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ফেরারী নারী  

ফলখককর ভূসিকা 

নারী জাসৈ সহরন্ময়ী। সবপ্লবী অগ্রযাত্রার দুদদিনীয় িহযাত্রী। পুরুকের 
অলঙ্কার, দুুঃিিকয়র প্রশাসিদায়ী, দুকযদাকের অনুকপ্ররণা, 
িিাজিভযৈার ধারা অকু্ষণ্ন রক্ষাকারী কনযা, জায়া জননী ও িা। 
পুরুকের অগ্রযাত্রা ফবেবান ও স্বৈুঃসূ্ফৈদৈা রক্ষার অক্লাি রণিঙ্গী। 
নারী এক ফেৈনা, কিদসৃ্পহা রেনায় শাসণৈ অনুকপ্ররণা। ফভাকের পণয 
নয়; িৃসির অপার িসহিা। স্বপ্ন, আশা, ভাকলাবািা এবাং উন্নৈ 
িভযৈার িূসৈকাোর। নারী ফকবলই জননী সকাংবা ধাত্রী নন, েসৈিয় 
অসভিারী িিাকজর িহযাত্রী। নারী আকে কাবয-কসবৈায়, িিাজ 
সবসনিদাকণর িৃসিশীল েকে- স্বিসহিায়। যুে পরম্পরায় ৈাকদর কীসৈদর 
িরব উপসিসৈ ককিদাদ্দীপনার িুকর বযঞ্জনা িৃসি ককর। নারী শুধু 
রিণীই নয়, ইসৈহাকির জননী। ইসৈহাকির হাজারও রওনকক নারীর 
আকে সনদােিি প্রখরৈা, অসিঝরা সবকরাহী কাকবয েসৈর ঊসিদিালা। 
নারী উপিা-উৎকপ্রক্ষার স্তম্ভ, অনুজ প্রজকন্মর আকলাকচ্ছটার 
প্রসৈসবম্ব। নারী দুেদি সেসরখাকদ পুরুকের উদ্দীপনা, দসররসক্লি 
েৃহকৈদার িান্ত্বনার আিিানিি শাসিয়ানা।  

আবৃৈ নারী িম্ভ্রিপ্রােীর, যার আড়াকল রসক্ষৈ হয় নারীিত্তার িৈীত্ব। 
হাওয়া, িারা, হাকজরা, রসহিা, আসেয়া, িারয়াি, খাসদজা, আকয়শা, 
আেিা, োকৈিা, হােিা, উকে িালিা, যয়নব, উকে কুলিুি, 
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ফরাকাইয়া, উকে হানী িভযৈার একককসট স্তম্ভ, পসরশীসলৈ জীবকনর 
জীবি িুরাইয়ািি উজ্জ্বল নক্ষত্র। 

এঁরা যুকের ফিরা উপহার। রত্নেভদা, রত্নপ্রিসবৈ এবাং রত্নসবস্তাসরণী। 
জেকৈ যৈ িনীেী একিকেন ৈারা িককলই িাকয়র ফপট সেকড়ই 
একিকেন। িাকয়কদর অকৃপণ ফেহ-প্রীসৈ, স্তনযদান এবাং অকৃসত্রি 
িায়া-িিৈার বকদৌলকৈই একজন িিান পরবৈদীকৈ ফদশ ও 
িানবৈার জনয সনকবসদৈ হকৈ ফপকরকেন। িুৈরাাং িিাজ-িভযৈার 
ভীৈ সনিদাকণর জনয ওই বযসিকক যৈটুকু না িযদাদা ফদব, ৈারকেকয় 
ফবসশ িযদাদা ফদব ওই নারীকক, যার েকভদ ৈার আেিন ঘকটকে, 
বুককর দুকধ প্রসৈভা িৃসি হকয়কে এবাং অকৃসত্রি আদর-ফেকহ ফবকড় 
ওঠা হকয়কে। 

প্রৈুযৎপন্নিসৈকত্বর অসধকারী নারী আবৃৈবিকনও ফয দীসিিয় ও 
প্রখর, ৈা উলঙ্গ িূকযদর দীসি সকাংবা সববস্ত্র পূসণদিার উজ্জ্বলৈাককও 
ম্লান ককর ফদয়। িহীয়িী ফযবুকন্নো ৈার উজ্জ্বল দৃিাি। ৈখন ইরান 
এবাং সহনু্দস্তান সেল োসিদ িাসহকৈযর উবদরভূসি। সহনু্দকদর ভাোয় 
ৈীর্দিান। কৈ কাবযপ্রসৈভা ফয এই দুই নেরী ফর্কক জন্ম সনকয়কে 
ৈার ইয়ত্তা ফনই। একবার িব প্রসৈভা ফযন র্িকক ফেল। কসবৈার 
একসট অাংশ সনিদাকণ িকল কর্াসশে বযর্দ হল। ইরাকনর ফিরা কসবরা 
কসবৈার এক েরণ সলকখ িািঞ্জিযপূণদ পকরর েরণ রেনা করকৈ বযর্দ 
হকলন। ঘোিাজার িকধয ফককট ফেল ফবশ সকেুসদন। সকন্তু সকেু 
ফর্ককই সকেু হয় না। িকিােজনক সিৈীয় েরণ রেনা করকৈ ফকউ 
িক্ষি হন না। ফশে পযদি ওই েরণ সলকখ পাসঠকয় ফদওয়া হকলা 
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সহনু্দস্তাকন। সদসির প্রসৈর্যশা কসবেণ র্িকক ফেকলন। সিৈীয় েরণ 
রেনা করকবন সক, প্রর্ি েরকণর িন্ত্রিুগ্ধৈাই ৈাকদরকক আচ্ছন্ন ককর 
রাখল। ৈাকদর িুৈীক্ষ্ন কলকির ডোয় ফযন িসরো ধকরকে! ফোটা 
ইরান ও সদসির সবশ্বকিরা কসবেণ বযর্দ হকলন। কসবকদর কাসবযক 
নাসন্দকৈা প্রশ্নসবদ্ধ হকৈ লােল। ৈাকদর ফি কী শরি! উভয় ফদকশর 
কসবকদর ৈখন রক্ষা করকৈ একলন এক ‘বসন্দ’ ‘আবদ্ধ’, ‘পশ্চাদপদ’ 
নারী! বাদশাহ আলিেীকরর কনযা হাকেজা আকলিা িহীয়িী ফযবুকন্নো 
কসবৈার প্রর্ি েরণ ফেকয় পাঠাকলন। ৈাকৈ এক নজর পড়কৈই ৈার 
কাবযিত্তা প্রবলভাকব িসিয় হকয় উঠল। সৈসন খাৈা-কলি হাকৈ 
সনকয় সিৈীয় েরণ সলকখ ফেলকলন। ককয়কবার ৈা ঘোিাজা ককর 
পাসঠকয় সদকলন সদসির রাজদরবাকর। ফযবুকন্নোর ফলখা কসবৈার 
সিৈীয় েরণ ফোটা সদসিকক স্তসম্ভৈ ককর সদকলা। প্রর্ি েরকণর িকঙ্গ 
এৈ িাদৃশযপূণদ সিৈীয় েরণ ফদকখ ফদকশর বাঘা বাঘা কসবরা হৈভম্ব 
হকয় ফেকলন। এই বুসঝ আবরকণর প্রভাব! বসন্দকত্বর অবাসরৈ 
প্রসৈভা!  

সিৈীয় েরণ ইরাকন পাঠাকনা হকল ৈারা ৈকৈাসধক সবসিৈ হকলন 
এবাং কসবর নারীকত্বর পসরেয় ৈাকদরকক আকরা উদগ্রীব ককর ৈুলল। 
ৈারা সলখকলন, ফহ ফজযাৎোিুখী! আপসন আিাকদরকক সদদার সদন! 
আপনার পূসণদিার উজ্জ্বলিি কসবৈা আিাকদরকক সবকিাসহৈ ককরকে। 

জবাকব ওই আব্রু-আবৃৈ নারী সলখকলন, ‘আসি লুসককয় আসে আিার 
কাবয প্রসৈভায়। ফয আিাকক ফদখকৈ োয় ফি ফযন আিাকক ফদকখ 
আিারই কসবৈায়।’ এভাকবই কাবযখযাসৈ পান ফযবুকন্নো। ৈার রসেৈ 
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‘ফজব-ই-িুনকশায়াকৈ’ আকে িসৈযকার কাবযপ্রসৈভার সেহ্ন। সবখাৈ 
োসিদ কাবযগ্রন্থ ‘সদওয়াকন িখসের’ রেসয়ত্রীরূকপও আকে এই িহীয়িী 
নারীর নাি। সকন্তু িবসকেুই হকৈা পদদার পসবত্রৈা ও শুদ্ধৈার 
আসিনায়। 

ৈাই ফৈা বসল, আবৃৈ নারী উজ্জ্বল পূসণদিার ফেকয়ও দীসিিয়! যুকে 
যুকে এই আবৃৈ নারীরাই কীসৈদ িাপন ককরকেন, পদদার আড়াকল 
ফর্ককই রেনা ককরকেন িভযৈার িুদশদন সিনার। পক্ষািকর অনাবৃৈ 
নারী েকড়সন ভাকলা সকেু। বরাং খুকল ফেকলকে িভযৈার একককসট 
ইট। ৈারা হকয়কে ফভাকের পাত্র, পুরুেকক ককরকে কািুক এবাং 
েসরত্রহীন। বস্তুৈ পদদার নারীই েুকলল নারীিত্তা।  

আর এই েুকলল নারীিত্তা সকেু কীট ও ফোবকরর ফপাকা কলসঙ্কৈ 
করকৈ োয়। ৈারা কারা? যারা নারীর সনয়সন্ত্রৈ ও শালীন 
জীবনাোকরর সবকরাধী ৈারাই ফিই নদদিার কীট, ফোবকরর ফপাকা! 
নারীকদর িকেৈন করা এবাং এই ফোবকর ফপাকাকদর সবরুকদ্ধই 
আিার এই কু্ষর প্রয়াি- ফেরারী নারী!  

গ্রন্থসট প্রকাকশ শুরু ফর্কক ফশে পযদি িহকযাসেৈা ককরকেন িাওলানা 
িাহবুবুর রহিান, িুেসৈ িাকিুদুর রহিান, ফিাস্তো কািাল এবাং 
আিার িহধসিদনী আেিা উকে আনাে। ৈাকদর িককলর জনয র্াকল 
সবকশে কলযাণ কািনা। 

আবু বকর সিরাজী 

িম্পাদক : সি-িাসিক জীবনপাকর্য় 
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 ফোন : ০১৯১৩৭৭৪৪২৯, ০১৭৩৬৬১৬৫৯০ 
jibonpatheo@gmail.com 
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িব নারীিত্তায় সবকসশৈ ফহাক এই শুদ্ধৈা  

‘হাঁটু জকল ফনকি কনযা হাঁটু িােন ককর, ৈাই না ফদকখ ফিই কনযার 
ফপ্রকি ফেসে পকড়, ভাকলাবািকব ফি সক আিাকর’ ওয়াসিকির এিন 
োন যখন বাজসেল, সিকনিায় শাবানা ৈখন হাঁটুর পর কাপড় ৈুকল 
হাটু িােন করসেকলন। পুরকনা সদকন অকনক ভাকলা সিকনিার 
পাশাপাসশ শাবানা এিন অকনক েসবকৈই অসভনয় ককরকেন। সকন্তু 
আজ এগুকলা ফদকখ শাবানা সনকজ সনকজ যারপর নাই সবর্যাৈ হন। 

এিসনকৈই শাবানা ফকাকনা অশ্লীল েসব বা দৃকশয অসভনয় ককরনসন। 
ৈার অসভনীৈ েসবগুকলা সেল ৈুলনািূলক অশ্লীলৈািুি। ৈারপরও 
সনকজর েসব ও েসরত্র িম্পককদ শাবানার এই উপলসি প্রিাণ ককর 
ৈার বদকল যাওয়ার িাত্রা। শাবানার এই বিবয এরই িকধয ঢাসলউড 
ও ৈার এককালীন িহ অসভকনৈা ও অসভকনত্রীকদর িাকঝ োঞ্চকলযর 
িৃসি ককরকে। যারা িৎ ও নারীজীবকনর শুদ্ধৈার পকর্ েলকৈ োন 
এবাং েলা পেন্দ ককরন ৈাকদর জনযও আশার বাণী হকয় ফদখা 
সদকয়কে শাবানার এই অসভবযসি। 

শুধু এখাকনই ফশে নয়, বদকল যাওয়া শাবানা ৈার তবপ্লসবক 
পসরবসৈদৈ অনুভূসৈ ফর্কক ফদকশর েণিাধযিগুকলার কাকে অনুকরাধ 
ককরকেন, ৈার েসবগুকলা ফযন আর েণিাধযকি প্রদশদন না করা হয়। 
সৈসন এও বকলকেন, ‘ৈকব বাসণসজযক কারকণ যসদ ৈা িম্ভব না হয় 
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অিৈ রিযান িাকি ফযন ৈার ফকাকনা েলসিত্র ফকাকনা েণিাধযকি 
প্রদশদন না করা হয়।’ 

েলসিকত্রর সকাংবদসি সশেী শাবানা দীঘদসদন ধকরই আকিসরকায় প্রবাি 
যাপন করকেন। আকিসরকার আধুসনক জীবকনও সনকজকক গুসটকয় 
সনকয়কেন সহজাব ও শালীনৈার শুদ্ধৈায়। বাাংলা কসিউসনসটর ফকাকনা 
অনুষ্ঠাকনও খুব একটা ফদখা যায় না শাবানাকক। একাি ঘসনষ্ঠজন 
োড়া কারও অনুষ্ঠাকন হাসজরও হন না সৈসন। এক ঘকরায়া আড্ডায় 
শাবানা জাসনকয়কেন, এখন এই বয়কি একি সনকজর এই েসরত্রগুকলা 
ফদখকল সবর্যাৈ হকৈ হয়। এ োড়া আসি সনকজও আিার লাইেস্টাইল 
বদকল সনকয়সে।’ 

শাবানা আজ ৈার লাইেস্টাইল পসরবৈদন ককর বড় বাঁো ফবঁকে 
ফেকলন। সৈসন এৈসদন যা ককরকেন ৈা সনুঃিকন্দকহ গুনাকহ জাসরয়া 
(েলিান গুনাহ)। আর গুনাহিিূকহর িকধয গুনাকহ জাসরয়া খুবই 
ভয়ানক ও পরকালসবনাশী পাপ। একারকণই গুনাকহ জাসরয়ার 
বযাপাকর বান্দাকক ফবসশ িকেৈন করা হকয়কে। িানুে বযসিেৈ 
অকনক বড় অপরাধ ককরও সনসিকেই আিসরক ৈাওবার িাধযকি ফিই 
পাপ ফর্কক ফরহাই ফপকৈ পাকর। সকন্তু একটা গুনাকহ জাসরয়ার দায় 
ফশাধ করা খুবই কসঠন। িুনসযর ইবন জারীর ফর্কক বসণদৈ, ৈাঁর 
সপৈা বকলন, রািূলুিাহ িািািাহু ‘‘আলাইসহ ওয়ািািাি ইরশাদ 
ককরকেন- 
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ْجِر َمْن َعِمَل بَِها الَ َينُْقُص » 
َ
ْجُرَها َوِمثُْل أ

َ
َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل بَِها ََكَن ََلُ أ

ٌء ، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيِّئًَة َفُعِمَل بَِها ََكَن ََلُ ِوزْ  ُجورِِهْم ََشْ
ُ
رَُها َوِمثُْل ِوْزِر َمْن ِمْن أ

ٌء  ْوَزارِِهْم ََشْ
َ
  .«َعِمَل بَِها اَل َينُْقُص ِمْن أ

‘ফয বযসি ফকাকনা ভাকলা কাকজর প্রেলন ঘটাকব এবাং অনযরা ফিটার 
অনুিরণ করকব ৈকব ৈার জনয এর প্রসৈদান ফলখা হকব এবাং এর 
অনুিরণকারীর অনুরূপ ফনকীও ফলখা হকব। অর্ে ৈাকদর প্রসৈদান 
ফর্কক এৈটুকু কিাকনা হকব না। অনুরূপ ফয বযসি ফকাকনা পাপ 
কাকজর প্রেলন ঘটাকব এবাং অনযরা ফিটার অনুিরণও করকব ৈকব 
ফিই পাকপর অনয প্রেলনকারীর আিলনািায় যুি হকৈ র্াককব। 
অর্ে ফয পাপ করকব ৈার পাকপর িািানয অাংশও ৈাকৈ হ্রাি পাকব 
না।’ [ইবন িাজাহ্ : ২০৩; িহীহ ইবন সহব্বান : ৩৩০৮] 

এক হাদীকি ইরশাদ হকয়কে- 

ْوَزارِِهْم اَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن » 
َ
َوَما ِمْن َداٍع يَْدُعو إََِل َضاَللٍَة إاِلَّ ََكَن َعلَيِْه ِمثُْل أ

ْوَزارِِهْم َشيْئًا 
َ
 .«أ

‘ফয বযসি পাকপর সদকক আহ্বান করকব ফিই পাকপর দায়ভার ৈার 
ওপকরও বৈদাকব। অর্ে পাপকারীরও পাকপর িকধয ফকাকনা ঘাটসৈ 
হকব না।’ [িুয়াত্তা িাকলক : ৫১৩, িহীহ]  

এই হাদীকির আকলাকক সবখযাৈ হাদীি ভােযকার ইিাি নববী 
রসহিাহুিাহ বকলন, এই হাদীকি ভাকলা কাকজর প্রেলন ঘটাকনার 
প্রসৈ ৈাসেদ এবাং িন্দকাকজর প্রেলন ঘটাকনার ভয়াবহৈা উকিখ 
করা হকয়কে। এিনসক কাকরা কৃৈপাপ অনযরা অনুিরণ করকৈ 



 

13 

র্াককল এবাং ৈা যৈসদন েলকব ৈৈসদন ফি ওই পাকপর ভােী হকব। 
এিনসক ফকয়ািৈ পযদি েলকল পাপও হকব ফকয়ািৈ পযদি। 
িবকেকয় ভয়াবহ বযাপার হকচ্ছ, শুধু িৃৈুযর পকরই নয়, জীবদ্দশাকৈও 
ফিই পাপগুকলা িাংসশ্লি বযসির আিলনািায় যুি হকৈ র্াককব। ইিাি 
নববী রসহিাহুিাহ বকলন, 

 إن سنها سواء َكن العمل يف حياته أو بعد موته واهلل اعلم معناه

‘হাদীকির বযাখযা হকচ্ছ, ফয বযসি পাপ ককর ও পাকপর প্রেলন ঘটায় 
এবাং অনযরা ৈার অনুিরণ ককর ৈকব ৈার জীবদ্দশা ও িরকণর পর 
ৈার আিলনািায় ওই পাপ যুি হকৈ র্াকক।’ [শরকহ নববী] 

কাযী ইয়াজ রসহিাহুিাহ বকলন,  

َواَل َتَعاَونُواْ ىلَعَ : ا أصل ىف أن املعونة ىلع ماال حيل الحتل ، قال اهلل تعاَل وهذ
اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن  وقد جعل ادلال ىلع اخلري كفاعله  وهكذا ادلال ىلع الرش 

  كفاعله

‘এটাই িূলনীসৈ ফয, হারাি কাকজ কাউকক িহকযাসেৈা করা তবধ 
নয়। ফকননা আিাহ ৈা‘আলা ইরশাদ ককরন, ফৈািরা একক অপরকক 
পাকপর কাকজ িহকযাসেৈা করকব না। আর আিাহ ৈা‘আলা ভাকলা 
কাকজর িহকযােীকক ভাকলাকাকজর কৈদা এবাং অনুরূপভাকব খারাপ 
কাকজর িহকযােীকক খারাপ কাকজর কৈদার অনুরূপ আখযাসয়ৈ 
ককরকেন।’ [ইকিালুল িু‘সলি] 

জননক কসব বকলন, 
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 َوالَمْرُء يف ِمزيانِه أتْباُعهُ 

‘িানুে ফকয়ািকৈর িয়দাকন ৈার আিলনািায় স্বীয় অনুিারীকদরকক 
ফদখকৈ পাকব।’ 

সবর্যাৈ ও পসরবসৈদৈ িানসিকৈার শাবানা পাকপর ফয ধারা োলু 
ককরসেকলন এর ভয়াবহ পসরণাকির কর্া সেিা ককর সৈসন ৈা ফর্কক 
আজ পালাকনার ফেিা করকেন। ৈার এই পলায়নপরৈা ৈীর্যা ও 
েসৈিয় ফহাক, আিরা ফিটাই কািনা কসর। ৈকব দুুঃখজনক বাস্তবৈা 
হকচ্ছ, শাবানার বযসিেৈ অসভিকৈর ওপকর ফদশীয় সটসভ 
েযাকনলগুকলার কাকরা কাে ফর্ককই ফৈিন ফকাকনা ইসৈবােক িাড়া 
পাওয়া যায়সন। ৈাই ফৈা সৈসন আকুলভাকব আকবদন জানাকচ্ছন, 
অিৈ রিজান িাকির িোকনও ফযন ৈার েসবগুকলা প্রকাশ না করা 
হয়। সকন্তু অর্দসলপ্সায় সবকভার েণিাধযি সক িাড়া ফদকব ৈার 
িানসবক আকবদকন? সবকশেৈ বাাংলাকদকশর বযবিায়ীকদর তনসৈকৈার 
কাসঠটা ফয ৈলানীকৈ ফঠকককে ৈাকৈ ৈার এই পরকালীন ভাবনার 
িকঙ্গ একাত্ম হকয় বযবিায়ীকদর িাড়া ফদওয়াটা ফকন ফযন আিার 
কাকে অিম্ভবই িকন হয়।  

সকন্তু যারা শাবানার ভি বকল দাসব ককরন, ৈারা সক পারকবন 
শাবানাকক পাকপর হাৈ ফর্কক বাঁোকৈ? যারা ভি বকল দাসব ককর 
ৈার েসবগুকলা পরি আগ্রহ ভকর সিকনিা হকল সকাংবা সটসভর িািকন 
বকি ফদকখকেন, আজ ৈার সবনীৈ আকবদন এবাং পাপ ফর্কক বাঁোর 
আকুসৈর িোকনই না হয় েসবগুকলা ফদখা বাদ সদন। এভাকব িবাই 
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যসদ ৈার েসবগুকলা বয়কট ককরন ৈকব িুনাোকখার সিসডয়া 
বযবিায়ীরা োইকলও ৈার পাকপর ফবাঝা দীঘদ করকৈ পারকবন না। 
ভসি ও ভকির পরীক্ষা আিকল এখাকনই। একজন পসরবসৈদৈ ও 
নৈুন পর্ পাওয়া নারীকক পাপ ফর্কক বাঁোকৈ িহকযাসেৈা করা সক 
অপর িুিলিাকনর কৈদবয নয়?  

আিরা সবশ্বাি কসর, একজন ফেরারী নারীর ঘকর ফেরাটা িকল 
িুিসলকির জনয শুভ িাংবাদ। এই িাংবাদটার িিদ িককলর হৃদকয় 
আকুলৈা িৃসি করুক, অনযকদরও ঘকর ফেরার আগ্রহ ৈীর্যা ফহাক 
এবাং ঘরকেরৈ নারী ৈার আপন নীকড় সর্ৈু হওয়ার স্বাদ অনুধাবন 
করুক- এই প্রৈযাশা কসর িকনপ্রাকণ। 

 

নরকসেৈায় হককর ঝাণ্ডাবাহী একজন িাহিী কুলকাসনদ 

বসলউকডর এক িিয়কার জনসপ্রয় অসভকনত্রী দীঘদসদন ধকর অসভনয় 
ফর্কক দূকর অবিান ককর দশদককদর রীসৈিকৈা হৈাশ করসেকলন। 
দশদকরা িিকয়র এই সহট নাসয়কার শুভ প্রৈযােিকনর সদন গুণসেল। 
ককব সৈসন সিসডয়ার িুকখািুসখ হকয় ‘সেকর আিার িিয় হকলা’ বকল 
একটা িাক্ষাৎকার সদকবন ফভকব দশদকরা রুদ্ধশ্বাকি প্রৈীক্ষা করসেল। 
সৈসন ফিই িাক্ষাৈকার সদকলন বকট সকন্তু ৈাকৈ শুধু ভারৈবািীই 
নয়; সবশ্ববািীও িিান েিকক উকঠকেন। নব্বইকয়র দশককর এই 
জনসপ্রয় নাসয়কা জানাকলন, সৈসন িুিসলি হকয়কেন! এিনসক দুইবের 
আকে ৈার স্বািীও িুিসলি হকয়কেন! 
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সবশ্ববািীকক হৈবাক ককর ফদওয়া ওই িাক্ষাৎকাকর সৈসন বকলন, 
‘আসি জানার ফেিা করসে আিকল িানুকের িূল েিবয ফকার্ায়? 
আিরা আিকল কী? আিাকদর কী করা উসেৈ? ফিই ফেিা ফর্ককই 
আসি সহনু্দ ধিদ ফর্কক িুিসলি হওয়ার সিদ্ধাি সনকয়সে।’ 

আবার েলসিকত্র ফেরা িম্পককদ বকলন, সঘ আবার দুকধ পসরণৈ হকৈ 
পাকর। ঋসে বাসিসক সেকর আকের সভিা হকৈ পাকর। নায়ক 
শাহরুখ, আসির, িালিানও বদকল ফযকৈ পাকর। সকন্তু িিৈাকক আর 
সিসডয়ার পদদার িািকন পাওয়া যাকব না। এটা এককবাকরই অিম্ভব।’ 
[ৈর্যিূত্র : পাবদৈয সনউজ, খবরনািা] 

এিন একজন জনসপ্রয় অসভকনত্রীর আকলার পকর্ সেকর আিা িসৈযই 
িুগ্ধকর, আশাজাোসনয়া। আকরা অবাক সবেয় হকচ্ছ ৈাঁর িাহসিকৈা 
ও িকনাবকলর দৃঢ়ৈা। সৈসন বলকেন, ‘িিৈাকক আর সিসডয়ার পদদার 
িািকন পাওয়া যাকব না। এটা এককবাকরই অিম্ভব।’ 

িিৈা ফযন হাদীকির বাককযরই প্রসৈধ্বসন করকেন। আনাি 
রাসদয়ািাহু ‘আনহু ফর্কক বসণদৈ, রািূলুিাহ িািািাহু ‘‘আলাইসহ 
ওয়ািািাি বকলন, 

َحبَّ إَِيِْه ثَ » 
َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ْن يَُكوَن اَّللَّ

َ
اَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه وََجَد َحاَلَوةَ اإِليَماِن أ

ْن َيُعوَد ىِف الُْكْفِر 
َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
ِ ، َوأ بُُّه إاِلَّ َّلِلَّ ْن حُيِبَّ الَْمْرَء اَل حُيِ

َ
ا ِسَواُهَما ، َوأ ِممَّ

ْن ُيْقَذَف ىِف الَّ 
َ
 .« اِر َكَما يَْكَرُه أ

‘সৈনসট বস্তু যার িকধয পাওয়া যাকব ফি ঈিাকনর স্বাদ গ্রহণ করকৈ 
িক্ষি হকব। এক. আিাহ ও ৈাঁর রািূল ৈার কাকে অনয িবসকেুর 
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ফেকয় সপ্রয় হওয়া। দুই. িানুেকক একিাত্র আিাহ ৈা‘আলার জনযই 
ভাকলাবািা এবাং সৈন. কুের ফর্কক সেকর আিার পর পুনরায় কুেকর 
সেকর যাওয়াকক আগুকন সনসক্ষি হওয়ার িকৈাই অপেন্দ করা।’ 
[বুখারী : ১৬; িুিসলি : ৬০]  

বস্তুৈ আিাহ ৈা‘আলা যখন কাকরা অির খুকল ফদন ৈখন ৈার জনয 
পৃসর্বীর যাবৈীয় েযাকলঞ্জ গ্রহণ করা িহজ ও িম্ভব হকয় ওকঠ। 
পৃসর্বীর িকল ৈাগুৈী শসির কাকে সৈসন র্াককন অদিয, 
অপ্রসৈকরাধয। িকেৈন নােসরকিাত্রই জাকনন সহনু্দস্তান একসট অসৈ 
উগ্র সহনু্দত্ববাদী ফদশ, ফযকদকশর বাসিন্দারা িুিসলিকদরকক িহয 
করকৈ পাকর না, এিনসক ফকাকনা িুিসলি ৈাকদর োসড়-সবিাকন উকঠ 
আিাহ ৈা‘আলার নাি ফনয়াও বরদাশৈ ককর না। পাঠককদর িকন 
আকে সকনা জাসন না, সকেুসদন আকে বাাংলাকদকশর এক উকড়াজাহাজ 
ফকাম্পাসনর সহনু্দস্তানী িাসলক ৈাকদর এয়ারবাকি ‘ইনশাআিাহ’, 
ভ্রিকণর দু‘আ ‘সবিসিিাহ ওয়া িাজসরহা’ ৈর্া ইিলািী আেরণ ও 
যাবৈীয় দু‘আ-দরূদ সনসেদ্ধ ককরসেল। ভারকৈর শািনক্ষিৈা সনয়ন্ত্রণ 
ককর এবাং নােসরকরাও পেন্দ ককর এিন ফলাককদরকক, যারা 
িুিসলি সশশু বািাকক ৈার িাকয়র ফপট ফর্কক ফককট ফবর ককর 
িাকয়র িািকন টুককরা টুককরা করকৈ পাকর। এিন উগ্র সহনু্দকদরকক 
ভারৈবািী শ্রদ্ধা ককর, যারা িুিসলি নারী-পুরুেকক ফজার ককর 
ফপকরাল খাইকয় োকয় আগুন ধসরকয় ফদয় এবাং ফপকটালবাহী জীবি 
িানুেটার ৈাজা ফদহ ভসিভূৈ হওয়ার ৈীর্যা ও ভয়ানক করুণ দৃশয 
ফদকখ অটহাসিকৈ ফেকট পকড়। ভারকৈ প্রায় পঞ্চাশসটর িকৈা এিন 
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উগ্র ও সহাংস্র িাংেঠন, িাংিা ও রাজননসৈক দল আকে যারা িবদদা 
িুিসলকির রি, লাশ ও অসিদগ্ধ ফপাড়া ফদকহর েকন্ধ সনকজকদরকক 
আপু্লৈ ফদখকৈ োয়। গুজরাকটর দাঙ্গা, বাবসর িিসজদ ধ্বাংকির সেত্র 
এবাং সবশ্ব ইসৈহাকির বড় বড় িব দাঙ্গার জন্ম ফদওয়া সহনু্দস্তান 
ফিগুকলার রাজিাক্ষী। 

িুৈরাাং এিন একসট উগ্রবাদী ও কটর সহনু্দরাকে ফখাদ সহনু্দ ধিদ 
ৈযাে ককর একজন জনসপ্রয় ও দশদকনসন্দৈ অসভকনত্রীর আকলার 
পকর্ আিা এবাং প্রকাকশয ইিলাকির ফঘােণা ফদওয়া সনৈাি িাধারণ 
বযাপার নয়। আজককর িিৈা, আিার ফবান, িুিসলকির এক নৈুন 
িদিয ফযন সেরআউকনর জাদুকরকদর িকৈাই িাহিী হকয় উকঠকেন। 
জাদুকররা সবশাল-সবসৃ্তসৈ িাকঠ আিাহ হওয়ার দাসবদার সেরআউন 
ও ৈার সবশাল বাসহনীর িািকন হককর দাসব সনকয় দণ্ডায়িান এক 
িুিা ‘‘আলাইসহি িালাকির অসবেলৈা ফদকখ সবসিৈ, সবকিাসহৈ হকয় 
ইিলাি গ্রহণ ককরসেকলন। সনুঃিকন্দকহ এটা সেল এক সবরাট 
েযাকলকঞ্জর সবেয়, অিি লড়াই। কারণ সেরআউন ৈৎক্ষণাৈ ৈাকদর 
সবরুকদ্ধ শাসস্তিূলক বযবিা সহকিকব ডান হাৈ ও বাি পা কৈদন ককর 
ৈাকদরকক সেরৈকর পঙু্গ করার ফঘােণা সদকয়সেল। সকন্তু কী অদু্ভৈ 
বযাপার ফয, যারা এক িুহূৈদ আকে স্রিার সবরুকদ্ধ লড়াই করকৈ 
একিসেল ৈারাই এখন িুিা ‘আলাইসহি িালাকির ঈিানী শসির 
বকদৌলকৈ নকল স্রিার সবরুকদ্ধ, কাটা কাকেকরর সবরুকদ্ধ লড়াইকয় 
ঝাঁসপকয় পড়কেন!   
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িিৈা এপযদি বাাংলা, সহসন্দ, ৈাসিল, ফৈকলগু, িালায়লাি ও কানাসড় 
সশকে প্রায় অধদশৈাসধক েসবকৈ অসভনয় ককরকেন। িবদকশে অসভনীৈ 
েসব সেল ২০০২ িাকল। বসলউকড সৈসন অৈযি জনসপ্রয় এবাং 
আকবদনিয়ী নাসয়কা সহকিকব খযাসৈ লাভ ককরসেকলন। ফিই িিৈার 
পকক্ষ এিন একটা প্লাটেিদ ফেকড় ইিলাি গ্রহণ করার িকৈা 
দুুঃিাহি ফদখাকনা সনুঃিকন্দকহ নারীজাসৈর দীিপদোরণার নসজর হকয় 
র্াককব।  

অকনক িিয় পর্ভ্রি করার েিাি পর্হারা পসর্ককর িুপর্ পাওয়ার 
িাধযি হকয় দাঁড়ায়। এর নসজর আিরা জানকৈ পাসর ইিলাকির 
ইসৈহাকি, িক্কার কুরায়শকদর কুেিাকির ঘটনায়। রািূিুিাহ 
িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি িক্কায় হজ করকৈ আিা ফলাককদরকক 
দীকনর দাওয়াৈ প্রদান করকবন এই আশঙ্কায় িক্কার অসলকৈ েসলকৈ 
আকে ফর্ককই ফলাক বসিকয় ফদওয়া হয় ৈাঁর নাকি কুৎিা রটনা 
করকৈ। ফনৈাকদর আকদশ ফিাৈাকবক এই ফেলা-োিুন্ডারা রাস্তার 
ফিাকড় ফিাকড় নবী িুহাোদ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি ও ৈাঁর 
আনীৈ দীকনর সবরুকদ্ধ ৈীর্যা িিাকলােনা করকৈ র্াকক। একৈ সহকৈ 
সবপরীৈ হয়। সবকশ্বর সবসভন্ন প্রাির ফর্কক আেৈ ফলাককরা এই 
নৈুন ধকিদর প্রবৈদক নবী িুহাোদ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি 
িম্পককদ সবস্তাসরৈ জানকৈ আগ্রহী হকয় ওকঠ এবাং এভাকবই অিাংখয 
িানুে ইিলাি গ্রহণ ককরন। িক্কার কুরাইশরা কুৎিা রটনা না 
করকল ৈারা নবী িম্পককদ জানকৈনই না এবাং ইিলাি গ্রহকণরও 
িুকযাে সিলৈ না।  
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সঠক কুরাইশকদর ফদখাকনা পকর্ই হাঁটকে আজককর 
ইিলািসবকিেীেি। ওরা সবসভন্নভাকব নারী িিাজকক ইিলাকির 
সবরুকদ্ধ ক্ষীি করকৈ সেকয় অকনক সবধিদী নারীকক ইিলাি িম্পককদ 
জানকৈ, ইিলািকক িানকৈ অনুপ্রাসণৈ করকে। এক অনুিন্ধাকন ফদখা 
ফেকে, ২০০০ িাকলর ৈুলনায় ২০১১ িাকল নারীকদর িকধয ইিলাি 
গ্রহকণর প্রবণৈা ৮ শৈাাংশ বৃসদ্ধ ফপকয়কে এবাং প্রবণৈা এিন িব 
রাকে ফবসশিাত্রায় পসরলসক্ষৈ হকচ্ছ, ফযখাকন ইিলাকির সবরুকদ্ধ, 
পদদার সবরুকদ্ধ অলঙ্ঘনীয় িাংসবধান োলু ককর ফরকখকে! ইনশাআিাহ, 
শত্রুরা না োইকলও এভাকবই অবযাহৈ র্াককব ইিলাকির অগ্রযাত্রা, 
সবজয় সনশান। ভারকৈর িকৈা ইিলািসবকিেী রােগুকলাকৈও 
সেরআউকনর জাদুকরকদর িকৈা ফোটা রােযকন্ত্রর সবরুকদ্ধ সেকয় 
িিৈা কুলকাসনদর িকৈা নারীরা ইিলাকির পৈাকাৈকল আসশ্রৈ 
হকবন। ৈাই নারীরা শুধু অবলার দুবদলৈায় অসভযুিই নয়; িাহকির 
উপিা সহকিকবও িিান দক্ষ। িালাি, িিৈা ফৈািাকক! 

  

িুযকপর হাসঁড়কৈ কনযািিান : নারীিত্তায় এ ফকান কলঙ্ক? 

পৃসর্বীর দুসট সবেকয়র প্রসৈ িানুে িবকেকয় ফবসশ আকৃি। নারী ও 
প্রকৃসৈেৈ সরপু। এই দুসট সবেকয়র িকঙ্গ িানবপ্রকৃসৈর অিরঙ্গৈার 
সবেয়সট কাকরা অজানা নয়। নারী ফৈা িানবিিাকজর অধদাাংশ, 
পৃসর্বীর িানবিভযৈা বজায় রাখার ফক্ষকত্র পুরুকের সনৈযিঙ্গী। আর 
আিাহপ্রদত্ত তজসবক প্রকয়াজনও িানুকের অসস্তকত্বর জনযই অপসরহাযদ। 
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ৈকব তজসবকশসি সনেক ফভাকের জনয নয়। বরাং ৈা এক সবরাট 
আিানৈ। একজন পুরুে ওই কৃেককর িকৈা, ফয ভূসিকৈ বীজ 
ফরাপণ ককর েিল েলাকনার দাসয়ত্বপ্রাি এবাং নারী ওই উবদর ভূসির 
িকৈা, ফয েিল েলায়। আিাহর কুদরকৈ একসট িুন্দর ধারার 
িাধযকি এই বযবিা োলু করা হকয়কে এবাং এর িকঙ্গ যুি করা 
হকয়কে জীবকনর বহু ধারা; সবকয়র িাধযকি তবধ তজসবক বন্ধন-বযবিা 
না র্াককল ফয ধারাগুকলা সেন্ন হকয় যাকব এবাং িানবিভযৈাও অেল 
হকয় পড়কব। ফিই পসবত্র ও িুশৃঙ্খল ধারা অকু্ষণ্ন রাখকৈ 
তজসবকশসির সনয়ন্ত্রণ ও যর্াযর্ বযবহার অপসরহাযদ।  

ইিাি োযালী রসহিাহুিাহ বকলন, তজসবকশসি ফকবল এজনয নয় ফয, 
িািসয়ক সকেু আনন্দ লাভ করল এবাং এর েলশ্রুসৈকৈ বািার 
আেিন ঘটল। বরাং এর আকরকসট সবরাট ফহকিৈ রকয়কে। ফিটা 
হকচ্ছ, িানবজাসৈর জনয পৃসর্বীর িবদকশ্রষ্ঠ আকেদণীয় বস্তু হকচ্ছ নারী-
পুরুকের সবপরীৈ সলকঙ্গর প্রসৈ আকেদণ এবাং এটার পূণদৈা পায় 
ফযৌনাোর িারা।  

আশরােুল জওয়াব গ্রকন্থ উকিখ হকয়কে, পৃসর্বীকৈ তজসবক িুকখর 
ফেকয় আকেদণীয় ফকাকনা ফনয়ািৈ ফনই। সকন্তু এই ফনয়ািৈ ফযিনই 
আকেদণীয় ফৈিসনই ক্ষণিায়ী। িানুে এই আকেদণীয় ফনয়ািৈসট 
দীঘদিায়ী করকৈ যৈই কিরৈ করুক না ফকন ফি ৈাকৈ িক্ষি নয়। 
েূড়াি িুহূকৈদ ৈাকক পরাসজৈ হকৈই হয়। িুৈরাাং িানুে ফযন এ 
ফর্কক সশক্ষা ফনয় এবাং এিন এক িান ও িঙ্গীর িন্ধান ককর এবাং 
ফি অনুযায়ী আিল ককর ফযখাকন এই িুকখর ইসৈ ফনই। বলাবাহুলয, 
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ফিই িানসট হকচ্ছ জান্নাৈ। িুৈরাাং ফবাঝাই যাকচ্ছ, তজসবকশসি 
আনন্দ লাকভর উপলক্ষয নয় িাত্র, বরাং ৈা জান্নাকৈর সদকক আকেদণ 
করার একসট সবরাট িাধযিও বকট। এসদকক িানুেকক যসদ 
তজসবকশসি প্রদান না করা হকৈা ৈকব জান্নাকৈর িিদ ও ফিখানকার 
অপসরিীি ফনয়ািকৈর ফকাকনা আকেদণ িৃসি হৈ না ৈাকদর। একজন 
ফযৌনাক্ষি (ইসন্নন ও সশশু) সক ফবাকঝ এর িিদ? সকাংবা একজন পােল 
সক ফবাকঝ রাজক্ষিৈার িাহাত্ময? ৈাই িানুকের িকধয যসদ এই শসি 
িঞ্চাসরৈ না করা হকৈা ৈকব দুসনয়া ফযিন ৈার কাকে আকেদণহীন 
হকয় পড়ৈ ফৈিসনভাকব জান্নাকৈর সদককও আকেদণ করা দুুঃিাধয 
হকৈা।  

ৈাই িানুেকক জান্নাৈিুখী করকৈ এবাং জান্নাকৈ প্রকবকশর একিাত্র 
উপায় ঈিান ও আিকল িজবুৈ ককর ফৈালার ফপেকন ফযৌনশসি 
নাকির এই ফনয়ািকৈর সবরাট ভূসিকা রকয়কে।    

ফিাটকর্া, িানুকের জীবকন দুসট সদক রকয়কে। ইহকালীন ও 
পরকালীন। পরকাকলর জীবন এিন এক জীবন, যার িুখ-ঐশ্বযদ 
অনুধাবন করকৈ সেকয় িানবিণ্ডসলর জ্ঞান ফভাঁৈা ও হৈভম্ব হকয় 
যাকব। সকন্তু ফিগুকলা িম্বকন্ধ এককবাকরই প্রার্সিক ধারণা ফদয়ার জনয 
দুসনয়ায় সকসঞ্চৈ িুখ ও ফনয়ািকৈর বযবিা করা হকয়কে। ফিই 
সবিয়-সবিুগ্ধকর ফনয়ািকৈর অসধকারী হওয়ার জনয ফযিন এই 
শসিকক তবধ পকর্ বযবহার করার গুরুত্ব অপসরিীি সঠক ৈদ্রুপ বযর্দ 
হকল এর ক্ষসৈও অপূরণীয়। এ কারকণই আবদুিাহ ইবকন আব্বাি 
রাসদয়ািাহু ‘আনহু বকলকেন, ফয বযসি সববাহ ককর তজসবকশসির 
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যর্াযর্ বযবহার ককর না ৈার হজ পূণদৈা পায় না। সবখযাৈ 
িুোিসির ইকরািা ও িুজাসহদ রসহিাহুিািাহ বকলন,  

 وَل تعاَل وخلق اإلنسان ضعيفا أنه ال يصرب عن النساءيف معىن ق

‘িানুেকক দুবদল ককর িৃসি করা হকয়কে’ আয়াকৈর অর্দ হকলা, ৈারা 
নারী োড়া িবর করকৈ পাকর না।’  

োইয়াজ ইবকন নুজাই রসহিাহুিাহ বকলন,  

 إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه

‘যখন পুরুকের োসহদা ফজকে ওকঠ ৈখন ৈার জ্ঞাকনর এক ৈৃৈীয়াাংশ 
ফলাপ পায়। আর ফকউ ফকউ বকলন, ৈার দীকনর এক ৈৃৈীয়াাংশ 
ফলাপ পায়।’ 

নাওয়াসদরুৈ ৈােিীকর ইবকন আব্বাি রাসদয়ািাহু ‘আনহুর বিবয 
উকিখ করা হকয়কে- 

   ومن رش اغسق إذا وقب قال قيام اذلكر ومن رش اغسق إذا وقب

আয়াকৈর অর্দ হকচ্ছ, পুরুকের োসহদার ৈীর্যাৈার অসনি।’ 

ইিাি োযালী রসহিাহুিাহ বকলন, বস্তুৈ এটা হকচ্ছ এিন এক শসি, 
যখন ৈা দুবদল িানুকের িকধয প্রকাশ পায় ৈখন ৈার সহৈাসহৈ জ্ঞান 
হাসরকয় যায়। দীন ও আকল ৈখন িসঠকভাকব কাকজ লাোকৈ পাকর 
না। একারকণই রািূলুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি ইরশাদ 
ককরকেন- 
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ى لُبٍّ ِمنُْكنَّ  ْغلََب ذِلِ
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقٍل وَِديٍن أ

َ
 َوَما َرأ

‘জ্ঞাকন দুবদল হওয়া িকেও জ্ঞানীকদরকক ধরাশায়ী করার বযাপাকর 
নারীকদর িকৈা পারঙ্গি আর কাউকক ফদসখসন।’  

নারীর প্রসৈ পুরুকের এই ৈীর্যা টান িৃসি হয় কািনার িহজাৈ প্রবৃসত্ত 
ফর্কক এবাং ফোখ এই কািনাকক েরিভাকব উকে ফদয়। একারকণ 
ফোকখর অসনি ফর্কক রক্ষা ফপকৈ ককঠার সনকদদশ ফদওয়া হকয়কে। 
স্বয়াং সপ্রয়নবী িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি উেৈকক এ বযাপাকর 
সশক্ষা সদকয়কেন। শুৈাইর ইবন শাকাল ইবন হুিাইদ রাসদয়ািাহু 
‘আনহু ফর্কক বসণদৈ, সৈসন বকলন,  

نْتَِفُع بِِه، قَاَل : قُلُْت 
َ
، َعلِّْمِِن ُدََعًء أ ِ قُِل اللَُّهمَّ ََعفِِِن ِمْن رَشِّ َسْمِِع »: يَا رَُسوَل اَّللَّ

 « َوَبََصِي، َولَِساِِن َوقَلِِْب، َوِمْن رَشِّ َمِنّيِّ 

‘আসি বললাি, ফহ আিাহর রািূল, আিাকক একসট দু‘আ সশক্ষা সদন 
যাকৈ আসি উপকৃৈ হকৈ পাসর। সৈসন বলকলন, ৈুসি (সনকের 
দু‘আসট) পড়কব,  

‘ফহ আিাহ, আিাকক আপসন ফহোযৈ করুন সনকজর কান ও ফোখ 
এবাং সজহ্বা ও িকনর অকলযাণ ফর্কক আর আিার বীকযদর 
(লজ্জািাকনর) অসনি ফর্কক।’ [িুনান নািাঈ : ৫৪৫৬, শায়খ 
আলবানী িহীহ বকলকেন।] 

উপকরাি আকলােনা ফর্কক প্রৈীয়িান হয়, তজসবক োসহদা 
িানবজীবকনর অপসরহাযদ একসট অাংশ এবাং সবসভন্ন ফহকিৈ ও 
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প্রজ্ঞার আকলাককই বান্দাকক এ বস্তু ফদওয়া হকয়কে। সকন্তু িানুে 
িৃসির ফিই িূেনা ফর্ককই নারীর প্রসৈ আকেদণ ও কািাোরাকর  
িীিালঙ্ঘন ককর আিকে। ইসৈহাি খঁুজকল ফদখা যায়, এই দুসট 
সবেয়কক ফকন্দ্র ককরই িূলৈ বড় বড় ঘটনা-দুঘদটনা িাংঘসটৈ 
হকয়কে। নারীর বযাপাকর িীিালঙ্ঘন করকৈ সেকয় িবদপ্রর্ি ধরাপৃকষ্ঠ 
রিপাকৈর ঘটনা িাংঘসটৈ হকয়কে। যার িাংসক্ষি ইসৈহাি এিন : 

আদি ‘আলাইসহি িালাি ও হাওয়া ‘আলাইহাি িালাি পৃসর্বীকৈ 
আকিন এবাং ৈাঁকদর িাধযকি িিান প্রজনন ও বাংশ সবস্তার শুরু 
হয়। প্রসৈ েভদ ফর্কক একসট পুত্র ও একসট কনযা িিান জন্মগ্রহণ 
করৈ। ৈখন ভাইকবান োড়া পৃসর্বীকৈ অনয ফকাকনা িানুে সেল না। 
ৈাই আিাহ ৈা‘আলা আদি ‘আলাইসহি িালাকির শরীয়কৈ 
সবকশেভাকব এ সনকদদশ জাসর ককরন, একই েভদ ফর্কক ফয জিজ পুত্র 
ও কনযা জন্ম গ্রহণ করকব ৈারা পরস্পকর িকহাদর ভাই-ফবান 
সহিাকব েণয হকব এবাং ফকবল ৈাকদর িকধয তববাসহক িম্পকদ হারাি 
হকব। সকন্তু পরবৈদী েভদ ফর্কক জন্ম গ্রহণকারী কনযা িকহাদর ফবান 
সহিাকব েণয হকব না। ৈাকদর পরস্পর সববাহ বন্ধন তবধ হকব। 

সকন্তু কাসবল এই সবধাকন সবশৃঙ্খলা িৃসি করার ফেিা করল। 
ঐসৈহাসিকেণ এর একাসধক কারণ উকিখ ককরকেন। আিরা 
ঐসৈহাসিক িূত্র সবকশ্লেণ না ককর শুধু ককয়কসট কারণ ৈুকল ধরার 
প্রয়াি পাকবা। 



 

26 

ইিাি ৈাবারী রসহিাহুিাহ ৈাসরকখ ৈাবারীকৈ উকিখ ককরন, আদি 
ও হাওয়া ‘আলাইহুিাি িালাি জান্নাকৈ সিসলৈ হকয়সেকলন। ওই 
সিলকন ফয জিজ িিাকনর জন্ম হয় ৈারা হকলন কাসবল ও ইকসলিা। 
এরপর ৈারা দুসনয়ায় পদাপদণ করকল হাসবল ও ৈার জিজ ফবান 
সলওজার জন্ম হয়। আদি ‘আলাইসহি িালাি ফেকলকদরকক সবধান 
অনুযায়ী সবকয় করার আকদশ করকল কাসবল ৈা প্রৈযাখান ককর। 
ৈাবারী রসহিাহুিাহ সলকখন, 

جلنة وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل وقال حنن والدة ا
وهما من والدة االرض وأنا أحق بأخىت ويقول بعض أهل العلم من أهل 
الكتاب االول بل َكنت أخت قني من أحسن الاس فضن بها عن أخيه 

 وأرادها لفسه واهلل أعلم

‘সকন্তু কাসবল ৈা প্রৈযাখান ককর এবাং বকল আিরা জান্নাকৈর িিান 
আর ৈারা দুসনয়ার িিান। িুৈরাাং আসি ইকসলিার ফবসশ হকদার। 
আর পূবদবৈদী সকৈাবধারীকদর কৈক আহকল ইলি বকলন, বরাং িূল 
ঘটনা হকচ্ছ ‘কীন’ (কাসবকলর আকরক নাি) এর িহজাৈ িকহাদর 
ফবান সেল পরিা িুন্দরী। ৈাই ফি ৈাকক সনকজর জনয োইল।’ 
[ৈােিীরু ৈাবারী : ১০/২০৬]  

যাকহাক, ইসৈহাকির িারকর্া হকচ্ছ, হাসবকলর িহজাৈ িকহাদরা ফবান 
সলওজা সেল কুশ্রী। সববাকহর িিয় হকল সনয়িানুিাকর হাসবকলর 
িহজাৈ কুশ্রী ফবানসট কাসবকলর ভাকে পড়ল। একৈ কাসবল অিন্তুি 
হকলা এবাং শরীয়কৈ আদকির এই সিদ্ধাি ফিকন সনকৈ পারল না। 
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কাকজই কাসবল হাসবকলর শত্রু হকয় ফেল। ফি সজদ ধরল, আিার 
িকহাদরা ফবানককই আিার িকঙ্গ সববাহ সদকৈ হকব। আদি 
‘আলাইসহি িালাি স্বীয় শরীয়কৈর সবধাকনর পসরকপ্রসক্ষকৈ কাসবকলর 
আবদার প্রৈযাখান করকলন। এরপর সৈসন হাসবল ও কাসবকলর 
িৈকভদ দূর করার উকদ্দকশয বলকলন, ফৈািরা উভয়ই আিাহর জনয 
সনজ সনজ কুরবানী ফপশ কর। যার কুরবানী কবুল হকব, ৈার িকঙ্গ 
সলওজাকক সবকয় ফদওয়া হকব। আদি ‘আলাইসহি িালাকির সনসশ্চৈ 
সবশ্বাি সেল, ফয িকৈযর পকর্ আকে ফকবল ৈার কুরবানীই েৃহীৈ 
হকব। ৈৎকালীন কুরবানী েৃহীৈ হওয়ার সনদশদন অনুযায়ী হাসবকলর 
কুরবানী কবুল হকলা এবাং কাসবকলর কুরবানী হকলা প্রৈযাখযাৈ। েকল 
কাসবল আত্মিাংবরণ করকৈ পারল না এবাং স্বীয় ভ্রাৈা হাসবলকক 
হৈযা করল। 

এভাকব পৃসর্বীকৈ নারীকক ফকন্দ্র ককরই িূসেৈ হকলা িানুে 
হৈযাকাকণ্ডর িকৈা ভয়াবহ অপরাধ। ফয অপরাধকক আিাহ ৈা‘আলা 
ফোটা পৃসর্বী ধ্বাংি করার িকৈা িারাত্মক অপরাধ সহকিকব 
আখযাসয়ৈ ককরকেন। আিাহ ৈা‘আলা বকলন,  

لِ  ِمن   ﴿ ج 
َ
َٰلَِك  أ َٰ  َكَتب َنا َذ َٰٓءِيَل  بَِني  ََعَ َر ن   إِس 

َ
ا َقَتَل  َمن ُهۥأ َسَۢ ِ  َنف  س   بَِغي  و   َنف 

َ
 أ

ۡرِض  ِف  فََساد  
َ ن َما ٱۡل 

َ
َياَها َوَمن   ََجِيٗعا ٱنل اَس  َقَتَل  فََكأ ح 

َ
ي  أ َما ن 

َ
َيا فََكأ ح 

َ
 ٱنل اَس  أ

يَءت ُهم   َولََقد   ََجِيٗعا   َِنَِٰت  رُُسلَُنا َجا َي  ِن ُهم َكثِٗيا إِن   ُثم   بِٱۡل  دَ  م  َٰلَِك  َبع  ۡرِض  ِف  َذ
َ  ٱۡل 

ِفُونَ   [  ٢٣: دة املائ] ﴾ ٣٢ لَُمۡس 
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‘এ কারকণই, আসি বনী ইিরাঈকলর ওপর এই হুকুি সদলাি ফয,  ফয 
বযসি কাউকক হৈযা করা সকাংবা যিীকন োিাদ িৃসি করা োড়া ফয 
কাউকক হৈযা করল, ফি ফযন িব িানুেকক হৈযা করল। আর ফয 
ৈাকক বাঁোল, ফি ফযন িব িানুেকক বাঁোল। আর অবশযই ৈাকদর 
কাকে আিার রািূলেণ িুস্পি সনদশদনিিূহ সনকয় একিকে। ৈা 
িকেও এরপর জসিকন ৈাকদর অকনকক অবশযই িীিালঙ্ঘনকারী।’ 
{িূরা িাকয়দা, আয়াৈ : ৩২} 

নারীকক ফকন্দ্র ককর কাসবল ফয হৈযাকাণ্ড িাংঘসটৈ ককরসেল ফিটার 
ধারাবাসহকৈায় ফকয়ািৈ পযদি যৈ খুন-খারাবী িাংঘসটৈ হকব 
হাদীকির ভােযানুযায়ী ৈার একটা অাংশ ৈার আিলনািায় যুি হকব। 
রািূলুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি ইরশাদ ককরন,     

ِل ِكْفٌل ِمنَْها »  وَّ
َ
 «لَيَْس ِمْن َنْفٍس ُتْقتَُل ُظلًْما إاِلَّ ََكَن ىلَعَ ابِْن آَدَم األ

‘পৃসর্বীকৈ অনযায়ভাকব যৈ হৈযাকাণ্ড ঘটকব ৈার একটা সহিযা 
আদিপুত্র কাসবকলর আিলনািায় যুি হকব। ফকননা ফিই িবদপ্রর্ি 
হৈযাকাকণ্ডর প্রেলন ঘসটকয়কে।’ [বুখারী : ৭৩২১] 

নারীকক ফকন্দ্র ককর িাংঘসটৈ হৈযাকাকণ্ডর দাে আজও সবদযিান। 
রকির ফিই সেহ্ন আজও প্রবহিান। সবখযাৈ িুোিসির ইবনুল 
আরাবী রসহিাহুিাহ স্বীয় ৈােিীরগ্রকন্থ উকিখ ককরকেন-   

ثََّرْت ِفيِه 
َ
ُْه اللَّيَايِل  َواَل أ وىلََعَ الُْغَراِب َجبَِلَها َدُم َهابِيَل يِف اْْلََجِر َجاٍر لَْم ُتَغريِّ

رُْض 
َ
يَّاُم ،َواَل اْبتَلََعتُْه اأْل

َ
 اأْل
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‘হৈযাকাকণ্ডর ওই িাকন পার্করর ওপর হাসবকলর রি এখনও 
প্রবাহিান। সদনরাকৈর দীঘদপসরিিায় ৈাকৈ সবনু্দিাত্র পসরবৈদন 
আকিসন। িাসটও ফিই রি েুকে ফনয়ার িক্ষিৈা রাকখসন।’ [ৈােিীর 
আহকািুল কুরআন : ৮/৪৯] 

িসৈয! নারীর ইসৈহাি বসণদল, নারীজীবনককসন্দ্রক ঘটনাপ্রবাহ সবসেত্র! 
যুকের আবৈদকন সনুঃকশে হয় না একদর িৃসৈ! 

