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মুক্তবাসিনী
ভূ সমকা গল্প
মহান আল্লাহর লাখ লাখ শ াকর। সিসন আবার আমাকক পাঠককর
িামকন হাসজর হওয়ার ৈাওফীক দান ককরকেন। লক্ষ শকাসি দরূদ
ও িালাম বসষিৈ শহাক াসির দূ ৈ মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
ওয়ািাল্লাকমর ওপর, সিসন মানবজাসৈর কলযাকের ৈকর শেসরৈ
হকয়কেন, িাাঁর ইলকম ওহীর অসবশ্রাি ঝেিাধারা েবাসহৈ হয়
কাকলর পর কাল, মহাকাল বযাপী। াসি ও আল্লাহর করুো বসষিৈ
শহাক উম্মু ল মুসমনীন, িাহাবাকয় শকরাম এবাং িবিস্তকরর শনককার
মুসমকনর রূকহর ওপর। রহমৈ বসষিৈ শহাক জাসমআ‘ উিমাসনয়া
দারুল উলূ ম িাৈাই -এর িু কিাগয উস্তাি িদযেয়াৈ মাওলানা
হাসববুি িু বহানী এবাং আমার ভসিপসৈ মািউদু ল কারীম-সিসন গৈ
ঈদু ল আজহার আকগর সদন দু সনয়া শেকক সিরসবদায় সনকয়কেনৈার ওপর। আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাকদর িককলর কবরকক জান্নাকৈর
িুককরা বাসনকয় সদন।
পাঠককদর িামকন আসম এবার সভন্নমাত্রার একসি শলখা সনকয়
উপসিৈ হলাম। িু কগর িাসহদা ও েকয়াজনকক োধানয সদকয় কলম
ধরাই একজন শলখককর েধান কৈিবয। শিই কৈিবযকবাধ শেককই
এই বযসৈক্রমধমিী শলখার উপিাপনা। অব য এক সহকিকব এিাকক
বযসৈক্রমধমিীও বলা িায় না। শকননা, বৈিমান িমকয় শবপদিা,
উচ্ছৃ ঙ্খল জীবনািার, শেম, পরকীয়া, খুন, ধষিকের শি সিত্র
মহামারী আকাকর আত্মেকা ককরকে ৈাকৈ কারও বকি োকার
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িু কিাগ খুব কম। েকৈযককক িার িার অবিাকন শেকক এ বযাপাকর
কাজ িাসলকয় িাওয়া এখন িমকয়র দাসব। এই অনু ভূসৈকবাধ শৈা
আকেই, শিই িকে আমার মাোয় কাজ ককরকে আকরকসি সবষয়।
শিসি হকলা, শবগম শরাককয়া িাখাওয়াৈকক নারীজাগরকের পসেকৃৈ
বলা হয়। ৈার বড় কৃসৈত্ব (?) সেল পদিাকরাহ! সৈসন শি িমকয়র
মানু ষ সেকলন শি িময়িায় রক্ষে ীলৈা কোিা শব শজাকরক াকর
উচ্চাসরৈ হকৈা। মুিসলম পসরবারগুকলাও সেল রক্ষে ীলৈার েসৈ
অৈযি িত্ন ীল। স্বয়াং শরাককয়াও জন্মগ্রহে ককরসেকলন একসি
রক্ষে ীল পসরবাকর। সকন্তু রক্ষে ীলৈা আর পদিার সবরুকে সৈসন
লড়াইকয় অবৈীেি হকয়সেকলন। লড়াই আর দ িনিাকক কো এবাং
কাকজর মকধয িীমাবে না শরকখ কলকমর মাধযকমও ৈা েকা
ককরসেকলন সৈসন। এরই ধারাবাসহকৈায় সৈসন রিনা ককরন
‘অবকরাধবাসিনী’ বইসি। স্বৈঃস্ফূৈি পদিা পালন করকৈ সগকয় শকান্
নারী কীভাকব সবড়ম্বনায় পড়ল শি িব কাসহনী সৈসন িিকদার
কে সবদ্রূপাত্মক ভাষায় েকা ককরকেন। পদিার সবরুকে এসলি
শশ্রেীর দৃ সিকৈ পদিার সবরুকে শলখা ৈার এই বইসি শিন
অনু কেরোর আদ ি গ্রন্থ! এ শেকক অনু োসেৈ হকয়ই এিব
শলাককরা পদিার সবরুকে িু কে ৈার িহকিাোর দাসয়ত্ব পালন ককর
আিকে। এখনও আকে শিই ধারাবাসহকৈা। বরাং এখন
িহকিাোরা আরও সক্ত ালী হকয় ময়দাকন অবৈীেি হকয়কে।
শরাককয়ার দ িন ও আকবদনকক নারীর কাকন কাকন শপৌঁকে সদকয়
নারীকক ৈারা ঘর োড়া করকৈ িাইকে।
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ৈাকদর এই িবিনা া পদকক্ষপ নারী জাসৈর কী পসরমাে
ধ্বাংিিাধন ককরকে ৈা বলার অকপক্ষা রাকখ না। নারী জাসৈ আজ
সদকহারা ভ্রািপসেক, ৈাকদর ইজ্জৈ-িম্ভ্রম ধূ কলায় লু কিাপুসি খায়।
আজ ৈারা পালকহীন পাসখর মকৈা, িার িম্ভ্রমিুকু শককড় সনকয়
সনঃস্ব ককর শফকল রাখা হকয়কে পকে-ঘাকি, বাজাকর, মাককিকি।
িরলৈাকক পুাঁসজ বাসনকয় একককজন একককভাকব ৈাকদরকক
বযবহার করকে। আিজিাসৈক িক্র ৈাকদর ধমিীয় মূ লযকবাধ ধ্বাংি
করকে, িৈুর ‘বসেককরা’ ৈাকদরকক িস্তা পেয বাসনকয় মুনাফা
করকে, লম্পকিরা বক্রপকে কামনা িসরৈােি করকে আর এক
শশ্রেীর মানু ষ োগকলর সৈন নাম্বার বাচ্চার মকৈা সকেু না শপকয়ই
লাফাকচ্ছ। সকেু না পাওয়া এই শশ্রেীই শবস ভয়ানক। একদর
মায়াকান্নাকৈই নারীরা পেপাকলর মকৈা আগুকন ঝাাঁপ সদকচ্ছ।
সনকজর হাকৈ রিনা করকে সনকজকদর ধ্বাংকির পে।
েদ্মকব ী এিব দু মকনর অকলযাে শেকক নারী জাসৈকক িৈকি
করার েয়াি সহকিকবই ‘মুক্তবাসিনী’ বইসি শলখা। একৈ
িমিামসয়ক শি িব নারকীয়, দু ঃখজনক ও মমিাসিক ঘিনা
মানু কষর সবকবককক নাড়া সদকয় শগকে, শি িব ঘিনা উকল্লখ ককর
এর িৈযাশ্রয়ী সবকেষে ৈুকল ধরা হকয়কে। এিব ঘিনার
অকনকগুকলা এৈ মমিাসিক, িা পাঠক হৃদকয় শবদনার ঝড় ৈুলকব
বকল আসম মকন কসর। কারে, হৃদয় বকল শি সক্ত আকে শিই
সক্তও অকনক িময় সনসিয় হকয় িায় শকানও শকানও ঘিনার
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সনমিমৈায়। এই অসভজ্ঞৈা আমার আপনার িককলর শক্ষকত্রই
েকিাজয।
আসম আমার তকসফয়ৈ সহকিকব বলকৈ িাই, আকলািয বইসিকৈ
ঘিনাগুকলা শলখা হকয়কে উম্মৈকক পাকপর কুফল িম্পককি িৈকি
করার জনয। এিব ঘিনার শকাকনািা এৈ স্প িকাৈর শি, আমাকক
ৈা সলখকৈও হকয়কে আবার শকান ভাষায়, শকান কে ৈা
উপিাপন করব ৈা সনকয়ও সিধািকে পড়কৈ হকয়কে। কখনও
কখনও কলম হকয় শগকে নড়বকড়। ৈবু আসম ে সনবিািকন
িাধযানু িায়ী িৈকি শেককসে, িাকৈ শুনকৈ খারাপ- এ ধরকনর
শকানও ে িান না পায়। ৈারপকরও হয়ৈ ঘিনার সনমিমৈা
িম্পককি ধারো সদকৈ সগকয় শবফাাঁি শকানও ে শবর হকয়কে
আমার কলম শেকক। ঘিনার পা সবকৈা িম্পককি ধারো সদকৈ
এিব ে উকল্লখ না ককর উপায় সেল না। ৈবু আসম মাবুকদর
দরবাকর ক্ষমাোেিী।
আমার শলখায় ঘিনার স কার মজলু মকদর মকধয িারা জীসবৈ
আকেন ৈাকদর েসৈ আমার সবনম্র শ্রো। আর িারা পরকলাকগৈ
হকয়কেন ৈাকদর জনয কসর আত্মার মাগসফরাৈ কামনা। আসম
হলফ ককর বলকৈ পাসর, শকানও সহাংিা, সবকিষ সকাংবা বযসক্তগৈ
শক্রাধ শেকক অেবা কাউকক খাকিা করার উকেক য এিব ঘিনা
উকল্লখ করা হয় সন। আর বযসক্তগৈ শক্রাধ োকার শৈা েশ্নই আকি
না। কারে, অসধকাাং ঘিনার িাংসেি শলাককদর িকে আমার
শকানও ধরকনর পসরিয়ই শনই। ৈাোড়া শি িব ঘিনা উকল্লকখর
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শক্ষকত্র কারও িম্মান ক্ষুণ্ণ হকব বকল মকন হকয়কে, শি ঘিনায়
িাংসেি বযসক্তকদর েদ্মনাম বযবহার করা হকয়কে। একই কারকে
অকনক ঘিনার িানও আড়াল করা হকয়কে। কখনও আসম একিা
ঘিনা দ বার িাংক াধন ককরসে, কাউকক সদকয় পসড়কয়সে এবাং
বুঝকৈ শিিা ককরসে সৈসন এই ঘিনার শলাকসিকক সিনকৈ পাকরন
সকনা। সনসিৈ হকয় ৈকবই শলখািা শেকড়সে। আমার উকে যই
হকলা নারী-পুরুষকক স্বীয় িম্ভ্রকমর মূ লয িম্পককি িজাগ করা। শিই
আসমই সক পাসর কারও িম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় মকৈা শকানও আিরে
করকৈ?
বস্তুৈ িৈয উচ্চারকের েকয়াজনীয়ৈার ৈাসগদ এবাং িৈয
উচ্চারকের শক্ষকত্র অবকহলা শবাবা য়ৈাকনর পাপ বকলই কলম
ধরকৈ হকলা। এই কলম আমার আমানৈ। আসম শিমন পাসর না
কলকমর িকে শখয়ানৈ করকৈ, শৈমসন পাসর না কলমকক
েকয়াজকনর িময় সনসিয় রাখকৈ। শিই ৈাসগকদই একসি
স্প িকাৈর সবষকয় কলম ধরকৈ হকলা। আ া কসর পাঠকগে
সবষকয়র স্প িকাৈরৈা অনু ধাবন ককর েিয়কন আমার ত্রুসি
ক্ষমা করকবন।
বইসি পাঠক িমীকপ শপ করা পিিি িারা সবসভন্নভাকব আমাকক
িহায়ৈা ককরকেন, অনু কেরো সদকয়কেন ৈাকদর িককলর েসৈ
আসম কৃৈজ্ঞৈা জানাই। বইসির কাজ করকৈ সগকয় মুফৈী আবু
হুরায়রা ও মাওলানা এনামুল হক িাকহকবর মাধযকম বারবার
উপকৃৈ হকয়সে। ৈাাঁকদর উভয় জাহাকনর কলযাে কামনা কসর।
7

অকনকক অকনক িময় ঘিনা িাংসেি ৈেয-উপাত্ত ও হাদীকির উৎি
িন্ধাকন িহায়ৈা ককরকেন, ৈাকদর জনযও োকল আমার আিসরক
দু ‘আ।
পাঠককর কাকে সনকবদন এই শি, একসি নৈুন উকদযাকগ নৈুন
পদকক্ষকপ আসম আপনাকদর িামকন হাসজর হওয়ার শিিা করসে।
আল্লাহ িসদ ৈাওফীক শদন ৈাহকল নৈুন সকেু করার, নৈুন সকেু
গড়ার শিিা করব। ভাকলা ও িু ন্দর পদকক্ষকপ িফলৈা লাকভর
জনয আপনাকদর দু ‘আয় াসমল হওয়ার আ ায় কোিা বললাম।
আ া কসর পাঠকগে ৈাকদর শনক দু ‘আয় আমাকক াসমল করকৈ
কাপিেয করকবন না।
আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদর ভুলভ্রাসিগুকলা ক্ষমা ককর সিরাকৈ
মুস্তাসককমর ওপর িলার ৈাওফীক দান করুন। আমীন
পসরক কষ আবার বলব, একসি স্প িকাৈর সবষকয় কলম ধরলাম।
আ া কসর পাঠকগে সবষয়সির স্প িকাৈরৈা উপলসি করকবন
এবাং বক্তবয ও উপিাপনার শক্ষকত্র ত্রুসি ধরা পড়কল িু পরাম ি
সদকয় আমার িলার পেকক আরও শবগবান করকবন। িককলর
িু পরাম ি কাময। আল্লাহ ৈৈক্ষে পিিি বান্দার িাহািয ককরন
িৈক্ষে পিিি শি ৈার অপর ভাইকয়র িাহাকিয সনরৈ োকক।
আরজগুজার
আবু বকর সিরাজী
abubakarsiraji2011@gmail.com

শমাবাইল : ০১৫৫২৫৭৯৯৩৯, ০১৭৩৬৬১৬৫৯০
8

িূ সিপত্র
সবষয়
নারীিত্তা : বহুববসিকত্রর আধার
শবপদিা ও ইভসিসজাং : িকহাদরার িহিাত্রা
বন্ধুর পকে বধূ র িাত্রা
আাঁধাকরর পাপিাত্রা
শদবর : েদ্মকব ী মৃৈুযদূ ৈ
অরসক্ষৈ িম্ভ্রম
ৈারকাগাকয় দু িক্ষৈ
পরকীয়ার স ককল বাাঁধা জীবন
ভাঙা িাংিার বাড়কে
সনরৈযয় স ক্ষক : সনসরসিয় অসভভাবক
মুক্তবাকির রক্তকরাৈ
িম্ভ্রকমর ধ্বাংিাবক ষ
সনসন্দৈ পকে জায়ার িাত্রা
অসনরাপদ মাৈৃকক্রাড়
বধূ র জনয লড়াই
িাংিৈ সবকয় সনরাপদ জীবন
পদিাকঘরা েসৈকব ী : সনরাপদ জীবন
শেম ূ নয শেম
9
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োত্রীকদর করুে সবলাপ
সবনা ী পরকীয়া : সবিূ েিদপিকে আমাকদর িমাজ অবয়ব
অিমকয়র করুে েিান
একলাকমকলা পসরিয়
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লু সিৈ িম্ভ্রকমর লা িুসর!
রক্তলহরী
ৈভ্রিৈায় সপি োে
কোর পদিা
িকম্মাহকন ভ্রিৈা
সবকৃৈ বািনা
সবকবক জাগাকৈ োেদান
সনলিজ্জ সদবকির নীলকগালাপ!
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নারীিত্তা : বহুববসিকত্রর আধার
নারী আল্লাহর এক অপার মসহমাময় িৃ সি। সবস্ময়কর তবপরীকৈযর
আধার। িৃ সিকৈিার অদ্ভুৈ সমক ল ৈার উপাদান। আগুন-পাসনর
িফল িমন্বয়। ভাঙা-গড়ার সমশ্র অনু ভূসৈর িরল উপমা।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি িালাকমর পসবত্র িবাকন
উচ্চাসরৈ হকয়কে ৈাকদর িম্পককি এই সমশ্র মিবয। কখনও
ৈাকদরকক আখযাসয়ৈ ককরকেন- ‘পৃসেবীর িবিকশ্রষ্ঠ িম্পদ’ বকল।
কখনও বা আখযাসয়ৈ ককরকেন- ‘ য়ৈাকনর জাল’ সহকিকব।
কখনও ৈাকদর জ্ঞাকনর কাসর মা শদকখ মুগ্ধ হকয়কেন, আবার
কখনও সনবুিসেৈার কারকে ৈাকদর িৃ সিসনিিাকির কো ৈুকল
ধকরকেন।
আমরা িসদ অৈীৈ ইসৈহািকক শিাগ কসর, ৈাহকল অসবশ্বািয
রককমর তবপরীৈয শদখকৈ পাই নারীিত্তায়। শদখকৈ পাই, নারী
কখনও ইবরাহীকমর ঘকরর মক্কার িাসিয়াল ভূ সমর ‘মুসৈআ’
হাকজরা। কখনও আবার লূ কৈর (আ.) ঘকরর ‘নাক িা’ ওয়াইলা
(লূ ৈ আ. এর অবাধয স্ত্রীর নাম, [জালালাইন])।
নারী কখনও অসবশ্বািী শফরআউকনর ঘকরর সবশ্বািী আসেয়া,
আবার কখনও সবশ্বািী নূ কহর (আ.) ঘকরর অসবশ্বািী স্ত্রী ওয়াসহলা।
নারী কখনও আইয়ূ ব (আ.)-এর ঘকরর পরম তধিিয ীলা রসহমা,
সিসন িীমাহীন কি শভাগ ককর স্বামীর জনয খাবার শজাগাড়
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করকৈন। আবার কখনও লূ ৈপত্মী ওয়াইলা, শি স্বামীর সবরুকে
মানু ষকক উকে শদয়ার জনয ঘুকর শবড়াৈ।
নারী কখনও উকম্ম িু লাইৈ (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু), ওহুকদর ময়দাকন
সিসন রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ও িাহাবাকয়
শকরাকমর জনয জীবনবাসজ শরকখ পাসন শপৌঁসেকয়কেন। আবার
কখনও িয়নব সবনকৈ হাকরে ইহুদীয়া, শি খায়বকর বকরীর িকে
সবষ সমশ্রে ককর রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি
িালাকমর িামকন পসরকব ন ককরকে।
নারী কখনও খাওলা সবনকৈ হাকীম (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহা), সিসন
পাসেিব িব সকেু সবিজিন সদকয় শুধু রািূ কলর সবসব হওয়ার শগৌরব
অজিন করকৈ সনকজকক ভরমজসলকি ৈাাঁর িমীকপ শপ
ককরসেকলন। বকলসেকলন-

َْ َُ َ
َ َ َ ْ َ َ ْي
ْ ِ ك َن ْف
-س
هلل ِا ِِن وهبت ل
ِ يا رسول ا

এই নারীর ে াংিনীয় দু ঃিাহিকক খাকিা ককরসেকলন আনাি
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুর কনযা। একবার সৈসন বলকলন, একজন নারী
কী ককর পাকর সনকজকক কাকরা িামকন সবকয়র পাত্রী ককর উপসিৈ
করকৈ! জবাকব আনাি রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলসেকলন-

ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ي
ْ َ َ ْ ٌْ َ َ
- ت َعليْ ِه نف َس َها
ب صَّل اهلل علي ِه وسلم فعرض
ِ ِ ِِه خْي ِمن ِك ر ِغبت ِِف انل

সৈসন শৈামার শিকয় অকনক শশ্রষ্ঠ। শকননা, সৈসন রািূ কলর
মহব্বকৈ সনকজকক ৈাাঁর িমীকপ শপ ককরসেকলন। [বুখারী: ৫১২০]
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আবার এই নারীই কখনও আমরা সবনকৈ জাওন, শি নবীর স্ত্রী
হওয়ার শগৌরব েৈযাখযান ককরসেল। বুখারী রীকফ আকয় া
রাসদয়াল্লাহু
‘আনহা শেকক বসেিৈ হকয়কে,
َ
ُ
َ

َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ
ُ
ْ َاهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم َو َدنَا منْ َها قَال
ُ لَع َر ُس ْول اهلل َص ََّّل
ت أ ُعوذ
أن ابنة اْلو ِن لما أد ِخلت
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ ْ ََ ََ َ َ َ َ ْ
ْ َ َْ
َ
– اْل ِق بِأه ِل ِك،يم
ِ بِا
ٍ  فقال لها لقد عذ ِت بِع ِظ- هلل َّ ِمنك

জাওকনর কনযাকক রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি
িালাকমর কাকে স্ত্রী সহকিকব শপ করা হকলা এবাং সৈসন ৈার
সনকিবৈিী হকৈ শগকলন। ৈখন শি বলল, আসম আপনার হাৈ
শেকক পানাহ্ িাই। ৈখন রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম
বলকলন, ৈুসম মহান িত্তার কাকে আশ্রয় োেিনা ককরে। অৈএব,
ৈুসম মুক্ত। ৈুসম শৈামার পসরবাকরর কাকে িকল িাও। [বুখারী :
৫২৫৪]
আবূ উিায়দ রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুর বেিনায় আকে, রািূ লুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বলকলন-

َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ ْ َ ْ َه ي
لس ْوق ِة ؟
ِ  وهل ت ِهب الم ِلكة نفسها ل: ِب نفس ِك ِيل قالت
ِ

‘ৈুসম আমার িকে সববাহবন্ধকন আবে হও। শি বলল, শকাকনা
রােী সক সনকজকক িাধারে েজার হাকৈ অপিে করকৈ পাকর?’ ৈার
কো শুকন রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম সকেু
কাপড়কিাপড় সদকয় ভাকলা বযবহার ককর সবদায় ককর সদকলন।
[োগুক্ত : ৫২৫৫]
এই মসহলার নাম সনকয় শব মৈকভদ আকে। উমাইয়া সবনকৈ
শনামান, ফাকৈমা সবনকৈ দাহহাক, আেমা সবনকৈ শনামান, িানা
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সবনকৈ িু ফয়ান েভৃসৈ নাম পাওয়া িায়। [ফাৈহুল বারী :
৯/৩২৫-৩৩২]
কী অদ্ভুৈ তবসিত্র! এক নারী শি শিৌভাগয লাভ করার আ ায়
ভরমজসলকি সনকজকক রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি
িালাকমর িামকন উপিাপন ককর বযেি হকয়কেন, শিই শিৌভাগয
সনকজর ভাগযাকাক উসদৈ হওয়া িকেও ৈা শেকক আকলা িাংগ্রহ
করল না আকরক নারী! নারীববসিকত্রর এ কী সবরল দৃ িাি!
নারী কখনও সবলসকি, সিসন ‘সিাংহািকনর’ মাসলকা হওয়া িকেও
নবী িমীকপ আত্মিমপিেকাসরনী। আবার কখনও ৈুলাইহা, শি
নবুওয়াকৈর সবরুকে সবকরাসহনী।
নারী কখনও িম্ভ্রকম-িাসরসত্রক পসবত্রৈা রক্ষায় পাহাড়েমাে দৃ ঢ়,
েৈাপ াসলনী। আবার কখনও িু লায়খা, শি নবীর মকৈা সনষ্পাপ
বযসক্তককও সবভ্রাকি শফলার বযেি শিিা ককর।
ইসৈহাকির িাগর শেকক শিাঁিা ককয়কসি উপমা উকল্লখ করলাম।
নারী এমসনই, এমসনই ৈার সমশ্র উপাদান। রহিযময়ৈায় শঘরা
ৈার িৃ সি। িার রহিযময়ৈার িামকন সিিার তবকলয শদখা িায়।
জায়া-জননী-দু সহৈা িবাই এক ইমাকমর মুক্তাদী!!
আমাকদর মাকয়র কোই বসল। সপৈার োিুকিির শকাকনা কমসৈ সেল
না। ৈার মকৈা জসমদারী শকউ শপকয়সেকলন সকনা ৈা আমার জানা
শনই। ৈবু ৈার মকন িু খ শনই, াসি শনই। শিখাকন োিুিি দু ’পাকয়
লু কিাপুসি খায়, শি বাগান শেকক ইচ্ছা ফল সোঁকড় শখকৈ পাকরন িা
ইচ্ছা ৈা-ই করকৈ পাকরন, ৈবু িু খ শনই শকন? অিু খ সেল মূ লৈ
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ূ নযৈার। আল্লাহ ৈা‘আলা শিই ূ নযৈা দূ র করকলন। একজন
সবপরীৈ সলকের মানু ষ শপকয় সপৈার িু খপাসখিা মুক্ত আকাক
ডানা শমলল। সৈসন আকবগাপ্লু ৈ হকলন। শিই িু কিাকগ শফকরস্তাগে
ৈাকক সজকজ্ঞি করকলন- আপসন সক ৈাকক ভাকলাবাকিন? সকেু মাত্র
সবলম্ব না ককর সপৈা জবাব সদকলন, অব যই!
এবার মাকয়র পালা। শফকরস্তাগে ৈাককও সজকজ্ঞি করকলন। সকন্তু
ৈাকদরকক হৈবাক ককর সদকয় সৈসন জবাব সদকলন, ‘না’। সবসস্মৈ
শফকরস্তাকুল। এ শকান্ রহিযময়ৈা, িার গাাঁেুনীকৈ গকড় শৈালা
হকয়কে নারী জাসৈকক? শিই রহিযময়ৈার বযাখযা ককরকেন ইমাম
কুরৈুবী রহ.। সৈসন َবকলন-

َ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ُ ْ ُ ي
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ٌ َ ُْ ي
ت
ِ ب زو ِجها لصدق
ِ ب َولو صدق
ِ ت المرأة ِِف ح
ِ و ِِف قل ِبها اضعاف مضاعفة ِمن اْل
ْ
ُ اْل َ َو
-اء

‘অেি ৈার অিকর ৈারও শিকয় শবস গুে ভাকলাবািা লু কাসয়ৈ
সেল। শৈা শকাকনা নারী িসদ ৈার স্বামীর ভাকলাবািার েকৃৈ
অবিা েকাক িৈযবাদী হকৈা, ৈাহকল হাওয়া আলাইহাি িালাম
িৈয কো বলকৈন। [কুরৈুবী]
এই হকলা নারী, িার রহিযময়ৈা সনরবসধ এসগকয় িকল কাকলর
শরাকৈ কলকল ধ্বসনকৈ। এ িু গ হকৈ শি িু গ পিিি। এ কারকে
ৈার মকধয ৈুসম শদখকৈ পাকব হাজারও তবপরীৈয। ৈুসম ৈাকক
ভাকলাবািকব, শি শৈামার ভাকলাবািাকক সনকুসি করকব। কখনও
অকনযর উোনীকৈ সমেযার ম লা সদকয় সনমিাে করকব সবরাি বাাঁধ,
িা শদকখ মুগ্ধ হওয়া িায়; সকন্তু ৈাকৈ আকরাহে করা িায় না।
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কখনও ৈুসম ৈাকক আসবষ্কার করকব বাদককর অনু গৈ বাদযিন্ত্র
সহকিকব, িা অেিহীন েলাকপ, ককি
কে সবঘ্ন ককর াসির
পসরকব । শি হযাসমলকনর বাাঁ ীওয়ালা, িার বাাঁ ীর আহবাকন িাড়া
সদকয় সমেযার নদীকৈ ঝাাঁসপকয় পকড় িমকগাত্রীয় একদল ‘স শু’!
ৈারা কাল্পসনক গল্পকার। সমেযার এক শফাাঁিা অনু জ্জ্বল কাসল সদকয়
রিনা ককর সবরাি গল্প। িকিৈন পাঠক িার উপিাংহার পাঠ ককর
অনু ৈপ্ত হয় সনরেিক কসেকা পাঠ করার অনু ক ািনায়। িরলৈা
ৈাকদর বইকয়র েচ্ছদ। শিাগলকখারী ৈাকদর মূ লপাঠয।
ৈারা পুাঁসেপাঠক, শশ্রাৈা িাকদর ৈন্ময় ও ভাবকল হীন। ৈন্ময়ৈা
িাকদর দৃ সি শেকক ‘শঘাড়ায় িসড়য়া মদি হাাঁসিয়া িসলল’- বাককযর
অেিিাকক আড়াল ককর রাকখ।
ৈাকদর সবশ্বাকির আসঙনািা ফাাঁপা শবলু ন, িা অসবশ্বাকির ঊধ্বিগামী
বায়ু র িাকপ িদা শফকি পড়কৈ উদগ্রীব োকক এবাং গকল্পর িসেনীর
মৃদুিাকপ ৈা মুহূকৈি িুপকি িায়। মকন শরখ, নারীর গকল্পর িসেনীর
শকউ শকউ আমরা সবনকৈ আমর, হায়দারা, সহন্দ সবনকৈ আওি,
কাব া সবনকৈ আরকাম। িবাই সকন্তু উকম্ম িার‘ নয়!
িৃ সিকৈিার অপার িৃ সিরহকিয িৃ ি এই জাসৈ। িৃ সিকৈিাকক শিমন
জ্ঞান সদকয় শবিন করা িম্ভব নয়, শৈমসন অকনক শক্ষকত্র িম্ভব নয়
ৈার এই িৃ সির রহিয উদঘািন করাও। পািাকৈয ‘three w’
কোসি শব শ ানা িায়। অেিাৎ Work, Woman, Wather ৈো
নারী, কমি ও আবহাওয়া- এই সৈনসি বস্তুর নাসক আগা-মাো
পাওয়া দায়!
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ৈাই কখনও ৈুসম ৈাকক সবভ্রাি হকৈ শদখকব, কখনওবা শদখকব
সবভ্রাি করকৈ। নারীিত্তায় বাসৈককর গুে মাখামাসখ। সেরাকন্বষকে
িূ াঁকির জায়গায় ৈারা কুড়াল িালাকৈ জাকন! ঘাকির ওপর জমা
স স করর পাসনকক জলা য় মকন ককর কাপড় শগািাকৈ জাকন!
ৈারা পুরুকষর শলবাি। কখনও ৈারা পুরুষকক েকা ককর ৈার
আিল শলবাকি। কখনওবা েকা ককর ভাবৈাসড়ৈ হকয় কল্পনার
ীেিবকস্ত্র।
নারী এক সবস্ময়কর আকলা, িা িূ কিির েখরৈায় েকা পায়।
আবার কখনও অদ্ভুৈ অন্ধকার, িা বাসৈর সনকি বাি ককর। মৃৈুয
িসদ জীবকনর িকহাদরা হয়, ৈকব শফৈনা নারীর িহিাত্রী। শি
ৈার িফরিেী শেকক কখনও সবসচ্ছন্ন হয় না।
শি শৈামাকদর দপিে। ‘মুসমন আকরক মুসমকনর আয়না’। আয়নার
দ িক কখনও ৈাকৈ বযসক্তর আিল শিহারা শদখকৈ পায়,
কখনওবা ৈাকৈ অসবশ্বাি আর কল্পনার আস্তর পড়ায় শদখকৈ পায়
সবকৃৈ সভন্ন শিহারা। একৈা দৃ স যকৈর শদাষ নয়, দ িককর শদখার
ভুল! শকউ স্বকপ্ন মহানবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক সভন্ন
অবিায় শদখকল শিিা হকব দ িককর সনকজর রুিৈার লক্ষে।
আহকল হক ৈা-ই বকলন।
শকউ িসদ ৈার পসরসিৈজনকক সজকজ্ঞি ককর- শৈামার নাসক মাো
শনই? ৈাহকল ওই শলাকসি কী করকব? হয়ৈ েশ্ন শুকন শি আকা
শেকক পড়কব সকাংবা আকা ৈার ওপর শভকঙ পড়কব। সবসস্মৈস্বকর
বলকব, বকলন কী আপসন!
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-হুাঁ, ৈাইকৈা শুনলাম। এক নারী নাসক শৈামাকক মস্তকসবহীন
অবিায় শদকখকে!
হায় সনরি শকৌৈুক! পৃসেবীর িবসকেু ই সক ৈালাক, ইৈাক আর
সনকাহর মকৈা ‘জােুহুন্না জােুন ওয়া হািলু হুন্না জােুন- বাস্তবও
বাস্তব, শকৌৈুকও বাস্তব?
শহ মানু ষ! আয়নািা শৈা কাকির একিা িন্ত্রমাত্র। কখনও ৈাকৈ
িু ক্ত হয় ধূ সলর আস্তর, কখনও বা হয় সবিূ েি। ৈকব ৈুসম কী ককর
একসি দৃ ক যর আিল অবিা শদখার জনয এই আস্তরপড়া সবিূ েি
দপিকের আশ্রয় সনকয় সনকজর সবকবকিাকক স ককয় ৈুকল রাকখা?
শকাোয় শনই নারী? কসবর কাকবয, শলখককর সলখনীকৈ, িাধককর
িাধনায়, সবরাগীর তবরাকগয- িবিত্র ৈার অবাধ সবিরে। নারীিত্তার
একসি সমশ্র অনু ভূসৈ কখনও জন্ম শদয় একসি শলখার, কখনওবা
কাকবযর কখনওবা সবরাি ইসৈহাকির। কখনও কসব নজরুকলর
িকে িু র সমসলকয় গাইকৈ ইচ্ছা ককরপৃসেবীকৈ িা সকেু মহান সিরকলযােকর
অকধিক ৈার কসরয়াকে নারী অকধিক ৈার নর।
আবার কখনও সবকৃসৈ ঘসিকয় বলকৈ ইচ্ছা হয়পৃসেবীকৈ িা সকেু শফৈনা, অিৈয অকলযােকর
নব্বইভাগ ৈার িৃ সজয়াকে নারী বাসক দক হয়ৈ নর!
ৈকব িব কোর ঊকধ্বির কো হকলা নারী িমাকজর অকধিকাাং ।
নারী োড়া িমাজ অিল। শি ভাঙকব, শিই আবার গড়কব। একবার
ভাঙকৈ শদকখ শভকঙ পড় না। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
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ওয়ািাল্লা ইর াদ ককরন- নারীর একিা অনযায় শদকখ িূ ড়াি
সিোি সনকয়া না। একবার অনযায় করকল শদখকব, শি-ই আবার
আকরকসি পুেয সনকয় আিকব1।
ৈাই ৈাকদর সমশ্র সক্তকক িকে সনকয়ই িমাজ-িাংিারিাকক এসগকয়
সনকৈ হকব। রািূ লুল্লাহ আলাইসহি িালাম ইর াদ ককরন-

ْ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ اَل ْ َم ْرأَ ُة ََك ي
َ ت ب َها ا ْستَ ْمتَ ْع
َ ََْْْ
-ت بِ َها َو َم َع َها ِضل ٌع
ِ ِ لضل ِع ِان اقمتها كَستها َواِ ِن استمتع
ِ

‘নারী বাাঁকা পাাঁজকরর মকৈা। ৈুসম ৈাকক শিাজা করকৈ শগকল
শভকঙই শফলকব। ৈাই এই বক্রৈা সনকয়ই ৈার িারা উপকৃৈ
হও।’ [বুখারী : ২/৭৭৯]
নারীিত্তার এই তবপরীৈয িারা অনু মান করকৈ পাসর ৈার মকধয
দু ই গুেই আকে। আকে শরাহ। আকে আনু গৈয। শি ইচ্ছা করকল
পদিার সবরুকে সবকরাহ ককর মুক্তবাসিনী হকৈ পাকর। আবার
আনু গৈয েদ িন ককর হকৈ পাকর পদিাবাসিনীও। ৈার পারািা বড়
সবষয় নয়, পারার ধরেিা বড় সবষয়। নারীকক সিোি সনকৈ হকব,
শি সনকজর িম্ভ্রমকবাধকক পদিার শর মী রুমাকল আড়াল ককর
রাখকব, নাসক শখািা োড়া কলার মকৈা ম া-মাসের খাবাকর
পসরেৈ করকব? একিুখাসন িু ৃ ঙ্খল, পদিাকবসিৈ জীবন িসদ
1

িম্ভবৈ: শি হাদীিসির কো শলখক বলকৈ িাকচ্ছন ৈা হকচ্ছ,

َ ْ َ َ ًُ ُ َْ َ َ ْ ًَ ْ ُ ٌ ْ ُ ْ َ َْ َ
»ض ِمن َها آخ َر
ِ  إِن ك ِره ِمنها خلقا ر،«ل يفرك مؤ ِمن مؤ ِمنة

“শকাকনা মুসমন শিন শকান মুসমন নারীকক ঘৃ নার দৃ সিকৈ না শদকখ, কারে, ৈার

এক স্বভাব অপেন্দ হকলও অপর স্বভাব ৈাকক িমৎকৃৈ করকব।” [মুিসলম,
হাদীি নাং ১৪৬৯] [িম্পাদক]
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নারীকক িম্ভ্রম রক্ষার সনিয়ৈা শদয়, ৈকব ৈা হকব খুবই িস্তামূ কলয
দাসম বস্তু ক্রয়। শক আকে এমন বসেক, শি িূ াঁকির বদলায় স্বেিবার
গ্রহে করকৈ িায় না!
নারী িম্পককি দীঘিিূকত্র আমাকক এই অনু ভূসৈ েকা করকৈ
হকলা। শকউ িসদ আমার কাকে এ িম্পককি তকসফয়ৈ ৈলব ককরন,
ৈাহকল আসম বলব-

َ َّ ُّ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َّ َ ُ ي
-ك ِل َما يُ ِريْ ُد
ِاتل ِق ملجم ل يق ِدر ان يتَكم ب

