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পি�মা সং�ৃিতর কু�ভাব  

(আেলাচয িববেয় পিররার  াররা েপেত আেে বাাব িতনিি  িনা 

পড়ুন) 

 িনা : ১ 

চােমলীর (ছ� নাম) বয়স এখন ৩৫ ছঁুইছঁুই। �ায় এক যুে আেে 

ই�ারিমিডেয়ি পড়ার সময় েথেক অিভভাবকরা তার জনয 

এেকরপর এক িবেয় িঠক কের আসেছন। েকােনা িবেয়েতই মত 

েদয় না েস। রেবল নােমর একিি েছেলেক েস ভােলাবােস। 

এিদেক ে�িমক রেবলেকক তার অিভভাবকরা িবেয়র জনয 

অেনক পীড়াপীিড় কেরন। েসক রািজ হয় না। অেনক িদন পর 

েমেয়র অিভভাবকেদর এক হাত েদিখেয় িদেত েস একিি িবেয়েত 

রািজ হয়। িক� িবেয়র মা� এক মােসর মাথায় েস কই বউেক 

িডেভাসর েদয়। তার কথা, ‘এেক আমার ভােলা লােে না। এর 

�িত আিম েকােনা আকবরর েবা  কির না। আমার পেে চােমলী 
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ছাড়া অনয কাউেক ভােলাবাসা সসব নয়।’ এিদেক ভােলাবাসার 

শপথ ভ� কের িবেয়েত রািজ হকয়ায় অিভমােন েফেি পেড় 

চােমলী। ‘যার জনয আিম পিরবােরর �বল চাপ আর সামািজক 

বা ার ে�াত উিজেয় এতগেলা িবেয়র �াাব �তযাখযাত কেরিছ, 

েস িক-না আমােক েরেখ অনয েমেয়েক িবেয় করেত েেল! িঠক 

আেছ আিমক কম না। আিমক তেব রেবলেক েদেখ েনব।’   

পরিদন সকােল  ুম েথেক েজেে চােমলী অক�াৎ তার বাবােক 

েছেল েদখেত বলল। অবাক হেলক বাবা যারপরনাই খুিশ হন। 

পিরবােরর সবাই বলাবিল করেত লােল যাক অবেশেব চােমলীর 

সুমিত হেলা! বাবা বযা হেয় একিি পা� িঠক করেলন। চােমলী 

রেবলেক সংবাদ পাঠাল, ‘তুিম আমার ভােলাবাসার সে� 

িব�াস াতকতা কের অনয েমেয়র িবেয়েত সসিত িদেয়েছা। িঠক 

আেছ আিমক আর েতামােক িবেয় করিছ না। আোমী 

কেয়কিদেনর মে যই তুিম আমার িবেয়র দাকয়াত পােব।’ 

রেবেলর মাথায় েযন েম  েভে� পড়ল। তেব অিভমানী নয়; েস 

হেয় উঠল �িতিহংসাপরায়ন। চােমলীেক চমেক িদেয় রেবল 



5 

 

জানাল, ‘আমােক ছাড়া যিদ অনয কাউেক িবেয় করেত যাক, তেব 

আিম েস িবেয় েভো েদব। আমার সে� েতালা েতামার সবগেলা 

অ�র� ছিব সবার সামেন তুেল  রব।’ চােমলী িবমূঢ় হতভস 

হেয় েেল। ে�িমেকর কােছ েস এমন েনাংরা হমিক �তযাশা 

কেরিন। অেনক কে� চােমলী িনেজর বযাপাের চূড়া� িস�া� েনয়া 

েথেক িবরত থাকল। আর যাই েহাক েস এমন মহাপাপ করেত 

চায় না। তেব একিদন বােদই েস তার বাবা ক ে�িমক পুরবেক 

জািনেয় েদয়, ‘আমার িবেয় িনেয় যখন এত হা�ামা, তখন আিম 

আর িবেয়ই করব না। আমার জনয িচর কুমারী হেয় থাকার 

িস�া�ই যথাথর।’  

পিরবােরর চাপ আর রেবেলর দৃি�র বাইের চেল েযেত েস  াম 

েছেড় ঢাকায় চেল আেস। এখােন েস একিি োেমরে� চাকির 

কের। িনেজ কামাই কের আ�ীেয়র বাসায় খরচ িদেয় থােক। 

চােমলী জােন না তার ভিববযৎ কী। েমেয়র অিনি�ত ে�েবযর 

কথা েভেব বাবা-মা শ ু েচােখর পািনই েফেলন। েমেয়েক বা য 

করার সাহস তােদর েনই। তারা জােনন তােদর এ স�ান কত 
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েজদী ক একেরাখা। (উে�খয, এই েমেয়িি আমার বাসার িনচ 

