�কর্, ে�ম-ভােলাবাসা আর মু�বাস 
এভােবই মানুষেক িনমর্ম কের েতােল? �ামীর কিফেনর সামেন 
দাঁিড়েয়ও েকােনা নারী িনদর্য়, িন�ুর আর অিবচল থাকেত পাের?  
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�ামীেক ছাড়াই িতিন �িতি�ত হেয়িছেলন। বয্বসা �িত�ান গেড় 
তুেলিছেলন। িনেজ িবউিটিশয়ান িহেসেব �চুর টাকা উপাজর্ন করা 
শুরু কেরিছেলন। তাই �ামীর মৃতুয্ তােক েতমন ভাবায়িন। অবশয্ 
মৃতুয্র আেগই সুদীঘর্ েষাল বছর ঘর-সংসার করার পর তােক 
িডেভাসর্ িদেয়িছেলন। তাই এখন নতুন কের ঘর করার পেথও 
েকােনা বাধা েনই। এরই মেধয্ আেরকজন েলাক নতুন কের ে�ম 
��াব িনেয় হািজর হয় তার সামেন। েস ফারজানােক এক নজর 
েদখার জনয্ তার অিফেসর সামেন এেস দাঁিড়েয় থাকত। 
কখনও তার পােয় পেড় তার ে�েমর আকুলতা বয্� 
করত। েস আরও বলত, তােক ছাড়া েস বাঁচেব না। তার 
‘অকৃি�ম’ ভােলাবাসার কােছ আবার হার মােনন ফারজানা। 
জীবেনর এক দরজা িদেয় �থম �ামীর মৃতুয্ কিফন েবর হেয় 
েগেছ েতা আেরক দরজা িদেয় ি�তীয় �ামীর পাি� �েবশ 
কেরেছ। �থম �ামীর কবেরর তাজা মািটর ওপর িনমর্াণ 
কেরেছন ি�তীয় সংসােরর সুখ�াসাদ! 
িতন. 
আিম তার ই�ার সততােক কলুিষত করেত চাই না। �থম 
�ামীর সীমাহীন িনযর্াতেন িতিন চরম হতাশ হেয়িছেলন একথাও 
অ�ীকার করা যােব না। িক� বা�ব অব�া েদেখ তাই মেন 
হেয়েছ। মেন হেয়েছ িতিন ি�তীয় �ামীর কবেরর মািট কত 
তাড়াতািড় শুেকায় েসটার কামনা করেছন। মেন পেড় েগল আরবী 
সািহেতয্র িব�খয্াত িকতাব ‘আন-নাযারাত’ এর একিট ঘটনা। ড. 
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মু�াফা লুতফী আল-মানফালুতীর েলখা এই িকতাবিট আরবী 
সািহেতয্র উে�খেযাগয্ ও িবপুল সমাদৃত িকতাব। ‘গাদারুল 
মারআ (নারীর �তারণা)’ নােম িতিন েয ঘটনািট এই িকতােব 
িলেখেছন তা এখােন তুেল ধরার েলাভ সংবরণ করেত পারিছ না। 
তাই পাঠকেদর ৈধযর্চুয্িত ঘটােনার জনয্ ক্ষমা �াথর্না করিছ। 
িবখয্াত এক ি�ক দাশর্িনক। জ্ঞােন-গুেণ েদশজুেড় পিরিচিত তার। 
�ীেক িতিন ভােলাবােসন �চ�। ভােলাবাসায় িস� রােখন তােক, 
আ�ুত থােকন িনেজ। েসই ভােলাবাসার েতােড়ই মােঝমেধয্ �ীেক 
িচরেচনা েসই ��িট কের বেসন- ‘আমার পের তুিম িক কাউেক 
িবেয় করেব?’  
দাশর্িনক �ামীর এমন ভূতুেড় �ে� গাল েফালান �ী। অিভমান 
কের বেলন, আমােক ভােলাবাস না বেলই তুিম অমন �� কেরা! 
�ীর অিভমােন চুপেস যান দাশর্িনক। দীঘর্িদন পযর্� ব� থােক 
�ে�র এই ধারা। িক� আবার �� জােগ মেন। পুনরায় �� 
কেরন �ীেক। �ীও চরম অিভমােন ফুঁেস ওেঠন। �ামীর 
ভােলাবাসার বয্াপাের উে�া িতিনও �� েতােলন।  
দাশর্িনক একবার েকােনা কারেণ শহেরর বাইের িগেয়িছেলন। 
িফরিত পেথ েদখা একিট ঘটনা তার মেনর মেধয্ েতালপাড় সৃি� 
কের। িতিন েদখেত পান, নতুন এক কবের জৈনক মিহলা পাখা 
িদেয় বাতাস করেছ। িতিন দাশর্িনক মানুষ। এসব 
েকৗতূহেলা�ীপক িবষয় দাশর্িনকেদর একটু েবিশ ভাবুক কের 
েতােল। িতিন তাই েকৗতূহল িনেয় কবেরর পােশ যান। মিহলােক 
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কবের বাতাস করার কারণ িজেজ্ঞস কেরন। িক� মিহলা এিদেক 
�েক্ষপও করল না। েস বলল, আিম অতয্� বয্� আিছ। অনু�হ 
কের আমােক িবর� করেবন না! িক� দাশর্িনক এই ‘ধমেক’ 
দমবার পা� নন। িতিন ঘটনার েশষটা েদখার �িতজ্ঞা করেলন 
এবং মিহলােক বলেলন, তুিম অেনকক্ষণ ধের বাতাস করছ। 
সুেযাগ িদেল আিম েতামােক সাহাযয্ করেত পাির! মিহলা তােক 
সদয় সুেযাগ িদল। সুেযাগ েপেয় মিহলার হাত েথেক পাখা িনেয় 
বাতাস করা শুরু করেলন িতিন। দু’জেনর সি�িলত �েচ�ায় 
কবেরর তাজা মািট িকছুটা শুিকেয় উঠল। মিহলা এবার 
দাশর্িনেকর িদেক মেনািনেবশ কের কৃতজ্ঞতা �কাশ কের বলল, 
মাননীয় দাশর্িনক সােহব! আমােক ক্ষমা করেবন। আপনার এই 
সহেযািগতার কথা েকােনািদন ভুলব না। আপনােক আিম িচিন। 
িক� করার িকছু িছল না। আপনার সহায়তা েপেয় কাজিট সহজ 
হেলা। তাই এবার শুনুন আমার কািহনী।  
�ামী আমােক অতয্িধক ভােলাবাসেতন- বলা শুরু করেলন িতিন। 
েসই ভােলাবাসার তািগেদই িতিন বারবার আমােক বলেতন, তার 
মৃতুয্র পর আিম অনয্ েকােনা পুরুষেক �ামী িহেসেব �হণ করব 
িকনা? আিম তার �িতিদেনর িজজ্ঞাসা অতয্� দৃঢ়ভােব নাকচ 
কের িদতাম। একিদন িতিন নােছাড় হেয় ধরেলন আমােক। 
আমার কাছ েথেক িতিন চূড়া� িকছু শুনেত চাইেলন। আিমও 
দৃঢ়ভােব তার আশ�া দূর করেত চাইলাম। িক� িতিন মানেলন 
না। েশেষ িনেজর পক্ষ েথেকই বলেলন- আ�া, একটা কাজ 
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কেরা। আিম মরার পর তুিম �ামী �হণ করেলও অ�ত কবেরর 
মািট শুকােনা পযর্� অেপক্ষা করেব। আিম �থেম তার এই কথা 
কােনই তুললাম না। িক� তার পীড়াপীিড়েত এক �কার অবেহলা 
কেরই বললাম, আ�া যাও, তাই হেব।  
এরপর একিদন িতিন সিতয্ই মারা েগেলন। মারা যাওয়ার সােথ 
সােথ অনয্ এক পুরুষ আমােক িবেয়র ��াব িদল। ��াবদাতােক 
িফিরেয় িদেত মন সরল না। এিদেক �ামীেকও ওয়াদা কেরিছলাম 
তার কবেরর মািট না শুকােনা পযর্� িবেয় করব না। কী করব 
ি�ধা করিছলাম। এরই মেধয্ মাথায় বুি� আসল। �ত িস�া� 
িনলাম। দুই কুল রক্ষা করার িস�া�। েসই েমাতােবক আিম 
�ামীর কবের বাতাস করা শুরু করলাম। অবেশেষ আপনার 
সহায়তায় আমার কাজটা সহজ হেলা। এই িনন আপনার উপহার! 
েয েরশিম পাখা িদেয় বাতাস কের আমার আজেকর ি�তীয় 
বাসরটা �রাি�ত কেরেছন েসটা আপনারই �াপয্! 
দাশর্িনক বেলন, মিহলা আমােক েরশিম পাখািট িদেয় মুহূেতর্র 
মেধয্ উধাও হেয় েগল। আিম তােক বাধা িদলাম না। েকননা, েস 
এখন ি�তীয় বাসেরর �ে� িবেভার। আিম সি�তহারা 
য�চািলেতর মেতা ঘরপােন এিগেয় চললাম আর সারা পথ 
ভাবেত থাকলাম এই মিহলার ‘ওয়াফাদারী’র কথা! ঘের এেস 
আিম েরশিম পাখাটা �ীেক িদেয় বললাম, এই নাও �জািতর পক্ষ 
েথেক েতামােক েদয়া হািদয়া! 
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আমার �ী এই পাখার কািহনী জানেত চাইল। আিম তােক পুেরা 
ঘটনা শুিনেয় েসই আেগর কথা মেন কিরেয় িদলাম। েস 
উে�িজতকে� বলল, পৃিথবীর সব নারীেক তুিম এক পা�ায় 
মােপা, তাই না? আিমও িক কখনও ওই সবর্নাশী েবওয়াফা নারীর 
মেতা হেত পাির? এসব কথা বেল েস ওই নারীেক আ�া কের 
বকেত শুরু করল। বকাঝকা কের মেনর আেয়শ িমিটেয় তেবই 
ক্ষা� হেলা েস।  
এরপর েকেট েগল েবশ িকছুিদন। মান-অিভমান িমেলই কাটল 
িদনগুেলা। এর মেধয্ দাশর্িনক অসু� হেয় পড়েলন। আজ িতিন 
জীবন সায়াে� উপনীত। শযয্া েথেক সু� অব�ায় িফরেবন িকনা- 
�য়ং দাশর্িনকই তােত সি�হান। েরাগ বাড়েত থাকল। চরম 
অব�া ধারণ করেল একিদন িতিন �ীেক কােছ ডাকেলন এবং 
তার মৃতুয্র পর কাউেক জীবনস�ীনী বািনেয় বািক জীবনটা 
কািটেয় েদয়ার পরামশর্ িদেলন। িক� �ামীর এই পরামেশর্ েসই 
আেগর মেতাই িক্ষ� হেলন �ী। এই েশষ সফেরও েতামার 
সে�হ েগল না- বেল �ামীেক িতর�ার করেলন।  
েসই রােত �ীেক আবার ডাকেলন দাশর্িনক। বলেলন, অিভজ্ঞতায় 
বলেছ এটাই আমার জীবেনর েশষ রাত। যিদ ভােলা মেন কেরা 
তেব আমার পরামশর্ েমাতােবক কাজ করেব। িবদায়েবলায় �ীেক 
অেনক কথা বলেলন িতিন। েশেষ বলেলন, এখান েথেক চেল 
যাবার সময় আমােক কাফেনর কাপড় িদেয় েঢেক িদেয় যােব। 
রােত আর কাউেক এই ঘের ঢুকেত েদেব না। তুিমও ঢুকেব না। 
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েতামার সােথ আমার জীব�শার েশষ েদখা এিট। আগামীকাল 
যখন শহেরর উে�খেযাগয্ সংখয্ক েলাক জমােয়ত হেব তখন 
আমার জানাযার বয্ব�া করেব। িবদায়...  
�ামীর েশষ কথায় বুক েফেট কা�া আসল �ীর। �ামীর েদেহ 
কাফেনর কাপড় জিড়েয় ঘর েথেক েবর হেয় আসেলন িতিন। 
অনয্ ঘের বেস মৃত �ামীর জনয্ মিসর্য়া করেত থাকেলন।  
রাত তখন মধয্ পেথ থমেক আেছ। ঘেরর েভতর এখনও 
কাঁদেছন সদয্�য়াত দাশর্িনেকর �ী। রাত গভীের থমেক থমেক 
েভেস আসা করুণ িবলােপ েশাকাতর হে� নীরব পিরেবশও। 
িঠক এই অসমেয় মািলকার ঘের করাঘাত করল এক দাসী। 
দরজা খুেল দাসীর িদেক িজজ্ঞাসুেনে� তাকােলন দাশর্িনেকর �ী। 
দাসী মািলকার চাহিনর জবােব বলেলন, দূর েথেক আসা এক 
যুবক তার ি�য় গুরুর মৃতুয্েত চরম েশাকাতর হেয়েছ। 
েমহমানখানায় েস েকবলই গড়াগিড় খাে�। তার অব�া খুবই 
নাযুক!  
দাশর্িনেকর �ী বলেলন- তােক থাকার জায়গা কের দাও। আর 
খাবার-দাবােরর বয্ব�া কেরা। দাসী বলল, েস তার গুরুর েশােক 
েশাকা��। খাবােরর নামও েনয়া দায় হেব তার সামেন। েস 
আপনার সােথ িকছু কথা বলেত চায়।  
এমন এক েশাকাবহ পিরেবেশ অেচনা আগ�েকর সােথ েদখা 
করেত মন সরিছল না দাশর্িনকপ�ীর। িক� দাসীর পীড়াপীিড়েত 
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না করেতও পারেলন না। তাই বাধয্ হেয় দাসীর সােথ আগ�ক 
যুবেকর সােথ েদখা করেত েবর হেলন। 
��নরত যুবেকর িদেক দৃি� পড়েতই চমেক উঠেলন দাশর্িনেকর 
�ী। এমন সুদশর্ন মানুষ হয়! ইউসূফ আলাইিহস সালােমর বংেশর 
েকউ না েতা? �� সমেয়র জনয্ িতিন মৃতুয্েশাক ভুেল েগেলন। 
আগ�ক যুবেকর িদেক িন�লক তািকেয় থাকেলন অেনক সময়। 
যুবেকর েসৗ�েযর্র অ�াভািবকতা েশােকর ভার তার ঘাড় েথেক 
নািমেয় িদল। িতিন �বল আ�হ িনেয় যুবেকর সােথ কথা বলা 
শুরু করেলন। যুবক বহু দূর েথেক তার আসার কারণ বণর্না 
করল এবং ি�য় গুরুর মৃতুয্েত সীমাহীন আঘাত েপেয়েছ বেল 
জানােলা। এরপর েস আবার কাঁদা শুরু করল। এবার তােক 
সা�না েদয়ার ভার দাশর্িনেকর �ীর! িতিন বলা শুরু করেলন, েহ 
যুবক! মৃতেক িনেয় আর কত েশাক করেব? জীবন বা�ব, মৃতুয্ 
অতীত। এেসা আমরা বা�বেক িনেয় ভাবেত শুরু কির!  
সদয্ ৈবধেবয্র েশাকমালা পরা নারীর ইশারা বুঝেত পারেলন না 
যুবক। েশােকর মেধয্ই িতিন কথাটার বয্াখয্া জানেত চাইেলন। 
দাশর্িনেকর �ী জড়তা েমশােনা কে� বলেলন, না েবাঝার কী 
আেছ? দাশর্িনক েতামার গুরু আর আমার �ামী। আমরা দুজেনই 
েশাক েপেয়িছ। তাই েশাক েথেক েবিরেয় আসার দািয়�ও 
আমােদর দুজেনরই। চেলা, আমরা েশাক কািটেয় নতুন কের 
জীবন শুরু কির!  
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মিহলার েমাটা দােগর ইশারাও েযন বুঝেত পারেছ না যুবক। েস 
আবার মিহলার িদেক তাকােলা িজজ্ঞাসুেনে�। যুবেকর অবুঝপনা 
েদেখ িবর� হেলন দাশর্িনকপ�ী। িতিন রু�কে� বলেলন, তুিম 
িব�খয্াত একজন দাশর্িনেকর িশষয্, অথচ েসাজা কথাটা বুঝেতও 
েতামােক এত গলদঘমর্ করেত হয়! আিম চাই মৃতুয্েশাক �ত 
কািটেয় উঠেত আমরা নতুন কের ঘর শুরু করব! একথাটাই 
আিম েতামােক েবাঝােত চাি�। েবাকা যুবক, িক�ু েবােঝ না! 
কা�ার মেধয্ হািস েপল িশেষয্র। হায় নারী! �েকর েসৗ�যর্ই 
েতার কােছ সব? এই েতার পিতপরায়ণতা? পৃিথবীেত বহু পুরুষ 
এমন আেছ যার মেনর শু�তা িদেয় যিদ �েক �েলপ েদয়া হেতা 
তেব �ক দুেধর মেতা সাদা হেয় েযত। িক� কয়জন নারী এমন 
মহৎ পুরুষেক স�ান েদখােত েপেরেছ? বাইেরর �কই যােদর 
ধয্ান-জ্ঞান তারা �ামীর অবতর্মানটােক উপেভাগ করেব না েকন? 
িক� যুবক তােক হতাশ করল। তােক িনবৃত কের বলল, িক� 
আিম েয অক্ষম! আিম এমন এক দুরােরােগয্ আ�া� পৃিথবীর 
েকােনা হািকেমর কােছ যার িচিকৎসা েনই।  
মিহলা হতাশকে� বলেলন, কী েসই েরাগ েতামার?  
-এমন েরাগ যা বলেতও ভয় কের! 
-বেলাই না! 
-েরাগটা আভয্�রীণ। আিম পৃিথবীর বহু িবখয্াত িচিকৎসেকর 
শরণাপ� হেয়িছ। অেনেক েরােগর কথা শুেনই আমােক িবদায় 
কের িদেয়েছন। আর েকউ েকউ িচিকৎসা িদেত পারেবন 
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বেলেছন। িক� েসই িচিকৎসাব� েযাগাড় করা কারও পেক্ষ স�ব 
নয়।  
-কী েসই ব�, শুনেত পাির? 
- শুেন কী হেব? যার বয্ব�া েনই তা শুেনও লাভ েনই! 
-আহ্, তুিম েবিশ ভিণতা করছ! তুিম বেলা েদিখ আিম েসই ব� 
েযাগাড় করেত পাির িকনা? েয েকােনা মূলয্ আমােদরেক নতুন 
ঘর বাঁধেত হেব। তাই েযভােবই েহাক আিম েতামার েসই 
িচিকৎসার ব� েযাগাড় করেত তৎপর হেবা। 
-যিদ শুনেতই চান তেব শুনুন। েসই ব�িট হে� সদয্�য়াত 
েকােনা বয্ি�র মাথার মগজ! 
কথাটা শুেন �থেম চমেক েগেলন দাশর্িনেকর �ী। বাকরু� 
থাকেলন অেনকক্ষণ। তার মুখ েথেক কথা ফুটেছ না েদেখ িশষয্ 
বলল, আিম আেগই বেলিছলাম, আমার েরােগর েকােনা পথয্ 
েনই। আিম কত জায়গায় ঘুেরিছ। কতভােব মানুষেক পুর�ৃত 
করার েঘাষণা িদেয়িছ। িক� েকউই আমােক এই ব� সং�হ কের 
েদয়ার আ�াস েদয় িন। তাই জীবন স�েকর্ আিম িনরাশ হেয় 
েগিছ। আমার বাঁচাও হেব না, কারও সােথ ঘরও করা হেব না। 
কথাগুেলা বেল ল�া কের একটা �াস িনেলা যুবক। তা েদেখ 
েবদনায় মুখ�টা নীল হেয় েগল দাশর্িনক প�ীর। িতিন তােক 
সাহস িদেয় বলেলন, আিম বলব, তারপেরও েতামার িনরাশ হওয়া 
উিচত নয়! 
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-পৃিথবীর সব িচিকৎসক েযখােন আমােক িনরাশ কেরেছ েসখােন 
আপিন আমােক আশাবাদী হেত বেলন? আিম এমন েকৗতুক 
আশা কিরিন আপনার কাছ েথেক।  
-েকৗতুক বলছ েকন যুবক! আিম েতামার িচিকৎসার দািয়� 
িনলাম। তুিম এবার িনি�� হেত পােরা।  
কথাগুেলা বেল ঘর েথেক েবর হেয় েগেলন দাশর্িনক প�ী। তার 
��ানপেথর িদেক চরম েকৗতূহল িনেয় তািকেয় থাকেলন 
দাশর্িনকিশষয্। 
ঘর েথেক েবর হেয় েসাজা অ� ঘেরর িদেক এিগেয় চলেলন 
িতিন। কদেম তার দৃঢ়তা। ই�ায় অদময্তা। ঘের ঢুেক ধারােলা 
কুড়ালটা হােত তুেল িনেলন। কুড়ালটার চাকিচেকয্ রােতর 
আঁধারটাও েযন ক্ষিণেকর জনয্ দূের পালােলা। িতিন িবদুয্ৎেবেগ 
ঘর েথেক েবর হেয় েগেলন। তার িস�াে�র িনমর্মতায় েকঁেপ 
উঠল আকাশ। সদয্�য়াত �ামীর লােশর ঘেরর িদেক এিগেয় 
েযেত েদেখ অ�ুট�ের আতর্নাদ করল দাসী। ঘেরর িখড়কী খুেল 
িতিন সাদা কাফেনর ঢাকা �ামীর লােশর মাথার িদেক দাঁড়ােলন। 
‘সদয্মৃত’ লােশর মগজ হেলই িতিন নতুন কের ঘর বাঁধেত 
পারেবন। এই ‘েছা�’ একটা বাধা তােক অিত�ম করেতই হেব। 
িতিন কুড়ালটােক আরও দৃঢ়ভােব ধরেলন। বামহাত িদেয় মাথা 
েথেক কাফেনর সাদা কাপড়টা সিরেয় িদেলন। ডানহােত কুড়ালটা 
উঠােত যােবন িঠক েস সময় দাশর্িনক েবচারা ধড়ফড় কের 
িবছানায় উেঠ বসেলন। েচৗকােঠ সি�িলতকে�র হািসর 
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আওয়াজও েশানা েগল। দাশর্িনকপ�ী চিকেত েসিদেক তািকেয় 
েদখেলন আগ�ক যুবক ও দাসী িমটিমট কের হাসেছ! তার 
েবাঝার আর িকছু বািক থাকল না। দাশর্িনক �ামী তােক এত 
িন�ুর পরীক্ষায় েফলেবন বেল কি�নকােলও ধারণা হয় িন। িতিন 
ভাষা হািরেয় েফলেলন। হতবাক, বাকরু� �ীেক দাশর্িনক শুধু 
একটা কথাই বলেলন, েতামার এই কুড়ােলর েচেয় েরশমী 
পাখাওয়ালা ওই মিহলা িক উ�ম নয়? 
�ামীর তীযর্কবাকয্, অিতিথ ও দাসীর িব�পা�ক হািস অ��ত 
কের তুলল দাশর্িনকপ�ীেক। িতিন ল�ায় েবহঁুশ হেয় পেড় 
েগেলন। 
এভােব �থম �ামীর লাশ মািড়েয় ি�তীয় �ামী �হেণর আশা 
অংকুেরই িবন� হেয় েগল দাশর্িনকপ�ীর। বাঁধার আেগই েভেঙ 
েগল নতুন ঘেরর ��। এরপের কী হেয়িছল ইিতহাস েস বয্াপাের 
নীরব। িক� আমােদর ফারজানার ি�তীয় �ামী �হেণর ইিতহাসটা 
অজানা নয়। িতিন �থম �ামীর কিফন ক�নার মধয্ িদেয় েয 
ি�তীয় �ামী �হণ কেরিছেলন েসই ি�তীয় �ামী তােক আরও 
েবিশ আঘাত িদেয়িছল। 
সরকারী চাকিরজীিব এই েলাকটা �থেম িহ�ুধমর্াবল�ী িছেলন। 
েস ধমর্ তয্াগ কের িতিন ইসলাম �হণ কেরন। ফারজানােক েদেখ 
িতিন তার ে�েম পেড় যান। তােক পাওয়ার জনয্ মিরয়া হেয় 
ওেঠন িতিন। এজনয্ কত েয অ� িবসজর্ন িদেয়েছন তার ইয়�া 
েনই। কখনও কখনও িতিন ফারজানার অিফেস, তার বয্বসা 
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�িত�ােন িগেয় ঘ�ার পর ঘ�া বেস থাকেতন। কখনও পা 
জিড়েয় ধের বলেতন, আমােক বাঁচান, আিম আপনােক ছাড়া বাঁচব 
না। মু�বাস উ�ৃ�ল জীবেনর পিরণাম একবার েদখা হেয় 
িগেয়িছল ফারজানার। তাই ি�তীয়বার িতিন এপেথ পা মাড়ােত 
রািজ হি�েলন না। িক� েলাকিটর সীমাহীন পীড়াপীিড়েত েশষ 
পযর্� রািজ হেলন। �ায় েদড় যুগ পের একই তিরকায় ি�তীয় 
িবেয়র িপঁিড়েত বসেলন। িবেয়র সময় শতর্ িদেয়িছেলন, আেগর 
ঘেরর েছেলেমেয়েদর সােথ িতিন েযাগােযাগ রাখেত পারেবন িক� 
�ীেক পিরতয্াগ করেত হেব। 
দীঘর্িদেনর �ামীসাি�ধয্ েথেক বি�ত ফারজানা নতুন �ামী েপেয় 
নতুন জীবন লাভ করেলন। দীঘর্ েষাল বছেরর তৃিষত, বি�ত 
দা�তয্ভূিমেত এই নতুন �ামী এক পশলা বৃি� হেয় আগমন 
করল তার জীবেন। পুনরায় সজীব হেয় উেঠিছল ফারজানার 
িন�ভ আ�া। িক� কী কারেণ েযন এই সজীবতা �ায়ী হেলা 
না। ি�তীয় দা�তয্ �ায়ী হেলা মা� আট মাস। এ েযন িশয়ােলর 
িবেয়র বৃি�! একিদেক েরাদ েতা অনয্িদেক গঁুিড় গঁুিড় বৃি�।  
ফারজানা অেনক অনুনয় িবনয় কেরিছেলন ি�তীয় �ামীর কােছ। 
বেলিছেলন, এ িনেয় কম েতা আর হেলা না। তাই নতুন কের 
আর িকছু চাই না, শুধু �ামী-�ীর পিরচয়টা অটুট থাকেত দাও। 
�ীে�র স�ানটা িনেয় বািক জীবনটা কািটেয় েদয়ার সুেযাগ দাও। 
অ�ত আমার এই স�ানটুকু রক্ষা কেরা!  
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ব�ত একটা নারী ধনী েহাক বা গরীব, তার কােছ �ামীর পিরচয় 
থাকা পৃিথবীর সবেচেয় মূলয্বান স�েদর একিট। এ �সে� 
একটা ঘটনা মেন পড়ল। ট�ীর েচরাগ আলীর ঘটনা এিট। এক 
�িতব�ীর চার চারেট �ী! দু’পা ভােলা থাকার সময় কেরিছেলন 
দুই িবেয় আর সড়ক দুঘর্টনায় এক পা হারােনার পর কেরিছেলন 
আেরা দুই িবেয়। চার �ীেক িনেয় তার জীবনযা�াও েবশ িবিচ�। 
�িতিদন িতিন গােমর্ে� চাকিররত এেকক �ীর কােছ যান। তার 
ওখােন খাওয়া-দাওয়া কেরন আর আসার সময় ১৮ টাকা ির�া 
ভাড়া এবং ১২ টাকা চা না�ার খরচ েনন। মােসর িতিরশিট িদন 
নািক তার কােট এভােবই! 
ঘটনার বণর্নাকারীেক �� করলাম, একজন �িতব�ী বয্ি�েক 
চার চারজন মিহলা �ামী িহেসেব বরণ করেব একথা আমরা 
িব�াস করেত যােবা েকন? িতিন বলেলন, ‘�ামী আেছ’ পিরচয় 
েদয়ার এতটুকু �ােথর্ তারা তােক �ামী িহেসেব বরণ কের 
িনেয়িছল!  
এই ঘটনা সতয্ই �মাণ কের, একজন নারীর কােছ �ামী 
পিরচেয়র েচেয় বড় মযর্াদার েকােনা পিরচয় েনই। েসই পিরচয় 
রক্ষােথর্ই ফারজানা ি�তীয় �ামীর কােছ অেনক অনুনয় 
কেরিছেলন। িক� িবফেল েগল তার সব আকুিত। ি�তীয় �ামী 
তােক ততিধক অপমান, লা�না আর ব�না িদেয় িবদায় কের 
িদেয়িছেলন।  
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ফারজানার েমেয় এবং ফারজানা িনেজও একথা �ীকার কেরেছন 
েয, িতিন অতয্� রাগী ও েজিদ নারী। তার এই ভ� পিরণিত 
মু�বােসর ছাই না েজেদর আগুেনর ছাই- তা িনণর্য় করা কিঠন। 
হয়ত উভয়টাই। এই দুিট ব�ই নারীর জনয্ অশুভ। নারীর েজদ 
িনেয় �বাদ বাকয্ও কম ৈতির হয়িন। একিট আ�িলক �বাদ 
এরূপ : ‘পুরুেষর েজেদ বাদশা, আর নারীর েজেদ েবশয্া।’ 
হয়ত �বােদর ভাষাটা একটু েবিশ কিঠন ও অশালীন। তেব 
�বাদটার সবটুকু িমথয্া বলার সুেযাগ েনই, অবশয্ই সেতয্র িকছু 
না িকছু অংশ আেছ এখােন। 
দুই দুিট সংসার েচােখর সামেন এভােব �ংস হেয় েগল 
ফারজানার। অবাি�ত পেথ গড়া িবেয়র িপঁিড়গুেলা এভােবই 
উঁইেপাকায় খাওয়া �মািণত হয় সমাজ-সংসাের। িক� শা�ত এই 
বা�বতা েথেক িশক্ষা েনয় কয়জন েসটাই েদখার িবষয়। 
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িশক্ষার আেলাক�াত কয্া�ােস আধঁাের ঢাকা ৈনিতকতা 

 
আবদু�াহ ইবন যুবাইর রািদয়া�াহু ‘আনহুেক শহীদ করার পর 
হা�াজ ইবন ইউসূফ আসমা িবনত আবী বকর রািদয়াআ�াহু 
‘আনহার কােছ েগেল িতিন তােক উে�শ কের বলেলন, 

اٌب  ثَِقيٍف  ِمنْ  َ�ُْرجُ :  َ�ُقوُل  ، وَسلَّم َعلَيه اهللا َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت   َوُمِب�ٌ  َكذَّ
ا مَّ

َ
اُب  فَأ َكذَّ

ْ
ْ�نَاهُ  َ�َقدْ  ال

َ
ا ، َرأ مَّ

َ
اجُ  َ�َقاَل :  قَالَْت  ، الُْمِب�ُ  َوأ َجَّ

ْ
 . الُْمنَافِِق�َ  ُمِب�ُ :  احل

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনিছ, 
িতিন ইরশাদ কেরন- ‘বনী ছাকীেফ একজন িমথুয্ক ও একজন 
র�িপপাসুর জ� হেব।’ িমথুয্কেক েতা আমরা ইেতাপূেবর্ই 
েদেখিছ আর র�িপপাসু (েস হেল তুিম)। হা�াজ এ কথা শুেন 
বলেলন, (হয্া, আিম র�িপপাসু তেব তা) মুনািফকেদর েবলায়। 
[মুসনাদ হমাইদী : ৩২৮; তাবরানী : ২৩২] 
র�িপপাসু বয্ি�িট হেলন হা�াজ ইবন ইউসুফ। ইিতহােস তার 
র�িপপাসার কথা িবশদভােব িবধৃত হেয়েছ। তার র�িপপাসা 
এতই তী� িছল েয, েস সব কািহনী শুনেল গা িহম হেয় আেস। 
তার উ�ু� তরবারীর তৃ�া েথেক রক্ষা েপেয়েছ এমন েসৗভাগয্ 
েস সমেয়র খুব কম েলােকর ভােগয্ই জুেটেছ। রে� যার এত 
র�িপপাসা েসই েলাকিটর অনয্ একিট ভােলা গুণও িছল। িতিন 
িছেলন মুসিলেমর বা�া। ধমনীেত তার মুসিলেমর েশৗযর্বীযর্ িছল 
পূণর্মা�ায়। তাই তার ইসলামী গায়রত ও আ�মযর্ােবাধও িছল 
অতয্� �খর। েসই মযর্াদােবাধ েথেকই িতিন ইিতহােসর অমর 
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এক কীিতর্ রচনা কেরিছেলন। ইিতহাস যিদ সতয্ কথা বেল 
তাহেল েসই কীিতর্ তার নােমর পােশ িচর অ�ান হেয় �ল�ল 
কের �লেত থাকেব।  
রাজা দািহর তখন িহ�ু�ােনর �তাপশালী শাসক। তার �ারাই 
িহ�ু�ােনর এক মুসিলম তরুণী লাি�তা হেলন। েসই খবর 
হা�ােজর কােন পড়ার সােথ সােথ চরম উে�িজত হেয় উঠেলন 
িতিন। মুহূেতর্র মেধয্ তার ধমনীেত মুসলমানী গায়রত ছিড়েয় 
পড়ল। িতিন ভারেতর মানিচ� হােত িনেয় রাজা দািহেরর এলাকা 
িচি�ত করেলন এবং এর �িতেশাধ েনয়ার দৃঢ় পিরক�না 
করেলন। ভারত উপমহােদেশ আটশত বছর মুসলমানী শাসন 
পেরাক্ষভােব হা�াজ িবন ইউসুেফর েসই গায়রেতরই ফসল। 
িতিন েসিদন একজন মুসিলম তরুণীর স�েমর মূলয্ উসুল কের 
িনেত েগাটা মুসিলম বািহনীেক যুে� নািমেয় িদেয়িছেলন।  
তার ব�বয্ িছল, একজন মুসিলম তরুণীর স�মই যিদ িনরাপদ 
না হয় তেব এত খরচ কের েসনাবািহনী গেড় েতালার দরকারটা 
কী? েসই েবাধ আর স�মেবাধই আমােদর েগৗরব, আমােদর 
অমর ইিতহাস। হা�াজ িবন ইউসুেফর মেতা একজন অতয্াচারী 
শাসক ও জােলেমর মেধয্ও েসই েগৗরেবর কীিতর্গাঁথার কমিত 
িছল না। িক� মুসিলমজািত আজ তােদর অমরকীিতর্র �ৃিতচারণ 
করারও সময় পায় না। তাই িফের আেস না েসই েরামা�কর 
অতীত। রিচত হয় না নতুন েকােনা বীর�গাঁথা কাবয্। বরং রিচত 
হয় ঘৃিণত সব অপকমর্। ‘দািহরপু�েদর’ �ারা মুসিলম তরুণীর 
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স�মহানী হেলও জা�ত হয় না েসই হা�াজী গায়রত। বরং 
আমােদর উদারতার মহাসমুে� হািরেয় যায় দািহেরর উ�রসূরী 
দািহরপু�েদর অপকমর্। 
মু�বািসনী বইিটর �থম খ� �কািশত হওয়ার কেয়ক িদন পেরর 
ঘটনা। মাগিরব সালাত আদায় কের বাসায় যাি� এমন সময় 
অপিরিচত একটা না�ার েথেক কল আসল। কল �হণ করেল 
কলদাতা আমােক একহাত িনেলন। এই বইিটেত ঢাকার এক 
�ুেলর জৈনক িশক্ষেকর এধরেনর একিট ‘কীিতর্’র কথা তুেল 
ধরা হেয়িছল। িতিন েসই স�ািনত িশক্ষেকর ব�ু ও সহকমর্ী। 
অেনক আেদশ-উপেদেশর পর িতিন আমােক এই েলখািটর জনয্ 
���ভােব হুমিকও িদেলন। হুমিকর ভাষয্ েজেলর ভাত 
খাওয়ােনা, আদালেতর কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা ইতয্ািদ।  
একজন িশক্ষেকর নােম এধরেনর েলখা ওঠা দুঃখজনক, আিমও 
তা িব�াস কির। তাই ওই িশক্ষেকর জনয্ আমার �বল মায়া 
হেলা। আিম তৎক্ষণাৎ আ�াহর কােছ আমার েলখার কারেণ তার 
মযর্াদা কু্ষ� হওয়া িকংবা ক� পাওয়ার বদলায় রফ‘েয় দারাজােতর 
দু‘আ করলাম। িক� ভড়েক েগলাম না েমােটও। আহমাদ ইবন 
হা�ল রহ. এর একিট উি� ও ঘটনা আমার সবসময় কােন বােজ 
এবং েচােখ ভােস। আেগ ঘটনািট বিল : 
আহমাদ ইবন হা�ল রহ.-এর পু� আ�ু�াহ রহ. বেলন, আমার 
আ�া দুআয় �ায়ই বলেতন, ‘আ�াহ তা‘আলা আবুল হায়ছামেক 
রহম করুন, আবুল হায়ছামেক ক্ষমা করুন।’ আমরা বারবার তার 
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মুখ েথেক এধরেনর কথা শুনতাম। েকৗতূহল দমন করেত না 
েপের একিদন আ�ােক আবুল হায়ছােমর পিরচয় এবং তার জনয্ 
এসব দু‘আর কারণ িজেজ্ঞস করলাম। িতিন বলেলন, আমােক 
‘খলেক কুরআেনর’ েফতনার সময় েজলখানায় েনয়া হেলা। 
েজলখানায় আমার শাি� িছল িদেন সামথর্য্বান জ�ােদর হােতর 
েব�াঘাত। দুই হাত েবঁেধ আমােক েব�াঘােতর জনয্ ��ত করা 
হেলা। িঠক তখন আবুল হায়ছাম আমার কােছ এেস বলল, েহ 
আবূ আ�ু�াহ! আমােক েচেনন আিম েক? আিম এই শহেরর 
িবখয্াত েসই পেকটমার আবুল হায়ছাম। খলীফা আমােক পাকড়াও 
কের শাি� িনধর্ারণ কেরেছন আঠার হাজার েব�াঘাত। আিম 
শয়তানেক খুিশ করেত এবং দুিনয়া কামাই করেত েসই শাি� 
খুিশ মেন েমেন িনেয়িছ। আিম যিদ শয়তানেক খুিশ করেত 
এেতা বড় শাি� েমেন িনেত পাির, তেব আপিন আ�াহেক 
খুিশ করেত হেকর ওপর থাকার কারেণ েয শাি� আেরািপত 
হে� তা েমেন েনেবন না েকন?  
ইমাম আহমাদ রহ. বেলন, আবুল হায়ছােমর এই উি� আমােক 
িনযর্াতন বরদাশত করেত সাহস যুিগেয়িছল। এরপর যখন 
আমােক েব�াঘাত করা হেতা তখন এটােক আমার জনয্ েকােনা 
কে�র কারণই মেন হেতা না। তাই আিম যখন তখন তার জনয্ 
দু‘আ কির।’ 
কলদাতার েজলজুলুম আর আদালেতর হুমিক শুেন আমার 
আহমাদ ইবন হা�ল রহ. এর েসই ইিতহাস মেন হেলা। আমার 
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আজ েকােনা ভয় েনই। কলম ধের েজলবাস! তাও হেকর তের! 
এর েচেয় েগৗরেবর েজলবাস আর কী হেত পাের? মানুষ দুনর্ীিত, 
চুির, বদমািশ কের েজেল েযেত পারেল আিম মানুেষর িবেবক 
জাগােত িগেয় েজেল েগেল তােত অস�ানী হেব েকন? 
যােহাক, েলাকিটর কথা শুেন �িতজ্ঞা কেরিছলাম, জািতর িবেবক 
িশক্ষকেদরেক িনেয় আর েকােনা েলখা িলখব না। িক� সমােজর 
অনাচার আর এই ‘মেহাদয়েদর’ কুকীিতর্ আমােক �িতজ্ঞা পালেন 
বাধা েদয়। িবেশষ কের েয সব �িত�ােন স�ান ভিতর্ কের 
অিভভাবকগণ েগৗরবেবাধ কেরন েস সব �িত�ােন যিদ ছা�ীেদর 
স�মহানীর ঘটনা ঘেট তেব েসেক্ষে� চুপ থাকা যায় িক? 
িভকারুি�সা নুন �ুেলর সুনাম ও েগৗরব েদশবয্াপী। সারা েদেশ 
সব সময় এই �িত�ানিট েলখাপড়ায় ে��ে�র আসন ধের রােখ। 
তাই এই �িত�ােনর �িত অিভভাবকেদর দৃি�ও থােক একটু 
আলাদা। এখােন স�ানেক ভিতর্ করােত পারােক তারা অনয্তম 
সাফলয্ বেল জ্ঞান কেরন। ভিতর্ করার আেগ অিভভাবকগণ 
স�ানেদর সামেন এই ম� জপ কেরন েয, এখােন ভিতর্ হেত 
পারেল েতামার জীবনটাই পাে� যােব। জীবেনর সফলতার 
িসঁিড়েত কেয়ক কদম এিগেয় থাকেব তুিম! 
িক� এধরেনর েগৗরবগাঁথা েকােনা �িত�ােন কনয্া িদেয় 
অিভভাবক যিদ তার কনয্ার স�ম িনেয় উি�� থােকন তাহেল েস 
সমােজর চািরি�ক সনদ িদেত কাউেক িভ� কের িচ�া করেত 
হেব না।  
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‘নরপশু িশক্ষক পিরমল জয়ধর। রাজা দািহেরর এে�বাের খাস 
িশষয্। ঘের �ী এবং একিট স�ানও আেছ। িক� তবু এই পশু 
সবর্নাশ কেরিছল িভকারুি�সা নুন �ুেলর বসু�রা শাখা (িদবা)-র 
দশম ে�ণীর এক ছা�ীর। একিট মুসিলম েদেশ বাস কের েস 
একজন মুসিলম তরুণীর স�ম েকেড় িনেত সামানয্ও কাপর্ণয্ 
কের িন। েস �ােশ মূলপােঠর বদেল অ�ীল কিবতা ও গ� 
পড়ােতা এবং এিদেক ছা�ীেদর মেনােযাগ আকষর্ণ করত।  
িভকারুনিনসা �ুেলর আইন অনুযায়ী ৯৯% িশক্ষক হেবন নারী 
এবং �িত শাখায় সেবর্া� দুজন কের পুরুষ িশক্ষক িনেয়াগ েদয়া 
যােব। িক� �ধানম�ীর বা�বী বেল পিরিচত হুসেন আরা েবগম 
এেক্ষে� চরমভােব আইন ল�ন কেরন। িতিন এক শাখােতই 
ছয়জন পুরুষ িশক্ষক িনেয়াগ েদন, যােদর �েতয্েকই িহ�ু! 
আমরা সা�দািয়ক শাি�েত িব�াসী। িক� একিট মুসিলম েদেশ 
েযভােব একটা েদশেক খুিশ করার জনয্ িহ�ু বাবুেদর �িতি�ত 
করা হে� তােত হয়ত অদূর ভিবষয্েত মুসিলমেদর জনয্ চাকিরর 
েকাটা প�িত চালু করেত হেব এবং সংখয্াগির� হওয়া সে�ও 
চাকিরর েক্ষে� তারা হেব সংখয্ালঘু! 
এই �ুেলর আেরা িনয়ম হেলা িনেয়াগ�া�রা �থম অব�ায় 
সেবর্া� প�ম ে�ণী পযর্� �াস িনেত পারেবন, তার ওপের নয়। 
আর িনেয়াগ�াি�র পর দুই বছেরর আেগ েকউ েকািচং (বয্বসা) 
শুরু করেত পারেবন না। িক� �ধানম�ীর এলাকার েলাক আর 
বা�বী েহাসেন আরার আ�াভাজন হওয়ায় পিরমল এসব আইেনর 
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ঊে�র্ েযেত সক্ষম হয়। �থম অব�ােতই তােক নবম ে�ণী পযর্� 
�াস েদয়া হয় এবং িসিনয়র িশক্ষকেদরেক অধয্ক্ষ েহাসেন আরা 
বেলন, আপনারা অেনক িদন ধেরই েকািচং করেছন, পিরমলেকও 
িকছু সুেযাগ িদন।  
েহাসেন আরার িনেদর্েশ েসই সুেযাগ েদয়া হেয়েছ িক� তার 
পিরণাম হেয়েছ ভয়াবহ। এর ফেল েদেশর ই�ত লুি�ত হেয়েছ। 
একিট মুসিলম তরুণীর স�ম লুি�ত হেয়েছ। একিদন েস 
েকািচংেয়র ছা�ীেদরেক বেল, আগামীকাল েতামরা েকউ আসেব 
না। আগামীকাল পড়ােবা না। তার িনেদর্শ অনুযায়ী পেরর িদন 
সবাই অনুপি�ত থােক। িক� েস ওই ছা�ীেক েফান িদেয় পড়েত 
আসেত বেল। ছা�ীর ধারণা িছল, অনয্ সব ছা�ীেকও স�বত 
এভােব েফান কের আসেত বলা হেয়েছ। সরল িব�ােস েস 
িশক্ষেকর েকািচং েস�াের িগেয় হািজর হয়। পশুটা আেগ েথেকই 
ওঁৎ েপেত িছল। ছা�ীিট কেক্ষ �েবশ করা মা�ই েস ঘেরর 
দরজা ব� কের িদেয় তার ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। তার হাত েবঁেধ, 
মুেখ ওড়না গঁুেজ এই অপকমর্ সাধন কের েস। অপকমর্টা েযন 
ছা�ীিট �কাশ না কের েসটার বয্ব�া িহেসেব েস েমাবাইেল ছিব 
তুেল রােখ এবং িবদায় েদয়ার সময় হুমিক িদেয় বেল, যিদ ঘটনা 
কাউেক জানােনা হয় তেব ই�ারেনেট এই ছিব েছেড় েদয়া হেব।  
ওই বিল মু�বাস। এখােনও মু�বােসর �ভাব লক্ষণীয়। �থম 
আেলা পি�কার ভাষয্ানুযায়ী েমেয়িট ২৮েম িট শাটর্ ও �াটর্ পেড় 
�ােশ িগেয়িছল। 
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িশক্ষেকর হুমিকেত ভড়েক যায় েমেয়িট। কাউেক না বেল িনেজর 
মেধয্ ক�েক দাফন কেরই �াভািবক কাজকমর্ চািলেয় যায়। 
এমনিক পশুটার কােছ আবারও পড়েত যায়। এই সুেযােগ ১৭ই 
জুন েস তােক আবার লাি�ত কের। ছা�ীিট এবার বাধা ও তা 
ফাঁস কের েদয়ার হুমিক িদেল পিরমল তােক েমের েফলার হুমিক 
েদয়।  
কত বড় �ধর্া একজন ‘মালাউেনর’! একিট মুসিলম নারীর স�ম 
লুট করেব আর তােত বাধা িদেল তােক হতয্া করার হুমিক েদেব! 
এভােব েম মােস েস সুেযাগ েপেয় তরুণীিটর সােথ েজারপূবর্ক 
শারীিরক স�কর্ �াপন কের। �থমবার শারীিরক স�কর্ �াপন 
কের তার ছিব েতােল এবং েসই ছিব ই�ারেনেট েছেড় েদয়ার 
ভয় েদিখেয় বারবার েস তার সােথ শারীিরক স�কর্ বজায় রােখ। 
কতৃর্পেক্ষর অবেহলা আর অথর্বািণেজয্র বিলর পাঠা হয় েমেয়িট। 
িনেজর অজাে�ই ল�ভ� হয় তার স�েমর সাজােনা বাগান। এই 
নরপশু উ�রা মেডল কেলেজও এমন অপকমর্ কের িবদায় 
িনেয়িছল। এমন একটা ল�টেক শুধু দলীয় িবেবচনা, 
অথর্বািনেজয্র িভি�েত এমন একিট িবখয্াত �ুেল িশক্ষকতার 
দািয়� েদয়া হয়! েমেয়িট বারবার িনপীিড়ত হেয় না েপের েশষ 
পযর্� এই ঘটনা �কাশ কের েদয়।  
েস শুধু ছা�ীর সােথই নয়; িশিক্ষকােদর সােথও অৈনিতক স�কর্ 
ও অৈনিতক আচরেণর েচ�া কের। ঘটনািট �কাশ হেয় েগেল 
ওই ছা�ী ও অনয্ানয্ ছা�ীর অিভভাবকবৃ� নরপশু জয়ধেরর শাি� 
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দািব করেত থােকন। তারা পিরমেলর ছিব েপেয় তােত জুতা েপটা 
করেত থােকন। এক অিভভাবক বেলন, িশক্ষকরা এখন আমােদর 
েমেয়েদর শরীর ও মন িনেয় েখলা করা শুরু কেরেছ! িছ! কী 
িনকৃ� অিভেযাগ িশক্ষার আেলা িবতরণকারী িশক্ষক স�দােয়র 
িবরুে�!  
তেব কথা হে�, কার িবরুে� শাি�র দািব করেছন অিভভাবকরা? 
এমন বয্ি�র িবরুে�, িযিন এেদেশর �ধানম�ীর িনজ এলাকার 
বািস�া। িযিন �ধানম�ীর কিথত বা�বী বেল পিরিচত �ুেলর 
অধয্েক্ষর আপনজন। আর দলীয় িবেবচনা েতা আেছই।  
অতএব িযিন �ধানম�ীর িনজ এলাকার েলাক, দলীয় েলাক এবং 
তার বা�বীর আপনজন িতিন যতবড়ই অপরাধ কেরন না েকন, 
এেদেশ তার িবচার হওয়া িঠক নয়। িতিন সবিকছুর ঊে�র্, তার 
িবরুে� েকােনা বয্ি� হা�ােজর আ�মযর্াদােবাধ িনেয় দ�ায়মান 
হেত পারেবন না। িনরেব সেয় িনেত হেব সব অপকমর্? অব�া 
েদেখ তাই মেন হয়। কারণ, অিভভাবকবৃ� নরপশু পিরমল 
জয়ধেরর শাি� দািব কের মানব�ন করেল অধয্ক্ষ েহাসেন আরা 
�ুল পিরদশর্েন যান এবং েয সব িশক্ষক �িতবাদী অিভভাবকেদর 
পক্ষ িনেয়েছন তােদরেক িতিন একহাত েনন।  
তােদরেক লক্ষয্ কের িতিন বেলন, এটা িমউচুয়াল েস�। 
আপনারা আসেল েবিশ কনজারেভিটভ! আর বমর্েণর লা�েটয্র 
কথা বলা হেল িতিন বেলন, েকউ খারাপ নজের তাকােল 
আমােদর েতা করার িকছু থােক না! শুধু তাই নয়, �িতবাদীেদর 
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িবরুে� কিঠন বয্ব�া েনয়া হেব বেল চরম হঁুিশয়ারী উ�ারণ 
কেরন িতিন। লাি�ত ছা�ীর পােশ না দাঁিড়েয় উে�া তােক খারাপ 
েমেয় বেল �ুল েথেক বিহ�ার করার কথাও েঘাষণা েদন িতিন!  
হায় েহাসেন আরা! তুিম েকান্ মােয়র জাত? েতামার েকােনা 
কনয্ােক িনেয় অনয্ েকােনা পিরমল যিদ এমন িছিনিমিন েখলা 
েখলত তাহেল তুিম িক তা নীরেব হজম করেত? েতামার পেক্ষ 
যারা �িতবাদ করত তােদরেকও তুিম একহাত িনেত? েতামার 
কােছ যিদ েতামার স�ােনর স�েমর মযর্াদা থােক তেব িন�য় তা 
েমেন িনেত না। তাহেল অনয্ যােদর স�েমর মযর্াদা আেছ তারা 
�িতবাদ করেল তােদর িবরুে� তুিম একহাত িনেত যাও েকন? 
একজন অধয্ক্ষ িক কের পাের শুধু আপন ও দলীয় েলাক হওয়ার 
সুবােধ এতবড় এক অপরাধীর পক্ষ িনেত? একিট মুসিলম েদেশ 
একটা চাঁড়াল একজন মুসিলম তরুণীর স�ম লু�ন কের িনরাপদ 
থাকেব, ধরােছাঁয়ার বাইের থাকেব, তা কী কের েমেন েনয়া যায়? 
েহাসেন আরারা তা েমেন িনেত পারেলও এখনও যােদর ধমনীেত 
ইসলামী গায়রেতর িকছু েলশমা�ও অবিশ� আেছ তারা েথেম 
থােকনিন। এই পশুটার কিঠন শাি� িবধান সাবয্� করার লড়াই 
অবয্াহত েরেখেছন। অবেশেষ তােদরই জয় হেয়েছ। পশুটােক 
েখাঁয়ােড় েতালা হেয়েছ এবং আমরা আশা করব েখাঁয়ােড়র েকােনা 
ফাঁক গেল েযন েবর হেয় আসেত না পাের েস বয্াপাের সজাগ 
থাকেত হেব। এছাড়া তার সােথ অপকেমর্ আরও কারা কারা 
শরীক িছল পয্াদানী িদেয় েস সব তথয্ও েবর করেত হেব। খবের 
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�কাশ, তার আরও েয পাচঁজন সহেযাগী আেছ তােদর সবাই 
িহ�ু এবং এেদর মেধয্ বরুণ বমর্েণর িবরুে�ও িঠক এরূপ 
অিভেযাগ উেঠেছ। এসবিট পশুেক ভাগমেতা েঠ�ানী িদেয় জে�র 
মেতা েখাঁয়ােড় তুেল রাখেত হেব।  
জািতর পক্ষ েথেক ��, েয কয্া�াস িশক্ষা ও জ্ঞােনর আেলায় 
�াত থােক েসই কয্া�ােসর কুঠুরীগুেলােত ৈনিতকতার এত ৈদনয্ 
েকন? এসব চাঁড়াল ল�টেদর িবরুে� হঁুিশয়ারী উ�ারণ কের 
বলেত হয়- 

ধেড় আেছ ইসলামী িশর 
রে� আেছ তী�েবগ 

স�মলুেটরা জািলেমর িবরুে� েমারা 
‘হা�াজ’, মাহমুদ বীর খােলদ। 

�াে�র এক িশক্ষক কি�উটাের পণর্ সাইেট �েবশ কেরিছেলন 
বেল তার চাকির েকেড় েনয়া হেয়িছল। তােদর ব�বয্, সারা েদশ 
উল�পনায় ভের েযেত পাের, ঘের ঘের উল�পনার চচর্া হেত 
পাের। �িত ইি� মািট িনলর্�তার চাদের েঢেক েযেত পাের। 
িক� িশক্ষা �িত�ানগুেলা এসেবর ঊে�র্। হাজারও পােপর মেধয্ 
অ�ত এই �ানটুকু পিব� থাকেত হেব।  
অ�ুত বয্াপার! উল�পনা আর েবহায়াপনার জ� িদেয়েছ যারা, 
তারাও অ�ত এতটুকু েবােঝ েয, িশক্ষা�িত�ানগুেলােক এসেবর 
বাইের রাখেত হেব। রাখেত হেব কল� ও দাগমু�। িক� যােদর 
েবাঝার দরকার িছল বুঝল না তারা। আমােদর েদশটা এত 
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আ�ীয়, দলীয় ও বয্ি�করণ হেয়েছ েয, চরম িনলর্� ও গিহর্ত 
কাজ কেরও শুধু এসব কারেণ মানুষ িবরাট িবরাট শাি� েথেক 
েরহাই েপেয় যাে�। এই যিদ হয় সমােজর িভি� তাহেল 
এেদেশর ভিবষয্তটার েচহারাটা কীরূপ তা ভাবেতই ভেয় গা 
কাঁপুিন ধের যায়। [তথয্সূ� : ৈদিনক আমার েদশ ও অনয্ানয্ 
জাতীয় ৈদিনক, ৪ঠা জুলাই ২০১১ইং]        
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�বাসী পুরুেষর সরল বধূ 

 
এক সময় এ েদেশর বধূেদর সরলতার সুনাম িছল। তােদর 
সরলতা িনেয় �বাদ, েকৗতুকও ৈতির করা হেতা। মেন আেছ িক, 
�বাসী �ামীর গৃহাভয্�ের ব�ী সরল �ীিটর েসই েকৗতুেকর কথা, 
যার অিশক্ষা আর সরলতায় �ামীর কােছ েলখা তার দািড়, 
কমািবহীন িচিঠিট এখনও হািসর অনয্তম েখারােকর �ান দখল 
কের আেছ? 
িক� সরলতার েস সব গ� আজ েকবলই অতীত। আজ িবজ্ঞান 
েগেছ সবখােন, ছুঁেয়েছ সকেলর হৃদয়। তাই সরলতা আজ 
অিভধােনই বি�। এেকবাের �তয্� অ�েলর একজন গৃহবধূর 
ঘেরও সুখী মানুেষর জামা পাওয়ার মেতা সরলতা ব�িটও েয 
খঁুেজ পাওয়া পরম অিনি�ত, তােত অ�ত আমার েকােনা সে�হ 
েনই। 
েয েকােনা পাঠক আমার সােথ ি�মত েপাষণ করেতই পােরন, 
তেব সমাজ�বােহ ঘটমান হাজারও ঘটনা আমােক একথা িব�াস 
করেতই বাধয্ করেছ। 
বাংলােদশ দির� একিট েদশ। এেদেশর মানুেষর আয় খুবই 
সীিমত। িশ�কারখানা েতমন েনই বলেলই চেল। অথচ একিট 
েদেশর অথর্নীিতর �াণ হে� িশ�। িশ� ছাড়া ৈবেদিশক মু�া 
উপাজর্ন অস�ব। আর ৈবেদিশক মু�া ছাড়া বতর্মান িবে� িটেক 
থাকা দু�র। তেব গােমর্� িশ� আর িবেদেশ বাংলােদেশর 
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�মবাজার িকছুটা হেলও েস ঘাটিত কিমেয় িদেয়েছ। িবেশষ কের 
িবেদেশর �মবাজার। বাংলােদেশর ৩৫% পুরুষ েলাক �বাসী 
এবং এই িবপুল সংখয্ক েলােকর ক�ািজর্ত অথর্ই বাংলােদেশর 
�াণ। িবেদেশ কমর্রত বাংলােদশীেদর কে�র কথা শুেন কখনও 
কখনও েচাখ েফেট পািন আেস। িনেজেদর সংসােরর জনয্ করা 
তােদর এই �ম েয েদেশর িবপুল কলয্াণ সাধন কের চেলেছ, েস 
কথা েভেব তােদর জনয্ ��া না এেস পাের না। কীেসর 
রাজনীিতক-িফিতক! �কৃত েদশে�মী এরাই। এরাই েদেশর 
মানুেষর সয্ালুট পাওয়ার েযাগয্। 
িক� দুঃখজনক সতয্ হে�, েদেশর জনয্, িনজ সংসােরর জনয্ 
যারা এত ক� কেরন আমরা তােদর মূলয্ েদই না। তারা িনগৃিহত 
হন, লাি�ত হন। কখনও কখনও িনজ পিরবার েথেক তারা এত 
বড় আঘাত পান, যা তােদর জীবেনর সব �� ধুিল�াৎ কের 
েদয়।  
েস সব িনরস গে�র অনয্তম হেলা �ী পরকীয়া। ৈদিনক আমার 
েদেশর ৯ই জুলাই ২০১১ইং একিট িরেপাটর্ অনুযায়ী পরকীয়ায় 
জিড়েয় পড়ােদর মেধয্ �বাসী নারীেদর সংখয্াই েবিশ। কখনও 
কখনও একজন েলাক কেয়ক বছর িবেদেশ কািটেয় েদেশ এেস 
িবেয় কেরন। এরপর িকছুিদন েদেশ েথেক আবার িবেদেশ পািড় 
জমান। যাওয়ার সময় �ীর হােত িদেয় যান মহায� েমাবাইল। 
সদয্ িবেয়র িপঁিড় মািড়েয় আসা নবিববািহতা যুবতীিট তখন 
িনেজেক বড় একা ভােব। �ামীর অনুপি�িতর িনঃস�তা কাটােত 
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েযাগাড় কের েনয় েকােনা েমাবাইল ব�ু। এভােব গিড়েয় চেল 
মরণেনশা। এ েনশা েথেক সৃি� হয় িবেভদ, ��, খুন-গুম, অথর্ 
েলাপাট, আ�হতয্া, এিসড িনেক্ষপসহ হাজােরা অপরাধ। 
এধরেনর দুেয়কিট মমর্াি�ক ঘটনা তুেল ধরিছ : 
ঘটনািট েনায়াখালী েজলার চাটিখল উপেজলার পারেকাটর্ 
ইউিনয়েনর েশাশািলয়া �ােমর। এই �ােমর বািস�া মিনর 
েহােসন দীঘর্ দশ বছর আেগ িবেয় কেরন একই উপেজলার 
শাহাপুর ইউিনয়েনর রঘুনাথপুর �ােমর নুরু�ামােনর েমেয় িরনা 
েবগমেক। িবেয়র পর েথেকই অনাকাি�তভােব �ামী-�ীর মেধয্ 
মেনামািলনয্ চেল আসিছল। িবেয়র মা� ছয় মাস পর মিনর 
িবেদশ চেল েগেল �ী িরনা পােশর বািড়র এক যুবেকর সােথ 
পরকীয়ায় জিড়েয় পেড়ন এবং �ামীর টাকা আ�সাৎ করেত 
থােকন। একজন িবেদশ-িবভূঁইেয়র �ীর ই�ত ও স�ােনর 
েহফাযত করা �িতিট িবেবকবান �িতেবিশর একা� দািয়�। 
একারেণ হাদীেস �িতেবিশ নারীর সােথ অৈবধ স�কর্ ও 
বয্িভচারেক সবেচেয় জঘনয্ অপরাধ িহেসেব আখয্ািয়ত করা 
হেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছ- 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ُت  قَاَل  ا�َّ
ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ ىُّ  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ

َ
نِْب  أ ْ�َظمُ  اذلَّ

َ
ِ  ِعنْدَ  أ  ا�َّ

نْ  قَاَل 
َ
َْعَل  أ

َ
ِ  جت ا ِ�َّ ُ  قُلُْت  قَاَل  َخلََقَك  َوُهوَ  نِدًّ

َ
ىٌّ  ُ�مَّ  ُقلُْت  قَاَل  لََعِظيمٌ  َذلَِك  إِنَّ  هل

َ
  قَاَل  أ

نْ  ُ�مَّ 
َ
كَ  َ�ْقتَُل  أ َ نْ  َ�َافَةَ  َودلَ

َ
ىٌّ  ُ�مَّ  قُلُْت  قَاَل   َمَعَك  َ�ْطَعمَ  أ

َ
نْ  ُ�مَّ   قَاَل  أ

َ
 َحِليلَةَ  تَُزاِ�َ  أ

 َجارِكَ 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস করা হেলা, 
মহা অপরাধ েকানিট? িতিন জবােব বলেলন, আ�াহর সােথ 
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কাউেক শরীক করা, অথচ িতিনই েতামােক সৃি� কেরেছন। 
এরপেরর অপরাধ েকানিট- এই �ে�র জবােব িতিন বলেলন, 
আহাের ভাগ বসােব এই আশ�ায় িনজ স�ানেক হতয্া করা। 
এরপেরর অপরাধ কী? এই �ে�র জবােব িতিন বলেলন, 
�িতেবিশর নারীর সােথ বয্িভচার করা।’ [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 
: ৪৪৭৭; সহীহ মুসিলম, হাদীস নং : ৮৬]  
একজন �িতেবিশর কাছ েথেক �া� স�ান আর �ীর 
িনরাপ�াটুকু না েপেয় ঘটনা শুেন েদেশ িফের আেসন মুিনর। 
�ামীর এেক্ষে� �শংসাই করেত হয়। �থেমই িতিন কেঠারভােব 
শাসন না কের সরল পেথ �ীেক িনজ পেথ িফিরেয় আনার েচ�া 
কেরন। িক� �ামীর এই উদারতা �ী সহজভােব �হণ কেরন িন। 
বরং �ামী তার পেথ বাধা হওয়ায় তার �িত িক্ষ� হেয় ওেঠন। 
শু�বার মুিনর �শুরবািড়েত েবড়ােত যান। �ামী বাবার বািড় 
েগেল �ীর মন আনে� ভের যায়। তােক সমাদর করা, মেনর 
মেতা কের আপয্ায়ন করােত েস রােজয্র তৃি� খঁুেজ পায়। িক� 
এেক্ষে� িরনা িছেলন স�ূণর্ বয্িত�ম। এটােক িতিন তার পেথর 
কাটঁা দূর করার মহাসুেযাগ বেল �হণ কেরন। তাই রােতর 
খাবােরর সােথ িবষ মািখেয় �ামীর সামেন পিরেবশন কেরন 
িতিন। িবেষর �ভােব জীবন সা� হয় মুিনেরর। �ীর পরকীয়ায় 
বি�ত হয় েদশ, মা-বাবা এবং �ী িরনা িনেজও। �ামীর খুন 
মািড়েয় েকােনা �ী কখনও সুেখর েদখা েপেত পাের? [তথয্সূ� : 
বাংলােদশ �িতিদন ১৪ জুন ২০১১ ইং] 

108 



 

  

