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বেলা ফুরাোর আগে  
 
বকন এই প্রয়াি? 

িমাজসিন্তকগদর িমাগজর সিত্র উগমািন করার জনয। 
বে েুেক ও ৈরুণগেসণ বদগের ভসেষ্যৈ- বিই েুেকগেসণর 

িাসরসত্রক অধঃপৈগন বরাগধ করণীয় সির করার জনয। 
বে িমাগজ আমরা োি করসি, বিই িমাজ েযেিার অিঙ্গসৈ 

িম্পগকে অেসহৈ হগয় িৈকে পদগেপ গ্রহগণর জনয। 
েগৈে পসৈৈ হওয়া মুসমগনর কাজ নয়। িমাজ ধ্বাংগির েৈেগুগলা 

সিসিৈ কগর েগৈে পসৈৈ হওয়া বেগক োাঁিার জনয। 
ইিলামী সেোর সেরুগে িলমান অগ াসষ্ৈ েুগে আল্লাহর 

সজজ্ঞািার জোে বদোর িামানয প্রয়াি সহগিগে।  
 

 
 

আপসন সনগজ ভাগলা হগলও িমাজগক 
ভাগলা করার জনয েইসি পড়ুন।  
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িূসিপত্র   
আগলম কমাগনার ব াষ্ণা এোং একজন নাসয়কার উপলসি 
ভ্রষ্টসেহঙ্গ : খুাঁগজ বফগর নীড় 
আমরা নেয জাগহসলয়াগৈর োসিন্দা! কারণ-১ 
আমরা নেয জাগহসলয়াগৈর োসিন্দা! কারণ-২ 
প্রসৈগেসের’ সনলেজ্জৈায় অনগল ো বপাগড় প্রসৈগেসের 
সনলেজ্জৈায় িম্মানগোধ! 
বিৌন্দগেের জনয সভো! 

ইজ্জৈ বেগি সেো 
পুসলসে লাঞ্ছনা ও পশ্চাৎ ইসৈহাগির অগিনা োাঁগক 
নাসিকযোগদর প্রভাে ও একজন েষ্োর েল্প 
বে েল্প উপনযাগির বিগয়ও কাল্পসনক 
িুি ও অিুি সেগনাদন এোং বখলাধূলার সেশ্বায়ন 

িলগি এক রসেগৈ মৃৈুয-উৎিে 
নারী েগধর সমসিল 
একসি জসরপ ও তনসৈক তদগনযর সিত্র 
সেগেষ্ণহীন জীেন 
িাাঁগদ হাৈ 
আধুসনক িভযৈা না উৎকষ্ে? 
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আগলম কমাগনার ব াষ্ণা এোং একজন নাসয়কার উপলসি 
সেজ্ঞানময় আসেস্কার মানেজাসৈগক বেিে সনৈযিৃগষ্ট োসধৈ ও েযাকুল 
কগরগি বিগুগলার অনযৈম হগে সেগনাদন িাংস্কার। সেজ্ঞাগনর 
অগ্রোত্রার হাৈ ধরাধসর কগর সিগনমা-সেগয়িার মানুগষ্র সেগনাদন 
জেৈগক মাসৈগয় বরগখগি উমাৈাল আগেেপ্রেণৈায়। োিেজীেগন 
েযেে সকাংো হৈাোসিষ্ট দেেক সিগনমা-সেগয়িাগর খুাঁগজ পায় সেহসরৈ 
সেগনাদন ও উগেজক আনন্দ। কারণ োিেজীেগন ো আগদৌ িম্ভে 
নয় ৈাই বদখাগনা হয় এিে জায়োয়। একমাত্র সিগনমা-সেগয়িার 
আর নািক-বনাগেগলই িম্ভে অোিে কাসহনীর অেৈারণা। কারণ 
এখাগন িসৈযকাগরর জীেন্ত মানুগষ্র মুগখামুসখ হওয়ার দায় বনই।  

এখাগন দৃেযৈ নারী-পুরুষ্গদর বকাগনা অিম্ভে আিরণ ো অস্বাভাসেক 
উসি করা ও সকিু কগর বদখাগনাগৈ োধা বনই। ৈাই োিে জীেগন 
ো এগকোগরই অিম্ভে সকাংো কল্পনাগৈও ো আগি না, নািক-
সিগনমায় বিগুগলা বদগখ দেেকরা ‘ওয়াও’ আর ‘এগকার এগকার’ েগল 
বিাঁসিগয় ওগে! দেেকরা জাগন না, সিগনমায় বে প্রণয়সনগেদন সকাংো 
অসেশ্বািয দৃেয প্রদসেেৈ হয় অেো সভগলন কৈৃেক মাগয়র কাি বেগক 
িন্তান বকগড় বনয়ার বে উগেজক দৃেয বদগখ ৈারা েযসেৈ হয় ৈার 
বষ্াগলা আনাই সমগি, বষ্াগলা আনাই বেজ-মযাগনজড্! বষ্াগলা আনাই 
ফান ও ফাাঁসক! সকন্তু হৈভােয দেেগকর এিে জানার উপায় বনই। 
রসিৈ কাগেযর েসহেগদগে, অসভনীৈ নািগকর বনপগেয েগল্পর োিেৈা 
সিরকাল োগক বলাকগলািগনর অন্তরাগল। ৈাই নািগকর বেখাগন বেষ্ 
জীেগনর বিখাগনই শুরু! 
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সকন্তু ৈেু কো বেগক োয়। রসিৈ কােয ও কসল্পৈ নািকই কখনও 
কখনও মানুগষ্র জীেগন িরম িৈয হগয় ধরা বদয়। বিই িৈয েল্প 
কাসহনীর েগল্পর বিগয়ও সনমেম, অসভনীৈ নািগকর বিগয়ও অসেশ্বািয 
হগয় আত্মপ্রকাে কগর! বিই অসেশ্বািয একিা েল্পই আজ আপনাগক 
বোনাগৈ িাই। 
বপ্রোেৃগহর উোপ কখনও কখনও োইগরও আ াৈ হাগন। 
শ্রুসৈেজেন কগর এই জেগৈর োইগরর বলাকগদর কাগনও। বিগপ 
ধরার পর অসনোিগেও অগনযর  াম নাগক প্রসেষ্ট হওয়ার মগৈা 
কাগন পগড় অগনক অনাকাসিৈ ৈেয। হাদীগির ভাষ্যানুোয়ী ‘িুগদর 
বধাাঁয়া িে মানুষ্গক আেন্ন করা’র মগৈাই। 

কল্পনার জেৈগক বকন্দ্র কগর োিেজীেন রসিৈ হয় না। সেক ৈদ্রূপ 
বকউই বপ্রোেৃগহ প্রদসেেৈ বকাগনা অসভনয় সকাংো অোিে জীেগনর 
মহড়া োিেজীেগন প্রসৈফসলৈ কগর না সকাংো বি অনুোয়ী িাংিারও 
পাগৈ না। ৈাই প্রগোজকরা োিেজীেনগক অেলম্বন কগরই অোিে 
 িনার অেৈারণা  িান। বিই অোিে অেৈারণায় একজন 
পুরুগষ্র (নায়গকর) পাগে িােেেসণক বেগক িসেগক রগে-ঢগে ফুসিগয় 
ৈুলগৈ একজন নাসয়কার প্রগয়াজন হয়।  
নব্বই দেগক ‘বিাহরাে-রুিম’ নাগমর একিা িসে নাসক খুে 
আগলাড়ন ৈুগলসিল। আর বিই িসেগৈ ইসলয়াি কাঞ্চগনর পাগে 
একজন নাসয়কা সিগলন। নাম ৈার েনশ্রী (মূল নাম োসহনা 
আখৈার)। মুসি-পরেৈেী িসেসি েযাপক েযেিা িফলও হগয়সিল। 
অজপাড়া োাঁ বেগক উগে আিা একিা িরল বমগয় এই িসের নাসয়কা 
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েনশ্রীও রাৈারাসৈ ৈারকা েগন সেগয়সিগলন। ৈাই দাসম োসড়গৈ 
ভ্রমণ, সেলািেহুল ফ্ল্যাগি েীৈাৈপ সনয়সিৈ কগেই বকগিগি েনশ্রীর 
বিই ৈারকাখযাসৈর সদনগুগলা। েলগল সেশ্বাি হগে! বিই ৈারকা 
নাসয়কা েনশ্রী আজ ঢাকার রাজপগের ফুিপাগৈ বহাঁগি বহাঁগি এোং 
োিোত্রীগদর কাগি নামাজ সেোর েই সেসি কগরই সদন োপন 
করগিন!  
একিমগয়র সেৈসকেৈ প্রগোজক ফারুক োকুর এই েনশ্রীগক সনগয় 
সনমোণ কগরসিগলন ‘বিাহরাে-রুিম’ িসেসি। ৈখন েনশ্রী ফারুক 
োকুগরর সেোসহৈ স্ত্রী সিগলন েগলও গুঞ্জন সিল। অেি েনশ্রী সিগলন 
অনযজগনর  রণী। সৈসন েযামল দাি নাগমর এক সহনু্দ িযাগরর কাগি 
প্রাইগভি পড়গৈন। বিই িযার েনশ্রীর রূগপ মুগ্ধ হগয় সেগয়র প্রিাে 
সদগয়সিগলন। েনশ্রীর পসরোর বেগক বিই প্রিাে প্রৈযাখযাৈ হগল 
সৈসন সনগজর োগয় আগুন ধসরগয় বদন। পগর স্বধমে ৈযাে কগর সৈসন 
েনশ্রীগক সেগয় করগৈ িেম হন। সকন্তু সেগয়র সকিুসদগনর মগধয 
বমাহ বকগি োয়। সেসন ৈাগক সেগয় করার জনয োগয় আগুন ধসরগয় 
সদগয়সিগলন বিই সৈসনই ৈাগক িাড়ার ফসন্দ করগৈ োগকন।  
এরপর েনশ্রী বনগমসিগলন বোসেগজর কণ্টকাকীণে পগে। োর মাধযগম 
সিগনমা জেগৈ এগিসিগলন ৈাগক কড়া েৈে সদগয়সিগলন পাশ্বেনাসয়কা 
নয়- মূল নাসয়কার িসরগত্র অসভনয় করগেন সৈসন। শুধু ৈাই নয়, 
বেনগৈন নায়গকর িগঙ্গ অসভনয় নয়, ৈখনকার সেসন সহি ৈার িগঙ্গ 
অসভনয় করগেন। না জাসন কী এক জাদু সিল েনশ্রীর কোয়, 
আিরগণ সকাংো বিৌন্দগেে। োর ফগল সিগনমা জেগৈর জনয এই 
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অোিে েৈেও ৈৎকালীন পসরিালক ফারুক োকুর িহগজই বমগন 
সনগয়সিগলন এোং প্রেমসদন বেগকই বিগয়সিগলন েনশ্রীগক এগদগের 
প্রেম িাসরর একজন নাসয়কা োনাোর। এজনয সৈসন এগকোগর 
অনসভজ্ঞ, অপসরসিৈ ও গ্রাময বমগয়সির জনয িসেগৈ সেসনগয়ােও 
কগরসিগলন প্রিুর। এরপর  গিসিল অগনক সকিু। সকন্তু বেগহৈু 
েনশ্রী আজ  গর বফরার পগে আগিন, সনজ িন্তানগক েগড় ৈুলগৈ 
িাগেন একজন ভাগলা মানুষ্ সহগিগে ৈাই বিই অোসঞ্ছৈ ইসৈহাি 
উগল্লখ না করাই ভাগলা।  
পসত্রকার খের, বিাহরাে-রুিগমর পর েনশ্রী অসভনীৈ ‘সনষু্ঠর দুসনয়া’ 
ও ‘ভাগেযর পসরহাি’ নাগমর দুসি িসের কাজও শুরু হগয়সিল। আসম 
েগলসিলাম, িসে ও নািগকর কসল্পৈ  িনা ও আখযানই কখনও 
কখনও মানুগষ্র োিেজীেগনর আসেনায় ৈীব্রগেগে আিগড় পগড়। 
েনশ্রীর বেলায়ও ৈাই  িল। িসের বিই কসল্পৈ ভাগেযর সনমেম 
পসরহাি েনশ্রীর োিেজীেগন আ াৈ হানল। বিই আ াগৈ জজেসরৈ 
 রিাড়া, অেেহারা, িন্তানহারা েনশ্রী আজ সৈন েিগরর সেশু 
িন্তানগক সনগয় হকাসর কগর সদনোপন করগিন! সকিুসদন আগে খের 
বেরুগলা, োহোগে সৈসন ফুল সেসি করগিন! 
 িনার িারাাংে হগে, ফারুক োকুর সনজ েলগয়র োইগর কারও 
িসেগৈ কাজ করগৈ সদগৈন না েনশ্রীগক। এ সনগয় েনশ্রীর মগন 
বোভ োকগলও ফারুক োকুগরর ভগয় মুখ ফুগি সকিু েগলনসন। 
েনশ্রী োকগৈন বমাহাম্মদপুগরর একসি আসলোন োসড়গৈ। 
সেলাসিৈারও বকাগনা কমসৈ সিল না। এৈ িুখ হয়গৈা ৈার কপাগল 
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িয়সন। একসি দু েিনা িেসকিু েদগল বদয়। গুলোন এলাকার একসি 
জসম সনগয় সকিু বলাগকর িগঙ্গ ফারুক োকুগরর সেগরাধ সিল। 
একসদন প্রসৈপগের িগঙ্গ োক-সেৈণ্ডার একপেোগয় ফারুক োকুগরর 
বিাাঁড়া গুসলগৈ প্রসৈপগের এক বলাক  িনািগলই মারা োয়। এ 
 িনার পর ফারুক োকুর বলাকিেুর অন্তরাগল িগল োয়। বিই 
বেগক আজ পেেন্ত সৈসন আর প্রকাগেয আগিনসন। একা হগয় োয় 
েনশ্রী। ফারুক োকুর ৈাগক ঢাকার নামীদামী এলাকায় একসি 
োসড়ও কগর সদগৈ বিগয়সিগলন। সকন্তু েনশ্রীর োো ৈাগৈ অনীহা 
প্রকাে করায় ৈা আর করা হয়সন। ফগল েনশ্রীর জীেনেুে আগরা 
কসেন হগয় ওগে। 

ৈারপর বেগকই শুরু হয় েনশ্রীর জীেনেুে। ফারুক োকুগরর 
 িনাগক বকন্দ্র কগর েনশ্রীগক সনগয় আর বকউ িসে োনাগৈ আগ্রহী 
হয়সন। সদন সদন ৈার অেিার অেনসৈ হগৈ োগক। প্রেম স্বামী বে 
আগেগে স্বধমে ৈযাে কগর ৈাগক সেগয় কগরসিগলন বিই আগেগের 
েেেৈেী হগয় খুে দ্রুৈই সেোহসেগেদ  সিগয়সিগলন। এরপর আেয় 
হগয় ওো ফারুক োকুরও খুগনর  িনায় হাসরগয় বেগলন। ফারুগকর 
এই  িনার িময়ও প্রিুর অেেসেে সিল ৈার। সকন্তু িেসকিুগৈই বেন 
পৈন শুরু হয়। িৈুসদেক বেগক বলাক জগড়া হগৈ োগক ৈার 
িাকাগুগলা বমগর বদয়ার জনয। আত্মীয়-স্বজন বেগক শুরু কগর সেসভন্ন 
েযসি বকউ েযেিা কগর বদয়ার নাগম। বকউ অল্পসদগনর জনয ঋণ 
বনয়ার নাগম প্রায় বকাসি িাকার েযাাংক-েযাগলন্স অল্পসদগনর মগধযই 
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সনঃগেষ্ কগর বদয়। েনশ্রী এরপর ধানমসণ্ডগৈ একসি সেউসিপালোর 
কগরন। বি েযেিাও সৈসন বেসেসদন সিসকগয় রাখগৈ পাগরনসন। 
সনগজগক সিসকগয় রাখগৈ সনগজর বিগয়ও কমেয়িী এক বিগলর িগঙ্গ 
সেোহেন্ধগন আেে হন সৈসন। োড্ডার েিসৈগৈ নৈুন স্বামী সনগয় 
িাংিার শুরু কগরন। পালগিাঁড়া জীেনৈরীর দুেেল মাসি হগলও এই 
স্বামী ৈার জীেনগক বিগন সনগয় োসেগলন িামগনর সদগক। সকন্তু 
একসি পুত্র িন্তাগনর জম সদগয় বিই মানুষ্সিও েনশ্রীগক সনঃিঙ্গ 
কগর পরপাগরর োত্রাপগে রওয়ানা হন।  
েনশ্রী খুেই সেলািী, অলাংকারসপ্রয় ও বিৌন্দেেিগিৈন সিগলন। 
জগড়ায়া েহনা এোং বমািা ও পুরু অলকার িাড়া কখনও এফসিসি 
মাড়াগৈন না। অসভনগয়র িমগয়ও েরীগর জড়াগনা োকৈ মূলযোন 
অলকার। বে কয়জন বলাগকর মূলযোন োসড়গৈ বি িমগয়র 
রাজধানীর সপিঢালা পে প্রকসম্পৈ হগৈা, সৈসন সিগলন ৈাগদরই 
একজন। সকন্তু পেোয়িগম োসড়ও পসরেৈেন হগয়গি, োসড়গৈ ওোর 
উগেেযও পসরেৈেন হগয়গি। জীেনৈরীর পাল, মাস্তুল, মাসি-মাল্লা 
িেই সেধ্বি হগয়গি। জীেন বেগক িগর বেগি এগক এগক িে 
অেলম্বন।  
িেেগেষ্ বে িড় ৈার জীেগনর বেষ্ অেলম্বন সনসশ্চি কগর বদয় ৈার 
ধকল িহয করা ৈার পগে অিম্ভে হগয় পগড়। প্রেম  গরর অষ্টম 
বেসণর বমগয়সিগক ৈার পসরসিৈ বলাগকরা হাইজাক কগর। সৈসন 
বমগয়র েূনযৈায় উদ্ভ্রান্ত হগয় োন। িুিগৈ োগকন োনায় োনায়। 
সেিার িান এই অমানসেক অনযায়-অপরাগধর। সকন্তু িোই ৈাগক 
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সনরাে কগর। সনেৃৈ কগরন সনজকনযার দাসে বেগক! এ বকান দুঃিহ 
িমাগজ োি করসি আমরা? একজন হৈভাো মা ৈার কনযা 
অপহরগণর সেিার সনগয় িুসনসদেষ্টভাগে অপরাধীগক সিসিৈ করার 
পরও আইন ৈার িহায়ৈা না কগর অপরাধীর িহায়ৈা কগর!  
েনশ্রী অগনক কাকুসৈ-সমনসৈ কগরন হাইজাকারগদর কাগি একমাত্র 
অেলম্বন সনগজর েুগক সফসরগয় বদয়ার। সকন্তু হৃদয় েগল না 
পাষ্ণ্ডগদর। ৈারা ৈাগক সেসি কগর বদয় খারাপ জায়োয়। েুকিা 
বফগি োয় েনশ্রীর। সনজকনযার এই পসরণসৈ সৈসন সকিুগৈই 
েরদােৈ করগৈ পাগরন না। একরাে বেদনা, হৈাো ও 
জীেনধারগনর বেষ্ অেলম্বন হাসরগয় সৈসন রািায় নাগমন। পগরর 
 গরর মাত্র সৈন েিগরর সেশু িন্তান সনগয় সিগনমার মগৈাই 
অসেশ্বািয  িনার জম সদগয় আজ ফুিপাগৈ েই সেসি কগর জীসেকা 
সনেোগহর বিষ্টা করগিন েনশ্রী। জীসেকার প্রগে আেয় সনগয়গিন 
এমন এক অেলম্বন, ো মুিসলমগদর হৃদয়গক আগন্দাসলৈ কগর। 
সৈসন োগি োগি নামাজ সেোর েই সেসি করগৈ োগকন। অগনগক 
ৈার পসরিয় বপগয় হৈসেহ্বল হন। নামাজ সেোর েইগয়র কারগণ 
িহগোসেৈার হাৈ োসড়গয় বদন।  
এভাগেই িলগি একজন খযাসৈমান ৈারকার দুঃগখর জীেন। োগদর 
সনগয় েগড় ৈুগলসিগলন নািক-সিগনমার রসেন জেৈ ৈারা উল্কাগেগে 
ৈার কাি বেগক দূগর িগর োওয়ার বিষ্টা করগিন। োর িগঙ্গ 
অসভনয় কগরসিগলন, বৈমন এক নায়গকর িগঙ্গ বোোগোে করা হগল 
েহুসদন আগের পে-পসরিগয়র বকাগনা অস্পষ্ট সৃ্মসৈ বেমন বকউ খুে 
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কষ্ট কগর মগন কগর, সেক বৈমসন সৈসন েলগলন, হযাাঁ, মগন পগড়গি। 
এই নাগমর একজন নাসয়কার িগঙ্গ অসভনয় কগরসিলাম! িসৈযই 
িযালুকাি! এই জীেগন না আগি দায়, না আগি হৃদয়। বকেলই 
অসভনয়, প্রেঞ্চনা আর েেৈা। এই েেৈা সদগয়ই ধ্বাংি করা হগে 
হাজার ৈরুণ-েুেগকর জীেন। হৈভােয েুেক ৈা বোগি 
জীেনিায়াগি, জীেনগভলা ভাোৈীগর বভড়ার পর! 
িেগিগয় অোক েযাপার হগে, েনশ্রী এই িমাজেযেিা, মানুগষ্র 
িীমাহীন বলৌসককৈা ও পাষ্ণ্ডৈার প্রসৈ ৈীব্র েীৈেে হগয় উগেগিন। 
ৈোকসেৈ সেোেযেিার প্রসৈ সৈসন িরম আিাহীন হগয় পগড়গিন। 
ৈাই িাোৎকাগর েগলগিন, ‘আসম আমার বিগলগক আগলম োনাগো। 
িারাসেগশ্বর মানুষ্গক বি আল্লাহ ৈা‘আলার সদগক িাকগে। আসম 
নায়ক োনাগো না। বকননা, নায়ক হগল মদ খাগে, আমাগক 
ভাগলাোিগে না।’ 
এিাই কুদরগৈর বখলা! সকিুসদন আগে এক রাজনীসৈক োাংলাগদগের 
আগলম-ওলামা ও মাদরািার িাত্র িাংখযা কমাগনার ব াষ্ণা সদগয়গিন। 
কী স্পধো! আল্লাহ ৈা‘আলা োগদর মাধযগম বকয়ামৈ পেেন্ত দীন 
সজন্দা রাখগেন, কুরআন-হাদীগির আগলা ও নূর োগদর দ্বারা 
প্রজ্জ্বসলৈ রাখগেন ৈাগদর িাংখযা কমাগনা মাগন ৈাগদর সেরুগে েুে 
ব াষ্ণা? নাসক স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলার িগঙ্গ েুে ব াষ্ণা! আেূ 
হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু েসণেৈ হাদীগি কুদিীগৈ রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন, আল্লাহ ৈা‘আলা ইরোদ 
কগরন, 
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ًّا َمْن ََعَدى»   «َفَقْد آَذْنتُُه بياحلَْربي  يلي َويي

‘বে েযসি আমার বকাগনা ওলী ো সপ্রয় কারও িগঙ্গ েত্রুৈা বপাষ্ণ 
কগর, আসম ৈার সেরুগে আসম েুগের ব াষ্ণা বদই।’ [েুখারী : 
৬৫০২] 
কুরআন ও কুরআনী সেোর সেরুগে বকাগনা উগদযাে িফল হগে না 
ইনোআল্লাহ। োরা এর অপপ্রয়াি িালাগে ৈারাই ধ্বাংি হগয় োগে। 
আল্লাহর ব াষ্ণা : 

ن يُرِيُدون   ﴿
 
ا ُيۡطِف  أ َٰهِِهمۡ  ٱّلَلِ  نُور   و  ۡفو 

 
ب   بِأ

ۡ
ي أ ن إَِّلا  ٱّلَلُ  و 

 
ل وۡ  نُور هُۥ يُتِمَ  أ رِه   و   ك 

َٰفُِرون    [  ٢٣: اتلوبة] ﴾ ٣٢ ٱۡلك 

‘ৈারা ৈাগদর মুগখর ফুৎকাগর আল্লাহর নূরগক সনেোসপৈ করগৈ িায়। 
সকন্তু আল্লাহ অেেযই ৈাাঁর নূগরর পূণেৈা সেধান করগেন, েসদও 
কাগফররা ৈা অপ্রীসৈকর মগন কগর।’ {িূরা আৈ-ৈাওো, আয়াৈ : 
৩২}  
আগরক আয়াগৈও একই কো েলা হগয়গি : 

ا ِِلُۡطِف  يُرِيُدون   ﴿ َٰهِِهمۡ  ٱّلَلِ  نُور   و  ۡفو 
 
ل وۡ  نُورِهِۦ ُمتِم   و ٱّلَلُ  بِأ رِه   و  َٰفُِرون   ك   ﴾ ٨ ٱۡلك 

 [  ٨: الصف]

‘ৈারা মুগখর ফুাঁৎকাগর আল্লাহর আগলা সনসভগয় সদগৈ িায়। আল্লাহ 
ৈাাঁর আগলাগক পূণেরূগপ সেকসেৈ করগেন েসদও কাগফররা ৈা 
অপিন্দ কগর।’ {িূরা আি-িফ, আয়াৈ : ৮} 
ইহুদী-সিোনগদর িমাগজ এোং একজন সিোন রমণীগক েেলদাো 
কগর িাংিার করা পাশ্চাৈয ভােনার এক োোলীর পগেই িম্ভে 
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এরূপ ইিলামসেগরাধী ব াষ্ণা বদয়া। সকন্তু োরা োিেজীেগন 
বোকগরর পর বোকর বখগয়গিন, ৈোকসেৈ সেোেযেিার দুেৃেোয়গন 
োগদর জীেগন নাসভশ্বাি উগেগি, বে সেোয় সেসেৈ একজন মানুষ্ 
একজন সেপন্ন নাসয়কার েুক বেগক সনগজর বমগয়সিগক বকগড় সনগয় 
পসৈৈালগয় সেসি কগর সদগয়গি এোং বে সেোর 
িাসিেসফগকিধারীগদর কাগি প্রসৈকার িাইগৈ সেগয় উগটা হয়রানীর 
সেকার হগয়গিন বিই সেোর প্রসৈ ৈার বজগেগি  ৃণা, বোভ ও 
মমেপীড়া।  
ৈাই সৈসন এমন এক সেোর আেয় বনয়ার পসরকল্পনা কগরগিন বে 
সেোয় িরলৈা, িৈৈা, মমৈা, জোেসদসহৈা ও দায়েেৈা আগি। 
আগি বদে, মানেৈা ও ইিলামী ভােনার মহেম সিন্তা। বে সেোয় 
বনই প্রৈারণা, বধাাঁকাোসজ, অস্ত্রোসজ, বিন্ডারোসজ। বনই ধষ্েগণর 
নূনযৈম অসভজ্ঞৈা। িুৈরাাং বিই সেোেযেিার সেরুগে 
ইিলামসেগদ্বষ্ীগদর েেলদাোয় েিোি করা সখস্ট্রান রমণীর স্বামী 
একজন বনৈা হোৎ উগড় এগি েুে ব াষ্ণা করগলও করগৈ পাগর। 
সকন্তু জীেনোিেৈায় সেসন িমসধক পসরসিৈ, সৈসনই বোগিন বকান 
সেোর কী ফল। ৈাই বৈা বপাড় খাওয়া েযসি েনশ্রী েলগৈ পাগরন, 
বিগলগক আগলম োনাগো, োগৈ কগর বি সেগশ্বর িকগলর বিো ও 
বখদমৈ করগৈ পাগর। মা-োোগক ভাগলাোগি, মাদক অনািসিগৈ 
োগক।  
এফসিসি নাগমর বে আনন্দোলা িদা মুখসরৈ োগক এোং েনশ্রী ও 
অনযানয অসভগনত্রী-অসভনায়কগদর জীেন সিল মুখসরৈ, বেখাগন সনৈয 
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রসিৈ হয় হাজারও কল্পকাসহনী, বেখান বেগক পসরকল্পনা করা হয় 
অসভসনৈ অোিে নাগিযর কারিাসজগৈ দেেকগদর অে“সিি করার 
মহড়া, বিখাগন বে প্রকৃৈপগেই হৃদয় সিৈ বকাগনা আগেে ও 
িহমসমেৈা বনই ৈার প্রমাণ বপগয়গিন েনশ্রী সনগজই। সেপদগ্রি হগয় 
এফসিসির সেল্পী িসমসৈগৈ িাহােয বিগয় আগেদন কগরসিগলন। সকন্তু 
বকাগনা সেল্পী ৈার সদগক মুখ সফসরগয়ও ৈাকানসন। ৈাই বেষ্ পেেন্ত 
সৈসন বিই েন্তগেযই সফগর আিার বিষ্টা করগিন, ো েৈিহস্র েির 
ধগর ধরার সেসভন্নপ্রাগন্তর িহায়-িম্বলহীনগদর আেয়, োাঁর দরোর 
কাউগক সফসরগয় বদয় না, বেখাগন প্রৈযােৈেনকারীগক িমাদর করা 
হয় পরম েমার ঐশ্বগেে। ৈাইগৈা েনশ্রীর মুগখ প্রফুুটসিৈ হগে িৈয 
ও  গর বফরার আকুলৈা। আল্লাহর কাগি আত্মসনগেদগনর শ্বােৈ 
অসভপ্রায়। মুখ বেগক উচ্চাসরৈ হগে- 
‘আসম িেেদা আল্লাহ ৈা‘আলাগক িাসক, ইোদৈ েগন্দসে কসর। 
‘নামাে সেো’র েই সেসি কসর। একিা বলাক আমাগক িাহােয 
কগরগি। এক িাাংোসদক আগি, সেসন ইয়াং েয়গি আমাগক কাভাগরজ 
সদগয়সিগলন। সৈসন আমাগক োগি বদগখগিন েই সেসি করসি। 
আমাগক সৈসন প্রেগম সিগননসন আসমই পসরিয় সদগয়সি। এরপর ৈার 
িহায়ৈায় সনউজ হগয়গি।  
‘আল্লাহ ৈা‘আলার কাগি েসল, বহ আল্লাহ ৈা‘আলা, ৈুসম িে জাগনা। 
োরা আমার েুক খাসল কগরগি ৈুসম ৈার েুক খাসল কগরা। আমার 
বিগল আজ কাগরা োসড়গৈ বেগৈ পাগর না। েসিগৈ বেগক বেগক 
আসম সক বেন হগয় বেসি। দু‘আ করগেন আল্লাহ ৈা‘আলা বেন 
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আমার ওপর রহমৈ নাসেল কগরন।’ আগরকসি কো েলুন, বে 
বলাকসি পাাঁিওয়াি নামাে পগড় বি কীভাগে আমার েুক খাসল কগর 
সদগলা? আিগল বদখুন ও কীগির মুিসলম। আমি মিয়েয়ে দশ 
িাস বুয়ে লালন েয়েমি। মস আিাে বুে খামল েয়ে মদল? 
আসম এই বিগলগক োাঁিাগনার জনয েুে করসি।’ 
কাকুসৈর িগঙ্গ আগি সেধ্বি িমাগজর অোসঞ্ছৈ ফিল বেগক আেয়। 
ঐেী (উেৃঙ্খল ও বনোর জীেগনর প্রসৈেন্ধক মগন কগর বে 
মাোোগক একই িগঙ্গ সনমেমভাগে হৈযা কগরসিল) বৈা হাল-আমগলর 
েগখ োওয়া িমাজ িাংিাগরর িেগিগয় েড় সেজ্ঞাপন। েনশ্রী সনজ 
িন্তানগক বিরকম সকিু বদখগৈ িান না। ৈাই আকুসৈর িগঙ্গ িগর 
পড়গি েকাও। সৈসন েলগলন, ‘নাসক আমার বমগয়গক ঐেী োনাগে? 
আসম আমার বমগয়গক বদখগৈ িাই। আসম আমার বমগয়র িুন্দর ও 
োলীন জীেগন বদখগৈ িাই। ঐেীর মগৈা বদখগৈ িাই না।’ 
হৃদগয়র অন্তিল বেগক েনশ্রীর এই সফগর আিাগক স্বােৈ জানাই। 
আল্লাহ ৈা‘আলা ৈার েৈেমান ও পরকালীন জীেন িুন্দর করুন। 
ৈার বিগলগক আগলম োনাগনার বে দৃঢ়প্রসৈজ্ঞা কগরগিন ৈা 
োিোয়ন বহাক। বেিে ইিলামসেগদ্বষ্ী ও ইহুদী-সিোনগদর ির 
এগদগে ইিলাম োক, মুিসলম োক, ইলগম দীগনর সেো োক ৈা 
েরদােৈ করগৈ পাগর না, োরা আগলম কমাগনার নাগম আল্লাহর 
সেরুগে েুে ব াষ্ণা কগর ৈারা বদখুক ইলগম দীগনর মাহাত্ময, েড়ত্ব 
ও সনমেলৈা। েনশ্রীর বিই হৈদসরদ্র বরাো বিগলসি এগদগের একজন 
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মি েড় আগলম হগয় আল্লাহগদ্রাহীগদর মুগখ িগপিা াৈ করুক 
আল্লাহর কাগি মগনপ্রাগণ বিই কামনাই কসর।  
আফগিাি হয় েমৈািীনগদর বদগখ। এরা সেগদেীগদরগক এভাগে 
প্রভু োসনগয় সনগয়গি, ৈাগদর কোয় ইিলাগমর সেরুোিরণ করা, 
ইিলাগমর তেসরৈায় ৈৃসি পায়। েুে ব াষ্ণা কগর ইলগম দীগনর 
সেরুগে। অেি আমাগদর পূেেপরেৈেী মুিসলম োিকেণ শুধু ইলগম 
দীনই নয়; বে বকাগনা ধরগনর সেো সেিাগরর জনয িদা ৈৎপর 
সিগলন। খলীফা মামুন এমন িে সনৈযনৈুন সেোেযেিা িালু 
কগরসিগলন ো আজগকর বপ্রোপগি েড় অদু্ভৈ ও সেস্ময়কর েগল না 
বমগন উপায় বনই। আর ইলগম দীগনর প্রিার-প্রিাগর বৈা সিগলন 
জীেগনাৎিেেকারী।  
পোন্তগর েৈেমান েুগের রাজা-োদো ও েমৈাোলীরা সনগজগদর 
িন্তানগদরগক পসশ্চমা সেোেযেিায় পারদেেী কগর ৈৃসির বঢকুর 
বৈাগলন এোং কুরআন-িুন্নাহ ৈো ইিলাগমর বমৌসলক সেদযা বেগক 
ৈাগদর এগকোগরই েসঞ্চৈ কগরন। অৈীগৈর কীসৈেমান োিকেগণর 
দৃসষ্টভসঙ্গ সিল িমূ্পণে সেপরীৈ। ৈারা ৈাগদর িন্তানগদরগক কুরআন-
হাদীগির ইলম দান কগর ধনয হগৈন এোং িন্তানগদর জীেন ধনয 
হগয়গি েগল মগন করগৈন। বেসেসদন আগের কো নয়। বমা ল 
িম্রাি আলমেীগরর কোই ধরুন। ভারৈ োিন কগরগিন োাঁরা, 
ৈাগদর কয়জন ৈার মগৈা কৃসৈত্ব ও ইসৈহাগি স্মরণীয় হগৈ 
বপগরগিন?  
‘োদো আলমেীর,  
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কুমাগর ৈাহার পড়াইৈ এক বমৌলেী সদসল্লর’  
হৃদয়কাড়া কসেৈার এ অাংেই প্রমাণ কগর সেখযাৈ বমা ল িম্রাি 
পুগত্রর জনয কী ধরগনর সেোর েযেিা কগরসিগলন। সৈসন সনগজও 
অৈযন্ত ইলম-অনুরােী সিগলন। সেশ্বখযাৈ ফাৈাওয়ার গ্রন্থ 
‘ফাৈাওয়াগয় আলমেীরী’ ৈারই ৈোেধাগন িাংকসলৈ ও প্রকাসেৈ 
হগয়সিল। আগের েুগের িে খলীফা ও আমীর-উমারা এরূপই 
ইলগমর প্রসৈ িীমাহীন অনুরােী সিগলন। বেমন সেখযাৈ োিক 
আেদুল মাসলক ইেগন মারওয়ান ৈার পুত্রগক উপগদে প্রদান কগর 
েগলসিগলন, ‘বহ েৎি! ইলম সেো কগরা। বকননা েসদ বনৈা হও 
ৈগে িোর ওপর বেষ্ঠত্ব লাভ করগে। েসদ মধযম ধরগনর বলাক হও 
ৈগে বনৈার আিন লাভ করগৈ পারগে। আর েসদ িাধারণ প্রজা 
হও ৈগে আরাম-আগয়গে জীেনোপন করগৈ পারগে।’ 
এরপর সৈসন কসেৈা আেৃসে কগর েগলন,  

 ومن لم يذق مر اتلعلم ساعة   جترع ذل اجلهل طول حياته

 ومن فاته اتلعليم وقت شبابه   فكرب عليه أربعا لوفاته 

 اعتبار ذلاتهال  واتلىق   إذا لم يكونا وذات الفىت واهلل بالعلم

‘বে েযসি ইলম অগেষ্গণর সকসঞ্চৈ সৈিৈা েরদােৈ কগর না, বি 
সদগনর পর সদন মূখেৈার লাঞ্ছনা সেলগৈ োধয হয়। বেৌেগন োর ইলম 
সেো করার িুগোে হয়সন ৈার ওপর (জানাোর) িার ৈাকেীর পাে 
কগরা। বকননা বি বৈা মৃৈ! আল্লাহ ৈা‘আলার েপে! েুেগকর মেোদা 
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ও বেষ্ঠত্ব ৈার ইলম ও ৈাকওয়ার কারগণ। আর েসদ এই দুসি েস্তু 
না োগক ৈগে ৈার বকাগনা মূলযই বনই।’  
বকাোয় ইসৈহাগির একজন নামকরা প্রৈাপোলী োিক খলীফা 
মারওয়ান আর বকাোকার বকান নোন দুসদগনর বনৈা! োরা 
কীসৈেমান, োরা মানুগষ্র হৃদগয় েোর জায়ো করগৈ িান ৈারা 
কখনও জ্ঞান ও ইলগমর সেরুগে েুে ব াষ্ণা করগৈ পাগরন না। 
ইলগমর িগঙ্গ েুে! বি বৈা ৈারাই পাগর োরা মানুগষ্র হৃদগয় 
আেজেনার মগৈা  ৃণা হগয় ভািমান োকগৈ িায়। 
েনশ্রীর জীেগনর েল্পিা বেষ্ কসর কসের ‘কােযেল্প’ সদগয়- 
একুল ভাগে ওকুল েগড় এই বৈা নদীর বখলা 
িকাল বেলার আমীর বর ভাই ফসকর িন্ধযা বেলা 
বর ভাই এই বৈা সেসধর বখলা.... 
 

  
ভ্রষ্টসেহঙ্গ : খুাঁগজ বফগর নীড় 

ৈিসলমা নািসরন। োাংলাগদগের এক সেপেোমী বলসখকার 
প্রসৈেসে। নামিা শুনগল বে কাগরা বিাগখর িামগন বভগি ওগে এক 
অেীল সরপুৈাসড়ৈ উগ্র নারীর অেয়ে। শুধু সনগজর েরীর ও জীেন-
বেৌেনগকই সৈসন পাসনর দগর পুরুষ্জাসৈর িামগন উপিাপন 
কগরনসন, েরাং অনয নারীগদরগকও সৈসন এই পগে আহ্বান কগরগিন। 
নগ্নৈার ইন্ধন েুসেগয় সৈসন শুধু সনগজগকই ধ্বাংি কগরনসন, েরাং 
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ধ্বাংি কগরগিন একসি িমাজগক, সনগজর পসরোরগক এোং বদগের 
েৃহৎ বলখক বোষ্ঠীগক। োাংলাগদগের েহু নামকরা বলখকগক সৈসন 
বেৌেগনর েড়সে সদগয় সেকার কগরগিন খুে িহগজই। আোর ৈাগদর 
এিে ‘কীসৈে’র কো প্রকােও কগরগিন সনসদ্বেধায়। ফগল ৈিসলমা 
এখন োাংলাগদগে অনুপ্রগেগে ৈাওহীদগপ্রমী জনৈার আগন্দালগনর 
প্রগয়াজন হগে না, ৈার এই অসভিারিঙ্গী এসলি বেণীরাই আগন্দালন 
কগর ৈাগক প্রসৈহৈ করগে!   
ৈিসলমার বকাগনা েই িাসহগৈযর মাগন উেীণে নয়। বকউ ৈা 
িাসহগৈযর সেিাগর মূলযায়নও কগর না। সৈসন সনগজও সনগজগক 
িাসহৈযিম্পন্ন েগল মগন কগরন না। োো ৈাগক একজন িািার 
োসনগয়সিগলন। ৈার কাজ সিল অিুি মানুগষ্র বদগহ ইনগজকেগনর 
িূাঁই ফুসিগয় িুি কগর বৈালা। সকন্তু সৈসন বিই পে বিগড় আনাসড় 
হাগৈ কলম সনগয় ৈা সদগয় িুি মানুগষ্র বদগহ িম্ভ্রমহানীর হুল 
বফািাগেন। িাসহৈযমাগনর জনয নয়; মানুষ্ ৈার েই পগড় অিুি িুখ 
লাগভর উগেগেয। এরা হগলা গ্রামেগঞ্জর োজারী হকারগদর মগৈা; 
োরা বরাগের িিকদার সেেরগণ বোৈা িাংগ্রহ কগর মুহূগৈেই সেরাি 
মজমা জসমগয় বৈাগল। সকন্তু সকিু বোকা বোৈা িাড়া অসধকাাংে বলাক 
ৈাগদর কো ও দাওয়া বকাগনািাই গ্রহণ কগর না।   
িুৈরাাং ৈিসলমার বলখা এধরগনর অেীলৈা িম্বসলৈ বকাগনা েই 
পড়ার েরজগোধ কসরসন কখনও। ৈগে ঢাকার ফুিপাৈ বেগক পুরান 
েই বকনার অভযাি আগি আমার। এিে বদাকান বেগক জীেগন 
অগনক মূলযোন েই বদখা ও বকনার িুগোে হগয়গি। ৈাই ওসদগক 
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বেগল পুরান েইগয়র োজাগর একিু উাঁসক না সদগল স্বসি পাই না। 
একোর োাংলাোজার বেগক আিগৈ এভাগে উাঁসক সদলাম ফুিপাগৈর 
একসি পুরান েইগয়র বদাকাগন। িাদা মলাগি োাঁধাগনা একসি েইগয় 
দৃসষ্ট আিগক বেল। ‘আসম ৈিসলমার মামা েলসি’ সেগরানাগমর েইসি 
সকনগৈ সেলম্ব করলাম না। একিা বমগয় বকন এৈ বেপগরায়া, 
উেৃখল এোং অস্বাভাসেক পগে হাাঁিা শুরু করল ৈা জানার বকৌৈূহল 
েইসি সকনগৈ আমাগক উৎিাসহৈ করল। েইগয়র বলখক ৈিসলমার 
মামা বলখক নন এমনসক উচ্চ সেসেৈও নন েগল ভূসমকা পাে কগর 
েুিা বেগলা। সনৈান্তই ভাসগ্নর কলগমর বখাাঁিায় জজেসরৈ হগয় অপারে 
হগয় কলম ধগরগিন সৈসন। ৈিসলমা ৈার বোিা পসরোরগক 
বদেোিীর িামগন কৈ সনমেম েযসভিারী পসরোর সহগিগে উপিাপন 
কগরগিন ৈা ফুগি উগেগি ৈিসলমার মামার কাাঁিা হাগৈর বলখা এই 
েইগয়। 
ৈিসলমা সনগজও ৈার এক িাোৎকাগর স্বীকার কগরগিন, সৈসন ৈার 
পসরোরগক অৈযন্ত সনমেমভাগে ‘জোই’ কগরগিন। ৈার জোইগয়র 
সনমেমৈা কৈ ভয়ােহ হগৈ পাগর ৈা ওই েইসি পগড়ও সকিু আাঁি-
অনুমান করা োয়।  
সৈসন অৈযন্ত বনাাংরা ভাষ্ায় মা, োো, িািা, মামা, ভাইগোন এোং 
সনকি ও দূর িম্পগকের প্রায় িে আত্মীয়-স্বজনগক অৈযন্ত কামুক 
পশুিম িসরগত্রর মানুষ্ সহগিগে উগল্লখ কগরগিন। এিে কো বলখার 
িময় ৈিসলমার মসিষ্ক িুি সিল সকনা, কখনও কখনও িগন্দহ হয়। 
সেসন সনগজর জীেনগক স্বৈঃফূুটৈেভাগে েহুপুরুগষ্র বভাগের িামগ্রী 
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ভােগৈ পিন্দ কগরন, এগক এগক স্বামী বিগড় েহুোসমৈায় সেকৃৈ 
িুখ ও অেেসেে বখাাঁগজন, আল্লাহ-রািূগলর সেরুগে অকপগি কুৎিা 
রিনা কগরন, কুরআন-হাদীি ও ইিলাম-মুিলমাগনর সেরুগে িরম 
সেগষ্াদোর কগরন, জীেগনর পড়ন্তগেলায় বিই ৈিসলমা বকমন 
আগিন ৈা মাগি মাগি জানার বকৌৈূহল হয়। োাংলাগদগের সেসেষ্ট 
বলখক ফরহাদ মজহার ৈার এক বলখায় ইউগরাসপয়ান এক জসরগপর 
ফলাফল উগল্লখ কগরগিন। জসরপিা সিল নাসিকগদর সেষ্গয়। জসরগপ 
উগল্লখ করা হয়, অসধকাাংে নাসিক জীেগনর পড়ন্ত সকাংো মািগেলায় 
আল্লাহর অসিত্ব স্বীকার এোং আড়াগল-আেিাগল ৈাাঁগক মানয করগৈ 
ৈৎপর হগয় ওগে।’ 

জসরগপর এই ফলাফল পরম োিে ৈেয। একজন মানুষ্ কৈকাল 
আর প্রেৃসের পূজা কগর োাঁিগৈ পাগর? এক আল্লাহয়, এক স্রষ্টায়, 
এক মাসলগকর সেশ্বাি ও ইোদগৈ বে ৈৃসি, সনভেরৈা ও দায়মুসির 
সনশ্চয়ৈা েহু আল্লাহয় ৈার কল্পনাই করা োয় না। স্বয়াং আল্লাহ 
কুরআগন একোর প্রসৈ ইসঙ্গৈ প্রদান কগরগিন। ৈাই িঙ্গৈ কারগণই 
জীেগনর পড়ন্ত সকাংো মািগেলায় এগি অগনক নাসিক বেকারার 
হগয় োয়, বখাাঁগজ বফগর প্রকৃৈ আল্লাহগক। ভ্রষ্টসেহগঙ্গর মগৈা। বে 
উদগ্রীে হগয় বখাাঁগজ ৈার নীড়। আিগল বখাঁড়পাগৈর িেুজাভ স্পন্দন 
কৈসদনই ো োগক? একিময় স্পন্দন বেষ্ হয় এোং েৃে বেগকই 
ৈার িম্পকে সিন্ন হগয় োয়। ৈাই জীেগনর এই উমাদনা োগক না 
সিরসদন। আল্লাহর বোলামীগৈ সনগজগক িাঁগপ সদগৈই হয় বকাগনা না 
বকাগনা িমগয়। আল্লাহ ৈা‘আলা েগলন, 
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ى   ُثمَ  ﴿ اءِ  إِل   ٱۡست و  ا ِه   ٱلَسم  ان   و  ال   ُدخ  ق  ا ف  ۡرِض  ل ه 
 
لِۡۡل وًۡع  ٱئۡتِي ا و  وۡ  ط 

 
ۡرٗها أ ا  ك   ق اَل  ا

ت ۡين ا
 
ائِعِي   أ ا  [  ١١: فصلت] ﴾ ١١ ط 

‘অৈঃপর সৈসন আকাগের সদগক মগনাসনগেে করগলন, ো সিল 
ধুম্রপুঞ্জসেগেষ্। অনন্তর সৈসন ৈাগক এোং পৃসেেীগক েলগলন, 
‘বৈামরা উভগয় আগিা ইোয় সকাংো অসনোয়। ৈারা েলল, আমরা 
আিলাম অনুেৈ হগয়।’ {িূরা ফুিসিলাৈ, আয়াৈ : ১১} 
সেরাি এক ভূসমকা বপে কগর বফললাম। কোগুগলা েলার উগেেয 
ৈিসলমার একসি িাোৎকার। জীেগন কৈোর, কৈভাগে আল্লাহ-
রািূগলর সেরুগে িাোৎকার সদগয়গিন। সকন্তু সকিুসদন আগে ‘পােেৈয 
সনউজ’ নাগম একিা পসত্রকায় ৈার বদয়া িাোৎকাগর আগি নীগড় 
বফরার আকুলৈা, অৈীৈ জীেগনর পাপগমািগনর দায়েেৈা। 
িাোৎকারসির সেগরানাম এমন- 
‘মাগিমগধয মগন হয় িে বিগড় নামাজ-বরাজা কসর, ৈওো কগর 
আল্লাহর কাগি আত্মিমপেণ কসর।’ 

সেসভন্ন িমগয় ইিলাগমর সেরুগে বলখাগলসখ কগর োোেসর 
জীেনোপন করা ৈিসলমার এখন সেোল পৃসেেীর বকাোও জায়ো 
হগে না। হগেই ো কী কগর? জসমন বে আল্লাহ ৈা‘আলার!  

ارِ  ِف  ٱَِلۡل   يُولِجُ  ﴿ ُيولِجُ  ٱنلَه  ار   و  َخر   ٱَِلۡلِ  ِف  ٱنلَه  ر    ٱلَشۡمس   و س  م  ۡرِي ُكُ   و ٱۡلق   َي 
ل   ج 

 
ى  ِِل ُمٗ س  َٰلُِكمُ  م  ب ُكمۡ  ٱّلَلُ  ذ  ُ  ر  ا ُدونِهِۦ ِمن ت ۡدُعون   و ٱََّلِين   ٱلُۡمۡلُك   ل   م 

ۡملُِكون    [  ١٢: فاطر] ﴾ ١٣ قِۡطِمير  ِمن ي 
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‘সৈসন রাসত্রগক সদেগি প্রসেষ্ট কগরন এোং সদেিগক রাসত্রগৈ প্রসেষ্ট 
কগরন। সৈসন িূেে ও িন্দ্রগক কাগজ সনগয়াসজৈ কগরগিন। প্রগৈযকসি 
আেৈেন কগর এক সনসদেষ্ট বময়াদ পেেন্ত। ইসন আল্লাহ; বৈামাগদর 
পালনকৈো, িাম্রাজয ৈাাঁরই। ৈাাঁর পসরেগৈে বৈামরা োগদরগক িাক, 
ৈারা ৈুে বখজুর আাঁসিরও অসধকারী নয়।’ {িূরা ফাসৈর, আয়াৈ : 
১৩}  
ৈাই পৃসেেীর বকাগনা জসমনই নাসিক ও আল্লাহগদ্রাহীর ভার েহন  
পিন্দ কগর না। ফগল জীেগনর পড়ন্ত বেলায় এখন সৈসন হৈাে। 
কগম বেগি বিই ৈারুণযময় উেৃঙ্খল বলখাগলসখ। ‘িেসকিুর একিা 
বেষ্ আগি’ বিই িৈয এখন ৈার অনুভগে স্পষ্ট। ভুল, হৈাো ও 
হৈাো বেগক নৈুন উপলসি, েকা-বদাদুলযমানৈার মগধয সদন কািগি 
ৈার। সনগজই ভােগিন, ‘মাগিমগধয মগন হয় িে বিগড় নামাজ-বরাজা 
কসর, ৈওো কগর আল্লাহর কাগি আত্মিমপেণ কসর।’ কমুযসনেরাও 
বৈা এক িময় েদগল োয়। পােেৈয সনউগজ বদওয়া ৈার ওই 
িাোৎকাগর উগে এগিগি এধরগনর অকল্পনীয়  সকিু ৈেয। একজন 
স্বগ াসষ্ৈ নাসিগকর এ োিেজীেগনর অনুভূসৈ প্রকাে করগৈ 
িাোৎকারসির সকিু অাংে ৈুগল ধরা োক। ৈগে পােগকর পূণে 
অনুমাগনর জনয কািিাাঁি না কগর িাোৎকাগরর ওই পূণে অাংে 
উপিাপন করা হগলা। 

[আগলাসিৈ এই িাোৎকাগরর কোয় পসরষ্কার, এখন সৈসন হৈাে, 
বিাগখর সনগি কাসল পগড়গি, িামড়ায় েয়গির িাপ, েরীগরর মগধয 
নানারকম েযো-বেদনা বৈা আগিই। একাসকত্ব ৈাগক আরও পঙু্গ 
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কগর সদগে। এমন অেিায় সেগদগের বকাোও সেৈু হগৈও পারগিন 
না। বদগে বফরাও ৈার জনয সদন সদন কসেন হগয় বেগি। বে 
প্রসৈোদী ঈমানদার জনৈার ভগয় বদে বিগড়সিগলন, বি ভয় এখনও 
ৈাগক ৈাসড়গয় সফরগি। সৈসন েগলগিন, লন্ডন বেগক সদন কগয়গকর 
জনয সেগয়সিলাম ভারগৈ। আর কাকৈালীয়ভাগেই বদখা বেগলা এই 
সেৈসকেৈা বলসখকা িা. ৈিসলমা নািসরগনর িগঙ্গ। সৈন সদগনর নানা 
সেষ্গয় ৈার িগঙ্গ কো হগলা। এ সেষ্য়গুগলা ৈুগল ধরগৈই আজগকর 
এই প্রয়াি। িাোৎগ্রহীৈার ভাষ্য] 
‘প্রে : আপনার কাগি একিা প্রে। এই বে বলখাগলসখ করগলন, এর 
মূল উগেেয কী সিল, বদগহর স্বাধীনৈা না সিন্তার স্বাধীনৈা? 

ৈিসলমা নািরীন : প্রেসি আগপসেক। আিগল আসমগৈা বপোয় 
সিলাম সিসকৎিক। আমার োো বিগয়সিগলন ৈার মগৈা মাগন 
অধযাপক িা. রজে আলীর মগৈা আসমও একজন খযাসৈমান 
সিসকৎিক হই। তেেে, তকগোর এোং বেৌেগন আসম অনুভে কসর, 
নারীরা আমাগদর িমাগজ িীৈদািীর মগৈা। পুরুষ্রা ৈাগদর 
বভােযপগণযর মগৈা েযেহার কগর। এ কারগণই সেষ্য়গুগলা সনগয় 
প্রেগম বলখাগলসখর কো ভাসে। 
প্রে : আমার প্রগের জোে হগলা না। কী স্বাধীনৈার দাসেগৈ 
আপনার এ লড়াই? 

ৈিসলমা : আসম প্রেমৈ নারীর জরায়ুর স্বাধীনৈার দাসে ৈুসল। 
একজন পুরুষ্ েখন িাইগে, ৈখনই ৈার মগনাস্কামনা পূণে করগৈ 
িুগি বেগৈ হগে। এিা বৈা হগৈ পাগর না। অেি ৈখন িুগি না 
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বেগল জীেগনর িে পুণয নাসক বেষ্ হগয় োগে। সিন্তার স্বাধীনৈা না 
োকগল ভাগলা বলখক হওয়া োয় না। বদগহর স্বাধীনৈার সেষ্য়িা 
বেৌণ। ৈগে এগকোগর বফলনা নয়। পুরুষ্ই একগিসিয়া মজা লুিগে, 
নারী শুধু বভােোদীগদর কাগি পুৈুগলর মগৈা হগয় োকগে, এিা 
বমগন সনগৈ পাসরসন। 
প্রে : আপসন পসরকসল্পৈভাগে সনগজগক আগলাসিৈ ও অপসরহােে কগর 
বৈাগলন। আজ োাংলা িাসহগৈয ো োাংলাগদগের িাসহৈয জেগৈ 
আপসন বৈা িরমভাগে অেগহসলৈ। 
ৈিসলমা : আসম একিা আগলাড়ন িৃসষ্ট কগরসি। িৈয কো িাসহগৈয 
এগল ৈা অগনগকর জনয কষ্টদায়ক হয়। আসম আমার েহু স্বামী ও 
বভােয পুরুষ্গদর নামধাম প্রকাে কগর বদওয়ায় অগনক েনু্ধ আমাগক 
এসড়গয় িগলন। োাংলা িাসহগৈযর অগনক দাসম দাসম পুরুষ্ও িান না 
বে আসম বদগে সফসর। এক িময় আমার সেপগে সিল কট্টর 
বমৌলোদীরা। এখন প্রেসৈেীল অগনক িাসহসৈযকও সেপগে। কারণ 
এগদর নষ্ট মুগখাে আসম খুগল সদগয়সি। 
প্রে : আপসন সিসকৎিক োকগলই ভাগলা করগৈন। সমসিয়াগৈ বকন 
এগলন? িাসহগৈযই ো বকন ঢুকগলন? 
ৈিসলমা : আসম নারীর অসধকার সনগয় বভগেসি। সকন্তু এখন মগন হয় 
আসম মানসেকভাগে আেয়হীন। আর এ কারগণই আসম অনয বস্রাগৈ 
িুখ খুাঁগজসি। পসরোর হারালাম, স্বামী িন্তান হগলা না,  র-িাংিার 
হগলা না। ৈখন তদসহক িম্পগকে বনোগ্রি না বেগক আর বকাগনা পে 
বখালা সিগলা না। 
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প্রে : এখন আপসন কী িান?  
ৈিসলমা : অগনক সকিু। আমার হাসরগয় োওয়া জীেন, বেৌেন, 
বভাে-উপগভাে, স্বামী-িন্তান, পসরোর-পসরজন। সকন্তু সদগৈ পারগেন 
সক? আজ আসম সনজ বদগের কাউগক বদখগল কুসিৈ ও লসজ্জৈ হই। 
খযাসৈ, অেে, পুরস্কার িেই আগি, ৈেুও মগন হয় আসম ভীষ্ণ 
পরাসজৈ। সদগন হইিই কগর কািাই, রাৈ হগল একাসকত্ব বপগয় 
েগি। আগের মগৈা পুরুষ্গদর সনগয় রাৈগক উপগভাে করার মগৈা 
বদহ-মন বকাগনািাই বনই। 
প্রে : পুরগনা েনু্ধরা বোোগোে রাগখসন? এখন বকমন পুরুষ্ েনু্ধ 
আগি? 
ৈিসলমা : এক িময় অগনক েযসিত্বোনগদর বপিগন আসম  ুগরসি। 
েযসিত্বহীনরা আমার বপিগন বপিগন  ুগরগি। আজকাল আর িুগখর 
পায়রাগদর বদসখ না। মগন হয় সনগজই সনগজগক নষ্ট কগরসি। 
পসরসিৈ হগয়সি নষ্ট নারী, নষ্টা িসরগত্রর বমগয় সহগিগে। বলখাগলসখ 
কগর ৈাই এিে পুরুষ্গদর ওপর আমার রাে,  ৃণা ও অেগহলা 
প্রকাে কগরসি। িসরত্রহীনৈার রাণী সহগিগে প্রকাসেৈ হলাম, অেি 
এই রাণীর বকাগনা রাজাও বনই, প্রজাও বনই। এ জনয আজ হৈাোয় 
সনমসজ্জৈ আসম। 
প্রে : ধমে-কমে কগরন? 