‘মুসমকনর মুকখ লাগাম লাগাকনা োকক, শি ইচ্ছা করকলই িবসকেু
বলকৈ পাকর না।’ আর আিল তকসফয়ৈ শদকবা- ‘শিসদন িব রহিয
উকন্মািন করা হকব’ শিসদন। দু সনয়াকৈ শি িহজ কো িায় না বলা
িহকজ!
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শবপদিা ও ইভসিসজাং : িকহাদরার িহিাত্রা
খাসল পাকয় হাাঁিকৈ হঠাৎ িামকন িাপ পড়কল সকাংবা সনরস্ত্র একাকী
বযসক্ত জেকল আিানক বাকঘর িামকন পকড় শগকল শিমন ভকয়
আাঁৈকক ওকঠ, শৈমসন এ িমকয়র ৈরুেী, িু বৈী ও ৈাকদর
অসভভাবকরা ইভসিসজাংকয়র নাম শুনকল শকাঁকপ ওকঠন। ইভসিসজাং
এ িমকয়র খুবই আকলাসিৈ ও মানু কষর মুকখ-মুকখ উচ্চাসরৈ একসি
ে। আিু ন, েসি িম্পককি িাধারে সকেু ৈেয শজকন সনই।
বস্তুৈ ‘ইভসিসজাং’ েসি একিকে মত্তু ভাষা শেকক। ভারৈ,
পাসকস্তান এবাং বাাংলাকদক
েসি শব ী বযবহৃৈ হয়। আকমসরকা
বা অনযানয শদক এর িকল বযবহৃৈ হয় ‘শিক্সু য়াল হযারািকমন্ট’।
ইভসিসজাং হকচ্ছ- রাস্তা-ঘাকি বা েকা য িাকন নারীকক শিৌন
হয়রানী করা। ৈাকদরকক লক্ষয ককর অেীল ভাষা বা শিৌনাত্মক
কোবাৈিা েু াঁকড় শদয়া। সিিকারী ও অেীল অেভসে করা অেবা
সপেু শলকগ শেকক নারীকক সবরক্ত করা।
আজ িহজ হকয়কে নারীকক উত্তযক্ত করা! ভয়াবহ কযান্সাকরর মকৈা
িবিত্র েসড়কয় পকড়কে এই মহামারী- গ্রাকম-গকে, হকর-পল্লীকৈ
িবখাকন। একসদকক স ক্ষকরা ইভসিসজাং েসৈকরাকধ শবকঘাকর োে
সদকচ্ছন, শৈা অনয সদকক স ক্ষকরাই োত্রীকদর িকে ইভসিসজাং
করকেন! এ কারকে াসস্তরও িম্মু খীন হকচ্ছন ৈারা বহুিাকন। এই
িম্প্রসৈ দু ইজন স ক্ষককক এ কারকে াসস্ত শদয়া হকয়কে!
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িভযৈার এই বাজাকর পাসনর ালু ক আর বনয বাইৈার াককর
মূ লযও শিখাকন কম নয়, শিখাকন একমাত্র নারীর মূ লযিাই কম!
নারী অহরহ লাঞ্ছনার স কার হকচ্ছ, ৈাকদর ইজ্জৈ-আব্রু সনকয়
সেসনসমসন শখলা হকচ্ছ। শকন? শকন একৈা ঠুনককা হকলা সিরিম্মানী
নারীর এই মিিাদা? শুধু সক ৈা-ই? িারা ৈাকদর মিিাদা রক্ষাকেি
েসৈবাদ করকে, ৈাকদরককও শবকঘাকর োে সদকৈ হকচ্ছ। সনকির
ঘিনা ৩সি পড়ুন :
ঘিনা-১ : সমজানু র রহমান সমজান। রাজ াহীর িারঘাি উপকজলার
লক্ষীপুর গ্রাকমর মৃৈ আবুল শহাকিকনর শেকল। আি বের আকগ
নাকিার শজলার বাঘসৈপাড়া উপকজলার শলাকমানপুর ককলকজর
রিায়ন সবভাকগ স ক্ষক সহকিকব শিাগ শদন সৈসন। স ক্ষাসবস্তাকরর
মহান ব্রৈ সনকয় সনজ শজলা শেকক েু কি একিসেকলন অনয শজলায়।
জাসৈকক করকৈ শিকয়সেকলন স সক্ষৈ, নসন্দৈ। সকন্তু মিকক িাওয়া
পাকয়র ওপর শি জাসৈর িভযৈা দণ্ডায়মান, শিই জাসৈ ৈাকক আর
কী-ইবা উপহার সদকৈ পাকর? ৈাই ৈারা বন্দনার বদলায় সদল
সনন্দা আর সনরাপত্তার পসরবকৈি করল োেিাংহার!
সৈসন লক্ষ্মীপুর শেকক শমািরিাইককলকিাকগ ককলকজ িাৈায়াৈ
করকৈন। ওই ককলকজর োত্রীকদর োয়ই উত্তযক্ত করৈ
বাঘসৈপাড়া উপকজলার িককগায়াম শবগুসনয়া গ্রাকমর বখাকি দু ই
িু বক। শগালাম রিূ কলর শেকল আসিফ ও মনেু করর শেকল আেু ল
আউয়াল রাজন। শিৌনক্ষুধার জলাৈঙ্ক শরাকগ কাৈর এিব িু বক।
নারী শদখকলই হামকল পড়া ৈাই একদর শন া। িু বৈী ককলজ
22

োত্রীর ালীনৈাবসজিৈ শপা াক ও অবগুিনমুক্ত শিহারা ৈাকদর
মাোয় শন া ধসরকয় শদয়। মাৈাল ককর শৈাকল ৈাকদর। শি িমাজ
ৈাকদরকক নারীর অবগুিনমুক্ত শিহারা উপহার সদকয়কে, িু বৈী
নারীর উন্নৈবকক্ষর শলাভনীয় দৃ য উপক ৌকন সদকয়কে, শিই িমাজ
ৈাকদর কামনার আগুন সনবিাসপৈ করকৈ বাধ িাকধ শকন- এই
েকশ্ন ৈারা উদ্ভ্রাি হকয় িায়। ৈাই িু বৈী নারীকদরকক শদখকল
ওড়না ধকর িানািাসন ককর। কুকো বকল নারী িম্ভ্রকমর স কড় ধকর
িান শদয়।
স ক্ষক সমজান েসৈবাদী বযসক্তত্ব। এিব অবনসৈকৈা ৈাকক
মমিাহৈ ককর। সৈসন জলাৈঙ্ক শরাগীকদর শডরায় হানা শদন।
েসৈবাদ ককরন অনযাকয়র। সৈসনিহ ককলকজর ককয়কজন স ক্ষক
সমকল দু ই বখাকি িু বককর অসভভাবককদর শডকক ৈাকদর িিানকদর
একহন অনযাকয়র েসৈবাদ জানান।
সকন্তু উচ্ছকন্ন িাওয়া বখাকি িু বককদর ািন ককর িাধয কার? মাবাবা সকাংবা অনয শকানও অসভভাবককর পকক্ষ িম্ভব নয় ৈাকদর
নাকক লাগাম পরাকনা! শকননা, আল্লাহর ডর-ভয়হীন এিব িু বককর
িামকন অসভভাবককর লাসঠ ৈুলার দসড়র শিকয় শবস ভাসর সকেু
নয়!
ৈাই এই ািকনর কোয় আরও ভয়ানক হকয় ওকঠ ৈারা। িারা
ৈাকদর কামনার আগুকন পাসন শ কল সদকৈ িায়, ৈাকদর সবরুকে
নমরুকদর আগুন হকয় জ্বকল ওকঠ ৈারা। এই আগুকনর স্ফূসলে
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েেকম সনসক্ষপ্ত হয় সমজাকনর গাকয়। আগুকনর শলসলহান স খা
জ্বাসলকয় োরখার ককর শদয় ৈার েসৈবাদী ক্তকি।
২রা অকটাবর ককলজ শেকক বাসড় শফরার পকে আসিফ ও রাজন
সমজাকনর গসৈকরাধ ককর। সমজান শকাকনা সকেু বুকঝ ওঠার আকগই
ৈারা শলাহার রড সদকয় ৈার মাোয় আঘাৈ হাকন। দু ইজকনর
িাাঁড়াস আক্রমকে মাসিকৈ লু সিকয় পকড় একসি েসৈবাদী ও
িৈযাশ্রয়ী কি। আর মুখ শকসলকয় শহকি িমাকজর শরাকৈ বীরদকপি
সমক িায় রাসজন-আসিফ। িানীয়রা সমজানকক েেকম বাগসৈপাড়া
উপকজলা স্বািয কমকপ্লকক্স সনকয় িায়। অবিার অবনসৈ হকল
শিখান শেকক শনয়া হয় রাকমক হািপাৈাকল। শিখাকনও অবিার
অবনসৈ হকল সনকয় িাওয়া হয় াকার সপসজ হািপাৈাকল। শিখাকন
বাকরা সদন সিসকৎিা সনকলও শ কষ মৃৈুযর কাকে হার মানকৈ হয়
ৈাকক। সনকভ িায় ৈার জীবনেদীপ। ২৪ অকটাবর সনবার
সদবাগৈ রাৈ একিায় সৈসন পরপাকরর িাত্রী হন। [িূ ত্র : তদসনক
আমার শদ ও অনযানয জাৈীয় পসত্রকা, ২৮/১০/২০১০ ইাং]
সমজাকনর মৃৈুয এলাকাবািীর অিকর শবদনার ঝড় ৈুকলকে।
ৈাকদর অির শেকয় শগকে সবষাকদর কাকলা োয়ায়। ৈার স্ত্রী
রাসজয়া িু লৈানা সমসল অল্প বয়কি তবধকবযর গহনা পরকলন গলায়।
স্বামীহারা সমসলর অিহায় দৃ সি শকাোয় শিন সমসলকয় িায়। হয়ৈ
সমসলকয় িায় শখলাফকৈ রাক দার ািনামকলর অৈীৈ গকভি। এই
লু সিৈ িভযৈার িমাজ-িাংিার শেকক পাসলকয় বাাঁিকৈ িান সৈসন।
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সফকর শিকৈ িান কাকলর গকভি হাসরকয় িাওয়া ইিলামী আদক ির
িু নগরীকৈ।
ৈার িার বেকরর কনযা লু িাইবা রস দ মম শুধু আব্বু -আব্বু বকল
ডাককে আর সিৎকার ককর কাাঁদকে। ৈার কান্না োমকে না। শিসদন
োমকব সকাংবা োমার বয়ি হকব, শিসদন হয়ৈ লু িাইবা শদখকব
এমন আকরকসি দৃ য। শদখকব, আকরকজন লু িাইবা ৈার বাবা
সকাংবা ভাই অেবা আপনজকনর এমন করুে পসরেসৈকৈ কাাঁদকে।
এই িমাকজ এ কান্না োমকব না। শকবল একজন আকরকজকনর
িান পূ রে করকব মাত্র। িসদ না িমাকজর মরেবযাসধ শবপদিা ও
উচ্ছৃ ঙ্খল জীবনািারকক শঝাঁসিকয় না ৈাড়াকনা হয়।
ঘিনা-২ : িাাঁপারানী শভৌসমক। সনহৈ হকয়কেন শমািকরর িাপায়।
ৈাকক িাপা সদকয় হৈযা করার ঘিনাসি পসরকসল্পৈ, ইচ্ছাকৃৈ এবাং
ঘাৈককর েসৈক াকধর িাপা আগুকনর সনধূ িম েজ্জ্বলন। িাাঁপারানীর
অপরাধ, সৈসন একজন মা এবাং মাকয়র অসধকার বকল সনজ
িিানকক উত্তযক্ত করার েসৈবাদ ককরসেকলন।
ৈার দ ম শশ্রেী পড়ুয়া শমকয়কক োয়ই উত্তযক্ত করৈ মধু খালী
বাজাকরর মদ বযবিায়ী রৈন িাহার শেকল শদবা ীষ িাহা রসন
(২৪)। েু াঁকড় সদৈ শিৌনাত্মক সবষবাকয। ‘ওয়াও! মাই ডাসলিাং!’ বকল
নারী
ৈকব
শিিা
আর

মিিাদার ওপর কলকঙ্কর আবজিনা েু াঁকড় মারৈ শি।
লজ্জার ভকয় দীঘিসদন ধকর এই পাপবাষ্পকক আিকক রাখার
ককরসেকলন িাাঁপারানী। সকন্তু বাৈাি-বাষ্প এিব পদােিকক
কৈক্ষে আিকক রাখা িায়? ৈাই অপারগ হকলন দু বিার
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সক্তর বাাঁধন খুকলও সদকৈ। েকা করকলন রসনর কীসৈিকলাকপর
কো। সবিার িাইকলন মধু খালী উপকজলার শিয়ারমযান মসফজুর
রহমান, মসহলা ভাইি শিয়ারমযান িু রাইয়া িালাম এবাং সিসনকল
উচ্চসবদযালকয়র মযাকনসজাং কসমসির কাকে। এিব শলাকজন রসনর
বাবাকক শডকক িৈকি ককর সদকলন।
ৈাকদর এই িৈকি-িাংককৈ সহকৈ সবপরীৈ হকলা। শি িমাকজ
রসনকদর বীরদপি পদিারো, িম্ভ্রমলু কিরাকদর সনসবিঘ্ন পদিাত্রা, শি
িমাকজ ভাকলা মানু কষর শিাখরাঙানী বা ািন শৈমন শকানও
কাকজ আকি না। বরাং সহকৈ সবপরীৈ হয়, পাকপর দাবানকল
অেসৈকরাকধযর জ্বালানী িরবরাহ করা হয়।
আমার কোর িৈযৈা শদখুন : ২৬ই অকটাবর িাাঁপারানী সবকাকল
স্বামী স্বপন সবশ্বািকক িকে সনকয় েসৈকব ী হারানিি িরকাকরর
শমকয়কক সবদায় জানাকৈ শরলকগি পিিি এসগকয় িান। সবদায় সদকয়
বাসড় শফরার পকে উন্মত্ত দানকবর ববিরৈার স কার হন সৈসন।
ভারী শমািরিাইককল সদকয় শপেন শেকক িাাঁপারানীকক িাপা শদয়
শিই রসন। মারাত্মক িখমী হকল ৈাকক েেকম মধু খালী
হািপাৈাকল শনয়া হয়। শিখাকন অবিার অবনসৈ ঘিকল শনয়া হয়
ফসরদপুর শমসডকযাল হািপাৈাকল। শিখানকার ডাক্তাররা ৈাকক
মৃৈ শঘাষো ককরন।
বড়ই দু দিমনীয় এই িমাজ! এখাকন েসৈবাকদর ভাষা নগেয ও
ক্ষীে। সকন্তু পসরোম মৃৈুয! িাাঁপারানীর হৈযাকাণ্ড এই সববেি
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িমাকজর রুিদ ার একসি ক্ষুর নাসিকা মাত্র! [িূ ত্র : তদসনক
আমার শদ , ২৮/১০/২০১০ ইাং]
ঘিনা-৩ : সমজান ও িাাঁপারানী হৈযাকাকণ্ডর শর কািকৈ না
কািকৈই আকরকসি হৈযাকাণ্ড মানু কষর সবকবককক েবলভাকব নাড়া
সদকয় িায়। এবাকরর ঘিনা সিরাজগকের রায়গে োনার সনঝুসড়
গ্রাকমর। এলাকাবািী জানান, রায়গে উপকজলার সনঝুসড় গ্রাকমর
ম্ভুনাে মকলর শেকল িু ীল কুমার বগুড়া শজলার শ রপুর
উপকজলার খলীিাবাড়ী গ্রাকমর িু নীল কুমার বরাৈীর শমকয়
িান্দাইককানা-িীমাবাসড় এি আর গালিি হাইেুকলর নবম শশ্রেীর
োত্রী রূপালী বরাৈী িুসনকক েুল ও োইকভি পড়কৈ িাওয়ার
পকে োয়ই উত্তযক্ত করৈ।
এখাকনই শেকম োককসন উন্মত্ত িু বক। শমকয়সিকক আপন ককর
শনয়ার উগ্রবািনা ৈাকক পাগল ককর শৈাকল। স্ত্রী বানাকনার ৈীব্র
আকাঙ্ক্ষা ৈাকক সদক হারা বাসনকয় শদয়। ৈাই িূ ড়াি পবি সবকয়র
পয়গাম পাঠায় শি অসভভাবককদর কাকে। সকন্তু শি শকানও
কারকেই শহাক, ৈার এই পয়গাম েৈযাখযাৈ হয়। নারীর েসৈ
পুরুকষর অসধকার শিন অলঙ্ঘনীয়। শি শকউ ৈাকক েস্তাব সদক
ৈাকৈ িাড়া সদকৈই হকব। িাজুগুজু ককর বধূ কবক স্বামীর পদধূ সল
সনকৈই হকব! এর বযসৈক্রম সকেু হকল ঘিকব শহনিা করা, এসিড
শোাঁড়া সকাংবা হৈযা করার মকৈা নৃ াংি ঘিনা।
রূপালীর ভাকগ জুকিসেল এর শ ষিা। ঘিনার সদন রূপালীকক
িু ীল শজার ককর বাসড়কৈ সনকয় িায় এবাং শজারপূ বিক ৈার
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কপাকল সিাঁধুর শমকখ শদয়। সহন্দুধকমি কারও কপাকল সিাঁধুর মাসখকয়
সদকল শি ৈার স্ত্রী হকয় িায়। সকন্তু রূপালী িায় সন এমন েীসৈহীন,
মমৈাহীন সিাঁধুকর সনকজর জীবকনর নৈুন অধযায় শুরু করকৈ। িায়
সন এই কলসঙ্কৈ পকে িু ীলকক স্বামী সহকিকব বরে ককর সনকৈ।
এসদকক এই ঘিনা ৈাকক জীবন িম্পককি সনরা ককর শৈাকল। এই
অবাসঞ্ছৈ সিাঁধুকরর দাগ সনকয় বাসক জীবন বাাঁিকৈ িায় না শি। ৈাই
ঝাাঁপ সদকয়কে মৃৈুযিাগকর। এভাকবই মানববৃ ক্ষ শেকক ঝকর পকড়
অল্পবয়িী একজন ৈরুেীর জীবনপাৈা।
এিব সবনা ী মৃৈুয শকবল সমজান, িাাঁপারানী আর রূপালীকদর
ঘাকড়ই সবষাক্ত শোবল এাঁকক শদয়সন, বরাং িু গ-িু গ ধকর িকল
আিকে এই নৃ াংিৈা। শখালািা ককর বলকল, ইিলামী িভযৈা ও
জীবনািার শেকক মানু কষর দূ রত্ব িৈই বাড়কে, এিব অমানসবক
ঘিনা ৈৈই বৃ সে পাকচ্ছ।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম একবার শঘাষো
ককরসেকলন, ইিলাম একসদন েকৈযককর ঘকর এভাকব েকব
করকব শি, িু দূর িান‘আ শেকক একজন মানু ষ হাজরামাউৈ পিিি
িফর করকব িম্পূ েি সনসিকি, সনসবিকঘ্ন, একাকী। সকন্তু শি িময়
এক আল্লাহর ভয় োড়া অনয শকানও ভয় ৈাকক সিসিৈ করকব
না।
ইিলাকমর আদক ি হকয়সেলও ৈা-ই। িু দূর বালাবাক্কু হর শেকক
একজন নারী গাকয় গহনা জসড়কয় মক্কা-মদীনায় একলও শকউ ৈার
সদকক মুখিা পিিি ৈুকল ৈাকাকৈা না। িম্ভ্রম োকৈ িম্পূ েি
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সনরাপদ। সকন্তু আজ! জনিম্মু কখ নারীকক লাসঞ্ছৈ করা হকচ্ছ।
গেধষিে ককর ধসষিৈা নারীর িম্ভ্রমলু কির িিকদার দৃ য ধারে ককর
ৈা জনিম্মু কখ েকা করা হকচ্ছ আর ৈা শদকখ দ িকরা স হরকে
শিাখ কিলাকচ্ছ!
ইভসিসজাংকয়র এই শোাঁয়াকি শরাগিা ইদাসনাং খুব শবকড় শগকে।
শপপার-পসত্রকা, শরসডও-সিসভ ও িভা-িমাকব ককর এর সবরুকে
িৈই েিারো িালাকনা হকচ্ছ, এিম্পককি িু বক-ৈরুেকদর আগ্রহ
ৈৈই বাড়কে। আমরা সবশ্বাি করকৈ বাধয শি, এসি আরও শবস
মহামারী আকার ধারে ককরকে আদালকৈর একসি রাকয়র কারকে।
ইভসিসজাং একসি বযসধ, একসি আিাব। আর আিাব আকি আল্লাহর
নাফরমানীর কারকে। আদালৈ শিই ‘আিা’িাকক িহজ ককর
সদকয়কে। কারে, ৈারা রায় সদকয়কেন শবারকার সবরুকে। আল্লাহর
সনকদিক র সবরুকে। এই রাকয়র মাধযকম েকারািকর ইভসিসজাংকক
উৎিাসহৈ করা হকয়কে। শকানও কৃষক িসদ ঘকরর দরজা উন্মু ক্ত
রাকখ, শিই দরজা সদকয় ু কক িুসর করা শিাকরর জনয সকেু মাত্র
কসঠন োকক না।
আমার মকৈ এই রাকয়র মাধযকম শিন এই উদার কৃষককর ভূ সমকা
পালন করা হকয়কে। শিসদন এই শলখাসি সলখসে
(৩০/১০/২০১০ইাং), শিসদকনর একসি িাংবাদ আমাকক খুব
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আ াসন্বৈ ককরকে। েধান সবিারপসৈ এসব এম খায়রুল হক
বকলকেন, সবিারকরা আল্লাহ ও জনগকের কাকে দায়বে2।
েধান সবিারপসৈর এমন একসি বাস্তব উপলসি সমসডয়ায় েকা
করায় আমরা ৈাকক িাধু বাদ জানাই। সৈসন সঠকই বকলকেন শি,
একজন সবিারক কখনই দায়মুক্ত নন। সবক ষ ককর আল্লাহর
কাকে। মানবজাসৈর কলযাকের জনয আল্লাহ ৈা‘আলা
সবিারকগেকক নযায়সবিার েসৈষ্ঠা করার সনকদি সদকয়কেন। এ
উকেক য সৈসন একসি িামসগ্রক কলযােকর সবধানও দান ককরকেন।
শি শকানও সবিারক আল্লাহর শিই সবধান ও নযায়সবিার েসৈষ্ঠার
জনয দায়বে এবাং িারা খামকখয়ালীব ৈ এই দায়বেৈা উকপক্ষা
ককর, ৈাকদরকক আল্লাহ ৈা‘আলা ফাকিক-পাপী বকল আখযাসয়ৈ
ককরকেন। কুরআকন ইর াদ হকয়কে :
َ ُ َٰ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
]٤٧ : ﴾ [املائدة٤٧ سقون
ِ ﴿ ومن لم َيكم بِما أنزل ٱّلل فأولئِك هم ٱلف
‘িারা আল্লাহর সবধান অনু িায়ী ফয়িালা ককর না, ৈারাই ফাকিকপাপী।’ {িূ রা আল-মাকয়দা, আয়াৈ : ৪৭}
এই িূ রার ৪৫ নাং আয়াকৈ ৈাকদরকক জাকলম আখযাসয়ৈ করা
হকয়কে। ইর াদ হকয়কে2