109 



 
েবনারশীেত আগমন কাফেন িবদায় 

 
মানুেষর �ৃিতশি� খুবই দুবর্ল। এক সময় েয ঘটনা সকেলর 
আ�া িবদীণর্ কের, সমেয়র আবতর্েন েস ঘটনাই মানুষ অবলীলায় 
ভুেল েযেত পাের। এক সময় এমনও আেস েয এরূপ ঘটনা েস 
েকােনািদন শুেনেছ বেলই �রণ করেত পাের না। তাই আমরা 
�ায়ী �ৃিতর পাতায় িলেখ যাই এসব ঘটনা। বতর্মান, ভিবষয্ত 
সবসময় েযন এসব ঘটনা মানুেষর হৃদেয় নাড়া েদয়, তােদর 
ঘুম� িবেবকেক জা�ত কের েতােল- এই উে�েশয্।  
সকাল েথেক একটা �াইেভটকার উে�শয্হীনভােব েঘারাঘুির 
করেছ। েকাথায় তার গ�বয্ তা েকউ জােন না। এমনিক জােন না 
গািড়র চালকও। দামী �াস েভদ কের গািড়র যা�ী েক- তাও 
িঠকমেতা ঠাহর করা যায় না। উ�া�-িব�া� হেয় েঘারাঘুির কের 
েশষ পযর্� গািড়িট মৎসভবেনর সামেন িগেয় েথেম েগল। পুিলশ 
ধাওয়া কের আটক করল চালকেক। চালক ছাড়া মা� একজন 
যা�ী গািড়েত। গািড়র ঝাঁকুিনেতও িন�� যা�ী। িন�লক নীরব 
হেয় বেস আেছ েস। সে�হ করার মেতাই বয্াপার। পুিলশ 
যা�ীেক সে�াধন করল। িক� তবু তার সাড়া েনই। সে�হ বােড় 
পুিলেশর। এবার যা�ীেক নাড়া েদয় তারা। পুিলেশর মৃদ ধা�ায় 
েবাঁটা িছেঁড় টুপ কের পড়া পাকা ফেলর মেতা গািড়র িসেট পেড় 
যায় যা�ী। গািড়র চালেকর েচহারায় তখন রােজয্র আত�। 
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পুিলশ ি�ধা-সে�ােচ আড়�। বাকয্হীন নীরবতায় েকেট েগল 
েবশিকছু সময়। পুিলশ তােদর দািয়�েবােধ েজেগ ওেঠ।  
যা�ীর মুখ েথেক পদর্া সিরেয় েদয় তারা। পুিলেশর হাজােরা 
িবভীিষকাময় অিভজ্ঞতা আেছ। তাই তারা সহেজ ভড়কায় না। 
িক� আজেকর এই দৃশয্টা তােদরেকও ভড়েক িদল। একিট 
গভর্বতী নারীর েগাটা েদেহ ভয়ানক আঘােতর সব িচ�! আঘােত 
আঘােত তার শরীর নীল হেয় আেছ। েপেটর েয আকৃিত, তােত 
গেভর্র বয়স নয় মােসর কম নয় েকােনামেতই। তেব বা�াটার কী 
অব�া! েসও িক মােয়র সােথ পরপােরর বািস�া হেয়েছ 
এতক্ষেণ? নাহ্ আর িবল� করা যায় না। থানায় িনেয় সব রহসয্ 
উে�াচন করেত হেব।  
পুিলেশর কােছ েদয়া িববরণ িন�রূপ :  
ৈসয়দ কামরু�াহার নািদয়া। ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র বয্বসায় 
�শাসেনর ছা�ী িতিন। মা�াসর্ পাশ করার পর িতিন িবজেনস 
এডিমিনে� পড়িছেলন। বাবা মৃত। েপশায় িছেলন আইনজীিব। 
আর বিরশােলর েগৗরনদী থানার টরকীেত অবি�ত েমঘনা 
েপে�ািলয়ােমর ��ািধকারী শিফক। এক িজঘাংসু চিরে�র 
মূতর্�তীক। ২০০৩ ইং সােলর ১লা এি�ল। েসিদন তার িপতা 
ছুিরকাঘােত মমর্াি�কভােব িনহত হেয়িছেলন। একজন আদম 
স�ান তােক এভােব হতয্া কেরিছল। জােনন েক েসই আদম 
স�ান? এই শিফকই েসই আদম স�ান! েসিদন িনজ পুে�র 
হােতই মমর্াি�কভােব িনহত হেয়িছেলন জ�দাতা িপতা।  
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শিফেকর রে� খুেনর েনশার সােথ সােথ েযৗবেন িছল 
অৈনিতকার েনশা। নারী েকেল�ারী এবং িবেয় পাগলােমা িছল 
তার দুেধিচিনর �ভাব। ছা� জীবেনই মু�বােসর পুেরাপুির ফায়দা 
উিঠেয়িছেলন িতিন। েবপদর্া আর উ�ৃ�ল জীবেনর েগাটা 
রকেমর সুিবধা আদায় কের িনেয়িছেলন। ছা�জীবেনর েসই 
অিভজ্ঞতা েভােলন িন। তাই সাংসািরক জীবেন এেস ঘিটেয়েছন 
এর পূণর্ �েয়াগ। �থেম িবেয় কেরিছেলন গাজীপুর েজলার 
নূরজাহানেক (ছ�নাম)। মন েথেক �ীর মযর্াদা না িদেয় 
নুরজাহানেক িতিন অনয্ দশিট েভাগয্সাম�ীর মেতাই বয্বহার 
কেরন। আর েভাগয্ সাম�ীর কপােল যা েজােট নুরজাহােনর 
কপােলও তাই ঝুেটিছল। 
একিটমা� স�ান জ� িদেতই শিফেকর দৃি�েত েস ঝুিড়েত পেড় 
থাকা পুরােনা কয্ােল�ার আর �াে� জেম থাকা ঠা�া চােয়র মেতা 
েবকদর হেয় যায়। ফেল তােক েফেল নতুন িশকােরর েনশায় 
ছুটেত শুরু কের শিফক। এরপর মাদারীপুর েজলার কালিকিন 
উপেজলার েঠ�ামারা �ােমর আঃ খােলক হাওলাদােরর েমেয় 
সুবণর্ােক িবেয় কের। িকছুিদন পর তার কদরও কেম যায়। তাই 
শিফক আবার ছুটেত শুরু কের নতুন িশকােরর আশায়। এবার 
তােক েবিশ দূর েযেত হয় না। নতুন ও তৃতীয় িশকার সুবণর্ারই 
েছাট েবান! বড়েবানেক তালাক না িদেয়ই েস সুবণর্ার েছাট েবান 
সুিজতােক ২০০৭ইং সােল িবেয় কের।  
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শরীয়েতর দৃি�েত এরেচেয় জঘনয্ পাপকমর্ আর কী হেত পাের? 
িক� মু�বােসর এই ে�ােত এই সমােজ পােপর অনুভূিতগুেলাই 
েভাতা হেয় এেসেছ! শিফকরা েকানটা বড় পাপ, েকানটা েছাট 
পাপ েসসেবর িহেসব কমই কের। িক� হাজার হেলও মুসিলম 
েদশ। এেদেশর মানুেষর মেন এখনও ইসলােমর মায়া আেছ। 
তারা এখনও অৈনিতকার চরম অব�া েদেখ �ু� হন, 
বয্িথত হন এবং এধরেন দুরাচারেদরেক মােঝমেধয্ িকছু েদিখেয় 
েদন। তাই েঠ�ামারা �ােমর েলােকরা তােক আ�া মেতা েঠ�ানী 
িদেয়ই �াম েথেক িবতািড়ত কেরন। েঠ�া েখেয়, েস ঢাকায় চেল 
আেস এবং এক �ীেক ঢাকায় ও অপর �ীেক টরকীেত রােখ। 
এভােব দুইেবানেক িনেয় একসােথ সংসার কের শিফক। 
িদেনদুপুের চািলেয় যায় একিট জঘনয্ অপরাধ।  
এই শিফেকরই ৪থর্ �ী নািদয়া। আজ এটাই তার বড় পিরচয় 
এবং এই পিরচয়ই তােক এমন িন�ুর পিরণিতর কােছ েটেন 
এেনেছ। পুিলেশর কােছ শিফেকর বণর্না অনুযায়ী েস তােক 
আেগর িদন সারািদন িপিটেয়েছ। হাত, পা ও মুখ েবঁেধ েপটােনা 
হেয়েছ নািদয়ােক। হায় িন�ুরতা! �ামীর এই িনযর্াতেনর সময় 
িতিন গভর্বতী িছেলন। শুেনিছ পৃিথবীর সব পুরুষরাই নািক এই 
সময়টােত �ীর �িত অিধক পিরমাণ টান অনুভব কের। �ীর 
�িত সহমিমর্তা েদখায়। িক� মু�বােসর ভয়ানক েছাবল েশষ 
পযর্� আমােদর ৈনিতক মূলয্েবাধ, সামািজক িশ�াচারগুেলােক 
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এভােব �াস কের িনল েয, একজন অ�ঃস�ােকও এখন 
অবলীলায় ও িনমর্মভােব �হার করা হয়?  
�হােরর আঘাত সইেত না েপের নািদয়া অজ্ঞান হেয় পেড়ন। 
শিফক তার জ্ঞান েফরােনার েচ�া কের। িক� জ্ঞান েফেরিন তার। 
ফেল গভীর রােত মুেখ বািলশ চাপা িদেয় �ীেক হতয্া কের েস। 
হতয্া করার পর লাশ গুম করার ��। এ উে�েশয্ সারািদন লাশ 
িনেয় গািড়েত েঘারাঘুির কের শিফক। এসময় বারবার েফান িদেত 
থােকন নািদয়ার মামা। এেকক সময় এেকক জবাব েদয় শিফক। 
েশষ পযর্� ধরা পেড় মৎসভবেনর সামেন িগেয়। [তথয্সূ� : 
ৈদিনক আমার েদশ ২৫/০৪/২০১১] 
নািদয়ার কপােল এভােব চরম দুেভর্াগ েনেম এেলা। এমন একিট 
পিরণিতর জনয্ দায়ী কারা বা কী? মমর্াি�ক ঘটনাটা েযিদন 
পি�কায় আেস েসিদন হতয্াকাে�র েকােনা কারণ উে�খ িছল না। 
িক� ঘটনা পাঠ কেরই আমার মেন সংশয় েজেগিছল হয়ত 
নারীঘিটত েকােনা কারণ বা উ�ৃংখল জীবেনর েকােনা সূ� 
এখােন থাকেবই। �থম িদেক হতয্াকাে�র নানা রকম কারণ 
উে�খ করা হেলও পের িরমাে� শিফক �ীকার কেরেছ �ীর িকছু 
অৈনিতক আচরেণর কারেণই েস এমন িন�ুর কাজ কেরেছ। েস 
আরও জানায়, নািদয়া এক কেলজ ছাে�র সােথ েমাবাইেল 
েযাগােযাগ রাখেতন, তার সােথ মােঝমেধয্ েমাটরসাইেকেল ঢাকার 
িবিভ� জায়গায় ঘুেরও েবড়ােতন। 
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মানুেষর �ভাবটা েয ৈ�রাচারী তার একটা �মাণ এসব ঘটনা। 
িনেজ েয করেছন তা অেনয্র েবলায় েদখেলই গা �েল যায়। 
শিফক িনেজই যা করেছন �ীর কাছ েথেকও েস ধরেনর আচরণ 
�কাশ েপেতই পাের। িক� তা সহয্ করেবন েকন? তাই িনেজ 
হাজারও অপরাধ করেলও িঠকই �ীর কাছ েথেক �িতেশাধ 
িনেয়েছন। সমাধানেযাগয্ অপরােধর শাি� িদেয়েছন চরমভােব।  
অ�ঃস�া �ীেক িনমর্মভােব হতয্া কের �কাশ কেরেছন পরম 
েপৗরুষ! নারীর ভুেল আর পুরুেষর েপৗরুেষ এভােবই রিচত হে� 
িনমর্ম আখয্ান। সামািজক ভারসাময্হীনতা, ৈনিতকােবােধর অভাব, 
পর�ের েবাঝাপড়ার ঘাটিত ইতয্ািদ কারেণ আমরা িনতয্িদন 
মুেখামুিখ হি� এসব িব�তকর পিরি�িতর সামেন। কেব 
আমােদর সমাজ সংেশাধেনর পেথ হাঁটেব, সামািজক শাি�র পেথ 
কদম েফলেব? কাি�ত েসই িদেনর অেপক্ষা করা ছাড়া কীই বা 
করার আেছ আমােদর? আর কতিদন আমােদর বাঙালী বধুরা 
এভােব েবনারশীেত আগমন কের কাফন পের িবদায় িনেত 
থাকেব? �গিতর �জাধারীরা িক এই �ে�র উ�র েদয়ার েচ�া 
কের েদখেবন? 
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িহজাব েথেক িজ� : জীবন েথেক মৃতুয্ 

 
যখন িজয়া িবমানব�র িদেয় কানাডার উে�েশয্ রওয়ানা 
হেয়িছেলন তখন িতিন িছেলন পুেরাদ�র বাঙালী ও পদর্ানশীন 
নারী। িহজােব আবৃত হেয় আনতনয়েন িশক্ষার উে�েশয্ িতিন 
কানাডার উে�েশয্ রওয়ানা হেয়িছেলন। িক� েযিদন েসই একই 
িবমানব�র িদেয় েদেশ �েবশ করেলন তখন আর িতিন বাঙালী 
িকংবা পদর্ানশীন েকােনা নারী নন, পুেরাদ�র ইউেরািপয়ান-
আেমিরকান নারী। আজ তার পরেন টাইট িফিটং িজে�র পয্া�!  
েযিদন িবেদেশর উে�েশয্ িবমানব�ের হািজর হেয়িছেলন েসিদন 
�ামীর কােছ পুনঃপুন দু‘আ িনেয়িছেলন, বারবার দা�তয্ ভাব 
িবিনময় কেরিছেলন। িক� েযিদন েদেশ িফরেলন েসিদন িবশ 
িমিনট পর েকােনা মেত েসৗজেনয্র খািতের বলেলন, ওহ্ তুিম? 
তা বেলা েকমন আেছা? 
আধুিনকতা আমােদরেক িনর�ুশভােব সবিকছু উগের িদেয়েছ। 
িদেয় যাে� এবং ভিবষয্েত আরও িদেত থাকেব। িবজ্ঞােনর 
অবদান েকাথায় িগেয় েশষ হেব েস কথা বলা মুশিকল। তেব 
হাদীেসর ভাষয্ানুযায়ী, মানুষ িবজ্ঞান, উ�িত আর উৎকেষর্র হাত 
ধের এমন একটা পযর্ােয় েপৗঁছেত সক্ষম হেব, যখন তারা িনেজর 
অ��তয্ে�র সােথ কথা বলেত পারেব। হাদীেসর বাণী- 

بَاُع اِإل�َْس، وََحىتَّ تَُ�لَِّم « اَعُة َحىتَّ تَُ�لَِّم السِّ  َ�ُقوُم السَّ
َ

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال ِ
َّ

َواذل
ْهلُُه ِمْن َ�ْعِدهِ ال

َ
ْحَدَث أ

َ
رِْبَُه فَِخُذُه بَِما أ

ُ
اُك َ�ْعِلِه َوخت  »رَُّجَل َعَذبَُة َسْوِطِه َورِشَ
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‘ওই স�ার শপথ! যার হােত মুহা�ােদর �াণ, ততক্ষণ পযর্� 
েকয়ামত কােয়ম হেব না, যতক্ষণ পযর্� না বেনর িহং� বাঘ কথা 
বলেব, েকাড়া (চাবুক) কথা বলেব, জুতার িফতা কথা বলেব এবং 
�ী �ামীর অনুপি�িতেত েয পাপ কেরেছ উরু তার সংবাদ 
েদেব’। [জােম িতরিমযী : ২১৮১, শায়খ আলবানী হাদীসিটেক 
সহীহ বেলেছন।] 
আেলাচয্ হাদীেসর ভাষয্ানুযায়ী মানুষ চতু�দ জ�সহ জড় 
পদােথর্র ভাষা পযর্� বুঝেত সক্ষম হেব। েতা এই িবজ্ঞান 
আমােদরেক অেনক িকছু িদেয়েছ। েদয়া েশষ হয়িন এখনও। 
েডিটং, চয্ািটং আর ময্ােসিজং হেলা এই িবজ্ঞােনরই অনয্তম 
অবদান! িবে�র এক �াে�র মানুষ অনয্ �াে�র মানুেষর সােথ 
িনিমেষই েযাগােযাগ করেত পারেছ। েফসবুেকর মাধয্েম, 
েমাবাইেলর মাধয্েম। েমাবাইেল কথা বলেত েগেল আমােদর েদেশ 
সবর্িন� মূলয্ হেলও অ�ত ২৯ পয়সা িমিনেট কথা বলেত হয়। 
িক� ই�ারেনেটর কলয্ােণ এরেচেয় অেনক কম মূেলয্- বলা যায় 
�ায় িবনামূেলয্ লক্ষ মাইল দূের বেস দুইজন েলাক পর�ের কথা 
বলেছ। শুধু কথাই বলেছ না, বরং কি�উটার কয্ােমরার কলয্ােণ 
পর�রেক েদেখ েদেখ কথা বলেছ!  
আজেকর যুেগ দুইজন যুবক-যুবতী চয্াট করেব আর পর�ের 
পর�রেক েদখেব না- তার ক�নােকও িবজ্ঞােনর অবমাননা বেল 
জ্ঞান করা হয়। উৎকেষর্র ধাপ এেক এেক েপিরেয় পাগলা 
েঘাড়ার গিতেত এিগেয় চেলেছ িবজ্ঞান। টু-িজ �যুি� ছািড়েয় 
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এখন বাংলােদেশও ি�িজ (থাডর্ েজনােরশন বা তৃতীয় �জে�র 
�যুি�) সুিবধা স�িলত েমাবাইল েসবা �েবেশর জনয্ মুখ বয্াদান 
কের অেপক্ষা করেছ। এই �যুি�র আগমেনর মধয্ িদেয় তখন 
সাধারণ যুবক-যুবতীরাও েমাবাইেলই ই�ারেনেটর েসই বাি�ত 
সুিবধা পাওয়ার সুেযাগ লাভ করেব। তখন তরুণ-তরুণী আর 
যুবক-যুবতীেদর ৈনিতকতার েয পচন ধরেব তা েকান্ ভাগােড় 
িনেয় েফলেত হেব আিব�ারকেদরেক েস কথাটাও আগাম েভেব 
রাখা উিচত বেল আিম মেন কির। িক� তখন িক আমরা পারব 
িবজ্ঞােনর েসই ভার সইেত? এখনই েয িবজ্ঞােনর ‘ভাের’ আমরা 
েকবলই নুয্� হেয় পড়িছ! এই ঋেণর দাবানেল আমােদর ঘর 
পুড়েছ, জীবন �ংস হে� এবং হাজারও অ�ীিতকর ঘটনা 
আমােদরেক ভয়ানক পিরণিতর অশুভ ইি�ত িদেয় যাে�। 
িশিক্ষত িবখয্াত সব মানুেষর জীবনপাতার সজীবতােক পুিড়েয় 
ছারখার কের িদে�।  
২০১১ইং সােলর জুেনর ৫ তািরেখর কথা অেনেকরই মেন থাকেব 
হয়ত। েসিদেনর েসই ঘটনািট আমােদর সামািজক অবক্ষয়, 
আচরেণর িন�ুরতা ও িব�ােসর অবমূলয্ায়েনর একিট �ল� 
�মাণ। ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র মেতা একিট িবখয্াত িবশিবদয্ালেয়র 
একজন �বীণ ও খয্াতনামা িশিক্ষকা যিদ িভ� স�েকর্র 
অিভেযােগ �ামী কতৃর্ক চরম িনযর্াতেনর িশকার হন- চাই েসই 
অিভেযাগ যতই ��িব� েহাক না েকন- তেব েসই সমােজর 
ৈনিতকতা িনেয় আর বড়াই করা যায় না এবং েসই িব�িবদয্ালয় 
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িনেয় েগৗরব করারও িকছু থােক না। আসেল েদেশর েগৗরব এত 
বড় একিট �িত�ােনর একজন িশিক্ষকার বয্াপাের িকছু েলখা 
আমােদর মানায়ও না, উিচতও না। তবু কলেমর কােছ কখনও 
কখনও েঠেক যাই। সতয্ �কােশর েসৗজেনয্, মানুেষর িবেবেকর 
দরজায় করাঘাত করার জনয্ এসব িলখেত হয়। তাই সাহেস, 
সংেকােচ িলিখ এসব।  
জুমানা েবগম (ছ�নাম) ভািসর্িটর আ�ঃেযাগােযাগ িবভােগর 
একজন িশিক্ষকা। িকছুিদন আেগ কানাডা েথেক উ�তর িডি� 
িনেয় এেসেছন। েসই িডি�টাই স�বত তার জনয্ কাল হেয় 
দাঁিড়েয়িছল। সতয্ িমথয্া যাই েহাক তার �ামীর মেন সে�হ 
ঢুেকিছল। েসই সে�হ এবং পূবর্পর নানা ঘটনাই তােক �ীর �িত 
কু্ষ�, �ু� ও িহং� কের তুেলিছল। িতিন তার �িতভাধর �ীর 
�িত খড়গহ� হেয়িছেলন। ঘটনার িদন িতিন �ীর ওপর সবর্শি� 
িনেয়াগ কের উ�� দানবতা িনেয় ঝাঁিপেয় পেড়ন। অ�তয্ািশত 
আ�মেণ িদেশহারা হেয় যান �ী জুমানা। �িতহত বা �িতেরাধ 
করার আেগই িতিন চরম সবর্নােশর িশকার হন। �ামী তােক 
িবছানায় েফেল েচােখর েভতর আঙুল ঢুিকেয় েচােখর মিন েবর 
কের েফেল। মুহূেতর্র ঘটনা। �ী জুমানা কেয়ক িমিনেটর মেধয্ই 
মূলয্বান অ� েচােখর েজয্ািত হািরেয় অ� হেয় যান।  
মানুেষর সবর্ােপক্ষা মূলয্বান েনয়ামত হে� তার েচাখ। মেন পেড় 
েগল �ীেসর িবখয্াত িচিকৎসা িবজ্ঞানী হািকম জািলনুস (�ী�পূবর্ 
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২০১-১৩১ অ�) এর কথা। হািকম জািলনুস িচিকৎসাশাে� েচাখ 
িবষেয় তার েলখা �ে�র ভূিমকা �সে� বেলন,    
 ِ�ْ�َ ُمَجوَّ

ْ
َعَصبَْ�ِ ال

ْ
ِْليِق ال  يِف ختَ

َ
ِ َ�َعاىل ِر ِحْكَمِة ا�َّ

ْ
ُت ىلَعَ انلَّاِس بِِذك

ْ
ل خَبِ

َماِء َوقَاَل يَا  نَّ َملاًَك نََزَل ِمَن السَّ
َ
يُْت يِف انلَّْوِم َكأ

َ
تَِقيَْ�ِ ىلَعَ َموِْضٍع َواِحٍد، فََرأ

ْ
ُمل

ِر ِحْكَميِت؟ قَاَل: َجايِلنُوُس، إِنَّ إِلََهَك َ�ُقو
ْ
َت ىلَعَ ِعبَاِدي بِِذك

ْ
ل ُل: لَِم خَبِ

 فَانْتَبَْهُت فََصنَّْفُت ِ�يِه ِكتَابًا

আিম যখন অ� কিট কথায় েচােখর িববরণ েশষ করলাম, তখন 
েদখেত েপলাম েযন আসমান েথেক একজন েফের�া অবতীণর্ 
হেয় বলেছন, েহ জািলনুস! েতামার �ভু বেলেছন, ‘আমার 
েহকমত উে�েখর বয্াপাের আমার বা�ার সােথ কৃপণতা করছ 
েকন?’ িতিন বেলন, আিম ঘুম েথেক েজেগ উঠলাম এবং েচােখর 
উপকািরতা ও অবদান স�েকর্ দীঘর্ একিট িকতাব সংকলন 
করলাম। [তাফসীের রাযী : ১/২৫] 
ব�ত েচাখ এমনই মহামূলয্বান স�দ। িক� একিট দুঘর্টনা 
জুমানার এই মহামূলয্বান স�দেক িন�ুরভােব েকেড় িনেয়িছল। 
�ামীর অিভেযাগ, �ী জুমানা কানাডায় যখন িডি� িনেত 
িগেয়িছেলন তখনই ইরানী এক যুবেকর (নােভদ) সােথ তার 
পিরচয় হয়। তার ব�বয্ানুযায়ী তারা নািক েসখােন �ামী-�ীর 
মেতা জীবন যাপনও কেরন। েস সময় িতিন �ীর সােথ েযাগােযাগ 
করেত চাইেল জুমানা তােক পা�া িদেতন না। কথা বলেত েগেল 
দুেয়ক িমিনট কথা বেল তিড়ঘিড় কের েমাবাইল েরেখ িদেতন। 
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এমনিক েছা� েমেয়িটর সােথও কথা বলার সুেযাগ েদয়া হেতা 
না।  
এমিন এক অসু�, অ�ি�কর অব�ার মধয্ িদেয় েকেট যায় িডি� 
আনার সময়গুেলা। েদেশ িফের আসার পরও এই ধারা বহাল 
থােক। িবজ্ঞােনর কলয্ােণ মানুষ কািয়কভােব এখন দূের থােক। 
মেনর িদক েথেক েতা আর নয়! তাই ইরানী যুবেকর সােথ 
এখনও চেল ই�ারেনট চয্ািটং, েমাবাইল ময্ােসিজং ইতয্ািদ। তার 
�ামী অসু�তা, েবকার� ইতয্ািদ কারেণ িছেলন মানিসক েরাগী। 
িক� পৃিথবীেত েবাধ হয় একটা েক্ষে� এেস সব েরােগর 
কাযর্কািরতা েথেম যায়। সকেলই তখন ��িতভ হেয় ওেঠন। 
তাই এই েলাকিট আর দশিট েক্ষে� মানিসক েরাগী হেলও �ীর 
এই আচরেণর কারেণ িঠকই ে�ােধ, েক্ষােভ ঝলেস ওেঠন। 
ঘটনার িদন ইরানী যুবেকর েমাবাইল েথেক জুমানার না�াের 
একিট ময্ােসজ আসেল তার �ামী তা মুেছ েফেলন। পের এ 
িনেয়ই শুরু হয় িববাদ এবং িববাদ েথেক এই অ�াভািবক 
পিরণিত।  
জুমানা একজন পিরণত বয়�া ভািসর্িটর অধয্ািপকা। তার মেতা 
বয্ি� যিদ েডিটং আর ময্ােসিজংেয়র ফাঁেদ পেড় এভােব িনেজেক 
�ংেসর হােত সঁেপ েদন তেব আমরা কার ওপর ভরসা করব, 
কােদর বয্াপাের আশাবাদী হেবা? তরুণ-তরুণীেদর উ�� খুেন িক 
স�ািলত করা স�ব হেব ৈনিতকার েজায়ার?  
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জুমানা হািরেয়েছন তার মহামূলয্বান দুিট েচাখ। আর �ামী হাসান 
সাঈদ আজ �য়াত ইিতহাস। ঢাকা েমিডেকেল অবেহলা আর 
অযে� িতিন মারা েগেছন। এমিনেতই িছেলন মানিসক 
িবকার��। �ী িনযর্াতেনর পর পিুলেশর হােত ধরা পড়ার 
পর েবাধ-অনুভূিতটুকু সমূেল িনঃেশষ হেয় িগেয়িছল। আর এই 
িনঃ�, অসহায় অব�ােতই িতিন পরপাের পািড় জমান। অথচ কত 
মধুর িছল তােদর �ামী-�ীর স�কর্! স�ায় �ায় িতন-চার িদন 
তারা েহােটেল িগেয় খাবার েখেতন। �ীেক অতয্ািধক 
ভােলাবাসেতন হাসান আবূ সাঈদ। িক� �ীর এই আচরণ তােক 
চরমভােব িন�ুর কের তুেলিছল।  
হাসােনর পিরবােরর অিভেযাগ, কানাডা েথেক েদেশ েফরার িদন 
িজয়া িবমানব�ের অবতরণ কের জুমানা �থেম মা-বাবার সােথ 
সাক্ষাত কেরন এবং িকছুক্ষণ পরই ইরানী যুবক নােভেদর কােছ 
েফান েদন। িক� নােভদ েফান না ধরায় ‘নােভদটা েফান ধরেছ না 
েকন- বেল িবরি� �কাশ কেরন িতিন। �ামীর সামেনই ঘটিছল 
এসব। কে� তার বুেকর হাি�গুেলা জেম যাওয়ার অব�া। ি�র 
নয়েন তািকেয় শুধু েদেখ যাি�েলন িতিন। �ায় িবশ িমিনট পর 
একা�ই দােয় েঠেক জুমানা তােক িজেজ্ঞস কেরন- ওহ তুিম?...  
�ীর এই অবেহলা, অৈনিতক স�কর্, ভােলাবাসায় িব�াসঘাতকতা 
ইতয্ািদ তােক সীমাহীন �ু� ও িনমর্ম কের তুেলিছল। তাই 
েসিদন িবমানব�ের েনেম মাতৃভূিমর সবুজ েসৗ�েযর্ িবমু� হেত 
পারেলও পেরর বার েযিদন ভারত েথেক িচিকৎসা েশেষ েদেশ 
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িফের আসেলন েসিদন মাতৃভূিমর েসৗ�যর্ েদখা হেলা না। এমনিক 
একমা� েমেয়িটর েচহারা েদখারও েসৗভাগয্ হেল না। তােক 
বুেকর সােথ জিড়েয় ধের বুকফাটা আতর্নাদ কের বলেলন, মা! 
আিম েতামােক েদখেত পাি� না!  
হায়! িহজাব েথেক িজ� এভােবই একিট সংসারেক তছনছ কের 
িদেলা। জুমানার দৃি�শি� েকেড় িনেলা আর সাঈেদর িনেলা �াণ! 
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শি��েয়াগ : এ গ�েবয্র সরল পথ নয়! 

 
েদেশর নানা �াে� ঘটমান হাজারও অবাি�ত, অযািচত, 
দুঃখজনক, েবদনাদায়ক, মমর্াি�ক, অনিভে�ত সব ঘটনাই 
মু�বািসনী বইিটর �ধান উপজীবয্ িবষয়। জািন, এসব ঘটনা 
শুনেত ভােলা লােগ না। ভােলা লাগার িবষয়ও না। অ�ীিতকর 
ঘটনা শুিনেয় মানুেষর কান ভাির করেত তাই ক�ও হয় ৈবিক। 
তাছাড়া এসব ঘটনা এখন এত ঘটেছ েয, অেনেকর অিভজ্ঞতা 
আমার েচেয় েঢর েবিশ। এক তরুেণর কথা শুেনিছ, েস 
মু�বািসনী �থম খে�র করুণ আখয্ানগুেলা পেড় ম�বয্ কের 
বেলেছ, এসব কািহনী আমার েঢর জানা আেছ! তাই এগুেলা 
শুনেত বা বলেত ই�া কের না। তার কথা অবশয্ই সতয্। 
তারুেণয্র সােথ অিভজ্ঞতার এই িম�ণ সিতয্ই েরামা�কর ও 
কাি�ত। িক� কথা হেলা, তারুণয্িমি�ত এই অিভজ্ঞতার 
ফলাফল েকাথায়? ফলাফলশূনয্ অিভজ্ঞতা িক জািতর ভিবষয্ত 
সমৃ� করেব? তাই আিম ফলাফলশূনয্ অিভজ্ঞতার পক্ষপািত নই। 
আিম চাই িকি�ত অিভজ্ঞতা িদেয়ই মানুষ েযন িশক্ষা েনয়, সরল 
পেথর পিথক হয়।  
েস যাকেগ, এবার আসল কথায় আিস। মানুেষর ‘মনুষয্�ভাব’ 
আেছ একিট। বল �েয়াগ ও জবরদি�। সবিকছু মানুষ শি� 
�েয়ােগ ক্ষমতার দে� হািসল করেত চায়। শি�র এই অপ�েয়াগ 
েয সব সময় শুভ ফল বেয় আেন না মানুষ তা �ীকার কের কই? 
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সমােজর সােথ িমেলিমেশ চলা, সামািজক আচারগুেলার েক্ষে� 
সহনশীল ও সংেবদনশীল হওয়া সামািজক জীব িহেসেব মানুেষর 
অপিরহাযর্ কতর্বয্ হওয়া উিচত। অেনয্র স�েমর মূলয্ েদয়া 
একজন মানুেষর গুরু�পূণর্ দািয়� ও কতর্বয্। অনয্থায় সমােজ 
েকবল মানুষই বাস করেব িক� মনুষয্ে�র অি�� খঁুেজ পাওয়া 
যােব না। ফেল িনেজেকই প�ােত হেব। িনেজর হােতই ন� হেব 
িনেজর আেখর। 
িবেয়শাদীর বয্াপারগুেলােত মানুষ এমিনেতই সহনশীল থােক এবং 
তাই থাকা উিচত। এক বড়েলােকর কা� শুেনিছ। জৈনক বয্ি� 
অপর এক বয্ি�র পক্ষ েথেক ওই বড়েলােকর কনয্ার িবেয়র 
��াব িনেয় িগেয়িছেলন। ��াবেকর পিরচয় ও তার দািরে�র 
কথা েজেন অি�শমর্া হেয় কেষ একটা থা�ড় িদেলন িতিন 
ঘটেকর মুেখ। এই ঘটনার বহুিদন পর েজেনিছ েয েমেয়র জনয্ 
��াব িনেয় যাওয়া হেয়িছল েসই েমেয়িট এখনও বাবার েহােটল 
বয্� েরেখ চেলেছন। ঘটনা েশানার পর েকােনা ঘটক িকংবা অনয্ 
েকউ ��াব িনেয় যাওয়ার সাহস পানিন। বাবার দাি�কতা, 
বড়েলাকী আর অহংকােরর বিল হেয় েমেয়িটেক এভােবই িদেনর 
পর িদন বছেরর পর বছর িনঃস� জীবন কাটােত হেয়িছল। 
অবশয্ দূের েথেক েশানা এই ঘটনা েকােনা অবাি�ত পিরণিতর 
মধয্ িদেয় েশষ হেয়িছল িকনা তা বলেত পাির না। তেব খুব কাছ 
েদেখ েদখা এধরেনর একিট ঘটনার সমাি� ঘেটিছল চরম 
অবমাননা আর লা�নার মধয্ িদেয়। বিল েসই ঘটনা :  
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সদয্ দাির� েথেক উেঠ আসা একিট পিরবার। ব�নার পাহাড় 
মািড়েয় আসা সানিজদােদর (ছ�নাম) পিরবাের এই েকবলই 
ঐ�েযর্য্র েছাঁয়া েলেগেছ। সংসার জীবেন নতুন েযৗবন পাওয়ার 
মেতা অব�া। েস সময় সবিকছু েগাছােলাভােব ও সংযত উপােয় 
করা সবার সােথ যায় না। েগল না সানিজদােদর সােথও। 
েমেয়টার মা-ও অেনকটা অহংকারী হেয় উঠেছন। িপেছ েফেল 
আসা অতীত েয পাড়া-�িতেবশীেদর �ৃিতেত েভালার মেতা সুদূর 
নয়, তা িতিন বুঝেতই চান না। েসই না েবাঝা েথেক সৃ� 
দাি�কতা অেনয্র হািসর েখারাক হয়। েকােনাটা হয়তা তার 
িনেজরই কাল হেয় দাঁড়ায়। 
আসেল মানুষ এমন েকােনা দাি�কতা আর অহংকার েদেখেছ িক 
যার পতন েনই? অহংকার আর দাি�কতার পতন েতা আবশয্কীয় 
স�া। িক� মানুেষর বড় েদাষ এই েয, অকাটয্ িশক্ষণীয় িবষয় 
েথেকও তারা িশক্ষা েনয় না। ইিতহােসর পথ েবেয় েসই িচরেচনা 
মানিবক িনবুর্ি�তার িশকার হেলন সানিজদার মা। সানিজদা তখন 
েছাট। বািলকা। েমেয়টা সু�র ও চ�ল। মায়া কের েয েদেখ 
েসই। ওর দুই ফুফুর িবেয় হেয়েছ একই �ােম। একিদন 
সানিজদার েছাট ফুফা আসেলন একটা ��াব িনেয়। 
��ােবর িবষয়িট শা�ত, তেব সময়টা অি�ম হেয় েগেছ। ��াব 
িছল সানিজদার ফুফােতা ভাইেয়র সােথ তার িবেয় িঠক কের 
রাখার। ��াবটা িযিন িদেলন িতিন পর েকউ নন। সানিজদারই 
ফুফুর �ামী, সানিজদার মােয়র �ামীর ভি�পিত। তাই খুব 
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সহেজই ��াবটা কািটেয় িদেত পারেতন। এেকবােরই দুেধর 
বা�া বেল েহেসই উিড়েয় েদয়া েযত ��াবটা। তােতও সাপও 
মরত, লািঠও বাঁচত। িক� িতিন তা করেলন না। ঐ�েযর্য্র উ�তা 
তার েদমাগ ছুঁেয় েগল। িতিন িনদারুণ অপমান করেলন 
��াবদাতােক। ‘কত বড় সাহস’, ‘কী �ধর্া, আমার েমেয়র সােথ 
অমুক েছেলর িবেয়র ��াব’ ইতয্াকর কথা বেল বড়ে�র এক 
েশষ েদখােলন। 
অথচ নরম বয্বহার আর েকামল আচরণ মানুেষর েসৗ�েযর্র 
অল�ার। পৃিথবীর তাবত জােলম আর ঘৃিণত বয্ি�েদর সােথও 
আ�াহ তাআলা নরম ও েকামল বয্বহার করার আেদশ িদেয়েছন। 
মেন পেড় িক কুরআেনর েসই আয়াতিটর কথা, েযখােন মুসা 
আলাইিহস সালামেক আ�াহ তা‘আলা িফরআউেনর মেতা 
অিভশ� কােফেরর �িত েকামল বয্বহার করার আেদশ িদেয়েছন?  

﴿  ٓ ِّٗنا قَۡوٗ�  َ�ُۥ َ�ُقوَ�  ٤٣ َطَ�ٰ  إِنَُّهۥ فِۡرَعۡونَ  إَِ�ٰ  ٱۡذَهَبا رُ  لََّعلَُّهۥ �َّ وۡ  َ�َتَذكَّ
َ
 َ�َۡ�ٰ  أ

 ]  ٤٤  ،٤٣: طه[ ﴾ ٤٤
‘এবং েতামরা তােদর সােথ েকামল ভাষায় কথা বলেব, যােত েস 
�রণ কের অথবা আ�াহ তা‘আলােক ভয় কের।’ {সূরা ত-হা, 
আয়াত : ৪৩-৪৪}  
িক� েকাথায় েসই মুসা, আর মুসার আদশর্? সমােজর �িতিট ঘের 
ঘের েয আজ সানিজদার মােয়েদর বসবাস! এেদর কেঠারতায় 
িনিমর্ত �ংস�েপ দাঁিড়েয় আমরা েকবলই খঁুেজ েবড়াই অতীেতর 
েসই েসানালী অধয্ায়!  
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যােহাক, অপমািনত হেয় েলাকিট তখনই িবদায় িনেলন। 
মুসািবহীন সানিজদার মােয়েদর এই সমােজ আসমানী দািবদার 
িফরাউন েয েকামলতা েপেয়িছল, একজন আ�াহ িব�াসী বয্ি� 
হেয়ও েসই েকামলতাটুকু িতিন েপেলন না। েসিদন তার আ�ায় 
অপমােনর কী দাগ েকেটিছল তা েকউ তালাশ করেত যায় িন। 
িক� এক যুগ পর িঠকই �কাশ েপেয়েছ তার আ�ার েসই 
অিভশাপ। বড় অপমান আর কে�র মধয্ িদেয় রিচত হেয়েছ 
একটা করুণ ইিতহাস। 
সানিজদা উপযু� বয়েস উপনীত হেল তােক ঢাকায় চাকুের এক 
পাে�র সােথ পা�� করা হেলা। নবপিরিণতা সানিজদার জীবন 
�াভািবকভােবই এিগেয় চলিছল। েকউ ঘুণাক্ষেরও েটর পায়িন েস 
কী ভয়ানক পদেক্ষপ িনেয় বেস আেছ। এভােব �ায় িতন বছেরর 
মেতা েকেট যায় তােদর দা�তয্ জীবন। চাকুের �ামী ছুিটছাটা 
েপেল বািড় েযত এবং �শুরালয় েথেক �ীেক বািড় িনেয় েযত। 
এমিন একিট ছুিট আসল সানিজদার �ামীর জীবেন। েযই ছুিট 
তার �ামীর মৃতুয্পরওয়ানা িহেসেব আিবভূর্ত হেয়িছল। বািড় 
যাওয়ার আেগ েস শাশুড়ীর কােছ েফান িদেয় বলল, আিম আজ 
আসিছ। আপিন ক� কের সানিজদােক অমুক জায়গায় িনেয় 
আসুন। আিম ওখান েথেক তােক বািড় িনেয় যােবা। 
সানিজদার মা সরল মেন েমেয়র জামাইেয়র কথায় সাড়া িদেলন। 
িক� এর আেগর িদন িছল সানিজদার অনয্ রকম বয্�তা। তাই 
মা যখন তােক �শুর বািড় যাওয়ার ��াব েদন তখন েস সানে� 
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রািজ হেয় যায়, এধরেনর ঘটনা আেগ কখনও না ঘটায় তার মাও 
েবশ অবাক হেয় যান। মােয়র সােথ বািড় েথেক েবর হেয়ই 
সানিজদা বেল, মা! এই সামানয্ একটু পথ। েতামােক ক� কের 
েযেত হেব না। আিম একাই েযেত পারব! েমেয়র কথায় মা কথা 
বাড়ােলন না। সে�হ করার েকােনা উপাদানও খঁুেজ েপেলন না 
িতিন। তাই সরল মেনই িতিন তােক একা েছেড় িদেলন। 
সময় বেল চেল আপন গিতেত। বেয় যায় িনিদর্� েবলা। িক� 
সানিজদার েদখা েনই। �ামী তার উি�� হেয় ওেঠ। বহুক্ষণ পর 
েস শাশুড়ীর কােছ েফান িদেয় সানিজদার অব�ান জানেত চাইেল 
সানিজদার মা অবাক হেয় বলেলন- েকন, েস যায়িন? 
�ামী ততিধক উি�� হেয় বলেলন- কই, নােতা! 
িনজ হােত িবদায় েদয়ার পর যতক্ষণ অেপক্ষা করেল েমেয় �ামীর 
কােছ েপৗঁছেত পারেব বেল অনুমান করা যায় তার েচেয় বহুগুণ 
সময় েবিশ গত হেয়েছ। অতএব এখনও না েপৗঁছা �াভািবক 
েকােনা ঘটনার �মাণ বহন কের না। তা সানিজদার মা উি�� 
হেলন। মুহূেতর্র মেধয্ সারা এলাকায় হইচই পেড় েগল। িবিভ� 
জায়গায় েফান কের সানিজদার অব�ান জানার েচ�া করা হেলা। 
িক� েকাথাও তার স�ান পাওয়া েগল না। আতংক, উে�গ েবেড়ই 
চেলেছ। িক� তবু সানিজদার েখাঁজ পাওয়া যাে� না।  
অবেশেষ তার স�ান িমলল এবং তা বড়ই অ�ীিতকর জায়গায়! 
েয ফুফােতা ভাইেয়র সােথ বহুিদন আেগ িবেয়র ��াব িনেয় 
আসা হেয়িছল েসই ফুফােতা ভাইেয়র কােছই িঠকানা খঁুেজ 

129 



 
িনেয়িছল সানিজদা। বাপ-চাচাসহ বহু আ�ীয় তােক আনেত 
িগেয়িছল। িক� সকেলর সামেন দরবােরর মেধয্ েস বেলিছল, 
বাপ-চাচার সােথ সানিজদা যােব না, েগেল তার লাশ েযেত পাের! 
েসিদন তার বাপ-চাচারা েবােনর বািড়েত িগেয় আপয্ািয়ত হেয়েছন 
অবমাননা আর লা�না �ারা। কনয্া জ� িদেয় িক এভােব 
আপয্ািয়ত হওয়া কাময্ েকােনা িপতার? 
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ববর্রতার কািরগর! 

 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় মানুষেক 
কুরআেনর �িত আহবান করেত শুরু করেলন। বুি�মান, 
সতয্াে�ষী একদল মানুষ তার আহবােন সাড়াও িদেলন। তােদর 
সততা, চির�মাধুেযর্য্ সু�র হেয় উঠেত শুরু করল ম�ার 
পিরেবশ। যুবকরা চির�বান হওয়া শুরু করল। নারীরা েপেত শুরু 
করল তােদর কাি�ত অিধকার। িক� এক ে�ণীর মানুেষর 
জ�ই হেয়েছ সেতয্র িবরুে� লড়বার, িমথয্ার ডামােডােল িনেজর 
জীবন গড়বার জনয্। স�ত কারেণই ম�ােতও এর বয্িত�ম েদখা 
েগল না। আ�াহ তা‘আলার কুরআেনর িবরুে�, তার আেদেশর 
িবরুে� উেঠপেড় লাগল ম�ার ক্ষমতাসীন েনতারা। তারা শুধু 
কুরআেনর িবরুে� কথাই বলল না বরং জািতর সামেন তারা 
কুরআেনর িবক� রূপও েপশ করল। েসই ঘটনািটই বিণর্ত 
হেয়েছ সূরা নামেলর ৬নং আয়ােত- 

ِ  َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضلَّ  ٱۡ�َِديِث  لَۡهوَ  �َۡشَ�ِي َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ  ﴿  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُهُزًو�ۚ  َوَ�تَِّخَذَها

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ  ]  ٦: لقمان[ ﴾ ٦ مُّ

‘আর মানুেষর মধয্ েথেক েকউ েকউ না েজেন আ�াহর পথ 
েথেক মানুষেক িব�া� করার জনয্ েবহুদা কথা খিরদ কের, আর 
তারা ঐগুেলােক হািস-ঠা�া িহেসেব �হণ কের; তােদর জনয্ 
রেয়েছ লা�নাকর আযাব’। {সূরা লুকমান, আয়াত : ৬}    
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উতবা নামক ম�ার এই �ভাবশালী েনতা পারসয্ েদেশ িগেয় 
েসখান েথেক একটা নতর্কী িকেন এেন ম�ার যুবকেদরেক উে� 
িদল। েস নতর্কীেক কুরআেনর িবক� িহেসেব েপশ কের যুবক ও 
ম�াবাসীেক কুরআন েশানা েথেক িনবৃত রাখার েচ�া করল। 
ক্ষমতা আর দাপেটর মদমে� উ�াদ হেয় ভুেলই েগল েয, েস 
মহাপরা�মশালী আ�াহ তা‘আলার িবরুে� এক অসম লড়াইেয় 
অবতীণর্ হেয়েছ। এই লড়াইেয় তার বয্থর্তা, পরাজয়, লা�না আর 
অিভশ�াত অবশয্া�াবী। ক্ষমতা মানুষেক এভােবই উ�াদ কের 
েদয়? 
বলেত পােরন, পৃিথবীর সবেচেয় উ�� পা� েকানিট? েতেলর 
কড়াই? েলাহা �ালােনার �য়লার? িকংবা অনয্ িকছু? এর িকছুই 
নয়। পৃিথবীর সবেচেয় উ�� পা� হে� ক্ষমতার মসনদ। 
�ণর্খিচত আর েরশেমর ঝালরযু� এসব মসনদ দূর েথেক 
েদখেত খুব চমৎকৃত মেন হয়। িক� পৃিথবীর কত শাসক, রাজা 
বাদশা আর েদাদর্��তাপশালী ক্ষমতার অিধকারী েয এই উ�� 
আসেন উপিব� হেয় পুেড় ছাই হেয়েছন- কয়জন ‘দশর্ক’ েসসেবর 
খবর রােখন? আসেনর উ��তায় িবমূতর্রূপ ধারণ কেরিছল 
িফরাউন, নমরুদ, শা�াদ, হামান, আেলকজা�ার, গেণশ, 
দািহররা। েকাথায় েগল তােদর �তাপ? আজ েয তােদর উ�� 
আসেন উপেবশেনর খাকটুকুরও িচি� েনই! ইিতহাস তােদরেক 
মানুেষর ��ার দৃি� েথেক অেনক দূের িনেক্ষপ কেরেছ। আজ 
তারা হারােনা ও ঘৃণয্অতীত। কারণ, তারা ক্ষমতার অ�ায়ী� 
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অনুধাবন কেরিন, রাজাসেনর �ংসযজ্ঞ উ��তা েটর পায়িন। 
আজও আেছ এমন শাসক, যারা সামিয়ক ক্ষমতার উ�তায় 
আ�াহর িবরুে� কথা বেল, আ�াহর িবধানেক তাি�লয্ কের চড়া 
গলায় কথা বেল। ফেল �ংস হয় িনেজ। �ংস কের েদশ, জািত 
ও মানবতােক। 
বাংলােদেশর মানুষ ধমর্�াণ। ধেমর্র �িত গভীর অনুরাগ এেদেশর 
মানুেষর দুেধ িচিনর মেতা বয্াপার। একারেণ এেদেশ 
ইসলামিবেরাধী শি� বহু আগ েথেক তৎপর হেলও আশানরূপ 
ফলাফল পায়িন। আেলম-উলামা, তালাবা-মাশােয়খ, দাওয়াত-
তাবলীগ ইতয্ািদ �ীিন �িত�ােনর কারেণ মুসিলমরা এখনও 
তােদর িশকেড়র সােথই যু� থাকার বুি�ম�ার পিরচয় িদেয় 
চেলেছ। িক� সমেয়র ে�ােত েভেস েযেত বেসেছ এমন 
েগৗরবময় হাজারও ঐিতহয্। ক্ষমতার মদমে� আ�া� এক ে�ণীর 
মানুষ জািতেক িব�া� করেত েবেছ িনেয়েছ িফরাউন নমরুদেদর 
ভূিমকা। কথা বলেছ তােদর সুের, তােদরই ভাষায়।  
১৫ই জুলাই ২০১১ইং সােল েদখা েগল এমিন এক দাি�কতা। এ 
দাি�কতা েকােনা সাধারণ শাসেকর িবরুে� নয়। অ�ায়ী ক্ষমতার 
সামিয়ক েকােনা শাসেকরও িবরুে� নয়। �য়ং আহকামুল 
হািকমীেনর িবরুে� এই দে�াি�, িফরাউনী উ�ারণ। েসিদন 
নরিসংদীর টাউন হল মাঠিট আসমানী গযেবর আশ�ায় েকঁেপ 
উেঠিছল িন�য়। েকননা, ‘বুি�মান’ মানুষ আ�াহর িবরুে� কথা 
বলেত পাের, িক� অনয্ েকােনা মাখলুক তা পাের না। েস সাহস 
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তারা কের না। আ�াহর ভয় তােদর িনিবর্� থাকেত েদয় না। 
আসমানী শি� ও িনেদর্েশর িবরুে� েকােনা উ�ারণ হেল তারা 
িনি��ও থাকেত পাের না। েসিদন জৈনক ম�ী হাজারও জনতার 
সামেন আ�াহর িবধান পদর্ার িবরুে� যুে� জয়ী হওয়ার েকৗশল 
বাতেল িদেয় বেলন- ‘েবারকা েথেক বাঁচেত হেল 
েছেলেমেয়েদরেক নাচগান িশক্ষা িদন।’  
কত বড় �ধর্া! িফরাউন, নমরুদ, কারুন, আবূ জাহলরা আ�াহ 
তা‘আলার নাফরমানী করত তা আমরা জািন, িক� েকান্ ভাষায় 
েকান্ �ধর্ায় তা করত তার বা�ব অিভজ্ঞতার সােথ কখনও 
সাক্ষাত ঘেটিন। এই ম�ীর কথায় েসই অিভজ্ঞতা হেলা। একিট 
মুসিলম েদেশর ম�ী হেয় হাজারও মুসিলম জনতােক সে�াধন 
কের েকান্ জ্ঞােন িতিন কথাটা বলার সাহস করেলন তা ভাবেতও 
ক� লােগ। এেদশটা তেব এতই �াধীন হেয় েগল েয, েয েযভােব 
ই�া �কােশয্ আ�াহর িবধােনর িবরুে� কথা বলেব? পদর্া েতা 
তােদর দৃি�র েকােনা মাওলানা মুফতীর কথা না। �য়ং আ�াহ 
তা‘আলার কথা।  
তেব িক িতিন জািতেক এই ব�েবয্র মধয্ িদেয় এই ময্ােসজ 
িদেলন েয, মাওলানা মুফতীেদর সােথ লড়াইেয়র িদন েশষ। 
এবার লড়াই হেব �য়ং আ�াহ তা‘আলার সােথ? িতিনও িক তেব 
আেগর যুেগর িনেবর্াধ বাদশাহেদর মেতা আ�াহ তা‘আলার 
িবরুে� লড়বার শি� স�য় ও তার ��িত �হণ কের েফেলেছন 
এবং এখন েসই অসম যুে� লড়বার জনয্ েলাক সংখয্া বাড়াে�ন? 
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িফরাউন, নমরুদরা েযভােব �কােশয্ ভাষণ িদেয় িনেজেদর দল 
ভাির রাখেত সেচ� থাকত েতমন কের? এযুে� পরাজয় েয 
অবশয্া�বী! বয্থর্তা অবধািরত! লা�না অতয্াবশয্ক! 
েদশ এমিনেতই রসাতেল যাে�। েবপদর্া, উ�ৃ�লা আর 
মু�বােসর েছাবেল িনতয্িদন পুড়েছ হাজার তরুণী-যুবতীর জীবন। 
লা�নার িশকার েমেয়গুেলা ‘ঘের’ েফরার আকুিত জানাে�, 
অিভশ� জীবেনর �ািন মুেছ পিব� জীবেন িফের আসার েজার 
েচ�া চালাে�। বখােটেদর উৎপােত অিত� হেয় উেঠেছ। 
িশক্ষকেদর হােত স�ম খুইেয় িদেশহারা উ�া� হেয় উঠেছ। 
িভকারুনিনসার ঘটনায় সারা েদেশ যখন েতালপাড় চলেছ 
েসরকম একিট নাযুক মুহূেতর্ িতিন এই েঘাষণা িদেলন? এর অথর্ 
িতিন বখােটেদরেক আরও উে� িদেত চান? পদর্াহীন মু�বােসর 
একজন তরুণী-যুবতীর উ�াহু নৃতয্, অধর্ন� েদেহর েযৗবনদী� 
নারীর েকামর স�ালন িক যুবকেদর সাধু বািনেয় েদেব? নািক 
তােদরেক আরও েবসামাল কের েদেব? একজন ির�াচালক 
েভাটার কথাটা েবােঝন আর েভাট�হীতা ম�ী তা েবােঝন না, 
একথা আমােদরেক িব�াস করেত হেব? আসেল তারা সবই 
েবােঝন। িক� ক্ষমতার মসনেদর সামিয়ক উে�জনায় তারা 
িচর�ায়ী বাদশাহ আ�াহর রাজে�র মযর্াদার কথা ভুেল যান এবং 
েস কারেণই �য়ং আ�াহর িবরুে� কথা বলার ধৃ�তা েদখান। 
েবান! নালােয়ক এসব ম�ীেদর কথায় কান েপত না। িযিন পদর্া 
পালেনর আেদশ িদেয়েছন িতিন আ�াহ তা‘আলা, িতিন ��া। 
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আর িযিন পদর্ার পিরতয্াগ করার আেদশ িদে�ন িতিন সামানয্ 
ম�ী, িতিন সৃ�। তুিম কার কথায় কান েদেব? মাখলুেকর না 
খােলেকর? রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন- 

 َطاَعَة لَِمْخلُوٍق يِف َمْعِصيَِة «
َ

َاِلِق ال
ْ
 »اخل

‘আ�াহর নাফরমানীেত মাখলুেকর আনুগতয্ েনই।’ [তাবরানী : 
৩৮]  
একটা কথা বিল, আ�াহ তা‘আলার িবধােন েতামার শাি� 
অিনবাযর্। িক� এসব ম�ীেদর আেদেশ কী তাই হেব? েশােনা, 
তুিম যিদ এেদর কথায় কান দাও এবং তােদর আেদশ েমাতােবক 
নতর্কী হেয় যাও তখন েতামার পিরণিত কী হেব জােনা? েতামার 
উ�াহু নৃেতয্র অৈনিতক িবমু�তায় যুবকরা যখন েতামার স�েমর 
েদেহ লা�নার নখর বিসেয় েদেব তখন িক� তারা েতামার 
আ�া� েদেহ �েলপ িদেত আসেব না বরং আ�মণকারীর নখ 
সু� আেছ িকনা েসই িচ�া করেব।  
িব�াস হয় না? তেব ক� কের একবার তািকেয় েদখ িভকারুি�সা 
নূন �ুল এ� কেলজ, ইেডন মিহলা কেলজ আর জাহা�ীর নগর 
িব�িবদয্ালেয়র িদেক। ওেদর েছেলরা এসব �িত�ােন কী 
ঘিটেয়িছল এবং পের ঘটনার নায়কেদর কীভােব ��য় িদেয় 
তােদরেক উে�া �িতি�ত করা হেয়িছল। েস সমেয় 
জাহা�ীরনগর িব�িবদয্ালেয় দুিট �প িবেশষ নাম কুিড়েয়িছল। 
েরিপ� �প এবং িকলার �প। �থম �েপর কাজ িছল জ্ঞান 
আহরণ করেত আসা ছা�ীেদর িশকাের পিরণত করা। শুধু িক 
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তাই? তারা যার ভ�, অনুসারী তার মৃতুয্মােসই তারা ধষর্েণর 
েস�ুির উদযাপন কেরিছল! মেন েরেখা, ওেদর আদেশর্র 
েছেলগুেলা বয্াটসময্ান লারােদর মেতা অপরািজত ইিনংেস 
িব�াসী। তাই মািনকরা েস�ুিরেত েথেম থাকেব মেন কের 
�তািরত হেয়া না। হয়ত জুিনয়ররা মািনেকর েরকডর্ এতিদেন 
েভেঙও েফেলেছ। অতএব সাবধান! তুিম েযন ওেদর েস�ুিরর 
েরকেডর্ পিরণত না হও।  
েতামােক নগদ একিট উদাহরণ িদই। তারা েতামােদরেক নাচগান 
িশিখেয় কার উপকার করেত চাে� েসটার উদাহরণ। জােনাই 
েতা, রাজনীিত করেত েলাক পুষেত হয় এবং েপাষা েলাকেদর 
িবিভ�ভােব চািহদা পুরণ করেত হয়। আর ৈজিবক চািহদার েচেয় 
কিঠন ও অ�িতেরাধয্ চািহদা পৃিথবীেত আর িক থাকেত পাের? 
েসই চািহদাও ওরা আমােদর েবানেদর েথেক উসুল করেত চায় 
এবং এজনয্ই ওরা এই দীক্ষা িদে�!   
সাতক্ষীরা েজলা িশ�কলা একােডিমেত একিট নৃতয্ানু�ােনর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। অনু�ােনর আকষর্ণ খুলনার আযম খান 
কমাসর্ কেলেজর িবিবএর ছা�ী লুনা (ছ�নাম)। সােথ �ামীও 
আেছ তার। নােচর বাহারীেত মু� কেরেছন আগত দশর্কেদর। 
এর �িতি�য়া েলেগ আেছ �িতিট দশর্েকর েচােখ-মুেখ। 
উ��নােচর আগুেনর �লেছ �িতিট েলােকর �বৃি�। েনশায় চূর 
হেয় আেছ তারা। সবাইেক ছািড়েয় আেছন েজলা ছা�লীেগর 
সভাপিত জুেয়ল হাসান এবং স�াদক পলাশ। রাত এগারটায় 
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অনু�ান েশষ হেল জুেয়ল লুনােক েহােটেল েপৗঁেছ েদয়ার কথা 
বেল েজার কের েমাটরসাইেকেল উঠায়।  
�ামী বাধা িদেলও তােত কাজ হয় না। �ামীর কাছ েথেক েজার 
কের ওই েনতা লুনােক েহােটেলর কথা বেল িনেজর বািড়েত 
িনেয় যায়। অসহায় দশর্েকর মেতা �ীর স�মুলুেটর যা�াপেথ 
তািকেয় থােকন িতিন। বািড়েত েনয়ার পর জুেয়ল তােক ধষর্ণ 
কের এবং খবর েপেয় রা�ার টহল পুিলেশর সহায়তায় তােক 
িবব� অব�ায় উ�ার করা হয়। পুিলেশর উপি�িত েটর েপেয় 
জুেয়ল ও পলাশ পািলেয় যায় আর থানায় িগেয় অেঝাের কাঁদেত 
থােকন লুনা। [তথয্সূ� : বাংলােদশ �িতিদন ও অনয্ানয্ জাতীয় 
ৈদিনক ০৬/০১/১২ ইং] 
এবার বুঝেল েতা ওরা েকন েতামােদরেক নাচগান িশখেত বেল? 
আ�া েবান, আেরকিট কথা বিল। তুিম যিদ গান েশেখা আর নাচ 
র� কেরা তেব এেত েতামার উপকািরতা কী হেব? েলােক 
েতামােক নতর্কী বলেব, গািয়কা বলেব। যুবকরা েতামার েমাহনীয় 
ভি�র নােচ মু� হেব, েচাখ শীতল করেব আর গান শুেন কােন 
মধু ঢালেব। আর যিদ িবেশষ পারদশর্ীতা অজর্ন করেত পােরা 
তেব িকছু পয়সা কামােত পারেব। িক� কী েছেড় কী ধরছ 
েসটারও েতা িহেসব করেত হেব, নািক বেলা? তাই ওেদর কথায় 
কান েদয়ার আেগ তুিম পদর্ার িকছু উপকারীতা েজেন নাও।  
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১. পদর্া নারীর স�ান ও ই�ত আ�র িহফাযত কের। লাি�ত 
হওয়া েথেক রক্ষা কের। বাঁিচেয় রােখ িফতনা-ফাসােদর িশকার 
হওয়া েথেক।  
২. পদর্া নারী ও পুরুষ উভেয়র অ�রেক পিব� রােখ। উভয়েক 
তাকওয়ার ওপর অিবচল তাকেত সহায়তা কের। কথািট বেলেছন 
�য়ং আ�াহ তা‘আলাই। ইরশাদ হেয়েছ- 

ۡطَهرُ  َ�ٰلُِ�مۡ  ﴿
َ
ۚ  لُِقلُو�ُِ�مۡ  أ  ]  ٥٣: االحزاب[ ﴾ ٥٣ َوقُلُو�ِِهنَّ

‘এই পদর্া বয্ব�া েতামােদর ও তােদর অ�েরর পিব�তা 
িবধায়ক।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৩} 
পদর্া যিদও বািহয্ক িবষয় িক� বািহয্ক এই পিরশুি�ই আভয্�রীণ 
পিরশুি�র পিরচায়ক। আর আভয্�রীণ পিরশুি� ও িন�লুষতা 
নারীর সবেচেয় ঈষর্ণীয় গুণ। েয নারীর আি�ক পিরশু�তা 
অিজর্ত হয়, েস নারীর সতী�ও রিক্ষত হয় এবং েসই নারীর 
সংসাের শাি� অবশয্�াবী হয়। 
৩. পদর্া কিতপয় চািরি�ক গুণাবলীেক সমু�ত কের। শালীনতা, 
ল�ােবাধ, আ�মযর্াদােবাধ ইতয্ািদ পদর্ারই সুফল। আর বাঁিচেয় 
রােখ ঘৃিণত অেনক �ভাব েথেক। েযমন, েবহায়াপনা, িনলর্�তা, 
উল�পনা ইতয্ািদ।  
৪. পদর্া নারীর আিভজােতয্র �তীক। এটা একথার �মাণ বহন 
কের েয, পদর্ানশীন নারীিট ভ� ও স�া�। আপি�কর জীবনাচার 
েথেক েস বহু দূের।  
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৫. পদর্া শয়তােনর �েরাচনার দুয়ার রু� কের েদয়। নারী-পুরুষ 
উভয়েক আি�ক বয্ািধ ও য�ণা েথেক সুরক্ষা েদয়। তােদরেক 
অপিব� লালসা ও েলালুপ দৃি� েথেক বাঁিচেয় রােখ। উভেয়র 
মযর্াদা ও স�মেবাধ রক্ষা কের।  
৬. পদর্া ‘হায়া’ তথা ল�াশীলতা ধের রােখ। ‘হায়াত’ (জীবন) 
শ�িট এেসেছ ‘হায়া’ েথেক। এর �ারা একথা েবাঝােনা হেয়েছ 
েয, হায়া ছাড়া জীবন চলেত পাের না। অতএব সু�র 
জীবনাচােরর জনয্ হায়া বা ল�াশীলতা অপিরহাযর্। আর এই 
অপিরহাযর্ গুণ অিজর্ত হয় পদর্ার �ারা। আ�াহ তা‘আলা যােক 
মযর্াদা িদেত চান তােক ল�াশীলতার গুণ �ারা গুণাি�ত কেরন। 
৭. পদর্া নারীেক িনলর্�ভােব বাইের েবর হওয়া েথেক রক্ষা কের। 
ফেল সমাজ রিক্ষত হয় নারীঘিটত নানািবধ অপরাধমূলক কমর্কা� 
েথেক। আজকাল নারীর উ�ট চলােফরার কারেণই েতা সৃি� 
হেয়েছ িবপযর্য়, েদখা িদেয়েছ নানা রকেমর জিটলতা। 
৮. পদর্া একিট সুদৃঢ়দূগর্। যা নারীেক বয্িভচার, ধষর্ণ এবং এিসেড 
দ� হওয়াসহ নানা রকম �ংসযজ্ঞ েথেক রক্ষা কের। আর তােক 
রােখ বখােট-ল�টেদর কদযর্ আচরণ েথেক িনরাপেদ। 
৯. আরবীেত নারীেক ‘আওরাত’ বেল অিভিহত করা হেয়েছ। যার 
অথর্ লুকািয়ত ব�। কথাটার অথর্ হে�; মূলয্বান ও দািম ব�র 
মেতা নারীও লুকািয়ত ও গু� থাকা স�া। এেতই তার িনরাপ�া 
ও স�ান। এটাই তােদর তাকওয়া ও আ�াহভীিতর দািব। আ�াহ 
তা‘আলা ইরশাদ কেরন- 
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نَزۡ�َا قَدۡ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ  ﴿

َ
ۖ  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي ِ�َاٗسا َعلَۡيُ�مۡ  أ  َوِ�َاُس  َورِ�ٗشا

ِ  َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  َخۡ�ٞۚ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّۡقَوىٰ  ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�َّ كَّ  ]  ٢٦: االعراف[ ﴾ ٢٦ يَذَّ
‘েহ আদম স�ান! আিম েতামােদর ল�া�ান ঢাকা ও েবশ-ভূষার 
জনয্ েপাশাক িদেয়িছ। আর তাকওয়ার েপাশাকই সেবর্াৎকৃ� 
েপাশাক।’ {সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬} 
১০. পদর্ার িবধান পালেনর মাধয্েম িনেজেদর মেধয্ 
আ�মযর্াদােবাধ েজেগ ওেঠ এবং িনয়িমত পদর্াপালেন তা সুদৃঢ় 
হয়। মযর্াদাহানীেক মযর্াদাহানী বেলই বুঝেত পারার উপলি� 
শি�েক বলা হয় আ�মযর্াদােবাধ। রা�ায় েসেজ-গঁুেজ েবর হেব 
আর পুরুষরা তার িদেক েলালুপদৃি�েত থাকােব এটা নারীর 
আ�মযর্ােবােধ আঘাত না কের পাের না। আর এই উপলি� শি� 
আসেব পদর্া িবধান পালেনর মাধয্েম।  
েবান! আিম েতা কথাগুেলা বললাম। এবার তুিম এর সতয্তা 
যাচাই কের েদখ। যিদ সতয্তা খঁুেজ পাও তেব িনেজর মেনর 
সােথ শলাপরামশর্ কেরা এবং েকবল তখনই এসব েলাকেদর 
কথায় কান িদও। িনেজর িবেবকেক বয্বহার না কের কারও 
কথায় কান েদয়া িক বুি�মােনর কাজ? 
কারও সমােলাচনায় েতা আমার লাভ েনই। েসটার অিভ�ায়ও 
েনই আমার। েকউ ধমর্ চচর্া করুক বা না করুক, পদর্া েমেন 
চলুক বা না চলুক েসটা তার িনেজর বয্াপার। িক� িনেজর 
�ংেসর বয্াপােরও িক েকউ আপসকামী হেত পাের। আিম 
েতামােক িবেশষ ভােব বলিছ কথাগুেলা। েকননা তুিম আমার 
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েবান। মূল সূে� আমরা অিভ�। েয েদশ বা ধেমর্রই হও না েকন 
মূল সূে�র এই স�কর্ িছ� কের তুিম েতামার কলয্াণকামী ও 
উপেদশদাতার িবরুে� িবে�ষী হেত পােরা না। ‘উমর রািদআ�াহু 
‘আনহু বেলন- 

 انلاصح� �بون وال بناصح� ليسوا قوم يف خ� ال

‘েসই কওেম েকােনা কলয্াণ েনই েযখােন েকােনা উপেদশদাতা 
েনই এবং যারা উপেদশদাতােক পছ� কের না।’ [িরসালাতুল 
মু�ারিশদীন] 
িবখয্াত বুযুগর্ হােরছ মুহািছবী রহ. বেলন- 