তলায় থােক।) 

 িনা : ২ 

�ামীর চরম অবেহলা-িনযরাতন। অনযিদেক �শর-শাশিড় ক 

ননদেদর সীমাহীন লা�না- সবিকছু িমিলেয় িবিবেয় উেঠিছল 

েৃহব ু ফারজানা েহােসন িরতার জীবন। দুই স�ােনর ভিববযেতর 

কথা েভেব এতিদন মুখ বুেজ সব সহয করেলক আর পারিছেলন 

না িতিন। অবেশেব �ামীর অবজা আর �শরবািড়র েলাকেদর 

ে�না-অপমান েথেক িচরকােলর জনয মুিি েপেত ‘আ�হনেনর’ 

পথ েবেছ েনন। একা নয়; িনজ েেভরর দুই স�ানেকক 

ে��ামরের সহযা�ী কের েনন। েত ১১ জুন ২০১০  (শুবার) 

এই হদয় িবদারক  িনা  েি রাজ ানীর কদমতলীর 

আরামবােের একিি বাসায়।  

িরতার বড়েবান জানান, �ায় ১৭ বছর আেে িরতা ক রােশদুল 

কবীর িনেজেদর পছে� িবেয় কেরন। �থেম দুই পিরবােরর 
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েকউই এ িবেয় েমেন েননিন। পের দুই পিরবােরর সসিতেতই 

আনু�ািনকভােব িরতােক  ের তুেল েনন রােশদুল কবীেরর বাবা 

শিফকুল কবীর।  

িরতার পািরবািরক সূ� জানায়, কেয়ক বছর আেে িরতার 

মামােতা েবান রািজয়া সুলতানা �ৃিতর সে� অৈনিতক স�েকর 

জিড়েয় পেড়ন রােশদ। তখন েথেক রােশদ তার �ী ক দুই 

স�ােনর সে� খারাপ আচরর শর কেরন। ২০০৮ সােলর 

আেে� িরতা ক তার দুই স�ান ভারেতর আজিমর যান। কােজর 

অজুহােত রােশদ ঢাকায় েথেক যান। �ী ক স�ােনর 

অনুপি�িতেত িতিন ৮ আে� েোপেন �ৃিতেক িবেয় কেরন। 

েদড় বছর পর েত রমজােন িববয়িি জানাজািন হয়। এেত 

রােশেদর সে� িরতার দা�তযকলহ আেরা েবেড় যায়।  

িরতা জে�াথ িব�িবদযালেয় মা�ােসর (সমাজিবজান) পড়ার সময় 

রােশেদর সে� পিরচয় হয়। তখন আলমবাে এলাকায় একিি 

িভিডকর েদাকান িছল রােশেদর। পিরচয় েথেক ে�ম তারপর 
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ে�ম েথেক পিররয়। �থম স�ান েপেি থাকেত িনেজর কােজ 

সহেযািেতার জনয িরতা �ৃিত নােমর তার এই মামােতা েবানেক 

িনেজর বাসায় আেন। দুলাভাইেয়র সােথ অবা  েমলােমশার 

সুেযাে। তারপর যা হবার তা-ই হেলা। (িবিভ� জাতীয় ৈদিনক)  

 িনা : ৩ 

পরেন সুিতর ি� িপস। রিাি পুেরা শরীর। মাথার ল�া চুলক 

রেির ে�ােত িভেজ চুপচুেপ। ছুিরর আ ােত েতিবেত শরীর 

েথেক ঝরেছ তাজা রি। েবিরেয় পেড়েছ নািড়ভুঁিড়ক। লাল রেি 

রাঙা পােয়র আঙুল। ভয়�র েস দৃশয সহয করা সিতয কিঠন।  

ে�িমক তািরকু�ামান কিবর উপযরপুির ছুিরকা ােত ক েলা েকেি 

খুন কের উেডন িব�িবদযালয় কেলেজর বাংলা িবভােের ছা�ী 

মহসীনা রা�ানী েমনকােক।  াতক কিবর েমনকার খালা 

েজসিমেনর েদবর। েত ১৫ জুলাই ২০১০ ইং রাজ ানী ঢাকার 

পাইকপাড়ায় এ  িনা  েি। িনহত েমনকা পড়াশনার পাশাপািশ 
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িমরপুেরর শাহ আলীবােের এফএম ই�ারনযাশনাল �ুেল 