ৈিসলমা : মাগিমগধয মগন হয় িে বিগড় নামাজ-বরাজা কসর, ৈওো 
কগর আল্লাহর কাগি আত্মিমপেণ কসর। কমুযসনেরাও বৈা এক িময় 
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েদগল োয়। আমার জম ১২ই রসেউল আউয়াল, মহানেীর 
জমসদগন। নানী েগলসিগলন, আমার নাৈনী হগে পরগহজোর। বিই 
আসম হলাম েহু পুরুষ্গভােযা একজন ধমেকমেহীন নারী। েলা বৈা 
োয় না, মানুষ্ আর কৈসদন োাঁগি। আমার মা সিগলন পীগরর মুরীদ। 
আসমও হয়ৈ একসদন েদগল োগো। 
প্রে : সেগয়-সিগয় করোর ইগে আগি সক? 
ৈিসলমা : এখন সেগয় কগর কী করগো? পুরুষ্সিই ো আমার মগধয 
কী পাগে? িেই পড়ন্ত বেলায়। বে সেগয় করগে, বি েসদ আমার 
মগধয সকিু না িায়, িন্তান না িায়, এমন মানে বপগল একজন িঙ্গী 
করার কো ভােগৈও পাসর। 
প্রে : আপসন সক এগকোগর ফুসরগয় বেগিন? 
ৈিসলমা : না, ৈা সেক নয়। ৈগে পুরুষ্গৈা েৈ েিগরও নারীগক 
িন্তান বদয়। বমগয়রা ৈা পাগর না। আসম এখনও ফুসরগয় োয়সন। 
ৈগে নৈুন ো আনগকারাগৈা নয়। পুরুষ্গদরও েয়ি োড়গল আগ্রহ 
বেগড় োয়। এৈিা বমিাগনা বৈা আর এই েয়গি িম্ভে হগে না। 
প্রে : েয়ি োড়গল পুরুগষ্র িাসহদা োগড় এিা কীভাগে েুিগলন? 
ৈিসলমা : কৈ েুগড়া, মািেয়িী ও প্রেীণ েনু্ধগদর সনগয় বমগৈসি, 
এিা আমার জীেগনর অসভজ্ঞৈা বেগকই েলসি। 
প্রে : রাৈ েখন সেশ্বগক গ্রাি কগর, আপনার  ুম আিগি না ৈখন 
আপনার বেসে কগর কী মগন পগড়? 



 

29 

ৈিসলমা : খুে বেসে মগন পগড় আমার প্রেম বপ্রম, প্রেম স্বামী, 
প্রয়াৈ কসে রুদ্র মুহাম্মদ েহীদুল্লাহগক। অগনক কাাঁসদ ৈার জনয। 
বপগয়ও হারালাম ৈাগক। রাে হগয়সিল সেগয়র রাগৈই। (অেীল 
হওয়ায় পগরর অাংে োদ) 
প্রে : অনয স্বামীগদর কো মগন পগড় না? 
ৈিসলমা : ৈারা এমন উগল্লখগোেয বকউ নন। ৈাগদর মুগরাদ আসম 
বদগখসি। ৈার বিগয় েহু েনু্ধর মগধয আসম বদগখসি বকমন উমে 
বৈজ। ওগদর সৃ্মসৈ মগন পগড় মাগি মগধয। 
প্রে : বদগে সফরগেন না? 
ৈিসলমা : বদেই আমাগক সফরগৈ বদগে না। আর বকাোয় োগো? 
োো-মা-ভাই-বোন িোইগক আসম বলখাগৈ জোই কগর সদগয়সি। 
আিগল বনোগ্রিই সিলাম, অগনক সকিু েুসিসন। আজ আত্মীয়-
স্বজনও আমাগক  ৃণা কগর। মরার পর লাে সনগয় সিন্তা োগক, 
আমার বনই। বে বকাগনা পরীোোগর বদহিা িুলগে। িাত্রগদর কাগজ 
লােগে।’ 
এই হগলা ধমে, িমাজ ও সনমেল িাংসৃ্কসৈর সেপরীৈ বমরুর প্রেিা 
রুসিহীন নাসিক মসহলা। বেৌন স্বাধীনৈা দাসে কগর সেৈাসড়ৈ হগয়গি 
বদে বেগক, মাৈৃভূসম বেগক এোং নারীগত্বর কাৈার বেগক। বপগয়গি 
বকেল সেধমেীগদর এাঁগি কগয়ক মুগো ভাৈ। সকন্তু এখন ৈাও োসি 
হগয় বেগি। ৈাই আকুলৈা োড়গি সফগর আিার, আপন নীগড় 
সেকানা কগর বনওয়ার। িে সেহঙ্গই িন্ধযাগেলায়  গর বফগর। মানুগষ্র 
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জীেগনও িন্ধযাগেলা আগি। জীেন িূেে অি োওয়ার আে পেেন্ত 
িময় োগক মানেসেহগঙ্গর  গর বফরার। জাসন না ৈিসলমার বিই 
িুগোে হগে সকনা? আল্লাহর কাগি প্রােেনা কসর, সৈসন  গর সফরুন। 
ঈমাগনর আগলায় উদ্ভাসিৈ হগয়ই কেগরর পে ধরুন। ৈাগক বদগখ 
সেখুক ৈার ভােগুরু ও ভােসেষ্য অিাংখয ধমেগদ্রাহী ও ইিলামসেগদ্বষ্ী 
নারী-পুরুষ্।  
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আমরা নেয জাগহসলয়াগৈর োসিন্দা! কারণ-১ 
ইসৈহাগির আইয়াগম জাগহসলয়া ৈো জাগহলী েুেগক োলমন্দ কসর। 
অিভয, েেেরৈার দৃষ্টান্ত সদগৈ এই েুগের নাসক ৈুলনা বনই! 
সনমেমৈা, পােসেকৈা ও অেীলৈার দরজা-জানালা খুগল ওই েুগের 
বলাগকরা নাসক িভযৈার সদেম্বর প্রাণীগৈ পসরণৈ হগয়সিল! পোন্তগর 
আমরা জাগহসলয়াগৈর বিই কলকজনক অধযায় দূগর বেগল রগকি 
েসৈগৈ িভযৈার স্বণেসেখর ও মানসেকৈার মঙ্গলগ্রগহ বপৌঁগি বেসি! 
সকন্তু োিেৈা আিগল কী? আমরা সক িসৈযকার অগেেই 
জাগহসলয়াগৈর আখযান বেগক পলায়ন করসি, না জাগহসলয়াগৈর নগ্ন-
ময়দাগন ৈগৈাসধক সদেম্বর িাগজ নৃৈয করসি? 
জাগহলী েুগে িাং সিৈ প্রসৈসি  িনা আজ আমাগদর ৈোকসেৈ িভয 
ও সেজ্ঞানময় িমাজগদগহ আিগড় পগড় পােসেকৈা ও অেীলৈায় 
েুদ্রৈার বদাগষ্ অসভেুি হগয় সিিগক পড়গি! বি িমগয়র 
জাগহলীপনা সিল মন্থর, উগির েে েসৈর। সকন্তু আজ বে অেীলৈা 
ও পােসেকৈার িড়ািসড় ৈা জাগহসলয়াগৈর িকল জাগহলী ও 
দসিযপনাগক িাসড়গয় বেগৈ োধয। উদাহরণস্বরূপ জাগহলীেুগের 
সেখযাৈ কসে ইমরুল কায়গির কোই ধরুন। সৈসন এক কসেৈায় 
ৈার নারী িগম্ভাগের কো ফুসিগয় ৈুগলগিন বেে নগ্ন ও 
অোলীনভাগে বিকো অস্বীকার করার বজা বনই। সৈসন সলগখগিন- 
আসম বপ্রসমকার এক িাসলম খাই আর অপরসি বিাগষ্ ৈার 
সেশুোচ্চা....  
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সনঃিগন্দগহ এসি অেীল িাসহগৈযর দৃষ্টান্ত। েস্তুোদী অসধকাাংে কসের 
ো মজ্জােৈ স্বভাে। ৈাগদর কসেৈা নাসক নারীগদগহর উপসিসৈ িাড়া 
োেময় হয় না! একারগণই েলগৈ বেগল প্রগৈযক কসের কসেৈায় 
নগ্নভাগে প্রকাে পায় নারীগদগহর কো, কসেৈার পরগৈ পরগৈ বভগি 
ওগে পরনারীর উগেজক সনলাজ অগঙ্গর কো। ৈাই একজন 
স্বভােজাৈ ও জাগহলী িভযৈার প্রভােসমসেৈ িমাগজ েিোিরৈ 
কসে বেগক এধরগনর অেীলৈা প্রকাে পাওয়া খুে অস্বাভাসেক েগল 
ধরা োয় না। সকন্তু আজ বলখক, কসে ও িভযৈার দাসেদারগদর 
বেগক বেিে কােয-কসেৈা ও আত্মকো প্রকাে পাগে ৈা বকাগনা 
িভযৈার েুে সহগিগে বৈা নয়ই; জাগহলী েুগের বলাগকরাও কল্পনা 
করগৈ পারগে না। এিে  িনাগক জাগহলী কাজ েলগল আমার 
ধারণা জাগহলী েুগের বলাগকরাও অপমানগোধ করগে। িে 
বলাকগকই সক পােল েলা োয়, এগৈ পােগলর অেমাননা হয় না! 
েস্তুৈ আমরা জাগহলী েুে বপসরগয় বেসি িসরত্র আর তনসৈকৈার 
প্রগে। বদে-সেগদগের দুসি  িনা বপে কসর। 
এক. ইাংলযান্ড ফুিেল দগলর এক িমগয়র বকাি বভন বেরান। 
জীেনিায়াগি এগি সৈসন ৈার আত্মজীেনী প্রকাে কগর সেশ্বজুগড় 
িড় ৈুগলগিন। আগলািনার িুনাসম সেশ্বমানসিগত্রর িেেত্র আিগড় 
পড়গি। বেসে আিগড় পড়গি সেগশ্বর সদ্বৈীয় ো ৈৃৈীয় েৃহেম 
মুিসলম রাষ্ট্র োাংলাগদগে। এগদগের একজন বেে নামকরা েুেৈী 
ৈার েেযাোয়ী হগয়গিন এোং একজন মুিসলম েুেৈী কীভাগে একিা 
সেধমেী েুগড়া ষ্াাঁগড়র সনকৃষ্ট েগল্পর উপাদান হগলন ৈা পাে কগর 
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লজ্জায় মাো বহাঁি হগয় োয়। বিই িগঙ্গ অোক হই এই িভয 
িমাগজর কো বভগে, বে িমাগজর একজন েৃে অকপগি েলগৈ 
পাগরন ৈার অবেধ িম্পগকের কো? পুগরা সরগপািে বদখুন : 
এক রাগৈর  িনা। বভন বোরান এসরকিগনর োিায় োাংলাগদগের 
বমগয় মাসরয়া আলম (িদ্মনাম)। ৈারা একিগঙ্গ এক বিসেগল েগি 
রাগৈর খাোর বখগলন। এসরকিগনর োিায় বকাগনা পসরিাসরকা সিল 
না। ৈাই এসরকিন সনগজই বিসেল পসরষ্কার করগলন। এরপর সৈসন 
বিসেগলর সিে, বেি ধুগয় বফলগলন। এিে েখন বেষ্ হগলা ৈখন 
সৈসন মাসরয়া আলমগক সনগয় সিাঁসড় ভােগৈ শুরু করগলন। বপৌঁগি 
বেগলন ৈার বেিরুগম। বিখাগন কাগি ৈাগদর রাৈ। এ  িনা প্রকাে 
বপগয়গি ইাংলযান্ড ফুিেল দগলর িাগেক মযাগনজার বভন বোরান 
এসরকিগনর আত্মজীেনী ‘বভন : মাই বোসর’বৈ।  
েইসি প্রকাসেৈ হওয়ার পর েৃগিনিহ পসশ্চমা দুসনয়ায় েযাপক িাড়া 
পগড় বেগি। শুধু মাসরয়া আলম নন, অগনক বমগয়র িগঙ্গ অবেধ 
িম্পকে েগড় উগেসিল এসরকিগনর। ৈাগদর িোর কোই এ েইগয় 
ৈুগল ধগরগিন সৈসন। আর ৈা সনগয় সেগেষ্ কগর েৃসিে সমসিয়া 
বৈালপাড়। ৈারা সেসভন্ন প্রসৈগেদগন সফগর োগেন বপিগনর 
সদনগুগলাগৈ। ৈখন এসরকিগনর িগঙ্গ মাসরয়ার িম্পকে প্রকাসেৈ 
হগয় পগড় ৈারপর ৈাগদর িম্পকে আগি আগি বভগে বেগৈ োগক। 
এক পেোগয় মাসরয়া প্রকােক মযাক্স সিগফাগিের কাগি ৈার কাসহনী ৫ 
লাখ পাউগন্ড সেসি কগর বদন েগল খের বেসরগয়সিল।  
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বিখাগনই মাসরয়া েগলগিন, ওই রাগৈর খাোর খাওয়ার পর 
এসরকিন আমাগক সনগয় ৈার বেিরুগম প্রগেে কগরন। প্রেম সদন 
ো বিখাগন কীভাগে ৈারা উোম িম্পগকে সমসলৈ হন ৈার সেিাসরৈ 
েণেনাও বদন। এসরকিন ৈাই সলগখগিন, মযাক্স সিগফািেগক মাসরয়া 
বে কাসহনী েগলগি ৈাগৈ রগয়গি আমাগদর ওই রাগৈর োরীসরক 
িম্পগকের গ্রাসফক্স েণেনা সকাংো েলা োয় বিন্সরসেহীন উমুি 
কাসহনীর েণেনা। প্রেম বিসিাংগয়ই ৈারা উোম োরীসরক িম্পগকে 
জসড়গয় পগড়ন।  
মাসরয়া েগলগিন, ফুিেল এগিাসিগয়েগনর প্রধান সনেোহী মাকে 
পাসলওর িগঙ্গ োরীসরক িম্পকে ৈৃসির সিল না। ৈগে ৈার িগঙ্গ 
আমার িম্পকে েগড় উগেসিল অল্প িমগয়র জনয। অনযসদগক 
এসরকিগনর িগঙ্গ িম্পকে সিল এগকোগরই অনয স্বাগদর। সৈসন 
তদসহক লীলায় িানু ওিাদ। ৈার িগঙ্গ বে িম্পকে হগয়সিল ৈা সিল 
অদু্ভৈ। আগেগে ভরা। এক পেোগয় মাসরয়া বজগন োন, নযাসন্স 
বিলওসলও নাগম একজন ইৈাসলয়ান োন্ধেী আগিন। ভাগলাোিার 
িাগন ৈখন বেগক ৬ েির আগে স্বামীগক বফগল এসরকিগনর কাগি 
িগল এগিগিন। নযাসন্স িম্পগকে একসদন মাসরয়া জানগৈ িান। জোগে 
এসরকিন েগলন ৈাগদর বি িম্পকে এখন মৃৈ। এসরকিন েগলন, 
নযাসন্সর প্রসৈ োরীসরক আকষ্েণ অগনক সদন আগেই আমার উগে 
বেগি।  
এসরকিন স্বীকার কগরগিন, সৈসন নযাসন্সর কো বোপন কগরসিগলন। 
মাসরয়াগক জানগৈ বদনসন। নযাসন্স ও এসরকিন একই োসড়গৈ 
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েিোি করগলও ৈাগদর সেগয় হয় সন ৈখনও। সকন্তু নযাসন্সগক ফাাঁসক 
সদগয় সৈসন মাসরয়ার িগঙ্গ িম্পগকে জসড়গয় পগড়ন। এসরকিন 
সলগখগিন, আসম নযাসন্সগক েকাসে। এগৈ আমার বকাগনা অনুগোিনা 
সিল না। আিগল নযাসন্স নয়, ভীষ্ণ ভাগলাগেগিসিলাম (োোলী বমগয়) 
মাসরয়াগকই। নযাসন্সগক কীভাগে ৈার স্বামীর কাি বেগক সিনৈাই 
কগরসিগলন এসরকিন বি িম্পগকে সলগখগিন, 
১৯৯৭ িাগলর েরৎকাল। আসম ইৈাসলয়ান একসি স্পাগৈ রাগৈর 
খাোর খাসেলাম। ৈখন আমার িঙ্গী এক নারী। সৈসন িগে িুইগিন 
বেগক আমাগক বদখগৈ এগিগিন। িহিা আমাগদর বিসেগলর সদগক 
এক নারী ও এক পুরুষ্গক এসেগয় আিগৈ বদখলাম। মসহলাসি 
সিগলন েযামলা। ৈগে অগনক িুন্দরী। অনয বেিে বলাক বিখাগন 
উপসিৈ সিগলন ৈারা িোই ওই নারীগক বদখগৈ লােগলন। ৈারা 
সেস্মগয় েলগলন, ওয়াও! ৈার িগঙ্গর পুরুষ্সি সনগজগক পসরিয় 
সদগলন সেয়ানকারগলা সহগিগে। সৈসন বরামা ফুিেল দগলর ফযান েগল 
পসরিয় সদগলন। এই দলসির এক িময় মযাগনজার সিলাম আসম। 
পগর বরামার প্রসৈপে দগলর মযাগনজার হই। অল্প িমগয়র মগধয 
ৈাগক বদগখ অসৈ োন্ত মানুষ্ মগন হগলা। সকন্তু আসম বৈা ৈার িঙ্গী 
নারীর সদক বেগক বিাখ িরাগৈ পারসিলাম না।  
সৈসন সেয়ানকারগলার স্ত্রী নযাসন্স বিলওসলও। ৈখন ৈার বিহারা, 
অসভেযসি এমন সিল বে, ৈার সদগক বিাখ না সদগয় পারা োয় না। 
আমরা সকিু িময় েগি েল্প করলাম। এর পগরর সদন ওই দম্পসৈর 
িগঙ্গ আমার আোর বদখা। এোর একসি িুইসমাং পুগল। নযাসন্স 
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আমাগক ৈাগদর বরাগমর োিায় তনেগভাগজর আমিণ জানাগলন। 
আসম ৈা গ্রহণ করলাম। েললাম, ৈাহগল বৈা িমৎকার হয়। ৈার 
স্বামী সেয়ানকারগলা একজন আইনজীেী। সৈসন বরাগমর সেলািেহুল 
এক োিায় েগি আইনী কাজ কগরন। এগৈ সৈসন িফল। ৈার স্ত্রী 
নযাসন্সও একজন আইনজীেী। সকন্তু সৈসন বৈমন আইনিিো কগরন 
না।  
আমরা েখন তনেগভাগজর বিসেগল ৈখন আমার পাগের বিয়াগর 
েিগলন নযাসন্স। আমাগক এরপর এগকর পর এক অগনক সদন 
তনেগভাগজ আমিণ জানাগৈ লােগলন। প্রসৈোরই আমার বিয়াগরর 
পাগে েগিন সৈসন। ১৯৯৮ িাগলর বফব্রুয়াসর। এসদন আমার েয়ি 
৫০ হগলা। বেলা বু্ল নাগম একসি বরিরাাঁ ও নাইিিাগে একসি পাসিে 
সদগয় ৈা উদোপগনর সিোন্ত সনলাম। বিখাগন আমিণ জানাগনা হগলা 
৬০ জনগক। ৈাগদর মগধয সিগলন নযাসন্স এোং ৈার স্বামী 
সেয়ানকারগলা।  
এসরকিন আরও সলগখগিন, ৈখনও আসম সিগঙ্গল। এর আগেই 
আমার ইৈাসলয়ান িুন্দরী বগ্রসজলা মানসিগনসলর িগঙ্গ বপ্রম জগম 
ওগে। ৈখন আসম বজগনায়াগৈ একসি দগলর মযাগনজার। বগ্রাজলার 
িগঙ্গ িম্পগকের কারগণ আমার সেগয় বভগে োয়। বরাগমর ওই 
জমসদগনর পাসিে বেগষ্ কগয়কজন েনু্ধগক সনগয় আসম সকিু পানীয় 
পান করগৈ বেলাম। ৈখন আমার িগঙ্গ আমার িাগেক স্ত্রী অাংসক। 
এিে েনু্ধর মগধয সিল বি-ও। এক পেোগয় কোয় কোয় উগে আগি 
নযাসন্স প্রিঙ্গ। নযাসন্স শুধু আমাগকই িমগক বদয় সন, বি িোইগক বেন 
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বমাহময় কগর বফগলসিল। আমার স্ত্রী অাংসক েলগলা, এরই মগধয েসদ 
এসরকিগনর সেিানায় নযাসন্স না সেগয় োগক ৈাহগল খুে সেেসেরই 
োগে। ৈাগদর িম্পকে এ পেেন্ত েড়াগে। আিগলই ৈার পূেোভাি 
িসৈয হগয়সিল। 
পােক! আপসন সিন্তা করুন, কৈ বখালাগমলাভাগে একজন েৃে ৈার 
অনািার েযসি জীেগনর কো অকপগি সেশ্বোিীর কাগি বপৌঁগি 
সদগেন। আরও লজ্জা ও বেদনার সেষ্য় হগে, একজন োোলী 
মুিসলম নারী কীভাগে ৈার কামনার সেকার হগয় বিই বনাাংরা কাগজ 
বেৌরে ও সেহরগণর অনুভূসৈ প্রকাে করগিন!  
ৈিসলমার িাোৈকারসিই কোই সিন্তা করুন। জীেনিায়াগি 
উপনীৈ হগয় হয়ৈ সকিুিা অনুগোিনায় দগ্ধ হগেন। সকন্তু ৈেু বেগম 
বনই ৈার অনুভূসৈর অেীলৈা। কৈ েড় েড় কগর েগল সদগলন 
সনগজর েহুোমৈার কো, কৈ পুরুগষ্র িগঙ্গ শুগয়গিন, কার িগঙ্গ 
কীভাগে সমসলৈ হগয়গিন ৈা দ্বযেে ও ভােগলেহীন োগকয ৈুগল 
ধগরগিন! আজ আধুসনক িভযৈায় এই বে একজন নারী ৈার 
পসৈৈােৃসের বকো প্রিার করগিন প্রেল সেিগম ৈা সক জাগহলী 
েুগের মানুষ্ কল্পনা করগৈ পারৈ? এিগের সেগেিনায় ইমরুল 
কাগয়ি ও ৈৎকালীন বলখক-কসেগদর ‘অেীল’ কােয-কসেৈা ও 
ৈাগদর েযসি-জীেগনর প্রকাে আজগকর ৈুলনায় অগনক োলীন, 
মাসজেৈ ও অভদ্রৈার েমাগোেয িীমানায় আেে।  
খারাপ মানুষ্ িে েুগেই োগক এোং আগেও সিল। িুৈরাাং েুগের 
সেিার হয় না, সেিার হয় েুগের োসিন্দার, োরা নগ্নৈা, অেীলৈা 
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এোং অেীলৈার সেকাে ও প্রকােগক িাধারণ সেষ্গয় পসরণৈ 
কগরগি। সনঃিগন্দগহ িৈযসনষ্ঠ েযসিমাত্রই একমৈ হগৈ োধয বে, 
আমরা জাগহসলয়াৈগক সনগজগদর িামগন রাখগৈ সদইসন, প্রেল 
প্রসৈগোসেৈা ও ৈীব্র লড়াই কগর অগনক দূগর বফগল এগিসি! এখন 
িময় িামগন এগোোর, অেীলৈা, বনাাংরামী, পাপািাগর পৃসেেীর িে 
জাসৈ, বেসণ এোং পশু-প্রাণীগকও হার মানাোর!!!  
‘আলফু লাইলা ও লায়লা’ (One Thousand and One Nights 
একহাজার এক রজনী) ো সেকৃৈ োাংলার ‘আসলফ লায়লা’ গ্রগন্থ 
‘জাহসেয়ারী’ এক হাজার একসি েল্প বলখার ইো কগরসিগলন। সকন্তু 
মািপগে ৪৮০সি েল্প সলগখই বি ইোর িাদর ভাজ কগর রাখগৈ 
হগয়সিল। হাজার রজনীর েল্প ফুসরগয় োয় সকন্তু ফুরায় না আমাগদর 
নারী-লাঞ্ছনার কাসহনী। েন্ধ হয় না জাসহলী িভযৈার পুনরােৃসে। ৈাই 
জাগহসলয়াগৈর িে ির অসৈিম করা আগরা সকিু েল্প শুনুন। সেিার 
করুন সনজ সেগেিনাগোগধ এোং সনধোরণ করুন এই িমাগজর নারী-
ভােয। আল্লাহর োণী সদগয়ই এ পগেে ইসৈ িানা োক : 

ن ُُيِب ون   ٱََّلِين   إِنَ  ﴿
 
ةُ  ت ِشيع   أ َِٰحش  ا  ٱََّلِين   ِف  ٱۡلف  ُنو  ذ  ب   ل ُهمۡ  ء  م  ِِلم   ع 

 
ۡني ا ِف  أ  ٱدل 

ِى  ة ۡعل مُ  و ٱّلَلُ  و ٱٓأۡلِخر  نُتمۡ  ي 
 
أ  [  ١١: انلور] ﴾ ١٩ ت ۡعل ُمون   ّل   و 

‘োরা পিন্দ কগর বে, ঈমানদারগদর মগধয েযসভিার প্রিার লাভ 
করুক, ৈাগদর জগনয ইহাকাল ও পরকাগল েিণাদায়ক োসি 
রগয়গি। আল্লাহ জাগনন, বৈামরা জান না।’ {িূরা আন-নূর, আয়াৈ : 
১৯}  
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আমরা নেয জাগহসলয়াগৈর োসিন্দা! কারণ-২ 
োো-মাগয়রা োধয করগিন! 

ّل   ﴿ ا  و  َٰتُِكمۡ  تُۡكرُِهو  ت ي  اءِ  َع    ف  ا ر ۡدن   إِنۡ  ٱۡۡلِغ 
 
ٗنا أ ا  َت  ص  ر ض   َُلِ ۡبت ُغو  ةِ  ع   ٱۡۡل ي وَٰ

ۡني ا   ن ٱدل  نَ  و م  َٰهِِهنَ  ب ۡعدِ  ِمن   ٱّلَل   ف إِنَ  يُۡكرِهه  ُفور   إِۡكر   [  ٢٢: انلور] ﴾ ٣٣ رَِحيم   غ 
‘বৈামাগদর দািীরা িৈীত্ব রো করগৈ িাইগল বৈামরা পাসেেে 
জীেগনর িম্পগদর কামনায় ৈাগদরগক েযসভিাগর োধয কগরা না। 
আর োরা ৈাগদরগক োধয করগে, সনশ্চয় ৈাগদরগক োধয করার পর 
আল্লাহ ৈাগদর প্রসৈ অৈযন্ত েমােীল পরম দয়ালু।’ {িূরা আন-নূর, 
আয়াৈ : ৩৩}  

আগলািয আয়াগৈ জাগহলী েুগের কসৈপয় মুনাগফক িুসেধাোসদ 
বলাগকর স্বভাগের আগলািনা িান বপগয়গি। এরা নারীগদর িৈীত্ব 
সেসি কগর সনগজগদর আগখর বোিাগৈা এোং িমাজগক করৈ 
কলুসষ্ৈ। এই নারী-েযেিায়ীগদর অনযৈম বহাৈা সিল আবু্দল্লাহ ইেগন 
উোই ইেগন িালূল। বি অনয ধমোেলম্বী নারী বৈা েগিই, মুআজা 
নাম্নী এক মুিসলম দািীগকও েযসভিাগর োধয কগর অগেোপাজেন 
করৈ। মুফািসিরেণ সলগখগিন, মুনাসফক আবু্দল্লাহর বমাি িয়জন 
দািী সিল। মুআজা, মুিায়কা, উমায়মা, আমরাহ, আরওয়া এোং 
কুৈায়লা। একসদন এগদর একজন এক সদরহাম উপাজেন কগর সনগয় 
এগলা এোং অপরজন আনল িামানয সকিু অেে। ৈখন আবু্দল্লাহ 
ইেগন উোয় ৈাগক আোর ওই কাগজ সলি হগয় িমপসরমাণ সদনার 
সনগয় আিার আগদে করল। সকন্তু ওই দািী প্রসৈোদ কগর েলল, 
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অিম্ভে! আমাগদর কাগি ইিলাম এগিগি এোং ইিলাম এই জ নয 
কাজগক হারাম ব াষ্ণা কগরগি। িুৈরাাং আমার দ্বারা এিা আর িম্ভে 
নয়।’  
ইেগন জাসরর রসহমাহুল্লাহ আবু্দল্লাহ ইেগন উমর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেগক েণেনা কগরন, 
نُْهنَّ  َة مي

َ
ُج الَْمْرأ نَي َيََتَوَّ ْن ُفَقَراءي الُْمْسليمي يَساًء َمْعلُوَماٍت فَََكَن الرَُّجُل مي ُكنَّ ن

ُ َعْن َذليَك  ، َفنََهاُهُم اَّللَّ َق َعلَيْهي ُنْفي  تلي

‘এরা সিল সনসদেষ্ট সকিু নারী। কসৈপয় েরীে মুিসলম এগদর সেগয় 
করগৈ লােগলন, োগৈ এরা (সনগজগদর) উপাজেন স্বামীগদর বপিগন 
েযয় কগর। আয়াগৈ আল্লাহ ৈাগদর এগহন অসভিসন্ধ বেগক সনগষ্ধ 
কগর বদন।’ [ৈাোরী, জাগমউল োয়ান : ১৭/১৫০] 
প্রািীনগত্বর িূত্র ধগরই নারীগক বকন্দ্র কগর েগড় উগেগি সেসভন্ন 
েযেিা প্রসৈষ্ঠান। িাধারণ পগণযর মগৈাই এই অেলা নারীগক 
েযেিার পণয োনাগৈ অগনগকই বিগজগি মহাজন। এই মহাজনগদর 
অেেসল্পিায় পুগড় িাড়খার হগে নারীগত্বর মেোদা, ভূলসিৈ হগে 
নারীর িেগিগয় িেেদামী ‘িৈীত্ব’। িভযৈার লসে-তেো বেগল 
আধুসনকৈার বে মহাৈরী আমরা ৈোকসেৈ িভযৈার নদীেন্দগর 
সভসড়গয়সি, ৈার রাং-রূপ বে কৈ কদেে ৈা কল্পনাও করা মুেসকল। 
‘অেীলৈার অসভগোগে িলসচ্চত্র জেগৈর বেে ক‘জন অসভগনত্রী 
অসভেুি। অসভগোে রগয়গি আগয়র বকাগনা পে না োকায় মাগয়রাই 
বজার কগর বমগয়গদর এ পগে বেগল সদগেন। নাসয়কা ময়ূরীর মা 
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বিৈু ইিলাম েগলন, আমার বমগয় অেীল নাসয়কা নয়। বি কখনও 
অেীল িসরগত্র অসভনয় কগরসন। সনমোৈারা িাসম েযেহার কগর আমার 
বমগয়র িেেনাে কগরগি।’  
সৈসন েগলন, আমার বমগয়র নাগমর িগঙ্গ অেীল সেগেষ্ণ শুনগৈ কষ্ট 
লাগে। ওর আিল নাম মুনমুন আিার সলজা। ১৯৯৭ িাগল িলসেত্র 
সনমোৈা মাগলক আফিারী আমাগক েলগলন, আপনার বমগয়গক 
িলসচ্চগত্র সনগৈ িাই। আসম েললাম অসভনয় বৈা আসম কসর। আমার 
বমগয়গক িলসচ্চগত্র কাজ করাগনার বকাগনা ইো আমার বনই। সৈসন 
বজার সদগয় েলগলন, বরাজী আফিারী অগপো করগিন। ওগক সনগয় 
িগলন। বি ৈখন দেম বেসণর িাত্রী। োগরা েির িাৈ মাি েয়ি। 
আসম আোগরা েললাম, আমার বমগয় এখনও বিাগিা। ৈাগক 
িলসচ্চগত্র বদে না। বেষ্ পেেন্ত বজার কগর বরাজী ভােীর কাগি সনগয় 
বেগলা আমাগদর। বরাজী ভােী ওগক বদগখ খুে খুসে হগলন। েলগলন, 
আমাগদর  গর এৈ িুন্দর বমগয় োকগৈ োইগর নাসয়কা খুাঁজসি 
বকন? ৈাগদর বজারাজুসরগৈ বেষ্ পেেন্ত রাসজ হলাম।  
আফিারী ভাই আমার হাগৈ ৫০ হাজার িাকা ধসরগয় সদগয় িসেগৈ 
নাম বলখান। নাম মৃৈুযর মুগখ। ৈারপর বি সনয়সমৈ িসে কগর বেগৈ 
লােল। বেে িুনামও অজেন করল। এক িময় শুনলাম বি নাসক 
অেীল িসে করগি। সেষ্য়সি ৈার মুখ বেগকই শুনগৈ িাইলাম। ও 
েলল, সনমোৈা েগলগি, েগল্পর প্রগয়াজগন েিে বেি পরগৈ হগে। সকন্তু 
িসেগৈ বেভাগে বখালাগমলা বদখাগনা হগয়গি ওরকম েি বদইসন। 
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পগর জানগৈ পারলাম, প্রগোজক-পসরিালক অনয বমগয় সদগয় 
বখালাগমলা েি সনগয় ৈাগৈ ময়ূরীর মুখ লাসেগয় িাসলগয় সদগয়গি!  
ময়ূরীর মা আগরা েগলন, সেশ্ব আধুসনক হগয়গি। িেসকিু উমুি 
হগয়গি। বি বেগত্র আমাগদর নাসয়কারা েগল্পর প্রগয়াজগন পাৈলা ো 
বিাি কাপড় না পরগল ৈাগক সনগয় সনমোৈারা কাজ করগেন বকন? 
সৈসন েগলন, দেেক িাগিলাইি িযাগনল, সিসভসি, সিসি সকাংো 
বপ্রোেৃগহ সেগদসে িসে এোং নীল িসে অহরহ বদখগি। ৈাহগল 
এগদগের নাসয়কাগদর বদখগৈ অভযি নয় বকন? সৈসন আগেপ কগর 
েগলন, আমাগদর বিাখ পাগটগি সকন্তু মন পাটায়সন।   
বিৈু ইিলাগমর প্রেম কোগুগলা ভাগলাই সিল। সৈসন হয়ৈ সনগজর 
অসভজ্ঞৈার আগলাগক অিমীিীন মগন কগর বমগয়গক এই নষ্টপগে না 
বদয়ার প্রসৈজ্ঞা কগর িসেক পগেই এগুসেগলন। সকন্তু অপগরর 
পীড়াপীসড় আর সনগজর মগনর বকাগণ লুসকগয় োকা অস্পষ্ট ইোর 
কাগি হার বমগনগিন এোং পঞ্চাে হাজার নেদ িাকায় প্রলুি হগয় 
বমগয়গক সির অকলযাগণর পগে নাসমগয়গিন। শুধু সক ৈাই! সনজ বমগয় 
ও এগদগের অনয মুিসলম নারীগদরও সৈসন প্রলুি করগিন িাংসেি 
েিন-ভূষ্গণ সনগজগদরগক উপিাসপৈ করগৈ। আগেপ করগিন এই 
িমাজ বকন পসশ্চমাগদর অনুকরগণ এখনও অেীলৈার িগরােগর 
িাাঁসপগয় পড়গি না! অেীলৈার অনয োেৈীয় উপকরণ অনুিরণ কগর 
বপ্রোেৃহগুগলাগৈও নগ্নৈার সেিৃসৈ  িগি না বিজনয!  
এই ভুগলাপগের মাগয়রা সক বোগিন না, এগদগের ৈরুণ প্রজমই 
বকেল বপ্রোেৃহগুগলাগক ভীড় জমায় না; অগনক সেশুরাও ভীড় কগর 
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এখাগন? িুৈরাাং এমসনগৈই এই সেশুগুগলা বিাখ বখালার আগেই 
েদদীনী রি করগি। সেখগি অেীলৈা। এর মগধয েসদ নগ্নৈার মহড়া 
িগল এোং পসশ্চমাগদর অনুিরগণ এগদগের মুিসলম নারীগদরগক 
সেেিনা উপিাপনা করা হয় ৈগে এগদগের মুিসলমিোই শুধু 
হুমসকর মুগখ পড়গে ৈাই নয়; বদগের ভসেষ্যৈও অন্ধকাগরর অৈল 
েহ্বগর হাসরগয় োগে। বকননা অেীলৈায় সনমগ্ন একিা জাসৈ মাো 
ৈুগল দাাঁড়াগৈ পাগর না সকাংো বেসে দাাঁসড়গয় োকগৈ পাগর না।  
বিৈু ইিলাগমর এই কোগুগলা েুগকর বভৈর বকমন েিভাগে 
সোঁগধ। একজন মুিসলম নারীর সনজকনযাগদর েযাপাগর এই মন্তেয ৈা 
ভােগৈই কষ্ট হয়। আেদুল্লাহ ইেগন উোই ইেগন িালুলগকও বেন 
সৈসন িাসড়গয় বেগিন। উোই বৈা পরকনযাগদর এই পগে নাসমগয় 
পয়িা কামাগৈন, সকন্তু এই মাগয়রা বে সনজকনযাগক এই পগে 
নাসমগয়গিন!  
এোর িভযৈার ৈীর ৈরীিা ভারৈভূগম সনগয় োই। ভারৈভূসমর 
তনসৈক অেেয় েৈেমাগন পৃসেেীর িে ইসৈহাি ও অেেয়গক 
িাসড়গয় বেগি। এরা িসলচ্চত্র ও সহনু্দিানী ললনাগদর উদ্বাহু 
নৃৈযগকৌেগল সেশ্বোজার দখল করগৈ সেগয় সনগজগদর লজ্জার োাঁধন 
এগকোগরই সঢগল কগর সদগয়গি। ৈাই  িগি জ নয িে  িনা, 
ইসৈহাগির কাসল োর সেভৎিরূপ সনরূপণ করগৈ েযেে। এই 
সেভৎিৈা িসড়গয় পড়গি ভারগৈর অসিমজ্জায়।  
সেগশ্বর েুেিম্প্রদায়গক ভ্রষ্ট করগৈ সেগয় ভ্রষ্টৈার মহািমুগদ্র হােুিুেু 
খাগে এগদগের প্রায় প্রসৈসি নােসরক। এগদগের িসরত্র ও সনষ্কলুষ্ৈা 
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েলগৈ এখন আর বৈমন সকিু োসক বনই। সকিুসদন আগে খের 
বেরুগলা, ভারগৈর দসেণাঞ্চলীয় বকরালা রাগজয সনগজর ১৭ েির 
েয়িী বমগয়গক পসৈৈােৃসেগৈ োধয করার অসভগোে উগেগি োোর 
সেরুগে! এমনসক অগেের সেসনমগয় দুই েৈাসধক পুরুগষ্র িগঙ্গ 
বমলাগমো করগৈ ৈার োো ৈাগক োধয কগরগি েগল অসভগোে 
কগরগি ওই বমগয় সনগজই। েণমাধযগমর কাগি সনগজই িসরগত্রর এই 
অসগ্ন পরীো সদগয়গি বমগয়সি। এমনসক ৈার োো কৈৃেক ধসষ্েৈ 
হওয়ারও অসভগোে কগরগি বি। এিাড়া ৈাগক না খাইগয় রাখা হগৈা 
এোং অনযানয পুরুষ্গদর িগঙ্গ পাপকাজ করগৈ োধয করা হগৈা েগল 
বমগয়সি জানায়।  

বমগয়সি ৈার িগঙ্গ োরা অপকগমে সলি হগয়গি েগল নাম প্রকাে 
কগরগি এমন েযসিগদর মগধয সেকাদার, িলসচ্চত্র সনমোৈা ও পুসলে 
িদিযও রগয়গি। একসি িানীয় বিসলসভেন িযাগনলগক বমগয়সি েগল, 
‘োিায় মাগয়র অনুপসিসৈগৈ প্রেগম আমার োো আমাগক লাসঞ্ছৈ 
কগর!’ 
এরপর আসম িলসচ্চগত্র অসভনয় করার িুগোে পাগো এ কো েগল 
সৈসন আমাগক সেসভন্ন জায়োয় সনগয় বেগৈন।’ ওই বমগয় জানায়, 
েখন ৈার মা সেষ্য়সি েুিগৈ পাগর, ৈখন ৈাগক িুপ োকার জনয 
ৈার োো পসরোগরর িে িদিযগক হৈযার হুমসক বদয়। এই বমগয়সি 
দুই েৈাসধক পুরুষ্ কৈৃেক ধসষ্েৈ হগয়গি। বেিা আপনার সেগেকগক 
দাংসেৈ ও িি কগর বদগে। 
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এই হগলা িভয েুগের োো! বেিারা আেদুল্লাহ ইেগন উোই এরগিগয় 
বঢর বেসে ভাগলা সিল। বি সনগজর বমগয়গক বনাাংরামীগৈ নামায়সন 
সকাংো সনগজর বমগয়র িগঙ্গ... 
এসেয়া মহাগদে জুগড় দাদাসেসরর দাসম্ভকৈা ও িাম্রাজযোদীৈার 
মানসিকৈা সনগয় বেগড় ওো ভারৈ একিা জলজযান্ত ধষ্েগণর বখাাঁয়াগড় 
পসরণৈ হগয়গি। োর কারগণ এখাগন সপৈৃত্ব পসরিয় সেলুি হগয় 
 িগি এধরগনর আগরা ভয়ােহ  িনা। পৃসেেীগৈ একজন িন্তাগনর 
িেগিগয় েড় আেয় আর কী হগৈ পাগর? এই প্রে করা হগল উের 
বখাাঁজার জনয খুে বেসে িময় সনগৈ হগৈা না আগে। এক মুহূগৈের 
েযেধাগনই উের আিগৈা সপৈা-মাৈা। িভযৈার ঊষ্ালগ্ন বেগকই এই 
সেশ্বাি প্রেহমান সিল। সকন্তু ভারগৈর নানান  িনা আেহমানকাল 
ধগর িগল আিা এই সেশ্বাগির সভসেগক খুেই নড়েগড় কগর সদগয়গি। 
কারণ এই আেয় ভয়কর কদেে মগনােৃসের ৈাড়নার দাোনগল বভগঙ্গ 
পগড় ৈা এখন সেস্ময়, অসেশ্বাি, হৈাো আর  ৃণার িাগন পসরণৈ 
হগয়গি। বে সপৈা িন্তাগনর প্রেম ও বেষ্ আেয়, বে সপৈা িন্তানগক 
আেগল রাগখন িে অশুভ পসরণসৈ বেগক, বিই সপৈা নামধারী 
কৈক পাষ্ণ্ডই ধষ্েণ কগর িগলগি ৈার সকগোরী কনযাগক, অৈঃপর 
হৈযাও! 
এধরগনর আগরকসি ভয়কর  িনা  গিগি ভারগৈর মুম্বাইগয়র 
েহরৈলীগৈ। উের প্রগদগে বেগক আিা ১৭ েিগরর এক 
সকগোরীগক ধষ্েগণর পর হৈযা কগরগি ৈারই সপৈা ও সপৈার এক 
েনু্ধ। বগ্রফাগরর পর দুই পাষ্ণ্ডই  িনার িৈযৈা স্বীকার কগরগি। 
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 িনার সেেরগণ জানা োয়, উের প্রগদগের োসজপুগরর সনজ গ্রাম 
বেগক সেগয়র উগেগে বিগলেনু্ধর িগঙ্গ পাসলগয় মুম্বাই িগল আগি 
সকগোরীসি। এখাগন এগি েনু্ধর িগঙ্গ বে োিায় সকগোরীসি েিোি 
করসিল বিখাগন এক েনু্ধিহ ৈার োো এগি উপসিৈ হয়। েুসিগয়-
শুসনগয় বমগয়গক োসড়গৈ সফসরগয় সনগয় বেগৈ িান সৈসন। 
সকন্তু বমগয়সি রাসজ না হওয়ায় ৈার োো বজার কগর কনযাসিগক 
কাগির একসি জঙ্গগল সনগয় োয়। বিখাগন েনু্ধিহ সনজ কনযাগক 
ধষ্েণ কগর পাষ্ণ্ড সপৈা। আর এ  িনার পরপরই বমগয়সি ফাাঁসিগৈ 
িুগল আত্মহৈযা কগর। 
বদে-সেগদগের িে  িনার সনমেমৈা িাসড়গয় বেগি বখাদ আমাগদর 
বদগের একসি  িনা।  িনাসি হগে; িািার োনাগনার কো েগল 
অন্তু নাগমর আপন বিাি বোনগক সদগয় পসৈৈােৃসে কসরগয়গি ৈারই 
েড় বোন মাসফয়া। এমনই ৈেয বেসরগয় আগি একুগে বিসলসভেগনর 
একসি অনুিন্ধাসন সরগপাগিে। োর েির েয়িী অন্তু জাসনগয়গি, ৈার 
ইোর সেরুগেই দী েসদন ধগর ৈাগক এমন জ ণয কাজ কসরগয় 
োগে ৈার েড় বোন মাসফয়া।  িনাসি  গিগি রাজধানীর মাসলোগে। 
ৈাগদর গ্রাগমর োসড় িাাঁদপুগর। একুগে বিসলসভেগনর ৭ নগভম্বর 
২০১৩ ইাং প্রিাসরৈ িাংোদ প্রসৈগেদনসি সনম্নরূপ :  
েড় হগয় িািার হগে, মানুগষ্র বিো করগে, পসরোগরর অভাে 
ব ািাগে, এমন হাজাগরা স্বপ্ন সনগয় িাাঁদপুর বেগক ঢাকায় েড় বোগনর 
কাগি এগিসিগলা অন্তু। সকন্তু আিার পর বেগক ৈাগক সদগয় 
বজারপূেেক েরীর-েযেিা করাগৈ োগক ৈারই আপন েড় বোন। 
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বোপনীয়ভাগে এমন ৈেয জানার পর একুগে বিসলসভেন ওই োিায় 
উপসিৈ হগল অন্তুর েড়গোন এিে অসভগোে অস্বীকার কগর। সকন্তু 
একপেোগয় মাসফয়া ৈার অপকগমের কো অকপগি স্বীকার কগর। বি 
জানায়, ৈার বিািগোগনর পড়াগলখার খরি বজািাগৈ এ লাইগনর 
িগঙ্গ েুি হগয়গি ও। 
এসদগক অন্তুর মা জাসনগয়গি, ৈার েড় বমগয় পড়াগলখার কো েগলই 
অন্তুগক ঢাকায় সনগয় বেগি। সকন্তু এরপর সক হগয়গি ৈা বি জাগন 
না। সনগজর বমগয়র কাগিই েখন বমগয়র সনরাপো না োগক, ৈাহগল 
বি এখন কার কাগি োগে এিাই এখন পসরোরসির সজজ্ঞািা। 
এ সেষ্গয় ঢাকা সেশ্বসেদযালয় িাত্রী রসক্স ফাগৈমা প্রসৈসিয়া েযি 
কগরন, ‘মানুষ্ মগন কগর ৈার সনরাপোর িেেগেষ্ আেয় হগলা 
সনগজর পসরোর। সকন্তু সনজ পসরোগররই বকউ েখন ৈাগক এরকম 
জ নয অপকগমের সদগক বেগল বদয়, ৈখন মানুগষ্র সনরাপোর িান 
বকাোয়?’ 
িায়মা আিার একজন েৃসহনী। সৈসন জানান, ‘েড় বোনরা িাধারণৈ 
মাগয়র মগৈাই হগয় োগক। বিই বোন েখন বোনগক বেেযােৃসেগৈ 
োধয কগর, ৈাহগল বিিাগক মানেৈার সেপেেয়ই েলা িগল।’ 
এভাগেই কনযা োোর কাগি, বিাগিা বোন েড় বোগনর কাগি, বমগয় 
মাগয়র কাগি অপসরসিৈ ও অসনরাপদ হগয় উেগি। এিে  িনায় 
োরোর একিা প্রে নাড়া সদগে, বে িমাগজর সপৈা ৈার কনযার, 
েড়গোন ৈার বিাগিাগোগনর এোং মা ৈার বমগয়র ইজ্জৈ সদগৈ পাগর 
না, আব্রু রোর জাসমন হগৈ পাগর না বিই িমাগজ অনযরা বকন 
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বদগে নারীর দাম, নারীর মেোদা? নারীর জনয একই িগঙ্গ করুণা ও 
আগেপ বে, ৈারা ৈাগদর িৈীত্ব-িম্ভ্রগমর েযাপাগর িেসদক বেগকই 
অসনরাপদ হগয় উেগি। 
মাগয়র উৎিাগহ সু্কল পড়ুয়া বমগয় এখন অন্তঃিো! 
পােকেণ প্রে করগৈ পাগরন, আগলািয গ্রগন্থ সেধমেীগদর আগলািনা 
িান বদয়ার বেৌসিকৈা কী? এর সেগজ্ঞাসিৈ বেৌসিক কারণ বপে 
করগৈ পারে না। ৈগে এৈিুকু বৈা িৈয বে, এরাও িমাগজরও 
একসি অাংে, েরাং েলা োয় এরাই পসরেসৈেৈ সেগশ্বর সনয়িক। আর 
সেশ্ব ইসৈহাগির অসলসখৈ িাংসেধান হগে, সনয়সিৈরা সনয়িকগদর 
অনুোমী ও অনুিারী হয়। সনমেল হাওয়া খাওয়ার জনয সেসন  গরর 
দসখনা জানালা বখালা রাগখন, সৈসনই আোর নদেমার দুেেন্ধেুি 
সেষ্াি োৈাি বেগক োাঁিগৈ উেগরর জানালা েন্ধ কগর রাগখন। 
সকন্তু বে শুধু উেগরর বনাাংরা োৈাগির খেরই রাগখন সৈসন বেমন 
সনমেল োয়ু বেগক েসঞ্চৈ হন, বৈমসনভাগে বে শুধু দসখনা সনমেল 
োয়ুর িন্ধান রাগখন সৈসন উেগরর বনাাংরা হাওয়ায় আিান্ত হন। 
িুৈরাাং েুসেমান সৈসনই, সেসন ভাগলাগক ভাগলা বজগন ৈা গ্রহণ কগরন 
এোং মন্দগক মন্দ বজগন ৈা েজেন কগরন। 
ৈাই আমাগদর হৃদয় জানালা সদগয় বেন বকেলই ভাগলা ও 
অনুিরণীয় েস্তুিাই প্রগেে কগর, মন্দ ও বনাাংরা েস্তুিা প্রগেে না 
কগর বিজনয আমাগদর িগিৈন হওয়া িাই। সেশ্বিমাজ েযেিার 
বকানিা সনমেল ও বিেনগোেয োয়ু এোং বকানিা েজেনগোেয ৈা জানা 
োকা একান্ত অপসরহােে। এই ভােনা বেগকই সেগশ্বর নানাপ্রাগন্ত 
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 িমান এিে  িনা উগল্লখ কগর আমরা সনগজগদরগক িৈকে করগৈ 
িাই এোং আমরা োগদর অনুিরণ করসি ৈারা প্রকৃৈপগেই 
অনুিরণগোেয সকনা বিিা সেগেিনার জনযই এিে  িনা পােকগদর 
সেগেগকর কােেড়ায় বপে করা হয়। 
েস্তুৈঃ এগদর কালিার, িভযৈা ও মনুষ্যত্বগোধ িম্পগকে েোেে 
ধারণা না োকগল ভ্রান্তপগে পা োড়াোর েগেষ্ট কারণ রগয়গি। েকা 
আগি সেগেগকর আদালগৈর ভ্রান্ত ফয়িালা বদয়ার। ভয় আগি ভুল 
পগে িলার এোং অনযগক িালাোর। ভূসমকা েড় কগর েগল বফললাম। 
এোর আগের কোয় সফগর আসি... 
িন্তাগনর মা হগৈ োগে িয়া সকগভসন নাগম এক সু্কল পড়ুয়া বমগয়। 
ৈাগক সনগয় িমাগজর অনয অসভভােকরা নাক কুাঁিকাগলও ৈার মা 
বজসনি সকগভসনর আনগন্দর বেষ্ বনই। সৈসনই বমগয়গক এৈিুকু পে 
সনগয় আিগৈ উৎিাহ সদগয়গিন। বমগয়গক মাত্র ১২ েির েয়গি 
সেসকসন পরা িসে বৈালার উৎিাহ সদগয়গিন। ৈা িাপা হগয়গি একসি 
মযাোসজগন। আর ৈারপর িয়া সকগভসনগক সদগয়গিন স্বাধীনৈা। মাত্র 
৭ েির েয়ি বেগক ৈাগক সিিগকা পাসিেগৈ োওয়ার িুগোে িৃসষ্ট 
কগর সদগয়গিন। আর এখন িয়া সকগভসনর েয়গেন্ড জযাকগক বমগয়র 
িগঙ্গ রাৈ কািাগনার অোধ িুসেধা সদগয় োগেন। িয়াগদর োসড়গৈই 
রাগৈ োগক এখন জযাক। এরই ফল সহগিগে িয়া সকগভসন এখন ১২ 
িিাগহর অন্তঃিো। এ সনগয় অগনকজন অগনক কো েলগিন। ৈাগৈ 
কান সদগেন না িয়া সকগভসনর মা বজসনি। এ খের সদগয়গি 
অনলাইন দয িান। এগৈ েলা হয়, িয়া সকগভসনর অন্তঃিো হওয়ার 
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খের জানগৈ বপগর ৈার মা বজসনগির আর েেে ধরগি না। সৈসন 
আহ্লাগদ এগকোগর েদেদ। 
আর ৈাই েলগিন, আমাগদর সৈন বেিরুগমর োিাসি এখন 
বলাকিাংখযার ৈুলনায় এগকোগর বিাি হগয় বেগি। একই োসড়গৈ 
োগক আমার বমগয় বকাগকা ও সরসজ, বিগল িযাগরাি, িয়ার েয়গেন্ড 
জযাক এোং আমার এক বমগয়র সেশু িন্তান। আমার আো, িয়ার 
িন্তান েখন আিগে ৈখন কাউসন্সল আমাগদরগক ৪ ো ৫ বেিরুগমর 
একসি োিা বদগে। আমরা এরই মগধয িেসকিু বোিোি শুরু 
কগরসি। িয়া েভেপাগৈ সেশ্বািী নয়। বি বে মা হগে এিা েৈভাে 
সনসশ্চৈ। আমার সেশ্বাি বি িমৎকার একজন মা হগে। বি সনগজর 
িন্তানগদর সেখাগে আমার মগৈা েৃঙ্খলাগোধ! ওসদগক িন্তান ধারণ 
করগৈ বপগর িয়া সকগভসনও কম উৎফুল্ল নয়। বি েগলগি, প্রেগম 
আসম সদ্বধাদ্বগে সিলাম। ৈগে এখন আসম খুে উপগভাে করসি 
সেষ্য়িা! 
ওই সরগপাগিে েলা হয়, িয়া সকগভসনর মা বজসনি ৈার বমগয়র স্বপ্ন 
পূরগণ সদগয়গিন পূণোঙ্গ িহায়ৈা। ৈাগক খাদযাভযাি সনয়িণ 
কসরগয়গিন। পসরণৈ েয়ি না হগলও ৈাগক পাোগনা হগয়গি েরীর 
িিোর বকগন্দ্র। ওসদগক িয়া সকগভসনর বেিে সেসকসন পরা িসে 
মযাোসজগন প্রকাসেৈ হগয়গি ৈা সনগয় অসভভােকগদর মগধয বোভ 
বদখা সদগয়গি। এক অসভভােক েগলগিন, আমাগদর মগন হয় ৈার 
মাগয়র এভাগে বমগয়গক বিগড় বদয়া সেক হয়সন। সৈসন সক সকগোরী 
বমগয় সেকারীগদর নাম বোগননসন? বজসনি এক সু্কগলর িাগেক 
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বিগিিাসর। এখন অেিরভাৈা পান। সৈসন িয়া সকগভসনগক 
সিভলযাগন্ডর েনোসেগৈ মাত্র ৭ েির েয়গি সিিগকাগৈ বেগৈ সদগৈন। 
ৈাগক বমকাপ করাগৈন। পরাগৈন েুদ্র েুদ্র বপাোক। েরীগরর 
উপগরর অাংগের অগনকিাই োকগৈা অনােৃৈ। বজসনি েগলন, িয়া 
এখনও মাত্র সকগোরী। অগনকিা অপসরণৈ। সকন্তু েখন বি ৈার 
েনু্ধগদর িগঙ্গ োইগর োয় ৈখন ৈার ওপর আমার েৈভাে আিা 
আগি। ৈার ১২ ো ১৩ েির েয়গি বি একিা ১৮ েিগরর কম 
েয়িীগদর সিিগকাগৈ সেগয়সিল।  
বজসনি স্বীকার কগরগি, বি িয়া সকগভসনর েয়গেন্ড জযাকগক ৈার 
োিায় রাগৈ োকার অনুমসৈ সদগয়গিন। ৈগে িয়া ও বি আলাদা 
আলাদা বেিরুগম োকগৈা এোং ওই িমগয় িয়া েযেহার করগৈা 
সপল। িয়া এখন ১২ িিাগহর অন্তঃিো। এই িমগয় সৈসন ৈাগদর 
আলাদাই রাখগৈ িান। সৈসন েগলন, বলাকজন মগন করগৈ পাগর 
আসম ব াড়ার আগে োসড় িাসলগয় আইন লঙ্ঘন করসি। সকন্তু আসম 
সনশ্চয়ৈা সদসে জানুয়াসরগৈ িয়ার েয়ি ১৬ েির পূণে হগে। এর 
আগে ৈাগক ও জযাকগক আমার োিায় এক বেিরুগম োকগৈ বদে 
না। 
আসম শুরু কগরসিলাম কুরআগনর একসি আয়াৈ সদগয়। বে আয়াগৈ 
মানুগষ্র তনসৈক অধপৈগনর িূড়ান্ত অেিা উগল্লখ করা হগয়গি। 
আসম কগয়কসি ৈাফিীর ও হাদীগির সকৈাগের উদৃ্বসৈ বিই িমগয়র 
করুণ অেিা ও তনসৈক ভঙু্গরৈার সিত্র ৈুগল ধগরসি। আো কসর 
সেিেণ পােক এ দুই িময়কার পােেকয উপলসি করগৈ িেম 
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হগেন। জাগহসলয়াগৈর ওই ব ারৈর অমাসনোগৈও সকন্তু বকাগনা 
সপৈা ৈার কনযাগক েযসভিাগর োধয কগরগি েগল বকাগনা  িনা 
আমরা জাসন না। সকাংো েযসভিাগরর ফিল অবেধ িন্তাগন উচ্ছ্বসিৈ 
হওয়ার মগৈা বকাগনা ইসৈহািও িাংরসেৈ বনই। িয়া সকগভসনর 
অন্তঃিো হওয়ার খের জানগৈ বপগর ৈার মা বজসনগির আর েেে 
ধরগি না। বি আহ্লাগদ এগকোগর েদেদ। উগদ্বসলৈ আনগন্দর 
অসভেযসি প্রকাে কগর বি েগলগি, ‘আমরা এরই মগধয িেসকিু 
বোিোি শুরু কগরসি। িয়া েভেপাগৈ সেশ্বািী নয়। বি বে মা হগে 
এিা েৈভাে সনসশ্চৈ। আমার সেশ্বাি বি িমৎকার একজন মা হগে। 
বি সনগজর িন্তানগদর সেখাগে আমার মগৈা েৃঙ্খলাগোধ!’ 

ওসদগক িন্তান ধারণ করগৈ বপগর িয়া সকগভসনও কম উৎফুল্ল নয়। 
বি েগলগি, ‘প্রেগম আসম সদ্বধাদ্বগে সিলাম। ৈগে এখন আসম খুে 
উপগভাে করসি সেষ্য়িা!’ একিা অবেধ িম্পগকের অবেধ িন্তানগক 
গ্রহণ করগৈ বে িমাজ এৈ উগদ্বসলৈ োগক বিই িমাগজ তেধৈার 
বকাগনা মূলয আগি সক? বে িমাগজ েযসভিার  ৃসণৈ বৈা নয়ই, েরাং 
উপগভাগের েস্তু বিই িমাজগক মনুষ্যগত্বর কাৈাগর রাখার বিষ্টা 
সনগজগদর িৈৈাগক িরমভাগে লসঙ্ঘৈ করার নামান্তর। মানুষ্ আজ 
এৈিুকু পাগর? আিগল সেজ্ঞাগনর েুগে এগি িেসকিুর সহিাে-সনকাষ্ 
েদগল বেগি। সেজ্ঞান বেমন মানুষ্গক হাজার রকগমর েমগক বদয়া 
সেস্ময় েস্তু উপহার সদগয়গি বৈমসনভাগে মানুষ্ও সেজ্ঞাগনর িগঙ্গ 
বিক্কা সদগয়  িাগে অদু্ভৈ ও সেস্ময়কর নানান  িনা। এিে  িনায় 
বকাঁগদ উেগি মানেৈার শুেপ্রাণ, সনমেলৈা হারাগে িভযৈার ৈাজা 
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ফুল। পোন্তগর অট্টহাসিগৈ বমগৈ উেগি েেেরৈা, অিভযৈার ভূৈুগড় 
দাাঁৈ। সকন্তু এিগের মগধয িেগিগয় ভয়াংকর হগয় উেগি বে সেষ্য় 
বিিা হগে, আমরা মানেৈার সনমেল ফুগলর সনজেীেৈায় সেষ্ণ্ন হসে 
না; অিভযৈার ভূৈুগড় হাসিগৈ বফগি পড়সি! এ হাসি িভযৈার 
উপহার! সেজ্ঞাগনর দান!! উৎকগষ্ের িুফল!!! 
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‘প্রসৈগেসের’ সনলেজ্জৈায় অনগল ো বপাগড় প্রসৈগেসের 
আকাে-িাংসৃ্কসৈ সক আমাগদর তনসৈক মূলযগোগধর অেেয়  িাগে? 
তনসৈকৈাসভসেক বে িসরত্র েেগনর আগেদন আমরা জানাই, বে 
আগন্দালন কসর, বে অনুেীলন আমরা িাধযমৈ করসি, এই িসরগত্রর 
িগঙ্গ আকাে িাংসৃ্কসৈ সক িাাং সষ্েক, না িহগোেী?  