 احبك فقد اوصاك من

‘েয েতামােক উপেদশ কের মেন েরেখা েস েতামার কলয্াণ কামনা 
কের।’  
অতএব আমার কথাগুেলা তুিম েভেব েদখ। আ�া, তুিম িক 
একথা ভাবছ িকংবা ম�ীরা েতামােদরেক ভাবাে� েয, পৃিথবী 
আজ অেনক দূর এিগেয় িগেয়েছ। সাফলয্ ও সমৃি�র চূড়া ছুঁেয় 
েফেলেছ। ধূিলর ধরা ছািড়েয় মানুষ এখন েপৗঁেছ েগেছ নানা �েহ-
উপ�েহ। সারািব� এখন মানুেষর হােতর মুেঠায়। সুতরাং এই 
যুেগ পদর্া করা যােব না। েকননা পদর্া করা মােন মধয্যুেগ িফের 
যাওয়া! িনেজেক সুখসাগর েথেক বি�ত করা। আমােদর মুি�েতা 
নারী �াধীনতায়, ইসলাম উপেক্ষায়!  
‘িশিক্ষতা েবানিট আমার! তুিম পা�ােতয্র জাল �াধীনতায় �লু� 
হেয়া না। সয্ােটলাইট চয্ােনলগুেলার হৃদয়কাড়া িচ� েদেখ 
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িনেজেক �বি�ত েভেবা না। ওেদরেক সুখসাগের ভাসেত েদেখ 
িনেজেক হতভাগী মেন কেরা না। পি�মা নারীেদর েভতেরর খবর 
নাও। তেবই তােদর সুেখর মােজযা ধরা পড়েব। েতামােক হলফ 
কের বলেত পাির, ওরা েমােটও ভােলা েনই।  
িনয়িমত পি�কায় সংবাদ আসেছ, পি�মা নারীরা তথাকিথত 
�াধীনতার েবাঝায় নুেয় পড়েছ। সব েছেড় ছুটেছ ইসলােমর 
রু�ুর িদেক। এভােব ইসলাম �হেণর হার বৃি� পাে�। 
Daughter of another নামক বইেয় (বইিট ‘অনয্পেথর 
েমেয়রা’ িশেরানােম বাংলায় অনূিদত হেয়েছ) চি�শজন মািকর্ন 
তরুণীর কিথত নারী �াধীনতার ধমর্ পিরহার কের পদর্ার ধমর্ 
ইসলাম �হেণর ইিতহাস েলখা হেয়েছ। তারা সবাই নারী 
�াধীনতার �কৃত রূপ েদেখ আসা মানুষ। তােদর কাছ েথেক 
দীক্ষা নাও। বৃেটেনর সান েড এ�ে�স পি�কার নারী সাংবািদক 
িরডিল আফগান নারীেদর েবারকা িনেয় বাড়াবািড় রকেমর 
সমােলাচনা কেরিছেলন। িক� পের িতিন িনেজই েসই পদর্ার 
ছায়ায় আ�য় �হণ কেরেছন। েয ভারত তসিলমার মেতা একটা 
কুলটা নারীেক আ�য় িদেয়েছ েসই ভারেতই আেরক নারী 
মালায়লম ও ইংেরিজ ভাষায় েখালােমলা ধরেনর েলিখকা কমলা 
দাস এখন েস সব েলেখন না। েলেখন পদর্ার কথা। েকননা 
িতিনও পদর্ার আ�েয় খুব ভােলা আেছন এখন। মেন েরেখা 
এেদর েকউই অিশিক্ষত নয়। িশিক্ষত এবং েজেনবুেঝই তারা 
ইসলাম �হণ কেরেছন এবং এখন পদর্া করেছন।  
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উ�ািভলাষী েবান আমার, ইসলােমর সীমানায় েথেক তুিম সবই 
করেত পার। যিদ পড়েত চাও তেব যত ইে� পড়েত পার। 
বয্বসা, চাকুির িকংবা যা ইে� তা-ই করেত পার। শুধু পদর্া ল�ন 
কেরা না। শরীয়েতর গি� অিত�ম কেরা না। মেন েরেখা, ইসলাম 
েতামার অ�যা�ায় বাধা নয়। পদর্াও অ�রায় নয় �গিতর পেথ। 
ইসলাম চায় তুিম েযখােনই থাক েতামার সতী�, ে��� এবং 
স�ান রক্ষা েহাক। েতামার েকামলতা, েসৗ�যর্ এবং ভ�তা বজায় 
থাকুক। ইসলাম েতামােক বি� করেত ই�ুক নয়। েকােনা 
চির�হীন েযন েতামােক কলংিকত না করেত পাের, ছেল-বেল-
েকৗশেল তথা েকােনাভােবই েতামােক অপমািনত না করেত পাের- 
এই ইসলােমর অে�ষা।  
আমার �ুল-কেলজগামী েবান, বখােটেদর ইভিটিজং েথেক বাঁচেত 
চাও? এেসা পদর্ার আ�েয়। অমানুষেদর এিসড স�াস েথেক 
বাঁচেত চাইেলও এেসা পদর্ার িনরাপ�ায়। েযৗতুক েতামােক িদেত 
হেব না বরং নগদ েমাহরানা িদেয় েতামােক িনেয় েযেত বাধয্ হেব 
যিদ তুিম িহজােব সুেশািভত হও। এ আমার দািব নয়; বা�বতা। 
পিরসংখয্ান েদখেলই জানেত পারেব পদর্ানশীনেদর অ�জনই 
এসব অমানিবকতার িশকার হয়।  
েবান, আধুিনকতার নােম তুিম িনেজেক অস�ান ও অিনরাপদ 
কেরা না। েহদােয়েতর আেলা বি�তেদর �চার-�পাগা�ায় িব�া� 
হেয়া না। ওরা বুঝােত চায়, সভয্তা ও িবজ্ঞােনর অভূতপূবর্ 
উৎকেষর্র এই যুেগ আবার ধমর্ েকেনা? সভয্তাগবর্ী এসব মানুেষর 
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অপ�চাের তুিম �ভািবত হেয়া না। ওরা জােন না এর আেগও 
পৃিথবীেত তােদর মত সভয্তাগবর্ী জািত িছল। তারা আজ েকাথায়? 
বল, স�মা�েযর্র তাজ মহল এবং িপরািমড যারা গেড়েছ তােদর 
েকউ িক পৃিথবীেত েবঁেচ আেছ? দয়াময় আ�াহ কত সু�র কের 
ইরশাদ কেরেছন- 

فَلَمۡ  ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا ْ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن ٱ�َّ  َ�نُٓوا

 َ�َ�ۡ
َ
َشدَّ  ِمۡنُهمۡ  أ

َ
�ِض  ِ�  َوَءاثَاٗر� قُوَّةٗ  َوأ

َ
ٓ  ٱۡ� ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ  يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

 ]  ٨٢: اغفر[ ﴾ ٨٢

তারা িক পৃিথবী �মণ কের িন, তাহেল তারা েদখত, তােদর 
পূবর্বতর্ীেদর পিরণাম েকমন হেয়িছল? তারা পৃিথবীেত িছল তােদর 
েচেয় সংখয্ায় অিধক। আর শি�েত ও কীিতর্েত তােদর েচেয় 
অিধক �বল। অতপর তারা যা অজর্ন করত তা তােদর কােজ 
আেস িন। (গািফর : ৮২)  
আমার ি�য় েবান, রূপ বা তারুেণয্র েজায়াের েভেস েযও না। 
েদেহর শি� ও েসৗ�েযর্র েকােনা �ায়ী� েনই। িতিন চাইেল েয 
েকােনা সময় তা েকেড় িনেত পােরন। েদখ কত সু�রী েরাগ বা 
দুঘর্টনার িশকার হেয় িচরিবদায় েনয়। কতজন না মের প�ু� বা 
অ�ে�র অিভশাপ িনেয় েবঁেচ থােক। তুিম েয এর অসহায় 
িশকাের পিরণত হেব না তার িক েকােনা িন�য়তা আেছ? 
পৃিথবীেত কত সু�রীই েতা ইিতহাস হেয় আেছ; িক� তারা িক 
েকউ মৃতুয্র দংশন েথেক বাঁচেত েপেরেছ? হৃদয়কাড়া েচহারা 
েদিখেয় অহংকােরর সে� পথ চেলা না। জগতঅিধপিতর ভাষায় :  
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�ِض  ِ�  َ�ۡمِش  َوَ�  ﴿

َ
ۖ  ٱۡ� �َض  َ�ۡرَِق  لَن إِنََّك  َمرًَحا

َ
َباَل  َ�ۡبلُغَ  َولَن ٱۡ�  ُطوٗ�  ٱۡ�ِ

 ]  ٣٧: االرساء[ ﴾ ٣٧

েতামরা ভূ-পৃে� বড়াই কের চেলা না; তুিম েতা কখেনা ভূিমেত 
ফাটল ধরােত পারেব না এবং কখেনা পাহাড় সমান উ�তায় 
েপৗঁছেতও পারেব না। {সূরা আল-ইসরা : ৩৭} 
�াণি�য় েবান, তুিম িক জান েবপদর্ার কুফল কী? পদর্ার �িত যত 
অবেহলা করা হে� নারীর �িত সিহংসতা ততই বাড়েছ। জািত 
িহেসেব আজ আমরা আেগর েচেয় েবিশ িশিক্ষত। িক� বল, 
নারীেদর �িত সামািজক অনাচার েবেড়েছ না কেমেছ? িনতয্-নতুন 
প�ায় নারীেদর ওপর িনযর্াতন করা হে�। এই পদর্া ল�নই িক� 
অৈবধ েযৗন স�েকর্র �থম ধাপ আর নারী-পুরুেষর অৈবধ 
েমলােমশাই েয িনি�ত মৃতুয্র পেরায়ানা িনেয় এইডস্-এর মেতা 
নানা েরাগ েডেক আেন, তা েতা আজ অমুসিলমরাও �ীকার 
করেছ।  
অতএব এেসা মুি�র পতাকাতেল। িনরাপ�ার সুরিক্ষত গি�েত। 
পদর্া শুধু েতামার ইহকালীন জীবনেক িনরাপদই করেব না, 
িনি�ত করেব েতামার স�ান-সমৃি�। আিখরােত নাজাত পােব 
তুিম জাহা�ােমর ক�নাতীত শাি� েথেক। মেন েরেখা : 

َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُۡل  ﴿
َ
�ۚ  أ ْ  لَّوۡ  َحّرٗ  ]  ٨١: اتلو�ة[ ﴾ ٨١ َ�ۡفَقُهونَ  َ�نُوا

‘জাহা�ােমর আগুন অেনক কিঠন। যিদ তারা েবােঝ। {সূরা আত-
তাওবা : ৮১} 

146 



 
জাহা�াম েথেক েতা বাঁচেবই েসই সােথ িচর শাি�র িঠকানা 
জা�াত হেব েতামার আবাস। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক 
সিঠক বুঝ িদন। আমীন। (আলী হাসান ৈতয়ব, মুসিলম েবানেদর 
�িত েখালা িচিঠ, সূ� :  www.islamhouse.com) 
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মু�বােসর িশক্ষালয় 

 
িশক্ষােক আমরা জািতর েমরুদ� জ্ঞান কির। েস িশক্ষা নারীর 
েহাক বা পুরুেষর। পৃিথবীেত িশক্ষািবে�ষী েকােনা েলাক আেছ 
বেল আমার জানা েনই। তেব িশক্ষাটা েকাথায় হে�, কারা 
িদে�ন এবং িশক্ষার ফলাফলটা কী হে�- তা েভেব েদখা বা তা 
িনেয় �� েতালা িক� েমােটই অেযৗি�ক নয়। েকােনা 
িশক্ষাবয্ব�ায় যিদ নারীর স�ম হারােনার বয্ব�া থােক িকংবা 
স�ম রক্ষার িন�য়তা না থােক তেব েসই বয্ব�ােক জািতর 
েমরুদ� বলেল ইনসাফ করা হেব িকনা- েসটাও িক� েভেব েদখা 
আমােদর দািয়ে�র আওতায় পেড়। আমরা েসই দািয়� পালন 
করিছ িকনা এবং আমােদর িশক্ষাবয্ব�ার বতর্মান হালেতর ওপর 
স�� থাকা যায় িকনা েস যাচাইেয়র জনয্ িনে� কেয়কিট ঘটনা 
তুেল ধরিছ। 
‘ঘটনা : ১  
এক তরুণ আেলেমর ব�বয্। একিদন িতিন ট�ীর ে�শন েরাড 
েথেক েবিব টয্াি�েত ওেঠন কামারপাড়ার উে�েশ। তার মুেখামুিখ 
িসেট বসা এক তরুেণর সে� দুই তরুণী। ইজেতমা-ময়দােনর 
পাশ িদেয় টয্াি� চলা শুরু করার খািনক বােদ তরুণী�েয়র 
একজন আচমকা ওই আেলমেক িজেজ্ঞস কেরন, ‘হুজুর, িকছু 
মেন না করেল আপনার েমাবাইল না�ারটা আমােক একটু 
েদেবন।’ 
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-েকন? জানেত চান ওই আেলম।  
-আমার িকছু �াইেভট �� আেছ। আিম একা� ভােব তা 
আপনার কাছ েথেক েজেন েনব। বলেলন তরুণী।  
একটা টয্াি�েত বেস এভােব অপিরিচত একজন তরুণীেক না�ার 
েদয়ােক উিচত মেন করেলন না িতিন। তার ইত�তা েদেখ 
তরুণীর ক� েথেক অনুেরাধ ঝেড় পড়েলা, ‘আপিন আমার বড় 
ভাইেয়র মেতা। ভেয়র কারণ েনই। একিট সমসয্ার সমাধােনর 
জনয্ আপনার সােথ েখালাখুিল িকছু কথা বলা দরকার বেল 
না�ারটা চাইিছ। যিদ েমাবাইল না�ার না িদেত চান তেব অ�ত 
গািড় েথেক েনেম িমিনট পাঁেচক সময় েদেবন আমােক। আিম 
মানিসকভােব খুবই অশাি�েত আিছ, দয়া কের আপিন আমােক 
হতাশ করেবন না।’  
একজন মানুেষর এত কাকুিত-িমনিত েদেখ না কের পারা যায় 
না। তাই িতিন তােক সময় েদয়ার �িত�িত িদেলন এবং টয্াি� 
েথেক েনেম তার সমসয্ার কথা জানেত চাইেলন।  
তরুণীিট েয সমসয্ার কথা বলেলন, তার সূ�পাত কেব ঘেটেছ, 
এর গভীরতা কত- তা আমােদর মেতা ঘরকুেন েলােকর পেক্ষ 
জানা কিঠন। আমরা শুধু দূর েথেক অনুমান করেত পাির িক� 
গভীরতা যাচাইেয়র মেতা ডুবুরীর দৃি�েতা আমােদর েচােখ েনই। 
তাই েমেয়িটর কথা ও সমসয্া সমােজর আরও দশিট ঘটনা ও 
সমসয্ার �িতিনিধ� করেলও তরুণ আেলম তা শুেন েবদনায় 
থমেক েগেলন। েমেয়িট বলেলন- ‘বয়ে�ে�র সে� িলভ টুেগদার 
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করায় েপেট স�ান এেসিছল। কেয়কিদন আেগ আিম স�ানিট 
ন� কেরিছ। তারপর েথেক মানিসক পীড়ায় ভুগিছ, আমার শাি� 
েকেড় েনয়া হেয়েছ। আমার এই কাজিট ইসলাম সমথর্ন কের 
িকনা- তা জানার জনয্ই আপনােক িবর� করলাম! বলুন েতা 
আমার বয্াপাের ইসলাম কী বেল? এখন আমার করণীয়ই বা কী?’  
আেলম বলেলন, ‘স�ান ন� করার কথা বলেছন! এেতা অেনক 
পেরর ��। একিট েছেলর সে� ৈদিহক স�কর্ �াপন েতা দূেরর 
কথা তার সে� েদখা-সাক্ষাৎ করাই অপরাধ। আর গভর্জাত স�ান 
ন� করা স�েকর্ আ�াহ েতা কুরআেন ��ই বেলেছন 
িকয়ামেতর িদন িজেজ্ঞস করা হেব, েকান অপরােধ তােদর হতয্া 
করা হেয়িছল? (সূরা তাকবীর, আয়াত : ৯)  
আপিন এতগুেলা �র পার কের এেস শুধু স�ান হতয্া করার 
অপরাধ স�েকর্ িজেজ্ঞস করেছন!  
তরুণ আেলেমর িব�য় েদেখ যুগ স�েকর্ তার ধারণার �িত 
করুণা হেলা তরুণীর। িতিন তােক ততিধক িবি�ত কের 
বলেলন- ‘হুজুর, এত িবি�ত হে�ন েকন?। আমােদর 
েসাসাইিটেত ওেতা হরহােমশাই ঘেট চেলেছ! আমােদর 
ইউিনভািসর্িটর (নাম উহয্ রাখা হেলা) শতকরা পঁচান�ই 
ছা�ছা�ীই েতা িলভ টুেগদার কের! আমরা েকউ েতা এটােক 
সমসয্ার কারণ বেল মেন কির না! তেব আমার খারাপ লাগেছ 
গভর্জাত স�ানটােক ন� করলাম বেল। বা�ািটর জনয্ মায়া 
হে�। ইস্, পূবর্ সতকর্তা সে�ও কীভােব েয বা�ািট আমার গেভর্ 
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�ান লাভ করেলা আর িন�ুর হােত তােক হতয্া করেত হেলা!’ 
ঘটনা : ২  
বতর্মান �জে�র নারীেদর �িত �েমই আ�া হারাে� আমােদর 
যুবক সমাজ। হয়ত েচােখর সামেন ঘটা নানা ঘটনাই তােদরেক 
আ�াহীন কের তুেল থাকেব। িবেশষ কের �ুলকেলেজর ছা�ীেদর 
কথা বলেতই হয়। অেনকেক েতা তােদরেক... বেল বকা িদেতও 
েশানা যায়। যিদও এেত িনরাপরাধ অেনক েমেয়র বয্াপাের অনয্ায় 
ধারণা করা হে� িক� করার িকছু েনই। কেয়কিট ল�াজনক 
ঘটনার পর এধরেনর ধারণা েপাষণকারীেদরেক খুব েবিশ 
েদাষােরাপও করা যায় না। িবেশষ কের ইেডন কেলজ আর 
িভকারুনিনসার মেতা িবখয্াত �ুল-কেলজগুেলােত যা ঘেট েগল 
তােত েখাদ অিভভাবকরাই কনয্ােদর বয্াপাের সি�হান। েসখােন 
অনয্েক েদাষােরাপ করেত যাওয়া িক ইনসাফ হেব?  
আমার ব�ুর ব�ুর কথা। জােময়া ইসলািময়া পিটয়ার ছা� িতিন। 
বয়েস আমার ব�ুর কেয়ক বছেরর বড়। হােফজ মাওলানা হেয় 
এখন িতিন অনাসর্ করেছন ইসলামী িব�িবদয্ালেয়। তী� েমধা ও 
সু�র মেনর অিধকারী এই কেলজ ছাে�র সে� আমার ব�ুর 
সাক্ষাত ঘেট ঈদুল িফতেরর েকােনা এক ছুিটেত। তারপর 
বগুড়ার িবখয্াত সাতমাথার অদূের েখাকন পােকর্ গে�র পসরা 
িনেয় বেসন তারা। দরকাির-অদরকাির নানা পয্াচােলর িভড় েঠেল 
অবেশেষ আেস আসল �স�। তােক িজেজ্ঞস করা হয়, তা পি�ত 
মহাশয়, িবেয়থার কী খবর? কথা শুেন েকমন েযন ভাবনার 
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জগেত িমিলেয় েগেলন িকছু সমেয়র জনয্। তারপর বলেলন, 
‘ভাই, ও কথা আর বেলা না। আমার কপােল িক িবেয়থা আেছ! 
কেব েকাথায় চাকির পােবা, তারপর যিদ েকােনা ‘ভািব �শুর 
আ�ার’ দয়া হয় তেবই না িবেয়!’ ব�ু বলেলন, আের ওই সব 
িবনয়ী ডায়ালগ অনয্েদর জনয্ িরজাভর্ েরেখ ব�ুেদর কােছ আসল 
কথা বেলা। ব�ুেদর সােথ ভিনতা চেল?  
ব�ুে�র কসেমর কােছ িতিন হার মানেলন। এবার তার মুখ 
েথেক সতয্ কথাটাই েবরুেলা। িতিন বলেলন, ‘সিতয্ কথা বলেত 
কী, আিম েকােনা অিশিক্ষত েমেয়েক িবেয় করেত পারেবা না। 
এিদেক িশিক্ষত েমেয়েদর যা েদখিছ, তা না বলাই ে�য়।’ েজার 
কের ধরলাম, বলেতই হেব। বলেলন, ‘আিম আসেল েকােনা 
েমেয়েক িব�াস করেত পারব না।’ বললাম, এসব অিত 
ভােলামানুষী উি� যত কম বলা যায় তত ভােলা। বলেলন, 
‘ডায়লগ নয়; সিতয্ বলিছ। আিম েতা িনেজর কানেক আর 
অিব�াস করেত পাির না। এই েতা িকছুিদন আেগই একদল 
েমেয়েক বলেত শুনলাম, তারা েদহ বয্বসা েথেক িফের এেস 
েছেলেদর ওপর ে�াধ উ�ীরণ কের বলেছ, ‘েতারা আমােদর 
েথেক েযৗতুক িনিব না? িনস্, আমরা েযৗতুকই কামাই করিছ 
েতােদর জনয্!’ বললাম, েদেখন ভােলা-ম� সব জায়গায়ই আেছ। 
সবাই েতা এক রকম না। বলেলন, আিম শুধু িনেজর 
ইউিনভািসর্িটর অিভজ্ঞতার আেলােক বলেত পাির, ওখানকার 
ন�ইজন ছা�ীরই আেছ িববাহপূবর্ েযৗন স�েকর্র অিভজ্ঞতা। 
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আর আিম েয ওই বািক দশ পােসর্ে�র একজনেক পােবা তার 
িন�য়তা েদেব েক? অতএব েযমন আিছ েতমনই ভােলা! 
ঘটনা : ৩  
েকােনা এক রমযােনর ঘটনা। �েমই বসবােসর অেযাগয্ হেয় 
ওঠা ঢাকা শহের চলােফরা করা আর দুগর্মিগির কা�ার মরু পািড় 
েদয়া সমান বয্াপার হেয় উেঠেছ। রমজান মাস আসেল তা 
বহুগুেণ েবেড় যায়। ঢাকার রা�াগুেলা তখন মানুেষর কােছ 
পুলিসরাত পািড় েদয়ার মেতা কিঠন বেল মেন হেত থােক। এমিন 
এক িদেন মানুষ যখন যানজেটর জাহা�ােম ভাির ভাির �াস িনে� 
তখন েদখা েগল সিতয্কার এক নারকীয় দৃশয্। ঘটনাটা কাকলীর। 
গািড়র ভয্াপসা গরেম আর মানুেষর ঠাসাঠািসেত িনঃ�াস িনেত 
ক� হওয়ায় যা�ীরা গািড়র জানালা িদেয় ঘন ঘন বাইের 
তাকাে�। েসই তাকােনােতই ধরা পড়ল ঘটনাটা। মানুষ 
েকৗতূহলী হেয় উঠল।  
অেনকগুেলা র য্ােবর গািড়। র য্াব আর জনতার সংখয্া হােত 
েগানার মেতা নয়। ঘটনার মূল নায়ক কেয়কজন ললনা। তারাই 
সব েকৗতূহেলর েক�িব�ু। েদখা েগল, ‘েহােটল ঢাকা ইন’ েথেক 
েবিরেয় আসেছন একদল মুখ আড়াল করা ললনা! েপাশাকই বেল 
িদে� এরা ঢাকার িবিভ� কেলজ-ভািসর্িটর ছা�ী। িশক্ষা�ন 
আেলািকত করা বাদ িদেয় তারা কলুিষত করেত এেসিছেলন 
ঢাকার েচনাজানা কেয়কিট আবািসক েহােটল। েসখান েথেকই 
অসামািজক কােজ িল� হওয়ার অিভেযােগ তােদর ে�ফতার কের 
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থানায় েনয়া হে�! আহ্! েয ওড়না িদেয় তারা মুখাবয়ব েঢেক 
েরেখেছ তা এসব আ�া মডানর্েদর দৃি�েত অনয্ সময় েতা 
চকু্ষশূল। িক� আজ েকন তা যেক্ষর ধন!  
হয্া, এভােবই মু�বােসর উ�লতা আর েযৗবেনর পাগলা হাওয়ায় 
উড়েত থাকা িটনএজাররা রসাতেল যাে�। চারিদেক চলেছ 
জািতর সবেচ মূলয্বান স�দ যুব সমাজেক �ংস এবং 
আদিশর্কভােব প�ু করার নানা আেয়াজন। মু�বাস যার পথেক 
কেরেছ উ�ু�। পদর্ার িবরুে� িবে�াহী এই সমােজর িচ�া আর 
পিরক�নার বৃহৎ অংশ জুেড় রেয়েছ তরুণ-তরুণীেদর এক 
কাতাের দাড়ঁ কিরেয় েদয়ার নানামুখী তৎপরতা। একসােথ �াস, 
একসােথ আ�া, একসােথ পরীক্ষা ও একসােথ চলােফরা। 
সেবর্াপির েলখাপড়ার অজুহােত বয্বধােনর সব েদয়াল তুেল েদয়া। 
সবর্� পদর্াহীনতা ও িনলর্�তার রমরমা কারবার। আেছ িবপরীত 
িলে�র �িত আকষর্ণ সৃি�র স�াবয্ সব আেয়াজন। এিদেক �ােস 
আেলাচনা ে�ম িনেয়, গ�-উপনয্ােসর আেলাচয্ িবষয়ও অিভ�। 
নাটেক-িসেনমায় এবং ব�ুেদর আ�ােতও েসই উ�িসত 
জীবেনর মধুর অধয্ায়!  
এত িকছুর েযাগফেল যখন তরুণ-তরুণীেদর �ভাবজাত বাসনা 
উ�� হেয় ওেঠ, টাইগার-�ীড খাওয়া টগবেগ যুবকরা যখন 
িরপুর দংশেন ছটফট করেত থােক, তখন তােদর সামেন েপশ 
করা হয় �িতি�ত হেয়ই িবেয় করার অমূলয্ উপেদশ। ‘এত অ� 
বয়েস িবেয় নয়। মা� ি�শ বছের িবেয়! েস েতা �াময্ কালচার! 
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অথচ এই বয়েসর েলাকেদর পিব�তা ও চির� সংরক্ষেণর তািগদ  
েদয়া হেয়েছ তী�ভােব। সাহাবী আবদু�াহ ইবন মাসউদ 
রািদআ�াহু ‘আনহু এই সমেয়র সমসয্ার কথা বয্� করেলন 
এভােব-  

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا   َشبَابًا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ

دُ  ال ِ
َ

 َشيْئًا �

আমরা িকছু যুবক িছলাম রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম- এর সমেয় যারা িববাহ করার মেতা আিথর্ক সামথর্য্ 
রাখতাম না। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বলেলন- 

َباِب  َمْعرَشَ  يَا َاَءةَ  ِمنُْ�مْ  اْستََطاعَ  َمنْ  ؛ الشَّ
ْ

جْ  ابل يزََتَوَّ
ْ
َغضُّ  فَإِنَّهُ  فَل

َ
بَرَصِ  أ

ْ
 ، لِل

ْحَصنُ 
َ
َفْرِج  َوأ

ْ
ْومِ  َ�َعلَيْهِ  �َْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  ، لِل ُ  فَإِنَّهُ  ، بِالصَّ

َ
  وَِجاءٌ  هل

েহ যুবক স�দায়! েতামােদর মেধয্ যারা সামথর্ রােখ েস েযন 
িববাহ কের। েকননা এটা দৃি�র েহফাযত এবং ল�া�ান পিব� 
রাখার সেবর্া�ম উপায়।’ [বুখারী : ১৯০৫] 
িক� আমােদর সমাজ চলেছ উে�াে�ােত। উ�� যুবকেক 
েযৗবেনর সূচনাকােল িনবৃত রাখা হয় নাবােলগ বেল আর 
পূণর্েযৗবেন আটেক রাখা হয় �িতি�ত হওয়ার কথা বেল। তাহেল 
অধপিতত এই সমােজর চািরি�ক অব�া ধের রাখার উপায় কী? 
আগুেনর কাজ দহন করা। এটা তার ধমর্। িভ� যুি� বুিঝেয় েতা 
ব� বা েকােনা স�ার �ীয় ধমর্ বদলােনা যায় না। েযৗবেনর ধমর্ও 
েতা িবপরীত িলে�র �িত আকৃ� হওয়া। িবপরীত িল�েক কােছ 
েপেত যা দরকার তা-ই করা। এত িকছুর মাধয্েম তরুণ-
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তরুণীেদর সহজাত েযৗন লালসােক উে� েদয়া হে� িঠক। িক� 
এ �াকৃিতক �েয়াজন পূরেণর ৈবধ দরজা আটেক রাখা হেয়েছ 
শ� িখল িদেয়। 
বালয্ িবেয় েঠকােত িগেয় েযৗবেনর িবেয় েঠকােনার বয্ব�া হে�। 
এমনিক আইন কের েঘাষণা কের হে�, ১৮ বছর বয়স পযর্� 
েছেল-েমেয় িশশুই থােক! কথাটা এেকবােরই ফালতু। আজেকর 
এই যুেগ ১৮ বছেরও েকউ িশশু থােক একথা শুেন িশশুরাও 
িখলিখল কের হাসেব!  
�াভািবক পেথ ৈবধ কাজ করেল িন�া কুড়ােত হয়। িতর�ার ও 
ভৎর্সনা সহয্ করেত হয়। অথচ েচারাইপেথ অনয্ায় করেলও তােত 
েদােষর িকছু েনই! এমনই েয সমােজর িনয়ম েসখােন আর শাি� 
থােক কী কের। যা হবার তাই হে�। আগুন িনভেছ না। আরও 
উ�� হে�। িববাহপূবর্ ভােলাবাসা, িলভ টুেগদার ও পরকীয়ার 
ঘটনা েবেড়ই চেলেছ। অহরহ �লেছ সুেখর ঘের দুেখর অনল। 
পােপ েতা বাপেকও ছােড় না। এরা পাপ করেত করেত হািরেয় 
যাে� পােপর েচারােগািলেত। এসব বেখ যাওয়া ‘স�ানেক িনেয় 
অিভভাবকরা েয কী িবপেদ আেছন, তা ভু�েভাগীরাই জােনন। 
তেব ভাবার তািলকায় িক� মু�বােসর কুফলটাই আেগ থাকা 
চাই! 
পােপর অনুভূিত ধীের ধীের এত ক্ষীণ হেত চেলেছ েয, এখন ভ� 
ঘেরর েমেয়রাও ইদানীং অৈনিতক কােজ জিড়েয় পড়েছ। এসব 
কথা কী ঘটনা হােতনােত না ধরা পযর্� িব�াস করা যায়! েবশ 
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কেয়ক বছর আেগ র য্ােবর অিভযােন ইয়াবা সু�রীরা এেকর পর 
এক ধরা পেড়িছল। অিভজাত পাড়ার কা�দশর্ন যুবক-যুবতীেদর 
ম�দশর্ন কীিতর্কলাপ িমিডয়ায় আসেত শুরু কেরিছল। সবাই 
তখন িবি�ত �ি�ত হেয়িছেলন। অব�ার িক� উ�িত হয় িন। 
অবনিতই হেয়েছ �মশ। স�য্ার পর যিদ দুভর্াগয্�েম আপনােক 
েকােনা কেলজ-ইউিনভািসর্িটর আশপােশর রা�া িদেয় েযেত হয়, 
তাহেল কারও পক্ষ হেত েচােখ আঙুল েদয়া ছাড়াই িনেজই 
েদখেত পারেবন আমােদর িটনএজাররা েকান পেথ তােদর 
সহজাত চািহদা েমটাে�। হুডেফলা িরকশায় উ�� তরুণ-
তরুণীেদর অেশাভন আচরণ েদেখ আপিন িক একথা েভেব 
অবাক হন না েয, এেদর িনেয়ই তােদর পিরবােরর েলােকরা �� 
েদেখ? আমরাও এেদরেক ভিবষয্েতর স�ল বেল মেন কির? েকউ 
হয়ত কেলজ-ভািসর্িটর ছা�-ছা�ীেদরেক িনেয় এসব েলখায় 
আমার �িত রু� হেবন। িক� এই েলখা েতা এই �থম নয়। 
েসই ছা� যমানােতই আমরা ‘ভািসর্িটর েমেয়রা’ বইিটেত এসব 
করুণ উপাখয্ান পেড় আফেসাস করার অভয্াস কের এেসিছ। 
িক� েসই েলখা আর এই েলখার মেধয্ পবর্ত�মাণ পাথর্কয্ 
িনিহত। এই েলখা েতা জা�ত করার জনয্, এখােন ে�ষ-িবে�েষর 
েকােনা �� েনই। আেছ কলয্াণকািমতা, ম�েলর �তয্াশা। �ীন 
হে� কলয্াণকািমতার নাম। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন - 

يُن انلَِّصيَحةُ «  »ادلِّ
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�ীন হে� কলয্াণকামীতার নাম।’ [মুসিলম : ৫৫]  
এতএব েসই কলয্াণকািমতার উৎস েথেক েকােনা েলখা আসেল 
েসই েলখােক িক উেপক্ষা করা যায়?  
একটু েভেব েদখুন �থম ঘটনার কথা। বয্িভচার কেতাটা 
বয্াপকতা েপেল এমন উি� করেত পাের একিট েমেয়? 
বয্িভচােরর িদেক ইি�ত কের বলেছ, ‘ও েতা হেয়ই থােক। ও 
েকােনা সমসয্া না।’ আর ি�তীয় ঘটনায় এক আ�াহভীরু যুবক যা 
বেলেছন তা শুধু এক েখাকেনরই উি� নয়। যারা িনলর্�তায় গা 
ভািসেয় িদেত পােরন না, এরকম হাজারও সেচতন যুবেকর কথা 
এগুেলা। িযনা-বয্িভচার এেতা বৃি� েপেয়েছ েয, েমেয়রা েছেলেদর 
কাছ েথেক কামাই কের েছেলেদর েযৗতুক েদয়ার কথাও সদে� 
েঘাষণা করেছ! তৃতীয় ঘটনায় আমরা েদখেত পাই কেলজ-
িব�িবদয্ালেয়র ছা�ীেদর অৈনিতক কােজ জিড়েয় পড়ার অিব�াসয্ 
িচ�। অবশয্ যারা প�-পি�কা পেড়ন তারা জােনন, ঢাকার িবিভ� 
কেলজ-িব�িবদয্ালেয়র েমেয়েদর এ ধরেনর িনকৃ�কেমর্ জিড়েয় 
পড়ার খবর িবরল নয়।  
সময় হেয়েছ েভেব েদখার েকন এসব হে�। েসই সােথ 
�িতেরােধর িচ�াটাও করেত হেব য�সহকাের। সবার মেধয্, 
িবেশষত িটনএজারেদর মেধয্ �ীনদাির ও আ�াহভীিতর �ভাব 
বাড়ােনা ছাড়া েযৗবেনর এই পাগলা েঘাড়ােক থামােনা স�ব নয়। 
তরুণ-তরুণীেদর েদহ-মেনর সু�তা ও �মা�িত ধের রাখেত 
ইসলােমই রেয়েছ সবেচেয় সু�র ও সাবলীল িদকিনেদর্শনা। 
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সমােজ আ�াহর ফরজ িবধান পদর্ার চচর্া বাড়ােত হেব, তরুণ-
তরুণীেদর দৃি� অবনত রাখেত হেব, �া� বয়�েদর আিথর্ক ও 
ৈদিহক সামথর্য্ থাকেল �ত িবেয়র বয্ব�া করেত হেব এবং 
যােদর সামথর্য্ েনই তােদর েরাজার মাধয্েম আপন ৈজিবক 
চািহদােক সামিয়কভােব দিমেয় রাখেত হেব।  
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

َفْرِج، َوَمْن لَْم «
ْ
ْحَصُن لِل

َ
، َوأ برََصِ

ْ
َغضُّ لِل

َ
ْج، فَإِنَُّه أ يزََتَوَّ

ْ
َمِن اْستََطاَع ابَلاَءَة فَل

ُ وَِجاءٌ  �َْستَِطْع َ�َعلَيْهِ 
َ

ْوِم، فَإِنَُّه هل  »بِالصَّ
‘েহ যুবসমাজ! েতামরা যারা সামথর্য্ রােখা, তারা িববাহব�েন 
আব� হও। যারা সামথর্য্ রােখা না, তারা েরাজা কেরা। েকননা তা 
�বৃি�েক দিমেয় রােখ।’ [বুখারী : ১৯০৫; মুসিলম : ১৪০০] 

﴿ ْ نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ  ِمنُ�مۡ  ٱۡ� ْ  إِن �َمآ�ُِ�مۚۡ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  َوٱل�َّ  يَُ�ونُوا

ُ  ُ�ۡغنِِهمُ  ُ�َقَرآءَ  ۦۗ  ِمن ٱ�َّ ُ  فَۡضلِهِ ِينَ  َوۡليَۡسَتۡعفِِف  ٣٢ َعلِيمٞ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ  َ�  ٱ�َّ
ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  ُ  ُ�ۡغنَِيُهمُ  َح�َّ  ]  ٣٣  ،٣٢: انلور[ ﴾ ٣٣ فَۡضلِهِۦۗ  ِمن ٱ�َّ

‘আর েতামরা েতামােদর মধয্কার অিববািহত নারী-পুরুষ ও 
সৎকমর্শীল দাস-দাসীেদর িববাহ দাও। তারা অভাবী হেল আ�াহ 
িনজ অনু�েহ তােদরেক অভাবমু� কের েদেবন। আ�াহ �াচুযর্ময় 
ও মহাজ্ঞানী। আর যােদর িববােহর সামথর্য্ েনই আ�াহ তােদরেক 
িনজ অনু�েহ অভাবমু� না করা পযর্� তারা েযন সংযম অবল�ন 
কের।’ {সূরা আন-নূর : আয়াত ৩২-৩৩}  
আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক সিঠক পেথ চলার এবং ইহ 
ও পরকালীন কলয্াণ অজর্েনর তাওিফক িদন। মু�বােসর 
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অকলয্াণ আর ক্ষিতর িদক িচ�া কের তা েথেক দূের থাকার 
িহ�ত িদন। আিমন (আলী হাসান ৈতয়ব, েযৗবেনর েমৗবেন, সূ� 
: মািসক রাহমানী পয়গাম) 
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জীবৈবিচে� িবলু� ৈনিতকতা 

 
২৬-০৭-২০১১ইং সােলর ঘটনা। ঘটনাটা পড়ার পরই অনয্ 
আেরকিট পি�কায় �িস� �াণী মািছর জীবনৈবিচ� স�েকর্ 
একটা তথয্ েপলাম। িনকৃ�তার েক্ষে� মািছ উপমাতুলয্। ঘৃণয্ 
�ভাব, ঘৃণয্ব� আহার িহেসেব �হণ এবং ঘৃণয্ �ােন মািছর অবাধ 
যাতায়াত। এমিন একিট �াণীর সােথ পৃিথবীর সবর্ে�� মাখলুেকর 
চিরে�র সােথ িমল খঁুেজ পাওয়া সিতয্কার অেথর্ই দুঃখজনক 
বয্াপার। িক� মানব চিরে�র অবয্াহত পতন, ৈনিতকার �লন 
আর মানবতার সু�রতম গুণাবলীর �ত পতেন আমরা �েমই 
েসৗ�েযর্র কাতার েথেক সের এেস যতসব জীবজ�র কাতাের 
শািমল হেত শুরু কেরিছ। আমােদর এই পতন, �ংেশর পেথ 
এই অিভযা�া মনুষয্স�ােক কলি�ত ও মানবপিরচয়েক ��িব� 
করেছ িকনা েস কথা িক� অবশয্ই েভেব েদখা দরকার। সারা 
জীবন েতা শুধু েভােগ, িবলােস আর �ে�ই েকেট েগল। িকছু 
সময় িক গত হওয়া জীবেনর িহেসব কষায় বয্য় করা দরকার 
নয়?  
সাহাবী হাসান বসরী রহ. বলেতন, যারা দুিনয়ােত জীবেনর িহেসব 
কষেব আেখরােত তােদর িহেসব সহজ হেব। আর যারা িহেসব 
কষেব না, িনেজর জীবেনর ভােলাম� ঘটনাগুেলার িবচার করেব 
না, সভয্তার েসৗ�েযর্ শািমল হওয়ার বয্াপাের তৎপর হেব না, 
িহেসবটা তােদর জনয্ অেনক কিঠন হেয় যােব।  
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আেগ মািছ চিরে�র কথাটা বিল। পৃিথবীেত বহু রকেমর মািছ 
আেছ। এক �কার মািছ হেলা �য্াগ �াই। এরা মারামাির করেত 
খুব পাকা। আর তা বড় অ�ুত কারেণ। েযৗন আিধপতয্ িব�ার 
করার জনয্! এেদর িশংগুেলা সৃি�ই নািক একারেণ! পুরুষ মািছর 
সে� িমিলত হওয়ার সময় হেল �ী মািছরা সািরব� হেয় বেস 
থােক। এরপর �ী মািছর সে� িমিলত হওয়ার আ�হী পুরুষ 
মািছরা মারামাির শুরু কের। ওই মারামািরেত িবজয়ী পুরুষই 
েকবল েসই �ী মািছেদর সােথ িমিলত হওয়ার সুেযাগ লাভ কের। 
আর যােদর ক্ষমতা েনই, শি�েত দুবর্ল তারা বড়েদর অনুপি�িতর 
সুেযাগ েনয়। তােদর অনুপি�িতেত তারা �ী মািছর সােথ িমিলত 
হওয়ার সুেযাগ লাভ কের!  
মালেয়িশয়ায় এক ধরেনর মািছ আেছ, যারা জল�বােহর ধাের 
গােছর িশকেড় জমােয়ত হয় একিট পুরুষ মািছর কােছ। এর 
মেধয্ অনয্ েকােনা পুরুষ মািছ যিদ েগালমাল বাধােত আেস 
তাহেল পুরুষ�য় েচােখ েচাখ েরেখ যুে� আহবান জানায় এবং 
যুে� িবজয়ী পুরুষ �ী মািছর সােথ িমিলত হওয়ার সুেযাগ লাভ 
কের থােক। মজার বয্াপার হেলা েযৗন আিধপতয্ িব�ােরর জনয্ 
এরকম মারামাির িকংবা মা�ািন করা শুধু মািছর মেধয্ই সীিমত 
নয়। জীবজগেতর আরও অেনক �াণীর মেধয্ই তা েদখা যায়। 
এেক্ষে� পুরুষরাই মারামাির কের আর �ী মািছরা িবজয়ী 
পুরুষেক কােছ েপেত চায়। এই িনয়ম িক �কৃিত �দ� নািক 
�বৃি�র সৃ�? িকংবা তা িচর�ন �ভাব? েসটা বলার সুেযাগ েনই। 
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তেব কথা হেলা এই �ভাব মানুেষর মেধয্ও আেছ। িক� মানুষ 
তার িবেবক-বুি� আর িনয়মকানুন িদেয় অেনকটাই সংযত। তেব 
সব সময় নয়।  
জীবজগেতর এই ‘পশুসভয্তাই’ এখন পুেরাদ�র ভর কেরেছ 
মানবসভয্তায়! েদেশর আনােচ-কানােচ ঘটমান হাজােরা ঘটনা 
আমােদরেক একথা বলেত বাধয্ করেছ। ঘটনাটা কুিম�ার। িঠক 
একই েরখায় দাঁিড়েয়, বলা যায় েযৗন আিধপতয্ িব�ার করােক 
েক� কেরই ঘটল এধরেনর একিট ঘটনা। কুিম�া সরকারী 
িব�িবদয্ালেয়র ছা�ী েরখা (ছ�নাম)। ভােলাবাসা কের িবেয় 
কেরেছন আেপলেক। িবেয়র মা� চার মাস গিড়েয়েছ। এরই মেধয্ 
ঘটল চরম িনমর্ম ঘটনা। েকননা, এসব মািছর মেতা িকছু েলাক 
িছল যারা আেপলেক তােদর �িত�ি� মেন কেরিছল এবং তারাও 
েরখােক িনেজেদর কের েপেত েচেয়িছল। েসই �িতেযািগতা চচর্া 
হওয়ায় জীবন িদেত হেলা েরখার স�ী আনসারেক। তারা তােক 
হতয্া কের েযৗনলালসায় েহের যাওয়ার �িতেশাধ িনল। এই 
ঘটনািট পাঠ করেত িগেয় বারবার মেন পড়িছল মািছেদর এই 
েযৗন আিধপতয্ িব�ােরর ঘটনা এবং এেক েক� কের এক 
অপেরর জীবননাশ করার �ােজিড। [তথয্সূ� : আমার েদশ 
২৬/০৭/১১ইং] 
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�ুেল েযৗন িনপীড়ন বাড়েছ 

 
জািন এমন িশেরানাম পছ� হেব না অেনেকর। শুনেতও �িতকটু 
েস কথাও অ�ীকার করা যােব না। িক� তারপেরও েয িব�াস 
করেত হয়, শুনেত হয়! 
�ুল হেলা পিব� �ান। এখােন এেস মানুষ ৈনিতকার িশক্ষা পােব, 
চির�মাধুযর্ হািসল করেব এবং অৈনিতকার িবরুে� লড়ার দুর� 
সাহস অজর্ন করেব, এই বহুমুখী উে�শয্ সাধেনর জনয্ই �ুল-
কেলজ �িত�া করা হয়। িক� উে�েশয্র িবপরীত েসই পিব� 
�ানই যিদ েযৗনসবর্� হয় তাহেল জািতর ভিবষয্ৎ েকাথায় িগেয় 
েঠকেব? ১০ই অগা� ২০১১ইং সােল বাংলােদশ �িতিদন নােমর 
ৈদিনক পি�কািট এই িশেরানােমই কথাটা িলেখেছ, আিম তা 
নকল করলাম মা�। 
‘সুমন আিম েতামােক অেনক ভােলাবািস। জািন আমােক তুিম 
মেন রাখবা না। তাই মেন রাখার বয্ব�া কের যাি�।’ 
মারিজয়া জা�াত সুমা। জাহানারা ইমাম হেলর ৩২৩ হেলর ছা�ী। 
িশিক্ষকা হেত েচেয়িছেলন। অনােসর্ �থম �ােশ �থম 
হেয়িছেলন। একবছর ধের েবাটান িবভােগর �ভাষক 
মিনরু�ামান িশকদার সুমেনর সােথ ে�ম। মা�ােসর্র পর িবেয় 
হওয়ার কথা িছল। িক� পের সুমন তােক �তয্াখয্ান কেরন। 
ফেল িবষ পান কের আ�হতয্া কেরন সুমা। বািড় জামালপুেরর 
উ�রকাচািরপাড়ায়। িপতা আ�ুস সামাদ। িতিন ভাইেবােনর মেধয্ 
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�থম। েমধাবী ছা�ী। অনােসর্ িজিপএ ৩.৫৬ েপেয় �থম 
হেয়িছেলন। �থম েথেকই িশক্ষক হওয়ার ই�া িছল। িক� 
একাদশ ে�ণীেত পড়ার সময় পিরবােরর চােপ খালােতা ভাইেয়র 
সােথ িবেয় হয়। িক� ওই খালােতা ভাইেয়র সােথ অনয্ একিট 
েমেয়র স�কর্ থাকায় িবেয় েভেঙ যায় এবং মা� ৫-৬ মাস পরই 
িডেভাসর্ হেয় যায়।  
িবেয় েভেঙ যাওয়ার পর িতিন আবার পড়ােশানার �িত মেনােযাগী 
হন এবং জাহা�ীরনগর িব�িবদয্ালেয় ভিতর্ হন। এখােন ভিতর্ 
হওয়ার পর পিরচয় হয় িশক্ষক মিনরু�ামান িশকদার সুমেনর 
সােথ। িশক্ষক তােক িশক্ষক হওয়ার �েলাভন েদখান। এেত 
আ�হ আেরা েবেড় যায় সুমার। তার আ�হেক পঁুিজ কের সুমন 
তােক ে�েমর জােল আব� করেত সক্ষম হন। ে�েমর অ��ধারা 
এিগেয় চেল আপন গিতেত। িনেয় যায় নালা-নদর্মায়। এই 
স�েকর্র টান এত �বলভােব সুমােক আ�� কের েয, এক 
�ী�কালীন পুেরা ছুিট িতিন তার সােথ কাটান, �ামী-�ীর রূপ 
ধারণ কের! 
সুমার সহপাঠীরা জািনেয়েছ, তারা রােত একি�ত হেতন। সুমা েয 
িডেভাসর্ী তা সুমনেক জানােনা হেয়িছল। তােত আপি� কেরনিন 
সুমন। িক� �াথর্ ফুিরেয় যাবার পর, সুমার কাছ েথেক পাওনা 
আদায় কের েনয়ার পর এই অজুহােতই িতিন তােক �তয্াখয্ান 
কেরন। �তয্াখয্াত নারীর েশষ স�ল বুিঝ জীবননাশ! তাই সুমা 
এই পথই অবল�ন কেরন। িনজ হেলর িসিলং ফয্ােনর সােথ ঝুেল 
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জীবেনর পাওনা পিরেশাধ কেরন। যাবার আেগ িলেখ যান দুিট 
িচরকুট। দলীয় ও �ভাবশালী েলাক হওয়ায় সুমেনর েচ�ায় েসই 
িচরকুট দুিট গােয়ব করার েচ�া করা হেয়িছল। িক� পরপােরর 
বািস�ার িবেদহী আ�ার েসই বাসনার কােছ েহের যায় সুমেনর 
অপেচ�া। উ�ার করা হেয় িচরকুট দুিট। এেত সুমা িলেখেছন- 
‘সুমন ভাই, জািন মেন রাখেবন না। তাই সারাজীবন অনুত� 
হেবন এমন কাজ কের েগলাম।’  
আেরকিটেত িলেখেছন- ‘সুমন আিম েতামােক অেনক ভােলাবািস। 
জািন আমােক তুিম মেন রাখবা না। তাই মেন রাখার বয্ব�া কের 
যাি�।’  
আর মা-বাবােক উে�েশয্ কের িলেখেছন- আ�া, আিম েতামােদর 
অেনক ভােলাবািস। আিম েতামােদর েযাগয্ স�ান হেত পারলাম 
না। জািন আমােক ক্ষমা করেব না। তবু ক্ষমা চাি�।’ 
সুমনেক জাগােত িগেয়, তার �ৃিতর পাতায় অমর হেয় থাকার 
বাসনায় সুমা জীবন িদেয় েগেলন। িক� সুমনরা িক মেন রাখেব 
একিট বি�তা, লাি�তা নারীর কথা? �াথর্ েযখােন মুখয্, �রিণকা 
েসখােন েগৗণ। তাই বৃথাই েগল সুমার জীবনদান! [তথয্সূ� : 
আমারেদশ ১১/০৮/১১ইং]  
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িবচারেকর িবেবেক বি� িবচার 

 
ঘটনাটা শুেনিছলাম এক ব�ার মুেখ। নাম মেন েনই। আর 
ঘটনাটাও আিম এ পযর্� েকােনা িকতােব পাইিন। তেব ঘটনার 
মমর্ েয সতয্ এেত সে�হ েনই। েসটা মুসিলম েরঁেনসা আর 
মুসিলম �ণর্ালী যুেগর কথা। তখন এধরেনর ঈমানদী� ঘটনা 
িবরল িছল না। বরং তা িছল �াভািবকতার চাদের েমাড়ােনা 
সাধারণ সতয্ ঘটনা। তখন মুসিলম শাসক আর িবচারকেদর 
ঈমান, সততা ও ৈনিতকতা এত �খর িছল েয, ইিতহােসর 
েকােনা পাতায় এধরেনর ঘটনা উে�খ না থাকেলও ঘটনার 
মমর্ােথর্র সতয্তা স�েকর্ েকউ আপি� করেব না। এক িবখয্াত 
ফকীহর সময়কার ঘটনা। েস সমেয়র মুসিলম খলীফা একিদন 
�ীর সােথ অ�র� মুহূতর্ কাটাি�েলন। হঠাৎ কী কথা �সে� �ী 
বেল েফলেলন, আের তুিম েতা জাহা�ামী!  
অ�র� মুহূেতর্ এমন কথা কার ভােলা লােগ? তাই খলীফা 
রাগাি�ত হেয় বলেলন, আিম যিদ জাহা�ামী হই তেব েতামার 
মেতা জা�াতী �ী আমার দরকার েনই! তুিম তালাক। কথাটা 
বেলই খলীফার ৈচতনয্ িফের এেলা। এবার �ী রক্ষার পালা। েস 
সমেয়র অেনক মুফতী, ফকীহর �ার� হেলন। িক� েকউ সমাধান 
িদেত পারেলন না। েক জা�াতী আর েক জাহা�ামী- এই ফয়সালা 
িদেত িগেয় েক িবপেদ পড়েত চায়! েস ফয়সালা েয আ�াহ 
তা‘আলা ছাড়া আর কােরা হােত েনই! অতএব এর িভি�েত 

167 



 
ফাতাওয়া েদয়া স�ব নয়। খলীফার এমন নাযুকতম মুহূেতর্ 
এিগেয় এেলন যুেগর েসই িবখয্াত ফকীহ। িতিন একিদন 
খলীফােক আড়ােল েডেক িনেয় বলেলন, আ�া, বলুন েতা আপিন 
এমন েকােনা েনক কাজ কেরেছন িকনা যার একমা� উে�শয্ 
িছল আ�াহ তা‘আলার েরজামি�? খলীফা অেনকক্ষণ েভেব 
বলেলন, েতমন েনক কােজর কথা মেন পেড় না। তেব জীবেন 
বড় একটা গুনাহ েছেড় িদেয়িছলাম েসেরফ আ�াহ তা‘আলার 
ভেয়। ফকীহ বলেলন, ঘটনাটা খুেল বলুন। 
‘আমার একজন ফুফােতা েবান িছল। খলীফা বলা শুরু করেলন- 
আমরা েছাটকােল এক সােথই বড় হেয়িছ। রূেপ িছল েস 
অ�িত�ি�, েসরা এবং অননয্। তাকােল েসৗ�েযর্র আগুেন েচাখ 
ঝলেস যায় েযন! িক� যখন বয়স বাড়ল এবং �া� বয়� হলাম 
তখন আমােদরেক আলাদা কের েদয়া হেলা এবং আমরা পদর্া 
করেত শুরু করলাম। েস িছল আমার জনয্ িদওয়ানা। িক� পদর্া 
েভদ কের কখনও েস আমার সােথ সাক্ষাত করেত পারত না। 
ফেল তার অ�েরর দহন আেরা েবেড় িগেয়িছল। বহুিদন ধের েস 
সুেযােগর অেপক্ষায় িছল এবং একিদন েস সুেযাগটা েপেয়ও 
েগল। একাকী েপেয় েস আমােক অিভেযাগ আর অনুেযােগর বােন 
জজর্িরত কের বলল, জােনা না েতামায় আিম কত ভােলাবািস? 
এরপর েস তার ভােলাবাসার নগদ ফল তুেল িনেত চাইল। 
আিমও তার আ�ােন সাড়া েদয়ার উপ�ম করলাম। িঠক েস 
সমেয় জািন না েকাথা েথেক এেলা আওয়াজটা। েক েযন আমােক 
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বলেছ, হায়! একিদন তুিম িবচারক ও শাসক হেয় েয অপরােধর 
িবচার করেব, েদাররা লাগােব আর মৃতুয্দ� েদেব, েসই তুিমই 
আজ েসই পােপ িল� হেত চেলছ? 
খলীফা বেলন, এর পর আিম আর আেগ বািড়িন। আ�াহ 
তা‘আলার ভেয় সােথ সােথ আিম তাওবা কেরিছ। ফকীহ বলেলন, 
আপনার �ী তালাক হয়িন। অনয্ সাধারেণর জনয্ েতা এক 
জা�াত। আপনার জনয্ দুই জা�াত। েকননা আ�াহ তা‘আলা 
কুরআেন ইরশাদ কেরেছন,  

 ]  ٤٦: الرمحن[ ﴾ ٤٦ َجنََّتانِ  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ  ﴿

‘েয বয্ি� তার �ভুর সামেন দ�ায়মান হওয়ােক ভয় কের তার 
জনয্ দুিট জা�াত।’ {সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৪৬} 
অতএব আপিন দুই জা�ােতর অিধকারী। তাই �ী তালাক হয়িন। 
একজন মুসিলম শাসক ও িবচারেক জীবেন এধরেনর ঘটনা 
আসেল এভােবই তা বয্াখয্ািয়ত হেব, চচর্া হেব ৈনিতকার, িবজয় 
হেব সততার এটাই �াভািবক কাময্ বয্াপার। িক� েকন েযন তা 
আর হয় না। িফের আেস না েসই েসানালী ইিতহাস। বরং রিচত 
হয় ঘৃিণত ইিতহাস। স�া েতা এক, িক� ইিতহাস আর 
ইিতহােসর জনেকরা িভ�! 
বিরশােলর সােবক েজলা ও দায়রা জজ আিমন উ�াহ (ছ�নাম)। 
েছেল শিহদ উ�াহ। বােকরগে�র িনয়ামিত এলাকার সােবক 
েম�ার ম�ুজান েচৗধুরী তার েবানেক ওই িবচারেকর ঘের 
গৃহপিরচািরকার কাজ জুিটেয় েদন। েস সময় িক� ঘুণাক্ষেরও 
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মু�াজান তার েবােনর সতী� আর স�েমর বয্াপাের িচ�া কেরন 
িন। েকন করেবন? একজন িবচারেকর ঘের েকােনা নারীেক 
অিনরাপদ ভাবা যায়? নািক তা ইনসােফ পেড়? িক� মু�াজােনর 
েসই সরল িব�াস গরল হেয়েছ। িতিন েয েসই শাসক আর 
িবচারেকর যুেগর বািস�া না, েস কথাই ভুেল িগেয়িছেলন িতিন। 
িবচারক চাকিরর �েলাভন িদেয় েমেয়িটেক িনয়িমত লাি�তা 
করেত থােকন। িপতার কেমর্ পু�! তাই পু� বাদ যােবন েকন? 
িবচারক বাবার েদখােদিখ েছেলও েমেয়িটেক িনয়িমত ধষর্ণ 
করেত থােক! এই না হেল আধুিনক সভয্তা, �গিতর দমকা 
হাওয়া! 
িপতাপুে�র উ�াদনার ভার সইেত পােরন না গৃহপিরচািরকা। 
অিন�াসে�ও িতিন েপেট ধারণ কেরন অৈবধ ফসল। কার? 
িপতার না পুে�র তা িতিন িনেজও জােনন না! তেব টনক নেড় 
িবচারেকর। পােপর অনাকাি�ত আগাছাটােক অংকুেরই �ংস 
করার জনয্ ২০০৯ইং সােলর ৭ই জুলাই েমির ে�াপেস গভর্পাত 
করােনা হয়। েস যা�ায় েবঁেচ যান িবচারক িপতাও পু�। েমেয়িট 
অনাহুত অিতিথেক িবদায় কের িদেয় �ি� পাওয়ার নূনয্তম 
ফুরসতই পান না। আবার িতিন িবচারেকর আিদম উ�দনার 
িশকার হন। আবার ধষর্ণ করা হয় তােক।  
একিট পিরবােরর ভারসাময্ রক্ষায় পিরবােরর সকলেক সেচতন 
থাকেত হয়। নারীরা েতা এসব েক্ষে� অত��হরীর দািয়� পালন 
কের থােক! েকােনা নারী েতা �ামীেক অনয্ নারীর িদেক ‘হঠাৎ 
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দৃি�েতও’ তাকােল এেক িতল েথেক তাল বানায়। �ামীেক 
পুেরাদ�র শাসন কের। িবষয়িট কখনও কখনও বাড়াবািড়র 
মা�ায় েগেলও এর উপকারী িদকও আেছ বেট। এেত �ামী 
বাছাধেনরা িকছুটা হেলও িনয়�েণ থােকন। িক� েকােনা সংসােরর 
নারী যিদ এতটুকু দািয়�ও পালন না কের এেকবাের উদাসীন 
থােকন, �ামীর অনাচার েদেখও েকােনা �িতকার বা �িতবাদ না 
কেরন তাহেল েসই সংসােরর পতন আর পচন েঠকােত যােব 
েক? িবচারেকর আলয়টা েয প...লেয় পিরণত হেয়েছ তা েদেখও 
েকােনা �িতবাদ কেরন িন তার �ী। েদেখও না েদখার ভান 
কেরেছন। �ামী-স�ানেক এক পােপর েনৗকায় ডুবেত েদেখও 
তােদরেক েটেন েতালার েচ�া কেরন িন। এমন উদাসী গৃহক�র্ী 
সংসােরর বর নয়, শাপ। 
এভােব চলেত চলেত এক সময় ছ�পতন ঘেট। িবচারক বদলী 
হেয় চ��ােম চেল যান। তখন েমেয়িটেক বািড়েত পািঠেয় েদয়া 
হয়। েমেয়িট তখন সতীে�র িবিনময় দািব কেরন। েয চাকিরর 
কথা বেল তার সবর্� লুট কের েনয়া হেয়েছ েসই চাকিরর খবর 
জানেত চান। িবচারক মানুষ েতা! মানুষেক েভেজ খাওয়া তােদর 
েপশা। তাই ভাজেত েবগ েপেত হয় না ধিষর্তা েমেয়িটেক। চাকির 
িদেত হেল পরীক্ষা িদেত হেব এবং তা িনজ বািড় েথেক িদেত 
হেব বেল তােক িবদায় কের েদন এবং বেলন, আমার বাসায় 
েথেক পরীক্ষা িদেল বদনাম হেব এবং চাকির না পাওয়ারও 
আশ�া থাকেব। 
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িক� এ িছল তার েকবলই েমৗিখক সা�না। কােজর কাজ িকছুই 
না। েমেয়িটর স�েমর েকােনা মূলয্ না িদেয়ই িতিন চ��ােম চেল 
যান। কথাটা জানেত েপের ধিষর্তা আদালেতর কয্াশরক্ষক 
সরকার দীন মুহা�ােদর শরণাপ� হন। সড়ক দুঘর্টনা ঘটেল এক 
ে�ণীর মানুষেক উ�ার তৎপরতার নােম িভ� েচহারায় েদখা যায়। 
আহত-িনহত যা�ীেদর উ�ার ও েসবার নােম তােদর পেকট 
হাতড়ায়, সবিকছু লুট কের েনয়। তাই এই ে�ণীর মানুষ 
মেন�ােণ এমন দুঘর্টনারই আশা িনেয় বেস থােক। ধিষর্তা 
েমেয়িট েয দীন মুহা�ােদর কােছ িবচার দােয়র কেরন েসই দীন 
মুহা�াদ এই ে�ণীর মানুষেদরই একজন। িতিন সুেযাগ হাতছাড়া 
কেরন না। ‘ঝােমলা’ িমিটেয় েদয়ার নাম কের িতিন িবচারেকর 
কাছ েথেক েমাটা অংেকর টাকা আদায় কেরন। িবচারক েবচারাও 
ঝােমলা বাধঁার ভেয় তােক চািহদা েমাতােবক টাকা পিরেশাধ 
কেরন।  
এবার েমেয়িটর কাছ েথেক অি�ম ‘িবিনময়’ পাওয়ার পালা। িক� 
একজন হতদির� আর অসহায় নারীর িবিনময় েদয়ার সাধয্ই বা 
কতটুকু? একমা� স�ল েয তার েদহ আর সতী�! িক� তােত 
সমসয্া েনই স�মেখেকা বিণকেদর। তােদর কাি�ত ‘পণয্ই’ 

েয এিট! তাই এই পেণয্র ওপেরই চুি� সংঘিটত হয়। িবচার 
পাইেয় েদয়ার কথা বেল েসও েমেয়িটেক ধষর্ণ কের! জািন না 
কতিদন চলত এই ধারা। তেব দীেনর �ী এেক্ষে� িবচারেকর 
�ীর েচেয় আলাদা ভূিমকা �হণ কেরন। িতিন বয্াপারিট জানেত 
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েপের েমেয়িটেক ঘর েথেক েবর কের েদন। অসহায় নারী আরও 
অসহায় হেয় পেড়। দুেভর্াগ কেম না তার। শৈনঃ শৈনঃ বাড়েত 
থােক দুেভর্াগ। অসহায়ে�র সুেযাগ িনেয় ৩য় ও ৪থর্ ে�ণীর 
কমর্কতর্ারাও েমেয়িটেক ধষর্ণ কের! এভােব এক পাপ েডেক 
আেন হাজার পাপ। এক মু�বাস সৃি� কের হাজার অপরাধ। 
[তথয্সূ� : ৈদিনক আমার েদশ ১০-০৮-১১ইং] 
এই যিদ হয় ইনসাফ, তেব জুলুম কােক বেল? যিদ এই হয় 
িবচার তেব �হসন কােক বেল? যিদ এই হয় িবেবেকর আদালত 
তেব শয়তােনর আদালেতর খবর কী? মানবতা, মনুষয্� যিদ 
িবচারকেদর �ারা এভােব পদদিলত হয় তেব িবচার�াথর্ী কার 
দরজায় করাঘাত করেব? 
মু�বাস! এ এক িন�ুর, িনরস পুতুল েখলা েবান! স�য্ায় যখন 
েখলা েশেষ ঘের িফরেব তখন েদখেব ফলাফল শূনয্। আর গােয় 
লাগােনা িকছু ধূেলাবািল ছাড়া েতামার আর িকছু পাওনা েনই। 
এই মিরিচকা ইিতহােসর কত কাতর পিথেকর েয জীবননাশ 
কেরেছ তার ইয়া�া েনই। তুিমও িক তেব েসই হািরেয় যাওয়া 
মিরিচকার েখারাকেদর একজন হেত চাও? িফের এেসা েবান! 
ইফফত আর সতীে�র রাজপেথ েতামােক সু�াগত! 
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মু�িবহ� 

 
মাওলানা হািববুস সুবহানী রহ.-এর কথা খুব েবিশ মেন পেড়। 
এক অসম বয়সী ব�ুর িচর��ােন আিম মােঝমেধয্ িনেজেক চরম 
িনঃস� ভািব। অিভজ্ঞতায় ভরপুর এই মানুষিটেক িনেয় যখনই 
অিভজ্ঞতা িবিনময় করতাম তখনই িবমু� হেয় েযতাম। েদশ-
িবেদেশর হাজারও অিভজ্ঞতার কথা আমােক েশানােতন িতিন। 
ম�মুে�র মেতা আিম তার েস সব কথা শুনতাম। আজ িতিন 
েনই- আ�াহ তা‘আলা তার রুেহর মাগিফরাত করুন- িক� তার 
বলা একটা ঘটনা েবশ মেন পেড় আমার। িতিন স�বত েকােনা 
পি�কায় পেড়িছেলন বা সাংবািদেকর মুেখ শুেনিছেলন ঘটনািট। 
ঢাকা ভািসর্িটর এক ছা�ীর অিভভাবক। ছা�ীেদর পােকর্ বা 
ভািসর্িটর িবিভ� �ােন েছেল ব�ুেদর িনেয় আ�া েদয়া কতটুকু 
িঠক? এই �ে� িতিন ��কারীর �িত চরম কু্ষ� হেয়িছেলন। 
বেলিছেলন, ‘আমার েমেয় যখন উপযু� বয়েস উপনীত হেব, 
ভােলাম� পাথর্কয্ করার জ্ঞান অজর্ন করেব তখন েস যা ই�া 
তাই করেব। আর এটাও এক ধরেনর অিভজ্ঞতা। আমার েমেয় 
িক তেব অিভজ্ঞতাশূনয্ থাকেব!  
জবাব েশানার পর ��কারী ভ�েলাক আর কথা বাড়ানিন। কথাটা 
একজন বাঙালী মুসিলেমর মুেখ উ�ািরত হেলও আসেল কথাটা 
তর�মালায় েভেস এেসেছ আরও পূবর্িদক েথেক। িবে� উ�ত 
মালয়িশয়ার কথাই ধরুন। িবে� অথর্নীিতেত এই েদশিট একিট 
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শ� অব�ান ৈতির করেত সক্ষম হেয়েছ তােত সে�হ েনই এবং 
েদশিট অনয্তম মুসিলমরা� িহেসেবও পিরিচত। মালেয়িশয়ায় 
সফরকারী এক েলােকর মুেখ শুেনিছ িঠক এধরেনর কথা! িতিন 
একবার তার পিরিচত এক মালয় মুসিলেমর কােছ জানেত 
েচেয়িছেলন, এই েয েতামােদর মুসিলম েছেলরা িখ�ান েমেয়েদর 
সােথ এবং মুসিলম েমেয়রা অমুসিলম েছেলেদর সােথ েমলােমশা 
কের, কখনও তােদরেক বািড়েত িনেয় এেস এক সােথ রাত 
যাপন কের কখনও আবার তােদর বািড়েত িগেয় রাত যাপন 
কের- এেত েতামরা আপি� কেরা না? 
তার কথায় মালয় েলাকিট খুব সরলভােব বেলিছেলন- ‘নাহ্। 
আ�াহ তা‘আলা ওেদরেক িবেবক িদেয়েছন, জ্ঞান িদেয়েছন েসই 
িবেবক ও জ্ঞান তােদর পথ�দশর্ক। এ অনুযায়ী ওরা যিদ 
েকােনািকছুেক ভােলা মেন কের তেব তা করেব! এেত আমরা 
আপি� করব েকন?’ 
মালয়িশয়া আর বাংলােদশ উভয়িট মুসিলম রা� হেলও উভয় 
েদেশর মেধয্ ধমর্ পালেনর মেধয্ িব�র পাথর্কয্ রেয়েছ। বাংলােদশ 
অতয্� ধমর্পরায়ণ েদশ িহেসেব সারািবে� সমিধক পিরিচত। 
মালেয়িশয়া িক� তা নয়। িক� পিরতােপর িবষয় এখােনই েয, 
আমরা �েমই িনেজেদর ধমর্ীয় �কীয়তা ও কেঠার পদর্াপালেনর 
সুনাম েথেক ‘িফের আসা অস�ব দূরে�’ সের েযেত শুরু কেরিছ 
এবং আমােদর এই যা�া �ায় েশষ হেয় এেসেছ।  
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তারই ফলাফল এই েয, একজন িপতা তার কনয্ােক পাকর্ বা 
বাগােনর আড়ােল, েঝাঁপঝােড় আ�া েদয়া, মাখামািখ ও ঢলাঢিল 
করােকও খারাপ নজের েদখেছন না। এগুেলা তােদর িবেবেকর 
পরাকা�ায় েছেড় িদে�ন এবং উ�িত ও �গিতর ধারক বেল 
জ্ঞান করেছন। িক� পািরবািরক এই িশিথলতা িক মানুষেক 
�ি�েত থাকেত িদে�? হাজারও কল�জনক ঘটনা িক এই 
পািরবািরক িশিথলতার কারেণ সৃি� হে� না? কত ঘটনা আর 
কত উদাহরণ েপশ করেত হেব মানুষেক জা�ত করেত? মানুেষর 
এই কাঁচাবুি�র জনয্? িনেচর ঘটনাটা েদখুন :  
ঢাকা িসিট কেলেজর েমধাবী ছা�ী শামীমা নাসিরন সুইিট (২১)। 
িবিবএ মােকর্িটং িবভােগর তৃতীয় বেষর্র এই েমধাবী ছা�ী সংসার 
জীবেন �িতি�ত হওয়া এবং বাবা মােয়র মুখ উ�ল করার পেথ 
সু�র পদেক্ষেপ এিগেয় যাি�েলন। িক� পািরবািরক িশিথলতা 
আর শাসেনর ৈদনয্তা তােক েবিশ দূর অ�সর হেত িদল না। 
ভাে�র (বড় েবােনর েছেল) সােথ ে�েম জিড়েয় পেড় একুশিট 
বছেরর িতেল িতেল গেড় ওঠা সাধনা িনিমেষই আর অিত 
িন�ুরভােব িনঃেশষ হেয় েগল। ভাে�র সােথ সুইিট অেনকিদন 
ধেরই এধরেনর স�কর্ �াপন কের এেসিছেলন।  
পিরবােরর েলােকরাও তা জানেতন। সুইিটর বড়েবান জানান, 
‘তােদর মেধয্ অেনক িদন ধেরই স�কর্ িছল। িক� স�েকর্ 
ভাে�-খালা হওয়ায় আমরা এটােক খারাপ েচােখ েদিখ িন। তারা 
�ায়ই ঘুরেত েযেতা, ভাে� এেস এখােন দুইিতন িদন কের 
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থাকত, কখনও সুইিট ভাে�র বাসায় িগেয় কেয়কিদন ধের 
থাকত। িক� আমরা ওই এক কারেণ তােদরেক বাধা িদইিন এবং 
এটােক খারাপও মেন কিরিন।’ 
িক� তােদর এই মেন না করা এবং খারাপ না জানার ফল 
েমােটও শুভ হয়িন। শরীয়ত েযটােক খারাপ বলেত বেলেছ এবং 
‘িকছু মেন করেত’ বেলেছ েসটােক খারাপ না জানেল এবং িকছু 
মেন না করেল িবপযর্য় আবশয্ক েসটা েযন নতুন কের জানেলন 
সুইিটর পিরবার। কিথত ভাে� খালােক আেগর মেতাই েবড়ােত 
িনেয় েগল িনজ বািড় িনকুে�। বাবা মােক বেল এবং তােদর 
দু‘আ িনেয়ই সুইিট ‘ভাে�র’ সােথ চলেলন তােদর বািড়েত। 
বািড় েথেক েবর হওয়ার আজ দুিদন হয় িক� সুইিটর েকােনা 
খবর বা েযাগােযাগ েনই। একিদন বাসা েথেক তার না�াের েফান 
েদয়া হেলা। েফান িরিসভ কের ‘েমেয়িট’ বলল, আিম ভােলা 
আিছ। সমসয্া েনই। এইেতা বাসায় আসব। কথাগুেলা খুব �ত 
বেল েফান েরেখ িদল ‘সুইিট’। এরপর আরও কেয়কবার তার 
না�াের েযাগােযাগ করার েচ�া করা হেলা। িক� এর পের আর 
েফানিট েখালা পাওয়া েগল না। অবেশেষ িনকুে�র েসই বাসায় 
এেস েদখা েগল এক বীভৎস দৃশয্। দুইিদন যাবত সুইিট তার 
ভাে�র ঘের লাশ হেয় পেড় আেছন। লাশ পঁচেতও শুরু কেরেছ। 
ঘেরর সবাই পলাতক। েসই ভাে�ও িনেখাজঁ। তথয্ িনেয় জানা 
েগল েয েমেয় েফান ধের িনেজেক বেল সুইিট পিরচয় িদেয়িছল 
েস িছল ভাে�র ভাড়ােট েলাক। তােক সুইিটর অিভনয় কের কথা 

177 



 
বলেত বলা হেয়িছল। [তথয্সূ� : ৈদিনক আমার েদশ 
২৪/০৯/২০১১ ইং] 
একটা মুসিলম পিরবােরর েলােকরা কী কের পারল ঘুেণ ধরা এই 
সমােজ েকবলই দূরতম খালা-ভাে�র স�েকর্র ওপর িভি� কের 
িনেজেদর েমেয়েক এভােব েছেড় িদেত? আমােদর চািরি�ক 
উৎকষর্ িক এতই মজবুত ও সুদৃঢ় েয, ক্ষীণ সুতার ওপর টাঙােনা 
এই একিটমা� পিরচয়ই আমােদর যুবকেদরেক িনবৃত রাখেব? 
পােপর েযখােন এত আনােগানা েসখােন এই আ�তৃি� িক� 
েমােটই শুভ লক্ষণ নয়। কখনও কখনও আ�তৃি� �ংস আর 
বরবাদীর বাতর্া িনেয় আেস েস কথাও মেন রাখেত হেব।  
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আইেনর হাত েকাথায়! 