িশেকতা করেতন।  

েযভােব খুন করা হয় :  াতক কিবর জানায়,  িনার িদন দুপুর 

১২ িায় েমনকােদর বাসায় আেস েস। এ সময় েমনকা তােক 

বেল, আপনার আজ িস�াপুর যাকয়ার কথা। িকছু সময় পর 

েমনকার মা ে�শােরর কবু  েখেয়  ুিমেয় পেড়ন। এই সুেযােে 

েমনকােক িনেয় তার েবডরেম যায় কিবর। এরপর বযাে েথেক 

একিি ছুির েবর কের কিবর। ছুিরিি েমনকােক েদিখেয় বেল, 

আজ েতামােক িকছু �� করব। সতয জবাব না েপেল এই ছুির 

িদেয় েতামােক খুন কের েফলব। েমনকােক কিবর িজেজস কের, 

কার সে� �িত রােত েস কথা বলেছ। কার সে� ে�ম করেছ 

েমনকা। অেনক পীড়াপীিড়র পর েমনকা �ীকার কের স�াি নােম 

এক েছেলর সে� তার স�কর রেয়েছ। এ কথা েশানার পরপরই 

েমনকার েপেি �থেম ছুির ঢুিকেয় েদয়। এরপর সারা শরীের 

এেলাপাতািড় ছুির িদেয় আ াত কের। (ৈদিনক সমকাল)  
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স�িত বাংলােদেশ আ�হতযার  িনা বযাপকহাের বৃি� েপেয়েছ। 

�িতিদন সংবাদপে�র পাতা খুলেলই েচােখ পড়েছ ে�িমেকর 

হােত ে�িমকার �ারনাশ, কাি�ত জনেক না পাকয়ায় ে�িমক বা 

ে�িমকার আ�হতযা, মােয়র হােত স�ান খুন, িন�াপ িশশসহ 

পািরবািরকভােব অসুখী নারীর আ�হনন,  বরর বা ইভিিিজংেয়র 

অপমান সইেত না েপের আ�হতযার  িনা। বাংলােদেশ সদয 

সমা� রমজান মােসক  েি েবশ কেয়ক নারীর আ�হতযার  িনা। 

রাজ ানীর িখলেেেত পাতােনা মামার আ ােন তার বাসায় 

ইফতার করেত িেেয় খুন হন ইেডন কেলেজর এক ছা�ী। তার 

শরীের শারীিরক িনযরাতেনর অেনক িচচ েদেখ েেেছ বেল খবের 

�কাশ।   

এসব  িনায় সমােজর িচ�াশীল বযিিমাে�ই আজ িচি�ত ক 

িবি�ত। এ িনেয় জাতীয় ৈদিনকগেলােত েরাজ �কািশত হে� 

নানা  রেনর �ব�-িনব� ক �িতেবদন। এসেবর �িতকাের 

কেঠার আইন পাশ, সামািজক সেচতনতা সৃি�, অপরা ীেদরেক 

সামািজকভােব �িতেরা  করাসহ নানা মুনী নানা মত িদেয় 
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আসেছন। এসব  িনায় হতিব ল সমাজ ক মেনািবজানী এবং 