আর তজসবকৈার উন্মাদনা আকরা ফবসশ রিাভ। কখনও কখনও 
ঘকটকে এিন অকনক ঘটনা যা একই িকঙ্গ েিকপ্রদ ও সশক্ষণীয়। 
দৃিািস্বরূপ একজন পারিয িম্রাকটর ইসৈহাি িরণ করা ফযকৈ 
পাকর। ওই িম্রাট ৈার বাধদককয একজন িুন্দরী রিণীকক বধূ ককর 
ঘকর আনকল িৎিার প্রসৈ নজর পকড় িম্রাকটর ঔরেজাৈ বড় 
ফেকলর। সবেয়সট িম্রাট সপৈা ফটর পান এবাং এ কারকণ িিাকনর 
হাকৈ প্রাণ হারাকনার আশঙ্কাও ককরন সৈসন। েকল িম্রাট সপৈাও 
িিাকনর প্রাণবকধর পসরকেনা আঁকটন এবাং িিাকনর হাকৈ প্রাণ 
হারাকল পাল্টা প্রসৈকশাকধর অসগ্রি বযবিা ককর যান।  

শঙ্কা বাস্তকব পসরণৈ হয়। িুন্দরী িৎিাকক সনকজর ককর ফনওয়ার 
বািনায় প্রেণ্ড কািুক শাহজাদা িৈযই িম্রাট সপৈার প্রাণবধ ককরন। 
এরপর সবজকয়র হাসিকৈ িৎিার ঘকর প্রকবশ ককরন। ঘকর প্রকবশ 
ককর ঘকরর আলিাসরকৈ িাসরবদ্ধ একসট ফবাৈকলর ওপর দৃসি 
আটকক যায় ৈার। ফবাৈকলর োকয় োসিদকৈ স্পি ককর ফলখা  ﴾قوة باه﴿
 ‘ফযৌনশসিবধদক হালুয়া’। শসিবধদক ফবাৈলটা ফযন শাহজাদার উপসর 
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উপহার সহকিকব হাসজর হকলা! কািনার ঘৃকৈ আকরকটু আগুন পড়ল 
ৈার। সশহসরৈ পদসবকক্ষকপ ফিসদকক এসেকয় ফেকলন এবাং সপৈার 
‘উত্তরাসধকার’ গ্রহণ করার আকে ‘হালুয়া’টা ফিবন করা দরকার বকল 
িকন করকলন। এরপর আেসপে না ফভকব ‘হালুয়া’টা েলধুঃকরণ 
করকলন। হালুয়া ফিবকনর অে িিকয়র িকধয ৈার ফেহারা সবকৃৈ 
হকৈ লােল, অঙ্গপ্রৈযঙ্গ সঢকল হকয় আিকৈ লােল এবাং শাহজাদা 
ফশে পযদি সপৈার ফযৌনশসিবধদক হালুয়া নাকির সবে ফখকয় িৃৈুযিুকখ 
পসৈৈ হকলন।  

আিকল সপৈাই এই প্রসিয়া ককর ফরকখসেকলন। সৈসন জানকৈন, 
শাহজাদা অৈযি ফযৌনকাৈর এবাং একারকণই হয়ৈ িিাকনর হাকৈ 
ৈার প্রাণ হারাকনা হকৈ পাকর। িুৈরাাং ফিরকি সকেু হকল ৈাককও 
ৈার িকঙ্গ রওয়ানা হকৈ হকব। ৈাই সৈসন এিন একটা ফকৌশল গ্রহণ 
করকলন, যা ফদকখ শাহজাদার সবকবক-বুসদ্ধ ফলাপ পাকব এবাং সনকজই 
সনকজর িৃৈুযর োঁদ রেনা ককরন। 

ইসৈহাকির এই উর্াল-পাৈাল ধারাবাসহকৈা অনুযায়ীই েলকে নারী 
আর তজসবক শসিকক ফকন্দ্র ককর জীবন ফদওয়া-ফনওয়ার িহড়া। এই 
িহড়া সদকন সদকন আরও ৈীর্যা ও অসৈ ভয়ানক হকয় উঠকে, যা 
আধুসনক িভযৈার োকয় িাধারণ নয়; িহা সৈলককর সেহ্ন হকয় 
উঠকে। নারী ও তজসবকৈা সনকয় িানুে কৈ সনষু্ঠর হকৈ পাকর ৈার 
ভয়ঙ্কর দৃিাি েীন। এরা ফযৌন শসি বাড়াকৈ ফশে পযদি খাওয়া শুরু 
ককরকে িানবভ্রুণ ও িৃৈ বািা সদকয় তৈসর িুযপ! েরি ঘৃসণৈ এই 
কাকজর খবর পুকরা সবশ্বকক হৈসবহবল ককর ফদয়। সকেুসদন আকে 
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২০১৩ িাকলর ২৫ জুলাই দসক্ষণ ফকাসরয়ার ‘সিউল টাইিি’ এর 
কাকে একসট ইকিইল আকি যাকৈ সেল ফবশ সকেু েসব। এ ভয়াবহ, 
বীভৎি ও আৈঙ্ক িৃসিকারী েসবগুকলাকৈ ফদখা যায় িৃৈসশশু ও 
সনসদদি িিকয়র আকেই েভদপাৈ ঘটাকনা অপূণদাঙ্গ ভ্রুণ বা সেটাকির 
িুযপনৈসর করা হকচ্ছ িানুকের খাওয়ার জনয! 

আকরা প্রসৈকবদন প্রকাসশৈ হকৈ র্াকক। েীকনর দসক্ষণাঞ্চলীয় প্রকদশ 
কযানটন বা গুয়াাংডন এবার আকলােনার ফকন্দ্রসবনু্দকৈ। জানা যায় 
ফিখানকার পুরুেরা ৈাকদর শারীসরক িুিৈা ও ফযৌনশসি বৃসদ্ধর 
জনয ফভেজ সশশু িুযপ herbal baby soup  ফখকয় র্াকক! এরকি 
অবিায় জানা ফেল আকরক ঘটনা। েীকনর এক দম্পসৈর ইকৈািকধযই 
একসট কনযািিান সেল। িসহলাসট িিান-িম্ভবা সেকলন। পরীক্ষা-
সনরীক্ষার িাধযকি জানকৈ পারকলন, ৈার সিৈীয় িিানসটও ফিকয় 
হকৈ যাকচ্ছ। ৈৈসদকন ৈার েভদি িিাকনর বয়ি ৫ িাি। সৈসন ও 
ৈার স্বািী েভদপাৈ করাকনার সিদ্ধাি ফনন। স্বাভাসবকভাকব ফকাকনা 
সশশু যসদ ভূসিষ্ঠ হওয়ার আকেই িারা যায় ৈকব ৈাকৈ ২০০০ 
ইউয়ান খরে হয়, ফিখাকন েভদপাৈ করাকৈ খরে হয় িাত্র ককয়ককশা 
ইউয়ান। ৈকব যারা িৃৈ সশশু সবসি করকৈ োন না, ৈারা ইচ্ছা 
করকল প্লাকিন্টা বা জীসবৈ অবিায় সবসি করকৈ পাকরন। 

একজন িানীয় িাাংবাসদককর িকৈ, এই িিিযার উৎপসত্ত িূলৈ 
হকয়কে েীনাকদর িাত্রাসৈসরি স্বািযিকেৈনৈার কারকণ। এোড়া 
অকনককর িকৈ, েীন িরকার জনিাংখযা সনয়ন্ত্রকণ রাখকৈ ‘এক িিান 
নীসৈ’ োলু ককরসেল। আর এ হৈভােয সশশুগুকলা এ নীসৈরই সনিদি 
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সশকার। এোড়া েীকনর অসধকাাংশ পসরবার ফিকয় িিান নয়, ফেকল 
িিান আশা ককর। েরীব পসরবারগুকলা ৈাকদর ফিকয় সশশুকদর সবসি 
ককর ফদয় অকর্দর আশায়। েরি ঘৃসণৈ ‘ফবসব িুযপ’ এর উদ্ভব এই 
িানসিকৈা ফর্ককই। ৈাইওয়াকন িৃৈ সশশুরা ৭০ িাসকদন ডলাকর 
সবসি হয় সগ্রল করা ‘রুসেকর’ (?) খাবার সহকিকব! 

হাং কাং ফর্কক প্রকাসশৈ NEXT িািাসহক িযাোসজকন প্রকাসশৈ 
প্রসৈকবদকন বলা হয়, েীকন সশশুকদর িৃৈকদহ সকাংবা ভ্রুণ স্বািয ও 
ফিৌন্দযদ রক্ষার নৈুন উপকরণ সহকিকব আসবভূদৈ হকয়কে। এোড়া 
প্লাকিন্টা বা অ-িরাকক িুস্বাদু খাবার সহকিকব খাওয়া হয়। এিনসক 
গুয়াাংডকন হািপাৈালগুকলার িাধযকিই অকনক িিয় এিব অঙ্গ 
ফকনাকবো হয় এবাং এগুকলার োসহদাও আকাশেুম্বী। িযাোসজকনর 
অনুিন্ধানী প্রসৈসনসধরা এসেকয় ফযকৈ র্াককন। নরিাাংি ভক্ষকণর 
নৈুন এই রীসৈ ৈাকদরকক সনকয় যায় েীকনর আকরক প্রকদশ 
সলয়াওসনাং-এ। 

িযাোসজনসটর িকৈ, সলয়াওসনাং এর একজন ৈাইওয়াসনজ বযবিায়ী 
একসট ফভাজিভা আকয়াজন ককরন। ৈার একজন েৃহপসরোসরকা 
সেল যাকক িবাই সিি সলউ নাকিই সেনকৈা। সিি সলউ সেকলন 
সলয়াওসনাং এর িানীয় অসধবািী। ফভাকজর সদন অিাবধানৈাবশৈ 
ৈার িানব সশশু ভক্ষকণর সবেয়সট প্রকাশ ফপকয় যায়। 

ফভাজ অনুষ্ঠাকন উপসিৈ ৈাইওয়াসনজ িসহলারা আৈঙ্কগ্রস্ত হকয় 
পকড়ন। সিি সলউ পকর এও বকলন, অকনক িানুেই িানবসশশু ফখকৈ 
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আগ্রহী, ৈকব োসহদা অকনক ফবসশ। যাকদর ক্ষিৈা অকনক ফবসশ 
ৈারাই ফকবল িবকেকয় ‘ভাকলা সজসনি’ পায়। িাধারণভাকব ফেকল 
সশশু ভ্রুণকক িবকেকয় উৎকৃি বকল ধরা হয়। প্রসৈকবদককর অনুকরাকধ 
সিি সলউ ককঠার ফোপনীয়ৈার িকধয প্রসৈকবদককক ফিই জায়োয় 
সনকয় যান ফযখাকন িানবভ্রুণ রান্না করা হয়। সৈসন ফদখকলন, একজন 
িসহলা একসট েুসর সদকয় ফেকল সশশু ভ্রুণ ফককট কুসে কুসে করকেন 
ৈারপর ৈা সদকয় িুযপ তৈসর করকেন। আর আকশপাকশর িানুেকক 
এই বকল আশ্বস্ত করকেন ফয, ভয় পাওয়ার সকেু ফনই, এসট ’প্রাণীর 
িাাংি’। অকনক েীনার কাকে িানবভ্রুণ ভক্ষণ করা নাসক এক ধরকনর 
সশে! 

২২ িােদ, ২০০৩। গুয়াাংসজ প্রকদকশর সবাংইয়ন পুসলশ একসট রাক 
ফর্কক ২৮সট ফিকয় সশশু উদ্ধার ককর, যাকদরকক পাোর করা হসচ্ছকলা 
আনহুই প্রকদকশ। সশশুগুকলার িাকঝ িবকেকয় বড় বািাসটর বয়ি 
সেল িাত্র সৈন িাি। সৈন-োরসট সশশুকক একসট একসট ককর বযাকে 
ফঢাকাকনা হয়। উদ্ধাকরর িিয় সশশুগুকলা প্রায় িরণাপন্ন অবিায় 
সেল।  

৯ অকটাবর, ২০০৪ এর িকালকবলা। িুজকহৌ এলাকার সজউকুয়ান 
শহকরর এক বযসি আবজদনা পসর্াকরর িিয় ফবশ সকেু সেন্নসবসচ্ছন্ন 
সশশুর ফদহ আসব্ার ককরন। দুসট িার্া, েয়সট পা, োরসট হাৈ, দুসট 
িার্া পাওয়া ফেল। ৈদকি জানা ফেল, সশশুগুকলা িাত্রই ভূসিষ্ঠ 
হকয়সেল, একদর বয়ি হকয়সেল ১ িিাহ। রান্নার পকর খাওয়া ফশকে 
হাৈ-পাগুকলা উসচ্ছি সহকিকব ফেকল ফদওয়া হয় ডাস্টসবকন! 
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যসদও িানবভ্রুণ খাওয়া সনসেদ্ধ ককর েীকন ককঠার আইন োলু আকে, 
সকন্তু একইিকঙ্গ েীকনর ‘এক িিান’ নীসৈ অকনক দম্পসৈকক অকাকল 
েভদপাৈ ঘটাকৈ বাধয ককর, ফযগুকলার িুকযাে সনকচ্ছ একদল জঘনয 
িানুে। এোড়া িাও ফিৈুাং এর ‘িাাংেৃসৈক সবপ্লব’ সকেু ফক্ষকত্র 
েরিপন্থীরূপ ধারণ ককর, যার েকল েীকনর অকনককর িাকঝই 
তনসৈকৈা ও িানুকের জীবকনর প্রসৈ িোন ফদখাকনার প্রবণৈা ককি 
ফেকে। 

ফলাবাল সরকপাটদারি সভকয়নার ৈাই জরুসর আহ্বান, নরিাাংি 
ভক্ষণকক ‘না’ বলুন এবাং সনষ্পাপ সশশুকদর জীবন বাঁোকৈ এসেকয় 
আিুন। এই ৈর্যসট প্রকাশ ককর হয়কৈা ফিই িব সনষ্পাপ সশশুকদর 
বাঁোকৈ পারকবন যারা হয়কৈা সনিদি ও জঘনয হৈযাকাকণ্ডর সশকার 
হকৈ যাকচ্ছ। [ৈর্যিূত্র : হযাকলা টুকড ২৬ নকভম্বর, ১৩ ইাং] 

পাঠক! এবার আপনার সনজস্ব সবকবক সদকয় সবোর করুন, আিরা 
ফকান্ িভযৈার যুকে বাি করসে? এখাকন তজসবক ও পাশসবক শসি 
এৈ অদিয হকয় উঠকে ফয, সনজ িিান, িৃৈ বািা এবাং ভ্রুণ 
খাওয়াও অসৈ ফলাভনীয় বযাপাকর পসরণৈ হকয়কে! এরকেকয় পারিয 
িম্রাট ও শাহজাদার ঘটনা ৈুচ্ছ ও স্বাভাসবক নয় সক?  

বস্তুৈুঃ আিাহর এক সবধান লঙ্ঘন করায় িৃসি হকচ্ছ িানসবক 
সবপযদয়। এক আকদশ লঙ্ঘন ফডকক আনকে হাজারও সবশৃঙ্খলা। 
িানুকের িহজাৈ প্রকৃসৈর িূলযায়ন ককর ইিলাি দম্পসৈকদরকক 
অসধক িিান ফনয়ার প্রসৈ উৎিাসহৈ ককরকে। সকন্তু েীনারা ফিই 
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স্বাভাসবক প্রসিয়া লঙ্ঘন ককর এক িিান রীসৈ োলু করল। আিাহ 
ৈা‘আলার িৃসিেৈ বযবিায় হাৈ সদকয় যা হয় েীনাকদর ফবলায়ও ৈাই 
হকৈ লােল। পাইকাসরহাকর িানব ৈর্া ভ্রুণ হৈযা োলু হকলা। কারণ 
এক িিাকনর ফবসশ ফনয়া যাকব না। আবার দম্পসৈরা ফিকয় িিান 
সনকৈও রাসজ নয়।  

ৈাই ফপকট িিান আিার পর আধুসনক যন্ত্রপাসৈর িাহাকযয 
কনযািিান িম্পককদ সনসশ্চৈ হকল ৈাকদরকক ফিকর ফেকলা এবাং 
পারকল ভ্রুণকখারকদর কাকে েড়া িূকলয সবসি ককর উপসর সকেু িাল 
কািাও! জাকহসল যুকের সপৈারা ফৈা কনযািিানকক দােন করৈ, 
আধুসনক জাকহসলয়াৈ ফদসখ ৈাকদরকক ভক্ষণ করা শুরু ককরকে! 

এভাকবই েলকে পাকপর সপকঠ পাপ। এক পাকপর পসরণসৈ ফভাে 
করকৈ না ফপকর আকরক পাকপর জন্মদান! আজ তজসবক প্রবৃসদ্ধর 
কারকণ িানুে িানুে খাকচ্ছ, ভ্রুণ খাকচ্ছ! কেনা করা যায়? তজসবক 
ৈাড়না বৃসদ্ধ ফকবল িানুকের পরকাল, তনসৈকৈাই ধ্বাংি ফডকক আকন 
না, জােসৈক িুখ-শাসি ও শারীসরক ধ্বাংিও ফডকক আকন। কাযী 
ইয়াজ রসহিাহুিাহ বকলন, 

 الفس وخثار اجلسد ألدواء جالب ، اآلخرة و ملضارادلنيا مسبب الشهوة وغلبة
 الشهوة وقمع الفس، ملك و ، القناعة ىلع ديل لتهوق ، ادلماغ وامتالء ،

  اذلهن حدة و اخلاطر، صفاء و ، للصحة مسبب

‘প্রবৃসত্তর প্রাবলয দুসনয়া ও আকখরাৈ উভয় জেকৈর ধ্বাংি ও ক্ষসৈর 
কারণ। শারীসরক নানা ফরাে-বযাসধ িৃসি ও িানসিক তবককলযর িূত্র। 
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পক্ষািকর এর পসরসিৈ প্রভাব ও স্বাভাসবকৈা িানসবক িুিৈা ও 
আত্মসনয়ন্ত্রকণর পসরেয়। আর কুপ্রবৃসত্ত দিন ও েূণদ করা শারীসরক 
িুিৈা, অিকরর পসরচ্ছন্নৈা ও ফিধার ৈীক্ষ্নৈার লক্ষণ।’ [ৈর্যিূত্র : 
আশ-সশো সবৈা‘সরেী হুকুসকল িুস্তাো] 

দুসনয়া-আকখরাকৈর কলযাণ ভাবনার উকপক্ষা, শারীসরক ও িানসবক 
িুিৈার প্রসৈ অবজ্ঞা আর আিাহর সবধান পালকনর অনীহায় 
ধ্বাংকির আগুকন জ্বলকে নারী। ফয ফধাঁকাবাজ পুরুে নারীর আেিন 
বরদাশৈ করকৈ পাকর না, যকন্ত্রর িাহাকযয ৈার নারীত্ব সেসহ্নৈ ককর 
শুধু হৈযাই ককর না, িুযপ বাসনকয় ফখকয় ফেকল, আধুসনক িভযৈার ফয 
পুরুেরা জাকহসল িভযৈাকক ফপেকন ফেকল নারীকত্বর অবিাননার 
িকল ধাপ অসৈিি ককরকে ফিই পুরুকের ‘নারী অসধকাকরর’ 
ফলাোকন সবভ্রাি হয়! এিব লম্পট, নারী-ইজ্জৈহরণকারীরা নারীর 
িোনজনক ও সনয়সন্ত্রৈ-সনরাপদ েলাকেরার দাসব জানাকল ৈাকদরকক 
ফিৌলবাদী বকল সখসস্তকখউর ককর! ওরাই আবার হয় ফদকশর 
হৈদাকৈদা। িাাংবাসদক ও িাাংবাসদকৈার ঝাঁঝাকলা কণ্ঠস্বর সিনা োরাহ 
একসট জাৈীয় তদসনকক ৫ সডকিম্বর ১৩’ এর উপিম্পাদকীয়কৈ 
সলকখসেকলন, িন্ত্রীিভায় এিন সকেু ফলাক আকে যাকদর ফদকখ বসি 
করকৈ ইচ্ছা হয়... জাসন না ফলসখকার বকিাসনচ্ছার কারণ কী। ৈকব 
সবকবকবান ফলাককরা অবশযই ওইিব িন্ত্রীকদর ফদখকল সকাংবা নাি 
শুনকল বিকনচ্ছা জাকে, যারা সনকজরা নারীকদর ইজ্জৈ হরণ ককর 
উলািাকয় ফকরািকক সবদ্রূপ ককর, কর্ায় কর্ায় ৈাকদরকক ফৈঁৈুল 
হুজুর বকল সখসস্তকখউর ককর। 
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ফপৌত্তসলক কুিাংেৃসৈ ও ৈারুকণযর উদ্ভাবনীশসি ধ্বাংকি নারী! 

ইসৈহাি ও জীবোসলকৈর সদকসনকদদশনািূলক গ্রন্থরাসজর ফখালাপাৈার 
িবকেকয় উজ্জ্বল, িবদাসধক আকলাসেৈ ও িকবদাি গুরুত্বপূণদ সবেয় 
হকচ্ছ ফযৌবন ও ৈারুকণযর শসি। বস্তুৈ িিকয়র ককয়কসট িিসি 
সনকয় িানুকের জীবন। সদন েৈ হয় আর িানুকের জীবনবৃক্ষ ফর্কক 
একককসট ককর পাৈা খকি পকড়। প্রসৈসট বস্তুর একসট ফিাক্ষি িিয় 
র্াকক এবাং ওই িিকয় ওই বস্তুর িৃসিস্বার্দকৈা সনসহৈ র্াকক। বৃক্ষ 
জন্ম সনকয়ই েল ফদওয়া শুরু ককর না এবাং এককবাকর বুকড়া হকয় 
যাওয়ার পরও েল ফদয় না। বরাং েল ফদয়ার একটা ফিাক্ষি ও 
উপযুি িিয় র্াকক; ফযটাকক বকল বৃকক্ষর ফযৌবনকাল। এভাকব খঁুকজ 
খঁুকজ প্রসৈসট বস্তুর ফিরাকাল পাওয়া যায়। ফৈিসন িৃসির ফিরা 
িানবজাসৈরও িিকয়র ফিরা একসট অাংশ আকে। িিকয়র ওই 
অাংশটাই ৈার ইহকালীন ও পরকালীন িুখ-সবলাি ও জকন্মর 
স্বার্দকৈার িূল স্তম্ভ। িানুকের জীবকনর ফিই ফিরাকালটা হকচ্ছ 
ফযৌবনকাল।  

এই িিকয়র িিযবহার িানুেকক দুসনয়া ও পরকালীন িেলৈার 
িকবদাি েূড়ায় সনকয় ফযকৈ িক্ষি। পক্ষািকর এর অপবযবহার 
িানবজীবনকক অপূরণীয় ক্ষসৈর িেুখীন করকৈ পাকর, ফয ক্ষসৈর 
ফকাকনা কাজা-কােোরা ফনই। ৈাই িিকয়র গুরুত্ব শুধু আকখরাকৈর 
সবোকরই নয়; দুসনয়ার সবোকরও। পাসর্দব িােলয ফপকৈ হকলও 
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অবশযই িানুেকক িবকেকয় ফবসশ িূলযায়ন করকৈ হয় িিয়কক। যারা 
পাসর্দব িােলয ফপকয়কেন ৈারাও িিকয়র িূলযায়কনর কারকণই ৈা 
ফপকয়কেন। উদাি, কিদসৃ্পহাহীন এবাং অপসরকসেৈ জীবনধারণকারী 
ৈরুণ ও যুবক িরণীয় ফকাকনা িােলয ফপকয়কে বকল ইসৈহাি 
স্বীকার ককর না। আর পারকলৌসকক জীবকনর িােকলযর প্রধান 
হাসৈয়ার হকচ্ছ ফযৌবন ও ৈারুকণযর উকদযািীশসির যর্ার্দ ও িসঠক 
বযবহার। িঙ্গৈ কারকণই হাদীকির বহু িাকন ৈরুণ ও ফযৌবনকাকলর 
কর্া বলা হকয়কে এবাং এর িিযবহাকর ৈাসেদ ফদওয়া হকয়কে।  

ফযৌবনকাকল সনয়সিৈ ফনক আিল করকল বাধদককযর অক্ষিৈায় যখন 
আিল করার িক্ষিৈা র্াককব না ৈখনও আিল সলসপবদ্ধ হওয়ার 
ধারাবাসহকৈা অকু্ষণ্ন র্াককব। পাসর্দব জীবকনও আিরা এর বাস্তব ও 
েিকপ্রদ দৃিাি লক্ষয ককর র্াসক। িরকাকরর একজন অবিরপ্রাি 
আিলা োকসর ফর্কক অবির গ্রহণ করকলও ৈার ফযৌবনকাল ও 
িক্ষিৈার িিয় ৈার ফিবার িূলযায়ন ককর সনয়সিৈ ভাৈা প্রদান 
করা হয়। ৈাই সনুঃিকন্দকহ একর্া বলা যায়, ফযৌবন ও ৈারুকণযর 
এই িিয়টাই িানবজীবকনর উন্নসৈ-অগ্রেসৈর সিঁসড়। এই সিঁসড় 
ফবকয়ই ৈরুণ ও যুবককদরকক িােকলযর িকবদাি েূড়ায় আকরাহণ 
করকৈ হকব। আর ৈা না করকল এবাং ফযৌবন ও ৈারুকণযর 
উদযিশসির অপবযবহার করকল িােকলযর িম্ভাবনা ফর্কক সেটকক 
বযর্দৈার সৈসিরিি আঁধাকর হাসরকয় ফযকৈ পাকর।  

ৈারুকণযর এই িিয়টা এৈ গুরুত্বপূণদ বকলই এৈ স্পশদকাৈরও 
বকট। িােকরর উন্মাৈাল ঝকড়র িকৈাই এর স্পধদা ও উন্মত্তৈা। 
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নাজুকস্পশদ ও বযবহাকরর নূনযৈি োেলসৈকৈ িূলযবান এই িম্পদ 
ধ্বাংি ও ক্ষসৈগ্রস্ত হকয় ফযকৈ পাকর। ঝড়কবসলৈ িাস্তুল শিহাকৈ 
ধারণ ও পসরোলনা করকৈ না পারকল িধযিােকর ডুকব ফযকৈ পাকর 
‘ৈারুণযবাহী’ যাত্রী। আরবরা বলকৈন, ‘ফযৌবন ও ৈারুণয হকচ্ছ 
পােলাসির একটা শাখা।’  

উির রাসদয়ািাহু ‘আনহু বলকৈন, িানুকের িকধয দশসট স্বভাব আকে। 
যার নয়সট ভাকলা এবাং একসট িন্দ। এই এক িন্দই নয় ভাকলাকক 
নি ককর ফদয়। এরপর সৈসন ফশ্রাৈাকদরকক ৈারুকণযর ‘উচৃ্ছঙ্খল 
উদ্দীপনা’র ভয়াবহৈা িরণ কসরকয় সদকয় বকলন,  

 الشباب وعرثة واياك

‘অবশযই ফযৌবন ও ৈারুকণযর পদস্খলন ফর্কক সনকজকদরকক বাঁসেকয় 
রাখকব।’ 

ইসৈহাকি আিরা যাকদরকক সদসিজয়ী, কীসৈদিান ও িাসবদক িােকলযর 
উপিা বকল জাসন, ৈাঁকদর িােকলযর সিঁসড় সেল ফযৌবনকাকলর 
িিযবহার। ৈাসরক সবন সযয়াদ একিাত্র ৈারুকণযর উকদযািীশসির 
বকলই পশ্চাকৈ অনর্ ও রাসশ রাসশ পাসন আর িািকন অকেনা, দুেদি-
রনাঙ্গকন শত্রুর িুকখািুসখ হকয়ও বাহকনর জাহাজগুকলা জ্বাসলকয় ফদয়ার 
ঐসৈহাসিক ও অসবশ্বািয দুুঃিাহি ফদখাকৈ িক্ষি হকয়সেকলন। 
িুহাোদ ইবকন কাসিি ৈারুকণযর টেবকে রিবকলই ভারৈ 
উপিহাকদকশ ইিলািী িালৈানাকৈর িানসেত্র অঙ্কন করকৈ িক্ষি 
হকয়সেকলন বকলই এখানকার িাসটর িুেভীকর ফপ্রাসর্ৈ হকয়সেল 
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ইিলাকির বৃক্ষরাসজ। ৈারুকণযর এই সবজয়োঁর্া ও সবজয় রেনার 
ইসৈহাি সবসৃ্তৈ, বযাপক ও িাবদজনীন। সবজয় ও িােকলযর প্রসৈসট 
রনাঙ্গকন েসড়কয় আকে ফযৌবন ও ৈারুকণযর ৈাজাখুন, উদ্দীি 
উপসিসৈ। ৈাই প্রসৈসট জাসৈর িবকেকয় িূলযবান িম্পদ হকচ্ছ 
ৈাকদর যুবক ও ৈরুণ জনকোষ্ঠী। িুৈরাাং যারা বুসদ্ধিান, যারা 
ইসৈহাকির েসৈপর্ ও িােকলযর োসবকাসঠ সনকজকদর হাকৈ রাখকৈ 
োয় ৈারা ৈারুকণযর শসিকক গুরুত্ব ফদয় এবাং িযকত্ন রক্ষা ককর এই 
িম্পদ। 

আকরকসট ঐসৈহাসিক বাস্তবৈা হকচ্ছ, কাকল কাকল সবসভন্ন ফোষ্ঠীর 
িকধয নানািাসত্রক যুদ্ধ েকল একিকে। কখনও িরািসর কখনও বা 
পকরাক্ষ ও োয়ুযুদ্ধ। আর এই যুকদ্ধর উৎিও সবসভন্ন রককির। 
িম্ভবৈ পৃসর্বীর ইসৈহাকির িবকেকয় প্রােীন যুদ্ধ হকলা িৈাদকশদ 
সবজয়ী হওয়ার যুদ্ধ। আজককর সবশ্ব পরি কু্ষধাকাৈর এক দানকব 
পসরণৈ হকয়কে। েকল ফয ফকাকনা উপাকয় এই কু্ষধা সনবারকণর উগ্র 
বািনায় সলি। আর এই উগ্রবািনা পূরণ করকৈ পসরকসেৈভাকব 
টাকেদকট পসরণৈ করা হকয়কে ফযৌবন ও ৈারুকণযর উচ্ছলৈাকক। এই 
কাকজ িবকেকয় ফবসশ বযবহার করা হকচ্ছ উদযি িাংেৃসৈ ও অবাধ 
ফযৌনাোর। এই অস্ত্র বযবহার ককর সবশ্বকিাড়লরা অৈযি ফকৌশল ও 
সনষু্ঠর উপাকয় ফযৌবন ও ৈারুকণযর পােলাকঘাড়ার লাোি হাকৈ সনকয় 
স্বার্দ উদ্ধার ককর ৈাকদরকক অিিারশূনয ককর িয়লার ভাোকড় ফেকল 
সদকচ্ছ। িকন ঢুসককয় সদকচ্ছ পাশ্চাকৈযর ধযান-ধারণা, ভাবনায় ভসরকয় 
সদকয়কে পরকালসবিুখৈা, কাকন ৈুকল সদকয়কে এেএকির ইয়ারকোন, 
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ফোকখ িাসখকয়কে হসলউড, বসলউড, টাসলউড ও ঢাসলউকডর 
অশ্লীলৈার রি। রিনায় লাসেকয়কে ফনশার ৈরল পদার্দ আর সেিায় 
প্রকবশ কসরকয়কে অিৎ উপাকয় অকর্দাপাজদকনর অদিয সলপ্সা। পসশ্চিা-
সহনু্দস্তানীর নি িাাংেৃসৈক আগ্রািন ও অশ্লীলৈায় আজককর ৈারুণয 
এক উদযিহীন, লাোিোড়া ফভােিবদস্ব সেিা সনকয় ফবকড় উঠকে। 
এিব বস্তু ৈারুকণযর িন ফর্কক শুধু পরকালসেিাই সবদায় ককর 
ফদয়সন বরাং িানবকলযাকণ উৎিসেদৈ হওয়ার অনুকপ্ররণাও ধ্বাংি ককর 
সদকচ্ছ। একসট িুিসলি জাসৈর পৈকনর এরকেকয় বড় ফকাকনা কারণ 
র্াককৈ পাকর না। আিাকদর িবকেকয় বড় দুভদােয হকচ্ছ, একদকশর 
ক্ষিৈাকলাভী শািককদর কাপুরুকোসেৈ সিদ্ধাকির কারকণ ৈরুণরা 
সবকশে ককর সহনু্দস্তানী ফনাাংরা িাাংেৃসৈর আগ্রািকন অসৈ িহকজই 
শত্রুর সশকাকর পসরণৈ হকচ্ছ। ৈর্াকসর্ৈ জাসৈর কণদধাররা 
ৈারুকণযর এই উচ্ছল শসিকক ৈাকদর স্বাকর্দ হীনকাকজ প্রকয়াে 
করকে। ৈাকদর সদকভ্রাসিকৈ ফিাজা পর্ না ফদসখকয় বরাং আকরা 
অন্ধকার পকর্ সনকয় যাকচ্ছ। েুল, ককলজ, সবশ্বসবদযালকয় সশক্ষার্দীর 
অভাব ফনই, সকন্তু প্রকৃৈ েসরত্রবান ও সনখাঁদ ফদশকপ্রসিককর অভাকবর 
ফশে ফনই। এই িিিযার প্রধান কারণ, আিাকদর ৈারুণযকক যর্াযর্ 
পসরেযদা না করা এবাং ধ্বাংকিানু্মখ এই ৈারুণযকক সহনু্দস্তানী 
অশ্লীলৈার র্াবায় সনরস্ত্র অবিায় ফেকল রাখা। েকল সনরস্ত্র ও 
পরকালীন ভাবনাহীন এই ৈারুকণযর ফশৌযদবীযদ আজ ক্ষয় হকচ্ছ 
অশ্লীল কেনায়, ফপপার-পসত্রকার সহনু্দস্তানী সিসরয়াল ফিলাকনার 
ভাবনায় এবাং ভারৈীয় নায়ক-নাসয়কাকদর স্টযাটাি পাঠ আর লাইক 
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ফদয়ার ফনাাংরাসি ধান্ধায়। এর িকঙ্গ ফযাে হকয়কে এেএি ফরসডও, 
ইন্টারকনটিহ প্রযুসির অহসনদশ অপবযবহার। প্রযুসির এই যাসন্ত্রকৈা 
ৈারুকণযর হৃদয় আসিনাকক ফভকি ৈেনে ককর সদকচ্ছ। আজ এেএি 
ফরসডওগুকলাকৈ প্রোর করা হকচ্ছ কলোলদ (পসৈৈাকদর) িরািসর 
িাক্ষাৎকার। ফপ্রি-ভাকলাবািার েে বলার েকল ফপ্রসিক-ফপ্রসিকাকদর 
শারীসরক িম্পককদর বযাপক প্রোর করা হকচ্ছ এবাং ধিদীয় আকবে-
অনুভূসৈর কবর রেনা ককর ৈারুকণযর  হৃদয় ফর্কক লজ্জা-শরি 
সেরসবদায় ককর সদকচ্ছ।  

ৈারুকণযর বড় শত্রু আজ োরসট বস্তু। ফিাবাইল সভসডও, এেএি 
ফরসডও, ফনশাজাৈ রবয এবাং ৈর্াকসর্ৈ ফপ্রিভাকলাবািা। ফপ্রি-
ভাকলাবািার নাকি েলকে িূলৈ ভয়ানক বযসভোর এবাং ধেদণ ও 
অপহরণ। সবকশ্বর পকণযর সবপুল োসহদা িৃসির জনয এই োরসট বস্তুর 
বযাপক ভূসিকা রকয়কে। েকল ৈারা িেৈুরভাকব িািাসজক অবক্ষকয়র 
এই ভয়ানক উপকরণগুকলা ৈরুণ ও যুবককদর িকধয েসড়কয় সদকচ্ছ। 
হলে ককরই বলা যায়, সহনু্দস্তানী বসণকরা ৈাকদর উকদ্দকশয িেল 
হকয়কে এবাং ৈরুণরা ৈাকদর ফদওয়া অবক্ষকয়র এই দাওয়াইগুকলা 
প্রাণিঞ্জীসবনী িকন ককর ফদদারকে সেলকে। এর েকল ৈারা লক্ষয-
উকদ্দশয হাসরকয় িাাংেৃসৈকভাকব সহনু্দস্তান ও পাশ্চাকৈযর দািানুদাি 
জাসৈকৈ পসরণৈ হকচ্ছ। ফযৌবকনর পােলা ফঘাড়া ৈাকদরকক ফযসদকক 
টানকে ৈারা সদসিসদক জ্ঞানশূনয হকয় ফিসদককই ফদৌড়াকচ্ছ। অবক্ষয় 
ৈাকদরকক এিনভাকব আচ্ছন্ন ককর ফরকখকে ফয, এর কারকণ ৈারা 
স্বাধীন-িাংেৃসৈ ও স্বকীয় ৈাহযীব-ৈািাদু্দকনর িূলযায়ন করকৈ 
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পুকরাপুসর বযর্দ হকচ্ছ। হকৈাদযি এই ৈারুণয সহনু্দস্তানী োনবাজনায় 
সবকভার। ৈাই ৈারা সনজ ফদকশর োন ও সবজকয়র সনশান ওড়াকনার 
িাহি ফদখাকৈ পারকে না। 

িুৈরাাং ৈারুকণযর এই উদ্ভাবনীশসি ধকর রাখকৈ হকল অবশযই 
ইহুসদ-সিস্টান-ফপৌত্তসলক িাংেৃসৈ ও অশ্লীলৈার ফোবল ফর্কক 
ৈাকদরকক দূকর রাখকৈ হকব। বাঁোকৈ হকব ফদকশর স্বাধীনৈা। 
আিাকদর এই িুিসলি ফদশসটর সবরুকদ্ধ সবজাসৈর দাদাসেসর প্রসৈহৈ 
করকৈ িবদাকগ্র ৈাকদর অপিাংেৃসৈর সবরুকদ্ধ রুকখ দাঁড়াকৈ হকব। 
অনযর্ায় আিাকদর পসরণসৈ হকৈ পাকর হায়দারাবাকদর িকৈা, ফয 
ফদশসট স্বাধীন হওয়া িকেও ভারৈ সবসভন্ন কলাককৌশকল দখল ককর 
ফনয় এবাং এভাকব ফপৌত্তসলককদর েড়যকন্ত্র সবশ্বিানসেত্র ফর্কক হাসরকয় 
যায় একসট স্বাধীন িুিসলি রাকের পৈাকা। ফয ফদকশর ৈারুকণযর 
শসি উদযিহীন হকয় পকড়, অপিাংেৃসৈর কাদা-পাসনকৈ সিকশ যায় 
ফিই ফদকশর স্বাধীনৈা-স্বকীয়ৈা রক্ষা করা দুুঃিাধয হকয় পকড়। ৈাই 
শুধু পরকাকলর স্বাকর্দই নয়, অপিাংেৃসৈর সবরুকদ্ধ আিাকদরকক 
লড়কৈ হকব সনকজকদর ও ফদকশরই স্বাকর্দ। 

  

নিরুদ-নরকক পুড়কে সহজাব: েুৎঁকার সদকচ্ছ র্যাযাক সবশ্বসবদযালয়! 

নিরুদ িরকলও ৈার প্রজ্জ্বসলৈ অসি-নরক আজও ফনকভসন। সবকশ্বর 
সবসভন্ন প্রািকর নিরুকদর ফপ্রৈাত্মারা কখনও ইিলাকির সবরুকদ্ধ, 
কখনও ইিলাকির আদকশদর সবরুকদ্ধ এবাং কখনও ইিলািী ৈাহযীব-
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ৈািাদু্দকনর সবরুকদ্ধ নিরুদীয় অসিনরক প্রজ্জ্বলন ককরকে এবাং 
এখনও ককর েকলকে। নিরুকদর আসবভদাব ফকবলই ফদহককসন্দ্রক নয়; 
কখনও কখনও আদশদককসন্দ্রকও। 
সবকশ্বর আনাকে কানাকে হঠাৎ ককরই ফবকড় ফেকে সহজাকবর সবরুকদ্ধ 
প্রকাশয যুদ্ধ। ফকউ আর এখন রাখঢাক করকে না সহজাকবর 
সবকরাসধৈায়। এ কাকজ এসেকয় আকে ৈর্াকসর্ৈ িভযৈার দাসবদার 
ইউকরাপসবশ্ব। ইউকরাকপ ফ্রাকের পর হলযাকন্ডও ফবারকা পরায় 
সনকেধাজ্ঞা জাসর ককরকে। হলযাকন্ডর স্বরাে িন্ত্রণালয় সববৃসৈ সদকয় 
বলকে- ফবারকা, ফনকাব বা সহজাব এবাং ফেহারা আবৃৈ রাকখ এিন 
িব ফপাশাক পসরধাকন পুকরাপুসর সনকেধাজ্ঞা জাসর করা হকব। 
হলযাকন্ডর প্রধানিন্ত্রী সিসিন আিস্টাডদকি সিসডয়াকক বকলন, এ 
সনকেধাজ্ঞা ফকবল ফবারকা বা অনযানয ইিলািী ফপাশাককর ওপরই 
নয়; বরাং ফেহারা আবৃৈ করার িব ফপাশাককর ওপর বলবৎ করা 
হকব। উকিখয, হলযাকন্ডর িকৈর সিসলয়ন নােসরককর িকধয এক 
সিসলয়ন নােসরক িুিসলি।  

ফ্রাকের িাংিকদর সনেকক্ষ জুলাই ২০১০ ঈিায়ীকৈ সহজাকবর ওপর 
সনকেধাজ্ঞার সবল অনুকিাদন ককরসেল। অৈপর ২০১১ িাকলর 
এসপ্রকল পালদাকিকন্ট পাশ হওয়া আইকনর অধীকন িুিসলি নারীকদর 
পুকরাপুসর সহজাব পসরধাকন সনকেধাজ্ঞা জাসর করা হয়। িৈদবয ফয, 
ফ্রাে ফনকাকব সনকেধাজ্ঞা আকরাপকারী ইউকরাপীয় ইউসনয়কনর প্রর্ি 
িদিয রাে। িুৈরাাং এখন ফ্রাকে িাধারণ িানিিূকহ ফনকাব আবৃৈ 
ফয ফকাকনা িুিসলি নারীকক জসরিানা এবাং কারাবাকির িাজার িুকখ 
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পড়কৈ হয়। ফ্রাকের িাংিদীয় কসিসটর িুপাসরকশর আকলাকক প্রস্তুৈ 
এই আইকনর আওৈায় রাকের িকল েুল, হিসপটাল, িরকাসর 
পসরবহন এবাং িরকাসর দিরিিূকহ িুিসলি নারীকদর িমূ্পণদ সহজাব 
পরার ওপর সনকেধাজ্ঞা কাযদকর রকয়কে। এ জায়োগুকলায় সহজাব 
পরকল ১৫০ ইউকরা পযদি জসরিানা আদায় করা হয়। উপরন্তু ফযিব 
পুরুে সনকজকদর স্ত্রী, কনযা বা ফবানকদর সহজাব পরকৈ বাধয করকবন 
এবাং ফয আকলিেণ এর প্রোর করকবন ৈাকদরকক সত্রশ হাজার 
ইউকরা পযদি জসরিানা বা এক বের কারাবাকির শাসস্ত প্রদান করা 
হয়।  

উকিখয, ফ্রাকে বাি ককর ইউকরাকপর িুিসলিকদর িবকেকয় বড় 
কসিউসনসট। এখাকন িানীয় ও অসভবািী সিসলকয় িুিসলকির িাংখযা 
োট লাকখর অসধক। ফ্রাকের িুিসলিকদর ভােয িকৈ, এই আইন 
কাযদকর হওয়ায় ফ্রাকের অনয বড় ধিদাবলম্বীেণ ৈীর্যা ঝাঁকুসন অনুভব 
ককরকেন। ফদকশ ইিলাকিাকোসবয়ার ঝুঁসক আরও ফবসশ বৃসদ্ধ 
ফপকয়কে। িুিসলি ও ৈাকদর িিসজদগুকলা ধারাবাসহক ঘৃণার টাকেদকট 
পসরণৈ হকচ্ছ। প্রকাশ র্াকক, ফ্রাকের পর্ ধকর ফবলসজয়াি ও 
অকেসলয়াও িুিসলি নারীকদর  ফনকাব পরার ওপর সনকেধাজ্ঞা 
আকরাপ ককরকে।  

ইউকরাকপ ফবারকা ও সহজাকবর সবরুকদ্ধ যসদও সনকেধাজ্ঞা জাসর করা 
হকচ্ছ; সকন্তু ওখানকার জ্ঞানী-গুণী ও িানবাসধকার িাংেঠনগুকলার 
পক্ষ ফর্কক এই সনকেধাজ্ঞার ৈীর্যা িিাকলােনা করা হকয়কে। এ 
প্রিকঙ্গ ইউকরাকপর িানবাসধকার কাউসেকলর কসিশনার র্িাি 
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হািবুেদ এক সববৃসৈকৈ বকলন, ‘এ ধরকনর পদকক্ষকপর কারকণ 
নারীকদর স্বাধীনৈা ফদওয়ার পসরবকৈদ ৈাকদরকক িািাসজক জীবন 
ফর্ককই ফবর ককর ফদওয়া হকচ্ছ। বস্তুৈ ফবারকার ওপর সনকেধাজ্ঞা 
ইউকরাকপর িানবাসধকাকরর িানদণ্ড এবাং সবকশেৈ কাকরা ঘকরায়া 
জীবন ও বযসি পসরেকয়র প্রসৈ িোন প্রদশদকনর ফেৈনা পসরপন্থী। 
িুিসলি নারীকদর ফপাশাককর বযাপারসটকক ফযভাকব িিাকলােনার লক্ষয 
বানাকনা হকচ্ছ, ৈা ফর্কক হাৈ গুটাকৈ হকল আলাপ-আকলােনা ও 
আইন করার প্রকয়াজনীয়ৈা রকয়কে।’ 

সবিকয়র বযাপার হকলা, ফয িিাকজ পদদাকক িািাসজক িম্পককদর জনয 
অিরায় আখযাসয়ৈ ককর িিাকলােনার লক্ষয বানাকনা হকচ্ছ, 
ফিখানকার নারীকদর িকধয সহজাকবর জনসপ্রয়ৈা ফকবল ফবকড়ই 
েকলকে। ককয়কজন অিুিসলি নারী ইিলাকির ফপাশাক ধারণ ককর 
সনকজকদর অসভজ্ঞৈা ৈুকল ধকরকেন। ৈারা সনকজকদরকক এ বাস্তবৈা 
স্বীকাকর তনসৈকভাকব বাধয িকন ককরকেন ফয, আদকৈই নারীরা 
সহজাব ও পদদার ফভৈকর িোনকবাধ ককরন। ‘নাউসি ওয়াল্ফ’ 
আকিসরকার এক সিস্টান নারী। নারী স্বাধীনৈা এবাং িিাকজ 
নারীকদর িোন ও িযদাদা প্রসৈষ্ঠায় সৈসন কাজ ককর র্াককন। এ 
সবেকয় সৈসন দুকটা বইও রেনা ককরকেন। নানা ধিদ ও িাংেৃসৈর 
নারীকদর অবিান পযদকবক্ষণ ও অধযয়কন ৈার সবকশে আগ্রহ। 
সহজাবককসন্দ্রক িিাকলােনা িূকত্র একসট িুিসলি ফদকশ িুিসলি 
ফপাশাক পরার অসভজ্ঞৈা অজদন ককরন সৈসন। উকদ্দশয, এ ফপাশাকক 
ফখাদ নারীরা ফকিন ফবাধ ককরন ৈা জানা।  
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ৈার ভােয সেল, ‘আসি িারাকককশ সনকজর র্াকার জায়ো ফর্কক যখন 
বাজাকর যাবার জনয ফবর হলাি, ৈখন আসি ফিকলায়ার-কাসিজ 
পকরসেলাি। আিার িার্া সেল োকেদ ঢাকা। িারাকককশর িুিসলি 
ফিকয়কদর িকধয এর বযাপক প্রেলন রকয়কে। িবখাকন একক িোন 
ফদখাকনা হয়। আর আসি ফযকহৈু ৈাকদর স্বকদশী ফকউ নই, ৈাই 
ৈাকদর দৃসিকৈ সকেুটা সিধা ও িাংশয় র্াককব তব সক। সকন্তু িকন্দকহর 
সকেু দৃসির কর্া বাদ সদকল আিাকক উসিি করার িকৈা ফকাকনা সকেু 
নজকর আকি সন। আসি ফনহাৈ আরাকি সেলাি। ফকাকনা সেিার সবেয় 
সেল না। আসি িবসদক ফর্কক সনকজকক সনরাপদ এবাং স্বাধীন ফবাধ 
ককরসে।’ 

‘িুিসলি নারী : পদদা এবাং ফজন্ডার ইিুয’ শীেদক সনকজর এসটদকককল 
‘নাউসি ওয়াল্ফ’ পসশ্চিাকদর পরািশদ সদকয়কেন, ‘িুিসলি িূলযকবাধকক 
সনষ্ঠার িকঙ্গ বুঝকৈ ফেিা করুন। পদদার উকদ্দশয কখকনাই নারীকক 
দসিকয় রাখা নয়। এসট বরাং ‘প্রাইকভকটর ফিাকাকবলায় পাবসলককর’ 
সবেয়। পাশ্চাৈয সবশ্ব নারীকক স্বাধীনভাকব ফেকড় সদকয় এক অকর্দ 
বাজাকরর পণয বাসনকয় ফেকড়কে। পক্ষািকর ইিলাি নারীর ফিৌন্দযদ ও 
ৈার িত্তাকক স্বাধীনভাকব ফেকড় সদকয় ৈাকক এক পুরুকের জনয 
সনধদারণ ককর সদকয়কে। ফয পুরুকের িকঙ্গ ধিদীয় রীসৈ-নীসৈ অনুিাকর 
সৈসন পুকরা জীবন কাসটকয় ফদকবন বকল সির ককরকেন।  

সকেুসদন আকে আকিসরকার সহস্পযাসনক বাংকশাদু্ভৈ এক নওিুিসলি 
নারী সলকখন, ‘আসি যখন পাশ্চাকৈযর ফপাশাকক সেলাি ৈখন আিাকক 
সনকজর ফেকয় অকনযর রুসের প্রসৈই ফবসশ লক্ষয রাখকৈ হকৈা। ঘর 
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ফর্কক ফবরুবার আকে সনকজকক ফদখকৈ ফকিন লােকে ৈা সনসশ্চৈ 
হওয়া এক অসপ্রয় ও সবরসিকর বযাপার সেল। ৈারপর আসি যখন 
ফকাকনা ফস্টার, ফরসু্টকরন্ট বা জনিিােি িাকন ফযৈাি ৈখন সনকজকক 
অনযকদর দৃসিকৈ আকেদণীয় অনুভব করৈাি। দৃশযৈুঃ আসি যসদও 
সনকজ স্বাধীন ও সনজ সিদ্ধাকির িাসলক সেলাি সকন্তু বাস্তকব আসি 
সেলাি অকনযর পেন্দ-অপেকন্দর জাকল বসন্দ। ৈাোড়া এ সেিাও 
িার্ায় র্াকৈ ফয, যৈসদন আিার রূপ-লাবণয ও বয়ি অটুট র্াককব 
িানুে আিার ফপেকন ঘুরকব; সকন্তু বয়ি েড়াকনার পর সনকজকক 
অকনযর কাকে গ্রহণকযােয করকৈ হকল আিাকক আরও ফবসশ পসরশ্রি 
করকৈ হকব। পক্ষািকর ইিলাি আিাকক এখন ওিব উটককা 
ঝাকিলা ফর্কক এককবাকর সনসশ্চি ও স্বাধীন বাসনকয় সদকয়কে।’  

অসৈিম্প্রসৈ হসলউকডর প্রখযাৈ সেত্রসনিদাৈা সলয়াি সনিন ইিলাি 
গ্রহকণর ফঘােণা সদকয়কেন। ঊনোট বের বকয়িী এই পসরোলক 
কযার্সলক সিস্টান সেকলন। সবকদসশ পসত্রকা িারেৈ জানা যায়, 
সলয়াি সনিন জানান, ৈুরকে সিকনিার সেত্র ধারণ করকৈ সেকয় 
ফিখানকার িুিসলকির ইবাদকৈর ধরকন সৈসন প্রভাসবৈ হন। এর 
িকধয সৈসন আসত্মক প্রশাসি অনুভব ককরন। সৈসন আরও বকলন, 
িিসজদগুকলা খুবই সেত্তাকেদক। এিকব পাঁে ওয়াি িালাৈ আদাকয়র 
িাধযকি িানুে ইিলাকির আরও কাকে েকল আকি।   

ভাববার সবেয় হকলা, পাশ্চাৈয সক এখন সনকজর সদেম্বর িভযৈা ও 
িাৈা-সপৈাহীন িাংেৃসৈর বকদৌলকৈ ধ্বাংি ও পৈকনর অসৈ কাকে 
েকল সেকয়কে? এ প্রকশ্নর উত্তকরর জনয একসট খবকরর উদৃ্ধসৈই যকর্ি 
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হকৈ পাকর। একৈ বলা হকয়কে, পাঁে ফকাসট িাসকদসন নানাধরকনর 
িানসিক ফরাকে ভুেকে। প্রসৈ পাঁেজকনর একজন আকিসরকান 
পসরপূণদ িানসিক ফরােী হকয় ফেকেন। পুরুেকদর ৈুলনায় নারীরা 
ফবসশ জসটল িসস্তক্র ফরাকে আিাি। শৈকরা ২৩ ভাে নারীর 
ফিাকাকবলায় শৈকরা ১৬.৮ ভাে পুরুে এই উপিকেদর সশকার। 
পঞ্চাকশাধ্বদ বযসিকদর ৈুলনায় ১৮ ফর্কক ২৫ বের বকয়িী যুবককদর 
িকধয এই ফরাকের সবস্তার সিগুণ। সরকপাকটদ এ কর্াও বলা হয় ফয, 
এক ফকাসট ১৪ লাখ িাসকদসনর িকধয জসটল সকসিকির িসস্তক্র ফরাে 
পাওয়া যায়। ১২ ফর্কক ১৭ বের বয়িী ১৯ লাখ ৈরুণ আকিসরকান 
সডকপ্রশকনর সশকার।  

প্রকৃৈপকক্ষ ৈাগুৈী শসিগুকলার পক্ষ ফর্কক গ্রহণ করা 
ইিলািসবকরাধী পদকক্ষপগুকলা পাশ্চাকৈয দ্রুৈ বসধদষু্ণ ইিলাকির 
জনসপ্রয়ৈার পর্ রুদ্ধ করবার বযর্দ প্রকেিা িাত্র। কারণ, েৈ এক 
দশকক ফযভাকব পাশ্চাকৈয ইিলাি গ্রহণকারীর িাংখযা ফবকড়কে ৈাকৈ 
জায়নবাদী কিদকৈদাকদর ফোকখর ঘুি হারাি হবার ফযাোড়। শুধু 
আকিসরকাকৈই প্রসৈ বের ২০ হাজার বযসি ইিলাকি দাসখল হকচ্ছন। 
এ পযদি ফযই িভযৈা-িাংেৃসৈ বস্তুপূজা ও আিাহকক রুি করার 
ফপাশাকক উপিাপন করা হকয়কে আজ ৈা ঘুকণ ধরা কাকঠর িকৈা 
দৃশয ৈুকল ধরকে। েৈকালও ফয কালোর ও িভযৈাকক উপিা বা 
আদশদ বলা হসচ্ছল আজ ৈা ফর্ককই েুকট পালাকনার ফঘােণা আিকে। 
পাশ্চাকৈয সদনসদন ইিলাকির িিবধদিান জনসপ্রয়ৈা ইিলাকির 
িৈযৈা এবাং ইিলাকির নবীর বস্তুসনষ্ঠৈার িবকে বড় প্রিাণ। 
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সবকশ্বর সবসভন্ন অিুিসলি প্রভাবশালী রােগুকলাকৈ আিাকদর িুিসলি 
যুবৈীরা সহজাকবর িাহাত্মযকক সহিালয় িদৃশ উিৈায় সনকয় যাওয়ার 
সনরিন লড়াই োসলকয় যাকচ্ছন। শুিবার, ২৩ আেস্ট ২০১৩ ইাং 
সবসভন্ন পসত্রকায় িাংবাদ ফবরুকলা- ‘ফবারকা ফখালার আকদশ 
প্রৈযাখযান’। িাংবাকদ প্রকাশ : ফবারকা খুকল আদালকৈ প্রকবশ করকৈ 
সবোরককর ফদওয়া আকদশ প্রৈযাখযান ককরকেন লন্ডকনর এক িুিসলি 
ৈরুণী। লন্ডকনর একসট আদালকৈর সবোরক সপটার িারসে উনু্মি 
সবোকরর শকৈদর কর্া উকিখ ককর ৈাকক ফবারকা ফখালার সনকদদশ 
ফদন। সকন্তু ২১ বের বয়িী সববাদী ধিদীয় সবশ্বাকির কর্া উকিখ ককর 
পুরুেকদর িািকন ফবারকা খুলকৈ অস্বীকৃসৈ জানান। সৈসন বকলন, 
এটা আিার ধিদীয় সবশ্বাকির পসরপন্থী।’ [িূত্র : ফিইল অনলাইন] 

এই িাহিী িুিসলি ৈরুণী বাসৈকলর িািকন ইিলাকির একসট 
ফেৌরবিয় সবধাকনর িযদাদা ও ৈাকৈ িুিসলি নারীকদর অসবেলৈার 
কর্া ৈুকল ধরার বকদৌলকৈ সৈসন আবু ফজকহকলর িািকন িুিাইয়া 
রাসদয়ািাহু ‘আনহুর হককর ওপর অসবেল র্াকার িযদাদার কাোকাসে 
িযদাদায় অসভসেি হকবন বকল আিার দৃঢ়সবশ্বাি। কারণ, এিন এক 
িাংকট িুহূকৈদ একজন িাহিী নারীর এসেকয় আিা সনুঃিকন্দকহ 
িারাসবকশ্বর অিুিসলি ৈাগুসৈ শসি সহজাকবর প্রসৈ িিীহ করকৈ 
বাধয হকব। [আলী হািান তৈয়ব সলসখৈ পদদাসবেয়ক ইিলাি 
হাউকজর একসট ফলখা অবলম্বকন] 

িুইকডকন সহজাব পকর িুিসলি নারীর প্রসৈ িাংহসৈ প্রকাশ  
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ফ্রাকে এক িুিসলি িসহলার ওপর বণদবাদী হািলার প্রসৈবাকদ 
অসভনব সহজাব কিদিূসে শুরু ককরকেন িুইকডকনর নারীরা। ফেিবুক, 
টুইটারিহ নানা িািাসজক ফযাোকযাকের িাধযকি সনকজকদর সহজাব 
পসরসহৈ েসব আপকলাড করকৈ শুরু ককরকেন িুইকডকনর নারীরা। 

ফ্রাকের রাজধানী পযাসরকির উপককণ্ঠ সহজাবধারী এক নারীর ওপর 
হািলা োলায় সকেু উগ্রবাদী। হািলাকারীরা ওই নারীর সহজাব সেঁকড় 
ফেকল এবাং ৈার িার্া োসড়কৈ ঠুকক ফদয়। একপযদাকয় রডকাটার 
ধারাকলা অস্ত্র সদকয় ৈার ওপর হািলা োলায় এবাং িাসটকৈ ফেকল 
ফদয়। এরপর ঘটনািকল একসট োসড় একি ফপৌঁেকল পাসলকয় যায় 
উগ্রবাদীরা। [িূত্র : আল জাসজরা : ২১ আেস্ট ২০১৩ ইাং] 

িুিসলি নারীর প্রসৈ িাংহসৈ প্রকাশ ককর অসভনব এই িািাসজক 
প্রসৈবাদ কিদিূসেকৈ ফযাে সদকয়কেন নানা ধকিদর নারীিহ 
রাজনীসৈসবদ এবাং সটসভ উপিাসপকারা। রাজনীসৈসবদ আিা 
ফরািকিান, ফভকরাসনকা পাি এবাং সটসভ উপিাসপকা সেনা সদরাউই 
এরইিকধয ফেিবুক, টুইটারিহ িািাসজক ফযাোকযাকের 
িাইটগুকলাকৈ সহজাব পসরসহৈ েসব আপকলাড ককরকেন। 

সহজাকবর অনুিসৈ ফপল কানাডার িুিসলি িসহলা পুসলশ কিদকৈদারা : 

কানাডার অযাডািুন্তুন সিসটর িুিসলি িসহলা পুসলশ কিদকৈদাকদর 
ইিলািী শালীন  ফপাশাক বা সহজাব পরার অনুিসৈ ফদওয়া হকয়কে। 
এরপর ফর্কক ৈারা সহজাব পকর দাসয়ত্ব পালন করকৈ পারকবন। 
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Onislam.net ওকয়ব িাইকটর উদৃ্ধসৈ সদকয় কুরআন সবেয়ক 
আিজদাসৈক বাৈদা িাংিা ‘ইকনা’ জাসনকয়কে, এর আকে কানাডার এই 
শহকরর পুসলশ কৈৃদপক্ষ পুসলশ সবভাকে কাজ করকৈ িুিসলি 
িসহলাকদর উৎিাসহৈ করার জনয িুিসলি পুসলশ কিদকৈদাকদরকক 
সহজাব বযবহাকরর অনুিসৈ ফদয়ার সবেয়সট উত্থাপন ককরসেল। 

সহজাব বযবহাকরর সবেয়টা অনুকিাদন লাকভর পর এখন ফর্কক ফয 
ফকাকনা িুিসলি নারী ফকাকনা রকি উকিে-উৎকণ্ঠা োড়াই ইিলািী 
শালীন ফপাশাক পকর পুসলশ বাসহনীকৈ ফযােদান করকৈ পারকবন। 
অযাডািুন্তুন সিসটর িুিসলি নারী পসরেকদর প্রধান িাসরয়া যাসক 
হাকেজ বকলকেন, পুসলশ সবভাকে িুিসলি নারী িদিযকদর সহজাব 
বযবহাকরর অনুিসৈ ফদয়ার পর িুিসলি নারীরা কানাডার িিাকজর 
অসবকচ্ছদয অাংকশ পসরণৈ হকয়কে। 

িুিসলি নারীকদর সহজাব বযবহাকরর অনুিসৈ ফদওয়ার বযাপাকর 
কানাডার অযাডািুন্তুন সিসটর পুসলশ বাসহনীর পক্ষ ফর্কক এক 
সববৃসৈকৈ বলা হকয়কে, অকনক যাোই বাোই ককর ফদখার পর এটা 
প্রিাসণৈ হকয়কে, সহজাব বযবহাকরর কারকণ িুিসলি নারী 
কিদকৈদাকদর দাসয়ত্ব পালকন ফকাকনা িিিযা হকব না এবাং কাকজও 
বযাঘাৈ ঘটকব না। 