 
েলখাটা িলখেত িগেয় পািক�ােনর িবখয্াত রাজৈনিতক েনতা ও 
পািক�ান �াধীনতার পিথকৃত কােয়েদ আযম মুহা�াদ আলী 
িজ�াহ- এর কথা এেস েগল। ১৮৭৬ সােলর ২৫ িডেস�র 
পািক�ােনর করাচীর খারাদার নামক �ােন ধনাঢয্, স�া� বণর্াঢয্ 
এক মুসিলম পিরবাের িতিন জ� �হণ কেরন। েবাে�র গকুলদাস 
�ুেল �াথিমক িশক্ষা সমাপেনর পর িতিন িকছুিদন করাচীর িস�ু 
মা�াসায় ও পের ি��ান িমশনারী �ুেল পড়ােলখা কেরন। এর 
পর িবেলত গমন কেরন। িপতার ই�া িছল পু� িহসাবিবজ্ঞােন 
েলখাপড়া করেবন। িপতার ই�া েমাতােবক িতিন ল�েনর েকােনা 
এক �ুেল িহসাব িবজ্ঞােন ভিতর্ হেয়িছেলন। িবেকেল তার 
হাঁটাহািটর অভয্াস িছল। িল�� ইেনর সামেন িদেয় হাঁটিছেলন 
একিদন। িল�� ইেনর ফটেক েখাদাই করা িছল - 
‘Mohammad (S), the greatest lawyer of the World’ 
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িবে�র সবেচেয় বড় ও 

ে�ট আইনিবদ।’ বয্স, এই একিট কথা, িবধমর্ীেদর িশক্ষা 

�িত�ােন ইিতহােসর অনয্তম সতয্ তেথয্র ি�ধাহীন অল�রণ 

েদেখ মু� হেলন কােয়েদ আযম। িস�া� িনেলন মহানবীর 

আদেশর্ উ�ীিবত হেয় আইন িবষেয় পড়ােলখা করেবন। ই�া 

অনুযায়ী িতিন িল�� ইেন ভিতর্ হেলন। 
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মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্ একিটমা� তথয্ 

কােয়েদ আযম ও পািক�ােনর �িত�াতােক এক শা�ত িব�েবর 

পেথ িনেয় এেলা। এমিন মহান মহানবীর আদশর্, ইসলােমর 

দশর্ন। মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন পৃিথবীর 

সবেচেয় বড় ও ইনসাফগার আইনিবদ, িবচারক। নীিত-ৈনিতকতা 

িছল তার আইেনর �ধান ভাষয্। মানবতােক সারা জীবন িতিন 

আইন ও ৈনিতকার পেথ চলার সবক িদেয় েগেছন। এেত 

িবমু�তা ছিড়েয়েছ সারািবে�। একিট েগাঁড়া ইসলামিবে�ষী রা�ও 

তা িনেজেদর িশক্ষা �িত�ােনর গাে� অংিকত করেত ি�ধা কের 

িন। িক� আপেসােসর িবষয় হেলা িবধমর্ীরা মহানবী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আদেশর্র কথা তােদর েদয়ােলর গাে� 

অংকন করেলও আমরা আমােদর হৃদয়গাে� তা অংকন করেত 

পািরিন। একারেণ সংঘিটত হে� নানা রকেমর অিব�াসয্ ঘটনা। 

যা িব�াস করেতই বয্য় হয় অেনকক্ষণ।  

যারা েদেশর মানুেষর অিধকার িনেয় কথা বলেবন, হতভাগা ও 
মজলুমেক তােদর হক বুিঝেয় িদেত সেচ� হেবন আমরা 
তােদরেক উিকল বা আইনজীিব িহেসেব জািন। মানবতার �ে� 
তােদর দািয়� অেনক। তার সততা ও চিরে�র ওপর িনভর্র কের 
মজলুেমর ভাগয্। আর অৈনিতকা �ংস কের েদয় মজলুেমর সব 
আশা-আকা�া। তাই একজন আইনজীিবেক অতয্� নয্ায়পরায়ণ 
ও ইসলামী আদেশর্ উ�ীিবত হওয়া শুধু ধেমর্র �ােথর্ই নয়, 
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মানবতার �ােথর্ও অপিরহাযর্। এই অপিরহাযর্ স�ার অনুপি�িতেত 
বেয় আেন চরম দুেভর্াগ। দুেভর্ােগর য�ণায় ছটফট কের মানবতা, 
অসহায় অনাথ ও িশশু স�ােনরাও। কথা বাড়ােত চাই না। পাঠক! 
চলুন আেরকিট অমানিবক ঘটনার ভাঙা ঘােট আপনােক ঘুিরেয় 
িনেয় আিস।  
গাজীপুর েজলার জজ আদালেতর িসিনয়র আইনজীিব ফিরদুল 
আলম (ছ�নাম)। আইন-আদালেত অিভজ্ঞতার ছিড় ঘুরােলও 
সমাজ ও ঘেরায়া জীবেন এেকবাের জািহলী যুেগর আনাড়ী 
েলােকর মেতা একটা কাজ কের বসেলন। কতিদন ধের তা কের 
আসেছন তা আ�াহ তা‘আলাই ভােলা জােনন। িক� তথয্ ফাসঁ 
হওয়ার পর মেন হেয়েছ েদশটা বুিঝ েকবল অিব�াস আর 
অিভনেয়রই জায়গা। েয েলাকটা জনাকীণর্ আদালেত িবচারক ও 
হাজার মানুেষর সামেন দাঁিড়েয় ৈনিতকার েদাহাই িদেয় বাদী 
িকংবা িববাদীর পেক্ষ কথা বেলন, েসই েলাকটাই যখন আসল 
িবচারকেক অনুপি�ত েভেব কারও সবর্নােশর চূড়া�টা ঘটান 
তখন তার েভতর ও আদালেতর সামেন উপি�ত হওয়া েচহারা 
দুেটার মেধয্ িমল খঁুেজ েপেত িনদারুণ ক� হয়। অভাব আর 
দািরে�র সুেযােগ মানুষ �ামা�ল েথেক অসহায় অ�বয়সী 
েমেয়গুেলােক িনেয় আেস ঘেরর কাজ করার জনয্। আনার সময় 
মা-বাবােক আ�� কের বেল- এটােতা আমােদরই েমেয়। 
আমােদর েছেলেমেয়র সােথ ও বড় হেব, খােব, নােব ইতয্ািদ।  
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বােকয্র চাণেকয্ মু� হন �ােমর দির� সরল মা-বাবা। শহেরর 
সুেখর আশায় েমেয়িটেক িবদায় জািনেয় মা-বাবা যখন তৃি�র �াস 
েনন তখন স�ােনর ভােগয্ েজােট খুি�র দাগ, মািলেকর �ীর 
চেপটাঘাত, চুেলর মুিঠর সােথ মািলকার যু�সহ হাজারও 
অপিরিচত িনযর্াতন। আর েকউ েকউ হািরেয় বেস নারীর সবর্ে�� 
অল�ারিট। েয স�দ রক্ষায় �ােমর সরল বধূ ও েমেয়রা িনেজর 
জীবন িবিলেয় িদেত কুি�ত হয়না, শহের এেস েদেখ েসই স�দ 
লুি�ত হেত েমােটও সময় লােগ না। পৃিথবীর বিণক ে�ণীরা 
স�বত দািরে�র সুেযাগটাই েবিশ েনয়। তাই েতা দু মুেঠা ভাত 
েদয়ার কথা বেল একিট স�লহীন অসহায় নারীর সবর্� েকেড় 
েনয় তারা। েকেড় েনয় দীঘর্িদেনর লালন করা স�ম। এমন 
কুৎিসত ঘটনা েয শহুের জীবেন সবর্দা ঘেট চেলেছ তা �কাশ 
কের রাজধানীর মানুেষর �িত পাঠকেদর বদধারণা ৈতির করেত 
চাই না। িক� কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘেট যা মানবতার 
সামেন �কাশ কের েবপদর্া ও উ�ৃ�ল জীবেনর ভয়াবহতা 
স�েকর্ সেচতন করার দািয়� এিড়েয় যাওয়া উিচত বেল মেন 
কির না। ফেল অিন�া সে�ও িলিখ এসব কািহনী।  
আমােদর আেলািচত আইনজীিবর কথায় আসুন। সুদূর ফিরদপুর 
েথেক একিট দশ বছেরর েমেয়েক িতিন এেনেছন কােজর েমেয় 
িহেসেব। েয েমেয়িটর এখনও দুিনয়া েচনারই সময় হয়িন েসই 
েমেয়িটেকও আইনজীিব তী� অিভজ্ঞতার সবক িদেলন! দশ 
বছেরর িশশুিটেক ভয় েদিখেয় বারবার ধষর্ণ করেলন! এেত 
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শহের এেস স�লতার �াদ পাওয়ার ই�া িনিমেষই িমেশ যায় 
েমেয়িটর। ঈেদর িদন েযখােন সারােদেশর িশশু-বুেড়ারা আনে� 
েমেত উেঠেছ েসিদন একিট দশ বছেরর িশশু অমানিবকতার 
গুয়া�ানােমােব কারাগার েথেক পািলেয় েবড়াবার �াণপণ কসরত 
কেরেছ! কারণ েসই আন�ও পিব� িদেনও তার ওপর চালােনা 
হেয়েছ তার সােধয্র বাইেরর িনযর্াতন। ঈেদর আেগর িদন ও 
পেরর িদন ৈদিনক ৬/৭ বার কের চালােনা হেয়েছ ৈদিহক 
িনযর্াতন! অপরাগ েমেয়িট জােনর ভেয় পালােত চাইেল েসই 
জানটাই েকেড় েনয়ার হুমিক েদয়া হেতা!  
অবেশেষ েস পািলেয় েযেত সক্ষম হয় এবং পািলেয় িগেয় 
জনগণেক পুেরা ঘটনা জানায়। ময্ািজে�ট শিহদুল হক িঝনুেকর 
কােছ েমেয়িট জবাবব�ী িদেয়েছ। হয়ত ময্ািজে�েটর ফাইেলই 
িচরিদন ব�ী হেয় থাকেব অসহায় েমেয়িটর িববৃত েলামহষর্ক 
িনযর্াতেনর করুণ উপখয্ান। েকােনা এক অদৃশয্ শি�র বেল হয়ত 
েকােনা িদন েবিরেয় আসেব না েসই চা�লয্কর তথয্। িক� তবু 
েসই অদৃশয্ ফাইেলর অ�কািশত উপাখয্ান েথেকই আমরা িশক্ষা 
িনেত চাই। েমেয়িটর মেতাই পািলেয় বাঁচেত চাই মু�বাস েথেক, 
আযাদী িযে�গীর অিভশাপ েথেক। [তথয্সূ� : ৈদিনক সমকাল 
০৯/০৯/২০১১ইং] 
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েমাহ্! জীবেনর কিঠন পুলিসরাত! 

 
�কৃিতগতভােব মানুষ েসৗ�যর্পূজারী। সু�র ব�র �িত মু�তা 
সকেলর অি�ম�ায় সংযু� �ভাব! েমাহতািড়ত হেয় জীবনেক 
বাঁকাপেথ েনয়াও দুবর্লিচে�র দুবর্ল িদক। িবেশষ কের নারীর 
েসৗ�যর্ পুরুষেক এক আ�যর্ ও ভয়�র পেথ িনেয় যায়। মানুেষর 
িহেসেব আেগ দশর্নদারী পের গুণিবচারী। একারেণ বহু েযাগয্ 
িক� অসু�রী নারী সহসা িবেয়র িপঁিড়েত বসার সুেযাগ পায় না। 
অেনেকর ধারণা, অসু�র �ী িনেয় েকাথাও চলােফরা করা ও 
েগৗরবেবাধ করা যায় না। কােলা হিরণ েচােখর মেধয্ পৃিথবীর সব 
েসৗ�যর্ লুকােনা থাকেলও েসৗ�যর্িপয়াসী পুরুষরা তা েদখেত পায় 
না। তেব আ�াহ তা‘আলা সব েমেয়েক কােলা হিরণ েচাখ েদন 
না। ফেল কােলা তথা অসু�র েমেয়েদর িবড়�নার েশষ েনই। 
শরীরী েসৗ�যর্ না থাকেল আজেকর নারী �াধীনতার যুেগও 
চাকিরর বাজার সুিবধার নয়। সু�রী েমেয় তার েসৗ�যর্ িদেয় 
চারপাশেক েমাহািব� করেব কামুকদুিনয়ার এটাই বড় �তয্াশা। 
তাই বািণিজয্ক নারীরা কােলা হেল তারা খির�ার পায় না। 
েমাটকথা, সবর্�ই সু�েরর জয়জয়কার। 
তেব বািহয্ক শাহপুরু�ীরা আভয্�রীণ একটা েসৗ�েযর্র অে�ষণ 
কের। েসটা আেলা-আঁধারীর েসৗ�যর্। এই েসৗ�েযর্র অভােব 
অেনক পরমা সু�রী নারীও সাধারণ একটা কােজর কােলা েমেয়র 
কােছ হার মানেত বাধয্ হয়। সমােজ এধরেনর উদাহরণ খঁুেজ 
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েপেত েমােটও ক� হয় না। বা�ব ঘটনা বিল। জৈনক বয্ি� 
অিন�য্ সু�রী উ� িশিক্ষতা �ীেক েছেড় যখন একিট কােলা 
েমেয়েক িবেয় করল তখন সবাই েতা হতবাক। িঠক কী কারেণ 
কােজর মিহলা সমতুলয্ েমেয়েক েচাখ ধাঁধােনা সু�রী �ী েছেড় 
িবেয় করল তা কােরা মাথায় ধরল না।  
পের জানা েগল, �কৃিতগত েসৗ�েযর্ েস ঐ�যর্মি�ত িছল না। 
�ামীেক িনেজর িদেক আকৃ� কের রাখার সামথর্য্ িছল না। িদেনর 
পর িদন এভােব চলেত থাকায় এক সময় �ামী কােজর েমেয়র 
িদেক আকৃ� হয়। এখােন এেস েস �ামী আিব�ার কের এক িভ� 
জগত। আজ নারীস�ার বািহয্ক েসৗ�েযর্র বাইের আেরকিট 
েসৗ�েযর্র সােথ তার পিরিচত ঘেট। েসই পিরচয় েথেক অৈবধ 
পথ এবং একিদন �ী তয্াগ কের কােজর েমেয়র বাহুব�েন 
আব�!  
নারীর েবলায় কথাটা েযমন �েযাজয্, পুরুেষর েবলায়ও তাই। 
�ামী শহের চাকির কের। েমাটা মাইেন। �ী থােক িতন স�ান 
িনেয় �ােমর বািড়েত। একিদন েশানা েগল �ােমর মািটকাটা এক 
েলােকর সােথ েভেগ েগেছ মিহলািট। গ�ি�য় নারীেদর েখারাক 
জুেট যায়। তােদর গে�র রসদ বােড়। �বীণ মিহলারা িট�নী 
েকেট বেল, স�ল সংসার, সু�র �ামী ও স�ান েরেখ ওই নারী 
ভাইগা েগল েকনের? আেরকজন রস যু� কের উ�র েদয়- 
বয্াটার মদর্ামী শি�র কারেণ!  
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যােহাক, মানুষ সৃি�রই একটা অংশ। আর সৃি�েত আ�াহ 
তা‘আলা ৈজিবক চািহদা ও কামনা েযমন েরেখেছন েতমিনভােব 
আশরাফুল মাখলুকাত িহেসেব মানুেষর মেধয্ েসৗ�যর্ি�য়তার 
�ভাবও দান কেরেছন। িক� েসই সােথ িনেজেক িনয়�ণ করার 
আেদশও েদয়া হেয়েছ তােক। েকবল েসৗ�েযর্র েপছেন েছাটা 
আশরাফুল মাখুলকাত িহেসেব একজন মানুেষর আেদৗ ৈনিতক 
কাজ নয়। তাই েসৗ�েযর্র যতটুকু সহজ পেথ পাওয়া যায় তােত 
স�� েথেক অবিশ� েসৗ�েযর্র জনয্ ব�পথ অবল�ন না কের 
ৈধযর্য্ধারণ করা বুি�মােনর কাজ। 
‘িডএইচ লের� বেলেছন, েযৗনকু্ষধা পৃিথবীেত মানুেষর সবেচেয় 
বড় কু্ষধা। এই কু্ষধার আেবগ দমন করা মানুেষর অসাধয্। এই 
কু্ষধার তী�তা এমনই সবর্�াসী েয, মানুষ অেনক সময় 
অপমানসহ েযেকােনা ধরেনর কিঠন শাি� এমনিক মৃতুয্ পযর্� 
েমেন েনয়। েযৗনকু্ষধা ও েপেটর কু্ষধা মানুেষর জনয্ অপিরহাযর্। 
তেব কিঠন আ�সংযেমর মাধয্েম েযৗনকু্ষধা দমন করা স�ব 
হেলও েপেটর কু্ষধা দমন করা স�ব নয়। দুেটা কু্ষধার কারেণই 
মানুষ লড়াই-সং�াম কের। জীবনযুে� িল� হেয় েকউ জয়ী অথবা 
পরািজত হয়।’ 
িম�ার লেরে�র �ায় সবগুেলা কথাই েমেন েনয়া যায়। কারণ 
িতিন েযৗনকু্ষধােক পৃিথবীর সবর্�াসী কু্ষধা বেল উে�খ কেরেছন 
েসই সােথ একথাও বেলেছন েয, মানুষ তার কিঠন আ�সংযম 
�ারা এই কু্ষধার অৈবধ চািহদা েথেক িবরত ও েবঁেচ থাকেত 
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পাের। তাই যিদ শুধু সৃি�গত সূে� �া� ৈজিবক চািহদােকই 
গুরু� েদয়া হয় িক� িনেজেক িনয়�ণ করার জনয্ সংযেমর 
গুরু� না েদয়া হয় তেব িবপযর্য় ঘটা খুব �াভািবক। কারণ, 
আ�াহ তাআলা মানুষেক ৈজিবক চািহদা িদেয়েছন অেনকটা 
�েয়াজেন আর িকছুটা পরীক্ষার জনয্। তাই �েয়াজন ও পরীক্ষা 
দুেটােতই উতরােত হেব আ�াহ�দ� নীিতমালার আেলােক। 
একারেণই ৈজিবক চািহদার তী�তা �ীকার কেরই তা িনয়�ণ 
করার গুরু� েদয়া হেয়েছ হাদীেস নববীেত। রাসূলু�াহ আলাইিহ 
সালাম ইরশাদ কেরন- 

ْيَيِْه َوَما َ�ْ�َ َمْن يَْضَمْن يِل َما «
َ
ُ اجلَنَّةَ  َ�ْ�َ حل

َ
ْضَمْن هل

َ
 »رِْجلَيِْه أ

‘েয বয্ি� তার দুই েচায়ােলর মধয্বতর্ী অ� তথা যবান ও দুই 
রােনর মধয্বতর্ী অ� তথা ল�া�ান েহফাযত করার দািয়� েনেব 
আিম আ�াহ তা‘আলার কাছ েথেক তার জা�ােতর দািয়� েনব।’ 
[সহীহ বুখারী : ৬৪৭৪] 
ইবন বা�াল রহ. বেলন, হাদীেসর ভাষয্ মেত দুিনয়ার মানুেষর 
সবেচেয় বড় িবপদ হে� দুিট অ�। যবান ও ল�া�ান। অতএব 
েয এই দুিট অে�র অকলয্াণ েথেক বাঁচেত পারেব েস বড় িবপদ 
েথেক বাঁচেত পারেব। [ফাতহুল বারী] 
এই হাদীস �ারা জানা যায়, ৈজিবক চািহদা মানুেষর মেধয্ আ�াহ 
�ািপত গুণ। এটা �েতয্েকর মেধয্ থাকেবই। িক� অতয্� দৃঢ়তার 
সােথ তা িনয়�ণ করেত হেব। অনয্থায় সামািজক শাি� িবন� 
হেব এবং অিব�াসয্ রকেমর অ�ীিতকর ঘটনা সংঘিটত হেব। 
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হয়ত এমিন েকােনা অৈনিতক েসৗ�যর্ অে�ষেণর কারেণই ঘটল 
বড় অসম ে�েমর অ�ুত একটা ঘটনা। 
বৃ� জনার উি�েনর বয়স ৬৩। বাধর্েকয্র সবিকছুই তােক 
আিল�ন কেরেছ। মাথার চুল েপেকেছ। নািত-নাতনী হেয়েছ। 
অেনকগুেলা দাঁত পেড় মুখটা �ায় ফাঁকা হেয় েগেছ। মৃতুয্ 
েফেরশতা সালাম কির কির কের কেরন না! তবু িনবৃত হন না 
িতিন। সমাি� ঘেটনা েসৗ�যর্ অে�ষেণর লড়াইেয়র। বরং 
ে�মযুে� এক শি�শালী লড়াইেয় িহেসেব অবাক কের েদন 
সকলেক। লড়াইেয় সকলেক পরা� কের জয় কের েনন এক 
দুলর্ভ ‘পুর�ার’।  
ডািলম েবগম। বয়স মা� ১৩। জনারুি�েনর �ায় পাঁচভােগর 
মা� একভাগ। ঝালকািঠর হিরণাকু� থানায় বািড়। নাতনী বয়সী 
এই েমেয়টােকও ঘােয়ল কেরন িতিন। েমেয়িটেক তােক নানা 
বেল ডাকত। আর িতিন তােক ডাকেতন ‘ও নাতনী’ বেল। িক� 
কী এক েসৗ�যর্ অে�ষেণর েনশায় েপেয় বেস বৃ� জনারুি�ন ও 
অবুঝ খুিক ডািলমেক। থুবেড় যাওয়া চামড়ার হােত কিচ-েকামল 
হাত েরেখ অজানার উে�েশয্ হািরেয় যায় ডািলম। [তথয্সূ� : 
সমকাল, আগ� ২০১১ ইং] 
অবাক পৃিথবী তািকেয় থােক বৃে�র হাত ধের পািলেয় যাওয়া 
ডািলেমর এই ে�মআখয্ান েদেখ। সিতয্ ে�েমর হরণ ক্ষমতা 
দুবর্ার! দািয়ে�র মুখ েথেক করণীয় েকেড় িনেত পাের। েচােখর 
পদর্া েথেক কতর্বয্ সিরেয় িদেত পাের। আেবেগর তাড়না ও 
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উ�ােসর আিতশযয্ বয়েসর সীমােরখা তুেল িদেত পাের। যাযাবরী 
ভাষায়- ‘ে�ম আপন গভীরতায় িনেজর মেধয্ একিট েমাহােবশ 
রচনা কের। েসই েমােহর �ারা যােক ভােলাবািস তােক আমরা 
িনেজর মেন মেন মেনর মেতা কের গঠন কির। েয েসৗ�যর্ তার 
েনই েসই েসৗ�যর্ তােত আেরাপ কির। েয-গুণ তার অভাব, েস 
গুণ তার ক�না কির। েস েতা িবধাতার সৃ� েকােনা বয্ি� নয়; 
েস আমােদর িনজ মানেসা�ুত এক নতুন সৃি�। তাই কুরূপা নারীর 
জনয্ রূপবান, িব�বান তরুেণরা যখন সবর্� তয্াগ কের, অপর 
েলােকরা অবাক হেয় ভােব, ‘আেছ কী ওই েমেয়েত, কী েদেখ 
ভুলল?’ যা আেছ তা েস েতা ওই েমেয়েত নয়,- েস ভুেলেছ তার 
িবমু� মেনর সৃজনধমর্ী ক�নায়। আেছ তার �ণয়া�নিল� নয়েনর 
দৃি�েত। েস েয আপন মেনর মাধুরী িমশােয় কেরেছ তাহাের 
রচনা।’ 
িক� খুকী ডািলেমর কতিদন থাকেব েস-অ�ন? খুব �� 
বয্বধােনই তা হেব মন েথেক িবলু�। মন েথেক অপসৃত হেব েস 
েমাহােবশ। একিদন জগেতর সম� কিবকুেলর ক�েলাক েথেক 
আহৃত েয েসৗ�যর্, েয সুষমা, েয বণর্স�ার �ারা েস বৃ� 
জনারুি�নেক রচনা কেরিছল িতেল িতেল তা িনঃেশষ হেয় যােব। 
তার েলশমা�ও বািক থাকেব না। তখন েকাথায় িগেয় উঠেব 
ডািলম? 
তাই একজন মানুষ িহেসেব েয েকােনা িস�া� েনয়ার েবলায় 
অেনক েভেবিচে� িস�া� েনয়া উিচত। েমােহ পেড় এমন িকছু 
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করা উিচত নয় যা ভিবষয্ত জীবেন বড় ধরেনর িবপযর্য় েডেক 
আেন। তাই েমাহেক িনয়�ণ করেত পারাই হেব একজন খাঁিট 
মুিমেনর অনয্তম গুরুদািয়�। েয েমােহ পেড় জনারুি�ন আজ ১৩ 
বছেরর একটা িকেশারীেক িনেয় পেথ নামল একিদন এই েমাহই 
তার জনয্ কাল হেব। িন�য় েমাহ নােমর এই ক্ষণ�ায়ী ব�টা 
সারাজীবন ডািলমেক আ�� কের রাখেব না। জনারুি�েনর 
বাধর্েকয্র কােছ হার মানেব এই েমাহ। তাই েমােহ পেড় এমন 
একিট �ায়ী স�েকর্ এত বয্বধান থাকা িঠক নয়। মানুেষর সংযম 
থাকা েযমন কাময্ েতমিনভােব সংযেমর পেথও হাঁটাও বুি�মােনর 
কাজ। 
িবেয়র েক্ষে� �ামী-�ীর মেধয্ বয়েসর বয্বধান থাকা উিচত। তেব 
তা পিরিমত। েযমন �ামীর বয়স �ীর েচেয় আট-দশ বছর েবিশ 
হেত পাের এবং এমন হওয়াই উিচত। তাই বেল ৫০ বছেরর 
বয্বধান! কাজী নজরুল ইসলােমর একিট িবখয্াত উি�র কথা 
�রণ হেলা। তার েসই িবখয্াত উি�িট হে�- ‘বহু বৃি�েক 
েদিখয়ািছ- যাহােদর বাধর্েকয্র জীণর্াবরেণর তেল েমঘলু� সূেযর্র 
মেতা �দী� েযৗবন।’  
তেব জীবেনর �েয়াজেন েয েকােনা মানুষ এই উি�র বা�বায়ন 
করেত পাের। িক� িন�য় তা সরল পেথ হওয়া চাই। ইসলাম 
কখনই কােরা �েয়াজনেক খােটা কের েদেখ না। জনারুি�েনর 
যিদ এই বয়েস এেসও েসরকম েকােনা �েয়াজন েথেক থােক 
তাহেল অবশয্ই ইসলাম তার েসই �েয়াজন পূরণ করেব এবং 
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এর উ�ম বয্ব�া েরেখেছ তার পিব� সংিবধােন। েস পেথ 
হাঁটেলই েতা হয়। েকােনা সমােলাচনা েনই, িন�া েনই েকবলই 
�শংসাই েপেতন িতিন। ৈবধ ভােব ৬৩ বছের েকন, ১২০ 
বছেরও যিদ েকউ িবেয়র িপঁিড়েত বেস তােতও বাধ সাধেব না 
েকউ। 
িবে�র সবেচেয় েবিশ বয়সী ‘বেরর’ কথা বিল। আসােমর 
কিরমগে�র ষাটেঘািড় �ােমর হাজী আবদুন নূর। জীবন ও 
বয়েসর খাতায় েযাগ কেরেছন দশ দশিট যুগ। ১২০ বছেরও 
থমেক যায় না তার জীবন। ছয় বছর আেগ �ী সািলমা মারা 
যাওয়ার পর তী�ভােবই অনুভূত হেত থােক একজন নতুন 
স�ীনীর। রাখঢাক না কের েছেলেমেয় আর নাতীনাতনীর ভরা 
মজিলেস �কাশই কের িদেলন িতিন মেনর কথাটা। ‘তার 
েদখােশানার জনয্ একজন েলাক �েয়াজন। আর তাই িতিন 
আবারও িবেয় করেত চান।’ বলেলন েছেলেদর কােছ। 
পা�া শরয়ীপ�া। �শংিসত উেদয্াগ। েছেল হাজী আিজরউি�ন 
বেলন, আমরা বাবার ��াব খুব খুিশ মেনই েমেন িনই। িক� 
শতবষর্ী একজন ‘বেরর’ জনয্ পা�ী পাওয়াও সমসয্া। তেব 
শরীয়তেক সােথ িনেয় চলেল ভাগয্ ভােলা থােক। সােমািন িবিব 
নােমর ৬০ বছর বয়সী এক বৃ�া আ�ুর নূেরর বধূ হেত রািজ 
হেলন। ৫০০ অিতিথর উপি�িতেত জমকােলা অনু�ােনর মধয্ 
িদেয় িবে�র সবেচেয় েবিশ বয়সী বেরর িবেয়র অনু�ান সংঘিটত 
হেলা। অতীতেক এতদূর েফেল এেসও শরীয়েতর শীতল আবেহ 
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খুিশেত গা জুিড়েয় যায় আ�ুর নূেরর। িতিন বেলন, ‘িবেয়র কথা 
পাকা হেতই অসু�তা অেনকটা কেম েগেছ।’ এিদেক �ামী আর 
ঘরভিতর্ েছেলেমেয় ও নাতী নাতনীেদর িনেয় েবশ আনে�র 
সে�ই সংসার শুরু কেরেছন সােমািন িবিব। [তথয্সূ� : ৈদিনক 
সকােলর খবর ৩০/১০/১১ইং] 
এেতা হেলা অ�াভািবক ঘটনা। �াভািবক ঘটনায় বয়েসর বয্বধান 
েবিশ হওয়া েযমন উিচত নয় েতমিন এেকবাের সমান সমান 
হওয়াও উিচত নয়। অেনকেক েদখা যায় �াসেমট বা সমবয়সী 
নারী বা পুরুষেক িবেয় কের। বয়েসর সমতাটা এক সময় তােদর 
জনয্ িবপদ হেয় েদখা িদেত পাের। কারণ খুব �াভািবক ভােবই 
নারীরা �ত বুিড়েয় যায়। পুরুেষর েবলায় তা ঘেট অেনক পের। 
ফেল সমবয়সী হেল �ী আেগই বুিড়েয় েগেল েস েক্ষে� �ামী 
অিত সংযমী না হেল অনয্ নারীর �িত ঝুঁেক পড়েত পাের। তাই 
সব সেতয্র মেধয্ এই বা�বতাগেলা েমেন চলারও 
দরকার আেছ। অনয্থায় সংযেমর পথ অেনকটাই 
বাধা�� হেত পাের। 
ই�া না থাকা সে�ও এসব িবষেয় কথা বলেত হেলা। 
পাঠকগেণর কােছ ক্ষমা�াথর্ী। বা�বতা শুনেত কটু হেলও 
িনেজেক বাঁিচেয় রাখার �ােথর্ তা শুনেত হয় এবং একই কারেণ 
বলেতও হয়। আ�াহ েযন এই বলার �িট মাজর্না কের উে�েশয্র 
সততার কারেণ �িতদান েদন। 
 
 

192 



 
ডাকািতর রকমেফর 

 
বাংলােদেশর মানুেষর গােয় দুনর্ীিতর গ�টা েবিশ মা�ায় উৎকট। 
�শাসেনর কেয়ক ে�ণীর েলােকর দুগর্�টা কােরা েচােখর আড়ােল 
নয়। িক� আেরক ে�ণীর মানুষ আেছন যােদর দুনর্ীিতর ধরন ও 
�কার আরও ভয়ানক ও মারা�ক। িক� মানুষ তা জােন না। 
আর যারা জােন তারাও এেক দুনর্ীিত বেল জ্ঞান কের না। িক� 
�কৃতপেক্ষ তা সাধারণ দুনর্ীিতর েচেয় ভয়ানক। এেদর মেধয্ 
ডা�ারেদর কথা আেস সবার আেগ। বাংলােদেশ িচিকৎসার নােম 
েয মহাদুনর্ীিত হয় তার নযীর পৃিথবীর আর েকােনা েদেশ আেছ 
বেল মেন হয় না। একজন অসহায়, অভাব��, িনঃ�েলাকও 
েকােনা েকােনা ডা�ােরর কােছ করুণার পা� হওয়ার েযাগয্তা 
রােখ না! তার কােছ আেগ িহেসব অেথর্র, তারপের মানবতার। 
মানবতার ��টা িকছু িকছু ডা�ারেদর কােছ েযন েকমন গুমের 
কাঁেদ! 
কতক ডা�ােরর কােছ িজি� মানবতা নােমর মহামূলয্বান স�দ। 
আিথর্ক অৈনিতকার এই আেলাচনা থাকেগ। এবার আসল কথায় 
আিস। মু�বােসর এই দুিনয়ায় সমােজর েকােনা অংশ িনেজেক 
পােপর কুফল েথেক দূের রাখেত েপেরেছ বলার সাহস আর হয় 
না আমার। 
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িসরাজগ� : িবেয়র �েলাভন েদিখেয় কামারখ� উপেজলা �া�য্ 
কমে�ে�র েকায়াটর্াের এক �ুল ছা�ীেক ধষর্ণ কেরেছ েমিডকয্াল 
অিফসার হািফযুর রহমান। একারেণ েমেয়িট অ�ঃস�া হেয়েছ। 
িপেরাজপুর : িপেরাজপুেরর শহেরর আি�য়া হাসপাতােলর 
িচিকৎসক নজরুল ইসলােমর িবরুে� অপােরশন কেক্ষ এক 
গৃহবধূেক ধষর্েণর অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। পুিলশ অিভযু� 
িচিকৎসকেক রােতই আটক কেরেছ। [তথয্সূ� : বাংলােদশ 
�িতিদন ১৬/০৯/১১ইং] 
খুব সংখয্ক ঘটনাই মানুেষর দৃি�েত আেস। তােতই আমােদর দৃি� 
িবকল হেয় যায়। িক� ঘটমান সব ঘটনাই যিদ আমােদর 
দৃি�েগাচর হেতা তেব মানুষ িহেসেব অেনেকই আমরা 
িনেজেদরেক ঘৃণা করতাম। বড় কের িনেজেদর পিরচয় েদয়ার 
ধৃ�তা েদখাতাম না। কত ধরেনর অনাচার, গিহর্ত কাজ েয 
আমােদর সমােজর পিব�তােক কলুিষত করেছ তা বলেত েগেলও 
কলম ধের যায়, িবেবক আ�� হেয় আেস।  
আধুিনক যুগ বেল কথা। জীবেনর সবেক্ষে� কৃি�মতার ছড়াছিড়। 
কখনও ে��ায় কখনও বা ভান কের। একািধক স�ান িনও না- 
এ হেলা হালআমেলর সবেচেয় বড় িহেতাপেদশ! নানাভােব এর 
ওপর আমল করার বয্ব�া করা হে�। মিহলারা িনেজই কম 
বা�া েনয়ার জনয্ িকংবা শারীরীিক িফটেনস ধের রাখার জনয্ 
ডা�ােরর ছুিরর িনেচ শুইেছ। আবার উ�ু�-উৎসািহত করার সােথ 
সােথ একােজর জনয্ েজারও করা হে� েকাথাও েকাথাও। 
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একারেণ েকােনা ি�িনেক নরমেল বা�া হেলও �াথর্পর ডা�াররা 
মােয়র েপট েকেট িদে� িসজার হেয়েছ বেল।  
�সব েবদনায় েবহঁুশ একজন অসহায়, অক্ষম নারীেক িনেয় 
ডা�াররা কী িছিনিমিন েখলাই না েখেল থােক! িসজােরর এক 
েরাগীর ভাষয্। খুব আেক্ষপ কের িতিন মিহলা মহেল কথাটা 
বলেতন। িতিন িনেজর করুণ ইিতহােসর আখয্ান িদেত িগেয় 
বেলন, ইে�কশন িদেয় পুেরা শরীর অবশ করেলও আিম েটর 
পাি�লাম আমার শরীেরর সােথ কী করা হে�। অপােরশন হেল 
েকােনা মিহলা ডা�ার বা নাসর্ েনই। িতনজনই পুরুষ ডা�ার। 
একজন িসিনয়র আর বািক দুইজন িশক্ষাথর্ী। গুরুর ইশারায় 
িকছুক্ষেণর জনয্ লয্ােবর বাইের চেল েগেলা িশষয্রা। েসই নাযুক 
সমেয় মুমূষর্ েরাগীর েদেহর সােথ েখয়ানত করেলন ডা�ার!  
ঘৃণায় শরীর ফুঁসেত থাকেলও করার িকছু িছল না মিহলার। 
�িতবাদ কের নরাধেমর গােল শ� কের একটা চড় বিসেয় 
েদেবন েসই শি�ও েকেড় িনেয়েছ ইে�কশন। তাই িতিন 
শরীেরর অক্ষমতার কারেণ শরীেরর েখয়ানত েমেন িনেত বাধয্ 
হেলন। অক্ষমতার এই লা�নাকর �ৃিত তােক সাড়া জীবন িব�ত 
কের...  
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িহজােবর বয্াপাের িশক্ষকরা েকন খড়গহ�? 

 
িহজাব মানবজািতর আ�মযর্াদা রক্ষার এক অমূলয্ স�দ। নারী-
পুরুষ সকেলর জনয্ তা সমানহাের �েযাজয্। কুরআেন পােক এই 
উভয় ে�ণীেক িহজাব বা পদর্ার বয্াপাের তািগদ এেসেছ। ইরশাদ 
হেয়েছ-  

ْ  ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  قُل﴿ وا بَۡ�ٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
�  ْ ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َوَ�ۡحَفُظوا

َ
َ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  أ  ٱ�َّ

 ۢ بَۡ�ٰرِهِنَّ  ِمنۡ  َ�ۡغُضۡضنَ  ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت  َوُقل ٣٠ يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبُِ�
َ
 َوَ�ۡحَفۡظنَ  �

ۖ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ُ�ۡبِدينَ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  َوۡ�َۡ�ِۡ�نَ  ِمۡنَها َ�َ  ۖ  ُجُيو�ِِهنَّ
 ]  ٣١  ،٣٠: انلور[ ﴾ ٣١ ...

‘মুিমন পুরুষেদরেক বল, তারা তােদর দৃি�েক সংযত রাখেব এবং 
তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। এটাই তােদর জনয্ অিধক 
পিব�। িন�য় তারা যা কের েস স�েকর্ আ�াহ সময্ক অবিহত। 
আর মুিমন নারীেদরেক বল, তারা েযন তােদর দৃি�েক সংযত 
রােখ এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত কের। আর যা সাধারণত 
�কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসৗ�যর্ তারা �কাশ করেব না। 
তারা েযন তােদর ওড়না িদেয় বক্ষেদশেক আবৃত কের রােখ। 
{সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১-৩২} 
ব�ত িহজােবর িবধানিট এত তাৎপযর্পূণর্ েয, েকউ যিদ িবষয়িট 
িনেয় গভীর মেনােযাগসহ ভােব তেব েস কুরআেনর এই িবধােনর 
কােছ আ�সমপর্ণ করেত বাধয্ হেবই। িহজাব স�েকর্ সমােজর 
িবিভ� ে�ণী িবিভ� রকম ভাবনা কের থােকন। েকউ িবরূপ 
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মেনাভাব েপাষণ কেরন আবার েকউ ��া েপাষণ কেরন। আসেল 
এিট এমন এক িবধান যার �িত িবেবকবান �িতিট মানুষেক ��া 
েপাষণ করেতই হেব। এখােন িহজাব স�েকর্ অবসর�া� 
একজন িবে�িডয়ার- এর অনুভূিত তুেল ধরা হেলা :  
সমােজ িহজাব হেলা স�ান, আ�মযর্াদা ও সািবর্ক িনরাপ�া 
রক্ষার একমা� কাযর্কর বয্ব�া। িক� দুঃখজনক হেলও সতয্ েয, 
আজকাল িহজাব িবষয়িট বয্ি� পযর্ায় েথেক শুরু কের রা�ীয় 
পযর্ায় পযর্� সব সময়ই বারবার বয্ি� �াথর্, দলীয় �াথর্ তথা 
রাজৈনিতক �ােথর্ িবিভ�ভােব বয্বহৃত হেয় আসেছ। িব� 
রাজনীিতেতও সুিবধাবাদীেদর �ারা িহজােবর মেতা আ�মযর্াদার 
�তীকিট িনেয় িনয়িমত টানােহঁচড়া চলেছ।... 
শালীনতােবােধর �ে� আমােদর বতর্মান সমাজবয্ব�া এখন 
েমাটামুিট �ংেসর মুেখামুিখ দাঁিড়েয়েছ বলা যায়। এেহন 
পিরি�িতর �তয্ক্ষ ও পেরাক্ষভােব সবেচেয় িনমর্ম িশকার হেলা 
নারীজািত। আজেকর বাংলােদেশ স�ািনত মা জািতর �তয্ক্ষ ও 
পেরাক্ষ দুদর্শা দৃে� ‘ধরনী ি�ধািবভ� হও’ বলা ছাড়া উপায় েনই।  
িহজাব স�েকর্ �থেমই িনেবদন �েয়াজন েয, িহজাব মূলত 
মন�াি�ক উপলি�র িবষয়। তেব একই সােথ িনতয্কর 
বয্বহািরক িবষয়ও বেট। েকােনা অব�ােতই আনু�ািনক এমন 
িকছু নয়। িহজাব মােন িবেশষ েকােনা েপাশাকও নয়। আর 
িহজাব েকােনাভােবই শুধু নারীর জনয্ নয়।  
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উি�িখত আয়ােতই েসটা পির�ার কের বলা হেয়েছ। িক� জ্ঞােন 
��তা ও েকােনা েকােনা েক্ষে� উে�শয্ে�াণিদতভােব িহজাব 
বলেত শুধু িবেশষ েপাশাকেকই েবাঝােনা হেয় থােক এবং তা শুধু 
নারীর জনয্ই। অথচ িহজােবর মূল কথা হেলা মানুেষ মানুেষ 
স�ানজনক িনরাপদ দূর� বজায় রাখা। আ�াহ তা‘আলার পক্ষ 
েথেক িক� পুরুষেদরেকই আেগ িহজােবর আেদশ েদয়া হেয়েছ। 
তারপর নারীজািতেক। িবষয়িট এজনয্ উে�খ করা হেলা েয, েকউ 
েকউ ঢালাও ম�বয্ কের েয িহজাব মােনই িবেশষ ধরেনর 
েপাশাক এবং তা েকবলই নারীজািতর জনয্।  
বতর্মান িদনগুেলােত আমরা অিত� হেয় পেড়িছ নারী, যুবা মিহলা 
ও উঠিত বয়সী েমেয়েদর ওপর এেকর পর এক িনযর্াতন ও 
সিহংসতার ঘটনাবলী িনেয়। যােক মুখেরাচকভােব ইভিটিজং 
িহেসেব আখয্ািয়ত করা হেয় থােক। অেনেকর অিভমত, ব�ত: 
ইভিটিজং শ�িট �েয়াগ কের উঠিত বয়সী েছেলেদর আরও েবিশ 
কের িনেজর অজাে�ই অৈনিতক কােজ উৎসািহত কের। যােক 
অেনেকই হালকাভােব েবাঝােত চান, উ�াস/উৎফু�তার অজাে�ই 
অপরাধ। আিম মেন কির এেহন ঘৃণয্ ও নয্�ারজনক কাজেক 
ইভিটিজং নােম অিভিহত কের পােপর গুরু� কিমেয় েদয়ার এই 
�বণতা সবর্মহেলর �েচ�ায় ব� করা েহাক। 
িহজােবর যথাযথ গুরু� না থাকায় এমন সব ভয়ানক ও ঘৃণয্ 
ঘটনা সংঘিটত হেত চেলেছ যার ক�না করাও এক সময় ক� 
িছল মানুেষর জনয্। স�িত পিরমেলর ঘটনা এর �ল� �মাণ। 
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এসেবর েপছেন মূল কারণ হেলা িহজাব স�েকর্ আমােদর 
অপিরপ� ধারণা অথবা সময্ক-যেথ� জ্ঞােনর অভাব এবং েকােনা 
েক্ষে� িনি�ত অজ্ঞতা। অেরকিট কারণ হেলা িনেজেক �াটর্ ও 
অিত আধুিনক ভাবার িন�মােনর রুিচর �বণতা।  
িহজােবর �িত অনীহা ও অেনক েক্ষে� অবজ্ঞা-অবেহলা উে�শয্ 
�েণািদতভােবই করা হেয় থােক। আর এেক্ষে� আমরা দাবার 
ঘুঁিট িহেসেব বয্বহৃত হি� পি�মা সভয্তা �ারা। পি�মােদর 
ধারণা ও িব�াস হে�; ‘পৃিথবীেত জ��হণ কেরেছা, খাও-দাও 
ফূিতর্ কেরা এবং একিদন পৃিথবী েথেক ফু�ুস কের িবদায় নাও।’ 
সৃি�র ে�� জীব মানুষ স�েকর্ তােদর কী জঘনয্ অনুভূিত তাই 
না? আর তােদর এই রুিচহীন অনুভূিত ও দশর্ন-িব�াস �ারাই 
আমরা অনু�ািণত হেয় িহজােবর িবরুে� কী যু�ই না বাঁধাি�! 
িক� আমরা িক কখনও একথা মেন কেরিছ েয, িহজােবর 
মূলবাতর্া হেলা আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবাতর্া ইতয্ািদ কােজ 
পিরিমিতেবাধ ও স�ি�।  
মানুেষর জীবেনর অথর্বহ পিরিমিতেবাধ ও স�ি� েথেকই 
িহজােবর পিরপূণর্তা �দিশর্ত হয়। এই পিরিমিতেবােধ অেনেক 
অ�ি� েবাধ কেরন বেলই িহজােবর িবরুে� তােদর এত কথা। 
িক� বা�বতা হে� শুধু ইসলাম নয় বরং িবে�র অিবকৃত সকল 
ধেমর্র বাণী হে� িহজােবর পেক্ষ। ইসলাম, িহ�ু, ি��ান ধমর্সহ 
অনয্ানয্ রক্ষণশীল ধেমর্র িদেক তাকােলই িবষয়িট পির�ার হেয় 
ধরা েদয়। িহজােবর মূল ও �ধান কথাই হেলা নারী ও পুরুষ 
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িনজ িনজ �ােন অব�ান কের যথাযথ মযর্াদা �িত�া করা। 
সমাজেক সেচতন করেত হেল েছাট-বড় সকেলর সামেন 
িহজােবর মূল বাতর্ােক আনেতই হেব। এেহন সমাজ সেচতনতার 
মধয্ িদেয়ই িক� নারীর �কৃত মযর্াদা �িত�া করা স�ব।’ 
এই হেলা একজন িবে�িডয়ােরর ব�বয্। ইসলােমর শা�ত 
বা�বতার সামেন িতিন অতীত জীবেন অিভজ্ঞতােক সমিপর্ত কের 
এই অিভবয্ি� তুেল ধেরেছন। আসেল �িতিট মানুেষর এমন 
সতয্ অনুভূিত থাকা ও তা �কাশ করা দরকার। িবেশষ কের 
িশিক্ষত ে�ণীর জনয্ িবষয়িট আবশয্ক কের েনয়া উিচত বেল 
আিম মেন কির। িক� পিরতােপর িবষয় হেলা এখন এর উে�া 
ঘটেছ সবখােন। যুগটাই েযন পােয় ছাতা িদেয়, েঘাড়ােক িপঠ 
চিড়েয় আর েনৗকােক শুকেনায় েটেন েনয়ার যুগ। আদশর্ ও 
ৈনিতকতা িশক্ষালােভর �াণেক� �ুল-িবদয্ালয়গুেলােত ঘটেছ 
এমন সব অপকীিতর্। �য়ং িশক্ষকরা িহজােবর িবরুে� আদাজল 
েখেয় েনেম পেড়েছন। আসেল েকন এসব করেছন তারা তা 
তিলেয় েদখা মেন হয় অিভভাবকেদর জনয্ আবশয্ক করণীয় 
তািলকায় পেড়েছ।  
আসেল বতর্মান সমেয় িকছু িকছু িশক্ষক অিতমা�ায় স�মেখেকার 
ভূিমকায় অবতীণর্ হেয়েছন। তাই েয েযভােব পারেছন 
িশক্ষাথর্ীেদরেক লাি�তা করেত তৎপর হে�ন। আর পদর্া েযেহতু 
এই ‘কেমর্র’ পেথ �ধান বাধা তাই তারাই িহজােবর িবরুে� উেঠ 
পেড় েলেগেছন। িনেচর কেয়কিট ঘটনা এর �ল� �মাণ : 
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১। নড়াইেলর ল�ীপাশা কেলেজর সমাজকলয্াণ িবভােগর 
�ভাষক শরীফুল ইসলাম গত ৮ই েসে��র �াদশ ি�তীয় বেষর্র 
এক ছা�ীেক কেলেজ �াশ চলাকালীন িহজাব পরেত বাধা েদন 
এবং তােক েজার কের েবারকা তথা মুেখর িনকাব খুলেত বাধয্ 
কেরন। আসেল এটা এই মহান িশক্ষেকর ভূিমকা। আর কােজর 
পিরণিত ঘটাে�ন এরাই এবং এেদর অনুসারীরাই েদেশর িবিভ�  
�া�ের- যার খবর আমরা অহরহ পাই ৈদিনকগুেলােত �িতিদন। 
তাই জনাব শরীফুল ইসলােমর পথ ধের যারা িনয়িমত 
ছা�ীেদরেক লাি�তা কের চেলেছন তােদর দুেয়কজেনর কািহনী 
স�ািনত পাঠকেদর সামেন তুেল ধরার �য়াস পােবা।  
২। ঘটনা রাজশাহীর। জৈনক ভ�মেহাদয় তার ছা�ীেক শুধু 
লাি�তা কেরন িন বরং েশেষ তার জীবনেকও েকেড় িনেয়েছন। 
একজন িশিক্ষেকর হােত ছা�ীর শুধু স�মই অরিক্ষত নয় জীবনও 
অরিক্ষত! হায় সমাজ! তেব এই সমােজ িহজােবর িবরুে� লাগেব 
না েকন? 
৩। এই ঘটনাও রাজশাহীর খুব কােছর এক েজলার। ঘটনাটা 
ধমর্পুর এলাকার হেল কী হেব, ঘটনার মেধয্ ধেমর্র ধ-ও েনই। 
একজন িশক্ষক মা� আট বছেরর একটা িশশুেক কামনার বাহন 
বানােব একথা িক খুব েবিশিদন আেগর মানুষ িব�াস করেত 
পারেতা? িক� যুেগর সব অস�াবয্তােক স�ব কেরই আমরা 
এিগেয় চেলিছ আগামীর পেথ। তাই আমােদর অিভধােন অস�ব 
বেল েকােনা ব� েনই। সব অস�বেক স�ব কের আমরা এক 
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অজানা পিরণিতর িদেক এিগেয় েযেত চাই! তাই এত সব 
আেয়াজন! িশক্ষক কতৃর্ক মা� আট বছেরর িশশুেক ধষর্ণ! 
যােহাক, ঘটনা সু�রগে�র। গাইবা�া েজলার ধমর্পুর আ: জা�ার 
িডি� কেলেজর। এই কেলেজর উপাধয্ক্ষ মাহাবুবুর রহমানেক 
পুিলশ ে�ফতার কেরেছ। তার অপরাধ খুব ‘েছাট’! মা� আট 
বছেরর িশশু েফ�ী (৮) ধষর্ণ ও হতয্া করা! হতভাগা েমেয়িট 
স�ািনত িশক্ষেকর হােত স�ম খুইেয় েশষ পযর্� জীবনটা িনেয়ও 
বািড় িফরেত পােরিন। বরং ওই কেলেজর েসফিট টয্াি� েথেক 
তার লাশ উ�ার করা হয়। [বাংলােদশ �িতিদিন, ১৬/০৯/১১] 
৪। ঝালকািঠর ঘটনা। েমেয়িটর বয়স মা�ই দশ। এরই মেধয্ 
েপেট িটউমার বাঁিধেয়েছ বেল হাসপাতাল, কমে��, ডা�ার, বিদয্ 
সবার ধারণা। িবিভ�জন িবিভ� রকেমর পরামশর্ িদে�ন। 
েবিশরভাগ পরামশর্ই অপােরশেনর। েশেষ অিভজ্ঞ একজন 
ডা�ােরর কােছ েনয়া হেলা। িতিন �থেম আ�াসেনা�াম 
করােলন। িরেপাটর্টা হােত আসেল ডা�ার েতা ছানাবড়া! বারবার 
িতিন েরাগীর িদেক তাকাে�ন আর তার বয়স িনণর্েয়র েচ�া 
করেছন। িক� েকােনাটার িহেসবই িমলছ না তার। দশ বছর 
বয়সী একজন েমেয় যিদ পাঁচ মােসর গভর্বতী হয় তেব েসটা 
সহেজ িব�াসই বা হেব িক কের? তাই ডা�ার সােহেবর িহেসব 
িমলােত েবগ েপেত হি�ল। েশেষ িহেসব িমলল। অবসর�া� 
ষােটা�র্ এক �ুল িশক্ষকেক নানা বেল ডাকত েস। েটিলিভশন 
েদখােনার কথা বেল এই গুণধর িশক্ষকই েমেয়িটেক ঘের েডেক 
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িনত আর পাশিবকতার চচর্া করত। েসই পাশিবক চচর্ারই ফল 
হে� ডা�ােরর হােতর এই িরেপাটর্িট! যা েদেখ িতিন বারবার 
িবি�ত হে�ন এবং অিব�াসয্ভােব েমেয়িটর বয়েসর িহেসব 
িমলাে�ন।  
িশক্ষকতা হে� সবেচেয় স�ািনত েপশা। এর মেতা মহান 
েপশােক এভােব কলি�ত করা িক িঠক হে� এবং যারা কলি�ত 
করেছ তােদর সুেযাগ েদয়া উিচত হে�? আমরা েকন বুিঝ না 
েয, িকছু িশক্ষক এসব ঘটনা ঘটােবন বেলই িহজােবর িবরুে� 
এত কের েলেগেছন? আ�াহ মাফ করুন, িশক্ষকরা েযন রক্ষক 
হন, স�েমর ভক্ষক না হন। আর পদর্ার িবরুে� তারা উ�ািন না 
েদন বরং পদর্াপালেন উৎসািহত কেরন। 
নারী িনযর্াতন এখন আর গতানুগিতক বা �াভািবক প�িতেত 
নয়। বরং �যুি�র বয্বহাের তা আরও আধুিনক রূপ ধারণ 
কেরেছ। েবেড় চেলেছ এর মা�া। �যুি�িবদয্ায় অিভজ্ঞ চতুররা 
চািলেয় যাে� এসব অপরাধ। মুেঠােফান ও ই�ারেনট বয্বহার 
কের সামািজক ভােব মূলয্েবাধবিজর্ত এই বয্িধ খুব �ত ছড়াে� 
বেল মত িদেয়েছন সংি��রা। েছেলরা �থেম েমেয়েদর সােথ 
ব�ু� করার কথা বেল এক সময় ে�ম িনেবদন কের। কিতপয় 
েছেল মুেঠােফান েমাবাইল বয্বহার কের এবং কিতপয় েছেল 
ই�ারেনট েফসবুক বয্বহার কের েমেয়েদর ঘােয়ল করেত িনর�র 
েচ�া চালায়। ব�ুে�র েদাহাই িদেয় �থেম েমেয়েদর সােথ ব�ু� 
পের ে�ম অতঃপর অ�র�ভােব েমলােমশা। এই েমলােমশার এই 
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�ৃিতগুেলা ধের রাখেত চতুর েছেলিট কখনও কখনও েমেয়র 
স�িত িনেয় কখনও বা েগাপেন েমাবাইেল অ�র� মুহূেতর্র 
দৃশয্াবলী ধারণ কের। পের �তারক েছেলিট েসই দৃশয্গুেলােক 
পঁুিজ কের েমেয়িটেক ঘােয়ল কের নানাভােব। িনে� মু�বােসর 
এই কিঠন েছাবেলর কেয়কিট খ� ঘটনা তুেল ধরিছ : 
ঘটনা-১ : ঢাকা িব�িবদয্ালয় অিধভু� েহাম ইকেনািম� কেলেজর 
েশষ বেষর্র ছা�ী �েদবী (ছ�নাম)। পড়ােশানার সুবােদ তার সে� 
পিরচয় হয় জামালপুর সদর উপেজলার আরামবাগ েবাসপাড়ার 
�দীপ কুমার েদ’র েছেল স�য় েদ িরপেনর সােথ। স�য় �েদবীর 
সােথ ঘিন� হেয় তার �িত ে�ম িনেবদন কের। �েদবী 
�তয্াখয্ান করায় িরপন তা ভােলাভােব েনয়িন। েস �েদবীেক 
আেলার ছায়া ময্াগািজন (ৈদিনক কােলর ক� পি�কার অংশ) 
অিফেস িনেয় যায়, েসখােন পিরচয় হয় ময্াগািজেনর �কাশক ও 
স�াদক আবূ েরজার (৩০) সে�। এেক্ষে� �েদবীেক কাঁটা 
ভােব �দীপ কুমার এবং কাঁটা েতালার জনয্ই আবূ েরজার আ�য় 
েনয় েস।  
স�াদক আবূ েরজা �থম দশর্েনই িবগলত হন, জািতেক 
একখানা ‘ে�ম আখয্ান ময্াগািজন’ উপহার েদয়ার উৎসব শুরু 
কেরন। িতিন ভুেল যান েয, েয পেদ েয আর েয �ােন িতিন 
আেছন, এটা মানুেষর বাজার। হাজার রকেমর েলাক আসেব 
এখােন। আসেব, যােব এবং �িতমুহূেতর্ ঘটেব এসব সাময়ীক 
ঘটনা। অতএব িনেজেক সবসময় ধের রাখেত হেব। িনেজেক 
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রাখেত হেব আেবগ ও েভেঙ পড়া �ভােবর ঊে�র্। সামিয়ক 
উে�জনােক কখনই বা�বতার মেতা অপিরহাযর্ ভাবা যােব না। 
িক� একটা বড় পেদ েথেকও িতিন নি◌েজেক হািরেয় 
েফলেলন। একজন িভ�ধেমর্র নারীর িকি�ত রূপ তােক 
িবেমািহত করল। আকুে� ে�েম জড়ােলন িতিন। ে�েমর গভীরতা 
এত েবিশ হেলা, �েদবীেক পাওয়ার জনয্ িনেজর ধমর্ পযর্� 
পিরতয্াগ করেলন! 
এভােব এক অসীম লড়াইেয় বীরিব�েম লড়েত হেলা তােক। 
িক� এত িকছুর পরও িতিন ফলাফল শূনয্ েদখেত েপেলন। 
শুনেলন অনয্ এক েছেলর সােথ �েদবীর িবেয় িঠক হেয়েছ। 
মাথা ঘুের েগল তার। �িতেশাধ িনেত েকৗশেলর পেথ এগুেলন 
িতিন। েকােনা এক সমেয় হয়ত ঘিন� হেয় �েদবীর সােথ 
কেয়কটা ছিব তুেলিছেলন। েসগুেলােক হািতয়ার বানােলন এই 
বীরেযা�া! ছিবগুেলা এিডট কের, অশালীন ও অ�র� আকাের 
ই�ারেনেট �কাশ কের িদেলন। ে�ম ে�ম েখলার সুবােধ 
ইউিটউেব জমা পড়ল আেরা কেয়কিট েনাংরা ছিব। ভাঙল ঘর। 
অিত� হেয় উঠল নতুেন শুরু করেত যাওয়া একজন নারীর 
অনিভজ্ঞ জীবন। 
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ভাঙেছ ঘর 
 
রাজধানীেত পািরবািরক জীবেন সংসার ভাঙার ঘটনা 
অ�াভািবকহাের বাড়েছ। এর েবিশর ভাগই হে� েমেয়েদর পক্ষ 
েথেক। �ীরা �তঃ�ূতর্ভােব �ামীেক তালাক িদে�ন। ঢাকা িসিট 
কেপর্ােরশেনর িহেসব অনুযায়ী েমাট তালােকর ৭৫ ভাগই িদে�ন 
নারীরা। বছের নগরীেত পাঁচ হাজােররও িবেয় িবে�েদর ঘটনা 
ঘটেছ। িদন িদন এর মা�া বাড়েছ বেল িনি�ত হওয়া েগেছ।  
সমাজিবজ্ঞানী অধয্াপক েমহতাব খানম বেলন, দুিট কারেণ 
িববাহিবে�দ বাড়েছ। �থমত, েমেয়রা আেগর েচেয় েবিশ 
িশিক্ষত হে�। তারা এখন অেনক সেচতন। মুখ বুেজ িনযর্াতন 
সহয্ না কের িবে�েদর পথ েবেছ িনে�। ি�তীয়ত, েমাবাইল 
েকা�ািনগুেলার নানা অফার, ই�ারেনট, ওেয়বসাইট, পেনর্া�ািফ, 
েফসবুক ইতয্ািদ সহজলভয্ উপাদান েথেক আকৃ� হেয় মূলয্েবাধ 
ও ৈনিতকতার অভাব পিরলিক্ষত হে�। ফেল িবেয়র মেতা সুদৃঢ় 
স�কর্ এবং ৈনিতক স�কর্ িছ� করেত একটু সংেকাচ করেছ না 
তারা।  
অনুস�ােন জানা েগেছ, িবেয় িবে�েদর েবিশর ভাগ ঘটনা ঘটেছ 
উ�িব�েদর েক্ষে�। পরকীয়া, পরনারী আসি�, েযৗতুক, 
শারীিরক িনযর্াতন এবং মাদকেসবনসহ নানা কারেণ এধরেনর 
ঘটনা ঘটেছ।  