আিকল এভাকব বলা জাকয়ি হয় সন। বলার দরকার সেল, ‘সবিারকরা আল্লাহর

কাকে দায়বে। ৈারপর জনগকের কাকেও ৈারা দায়বে।’ কারে, মুসমন
আল্লাহর িাকে কাউকক (এবাং)

ে সদকয় বেিনা ককর না। জনগকের ভকয় কাজ

করকল শিিা স কি হয়, ৈাকক িম্পূ েিভাকব আল্লাহর কাকেই জবাবসদহীর সিিায়
কাজ করকৈ হকব। [িম্পাদক]
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َٰ َّ ُ َ َٰٓ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
َ
]٤٥ : ﴾ [املائدة٤٥ ٱّلل فأ ْولئِك ه ُم ٱلظل ِ ُمون
﴿ ومن لم َيكم بِما أنزل

পদিা করা আল্লাহর সবধান। এর সবরুকে রায় শদয়া আল্লাহর
সবরুকে রায় শদয়ার নামাির। আর আল্লাহর সবরুকে রায় সদকল
ওই িমাকজ াসি আিকব শকাকেকক? পদিা-সহজাব সনসষে করা
হকয়কে বৃ কিন, ফ্রান্স এই িব সবধমিী শদক । শিই শ উ আমাকদর
মকৈা মুিসলম শদ গুকলাকৈ আেকড় পড়কব শকন?
শকন ‘পদিার জনয বাধয করা িাকব না’ মকমি রায় শদয়া হকব? অেি
কুরআকনর সনকদি হকলা পদিার সবধান পালন করা। পদিা পালকনর
সনকদি সদকয় ইর াদ হকয়কে :
َ َ ُ َ
َ
َ َٰ َ َ ِ ُ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ي َعلي ِه َّن مِن
ِ جك َو َبنَات ِك َون ِ َساءِ ٱل ُمؤ ِمن ِي يدن
ِ ﴿ يأيها ٱنل ِب قل ِّلزو
َ
]٥٩ :َجلَٰبِيب ِ ِه َّن ﴾ [الحزاب
‘শহ নবী! আপসন আপনার স্ত্রীগেকক, কনযাগেকক ও মুসমন
নারীগেকক বলু ন, ৈারা শিন ৈাকদর কাপকড়র সকয়দাাং সনকজকদর
ওপর শিকন শদয়।’ {িূ রা আল-আহিাব, আয়াৈ : ৫৯}
আমরা অৈযি দু ঃখজনকভাকব লক্ষয করসে শি, এই রাকয়র পর
শেককই শদক
উকিগজনকহাকর ইিসভসজাং, নারী সনিিাৈন,
ইভসিসজাংকয়র কারকে খুন, হৈযা এবাং আত্মহৈযা অসধকমাত্রায়
শবকড় শগকে। সনঃিকন্দকহ এিা আল্লাহর গিব। এভাকব মহান
িৃ সিকৈিার সবধান েকাক য লাংঘন ও সবকরাসধৈা করা হকল শিই
িমাকজ আল্লাহর শক্রাকধর বসহঃেকা ঘিা স্বাভাসবক। আজ িারা
শদক ইভসিসজাংকয়র শি মাত্রা, ৈার জনয আমরা সনকজরাই দায়ী।
এিা উকিগজনকহাকর শবকড় িাওয়ায় িবাই উৎকসিৈ। িবাই
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িাকচ্ছ এর আশু িমাধান। সকন্তু িাকৈ িমাধান রকয়কে, শিই
িমাধানিাককই আদালৈ সনকষধ ককর সদকয়কেন! কারে, নারী
উত্তযক্ত না হওয়ার সনিয়ৈা রকয়কে এই আয়াকৈ। আয়াকৈর
শ ষাাংক বলা হকয়কে- ‘ فال يُؤذينপদিার সবধান পালকনর ফকল
ৈাকদরকক কি শদয়া (উত্তযক্ত করা) হকব না।
অবাক হকৈ হয় িৃ সিকৈিার অিীম জ্ঞাকনর কাকে মানু কষর ক্ষুর
জ্ঞান এবাং এই ক্ষুর জ্ঞান সনকয় িৃ সিকৈিার সবরুকে দু ঃিাহি
শদখাকনা শদকখ। আল্লাহর আদালকৈর সবরুকে িাওয়া শি দু সনয়ার
আদালকৈর জনয শুভ নয়, ৈার েমাে বৈিমান অবিা। এই
অবিার নাজুকৈা শেকক আমরা শকবল ৈখনই পসরত্রাে পাব,
িখন আমরা িৃ সিকৈিার সবধাকনর েসৈ সবনম্র শ্রো শদসখকয়, পরম
ভসক্তভকর ৈার সবধান পালন করা শুরু করব।
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বন্ধুর পকে বধূ র িাত্রা
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন-

ُ َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ
ُ ي
–اِليُ ْوث َو َرجلة النِ َسا ِء
ثالثة ل يدخلون اْلنة العاق بِو ِاِلي ِه و

‘সৈন শশ্রেীর মানু ষ জান্নাকৈ েকব করকব না। সপৈামাৈার অবাধয
িিান, স্ত্রীকক শবপদিা ও পরপুরুকষর িকে সম কৈ শদয়া স্বামী,
এবাং পুরুকষর িাদৃ য অবলম্বনকারী নারী।’ [নািাঈ : ১/২৭৫]
এখাকন আসম এমন একসি ঘিনা ৈুকল ধরব, িা এই হাদীি
অমানয করার করুে পসরেসৈ সহকিকব আখযাসয়ৈ হকৈ পাকর।
আমার সনজ কাকন শ ানা ঘিনা এিা। মমিাহৈ িু বক সনজ মুকখ
শুসনকয়কেন ৈার বযেিৈাভরা জীবনকাসহনী। ৈা শুকনকে অিাংখয
শশ্রাৈা।
িু বককর বাসড় ফসরদপুর শজলায়। পাসরবাসরকভাকব শব িম্ভ্রাি।
ভাইকয়রা োককন আকমসরকায়। সনকজকক েসৈষ্ঠা করার একিা
উদযমী শিিা কাজ ককর ৈার মকধয িবিদা। সকন্তু মাধযসমক ক্লাকি
পড়ার িময়ই সপেু িান। আপন খালাকৈা শবাকনর ৈরফ শেকক
শেমেস্তাব পান সৈসন। সবফকল আত্মহৈযা! এমন সনখাাঁদ শেম আর
হয় না! অনয শকানও িু বক হকল হয়ৈ ৈৎক্ষোৈ লাসফকয় পড়ৈ

এই গরম কড়াইকয়। সিিা করৈ না সনকজর ভসবষযকৈর কো আর
একজন অবুঝ সকক ারীর আত্মহৈযার সমেযা আস্ফালকনর অিারৈা।
সকন্তু িু মন একক্ষকত্র অৈযি সবিক্ষেৈার পসরিয় শদন। শিৌবকনর
উন্মাদনার কাকে সনকজকক িাঁকপ না সদকয় বাস্তবৈার রুক্ষভূ সমকৈ
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পকড় োককন দাাঁকৈ কামড় সদকয় অকনক সদন। খালাকৈা শবান সলসল
(েদ্মনাম)কক সৈসন আকগ পড়াক ানা শ ষ করার পরাম ি শদন।
সলসল সনবৃ ৈ হয়, ৈকব এককবাকর না। সকেু সদন পর আবার শেকমর
ডাসল সনকয় হাসজর হয় শি িু মকনর িামকন। একজন িু বৈী নারীর
পুনঃপুনঃ শেমেস্তাব শজায়াকরর পাসনর মকৈা আেকড় পড়কৈ
োকক িু মকনর জীবন-উপকূকল। শ উকয়র আঘাকৈ আঘাকৈ শভকঙ
পড়কৈ োকক বরফখকণ্ডর মকৈা ক্ত িু মকনর হৃদয়পাড়। শেম
আর শিৌবকনর উচ্ছ্বাকির কাকে হার মানকৈ শুরু ককরন সৈসন।
হৃদয় িসদ ঈমান আর আল্লাহকেকমর রাব িারা সিক্ত না হয়,
ৈাহকল একজন িু বৈী নারীর পুনঃপুনঃ আহবাকন িাড়া না সদকয়
োকা একজন পুরুকষর পকক্ষ শব কসঠন বযাপারই বকি। ৈাই
সলসলর আহ্বাকন িাড়া সদকৈ সৈসন বাধয হন।
িু মকনর পা সপেকল িাওয়ার এই ঘিনািা ঘকিসেল োত্রজীবকন।
িেৈ কারকেই ৈার সপৈা-মাৈা সবষয়সি শমকন সনকৈ েস্তুৈ হন
সন। সবক ষ ককর ৈার বাবা শেকলর এই বক্রপেিলাকক
শকাকনাভাকবই শমকন শনন সন। িু মন েশ্রয় শপকয়কেন সকেু িা মাকয়র
কাকে, বাসকিা ভাসব শ্বাশুড়ী ৈো খালার কাকে। সদন গড়ায় আর
িু মন সলসলকদর শেকমর গাাঁিও ক্ত-শপাক্ত হয়। এখন আর শেমশেকমর লু ককািুসর শখলা িাকজ না। ৈাই দু ইজন সমকল সিোি
সনকলন িাংিার পাৈবার। জন্মদাৈা বাবা-মার শি দাসয়ত্ব সেল,
ৈারা শিই দাসয়ত্ব সনজ কাাঁকধ ৈুকল সনকলন। সপৈৃত্ব আর মাৈৃকত্বর
েসৈ বুকড়া আঙু ল শদসখকয় ৈারা সনকজরাই সনকজকদর সবকয়র
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সপাঁসড়কৈ বিকলন। শি মা শপকি ধারে ককরকেন এবাং শি সপৈা
িাংিারিমুকরর কসঠন দাাঁড় শবকয় িিানকদরকক মানু ষ করার ঘাাঁকি
শপৌঁসেকয়কেন, শিই মা-বাবা োককলন অজানাকদর কাৈাকর। িু মন
বসিৈ হকলন বাবা-মাকয়র অকৃসত্রম দু ‘আ শেকক আর সলসল বসিৈ
হকলা মা-বাবাৈুলয শ্বশুর- াশুড়ীর মাোয় হাৈ শরকখ দু ‘আ শনয়া
শেকক।
সবকয়র কারবার ঘিল খুলনায় িু মকনর এক বন্ধুর শবাকনর বািায়।
সলসল পালাবার িময় বাসড় শেকক োয় এগাকরা ভসর স্বেি সনকয়
সগকয়সেল। ৈা শেকক নয় ভসর স্বেি সবসক্র করল নব্বই হাজার
িাকায়। সকন্তু সবকয়র সকেু সদন পকরই সলসল ৈার আিলরূপ
শিনাকৈ শুরু ককর। উপাজিনহীন স্বামীর ওপর িাপাকৈ লাগল
সবলাসিৈার কসঠন শবাঝা। বায়না ধরকৈ লাগল অেকয়াজনীয়
সবলািিামগ্রীর আকয়াজন ককর শদবার। সকন্তু একজন োত্র স্বামীর
পকক্ষ িম্ভব সেল না ৈার এিব কসঠন বায়না পূ রে করা। ৈাই
বাধয হকয় শলখাপড়ার পাঠ িুসককয় শরাজগাকরর উকেক য াকামুখী
শরাকৈ গা ভাসিকয় সদকলন িু মন। ৈাকক িাহািয করকলন এক
িমকয়র বন্ধু এক পুসল অসফিার। পল্টকনর একসি অসফকি ৈাকক
িাকরী শজাগাড় ককর সদকলন। ৈকব শবৈন খুবই কম। মাত্র ৩২০০
িাকা। এই অল্প শবৈন সদকয় সনকজর োকা-খাওয়া এবাং সবলািী
স্ত্রীর মকনাবািনা পূ রে করা পাের কামকড় খাওয়ার মকৈা কসঠন
হকয় উঠল িু মকনর জনয। এসদকক স্ত্রীর দাসব শি শকানও মূ কলয
স্বামীর িকে োকার। এিব বায়নায় রীসৈমৈ শিাকখ িকষিফুল
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শদখকৈ লাগকলন িু মন। শ কষ অপরাগ হকয় স্ত্রীকক সৈসন াকায়
সনকয় একলন। এরই মকধয দাম্পকৈযর সিরিন বাস্তবৈার াশ্বৈ
স্বপ্ন েকব ককর সলসলর গকভি। সকন্তু সলসল িু মকনর এই স্বপ্নিাকক
মুহূকৈি মাসিিাপা শদয়। বাবার বাসড় শবড়াকৈ িাওয়ার কো বকল
শপকির বাচ্চািাকক কী এক অদৃ য ই ারায় নি ককর আকি শি।
এর সকেু সদন পর আবার শিই স্বপ্ন িুকমা এাঁকক শদয় িু মকনর
ভাগযাকাক । এবার আর ভুল ককরন সন িু মন। েশ্রয় শদনসন
সলসলর ‘বাকপর বাসড় িাওয়ার’ আোর। িু মকনর িকিৈনৈায় শকাল
আকলা ককর জন্ম শনয় সিনসেয়া নাকমর এক ফুিফুকি কনযা। নৈুন
আকমকজ নৈুন আকবকগ িাংিার শুরু ককরন সৈসন। িানািাসনর
িাংিাকর ভাগযময়ূ রী হকয় আসভভূ িৈ হয় সিনসেয়া। ভাকগযর
িহায়ৈায় এক শডভলপকমন্ট শকাম্পানীকৈ িাকুরী হয় িু মকনর।
শবৈন আাকগর শিকয় শবস । শিই িকে স্ত্রীকক গুল াকনর এক
কাপকড়র শদাকাকন শিলস্মযাকনর িাকুরী জুসিকয় শদন সৈসন।
এভাকব স্বামী-স্ত্রীর শিৌে আকয় িাংিাকরর িাকািা শব স্বাচ্ছকন্দই
ঘুরসেল। সকন্তু সলসলর শিই বায়না ধরা আর সবলাসিৈার অভযাি
শককি িায় সন। বরাং াকার গরম বাৈাি আর সবত্তববভকবর ঝড়
ৈার জীবনকক আরও আগ্রািী ককর শৈাকল। বায়নার ৈাসলকায়
শিাগ হকৈ োকক নৈুন-নৈুন নাম। এসদকক জামাৈার িীসমৈ
আকয় াশুড়ীও সবরক্ত হকয় ওকঠন। িু মকনর ভাষযানু িায়ী ৈার
াশুড়ী শমকয় সলসলর শিকয় অকনক শবস সবলািী। এসদকক স্বামী
একজন িামানয শবৈকনর শপাস্টমাস্টার। ৈাই ৈার িারা সবলািী
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আকয়াজন িম্পন্ন হকৈা না। আ া জাগৈ জামাইকয়র িহায়ৈা
পাকবন। সকন্তু জামাইকয়র অবিাও ৈবেবি! ৈাই সবরক্ত শ্বাশুড়ী
শমকয়র িু খসিিায় নৈুন পে শবর ককর শনয়ার ৈাসগদ অনু ভব
ককরন। এিমকয় পসরিয় হয় আকমসরকা েবািী সলসলর দূ র
িম্পকিীয় এক ৈোকসেৈ ভাই মুজসরকমর িকে। সলসলর মা-ই
ৈাকক সলসলর িকে পসরিয় কসরকয় শদন। পসরিয়িূ কত্র মুজসরকমর
িকে এখন সলসলর সনয়সমৈ শিাগাকিাগ হয়। ৈারা োে খুকল কো
বকল শমাবাইকল। আকস্ত-আকস্ত িু মন শেকক মন উকঠ শিকৈ োকক
সলসলর। সকন্তু িু মন ৈাকক ভাকলাকবকি িান পাগকলর মকৈা।
সনকজর জনয সকেু না ককর, সনকজ না শখকয় স্ত্রীর মকনাবািনা পূ রে
করকৈ িকিি োককন সৈসন। অসফকি কসম্পউিাকরর কাজ
করকৈন। অকনক িময় উপসর কামাই হকৈা ৈার। শিই উপসর
কামাইিা ৈুকল রাখকৈন সেয়ৈমা স্ত্রীর জনয। ভাকলাবািার
রাংধনু কৈ শিাগ করকৈ িাইকৈন নৈুন-নৈুন বেি।
সকন্তু নারীমন পাঠ করা নাসক সবধাৈা োড়া আর কারও পকক্ষ
িম্ভব হয় না। ৈাই এই নারীমকন গসজকয় ওকঠ হাজারও নৈুন
িারা। আকমসরকার শেকলসির িকে সনয়সমৈ শমাবাইল শিাগাকিাকগ
ৈার সিিার পাখায় শিাগ হয় নৈুন-নৈুন পালক। শজকগ ওকঠ
নৈুন স্বপ্ন। বযাপারসি আাঁি করকৈ পাকরন িু মন। ৈাই স্ত্রীকক
সনকজর িকে জসড়কয় রাখকৈ ভাকলাবািার পসরমাে আরও বাসড়কয়
শদন। সকন্তু ভাকলাবািার সবশ্বাকি ৈার মানসিকৈা উদার। তাই
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যেখানে ছাড় যেয়া অপরাধ, শিখাকনও োড় শদন। মরার
আকগই সনজহাকৈ খনন ককরন সনকজর কবর!
েেকম সলসলর শমাবাইল জে ককরন সৈসন। শিই শমাবাইকলর
সিমিা সেল শমাবাইল িু শমাবাইল সিকস্টকমর। শদক র বাইকর কল
শিৈ না। আকমসরকার শেকলসি কল করকলই ৈকব ৈার িকে কো
হৈ। সকন্তু এই শমাবাইল সবসক্র করার পর সলসলর পীড়াপীসড়
শবকড় িায়। অকনক কি ককর িাকড় িার হাজার িাকা সদকয় সৈসন
আকরকসি শমাবাইল ও সিম শককনন। শমাবাইলিা ০১৭১৫...
সডসজকির। হীকৈ সবপরীৈ হয় িু মকনর। শঘাল শবাঁকি দু ধ শপকয় িায়
সলসল। আর িু মন শমঘ শেকক পাসলকয় আশ্রয় শনন পরনালার সনকি!
শকননা, এই সিমসি আইএিসড। সবকশ্বর শি শকাকনা িাকন অবাকধ
কল িায়। আকমসরকান শেকলসি সলসলর হাকৈর মুকঠায় একি িায়।
এবার শুধু ৈার ককলর অকপক্ষা নয়, শি সনকজও ৈাকক কল শদয়।
এভাকব পরকীয়ার আগুকনকখলায় শমকৈ ওকঠ সলসল, আর ৈাকক
িাহািয করসেকলন স্বামী িু মন সনকজর অজাকিই!
এভাকব অশুভ এক পসরেসৈর সদকক এসগকয় িাসচ্ছকলন িু মন।
সপৈামাৈার অমকৈ পাসলকয় সবকয় করার শর এখনও কাকিসন।
স্তনযদাত্রী মা শেকলর অপরাধ ভুকল শেহদান করকলও সপৈা শেকলর
অপরাধ ক্ষমা ককরন সন। ৈাই স্বরসিৈ সবকয়র সপাঁসড়কৈ বিার পর
আজও বাসড়র পকে পা মাড়াকনার িু কিাগ আকি সন িু মকনর ৈকর।
িেৈ কারকেই স্ত্রীর কাকে িব ভাকলাবািা, িব শেহ, িব আদর