কানাডার ফিাট জনিাংখযা সৈন ফকাসট ৩০ লাখ এবাং এর িকধয প্রায় 
সৈন শৈাাংশ হকচ্ছ িুিসলি জনকোষ্ঠী। সিিান িম্প্রদাকয়র পর 
িুিসলিরাই ফিখাকন সিৈীয় িাংখযােসরষ্ঠ িম্প্রদায়। 



 

53 

 

পদদা আকলা েড়াকচ্ছ সবশ্বাকির আসিনায়  

পদদার সবরুকদ্ধ অবযাহৈ সবকিে-লড়াই িকেও পদদা ও সহজাব ৈার 
স্বচ্ছ-পসবত্র কাসরশিার সবচু্ছরণ ঘটাকচ্ছ। পদদার শুদ্ধৈা আকলাসকৈ 
করকে ভ্রািপসর্ককর সবশ্বাকির আসিনা। এক িাসকদন অধযাপককর 
ইিলাি গ্রহকণর েে ৈুকল ধরকৈ োই। জাকনন ৈার ইিলাি গ্রহকণর 
প্রৈযক্ষ কারণ কী সেল? হযাঁ, ৈার ইিলাি গ্রকণর প্রর্ি ও একিাত্র 
কারণ সেল এক িাসকদন ৈরুণীর সহজাব। সযসন ৈার সহজাব সনকয় 
িোনকবাধ ককরন। সনজ ধিদ সনকয় েবদ ককরন। শুধু একজন 
অধযাপকই ইিলাি গ্রহণ ককরন সন। ৈার িকঙ্গ সবশ্বসবদযালয় 
অধযাপককদর িকধয সৈন ডটর ও োর োত্রীও ইিলািধকিদ অিভুদি 
হন। এ িাৈজন বযসিই অসভন্ন ফিই সহজাবকক ফকন্দ্র ককরই 
ইিলাকি দীসক্ষৈ হন। েেসট ৈকব ফিই িাসকদন ডটকরর ভাকেযই 
পড়ুন।  

সনকজর ইিলাকি প্রকবকশর েে ফশানাকৈ সেকয় ড. িুহােদ আকুয়া 
বকলন, বের োকরক আকে আিাকদর সবশ্বসবদযালকয় িহিা এক 
সবৈকদ িার্াোড়া সদকয় ওকঠ। এখাকন পড়কৈ আকি এক িুিসলি 
ৈরুণী। সনয়সিৈ ফি সহজাব পসরধান ককর। ওর সশক্ষককদর িকধয 
সেকলন একজন কটর ইিলািসবকিেী। ফয ফকউ ৈার িকঙ্গ সবৈকদ 
এড়াকৈ োইকলও সৈসন োকয় পকড় ৈাকক েযাকলঞ্জ করকৈন। আর 
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এিন অনুশীলনরৈ িুিসলি ফপকল ফৈা কর্াই ফনই। স্বভাবৈই সৈসন 
ফিকয়সটকক ফয ফকাকনা িুকযাে ফপকলই উৈযি করকৈ লােকলন।  

একপযদাকয় ফিকয়সটর ওপর এককর পর এক কেনাশ্রয়ী আিিণ 
করকৈ লােকলন। ফিকয়সট যখন শািভাকব এিকবর ফিাকাকবলা ককর 
ফযকৈ লােল, ৈার রাে আরও বৃসদ্ধ ফপল। এবার সৈসন অনযভাকব 
ফিকয়সটকক আিিণ করকৈ লােকলন। ৈার এডুককশন ফগ্রড বৃসদ্ধকৈ 
অিরায় িৃসি করকলন। ৈাকক কসঠন ও জসটল িব সবেকয় েকবেণার 
দাসয়ত্ব সদকলন। কড়াকসড় শুরু ককর সদকলন ৈাকক নাম্বার ফদওয়ার 
ফক্ষকত্র। এরপরও যখন অসহাংি পদ্ধসৈকৈ ফিকয়সটকক ফকাকনা িিিযায় 
ফেলকৈ পারকলন না, েযাকেলকরর কাকে সেকয় ৈার সবরুকদ্ধ বাকনায়াট 
অসভকযাে দাকয়র করকলন। সবশ্বসবদযালয় কৈৃদপক্ষ সিদ্ধাি সনল, োত্রী 
ও অধযাপক উভয়কক একসট তবঠকক ডাকা হকব। উভকয়র বিবয 
ফশানা হকব। িুষু্ঠ ৈদি করা হকব ফিকয়সটর সবরুকদ্ধ আনীৈ 
অসভকযাকের।  

সনসদদি সদন একল সবশ্বসবদযালয় সশক্ষা কসিসটর িব িদিয উপসিৈ 
হকলন। আিরা িবাই খুব আগ্রহ সনকয় এ পবদসটর জনয অকপক্ষায় 
সেলাি। কারণ সবশ্বসবদযালকয় এ ধরকনর ফিাকাদ্দিা এই প্রর্ি। 
তবঠক শুরু হল। প্রর্কি োত্রীসট অসভকযাে করল, অধযাপক িাকহব 
ৈার ধিদকক িহয করকৈ পাকরন না। এ জনয সৈসন ৈার সশক্ষার 
অসধকার হরণ করকৈ উকদযােী হকয়কেন। ফি ৈার অসভকযাকের 
িপকক্ষ ককয়কসট দৃিািও ৈুকল ধরল এবাং এ বযাপাকর ৈার 
িহপাঠীকদর বিবযও ফশানার দাসব জানাল। িহপাঠীকদর অকনককই 



 

55 

সেল ৈার প্রসৈ অনুরি। ৈারা ৈার পকক্ষ িাক্ষী সদল। বস্তুসনষ্ঠ িাক্ষয 
সদকৈ ধকিদর সভন্নৈা ৈাকদর জনয বাধা হকয় দাঁড়াকৈ পারল না।  

ফিকয়সটর ফজারাকলা বিকবযর পর ডটর িাকহব আত্মপক্ষ িির্দকনর 
বযর্দ ফেিা করকলন। অবযাহৈভাকব কর্াও বকল ফেকলন; সকন্তু 
ফিকয়সটর ধিদকক োসল ফদওয়ার িাহি িঞ্চয় করকৈ পারকলন না। 
অর্ে ফিকয়সট সদসবয ইিলাকির পকক্ষ ৈার বিবয উপিাপন করল। 
ইিলাি িম্পককদ অকনক ৈর্য ও িৈয ৈুকল ধরল। ৈার কর্ার িকধয 
সেল আিাকদর িকোসহৈ করার িৈ অকলৌসকক শসি। আিরা ৈার 
িকঙ্গ বাকযসবসনিকয় প্রলুি না হকয় পারলাি না। আিরা ইিলাি 
িম্পককদ আপন সজজ্ঞািাগুকলা ৈুকল ধরকৈ লােলাি আর ফি ৈার 
িাবলীল জবাব সদকয় ফযকৈ লােল। ডটর যখন ফদখকলন আিরা 
অসভসনকবশিহ ফিকয়সটর যুসিৈকদ শুনসে, ৈার িকঙ্গ আলাপোসরৈায় 
িি হকয়সে, ৈখন সৈসন হল ফর্কক সনরকব ফবসরকয় ফেকলন। 
ফিকয়সটকক আিাকদর গুরুত্ব ফদওয়া এবাং িাগ্রকহ ৈার বিবয ফশানা 
ফদকখ সৈসন সকেুটা িিদাহৈ হকলন তবসক। একপযদাকয় সৈসন এবাং ৈার 
িকৈা যাকদর কাকে ফিকয়সটর আকলােনা গুরুত্বহীন িকন হসচ্ছল ৈারা 
িবাই সবদায় সনকলন। রকয় ফেলাি আিরা, যারা ৈার কর্ার গুরুত্ব 
অনুধাবন করসেলাি। ৈার বাকযিাধুকযদ অসভভূৈ হসচ্ছলাি। কর্া ফশে 
ককর ফিকয়সট আিাকদর িকধয এক টুককরা কােজ সবৈরণ করকৈ 
লােল। ‘ইিলাি আিাকক কী বকল’ সশকরানাকি ফি ৈার সেরকুকট 
ইিলাি গ্রহকণর কারণগুকলা ৈুকল ধকরকে। আকলাকপাৈ ককরকে 
সহজাকবর িাহাত্ময ও উপকাসরৈার ওপর। ফয সহজাব সনকয় এই 



 

56 

িাৈকাহন এর বযাপাকর ৈার পসবত্র অনুভূসৈও বযি ককরকে 
ফিখাকন।  

তবঠকসট অসিিাাংসিৈভাকবই িিাি হল। ফিকয়সটর অবিান সেল 
অৈযি বসলষ্ঠ। ফয ফকাকনা িূকলয সনকজর অসধকার রক্ষা করকব বকল 
ফি প্রৈযয় বযি করল। প্রকয়াজকন আদালৈ পযদি যাকব ফি। এিনসক 
ৈার পড়াকলখা সপসেকয় ফেকলও ফি এ ফর্কক সপেপা হকব না। আিরা 
সশক্ষা কসিসটর িদিযরা কেনাও কসর সন ফিকয়সট ৈার ধিদীয় 
অসধকার রক্ষার বযাপাকর এিন অনিনীয় িকনাভাকবর পসরেয় ফদকব। 
কৈজনককই ফৈা এৈগুকলা সশক্ষককর িািকন একি েুপকি ফযকৈ 
ফদখলাি। যা ফহাক, ঘটনার পর ফর্কক এ সনকয় কযাম্পাকি কযাম্পাকি 
সবৈকদ েলকৈ র্াকল। 

সকন্তু আসি ফকন জাসন সনকজর ফভৈর সহজাকবর এই ধিদ সনকয় প্রবল 
আকলাড়ন অনুভব করলাি। এ বযাপাকর অকনককর িকঙ্গই কর্া 
বললাি। ৈারা আিাকক ইিলাি িম্পককদ জানকৈ অনুপ্রাসণৈ করল। 
ফকউ ফকউ উৎিাহ ফযাোল ইিলাকি দীসক্ষৈ হকৈ। এর ক’িাি 
বাকদই আসি ইিলাি গ্রহকণর ফঘােণা সদলাি। ক’সদন পর দু’জন 
অধযাপক আিাকক অনুিরণ করকলন। এবাং ফি বেরই আরও 
একজন ডটর ইিলাি গ্রহণ করকলন। আিাকদর পর্ ধকর োরজন 
োত্রও ইিলাকি দাসখল হকলা। এভাকব অেকাকলর িকধযই আিরা 
একসট দল হকয় ফেলাি- আজ যাকদর জীবকনর সিশনই হকলা, 
ইিলাি িম্পককদ জানা এবাং িানুেকক এর প্রসৈ আহ্বান জানাকনা। 
আলহািদুসলিাহ, অকনককই ইিলাি কবুকলর বযাপাকর িসিয় সেিা-
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ভাবনা করকেন। ইনশাআিাহ অসেকরই সবশ্বসবদযালয় কৈৃদপক্ষ ৈাকদর 
ইিলাি গ্রহকণর িুিাংবাদ শুনকৈ পারকব। িকল প্রশাংিা একিাত্র 
আিাহর জনয। [ইিলাি হাউকজ প্রকাসশৈ আলী হািান তৈয়ব 
সলসখৈ ‘িুিসলি ৈরুণীকক ফদকখ সৈন িাসকদন অধযাপককর ইিলাি 
গ্রহণ’ শীেদক ফলখা ফর্কক]  

 

সকন্তু ওরা এৈ স্পধদা পায় ফকার্ায়? 

সবকশ্বর সবধিদী রােগুকলার সহজাকবর সবরুকদ্ধ যখন ফখাদ ফিকদকশই 
ৈীর্যা িিাকলােনা হকচ্ছ এবাং সবধিদী রিণীেণ সহজাকবর িাহাত্ময 
অনুধাবন ককর দকল দকল িুিসলি হকচ্ছন সঠক ৈখনই বাাংলাকদকশর 
িকৈা একটা হাজার বেকরর ইিলািী ঐসৈহয ও পদদার সবধান 
ধারণকারী রিণীকদর ঘাকড় এনসজও িাংিা র্যাযাক কৈৃদক পসরোসলৈ 
র্যাাক ইউসনভাসিদসটকৈ পদদা করার অপরাকধ (?) োত্রীকদরকক 
সবশ্বসবদযালয় ফর্কক বসহ্ার করার ধৃিৈা ফদসখকয়কে! 

সহজাব পরার কারকণ রাজধানীর র্যাযাক সবশ্বসবদযালয় ফর্কক বসহ্ার 
হকৈ হকয়কে এক োত্রীকক। ১২ ফিকেম্বর ’১৩ইাং ইউসনভাসিদসটর 
হােিা ইিলাি নাকি ইাংকরসজ সবভাকের োৈককর (িোন) ৭ি 
ফিসিস্টাকরর এক োত্রীকক সহজাব পরায় ফেিককাড ভকঙ্গর অসভকযাকে 
বসহ্ার করা হয়। এর আকে েৈ ২২ফশ জানুয়াসর ফেি ফকাড ও 
সনরাপত্তার অজুহাকৈ কযাম্পাকি োত্রীকদর সহজাব পরা সনসেদ্ধ ককর 
সবশ্বসবদযালয়সট। এরপরও ফযিকল োত্রী সহজাব পসরধান করৈ 
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ৈাকদরকক ফশাকজ করা হয়। ফশাকজ করার পরও সহজাব পরা 
অবযাহৈ রাখায় েৈ ১২ ফিকেম্বর হােিাকক বসহ্ার করা হয়। 
িনািকরণ িিিযা ও সনরাপত্তা ঝুঁসককক সহজাব সনসেকদ্ধর পকক্ষ যুসি 
সহকিকব ফদসখকয়কে সবশ্বসবদযালয়সট। 

অর্ে এটা ফকাকনা অজুহাৈই নয়। ফকননা, ইউসনভাসিদসটর 
প্রকবশপকর্ েযানার লাসেকয় নাশকৈািূলক ৈৎপরৈা ফরাধ করা 
িম্ভব, ৈাহকল ফকউ এগুকলা বহন ককর ইউসনভাসিদসটকৈ প্রকবশ 
করকৈ পারকব না, একৈ ককর সনরাপত্তা বজায় র্াককব। ফিই িকঙ্গ 
আাংগুকলর োকপ খুকল এিন অকটাকিসটক লক প্রসৈসট ক্লাশ রুকির 
দরজায় লাোকনা হকল িনািকরণ িহজিাধয হকব। শরীয়কৈর সবধান 
ফিাৈাকবক সহজাব পসরধান করা িুিসলি িসহলাকদর জনয েরজ। 
ফিই েরজ সবধান পালকনর অপরাকধ (?) একটা এনসজও িাংিার 
অধীকন পসরোসলৈ ভাসিদসট িুিসলি নারীকদর বসহ্াকরর ধৃিৈা 
ফদখাকনার িাহি পায় ফকার্া ফর্কক?  

এই দুুঃিাহকির সবরুকদ্ধ প্রসৈবাকদ েুঁকি ওকঠ ফৈৌসহদী জনৈা। সকন্তু 
ফৈৌসহদী জনৈার এই আকন্দালকন প্রর্ি প্রর্ি অবজ্ঞা ককর র্যাাক 
সবশ্বসবদযালয়। অনড় র্াকার সিদ্ধাি ফনয় র্যাাক সবশ্বসবদযালয়। কৈৃদপক্ষ 
বকল, আিরা ফেিককাড িাংিাি সিদ্ধাকি অনড় রকয়সে। ওই সশক্ষার্দী 
ফেিককাড িানকলই ফকবল ৈাকক অনুকিাদন ফদওয়া হকব। 
সবশ্বসবদযালকয়র ফরসজোর ইিোক ইলাহী ফেৌধুরী বকলন, হােিার 
পসরবারকক িিকঝাৈার প্রস্তাব সদকয়সেলাি। হােিার ফক্ষকত্র সকেু 
সবেকয় সশসর্লও করকৈ ফেকয়সেলাি। সকন্তু ৈারা তবঠকক উপসিৈ 
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হনসন। ৈারা এখন বলকে ফেিককাড পসরবৈদন করকৈ হকব। এটা 
ফবাডদ অব রাসস্টর সিদ্ধাি। আিরা আিাকদর সিদ্ধাকি অনড়। সবেয়টা 
এখন আইনীভাকবই ফিাকাকবলা করা হকব।  

হােিার বড় ভাই আবদুিাহ ফিাহােদ ইিা বকলন, হােিাকক ফয 
সেসঠ ফদওয়া হকয়কে ফিখাকন ফবাডদ অব রাসস্টর সিদ্ধাকির কর্া বলা 
হকয়কে। এখন ৈারা ফিৌসখকভাকব সকেু শৈদ সশসর্কলর কর্া বলকে। 
আিাকদর কর্া হকচ্ছ ওই ফেিককাডই পসরবৈদন করকৈ হকব। আর 
ফযকহৈু সলসখৈভাকব হােিার সবরুকদ্ধ বযবিা ফনওয়া হকয়কে ৈাই 
সলসখৈভাকবই প্রৈযাহার করকৈ হকব। আর ফিটা ফবাডদ অব রাসস্টর 
সিদ্ধাি অনুযায়ী হকৈ হকব। ফকননা ফিৌসখকভাকব করা হকল 
ককয়কসদন পর আবার ফয এ ধরকনর ঘটনা ঘটকব না ৈার সনশ্চয়ৈা 
ফকার্ায়?  

সৈসন বকলন, সবেয়টা িিাধান না হকল আিরা ৈা আইনীভাকব 
ফিাকাকবলা করকবা। ইাংকরসজ সবভাকের োৈককর (িোন) ৭ি 
ফিসিস্টাকরর োত্রী হােিা ইিলাি বকলন, ফবারকার িকঙ্গ ফনকাব 
পসরধান করায় েৈ দুই ফিসিস্টার ধকর আিাকক নানাভাকব ফহনিা 
করা হকয়কে। এভাকব আরও ফবশ ককয়কজন োত্রীকক ফবারকা ও 
ফনকাব োড়কৈ বাধয করা হকয়কে। জানুয়াসরকৈ ফনাসটশ জাসরর পরই 
এধরকনর কড়াকসড় শুরু হয় বকল জানান হােিা ইিলাি। ওই 
োত্রীর আইসড নম্বর ১১৩০৩০০১। সবশ্বসবদযালয় কৈৃদপক্ষ 
ফেিককাকডর ফদাহাই সদকলও েৈ ২২ফশ জানুয়াসর একসট ফনাসটশ 
জাসর ককর ফেিককাড ও সনরাপত্তার অজুহাকৈ কযাম্পাকি োত্রীকদর 
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ফবারকা, ফনকাব ও সহজাব পরা সনসেদ্ধ ককর সবশ্বসবদযালয়সট। 
এরপরও ফযিব োত্রী ফবারকা, সহজাব ও ফনকাব পসরধান করকৈন 
ৈাকদর ২৮ফশ ফি ফশাকজ করা হয়। হােিাককও একই সদকন 
ফশাকজ করা হয়। ৩রা জুকনর িকধয হােিার কাে ফর্কক জবাব 
োওয়া হয়। হােিা জবাব সদকলও ৈা সবশ্বসবদযালকয়র পেন্দ িকৈা 
হয় সন। ফশে পযদি ৈাকক সবশ্বসবদযালয় ফর্কক বসহ্ার করা হয়। 

এই ফয সবশ্ববযাপী সহজাকবর সবরুকদ্ধ লড়াই শুরু হকয়কে এবাং এই 
লড়াইকয় প্রসৈবাদী নারীকদর বযাপক প্রসৈকরাধ ও নৈুন ককর 
সবসভন্নধকিদর নারীকদর সহজাকব িুগ্ধ হকয় ইিলাি গ্রহণ করায় ৈারা 
িনস্তাসেকভাকব পরাসজৈও হকচ্ছ। সহজাকবর সবরুকদ্ধ যুদ্ধবাজকদর 
যখন এই সত্রশঙু্ক অবিা, ৈখন বাাংলাকদকশর িকৈা একসট ঐসৈহযবাহী 
িুিসলিরাে ও পদদাসপ্রয় িুিসলি নারীকদরকক পদদার কারকণ 
সবশ্বসবদযালয় ফর্কক বসহ্ার করার ধৃিৈা বড় েভীর ফকাকনা 
েড়যকন্ত্রর প্রসৈ সদকসনকদদশ ককর নাসক?  

বাাংলাকদকশর উলািাকয় ফকরাি ও িকেৈন ফৈৌসহদী জনৈা ফিই 
এনসজও িাংিাগুকলার পদযাত্রার প্রর্িসদন ফর্ককই ৈাকদর সবরুকদ্ধ 
ফিািার হওয়ার এবাং ৈাকদর দূরসভিসন্ধর কর্া বকল আিকেন। ফকউ 
এটাকক বাড়াবাসড় সকাংবা অকহৈুক আশঙ্কা বকলও উসড়কয় ফদয়ার ফেিা 
ককরকেন। সবকশে ককর িুসবধাবাদী েি এটাকক উলািাকয় ফকরাকির 
প্রসৈসিয়াশীলৈা বকল িিাকলােনা ককরকে। সকন্তু িিকয়র আবৈদকন 
উলািাকয় ফকরাকির ফিই িকন্দহ-িাংশয় বাস্তকব প্রসৈেসলৈ হকচ্ছ। 
নইকল কীভাকব িম্ভব সবকশ্বর সিৈীয় বৃহত্তি িুিসলিকদকশর িিসজকদর 
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নেরী ঢাকায় বকি একজন িুিসলি নারীকক পদদা পালকনর অপরাকধ 
ভাসিদসট ফর্কক ফবর ককর ফদয়া? ফদশটাকক আিরা এনসজওকদর হাকৈ 
ইজারা সদকয়সে? সকাংবা ইিলািসবকিেী েিকক ফদশটাকক পুৈুকলর 
িকৈা নাোকনার অনুিসৈ প্রদান ককরসে? একদর িবদনাশা েিাি 
ফর্কক িুিসলিকদরকক আজই ফিািার হকৈ হকব, সবকশে ককর 
নারীিিাজকক। অনযর্ায় এই েি ভসবেযকৈ নারীিিাকজর জনয 
আকরা ভয়ানক েিাি সনকয় হাসজর হকব। আজ িৈকদ না হকল ফি 
িিয় হয়ৈ ইচ্ছা র্াককলও হয়ৈ প্রসৈকরাধ করা িম্ভব হকব না।  

  

একাসধক সবকয়র আকবদন, োর ফবাকনর আত্মহৈযা ও প্রািসঙ্গক কর্া 

সবকয়র বয়ি পার হকয় যাকচ্ছ অর্ে সবকয় না হওয়ায় ‘আইবুসড়’র 
অপিান িহয করকৈ হসচ্ছল প্রসৈসনয়ৈ। এই অপিান িহয করকৈ না 
ফপকর একিকঙ্গ পাঁে ফবান আত্মহৈযা করকৈ নদীকৈ ঝাঁপ ফদন। এর 
িকধয োরজনই িারা যান। িবকেকয় ফোট ফবানকক জীসবৈ উদ্ধার 
করা হয়। একদর িবার বয়ি যর্ািকি ৪৫, ৪৩, ৩৮, ৩৫ ও ৩১ 
বের। ঘটনাসট ঘকটকে পাসকস্তাকনর পাঞ্জাব প্রকদকশর িাইলসি নাকির 
এক শহকর। পাসকস্তাকনর দয ফনশন এ খবর জাসনকয়কে। 

এক ফজযষ্ঠ পুসলশ কিদকৈদা জানান, বসশর আহকিদ রাজপুৈ নাকি 
এক েসরব বাবা ফযৌৈুক ফজাোড় করকৈ না পারায় পাঁে ফিকয়র সবকয় 
সদকৈ পাকরনসন। এ সনকয় েৈ বৃহস্পসৈবার ৈার িকঙ্গ ফিকয়কদর কর্া 
কাটাকাসট হয়। পকর পাঁে ফিকয় একিকঙ্গ খরকস্রাৈা নদীকৈ ঝাঁসপকয় 
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পকড়। একদর িকধয িাত্র একজনকক জীসবৈ উদ্ধার করা িম্ভব হয়। 
[অনলাইন ফডে : ২০ ফিকেম্বর ২০১৩] 

সডি ফর্কক বািারা ফযিন খাদয বািনা সনকয় জন্মায় সঠক ৈৈটাই 
ফযন িাকয়র েভদ ফর্কক একজন নারীও িাৈৃকত্বর ৈৃষ্ণা সনকয় জন্মায়। 
এ কারকণ একজন নারীর িাবদক্ষসণক কেনা র্াকক একটা িুন্দর ও 
পসরপাসট িাংিার, িাৈৃকত্বর শ্বাশ্বৈ বািনা। নারীরা িবকেকয় ফবসশ 
আপু্লৈ হয় িাৈৃত্বককসন্দ্রক এই ভাবনা সনকয়, িবকেকয় ফবসশ আহৈও 
হয় সঠক একই ভাবনার সবকচ্ছদ ঘটায়। নারীজীবকনর িবকেকয় বড় 
হৈাশা হকচ্ছ িাৈৃকত্বর িুখ ফর্কক বসঞ্চৈ হওয়ার দুরূহ ফবাঝা। এই 
ফবাঝা যখন ফকাকনা নারীকক নুযব্জ ককর ৈখন ৈার স্বাভাসবক জ্ঞান 
ফলাপ পায় এবাং জীবননাশী সিদ্ধাি সনকৈ বাধয হয়। িম্ভবৈ 
একারকণই পাসকস্তাকনর এই পাঁেকবান কসঠন এই পকর্ পা 
বাসড়কয়কেন। িসৈযকার অকর্দ একিকঙ্গ এই পাঁেকবাকনর আত্মহৈযার 
ঘটনা িানবিভযৈার জনয এক সনষু্ঠর ইসৈহাি তব সক?  

একটা িিাজ কৈটা িবদগ্রািী ফযৌৈুক ফলাভী হকল একটা পসরবাকরর 
পাঁে পাঁেটা ফিকয় িদিযকক আইবুসড়র অপবাদ িার্ায় এই িিদাসিক 
সিদ্ধাি সনকৈ হয় ৈা কেনা করা যায়? কেনাশসির স্বেৈা সকাংবা 
সবকবেনাকবাকধর ঘাটসৈর কারকণ আিরা অকনক সৈি িৈযকক ফিকন 
সনকৈ পাসর না, হজি করকৈ পাসর না আিাহর সবধাকনর 
ফযৌসিকৈাকক। একক্ষকত্র ইিলাকির একাসধক সবকয়র ভাবনা ও সবধান 
যসদ িিাকজ িাধারণ ফোকখ ফদখা হকৈা ৈকব সক রসেৈ হকৈা এিন 
িিদাসিক ইসৈহাি। িিাকজর হাজার প্রেসৈবাদী নারীর িায়াকান্নার 



 

63 

ফেকয় এই পাঁেকবাকনর জীবনকান্না সক ভাসর নয়? নারী-আসধকয ও 
নারী িাংখযােসরষ্ঠ িিাকজ যারা একাসধক সবকয়কক িহজভাকব ফিকন 
সনকৈ পাকর না ৈারা সক ফপকরকে এই পাঁেকবাকনর দুুঃখ ফঘাোকৈ? 
ফোকখর পাসনকৈ এরা যখন ওড়না সভসজকয়কে ৈখন সক ফকাকনা 
প্রেসৈবাদীরা একদর দুুঃকখর িান্ত্বনা হকয়কে?  

অসৈশয় স্বেজ্ঞাকনর অসধকারী িানুে ফকান িাহকি ইিলাকির 
সবধাকনর ফযৌসিকৈা েযাকলঞ্জ ককর? যারা ফযৌসিকৈা েযাকলঞ্জ ককর 
ৈারা পাকর না ফকন নারীর দুুঃখ ফঘাোকৈ? ‘সক যাৈনা সবকে বুসঝকব 
ফি কী ফি, কভু আশুসবকে দাংকশসন যাকর’ কসবর কর্াটা বুসঝ 
পরীক্ষার নাম্বার িাংগ্রহ আর শ্রবণিাধুকযদর জনয সলসখৈ হকয়কে? 
নারীজকন্মর এই ফবদনা ফকবল ভুিকভােী নারীরাই উপলসি করকৈ 
পাকর এবাং বাস্তকব ফদখা ফেলও ৈাই। পড়ুন সনকের সরকপাটদসট : 

ফিৌসদ ককলজ োত্রীকদর আহ্বান : ৪ স্ত্রী রাখুন : ফিৌসদ ফিকয়কদর 
সেরকুিারী র্াকার িিিযা কিাকনার লকক্ষয ফদশসটর দাহরান অঞ্চকলর 
একদল ককলজ োত্রী একই িিকয় ককয়কজন স্ত্রী রাখকৈ পুরুেকদর 
প্রসৈ অনুকরাধ জাসনকয় টুইটাকর প্রোর অসভযান শুরু ককরকে। 

এ আকন্দালকনর অাংশ সহকিকব সেরকুিারীত্ব ফরাকধ প্রকৈযক পুরুেকক 
োর স্ত্রী রাখার আহ্বান জাসনকয়কেন ৈারা। ফদশসটর দাহরান অঞ্চকলর 
একদল ককলজ োত্রী টুইটার প্রোরণায় এ আহ্বান জানান। এ 
বযাপাকর িকেৈনৈা বাড়াকৈ এরই িকধয ৈারা টুইটাইকর প্রোর 
অসভযান ফজারদার ককরকেন। 
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ৈারা ইিলাি ধকিদর এ িাংিাি সবধাকনর আকলাকক এ ধরকনর 
পদকক্ষপ সনকৈ আসর্দক ও শারীসরক সদক ফর্কক িক্ষি পুরুেকদর 
প্রসৈ আহ্বান জাসনকয়কে। আিজদাসৈক েণিাধযিগুকলা এ খবর 
জাসনকয়কে। 

েণিাধযি জানায়, ফিৌসদ আরকব ফিকয়কদর সেরকুিারী র্াকার িিিযা 
সদন সদন বাড়কে। ফদশসটকৈ এ ধরকণর নারীর িাংখযা ২০১২ িাকলই 
১০ লাকখ উন্নীৈ হকয়কে। এর ফপ্রসক্ষকৈ অকনককই সেরকুিারীত্ব ফরাকধ 
এ প্রোর অসভযাকনর প্রশাংিা করকলও ফিৌসদ আরকবর সববাসহৈ 
িসহলারা এর সবকরাসধৈা ককরকেন। 

অনযসদকক ফিৌসদ পুরুেরা বলকেন, ৈারা এক স্ত্রীকক ফরকখ সিৈীয় 
সবকয় করকৈ ভয় পাকচ্ছন। কারণ ৈাকৈ িাংিাকর অশাসি ফদখা 
ফদয়ার িম্ভাবনা রকয়কে। একজন ফিৌসদ পুরুে বকলকেন, ফকউ যখন 
এ বযাপাকর সনসশ্চৈ হকৈ পারকবন ফয সৈসন প্রর্ি ও সিৈীয় স্ত্রী 
উভকয়র িকঙ্গই নযায়সবোরপূণদ আেরণ করকৈ পারকবন ফকবল ৈখনই 
সৈসন এ ধরকনর সবকয়র কর্া ভাবকৈ পাকরন। 

িাসিয়া আল দানদাসশ নাকির এক ফিৌসদ নারী এ উকদযােকক স্বােৈ 
জাসনকয় বকলকেন, প্রকৈযক ফিৌসদ পুরুে যসদ োরজন স্ত্রী রাকখন এবাং 
ৈার প্রকৈযক স্ত্রী যসদ েকড় আটজন িিান জন্ম ফদন ৈাহকল 
নারীকদর সেরকুিাসরত্ব িিিযা িিাধাকনর পাশাপাসশ এ ফদশসটর 
জনিাংখযাও ফবকড় যাকব। 
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প্রিঙ্গৈ অর্দননসৈক িাংকট ও সবকয়র জনয পুরুেকদর অপ্রকয়াজনীয় 
সবপুল অর্দিম্পদ িহর ও স্ত্রীর জনয শ্বশুরপক্ষকক ফযৌৈুক সহকিকব 
ফদওয়ার বযয়বহুল প্রর্া ফিৌসদ ফিকয়কদর অসববাসহৈ র্াকার িবকেকয় 
দুসট বড় কারণ। ফদশসটর অর্দনীসৈ ও পসরকেনা িন্ত্রণালকয়র জসরকপ 
ফদখা ফেকে, ২০১১ িাকল ফিখাকন ৩০ বের বয়িী অসববাসহৈ নারীর 
িাংখযা সেল ১৫ লাখ ২৯ হাজার ৪১৮জন। [ৈর্যিূত্র : ইন্টারকনট ২৭ 
অকটাবর ২০১৩ ইাং ও ঢাকা সরকপাটদ ফটাকয়সন্টকোর] 

পাঠক সেিা করুন, একটা ফদকশর লাখ লাখ সববাহ উপকযােী নারী 
যসদ কুিারী ফর্কক যায় ৈকব ফিই ফদকশর নারীকুকলর িযদাদা র্াকক 
ফকার্ায়? িানুে সক কাকঠর পুৈুল? নারী সক তজসবকিত্তা নয়? তবধ ও 
স্বাভাসবকপন্থায় ৈাকদর তজসবক োসহদা সনবৃৈ করার অসধকার ফনই? 
পুরুে স্বেৈার কারকণ একটা ফদকশর লাখ লাখ নারী ৈার প্রকৃসৈেৈ 
ও স্বভাবজাৈ অসধকার ফর্কক বসিৈ র্াককব ফকন? ৈাকদরকক বসিৈ 
রাখার অসধকার ফক কাকক সদকয়কে? শুধুই সক তজসবক োসহদা? 
িিাজ-িাংিার, স্বািী-িিান ও স্বাভাসবক জীবকনর অসধকার ফর্ককই 
সক ৈাকদরকক বসঞ্চৈ করা হকচ্ছ না? শুধু অসধকার বসঞ্চকৈর কর্া 
ফকন বসল, এই কারকণ সক পৃসর্বী জুকড় িানসবক ও োসরসত্রক 
অধপৈকনর ডঙ্কা ফবকজ উঠকব না? 

ফিৌসদ আরকব না হয় এখকনা ইিলািী আইন কাযদকর র্াকায় অকনক 
অপ্রীসৈকর অবিা ও সযনা-বযসভোকরর রাশ ফটকন রাখা িম্ভব হকচ্ছ। 
সকন্তু ফযিব ফদকশ ইিলািী আইন োলু ফনই ফিিব ফদকশ এৈ 
িাংখযক নারী যসদ ‘আইবুসড়’র অপবাদ সনকয় বাঁেকৈ হয় ৈকব 
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ফিকদকশ িানসবক সবপযদয় নািা এবাং সযনা-বযসভোকরর দরজা খুকল 
যাওয়া স্বাভাসবক বযাপার হকয় দাঁড়াকব। আজ আিরা সবকশ্বর 
সবসভন্নপ্রািকর ফিই ঘৃণয বাস্তবৈাই পরকৈ পরকৈ প্রৈযক্ষ ককর 
েকলসে। হাদীকির ভসবেযিাণী অনুিাকর সদন যৈ েড়াকব পৃসর্বীকৈ 
পুরুকের িাংখযার ফেকয় ৈুলনািূলক নারীর িাংখযা অসধকহাকর বৃসদ্ধ 
ফপকৈ র্াককব। পসরবসৈদৈ ফিই সবকশ্ব ৈখন নারীর অসধকার ও 
িোন রক্ষা হকব কীকি? িুৈরাাং নারীজীবকনর এই শ্বাশ্বৈ অসধকার 
রক্ষার একিাত্র উপায় হকচ্ছ একাসধক সববাহ িম্পসকদৈ ইিলািী 
িৈাদশদ।  

একাসধক সববাহ িম্পককদ ইিলাকির ভাবনা : একাসধক সববাকহর 
গুরুত্ব, প্রকয়াজনীয়ৈা, এিম্পসকদৈ সবৈকদ, ঐসৈহাসিক বাস্তবৈা, 
সবকশ্বর িকল ধকিদ একাসধক সববাকহর স্বীকৃসৈ ও প্রেলন, তবজ্ঞাসনক 
অপসরহাযদৈা ইৈযাসদ সবেয় সনকয় বহু আকলােনা, পযদাকলােনা হকয়কে 
এবাং েূড়ািভাকব আিাহ ৈা‘আলার সবধান ও িহানবী িািািাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািািাকির আদশদই অকাটযভাকব িসঠক বকল প্রিাসণৈ 
হকয়কে। আিরা ফি আকলােনায় যাব না। িাংসক্ষিভাকব শুধু িাহাবা, 
ৈাকবঈ ও বুজুেদাকন ফকরাি এই সবেয়সট কীরূপ গুরুত্ব প্রদান 
করকৈন ৈা ৈুকল ধরার প্রয়াি পাকবা।  

এ বযাপাকর িাংসক্ষি একটা কর্া না বলকলই নয়, জেকৈর িানুে 
বহুনবসেকত্রর অসধকারী। ৈাকদর জীবনযাপন পদ্ধসৈও সভন্ন সভন্ন। 
ফকাকনা িানুকের জনয িািানয আহারই যকর্ি। সকন্তু অনযজকনর জনয 
িািানয আহাকর ফবঁকে র্াকাই কি। এই সবেয়সট ফযিন ফযৌসিক ও 
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তবজ্ঞাসনক িৈয, ফৈিসনভাকব িানুকের শারীসরক িক্ষিৈার ৈারৈিয 
হওয়ার সবেয়সটও ৈকৈাসধক ফযৌসিক ও সবজ্ঞানিেৈ। ৈাহকল 
একজন িানুে ৈার প্রকয়াজকন অকনযর ৈুলনায় অসধক আহার গ্রহণ 
করকল সনন্দনীয় না হকল একই কারকণ একাসধক সববাহ করকল ফি 
সনন্দনীয় হকব ফকন? জীবন বাঁোকনার জনয যসদ ফবসশ খাবাকরর 
প্রকয়াজন হয় ৈকব ফকাকনা বযসির এক নারী যকর্ি না হকল এবাং ফি 
কারকণ বযসভোকর সলি হওয়ার কারকণ জাহান্নাকি প্রকবকশর কারণ 
হকয় দাঁড়াকল ফিকক্ষকত্র জাহান্নাকির ভয়াবহ শাসস্ত ফর্কক বাঁোর জনয 
একাসধক সবকয় করকৈ পারকব না?  

িকন রাখা উসেৈ, দুসনয়ার জীবন খুবই িাংসক্ষি, ৈাই এই িাংসক্ষি 
জেকৈর জনয যৈটুকু করা োই, আকখরাকৈর সেরকালীন সযকন্দেীর 
জনয করা োই ৈার ফেকয় ফকাসট গুণ ফবসশ। আর ইিলাকির এই 
দশদন িািকন ফরকখই িাহাবা, ৈাকবঈ ও িোসনৈ পূবদিুরীেণ 
একাসধক সবকয়র প্রসৈ গুরুত্বাকরাপ ককরকেন।  

িাঈদ ইবন যুবাকয়রকক ইবকন আব্বাি রাসদয়ািাহু ‘আনহু সজকজ্ঞি 
ককরন, ৈুসি সক সবকয় ককরকো? সৈসন বলকলন, জী না। আবদুিাহ 
ইবন আব্বাি রাসদয়ািাহু ‘আনহু বলকলন, 

ْكرَثَُها نَِساءً »
َ
ِة أ مَّ

ُ
ْج فَإِنَّ َخرْيَ َهِذهِ األ وَّ  «َفََتَ

‘ৈুসি সবকয় ককরা, ফকননা এ উেকৈর িবদকশ্রষ্ঠ বযসি হকচ্ছন সৈসন, 
সযসন অসধক নারীর স্বািী। [বুখারী : ৫০৬৯]  
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আলী রাসদয়ািাহু ‘আনহু োকৈিা রাসদয়ািাহু ‘আনহার ওোকৈর পর 
িাত্র িাৈসদকনর িার্ায় সবকয় ককরসেকলন। আর সপ্রয়নবীর ফদৌসহকত্রর 
েযীলৈ, িযদাদা এবাং রািূলুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাির 
সনকট ৈাঁকদর আপন হওয়ার সবেয়সট কাকরা অজানা নয়। আনাি 
রাসদয়ািাহু ‘আনহু বকলন, 

  اْلسن من سلم و عليه اهلل صىل اهلل برسول أشبه أحد يكن لم

‘হািান রাসদয়ািাহু ‘আনহুর ফেকয় ফবসশ অনয ফকউ রািূলুিাহ 
িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাকির িাদৃশয সেকলন না।’ 

িুহাসদ্দিেণ বকলন, িাদৃকশযর একাসধক কারকণর িকধয একসট হকচ্ছ, 
একাসধক সবকয়র িুন্নৈী আিল। িাহাবাকয় ফকরাকির অসধকাাংশই 
একাসধক সবকয়র অসধকারী সেকলন। ৈাঁকদর এক সবকয়র ঘটনা 
এককবাকরই সবরল বলকলও ভুল হকব না। িুসেয়ান ইবকন উয়ায়না 
রসহিাহুিাহ বকলন,  

 رسول أصحاب أزهد َكن عنه اهلل ريض عليا ألن ادلنيا من ليست النساء كرثة
 رسية عرشة وسبع نسوة أربع َل واكن سلم و عليه اهلل صىل اهلل

‘অসধক স্ত্রী দুসনয়ার অাংশ নয়। ফকননা আলী রাসদয়ািাহু ‘আনহু 
সেকলন দুসনয়াসবিুখ িাহাবীেকণর অনযৈি। অর্ে ৈাঁর োর স্ত্রী এবাং 
িকৈরজন দািী সেকলন।’ 

 الودل ألجل إال أتزوج ما ويقول الاكح يكرث عنه اهلل ريض عمر واكن
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‘আবু্দিাহ ইবকন উির রাসদয়ািাহু ‘আনহু অসধকহাকর সবকয় করকৈন 
এবাং বলকৈন, আসি একিাত্র িিান লাকভর আশায় অসধক সবকয় 
কসর।’ 

অকনক িিয় িধয বয়কি সকাংবা ফপৌঢ় বয়কি ফকাকনা ফকাকনা পুরুকের 
স্ত্রী িারা যায়। এিন পসরসিসৈকৈ অকনক ফক্ষকত্রই িক্ষিৈা ও 
প্রকয়াজনীয়ৈা র্াকা িকেও ফেকলকিকয়কদর বাধা, পাসরবাসরক 
প্রসৈবন্ধকৈা, ফলাকলজ্জা ইৈযাসদ কারকণ িাংসশ্লি পুরুে সববাহ করকৈ 
পাকর না। এটা িারাত্মক একটা িািাসজক বযাসধ। একক্ষকত্র সবকয়র 
সবেয়সটকক স্বাভাসবক নজকর ফদখকল অকনক িিিযারই িিাধান 
হকৈা। বহু নারী িানকবৈর জীবনযাপন ফর্কক রক্ষা ফপৈ।  

বাাংলাকদশিহ সবকশ্বর প্রায় িবকদকশর একটা বড় িিিযা হকচ্ছ সবধবা 
নারীকদর িানকবৈর জীবন। অিহায় এই নারীকদর িিাকজ িযদাদার 
িান হওয়ার জনয সবপত্নীক পুরুেকদর তববাসহক বন্ধকনর িূকত্র 
এসেকয় আিার িারা িিাকজর এই সবরাট িিিযাটা িহকজই দূর হকৈ 
পারৈ। আর এটা শুধু িািাসজক দায়বদ্ধৈা ও িানবকিবার িকধযই 
িীিাবদ্ধ নয়; ইিলাকিরও িহান সবধান। িাহাবাকয় ফকরাি 
অসববাসহৈ অবিায় আিাহ ৈা‘আলার িকঙ্গ িাক্ষাৈ হওয়াকক 
সনকজকদর দীনদারী ও ধাসিদকৈার ত্রুসট বকল িকন করকৈন। 
আবদুিাহ ইবকন িািউদ রাসদয়ািাহু ‘আনহু বলকৈন- 

 عزبا اهلل ألىق لكيال أتزوج أن ألحببت أيام عرشة إال عمري من يبق لم لو
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‘আিার যসদ জীবকনর িাত্র দশসট সদন অবসশি র্াকক ৈখনও  আসি 
োইব সবকয় করকৈ। যাকৈ আিাহর িকঙ্গ সবপত্নীক অবিায় আিাকক 
িাক্ষাৎ করকৈ না হয়।’ 

 مطعونا أيضا هو واكن الطاعون يف عنه اهلل ريض جبل بن ملعاذ امرأتان ومات
  عزبا اهلل ألىق أن أكره فإِن زوجوين فقال

‘ফপ্লে িহািারীকৈ িু‘আয ইবকন জাবাল রাসদয়ািাহু ‘আনহু-এর দুই 
স্ত্রী িারা যান। সৈসন সনকজও িহািারীকৈ আিাি সেকলন। ফিই 
অবিায় সৈসন বলকলন, আিাকক সবকয় কসরকয় দাও, আিাকক সবকয় 
কসরকয় দাও। ফকননা আসি আিাহ ৈা‘আলার িকঙ্গ সবপত্নীক অবিায় 
িাক্ষাৈ করকৈ অপেন্দ কসর।’ 

 عزبا أبيت أن أكره وقال اهلل عبد ودله أم لوفاة اثلاِن ايوم يف تزوج أمحد إن

‘বসণদৈ আকে, আহিাদ ইবকন হাম্বল রসহিাহুিাহর প্রর্ি স্ত্রীর িৃৈুযর 
সিৈীয় সদকন সবকয় ককরন এবাং বকলন, আসি সবপত্নীক অবিায় 
রাৈযাপন করা অপেন্দ কসর।’ 

বস্তুৈ একজন ফনককার স্ত্রী স্বািীকক দুসনয়া ও আকখরাকৈর কাকজ 
নানাভাকব িহকযাসেৈা ককর এবাং একৈ পুরুকের দুসনয়া ও 
আকখরাকৈর জীবন িহজ ও িধুিয় হয়।  

ফিাটকর্া, একাসধক সববাকহর িকধয এিন কৈক সেরিন িৈয 
উপকাসরৈা রকয়কে যা অস্বীকার করার ফজা ফনই এবাং এই আিল 
বাস্তবায়ন োড়া ৈা কখনই অনুধাবন করা িম্ভব নয়। ফিই িকঙ্গ 
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এটাও বাস্তব ফয, এই সবেয়সট বাঁকা ফোকখ ফদখার কারকণ িিাকজ 
নানারককির অশাসি ফদখা যায় এবাং পাকপর বহু রকি পর্ খুকল 
যায়।  

পাসকস্তাকনর োরকবাকনর একিকঙ্গ আত্মহৈযা, পুরুেকদর প্রসৈ ফিৌসদ 
নারীকদর োর সবকয়র আকবদন এবাং কুরআন-হাদীকির আকদশ ও 
সদকসনকদদশনা জানার পরও সক ফকউ একাসধক সবকয়র প্রকয়াজনীয়ৈা 
অস্বীকার করকৈ পাকর? বস্তুৈ যারা একাসধক সবকয়র প্রকয়াজনীয়ৈা 
অস্বীকার ককর ৈারা িূলৈ নারীর অসধকার রক্ষার জনয ককর না, 
পুরুেকক বহুোিী আর নারীকক বহুসবোনার িঙ্গী হওয়ার সনকৃি 
োসরসত্রক অধুঃপৈন ফদখকৈ োয় বকলই এরূপ ককর। 

অবশয ফিৌসদ নারীকদর এই আকবদকনর অপর সদকক ঐসৈহযেৈ 
একসট স্বাভাসবক প্রসিয়া আকে এবাং অসৈ ফযৌসিকৈার কারকণই 
ফিৌসদ নারীেণ এধরকনর সববাহবন্ধকনর সবেয়সট স্বীকৃৈ ও গ্রহণীয় 
বকল ফিকন সনকয়কেন। সকেুসদন আকে ‘স্ত্রীর ফশে ইচ্ছায় এক ফিৌসদর 
৯০ বেকর সবকয়’ সশকরানাকি পসত্রকায় একসট খবর ফবর হকলা। খবকর 
প্রকাশ :  

ঘটনাসট ঘকটকে ফিৌসদকৈ। ফিৌসদ সনবািী োসৈি আল র্াকাসে’র 
(৯০) স্ত্রী িারা যাওয়ার পর ৈার িিাকনরা িাকয়র ফশে ইচ্ছা পূরণ 
করার জনয ৈার ওপর সবকয়র জকনয োপ িৃসি ককর। োসৈকির 
প্রয়াৈ স্ত্রীর ফশে ইচ্ছা সেল সৈসন ফযন পুনরায় সববাহ বন্ধকন আবদ্ধ 
হন। 
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এরপর ৫ ফিকয়র ফজারাজুসরকৈ ৯০ বের বয়কিই সিৈীয় সবকয়কৈ 
িেৈ হন বৃদ্ধ োসৈি। সৈন িাি ফখাঁজার পর বাবার জনয পাত্রীর 
িন্ধান পান ফিকয়রা। ৫৩ বেকরর সনুঃিিান এক সবধবাকক খঁুকজ 
ৈারা সিৈীয় িা সহকিকব ফবকে ফনন। সবকয়কৈ োসৈি ৈার নৈুন 
স্ত্রীকক ২৫০০ ফিৌসদ সরয়াল ফদনকিাহর প্রদান ককরকেন। [ৈর্যিূত্র: 
ঢাকা সরকপাটদ ফটাকয়সন্টকোর.কি/এি.] 

নারীকদর এিন উদারৈা র্াকাই কািয। অকনক িসহলা িৃৈুযর আকে 
স্বািীর কাকে ওয়াদা ফনয় ৈার িৃৈুযর পর ফযন স্বািী অনয ফকাকনা 
নারীকক সবকয় না ককর! কী ধরকনর িানসিকৈা এটা! ভাকলাবািার 
নাকি এ ফকান দায়বদ্ধৈা? ৈর্াকসর্ৈ ভাকলাবািার এিব দায়বদ্ধৈা 
িৃসি করকে হাজারও অপ্রীসৈকর ঘটনা। এিব অপ্রীসৈকর ঘটনা 
এড়াকৈ স্বাভাসবক ও শরীয়ৈসিদ্ধ এই সবধানটা সক িহজভাকব ফিকন 
ফনওয়া যায় না? আকলােনা ফশে করব একটা হাদীি সদকয়। ফয 
ফকাকনা িুসিকনর িবকেকয় বড় স্বপ্ন নবী-রািূলেকণর িকঙ্গ জান্নাকৈ 
বিবাি। আর এই িুকযাে লাকভর প্রধান উপায় ৈাঁকদর িুন্নাকৈর 
অনুিরণ করা। নবী-রািূলেকণর িািসগ্রক ও িাবজদনীন সকেু িুন্নাৈ 
রকয়কে। ইিাি িুয়ূৈী রসহিাহুিাহ বণদনা ককরন-  

 األزواج وكرثة  واتلعطر ، والسواك ، واْلجامة  واْلياء  اْللم  املرسلني سنن من

‘রািূলেকণর প্রধান িুন্নাৈগুকলা হকচ্ছ, তধযদ-িহনশীলৈা, লজ্জাশীলৈা, 
সশঙ্গা লাোকনা, ফিিওয়াক করা, িুেসন্ধ বযবহার করা এবাং একাসধক 
সববাহ।’ [জাকিউি িােীর] 
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আিরা সক পাসর না একাসধক সববাকহর সবেয়সট িকনপ্রাকণ গ্রহণ ককর 
নারীকদর পুনবদািকনর িকঙ্গ িকঙ্গ নবী-রািূলেকণর িকঙ্গ বিবাি 
করার অসধকারী হকৈ?  

  

ফেিুবক : িৃৈুযদুয়াকর নৈুন অসৈসর্! 