206 



 
িবিচ� আমােদর েদশ। আমরা আে�ালন কের র� িদেয় েদশ 
েথেক যােদরেক িবতািড়ত কির, েঝিটেয় তািড়েয় েদই পরবতর্ীেত 
পরম স�ান কের েসই তােদর আইনই মাথায় তুেল রািখ, েচােখ 
মািখ এবং ��ায় আইেনর সামেন মাথা নত কির। আমরা বৃিটশ 
েবিনয়ােদর িবতািড়ত কেরিছ কথাটা বিল। িক� বৃিটশরা িন�য় 
কথাটা শুেন হাসেব। েকাথা েথেক িবতাড়ন কেরেছা! আইন, 
আদালত িবচার-আচাের, কৃি�-কালচার সব জায়াগায় েতা আিছ 
আমরা বাপ!  
পািক�ানীেদর পরািজত কেরিছ বেল আমরা তৃি�র েঢকুর তুিল। 
তােদরেক েদশ েথেক িবতাড়ন করার েসিক আমােদর েগৗরব! 
িক� কই তারা েতা এখনও আমােদর মােঝ রেয় েগেছ! পািক�ান 
আমেল পািক�ানীেদর হােত রিচত ইসলাম ও আেলম-উলামার 
িনকট িধকৃত ‘আইন মুসিলম পািরবািরক আইন’ েতা এখনও 
‘সপেদ’ বহাল আেছ এেদেশ। েসই িধকৃত ও ইসলাম �তয্াখয্াত 
আইন িদেয়ই েতা িববাহ, তালােকর মেতা শরীয়েতর গুরু�পূণর্ 
িবধানগুেলা পিরচািলত হে�! শরীয়ত েযখােন তালাক েদয়ার পর 
তৎক্ষণাৎ কাযর্কর করার কথা বেলেছ পািক�ানী এই আইেন 
শরীয়েতর ওপর হাত ঘুিরেয় তালাক েদয়ার পর িতন মাস পযর্� 
িবল� কের সািলেসর মাধয্েম উভয় পক্ষেক উপি�ত কের েসই 
তালাক কাযর্কর করা না করার �াধীনতা েদয়া হেয়েছ! আ�াহর 
আইেনর সােথ কতবড় ধৃ�তা!  
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যােহাক, িডিসিসর ১০িট অ�েলর িহেসব মেত, ২০০৫ সােল িবেয় 
িবে�েদর ঘটনা িছল ৫ হাজার ৫২৫িট, ২০০৬ সােল িছল ৬ 
হাজার ১২০ িট, ২০০৭ সােল এসংখয্া আেরা েবেড় দাঁড়ায় ৭ 
হাজার ২০০েত। ২০০৮ সােল অবশয্ এর পিরমাণ িকছুটা কেম 
আেস। এবছর িবেয় িবে�েদর ঘটনা ঘেট ৭ হাজার ৭৮িট। 
২০০৯ সােল েসই সংখয্া আবার েবেড় যায়। এবছর এর সংখয্া 
দাঁড়ায় ৭ হাজার ৭০৪ িটেত। ২০১০ সােল এর সংখয্া আেরা 
েবেড় যায়। তখন এর সংখয্া িছল ৭ হাজার ৯০৫িট।  
িবেয় িবে�েদর এই �বণতা স�েকর্ মন��িবদ, সমাজ 
িবে�ষক, গেবষক, নারী েন�ী ও মানবািধকার কমর্ীসহ িবিভ� 
ে�ণী ও েপশার মানুেষর রেয়েছ িবিচ� রকেমর অনুভূিত। তেব 
সবাই একবােকয্ এই তেথয্ িব�য় �কাশ কেরেছন। আরও েবিশ 
িবি�ত হেয়েছন েমেয়েদর পক্ষ েথেক এই �বণতার আিধকয্ 
েদেখ। েদখা যাে� েয, েমেয়রাই িবেয় িবে�েদর িদেক েবিশ 
পিরমােণ ঝুঁকেছ। েমেয়েদর পক্ষ েথেক ৭৫ ভাগ িবেয় িবে�েদর 
আেবদন জমা পেড় বেল জানা েগেছ। 
েকস �ািড-১ : তানিজমা শবনম (৪৫)। বাসা গুলশান মেডল 
টাউেন। িমিডয়া কমর্ী। �ামী বয্বসায়ী। ১ েছেল ও ১ েমেয়র মা। 
েদবর ডা. মনজুর েহােসেনর সােথ শারীিরক স�কর্ গেড় ওেঠ 
তার। ২০০৯ইং সােলর ১৪ েফ�য়াির ভয্ােল�াইন িদবেস 
�ামীেক তালাক িদেয় মনজুরেক িবেয় কেরন। িবেয়র িকছুিদন 
পর মনজুেরর �ী ঘটনা জানেত েপের তী� �িতবাদ কেরন। এ 
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কারেণ মনজুর আেগর �ীেক তালাক েদন। একমা� েমেয় পুতুল 
ল�েন এমিবিবএস পড়িছেলন। বাবার এ কােজ হতাশা�� হেয় 
েলখাপড়া েছেড় িদেয় ঢাকায় চেল আেসন িতিন। মােয়র সে� 
এখন গুলশােন বসবাস করেছন িতিন। িডিসিসর ৯ নং অ�েল 
এই তালাক কাযর্কর কেরেছন িতিন।  
েকস �ািড২-: তাজুল ইসলাম। উ�রা মেডল টাউেনর বািস�া। 
বিনবনা না হওয়ার অজুহােত �ী তােহরা বানুেক তালাক েদন 
িতিন। জানা যায়, আেরকিট িবেয় করার জনয্ িতিন এই �ীেক 
তালাক েদন। [সূ� : বাংলােদশ �িতিদন ০১/১০/১১ইং]  
নানা কারেণ মানুেষর ঘর ভােঙ। সামািজক অি�রতা, 
মাদকাসাে�র �ভাব, জীবনযা�ার বয্য় বৃি�, পর�রেক ছাড় না 
েদয়া ও �শুর-�াশুিড়র কারেণ ঘর ভােঙ। এগুেলা হেলা অিত 
সাধারণ ও পিরিচত কারণ, যা যুগ যুগ ধের চেল আসেছ। িবেশষ 
কের আমােদর এই দির� অ�েল। িক� বতর্মান সমেয় ঘর 
ভাঙার মা�া েযমন েবেড়েছ েতমিন এর নয়া নয়া কারণও 
আিব�ৃত হেয়েছ।  
আেলাচয্ েলখার শুরুেতই উে�খ করা হেয়েছ এবং ইসলামিবমুখ 
হেলও সমােজর সেচতন মানুেষরা একথা �ীকার করেত বাধয্ 
হে�ন েয, ইসলামী িবিধিবধান পালেন িশিথলতা এসব ভয়ানক 
পিরণিতর অনয্তম �ধান কারণ। িবেশষ কের একটা কথা খুবই 
ভয়ানক মেন হেয়েছ একথা শুেন েয, িশক্ষার হার বাড়ার কারেণ 
িবেয় িবে�েদর মেতা সামািজক অবক্ষেয়র আলামত ও অশাি�র 
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অনয্তম িনদশর্নগুেলা �কাশ পাে�! তাহেল কী আমরা একথা 
বলব েয, �চিলত এই িশক্ষা আমােদর ভিবষয্তেক �ংেসর িদেক 
তািড়েয় িনেয় যাে�? েয িশক্ষা মূলয্েবাধ ও পািরবািরক ব�নেক 
সুদৃঢ় করেত বয্থর্ েসই িশক্ষায় আমরা এত পুলকেবাধ করিছ? 
হাজার হাজার েকািট টাকা এর েপছেনই বয্য় করিছ? মাখামািখ 
আর ঢলাঢিলর এই িশক্ষা আমােদর জািতেক ভিবষয্েত পুেরা অ� 
কের েদেব নােতা? ব� ভয় হে� েয আমার!  
�থম ঘটনাই েদখুন। শবনম একজন িমিডয়াকমর্ী। েযই িমিডয়াই 
েহাক না েকন িমিডয়ার কাজ হে� নাগিরকেদর সােথ আ�ার 
েযাগসূ� �াপন করা, েদেশর মানুেষর আেবগ-অনুভূিত ও ধমর্ীয় 
মূলয্েবাধেক স�ান করা। িমিডয়ার েতা আলাদা েকােন অি�� 
েনই। কমর্ীরাই িমিডয়ার �াণ, তারাই িমিডয়া। সুতরাং একজন 
িমিডয়াকমর্ীর কােছ েদশ ও মানবতার অেনক িকছু চাওয়ার 
থােক। েসই চাওয়ার �ধান িবষয় অবশয্ই ৈনিতকতা, সামািজক 
মযর্াদা ও ধমর্ীয় মূলয্েবাধ। িক� কী করেলন শবনম? একজন 
িমিডয়াকমর্ী হেয় িতিন েদশবাসীেক কীেসর পয়গাম িদেলন? 
িনেজর ঘর ভাঙেলন, অেনয্র ঘর ভাঙােলন এবং অসংখয্ মানুষেক 
চরম অশাি�র মেধয্ েফেল সামিয়ক আন� লাভ করেত েগেলন। 
সামানয্ এই আন� লােভর জনয্ একজন মানুষেক এত িনেচ 
নামেত হেল তার সােথ অনয্ানয্ জ�র পাথর্কয্ েকাথায়? একিট 
িশক্ষা যিদ েদবর-ভািবর মধয্কার মাখামািখর করুণ পিরণিত 
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স�েকর্ সেচতন করেত না পাের তেব েসই িশক্ষােক সাধুবাদ 
জানােত ক� হয় ৈবিক!  
আমার কােছ বারবার তা�েবর কারণ বনেছ এই তথয্িট েয, 
মানুষ এখন েবিশ িশিক্ষত হে� বেল িবেয় িবে�েদর ঘটনা 
ঘটেছ! তাহেল আমরা িক আেগর অব�ােতই িফের যােবা, েযখােন 
িশক্ষাও িছল না, ঘর ভাঙারও �� িছল না? েযই িশক্ষায় ঘর 
ভাঙায়, সামািজক অশাি� েঢেক আেন েস িশক্ষা না িকছু িদন 
আমরা ব� রাখলাম! আসেল িশক্ষার েতা েদাষ েনই। েদাষ হে� 
যথাযথ িশক্ষা িদেত বয্থর্ হওয়া। বাংলােদেশর মেতা মুসিলম 
�ধান েদেশর সাধারণ িশক্ষালয়গুেলােত ইসলামী িশক্ষা যিদ 
চরমভােব িনগৃিহত হয় তেব েসেদেশ এ ধরেনর করুণ পিরণিত 
েতা হেবই। তাই এখন সময় হেয়েছ জাগবার, জাগাবার এবং 
েদেশর কলয্াণ িনেয় ভাবার। কতৃর্পেক্ষর উিচত এমন শালীন 
পিরেবেশ এমন ভাবগা�ীযর্পূণর্ িশক্ষার বয্ব�া করা যােত ধমর্ ও 
ৈনিতকতার পূণর্ দখল থােক। 
সামািজক এই বয্িধ দূর করেত ইসলামী িবিধিবধান েযমন েমেন 
চলা আবশয্ক, িঠক ত�প সামািজক িকছু িবষয় েমেন চলেল 
তােদর পর�ের িমলঝুল িকছুটা েবিশ থাকেব। ফেল তুলনামূলক 
ঝগড়া-ঝািটর পিরেবশ কেম শাি�র পিরেবশ িবরাজ করেত 
পাের। িনে� �ামী-�ীর করণীয় ও সামািজক এবং সাংসািরক 
জীবেন দািয়� স�েকর্ আেলাচনা করা হেলা।  
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�ামী �ীর িব��তা : েয মানুষিটর সােথ সারাজীবন ঘর করার 
দৃঢ় �িতজ্ঞা িনেয় সংসার রচনা কেরেছন েসই মানুষিটর �িত 
আ�াশীল হন। িনেজেদর মেধয্ পর�ের েবাঝাপড়া সৃি� করুন। 
েয েকােনা সমসয্া দুজন িমেল সমাধান করার েচ�া করুন। 
েকােনা অ�ীিতকর অব�া েদখা িদেল িকংবা েকােনা রকম সংশয় 
েদখা িদেল একাকী িস�া� না িনেয় সি�িলত ভােব সমাধােন 
যাওয়ার েচ�া করুন। আর একটা কথা মেন রাখেবন, িবেয়র 
আেগর আেবগ-অনুভূিত আর িবেয়র পেরর বা�বতার মেধয্ 
আকাশপাতাল বয্বধান থােক। এই শা�ত বা�বতা কখনও ভুেল 
যাওয়ার েচ�া করেবন না। সংসােরর অেনক অশাি�র কারণ এই 
অনুভূিতর অক্ষমতা। মানুষ মেন কের িবেয়র আেগ িকংবা িবেয়র 
পেরর �থম সময়টা েয অব�ায় েকেটেছ তা সবর্দা েথেক যােব 
এবং এই েথেক না েগেলই অেনেক চেট যান। বয্াপারিটেক 
সে�েহর েচােখ েদখেত থােকন অেনেক। ফেল অিনবাযর্ রকেমর 
সংঘােতর পথ খুেল যায়। 
‘েদখেত সু�র, ভােলা কথা বেল, না বলেতই সবিকছু বুেঝ যায়, 
েকােনা ই�ােতই বাধা েদয় না। এমন সব গুণস�� মানুষই েতা 
ভােলা মানুষ। িক� �ে�র এ ছিবর সােথ বা�েবর ফারাক েদেখ 
অেনকটাই হতাশ হেয়িছ- এমনটা বলেলন ইেডন কেলেজর 
মা�ােসর্র েশষবেষর্র ছা�ী সুমা। সুমার মেতা অেনেকরই �� 
ভােঙ িবেয়র পর। আর এই ��ভে�র কারেণ সংসাের িবচুয্িত 
েদখা েদয়। তাই আগ েথেকই �খর অনুভূিতস�� হেত হেব। 
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েকান ধরেনর আেবগ ��য় িদেত হেব এবং েকান ধরেনর 
আেবগেক ��য় েদয়া যােব না তারও একটা মানদ� কােয়ম 
করেত হেব। েসই মানদে� েফেল িবষয়িট পিরমাপ করেল 
সংসােরর অশাি� বহুলাংেশ �াস পােব।  
আর একথাও মেন রাখেত হেব েয, �ামী এবং �ী দুইজনই 
স�ূণর্ িভ� দুইজন মানুষ। তােদর েবেড় ওঠা, পিরবার, 
পড়ােশানা, অভয্াস একজন েথেক আেরকজেনর আলাদা হেব 
এটাই �াভািবক। সুতরাং েকউ কাউেক বেশ আনার িচ�া না কের 
�েতয্কেক িনেজর অব�ান েথেক দািয়� পালন কের যাওয়া 
উিচত। �ামী শাসক হেয় ওঠা এবং �ী িনেজেক �ামীর দাসী 
ভাবা েকােনাটাই কাময্ নয়। শরীয়ত কাউেক এমন ভাবার 
অিধকার েদয়িন। কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ- 

ِي ِمۡثُل  َولَُهنَّ  ﴿  ]  ٢٢٨: ابلقرة[ ﴾ ٢٢٨ بِٱلَۡمۡعُروِف�  َعلَۡيِهنَّ  ٱ�َّ
‘তােদর জনয্ রেয়েছ েতমন হক েযমন রেয়েছ নারীেদর �িত 
পুরুষেদর হক।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮} 
সংসাের, দা�তয্জীবেন সমসয্া আসেতই পাের। মতাৈনকয্ িকংবা 
মৃদ ঝগড়াঝািটও হওয়া অ�াভািবক নয়। তেব এটােক দীঘর্�ায়ী 
রূপ েদয়া িকংবা পের এটােক েক� কের কটুি� করা বা িন�ার 
পেথ হাঁটা েমােটই কাময্ নয়। আর এেত তৃতীয় কাউেক েটেন 
েতা চরম অরুিচকর বয্াপার। �ামী �ী উভয়েকই মাথা গরম না 
কের েয েকােনা িবষয় েভেবিচে� িস�া� েনয়া উিচত। সংসারী 
বয্াপারেক পাড়া-�িতেবশী পযর্� িনেয় যাওয়াও কাময্ নয়। 
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সাংসািরক টানােপাড়েনর অনয্তম হেলা �ী কতৃর্ক �ামীেক 
�শুরবািড় েথেক আলাদা কের েফলার তিড়ৎ উেদয্াগ। িবষয়টা 
এেকবােরই অেযৗি�ক। �ামী েয পিরেবেশ জে�েছন, বড় 
হেয়েছন, েয সব মানুেষর মেধয্ েবেড় উেঠেছন রাতারািত েসসব 
ব� দূের েঠলা েদয়া এেকবােরই অস�ব। তাই এেক্ষে� নারীেক 
�ামীর পিরবার ও অনয্ানয্ স�েকর্র �িত ��াশীল হেত হেব। 
এরূপ করেত পারেল অেনক ঝােমলাই িনজ েথেক দূের সের 
যােব।  
আর িবেয়র পর মেনর কথা বয্� করার সবেচেয় িনভর্রেযাগয্ ও 
িনরাপদ বয্ি� হে� �ামী। তেব েসেক্ষে� সতকর্তা অবল�ন করা 
জরুরী। �ামীর কােছ �শুরবািড়র কােরা সমােলাচনা করা বা 
েকােনা িবষয়েক এেকবাের ঘৃণা করা উিচত নয়। এেত �ীর �িত 
�ামী মারা�ক িবর� হেয় উঠেত পােরন। আবার অেনক 
পিরবাের পু�বধুেক এেকবাের দািস বা কােজর েমেয়র অস�ান 
করা হয়। তােদরেক সারাজীবন একাে� েবঁেধ রাখার েচ�া করা 
হয়। এদুিটর েকােনাটাই উিচত নয়।  
সাংসািরক ও দা�তয্ জীবেন এসব িবষয় মাথা েরেখ চলেত 
পারেল আশা করা যায় আমােদর এই মুসিলম পািরবািরক পিব� 
ব�ন এেতা িঢেল ও হালছাড়া অব�া হেব না। আর িদন িদন 
বাড়েত থাকেব না িবেয় িবে�েদর �বণতা। মেন রাখেবন েয 
সমােজ িবেয় িবে�েদর �বণতা েবেড় যায় েসই সমােজ িযনা-
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বয্িভচােরর ছড়াছিড় েদখা েদয়। পি�মা িবে�র ঘেরায়া জীবন 
আমােদরেক েসই অশুভ পিরণিতর কথাই �রণ কিরেয় েদয়। 
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ধিষর্ত সভয্তা এবং লাি�ত মানবতা 

 
বাংলােদেশর বয্বসায়ীেদর হীনমনয্তা সারািবে� জঘনয্তার �তীক 
িহেসেব �ীকৃত। সারািবে� যখন ধমর্ীয় উৎসব বা 
আেয়াজনগুেলােত িনতয্�েয়াজনীয় পেণয্র মূলয্ কমােনা হয়, 
বাংলােদেশর বয্বসায়ীরা তখন িনলর্�ভােব ধমর্ীয় অনু�ানগুেলােক 
কােজ লািগেয় চরম মুনাফােখারীেত িল� হয়। রমযান সারািবে�র 
মুসিলেমর কােছ পরম পিব�তা ও সংযেমর পয়গাম িনেয় আগমন 
কের। িক� বাংলােদশী বয্বসায়ীেদর কােছ তা আগমন কের চরম 
মুনাফােখারীর বাতর্া িনেয়। এ এক ল�াকর ইিতহাস, জঘনয্ 
মেনাবৃি�। থাক েস সব কথা।  
এবার এমিন এক মুনাফােখারী সাধারণ বয্বসায়ীর কথা বিল। 
েলাকিট েমাবাইল েফান ও েমাবাইল িরচােজর্র বয্বসা কেরন। �ায় 
িতন ডজন বাটন িটেপ একবার েলাড িদেয় কখনও কখনও মা� 
২৭ পয়সা কামাই করেত হয় েলাডবয্বসায়ীেদর। তাই একটু বড় 
পয়সা বা দুেয়ক টাকার �� এেল তােদর কারও কারও েভতরটা 
েলােভ চক চক কের ওেঠ। ফেল মনুষয্� িবিকেয় িদেয় কখনও 
কখনও চরম জঘনয্ ইিতহাস রচনা কেরন তারা।  
টু�া (ছ�নাম) ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র ছা�ী। েবশ দশর্নদারী। মেন 
হয় বংশীয়। �থেম ঢাকায় পা রাখার পর দেল েটেন েনয়ার জনয্ 
েযমন রাজৈনিতক দলগুেলা নবীনবরণ অনু�ােনর আেয়াজন কের 
েতমিনভােব �থেম ঢাকায় পা রাখা �াময্ সরল েমেয়গুেলােক ে�েমর 
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ফাঁেদ েফলেত ওঁৎ েপেত থােক একে�ণীর চতুর যুবক। তােদর েসই 
চাতুেযর্ ধরা পেড় েয সব ছা�ী, তারা বািক জীবন বয্থর্তার ব�ী 
খাঁচায় ছটফট করেত থােক। ঢাকায় আসার ��, রাজধানীর ছায়ায় 
বড় িকছু হওয়ার আকা�া িমিলেয় যায় েকান্ অজানা িদগে�। আর 
যারা ��েক বাঁচােনার জনয্ কেঠার হয়, চতুর কামুকেদর পাতা ফাঁেদ 
পা না েদয়ার দুঃসাহস েদখায় তােদরেকও �িতিনয়ত ঘাত-
�িতঘােতর স�ুখীন হেত হয়।  
কুজেনর েচাখ রাঙানী, েভংিচ কাটার মেধয্ কাটেত থােক তােদর 
িনঃস� জীবন। তেব সামিয়ক ক� হেলও তারাই এক সময় সফল 
হয়। কমর্জীবেন তারা সফলতার উ�ল তারকা হেয় আ��কাশ 
কের। িক� েমােহর কােছ যারা হার মােন, ই�াত কিঠন দৃঢ়তা 
েদখােত বয্থর্ হয় তারা সামিয়ক আনে�র কােছ সারা জীবনেক 
িবিকেয় িদেয় আেস।  
এমিন এক েমেয় টু�া (ছ�নাম)। মা-বাবা বড় আশা িনেয় 
আদেরর কনয্া টু�ােক ঢাকা ভািসর্িটেত পািঠেয়িছেলন। টু�া 
উঠেলন এক মিহলা েহাে�েল। �থম িদেনই একািধক েলােভর 
েচাখ তােক কুি�ত করল। িক� িতিন েসিদেক �েক্ষপ করেলন 
না। ঢাকায় আসার উে�শয্ তােক সংযত রাখল এসব েলাভাতুর 
চাহনীর অি�েত দ� হওয়া েথেক। এিগেয় চলল তার েলখাপড়ার 
সং�াম। িক� তােক বােগ েপেত মিরয়া হেয় যারা ছুটিছল তারা 
িনরাশ হওয়ার পা� নয়। তারা তার িপছু ছাড়িছল না। েয েকােনা 
মূেলয্ তােক বশ করা িছল �তারক েলাকেদর �ধান লক্ষয্।  
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েশষ পযর্� তারা �তারণার আ�য় িনল। েমেয়িটর েমাবাইল 
না�ার সং�হ করেত িগেয় তারা িহমিশম েখেলও নতুন ও 
অিভনব প�া অবল�ন করল তারা। েখয়াল করল েকান্ েদাকান 
েথেক েমেয়িট টাকা িরচাজর্ কের। কেলজ-ভািসর্িট ও এধরেনর 
জনবহুল এলাকায় েমাবাইল বয্বসায়ীর অেনেকই সামানয্ িকছু 
পয়সার েলােভ অিত হীনপ�া অবল�ন কের থােক। এলাকার 
বখােটেদর সােথ তােদর চুি� করা থােক। দশ/িবশ টাকার 
বদলায় তারা বখােটেদর হােত িরচাজর্ করেত আসা সু�রী 
েমেয়েদর না�ার ধিরেয় েদয়।  
টু�া পড়েলন এমন এক হীনমনয্ �তারক বয্বসায়ীর হােত। েয 
েদাকােন টাকা িরচাজর্ করেত আসেলন িতিন েসই েদাকােনর 
সােথ বখােটেদর আগ েথেকই চুি� করা িছল। ফেল মা� 
দশটাকায় েস টু�ার না�ার িদেয় িদল। হােত েসানার হিরণ েপল 
বখােট েছেলিট। দীঘর্িদেনর সাধনা পূরণ হওয়ার আনে� আজ েস 
খুিশেত আটখানা।  
রােতর িন��তা েভেঙ েগল েমাবাইেলর িরংেটােন। চমেক েগেলন 
টু�া। এই সময় েতা তার না�াের েফান আসার কথা নয়! তাও 
আবার অপিরিচত না�ার! বহু সংেকােচ কলটা িরিসভ করেলন। 
অপর �াে�র েলাকিটর িবনয়ী সুর, আিম ...আপিন িক... 
উটেকা ঝােমলা বেল একবার লাইনটা েকেট েদয়ার উেদয্াগ 
করেলন টু�া। িক� কী এক সংেকাচ তােক জিড়েয় ধরল। িতিন 
লাইনটা কাটেত িগেয়ও কাটেলন না। েবশ িকছুক্ষণ কথা 
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বলেলন। ল�া ও সংেকাচ কাজ করেলও েকমন েযন ভােলাই 
লােগ বেল মেন হেলা তার। েলাকটা েক, টু�ার কােছ কী চায় 
েস- ইতয্ািদ �� ও েকৗতূহল তােক তািড়েয় িনল েকৗতূহেলর 
িবরানভূিমেত। েকৗতূহেলর মধয্ িদেয়ই পেরর িদনটা েকেট েগল। 
িতিন অনুভব করেলন তার েভতরটা েযন এই েলােকর কাছ 
েথেক আবার কল পাওয়ার আশা করেছ। রােত শুেত িগেয় 
গতকােলর �ৃিতটা বারবার েরাম�ন করেত লাগেলন। �ৃিতটাও 
তার কােছ েবশ েরামা�কর মেন হেলা। তাই আজ আবার কলটা 
েবেজ ওঠার আ�হ তােক অধীর কের তুলল। িতিন েসই 
অপিরিচত েলাকিটর করা একিট িরংেটান েশানার তী� আকা�া 
িনেয় িবছানায় গড়াগিড় করেত থাকেলন। 
এক অিনি�ত �তয্াশার স�াবয্ িশহরেণ তার সময়গুেলা মৃদ 
েমজােজ সামেনর িদেক এিগেয় চলল। �তীক্ষার �হর দীঘর্ হয় 
আর তার িশহরণগুেলা অ�াি�র আশ�ায় েকঁেপ ওেঠ। এমিন 
এক েদালাচেল এগুেত থােক তার এই কিঠন মুহূতর্গুেলা। সমেয়র 
আিঙনায় এক সময় েযমন সূযর্ উিদত হয়, েতমিনভােব টু�ার 
আকা�ার সীমানােতও একবার �তয্াশার নেবাদয় হয়। চাওয়ার 
তী�তার মেধয্ই হঠাৎ তার েমাবাইলটা েবেজ ওেঠ। িতিন িশহরেণ 
কাঁপেত থােকন। অপরপেক্ষর েলাকিটও েযন তার হােতর কাঁপন 
অনুভব কের। েলাকিট বুঝেত পাের টু�ার মানিসকতা। েসভােব 
কথার েটাপ েফেল েস। ফেল বড়শীেত েয িশকার আসেত সময় 
লাগেতা অেনক, েস িশকার খুব কম সমেয়র মেধয্ই তার 
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বড়শীেত আটকা পেড়। কথার জােল খুব তী�গিতেতই জড়ােত 
থােকন টু�া।  
উভেয়র কথা বলা এখন আর িশহরণ বা আেবেগর মেধয্ সীমাব� 
থােক না বরং তা অিধকাের পিরণত হয়। েলাকিট কল িদেত 
েদির করেল বা �তয্ািশত সমেয় কল না েপেল বড় কের 
অিভমান কেরন টু�া। েস অিভমান ভাঙােত েবশ গলদঘমর্ হেত 
হয় েসই েলাকটােক। 
এভােব আেরা েবশিকছুিদন েকেট যায়। আেবগ-অনুভূিতর পাখা 
এেকর পর গজােত থােক টু�ার। এক সমেয় ভুেলই যান ঢাকা 
আসার উে�েশয্র কথা। মা-বাবার �� পূরেণর দািয়ে�র কথা। 
েসই ভুল তােক কাঁদায়, তার মা-বাবােক কাঁদায় এবং একিট 
��েক চূিণর্ত কের।  
ঢাকার েছেলেমেয়েদর ে�ম ে�ম েখলার অনয্তম রসদ ও স�ী 
হেলা দুইজন িমেল একসােথ চাইিনজ, ফুসকা, আইসি�ম খাওয়া 
আর নানা গহীন জায়গায় আ�া েদয়া। চাইিনজ খাওয়া বা আ�া 
েদয়ার এমিন এক �েলাভেনর অফার িদেয় একিদন টু�ােক 
েফান করেলা েসই েলাকিট। েফােনর দাওয়ােত িশহিরত হেয়ও 
েথেম েগেলন টু�া। এত রােত একা েবর হওয়া সমীচীন মেন 
হি�ল না। িক� ি�য় মানুেষর অনুেরােধ তার এই ভাবাভািব 
পরা� হেলা। িতিন তার ডােক সাড়া িদেত বাধয্ হেলন।  
আসেল মানুেষর আ�রা�া নােমর িকছু একটা আেছ। না হেল 
মানুষ েয িবপেদ পেড় আকাের ইি�েত েস তা �কাশ কের 
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কীভােব? টু�ার অ�রা�াও বারবার তােক িনবৃত করিছল না 
যাবার। িক� িতিন তার অ�রা�ার কথায় কান িদেত িগেয়ও 
িদেলন না। ফেল এক চরম অশুভ পিরণিতর জােল পা েফঁেস 
েগল তার। েলাকিট তােক এক অজানা িঠকানায় িনেয় েযেত 
লাগল। টু�া মৃদ �িতবাদ কেরও েতমন িকছু করেত পারেলন 
না।  
এক পযর্ােয় েলাকিট তার মুেখাশ উে�াচন করল। টু�ােক েস 
লাি�তা করার উেদয্াগ িনেতই েস িব�েয়, েবদনায়, েক্ষােভ 
এেকবাের পাথর হেয় েগল। চূড়া� সবর্নাশ হেত েদেখ েস তার 
কিথত ি�য় মানুেষর পােয় পেড় বলল, আমার ে�েমর কসম! 
িবেয়র আেগ এসব নয়। িনেজেক িনয়�ণ কেরা। আিম েতা 
েতামারই থাকব! িক� েলাকিট বাজখাই গলায় বলল, ে�েমর 
কসম! কীেসর ে�ম? কার সােথ ে�ম? তুিম আমার দশ টাকার 
ে�ম! দশ টাকায় আিম েতামােক বােগ েপেয়িছ, তাই আজ... 
ব� ির�হে� েহাে�েল িফরেলন টু�া। বারবার মেনর জানালা 
িদেয় উঁিক িদেত থাকল �ােম েফেল আসা সরল মা-বাবার কথা। 
েমেয়েক িনেয় �� েবানা মানুষগুেলা এখন কী করেছন? হয়ত 
ঘুেমর েকােল আ�য় িনেয় িনিবর্ে� �াস-��াস িনে�ন। িক� হায়! 
এই েয বাবা এই মা! েতামােদর টু�া আজ েশষ হেয় েগেছ। 
যােক িনেয় েতামরা �ে�র পাখা েমলেত, েদেখ যাও আজ েস 
বড়ই অসহায়। বড় ির�, লাি�ত, বি�ত। সমাজ সভয্তার 
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িন�ুরতা তােক আজ েতামােদর েথেক অেনক দূের েঠেল েদেব, 
মা!  
সমােজর অেনক মানুষ এখন েমেয়েক িনেয়ই �� েবােনন। 
কনয্ার কৃিতে� মুখ উ�ল হেব, দুখ মুছেব, অভাব দূর হেব 
ইতয্কর আশায় তারা �শাি�র িন�াস েনন। টু�া েসসব বাবা-
মােদরই একজন েমেয়। যখন ঢাকায় পা েরেখিছেলন তখন েকািট 
মানুেষর শহর তার কােছ ব� অপিরিচত েঠেকিছল। একজন 
দুবর্ল নারী হেয় কীভােব এই িনদর্য় শহের িনেজেক মািনেয় িনেবন 
এসব ভাবনাও তােক তাড়া কেরিছল। িক� েসই অসহায় দির� 
বাবা-মার দুখ েঘাচােনার দৃঢ় �িতজ্ঞা তােক েসিদন শ� 
কেরিছল। িতিন িনঃস� মুসািফেরর নয্ায় িনজ গ�েবয্র িদেক 
এিগেয় চলিছেলন। িক� অেচনা একটা মরুঝড় আজ তার 
জীবনটােকই এেলােমেলা কের িদল!  
িব�� এই সতী� িনেয় িতিন কীভােব সমােজর কােছ মুখ 
েদখােবন, মা-বাবার সামেন েকান মুেখ উপি�ত হেবন এসব িত� 
িজজ্ঞাসা তােক উ�া� কের তুলল। িনেজেক খুব কের িনয়�ণ 
করার েচ�া করেলন। েকবল মা বাবার দুঃখেমাচন ও তােদর 
আশা পূরেণর জনয্ হেলও তােক শূনয্ হােত নতুন কের শুরু 
করেত হেব বেল িনেজেক �েবাধ িদেলন। িক� পাথরসম 
বা�বতা ছািপেয় েকবলই তার েচােখর সামেন েভেস উঠল 
মানুেষর গা�াির ও িব�াসঘাতকতার িচ�।  
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সদয্রিচত ও সংঘিটত এই িচ� তার সু� মি��েক িনি�য় কের 
িদল। িতিন আজ ভুেল েগেলন িনেজেক, ভুেল েযেত কসরত 
করেলন জ�দাতা মা-বাবার �ৃিত, �ােম েরেখ আসা হাজারও 
আ�ীয়-�জন ও পাড়া�িতেবশীর কথা। িনজর্েন, একািকে� 
অ�পাত কের দূর করেত চাইেলন �ািন। িক� অ�র �িতিট 
েফাঁটা েথেক ঝের পড়ল েকবলই অিভমান, অনুেযাগ, দুঃখ আর 
েবদনা। িনভর্ার হেত পারেলন না িকছুেতই। হালকা করেত 
পারেলন না মেনর বয্থা। তাই বাধয্ হেয় অনাগত ভিবষয্েতর 
েকােল আ�য় িনেয় িচরিদেনর জনয্ ভুেল েযেত চাইেলন েকবলই 
েফেল আসা এই ঘৃণয্ অতীত। 
পাঠক! পেরর িদন জনেকালাহেল মুখিরত মানবতাশূনয্ এই িবশাল 
শহেরর একিট েহাে�েলর িনজর্নকেক্ষ দুঃখী, অসহায়, বি�ত, 
অপমািনত ও ভাগয্িবড়ি�ত এক সরল যুবতীর ঝুল� লাশ পাওয়া 
িগেয়িছল। জােনন কার লাশ িছল েসিট? [তথয্সূ� : যায়যায়িদন]  
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হ�ারেকর অিভেষক 

 
দৃি�পাত বইিট আিম অেনকবার পেড়িছ। কতবার হেব তা বলেত 
পারব না। বইটা পড়েত এখনও মন টােন। সািহেতয্র জনয্ 
একািধক বই না পেড় �কৃত সািহেতয্র একটা বই বারবার পড়াই 
েবিশ উপেযাগী। েলখেকর ধমর্ীয় পিরচয় ছাড়া বািক সবিকছু 
আমােক মু� কেরেছ। যাযাবর ছ�নােমর এই েলখেকর শে�র 
গাঁথুিন আর বাকয্ চয়ন এত চমৎকার েয, বইিট না পড়েল তা 
উপলি� করা কিঠন। বইিটর একজায়গায় িতিন নারীজািতর 
মূলয্ায়ন কেরেছন খুব রসােলা ভি�মায়, রসা�ক ভাষেণ। েয 
কথাগুেলা িতিন বেলেছন তারও অবশয্ একটা ে�ক্ষাপট আেছ। 
েলখক একজন িহ�ু েলাক হওয়া সে�ও ভারত উপমহােদেশর 
নারীরা কীভােব িবেদশী সভয্তা �ারা �ভািবত হেয় �কীয়তা ও 
ধমর্ীয় মযর্াদা কু্ষ� করল তা িতিন অ�দৃর্ি� িদেয় আেলাচনা 
কেরেছন। তার এসব মূলয্ায়েন ধমর্ীয় ছাপ পূণর্মা�ায় িবদয্মান। 
িতিন িলেখেছন- 
‘পি�েমর িশক্ষা, সভয্তা ও ভাবধারা আমােদর েদেশ এেনেছ 
নতুন আেব�ন। তার ফেল অভাবনীয় পিরবতর্ন ঘেটেছ আমােদর 
কেমর্ এবং িচ�ায়। আমােদর আহার, িবহার, বসন-ভূষণ বদল 
হেয়েছ। বদল হেয়েছ রীিত-নীিত ও ধয্ান-ধারণা। এতকাল 
নারীেক েকবল আমরা পুরুেষর আ�ীয় রূেপই েদেখিছ। েস 
আমােদর ঠাকুমা, িদিদমা, িপিস, িদিদ, েবৗিদ িকংবা শয্ািলকা। 

224 



 
িক� জায়া, জননী এবং অনুজা ছাড়াও নারীর েয আরও একিট 
অিভনব পিরচয় আেছ, েস স�েকর্ আমরা বতর্মােন সেচতন 
হেয়িছ। তার নাম সখী (গালর্ে��)। 
�াণীজগেতর মেতা মেনাজগেতর িববতর্ন আেছ। তার ফেল 
িবিভ� ব�, বয্ি� বা নীিতর মূলয্ স�েকর্ আমােদর মেনাভােবর 
পিরবতর্ন ঘেট। নারীর মূেলয্র যুেগ যুেগ তারতময্ হেয়েছ। একদা 
সমােজ মােয়র �ান িছল সবর্�ধান। েসিদন পিরবার পিরচালনা 
েথেক বংশপিরচয় এবং উ�রািধকার িনিণর্ত হত মাতার িনেদর্শ, 
সংজ্ঞা ও স�কর্ িদেয়। �েম এই ময্াি�য়াকর্ল ফয্ািমিল িবলু� 
হেলা। রাজমাতার চাইেত রাজরানীর মযর্াদা হল অিধক। সাধারণ 
পিরিধ পিরিমত। সংসােরর ক�র্ী হেলন জননী নয় গৃিহণী। 
েছেলরা মােয়র েকাল েছেড় বউ-এর আঁচেল আ�সমপর্ণ করল। 
বলা বাহুলয্, এই হ�া�ের মােয়রা খুিশ হেলন না। েকউ েকউ 
অিধকার রক্ষার জনয্ যু� েঘাষণা করেলন। ফল হল না। হার হল 
তােদরই। শুধু বউকাঁটিক আখয্ েপেয় নাটক, নেভেল তারা 
িনি�ত হেলন। যারা বুি�মতী, তারা কােলর িলখন পাঠ করেলন 
েদয়ােল, েমেন িনেলন অবধািরত িবিধ। িনঃশে�-, িক� ��ে� 
নয়। জগেত সম� িবকু্ষ� মাতৃকুেলর অনুর� অিভেযাগ আজও 
েজেগ আেছ বধুশািসত আধুিনক গৃেহর িবরুে�। ইউেরাপ 
আেমিরকার সমােজ প�ীকতৃর্� পুেরাপুির �ীকৃত। িববােহর পর 
েছেলর সংসাের মােয়র �ান েনই, িকংবা থাকেলও েস �ান 
উে�খেযাগয্ নয়। 
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এ যুেগর পুরুেষর কােছ ঘেরর চাইেত বাইেরর ডাক েবিশ। েস 
দশটা পাঁচটায় অিফেস যায়, কারখানায় খােট, েশয়ারমােকর্েট 
েঘাের। েসখান েথেক েটিনস, েরস িকংবা িমিটং। রাি�েত িসেনমা 
অথবা �াব। এর মেধয্ গৃেহর �ান েনই, গৃিহণীরও আবশয্কতা 
েনই। আেগ স�ীক ধমর্াচারণ হত। িক� এখন শুধু ইেলকশেন 
েভাটসং�হ ছাড়া ভারতবেষর্ও বড় একটা কােজ লােগ না। তাই 
এ-যুেগ সহধিমর্নীেক িনেয় েবিশ েরামা� েলখা হয়। 
পুরুেষর জীবেন আজ গৃহ ও গৃিহণীর �েয়াজন সামানয্ই। তার 
খাওয়ার জনয্ আেছ েরে�ারা,ঁ েশায়ার জনয্ আেছ েহােটল, েরােগ 
পিরচযর্ার জনয্ আেছ হাসপাতাল ও নাসর্। স�ান-স�িতেদর 
লালন-পালন ও িশক্ষার জনয্ �ীর েয অপিরহাযর্তা িছল, েবািডর্ং-
�ুল ও িচলে�নস েহােমর উ�ব হেয় তারও সমাধা হেয়েছ। তাই 
�ীর �ভাব �মশ স�ুিচত হেয় েঠেকেছ এেস সাহচেযর্। েস 
প�ীর চাইেত েবিশটা বা�বী। েস ক�র্ীও নয়, ধা�ীও নয়- েস 
সহচরী। 
নারীর পেক্ষও �ামীর স�কর্ এখন পূেবর্র নয্ায় বয্াপক নয়। 
একিদন �ামীর �েয়াজন মুখয্ত িছল ভরণ-েপাষণ ও 
রক্ষাণােবক্ষেণর। িক� এ যুেগর �ীরা একা�ভােব �ামী- 
উপজীিবনী নয়। দরকার হেল তারা অিফেস েখেট টাকা আনেত 
পাের। তাই �ামীর গুরু� এখন কতর্ারুেপ নয়, ব�ুরূেপ। 
ভারতবষর্ও এই নব ধারার বনয্ােক এিড়েয় থাকেত পাের িন। 
েঢউ এেস েলেগেছ তার সমােজর উপকূেল। আমােদরও পিরবার 
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�মশ কু্ষ�কায় হে�, আ�ীয় পিরজেনর স�� স�ীণর্ হে�। 
�াময্ সভয্তার িভত িব��, কলকারখানােক েক� কের নগর-
নগরীর িব¯তৃিত ঘেটেছ ধীের ধীের। তার সে� েযাগ হেয়েছ নতুন 
দৃি�ভি�, নতুন জীবন-ধেমর্র উ�ব অপিরহাযর্। এেদেশর পুরুেষর 
জীবেন এবার আিভভূর্ত হেয়েছ সখী (গালর্ে��) আর নারীর 
জীবেন সখা (বয়ে��)।  
অবশয্ েলখক মুসিলম পিরবােরর ঐিতহয্ তুেল ধের বেলেছন, 
‘িক� সাধারণ িহ�ু পিরবাের অনা�ীয়-�ী-পুরুেষর ব�ুে�র পথ 
উ�ু� নয়। সাধারণ মুসিলম পিরবােরও নয়। েসখােন ব�ু বা 
বা�বীর �ীকৃিত মা� েনই। েসখােন পুরুেষর জীবেন �থেম েয 
অনা�ীয়া নারীর সাি�ধয্ ঘেট, িতিন িনেজর �ী।’  
েলখক তার ব�েবয্ ভারতবেষর্ মুসিলম নারীেদর মানিসক ও 
ৈনিতকাব�ার পিরবতর্ন, পিব� স�েকর্র বাইেরও অৈনিতক 
স�েকর্র অনু�েবেশর ইিতহাস অতয্� বা�বতার আেলােক 
উপ�াপন কেরেছন। েসই সােথ একথাও িতিন উে�খ কেরেছন 
েয, মুসিলম পিরবাের অৈনিতক স�েকর্র েকােনা �ান েনই। 
এখােন এধরেনর স�কর্ অ�ীকৃত। 
এটা েলখেকর আজ েথেক েবশ কেয়ক যুগ আেগর িবে�ষণ ও 
পিরি�িতর মূলয্ায়ন এবং একিট খাঁিট মুসিলম পিরবার স�েকর্ 
ধারণা হেলও এখন অব�ার িবপুল পিরবতর্ন ঘেটেছ। এখন 
গুিটকেয়ক রক্ষণশীল মুসিলম পিরবার ছাড়া ৈনিতকতার এই শ� 
েদয়াল েচােখ পেড় না। েকবল পা�াতয্ সভয্তা, পি�মী ধয্ান-
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ধারণা আর পা�াতয্ীয় জীবেন অিভেষেকর িনদর্য় আ�ালন। তাই 
ঘটেছ হাজারও অ�ীিতকর, জঘনয্ ও নারকীয় ঘটনা। পা�ােতয্র 
সভয্তার সুফল িহেসেব কখনও নারী সখা �হণ কের �ামীেক 
করেছ পদধূিলত। আবার �ামী কখনও গালর্ে�� �হণ কের 
নারীর জীবনেক করেছ িবষা�। িবষ আর অিব�ােস েছেয় েগেছ 
আমােদর সভয্তা, আমােদর পিব� স�কর্।  
িদন যত যায় ঘটনার িনমর্মতা তত বােড়। একিদন হয়ত �ামী 
কতৃর্ক �ীেক �াসরু� কের হতয্া করার খবর পাওয়া েগল েতা 
পেরর িদন পাওয়া েগল �ী কতৃর্ক �ামীেক গলা েকেট হতয্া 
করার িনমর্ম দুঃসংবাদ। এভােবই চলেছ আমােদর জীবন, 
আমােদর সভয্তা, আমােদর জীবনসংসার! 
এবােরর ঘটনার িনমর্মতা অনয্ দশিট ঘটনা ছািড়েয় যায় িকনা 
তাই ভাবিছ। মা� এক বছর হয় িবেয় কেরেছন যুবকিট। ডা�ার 
হওয়ার িবরাট �� িনেয় িতিন েবেড় উেঠিছেলন এবং েসই �� 
তার পদযুগেল চু�নও কেরিছল। েসই চু�েনর আ�র্তা শুিকেয় 
যাওয়ার আেগই তােক মৃতুয্ এেস চুেমা িদেয় েগল। েস �ীর 
কলয্ােণ (?)! �ী কেয়কজন েলাকেক েডেক এেনিছেলন �ামীর 
‘মালাকুল মাউত’ িহেসেব!  
মা বাবার অেশষ আশা-আকা�া, েমধা বয্য়, অথর্িব� খরচ কের 
একজন ডা�ারেক সমােজ দাঁড়ােত হয়। এই যুবক তা করেত 
সক্ষম হেয়িছেলন। জীবেনর সব স�য় বয্য় করার সংক� 
কেরিছেলন সদয্িববািহতা �ীর জনয্। িক� েকােনা এক মায়ার 
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টােন পেড় েগেলন েসই �ী। মা� এক বছেরর কু্ষ� জীবেন 
�ামীর িবরুে� তী� েক্ষােভর লাভা িব�ুিরত হেলা েসই �ীর 
অপিব� মেন। অপিব� বললাম একারেণ েয, একজন �ামী বা �ী 
যতই অপরাধ করুক না েকন তারা একারেণ েকউ কােরা েথেক 
�িতেশাধ িনেত পাের না। দা�তয্ জীবেন কত সমসয্া আসেব, 
ঝড়-ঝাপটা আসেব, কখনও মেন হেব এই বুিঝ েগল ের! িক� 
সব িকছু জয় কের সংসার নােমর েভলাটােক গ�েবয্র ঘাঁেট 
েপৗঁছােতই হেব। তেবই না নারীর �ী িহেসেব এবং পুরুেষর �ামী 
িহেসেব সফলতা। এই সফলতা েয অজর্ন কেরেছন িতিন 
েযখােনই থাকুন না েকন আিম তােক স�ান কির। তার �িত 
আমার ��� সালাম!  
যােহাক, এই �ীিট �ামীেক জীবনপেথর কাঁটা মেন করেত শুরু 
করেলন। জািন না কতিদন এই ‘কাঁটা’র সে� রাত যাপন 
কেরেছন। ভােলাবাসার অিভনয় কেরেছন। মেন হয় �া� হেয় 
পেড়িছেলন িতিন। তাই অিভনয় দীঘর্ািয়ত করেত পছ� হি�ল না 
তার। ফেল িনেজর মেনর মেতা কের একিট িস�া� িনেলন 
িতিন। ঘটনাটা েসে��র ২০১১ ইংেরিজর। েসই িদনটার সমাি�র 
মধয্ িদেয় আগমন ঘটল একিট নতুন রােতর, নতুন অধয্ােয়র। 
অনয্িদেনর মেতাই �াভািবক িনয়েম ঘুমােত েগেলন ডা�ার ও 
সদয্ িববািহত েলাকিট। িক� �ীর মেন �ি� েনই। এক অজানা 
কমর্তৎপরতা তােক বয্াকুল ও অি�র কের েরেখেছ। �ামীশযয্ায় 
েকবলই িতিন উসখুশ করেছন। আজেকর রাতটা েযন তার কােছ 
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পি�ম িদক েথেক সূযর্ ওঠা রােতর মেতা চি�শ বছেরর রােতর 
মেতা দীঘর্ মেন হে�। তেব েসই চি�শ বছেরর সমান রাত েযমন 
েশষ হেব এই রাতটাও েতমন েশষ হওয়ার পেথ এিগেয় চলল।  
রাত তখন মাঝখানটায় দাঁিড়েয় আেছ। েজাসনার আেলা ছািপেয় 
ধরনী েকবলই িনকষ কােলা হেত শুরু কেরেছ। রােতর কৃ�তা 
আর িন��তার মেধয্ এিগেয় চলল কেয়কিট বনী আদম, 
কািবেলর েযাগয্ উ�রসুরী। হাঁটেত হাঁটেত এেস দাঁড়ােলা তারা 
ডা�ার বািড়র আিঙনায়। মৃদু করাঘাত করল তারা দরজায়। মধয্ 
রােতর সামানয্তম এই আওয়াজ ঘুেম িবেভার ও �ীপরেশ 
শযয্াযািপত ডা�ার সােহেবর কােন যাওয়ার কথা না। িক� 
একজন েলাক এমন একিট ক্ষীণ শ� েশানার জনয্ই রােতর শুরু 
েথেক অিধর অেপক্ষায় কালেক্ষপন করিছেলন। তাই শ�টা 
েশানামা�ই ঝেড়র েবেগ এেস দরজা খুেল িদেলন িতিন। 
আগ�কেদরেক ঘের অভয্থর্না জানােলন পরমভি�ভের।  
এরপর ইশারা করেলন িবছানায় পেড় থাকা িনরাপরাধ েলাকিটর 
িদেক। েলাকগুেলা খুব তাড়ােবাধ করিছল। েদির করল না তারা। 
ঘুেমর েবেঘাের থাকা েলাকিটর ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল তৎক্ষণাৎ। 
কেয়ক িমিনেটর ঘটনা। অ��ত অসহায় েলাকিট িনেজেক 
�াণঘাতী দুশমেনর েব�েন আব� েদখেত েপেলন। অদূেরই 
দাঁিড়েয় আেছন �ী। ঘুেমর েঘাের বুঝেত না েপের তার কােছ 
সাহাযয্ চাইেত উেদয্াত হেলন। িক� মৃতুয্র আতংক যখন তার 
ঘুেমর েঘার কািটেয় িদেয়েছ তখন েদখেলন �ী আজ তার 
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সহায়ক নয়, হ�ারকেদর পথপদশর্ক! �ীর কােছ সাহাযয্ চাওয়া 
�হসন েভেব িনবৃত হেলন িতিন। একাই কতক্ষণ লড়াই 
করেলন। এরপর িচরাচিরত িনয়মানুযায়ী দুবর্ল বেল সবেলর, 
মজলুম বেল জােলেমর কােছ আ�সমপর্ণ করেলন। খুিনরা 
িবজয়ীেবেশ �ীর সামেন হািজর হেলা। সদয্সমা� হতয্া 
অিভযােনর ‘িবজয়ী বীরেদর (?)-েক স�াবয্ সেবর্া� উপােয় 
পুরু�ৃত করল �ী! 
এই �থম শুনলাম, �ামীর হ�ারকেদরেক �ী ফুেলর মালা িদেয় 
�াগত জানােলন ও পুরু�ৃত করেলন! 
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ভুলটা আসেল েকাথায়? 

 
‘আমরা হুমিক পাওয়ার পর থানার পুিলেশর কােছ �িতকার 
েচেয়িছ। িজিড করেত িগেয়িছ। িক� থানার েলােকরা আমােদরেক 
বেলেছ জিসেমর সােথ আেপাস করেত। দলীয় েলাক বেল তারা 
িজিড েনয়িন এবং আমার েবানেক রক্ষার েকােনা বয্ব�া কের 
িন।’ 
কথাগুেলা েবানহারা এক নারীর। যার েশােক এখনও ক্ষত েথেক 
দরদর কের র� ঝরেছ নারীিটর। মু�বােসর িবষা� েছাবেল 
জীবন আর আপনজন হারােনার কে�র ভয়াবহতা কত গভীর তা 
আজ খুব তী� ভােব অনুভব করেছ আৈগলঝরার একিট পিরবার। 
তােদর �ে�র বীজ অংকুিরত হেত না হেতই দানবীয় চতু�দ 
জ� তা িগেল েফেলেছ। আর েগাটা পিরবার কে�র দহন কমােত 
মিরয়া হেয় বুক চাপেড় েশাক �কাশ করেছ। ঘটনািট বড় 
মমর্াি�ক : 
একজন িববািহত নারী। ঘর আেছ, �ামী আেছ। এমনিক 
সংসােরর �ায়ীে�র �ল� �মাণ গেভর্ দা�েতয্র ঐ�যর্য্ও 
আগমন কেরেছ। এমন একজন নারীেক ে�ম ��াব করা এবং 
তােত �তয্াখয্াত হেল পৃিথবীর েকােনা িন�ুরতম সংজ্ঞা ও 
মনুষয্�হীনতায়ও েক্ষাভ বা অপমািনত হওয়ার িবধান আেছ িকনা 
তা আমার জানা নাই। িক� শত না জানার মেধয্ই ঘটেছ হাজারও 
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ঘটনা। যা িব�াস হয় না িব�াস করেত মন মােন না- এমন সব 
ঘটনাই আজ আমােদর সমােজর িনতয্ িচ� হেয় দাঁিড়েয়েছ।  
আৈগলঝাড়া উপেজলার পূবর্ সুজনকািঠ �ােমর বামন উি�ন 
�াথিমক িবদয্ালেয়র িশিক্ষকা শারিমন জাহানা সুমু (২৪)। এক 
বছর আেগ িববাহব�েন আব� হেয়েছন উপেজলার মাগুরা �ােমর 
েসােহল তালুকদােরর সােথ। �ামী েসােহল তালুকদার 
েসনাবািহনীর িসিভল িবভােগ চাকির কেরন। থােকন চ��ােম। 
িশিক্ষকা সুমু �ামীর বািড় অতয্� �তয্া�ল হওয়ায় �ামীর কােছ 
অনুমিত িনেয় পােশর �াম ৈগলায় বাবার বািড়েত েথেক িশক্ষকতা 
করেতন।  
পূবর্ সুজনকািঠ �ােমর আবুল েহােসন েগাম�া (৩২) তােক 
দীঘর্িদন ধের উ�য্� কের আসিছল। েস সুমুেক একািধকবার 
ে�ম ��াব িদেয়িছল। িক� সুমু তােত সাড়া েদনিন। ফেল 
মারা�ক ক্ষী� হেয় উেঠ েগাম�া। েস নানাভােব উ�য্� করা শুরু 
কের তােক। সুমু তার েছাট েবানেক িনেয় বাসায় রাত যাপন 
করেতন। েছাট েবান জানান, মােঝমেধয্ই রাতদুপুের েগাম�া এেস 
বািহর েথেক দরজায় আঘাত করত। কখনও বা বাইের েথেক 
তালা লািগেয় িদেয় েযত। আমরা তখন মারা�ক ভীতস�� 
হতাম। তার অতয্াচাের অিত� হেয় থানায় িজিড করেত 
িগেয়িছলাম। িক� থানার কতর্বয্রত বয্ি�রা েগাম�া দলীয় েলাক 
হওয়ায় িজিড েননিন বরং তারা আমােদরেক আেপাস করার 
পরামশর্ েদন।  
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আমােদর েদেশ মানবতা ব�টা েবিশ আহত হয় দলীয় িবেবচনায়। 
যত বড় অপরাধীই েহাক না েকন েলাকটা যিদ দলীয় হয় বয্স, 
আর কথা েনই। তার িবরুে� বয্ব�া েনয়া যােব না, অপরােধ 
মৃতুয্দে� দি�ত হেল িনলর্�ভােব তােক মাফ কের িদেত হেব- 
ইতয্কার অৈনিতক িচ�া আমােদর েদেশর িবচার বয্ব�ােক 
অেনকটাই কলি�ত কেরেছ। সুতরাং এমিন এক েব-ইনসােফর 
সমােজ বাস কের, ভ�, �তারকেদর �ারা েবি�ত হেয় সমােজ 
চলেল িনেজেক কতটুকু গুিটেয় চলা দরকার েসটার ফয়সালা 
অেনয্র ঘােড় না চািপেয় িনেজই কের েদখা দরকার। 
যােহাক, েগাম�া েবচারা দলীয় েলাক। দেলর জনয্ এত খাটাখািট 
কের যিদ েকােনা নারীেক ধষর্ণ িকংবা খুনটা কের মাফটাই পাওয়া 
না যায় তেব দল কের লাভ কী? েগাম�া েলাকটা েতা আর একা 
নয়। েস আর আেগও িনেজর পূবর্সূরীেক েদেখেছ ধষর্েণর েস�ুির 
উদযাপন করেত এবং িবিনমেয় দলীয় েলাক হওয়ায় পুর�ৃতও 
হেত েদেখেছ। েস িহেসেব এ েকান্ ছাই! তাই মজলুেমর পক্ষ 
েথেক �িতকােরর সংবাদ েপেয় আেরা ক্ষী� হেয় ওেঠ েস। তার 
ে�মদহন সবর্�াসী দাবানেলর রূপ ধারণ কের। এই দাবানেল 
�েল ছারখার হেয় যায় মনুষয্�হীন সমােজর ৈনিতকার ক্ষীণ ও 
দুবর্ল বৃক্ষ। েস ওঁৎ েপেত থােক সুেযােগর স�ােন। �াশ েশষ 
কের সুমু েয পেথ িনয়িমত বািড় িফরেতন েস পেথ িহং�তার 
মধয্মিন েগাম�া মৃতুয্পয়গাম িনেয় অেপক্ষা করেত থােক। ১২ 
অে�াবর বুধবার সুমু িবেকেল বািড় েফরার পেথ কালুরপাড়া 
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এলাকায় েপৗঁছেল েগাম�া উপযুর্পির ছুিরকাঘােত তার জীবন�দীপ 
িনিভেয় েদয়। [তথয্সূ� : ৈদিনক আমার েদশ ও অনয্ানয্ জাতীয় 
ৈদিনক ১৩/১০/১১ইং] 
খুিন, জােলম েগাম�ােক এলাকার েলাকজন ধের পুিলেশ েসাপদর্ 
কেরেছ। িক� েয পুিলশ অিভেযাগ পাওয়ার পর েকােনা বয্ব�া 
িনল না েসই পুিলেশর কােছ খুিনেক আটক থাকেত েদেখ িক 
সুমুর িবেদহী আ�া শাি� পােব? আমােদর েদেশর িবচার ও 
ইনসােফর এমন রু�দশা েয, এেক �হসন বলেলও কম হয়। 
শুধু দলীয় িবেবচনায় বহু িন�ুর, নরপশু ববর্রতার একেশষ কেরও 
পার েপেয় যায়। তােদর �ারা বারবার লি�ত হয় মানবতা। �ংস 
হয় মনুষয্�। সমােজ ছিড়েয় পেড় পােপর দুগর্�। 
আর আমার বড় আপেসাস হয় সুমুর েছাটেবােনর কথায়। িতিন 
বারবার বেলেছন, আমরা পুিলেশর কােছ �িতকার চাইেত 
িগেয়িছলাম। িক� তারা তার �িতকােরর বয্ব�া কেরিন। আসেল 
কী পুিলশ �িতকার করেত পাের? হাজারও স�মেখেকার ভয়ানক 
থাবা েথেক েদেশর নারীসমােজর স�ম রক্ষা করেত পুিলশ িক 
সক্ষমতা রােখ? তারুেণয্র েলােম েলােম েযখােন পাপ ও লালসার 
অি� বাসা েবঁেধেছ েসখােন গুিটকেয়ক পুিলশ যিদ আ�িরকও হয় 
তবু তােদর পেক্ষ পিরি�িত সামাল েদয়া আমার কােছ অস�ব 
বেল মেন হয়।  
কারণ বা�বতা, অতীত ইিতহাস এবং কুরআন-হাদীেসর িশক্ষা 
আমােদরেক একথা বলেত বাধয্ করেছ। ইসলােমর েসানালী যুেগ 
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েযখােন েবইনসাফীর েকােনা ��ই িছল না, খলীফা ওমেরর মেতা 
ইিতহাসখয্াত মহান শাসেকর হােত ইনসােফর ছিড়, অপরাধী 
অপরাধ কের পার পাওয়ার ঘুণাক্ষেরও যখন ক�না করেত পারত 
না তখনও িক� পদর্ার িবধান বহাল িছল এবং তখনও এই 
আেদশ েদয়া হয়িন েয, েতামরা স�েমর �ে� সমসয্ার স�ুখীন 
হেল পুিলশ িকংবা �শাসেনর আ�য় নাও। বরং পদর্ার সাবর্জনীন 
কলয্াণ ও সুফলতার কথা বেল তখনকার নারীেদরেক এর 
িনরাপ�ােব�নীেত আব� হেত বলা হেয়েছ। 
সুতরাং আমরা েকাথায় ভুল করিছ এবং কী করা দরকার েসটা 
মেন হয় নতুন কের েভেব েদখা দরকার এবং েস অনুযায়ী 
আমােদরেক পদেক্ষপ েনয়া উিচত। 
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েসই চ�ল েমেয়িট 

 
িশমু নােমর েমেয়িট েদখেত েবশ সু�র ও চ�ল। বয়স মা� ১৪। 
এই বয়সী এক �ুেলর ছা�ীর চ�ল হওয়াই েবিশ মানায়। 
বয়েসর বালিখলয্তায় দু�ািম করেব, দিড় লাফ েখলেব, পাড়ার 
েমেয়েদর সােথ হইহুে�াড় কের সময় কাটােব আর ভিবষয্েতর 
িদেক িনিবর্ে� এিগেয় েযেত থাকেব ফিড়ংেয়র মেতা লািফেয় 
লািফেয়!  
িক� আমরা ক�নার েয রং মািখ তার সােথ বা�বতার এখন আর 
িমল খঁুেজ পাওয়া যায় না। সবখােন এক ধরেনর অ�াভািবকতা 
আর অিব�াসয্ ঘটনা ক�নার িচ�েক কলি�ত কের যায়। তাই 
িকেশার িশমুর েবলায় আমরা েয ক�না করলাম বা�েব তার িমল 
পাওয়া েগল না। মু�বােসর একটা িবষা� েছাবল তার জীবনেক 
শুধু েকেড়ই িনল না, বরং কলি�তও কের িদেয় েগল পুেরাটা।  
ঘটনায় িফের আিস। কুিম�ার িততাস উপেজলার বাতাকাি� 
সরকার সােহব আলী আবুল েহােসন েমেমািরয়াল উচচিবদয্ালেয়র 
দশম ে�ণীর ছা�ী সায়মা জাহান িশমু। িততাস উপেজলার দিক্ষণ 
আকািলয়া �ােমর আ�ুর রিহেমর েছেল েমাবারক েহােসেনর সােথ 
তার দীঘর্িদন ধের মন েদয়া-েনয়া চলিছল। কী আ�যর্ বয্াপার! 
মা� েচৗ� বছেরর একিট িকেশারী, তার আবার দীঘর্িদন ধের মন 
েদয়া-েনয়া? তার এই ঘটনা �ারা িক একথা �তীয়মান হয় না েয, 
আজকােলর েমেয়রা ৈনিতক িশক্ষার আেগই ে�ম-ভােলাবাসার 
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িশক্ষা র� করেছ? েয িজিনস বহু বছর পর বুেঝ আসার কথা তা 
তারা কু্ষ�তম সমেয় আ�� করেছ?  
েস যাকেগ, েমাবারক একজন পিরণত বয়েসর যুবক। এসব 
উ�াদ যুবকেদর মেনর অিভধােন ভােলাবাসার মযর্াদা রক্ষার েচেয় 
�বৃি�র চািহদা পূরণ েবিশ গুরু� বহন কের। েকবল বয্বসায়ী 
এই েমাবারেকর সােথ যখন �থম েদখা হয় িশমুর তখনই তােক 
ে�েমর ফাঁেদ েফলার মরণেনশায় িল� হয় েস। অ�বয়সী অবুঝ 
একটা েমেয়েক বােগ েপেত েতমন সমসয্া হয় না েমাবারেকর। 
েস খুব সহেজই ঘােয়ল কের িশমুর �িতেরাধ শি�েক। তাই েস 
সহেজই ধরা েদয় েমাবারেকর ছলনার জােল। উ�ল একিট 
েমেয়র কােছ ে�ম সিতয্ই েখলনার ব�।  
েসই েখলনার ব�র সাহােযয্ েমাবারক তার �াথর্িসি�র পেথ 
এিগেয় েযেত থােক অিবরাম গিতেত। িশমুেক নতুন নতুন 
ক�নার জােল আব� কের েস িনিভর্ক পেথ এিগেয় চেল েজার 
কদেম। িক� িবষয়টা ধরা পেড় িশমুর মা-বাবার কােছ। তারা 
েমেয়র এমন সবর্নাশা েখলােক েমেন িনেত পােরন না। হয়ত 
বয়� এবং িশমুর জনয্ েবমানান েমাবারকেক েডেক তারা তােদর 
অিন�ার কথা �কাশ কেরন। েমেয়েকও শাসন কেরন তারা 
এমন িনবুর্ি�তা ও খামেখয়ালীর জনয্। 
জ�দাতা মা-বাবার জনয্ এটা িক� েমােটই অনািধকােরর েকােনা 
িবষয় নয়। যারা এত ক� কের স�ানেক জ� িদেয়েছন, হাড়ভাঙা 
খাটুিনর পয়সা িদেয় লালন-পালন কেরেছন তারা স�ােনর 
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িবপথগামীতায় বাধ সাধেবন না েতা চুপ কের স�ােনর জীবনপাড় 
ভাঙার দৃশয্ অবেলাকন করেবন? এেতা ৈনিতকার �� আর 
মানবতার যুি�। িক� মানবতা েযখােন ভূলুি�ত, মু�বােসর 
েছাবেল ৈনিতকতা েযখােন িবষা�া� েসখােন ৈনিতকা ও যুি�র 
�� েধােপ িটকেব েকন? 
তাই েমাবারেকর েবলায়ও ৈনিতকতার �� েধােপ েটেকিন। িশমুর 
বাবা মা যখন তােক শাসন কেরেছন এবং িনেজর েমেয়েকও 
িনয়�ণ করার েচ�া কেরেছন তখন েস মারা�ক ক্ষী� হেয় 
উেঠেছ। হেয়েছ �িতেশাধপরায়ণ। তাই েমেয়র বাবা-মার মুেখর 
ওপর বেল িদেয়েছ, বাবা মা বাধা েদয়ার েক? েস তােক উিঠেয় 
িনেয় িবেয় করেব! িক� েমাবারক যা করেত েচেয়েছ কেরেছ তার 
েচেয় অেনকগুণ েবিশ। েস ভােলাবাসার মানুষিটর স�ম �ংস 
কেরেছ, তার জীবন েকেড় িনেয়েছ আর মা বাবার বুক খািল 
কেরেছ।  
১৬ই েসে��র িশমু �িতিদেনর মেতা েকািচংেয় যাওয়ার সময় 
েমাবারক কেয়কজন বখােট ব�ুেক িনেয় িশমুেক িবেয়র কথা বেল 
উিঠেয় িনেয় যায়। িশমু তােত বাধ েসেধেছ িকনা তা বলেত পাির 
না। তেব হয়ত মেনর অজাে�ই িশহিরত হেয়েছ ক্ষেণ ক্ষেণ। 
ি�য় মানুেষর সােথ েকাথাও যাওয়া, এই আর কী! এরূপ 
েভেবেছ। িক� মেনর মানুষ েচনা আজ বড় দায়। এখন আর 
মেনর েভতর মন বাস কের না, িহং�তা আর ববর্রতা বাস কের 
েসখােন। তাই সরল মেন তুিম যােক মেনর মানুষ ভাবেব, 
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িন�ুরভােব েস েতামার সবিকছু েকেড় েনেব। আমােদর েদেশর 
সাং�ৃিত আর দীঘর্িদন ধের েদেখ আসা ৈনিতকতার এই িচ�ই 
আমরা েদেখ আসিছ।  
যােহাক, ব�ুেদর সহােযািগতায় েমাবারক িশমুেক উিঠেয় িনেয় যায় 
এবং ভােলাবাসার সােথ �তারণা কের তার স�ম েকেড় েনয়। 
শুধু তাই নয়, এরপর েস তােক িনমর্মভােব হতয্া কের। ি�য় 
মানুষেক যখমী কের হাসপাতােল েরেখ পািলেয় যায় েকােনা 
অজানার পেথ। হাসপাতাল েথেক িশমুর মােয়র কােছ একিট 
িনমর্ম দুঃসংবাদবাহক েফান আেস। েফােন তােক জানােনা হয় 
তার েমেয়র লাশ থানা েগৗরীপুর হাসপাতােলর েমেঝেত পেড় 
আেছ। হাসপাতােল িগেয় সিতয্ই েমেয়র লাশ েদখেত পান িশমুর 
মা সািহদা েবগম। রােত খুনী েমাবারেকর িবরুে� থানায় মামলা 
করেত েগেল পুিলশ মামলার রূপ পাে� েদয়। খুিনেক বাঁচােনার 
জনয্ তারা অপমৃতুয্র মামলা েনয়। [আমার েদশ ১৩/১০/২০১১ 
ইং]   
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মানবতার রু�দুয়ার! 