িশেকেকিরর অেনেকর েলখায় েীরকেী হেলক উেঠ আসেছ 

সমােজ চািরি�ক অবেয় ক  মরীয় মূলযেবাে র অভােবর কথা। 

�স�ত, কেয়কিদন আেে ল�েন েয স�াস ক িবশৃ�লার  িনায় 

পুেরা ইংলযা� েকঁেপ উেঠিছল, তার েপছেনক ৈনিতক মূলযেবাে র 

অভােবর হাত রেয়েছ বেল েস েদেশর � ানম�ী সংসেদ 

জািনেয়েছন। তেব েয যাই বলুন আ�হতযার এসব  িনা বাড়েছ 

ৈব কমেছ না।  

আসেল আ� াতী কােফলার এই ে�াত েঠকােত সবাই ে�ােতর 

িবপরীেত বালু আর ইি-সুরিকর বাা িদেয় �িতেরাে র সমা ান 

েপশ করেছন। েকউ ে�ােতর উৎস ব� করার কথা বলেছন না। 

আমরা জািন, ে�ােতর উৎস ব� না কের তার িবপরীেত বাঁ  

ৈতির সমা ান বেি। িক� তা �ায়ী নয়; সামিয়ক।  

তাহেল এই আ� াতী ে�ােতর উৎস কী? হযা, েমািাদােে বলেত 

েেেল তা হেলা, আ�াহর িব ান ল�ন এবং পদরা িব ানেক 

উেপো। কপের উ�ৃত শ ু এ েএ�য়ই নয়; এ  রেনর েযেকােনা 
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 িনা মেনােযাে িদেয় িবে�বর করেল েদখেত পােবন এর জনয 

� ানত পদরা িব ান ল�নই দায়ী। আ�াহর িব ান ল�েনর 

অেনকগেলা পােপর েযােফেলই এমন চূড়া�  িনা। �থম েেএ 

চােমলীর উে�েশ ে�িমক রেবেলর হমিক ‘আমার সে� েতালা 

েতামার সবগেলা অ�র� ছিব সবার সামেন তুেল  রব’ অ�ত 

তা-ই �মার করেছ। িবেয়র আেে একজন পুরেবর সে� ছিব 

কঠােনা হয় কীভােব? তাক আবার অ�র� ছিব?  

ি�তীয় েেএ েদখুন কীভােব পেদ পেদ ইসলােমর িশো ক আদশর 

উেপিেত হেয়েছ। (ক) িরতা-রােশেদর ভােলাবাসার স�কর। (খ) 

িরতার পিরবাের �ৃিতেক �ান িদেয় দুলাভাইেয়র সে� অবা  

েমলােমশার সুেযাে সৃি� করা। (ে) �ামীেক (মাহরাম) না িনেয় 

িবেদশ সফর করা। ( ) ম�া-মদীনা নয়; মানত পূরেরর জনয 

আজিমর শরীফ েমন!  

তৃতীয় েএিি আিম পি�কার ভাবায় তুেল  েরিছ। এেত শ ু 

একিি বাকয েখয়াল করন ‘এই সুেযােে েমনকােক িনেয় তার 
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েবডরেম যায় কিবর।’ েমনকার দূর স�েকরর আ�ীয় কিবর 

েকন তােক িনেয় েবডরেম যােব? েস িক তার �ামী?  

ইদানীং অেনক িশিেত পিরবারই েমেয়র কােছ েকােনা েবোনা 

পুরেবর আেমন বা ব�ুে�র অি কার িনেয় েমলােমশােক 

েদাবরীয় মেন করেছ না। তােদর দৃি�েত তারা েকউ তার 

‘বয়ে��’, েকউবা তথাকিথত ‘ভাইয়া’। বাবা-মােয়রাক এেত 

েদােবর িকছু েদেখন না। েবোনা আবার িকেসর? কসব েসেকেল 

শ�! এই হেলা পা�াতয সভযতার আ াসন। অথচ মা� এক 

শতা�ী আেেই এ দৃশয একিি িহ�ু পিরবােরক েবমানান িছল। 

শরৎচে�র উপনযাস পেড়নিন এমন িশিেত বাঙালী কমই পাকয়া 

যােব। তার এক উপনযােস পেড়িছলাম যখন েছেল পড়ােনার জনয 

পি�ত মশাই বািড়েত �েবশ করেলন, মা অ�রমহেল চেল 

েেেলন। �েয়াজেন যখন মা�ােরর সামেন আসেত হয় িতিন মুেখ 

ল�া ে ামিা েিেন সামেন আেসন। আেজা িক� মুসিলম সভযতার 

িবলীয়মান িনদশরন িহেসেব ভারেতর  ামাােলর িহ�ু মিহলারা 

ফুলহাতা �াউজ পেরন।  
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অথচ পা�াতয সভযতার সবক আমরা এেতািা র� কেরিছ েয, 