আকাে-িাংসৃ্কসৈ কী? আকাগের বৈা বকাগনা িাংসৃ্কসৈ পয়দা হয় না। 
ৈগে হযাাঁ আকাে পগে িে িাংসৃ্কসৈর বেিাসৈ িগল, আমদাসন-রিাসন 
হয়, িয়-সেিয় হয় ৈাই বিািাল িওদাগক আমরা েলগৈ পাসর 
আকে-িাংসৃ্কসৈ। আপসন আসম এিাগক িাংসৃ্কসৈ েসল আর নাই েসল, 
োজাগর এিাই িাংসৃ্কসৈ নাগম পসরসিৈ। আকাে বেগক এ পেেন্ত 
একসি ৈারকাও খগি পগড়সন, ৈেুও সিগনমা জেগৈ, ফুিেল জেগৈ, 
সিগকি জেগৈ, এমনসক পরীোর ফলাফল সিগি হাজার হাজার 
ৈারকার ভীড়। এিগের বকান বকানসির বপিগনও আকাে-িাংসৃ্কসৈর 
ভূসমকা রগয়গি।  
আকাে-িাংসৃ্কসৈর কারোরিা জানগৈ হগল সক আকাে  ুগর আিগৈ 
হয়? আিগল আকাগের সেকানা আমরা জাসন না, সেজ্ঞানীরাও জাগন 
না। ৈগে আকাগের সেকানা জানা না জানার প্রে পগরর কো, দুসনয়া 
বেগক েসদ আগখরাগৈর িওদা আহরণ করা োয়, ৈাহগল জসমগন 
োি কগর আকাগের খের বকন জানা োগে না? আকাগের 
আগলািনায় আিার আগে দুসনয়ার সকিু খেরাখের আমাগদর জানা 
দরকার। আকাে েুগে জসড়গয় পড়ার আগে আমাগদর সনয়ৈ ও 
আত্মপসরিয় কী বি িম্পগকে সকিু েলার ও জানার আগি। আল্লাহ 
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আমাগদর বকন দুসনয়াগৈ পাসেগয়গিন ৈা জানা োকা দরকার। এিে 
না জানগল, মগনােল বিভাগে েড়গৈ না পারগল এোং আকাে 
েত্রুগদর িগঙ্গ লড়াই করার ঈমানী সহম্মৈ সনগজগদর মগধয িৃসষ্ট 
করগৈ না পারগল আকাে িাংসৃ্কসৈর ভাইরািরা আমাগদর িারসদগক 
স গর বফলগে। এখনই ব রাও এর মগধয আসি। এজনয দুসনয়াগৈ 
আমাগদর আেমন ও জীেনোপন আর প্রিান িম্পগকে বজগন সনগৈ 
হগে। সনগজগক সিনগল, সনগজগক জানগল আল্লাহগক বিনা োয়, জানা 
োয়। এোং ৈখন বে বকাগনা েুগে সেজয়ী হওয়া োয়। 
আমরা দুসনয়াগৈ োি কসর। এই দুসনয়াগৈ আমাগদর বপ্ররণ সক 
স্রষ্টার সনিক বখয়ালমাত্র? আল্লাহ েগলন, 

ِسۡبُتمۡ  ﴿ ف ح 
 
ا أ َنم 

 
َُٰكمۡ  أ ل ۡقن  ب ٗثا خ  نَُكمۡ  ع 

 
أ ۡن ا و  ُعون   ّل   إِِل  : املؤمنون] ﴾ ١١٥ تُۡرج 

١١١  ] 

‘বৈামরা সক মগন কগরসিগল বে, আসম বৈামাগদরগক বকেল অনেেক 
িৃসষ্ট কগরসি এোং বৈামরা আমার সদগক প্রৈযােসৈেৈ হগে না?’ {িূরা 
আল-মু’সমনূন, আয়াৈ : ১১৫} 
না ৈা নয়। বখলােগল ো সনিক বখয়াগল আল্লাহ সকিুই কগরন না। 
েসদও একক েমৈা শুধু ৈারই আগি, হও েলগলই হগয় োয়। 
আল্লাহ েগলন,  

ا  ﴿ ا ۥا  إَِنم  ۡمُرهُ
 
ا  أ ر  د   إِذ  

 
ۡي  أ ن اش 

 
ُقول   أ ُۥ ي  ي ُكونُ  ُكن ل   [  ٨٣: يس] ﴾ ٨٢ ف 

‘ৈাাঁর েযাপার শুধু এই বে, বকান সকিুগক সৈসন েসদ ‘হও’ েলগৈ িান, 
ৈখনই ৈা হগয় োয়।’ {িূরা ইয়ািীন, আয়াৈ : ৮২} 



 

57 

এমন েসিধর িেেেসিমান সেসন, ৈাাঁর বৈা খলীফা বপ্ররগণর 
প্রগয়াজন বনই। ৈেুও সৈসন মানেজাসৈগক ৈার খলীফা সহগিগে 
বপ্ররণ কগরগিন মানেজাসৈর মগধয জোেসদসহৈা এোং প্রোিসনক 
েযেিা েগড় বৈালার জনয। সজন ও ইনিানগক িৃসষ্ট কগরগিন ৈার 
ইোদগৈর জনয। আল্লাহ েগলন, 

ا ﴿ ل ۡقُت  و م  نَ  خ  نس   ٱۡۡلِ  [  ١٥: اذلاريات] ﴾ ٥٦ ِِل ۡعُبُدونِ  إَِّل  و ٱۡۡلِ

‘আর আসম সজন ও মানুষ্গক বকেল এজনযই িৃসষ্ট কগরসি বে ৈারা 
আমার ইোদাৈ করগে।’ {িূরা আে-োসরয়াৈ, আয়াৈ : ৫৬} 
ইোদৈ কী? ইোদৈ হগে, আল্লাহর আগদে-সনগষ্ধ বমগন ৈার বদয়া 
জীেন সেধান অনুয়ায়ী জীেনোপন করা। সকভাগে জীেনোপন করগৈ 
হগে এজনয কওগমর কাগি প্রসৈ জনপগদ নেী-রািূল এগিগিন। 
অগনগক ৈার আগদে সনগষ্ধ শুগনগি আোর অগনগক শুগনসন। বপ্রসরৈ 
োইিগক সনেোসৈৈ কগরগি, োইি েুকও ধ্বাংি কগরগি। ৈাই 
ৈাগদর এখন তনসৈক বকাগনা বোধই বনই। ো সিল ৈা অেেগয় 
অেেগয় বেষ্ বেগি।  
বে তনসৈকগোধ ৈারা নানাভাগে প্রদেেন কগর সনগজগদর নীসৈোন 
েগল সেশ্বোিীর কাগি জাসহর করগি, ৈা কৃসত্রম, সনগজগদর মনেড়া 
তনসৈকৈা। ৈারা-কাপড় পসরধান কগরও োগক সদেম্বর। িুন্দর িুন্দর 
জামা-কাপড় পসরধান কগর েগি, িুন্দর িুন্দর িাংলাগপ বোৈাগক 
ৈারা মুগ্ধও কগর। কারণ তনসৈকৈার কুদরৈী িীমানা আর মানুগষ্র 
তৈসর িীমানার মগধয আিমান-জসমন ফারাক। কুদরৈী হুকুগমর 
বকাগনা বৈায়াক্কা ৈারা কগরসন। ফগল েয়ৈাগনর িগঙ্গ সমৈালী কগর 
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এমন এক তনসৈকৈা িৃসষ্ট কগর বরগখগি, ো অবনসৈকৈা িাড়া আর 
সকিুই নয়। নানা সদগক অেেগয়র ঢল ও ধি। এমন এক পেোগয় 
অেেগয়র িেেগেষ্ িগর এোং িমগয়র এই িসন্ধেগণ রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাগমর আসেভোে  গি। ৈাাঁর মূল সমেন কী 
সিল লেযহীন সেকানাসেহীন এোং সেেৈ নেী-রািূলগদর সেো ও 
আদেে ভুগল োওয়া মানেজাসৈর োংেধরগদর সেসৃ্মৈ িেক-পাে 
স্মরণ কসরগয় বদয়া এোং িেেগেগত্র জাসহসলয়াগৈর বে অেেয় 
বনগমসিল ৈা প্রসৈহৈ কগর িসরত্রোন জাসৈ সহগিগে েগড় বৈালা। 
আল্লাহ েগলন, 

ا  ﴿ َٰك   إَِنا ۡلن  رۡس 
 
ن ِذيٗرا   ب ِشٗيا بِٱۡۡل ُقِ  أ َمةر  ُمِنۡ  ِإَون و 

ُ
ل   إَِّل  أ ا خ   ﴾ ٢٤ ن ِذير   فِيه 

  [  ٣٢: فاطر]

‘আসম বৈামাগক িৈযিহ পাসেগয়সি িুিাংোদ দাৈা ও িৈকেকারীরূগপ; 
আর এমন বকান জাসৈ বনই োর কাগি িৈকেকারী আগিসন।’ {িূরা 
ফাসৈর, আয়াৈ : ২৪} 
িাংসৃ্কসৈ একসি জাসৈগক প্রভাসেৈ করার অৈুলনীয় মাধযম। ৈগে 
ৈার েযেহার হওয়া িাই েোেে। বকননা েযসি ও িোর প্রভাগে 
িাংসৃ্কসৈর সিয়া ও প্রভাে সভন্নখাগৈ প্রোসহৈ হগৈ োধয। িুৈরাাং 
েলা োয় নাসিক, মুরৈাদ আর বিকুযলাসরেগদর ‘মূলযগোধ, 
তনসৈকৈা আর অেেগয়র’ িাংজ্ঞা ও েযাখযার িগঙ্গ ৈাওহীগদ 
সেশ্বািীগদর িাংজ্ঞা েযাখযার সমল বনই।  
বকান পগে িলগল বকান সেকানায় আমাগক বপৌঁিাগে, বকান পগের 
োাঁগক োাঁগক এোং বমাগড় বমাগড় বক বক আগি এোং বকন আগি ৈাও 
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জানা হগয় বেগি। অৈএে নাসিগকর তনসৈকৈা ও িাংসৃ্কসৈ আমার 
জনয অবনসৈকৈা ও অপিাংসৃ্কসৈ হওয়ারই স্বাভাসেক ও িঙ্গৈ।  
‘আকাে িাংসৃ্কসৈ’ খুে লম্বা িওড়া সেষ্য় নয়, ৈগে এর আগে অবে 
আকাে িাংসৃ্কসৈর িগঙ্গ লড়াইগয়র আগে বজগন সনগৈ হগে আমরা 
লড়াইগয়র জনয প্রস্তুৈ সক না, আমরা বে অস্ত্র সনগয় লড়াই করগো ৈা 
লড়াই উপগোেী সকনা? আর এ লড়াইগয়র েযাপাগর আমাগদর ধযান-
ধারণা পসরষ্কার সকনা। ধারণািা পসরষ্কার করা হয় না েগল আমাগদর 
অগনক আগেেী বলাক বজাে ও বজগদর েেেৈেী হগয় পাটা সকিু 
করগৈ িান এোং সকিু সকিু কগরও বদগখগিন। না ওকুল বপগয়গি না 
একুল বপগয়গিন। ওরা ফযােন বো কগর, আমরাও কগর বদসখ না 
আমাগদর মগৈা কগর! কগর বদখা বেল োজার পাওয়া বেল না! 
মসহলাগদর রূপ প্রদেেনই েখন ইিলাগম সনসষ্ে, ৈখন ফযােন 
বদেিায় কীভাগে োজার পায়? সনৈান্ত িাাং সষ্েক। ফযােন বো 
ইিলাম সেলাসিৈা মগন কগর, ৈাও আোর নারীর ফযােন, মাগন 
পুরুষ্গক প্রদেেন? এভাগে উদাহরণ সদগল অগনক বদয়া োয়। সমিগর 
একোর জামাল আবু্দন নাগিগরর িময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নাগম 
নৃৈয (নাউেুসেল্লাহ) োনাগনা োয় সকনা- এমন এক কিরৈ শুরু 
হগয়সিল, সকন্তু শুরুগৈই এ প্রগিষ্টা েযেে। িিাগির পাটা িিাি, 
বোমাোসজর পসরেগৈে বোমাোসজ, সিনৈাই, অপহরণ আর খুগনর 
েদলা সিনৈাই অপহরণ আর খুন, োসলর েদগল োসল, ইিলাম ৈা 
কখনও িমেেন কগর না।  
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ৈগে অনযাগয়র সেরুগে িৈয নযাগয়র অস্ত্র েহুমুখী েযেহাগরর 
এগিমাল ইিলাম িমেেন কগর। এৈিুকুই শুধু েলা োয়, এর অসধক 
েলার অেকাে এখাগন বনই। ওরা িুগিগির িাক সদগলও আমরা 
সজহাগদর িাক সদগৈ পারসি না নানাসেধ কারগণ। কৃসষ্ট-িাংসৃ্কসৈর 
বেগত্র অপসরেন্ন ধারণা, অস্পষ্টৈা আর ভুল বোিােুসি প্রিুর। 
ওগদর এই আগি, হগরক রকম িাংসৃ্কসৈর উপকরণ আগি, ৈাগদর 
মুকাসেলায় আমাগদর সকিু োকা দরকার। সকন্তু ৈাই েগল িেসকিুর 
জোে একই ভাষ্ায় সদগৈ হগে? ওগদর িমাগজ সপৈৃপসরিয়হীন 
িন্তান সকলসেল করগি, লাখ লাখ িমকামীগদর উৎপাদন িাই? 
আমরাও সক ৈগে বিই কালিাগরর পৃষ্ঠগপাষ্কৈা করে? অগনযর োো 
বদখগৈ েৈ িুন্দর বহাক ৈাগক আসম োো েসল না, িাফ সেভাজন। 
আমার িাংসৃ্কসৈ আমার েগি। সকন্তু আমার ঈমাগনর েলগয়র সেপরীৈ 
েলগয়র িাংসৃ্কসৈ কখগনাই আমার হগৈ পাগর না। আল্লাহর রািূল 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাগমর ওই োণীই আজ োিগে পসরণৈ 
হগৈ বদখসি। আেূ িাঈদ খুদরী রাসদয়াল্লাহু আনহু বেগক েসণেৈ, 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন,  

َراٍع،» َراًَع بيذي ، وَذي رْبٍ يشي ا ب رْبً َحىتَّ لَْو َسلَُكوا ُجْحَر  تَلَتَّبيُعنَّ َسََنَ َمْن َقبْلَُكْم شي
: ايَُهوَد، َوانلََّصارَى قَاَل: ، قُ «َضبٍّ لََسلَْكتُُموهُ  ي  «َفَمنْ »لْنَا يَا رَُسوَل اَّللَّ

‘বৈামরা অেেযই বৈামাগদর পূেেেৈেীগদর অনুিারী হগে। হাৈ হাৈ ও 
সে ৈ সে ৈ ৈো হুেহু এোং অসেকলভাগে। এমনসক ৈারা 
েসদ বকাগনা গুইিাগপর েগৈে ঢুগক পগড় ৈাহগল বৈামরাও ৈাগৈ ঢুগক 
পড়গে। আমরা (িাহাোগয় বকরাম) েললাম, বহ আল্লাহর 
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রািূল! ৈারা সক ইহুদী ও সিেন? সৈসন েলগলন, ৈারা নয় বৈা আর 
কারা? [েুখারী : ৩৪৫৬; মুিসলম : ২৬৬৯] 
বে সেজাসৈর অনুিরণ করগে, বি ৈাগদরই অন্তভুেি েগল েণয হগে। 
ইেগন উমর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন,  

نُْهمْ »  «َمْن تََشبََّه بيَقْوٍم َفُهَو مي

‘বে বকাগনা জাসৈর িগঙ্গ িামঞ্জিযেীল হগে বি ৈাগদর বোত্রভুি 
েগলই েণয হগে।’ [আেূ দাউদ, িুনান : ৪০৩১] 
আমার কৃসষ্ট ো কালিার ো িাংসৃ্কসৈর কী েুগি ৈারা, এগৈ োগদর 
ঈমান ও সেশ্বাি বনই? ি. মসরি েুকাইলী োদোহ ফয়িালগক 
জাসনগয়সিগলন আসম ইসৈোিক সনয়গৈই েলসি, ইিলাগমর ওপর 
েগেষ্ণা করগো। স্বল্পভাষ্ী োদোহ ফয়িাল সস্মৈ হাসি সদগয় 
েগলসিগলন খুে ভাগলা, ৈাই েসদ করগৈ িান ৈাহগল আগে পসেত্র 
কুরআনগক কুরআগনর ভাষ্ায় পাে করগৈ সেখুন অেে েুিুন আরসে 
ভাষ্া সেখুন। মুসরি েুকাইসল বি উপগদে মগৈা পসেত্র কুরআন 
োসি কগরসিগলন এোং ইিলাম েুগিসিগলন। এরই ফগল সৈসন অমর 
কগয়কসি গ্রন্থ সেশ্বোিীগক উপহার সদগৈ িেম হগয়সিগলন। িুৈরাাং 
আমার েলগয়র িাংসৃ্কসৈও আমাগক লালন করগৈ হগে এোং অনযগকও 
পারগল এই িাংসৃ্কসৈর েলগয় আনগৈ হগে। সকন্তু আসম কখনই 
অগনযর িাংসৃ্কসৈ আমদাসন কগর সনগজর  র নষ্ট করগৈ িাই না।  
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আিল কো হগলা, সনগজগদর পসরিগয়র স্বেৈা োকগৈ হগে। ৈাহগল 
আকাে-িাংসৃ্কসৈর বকানিা ভাগলা আর বকানিা মন্দ ৈা োিাই করা 
োগে। আপনার আমার কাগি েসদ ঈমাগনর িালনী না োগক, ঈমাগনর 
নজর না োগক, ঈমাগনর মনিা না োগক ৈাহগল আকাে-িাংসৃ্কসৈর 
ভাগলামন্দ সকিুই পরখ করা োগে না। বে বদগহ বরাে প্রসৈগরাধ 
েসি প্রেল বি বদগহ িহগজ বকাগনা বরাে-জীোণু প্রগেে করগৈ 
পাগর না। আকাে-িাংসৃ্কসৈর েৈ ভয়কর ভাইরাি আগি, এিে 
িাংসৃ্কসৈর অসনষ্টকাসরৈার প্রসৈগরাগধ আমাগদর িাংসৃ্কসৈ অেম, েসদ 
সনজস্ব িাংসৃ্কসৈর উৎকষ্ে িাধগন বি বিষ্টা িাধনা না োগক। একিা 
কো আমাগদর মগন রাখগৈ হগে, কালিার আর িাংসৃ্কসৈ এক নয়, ো 
কালিার ৈা িাংসৃ্কসৈ নাও হগৈ পাগর। হাাঁিার কালিার একজন সহনু্দ 
ও একজন মুিলমাগনর এক, সকন্তু দু’জগনর প্রােেনা ও ইোদগৈর 
কালিার ও িাংসৃ্কসৈ এক নয়। 
এক কোয় মুিসলমরা িে কালিারগক ৈাগদর ঈমানী িাংস্কাগরর 
কসষ্টপােগর োিাই কগর ো গ্রহণ কগর ৈা মুিলিমানগদর িাংসৃ্কসৈ। 
িকল ধমে বেমন এক নয়, িকল ধমোেলম্বীগদর িাংসৃ্কসৈও এক নয়। 
প্রগৈযক ধমোম্বলেীগদর কাগি িাংসৃ্কসৈ সনণেগয়র কসষ্টপােরও বনই। 
আর বনই েগলই ো িকমক কগর িকমক কগর, ৈাগকই িাংসৃ্কসৈর 
বিানা েগল। বেমন আশ্চেে সকিু বদখগলই পূগজায় বলগে োয়, োি, 
োাঁে, িাপ, পাের, িূেেগক এমনসক েি োিগকও অগলৌসককৈায় 
মসণ্ডৈ কগর পূগজা কগর।  
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েৈেমাগন আকাে-িাংসৃ্কসৈর েড্ড বজার। সেগশ্বর প্রগৈযক বদে এই 
িাংসৃ্কসৈর হাওয়ায় ভািগি। ৈরুণরা আগেগে েরের কগর কাাঁপগি। 
আকাে-িাংসৃ্কসৈর িওদা সিসি ও কযাগিি আকাগর রািার বমাগড় 
বমাগড় বদাকাগন িয়-সেিয় হগে। এিে িওদার মূলয অসৈ কম 
সকন্তু মুগ্ধ করার, িগম্মাসহৈ করার আির োগক বেসে।  গর  গর 
সিসভ ও অনযানয েি প্রগেে করগি। পত্র-পসত্রকায় সেসভন্ন িযাগনগলর 
নাম বপ্ররাগ্রাম বরাজ িাপা হয়। সদনরাগৈর প্রসৈসি মুহূগৈে সিেগক 
সেগনাসদৈ করার েযেিা আগি। সেগনাদগনর সক আইগিম আপনার 
িাই? হাগৈর কাগি সরগমাি কগরাল বমসেন আগি। বোৈাম সিপগৈ 
োকুন একিার পর একিা। পসশ্চমাগদর সেসভন্ন ফযাক্টসরগৈ িাংসৃ্কসৈ 
নাগমর সেসভন্ন অপিাংসৃ্কসৈ তৈসর কগর সেশ্বময় রিাসন করগি, বকউ 
বকউ আমদাসনও করগিন। েৈ অেীলৈা আগি, কুৎসিৈগদর জনয 
কুৎসিৈ সেগনাদন আগি িেই িরেরাহ করগি সিসিগৈ েসন্দ কগরও। 
ভারৈ ও পসশ্চমাগদর ফযাক্টসরগুগলাগৈ আকাে িাংসৃ্কসৈ সেসভন্ন 
আইগিম তৈসর কগর।  
েৈ েৈাব্দীর আসের দেগক সেসভন্ন কারগণ লাসৈন আগমসরকার 
প্রগৈযক বদগে সেগদ্রাগহর আগুন জ্বগলসিল, সকন্তু ৈাগদর কাগি 
িাংসৃ্কসৈ োিাই োিাইগয়র েি না োকায় এক পেোগয় উগেজনা বেগম 
োয়। োন্ডা হগয় োয়, এখন লাসৈন আগমসরকা খুসের েনযায় িাাঁৈার 
কািগি। আমাগদর বদগেও েখন পসশ্চমা অপিাংসৃ্কসৈর এ েনযার 
েসলজ পাসন ঢুকগৈ োগক ৈখন বদখা বেল েহর েন্দগরর প্রগৈযক 
অসলেসলগৈ সভসিও িাে েযাগের িাৈার মগৈা েসজগয়গি। বেেসকিু 
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সদন ধগর পাকড়াও িলগলা ৈারপর সক বেন একিা িমগিাৈা হগয় 
বেল। কাগরা বকাগনা মাো েযো বনই, বদগের েুেিমাজ ও সকগোর 
সকগোরীরা উেগন্ন োগে, সকিু একিা করা দরকার। আপসেকর 
পসরগেেনায় েদঅভযি িযাগনলগুগলা েগন্ধর পদগেপ সনগে না। 
ভারগৈর আকাে োাংলাগদগের িযাগনলগুগলার জনয েন্ধ অেি 
ভারৈীয় িযাগনগলর একসি নািকও কখন িম্প্রিার করা হগে ৈা 
োাংলাগদগে িময়িহ প্রিাসরৈ হয়। 
আকাে িাংসৃ্কসৈ আমাগদর তনসৈকৈার অেেয়  িাগে কীভাগে 
েযাখযার বোধ হয় বকাগনা প্রগয়াজন বনই। নগ্নৈা নগ্নৈা িাড়া বৈা 
ৈাগদর কাগি সকিুই বনই। এই দুগয়র প্রমাণ বে েগৈা  িাগে বি 
ৈগৈা বেসে আকাগের োজার দখল করগৈ িেম হগয়গি। 
অপিাংসৃ্কসৈর োেগনর মগধযও বকাগনা বকাগনা মুিসলম বদে বিন্সর 
কগর আকাগের এ িওদা প্রৈযাখযান করার িাহি বদসখগয়গি। কারণ 
প্রগৈযক বদগের কাগি এই আন্তেজাসৈক বনিওয়াগকের বলাকাল 
কগরাসলাং েযেিা আগি। ো আপসেকর েগল মগন করা হগে ৈা 
প্রদেেন না করার হুকুম েিভাগে বদয়া োয়। ইরান ও িউদী আরে 
পারগি। আমরা বকন পারগো না? 
নগ্নৈা সেরুগে একিা  ৃণাগোধ িৃসষ্টর জাৈীয় আগন্দালন অপসরহােে। 
ৈরুণ িমাগজর মগধয এই জােরণ েসদ আগি ৈাহগল আগন্দালন 
িফল হয়। তনসৈকৈাগোধ েসি, সেো ও অনুেীলন িাড়া এই 
ভাইরাি েন্ধ করা িম্ভে নয়। োাংলাগদগে এই ভাইরাি প্রসৈগরাগধ 
একিা িুসেধাজনক অেিাগন আগি। বিিা হগলা এই অপিাংসৃ্কসৈর 
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বকউ মগন প্রাগণ পিন্দ কগর না। আল্লাহর রািূগলর না পিগন্দর আর 
পিগন্দর সদকসি েৈ বেসে প্রিাগর আিগে সেোয় আিগে আমগল 
অনুেীলগন আিগে এই আিমানী োলা-মুসিেৈ বেগক োাঁিার েযেিা 
হগে, নৈুো পসরত্রাণ বনই। হযা, আোর কো, খুে দুেেল হগলও 
সেপরীৈ একিা বস্রাৈ একিা হাওয়া িৃসষ্টর আভাি পাওয়া োগে। 
আো শুধু এই আমাগদর ঈমাগনর বৈজই আমাগদর বহফাজৈ করগৈ 
পাগর। 
েৈেমাগন আধুসনক জ্ঞান-সেজ্ঞাগনর েুগে িযাগিলাইি ৈো ইগলকট্রসনক 
সমসিয়া আজগকর আধুসনক িভযৈার েুগে অৈযন্ত ৈাৎপেেময় ও 
গুরুত্বপূণে ভূসমকার দাসেদার। ৈগে এিা সনভের কগর মূলৈ প্রগৈযক 
বদগের আেে-িামাসজক অেিা, িুষু্ঠ দেেন ৈো িাচ্চা জাৈীয় 
মৈাদগেের সভসেগৈ সমসিয়ার িদ্বযেহাগরর ওপর। আজ এই সমসিয়ার 
েগদৌলগৈ পৃসেেীর পসরসধ এখন েুদ্র হগয় এগিগি। এিা জ্ঞান 
সেজ্ঞাগনর উন্নয়গনর একসি প্রধান হাসৈয়ার স্বরূপ। 
ৈগে একো িৈয বে এই ইসৈোিক সদকগুগলা ৈখন উদ্ভাসিৈ হয়, 
েখন সকনা সমসিয়াগুগলা মানুগষ্র কলযাগণ েযেহৃৈ হয়। এ বেগত্র 
েযেে হগল সকাংো ইোকৃৈভাগে অপিাংসৃ্কসৈর প্রিার  িগল 
ইগলকট্রসনক সমসিয়ার বনসৈোিক সদকিা উদ্ভাসিৈ হগৈ োকগে এোং 
মানুষ্ও বিই িগঙ্গ ৈার তনসৈক আদেে সেিজেন সদগয় ৈাগদর ঐসৈহয 
িাংসৃ্কসৈর বেৌরগোজ্জ্বল অহাংকারগক ধূগলায় সমসেগয় অপিাংসৃ্কসৈগক 
আাঁকগড় ধরগে। ফগল বদখা োগে ইগলকট্রসনক সমসিয়ার কারগণ 
একসি জাসৈর ঐসৈহয ও স্বকীয়ৈা ধ্বাংি হগয় বেগি। ভারৈ ও 
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পসশ্চমা িাম্রাগজযর িাংসৃ্কসৈক আগ্রািগনর োেন আমাগদর এগদগে 
বেভাগে আকাে িাংসৃ্কসৈর নাগম োসেৈ হগে, ৈাগৈ আমাগদর 
বদগের জাসৈর ঐসৈহয ও িাংসৃ্কসৈ হগে অেগহসলৈ। ধরগি সেলুসির 
পে। োর ফগল এগদগের জীেনাদেে ৈো িামাসজক জীেগনর 
বমৌসলক ধযান-ধারণা ও মূল লেয-উগেেয হগে োরোর েযাহৈ।  
ভারৈ উপমহাগদে েৃসিে ঔপসনগেসেক োিক কৈৃেক োিগনর ফগল 
ঔপসনগেসেক আদেে ও নীসৈরীসৈ এগদগের মানুগষ্র মাগি প্রভাে 
সেিার কগর এোং ৈারা এগদগের িাংগ্রামী মানুগষ্র বোষ্ণ ও 
োিগনর জনয বকৌেল পসরেৈেন কগর স্বাধীনৈার নাম সদগয় োিগনর 
নাগম বোষ্ণ করগৈ োগক। ফগল সদগন সদগন ইাংগরজ িাংসৃ্কসৈ 
এগদগের মানুগষ্র মগন বেকড় তৈসর করগৈ িেম হয়। 
উপসনগেসেক োিক বোষ্ঠী এগদে ৈযাে করগলও সদগন সদগন 
এগদগের োিন ও বোষ্গণর মূল হাসৈয়ার রূগপ এখন সেদযমান 
িযাগিলাইি, বফিেুক এর মাধযগম অেীল নৃৈযিহ নীল িসে প্রিার 
করায় এগদগের মানুষ্ বেমন অপিাংসৃ্কসৈর বেসড়োাঁগধ েসন্দ বৈমসন 
ঐিে িযাগনল ইন্টারগনগির প্রসৈসনসধরা হগে সেজয়ী।  
ৈারা এগদে বেগক সেৈাসড়ৈ হগয় সেগয়ও এগদেগক ধ্বাংি করার 
িূক্ষ্ম মাধযম বেগি সনগয়গি। ো োিন ও বোষ্গণর বিগয়ও হাজার গুণ 
সেষ্াি। এরা অপিাংসৃ্কসৈ সদগয় এিে দাসরদ্রয বদেগুগলার জাৈীয় 
মূলযগোধ ধ্বাংি করগৈ িেেদা িগিষ্ট। এ জগনযই ৈৎকালীন মাসকেন 
পররাষ্ট্র িসিে সম. জন ফোর িাগলি িেেপ্রেম িাাংসৃ্কসৈক 
আগ্রািনগক প্রসৈষ্ঠাসনকভাগে রূপদান কগরন। সৈসন ৈার েিগেয 
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পগরাগে প্রসৈপাদয সিগলা ‘বকাগনা জাসৈগক ধ্বাংি করগৈ হগল 
বদগের িাংসৃ্কসৈগক ধ্বাংি কগর দাও।’ সেগশ্ব েখন আগমসরকা 
িিািোদ সনমূেল করগৈ িামসরক েসি প্রগয়াে করাগক একমাত্র 
মাধযম সহগিগে বেগি সনগয়গি বৈমসন সেগশ্বর সেসভন্ন জাসৈগক ধ্বাংি 
করগৈ িাংসৃ্কসৈক আগ্রািন িালাগনা হগে েযাপকভাগে। 
েৈেমান সেগশ্ব বে পসরসিসৈ িলগি ৈার মূগল রগয়গি সেজ্ঞাগনর 
েযাপক উন্নয়গনর অপপ্রগয়াে এোং অপেযেহার। সেগশ্ব এখন িামসরক 
আগ্রািগনর ৈুলনায় িাাংসৃ্কসৈক আগ্রািন িালাগনা বেমন িহজ 
বৈমসন অসধকৈর কােেকর। আর এই অপিাংসৃ্কসৈর আগ্রািন 
িালাগনা হগে ৈৃৈীয় সেগশ্ব, সেগেষ্ কগর মুিসলম অধুযসষ্ৈ 
বদেগুগলাগৈ। আগরা ভয়ানক েযাপার হগে, পসশ্চমা ও সহনু্দিানী 
বেৌে িাাংসৃ্কসৈক আগ্রািন প্রসৈফসলৈ হওয়ার সেিাগর োাংলাগদে 
একসি উেের বেগত্র পসরণৈ হগৈ িগলগি। মূলৈ ভারগৈর িাাংসৃ্কসৈক 
আগ্রািীরা এগদগে বেে সকিু বিোদাি িৃসষ্ট করগৈ িেম হগয়গি। 
সদন সদন েযাপকভাগে বিোদাি িৃসষ্ট করগৈ িগিষ্ট রগয়গি। এর 
মগধয উগল্লখগোেয সহগিগে রগয়গি ৈাাঁগেদার রাজনীসৈক এোং 
একগেসণর ভাড়াগি েুসেজীেী, িাসহসৈযক-কলাসমে। এ রকম 
অনাকাসিৈ পসরসিসৈ িৃসষ্টর জনয মূলৈ দায়ী এগদগের িুষু্ঠ 
মৈাদেেেৈ জাৈীয় িসরত্রিম্পন্ন রাজবনসৈক অেিার েযাপক 
পেিাদপদ সদক। 
আকাে িাংসৃ্কসৈ িম্পগকে েড্ড দী ে একিা েয়ান সদগয় বফললাম। 
এোর মূল আগলািনায় বফরা োক। আকাে িাংসৃ্কসৈর বিােল বেগক 
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ভারগৈর অগক্টাপাি োাঁধন আমরা িাড়গৈই পারসি না। প্রসৈগেসে 
বদে েগল কো! এগদর উৎকি আকাে িাংসৃ্কসৈর সেধ্বাংিী বঢউ 
আমাগদর মানসিগত্রর ভূখণ্ড ধসিগয় সদগে। বিাগিা হগয় আিগি 
আমাগদর সনজস্ব িাংসৃ্কসৈ ও মুিসলম িভযৈার পসরসধ। কুখযাৈ 
সহনু্দিাংসৃ্কসৈ আমাগদর মুিসলম ৈরুণ ও েুে িম্প্রদাগয়র মাো 
সিসেগয় সিসেগয় খাগে। ওগদর কৃসষ্ট-কালিার আমাগদর জনয 
রীসৈমগৈা উগদ্বে ও হৈাোজনক। উগদ্বে ও উৎকিার মাত্রা সদন 
সদন োড়গি এোং প্রেলভাগেই ৈা োড়গি। প্রসৈগেসে এই েৃহৎ 
বদেসি কাাঁিাৈাগরর বেড়ায় বফলানীর লাে িুসলগয় বরগখ শুধু 
আমাগদর স্বাধীনৈা, স্বকীয়ৈা ও মানসিগত্রর মেোদাই েুণ্ন করগি না, 
আকাে িাংসৃ্কসৈর নগ্ন আগ্রািগনর মাধযগম আমাগদর ৈরুণ ও উেসৈ 
প্রজগমর সিন্তার স্বাধীনৈা ও পসেত্রৈাও িরমভাগে েুণ্ন ও সিনৈাই 
কগর িগলগি।  
বদে স্বাধীন হগলা এগদগের মানুগষ্র বভজা রগির নজরানায়, সকন্তু 
ভারৈ সনগয় বেগলা পরাসজৈ ৯৩ হাজার পাসকিানী তিগনযর 
অৈযাধুসনক িে অস্ত্র, োর তেধ মাসলক সিল একমাত্র মূলৈ 
োাংলাগদে। বিই বে বনয়ার ধারাোসহকৈা শুরু হগলা আজও োমল 
না বিই আগ্রািন। েরাং সদন সদন োড়গিই ভারগৈর েুধা ও 
সপপািা। এই সপপািায় মরুভূসম হগে োাংলাগদে। সপপািাৈে ভারৈ 
ফারাক্কায় োাঁধ সদগলা, সৈিার পাসন িুগষ্ সনগলা, সিপাইমুগখ োাঁধ 
সদগলা, বফসন নদীর পাসন সনগলা। আর িেেগেষ্ হরণ কগর সনগে 
এগদগের ৈরুণ প্রজগমর বমধা ও সিন্তার স্বাধীনৈা। ফগল আজ 
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অসধকাাংে ৈরুণ-ৈরুণী ভারৈীয় নগ্ন িাংসৃ্কসৈর প্রভাগে ভারৈপ্রীসৈ 
সনগয় েড় হগে এোং মগনর অদৃেয বকাগণ বকাগনা না বকাগনাভাগে 
লালন করগি ভারৈগপ্রম। একসি বদগের িূড়ান্ত িেেনাগের জনয 
এরগিগয় েড় আৈক ও উগদ্বগের সেষ্য় আর কী হগৈ পাগর?  
এই উগদ্বে-উৎকিা শুধু দসেণ এসেয়ার িমাজ ও রাষ্ট্রসেজ্ঞানীগদর 
মাো েযোর কারণ নয়, িারাসেগশ্বর জনযই উগদ্বে ও উৎকিার 
কারণ। িারাসেশ্বগকই আজ ভারৈীয় ললনারা ৈাগদর উদ্বাহু নৃগৈযর 
বনাাংরা িলনায় হৈসেহ্বল কগর িগলগি। ৈারা িমে দুেেল হগৈ 
িগলগি ভারৈীয় িাংসৃ্কসৈর প্রসৈ। আর প্রসৈগেসে বদে সহগিগে এর 
সেষ্াি বিােল িেোগগ্র পড়গি আমাগদর মুিসলম েুেিমাগজর ওপর। 
এগৈ েুেিমাগজর মগধয বদেগপ্রম, সনজস্ব ধমেীয় িাংসৃ্কসৈ ও 
ভােোম্ভীেে েযাহৈ হগে এোং আগরা উগদ্বগের কারণ হগে, অৈযন্ত 
পসরকসল্পৈ ও িুেৃঙ্খলভাগে এই কাজিা করা হগে। ভারগৈর সকিু 
মুিসলম অসভগনৈা-অসভগনত্রী আগিন, োগদরগক েযেহার কগর অৈযন্ত 
িুগকৌেগল ভারৈীয়রা মুিসলম প্রসৈগেসে বদেগুগলাগৈ আকাে 
িাংসৃ্কসৈর মরণগিােল সেিার করগি।  
েড্ড দুঃখ লাগে মুিসলম পসরিয় সনগয় োহরুখ খান বিগদগের 
ব্রাহ্মণ কনযা বেৌরীগক সহনু্দ রীসৈ বমাৈাগেক সিাঁদুর সদগয় সেগয় 
কগরগিন! এিা ৈার েযসি পেোগয় িীমােে োকগল কো সিল না। 
সকন্তু আকাে িাংসৃ্কসৈর হাওয়ায় ৈা আমাগদর িমাগজর মগধয িসড়গয় 
পড়গি এোং সেষ্োগের মগৈা ৈা মুিসলম িমাজগক সেষ্াি করগি। 
এই োহরুখ কগয়কসদন আগে ৈার বমগয়গক বপ্রসমক খুাঁগজ বনয়ার 
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পরামেে সদগয়গিন! বিই িগঙ্গ বকমন বপ্রসমক বেগি সনগৈ হগে বি 
িেকও বমগয়গক সদগয়গিন সৈসন। সৈসন বমগয় িুহানাগক েগলগিন, 
েসদ ৈুসম কাগরা িগঙ্গ বিসিাং সদগৈ সিোন্ত নাও ৈাহগল এমন 
েযসিগক বেগি সনও বে আমার মগৈা। োহরুখ খান িুইিাগর এক 
বপাগে সলগখগিন, ভাগলাোিার বেগত্র আসম একজন িমৎকার 
মানুষ্। আসম েগেষ্ট োলীন, ভাগলাোিাময়, সেসেৈ ও েত্নোন। আসম 
আমার বমগয়গক েলগো বে, েসদ ৈার বকাগনা েয়গেন্ড খুাঁগজ বনয়ার 
প্রগয়াজন হয় ৈাহগল আমার বোভগক এসড়গয় ৈাগক এমন 
একজনগক বেগি সনগৈ হগে বে হগে আমার মগৈা।’ 
সনজকনযাগক এই জ নয পরামেে সদগয় োহরুখ খান কৈিুকু অপরাধ 
কগরগিন, বিিা হয়ৈ ৈার কনযার ভসেষ্যৈ ও ইসৈহাি সনরূপণ 
করগে। সকন্তু এর িগঙ্গ সৈসন বে অপরাধসি কগরগিন ৈা এক কোয় 
েমার অগোেয। সৈসন সনজ বমগয়র িগঙ্গ িগঙ্গ পৃসেেীর ৈােৈ 
বমগয়গদরও অনুরূপ পরামেে সদগয়গিন। সৈসন েগলগিন, ‘েসদ আসম 
এ কো আমার বমগয়গক েলগৈ পাসর ৈাহগল এ কো িে বমগয়গক 
েলগৈ পাসর।’  
িুৈরাাং এিা বে আকাে িাংসৃ্কসৈগক প্রভাসেৈ কগর অনযগদর মগধযও 
এই অোলীনৈা ও জ নয অনািার সেিাগরর প্রয়াি ৈাগৈ বকাগনা 
িগন্দহ বনই। ভারৈীয় আকাে িাংসৃ্কসৈ এভাগেই সেগল খাগে 
আমাগদর ৈরুণ-েুেকগদর মাো, বমধা, মননেীলৈা ও ধমেীয় সিন্তা-
বিৈনা। এই িাংসৃ্কসৈর সেরুগে ৈরুণ িমাজগক িগিৈন ও িৈকে 
করগৈ না পারগল বদে বেগক শুধু ইিলামী আদেেই েসৈগ্রি হগে 
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ৈাই নয়; বদগের স্বাধীনৈা-িােেগভৌমত্বও িুাঁসকর মগধয সনপসৈৈ হগয় 
পড়গে। 
ৈগে আমরা আোোদী একারগণ বে, বদগে এখনও অগনক িগিৈন, 
আত্মমেোদা ও ইিলামী ভােনাগোধিম্পন্ন ৈরুণ-েুেক আগিন। 
সেষ্য়সি েুিা োয় ওই িাংোগদর ওপর পােকগদর মন্তেয পাে কগরই।  
আসম আোোদী এভাগে েহু ৈরুণ-ৈরুণী ও েুেিম্প্রদায় ইিলামী 
আদেে ও বদগের স্বাধীনৈা-িােেগভৌমগত্বর মেোদা রো করগৈ 
ভারৈিহ সেগশ্বর িকল আকাে িাংসৃ্কসৈর আগ্রািগনর সেরুগে প্রেল 
সেিগম রুগখ দাাঁড়াগে। কারণ, ৈারুগণযর রগি উেৃঙ্খলার বজার েৈ 
বেসে, প্রসৈগরাধ, বদেগপ্রম ও স্বকীয়ৈাগোগধর উণতাৈা ৈারগিগয়ও 
বেসে। ৈািাড়া োাংলাগদগের মানুষ্ িেেদাই সনজস্ব স্বাধীনৈা-স্বকীয়ৈা 
রোয় সিেহি।  
ইসন্ডয়ারই ঐসৈহাসিক অেয় কুমার তমগত্রয় (১৮৬১-১৯৩০) 
োাংলাগদগের স্বাৈি িম্পগকে “োঙ্গালার ইসৈহাি” েইসিগৈ একসি 
ৈাৎপেেপূণে মন্তেয কগরগিন। সৈসন সলগখগিন, ‘োাংলাগদগের মাসি 
নরম সকন্তু জায়ো কসেন এখাগন মানুষ্ অগপো মাসির প্রভাে 
অসধক।... এই স্বাৈিযগলালুপ প্রািয িমাজগক পুনঃপুনঃ আেোেগৈের 
আসদিমাগজর িাংকীণে েণ্ডীর মগধয িাসনয়া আসনোর আগয়াজগনর 
ত্রুসি হয় নাই; সকন্তু মাসির গুগণ বি আগয়াজন পুনঃপুনঃ েযেে হইয়া 
সেয়াগি। োহারা এ বদগের জনিাধারণ, ৈাহারা বেমন স্বৈি, 
বিইরূপ স্বৈিই রসহয়া সেয়াগি; েরাং োহারা ৈাহাসদেগক পরৈি 
কসরয়া আেোিারী কসরোর আগয়াজগন েযাপৃৈ হইয়াসিগলন, ৈাহারাও 
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নানা সেষ্গয় আসদিমাগজর সেসধেযেিা পসরেসৈেৈ কসরয়া, স্বৈি 
হইয়া উসেগৈ োধয হইয়াসিগলন।... োস্ত্রেিন েখন িমুদ্র-োত্রার 
প্রেল প্রসৈোদ-প্রিাগর িমূ্পণে অেিরেূনয, ৈখন োোসল িমুদ্রপগে 
নানা সদগক দ্বীগপাপদ্বীগপ োসণগজযর সেজয়-তেজয়ন্তীহগি প্রধাসেৈ।... 
োোসলর আিার েযেহার ও সেোদীো বলাকৈগের িকল িগরই 
স্বাৈগির িায়ামূসৈে অসকৈ কসরয়া রাসখয়াগি। োোসলগক জাসনগৈ 
হইগল, গ্রন্থকীি হইগলই, িকল ৈে জাসনয়া িসরৈােে হইোর িম্ভােনা 
নাই। োোসলগক জাসনগৈ হইগল, গ্রন্থ িাসড়য়া, বলাকৈগের মূল 
ৈগেযর অনুিন্ধাগন েযাপৃৈ হইগৈ হইগে।.... েঙ্গভূসম আেোেৈে ও 
েঙ্গিমাজ আেেিমাজ হইগলও, ৈাহা স্বৈি বদে ও স্বৈি িমাজরূগপ 
আেোেগৈের ও আেেিমাগজর পদাক অনুিরণ কগর নাই।...  
েহুিাংখযক অনাগেের মগধয অল্পিাংখযক আেেেীগরর পগে জ্ঞানেগল, 
বকৌেলেগল েিেগল ো িুপসরিাসলৈ োহুেগল সেজয়রাজয িাংিাসপৈ 
করা িম্ভে হইগলও সেসজৈ িমাগজর ভাষ্া ও আিার েযেহার 
িমূ্পণেরূগপ পরাভূৈ ও পসরেসৈেৈ করা িম্ভে হইগৈ পাগর না। েরাং 
বিরূপ বেগত্র সেগজৈার পগে আপন ভাষ্া ও আিার েযেহাগরর 
পূেেৈন সেশুসে রো করাই অিম্ভে হইয়া পগড়। বে পসরমাগণ 
নেরাজয িুেসেৈ কসরোর জনয ভাষ্া ও বলাক-েযেহাগরর পসরেৈেন 
িাসধৈ কসরোর প্রগয়াজন উপসিৈ হয়, বিই পসরমাগণ পসরেৈেগনর 
বস্রাৈ প্রোসহৈ হয়। োঙ্গালীর বলাক-েযেহার এই িকল পসরেৈেগনর 
প্রভাগে ধীগর ধীগর েসেৈ হইয়া উসেয়াগি। ৈাহার আরম্ভ বকান্ 
পুরাৈন েুগে, ৈাহার িীমাসনগদেগের িম্ভােনা নাই। আেোেগৈের 



 

73 

আেেিমাগজর বকন্দ্রিগল ৈাহার মূল প্রস্রেণ সনসহৈ হইগলও, োঙ্গালার 
িমৈল বেগত্র ৈাহার িসহৈ নানা নদ-নদী িসললিম্ভার সমসলৈ হইয়া 
ৈাহাগক কূলোসেনী প্রেল েনযার নযায় েসিোলী কসরয়া ৈুসলয়াগি।... 
েঙ্গভাষ্া স্বৈি ভাষ্া। ৈাহার েেন প্রণালীগৈ স্বাৈগিযর অভাে নাই। 
োঙ্গালীর আিার েযেহাগরও এইরূপ কৈ স্বাৈি লসেৈ হয়। ৈাহার 
সেগল্পর স্বাৈি িেেত্র িুপসরসিৈ।...  
োঙ্গালীর আধুসনক ইসৈহাগিও স্বাৈগিযর অভাে নাই। ভারৈেগষ্ের 
অনযানয প্রগদে বে পগে সেয়াগি, োঙ্গালী িকল সেষ্গয়, িকল িমগয় 
বি পে অেলম্বন কসরগৈ িম্মৈ হয় নাই। আধুসনক ইসৈহাগি 
োঙ্গালী ভীরু এোং কাপুরুষ্ েসলয়া সৈরসৃ্কৈ হইগলও োঙ্গাসল 
স্বাৈিসপ্রয়-স্বাধীনৈার উপািক-অপরাসজৈ পৃেক জাসৈ। োঙ্গালী 
কখন বেৌে হইয়াগি, কখন সহনু্দ হইয়াগি, কখন সহনু্দ মুিসলম 
সেভি হইয়া পসড়য়াগি; সকন্তু কদাি দী েকাল পরাধীন োকগৈ িম্মৈ 
হয় নাই। পাোন বমা ল বকহই োঙ্গালীগক িমূ্পণেরূগপ জয় কসরগৈ 
পাগরন নাই; ইাংগরগজরাও োঙ্গালীগক রণগেগত্র পরাভূৈ কসরয়া, 
োিনভার গ্রহণ কগরন নাই। ভারৈেগষ্ের অনযানয িান অস্ত্রেগল 
পরাভূৈ- োঙ্গালা বদে অস্ত্র েগল পরাভূৈ হয় নাই।’ 
িুৈরাাং আমরা দৃঢ়ভাগে সেশ্বাি কসর, বে োঙ্গালী মানুষ্ কখনও 
িােেগভৌমগত্বও পরাধীনৈা মাগনসন বিই োঙ্গালী মুিসলম কাগরা 
িাাংসৃ্কসৈক পরাধীনৈাও মানগে না। অেেয এর জনয িাই ইস্পাৈ 
কসেন দৃঢ়ৈা ও অদময িাহি। 
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সনলেজ্জৈায় িম্মানগোধ! 
মানসিকৈার পসরেৈেন ও সেেৈেন মানেজাসৈর িেগিগয় কাগির 
 িনা। েুগের বকাগনা অধযায় ও বকাগনাকাগলই সেেৈেন সিন্তা মানুগষ্র 
িঙ্গ িাগড়সন। ৈাই িময় েৈ েসড়গয়গি মানুগষ্র সিন্তা ও ভােনায় 
নৈুন নৈুন অধযায় বোে হগয়গি। নৈুন নৈুন এই ভােনা বকাগনা 
বকাগনা িময় সেশ্বোিীগক কগরগি োসধৈ আর কখগনা কগরগি 
সেব্রৈ। সেগেষ্ৈ অষ্টাদে েৈগকর ইউগরাগপর সেল্পসেেে অেেপূজারী 
সেগশ্বর ভােনায় প্রিণ্ড একিা িাাঁকুসন সদগয় িেসকিু এগলাগমগলা কগর 
সদগয়গি। এই সেেে মানুগষ্র অন্তগর শুধু অেেসলপ্সা এোং 
অেেসপপািার অনুপ্রগেে  িায়সন, েরাং বোিা িো এোং বলামকূগপর 
বোড়ায় বোড়ায় অেেেুধার সনসষ্েেৃে বরাপণ কগরগি।  
ফগল অেেেুধার এই সনসষ্েেৃে মানুষ্গক মানসেক ও তনসৈকৈার 
বেগহেৈ বেগক অগনক দূগর সিিগক সদগয়গি। ফগল তনসৈকৈা 
সেেসজেৈ মানুগষ্র এগককিা অন্তর অেেসলপ্সার হাসেয়া বদােগখ 
পসরণৈ হগয়গি; বে বদােগখ সনৈয গুঞ্জসরৈ হয় ‘হাল সমম মাসজদ’ 
এর িুর। এই িুর বস্রাগৈর মগৈা সেগশ্বর আনাগি-কানাগি িসড়গয় 
পগড়গি সেগল্পর কাাঁিামাগলর বখাাঁগজ। আর অসৈ দুঃখজনক েযাপার 
হগে, সেল্পিভযৈার এই েুগে িৈুর েসণকিমাগজর দৃসষ্টগৈ িেগিগয় 
আকষ্েণীয় কাাঁিামাল সিল নারীিমাজ। ৈাই সেগল্প নারীর েযেহার সিল 
িরম প্রৈারণামূলক ও নারীিোর জনয প্রলয়াংকরী সিোন্ত।  
ৈগে েসণকরা জানৈ, নারীিমাজগক এই পগে বিগন আনা দুঃিহ 
নয়, দুলেভও নয়। অেে ও খযাসৈর একিু জাল সেিাগনার প্রগয়াজন 
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মাত্র। েসণকগদর বিই জাল সেিাগনার ধারা বেষ্ হয়সন এোং সনসদেষ্ট 
বকাগনা অেয়গেও ৈা িীমােে োগকসন। সদন সদন ৈারা সনৈযনৈুন 
আগেষ্টগন িামানয সকিু পয়িায় নারীগদরগক েযেিার কাাঁিামাল 
সহগিগে েযেহার করগি। েযেিার প্রগয়াজগনই ৈারা নারীগদরগক 
কখনও নগ্ন করগি কখনও অধেনগ্ন করগি এোং কখনও ‘মা’, ‘বোন’, 
‘কনযা-জায়া’র আিগন েসিগয় অসধকার (?) বদয়ার নাগম েলা 
ফািাগে। পুকুরিুসর আর বধাাঁকাোসজ কাগক েগল!  
খুেই বেদনায়ক েযাপার হগে, নারীরা প্রৈারকগদর ফাাঁদগক বভগেগি 
মরুদযান। মরীসিকাগক বভগেগি জীেনৈৃণতাার অোসরৈ িুগপয় োসর। 
ৈাই অেেৈৃণতাা সনোসরৈ করগৈ কখন বে বিারাোসলগৈ বফাঁগি বেগি 
ৈা বিরও পায়সন এোং বিখান বেগক বেসরগয় আিার পেও বখাাঁজার 
বিষ্টা কগরসন। ৈাই ধ্বাংগির অৈল েহ্বগর িুেগৈ োকা এই 
নারীিমাজ বকাোয় ৈাগদর িম্মান, কারা ৈাগদর সহৈাকািী ৈা 
ভাগেওসন, ভাোর প্রগয়াজনও মগন কগরসন। ফগল এমন কগমে ৈারা 
বেৌরেগোধ করগি এোং এমন প্রসিয়ায় িম্মাসনৈ হগৈ িাগে ো 
বকৌৈুক তে সকিু নয়।  
এোর আসি মূল  িনায়। ওই সেল্পসেেগের পে ধগরই আসেভোে 
 গিগি সমসিয়ার। সমসিয়াগক লালন কগর েসণকগেসণ এোং 
েসণকগেসণগক োাঁসিগয় রাগখ সমসিয়া। আর এই নারীসেধ্বাংিী সমসিয়ার 
প্রধান বখারাক হগে নারী। সমসিয়ায় প্রিাসরৈ বকেগৈগল নারীর 
উপসিসৈ না হয় বেৌসিক। সকন্তু পুরুগষ্র বোাঁফ কািার বব্লি-
বরজাগরর সেজ্ঞাপগন নারী েযেহাগরর বেৌসিকৈা কৈিুকু? সমসিয়া 
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বকাগনা জোেসদসহৈার ধার ধাগর না, ৈাগদর িাই িেেগেগত্র নারী 
বদগহর কমনীয় ও উগেজক উপসিসৈ, ো পুরুষ্গক আকৃষ্ট করগে 
িগেোৈভাগে ও িেেেযাপী।  
সমসিয়ায় নারী েযেহাগরর এই েযাপকৈা পুরুষ্গক প্রেলভাগে িানগৈ 
োগক এোং নারী হগয় ওগে সমসিয়ার েযাপকৈার প্রধান হাসৈয়ার। 
এই ধারা উগেজক হগৈ হগৈ এমন একপেোগয় বপৌঁগি, েখন 
নারীগদগহর নগ্ন উপসিসৈই হগয় ওগে পসত্রকা ো িাংসেষ্ট সমসিয়ার 
মূল উপাগদয় এোং সেগশ্ব এমন অগনক সমসিয়ার আত্মপ্রকাে  গি 
োর প্রেগদ মাখাগনা হয় উলঙ্গ নারীগদহ। বেেয় নাগমর একিা 
মযাোসজন কামনাসেলাি পুরুগষ্র পিগন্দর ৈাসলকার েীগষ্ের একসি 
মযাোসজন। মযাোসজনসির প্রসৈ িাংখযায় সেগশ্বর বকাগনা না বকাগনা 
নারীর নগ্ন িসে িাপা হয়।  
পসত্রকায় প্রকাে; েৃসিে এক সেল্পপসৈর কনযা ৈামারা নাম্নী এমসন 
এক েুেৈী পুরুষ্গদর সপ্রয় ‘বেেয়’-র প্রেগদ নগ্ন িসে িুযি করগৈ 
বপগর বেে উেসিৈ। েৃসিে সেল্পপসৈ োসনে এগিেগনর বমগয় 
ৈামারা। বমগয়র নগ্ন িসে িুযগির েযাপাগর বেে উেসিৈ সপৈা 
োসনেও! ৈামারা েগলন, িমূ্পণে নগ্ন হগৈ প্রেম পেোগয় একিু 
সেব্রৈগোধ হগলও পগর আর বকাগনা িমিযা হয়সন। প্রেমসদন বেে 
উসদ্বগ্ন সিলাম। ৈগে ৈৃৈীয় সদন আসম এগৈািাই স্বাভাসেক বেমনসি 
এখন বদখগিন।’ 
ৈামারা আগরা েগলন, ‘েরীর সনগয় আসম অগনক বেসে েেেগোধ 
কসর। এসিগক আসম উদোপন করগৈ িাই। আমার মা এসি বদগখ 
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খুে খুসে হগয়গি এোং আমার বোনও একই কাজ করগৈ আগ্রহী। 
ৈগে আমার োো এসি বদগখগি সকনা আসম জাসন না। আমার ধারণা 
উসন এ িম্পগকে জাগনন।’  
এ িম্পগকে ৈামারা আগরা েগলন, ‘আমার এ বিৌন্দেে িম্পগকে আসম 
খুেই আনসন্দৈ। একজন নারী সহগিগে সনগজগক সনগয় েেেগোধ 
করসি। আমার িসে সনশ্চয় োসহযক এোং আভযন্তরীণভাগে আপনাগদর 
ভাগলা লােগে েগল আো করসি।’ 
পসত্রকা জেগৈর পুরুষ্গদর সপ্রয় বেেয় মযাোসজন। প্রায় ৬০ েির 
ধগর সেগশ্বর িুন্দর নারীগদর এর সেসভন্ন পৃষ্ঠায় িান সদগয় আিগি 
েগল জানান ৈামারা। বম মাগির মূল প্রেগদ সনগজগক বদগখ ৈামারা 
িম্মাসনৈগোধ করগিন েগল জানান।’ 
পােক! এই সরগপািেসি পাে কগর মন্তেয করার সকিু আগি? ৈাই 
েলসিলাম, িৈুর েসণকরা সেগল্পর কাাঁিামাল সহগিগে িম্মাসনৈ নারীগক 
েযেহার করার প্রগিষ্টায় েৈভাে নয়, হাজারভাে িফল হগয়গি 
েলগলও অৈুযসি হগে না। নারীগদরগক শুধু ৈাগদর িুসেধামাসফক 
িাগন েযেহারই করা োগে না; ৈাগদর অনুভূসৈও সনঃগেষ্ করা োগে 
স্বয়াং েসণকরাও এৈিুকু কল্পনা কখনও কগরসন। সকন্তু কল্পনার িে 
প্রািীর বভদ কগর নারী আজ িীমালঙ্ঘগনর বেষ্ পেোগয় বপৌঁগিগি। 
এরপর িীমালঙ্ঘন করার মগৈা বকাগনা জায়োই রাগখসন! অনযোয় 
একজন নারী ৈার নগ্নগদহ প্রকাে কগর উচ্ছ্বসিৈ হয় কী কগর? 
নারী জগমর আনন্দ সক ৈগে নগ্ন-প্রকাগে িসন্নসহৈ? ৈামারা ৈার 
োসহযক ও অভযন্তরীণ বিৌন্দেে েলগৈ কী বোিাগৈ বিগয়গি? একজন 
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নারী নগ্ন হওয়ার পর ৈার অভযন্তরীণ বিৌন্দেে েলগৈ কীইো োসক 
োগক? আজ সক ৈগে সেেিনা নারীই আধুসনক সেগশ্বর আদেে? েসদ 
ৈাই না হগে ৈগে ৈামারার আগরক বোন বকন বোগনর অনুিরণ 
কগর সনগজই এভাগে বপাজ বদয়ার জনয অধীর হগয় অগপো করগি? 
আর মা-োোই েুেৈী কনযার এমন নগ্নগদহ বদগখ পুলসকৈ হন কী 
কগর?  
কনযার কীসৈেগৈ সপৈার উেসিৈ হওয়া বেৌসিক। সকন্তু 
পসত্রকাওয়ালারা বৈা ৈামারাগক বো কগরগি সেগশ্বর বকাসি েুেগকর 
বলালুপ দৃসষ্ট আকষ্েণ করগৈ। বকাগনা আসেষ্কার, পরীোর সেস্ময়কর 
ফলাফল ো এজাৈীয় বকাগনা কীসৈের কারগণ নয়। েরাং িৃসষ্টেৈ 
কারগণই একজন পুরুষ্ সেেিনা নারীগদগহ প্রলুে হগে, এই উগেগেয 
ৈারা এই িসেিা বিগপগি। িুৈরাাং সেেিনা েুেৈীর প্রলুে করা নগ্ন  
িসেগৈ বলালুপ েুেকগদর িগঙ্গ োোও উেসিৈ হগেন বকন? 
মুদ্রার অপর সপে 
ৈগে মুদ্রার অপর সপে োকার মগৈা িে  িনার পশ্চাগৈই  িনা 
োগক। এক নারী নগ্ন বপাগজ জীেগনর স্বােেকৈা খুাঁজগিন বৈা 
অপরজন করগিন এর সেরুগে লড়াই! িগিৈন করগিন 
েুেকগদরগক, নগ্নৈার সনন্দা করগিন স্বয়াং নগ্নরাই। 
এক িমগয় আকষ্েণীয় সফোর সনগয় নজর কাড়া বপাজ সদগৈ জুসড় 
সিল না  বরাগমালা োরাইগয়র। সব্রসিে এই বিসলসভেন নািযসেল্পী 
দু’োর বোগেন বলাে এযাওয়ািে বপগয়গিন। এিগকায়ার বেগক শুরু 
কগর নামকরা িে িামসয়কীগৈ ৈার িসে িাপা হগল ভিকূগলর েুগক 
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িড় উেৈ। বিই বরাগমালা োরাইয় এখন লড়াই শুরু কগরগিন 
পগনোগ্রাসফর সেরুগে। ৈার মগৈ বিগলগদর িামসয়কীগৈ মগিলগদর 
নগ্ন বপাজ অেেযই িামাসজক িমিযা তৈসর করগি। 
এক দেক আগেও সৈসন এধরগনর বপাজ সদগয়গিন, বি সেষ্য়সি মগন 
কসরগয় সদগল বরাগমালা োরাই স্বীকার কগরন অেেযই বিগুগলা 
িামাসজক িমিযার অাংেসেগেষ্। সকন্তু এখন ৈার নৈুন লড়াই হগে 
বিিগকার পগে পগনোগ্রাসফর সেরুগে িাংগ্রাগম প্রিাসরসভোন িালাগনা। 
নগ্নৈা ো এধরগনর উগদযাে ো িামাসজক িমিযার িৃসষ্ট করগি ৈার 
সেরুগে এখন বরাগমালা। 
৩১ েিগরর এই নািযঅসভগনত্রী েগলন, এখন িময় এগিগি নগ্নৈা  
বেভাগে িামাসজক সেেৃঙ্খলা িৃসষ্ট করগি ৈার সেরুগে অেিান 
বনয়ার। সৈসন জু এন্ড নািি’ এর মগৈা িামসয়কী েগন্ধর দাসে 
জানান, বেখাগন বিগলগদর জগনয  বমগয়গদর নগ্ন বপাজ সদগয় িসে 
িাপা হয়। পসত্রকায় বদয়া এক িাোৎকাগর বরাগমালা োরাইয়া 
েগলন, সিনএজ বেগক শুরু কগর সেশুরা বেভাগে পগনোগ্রাসফর  
বিােগল পড়গি ৈা িসৈযই উগদ্বগের সেষ্য়। কসি মগন এধরগনর 
প্রকােনা পরেৈেীগৈ ৈাগদর অপরাধপ্রেণ হগৈ উগস্ক বদয়। 
সৈসন েগলন, বকাগনা নারীর অসধকার বনই অগনযর িমিযা িৃসষ্টর জনয 
সনগজগক নগ্ন হগয় িসে বৈালার। সৈসন েগলন, ৈগে সমসিয়া িেিময় 
নারীর আকষ্েণীয় সফোগরর কাগি দুেেল েগল অগনগকর পগে িসেক 
সিোন্ত বনয়া িম্ভে হগয় ওগে না।  
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এই বৈা জীেগনর োিেৈা। বমািা বিাগখ ো িুন্দর, োিেৈার বিাগখ 
ৈাই কুৎসিৈ, অিৈয। েস্তুৈ এভাগেই মানুগষ্র জয়-পরাজগয়র 
সহগিে হয়। োরা জীেনগক িাংসেি পসরিগর না বমগপ বোিা 
জেগৈর িগঙ্গ িমৃ্পি কগরন এোং বোিা িমাজগক িুন্দর কগর 
বদখগৈ িান ৈারা িগৈযর পে খুাঁগজ পান। এমনসক ভুল করার পরও 
ৈাগদর িৎপগে সফগর আিগৈ িমিযা হয় না। এগেগৈ বরাগমাগলা 
অন্তৈ িমাজেযেিা ধ্বাংগির বেগত্র নগ্নৈা ও নারীগদগহর স্বাধীনৈা 
কৈ ভয়াংকর ৈা উপলসি করগৈ বপগরগিন এোং সনগজর বদগহ 
হগলই বে ৈা বেনগৈনভাগে প্রকাে করগৈ হগে এোং প্রকাে করগৈ 
সেগয় িমাগজর হাজার মানুগষ্র জীেন ধ্বাংি করগে, পসরগেেগক 
অোন্ত কগর ৈুলগে বিই অসধকার কাগরা বনই। ধনযোদ 
বরাগমাগলাগক! 
  