িানুকের িৃৈুয দূকৈর আেিন িুসনসশ্চৈ হকলও আেিকনর পর্ ও 
অসলেসল অকনক। সদনসদন বাড়কে িৃৈুযদূকৈর আেিন েসলর িাংখযা। 
সনৈযনৈুন অবয়কব িানুকের হায়াৈ-দরজায় হানা সদকচ্ছ জান 
সেনৈাইৈারী এই অসৈসর্। কখনও আিকে জানা ও পসরসেৈ ফবকশ, 
কখনও বা এককবাকরই নৈুন ও অপসরসেৈ ফবকশ। সেিা করা যায়, 
ফয নারীকক িানুে পরি িিৈা সদকয়, জীবকনর প্রসৈসট িুহূৈদ 
অিরঙ্গৈার ফবকশ কাটাকনার িহৎ উকদ্দকশয িিৈা-নীকড় সনকয় আকি, 
ফিই নারীই সকনা স্বািীর িৃৈুয ও যিদূকৈর ভূসিকায় অবৈীণদ হয়! 
হযাঁ, সবশ্বাকির িব আসিনা োসড়কয় বাস্তবৈার আসিনায় এই িৈযই 
আেকড় পড়কে ফয, স্ত্রী ফকবল প্রাণিঙ্গীই নয়; কখনও কখনও স্বািীর 
যিদূৈ ও িৃৈুযদুয়াকরর নৈুন অসৈসর্ও বকট।  

আিাকদর এই ভােয বরাবকরর িকৈাই সেরিন িৈয হকয় ধরা পড়ল 
টঙ্গীর একসট ঘটনায়। ২০১৩ িাকলর ৩ ফিকেম্বর রাকৈ টঙ্গী 
ফরলওকয় ফস্টশন এলাকায় িাংঘসটৈ হয় ফিই ভয়াবহ ঘটনাসট। টঙ্গী 
ফরলকস্টশকন অবসিৈ ৈৃসি ফহাকটকলর িাসলক বযবিায়ী িাইেুল 
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ইিলািকক স্ত্রী টুম্পা ও ৈার ফপ্রসিক রসক ভাড়া করা িন্ত্রািীকদর 
সদকয় হৈযার পর লাশ লাকেকজ ভকর রাস্তার পাকশ ফেকল যায়। 

িাইেুল হৈযা িািলায় সনহৈ িাইেুকলর স্ত্রী নূরজাহান আিার টুম্পা 
ও ৈার ফপ্রসিক রসককক সজজ্ঞািাবাকদর পর হৈযাকাকন্ডর িূল রহিয 
ফবসরকয় আকি। ফেিবুকক রসকর িকঙ্গ িাইেুকলর স্ত্রী টুম্পার পসরেয় 
ও পরসকয়া ফপ্রকির ফজর ধকরই এ হৈযাকাণ্ড ঘকট বকল পুসলকশর 
সজজ্ঞািাবাকদ টুম্পা ও ৈার ফপ্রসিক রসক স্বীকার ককর। পুসলশ িুপার 
আবু্দল বাকৈন বকলন, ফেিবুককর িাধযকি অননসৈক িম্পককদর 
কারকণই িাইেুলকক স্ত্রী টুম্পা ও কসর্ৈ ফপ্রসিক রসকিহ (২২) ৈার 
িহকযােীকদর সনকয় সনজ বািায় হৈযা ককরকে।  

িাংবাদ িকেলকন পুসলশ িুপার সলসখৈ বিকবয আকরা জানান, হৈযার 
দুই িাি পূকবদ ফহাকটল বযবিায়ী িাইেুল ৫সদকনর জনয গ্রাকির বাসড় 
ফনায়াখালী ফেকল ওই সদন রাৈ ১১ টার িিয় টুম্পা রসককক ফোকন 
ৈার বািায় আিকৈ বকল। পকর রসক িারা রাৈ বািায় ফর্কক িকাল 
৭টায় ফবর হকয় যায়। ওই রাকৈই িাইেুলকক হৈযার পসরকেনা করা 
হয়। ফি অনুযায়ী েৈ ৩ ফিেম্বর িন্ধায় ৈার সনজ ফ্ল্যাকটর 
শয়নককক্ষ ঘুিি অবিায় স্ত্রী টুম্পা ও কসর্ৈ ফপ্রসিক রসকর ভাড়াকট 
িন্ত্রািী সদকয় হৈযা ককর িাইেুলকক।  

এভাকবই আিরা বরণ ককর সনকয়সে সবজ্ঞাকনর আসব্ার ও 
আধুসনকৈার িাজিরঞ্জাি। ফপ্রকির িম্পকদ এখন েকড় উঠকে 
অনলাইকন, ফেিবুকক। সকেুসদন আকেও ফপ্রকির প্রর্ি ধাপ িাকনই 
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সেল ককলজ বা সবশ্বসবদযালকয়র কযাসন্টকন, েত্বকর, আড্ডার োঁকক 
সকাংবা সনজদন ফকাকনা এক পসরিকর দুরু দুরু বুকক পেকন্দর সপ্রয় 
িানুেসটকক জাসনকয় ফদওয়া িকনর কর্াসট৷ কখকনা লজ্জায় িুকখািুসখ 
আবার কখকনা বা ফোট সেরকুট। ৈারপর হয়কৈা কযাম্পাি ফেকড় 
পাকদ বা কসে শপ। ফপ্রি বলকৈ ৈখন সেল ঈদ একল সপ্রয় ফিকয়সটর 
বাসড়র িািকন সেকয় অকারণ হাঁটাহাঁসট বা বারান্দায় ৈাকক ফদকখ 
আড়কোকখ ৈাকাকনা। ৈারপর অসভভাবককদর ফোখ এসড়কয় িন 
ফদওয়া-ফনওয়ার পালা। সকন্তু িিয় বদকলকে। এখনকার প্রজন্ম ফপ্রি 
করকে ফেিবুকক।  

এখন িম্পকদ ভািা-েড়া িবই সনভদর করকে একসট িাউকির সক্লককর 
ওপকর। সনকিকে বদকল যাকচ্ছ সরকলশনসশপ স্টযাটাি। কখকনা সিকঙ্গল 
ফর্কক ইন অযা সরকলশনসশপ আবার কখকনা এনকেইজড ফর্কক 
সিকঙ্গল। িাসকদন িকনাসবকদরা িম্প্রসৈ জাসনকয়কেন, ফরািাকের দুসনয়ায় 
এখন ফেিবুক ফপ্রি বাড়কে আর বাড়কে অনলাইন ফডসটাং৷ এক 
প্রসৈকবদকন জাসনকয়কে রয়টািদ। ফডিটপ, লযাপটপ ফপসরকয় 
িুকঠাকোকনর অযাসপ্লককশকনর িুকযাে অনলাইন িাইটগুকলাকৈ িসিয় 
রাখকে নৈুন প্রজকন্মর ৈরুণ-ৈরুণীকদর। কখনও কখনও 
সববাসহৈরাও জসড়কয় পড়কে কসম্পউটার-লযাপটপ আসশ্রৈ সডসজটাল 
ফপ্রকি। বযস্ত িিকয়র োপ কাসটকয় পরস্পকরর িকঙ্গ িািাসজক 
ফযাোকযাকের িিয়-িুকযাে ককি ফেকে বকলও হয়কৈা ফেিবুক ফপ্রকি 
জসড়কয় পড়কে অকনককই। লাখ লাখ ফপ্রাোইল ফর্কক ফখাজঁ েলকে 
একটা িুন্দর িুকখর। 
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অকনকক আবার প্রৈারণা বা সনেক িজার উকদ্দকশযও খুলকেন ভুয়া 
ফেিবুক ফপ্রাোইল। অকনককই আবার িম্পককদর টানাকপাকড়ন ফর্কক 
বাঁেকৈ বনু্ধকত্বর উষ্ণৈা খঁুজকেন ফেিবুকক। এভাকবই অিৈয 
লুককােুসরর আশ্রকয় ফেিবুককর পাৈায় ঢুকক পকড় ফপ্রি ভাইরাি। 
যার সবকে শসিশালী এসন্টভাইরাি না র্াকায় িৃৈুযর ফকাকল আশ্রয় 
সনকৈ হয় স্বািী িাইেুলকক। ফযাোকযাকের িাধযি যৈই অবাসরৈ 
হকয়কে িৃৈুযোঁদ ৈৈই েভীর ও প্রাণঘাৈী হকয়কে। একক্ষকত্র 
ফেিবুককর ভূসিকা অৈযি হৃদয়সবদারক।  

ফেিবুককক ফকন্দ্র ককর কেনার ফপলব পাখায় ফযাে হকয়কে 
একককসট পালক আর ৈাকৈ ফবকড়কে স্বকপ্নর োনুি। হৃদয়াকাকশ 
জকিকে বাহাসর রাংধনু ৈাই িানুে ওকড় সদবাস্বকপ্নর ডানা ফিকল। সেিা 
ককরসন েিকবয ফেরার, ৈাই আেকড় পকড়কে বাস্তবৈার রুক্ষ্মভূসিকৈ। 
কসম্পউটার িানুকের িকন আধুসনকৈার রাংধনু েসড়কয় সদকয়কে। এই 
রাংধনুর িায়াবী রাং ৈাকদরকক উদার আহ্বান জানায় হৃদকয় কেনার 
রাং আঁককৈ। ফিই কসেৈ রকির ওপর ৈাই ৈারা আঁকক স্বপ্ন ও 
জীবন বাঁধার নৈুন নৈুন ঘর। ফিই ঘকরর িায়ীত্ব, দৃঢ়ৈার কর্া 
কেনাও ককর না কখনও। ৈাই েলােলশূনয। কখনও বা 
অপ্রৈযাসশৈ। সবেণ্ন আর হৈাশার িকধয ফেিবুক ফযন আরও ফবসশ 
ককর কাকে টাকন অকনকককই। আজককর এই অসৈবযস্ত জীবকন 
অকনককই ফেিবুকক ফখাঁকজন দি ফেলার ঠাঁই। অকনকক আকবকে 
বসিকয় ফদন ৈাকদর স্টযাটাি, বযসিেৈ েসব; আবার অকনককই খঁুকজ 
ফেকরন সপ্রয় ফকাকনা িুখ। িািনািািসন ফয কর্া বকল উঠকৈ পারা 
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যায় না, েযাকট ফিই কর্াগুকলা কৈ িহকজ বকল ফেলা যায়৷ কারও 
িকঙ্গ িম্পকদ না রাখকৈ োইকল, ৈাকক বনু্ধ ৈাসলকার বাইকর পাসঠকয়  
বা ব্লক ককর িম্পককদ অনাগ্রকহর কর্াও জানাকনা িহজ। এখন ফযন 
ফেিবুক হকয় উকঠকে পসরসেৈ আর অপসরসেৈ ১০০ ফকাসট িানুকের 
সিলনিল। 

বনু্ধকত্বর সবশালৈা, িম্পককদর উনু্মিৈায় অকনককই অসভভূৈ হয়। 
ফেিবুক পাৈার হাজারও িুন্দর রিণীকৈ পুরুে সকাংবা িুন্দর 
িুপুরুকে সবকিাসহৈ হয় নারী। সকন্তু ৈারা খবর রাকখ না ফয, এ 
সবশাল জনিাংখযার ফনটওয়াককদ িবগুকলা ফপ্রাোইল আিল নয়। 
অকনককই ভুয়া ফপ্রাোইল তৈসর ককর ফপকৈ ফরকখকে প্রৈারণার 
োঁি। েলায় ঝুকল পড়কলই সবপদ। িাইেুল হৈযাকাণ্ড োড়াও 
ফেিবুকক প্রৈারণার খবর আিরা এখন হরহাকিশাই শুনকৈ পাই। 
ৈাই িম্পকদ েড়ার ফক্ষকত্র অনলাইন ফযাোকযাকে িব িিয়ই ঝুঁসক 
ফর্কক যাকচ্ছ। েকবেকরা জাসনকয়কেন, ইন্টারকনকট জীবনিঙ্গী খঁুকজ 
ফদয়ার িাইটগুকলাকৈ ৮০ শৈাাংশ িানুেই ৈর্য ফদয়ার ফক্ষকত্র সকেুটা 
হকলও বাসড়কয় বলকে অর্বা িৈয ফোপন করকে। 

ৈাই অনলাইকনর অকেনা ফলাককর িকঙ্গ বনু্ধত্ব জিাকনার বযাপাকর 
িাবধান ফহান৷ অিাবধনৈা ও অিকেৈনৈার কারকণ ফেিবুকক ফপ্রকি 
পকড় প্রৈারণার পাৈা োঁকদ পা সদকয় অকনককই প্রৈারণার সশকার 
হকচ্ছন।  
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বহুজাসৈক িাককদসটাং প্রসৈষ্ঠান ইউকরা আরএিসিসজর িাম্প্রসৈক এক 
িিীক্ষায় ফদখা ফেকে, িম্পকদ েড়ার ফক্ষকত্র সবশ্ববযাপী ফেিবুক 
িকিই গুরুত্বপূণদ িাধযি হকয় উঠকে। জসরপকারী প্রসৈষ্ঠাকনর 
কিদকৈদা নিদ ইউসস্তন বকলন, ‘আিাকদর বাস্তবজীবন এবাং অনলাইন 
জীবন পরস্পর সিকলসিকশ একাকার হকয়  যাকচ্ছ। অনলাইকন ফয 
ফলাকজকনর িকঙ্গ আিরা সিসশ আর িািাসজক ফযাোকযাকের 
িাধযিগুকলাকৈ (ফেিবুক-টুইটার) আিরা ফয আেরণ কসর, ৈা বাস্তকব 
আিাকদর আেরণককও প্রভাসবৈ করকে। ৈা ভাকলা-িন্দ যা-ই ফহাক 
না ফকন।’ 

সিকিৌসর সবশ্বসবদযালকয়র েকবেকরা জাসনকয়কেন, আিাকদর িািাসজক 
প্রবাকহ ভূসিকা রাখকে ফেিবুকিহ অনযানয িািাসজক ফযাোকযাকের 
ওকয়বিাইটগুকলা, সকন্তু নারী-পুরুকের একাি িম্পককদ অসবশ্বাি, ঈেদা 
আর িকন্দকহর েভীর োটলও ধরাকচ্ছ। ধ্বাংি করকে িািাসজক ও 
পাসরবাসরক বন্ধন। ভািকে সবকয় এবাং কখনও কখনও এই িূকত্র খুন 
হকচ্ছ স্বািী সকাংবা স্ত্রী। 

শারীসরক ও িানসিক প্রৈারণা ফর্কক শুরু ককর িম্পকদ ফভকি 
যাওয়া, িাংিার ফভকি যাওয়ার িকৈা ঘটনা ঘটার ফপেকন ফেিবুককর 
িারাত্মক ভূসিকা আিরা সনয়সিৈই প্রৈযক্ষ করসে। ফেিবুক ফর্কক 
িৃসি হকচ্ছ ঈেদা আর এ ঈেদা ফর্কক জীবনিঙ্গীর িকঙ্গ ঘটকে 
িম্পকদকচ্ছদ ফর্কক শুরু ককর খুন-খারাবীর ঘটনা। অপসরণৈ 
িম্পককদর ফক্ষকত্র পরািশদ সহকিকব েকবেক ফক্লটন জাসনকয়কেন, 
অসৈসরি িিয় ধকর ফেিবুক নয়। এভাকবই িািাসজক অিজদাকলর 
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িায়াজাকল আটকক প্রৈারণার সশকার হওয়ার প্রসৈকেধক সহকিকব 
িকেৈনৈার পরািশদ সদকচ্ছন িকনাসবদ ও েকবেককরা।  

ফেিবুকক ফপ্রি? ফিকৈা ফফ্ল্াসরডা শহকরর িকৈা খুবই িুন্দর সকন্তু 
যখন আগুন লাকে সনসিকেই পুকড় যায় িব সকেু। আগুন ফৈা ফপাড়ায় 
ঘরবাসড় সকাংবা দাবানকল ফপাকড় বনজঙ্গল, োেপালা। সকন্তু ফেিবুক 
হকচ্ছ িাংিার ভািার কুহক। দয িাকনর এক প্রসৈকবদকন বলা হকয়কে, 
িািাসজক ফযাোকযাকের িাধযি সহকিকব ফেিবুককর জনসপ্রয়ৈা এখন 
ৈুকঙ্গ। ফযাোকযাে, িঙ্গ সকাংবা িঙ্গীর িন্ধানও সিলকে ফেিবুকক। 
কারও কারও কাকে ফেিবুক ৈাকদর সিৈীয় জীবনও বকট। ৈকব 
ফকাকনা ফকাকনা ফক্ষকত্র এই ফেিবুকই হকয়  উকঠকে ফবদনার কারণ। 
ভারকৈর পাশাপাসশ যুিরাকজয সববাহ সবকচ্ছকদর হার 
ৈুলনািূলকভাকব ফবকড় ফেকে। আর এ জনয িািাসজক ফযাোকযাকের 
জনসপ্রয় ওকয়বিাইট ফেিবুকককই দায়ী করা হকচ্ছ। 

সবকচ্ছদ-প্রসিয়ার িকঙ্গ িাংসশ্লি যুিরাকজযর আইনজীবীরা বলকেন, 
ইদানীাং ফেিবুককর কারকণই ফি ফদকশ সববাহ সবকচ্ছকদর ঘটনা ফবকড়  
েলকে। সববাসহৈরা অনলাইকন নৈুন কারও িকঙ্গ পরকীয়ায় জসড়কয় 
পড়কেন সকাংবা প্রৈারণার সশকার হকচ্ছন। এ োড়া িকন্দহপ্রবণ 
দম্পসৈরা ৈাকদর িঙ্গীকক পরীক্ষা করার জনযও ফেিবুক বযবহার 
করকেন। সর্যাকটকনর একজন আইনজীবী বকলকেন, নয় িাকি সৈসন 
যৈগুকলা সববাহ সবকচ্ছকদর ঘটনা ঘসটকয়কেন, ৈার িবগুকলাই 
ফেিবুককর িকঙ্গ িাংসশ্লি। এ কারকণ ফদশসটর আইনজীবীরা সববাসহৈ 
দম্পসৈকদর ফেিবুক বযবহাকর সনরুৎিাসহৈ করকেন। 
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আধুসনক িভযৈার এ যুকে আিাকদর িািাসজক প্রবাকহ ভূসিকা রাখকে 
ফেিবুকিহ অনযানয িািাসজক ফযাোকযাকের ওকয়ব িাইটগুকলা, সকন্তু 
নারী-পুরুকের একাি িম্পককদ অসবশ্বাি, ঈেদা আর িকন্দকহর েভীর 
োটলও ধরাকচ্ছ ৈীর্যাকবকে। যা সবকশ্বর িব সবকবকবান িানুেকক 
সবেসলৈ করকে। যুিরাকের েকবেকরাও এক েকবেণাকৈ ফেিবুক-
টুইটারকক িাংিার ভািার কুহক আর ডাহুক বকলই ৈর্য ফপকয়কেন। 

সিকিৌসর সবশ্বসবদযালকয়র েকবেককরা জাসনকয়কেন, শারীসরক ও 
িানসিক প্রৈারণা ফর্কক শুরু ককর িম্পকদ ফভকি যাওয়া, িাংিার 
ফভকি যাওয়ার িকৈা ঘটনা ঘটার ফপেকন ফেিবুককর বড় ভূসিকা 
খুবই িারাত্মক। িব বয়কির সববাসহৈ দম্পসৈর ফক্ষকত্র ‘ফেিবুক িৃি 
ঈেদা’ ফবকড় যাওয়ার লক্ষণ খঁুকজ ফপকয়কেন েকবেককরা। েকবেককরা 
জাসনকয়কেন, অসৈসরি িিয় ধকর ফেিবুক বযবহাকর ‘ফেিবুক-িৃি 
ঈেদা’ তৈসর হকৈ পাকর। িঙ্গীর কাযদিি নজরদাসর করকৈ োওয়া 
ফর্কক অসৈসরি িিয় ফেিবুক বযবহার এ ঈেদার কারণ হকয় ওকঠ। 

িাইবার িাইককালসজ, সবকহসভয়ার অযান্ড ফিাশযাল ফনটওয়াসকদাং 
িািসয়কীকৈ প্রকাসশৈ সনবকন্ধ প্রধান েকবেক রাকিল ফক্লটন 
জাসনকয়কেন, ফরািাসন্টক িম্পককদর িকধয ফর্কক ফকাকনা বযসি যখন 
অসৈসরি ফেিবুক বযবহার ককরন ৈখন জীবনিঙ্গীর ককঠার 
নজরদাসরর িকধয পকড়ন সৈসন। এর েকল জন্ম ফনয় ঈেদা। এ ঈেদা 
ফর্কক িঙ্গীর অৈীকৈর সবসভন্ন কর্া ৈুকল শুরু হয়  বাক-সবৈণ্ডা। 
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একারকণ েকবেকরা নৈুন দম্পসৈ ও নৈুন িম্পককদ বাঁধা পড়া 
িঙ্গীকদর ফেিবুক ও টুইটার ফর্কক দূকর র্াকার পরািশদ সদকয়কেন। 
অপসরণৈ িম্পককদর ফক্ষকত্র এ পরািশদ ফিকন েলার পরািশদ সদকয় 
েকবেক ফক্লটন জানান, অসৈসরি িিয় ফেিবুক বা িািাসজক 
ফযাোকযাকের ওকয়বিাইকটর বযবহার িম্পকদ ভািার োদঁ হকৈ পাকর। 
েকবেককরা জাসনকয়কেন, অসৈসরি ফকাকনা সকেুই ভাকলা নয়। 
প্রকয়াজকনর অসৈসরি িিয় ফেিবুক বযবহার না করকল নৈুন 
দম্পসৈকদর িকধয ফযিন িকনািাসলনয কিকৈ পাকর ফৈিসন 
পরস্পরকক বাড়সৈ িিয় ফদয়াও িম্ভব হয়। যারা পরস্পরকক নৈুন 
ককর জানকেন, ৈারা ফযন িািাসজক ফযাোকযাকের োকঁদ পকড় 
িম্পককদ টানাকপাকড়ন তৈসর না ককরন ফি সবেকয় ফখয়াল রাখকৈই 
েকবেককরা সনয়সিৈ পরািশদ সদকয় যাকচ্ছন। ফকবল িাইেুল নন, 
সবশ্ববযাপী লক্ষ লক্ষ নারী পুরুে হকচ্ছন ফেিবুককর এই পাৈাকনা 
িম্পককদর বসল। ককয়কসট উদাহরণ ফদওয়া ফযকৈ পাকর... 

এক. ভারকৈর আনু শিদাকক প্রসৈসনয়ৈ প্রৈারণা ককর আিসেকলন 
ৈার স্বািী। একসদন আনু ৈার স্বািীর সকেু টুইট ফঘঁকট প্রৈারণার এ 
সবেয়সট ফটর ফপকলন। ঘটনা েসড়কয়কে সববাহ সবকচ্ছদ পযদি। 
একক্ষকত্র আনু শিদার স্বািী সবেয়সট অস্বীকার ককরসেকলন, ৈকব আনু 
শিদার কাকে ৈর্যপ্রিাণ সহকিকব সেল ৈার স্বািীর করা ‘টুইট’, যা 
সৈসন িাংরক্ষণ ককর ফরকখসেকলন। 

দুই. ফকাকনা এক ঈকদর সদন ফেিবুক ঘাঁটাঘাঁসটর িিয় ‘সপ্রয়া’ 
নাকির একসট িুন্দর ফিকয়র ফপ্রাোইল ফোকখ পকড়সেল ফবিরকাসর 
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অসেকির ৈরুণ কিদকৈদা রাজীকবর। ফোকখর ফদখা ফর্কক ভাকলা 
লাো। ৈারপর ‘সপ্রয়া’ নাকির অকেনা ফিই ফেিবুকক ফপ্রাোইকল 
সৈসন পাসঠকয়সেকলন বনু্ধকত্বর অনুকরাধ। সপ্রয়ার ফপ্রাোইকল ফদওয়া 
ৈকর্য ফকাকনা েড়বড় পানসন রাজীব। ফিসদনই ফেিবুকক বনু্ধকত্বর 
আহ্বাকন িাড়া আকি সপ্রয়ার কাে ফর্কক। এরপর ফর্কক িিয় 
ফপকলই দুজন েযাসটাং আর নানা আকলােনা। একিিয় ফপ্রকির নানা 
কর্াও আকলােনা ককরন ৈারা। এক িাকির িকধযই ফযন দুজকনর 
িকধয দানা বাঁকধ োঢ় ফপ্রি। এরপর আকি িািনা-িািসন ফদখা করার 
অনুকরাধ। সকন্তু ফিই ফদখা আর হয়সন। সৈন িাি পর একসদন 
রাজীব জানকৈ পাকরন, ৈার খুব কাকের এক ফেকল বনু্ধ ‘সপ্রয়া’ নাি 
সদকয় ভুয়া ফপ্রাোইল তৈসর ককর ৈার িকঙ্গ ফপ্রকির এ অসভনয় 
ককরকে। খুব সবেণ্ন হকয় িুেকড় পকড়ন রাজীব। 

সৈন. এসদকক প্রায় একই িিয় ফেিবুকক ৈার এক ফেকলবনু্ধর িকঙ্গ 
ফপ্রকির িম্পককদ জসড়কয়সেকলন সৈসর্ নাকির এক ৈরুণী। িম্পককদর 
একপযদাকয় সৈসর্ যখন জানকৈ পারকলন, ৈার ফেকলবনু্ধ শুধু ৈার 
িকঙ্গই নয়, পসরসেৈ অকনক ফিকয়র িকঙ্গই ফেিবুকক ফপ্রকির 
িম্পককদর পযদাকয় রকয়কে, ৈখন ৈাকদর িম্পকদ আর ফবসশ দূর 
েড়ায়সন। 

োর. ফেিবুক ফপ্রকির িম্ভবৈ িবকেকয় ভয়ানক উদাহরণ েীকনর 
একটা ঘটনা। িাংিাকর সৈনজন িাত্র িদিয। ফেকল োকসররৈ। 
ফবসশরভাে িিয়ই বাইকর র্াককৈ হয় ৈাকক। স্ত্রী ফোট িাংিাকরর 
কাজকিদ একাই িাকরন। শ্বশুর সবপত্নীক। কিদহীন এই ফপৌঢ় 
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ফলাকসটর ফবসশর ভাে িিয় কাকট ঘকর, শুকয় বকি। ফোট িাংিার 
হওয়ায় ঘকরর প্রকয়াজনীয় কাজ ফিকর এককবাকরই অবির হকয় যান 
স্ত্রী। অবির িিয় কাটান কসম্পউটার আর লযাপটকপর বাটন সটকপ। 
এসদকক শ্বশুকররও িিয় কাটাকনার একিাত্র অবলম্বন ওই 
কসম্পউটার এবাং ফযাোকযাকের িাধযি ফেিবুক। অবির আর 
সনুঃিঙ্গৈা কাটাকৈ দুইজনই ফবকে ফনন একজন ককর ফেিবুক িঙ্গী। 
অদৃশয িঙ্গীর রিালাকপ ভাকলাই কাকট অধদবৃদ্ধ আর অধদ-অবির 
েৃসহণীর অবসশি িিয়। রিালাপ ও উকত্তজক বেন-বােকন ফককট যায় 
ফবশ সকেুসদন। বনু্ধত্ব েভীর হকল িৃসি হয় পরস্পকর ফদখা-িাক্ষাকৈর 
ৈৃষ্ণা। উভকয়র িকধযই এই ৈৃষ্ণা প্রবল হকৈ র্াকক। অবকশে 
দুইজকনই িিয় ককর ফবর হন সনজ সনজ বনু্ধকদর িকঙ্গ ফদখা করার 
জনয। প্রর্কি পুত্রবধূ শ্বশুকরর কাকে একি জানান, ৈার এক বনু্ধর 
িকঙ্গ ফদখা করকৈ যাকচ্ছন সৈসন। সেরকৈ হয়ৈ ফদসরও হকৈ পাকর।  

শ্বশুর বুঝকৈ পাকরন, এটা ৈার কাে ফর্কক পুত্রবধূর অনুিসৈ গ্রহণ 
নয়; ৈার অনুপসিসৈকৈ ঘর পাহারা ফদয়ার সবনয়ী ও ফকৌশলী 
আকদশ। ৈাই সৈসন বকলন, বউ িা! ঘকরর োসবটা িকঙ্গ ককর সনকয় 
যাও। আিাককও একটু বাইকর ফযকৈ হকব। অকনকসদকনর এক ঘসনষ্ঠ 
বনু্ধ আিকে আিার িকঙ্গ ফদখা করকৈ। ৈার িকঙ্গ িাক্ষাকৈ ফযকৈ 
হকব ফয! 

এভাকব দুইজন দুইজকনর কাে ফর্কক েুসট সনকয় ফবর হন সনজ সনজ 
বনু্ধর িকঙ্গ িাক্ষাৈ করকৈ। ফেিবুকক পাঠাকনা সঠকানা অনুযায়ী যার 
যার বনু্ধর কাকে হাসজর হন ৈারা। সনসদদি সঠকানায় ফপৌঁকে সবিয়, 
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লজ্জায়, অপিাকন িার্া নুকয় আকি শ্বশুর-পুত্রবধূর। ৈাকদর 
পরস্পকরর বনু্ধ ফয আর ফকউ নন, সনকজরা সনকজরাই! একই ঘকর 
বকি ৈারা দীঘদসদন যাবৈ দূকরর, অদৃশয বনু্ধর হাৈোসনর ফখলা 
ককরকেন! ফেিবুককর ফেসরলা ফপ্রকি হাবুডুবু ফখকয়কেন একই োকদর 
বাসিন্দা শ্বশুর-পুত্রবধূ! 

এভাকব অবাসিৈ পন্থায়, দৃসিকটু পসঙ্কলৈায় েলকে ফেিবুককর িূকত্র 
ফপ্রি ফপ্রি ফখলা। ফদখা ফেকে অসধকাাংশ ফক্ষকত্রই ফেিবুককর এই 
ফপ্রি ফশে পসরণসৈ পযদি ফপৌঁোকৈ পাকর না। ফেিবুকক িম্পকদ 
ফযিন ঝকড়র েসৈকৈ তৈসর হয় ফৈিসন ঝকড়র েসৈকৈই ফভকি যায়। 
এ ধরকনর ফেসরলা িম্পকদ িানুকের জীবকন িুখ ও অনাসবল আনন্দ 
আকন না, বরাং বকয় আকন লািনা, েরি সবর্যাৈ ও লজ্জাজনক অপূণদ 
পসরণসৈ। সবজ্ঞানীয় উপহার প্রসৈসনয়ৈ সবর্যাৈকবাকধই যাসপৈ করকৈ 
বাধয করকে আিাকদর যাসপৈ জীবন। সবজ্ঞান! আজ ফৈািাকক হযাঁ বা 
না ফকাকনাটাই বলার ভাো আিার ফনই। ৈকব ভাকলা ফর্ককা... 

 

বযবিার নৈুন পণয ও িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার িাৈকাহন  

ফিৌন্দযদ এবাং িুন্দর একসট স্পশদকাৈর সবেয়। িানুে িুন্দকরর 
পূজারী। খুব কি ফলাকই পাওয়া যাকব, সযসন বুকক হাৈ সদকয় বলকৈ 
পারকবন ফয, ফিৌন্দযদ ও িুন্দর ৈাকক আকৃি ককর না। আর ফিৌন্দযদ 
যসদ হয় নারী সবেকয়র ৈকব অবশযই ফিসট আরও কাসিৈ বস্তু হকয় 
দাঁড়ায়। িহান আিাহ ৈা‘আলা পৃসর্বীর িকল িানুেকক িিান বা 
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িবাইকক একই িুন্দর অবয়কব িৃসি ককরন সন। িাদা-কাকলা, লম্বা-
ফবঁকট নানান ধরকনর িানুকের িিাকরাকহ িুখসরৈ আিাকদর এই 
পৃর্বী। 

পুরুে সক িসহলা িকল িানুেই সবসভন্ন অবয়কব িৃি। িানুকের ফেহারা 
বা আকৃসৈ ৈার সনকজর তৈসর করা নয় বরাং এসট িৃসিকৈদা ফপ্রসরৈ 
সনসদদি একসট সবেয়। ফিজনয কাউকক খারাপ ফেহারার বকল ভৎদিনা 
করা, সহাংিা করা বা োসল ফদওয়া িস্ত বড় অনযায়। ফৈিসনভাকব 
আরও বড় অনযায় িানুকের িাকঝ িুন্দরকক খঁুকজ ফবর করা এবাং 
ৈাকদর সনসদদি ককর পুরেৃৈ করা, কারণ একৈ অিুন্দর িানুকেরা 
িকন েভীর কি ফপকৈ পাকর। ফিই িকঙ্গ এসট িানবৈার েরি 
লঙ্ঘনও বকট। কারণ, িানবৈার দাসয়ত্ব ও কৈদকবযর একটা সনসদদি 
িীিাকরখা আকে। ফিৌন্দযদ ফখাঁজা, ফিৌন্দকযদর প্রসৈকযাসেৈায় সলি 
হওয়া িানবৈার ফকাকনা িাপকাসঠকৈই পকড় না। সকন্তু পসরৈাকপর 
সবেয় হকচ্ছ, িানবৈার েরি লঙ্ঘন হওয়া িকেও িুন্দকরর পূজা 
ফর্কি ফনই। ৈাইকৈা সবশ্ববযাপী বযাপক প্রেলন ফপকয়কে িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈা। বৈদিাকন সবকশ্বর সবসভন্ন িাকন সবসভন্ন নাকি িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈা হকয় র্াকক। িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা ফয হঠাৎ-ই শুরু 
হকয়কে ৈা সকন্তু নয়, বরাং এরও রকয়কে একসট িুদীঘদ ও কলঙ্কজনক 
দীঘদ ইসৈহাি ও আখযান। 

ফিই িুপ্রােীনকাল ফর্ককই বযসিেৈ ও রাজপসরবাকরর প্রকয়াজকন 
িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার কাজসট েকল আিকে। ফি’ ফড এর রাজা রাণী 
বাোইকয়র বহু আকে ফর্ককই ইউকরাকপ িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা শুরু 
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হকয়সেল। এই প্রসৈকযাসেৈায় একজন নারী সনবদােন করা হকৈা, ফয 
িূলৈ ৈার ফদকশর প্রসৈসনসধত্ব করৈ। িাসকদন যুিরাকে িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈা শুরু হয় ১৮৫৪ িাকল। সকন্তু ৈখনকার রক্ষণশীল 
িিাজ ও িভয ফনৈৃবকেদর কারকণ একিিয় ৈা বন্ধ হয় যায়। 
পরবৈদী িিকয় আবার িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা শুরু হয় ৈকব ফিসট শুরু 
হকয়সেল ‘েকটা িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা’ নাকি। আর আধুসনক িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈার িূেনা হয় ১৯২১ িাকল িাসকদন যুিরাকে। প্রর্কি এসট 
িানুকের িাকঝ িাড়া জাোকৈ বযর্দ হয়। পরবৈদীকৈ যুিরাকে শুরু হয় 
ফিনাবাসহনীকৈ িুন্দরী নারীর প্রসৈকযাসেৈা। ৈারপর এসট ফর্ককই 
শুরু হয় ‘সিি ইউসনভািদ’ প্রসৈকযাসেৈার ফোট একসট রূপ। ১৯৫১ 
িাকল অনুসষ্ঠৈ িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈায় সযসন ‘সিি আকিসরকা’ ফখৈাব 
জয় ককরসেকলন সৈসন রক্ষণশীলকদর িারা প্রৈযাখযাৈ হন। এরপর 
আকয়াজন করা হয়  ‘সিি ইউএিএ’ এবাং ‘সিি ইউসনভািদ’ 
প্রসৈকযাসেৈা। ১৯৫২ িাকল কযাসলকোসনদয়ায় প্রর্ি এই প্রসৈকযাসেৈা 
শুরু হয়। প্রর্ি ‘সিি ইউসনভািদ’ সনবদাসেৈ হন সেনলযাকন্ডর আরসি 
কুসেলা।  

প্রর্ি সদকক িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা সটসভকৈ প্রোর করা হকৈা না। 
ফটসলসভশকন সিি ইউসনভািদ অনুষ্ঠানসটর প্রর্ি প্রোর শুরু করা হয় 
১৯৫৫ িাকল। প্রর্কি ‘সিি ইউসনভািদ’ এবাং ‘সিি ইউএিএ’ অনুষ্ঠান 
দুসট সটসভকৈ ফযৌর্ভাকব প্রোর করা হকৈা। পরবৈদীকৈ ১৯৬৫ িাল 
ফর্কক আলাদাভাকব অনুষ্ঠান দুসটর প্রোর শুরু হয়। এভাকবই এক 
িিয় িুন্দরী বাোইকয়র বযাপারসট সবশ্বজুকড় প্রাসৈষ্ঠাসনক রূপ লাভ 
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ককর। ফিৌন্দকযদর ফযােয িূলযায়ন ও ৈাকদর িোন ফদওয়ার জনয 
প্রসৈ বের সবশ্বজুকড় ফবশ ককয়কসট িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার আকয়াজন 
করা হয়। িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার সবেয়সট প্রবল সবৈসকদৈ ও ঘৃসণৈ 
আোর বকল সনসন্দৈ হকলও ফোটা সবশ্বজুকড় বৈদিাকন এসট আগ্রহ 
এবাং উন্মাদনার প্রধান সবেয় হকয় দাঁসড়কয়কে। আর শুধু নারীকদর 
সনকয় িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার আকয়াজন করা হয় ৈা সকন্তু নয়। 
প্রসৈবের সবকশ্বর সবসভন্ন িাকন যুবককদরও অাংশগ্রহকণ িুন্দর 
প্রসৈকযাসেৈা অনুসষ্ঠৈ হয়। 

িুন্দরী বাোইকয়র িবকেকয় বড় প্রসৈকযাসেৈার নাি ‘সিি ইউসনভািদ’। 
এসট একসট বাসেদক িুন্দরী সনবদােন প্রসৈকযাসেৈা। শুরুর সদকক ১৯৫২ 
িাকল কযাসলকোসনদয়ার ক্লসর্াং ফকাম্পাসন ‘পযাসিসেক সিলি’ নাকির 
একসট প্রসৈষ্ঠান এই প্রসৈকযাসেৈা পসরোলনা করৈ। ১৯৯৫ িাল 
পযদি ৈাকদর সনয়ন্ত্রকণই সেল প্রসৈকযাসেৈাসট। এরপর ১৯৯৬ িাকল 
‘ফডানাল্ড রযাম্প’ এই প্রসৈকযাসেৈা আকয়াজকনর দাসয়ত্ব গ্রহণ ককর। 
বৈদিাকন ‘সিি ইউসনভািদ অেদানাইকজশন’ নাকির একসট িাংেঠন 
প্রসৈকযাসেৈাসট পসরোলনা ককর র্াকক। বৈদিান দাসয়ত্বপ্রাি িাংেঠন 
‘সিি ইউসনভািদ অেদানাইকজশন’ ২০০২ িাকলর ২০ জুন ৈাসরখ 
ফর্কক ৈাকদর কাযদিি পসরোলনা ককর আিকে।  

১৯৭১ িাল পযদি প্রসৈকযাসেৈাসটর আকয়াজন ফকবল িাসকদন 
যুিরাকের িকধযই িীিাবদ্ধ সেল। ৈকব ধীকর ধীকর এর বযাপকৈা 
বাড়কৈ র্াককল প্রসৈকযাসেৈাসটর বযসিও বৃসদ্ধ পায়। িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈার িকধয সিি ইউসনভািদ িবার ফর্কক আলাদা। কারণ 
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এই প্রসৈকযাসেৈায় শুধুিাত্র নারীর ফিৌন্দযদকক সবোর করা হয় না। 
ফিজনয সিি ইউসনভািদ প্রসৈকযাসেৈায় নারীকদর োকয়র রাং ফকাকনা 
গুরুত্বপূণদ সবেয় নয়। এখাকন শারীসরক ফিৌন্দকযদর পাশাপাসশ নারীর 
বযসিত্ব, বুসদ্ধিত্তা, িাহি, েৈুরৈা, িানসিকৈা, িাধারণ জ্ঞান ইৈযাসদ 
িূলযায়ন করা হয়। ফনপাল ও আকিদসনয়ার িকৈা সবকশ্বর অকনক ফদশ 
অর্দ িঙ্ককটর কারকণ এই প্রসৈকযাসেৈায় অাংশগ্রহণ ককর না। আর 
প্রসৈবার অাংশগ্রহণ করার িকধয রকয়কে কানাডা, ফ্রাে, জািদাসন ও 
যুিরাে ফদশগুসল। ধিদীয় সনকেধাজ্ঞার কারকণ িুিসলি ফদশগুকলা এই 
প্রসৈকযাসেৈায় ৈাকদর প্রসৈকযােী পাঠায় না।  

প্রসৈ বের সিি ইউসনভািদ প্রসৈকযাসেৈা শুরুর আকে সনধদাসরৈ 
িিকয়র আকে প্রসৈষ্ঠানসট প্রসৈকযাসেৈায় অাংশগ্রহকণচু্ছ ফদকশর 
জাৈীয়ভাকব সনবদাসেৈ িুন্দরীকদর ৈাসলকা আহ্বান ককর। ফকাকনা 
ফদকশ জাৈীয়ভাকব িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা অনুসষ্ঠৈ না হকয় র্াককল 
প্রসৈষ্ঠানসট সনধদাসরৈ িকডল একজসের িাধযকি ফিই ফদশ ফর্কক প্রার্দী 
সনবদােন ককর র্াকক। িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈায় প্রসৈকযােীর িবদসনে বয়ি 
হকৈ হয় ১৮ বের। অকনক প্রসৈকযােীকক োঁটাই করার পর 
ফিসিোইনাকল পাঁেজন িুন্দরীর িকধয সৈনজন িুন্দরী সনবদােন করা 
হয়। একদর িকধয েযাসম্পয়ন হন সযসন ৈাককই বলা হয় ‘সিি 
ইউসনভািদ’। বাসক দুজন প্রর্ি রানারআপ এবাং সিৈীয় রানার আপ 
সনবদাসেৈ হন। সযসন ‘সিি ইউসনভািদ’ ফখৈাব জয় ককরন সৈসন একসট 
েুসিপকত্র স্বাক্ষকরর িাধযকি েুসিবদ্ধ হন এবাং ওই ফকাম্পাসনর পক্ষ 
ফর্কক েুসির ফিয়াদকাল পযদি সবসভন্ন জনিকেৈনৈািূলক কাজ 
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ককরন। এোড়া ৈার জনয পুরোকরর েড়ােসড় ফৈা র্াককই। 
সবশ্বজুকড় ফখৈাব অজদকনর খযাসৈ োড়াও নানান রকি আসলশান 
জীবনযাপকনর বযবিা করা হয় সিি ইউসনভাকিদর জনয।  

সিি ইউসনভািদ হওয়া িকেও পকর আবার িুকুট ফককড় ফনওয়ার 
ঘটনাও আকে। ২০০২ িাকল রাসশয়ার আিানা িানজুয়ান সিি 
ইউসনভািদ সনবদাসেৈ হকলও েুসি অনুযায়ী কাজ না করায় ৈার 
িুকুটসট পরবৈদীকৈ পরাকনা হয় প্রর্ি রানার আপ পানািার জাসস্টন 
পাকিককক। সবশ্বজুকড় িিাদৃৈ এই আকয়াজনসট বৈদিাকন প্রসৈ বের 
প্রায় ফদড়শ ফকাসটরও ফবসশ দশদক সটসভ পদদায় উপকভাে (!) ককর 
র্াকক। 

সবশ্ববযাপী নারীকদর িিিযদাদার সবেকয় ফিািার আকলােনা েলকলও 
ৈারাই আবার এই িকল বযবিার িাধযকি নারীকদরকক বযবিাসয়ক 
পণয বাসনকয় ফেকলকেন। বড্ড অবাক লাকে একর্া ফভকব ফয, এরা 
সবশ্ববযাপী নারীকদর অসধকার রক্ষার বযাপাকর খুবই ফিািার। সকন্তু 
িুন্দরীকদর খঁুকজ খঁুকজ ৈাকদরকক সবলািী জীবকনর আকয়াজন ককর 
ফদওয়া ফকান ধরকনর অসধকার রক্ষা? যসদ ৈারা নারী অসধকাকরর 
বযাপাকর ফিািারই হকৈা ৈকব ফৈা কুশ্রী নারীকদর ফখাঁজ সনকয় ৈাকদর 
সবকয়র বযবিার জনয অর্দ খরে করকৈা? কারণ, িুন্দরী নারীকদর 
পাত্রি করা িহজ। পক্ষািকর কুশ্রী নারীকদর পাত্রি হওয়াটা অিৈ 
এই সবশ্বপসরিণ্ডকল ফবশ কসঠন এবাং একারকণই সবকশ্বর প্রায় 
িবজায়োকৈই কুশ্রী ও কি িুন্দরী নারীরা সনেৃসহৈ ও অসধকার 
বসঞ্চৈ হকচ্ছ। ৈারা কসঠন ও দুসবদেহ জীবনযাপন করকৈ বাধয হকচ্ছ। 
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িুৈরাাং িুন্দরীকদর েলায় সিি ওয়াকল্ডদর ৈকিার নাকি ফৈকলর 
িার্ায় ফৈল ফদওয়ার ফকৌৈুক না ককর সবপদগ্রস্ত, অিুন্দর, কুশ্রী 
নারীকদরকক সবপদিুসির বযবিা করার উকদযাে ফনন না ফকন? 

সিি ইউসনভািদকক িূলৈ একসট বযবিা বলা ফযকৈ পাকর। আর এই 
বযবিার পণয হকয় র্াককন িুন্দরী নারীরা। এ কর্া স্বয়াং ওই ঘর 
ফর্ককই উিাসরৈ হকচ্ছ। বাাংলাকদকশ আকে কখনও িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈা সকাংবা িুন্দরী ফখাঁজার সনলদজ্জ ফবহায়াপনার আকয়াজন 
সেল না। সকন্তু সবশ্ববযাপী বাসণজয ফনটওয়াকদ সবস্তারকারী িাসল্টকলকভল 
বযবিায়ী ফকাম্পাসনগুকলার বযবিার িাংজ্ঞায় ফযাে হকয়কে নৈুন 
আকরকসট উপাদান। অর্দনীসৈর িাংজ্ঞায় বযবিা ও ফকাম্পাসনর জনয 
োরসট উপাদান জরুসর। শ্রি, পঁুসজ, িাসলক ও ভূসি। িাংজ্ঞাসবদকদর 
অলকক্ষয ঢুকক পকড়কে আকরকসট বস্তু- নারী। নৈুন িাংকযাসজৈ এই 
বস্তুটাই হকয়কে বযবিার প্রধান উপাদান। একারকণ সবশ্ববযাপী 
বযবিায়ী ফকাম্পাসনগুকলা ফকাকনা ফদকশ বযবিা সবসৃ্তৈ করার পর পরই 
হাৈ সদকচ্ছ ওই ফদকশর নারী িম্পকদর ওপর। বাাংলাকদশও এর 
বযসৈিি নয়।  

ইউসনসলভার ফকাম্পাসনসটর বযবিা িারাসবশ্ব জুকড়। বাাংলাকদকশ ৈারা 
ফবশসকেুসদন ঘাপসট ফিকর র্াকক। সকন্তু িিয় িকৈা সঠকই েণা 
ফৈাকল ৈারা এবাং অৈযি কূটককৌশকল আয়ত্ব ককর নারী িম্পদ। 
একদকশ িবদপ্রর্ি ৈারাই িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার নাকি নারীকদরকক 
বযবহাসরক পকণয পসরণৈ ককর। িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা ফয সনেক 
বযবিা এবাং উকদযািরা ৈাকদর বযবিায়ীক স্বার্দ হাসিকলর জনযই এই 
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কাজসট ককর র্াকক ৈা স্বয়াং এই জেৈ ফর্কক উকঠ আিা একজন 
িকডল ও অসভকনত্রীর িুকখই উিাসরৈ হকচ্ছ। সৈসন জাসকয়া বারী 
িি। সিসডয়ায় আেিন ঘকট ৈার এরকিই একটা িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈার িাধযকি। হুিায়ুন আহকিকদর ‘দারুসেসন িীপ’ 
েলসিকত্রর িাধযকি ৈার অসভনয় জেকৈ প্রকবশ। এরপর নাটক, 
ফটসলসেকি অসভনকয়র িাধযকি এ জেকৈই ৈার দীঘদ সবেরণ। 
সকেুসদন আকে একসট অনলাইন পসত্রকার িকঙ্গ িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার 
সবেকয় ফখালাকিলা কর্া বকলকেন সৈসন। সনকে ৈার িাক্ষাৎকারসট 
ৈুকল ধরা হকলা। 

িি’র কাকে প্রর্কি ৈার কাজকিদ িম্পককদ জানকৈ োওয়া হকয়সেল। 
িি অকনকটা ফক্ষদ ও ফক্ষাকভর িকঙ্গ জানাকলন, ‘আিরা ফরাকদ পুকড় 
বৃসিকৈ সভকজ কাজ কসর, অর্ে আিাকদর কাকজর ফকাকনা িূলয ফনই। 
কলকাৈা ফর্কক আিাকদর নাটক অকনক ভাকলা হওয়া িকেও িানুে 
ৈা ফদখকে না। ফদখকে কলকাৈার সজসটসভ। এটা হকচ্ছ িানুকের 
ফভৈকর ফদশকপ্রি না র্াকার কারকণ। এক ফশ্রণীর িাসটদসেককটধারী 
েৃসহণী আকে যারা কেনার রাজকত্ব বিবাি ককর। আসি বলকৈ োই 
ফয, কেনায়  বিবাি ককর লাভ ফনই। ফদশকক ভালবািুন।’ 

বৈদিাকন সবকনাদন জেৈ িম্পককদ সৈসন বকলন, ‘সবকনাদন ফিটকর 
আিরা যারা আসে ৈাকদর ফকাকনা ফপকরানাইজ করা হয় না। 
আিাককও ফকউ ফপকরানাইজ ককর নাই। আসি যদুিধুকদর িকঙ্গ কাজ 
ককর িি নািটাকক এস্টাবসলশ ককরসে। ৈারপর বড় সডকরটররা 
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আিার নািটাকক ফিল করার জনয এখন আিাকক অকনক টাকা সদকয় 
কাস্ট ককর। এটা সকন্তু আিার একটা দুুঃখকবাধ।’ 

িি এ পযদি বহু গুরুত্বপূণদ পুরোকর িোসনৈ হকয়কেন। ৈার ভাোয় 
এ পুরোকরর িাংখযা প্রায় ২৭সট। বৈদিান পুরোরদাৈাকদর হালোল 
িম্পককদ সৈসন ৈার কু্ষি প্রসৈসিয়া বযি ককরন। সৈসন বকলন, 
‘দলীয়করণ আর ফনাাংরাসির ফভৈকর িবাই ডুকব ফেকে। প্রর্ি আকলা 
পুরোর িাকনই জয়া আহিান, প্রর্ি আকলা পুরোর িাকনই োরুকী, 
ফিাশারে কসরি। ৈারাই সকন্তু শুধু অযাটর নয়, ৈারা এৈই অবাসিৈ 
অসভনয় ককরন ফয ফিটা ফনওয়ার িকৈা না। ৈাহকল ৈারা কীভাকব 
ফবস্ট অযাওয়াডদ পান? িুকখ কাসল ফিকখ অসভনয় ককর যসদ ফবস্ট 
অযাওয়াডদ পাওয়া যায়, ৈাহকল ফৈা রাস্তার একটা ফেকলও অসভনয় 
করকব, হকচ্ছও ৈাই।’ 

এটা সক প্রর্ি আকলা পুরোর পানসন বকল বলকেন; ‘প্রর্ি আকলা 
আিাকক পঁুেল সক-না ৈাকৈ আিার ফকাকনা ফখদ ফনই, বরাং আসিই 
প্রর্ি আকলাকক পঁুসে না। প্রর্ি আকলার ফেকয়ও বড় পুরোর আিার 
ঘকর আকে। সেকি অসভনয় করার জনয বাাংলাকদশ েভনদকিন্ট 
আিাকক ফবস্ট অসভকনত্রী সহকিকব পুরোর সদকয়কে। এটা প্রর্ি 
আকলার দশটা অযাওয়াকডদর ফেকয়ও অকনক ফবসশ িোকনর।’ 

অসভকনৈাকদর সশক্ষােৈ ফযােযৈার সদকক অঙু্গসল সনকদদশ ককর িি 
বকলন, ‘বাাংলাকদকশর অসধকাাংশ আসটদকস্টর প্রপার সশক্ষােৈ ফযােযৈা 
ফনই। ফযিন ধকরন সৈশা সকন্তু ফলখাপড়া কিসপ্লট ককর নাই। 
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ফকার্াকার ফকান ফটসলকসিউসনককশকন পড়কৈা, আজীবন পকড়ই 
যাকচ্ছ। সবনু্দ জাহাঙ্গীরনের ফর্কক বসহ্ৃৈ হকয়কে। িীি 
জাহাঙ্গীরনেকর আিার সডপাটদকিকন্টই পড়কৈা। পরপর দুইবার ফেল 
করায় বসহ্ৃৈ হকয়কে। শুধু ৈারা নয় ফখাঁজ সনকল ফদখা যাকব, 
িযাসিিাি আসটদকস্টরই এই অবিা।’ 

প্রেুর িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা হকচ্ছ, সৈসনও একটা িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার 
িাধযকিই এই জেকৈ একিকেন। এ বযাপাকর িির দৃসি আকেদণ করা 
হকল সৈসন বকলন, ‘পৃসর্বীবযাপী িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা হকচ্ছ একটা 
বযবিা। ফিকয়রা হকচ্ছ বযবিার উপকরণ। ফোট কাপকড়র ফিকয়রা 
বযবিার ভাকলা উপকরণ, আর বড় কাপকড়র ফিকয়রা বযবিার 
অকপক্ষাকৃৈ কি উপকরণ। আসি সনশ্চয় সবেয়টা বুঝাকৈ ফপকরসে। 
ৈাই িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা শুধু বযবিার িকধযই িীিাবদ্ধ। এর ফেকয় 
ফবসশ সকেু না। িুন্দরী হকৈ হকল ফয শুধুিাত্র েড সেেকটড ফেহারা, 
িুন্দর ফোখ সনকয়ই আিকৈ হকব ৈা নয়। িুন্দরী হকলা ফিধা, বুসদ্ধ ও 
সশক্ষার িিন্বয়।’ 

আিাকদর ফদকশর একজন িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার কণদধারকক বলকৈ 
শুকনসেলাি, ‘িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা নাসক ফোড়শী োড়া হয় না। 
ৈরুণীকদর প্রসৈসট বয়কি আলাদা আলাদা ফিৌন্দযদ আকে বকট, সকন্তু 
ফোড়শী িুন্দরীর ফিধা ফকান ফলকভকলর র্াকক ফয ফি ফিৌন্দযদটা কযাসর 
করকৈ পারকব? পাকর না। কারণ অে বয়িী ফিকয়কদর সপক করা হয় 
সবপর্োিী করার জনয। যারা বুসদ্ধিান, যারা সবেক্ষণ ৈারা হয় ফৈা 
ঐ রযাকপ পা না সদকয় সনকজর একটা আইকডসন্ট তৈসর করকৈ ফেিা 
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ককর। সকন্তু প্রধান উকদ্দশয র্াকক অে বয়িী ফোড়শী িুন্দরীকদর 
সনকয় বযবিা করা। এটা আিার বযসিেৈ পযদকবক্ষণ ফর্কক বলসে।’ 

িি এ পযদি অিাংখয ধারাবাসহক ও এক ঘণ্টার নাটকক কাজ 
ককরকেন। নাটককর িাকনর প্রিঙ্গ টানকৈই সৈসন বকলন, ‘বৈদিাকন 
েযাকনল ফবসশ, কসম্পসটশন ফবসশ, সকন্তু এই কসম্পসটশন িুি 
কসম্পসটশন না, অিুি কসম্পসটশন। [িূত্র : ঢাকা সরকপাটদ 
ফটাকয়সন্টকোর.কি, ০৪ ফিকেম্বর ২০১৩] 

এই িাক্ষাৈকাকর ফশাসবজ জেকৈর অকনক অনুকিসখৈ সবেয় প্রকাশ 
ফপকয়কে। দশদকরা যারা সনৈযসদন সটসভর িািকন বকি জীবকনর 
িূলযবান িিয় বযয় করকেন এবাং যাকদর অসভনয় ফদকখ বাহবা বাহবা 
ককর ইহকাল-পরকাল নি করকেন ৈারা প্রকৃৈপকক্ষই িিাকজর 
কৈটুকু গুরুত্বপূণদ ফলাক ৈাও এই িাক্ষাৈকাকর েুকট উকঠকে। ৈকব 
িবকেকয় ফয সৈি কর্াটা ফবর হকয় একিকে ৈাহকলা, িুন্দরী 
প্রসৈকযাসেৈা নারীর সনকজর স্বাকর্দ করা হকচ্ছ না। বসণকরা সনকজকদর 
বযবিার স্বাকর্দ করকে এবাং নারীকদরকক বযবিার পণয োড়া অনয সকেু 
ভাবা হকচ্ছ না। 

সিি ইউসনভািদ প্রসৈকযাসেৈািহ সবশ্ববযাপী িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈা 
ফযভাকব নিৈায় পসরপূণদ হকয় যাকচ্ছ ৈাকৈ এসটকক একসট 
প্রসৈকযাসেৈার বদকল নারীর শরীর প্রদশদকনর উৎিব বলকলও ভুল 
হকব না। নারীকদর িযদাদা িকিই সনুঃকশে ককর ফেলকে এই 
প্রসৈকযাসেৈাগুকলা। ফবসশদূর যাওয়ার দরকার ফনই, ফকবল 
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বাাংলাকদকশর িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার েলােলগুকলার সদকক ৈাকাকলই 
আঁৈকক উঠকৈ হয়। িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার হঠাৎ উসত্থৈ সিডকর ঘর 
ফেকড় ফবসরকয় আিা এই ৈরুণীগুকলা ফযন জীবকনর িাংজ্ঞাগুকলা হঠাৎ 
ভুকল ফেকে। ৈাই বাাংলাকদকশ িাম্প্রসৈক িিয়গুকলা যৈগুকলা 
ফককলঙ্কাসরর ঘটনা ঘকটকে ৈার ফবসশরভাে ফক্ষকত্রই জসড়ৈ এই 
িুন্দরী প্রসৈকযাসেৈার রিণীরা। ৈাহকল বুঝুন ঠযালা! 

  

হাৈুকড় িাংজ্ঞাসবকদর কাসঁেকৈ খণ্ডসবখণ্ড ‘বািাসলয়ানা’ িাংজ্ঞা!     

‘বািাসলয়ানার’ নৈুন িাংজ্ঞা উকঠ একিকে জননকা রবীন্দ্রিঙ্গীৈ সশেীর 
িুখ ফর্কক। ৈার িাংজ্ঞায় ফি িিবয ককরকে, ‘িার্ায় কাপড় ও 
ফনকাব বা সহজাব পরা নারীরা কখকনাই বািাসল নয়।’ ফিই িকঙ্গ ফি 
বািাসলয়ানা ফর্কক দাসড়-টুসপককও বাদ সদকয়কে। আর ৈার এিন 
িিকবয ঝড় উকঠকে িািাসজক ফযাোকযাকের ওকয়বিাইট ফেিবুকক। 
সকেুসদন আকে একাত্তর সটসভকৈ ‘িাংেৃসৈজকনর রাজনীসৈ ভাবনা’ 
শীেদক এক টককশাকৈ ফি বািাসলয়ানা সনকয় এিন িিবয ককর। 
সিসর্লা োরজানার উপিাপনায় টককশাকৈ ফি োড়াও আরও 
উপসিৈ সেকলন নাটযকার িািুনুর রশীদ, অসভকনৈা ৈাসরক আনাি 
খান।  

আকলােনার এক পযদাকয় সিৈা হক বকল, ‘আজকক ৈুসি (িঞ্চালক 
সিসর্লা োরজানা) আর আসি শাসড় পকড় বকিসে। িািুন ভাই 
(নাটযবযসিত্ব িািুনুর রসশদ), ৈাসরক ভাই (নাটযবযসিত্ব ৈাসরক 
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আনাি) পাঞ্জাসব পকর বকিকে। ফকউ দাসড়-টুসপ লাসেকয় ফনই। ফকউ 
লম্বা সিঁদুর পকরও ফনই। ফকউ সহনু্দ, সশখ। আিাকদর কিন পসরেয় 
আকে। ফেকলরা একরকি ফপাশাক পরকব, ফিকয়রা একরকি পরকব।’ 

ফি আকরা বকল, ‘আিাকদর না আইকডসন্ট িাইসিিটা একৈা বাকজ। 
আজকাল বাাংলাকদকশ রাস্তায় ফবসরকয়, ফকাকনা ডািারখানায় বা 
হািপাৈাকল সেকয়, ফযখাকন একটু ফলাকজকনর িিােি ফবসশ, ফযখাকন 
ওকয়সটাং রুি আকে, ফলাকজন অকপক্ষা করকে, ফিখাকন ফদসখ ফয, 
একিাত্র আসিই বািাসল। আসি শাসড় পকর ফেসে আর আিার িার্ায় 
ফঘািটা ফনই। আজকাল ৈারা এইটুকু িুখ (ফনকাব বা সহজাকবর শুধু 
ফোখ োড়া িমূ্পণদ িুখ ঢাকা) ফবর ককর রাখকে। একৈ ৈারা আর 
যাই ফহাক বািাসল নয়।’ 

ফি ফয ফদকশ বাি ককর ফিই ফদশ ফয ৈার বাকপর ৈালুক নয় এবাং 
ৈার িকৈা স্বেসশসক্ষৈ নারীর িাংজ্ঞায় ফদকশর নােসরককদর িাংজ্ঞা 
সনরূসপৈ হয় না ফি ৈর্য িম্ভবৈ ফি জাকনই না। আিকল ফদশটা 
আজ অদু্ভৈ প্রসৈকযাসেৈার িকধয অসৈবাসহৈ হকচ্ছ। পুেসক-পােকা 
ফলাককরা সটসভ সকাংবা িাাংবাসদক কযাকিরার িািকন পড়কলই সনকজকক 
উঁেুদকরর ফকউ িকন ককর সখসস্তকখউর ককর যাকচ্ছ এবাং ফবকে ফবকে 
টাকেদট করকে ইিলািকক। নইকল োসয়কার ফপশার িকৈা একটা 
ফপশায় জসড়ৈ এ নারী ফকান িাহকি সনণদয় ককর ফদকশর 
নােসরককদর িাংজ্ঞা? বািাসলয়ানাকক ফি ইিলাি ও পদদা ফর্কক 
আলাদা করার দুুঃিাহি পায় ফকার্া ফর্কক? ফি সক জাকন বাাংলাকদশ 
হওয়া পযদি একদশ রসেৈ হওয়ার পূণদ ইসৈহাি? জানকব সক ককর? 
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একদর িকৈা ফভাঁৈা ও কু্ষর জ্ঞাকনর ফলাককরা ইসৈহাকির িকৈা কসঠন 
জ্ঞান হাসিল করকৈ পাকর? 

িঙ্গৈ কারকণই ৈার এই িূখদৈািুলভ হইেই িাধারণ িানুে ফিকন 
সনকৈ পাকরসন। এ বিবয সনকয় ফেিবুকক অকনককই সবসভন্ন িিবয 
ককরকেন ৈার িকধয উকিখকযােয ককয়কসট হুবহু ৈুকল ধরা হকলা- 

আবু িুসেয়ান সলকখকেন, ‘.. (ওই িসহলার) ৈে অনুযায়ী ফশখ 
হাসিনা বাঙ্গালী না। বঙ্গিাৈাও বাঙ্গালী না। কারণ বঙ্গিাৈা িার্ায় 
কাপড় সদকৈন। ফশখ হাসিনাও িাকঝ িাকঝ িার্ায় কাপড় ফদন।’ 

এ প্রিকঙ্গ জাহাঙ্গীরনের সবশ্বসবদযালকয়র সশক্ষক এককএি 
ওয়াসদদুজ্জািান সলকখকেন, ‘আসি বাঙ্গালী’ সকনা? এই প্রকশ্নর উত্তর 
ফখাঁজার আকে ফৈা জানকৈ হকব ফয আসি সনকজকক ‘বাঙ্গালী’ বকল 
দাবী ককরসে কী না? প্রােীন ‘বঙ্গ’ রাকজযর ‘বাঙ্গাল’রা কখকনাই বৃসটশ 
শািকনর বাই ফপ্রাডাট ফকালকাৈাককসন্দ্রক বুসদ্ধজীবী িিাকজর 
িঙ্গাসয়ৈ ‘বাঙ্গালী’ পসরেকয় পসরসেৈ হকৈ োয় নাই, এখকনা োয় না। 
বৃসটশ আিকলই প্রখযাৈ ফকৌৈুক অসভকনৈা িািযিয় বকন্দযাপাধযায় 
(ভানু বকন্দযাপাধযায়) ‘বাঙ্গাল’ফক পুাংসলঙ্গ এবাং ‘বাঙ্গালী’ফক স্ত্রী সলঙ্গ 
বকল বযঙ্গ ককরসেকলন। 

ফকালকাৈাককসন্দ্রক বুসদ্ধজীবীকদর ফনৈৃকত্ব বাহ্মণযবাদীরা র্াকায় 
ৈাকদর িৃি এই ‘বাঙ্গালী’ ভাবধারাসট প্রায় িকবদাৈভাকব অনয ধকিদর 
িাাংেৃসৈক উপাদানকক অস্বীকার ককর একিকে। ফয কারকণ শৈবেদ 
পুরাৈন শরৎেকন্দ্রর উপনযাকি ‘বাঙ্গালী বনাি িুিসলিকদর েুটবল 
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িযাে’ এর সববরণ পাওয়া যায়। দীঘদসদকনর ফিই প্রকৃৈ ‘বাঙ্গালী’ 
িাংঙ্গাসট এ িসহলা আবার আিাকদর িকন কসরকয় সদকয়কে। ফি 
যর্াযর্ই বকলকে; আসিও উনার িকঙ্গ একিৈ ফয, ‘সহজাব, ফঘািটা ও 
দাসড়-টুসপওয়ালারা আর যাই ফহাক বাঙ্গালী না’। ফঘািটা িার্ায় োকয়র 
বধূ, খাকলদা সজয়া বা ফশখ হাসিনা কখকনাই ‘বাঙ্গালী’ নন। িসহলার 
এই বিকবযর পর িার্ায় ফঘািটা সদকয় বা সহজাব পকর সকাংবা দাসড় 
ফরকখ, িার্ায় টুসপ সদকয় সনকজকদর যারা ‘বাঙ্গালী’ দাবী ককরন বা 
‘বাঙ্গালী জাৈীয়ৈাবাদ’ এর ৈেকর্া ফশানান, ৈাকদর পসরেয় 
িাংককটর অবিান ঘটকব। হয় ৈারা এখন ফর্কক আর সনকজকদর 
‘বাঙ্গালী’ দাবী করকব না, নয়কৈা সনকজকদর ফঘািটা-সহজাব ও দাসড়-
টুসপ বজদন করকব! 