38

আর িব অনু কেরো পাওয়ার শিাগয সেকলন সৈসন। সকন্তু স্ত্রী
ভাকলাবািার কৃসত্রম অসভনয়িুকু েদ িন করকৈও িক্ষম হয় সন !
আকরকসি িরম ভুল ককরসেকলন স্বামী িু মন। একবার আকমসরকা
শেকক মুজসরম মূ লযবান সকেু উপহার পাসঠকয়সেল সলসলর নাকম।
মূ লযবান বলকৈ পসিমা িভযৈার েৈীক হকরক রককমর সবলািী ও
েিাধনী িামগ্রী। এই সগফ্টবক্সসি সনজ হাকৈ বহন ককরন িু মন!
েেকম শবাকঝনসন কী বহন করকেন সৈসন। পকর বুকঝসেকলন এিা
সগফ্টবক্স নয়, ৈার স্বাসমকত্বর মৃৈুযপরওয়ানা!
এই বক্সসি সলসলর মনবাগাকন িাজাকনা িু মকনর ভাকলাবািার
িবগুকলা ফুলগাকের শগাড়া শেকক রি িুকষ শনয়। জন্ম শদয় নৈুন
একসি িারা। এই িারাসি মুজসরকমর েসৈ ভাকলাবািার িারা। িু দূর
আকমসরকা শেকক এই িারায় রি সিিন করৈ মুজসরম। এই
সগফ্টবক্স সলসলর অিকর আকমসরকার মানসিত্র এাঁকক শদয়। শি
মানসিকত্র ৈার দাম্পকৈযর পৈাকা বহন করকব- স্বামী িু মন নয়মুজসরম!
এসদকক সলসলকক পূ েি িমেিন সদকয় িান ৈার মা ও িু মকনর শ্বাশুড়ী
কাম আপন খালা। ৈারই ই ারায় শদক আকি মুজসরম।
শিাখই ারা শগাপনীয়ৈায় সলসল, ৈার মা এবাং মুজসরকমর মকধয
একসি ‘শগাপন দসলল’ িম্পাসদৈ হয়। িু মকনর কল্পনা িীমানার
বাইকর িাংকসলৈ হসচ্ছল এিব দসলল।
মুজসরম শদক আিার পর সলসলর বযস্তৈা শবকড় িায়। াকার
সবসভন্ন

িাকন শোিােু সি করকৈ শদখা িায় ৈাকক। বযস্ত িু মন
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সদকনর শবস র ভাগ িময় কািান অসফকি। এ িময় িু মন স্ত্রীকক
িময় সদকৈ পাকরন না। সকন্তু সলসলর ৈাকৈ শি আকক্ষপ শনই,
আকে স্বসস্ত! ৈার এই অক্ষমৈাকক োেভকর উপকভাগ ককর শি।
িারাসদন ঘুকর শবড়ায় মুজসরকমর িকে। আর মুজসরকমর মুকখ
আকমসরকার গল্প শ াকন। গকল্প-গকল্প ৈার মন উদাি হকয় িায়।
উদাি দৃ সি শমকল শি ৈাকায় এমন এক ূ নযৈায় শিখাকন আর
িবই োককব সকন্তু ‘পকের কাাঁিা’ িু মন োককব না!
মধযবাড্ডায় বািা। শিখান শেকক গুল াকনর আকমসরকান একম্বসিিা
খুব দূ কর নয়। এসদকিায় ৈাকক শবস আিকৈ শদখা িায়। িু মকনর
মকধয এখাকনও িরলৈা কাজ ককর। স্ত্রীর এই অসিরৈাকক সৈসন
অনু বাদ ককরন িাধারে ঘিনা বকল। শদকখও না শদখার ভান
ককরন এিব ঘিনা। একপিিাকয় মুজসরম আবার আকমসরকায় পা
রাকখ। শেকম িায় সলসলর অসিরৈা, সিলকৈ াংকািা শককি িায়
িু মকনর।
এর শব সকেু সদন পর সলসলর কাকে ৈারই নাকম করা একসি
আিজিাসৈক পািকপািি এবাং আকমসরকান সভিা আসবষ্কার ককরন
সৈসন। েেকম অবাক হকয় িান ৈার হাকৈ সভিা শদকখ। সজকজ্ঞি
করকল সনৈাি স্বাভাসবক গলায় জবাব শদয় সলসল- এমসনকৈই ককর
রাখলাম আর কী! ৈাোড়া সভিা সজসনিিা শৈা আর খারাপ সকেু
নয় শি, শকানও নারীর কাকে ৈা োককৈ পাকর না! এিা সেল
ঝকড়র পূ ভিাবাি। সকন্তু িু মকনর দৃ সিকৈ িাগর সেল খুবই াি!
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একমাত্র শমকয় সিনসেয়া এখন িার বেকরর আদু কর খুসকসি।
অসফিকফরা বাবাকক শদকখ উকিসলৈ হয় ৈার স শুমন। বাবাকক
ঝাাঁপকি ধকর স শুিু লভ মমৈায়। এিা এখন িু মন ও সিনসেয়ার
সনৈযরুসিন। সকন্তু একসদন অসফি শেকক সফকর বযসৈক্রম শদখকলন
িু মন। ৈার পদধ্বসনকৈ আজ িিল হকলা না সিনসেয়ার োে।
ঘকর ু কক খা-খা করা ূ নযৈা অনু ভব করকলন সৈসন। স্ত্রী সলসল ও
আদকরর কনযা সিনসেয়া শকউ শনই শিখাকন। অজানা আ ঙ্কায়
শকাঁকপ উঠকলন সৈসন। পাক র ফ্ল্যাকির এক মসহলার কাকে সলসলর
খবর সজকজ্ঞি করকল সৈসন শি ৈেয সদকলন, ৈা বড় ককলকজর
পাঠক না হকল বরদা ৈ করকৈ পারকবন সকনা ৈাকৈ আমার
িকন্দহ আকে। ওই মসহলা জানাকলন, ককয়ক ঘণ্টা আকগ
সিনসেয়াকক আমার কাকে সদকয় সলসল শকাোয় শিন সগকয়কে এবাং
বকল শগকে, ওর বাবা আিা পিিি আপসন ওকক শদকখ রাখকবন।
শিই শেকক সিনসেয়া একাসক বকি-বকি কাাঁদকে।
েেমিায় ধারো করকৈ পাকরন সন িু মন। একাসধকবার কল্পনা
সক্ত বযয় ককরও সলসলর গিবয আসবষ্কার করকৈ পারকলন না।
অবক কষ শফান সদকলন শ্বাশুড়ীকক। শ্বাশুড়ী উত্তাপ ও
অনু ক ািনাহীন ককি বলকলন, শি শৈা মুজসরকমর িকে
আকমসরকায় িকল শগকে!
িু মন জাসনকয়কেন, শি নারী ৈাকক না শপকল আত্মহৈযার হুমসক
সদকয়সেল, শিই নারী পািকপাকিির সঠকানায় স্বামীর শকাঠায় িু মকনর
জায়গায় মুজসরকমর নাম সলকখ আকমসরকায় পাসড় জসমকয়কে! শি
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শ্বাশুড়ী ৈাকক ৈার শমকয়কক সবকয় করকৈ উিু ে ককরকেন, শিই
শ্বাশুড়ীই মুজসরকমর কাকে সবলািী সিকন্দগীর আশ্বাি শপকয় কনযাকক
তবধ স্বামীর কাে শেকক শককড় সনকয় মুজসরকমর হাকৈ ৈুকল
সদকয়কেন!
পাঠক! এর পর সিনসেয়া িু মকনর কী হকয়সেল, সলসল মুজসরম কী
পসরমাে িু খ শপকয়সেল শিিব কাসহনী আসম আর বলকৈ িাই না।
আপসন শুধু কল্পনা করুন, সলসল, সলসলর মা আর মুজসরকমর
ববিরৈার কো, িারা মাত্র িার বেকরর একসি সনরপরাধ শমকয়কক
মাৈৃকত্বর শেহ শেকক বসিৈ ককরকে। িু ন্দর ও শগৌরবময় ভসবষযৈ
শেকক বসিৈ ককরকে। িু মকনর ভাকলাবািা লু ি ককর ৈাকক
সদকয়কে কলকঙ্কর দাগ।
একজন মা সক ককর পাকর সনষ্পাপ িিানকক অকনযর হাওয়ালা
ককর, স্বামীর বন্ধন সেন্ন ককর পরপুরুকষর িকে নৈুন ঘর করার
উকেক য আপন ঘর শেকড় শিকৈ? আর একজন মা-ই বা সক ককর
পাকর স্বামী িিান শেকড় শমকয়কক পরপুরুকষর িকে িকল শিকৈ
উৎিাসহৈ করকৈ?
সিনসেয়া আজ মাকয়র শেহ শেকক বসিৈ। বাবার পকক্ষ িম্ভব নয়
মাকয়র মকৈা শেহ শদয়া। ৈার শিবা করা। ৈাই শমকয়কক িু দূর
খুলনায় ফুফুর কাকে শরকখ শলখাপড়া করাকচ্ছন। সিনসেয়া বসিৈ
মাকয়র আদর আর বাবার শেহ শেকক। িু মন বসিৈ িিাকনর
মুকখর বাবা ডাক শুনকৈ। কারে, সিনসেয়া ৈার ফুফুকক মা আর
ফুফাকক আব্বা বকল ডাকক। আর িু মনকক ডাকক মামা বকল!
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মাকয়র বদলায় দাদীর শেহ পাওয়ার অসধকার শেককও শি বসিৈ।
শকননা, শেকলর মকৈা নাৈনীর জনযও দাদা বাসড়র িদর দরজািা
বন্ধ ককর শরকখকেন। আর নানীকৈা কনযার নৈুন নীড় রিনায়
পুরাৈন িব ‘আবজিনা’ মুকে শফলকৈ মসরয়া। িু মন স্বীকার
ককরকেন, সলসল িম্পকদর শি োিুিি শদকখ মুজসরকমর হাৈ ধকর
আকমসরকায় পাসড় জসমকয়সেল, শিই িম্পদ এখন ৈার হাকৈ
গড়াগসড় খায়। মাকি সৈসন এখন লাখ-লাখ িাকা আয় ককরন।
একিু তধিি ধরকল আজ শি িম্পকদর মকধয লু কিাপুসি শখৈ। সকন্তু
এই তধিিয ধরার িাহি শি শদখায় সন।
আসম মকন কসর, শুধু অেি সবত্তই এই লাঞ্ছনার জনয দায়ী নয়।
অবাধ ও পদিাহীন জীবনও এর জনয দায়ী। এরূপ জীবন এভাকব
এককর পর এক করুে ঘিনার জন্ম সদকয় িাকব।
পাঠক! শেম, পরকীয়া ও শবপদিার পসরোম কৈ সনন্দনীয় এই
ঘিনা উকল্লখ করার পর ৈা পুনবিযক্ত করার েকয়াজন আকে বকল
মকন কসর না। [িূ ত্র : ০১/০৪/২০১০ ইাং ৈাসরকখ শরসডও আমারএ শদয়া িু মকনর সনজস্ব িাক্ষাৎকার]
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আাঁধাকরর পাপিাত্রা
আল্লাহ ৈা‘আলা কুরআকন ইর াদ ককরনَ َ ِ َ َ َّ َ َ َّ ُ
َ
َ
]٣٣ :ب ٱلف َوَٰحِش َما ظ َه َر مِن َها َو َما َب َط َن ﴾ [العراف
ِ ﴿ قل إِنما حرم ر
‘বলু ন, আমার েভু েকা য-অেকা য িব ধরকনর অেীলৈা হারাম
ককরকেন।’ {িূ রা আ‘রাফ, আয়াৈ : ৩৩}
আকলািয আয়াকৈ িবধরকনর অেীলৈাকক হারাম ও ৈা শেকক িব
শলাককক শবাঁকি োকার সনকদি শদয়া হকয়কে।
বস্তুৈ অেীলৈা এমন এক পাপ, িা মানবজাসৈর সভসত্তকক
িরমভাকব দু বিল ককর শদয়। মানবিভযৈার অকনক ধ্বাংিলীলা
িাধকনর মূ ল ইন্ধন সহকিকব কাজ ককর এই অেীলৈা। কখনও
ক্ষুরাকাকর, কখনওবা বৃ হদাকাকর। ক্ষুরাকাকরর একিা ঘিনাই
আপনাকদর িামকন ৈুকল ধরসে এখাকন :
ঘিনািা সিরাজগে শজলার শবলকুসি উপকজলার শকানও এক
গ্রাকমর। ৈাহসমনা (েদ্মনাম) জবনক পুসল কমিকৈিার শমকয়।
একজন নারীর জনয পদিা, ালীনৈা আর আত্মমিিাদার গুরুত্ব শি
কৈ, ৈা হয়ৈ ভুকলই সগকয়সেকলন ৈাহসমনা। একসদন খ জাগল
সিকনমার বড় পদিায় েসব শদখকবন সৈসন। কখর দাম লাখ িাকা!
ৈা পূ রে করকৈই হকব। ৈাই একসদন আপন ভাইকক সনকয়
রওয়ানা হকলন সিকনমার উকেক য। হয়ৈ িবার শিাখকক ফাাঁসক
সদকৈ শবকে সনকলন রাকৈর গভীরৈাকক। সঠক করকলন রাৈ
দ িার শ া শদখকবন।
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এই পদকক্ষকপ ভাকলা মানু ষকক ফাাঁসক সদকৈ পারকলও, িাকদর শিাখ
ফাাঁসক শদয়ার দরকার সেল, ৈাকদর শিাখ ফাাঁসক সদকৈ বযেি হকলন
ৈাহসমনা। কারে, এিব শলাক শৈা রাকৈর পসেক, সনস ির,
আাঁধাকরর িজাগ বাসিন্দা! িাকদর শিাখ ফাাঁসক সদকৈ পারকলন,
ৈাকদর শিাখ ফাাঁসক না সদকলও শকানও ক্ষসৈ সেল না। একদর শিাখ
ফাাঁসক শদয়ার েকয়াজনীয়ৈা সেল ভীষে। শকননা, একদর হাকৈ
মানু কষর অসনি িাসধৈ হয়, মানু কষর জীবনকক এরা কাসলমািু ক্ত
ককর। সকন্তু দু ভিাগযব ৈ একদর কাকে শহকর শগকলন সৈসন।
ওই আিসলক ভাষায় ‘জাইরা’ নাকম েসিে ও পসরসিৈ সেল
খাইরুল (েদ্মনাম)। ৈার কাজই সেল মানু ষকক কি শদয়া, এ
ধরকনর সন াির িাত্রীর ইজ্জৈ হনন করা। আর শকানও িাত্রী িসদ
সনকজই ৈার পে িহজ ককর শদয়, ৈাহকল শৈা কোই শনই। ৈাই
িু কিাকগর িন্ধাকন ওাঁৎ শপকৈ োকা খাইরুকলর দৃ সি সৈসন এড়াকৈ
পারকলন না।
সিকনমার রুপালী পদিায় িখন খলনায়ক কৈৃিক নাসয়কার
েীলৈাহানী বা ধষিকের কসল্পৈ দৃ য েদ িন করা হসচ্ছল, ৈখন
খাইরুকলর েকিাজনায় পসরিাসলৈ হসচ্ছল এিব দৃ ক যর বাস্তব
অবৈারোর। এর পসরিালক, েকিাজক ও নায়ক সেকলা শিই
খাইরুল। িকে ৈার একদল দেল খলনায়ক।
কসল্পৈমকি শি েীলৈাহানীর ঘিনা ঘকি, ৈার জনয শ াক-ৈাপ
করার েকয়াজন শনই। কারে, ৈাকৈ নাসয়কার ইজ্জকৈর গাকয়
িামানয আাঁিড়ও কাকি না। সকন্তু জীবকনর বাস্তবমকি শি ঘিনা
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ঘকি, শিিব ঘিনার অশ্রুপাৈ করকব শক? আর ৈাকৈই লাভইবা
কৈিুকু?
িা শহাক, সিকনমার দৃ য শ ষ ককর ভাইকক িকে সনকয় বাসড়র
উকেক য পা বাড়াকলন ৈাহসমনা। রাৈ ৈখন শদড়িার কম িায় না।
সনস িকরর মৈ সনঃ কে এসগকয় িলসেকলন ৈারা। বাসড়র খুব
কাকে একি পকড়কেন। দূ রত্ব মাত্র সমসনি ককয়ককর। আবো
আাঁধাকরর সনজিন িানিাকৈ পা রাখকৈই অেস্তুৈ িু বৈীর ওপর
ঝাাঁসপকয় পকড় খাইরুল ও ৈার িােরা। বখাকিরা ভাইকয়র মুখ
শিকপ ধকর শরকখসেল িাকৈ শবাকনর ইজ্জৈহনকনর সবরুকে সৈসন
েসৈবাদ করকৈ না পাকরন সপৈৃোপয সিৎকার ধ্বসন িারা। সকন্তু
এই সনজিন রজনীকৈ শবাকনর ইজ্জৈহরকের ঘিনািা ভাইকয় সনকজর
মুকখ েিার করকৈ িায় সন বকল লম্পিরা সনসবিকঘ্ন ৈাকদর কামনার
আগুন সনবিাসপৈ ককর। সনিিাসৈৈার মুকখ িম্ভ্রম রক্ষার অদৃ য
ৈালা, আর ভাই বাকরুে এক অন্ধ দ িক!
সবনামূ কলয ইজ্জৈ সবসক্র হওয়ার এই ঘিনা েকা হকয় শিকৈ
শৈমন িময় শনয় সন। গ্রাময শমাড়কলরা ৈাকদর সবকবককর ঠুনককা
আদালৈ কাকয়ম ককর অপরাধী বখাকিকদর মাত্র ককয়কসি জুৈার
বাসড়র াসস্তর সবধান িাবযস্ত ককর। গুরুপাকপর লঘুদকণ্ড উল্লাকি
শমকৈ ওকঠ খায়রুল। হাকি মুখ সিকপ। আরও দু বিার হকয় উকঠসেল
ৈার ও ৈার অনু িারীকদর পাপিাত্রা। এই িাত্রার শ ষ শকাোয়
জাসন না। ৈকব এই িাত্রা শরাখার উপায় একিাই- আল্লাহর
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সবধাকনর িামকন সনঃ ৈি আনু গৈয করা, শবপদিার আাঁধার শেকক
পদিার আকলায় সফকর আিা।
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শদবর : েদ্মকব ী মৃৈুযদূ ৈ

َ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ َّ َ َ
َ ْ ُ َ
َّ َ
اِلخ َول لَع
 ِاياكم و:ع ْن عقبَة ب ْ ِن ََع ِم ٍر ان رسول اهلل صَّل اهلل عليه و سلم قال
ْ َ َََْ
ُ َْ ْ َ َ َ
َ َْ َ ٌ ُ َ َ ََ َ ي
-ت ا ْل َ ْم َو ؟ قال اْل َ ْم ُو ال َم ْوت
 اراي: ار
ِ ال ِنسا ِء فقال رجل ِمن النص