িনেজেদর েৌরেবা�ল সামািজক মূলযেবা  আর আমােদর কােছ 

ভােলা লােে না। ভােলা লােে �া ীনতার নােম েোলামীর িজি�ের 

হাঁিপেয় কঠা পা�াতয মূলযেবা । তৃতীয় বৃহৃম মুসিলম েদেশ 

আজ িব�িবদালেয়র �ােস পদরােক উপহাস করা হয়। �ােস 

ন�তার সবক িদেল েদাব হয় না। েদাব হয় শালীনতার সবক 

িদেল। িুিপ আর েবারকা েদখেল শ ু ি� েসেের েদশ �াে�ই 

নয়; ইদানীং বাংলােদেশক অেনেকর ো চুলকােত শর কের।  

�থম আেলার সা�ািহক মযাোিজন ছুিির িদেন শাহ জালাল 

িবজান ক �যুিি িব�িবদযালেয়র অ যাপক মুহাসদ জাফর 

ইকবােলর একিি সাোৎকার পেড়িছলাম। তােক �� করা 

হেয়িছল, ‘আপনােদর সময় আর এখনকার মে য িব�িবদযালেয় কী 

পাথরকয েদখেত পান? একিি অনু�ােন িনেজর ছা�ীেদর সে� 

ব�াহীন ডযা� িদেয় সমােলািচত হকয়া এ কাএিনক জেেতর 

েলখক উৃর েদন, ‘তখনকার িদেন িব�িবদযালেয় এত েবারকা 
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েদখা েযত না। বতরমােনর মেতা েমৗলবাদীেদর এত উৎপাত িছল 

না িব�িবদযালয়গেলােত।’ 

হযা, এরা িক� পা�ােতযর েকউ নন। এরা পা�াতয সভযতার 

েিবরত আমদািনকারক। এেদর স�েকর দুঃখ করেত িেেয় েত 

শতা�ীর অনযতম িব�খযাত ইসলামী িচ�ািবদ শায়খ আবুল হাসান 

আলী নদভী বেলন, ‘আজ আমরা এমন এক মুসিলম �জ� 

েদখেত পাি�, যােদর কােছ পি�েমর সবই সু�র। সবই 

অনুকররীয়। এেদর কােছ েযন পি�েমর অ� অনুকররই সব 

সমসযার সমা ান। পি�েমক েয অশাি� আেছ, পি�মারাক েয 

জীবেনর নানা েেে� বযথর- এরা তা িকছুেতই মানেত রািজ নয়।’   

একিি সরল বাাবতা হেলা, েযেকােনা ব�র আিবরারকই েসই 

ব�র পিরচালনা িবি  ভােলা জােনন। তাইেতা আ ুিনক সব যে�র 

সােথ েকা�ািনর পে েথেক তার বযবহার িবি ক সরবরাহ করা 

হয়। এই িব�চরাচেরর িনপুর কািরের, ৈবিচ�যময় সৃি� মানুেবর 

��া ক পিরচালক আ�াহই িক� ভােলা জােনন- কীেস তােদর 
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শাি�। কীেস তােদর মুিি ক িনরাপৃা। েস আ�াহই িক� নারীর 

জনয পদরা ফরজ কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ّ  �َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ َُ َحدٖ  ََس�
َ
ۚ  إِنِ  �لنَِّسآءِ  ّمِنَ  َكأ ّ َُ �ۡ ََ ّّ نَ  فََ�  � لِ  َ��َضع� و� ََ  بِٱل�

َمعَ  َۡط� ِي َ� َّ ٗ�  َوقَل�نَ  َمَرٞض  قَل�بِهِۦ ِ�  � َروٗفا قَو� نَ  ٣ ّمع� ِ  ِ�  َوقَر� َۡوت نّ َ�  َوَ�  َُ
نَ  ّج� ََ جَ  َّ ّ ََ ّۡةِ  َّ ِِلِ ٰ ََ �  �ل� وَ�ٰ

َ نَ  ��� قِم�
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ َكٰوةَ  َوَءاِّ�َ  �َ َّ نَ  �َ ِطع�

َ
َ  َوأ َّ � 

ۥٓۚ  ََّما َورََسوَ�َ َ  يَرِ�دَ  إِ َّ هَِب  � مَ  ِ�َذ� َُ َس  َعن َل  �َرِّج� ه�
َ
ۡ�ِت  أ َ َِرَ�م�  ��� ِّ  َوَ�َط