োহাি আবু্দি িালাি সলকখকেন, ‘... আইকডসন্টসট িাইসিিটা 
আপনার, িাংখযােসরষ্ঠ বাাংলাকদশীর না- ফযটা আপসন অকনযর ওপর 
োসপকয় সদকয় আপনার অে বুসদ্ধ ও ফিধার প্রায়সশ্চত্ত ককরন। 
রাস্তাঘাকট আপনার িকৈা শাসড় না পরা ফিকয়কদরই শুধু আপনার 
ফোকখ পকড়। কারণ এর ফবসশ সকেু ফদখার জনয ফয িসেসস্টককশান, 
প্রস্তুসৈ ও পড়াকশাকনা প্রকয়াজন ফিটা আপনার ফনই। এই ঘাটসৈকক 
আপসন পুসেকয় সনকৈ োন শুদ্ধ বাাংলায় কর্া বকল, বড় সটপ সদকয়, 
ভান ককর। আসি খুব ভাকলা ককরই বুঝকৈ পাসর, ফয সবেয় সনকয় 
আপনার অোধ আিা, ফিই বািাসলত্ব সনকয়ও আপনার ফৈিন ফকাকনা 
পড়াকশাকনা ফনই, জানাকশাকনা ফনই। 
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দাসড়-টুসপ ফদখকলই আপসন অস্বসস্তকৈ ফভাকেন ফকননা আপসন 
প্রকগ্রসিভ না ভীেণ ধরকনর রাইবাল ফিন্টাসলসটর িানুে। িবাইকক 
আপনার সনকজর িকৈা না ফদখকল িকন ককরন ফয িবসকেু হাৈোড়া 
হকয় ফেকলা। আপনার আগ্রহ আিকল ‘আইল ফদয়ায়’, নাহকল আপসন 
ইনসিসকউরড হকয় পকড়ন, ৈাই অসভকযাে িবাই ফকন আপনার 
িকৈা না। 

আপসন বািাসলত্ব ও ইিলািকক এক িকঙ্গ ধারণ করকৈ পাকরন না, 
িাধারণ িানুে ফয এই িাধারণ কাজটা করকৈ িক্ষি ফিটা আপসন 
ফবাকঝন না। এই ফদকশর িানুে ৈার সস্পসরেুয়াসলসটর কু্ষধা ফিটায় 
ধিদ সদকয়, িাংেৃসৈর কু্ষধা ফিটায় বািাসলত্ব সদকয়। এ ধরকনর কাকজর 
ফকাকনা হযান্ডবুক হয় না, ৈাই ৈাকক আকপাি করকৈ হয়। ফকাকনা 
িিয় ৈার বাঙ্গাসলকত্ব খািসৈ হয়, ফকাকনা িিয় ইিলাকি, বাট য়ু ফনা 
ওয়াট, ইট সরয়াসল ডাজন িযাটার িাে। ৈারা আপনার িকৈা অলি 
িুসবধাপ্রাি ফশ্রসণর ঘযান ঘযান করা িানুে না। ৈাকদর কাজ আকে। 

আপসনই আিকল ফিকককল ধারণার িানুে, আপনার কাকে 
আইকডসন্টসটর অনুেঙ্গ হকলা ফকবল শাসড় পরা, পাঞ্জাসব পরা। 
এিকবর কারণ হকচ্ছ, এরকেকয় েভীকর বুঝকৈ হকল ফয ফিধার 
প্রকয়াজন হয় ফিটা আপনার ফনই। ৈারকেকয়ও বড় কর্া আপসন 
সশকখকেন শুধুই ঘৃণার বযবিা করকৈ। এই কাজ করকৈ কাউকক না 
কাউকক আপনার ইনকেসরয়র প্রিাণ করকৈ হকবই। ফযকহৈু আপনার 
জীসবকার জনয দাসড়-টুসপকক ফোকটা করকৈ হয় ফিকহৈু আপসন দাসড়-
টুসপকক ফোকটা করকেন। যসদ জীসবকার জনয বািাসলত্বকক ফোকটা 
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করকৈ হকৈা- আপনার ফয ফিধা- আপসন বড় বড় সটপ ফদওয়া 
সনকয়ই সটপ্পসন কাটকৈন। 

(দয়া ককর িকন করকবন না আপসন ফয সবরসি উকরক ককরন ৈার 
কারণ এই ফয আপসন বািাসলত্ব সনকয় আপু্লৈ এবাং এ ফদকশ 
ইিলাকির প্রিার সনকয় উসিি। আপনার অিহনীয় ফঠকক, কারণ 
ফপ্লইন এন্ড সিম্পল- আপসন একজন অে বুসদ্ধ এবাং খুবই অে 
পড়াকশাকনা জানা িানুে।)’ 

এসদকক ফেিবুকক একজন (িওলা বাবা) ওই িসহলাকক উকদ্দশ ককর 
সলকখকেন, ‘আপনার কাকে আিার সকেু প্রশ্ন আকে; 

প্রশ্ন ১- আিাকদর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী সকন্তু িার্ায় কাপড় ফদন।  
ৈাহকল সক উসন বািাসল না? ৈকব এই অবািালীকক প্রকাকশয এভাকব 
িির্দন করকেন ফকন? 

প্রশ্ন ২- আিাকদর সবকরাধীদলীয় ফনত্রীও সকন্তু িার্ায় কাপড় ফদন, 
ৈকব সক উসনও বািাসল না? 

প্রশ্ন ৩- িুসিযুকদ্ধর ফকাকনাও বীরাঙ্গনা যসদ িার্ায় কাপড় ফদন ৈকব 
সক উসন বািাসল র্াককবন না?  

ফশে প্রশ্ন, ফকাকনা পাসকস্তাসন বা ভারৈীয় যসদ িার্ায় কাপড় না ফদয় 
ৈকব সক ৈারা বািাসল হকয় যাকব? উত্তর সদকৈ পারকবন?’ 

পাঠক ও িকেৈন িহল অবশযই দুবৃদত্তায়কনর বাজাকর ফিাটাবুসদ্ধর 
অেলৈা িকেও ফকবল ইিলািসবকিকের কারকণ ফকাকনা িকৈ রুসট-
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ফরাজোকর বযস্ত ওই িসহলার আিল পসরেয় উদ্ধার ককর ফেকলকেন 
এবাং পদদা, সহজাব, দাসড়-টুসপকক বািাসলয়ানার িাংজ্ঞার বাইকর ফেকল 
ফদয়ার িাকজজাও িম্ভবৈ বুঝকৈ বাসক ফনই। সকন্তু কর্া আকে না 
িব সশয়াকলর এক রা? ফেিবুক ও ফযাোকযাে িাধযকি এই ফিাটা 
বুসদ্ধর িসহলার ৈীর্যা িিাকলােনা হকৈ শুরু করকল ৈাকক রক্ষা করকৈ 
এসেকয় আকি আকরক ‘িহাজ্ঞানী’ ও ‘বািালী সবকশেজ্ঞ’ িকডল ও 
অসভনয়সশেী  ফিাহানা িাবা। ফি ৈার ফেিবুকক সলকখকে, ফবারকা 
ফিই ফদকশর ফপাশাক ফযিব ফদকশ ফভৌকোসলক কারকণ নারী-পুরুে 
িবাই ফজাব্বা পকরন। সকন্তু আর যাই ফহাক ফবারকাধারীরা বািাসল 
নন।’ 

ফদকশ আজ ফয হাকর বুসদ্ধজীবী, িাংজ্ঞাসবকশেকজ্ঞর আসবভদাব ঘটকে, 
ৈাকৈ আোিী দশবেকরর িকধয বাাংলাকদশকক অসভধাকনর ফদশ নাকি 
আলাদা ফকাকনা িাসটদসেককট ফদওয়া হয় সকনা ফিটা ফদখার অকপক্ষায় 
র্াককৈ হকব বকল িকন হকচ্ছ!      

  

িবদস্বাকর্দ নারীর বযবহার ও সবভ্রাসির রকিকের 

পরকহজোরকদর জনয ‘ফবারকা পরা’, উদারপসন্থ যুবককর জনয ‘সেন 
টাইট ৈরুণী’ ও বয়ে পাকত্রর জনয ‘সডকভাসিদ িসহলা’। িব বয়িী ও 
িব ফপশার ফলাকজকনর জনযই ককন আকে ৈাকদর কাকে। আরও 
আকে লন্ডন, আকিসরকা, কানাডা ও িুইকডন প্রবািী অপূবদ িব 
িুন্দরী। ৈাকদর ফযিসন রূপ, ফৈিসন ফযােযৈা। অভাব ফনই োকসর, 
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োসড় ও বাসড়র। োইকল সবকদশ পাসড় সদকৈ পাকরন িহকজই। জয় 
করকৈ পাকরন রাজযিহ রাজকনযা। এিন ফলাভনীয় ও েটকদার 
সবজ্ঞাপকন আকৃি হকয় যারাই ফেকেন ৈাকদর আস্তানায়, ৈারা 
সেকরকেন সনুঃস্ব হকয়।  

যত্রৈত্র ও অপাকত্র বযবহার ককর ধ্বাংি করা হকচ্ছ নারীর জীবন। 
িম্ভবৈ বযবিার বাজাকর নারীই একিাত্র পণয, যা সেত্তাকেদক ফৈা 
বকটই, িবদত্র বযবহারকযােযও! ইিলাি ও শরীয়কৈ সবসিৈপণযকক 
বলা হয় ‘مال مبذول’ অর্দাৎ সবসির কারকণ িাধারণৈই যা সবকিৈার 
কাকে আগ্রহ ও কদরহীন বস্তুকৈ পসরণৈ হকয় যায়। একারকণ 
ইিলাি নারীকক কখনই শুধু ‘িূলযবান বস্তু’ সহকিকব স্বীকৃসৈ ফদয়সন 
বরাং ‘অিূলয িম্পদ’ বকল আখযাসয়ৈ ককরকে। এক হাদীকি একিকে, 
আবদুিাহ ইবন উির রাসদয়ািাহু ‘আনহু ফর্কক বসণদৈ, রািূলুিাহ 
িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি বকলন, 

اِْلَةُ » ُة الصَّ
َ
ْنيَا الَْمْرأ  «َخرْيُ َمتَاِع ادلُّ

অর্দাৎ েসরত্রবান নারী হকচ্ছ দুসনয়ার অিূলয িম্পদ।’ [িুিসলি : 
১৪৬৭] 

অিূলয িম্পদ কাকক বকল? যা োড়া িিাজ েকল না, ফদশ েকল না, 
পৃসর্বীর অসস্তত্ব রক্ষা হয় না অর্ে ৈা সবিয়কযােয সকাংবা সবসি 
হওয়ার িকৈা নেণয ও ৈাসচ্ছলকযােয নয়। ফযিন, েন্দ্র-িূকযদর আকলা, 
বাৈাি, ফিঘ-বৃসি ইৈযাসদ। িানবজীবন ধারকণর জনয এগুকলা 
অপসরহাযদ সকন্তু ৈা িয়সবিয়কযােয নয়। ফকননা িয়সবিয়কযােয 
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হকল ওই বস্তু আর অিূলয র্াকক না, িূলযিাকনর হকয় যায়। আর 
িূলযিান িাকনই ওই বস্তুর কদরহীন হওয়ার প্রিাণ। ৈাই ইিলাি 
নারীকক ‘অিূলয িম্পদ’ বকল আখযাসয়ৈ ককরকে, িূলযবান বস্তু বকল 
আখযাসয়ৈ ককরসন। আর এখাকনই আঁকৈ ঘা ফলকেকে ইিলািসবকিেী 
বসণকেকির, যারা নারীকক সনেকই িূলযিান বস্তু সহকিকব িব বাজাকর 
ৈাকদরকক োলান ককর সদকৈ োয়। অপাকত্র, কুপাকত্র সবসি ককর 
নারীিম্ভ্রিকক েরিভাকব লসঙ্ঘৈ করকৈ োয়। আর ইিলািপন্থীরা 
নারীিৃকির এই অবিাননার সবরুকদ্ধ সকেু বলকৈ ফেকল ৈারা ফর ফর 
ককর ওকঠ এবাং জীবন বাঁোকনার ফকৌশল সহকিকব ফোকরর ‘ফোর 
ফেকলা’ বকল সেৎকার করার িকৈা সেৎকার করকৈ র্াকক। আেকিাি, 
ইিলাকির ফোকখ ফয নারী অিূলয িম্পদ, ফিই নারীককই যত্রৈত্র 
বযবহার ককর ৈাকদর ইজ্জৈ-আব্রুকক ধূসলধুিসরৈ করা হকচ্ছ। 
নারীকক আজ ফকার্ায় বযবহার করা হকচ্ছ না? অপাকত্র বযবহার 
করকৈ করকৈ সনকয় আিা হকয়কে লািনাকর ও েরি ঝুঁসকপূণদ 
ফপশায়। এর িবদকশে ধাপ হকচ্ছ িযাকরজ সিসডয়া। 

সকেুসদন আকে প্রৈাসরৈ এক যুবককর অসভকযাকের ফপ্রসক্ষকৈ র যাব 
এধরকনর এক প্রৈারক েি শনাকি ৈদি শুরু ককর। এরই 
ধারাবাসহকৈায় র যাব-১ এর একসট সটি রাজধানীর উত্তরা (পসশ্চি) 
র্ানাধীন ৫ নম্বর ফিটকরর ৫/এ নম্বর ফরাকডর ৯ নম্বর বাসড়কৈ 
অসভযান োসলকয় ভুয়া িযাকরজ সিসডয়া সিসন্ডকককটর োর ভুয়া পাত্রীিহ 
৮ জনকক ফগ্রেৈার ককর। এই প্রৈারক েকির ফবসশরভাে পাত্রীই 
যুবৈী ও িধযবয়িী নারী। র যাকবর সজজ্ঞািাবাকদ এই প্রৈারক েকির 



 

104 

এক িদিয ফহনা জানায়, ফি প্রসৈ িাকিই নৈুন নৈুন ক্লাকয়কন্টর বউ 
িাকজ। পাত্র ধনাঢয হকল স্ত্রী সহকিকব রাৈ কাটায়। োসহদািাসেক 
নেদ টাকা হাকৈ আিকলই হাসরকয় যায়। এভাকব এই ফপশায় জসড়কয় 
পড়ার দুই বেকর ২৩ জকনর বউ হকয়কে। প্রকৈযক স্বািীর কাে 
ফর্ককই লাখ লাখ টাকা হাসৈকয় সনকয়কে। আকরা ককির সবেয় হকচ্ছ, 
ফহনা অসববাসহৈ নয়, ফখাকন সিয়া নাকি ৈার আিল একজন স্বািীও 
আকে! 

িূত্রিকৈ, সবজ্ঞাপন ফদকখ ফকাকনা পাত্র ফযাোকযাে করকল প্রর্কিই 
ফজকন ফনয় ৈার ফপশা। ফবকার হকল োকসর খঁুজকে সকনা। প্রবািী 
পাত্রী সবকয় ককর বাইকর যাওয়ার ইকচ্ছ আকে সকনা। এিন প্রস্তাকব 
পাত্র সদশাহারা হকয় পকড়ন। সবকয় ককর বাইকর ফযকৈ ৩০ ফর্কক ৪০ 
লাখ টাকা পযদি বযয় করকৈ রাসজ হন। প্রৈারকেি ৈার পেন্দ 
িকৈা ককন িাজায়। সবকয়র খরে, শাসড়, স্বণদালঙ্কার, পািকপাটদ, সভিা 
ও এয়ার সটসকট বাবদ ৪-৫ লাখ টাকা নেদ সনকয় ফনয়। এরপর 
আকয়াজন ককর ভুয়া সবকয়র। ফকউ ফিকয়র োো, ফকউ ফিকয়র সপৈা 
িাকজ। আবার ফকউ কাজী ফিকজ সবকয় পসড়কয় ফদয়। সকন্তু এক বা 
দুই সদকনর িার্ায় লাপাত্তা হকয় যায় প্রবািী স্ত্রী। স্ত্রীর ফিাবাইল 
ফোকন কল ককর বন্ধ পান স্বািী। বুঝকৈ পাকরন প্রৈারণার সশকার 
হকয়কেন। 

র যাব জানায়, ৩০ বের বয়িী পারুল আিার। ৈার আিল স্বািী 
রুসি সিয়া। বাসড় িাদারীপুর ফজলার িদর র্ানার নৈুন বাজাকর। 
স্বািীকক ফেকড় ভুয়া পাত্রী ফিকজ বকি র্াকক। কখনও ফডইসজ, 
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কখনও পরী েদ্মনাকি পাকত্রর সবকয়র আিকর বউ িাকজ। একইভাকব 
নরসিাংদী ফজলার রায়পুর র্ানার আবদুিাহপুর গ্রাকির সববাসহৈ 
শািিুন্নাহার (২৫) কুিারীর েদ্মকবকশ ৈরুণ পাকত্রর িকনাকযাে 
আকেদণ ককর। পাকত্রর কাে ফর্কক সবকয়র খরে সনকয় রাৈ যাপকনর 
আকেই িটকক পকড়। েৈ োর িাকি অিৈপকক্ষ সৈন পাত্রকক 
ঠসককয়কে ফি। ৈার আিল স্বািীর নাি িাসনক সিয়া।  

প্রৈারকেি িবদকাকলই যুকের সবিান। ৈারা জাকন কাকক কী 
ৈসরকায় ঠক খাওয়াকৈ হয়। ৈাই প্রৈারক এই নারীরা পাকত্রর 
োসহদা অনুযায়ী রূপ বদলায়, কর্া পাল্টায়। ফযিন, নাজিা ফবেি। 
দাসড়ওয়ালা হুজুরকদর জনয ফবারকা পকর বকি র্াকক পদদানশীন এই 
নাজিা! ফকারআন-হাদীকির ফদাহাই সদকয় বারণ ককরন রূপদশদন। 
ফনককার িসহলা ফৈা! ৈাই প্রস্তাবদাৈা পাত্রককও ফেহারা ফদখাকনা 
সনকেধ! 

এভাকব িুগ্ধ হন হুজুর পাত্র। হবু বধূর ফনককারী-দীনদারীকৈ বকৈদ 
যান। হুজুর পাত্র পকট ফেকল সবকয় পড়ান কাজী। রাৈযাপকনর 
আকেই ফিাহরানা পসরকশাকধর ৈাসেদ সদকয় হাসৈকয় ফনয় নেদ টাকা। 
কারণ ফনককার পাত্রী ফৈা! িবসকেুকৈই শরীয়কৈর পূণদ পাবসন্দ। 
শরীয়কৈর সবধান অনুযায়ী নববধূ স্বািীর ঘকর যাওয়ার আকেই সকাংবা 
স্বািী-িম্পককদর আকেই িহর দাসব করকৈ পাকর এবাং একারকণ 
স্বািীকক সনবৃৈও রাখকৈ পাকর। িুৈরাাং দীনদার-ফনককার নারী িহর 
আদাকয়ই বা শরীয়কৈর সবধান পালকন েসড়িসি করকব ফকন?  
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ফবাকা ‘হুজুর’ ফনককার পাত্রীর িব আব্দার সিসটকয় যখন স্ত্রীর কাকে 
যান ৈখন জানকৈ পাকরন এ ৈার স্ত্রী নয়! ফি অকনযর ঘরণী এবাং 
ৈার িকৈা বহু হুজুকরর েৈ সৈন বেকর অিৈপকক্ষ ১০সট ‘িযাকরজ 
সিসডয়া’ নািধারী প্রৈারক সিসন্ডককট শনাি করকৈ িক্ষি হকয়কে। 
পাকড়াও ককরকে শৈাসধক প্রৈারক নারী ও পুরুে িদিযকদর। র যাব 
কিদকৈদারা জানান, এ ধরকনর বযবিাকক পঁুসজ ককর সবসভন্ন পসত্রকায় 
পাত্র-পাত্রী োই- িকিদ েটকদারী সবজ্ঞাপন সদকয় িাধারণ িানুেকক 
সবভ্রাি করকে ৈারা। ৈাকদর এ প্রৈারণার োঁকদ পকড় ফদকশর 
িাধারণ িানুে ফর্কক শুরু ককর িধযসবত্ত ও উিসবত্ত ফশ্রসণর ফলাককরা 
আসর্দক ও িািাসজকভাকব ক্ষসৈগ্রস্ত হকচ্ছন।  

‘সববাহ’র িকৈা পসবত্র িািাসজক ও ধিদীয় বন্ধনকক পঁুসজ ককর 
রাজধানীকৈ িসিয় হকয় উকঠকে অিাংখয প্রৈারক েি। ফিই েিকৈ 
ফদদারকে বযবহৃৈ হকচ্ছ অবলা নারী, সবপজ্জনক হকয় উঠকে ৈাকদর 
যাসপৈ জীবন। নানাভাকব প্রৈারককদর ঘুঁসট সহকিকব বযবহৃৈ হকয় 
নারীিত্তাকক প্রশ্নসবদ্ধ ককর ৈুলকে। এই প্রশ্নসবদ্ধ জীবন নারী কৈসদন 
দীঘদ করকব, ফিটাই ফদখার সবেয়।  

 

সবপন্ন নারীিত্তা ও িৈীকত্বর িওদার একসট েে  

বাাংলা একাকডসি ও একুকশ পদক সবজয়ী ফলখক হািনাৈ আবদুল 
হাই ১৪-০৪-২০১৩ ৈাসরকখ বাাংলাকদকশর িবদাসধক প্রোসরৈ তদসনক 
প্রর্ি আকলার অনলাইন িাংেরকণ ‘সটসভ কযাকিরার িািকন ফিই 
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ফিকয়সট’ সশকরানাকি একসট েে প্রকাশ ককরন। েেসটর পরবৈদী 
প্রসৈসিয়া ও সবকশ্লেকণ যাওয়ার আকে পুকরা েেসট পাঠ ককর ফনওয়া 
যাক। 

ফিকয়সট অকনকক্ষণ ধকর ৈার ফপেকন ফপেকন ঘুরকে, ফিই অনুষ্ঠান 
ফশকে হলঘর ফর্কক ফবসরকয় আিার পর ফর্কক যখন ৈার োরসদকক 
ভি ও ৈদসবরবাজকদর সভড়। এৈ ফেকলকিকয়র িাঝখাকন িাদািাটা 
প্রায় িয়লা কাপকড় উির-ধূির েুল িার্ায় সবদু্ঘকট রকির িাকলায়ার-
কাসিজ পরা ফিকয়সটর প্রসৈ ৈার ফোখ পড়ার কর্া না, ৈবু পড়ল। 
একৈ সৈসন সবসিৈ হকলন এবাং সকেুটা সবরিও। অকনককই ৈার দৃসি 
আকেদকণর ফেিা ককর। ফকননা, সৈসন শুধু একজন ফিসলসর্যাসট নন, 
ইাংকরসজকৈ যাকক বকল ফেভার। ৈা অকনযর প্রসৈ ফদখাকনার িকৈা 
ৈার যকর্ি ক্ষিৈাও আকে। ফিসলসর্যাসটর ফপেকন ফেকলকিকয়রা ফঘাকর 
িুগ্ধৈার জনয অর্বা সকেু পাওয়ার আশায়। িাংিাকর িবারই সকেু না 
সকেু োওয়ার আকে। জীবন যৈই জসটল হকচ্ছ, োওয়ার ৈাসলকা 
ফবকড়ই যাকচ্ছ। োরসদকক প্রসৈকযাসেৈার ফদৌড় জীবনকক আরও 
জসটল ককর ৈুলকে। 

ফিকয়সট নাকোড়বান্দা, সৈসন যৈই ৈার সদক ফর্কক িুখ সেসরকয় ফনন, 
ফি ঘুকর একি দাঁড়ায় িািকন, প্রর্ি িাসরকৈ না হকলও সিৈীয় সক 
ৈৃৈীয় িাসরকৈ। ফদখকৈ ফি িুশ্রী নয়, ৈকব ৈার ফোকখ-িুকখ ৈীক্ষ 
একটা ভাব আকে, নৈুন েুসরর িকৈা। ৈার ফোকখর সনকে ক্লাসির 
কাকলা দাে, িুকখ একধরকনর রুক্ষৈা। আকে ফিখাকন ফয কিনীয়ৈা 
সেল ৈা িুকে ফেকলকে। ফঠাঁট দুসট েকেক করকে, ফযন সলিাসরন 
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িাখাকনা। আিকল ফি ঘন ঘন সজভ সদকয় শুককনা ফঠাঁট সভসজকয় 
সনকচ্ছ। েলার সনকে কসণ্ঠ ফবর হকয় একিকে, ওপকরর সদকক েলার 
িকধয ককয়কসট ভাঁজ, ফিখাকন ঘাকির পাসন জকি আকে রুপার সেকন 
হাকরর িকৈা। শুককনা খকড়র িকৈা েুল উড়কে বাৈাকি। প্রায় িয়লা 
িবুজ ওড়না লাল কাসিকজ জড়াকনা শরীকরর ওপকর একটা স্তন 
ফঢকক ফরকখকে, বুককর অনয পাকশ ওড়না কাসিকজর কাপকড়র ওপর 
েসড়কয় রাখা, প্রায় িিৈল দুই সদককই, হঠাৎ ফদকখ ফেকল সক ফিকয় 
ফবাঝা যায় না। ফিকয়সট বাাংলাকদকশর পৈাকার রাং সদকয়ই িাকলায়ার-
কাসিজ বাসনকয়কে অর্বা ফিই রকি তৈসর করা কাপড় সককনকে। 
আজকাল অকনককই এভাকব কাপড় পকর, সকেুটা ফদশকপ্রি ফদখাকৈ, 
সকেুটা েযাশন ফস্টটকিকন্টর জনয। ফিকয়টা ফদখকৈ িুশ্রী না হকলও 
বয়কির জনয একধরকনর আকেদণ আকে ৈার শরীকর। অকোোকলা 
ফবশবাি ফিই আকেদকণ একটা বনযৈার ভাব িৃসি ককরকে, ফযন ফি 
ফযখাকন খুসশ লাসেকয় পড়কৈ পাকর। ফদকখই িকন হয় খুবই 
ফবপকরায়া আর অযাকগ্রসিভ। 

বুঝকলন িযার, ওরা আিার িকঙ্গ পসলসটকি করকে। িািকনর িাসরকৈ 
র্াককৈ সদকচ্ছ না। অর্ে এই কসদন আসি িািকনর িাসরকৈ দাঁসড়কয় 
ফর্কক ফলাোন সদকয়সে। আিার েলার স্বর এৈ উঁেু ফয 
িাইকিাকোকনর বলকৈ ফেকল দরকার হয় না। এক িাইল দূর 
ফর্ককই শুকন বুঝকৈ পারকবন এটা আিার েলার স্বর। সিসটাংকয়র 
জনয ফলাোকনর দরকার, ফলাোনই সিসটাং জসিকয় ফৈাকল। আপসন 
সনশ্চয়ই জাকনন। অসভজ্ঞ ফলাক আপসন। আসি ককয়ক সদন সিসটাং 
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জসিকয় ফরকখসে শুধু আিার েলার ফজাকর ফলাোন সদকয় সদকয়। 
কােকজ আিার নাি একিকে। ফটসলসভশকন আিাকক প্রায়ই 
ফদসখকয়কে। পাবনা ফর্কক ফদকখ আিার ফোট ফবান ফোকন বকলকে, 
আপু ফৈাকক ফদখা সেকয়কে। ককয়কবার। ৈুই খুব িাসৈকয় ফরকখসেি। 
আিার িাও প্রশাংিা ককরকেন ফদকখ। ফকন করকবন না? সনকজর 
ফিকয়র খযাসৈকৈ ফকান িা েবদ অনুভব ককর না? বাবা? না, সৈসন 
সকেু বকলনসন। ফবকৈা রুসে, সবোনায় শুকয় র্াককন িব িিয়। 
শুকনসে, ফোট ফবানকক বকলকেন, ও ঢাকা ফেল পড়াকশানা করকৈ। 
এখন সিসেল-সিসটাং আর িানববন্ধন ককর িিয় নি করকে। ওর 
পড়াকশানার কী হকব? জসির ভাই ফৈা পড়ার কর্া বকলই ওকক সনকয় 
ফেকলন ঢাকায়। এখন এিব কী হকচ্ছ? ওর ভসবেযৎ আিার ফোকখর 
িািকন নি হকয় যাকচ্ছ। 

জসির ভাই, িাকন আিার বাবার অনাত্মীয় জসির িাকহবকক জাকনন 
িযার? আিরা ৈাকক োো বসল। সৈসন একজন রাজননসৈক ফনৈা, 
িেস্বল শহর পাবনা ফর্কক শুরু ককরসেকলন রাজনীসৈ, আকস্ত আকস্ত 
কৈৃদপকক্ষর দৃসি আকেদণ ককর ঢাকায় ফপৌঁকেকেন। বাবার িকঙ্গ 
জানাকশানা অকনক সদন ফর্কক। আকে প্রায় প্রসৈসদন আিকৈন, 
ঢাকায় আিার পর যান িাকঝিকধয। একসদন আিাকদর বািায় একি 
বলকলন, ফৈািার বড় ফিকয়টা ফবশ েটপকট আকে। ওকক ঢাকায় 
পাঠাও। িেস্বকল ফর্কক কৈ দূর আর ফযকৈ পারকব? এখাকন সক-ই 
বা িুকযাে রকয়কে? এখন িবই ফৈা ঢাকায়। 
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ঢাকায় সেকয় কী করকব িীিা? ওর ফৈা গ্রযাজুকয়শনও হয়সন। বাবা 
বকলসেকলন। 

শুকন জসির োো উত্তর সদকয়সেকলন, ফকন? ঢাকাকৈই গ্রযাজুকয়শন 
করকব। ফিই বযবিা ককর ফদব আসি। ককলজ িযাকনজকিকন্টর িকঙ্গ 
জানাকশানা আকে। বলকলই অযাডসিশন হকয় যাকব। ফহাকস্টকলও 
জায়ো ফপকৈ অিুসবধা হকব না। িবই ফৈা রাজননসৈক দকলর 
ককরাকল, যখন যারা ক্ষিৈায় র্াকক, ৈাকদর। এখন আিরা আসে, 
িব সিদ্ধাি আিরাই সনই। ফক অযাডসিশন পাকব, কার জনয সিট 
খাসল করাকৈ হকব- এিবই আিাকদর আওৈায়। বুঝকলন না, একটা 
সিকস্টি তৈসর হকয় সেকয়কে। ফবশ িুন্দর েলকে। ফকউ বাদ িাধকে 
না, ফকাকনা হটকোল ফনই। িবাই পাকব এই িুকযাে, পালা ককর। 
ফবশ েণৈাসন্ত্রক এই বযবিা। ৈা োড়া দকলর ফকউ না হকলও এিব 
িুকযাে পাওয়া যায়। একটু খরে করকৈ হয় আর সক। ফি যাই 
ফহাক, আপনার ফিকয়টার দাসয়ত্ব আসি সনলাি। ও ঢাকায় যাকব, 
ককলকজ ভসৈদ হকব, ফহাকস্টকল র্াককব। পড়াকশানা করকব। িাকঝিকধয 
আিাকদর পাসটদ অসেকি একি এটা-ওটা সনকয় কাজ ককর িাহাযয 
করকব। 

কী কাজ করকব? কী সনকয় িাহাযয করকৈ হকব িীিাকক? বাবার স্বকর 
উকিে ও বযাকুলৈা। 

ফৈিন সকেু না। ধকরন ফনৈার জনয বিৃৈা ফলখা, পযািকফ্ল্ট তৈসর, 
প্রোর পুসস্তকা ফলখা, বযানাকরর ফলাোন এই িব আরসক। বড় ধরকনর 
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ফকাকনা কাজ না, জসটলও না। খুব ফবসশ িিয় সদকৈ হকব না ৈাকক। 
পড়াকশানার ফকাকনা ক্ষসৈ হকব না। 

বাবা শুকন আিার সদকক ৈাসককয়কেন। িার্া ফনকড় বকলকেন, ও অিন 
কাজ আকে কখকনা ককরসন। পারকব না। ৈা োড়া ওই িব সনকয় 
র্াককল পড়াকশানা লাকট উঠকব। 

জসির োো আশ্বাি সদকয় বলকলন, কাজগুকলা িব ফিাজা। ফলখাকলসখ, 
ৈা-ও বাাংলায়। ফোট ফোট আকাকর। ৈাকৈ িিয় ফবসশ লােকব না। 
আর পড়াকশানার িিয় ফৈা ফি এিব কাজ করকব না, অবিকর 
করকব। িন্ধযার পর। কখকনা রাকৈ। 

িন্ধযার পর, রাকৈ? বাবা খুব সেসিৈ হকয় ৈাসককয়কেন জসির োোর 
সদকক। বকলকেন িার্া দুসলকয় কাঁপা েলায়, শুকনসে, িন্ধযার পর 
ঢাকার রাস্তাঘাট সনরাপদ না। গুন্ডা-বদিাশ ঘুকর ফবড়ায়। ইভসটজার 
সপেু ফনয়। 

আকর না। ওিব বাসড়কয় বকল ফলাকক। ঢাকা রাজধানী, ফিখাকন 
আইনশৃঙ্খলা র্াককব না ফৈা র্াককব ফকার্ায়? অনয িব ফিকয় 
র্াককে না ঢাকায়? কাজ করকে না, ফঘারাঘুসর করকে না? িজার 
বযাপার কী জাকনন? 

কী? বাবার ফোকখ একরাশ ফকৌৈূহল এবাং পুকরাকনা প্রশ্ন। 

ঢাকায় িেস্বকলর ফিকয়রাই ফবসশ সফ্র, ফবসশ দুরি, ফবশ িাহিী। ওরা 
কাউকক পকরায়া ককর না। িব পাসটদকৈই ৈারা আকে। ফটসলসভশকন 
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ফদকখন না, সিসেকলর িিয় িািকন ফর্কক ফকিন হাৈ ৈুকল ফজাকর 
ফজাকর ফলাোন ফদয়। িেস্বকলর ফিকয়রাই ঢাকায় আকন্দালন জসিকয় 
রাকখ। বলকৈ ফেকল ওরাই আিল কিদী দল। ফেকলগুকলা োঁসকবাজ। 
ৈারা ফিকয়কদর সদকয়ই িব কাজ কসরকয় সনকৈ োয়। শুধু বাহবা আর 
টাকা ফনওয়ার িিয় িািকন র্াকক। িব কাকজর ফিসডট ফনয়। জসির 
োো অকনকক্ষণ কর্া বকল র্াকিন। 

িযার, সকেুই জানা সেল না আিার, িেস্বকলর িানুে, ৈা-ও আবার 
ফিকয়। অে িিকয় অকনক সকেু সশখলাি। হয়কৈা আরও ফশখার 
আকে। ফিকয়কদর িারা জীবনটাই জানার। োত্রী হকয়ই র্াককৈ হয় 
িবসকেু জানার জনয। অযাকপ্রসন্টি বকল না? আিরা হলাি ৈাই। সকন্তু 
আসি আর পারসে না িযার। আিার একটা োকসর দরকার। 
ভরকলাককর, ভরকিকয়র িকৈা োকসর। আপসন সদকৈ পাকরন। 
আপনার ফৈা ফিই িুকযাে রকয়কে। আিার ফবসশ সকেু ফদওয়ার ফনই, 
িবই ফৈা ফদখকৈ পাকচ্ছন। প্রায় ফদউকল হকয় সেকয়কে শরীর আর 
িন। ফদওয়ার িকৈা সকেু হয়কৈা একিিয় সেল, এখন ফৈিন সকেু 
ফনই। সিকর্য বলব ফকন। আপসন অসভজ্ঞ ফলাক। ফিসলসর্যাসট। 

সৈসন সবরি হকয় বকলন, ফৈািার একটা ফদাে আকে। ৈুসি ফবসশ 
কর্া বল। 

ফিকয়সট শুকন সিইকয় যায়। ৈারপর বকল, জসির োো ফকার্ায়? 
আকেন, সৈসন ৈার জায়োকৈই আকেন, দকলর কাজ করকেন উকঠ-
পকড়, দকল আরও সকেুটা ওপকর উঠকৈ ফপকরকেন। অকনক 
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েসন্দসেসকর জাকনন সৈসন। কী ককর সডসিকয় ফযকৈ হয়, ওপকরর 
িানুেকক ৈুি করকৈ হয়, িব জানা আকে ৈার। সৈসন আরও ওপকর 
উঠকবন। 

আসি? না, আিার পকক্ষ ওপকর ওঠা িম্ভব হকব না। ফযটুকু উকঠসে, 
ওই পযদিই িানববন্ধন কসর, সিসেকল যাই, িঞ্চ তৈসর ককর ৈার 
ওপকর উকঠ েলা োসটকয় ফলাোন সদই। ফটসলসভশকন ফদখায়। কােকজ 
নাি োপা হয়। পাবনা ফর্কক ফোট ফবান প্রশাংিা ককর ফোকন 
জানায়। িা-ও খুসশ, ৈার ফিকয়কক ফটসলসভশকন ফদখা যাকচ্ছ, িবাই 
ৈার কর্া বলকে। িা আিাকক সনকয় েবদ ককরন বকল শুকনসে। 

পড়াকশানা? হযা,ঁ জসির োো ৈার কর্া ফরকখসেকলন। ককলকজ 
অযাডসিশন হকয়কে। ফহাকস্টকল ফশয়াকর সিট ফপকয়সে, িাকন দুজকন 
একিকঙ্গ র্াককৈ হয়। ক্লাি ফবসশ হয় না, প্রায়ই বন্ধ র্াকক। 
আিরাও েুরিৈ পাই না। হরৈাল, সিসটাং, সিসেল। িকঞ্চ উকঠ 
ফলাোন ফদওয়া। একৈ অকনক িিয় েকল যায়। ৈকব ককলকজ নািটা 
আকে খাৈায়। ফহাকস্টকল সিটটা আকে এখকনা। ফকউ আপসত্ত ককর 
না, ফকন করকব? প্রায় িবাই ফৈা আিার িকৈা অবিার। কারও 
অনুগ্রকহ অযাডসিশন আর সিট পাওয়া। িন্ধযার পর পড়াকশানা? না, 
ফিটা প্রায় কাকরারই হয় না। িবাই সকেু না সকেু সনকয় বযস্ত, টাকার 
ধান্দায় ফঘাকর। আসি পাসটদ অসেকি যাই। কখকনা একা, কখকনা 
োত্রকনৈাকদর িকঙ্গ। জসির ভাইকয়র অসেকি বকি বিৃৈা সলসখ, 
কখকনা সলেকলট। কসম্পউটাকর সপ্রন্ট আউট ফবর ককর ফদখাই। সৈসন 
প্রুে ফদকখ ফদন। আবার টাইপ কসর। এিব কাজ ফেকলরা করকৈ 
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োয় না। ৈারা িারধর, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ভািেুর- িব সনকয় বযস্ত 
র্াকক। কাজ ফশে হকল আড্ডা ফদয়, সোংক ককর একিকঙ্গ বকি। 

সোংক? না, না। ো-টা না। অযালককাহল। হুইিসক। সবয়ার। আিাককও 
ফখকৈ হকয়কে পািায় পকড়। ওকদর িকঙ্গ র্াককৈ হকল ৈাকদর িির্দন 
পাওয়ার জনয নানাভাকব িঙ্গ সদকৈ হয়। এড়াকনার উপায় ফনই। ওরা 
ফনৈাকদর কাকে নাসলশ করকল আিাকদর ভাৈা বন্ধ। ফদড় হাজার 
টাকা ভাৈা পাই আসি অসেি ফর্কক, ৈাই সদকয় ককলকজ পড়া, 
ফহাকস্টকল র্াকা। খুব িূলযবান ফিই ভাৈা। ফবাকাসি ককর হারাকৈ 
পাসর না। ৈাহকল ফয পকর্ বিব। 

জসির ভাইকক বকলাসন ফকন এিব? কী ফয বকলন! সৈসন সক ফধায়া 
ৈুলসি পাৈা? সৈসনও সোংক ককরন। রাকৈ কাজ ফশে হকয় ফেকল 
অসেকি বকিই ককরন। আিাককও ফখকৈ হকয়কে ৈার িকঙ্গ। আদর 
ককর জড়াকনা েলায় বকলকেন, খাও, খাও। ভাকলা সজসনি। স্বািয 
ভাকলা র্াকক। এনাসজদ বাড়ায়। এৈ পসরশ্রি করার পর দরকার আকে 
এটার। িাকহবরা ফৈা খারাপ সজসনি তৈসর ককরসন। অে অে খাও, 
ৈাহকল ফবিািাল হকব না। একটু িািকল েলকৈ হকব, হাজার ফহাক 
এটা পাসটদ অসেি। ফবিািাল হকৈ োও ফৈা আিার বািায় একিা। 
ফৈািার ভাসব? আকর ফি র্াককল ফৈা! ফকউ ফনই, বািা খাসল। িারা 
সেকয়কে? না, িারা যাকব ফকন? ফিকয়রা অৈ ৈাড়াৈাসড় িকর না। এই 
ঝেড়া ককর েকল ফেল আরসক। বলল, রাজননসৈক ফনৈার িকঙ্গ ঘর 
করা ফপাোকব না ৈার। ককয়ক বের একিকঙ্গ র্াকার পর এই কর্া 
বলা। এৈ সদন যখন িহয করকৈ ফপকরকে, ৈখন বাসকটাও পারৈ। 
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ফকাকনা িাকন হয় হঠাৎ ককর এিব কর্া বলার? যারা ফদকশর জনয 
খাটকে সদন-রাৈ, ৈাকদর সকেু খািকখয়াসল, সনয়ি ফভকি েলা এিব 
িহয করকৈ না পারকল েলকব ফকন? শুনল না ফিকয় িানুেটা। েকল 
ফেল। যাক ফে। ফবশ আসে। হাৈ-পা ঝাড়া। োকর আকে, রাঁধুসন 
আকে বািায়। খাওয়া-দাওয়ার অিুসবধা হকচ্ছ না, ঘুকিাবার িিয় 
ফবশ ঘুকিাসচ্ছ। হযা,ঁ ফৈািার যখন খুসশ ফযকৈ পাকরা। ওকদর বলকলই 
ফৈািাকক ফখকৈ ফদকব। ফদাকাকন ফদাকাকন িব িিয় খাওয়া ভাকলা না 
লাোরই কর্া। ফিই ফৈা সবসরয়াসন, নয়কৈা পকরাটা-ফোশৈ। কৈ 
সদকনর পুকরাকনা ফক জাকন। স্বাদ বদকলর জনয একিা আিার বাসড় 
িাকঝ িাকঝ। যখন খুসশ। আসি বকল রাখব। জসির োো বলকলও 
আসি িকঙ্গ িকঙ্গ ৈার বািায় যাইসন। আিার িকন ফবশ িকন্দহ 
জকিসেল। আকস্ত আকস্ত ফলাকটার ফেহারা খুকল যাসচ্ছল আিার 
িািকন। 

জসির োো সনকজই একসদন সনকয় ফেকলন ৈার বািায়। প্রায় ফজার 
ককরই সোংক করাকলন েসয়াংরুকি বকি। ফিসদন ফবসশই খাওয়া হকয় 
সেকয়সেল, ৈারই োকপ। সোংককর পর ফপালাও-ফকািদা খাওয়া হকলা। 
খুব েুসৈদ লােসেল। অিন িজা ককর খাইসন অকনক সদন। সৈসন যখন 
অকনক রাকৈ বলকলন, ফদসর হকয় সেকয়কে। এখন ফহাকস্টকল যাওয়া 
সঠক হকব না। ফর্কক যাও এখাকন। 

ৈাকক ফবসশ ককর বলকৈ হকলা না। ফর্কক ফেলাি প্রায় ফস্বচ্ছায়। ফিই 
শুরু। ৈারপর ফবশ ককয়ক সদন হকয়কে অিন, একিকঙ্গ সোংক করা, 
খাওয়া আর ঘুিাকনা। দকলর ফেকলরা ফৈা ফবাকা না, ফটর ফপকয় 
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সেকয়কে। ঠাটা ককরকে, সিিকরি বকল। োকয় িাসখসন। এিন ভাব 
ককরসে, ফযন শুনকৈই পাইসন। ওরা ঠাটা করা বন্ধ ককরসন। 

জসির োোকক ফকন বসলসন ওকদর কর্া? এই জনয বসলসন ফয জসির 
োো ওকদর সকেু বলকবন না। ৈাকদর সনকয় কাজ করকৈ হয় ৈাকক। 

সৈসন রাস্তার সদকক ৈাসককয় আকেন, অকনক জায়োজুকড় িঞ্চ। 
রাস্তায়, েুটপাকৈ িানুকের সভড়। অে বয়কির ফেকলকিকয়ই ফবসশ। 
ফলাোন উঠকে ফর্কক ফর্কক, ফকালাহল বাড়কে। সৈসন িীিার সদকক 
ৈাসককয় বলকলন, ৈুসি িকঞ্চ যাকব না আজ? ফলাোন সদকৈ? 

না। োত্রকনৈারা পসলসটকি করকে আিার িকঙ্গ। বলকে, ৈাকদর খাদয 
হকৈ হকব। শুধু জসির োোর একার খাদয হকল েলকব না। রাকৈর 
ফবলা িকঞ্চর আশপাকশ ৈাকদর িকঙ্গও শুকৈ হকব। ৈাহকলই হাকৈ 
িাইকিাকোন ফদকব, নকেৎ নয়। 

শুকন সৈসন অসবশ্বাকির ফোকখ ৈার সদকক ৈাকান। রাস্তার ফলাোন 
িকিই ফজারাকলা হয়। সৈসন িীিা নাকির ফিকয়সটকক বকলন, 
িাইকিাকোন ওরা ককরাল ককর? ওরাই সঠক ককর ফক কখন ফলাোন 
ফদকব? 

ৈা নয় ফৈা কী? ওরাই ফৈা িকঞ্চর ফনৈা। ওকদর কর্া যারা িানকব 
না, ৈারা হাকৈ িাইকিাকোন পাকব না। েলা যৈ িুন্দরই ফহাক। 
আিার িকৈা ভরাট েলা হকলও োে পাকব না। ফিকয়সট হঠাৎ ৈার 
সদকক ৈাসককয় বলল, শুনকবন িযার? একটা ফলাোন ফদব? আিার 
ভরাট েলায়? 
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না, না। দরকার ফনই। এিসনকৈই বুঝকৈ পারসে ফৈািার েলা ফবশ 
ভরাট। ফরসডও, সটসভ অযানাউোরকদর িকৈা, সনউজ সরডাকরর িকৈা। 

ফিকয়সট খুব খুসশ হয় শুকন। হাসিিুকখ বকল, িসৈয বলকেন িযার? 
সটসভ অযানাউোর, সনউজ সরডাকরর িকৈা? বলকৈ বলকৈ ফিকয়সটর 
ফোখ সভকজ এল। ধরা েলায় বলল, আিার িকৈা অধুঃপসৈৈ ফিকয়র 
ভাকেয সক ৈা হকব কখকনা? হকৈ পারৈ যসদ খারাপ হকয় না ফযৈাি। 
ভাকলা পকর্ েলৈাি। ভাকলা ফলাককর িকঙ্গ সিশৈাি। সকন্তু ৈা কী 
ককর িম্ভব? আিার িকৈা অবিার একটা ফিকয় ভাকলা পকর্ কী ককর 
েলকব? ভাকলা িানুকের িঙ্গ ফি ফকার্ায় পাকব? হাজার ফেিা করকলও 
ৈা হকব না। পাবনা ফর্কক ঢাকা অকনক দূকরর পর্। আসি ফৈা জাসন 
পকর্র বাধাগুকলা ফকার্ায় ফকার্ায় দাঁসড়কয়। না, অৈ বড় সকেুর কর্া 
ভাবকৈ পাসর না আসি এখন। ফোটখাকটা একটা োকসর ফপকলই বকৈদ 
যাব। ফযককাকনা কাজ, যা ভরভাকব েলকৈ ফদকব, িুন্দরভাকব র্াককৈ 
ফদকব। আচ্ছা িযার, আপনার ফটসলসভশন েযাকনকল ফলখাকটখার ফকাকনা 
কাজ ফনই? আসি খুব ভাকলা বাাংলা সলসখ। কসব শািিুর রাহিাকনর 
ওপর ফলখা আিার ককয়কটা প্রবন্ধ আকে। অকনকক প্রশাংিা 
ককরসেল। আরও ককয়কটা সলকখ একটা বই ফবর করব ফভকবসেলাি। 
সকন্তু িিয় হকলা না। ইকচ্ছটা এখকনা আকে। 

জসির োোকক বলব? সৈসন উসড়কয় ফদকবন কর্াটা। বলকবন, কসব-
টসবকদর ওপকর বই সলকখ কী হকব? ৈার ফেকয় আিাকদর দকলর 
ওপর ফলকখা। দকলর ফনৈাকদর ওপর ফলকখা। ৈারপর একটু ফর্কি 
বকলকেন, ফৈািার অিুসবধা ফকার্ায়? এই িব কর্া ফৈািার িার্ায় 
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ফঢাকক ফকন? িাকি সৈন হাজার টাকা পাচ্ছ। ফিই টাকায় ককলকজর 
সে, ফহাকস্টকলর খরে সদচ্ছ। এই বয়কি এর ফেকয় ভাকলা োকসর আর 
কী হকৈ পাকর? ৈাও আবার পাটদটাইি। পরীক্ষায় পাি করার পর 
ফবসশ ফবৈকন োকসর ফপকয় যাকব, ৈখন ৈুসি শুধু শািিুর রাহিান 
ফকন, িব কসবকদর সনকয় সলখকব। এখন ফৈািাকক আিার অসেকির 
কাকজর জনয ফবসশ দরকার। োত্রকনৈারা হাসি-ঠাটা ককর? ৈা 
একিকঙ্গ করকল বনু্ধরা অিন করকবই, োকয় না িাখাকলই হকলা 
অর্বা ফহকি উসড়কয় ফদকব। আর ফশাকনা, আিাকক না বকল 
োত্রকনৈাকদর িম্পককদ সকেুই বলকৈ যাকব না। ওরা ফরকে ফেকল 
িবসকেু করকৈ পাকর। দল ফভকি অনয ফকার্াও যাওয়ারও ফেিা 
ফকাকরা না। দকলর ফেকলরা ফিটা িহয করকব না। ওরা িাাংঘাসৈক 
সকেু ককর ফেলকব। দকলর ফেকলকিকয়কদর দকল রাখা ৈাকদর জনয 
একটা ফপ্রিসটকজর বযাপার। ইকচ্ছ করকলই কাউকক েকল ফযকৈ 
ফদওয়া যায় না। ফঢাকা িহজ, ফবকরাকনা কসঠন। বুঝকল? িার্া সঠক 
ফরকখ কাজ ককরা। িিিযা হকলই আিার কাকে েকল আিকব, 
ফখালাখুসল িব বলকব। 

জসির িাকহব িকঞ্চর ফেকলকদর বলকেন না ফকন ফৈািাকক 
িাইকিাকোন ফদওয়ার জনয? সৈসন ফিকয়সটকক সজজ্ঞািা ককরন। 

বলকেন না এই জনয ফয সৈসন ৈাকদর সিদ্ধাকি হস্তকক্ষপ করকৈ োন 
না। ৈা োড়া বযাপারটা নাটককর িকৈা। ফপেন ফর্কক প্রম্পটার যা 
বলকে, ৈাই সনকয় ফলাোন হকচ্ছ, ফি অনুযায়ী িবসকেু েলকে। বাইকর 
ফর্কক সকেু ফবাঝা যায় না। জসির োো িকঞ্চর ফপেন ফর্কক িািকন 
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আিকৈ যাকবন ফকন? সৈসন এবাং ৈার বনু্ধরা টাকা সদকয় যাকচ্ছন, 
খাওয়ার পযাককট পাঠাকচ্ছন। িঞ্চ োলু র্াককে, সিসেল ফবর হকচ্ছ। 
বযি, একৈই ৈারা িন্তুি। একটা ফিকয়র জনয সৈসন সকাংবা ৈার 
িহকিদীরা োত্রকনৈাকদর ফখপাকৈ যাকবন ফকন? সনকজর দুবদলৈা 
র্াককল এিনই হয়। না, জসির োোকক বকল সকেু হকব না। ফি 
আিার জানা আকে। হাকৈ িাইকিাকোন পাওয়ার একটাই উপায়। 
োত্রকনৈাকদর কর্া শুনকৈ হকব। ফিাজা কর্ায়, ৈাকদর খাদয হকৈ 
হকব। হযাঁ িযার, আিার িকৈা ফিকয়রা িবাই খাদয। ৈারা ফিকন 
সনকয়কে, ইচ্ছায় এবাং অসনচ্ছায়। কী করকব? বাবার এৈ টাকা ফনই 
ফয ৈার খরকে ঢাকায় র্াককব। োো ফনই, িািা ফনই ফয িাহাযয 
করকৈ পাকরন। একিাত্র জসির োোরা আকেন। ৈারা আে বাসড়কয় 
িাহাযয করকৈ আকিন। বড় সিসি ৈাকদর বযবহার। প্রায় অপৈযকেকহ 
ৈারা িকঙ্গ সনকয় ফঘাকরন। 

ফিকয়সট প্রিঙ্গ বদলায়। বকল, আপনাকক ফটসলসভশকন ফদকখসে, 
টককশাকৈ আপনার কর্া শুকনসে। আপনাকক অনয রকি িকন 
হকয়কে। িাকন অনয পুরুেকদর িকৈা না। আিার ভুলও হকৈ পাকর। 
সকন্তু িসৈযই আপনাকক ফদকখ আিার এিন িকন হকয়কে। ৈা িযার, 
পারকবন আিার জনয সকেু করকৈ? বড় সকেু না। িকঞ্চর আড়াকলই 
র্াকব, ফলখাকলসখ সকেু র্াককল ককর ফদব। ফটসলসভশকনও ফলখার 
কাজ সনশ্চয়ই আকে? 

এই বইটা ফর্কক পড়ব? কৈটুকু? এক পযারা? ফবশ পড়সে। বকল 
ফিকয়সট পড়কৈ র্াকক এক িকন। পড়া ফশে হকল ফি ৈাকক বকল, 
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কযািন হকলা িযার? ফলাোন সদকয় সদকয় েলাটা ফভকি সেকয়কে। 
নরিাল হকল আর একটু ভাকলা হকৈা। ৈা ফলখাকলসখর কাকজর জনয 
ফৈা েলার স্বকরর দরকার ফনই। আিার ফলখা প্রবন্ধগুকলা আপনাকক 
ফদব। কসব শািিুর রাহিাকনর ওপর ফলখা প্রবন্ধ। আিার খুব সপ্রয় 
কসব সেকলন। ‘স্বাধীনৈা ৈুসি’ কসবৈাসট পড়কলই আিার োকয়র 
ফরািকূপ দাঁসড়কয় যায়। আসি প্রবন্ধগুকলা আপনার অসেকি সেকয় সদকয় 
আিব। আপনার কাকে ফপৌঁোকব সক না ফক জাকন। কৈ রককির 
সিসকউসরসট আপনাকদর অসেকি। ৈবু আসি সদকয় আিব। 

সৈসন পককট ফর্কক ফিাবাইল ফবর ককর ফোকখর িািকন সনকয় একটা 
নম্বকর সটপ সদকলন। ৈারপর ওপাকশ কণ্ঠস্বর ফশানা ফযকৈই সৈসন 
বলকলন, একটা ফিকয় যাকব অসেকি। নাি িীিা। ওর একটা 
অসডশন ফনকব। হযাঁ, ফি একটা সকেু পকড় যাকব, যা ফৈািরা ৈাকক 
ফদকব। ফশানার পর সনকজকদর িকধয আকলােনা করকব। ৈারপর 
আিাকক ফৈািাকদর িৈ ফদকব। হযাঁ, আসিও শুনব ৈার ফরকডদ করা 
অসডশন। 

িযার, আসি ফটসলসভশকন অসডশন ফদব? িসৈয বলকেন? না, না ঠাটা 
করকবন না আিার িকঙ্গ। আসি এর িকধযই জীবকন অকনক কি 
ফপকয়সে। আর বাড়াকৈ োইকন ককির ফবাঝা। িযার, োকসর না ফদন, 
আিার িকঙ্গ ঠাটা করকবন না। আসি িেস্বকলর িািানয একজন 
ফিকয়, ৈার ওপর আবার অধুঃপসৈৈ। পকড় ফেকল নাসক ওঠা কসঠন। 
আসি একটু ফদখকৈ োই, পকড় ফেকলও ওঠা যায় সক না, ৈার জনয 
ফোট একটা িুকযাে ফদন শুধু। 
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সৈসন ফিকয়সটর সদকক ৈাসককয় বলকলন, ৈুসি খুব ফবসশ কর্া বল। 

শাহবাে েত্বর ফলাকক ফলাকারণয। িব বয়কির িানুে নর-নারীকৈ 
ভকর সেকয়কে িব রাস্তা, েুটপাৈ। িবাই বযগ্র হকয় ৈাসককয় আকে 
দসক্ষকণর সদকক, ফযখাকন জাৈীয় জাদুঘর, পাবসলক লাইকর্যাসর আর 
ৈারপর আটদ ইনসস্টসটউট। হকাররা সভকড়র িকধয নানা ধরকনর 
সজসনি সবসি করকে। ফখলনা, খাবার সজসনি িবই। লাল আর িাদা 
হাওয়াই সিঠাইকয়র ফপজা ৈুলার িকৈা োঁপাকনা শরীর প্লাসস্টককর 
ফভৈর ফর্কক ফবসরকয় আিকৈ োইকে। বাবার কাঁকধ েকড় একটা সশশু 
হাওয়াই সিঠাই খাকচ্ছ, কাঁকধ েকড়ই ফকউ বাৈাকি ফখলনা নাড়কে। 
বাঁসশ বাজাকচ্ছ এক হকার, েলায় ফঝালাকনা ফঝালায় সবসির বাঁসশ। 
শুককনা সিসি সবসি করকে ফঠলাওয়ালা। বাৈাকি ভাজা-ফপাড়ার েন্ধ। 
সশশুপাককদর িািকন এক সেলকৈ জায়োয় েসকর আলিেীর ৈার দল 
সনকয় লালনিাংেীৈ োইকেন সেউশন িুকর। 

একটু পকর আটদ ইনসস্টসটউট ফর্কক িঙ্গল ফশাভাযাত্রা ফবর হকলা। 
িকঙ্গ িকঙ্গ সভকড়র িকধয ফঢউকয়র িকৈা একটা েঞ্চলৈা আেকড় 
পড়ল। ফপসপয়ার-িযাকশ তৈসর িস্ত বড় বাঘ, পযাঁো, িয়ূর িার্ার 
ওপকর ৈুকল এসেকয় আিকে ফশাভাযাত্রার ফেকলকিকয়রা। উকত্তজনায় 
ফেকট পড়কে ফযন, েঞ্চল হকয় উকঠকে সভকড়র িানুে। েরকি ঘািকে 
িবাই, লাল হকয় একিকে িুখ। ধুকলা উড়কে, বাৈাকি ফরাকদর ঝাঁজ। 

ফিকয়সট কযাকিরার িািকন দাঁসড়কয় হাকৈ িাইকিাকোন সনকয় বলকে, 
‘নৈুন বেদকক স্বােৈ জাসনকয় এসেকয় আিকে িঙ্গল ফশাভাযাত্রা। 
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এৈক্ষণ যারা অধীর প্রৈীক্ষায় সেল, হাজার হাজার ফিই িব নর-
নারী সশশু-সককশাকরর প্রৈীক্ষা ফশে হকলা। োন ফশানা যাকচ্ছ, একিা 
ফহ তবশাখ, একিা একিা।’ বলকৈ বলকৈ ফিকয়সটর স্বর িকিই উঁেু 
হকলা। এৈ ফকালাহল, োকনর েড়া িুর, ৈার ফভৈকর ফিকয়সটর 
কণ্ঠস্বর স্পি ফশানা যাকচ্ছ। ফি পকরকে লাল ফপকড় িাদা িুসৈর 
একটা শাসড়। ৈার এক হাকৈ ফোট োঁদা েুকলর িালা বালার িকৈা 
জসড়কয়। 

[ৈর্যিূত্র : একসট ফেইিবুক ফপাস্ট ফর্কক িাংেৃহীৈ] 

প্রর্ি আকলার নববেদ িাংখযায় ফলখক হািনাৈ আবু্দল হাই রসেৈ 
‘সটসভ কযাকিরার িািকন ফিকয়সট’ শীেদক এই েেসট প্রকাকশর পর 
ফর্ককই এককশ্রসণর পাঠকিহকল প্রসৈবাকদর ঝড় উকঠ। ওই ফশ্রসণর 
পাঠককদর এিন প্রসৈসিয়া ফপকয় পসত্রকাসট েেসট প্রৈযাহার ককর 
ফনয় এবাং েেসট প্রকাকশর জনয দুুঃখ প্রকাশ ককর। ১৬ এসপ্রল 
পসত্রকাসটর সেসঠপত্র কলাকি ফবশ ককয়কসট সেসঠ োপাকনা হয় যা পকড় 
েেসটর সবরুকদ্ধ প্রসৈবাকদর ককয়কসট কারণ ৈুকল ধরসে : 

১. েেসট প্রসৈসিয়াশীলকদর সভসত্তহীন অপপ্রোকরর ভাোয় রসেৈ। 

২. বাাংলাকদকশর নারীকদর প্রসৈ িারাত্মক অবিাননািূেক। 

৩. এই েে এিন একিিয় প্রকাশ করা হকয়কে যখন একসট 
িাংেঠন নারী প্রেসৈর সবরুকদ্ধ অগ্রহণকযােয দাবী ৈুকলকে। 
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৪. েেসট প্রেসৈশীলকদর সবরুকদ্ধ অপপ্রোরকক আকরা উৎিাসহৈ 
করকব। 

৫. ফলখাসটর রেনাভসঙ্গর কারকণ এসট িুস্পিভাকব িুসনসদদি নারী 
রাজননসৈক কিদীর প্রসৈ ইসঙ্গৈবাহী। 

৬. এই েেসট বৈদিান দুুঃিিয়কক আকরা অন্ধকার ককর ৈুলকব। 

৭. এই েেসটকৈ িাম্প্রসৈক প্রেসৈশীলকদর আকন্দালনকক খুবই 
অরুসেকর ও অনযাযযভাকব আিিণ করা হকয়কে। 

উসিসখৈ যুসিগুকলার প্রায় িবসটই ‘ঠাকুর ঘকর ফক ফর? আসি কলা 
খাই না’র িকৈাই অপরাধীর ইসঙ্গৈবাহী প্রকশ্ন সনকজর ফদাে স্বীকার 
করার িকৈাই বযাপার। ফকননা েেসট সনরকপক্ষভাকব পড়কল বুঝা 
যায়, ফলখক আিকল আিাকদর এ িিাকজ ভাকলা একটা কাকজও 
ফিকয়কদরকক ফয ককৈাটা বনু্ধর পর্ অসৈিি ককর আিকৈ হয় 
ৈারই একটা নিরূপ ৈুকল ধরার ফেিা ককরকেন। এিন ফলখা 
আিাকদর িাসহকৈয এটাই নৈুন নয়। যুকে যুকে শৈ শৈ কসব-
িাসহসৈযক ৈাকদর ফলখায় সবেয়টা ৈুকল ধকরকেন। হুিায়ূন 
আহকিকদর এসপটাে নাকির উপনযাকি আিরা ফদকখসে এক িা ৈার 
ফিকয়র সেসকৎিার টাকা ৈুলকৈ সনকজকক ৈুকল সদকয়কেন ৈারই এক 
সবত্তশালী দুলাভাইকয়র হাকৈ। সিলান োরাবী নািক এক ফলখক ৈার 
আত্মজীবনীিূলক গ্রন্থ ‘একজন ৈালাকপ্রািা নারীর আত্মকর্া’ 
বইসটকৈ বাস্তব উদাহরকণ উকিখ ককর ফদসখকয়কেন, একজন 
অসভকনত্রী এক জনসপ্রয় নাটযকাকরর নাটকক অসভনকয়র িুকযাে 
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পাওয়ার জনয সনষ্ফল ফেিা স্বরূপ সশকার হকয়সেকলন ফিই 
নাটযকাকরর। খুব িম্প্রসৈ অসভকনত্রী অিৃৈা খাকনর পসরোলক এসপ 
কাজল কৈৃদক সশকার হওয়ার ঘটনা এবাং কাজকলর িুকখ অিাংখয 
নাসয়কার সশকার হওয়ার কাসহনী সিসডয়ায় বযাপক ঝড় ৈুকলকে। 
নারীর প্রসৈ েরি অবিাননািূেক এিব ফলখায় খুব ঘৃণযভাকবই 
বাস্তবৈাটাকক ৈুকল ধরা হকয়সেল। এরকি আকরা ভুসর ভুসর উদাহরণ 
ফদওয়া যাকব এিন অবিাননার।  

ফলখক ৈার েকের বযাকগ্রাউন্ড সহকিকব বযবহার ককরকেন ইিলাকির 
পদদা সবধান ও আকলি-উলািার সবরুকদ্ধ উকদ্দশযিূলকভাকব িাংেসঠৈ 
একসট আকন্দালকনর সবরুকদ্ধ। আর একারকণই িবাই ভাবকেন এটা 
সনসদদি ফকাকনা নারী কিদীকক সনকয় ফলখা হকয়কে। সকন্তু একজন 
েেকাকরর েসরকত্রর নাকির িকঙ্গ আপনার নািসট সিকল ফেকল আপসন 
যসদ িকন ককরন ফিটা আপনাকক সনকয়ই ফলখা, ৈকব এ ফয ভীেণ 
ফবাকািী হকব- এটা ফবাধ হয় বলার অকপক্ষা রাকখ না। অনযসদকক 
আিাকদর এটাও ভুকল ফেকল েলকব না ফকাকনা অপপ্রোকর সবহবল 
হকয় যসদ ৈুিুল প্রসৈসিয়া জানাকনা হয় ৈখন অপপ্রোরকারীরা 
আকরা শসি পায়। আকলি-উলািা নারীর পদদা ও ইিলাকির আদকশদর 
িপকক্ষ ফয দাসব ৈুকলকেন ৈা এ েে প্রকাসশৈ হবার আকেই 
ৈুকলকেন। এ েে প্রকাকশ বা প্রকাশ পরবৈদী প্রৈযাহাকর আিার িকন 
হয় না ৈাকদর িকনাজেকৈ ফকাকনা প্রভাব ফেলকব।  

বস্তুৈ নারীবাদীরা এই েেকক ওই আকন্দালকনর িকঙ্গ িমৃ্পি এক 
ফিকয়র েে বকল প্রসৈবাদ করকলও বাস্তকবই েুকট উকঠকে আিাকদর 
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সবপন্ন নারীিত্তার ভিদশার সেত্র। ফলখক এখাকন অপারে। কাকরা 
কাকরা দৃসিকৈ সৈসন সবশ্বাি, আদশদ ও ভাবনার ফক্ষকত্র হাজার ফদাকে 
অসভযুি হকৈ পাকরন। সকন্তু অিৈ এই ফক্ষকত্র ৈার কলি ফর্কক 
িিাজসেকত্রর বাস্তবরূপটাই ফবর হকয় একিকে। ৈকব একক্ষকত্র অদু্ভৈ 
বযাপার হকচ্ছ, পাপ সকাংবা পাপীকক ঘৃণা করা হয় না; ঘৃণা করা হয় 
প্রকাশকারীকক! এিনটাই ফদখলাি আিরা ফলখক আবুল হািানাৈ 
আবদুল হাই িাকহকবর ফক্ষকত্র। ফকন সৈসন িিাজ সনাংড়াকনা একসট 
সৈি িৈয প্রকাশ করকলন ৈা সনকয় ব্লোর ও সনসেদ্ধিুকখ উিসিৈ 
ভ্রাি ৈরুণ-যুবককোষ্ঠী িিাকলােনার ককে এক িকঙ্গ ধুয়া ফেকড় েলা 
খাকাসড় সদকৈ শুরু করল! 