 
 

বিৌন্দগেের জনয সভো! 
ইিলাগম সভোর মাধযগম উপাজেন এোং অপগরর েলগ্রহ হওয়ার 
কগোর সনন্দা করা হগয়গি। ইিলাম মূলৈই আত্মমেোদার ধমে। ৈাই 
ইিলাম ৈার অনুিারী কাউগক এগকোগর লািার হওয়া িাড়া কাগরা 
কাগি হাৈ বপগৈ সনগজর আত্মমেোদাগোধ সেিজেন বদয়ার অনুমসৈ 
প্রদান কগর না। েরাং িেোেিায় সনজ হাগৈর উপাজেনগক উৎিাসহৈ 
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কগর এোং মেোদা প্রদান কগর। ৈাই জীসেকার বেগত্র অৈযন্ত 
িৈকেৈার িগঙ্গ হালালপন্থা অেলম্বন করা এোং হারাম, িগন্দহজনক 
ও লজ্জাজনকপন্থা বেগক দূগর রাখা প্রসৈসি মুসমগনর অনযৈম 
গুরুত্বপূণে ও পসেত্র দাসয়ত্ব। হাদীগি মানুগষ্র েলগ্রহ না হগয় েরাং 
হালাল উপাজেনগক অনযৈম গুরুত্বপূণে কাজ েগল উগল্লখ করা 
হগয়গি।  
আোর বকাগনা বকাগনা হাদীগি েযেিা এোং হাগৈর কামাইগক 
িগেোেম উপাজেন আখযাসয়ৈ করা হগয়গি। বেমন- 

هي  الرَُّجلي  َوَعَمُل  َمرْبُور   َبيْع   الَكْسبي  أفضُل »   «بييَدي

‘মানুগষ্র িগেোেম উপাজেন হগলা তেধ েযেিা এোং হাগৈর কাগজর 
উপাজেন।’ [িহীহুল জাগম‘ : ১১২৬, িহীহ] 

বেষ্ েুগে হারাগমর িড়ািসড় এোং হালাল উপাজেগনর  ািসৈ বদখা 
বদগে েগল হাদীগি ইরোদ হগয়গি। এই প্রগিষ্টা নেীগদরই পসেত্র 
আখলাগকর অনযৈম অাংে। বেমন, হাদীগি ইরোদ হগয়গি- 

َرتي أ» ُكَل  ال أنْ  الرُُّسُل  ُُمي
ْ
اً  إالَّ  َتْعَمَل  وال َطيِّباً  إالَّ  تَأ  «صاحلي

‘রািূলেণগক একমাত্র হালাল ভেণ এোং একমাত্র বনক কাগজর 
আগদে করা হগয়গি।’ [িহীহুল জাগম‘ : ১৩৬৭, হািান] 

আল্লাহ ৈা‘আলা অলি বলাক পিন্দ কগরন না। েস্তুৈ হালাল 
উপাজেগন িাধারণ বপো অেলম্বন করা আগদৌ বদাগষ্র সেষ্য় নয়। 
স্বয়াং নেী-রািূলেণও িাধারণ বপো অেলম্বন করগৈ লজ্জাগোধ 
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করগৈন না। আল্লাহর নেী মুিা ‘আলাইসহি িালাম কাসয়ক েম 
কগরগিন। আমাগদর রািূল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লামও 
োরীসরক পসরেম কগর উপাজেন কগরগিন। ৈাই হালাল রুসজর 
স্বল্পৈায় সেিসলৈ হওয়ার বকাগনা িুগোে বনই। এক হাদীগি ইরোদ 
হগয়গি- 

َجلََها، »
َ
َل أ ْنيَا َحىتَّ تَْستَْكمي َن ادلُّ نَّ نْفًسا لَْن ََتُْرَج مي

َ
َنَفَث ُروُح الُْقُدسي ِفي َرْوِعي أ

ْن َتْطلُبُوُه 
َ
ْزقي أ لَنَُّكمي اْستيبَْطاُء الرِّ ، َواَل ََيْمي لَبي لُوا ِفي الطَّ ْْجي

َ
َب ريْزَقَها، فَأ َوتَْستَوْعي

 بيَطاَعتيهي 
نَْدُه إيالَّ يَةي اهللي، فَإينَّ اهلَل اَل ُينَاُل َما عي  «بيَمْعصي

‘পসেত্র প্রাণ (সজেরীল বফগরেৈা) আমার অন্তগর ফুাঁগক সদগয়গিন বে, 
বকাগনা েযসি ৈার সনসদেষ্ট সরসজক পূণে না কগর মৃৈুযেরণ করগে না। 
িুৈরাাং বৈামরা সরসজক অগেষ্গণ িুন্দরপন্থা অেলম্বন কগরা। আর 
সরসজকপ্রাসির সেলম্ব বেন বৈামাগদর কাউগক অবেধপন্থা অেলম্বন 
করগৈ উৎিাসহৈ না কগর। বকননা আল্লাহ ৈা‘আলার কাগি ো আগি 
ৈা ৈার আনুেৈয িাড়া হাসিল হয় না।’ [জাগম িেীর : ২২৭৩, 
োয়খ আলোনী হাদীিসিগক িহীহ েগলগিন, সেিাসরৈ বদখুন, 
িহীহুল জাসম‘ আি-িাহীহ ওয়া সেয়াদাৈুহু : ১/৪১৯] 

অবেধ ো িগন্দহজনকপন্থা পসরহার কগর হালাল রুসজর পন্থা 
অেলম্বন করাই একজন আগলগমর েড় োন। হাদীগি এ ধরগনর 
িাহিী বলাকগদর প্রোংিা করা হগয়গি। আনাি ইেন মাগলক 
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম েগলন,   
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ُر اجْلَُسوُر َمْرُزوق  » ُر اجْلَبَاُن ََمُْروم  َواتلَّاجي  «اتلَّاجي

‘ভীরু েযেিায়ী েসঞ্চৈ এোং িাহিী েযেিায়ী সরসজকপ্রাি হয়।’ 
[জাগম িেীর : ৩৩৯৫, হািান]  

দীনী দাসয়ত্বগুগলা পালগনর পাোপাসে েসদ তেধ বকাগনা েযেিার 
িুগোে এগি োয়, ৈগে ৈা হাৈিাড়া করা সেক নয়। অগনযর েলগ্রহ 
হগয় োকা স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলাও অপিন্দ কগরন। অগনযর কাগি 
হাৈ পাৈার বিগয় সনগজ বে বকাগনা হালাল পন্থায় উপাজেন করা 
উসিৈ। হাদীগি ইরোদ হগয়গি-  

ي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، َيُقوُل:  ْعُت رَُسوَل اَّللَّ اْيَُد الُْعلْيَا »َعني ابْني ُعَمَر قَاَل: َسمي
ائيلَةُ  ْفََّل السَّ َقُة، َوالسُّ ْفََّل، َواْيَُد الُْعلْيَا الُْمنْفي َن اْيَدي السُّ  «َخْْي  مي

‘ইেন উমর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন, উিু হাৈ সনিু হাৈ বেগক উেম। 
খরিকারী হাৈ হগলা উিু হাৈ আর সনিু হাৈ হগলা প্রােেনাকারী 
হাৈ।’ [মুিসলম : ১০৩৩] 

সভোেৃসের সনন্দা িম্পগকে অগনকগুগলা হাদীি উগল্লখ করলাম। 
িাধারণৈ মানুষ্ অন্ন, েস্ত্র, োিিান ইৈযাসদর িাসহদা না বমিাগৈ 
বপগরই সভোেৃসেগৈ জসড়গয় পগড়। ৈগে জীেনধারগনর এিে 
বমৌসলক কারগণও সভোেৃসেগৈ সলি হওয়া সনন্দনীয়,  ৃসণৈ। সকন্তু 
েুিরাগষ্ট্রর সিসেনা এনসেউ নাগমর এক সভেুক সভোেৃসেগৈ 
বনগমগিন ভয়কর এক উগেগেয। সনগজর িগনর আকার েৃসের জনয 
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িাকা বোোর করগৈই সৈসন এখন জগন জগন সভো বিগয় বেড়াগেন 
বফ্ল্াসরিার রািায়! 
জানা োয়, বফ্ল্াসরিার এক েযি রািায় সভোরৈ ওই নারী সভেুক 
একসি েযাকাগিে সনগজর উগেগেযর কো সলগখ িোর কাগি অেে 
িাহােয কামনা করগিন। ৈার েযাকাগিে বলখা- ‘NO HOMELESS 

NEED BOOBS’ ‘আমার খাদয সকাংো আেগয়র প্রগয়াজন বনই। 
‘োসররীক বিৌন্দেে’ েৃসে করগৈ অেে প্রগয়াজন।’ 
এ সেষ্গয় সিসেনা জানান, বফ্ল্াসরিার বপনিাগকালা বরাগির বকাণায় 
দাাঁসড়গয় সভো কগর সৈসন সকিু অেে জসমগয়গিন। সিসেনা েগলন, 
‘আসম শুধু িাই আমার েুক বেন উন্নৈ হয়। কারণ আমার ো আগি 
ৈাগৈ আসম খুসে নই। আর বেগহৈু আমার িাকা বনই ৈাই এিাই 
ভাগলা পন্থা। মানুষ্ েৃহহীন সিি লাসেগয় সভো কগর। আসম ৈা নই 
েরাং ৈাগদর বিগয় িৎ। কারণ আসম িসৈয কো েলসি।’ 
সেশ্বিা আজ কামনা-োিনার জযান্ত বখাাঁয়াগড় পসরণৈ হগয়গি। সেজ্ঞান, 
আধুসনকৈা, উৎকষ্ে ও মানসেক ভােনার এমন িমৃে িমাগজও 
আমরা বকন বেন সেজ্ঞানময়, মানসেক ও োলীনৈাগোগধর িীমানায় 
অিল োকগৈ পারসি না। োসিক উৎকষ্ে মানেজীেগন েৈ 
দ্রুৈেসৈগৈ প্রগেে কগরগি ৈার বিগয় ৈীব্র েসৈগৈ মানেজীেন 
বেগক পাসলগয় োগে মনুষ্যত্ব, োলীনৈাগোধ ও িেুলজ্জা। 
উৎকষ্েসিি এই োসিক জীেনোত্রায় মানেৈা ও মনুষ্যত্ব বেন 
অন্তিারেূনয এক রসেন প্রেদমাত্র। বেগকাগনা মূগলয সনগজর প্রেৃসে 
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লালন ও োিনাগক উচ্চমাগেে সনগয় োোর দুেোর ইো আজ মনুষ্যত্ব 
ও োলীনৈাগোগধর বেষ্ সনোনািুকুও সমসিগয় সদগে। 
ৈাই কসেৈ আধুসনকিভযৈায় োসপৈ আমাগদর এই জীেন ও 
মনুষ্যত্ব আজ েৃঙ্খসলৈ, োকযহীন, িি, সেমূঢ় এক িায়ােসি। 
সেগেকগোধ ও োলীনৈা আজ অধুনালুি। পৃসেেীিা বেন সনজেলজ্জার 
অসগ্নগোলগক পসরণৈ হগে, পসরণৈ হগে বেহায়াপনা ও অেীলৈার 
সরপুর বখাাঁয়াগড়। েলা োয় এই অবনসৈক ভােনা স্পেে কগরগি 
সেগশ্বর অসধকাাংে নােসরকগক। েলগৈ বেগল প্রায় িে ধরগনর 
প্রসৈগোসেৈা আর প্রসৈদ্বসেৈা আেসৈেৈ হগে অেে ও বদহগক বকন্দ্র 
কগর। ফগল েগড় উেগি লালিা ও সরপুগকসন্দ্রক মানসিকৈা। 
এরফগল প্রসৈসনয়ৈ উজাড় হগে মনুষ্যগত্বর িব্জ-োদাে োসেিা, 
ফুগললোোন। িমাজ েযেিায় েসদ োলীনৈাগোধ না োগক ৈাহগল 
বিই িমাজ কৈ সদন সিকগৈ পারগে বিিা পগরর কো, বিই 
িমাগজর বিহারা কৈিা সেেণে, কুৎসিৈ এোং কদাকর হগৈ পাগর 
বিিাই আগে সেগেিনা করা দরকার।  
এই সেগেিনাকগমে আমরা রীসৈমগৈা েলদ মে! আগমসরকা-ইউগরাগপর 
রাষ্ট্রগুগলা সেশ্বোজাগর শুধু বমাড়লসেসর কগরই বেড়ায় না; 
সনগজগদরগক পরম িভয েগলও দাসে কগর। সকন্তু আজ অেসধ ওরা 
ৈাগদর কসেৈ িভযৈার িাংজ্ঞা বদয়সন, ভাগলা মানুষ্সেসরর েযাখযাও 
বদয়সন। সকন্তু আমরা ৈাগদর িভযৈার বেিে সনদেেন প্রসৈসনয় 
প্রৈযে কসর ৈা আমাগদরগক িভযৈার িাংজ্ঞা সকাংো িভযৈার 
দাসেদারগদর প্রসৈ ৈীব্র  ৃণার উগদ্রক কগর। কারণ, ইউগরাপ-
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আগমসরকায় এমন িে  িনা িাং সিৈ হগৈ বদসখ ো বকাগনা িভয 
িমাগজ বৈা দূগরর কো জাংসল িমাগজও িম্ভে নয়। 
একজন নারী কৈিা সনলেজ্জ হগল প্রকাগেয রাজপগে েযানার িাসেগয় 
েেেৃসের জনয সভো করগৈ পাগর বিিা কল্পনা করা োয়? এরূপ 
একজন নারী বেগদগের নােসরকগত্বর প্রসৈসনসধত্ব কগর বিই বদেগক 
কীভাগে িভয বদে েলা োয়? সকন্তু এিাই োিে, িাকার বজাগর, 
েমৈার েগল আজ শুধু অনযগদরগক দাসেগয়ই রাখা হগে না; 
িভযৈার সিসকি িয় এোং ৈা বফসরও করা হগে! ফগল এরা কখনও 
এিে অেীল, েসহেৈ ও োলীনৈােসজেৈ কাগজ োাঁধ িাধগে না। এই 
োাঁধ না িাধার আগরা কারণ আগি- োসণজয। এরা োসণসজযক 
কারগণই নারীগক অেীলৈার প্রসেেণ বদয় এোং অোলীন কাগজ 
সলি হগৈ বদগখ োসণসজযক ফাগয়দার সহগিে কগর। 
আমরা জ্ঞানী-দােেসনক ও হাসকমগদর বহকমৈ ও প্রজ্ঞাপূণে কো 
বকেল কগণের সেগনাদন সহগিগে েেণ কসর সকাংো অসৈ রসিক হগল 
বকউ বকউ োণীগুগলা োাঁসধগয়  গররও বিৌন্দেে েধেন কসর। সকন্তু 
কোগুগলা সদগয় আমরা মন িাজাই না সকাংো মনিাগক  গরর মগৈা 
িুন্দর করার জনয োাঁধাই কসর না। লাং বফগলা নাগমর একজন 
মনিাসেক দােেসনক সিগলন। সৈসন েলগৈন, ‘একজন মসহলা িুন্দর 
হওয়ার বিগয় িসরত্রোন হওয়া বেসে প্রগয়াজন।’ 

লাং বফগলা েসদ আজ জীসেৈ োকগৈন ৈগে লজ্জায় হয়ৈ ৈার এই 
কোিা উসেগয় সনগৈন। বে িমাগজর একজন নারী ৈার ‘েরীর’ 
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উন্নৈ করগৈ প্রকাগেয েযানার-বফেুন িাসেগয় সভো করগৈ পাগর, 
বিই িমাগজ আর োই বহাক এধরগনর নীসৈোকয মানায় না! 
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ইজ্জৈ বেগি সেো 
‘ইফ এসন ওয়ান ওয়ান্ট িু বিক্স দযান ইউ কযান কল িু সম পার 
আওয়ার ফাইভ োউগজন্ড ওয়ানসল। বিান্ট সমি িু আউি িাইি।’ 
বফিেুগকর পাৈায় আকষ্েণীয় একসি িু বকায়ািোর িসের িগঙ্গ এই 
োকয িম্বসলৈ বপাে সদগয়গি একিা বমগয়। সেষ্য়সি বকৌৈূহগলর। 
ৈাই প্রকৃৈ রহিয ও  িনা জানার জনয কল বদন জবনক 
িাাংোসদক। বফান গ্রহণ কগর বমগয়সি েগল, নাম্বারসি বকাোয় 
বপগয়গিন? কী নাম বলখা হগয়গি ওখাগন? বলাপা। কগে আিগৈ 
িান? বকাোয় আিগৈ হগে? সমরপুর ১১ ইোনে হাউসজাংগয়। আমার 
োিায়। অন্তৈ দুই  ন্টা আগে বফান সদগৈ হগে। ইউসনভাসিেসিগৈ 
িাে বৈা ভাইয়া! বকাোয় পড়গিন? জোগে বমগয়সি একসি 
েীষ্েিানীয় বেিরকারী সেশ্বসেদযালগয়র নাম েলল। এরপর েলল, 
এৈ কোর দরকার বনই, কগে আিগৈ িান েলুন? এখন বৈা 
মাগির মািামাসি। বেৈন পাওয়ার পর আিে- েগল লাইন বকগি 
বদন িাাংোসদক।  
িাাংোসদক আগরা জানান এরপর িযাে িাইগি বমগয়সির নাম ও েয়ি 
উগল্লখ কগর ওগয়ে বপজসিগৈ িািে সদগল বলাপার িসে ও সভই 
বপ্রাফাইল আগি। অনুিন্ধান কগর বদখা োয় বলাপা নাগম বে িসে 
বদখাগনা হগয়গি ৈা আিগল দসেণ ভারগৈর একজন নাসয়কার িসে। 
এরপর বফান বদয়া হগল বি সনসশ্চৈ হগয় বনয় এোং বলাগকেন 
োৈগল বদয়। আর েগল দুসশ্চন্তার সকিু বনই। ওখাগন বনগম বিাজা 
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বদাৈালায় িগল আিগেন। োম দরজায় করা াৈ করগেন। নৈুো 
সমি বদগেন।  
িাজকানন সেউসি পালোগরর কাগি দুই সমসনি অগপো করগৈ েলা 
হয়। সনসদেষ্ট িাগন বপৌঁিার পর বমগয়সি ওই িাাংোসদকগক  গর েিগৈ 
বদয়। খাৈার ওপর বলখা ৈিসলমা। ৈিসলমা েগল বনগি বলাপা 
সলগখসি, িসেসিও আমার নয়। ভারৈীয় এক মগিগলর। িাাংোসদক 
জানগৈ িান, এক  ণ্টার সহিাে হগে কখন বেগক? এইগৈা কো 
েলা শুরু বেগক! এই এক  ণ্টায় েৈোর ইো ৈৈোর....পারগেন।  
বনগি আহ্বান জানাগনার সিন্তা মাোয় কীভাগে আিল? িাাংোসদক ৈা 
জানগৈ িাইগল বমগয়সি েলল, আগেই েগলসি ইউসনভাসিেসিগৈ 
পড়সি। প্রিুর অগেের করকার। সেসেএর োিে বিসমোগর পড়সি। 
িামগন আরও ৯ বিসমোর োসক। পুগরা বকাগিে আমার খরি হগে 
িাগড় সৈনলাখ িাকা। মাসনকেগঞ্জর একসি ইউসনভাসিেসিগৈ 
ইন্টারসমসিগয়ি সদগয়ই েনু্ধর হাৈ ধগর োসড় বিগড় আসি। কগয়ক 
মাি পর স্বামী উধাও হগয় োয়। োো আসমে অসফিার সৈসন ৈা বমগন 
বননসন। আসেেক অেিা ভাগলা হগলও ৈার  গর আর সফগর োইসন। 
বিগলগেলার এক েনু্ধর কাগি সত্রে হাজার িাকা িাইগল বি েগল 
আসম িাকা বদগো সকন্তু ৈুই কী সদসে? ভাগলাই বৈা। পৃসেেী হগে 
সেভ এন্ড বিগকর জায়ো। সকিুিা আাঁি করগৈ বপগর ৈাগক েসল কী 
িাও? বি েগল এক রাৈ কািাগৈ িাই। 
সনগজর িগঙ্গ অগনক বোিাপড়া কগর সিোন্ত সনই। আমার মগন 
ৈখন নৈুন কগর পড়াগোনা করার আনন্দ! রাৈ বকগি োয়। স্বামী 
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উধাও হগয় োওয়ার পর ওই রাৈসি অগনক আনগন্দ বকগি োয়। েনু্ধ 
আমাগক িারারাৈ মাসৈগয় রাগখ। ৈখন সমরপুগরর এক োিায় 
িােগলি োকৈাম। পগররসদন ভােগৈ ভােগৈই বকগি োয়। ভাসে, 
আসমও সক ৈগে আর দেিা বমগয়র মগৈা প্রগফেনাল হওয়ার পগে 
পা োড়ালাম? এপগে বৈা আমার সনয়সমৈ হাাঁিািলা করা িম্ভে নয়। 
পড়াগোনা আগি! সনগজর পাগয় দাাঁড়াগৈ হগে ৈািাড়া প্রসৈসষ্ঠৈ হগয় 
োোর িামগনও দাাঁড়াগৈ হগে। পড়াগোনা বেষ্ কগর বকাসিাং কগরও 
মাগি লাখ িাকা কামাই করসি। আসম ভাগলা আসি।  
িাধারণ বমগয়র মগৈা এ বহাগিল ও বহাগিল করগল আমার স্বপ্ন 
পূরণ হগে না। আগে বেগকই িাইোর কযাগফ োওয়া আিা সিল। 
অগনগকর বফিেুগক একাউন্ট োকায় সিোন্ত সনই বকাগনা অফ 
িযাগকর বকাগনা িাইগি একাউন্ট খুলে। সিসজিাল বিক্স েগল বরিিা 
একিু বেসে রাসখ। এগৈ িুসেধা অগনক। বকাোও বেগৈ হয় না। 
একসদগন অগনক পুরুষ্গক িঙ্গ সদগৈ হগয় না। এক  ণ্টায় একজন 
পরপুরুষ্ িাধারণৈ দুইোগরর বেসে সমসলৈ হগৈ পাগর না। ফগল 
আসম বিক্সিা এনজয় করগৈ পাসর। অগনক েল্প বোনালাম। আর 
না। এোর আমার িাকািা সদন। বি অন্তরঙ্গ হওয়ার বিষ্টা কগর। 
আসম েসল িসের িগঙ্গ আপনার সমল বনই। ওিগের দরকার বনই।’ 
[হািান োগফয়ী ও কাজী বিাহাগের সরগপািে, মানেজসমন ও অোক 
োাংলাগদে এর বিৌজগনয] 
পােক! আো কসর পসত্রকার সরগপািেসি পগড় ো বোিার ৈা েুগি 
সনগয়গিন। হয়ৈ এই বভগে আহৈ হগেন, পসশ্চমা িভযৈার জীেন 
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সেধ্বাংিী িুনামী কৈ সনপুণ মমোসন্তকৈায় আমাগদর এই মুিসলম 
রাষ্ট্রসিগক বজাঁগক ধগরগি। বে সেোর আগলার আোয় দাসরগদ্র হােুিুেু 
খাগে বিই সেোই িােগরর ধ্বাংগির উমাৈাল িগড় পালগিাঁড়া 
ৈরীর মগৈা  ুরপাক খাগে! 
সেো জাসৈর বমরুদণ্ড। বদয়াগল, েইগয়র পাৈায়, বিগলিন্তানগদর 
পড়াগোনায় আগ্রহী করগৈ মা োোগদর কোয়, েড়গদর উপগদে 
োণীগৈ এোং পােযপুিকগুগলার বেষ্ পৃষ্ঠািমূগহ খুে েত্ন কগর 
কোগুগলা বলখা োগক। কোিা িৈয ৈাগৈ বকাগনা িগন্দহ বনই। 
বকাগনা িমাগজ তেেসেক পসরেৈেন আনগৈ হগল িেোগগ্র 
সেোেযেিায় পসরেৈেন ও সেেে আনগৈ হয়। একসি তেেসেক 
সেোেযেিা ওই বদেগক সেশ্বমানসিগত্র সেগেষ্ িান ও মেোদা দখল 
করগৈ সেপুল ভূসমকা রাগখ। এর িেেগেষ্ প্রমাণ ইরান। 
সেশ্বমানসিগত্র ইরান আজ সেগেষ্ জায়ো দখল কগর সনগয়গি। সেগশ্বর 
একমাত্র জারজ রাষ্ট্র ইিরাঈল অগনক হসম্বৈসম্ব করগলও ৈারা জাগন 
ইরান আজ বে অেিাগন বপৌঁগিগি ৈাগৈ ৈারা ইিরাঈলগক মানসিত্র 
বেগক মুগি সদগৈ িেম।  
ইরাগনর মগৈা একিা বদগের এই অেিাগন বপৌঁিা িহজ হওয়ার 
অনযৈম কারণ সিল সেোসেেে। এই সেেেিাধন করগৈ সেগয় 
ৈাগদরগক অগনক কােখসড় বপাড়াগৈ হগয়গি। পাাঁিেির পেেন্ত িকল 
সেশ্বসেদযালয়, কগলজ-ইউসনভাসিেসি েন্ধ বরগখ বদগের স্বােেগকসন্দ্রক 
সেো প্রণয়ন কগর ৈগেই সেোর দ্বার খুগল বদয়া হগয়গি। এর 
ফলাফলও ৈারা আজ হাগৈনাগৈ পাগে। সেোসেেগের ফগল ৈারা 
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এমন কীসৈেোন ও িেম নােসরক তৈসর করগৈ পারগি োরা 
আগমসরকার রািার ফাাঁসক সদগৈ িেম িেোধুসনক প্রেুসির বোন 
সেমান শুধু অেৈরণ করাগৈই িেম হয়সন, অনুরূপ বোন ৈারা 
সনগজরাও তৈসর কগর সেশ্বোিীগক হৈোক কগর সদগয়গি। 
আসম ইরাগনর ধমেীয় আদগেের পগে কো েলসি না। জাসৈ ও 
বদগের কলযাণ িাধনা-সনসমগে প্রণয়ন করা একসি সেোেযেিা 
বদেগক কৈ উাঁিুগৈ সনগয় বেগৈ পাগর শুধু বি কোিা েলগৈ িাসে। 
েসদ বি ভােনার আগলাগক েসল ৈগে েলগৈ হগে, আমাগদর বদগেও 
সেোয় সেেে আনগৈ হগে। বদে স্বাধীন হওয়ার পর বৈা িসল্লে 
েিগরর বেসে েৈ হগলা, এর আগের সেো সিল পাসকিান 
োিনাধীন। ৈারও আগের সেো সিগলা েৃসিে সনয়সিৈ। ফগল 
দী েসদন আমরা সেোেযেিায় সেেগের েুোন্তকারী বিাাঁয়া বেগক 
েসঞ্ছৈ হসে। ৈাই িামগেেয িীমােে এই েুদ্র বদেসিগৈ 
সেোসেেগের ৈীব্র প্রগয়াজনীয়ৈা অনুভূৈ হগে। সেোেযেিায় ঢুগক 
পগড়গি বস্রাগৈর েসৈগৈ অবনসৈকৈা, বেগলল্লাপনা।  
িুৈরাাং আদেে ও বদগের বিোর মানগি একসি সেেগের মধয সদগয় 
নৈুনধারার সেো েযেিা িালু করা এখন িমগয়র অপসরহােে দাসে 
হগয় উগেগি। বে সেোর বোড়ায় োকগে ইিলাম, বদে ও 
মানেগপ্রম। োকগে হাজার েিগরর ঐসৈহয ও ধমেীয় ভােোম্ভীেে 
রোর দীি প্রসৈজ্ঞা। আজ বকন সেোলয় হগয় উেগে নাসিকগদর 
আিানা? ইিলাম প্রসৈষ্ঠার জনয হাজার েির ধগর হাজার আগলম-
উলামা, মুজাসহদীন-েহীদান ও ইিলামগপ্রমীর কুরোনীর নেরানায় 



 

94 

প্রসৈসষ্ঠৈ বদেসিগৈ িিো হগে ইিলামসেগরাধীৈা? বকন সেোলয়গুগলা 
অবনসৈক নগ্নািাগরর িিো হগে? বকন একজন নারীগক বদগহর 
েদলায় সেো করগৈ হগে? বকন এই পসরগেে িৃসষ্ট হগলা? কারা 
সেোঙ্গনগক অোলীন সজগন্দসের কাসলমায় কলসকৈ করল? আজ 
উচ্চসেোর জনয একজন নারীগক বকন বফিেুগক বদহ সেসির অফার 
করগৈ হগে? 
সেোসেহীন একজন মানুষ্ বদে ও িমাগজর সেরাি বোিা, একো 
িৈয। সকন্তু এরগিগয়ও েড় িৈয হগে একজন িসরত্রোন নারী এই 
ধরগনর িসরত্রওয়ালা সেসেৈ নারীর বিগয় হাজারগুণ ভাগলা। সেো 
না োকগলও িসরত্র সদগয় এরা বদগের কলযাগণ সেরাি ভূসমকা রাখগৈ 
পাগর। সকন্তু োর সেো খরি অসজেৈ হগয়গি বদহদাগনর েদলায় বিই 
সেো বদগের বকান খাগৈ েযসয়ৈ হগে? ওই নারী ৈার জীেনগোগধর 
বকান েগল্পর দাগয় বদে ও মানুগষ্র বিো করগেন? ৈার মগধয ৈখন 
কাজ করগে  ৃণা, সজ াাংিা ও প্রসৈগোধসৃ্পহা। বে োো ৈাগক সেো 
খরি বেগক েসঞ্ছৈ কগরগি, বে স্বামী ৈাগক অিহায় কগর বফগল িগল 
বেগি, বে পুরুষ্রা শুধু িাকার বজাগর ৈাগক েযেহার কগর বেগি 
হয়ৈ এগক এগক এগদর িোর সেরুগে বোভ, বিাধ ও সজ াাংিা 
জম বনগে। বে িমাজ-িাংিাগরর হাজারজগনর সেরুগে জম সনগে 
সজ াাংিা ও প্রসৈগোধসৃ্পহা বিই িমাজগক সৈসন কীইো উপহার 
বদগেন? 
এখাগন আগরকসি সেষ্য় খুেই লেণীয়। ইিলাম আিার পূগেে 
েযসভিাগরর মাধযগম অেে কামাগনার বরওয়াজ সিল। সকন্তু বিিা 
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আজগকর মগৈা এৈ েযাপক ও সেিৃৈ সিল না। েযসভিারিাংিান্ত 
পসেত্র কুরআগনর সনগম্নাি আয়াৈ নাসেগলর বপ্রোপি অনুিন্ধান 
করগৈ সেগয় হাদীিগ্রন্থগুগলা বেগক ৈৎকালীন পসৈৈােৃসের সকিু 
ধারণা লাভ করা োয়। আয়াৈসি হগলা :  

وۡ  ز  نِي ةً  إَِّل  ي نِكحُ  ّل   ٱلَز ِن  ﴿
 
ةٗ  أ ا  ّل   و ٱلَز نِي ةُ  ُمۡۡشِك  ا وۡ  ز  نر  إَِّل  ي نِكُحه 

 
 ُمۡۡشِك    أ

َٰلِك   و ُحُرِم    [  ٢: انلور] ﴾ ٣ ٱلُۡمۡؤِمنِي   َع    ذ 

‘েযসভিারী বকেল েযসভিাসরণী অেো মুেসরক নারীগক িাড়া সেগয় 
করগে না এোং েযসভিাসরণীগক বকেল েযসভিারী অেো মুেসরক িাড়া 
সেগয় করগে না। আর মুসমনগদর উপর এিা হারাম করা হগয়গি।’ 
{িূরা আন-নূর, আয়াৈ : ৩} 
আয়াৈসি নাসেগলর বপ্রোপি িম্পগকে হাদীগির সেসভন্নগ্রগন্থ অগনক 
েণেনা িাংকসলৈ হগয়গি। বেমন :     

يَد بَْن ُجبَْْيٍ َيُقوُل:  ْعُت َسعي ، قَاَل: َسمي َة َقبَْل »َعْن ُسْفيَاَن اثلَّْورييِّ ُكنَّ َبَغايَا بيَمكَّ
وَُّجوَنُهنَّ  ، فَََكَن ريَجال  َيََتَ ا َجاَء اْْليْسََلُم  اْْليْسََلمي ، فَلَمَّ َصْْبَ

َ
ْم َما أ ْقَن َعلَيْهي َفيُنْفي

يَك  ي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم َذل َم رَُسوُل اَّللَّ ، فََحرَّ ْهلي اْْليْسََلمي
َ
ْن أ تََزوََّجُهنَّ ريَجال  مي

مْ   «َعلَيْهي
িুসফয়ান িাওরী রসহমাহুল্লাহ েগলন, আসম িাঈদ ইেন জুোইরগক 
েলগৈ শুগনসি, সৈসন েগলন, ‘মক্কায় ইিলাম আেমগনর পূগেে 
কগয়কজন (নয়জন) েযসভিারী সিল (ৈারা োসড়র িামগন লাল 
পৈাকা িাসেগয় রাখৈ োগৈ খগেররা িহগজ ৈাগদর কাগি আিগৈ 
পাগর)। সকিু বলাক ৈাগদরগক সেগয় কগরসিল এোং ৈারা ৈাগদর 
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অসজেৈ অগেের সকিু ওই স্বামীগদর বপিগন খরি করৈ। ইিলাম 
আেমগনর পর মুিসলমগদর বকউ বকউ ৈাগদরগক সেগয় করগৈ 
িাইগল রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ৈাগদর সেগয় 
করাগক হারাম েগল ব াষ্ণা কগরন।’ [মুিান্নাফ ইেন আেী োইো : 
১৬৯৩২] 
আেদুল্লাহ ইেন আব্বাি রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িূগত্র েসণেৈ হগয়গি, 
সৈসন েগলন,  

نََّها نََزلَْت 
َ
ُ أ َم اَّللَّ ََكٍت، فََحرَّ َ ُمْْشي لييَّةي َوُكنَّ َزَواِني ِفي َبَغايَا ُمْعلينَاٍت ُكنَّ ِفي اجْلَاهي

نينَي.  نيَكاَحُهنَّ لََعَ الُْمْؤمي
‘আয়াৈসি নাসেল হগয়গি জাগহলী েুগের প্রকাগেয েযসভিাসরণীগদর 
িম্পগকে। এরা সিল সকিু েযসভিারী মুেসরক মসহলা। আল্লাহ মুসমনগদর 
জনয এিে মসহলাগক সেগয় করা হারাম ব াষ্ণা কগরগিন। [সিয়ূৈী, 
আদ-দুররুল মানিূর : ৬/১২৯]  
ৈাফিীর ও হাদীিোগস্ত্রর েিেযানুোয়ী ওই মসহলারা বকেল 
এলাকাগকসন্দ্রক পাপািাগর সলি হগৈা এোং ৈাগদর দ্বারা িমাগজর খুে 
কম িাংখযক মানুষ্ই খারাপ পগে পা োড়াগৈা। উগল্লসখৈ আয়াগৈর 
ৈাফিীগর ইেগন আব্বাি রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুর েণেনা বেগক বৈমসন 
প্রৈীয়মান হয়। সৈসন েগলন,   

نَّ انلَّاُس  تييهي
ْ
نَّ َرايَاٍت يَأ بَْوابيهي

َ
َاٍت ََيَْعلَْن لََعَ أ يَساًء َبَغايًا ُمتََعانلي ُيْعَرْفَن  إينََّما ُكنَّ ن

يَك    بيَذل
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‘জাগহলী েুগে প্রকাগেয েযসভিারী সকিু নারী সিল। ৈারা ৈাগদর 
দরজার িামগন পৈাকা িুসলগয় রাখৈ, োগৈ খারাপ বলাগকরা েুিগৈ 
বপগর ৈাগদর কাগি আিগৈ পাগর।’ [প্রাগুি : ৬/১২৯] 
সকন্তু জাগহসলয়াগৈর িীমােেৈার জাল সিন্নসভন্ন কগর মানুষ্ এসেগয় 
বেগি অগনক দূগর- িাাঁগদ, মঙ্গলগ্রগহ, িাৈ িমুগদ্রর সনগি আর 
বফিেুগক প্রিাে সদগয় েযসভিাসর নারী পৃসেেীর িে নষ্ট পুরুগষ্র 
কাগি! আনাকরা (মক্কার নয় েযসভিাসরণীর একজন) জাগহসলয়াগৈর 
মূখেৈার িীমােেৈায় ো করগৈ পাগরসন, আধুসনকৈার রণিসজ্জৈ 
বলাপারা আজ ৈা সনসেেগে করগৈ পারগি! 
ৈগে এখনও সক িময় আগিসন আল্লাহর এই দান সেজ্ঞান ও প্রিার 
মাধযমগক প্রেৃসের কাগজ েযেহার না কগর মানুগষ্র কলযাগণ েযেহার 
করার? আজ দাসে উেগি িোইগক এক িগঙ্গ বোধরাোর। 
রাজবনসৈক, আত্মগকসন্দ্রক ও েযসিস্বাগেের ঊগধ্বে উগে এই তনসৈকৈা 
সেেসজেৈ সেো বিগড় বফগল সদগৈ হগে। 
অবনসৈকৈা আসেৈ এই সেোর বোিা েহন করা িমাগজর পগে 
অিাধয হগয় উেগি। ৈাই এই বোিা কমাগৈ হগে, সেোর হার 
োড়াগনার িগঙ্গ িগঙ্গ িসরত্র ভাগলা করার সদগক বেসে গুরুত্ব সদগৈ 
হগে। সকন্তু দুঃখজনক হগে, সেোর গুরুগত্বর পাোপাসে 
সেোলাগভর গুরুত্বও েয়ান করা হয়। এপেেন্ত এগি অগনক মানুষ্ 
িৈয বেগক িগর োয়। প্রিসলৈ এই সেোেযেিা সনিক ভসেষ্যৈ 
উপাজেগনর মাধযম হওয়া িগেও ৈারা ‘মনুষ্যগত্বর জনয সেো’ েগল 
েলাোসজ কগর। অেি এই কপিৈা েসদ না োকৈ, সেোগক েসদ 
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িসৈযই মনুষ্যগত্বর মাধযম োনাগৈা ৈগে িমাগজর সিত্র আজ এৈ 
কদেে োকৈ না।  
অস্বীকার করার িুগোে বনই, িমাগজর ভয়ােহ পাপ, অনযায়, দুনেীসৈ, 
িুদ- ুষ্, বেনা-েযসভিার বেসেরভাে বেগত্রই ‘সেসেৈ’ বলাকগদর দ্বারা 
িাং সিৈ হগে। একজন অসেসেৈ সরক্সাওয়ালা না বমিাগনার িুগোে 
সনগয় হয়ৈ পাাঁিিাকা ভাড়া বেসে হাাঁকান আর ৈাগৈই আমরা 
বৈগলগেগুগন জ্বগল উসে। এই ‘মহা অনযাগয়র’ প্রসৈোগদ ৈার 
বিৌেগোষ্ঠী উোর কসর। সকন্তু োাংলাগদে ও সেগদে বেগক পগড় আিা 
একজন িািার েখন িাকা বখগয় িদয ধসষ্েৈার বমসিগকল বিেগক 
ভুয়া েগল িাসিেসফগকি বদন সকাংো একজন িসিে েখন নৈুন 
মিসজগদ সেদুযৎ িাংগোগের ফাইল  ুগষ্র িাকার বলাগভ আিগক বদন, 
একজন এমসপ েখন সনঃস্ব, অিহায় েৃোর েয়স্কভাৈা কাগিে ভাে 
েিান ৈখন আমরা ৈা সনরগে হজম কসর! এর কারণ সক একমাত্র 
এই বে, সরকোওয়ালার ওই পাাঁি িাকার অবনসৈক দাসের জনয 
সেসনগয়াে করগৈ হয়সন আর এগদর অবনসৈকৈার দাসেগৈ সেোল 
সেসনগয়াে করা হগয়গি?  
জাসৈর বমরুদণ্ড সেোই েুসি মানুষ্গক এমন সনদেয়, সনষু্ঠর কগর 
বৈাগল? আিগল একই িগঙ্গ সেোর উগেেয িম্পগকে িমাজ ও 
পােগকর স্বে ধারণা োকগৈ হগে, সেোগক প্রকৃৈ অগেেই মনুষ্যত্ব 
সেকাগের উৎি মগন করগৈ হগে এোং ৈা োিোয়ন করগৈ 
সেোেযেিার আমূল পসরেৈেন কগর তনসৈকৈা ও ধমেীয় জ্ঞানগক 



 

99 

গুরুত্ব সদগয় বোিা সেোেযেিা বঢগল িাজাগৈ হগে। আনগৈ হগে 
সেোখাগৈ কােেকর সেেে।  
ৈা না করগল এই সেো মানেজাসৈর িমাধান বৈা বদগেই না, উগটা 
এই সেোই পুগরাজাসৈর েলার কাাঁিা হগয় আসেভূেৈ হগে। সেোর 
উগেেয েসদ মহৎ না হয়, সেোেযেিা েসদ সনিক জােসৈক 
কলযাগণর উগেগেয েড়া হয়, ৈগে বিই সেো কী পসরমাণ 
অবনসৈকৈার জম বদয় ৈা আজ আমরা হাগড় হাগড় বির পাসে 
বলাপার এই েল্প পগড়। আল্লাহর একসি োণী উগল্লখ না করগলই 
নয়। সৈসন ইরোদ কগরগিন, 

دۡ  ﴿ ل ق  ن ا و 
ۡ
َنم   ذ ر أ ثِٗيا ِۡل ه  نُِ  ُمِن   ك  نِس   ٱۡۡلِ ُهون   َّل  قُلُوب   ل ُهمۡ  و ٱۡۡلِ ۡفق  ا ي  ل ُهمۡ  بِه   و 

ۡعُي  
 
ون   َّل  أ ا ُيۡبِِصُ ل ُهمۡ  بِه  ُعون   َّل  ء  ذ  ن   و  ا   ي ۡسم  ا ل  ئِك   بِه  وا