 
মানুষ সমেয়র আেগই অেনক িকছু কের েফলা পছ� কের। এটা 
তােদর �কৃিতগত �ভাব। �কৃিতর এই েহয়ালীপনায় কত কৃিত� 
আর কত অ�ীিতকর ঘটনাই েয ঘেট তার ইয়া�া করা কিঠন। 
ে�ম-ভােলাবাসা মানুেষর ম�াগত �ভাব। েয মানুষ িহেসেব 
দুিনয়ােত পদাপর্ণ কেরেছ েস এসব গুণ িনেয়ই পদাপর্ণ কেরেছ। 
িক� এসব গুেণর বিহঃ�কােশর একটা সময় আেছ। একটা িশশু 
জ��হণ কেরই িনিদর্� সমেয়র পূেবর্ই েযমন েদৗঁড়ােত পাের না 
েতমিনভােব একজন নারী িকংবা পুরুষ িনিদর্� সমেয়র পূেবর্ই 
আ�াহ�দ� এই গুণাবলীর �কাশ ঘটােত পাের না। আমরা 
বাংলায় অকালপ� বেল একটা কথা বিল। অথর্াৎ েয ব� যখন 
করা বা হওয়া দরকার তখন না হেয় তার আেগই হেল িব�প 
কের একথাটা বলা হয়।  
েবাঝা েগল বয়েসর আেগ বা িনিদর্� সমেয়র আেগ েকােনা িবষেয় 
আগ বাড়ােত েনই। তােত েসটা সু�র হয় না বরং অেযাগয্ ও 
খারাপ হয়। সুতরাং বাবা মা অেনক ক� কের যখন স�ান লালন-
পালন কেরন তখন এই িচ�াও তােদর মেধয্ থােক েয, স�ানেক 
তারা এমন ঘের তুেল েদেবন েয ঘর তার জনয্ সুেখর চাদর 
হেব। এমন পিরেবেশ েমেয় িবেয় েদেবন বা েছেলেক িবেয় 
করােবন েয পিরেবশ েথেক শাি�র সুবাতাস ছুেট আেস। এমন 
েকান দুমুর্খ স�ান আেছ যারা মা-বাবার এই িচ�ােক অ�ীকার 
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কের তােদর অপমান কের? িপতৃ ও মাতৃদৃি�েত েদখা ভিবষয্ত 
িচ�ােক অবমূলয্ায়ন কের?  
হয্াঁ, যারা িবেয়র আেগই িনেজেদর সুখনীড় রচনা করেত িনজ 
পেথ হাঁেট, িপতা-মাতার চাওয়ার অবমূলয্ায়ন কের িনেজই রচনা 
করেত চায় ভিবষয্ত তারাই এই ে�ণীর মানুষ। বয্থর্তা তােদর 
িনতয্স�ী, লা�না তােদর িনঃ�ােসর মেতা আবশয্ক হেয় যায়। 
ে�েমর আবগাহেন িবেভার থাকা কি�ত �ে�র সােথ যখন 
বা�বতার িমল খঁুেজ পাওয়া যায় না তখনই আ�েপালি� েজেগ 
ওেঠ। িক� তখন তােত লাভ কী? সমােজর আজ েয অব�া, 
তােত অিত িবদ� আর েপাড়খাওয়া বয্ি� ছাড়া কােরা আসল 
েচহারা েবর কের আনা স�ব নয়। আর বয়সি�ক্ষেণর উে�জনায় 
তড়পােত থাকা িকেশার-িকেশারী বা যুবক-যুবতীেদর েতা কথাই 
েনই।  
তুিম কাউেক ফুেলর েচহারায় েদখেব েতা সাহস কের �থম 
পাতাটা উ�াও। িব�ািরত হওনা েযন, েসখােন িবেষর কািল 
থাকার স�াবনা আেছ! হয়ত কথার ছাঁেচ েতামার িচ�ার জগত 
বদেল েদেব, েতামার সুখ িনি�ত করার গ� বলার সময় পৃিথবীর 
সব কািল িদেয় েতামার সুখকািহনী রচনা করেব, েচরাগটা এেন 
িদেত বলেল চাঁদটাই এেন েদয়ার কথা বলেব, েছা� একটা 
সুখনীেড়র কথা বলেল �াসাদ গড়ার �� েদখােব, গে�া�েল 
িব�ুট খাওয়ােত বলেল হয়ত িপজা খাওয়ােব। এভােব েতামার 
েচােখর সামেন েতামার �তয্াশার েচেয় সবিকছু েবিশ েদিখেয় 
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েতামার মন িকেন েনেব। পের যখন তুিম তার হােত নয্� হেব 
তখন ভােলাবাসার এসব সওদাগররা সুদাসেল উিঠেয় েনেব। 
েসখােন তুিম ভােলাবাসার বদেল েদখেব মুনাফােখারী বয্বসায়ীর 
লালসার চাহনী।  
েতামার েযৗবেনর গুরু� েশষ হওয়ার আেগই েতামােক িনেক্ষপ 
করেত চাইেব েকােনা পিরতয্� ডা�িবেন। তখন তুিম তােক 
ভােলাবাসার েদাহাই িদেয় বােগ আনেত যােব? ভুল। েসটা 
অতীত। আর মু�বােসর অৈনিতক পেথ অ�সরমান ভােলাবাসার 
এমন মানুেষরা অতীত �ৃিতচারণেক ভয় পায়, ল�া কের। তাই 
সুখিচ�ার অি�ম েচ�া না কের ক� হেলও জেড়াসর হেয় ঘেরই 
থােকা, িকছুিদেনর ক� েতামােক �ায়ী সুখ পাইেয় িদেত সাহাযয্ 
করেব। আেবগ ��য় িদেয়া না, িব�ােসর পেথ চেলা। 
আেবগী ও অিব�াসী এমন মানুেষর অেনক ঘটনা আমােদর 
েচােখর সামেন। আজ তারা েদউিলয়া, সব হািরেয় তারা মা-
বাবােকও হািরেয়েছ। কত ঘটনা বলব েতামায়? েতামার 
�বণশি�র ৈধযর্য্চুয্িতর বয্াপাের েয আমার সংশয় হয়! তবু 
েশােনা : 
উে� হািববা বাি�। আপনজেনর েশােক েক না কাতর হয়? মা 
বাবা, ভাই-েবােনর সােথ েতা মানুেষর নািড়র স�কর্। এমন েকউ 
যিদ মারা যায় তেব েকউ িক সুি�র থাকেত পাের? িবেশষ কের 
েকােনা দুঘর্টনায় পেড় যিদ আপনজেনর েকউ মারা যায়? 
মানবতার েকােনা িবচাের িক তােদরেক তখন েঠিকেয় রাখা যায়? 
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িক� পৃিথবীর মানিবকতার সব সংজ্ঞা অিত�ম কের েগল উে� 
হািববার জীবেন। অি�দ� হেয় মারা যাওয়া ভাইিটেক েদখেত 
িগেয় হারােলন �শুরবািড় �েবেশর দরজার েগট পাশ। িতন 
বছেরর একমা� েমেয়েক সে� িনেয় িতিন এখন েকবলই উদাস 
নয়েন িবিচ� এই ধরনীর িদেক তািকেয় কার িবরুে� েযন উ�া 
�কাশ কেরন। হয়ত বা িনেজর িবরুে�ই। 
িনজ ক�নাশি� বয্য় কের েয সুখনীড় রচনা কেরিছেলন িবেয়র 
আেগ, এটাই িক েসটার �িত�িব? বি�তা হািববার মেন বারবার 
েদালা েদয় এসব অবাি�ত ��। িতিন �ৃিত হাতিড়েয় আেগ চেল 
যান, �ৃিতর েসই সবুজ আিঙনায় েদখেত পান �ামী িফেরাজেক। 
মেন পেড় আেগর েসই কথাগুেলা। সবুেজর েস সময়কার 
কথাগুেলা আজ সবেচেয় বড় �হসন ও ছলনা বেল মেন হয় 
উে� হািববার কােছ। েয েলাকটা তােক এত ভােলােবেসিছল, 
িবেয়র পর ভােলাবাসায় িস� করেত েচেয়িছল েয, আজ েসই 
তােক এভােব বি�ত করল? বি�ত করেত পারল? 
েস েতা এই িফেরােজর ভরসােতই ২০০৪ইং সােলর ২০ মাচর্ 
িনেজর ঘেরর দরজায় িনেজ তালা িদেয় পেথ েনেমিছল। 
িফেরােজর ভােলাবাসােক মূলয্ িদেত িগেয় মা-বাবা ও েগাটা 
পিরবারেক অসুখী কের িনেজর মেত তােক িবেয় কেরিছল। তােক 
েভেবিছল পরম আ�য়, েয শত ঝড়ঝাঁপটায় তােক আগেল 
রাখেব, আ�য় েদেব মমতার েকােল। িক� েসই েলাকটাই িক 
কের পারল তােক ঘর েথেক েবর কের িদেত?  
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�ৃিতর সােথ যত ঘিন�তা হয় উে� হািববার ক� ততই গভীর 
হয়। আের এেতা েসই িফেরাজ, সংসােরর সবাইেক েছেড় বড় 
আশা িনেয় যােক িবেয় করার জনয্ ঘর েছেড়িছল েস; আর মা� 
িতনিদেনর মাথায় এর �িতদান িদেয়িছল �ামী িফেরাজ। িফেরাজ 
অেনক ক� কের িতনিদন পযর্� তার আসল েচহারা েগাপন কের 
রাখেত েপেরিছল। িক� েভতেরর পিরচয়টা যখন েফেঁপ উেঠ 
েফেট েযেত থােক তখন িনজ মূিতর্েত আ��কাশ কের েস।  
মানবজীবেনর এ এক অিব�াসয্ পিরবতর্ন। এই িতনিদন আেগও 
েয ম�বড় ভােলাবাসার েলাভ েদখােলা েসই েলাকটাই হঠাৎ িক 
হেলা েয পুেরা পিরবতর্ন হেয় েগল? শুরু হেলা অমানুিষক 
িনযর্াতন। উে� হািববার এসব িব�াসই হেত চায় না। েস বারবার 
তাকায় িফেরােজর িদেক। এই িক েসই েলাক, আড়ােল-আবডােল 
যােক িনেয় েস ভিবষয্েতর �� বুনত? ভিবষয্ত িক তেব মানুেষর 
সােথ এভােবই ছলনা আর �তারণা কের? 
িববাহপূবর্ জীবেন উে� হািববা অেনক ভােলাবাসা েপেলও িবেয়র 
পর িতিন �ামীর কাছ েথেক েকােনা ভােলাবাসা পানিন। বরং 
েপেয়েছন ব�না, হেয়েছন ক্ষতিবক্ষত। আজ মেন ভােলাবাসার 
�ৃিতর বদেল সারা গােয় েকবলই দগদেগ ক্ষত। ভােলাবাসার এই 
েলাকিটই তােক ঘেরর দরজা-জানালা ব� কের েবদম �হার 
করত। শুধু ২০০৭ইং সােলই উে� হািববােক কমপেক্ষ দশবার 
হাসপাতােল ভিতর্ করা হেয়েছ �ামীর আঘােত জজর্িরত হওয়ার 
পর! মৃতুয্র সােথ কাইজা কের ঘের িফেরেছন �ামীর েসই ধূসর 
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ভােলাবাসার �ৃিতেক �রণ কের। িক� আবার েসই �ৃিত 
বা�বতার পাখায় ভর কের উে� হািববার জীবনডােল ডানা 
েমেলিন। তাই আবার হেত হেয়েছ িনযর্ািততা।  
পাষ� �ামী তথা এককােলর ভােলাবাসার মানুষিট উে� হািববার 
দাঁতগুেলার ওপেরও চািলেয়েছ িনযর্াতন। ভােলাবাসার শি� 
�েয়াগ কের েস �ীর দাতঁগুেলােক েভেঙ গঁুিড়েয় িদেয়েছ। 
সীমাহীন এই িনযর্াতেনর মেধয্ এিগেয় চেল উে� হািববার 
অবাি�ত ভােলাবাসার অনাকাি�ত দা�তয্ জীবন। এিগেয় চেল 
�জ� িব�ােরর �কৃিতর েখলা। অ�ঃস�া হন উে� হািববা। তার 
আশার পালেক পর গিজেয় ওেঠ েযন। এই বুিঝ ভােলাবাসার 
মানুষ �ামীিট তােক স�ােনর উিসলায় ভােলাবাসেবন, আেগর 
মেতা আদর করেবন আর িনযর্াতেনর হাত েথেক েরহাই েদেবন। 
তার ভাবাটা েযন মরীিচকাই হেয় থােক। �ামীর মন গেল না। 
দুিনয়া আেলা কের একটা কনয্াস�ান আগমন করেলও িফেরােজর 
মেন িফের আেস না আেগর েসই ভােলাবাসার উ�াপ। তাই 
িনয়িমতই চলেত থােক িনযর্াতন। এমনিক িতন বছেরর অবুঝ 
স�ান ফারজানার সামেনই চলত অকথয্ িনযর্াতন। এভােব চলেত 
চলেত একসময় চলার গিত েথেম েযেত চায় উে� হািববার। এক 
সময় মেন হয় আেগর গৃেহ িফের যােব, েয গৃেহ বালয্কাল 
েকেটেছ, ৈশশব আর ৈকশর েকেটেছ।  
িক� পরক্ষেণই ভুল ভােঙ তার। েস িনেজই েতা েস পথ ব� 
কের এেসেছ! িফেরােজর সােথ েযিদন পেথ েনেমেছ েসিদনই েতা 
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বািড় েথেক বেল েদয়া হেয়েছ েয, আর েকােনািদন তােক এই 
বািড়েত আ�য় েদয়া হেব না। তাহেল েস আজ েকাথায় আ�য় 
েনেব? ভােলাবাসার মযর্াদা িদেত িগেয় ভােলাবাসার মানুেষর 
আ�ােস িযিন সব েছেড় পেথ েনেমেছন েসই আ�াস আজ ধূসর 
�ৃিত, মিলন ইিতহাস! তাই ঘের িফের যাওয়ার পিরক�না বাদ 
িদেত হয় উে� হািববােক।  
এরই মেধয্ গত ৭ই েসে��র উে� হািববার েছাট ভাই হািফয 
অি�দ� হেয় ঢাকায় মারা যায়। ভাইেয়র মৃতুয্ সংবাদ উে� 
হািববার দুঃখ কেয়ক গুণ বািড়েয় েদয়। িতিন ভাইেক একনজর 
েদখার জনয্ বািড়েত আসার ই�া কেরন। িক� েসই ভােলাবাসার 
মানুষ �ামী তােত �বল আপি� কের। তার সাফ কথা, েকােনা 
কারেণই েস বাবার বািড় েযেত পারেব না। িক� েশাক আর 
আপন ভাইেয়র দ�মুখিট েশষবােরর মেতা েদখার তী� বাসনা 
উে� হািববােক িবে�াহী কের েতােল। িতিন এই �থম �ামীর 
কথা অমানয্ কেরন। েদখেত যান ভাইেয়র লাশিট।  
�থম যখন বাবার বািড় েথেক িফেরােজর সােথ পেথ েনেমিছেলন 
েসিদনই বাবার বািড়র দরজা তার জনয্ িচরতের ব� কের েদয়া 
হেয়িছল। আর আজ যখন িফেরােজর বািড় েথেক মৃত ভাইেক 
েদখার জনয্ বাবার বািড় আসেলন তখন িফেরােজর বািড়র দরজা 
তার জনয্ িচরতের ব� কের েদয়া হেলা। এই হে� মু�বােসর 
েখলা, ে�েমর �কৃিত! ভাইেক েদেখ �ামীর বািড়েত িফের েগেল 
েস বািড়র দরজা িচরতের ব� কের েদয় হয় উে� হািববার জনয্। 
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�ামী িফেরাজ তােক সু�� ভাষায় জািনেয় িদেয়েছ উে� হািববার 
জনয্ এই বািড়র দরজা িচরতের ব�! [তথয্সূ� : আমার েদশ 
১৩/১০/২০১১ইং] 
িতন বছেরর একমা� কনয্াস�ান ফারজানােক িনেয় ভােগয্র 
চাকায় ঘুরেত ঘুরেত েকাথায় িগেয় েঠেক উে� হািববার জীবন 
েসটাই এখন েদখার িবষয়। তেব েসটা েতা ভিবষয্েতর কথা। 
উে� হািববার অতীত িক� েমােটই সুখকর নয়। আর সুখকর নয় 
মু�বাস আর েবপদর্া ও উ�ৃ�ল জীবন।  
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মু�বােসর েদনা েশাধ 

 
িবে�র সব জায়গার অব�া একই। দশর্নীয় �ানগুেলা দখল কের 
রাখেব িবলেবাডর্ এবং অবশয্ই তা নারীর েশাভায় সুেশািভত। 
অ�ীল ও অধর্উল� নারীর ছিবস�িলত এসব িবলেবাডর্ টািঙেয়ই 
পঁুিজপিতরা িনেজেদর পেকট ভাির কের। মাঝখান েথেক মেডল 
নারীরা পায় সামানয্ িকছু পয়সা আর দশর্করা পায় েচাখ 
কপলােনার সুেযাগ! রাজধানী ঢাকার অব�া �েমই েশাচনীয় হেয় 
উঠেছ। সবিকছুেত মা�া ছািড়েয় যাওয়ার েয চচর্া শুরু হেয়েছ 
তার �ধান িচ� ফুেঠ ওেঠ এসব িবলেবােডর্র গােয়। েকােনা 
েকােনা েকা�ািন এমন সব িবলেবাডর্ দাঁড় কিরেয় িদে� যা েদেখ 
মেন হয় আমরা েবাধ হয় পা�ােতয্র েকােনা উল�েদেশর 
বািস�া!  
নারীেদরেক এভােব ন�েদেহ �কাশ করার হীনকেমর্ িল� হয় 
সাধারণত ইেলি�ক ও ি��িমিডয়া। সু�রী েকােনা মেডেলর 
একটা মা� ন� ছিবর েপাজ বদেল িদেত পাের তােদর জীবন। হু 
হু কের বাড়েব �াহক। কাটিত হেব পি�কার। আর েয িমিডয়া 
তা পিরদশর্েনর বয্ব�া করেব তােত ঝাঁিপেয় পড়েব দশর্ক-ে�াতা। 
�চুর িবজ্ঞাপন পাওয়া যােব। �ীত হেব বয্াংেকর একাউ�। 
এসব �াথর্িচ�া েথেকই তারা মেডলেদর েপছেন লােগ। তােদরেক 
উতয্� কের এবং �েলাভেন েশষ পযর্� উল� হওয়ার ছাড়প�ই 
আদায় কের ছােড়।  
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আর যারা এভােব িবিলেয় েদয় িনেজেদরেক, কেয়ক মুেঠা পয়সার 
কােছ কাবু হেয় িনেজেক উপ�াপন কের িবকৃিত ভি�েত তারা িক 
সিতয্ই সুখী? িবলেবােডর্ টাঙােনা হােসয্া�ল েচহারার মেতাই িক 
তােদর আভয্�রীণ জীবন, েভতেরর অব�া? নািক িবলেবােডর্র 
গােয় টাঙােনা পেণয্র মেতাই িঠকানাহীন ছ�ছাড়া তােদর জীবন?  
বতর্মােন মেডিলংেয়র রকমেফেরর অভাব েনই। র য্া� মেডিলং 
এগুেলার অনয্তম। বাংলােদেশ খুব েবিশিদন হয়িন এর আগমন 
ঘেটেছ। অিতমা�ার আধুিনকতা বেল এেদেশ �েবশ করেত সময় 
িনেয়েছ এিট। এখনও তা সংকুিচত পিরসের আব� হেয় আেছ। 
িক� িদন িদন বাড়েছ এর পিরিধ। েকােনা �িত�ান নতুন িকছু 
বাজাের িনেয় আসেলই �াহকেদর কােছ যাওয়ার আেগ ছুেট 
যাে� মেডলেদর কােছ। িববসনা একজন মেডেলর ব� 
েকা�ানীর মেডল হওয়ার েযৗি�কতা কতখািন েস কথা িক� 
আমরা কখনই ভািব না। আর এই না ভাবার সুেযােগ �াথর্ে�ষী 
মহল তােদর �াথর্ পুের িনে� যাে� তাই ভােব।  
তািহয়া তাবাস্সুম আদৃতা। েশািবজ জগেতর পিরিচত মুখ। টানা 
দুই বছর িতিন র য্া� মেডিলংেয় দািপেয় েবিড়েয়েছন। বহু 
েকা�ািনেক কেরেছন পিরপু�। িক� যখন চেল েগেলন তখন 
এেকবােরই িনঃ� হেয় েগেলন। তার ��ানপেথ েকউ আেলার 
মশাল িনেয় আেসিন। আঁধার রােতর চলার উপকরণ সে� 
েদয়িন। এেকবাের িন�ুর িনমর্মভােব তােক চেল েযেত হেয়েছ। েয 
মেডিলংেয় িনেজেক জিড়েয়িছেলন এবং যারা তার �ারা 
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ভীষণভােব উপকৃত হেয়েছ তারাই তার চেল যাওয়ার েপছেন মূল 
কারণ বেল কথা উেঠেছ।  
০১/১১/২০১১ইং েরাজ েসামবার রােত মুহা�াদপুেরর ১২/৬ 
তাজমহল েরােডর একিট বাসার চারতলার দরজার সামেন অজ্ঞাত 
িহেসেব আদৃতার লাশ উ�ার করা হয়। িতনিদন িতিন অজ্ঞাত 
িহেসেবই পেড়িছেলন আ�ুমােন মুিফদুল ইসলােমর লােশর 
িহমাগাের। র য্াে� িযিন এত মানুেষর সামেন উপ�ািপত হেতন, 
যার পারফমর্ েদেখ দশর্করা হােত তািল িদেত িতিন আজ 
েবওয়ািরশ লাশ! এই বুিঝ িন�ুর দুিনয়ার েখলা?  
িন�ুর দুিনয়ার সােথ আরও অেনেকই িন�ুর েখলায় েমেত উেঠিছল 
আদৃতােক িনেয়। েরহান নােমর েয ব�ুর সােথ িতিন ভােলাবাসার 
স�েকর্ জিড়েয় পেড়ন িতিনও তােক দূের ছুঁেড় েফেল েদন। তার 
ব�ুেদর ভাষায়- আেরক মেডল েরহােনর সােথ আদৃতার ে�েমর 
স�কর্ িছল। মাস ছেয়ক আেগ তারা িবেয়ও কেরিছেলন। িক� 
িবেয় নতুন থাকেতই পুরান িবষয় এেস হািজর। ঝগড়া। নতুন 
বধূর সােথ �ায় ঝগড়া করেতন �ামী েরহান। আদৃতা িছেলন 
িসসায় আস�। এছাড়া েজিদ থাকার কারেণ িবিভ� ফেটাশুেট 
িগেয় �ায়ই আদৃতা-েরহান ঝগড়া এমনিক মারামাির পযর্� 
করেতন।  
এভােব ভােলাবাসা ও ভােলাবাসার মানুেষর িন�ুর �হসেনর 
িশকার হন আদৃতা। েয কাজেক িতিন েপশা িহেসেব েবেছ 
িনেয়িছেলন এবং তােদর সােথ েপশাগত সখয্তা গেড় তুেলিছেলন 

251 



 
েসই েপশা ও েপশার মানুেষরাও তার সােথ িন�ুর েখলা েখেলেছ। 
তার আেরক ব�ু জানান, আদৃতার �চ� েঝাঁক িছল। েকােনা 
িভজুয্য়াল িবজ্ঞাপেন মেডিলংেয়র অফার েপেলই িতিন েদৗঁেড় 
েযেতন। হয়ত িন�ুর েখেলায়ােড়রা এটােকই সুেযাগ িহেসেব �হণ 
কেরিছল। েয বাসার ছােদ তার লাশ খঁুেজ পাওয়া যায় েস 
বাসােতই রেয়েছ মেডিলং ও িবজ্ঞাপনী সং�া ‘েজেনিসস িভউ’-
এর কাযর্ালয়। আদৃতা এই সং�ার হেয় কাজও কেরেছন এক 
সময়। ব�ুেদর ধারণা, েসিদন েজেনিসস কতৃর্পেক্ষর ডােকই 
আদৃতা েসখােন িগেয়িছেলন।  
এই িবজ্ঞাপনী সং�া শুধু আদৃতার জীবনেকই �ংস কেরিন। 
�ংস কেরেছ আরও বহু মানুেষর জীবন। �ংস কেরেছ 
িব�শালীেদর ৈনিতকা। একািধক র য্া� মেডেলর ব�বয্, 
েজেনিসস িভউ িবজ্ঞাপনী সং�া িহেসেব কাজ করেলও তারা 
িবিভ� র য্া� মেডলেক িবজ্ঞাপেনর মেডল বানােনার েলাভ 
েদিখেয় িবিভ� উ�িব� েলাকেদর মেনার�েনর জনয্ পাঠাত। 
েজেনিসেসর কণর্ধার ফজল েহােসন বরুণ (ছ�নাম) িনেজ 
‘সা�ায়ার’ িহেসেব কাজ কেরন বেল মেডিলং জগেত �চিলত 
রেয়েছ। হয়ত েমাতােলবেদর চাওয়ার েশষ েদখেত েচেয়িছেলন 
বেলই জান িদেত হেলা আদৃতােক। কারণ িতিন েয বাসায় খুন 
হন েসখােন যাওয়ার একমা� চািব িছল ওই েজেনিসস কতৃর্পেক্ষর 
কােছই। একারেণ ওই বাসার অনয্ানয্ বািস�ারা ছােদ েযেত 
পারেতন না। ছােদর ওই অংশটুকুও অ�কার।  
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ফেল হতয্া করার পর চি�শ ঘ�া লাশ েফেল রাখা হেলও েকউ 
তা েদখেত পায়িন। পের েজেনিসস কতৃর্পক্ষই লােশর খবর 
িদেয়েছ পুিলশেক। পুিলশ েজেনিসেসর চারজন কমর্কতর্ােক 
ে�ফতার কের। �াথিমক িজেজ্ঞসায় তারা আদৃতােক েচেন না 
বেল জানায়। শুধু িক তাই? যােদর এক সময় সব িদেয়েছন 
আদৃতা তারাই তােক পিততা সাবয্� কের েছেড়েছ। পুিলেশর হাত 
েথেক ছাড়া পাওয়ার পর বরুণ ওই বাসার একজন বািস�ােক 
জানান, ‘লাশটা েটাকাই টাইেপর েকােনা পিততার হেব!’ [তথয্সূ� 
: ৈদিনক সকােলর খবর ০৫/১১/২০১১ ইং] 
মহ�াবাসীর িব�াস, েমাতােলব এই হতয্াকাে�র সােথ জিড়ত। 
নতুবা আদৃতােক েচনার পরও তােক েটাকাই ও পিততার পিরচেয় 
পিরিচত করেত যােব েকন? আসেল কথা িক� এখােনই। 
মু�বােসর জীবেনর েদনা েশাধ করেত করেত মানুষ িনঃেশষ হেয় 
যােব তবু তার েদনা েশাধ হেব না। মৃতুয্র পরও েদনা চুকাবার 
পালা েথেক যােব। মেডল আদৃতা েবাধ হয় েসই পয়গামই িদেয় 
েগেলন অনাগত ভিবষয্েতর কােছ।  
�থম অব�ায় বরুণেক দায়ী করা হেলও পের আসল তথয্ 
েবিরেয় এেসেছ। েরহান নােমর েয েলাকিটর সােথ তার িবেয় 
হেয়িছল েস িছল ছ�েবশী িহ�ু যুবক। আদৃতার সােথ ে�েমর 
স�কর্ �াপেনর জনয্ েস িনেজেক মুসিলম পিরচয় েদয়। 
একপযর্ােয় ৈদিহক স�কর্ িনরাপদ করার জনয্ িববাহব�েনরও 
আ�য় েনয়। িক� অব�া েবগিতক েদেখ দূের সের েযেত উদয্ত 
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হয় েস। িবেশষ কের তার কয্ািরয়ার হুমিকর মুেখ পড়েছ েদেখ 
আদৃতােক দুিনয়া েথেক িবদায় কের েদয়ােকই ে�য় বেল ি�র 
কের। এরই ধারাবািহকতায় েস তােক হতয্া কের। 
আদৃতার পািরবািরক অব�ার তথয্ িনেয় জানা যায় িতিন এক 
�কার দির� পিরবার েথেকই এেসেছন। দািরে�র কারেণই হয়ত 
এসএসিস পােশর পর েলখাপড়া আর এেগায় িন। তাই �াসেমট 
এক বা�বীর হাত ধের পা রােখন মেডিলং জগেত। েসখান 
েথেকই পথচলা স�ূণর্ এক িভ� জগেতর িদেক।  
িক� কথা হে�, মানবজীবেনর সােথ দািরে�র এই ঘিন�তা েতা 
েসই �াচীনকাল েথেকই। মানুষ আর দাির� দুেটা অকৃি�ম ব�ু। 
ইিতহােসর েকােনা পাঠক িক এই তথয্ িদেত পারেব েয, 
মানবইিতহােসর িবেশষ েকােনা কােল দািরে�র অি�� িছল না? 
মানবজািতর পথ চলা েযিদন েথেক শুরু হেয়েছ েসিদন েথেক 
দািরে�রও পথচলা শুরু হেয়েছ। তাই দািরে�র সােথ মানুেষর 
লড়াই, সং�ামও অেনক �াচীন। ইিতহােসর পাতায় েকবল 
িবখয্াত লড়াই আর যু�-িব�েহর কথাই েলখা হয় িক� েস সব 
লড়াইেয়র বাইেরও েয আরও লড়াইেয়র ময়দান আেছ এবং েস 
সব ময়দােনর িনতয্ লড়াই হে� অভাবী মানুেষর, েস সব কথা 
ইিতহােসর পাতায় ঠাঁই পায়না।  
ফেল �কাশ পায় না হাজারও বীর�গাঁথা কািহনী, মানিসক 
দৃঢ়তার শি� বেল অৈনিতকার িবরুে� জয়ী হবার �তয্ায়ী 
কািহনী। একারেণ দুবর্লরা লড়বার সাহস পায় না, ে�রণা পায় 
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না। তাই তারা সহেজই দািরে�র িবরুে� সং�ােম েহের যায়। 
পরািজত ৈসিনক হেয় হািরেয় যায় ইিতহােসর অতল গহবের। 
আদৃতা েসই হািরেয় যাওয়া পরািজত ৈসিনকেদরই একজন! 
আদৃতার এই �ংসযেজ্ঞর েপছেন সবেচেয় বড় কারণ তার 
েবপেরায়া, উ�ৃ�ল ও ৈজিবক উ�াদনার জীবন। মৃতুয্র কেয়ক 
িমিনট আেগও িতিন ইয়াবা েসবন কেরিছেলন এবং ইয়াবার 
স�ােন েবর হেয়ই িতিন এই পিরণিতর িশকার হন।  
আদৃতার হািরেয় যাওয়ার আেরকিট কারণ আেছ বেল আমার মেন 
হয়। তার মামা আ�ুল গাফফার জািনেয়েছন, আদৃতা িছল �চ� 
েজিদ ও রাগী। কখনও কখনও রাগ ও েজদ কের েস বা�বীেদর 
বাসায় চেল েযত এবং েসখােন রাত কাটােতা। ঘটনার আেগর 
িদন রিববার যখন েস বাসা েথেক েবর হেয় যায় এবং েফরার 
নাম কের না, তখন বাসার মানুেষরা েভেবিছেলন হয়ত কােরা 
সােথ রাগ কেরই আদৃতা েবর হেয় েগেছ, সময় মেতা আবার 
িফের আসেব। িক� দুইিদন গত হওয়ার পর তােদর টনক নেড় 
এবং পি�কায় লাশ ও লােশর েপাশাক-আশাক েদেখ তারা 
আদৃতােক িচনেত পােরন।  
রােগ, েক্ষােভই মানুষ। মানুেষর স�ার মেধয্ ভােলাম� এসব গুণ 
থাকেবই। িক� তার একটা পিরমাণ থাকা চাই। পিরমােণর 
অিতির� েকােনা িকছুই ভােলা নয়। রাগ, েজদ ব�টা নারীেদর 
জনয্ একটু েবিশ েবমানান। নারীর �কৃিত আর সামািজক জীবেন 
েযখােন তার অব�ান, সাংসািরক জীবেন তােক েযখান েথেক 
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দািয়� পালন করেত হয় েসখােন রাগ আর েজেদর পরশ থাকা 
েবশ ঝুঁিকপূণর্ই বেট। একথা নারীেক বুঝেত হেব। বুঝেত হেব 
অিভভাবকেদরেকও।  
একজন িপতা বা মাতা িহেসেব স�ানেক অবশয্ই ভােলাবাসেবন। 
স�ােনর �িত িপতামাতার এই ভােলাবাসা, ে�হ�ীিত শা�ত 
বা�বতা। তেব তা েযন কখনও মা�া েছেড় না যায় িকংবা উৎকট 
ভােব তার �কাশ না ঘেট। আপনার ভােলাবাসা েযন এভােব 
�কাশ না পায় েয, পৃিথবীর সবিকছুর ঊে�র্ আপিন আপনার 
স�ানেক ভােলাবােসন। আপনার ভােলাবাসার কােছ বা�বতার 
পা�া পায় না। এমন হওয়া কখনই কাময্ নয়। িপতা িহেসেব 
আপিন কনয্ােক একটু েবিশ ভােলাবােসন।  
আমােদর েদেশ এরূপই েদখা যায়। বাবারা েমেয়েক এবং মােয়রা 
েছেলেক েবিশ ভােলাবােসন। েসটা �েতয্েকর িনজ� বয্াপার। 
িক� বাবােদরেক অনুেরাধ করেবা, আপনার কনয্ােক িক� 
একিদন অেনয্র ঘের পাঠােত হেব। যার ঘের পাঠােবন হয়ত েস 
আপনার মেতা মমতা িদেয় তােক বরণ করেত নাও পাের। 
িনেজেক েকবল শাসক েভেব সংসার চালােনার কমর্ী িহেসেবও 
তােক ঘের তুলেত পাের। আ�াহ না করুন, েকউ যিদ এ 
উে�েশয্ই আপনার কনয্ােক শাদী কের িনেয় যায় তখন েযন েস 
েসই ঝড়ঝাঁপটা ও �িতকূল পিরেবেশও িনেজেক মািনেয় িনেত 
পাের, সংসার সমুে� লেড় েযেত পাের েস রকম দীক্ষা আপিন 
তােক আেগই িদেয় রাখুন।  
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েকবল ভােলাবাসা আর ে�হ�ীিত িদেয় েগেল এবং ভােলাবাসার 
উৎকট মা�ার �কাশ ঘটােল নতুন পিরেবেশ িগেয় আপনার কনয্া 
েভেঙ পড়েত পাের। এই সংসার আর ওই সংসােরর �াি�র 
িবশাল বয্বধান েদেখ সমাজ-সংসার স�েকর্ হতাশ হেয় জীবনেক 
িবপ� কের তুলেত পাের। তাই কনয্ার ভিবষয্েতর িদেক তািকেয় 
এখনই ভােলা িস�া� িনন। তােক যথাযথ দীক্ষা িদন। 
মানিসকভােব শ� কের গেড় তুলুন।  
রাসূলু�াহ আলাইিহস সালােমর েসই অমূলয্ বাণীর কথা �রণ 
করুন, যা িতিন কনয্া রুকাইয়া রািদয়া�াহু ‘আনহােক উে�শয্ 
কের বেলিছেলন। কনয্া �ামী উসমােনর িবরুে� অিভেযাগ িনেয় 
আসেল িতিন বেলিছেলন, ‘নারীরা �ামীর িবরুে� অিভেযাগ 
করুক তা আমার একদম পছ� নয়। যাও, �ামীর ঘের চেল 
যাও।’ [আওযাজুস িসয়ার (ইবন ফািরস রহ. �ণীত)] 
আপিনও আপনার কনয্ােক এভােব দীক্ষা িদন। িবেয়র আেগ এবং 
পেরও। আর সাবধান, কনয্ার রাগ ও েজদেক কখনও ��য় 
েদেবন না। আপনার ভােলাবাসার েচেয় তার জনয্ উপকাির হেব 
েজদেক ��য় না েদয়া। েয ভােলাবাসা ভিবষয্ত অকলয্াণ েডেক 
আেন েস ভােলাবাসার েযৗি�কতা েকাথায়?  
আদৃতা আমােদরেক েয সব িবষেয় েচােখ আঙুল িদেয় িশক্ষা িদেয় 
েগল, িনেজর জীবন িবিলেয় িদেয় অেনয্র উপেদেশর পা� হেলা 
েস সব উপেদশ মানাই হেব �কৃত বুি�মােনর কাজ। কারও মৃতুয্ 
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ও চেল যাওয়াটা অ�ীিতকর হেত পাের। তাই বেল তা েথেক 
িশক্ষা িনেত েতা েদাষ েনই! 
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হৃদয় ভাঙার গ� 

 
মানুষ আ�াহ তা‘আলার িবেশষ ৈবিশ�য্ধারী এক অননয্ সৃি�। 
মানুেষর সৃি�েত এমন িকছু উপাদান আেছ, যা অনয্ েকােনা 
�াণীর মেধয্ েনই। ভােলাবাসাও ে�হ-�ীিত ব�টা পৃিথবীর সব 
মাখলূেকর মেধয্ থাকেলও মানুেষর ভােলাবাসা ও ে�হ-�ীিতর 
ধরন ও �কৃিত িক� িভ�। এই িভ�তাই মানুষেক অনয্ সব �াণী 
েথেক আলাদা কেরেছ। যখন এই িভ�তা থাকেব না তখন অনয্ 
�াণী েথেক আলাদা ৈবিশ�য্ িছল েসটাও বহাল থাকেব না।  
েসই ৈবিশ�য্ ও িভ�তা হে� ভােলাবাসা ও ে�হ-�ীিতর েক্ষে� 
�থমত ৈবধতা-অৈবধতার িবষয় িবেবচনা করা। ি�তীয়ত 
ভােলাবাসার মা�া িঠক রাখা। এর গুরু� স�েকর্ হাদীেস বিণর্ত 
হেয়েছ, আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জামাতা আলী রািদয়া�াহু আনহু 
বলেতন- 

ْحِبْب َحِبيبََك َهْونًا « 
َ
بِْغْض بَِغيَضَك َهْونًا َما أ

َ
ْن يَُ�وَن بَِغيَضَك يَْوًما َما َوأ

َ
َما َعىَس أ

ْن يَُ�وَن َحِبيبََك يَْوًما َما 
َ
 ».َعىَس أ

‘তুিম েতামার ব�ুেক পিরিমত মহ�ত কেরা। েকননা কখনও েস 
েতামার দুশমেন পিরণত হেত পাের। আর দুশমেনর �িতও 
ভারসাময্ বজায় েরেখ ে�াধ�কাশ কেরা। েকননা েকােনািদন 
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েস েতামার ব�ুেত পিরণত হেত পাের।’ [িতরিমযী : 
২১২৮০

1] 
আসেল বাণীিটর তাৎপযর্ এত েবিশ েয, এর ওপর আমল করেত 
পারেল জীবেনর অেনক কিঠন িবষয় খুব সহেজ সমাধা হেয় 
যােব। এর তাৎপযর্ অনুধাবন কির না বেলই আমােদর কােরা 
কােরা জীবন েনেম আেস চরম অ�কার। েযমন এেসিছল সুমার 
জীবেন। এই েক্ষে� মারা�ক ভুল করার কারেণ।  
মানুেষর �তীক্ষা ব�টা পৃিথবীর কিঠনতম ‘পদােথর্র’ একিট। 
িবজ্ঞানীরা কিঠন ওজনিবিশ� এক ধরেনর পদােথর্র স�ান 
েপেয়েছন বেল দািব কের থােকন, যার ওজন এত েবিশ েয, 
একিদেক ওই একটুকেরা পদাথর্ েরেখ অনয্িদেক েলাহা বা িশসার 
মেতা িবরাট আকােরর ধাতুখ� রাখেলও তা শূেনয্ ঝুলেত 
থাকেব। জািন না িবজ্ঞানীেদর আিব�ৃত েসই ব�টা কী। িক� 
িনি�ত কের বলেত পাির, তারা েস সময় �তীক্ষা নােমর 
ব�টােক মাপার কথা িচ�া কেরন িন। অনয্থায় তারা এই 
�তীক্ষােকই পৃিথবীর সবেচেয় ভাির ব� বেল অিভিহত করেতন। 
েস যাকেগ, �তীক্ষা মানুষেক েবকারার কের। আবার �তীক্ষার 
পরীক্ষায় কাউেক পাশ করেত েদখেল মানুষ অিতমা�ায় অিভভূত, 
মু� হয়। মু�তার আবেহ িনেজেক ��হীনভােব তার কােছ 
েসাপদর্ কের। জীবনবািজ রাখা এই িস�া� কখনও বা আ�ঘাতী 
বেল �মািণত হয়।  

1 তেব এর সনদ দুবর্ল। [যাকািরয়া] 
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দীঘর্ ছয় মাস যাবত েসলেফান ব� কের েরেখেছন সুমা। েবশ 
সং�ামমুখর জীবন। জীবেন �িত�া হওয়ার দৃঢ় সংকে�র চাদের 
িনেজর জীবনেক গুিটেয় েরেখেছন। ঢাকায় বাসা েনই। মা বাবাও 
থােকন না। তাই অেনক ক� কেরই ঢাকা থাকেত হয় সংক�েক 
বা�বতার েলবােস অিভিষ� করেত। কেলেজর পড়ােশানার 
পাশাপািশ সাইফুরেস েকািচং কেরন। কেলেজর পড়ােশানার 
�ীকৃত অনুষ� হে� ভােলাবাসা, ে�ম�ীিত। হয়ত অিভভাবকরা এ 
বয্াপারিট েজেনশুেনই স�ানেদরেক কেলেজ েদন। আর 
েছেলেমেয়রাও ‘ে��স’ নাম বয্বহার কের িপতামাতার কাছ েথেক 
েকৗশেল এভােব ভােলাবাসার �ীকৃিত ও ৈবধতা বািগেয় েনয়। এ 
কারেণ আজ আর েকােনা অিভভাবকেক তার েমেয়র ‘েছেলব�ু’ 
আেছ কথাটা শুেন মুখ মিলন করেত েদখা যায় না। িকংবা বাসায় 
েকােনা েমেয়স�ী এেন বা েমেয়স�ীর বাসায় িগেয় আ�া 
েদয়ােকও এখন আর অিভভাবেকর দৃি�েত িন�নীয় িবষয় বেল 
ধরা পেড় না।  
এক �াসরু� বা�বতার মধয্ িদেয় এভােবই এিগেয় চেলেছ 
আমােদর জীবন। এই জীবেনর সােথ েকউ ে��ায় জিড়েয় 
পড়েলও অেনেক চায় দূের থাকেত। িক� যুেগর গ�ািলকা 
েকবলই তােক িপছন েথেক েটেন ধের। যুেগর অশালীন বায়ুর 
�বলতা তােক ধা�া িদেয় সততার আিঙনা েথেক দূের েফেল 
েদয়। তাই কােরা কােরা জীবেনর ঘটনা অিত িনদারুণ হেলও তা 
েকবলই অনাকাি�ত, অনিভে�ত এবং অিন�াকৃত। সুমার 
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জীবনটাও স�বত এই অনিভে�ত উপাখয্ােনর পে� আটেক িগেয় 
িনঃেশষ হেয় িগেয়িছল।  
মুল কথায় আিস। কেলেজ পড়ার সময় আিতেকর নজের পেড়ন 
িতিন। �থম নজেরই িতিন আিতেকর মেন ভােলাবাসার জ� 
েদন। ভােলাবাসার ডািল িনেয় আিতক সুমার স�ুেখ উপি�ত 
হয়। িক� সুমা সাড়া েদন না। িনেজর একটা অক্ষমতা বা 
�িতব�কতা িছল, হাত ও পােয় একটা অ�াভািবক দাগ িছল 
তার। েসটা িতিন জানান তােক। িক� আিতক েকােনা িকছু 
মানেত রািজ নয়। তার ভােলাবাসা চাইই চাই। �থম দফায় ঘটনা 
ততদূর এেগায় না। সুমা িকছুটা ি�ধা�� আর সংেকােচর মেধয্ 
আবিতর্ত হন। তাই েফানটা ব� রােখন িঠক ছয় মাস। ছয় মাস 
পর িসমটা চালু করা মা�ই েসই আিতেকর কল আেস। আ�যর্ 
িবমু�তার বয্াপার! তেব িক েস এই দীঘর্ ছয় মাস অিবরাম ভােব 
কল িদেয় েচ�া কের েগেছ? স�বত তাই। েমােহর সূচনা েতা! েয 
েকােনা িকছুর সূচনােত িকছু উ�াদনা থােক। িবষয়টা যিদ েমােহর 
হয় তেব তার পিরমাণটা সে�হতীত ভােবই েবিশ।  
সুমা েস সময় পা�পেথ সাইেফােসর্ েকাসর্ কেরন। এক রােত 
েমেসজ পািঠেয় আিতক সুমার কােছ জানেত চায় আগামীকাল েস 
েকােসর্ যােব িকনা? সুমা বুঝেত পারেলন েস তার সােথ েদখা 
করার জনয্ই �� কেরেছ। তাই তােক এিড়েয় যাওয়ার জনয্ 
বলেলন, না আগামীকাল �ােস যােবা না। িক� আিতক িফরিত 
জবােব জানােলা, সুমা �ােস যাক আর না যাক েস পা�পেথ 
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সারািদন দাঁিড়েয় থাকেব তার জনয্। সুমা তােক বারণ করেলন 
িক� আিতক বারণ শুনল না। েশষ পযর্� সংেকাচ আর ভয় 
িনেয়ই েকােসর্র উে�েশয্ রওয়ানা হেলন সুমা। 
িগেয় েদেখন িঠক িঠক দাঁিড়েয় আেছ েস। তােক েদেখ ভেয় হাত 
পা কাঁপেত শুরু হেলা সুমার। ভেয় না উে�জনায়? েসটা সুমা 
িনেজও বলেত পারেবন না! আিতক সুমার হাত ধের েটেন ির�ায় 
তুলল এবং বলল, এই একটু আমরা ফামর্েগেট দাঁড়ােবা এবং 
সামানয্ সময় গ� কের চেল আসব। সুমা বলেলন, আিম �াস 
িমস করেত পারব না। িক� েস বলল, আের একিদন �াস িমস্ 
করা েকােনা বয্াপার না। আমরাও েতা �াস কির এবং এখনও 
করিছ।  
যােহাক, েস েজার কের সুমােক ফামর্েগেট িনেয় এেস দাঁড়ােলা 
এবং একই ব�বয্ েপশ করল- ‘আিম েতামােক িবেয় করব।’ সুমা 
বলেলন, িক� এটা েতা স�ব নয়। এরপর েস তার কাছ েথেক 
একিট পয্াড িনেয় তােত কিবতার দুিট লাইন িলখল- ‘েতামার 
উেঠােন এেন িদব আিম সাতিট অমরাবতী।’ অথর্াৎ শুধু এক �গর্ 
নয়, সাত সাতিট �গর্ই েতামার উেঠােন এেন হািজর কের েদব! 
হায় েমাহ! েমােহর জােল ছটফট করা িবহ� বুিঝ এভােবই অেনয্র 
জনয্ �ে� জাল েবােন? 
িবেয়র জনয্ চাপাচািপ বাড়েতই থােক তার। হাজার বার অ�ীকার 
করেলও সুমা েতা েমেয় মানুষ। েমেয়লী সরলতা তােক আ�� 
কের। এিদেক আিতকও িনেজেক সুমার কােছ করুণার পা� কের 
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উপ�াপন কের। তখন েস অসু�। অসু�তােকই েস হািতয়ার 
বানায়। সুমােক েস �� জািনেয় েদয় েস খােব না, িচিকৎসা 
�হণ করেব না এবং পরীক্ষায়ও অংশ�হণ করেব না। আিতেকর 
এই বালিখলয্তায় ভড়েক যান সুমা। ‘তুিম কথা না বলেল আিম 
খােবা না’ আিতেকর এই কথািট সুমার মেন মায়ার শ� বাঁধন 
ৈতির কের। তার কারেণ একটা েলাক যিদ সু� হেয় যায় তেব 
তা কম িক?  
অসু� একটা েলাকেক ভােলা করার পিরক�না েথেক অসু� 
একটা �িতেযািগতা শুরু হেয় যায় দুইজেনর মেধয্। তখন 
িডজুেসর ি� অফােরর যুগ! ি�র সুবােধ তারা দুইজেন সারািদন 
েমাবাইেল কথা বলেত থােকন। কথায় কথায় েকান ফাঁেক েয 
সুমার মেন দুবর্লতা ঢুেক পেড় তা িতিন িনেজও েটর পান না। 
তাছাড়া আিতক  তােক একিট মধুর �� েদিখেয় �লু� করার 
েচ�া করত। �লু� হেতন সুমা। আিতেকর েদখােনা েসই �ে� 
িবেভার হেয় েযেতন িতিন। েস েবিশর ভাগ সময় �� েদখােতা 
একটা ফুটফুেট েমেয় স�ােনর। েসই �ে�র তাড়নায় আ�� হন 
সুমা।  
এক পযর্ােয় আিতেকর িবেয়র ��ােব রািজ হেয় যান িতিন। 
আিতক বয্ি� উেদয্ােগ িবেয় করেত চাইেলও সুমা এখােন 
বুি�ম�ার পিরচয় িদেয় বেলন, এভােব নয় অিভভাবেকর মাধয্েম 
িবেয় েহাক। েতামার অিভভাবকেক আমার বাবা-মার কােছ 
পাঠাও। েস বেল িঠক আেছ আিম িনেজও যাি� েতামার মা 
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বাবার কােছ। সুমার মা বাবা তােক আেগ পড়ােলখা েশষ কের 
�িতি�ত হওয়ার পরামশর্ েদন। েসই পরামশর্ মেনাপুত না হওয়ায় 
বাইের িগেয় েস সুমােক েফান িদেয় বেল, আিম িবেয়র েয িদন 
িঠক করেবা তােত যিদ তুিম স�ত না হও তেব আিম আ�হতয্া 
করব। সুমা তােক সাধয্মেতা েবাঝােনার েচ�া কেরন। বেলন, 
েদখ এভােব যিদ িবেয় কেরা, তাহেল কখনও আমােক েছেড় েযত 
পােরা। তখন েতা আিম মা-বাবাও হারালাম, েতামােক েতা 
হারালমই।  
েস বলল, েদখ, আমােদর পিরবাের বউ ছাড়ােনার েরকডর্ েনই। 
আমার বড় ভাইও ভােলাবাসা কের িবেয় কেরেছন এবং �থেম 
ব�ুসােকর্ল িনেয় িবেয় কের পের পািরবািরক ভােব িবেয় 
কেরেছন। এভােব তারা এক িবেয় েমাট িতনবার কেরেছন! আর 
আিম েতা েতামােক ভােলােবেস িবেয় করিছ। েতামােক েফেল 
যাওয়ার ��ই আেস না। েস আরও বেল, তুিম যত রকেমর 
গয্ারাি� চাও তা েদব। এরই সূে� কািবননামায় েস সাতলাখ 
টাকা িনধর্ারণ কের। 
িবফল হন সুমা। বাধয্ হন আিতেকর িবেয়র ডােক সাড়া িদেত। 
টাকার েতা বয্ব�া েনই! আিতক বলল, তুিম টাকার বয্ব�া কেরা, 
পের আিম েশাধ কের েদব। িক� সুমা েকাথায় পােবন িবেয়র 
টাকা? েকােনা নারী িক িনেজর িবেয়র িপঁিড় রচনার টাকা িনেজ 
সং�হ কের রােখ? িক� অভাগী সুমা তাই করেলন। িনেজর েয 
গহনা িছল তা েগাপেন িবি� কের িবেয়র আেয়াজন করেলন। 
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িবেয় করেলন েবােনর সহেযািগতায়। েবােনর �ামী িছেলন 
একজন উিকল। িতিন তার ওকালিত জ্ঞান িদেয় কীভােব বাবা-
মার অমেত িবেয় করেত হয় তা তােক িশিখেয় িদেলন। তাই 
েকােনা সমসয্ায় পড়েত হেলা না সুমােক।  
িবেয়র আেগ আিতক জানেত চায় সুমার জনয্ েস কী িনেয় 
আসেব? সুমা জানান, িকছুই আনেত হেব না। শুধু পাঁচ টাকার 
একটা িটপ িনেয় আসেলই হেব। পেরর িদন হািজর হয় আিতক। 
তােক েদেখ িবেয়র েপাশাক পিরধান করেত থােকন সুমা। কাপড় 
পড়া েশষ হেল আিতেকর কােছ িটপটা চান িতিন। িক� আিতক 
দুঃখ �কাশ কের বেল, ওেহ্হা, িটপটা েতা আনা হয়িন! ব�ুরা 
রােত ওেয়ইন খাওয়ার জনয্ পাঁচশত কের চাঁদা ধেরিছল। েসখােন 
টাকা েদয়া হেয়েছ। আর এিনেয় ঝগড়া হওয়ায় িটপটা েকনার 
কথা মেন েনই! 
থমেক যান সুমা। িনেজর গহনা িবি�র অেথর্ িবেয়র আেয়াজন 
কের মা� পাঁচ টাকার একটা িটপও �ামীর কাছ েথেক উপহার 
িহেসেব পাওয়া হেলা না! অথচ পাঁচশ টাকা িদেলা ব�ুেদরেক 
ওেয়ন খাওয়ার জনয্! িবেয়র বািক পথ পির�মার একটু ইশারা 
েযন এখােনই হেয় যায় সুমার। যােহাক, মেনাক� িনেয়ই তারা 
িবেয় কেরন এবং িবেয় করার পর েবান এবং একজন চাচীর 
মাধয্েম বািড়েত জানােনা হয় েয, সুমা িবেয় কেরেছন।  
দশ মাস েপেট ধারন করা মা, সংসারযুে� অবতীণর্ রণ�া� 
স�ােনর মুখ উ�ল করার �তয্াশায় অিব�া� পির�ম কের 
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যাওয়া িপতা িনেজেদর অেগাচের সংঘিটত হওয়া স�ােনর িবেয়র 
সংবােদ কতটুকু মমর্াহত হন তা জািনেন, অনুমান করার বৃথা 
েচ�া কের মা বাবার ক�েক তাি�লয্ও করেত চাই না।  
সুমার মা বাবা সহেজ না হেলও িবেয়টা েমেন িনেলন। এক 
অসংযত ও লি�ত পদেক্ষেপ বািড়র আিঙনায় পা রাখেলন সুমা 
এবং বািড়র নতুন জামাই আিতক। সুমা অনুেরাধ কের বলেলন, 
আমােক যা করার কেরা, বলার বেলা িক� আিতেকর সােথ িকছু 
কেরা না। তােক জামাইর মেতাই �াভািবকভােব বরণ কের নাও।  
�থম েথেকই অমত িছল সুমার বাবা-মার। েশষ পযর্� তারা 
পীড়াপীিড় কেরেছন আিতেকর সােথ স�কর্ িছ� করার। িক� মা 
বাবা যতই বেলেছন আিতেকর �িত সুমার মায়া ততই �গাঢ় 
হেয়েছ। সুমা ব� আদের আর আ�ােদ লািলত পািলত 
হেয়িছেলন। বাবা-মা খুবই ে�হ করেতন তােক। জামা-কাপেড় 
রাজকীয় জীবন-যাপন করেতন। তাই আিতকেক �ামী িহেসেব 
পাওয়ার পর তােকও সাজান িনেজর মেনর মেতা কের। িনেজর 
গি�ত টাকা িদেয় তােক নতুন নতুন জামা িকেন িদেত থােকন।  
রা�া-ঘােট, হােট-মােকর্েট কারও গােয় েদখা েকােনা জামা পছ� 
হেলই িতিন তা পছ� কের আিতকেক িকেন িদেতন। 
ভােলাবাসার মানুষিটেক িতিন এভােবই সাজােতন মেনর মেতা 
কের। তখন তার মেন হেতা আিতক তার আিঙনায় সিতয্ই 
সাতিট অমরাবতী এেন িদেয়েছ! 
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আিতক তখন িলভােরর সমসয্া ও আলসােরর মেতা কিঠন েরােগ 
আ�া�। িক� দেম যান না সুমা। অসু� �ামীেক মেন�ােণ েসবা 
কেরন িতিন। এক সােথ েখেত বেস িনজ হােত �াস তুেল েদন 
�ামীেক। েপট পুের খাইেয় পের িনেজর জনয্ মুেখ খানা তুলেত 
িগেয়ও েথেম যান। বেলন যিদ এই েলাকমা খাও তেব আিম খানা 
খােবা।  
এভােব ভােলাবাসার সব উপহার েপশ কেরন অসু� �ামীেক সু� 
কের েতালার �তয্াশায়। শুধু তাই নয়, িবিভ� ঔষধালয় েথেক 
�ামীর সু�াে�য্র জনয্ ঔষধ সং�হ কেরন। িক� িকছুেতই 
পুেরাপুির সু� হি�ল না আিতক। ি�েনর দাগ উিঠেয় েফলার 
জনয্ অেনক িদন েথেক টাকা স�য় করিছেলন সুমা। সাধ িছল 
একিদন এই টাকা িদেয় েদহ ও হােত এই অবাি�ত দাগগুেলা 
দূর কের েদেবন। সু�র �েক েমেহদী লাগােবন! আরও কত ��!   
িক� ভােলাবাসার �ােথর্ িনেজর ��টােক চাদেরই মুিড়েয় রাখেত 
হয় সুমােক। ��েক জলা�িল িদেয় িতিন েসই টাকা �ামীর 
িচিকৎসা েসবায় বয্য় কেরন। সুমার �ে�র টাকায় ফামর্েগেটর 
এক িচিকৎসেকর ত�াবধােন সু� হেয় ওেঠ আিতক। েসিদন সুমা 
কী খুিশ!  
িক� সু� হেলও বািড়েত েথেক �ামীর েসবায� কের তৃি� 
পাি�েলন না সুমা। তাই আলাদা বাসা ভাড়া েনন িতিন। নয় 
হাজার টাকা মািহনায় চাকির েনন নুের আলম িসি�কী �েপর 
এক অিফেস। এক কিঠন যুে� অবতীণর্ হন সুমা। অিফস, 
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রা�াবা�া, �ামীর েসবা এবং তার েলখাপড়াসহ বয্ি�গত যাবতীয় 
বয্য়ভার বহন করা!  
শত কে�র মেধয্ও েবশ ভােলাই কাটিছল সুমার এই সং�ামী 
জীবন। িনেজর শরীেরর ওপর দািয়ে�র এই িবশাল পাথর চাপা 
িদেয় রাখেলও কখনও এর ভার অনুভব হয়িন। িক� একিদেনর 
একিট ঘটনা হঠাৎ সবিকছু এেলােমেলা কের েদয় তার। একটা 
েমেয়র কল আেস আিতেকর না�াের। আিতক �থেম �ীকার 
করেত চায় না েয, এটা েকােনা েমেয়র না�ার। পের চাপাচািপেত 
�ীকার কের িক� সুমােক ধমিক েদয় েস। েস বেল আমােক 
পরীক্ষা করার জনয্ েবাধ হয় তুিমই েমেয়টােক না�ার িদেয়েছা। 
যিদ তাই কেরা তাহেল অেনক সমসয্া হেব বেল িদি�- বেল 
আিতক সুমােক হুমিক েদয়।  
সুমার অ�ীকৃিতেত আিতক একটু অিভনয় কের। েস তার 
ব�ুেদরেক না�ারিট িদেয় েমেয়িটেক গািল িদেত বেল এমনিক েস 
তার েছাটভাইেক িদেয়ও েমেয়িটেক বকা খাওয়ায়। এক পযর্ােয় 
অব�া শা� হেয় আেস। সুমাও �শাি�র সােথ অিফস কেরন, 
�ামী েসবা কেরন এবং একহােত সংসাের সব কাজ স�াদন 
কেরন। িক� সুমার শা� মেন হঠাৎ ঝড় ওেঠ। একিদন িতিন 
শুনেত পান েয, আিতক কুিম�ায় িগেয় েমেয়িটর সােথ েদখা কের 
এেসেছ। েশানার পরও িন�ুপ থােকন সুমা। তেব না�ারটা খুব 
ভােলা কের মেন রােখন। েদখেত পান েসই না�াের িনয়িমত কথা 
বেল আিতক।  
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একিদন অিফস েথেক িফের এেস েদেখন ভাত তরকারী সব 
আপন �ােন পেড় আেছ। আিতক খায়িন। �থেম েভেবিছেলন 
হয়ত বাইের িছল, তাই েহােটেল েখেয় িনেয়েছ। িক� খুব অ� 
সমেয়ই আিতক ধরা েখেয় যায়। জামাটা খুেল েরেখ েগাসলখানায় 
ঢুেক আিতক। েস সময় তার না�াের কল আেস। েমাবাইলটা েবর 
করেত িগেয় েকঁেচা খুড়েত িগেয় সাপ েবর হওয়ার মেতা ঘটনা 
ঘেট। েমাবাইেলর সােথ বােসর একটা িটিকটও উেঠ আেস। 
িটিকটটা কুিম�ার একটা বােসর। কলটাও েসই েমেয়র, যার 
সােথ েদখা করার জনয্ িটিকটটা িকনেত হেয়িছল আিতকেক। 
তাই ভাত না খাওয়ার রহসয্ আর অ�� থােক না সুমার। 
কলদাতার পিরচয় জানেত চাইেল আিতক বেল এটা তার 
অিফেসর এক পুরুেষর না�ার। সুমা বেলন কই, েসেতা েমেয় 
মানুেষর কল! িতিন নােছাড়বা�া। বেলন, িঠক আেছ আমােক 
না�ার দাও, আিম কল েদব। তার পীড়াপীিড়েত িক্ষ� হয় 
আিতক। ফেল েস েবদম �হার কের সুমােক। সুমা বেলন, 
আমােক েমেরও েফলেল আিম েদখব কার না�ার এিট। তবুও 
িদেত চায় না আিতক। েশষ পযর্� আ�হতয্ার হুমিক েদন সুমা। 
তখন আিতক বেল না�ারিট একটা েমেয়র। তেব আিম তার সােথ 
বয্বসা কির। এরপর সুমা �ামীর সামেনই িনেজর েমাবাইল েথেক 
েমেয়িটর না�াের কল িদেয় বেলন, েদেখা েবান! আিম আিতেকর 
�ী, আমার মেন হয় তুিম খুব ভােলা একটা েমেয়। অনু�হ কের 
তুিম আিতেকর না�াের আর কল িদওনা।  
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লাইনটা েকেট েদয়ামা�ই আিতেকর েমাবাইলটা েবেজ ওেঠ। 
না�ারটা েদেখ িকছুটা অ��ত হয় আিতক। সুমার দৃি� েথেক তা 
আড়াল থােক না। িতিন তােক লাউডি�কাের কথা বলেত 
বেলন। লাউডি�কাের �ত �� ব�বয্ সুমার িদেল মারা�ক 
েচাট েদয়। েমেয়িট বেল, একটু আেগ েয ‘েমেয়িট’ েফান িদেলা 
েস েক? আিতক তিড়ঘিড় কের বেল, তুিম ওসব ধেরা না, ওটা 
িকছু না! এভােব আিতক দু’কূলই রক্ষা করার �য়াস করেলন। 
িক� এটা েতা শা�ত বা�বতা েয, �ী আর পরকীয়ার দুিট 
িবপরীতমুখী ে�াত একসােথ চলেত পাের না। তাই দু’কূল রক্ষা 
করার �য়াসও সফল হয় না। হয় দু’কূলই হারােত হয় নতুবা 
�ামীে�র মানহানী কের পরনারীর হাত ধের পলায়ন করার 
কাপুরুষতা �দশর্ন করেত হয়।  
�ী পিরচয় েদয়া সে�ও কলােরর ‘েমেয়’ কথাটা আর �ামীর ‘ওটা 
িকছু না’ কথাটা সুমােক িনদারুণ বয্িথত করল। আেরা কতক্ষণ 
কথা কাটাকািট চলল। আিতক রােগ-েক্ষােভ আরও �হার করল 
সুমােক। এরপর আিতক বাসা েথেক েবর হেয় যায় আর সুমা 
চেল যান অিফেস। অিফেস িগেয় আিতেকর না�াের েফান িদেয় 
েদেখন না�ার বয্�। সােথ সােথ েমেয়িটর না�াের কল িদেয় 
েদেখন েস না�ারটাও বয্�। এরপর িতিন অিফস েথেক বাসায় 
চেল আেসন। অসমেয় জায়নামাজ িবিছেয় সালাত আদায় কেরন। 
মহান আ�াহর কােছ ক্ষমা �াথর্না করেলন। ‘েহ আ�াহ! 
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আ�হতয্া মহাপাপ। িক� আিম েয আর পারিছ না। তাই পােপর 
আেগ ক্ষমা েচেয় িনি�। আমার এই মহাপাপ ক্ষমা কের িদও।’ 
অিফেসর একটা েলাক তােক েছাট েবান মেন করেতন এবং 
তােক খুব ে�হ করেতন। সুমার বয্াপারিট িতিন আেগ েথেকই 
জানেতন। অিফেস িতিন সুমােক না েদেখ শি�ত হেলন। কল 
িদেলন তার না�াের। জায়নামােয কা�ারত অব�ােতই কলটা 
আেস সুমার না�াের। িতিন কল িরিসভ কের বেলন, আিম 
সালােত আিছ, একটু পের কল েদন। একথা বেল লাইনটা েকেট 
িদেয় েমাবাইল অফ কের েদন সুমা। এরপর িবষ পান কেরন। 
িবেষর �িতি�য়ায় েচাখ ব� হেয় আসেছ তার। তখন িতিন 
েশষবাের মেতা �ামী ও অনয্ানয্ আপনজনেদর কাছ েথেক 
িচরিবদায় েনয়ার জনয্ েফানটা অন কেরন। �থেমই েফান েদন 
ভােলাবাসার মানুষিটেক। আিতকেক বেলন, েতামার কে�র িদন 
েশষ হে�, েতামার আপদ দুিনয়া েথেক চেল যাে�। িনরসকে� 
আিতক বেল কী হেয়েছ? সুমা বেলন, আিম দুিনয়া েথেক চেল 
যাি� তাই িবষ েখেয়িছ। কথাটা শুেন চমেক ওেঠ আিতক। েস 
কসম কের বেল িব�াস কেরা, আিম আর েকােনািদন েকােনা 
েমেয়র সােথ কথা বলব না। তুিম সু� হেয় যাও, ডা�ােরর কােছ 
যাও। 
ইিতমেধয্ েসই ভাইিটও বাসায় চেল আেসন। িক� দরজা ব� 
কের রােখন সুমা। েলাকিট দরজা খুলেত বলেল সুমা বেলন, আিম 
েতা বাঁচার জনয্ িবষ খাইিন। িতিন বেলন, যিদ দরজা না েখােলা 