ভ্রি এই ৈরুণরা প্রসৈবাদ করকলও ৈারাই ফয েরল উদ্গীরণকারী 
ৈাকৈ ফকাকনা িকন্দহ ফনই। রাজনীসৈর োণকয িােকলযর জনয যুে 
যুে ধকর ফয নারীরা বযবহৃৈ হকয় আিকে ৈা ফকান্ িুকখ এরা 
অস্বীকার ককর? ঢাকায় পাসড় ফদওয়া গ্রাকির িহজ-িরল সশক্ষার্দীকক 
রাজনীসৈসবদরা সক ৈাকদর স্বাকর্দ বযবহার ককর না? সকাংবা বযবহার 
ককর না ৈাকদর ফযৌনলালিা সিটাকনার কাকজ? ফবশ ককয়ক বের 
আকে রাজধানীবািীর েবদ করার িকৈা নারী সশক্ষাপ্রসৈষ্ঠান 
বদরুকন্নো, ইকডন ককলকজর ফিকয়কদর রাজননসৈক ফনৈাকদর ফযৌন 
লালিার সশকার হওয়ার িাংবাদ আকিসন? ফিই বাস্তব ঘটনাগুকলাকক 
ফলখককর কেনার ভাোয় ৈুকল আনকল ফদাে কী?  

বস্তুৈ ফদকশ আজ েণৈকন্ত্রর নাকি অকনক সকেুই হকচ্ছ। েণৈন্ত্র 
কৈটুকু স্বার্দক ৈন্ত্র ফি ৈককদ যাওয়ার প্রকয়াজনীয়ৈা ফবাধ হয় 
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আজককর বাস্তবৈায় যাওয়ার প্রকয়াজন ফনই। কারণ, েণৈকন্ত্রর 
সনসদদি ফকাকনা িাংজ্ঞা ফনই। ফয ফদকশ, যাকদর জনয ফয কাজ িুসবধা 
ফিটাই হকচ্ছ েণৈকন্ত্রর কাযদকর িাংজ্ঞা। েণৈকন্ত্রর িাংজ্ঞার ওপর 
কাকরা ফয আিা ফনই ফি কর্া বলাবাহুলয। সকন্তু এরকেকয়ও বড় 
িিিযা হকচ্ছ েণৈকন্ত্রর নাকি স্বার্দৈকন্ত্র নারীিত্তা জকবহ হকয় যাকচ্ছ। 
একজন ফলখককর িকধয একটা ‘ফলখকিত্তা’ জীসবৈ র্াকক। হয়ৈ 
ফিটা কাকরা ফবলায় কখনও কখনও ঘুসিকয় র্াকক সকাংবা ফয ফকানা 
পাসরপাসশ্বদক কারকণ ৈা প্রকাসশৈ হকৈ সবঘ্ন হয়। ফকাকনা ফলখককর 
ফিই জীবিিত্তা ৈার পসরোসলৈ জীবনকবাকধর িকঙ্গ িাাংঘসেদক হকয় 
আত্মপ্রকাশ করকলই িানুে হইেই বাঁধায় এবাং পাঠকিহল অবাক 
হয়। ‘সটসভ কযাকিরার িািকন ফিই ফিকয়সট’ েেটা িিিযা তৈসর 
ককরকে সঠক এখাকনই। ফলখক আবুল হািনাৈ ফয িহকলর িানুে 
ফিই িহল ফর্কক এধরকনর একসট জযাি িৈয প্রকাশ অকনকককই 
সবসিৈ ককরকে। আিার ধারণা, যারা এই েকের িিাকলােনা ও 
সনন্দা ককরকে ৈারা এই দৃসিককাণ ফর্ককই ককরকে।  

  

 

 

িিকয়র সববিনা কুইন আজ এহরািবকস্ত্র িুকশাসভৈ 

অসভশি শয়ৈান ও ৈার ফদািররা বহু নারীকক সববিনা করার 
েিাকি িেলৈা ফদখাকলও অকনক ফক্ষকত্র একি ৈাকদর োল উকল্টা 
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ৈাকদর সবরুকদ্ধই প্রকযাজয হকয়কে। সবকশ্বর সবসভন্ন প্রািকর এিন নারী 
পদদার ফভৈকর সেকর ফপকয়কেন ৈাকদর িযদাদা ও িোন, যারা সেকলন 
িিকয়র ৈরুণ-যুবককদর ফোকখ স্বকপ্নর নারী। যাকদর ভি হকয় 
র্াকায় ৈারা পুলসকৈ হকৈা, সবকয়র বর হওয়ার ফেকয় এিব 
অসভকনত্রী-নাসয়কাকদর ভি হকয় র্াকাকৈ ফবসশ সশহরণ ও পুলক 
অনুভব ককর। ৈাই এিব অসভকনত্রীর সবকয়র িাংবাকদ ভিকদর হৃদয় 
ভাকি, ফকউ ফকউ আত্মহৈযাও ককর বকি। লক্ষ যুবককর হৃদয়বািনার 
এিসন এক রাণী কুইন পাসডিা। সকেুসদন আকে সেসলসপকনা 
অসভকনত্রী কুইন পাসডিা (Queenie Padilla) ফশাসবজ ৈযাে ককর 
ইিলাি গ্রহণ ককরকেন। ABS-CBN িাংবাকদর িকঙ্গ একসট 
িাক্ষাৎকাকর সৈসন বকলকেন, ‘ইিলাি গ্রহণ ককর অভযিরীণ শাসি 
এবাং সদকসনকদদশনা ফপকয়কেন। ইিলাি একসট জীবনবযবিা। আপসন 
যখন িুিসলি হকবন ৈখন জানকবন জীবকনর িসৈযকার উকদ্দশয কী। 
আসি একজন পাপী বযসি। সকন্তু আিাহ আিাকক ৈার েৃকহ আিাকক 
দাওয়াৈ ককরকেন। িুৈরাাং, আসি এখন আিাহর খুব সনককট।’ 

িম্প্রসৈ সৈসন িক্কাকৈ হজ পালন ককরকেন। সৈসন বকলকেন, ইিলাি 
ধিদ গ্রহকণর কারকণ সৈসন এখন িমূ্পণদ আলাদা বযসি। সৈসন স্বীকার 
ককরন, যখন আসি ফশাসবকজ সেলাি, ৈখন আসি অিুখী সেলাি। 
আসি সক ফযন হাসরকয়সেলাি। ৈাই কখনই সেরিন িুখ অনুভব 
করৈাি না। এখন, আিাহ আিার জীবন, আলহািদুসলিাহ্, লা 
ইলাহ ইিািাহ আিার জীবকনর প্রধান অবলম্বন। আসি এখন িুখ 
এবাং জীবকনর উপাদান ফপকয় ফেসে।’ 
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ফযকহৈু সৈসন ৈার জীবন উপকভাে করকেন আর ফশাসবজ সেল হারাি 
কাজ। ফিকহৈু সৈসন আর ফশাসবকজ সেকর যাকবন না। 

সৈসন ৈার ইিলাি ধিদ গ্রহকণ ও হজ পালকন িাহাযয করায় ৈার 
আকবোপু্লৈ অবিায় বাবা অযাকশন স্টার Robin Padilla ফক 
ধনযবাদ জানান এবাং বকলন ফয, ৈার বাবা ৈাকক িুকযাে না ককর 
সদকল হয়ৈ সৈসন িুিসলি হকৈ পারকৈন না। [িযাসনলা, ২০ নকভম্বর, 
২০১৩] 
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নিৈাই ফযন নারীর বােঁার ফশে অবলম্বন? 

কৈটা সরয়যাল হকৈ হকব সরয়যাসলসট ফশা-ফক? বাস্তবৈার সঠক ফকান 
পযদাকয় িুড়িুসড় সদকল ৈকব সরয়যাসলসটর রাংেকি ফিাড়ককর  প্রসৈসট 
ফরখা ৈুকল ধরকব এর ৈীক্ষ্ন দাঁৈ-নখ? সরয়যাসলসট ফশার ঝলিকল 
ফস্টজ ঝাঁসপকয় পড়কব িাধারণ িানুকের বাস্তবজীবকনর ওপর? 
সরয়যাল, আরও সরয়যাল। িানুকের িবকেকয় ফোপন, িবকেকয় বযসিেৈ 
বযাপারটুকু ফখালা িকঞ্চ হাসজর না করকল কীকির এই সরয়যাসলসট 
ফশার ৈকিা! ৈাই নাে-োন-অসভনয়-ফলাক হািাকনার ক্ষিৈা বা 
বাইকরর দুসনয়ার ফর্কক সবসচ্ছন্নভাকব এক বাসড়কৈ কযাকিরা-বসন্দ হকয় 
অকনকক সিকল সদন কাটাকনা নয়, ফখালা িকঞ্চ নি নারী শরীর এবার 
সরয়যাসলসট ফশার উপজীবয। কারণ এই িুকখাশ পরা ভর িানুেগুকলার 
কাকে িব পকণযর ফিরা পণয নারীর ফদহ। ফভােযপকণযর বাজাকর 
িবকেকয় েড়া দাকি যা সবককায়, িার্া খাসটকয় ফিটাককই সরয়যাসলসট 
ফশার সবেয় ককরকেন অনুষ্ঠাকনর উকদযািারা।  

খবরটা প্রকাশ পায় সবসবসির ওকয়বিাইকট। িাংবাকদ বলা হয়, 
ফডনিাককদর ওই সরয়যাসলসট ফশার কর্া। ফি ফদকশর সটসভ েযাকনকলর 
প্রাইি টাইকি ফদখাকনা হকচ্ছ ‘ফনককড ফলসড’ নাকির এই সরয়যাসলসট 
ফশা। ফিখাকন িকঞ্চ বকি িুযকটড-বুকটড দুই পুরুে। যাকদর একজন 
অনুষ্ঠাকনর িঞ্চালক, অপরজন সবকশে অসৈসর্। আর িািকন ফস্টকজর 
িাঝখাকন দাঁসড়কয় এক িসহলা, যার শরীকর ফকার্াও এক টুককরা 
িুকৈাও ফনই। েসদ আঁটা নরি ফেয়াকর বকি েম্ভীর িুকখ ওই নি 
নারীকদকহর পুঙ্খানুপুঙ্খ সবকশ্লেণ ককর েকলকেন পুরুেিয়। পাকয়র 
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নখ ফর্কক িার্ার েুল পযদি প্রসৈসট অঙ্গ খঁুসটকয় খঁুসটকয় উকঠ আিকে 
ৈাকদর আকলােনায়। এর পুকরাটাই হকচ্ছ লাইভ সটসভ কযাকিরার 
িািকন! 

আর ফিই ফিকয়সট? যার শরীর সনকয় হাজার ফোকখর িািকন এৈ 
আকলােনা? পুকরা িিয়টায় কাকঠর পুৈুকলর িকৈা দাঁসড়কয় সনকজর 
শরীর প্রদশদন করা োড়া ৈার ফকাকনা ভূসিকাই ফনই। ফোটা 
আকলােনাপকবদ ফি একবারও অাংশ সনকৈ পারকব না। ৈকব অনুষ্ঠাকন 
উপসিৈ র্াকার জনয উকদযািাকদর ৈরকে ২৫০ ইউকরা পাকব ফি। 
নিৈার িূলয...  

আজ ফোটাসবশ্ব ফযন ফিকন সনকচ্ছ ‘শরীর আিার অসধকার আিার’ 
ফলাোকনর শারীসরক অসধকার ৈে। একজন প্রািবয়ে িানুে ফস্বচ্ছায় 
জনিিকক্ষ নি হকৈ পাকর- অিৈ িনুেযকত্বর ফকাকনা িাংজ্ঞায় ৈা 
ফিকন ফনওয়া যায় না। নারীিত্তার কী অবিাননা! ফযখাকন ৈার 
শরীকরর প্রসৈসট খাঁকজর খঁুসটনাসট উকঠ আিকে দুই পুরুকের িসবস্তার 
বণদনায়, বহু ফলালুপ ফোকখর দৃসিকৈ, ফিখাকন ৈার ফকাকনা বিবয 
র্াককব না ফকন? ফকন এই আকলােনায় ফি একবারও অাংশ সনকৈ 
পারকব না? ফদাকাকন িাজাকনা ফশা সপকির িকৈা ফিও সনবদাক, 
অনুভূসৈহীন। ফনহাৈই জাজকিন্ট পযাকনকলর িািকন উপসিৈ একটা 
‘িাবকজট’। কু্ষধাৈদ লক্ষ বযঘ্র-সিাংকহর আসফ্রকার জঙ্গকল ফযন এক 
অিহায় হসরণশাবক!  
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‘িাবকজট’।... ৈার প্রাণ ফনই, অনুভূসৈ ফনই, সেিাশসি ফনই, কর্ন 
ক্ষিৈা ফনই। আকে শুধু একটা শরীর। ফয শরীর সরয়যাসলসট ফশার 
লাোিোড়া বাস্তবৈার সবসকসকসনর বাজাকর ফিাটা দাকি সবককায়। 
সটসভ েযাকনকলর ঝুসলকৈ আকি ফিাটা সটআরসপ, প্রেুর সবজ্ঞাপন। 
খবকরই পড়লাি, এই ফশা সঘকর ফডনিাককদ ফবশ ককয়কসট নারীবাদী 
িাংেঠন আপসত্ত ৈুলকলও জনসপ্রয়ৈার সনসরকখ প্রর্ি সদককই রকয়কে 
‘ফনককড ফলসড’। 

এিন একসট ফশা-ফৈ েটজলসদ জনসপ্রয়ৈা ফয আিকবই, ফি ফৈা 
খুবই স্বাভাসবক। ৈবু ভাবকৈ অবাক লাকে, পৃসর্বীর ফকাকনা এক 
উন্নৈ, আকলাকজ্জ্বল ফকাকণ এিন একসট অনুষ্ঠান লাইভ সটসভকৈ 
িম্প্রোসরৈ হকচ্ছ। ফিখাকন আিকেন িসহলারা এবাং ৈারা প্রায় 
প্রকৈযককই সশসক্ষৈ এবাং প্রসৈসষ্ঠৈ। এই ফশার একসট এসপকিাকড 
উপসিৈ হওয়া এক িধযবয়ে প্রার্সিক েুকলর সশসক্ষকা জাসনকয়কেন, 
ফশাসট িম্প্রোসরৈ হওয়ার পর ৈাঁর কাকে পাঁে-পাঁেটা সবকয়র িম্বন্ধ 
আকি! 

আিাকদর ফৈা অসশক্ষা আর দাসরকরর বাঁধকন আকিপৃকি জসড়কয় র্াকা 
জনিাংখযার ভাকর নুযব্জ সবশাল এক ফদশ। ফিখাকন শুধু ফবঁকে র্াকার 
লড়াইকৈই জীবন ফককট যায় অসধকাাংশ িসহলার। নারীর অসধকার, 
নারীর স্বাধীনৈা বা নারীকত্বর উদযাপন আজও আিাকদর ফদকশর 
ফবসশরভাে অাংকশই অর্দহীন ফহঁয়াসল। সকন্তু প্রােুকযদর িম্ভাকর ঝলিকল 
ফডনিাককদ ফৈা ৈা নয়। ৈাহকল সনকজকক িমূ্পণদ উনু্মি ককর ফেলার 
পুরোর সহকিকব কৈগুকলা সবকয়র প্রস্তাব এল, ফিটাই এিন িূখয 
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সহকিকব উকঠ এল ফকন? ফেসিসনস্টরা সেসে করায় উকদযািাকদর 
ৈরকে বলা হকয়কে, িসহলারা ফৈা এখাকন ফস্বচ্ছায় আিকেন, কাউকক 
ফজার করা হয়সন। ৈাও সঠক। সকন্তু ফকন আিকেন, ফিটাই প্রশ্ন। 
অকনকক বলকৈ পাকরন, আিাকদর ফদকশ শরীর সনকয় ফযিন েুঁত্মােদ 
আকে, ওকদকশ ফৈিন ফনই। ওরা শরীর সনকয় ফকাকনা কুণ্ঠায় ফভাকে 
না। সকন্তু নারী শরীর ফিখাকনও সনেকই একসট ফভােযপণয। নাহকল 
ফৈা এিন অনুষ্ঠান সঘকর এৈ জনসপ্রয়ৈা ও সবৈককদর ফঢউ আেকড় 
পড়ৈ না। এখাকন উপসিৈ হকয় েসবদৈ ফকাকনা নারী হাসিিুকখ সনশ্চয় 
ৈার কাকে আিা সবকয়র প্রস্তাকবর সহকিব সদৈ না। ফদশ বদলাক, যুে 
বদলাক, বদকল যাক সশক্ষার ধরন বা িাংেৃসৈর আকলা, ফকাকনা 
সকেুকৈই বদল ফনই নারী শরীকরর পণয-িবদস্বৈা। 

সেিা করা যায় আধুসনক ববদরৈার কর্া? ভাবুন ফৈা পাঠক, হলভসৈদ 
দশদককর িািকন একজন নারীর পুকরাপুসর নি হকয় দাঁসড়কয় র্াকার 
দৃশয কৈটা িিদাসিক ও তপশাসেক হকৈ পাকর? স্পট লাইকটর সবি 
িমূ্পণদ ঝুকল আকে ওই নি নারীকদকহর ওপর। িূসৈদর িকৈা সনশু্চপ 
দাঁসড়কয় ফিকয়সট। আকরা ভয়াবহ বযাপার ফদখুন ফৈা, ওই সববস্ত্র 
নারীসটর পাকশই িািানয আকলাকৈ িুকখািুসখ বকি দুজন পুরুে 
ফহাস্ট। ৈারা আলাকপর েকল এককর পর এক িিবয করকৈ র্াককন 
ফোকখর িািকন র্াকা নারীকদকহর প্রকলপ, খাঁজ এবাং তশসেক ফঢউ 
সনকয়। ফিই বণদনা শুকন হলভসৈদ দশদক হাৈ ৈাসল সদকয় অসভনন্দন 
জানান ফিই নি নারীকক। আর এই পুকরা দৃশয কযাকিরায় বন্দী ককর 
ফিটা ফটসলসভশকন প্রোর করা হকচ্ছ!  ফকউ িিবয করকে, ‘আহ, 
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ফিকয়সট ৈার শরীকরর খাঁজগুকলাকৈ িকন হয় একটু ফিাকির পরশ 
বুসলকয়কে। এৈ িিৃণ ফয ওর শরীর ফর্কক আকলা সপেকল পড়কে,’ 
জবাকব আকরক ফহাস্ট বলকলন, ‘ওহ, ৈাই ফৈা। ফখয়াল ককর ফদখ, 
ফিকয়রা িবিিয় শুধু সনকজকদর প্রশাংিা সনকজরাই ককর। এই 
অনুষ্ঠাকনর িাধযকি দশদক জানকৈ পারকে একজন পুরুে ৈার 
িািকনর নারীকক সনকয় সক ভাবকে। ৈাই না?’ 

‘আকর ধুর, এটা ফস্রে আিার ভাোয় রাসবশ টাইপ ফিসি!’ : আকলা 
আঁধাকরর ফখলায় এভাকবই েলকৈ র্াকক আলাপোসরৈা। নিৈার 
ফেসর করা এই অনুষ্ঠানসটকক সঘকর েলকে উকত্তজনা আর ৈুিুল 
সবৈকদ। এই অনুষ্ঠানকক ফডনিাককদ বলা হকচ্ছ ফস্রে একসট সরকয়সলসট 
ফশা। সনিদাৈারা দাসব করকেন, ‘এসট একসট কাবয, নিৈা নয়।’ 
উকদযািারা এই ফশাকক সশেকলা সহকিকব ফদখাকৈ োইকলও, নারী 
শরীর ফয আজও পুরুকের কাকে ফনহাৈই পণয োড়া সকেু নয় ৈাই 
ফোকখ আিুল সদকয় প্রিাণ করা হকয়কে বকল অসভকযাে করকেন 
অকনকক। ফশা’র জনয ফিকয়সটকক আড়াই ফশা ইউকরা ফদওয়া হয়। 
প্রকৈযকসট ফশা’ফৈই ফিকয়সটর ‘পাসরশ্রসিক’-এর টাকা দশদককদর 
িািকন নি অবিায় িকঞ্চর ওপরই সদকয় ফদওয়া হয়। সবৈককদর 
একসট অাংকশ যারা আকেন, ৈাকদর দাসব হকলা শরীকরর অসধকার ৈে 
ফিকন সনকল, জনিিকক্ষ একসট ফিকয় ফস্বচ্ছায় নি হকৈই পাকর। সকন্তু 
ৈার শরীর সনকয় প্রকাকশয সটসভ কযাকিরার িািকন দু’জন পুরুে 
খঁুসটনাসট বযাখযা সদকয় েকলকে, সকন্তু ৈার ফকান বিবয ফনই। এ 
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ফক্ষকত্র ৈাকক জড়বস্তু োড়া আর সকেুই ভাবা হকচ্ছ না বকল অসভকযাে 
অনযপকক্ষর। 

এ ধরকনর একসট ফশা কীভাকব িরকারী োড়পত্র ফপকলা, ৈা সনকয়ও 
প্রশ্ন উকঠকে। নারীকক এভাকব উপিাপকনর জনয সবশ্ব েণিাধযকি 
এখন সবৈককদর ঝড়। নারী অসধকার সনকয় যারা কাজ ককরন, ৈাকদর 
অসভকযাে, এভাকব উপিাপকনর িাধযকি নারীর িোনহাসন করা 
হকচ্ছ। ৈকব ফদশসটর িানবাসধকার কিদীরা এ ধরকনর সরকয়সলসট ফশা 
বকন্ধর দাসব ৈুকলকেন। ৈারা দাসব ককরন, িানবকদহকক ‘জড়বস্তুর’ 
িকৈা উপিাপন করা একসট গুরুৈর িানবৈাসবকরাধী অপরাধ। 

এই সরয়যাসলসট ফশা শুধু ফডনিাককদর নারীকদর নারীিত্তাই সবপন্ন 
ককরসন, সবপন্ন ককরকে িারাসবকশ্বর নারীিত্তার এবাং করা হকয়কে 
নারীকত্বর েরি অবিাননা। আজ আকাশ-িাংেৃসৈর ফয সবপুল 
িক্ষিৈা ৈাকৈ িুহূকৈদর িকধয েসড়কয় পকড় এবাং িারাসবকশ্বর ফকাসট 
ফকাসট সটসভ দশদক দশদন ও ‘ধেদণ’ ককর র্াকক ওই সরয়যাসলসট ফশার 
আগুকন কািুকৈা। সটসভকৈ উপসিৈ পূণদ সববিনা নারীর একসেলকৈ 
িুৈািুি নিকদহ িারাসবকশ্বর অিাংখয িানুকের ফোখ ‘শীৈল’ করার 
পর উপিাপক ও িঞ্চালককর নখ ফর্কক িার্ার োসন্দ পযদি প্রসৈসট 
অকঙ্গর সববরণ ফশ্রাৈাকদর কণদকক ককর িধুিয়... 

সরয়যাসলসট ফশা নয়; ফযন েরুর হাট! ফযখাকন প্রসৈসট েরুর িকঙ্গ 
র্াকক সবকশে শুভাকািী দালাল! প্রসৈসট ফিৈার িািকন ফি 
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সনসিকেই হাসজর। এরপর েকল েরুর গুণকীৈদণ বণদনা। েরুর সনৈম্ব 
উঁেু, ফোলা, ফোস্ত হকব অকনক... 

নারীর এই অধুঃপৈকন পুরুেকদর েসরত্র ও িানসিকৈায় ফয 
পসরবৈদন হকয়কে ফিই সবেয়সটও সবকশে লক্ষণীয়। এই জঘনয নি 
ফশাকৈ অাংশগ্রহণ করা এক নারীর কাকে হু হু ককর সবকয়র প্রস্তাব 
আিাটা ফি কর্ারই প্রিাণ। তনসৈকৈা সববসজদৈ এই সবকশ্ব নারীর 
ফশে অবলম্বন বুসঝ নিৈা, ফবহায়াপনা আর ফবকলিাপনা! নিৈাকক 
ফকন্দ্র ককরই নারীর অকর্দাপাজদন, সবকয়শাদীর আকয়াজন এবাং জীবন-
িাংিার? 

শুধু ৈাই নয়; নিৈাকক আজ ফবিাৈী ককর িিাজকিবা সহকিকব 
আখযাসয়ৈ করা হকচ্ছ। এক পসত্রকায় িাংবাদ ফবরুকলা ‘ফপাশাক খুকল 
িিাজকিবা’। ফখালাকিলা দৃকশয অসভনকয়র ফপেকনর িূল কারণটা 
জানাকলন পুনি পাকন্ড। সৈসন জানান, ফখালাকিলা দৃকশয অসভনকয় 
রাসজ হকয়কেন িিাজকিবার জনয। এর িাধযকি সৈসন িিাজকিবা 
করকেন! সৈসন বকলন, ‘আসি সববিনা হকয় িিাজকিবািূলক কাজ 
ককরসে। কারণ জনেণ আিাকক এভাকব ফদকখ আনসন্দৈ হকয়কে। 
সবপুল িাড়াও সিকলকে!’ ৈার দাসব, িানুেকক আনন্দ ফদওয়াটাই 
িিাজকিবা। িিাজকিবা না িিাকজর ‘জ্বালা’? 

হায় িানবৈা! হায় পশুত্ব! প্রেসৈর নাকি এভাকবই সক িানবৈা আর 
পশুকত্ব েলােসল হয়! এিব ফৈা আিকল পশুকত্বর স্তরককও অসৈিি 
ককর। িানুে আর িব সকেুর স্রিার বাণীকৈই পড়ুন :  
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نَا َولََقد   ﴿
 
ِنَ  َكثِٗيا ِِلََهن مَ  َذَرأ ن ِ  م  ِ

نِس   ٱِل  ِ
َقُهونَ  ّل   قُلُوب   لَُهم   َوٱۡل   َولَُهم   بَِها َيف 

 
َ
ُي  أ ونَ  ّل   ع  َمُعونَ  ّل   َءاَذان   َولَُهم   بَِها ُيب ِِصُ ي   يَس  ْوَلَٰٓئَِك  بَِها

ُ
ن َعَٰمِ  أ

َ َضل    ُهم   بَل   َكٱۡل 
َ
 أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
 [  ٩٧١: االعراف] ﴾ ١٧٩ ٱل َغَٰفِلُونَ  ُهمُ  أ

‘আর অবশযই আসি িৃসি ককরসে জাহান্নাকির জনয বহু সজন ও 
িানুেকক। ৈাকদর রকয়কে অির, ৈা িারা ৈারা বুকঝ না; ৈাকদর 
রকয়কে ফোখ, ৈা িারা ৈারা ফদকখ না এবাং ৈাকদর রকয়কে কান, ৈা 
িারা ৈারা শুকন না। ৈারা েৈুষ্পদ জন্তুর িৈ; বরাং ৈারা অসধক 
পর্ভ্রি। ৈারাই হকচ্ছ োকেল।’ {িূরা আল-‘আরাে, আয়াৈ : ১৭৯}  
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ধেদণসেৈায় দগ্ধ নারী : আগুন ফনভাকৈ ফেকল পুড়কে হাৈ 

ফভাকট, সনজস্বাকর্দ, দলীয় হীনকািনায় এবাং আদকশদর ধ্বজা উঁেু 
করকৈ নারীর বযবহাকরর জুসড় ফনই। নারীকক আজ বহুৈলসবসশি 
ভবকনর সনেৈলার ফেকটর োসবর িকৈা িবদজন বযবহাযদ বস্তু বাসনকয় 
ফেলা হকয়কে। ৈাই ফয ফযভাকব পারকে, যখন পারকে নারীকক 
হীনস্বাকর্দ বযবহার করকে। এর ভয়ানক একটা নসজর ফদখলাি 
আিরা োজীপুর সিসট ককপদাকরশন সনবদােকনর িিয়। এর আকে 
োরসট সিসট ককপদারশন সনবদােকন ইিলািসবকিেীৈার কারকণ আওয়ািী 
িরকার েরি িার খায় এবাং িবকসটকৈ ফোহারা ফহকর যায়। এই 
পরাজকয়র একিাত্র ও প্রধান কারণ সহকিকব সেসহ্নৈ করা হয় 
ফহোজৈ দিন ও শাপলা েত্বকরর িধযরাকৈর েণহৈযাকক। ইিলাকির 
পকক্ষর ফলাককরা নয়; স্বয়াং ইিরািসবকিেী ও বািপাড়ার সিসডয়ার 
ফলাককরাই ৈা স্বীকার ও ফলখা-িম্পাদকীয়কৈ প্রকাশ করকৈ র্াকক।  

এই অপ্রৈযাসশৈ পরাজকয়র ফরশ না কাটকৈই হাসজর হয় োজীপুর 
সিসট সনবদােন। িরকাকরর দুভদােয, ৈারা আকের োর সিসট সনবদােকনর 
আকেই োজীপুকরর ৈেসিল ফঘােণা ককর ফেকল এবাং োজীপুর 
ফর্কক ফবর হকয় আিাও অিম্ভব হকয় দাঁড়ায়। িুৈরাাং িব রাে সেকয় 
পসৈৈ হয় ফহোজৈ ও ফহোজৈ ফনৈা আিািা শেীর ওপর। দায় 
িব ৈাঁরই! সৈসনই জনেণকক িকৈযর সদকক আহ্বান ককর বাসৈকলর 
িিনদকক টসলকয় সদকয়কেন। িুৈরাাং ৈাককই ঘাকয়ল করকৈ হকব, 
ফহনিা করকৈ হকব! সকন্তু উপায়? উপায়ও ফপকয় যায় েড়যন্ত্রকারীরা। 
ফিই উপায় ফবর করকৈই ফটকন আনা হয় নারী ইিুয। ৈাই ফৈা 
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বলসেলাি, আজককর নারী ফযন িবদজন বযবহাযদ কলাপসিবল ফেকটর 
োসবর িকৈা। ফয ফকাকনা নসন্দৈ ও সনসন্দৈ পকর্ ৈাকদরকক ফটকন 
আনকৈই হকব। এই টানাটাসন করকৈ সেকয় সবজাৈীয় ফোকয়ন্দা 
িাংিার ভৈুদসককখার সিসডয়া ফটকন আনল আিািা আহিাদ শেীর 
একসট সভসডও-বিৃৈা। এই সভসডও-বিৃৈাসট আিকল ৈারই সকনা 
ৈাকৈই ফঘারৈর িকন্দহ ফর্কক ফেকে। 

আিািা আহিদ শেীর বিবয বা ওয়াজগুকলা িাধারণৈ আল-আরব 
এন্টারপ্রাইকজর স্বত্বাসধকারী ইয়ার আহিদ ফরকডদ ককর র্াককন এবাং 
আকলাসেৈ সভসডও-ওয়াজসটও আল-আরব এন্টারপ্রাইজ কৈৃদক 
ফরকডদকৃৈ ও বাজারজাৈকৃৈ। আল আরব এন্টারপ্রাইকজর 
স্বত্বাসধকারী ইয়ার আহিদ ওই ওয়াজ ও বিৃৈা িম্পককদ বকলন, 
‘শেী িাকহব হুজুকরর এই ওয়াজসট আসি দুই-সৈন বের আকে 
েটগ্রাকির ফকার্াও ফরকডদ ককরসেলাি। ফকার্ায় ককরসেলাি, ফিসট 
এখন আর িকন ফনই। কারণ প্রসৈবের হুজুর শৈ শৈ িাকন ওয়াজ 
ককরন। আসি ফেিা কসর হুজুকরর িব বিবয ফরকডদ করকৈ। আসি 
হুজুকরর প্রায় প্রসৈসট ওয়াকজই উপসিৈ র্াসক। সকন্তু সবেৈ দুই-এক 
বেকর ফয এ বিবয ফরকডদ কসরসন, এ বযাপাকর আসি সনসশ্চৈ। করকল 
আিার িকন র্াককৈা।’ 

‘হুজুকরর বিবয সনকয় ফয সবৈকদ িৃসি করা হকয়কে, এটা িুপসরকসেৈ 
একসট অপপ্রোর। হুজুর আিাকদর েটগ্রাকির িব িানুকের িুরসব্ব, 
িবার অসভভাবককর িকৈা। সৈসন িাধারণ িানুেকক ধিদ িম্পককদ 
বুঝাকৈ সেকয় নানা িিয় নানা আসঙ্গকক কর্া বকলন। আিরাই 
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ফদকখসে, সৈসন ৬০-৭০ বেকরর বৃদ্ধিানুেকক িবার িািকন বকাঝকা 
ককরন। িিাকজর অকনক বড় বড় বযসি, বযবিায়ী, সশসক্ষৈ 
িানুেককও সৈসন এভাকব বকাঝকা ককরন, আপনার বাসড়কৈ 
োনবাজনা েকল ফককনা? আপনার ফেকল নাসক ফনশা ককর? আপনার 
ঘকর নাসক পদদা নাই? এিন সবেকয় সৈসন িবিিয়ই িবাইকক িৈকদ 
ককরন, উপকদশ ফদন। ৈারা হুজুকরর িািকন ৈার কর্ার প্রসৈবাদ 
করা ফৈা দূকরর কর্া বরাং িার্া সনেু ককর বকি র্াককন, সনেুস্বকর 
হাকিন। এলাকার িানুকের প্রসৈ ভাকলাবািা ফর্ককই সৈসন এিনটা 
ককরন। এলাকার িানুেও সবনা বাকযবযকয় হুজুকরর কর্া ফিকন ফনন।’ 

‘এই ওয়াজসট সৈসন ফকাকনা একসট গ্রািয িাহসেকল সদকয়সেকলন 
িম্ভবৈ। গ্রাকির িানুকের জনয হুজুর িাধারণৈ েটগ্রাকির আঞ্চসলক 
ভাোয় ওয়াজ ককরন এবাং এিন িব উপিা সদকয় ৈাকদর বুঝাকৈ 
ফেিা ককরন ফযগুকলা সদকয় গ্রাকির িাধারণ িানুে িহকজই বুঝকৈ 
পাকরন। আিার িকন হয়, সৈসন যা বকলকেন ৈাকৈ নারীকদর ফিাকটও 
অিোন করা হয়সন, বরাং নারীকদর িোনকক আকরা বাড়াকনা 
হকয়কে। একৈাসদন আকের একসট ওয়াজকক এখন িানুকের িািকন 
উকদ্দশযিূলকভাকব প্রোর ককর োয়দা ওঠাকনা নাসস্তককদর কারিাসজ 
োড়া আর সকেু নয়।’ 

ইয়ার আহিকদর বিকবযর ফরশ ধকর আিরা ককয়কসট সবেয়কক 
আকলােনার ফটসবকল ফটকন আনকৈ পাসর। প্রর্ি কর্া হকচ্ছ; আল 
আরব এন্টারপ্রাইকজর স্বত্বাসধকারী ইয়ার আহিকদর বিবয অনুযায়ী 
বিবযসট কি হকলও দুইবের আকের ফকাকনা এক ওয়াজ 
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িাহসেকলর। দুই বের আকের একসট বিবযকক ফককনা আিাকদর 
েৈুর সিসডয়া হঠাৎ ককরই িািকন সনকয় একলা? 

সিৈীয় কর্া হকলা, সবকশে অপপ্রোকরর জনয আিাকদর সিসডয়া যখন 
এই ইিুযসট িািকন সনকয়ই একলা, ফককনা ৈারা এসটকক আিািা 
আহিদ শেীর িাম্প্রসৈক বিবয বকল োসলকয় সদকলা? দুই বের 
িিয়কক সক ফকউ িাম্প্রসৈক বকল? ফকাকনা ফকাকনা িাংবাদিাধযকি 
এই বিবযকক ‘ককয়কসদন’ আকের বকল োসলকয় ফদওয়া হকয়কে। 
একসট অনলাইন িাংবাদিাধযি বিবযসটকক ৮ জুলাই হাটহাজারীকৈ 
ফদওয়া আিািা শেীর বিবয বকল প্রোর ককরকে। অর্ে আিািা 
শেী জুলাইকয়র প্রর্ি ফর্ককই উিরার উকদ্দকশ ফিৌসদ আরব অবিান 
ককরন। ৈকব ফককনা সিসডয়ার এই সনজদলা সির্যাোর? 

ৈৃৈীয় কর্া হকলা, আিািা শেী বিবয সদকলন অর্ে ৈার িািকন 
উপসিৈ ফশ্রাৈারা ফকউ প্রসৈবাদ করকলা না। এক বের ফেকলা, দুই 
বের ফেকলা সকন্তু ফকার্াও ফকাকনা প্রসৈবাদ হকলা না; একজন নারীও 
িরব হকলন না ৈার ‘অপিাকনর’ প্রসৈকশাধ সনকৈ। অর্ে দুই বের 
পর ৈার ফিই বিবয সনকয় হঠাৎ ককরই আিাকদর সিসডয়া িরব হকয় 
উঠকলা। কসৈপয় নারীকনত্রী আর ধাপ্পাবাজ রাজননসৈক ফনৈার 
শরীকর আগুন ধকর ফেকলা, জাৈ ফেকলা জাৈ ফেকলা বকল। অর্ে 
িরািসর যাকদর িািকন বলকলন ৈাকদর োকয় আগুন লােকলা না, 
ৈাকদর িা-ফবাকনর ইজ্জৈ ফেকলা না; ইজ্জৈ ফেকলা এিব 
নারীদরদীর! ৈাও সৈন বের পর! বািাসল নারীর ইজ্জৈ সক একৈাই 
িস্তা? সৈনবের পর ৈার ইজ্জৈ ঢাকার জনয আিাকদর 
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নারীকনত্রীকদর টনক নড়কলা! ৈকব সক বািাসল নারীরা একৈাসদন 
আব্রুহীন হকয় পকর্ঘাকট পকড় সেকলন? 

আিািা শাহ আহিদ শেী (দা.বা.) ফযিব বিবয সদকয়কেন, ৈার 
বিকবযর েকল ফকাকনা নারী সক ধেদকণর সশকার হকবন? ফকাকনা নারী 
সক স্বািীর িারা সনযদাসৈৈ হকবন? ফকাকনা নারী সক ফযৌৈুককর িকৈা 
অসভশাকপর সশকার হকবন? ফকাকনা নারী সক কিদিকল ৈার িহকিদীর 
হাকৈ ফযৌনািাি হকবন? েুল-ককলকজ সক এর িারা ইভসটসজাং ফবকড় 
যাকব? এর প্রকৈযকটার উত্তরই হকব ‘না’। ৈাহকল ৈার বিকবয যসদ 
একৈািব উপকাসরৈা ফর্কক র্াকক ৈকব ফকান অিৃৈ িুধার ৈালাকশ 
আিাকদর ৈর্াকসর্ৈ নারীকনত্রীরা ১৮ জকনর িানববন্ধন সনকয় 
ফপ্রিক্লাকবর িািকন দাঁড়ায়? আর আিাকদর ফবহায়া সিসডয়াগুকলা 
কীভাকব ফিই ১৮জকনর িানববন্ধকনর েসব প্রর্ি পাৈায় োপকৈ 
পাকর? ১৮জকনর জনিির্দনই সক ফদকশর ১৭ ফকাসট িানুকের 
প্রসৈসনসধত্ব ককর? 

কী কারকণ ফদাে ধরা হয় আিািা আহিদ শেীর? সৈসন নারীকক 
ঘকর িুরসক্ষৈ র্াককৈ বকলকেন। ৈাকক অনর্দক বাইকর ফবর হকৈ 
সনকেধ ককরকেন। ৈাকক সভন্নপুরুকের িকঙ্গ েলকৈ সনকেধ ককরকেন। 
োকসরকৈ, েুল-ককলকজ, ফেকলকদর িকঙ্গ উনু্মিভাকব সিশকৈ সনকেধ 
ককরকেন। একজন ফিকয়র জনয এটা সক অপিানিূেক উপকদশ? 
সৈসন ফিকয়র বাবাকক বকলকেন ফিকয়র ফখাঁজ সনকৈ, ফিকয় োকসরর 
নাকি অনয ফেকলর িকঙ্গ িিয় কাটাকচ্ছ কী-না, েুকলর নাকি পাককদ 
বকি আড্ডা সদকচ্ছ কী-না, ফি যা উপাজদন করকে ফিগুকলা হালাল 
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কী-না এিব সবেকয় িৈকদ র্াককৈ বকলকেন। এগুকলা একজন 
অসভভাবককক পরািশদ ফদয়াটা সক িানবৈাসবকরাধী কাজ? এ বরাং 
কুরআকনর িরািসর সনকদদশ। িহান আিাহ ইরশাদ ককরন- 

نَ  ﴿ نَ  َوَّل  ُبُيوتُِكن   ِف  َوقَر  جَ  َتََب ج  وَلَٰ   ٱل َجَِٰهلِي ةِ َتََب 
ُ نَ  ٱۡل  قِم 

َ
ةَ  َوأ لَوَٰ  َوَءاتِيَ  ٱلص 

ةَ  َكوَٰ نَ  ٱلز  ِطع 
َ
َ  َوأ ۥي   ٱّلل  ُ  يُرِيدُ  إِن َما َورَُسوََلُ هَِب  ٱّلل  َس  َعنُكمُ  ِِلُذ  َل  ٱلر ِج  ه 

َ
َي ِت  أ  ٱۡل 

َِرُكم   ِهٗيا َوُيَطه   [ ٢٢: الحزابا] ﴾ ٣٣ َتط 
‘আর ফৈািরা সনজ েৃকহ অবিান করকব এবাং প্রাক-জাকহলী যুকের 
িৈ ফিৌন্দযদ প্রদশদন ককরা না।’ {িূরা আল-আহযাব, আয়াৈ : ৩৩} 

এর আকের আয়াকৈ বলা হকয়কে- 

َقي ُت    إِنِ ﴿ نَ  فََل  ٱت  لِ  ََت َضع  َمعَ  بِٱل َقو  ِي َفَيط  ّٗل  َوقُل نَ  َمَرض   قَل بِهِۦ ِف  ٱَّل   قَو 
ُروٗفا ع   [  ٢٣: االحزاب] ﴾ ٣٢ م 

‘যসদ ফৈািরা আিাহর ৈাকওয়ার অসধকারী হও, ৈকব পরপুরুকের 
িকঙ্গ ফকািল ও আকেদণীয় ভসঙ্গকৈ কর্া বকলা না। েকল ফিই বযসি 
কুবািনা ককর, যার অিকর বযসধ রকয়কে। ফৈািরা িাংযৈ কর্াবাৈদা 
বলকব।’ {িূরা আল-আহযাব, আয়াৈ : ৩২} 

বাাংলাকদকশ গ্রাকি-েকঞ্জ ওয়াজ-িাহসেল একসট অসৈ িাধারণ সবেয়। 
ফিিব ওয়াকজ নারী-পুরুকের পরস্পকরর িম্পকদ, স্বািী-স্ত্রীর অসধকার, 
ফেকল-ফিকয়র প্রসৈ আেরণ, সপৈা-িাৈার িযদাদা সবেকয় খুব িাধারণ 
ভাোয় বিবয রাকখন ধিদীয় বিারা। ফিখাকন শুধু ফৈঁৈুল নয়, আগ্রহী 
ফশ্রাৈাকদর বুঝাকৈ িুরসে-সডি, ফোর-ডাকাৈ, স্বািী-স্ত্রী, ঢাকা-বােদাদ 
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এিন নানা ধরকনর উপিার অবৈারণা ককরন বিারা। এটা গ্রািীণ 
ওয়াকজ খুবই প্রেসলৈ একসট সবেয়। এিনসক গ্রাকির িাহসেকল ফিই 
বিাককই ফবসশ ফৈায়াজ করা হয়, ফয যকৈা ফবসশ সবসভন্ন ধরকনর 
উপিা বযবহার করকৈ পাকরন। ফিখাকন ফৈঁৈুল উপিা অসৈ িাধারণ 
একসট উপিা োড়া আর সকেুই নয়।  

িুৈরাাং শহকরর ওয়াজ না ফশানা িুশীলবযসিকদর কাকন যখন এইিব 
গ্রািয উপিা আর গ্রািীণ দরদিাখা কর্াবাৈদা পসৈৈ হয় ৈখন ৈারা 
িকন ককরন, এটা বুসঝ োসল, অসৈ করুসেপূণদ বিবয! আিািা শেীও 
িিাকজ নারীর অবিূলযায়ন এবাং অবিাননা রুখকৈ িাধারণ গ্রািয 
ভাোয় সবেয়সট প্রসৈহৈ করকৈ িবার প্রসৈ আহ্বান জাসনকয়কেন 
িাত্র। এখন শহকরর আধুসনক িানুেরা যসদ গ্রািয ভাোকক োসল িকন 
ককর আিািা শেীকক অপরাধী ঠাওরান, ৈাহকল ফদােটা আিকল 
কার, ফিটা সবকবেনার দাসব রাকখ। 

আবার আিািা শেীর বিবয আিাকদর সিসডয়ায় আাংসশকভাকব সববৃৈ 
হকয়কে। সৈসন নারীকদর ঘকরর বাইকর না যাওয়ার বযাপাকর বলার 
আকে বকলকেন, নারীরা ঘকরর রাণী। আপানারা ফককনা বাইকর 
যাকবন? আপনার বাবা, স্বািী, ফেকলকক বলুন আপনার কী দরকার। 
ৈারা আপনাকক একন ফদকব। আপসন শুধু ঘকর বকি আরাি-আকয়শ 
করকবন।  

িুৈরাাং আিািা আহিদ শেী ফদােটা করকলন ফকার্ায়? আিাকদর 
িিাজবযবিাটা ফৈা ৈার বিকবযর ফেকয় খুব ফবসশ সভন্ন নয়। সকেুসদন 
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আকে আইসিসডসডআরসব একসট জসরপ ককরকে, যাকৈ বলা হকয়কে, 
ফদকশ ১৮ বেকরর আকেই অিৈ ৫০ ভাে শহুকর ৈরুণ-ৈরুণী ফযৌন 
অসভজ্ঞৈা সনকচ্ছ। এরা পকরাক্ষভাকব প্রকরাসেৈ হকয় এিনটা করকে। 
একদর এক-ৈৃৈীয়াাংশ আবার গ্রুপ ফিকি (দলেৈ ফযৌনকিদ) জসড়কয় 
পড়কে। (নাউযুসবিাহ) 

আইসিসডসডআরসব ৈাকদর প্রসৈকবদকন আরও উকিখ ককরকে, ১১ 
ফর্কক ১৪ বের বয়িী ৈরুকণরা ফযৌনককিদ সলি হকচ্ছ পকনদাগ্রাসে 
ফদকখ। 

েৈ বের ‘িিয় সটসভ’ ফর্কক করা এক জসরকপ উকঠ একিকে আরও 
ভয়াবহ ৈর্য। এই সটসভর পক্ষ ফর্কক অনুিন্ধানী িাাংবাসদকরা 
রাজধানী ঢাকার ফবশ ককয়কসট েুল ঘুকর জানকৈ পাকরন, েুকলর 
৮২% োত্র-োত্রী িুকযাে ফপকলই ফিাবাইকল পকনদাগ্রাসে ফদকখ। ঢাকা 
শহকরর ৬২% েুলপড়ুয়া ক্লাকি বকিই পকনদােসব ফদকখ। ৪৪% ফপ্রি 
করার জনয ফিাবাইল ফোন বযবহার ককর। আর েুলপড়ুয়া ফিকয়রা 
িকন ককর, ৈার একটা বয়কফ্রন্ড র্াককৈই হকব, না হকল ফি িাটদ 
না। একাসধক বয়কফ্রন্ড র্াকাটাও একটা ফিসডকটর বযাপার িকন ককর 
ৈারা। 

লক্ষণীয় সবেয় হকচ্ছ, এটা ককলজ-ভাসিদসট বা িাধারণ নারীকদর ওপর 
জসরপ নয়, এটা েুকলর ফিকয়কদর ওপর করা জসরপ। যারা এখন 
এিএিসির সনকে অধযয়নরৈ এবাং ৈাকদর কাকরারই বয়ি ১৬-১৭-
এর ওপকর নয়। 
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ফৈা আিাকদর িুশীল নারীকনত্রী আর দরদী িাজা পুরুেরা এই 
বাস্তবৈায় সনকজকদর অবিান ফকার্ায় ৈুলকবন? িিাজ ফযখাকন 
োকু্ষি পাপাোকর সলি হকচ্ছ, ফিকয়রা যখন ইচ্ছা-অসনচ্ছায় িবদকক্ষকত্র 
ফযৌনৈার িকৈা ভয়াবহ বযসধকৈ আিাি, ফিখাকন আিািা শেীর এই 
িহজকর্ন ফককনা ৈাকদর োকয় কাঁটা ফদয়? সৈসন সবেয়গুকলা িহজ 
আর িরল ভাোয় বকলকেন বকলই সক সৈসন একৈাটা প্রশ্নবাকণর 
সশকার হকয়কেন? নাসক এিব কর্া বকল িানুেকক িকেৈন করকল 
অকনককরই ফভােবাদী েসরত্র খকি পড়ার ভয় আকে? 

একটা বাস্তব কর্া প্রকাশ করা অপরাধ? নারীকক ফদখকল পুরুকের 
কািভাব জােকব, একৈ অবাক হওয়ার কী আকে? এটার িকধয রুসে-
কুরুসেরই কী আকে? এটা আসদ সপৈা আদি আলাইসহি িালাি 
ফর্কক শুরু ককর বৈদিান িিকয়র প্রসৈসট পুরুকের ফবলায়ই প্রকযাজয। 
সবেৈ শৈাব্দীর ফশ্রষ্ঠ িকনাসবজ্ঞানী সিেিুন্ড ফ্রকয়ড বযাপারসট অৈযি 
িহজ িাবলীল ভাোয় বকলকেন, ‘কািভাব নারী-পুরুকের একটা 
স্বাভাসবক প্রবৃসত্ত (নযাোরাল ফটনকডসে) এবাং এর অনুপসিসৈ ঘটকল 
ফকাকনা নারী সকাংবা পুরুে স্বয়াংিমূ্পণদ হকৈ পাকর না।’ (Three 

contributions to the theory of sex) 

নারীকদর বযাপাকরও ফ্রকয়ড অৈযি েিৎকার কর্া বকলকেন, 

The great question that has never been answered, and 

which I have not yet been able to answer, despite my 

thirty years of research into the feminine soul, is 'What 
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does a woman want? (From Sigmund Freud: Life and 

Work by Ernest Jones, 1953) 

‘ফয জসটল ও বড় প্রশ্নসটর জবাব ফিকলসন এবাং ৩০ বের ধকর এখন 
পযদি আসি ফয প্রশ্নসটর জবাব সদকৈ িক্ষি হইসন, ৈা হকচ্ছ, একজন 
নারীর বািনা কী? নারীর িন কী কািনা ককর?’ (আকনদস্ট ফজানি, 
সিেিুন্ড ফ্রকয়কডর জীবন ও কিদ, ১৯৫৩) 

সিেিুন্ড ফ্রকয়ডকক বলা হয় আধুসনক িকনাবীক্ষকণর জনক। সৈসনই 
নারী-পুরুকের ফযৌনৈার বযাপাকর এভাকব ফখালাখুসল িিবয ককরকেন 
এবাং ফিাটাদাকে বকল সদকয়কেন, নারীর প্রসৈ পুরুকের আকেদণ 
র্াককবই- এটা স্বৈুঃসিদ্ধ সবেয়। ফিটা েুল ফহাক, ককলজ ফহাক, 
োকসর সকাংবা পকর্ঘাকট ফহাক; নারীর প্রসৈ পুরুকের আকেদণ 
অনস্বীকাযদ। ফি সহকিকব আিািা আহিদ শেী কুরআন-হাদীকির 
আকদশ-সনকেধকক উপিার ভসঙ্গিায় বকলকেন। ৈার উপিা এবাং 
ফিাজা-িাো কর্ায় যসদ কাকরা আঁকৈ ঘা লাকে ৈাহকল ফিটা যার 
যার বযসিেৈ সবেয়। ফিটা সনকয় রাজননসৈক ইিুয তৈসর করা 
ফিাকটও বুসদ্ধিাকনর কাজ নয়।  

রাজনীসৈসবদরা বড় েৈুর ও বুসদ্ধিান! অপবযাখযা ককর সনকজকদর 
পকক্ষ কুরআন-হাদীকির উদৃ্ধসৈ সদকৈ ৈাকদর জুসড় ফিলা ভার।  পদদা 
রক্ষাকর্দ নারীর অনাবশযক বাইকর না যাওয়ার গুরুকত্বর জবাকব 
ৈাকদর বিবয, ‘নবীসজর স্ত্রী বযবিা করকৈন। সৈসন ৈার স্ত্রীকক 
বযবিা করকৈ বারণ ককরনসন। ৈাোড়া নবীসজ জ্ঞান অজদকনর জনয 
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প্রকয়াজকন িুদূর েীন ফদকশও ফযকৈ বকলকেন। ফিখাকন সৈসন নারী বা 
পুরুে আলাদা ককর বকলনসন।’ 

একদর ফক বুঝাকব, রািূলুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাকির স্ত্রী 
িা খাসদজা রাসদয়ািাহু ‘আনহা যখন বযবিা করকৈন ৈখন আিাকদর 
নবী িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি ফৈা নবীই হনসন। সৈসন নবী 
হওয়ার পর যখন িা খাসদজা রাসদয়ািাহু ‘আনহা ইিলাি গ্রহণ 
ককরন, ৈৎপরবৈদী িিকয় সৈসন ইিলাকির ফকান আকদশ-সনকেধটা 
অিানয ককরকেন, ৈাোড়া ৈারা েীন ফদকশ জ্ঞানাজদকন যাওয়ার ফয 
বাণীটা প্রায়ই আওড়ান ফিটা আদকৈ ফকাকনা হাদীিই নয়, এটা জাল 
হাদীি বা িাধারণ আরবী প্রবাদ। বাকযসটর আরবীরূপ হকচ্ছ,   

نيِ اْطلُبُوا »   «الِْعلَْم َولَْو بِالصِّ
হাদীিসবশারদেণ এটাকক বাকনায়াট হাদীি বকল উকিখ ককরকেন। 
ফযিন, সবখযাৈ হাদীিসবশারদ ইবকন সহব্বান রসহিাহুিাহ বকলন, 

  َل أصل ال باطل حديث

‘এসট একসট সভসত্তহীন জাল হাদীি।’  

ইবনুল জাওযী রসহিাহুিাহ বকলন, 

 موضوع .بالصني ولو العلم اطلبوا

‘ইলি ফশখার জনয েীন পযদি হকলও যাও, হাদীিসট জাল।’  

আিািা িারঈ হাম্বলী রসহিাহুিাহ বকলন, 



 

148 

  الِب الكم من هذا ليس

‘এটা রািূিুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাকির বাণী নয়।’ 

এভাকব অিাংখয হাদীিসবশারদ এটাকক বাকনায়াট ও জাল হাদীি বকল 
আখযাসয়ৈ ককরকেন। সকন্তু রাজনীসৈসবদকদর ফয দরকার ফযনকৈন 
আকাকরর একটা হাদীি, যিারা ইিলাকির শালীনৈা ও পসবত্রৈার 
পদদা সবধাকনর সবরুকদ্ধ সবকোদাোর করকৈ পাকরন। সকন্তু কার ঘাকড় 
একাসধক ধড় ফয, ৈাকদর যা হাদীি নয় ৈা হাদীি সহকিকব োসলকয় 
ফদওয়া ককঠার শাসস্তকযােয অপরাধ বকল িৈকদ করকব!  