‘উকবা ইবন আকমর (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু) শেকক বসেিৈ, সৈসন
বকলন, রািূ লুল্লাহ আলাইসহিিালাম ইর াদ ককরন, িাবধান!
শৈামরা পরনারীর কাকে শঘাঁষা শেকক সবরৈ োককব। ৈখন জবনক
আনিারী বলকলন, শদবর িম্পককি সবধান কী? সৈসন বলকল, শদবর
হকচ্ছ মৃৈুয।’ [বুখারী : ৫২৩২]
হাদীকি শদবরকক মৃৈুযর িকে ৈুলনা করা হকয়কে। আিকল সক
ৈাই? িসৈযই সক শদবর মৃৈুযৈুলয? নাসক হাদীকির অিসনিসহৈ
শকানও অেি উকে য? মূ ল আকলািনায় েকবক র আকগ আিু ন এ
বযাপাকর ইিলামী মনীষীকদর বক্তবয শজকন সনই। পাঠক! ৈৈক্ষে
পিিি তধিি না হারাকনার অনু করাধ করসে।
এর বযাখযায় আবূ উবায়দ (রহ.) বকলন, ভাবীর মৃৈুয হকলও শি
শিন শদবরকদর শদখা না শদয়। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বকলন, এর
অেি হকচ্ছ, মানু ষ মৃৈুযকক শিভাকব ভয় ককর, শদবরককও শিভাকব
ভয় করা উসিৈ। [আ‘লামুল হাদীি : ৩/২০২৫]
আল্লামা উব্বী রহ. বকলন, ‘নারীরা শিন পরপুরুষ ও শদবরকদর
িকে সনভৃকৈ না শমক । শকননা, একৈ য়ৈাকনর েকরািনায় পকড়
এমন পাপ হকয় শিকৈ পাকর, িা মৃৈুযর শিকয়ও ভয়ানক।’
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ইমাম কুরৈুবী (রহ.) বকলন, শদবকরর িকে শদখা-িাক্ষাৈ, মৃৈুযর
িকে িাক্ষাৈ হওয়ার মকৈাই ভয়ানক ও ক্ষসৈকর। [ফাৈহুল বারী
: ৯/২৪৩]
মনীষীগকের এিব বক্তকবয ফুকি উকঠকে শদবকরর িকে শদখািাক্ষাকৈর মানসিক ও আধযাসত্মক ক্ষসৈর কো। সকন্তু জবনক কসব
আরও কসঠন িৈয একিা কো বকলকেন, িা আজককর ঘিনার
িকে হুবহু সমকল িায়। সৈসন বকলন :
َ َ َ َ َّ َ َ ي
ً َ ٌ َ
ن لَع النِ َسا ِء اخ اخا
ل يام
ََ َ ي
َ
ٌلَع الني َسا ِء اَم ْي
ال
ِ
ِ
ِ الرج
ِ ما ِِف

‘স্ত্রীর শবলায় শকানও ভাই ৈার ভাইকয়র বযাপাকর সনসিি হকৈ
পাকর না। শকননা, শকানও নারীই শকানও পুরুকষর বযাপাকর
সনরাপদ নয়।’ [আসদল্লাৈুল সহজাব, পৃ: ৫৩]
শৈা মনীষীগকের এিব বক্তবয সক আপনার কাকে কাঠকখাট্টা
িাইকপর সনরি মিবয বকল মকন হয়? মকন হয় রূপ-রকির মাহাত্ময
বুকঝন না- এমন িব শলাককর মিবয? আল্লাহ না করুন, িসদ ৈাই হয়, ৈাহকল এিব মিবয-বক্তকবযর বাস্তবৈা অনু মান করার জনয
আমাকদর িমাকজ ঘকি িাওয়া দু কয়কসি ঘিনা শজকন সনন।
‘শোিকবাকনর শদবর, ৈাই বািায় আিা-িাওয়া করকলও বাধা শদয়া
হয়সন’।
েেম কোসি মুসক্তর দূ ৈ মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ
ওয়ািাল্লাকমর। আর সিৈীয় এই কোসি হাসিনা রব্বানী নাকমর
কনযাহারা এক মাকয়র।
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পাঠক! আমার ইসেৈ বুঝকৈ পারকবন সনিয়ই। বুঝকৈ পারকবন,
নবী আর নবীর উম্মকৈর কোর বযবধান কৈ শবকড় িকলকে! িার
কোয় শকানও িকন্দহ শনই, সিসন কো বকলন ওপরওয়ালার
ই ারায়, ৈার কো আর ৈার উম্মকৈর কোর মকধয বযবধান কৈ
শবকড় িকলকে ৈা অনু মান করকৈ িম্ভবৈ কাকরা কি হওয়ার কো
নয়। এই বযবধাকনর ফল কৈ ভয়াবহ, কৈ হৃদয়সবদারক ৈা
বুঝাকনার জনযই আজককর ঘিনার অবৈারো। নবী ও ৈাাঁর
উম্মকৈর মকধয দূ রত্ব িৈ বাকড়, উম্মৈ ৈৈ শবস ক্ষসৈগ্রস্ত হয়।
ধ্বাংকির পকে ৈার িাত্রা শবগবান হয়। শদখুন :
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম শদবরকক মৃৈুয
আখযাসয়ৈ ককর ৈাকক দূ কর রাখকৈ এবাং ৈার কাে শেকক সনরাপদ
দূ রত্ব বজায় রাখার কো বলকলন। সকন্তু উম্মকৈর কাকে হয়ৈ ৈা
গুরুত্বহীন বকল মকন হকয়কে, আমল পসরৈযাগকিাগয বকল মকন
হকয়কে। আর এরকম ধারোর ফল শি শুভ নয়, ৈা-ই েমাসেৈ
হকলা শমনকার ঘিনা িারা।
ঘিনািা ২০১০ইাং িাকলর জুলাই মাকির। িম্ভবৈ ৫ ৈাসরকখর
হকব। রাজধানীর পাইকপাড়ায় সনজ ককক্ষ সনহৈ হন ইকডন
ককলকজর শমধাবী ও িু ন্দরী োত্রী শমাহসিনা রব্বানী শমনকা।
বয়কি কাাঁিা, মাত্র শৈই বের। দু সনয়ার রূপ-রি, স্বাদ-গন্ধ
পাওয়ার আকগই দু সনয়াকক িালাম জানাকৈ হকলা আল্লাহর শুধু
একসি সবধান লঙ্ঘন করার কারকে, িার দায় ৈার, ৈার
পসরবাকরর এবাং আমাকদর এই ঘুকেধরা িমাকজর েকৈযককর।
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শমনকা সনহৈ হকয়কেন খুব কাকের একজন মানু কষর হাকৈ। িাকক
এক িময় সৈসন ভাকলাও শবকিসেকলন। শলাকিার নাম
ৈাকরকুজ্জামান কসবর। খুসন সনকজ এবাং পুসল স্বীকার ককরকে,
শেমঘসিৈ কারকে এই হৈযাকাকণ্ডর ঘিনা িাংঘসিৈ হকয়কে।
সবস্তাসরৈ শদখুন :
শমনকার খালা শজিসমকনর শদবর এই কসবর। আল্লাহর সবধানপদিা লঙ্ঘকনর িু কিাকগ িম্পককি ভাসগনীর িকে শেকমর িম্পকি
গকড় শৈাকল শি। এই িম্পকি গকড় ওঠার সকেু সদন পকরই শি
মাকলয়স য়ায় িকল িায়। ফকল িম্পককির শজায়াকর সকেু িা হকলও
ভািা পকড়।
সকেু সদন মাকলয়স য়ায় কাসিকয় ২০০৯ই িাকলর শ কষর সদকক
শদক সফকর আকি কসবর। সফকর একিই শজারদার করকৈ িায়
আকগর শিই শেকমর িম্পকি। ঘকষ-শমকজ িকিকক করকৈ িায়
হৃদকয়র মরকিপড়া বন্ধন। সকন্তু ৈৈসদকন নদীর শরাৈ গসড়কয়কে
অকনক দূ র। পাসনর শজায়ার আর আকগর জায়গায় বহাল শনই।
বহমান ধারায় ৈা আজ সমক শগকে অনয শকানও শমাহনায়।
শমনকার শবলায়ও ৈা ঘিকৈ পাকর এবাং ৈা-ই স্বাভাসবক। আর
শিই স্বাভাসবকৈার কারকেই সৈসন কসবরকক অস্বীকার করকৈ শুরু
ককরন। শি িম্পককি ভািা পকড়কে, ৈাকৈ আবার নৈুন ককর
শজায়ার আনা দরকার কী? এই সিিা-ভাবনা শমনকার।
সকন্তু ৈাকৈ িকল না কসবকরর। ৈার িাই আকগর মকৈা হৃদকয়র
উত্তলৈা, ভাকলাবািা, উচ্ছ্বলৈা। ৈাই শমনকার মন জয় করকৈ
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মসরয়া হকয় ওকঠ শি। সকন্তু সকেু কৈই কাজ হসচ্ছল না। অিল
পাহাকড়র মকৈা সনজ সিোকি ঠায় দাাঁসড়কয় োককন শমনকা। ফকল
জীবকনর িবকিকয় সনমিম সিোিিা শনয় কসবর। শ ষবাকরর মকৈা
শমনকাকক ৈার ভাকলাবািা সনকবদন ককর ৈার কাকে আিকৈ িায়।
কাজ হকল ভাকলা, না হকল সিোকির বাস্তবায়ন।
পসরকল্পনামকৈা ঘিনার আকগর সদন বুধবার রাকৈ শমনকার
শমাবাইকল শফান শদয় কসবর। শি সমেযার আশ্রয় সনকয় বকল,
আগামীকাল আমার সিোপুকরর ফ্ল্াইি। শৈামার িকে শ ষবাকরর
মকৈা একিু শদখা করকৈ িাই। িরলৈা নারীর মাৈৃেদত্ত গুে।
এই গুকের িু সবধা সনকয় কৈ মানু ষ শি ৈাকদর স্বােি সিে ককরকে,
শকানও মানু কষর পকক্ষ ৈার সহকিব করা িম্ভব নয়। নারীিু লভ
এই িরলৈা ধ্বাংকির সিরকুি হকয় আিল শমনকার সঠকানায়।
সকন্তু সৈসন ৈা বুঝকৈ না শপকর খুব িহজ ভাষায় পাঠ করকলন
এই সিরকুিসি। অনু মসৈ সদকলন কসবরকক শদখা শদবার।
অনু মসৈ শপকয় পকরর সদন বৃ হস্পসৈবার দু পুর িাকড় বাকরািার
সদকক কসবর শমনকাকদর বািায় আকি। কনযার খুকনর দূ ৈ
কসবরকক স্বাগৈ জানান মা হাসিনা শবগম রব্বানী। সিরিৈয ভুলসি
সৈসন ককর বকিন শিসদনও। একজন শবগানা পুরুষকক বিকৈ শদন
এককবাকর শমনকার ঘকর। ৈার শবডরুকম।
দু পুকর খানাদানাও হকলা শমনকার িকে। খানা খাওয়া শ ষ ককর
আবার শমনকার ককক্ষ শমনকা ও ৈার মা সমকল কসবকরর িকে
আলাপিাসরৈায় সলপ্ত হকলন। সকেু ক্ষে পর মা বলকলন, শৈামরা
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কো বকলা, আসম একিু সবশ্রাকম িাকবা। সহাংর হাকয়নার মুকখ
কলকজকোঁড়া ধন শমকয়কক অিহায়, একা শফকল মা িকল শগকলন
সবশ্রাম করকৈ! িম্ভবৈ এই একসি ভুকলর জনয িারা জীবন ক্রন্দন
করকৈ হকব ৈাকক, আাঁসখজকল সিক্ত করকবন শেকহর আাঁিল।
এবার বাাঁধহীন স্বাধীনৈা শপকয় িায় কসবর। শমনকাকক ঘকর একা
শপকয় দানব হকয় িায় শি। ফসরদপুকরর গ্রাকমর বাসড়র পাক র
গ্রাকমর এক কমিকাকরর কাে শেকক আড়াই িাকা সদকয় শি
একিা শোরা বাসনকয় একনসেল। শিসি শমনকার সবোনার এক
পাক শরকখ কসবর জানকৈ িায়, ৈুসম আমাকক এসড়কয় িলকো
শকন?
সকেু ক্ষে িুপ শেকক শমনকা বকল, বুকয়কির এক োত্রকক আসম
ভাকলাবাসি। ৈার িকেই আমার সবকয় হকব। একো শুকন
পসরৈযাজয শেসমককর মাোয় আকা শভকঙ পকড়। শি েু সর শদসখকয়
বকল, এই েু সর সদকয় শৈামাকক এবাং শৈামার মাকক হৈযা করব!
কসবরকক মৃৈুযদূ ৈ ভাবকৈ কি হয় শমনকার। একজন ভাকলাবািার
মানু ষ- িসদও ৈা িাকবক এবাং এখনও শি নাসক শমনকাকক
ভাকলাবাকি- ৈার িারা রক্তপাকৈর আ া করা িায়! ৈাই শমনকাও
ৈা ককরন সন। স শু বাচ্চার মকৈা শহা শহা ককর শহকি উকঠন
সৈসন। কারে, ভাকলাবািার মানু ষকক হৈযা করার হুমসককক সনরি
শকৌৈুক োড়া আর কী-বা ভাবা শিকৈ পাকর?
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম শদবরকক- িাই শি
খালার শদবর শহাক-না শকন- মৃৈুযর িকে ৈুলনা ককরকেন। সকন্তু
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শি খবর শমনকার োককল শৈা! ৈাই এই হুমসক পাওয়ার পকরও
বাাঁিার শকানও শিিা করকলন না সৈসন।
আল্লাহর সবধান লঙ্ঘকন পিু কসবরকদর শকান সকেু কৈ বাাঁকধ না।
ৈাই িসৈয িসৈযই েু সর বযবহাকরর কািিকাসরৈা শদখায় শি। েেকম
শি শমনকার শপকি আঘাৈ ককর। এরপর িকল উপিু িপসর
েু সরকাঘাৈ। অিহায় সনরস্ত্র শমকয়সি বাাঁিার জনয ৈার শ ষ অস্ত্র
বযবহার ককরন। সিৎকার সদকয় ওকঠন িবি সক্ত বযয় ককর। সিৎকার
ককর ডাককন মাকক। প্লাসবৈ রক্ত আর কনযার আৈিসিৎকাকরর পর
শকানও মা সক পাকরন আরাম করকৈ? শুকনসে, অকনক দূ কর
োককলও নাসক মাকয়রা িিাকনর সবপকদর কো আাঁি করকৈ
পাকরন। শমনকার ‘মা’ ডাক আর আৈিসিৎকার ৈাই আঘাৈ ককর
শমনকার মাকয়র কসলজায়। সৈসন ঘুম শেকক উকঠ শদৌকড় সগকয়
দরজা খুলকৈ বকলন। সৈসন বাইকর শেকক শুনকৈ পান বুককর ধন
শমকয়র আত্মসিৎকার, মা মা আর বাবা কের হৃদয়সবদারক ডাক।
শুনকৈ পান শমকয়র শদহ শেকক সফনসক সদকয় গসড়কয় পড়া রকক্তর
কলকল ধ্বসন। ৈাই সৈসন মাৈৃকূকলর িব মমৈা আর উসিিৈা
সনকয় কসবকরর ৈকর দরজা শখালার আকুসৈ জানান। সকন্তু কসবর
ৈাকৈ কেিপাৈ ককর সন। শকন শি করকব? শি শি আজ শিনা শিই
কসবর নয়- মৃৈুযদূ ৈ!
মাকয়র িাধয হকলা না অসিমপকের িাত্রী কনযার মুকখ এক শফাাঁিা
পাসন ৈুকল সদকৈ। কারে, সৈসন একজন নারী। আর একজন
নারীকদকহ ঘকরর

ক্ত দরজা ভাঙার মকৈা
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সক্ত োকার কো নয়!

এভাকব শককি িায় সকেু ক্ষে। মহাকাকলর পকের পসেককর খাৈায়
নাম শরসজকে ন করার কাজ শ ষ হয় শমনকার। মৃৈুয সনসিৈ
ককর দরজা খুকল পাহকলায়াকনর মকৈা গবিভকর কসবর বকল, আসম
আপনার শমকয়কক খুন ককরসে। পুসলক খবর শদন!
এভাকব রসিৈ হয় একসি ববিকরাসিৈ হৈযাকাণ্ড। শমধাবী শমনকার
রকক্ত শভকি িায় সনকজরই কক্ষ। মা-বাবার একমাত্র কনযা শমনকা
ভাকলা শমকয় সেকলন। ৈার নাকম শকানও খারাপ সরকপািি সেল না।
গভিধাসরেী মাও ৈাকক ভাকলা শমকয় বকল আখযাসয়ৈ ককরকেন।
মহল্লার শলাককরাও ৈা-ই বকলকে। ইকডকন পড়াক ানার পা াপাস
এফ এম ইন্টারনযা নাল েুল এন্ড ককলকজ স ক্ষকৈা করকৈন
সৈসন। শিই েুকলর িহকমিীরাও ৈাকক ভাল শমকয় বকল রায়
সদকয়কেন। স ক্ষক রাক দু ল এবাং কারী শমাঃ রাক দু ল ইিলাম
বকলন, ‘এক বের শমনকা ৈাকদর িকে স ক্ষকৈা ককরকেন। ৈার
মকৈা ভাকলা, ভর ও মাসজিৈ স ক্ষক কমই শিাকখ পকড়কে।’
শৈা িককলই ৈাকক ‘ভাকলা শমকয়’ সহকিকব অসভসহৈ ককরকেন।
সকন্তু ৈারপকরও ৈাকক শকন এই অশুভ পসরেসৈর স কার হকৈ
হকলা? কী এক ূ নযৈা, অপূ েিৈা ভর ককরসেল ৈার জীবকন?
পাঠক! আমার িকে একমৈ হকবন কী শি, শিই ূ নযৈািা সেল
পদিা? অসভ প্ত মুক্তবািই কী কসবরকক ৈার রক্তসপয়ািী ককর
ৈুকলসেল না? িসদ পদিার সবধান পাসলৈ হকৈা, সনকজকক িসদ সৈসন
কসবকরর সবষাক্ত দৃ সি শেকক দূ কর রাখকৈন, শি ৈার েসৈ আকৃি
হকৈা না, শদবর সহকিকব িৈিুকু িম্মান ইিলাম ৈাকক সদকয়কে,
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ৈৈিুকুর মকধযই ৈার পসরবার িাংকক্ষসপৈ োককৈন, ৈাহকল কী
এমন একসি করুে মৃৈুয আমাকদরিহ িককলর শিাকখর পাসন
ঝরাকৈা? পদিার সবরুকে শজহাকদ নামা এই িমাকজর শক শদকব
এমন একসি সনমিম েকশ্নর িসঠক জবাব?
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অরসক্ষৈ িম্ভ্রম
হাদীকি ইর াদَ হকয়কেْ
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আবূ হুরায়রা (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু) শেকক বসেিৈ, রািূ লুল্লাহ

আলাইসহি িালাম ইর াদ ককরন, আল্লাহ ও আকখরাকৈর েসৈ
সবশ্বািী শকানও নারী শিন মাহরাম পুরুষ অেবা স্বামী োড়া িফর
না ককর।’ [বুখারী : ১০৮৮]
আকলািয হাদীকি রকয়কে নারীর মিিাদা, িম্মান এবাং িকবিাপসর ৈার
সনরাপত্তার গযারাসন্ট। রীয়ৈেদত্ত এই সনরাপত্তা শবিনীকৈ আশ্রয়
শনয়া িকল মুিসলকমর একাি কৈিবয। হাজী-গাজী, ইমামমুআিসিন, আকলম-মুফৈী শকউই সনকজকক আলাদা ভাবকৈ পাকরন
না রীয়কৈর সবধান পালকনর শক্ষকত্র। িসদ শকউ ৈা ভাকবন এবাং
রীয়ৈেদত্ত সনরাপত্তাকবিনীর বাইকর বযসক্তেভাব বা উপাসধর
বকল শবাঁকি িাকবন বকল মকন ককরন, ৈাহকল সৈসন ভুল করকবন।
বাাঁিার একমাত্র পে রীয়ৈ। ইজ্জৈ ও আব্রু রক্ষার একমাত্র
রসক্ষৈ দু গি হকলা নববী আদ ি। এই নববী আদি লঙ্ঘন করার
পসরেসৈ কী হকৈ পাকর, ৈা শদখুন সনকের ঘিনায়।
ঘিনািা বহুসদন আকগর। শকাকনাসদন এ সনকয় সলখকৈ হকব বা
সলখব- এধরকনর সিিা কাজ ককর সন বকল ঘিনার িুলকিরা
সবকেষে স্মৃসৈর মসেককাঠায় ধকর রাখার েকয়াজনকবাধও কসর সন।
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শি িময় শুধু ঘিনািা আকক্ষকপর িকে পকড়সে আর হৃদকয়
রক্তক্ষরে অনু ভব ককরসে। একারকেই সকনা জাসন না, মূ ল ঘিনািা
আজও আমার হৃদয়পকি জ্বলজ্বল করকে। গ্লাসনময় এিব ঘিনা
আসম স্মরে করকৈ িাই না। এিব অেীসৈকর ঘিনার অনু েকব
শরাকধ স্মরসেকার মূ ল ফিকক শবড়া সদকয় রাখকৈ শিিা কসর িব
িময়। ৈবু অন্দর দরজা সদকয় েকব ককর আমার অিকর।
সেরপকে বৃ সির ঝাাঁপিার মকৈা আমার হৃদয়কন্দকর েকব ককর
সভসজকয় সদকয় িায় স্মৃসৈর পাৈা। ৈরৈাজা ককর সদকয় িায়
রীয়ৈ লঙ্ঘকনর অশুভ পসরেসৈর দু ঃখময় অনু ভূসৈ।
ঘিনার স কার শমকয়সির নাম আমার মকন শনই। োককলও ৈা
েকা করৈাম না। েদ্মনাম সহকিকব ধরুন নাসফদা। নাসফদার
স্বামী একসি িম্মাসনৈ শপ ার িকে জসড়ৈ। রািূ লুল্লাহ আলাইসহি
িালাম িাকদর াকন ইর াদ ককরকেন-