272 



 
তাহেল আিম িচৎকার করেত বাধয্ হেবা। েশষ পযর্� অেনক 
বুিঝেয় দরজা েখালােত সক্ষম হন িতিন এবং তাড়াতািড় ডা�ােরর 
কােছ িনেয় যান। অেনকিদেনর িচিকৎসায় সু� হেয় ওেঠন সুমা। 
িক� আিতক েসই েয �থম শুনল এরপর আর েকােনািদন কল 
েদয়িন এবং জানারও েচ�া কেরিন েয, সুমা কী কের সু� হেয় 
উঠল।  
এই কিঠন মুহূেতর্ সুমার কথা মেন না পড়েলও এক কারেণ িঠকই 
মেন পড়ল। একবার েস েফান কের জানােলা, তার হােত টাকা 
েনই। েস একেবলা েখেয় অেনক কে� িদন কাটাে�। বুকটা 
েকঁেপ উঠল সুমার। হােত েয টাকা েনই েস কথাই ভাবেলন না 
িতিন। তৎক্ষণাৎ �ামীেক ঢাকায় েডেক িনেলন এবং সবর্েশষ �ৃিত 
হােতর িরংটা আিতেকর হােত তুেল িদেয় বলেলন, যাও িবি� 
কের েতামার �েয়াজন েমটাও। েসই টাকা েশষ হেল আবার টাকা 
চায় েস সুমার কােছ। এর মেধয্ একিদন বাসাওয়ালা সুমােক 
বলেলন, আপিন যিদ দুেয়কিদন বাসায় না থােকন তাহেল 
আপনার �ামীেক একটা েমেয়র সােথ ধিরেয় িদেত পারব!  
কথাটা শুেন আ�ার পািন শুিকেয় যায় সুমার। আিতকেক বলেল, 
েস বেল বািড়ওয়ালা দু�ািম কের কথাটা বেলেছ। এরপর েথেক 
িনয়িমত িতিন আিতেকর পিরবতর্ন েদখেত েপেলন। ভােলাবাসার 
পাটটা ভয়ানকভােব �হার আর িনযর্াতেনর িদেক গড়ােত লাগল। 
আিতক অসু� েদেখ সুমা তােক চাকির করেত েদনিন। দুবর্ল 
ঘােড় একাই েটেনেছন সংসার নামক ভাির েজায়াল।  
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আিতক থাকত চ��ােম। তােক িনয়িমত টাকা পাঠােতন িতিন। 
িক� আিতক �ীর এই অবদােনর মূলয্ েদয়িন। �ীর উপাজর্ন 
েঢেলেছ েস পরনারীর েপছেন। তার ব�ুরাও তােক ভৎর্সনা কের 
বলত, �ীর কাছ েথেক টাকা এেন পরনারীর েপছেন বয্য় করেত 
ল�া কের না েতার? জািননা এরেচেয় বড় েখয়ানত আর �ীর 
ভােলাবাসার সােথ িব�াসঘাতকতার ি�তীয় নিজর আেছ িকনা?  
নয়টার সময় অিফস সুমার। সারারাত আিতেকর পা েচেপ িদেত 
হয়। কখনও কখনও েভােরর আেলা পেড় আিতেকর পােয় লুিটেয় 
পড়া সুমার �া� ও ঘুম� েদেহর ওপর। দীঘর্ রজনীেত িঝঁ িঝঁ 
েপাকাও ডাকেত ডাকেত একসময় �া� হেয় রেণ ভ� েদয়। 
হয়তবা আপন নীেড় আ�য় েনয় িব�ােমর েকােল। িক� িব�ােমর 
সুেযাগ েমেল না সুমার। িকছুটা �ামীর িনেদর্শ পালন আর বািকটা 
মেনর টােনই তােক মধয্ রজনী এবং কখনও কখনও সারারাত পা 
দাবােত হয়। েভােরর আেলা ফুটেল আবার হােত িনেত হয় 
থালাবাসন, েডকিস-পািতল। িক� �ামীর কেঠার িনেদর্শ এসময় 
সামানয্ পিরমাণও শ� হেত পারেব না। এক পািতেলর সােথ অনয্ 
পািতেলর সংঘষর্ বা েঠাকাঠুিক হেত পারেব না! পােছ যিদ তার 
ঘুেমর-আরােমর বয্ঘাত ঘেট!  
সুমা েচ�া কেরন �ামীর িনেদর্শ পালেনর। িক� ‘অবুঝ পািতল’ 
েবােঝ না সুমার কে�র কথা। তাই অজাে�ই তারা এেক অপেরর 
সােথ েঠাকাঠুিক কের। পিরণােম সুমার কপােল েজােট আিতেকর 
তী� ব� চাহিন, কিঠন গালম� আর কখনও কখনও �হােরর 
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হাত! সকােল আবার িডম িস� কের খাওয়ােত হয়। তাও আবার 
কাঁটায় কাটঁায় িবশু� (?) িস� হেত হেব! কম িস� হেল িকংবা 
েবিশ িস� হেলই কপােল জুটেব গালম�।  
আিতক একিদন বলল, এত িস� হেল হেব না। ভােলাবাসায় অ� 
সুমা বলেলন, িঠক আেছ আজ খাও, আগামীকাল েতামার মেনর 
মেতা িস� কের েদব। পেরর িদন বলল, এত কম িস� খােবা 
না। েতা সুমা বলেলন, িঠক আেছ তুিম �াশ করেত যাও, আিম 
েতামার মেতা কের িস� কের িনেয় আসিছ। এভােব মানিসক 
চােপর মেধয্ কাটেত লাগল সুমার জীবন। একিদন েদখেলন তার 
�াশ, িটসুয্ এবং বয্বহািরক আসবাবপ� সব খােটর িনেচ। কারণ 
িজেজ্ঞস করেল আিতক বলল, এগুেলা এখন েথেক এখােনই 
থাকেব। েকােনা কারণ েনই, েহতু েনই েকবলই সুমােক ক� 
েদয়া! সুমা বলেলন, অিফেস েযেত তাড়াহুড়া থােক, রা�াবা�া 
কের এমিনেতই সময় পাই না। আবার কােজর সময় যিদ 
�েয়াজনীয় িজিনসগুেলা হােতর কােছ না পাই তাহেল চলেব 
কীভােব? তাই তুিম িজিনসগুেলা আেগর জায়গা েরেখ দাও। 
আিতক এসব েযৗি�ক কথা শুনেত নারাজ। সুমা তােক আেদশ 
িদেলন েকন, এই অপরােধ তৎক্ষণাৎ েস খাট েথেক েনেম তার 
চুল ধের মািটেত আছেড় েফেল বুেকর ওপর পা িদেয় েচেপ ধের। 
এক অিনঃেশষ েবদনায় েকঁেদ উেঠ সুমার আ�া। আজ কী 
েদখেছন িতিন? এই েসই আিতক, যােক িতিন িনেজর গহনা 
িবি� কের সু� কের তুেলেছন? িনেজ না খাইেয় তার িচিকৎসার 
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বয্য়ভার বহন কেরেছন? সারারাত েজেগ পা দািবেয় িদেয়েছন? 
সারািদন পির�ম কের েলখাপড়ার খরচ জুিটেয়েছন? েশষ স�ল 
হােতর িরংটা িবি� কের িতনেবলা খাবার িনি�ত কেরেছন? েসই 
আিতক, েয তার আিঙনায় সাতিট েবেহশত (অমরাবতী) এেন 
েদেব বেল �িতজ্ঞা কেরিছল? তেব এটাই িক আিতেকর 
েবেহশত? পােয়র িনেচর এই েবেহশেতর কথাই িক তাহেল এেন 
েদয়ার পণ কেরিছল েস?  
পৃিথবীর সবেচেয় আপন আর ি�য় মানুষিটর পদিপে� দম ব� 
হেয় আসা সুমার িচ�া শি� থমেক যায়। েচাখ ব� হয় আেস। 
িন�াস তুলেত ক� হয়। েযন পৃিথবীর সবেচেয় ভাির পাহাড়িট 
েকউ তার বুেক েচেপ ধেরেছ! ত� বুক েফেড় েকবল একিট গরম 
িন�াস েবর হেয় আেস সুমার। তা েদেখ বুেটর চাপ আলগা হেয় 
আেস আিতেকর। একরাশ দহন, েবদনা, পীড়া আর বুকভরা ক� 
িনেয় উেঠ দাঁড়ান সুমা। �ামীর �িত আজ অিভমােনরও ভাষা 
হািরেয় েফেলেছন িতিন। ঘিড়র িদেক তািকেয় েদেখন অিফেসর 
সময় বেয় যায়। নাহ্, েদির করা যায় না! এই �ামী, এই 
সংসােরর জনয্ই েয তােক অিফেস ছুেট েযেত হেব! তাই দুঃ�� 
েথেক েজেগ ওঠা ����ার মেতা হতিবহলতা িনেয় অিফস পােন 
ছুেট চেলন সুমা। েপছেন েফেল আেসন ভােলাবাসার �িতদােনর 
এক িবকৃত উপমা। 
আেরকিদেনর ঘটনা। অিফেসর আর মা� কেয়ক িমিনট বািক। 
বাসা েথেক অিফেস েযেত গুেণ দশ িমিনটই লােগ। রা�া কের 
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এেন খানা েখেত বেস আিতকেক খাওয়ার জনয্ ডাকেলন সুমা। 
িক� আিতক এখন খােব না বেল সুমােক েখেয় েযেত বলল। 
িকছুক্ষণ পর যখন অিফেসর আর মা� দশিমিনট বািক তখন 
সুমােক খানা িদেত বেল আিতক। তার কথায় িকছুটা িবর� 
হেলন সুমা। স�বত দা�তয্ জীবেন এই �থম �ামীর সােথ রাগ 
করার ঘটনা ঘটল সুমার। ে�েষর সােথ বলেলন, আমার েতা 
অিফস সময় হেয় যাে�, যখন সাধলাম তখন েখেল না। এবার 
একটু ক� কের িনেজই েবেড় খাও না! 
পৃিথবীর েকােনা অিভধােন িকংবা আইেন এটােক েমােটই �ীর 
দািয়� অবেহলা িকংবা �ামীর �িত অবেহলা বুঝায় না। বরং 
�ামীর হঠকািরতাই বুঝায়। েসই হঠকািরতার মা�া বািড়েয় িদেয় 
আিতক ককর্শকে� বলল, না, তুিমই খানা িদেয় যাও। এবার 
আেরকটু শ� হেলন সুমা। �ামীর সােথ িবরি� �কাশ না করেত 
েপের পােশ থাকা েবাতলটা ধা�া িদেয় েফেল িদেলন। ফেল 
েমজােজ িতিরি� েখেল যায় আিতেকর। েস শ� একটা ঝাড়– 
হােত তুেল েনয় এবং সবর্শি� বয্য় কের সুমার িপেঠ আঘাত 
কের।  
কৃশকায়, দুবর্ল, রাতজাগা আর িদেনখাটা ‘েমেয়িট’ আঘােতর 
�চ�তার কােছ হার মানেত বাধয্ হন। মুহূেতর্র মেধয্ জ্ঞান হািরেয় 
মািটেত লুিটেয় পেড়ন সুমা। মা বাবা েথেক দূের, একমা� 
ভােলাবাসার মানুেষর আ�েয় একা�ই অসহায় সুমার েদহিট িনথর 
হেয় মািটেত পেড় থােক অেনকক্ষণ। িক জািন হয়ত আেরা কে�র 
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েবাঝা বহেনর জনয্ তখনও তার েদেহ �াণবায়ুর যাতায়াত 
অবয্হত থােক। অেনকক্ষণ এভােব পেড় থাকেত েদেখ ভড়েক 
যায় আিতক। ভােলাবাসা িকংবা মায়ায় নয়, ভেয় েস তােক 
িবছানায় িনেয় যায় এবং েসবা কের সু� কের েতােল। সদয্ 
মৃতুয্দুয়ার েথেক িফের আসা সুমা �া� হেয় পেড়ন। আর লুিকেয় 
রাখার সাহস পান না িতিন। তাই িতিন ঘটনা আিতেকর ভাইেক 
জানােত চান। িক� েস তার কােছ আবারও ক্ষমা �াথর্না কের 
পার েপেয় যায়।  
আিতক চ��ােম থাকত আর মােঝমেধয্ই সুমােক েডেক িনেয় 
েযত েসখােন। একিদেনর ঘটনা। সুমােক চ��ােম েডেকেছ 
আিতক। �ামীর আ�ােন সাড়া িদেয় েসই সুদূর চ��ােম হািজর 
হেলন সুমা। আিতক তােক িনেয় উঠল এক আ�ীেয়র বাসায়। 
েসখােন কী এক কথা িনেয় উে�িজত হেয় ওেঠ আিতক। সুমােক 
িব� ভাষায় গালম� কের, �হার করেতও বাদ রােখ না। বয্িথত 
হৃদেয় সুমা বেলন, তুিম েতা আমােক সবসময় মারই। মারার জনয্ 
এখােন েডেক িনেয় আসেল েকন, তুিম আমােক বলেত। টাকা 
িদতাম ঢাকায় িগেয় েমের আসেত!  
জানা েনই, আিতেকর আ�াটা েকান পাথের গড়া! েকােনা 
পাথরেকও সামেন েরেখ েকােনা অসহায় নারী যিদ এভােব 
আকুিত জানায় তবু পাথরও েবাধ হয় না গেল থাকেত পারেব না। 
িক� তবু গেল না আিতেকর মন। তার �িত সুমার সব করুণা, 
তয্াগ, অবদান আর অনুক�ার কথা এক মুহূেতর্র জনয্ও �রেণ 

278 



 
আনেত চায় না েস। �রেণর পুেরা অংশ জুেড় থােক েকবল েসই 
অিতিথ নারীিট।  
েস আরও বেল, সামেন েকােনা সময় যিদ চ��াম আেসা তেব 
কাউেক তা জানােব না। কথাটা শুেন অবাক হন সুমা। িতিন 
বেলন, আিম েতামার �ী। সবাই তা জােন, তাই লুিকেয় আসেত 
হেব েকন? েমেরেটের েফলেব নািক! সুমার িব�েপ ক্ষী� হয় 
আিতক। এ কথািটেক েক� কেরও সুমােক �হার কের েস। 
আিতক তখন বািড়েত। একিদন েস েফান িদেয় সুমােক জানায় েস 
আজ তার কােছ আসেছ। শুেন মেনর েকােণ িহে�াল বেয় যায় 
সুমার। বহুিদন পর ি�য় �ামী কােছ আসেছ! কার না ভােলা 
লােগ? িশহরেণ তাই েচাখ ব� হেয় আেস সুমার। িবেকল 
িতনটার সময় রওয়ানা হয় আিতক। িক� পাঁচটার সময় েথেক 
েফানটা ব� পান সুমা। িচ�ায় গলা শুিকেয় আেস তার। তখন 
েথেক একটানা কল িদেত থােকন �ামীর না�াের। িক� কল 
েঢােক না। রাত দশটার িদেক তার অনয্ েখয়াল হয়। েসই 
েমেয়টার না�াের কল েদন িতিন। েদেখন েমেয়িট রা�ায়। েস 
বেল অিফস েথেক েবর হলাম বাবা আমােক িনেত এেসেছ। ঘটনা 
বুঝেত বািক থােক না সুমার।  
িতিন কথা না বািড়েয় আবার েফান েদন আিতেকর না�াের। েসটা 
েতা ব�ই িকছুক্ষণ পর েসই েমেয়িটর না�ারও ব� পাওয়া যায়। 
আিতেকর অৈবধ অিভসাের িবচিলত হেত থােক একজন 
�িতপরায়ণ নারীর িনরাপরাধ অ�র। িতিন সারারাত �ামীর জনয্ 
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েটনশন কেরন আর একটানা কল িদেত থােকন। েভার পাঁচটার 
িদেক আিতেকর না�াের কল েঢােক। অিভমােনর সােথ আিতেকর 
কােছ জানেত চান েতামার না আমার কােছ আসার কথা িছল? 
তুিম এখন েকাথায়? আিতক বেল েস চ��ােম এেসেছ এবং 
েমাবাইেল চাজর্ না থাকায় তা ব� িছল! সামানয্ �িতবাদ কের 
েথেম যান সুমা। জােনন �িতবােদর ভাষা এখােন �মশ ক্ষীণ হেয় 
আসেছ!  
এভােব বহুবার সুমােক �তািরত কেরেছ আিতক। রােতর 
িকছুক্ষণ কথা বেলই েস বলত, েফান রােখা, এখন ঘুমাব। রােত 
আর কল েদেব না। িক� মন মানত না সুমার। িতিন মাঝ 
রজনীেত �ামীর না�াের কল িদেতন। ঘুেমর বয্াখয্া েপেত েদির 
হেতা না। েমাবাইেলর ি�েন েভেস ওঠা busy শ�িটই বেল 
িদেতা আিতক েকান ঘুেমর জনয্ �ীেক েফান িদেত বারণ কেরেছ!  
আিতক িবেদশ যাওয়ার েচ�া করেছ। িক� �ী সুমা এবয্াপাের 
এেকবাের অ�কাের। একিদন েস িঠক িঠক িবেদশ চেল েগল। 
িক� �ীেক েস কথাটুকুও জানােলা না। এিদেক �ামীর না�াের 
কল িদেয় না েপেয় বয্াকুল আর অি�র হেয় ওেঠন সুমা। দীঘর্ দুই 
মাস পর জানেত পােরন আিতক িবেদশ েগেছ!  
েস সময় সুমা কিঠন মানেবতর জীবনযাপন করিছেলন। দুই 
দুইবার িবষ খাওয়ার কারেণ শরীরটা এমিনেতই িনি�য় হেত 
চেলিছল। শারীিরক অসু�তার কারেণ িতনমাস অিফস করেত 
পােরনিন। কতৃর্পক্ষ এই িতন মােসর েবতন িদেত চাইেলও 
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েকােনা এক সমসয্ার কারেণ িদেত পারিছল না। এই কিঠন সমেয় 
িতিন বারবার �ামীর কােছ িকছু সাহাযয্ েচেয় েফান কেরেছন। 
িক� �িতবার আিতক জািনেয়েছ েকা�ািন েথেক েবতন পাে� 
না। তাই তার পেক্ষ টাকা পাঠােনা স�ব না। সাহাযয্ করা েতা 
দূেরর কথা এই সময় েস সুমােক িনজ েথেক কলও িদত না। 
িমসড কল িদেয় সুমার সােথ কথা বলত েস। চারতলার বাসা 
েথেক িনেচ নামেত অসু� সুমার �ায় আধা ঘ�া সময় েলেগ 
েযত। িতিন েনেম েমাবাইেল টাকা তুেল তেবই আিতেকর সােথ 
কথা বলেতন। আিতক বলত, েস েয অিফেস আেছ েসখান েথেক 
কল িরিসভ করা যায় িক� কল েদয়া যায় না! িমথয্াচািরতা আর 
কােক বেল? এই িবধান সুমার েক্ষে� �েযাজয্ হেলও সুমীর 
েক্ষে� �েযাজয্ িছল না। সুমােক আিতেকর ব�ুরা জািনেয়েছ, েস 
সুমােক কল না িদেলও সুমীর সােথ িনয়িমত কথা বেল! 
দুদর্শার এই সমেয় খুব কের মেন পড়েতা আিতেকর অসু� 
সমেয়র কথা। তখন তােক এক েলাকমা ভাত েবিশ খাওয়ার জনয্ 
কত েচ�াই না কেরেছন সুমা! িশশু বা�ার মেতা �ামীর সােথ 
ঢংঢাঙ কেরেছন, েস না েখেল িনেজ খােবন না বেল েবিশ কের 
খাইেয়েছন। আর আজ? আজ যখন তের ঘের খাবােরর েকােনা 
বয্ব�া েনই, কেয়কমুেঠা চাল স�ল েভেব সুমা তা েদেখ েদেখ 
রােখন আর অিফেসর লা� িদেয় পুেরা িদন কািটেয় েদন, পেরর 
িদন আবার লাে�র সময় হেলই েকবলমা� িকছু মুেখ েদন তখন 
আিতেকর একবােরর জনয্ও ভােবাদয় হয়িন। মেন হয়িন েয, মা 
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বাবা েথেক িবি�ন, অসু� �ীিটর মুেখ কেয়ক মুেঠা ভাত তুেল 
েদয়ার জনয্ তার িকছু টাকা পাঠােনা দরকার!  
িকছুিদন পর আিতক েফােন সুমােক জানােলা েয েস েদেশ িফের 
আসেছ। তেব কেব আসেছ েস কথা জানােলা না সুমােক। তবু 
সুমার মেন আনে�র িশহরণ েখেল েগল। কতিদন পর �ামীেক 
েদখেবন িতিন! আদর কের িনজ হােতর রা�া খাওয়ােবন! হােতর 
একমা� স�ল পাঁচশত টাকা িদেয় বাজার েথেক আম িকেন 
আনেলন �ামীেক খাওয়ােনার জনয্। কেব িনজ হােত েকেট �ামীর 
সামেন তা তুেল ধরেবন- েসই �তীক্ষায় িদনগণনার পালা। িদন 
েযন েশষই হেত চায় না। িদন েশষ হেলা বেট িক� সুমা তা 
জানেত পারেলন না। একিদন আিতেকর িবেদেশর না�াের কল 
িদেলন। ব�! েদেশর না�াের কল িদেলন। ব�! েবকারার হেবন 
না? হেলন।  
দুি��ায় কল িদেলন �শুর তথা আিতেকর বাবার কােছ। বাবা 
জানােলন েস েতা েদেশ চেল এেসেছ! এর িকছুক্ষণ পর সুমার 
না�াের একিট অপিরিচত না�ার েথেক কল আসল। িরিসভ কের 
আিতেকর ক� শুনেত েপেলন িতিন। ভােলাম� িজেজ্ঞস না কের 
বাজখাই গলায় েস বলল, বাবার না�াের কল িদেয়েছা েকন? 
আিতকেক েক বুঝােব েয, এই কলটা েতা পিতপরায়ণ, 
পিতকলয্াণ�েত অি�র নারীর �ামীর অনুস�ােনর কলয্াণকামী 
কল? িক� েস েবােঝ না।  
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ঝাঝােলা কে� তােক শাসন কের এবং তার বাসায় যােব না বেল 
জািনেয় েদয়। অসু� সমেয় বহু ক� কের পাঁচশত টাকা সং�হ 
কের আিতেকর পছে�র খাবার েযাগাড় কেরিছেলন সুমা। িশশু 
েমলা েথেক পাঁচ েকিজ আমও সং�হ কেরিছেলন আিতেকর 
জনয্। িক� আিতেকর এই �তয্াখয্ােন বুক েভেঙ যায় সুমার। 
িতিন েবদনার একরািশ জল তার বুকটােক ভািসেয় িদেয় যায়।  
এর কেয়কিদন পর আরও িত� সংবাদ েশানায় আিতক। সুমােক 
েস েফান িদেয় বেল তার সােথ সংসার করা তার পেক্ষ স�ব না! 
কথাটা শুেন আকাশ েথেক পেড়ন সুমা। ওই েমেয়িটর সােথ ঘর 
বাঁধার জনয্ তােক ছাড়েত চাে� িকনা জানেত চাইেল আিতক তা 
সরাসরী অ�ীকার কের। েবিশ পীড়াপীিড় করেল েস বেল, িঠক 
আেছ যিদ দশ লাখ টাকা দাও তেব আিম েতামার সােথ সংসার 
করেত রািজ আিছ। আসেল এটা িছল আিতেকর বাহানা।  
একবার সুমার অথর্ িদেয় সু� হেয় উেঠেছ, এবার চাে� তার 
টাকা িদেয় েসই সু� শরীের আেরকজনেক িবেয় করার! িক� 
বয্থা, েবদনায় জজর্িরত আর িবপযর্� ভাঙােচারা হাি�সার শরীর 
ছাড়া সুমার েদবার আর িকছুই বািক িছল না। তাই িতিন মিহলা 
পিরষেদর �ার� হেলন। মিহলা পিরষদ েথেক আিতক বরাবর 
উিকল েনািটশ েদয়া হেল েস েসখােন উপি�ত হেলা। েসখােন েস 
পির�ার অ�ীকার কের বসল অনয্ েমেয়র সােথ স�েকর্র কথা। 
অথচ েস যখন সবার সােথ কথা বলিছল তখনও সুমী নােমর 
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েসই েমেয়িট তােক কল িদি�ল আর েস েমেসজ েলেখ তার 
বয্�তার কথা জানাি�ল তােক।  
এক পযর্ােয় সুমা তােক কুরআন শরীফ ছুঁেয় শপথ করার কথা 
বেলন। িক� িনিভর্কিচে� কুরআন শরীফ ছুঁেয়ই আিতক অনয্ 
নারীর সােথ স�েকর্র কথা অ�ীকার কের! যখন েস একহােত 
কুরআন ছুঁেয় শপথ করিছল তখন তার অনয্ হাত িছল েফােনর 
বাটেন সুমী নােমর েসই েমেয়িটর না�ার েকেট েদয়ার কােজ! 
কািবেনর টাকা ও ভরণেপাষণ বাবদ আিতকেক দশলাখ টাকা 
েদয়ার কথা বলা হয়। িক� েস এক ফাঁেক েসখান েথেক পািলেয় 
যায়। পের েমাবাইেল েস সুমােক তালাক েদেব বেল জানায়। িক� 
সুমা তখনও আশাবাদী িছেলন।  
সামেন ঈদ আসেছ। েবশিকছু টাকা েযাগাড় কেরেছন এবার ঈেদ 
আিতকেক িনজ হােত কাপড়েচাপড় িকেন েদেবন বেল। �� 
বুনেছন আিতকেক সােথ িনেয়ই মােকর্ট করেবন এবং তার পছ� 
মেতা কাপড় িকনেবন। িক� আিতেকর সাড়া েনই। ঈেদর মা� 
একিদন বািক। এই সমেয় সুমার নােম একটা িচিঠ আসল। 
আিতক আসেছ জািনেয় িচিঠটা িলখেছ মেন কের মেন মেন দারুণ 
উৎফু� হেলন সুমা। উে�জনায় হাত ক�ন করায় িঠক মেতা 
িচিঠটা খুলেতও পারেছন না িতিন! এক পযর্ােয় িচিঠটা খুলেত 
সক্ষম হেলন। পড়ামা�ই েবদনায় নীল হেয় েগল তার েগাটা 
অি��। ঘের িগেয় েমাবাইলটা হােত িনেয় আিতকেক েফান 
িদেলন িতিন। বলেলন, আিতক! েতামার ঈেদর উপহার আিম 
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েপেয়িছ! একজন নারীর জনয্ এরেচেয় েসরা েকােনা উপহার হয় 
না! তার কথা শুেন আিতক শুধু একবার মুচিক হাসল। 
কা�ায় দম ব� হেয় আেস সুমার। িচনিচেন বয্থায় বুক েচেপ 
ধেরন িতিন। ঈেদর আেগর িদন �ামীর পক্ষ েথেক তালােকর 
িচিঠর েচেয় নারীর জনয্ ‘বড় ঈদ উপহার’ আর কীইবা হেত 
পাের!!! 
মু�বােসর জীবন আমােদর নারীেদরেক এই উপহারই িদেয় 
চেলেছ অহিনর্শ। তবু আমরা থামিছ না, থামাটােক দরকার বেল 
মেন করিছ না! সাহাবী আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহু 
বেলন- 

 ايله أحسن من حب ىلع القلوب جبلت 

‘ইহসানকারীর �িত ইহসান�হীতার িদল বাঁধা থােক।’  
িচরবা�ব কথা। িক� আিতকেদর েসই কৃতজ্ঞতােবাধ েকাথায় 
েগল? েয েমেয়িট তােক এত ভােলাবাসল, বাবা মা েথেক িবি�� 
হেয় েগল, িনেজর সেখর ব� িবি� কের তােক সু� কের তুলল, 
দুবর্ল শরীের চাকির কের �ামীর েলখাপড়া ও তার জীিবকার 
আেয়াজন করল, �ামীর যাবতীয় খরচ িনেজ বহন করল েস িক 
এই �িতদান পাওয়ারই েযাগয্ িছল? পরনারীর েপছেন ঢালার 
জনয্ই িক েস কৃশকায় েদহ িনেয় অেথর্াপাজর্ন করত আর তা 
�ামীর হােত তুেল িদত?  
েয নারী তার জনয্ এতিকছু করল, তােক এভােব অস�ান করা, 
এত ক� েদয়া িঠক হেলা? হাদীেসর ভাষয্ানুযায়ী িক এগুেলা 
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ভ�তার আওতায় পেড়? েয েতামার জীবেনর �িতিট বােঁক বাঁেক 
ফুল িবিছেয় িদেলা তুিম তার জীবনপেথ এভােব কাঁটা ছিড়েয় 
িদেত পারেল? �ীর জীবনেক এভােব দুিবর্ষহ কের েতালা মানুেষর 
কাজ?  
এর েচেয় অকৃতজ্ঞতা, েনমকহারামীর জঘনয্ দৃ�া� আর কী হেত 
পাের? মু�বাস আর উ�ৃ�ল জীবন আমােদর অিভধান েথেক 
এভােব এেক এেক মুেছ েদেব সততা, কৃতজ্ঞতােবাধ ও শালীনতা! 
সুমা! জীবনেক এিগেয় িনেয় যাও। এসব ধূতর্েলােকর �ৃিত মন 
েথেক যত �ত স�ব দূর কের দাও। েয একবার েতামার সুখ 
েকেড় িনেয়েছ ি�তীয়বার েস েতামােক সুখ িদেত আসেব না। 
আসেল আবার আসেব েতামােক লুট করার জনয্। কিমনােদর 
চির� কখনও বদলায় না। বলা হেয় থােক-  
َ َ�ْن َخلِْقِه  نَّ رَُجًال َ�َغ�َّ

َ
قُوُه ، َو�ِْن َسِمْعتُْم أ نَّ َجبًَال َزاَل َ�ْن َماَكنِِه فََصدِّ

َ
َولَْو َسِمْعتُْم أ

قُوُه  ْصِ�ِّ فََال تَُصدِّ
َ ْ
ْي األ

َ
 .أ

‘পাহাড় �ানচুয্ত হওয়ার সংবাদ িব�াস কেরা িক� মানুষ তার 
আসল চির� বদিলেয়েছ এরূপ সংবাদ িব�াস কেরা না।’ 
[িমরকাতুল মাফািতহ : ১৫/২৫]  
সুতরাং এেদর আর িব�াস করেত যােব েকন এবং এেদর �িত 
ভােলাবাসা দীঘর্ািয়ত কের িনেজেক আেক্ষপ আর অনুেশাচনার 
িচতায় ��িলত করেব েকন? আর মন েভেঙা না।  

 ا
َ

ْو ِإىل
َ
َيِْت أ

ْ
 ابل

َ
ْ�َظَم ُحْرَمتَِك َوَ�َظَر اْ�ُن ُ�َمَر يَْوًما إىِل

َ
ْ�َظَمِك َوأ

َ
َكْعبَِة َ�َقاَل َما أ

ْ
ل

ِ ِمنِْك  ْ�َظُم ُحْرَمًة ِعنَْد ا�َّ
َ
 .َوالُْمْؤِمُن أ
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‘একবার ইবন ‘উমর (রা) কা‘বা গৃেহর িদেক তািকেয় বলেলন, 
েহ কা‘বা! েতামার মযর্াদা আর স�ান কত উঁচুেত! িক� মুিমেনর 
দাম েতামার েচেয় অেনক েবিশ আ�াহ তা‘আলার কােছ। [জােম 
িতরিমযী : ২১৬৪] 
অতএব, যারা মুিমেনর কলব ভাঙেব তারা আবরাহার পিরণিতর 
িশকার হেব। আসমানী গজবই ‘তায়ের আবাবীল’ হেয় তােদর 
ওপর �ংেসর পাথর িনেক্ষপ করেব। 
সুমা! অেনক হেয়েছ। এবার আ�াহ তা‘আলার স� িনেয় 
জীবনপেথ এিগেয় চেলা। তেব আেগর মেতা নয়-জীবনটার েমাড় 
ঘুিরেয়, আেখরাত আর আ�াহ তা‘আলার ভােলাবাসােক সােথ 
িনেয়। েদখেব অতীেতর �ানী ভিবষয্েতর পােথয় হেয় েতামার 
জীবনেক সমৃ� করেব।  
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ভােলাবাসা িদবেসর পাপ 

 
ভােলাবাসা িদবেসর আিব�ারকরা িপছু হটেত শুরু কেরেছন। 
১৪ই েফ�য়াির যারা িব�ভােলাবাসা িদবস পালন করার জনয্ 
মুিখেয় িছেলন তােদরেকও আশাহত হেত হেয়েছ। আসেল 
েফ�য়ািরর এই স�াহিট িছল ঘটনাবহুল, হৃদয়িবদারক এবং 
কে�র স�াহ। ১১ই েফ�য়াির িনমমর্ভােব িনহত হন দুই 
সাংবািদক, সাগর এবং রুিন। তারা �ামী-�ী। মা� পাঁচ বছেরর 
একিট িশশু েমঘ। তার সামেনই স�াসীরা িপতামাতােক 
িনমর্মভােব হতয্া কের। মা-বাবার র�েভজা েমাবাইল েথেক 
পেরর িদন েমঘ তার নানুর কােছ েফান িদেয় বেল ‘আ�ু আ�ু 
মারা েগেছ।’ 
এমন একিট িনমর্ম দুঃসংবাদ েশানার ��িত িছল না তার মা-
বাবার। িছল না েগাটা েদশবাসীরও। তাই েশােক কাতর হেয়েছ 
সবাই। েসিদন েশােক সবাই েমঘ হেয় িগেয়িছল। সাগর-রুিন 
েযন শুধু েমেঘরই মা-বাবা নন েগাটা েদশবাসীর মা-বাবা। তারা 
শুধু তার মা-বাবারই স�ান নন েগাটা েদশবাসীর স�ান। এই 
ঘটনায় ‘বিহরাগতেদর’ মেধয্ সবেচেয় েবিশ চেটিছেলন সাংবািদক 
ে�ণী। কারণ, সাগর-রুিন দুইজনই িছেলন তােদর সহকমর্ী-
সাংবািদক। সাংবািদকেদর েক্ষাভ-িবেক্ষাভ, আর উে�জনা েদেখ 
আমােদর হ�ত�ী তথা �রা�ম�ী ৪৮ ঘ�ার মেধয্ খুনীেদর েবর 
করার আি�েমটাম িদেয়িছেলন।  
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ম�ী হ�ত�ী করেত ভােলাবােসন। েয েকােনা সমেয়র েচেয় 
েদেশর আইন-শৃ�লার পিরি�িত ভােলা বেল েদশবাসীেক আ�� 
কেরন। জনগণ কতটুকু আ�� হয় জািন না, িক� আ��ােবাধ 
সৃি�র েচ�ায় �িট থােক না তার। েসই েচ�ার ধারােতই 
৪৮ঘ�ার মেধয্ খুনীেদর খঁুেজ েবর করার চরম আি�েমটাম 
িদেয়িছেলন িতিন। িক� পের কেয়ক ‘শত ৪৮ঘ�া’ গত হওয়ার 
পর হার েমেনেছন। িতিন �ীকার কেরেছন েয, তার ভুেল হেয়েছ। 
সাংবািদকেদর চােপ পেড় ৪৮ঘ�ার সময় েবঁেধ িদেত  বাধয্ 
হেয়িছেলন িতিন। যােহাক, তার েবঁেধ েদয়া এই সমেয়র মেধয্ 
খুেনর রহসয্ উদঘািটত করা স�ব হয় িন।  
আইেনর হাত আর িচ�া িনিদর্� গ�বয্ তথা ঘটনার �ু পযর্� 
েপৗঁছেত সক্ষম না হেলও মানুেষর ক�না শি� অেনক েক্ষ� 
েথেক িবচরণ কের এেসেছ। েকউ েকউ এখােন অৈবধ স�েকর্র 
গ� খঁুেজ পাওয়ার েচ�া কেরেছন। ১৩ তািরেখর িবিডিনউজ 
টুেয়�েফার ডটকম েস রকম একিট সংবাদ �কাশ কেরেছ। 
ঘটনা�বােহ মেন হয় হতয্াকাে�র েমাড় ঘুরােনার জনয্ই এধরেনর 
তথয্ �চার করা হে�। আসেল কথা হে�, ে�ম-পরকীয়ার 
িবষয়টা এত বয্াপকতা েপেয়েছ েয, মানুষ এখন এটােক ঢাল 
িহেসেব বয্বহার কের পার পাওয়ার সুেযাগ পাে�। এটাও িক� 
কম খারাপ বয্াপার নয়!  
ঘটনা যাই েহাক, হয়ত ভােলাবাসা িদবেসর আেয়াজকরা এেত 
ভড়েক েগেছন। ে�ম-ভােলাবাসােক েক� কের েযখােন আিবভূর্ত 
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হে� িনতয্ হৃদয়িবদারক ঘটনা েসখােন এই েশােকর মেধয্ আর 
িদবসিট পালন করার সাহস কেরন িন। ‘িব� ভােলাবাসা পালন 
কিমিট’ ১৪ তািরেখ িব� ভােলাবাসা িদবস পালন করেব না বেল 
েঘাষণা িদেয়েছ। তােদর বুি�র শুেভাদয় েহাক। আগত �িতিট 
১৪ই েফ�য়ািরেত েযন তােদর এই শুভবুি� সি�য় থােক।  
িক� েয পােপর দরজা তারা একবার জািতর জনয্ উ�ু� কের 
িদেয়েছন েসই দরজা িদেয় অ�িতেরাধয্ গিতেত পাপ �েবশ 
করেছ। িচিন কেলর মেতা। বছের একবার চালু কের িদেল 
একগিতেত ছয় মাস পযর্� চলেত থােক! িনতয্ চালু করেত হয় 
না। িঠক এভােবই ভােলাবাসা িদবস, উ�ু� ে�মচচর্া ইতয্ািদেত 
একবার গিত স�ার কের িদেয় পােপর েয যা�া চালু কের েদয়া 
হেয়েছ ভােলাবাসা িদবস মা� একবছর ব� রাখেলই িক েস ধারা 
েশষ হেয় যােব? 
এত সহেজ েয তা েশষ হবার নয় তার �মাণ গত বছেরর ১৪ই 
েফ�য়ািরর একিট অিত মমর্াি�ক ঘটনা। সাংবািদক দ�িতর 
মমর্াি�ক ঘটনার েরশ না কাটেতই েদশবাসী জানেত পারল 
আেরকিট মমর্াি�ক ঘটনার ইিতকথা। আসেল ভােলাবাসা বা 
ভয্ােল�াইন িদবসটা এেসিছল পােপর হাত ধেরই। তাই পাপ 
আর মমর্াি�ক উপাখয্ােনর সােথ এর এত গলাগিল। গত বছরও 
এই িদবসেক েক� কের সংঘিটত হেয়িছল একিট মমর্াি�ক 
ঘটনা। ‘ভােলাবাসার নীলেগালাপ’ িশেরােনােম যা মু�বািসনী-১ এ 
উে�খ কেরিছলাম। িক� এবারও েয এই িদনেক েক� কের 

290 



 
িলখেত হেব এবং আেগর েচেয়ও অেনক করুণ �ের তা ভািবিন 
কখনও।  
মা� নবম আর দশম ে�ণী পড়ুয়া িকেশার-িকেশারী এমন 
মমর্াি�ক ঘটনার জ� িদেত পাের তা ভাবার জনয্ যতটুকু 
ক�নাশি� থাকা দরকার স�বত তা আমােদর অেনেকরই েনই। 
তাই এসব ঘটনার কথা কখনও ক�না কির না আমরা এমনিক 
সংঘিটত হওয়ার পরও িব�াস করেত ক� হয়।  
আ�হতয্ার রকমেফর আেছ। মানুষ বহু উপােয় আ�হতয্া কের 
আ�াহ তা‘আলার েদয়া জীবেনর আমানত ন� কের িনেজেক 
অকলয্ােণর পেথ �ত অ�সর কের। আ�হতয্ার যতগুেলা উপায় 
মানুষ অবল�ন কের েসগুেলার �েতয্কিটর কথা হাদীেস উে�খ 
কের এরজনয্ কিঠন শাি�র কথা বলা হেয়েছ। আবূ হুরায়রা 
রািদআ�াহ তা‘আলা আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন- 

  يَِدهِ  ىِف  فََحِديَدتُهُ  حِبَِديَدةٍ  َ�ْفَسهُ  َ�تََل  َمنْ « 
ُ
أ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ىِف  َ�ْطِنهِ  ىِف  بَِها َ�تَوَجَّ

ا ا َخادِلً ً بًَدا ِ�يَها ُ�َ�َّ
َ
هُ  �ُِسمٍّ  َ�ْفَسهُ  َ�تََل  َوَمنْ  أ اهُ  َجَهنَّمَ  ىِف  يَِدهِ  ىِف  فَُسمُّ  ىِف  َ�تََحسَّ

ا َجَهنَّمَ  نَارِ  ا َخادِلً ً ا َجَهنَّمَ  ىِف  َ�رَتَدَّى َ�ُهوَ  َجبٍَل  ِمنْ  تََردَّى َوَمنْ  ُ�َ�َّ ا َخادِلً ً َّ�َ�ُ 
بًَدا ِ�يَها

َ
 .»أ

‘েয বয্ি� ধারােলা অ� �ারা আ�হতয্া করেব েসই অ� তার 
হােত থাকেব। জাহা�ােম েস েসই অ� �ারা িচরকাল িনেজর 
েপেট আঘাত করেত থাকেব। েয িবষপােন আ�হতয্া করেব েস 
জাহা�ােম িচরিদন েসই িবষ পান করেত থাকেব। আর েয বয্ি� 
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পাহাড় েথেক লািফেয় পেড় আ�হতয্া করেব েস জাহা�ােম (-র 
আগুেনর পাহাড় েথেক) এভােব লািফেয় পেড় পেড় ক� েভাগ 
করেত থাকেব।’ [বুখারী : ৫৭৭৮; মুসিলম : ৩১৩] 
আ�হতয্ার সব সংজ্ঞা ভুল �মাণ কের েবনযীর দৃ�া� �াপন 
করল দুেটা পুচেক েছেলেমেয়। আর তা শুধুই ভােলাবাসা নােমর 
ভ�ািমর কারেণ।  
ঘটনািট েগাপালগ� সদর উপেজলার কািঠবাজােরর। ঘটনার 
নায়ক-নািয়কা িমতু খানম ও সাউথ েশখ। কািঠ �ােমর আলহাজ 
এনেজল েশেখর েছেল িমরপুর বাংলা এ� �ুল কেলেজর দশম 
ে�ণীর ছা� সাউথ েশেখর সােথ েখলনা �ােমর মৃত জািহদ 
েহােসেনর েমেয় িমতু খানেমর ‘দীঘর্িদেনর’ ে�েমর স�কর্ িছল। 
আ�া পাঠক! আপিনই ইনসােফর সােথ বলুন েতা, এই দশম 
ে�ণীর দুজন ছা�ছা�ীর মেধয্ ‘দীঘর্িদন’ ধের যিদ ে�েমরই 
স�কর্ থােক তাহেল ওরা েলখাপড়ার কাজটা কেরেছ কখন? এ 
যুেগ েতা েছেলেমেয়রা ‘আ�াবা�া’ থাকেতই �ুেল েছােট। 
১৪/১৫ বছের েপৗঁেছ যায় নবম-দশম ে�ণীেত। তাহেল এই 
ে�ণীর এই বয়সীর দুেটা েছেলেমেয়র ‘দীঘর্িদন’ যিদ কােট 
ে�েমর স�েকর্ তাহেল ে�ম ছাড়া অবিশ� কাটল কতিদন?  
তা যােহাক, িবষয়িট জানাজািন হওয়ার পর েকােনা পিরবােরই 
এটােক পা�া েদয়া হয়িন এবং তােদর ‘ে�ম-ভােলাবাসােক’ 
�ীকৃিত েদয়া হয়িন। েছেলবয়সী েছেলেমেয়েদর েছেলেখলা ব� ও 
তােদর মেধয্ িবি��তা সৃি�র জনয্ এক বছর আেগ সাউথেক 
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কািঠ �ুল েথেক সিরেয় ঢাকার িমরপুের ভিতর্ কের েদয়া হয়। 
এিদেক গত ১৪ই জানুয়াির ঢাকায় িমতুর মামা মুিজবুর রহমান 
েশেখর বাসায় েমােমনশাহীর এক েছেলর সােথ িমতুেক িবেয় 
েদয়া হয়।  
এখােনই পূেবর্র স�েকর্র েছদ পড়া উিচত িছল। িক� ে�ম-
ভােলাবাসা উিচত-অনুিচত মােন? িবেশষ কের এই ‘নাবােলগ’ 
বয়েস? ফেল অনুিচত কােজর হাত ধেরই িবেয়র পরও িবপুল 
উদয্েম চলেত থােক তােদর ভােলাবাসা। এজনয্ তারা আ�য় 
িনেয়িছল েমাবাইেলর। েফ�য়ািরর �থম স�ায় ঢাকার মামার 
বািড় েথেক েখলনা �ােমর বাবার বািড়েত চেল আেস িমতু। 
এিদেক ঘটনার আেগর িদন রােত নাইট েকাচ েযােগ রাত দুইটার 
সময় কািঠবাজাের এেস নােম সাউথ।  
পূবর্পিরক�না অনুযায়ী েভার ৫টায় িমতু ও সাউথ �ুলসংল� 
�ামীণেফােনর টাওয়াের ওেঠ। েমাবাইেল সাউথ বািড়র 
েলাকজেনর সােথ কথা বেল টাওয়াের চড়ার কথা জানায় এবং 
তােদর ে�ম েমেন িনেয় িবেয়র ��াব কের। অনয্থায় েস 
টাওয়ার েথেক লািফেয় আ�হতয্া করেব বেল হুমিক েদয়। িক� 
পিরবােরর পক্ষ েথেক েকােনা সাড়া েমেল না। সাড়া েদয়ার 
কথাও না। েয েমেয়িটর িবেয় হেয়েছ, অেনয্র ঘর করেছ তােক 
িনজ �ামীর হাত েথেক েকেড় িনেয় আেরকজেনর হােত তুেল 
েদয়ার মেতা েবইনসাফ ও িনকৃ� কাজ েকউ করেতও যােবন না। 
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পািরবােরর তরফ েথেক সাড়া না েপেয় িমতুর পরেনর ওড়না 
িদেয় পর�ের দুইজেনর হাত েবঁেধ ২৮০ ফুট উঁচু টাওয়ার েথেক 
একসােথ লািফেয় পেড় তারা। এত উঁচু েথেক লািফেয় পড়ায় 
তােদর শরীেরর িবিভ� অংশ েভেঙ ও েফেট যায়। ে�ােতর 
আকাের র� �বািহত থােক। িবকট শে� তারা মািটেত আছেড় 
পেড়। ২৮০ ফুট উঁচু েথেক তােদর যুগল েদহ যখন মািটেত এেস 
েপৗঁছায় তখন পতেনর িবকট শ� হয়। মানুেষর মেধয্ আত� 
ছিড়েয় পেড়। মানুষ ঘটনা�েল ছুেট আেস। িক� সহমিমর্তা 
েদখােনা, িচিকৎসা েদয়ার আেগই সব েশষ হেয় যায়। মুহূেতর্র 
মেধয্ ব� অসমেয় েথেম যায় দুিট �ে�র উ�ল পথচলা। 
ভাঙােচারা েদেহর �বািহত রে� গড়াগিড় করেত থােক দুিট 
িকেশার�াণ। [আমার েদশ ১৫/০২/১২] 
আমরা ভােলাবাসার মানুেষর জনয্ �াণ উৎসগর্ কির। ২৮০ ফুট 
উঁচু টাওয়ার েথেক হাত ধরাধির কের লাফ িদেয় জীবন িবসজর্ন 
িদেত পাির। অ�ায়ী েমােহর িকি�ত উ�াদনায় কত িকছুই না 
কের েদখাি�। িক� �কৃত ভােলাবাসা, িনখাঁদ ে�ম েযখােন করা 
যায়, যােদর সােথ করা যায় েসখােন িক নূনয্তম ে�ম-ভােলাবাসা 
আমার �দশর্ন করেত পারিছ? রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এবং আ�াহ তা‘আলার �িত আমােদর ভােলাবাসার 
গভীরতা কতটুকু? সাহাবােয় েকরােমর সােথ আমােদর 
ভােলাবাসার তফাৎটা একটু পিরমাপ কের েনেবা? সাহাবী আনাস 
রািদআ�াহ তা‘আলা আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন- 
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 ِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
اَعِة  -ص� اهللا عليه وسلم-َجاَء رَُجٌل إىِل ِ َمىَت ِ�يَاُم السَّ َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

 الصَّ  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�َقاَم انلَّىِبُّ 
َ

ا قىََض َصَالتَُه قَاَل إىِل ائُِل « َالِة فَلَمَّ ْ�َن السَّ
َ
أ

اَعِة  . قَاَل ». َ�ْن ِ�يَاِم السَّ ِ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْعَدْدَت لََها « َ�َقاَل الرَُّجُل أ

َ
قَاَل يَا رَُسوَل » َما أ

حِ 
ُ
�ِّ أ

َ
ْعَدْدُت لََها َكِبَ� َصَالٍة َوَال َصْوٍم إِالَّ �

َ
ِ َما أ ِ ا�َّ ُ. َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ َورَُسوهل بُّ ا�َّ

ْحبَبَْت «  -ص� اهللا عليه وسلم-
َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
َحبَّ َوأ

َ
يُْت فَِرَح ». الَْمْرُء َمَع َمْن أ

َ
َ�َما َرأ

 الُْمْسِلُموَن َ�ْعَد اإلِْسَالِم فَرََحُهْم بَِهَذا.

জৈনক েবদুইন এেস বলেলন, ইয়া রাসূলা�াহ! েকয়ামত কেব 
সংঘিটত হেব? তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
নামােযর জনয্ দাঁড়ােলন এবং সালাত েশষ কের বলেলন, 
েকয়ামত স�েকর্ ��কারী েকাথায়? েলাকিট বলেলন, এই েয 
আিম ইয়া রাসূলা�াহ। তখন িতিন বললেন, তুিম েকয়ামত 
িদবেসর জনয্ কতটুকু ��িত িনেয়ছ? েলাকিট  বলেলন, ইয়া 
রাসূলা�াহ! আিম এর জনয্ দীঘর্ সময় সালাত পিড়িন এবং েতমন 
েরাযাও পালন কিরিন। িক� আিম আ�াহ তা‘আলা ও তার 
রাসূলু�াহেক ভােলাবািস। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বলেলন, মানুষ তার ভােলাবাসার েলােকর সােথ 
থাকেব। আর তুিমও যােক ভােলাবােসা তার সােথই থাকেব। 
আনাস রািদআ�াহ তা‘আলা আনহু বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর এই কথা েশানার পর মুসিলমগণ েসিদন 
েয পিরমাণ খুিশ হেয়িছেলন, তােদরেক আিম এর েচেয় েবিশ 
খুিশ হেত েদিখিন কখনও। [িতরিমযী : ২৫৬০]  
সাহাবােয় েকরােমর ভােলাবাসা, আেবগ-অনুভূিত আবিতর্ত হেতা 
আ�াহ তা‘আলা ও রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
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ভােলাবাসা-মহ�তেক েক� কের। আমােদর েবলায় িক তাই 
হয়? আমরা একই নবীর একই উ�ত নই? তােদর ভােলাবাসার 
অ�ত দশভােগর এক ভাগ েতা থাকা চাই। আবূ হুরায়রা 
রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন- 

ىِت َزَماٌن َمْن َعِمَل ِمنُْهْم « 
ْ
ِمَر بِِه َهلََك ُ�مَّ يَأ

ُ
إِنَُّ�ْم ىِف َزَماٍن َمْن تََرَك ِمنُْ�ْم ُعرْشَ َما أ

َا 
َ

ِمَر بِِه �
ُ
 ».بُِعرْشِ َما أ

‘েতামরা েয যমানায় অব�ান করেছা েস যমানায় আিদ� িবষেয়র 
নয় ভাগ পালন কের একভাগ তরক করেলও �ংস হেব। আর 
এমন একিট যমানা আসেব যখন মানুষ আিদ� িবধােনর দশ 
ভােগর মা� একভাগ পালন করেলও নাজাত পােব।’ [জােম 
িতরিমযী : ২৪৩৬, ইমাম িতরিমযী হাদীসিটেক ‘গরীব’ এবং 
শায়খ আলবানী ‘যঈফ’ বেলেছন।] 
তাহেল বলুন, অ�ত েয একভাগ পালন করেল নাজােতর ঘােট 
েপৗঁছেত পারব েসই পিরমাণ নবীে�ম �ারা আমরা হৃদয়েক িস� 
করেত পারিছ? নবীর ভােলাবাসা িক ফরয নয়? নবীর ভােলাবাসা 
ছাড়া আেখরােতর পরীক্ষায় উৎরােনা যােব? ভােলাবাসার সবটুকু 
মানুেষর েপছেন উজাড় কের িদেয় ির�হে� মরুসম তৃ�া িনেয় 
যিদ হাউেজ কাউসােরর সামেন হািজর হই তেব েসখােন কীেসর 
নযরানা েপশ করব? ভােলাবাসার শূনয্ েপয়ালায় েয েসিদন পািন 
উঠেব না!  
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েলখািট েযিদন িলখিছলাম েসিদনই শুনলাম আেরক েলােকর 
ঘটনা। আকৃিত খবর্, মুেখ দুগর্�, বেণর্ কৃ� এক মিহলার ে�েম 
পেড় মুসা নােমর এক যুবক িদওয়ানা হেয় েগেলা। েবশ িকছুিদন 
গড়ােলা এই স�কর্। তেব চূড়া� স�কর্ গড়ােনার আেগই 
েমেয়িট িপছুটান িদেলা। েস স�কর্েক দীঘর্ািয়ত করেত নারাজ। 
মুসা বহুিদন আ�াহ তা‘আলার দরবাের েরানাজাির করল। চাইল 
তােক তার কােছ মন খুেল। তবু তার চাওয়া পূণর্ হেলা না। 
েমেয়িট তার কােছ িফের এেলা না। ফেল মুসার সব রাগ িগেয় 
পিতত হেলা সৃি�কতর্ার ওপর! িতিন েকন তােক িফিরেয় িদেলন 
না েসই রােগ তােক অ�ীকার কের বসল েস! যােক বেল মুরতাদ 
হেয় যাওয়া। েয বুবক এক সময় তাহা�ুদ পড়ত েসই যুবক 
এখন নািক আ�াহ তা‘আলার নামও আর েকােনািদন মুেখ িনেব 
না!  
মুসা! তুিম েতামার তাহা�ুেদর জায়নামাজেক েকন ‘তুর পাহােড়’ 
পিরণত করেত পারেল না? হৃদেয় আ�াহর ভাষার ঝড় তুলেত 
পারেল না? এত ক� কের েযেহতু তাহা�ুেদর জায়নামােয 
দাঁিড়েয়ছই, তখন মনটােক ‘মুসার আ�াহদশর্ন’র বয্�তায় আকুল 
করেত পারেল না? তেব অ�চর্কু্ষ িদেয় েদখেত, যােক তুিম চাও 
আর িতিন যােক েতামার জনয্ ��ত কের েরেখেছন তার মেধয্ 
বয্বধান কত? আমরা হয়ত জায়নামােয দাঁড়াই িনেদর্শ পালন কের 
েকােনা মেত দায়মু� হেত, িক� ইবাদেতর আসল উে�শয্- 
আ�াহ ও রাসূেলর ভালবাসা- আমােদর দৃি�র আড়ােল থােক। 
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তাই আমরা হৃদয়টােক মানবে�ম িদেয় ভরাট কের েরেখ যখন 
জায়নামােয দাঁড়াই তখনও দৃি� থােক বাইের। ে�মা�েদর 
হৃদয়গিলেত চ�র েখেত থােক আমার মন! সালাত েশষ কের 
যখন উিঠ তখন আমলনামায় হয়ত িনরস কেয়কিট রুকু-িসজদা 
ছাড়া আর িকছু িলিপব� হয় না। 
ভােলাবাসাশূনয্ এই ইবাদত কের যখন আমরা কাি�ত জাগিতক 
ফল েপেত বয্থর্ হই তখনই আ�াহর িবরুে� েখেপ যাই! েকউ বা 
তােক আর ডাকেবই না বেল দাি�ক েঘাষণা েদয়! এই দাি�ক 
েঘাষণার মেধয্ িদেয় িনেজেক ইিতহােসর বয্থর্ বিণেক পিরিণত 
কের। বি�ত হয় �ভুর ভােলাবাসা েথেক। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন- 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  فََسۡوَف  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ  يَأ  بَِقۡو�ٖ  ٱ�َّ

ۥٓ  ُ�ِبُُّهمۡ   ]  ٥٤: دة املائ[ ﴾ ٥٤ َوُ�ِحبُّونَُه
‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ তার �ীন েথেক সের 
যায় তাহেল অিতস�র আ�াহ তা‘আলা এমন একদল সৃি� 
করেবন যােদরেক িতিন ভােলাবাসেবন এবং তারা তােক 
ভােলাবাসেব।’ {সূরা আল-মােয়দা, আয়াত : ৫৪} 
আমরা িক তেব নারীর ভােলাবাসায় পেড় এমন েসৗভাগয্বানেদর 
কাতার েথেক বাদ পড়ব, যােদরেক �য়ং আ�াহ তা‘আলা 
ভােলাবােসন? এত বড় ভােলাবাসা েথেক বি�ত হওয়ার মেতা 
িনবুর্ি�তা আমরা েদখােবা?  
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যুেগ যুেগ এমন বিণক বহু এেসেছ আর  জীবন উপসংহাের 
আেক্ষেপর হাত কামড়ােত কামড়ােত ির�হে� িবদায় �হণ 
কেরেছ। এমিন এক বয্থর্ বিণক হেলন জাবা�া ইবন আয়হাম 
গাস্সানী। ইসলাম �হণ করার পর হে�র তাওয়াফ করার সময় 
ফাযারা েগাে�র জৈনক বয্ি� তার চাদর পদধূিলত করায় িতিন 
তােক একটা থা�ড় িদেয় নাক ফািটেয়িছেলন এবং দুিট দাঁত 
েভেঙ িদেয়িছেলন। িতিন িছেলন এক এলাকার গভনর্র। তাই 
আইেনর হাত েথেক ফসেক যােবন বেল েভেবিছেলন।  
িক� েখলাফেতর মসনেদ তখন নয্ায়-ইনসােফর জীব� �তীক 
সাহাবী ‘উমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু তা‘আলা ‘আনহু সমাসীন। 
িতিন মজলুম বয্ি�েক মাফ অথবা �িতেশাধ েনয়ার ইখিতয়ার 
িদেলন। িক� েলাকিট ি�তীয়িট েবেছ েনয়ায় জাবা�া বলেলন, 
আিম একজন শাসক, আমার কাছ েথেক �িতেশাধ! মেন মেন 
একথা েভেব একিদেনর জনয্ সময় েচেয় িনেলন িতিন। এরপর 
েচাকু্ষল�ার ভেয় রােতর আধঁাের হািরেয় েগেলন আ�াহে�ািহতার 
েচারাবািলেত। পািলেয় নাক আর দাঁত বাঁচােত পারেলন বেট, িক� 
ঈমান বাঁচােত পারেলন না। জীবেনর েশষ েবলায় এর জনয্ 
আেক্ষপ কম কেরন িন িতিন। আেক্ষেপর কােবয্ েকেটেছ তার 
অবিশ� জীবন। িতিন বেলিছেলন- 

رضر هلا صربت لو فيها اكن وما...  للطمة اعراً  احلق بعد تنرصت  
بالعور الصحيحة الع� هلا فسيقت...  محية جلاج فيها وأدر��  

عمر قاهل اذلى القول ىلع صربت...  ويلت� ت�� لم أ� فيالت  

‘হক (ইসলাম) �হণ করার পর ঘুিষ খাওয়ার ভেয় ি��ান হলাম, 
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যিদ তােত ৈধযর্ ধারণ করতাম, তেব তােত কীইবা ক্ষিত হেতা! 

িক� আ�গিরমার হঠকািরতা েপেয় বসল আমায় 
ফেল সু�েচােখর বদলায় ব�-কানা েচাখ �হণ করলাম। 
হায় আেক্ষপ! আমার মা যিদ আমােক জ� না িদেতন! 
িকংবা ‘উমর যা বেলিছেলন তা মেন�ােণ েমেন িনতাম! 

র�মাংেসর ভােলাবাসার টােন িক তেব আমরা আ�াহর শা�ত 
ভােলাবাসা েথেক বি�ত হেবা? বি�ত হেবা ইলাহী ‘পণয্’ েথেক? 