যাকহাক, আরও অবাক করার িকৈা সবেয় হকলা, আকলি-উলািার 
বযাপাকর িুখকেনা কসৈপয় নট-নটী অসভকযাে ককরকেন, ৈাঁরা নাসক 
ধকিদর অপবযাখযা করকেন। কী আজব কর্া! ৈাঁরা িারাসদন িারা 
বের বাাংলাকদকশর আনাকে-কানাকে ইিলাি সশক্ষাদান ককর কুরআন-
হাদীকির অপবযাখযা ককরন, আর িুসবধাকভােী নারীকনত্রীরা 
ফদশবািীকক ইিলাকির সবসধ-সবধান সশক্ষা ফদন! এর ফেকয় বড় 
ফকৌৈুক আর কী হকৈ পাকর!  

ফদশবািী িবকেকয় অবাক হকয়কে জননক নাটযাসভকনত্রীর আস্ফাসলৈ 
বিবয শুকন। যাকক নাটক-সিকনিায় িাধারণৈ পসৈৈার েসরকত্র 
সনবদােন করা হয়, কারণ সৈসন এই ফরাকল িবকেকয় ফবসশ িানানিই। 
সৈসন ৭০ বের হাদীি সশক্ষাদানকারী আকলিকক বলকলন, আপসন 
ৈওবা করুন। লও ঠযালা! একজন পসৈৈা েসরকত্রর অসভকনত্রী, যার 
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দুই স্বািী সবেৈ হকয়কেন, সৈসন নব্বইঊধ্বদ ফদশবকরণয এক 
আকলিকক বলকেন, আপসন ৈওবা করুন!  

নারীকদরকক সবসভন্ন উপিায় ভূসেৈ ককরকেন সবকশ্বর সবসভন্ন দাশদসনক, 
ফলখক, িাসহসৈযক ও ইসৈহািখযাৈ বযসি। সকেু দৃিাি ফদওয়া যাক : 

‘পুরুে প্রভু, নারী দািী।’ -এযাসরস্টটল 

‘পুরুে হকচ্ছ অসনবাযদ, অপসরহাযদ, অবধাসরৈ; আর নারী হকচ্ছ 
আকসিক, অপ্রকয়াজনীয়, অসৈসরি।’ -সিকশল 

‘নারী ভূসি, নারী উবদর ৈকব ওই উবদরৈা িৃসিশীল নয়, ৈাকক 
িৃিশীল ককর পুরুে। -সহপসিটাি 

‘রকয়কে এক শুভ নীসৈ যা িৃসি ককরকে শৃঙ্খলা, আকলাক ও পুরুে, 
রকয়কে এক অশুভ নীসৈ যা িৃসি ককরকে সবশৃঙ্খলা, অন্ধকার ও 
নারী।’ -সপর্াকোরাি 

‘নারী এিন এক রাজয যাকক শুধু জয় করকলই হকব না, িমূ্পণদরূকপ 
পরাভূৈ, পযদদুস্ত আর পদদসলৈ করকৈ হকব, ফযকনা ফি লণ্ডভণ্ড হকয় 
যায়।’ -ফনকপাসলয়ন 

‘নারীর জন্মই হকয়কে পুরুোধীন র্াকার জনয, ৈাকক সেরকাল ৈাই 
র্াককৈ দাও।’ -রুকশা 

‘পুরুে প্রভু, নারী ৈার ফিসবকা; েৃকহ র্াকা, িাংিার করা, পুরুকের 
ফিবা করাই নারীর প্রকৃৈ িান ও শসি।’ -রািসকন 
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নারী ভাকলাবািার জনয, জানার জনয নয়। -অোর ওয়াইল্ড 

নারী একই িকঙ্গ একসট আকপল ও িাপ। -ফহনসরক হাইকন 

ফকাকল র্াসককলও নারী, ফরকখা িাবধাকন 

শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাসহ িাকন। -রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

নারী কভু নাসহ োয় একা হকৈ কাকরা 

এরা ফদবী এরা ফলাভী 

যৈ পূজা পায় এরা োয় ৈৈ আকরা 

ইহাকদর অসৈকলাভী িন 

একজকন ৈৃি নয়, এক ফপকয় িুখী নয় 

যাকে বহুজন। -কাজী নজরুল ইিলাি 

আিরা জাসন, এযাসরস্টটল, সপর্াকোরাি, রুকশা, রসব ঠাকুর নারী  
িম্বকন্ধ যা বকল ফেকেন ৈা সিকর্য। সবিকয়র িকঙ্গ আিরা ফদসখ,  
জািদান সবজ্ঞজন ফহনসরক হাইকন নারীকক িাপ বলকল ফিসট হকয় যায় 
‘বাণী সেরিন’, আর একজন আকলি যখন নারীর আকেদণকক 
ফৈঁৈুকলর িকঙ্গ উপিা ফদন ৈা হকয় যায় অশ্লীল-কুরুসেপূণদ বিবয। 
সর্যাসটশ সেত্রসশেী রািসকন নারীকক পুরুকের ফিসবকা বলকল, ৈাকক 
েৃহককাকণর আকলাকবসৈদকা বলকলও সৈসন পূজনীয়, পক্ষািকর 
উলািাকয় ফকরাি ৈাকক েৃকহর রাণী বলকল সৈসন হকয় যান 
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নারীসবকিেী। কাজী নজরুল নারীকক অসৈকলাভী বলকৈ পারকলন, 
আর আকলি হকয় ফেকলন নারী অবিাননাকারী। 

কর্ািাসহসৈযক হািানাৈ আবদুল হাই শাহবাকের ফকাকনা এক নারীর 
ফদহদাকনর সেসরসস্ত সলখকলই ফিসট হকয় যায় নারীর অবিাননা, সকন্তু 
তিয়দ শািেুল হক, সনিদকলনু্দ গুণ, হুিায়ুন আজাদ, ফহলাল হাসেজরা 
যখন নারীর সবসভন্ন অঙ্গকিৌষ্ঠকবর আকার, ধরন, বণদ, উপকাসরৈা 
সনকয় িাসহকৈযর ৈুবসড় ফোটান ৈখন ফিসট এই িিাকলােককদর কাকে 
হকয় যায় উপািনার সবেয়। 

যসদ সনকদনপকক্ষ বাাংলা িাসহকৈযর সদককও ফদখা হয় ৈকব ফিখাকন 
নারীকক সনকয় নািী আর সবখযাৈ কসব-িাসহসৈযককদর এিনিব পিসি 
আর ফলখা পাওয়া যাকব ফযগুকলা িাধারণ ভরিিাকজ পাকঠর 
উপকযােী নয়। ৈবুও যকৈাটুকু ভর সজসনি উপসিৈ করা যায় সঠক 
ৈকৈাখাসনই আিাকদর কুলীন িুশীল িিাকজর িুরসেকর 
িাসহৈযপ্রসৈভা ৈুকল ধরা হকলা। 

বযর্াৈুর ফপ্রকির কসব সনিদকলনু্দ গুণ ৈার ‘স্ত্রী’ কসবৈায় স্ত্রীকক 
ভাকলাবািা সশসখকয়কেন এই ভাোয়- 

‘রান্নাঘর ফর্কক ফটকন একন স্তনগুকচ্ছ েুিু খাও/বার্রুকি ফভজাকনা 
দকরাজা ফঠকল অনায়াকি ঢুকক যাও-/ফি ফযখাকন নি ফদকহ োনাকর্দই 
তৈসর হকয় আকে।’ 

আল িাহিুকদর ‘ফিানালী কাসবকন’ সৈসন উদারহকস্ত ফঢকলকেন নারীর 
প্রসৈ ৈার ‘িুরুসে’র বাহাদুসর- 
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‘ৈারপর ৈুলকৈ োও কাকির প্রিঙ্গ যসদ নারী/ফখকৈর আড়াকল একি 
নি ককরা ফযৌবন জরদ/শকিযর িপকক্ষ ফর্কক যৈটুকু অনুরাে 
পাসর/ৈাকরা ফবশী ফঢকল ফদকবা আিসরক রসৈর দরদ। (িকনট ১০ : 
ফিানাসল কাসবন) 

কসব ও ফলখক তিয়দ শািেুল হক আিািা শেীর িিাকলােনায় 
সববৃসৈ ফদওয়া িকৈরজন সবসশিজকনর একজন। ৈার ফলখাকজাখা 
সনকয় কর্া বলকৈও সববাসহৈ হকৈ হয়। অসববাসহৈকদর জনয 
িাধারণৈ ৈার রেনা পড়া সনসেদ্ধ। সৈসন প্রািবয়েকদর ফলখক। 
ফদখুন ৈার অযাডাল্ট কসবৈা- 

শৈ বাধা িকেও র্ািকৈ পাকর না কািুক পুরুে/দুজকনর ফদহ সেঁকড় 
ফবর হয় দুধ-পূসণদিা/আর ৈা ফনকি আকি স্তকনর েূঁড়ায়/বাড়কৈ র্াকক 
কািনার জ্বর/আর জ্বরৈি হাৈ কুড়ায় কািনার েুল। (‘ভাকলাবািার 
রাকৈ-২৯’) 

হুিায়ুন আজাকদর কসবৈা এখাকন উকিখ করা ফেকলা না অসৈসরি 
‘রুসেকবাকধর (?) কারকণ। ৈকব ৈার একসট বেন অিৃৈ পড়কৈ 
পাকরন পাঠককুল- ‘ফোকখর িািকন আিার ফিকয় বড় হকচ্ছ। সকন্তু 
িািাসজক সনয়কির ফবড়াজাকল আিার হাৈ-পা বাঁধা।’ 

পাঠকেণ যসদ বাাংলা িাম্রাকজযর িবকেকয় সনকৃি অশ্লীল েসট বই 
পড়কৈ োন ৈকব ‘হুিায়ন আজাদ ও ১০০০ ধেদণ’ নাকির বইটা 
পড়কৈ পাকরন। ৈকব িাবধান, বইটা পড়ার পর অিৈ ককয়ক 
লাখবার ৈাওবা-ইকস্তেোর পাঠ করকৈ ভুলকবন না ফযন! 
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এই হকলা আিাকদর িুশীল আর িভয িিাকজর রুসেকভদ। উলািাকয় 
ফকরাি গ্রাকির িহজ িরল ভাোয় বলকলই ফিটা হকয় যায় কুরুসেপূণদ 
বিবয আর িিাকজর ফভােবাদী পুরুেরা বলকল ফিটা হকয় যায় 
রিণীবান্ধব ফশ্লাকিালা!  

এ কারকণই িাাংবাসদক োরুক ওয়াসিে সলকখসেকলন, বাসবদ ডল আর 
ফিসি ফগ্রকনকডর যুকে পারকব না ফহোজৈ... 

কারণ ইিলািপন্থীরা জাকন না, কী ককর নকল েযান্ডাল (ফককলঙ্কারী) 
তৈসর করকৈ হয়। ৈাকদর কাকে ফকাকনা বযসির ফদাে ধরা কুরআকনর 
পক্ষ ফর্কক সনসেদ্ধ। হাদীি বকল, অকনযর ফদাে ৈুসি ফোপন রাকখা, 
আিাহ ফৈািার ফদাে ফোপন রাখকবন। এই সনকদদকশর পর কীভাকব 
ৈারা প্রসৈপকক্ষর ফদাে খঁুজকৈ যাকব? এই জনযই হয়কৈা োরুক 
ওয়াসিেরা আকক্ষপ ককর বলকৈ পাকরন, ফিসি ফগ্রকনড আর বাসবদ 
ডকলর যুকে আপনাকদর (ফহোজকৈর) ফবইল নাই... 

[ফলখার সকেু অাংশ িািাসহক সলখনী ১৬ জুলাই ২০১৩ এর 
ফিৌজকনয]  

আিািা আহিদ শেীর সভসডও বিৃৈার ফৈঁৈুল ৈে োড়াও আকরা 
ককয়কসট সবেয় সনকয় ইিলািসবকিেীরা অসভকযাে উত্থাপন ককর। 
ফযিন, োকিদকন্ট োকসরর সবেকয় সৈসন সবকশে উপকদশ প্রদান 
ককরকেন। ফিকয়কদরকক ক্লাি ফোকরর ফবসশ না পড়ার পরািশদ 
সদকয়কেন। বস্তুৈ একর্ার বযাখযা হকচ্ছ; আিািা শেীর দৃসিককাণ 
ফর্কক যসদ বসল, ১০-১২ বেকরই ফিকয়রা বাকলে হকয় যায়, ক্লাি 
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সিি-ফিকভকনই। আর বাকলে হকল ইিলাি ধকিদর রীসৈ অনুযায়ী 
ফিকয়কদর জনয পদদাহীন অবিায় পরপুরুকের িািকন যাওয়া সনকেধ। 
এটা কুরআন-হাদীকির িযর্দহীন সনকদদশ। ফযকহৈু আিাকদর সশক্ষা 
প্রসৈষ্ঠানগুকলাকৈ পদদা িানা হয় না এবাং কখকনা কখকনা পদদা িানার 
কারকণ অপদি হকৈ হয়, ৈাই সৈসন ফিই দৃসিককাণ ফর্কক ফিকয়কদর 
ফবপদদা পসরকবকশ উিসশক্ষাকক অনুৎিাসহৈ ককরকেন। োকিদন্টকি 
োকসরর সবেয়সটও এিন। 

বস্তুৈ সৈসন িিাকজর প্রসৈসট স্তকর নারীর ওপর নানাসবধ সনযদাৈন 
এবাং অনাোর ফদকখ েভীর ভাবনা ও নারী িিাকজর প্রসৈ অৈুলনীয় 
িহানুভূসৈ ফর্কক এই পসরকবকশ সশক্ষা এবাং োকসর বযবিাকক নারীর 
জনয ভয়াল িকন ককরকেন। ইিলাকি নারীসশক্ষা এবাং শরঈ সবধান ও 
পদদা ফিকন োকসর ককর অকর্দাপাজদনকক নাজাকয়য বকলনসন। 

ওয়াজিাহসেল, ইিলািী বিৃৈা, িভা-িিাকবশ এবাং িাসহৈযপাঠ 
এিকবর প্রকৈযকসটই জীবনাদকশদর অনুিরকণর পর্ তৈসর ককর। এটা 
ফিকন েলকৈ হয়। একজন বিার ফযিন হাজার ভিকশ্রাৈা র্াকক 
ফৈিসনভাকব একজন ফলখককরও হাজার ভিপাঠক র্াকক। িুৈরাাং 
একজন ফলখককর কলকি সনন্দনীয় অশ্লীলৈা র্াকার পরও হয়ৈ 
সৈসন পান বাাংলা একাকডসি, একুকশ পদকিহ হাজার রককির পদক-
পুরোর। পক্ষািকর একজন দরদী িিাজকিবক যখন নারীকক 
ফবাধেিয িরলভাোয় বাস্তবসনভদরৈার সভসত্তকৈ ফৈঁৈুকলর িকঙ্গ ৈুলনা 
ককরন ৈখন সৈসন হন সনন্দার পাত্র! এককই বকল সহৈাসহৈ জ্ঞানশূনয 
হওয়া। িানুকের িকধয যখন সবকবেনা ও সবোরশসি ফলাপ পায় ৈখন 
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ফি ক্ষিৈা, শািন সকাংবা অর্দসবকত্তর েূড়ায় বাি করকৈ পাকর বকট, 
সকন্তু িানুকের িাংজ্ঞা ৈখন ৈার জনয প্রকযাজয হয় সকনা ফিটা নৈুন 
ককর ভাবা উসেৈ। আিার িকন হয়, যারা ইিলাকির পদদা সবধানকক 
একারকণ োলিন্দ ককরন ৈারা সনকজকদর পসরেকয়র িযদাদা ভুকল 
ফেকেন সকাংবা ভুকল আকেন। অিৈ সবকবকবান িানুে ফর্কক 
এধরকনর আেরণ আশা করা যায় না। দুুঃকখর সবেয় হকচ্ছ, উলািাকয় 
ফকরাি িিাকলাসেৈ হকয়কেন িনুেযকত্বর িাংজ্ঞাহারা এধরকনর সকেু 
ভ্রাি ফলাককর হাকৈ।  

িিাকলােকরা িজ্ঞাকনই ফৈঁৈুল ৈে সনকয় িিাকলােনা ককরকে। ৈারা 
আিািা শেীর বিবযকক ইিলাকির বাণীর িকঙ্গ িাাংঘসেদক বকল 
িানুেকদরকক ফখপাকনার কিরৈ ককরকে। অর্ে সৈসন ফৈৈুঁলৈে 
সনকয় যা বকলকেন ফিটা সেল সনকজর ৈরে ফর্কক উত্থাসপৈ একটা 
উপিা। এই উপিা ফৈা আর ইিলাি ফদয়সন। এটা সৈসন 
ফশ্রাৈাকদরকক বুঝাকনার জনয িহজ উপিায় বকলকেন। ফিই উপিা 
সদকৈ সেকয় যসদ সৈসন সকেুটা গ্রািয ভাো বযবহার ককরন ৈকব 
ফিটাকক ইিলাকির বাণী বকল োসলকয় ফদওয়া যায় না। সবেয়সট 
ফযকহৈু রুসেকবাধ সনকয় ৈাই স্বাভাসবকভাকবই আিাকদর উপিাসপ্রয় 
সবজ্ঞজকনর নাি একিকে। ৈারা রিণীর সবসভন্ন অঙ্গকক সবকশে েকলর 
িকঙ্গ ৈুলনা করকল ফিটা ফদাে হয় না, আিািা শেী ফস্পসিসেক 
ফকাকনা অকঙ্গর কর্া না বকল রিণীয় নারীকক ফৈঁৈুকলর িকঙ্গ উপিা 
সদকল ফদােটা খুব ফবসশ হওয়ার কর্া না। ৈাকদর উপিা নান্দসনক 
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ভাোয় আর ৈারটা খাসনকটা ফেঁকয়া ভাোয়, এই যা ৈোৈ। ৈাও 
ফেঁকয়া ফলাককদর বুঝাকনার জনয। 

ৈাই ফয ফকাকনা সবকবকবান িানুে একর্া বলকৈ বাধয হকবন ফয, 
সৈসন যা বকলকেন ৈাকৈ নারীকদর ফিাকটও অিোন করা হয়সন, বরাং 
নারীকদর িোনকক আকরা বাড়াকনা হকয়কে। একৈাসদন আকের একসট 
ওয়াজকক এখন িানুকের িািকন উকদ্দশযিূলকভাকব প্রোর ককর 
োয়দা ওঠাকনা অসবশ্বািীকদর কারিাসজ োড়া আর সকেু নয়। এইিব 
অপপ্রোকর ফকাকনা লাভ ফনই। এই জাদু জাদুককরর সবরুকদ্ধই যাকব 
এবাং সেকয়কেও ৈাই। দাজ্জালকদর এই িািানয অপপ্রোকর 
ঈিানদারকদর ঈিাকন সের ধরকব না।  

নারীকক নানা উপিা সদকয় কসব, ফলখক, ফনৈা, দাশদসনকরা সবকৃৈ 
আনন্দ লাভ করকৈ পাকরন। সকন্তু একজন ইিলািী ভােযকাকরর 
ভাবনায় র্াকক ফকবলই িানসবক সেিা। িুৈরাাং কসবকদর সনজদলা 
অশ্লীলৈায় ফদশজুকড় িিাকলােনা না হকল একজন ইিলািী 
ভােযকাকরর িাধারণ উপিায় ৈা হকব ফকন?  

ফকউ প্রশ্ন ককরকেন, উসন সক িাকয়র ফপকট জন্ম ফননসন? ৈার িকঙ্গ 
িুর সিসলকয় ইিলািসবকিেীরা বকল, িা ফবাকনর কর্া সেিা ককরও ফৈা 
আিািা শেীর একর্া ফর্কক সবরৈ র্াকা উসেৈ সেল? ৈখন িঙ্গৈ 
কারকণই প্রশ্ন করকৈ ইচ্ছা হয়, নারী বলকৈই আিরা ফককনা ফয শুধু 
িা আর ফবানকক ফটকন আসন? আহা! এই ফবাধটা যসদ িবার িাকঝ 
র্াককৈা, ৈাহকল আসি বুকক হাৈ সদকয় বলকৈ পাসর, বাাংলাকদকশ 
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এক সপি পকনদা সভসডও ফদখা হকৈা না ফকাকনা সডভাইকি। অর্ে 
বাাংলাকদকশ শুধু পকনদা বযবিার বাজার ৮ ফশা ফকাসট টাকার!  

যখন পকনদা সভসডওকৈ সবিুগ্ধ হয় এিব অশ্লীল েসরকত্রর ফলাককরা, 
ৈখন সক এরা একবারও ভাকব সনকজকদর িা-ফবাকনর কর্া? উপকদশ 
সদকল িা-ফবাকনর জাৈ যায় সকন্তু ফনাাংরাসির িিয় িা- ফবাকনর কর্া 
িকন র্াকক না? এরা রাস্তাঘাকট েলাকেরার িিয় যখন প্রসৈসট ফিকয়র 
সদকক ৈাকায়, যারা টাইট সজে আর সটশাটদ পকর যাকচ্ছ, ৈাকদর সক 
এরা িা-ফবান বকল ডাক ফদয়? 

এই ঘটনায় িবকেকয় অবাক করা ফয কাণ্ড ঘকটকে ৈা হকলা, 
ইিলািসবকিেীরাই ইিলাকির বড় েলার ফিকজ নানা রককির 
উপকদশ-আকদশ প্রদান ককরকে! কৈ েকৈায়া আর ৈােেীর, হাদীি 
একদর িুকখ োলু হকয় ফেকে! 

ক্ষিৈার জনয নারী না নারীর জনয ক্ষিৈা? 

উলািাকয় ফকরাকির নারী সবেয়ক ভাবনা ও ধযান-ধারণাকক 
ইিলািসবকিেীরা িবদদা অপবযাখযা ককর র্াকক। পক্ষািকর ৈারা 
নারীকদর ক্ষিৈায়কনর নাকি ৈাকদর েূড়াি িবদনাশ ফডকক আকন। 
প্রকৃৈ বযাপার হকচ্ছ, উলািাকয় ফকরাি নারীকদর আিাহ ৈা‘আলা 
প্রদত্ত ক্ষিৈা, িযদাদা ও অসধকার প্রসৈষ্ঠা ফহাক, ৈা িকনপ্রাকণ কািনা 
ককরন এবাং নানাভাকব ফি কর্াটাই প্রকাশ ককর র্াককন। পক্ষািকর 
যারা নারীর ক্ষিৈায়কনর কর্া বকলন, ৈারা প্রকৃৈপকক্ষ নারীর 
ক্ষিৈা নয়, সনকজকদর ক্ষিৈায়কনর জনয ৈারা নারীকদরকক বযবহার 
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ককর র্াককন। সবেয়সট খুবই পসর্ার। একারকণই আিািা আহিদ 
শেী নারীকদর সবেকয় ফকাকনা কর্া বলকল ৈা হকয় যায় নারী সবকিে। 
আর ইিলািসবকিেীরা নারীকদর অপিানিূেক সকাংবা বযাঙ্গাত্মক কর্া 
বলকলও ৈা হকয় যায় নারী অসধকার, নারীর ক্ষিৈায়ন! ফয কর্াটা 
ওরা বলকল বাহবা পায়, ফিই কর্াটা বলকল উলািাকয় ফকরাি হন 
সনসন্দৈ, নারীসবকিেী! একজন দাসয়ত্বশীল িন্ত্রীর বিকবয নারীকদরকক 
িড়ক দুঘদটনার কারণ বকল উকিখ ককরসেকলন। ৈার বিকবযর িিদ 
হকচ্ছ :  

‘সডসজটাল সবলকবাকডদর কারকণ অকনক িিয় োলককর দৃসিভ্রি হয়। 
সবসভন্ন পকণযর সবলকবাকডদ িুন্দরী নারীকদর েসব ফদওয়া হকচ্ছ। 
োসড়োলকরাও ফৈা িানুে। রাস্তা সদকয় েলার িিয় োলককদর 
ফিসদকক নজর যাকচ্ছ। েকল দুঘদটনা ঘটকে।’ 

উপকরর কর্াগুকলা ওই িন্ত্রীর একসট বিকবযর অাংশ। এসট 
েণিাধযকি েলাও ককর প্রকাসশৈ হয়। িাংবাদগুকলার সশকরানাি সেল 
: ‘িুন্দরী নারীকদর সবলকবাডদ দুঘদটনার অনযৈি কারণ’। 

েৈ ২১ জুন ‘১৩ ইাং িাকলর ঘটনা এসট। ওই সদনই সবসভন্ন 
অনলাইন পসত্রকায় এবাং ৈার পকরর সদন সবসভন্ন জাৈীয় তদসনকক 
িন্ত্রীর এ বিবযসট োপা হকয়কে। ওই সদন ফর্কক িাকির ফশে পযদি 
অকপক্ষা ককরসে। িুন্দরী নারীকদর সবলকবাডদ সনকয় িন্ত্রীর বিকবযর 
পকক্ষ সবপকক্ষ ফকাকনা কর্া ফদখলাি না, ফকাকনা েণিাধযকিই না। 
কাউককই বলকৈ ফদখলাি না, নারী সবজ্ঞাপনকিদী সকাংবা জসটল নাি 
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িবদস্ব নারী িাংেঠনগুকলারও ফকউ না। একটু অবাকই হলাি; একটু 
স্বসস্তও ফপলাি। 

অবাক হলাি এ জনয ফয, এ ফদকশ এখন নারী িিাকজর পক্ষ ফিকজ 
হুাংকার সদকয় রাস্তায় লাসেকয় পড়ার িকৈা নারী িাংেঠন ফৈা একসট 
দু’সট নয়। ফকাকনা সববৃসৈ সদকলও ফদখা যায় ফিখাকন িাংেঠকনর 
িাংখযা হাে ফিঞু্চসর পার হকয় ফেকে। ৈা হকল িন্ত্রীর এিন সবৈসকদৈ 
বিকবযর ফকাকনা  প্রসৈসিয়া হকলা না ফককনা? ‘িুন্দরী নারীকদর 
েসবর সদকক ফোখ যাওয়ার কারকণ োলকরা দুঘদটনা ঘটায়।’ এৈবড় 
‘পশ্চাৎপদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও  প্রেসৈসবকরাধী’ বিবয সদকয়ও িন্ত্রী 
িকহাদয় পুকরাপুসর পার ফপকয় ফেকলন! নারীবাদী িাংেঠকনর ফনত্রীরা 
সক িব সপকসনকক েকল সেকয়কেন? আহা! আিাকদর িবদককিদ পারদশদী 
প্রেসৈশীল সিসডয়া-বনু্ধরা ফৈা সেকলন। ৈারাও ফৈা একটা তহ তে 
লাোকৈ পারকৈন। না, ৈারাও এসেকয় আকিন সন। নারীর এৈবড় 
‘অবিাননা’ ৈারা একদি নীরকবই িকয় ফেকলন। সবিকয়রই বযাপার! 
ৈকব স্বসস্ত ফপকয়সে এ জনয ফয, িন্ত্রীর বিবযটা বাস্তব সেল এবাং 
িৈযও সেল। নারী িম্পসকদৈ িৈয একটা কর্া এ িরকাকরর একজন 
িন্ত্রী বকলই ফেকলকেন। ফলাকলজ্জার ভকয় সৈসন আড়ি হনসন। দকলর 
নারীবাদী িহকিদীকদর ফৈায়াক্কা ককরনসন। অনযরাও ৈাকক ঘাটাকৈ 
যায়সন। ৈার িাকন হকচ্ছ, িিাকজ নারীর উনু্মি প্রদশদনীর ক্ষসৈকর 
সদকগুকলা এখন িানুে ফিকন সনকচ্ছ। এটা সনুঃিকন্দকহ শুভ বুসদ্ধর 
পসরোয়ক একসট বযাপার। এ জনয স্বসস্তকবাধ করা ফযকৈই পাকর। 
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সকন্তু স্বসস্তর এ ফঘারটা ফককট ফেকলা ককয়কসদন পকরই। জুলাই 
িাকির শুরুকৈই একসট সভসডও েুকটজ ফেকড় ফদওয়া হকলা 
ইন্টারকনকট। ফিখাকন বাাংলাকদকশর প্রবীণ আকলি আিািা শাহ 
আহিদ শেী িাকহব পরনারীর সবেকয় প্রকৈযক পুরুেকক িাংযৈ ও 
আত্মিাংবরকণ র্াকার আহ্বান জাসনকয়কেন। উদাহরণ সদকৈ সেকয় 
বকলকেন নারী ফৈঁৈুকলর িকৈা আকেদণীয়। নারীকদর ফদখকল পুরুকের 
িকনর ফভৈর প্রলুিৈা তৈসর হয়। ৈাই ৈাকদর ফর্কক িাবধান 
র্াককৈ হকব। 

বযস্ আর যায় ফকার্ায়! ওই েুকটকজর বিবয প্রিাসণৈ সক না যাোই 
করা হকলা না। ওটা কাকরা কারিাসজ সকনা ফখাজঁ ফনওয়া হকলা না। 
প্রর্কিই উগ্রপন্থী নারীবাদী নারীকদর ২৭ সকাংবা ৭২সট িাংেঠন সববৃসৈ 
সদকয় বিকলা। প্রভাবশালী সটসভ েযাকনল ও পসত্রকায় সদকনর পর সদন 
অশ্রাবয সবকোদোর েলকৈ র্াকল। ফযন এক ভয়াংকর নারীসবকিেী 
হঠাৎ আসব্ৃৈ হকয় ফেকে। ফযন দুসনয়ার িব নারীর ফদহ ও 
ফিৌন্দকযদর িব িাধুযদ ও কিনীয়ৈা িুহূকৈদই উধাও হকয় ফেকে। 
নারীরা ফযন িব ইট, পার্র, বৃকক্ষর িকৈাই আকেদণহীন উপাদাকন 
পসরণৈ হকয়কে।  

এক কাৈাকর ফনকি একিকে িব। উগ্র নারীবাদী িাংেঠকনর ঘরভাঙ্গা 
নারী ফনত্রী, সিকনিা-সটসভর নৈদকী-অসভকনত্রী আর েরিাসলনযুি 
সিসডয়ার ফখকলায়াড়রা িব একিকঙ্গ হু হু বাৈাি সদল। অপরসদকক 
বাি-রাি রাজনীসৈক, অিৎ-িদযপ েসরত্রহীন িুশীলরাও ঝাঁসপকয় 
পড়ল। জাহাঙ্গীরনেকর ধেদকণর ফিঞু্চসর, ইকডন ককলকজর নারী 
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কিদীকদর সনকয় ফনৈাকদর ফভাে-েূসৈদ আর ফদকশ-সবকদকশ অহরহ নারী 
িহকিদীকদর ওপর ঝাঁসপকয় পড়ার কৃসৈকত্ব উজ্জ্বল ক্ষিৈাধররা হঠাৎ 
‘ফৈঁৈুল’ সনকয় ফযন িাকৈায়ারাই হকয় ফেল। ফযন এক ‘ফৈঁৈুল’ 
সদকয়ই ৈারা ৈাকদর নারী সনেৃহ, নারী সনযদাৈকনর িব দাস্তান 
িানুেকক ভুসলকয় সদকৈ োইকলা। োইকলা ফৈঁৈুকলর নাকি সনকজকদর 
িব হৈযা, লুট ও ববদরৈার  কাকলাঅধযায় আড়াল করকৈ। সকন্তু 
ৈাকৈা হবার নয়। িন্ত্রীর িুন্দরী নারীকদর সবলকবাকডদর কর্ায় স্পি 
হকয় ফেকে, বাস্তবৈা ফঢকক রাখা যায় না। ৈাই একযাত্রার দুইেলও 
িানুে ভাকলাভাকব ফনয়সন। [ফিৌজকনয : শরীে িুহাোদ, িাসিক 
আলকাউিার] 

আজককর নারীবাদী িাংেঠনগুকলা ফয নারী ধ্বাংকির িাংেঠকন পসরণৈ 
হকয়কে ৈাকৈ ফকাকনা িকন্দহ ফনই। সভকারুসন্নো, ইকডন ও 
বদরুকন্নোর ঘটনায় ৈাকদর িুকখাশ খাসনকটা উকন্মাসেৈ হকয়সেল। 
ওই িিয় সিসডয়া ঝকড় একলাকিকলা হকয়সেল ৈাকদর ভাকলা িানুসের 
িুকখাশ। কীভাকব নারীকনত্রীরা ৈাকদর অধীনস্ত ও নবীন োত্রীকদরকক 
ফনৈাকদর বািায় পাঠাকৈা ৈাকদর িকনারঞ্জকনর জনয, ফি িাংবাদ পাঠ 
ককর বাাংলাকদকশর িানুে আঁৈকক উকঠসেল। ফিই িুকখাশধারী 
নারীকনত্রীরাই আজ নারীর ইজ্জৈ ফেকলা বকল দুই বের আকের 
ওয়াজ িাহসেকলর িাধারণ একটা উপিার সবেয়কক ফকন্দ্র ককর 
একদকশর সবখযাৈ আকলকির সবরুকদ্ধ ফনাাংরাসি করার দুুঃিাহি 
ফদখাকচ্ছ? কই ওকদর ফৈা ফি িিয় নারীর ইজ্জৈ হরকণর ৈাজা 
িাংবাকদ িুখ খুলকৈ ফদখা ফেকলা না! আিকল নারীর শত্রু আজ নারী। 
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নারীরা সেনকৈ পারকে না ৈাকদর িূল শত্রুকদরকক। ৈাই শত্রুকক 
আপন ফভকব কাকে ফটকন সনকচ্ছ আর বনু্ধকক দুশিন ফভকব সদকচ্ছ 
দূকর ফঠকল। েকল বনু্ধকবশী শত্রুর গুি হািলা ফর্ককও ফরহাই পাকচ্ছ 
না, আবার প্রকৃৈ বনু্ধ ও কলযাণকািীকদর দূকর ফঠকল রাখার কারকণ 
সবপকদর িিয় ৈাকদর িহকযাসেৈাও সনকৈ পারকে না। ৈাই 
নারীিুসির প্রর্ি ধাপ হকচ্ছ শত্রু-সিত্র সনণদকয় সবেক্ষণৈার পসরেয় 
ফদওয়া এবাং শাহবােীয় নারীিুসির ফলাোনধারীর ভয়াংকর েড়যন্ত্র 
ফর্কক সনরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।  
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োসঁির িঞ্চ িাজাকৈও নারী! 

ইসৈহাকির িব ঘটন-অঘটকনর িকঙ্গ জসড়কয় আকে নারীর নাি। 
অনাসবল িৃসি ও অনািৃসি িবদত্র নারীর নাি! ইসৈহাকি োঁসি দকণ্ডর 
সবধান সঠক ককব ফর্কক শুরু হকয়কে ৈা িুসনসদদি ককর বলার িুকযাে 
না র্াককলও সবকশ্বর সবসভন্নপ্রাকির োঁসির িঞ্চগুকলাকৈ ঘকটকে নানা 
ভয়ঙ্কর ও সবসেত্র ঘটনা। কারকণ, অকারকণ োঁসির দণ্ড কাযদকর 
করার িকৈা বহু ঘটনা িাংঘসটৈ হকয়কে সবশ্ব পসরিণ্ডকল। ফকাকনা 
োঁসির িঞ্চ সেল ফেৌরবদীি, ইসৈহাকির ফেৌরবিয় অধযায়। ফযিন, 
রািূল অবিাননায় ঈিানী বকল বসলয়ান হকয় োজী ইলিুসদ্দন শহীদ 
রসহিাহুিাহর শাহাদৈবরণ। আবার ফকাকনাটা খুবই কলঙ্কিয়, 
িিাকলােনার ঝকড় সবধ্বস্ত।  

স্বাধীনৈার পর েৈ ৬৬ বেকর ভারকৈ সবসভন্ন অপরাকধ দসন্ডৈ ৪৭৬ 
জকনর োঁসি কাযদকর হকয়কে। সকন্তু ৈর্য পসরিাংখযাকন ফদখা ফেকে, 
োঁসি কাযদকর হওয়া ৪৭৬ জকনর িকধয একজনও নারী ফনই। অবশয 
হসরয়ানার প্রািন সবধায়ক ফরলু রাি পুসনয়ার ফিকয় ফিাসনয়ার োঁসি 
কাযদকর হওয়ার অকপক্ষায় রকয়কে। িব প্রসিয়া ফশকে যসদ ৈার 
োঁসি কাযদকর হয় ৈকব ফিাসনয়াই হকব ভারকৈর প্রর্ি নারী যার 
িৃৈুযদণ্ড হকব োঁসিকৈ। 

এর আকে অবশয ফদশসটর িাকবক প্রধানিন্ত্রী রাজীব োন্ধীর 
হৈযাকারী ৈাসিল নারী নসলনীর োঁসি কাযদককরর কর্া সেল। 
িুসপ্রিককাটদ এই নারীর োঁসির আকদশ বহাল ফরকখসেল সকন্তু রাজীব 
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োন্ধীর িহধসিদনী ফিাসনয়া োন্ধীর সবকশে আকবদকনর েকল িৃৈুযদণ্ড 
ফর্কক নসলনীর িাজা যাবজ্জীবন কারাদকন্ড নাসিকয় আনা হকয়সেল। 

ভারকৈ ফকাকনা নারীর োঁসি হকব সক না ৈা সনকয় পকক্ষ-সবপকক্ষ 
ৈুিুল সবৈকদ েলকে। ফকবল নারী হওয়ার কারকণ অকনককই ৈার 
প্রসৈ িহিসিদৈা ফর্কক ৈার োঁসির সবকরাসধৈা করকেন। ইসৈহাকির 
ফোড়া ফর্ককই নারীরা এভাকবই ফপকয় একিকে িহিসিদৈা, অনুকম্পা 
ও অনুগ্রহ। ইিলাি নারীর প্রসৈ ফদসখকয়কে িকবদাি িহিসিদৈা। 
রািূিুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাি ককঠার শাসস্ত প্রদাকনর 
ফক্ষকত্র নারী, সশশু ও বৃদ্ধকদরকক আলাদা ককরকেন। নারীর প্রসৈ ফিই 
শ্বাশ্বৈ িহিসিদৈার িূত্র ধকরই হয়ৈ ভারকৈর ফিাসনয়ার োঁসিদকণ্ডর 
সবপকক্ষ আকলােনা-িিাকলােনা হকচ্ছ। প্রশ্ন হকচ্ছ; ফিাসনয়া এিন কী 
অপরাধ ককরসেকলন ফয ৈাকক ফশে পযদি োঁসির দসড়কক আসলঙ্গন 
করকৈ হকচ্ছ? জানা যায়, ২০০১ িাকল িম্পসত্তর ফভােদখল সনকয় 
ফিাসনয়া সনজ পসরবাকররই ৮ িদিযকক নৃশাংিভাকব সনকজর হাকৈ খুন 
ককরন। আইনজীবীরা বলকেন, ফিাসনয়াই হকব প্রর্ি ভারৈীয় নারী 
যাকক স্বাধীন ভারকৈ োঁসিকৈ ঝুসলকয় িৃৈুযদণ্ড কাযদকর করা হকব। 
ভারৈীয় উপিহাকদকশর অনয  ফদশগুসলকৈও ফকাকনা নারীকক োঁসি 
ফদওয়ার ফকাকনা ঘটনা ফনই। পৃসর্বীকৈ এ এক নৈুন ইসৈহাি িৃসি 
হকব যা সনকয় ভারকৈর জনেকণর উকিে উৎকণ্ঠা রকয়কে। [ৈর্যিূত্র : 
ইসন্ডয়া িসনকল ফর্কক অনূসদৈ, িূত্র : রাইসজন সবসড ২৪.কি] 

এৈ বড় একজন পাোণী, ঘাৈকও ফকবল নারী হওয়ার কারকণ 
ফকাসট জনৈার িহিিদীৈা ফপকয়কেন, অকনকক ৈার োঁসির সবকরাধীৈা 
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করকেন। শুধু নারী হওয়ার কারকণ নসলনী স্বয়াং িহধসিদনীর 
আকবদকনর ফপ্রসক্ষকৈ স্বািী হৈযার দায় ফর্কক োঁসির রজু্জ হকৈ 
খালাি পান। সকন্তু ফয নারীকক োঁসির রজু্জ ফর্কক বাঁোকনার এই 
প্রাণািকর প্রকেিা, কখনও ফিই নারীর প্রৈযক্ষ-পকরাক্ষ কারকণ 
পুরুেকক ফযকৈ হকচ্ছ োঁসির িকঞ্চ! এিব ঘটনার ফকাকনাটাকৈ নারী 
িরািসর জসড়ৈ আর ফকাকনাটাকৈ বা  সনযদাসৈৈ। বাাংলাকদকশ এপযদি 
আিার জানা িকৈ ফকাকনা অপরাকধর কারকণ ফকাকনা নারীকক োঁসির 
রজু্জ আসলঙ্গন করকৈ হয়সন। সকন্তু বাাংলাকদকশর ইসৈহাকি ফয কয়টা 
োঁসির ঘটনা ঘকটকে ৈার িকধয ফয দুসট ঘটনা িবকেকয় ফবসশ 
িিদাসিক ও োঞ্চলযকর ফি দুসট ঘটনার পশ্চাকৈ আকে নারীর 
পকরাক্ষ-প্রৈযক্ষ কারণ!  

এক. রীিা হৈযাকাকণ্ড োঁসির রজু্জকৈ ফিই িসনর  

বাাংলাকদকশর ইসৈহাকি িম্ভবৈ এরকেকয় ফবসশ আকলােনা হয়সন 
ফকাকনা িৃৈুযকাসহনী ও িৃৈুযদণ্ড সনকয়। ১৯৮৯ িাকলর ৯ এসপ্রল স্ত্রী 
শারসিন রীিাকক হৈযা ককরন িসনর ফহাকিন। ঘটনার পরসদন সৈসন 
ফগ্রেৈার হন। ১৯৯০ িাকলর ২১ ফি ঢাকার ফজলা ও দায়রা 
আদালৈ ৈাকক িৃৈুযদণ্ড ফদন। সৈসন এই িািলায় স্বীকাকরাসিিূলক 
জবানবসন্দ ফদন। সবোসরক আদালকৈ দসণ্ডৈ ফহািকন আরা ফবেি খুকু 
পকর হাইককাটদ ফর্কক খালাি ফপকলও িসনকরর িৃৈুযদণ্ড কাযদককরর 
অনুকিাদন ফদন উি আদালৈ। এরপর দীঘদসদন িািলা েলার পকর 
সনে আদালকৈ অপরাধী িুসনর ফহাকিন এবাং হৈযাকাকণ্ড 
প্রকরােনাদানকারী ৈার ফপ্রসিকা ফহািকন আরা খুকু দুজকনরই োঁসির 
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রায় হকলও উি আদালকৈর আসপল সবভাকের রাকয় খুকুকক খালাি 
ফদওয়া হয়। ১৯৯৩ িাকলর ২০ জুন আসপল সবভাে ওই দণ্ড বহাল 
রাকখ। 

সনহৈ রীিা সেকলন িরহুি িাাংবাসদক সনজািউসদ্দন আহকিকদর 
(১৯৭১-এ ইকত্তোকক কিদরৈ) ফিকয়। অনযসদকক খযাৈনািা ডািার 
বাবা-িাকয়র বযবিায়ী ফেকল সেকলন িসনর ফহাকিন। 

১৯৮৯ িাকল সবকয়র িাত্র সৈন িাি পর ৯ এসপ্রল পুসলশ নরসিাংদীর 
কাোকাসে সিজসিসজ গ্রাি ফর্কক উদ্ধার ককর রীিার লাশ। স্বািীর 
িকঙ্গ েটগ্রাি ফবড়াকৈ সেকয় খুন হন শারসিন সরিা। ৭ এসপ্রল ঢাকা 
ফর্কক রওনা হকয় যাওয়ার দুসদন পকর ফেরার পকর্ স্বািী িসনর 
ফহাকিন ৈাকক হৈযা ককর সিজসিসজ গ্রাকির কাকে ফেকল ফরকখ 
আকি। বাসড় ফর্কক এৈ দূকর ফকাকনা ফিকয়র লাশ পাওয়া ফেকল ফয 
ফকউই িবার আকে ধকর ফনয় স্বািী সনকজও খুন হকয়কে বা সনকজই 
খুন ককরকে। পুসলশও শুরু ককর িসনকরর ফখাঁজ। ৈাকক এক 
ফহাকটকল পাওয়া যায়, ফিখাকন ফি পােল পােল অবিায় েলায় দসড় 
সদকয় আত্মহৈযার ফেিা করসেল। খুব িহিাই পুসলশ বুঝকৈ পাকর, 
আিকল ফি পােলাসির অসভনয় করকে পুসলশকক ফধাঁকা সদকৈ এবাং 
আত্মহৈযারও ৈার আকদৌ ফকাকনা পসরকেনা সেল না। একটু 
ফখাঁজখবর সনকয়ই পুসলশ পুকরা ঘটনা ফবর ককর ফেকল। পুসলশ 
বুঝকৈ পাকর, স্বািীর সনিদি হাকৈ সনহৈ হকয়কেন হৈভােয সরিা। 
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িসনর সেকলন সশসক্ষৈ ধনী বাবা-িাকয়র বকখ যাওয়া িিান। ৈার 
ফেকয় অকনক ফবসশ বয়কির ফিকয়কদর িকঙ্গ ৈার ঘসনষ্ঠ িম্পকদ হকৈা। 
সবকয়র আকেই এরকি ফবশ ক’সট িম্পককদ জড়ান। এর িকধযই 
িসনকরর িকঙ্গ িম্পকদ হয় সনকজর ফেকয় ১৫-১৬ বেকরর বড়, ককয়ক 
বািার িা েসিকশাধদ ফহািকন আরা খুকুর িকঙ্গ। খুকুর স্বািী সেল 
িমূ্পণদ পঙু্গ। িাংিার োলাকনার জনয স্বেসশসক্ষৈ খুকুর একটাই উপায় 
সেল, ফি সেল ফপশাদার কলোলদ। িিাকজর উিপযদাকয় সেল ৈার 
বযবিাকক্ষত্র। বয়কি অিৈ ১৫ বেকরর ফোট িসনর েভীর ফপ্রকি 
পকড় এই খুকুর।  

সবকয়র পরও িসনর পসবত্র বন্ধকন আবদ্ধ রীিাকক ফকাকনা সদনই িন 
ফর্কক ফিকন ফননসন। বরাং সৈসন িম্পকদ ফরকখকেন কলোলদ খুকুর 
িকঙ্গ। েকল খুকু-িুনীকরর এ অবাধ িম্পককদর িকধয রীিাকক উটককা 
ঝাকিলা সহকিকব সবকবেনা ককর িসরকয় ফদয়ার পসরকেনা করা হয়। 
ৈকব ঘটনার অনুকারণ হকলও িূল ঘটনা ৈর্া খুকনর ধাকর-কাকেও 
খুকু যায়সন। েকল একজন কলোকলদর সহাংস্রৈা ও উদগ্র কািনার 
আগুকন পুকড় যায় একসট পসবত্র িম্পককদর বিৈসভটা। সনজহাকৈ 
স্ত্রীকক খুন করকৈ প্রলুি হন িসনর। খুন ককরন সনজহাকৈ, নববধূকক 
ফবড়াকৈ সনকয় যাওয়ার কর্া বকল! 

এ ঘটনাটা ফি িিয় বযাপক আকলাড়ন ফৈাকল। িব পসত্রকায় বড় 
বড় ফস্টাসর োপা হয়। একক বলা হয়, বাাংলাকদকশর ইসৈহাকি 
িবকেকয় আকলাসেৈ খুকনর িািলা। 
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দুই. িাকলহা হৈযাকারী ডা. ইকবাল :  

িসনর কৈৃদক রীিা হৈযাকাকণ্ডরও আকে বাাংলাকদকশর ইসৈহাকি 
আকরকসট আকলাসেৈ োঁসির ঘটনা সেল ডা. ইকবাকলর োঁসি। 
ফযৌৈুককলাভী ডা. ইকবাল ৈার সনকজর বাসড়র েৃহপসরোসরকার িকঙ্গ 
পরকীয়ায় জসড়কয় পড়কল িাংিাকর ফনকি আকি অশাসি। একিিয় স্ত্রী 
ফজকন যায় সপ্রয়ৈি স্বািীর এিব বাকজ কীসৈদকলাপ। এরপর স্ত্রী 
এিকবর প্রসৈবাদ করকল েুঁকি ওকঠন ডা. ইকবাল। শুরু হয় স্ত্রীর 
ওপর সনযদাৈন। এরই পসরকপ্রসক্ষকৈ ১৯৭৮ িাকলর ১৮ এসপ্রল স্বািীর 
হাকৈ সনহৈ হন িাকলহা।  

ফযৌৈুককর সনিদিৈার ইসৈহাকি িাকলহা ও ৈার স্বািী ডা. ইকবাকলর 
নাি িকন পড়কল আজও িানুকের অনুভূসৈ ভারািাি হকয় ওকঠ। 
িাকলহার ধনাঢয বাবা ফভকবসেকলন সবকত্তর ফজাকরই ফিকয়কক ভাকলা 
একটা পাকত্রর হাকৈ ৈুকল ফদকবন। আর ফিই লকক্ষযই ফিকয়কক িুখী 
করার ‘িসঠক উপায়’ সহকিকব সশসক্ষৈ জািাই খঁুজকৈ শুরু করকলন। 
ফপকয়ও ফেকলন। ফিকয়র িুকখর েযারাসন্টর জনয িাকলহার বাবা 
সনকজর টাকায় ইকবালকক ডািাসর পাি করান। শ্বশুর কৈৃদক প্রদত্ত 
অর্দ ফিকয়র কলযাকণর জাসিন হকয় ৈার দুপাকয় িুখ ভসরকয় ফদকব 
বকল িাকলহার সবত্তবান বাবা জািাইকয়র ফপেকন অকাৈকর অর্দ 
ঢালকৈ র্াককন। ৈাকক সনজ পাকয় দাঁড়াকনার বযবিা ককরন। সকন্তু 
বাাংলাকদকশর িানুে আর দশসট বদনাকির িকঙ্গ িকঙ্গ অকৃৈজ্ঞৈার 
বদগুকণ সবকশেভাকব সধকৃৈ। েকল শ্বশুকরর অর্দপ্রাসির কৃৈজ্ঞৈা 
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প্রভাসবৈ করকৈ পাকরসন িাসটর গুণকক। ৈাই পকরর ঘটনা বড়ই 
িিদাসিক হকয় আত্মপ্রকাশ ককর। 

অননসৈক কাকজর সবকরাসধৈা ককরসেকলন িাকলহা। প্রসৈবাদ 
ককরসেকলন স্বািীর লাম্পকটযর সবরুকদ্ধ। ফি জনয প্রাণ সদকৈ 
হকয়সেকলা ৈাকক। এ ঘটনায় ফদকশর িানুে সনন্দা ও ফক্ষাভ প্রকাকশ 
ফিািার হকয়সেল। যার িুেল সহকিকব ১৯৮০ িাকল ফযৌৈুকসবকরাধী 
আইন প্রণীৈ হয়। ১৯৮৭ িাকল েৃহপসরোসরকার িকঙ্গ পরকীয়ার 
ফজর ধকর স্ত্রী িাকলহাকক হৈযার দাকয় ডা. ইকবাকলর োঁসির ঘটনা 
সেল আকলাসেৈ। ডা. ইকবাকলর োঁসি হকয়সেল। ৈারপর ওই রকি 
ককর আর িািাসজক ফিািাকরর ঘটনা খুব একটা ফদখা যায়সন। 
এখকনা অকনক পসরবাকরই এ ধরকনর ঘটনা ঘটকে। অকনকককই হকৈ 
হকচ্ছ প্রসৈবাকদর বসল। সকন্তু ইিলািী আদশদ, নারীিত্তার প্রকৃৈ 
িযদাদা অনুধাবন ও প্রদাকন বযর্দ হওয়া, শরীয়ৈ সনসেদ্ধ ফযৌৈুককর 
ভয়াবহ সবকস্ফারণ নারীকক প্রসৈসনয়ৈ করকে সনপীসড়ৈ, সনেৃসহৈ 
এবাং সনযদাসৈৈ। নারীকক এই লাসনকর জীবন ফর্কক বাঁেকৈ হকল 
অবশযই ইিলাকির ফদখাকনা িুন্দর ও িরলপকর্ সেকর আিকৈ হকব। 
পারকব নারীরা? 
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জীবন ও েে 

েে এক. কসলিুসদ্দন িাকহব ৈার জীবকনর বড় একটা আশা পূরণ 
করকৈ সেকয় অক্লাি িাধনা ককরকেন। ফেকলর ঘকরর নাৈনীর সবকয়র 
অনুষ্ঠান িম্পন্ন করকৈ প্রায় এক বের আে ফর্কক প্রস্তুসৈ সনকচ্ছন 
এবাং ওই িিকয় একটা খাসির বািা সককন ফরকখকেন। একিাত্র 
ফেকলটা িারা যাওয়ার পর নাৈী-নাৈনীর ফদখাকশানা ও 
লালনপালকনর দায় দসরর কসলিুসদ্দন িাকহকবর ওপরই বকৈদকে। 
সপৈৃাসধক িিৈা সদকয় সৈসন নাৈী-নাৈনীিয়কক িানুে ককর ৈুলকেন। 
নাৈীটা ফোকটা, পড়াকশানার িাঝপকর্ আকে। আর নাৈনীটাকক 
প্রকয়াজনীয় জ্ঞান সশক্ষা সদকয় স্বািীর ঘকর পাঠাকচ্ছন। বাধদককযর 
অক্ষিৈা আর দাসররসক্লিৈা িকেও কসলিুসদ্দন িাকহব নাৈনীর 
সবকয়টা সবকশে আকয়াজন ককরই িম্পন্ন করকৈ োন। এই সেিা 
ফর্ককই সৈসন অকনকসদকনর জিাকনা িািানয সকেু টাকা সদকয় খাসির 
বািাটা সককনকেন। সবকয়র সদনক্ষণ সঠক ককর সৈসন নাৈী 
কাসেলুসদ্দনকক ককয়কসদকনর জনয েুকলর লসজাং বাসড় ফর্কক েুসটকৈ 
ফডকক আসনকয়কেন।  

পকরর সদন সবকয়। কাসেলুসদ্দন ৈার ককয়কজন বনু্ধকক দাওয়াৈ 
ককরকে সবকয়র আকয়াজকন িহকযাসেৈার জনয। েজকরর আযাকনর 
আকেই খাসিটা যকবহ ককর ফোস্ত কাটাকাসট করার িুসবধাকর্দ রাকৈই 
বনু্ধরা জিাকয়ৈ হকয়কে ৈাকদর বাসড়কৈ। রাৈ ৈখন সৈনটার িকৈা 
হকব। কাসেলুসদ্দন ঘকরর ফপেকন ককয়কজন ফলাককর সেিসেি শব্দ 
শুনকৈ ফপকলা। ঘুকির আড়িৈা কাসটকয় ফদখকলা িসৈযই ককয়কজন 
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ফলাক ফয ঘকর খাসিটা ফবঁকধ রাখা হকয়কে ফিই ঘকরর ফপেকন জকড়া 
হকয়কে। ফি ফদৌকড় ফেল ফলাকগুকলাকক ধরকৈ। কাকে সেকয় ফদখল 
ওরা খাসিটা ঘর ফর্কক ফবর ককর ওকদর বাসড়র সদকক রওয়ানা 
হকয়কে। সনকজর বড় ফবাকনর সবকয়র অনুষ্ঠানটা ৈকব িাসট হকয় যাকব? 
অিির্দ দাদার িার্াটা লজ্জায় কাটা যাকব? ফি আর ভাবকৈ পাকর 
না। ৈাই একাই এৈগুকলা ফলাককক রুকখ দাঁড়ায় এবাং খাসিটার দসড় 
ফটকন ধকর ফি। ফলাকগুকলার িধয ফর্কক ফোঁয়ার সকসিকির একজন 
এসেকয় একি বকল, ৈুই জাসনি না, আিাকদর িকয়ন ভাই 
িুসিকযাদ্ধার িনদ ফপকয়কে, ৈার িাংবধদনা অনুষ্ঠান হকব? ফিই 
িাংবধদনা অুনষ্ঠাকনর জনয ফৈাকদর খাসিটা সনকয় যাসচ্ছ, িহৎ কাকজ 
বাধা সদিকন, ভাকলা হকব না বকল সদলাি!  

কাসেলুসদ্দন বকল, একজন িুসিকযাদ্ধার িাংবধদনার জনয আিার েরীব 
দাদার খাসিটা সনকৈ হকব! ফৈািরা জাকনা না আোিীকাল আিার 
ফবাকনর সবকয় এবাং সবকয়র অনুষ্ঠাকনর জনয খাসিটা একবের ধকর 
পালা হকচ্ছ? ফলাকটা জবাকব বকল, একজন িুসিকযাদ্ধার িাংবধদনার 
িকৈা িহৎ কাকজর ফেকয় ফৈার ফবাকনর সবকয়র আনন্দ বড় হকলা! 
ফৈারাই ফদকশর কলঙ্ক, িুসিযুদ্ধ এবাং িুসিকযাদ্ধাকদর িোন সদকৈ 
জাসনি ফন!  