َ َاَل ْ ُم َؤ يذنُ ْو َن أَ ْط َو َل انلَّاس أَ ْعنَاقًا يَ ْو َم الْقي
-ام ِة
ِ
ِ
ِ

‘শকয়ামৈ সদবকি মুআসিযনকদর গদিান মিিাদার কারকে িবকিকয়
উাঁিুকৈ োককব।’ [মুিসলম : ৩৮৭]
িাকদর াকন এৈ বড় মিিাদার কো শঘাসষৈ হকয়কে, এৈ মিিাদার
কো বলা হকয়কে, ৈারাও শি শফাঁকি শিকৈ পাকরন, রীয়কৈর
সবধান পালকন সবিুযসৈ ঘিকল লাঞ্ছনার স কার হকৈ পাকরন এই
ঘিনা ৈারই একিা জ্বলি েমাে।
িু দূর রাংপুর বা কুসড়গ্রাম (কজলার নাম সঠক স্মরকে শনই) শেকক
াকায় স্বামীর িকে িাক্ষাৈ করকৈ একলন নাসফদা। শদখা-িাক্ষাৈ
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ও েকয়াজন পূ েি ককর ধরকলন বাসড়র পে। স্বামী বযস্ত মানু ষ।
সদকন অিৈ পাাঁিবার সডউসি পালন করকৈ হয় ৈাকক। ৈাই স্ত্রীকক
িে শদয়া বা সনকজ সগকয় স্ত্রীকক বাসড় শপৌঁকে শদয়া ৈার পকক্ষ
িম্ভব হকলা না। ৈাই অপরাগৈার কারকে শহাক সকাংবা গাফলসৈর
কারকে শহাক রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি িালাকমর
শিই সবধানসির লঙ্ঘন হকলা, িা সেল নারীর িম্ভ্রমরক্ষার
অলঙ্ঘনীয় োিীর। দু বিল োিীকরর দখল সনল নারীর জাৈ ত্রু।
মুআিসিন িাকহব শ য়াকলর কাকে মুরগী বগিা শদয়ার মকৈা
শবাকামী করকলন। গাবৈলীর এক বাি কাউন্টার শেকক একিা
সিসকি সককন স্ত্রীর হাকৈ ধসরকয় সদকলন। শকামল, অিহায়, অবলা,
দু বিল নারীসিকক (স্ত্রী) শেকড় সদকলন সনঃিে অবিায়। গাসড়কৈ
উসঠকয় শদবার িময় বাকির শহলপার, িু পারভাইজারকক অনু করাধ
করকলন ৈাকক শিন সঠক-সঠক গিকবয শপৌঁকে শদয়া হয়। গাসড়র
গিকবযর আকগই নারীর গিবয িান। অেিাৎ- মূ ল শি কনর আকগই
নাসফদার বাসড়। ৈাই ৈার স্বামী পুনঃপুনঃ অনু করাধ করকলন
শহলপার-িু পারভাইজারকক, িাকৈ ৈার স্ত্রীকক িোিাকন নাসমকয়
শদয়া হয়। এই অনু করাধককমির মধয সদকয় লসঙ্ঘৈ হকলা রািূ লুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহি িালাকমর শিই িৈকিবােী, িাকৈ
নারীকক িফকর একা শেকড় সদকৈ সকাংবা গায়কর মাহরাকমর িকে
োড়কৈ সনকষধ করা হকয়কে।
ফকল িম্ভ্রকমর রক্ষাকবি নিযাৎ হকয় িাওয়ায় নাসফদার জীবকন
শনকম একলা দু কিিাকগর ঘনঘিা। িার মাশুল শদয়া ৈাকদর পকক্ষ
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আর শকানও সদন িম্ভব হকব না। শকননা, িম্ভ্রকমর শকানও মূ লয
শদয়া িায় না এবাং ৈা হাৈ োড়া হকয় শগকল জগকৈর শকানও বস্তু
িারাই ৈার ক্ষসৈপূ রে আদায় করা িায় না।
অিহায় নাসফদাকক ৈার গিকবয নাসমকয় শদয়ার পসরবকৈি সনকয়
িাওয়া হকলা িম্ভ্রমহানীর বধযভূ সমকৈ, িার ক্ষুধাৈি শনককড়রা হকলা
ড্রাইভার, িু পারভাইজার আর শহলপার। উন্মত্ত, উন্মাদ এই সৈন
নরখাদক ঝাাঁসপকয় পড়ল নাসফদার ওপর। সৈন কুকনর কামনার
নখরাঘাকৈ ক্ষৈসবক্ষৈ হকলা ৈার িম্ভ্রকমর অসস্তত্ব। রাকৈর আাঁধাকর
সমসলকয় শগল িম্ভ্রম, ইজ্জৈ আর সনষ্কলু ষ িৈীকত্বর গবি করার
অসধকার।
এ ক্ষসৈ পুষবার নয়। এ বযেিৈার পর আ ার শকানও বােী শনই।
এ পরাজকয়র পর শকাকনা সবজয় শনই। ৈকব েসৈকষধক আকে
আল্লাহয়ী সবধান। অনয নারীরা শিন একেকক িবক শনন,
অসভভাবকরা শিন সনকজকদর নারীকদর বযাপাকর একক্ষকত্র িকিৈন
হন এিাই আমার কামনা। এই ঘিনা শেকক ৈারা িসদ স ক্ষা শনন,
ৈাহকল আমার শ্রম িােিক হকয়কে বকল মকন করব।

60

ৈারকাগাকয় দু িক্ষৈ
ঘিনা-১ : মানু কষর জীবকন বহু রককমর পৈকনর ঘিনা ঘকি।
কাকরা পৈন ঘকি সনঃ কে, মনু ষযিক্ষুর অিরাকল। আবার কারও
পৈন ঘকি সবকি গজিকন, িমাজ-িভযৈার এককবাকর নাককর
ডগায়। এই পৈনিা িসদ হয় তনসৈকৈা স্খলকনর, ৈাহকল
ইসৈহাকি ৈা ঘৃ োর একিা জমািবাাঁধা অধযায় হকয় োকক।
ৈারকা, মকডল সকাংবা নায়ক-নাসয়কাকদর েসৈ মানু কষর নজরিা
োকক একিু শবস । শিই িকে ৈাকদর কাকে মানু কষর েৈযা াও
োকক একিু বাড়সৈ। ভক্তরা িান, শভৈকরর পাৈায় ৈারা শিমনই
োকুন না শকন অিৈ েচ্ছকদ শিন োককন ঝকঝকক, দাগমুক্ত।
শকউ-শকউ হয়ৈ ভক্তকদর এই েৈযা া পূ রে করকৈ িক্ষম হন
আর শকউ হন বযেি। ভক্তরা ৈখন ৈাকদর বযসক্তজীবকনর কুৎসিৈ
শিহারা শদকখ আাঁৈকক ওকঠন। নাক িাকপন পাঁিা িসরকত্রর দু গিকন্ধ।
২০১০ইাং িালিায় িবকিকয় বড় েযান্ডাকলর জন্ম সদকয়কেন
অসভকনত্রী ও মকডল িাসদয়া জাহান েভা। িকে আকেন অনয
অসভকনৈা ও সিত্রজগকৈর পসরসিৈ মুখ অপূ বি ও রাসজব। ৈারা
সবক ষ মহকল পসরসিৈ োককলও িব মহকল সকাংবা সবশ্বােকন
শৈমনিা পসরসিৈ সেকলন না। সকন্তু বযসক্তজীবকনর সকেু অেীসৈকর
সিত্র ৈাকদরকক িককলর িামকন পসরিয় ককর সদকয়কে। িবিমহকল
পসরসিসৈ লাকভর িু বাকধ ৈারা এই ঘিনাকক িাধু বাদও জানাকৈ
পাকরন!
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েভাকক সনকয় ঘর বাাঁধার স্বপ্ন পূ রে হকয়সেল অপূ কবির। সকন্তু শিই
স্বপ্ন খুব দীঘি হয় সন। রাকৈর স্বপ্নরিা শিমন েৈুযকষ জাগ্রৈ হকব
স্বপ্নভকের কি সনকয়, শৈমসনভাকব মাত্র ককয়ক িপ্তাকহর বযবধাকন
স্বপ্নভাোর দু ঃিহ শবদনা সনকয় স্বপ্নরাকজযর ঘুম শেকক শজকগ ওকঠন
অপূ বি। ইন্টারকনকির ককয়কসি সভসডও দৃ য ৈার দাম্পৈযজীবকন
দু ঃস্বকপ্নর বান শডকক আকন। স্ত্রী েভাকক সৈসন আসবোর ককরন
অকনযর বাহুলি অবিায়, িম্পূ েি নি রীকর! বজ্রপাকৈ মানু কষর
মৃৈুয হয়। শেকন কািা পকড় মানু কষর মৃৈুয হয়। সবষপাকন মৃৈুয
হয়। গলায় দসড় শপাঁসিকয় ঝুলকল মৃৈুয হয়। সকন্তু অপূ বির মৃৈুয
হকয়সেল কীভাকব? অপূ বি অব য শদহসবকয়াগাকির মরা মকরন সন।
ৈকব আমার মকন হয়, সৈসন ওই মৃৈুযর শিকয় এই মৃৈুযককই আকগ
রাখকৈ িাইকবন।
কারে, ইন্টারকনকির মহাকলযাকে (?) িারা সবকশ্বর বহু মানু ষ
শদকখকে ৈার স্ত্রীর এমন কদাকার দৃ য। শদকখকে একজন নারীর
ইজ্জৈ-আব্রু, পসবত্রৈা-িৈীত্ব খুবকল খাওয়ার কুনীয় দৃ য। শকান্
শি কুন, িার সহাংরনখকরর োবায় ক্ষৈসবক্ষৈ হকলা স্ত্রী েভার
িৈীত্ব? শকন অপূ বি বযেি হকলন রসক্ষৈিম্ভ্রম ঘকর ৈুলকৈ? শকন
ঘিকলা এই ঘিনা? পাঠক! আিু ন, আমরা এই েশ্নগুকলার উত্তর
খুাঁকজ সনই।
শিৌন উন্মাদনায় অপূ বি সনজ স্ত্রীর ইজ্জৈ লু িন হকৈ শদকখকেন,
শিই শলাকিা ডাকাৈ, িন্ত্রািী বা পাসরভাসষক অকেির শকানও ধষিক
নয়। েভার িাকবক শেসমক। েভা দীঘি আি বের িার িকে
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িুসিকয় ও েকাক য শেম ককর একিকেন। উপকভাগ ককর একিকেন
মুক্তবাকির জীবন, বল্গাহীন ও দায়মুক্ত জীবন। শি িময় এই
জীবকনর অনয সপঠ শিাকখ না পড়কলও এখন ৈা খুব পড়কে।
ঘিনার িারিাংকক্ষপ হকচ্ছ : রাসজকবর িকে দীঘি আি বের ধকর
শেম ককর আিসেকলন েভা। এই িূ কত্র ঘর হওয়ার আকগই
ঘরেীর মৈ জীবন-িাপন করা শুরু ককরন ৈারা! শেকমর গল্পগুকলা
রূপ-রকি রাসঙকয় ৈুলকৈ এরই মকধয েভা সবসলকয় সদকয়কেন
সনকজর িবকি মূ লযবান বস্তু িম্ভ্রম। সবসনমকয় শপকয়কেন বস্তুজগকৈর
সকেু দাসম উপহার। আঠাকরা লাখ িাকার গাসড় উপহার শপকয়কেন
রাসজকবর কাে শেকক। হবু স্বামীর (ৈখনকার) কাকে বায়না
ধকরসেকলন সবকয়র পর িু ইজারলযান্ড হাসনমুকন িাবার। শেসমকার
আত্মার ডাকক িাড়া সদকয় রাজীব পিিাপ্ত পসরমাে িাকাও িিয়
ককরসেকলন। সকন্তু আি বেকরর এই নাসৈদীঘি শেম পূ েিৈা পায়
সন। রাসজব পাকরন সন েভাকক স্ত্রী ককর ঘকর ৈুলকৈ। বরাং আি
বেকরর এই শেকমর স্মৃসৈকিৌকধর ওপর দাাঁসড়কয় েভা মালা
পসরকয়কেন অপূ বির গলায়।
৯ই আগস্ট ২০১০ইাং িাকল সৈসন বািা শেকক পাসলকয় সগকয়
অপূ বিকক সবকয় ককরন। শি রাকৈ সৈসন অপূ কবির হাৈ ধকর পলায়ন
ককরন, শি রাকৈও ৈার গাকয় জড়াকনা সেল রাসজকবর শবাকনর
শদয়া দাসম াসড়। শি রাকৈও রাসজকবর িকে সমসি-সমসি অকনক
কো বকলসেকলন েভা।
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কী সনমিম শকৌৈুক! সডকিম্বকরর ৯ ৈাসরকখ রাসজকবর িকে সবকয়
এবাং ২৩ ৈাসরকখ শবৌভাৈ হওয়ার কো সেল। সকন্তু এখন শি
অকনযর ঘকরর বাসিন্দা! কী অদ্ভুৈ শকৌৈুকই না করকলন েভা
রাসজকবর িকে! িদয িাকবক হওয়া শেসমককর িকে রাকৈর েেম
ভাকগ স্বপ্নময় কো বকলকেন আর শ ষ ভাকগ অনযকক সবকয় ককর
শিকয়কেন দু ‘আ!
েভার এই দু ‘আ িাওয়ায় সনিয় খুস হকৈ পাকরন সন রাসজব।
স্বপ্নকনযার সগরসগসির মৈ হঠাৎ রূপ বদলাকৈ সবরাি ধাক্কা
শখকয়কেন সনিয়ই। সকন্তু শি জীবকন রিার সবধাকনর শৈায়াক্কা
শনই, শিই জীবকনর পসরেসৈ এর শিকয় ভাকলা আর কৈিুকুই বা
হকৈ পাকর?
জানার সবষয় হকলা, রাসজবকক শকন োড়কলন েভা? পসত্রকার
ভাষযানু িায়ী, এই ভাঙাগড়ার সপেকন বসলষ্ঠ ভূ সমকা শরকখকেন
িলসচ্চত্র সনমিাৈা িয়সনকা শিৌধু রী। অকনক ৈারকার মকধযই শেকমর
িম্পকি তৈসর এবাং ৈা ভাঙার সপেকনও ৈার ভূ সমকা স্মরেকিাগয!
ককয়কসি িূ কত্র জানা শগকে, েভার মাধযকমই রাসজকবর িকে
পসরিয় হয় িয়সনকার। পসরিকয়র সকেু সদন পর রাসজবকক সৈসন
ৈার নািকক েকিাজনা করকৈ বকলন। সকন্তু রাসজব ৈাকৈ রাসজ
হন সন। এক পিিাকয় রাসজবকক নায়ক বানাকনার কো বকলন।
উকে য সেল রাসজকবর কাে শেকক িাকা শনয়া। সকন্তু িয়সনকার
শকানও েস্তাকবই রাসজ হন সন রাসজব। একারকে ৈাকদর িম্পককির
অবনসৈ ঘকি। েসৈক াধ সনকৈ মসরয়া হকয় ওকঠন িয়সনকা। এর
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িূ ত্র ধকর অপূ বি-েভাকক সনকয় এককর পর এক নািক সনমিাে
করকৈ শুরু ককরন সৈসন।
অপূ বি েভার েসৈ দু বিল- একো জানকৈন িয়সনকা। ৈাই
শুসিাংকয়র িময় শমকআপ রুম অপূ বি-েভার জনয ফাাঁকা ককর
সদকৈন সৈসন। িয়সনকার শবর হকয় িাওয়ার অনু গামী হকৈা
য়ৈান। কারে, হাদীকি আকে, “শিখাকন দু ’জন পরনারী ও
পরপুরুষ একসত্রৈ হয়, শিখাকন ৈৃৈীয়জন োকক য়ৈান।”3
য়ৈাকনর েকরািনার িকে শিাগ হকৈা িয়সনকার ভূ সমকা। সৈসন
েভার িামকন অপূ বির ে াংিা করকৈন এবাং রাসজকবর নাকম সমেযা
বলকৈন।
এভাকব রাসজকবর কাে শেকক সৈসন েভাকক সেসনকয় শনন এবাং
রাসজকবর স্বকপ্নর িমাসধ রিনা ককরন অৈযি সনষ্ঠুর সনপুেৈায়।
সকন্তু অপূ বি িার স্বপ্ন শভকঙকেন, শিই রাসজব কম িাকবন শকন?
এাঁরা শৈা মধু মসক্ষকা। িু কিাগ শপকল িারা িবিুকু মধু িুকষ শনন।
শিই কাসহনীই পকর েকা ককরন রাসজব।
সবকয়র পর সকেু সদন অপূ বি-েভার িম্পকি ভাকলাই সেল। সকন্তু
িখন এককর পর এক েভার নি সভসডও েকা পায় এবাং ৈাকক
রাসজকবর িকে কুৎসিৈ শিৌন সমলকনর দৃ ক য শদখা িায়, ৈখন
মানসিক ভারিাময হাসরকয় শফকলন অপূ বি। ৈারপকরও শিকয়সেকলন
3