َنَُّة « 
ْ
ِ اجل َال إِنَّ ِسلَْعَة ا�َّ

َ
ِ اَغيِلٌَة أ َال إِنَّ ِسلَْعَة ا�َّ

َ
 ».أ

‘শুেন েরেখা, আ�াহ তা‘আলার পণয্ অেনক মূলয্বান। শুেন েরেখা, 
আ�াহর পণয্ হেলা জা�াত। [জােম িতরিমযী : ২৬৩৮] 
মুসা! �ণয়ভ� কের িফের এেসা আপন নীেড়! আসমানী 
শািময়ানার িনেচ ভােলাবাসার েয ��বণ আেছ তােত অবগাহন 
কেরা। জাবা�ােদর খাতায় নাম িলিখেয়েদর সংখয্া আর বািড়ও 
না। পােছ আেক্ষেপ পুড়েত হেব িক�! 
মানুেষর �ভােব ভােলাবাসা, ে�ম-�ীিতর উপাদান আেছ একথা 
সতয্। তাই হৃদয় ফুঁেড় ভােলাবাসার উ�ীরণ ঘটেবই। িক� তা 
েযন েকােনা অপাে� না পিতত না হয় এজনয্ দয়াময় আ�াহ 
তা‘আলা উ�ম বয্ব�াও �দান কেরেছন। আ�াহ তা‘আলােক 
ভােলাবােসা, তার রাসূলু�াহেক ভােলাবােসা। মা-বাবা ও 
আ�ী�জনেক ভােলাবােসা। ভাবেছা এঁেদর ভােলাবাসায় েতা 
আেবগ, উ�ায় �কাশ করা যায় না? ��ার ভাগটা েবিশ থােক। 
তাহেল হৃদেয় জমাটবাধা আেবগ, উ�াস �কাশ করেব েকাথায়? 
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েকােনা িচ�া েনই। এর জনয্ আেছ েতামার অধর্াি�নী। পৃিথবীর 
েহন েকােনা আেবগ, উ�াস েনই, যা তার কােছ বয্� করা যায় 
না। শুধু বয্�ই নয় বরং তােত সওয়াবও আেছ অেনক। তার 
সােথ হািস-মশকরা করেব? তােতও সওয়াব। মুেখ �াস তুেল 
েদেব? তােতও সওয়াব। উে�িলত হৃদেয়, উ�িসত মেন 
দা�তয্াচারণ করেব? কপােল চু�ন করেব? তার �েক েতামার 
চু�েনর �শর্ েপৗঁছার আেগই আমলনামায় সওয়াব েলখা হেব! 
অবাক হে�া বুিঝ! সিতয্ই তাই। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম আমােদরেক দা�তয্ স�েকর্র মাধুযর্য্ িশিখেয় 
িদেয়েছন তারঁ পিব� আমেলর মাধয্েম। মা আেয়শা িস�ীকা 
রািদয়া�াহু আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন- 

ْزَواِجهِ  َ�ْعَض  ُ�َقبُِّل  اَكنَ 
َ
  َوالَ  يَُص�ِّ  ُ�مَّ  أ

ُ
أ  َ�تَوَضَّ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার েকােনা একজন 
�ীেক চু�ন কের সালাত পড়েত েগেছন। মাঝখােন অযু 
কেরনিন।’ [নাসাঈ : ১৭০, সহীহ] 
অনয্ বণর্নায় এেসেছ, আ�াজান আিয়শা িস�ীকা রািদআ�াহ 
তা‘আলা আনহা বেলন- 

ُ َعلَيِْه  ِ َص�َّ ا�َّ ْزَواَجُه وَُهَو َصائٌِم ُ�مَّ َضِحَكْت.اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
 وََسلََّم ُ�َقبُِّل أ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একবার সাওম অব�ায় 
তাঁর েকােনা �ীেক চু�ন করেলন। এরপর (আিয়শা রািদআ�াহ 
তা‘আলা আনহা �ীগেণর �িত রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �ীিত, ভােলাবাসা, মায়া-মমতা ইতয্ািদর কথা েভেব 
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এবং িতিন েয তাঁেকই চু�ন কেরিছেলন েস কথা �রণ কের)  
মুচিক হাসেলন। [বুখারী : ১৯২৮] 
এভােবই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ 
তা‘আলা �দ� এই পিব� ব�নেক মাধুযর্য্ দান কেরিছেলন। 
সালােতর আেগও, সাওম েরেখও �ীর সােথ েয মধুর দা�তয্ 
স�কর্ িবিনময় করা যায় িতিন েসই আদশর্ই িশক্ষা িদেয়েছন 
এসব ঘটনায়। েক না বলেব েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর এসব আমেল রেয়েছ আমােদর জনয্ উ�ম 
আদশর্? আমরা েসই আদশর্ �হেণ আিদ�?  
তুিম নারীর সােথ খুনসুিট করেত চাও? হািস-মশকরা কের 
সময়টােক রািঙেয় তুলেত চাও? তেব এখােনও ইসলােমর 
আদেশর্র আ�য় নাও। কেরা এসব িববািহত �ী, ৈবধ নারীর 
সােথ। �িত মুহূেতর্ সওয়াব। কথায় কথায় সওয়াব। রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন- 

ُهو بِهِ 
ْ
ٍء يَل ِديبَُه فََرَسُه،  لُكُّ يَشْ

ْ
 َرْميََة الرَُّجِل بَِقوِْسِه، َوتَأ

َّ
الرَُّجُل بَاِطٌل، إِال

َقِّ .
ْ
تَُه، فَإِ�َُّهنَّ ِمَن احل

َ
 َوُمَالَ�بَتَُه اْمَرأ

‘িতনিট ছাড়া মানুেষর সব রকেমর ি�য়া-েকৗতুক, েখল-তামাশা 
অৈবধ। তীর িনেক্ষপ করা, যুে�র জনয্ েঘাড়া ��ত করা এবং 
�ীর সােথ েখল-তামাশা, হািস-মশকরা করা। েকননা এগুেলা সতয্ 
ও সওয়াবেযাগয্।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৭৩০০] 
ব�ত আ�াহ তা‘আলা �ীেদর মেধয্ েয ভােলাবাসা দান কেরেছন 
তা িনখাদঁ, বা�ব ও যুি�িনভর্র। ইরশাদ হেয়েছ- 
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نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ  ﴿

َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ  وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا

ةٗ  بَۡيَنُ�م َودَّ ۚ  مَّ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َورَۡ�ًَة  ]  ٢١: الروم[ ﴾ ٢١ َ�َتَفكَّ
‘আর তার িনদশর্নাবলীর মেধয্ রেয়েছ েয, িতিন েতামােদর জনয্ 
েতামােদর মধয্ েথেকই সৃি� কেরেছন েতামােদর স�ীনীেদরেক, 
যােত েতামরা তােদর িনকট �শাি� পাও। এবং েতামােদর মেধয্ 
পার�িরক দয়া ও ভােলাবাসা সৃি� কেরেছন।’ {সূরা আর-রূম, 
আয়াত : ২১}  
সিতয্ �ীর �িত �ামীর এবং �ামীর �িত �ীর ভােলাবাসা িনখাদ, 
অপূবর্ এবং েলৗিককতামু�। আর হেবই না েকন? এই ভােলাবাসা 
সৃি� কেরেছন �য়ং সৃি�কতর্া! েয ভােলাবাসার সৃি�কতর্া �য়ং 
আ�াহ তা‘আলা েসই ভােলাবাসায় রহমত থাকেব না েকন? 
পক্ষা�ের মানবরিচত কৃি�ম ভােলাবাসা েদেখা। অিববািহত 
একজন নারী পুরুষেক িকংবা পুরুষ নারীেক ভােলাবাসার অেনক 
গ� েশানােব, �ে�র তুিলেত জীবনরুমালটােক রািঙেয় তুলেব। 
িক� যখন ‘চাইিনজ খাওয়ার’ সময় হেব তখন িক� েতামার 
পেকেটর �ীিত-অ�ীিত েদখেব না! েতামার সামেথর্র িবচারও েস 
করেব না। এেদর ভােলাবাসার শুরু রূপ িদেয় আর েশষ পেকট 
িদেয়! িক� েতামার �ী? েস কখনও সােধয্র বাইের েতামার ওপর 
িকছু চাপােব না। আেগ েদখেব েতামার সামথর্য্, তারপের তার 
বায়না। কয়টা বলব? �কৃত ও কৃি�ম ভােলাবাসার পাথর্েকয্র 
এমন হাজারও নযীর িবদয্মান। জ্ঞানীরা েতা এত নযীর তালাশ 
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কের না েসটা আ�াহ তা‘আলা এই আয়ােতর েশেষই বেল 
িদেয়েছন-  

ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ   َ�َتَفكَّ
‘এেত রেয়েছ জ্ঞানীেদর জনয্ িনদশর্ন।’ {রূম : ২১} 
মেন েরেখা, ইসলােম েকােনা সংকীণর্তা েনই। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন- 

ُ  يُرِ�دُ  ﴿  ]  ١٨٥: ابلقرة[ ﴾ ١٨٥ ٱۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
‘আ�াহ তা‘আলা েতামােদর জনয্ যা সহজ তা চান, এবং যা কিঠন 
তা চান না। {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫} 
েতা আ�াহ তা‘আলার িবধান েযখােন এত সহনীয়, তার িবধােনর 
আওতায় েথেক িবেনাদেনও রেয়েছ �িতদান েসখােন আমােদর 
ব�পেথ যাওয়ার �েয়াজন কী?  
মেন েরেখা, সবর্াে� ভােলাবাসেত হেব আ�াহ ও আ�াহর 
রাসূলু�াহেক। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম? 
িতিন শুেয় আেছন মদীনার পিব� মািটেত। িক� আেছন আমােদর 
হৃদয়ক�ের, যিদ আমরা তা অনুধাবন করার েচ�া কির। 
মুআযেক উে�শয্ কের বলা তার একিট কথায় েস তথয্ই ফুেট 
উেঠেছ। ঘটনািট সংেক্ষেপ বিল- 
সাহাবী মুআয ইবন জাবাল রািদআ�াহু ‘আনহুেক রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়ামােনর শাসক কের পাঠােলন 
এবং তােক িবদায় জানােত িনেজ উপি�ত হেলন। েস সময় 
তােক �ীয় উটনীর ওপর আেরাহণ করােলন। দূর ইয়ামােনর 
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উে�েশয্ উটনী চলা শুরু করেল দীঘর্ সময় পযর্� িতিন তার সােথ 
চলেলন।  
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেতন এটা হে� ি�য় 
সাহাবীর সােথ তার জীবেনর েশষ েদখা এবং তার এই ি�য় িশষয্ 
বহুদূের চেল যাে�ন। সাধারণত রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম জীবেনর খুব কম �ােনই আেবগ �কাশ কেরেছন। 
িক� সাহাবী মুআয ইবন জাবাল রািদআ�াহু ‘আনহুর সােথ তার 
িবেশষ মহ�েতর স�েকর্র কািরশমা এই েয, ওই সময় তার 
যবান েমাবারক েথেক এমন িকছু কথা �কাশ েপল, যােক ি�য় 
মানুষেক দূের েযেত েদেখ, উে�িলত িদেলর আেবগাি�ত দপর্েণর 
সােথ তুলনা করা যায়। িতিন বলেলন-  

ْو يَا ُمَعاُذ إِنََّك 
َ
ْن َ�ُمرَّ بَِمْسِجِدى َهَذا، أ

َ
ْو لََعلََّك أ

َ
ْن َال تَلَْقاِ� َ�ْعَد اَعِ� َهَذا، أ

َ
َعىَس أ

ْ�بََل 
َ
ََفَت فَأ ِ ص� اهللا عليه وسلم، ُ�مَّ اتلْ َ�رْبِى َهَذا َ�بىََك ُمَعاٌذ َخَشًعا ِلِفَراِق رَُسوِل ا�َّ

َْو الَْمِدينَِة، َ�َقاَل: إِنَّ 
َ

 انلَّاِس ىِب الُْمتَُّقوَن َمْن اَكنُوا وََحيُْث اَكنُوا بِوَْجِهِه �
َ

ْو�
َ
 .أ

‘েহ মুআয! আমার মেন হে� এ বছেরর পর আমার সােথ 
েতামার আর সাক্ষাত ঘটেব না। এরপর হয়ত তুিম আমার কবর 
িকংবা মসিজেদর পাশ িদেয় অিত�ম করেব।’ সাহাবী মুআয 
রািদআ�াহু ‘আনহু এতক্ষণ পযর্� অেনক কে� িনেজর আেবগ 
ধের েরেখিছেলন। িক� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর যবান েমাবারেক কথািট শুেন িনেজেক আর ধের 
রাখেত পারেলন না। েবদনায় জারজার হেলন। তার ধারণা িছল, 
এটা হয়ত এক-েদড় বছেরর িবে�দ। িক� সরকাের েদা-আলম 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কথাগুেলা বলেলন 
তখন িতিন বুঝেলন, জীিবত অব�ায় আর কখনও এমন মধুর 
জলওয়া (িমলনদৃশয্) সংঘিটত হেব না। তাই তার মুখ েথেক আহ্ 
শ� িনগর্ত হেলা। েচাখ েফেট অ� �বািহত হওয়া শুরু করল। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এই েবদনাদায়ক দৃশয্ 
েদেখ বলেলন, মুআয! েকঁেদা না। এবং এ কথা বেল হয়ত 
আেবগ দমেনর জনয্ িতিন িনেজও �ত মদীনা অিভমুেখ রওয়ানা 
হেলন। মদীনার উে�েশ েরাখ করার সময় বলেলন- ‘মু�াকীরাই 
আমার সবেচেয় আপনজন। চাই েস েযই েহাক এবং েযখােনই 
েহাক।’ [মুসনাদ আহমাদ : ২২০৫২, িসয়ারু আলািমন নুবালা : 
১/৪৪৮] 
অতএব, বহুদূের েথেকও, বহু পেরর মানুষ হেয়ও আমরা 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ি�য় হেত পাির, 
ে�হভাজন হেত পাির, ভােলাবাসা লাভ করেত পাির। আপন হেত 
পাির। আ�াহ- আ�াহর রাসূেলর আপন হেত িনিদর্� িদন লােগ 
না, সময় লােগ না। বছের একটা িদেনর জনয্ অেপক্ষা করেত হয় 
না। �িত িনয়ত, �িত মুহূতর্ ভােলাবাসার সময়, �িতিট �ােন 
ভােলাবাসার সময়। যিদ আমরা এই ভােলাবাসা মেন জ� িদেত 
পাির, বুেক লালন করেত পাির তেব আর কাউেক ২৮০ ফুট উঁচু 
েথেক লাফ িদেয় আ�হতয্া করেত হেব না। েকােনা মুসােক 
খবর্াকায় একটা েমেয় না েপেয় আ�াহ তা‘আলােক েছেড় যাওয়ার 
�� আসেব না। তখন আমার ঘর হেব ভােলাবাসার িমনার, 
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আমার হৃদয় হেব ভােলাবাসার ��চূড়া। এেসা, হৃদেয় আ�াহ ও 
তদীয় রাসূেলর ভােলাবাসার িমনার গিড়। 
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িববতর্েন িবপযর্য় 

 
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক সু�র অবয়ব িদেয়, পৃিথবীর 
সবর্ে�� �ত� মাখলুক ‘মানুষ’ িহেসেবই দুিনয়ায় পািঠেয়েছন। 
তাই মানুষ েকােনা িভ� ে�ণী বা �াণী েথেক িববতর্ন হেয় এই 
পযর্ােয় েপৗঁেছিন। অতএব, আজেক যারা মানুষ আেগও তারা 
মানুষ িছল, তােদর পূবর্পুরুষ কখনও বাঁদর িছল না। এমনিক 
যারা িনেজেদর পূবর্পুরুষ বাঁদর িছল বেল দািব কের তােদর 
পূবর্পুরুষরাও ‘�ভাবগতভােব’ বাঁদর থাকেলও সৃি�গতভােব বাঁদর 
িছল না।  
কথািট এজনয্ বললাম েয, িববতর্নবােদর �ব�া িবজ্ঞানী 
আইন�াইন একজন ইহুদী এবং সবাই জােনন েয, পৃিথবীেত 
ইহুদীেদর মেতা এমন বাঁদরােমা �ভােবর েকােনা জািত আেসিন। 
আইন�াইন হয়ত পূবর্পুরুষেদর এমন �ভাব �ারা �ভািবত 
হেয়ই এই ত� উ�াবন কেরেছন এবং মানুেষর মেধয্ �চার কের 
থােকন। িক� আ�াহ তা‘আলা তার পূবর্পুরুষেদর অেনকেক 
বাঁদর, শূকর ও গঁুইসাপ ইতয্ািদ �াণীেত িবকৃত করেলও তােদর 
বংশ িব�ৃত হয়িন। েকননা, িবকৃত হওয়া েকােনা জীব েথেক বংশ 
িব�ার হয়িন। হাদীেস ইরশাদ হেয়েছ- 

مِّ  َوَ�نْ 
ُ
ُ  ريَِضَ  ، َسلََمةَ  أ لُُت :  قَالَْت  ، َ�نَْها ا�َّ

َ
 َعلَيه اهللا َص�َّ  اهللاِ  رَُسوَل  َسأ

نْ  وَسلَّم يَُ�ونُ  ُمِسخَ  َ�مَّ
َ
ُ  أ

َ
َحدٌ  ُمِسخَ  َما:  قَاَل  ؟ �َْسٌل  هل

َ
ُ  فاََكنَ  َ�طُّ  أ

َ
 ، �َسٌل  هل

بُو َرَواهُ  َعِقَب  َوالَ 
َ
َموِْصِ�ُّ  َ�ْعَ�  أ

ْ
 ال
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‘উে� সালামা রািদআ�াহ তা‘আলা আনহা বেলন, আিম রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস করলাম, েয সব �াণীর 
েচহারা িবকৃিত ঘেটেছ তােদর িক বংশ িব�ার ঘেটেছ? জবােব 
িতিন বলেলন, যারা িবকৃিতর িশকার হেয়েছ তােদর বংশ িব�ার 
ঘেটিন এবং তােদর েকােনা উ�রসূরীও েনই।’ [মুসনাদ আবী 
ইয়ালা : ৬৯৬৭, যঈফ।] 
িক� মানুষ িনেবর্ােধর মেতা তার এই ত�েক পৃিথবীর সু�রতম 
ত� বেল আখয্ািয়ত কেরেছ! অবশয্ সৃি�গতভােব মানুেষর 
েদহাবয়েবর িববতর্ন ঘেট না বেট িক� মানিসকতায় িববতনর্ ঘেট 
অিত অবশয্ই। েসই িববতর্ন েথেকই বহুমাি�ক পিরবতর্ন ঘেট, 
িব�ব ঘেট, ইিতহাস রিচত হয়, �ােজিড ঘেট, মমর্াি�ক আখয্ান 
রিচত হয়, �াধীনতা অিজর্ত হয়, �াধীনতা িবপ� হয়, জািতর 
অ�গিত সািধত হয়, জািত প�াদপদতার সমুে� িনমি�ত হয়। 
েমাটকথা, মানিসক িববতর্ন ও িচ�াগত পাথর্েকয্র কারেণই জািতর 
সফলতা ও বয্থর্তার গিতপথ িনরূিপত হয়। ইিতহােসর বড় বড় 
�ােজিড আর মমর্াি�ক ঘটনার জনক িক� এই মানিসক িববতর্ন। 
িববিতর্ত মানিসকতাই িঠক কের এই জািত েকান পেথ চলেব 
এবং জািতর মানিসকতায় যখন �াধীনতার মযর্াদা সমু�ত থােক, 
�াধীনভােব বাঁচেত পছ� কের তখন তারা �াধীন জািত িহেসেবই 
বাঁচেত পাের। আর যখন েগালাম িজি�র েথারাই েকয়ার কের 
তখন পরাধীনতা তার ভাগয্িলখন হেয় যায়।  
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মানিসক িবকৃিতর কারেণই আমরা আমােদর অেনক স�দ 
হািরেয়িছ, পৃিথবীর জা�াত বহু েদশ হািরেয়িছ, ঐিতহয্মি�ত 
অেনক জনপদ হাতছাড়া কেরিছ। েয ে�ন মুসিলমেদর র� আর 
েগৗরেবর �াণেক� িছল আজ তা েকবলই �ৃিত। ে�েনর 
আজেকর পিরি�িত েদেখ মেনই হয় না েয এই েদশিট দীঘর্ 
আটশত বছর মুসিলমরা শাসন কেরিছেলন। এখােন জ� 
িনেয়িছেলন ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবন আ�ুল বার রহ., ইমাম 
ইবন হাযম রহ., িবখয্াত কিব মুহা�াদ ইবন িক�ী �মুেখর মেতা 
ইিতহাসখয্াত বয্ি�বগর্।  
আলহামরা রাজ�াসাদ আজ হাজার �ুেসর মেধয্ও ইসলামী 
কারুকাযর্ ও �াপতয্িশে�র ভূবন মাতােনা িনদশর্েনর রাজসাক্ষী 
হেয় সমিহমায় দ�ায়মান। িক� এর এই িনরহ ও িন�াণ অি�� 
হৃদেয়র র�ক্ষরেণর কারণ ৈবিক। আজ েসখানকর িমনারগুেলা 
েথেক আযােনর মধুর �িন উ�িকত হয় না, মসিজদগুেলা 
মুখিরত হয় না মুসি�েদর আনােগানায়। এক সময় এখােন 
কুরআন, হাদীস, তাফসীর, িফকহ এবং হাজার রকেমর ইলম ও 
�ীনচচর্ার েমলা বসত। ইলমী নববীর বাজার গরম থাকত। িক� 
আজ! আজ েসখােন বেস জুয়ার েমলা, েখল-তামাশার েমলা! 
শুধু ে�ন নয় এবং ে�েনর দুেয়কিট উপমা নয়। এরূপ আেরা 
অেনক রা� হাতছাড়া হওয়ার এবং বহু ইসলামী ঐিতহয্ �ান 
হওয়ার দুঃখজনক ইিতহাস আেছ। েসগুেলা �রণ করেত চাই না, 
�রণ করেত েগেল বুক েফেট কা�া আেস।  
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এই িবপযর্য় িক� মানুষ িবলুি�র মধয্ িদেয় সংঘিটত হয়িন। বরং 
মানিসকতার িবলুি�র কারেণ সংঘিটত হেয়েছ। মানিসকতায় যখন 
পিরবতর্ন এেসেছ, মানিসকতার িবকৃিত ঘেটেছ, সু�র 
মানিসকতায় কুৎিসতরূপ বাসা েবঁেধেছ তখন এেক এেক িবপযর্য় 
েনেম এেসেছ। আজ আমরা েসই মানিসক িবকৃিতর িশকার। 
িবিভ� �ান েথেক ভয়ানক সব তথয্ আসেছ আমােদর কােছ। 
িবি�ত হি� আর ভেয় িশউের উঠিছ।  
আ�া বলুন েতা, আজকাল িক আমােদর এই মুসিলম েদশিটেত 
ইসলােমর িবরুে� কথা বলার েলােকর অভাব আেছ? নাি�ক-
মুরতাদ আর পি�মােদর দালালরা জাহা�ামটােক বলেত েগেল 
পুেরাটাই বুিকং িদেয় েরেখেছ! জাহা�ােম জায়গারও অভাব েনই, 
যাওয়ার েলােকরও অভাব েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন- 

ۡت  ﴿ نَّ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
ۡمَ�

َ
نَّةِ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ� ۡ�َعِ�َ  َوٱ�َّاِس  ٱۡ�ِ

َ
: هود[ ﴾ ١١٩ أ

١١٩  [ 

‘আ�াহ তা‘আলার �িত�িত বা�বািয়ত হেব। জাহা�াম পূণর্ হেব 
িজন এবং ইনসান �ারা।’ {সূরা হূদ, আয়াত : ১১৯} 
িক� একজন নামাযী বয্ি� হেয়, ‘ইসলামী মাইে�র’ েলাক হেয় 
েজার কের েসখােন যাওয়ার এত গরজ েকন? েকন আমােদর 
তৎপরতা েথেম েনই? আ�াহর সােথ, আ�াহর িবধােনর সােথ 
নাফরমানী কের, ধৃ�তা েদিখেয় আমরা �িতিনয়ত জাহা�ােম 
যাওয়ার পথ �শ� করিছ! তেব আমরাও িক আমােদর ি�য়ভূিম 
বাংলােদশটােক হারােনা ঐিতেহয্র েদেশ পিরণত করেত চেলিছ? 
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আমােদর মানিসক িবকৃিত ও পিরবতর্ন িক তেব আমােদর 
�কীয়তা ও ঐিতহয্ �ংস কের েদেব? নাি�ক-মুরতাদেদর সােথ 
পা�া িদেয় আমরাও আমােদর েদশটােক ইসলাম শূনয্ করেত 
মিরয়া হেয় উেঠিছ? 
ঘটনাটা উ�রা মেডল কেলেজর। এিট ঢাকার নামকরা কেলেজর 
একিট। আেমিরকানরা েসই ১৯৪২ সােল জাপােনর ওপর 
আণিবক েবামা িনেক্ষপ কের চেল িগেয়িছল। িক� জাপানীরা 
আজও তার দায় চুকাে�। এখনও অেনক িশশু েবামার �ভােব 
িবকলা� িকংবা �িতবি� হেয় জ��হণ কের। এতিদন পেরও 
আেমিরকানেদর েছাঁড়া েবামার িবষি�য়ার পিরসমাি� ঘেটিন। 
িক� আেমিরকা জাপােনর েয ক্ষিত না করেত েপেরেছ বৃিটশরা 
ভারত উপমহােদশ েথেক িবদায় েনয়ার সময় তার েচেয়ও বড় 
ক্ষিত কের েগেছ আমােদর।  
সহিশক্ষা নােমর েয িবষবৃক্ষ তারা এখােন েরাপণ কের েগেছ 
হয়ত েকয়ামত পযর্�ও তার ক্ষিত পুিষেয় েনয়া যােব না। এই 
একিটমা� িবেষর আঘােত চূণর্িবচূণর্ হেব আমােদর েদেশর ধমর্ীয় 
ঐিতহয্, িনজ� সং�ৃিত, আচার-আচরণ এবং হাজারও অনাচার। 
এেক েক� কের েভেঙ চূরমার হেয় যােব আমােদর পািরবািরক 
ঐিতহয্, বাড়েত থাকেব েযনা-বয্িভচার, সংঘিটত হেব নারীঘিটত 
নানা রকম অপরাধ। এই বা�বতা আমােদর সামেন, িনজ েচােখ 
আমরা েদখিত পাি� এসেবর আলামত। 
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েতা সহিশক্ষার িবেষ এমিনেতই েযখােন আমােদর ঐিতহয্ েবদনায় 
নীল হেয় আেছ েসখােন কাঁটা গােয়র ওপর নূেনর িছটঁার মেতা 
কাজ করেছ পদর্ািবেরাধী নানা তৎপরতা। এই কেলেজর অধয্ক্ষ 
সােহব েবারকা পিরিহত ছা�ীেদরেক কেলেজ আসার পথ ব� 
কের িদেয়েছন। ঘটনািট ২৯ েফ�য়ািরর। কেয়কজন ছা�ী 
েবারকা পের কেলেজ যাওয়ায় িতিন তােদরেক েডেক েবারকা 
পরেত বারণ কেরেছন এবং কেলেজর দােরায়ানেদর আেদশ 
িদেয়েছন যােত েবারকা পিরিহত েকােনা ছা�ী কেলেজ ঢুকেত না 
পাের।  
এ িবষেয় তার সােথ েযাগােযাগ করা হেল অধয্ক্ষ িবে�িডয়ার 
েগালাম েহােসন বেলন, �ুেলর একটা ে�সেকাড আেছ। এটা 
সবাইেক মানেত হেব। এর সে� অস�িতপূণর্ েবারকা অয্ালাউ 
করা স�ব নয়।’ িতিন ল�া েবারকােক ‘অড’ বা দৃি�কটু ে�স 
িহেসেব উে�খ কের বেলন, একিট েমেয় এ িবষেয় েজারােলা 
আপি� কেরেছ। েস পােয়র নখ পযর্� েবারকা পের এেসেছ। 
এটা দৃি�কটু। তার েবান এেসিছল সে�, েস খুব েগাঁড়া। েস 
বলেছ তার েবান এই েবারকা পেরই পের আসেব। আমরা এটা 
অয্ালাউ করেত পাির না। তাই তােক �ােস ঢুকেত েদয়া হয় িন।’ 
শুধু এখােনই থােমন িন িতিন। সামেনর ভিতর্র েমৗসুেম েবারকার 
িবরুে� অব�ান িনেয় িনেদর্শনা জাির করেবন বেল িতিন েঘাষণা 
িদেয়েছন! কী ভয়ানক বয্াপার! একিট মুসিলম েদেশর একজন 
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মুসিলম নারী েবারকা পের কেলেজ আসেব েসই সুেযাগও নািক 
তােক েদয়া হেব না! েবারকা নািক েদখেত দৃি�কটু!  
অধয্ক্ষ সােহবেক �রণ কিরেয় িদেত চাই, এই �ুেলর অনয্ 
একছা�ীর অ�ীল িভিডও েছেড় েদয়া হেয়িছল বেল অিভেযাগ 
পাওয়া যায়। েতা েয ছা�ীর অ�ীল িভিডও েছেড় তার স�মহানী 
করা হেয়েছ তার স�ম রক্ষায় আপিন কী কেরিছেলন? নািক েসটা 
খুব দৃি�মধুর িছল? পদর্া করা দৃি�কটু, আর পদর্া না করার কারেণ 
স�মহানী হওয়া দৃি�মধুর! একিট ছা�ীর ই�ত আর স�ম রক্ষা 
করেত পােরন না, িক� েকউ িনজ েথেক স�ম রক্ষার েচ�া 
করেল তােত বাধ সােধন? বুিঝ এেকই বেল ‘ভাত েদয়ার মুেরাদ 
েনই, িকেলর েবলায় েগাঁসাই!  
আপিন বেলেছন, মাথা েথেক পা পযর্� েবারকা দৃি�কটু লােগ তাই 
েকােটর মেতা েবারকা পরার অনুমিত িদেয়িছ! নারীরা েকান 
ধরেনর েবারকা পরেব েসটা িনরূপণ করার আপিন েক? �য়ং 
আ�াহ তা‘আলাই েতা েসটা কুরআেন বাতেল িদেয়েছন! িতিন 
আেদশ িদেয়েছন-  

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  قُل ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
 ِمن َعلَۡيِهنَّ  يُۡد�ِ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َِسآءِ  َوَ�َناتَِك  ّ�ِ

 ۚ  ]  ٥٩: االحزاب[ ﴾ ٥٩ َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

‘েহ নবী! আপিন আপনার �ীগণ, কনয্াগণ এবং মুিমন নারীগণেক 
বলুন, তারা েযন চাদর তােদর ওপের টািনেয় েদয়।’ {সূরা আল-
আহযাব, আয়াত : ৫৯} 
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চাদর বা েবারকায় েদেহর কতটুকু আবৃত করেত হেব তা 
মুফাসিসর, ফকীহ ও ইসলামী মনীষাগণ ��াকাের উে�খ 
কেরেছন। আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু তা‘আলা ‘আনহু 
বেলন- 
َ� وُُجوَهُهنَّ  ْن ُ�َغطِّ

َ
ُمْؤِمِنَ� إَِذا َخرَْجَن ِمْن ُ�يُوتِِهنَّ يِف َحاَجٍة أ

ْ
ُ �َِساَء ال َمَر ا�َّ

َ
أ

ََال�ِيِب ،
ْ
 َو�ُبِْديَن َ�يْنًا َواِحَدًة. ِمْن فَْوِق رُُءوِسِهنَّ بِاجل

‘আ�াহ তা‘আলা আেলাচয্ আয়ােত নারীেদরেক চাদর বা েবারকার 
মাধয্েম সারা শরীর এবং মুখম�ল েঢেক রাখার আেদশ 
িদেয়েছন। আর েদখার জনয্ একিটমা� েচাখ েখালা রাখার 
অবকাশ আেছ।’ [তাফসীের তাবারী : ১৯/১৮১] 
তাঁেক এ বয্াপাের িজেজ্ঞস করা হেল িতিন েমাটা একিট চাদর 
িনেয় বাম েচাখ ছাড়া সারা শরীর আবৃত কের বলেলন, কুরআেন 
এভােব চাদর েটেন েদয়ার কথ বলা হেয়েছ। আবূ বকর ইবনুল 
আরাবী রহ. বেলন- 

ي   َحىتَّ  وَْجَهَها بِهِ  ُ�َغطِّ
َ

  ِمنَْها َ�ْظَهرَ  ال
َّ

يرُْسَى َ�يْنَُها إال
ْ
 ال

অথর্াৎ সারাশরীর েতা আেছই, বাম েচাখ ছাড়া েগাটা মুখও েঢেক 
রাখেত হেব। [আহকামুল কুরআন ইবন আরাবী : ৬/৪৪৪] 
অধয্ক্ষ সােহব মাথা েথেক পােয়র নখ পযর্� েবারকাবৃত করােক 
দৃি�কটু বেলন, অথচ কুরআেনর িবধানই হে� এরূপ-  

 وجهها، حىت بدنها مجيع وسرتها املرأة احتجاب ىلع القرءانّية األدلّة ومن
َها يَا: {تعاىل قوهل ُّ�

َ
ْزَواِجَك  قُْل  انلَّيِبُّ  �

َ
ُمْؤِمِن�َ  َو�َِساءِ  َو�َنَاتَِك  ِأل

ْ
 يُْدِ��َ  ال

 يُْدِ��َ : {مع� إن: العلم أهل من واحد غ� قال فقد ،}َجالبِيِبِهنَّ  ِمنْ  َعلَيِْهنَّ 
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 منهن يظهر وال وجوههن، مجيع بها �سرتن أنهن}: َجالبِيِبِهنَّ  ِمنْ  َعلَيِْهنَّ 

 عباس، وابن مسعود، ابن: به قال ومن بها، تبرص واحدة ع� إال ىشء
 وغ�هم السلما� وعبيدة

‘নারীেদর সম� শরীর এবং মুখম�ল েঢেক রাখা ফরজ হওয়ার 
�পেক্ষ �মাণ হে� আেলাচয্ আয়াত। আহেল ইলম বেলন, 
নারীরা চাদর েটেন েদেব কথািটর অথর্ হে� তারা সম� েদহ 
এবং পুেরা মুখ আবৃত করেব এবং েদখার জনয্ একিটমা� েচাখ 
ছাড়া আর েকােনা অংশ উ�ু� রাখেব না। ইবন আ�াস 
রািদয়া�াহু ‘আনহু, ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহু, উবায়দা 
সালমানী রািদয়া�াহু ‘আনহু �মূখ িবখয্াত সাহাবী ও ফকীহগণ 
এরূপ বেলেছন। [আজওয়াউল বায়ান ফী ইযািহল কুরআন : 
৬/২৪৩] 
আয়ছারুত তাফাসীর �ে� বলা হেয়েছ- 

ُ  َذلَِك  ِمنْ  الَغايَةُ    التََّسرتُّ

‘এই িনেদর্েশর আসল কথা হে�, পূণর্রুেপ পদর্া করা।’ 
েতা কুরআন েযখােন সারা শরীর আবৃত করার আেদশ িদেয়েছ 
েসখােন অধয্ক্ষ সােহেবর কােছ তা দৃি�কটু লােগ! িতিন েকােটর 
মেতা েবারকা পরার অনুমিত েদন? আ�াহর ওপর েখাদকারী 
কের িতিন এখন পদর্ার মাপকািঠ বাতলাে�ন? এই েকােটর মেতা 
েবারকা পের লাভ কী? তােত েতা নারীেদহ আরও �ীত েদখায়, 
পুরুষেদর লালসা তী� কের! িতিন িক তেব িনেজর অেগাচেরই 
নারীেদহেক পুরুষেদর লালসা বৃি�েত উে� িদেত চান?  
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এ পযর্� এেস সবিকছুই �াভািবক মেন হেয়িছল। িক� িনেজর 
পেক্ষ সাফাই গাইেত িগেয় অধয্ক্ষ সােহব েয কথাটা বেলেছন তা 
শুেন েহাঁচট খাওয়া নয়, েযন িভমিরই েখলাম! িতিন সাংবািদকেদর 
�ে�র জবােব বেলন, ‘পদর্ার িবরুে� যােবা েকন? আিম হাজী 
সােহব মানুষ, পাঁচওয়া� সালাত পিড়, বািড়েত নারীরা েবারকা 
পিরধান কের।’ 
হাজী সােহব! হ� করেত িগেয় ইহরােমর েয সাদা কাপড় 
পিরধান কেরিছেলন েসটা কার িনেদর্েশ পেরিছেলন? িযিন 
ইহরােমর কাপড় পিরধান করার আেদশ িদেয়েছন িতিনই িক পদর্া 
করার আেদশ েদনিন? ওই িনেদর্শ পালন করেত পারেল এই 
িনেদর্েশর অস�ানী করেলন েকন? আ�াহ তা‘আলার সব িবধান 
মেন�ােণ স�ান ও পালন না করা ছাড়া িক েকউ �কৃত মুিমন 
হেত পাের? 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ۡلمِ  ِ�  ٱۡدُخلُوا  ]  ٢٠٨: ابلقرة[ ﴾ ٢٠٨ َكآفَّةٗ  ٱلّسِ

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা পিরপূণর্রুেপ ইসলােম �েবশ কেরা।’ 
{সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৮} 
একজন নামাযী বয্ি� আর হাজী সােহেবর মানিসক এই িববতর্ন 
িক� আমােদর জনয্ কম আতংেকর কারণ নয়। েলবাস-েপাশােক 
িঠক েথেক মানিসকতায় পিরবতর্ন হওয়াই িক� িবপযর্েয়র 
অনয্তম কারণ। বাইের ইসলােমর রূপ ধারণ কের েভতের 
েভতের ইসলােমর �িত অস�ান আর অ��া করার কারেণই 

317 



 
অতীত যুেগ মুসিলম িবে� িবপযর্য় েনেম এেসিছল। আমােদর 
িশক্ষামহল েথেকই িক তেব েসই ধারার সূচনা হেত যাে�? 
একজন নারী আ�াহর িবধান পালন করেলই েস েগাঁড়া আর 
আপনার েচােখ িধকৃত হেয় েগল? একমা� সতয্ �ীন ইসলাম 
ছাড়াও পৃিথবীেত আরও বহু ধেমর্র অি�� আেছ এবং �ায় 
�েতয্ক ধেমর্র িনজ� রীিতনীিত আেছ। েস সব ধমর্াবাল�ীরা 
তােদর িনজ� রীিতনীিত পালন কের থােক। কই, েকউ েতা 
েসসব রীিতনীিত পালেনর কারেণ তােদরেক েগাঁড়া বেল না? 
িশখরা েয েকােনা অনু�ােন তােদর ধমর্ীয় �তীক পাগিড় পের 
হািজর হয়, এমনিক ভারেতর িশখ ি�েকট েখেলায়াড় হরভজন 
িসং মােঠ ইয়া বড় পাগিড় িনেয় হািজর হয়, তােক েতা  বলা হয় 
না েয, মােঠর পিরেবেশর সােথ এই েপাশাক মানানসই নয়, তাই 
েতামােক মােঠ ঢুকেত েদয়া হেব না!  
েবৗ�রা লালচাদর পের সব জায়গায় চলােফরা কের, তােদর েতা 
তােদর ধমর্ীয় েপাশাক পিরধােনর কারেণ েগাঁড়া বলা হয় না এবং 
তােদরেক এই েপাশাক পিরিহত অব�ায় েকাথাও ঢুকেত বাধা 
েদয়া হয় না! যত বাধা আর আপি� শুধু সংখয্াগির� মুসিলমেদর 
জনয্ই? তেব িক িনজেদেশ মুসিলমরা পরেদশী হেত চেলেছ? 
মাননীয় আদালত! ��েণািদত হেয় রায় িদেয়িছেলন কাউেক 
েবারকা পরেত বাধয্ করা যােব না বেল। িক� এর সােথ আেরকটু 
েযাগ কেরন না েকন েয, েকউ েবারকা পরেত চাইেল তােক বাধা 
েদয়া যােব না?  
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িকছুিদেনর জনয্ ফয়সালা আর রায় েদয়ার ক্ষমতা েপেলন বেল 
আ�াহর িবধােনর িবরুে� রায় িদেয় েগেলন। িক� েযিদন আ�াহ 
তা‘আলার আদালত ছাড়া অনয্ েকােনা আদালত থাকেব না এবং 
অপরাধ কের েকউ পার পােব না েসিদন তার কাছ েথেক কীরূপ 
ফয়সালা আর রায় �তয্াশা করেবন আপিন? ভুেল যােবন না েয, 
আর সব করা যায় িক� আ�াহর ওপর েখাদকারী কের কখনও 
েরহাই পাওয়া যায় না! 
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বদেল েদয়ার ে�াগােনর অ�রােল 

 
েবশ কেয়ক বছর ধের েদেশ সুশীল সমাজ নােমর একিট িবেশষ 
েগা�ীর অি�� আনােগানা লক্ষয্ করা যাে�। আসেল েকান্ 
সংজ্ঞার িভি�েত এবং েকান দৃি�ােকােণ এই েগা�ী িনেজেদরেক 
সুশীল িহেসেব িনেজেদরেক পিরিচত কেরন, েসটা এখনও �� 
নয়। তেব উপািধটা েয ��ার পযর্ােয় থােকিন েসটা বলাই 
বাহুলয্। অেনেকই এখন শ�টার কথা শুেন মুখ িটেপ হােসন এবং 
িব�প কেরন।  
তেব েদেশর একিট শি�শালী িমিডয়ােগা�ী েয সুশীল উপািধটা 
ধারণ করেত �া�� েবাধ কের েসটা কারও অজানা নয়। এই 
েগা�ী েবশিকছু িদন ধের বদেল দাও বদেল যাও-এর ে�াগান  
িদেয় সাধারণ মানুষেক আকৃ� করার তৎপরতা েদিখেয় যাে�। 
আসেল তারা কী বদেল িদেত বেল এবং বদেল িগেয় কীেসর রূপ 
ধারণ করেত হেব েসটা কখনও �� কের বেলিন। ে�াগােনর 
চাণেকয্ তারা অেনক িদনই িনেজেদর আসল েচহারাটা লুিকেয় 
রাখার েচ�া কেরেছ।  
িক� িশয়াল েযমন অপর িশয়ােলর হু�াহুয়া ডাক শুনেল আর ি�র 
থাকেত পাের না, গুহা েথেক েবর হেয় আেস, িঠক ত�প এই 
েগা�ীও েবিশিদন িনেজেদর মুেখাশটা আড়াল কের রাখেত 
পােরিন। কথায়, কেমর্ তােদর উে�শয্ ও আসল চির� �কািশত 
হেয়ই েগেছ। এই েগা�ীর পিথকৃত মিতউর রহমান িবিভ�ভােব 
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িডগবািজ েখেয় েশষ পযর্� �থম আেলােত এেস িথতু হেয়েছন। 
�থম আেলা পি�কািটর �থম েকৗশল িছল �কােশয্ ইসলােমর 
িবরুে� কথা বলা।  
তারা েবাধ হয় েদেশর মানুষেক ঝািলেয় েনয়ার জনয্ েজেনশুেনই 
এই েকৗশল অবল�ন কের থাকেব। িক� এেদেশর ইসলামি�য় 
মানুষ তােদর েসই ষড়য� ধের েফলেত সময় েনয়িন। তােদর 
অপেকৗশেলেক িধ�ার জািনেয়েছ, থুথু িনেক্ষপ কেরেছ। এরা 
সবেচেয় বড় ধা�াটা েখেয়িছল ফখরুি�েনর ত�াবধায়ক 
সরকােরর আমেল। জরুরী অব�ার এই সমেয় লিগ-ৈবঠার 
বাহকরা যখন তােদর েন�ীেক েজলখানায় েযেত েদেখও আিমর্র 
রাইেফেলর বােটর ভেয় টু শ�িটও কেরিন েস সময় ইসলােমর 
বাহকরা নবীর ভােলাবাসায় কীভােব উৎসিগর্ত হেত হয় তা 
েদিখেয় িদেয়েছ।  
তারা নবীর স�ান রক্ষা এবং েবয়াদবেদর িবরুে� ে�াগান িদেয় 
িনিষ� রাজপেথ নবীে�েমর নযরানা েপশ কেরেছ। আর তা 
ঘেটেছ এই মিতউর রহমান তথা সুশীল সমােজর েলাকেদরেক 
েক� কেরই। েস সময় �থম আেলার ফান ময্াগািজন আলিপেন 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত �দিশর্ত একিট 
ধৃ�তায় এেদেশর ধমর্�াণ মানুষ জরুরী অব�া েথারাই েকয়ার 
কের রাজপেথ েনেম আেস এবং নবীে�েমর উ�াল িবেক্ষােভ 
রাজপথ �কি�ত হেয় ওেঠ। �থম আেলারা ভাবেতই পাের িন 
েয, জরুরী অব�ার এই নাযুক এবং ভীিতকর পিরি�িতেত মানুষ 
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এভােব রাজপেথ েনেম আসেত পাের। িক� ওরা েতা আর জােন 
না, এিট নবীে�িমকেদর খুব সামানয্ই নজরানা। তারা �েয়াজেন 
রাসূলু�াহে�েম অকাতের জীবন উৎসগর্ করেত পাের। ঘােম নয়, 
রে� রাজপথ িস� করেত পাের।  
নবীে�িমকেদর েসই অকুেতাভয় দৃঢ়তা েদেখ �থম আেলা েগা�ী 
ভড়েক যায় এবং �কােশয্ বায়তুল মুকাররােমর তৎকালীন খতীব 
মাওলানা উবায়দুল হক রহ.-এর হােত ক্ষমা িভক্ষা িনেয় েকােনা 
মেত জীবন বাচঁােত সক্ষম হয়। েস সময় তারা �কােশয্ এবং 
পি�কায় একথা েঘাষণা েদয় েয, ভিবষয্েত আর কখনও তারা 
ইসলােমর িবরুে� িকছু িলখেব না। িক� যােদর লক্ষয্ই হে� 
এেদশ েথেক ইসলামী আদেশর্র িবচুয্িত ঘটােনা তারা বেস থােক 
কী কের? তাই সদর দরজা েছেড় এবার িখড়কী পেথ অ�সর হয় 
তারা। সতকর্ হেয় তারা িভ� একটা েকৗশল অবল�ন কের।  
বলেত েগেল তখন েথেকই ‘বদেল যাও, বদেল দাও-এর 
ে�াগােনর আ��কাশ ঘেট। েস সময় এর অ�িনর্িহত অথর্ ততটা 
�� না হেলও �েমই আজ তা �কািশত হেত শুরু কেরেছ।  
িমিডয়ার �ভাব একিট অন�ীকাযর্ বা�বতা। একিট অসতয্ 
তথয্েকও িমিডয়ার অবয্াহত �চারণায় সতয্ িহেসেব িগলােনা স�ব 
এবং িব�জুেড় এভােবই িমিডয়ার অপবয্বহার েদেখ আসিছ 
আমরা। িবে�র ইহুদী-ি��ান েগা�ী িনেজেদর আদশর্ ও 
সুদূর�সারী পিরক�না গলধঃকরণ করােত অতয্� সু�ভােব কাজ 
করা যাে�। আর এটা করেত িগেয় িমিডয়ায় সতয্েক িমথয্া এবং 
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িমথয্ােক সতয্ বেল চািলেয় িদে� তারা। �থম আেলােদর েগাড়া 
িঠক েকাথায়, েসই তথয্ উ�ার করেত সাধারণ েলাক েতা দূেরর 
কথা, �য়ং িমিডয়ার ঘাঘুজেনরাও িহমিশম খান।  
িক� েগাড়াটা েয অেনক গভীের ে�ািথত এবং েসখানকর রেস 
িস� হেয়ই তারা ইসলােমর িবরুে� কাজ কের যাে� এবং 
ভিবষয্েতও কের যােব তােত কােরা সে�হ েনই। ফেল বায়তুল 
মুকাররােম েসই েঘাষণার পর তােদর �িতেশাধপরায়ণতা এবং 
িজঘাংসা েবেড় যায়। এই ে�াগােনর অ�রােল মানুেষর দৃি�ভি� 
পিরবতর্ন এবং ইসলােমর শা�ত আদেশর্ ফাটল ধরােনার কাজ 
শুরু কের। এরই ফল�িতেত ইসলােমর �� িবধােনর িবরুে� 
সু�ভাষায় তীযর্ক ম�বয্ করেত থােক। িবেশষ কের ফাতাওয়ার 
িবরুে�।  
েদেশর েকাথাও �াময্ েমাড়ল বা সাধারণ মাত�রেদর �ারা 
িবচার-আচার হেল েসটােক ফাতাওয়াবািজ বেল �চারণা চালায় 
এবং এভােব মানুেষর মেধয্ ইসলামী িবধান ও ফাতাওয়ার �িত 
ঘৃণা সৃি� কের এবং মানুষেক ইসলামী আদেশর্র �িত বীত�� 
কের েতােল। অথচ ফাতাওয়া হে� ইসলামী আইন। আর 
ইসলামী আইেনর �িত যিদ মানুেষর বীত�� ভাব সৃি� হয় তেব 
এমিনেতই এক সময় ইসলােমর �িত মানুেষর অনীহা সৃি� হেব।  
শুধু এখােনই েথেম থােকিন তারা। আমােদর েদেশর মানুেষর 
ইসলামী আদশর্ ও সামািজক সাং�ৃিতর িবরুে� অিত সু�ভােব 
লড়াই শুরু কেরেছ তারা। ঘটনাটা হে�, েদেশ হরহােমশা 
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নারীঘিটত িবষয় িনেয় নানা অ�ীিতকর ঘটনা ঘেট এবং �াময্ 
মাত�র বা এলাকার গণমানয্ বি�রা তােদর িনজ� বুঝ 
েমাতােবক এর িবচার-আচার কের থােক। এমিন একিট ঘটনা। 
নওগাঁর রাণীনগর উপেজলার িমরাট উ�রপাড়া �ােম গত ১৬ই 
েফ�য়াির বৃহ�িতবার রাত সােড় আটটার িদেক একই �ােমর 
েমেছর আলীর েছেল আ�ুল মতীন (২৫) �িতেবিশ ভয্ানচালক 
েখারেশদ আলেমর অনুপি�িতেত তােদর শয়নকেক্ষ ঢুেক 
েখারেশেদর �ী আকিলমা (২৭) এর সােথ গ�গুজেব িল� হয়। 
এক পযর্ােয় তােক িনজর্েন একা েপেয় ধষর্েণর �য়াস চালায়। এ 
সময় গৃহবধূ িচৎকার িদেল বািড়র আেশপােশর েলাকজন আ�ুল 
মতীনেক আটক কের এবং রাতভর তােক গােছর সােথ েবঁেধ 
রােখ।’  
এরূপ একিট ঘটনায় ওই নারীপুরুেষর জনয্ �থম আেলার দরদ 
উপেচ ওেঠ। েকন আ�ুল মতীন আকিলমার সােথ অবােধ িমিলত 
হেত পারেব না, �াময্ েলােকরা তােদর বাধা েদেব এই �ে� তারা 
উ�া� হেয় যায়। িববািহত নারীর সােথ একজন পুরুষ েকন 
অবােধ িমলেত পারেব না- এই �ে� এেদেশর মানুেষর �িত, 
মানুেষর ইসলামী ও সামািজক মূলয্েবােধর �িত তারা উ�া �কাশ 
কের। আর অিত সু�ভােব তারা বয্িভচার ও পরকীয়ােক 
উৎসািহত কের।  
গত েফ�য়াির মােসর ২৪ তািরেখ ‘ফেতায়াবািজ অবয্াহত, 
পুিলশেক সংেবদনশীল হেত হেব’ শীষর্ক একিট স�াদকীয়েত 

324 



 
তারা এই ঘটনার েজর ধের েলেখ-‘এই ঘটনা এই বা�বতা 
সামেন আেন েয, িববািহত নারীেদর সে� পরপুরুেষর েমলােমশা 
সহজভােব েদখা হয় না। এর মূেল রেয়েছ কুসং�ার, সামািজক 
অন�সরতা, অিশক্ষা এবং সেবর্াপির নারীর �িত পুরুষতাি�ক 
সমােজর িচরািয়ত িবে�ষ।  
নারীেক মানুষ িহেসেব স�ােনর েচােখ না েদখেত পারার েয 
সীমাব�তা, েসখান েথেকই এ ধরেনর অনাচােরর উ�ব ঘেটেছ। 
অসামািজকতার সংজ্ঞা অিভযু�রা বয্ি�রা িনেজরাই তােদর উবর্র 
মি�� িদেয় িনধর্ারণ কেরন। ভ� মিহলার �ামী েযখােন তাঁর 
ব�ুর সে� আেলাচনায় আপি� েতােলনিন, েসখােন তথাকিথত 
মাতবেররা গােয় পেড় ঝােমলা পািকেয়েছন, আইন হােত তুেল 
িনেয়েছন।’ [স�াদকীয় ৈদিনক �থম আেলা ২৫/০২/১২ইং ও 
ৈদিনক বাংলােদশ �িতিদন ০৭/০৩/১২ইং] 
অথর্াৎ একজন পরপুরুষ িববািহত নারীর সােথ েমলােমশার 
কারেণ �ােমর মুরু�ীরা েকন েসটার িবচার করল, তােদরেক 
সতকর্ ও শাসন করল েসটা মিতউর রহমানরা েমেন িনেত 
পারেছন না। এজনয্ রীিতমেতা েক্ষাভ ও উ�া �কাশ কের 
স�াদকীয়র মেতা গুরু�পূণর্ �ােন েসই েক্ষাভ �কাশও 
কেরেছন!  
এই স�াদকীয়র মাধয্েম �কৃতপেক্ষ মিতউর রহমানরা েঘাষণা 
িদেয়ই বয্িভচারেক জাতীয়করণ করার কােজ েনেম েগল! এভােব 
ইসলােমর িবধানেক কুসং�ার, সামািজক অন�সরতা, অিশক্ষা 
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এবং সেবর্াপির নারীর �িত পুরুষতাি�ক সমােজর িচরািয়ত িবে�ষ 
বেল জঘনয্তম ম�বয্ করার দুঃসাহস েদিখেয়েছ। �থম আেলার 
এই ম�বয্ পরকীয়ােক ৈবধতা েদয়ার �� সােজশন। িনেজর 
�ীেক আেরক পুরুেষর বাহুেডাের এিগেয় েদয়ার উদা� আহবান 
ৈব িকছু নয়।  
ব�ত ওরা িনেজেদর �ীেদরেক অেনয্র বাহুেডাের আব� হেত 
েদেখও হয়ত েচাখ ব� কের থাকেব, তােদর আ�মযর্াদােবাধ 
কাজ করেব না। িক� একজন মুসিলম এবং 
আ�মযর্াদােবাধস��  বয্ি� কখনই তা েমেন িনেত পাের না। 
তেব িক এেকই বেল সুশীল সমাজ? এই কাপুরুষতা আমদানীর 
জনয্ই তারা সুশীল তকমা গােয় এঁেটেছন! 
িনলর্�তা আর েবহায়াপনার সব �র অিত�ম কের �থম আেলা 
েগা�ী। তারা স�ূণর্ িমথয্াচার কের িলেখেছ- ’ভ� মিহলার �ামী 
েযখােন তাঁর ব�ুর সে� আেলাচনায় আপি� েতােলনিন...’ বেল েয 
েলাকিটর পেক্ষ সাফাই েগেয়েছ তারা েসই েলাকিটই িক� সুেযাগ 
বুেঝ আকিলমােক ধষর্ণ করার �য়াস েপেয়েছ। িনজর্নতার পের 
ধষর্েণর �য়াস আসুক বা নাই আসুক েসটােকই এভােব ��য় 
িদেত হেব! ব�ুর আপি� না থাকেলই েসখােন এরূপ িনজর্ন 
অিভসার জােয়য হেয় যায়? তেব িক তােদর িভতেরর পৃ�াগুেলা 
এমনই। তারা তােদর িনজ� আচারেক ধমর্�াণ মানুেষর মেধয্ 
ছিড়েয় িদেত চায়? 
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কী অ�ুত ও ভূতুেড় বয্াপার! একজন িববািহত নারীর সােথ 
পরপুরুষ অবােধ েমলােমশা করেব আর েসটা বাধা েদয়া যােব না, 
শাসন করা যােব না? শাসন করেল েসটা অসামািজক কাজ হেয় 
যায়? মানুষ এই অসামািজকতা িনণর্য় কেরেছ িনেজেদর মি�� 
িদেয়? অথচ অ�ীলতা আর পাপাচােরর িবরুে� এ সমােজর এই 
অব�ান কােরা িবকল মি�� িদেয় সৃি� হয়িন। আবহমানকাল ধের 
চেল আসা ইসলামী ঐিতেহয্ লািলত সভয্সমােজরই অপিরহাযর্ 
অংশ এই ৈনিতকতা। এই আদশর্ এেসেছ মানবতার মুি�রদূত  
মুহা�াদ মু�াফা সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক। িতিনই 
�� ভাষায় িববািহত নারীেদর সােথ এভােব েমলােমশােক চরম 
গিহর্ত অপরাধ িহেসেব আখয্ািয়ত কের ইরশাদ কেরেছন- 

  َ�نْ 
ً

َعاِص  بِْن  ِلَعْمِرو َمْو�
ْ
نَّهُ :  ال

َ
رَْسلَهُ  �

َ
  أ

َ
ٍّ  إىِل ُ  رىَِضَ  ىلَعِ ِذنُهُ  َ�نْهُ  ا�َّ

ْ
 ىلَعَ  �َْستَأ

ْسَماءَ 
َ
ِذنَ  ُ�َميٍْس  بِنِْت  أ

َ
ُ  فَأ

َ
  إَِذا َحىتَّ  هل

َ
َل  َحاَجتِهِ  ِمنْ  فََرغ

َ
  َسأ

َ
َمْو�

ْ
 َ�نْ  َ�ْمًرا ال

ِ  رَُسوَل  إِنَّ :  َ�َقاَل  َذلَِك  وْ  َ�َهانَا -وسلم عليه اهللا ص�- ا�َّ
َ
نْ  َ�َ�  أ

َ
 ىلَعَ  نَْدُخَل  أ

ْزَواِجِهنَّ  إِْذنِ  بَِغْ�ِ  النَِّساءِ 
َ
 أ

সাহাবী আমর ইবনুল আস রািদয়া�াহু তা‘আলা ‘আনহু �ীয় 
ভৃতয্েক আলী রািদয়া�াহু তা‘আলা ‘আনহুর কােছ পাঠােলন তার 
�ী আসমা িবনেত উমাইস রািদআ�াহ তা‘আলা আনহার িনকট 
�েবেশর অনুমিত লােভর জনয্। ভৃতয্ �েয়াজন পূণর্ কের মুিনব 
আমর রািদয়া�াহু তা‘আলা ‘আনহুেক এর কারণ িজেজ্ঞস করেল 
িতিন বলেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
আমােদরেক �ামীর অনুমিত ছাড়া তার �ীর িনকট েযেত বারণ 
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কেরেছন।’ [জােম িতরিমযী : ২/১০৬; মুসনােদ আহমাদ : 
১৭৮৩৮; সুনােন কুবরা : ১৩৯০৩] 
পরনারীর সােথ েমলােমশার িনেষধাজ্ঞার বয্াপাের শরীয়েতর 
িবধান ��। এক হাদীেস ইরশাদ হেয়েছ, ‘দুইজন গায়ের 
মাহরাম নারীপুরুষ যখন একি�ত হয় তখন তােদর তৃতীয়জন 
থােক শয়তান।’ অথর্াৎ শয়তান েসখােন উপি�ত হেয় তােদরেক 
পাপকেমর্ উৎসািহত কের। আর এটা অন�ীকাযর্ বা�বতা েয, 
িবেয় হেয় যাওয়ার পর অিধকাংশ নারী মুখরা ও �গলভ �ভােবর 
হেয় যায়। একা� বয্ি�গত ও দা�তয্সুলভ কথাও অেনয্র কােছ 
অনায়ােস বয্� কের। ফেল এমন এক দুবর্লতম সমেয় দুইজন 
েবগানা নারী-পুরুেষর পার�িরক েমলােমশা কখনই েমেন েনয়া 
যায় না। এর পিরণিত কখনই শুভ হয় না। 
এ েক্ষে� আেরকিট িবষয় লক্ষণীয়। এ ধরেনর পিরি�িতেত 
পুরুষরা সাধারণত নারীেদর দুবর্লতার সুেযাগ িনেয় তােদরেক 
িনেজর িদেক আকৃ� কের। আর খুব সাধারণভােবই তখন পুরুষরা 
উ� নারীেক েকৗশেল �ামীর বয্াপাের একটা েনিতবাচক ধারণা 
ঢুিকেয় েদয়। কখনও �ামীর েকােনা দুবর্লতা থাকেল তা তার 
সামেন তুেল ধের। এটা অতয্� জঘনয্ একটা �য়াস। এভােব বহু 
সংসার ভােঙ, সমােজ অশাি�র দাবানল ছিড়েয় পেড়। েফতনা-
ফাসােদর সয়লাব হয়। এ কারেণই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এটােক অতয্� জঘনয্ অপরাধ িহেসেব আখয্ািয়ত কের 
এধরেনর েলাক তার উ�ত নয় বেল কেঠার ধমিক িদেয়েছন। 
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আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন- 

  ِمنَّا فَلَيَْس  َمْملُوَ�هُ  أوْ  اْمِرىءٍ  َزوَْجةَ  َخبََّب  َمنْ 

‘েয বয্ি� অপেরর �ীেক �ামীর িবরুে� িবগেড় েদয় েস আমার 
উ�েতর অ�ভূর্� নয়।’ [সহীহ ইবন িহ�ান : ৪৩৬৩] 
যিদ ধেরও েনয়া হয় েয, একজন িববািহত নারীর সােথ একজন 
পরপুরুেষর অবাধ ও িনিরিবিলেত েমলােমশােত খারাপ িনয়ত 
থােক না (িক� বা�েব তা স�ব নয়), তথািপ শরীয়ত তােদরেক 
এভােব িমিলত হওয়ার অিধকার েদয় িন। ইসলামী ইিতহােসর 
সেবর্া� সু�র যুেগর একিট ঘটনা বিল। ঘটনািট মুসিলম জািতর 
মা, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� দুই �ী 
এবং একজন অ� সাহাবীর। ঘটনািটর ভাষা িন�রূপ : 
উে� সালামা রািদয়া�াহু আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন- 
مِّ َمْكتُوٍم 

ُ
ْ�بََل اْ�ُن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَميُْمونَُة ، فَأ ُكنُْت ِعنَْد رَُسوِل اِهللا َص�َّ ا�َّ

 ُ َِجاِب ، َ�َقاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ ا�َّ
ْ
َمَرنَا بِاحل

َ
ْن أ

َ
َحىتَّ َدَخَل َعلَيِْه ، وََذلَِك َ�ْعَد أ

نَا َوَال  ْ�َ� ، َال ُ�برِْصُ
َ
لَيَْس أ

َ
نَا : يَا رَُسوَل اِهللا ، أ

ْ
َعلَيِْه وََسلََّم : اْحتَِجبَا ِمنُْه َ�ُقل

انِِه ؟. لَْستَُما ُ�برِْصَ
َ
ْ�تَُما ، أ

َ
َ�َعْميَاَواِن أ

َ
 َ�ْعِرُ�نَا ؟ قَاَل : أ

আ�ু�াহ ইবন উে� মাকতুম রািদআ�াহ তা‘আলা আনহু একবার 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ আগমন 
করিছেলন। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
কােছ উপি�ত িছেলন সাহাবী উে� সালামা ও মায়মূনা রািদয়া�াহু 
আনহুমা। আ�ু�াহ ইবন উে� মাকতুম রািদআ�াহ তা‘আলা 
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আনহু েসখােন আগমন করেল রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তােদরেক পদর্া করার আেদশ িদেলন। জবােব উে� 
সালামা রািদআ�াহ তা‘আলা আনহা বলেলন, ইয়া রাসূলা�াহ! 
িতিন িক অ� নন? আমােদরেক েচেননও না েদেখনও না? 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা িক 
অ�? েতামরা িক তােক েদখেত পাে�া না? [মুসনাদ আহমাদ : 
২৭০৭২; সুনােন আবূ দাউদ : ৪১১৪] 
েদখুন, �য়ং রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ী, 
উ�েতর মা জননী। যােদর মেন িব�ু পিরমাণ পাপিচ�ার উদয় 
হওয়া এবং যােদর বয্াপাের অণু পিরমাণ পাপিচ�ার উে�ক হওয়া 
সাহাবীর পেক্ষ অস�ব এবং েসখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম উপি�ত আর সাহাবীিটও অ�, েসই 
পিরি�িতেতও রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পর 
নারীপুরুেষর পার�িরক একি�ত হওয়ােক কত কেঠার ভােব 
িনেষধ কেরেছন! িক� মিতউর রহমানেদর মুেখ আজ এ কী 
শুনিছ? তােদর দৃি�েত অবােধ, িনিরিবিলেত পর নারী-পুরুেষর 
িমিলত হওয়া অপরাধ নয়! বরং বাধা েদয়া অপরাধ! অন�সরতা, 
অসামািজকতা? 
�ীয় �ীর বয্াপাের একজন পুরুেষর কী পিরমাণ গায়রত ও 
আ�মযর্াদােবাধ থাকা দরকার তার একিট দৃ�া� েপশ কির। 
ঘটনািট আজ েথেক বহুিদন আেগর। ৮৬ িহজরীর ঘটনা। আবূ 
আ�ু�াহ মুহা�াদ ইবন আহমাদ রহ. বেলন, আিম রায় এলাকায় 
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কাজী মুসা ইবন ইসহােকর িনকট উপি�ত হলাম। েস সময় 
জৈনক মিহলা আদালেত তার �ামীর িবরুে� মহেরর পিরমাণ 
িনেয় মামলা দােয়র করল। মিহলার অিভভাবকরা �ামীর কােছ 
পাঁচশত িদনার দািব করেছ আর �ামী তা অ�ীকার করেছ। 
িবচারক �াক্ষী হািজর করার আেদশ িদেলন। �াক্ষী হািজর হেল 
িতিন বাদী মিহলার েচহারা েদেখ েনয়ার আেদশ িদেলন। 
�াক্ষীদাতা মিহলােক দাঁড়ােত বলেলন।  
এসব েদেখ �ামী বলেলন, কী হে� এসব? আদালেতর উিকল 
বলেলন, আপনার �ীর েচহারা খুলেত হেব, যােত সাক্ষী তােক 
যথাযথভােব িচেন সাক্ষী িদেত পাের। �ামী বলেলন, অস�ব তা 
হেত পাের না। এই বেল িতিন কাজীর িদেক মেনািনেবশ কের 
বলেলন, আিম কাজীেক সাক্ষী েরেখ বলিছ, আমার �ী েয পাঁচশত 
িদনার দািব কেরেছ আিম তা তােক পিরেশাধ করব! তবু আমার 
�ীর েচহারা িভ� পুরুেষর সামেন �দশর্ন করেত েদব না। 
মজিলেসর সবাই �ামীর এই �ীিন মযর্াদােবাধ েদেখ অিভভূত 
হেলন। �ীও �ামীর এই মযর্াদােবােধ উ�ু� হেয় তার মহর মাপ 
কের িদেলন। িবচারক এই ঘটনািটেক উ�ম আদেশর্ অ�ান ও 
�রণীয় ঘটনা িহেসেব আখয্ািয়ত কের মজিলস েশষ করেলন।’ 
[আল-মুনতাজাম ফী তািরিখল মুলুিক ওয়াল-উমাম : ৬/১৮] 
িক� আজ আমরা েকাথায় অব�ান করিছ? আসেল আমরা 
সমেয়র িবচাের তােদর েথেক যত দূের সের েগিছ আদেশর্র 
িবচাের দূের চেল িগেয়িছ তার েচেয় কেয়কগুণ েবিশ।  
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�ীেদরেক যারা এভােব পরপুরুেষর সামেন েপশ কের তােদরেক 
দায়ূস বলা হয়। এধরেনর েলােকর বয্াপাের কেঠার শাি�র কথা 
বিণর্ত হেয়েছ। এক হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ- রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

َ َ�بَارََك  ُ َعلَيِْه وََسلََّم إِنَّ ا�َّ ْشيَاَء �ِيَِدهِ: َخلََق آَدَم َص�َّ ا�َّ
َ
 َخلََق ثََالثََة أ

َ
َوَ�َعاىل

 �َْسُكنَُها 
َ

ِ�، ال ِفْرَدوَْس �ِيَِدهِ، َوقَاَل: وَِعزَّ
ْ
�ِيَِدهِ، َوَ�تََب اتلَّْوَراَة �ِيَِدهِ، وََغَرَس ال
 َديُّوٌث ". قَالُوا: يَا رَ 

َ
َْمِر، َ�َما ُمْدِمُن مَخٍْر، َوال

ْ
، قَْد َعَرْ�نَا ُمْدِمَن اخل ِ ُسوَل ا�َّ

يُّوُث؟ قَاَل:  ْهِلهِ «ادلَّ
َ
وَء ِأل  »َمْن يُِقرُّ السُّ

আ�াহ তা‘আলা িতনিট িজিনস িনজ হােত ৈতির কেরেছন। আদম 
আলাইিহস সালামেক িনজ হােত বািনেয়েছন। তাওরাত িনজ হােত 
িলেখেছন এবং জা�াতুল িফরদাউেস িনজ হােত গাছ েরাপণ 
কেরেছন। এরপর িতিন বলেলন- আমার ই�েতর কসম! 
মদপানকারী এবং দায়ূসরা জা�ােত বসবাস করেত পারেব না। 
সাহাবােয় েকরাম বলেলন, ইয়া রাসূলালা�াহ! দায়ূস কারা? িতিন 
বলেলন, যারা িনজ �ীেদরেক খারাপ কাজ করার পরামশর্ েদয়।’ 
[বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস-িসফাত : ৬৯২; কানযুল উ�াল : 
১৫১৩৭; আদ-দুররুল মানছূর, ইমাম িসয়ূতী রহ. : ১১/৩৭২] 
অনয্ বণর্নায় দায়ুেছর পিরচয় েদয়া হেয়েছ এভােব- 

  الهله الفواحش يرىض اذلى : قال اهللا رسول يا ادليوث ما قيل
দায়ূস ওই বয্ি�, েয তার �ীর অ�ীল কােজ স�� থােক।’ 
[তাফসীের হা�ী ৭/৪৫৯, রুহুল বয়ান : ৫/২৩৫]  
আেরক বণর্নায় এেসেছ- 
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 أهله ىف السوء يقر اذلى:  وادليوث

দায়ূছ ওই বয্ি�, েয িনজ �ীেত পাপাচার (েবপদর্া, অবাধ 
েমলােমশা, িনলর্�তা ইতয্ািদ) িজইেয় রােখ। 
েবান! মেন কেরা না মিতউররা এই দািব জািনেয় েতামার িবরাট 
উপকার কের েফেলেছ। বরং এজাতীয় কথা বেল তারা েতামার 
�িত করুণা �দশর্েনর অ�রােল অনয্ িকছ হািসল করেত চায়।  
কথািট আ�ামা ইবন তায়িময়া রহ.-এর ভাষােতই বয্� কির। 
িতিন  বেলন- 

َ قَْد َجَعَل يِف �ُ  ِة َما ُهَو َمْعُروٌف فَيَْستَْعِظُم فَإِنَّ ا�َّ َغْ�َ
ْ
ُفوِس بَِ� آَدَم ِمْن ال

ْن يَْزِ�َ فَإَِذا لَْم 
َ
تِِه ىلَعَ َ�ْفِسِه أ ْ�َظَم ِمْن َ�ْ�َ

َ
تَُه أ

َ
 الرَُّجُل اْمَرأ

َ
ْن َ�َطأ

َ
الرَُّجُل أ

 
َ
ْن تَُ�وَن َزوَْجتُُه بَِغيًّا وَُهَو َديُّوٌث َكيَْف يَْ�َرُه أ

َ
ْن يَُ�وَن ُهَو َزاٍن يَْ�َرهْ أ

نَا ْو قَوَّاٌد يَِعفُّ َ�ْن الزِّ
َ
 َولَِهَذا لَْم يُوَجْد َمْن ُهَو َديُّوٌث أ

‘আ�াহ তা‘আলা বনী আদমেক িবেশষ আ�মযর্ােবাধ িদেয় সৃি� 
কেরেছন। একারেণই পুরুেষরা িনেজরা বয্িভচাের িল� হওয়ােক 
যতটা না েদােষর েচােখ েদেখ �ীর বয্িভচাের িল� হওয়ােক তার 
েচেয় েঢর েবিশ েদােষর েচােখ েদেখ। িক� যার মেধয্ 
আ�মযর্াদােবাধ েনই এবং েস �ীয় �ীেক অপকেমর্ িল� হেত 
েদেখও িকছু বেল না বা বলেত পছ� কের না তারা দায়ূছ। েস 
বাধা েদেব েকন? িনেজই েতা বয্িভচাির! একারেণ দায়ূছরা 
বয্িভচার েথেক েহফাযেত থােক না।’ [ইবন তাইিময়া, মাজমু‘ 
ফাতাওয়া : ১৫/৩২০] 
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আ�ামা ইবন তাইিময়ার কথার সারমমর্ হে�, দায়ূছরা এভােব 
িনজ �ীেক অেনয্র বাহুল�া হওয়ার সুেযাগ িদেয় িনেজরা অনয্ 
নারীেক বাহুব�েন আব� কের। আর এেত েযন িব� সৃি� না হয় 
এজনয্ িনলর্�ভােব িনজ �ীেক বয্বহৃত হেত েদয়! 
মিতউর রহমান! সামানয্ রুিট-েরাজগােরর িবিনমেয় অদৃশয্ চে�র 
েয এেজ�াই বা�বায়ন করেত যাও না েকন, একটু েভেব েদেখা 
অতীেতর কথা, ভিবষয্েতর কথা এবং পরকােলরও কথা। 
বহুকােলর অতীত আমােদর সামেন। এভােব সামানয্ রুিট-
েরাজগােরর জনয্ যারা �েদশ, মাতৃভূিম, িনজ� সং�ৃিত ও 
ইসলােমর �ােথর্র িবরুে� ময়দােন েনেমিছল তারা হয়ত সামানয্ 
কেয়ক �াস রুিট-েগাশত েযাগাড় কের িনেত েপেরিছল, িক� 
ইিতহাস তােদরেক ক্ষমা কেরিন। যুগ পর�রায় মানুষ তােদর 
ওপর থুথু িনেক্ষপ কেরেছ, অিভস�াত িদেয়েছ এবং ঘৃণার েচােখ 
েদেখ আসেছ।  
ইিতহােসর কািল েতামােক কীভােব মূলয্ায়ন করেব, ইিতহােসর 
পাতার িঠক েকান জায়গাটায় েতামার িঠকানা হেব েসটাও ভুেল 
যাওয়া িক� সমীচীন হেব না। আর মেন েরেখা, একিদন অবশয্ই 
মহা �তাপশালী �ভুর সামেন েতামােক আমােক দ�ায়মান হেত 
হেব। েসিদন েতামার কী জবাব থাকেব েসটা একটু েভেব তেবই 
মেন চাইেল ইসলােমর িবরুে� কলম ধেরা। মেন েরেখা, পাপ 
িঠক ততটুকুই  করা উিচত, যতটুকুর শাি� েভাগ করা স�ব! এর 
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বাইের যাওয়া বুি�মােনর কাজ নয়। এেদরেক সুশীল বলা যায় 
না। সুশীল েতা েসই :  

َكيُِّس 
ْ
َموِْت  َ�ْعدَ  لَِما وََعِمَل  َ�ْفَسهُ  َدانَ  َمنْ  ال

ْ
 ال

‘সুশীল েসই, েয িনেজর �বৃি�েক দমন কের এবং মৃতুয্র পেরর 
জনয্ আমল কের।’ [িতরিমযী : ২৪৫৯; তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর 
: ৬৯৯৫; মুসতাদরাক আলাস-সাহীহ : ৭৬৩৯; ইমাম িতরিমযী 
বেলন, হাদীসিটেক হাসান সহীহ, তেব বুখারী ও মুসিলম এিট 
সংকলন কেরন িন। মু�াদরােকর তালখীেস ইমাম যাহাবী 
হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।]   
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