সকন্তু দসরর কাসেলকদর িুসিকযাদ্ধাকদর এই ৈসরকায় িোন 
জানাকনার িকৈা িাির্দয সেল না। ৈাই ফি আকরা শি ককর খাসির 
রসশটা ফটকন ধরল এবাং একাই  ফলাকগুকলাকক বাধা সদকৈ লােল। 
দকলর িধয ফর্কক এসেকয় একলা েণ্ডািাকদা এক যুবক। ফি বলল, 
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যারা িুসিকযাদ্ধাকদর িোন জানাকৈ পাকর না ৈাকদর বাঁোর অসধকার 
ফনই। একর্া বকল ধারাকলা একটা ফোরা কাসেলুসদ্দকনর ফপকট ঢুসককয় 
সদকয় খাসিটা ফটকন সনকয় ফযকৈ লােল ফি।  

ধারাকলা ফোরার আঘাকৈ সেনসক সদকয় রি ফবর হকৈ লােল। একটা 
েেনসবদারী শব্দ ককর িাসটকয় লুসটকয় পড়ল কাসেলুসদ্দন। রাকৈর 
সনস্তিৈা ফভদ ককর ভয়ানক শকব্দ ফজকে উঠল পুকরা পাড়া। বৃদ্ধ 
কসলিুসদ্দন ফদৌকড় একলন ঘটনািকল। িৃৈুয যন্ত্রণায় েটেট করকৈ 
র্াকা নাৈীকক ফদকখ সৈসন সদকশহারা হকয় ফেকলন। সকেুক্ষকণর 
িকধযই রিপ্রবাহ ও শ্বািপ্রশ্বাি বন্ধ হকয় একলা কাসেলুসদ্দকনর। 
নাৈীর সনর্র ফদকহর ওপর লুসটকয় পড়কলন বৃদ্ধ কসলিুসদ্দনও। 

পকরর সদন ওই বাসড়কৈ সবকয়র পালসক একলা না। বাসড় ফর্কক ফবর 
হকলা একক একক দুসট জানাযার খাট। কসলিুসদ্দন এলাকার খুবই 
ভাকলা িানুে সহকিকব পসরসেৈ সেকলন। এিন একসট িিদাসিক িৃৈুয 
িাংবাদ শুকন ফোটা এলাকার ফলাকজন জকড়া হকলা জানাযা িালাকৈ। 
িালাৈ শুরুর প্রাক্কাকল কসলিুসদ্দন িাকহকবর একাি ঘসনষ্ঠ বনু্ধ জাের 
িাকহব কান্নাজসড়ৈককণ্ঠ সকেু কর্া বলকৈ দাঁড়াকলন। সৈসন বলকলন, 
ফশাকাৈদ ভাইকয়রা! আপনারা িবাই আিার অৈযি ঘসনষ্ঠ বনু্ধ 
কসলিুসদ্দন িাকহবকক ভাকলা িানুে সহকিকব জাকনন। আজ আসি 
আপনাকদর িািকন ৈার আকরকসট পসরেয় উকন্মােন করকৈ োই। এ 
কর্া বকল সৈসন একটা পুরাৈন কােকজ ফিাড়াকনা জীণদশীণদ সকেু 
দসলল-দস্তাকবজ ফবর করকলন। িবার িািকন ফরকখ বলকলন, 
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আিাকদর সপ্রয় কসলিুসদ্দন িরহুি শুধু ভাকলা িানুেই সেকলন না; 
সেকলন একজন ফদশকপ্রসিক িুসিকযাদ্ধাও।  

প্রবীণরা জাকনন, একাত্তকরর যুকদ্ধর ৯ িাি বাসড়কৈ সেকলন না। 
আপনাকদর িকন কখনও প্রশ্ন জাকেসন ফয, সৈসন ওই িিয় ফকার্ায় 
সেকলন, কী ককরকেন? এই ফদখুন, ইসৈহাকির একটা িূলযবান 
দসলল। এই কােকজই ফলখা আকে সৈসন ওই িিয়টাকৈ কী 
ককরকেন? ফকান ফিটর কিান্ডাকরর অধীকন যুদ্ধ ককরকেন? এবাং যুকদ্ধ 
অিীি বীরত্ব প্রদশদকনর জনয ৈাকক ফদওয়া সবকশে প্রশাংিাপত্র 
এখাকন সবদযিান। এরপর সৈসন হলকদ খাকির একসট সেসঠ ফবর ককর 
উপসিৈ ফশাকাৈদ িানুেকক পাঠ ককর ফশানাকলন। সেসঠসট রােপক্ষ 
ফর্কক কসলিুসদ্দকনর নাকি পাঠাকনা। একৈ একাত্তকরর সবকশে 
ককয়কজন িুসিকযাদ্ধাকক রােপক্ষ ফর্কক সবকশে িোননা ও রােীয় 
িুকযাে-িুসবধা প্রদাকনর কর্া বলা হকয়কে এবাং অসৈিত্বর ৈাকক 
কৈৃদপকক্ষর িকঙ্গ ফযাোকযাে করকৈ বলা হকয়কে। 

জাের িাকহব ফশ্রাৈাকদর উকদ্দকশয প্রশ্ন েুকঁড় সদকয় বলকলন, আপনারা 
জাকনন, সেসঠসট ফপকয় সৈসন কী করকলন? আিাকক ফডকক বলকলন, 
জাের! ফয সঠকানায় ফযাোকযাে করকৈ বলা হকয়কে ফিই সঠকানা 
বরাবর ৈুসি একটা সেসঠ সদকয় জাসনকয় দাও ফয, কসলিুসদ্দন নাকির 
ফলাকটা ফবশ সকেুসদন আকেই িারা ফেকেন! আসি ৈার কর্ায় খুবই 
অপ্রস্তুৈ এবাং অবাক হকয় ফেলাি। ফকননা সৈসন কখনও সির্যা কর্া 
বকলন না। আজ এৈ বড় একটা িৈয কর্া ফেকপ সেকয় সির্যার 
আশ্রয় সনকচ্ছন ফকন? সৈসন আিার িকনর অবিা বুঝকলন এবাং প্রশ্ন 



 

174 

করার আকেই জবাব সদকৈ সেকয় বলকলন, জাের! আিরা ফৈা 
িুসিযুদ্ধ ককরসে ফদকশর জনয, ফদশকক স্বাধীন করার জনয। এটাকক 
আসি ফদশ ও িানুকের ফিবার সনয়কৈই ককরসে। ৈুসিই বকলা, ফদশ 
ও িানুকের ফিবা ককর সবসনিয় ফনয়া যায়? আসি ফিসদন আর কর্া 
বাড়াইসন, ৈার িকৈা বযসিত্বিম্পন্ন ফলাককর িািকন কর্া বাড়াকনার 
িকৈা িাহিও আিার সেল না। ৈাই আকদশ ফিাৈাকবক আসি একসট 
সেসঠ সলকখ জাসনকয় সদই ফয, কসলিুসদ্দন নাকির ফিই িুসিকযাদ্ধা.... 

বনু্ধেণ! িরহুি কসলিুসদ্দকনর জীবকনর সবরাট একটা অাংশ 
আপনাকদর দৃসির আড়াকল সেল বকল আজ প্রকাশ ককর সদলাি। এই 
ফশাককর িুহূকৈদ বড্ড অবাক হসচ্ছ এই ফভকব ফয, আজ িকয়ন নাকির 
ফয বযসির িুসিকযাদ্ধার িনদ লাভ উপলকক্ষয িাংবধদনার আকয়াজন 
করকৈ সেকয় কসলিুসদ্দন ও ৈার নাৈী প্রাণ হারাকলন, এলাকার প্রবীণ 
ফলাককরা বকল র্াককন, ফিই ফলাকটার জন্ম হকয়সেল িুসিযুকদ্ধরও 
ককয়ক িাি পকর! 

েে দুই. সভক্ষাবৃসত্তই আিার িুসিযুকদ্ধর পুরোর! 

বীর িুসিকযাদ্ধা িের আলী একাত্তকরর টেবকে ৈরুণ, ফদশিাৈৃকার 
িুসির আশায় ফিসদন জীবনবাসজ ফরকখ ঝাঁসপকয় পকড়সেকলন িরণপণ 
িাংগ্রাকি। িুি স্বাধীন স্বকদকশ ৈাকক জীবন বাঁোকনার ৈাসেকদ আজ 
হাৈ পাৈকৈ হয় অপকরর করুণার প্রৈযাশায়। সনকজকক প্রশ্ন ককরন 
এই সক সবজয়, এই সক স্বাধীনৈা? সভক্ষাবৃসত্তই আিার িুসিযুকদ্ধর 
পুরোর! 
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ফিৌলভীবাজার ফজলার কুলাউড়া উপকজলার িনরাজ গ্রাকির টেবকে 
যুবক িের আলী ৬৯’র আকন্দালনিুখর সদকন ৈৎকালীন িুজাসহদ 
বাসহনীর োকসর ফেকড় ফনকি আকিন রাজপকর্। ৭ই িাকেদর ভােণ 
শুকন যুকদ্ধর প্রস্তুসৈগ্রহণ ককরন। কুলাউড়ার প্রয়াৈ িাংিদ িদিয 
আবু্দল জব্বার, জুড়ী উপকজলা ফেয়ারিযান আবু্দল িুসিৈ আিুককর 
িকঙ্গ ৪নাং ফিটর কিান্ডার ফিজর সি.আর দকত্তর ফনৈৃকত্ব িুসিযুকদ্ধ 
িেুখিিকর অাংশগ্রহণ ককরন। 

যুকদ্ধ যাবার িিয় িা, স্ত্রী, কনযািহ পসরবাকরর িদিযকদর কাে ফর্কক 
সবদায় ফনয়ার িিয়টুকু পানসন। ৯ িাি রিক্ষয়ী যুকদ্ধ অকনক 
িার্ীকক হাসরকয় িাৈৃভূসি শত্রুিুি ককরকেন। ফদশ ও জাসৈর সবজয় 
অসজদৈ হকয়কে। 

সবজকয়র ৪৩ বের পর ৈার অনুভূসৈ জানকৈ োইকল কান্না 
সবজসড়ৈককণ্ঠ িুসিকযাদ্ধা িের আলী বকলন, ফদশ স্বাধীকনর পরপরই 
িব ফনৈার িারি হকয়কেন সৈসন একসট কাজ পাইকয় ফদওয়ার জনয। 
ৈার ভাকেয ফকাকনা কাজ ফজাকটসন। শরীকরর শসি র্াকায় ফদশ 
স্বাধীকনর পর সৈসন সরকশা োসলকয় পসরবাকরর িদিযকদর অকন্নর 
িাংিান করকৈন। অিুি িা সেসকৎিার অভাব িকঙ্গ সনকয়ই িৃৈুযবরণ 
ককরকেন। এখন আর শরীকর শসি ফনই, স্ত্রী, কনযা পসরবাকরর 
িদিযকদর সনকয় প্রায়ই অধদাহাকর র্াককৈ হয়। 

িুসিকযাদ্ধা কলযাণ রাস্ট ফর্কক ২ হাজার টাকা ভাৈা ফদওয়া হয়। 
এই ভাৈার টাকায় িাংিার েকল না, জীবকনর ফশে বয়কি অিুি এই 
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বীর িুসিকযাদ্ধার ডান হাৈসট নি হওয়ার উপিি। িরকাসর স্বািয 
ফককন্দ্র ৈাকক ফদখা হয় অবকহসলৈ ফোকখ। 

ৈাোড়া ৈার সনকজর ফকাকনা বাসড়-সভকট ফনই। শ্বশুর বাসড়র একখণ্ড 
জসিকৈ যাযাবকরর িকৈা ৈাকক সদনাসৈপাৈ করকৈ হয়। প্রসৈসনয়ৈ 
িানুকের করুণার পাত্র হকয় ৈাকক হাৈ পাৈকৈ হয়। িৃৈুযর পর 
রােীয় িোকন িিাসহৈ করার ফেকয় ৈার কাকে এ িুহূকৈদ সনয়সিৈ 
দু’িুকঠা অন্ন বড় জরুসর। 

িের আলী বকলন, সবজকয়র ৪৩ৈি বের েলকে অর্ে আিার িার্া 
ফোঁজার একটু িান ফনই! এখন োওয়া শুধু সনয়সিৈ দুই িুকঠা ভাৈ 
ফখকয় জীবকনর ফশে িিকয় িানুকের কাকে হাৈ না ফপকৈ একটু 
শাসিকৈ িৃৈুয। [িূত্র : শীেদ সনউজ]  

হযাঁ, েকের কাসহনীর িকৈাই কৃসত্রি িুসিকযাদ্ধারা দলীয় সবকবেনায়, 
আত্মীয়ৈার ফজাকর িুসিযুকদ্ধর িিয় িাকয়র ফকাকল বাি ককর, ফকউ 
বা উদকর বাি ককর ফকবল িাকয়র বসির উকরককর কারণ িৃসি ককর 
এবাং ফকউবা ৈারও পকর স্বাধীন ফদকশ নাসড় ফককট আজ িুসিকযাদ্ধা 
িনদ ফপকয় সনয়সিৈ ভাৈা, ফবানাি ও রােীয় িুসবধা ফভাে ককর 
েকলকে। পক্ষািকর বহু িুসিকযাদ্ধা, প্রকৃৈই যারা জীবনবাসজ 
ফরকখসেকলন ৈারা উকপসক্ষৈ। অকনকসদন আকে এক িুসিকযাদ্ধার 
ককির জীবন ফদকখ ফোখ ফবকয় পাসন ফনকি আিার অবিা হকয়সেল। 
একসট দুই োকার োসড়র িকঙ্গ দুসট কুকুর জুকড় সদকয় সৈসন িানুকের 
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িালািাল ফটকন ফকাকনািকৈ জীবনযুকদ্ধ সটকক আকেন বকল খবর ফবর 
হকয়সেল।  

বাাংলাকদকশর িানুকের দুভদােয ফয, িুসিযুকদ্ধর িকৈা িাবদজনীন স্বীকৃৈ 
সবেয় সনকয়ও রাজনীসৈ করা হয়। এৈ বড় একসট ফেৌরবদীি 
ইসৈহািককও সনকজকদর রাজননসৈক স্বাকর্দ হরদি বযবহার করা হয়। 
বড় দুুঃকখর সবেয় ফয, আজ পযদি িুসিযুকদ্ধর িবদজন স্বীকৃৈ ফকাকনা 
ইসৈহাি রসেৈ হয়সন। কাউকক ফৈা িাংসবধান রেনা ককর ৈার 
অবদান খাকটা করা হকচ্ছ। এভাকব অসবকৃৈ ইসৈহাকির কারকণ 
ফকাকনা ফকাকনা িুসিকযাদ্ধা হকচ্ছন কৃসৈত্ব ফর্কক বসঞ্চৈ। কাউকক 
পাৈকৈ হকচ্ছ সভক্ষার হাৈ।  

আর িবকেকয় করুণ আর ককির কর্া হকচ্ছ, িুসিযুকদ্ধর িিয় 
অকনক নারী ইজ্জৈ হাসরকয়সেকলন। অকনক নারী ইজ্জকৈর প্রকশ্ন 
আকপাি না ককর জীবন সবিজদন সদকয়সেকলন। আিাহ ৈা‘আলা 
িবকেকয় ফবসশ অিন্তুি হন নারীকদর ইজ্জৈ হরণ করা হকল এবাং 
একটা জাসৈর পৈকনর িূল কারণ হকয় দাঁড়ায় নারীকদর ইজ্জৈ 
প্রদাকন বযর্দৈার পসরেয় সদকল। পাসকস্তানীকদর ফিসদকনর পরাজকয়র 
অনযৈি প্রধান কারণ সেল নারীকদর ইজ্জৈহরণ এবাং একদকশর 
িুিসলি নারীকদর ইজ্জৈ হারাকনা। বড় পসরৈাকপর সবেয় হকচ্ছ; ফয 
নারীকদর ইজ্জৈহরকণর বকদৌলকৈ সবজয় ত্বরাসিৈ হকয়সেল আজ 
নারীকদর ফিই ইজ্জৈই পাসনর দকর সবসি হকচ্ছ! িুসিকযাদ্ধাকদরকক 
যসদ শহীদ আর োজীই িকন ককরা ৈকব ৈাকদর ফরকখ যাওয়া 
নারীকদর ইজ্জকৈর আিানৈ রক্ষা করকো না ফকন?  
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আিকল আজ িুসিযুদ্ধ এবাং স্বাধীনৈা িাংগ্রাি স্বার্দবাজকদর 
স্বার্দপূরকণর হাসৈয়াকর পসরণৈ হকয়কে। এই হাসৈয়ার কখনও কলকি 
পসরণৈ ককর সনকজকদর স্বাকর্দর অনুকূকল ইসৈহাি রেনা করা হকচ্ছ, 
কখনও নি-ভ্রি আিাহকরাহী ফযৌনকিলাকক প্রশাংিা ও পৃষ্ঠকপােকৈা 
সদকয় ভয়ানকভাকব িুসিযুদ্ধ ও িুসিকযাদ্ধাকদর িযদাদা নিযাৎ করা 
হকচ্ছ। একটা জাসৈর জনয এরকেকয় বড় অবিাননা আর কী হকৈ 
পাকর ফয, ফদকশর জনয প্রাণ ফদওয়া একজন িুসিকযাদ্ধার স্ত্রী, িিান 
এবাং নাৈসন পযদি ৈর্া স্ত্রী ফর্কক শুরু ককর বাংকশর ফোটা ধারা 
সনকজকদর লজ্জািান সবসি ককর রুসটকরাজোকরর বযবিা করকে? নারী 
অবিাননা ও অবিূলযায়কনর এরকেকয় বড় ফকাকনা দৃিাি র্াককল 
আিাকক জানাকবন, সপ্লজ! 

িসৈযকারাকর্দ ইিলাকির েেদা যসদ এ ফদকশ করা হৈ, ৈাহকল এিন 
অকৃৈজ্ঞৈা ও নারীর এিন অবিাননার ঘটনা কখকনা ঘটৈ না। 
িহান আিাহ নারীর িাসবদক সনরাপত্তা রক্ষাকর্দই পদদা সবধান েরয 
ককরকেন নারী ও পুরুকের ওপর এবাং নারীর ভরণ-ফপােকণর দাসয়ত্ব 
সদকয়কেন একািই পুরুকের ওপর। আিাহ রাবু্বল ‘আলািীন ইরশাদ 
ককরন,  

ِمنِيَ  قُل ﴿ ْ  ل ِل ُمؤ  وا ب َصَٰرِهِم   ِمن   َيُغض 
َ
ْ  أ َفُظوا َٰلَِك  فُُروَجُهم    َوَيح  َكَٰ  َذ ز 

َ
َ  إِن   لَُهم    أ  ٱّلل 

 َۢ َنُعونَ  بَِما َخبُِي ِمَنَِٰت  َوُقل ٣٠ يَص  نَ  ل ِل ُمؤ  ُضض    ِمن   َيغ 
َ
نَ  ب َصَٰرِهِن  أ َفظ   َوَيح 

َها   َظَهرَ  َما إِّل   زِينََتُهن   ُيب ِدينَ  َوَّل  فُُروَجُهن   ِب نَ  ِمن  َۡض  َٰ  ِِبُُمرِهِن   َوِل   ُجُيوبِِهن    ََعَ
و   ِۡلُُعوََلِِهن   إِّل   زِينََتُهن   ُيب ِدينَ  َوَّل 

َ
يئِِهن   أ و   َءابَا

َ
يءِ  أ و   ُبُعوََلِِهن   َءابَا

َ
ب   أ

َ
يئِِهن  أ و   َنا

َ
 أ
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يءِ  َنا ب 
َ
و   ُبُعوََلِِهن   أ

َ
َٰنِهِن   أ َو و   إِخ 

َ
َٰنِِهن   بَِني  أ َو و   إِخ 

َ
َٰتِِهن   بَِني  أ َخَو

َ
و   أ

َ
يئِهِن   أ و   نَِسا

َ
 َما أ

ي َمَُٰنُهن   َملََكت  
َ
وِ  أ

َ
َٰبِعِيَ  أ ِ  ٱلت  ْوِل  َغي 

ُ
َبةِ أ ر  ِ

وِ  ٱلر َِجالِ  ِمنَ  ٱۡل 
َ
لِ  أ ف  ِ ِينَ  ٱلط   لَم   ٱَّل 

 ْ َهُروا َٰ  َيظ  َرَٰتِ  ََعَ يءِ   َعو  ِب نَ  َوَّل  ٱلن َِسا ر ُجلِِهن   يَۡض 
َ
لَمَ  بِأ  زِينَتِِهن    ِمن ُُي فِيَ  َما ِِلُع 

 ْ ِ  إَِل  َوتُوُبويا ي هَ  ََجِيًعا ٱّلل 
َ
ِمُنونَ  أ لُِحونَ  لََعل ُكم   ٱل ُمؤ  [  ٢٩  ،٢٣: الور] ﴾ ٣١ ُتف   

‘িুসিন পুরুেকদরকক বল, ৈারা ৈাকদর দৃসিকক িাংযৈ রাখকব এবাং 
ৈাকদর লজ্জািাকনর সহোযৈ করকব। এটাই ৈাকদর জনয অসধক 
পসবত্র। সনশ্চয় ৈারা যা ককর ফি িম্পককদ আিাহ িিযক অবসহৈ। 
আর িুসিন নারীকদরকক বল, ৈারা ৈাকদর দৃসিকক িাংযৈ রাখকব 
এবাং ৈাকদর লজ্জািাকনর সহোযৈ করকব। আর যা িাধারণৈ প্রকাশ 
পায় ৈা োড়া ৈাকদর ফিৌন্দযদ ৈারা প্রকাশ করকব না। ৈারা ফযন 
ৈাকদর ওড়না সদকয় বক্ষকদশকক আবৃৈ ককর রাকখ। আর ৈারা ফযন 
ৈাকদর স্বািী, সপৈা, শ্বশুর, সনজকদর ফেকল, স্বািীর ফেকল, ভাই, ভাই 
এর ফেকল, ফবাকনর ফেকল, আপন নারীেণ, ৈাকদর ডান হাৈ যার 
িাসলক হকয়কে, অধীনি ফযৌনকািনািুি পুরুে অর্বা নারীকদর 
ফোপন অঙ্গ িম্পককদ অজ্ঞ বালক োড়া কাকরা কাকে সনজকদর ফিৌন্দযদ 
প্রকাশ না ককর। আর ৈারা ফযন সনজকদর ফোপন ফিৌন্দযদ প্রকাশ 
করার জনয িকজাকর পদোরণা না ককর। ফহ িুসিনেণ, ফৈািরা 
িককলই আিাহর সনকট ৈাওবা কর, যাকৈ ফৈািরা িেলকাি হকৈ 
পার।’ {িূরা আন-সনিা, আয়াৈ : ৩৪}  

আকরক িূরায় আিাহ বকলন,  

نَ  ﴿ نَ  َوَّل  ُبُيوتُِكن   ِف  َوقَر  جَ  َتََب ج  وَلَٰ   ٱل َجَِٰهلِي ةِ َتََب 
ُ  [  ٢٢: االحزاب] ﴾ ٱۡل 



 

180 

‘আর ফৈািরা সনজ েৃকহ অবিান করকব এবাং প্রাক- জাকহলী যুকের 
িৈ ফিৌন্দযদ প্রদশদন ককরা না।’ {িূরা আল-আহযাব, আয়াৈ : ৩৩} 

নারীর আসর্দক সনরাপত্তা সনসশ্চৈকরকণ ফঘােণা ককরন,  

َُٰمونَ  ٱلر َِجاُل  ﴿ يءِ  ََعَ  قَو  َل  بَِما ٱلن َِسا ُ  فَض  َضُهم   ٱّلل  َٰ  َبع  ي  َبع ض   ََعَ ْ  َوبَِما نَفُقوا
َ
 ِمن   أ

َٰلِِهم    َو م 
َ
َٰلَِحَُٰت  أ َٰنَِتَٰت   فَٱلص  ُ   َحفَِظ  بَِما ل ِل َغي بِ  َحَٰفَِظَٰت   َق  [  ٢٣: ءالنسا] ﴾ ٱّلل 

‘পুরুেরা নারীকদর ৈোবধায়ক, এ কারকণ ফয, আিাহ ৈাকদর এককর 
উপর অনযকক ফশ্রষ্ঠত্ব সদকয়কেন এবাং ফযকহৈু ৈারা সনজকদর িম্পদ 
ফর্কক বযয় ককর। িুৈরাাং পুণযবৈী নারীরা অনুেৈ, ৈারা ফলাকেকু্ষর 
অিরাকল সহোযাৈকাসরনী ঐ সবেকয়র যা আিাহ সহোযাৈ 
ককরকেন।’ {িূরা আন-সনিা, আয়াৈ : ৩৪} 

নারীর আসর্দক দাসয়ত্ব িবদদাই পুরুকের ওপর। সবকয়র আকে সপৈা, 
ৈার অবৈদিাকন বড় ভাই, সবকয়র পর স্বািী, স্বািীর অবৈদিাকন 
ফেকলর ওপর। এর ফকাকনাটাই না র্াককল রােকক ৈার আসর্দক 
োসহদা ফিটাকৈ হকব।  

ফৈিসন নারীর িম্ভ্রি ও িিাকনর সনরাপত্তা সনসশ্চৈ করকৈ সযনা-
বযসভোরকক ইিলাি িারাত্মক অপরাধ সবকবেনা করা হয় এবাং এর 
জনয কসঠন শাসস্তর সবধান রাখা হকয়কে। িহান আিাহ বকলন,  

ْ  َوَّل  ﴿ َرُبوا َِنَٰٓ   َتق  َِٰحَشةٗ  ََكنَ  إِن ُهۥ ٱلز  يءَ  َف  [  ٢٣: االرساء] ﴾ ٣٢ َسبِيٗل  َوَسا

‘আর ফৈািরা বযসভোকরর কাকে ফযকয়া না, সনশ্চয় ৈা অশ্লীল কাজ ও 
িন্দ পর্।’ {িূরা বনী ইিরাঈল, আয়াৈ : ৩২}  
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এর শাসস্ত িম্পককদ িহান আিাহ বকলন,  

انَِيةُ  ﴿ اِن  ٱلز  ْ  َوٱلز  وا ُهَما َوَِٰحد   ُك   ۡ ِِلُ ِن  ة    ِماْئَةَ  م  َ ُكم َوَّل  َجۡل  ُخذ 
 
فَة   بِِهَما تَأ

 
 ِف  َرأ

ِ  دِينِ  ِمُنونَ  ُكنُتم   إِن ٱّلل  ِ  تُؤ  َو مِ  بِٱّلل  َهد   ٱٓأۡلِخرِ   َوٱِل  يئَِفة   َعَذاَبُهَما َول يَش  ِنَ  َطا  م 
ِمنِيَ  اِن  ٢ ٱل ُمؤ  و   َزانَِيةً  إِّل   يَنِكحُ  َّل  ٱلز 

َ
َِكةٗ  أ انَِيةُ  ُمۡش  و   َزان   إِّل   يَنِكُحَهاي  َّل  َوٱلز 

َ
 أ

ِك    ِمَ  ُمۡش  َٰلَِك  وَُحر  ِمنِيَ  ََعَ  َذ ِينَ  ٣ ٱل ُمؤ  ُمونَ يَ  َوٱَّل  َصَنَِٰت  ر  ْ  لَم   ُثم   ٱل ُمح  تُوا
 
 يَأ

َبَعةِ ر 
َ
يءَ  بِأ وُهم   ُشَهَدا ِۡلُ ةٗ  ثََمَٰنِيَ  فَٱج  َ ْ  َوَّل  َجۡل  َبلُوا بَٗدا   َشَهََٰدةً  لَُهم   َتق 

َ
ْوَلَٰٓئَِك  أ

ُ
 ُهمُ  َوأ

    [  ٣  ،٣: الور] ﴾ ٤ ٱل َفَِٰسُقونَ 

‘বযসভোসরণী ও বযসভোরী ৈাকদর প্রকৈযককক একশ’সট ককর ফবত্রাঘাৈ 
কর। আর যসদ ফৈািরা আিাহ ও ফশে সদবকির প্রসৈ ঈিান একন 
র্াক ৈকব আিাহর দীকনর বযাপাকর ৈাকদর প্রসৈ দয়া ফযন 
ফৈািাকদরকক ফপকয় না বকি। আর িুসিনকদর একসট দল ফযন ৈাকদর 
আযাব প্রৈযক্ষ ককর। বযসভোরী ফকবল বযসভোসরণী অর্বা িুশসরক 
নারীকক োড়া সবকয় করকব না এবাং বযসভোসরণীকক ফকবল বযসভোরী 
অর্বা িুশসরক োড়া সবকয় করকব না। আর িুসিনকদর উপর এটা 
হারাি করা হকয়কে। আর যারা িিসরত্র নারীর প্রসৈ অপবাদ 
আকরাপ ককর, ৈারপর ৈারা োরজন িাক্ষী সনকয় আকি না, ৈকব 
ৈাকদরকক আসশসট ফবত্রাঘাৈ কর এবাং ফৈািরা কখনই ৈাকদর িাক্ষয 
গ্রহণ ককরা না। আর এরাই হকলা োসিক।’ [িূরা আন-নূর, আয়াৈ : 
২-৪} 
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অবাধ ফপশা ও একজন ফেরারী নারী িাাংবাসদককর েে 

নারীকদর ফপশার অবাসরৈ ও অপ্রসৈকরাধয সবশ্বজুকড় িৃসি ককরকে 
েরি তনরাজযকর পসরসিসৈ। সপসেকয় ফনই বাাংলাকদশও। বসহুঃসবকশ্বর 
িকঙ্গ পািা সদকয় বাাংলাকদকশও েলকে িব ফপশায় নারীকক প্রসৈসষ্ঠৈ 
ও অসধসষ্ঠৈ করার অদিয প্রসৈকযাসেৈা। ফকাকনা ফকাকনা ফক্ষকত্র 
অিহায়ত্ব ও আসর্দক দুবদলৈার িুবাকধ ফপশায় যুি হওয়ার ঘটনা 
ঘটকলও ফবসশর ভাে ফক্ষকত্রই নারীরা ফপশায় আিকে অপ্রকয়াজকন 
এবাং ‘পুরুকের িকঙ্গ িকঙ্গ ৈাকদরককই উপাজদন করকৈ হকব’ এই 
িানসিকৈা সনকয়। এই িানসিকৈা নারীর ভযাসনসট বযাকে সকেু অকর্দর 
িাংিান করকলও ৈারা ফয কী িম্পদ হাসরকয়কে ৈা একবারও ফভকব 
ফদখার দরকার িকন ককর সন। 

দরকার িকন করকবই বা ফকন? অর্দকলাভী িুনাোকখাররা নারীকদর 
িকন এই সেিা ঢুসককয় সদকৈ িক্ষি ও িেল হকয়কে ফয, িৈীকত্ব 
নারীত্ব নয়; নারীত্ব ও নারীর িযদাদা পুরুকের িকঙ্গ পািা ফদয়ায়, 
ৈাকদর কাঁকধ কাঁধ ফরকখ েলায়। এই খযাপাকট ভাবনা ও িানসিকৈা 
বাাংলাকদকশ িবকেকয় সবসৃ্তৈ হকয়কে সিসডয়া অঙ্গকন। সিসডয়া জেকৈ 
নারীর অবাধ সবেরণ ফদখকল িকন্দহ লাকে; এগুকলা সিৈীয় োকিদন্টি 
ফিটর সকনা! এই অঙ্গকন নারীকদর আিাকৈ িবকেকয় ফবসশ ক্ষসৈগ্রস্ত 
হকয়কে ফখাদ নারীরাই। ইিলািী িিাকবকশ এক নারী িাাংবাসদককক 
ফৈৌসহসদ জনৈার ফকউ ফকউ শালীন ফপাশাকক এবাং পুরুেকদর ফর্কক 
সনরাপদ দূরত্ব বজায় ফরকখ ফপশােৈ দাসয়ত্ব পালন করার পরািশদ 
সদকয়সেকলন। আর ৈাকৈই ফক্ষকপ সেকয়সেকলন একদকশর নারীবাদীরা! 
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‘নারীকদর িানিোন ও অসধকার ফেকলা ফর’ বকল হইেই জুকড় 
সদকয়সেকলন। সকন্তু এই িৈকদকরণ ফয িানসবক সদক সবকবেনায়, ৈা 
এই নারীবাদীরা িানকৈ নারাজ। ৈারা নারীকদরকক উকে সদকৈ পাকর 
বকট, সকন্তু পাকর সক িৈীত্ব-িম্ভ্রিহারা নারীর িৈীত্ব সেসরকয় সদকৈ? 
একজন নারীর জনয অকর্দাপাজদন করা তবধ বকট সকন্তু ৈাই বকল 
ৈাকদর জনয িব ধরকনর ফপশা ফয সনরাপদ নয়, ৈা বুসঝকয় সদকলন 
এক নারী িাাংবাসদক ৈার নারীকত্বর দাি েুসককয়।  

সকেুসদন আকে পসশ্চিবকঙ্গর দসক্ষণ সদনাজপুর ফজলার বালুরঘাকট 
আটক করা হয় ঢাকার এক ৈরুণী সফ্রলযাে িাাংবাসদককক। ঘটনার 
উৎি িম্পককদ জানাকৈ সেকয় সৈসন সনকজ দাসব ককরকেন, ভারকৈর 
রাজিাকনর জয়পুকর সবসি করা হকয়সেল ৈাকক। ফিখাকন একসট ঘকর 
ৈাকক আটকক রাখা হয়। ৈকব এক িহৃদয় যুবককর িহায়ৈায় সৈসন 
পসশ্চিবকঙ্গ সেকর সেকয়কেন। পুসলশ বলকে, িকন্দহ হওয়ায় ৈারা 
ৈাকক ফিািবার বালুরঘাট ফস্টশন ফর্কক আটক ককর। ৈার কাকে 
বাাংলাকদকশর ফকান পািকপাটদ বা সভিা পাওয়া যায় সন। েকল ৈাকক 
িালদকহর একসট ফহাকি রাখা হয়। ৈরুণীসট জাসনকয়কেন, ৈার নাি 
বেদা ফেৌধুরী। ঢাকার হাসববুিাহ বাহার ককলকজর বাসণজয সবভাকের 
প্রর্ি বকেদর োত্রী। সকেুসদন একসট অপরাধ সবেয়ক পসত্রকায় কাজ 
ককরকেন। পকর সৈসন সফ্রলযাে িাাংবাসদকৈা করসেকলন।  

বেদা (১৭) পুসলশকক জাসনকয়কেন, ১৫ সদন আকে ঢাকা ফর্কক োর 
বান্ধবী এবাং সৈন বনু্ধ সিকল যকশাকর ফবড়াকৈ সেকয়সেকলন ৈারা। 
ফিখান ফর্ককই ইোিসৈ নদীকৈ ফনৌসবহাকর ফবর হওয়ার প্রস্তাব ককর 
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িুজন ও িসনর। একপযদাকয় ৈারা ভারকৈ প্রকবশ ককরন। ভারকৈ 
যাওয়ার পর বনু্ধ িুজন প্রস্তাব ফদয় ভারকৈর গুজরাকটর আকিদাবাকদ 
ৈার আপন িািা র্াককন। ফিখাকনই ৈারা যাকবন। এই প্রস্তাকব বেদা 
প্রর্কি আপসত্ত করকলও পসরসিসৈ অনুকূকল নয় বুঝকৈ ফপকর রাসজ 
হকয় যান। হাওড়া হকয় বেদাকদর সনকয় যাওয়া হয় প্রর্কি 
আকিদাবাকদ। ফিখান ফর্কক রাজিাকনর জয়পুকরর একসট ফহাকটকল। 
ফিখাকন ২০ হাজার রুসপকৈ ৈাকক সবসি ককর সদকয় িুজন-িসনর 
েম্পট ফদয়। বেদাকক একসট ঘকর আটকক রাখা হয়। ফিখাকন সৈসন যা 
হারাকনার িবই হারান। হারান জীবকনর িবকেকয় িূলযবান িম্পদ 
িৈীত্ব।  

িব হারাকনার পর ফহাকটকলর বািাসল এক ফকয়ারকটকাকরর িাহাকযয 
পাসলকয় হাওড়া হকয় হাওড়া-বালুরঘাট ফৈভাো এিকপ্রকি ককর 
দসক্ষণ সদনাজপুর হকয় িীিাি অসৈিি ককর বাাংলাকদকশ যাওয়ার 
পসরকেনা ককরন। সকন্তু পকর্ই বেদা বাাংলাকদশী বকল ফকাকনা একজন 
যাত্রীর িকন্দহ হয়। ওই যাত্রী িানীয় পুসলশকক খবর ফদন। বালুরঘাট 
ফস্টশকন নািকলই পুসলশ ফগ্রিার ককর বেদাকক। বালুরঘাট র্ানা 
পুসলকশর সজজ্ঞািাবাকদ বেদার িকঙ্গ আরও সৈন বনু্ধর নাি ও পসরেয় 
উদ্ধার করা হয়। বেদার িকঙ্গ আিা আরও সৈন ৈরুণীর ফখাঁকজ 
পুসলশ গুজরাট ও রাজিান যাওয়ার পসরকেনা ককর।  

ঘটনার িৈযৈা স্বীকার ককর দসক্ষণ সদনাজপুর ফজলার সডএিসপ 
উত্তি ফঘাে জানান, বাাংলাকদশী ওই ৈরুণীকক িালদার একসট ফহাকি 
পাঠাকনা হকয়কে। পুকরা ঘটনা শুকন িসৈযই অবাক হকয়সে আিরা। 
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েৈ এক বেকর এিন ফবশ ককয়কজন সশসক্ষৈা ফিকয় নানাভাকব 
প্রৈাসরৈ হকয় ভারকৈ পাোর হকয়কেন বকল জাসনকয়কেন িানীয় 
ফস্বচ্ছাকিবী প্রসৈষ্ঠাকনর কৈদারা। আরও জানা ফেকে, ঢাকার 
রাকয়রবাকের বাসিন্দা বেদা ফেৌধুরী। সৈসন অপরাধ সবেয়ক পসত্রকা 
‘িকরজসিন’-এ কাজ ককরকেন ককয়ক িাি। িম্প্রসৈ ফি কাজ ফেকড় 
সদকয়কেন। িবদকশে সফ্রলযাে িাাংবাসদক সহকিকব কাজ করসেকলন। 

উত্তি ফঘােণার কর্াটা আিাকদর ভাবা দরকার। সৈসন স্বীয় অসভজ্ঞৈা 
ফর্কক বলকেন, িাত্র সকেুসদকনর িকধয অকনক সশসক্ষৈ ফিকয়কক 
ভারকৈ পাোর করা হকয়কে। সৈসন ফৈা শুধু ধরা পড়া ফিকয়কদর ৈর্য 
সদকয়কেন। সকন্তু যারা ধরা পকড়ন সন, যাকদরকক োকসর ফদয়ার কর্া 
বকল পুসলকশর ফোখ োঁসক সদকয় িুদূর িীিানায় সবসি ককর ফদওয়া 
হকয়কে ৈাকদর খবর সক ফকউ ফরকখকে? এভাকব নারীরা ফপশা গ্রহণ 
করকৈ সেকয় দুুঃিাহিী হকয় উঠকে এবাং সবকশ্বর ফয ফকাকনা প্রািকর 
কাজ করাকক েযাকলঞ্জ সহকিকব গ্রহণ ককর প্রসৈসনয়ৈ প্রৈাসরৈ হকচ্ছ।  

ৈারা একর্া ফবাঝার ফেিা ককরসন ফয, ৈাকদরকক এক হাকৈ ফপশায় 
আহ্বান করা হকলও অপর হাৈ সদকয় ইশারা করা হকয়কে ফভাকের 
খািাকর নাি ফলখাকৈ। আজ ফপশাদাসরত্ব রক্ষা করকৈ সেকয় কৈ 
নারীকক ফয কৈভাকব ফভাকের সশকার হকৈ হকচ্ছ ৈার ইয়াত্তা ফনই। 
একবার ফপশার খাৈায় নাি ফলখার পর সেকর আিা িম্ভব হয়সন 
নারীকত্বর স্বকীয় িযদাদায়। এভাকব প্রসৈসনয়ৈ িুখ বুকজ িহয করকৈ 
হয় সনকজর নারীকত্বর অবিাননা। িৈীত্ব যাকব, িযদাদা কু্ষণ্ন হকব সকন্তু 
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ৈবু রক্ষা করকৈ হকব ফপশার িোন। সনকজর িোন ডুবাকনা যাকব, 
সকন্তু ফপশার অিোন করা যাকব না!  

 

সবকয় ভািার সিসঁড় ভািা হকচ্ছ ঝকড়া ফবকে!       

২০১০ িাকলর ১৪ অকটাবর একজন প্রবািীর িকঙ্গ সবকয় হকয়সেল 
শািিুন্নাহাকরর (েদ্মনাি)। সবকয়র সকেুসদন পর স্বািী েকল যান 
িধযপ্রাকেয ৈার কিদিকল। বের ঘুরকৈ না ঘুরকৈই ফকালজুকড় িিান 
আকি শািিুন্নাহাকরর। কনযািিান। দীঘদ সবরসৈকৈ একবার ফদকশ 
আকিন স্বািী কসেল (েদ্মনাি)। সকন্তু এৈ সদন পর ফদকশ একলও 
স্ত্রী-িিাকনর প্রসৈ ফকাকনা টান ফযন ফনই। অনয এক নারীর িকঙ্গ 
ৈাঁর িম্পকদ েকড় উকঠকে বকল ধারণা শািিুন্নাহাকরর। এিনসক ৈার 
িাসনবযাকেও এক সদন ফদখকৈ পান ফিই নারীর েসব। এ সনকয় স্বািী-
স্ত্রীর িকধয শুরু হয় কলহ। একপযদাকয় িানসিক ভারিািয হাসরকয় 
ফেকলন শািিুন্নাহার। সকন্তু স্বািীর িসৈেসৈর পসরবৈদন ফনই। 
অবকশকে অনকনযাপায় হকয় ২০১৩ িাকলর ফিকেম্বর িাকি সববাহ 
সবকচ্ছকদর আকবদন ককরন শািিুন্নাহার। 

এর সঠক উকল্টা ঘটনাও আকে। ফিৌসদ আরকবর সরয়াকদ র্াককন 
িাহিুদুল আলি (েদ্মনাি)। ২০০৭ িাকল ফদকশ সেকর সবকয় ককরন 
শািীিাকক (েদ্মনাি)। সবকয়র পর কিদিকল সেকর যান িাহিুদ। 
িাকঝিকধয ফদকশ আকিন। ২০১১ িাকল ফদকশ সেকর স্ত্রীর োলেলকন 
ফকিন একটা পসরবৈদন ফদখকৈ পান। লুসককয় িুকঠাকোকন কার িকঙ্গ 
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ফযন কর্া বকলন শািীিা। এক সদন িুকঠাকোকন ফিই বযসির খুকদ 
বাৈদা একল িাহিুকদর িকন্দহ দৃঢ়িূল হয়। এ সনকয় স্বািী-স্ত্রীর 
কলকহর একপযদাকয় উভয় পকক্ষর অসভভাবককদর উপসিসৈকৈ 
িিকঝাৈা হয়। শািীিা িব ফদাে স্বীকার ককর ভসবেযকৈ আর এ 
রকি ঘটকব না বকল কর্া ফদন। 

সকন্তু িিকঝাৈার িাত্র ককয়ক সদন পর ২০১১ িাকলর ৩১ অকটাবর 
সনকখাঁজ হকয় যান শািীিা। বাকসলয়া র্ানায় িাধারণ ডাকয়সর ককরন 
স্বািী। িানীয় সৈনসট তদসনক পসত্রকায় োপাকনা হয় সনকখাঁজ িাংবাদ। 
সকন্তু ফখাঁজ ফিকল না শািীিার। স্বািী িাহিুকদর ধারণা, ফপ্রসিককর 
আশ্রকয় ফকার্াও লুসককয় আকে ৈার স্ত্রী। অবকশকে ২০১৩ িাকলর 
ফিকেম্বর িাকি স্ত্রীকক ৈালাককর ফনাসটশ ফদন িাহিুদ। 

প্রবািী আর স্ত্রীর িন্দ্ব-লড়াইকয় শুধু িাংিার ভািকে ৈাই নয়; 
প্রাণহানী ঘটকে িিানৈাকল। এগুকলার ফকাকনা ফকাকনা ঘটনা এৈ 
িিদাসিক যা হৃদকয়র রিক্ষরণ ঘটায়। এিসন এক িিদাসিক ঘটনার 
িাক্ষী ইউনা হৈযাকাণ্ড। 

অকনযর িকঙ্গ ফোকন কর্া বলা সনকয় সবকরাকধর ফজর ধকর কর্া-
কাটাকাসটর একপযদাকয় ফিাকহল আহিদ হৈযা ককর এই লন্ডসন কনযা 
ইউনাকক। ঘটনার সৈন িাি পর পুসলকশর হাকৈ ফগ্রিার হওয়া 
ইউনার ফপ্রসিক বনু্ধ ফিাকহল পুসলশকক এ ৈর্য জাসনকয়কেন। ৪ 
অকটাবর ২০১৩ ইাং ৈাসরকখ ফিৌলভীবাজার িযাসজকেট আদালকৈ 
স্বীকাকরাসিিূলক জবানবসন্দও সদকয়কেন আিাসি ফিাকহল আহিদ। 
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পুসলশকক আরও জাসনকয়কেন সববাসহৈ ইউনাকক সৈসন ভালবািকৈন। 
ইউনাও ৈাকক খুব ভালবািকৈা। সকন্তু ইউনা োইকৈা না িুকহল ৈার 
িকঙ্গ র্াকার িিয় অনয কারও িকঙ্গ কর্া বলুক ফোকন। সকন্তু এই 
না োওয়া হকয়কে ৈার কাল। িৃৈুয ফডকক একনকে এই বািনা। 

২৯ জুন ২০১৩ রাকৈ ঢাকা-সিকলট িহািড়ককর ফোিড়া এলাকায় 
সনজ প্রাইকভট কাকর পাওয়া যায় লন্ডন প্রবািী ফিহসলনাৈ ইলাৈ 
ইউনা (২৪) ৈরুণীর লাশ। লাকশর িার্ার ফপেকন আঘাকৈর সেহ্ন 
র্াককলও ৈার িৃৈুযর কারণ সেল রহিযাবৃৈ। জানা ফেকে, এ ৈরুণী 
সনকজই ৈার প্রাইকভট কার োইভ করকৈন। ঘটনার পরসদন সনহৈ 
ৈরুণীর ভাই ফিৌলভীবাজার িকডল র্ানায় একসট িািলা দাকয়র 
ককরন। ফিৌলভীবাজার িদর উপকজলার উত্তর ফিালাইি সনবািী 
জয়নুর রহিাকনর কনযা ফিহসলনাৈ ইলাৈ ইউনার সবকয় হয় ২০১০ 
িাকল সিকলট ফজলার ফোলাপেঞ্জ উপকজলার নের (ঢাকা দসক্ষণ) 
গ্রাকির িৃৈ কলা িাস্টাকরর ফেকল যুিরাজয প্রবািী জাসিলুর রসশকদর 
িকঙ্গ। েৈ ২৭ ফি যুিরাকজয স্বািীকক ফরকখ ফদকশর বাসড় 
ফিৌলভীবাজাকর আকিন ইউনা।  

জানা ফেকে, ফি কখনও র্াককৈা সপৈার বাসড় আবার কখনও নানীর 
বািায়। ফদকশ আিকল প্রায় িিয় সনকজ ৈার প্রাইকভট কার সনকয় 
ফবর হকৈন। কখনও িকঙ্গ র্াককৈা োইভার বা বনু্ধ। এ ৈরুণী 
ঘটনার কয়সদন আকে ৈার নানীর বািা শহকরর সটসব হািপাৈাল 
িড়কক উকঠন। ২৯ জুন িন্ধযাকবলা প্রাইকভট কার সনকয় ঘুরকৈ ফবর 
হন। ঘকর ফেকরন লাশ হকয়। পকর জানা যায় ৈাকক ঘটনার সদন 
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রাৈ অনুিাসনক ৭টা ফর্কক ৮টার িকধয সকেু সদকয় আঘাৈ ককর হৈযা 
করা হয়। ৈারপর আঘাৈ প্রাি িান একসট বযবহার করা ফৈায়াকল 
সদকয় ফঢকক োসড় ককর সনকয় ওই িাকন ফেকল আিা হয়। ৈদি িূত্র 
জাসনকয়কে, ইউনার ফিাবাইকলর কল সলস্ট পরীক্ষা ককর ৈখন একসট 
ফিাবাইল ফোন নম্বর পাওয়া যায় ফয নম্বর ফর্কক হৈযাকাকণ্ডর আকে 
ইউনার ফোকন কল যায়।  

এ ফোকনর িাসলক ফিাকহল আহিদ (২৮)-ফক আটক করা হয়। 
ফগ্রিার হওয়ার পর সজজ্ঞািাবাকদ ফিাকহল পুসলশকক জানায় ইউনার 
িকঙ্গ ৈার ভাকলাবািার িম্পকদ সেল। ঘটনার সদন িন্ধযায় ৈারা 
দু’জন ফিৌলভীবাজার-শ্রীিঙ্গল িড়কি একসট বােদার হাউকি যায়। 
ফিখাকন দু’জন সকেু িিয় কাটায়। এক পযদাকয় ফিাকহকলর ফোন 
বাজকল ইউনা ফোন ধরকৈ বারণ ককর। এ িিয় দু’জকনর িকধয 
কর্া-কাটাকাসট হয়। দুজন ফিখান ফর্কক ফবর হকয় ইউনার োসড় 
ককর ফিৌলভীবাজাকরর সদকক আিার পকর্ আবার একই ঘটনা ঘটকল 
দু’জকনর িকধয ঝেড়া হয়।  

ফিাকহল ইউনাকক োসড় র্ািাকৈ বকল। ইউনা োসড় র্ািাকল ফিাকহল 
ফনকি িড়কক একসট আধা ভাাংো ইট পায়। এ িিয় ইউনা সিসড 
লাোসচ্ছল োসড়র কযাকিট ফপ্লয়াকর। এ িুকযাকে ফিাকহল ইট সদকয় 
ইউনার িার্ার ফপেকন আঘাৈ ককর। িকঙ্গ িকঙ্গ অজ্ঞান হকয় যায় 
ইউনা। একপযদাকয় ৈার িৃৈুয হকল ফিাকহল ঘাবকড় যায়। পকড় ফি 
সিট সনেু ককর ফপেকনর সিকট সনকয় যায় ইউনার সনর্র ফদহ। 
োসড়কৈ র্াকা একসট পুরাকনা ফৈায়াকল সদকয় আঘাৈপ্রাি িান ফঢকক 
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সিকট শুইকয় রাকখ। োসড়র ফপেকনর লাি কাকলা র্াকায় এ িুকযাে 
কাকজ লাোয় ফিাকহল। পকর একসট সিএনসজোসলৈ অকটাসরকশায় 
েকড় েকল আকি ফিৌলভীবাজার শহকর।  

ফিাকহল দাসব ককর ফি ইউনাকক ভাকলাবািকৈা। ৈকব ইউনার কর্া 
সেল ৈার িকঙ্গ র্াকার িিয় অনয ফকাকনা ফোন ধরকৈ পারকব না। 
ৈকব ফি আরও জাসনকয়কে ফি ইউনাকক হৈযা করার জনয ইট সদকয় 
আঘাৈ ককরসন। [িূত্র : ইন্টারকনট, শসনবার, ০৫ অকটাবর ২০১৩] 

এভাকবই স্বািী বা স্ত্রীর অনয ফকাকনা িম্পককদ জসড়কয় পড়া সনকয় 
িকন্দহ-অসবশ্বাকির জন্ম। ৈাকৈ িন ভাকি, িাংিারও ফভকি যায়। শুধু 
পরকীয়া সনকয় িকন্দহ-অসবশ্বাি নয়। বযসিকত্বর িাংঘাৈ, ফযৌৈুককর 
দাসব, িাদকািসি সনযদাৈন বা প্রৈারণা ইৈযাসদ নানা কারকণ ভািকে 
িাংিার। িাংিার ভািার প্রবণৈা প্রবািী প্রাবলয এলাকাগুকলাকৈ 
ৈুলনািূলক ফবসশ। ফযিন, েটগ্রাকি েকড় প্রসৈ সৈন ঘণ্টায় ভািকে 
একসট ককর িাংিার। েটগ্রাি সিসট করকপাকরশকনর িাসলসশ আদালৈ 
ফর্কক এ ৈর্য জানা ফেকে। েটগ্রাি সিসট করকপাকরশকনর িাসলসশ 
আদালকৈর ৈর্যানুযায়ী ২০০৯ িাকল েকড় প্রসৈ পাঁে ঘণ্টায় একসট 
ককর িাংিার ভািৈ। 

আদালকৈ জিা ফদওয়া সববাহসবকচ্ছকদর আকবদকনর সবেয় পযদাকলােনা 
ককর ফদখা যায়, োকিদন্টকি কিদরৈ ফিকয়কদর সববাহসবকচ্ছকদর 
আকবদন িবকেকয় ফবসশ। সবকয়র পর স্বািীরা ৈাকদর ফবৈকনর টাকা 
হাসৈকয় ফনয়, িাদকািি হকয় পকড়ন, সনযদাৈন ককরন, অনয নারীর 
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িকঙ্গ অননসৈক িম্পকদ রাকখন বা ফোপকন অনযত্র সবকয় ককরন বকলও 
অসভকযােও ককরকেন ৈারা। 

এ োড়া প্রবাকি কিদরৈ পুরুকেরা ফবসশরভাে ফক্ষকত্র সববাহসবকচ্ছকদর 
আকবদন ককরন ৈাকদর অনুপসিসৈকৈ স্ত্রীর অননসৈক িম্পকদ সনকয় 
িকন্দকহর বশবৈদী হকয়। উিসবত্ত ও সশসক্ষৈ পসরবাকর ফদখা যাকচ্ছ 
বযসিকত্বর িন্দ্ব, ফযৌৈুক, শ্বশুর-শাশুসড়র িকঙ্গ ফবাঝাপড়ায় িিিযা ও 
পরকীয়া ফপ্রি প্রভৃসৈ কারণ ফদসখকয় নারী-পুরুে উভকয়র সদক ফর্কক 
সববাহসবকচ্ছকদর আকবদন করা হয়। 

িকনাকরাে সেসকৎিককদর িকৈ, তনসৈক স্খলকনর িকঙ্গ পািা সদকয় 
বাড়কে সববাহসবকচ্ছকদর ঘটনা। ৈাকদর িকৈ, প্রবািীকদর িকঙ্গ স্ত্রীর 
সবকয় বাড়কে িূলৈ িকন্দহ-অসবশ্বাি ফর্কক। সবকদকশ হাড়ভািা 
খাটুসনর পর স্ত্রীর িঙ্গ পান না ৈারা। এিনসক ৈাকদর জীবকন অনয 
ফকাকনা সবকনাদনও ফনই। ফদকশ স্ত্রী কী করকে এই সেিায় অসির 
র্াককন ৈারা। ৈার ওপর ফদশ ফর্কক অকনক িিয় বাবা-িা বা 
ভাইকয়রা ৈার স্ত্রীর আেরণ িম্পককদ নানা অসভকযাে ককরন। এগুকলা 
ৈার িনকক সবসেকয় ফদয়। স্ত্রীকক ফোন ককর ৈারা ৈখন কটুকাটবয 
করকৈ র্াককন। একৈ িম্পকদ সৈি হকয় পকড়।  

ৈকব এ কর্াও সঠক, দীঘদকাল স্বািীর অনুপসিসৈকৈ অকনকক সববাহ-
বসহভূদৈ িম্পককদ জসড়কয় পকড়ন। এটা একটা তজসবক কারণ। স্বািীর 
অনুপসিসৈকৈ এই তজবৈাড়নাই ৈাকক অনবধ িম্পককদ জসড়কয় 
পড়কৈ প্রকরাসেৈ ককর। ফপাশাক-কিদীকদর িকৈা যারা সনেআকয়র 
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িসহলা, অকনক দসরর পুরুেই ৈাকদর সবকয় ককরন অর্দননসৈক িুসবধা 
লাকভর জনয। অকনক িিয় স্ত্রীর টাকায় ফনশা ককরন অকনকক, ফকউ 
বা ফোপকন অনয নারীকৈ আিি হকয় পকড়ন। এই ফিকয়রা এখন 
অর্দননসৈকভাকব সকেুটা হকলও স্বাবলম্বী। ৈারা এ অনযায় িুখ বুকজ 
িহয ককরন না। ৈাই সববাহসবকচ্ছদ ঘটাকনার িকৈা সিদ্ধাি ফনন। 

উিসবত্ত পসরবাকরর ফক্ষকত্র ফদখা যায় স্বািী বযবিা বা বড় োকসর 
ককরন। সনয়সিৈ িদয পান করাকক ফিাশযাল স্টযাটাকির অিভুদি 
িকন ককরন। িদযপ অবিায় স্ত্রীর ওপর শারীসরক-িানসিক সনযদাৈন 
ককরন। এ োড়া এ ফশ্রসণর ফিকয়কদর িকধযও নানা হৈাশা ফর্কক 
সবকয়-বসহভূদৈ িম্পকদ িাপকনর অকনক নসজর আকে। িব সিসলকয় 
স্বািী-স্ত্রীর িম্পককদ সেড় ধকর, যার অসনবাযদ েল সববাহসবকচ্ছদ। 

িাদকািসি, িকন্দহ-অসবশ্বাি এবাং অননসৈক িম্পকদ োড়াও সবকয় 
ভািার িারাত্মক আকরকসট কারণ িম্পককদ িিাজসবদেণ সেসিৈ। 
নানা অসপ্রয় ও অবাসিৈ ঘটনায় জন্ম সনকচ্ছ এই দুসশ্চিা। সবকয়র 
পকর অকনক স্ত্রী আসব্ার ককরন ৈার স্বািী ৈাকক আিকল পকনদাগ্রাসে 
নাসয়কার িৈন ককর োকচ্ছ।  

এই সনকৃি ভাবনায় ভািকে অজস্র িাংিার। সবকয়র পকর স্ত্রীকক ফভাে 
করকৈ োয় পশুর িকৈা ককর। বহু পসরবাকরর ভাঙ্গকনর কারণ এই 
পকনদাগ্রাসে। বহু িরলা স্ত্রীরা হৈভম্ব হকয় যান স্বািীর িুশ্রী ফেহারার 
সনকে কদযদ ফদকখ। পাশ্চাকৈযর ফদখাকদসখ পকনদাগ্রাসে আিাকদর 
িিাকজও িারাত্মক আকার ধারণ ককরকে। ফেিবুককও অজস্র 
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পকনদাগ্রাসেক েকটার েড়ােসড়। ফেকল এবাং ফিকয় ফকউই বাদ যাকচ্ছ 
না এিব েসব ফদখার হাৈ ফর্কক। অকনক ফেকলরাই পকনদাগ্রাসে িুসভ 
এবাং েেিিূকহর ফনশার সশকার। িিাজ সবজ্ঞানী ও িকনাসবদেণ 
বলকেন, পকনদাগ্রাসে ফকাকনা অভযাি নয় শুধু, এটা একটা ফনশাও। 
সনউকরািাকয়সন্টস্টরা সবেয়টাকক ভয়াবহ ফনশা সহকিকবই বযাখযা 
ককরকেন। একিিয় অভযাি হকয় ৈা িকনর সভৈকর ফপ্রাসর্ৈ হকয় 
যায়। িিােৈ পকনদািুসভ ফদখকৈ ফদখকৈ অকনককই িানসিকভাকব 
ফনশাগ্রস্ত হকয় পকড়। সবকয়র পকরও োড়কৈ পাকর না ৈারা এই 
ভয়ঙ্কর ফনশা। 

িিয় র্াককৈ িাবধান না হকল আকরা ধ্বাংি ও পৈন অসনবাযদ। এই 
ফনশা কাসটকয় উঠকৈ হকব। ফকননা স্বািীর িুকখ যৈ ভাকলা কর্াই 
প্রকাশ পাক না ফকন, িবাই স্বািীকক যৈই ভাকলা িানুে জানুক না 
ফকন, স্ত্রী সঠকই বুঝকৈ পাকর ফিই পুরুে িূলৈ ফকান্ পযদাকয়র 
েসরত্রবান। 

আজকাল পকনদাগ্রাসে কৈ শৈ-িহস্র পসরবার ধ্বাংি করকে ফিইটা 
সেিা করকলও আৈকঙ্ক নীল হকয় ফযকৈ হয়। িাধারণ শারীসরক 
োসহদার পূরকণর সবেয়টাকক ঘাঁটাকৈ ঘাঁটাকৈ নি ককর কৈ 
আিিণাত্মক, পাশসবক আর অরূসেকর সবেকয়র উপিাপনা করকে 
ওরা। অনলাইন জেকৈর িবোইকৈ ফবসশ িাংখযক িাইট ৈাকদরই 
এবাং এই ইন্ডাসের অর্দ উপাজদকনর সবশাল িাত্রার কারকণই ৈাকদর 
আগ্রহও ফবসশ। কারণ, িানুে িহকজই একৈ আকৃি হয়। 
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বস্তুৈ ভয়ানক এক ফনশার প্রসৈকৃসৈ হকচ্ছ এই পকনদাগ্রাসে। ফদকশর 
সশক্ষাপ্রসৈষ্ঠানগুকলার হলগুকলাকৈ ফনটওয়াককদ হাৈ বাড়াকলই পণদিুসভ 
পাওয়া যায়। অজস্র ফদাকাকন, েুটপাকৈ পকণদর সডসভসড। উঠসৈ 
বকয়সি ফর্কক িধযবয়িী ফেকলরা (এখন ফিকয়রা ফৈা বকটই) ফনশাগ্রস্ত 
হকয় পড়কে প্রায় প্রসৈসদন িাঝরাকৈ িসনটকর পণদ ফদখকৈ ফদখকৈ। 
এই ফনশায় সবকয়র আকেই ৈারা খঁুকজ ফনয় শরীর ফভাকের ফকাকনা 
িানুে। সবকয়র পকরও স্ত্রীকক ফভাে করকৈ োয় পশুর িকৈা। িুখ 
সৈকরাসহৈ হয়। বহু পসরবাকরর ভাঙ্গকনর কারণ এই পকনদাগ্রাসে। বহু 
িরলা স্ত্রীরা হৈভম্ব হকয় যান স্বািীর িুশ্রী ফেহারার সনকে কদযদৈা 
ফদকখ। ফবসশরভাে িানুে এই ফনশা োড়কৈ পাকর না জীবকনর ফশে 
বয়কিও। 

সববাহ পৃসর্বীর িবকেকয় প্রােীন ও পসবত্রৈি বন্ধন। এই বন্ধনকক 
িুদৃঢ়, িায়ী এবাং িধুিয় ককর ৈুলকৈ শরীয়ৈ িানুেকক কৈ রককির 
সবসধসনকেধ আকরাপ ককরকে। অিায়ী সবকয় হারাি ককরকে, 
অশ্লীলৈাকক েরিভাকব ঘৃণার বস্তু সহকিকব উপিাপন করা হকয়কে। 
স্বািী-স্ত্রীর দাম্পৈয িম্পককদ ফিাহনীয় করকৈ ৈাকদর িকধয হাসি-
ফকৌৈুক ও ঠাটা-িশকরাককও োওয়াব হাসিকলর কারণ সহকিকব 
আখযাসয়ৈ করা হকয়কে। শরীয়ৈ সনকদদসশৈ এই সবধানাবসল উকপক্ষা 
ককর সবকয় ভািার সিঁসড়গুকলা সক না িাড়াকলই নয়! িানুে িাধারণ 
কাকজ যৈটা না িসবর, সবকয়র িম্পকদ ভািার সিঁসড়কৈ ৈারা ৈৈই 
েসৈিয়, ঝকড়াকবেী! 

 