��ِِٗ  ]٣٣ ،٣٢ :حزاباأل[ ﴾٣ َّط�

‘েহ নবী-প�ীের, েতামরা অনয েকােনা নারীর মত নক। যিদ 

েতামরা তাককয়া অবল�ন কর, তেব (পরপুরেবর সােথ) েকামল 

কেী কথা বেলা না, তাহেল যার অ�ের বযাি  রেয়েছ েস �লুু 

হয়। আর েতামরা নযায়সংেত কথা বলেব। আর েতামরা িনজ 

েৃেহ অব�ান করেব এবং �াক- জােহলী যুেের মত েসৗ�যর 

�দশরন কেরা না। আর েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত 

�দান কর এবং আ�াহ ক তাঁর রাসূেলর আনুেতয কর। েহ নবী 

পিরবার, আ�াহ েতা েকবল চান েতামােদর েথেক অপিব�তােক 
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দূরীভূত করেত এবং েতামােদরেক স�ূরর্েপ পিব� করেত।’ 

{সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৩} 

আ�াহ তা‘আলা আেরা ইরশাদ কেরন,  

ِمَ�ِٰت  َوقَل﴿ نَ  ّلِل�َمؤ� ٰرِهِنّ  ِمن�  َ�غ�َضض� ََ ب�
َ
نَ  َ َفظ� نّ  َوَ�ح� َِ  َ�ب�ِدينَ  َوَ�  فََروَج

نّ  َِ ََ رَ  َما إِّ�  ِِ�نَ َِ ۖ  َظ ا َِ ِ��نَ  ِمن� ��َ ََمرِهِنّ  َو�� ِِ  ٰ ِِّنۖ  َ�َ ِ َۡو�  ]٣١: الور[ ﴾َج

‘আর মুিমন নারীেদরেক বল, তারা তােদর দৃি�েক সংযত রাখেব 

এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। আর যা সা াররত 

�কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসৗ�যর তারা �কাশ করেব না। 

আর তারা েযন তােদর কড়না িদেয় বেেদশেক আবৃত কের 

রােখ।’ {সূরা আ-নূর, আয়াত : ৩১}  

অনয� িতিন বেলন, 

ٰ  �َرَِّجاَل ﴿ َّ َ  فَّضَل  بَِما �لنَِّسآءِ  َ�َ  َمونَ قَ َّ م�  � َِ َض ٰ  َ�ع� ٓ  َ�ع�ٖض  َ�َ ْ  َو�َِما وا ََ نَف
َ
 أ

ِِم�ۚ  ِمن�  ِ َٰ ََ م�
َ
ٰلَِ�َٰت  أ َّ ۡ�بِ  َ�ٰفَِ�ٰتٞ  َ�ٰنَِ�ٌٰت  فَٱل ۚ  َحفَِظ  بَِما ّلِل�َغ َ َّ :  النسيء[ ﴾�

٣٤[ 
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‘পুরবরা নারীেদর ততাব ায়ক, এ কারের েয, আ�াহ তােদর 

এেকর উপর অনযেক েক�� িদেয়েছন এবং েযেহতু তারা 

িনজেদর স�দ েথেক বযয় কের। সুতরাং পুরযবতী নারীরা 

অনুেত, তারা েলাকচেুর অ�রােল িহফাযতকািরনী ী িববেয়র যা 

আ�াহ িহফাযত কেরেছন।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৩৪}   

আজ সমােজ যা েদখেত পাি�, তা পা�াতয সভযতার অবদান। 

তােদর অ� অনুকরেরর এই আ� াতী পথ যত দী র হেব 

আ�হতযার এই কােফলাক তেতা বড় হেব। পা�ােতযর 

সংবাদপ�গিলেত দৃি� িদেলই েদখেত পােবন েসখােন েরাজ 

আ�হতযার  িনা  িেছ। �ীরা অহরহ �ামীেক িডেভাসর িদে�। 

পা�ােতয সামািজক শাি� বলেত িকছু েনই। তােদর সব আেছ; 

শ ু েনই শাি�।  

২০১০ সােলর একিদন ৈদিনক ইেৃফােক একিি আ�জরািতক 

জিরেপর িরেপাির পেড়িছলাম। তােত সারা িবে�র সুখী মানুবেদর 

তািলকায় বাংলােদশেক রাখা হেয়েছ �থম �ােন আর অেনকরই 
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�ে�র েদশ আেমিরকার �ান ৪৬ না�াের। সুখী েদশগেলার 

তািলকার কপেরর িদককার অি কাংশ েদশই িছল মুসিলম েদশ। 

কারর িবে�বের বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর মানুবেক সারা বছর 