ُ
َٰمِ  أ نۡع 

 
ٱِۡل ل    ُهمۡ  ب ۡل  ك  ض 

 
 أ

ل  ئِك   وا
ُ
َٰفِلُون   ُهمُ  أ  [  ١٧١: االعراف] ﴾ ١٧٩ ٱۡلغ 

‘আর আসম িৃসষ্ট কগরসি বদােগখর জনয েহু সজ্বন ও মানুষ্। ৈাগদর 
অন্তর রগয়গি, ৈার দ্বারা সেগেিনা কগর না, ৈাগদর বিাখ রগয়গি, 
ৈার দ্বারা বদগখ না, আর ৈাগদর কান রগয়গি, ৈার দ্বারা বোগন না। 
ৈারা িৈুেদ জন্তুর মৈ; েরাং ৈাগদর বিগয়ও সনকৃষ্টৈর। ৈারাই হল 
োগফল, তেসেলযপরায়ণ।’ {িূরা আল-‘আরাফ, আয়াৈ : ১৭৯}  
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পুসলসে লাঞ্ছনা ও পশ্চাৎ ইসৈহাগির অগিনা োাঁগক 
পুসলে জনেগণর েনু্ধ। মানুগষ্র তদনসন্দন জীেগনর আপদ-সেপগদর 
িােী। এ ধারণা োাংলাগদগে িগমই ম্লান হগৈ িগলগি। সেপগদর 
িােী দ্বারা এৈ বেসেমাত্রায় সেপদ িাং সিৈ হগে, োগৈ কগর 
এধরগনর  িনার িাঞ্চলযৈাও হারাগৈ েগিগি। োাংলাগদগের 
ইসৈহাগি আগে এধরগনর একসি  িনাই বোিা বদেগক কাাঁসপগয় 
বদয়ার জনয েগেষ্ট সিল। ইসৈহাি িগিৈন োরা ৈারা সনশ্চয় ভুগল 
োনসন ১৯৯৪ িাগলর ২৫ আেে পুসলে কৈৃেক উেরেগঙ্গর 
ইয়ািসমন ধষ্েণ ও হৈযার  িনা।  
ইয়ািসমগনর এই  িনা বিসদন শুধু পুসলে েযারাকগকই প্রকসম্পৈ 
কগরসিল ৈাই নয়, েমৈািীনগদর মিনদগকও কগরসিল িালমািাল। 
সকন্তু খাোগরর আসধগকয বেমন রুসি পগড় োয়, বোগক বোগক পাের, 
বৈমসন ভয়াংকর এিে  িনার আসধকয দ্বারা মানুগষ্র  ৃণাগোগধও 
এগিগি িসহণুতাৈা। ৈাই আগের মগৈা আর সেেুে হয় না জনেণ, 
প্রসৈগেসে বমগয়িার িেেনাগেও সেেসলৈ হয় না মন! েস্তুৈ মানুগষ্র 
ভােনা েৈই সনজ স্বাগেে িাংকুসিৈ হগে, িমাগজ পাগপর ভয়ােহৈা 
ৈৈিাই িেেত্র িাংিসমৈ হগে। এই িাংিমগণর প্রভাে অনয 
দেজগনর মগৈা নােসরকগদর সনরাপো ও নারীর ইজ্জৈ রোর 
সেম্মাদার পুসলগের মগধযও হু হু কগর োড়গি।  
সকিুসদন আগে ষ্ষ্ঠ বেসণর এক িাত্রীগক অস্ত্র বদসখগয় ধষ্েগণর 
অসভগোগে মুসন্সেগঞ্জর সিরাজসদখান োনার উপপসরদেেক (এিআই) 
জাসহদুল ইিলামগক বগ্রফৈার করা হগয়গি। কৈ ভয়াংকর ৈেয সিন্তা 
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করা োয়! বে সেশু একজন পুসলগের কাগি সপৈার মমৈায় সনরাপো 
লাভ করার কো, দসরদ্র নােসরকগদর  মোি উপাজেগনর সেরাি অাংে 
সদগয় পুসলেগক অস্ত্র বদয়া হগয়গি নােসরকগদর িম্ভ্রম োাঁিাগনার জনয 
বিই অস্ত্রই ৈাক করা হগয়গি বখাদ নােসরকগদর সেরুগে! ৈাও েড়-
েয়স্ক বকউ নয়; একজন সেশুর সেরুগে!  
িাংসেষ্ট পুসলেগক বগ্রফৈার ও ৈার দাসয়ত্ব প্রৈযাহার করা হয় েগি, 
সকন্তু এ ধরগনর বগ্রফৈার এোং প্রৈযাহার করার পদগেপ বকাগনা 
বকাগনা বেগত্র োসিমূলক েযেিা মগন হগলও পরেৈেীকাগল 
অসভেুগির জনয এিাই পুরস্কার ো খালাগির িূিক হগয় ওগে। 
কারণ, এ ধরগনর অপরাগধর বেগত্র পুসলে সেভাে ধামািাপা সদগৈ 
িগিষ্ট হয় সকাংো এৈই মন্থর েসৈগৈ সেভােীয় োসিমূলক েযেিা 
গ্রহগণর উগদযাে বনওয়া হয়, ো িূড়ান্ত সেিাগর সেগষ্টর দমন ও দুগষ্টর 
পালগন রূপ বনয়। 
মুসন্সেগঞ্জর  িনায় ষ্ষ্ঠ বেসণর এই সকগোরীগক ধষ্েগণর অসভগোে 
দৃেযৈ িৈয প্রসৈভাৈ হওয়ার পরও িাৈ সদগনর সরমান্ড িাওয়া 
একসি অপ্রগয়াজনীয় পদগেপ েগল প্রৈীয়মান হয়। বদগের প্রিসলৈ 
সেিারেযেিার প্রসৈ মানুষ্ সদন সদন আিা হারাগে। এর একিা েড় 
কারণ, সেিাগরর পে রুে কগর সদগয় বগ্রফৈার, জাসমন নামঞু্জর ও 
সরমাগন্ডর মগৈা িিকদার হাসৈয়ারগুগলা েযেহার করা হয়। সকন্তু 
িমাগজ নযায় প্রসৈষ্ঠা করগৈ হগল দ্রুৈৈার িগঙ্গ িুষু্ঠ সেিার সনসশ্চৈ 
করগৈ হগে। আমাগদর সেগেক েগল আলামৈ িাংগ্রহ, সরমান্ড 
আগেদন ইৈযাসদর জনয িময়গেপন না কগর েরাং অসভেুগির িাৈ 
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সদগনর মগধয সেিার িম্পন্ন করা জরুরী। নােসরকগদর িম্ভ্রমরোর 
দাসয়ত্বপ্রািগদর হাগৈ িম্ভ্রম ধ্বাংগির এিে  িনায় আমরা সেিার 
িাই, সরমান্ড িাই না। 
মুদ্রার অপর সপে 
সিয়ার পর প্রসৈসিয়া োগক। এিা িেেজনসেসদৈ ৈেয। সেগেষ্ কগর 
োরা গুরুত্বপূণে বকাগনা কাগজর দাসয়ত্বেীল, োগদর হাগৈ িাধারণ 
নােসরগকর ইজ্জৈ-আব্রু রোর কুসঞ্জ ৈুগল বদয়া হয় ৈারা েসদ 
নােসরকগদর িগঙ্গ বখয়ানৈ কগরন ৈগে ওই িমাগজ পাপািার ও 
অনযাগয়র প্রেণৈা োগনর পাসনর মগৈা হু হু কগর ঢুগক পগড়।  বেখ 
িাদী রসহমাহুল্লাহ ৈার সেখযাৈ গুসলিা গ্রগন্থ একসি  িনা উগল্লখ 
কগরগিন। একোর জবনক োদো ৈার তিনয-িামন্ত সনগয় ভ্রমগণ 
বের হগলন। ভ্রমণ সেরসৈগৈ খাোগরর আগয়াজন করা হগলা। সকন্তু 
বখগৈ েগি বদখা বেগলা িগঙ্গ লেণ আনা হয়সন। তিনযরা েলগলন, এ 
আর সক িমিযা? আগেপাগের বকাগনা োসড় বেগক একিু লেণ সনগয় 
আসি। োদো ওই তিনযগক সনেৃৈ করগলন এোং েলগলন, আজ 
োদো েসদ ৈার প্রজার োসড় বেগক এক সিমসি লেণ আগন ৈগে 
পগররসদন তিনযরা েরু ধগর আনগে! োদো েড় সেিেণ মানুষ্ 
সিগলন। সৈসন মানে প্রকৃসৈর নাসড়-নেত্রও ভাগলা কগর রি 
কগরসিগলন। ৈাই পাপ সেিাগরর প্রভাে ও প্রসৈসিয়ার ধরন ভাগলা 
কগরই জানগৈন।  
োদোর দেেন অৈযন্ত স্পষ্ট ও দ্বযেেহীন- েমৈােীলরা বিাগিা অনযায় 
করগল অধীনিরা সেপুল উৎিাগহ এরগিগয় েড় পাগপ সলি হগে। 
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জাসন না, বেখ িাদী রসহমাহুল্লাহর উসল্লসখৈ ওই োদো মগহাদয় 
কৈসদন আগে রাজযোিন কগর বেগিন। সকন্তু ৈাাঁর আেকার 
েৈভাে োিোয়ন িুদূর োাংলাগদগে েগি আমরা সনৈযনৈুন রূগপ 
প্রৈযে করসি। ৈাই বৈা বে পুসলে োসহনীর কাজ সিল নারীগদর 
ইজ্জৈ-আব্রুর বহফােৈ করা, ৈাগদর কাগরা কাগরা দ্বারা বিই 
ইজ্জৈ-আব্রু দসলৈ হওয়ায় বদগে সেপুল উৎিাগহ এই অপকমে বেগড় 
বেগি। সকন্তু কামাগরর বলাহার োসড়র আ াৈ বেমন িোর আগে 
ৈার কানগকই স্পেে কগর সেক ৈদ্রূপ োরা পাপ ও অনািার েগন্ধর 
দাসয়ত্বেীল হগয়ও োরা ৈা েন্ধ করার পসরেগৈে সনগজরাই ৈাগৈ 
জসড়গয়গিন ৈারাও সেকার হগেন এর সনমেম পসরণসৈর। এমনই 
এক সনমেমৈার সেকার এক ফুিফুগি িুন্দরী সকগোরী মারজানা। 
সিরাজেঞ্জ বজলার বেলকুসি োনার িরিালা গ্রাগমর োহ আলগমর 
ভাসগ্ন আবু্দল মান্নাগনর বমগয় মারজানা আিার ফাগৈমা সনজ গ্রাগমর 
মাধযসমক সু্কগলর এিএিসি পরীোেেী। িািা রসফকুল ইিলাম 
হসেেঞ্জ বজলার োহুেল োনার এিআই। সৈসন িপসরোগর েিোি 
কগরন োহুেল োনার কনগেেল বকায়ািোগরর সদ্বৈীয় ৈলার ফ্ল্াগি। 
 িনার কগয়কমাি আগে মারজানা ৈার িািার োিায় আগি 
বলখাপড়া করার জনয। িুন্দরী ৈরুণীর ওপর কুনজর পগড় একই 
ভেগনর োসিন্দা কনগেেল রুহুল আমীগনর বিগল ফাহাদ বহাগিন 
এোং বেৈার কনগেেল আবু্দল কাগদগরর বিগল মািুগমর। ৈারা 
ৈাগক িমগয় অিমগয় উৈযি করগৈ োগক। সেষ্য়সি মারজানা ৈার 
িািা, িাসি, মামা ও মা-োোিহ আত্মীয়স্বজনগদরগক অেসহৈ কগরন। 
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এসদগক িািা রসফকুল ইিলাম েদসল হগয় িগল োন সিগলগির 
বোয়াইন াি োনায়। মারজানা োিায় বেগক োন।  
সনজ বদে বিগড় সিগলগির ভূসমগৈ বলখাপড়া করগৈ আিা মারজানার 
জনয িরম দুঃখ অগপো করসিল ২০১২ িাগলর ১৪ বিগেম্বগরর 
সদনসি। ওই সদন রাৈ দেিার সদগক সেদুযগৈর বলািগেসিাং শুরু হয়। 
ভযাপিা েরম বেগক রো বপগৈ িাসি কামরুন্নাহার কল্পনা বকায়ািোর 
বেগক বের হগয় সনগি আসেনায় পায়িারী করসিগলন। সকিুেণ পর 
সৈসন সিাঁসড় বেগয় ওপগর উগে দরজায় মািুমগক বদখগৈ পান। োিার 
বভৈগর মারজানার সিৎকার শুগন সৈসন োিায় প্রগেে কগর বদখগৈ 
পান োিা বভৈর বেগক েন্ধ। সৈসন মািুমগক সকিু সজগজ্ঞি করগৈ 
িাইগল বি বদৌগড় পাসলগয় োয়। কামরুন্নাহার িাকািাসক করগল 
ফাহাদ দরজা বখাগল। ৈাগক িমূ্পণে এগলাগমগলা অেিায় বদখগৈ 
পান কল্পনা। বভৈগর সেগয় সৈসন বদখগৈ পান মারজানা অধেউলঙ্গ 
অেিায় কাাঁদগৈ কাাঁদগৈ োেরুগম প্রগেে করগি।  
কামরুন্নাহার অগনক িাকািাসক কগর মারজানাগক োেরুম বেগক 
বের কগর আগনন। এিময় সৈসন মারজানার োগল কামগড়র দােিহ 
েরীগরর সেসভন্ন িাগন সনেোৈগনর অিাংখয সিি বদখগৈ পান।  গরর 
বমগি ও সেিানায় মারজানার অন্তেোি িসড়গয় সিসিগয় োকগৈ বদগখন 
সৈসন। মারজানা জানায়, সেদুযৎ না োকায় খারাপ উগেগেয ফাহাদ 
বখালা দরজা সদগয় বভৈগর ঢুগক দরজা েন্ধ কগর বদয়। আর দরজার 
োইগর দাাঁসড়গয় মািুম পাহারা বদয়। এিময় ফাহাদ বজার কগর 
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মারজানাগক ধষ্েণ কগর। কামরুন্নাহার  িনার পর স্বামীগক অেসহৈ 
কগরন।  
পােক! পুসলসে পসরোগরর পােসেকৈার এখাগন বেষ্ নয়। এই পেেন্ত 
ো  গিসিল ৈা খুেই সনমেম ৈাগৈ বকাগনা িগন্দহ বনই। সকন্তু এরপর 
আগরা ো  গিসিল ৈা আর আর োই বহাক, বকাগনা িভয িমাগজর 
কাজ েগল বমগন বনয়া োয় না। আমরা ইসৈহাগির অগনক  িনা 
িম্পগকে জাসন, ো শুধু শ্রুসৈমধুরৈার জনয েলা হয় না, েুে েুে ধগর 
ৈা সেোপাগেয় হগয় মানুগষ্র সেগেগকর দুয়াগর করা াৈ কগর।  
ইসৈহাগির অমর নায়ক সহনু্দিাগনর বপৌেসলক িাম্রাগজযর সেরুগে 
ইেরাসহমী খড়েহগি আসেভূেৈ অপ্রসৈগরাধয িুলৈান মাহমুদ েজনেী 
রসহমাহুল্লাহর নাম বোগননসন এমন েযসি খুাঁগজ বের িহজ হগে না। 
সৈসন ইসৈহাগির হাজারও অমর  িনার নায়ক হগয় সেশ্বোিীর কাগি 
অসৈ আপন হগয় আগিন। মজলুম নারীগদর বিাগখ আপন হগয় 
আগিন িসরত্র ও িৈীগত্বর দুেমনগদর সেরুগে আগপািহীন বোোর 
ভূসমকার কারগণ।  
একোর এক েৃে বপৌঢ় প্রজা আিগলন ৈাাঁর কাগি অসভগোে সনগয়। 
সৈসন েলগলন, মাননীয় িুলৈান! আসম েড়ই সেপদগ্রি হগয় আপনার 
দরোগর আেমন কগরসি। আপনার ভাগগ্ন আমার কনযার ইজ্জৈ হরণ 
করগৈ উদযৈ। জীেগনর িুাঁসক সনগয় বমগয়িার ইজ্জৈ োাঁসিগয়সি 
আমরা। সকন্তু হয়ৈ িম্ভে হগে না ৈা। আোর হানা বদয়ার হুমসক 
সদগয় বিসদগনর মগৈা িগল বেগি বি। আেকা করসি খুে েীঘ্রই 
আোর হানা বদগে ও... 
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প্রজার অসভগোে শুগন বোগভ লাল হগয় উেগলন ইসৈহাগির এই 
অমর নায়ক, অকুগৈাভয় িাহিী িুলৈান েজনেী। সৈসন ৈৎেণাৎ 
প্রািাদরেীগদর বিগক েলগলন, এই বলাকিাগক সিগন রাগখা। েৃো 
বেসদন, বে িময় এোং েৈ রাগৈই আমার কাগি আিুক, সেনা োধায় 
ৈাগক আমার কাগি বপৌঁিগৈ বদগে।’ 
এরপর িুলৈান বলাকসিগক েলগলন, েসদ বকাগনাসদন বি আোর হানা 
বদয় ৈগে বদখগলন বৈা আসম প্রহরীগদর েগল বরগখসি সেলম্ব না 
কগর আমার কাগি িগল আিগেন।  
সনিুম রাৈ। রাগৈর েভীরৈায় প্রজাকুল সনদ্রাগকাগল োসয়ৈ। এই 
েভীর রজনীগৈ হোৎ িুলৈাগনর খািকামরায় সেগেষ্ প্রহরীর মৃদ 
করা াৈ বোনা বেল। হন্তদন্ত িুলৈান বের হগৈই প্রহরী িালাম 
সদগয় জানাগলা, মুহৈারাম িুলৈান! ওইসদগনর বিই বলাকসি 
এগিগিন... 
এরপর আর সকিু েলগৈ হগলা না। িুলৈান েজনেী বলাকসিগক িগঙ্গ 
সনগয় সেদুযৈগেগে ৈার োসড়র সদগক িুিগৈ লােগলন। েুগক ৈাাঁর 
একিাই ভয়, আৈক- না জাসন সেক িমগয় বপৌঁিগৈ পারে সকনা? 
উল্কাগেগে ওই মজুলম প্রজার আগে ৈার োসড়গৈ বপৌঁিগলন 
িুলৈান। োসড়গৈ বপৌঁগি বদখগলন বলাকসির বমগয়সি োাঁিার জনয 
কাকুসৈ সমনসৈ করগি, সকন্তু সেপ্র েুেগকর মন েলগি না ৈাগৈ। বি 
পােসেক সহাংস্রৈায় পরম িুন্দরী ওই কনযাগক স্পেে করগৈ িাইগি। 
রাগৈর আাঁধাগর কালসেলম্ব না কগর মহামসহম িুলৈান খাপ বেগক 
ৈগলায়ার বের কগর মুহূগৈের মগধযই সদ্বখসণ্ডৈ কগর বফলগলন 
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পাগপােযৈ েুেগকর মিক। এরপর আগলা জ্বাসলগয় মিক সদ্বখসণ্ডৈ 
েুেগকর বিহারায়  ৃণা ভগর নজর েুলাগলন। নজর েুলাগৈই 
িুলৈাগনর বিহারায় আনগন্দর সিসলক বখগল বেগলা। সৈসন উচ্চস্বগর 
আলহামদুসলল্লাহ পড়গলন এোং ওই বলাকসির কাগি পাসন িাইগলন।  
কৃৈজ্ঞৈায় ওই বপৌগঢ়র হৃদয় আনগন্দ দুলসিল। ৈার মগৈা এক েুদ্র 
প্রজার োসড়গৈ িুলৈান এগিগিন, পাসন পান করগৈ িাগেন, এিে 
কো ভােগৈই ৈার েুকিা আনগন্দ আগরকিু েড় হগয় বেগলা। সৈসন 
বদৌগড় পাসন আনগৈ বেগলন। িুলৈান েীৈল পাসন পান কগর আোর 
আলহামদুসলল্লাহ েলগলন। বমগয়সির োো কসম্পৈ েুগক িুলৈানগক 
সজগজ্ঞি করগলন, িুলৈাগন আলা! েসদ অনুমসৈ বদন ৈগে একিা 
কো সজগজ্ঞি করগৈ পাসর। িুলৈান ৈাগক সনভেগয় ৈার মগনর 
অসভেযসি প্রকাে করার অনুমসৈ প্রদান করগল বলাকসি েলগলন, 
মহামানয িুলৈান! আসম লেয কগরসি আপসন েুেকসির মাো সদ্বখসণ্ডৈ 
কগর ৈার বিহারার সদগক ৈাসকগয় আনসন্দৈ হগলন এোং হৈযা 
কগরই পাসন পান করগলন... 
িুলৈান েলগলন, বোগনা, ৈুসম বেসদন েগলসিগল আমার ভাগগ্ন 
বৈামার কনযার ইজ্জৈ হরণ করগৈ িায় ৈখনই আমার িারা েরীগর 
বোগধর আগুন িসড়গয় পগড়সিল। িুলৈাগনর আপনজন হগয় বি এৈ 
 ৃণয কাগজ সলি হগে ৈা সকিুগৈই মানগৈ পারসিলাম না। ৈাই 
প্রসৈজ্ঞা কগরসিলাম বৈামার কনযার ইজ্জগৈর ওপর আ াৈকারীর 
ফয়িালা না কগর োন্ত হগো না এোং এক বফাাঁিা পাসনও পান করে 
না। আমার ভয় সিল হগৈ পাগর আমার ভাসেনা এই কাজসি করগৈ 
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পাগর। ৈাই ৈাগক হৈযা কগর ৈার বিহারা বদগখ সনসশ্চৈ হগয়সি 
আমার পসরোর ো আপনজনগদর বকউ এই  ৃণয পাগপ জসড়ৈ নয়। 
েুেকসি আিগল অনয বকউ। এজনয আসম কৃৈজ্ঞৈা প্রকাে কগর 
আলহামদুসলল্লাহ েগলসি। আর পাসন পান করলাম, কারণ ৈুসম সেিার 
দাগয়র করার পর বেগক আজ পেেন্ত পাসন পান কসরসন আসম। প্রিণ্ড 
সপপািাৈে সিলাম, এখন সপপািা সনোরণ করলাম। 
ভারৈোিীর দৃসষ্টগৈ িেগিগয় ভয়ানক ও আৈসকৈ োিগকর নাম 
এই িুলৈান েজনেী। সৈসন সহনু্দগদর িেগিগয় ৈীেেিান বিামমসন্দর 
গুাঁসড়গয় সদগয়সিগলন, ো সিল সহনু্দগদর দৃসষ্টগৈ অপারাগজয় এোং 
দুগভেদয। ৈা ভারৈোিী আগজা ভুলগৈ পাগর না বিই ভয়কর 
দুঃস্বগপ্নর কো। সকন্তু ৈেু কাগলর মহাকাসেযক ইসৈহাি রিনা কগর 
িগেৌরগে বখাদ ভারৈোিীর মগন স্মরণীয় হগয় আগি িুলৈান 
েজনেীর নাম। এই ইসৈহাি একজন সেশ্বখযাৈ মুিসলম োিগকর 
শুধু নযায়পরায়ণৈার িােীই নয়; মজলুম নারীর ইজ্জৈ-আব্রু রো 
করারও বেষ্ঠ ইসৈহাি-আখযান সহগিগে বদদীপযমান। 
েগল্প েল্প োগড়, সেগেষ্গণ আগি পশ্চাৈ ইসৈহাগির মহাকােয। ৈাই 
জনেগণর  াগমর িাকায় বেৈন-ভাৈা বদয়া এগদগের মানুগষ্র 
জানমাল ও ইজ্জৈ-আব্রু রোর পুসলেগদর দাসয়ত্ব কী হওয়া দরকার 
এোং োগদর হাগৈ প্রজাগদর ইজ্জৈ রোর দাসয়ত্ব ৈারা কীভাগে 
ইসৈহাি িামগলগিন এোং মজলুম নারীর পাগে দাাঁসড়গয়গিন ৈার 
উদাহরণ সদগৈ সেগয়  িনাসি ৈুগল ধরলাম। এোর আসি আমাগদর 
মূল প্রিগঙ্গ। 
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িন্তানগদর দ্বারা একদফা লাসঞ্ছৈা হওয়ার পর মারজানার ভাগেয 
বজাগি ৈাগদর সপৈাগদর দ্বারা ধসষ্েৈা ও লাসঞ্ছৈা হওয়ার পালা। দুই 
কনগেেগলর বিগল মািুম ও ফাহাদগক বঢগক সনগয়  িনািগল 
হাসজর কগরন োনার ওসি আসজজুর রহমান িরকার, এিআই 
ওয়াসহদুর রহমান, কগনেেল রুহুল আমীন (ফাহাগদর োো) এোং 
কগনেেল আবু্দল কাগদর (মািুগমর োো) ও দুলাল। িোর 
উপসিসৈগৈই ওসি-দাগরাোর সজজ্ঞািাোদ িগল ধসষ্েৈাগক। 
কুরুসিপূণে, সেব্রৈকর ও আপসেকর প্রেোগণ জজেসরৈ করা হয় 
মারজানাগক। এিময় ৈারা পরীো-সনরীোর নাগম ধসষ্েৈার 
স্পেেকাৈর িান স্পেে কগর োরীসরক সনপীড়ন কগর। এক পেোগয় 
আসজজুর রহমান িরকার িা খাওয়াগনার কো েগল মারজানার 
িাসিগক রান্না গর পাোয়।  
এ িুগোগে আসজজুর রহমান িরকার ও ওয়াসহদুর রহমান 
মারজানাগক িাগদ সনগয় োয়। সিাঁসড়গৈ পাহারায় বরগখ োয় রুহুল ও 
দুলালগক। সকিুেণ পর কামরুন্নাহার িাগদ উেগৈ িাইগল ৈাগক োধা 
বদয়া হয়। সৈসন োধা সিসেগয় উপগর উগে বদখগৈ পান আসজজুর 
রহমান ও ওয়াসহদুর রহমান সজজ্ঞািার নাগম মারজানাগক লাসঞ্ছৈ 
করগি। এগৈ সৈসন ৈাগদরগক োধা সদগল ৈারা ৈাগক ধমক বদয়। 
একপেোগয় আসজজুর রহমান ধষ্েগণর আলামৈ বদখগৈ মারজানার 
কাপড়-বিাপড় খুলগৈ িাইগল ৈা সিাঁগড় োয়। এ অেিায় সনগজর 
অেসেষ্ট িম্ভ্রম োাঁিাগৈ মারজানা িাদ বেগক সনগি লাসফগয় পগড়ন। 
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আহৈ অেিায়ও মারজানার সিসকৎিা সনগয় িালোহানা কগর মানুষ্ 
নাগমর এই পশুগুগলা। ফগল মারজানা হািপাৈাগলই মারা োন।  
আিগল কাগলর আেৈেগন ভুগলর িাংজ্ঞা েদলায়; বেমন ভঙ্গ দপেগণ 
বিহারার রূপ পাগট োয়। ৈাই েলগৈই হগে, ওসি আসজজুর 
রহমান িরকার, এিআই ওয়াসহদুর রহমান, কগনেেল রুহুল 
আমীন (ফাহাগদর োো) এোং কগনেেল আবু্দল কাগদর (মািুগমর 
োো) ও দুলাল ভুল কগরসন (?), কগরগিন মারজানা! বকন সৈসন 
সেিার সদগৈ বেগলন? সৈসন সক জাগনন না, এিা িুলৈান মাহমুগদর 
জামানা নয়? এখাগন োি কগর  াৈক, খাদক আর পাষ্ণ্ডগদর দল? 
এখাগন সনেোৈন করা েৈিুকু অপরাধ, সনেোসৈৈ হওয়া ৈারগিগয়ও 
বেসে অপরাধ! এখাগন সনেোৈগকর োসি সনসশ্চৈ নয় সকন্তু 
সনেোসৈৈার োসি অেধাসরৈ! মানেরসিৈ আইগনর খের ও বদয়াগল 
সনেোসৈৈাগদর ভাগেযর সলখন পাে করগৈ জাগনন না েগলই 
মারজানাগদর এই দুঃখ!  
ৈাই সৈসন অপরাধীগদর অসভভােকগদর কাগি সেিার পাওয়ার আো 
কগর হগয়গিন আোহৈ, েঞ্চনাগক বভগেগিন িান্ত্বনা এোং উপহািগক 
বভগেগিন সেিার েগল। শুধু সৈসনই উপহাগির পাত্রী হনসন, বে 
ভারগৈ পরধগমের একজন নারীর ইজ্জৈ োাঁিাগৈ অৈযন্ত প্রৈাোলী 
োিক অপরাগধর িাজা না হওয়া পেেন্ত পাসন পান না করার েপে 
সনগয় পৃসেেীগৈ ইনিাফ ও নযায়পরায়ণৈার অৈুলনীয় দৃষ্টান্ত িাপন 
কগরসিগলন বিই ভারগৈ এখন বকাগনা নারীর ইজ্জৈও িাংরসেৈ 
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নয়। এমনসক সেিারকগদর দ্বারাও অহরহ িাং সিৈ হগে নারী 
সনেোৈগনর  িনা।  
১৩ নগভম্বর ‘১৩ িাগলর সেসভন্ন জাৈীয় তদসনগকর খেগর প্রকাে, 
সহনু্দিাগনর এক ৈরুণী একজন সেিারপসৈ কৈৃেক তদসহক সনেোৈগনর 
সেকার হগয়গিন। এিা িাধারণ একিা  িনা। সহনু্দিান এখন সেগশ্বর 
িেগিগয় বেসে ধষ্েগণর সেকার নেরীগৈ পসরণৈ হগয়গি। আমরা 
বকেল মুিসলম োিকগদর ইনিাগফর সৃ্মসৈিুকুই পাে কসর। সকন্তু 
সেো সনই কৈিুকু? বকন কাগয়ম করগৈ পাসর না এমন িমাজ, 
বেখাগন স্বয়াং রাষ্ট্রপ্রধান হগেন ধসষ্েৈার জাসমন, ৈার রোকেি ও 
ইজ্জগৈর আমানৈদার?  
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নাসিকযোগদর প্রভাে ও একজন েষ্োর েল্প 
ভারৈ উপমহাগদগে ইিলাম এগিসিল অগনক আগে। এগদগে 
ইিলাগমর আেমন িুপ্রািীন, িমৃে ইসৈহাি বিিা। বলাকিমাগজ 
েহুল প্রিসলৈ, িেেপ্রেম েখসৈয়ার খলসজ ১২০৪ সিোগব্দ েঙ্গগদে 
সেজয় কগরন। সকন্তু েখসৈয়াগরর েঙ্গসেজগয়র েহু আে বেগকই 
এখাগন মুিসলমগদর েিোি সিল। বিই িাহাোগয় বকরাগমর েুগেই 
েযেিার িূত্র ধগর এগদগে ইিলাম এগিসিল। মুিসলমগদর িাসরসত্রক 
দৃঢ়ৈা, িৈৈা ও সেশ্বিৈা দ্বারা এগদগের িকল প্রজার মন জয় 
কগর সনগয়সিগলন। ৈাই অিাংখয সহনু্দ, আেে, ব্রাহ্মণ মুিসলম হগৈ 
োগক। এমনসক ভারৈেগষ্ের অগনক সহনু্দ োিকও েহু আে বেগকই 
ইিলাগমর প্রীসৈর েন্ধন েগড় উগেসিগলন এোং স্বৈঃফূুটৈেভাগে 
ইিলাগমর প্রসৈ অনুরােী হগয়সিগলন।  
পুনরােৃে পাগে জানা োয়, ‘বিরর (মালাোর) রাগষ্ট্রর বেষ্ রাজা 
বিরামাল বপরুলাল ইোপূেেক সিাংহািন পসরৈযাে কসরয়া মুিসলম 
ধমে গ্রহণাসভলাগষ্ মক্কানেরীগৈ েমন কগরন।’ [োাংলার ইসৈহাি : পৃ. 
১৫৮] 
সত্রোকুগরর রাজা ৈার অসভগষ্ক অনুষ্ঠানকাগল ৈগলায়ার ৈুগল ধগর 
আরেীগৈ উচ্চারণ করগৈন, ‘মক্কা হইগৈ আমার সপৈৃগেযর সফসরয়া 
আিা পেেন্তই আসম এই ৈরোরী ধারণ কসরে।’ [প্রাগুি : পৃ. ১৫৮] 
মুিসলমগদর ৈযাে-সৈসৈোয় েড়া এই সহনু্দিাগন িময় োড়ার িগঙ্গ 
িগঙ্গ আল্লাহগভালা মানুগষ্র িাংখযা েৃসে বপগৈ লােল। েৃসে বপগৈ 
োকল আল্লাহগদ্রাহী ৈাগুৈী েসির। এই ৈাগুৈী েসির িেগিগয় েড় 
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সেজ্ঞাপন হগলা নাসিকযোদ। নাসিকযোগদর হাৈ ধগরই েৈেমান 
পৃসেেীর িকল ৈাগুৈী েসি আল্লাহর মগনানীৈ ধমে ইিলাম ও 
মুিসলমগক সনসশ্চি করার হীন উগেগেয উগেপগড় বলগেগি। মুিসলম 
আজ বদগে বদগে সনেোসৈৈ, সনপীসড়ৈ সনগেসষ্ৈ। আমাগদর সপ্রয় 
জমভূসম োাংলাগদেও এগদর খড়েহি বেগক মুি নয়। নব্বইভাে 
মুিলমাগনর এই বদগে আজ নাসিকযোদ প্রকাগেয আফুটালন 
বদখাগে। বদে ও জাসৈর দুেমন িাম্রাজযোদীগদর বদািররা এগদগে 
ইিলাগমর িমাসধ রিনা করগৈ িায়। ইিলামী সেো ও কৃসষ্টকালিার 
উৎখাৈ কগর এই পসেত্র জসমনগক োনাগৈ িায় পােসেক নৃগৈযর 
রঙ্গমগঞ্চ। প্রেসৈর ধুয়া ৈুগল সদগৈ িায় এইিি িভযৈা। োর 
হাসৈয়ার পদোহীন বখালাগমলা নারী, উেৃঙ্খল নারী। 
নাসিকৈা কী? নাসিকৈা হগে সেশ্বজাহাগনর স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময়, 
পরািমোলী, আল্লাহ ৈা‘আলার অসিত্ব অসেশ্বাি করার েয়ৈানী 
মৈোদ। নাসিকযোসদরা আল্লাহ ৈা‘আলার অিীম েমৈা, অপার 
কুদরৈ, িুসেোল মাসলকানা ও োেৈীয় গুণােলী অস্বীকার কগর। 
জান্নাৈ, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও পারগলৌসকক জীেনগক অিম্ভে জ্ঞান 
কগর। ৈাগদর ধারণা, এ মহাসেশ্ব প্রাকৃসৈকভাগে িৃসষ্ট হগয়গি। এর 
বকাগনা েযেিাপক বনই। নাসিকগদর মৈোদ হল, Nature nevar 

breaks her own law অেোৎ ‘প্রকৃসৈ কখগনা ৈার স্বভাে ভঙ্গ কগর 
না।’ একসি ভ্রান্ত সেশ্বািগক িামগন বরগখ ৈাগদর জীেন পসরিাসলৈ 
কগর। এিা বে িবেেে সমেযা ও ভ্রান্ত সেষ্য় ৈা সদোগলাগকর মগৈা 
স্পষ্ট।  
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েস্তুৈঃ নাসিকরা িগৈযর অপলাপকারী, িগৈয অসেশ্বািী। ৈারা শুধু 
েস্তুোগদ সেশ্বািী। েস্তুোগদর রূপই হল নাসিকৈা। এই মৈোগদর 
জনক হগে িারইউন, সহউম, বহগেল, এগঞ্জলি, মাক্সে প্রমুখ। 
একজন স্রষ্টার প্রৈীসৈ িমগ্র মানুগষ্র রি-কণায় সমগে আগি। 
এিাড়া বি সনগজর মগধয সেরাি েূনযৈা অনুভে কগর; োসন্তর সেকানা 
বখাাঁগজ পায় না। এিা ৈার সিরন্তন উেীপনা। ‘স্রষ্টার পসরিয় লাভ’ 
বি উেীপনারই োিে সেকানা। সকন্তু োরা স্রষ্টার পসরিয় লাগভ েযেে 
হন, ৈারা অনয বকাগনা কৃসত্রম সজসনিগক উপাগিযর আিগন েিান। 
একজন বনৈা েখন বকাগনা মহান েযসিগত্বর িমাসধগৈ পুো েয অপেণ 
কগর ৈার িামগন মাো নৈ কগর দাাঁড়ান, ৈখন সৈসন বি কাগজরই 
পুনরােৃসে কগরন, ো একজন ধাসমেক সনগজর মােুগদর জনয রুকু ও 
বিজদার মাধযগম কগর োগকন। একজন কমুযসনে েখন কালমাক্সে ো 
বলসনগনর প্রসৈমূসৈের পাে সদগয় োোর িময় িলার েসৈ কসমগয় মাো 
নৈ কগর িগলন, ৈখন সৈসনও সনগজর ‘উপািয’ িমীগপ আপন 
ভসিেো সনগেদন কগরন। সকন্তু সনগজর োোগক বিগড় িন্তান েখন 
অনযগক োো েগল িাগক, োো ৈখন েড় রুষ্ট হন। এ রুষ্ট 
আিরণনীসৈ একজন নেণয মানুগষ্র বেলায় েোেে হগল পরািমোলী 
স্রষ্টার বেলায় বকন ৈা িঙ্গৈ হগে না! প্রকৃসৈ ও সেজ্ঞাগন স্রষ্টার 
অসিগত্বর ওপর অজস্র প্রমাণ সেদযমান োকা িগেও আমরা ৈাাঁগক 
অস্বীকার কগর িলসি। ৈদিগল কৃসত্রম সজসনি এমনসক স্বয়াং 
সেজ্ঞানগক উপাগিযর আিন সদসে। ‘Nature nevar breaks her 

own law’ ৈো ‘প্রকৃসৈ ও সেজ্ঞান আল্লাহর অসিগত্বর ব াষ্ণা 
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করগি’- এসি একসি পরাোিে কো। ‘আল্লাহ আগিন’ এই িরম 
সিোন্তসি বেমন অস্বীকার করার উপায় বনই, বৈমসন ‘আল্লাহ বনই’ 
এই প্রকল্পসিও প্রমাণ করা োয় না। আল্লাহগক অস্বীকার করা বেগৈ 
পাগর, বেমন অস্বীকার কগরগিন- লামকে, ওয়াগলি, িারউইন, 
কালমাক্সে, বলসনন- সকন্তু নাসিগকরা ৈাগদর অস্বীকাগরর পগে 
েুসিধমেী বকাগনা সকিু বকাগনাসদন প্রকাে করগৈ পাগরসন। প্রকৃৈ 
প্রিাগে োগদর সেজ্ঞান ও দেেনজ্ঞান িীসমৈ সিগলা, ৈারাই বকেল 
স্রষ্টাগক অস্বীকার কগরগি। েভীর জ্ঞাগনর দােেসনকরা কখগনা স্রষ্টাগক 
অস্বীকার করগৈ পাগরনসন। ইাংগরজ দােেসনক োসন্সি বেকন 
েগলসিগলন, ‘িামানয দেেনজ্ঞান মানুষ্গক নাসিকৈার সদগক সনগয় োয়, 
আর িুেভীর দেেনজ্ঞান ৈাগক ধগমের সদগক িাগন।’ 
স্রষ্টা বৈা দূগরর কো- িযার বজম্ি সজগন্সর মৈ একদল অগজ্ঞয়োদী 
নাসিক এই সেশ্বগলাগকর অসিত্বগকই অস্বীকার কগরন। আর িৃসষ্টগক 
অস্বীকার করগল স্রষ্টার অসিত্বও সেক োগক না। ৈারা েগলন, 
সেশ্বগলাক ও ৈার েস্তুসনিয় কল্পনামাত্র। ৈাগদর ভুল ভাঙ্গগনর জনয 
বলাহার েলাকা ৈাগদর েরীগর ঢুসকগয় সদগয় সজগজ্ঞি করা  হগে, 
ভাই, েযো বপগয়গিন? েসদ েগল হযাাঁ, ৈগে এই বৈা োিে জেৈ। 
নয়ৈ আপসন েযো বপগলন বকন? আগরক দল নাসিক ো পযাোনোদী 
সেশ্বগলাগকর অসিত্ব স্বীকার করগলও ৈার একজন স্রষ্টা ও পসরিালক 
োকার কো স্বীকার করগৈ রাজী নন। ৈারা েগলন, িমূ্পণে েূনয 
বেগক স্বৈঃই সেগশ্বর অসিত্ব বজগে উগেগি এোং আপনা আপসন ৈা 
পসরিাসলৈ হগে। সপন্সিন সেশ্বসেদযালগয়র জীেসেদযাসেদ, অধযাপক 
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এিউইন েগলগিন, ‘দু েিনার মধয সদগয় সেশ্বগলাগকর অসিত্ব লাভ 
এোং স্বৈঃই ৈা সেনযাসিৈ হওয়ার দৃষ্টান্ত এমন, বেমন বকাগনা 
িাপাখানায় সেগফুটারগণর ফগল স্বৈঃফূুটৈেভাগে সেনযাসিৈ হগয় একসি 
সেরাি অসভধান প্রকাসেৈ হগয়গি।’ 
নগভামণ্ডল সেষ্য়ক অধযয়গন খগোলসেদগদর বেগক জানা বেগি, 
পৃসেেীর িমি িমুদ্রৈীগর েৈ োলুকণা আগি, িম্ভেৈ মহােূগনয বি 
পসরমাণ ৈারকা রগয়গি। ৈমগধয সকিু ৈারকা এৈ েড় বে, ৈার 
মগধয লে পৃসেেী, বকাগনাসিগৈ বকাসি পৃসেেী িকুলান হগৈ পাগর। 
এই সেশ্বগলাক এৈই সেোল, আগলার মৈ ৈীব্র েসৈেীল বকাগনা 
আকােোন েসদ বিগকগন্ড এক লে সিয়াসে হাজার মাইল বেগে 
সেশ্বগলাগকর িৈুসদেগক  ুরগৈ োগক, ৈগে িমগ্র দূরত্ব অসৈিম 
করগৈ িম্ভেৈ এক হাজার বকাসি েির লােগে! সপগলামার ওপর 
িাসপৈ এেুগের িেগি’ দূরদেেগনর বিসলগস্কাগপ বিাখ রাখগল 
কগয়কে’ বকাসি ৈারকা দৃসষ্টগোির হয়। িমগ্র সেশ্বগলাক এরকম 
অেসণৈ অেণন নেগত্রর িাগক পসরপূণে হগয় আগি। এগককসি 
‘িাক’বক েলা হয় েযালসক্স ো িায়াপে। এ িায়াপেগুগলা িমােৈ 
আেৈেনমুখর। 
িাাঁদ দুই লে িসল্লে হাজার মাইল দূর বেগক পৃসেেীর িারপাগে 
আেসৈেৈ হগে। আর পৃসেেী িূগেের িারপাগে ৈার পসরিমা পূণে 
করগি িাগড় নয় বকাসি মাইল দূর বেগক। এভাগে পৃসেেীিহ নয়সি 
গ্রহ িূেেগক বকন্দ্র কগর সনরন্তর বদৌড়াগে। িগঙ্গ িগঙ্গ এিগের 
িারপাগে একসত্রেসি িাাঁদ সনজ সনজ গ্রহগক প্রদসেণ করগি। ৈদুপসর 
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েৈ িহস্র ধূমগকৈু ও িাংখযাৈীৈ উল্কামালা একই রকম আেৈেগন 
সলি। এিেগক অধীগন বরগখগি িূেে। ৈার েযাি পৃসেেীর ৈুলনায় 
োগরা লেগুণ েড়। এ িূেে সনগজর িমগ্র গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জিহ সেোল 
এক েযালাসক্সর মগধয  ণ্টায় িয় লে মাইল েসৈগৈ আেসৈেৈ হগে। 
আর প্রসৈসি েযালাসক্স ো িায়াপগের মগধয সেপুল গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জ 
বেসষ্টৈ িূগেের মৈ একলে সেসলয়ন সকাংো ৈার সকিু কম-বেসে 
নেত্র রগয়গি। 
মহাকােসেদগদর অনুমান মগৈ- িমগ্র সেশ্বগলাগক এজাৈীয় প্রায় 
পাাঁিেৈ সমসলয়ন িায়াপে আগি। আমাগদর বিৌরগলাগকর িায়াপেসি 
এমনভাগে পসরভ্রমণ করগি বে, সেে বকাসি েিগর ৈার একোগরর 
পসরিমা িমূ্পণে হয়। আমাগদর এই িায়াপে আোর বে িায়াপগের 
অাংে, ৈার েযাি সেে লে আগলাকেষ্ে। এসিও সনরেসেন্ন েসৈোন। 
মহােূগনযর এিে িৃসষ্ট সনৈান্ত িুিাংহৈ। ৈাগদর েসৈ ও আেৈেন েড় 
সনয়মানুেৈেী ও িুেৃঙ্খল। ৈাগদর েসৈগৈ বকাগনা েযা াৈ বনই; 
পরস্পগর বকাগনা িাং ষ্ে বনই। এই অবে অন্তহীন সেস্ময়কর 
িুিাংেেৈা বদগখ বে বকাগনা িুি মসিষ্কগক অেেযই স্বীকার করগৈ 
হগে- এিে স্বৈঃই িৃষ্ট এোং স্বয়াংিাসলৈ নয়; েরাং বকাগনা মহােসি 
ৈা িৃসষ্ট কগর এ অন্তহীন েযেিা কােেকর বরগখগিন। বিই িগঙ্গ িুি 
মসিষ্কগক স্বীকার করগৈ হগে- এিে এোং ৈার সেগরাসেনু্দ মানুষ্ 
িৃসষ্টর বপিগন বিই মহােসিধর স্রষ্টার সেগেষ্ উগেেয রগয়গি। 
সেখযাৈ সেজ্ঞানী আইনোইন সলগখগিন, ‘বে মানুষ্ সনগজর এোং 
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অনযানয জীগের জীেনগক অেেহীন জ্ঞান কগর বি বকেল হৈভাো 
নয়, অসধকন্তু ৈার জীেন মূলযহীন।’ 
স্রষ্টায় কসৈপয় অসেশ্বািী প্রে বৈাগলন- এই সেশ্বগলাক বকাগনা স্রষ্টার 
িৃসষ্ট হগল ৈগে স্রষ্টাগক বক িৃসষ্ট কগরগিন? প্রখযাৈ েৃসিে োসণসৈক 
োট্রান্ড রাগিল এই জোে খুাঁগজ পানসন েগল সিোন্ত সদগয়গিন, 
‘আল্লাহ’ েগল সকিু বনই। এর মাগন সেশ্বমণ্ডগলর স্রষ্টা বমগন সনগল 
অেেযই ৈাগক অনাসদ বমগন সনগৈ হগে। আর স্রষ্টাগক অনাসদ বমগন 
সনগল সেশ্বগলাকগক অনাসদ মানগৈ িমিযা বকাোয়? প্রকৃৈ প্রিাগে 
ৈাগদর এই সেওসর ভুগলর দুেেল সভগৈর ওপর প্রসৈসষ্ঠৈ। বকননা 
িৃসষ্টকৈো ো োশ্বৈ বমগন বনয়ার মৈ বকাগনা ‘সেগেষ্ত্ব’ এই 
সেশ্বগলাগকর মগধয আগজা খুাঁগজ পাওয়া োয়সন। ৈদুপসর ঊনসোংে 
েৈাসব্দর পর আসেসৃ্কৈ ‘Nature and science speak about Allah’ 
ৈাপ-েসৈর সদ্বৈীয় িূত্রসি ৈাগদর েুসি-পেসৈর দুেেল সভৈসি সেিূণে 
কগর সদগয়গি। 
ৈাপ-েসৈসেদযার এ িূত্রসি েলগি, ৈাপ অনেরৈ সনম্ন ৈাগপর সদগক 
এসেগয় িগল। সকন্তু ৈার সেপরীৈ সদকসি অিম্ভে- অেোৎ সনম্নৈাপ 
বেগক উচ্চৈাগপর সদগক িাংিসমৈ হওয়া। িুৈরাাং প্রমাসণৈ হগলা- 
এই সেশ্ব ৈাপ সেসকরণ করগৈ করগৈ িমে: সনম্ন ৈাগপর সদগক 
এসেগয় োগে এোং একসি িময় আিা অসনোেে, েখন ৈাপেসি েগল 
আর সকিু োকগে না। এ সেশ্বগলাক েসদ িৈযই অনাসদকাল বেগক 
সেদযমান োকৈ, ৈগে এ অিীম িমগয়র েযেধাগন এৈেগন সেগশ্বর 
বি অেিা  িৈ এোং পৃসেেীগৈ এেগণ বকাগনা জীেগনর মৃদু 
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স্পন্দনও োসক োকৈ না। সকন্তু বৈজস্বী িূেে ও প্রাণ-িমৃে পৃসেেী 
প্রমাণ করগি, সেশ্বজেৈ একসি সনসদেষ্ট িমগয় িৃসষ্ট হগয়গি। ৈাপ-
েসৈর এই নেৈর আসেস্কাগরর উেৃসৈ সদগয় আগমসরকার প্রাণী 
সেজ্ঞানী Second  low of thermo-dynamic সেশ্বগলাগকর সনগজস্ব 
‘িূিনা’ োকার কো প্রমাণ কগরগিন। আর সেগশ্বর িূিনা ও িৃসষ্ট 
হওয়ার কো প্রমাসণৈ হওয়ায় একজন িূিনাকারী ও স্রষ্টার অসিত্ব 
স্বৈঃফূৈেভাগে প্রমাসণৈ হগয় োয়। বেমন বকাগনা বলখা বদখগল 
একজন বলখগকর অসিত্ব স্বৈঃই উপলসিগৈ আগি।  
সকন্তু স্রষ্টার অসিগত্বর েযাপাগর তেজ্ঞাসনক ও প্রাকৃসৈক প্রমাগণর উপর 
িরম ও িগন্দহাৈীৈ বে প্রমাণসি সেদযমান ৈা হগলা- েুগে েুগে স্রষ্টার 
অেসণৈ িােী ৈার অসিগত্বর িােয সদগয় বেগিন। আপসন হয়ৈ 
েলগেন ৈারা সমেযা েগলগিন। সকন্তু ৈাগদর পূেোপর সনষু্কলষ্ জীেন- 
িসরৈ পেেগেেণ করগল ৈাগদর সমেুযক েলার বকাগনা অেকাে োগক 
না। একোও েলা িগল না বে, ৈারা ভ্রগম সিগলন। কারণ দে-
সেেজন সকাংো একে’-দুে’ জন বলাক হয়ৈ ভ্রগম োকগৈ পাগরন, 
সকন্তু ১০০ হাজাগররও বেসে মানুষ্ সকভাগে ভ্রগম োগকন?!  
অেগেগষ্ বেদনাৈে হৃদগয় েলগো, এ পাসেেে জেৈগক বেৈালভাগে 
বভাে করার োিনা সেলাি বেগক স্রষ্টাগক অস্বীকাগরর প্রেণৈা আজ 
েড় বেগড় বেগি। সকন্তু অসেশ্বািী নাসিকগদর বজগন রাখা উসিৈ, এ 
জীেগনর উচ্ছ্বাসিৈ কগল্লাল একসদন বেগম োগে। ৈখন অসন্তম মুহূগৈে 
ফযারাগির মৈ স্রষ্টাগক স্বীকার করার িুগোে হয়ৈ নাও হগৈ পাগর। 
সেশ্বসেখযাৈ রািায়সনক ও পদােেসেজ্ঞানী মাইগকল ফযারাগি আমরণ 
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িৃসষ্ট িম্পগকে সনজস্ব সেওসর েগড় বৈাগলন। ১৮৬৭ িাগলর বকাগনা 
একসদন মাইগকগলর অসন্তম মুহূগৈে ৈার এক েনু্ধ প্রে কগরগলন, 
ফযারাগি! জীেনিায়াগি বৈামার মৈোদ কী? -মৈোদ? না, এখন 
আর আমার সনজস্ব বকাগনা মৈোদ বনই। আল্লাহগক ধনযোদ। আসম 
আজ প্রকৃৈ িৈয জানগৈ বপগরসি!  
িৈয কো হগলা আল্লাহগক বকউ েসদ বজার কগর অস্বীকার না কগর, 
বখালা মন সনগয় েসদ সেশ্বিরািগর দৃসষ্টপাৈ কগর ৈাহগল ৈার কাগি 
আল্লাহর অসিত্ব িম্পগকে বকাগনা সদ্বধা ো িাংেয় োকগে না। আল্লাহ 
বেমন েগলগিন,  

ن   ل وۡ  ﴿ ا  َك  ا ة   فِيِهم  ت ا   ٱّلَلُ  إَِّل  ء  لِه  د  س  َٰن   ل ف  ۡرِش  ر ُبِ  ٱّلَلِ  ف ُسۡبح  َما ٱۡلع   ي ِصُفون   ع 
 [  ٣٣: االنبياء] ﴾ ٢٢

‘েসদ নগভামন্ডল ও ভুমন্ডগল আল্লাহ েযৈীৈ অনযানয উপািয োকৈ, 
ৈগে উভগয়র ধ্বাংি হগয় বেৈ। অৈএে ৈারা ো েগল, ৈা বেগক 
আরগের অসধপসৈ আল্লাহ পসেত্র।’ {িূরা আল-আসম্বয়া, আয়াৈ : 
২২}  

(মুফসৈ মাকিুদুর রহমান আল-মারূগফর প্রেগন্ধর বিৌজগনয) 
এভাগে নাসিকরা জীেনিায়াগি এগি আল্লাহর অসিত্ব স্বীকার করগি 
জীেেোয় বোিা িমাজগক করগৈ োগক কলুসষ্ৈ। কারণ 
সেশ্বািেৈভাগে নাসিকরা েহুভাগে সেভি হগলও রিুগনর বোড়ার 
মগৈা িে নাসিগকর সিন্তা এক জায়োয় সমল। আর ৈা হগে অোধ 
নগ্নৈা এোং পশুিম অেীলৈা। একিা পাো খুে িম্ভে ৈার মাগয়র 
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কাগি োয় না। সকন্তু নাসিকযোদ এমন এক জ নয মৈোদ, বেখাগন 
নারী-পুরুগষ্র িম্পগকের মগধয বকাগনা ৈফাৎ বনই। এিা হগে  
নাসিকযোগদর িেগিগয় েড় কুফল। নাসিকগদর দৃসষ্টগৈ িেসকিুই 
প্রাকৃসৈক। ৈাই অনয একিা বমগয় বেমন প্রকৃসৈর বমগয়, 
বৈমসনভাগে ৈাগদর বিাগখ মা, বোন, খালা এমনসক বমগয়ও প্রকৃসৈর 
একিা বমগয়। অৈএে, তদসহক িম্পগকের সেগেিনায় িকগলই িমান! 
নাসিকগদর িসরত্র, ৈাগদর বলখা, আিরণ ও উেৃঙ্খল জীেগনর এই 
হগলা প্রসৈেসে। নাসিকযোগদর কুফল অগনক। েযসভিারগক েযাপকৈা 
বদয়া নাসিকযোগদর িেগিগয় বিাি ও িাধারণ কুফল! আজ বদগে 
বেনা-েযসভিার বেগড় োওয়া, পাপগক পাপ মগন না করার মহামাসর 
বদখা সদগয়গি। এর েহুমাসত্রক কারগণর অনযৈম হগে নাসিকযোগদর 
িিো। িমাজ ও জীেনেযেিা ধ্বাংিকারী এই মৈোদ গুাঁসড়গয় না সদগল 
দুগভোে আেেযক। সকন্তু উগটা িলগি নাসিকযোগদর পৃষ্ঠগপাষ্ণ, 
বৈাষ্ণ ও লালন-পালন! 
 িনা : েষ্ো। একিা বমগয়র নাম। িরািসর িাোৎকার সদগৈ 
এগিসিল এসেসি এফএম বরসিওগৈ। িাোৎকাগর অকপগি েগল 
বেল জীেগনর কো। িাৈুসর ো বোপন করার বিষ্টা কগরসন বমগয়সি। 
বলাগকরা ৈাই েগল বমগয়িা বেে দুদোন্ত িাহিী, অকুগৈাভয়!  
েষ্ো ৈার জীেনকাসহনীর বে সিত্র উপিাপন কগর ৈা িসৈযই 
হৃদয়সেদারক এোং অকল্পনীয়। হৃদয়সেদারক বদগের জনয, বদগের 
তনসৈক অেিা এোং পাপািার িহনীয়ৈা পাওয়ার জনয।  
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েষ্ো জানায়, ঢাকায় েিোিকারী ৈার পসরোর বেে িম্পদোলী। 
িাংিাগর িৎমা আগি ৈার। এক খালা িট্টগ্রাগমর োসিন্দা। মা-োো 
ৈাগক খালার কাগি িট্টগ্রাগম পাোয়। খালার োিায় বি ভয়াংকর 
অসভজ্ঞৈার িমু্মখীন হয়। একসদন খালু ৈাগক েগল, েষ্ো! আমার না 
একিা োচ্চা হগে এোং ৈা বৈামার েগভে! কোিা শুগন আকাে বেগক 
পগড় েষ্ো। ৈা জানায় খালাগক। কী অদু্ভৈ! খালা সেসস্মৈ হওয়ার 
পসরেগৈে েরাং স্বাভাসেক স্বগর েগল, ৈাগৈ অিুসেধা বকাোয়? ৈুই 
জাসনি বে, বৈার খালার িন্তান হগে না, ৈুই না হয় একিু 
আমাগদর উপকার করসল, আমার হগয় ৈুই বৈার খালুর িন্তানিা 
বপগি ধারণ করসল, ৈাগৈ িমিযা বকাোয়! 

খালা-খালুর কোগুগলা ৈীব্রভাগে সেে হয় েষ্োর েুগক। সকন্তু 
উপায়হীন বি। কারণ, মাোো ৈাগক এখাগনই রাখগেন। এই 
অেমৈার পূণে িুগোে সনগলন খালা-খালু। বমগয়িাগক বনোয় অভযি 
করগলন। একসদন বনোকাৈর বমগয়সির েগভে আপন খালার ইোরা 
ও িমেেগন খালু ৈার ঔরি িাপন করগলন। সেষ্য়সি বির বপগয় 
সদগেহারা হগয় বেল েষ্ো। েভে ধারগণর প্রায় িয় মাি পর োন্ধেীগদর 
িহগোসেৈা সনগয় বপগির োচ্চািা নষ্ট কগর বি। এরপর সকিুিা িুি 
হগয় ঢাকায় িগল আগি।  
খালার পর এোর ফাাঁদ পাগৈন িৎমা। একসদন িৎমা ৈাগক িাকসর 
বদগেন েগল এক বিয়ারমযাগনর কাগি সনগয় োন। বিয়ারমযাগনর 
পিন্দ হয় েষ্োগক। প্রেম সদনই হাগৈ অগনকগুগলা িাকা ধসরগয় সদগয় 
েলগলন, আোমীকাল আমরা েযেিাসয়ক কাগজ কক্সোজাগর োগো। 
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মসৈসিগল বেগকা, বৈামাগক অমুক মসহলা োসড়গৈ ৈুগল বনগে। েষ্োর 
খিকা লােল মগন। বি একজন িদয অসভজ্ঞৈাঋি বমগয়। সকন্তু কী 
এক বমাগহ বি েসকৈ হগয়ও োধা সদগৈ পাগর না। ৈাই সনসদেষ্ট 
িমগয় মসৈসিগল দাাঁড়ায় েষ্ো। মধযেয়িী এক মসহলা ৈাগক সরসিভ 
কগর। সৈনজন রওয়ানা হয় কক্সোজাগরর উগেগেয।  
এক দাসম বহাগিগল ওগে ৈারা। শুরু বেগক বহাগিগল ওো পেেন্ত 
িেসকিুই িগন্দহজনক মগন হয় েষ্োর কাগি। এিে  িনার িগঙ্গ 
েযেিার বকাগনা বোেিূত্র খুাঁগজ পায় না বি। বহাগিলকগে একাই 
কোগুগলা ভাগে েষ্ো। সিসন্তৈ হয় ভীষ্ণভাগে। সিন্তায় বিদ  িাগৈ 
মধযেয়িী বমগয়সি ৈার কগে প্রগেে কগর ভূসমকা িাড়াই েগল, েষ্ো! 
জাগনা, বৈামাগক এখাগন আনা হগয়গি বকন? িযাগরর িগঙ্গ বিক্স 
করগৈ হগে! কোগুগলা শুগন মূষ্গড় পগড় েষ্ো। ৈার সিন্তা কমাগৈ 
মসহলা েগল, ৈুসম সিন্তা কগরা না। িযার কাউগক একোগরর বেসে 
েযেহার কগরন না। ৈুসম এখান বেগকই িাড়া বপগয় োগে। 
এরপর ঢাকায় সফগর আগি েষ্ো। োসড়গৈ এগি ভৎেিনা পায় মা, 
োো এোং বোিা িমাজ বেগক। সজদ িাগপ ৈার। িমাগজর সেরুগে 
বদ্রাহী হগয় েরীর সেসি করার কাগজ বনগম পগড়।  
আমরা বদখগৈ পাসে, এগদগের সমসিয়াগুগলা জাসৈগক বেহায়া ও  
নগ্নািারী হগৈ ভয়ানকভাগে উৎিাসহৈ করগি। োরা িাোৎকার 
সদগৈ আগি ৈাগদর কাি বেগক খুসিগয় বের করগি োরীসরক 
িম্পগকের কো, কীভাগে হগলা, কৈোর হগলা, বকমন অনুভূসৈ হগলা- 
এিে প্রে কগর েিা ও বোৈার িামগন েযসভিারগক একিা 
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িাধারণকমে সহগিগে বদখাগৈ িায়। ৈাগদর এই আিরগণ বেনা-
েযসভিার এখন অসৈ িাধারণ সেষ্গয় পসরণৈ হগয়গি। েষ্োর কাি 
বেগক উপিাপক খুাঁসিগয় বের কগরন, বি এপেেন্ত প্রায় ১০০০ 
েুেগকর িগঙ্গ সমসলৈ হগয়গি। লে লে িাকা ‘ইনকাম’ কগরগি। 
জীেগনর এই ‘ভাোকুলা’ িিল রাখগৈ ইয়াো ধগরগি। এমনসক এক 
েুেক ৈাগক স্ত্রী পসরিয় সদগয় হাজার হাজার িাকা োসেগয় সনগয়গি। 
অগনক েুেক ৈাগক ভাগলাোিার হাৈিাসন সদগয় বিগকগি। সকন্তু ওই 
পেেন্তই। অসভিার িমাি কগর কলসকৈ এই বমগয়সির সদগক বকউ 
আর ভ্রূগেপ কগরসন। মািখাগন বি ভাগলা োকগৈ সৈনমাি িে 
অবনসৈক কাজ েন্ধ বরগখসিল। সকন্তু ৈখন  নাসক বি কাগরা কাি 
বেগক ভাগলা োকার িাগপািে পায়সন। োসড়র বলাকজনও ৈাগক আর 
িাধারণভাগে গ্রহণ কগরসন।  
এভাগে অকপগি েষ্ো ৈার জীেগনর েল্প লে লে বোৈার িামগন 
সদ্বধাহীন, িাংগকািহীনভাগে উপিাপন কগর বেল। পগরর িিাগহ জমা 
পড়ল প্রায় আসেজন েুেগকর আগেদন। ৈারা িোই েষ্োগক সেগয় 
করগৈ িায়! জাসন না, এিা সক ‘সললখেীসিনা আলখসেিাৈ’, নাসক 
িহমসমেৈা সকাংো ৈাউি, িুলায়মান হাম্বলীর মগৈা খারাপ 
বমগয়গদরগক সনগজর েুজরুসক সদগয় ভাগলা করার বিষ্টা! 
বেিাই বহাক না বকন, েষ্োর অগনকগুগলা  িনা আয়না হগয় 
আমাগদর িমাজেযেিার নগ্নৈা প্রকাে কগর বদয়। একিা িমাজ কী 
পসরমাণ বদউসলয়া হগল এভাগে একিা েযসভিারী বমগয় লে লে 
মানুষ্গক বোৈা োসনগয় ৈার েযসভিাগরর কাসহনী প্রকাে কগর ৈা 
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িহগজই অনুগময়। আর একিা িমাজ কৈ সনিুগৈ নামগল একজন 
খালা আপন ভাসগ্নর েগভে সনজ স্বামীর ঔরি রাখগৈ উৎিাসহৈ কগর 
ৈাও এই  িনায় স্পষ্ট।  
আমাগদর দুভোেয বে, অেীলৈািেেস্ব িমাজেযেিার সেরুগে আমরা 
েৈই বিাচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাসে, উসদ্বগ্ন ও উৎকসিৈ হসে; 
িমাজ-িাংিাগরর কৈোোেুেণ ৈৈই উদািীনসিগে িেসকিু এসড়গয় 
িলগিন এোং অকপগি হজম কগর সনগেন। নারী সনগয় িেগিগয় েড় 
বহাসল বখলা বদখাগলা নাসিকযোগদর বদািররা। নারীগদরগক কীভাগে 
প্রকােয রাজপগে জনিাধারগণর খাগদয পসরণৈ করগৈ হয় ৈাও 
বদসখগয় বেল ওরা কৈোোেুেগণর িাহােয-িহগোসেৈা সনগয়। এৈসদন 
মানুষ্ নাসিকযোদগক বকেলই স্রষ্টাগদ্রাহী েগল বজগন এগিগি। সকন্তু 
ওরা বে নগ্নদিুয ও িসরত্রসেধ্বাংিী অসভিারীদল, বিিা  িা কগর 
প্রকাে বপগলা িাম্প্রসৈক িমগয়র ওগদর কমেকাগণ্ড। ৈাই নাসিকযোদ 
বকেল আল্লাহর দুেমনই নয়, নারী ও িৈীগত্বরও দুেমন। িমাজ 
েযেিা ও োসন্ত-িম্প্রীসৈর জনয এরা মারাত্মক োধা। এই োধার 
সেকড় না কািগল নারীগদর জনয ৈাগদর িৈীত্ব সনগয় বোঁগি োকা 
কসেন হগে। হায় েসদ আমাগদর বিগল-বমগয়রা প্রকৃৈ েত্রু-সমত্র 
সিনগৈ পারৈ! আল্লাহর োণীর অেে েসদ েুিৈ! আল্লাহ ৈা‘আলা 
েগলন, 

ّل   ﴿ ا  و  َِٰت  ت نِكُحو  َّتَٰ  ٱلُۡمۡۡشِك  ة   يُۡؤِمَن   ح  م 
ِل   ۡؤِمن ة   و  ۡي   م  ة   ُمِن خ  ۡۡشِك  ل وۡ  م   و 

ب ۡتُكۡم   ۡعج 
 
ّل   أ ا  و  َّتَٰ  ٱلُۡمۡۡشِكِي   تُنِكُحو  ا   ح  ۡبد   يُۡؤِمُنو  ل ع  ۡؤِمن   و  ۡي   م  ۡۡشِك   ُمِن خ   م 
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ل وۡ  ب ُكۡم   و  ۡعج 
 
ل  ئِك   أ وا

ُ
ا  و ٱّلَلُ  ٱنلَارِ   إِل   ي ۡدُعون   أ ةِ  ٱۡۡل َنةِ إِل   ي ۡدُعوا  ۡغفِر   بِإِۡذنِهِۦ   و ٱلۡم 

 ُ ُيب ُيِ َٰتِهِۦ و  َلُهمۡ  لِلَناِس  ء  ي  َكُرون   ل ع  ت ذ   [  ٣٣١: ابلقرة] ﴾ ٢٢١ ي 

‘আর বৈামরা মুেসরক নারীগদর সেগয় কগরা না, েৈেণ না ৈারা 
ঈমান আগন এোং মুসমন দািী মুেসরক নারীর বিগয় সনশ্চয় উেম, 
েসদও বি বৈামাগদরগক মুগ্ধ কগর। আর মুেসরক পুরুষ্গদর িাগে 
সেগয় সদগয়া না, েৈেণ না ৈারা ঈমান আগন। আর একজন মুসমন 
দাি একজন মুেসরক পুরুগষ্র বিগয় উেম, েসদও বি বৈামাগদরগক 
মুগ্ধ কগর। ৈারা বৈামাগদরগক আগুগনর সদগক আহ্বান কগর, আর 
আল্লাহ ৈাাঁর অনুমসৈগৈ বৈামাগদরগক জান্নাৈ ও েমার সদগক 
আহ্বান কগরন এোং মানুগষ্র জনয ৈাাঁর আয়াৈিমূহ স্পষ্টরূগপ েণেনা 
কগরন, োগৈ ৈারা উপগদে গ্রহণ করগৈ পাগর।’ {িূরা আল-োকারা, 
আয়াৈ : ২২১} 
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নারীর অগেোপাজেগনর অসধকার ও সেজ্ঞাপগন পণয নারী! 
ফযাক েুকমযান েগলসিগলন, ‘পৃসেেীগৈ িোর প্রগয়াজন বমিাগনার 
জনয েগেষ্ট িম্পদ রগয়গি েগি সকন্তু িোর বলাভ বমিাগনার জনয ৈা 
েগেষ্ট নয়।’  
এই িেেগ্রািী বলাগভর কারগণ িমাগজ নীসৈগোধ হগে েৈসেেৈ, 
মূলযগোধ হগে সেধ্বি। দুঃখজনক োিেৈা হগে, েসণকগেসণর 
িেেগ্রািী বলাগভর িেগিগয় সনমেম সেকার হগে আমাগদর নারীিমাজ। 
িমান অসধকার, নারীস্বাধীনৈা ও স্বােলম্বী করার নাগম নারীগদরগক 
কৈ িূক্ষ্মভাগে বে প্রৈাসরৈ করা হগে হৈভাো নারী ৈা আাঁিই 
করগৈ পারগি না। লম্পি, লুগিরা নারীর িামগন িাণকযময় এই 
েব্দগুগলার মুলা িুসলগয় বরগখ ৈাগদর িূড়ান্ত িেেনােিাধন ও 
নারীিোগক বদউসলয়া কগর বফগলগি। ফগল আজ নারীগক ৈার 
িমসহমায় উদ্ভাসিৈ হওয়ার আহ্বান জানাগল, বেৌরেদীি স্বকীয়ৈায় 
প্রফূুটসিৈ হওয়ার আকুলৈা জানাগল এই েসণকগেসণ ৈাগদরগক সেি 
কগর বৈাগল। নারীর অসধকার বকগড় বনয়া হগে েগল িে সেয়াল 
সমগল হুক্কা হুয়ার িুগর োন ধগর। 
আসম েৈদূর অনুধােন করগৈ পাসর, বে নারীর অসধকার সনগয় এই 
বেসণ হইিই োাঁধায় বিই নারীিমাজ সকন্তু ইিলাগমর আদেেগক 
ৈাগদর তদনসন্দন জীেগন িাাং সষ্েক সকাংো জীেন-জীসেকার প্রসৈেন্ধক 
মগন করগি না। েরাং লুগিরা নারীর িামগন প্রসৈেন্ধকৈার কৃসত্রম 
জলিাপ আাঁকগি। আপসন অোক না হগয় পারগেন না বে, োরা 
ৈোকসেৈ নারী অসধকার সনগয় বিাচ্চার ৈারা বকাগনা না 
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বকাগনাভাগে নারীগক েযেহার করগি মাল কামাগনার জনয। বকউ 
ইগলসিক সমসিয়ার মাসলক, োগদর েযেিার মূলসভসে হগে সেেস্ত্র-
অধেসেেস্ত্র নারীর উদ্বাহু নৃৈয। বকউ সপ্রন্টসমসিয়ার মাসলক, োগদর 
পসত্রকার কািসৈর জনয িাই আগেদনময়ী উলঙ্গ নারীর বনাাংরা িসে। 
বকউ বহাগিল-বমাগিগলর মাসলক, োগদর গ্রাহক ও বোিোর িানগৈ 
িাই রূপিী ললনাগদর িসের লম্বা লম্বা এযালোগমর েই। আর বকউ 
ো েসণক, োগদর পণয সেিৃসৈর িওদা সহগিগে িাই নারীর িম্ভ্রম-
িম্মান। উদাহরণস্বরূপ একসি ৈেয উগল্লখ কসর। 
পগণযর প্রিার-প্রিাগরর গুরুত্বপূণে অেলম্বন সেজ্ঞাপন। েসণকরা এোর 
সেজ্ঞাপগনর অসভনে এক স্পি আসেষ্কার কগরগি। পসত্রকায় প্রকাে, 
জাপাসন বকাম্পাসনগুগলা এই সেজ্ঞাপগনর উগদযািা। েলা োয়, এর 
বিগয় বখকাগর সেজ্ঞাপন স্পি আর হগৈ পাগর না। এ স্পি িুম্বগকর 
মগৈা িোর দৃসষ্ট আকষ্েণ করগেই। সেজ্ঞাপগনর এই  আকষ্েণীয় (?) 
স্পিসি হগে েুেৈীগদর উরু! এখন পগণযর সেজ্ঞাপন স্পি সহগিগে 
েুেৈীগদর উরু ভাড়া বদয়া হগে। সেসভন্ন ব্রযান্ড এোং বকাম্পাসনর 
সেজ্ঞাপন স্পি সহগিগে উরু ভাড়া বদয়ার িুগোে কাগজ লাোগে 
জাপাসন েুেৈীরা। বজট্টাই রাগয়াসক সপআর নাগমর এক বকাম্পাসন এ 
সেজ্ঞাপন িাসভেি জনসপ্রয় করা এোং সেসভন্ন ব্রযান্ড বকাম্পাসনর কাগি 
উপিাপন করার কাজ কগর োগে। বজট্টাই রাগয়াসক েগব্দর অেে 
হগে পরম ‘আকষ্েণীয় এলাকা’ ৈো অৈযন্ত বোপনীয় েূনযিান। 
েব্দসি সদগয় বোিাগনা হগয়গি মসহলাগদর সমসন স্কািে ো েিেগির সনগি 
এোং হাাঁিু পেেন্ত লম্বা বমাজার ওপগরর উরুর অাংে। 
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েুেৈীগদর স্পেেকাৈর এ আকষ্েণীয় অাংেিাই সেজ্ঞাপগনর জনয ভাড়া 
বদয়ার েযেিা করগি বকাম্পাসনসি। বকাম্পাসনর দাসে, সেজ্ঞাপগনর 
জনয উরু ভাড়া বদয়া জাপাগনর েুেৈীগদর মগধয েযাপক িাড়া পাওয়া 
বেগি। বেে সকিু মসহলা এগৈ অাংে সনগয়গি। এ িাংখযা সদন সদন 
বেগড়ই িলগি। সেসভন্ন ব্রযান্ড বকাম্পাসন ১৮ েিগরর বেসে েয়িী বে 
িে েুেৈী এক ো একাসধক বিােযাল বনিওয়াসকোং িাইি এ িাংেুি 
ৈাগদর সেজ্ঞাপগনর জনয সরিুি করগৈ আগ্রহ বদখাগে। কসমেন 
বপগৈ সদগনর অন্তৈ আি  ণ্টা একিা সেকার উরুর ওপর লাসেগয় 
রাখগৈ হগে। এর িসে ৈুগল ৈাগদর পিগন্দর বিােযাল বনিওয়াসকোং 
িাইগি নৈুন অযাকগিিসরর জনয পাোগৈ হগে। 