দাির� ক �াকৃিতক দুেযরােের সােথ যু� করেত হয় িঠক; িক� 

অেএ তুি� ক সুদৃঢ় পািরবািরক ব�েনর কারের তারা 

মানিসকভােব অেনক সুখী। আর আেমিরকাসহ পি�েমর 

েদশগেলা অথরৈনিতকভােব ��ল হেলক তােদর মে য সামািজক 

ক পািরবািরক অশাি� েলেেই থােক।  

ব�ত আমােদর সমােজ যত অনাকাি�ত  িনা  েি বা  িেছ 

তার িসংহভােই আমােদর ম� কেমরর ফসল মা�। আ�াহর িব ান 

ক আেদশ উেপো কের, অহরহ পাপ ক জুলুম কের িনেজরাই 

আমরা িনেজেদর জনয িবপদ েডেক আনিছ। এিদেক ইি�ত কের 

আ�াহ তা  ‘আলা বেলন, 

رَ ﴿ َِ ِ  ِ�  �ل�َفَسادَ  َظ ّ ََ
رِ  �ل� َح� ي�ِدي َكَسَبت�  بَِما َو���

َ
م �َّاِس  َ َِ ََ ِي َ�ع�َض  ِ�َِذي َّ � 

 ْ م�  َعِملَوا َِ  ]٤١: الروم[ ﴾٤ يَر�ِجَعونَ  لََعّل
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‘মানুেবর কৃতকেমরর দরন �েল ক সমুে� িবশ�লা �কাশ পায়। 

যার ফেল আ�াহ তােদর কিতপয় কৃতকেমরর �াদ তােদরেক 

আ�াদন করান, যােত তারা িফের আেস।’ {সূরা আর-্ম, আয়াত 

: ৪১}  

আ�াহর িনেদরশ অমানয করা এবং তাঁর িব ান েথেক মুখ িফিরেয় 

েনয়ার শািা স�েকর আেরক সূরায় আ�াহ তা‘আলা আরক �� 

কের বেলন,  

َرَض  َوَمن� ﴿ ع�
َ
رِي َعن أ هَۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�َۥ فَِِنّ  ذِك� َ�ٰ  �ل�ََِ�َٰمةِ  يَو�مَ  َوَ��َ�َ ��

َ
 أ

تَِ�ٓ  َِمَ  َرّبِ  قَاَل  ١ َ�ٰ  َحَ�� ��
َ
ٗ�� َكنَت  َوقَد�  أ َِ َ�َك  َكَ�ََِٰك  قَاَل  ١ بَ َّ َََنا ََ ٰ  َءاَ�

 ۖ ا َِ ََ َو�مَ  َوَ�َ�ََِٰك  فَنَِسي  ]  ١٢٦  ،١٢٤: طه[ ﴾١ تَنَ�ٰ  ���

‘আর েয আমার �রর েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনয  হেব 

িন�য় এক সংকুিচত জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস 

উঠােবা অ� অব�ায়। েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন 

আমােক অ� অব�ায় উঠােলন? অথচ আিম েতা িছলাম দৃি�শিি 

স��’ ? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই েতামার িনকি আমার 
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িনদশরনাবলী এেসিছল, িক� তুিম তা ভুেল িেেয়িছেল এবং 

েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাকয়া হল।’ {সূরা �-হা, আয়াত : 

২৪-২৬}  

অতএব আমরা যিদ সিতযকারােথর শাি� চাই, সামািজক ি�িত ক 

িনরাপৃা চাই, নারীর মুিি ক উ�িত চাই। অসহায় নারীেদর এই 

দুঃখজনক পিররিতর পুনরাবৃিৃ ব� করেত চাই, অনাকাি�ত 

এসব মৃতুযর িমিছল রখেত চাই, তাহেল অবশযই আমােদর িফের 

আসেত হেব শাি�র েসই �াশত পেথ। েচৗ�শ বছর আেে 

িব�েক েদিখেয় েদকয়া অনুপম শাি�র সমাজ েড়া ইসলামী 

আদেশরর কােছ। যাবতীয় পাপাচার েথেক তাকবা কের সমােজ 

জা ত করেত হেব ইসলামী মূলযেবা । নারীেক আসেত হেব 

পদরার িনরাপদ িঠকানায়। সেবরাপির সব রেরর িশো-িসেলবােস 

বা যতামূলক করেত হেব ইসলামী িশো। আ�াহ আমােদর সহায় 

েহান। 