এ িাৈুরৈামূলক বেসরলা সেজ্ঞাপন বিােযাল সমসিয়ায় জনসপ্রয় হগয় 
উেগি। প্রায় ২,৮০০ জাপাসন েুেৈী এ বিােযাল সমসিয়ায় 
বরসজগস্ট্রেন কগরগি। বফইিেুগক েড়পরৈা ৩৩০ জন েনু্ধ জুগিগি।  
জাপাসন বমগয়রা বৈা এমসনগৈই খাগিা। ৈার ওপর েৈে করা হগয়গি, 
দেেকগদর আকষ্েণ অিুি রাখার জনয হাাঁিুর সনগির অাংগে বমাজা 
পসরধান করগৈ হগে। িুৈরাাং সেজ্ঞাপগনর বলখা সকাংো িসে 
েোেেভাগে দৃেযৈ করাগনার জনয কাপগড়র ওপগরর সদগক কৈিুকু 
বে উোগনা লাগে ৈা বক জাগন! 
ৈাহগল সিন্তা করুন, নারীর িম্ভ্রম এরা কৈ সনিুগৈ বেসকগয়গি। এোং 
এিাও ভােুন, নারীর এই িূড়ান্ত িেেনাে বদগখ মনুষ্যগত্বর অেযেে 
িাংসেধান ইিলাগমর কো েলগল এগদর ো জ্বালা শুরু হয় বকন? 
োাংলাগদগে কৈ িাগন কৈ ভয়ােহ নারী সনেোৈগনর  িনা  গি। 



 

130 

বিগুগলা সনগয় নারীোদীগদর বকাগনা মাো েযো বদখা োয় না। ৈখন 
ৈাগদর মানেৈাগোধ ও নারী অসধকাগরর কোও স্মরণ হয় না। ৈখন 
হইিই করগে বকন? ৈগে বে েগলর সেড়াল বেসড়গয় পড়গে!  
আগেপ! নারীগদর ইজ্জৈ-আব্রু এোং ৈাগদর েরীর-বদহ এভাগে 
সেসকসকসন করার জনযই বৈা েসণকগদর এৈ িাধনা, উমাদীয় 
আফুটালন। সকন্তু নারীরা সক ৈাগদর পাৈা ফাাঁগদ পা বদগে, না বদয়া 
উসিৈ? মগন রাখগৈ হগে, িম্ভ্রম নারীর, ৈাই রোর দাসয়ত্বও 
ৈাগদরই। আর ৈা রোয় ইিলাগমর তেেসেক আদগেের সেকল্প বনই।   
নৃৈাসেক ি. অৈুল িুর সলগখগিন- ‘প্রাসণজেগৈ মানুষ্ই একমাত্র 
জীে, োর তজসেক িাসহদা িীসমৈ নয়। অসধকাাংে প্রাণীর বেগত্রই 
িন্তান উৎপাদগনর জনয তজসেক সমলগনর একিা সেগেষ্ ঋৈু আগি। 
িাত্র মসই ঋতুয়তই তায়দে িয়যে শােীমেে মিলয়নে আোিা 
জাগে। ৈারা স্ত্রী-পুরুষ্ একগত্র সমসলৈ হগয় িন্তান উৎপাদগন প্রেৃে 
হয়। এেিাত্র িানুয়েে মেয়ত্রই এরূপ মোনব া সনসদেষ্ট ঋৈু বনই। 
মানুগষ্র মগধয োরীসরক িম্পগকের োিনা িে ঋৈুগৈই জাগ্রৈ 
োগক। এ জনয মানুগষ্র মগধয স্ত্রী-পুরুষ্গক পরস্পগরর িাসন্নগধয 
োকগৈ বদখা োয়।’  
েস্তুৈ মানুগষ্র মগধয পরস্পগরর িাসন্নগধয োকা স্ত্রী-পুরুগষ্র িহজাৈ 
প্রেৃসে। এই িহজাৈ প্রেৃসে বেগকই মানুগষ্র মগধয পসরোগরর উদ্ভে 
হগয়গি। এসি আল্লাহরই সেধান এোং আল্লাহই এ সনয়ম প্রেৈেন 
কগরগিন,  
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ا ﴿ ه  ي 
 
أ ا  ٱنَلاُس  ي   َبُكمُ  ٱَتُقو  ُكم ٱََّلِي ر  ل ق  ة   َنۡفس   ُمِن خ  َِٰحد  ل ق   و  ا و خ   ِمۡنه 
ا ه  ۡوج  ب َث  ز  ا و  ثِٗيا ٗٗ  ِمۡنُهم  اٗء   ك  ا نِس  ا  و  اء لُون   ٱََّلِي ٱّلَل   و ٱَتُقو  ا ام    بِهِۦ ت س  رۡح 

 
 إِنَ  و ٱِۡل

ن   ٱّلَل   ل ۡيُكمۡ  َك   [  ١: النساء] ﴾ ١ ر قِيٗبا ع 

‘বহ মানুষ্, বৈামরা বৈামাগদর রেগক ভয় কর, সেসন বৈামাগদরগক 
িৃসষ্ট কগরগিন এক প্রাণ বেগক। আর ৈা বেগক িৃসষ্ট কগরগিন ৈার 
স্ত্রীগক এোং ৈাগদর বেগক িসড়গয় সদগয়গিন েহু পুরুষ্ ও নারী। আর 
বৈামরা আল্লাহগক ভয় কর, োর মাধযগম বৈামরা এগক অপগরর 
কাগি িাও। আর ভয় কর রি-িম্পসকেৈ আত্মীগয়র েযাপাগর। সনশ্চয় 
আল্লাহ বৈামাগদর উপর পেেগেেক।’ {িূরা আন-সনিা, আয়াৈ : ১}  
আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর িম্পগকের ৈাৎপেে ৈুগল ধগর েগলন,  

َٰتِهِۦا  و ِمنۡ  ﴿ نۡ  ء  ي 
 
ل ق   أ نُفِسُكمۡ  ُمِنۡ  ل ُكم خ 

 
َٰٗجا أ ۡزو 

 
ا  أ ا ُلِت ۡسُكُنوا  ۡه  ع ل   إِِل   و ج 

ر ۡۡح ًة   َمو َدةٗ  ب ۡين ُكم َٰلِك   ِف  إِنَ  و  َٰت   ذ  ۡوم   ٓأَلي  َكُرون   ُلِق  ت ف   [  ٣١: الروم] ﴾ ٢١ ي 

‘আর ৈাাঁর সনদেেনােলীর মগধয রগয়গি বে, সৈসন বৈামাগদর জনয 
বৈামাগদর বেগকই স্ত্রীগদর িৃসষ্ট কগরগিন, োগৈ বৈামরা ৈাগদর 
কাগি প্রোসন্ত পাও। আর সৈসন বৈামাগদর মগধয ভালোিা ও দয়া 
িৃসষ্ট কগরগিন। সনশ্চয় এর মগধয সনদেেনােলী রগয়গি বি কওগমর 
জনয, োরা সিন্তা কগর।’ {িূরা আর-রূম, আয়াৈ : ২১}  
পসরোর েেন কগর স্ত্রী-পুরুগষ্র একগত্র োকার অেেয আগরা কারণ 
আগি। বিিা হগে োগয়ালসজকযাল ো জীেসেজ্ঞানজসনৈ কারণ। 
সেশুগক লালন পালন কগর স্বােলম্বী কগর ৈুলগৈ অনয প্রাণীর 
ৈুলনায় মানুগষ্র অগনক বেসে িময় লাগে। এ িময় প্রসৈপালন 
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প্রসৈরেগণর জনয নারীগক পুরুগষ্র আেগয় োকগৈ হয়। মগন করুন 
অনয প্রাণীর মগৈা বমলাগমোর অেযেসহৈ পগরই স্ত্রী-পুরুষ্ েসদ 
পরস্পর বেগক সেসেন্ন হগৈা, ৈগে মা ও িন্তানগক নানা সেপেেগয়র 
িমু্মখীন হগৈ হৈ। িন্তানগক লালন পালন ও স্বােলম্বী কগর বৈালার 
জনয মানুগষ্র বে দী ে িমগয়র প্রগয়াজন হয়, একমাত্র এই 
জীেনজসনৈ কারগণই এ কো প্রমাণ করার পগে েগেষ্ট। মানুগষ্র 
মগধয বিই আসদম েুে বেগকই পুরুষ্ োইগর আর নারী সনেুি 
বেগকগি েৃহকগমে। এিা আল্লাহ ৈা‘আলারই সেগেষ্ বহকমৈ। সৈসন 
এই বহকমগৈর মাধযগমই দুসনয়াগক িুষু্ঠভাগে পসরিাসলৈ কগরন। 
নারীগক আজ েমসেভাজগনর নাগম িেগিগয় বেসে সেভ্রান্ত করা 
হগে। ৈাগদরগক েলা হগে, নারীর  গরর কাজ িম্মানজনক নয়, 
িম্মানজনক হগে োইগরর কাজ, অগেোপাজেন। সকন্তু অৈুল িুগরর 
িুগর িুর সমসলগয় েলগৈই হয়, নারীর এই েৃহকমে বমাগিই বিাগিা 
সকাংো অিম্মাগনর নয়। েরাং মানেিভযৈার ধারা অেুণ্ন ও অিুি 
রাখার জনয ৈা সনৈান্তই অপসরহােে। নারী স্বাধীনৈার নাগম েগমর 
এই সেভাজন বভগে বফলগল অদূর ভসেষ্যগৈ বদগে সেপেেয় বনগম 
আিগে, িমাজেযেিার ধারা ধ্বাংিমুগখ পসৈৈ হগে।  
নারীর েৃহকগমের িেগিগয় গুরুত্বপূণে কাজ হগে িন্তান লালন-পালন। 
িন্তান লালন-পালগন নারীপুরুষ্ উভগয়র সেগেষ্ ভূসমকা োগক। 
ৈাগদর েুগ্ম প্রগিষ্টার ফগলই িন্তাগনর জীেন ধারণ ও ৈা িসেকভাগে 
বেগড় ওো িুসনসশ্চৈ কগর। সকন্তু মুনাফাগখার ও স্বােোগেষ্ী মহল 
নারীগদরগক বোিাগৈ িাগে বে, িন্তান পালন িম্মানজনক কমে নয়, 
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বহয় কমে! ৈাই নারীগক িম্মাসনৈ হগৈ হগল েৃহ িাড়গৈ হগে। েৃগহর 
োইগরর কাগজর িগঙ্গ িমৃ্পি হগয় অগেোপাজেন করগৈ হগে। এই 
দৃসষ্টগকাণ নারী স্বাধীনৈার ধারণাগক িেগিগয় বেসে সেভ্রান্ত ও সেকৃৈ 
কগরগি।  
ইিলাগমর তেেসেক আদেে োরা মানগৈ পাগরন না, ৈাগদরগকও 
স্বীকার করগৈ হগে বে, নারী-পুরুগষ্র তদসহক েেন ও িামেেয 
কখনই একরকম নয় এোং এই োরীসরক পােেকযগক বকন্দ্র কগরই 
িৃসষ্ট হগয়গি আসদম েমসেভাজন। পুরুষ্ োইগর আর নারী কাজ 
কগরগি েৃগহ। এই েমসেভাজন িামাসজক সেকােগক শুধু 
ভারিামযৈাই বদয়সন, েুে েুে ধগর ৈা প্রোংিনীয় ও গ্রহণীয় হগয় 
এগিগি।  
সকন্তু সোংে েৈাব্দীগৈ এগি মুনাফাগখারী এোং অেেসলপ্সার নৈুন নৈুন 
দ্বার উগমাসিৈ হওয়ায় নারী হগয়গি িেগিগয় িিা পণয। মুনাফাগখার 
েযেিায়ীরা এগদরগক বেনগৈন কাগজ েযেহার কগর দুহাগৈ পয়িা 
কামাগে এোং েখনই অোধ সেিরণ নাগমর েযসভিার েগন্ধর দাসে 
উেগি ৈখনই এরা সনগজগদর ভসেষ্যৈ অন্ধকার ভােগি। করগি 
অবনসৈক প্রসৈোদ। 
স্বাধীনৈার নাগম নারীর হাগৈ ৈুগল বদয়া হগে িামানয সকিু পয়িা। 
এই স্বাধীনৈার লেয েসদ হয় িুখী হওয়া, ৈগে হলফ কগরই েলা 
োয়, এরা নারীগদর িগঙ্গ িরম প্রৈারণা কগরগি এোং িুখী করার 
নাগম এগদর িাংিারগক ভগর সদগয়গি েূনযৈায়। িাংিারিা মূলৈ 
নারীরাই পসরিালনা কগর। িাংিারমুসখ িুেৃসহণী রিনা কগর িাাংিাসরক 
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িুগখর সভসে। সকন্তু দুঃখজনকভাগে ‘নারীপণয’ েযেহার কগর 
মুনাফাগখার েযেিায়ীরা বিই শ্বাশ্বৈ েুসনয়াদগক নারী স্বাধীনৈার নাগম 
ধ্বাংগির মুগখ সনপসৈৈ কগরগি। 
আর েসদ নারীগক বপোর িগঙ্গ েুি হগৈই হয়, ইিলাম বিিাগকও 
োরণ কগর না। েরাং ইিলাগমর ইসৈহাগির েহু  িনা এমন পাওয়া 
োয়, বেখাগন নারী িরািসর অগেোপাজেগনর কাগজ অাংে গ্রহণ 
কগরগিন। আিমা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহা মদীনার উপকি বেগক উগির 
খাদয িাংগ্রহ কগর িাাংিাসরক কাগজ িহগোসেৈা করগৈন, অগনক 
নারী িরািসর বকনাগেিা কগরগিন েগলও েণেনায় পাওয়া োয়।  
পসেত্র কুরআগন িম্পগদর মাসলকানা অজেগনর বেগত্র নারী-পুরুগষ্র 
মগধয বকাগনা পােেকয করা হয়সন। বদখুন আল্লাহর োণী কী েগল :  

الِ  ﴿ ا   ُمَِما ن ِصيب   ُلِلُرِج  ُبو  اءِ  ٱۡكت س  ا لِلُنِس  ۡب    ُمَِما ن ِصيب   و  ۡس  ٱۡكت س  ا و   ٱّلَل   لُو 
ن   ٱّلَل   إِنَ  ف ۡضلِهِۦا   ِمن ءر  بُِكُلِ  َك  ۡ لِيٗما َش   [  ٢٣: النساء] ﴾ ٣٢ ع 

‘পুরুষ্গদর জনয রগয়গি অাংে, ৈারা ো উপাজেন কগর ৈা বেগক এোং 
নারীগদর জনয রগয়গি অাংে, ো ৈারা উপাজেন কগর ৈা বেগক। আর 
বৈামরা আল্লাহর কাগি ৈাাঁর অনুগ্রহ িাও। সনশ্চয় আল্লাহ িেে সেষ্গয় 
িমযক জ্ঞাৈ।’ {িূরা আন-সনিা, আয়াৈ : ৩২} 
নারীর সনগজর উপাসজেৈ অগেের মাসলক বি সনগজই। ৈার োো, ভাই 
ো স্বামীর ৈাগৈ বকাগনা অসধকার বনই। ৈারা বকউ ৈার মাসলকানায় 
োেড়া সদগৈ পারগেন না। সেখযাৈ প্রৈাপোলী োিক হাজ্জাজ সেন 
ইউিুগফর স্ত্রী  গর িরকায় িূৈা কািগৈন। এর কারণ সজগজ্ঞি করা 



 

135 

হগল সৈসন েলগলন, ‘অভাগের কারগণ নয়, আসম সপৈার সনকি বেগক 
আয়-বরাজোগরর এই সেো বপগয় এগিসি।’  
ইিলাম নারীগদর েসন্দ করগৈ িায় না। িায় ৈাগক সনরাপদ রাখগৈ। 
এ কারগণই ইিলাম নারীগক প্রগয়াজন িাড়া োইগর আিগৈ 
সনরুৎিাসহৈ কগর। এর অেে এ নয় বে বি প্রগয়াজগনর িময় বের 
হগৈ পারগে না। সনরাপদ পসরগেগে ইিলাগমর বিৈনা ভূলুসিৈ না 
কগর নারীর অগেোপাজেগন ইিলাম বকাগনা অন্তরায় তৈসর কগর না। 
অেি ইিলাগমর েত্রুরা অপেযাখযা কগর স্বােে হাসিগলর জনয 
নারীগদর বেসপগয় বৈালার িিান্ত করগি।  
মগন বরগখা নারী! এরা এভাগেই িামানয মগঞ্চর মাইক, বলাোন 
বদোর িুগোে প্রদান সকাংো এরগিগয়ও িিা মূগলযর নেণয সকিু েস্তু 
সদগয় বৈামার ইজ্জৈ-িম্ভ্রম বকগড় সনগৈ ওাঁৎ বপগৈ আগি। এজনযই 
েসল, নারী ৈার সনজস্ব েলগয়র স্বাধীনৈা, অসধকার, িম্মান এোং 
অগেোপাজেগনর অসধকার লালন করুক। সকন্তু ৈারা বেন কাগরা হাগৈ 
েযেহৃৈ না হয়। ৈাগদর বদহ, িম্ভ্রম ও ইজ্জৈগক িওদা োসনগয় 
বকউ মুনাফাগখাসর না করুক। ধসষ্েৈ, িম্ভ্রমহারা, সেেস্ত্র নারীর বদগহ 
িম্মাগনর িাদর পসরগয় বদয়া েসদ অপরাধ না হয় ৈগে নারীর প্রসৈ 
োলীনৈার আহ্বান জানাগনাও অপরাধ নয়। 
একো স্মরণ রাখা িাই বে, ইিলাম নারী অসধকাগরর বে সনখুাঁৈ 
রূপগরখা প্রদান কগরগি এিা োিোয়ন না করা হগল নারী কখনই 
ৈার প্রাি িম্মান ও অসধকার লাভ করগৈ পারগে না। আজ নারীগক 
ইিলাম বে িম্মান সদগয়গি বিিা সনসশ্চৈ না কগর েরাং ৈাগদরগক 
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েসমক-েৃহপসরিাসরকা এোং অনয পুরুগষ্র বভাগের পণয োনাগনার 
জ নয পসরকল্পনা শুরু হগয়গি। এিে  ৃণয পসরকল্পনা রুখগৈ না 
পারগল অসিগরই মানসেক সেপেেয় বনগম আিগে, োর প্রেম ও িূড়ান্ত 
আ াৈ আিগে বখাদ নারীর ওপগরই। মগন রাখগৈ হগে সেগেষ্ এক 
বহকমগৈ মীরাি িাড়া অনয িেখাগনই রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম নারীগক ৈার প্রাি োেৈীয় হক আদায় করার আগদে 
কগরগিন। এমনসক সৈসন নারীর অসধকার শুধু সনসশ্চৈই কগরন সন, 
েরাং ৈাগদরগক পুরুগষ্র বিগয় বেসে অসধকার সদগয়গিন। বেমন  

َحًداَساُووا َبنْيَ »
َ
، َولَْو ُكنُْت ُمْؤثيًرا أ يَّةي ُكْم ِفي الَْعطي ْواَلدي

َ
ََلثَْرُت النَِّساَء لََعَ  أ

 «الرَِّجالي 
‘বৈামরা দান-হাসদয়ার বেগত্র বিগলগমগয়গদর মগধয িামঞ্জিয রো 
কগরা। বকননা আসম েসদ কাউগক অগনযর ওপর প্রাধানয সদৈাম ৈগে 
নারীগক প্রাধানয সদৈাম।’ [িুনাগন োয়হাকী : ১২৩৫৭; ৈাোরানী : 
১১৯৯৭] 

িুৈরাাং েরঈ েসণ্ডর মগধয েসদ অগ্রাসধকার বদয়া িম্ভে হগৈা ৈগে 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম নারীগদরগকই অগ্রাসধকার 
সদগৈন। িুৈরাাং নারীগদর প্রসৈ দরদ ও অনুগ্রহ রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েযৈীৈ অনয কাগরা বেসে োকগৈ পাগর না।  
নারীগদর েৃহকমে ও িাংিার পসরিালনার আসেেক লাভ বকাগনা অাংগে 
োইগর িাকসর কগর িাকা উপাজেগনর বিগয় কম নয়। এক সরগপাগিে 
উগল্লখ করা হগয়গি, োাংলাগদগে প্রসৈেির েৃসহণীগদর দ্বারা বে 
েৃহকমে হয় ৈার খরি ২২ হাজার বকাসি িাকা! িুৈরাাং সহগিগে েুি 
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না হগলও েৃসহণীগদর দ্বারা প্রসৈেির এই পসরমাণ িাকা আয় হগে। 
বৈা প্রেসৈোদী ও নারী স্বাধীনৈার ৈোকসেৈ দাসেদারগদর কো 
অনুোয়ী িে নারী েসদ  গরর োইগর িগল আগি ৈগে িাংিারই ো 
বদখগে বক আর েিগর এই োইে হাজার বকাসি িাকার বোোনই ো 
বদগে বক? স্বােোগেষ্ী এই মহল সক এই পসরিাংখযানিা মাোয় রাগখ? 
নারী ৈাগদর ইজ্জৈ সেসি কগর বপগির েুধা সনোরণ করগে, ইিলাম 
ৈা কখনও েরদােৈ কগর না েরাং পুরুষ্ সনগজর রিগক  াগম 
পসরণৈ কগর ইজ্জগৈর িগঙ্গ ৈাগদর োেৈীয় প্রগয়াজন পূরণ করগে 
এিাও আগদে কগর। োরা ইিলাগমর এই মেোদা উপলসি করগৈ 
পাগর না, িে সেৈকে োদ সদগয় ৈাগদরগক মানুষ্ েগল আখযাসয়ৈ 
করা োয় সকনা- িেোগগ্র এই সেৈগকে সলি হওয়া বেগৈ পাগর! 
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বে েল্প উপনযাগির বিগয়ও কাল্পসনক 
মমৈা ওরগফ মম। সৈন সৈনগি উপনযাি সলগখগিন। েগব্দর মায়ায় 
বমাসহৈ কগরগিন বোৈা-পােকগদর। োগকযর োাঁেুনীগৈ েগড় 
ৈুগলগিন নায়ক-নাসয়কার কল্পনার িুরময প্রািাদ। হাসি-বেদনার 
িাংসমেগণ পােকগদর অসভভূৈ ও বেদনাহৈ রাখার েগেষ্ট কৃসৈত্ব 
বদসখগয়গিন। ঔপনযাসিগকর কল্পনােসি েযয় কগর পােকগদর 
 ুসরগয়গিন কল্পনার ইোগর-পাোগর। সকন্তু িামানয একিা ভুগল সৈসন 
এক িময় এমন েগল্পর নাসয়কায় পসরণৈ হগয়গিন- বকাগনা কসে, 
েল্পকার ো ঔপনযাসিগকর কল্পনায় বে েগল্পর সিত্রায়ন িম্ভে হয়সন 
কখনও। 
কল্পগলখকগদর এই এক িমিযা। কল্পনার জাল সেসিগয় সেসন 
পােকগদরগক অোিে িত্বগর বিািািুসি করান সৈসনই আোর পােগকর 
অোিে রিনায় সেভ্রান্ত হন। ৈাগদর পাৈা ফাাঁগদ পা সদগয় েগল্পর 
বখারাগক পসরণৈ হন।  
আমাগদর আগলািয েযসির নাম মমৈা। িাংগেগপ মম। েগুড়ার 
বমগয়সি দীনদার পসরোগরর। োো ৈাগক প্রেগম আসলয়া মাদরািায় 
পড়গৈ সদগয়গিন। বিখান বেগক কাসমল (আসলয়া মাদরািার িগেোচ্চ 
সিসগ্র) পাে করার পর ভাসিেসিগৈ ভসৈে হগয় মাোিে িম্পন্ন 
কগরগিন। ঢাকার সমরপুগর আত্মীগয়র োিায় বেগক ভাসিেসির 
বলখাপড়া শুরু। ধাসমেক োো বমগয়র ধমেপরায়ণৈার ভরিায় বমগয়গক 
ঢাকায় বিগড়গিন। নৈুো ঢাকার পসরগেে সনগয় ৈারও ভয় ও েকা 
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সিল। মম োোগক আশ্বি করগৈ িেম হন এোং কখনও সেপেোমী 
হগেন না েগল োোগক সনভোর কগরন। 
প্রেম সকিুসদন োোগক বদয়া প্রসৈশ্রুসৈ রোও কগরগিন সৈসন। 
কখনও অনয বমগয়গদর মগৈা ফালৈু কাগজ জড়াগৈন না। বিগলেনু্ধর 
পাল্লায় পড়গৈন না। বমাোইল-েনু্ধও পাো বদন না। সকন্তু একপেোগয় 
এগি ৈার আত্মোিগনর োাঁধন সঢগল হগয় োয়। ঢাকার ৈরুণ-
ৈরুণীগদর উৈলা জীেন ও োাঁধভাো উেৃঙ্খল জীেনািার মমগকও 
স্পেে কগর। মামুন নাগমর একিা বলাক মগমর ওপর নজর সেিায় 
এোং ৈার খালাগৈা বোগনর মাধযগম ৈার বমাোইল নাম্বারিা বি 
হিেৈ কগর বফগল। মামুন মমগক সনগজর পসরিয় সদল ৈার ভি 
পােক েগল। ৈার বলখা েইগয়র েব্দগুগলা ৈার হৃদয় িুাঁগয় বেগি 
েগলও অসভেযসি প্রকাে করল। এরপর বফান বদয়ার মূল কারণ 
উগল্লখ কগর বকাগনারূপ রাখঢাক না কগরই েলল, আসম আপনার 
ভিপােক। আসম জাসন আপসন অগনক কসেন বমগয়। পােগরর 
বিগয়ও হয়ৈ কসেন। আমার জীেগন এমন মানুষ্ই দরকার। আসম 
এমন মানুষ্ই আমার জীেনিঙ্গী সহগিগে বপগৈ িাই।  
অপ্রস্তুৈ মগমর কাগি মামুগনর কোগুগলা এগকোগরই নৈুন। আনুখা, 
অপসরসিৈ। সৈসন কখনও এধরগনর কোর িগঙ্গ পসরসিৈ নন। ৈাই 
এিে কোর সপগে বকমন কো িুাঁড়গৈ হয় ৈাও সৈসন জাগনন না। 
ৈাই বকাগনামগৈ ‘কো রাখা িম্ভে নয়’ েগল বলাকিাগক ৈাৎেসণক 
সনেৃে করার বিষ্টা করগলন সৈসন।  
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সকন্তু মামুন ৈাগৈ বমাগিও দমল না। মম িফল বলসখগয়, আর 
মামুগনর িফলৈা বলাক পিাগনায়। এখাগন বলখগকর কাসরেমা 
পােগকর িাণগকয ধরাোয়ী হগলা। েহুোর সনেৃৈ করা িগেও মামুন 
মমগক সনজ জাগল আেে করগৈ িেম হগলা। সদ্বধায়-িাংগকাগি এক 
িময় িাড়া সদগলন েিমগনর অসধকারী মম! সেসন োোগক প্রসৈশ্রুসৈ 
সদগয়সিগলন রাজধানীর উণতা আসলঙ্গগন সনগজগক হাসরগয় বেগৈ বদগেন 
না, রো করগেন পাসরোসরক, ধমেীয় ও েযসি আসভজাৈয। 
প্রসৈশ্রুসৈর মাো বখগয় এভাগে ভিপােগকর িদ্মােরগণর মামুগনর 
বপ্রগম জসড়গয় পড়গলন। োোর সনভোরৈায় োধাহীন েসৈগৈ এসেগয় 
িলল ৈার মামুন-িখয। 

মামুন মমগক শুধু সেগমাসহৈই করগলন না; সেভ্রান্তও করগলন। সৈসন 
িেগত্ন ৈার পাসরোসরক অেিা বোপন করগৈ িেম হগলন। িগখযর 
েভীরৈা িম্বন্ধ পেেন্ত সেিৃৈ হগলা। মামুন মমগক সেগয়র প্রিাে 
সদগলন। মম ৈাগৈ িায়ও সদগলন সকন্তু পাসরোসরকভাগে আিার 
প্রিাে সদগলন। মামুন জাগনন, এধরগনর প্রিাে আিগে মমৈার পে 
বেগক। ৈাই কোও িাসজগয় বরগখসিগলন বিভাগেই।  বি অনুোয়ী 
পাসরোসরক নানান িমিযার কো েগল দুজন দুজনায় সেগয়কমেিা 
বিগর বনয়ার পাাঁয়ৈারা করগলন। মম এখাগনও বৈমন আত্মসনয়িণ 
েসিগক কাগজ লাোগৈ পারগলন না। মগন পড়ল না মাোো ও 
িমাজ-িাংিাগরর কো। মামুগনর সেগয় না করগল আত্মহৈযার হুমসকই 
ৈার কাগি িেগিগয় েড় মগন হয়। মামুন অৈযন্ত দৃঢ়ৈার িগঙ্গ েগল, 
ৈার একমাত্র বপ্রম েযেে হগল প্রকােয রাজপগে োসড়র িাকার সনগি 
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সপষ্ট হগয় প্রাণ সেিজেন বদগে বি। ৈেু অপসেত্র (?) হগৈ বদগে না 
ৈার বপ্রমগক! মগমর ভয়, ৈার কারগণ েসদ ৈার সপ্রয় মানুষ্সি 
সিরৈগর হাসরগয় োয়?  
ৈাই বকাগনা িুগোে সনগলন না আত্মসনয়িগণর। স্মরণ করগলন না 
োোর িগঙ্গ কৃৈ ওয়াদার কো। সপ্রয় মানুষ্গক হারাগনার আেকায় 
িে অসভভােকগক অন্ধকাগর বরগখ েগুড়ার এই বমগয়সি ২০১১ 
িাগলর ১৭ নগভম্বর মামুগনর িগঙ্গ সেগয়র সপাঁসড়গৈ েিগলন। 
সেগয়র সকিুসদন পর বেগকই শুরু হগলা কানামাসি বখলা। মামুন বেন 
েহগরর জমিূগত্রর োসিন্দা। গ্রাগম ৈার বকাগনা োসড়- র বনই! 
োসড়র কো েগলও না, মমৈাগক োসড়গৈ বনয়ার বিষ্টাও কগর না। 
এমনসক োসড়র কাগরা িগঙ্গ বোোগোেও করগৈ বদয় না ৈাগক। 
এভাগে অস্বসি োগড় মমৈার। একপেোগয় ৈার োসড়গৈও িাংোদিা 
বপৌঁগি। হৈোক হগয় োন মমৈার োো। বমগয়র এই োোরী সৈসন 
সকিুগৈই সেশ্বাি কগরন না।  
মা োোর আ াৈ, স্বামীর িগন্দহজনক আিরণ সেিসলৈ কগর 
মমৈাগক। এই প্রেম মগন হগৈ োগক সপৈামাৈার বেহ ও 
মৈামগৈর গুরুত্ব অেজ্ঞা করা বমাগিও ভাগলা হয়সন। নারী জীেগনর 
ভাগলা পাত্র সনেোিন বে কৈ জরুরী ৈা হাগড় হাগড় বির বপগৈ 
োগকন মমৈা। ইমাম োোলী রসহমাহুল্লাহ েগলন-  
واالحتياط ِف حقها أهم ألنها رقيقة بانلَكح ال خملص هلا ، والزوج قادر لَع 

نََّها قَالَْت : إينََّما  الطَلق بكل
َ
ُ َعنُْهَما أ َ اَّللَّ ِبي بَْكٍر رَِضي

َ
ْسَماَء بينْتي أ

َ
حال. َعْن أ
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قُّ َعتييَْقتَُه ومن هنا وجب ْيَن يُري
َ
َحُدُكْم أ

َ
قٌّ فَلْيَنُْظْر أ لَع الويل ولَع  انلََِّكُح ري

 املرأة أن يتخْيا طيبا أصيَلً 

সেগয়র েযাপাগর নারীগদর বেগত্র একিু বেসে িৈকে োকা প্রগয়াজন। 
বকননা সেগয়র মাধযগম নারী আেে হগয় োয়, এ বেগক (স্বামীর মৃৈুয 
ো ৈালাক িাড়া) িহগজ সনষৃ্কসৈর বকাগনা পে বখালা োগক না। 
পোন্তগর পুরুষ্ বলাক বেগকাগনা িময় সেোহেন্ধন সিন্ন করার িামেেয 
রাগখ। আিমা সেনগৈ আেু েকর সিেীক রাসদয়াল্লাহু ‘আনহা েগলন, 
সেোহ হগে এক ধরগনর েসন্দগত্বর নাম। িুৈরাাং বলাগকরা বেন 
বখয়াল কগর ৈার সপ্রয় আজাদ িন্তান (কনযাগক) বকাোয় েসন্দ 
করগি।’ [িুনাগন োয়হাকী : ১৩৮৬৩] একারগণই নারীর 
অসভভােগকর কৈেেয হগে উেম, দীনদার ও িৎ েযসিগক ের 
সহগিগে সনেোিন করা।  
নারীর বে জীেন িেগিগয় গুরুত্বপূণে ও িুাঁসকপূণে বিই জীেন 
িম্পগকেই ৈারা িেগিগয় বেসে উদািীনৈা, খামগখয়ালী ও 
আগেেপ্রেণৈা বদখাগে! বে নারীজীেন িম্পগকে প্রািীনকাল বেগকই 
মুিসলম মনীষ্ীেণ িৈকে কগর আিগিন, বে জীেন নারীজীেগনর 
িেগিগয় েড় মাইলফলক েগল অসভসহৈ করগিন বিই জীেনগক 
সনগয়ই বখলগিন স্বয়াং নারীেণ! এই বখলার ফলাফল বমাগিই 
নারীগদর পগে োগে না। বখলগৈ সেগয় সনগজরাই বখলনার পাত্রী 
হগেন। আমাগদর আগলািয মমৈাও বিই বখলনার সনমেমৈার সেকার 
একজন নারী। 
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স্বামীর পে বেগক স্বাভাসেকভাগে  গর বৈালার প্রসিয়া না বদগখ 
মমৈা েসকৈ হন। ৈার োসড়র বলাকগদর িগঙ্গ বোোগোে করার 
বিষ্টা কগরও হন েযেে। এরই মগধয একিা অদু্ভৈ  িনার িূিনা হয়। 
মামুগনর বমাোইল বেগক বকৌেগল একিা নাম্বার িাংগ্রহ কগরন 
মমৈা। একসদন ভগয় ভগয় কল বদন বিই নাম্বাগর। কল গ্রহণ কগরন 
একজন েৃে। মমৈা আমৈা আমৈা কগর ৈার িগঙ্গ কো েগলন 
এোং খালু িগম্বাধন কগরন। েৃগের িরলৈা মমৈাগক মুগ্ধ কগর। 
সৈসন ৈাগক খালু বেগক োো িগম্বাধন কগর েগিন। িগম্বাধগনর 
তনকগিয অসভভূৈ হন ওই েৃে। সৈসন আগেোেুৈ হগয় েগলন মাগর! 
জীেগন এই প্রেম বমগয়র কগি োো িাক শুনলাম। সৈসন আগরা 
েলগলন, মা! বেগহৈু ৈুই আমাগক োো বিগকসিি ৈাই আসমও 
বৈাগক বমগয় সহগিগে েরণ কগর সনলাম।  
এরপর বেগক োো-বমগয়র িম্পগকে কগোপকেন হগৈ োগক 
ৈাগদর। সেষ্য়সি মামুনও জানৈ না এোং ওই েৃেও জানগৈন না 
এই বমগয়সি বক? মমৈা অনুমান করগৈ োগকন এই েৃেই হগেন 
মামুগনর োো। ৈাই শ্বশুগরর পসরিয় বপাি করগৈ োোর পসরিয়িা 
আগরা বজারাগলা করগৈ োগকন। িম্পকে েভীর বেগক েভীর হগল 
একোর োোর োসড় বেড়াগৈ োওয়ার আব্দার কগরন মমৈা। মমৈার 
আব্দাগর েগৈে োন েৃে। সৈসন কল্পনাই করগৈ পাগরন না ঢাকার 
একসি বমগয় িামানয বমগয়র পসরিগয়র সভসেগৈ ৈার োসড়গৈ 
বেড়াগৈ োগেন। ৈাই িসন্দগ্ধ েৃে েগলন, মা! আমাগদর এই 
অজপাড়া োাঁগয় ৈুসম বেড়াগৈ আিগে? 
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েৃগের কগি েৈিুকু না আকুসৈ মমৈার কগি ৈারগিগয় বেসে 
উৎকিা। ৈাই সৈসন ৈগৈাসধক েযাকুলৈার িগঙ্গ এই নৈুন োোর 
োসড়গৈ োওয়ার আগ্রহ প্রকাে কগরন। একপেোগয় সৈসন িময় কগর 
বিই োসড়গৈ োন। বিখাগন োওয়ার পগে প্রসৈসি মুহূৈে কাগি ৈার 
েকা, িাংগকাি ও উগেজনায়। েসদ িসৈযই ৈার শ্বশুরোসড় হয় এিা 
ৈগে বকমন লােগে? দুরুদুরু েুগক সৈসন নৈুন োোর োসড়গৈ 
হাসজর হন। ওই োসড়র বলাকজন মমৈাগক আন্তসরকৈার িগঙ্গ গ্রহণ 
কগর বনয়। নৈুন োোর অকৃসত্রম বেহ ও পসরোগরর বলাকগদর 
একসনষ্ঠ আন্তসরকৈায় আেুৈ হন মমৈা। সকন্তু অল্পেণ পগরই 
পসরোগরর একজন বলাগকর উপসিসৈ ৈাগক হৈিসকৈ কগর বৈাগল। 
ৈার এই নৈুন োো েগলসিগলন, জীেগন কখনও বমগয়র কগি োো 
িাক বোগননসন অেোৎ ৈার বকাগনা কনযািন্তান বনই। ৈগে 
িন্তানিগমৈ এই মসহলা বক? ভােনা ৈাগক অসির কগর। ৈাই 
এধরগনর অস্বসিকর প্রে করা বেগক সনেৃৈ োগকন সৈসন।  
রাগৈ ওই মসহলার িগঙ্গ মমৈার বোোর েযেিা হয়। ওই মসহলাও 
মমৈাগক সনগজর বোগনর মগৈা আপন কগর বনন। রাগৈ শুগয় শুগয় 
িুখ-দুঃগখর েল্প জুগড় বদন। েগল্পর এক ফাাঁগক েগলন, এই দাাঁড়াও 
আমার স্বামীর িগঙ্গ একিু কো বিগর সনই। এই েগল মসহলা ঢাকায় 
ৈার স্বামীর িগঙ্গ কো শুরু কগর বদন। পাগের মসহলার স্বামী-কেগন 
মমৈাও সনজ স্বামীর িগঙ্গ কগোপকেগন আগ্রহী হগয় ওগেন এোং 
মুগোগফান বের কগর মামুগনর নাম্বাগর কল বদন। সকন্তু েৈোরই কল 
বদন ৈৈোরই ৈার নাম্বার েন্ধ বদখগৈ পান। এভাগে ওই মসহলা 
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েৈেণ কো েগলন ৈৈেণ পেেন্ত সৈসন সনজ স্বামীর িগঙ্গ 
বোোগোে করগৈ েযেে হন। অগনকেণ পর ওই মসহলা বমাোইল 
িাড়গল মামুগনর নাম্বাগর মমৈার কল বঢাগক। ৈাই এোর সৈসন সনজ 
স্বামীর িগঙ্গ কগোপকেগন সলি হন। 
মমৈা ৈার স্বামীর িগঙ্গ কো শুরু কগর বদয়ার সকিুেণ পর ওই 
মসহলা সক এক অিমূ্পণে কো বেষ্ করার জনয স্বামীর নাম্বাগর 
পুনরায় কল বদন। এোর ৈার পালা! মমৈা েৈেণ পেেন্ত ৈার 
স্বামীর িগঙ্গ কো েগলন ৈৈেণ পেেন্ত এই মসহলা পান ৈার স্বামীর 
নাম্বার েন্ধ! মমৈা অগনকেণ কো েগল বমাোইলিা িাড়গল ৈখন 
কল বঢাগক এই মসহলার স্বামীর নাম্বাগর। সেষ্য়িা বেে অদু্ভৈ হগলও 
ৈখন আর বকউ এ সনগয় মাো  ামান না। 
েগল্প েগল্প বকগি োয় রাৈ। রাগৈর েগল্প মমৈা বমজোন োসড়র 
অগনক কাসহনী বোগনন। বোগনন এই মসহলার সেগয় এোং 
সেোহপূেেক েৈেমান স্বামীর িগঙ্গ বপ্রমকাসহনী। মসহলা খুে 
আত্মসেশ্বাগির িগঙ্গ ৈার বপ্রম এোং ৈার প্রসৈ স্বামীর অোধ 
ভাগলাোিার কো প্রকাে কগরন।  
িে কাসহনী েল্প আর পসরোগরর িদিযগদর পসরিয় জানার পর 
েুগকর বভৈরিা িযাাঁৎ কগর ওগে মমৈার। সৈসন বে ধারণা 
কগরসিগলন বিিাই সেক। ৈার োনাগনা এই োো ৈারই শ্বশুর, 
মামুগনর োো! সকন্তু রাগৈ বে মসহলার িগঙ্গ  ুমাগলন বি বক? 
মামুগনর েউ, োগক বি পরম ভাগলাোিা সদগয় সেগয় কগর এগনগি! 
বভৈরিা বভগে খান খান হগয় বেগৈ িায় মমৈার। পগররসদন একিু 
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আড়াগল সেগয় েগল আসম অমুক জায়োয় অমুগকর োসড়গৈ বেড়াগৈ 
এগিসি। কো শুগন মাোয় োজ পগড় মামুগনর। সনগজর বোমর ফাাঁি 
হগয় োওয়ার আেকায় অসির হগয় ওগে বি। মমৈাগক প্রেগম ধমসক 
এোং পগর অনুনয়-সেনয় কগর পসরিয় প্রকাে না করগৈ এোং ঢাকা 
আিগল িে কো েলগে েগল মমৈার পাগয় পড়গৈ োগক।  
মমৈা সদগেহারা হগয় োন। একোর ইো কগরন সনগজর পসরিয়িা 
প্রকাে কগর সদগৈ। সকন্তু পরেগণই বভগি ওগে মামুগনর েউিার 
কো, রাগৈ বে ৈাগক ৈার স্বামীর পরম ও অকপি ভাগলাোিার কো 
শুসনগয়গি। এমন একজন িরল মগনর বমগয়গক কষ্ট সদগৈ িান না 
মমৈা। কষ্ট সদগৈ িান না মামুগনর োোগক। ৈাই িফর িাংসেি 
কগর বিসদগনই ঢাকা রওয়ানা হন। ঢাকা আিার পর মামুন ৈার 
প্রসৈ িরম সেি হয়। বকন ৈাগক না েগল বিখাগন বেল- এই 
অপরাগধ ৈাগক িিোর করগৈ োগক। মামুগনর অৈযািাগর অসৈষ্ঠ হগয় 
ৈার োোর কাগি িে ৈেয ফাাঁি কগর বদন মমৈা। মমৈার কোয় 
বোিা পসরোর মাোয় হাৈ সদগয় েগি। বেসে আ াৈ পান মামুগনর 
পূগেের েউ। মমৈার কাগি বিাগিা হগয় োয় বি। েুকিা কৈ উাঁিু 
কগরই না মমৈার কাগি স্বামীর গুণকীৈেন কগরসিল বি। সকন্তু স্বামী 
ৈার িগঙ্গ প্রৈারণা কগরগি সকনা বিিা সভন্ন প্রিঙ্গ, সকন্তু মমৈার 
িগঙ্গ বে প্রৈারণা কগরগি ৈা সন োৈ িৈয।  

বকননা  গর েউ-োচ্চা োকা িগেও অসেোসহৈ েগল সেগয় কগরগি 
মমৈাগক। ৈাই মমৈার জনয করুণা হয় ৈার। মামুগনর োোও 
মমৈাগক খুে বেহ কগরসিগলন। এখন ৈাগক বকান মেোদায় ভূসষ্ৈ 
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করগেন ৈা বভগে েলদ মে হন। কারণ, মামুগনর প্রেম েউগকও 
সৈসন অগনক বেহ কগরন। বমগয়িা অগনক ভাগলা। িাংিাগরর 
িোইগক বি আপন কগর সনগয়গি অসৈ আন্তসরকৈায়। ৈাই ৈার 
িমপেোগয়ও কাউগক রাখগৈ মগন িায় বদয় না ৈার। ৈাই মমৈাগক 
অোিে এক প্রিাে সদগয় েগিন সৈসন। ৈাগক ৈার বমগয় সহগিগেই 
বরগখ সদগৈ িান এই িাংিাগর। সকন্তু ৈা সক কগর িম্ভে মমৈার 
জীেগন? স্বামীর িাংিাগর বকউ সক ‘সরজাভে িদিয’ হগয় োকগৈ িায়?  
মমৈার উপলসিগৈ আজ োিেৈা সফগর এগিগি। সৈসন ভাগেন, 
স্বরসিৈ উপনযাগির কসল্পৈ েগল্পর বিগয়ও মমোসন্তক, বেদনাদায়ক ও 
অসেশ্বািয ৈার োিে ও  িমানজীেন!  
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িুি ও অিুি সেগনাদন এোং বখলাধূলার সেশ্বায়ন  
মানেিোর স্বাভাসেক েসৈ ও ধারা েহমান রাখগৈ মানসিক প্রোসন্ত 
ও সিেসেগনাদগনর প্রগয়াজন অনস্বীকােে। েরীয়ৈ ৈা অস্বীকার বৈা 
কগরই না, েরাং উৎিাহ প্রদান কগর। ইিলাম তেধ সিেসেগনাদগনর 
শুধু তেধৈাই বদয় না; েরাং ৈাসেদও বদয়। আর এই প্রোসন্ত 
অজেগনর মাধযগম প্রোসন্ত ও বিৌহাদেপূণে মানসিকৈার উদ্ভে  গি। 
মানুগষ্র জীেগন েযাপক মানসিকৈার পসরেৈেন  গি এোং এর 
কারগণ জীেনোত্রা িুন্দর ও িােলীল হয়। কারণ, তেধ সেগনাদন, 
অগনযর িগঙ্গ বমলাগমো, ভাগের আদান-প্রদান, বদখা-িাোৎ, হাসি-
বকৌৈুক ইৈযাসদ আিরণ দ্বারা মানুগষ্র অন্তর আনগন্দ পূণে হগয় ওগে 
এোং ইোদগৈ িাঙ্গাভাে িৃসষ্ট হয়। বকননা মানুগষ্র অন্তর িান্ত ও 
পলায়নপর।  
িুৈরাাং বি েসদ িেেদা নফিগক ৈার স্বভাগের সেরুগে কাগজ লাসেগয় 
রাগখ ৈগে ৈা িাসন্তকর হগয় োগে এোং অন্তর দ্বারা কাজ আদায় 
কগর বনয়া কসেন হগয় পড়গে। পোন্তগর বকাগনা বকাগনা িময় েসদ 
তেধ সেগনাদন করা হয় ৈগে ৈা েসিোলী হয় এোং জােসৈক ও 
পারগলৌসকক বে বকাগনা কাজ আদায় কগর বনয়ার বোেয েগল 
প্রমাসণৈ হয়।  
আর একো সিরিৈয বে, তেধ উপাগয় সেগনাদগনর মাধযগম মানুগষ্র 
প্রাণ জীেন্ত হগয় ওগে। কমেসৃ্পহা িৃসষ্ট হয়। িাসন্ত-লানী সেদূসরৈ হয়। 
আর এর একসি গুরুত্বপূণে প্রসিয়া তজসেক িাসহদা পূরণ। তজসেক 
িাসহদা পূরগণ আত্মার সেগনাদন হাসিল হয় এোং কমেিাসন্ত দূর হয়। 
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তেধ সেোগহ মগনা-তদসহক প্রোসন্ত হাসিল হয়। সেষ্য়সি আল্লাহ 
ৈা‘আলা কুরআগনও ৈুগল ধগরগিন। ইরোদ কগরগিন, 

َٰتِهِۦا  و ِمنۡ  ﴿ نۡ  ء  ي 
 
ل ق   أ نُفِسُكمۡ  ُمِنۡ  ل ُكم خ 

 
َٰٗجا أ ۡزو 

 
ا  أ ا ُلِت ۡسُكُنوا  ۡه  ع ل   إِِل   و ج 

ر ۡۡح ًة   َمو َدةٗ  ب ۡين ُكم َٰلِك   ِف  إِنَ  و  َٰت   ذ  ۡوم   ٓأَلي  َكُرون   ُلِق  ت ف   [  ٣١: الروم] ﴾ ٢١ ي 

‘আর ৈাাঁর সনদেেনােলীর মগধয রগয়গি বে, সৈসন বৈামাগদর জনয 
বৈামাগদর বেগকই স্ত্রীগদর িৃসষ্ট কগরগিন, োগৈ বৈামরা ৈাগদর 
কাগি প্রোসন্ত পাও। আর সৈসন বৈামাগদর মগধয ভালোিা ও দয়া 
িৃসষ্ট কগরগিন। সনশ্চয় এর মগধয সনদেেনােলী রগয়গি বি কওগমর 
জনয, োরা সিন্তা কগর।’ {িূরা আর-রূম, আয়াৈ : ২১} 
ইিলাগম বকউ ইোদৈ-েগন্দেীগৈ িুগে বেগক স্ত্রীগক ভুগল োকগে, 
স্ত্রীর প্রসৈ উদািীনৈা বদখাগে এমন অেকাে রাখা হয়সন। 
িাহােীজীেগনর িমৎকার একসি  িনায় বদখুন কী সেো বদয়া 
হগয়গি। আেূ মূিা আে‘আরী রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ। সৈসন 
েগলন, 

ةُ ُعثَْمانَ »
َ
ِّ  َدَخلَتي اْمَرأ يَساءي انلَّبي ْينََها  بْني َمْظُعوٍن لََعَ ن

َ
ُ َعلَيْهي وََسلََّم فََرأ َصَّلَّ اَّللَّ

نُْه  ، قَالَْت: َما نَلَا مي ْن َبْعليكي ْغََن مي
َ
، َما ِفي قَُريٍْش رَُجل  أ ، َفُقلَْن: َما لَكي َسيِّئََة الَْهيْئَةي

ا َيْلُ  مَّ
َ
، َوأ ا َنَهارُهُ فََصائيم  مَّ

َ
؟ أ ء  ،ََشْ ُ َعلَيْهي وََسلََّم  ُه َفَقائيم  ُّ َصَّلَّ اَّللَّ قَاَل: فََدَخَل انلَّبي

ُ َعلَيْهي وََسلََّم، فَقاَل:  ُّ َصَّلَّ اَّللَّ يَُه انلَّبي يَك ََلُ، فَلَقي َما لََك ِفي  يَا« فََذَكْرَن َذل
َ
ُعثَْماُن، أ

ْسَوةٍ 
ُ
، فيَداكَ »أ ي ؟، قَاَل:  ؟، قَاَل: َوَما َذاَك يَا رَُسوَل اَّللَّ ِّمِّ

ُ
ِبي َوأ

َ
نَْت َفتَُقومُ اللَّيَْل « أ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

ا، َصلِّ َوَنْم،  َك َعلَيَْك َحقًّ ََسدي ا، َوإينَّ جلي ْهليَك َعلَيَْك َحقًّ
َ
َوتَُصوُم انلََّهاَر، َوإينَّ ألي
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ْر  فْطي
َ
نََّها »وَُصْم َوأ

َ
َرةً َكأ ةُ َبْعَد َذليَك َعطي

َ
َتتُْهُم الَْمْرأ

َ
، َفُقلَْن لََها: َمْه، ، قَاَل: فَأ َعُروس 

َصاَب انلَّاُس 
َ
َصاَبنَا َما أ

َ
 «.قَالَْت: أ

‘উিমান ইেন মােঊন (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু)র স্ত্রী মসলন েদন এোং 
পুরাৈন কাপগড় নেী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাগমর স্ত্রীগদর কাগি 
এগলন। ৈাাঁরা ৈাগক সজগজ্ঞি করগলন, বৈামার এই অেিা বকন? 
কুরাইেগদর মাগি বৈামার স্বামী বেগক ধনী বকউ বনই। সৈসন 
েলগলন, ৈার কাগি সক আমার সকিু পাওয়ার আগি? ৈার বৈা সদন 
কাগি সিয়াগম আর রাৈ কাগি সকয়াগম (িালাগৈ)। ৈারপর নেী 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম প্রগেে করগলন। ৈখন ৈাাঁরা ৈাাঁর 
কাগি সেষ্য়সি আগলািনা করগলন। অৈপর উিমান ইেন মােঊগনর 
িগঙ্গ িাোৈ হগল সৈসন ৈাগক েলগলন, “আমার মগধয সক বৈামার 
জনয বকাগনা আদেে বনই?” উিমান ইেন মােঊন েলগলন, কী 
েগলন? আমার সপৈা-মাৈা আপনার জনয কুরোনী বহান! রািূল 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েলগলন, “ৈুসম সক রাগৈ সকয়াগম 
আর সদগন সিয়াগম সলি োগকা না? অেি বৈামার ওপর বৈামার স্ত্রীর 
হক রগয়গি, আর বৈামার ওপর বৈামার েরীগরও হক রগয়গি। ৈুসম 
(রাগৈ) িালাৈ আদায় করগে, আোর  ুমাগে। বৈমসন (সদগন) িাওম 
পালন করগে আোর ভাঙ্গগেও।” েণেনাকারী েগলন, ৈারপর 
আগরকসদন ৈার স্ত্রী পসরেন্ন ও িুোসিৈ অেিায় এগলন বেন 
নেেধূ। রমণীকুল েলগলন, োহ। ওই মসহলা েলগলন, আমাগকও 
ৈাই বপগয়গি ো মানুষ্গক পায়। (অেোৎ স্বামী িঙ্গিুখ) [িহীহ ইেগন 
সহব্বান : ৩১৬] 
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আগরকসি িমকপ্রদ সেেণীয়  িনায়ও এ সেো পাওয়া োয়। আেূ 
জুহাইফা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, সৈসন েগলন,  

ُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي  بَا آََخ انلَّبي
َ
، فََزاَر َسلَْماُن أ رَْداءي ِبي ادلَّ

َ
وََسلََّم َبنْيَ َسلَْماَن، َوأ

رَْداءي  بُو ادلَّ
َ
ُخوَك أ

َ
؟ قَالَْت: أ نُكي

ْ
لًَة، َفَقاَل لََها: َما َشأ رَْداءي ُمتَبَذِّ مَّ ادلَّ

ُ
ى أ

َ
، فََرأ رَْداءي ادلَّ

رَْداءي  بُو ادلَّ
َ
نْيَا، فََجاَء أ ؟ قَاَل: فَإيِنِّ  لَيَْس ََلُ َحاَجة  ِفي ادلُّ فََصنََع ََلُ َطَعاًما، َفَقاَل: ُُكْ

رَْداءي  بُو ادلَّ
َ
ا ََكَن اللَّيُْل َذَهَب أ َكَل، فَلَمَّ

َ
ُكَل، قَاَل: فَأ

ْ
ٍ َحىتَّ تَأ نَا بيآُكي

َ
، قَاَل: َما أ َصائيم 

ا ََكنَ  ري اللَّيْلي قَاَل:  َيُقوُم، قَاَل: َنْم، َفنَاَم، ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم َفَقاَل: َنْم، فَلَمَّ ْن آخي مي
َك َعلَيَْك  َْفسي ا، َونلي يَربَِّك َعلَيَْك َحقًّ َسلَْماُن قُمي اَلَن، فََصلَّيَا َفَقاَل ََلُ َسلَْماُن: إينَّ ل
َّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي  ََت انلَّبي

َ
ُه، فَأ ْعطي ُُكَّ ذيي َحقٍّ َحقَّ

َ
ا، فَأ ْهليَك َعلَيَْك َحقًّ

َ
ا، َوألي َحقًّ

ُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم: وَ  يَك ََلُ، َفَقاَل انلَّبي  «َصَدَق َسلَْمانُ »َسلََّم، فََذَكَر َذل

‘নেী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম িালমান ও আেূ দারদা 
(রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)র মগধয ভ্রাৈৃত্ব েন্ধন িাপন কগরসিগলন। 
িালমান আেূ দারদার িগঙ্গ িাোৈ করগৈ বেগলন আর উগম্ম দারদা 
(আেূ দারদার স্ত্রী)বক ময়লা কাপড় পরা বদখগৈ বপগলন। সৈসন 
সজগজ্ঞি করগলন, কী েযাপার বৈামার অেিা কী?! সৈসন েলগলন, 
‘আপনার ভাই আেূ দারদার দুসনয়ার িাসহদা বনই।’ এর মগধয আেূ 
দারদা এগলন এোং ৈাাঁর (িালমাগনর) জনয খাোর তৈসর করগলন। 
েলগলন, ‘ৈুসম বখগয় নাও, আসম সিয়াম পালন করসি।’ িালমান 
েলগলন, ‘ৈুসম না বখগল আসম খাসে না।’ োধয হগয়ই ৈাগক বখগৈ 
হগলা।  
েখন রাৈ হগলা, আেূ দারদা (রাগৈর িালাগৈর জনয) উগে পড়গলন। 
িালমান েলগলন, ‘ ুমাও’। সৈসন  ুমাগলন। পুনরায় আেূ দারদা 
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উেগল িালমান আোর েলগলন, ‘ ুমাও’। রাগৈর বেষ্ সদগক িালমান 
ৈাগক েলগলন, ‘এখন ওগো (িালাৈ আদায় কগরা)’। অৈপর ৈাাঁরা 
উভগয় িালাৈ আদায় করগলন। অৈপর িালমান আেূ দারদাগক 
েলগলন, ‘বৈামার ওপর বৈামার রগের হক রগয়গি, বৈামার ওপর 
বৈামার আত্মার হক রগয়গি, বৈামার ওপর বৈামার স্ত্রীর হক রগয়গি, 
কাগজই প্রগৈযকগক ৈার প্রাপয হক প্রদান করা উসিৈ।’ পগর আেূ 
দারদা নেী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাগমর িগঙ্গ িাোৈ করগলন 
এোং একো ৈাাঁর কাগি উগল্লখ করগলন। নেী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম েলগলন, ‘িালমান িৈয েগলগি।’ [েুখারী : ১৯৬৮] 
িুি সিেসেগনাদগন োরীসরক িেমৈা েৃসে ও কমেিাসন্ত দূর করার 
সেষ্য়সি পুণযোন পূেেিুরীগদর েিেয দ্বারাও প্রমাসণৈ। মানসিক 
প্রোসন্তর জনয িুি সেগনাদগনর প্রগয়াজন অনস্বীকােে। আলী 
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু েলগৈন, 

ْكريَهْت  فَإينََّهاَروُِّحوا الُْقلُوَب »
ُ
 «َعيَْت  إَذا أ

‘বৈামরা অন্তরগক প্রোসন্ত দাও। বকননা, একাধাগর ৈাগক 
অপিন্দনীয় কাগজ োধয করা হগল ৈা অন্ধ হগয় োগে।’ 
রসেআৈুর রায় রসহমাহুল্লাহ েলগৈন,  

 تَلوة احلرض فيف ، السفر ِف وثَلثة  احلرض ِف ثَلثة:  خصال ست املروءة
 الزاد فبذل ، السفر ِف واليت ، اهلل ِف القرى واَتاذ  اهلل مساجد وعمارة القرآن

 .معصيةٍ  غْي ِف  املزاح وكرثة ، اخللق وحسن ،
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‘মনুষ্যগত্বর সেকাে  গি িয়সি কাগজ। মুসকম োকা অেিায় সৈন 
কাগজ এোং িফগর োকা অেিায় সৈন কাগজ। মুসকম অেিার সৈন 
কাজ হগে, কুরআন সৈলাওয়াৈ, মিসজদ সনমোণ ও আোদ এোং 
আল্লাহ ৈা‘আলার ওয়াগি বমহমানদারী করা। আর িফগরর সৈন 
কাজ হগে, পাগেয় খরি, উেম েযেহার এোং পাপ না হগল 
অসধকহাগর হাসি-মিকরা করা।’  
ৈাাঁর েিগেযর িারমমে হগে, মানুষ্ বেগহৈু িফগর িিরাির স্ত্রীিঙ্গ 
বেগক সেরৈ োগক ৈাই ওই িময় ৈার স্বাভাসেকৈা রোর জনয 
হাসি-মজাক করগে। পোন্তগর েৃগহ অেিানকাগল বেগহৈু স্ত্রীিঙ্গ 
পায় এোং মন একারগণ প্রোন্ত োগক ৈাই িফগর িাধারণ হাসি-োট্টা 
করার পরামেে বদয়া হগয়গি।  
সেখযাৈ ৈাগেয়ী ও মুহাসেি ইেগন িীরীন রসহমাহুল্লাহ খুেই হাসিখুসে 
বলাক সিগলন। সৈসন এই পসরমাণ হািগৈন বে, হািগৈ হািগৈ ৈাাঁর 
লালা েসড়গয় পড়ৈ! েসণেৈ আগি- 

:  القطان اغلب قال. بالليل ابلَكء كثْي بانلهار الضحك كثْي سْيين ابن َكن
 شعرت أما ابلارحة تويف:  فقال ، هشام عن فسألت ، يوماً  سْيين ابن أتيُت 

  .انلوم أراد لعله:  فقلت ، فضحك ، راجعون إيه وإنا هلل إنا:  ،فقلت

‘ইেগন িীরীন রসহমাহুল্লাহ সদগন অসধক হাসিখুসে বলাক সিগলন। আর 
রাগৈ সিগলন অৈযসধক িন্দনকারী। োগলে আলকাোন রসহমাহুল্লাহ 
েগলন, আসম একোর ইেগন িীরীন রসহমাহুল্লাহুর কাগি আেমন 
করলাম এোং সহোম িম্পগকে সজগজ্ঞি করলাম। জোগে সৈসন 
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েলগলন, ৈুসম জাগনা না, েৈরাগৈ সৈসন মারা বেগিন! ৈাাঁর কো 
শুগন আসম اجعونر إيه وإنا هلل إنا  েললাম। সকন্তু কী আশ্চেে! সৈসন 
আমার জোে শুগন বহগি উেগলন। ৈখন আমার বোিার োসক 
োকল না বে, সৈসন এ কো েগল ‘সহোম রাগৈ  ুসমগয়গিন’ এ 
কোসি েুসিগয়গিন! বকননা,  ুমগকও মৃৈুযর ভাই েলা হয়। [োেেী, 
োরহুি িুন্নাহ : ১৩/১৮৩] 
বমািকো, ইিলাম মানুষ্গক ৈাগদর প্রাৈযসহক কাজকমে িালু রাখগৈ 
তেধ সেগনাদগনর অেকাে সদগয়গি এোং িময় সেগেগষ্ ৈাসেদও 
সদগয়গি। ৈাই একো েলার িুগোে বনই বে, ইিলাম বকেলই 
ইোদৈ-েগন্দেী ৈলে করার ধমে, এখাগন মানসেক িাসহদা, 
প্রকৃসৈেৈ োিনার বকাগনা মূলয বনই। ৈগে হযাাঁ, ইিলাম মানসেক 
িাসহদার িেগুগলা েস্তুগক তেধপন্থায় অজেগনর পেপাৈী। 
উপগরাি িাংসেি আগলািনার পর আো কসর কাগরা এেযাপাগর 
সদ্বধা-িাংগকাি োকার কো নয়। অেেয ইিলাম মানুষ্গক োাঁধনহারা 
হওয়ার অনুমসৈ বদয় না। তেধ সিেসেগনাদন করগৈ সেগয় নামাজ-
কালাম সেক বরগখ, িৈর রো ও েরীয়গৈর অনযানয োেৈীয় সেধান 
পালন কগর বকউ েসদ সকিু বখলাধূলায় সলি হয় ৈগে েরীয়ৈ ৈাগক 
বিিার অেকাে বদগে। সকন্তু ৈাই েগল সেগনাদগনর উপকরণগক 
ইিলাম সেশ্বয়াগনর রূপ বদয়ার অেকাে বদয়সন।  
বখলাধূলাগক সেশ্বায়গনর রূপ বদয়ার েসৈ বে কৈ ভয়ােহ ৈা 
িগিৈন মানুষ্ মাত্রই জাগনন। ৈারা বদগখগিন, সেশ্বকাপ অনুসষ্ঠৈ 
হওয়ার িময় েুে ও ৈরুণ িম্প্রদায়ই নয়, বপৌঢ়-েৃেরাও বখলাজ্বগর 
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আিান্ত হয়, বদগের মানসিগত্র সেগদেী পৈাকা িাোগনার সনলেজ্জ 
বেহায়াপনা শুরু হয়। বমাোইল বকাম্পাসনগুগলা সেসভন্ন অপেন ও 
িুগোে-িুসেধা বদয়ার কো েগল, কখনও দুগয়কিা সে সিসকি বদয়ার 
কো েগল গ্রাহকগদর কাি বেগক েৈ েৈ বকাসি িাকা োসেগয় বনয়। 
বখলা িলার িময় সিসভর িামগন বেগড় েগি বোিা জাসৈ। 
িাাংিাসরক, েযসিেৈ ও দীনী কাজ িে েমগক োয়। নামাসজ 
েযসিগকই নামাজ কাজা সকাংো জামাৈ ৈরক করগৈ বদখা োয়। 
সকন্তু এিে েসৈ মাসড়গয় িেগিগয় ভয়কর বে েসৈ বখলাধূলার 
সেশ্বায়গনর কারগণ িৃসষ্ট হয়, ৈা হগলা নারীর ইজ্জৈ লুিন। আর 
এগেগত্র িেগিগয় বেসে েসৈগ্রি হয় মুিসলম বদেগুগলা। কারণ, 
সেগদেী ও পসশ্চমা রাষ্ট্রগুগলা েহু আগেই েযসভিাগরর োজার উমুি 
কগর সদগয়গি। মুিসলম রাষ্ট্রগুগলার ইিলামী মনীষ্ীেণ বিষ্টা করগিন 
ৈাগদর মা-বোনগদরগক এই জ নয পাপেৃসে বেগক োাঁসিগয় ও দূগর 
রাখগৈ। সকন্তু সেসভন্ন কারগণ ৈাগদর বিই বিষ্টা ও প্রাণপণ বমহনৈ 
েযাহৈ হগে। বখলাধূলার সেশ্বায়গনর কারগণ োাঁধভাো বস্রাগৈর মগৈা 
েযসভিাগরর খড়কুগিা বভগি আিগি, ো প্রসৈহৈ করা িাধারণৈ 
েযসি উগদযাগে আগদৌ িম্ভে নয়। এর োিে প্রমাণ োাংলাগদগের 
সেসপএগলর সেগদেী বখগলায়াড়গদর িগঙ্গ কসৈপয় সিসভ মগিগলর 
োরীসরক িম্পগকের পসরকসল্পৈ নযাক্কারজনক  িনা। 

খেগর প্রকাে, ওগয়ে ইসন্ডজ ও শ্রীলাংকার দু’জন সনগগ্রা 
বখগলায়াগড়র িগঙ্গ এগদগের কগয়কজন সিসভ মগিল ও সিসভ 
উপিাসপকা (নাম প্রকাে করা হগলা না) অবনসৈক কগমে সলি হন। 
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 িনার সেেরণ ও েণেনা খুেই বেদনায়দায়ক। একজন মুিসলগমর 
ৈার জনয বদগের নােসরকগদর এভাগে সেগদেীগদর হাগৈ ইজ্জৈ 
লুিগনর  িনা বমগন বনয়া োয় না। সকন্তু বখলাধূগলাগক োাঁিাগৈ হগল 
ইজ্জৈ এভাগে একিু সেসলগয় সদগৈ হগেই- েগল মগন কগরন 
এৈদিাংসেষ্ট কমেকৈোরা! ৈাগদর ভাষ্য মগৈ, সেক মগৈা নারী 
িরেরাহ না করা হগল সেগদেী বখগলায়াড়রা বখলগৈ আিগৈ িায় না, 
আির জগম না! িুৈরাাং বখলাধূলার এই সেশ্বায়গনর েুগে বখলাধূলা 
োাঁিাগৈ হগল প্রগয়াজগন লে নারীর ইজ্জৈ-িৈীত্ব মারগৈও বকাগনা 
আপসে বনই!  
েস্তুৈঃ বখলাধূলার সেশ্বায়গন মুিলমাগনর বে েসৈ িেগিগয় বেসে 
হগয়গি ৈা হগলা নারীগদর ইজ্জৈ-আব্রুর েসৈ। োাংলাগদগের 
িম্মানীৈ নারীগদর ইজ্জৈ-আব্রু আগরা অগনকভাগেই সেগদেীগদর 
দ্বারা লাসঞ্ছৈ হগে এোং বদগের েীষ্েিানীয় বলাগকরাই েলগৈ বেগল 
অগনকিা ইোকৃৈভাগেই নারীগদর এই িম্মাগন আ াৈ হানগিন। 
অকুগৈাভয় েীর িাাংোসদক জনাে মাহমুদুর রহমান িাগহে ৈাাঁর এক 
প্রেগন্ধ সলগখসিগলন, ‘োাংলাগদগে বেিে সেগদেীগক কূিনীসৈগকর 
দাসয়ত্ব প্রদান করা হয় ৈারা কাগজ বোে বদয়ার আগেও কাাঁগদ, 
সেদায় বনয়ার িময়ও কাাঁগদ। একসি অনুন্নৈ, িুগোে-িুসেধাহীন বদে 
মগন কগর কাগজ বোে বদয়ার আগে িন্দন কগর আর কাগজ বোে 
বদয়ার পর এগদগের নারীিুগখ অভযি হগয় ওোয় সেদায় বনয়ার 
িময় িরম ‘েঞ্চনা’র দুঃগখ িন্দন কগর।’  
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প্রসৈসি বদগের কূিনীসৈকরা সেগেষ্ সনরাপো িুসেধা বভাে কগর 
োগক। বিই সনরাপোগেষ্টনী বভদ কগর বেনগৈন বলাগকর ৈাগদর 
কাগি বপৌঁিা িম্ভে নয়। িুৈরাাং বে বকউ ৈাগদর কাগি বপৌঁিগৈ হগল 
ঊধ্বেৈন বলাকগদর িহগোসেৈা অেেযই প্রগয়াজন। িুৈরাাং এগদগের 
নারীগদর ইজ্জৈ-আব্রু সেনষ্ট করার দায় বকেলই ওই নারীগদর, না 
োরা ৈাগদরগক বিখাগন বপৌঁিার েযেিা কগর বদয় ৈাগদরও? এভাগে 
বদগের ইজ্জৈ নষ্ট করা সক বদগের স্বাধীনৈা েুণ্ন করার মগৈা 
অপরাধ নয়? বদগের স্বাধীনৈা নােসরকগদর ইজ্জগৈর জনযই, বিই 
ইজ্জৈই েসদ রসেৈ না হয়, ৈগে বিগদগের স্বাধীনৈার মাহাত্ময 
োকগলা বকাোয়?  

িারকো, মানুষ্ ৈার কুপ্রেৃসের দািত্ব করগে- এসি ইিলাম 
অনুগমাদন কগর না। ৈার বকাগনা আিরণ িমাগজর োলীনৈা িিো ও 
োসন্তেৃঙ্খলা নষ্ট করগে- এিাও ইিলাগম িমসেেৈ নয়। মুিলমাগনর 
প্রসৈসি মুহূৈে, প্রসৈসি কো ও কাজ হগে আল্লাহর সনগদেেনা এোং 
রািূল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাগমর সনমেল আদেে অনুোয়ী। বে 
ধরগনর সেগনাদন মানুষ্গক পেভ্রষ্ট ও সেভ্রান্ত কগর এোং িীমা 
লঙ্ঘগনর মাধযগম মানুষ্গক বেপগরায়া জীেনোপগন ধাসেৈ কগর ৈা 
বেগক সেরৈ োকার সনগদেে বদয় ইিলাম। োরা সেরৈ হগে না 
ৈাগদর জনয োসির কো েগল কুরআগন েলা হগয়গি, 

ن ٱنلَاِس  و ِمن   ﴿ ِي م  ن ِِلُِضَل  ٱۡۡل ِديِث  ل ۡهو   ي ۡشَت  بِيلِ  ع  ۡيِ  ٱّلَلِ  س   ِعۡلم   بِغ 
ا ه  ي َتِخذ  ل  ئِك   ُهُزًوا   و  وا

ُ
ذ  ب   ل ُهمۡ  أ ِهي   ع   [  ٥: لقمان] ﴾ ٦ م 



 

158 

‘একগেণীর বলাক আগি োরা মানুষ্গক পেভ্রষ্ট করগৈ অোন্তর 
কোোৈো িাংগ্রহ কগর এোং ৈা সনগয় োট্টা-সেদ্রূপ কগর। ৈাগদর জনয 
রগয়গি অেমাননাকর োসি।‘ {িূরা বলাকমান, আয়াৈ : ৬} 
আগরক জায়োয় আল্লাহ ৈা‘আলা ইরোদ কগরন,  

ن ُُيِب ون   ٱََّلِين   إِنَ  ﴿
 
ةُ  ت ِشيع   أ َِٰحش  ا  ٱََّلِين   ِف  ٱۡلف  ُنو  ذ  ب   ل ُهمۡ  ء  م  ِِلم   ع 

 
ۡني ا ِف  أ  ٱدل 

ِى  ة ۡعل مُ  و ٱّلَلُ  و ٱٓأۡلِخر  نُتمۡ  ي 
 
أ  [  ١١: انلور] ﴾ ١٩ ت ۡعل ُمون   ّل   و 

‘সনশ্চয় োরা মুসমনগদর মগধয অেীলৈার প্রিার কামনা কগর ৈাগদর 
জনয আগি দুসনয়া ও আসখরাগৈ েিণাদায়ক োসি। আল্লাহ জাগনন 
আর বৈামরা জাগনা না।’ {িূরা আন-নূর, আয়াৈ : ১৯} 
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িলগি এক রসেগৈ মৃৈুয-উৎিে 
 িনার পগর  িনা আগি এোং এক  িনার বপ্রসেৈ আগরক  িনার 
গুরুত্ব ও িাঞ্চলয কসমগয় বদয়। নারী বেসদন বেগক ৈার মেোদার  র 
বিগড়গি, অসনসশ্চৈ জীেগনর পগে পা োসড়গয়গি বিসদন বেগক ৈার 
দুগভোগের পগে োত্রা শুরু হগয়গি। এভাগে কখনও ৈার আত্মার মৃৈুয 
হগে, কখনও স্বামীর  র আি সজন্দানখানায় পসরণৈ হগয়গি, আর 
কখনও ো রসের ফাাঁগি মৃৈুয হগে। বকাগনা বকাগনা মৃৈুয হগে 
কলকময় আর বকাগনা বকাগনািা িরম সেব্রৈকর ও বেদনাদায়ক। 
বকাগনা বকাগনা মৃৈুয বোিা বদগের মানুষ্গক ভাসেৈ কগর ৈুলগি। 
সনগজর মৃৈুযর দায় িুকাগৈ হগে পসরোগরর বলাকগদর। এক মৃৈুযগক 
বকন্দ্র কগর রসিৈ হগে েৈ সেড়ম্বনা, বেদনা ও বোকােহ হৈাো। 
বকাগনা বকাগনা  িনা পরেৈেীগদর জনয অনুিরণীয়-অনুকরণীয় হগয় 
উেগি। বিই িূগত্র পাপ হগে সনগজর এোং ৈাগদরও, োরা পাগপর 
পে বদসখগয় বেগি। 
বেে কগয়কেির আগে খুলনা অঞ্চগল বপ্রসমক-বপ্রসমকােুেল এক 
রসেগৈ িুগল আত্মহৈযা কগরসিল। বি িময় এই  িনা বোিা 
োাংলাগদগের মানুষ্গক নাড়া সদগয়সিল। ওই বৈা েগলসিলাম, এক 
 িনার বপ্রসেৈ আগের  িনার ৈীব্রৈা ও ভীেৎিৈা মুগি বদয়। বি 
কারগণ আজকাগলর নানা  িনা খুলনার এই বপ্রসমক-বপ্রসমকােুেগলর 
সৃ্মসৈ সেসৃ্মসৈ কগর সদগে। কারণ বপ্রসমকেুেগলর এক রসেগৈ মৃৈুয 
বেন এখন উৎিে ও প্রসৈোগদর একমাত্র দাওয়াইগৈ পসরণৈ 
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হগয়গি। কগয়কসি  িনা বৈা খুে কািাকাসি িমগয় িাং সিৈ হগয়গি। 
বেমন- 
 িনা- ১ : অসভভােকগদর জব্দ করগৈ মৃৈুয মৃৈুয বখলা! 
িাৈগকর এক বপ্রসমকেুেল একরসেগৈ আত্মহৈযা কগরগি। সকিুসদন 
আগে বভাগরর সনজেনৈায় উপগজলার িরমহল্লা ইউসনয়গনর 
বিসিয়ারির গ্রাগম এ  িনা  গি। একরসেগৈ বপ্রসমক েুেগলর 
আত্মহৈযার  িনা এলাকায় েযাপক িাঞ্চগলযর িৃসষ্ট কগর। জানা োয়, 
গ্রাগমর আেদুি িাোগরর পুত্র আেদুল্লাহ (২৫) ও আফরুজ আলীর 
কনযা কুলিুমা বেেম (১৯) িম্পগকে ৈালগৈা ভাই-বোন। এ িুোগদ 
দী েসদন ধগর ৈাগদর মগধয েভীর বপ্রগমর িম্পকে েগড় ওগে। ৈাগদর 
বপ্রগমর িম্পকেসি উভয় পসরোর বমগন না সনগয় প্রায় দু’িিাহ আগে 
আেদুল্লাহর িগঙ্গ কাসলয়ারির গ্রাগমর ৈার িািাগৈা বোগনর ও 
কুলিুমাগক িাৈক িদর ইউসনয়গনর কাসজহািা গ্রাগম সেগয় বদয়া 
হয়।  
সেগয় হগলও কুলিুমা-আবু্দল্লাহর বপ্রগম নাসক এৈিুকু ভািা পগড়সন 
সকাংো ৈারা পগরর  গর সেগয়ও এোং পগরর বমগয়গক  গর এগনও 
ভািা পড়গৈ বদয়সন। েরাং নৈুন িাংিাগর, নৈুন ভািায়  তেধ ও 
পসেত্র বজায়ার আনার পসরেগৈে িাসলগয় বেগি পুগরাগনা ভািায় 
বজায়ার আনার দাাঁড়! ফগল বে বকাগনা উপাগয় বিষ্টা কগরগি মা-োোর 
িাসপৈ িম্পকে সিন্ন কগর সনগজগদর হাগৈ িম্পকে রিনার কিরৈ। 
এরই ধারাোসহকৈায় রমজান মাগি কুলিুমাগক সপত্রালগয় সনগয় আিা 
হগল বপ্রসমক-বপ্রসমকার বোোগোে আগের বিগয় ৈীব্র হগৈ োগক। 
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উভয় পসরোগরর সিোন্তগক প্রৈযাখযান কগর কুলিুমা-আেদুল্লাহ রসিৈ 
কগর নৈুন এক বপ্রম কাসহনী।  িনার সদন িকাগল িাৈক-জাউয়া 
িড়গকর আজাদ সময়ার পুকুর পাগড়র একসি বরইন সর োগি এক 
রসেগৈ েলায় ফাাঁি লাসেগয় আত্মহৈযা কগর বপ্রসমকেুেল। বভাগর 
িুলন্ত লাে বদগখ পেিারীরা পুসলগে খের বদয়। কান্নায় ভাগি দুসি 
পসরোর আর লজ্জায় ভাগি বোিা বদে। সনমসজ্জৈ হয় িভযৈা ও 
আমাগদর মুিসলম ৈাহসজে-ৈামােুনগোধ! 
 িনা- ২ : বেষ্ সেকানাও বেন হয় পাোপাসে! 
এ এক অনযরকম বপ্রম। এগক অপরগক ভাগলাগেগিগিন ভীষ্ণভাগে। 
এ ভাগলাোিার স্বীকৃসৈ জীেগন পাগেন না েগল বপ্রসমক-বপ্রসমকা 
বেগি সনগয়গিন মৃৈুযর পে। ৈাও আোর একিগঙ্গই। মৃৈুযর পরও 
ৈাগদরগক বেগনা আলাদা করা না হয়, বি োৈোও জাসনগয় বেগিন 
সিসেগৈ! 
 িনাসি  গিগি িট্টগ্রাম রাউজাগনর বনায়াপাড়া ইউসনয়গন হাজী 
মকেুল আহমদ িওদােগরর োসড়গৈ।  িনার সদন রাৈ ২িার সদগক 
একিগঙ্গ আত্মহৈযা কগরগিন বপ্রসমক রমজান আলী (২০) আর 
বপ্রসমকা িুখী (১৬)। োসড়র বপিগন পুকুর পাগড় আমোগির িাগল 
োসড়গৈ িুগল আত্মহৈযা কগরগিন এ েুেল। 
জানা োয়, আত্মহৈযার িময় দুজগনর বকামর োাঁধা সিল কাপড় 
সদগয়। বিখান বেগক একসি সিরকুি উোর কগর পুসলে। 
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উোর করা সিরকুগি বলখা সিল, ‘এই মৃৈুযর জনয বকউ দায়ী নয়। 
িোর কাগি আমাগদর অনুগরাধ আমাগদর বদহগুগলা দয়া কগর 
কািগৈ বদগেন না। পাোপাসেই আমাগদর কের বদগেন। িোই 
আমাগদর েমা কগর বদগেন। আমরা একজন আগরকজনগক িাড়া 
োাঁিগৈ পারগো না, ৈাই পৃসেেী বিগড় িগল বেলাম। বোঁগি োকগৈ 
বৈা আর বকউ আমাগদর এই িম্পেক বমগন বনগে না। ৈাই এই পে 
বেগি সনলাম।’ 
জানা বেগি, ‘রমজান আর িুখী িম্পগকে বেয়াই-বেয়াইন সিগলন। 
রমজান িানীয় বনায়াপাড়া সেশ্বসেদযালয় কগলগজ উচ্চমাধযসমক সদ্বৈীয় 
েগষ্ের সেোেেী আর িুখী বনায়াপাড়া মুিসলম উচ্চ সেদযালগয়র দেম 
বেসণর সেোেেী। একই োসড়গৈ পাোপাসে  গরর োসিন্দা ৈারা। 
রমজাগনর োো বিৌদী প্রোিী আর িুখীর োো সিসকউসরসি োিে। 
কগয়ক েির আগে রমজাগনর েড়ভাই আজের বপ্রম কগর িুখীর 
েড়গোন লাসকগক পাসলগয় সেগয় কগরন। িুখীর পসরোর সেষ্য়সি 
বমগন বনয়সন। দুই পসরোগরর িগঙ্গ এখনও িম্পেক সেসেন্ন রগয়গি। 
এরই মাগি আিেগরর বিািভাই রমজাগনর িগঙ্গ লাসক আকৈাগরর 
বিাি বোন িুখীর িম্পকে েগড় উগে। েড়ভাই বোগনর সেগয়গক দুই 
পসরোর বমগন বনয়সন েগল ৈাগদর এ িম্পকেও বমগন না বনয়ার 
ধারণা বেগক এই েুেল আত্মহৈযা কগরগি েগল অনুমান করা হয়। 

 িনাসি খুেই মমোসন্তক এগৈ বকাগনা িগন্দহ বনই। সকন্তু 
মমোসন্তকৈার এই আখযান বেষ্ হগে কগে? শুধু বিাগখর পাসন আর 
হাসপগৈযে কগরই সক অধপৈন বেকাগনা োয়? 
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লেয কগর বদখগেন, উভয়  িনার িূত্র এক। ৈালগৈা ভাইগোন আর 
বেয়াই-বেয়াইগনর বপ্রমাখযান। হাদীগি কৈভাগে বে এধরগনর িম্পকে 
িাপগন কগোর হুাঁসেয়ারী উচ্চারণ করা হগয়গি ৈার ইয়ো বনই। 
তেোসহক িম্পগকের এই আত্মীয়-স্বজনগক রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম িাোৎ মৃৈুয েগল আখযাসয়ৈ কগরগিন। ‘উকো 
ইেন আগমর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু কৈৃেক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন,  

ُخوَل لََعَ النَِّساءي » يَْت « إييَّاُكْم َوادلُّ
َ
فََرأ

َ
، أ ي : يَا رَُسوَل اَّللَّ نَْصاري

َ
َن األ َفَقاَل رَُجل  مي

 «احلَْمُو الَموُْت »احلَْمَو؟ قَاَل: 
‘পরনারীর কাগি প্রগেে বেগক িােধান বেগকা। এক আনিারী 
িাহােী েলগলন, বহ আল্লাহর রািূল বদের-ভািুগরর সেষ্য় সকভাগে 
বদগখন? সৈসন েলগলন, বদের-ভািুর বৈা িাোৎ মৃৈুয।’ [েুখারী : 
৫২৩২]  
কারণ িািাগৈা, খালাগৈা, মামাগৈা ও ফুফাগৈা ভাইগোগনর িম্পগকের 
মগধয বে জোেসদসহৈা ও আত্মীয়ৈার িম্পকে রো করার দায়েেৈা 
আগি বিিা তেোসহক িম্পগকের িূগত্র িাসপৈ িম্পগকে বনই। 
এমসনভাগে অনাত্মীয় নারীপুরুগষ্ িাংগকাি, পসরিয়হীনৈার কারগণ বে 
জড়ৈার িুগোে োগক বিিাও আত্মীয়ৈার িূগত্র িাসপৈ িম্পগকে 
অনুপসিৈ। ফগল এই দুই িম্পগকের মািামাসি আত্মীয়ৈার িূগত্র 
িাসপৈ হয় এমন এক ভয়ানক িম্পকে, বেখাগন না আগি জড়ৈা-
িাংগকাি, না আগি জোেসদসহৈা ও দায়েেৈার প্রে। ফগল এই 
িম্পগকের বলাগকরা বেপগরায়া হগয় ওগে এোং িম্পগকের সভসেগৈ 
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 িায় এমন অেিা, ো বকাগনা বকাগনা িময় োিে মৃৈুযর বিগয় 
ভয়ানক হগয় বদখা বদয়।  
হাদীগি একারগণই এধরগনর িম্পকেগক মৃৈুযকূপ েগল আখযাসয়ৈ 
করা হগয়গি। হাদীিসেোরদেণ এই হাদীগির অগনক রকম েযাখযা 
কগরগিন। বকউ বকউ ৈাসেল ও েযাখযার িায়াৈগল আেয় সনগয় 
হাদীগির োসব্দক অেে পসরহার কগর এর অন্তসনেসহৈ অেে গ্রহণ 
কগরগিন এোং েগলগিন, ‘মৃৈুয বেমন ভয়ানক এই ধরগনর িম্পগকের 
পরনারী পুরুষ্ও এগক অপগরর জনয ভয়ানক। হাদীগি প্রকৃৈ মৃৈুয 
বোিাগনা হয়সন।’ বকউ বকউ েগলন, এর দ্বারা েযসির দীগনর মৃৈুয 
বোিাগনা হগয়গি। 

অনযসদগক বকাগনা বকাগনা হাদীিসেোরদ বকাগনারকম ৈাসেগলর 
আেয় না সনগয় বিাজািুসজ এর োসব্দক অেে ও েযাখযা গ্রহণ কগরগিন 
এোং েগলগিন, ‘েস্তুৈ তেোসহক িূগত্র িাসপৈ িম্পগকের সভসেগৈ 
অোধ বমলাগমোর কারগণ অগনক িময় ৈা মৃৈুযর কারণ হগয় 
দাাঁড়ায়।’ বেমন ইমাম কুরৈুেী রসহমাহুল্লাহ েগলন, 

 إىل يفيض لقاؤه أي املوت، واحلرب املوت، األسد العرب قول خمرج هذا خرج
 بطَلقها موتها إىل أو ادلين موت إىل يفيض قد املرأة لَع دخوَل وكذلك. املوت
 الفاحشة وقعت إن الرجم إىل أو الزوج غْية عند

‘োকযসি আরেরীসৈ অনুোয়ী েলা হগয়গি। বেমন েলা হয়, েুে 
মৃৈুযর আগরক নাম ৈো েুেই মৃৈুয, ো ই মৃৈুয। অেোৎ েুগের 
মুগখামুসখ হগল বেমন মৃৈুযর িম্ভােনা বদখা বদয়, বৈমসনভাগে োয়গর 
মাহরাম নারীপুরুগষ্র অোধ বমলাগমোয় মৃৈুযর কারণ িাং সিৈ হয়। 
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বেমন, অোধ বমলাগমোর কারগণ স্ত্রীর প্রসৈ রুষ্ট হগয় স্বামী কৈৃকে 
ৈালাক প্রদান এোং ৈালাগকর কারগণ আত্মমেোদাগোগধ আ াৈ 
লাোয় স্ত্রীর মৃৈুয সকাংো েযসভিার িাং সিৈ হগল রজগমর োসিজসনৈ 
কারগণ মৃৈুযেরণ।’ 
িসৈয এই হাদীিসেোরদেণ এই েুগের োিেসিত্র ৈাগদর দূরদসেেৈার 
আয়নায় প্রৈযে কগরসিগলন। ৈাই আজ বেগক েহুেির আগে ৈাাঁরা 
েখন এই ৈাফিীর কগরগিন ৈখন অগনগকই হাদীগির োসহযক অেে 
গ্রহণ না করগলও আজ বিই অেেই অেগর অেগর প্রসৈফসলৈ হগে! 
এভাগে অোধ বমলাগমোর কারগণ মৃৈুযর আেকাগক িুদূরপরাহৈ 
ভাোর বকাগনা কারণ বনই। অৈীৈ ইসৈহাগি এধরগনর অগনক 
 িনার নসজর পাওয়া োয়। মুনােী রসহমাহুল্লাহ েগলন, ইমাম োজাসল 
রসহমাহুল্লাহ এক িাগন উগল্লখ কগরগিন- ‘েনী ইিরাঈগলর জবনক 
পাদ্রীর কাগি একোর এক েুেৈী বমগয়গক আনা হগলা এক বরাগের 
সিসকৎিা করার জনয। সৈসন প্রেম অেিায় েুেৈীর সিসকৎিা করগৈ 
অস্বীকার করগলন। সকন্তু ৈারা এগৈ পীড়াপীসড় শুরু কগর, োরফগল 
োধয হগয় ওই পাদ্রী ৈাগক সনগজর কাগি বরগখ বদন। পাদ্রীর িগঙ্গ 
েুেৈীর অোধ বমলাগমোর একপেোগয় েয়ৈান এগি ৈাগক কুমিণা 
সদগৈ োগক এোং পাদ্রীগক েযসভিাগর সলি করায়। এগৈ েুেৈী 
েভেেৈী হগয় পগড়। েয়ৈান এোর নৈুন ফাাঁদ পাগৈ পাদ্রীর কাগি 
এগি কুমিণা বদয়, এই  িনা প্রকাে বপগল লাঞ্ছনার সেকার হগৈ 
হগে। ৈাই েুেৈীগক হৈযা কগর বফগলা। কুমিণা অনুোয়ী পাদ্রী 
ৈাগক হৈযা কগর। এরপর েয়ৈান েুেৈীর পসরোগর োয় এোং 
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ৈাগদরগক পাদ্রীর সেরুগে বেসপগয় বৈাগল। ফগল ৈারা ৈাগক েসন্দ 
কগর এোং হুমসক-ধমসক বদয়া শুরু কগর। েয়ৈান আোর আগি 
পাদ্রীর কাগি। ৈাগক েগল, আমাগক সিজদা কগরা, বৈামার মুসির 
েযেিা হগে। সদগেহারা পাদ্রী জীেন োাঁিাগনার জনয েয়ৈানগক 
সিজদা কগর।’ 
নারী-পুরুগষ্র অোধ বমলাগমো কৈ ভয়াংকর পসরণসৈ বিগক আনগৈ 
পাগর, এই  িনা ৈার জ্বলন্ত প্রমাণ। ৈাই েসদ আজই িৈকে না হই 
ৈগে অহরহ  িগৈ োকগে একরসেগৈ নারীপুরুগষ্র িুগল পড়ার 
এই মৃৈুযগখলা। অসভভােকরা আর কৈসদন এভাগে িন্তাগনর 
মৃৈুযগখলার অিহায় দেেক হগয় অশ্রুপাৈ করগে? 

  
 
 

নারী েগধর সমসিল 
এক রুে কূিনীসৈক োাংলাগদগে বেে সকিুসদন অেিান কগর সনজ 
বদগে সফগর সেগয় মুিসলম হগয়সিগলন। োাংলাগদগের কী বদগখ 
মুিসলম হগলন এোং কীগি আপনাগক ইিলাম গ্রহণ করগৈ 
উৎিাসহৈ করগলা এই প্রে করা হগল সৈসন সেস্ময়কর একিা ৈেয 
সদগলন। সৈসন েলগলন, োাংলাগদগের দুনেীসৈ ও অসনয়ম! ৈার জোগে 
হৈোক িোই। অসনয়ম-দুনেীসৈ বদগখ বকউ মুিসলম হয়? প্রেকারীর 
সেস্ময় বদগখ সেষ্য়িা খুগল েলগলন এই নেমুিসলম। সৈসন েলগলন, 
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োাংলাগদে পৃসেেীর একমাত্র বদে, বেখাগন অসনয়ম, দুনেীসৈ,  ুষ্-
উৎগকাি এোং উপসর কামাই িাড়া বকাগনা কাজ হয় না। একজন 
সপয়নও উৎগকাগির সনশ্চয়ৈা িাড়া সিসে বপৌঁিায় না। েমৈার দাপগি 
োকা বলাগকরা িাধারণ গ্রাময সেিার কগরও  ুষ্ খায়। এৈ অসনয়ম-
দুনেীসৈর পরও বদেসি সিগক আগি, বদগের মানুষ্ বোঁগি আগি! ৈাই 
আসম ভাসেৈ হই, কী কগর একিা বদগের মানুষ্ এৈ অন্ধকাগরর 
মগধয বোঁগি োগক? আমার ভােনায় আগি সনশ্চয় এর বপিগন এমন 
বকাগনা েসি আগি, ো ৈাগদরগক এই অন্ধকাগরর মগধয োাঁসিগয় 
বরগখগি, বদেসিগক সিসকগয় বরগখগি। আর বিই েসি হগে ইিলাম। 
ৈাই আসম ইিলাগমর িায়াৈগল আেয় গ্রহণ কগরসি।’ 

এই হগে একজন সেগদেীর দৃসষ্টগৈ োাংলাগদগের দুনেীসৈ ও 
অসনয়গমর সিত্র। মাগিমগধয ভাসে, োাংলাগদগের দুনেীসৈরও একিা 
কীসৈে আগি- সেধমেীগদরগক আগলার সদো সদগৈ পাগর! অন্ধকার আগি 
েগলই বৈা আগলা! অন্ধকার েগলই বৈা আগলার মাহাত্ময! একারগণই 
সেিেণ বলাগকরা অন্ধকার বেগক আগলার সদো বনয়, অন্ধকাগরর 
অপর সপগে আগলা খুাঁগজ বেড়ায়। বেমন খুাঁগজসিগলন এোং 
বপগয়সিগলন এই রুে নােসরক।  
সকন্তু িোই আাঁধাগর আগলা বখাাঁগজ? অন্ধকাগর পায় আগলার সদো? 
না, অগনগক েরাং অন্ধকার বেগকই অন্ধকাগরর পগে োত্রা কগর। এক 
পাপ বেগক রিনা কগর আগরক পাপ এোং েৃহৎ পাপ। বিই পাগপর 
পগের এক পসেগকর োত্রা কৈ মানুগষ্র জীেনগক বে ৈিনি কগর 
বদয় ৈার সহগিে করা ভার। এই পগের োত্রা শুধু একজন মানুগষ্র 
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জীেনগক ধ্বাংি েহ্বগর সনগেপ কগর না, বোিা িমাজগক বেগল বদয় 
ভয়ােহ পসরণসৈর সদগক। এমসন একসি  িনার জনক আসেদ 
(িদ্মনাম)। মানুষ্ েলগল ভুল হগে- িম্ভ্রমগখগকা জলজযান্ত এক 
নরপশু। পশুরাও একিা িীমার মগধয আেে োকার বিষ্টা কগর। 
সকন্তু আমরা মানুষ্রাই ৈা পাসর না। বিষ্টা কসর মনুষ্যগত্বর িাংজ্ঞা 
বভদ কগর পশু-নরকীি িে সকিুর িাংজ্ঞা িাসড়গয় বেগৈ। বেমন 
কগরগি আসেদ। পাগের োসড়র একিা বমগয় ৈাগক পিন্দ করৈ। 
বিষ্টা সিল ৈার িগঙ্গ সেোহেন্ধগন আেে হগৈ। বমগয়সির পসরোরও 
সেষ্য়সি িাইৈ। িহজ পগে কাজ হগে না বভগে বমগয়িা এক 
অপগকৌেগলর আেয় বনয়। একসদন আসেগদর ফাাঁকা োসড়গৈ ঢুগক 
পগড় অপোগদর োে িড়াগৈ োগক।  িনার োয়ু এলাকা েরম 
কগর ৈুলগল সেিার িাজাগনা হয়। বিষ্টা করা হয় বমগয়সিগক 
আসেগদর িগঙ্গ সেগয় সদগৈ। সকন্তু আসেগদর োো বকাগনামগৈই ৈা 
মানগৈ িান না। বেষ্ পেেন্ত পাঁয়সত্রে হাজার িাকা জসরমানা কগর 
আসেদগক মুসি বদয়া হয়। 
িগন্দহ বনই, এগেগত্র আসেদ মজলুম, অনযাগয়র সেকার। োাংলাগদগে 
এধরগনর জুলুগমর সেকার হন অগনগকই। সকন্তু এই জুলুম বেগক 
আসেদ পাগপর বে দরজা উমুি কগর ৈা মানেৈার আকাগে সেরাি 
দাে ও কাসল েগলই জ্ঞান করগৈ হগে। বি প্রসৈজ্ঞা কগর, নারী 
জাসৈর ওপর সদগয় বি এই জুলুগমর িাল বমিাগে। একিা নারীর 
েদগল েৈ েৈ নারীগক নষ্ট করগে। ইজ্জৈ-আব্রু ধ্বাংি করগে। কী 
জ নয মগনােৃসে, সনষু্ঠর প্রসৈজ্ঞা। ‘সনগজর পাগপর োসি সনগজই বভাে 
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করগৈ হগে এোং একজগনর পাপ অনযজন েহন করগে না। আল্লাহ 
ৈা‘আলা েগলন,   

ّل   ﴿ ا   إَِّل  ن ۡفسر  ُك   ت ۡكِسُب  و  ل ۡيه  ّل   ع  ىَٰ   وِۡزر   و  زِر ة   ت زِرُ  و  ۡخر 
ُ
َٰ  ُثمَ  أ ُبُِكم إِل   ر 

ُين ُبُِئُكم َمۡرِجُعُكمۡ  ا ف  ۡت لُِفون   فِيهِ  ُكنُتمۡ  بِم   [  ١٥٢: االنعام] ﴾ ١٦٤ َت 
‘আর প্রসৈসি েযসি ো অজেন কগর, ৈা শুধু ৈারই ওপর েৈোয়। আর 
বকাগনা ভারেহনকারী অগনযর ভার েহন করগে না। অৈঃপর 
বৈামাগদর িোইগক প্রসৈপালগকর কাগি প্রৈযােৈেন করগৈ হগে। 
অনন্তর সৈসন বৈামাগদরগক েগল বদগেন, বেিে সেষ্গয় বৈামরা 
সেগরাধ।’ {িূরা আল-আন‘আম, আয়াৈ : ১৬৪} 
ৈাহগল এক বমগয়র অপরাগধর কারগণ বকন হাজার নারীর সেরুগে 
প্রসৈগোধ বনয়ার প্রসৈজ্ঞা? বকন একজগনর বোিা অপরজগনর ওপর 
িাপাগনা? সনষু্ঠর এই মগনােৃসে কৈ ভয়াংকর হগৈ পাগর ৈার 
িেগিগয় দৃষ্টান্ত িম্ভেৈ আসেদ। প্রসৈগোগধর এই সজ াাংিা সনগয় 
পড়াগোনার উগেগেয রাংপুগরর এক কগলগজ ভসৈে হয় বি। 
পড়াগোনার বিগয় সজ াাংিা োিোয়ন করা ৈার প্রধান লেয হগয় 
ওগে। প্রেগম িাগেেি কগর রাংপুগরর সমোপুকুগরর বমগয় নীসলমাগক 
(িদ্মনাম)। উেরাঞ্চগলর বমগয়রা িরলৈার অসভধায় প্রসিে। 
নীসলমাও ৈার োইগর নন। অেেয প্রেম প্রেম নীসলমা অপসরসিৈ 
বলাকিার কোর ফাাঁগদ পা সদগৈ িাংগকাি কগরন। সকন্তু এক সেধ্বাংিী 
সজ াাংিা সনগয় কগলগজ এগিসিল আসেদ। ৈাই ৈার এই সজ াাংিা 
পূরণ করগৈ ফাাঁগদর পর ফাাঁদ পাৈগৈ োগক। সেিাগৈ োগক জাগলর 
পর জাল। বে জাল সিন্ন করা নারীগদর জনয সেগেষ্ৈ উেরাঞ্চগলর 
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িরল বমগয়গদর জনয দুরূহই েগি। ৈাই আসেগদর মুগখ বোন 
িগম্বাধন শুগন বমাগমর মগৈা েগল োন নীসলমা। কসেৈ ভাইগক বনন 
আপন কগর। আপনগত্বর  সড়র কাাঁিা স্বিাগন সদ্বৈীয়োর সফগর 
আগিসন, কযাগলণ্ডাগরর পাৈায় বোে হয়সন নৈুন আগরকসি সদন, সকন্তু 
এই নৈুন ভাইগোগনর জীেন-সদেগন্ত বেন উসদৈ হগয়গি আপনগত্বর 
অগনকগুগলা িূসেেমামা, বেন অকৃসত্রমৈার কযাগলণ্ডাগর বোে হগয়গি 
অগনকগুগলা সদন। ৈাই বিাগিা ভাই েড় বোনগক বফান সদগয় জানায়, 
বি ৈাগক সনগয় বমলায়  ুরগৈ োগে! 
নীসলমা সনগজগক বোগনর পসরিগয় অকৃসত্রম ও উজাড় বদখগৈ 
বিগয়সিগলন। প্রেগম সকিুিা আমৈা আমৈা করগলও আসেদ ৈাগক 
ভাইগোগনর পসরিগয়র সনখাাঁদৈা স্মরণ কসরগয় বদয়। েগল, আপু! 
ভাইগোগনর িম্পগকে বকাগনা িাগমলা আগি? কী িমৎকার! েুগের 
 ূসণেিাকায় প্রোগদর োত্র েুসি সপষ্ট হয়। পুরাৈন প্রোগদর জায়ো 
দখল কগর বনয় নৈুন প্রোদ- ‘পাৈাগনা ভাইগোন বেখাগন আপদ 
বনই বিখাগন!’   
আপদ মুসির সনশ্চয়ৈা বপগয় পগে নাগম নীসলমা। রওয়ানা হয় 
বিাগিা ভাইগয়র িগঙ্গ বমলায়। নীসলমাগক বদগখ একিু হকিসকগয় োয় 
আসেদ। এক সজ াাংিু প্রসৈজ্ঞার প্রেম সেকার! বি ৈার িাগেেি পূরণ 
করগৈ পারগে বৈা? এসেগয় িগল আসেদ। েুগক ৈার কম্পন, মগন 
উগেজনা আর িসরগত্র সজ াাংিার ৈাজা রি।  
সকিুদূর অগ্রির হগয় আসেদ হোৎ েগল ওগে ৈার প্রকৃসৈর িাক 
এগিগি। উিখুগি ভাে বদখায় বি। সেব্রৈ নীসলমা িাংকুসিৈ হগয় 
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পগড়। ৈার কারগণ বিাগিা ভাইসি এই অিমগয় সেপগদ পগড়গি, 
ভােগৈই কষ্ট লাগে ৈার। সরক্সা িলগৈ িলগৈ আসেগদর বহাগেগলর 
কাগি এগি পগড়। বি নীসলমাগক েগল, িগলা বহাগেগলর কাগি এগি 
পগড়সি এখাগন প্রগয়াজনিা বিগর োই! নীসলমা প্রেগম একিু ইৈিৈ 
কগর। বি োইগর দাাঁসড়গয় োকগৈ িায়। সকন্তু অসেদ েগল, সি! 
এভাগে েড় বোনগক োইগর দাাঁড় কসরগয় রাখা োয়? কো োড়ায় না 
নীসলমা। ইৈিৈ সেসেিপগদ আসেগদর বহাগেলকগে প্রগেে কগর 
বি। 
বহাগেগল ঢুগক অোক হগয় োয় নীসলমা। বোিা বহাগেল ভেগন 
িুনিান সনরেৈা। বেন সপনপৈগনর েব্দও বোনা োয় েহু দূর 
বেগক। বোনগক সনজকগে েসিগয় ৈসড় সড় কগর োেরুগম প্রগেে 
কগর আসেদ। োেরুম বেগক বের হগয় বকাগনা সকিু েুগি ওোর 
আগেই এগকোগর েযঘ্র-সেপ্রৈায় ‘েড়গোন’ নীসলমার ওপর িাাঁসপগয় 
পগড় আসেদ। বি পগকি বেগক বিারা ও বব্লি বের কগর েগল 
‘বিাঁিাগল বিাজা েলায় পাড় মারগো। োগয়র কাপড় সিাঁগড় বফগল 
সদগো।’ 
নীসলমা  িনার আকসস্মকৈায় হৈসেহ্বল হগয় পগড়। প্রসৈগরাধ 
েমৈা সনগিজ হগৈ োগক। সিন্নেগস্ত্র  গর বফরার অিম্ভেযৈার েকায় 
মূগলাৎপাসিৈ েৃগের মগৈা সেিানায় ধপাি কগর েগি পগড়। পগরর 
ইসৈহাি বেমসন বেদনায়ক বৈমসন মমোসন্তক। আসেদ েড়গোগনর 
কাগি েমা প্রােেনা কগর ৈাগক োসড় বপৌঁগি বদয়ার কো েগল োগি 
ওগে। োগির বহল্পাগরর িগঙ্গ িুসি কগর বনয় িুগোে মগৈা ৈাগক 
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নাসমগয় সদগল একেৈ িাকা েকসেি বদগে। এভাগে িুসি কগর 
োসড়গৈ ওগে নীসলমা-আসেদ। সিগি সনিি নীসলমা দূর আকাগের 
নীসলমাপাগন ৈাসকগয় োগক। বকাগনা কো বফাগি না ৈার মুগখ। 
বভৈগর ৈার িড় েইগি। স্বল্প িমগয়র েযেধাগন িমাজ-িাংিাগরর 
প্রসৈ ৈার ৈীব্র  ৃণাগোধ িৃসষ্ট হগয়গি। োি সকিুদূর োওয়ার পর 
েসমর উগদ্রক বদখায় আসেদ। বহল্পার বদৌগড় আগি ৈাগক িাহােয 
করার জনয এোং েসম করাগনার জনয োগির দরজার কাগি সনগয় 
োয়। েসমর ভাে কগর এক পেোগয় োি বেগক বনগম পগড় আসেদ। 
বহল্পার েগল, উিাদ োসড় িান বদন। নীসলমার বিাগখর িামগনই 
 িসিল িে। ‘বিাগিাভাই’বক োমাগনার নূনযৈম প্রগিষ্টা কগর না 
নীসলমা। বি কােখগণ্ড পসরণৈ হগয়গি। ৈাই বিাগখর িামগন ো 
বদখগি ৈা এক সনষু্ঠর বখলার মগৈা মগন হগে ৈার কাগি। 
বখগলায়াড়রা বৈা বখলগেই, োাঁসে োসজগয় ৈাগক মািপগে োমাগনার 
দরকার সক? ৈাই আসেগদর েসমর ভাে, ভাে কগর বনগম োওয়া, 
বনগম বেগৈ বহল্পাগরর িহগোসেৈা িেসকিুই সেকোক ধরগৈ 
বপগরসিগলন নীসলমা। সকন্তু প্রৈারণার সেকার হগয় নারীিোর 
িেগিগয় মূলযোন েস্তু হাসরগয় এগি নৈুন কগর পাওয়ার সকিু না 
োকায় বকাগনাসকিুগৈই োধা বদনসন সৈসন। 
সজ াাংিার বমাড়ক উগমািন কগর  গর সফগর এগলা আসেদ। রাৈ 
ৈখন দেিা। হোৎ নীসলমার বিাগিা বোগনর নাম্বার বেগক একিা 
বফান এগলা, ভাইয়া! নীসলমা আপু বৈা এখগনা োসড় আিগলা না... 
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হযাাঁ, এক অপাসেেে সেশ্বাগি িরম প্রৈাসরৈ হগয় আর বকাগনা সদন 
 গর বফগরনসন নীসলমা। বকাোয় হাসরগয় বেগি ৈারও বখাাঁজ রাগখসন 
বকউ। নীসলমার পসরোগরর বলাগকরাও ৈার িন্ধান জানগৈ পাগরসন। 
আসেগদর িগঙ্গ বোোগোগের বিষ্টা কগরও েযেে হগয়গি ৈারা। বকননা 
আসেদ প্রসৈসি নারীর জনয একিা কগর নৈুন সিম েরাে করৈ। ওই 
নারীর িম্ভ্রম লুি হওয়ার িগঙ্গ িগঙ্গ নাম্বারিাও েন্ধ হগয় বেৈ 
সিরসদগনর জনয। 
সজ াাংিা োিোয়ন আর সনৈয নারীগদগহর েন্ধ আসেদগক আগরা 
বেয়াড়া কগর বৈাগল। বি নৈুন নৈুন সেকাগরর বপিগন িুিগৈ 
োগক।  ুগণ ধরা এই িমাগজ উাঁইগপাকার মগৈা আগুন বদগখ িুগি 
আিগৈ োগক হৈভাো নারী। সদ্বৈীয় সেকার সহগিগে পায় মা-
োোহারা এক ইয়াসৈম বমগয়। বমগয়সি ভাইগয়র কাগি োগক। আসেদ 
নূনযৈম পসরিগয়র িূগত্র ৈার কাগি বমাোইল নাম্বার িাইগল বমগয়সি 
েগল, আসমই কল বদগো আপনাগক। এরপর একসদন রাগৈ কল 
সদগয় বি আসেগদর োিায় আগি। িাোৎ ও কোর প্রেম পগেেই 
আসেদ ৈাগক ধষ্েণ কগর। অগনক কান্নাকাসি কগর বমগয়সি। বি েগল, 
‘আসম বৈা বৈামাগক ভাগলাোসিই, বৈামার কাগি এমসনগৈই আিে, 
এই কাজিা না করগলও পারগৈ! এই পাগপর কারগণ বৈামার মুখ 
বদখাও অপরাধ।’ 

আসেদ েগল সেক আগি, ৈাই হগে। হগে না, এগৈা ভাগলাোিা নয়; 
নারী েগধর ৈামাো! আসেদ সনগজই স্বীকার কগর, কুমারী বমগয়গদর 
বিগড় এরপর মসহলাগদর সদগক নজর সদই। এসদগক রাংপুগরর সভিা 
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অসফগি দালাগলর কাজ শুরু কগর আসেদ। বিই িূগত্র োজীপুগরর 
এক েযসি ৈার স্ত্রীগক সেগদগে পাোগনার জনয সভিা করগৈ আগি 
এোং ওই সদন সভিা প্রসিয়া বেষ্ না হওয়ায় আসেদগক ‘সেশ্বাি’ 
কগর ৈার দাসয়গত্ব বরগখ োয়। সেয়াগলর কাগি মুরসে েেো বদয়া 
বোগিন বৈা? কসে নয়; আসম এখাগন সনরে...। এভাগে িলগৈ োগক 
আসেগদর নারীেধ। এক, দুই, সৈন, িার, পাাঁি....। 
আসেদ জানায়, পগনর বষ্াগলািা বমগয়র জীেন নষ্ট করার পর 
বফিেুগক েগোগরর বমগয় আসখর িগঙ্গ পসরিয় হয়। ৈার িগঙ্গ 
আগরক বিগলর েনু্ধত্ব সিল। ওই বিগলর িগঙ্গ েনু্ধত্ব িুসিগয় আসম 
ৈার িগঙ্গ িম্পকে কসর। আসখর কোয় আসম ভাগলা হগয় োই। অনয 
নারীগদর িগঙ্গ বেনার আগিাে কগম োয়। দুগলা ভাইগয়র মাধযগম 
িসে িাংগ্রহ কসর। পগর খুলনায় ৈার িগঙ্গ বদখা করগৈ োই। 
বহাগিগল সৈন  ণ্টা কািাই।....কসর, ...ধগর োসক। এিময় ৈার 
িসেগুগলা ৈুগল রাসখ। বি অস্বীকার কগর, লাইি েন্ধ কগর বদয়। 
রাগৈ কো েসল। আিার িময় বি রািাগৈই আমাগক...ধগর। আসম 
ৈাগক েসল, আসম িগল োসে েগি সকন্তু জীেনিা বৈামার হাগৈ ৈুগল 
সদগয় োসে। এখন এিা জীেন্ত রাখগল রাখগৈ পাগরা মারগল মারগৈ 
পাগরা। ৈগে এই িম্পকেও িায়ী হয় না। আসখর িগঙ্গ বেষ্ পেেন্ত 
িম্পকে সিন্ন হগয় োওয়ার পর বি ঢাকায় আোর আগের পাগপ 
জসড়গয় পগড়।   
ঢাকায় বি সেসভন্ন িময় সেসভন্ন জায়োয় োিা ভাড়া সনগয় প্রসৈগেসে 
সেোসহৈ বমগয়গদর িম্ভ্রম লুগি বনয়ার জনয অেলম্বন করৈ িরম 
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জ নযপন্থা। আসেদ সনগজই েগলগি, ‘ঢাকার ভাগলা ও অসভজাৈ 
ফযাসমসলগৈ হাৈ সদৈাম। এগৈ  িনা ফাাঁি হওয়ার ভয় োকৈ না। 
খারাপ হগল ফাাঁি হওয়ার ভগয় বিিে ফযাসমসলর িগঙ্গ িম্পকে 
করৈাম না।’ 
োরা ঢাকায় োগকন ৈারা বোগিন ঢাকার জীেন কৈিা িাংগ্রামমুখর। 
কৈিা লড়াই কগর এখাগন সিগক োকগৈ হয়। িাকসরর স্বল্পৈা, 
সনৈযপগণযর ঊধ্বেমুখী েসৈ, এক  ণ্টার পে পাসড় সদগৈ িার  ণ্টা 
হাগৈ বনয়ার অপসরহােেৈা এোং েলাকা, িুপ্রভাৈ, ৈুরাে, ৮নাং, ২৭ 
নাং োসড়র আিসত্রে সিগির োসড়গৈ ৭০ জন কগর উগে িাাঁকুসন খান 
আর  াগম জেুেেু হগয় োরা েন্তগেয বপৌঁিান, মাগি মাগি 
োসড়ওয়ালাগদর ৈাড়া বখগয় ভাড়া োড়াগৈ সেগয় বিাগখমুগখ অন্ধকার 
বদগখন, সত্রে সদগনর ওপগরর সদনওয়ালা মািগুগলা োগদর কাগি 
ভীমরুগলর মগৈা হুল বফািায়, ৈারা িমাজ-িাংিাগর বে কৈিা 
করুণা পাওয়ার বোেয, ৈা একমাত্র সেগেকোন মানুষ্ই বোগিন। 
সকন্তু বোগি না আসেদরা। ৈাই এরা হাৈ বদয় এিে িাংগ্রামমুখর 
মানুষ্গদর  গর, হাৈ বদয় ৈাগদর িম্ভ্রমোগত্র। উগস্ক বদয় ৈাগদর 
 রণীগদরগক, োগদর জনযই এরা এই কসেন জীেনোপন করগি। বি 
এিে নারীগদরগক উগেসজৈ কগর স্বামীরা ৈাগদর িময় সদগৈ পাগর 
না েগল! স্ত্রীগদরগক সনগয় সেগনাদন কগর না েগল! োচ্চাগকও িময় 
সদগে না েগল! স্ত্রীগদরগক বি এভাগে উগেসজৈ করৈ এোং বেগষ্ 
বিাপ বফগল েলৈ, আিুন আসম িময় সদই, আপনাগক সনগয়  ুসর, 
পাগকে, সেগনাদনগকগন্দ্র, সিসড়য়াখানায়... 
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হায়গর বেঈমান েধূ! ৈুই স্বামীর শুধু বরামাসন্টকৈারই কাোল 
োকসল! ভােসল না, স্বামী বকন ও কার জনয হাড়ভাো খািুসন কগরন? 
বরামাসন্টকৈা সক শুধু োকযফূুটরগণই! বৈার জনয অন্ন, েস্ত্র ও 
োিিাগনর েযেিা না কগর স্বামী েসদ িারাসদন বৈার পাগে েগি েগি 
বরামাসন্টক কোর িুসল খুগল েিগৈন ৈগে সক ৈাগৈ বপি ভরৈ? 
বদগহর আেরণ হগৈা? ঢাকার অট্রাসলকায় েিোি ও েযাি-সেদুযৎ-
পাসনর িহজলভয উপকরগণ বৈার িাাংিাসরক জীেন আনন্দ ন 
হগৈা? হৈভােয পসেক, প্রিরখগণ্ডর পাষ্ণ্ডৈাগক ভাগে দুেমন, অেি 
ভাগে না, প্রিগরর পাষ্ণ্ডৈাগৈই ৈার পে কণ্টকাকীণে মুি! অনযোয় 
নরম কাদার েগৈে আিগক বেৈ ৈার িলার পে, হাসরগয় বেৈ অগিনা 
সেকানায়। 
সেশ্ব স্বািয িাংিা (িসব্লও এইি ও) ও ইাংলযাগন্ডর সেখযাৈ জসরপ িাংিা 
আরসপও ১৫০০০ মানুগষ্র ওপর একসি িমীো িাসলগয়গি। জসরগপ 
বদখা বেগি, প্রেুসির বকাগপ ৈাগদর দাম্পৈযজীেগন িন্দপৈন 
 িগি। দু’সি সেশ্বখযাৈ িাংিার করা এই িমীোর সরগপািে বদগখ 
লন্ডন ইউসনভাসিেসি কগলজ লন্ডগনর অধযাপক কযাে মািোর েগলগিন, 
‘েৈেমান প্রসৈগোসেৈার োজাগর িাধারণ মানুষ্ এমসনগৈই মানসিক 
িাগপ োগকন। িাকসর, বরাজোর, িে সমসলগয় সিন্তার বেষ্ বনই। মন 
িায় না-সদগল েরীর কাজ করগে কীভাগে?’  

[িাইমি অে ইসন্ডয়া, দয বিসলগ্রাফ ও সেসেসি অনলাইন] 
জসরপ, সরগপািে, সেগেক িেসকিুই েগল কমেিান্ত পুরুষ্ এখাগন 
সনৈান্তই অপরাে। িারাসদগনর এই খািুসন বখগি েুধাৈে,  মোি 
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স্বামীর পগে খুে িঙ্গৈ কারগণই বরামাঞ্চকর অনুভূসৈ প্রকাে করা 
িম্ভে নয়। এমসনভাগে কমেগেত্র োদ সদগয় স্ত্রীগক সনগয় 
সেগনাদনগকন্দ্রগুগলাগৈ  ুরগৈ োওয়াও বকাগনা েুসিগৈ তেধ হওয়ার 
কো নয়। সকন্তু িমাগজর কসৈপয় দুষ্ট, বেকার, লম্পি ও দুশ্চসরত্র 
বলাক নারীগদরগক এই অিম্ভে কাগজই স্বামীগদরগক বদাষ্াগরাপ কগর 
ৈাগদরগক সেপেোমী করগি। প্রসৈগেসে িূগত্র েখন ৈখন কমেেযি 
পুরুগষ্র খাসল  গর ঢুগক নারীগদরগক সেপগে সনগয় োগে। 
স্বামী-অনুপসিৈ নারীর  গর প্রগেে ও ৈার িগঙ্গ অন্তরঙ্গৈার 
মমোসন্তক োসির কো হাদীগি েলা হগয়গি। ইমাম ৈাোরানী 
রসহমাহুল্লাহ উগল্লখ কগরন-  

يَاَمةي ُثْعبَان  » َث ََلُ يَْوَم الْقي يبٍَة بُعي  «َمْن َقَعَد لََعَ فيَراشي ُمغي

‘বে েযসি স্বামী অনুপসিৈ রমণীর  গর উপগেেন করগে আল্লাহ 
ৈা‘আলা বকয়ামৈ সদেগি ৈাগক দাংেন করার জনয একসি সেষ্াি 
িাপ সনেুি করগেন।’ [মুিনাদ আহমদ : ২২৫৬২, েঈফ] 
আল্লামা ইেগন ৈাইসময়া রসহমাহুল্লাহ প্রসৈগেসে িূগত্রর সভসেগৈ 
বকাগনা নারীর সদগক অপদৃসষ্ট বদয়ার ভয়ােহৈা িম্পগকে আগলাকপাৈ 
করগৈ সেগয় সলগখন-  

 َيب وجاره غْيه، ىف مما أكرث الظلم من هذا فىف بعًضا، بعضهم يأمن واجلْيان
 ابن تفسْي:  الكتاب.  هو يفسدها فكيف غْيه، من امرأته َيفظ أن عليه
 تيمية
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‘প্রসৈগেসেরা একজন আগরকজন বেগক সনরাপদ োকগে। ফগল 
প্রসৈগেসের প্রসৈ জুলুম করা হগল ৈা অনযগদর প্রসৈ কৃৈ জুলুগমর 
বিগয় গুরুৈর অনযায়। বিগহৈু প্রসৈগেসের কৈেেয হগে প্রসৈগেসে 
নারীগক েসহরােৈ বলাকগদর বে বকাগনা েসৈ বেগক বহফাজৈ করা। 
িুৈরাাং প্রসৈগেসে সনগজই েসদ ওই মসহলার সদগক হাৈ োড়ায় ৈগে 
ৈা কী পসরমাণ ভয়ােহ অপরাধ হগৈ পাগর?’  
সেশ্বখযাৈ মুফািসির আল্লামা সেহােুসেন মাহমুদ আলুিী রসহমাহুল্লাহ 
েগলন, প্রসৈগেসে নারীর িগঙ্গ অপকগমে সলি হওয়া শুধু প্রসৈগেসের 
হক নষ্ট করাই নয়, েরাং অনয িাধারণ বেনার বিগয় এিা অসধকৈর 
গুরুৈর। বকননা,  

 ابلكر زنا من أقبح اثليب وزنا

‘কুমারী বমগয়র বিগয় সেোসহৈ নারীর িগঙ্গ অপকমে করার অপরাধ 
ভয়ানক।’ [ৈাফিীগর রুহুল মাআনী] 
মুফািসির আেু আেদুল্লাহ মুিাফা আদােী সমিরী েগলন-  

 املحرم، الفرج حرمة: حرمتني انتهكت ألنك لكن حرام، الزنا ُك أن مع
 .أشد اتلغليظ فَكن اجلار وحرمة

‘িকল প্রকার বেনাই ভয়ােহ পাপ। সকন্তু প্রসৈগেসে নারীর িগঙ্গ ৈা 
অৈযন্ত কসেন। বকননা এখাগন দুসি হারাম কাজ সেদযমান। হারাম 
উপাগয় তজসেক িাসহদা পূরণ এোং প্রসৈগেসের অসধকার েুণ্ন করা। 
ৈাই এিা অনয েযসভিাগরর বিগয় মারাত্মক। [সিলসিলাৈুৈ ৈাফিীর] 
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মুফািসির আেু ইউিুফ মুহাম্মাদ জাগয়দ ‘আলজাওয়াসহরুল হাসরসরয়া 
সমন কালাসম খায়সরল োসরয়া’ ৈাফিীর গ্রগন্থ েগলন-  

  والغلول وانلهبة الزنا ِف داخل وهو اجلار حبليلة والزنا

‘প্রসৈগেসে নারীর িগঙ্গ েযসভিাগর সলি হওয়ায় একই িগঙ্গ সৈনসি 
গুনাহ িসম্মলগনর কারণ। েো, বেনা, িাকাসৈ ও প্রৈারণা।’ 
প্রসৈগেসে নারীর ইজ্জৈ-আব্রু রো করার িাংসৃ্কসৈ আমাগদর এই 
ৈোকসেৈ আধুসনক িভয িমাগজ সনদারুণভাগে েযাহৈ হগলও বে 
জাগহলী েুেগক আমরা  ৃণা কসর বিই জাগহলী েুগেও অৈযন্ত েগত্নর 
িগঙ্গ ৈা রো করা হগৈা। সেশ্বখযাৈ মুফািসির ইমাম কুরৈুেী 
রসহমাহুল্লাহ েগলন-  

َن   ملا وأقبح؛ أفحُش  اجلاري  حبليلة لكنَّه - والفواحش الكبائري  من َكن وإنْ  - والزِّ
م ما وَهتْكي  ، اجلار خيانةي  من إيه ينضمُّ  نْ  ورسوَُلُ  تعاىل اهلل عظَّ  ، حرمته مي
ةي  دَّ حون اجلاهليةُ  َكنتي  فلقد ؛ وَعدة رشًَع  ذلك قبح وشي  اجلارْ  حريمي  بصون يتمدَّ

ون ،   : عنرتة قال كما ؛ األبصارْ  دونهم وَيُغضُّ

‘বে বকাগনা বেনাই অৈযন্ত জ নয ও অমাজেনীয় অেীলৈার অন্তভুেি। 
সকন্তু প্রসৈগেসে নারীর িগঙ্গ ৈা করা অগনক কারগণই মারাত্মক। 
বকননা এগৈ প্রসৈগেসের হগকর বখয়ানৈ, আল্লাহ ৈা‘আলা ও ৈদীয় 
রািূগলর গুরুত্বপূণে সনগষ্ধ লঙ্ঘগনর মগৈা ধৃষ্টৈা সেদযমান। ৈািাড়া 
এই পাপসি েরীয়ৈ ও িামাসজকগোধ- উভয় দৃসষ্টগৈই অৈযন্ত সনন্দীয় 
ও জ নয। একারগণই জাগহলী েুগের বলাগকরাও প্রসৈগেসের ইজ্জৈ-



 

180 

আব্রু রো করাগক সনগজগদর বেৌরেজনক কাজ েগল মগন করৈ। 
আনৈারা কসে েগলন- 

ُغضُّ 
َ
 َجاَرتي  يلي  بََدْت  َما َطْريفي  َوأ

َواَها َجاَرتي  يَُوارييْ  َحىتَّ 
ْ
 َمأ

‘েখনই আমার প্রসৈগেসে নারী আমার দৃসষ্টগৈ উদয় হয় ৈখনই 
আসম দৃসষ্ট িাংেৈ কসর এোং েৈেণ না বি ৈার আোিিগল 
প্রৈযােমন কগর ৈৈেণ পেেন্ত দৃসষ্ট েন্ধ রাসখ।’ [আল মুফসহম সলমা 
আেকালা সমন ৈালখীসি সকৈাসে মুিসলম] 
েড্ড আফগিাি! জাগহলী েুগের বলাগকরা বিৌজনযগোধ লালন কগরও 
‘জাগহল িভযৈার’ অপোদ ব ািাগৈ পাগরসন। সকন্তু আমরা 
বিৌজনযগোধ, োলীনৈা, আত্মমেোদাগোধ িেসকিু জলাঞ্জসল সদগয়ও 
‘িভয েুগের িভয নােসরক’ ৈকমা লাসেগয় অৈীৈকাগলর োগয় 
কলগকর দাে লাসেগয় ইসৈহাগির ওপর িসড় ব ারাসে! 
এই িসড়  ুসরগয়ই আসেদ কাগরা কনযা, কাগরা বোন, কাগরা মা, 
কাগরা স্ত্রীর িম্ভ্রমহানী কগর। একজন, দুইজন, সৈনজন... 
বৈৈাসল্লেজন নারী হয় ৈার সজ াাংিা ও িম্ভ্রমহানীর সেকার। 
আসেদ সফগর এগিগি সকনা ৈা জাসন না। ৈগে আল্লাহয়ী আজাগের 
িলক সকসঞ্চৈ হগলও ৈাগক ৈাড়া কগরগি। মাত্র এক রাগৈর মগধযই 
ৈার দুই হাৈ িহ েরীগরর প্রায় বোিা অাংে বশ্বৈ হগয় োয়। 
সিসকৎিেণ সেসস্মৈ হগয় েগলগিন এই বশ্বৈ বরাে এৈ দ্রুৈ এক 
রাগৈর মগধয হওয়া িসৈয সেস্ময়কর!  



 

181 

  



 

182 

একসি জসরপ ও তনসৈক তদগনযর সিত্র 
একই িগঙ্গ আশ্চেেজনক এোং হৈাোজনক এক ফলাফল উগে 
এগিগি জাসৈিাংগ র জসরগপ। োাংলাগদে, িীন, কগম্বাসিয়া, 
ইগন্দাগনসেয়া, শ্রীলকা এোং পাপুয়া সনউসেসনর বমাি ১০,০০০ 
পুরুগষ্র িাোৎকার সনগয় জানা বেগি, ৈাগদর প্রায় এক-িৈুেোাংেই 
বকাগনা না বকাগনা িমগয় ধষ্েণ কগরগি। ধষ্েণ ও েীলৈাহানীর ওপর 
জাসৈিাংগ র েড় আকাগরর জসরপ এিাই প্রেম। জসরগপর ফলাফল 
বেগক অনুমান করা োয়, এসেয়ার এ বদেগুগলাগৈ োরীসরক 
সনেোৈগনর মাত্রা কৈিা বেসে। সেশ্বাি করগৈ কষ্ট হগলও, ৬সি 
বদগের ১০,০০০ পুরুগষ্র এক-িৈুেোাংে সনগজরাই স্বীকার কগরগি 
ধষ্েগণর কো।  
বপ্রগমর িম্পগকের মগধয ধষ্েণ হরহাগমোই হগয় োগক। ১০ জগন ১ 
জন িম্পগকের োইগরও অনয নারীগক ধষ্েণ করার কো স্বীকার 
কগরগি। জাসৈিাংগ র এ জসরপকাগজ বনৈৃত্ব বদয়া িাউে আসেকার 
বমসিগকল সরিািে কাউসন্সগলর বরগিল সজউগকি েগলন, এিা এখন 
পসরষ্কার, িাধারণ জনেগণর মগধয নারী সনেোৈগনর েযাপকৈা 
আমাগদর ধারণার ৈুলনায় অগনক গুণ বেসে। েগেষ্করা েলগিন, 
জসরগপর ফলাফগলর বপ্রসেগৈ নারী সনেোৈগনর সেষ্গয় আমাগদর 
েৈেমান ধারণায় পসরেৈেন আিা উসিৈ এোং বি বমাৈাগেক জরুসর 
পদগেপ বনয়া উসিৈ, বেন এিাগক প্রসৈহৈ করা োয়। একই 
ধরগনর জসরপ এর আগে দসেণ আসেকায় করা হগয়সিল, বেখাগন 
বদখা বেগি ৪০ েৈাাংে পুরুষ্ নারীগক ধষ্েণ কগরগি।  
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জসরপ ফলাফল রিসয়ৈারা েগলন, এ ৬সি বদগে এ রকম ফলাফগলর 
বপিগন তজসেক কামনা িসরৈােে করার পােসেক প্রেণৈা অনযৈম 
কারণ। ৈগে পুরুষ্গদর এ রকম িসহাংি আিরগণর বপিগন অনয 
কারণও রগয়গি। বেিে পুরুষ্ বিগলগেলায় সনেোৈগনর সেকার হগয়গি 
সেগেষ্ েীলৈাহানী করার সনেোৈন; ৈাগদর দ্বারা ধষ্েণ হওয়ার 
িম্ভােনা অগপোকৃৈ বেসে। েগেষ্করা এিাও উগল্লখ কগরগিন, এ 
জসরগপর ফলাফল িমগ্র এসেয়া এোং পযাসিসফক এলাকার জনয 
প্রগোজয নয়। পাপুয়া সনউসেসনর ৬২ েৈাাংে পুরুষ্ বজারপূেেক 
োরীসরক িম্পকে িাপগনর কো স্বীকার কগরগি। োাংলাগদগের 
েহরগুগলাগৈ গ্রাময এলাকার ৈুলনায় ধষ্েণ অগপোকৃৈ কম িাং সিৈ 
হয় েগল জানা বেগি। ৯.৫ েৈাাংে পুরুষ্ েহগর এোং ১৪.১ েৈাাংে 
গ্রাময এলাকায় ধষ্েগণর কো স্বীকার কগরগি। [ৈেযিূত্র : ইন্টারগনি, 
েুধোর, ১১ বিগেম্বর ২০১৩] 
োাংলাগদগের অসধকাাংে নারীর পসরোগর অন্তৈ িারজন পুরুষ্ 
রগয়গি। োো, ভাই, স্বামী ও বিগল। ভােগৈও ভয়ােহ লাগে বে 
এগদর একজন ধষ্েক হগয় উেগৈ পাগর। িহকমেী, প্রসৈগেসে, 
েনু্ধোন্ধে, সেেক, বিনাজানা, আত্মীয়, পরমাত্মীয় পুরুষ্গদর বিহারা 
মগন পড়গি আমার। ৈাগদর মগধয প্রসৈ িারজগন একজগনর সক 
ধষ্েক হওয়া িম্ভে? 

খেরসি সনশ্চয়ই বিাগখ পগড়গি অগনগকরই। োগদর বিাখ এসড়গয় 
বেগি ৈাগদর জ্ঞাৈাগেে জানাসে, এসেয়ার িয়সি বদগে িালাগনা এক 
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জসরগপর ফলাফল েলগি, প্রসৈ দেজগনর মগধয একজন পুরুষ্ 
জীেগন ধষ্েগণর মগৈা অপরাধ কগরগিন। 
ওই িয়সি বদগের মগধয োাংলাগদেও রগয়গি। লযানগিি বলাোল 
বহলে নাগম প্রসৈষ্ঠাগনর িালাগনা জসরগপ আরও বদখা োগে নারীরা 
ৈাগদর  সনষ্ঠজন দ্বারাই সনেোৈগনর সেকার হগেন বেসে। 
পসরিাংখযাগনর সহগিগে িারজন মাগন অেেযই এই নয় বে প্রসৈ 
পসরোগর বকউ না বকউ ধষ্েক হগে। দেসি পসরোগর একজন ধষ্েকও 
না োকগৈ পাগর আোর একসি পসরোগরর িকল পুরুষ্ই ধষ্েক হগৈ 
পাগর? 
না, োাংলাগদগের পুরুষ্রা এখনও পাপুয়া সনউসেসন, িীন, কগম্বাসিয়ার 
পুরুষ্গদর মগৈা ‘খারাপ’ হগয় উেগৈ পাগরসন, সকন্তু ৈারপগরও 
অগিনা নারীগক ধষ্েগণর বেগত্র োাংলাগদগে এই হার েগেষ্কগদর 
অনুমাগনর বিগয় বেসে। 
খেরসি পগড় আমাগদর প্রেগম মগন হগয়গি, না না এিা অিম্ভে, 
আমাগদর বদগের মানুষ্ কখনও এৈ খারাপ হগৈই পাগর না। সকন্তু 
কোসি মুগখ উচ্চারগণর আগেই মগন পগড়গি িাংোদপগত্রর বেে 
কগয়কসি সেগরানাগমর কো। সেেক কৈৃেক িাত্রী ধষ্েণ, প্রসৈগেসে 
েুেগকর দ্বারা সেশু ধষ্েণ, কমেগেত্র বেগক োসড় বফরার পগে 
োগমেন্টিকমেী ধষ্েণ, েখাগিগদর দ্বারা সকগোরী ধষ্েণ, আত্মীয় দ্বারা 
েৃহেধূ ধষ্েণ, বপ্রসমক কৈৃেক দলেল সনগয় বপ্রসমকাগক েণধষ্েণ, 
েৃহকৈো কৈৃেক েৃহকমেী ধষ্েণ, ‘দ্বারা’, ‘সদয়া’, ‘কৈৃেক’, ‘এ’- করণ 
কারগক িকল সেভসির প্রগয়াে বদখা োয় িাংোদ সেগরানাগম। এমন 
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একসি সদনও োয় না বেসদন বকাগনা না বকাগনা নারীর ধষ্েগণর 
সেকার হওয়ার খের না োগক। 
আমাগদর ‘ভাগলা’ পুরুষ্গদর এই কীসৈেগুগলার কো মগন পড়ায় 
ৈাগদর পগে েলার েুসিগুগলা দুেেল হগয় পড়ল। েরাং মগন হগলা 
জসরগপ ো েলা হগয়গি প্রকৃৈ িাংখযা ৈার বিগয় বেসে। মগন পড়গি 
মযাসরিাল বরগপর কো, মগন পড়গি িারগদয়াগলর সভৈর িাং সিৈ 
অিাংখয ধষ্েগণর কাসহসন বেখাগন িামাসজক িম্মান হারাগনার ভগয় 
সেিাগরর োণী নীরগে সনভৃগৈই বকাঁগদ বেগি। জসরগপর োসক পাাঁিসি 
বদগের পুরুষ্গদর কো োদ সদগয় োাংলাগদগের পুরুষ্গদর কো 
একিু আগলািনা করা োক। 

বকন এগদগের পুরুষ্গদর মগধয এই ধষ্েণপ্রেণৈা? এিা সক নারীর 
অধিন অেিাগনর কারগণ? আমার কাগি িেগিগয় েড় কারণ মগন 
হয় নারীর েৈেমান সেশ্বজনীন অেিান ও মানসিকৈা। নারী েখনই 
সনগজগদরগক পুরুগষ্র িমকে ো িেেগেগত্র পুরুষ্গদরগক িক্কর ও 
বিক্কা বদয়ার পসরকল্পনা আাঁিগি, ৈখন বেগকই ৈারা পুরুগষ্র 
েযেহারিামগ্রী ও লাঞ্ছনাকর নদেমায় সনসেি হগয়গি এোং ধষ্েগণর 
প্রেণৈা জ নযমাত্রায় েৃসে বপগয়গি। 
ধমেীয় মূলযগোধ, ইিলাগমর আদেে ও ভােনা এোং নারীর প্রসৈ 
ইিলামপ্রদে িম্মান প্রদাগন অনীহার িগঙ্গ িগঙ্গ োাংলাগদগে ধষ্েগণর 
িাংখযাসধগকযর একসি মূল কারণ হল ধষ্েণসেগরাধী কগোর আইন োকা 
িগেও ৈার কগোর ও েোেে প্রগয়াগের অভাে। অপরাগধর িাং িন 
এোং ৈার োসি োিোয়গনর মগধয বোজন বোজন দূরত্ব। ধষ্েগণর 
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সেকার একজন নারী বে বমসিগকল পরীোর িমু্মখীন হন ৈা 
সদ্বৈীয়োর ধসষ্েৈ হওয়ার নামান্তর হগয় দাাঁড়ায়। নারীর ফগরনসিক 
পরীোর জনয বনই বকাগনা নারী সিসকৎিক। 
ফগল ধষ্েগণর সেকার ট্রািাইজি একজন নারী ও ৈার অিহায় 
আত্মীয়-স্বজন অগনক িময় পরীোর ধরন বদগখই আর আইগনর 
আেয় সনগৈ িান না। ৈারা মগন কগরন, ‘ো হওয়ার ৈা বৈা 
হগয়গিই, আর বকন সদ্বৈীয়োর হয়রাসন হওয়া’। ধষ্েগণর সেকার 
নারীর বমসিগকল পরীো, ৈার আইগনর দ্বারি হওয়ার প্রসিয়া এৈ 
সেেময় ও দী েিূত্রীৈা- িামাসজক িাংগকাি কাসিগয় ওো এৈই কসেন 
এোং আইগনর িাহােয পাওয়ার প্রসিয়া এৈ লাসনকর বে, বমসিগকল 
পরীো, োনা-পুসলে, বকািে-কািাসরর িসক্ক বপাহাগৈ আর িান না 
অসভভােকরা। 
ৈািাড়া অসধকাাংে ধষ্েগণর সেকার নারী দসরদ্র পসরোগরর হওয়ায় 
আইগনর আেয় বনওয়া ো ৈার েযয় েহন করা হগয় ওগে দুঃিাধয। 
ৈার ওপর োগক মামলা ৈুগল বনওয়ার জনয প্রভােোলী ধষ্েগকর 
ভয়ভীসৈ প্রদেেন। ো অগনক বেগত্র শুধু ভয় বদখাগনাগৈ বেগম না 
বেগক ধসষ্েৈার পসরোগরর অনয িদিযগদর ওপর হামলায় পেেেসিৈ 
হয়। 
ধষ্েণ িম্পগকে িামাসজক দৃসষ্টভসঙ্গও আমাগদর বদগে ধষ্েগণর 
িাংখযাসধগকযর একিা েড় কারণ। ধষ্েণ বে একসি গুরুৈর আইনেৈ 
অপরাধ এোং এর কগোর োসি রগয়গি ৈা ধষ্েণকারীর মগন জায়ো 
কগর বনয়সন এখনও। অসধকাাংে বেগত্রই ধষ্েণকারী মগন কগর 
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সনেোৈগনর সেকার নারীসি মুখই খুলগে না এোং এই অপরাগধর 
বকাগনা সেিার ো োসি হগে না। আর একোর ধষ্েণ কগর োসি 
এড়াগৈ পারগল ৈার মগধয সদ্বৈীয়োর অপরাধ করার প্রেণৈা িৃসষ্ট 
হয়। এগেগত্র আল্লাহ ৈা‘আলার দরোগর জোেসদসহৈা সকাংো নারীর 
িৈীত্বহানীর ভয়ােহ পাপ ও অপরাধগোধ বমাগিই কাজ কগর না। 
আোর বদখা োয়, গ্রাময িাসলগে েরীয়গৈর পসরভাষ্া সকাংো 
েরীয়গৈর নাগম িমূ্পণে বেআইসনভাগে ধষ্েকগক িামানয জুিাগপিা ো 
অেে জসরমানা কগর বিগড় বদওয়া হয়। সৈরস্কার করা হয় ধষ্েগণর 
সেকার নারীগকই। অেি সেষ্য়সি েসদ েযসভিার না হগয় বকেলই 
ধষ্েণ হয়, অেোৎ িাংসেষ্ট নারীগক জেরদসিমূলক এোং প্রকৃৈই ৈার 
অসনোয় কাজসি িাং সিৈ করা হয় ৈগে বি সনন্দা সকাংো 
সৈরস্কাগরর বোেয নয়। আোর কখনও কখনও ধষ্েগকর িগঙ্গ 
সভকসিগমর সেগয়র আগয়াজন করা হয়। এ িেই গুরুৈর অপরাগধর 
গুরুত্ব হ্রাি কগর জনমগন এগক একসি হালকা অপরাধ সহগিগে 
সিসিৈ কগর। 
সভকসিগমর প্রসৈ িামাসজক দৃসষ্টভসঙ্গও খুেই অনুদার ও প্রসৈকূল। 
বকাগনা নারী ধষ্েগণর সেকার হগল িমাগজ ৈার অেিান হগয় পগড় 
ভীষ্ণ নাজুক। অসেোসহৈ হগল ভসেষ্যগৈ ৈার সেগয় হওয়া দুষ্কর 
হয়। আর সেোসহৈ হগল স্বামীর িাংিার বেগক সেৈাড়গনর আেকা 
োগক প্রেল। িমাগজ িেেত্র নারীসিগক বহয় বিাগখ বদখা হয়। 
ফগল গুরুৈর আহৈ না হগল সভকসিম ও ৈার পসরোর অসধকাাংে 
বেগত্রই  িনা বিগপ োওয়া সনরাপদ েগল মগন কগর। বদগের 
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িগেোচ্চ সেদযাপীগে অধযয়নরৈ নারীগদর প্রসৈও এই দৃসষ্টভসঙ্গ 
অনুদারই োগক। জাহাঙ্গীরনের সেশ্বসেদযালগয় নব্বই দেগকর 
বেষ্াগধে ধষ্েগণর সেকার সভকসিমগদর প্রসৈ িামাসজক দৃসষ্টভসঙ্গর কো 
পােকগক স্মরণ কসরগয় সদগৈ িাই। 
এমনসক িম্প্রসৈ সভকারুন সনিা সু্কগল বে িাহিী বমগয়সি সনেোৈগনর 
সেিার বিগয়গি, ৈার আগে অনয োরা সনেোৈগনর সেকার হগয়গি 
ৈারা সকন্তু িাহি কগর মুখ খুলগৈ পাগরসন। নারীর প্রসৈ িামাসজক 
অনুদার দৃসষ্টভসঙ্গর কারগণই সভকসিম িাহি কগর সেিার িায় না, েুক 
ফুসলগয়  ুগর বেড়ায় ধষ্েক আর োড়গৈ োগক অপরাধ িাং িগনর 
িাংখযা।  

এ প্রিগঙ্গ আগরকসি কো েলগৈ িাই। নারীর বপাোক-আোক বে 
পুরুষ্গক প্রলুি ও পাপকগমে সলি করার বেগত্র িসেগেষ্ ভূসমকা 
রাগখ ৈার জ্বলন্ত প্রমাণ েৈেমাগনর েযসভিাগরর আসধকয। আজ 
িাধারণ মানুগষ্র মগধযও এই সিয়া কাজ করগি বে, ‘বমগয়রা বেমন 
বপাোক-আোক পগর ৈাগৈ শুধু পুরুগষ্র আর বদাষ্ কী, ৈারা বৈা 
প্রলুি হগেই।’ 
ৈগে বপাোক-আোক ধষ্েণ ও েযসভিাগরর অনুকারণ হগলও মূল 
কারণ নয় অেেযই। বকননা ধষ্েগণর মাত্রা শুধু ৈরুণী সকাংো 
েুেৈীগদরগকই আিান্ত করগি না; েরাং সৈন, িার ো পাাঁি েিগরর 
সেশুরাও বৈা ধসষ্েৈ হগে। ৈাগদর বপাোগকর োলীনৈা আর 
অোলীনৈার কী আগি?  
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আরও একসি কো এই বে, নারী-পুরুগষ্ েৈেমাগন িলগি োয়ু েুে। 
বমধায়, বোেযৈায় এোং েমৈা ও েমৈায়গন নারীরা পুরুষ্গক 
িাসড়গয় োওয়ার একিা অদৃেয েুে শুরু হগয়গি। ো পুরুগষ্র িগঙ্গ 
নারীর োয়ুেুে েলগলও ভুল হগে না। তজসেক আকািা বেগক ধষ্েণ 
খুে কম কম বেগত্রই  গি। অসধকাাংে ধষ্েগণর বপিগন কাজ কগর 
নারীর ওপর পুরুগষ্র সনয়িণকাসমৈা ও েমৈা প্রদেেগনর 
মানসিকৈা। 
ধষ্েগণর মগৈা অপরাধগক িমাজ বেগক সনমূেল করার জনয প্রেগমই 
িাই আল্লাহর সেধাগনর েোেে োিোয়ন ও েরঈ আইগনর কগোর 
প্রগয়াে। সদ্বৈীয়ৈঃ সভকসিগমর আইনেৈ আেয় গ্রহগণর পেসৈ 
িহজ করা এোং সেিার পাওয়ার প্রসিয়ায় ৈার প্রগেোসধকার। 
ৈৃৈীয়ৈ, নারীর প্রসৈ পুরুগষ্র এোং পুরুগষ্র প্রসৈ নারীর দৃসষ্টভসঙ্গর 
পসরেৈেন। 
একিা কো মগন রাখা প্রগয়াজন ধষ্েণকারী সকন্তু সভনগ্রহ বেগক 
আেৈ বকাগনা জীে নয়, বি আমাগদরই কারও না কারও আত্মীয়, 
কারও না কারও িন্তান, কারও ভাই, কারও স্বামী। তেেে বেগকই 
বেন পসরোগরর বিগল িন্তানসি নারীগক িম্মান করগৈ বেগখ, ৈাগক 
িমপেোগয়র ভােগৈ বেগখ। ইিলামী ৈাসলম-ৈারসেয়াৈ ও নারীগক 
িম্মান করার সেো েসদ বি পসরোর বেগক পায়, নারীগক বভাগের 
পণয সহগিগে না বভগে বি েসদ েযসি সহগিগে ভােগৈ ও িম্মান 
করগৈ বেগখ, অধীনি না বভগে সনগজর িমপেোগয়র েযসি সহগিগে 



 

190 

ৈার ইো-অসনোর মূলয সদগৈ বেগখ ৈাহগল বি কখনও ধষ্েণকারী 
হগে উেগে না। 
ধষ্েণ নারীর একার িমিযা নয়। এিা বোিা িমাগজর িমিযা, রাগষ্ট্রর 
িমিযা। এই িমিযা িমাধাগনর দায় বেমন রাগষ্ট্রর, বৈমসন প্রসৈসি 
নােসরগকর। প্রসৈ িারজগন একজন নয়, বদগের একজন পুরুষ্গকও 
ধষ্েক সহগিগে বদখগৈ িায় না োাংলাগদে। 
নারী ধষ্েণ এোং বেনা-েযসভিার আেকাজনকহাগর েৃসে পাওয়ার মূল 
কারণ অবনসৈকৈা, ইিলামী সেো ও মূলযগোগধর সনদারুণ অভাে 
এোং নারীর  র বিগড় োইগর আিা। এই িমিযাগুগলা দূর করগৈ না 
পারগল আমরা হারাগো আমাগদর মুিসলম পসরিয়। জাসৈিাংগ র 
জসরগপ এগদগের জনেণ শুধুই পসরসিৈ হগে ধষ্েক সহগিগে। প্রসৈ 
িারজগন েসদ একজন ধষ্েক োগক ৈগে ‘বক ধষ্েক নয়?’ এই প্রে 
সেব্রৈ ও লসজ্জৈ করগে বদগের প্রসৈসি নােসরকগক! নারীিো েসদ 
ৈার আপন নীগড় বেগড় ওগে স্বমসহমায় ৈগে বোঁগি োগে ৈারা 
সনগজরা; োাঁিগে পুরুষ্রাও! 
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সেগেষ্ণহীন জীেন 
দুই িাগল পা বদয়ার প্রোদ িম্পগকে আমরা কমগেসে িোই জাসন। 
অেোৎ একই িমগয় অিম্ভে দুই পন্থা অেলম্বন করা। এ সনগয় প্রোদ 
মগন করার উগেেয হগে, ফলাফল েূনযৈার সদকসনগদেনা করা। 
জীেনপগের এই োাঁকােসল সদগয় কাসিৈ েন্তগেয বৈা বপৌঁিাগনা 
িম্ভে হয় না এোং ফলাফল বৈা আগিই না উগটা দুই পা দুই সদগক 
োওয়ায় জীেনিাই বেষ্ পেেন্ত োাঁিাগনা দায় হগয় োয়। একসি 
হািযকর  িনা সদগয় সেষ্য়িাগক পােগকর িামগন উপিাপন করসি। 
অিাংলগ্ন জীেগনর সেষ্ফল ‘বপ্রগমর দুই পা’ মানুগষ্র জনয কৈ েড় 
সেপদ বিগক আনগৈ পাগর বি কোিাই পােকগদরগক জানাগৈ িাই।  
েস্তুৈ বপ্রম-ভাগলাোিার বকাগনা পগেই োসন্ত বনই। এই পে মিৃণ 
নয় এোং সিলও না কখনও। সকন্তু এর িগঙ্গ েসদ েুি হয় দুই িাগল 
পা বদয়ার মগৈা  িনা, ৈাহগল বৈা কোই বনই। এমসন এক  িনা 
 গিসিল ৈোকসেৈ িভযৈার আাঁৈুড় র ইউগরাগপর বকাগনা এক 
বদগে। ওই বদগের পঞ্চাগোধে এক েযসি এক িািার মসহলাগক 
ভাগলাোিগৈন। দী েসদন ৈার িগঙ্গ বপ্রগমর িম্পকে িলমান োকার 
পর হোৎ ৈাগৈ ভািা পগড়। বজায়াগরর পাসন অনয নালায় প্রোসহৈ 
হয়। পুরুষ্ বলাকিা দী েসদগনর বপ্রসমকাগক বিগড় আগরকজগনর িগঙ্গ 
বপ্রগমর নৈুন  াি োাঁগধন। 
এভাগে বেেসকিু সদন িলার পর বপ্রসমক বলাকিা দন্ত িমিযায় 
আিান্ত হন। সিসকৎিার জনয বেগি বনন ৈার পূগেের বপ্রসমকাগক। 
োসি বপ্রসমকা একিা িুন্দর িুগোগের অগপোগৈই সিগলন। সেনা 
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কগষ্ট বিই িুগোেিা হাগৈ আিায় বেে পুলকগোধ কগরন সৈসন। 
সিসকৎিার জনয বরােীগক অপাগরেন রুগম সনগয় োন। অৈপর মুখ 
অেে করার জনয ইনগজকেন পুে কগরন। অগনকেণ পর বরােীর 
জ্ঞান সফগর আগি। সৈসন বদখগৈ পান, মুগখ ৈার ইয়া েড় একিা 
েযাগন্ডজ। অগনক েযো পাসেগিগলন সৈসন। আর েযাগন্ডজিা সিল 
প্রগয়াজগনর ৈুলনায় আকাগর অগনক েড়। ৈখনই সৈসন িগন্দগহ 
পগড় োন। একিু পর মুগখ আেুল ঢুসকগয় বদগখন বিখাগন একসি 
দাাঁৈও অেসেষ্ট বনই। বেখাগন মাত্র দু’সৈনগি দাাঁৈ বফগল বদয়ার কো 
বিখাগন গুগণ গুগণ ৈার েসত্রেসি দাাঁৈই বফগল বদয়া হগয়গি!  
সৈসন অপসিসকৎিার সেরুগে আদালগৈর েরণাপন্ন হগল সিসকৎিক 
ইিাকৃৈভাগেই এরূপ করা হগয়গি েগল জানান। সিসকৎিক আগরা 
জানান, প্রৈারক বলাকিাগক িামগন বপগয় সনগজগক আর িামগল 
রাখগৈ পাসরসন। ৈাই িেগুগলা দাাঁৈ ৈুগল বফগলসি! আদালৈ ৈাগক 
সৈন েিগরর কারাদণ্ড সদগলও প্রৈারণার প্রসৈগোধ সনগৈ পারায় 
সৈসন বেজায় খুসে েগল জাসনগয়গিন।  
এসদগক বপ্রসমগকর মন্তেয জানগৈ িাওয়া হগল সৈসন জানান, একজন 
বপোদার সিসকৎিক সহগিগে ৈার কাগি সেগয়সিলাম আসম। সকন্তু বি 
বে আমার এই িেেনাে করগে ৈা  ুণােগরও কল্পনা করগৈ পাসরসন। 
ৈার আগেপ এখাগন এগি বেগম োগকসন। সদ্বৈীয় বপ্রসমকাও দন্তহীন 
বলাকিাগক বিগড় বেগিন। ফগল বপ্রগম পরাি, পরকীয়ায় েযেে এই 
বলাকসি আল্লাহপ্রদে ৩২সি দাাঁৈ হাসরগয় সনদারুণ কগষ্টই সদনোপন 
করগিন আর কী!  
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সকিুসদন আগে আগরকসি হাসির েল্প প্রকাে বপল। িাংোদসির 
সেগরানাম ‘এিএমএি আড়াল করগৈ বফান সেগল বখগলা োলেগেন্ড!’ 
িাংোগদ প্রকাে, বেে সকিুসদন আগে অন্তরঙ্গ মুহূগৈে বফান ধরায় 
োন্ধেীগক োসলে িাপা সদগয় হৈযা কগরন এক মাসকেন নােসরক। বিই 
 িনা রীসৈমগৈা িড় বৈাগল বোিা েুিরাগষ্ট্র। এই পে ধগর  িগলা 
ৈার বিগয়ও অদূ্ভৈ  িনা। ব্রাসজসলয়ান এক নারী ৈার েয়গেগন্ডর 
কাি বেগক বমাোইগলর এিএমএি আড়াল করগৈ পুগরা বফানিাই 
সেগল বফগলন! 
১৯ েির েয়িী আসদয়ানার কাি বেগক ৈার েয়গেন্ড এিএমএি 
বিক করার জনয বমাোইল িাইগল আসদয়ানা িুগি পাসলগয় োন এোং 
বকাগনা রকম সিন্তা-ভােনা না কগর বমাোইল বিিিাই সেগল বফগলন। 
এরপর অপাগরেন কগর ৈার বপি বেগক বফানসি উোর করা হয়।’ 
এিে  িনায় জীেন সেগেষ্গণর উপকরণ আগি কৈিুকু, বিই সেৈকে 
হগৈই পাগর। আমাগদর জীেগনর িগঙ্গ এধরগনর  িনার িাংসেষ্টৈাই 
ো কৈিুকু বি প্রেও উত্থাসপৈ হওয়া অোন্তর নয়। সকন্তু একো 
অস্বীকার করার উপায় বনই, এিে হাসি-ৈামাোর েগল্পর ফাাঁগদই 
আিগক আগি আমাগদর আধুসনক িভযৈার এই িলমান 
োসিকজীেন। এই জীেগন দায়েেৈার বিগয় আগেে বেসে, িৈৈার 
বিগয় বেসে ভ্রষ্টৈা। এই ভ্রষ্টৈার িগম্মাহগন আমরা অগনক আগেই 
হাসরগয় এগিসি আমাগদর মনুষ্যগত্বর পসরিয়।  
েৃে বলাকসি বপ্রম ও পরকীয়া করগৈ সেগয় েসত্রেসি দাাঁৈ হাসরগয় 
েল্প ও হাসির উগদ্রক কগরগিন েগি, ৈগে এর আড়াগল লুসকগয় 
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আগি মানেিভযৈার মনুষ্যত্ব হারাগনার বেদনা ও কান্না। ১৯ েির 
েয়িী বমগয়সি এক অবেধ বপ্রম োাঁিাগৈ সেগয় আগরক অবেধ বপ্রম 
আড়াল করার বিষ্টা সহগিগে ো করগলন, ৈা বকেল হাসির 
উগদ্রককারী  িনাই নয়; আমাগদর সদ্বিাসরণী িমাজ েযেিার একসি 
বিাগট্টা উদাহরণও েগি। আমাগদর জীেন-েগল্পর ‘িূিনা’ সক এই 
হাসি আর ‘পসরণসৈ’ কান্নার মধয সদগয় বেষ্ হগে? 
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িাাঁগদ হাৈ! 
োোের সলগখগিন ‘হিে পাওয়ার সদগয় ইসঞ্জগনর দাম োগড়, সিসলন্ডার 
সদগয় বমাির োসড়র। হীরার মুলয দুযসৈগৈ, িাপরাসের ৈার ৈকমায়। 
িাোলক োোলীর দাম সনরুসপৈ হয় িাকসরর ওজগন।’ কোিা িৈয। 
আমাগদর িমাগজ িাকুগর বিগলর বে সক দর ৈা বেসের ভাে বমগয়র 
োোগদর েযেহাগরই জানা োয়। পৃসেেীর িে বেগক খারাপ বিগলও 
েসদ ভাগলা একিা িাকসর কগর ৈগে িাকসর ৈার িে বদাষ্ বঢগক 
বনয়। মাগন বিগল মদগখার, বনোগখার, বমগয়োজ োই বহাক না বকন 
িাকসরর জনয ৈার িাৈ খুন মাপ। বমগয় পে বেগক ৈার বদাষ্ 
গুগলার িুন্দর িুন্দর েযাখযা বেগরায়। বেমন, মদ বৈা আজকাল হাই 
বিািাইসির িোই খায়, মদ না খাওয়া মাগন বৈা মান্ধাৈা আমগলর 
বিগল। একিু আধিু বৈা খাগেই! আর িাসরসত্রক অধঃপৈগনর 
েযাখযায় েগল, ‘সেগয়র আগে বক না বমগয়োজ হয়? আমরাই বৈা কৈ 
বমগয়র বপিগন  ুগরসি। সেগয়র পর িে সেক হগয় োগে!’ 
জুয়া বখলা, বলাগকর িগঙ্গ খারাপ েযেহার করা, খারাপ ভাষ্ায় োসল 
বদওয়া এিে সেগয়র আগে বিগলরা কগরই োগক। সেগয়র পর বদখো 
বকমন লাইগন িগল এগিগি। 
এরকম কগর িে বদাষ্ গুগলার েযাখযা বমগয় পে বেগকই বেসরগয় 
আগি। িাকা বদগখ িসরত্র, ভদ্রৈা, েযসিত্ব িেসকিুগকই দূগর বেগল 
বদয় অেো নজরান্দাজ কগর অগনক বমগয়র োো-ভাইগয়রা। আশ্চেে 
লাগে এগদর সেওসর বদগখ। এরা িাকাগকই িুগখর একমাত্র উপায় 
েগল মগন কগর। এগদর কাগি ভাগলা েযেহার, আদেে ও িসরগত্রর 
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বকাগনা দাম বনই। এরকম অসেভােকরা কৈ বমগয়র বে জীেন নষ্ট 
কগর ৈার ইয়াো বনই! 
অেি হাদীগি অেে ও রূগপর আগে দীন ও িৈৈা বদগখ বনয়ার 
পরামেে বদয়া হগয়গি। সেোগহর বেগত্র িেোগগ্র পাত্র ও পাত্রী উভগয়র 
ধাসমেকৈাগক অগ্রাসধকার সদগৈ হগে। আল্লাহ েগলন,  

ّل   ﴿ ا  و  َِٰت  ت نِكُحو  َّتَٰ  ٱلُۡمۡۡشِك  ة   يُۡؤِمَن   ح  م 
ِل   ۡؤِمن ة   و  ۡي   م  ة   ُمِن خ  ۡۡشِك  ل وۡ  م   و 

ب ۡتُكۡم   ۡعج 
 
ّل   أ ا  و  َّتَٰ  ٱلُۡمۡۡشِكِي   تُنِكُحو  ا   ح  ۡبد   يُۡؤِمُنو  ل ع  ۡؤِمن   و  ۡي   م  ۡۡشِك   ُمِن خ   م 

ل وۡ  ب ُكۡم   و  ۡعج 
 
ل  ئِك   أ وا

ُ
ا  و ٱّلَلُ  ٱنلَارِ   إِل   ي ۡدُعون   أ ةِ  ٱۡۡل َنةِ إِل   ي ۡدُعوا  ۡغفِر   بِإِۡذنِهِۦ   و ٱلۡم 

 ُ ُيب ُيِ َٰتِهِۦ و  َلُهمۡ  لِلَناِس  ء  ي  َكُرون   ل ع  ت ذ   [  ٣٣١: ابلقرة] ﴾ ٢٢١ ي 

‘বৈামরা মুেসরক বমগয়গদর সেগয় কগরা না, েৈেণ না ৈারা ঈমান 
আগন। সনশ্চয়ই একজন ঈমানদার বমগয় মুেসরক বমগয়র বিগয় 
উেম। েসদও বি বৈামাগদরগক বমাসহৈ কগর। বৈামরা মুেসরক 
পুরুষ্গদর সেগয় কগরা না, েৈেণ না ৈারা ঈমান আগন। সনশ্চয়ই 
একজন ঈমানদার পুরুষ্ মুেসরক পুরুগষ্র বিগয় উেম। ৈারা 
জাহান্নাগমর সদগক আহোন কগর। আর আল্লাহ জান্নাৈ ও েমার 
সদগক আহোন কগরন। সৈসন মানুগষ্র জনয ৈাাঁর সনদেেনােসল িুস্পষ্ট 
ৈুগল ধগরন। োগৈ ৈারা উপগদে গ্রহণ করগৈ পাগর।’ {িূরা আল-
োকারা, আয়াৈ : ২২১}  
আেূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম েগলন,  
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يني  ينيَها، فَاْظَفْر بيَذاتي ادلِّ ي يَها، َودلي ََمال ََسبيَها، َوجلي يَها، َوحلي يَمال ْرَبٍع: ل
َ
ُة ألي

َ
ُتنَْكُح الَْمْرأ
َبْت يََداكَ   تَري

‘বমগয়গদর িারসি গুণ বদগখ সেোহ করা হয়- ৈার ধন-িম্পদ, োংে-
মেোদা, বিৌন্দেে এোং ধমে। ৈগে বৈামরা ধাসমেকৈার সদক সেগেিনাই 
অগ্রাসধকার দাও। অনযোয় বৈামাগদর উভয় হি অেেযই ধূলায় 
ধূিসরৈ হগে। [ েুখারী : ৫০৯০; মুিসলম : ১৪৬৬] 
আগরক হাদীগি রগয়গি, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
েগলন,  

ينَُه وَُخلُ » َقُه فََزوُِّجوُه،  إيالَّ َتْفَعلُوا تَُكْن فيتْنَة  ِفي إيَذا َخَطَب إيَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن دي
، َوفََساد  َعرييض   رْضي

َ
 «األ

‘েখন বৈামাগদর কাগি এমন বকউ সেগয়র প্রিাে বদয় োর দ্বীনদারী 
এোং উেম আিরগণ বৈামরা িন্তুষ্ট, ৈার িাগে সেোহ দাও। অনযোয় 
পৃসেেীগৈ সফৈনা হগে এোং েযাপক সেেৃঙ্খলা বদয়া বদগে।’ [সৈরসমেী 
: ১০৮৩, হািান]  
েস্তুৈঃ িৎ িসরত্রই হগে দীগনর প্রৈীক এোং মুসমগনর বিৌন্দেে। 
বকেল েগদৌলগৈই মানুষ্ মেোদার সেখগর উন্নীৈ হয়। আেূ দারদা 
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বেগক েসণেৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম েগলন,  

ٍء يُوَضُع » ْن ََشْ َب ُحْسني اخلُلُقي َما مي ، َوإينَّ َصاحي ْن ُحْسني اخلُلُقي ْثَقُل مي
َ
زَياني أ ِفي المي

ََلةي  ْومي َوالصَّ بي الصَّ  «َيَبْلُُغ بيهي َدرََجَة َصاحي
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‘(সকয়ামৈ সদেগি) ওজগনর পাল্লায় উেম িসরগত্রর বিগয় অনয বকাগনা 
েস্তু ভাসর েগল প্রমাসণৈ হগে না। আর একজন িসরত্রোন বলাক 
সনয়সমৈ িাওম ও িালাৈ আদায়কারীর মেোদায় অসধসষ্ঠৈ হগে।’ 
[সৈরসমেী : ২০০৩, িহীহ] 
সকন্তু োোেগরর কোয়, িাকসরর োজাগর বেমন িাসিেসফগকগির 
অপসরহােেৈা, সেগয়র োজাগরও বৈমন অগেের অপসরহােে বদখা 
সদগয়গি। মানুষ্ বোেযৈার সেিার করগি অগেে। একজন বমগয়র 
োোর কোয় ফুগি উগেগি এই শ্বাশ্বৈ িৈয।  িনািাও মজার! 
রাজধানী ঢাকা বেগক সেেেগঞ্জ পাসলগয় সেগয় ধরা পগড় এক 
বপ্রসমকেুেল। পগর ৈাগদর আিক কগর সেেেঞ্জ োনা পুসলে। 
আিগকর পরও ৈারা সনসেেকার। বপ্রমোিনায় মগ্ন। োনায় সেগয় বদখা 
োয়, আিক অেিায় বপ্রসমক জুসি ওসির রুগম হাগৈ হাৈ বরগখ 
আলাপিাসরৈায় রৈ। সকন্তু ৈখনই োাঁধল বোল। এিময় বিখাগন 
হাসজর হন বমগের সেল্পপসৈ োো নাঈদ আহগম্মদ সিসেকী। সৈসন 
ঢাকা বেগক বহসলকাোর ভাড়া কগর োন সেেেঞ্জ। মামলার ৈদন্ত 
কমেকৈো ধানমসন্ড োনার উপ-পসরদেেক নুরুল ইিলামও োন বমগয়র 
োোর িগঙ্গ। বিখান বেগক বিগল ও বমগয়গক সনগয় ঢাকায় বফরৈ 
এগি অপহরগনর অসভগোগে বপ্রসমকগক ধানমসন্ড োনায় বিাপদে 
কগরগিন। আিক বপ্রসমক েুেল হগলা ধানমসন্ড এলাকার নাঈদ 
আহগম্মদ সিসেকীর বমগয় িাসদয়া আহগম্মদ েেী (১৫) এোং 
বমাহম্মদপুর োনার আ. রাজ্জাগকর বিগল রাগিল খান (২৪)। সেেেঞ্জ 
োনা িূগত্র জানা বেগি, েৈ ২৫ বে অগক্টাের ঢাকা বেগক পাসলগয় 
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সেেেগঞ্জ োয় েেী ও রাগিল। বিখাগন োনা পুসলগের হাগৈ আিক 
হয়। এ েযাপাগর মামলার ৈদন্তকারী কমেকৈো ধানমসন্ড োনার 
উপপসরদমেক (এিআই) নুরুল ইিলাম জানান, প্রায় ৬ ভসর স্বণে ও 
নেদ ৪৯ হাজার িাকা িহ সেেেঞ্জ োনার মাধযগম অপহৃৈ েসে ও 
অপহারনকারী রাগেল বক আিক কগর ধানমসন্ড োনায় বনয়া হগে। 
অপহৃৈ বমগয়সিগক ৈার সপৈার কাগি হিান্তগরর পর আইনেৈ 
েযেিা বনয়া হগে। বমগয়সির সপৈা জানান,  গর বনই বোয়ার বিৌসক 
আোর হাৈ সদগি িাাঁগদর সদগক! 
িমিযািা এখাগনই। বপ্রম ধনী-েসরে মানগি না। আোর বমগয়গদর 
োোগদর দৃসষ্টগৈ িৈৈায় নয়, অগেে আেে। রাগিল খাগনর 
বিৌভােযই েলা োয়। বপ্রম কগর না সজৈুক, অন্তৈ বপ্রগমর উসিলায় 
উগড়াজাহাগজর ভ্রমণিা বৈা হগয় বেল! 
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আধুসনক িভযৈা না উৎকষ্ে? 
জীেন ও োিনার এক পােলা ব াড়ায় িওয়ার এই আধুসনক 
িভযৈা। আধুসনকৈার িগঙ্গ ‘িভযৈা’ েব্দ বোে কগর এই পােলা 
ব াড়াগক করা হগয়গি আরও বেেোন। এই বোেিূগত্রর সভসে ও 
িৈযৈা কৈিুকু- সদন সদন এই প্রে বজারাগলা হগয় উেগি। 
আধুসনকৈার িগি িভযৈা বৈা িমেঃ সপষ্ট হগে। ৈগে 
আধুসনকৈার িগঙ্গ িভযৈার এই িখযৈা বকন? হযাাঁ, মানুষ্ জীেন 
উপগভাগের পেোি রিদ ও উপকরণ বপগয়গি- একো িৈয। সকন্তু 
বিিা খুে বজার ‘উৎকষ্ে’ নাগম অসভসহৈ হগৈ পাগর। সকন্তু 
আধুসনকৈার নাগম আজ ো িলগি বিিাগক বকাগনাভাগেই ‘িভযৈা’ 
সহগিগে বমগন বনয়া োয় না।  
অেেয ভদ্রৈা নাগম একিা েব্দ আগি। অসভধাগন এর একিা 
বিৌজনযমূলক অেে োকগলও মানুগষ্র েযেহাসরক অসভধান কখনও 
কখনও েইগয়র অসভধান অসৈিম কগর োয়। ৈাই কখনও কখনও 
‘ইাংগরজ ভদ্রগলাকিা কাজিা কগরগি’ েলগল, একজন নষ্ট বলাগকর 
সিত্রই িামগন বভগি ওগে। েৃসিেগদর অৈযািার ও দুরািার েখন িীমা 
িাসড়গয়সিল, ৈখন ভারৈ উপমহাগদগের মানুষ্ ‘ভদ্র’ েব্দিাগক 
অসভধাগনর খাাঁিা বেগক খুগল সনগজগদর মগৈা কগর েযেহার কগরগি। 
িামড়া োাঁিাগনার জনয মুগখ ভদ্রগলাক েলগলও, বভৈগর বভৈগর 
েগলগি ‘সপোি’। িম্ভেৈ আধুসনকৈার িগঙ্গ েুি হগৈ সেগয় ‘িভযৈা’ 
েব্দসিও একই ভােয েরণ করগৈ োগে। নইগল আজ আধুসনক 
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িভযৈার নাগম ো হগে, ৈাগৈ বৈা বখাদ েব্দিাই পারগল সেলাপ 
কগর! ভাসেযি, েগব্দর অেে আগি- প্রাণ বনই! 
আধুসনক িভযৈার একিা নসজর বদখুন! 
‘োসড়র ভাড়াসিয়া কগলজপড়ুয়া িাত্রীর নগ্ন দৃেয সভসিওগৈ ধারণ 
করার অসভগোগে সপ্রৈম ও শুভ নাগম দুই সেোেেীগক আিক কগরগি 
পুসলে। িাঞ্চলযকর এ  িনাসি  গিগি রাজধানীর কাফরুল োনার 
ইব্রাসহমপুগর। ৪৯২/২ নম্বর ইব্রাসহমপুগরর োিা বেগক সপ্রৈমগক 
আিক করার পর ৈার বদয়া ৈেযানুোয়ী পাগের োসড় বেগক  িনার 
মূল পসরকল্পনাকারী শুভ (১৯)-বক পুসলে আিক কগরগি।  
পুসলে ও িানীয় িূত্র জানায়, ইব্রাসহমপুগরর নুরুল ইিলাগমর 
পাাঁিৈলা োসড়র সনগির ৈলায় েৈ পাাঁি েির োেৎ ভাড়াসিয়া সহগিগে 
োি করগি কগলজিাত্রীর পসরোর। োসড়র মাসলক নুরুল ইিলাগমর 
বিাি বিগল সপ্রৈগমর িগঙ্গ অগনক সদগনর  সনষ্ঠৈা সিল কগলজিাত্র 
শুভর। মহল্লার েড় ভাই হওয়ার িুোগদ অোগধ ৈার োৈায়াৈ সিল 
সপ্রৈমগদর োসড়গৈ। আিা-োওয়ার মগধয কগলজিাত্রীগক ভাগলা লাো 
বেগক ভাগলাোিগৈ শুরু কগর বি। একৈরফা ভাগলাোিা ভাগলা না 
লাোয় িুিৈুর শুভ আদাজল বখগয় নাগম ওই কগলজিাত্রীর বপিগন। 
সপ্রৈগমর মাধযগম ৈাগক বপ্রগমর প্রিাে সদগলও ৈাগৈ রাসজ হয়সন 
কগলজিাত্রী।  

এ সনগয় ৈার ওপর সেি হগয় উগে শুভ। কগলজিাত্রীর অহকার 
ধুলায় সমসেগয় সদগৈ ৈার নগ্নদৃেয ধারণ করার ফসন্দ আাঁগি। এ জনয 
একসদন সপ্রৈগমর োসড়গৈ সেগয় পুগরা  িনাসি ৈাগক জানায় শুভ। 
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বকৌৈূহলী সু্কলিাত্র পাগের োসড়র েড় ভাই’র কোয় রাসজ হগয় োয়। 
পগর শুভর কোয় রাসজ হগয় কগলজিাত্রীর োেরুগমর একাাংে ফুগিা 
করার পর সভসিও ধারণ করা োয় এমন আধুসনক একসি 
বমাোইলগফান সিগদ্রর মািখাগন েসিগয় পাগের একসি কে বেগক 
দু’জগন ৈা পেেগেেণ করগৈ োগক। সকন্তু সেসধ োম। োেরুগম ৈখন 
কগলজিাত্রী না সেগয় প্রগেে কগরসিগলন ৈার মা। অকস্মাৎ সিগদ্রর 
মগধয কযাগমরা বমাোইলসি ৈার বিাগখ পগড়। এ িময় বমগয়র কো 
মাোয় বরগখ কগলজিাত্রীর মা সেষ্য়সি সপ্রৈগমর মা’বক জানান। সকন্তু 
ৈৈেগণ সপ্রৈগমর োিা বিগড় পাসলগয় োয় শুভ। সপ্রৈমগক ৈার 
পসরোর সজজ্ঞািাোদ করগল পুগরা  িনাসি শুভর কারিাসজগৈ হগয়গি 
েগল পসরোগরর কাগি স্বীকার কগর।  
এই হগলা নারীর সেপদ। নারীগক বকন্দ্র কগরই েয়ৈান ৈার োজার 
েরম কগর রাখগৈ িায়। একজন নারী ৈার  গরও সনরাপদ নয়! 
ৈগেই েুিুন, নারীর বপিগন আধুসনক িভযৈার অকলযাণ কৈ 
ভয়কর! িে জায়োয় নারী দায়ী নয়, সকন্তু এিা স্বীকার না কগর 
উপায় বনই বে পৃসেেীগৈ অসধকাাংে ভাগলা কাগজ বপিন বেগক 
বপ্ররণা বদন নারী, বৈমসন অিাংখয অপরাধ ও অনাকাসিৈ কাগজও 
অন্তরাগল োগক নারীর প্রসৈ সনসষ্ে িাগনর উপসিসৈ। েয়ৈান এ 
িুগোেই গ্রহণ কগর নারীগক কাগজ লাোয় মানুষ্গক সেপেোমী 
করগৈ। আল্লাহ ৈাই িৈকে কগরগিন,  

ا ﴿ َٰنُ  يُِريدُ  إَِنم  ن ٱلَشۡيط 
 
ة   ب ۡين ُكمُ  يُوقِع   أ َٰو  د  اء   ٱۡلع  ا ۡيِسِ  ٱۡۡل ۡمرِ  ِف  و ٱۡۡل ۡغض   و ٱلۡم 

ي ُصَدُكمۡ  ن و  نِ  ٱّلَلِ  ذِۡكرِ  ع  ةِ   و ع  ۡل  ٱلَصل وَٰ ه  نُتم ف 
 
نت ُهون   أ  [  ١١: دةاملائ] ﴾ ٩١ م 
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‘েয়ৈান বৈা িায়, মদ ও জুয়ার মাধযগম বৈামাগদর পরস্পগরর মাগি 
শুত্রুৈা ও সেগদ্বষ্ িঞ্চাসরৈ কগর সদগৈ এোং আল্লাহর স্মরণ ও 
নামাে বেগক বৈামাগদরগক সেরৈ রাখগৈ। অৈএে, বৈামরা এখন ও 
সক সনেৃে হগে?’ {িূরা আল-মাসয়দা, আয়াৈ : ৯১}  
েইগয়র িে  িনার সেোর বেষ্ কো হগলা, এমন হাজাগরা সেোর 
উপাদানিমৃে  িনা প্রসৈসদনই আমাগদর িমাগজর িারপাগে  গি 
িগলগি। েৈসদন আমাগদর মা-বোগনরা ৈাগদর িম্মান-িৈীত্ব ও 
সনরাপোর রো কেি পদোর গুরুত্ব না েুিগেন, েৈসদন ৈারা 
ইিলাগমর োলীন ও মাসজেৈ জীেন বেগি না বনগেন, ৈাগদর দুদেো 
োড়া তে কমগে না। 