হাদীিসির ে হকচ্ছ,
ُ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ٌ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ
»اِلهما الشيطان
ِ «ل َيلون رجل ِبامرأ ٍة ِإل َكن ث
সৈরসমিী, হাদীি নাং ১১৭১।
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সনকজকক িামকল সনকৈ। শিকয়সেকলন বালু র বাাঁধকক দু হাকৈ শঠকল
শজাড়া লাগাকৈ। সমসডয়ার িামকন বারবার বকলসেকলনও- িৈ ঝড়ঝাাঁপিাই আিু ক না শকন, আমাকদর শকাকনাসদনও আলাদা করকৈ
পারকব না। আমৃৈুয আমরা এক িকে োকব।’
সকন্তু ৈাকদর এই বক্তবয এখন সিকনমার িাংলাকপর মকৈাই
অবাস্তব েমাসেৈ হকয়কে। অপূ বি েভাকক অকনক সবশ্বাি
ককরসেকলন; সকন্তু েভা শিই সবশ্বাকির মিিাদা রাকখন সন বকল
সৈসন ৈার েসৈ সক্ষপ্ত হকয় ওকঠন। কারে, েভা অপূ বিকক আশ্বস্ত
ককরসেকলন শি, রাসজকবর িকে ৈার শেম সেল সঠকই; সকন্তু
অিরে শকাকনা িম্পকি সেল না। সকন্তু শিৌনসমলকনর দৃ য িম্বসলৈ
অকনকগুকলা সভসডও সেপ ৈার দাসবকক সমেযা েমাসেৈ ককর।
অপূ বি আরও বযসেৈ হন একারকে শি, এধরকনর জঘনয ঘিনা
েকা পাওয়া িকেও েভা লসজ্জৈ হন সন এবাং ৈার মকধয
শকানও অনু ক ািনাকবাধ লক্ষয করা িায় সন। উকল্টা অপূ বিকক
েভাসবৈ ককর এই ঘিনাকক ধামািাপা সদকৈ িাইকৈন সৈসন।
এিব ঘিনার পসরোম িা হবার ৈা-ই হকয়কে। শভকঙ শগকে
িাংিার। লজ্জায়, শবদনায় গুমকর কাাঁদকে ককয়কসি পসরবার। গৈ
১১ই শফব্রুয়াসর ২০১১ইাং দীঘি পাাঁি মাি সবসচ্ছন্ন োকার পর
ৈাকদর মকধয সডকভািি হকয় শগকে। েভাকদর বািায় উভয়
পসরবাকরর শলাককরা বকি সিোি িূ ড়াি ককরন। পসত্রকায়
সলকখকে, এই সবকচ্ছকদর কারকে অপূ বি খুব শভকঙ পকড়কেন। সকন্তু
েভার মকধয শকানও পসরবৈিন লক্ষয করা িায় সন। সৈসন আকগর
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মকৈাই উচ্ছ্বল ও আনকন্দ ম গুল রকয়কেন। বাইকর ঘুরকেন,
আড্ডা সদকচ্ছন, গল্প করকেন। এমনসক আকগর মকৈা আবার
অসভনয় করকৈ িাকচ্ছন। সকন্তু বাাঁধ শিকধকেন বাবা। িাধকবনই
শৈা। একবার শি গকৈি পা সদকয়কেন এই বাবা, সিৈীয়বার শিই
গকৈি পা শদয়ার জনয ৈাকক ধনযবাদই জানাকৈ হয় বকি।
আজ অপূ বি সনবিাক, স্তি, ভয়াংকর দু ঃস্বকপ্ন অিহায়। রাসজব ৈার
হাসনমুকনর জনয জমাকনা িাকা সদকয় েেকম োেসমক ধাক্কা
িামলাকৈ ভারকৈর মুম্বাই সগকয়কেন। শিখান শেকক আকমসরকার
শিক্সাি রাকজয পড়াক ানা ককর আজীবকনর জনয শেকক িাকবন।
আর েভা? সৈসনও আর সনজ শদক র মানু ষকক শভৈকরর শিহারািা
েকা হওয়ার পর বাইকরর শিহারািা শদখাকনার িাহি পাকচ্ছন
না। সিোি সনকয়কেন লন্ডকন িকল িাকবন বড় ফুফুর কাকে।
ওখাকনই বাসক জীবন কাসিকয় শদয়ার ইচ্ছা ককরকেন।
ৈাকদর বযসক্তজীবন শিভাকব একলাকমকলা হকয় শগকে, শৈমসনভাকব
আমাকদর মুিসলম শদ িার জাসৈিত্তািাও অকনকখাসন একলাকমকলা
হকয় শগকে, মিিাদায় শলকগকে শমািা দাকগর অকনকখাসন আাঁিড়।
আমরা আমাকদর িাংখযাগসরষ্ঠৈা এবাং ধমিীয় ও তনসৈকৈার কারকে
গবিকবাধ ককর োসক, সবশ্ববযাপী আমাকদর অপার িু নাম।
সবকদ ীকদর মকনও আমাকদর েসৈ অনয রকম শ্রো আকে। সকন্তু
েভা-রাসজবরা িা করকলন, ৈাকৈ আমাকদর এই মিিাদা ও
পসরিকয় আঘাৈ করকব ৈাকৈ িকন্দহ শনই। কারে, ইন্টারকনি
এমন এক ঝড়, িা সবকশ্বর েসৈসি শদক র েসৈসি মানু কষর দু য়াকর
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আেকড় পকড়। একারকে ৈারা িখনই এই সিত্রিা শদখকব, ৈখনই
আমাকদর েসৈ নাক সিিকাকব। আমাকদর মিিাদার বযাপাকর েশ্ন
ৈুলকব।
ৈাই বলব পদিা আর আল্লাহর সবধান িম্পককি। সনকজর িৈীত্ব
আর আত্মমিিাকবাধ িম্পককি অিৈ এৈিুকু শ্রো রাখুন, িাকৈ আর
িাই শহাক-না শকন, অিৈ শদক র মিিাদািা ক্ষুণ্ণ না হয়, আমরা
বসহঃসবকশ্ব সনকজকদর মুখ শদখাকৈ পাসর িগকবি। [িূ ত্র : তদসনক
বাাংলাকদ েসৈসদন, ৯ই অকটাবর ২০১০ ইাং সনবার এবাং ২০ই
শফব্রুয়াসর ২০১১ ইাং রসববার]
ঘিনা-২ : আমাকদরকক বলা হয় শগাাঁড়া, জনসবসচ্ছন্ন। কারে,
আমরা িমাকজর েিসলৈ পাপািাকরর িকে সম কৈ পাসর না।
পাকপর শ উকয় ডুবকৈ-ভািকৈ জাসন না। ৈাই বকল িমাকজর
অনািার শদকখ আমরা শি একদম িুপ োসক সকাংবা সকেু ই জাসন
না, ৈাও নয়। িমাকজর বযসধগুকলার খবর আমরাও সনই, শদকখ
বযসেৈ হই। শিিা কসর মানু ষকক িৈকি করকৈ। সনবৃ ৈ রাখকৈ।
এগুকলা করকৈ সগকয়ই দু কয়কসি ঘিনা এমন একি িায়, শি
জগকৈর িকে আমাকদর শকানও িম্পকিই শনই, শিই জগৈ সনকয়
কো বলকৈ হয়। ৈকব লক্ষয ও উকে য একিাই, আমাকদর শিিব
মুিসলম বন্ধুগে অবনসৈকৈার পাপিাগকর ডুকব আকেন, ৈাকদরকক
িসলল িমাসধ শেকক উোর করা। এিা আমাকদর কলকমর তনসৈক
দাসয়ত্ব। আর এই দাসয়ত্বকবাধ শেককই আমরা িিাসলৈ হই, বাধয
হই এিব সবষয় সনকয় দু ’-িার কো সলখকৈ।
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পসত্রকাওয়ালারা শলকখ, এিময়িাকৈ নাসক াসকব খান-অপু খুবই
জনসেয় জুসি িলসিত্রােকন। িারাকদক র ভক্তকূকলরা ৈাকদর
অসভনীৈ েসব শদকখ মুগ্ধ হয়। বাহবা শদয়। ে াংিা ককর। এিব
ভক্তকূকলর উকেক একসি েশ্ন, ৈারা সক কখনও একো
শভকবকেন শি, সিকনমার পদিায় অিৈ এমন শকানও মানু কষর মুখ
শদখকৈ িাই না, িাকদর শভৈরিাকৈ িাই োকুক, অিৈ বাসহযক
রূপিা শৈমন কুৎসিৈ না হয়? সিকনমা জগকৈর অেীলৈার
পসঙ্কলৈা িৈই গভীর শহাক, একসি মুিসলম শদক র িু বককরা সক
এৈিুকু িীসন শবাধ-সবশ্বািও শপাষে করার শিাগযৈা হাসরকয়
শফকলকেন? িসদ ৈা-ই হয়, ৈাহকল বলব, আমাকদর কপাকল
দু কভিাকগর ঘনঘিা শনকমই একিকে। দু কিিাকগর এই ঘনঘিার আ ঙ্কা
শি শকবলই অনু মানসনভির নয় বরাং বাস্তবৈার অকনক কাোকাসে
ৈার েমাে শদখুন সনকের ঘিনায়।
েভা-রাসজকবর ঘিনার পর এবার ‘জনসেয় জুসি’ াসকব-অপুর
পালা! সিকনমােকন বের জুকড় দাসপকয় শবড়াকলও আগস্ট মাকি
একি ৈারা জুসি ভাঙার শঘাষো শদন। হয়ৈ ভক্তরা ৈাকৈ হৈা
হন, সকন্তু বড় হৈা ার কো হকলা, ৈারা এমন এক ঘিনার জন্ম
শদন, একজন ভকক্তর মকধয িসদ িামানযৈম িীসন
আত্মমিিাদাকবাধও োকক, ৈাহকল সৈসন সিকনমা হলগুকলার সদকক
সিৈীয়বার ৈাকাকৈ হকল ঘৃ োয় েুৈু সনকক্ষকপর জনয ৈাকাকবন।
জানা িায়, অপুর িকে াসককবর গভীর শেম রকয়কে। কারওকারও মকৈ ৈারা সবকয়োও ককরকেন। অেিাৎ- ৈারা স্বামী-স্ত্রী।
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সকন্তু স্ত্রী অপুর িালিলকন শমাকিও খুস হকৈ পারসেকলন না
াসকব। ৈার দাসব, অপু একাসধক শেকলর িকে শেম িাসলকয়
িাকচ্ছ। একসদন াসকব খান িাংবাদ পান, অপু বািায় রাৈ গভীকর
এক ৈরুে অসভকনৈার িকে অিরে িময় কািাকচ্ছন। খবর শপকয়
সৈসন শিখাকন েু কি িান। পকর ঔ অসভকনৈাকক বািা শেকক শবর
ককর সদকয় অপুকক েিণ্ড মারধর ককরন। অপুর মাকয়র িামকনই
অপুকক শবদম েহার ককরন সৈসন। এ সনকয় অপুর মা শকানও
উচ্চবাচ্চ ককরন সন। খবরসি জানাজাসন হকল অকনককর কাকেই
পসরষ্কার হকয় িায় শি, সবকয় না করকল াসকব অপুকক মারকৈ
িাকবন শকন? [িূ ত্র : তদসনক বাাংলাকদ েসৈসদন, ৩ জানু য়াসর
২০১১ ইাং]
ৈাকদর এই জীবকনর কুৎসিৈ সদকগুকলা শকন বারবার মিাসয়ৈ
হয়, ৈার কারে জানুَ ন মহানবীর পসবত্র িবান শমাবারক
শেকক।
ُ َ

َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َّ َ ْ ْ َ
اْلَة إِذا نظ َر ِإيلْ َها
ٍ عن ِاب ِن عب
ِ ْي ما يك ِن المرء المرأة الص
ِ َ اس أل أخ ِبكم ِِب
َ
َ ُْ َ
َ َ ُ ْ َّ َ
َْ
َُْ
َ
-رسته َو ِاذا َغ َب عن َها َح ِفظته َو ِإذا أ َم َرها أ َطاعته

ইবন আব্বাি (রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু) শেকক বসেিৈ, সৈসন বকলন,
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন, আসম
সক শৈামাকদরকক নারীর িবকিকয় মূ লযবান িম্পদ কী ৈা জানাকবা?
ৈা হকচ্ছ, ওই শনক নারী, িার সদকক ৈাকাকল শি খুস ককর, দূ কর
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োককল শি স্বামীর মিিাদা রক্ষা ককর এবাং স্বামী শকানও কাকজর
আকদ করকল ৈাকৈ আনু গৈয ককর। [আবূ দাউদ : ১৬৬৪]4
আকলািয হাদীকির মূ ল ভাষয হকচ্ছ, িৈী নারী শি, শি স্বামীর
অনু পসিসৈকৈ স্বামীর মিিাদা রক্ষা ককর অেিাৎ সনকজর িৈীত্ব রক্ষা
ককর।
আমরা সক ৈাহকল একো বলকৈ পাসর না শি, ৈারকারা অসভনকয়
শি সিত্র েদ িন ককরন, ৈা কসল্পৈ সকাংবা অনযকদর জীবকনর
শকানও ঘিনা েদ িন নয়, ৈাকদর সনকজকদর জীবকনর বাস্তব
েসৈচ্ছসব? সকাংবা ৈারা িা েদ িনী ককরন, বাস্তবজীবকনও ৈারা
ৈারই েসৈফলন ঘিান? একজন অসভকনৈা সকাংবা অসভকনত্রী
কারও জনয আদ ি না হকলও িাধারে মানু ষ শিকহৈু ৈাকদরকক
সিকনমার পদিায় শদকখ োকক, ৈাই ৈাকদর িাসরসত্রক অধঃপৈন
িারা ৈারাও েভাসবৈ হকৈ পাকর। আর এিাই আমাকদর িবকি’
বড় ঙ্কার কারে। একজন অসভকনৈা-অসভকনত্রী5র এধরকনর
িাসরসত্রক অধঃপৈকনর ঘিনা হাজারও মানু ষকক সবপকে িলকৈ
উৎিাসহৈ করকৈ পাকর। পাকপর িাগকর হাবুডুবু শখকৈ োকা
আমাকদর শদক র শলাককরা িখন বাাঁিাও বাাঁিাও বকল হাসপকৈয

. ায়খ আলবানী হাদীিসিকক িঈফ বকলকেন। ৈকব অনয

4

কে হাদীিসির অেি

সবশুে। িম্ভবৈ ইমাম নাওয়াওয়ী ও ইরাকী িহীহ বকলকেন। [িম্পাদক]
5

িসদও শখাদ অসভনয় সবষয়সি সমেযা হওয়ার কারকে ইিলাকম এর শব

বাধা রকয়কে। [িম্পাদক]
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সকেু

করকে, ৈখন ৈাকদর এই স্খলন সনিয়ই খারাপ েভাব শফলকব,
ৈাকৈ শকানও িকন্দহ শনই।
এই হকলা ৈারকাকদর জীবন! দ িকরা পদিায় ৈাকদর শদকখন শি
শিহারায়, ৈাকদর আিল শিহারা ৈা নয়! পাঠক! পৃসেবীর অকনক
ইসৈহাি িাক্ষী। আল্লাহর সবধান োড়া শুধু ভাকলাবািা সকাংবা অনয
শকানও িম্পকি মানু কষর পাসরবাসরক সকাংবা দাম্পৈয িম্পকি অিুি
রাখকৈ পাকর সন। পাসরবাসরক ও িামাসজক িম্পকি- ৈা িারই
শহাক না শকন- ধ্বাংকির জনয দায়ী অকনক সকেু । শিমন১. অসনয়সন্ত্রৈ ও উচ্ছৃ ঙ্খল জীবন।
২. পরপুরুকষর িকে অববধ শমলাকম া।
৩. বযসভিাকর সলপ্ত হওয়া।
৪. েৈারো ও শধাাঁকাবাসজ।
আর িবগুকলার জনয দায়ী মুক্তবাি। পাঠক! রীয়কৈ এর
েকৈযকসি কাজ জঘনযৈম হারাম বকল সবকবসিৈ। ৈাই ইিলাকমর
সবধান পালনকারী একজন বযসক্ত একেকক সনরাপদ। অৈএব,
আপসন িকল আিু ন। ইিলাকমর সনরাপদ ৈাাঁবুকৈ আপনাকক
স্বাগৈম!
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পরকীয়ার স ককল বাাঁধা জীবন
পরকীয়া শেমিা শিন ‘পকরর বাসড়র সপঠা’র মৈই রি-স্বাদ আর
গকন্ধ ভরা। সনকজর বাসড়র সপঠা-পুসল শখকৈ রিনায় স্বাদ শজাকি
না, অেি পকরর বাসড়র সপঠার গন্ধ নাকক লাগকলই ওই রিনাই
আকুসল-সবকুসল করকৈ োকক! পরকীয়ার বযাপারসিও এর িকে
সমসলকয় শদখকৈ পাকরন। সনকজর স্বামী অেবা স্ত্রী িাংিাকরর
শগৌরবময় জীবন অকনককর কাকে গৈহওয়া কযাকলন্ডার বা ঠাণ্ডা
িাকয়র মকৈা মকন হয়। ৈাই অনয নারী অেবা অনয পুরুকষরা
ৈাকদর কাকে হকয় ওকঠ আরাধয ধন! সনকজর স্বামী, িাংিার আর
িিান-িিসৈ সনকয় শৈা শব আকো, ৈারপকরও শকন পরকীয়ার
এই পসঙ্কলৈায় পা ু সককয় শদয়া!
জীবন-শিৌবকনর িব িু খ শৈা আল্লাহ ৈা‘আলা শরকখকেন সববাকহর
পসবত্র বন্ধকনর মকধয। এই ভাকলা পে শেকড় শকন মন্দ পকে কদম
িালাকনা? আল্লাহ ৈা‘আলা কুরআনু ল কারীকম ইর াদ ককরনَ َ َّ ُ َ َ
َ َٰ َ ي ُم
َ ﴿ ُُم َص َنَٰت َغ
]٢٥ :ت أخ َدان ﴾ [النساء
ِ َٰ سفِحَٰت ول متخِذ
... িাকদর সবকয় করকব ৈারা হকব পসবত্রা। ব্যভিচাভরণী ভ িংব্া
উপস্বামী (পরকীয়ার স্বামী) গ্রহেকারীেী হকব না।’ {িূ রা সনিা,
আয়াৈ : ২৫}
এই আয়াকৈ আল্লাহ ৈা‘আলা সবকয় করার মূ ল উকে য এবাং
সববাসহৈ নারী-পুরুকষর শমৌসলক গুে কী হকব- ৈা বকল সদকয়কেন।
আয়াকৈ ককঠারভাকব সনন্দা করা হকয়কে উপপত্নী সকাংবা উপস্বামী
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গ্রহে করকৈ। আর আজককর িমাজ এই মারাত্মক িমিযার
মরুভূ সমর শিালাবাসলকৈ আিকক ৈা শেকক উোকরর জনয পা
শোাঁড়ােু াঁসড় করকে। সকন্তু েশ্ন হকচ্ছ, এই সবপদ শেকক উোর
পাওয়ার উপায় কী?
এই েকশ্নর জবাব হয়ৈ একককজন একককভাকব শদকবন।
একককজকনর দৃ সিভসে হকব এককক রকম। সকন্তু এক জায়গায়
একি িবাইকক একো শমকন সনকৈ হকব শি, িামাসজক এই
অ াসির সবরাি এক দায়ভার পরকীয়ার, িার বাজার গরম ককর
ৈুকলকে বল্গাহীনও মুক্তবাকির অসভ প্ত জীবন। সনকির ঘিনািা
শদখুন :
সৈসন একজন নারীকলযাে িাংিার িভাকনত্রী। কাজ ককরন
নারীকদর কলযাকের জনয। নাম রসহমা খাৈুন সলজা। মসহলার বয়ি
পাঁয়সত্রক র ওপকর কৈ হকব ৈা বলকৈ পারব না। ৈকব কম শি
হকব না সনসিৈ। শমৌ ও শদালা নাকমর দু ইজন কনযা িিাকনর
জননী সৈসন। স্বামী আেু ল জসলল ভুাঁইয়া। স্বামী শি ৈাকক অেিককি
শরকখকেন ৈাও নয়। নারায়েগকের পাইকপাড়ায় সৈনৈলা
সবসডাংকয়র মাসলক আেু ল জসলল। বস্তুজগকৈর বাজাকর এই
বাসড়সির মূ লয শনহাকয়ৈ কম নয়। ৈাই িম্ভবৈই সৈসন গসবিৈ,
আপ্লু ৈ, উচ্ছসিৈ। সকন্তু এক জায়গায় একি ৈার িকল উচ্ছ্বাি,
আকবগ আর অনু ভূসৈ শেকম িায়। ঘকরর জগৈিা ৈার কাকে
শরাৈহীন, পাসনসবহীন এক মরা খাকলর মৈ সনসলিপ্ত মকন হয়।
কারে, িার বুককর শভৈর সৈসন ভাকলাবািার উত্তাল শ উ আ া
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ককরসেকলন, শিই বুক এখন ৈার জনয শকবলই মরীসিকা। এই
মরীসিকা ৈাকক ভাকলাবািা শদবার নাকম িকমর ঘকর সনকয় িায়।
শকননা, সৈসন আজ স ককল বন্দী। স্ত্রী সলজা সনজ হাকৈ ৈাকক
বন্দী ককর শরকখকেন। দু ঃস্বকপ্ন শকাঁকপ ওকঠন সৈসন। সনজ বাসড়কক
ৈার কাকে শেকম-শেকম গুয়ািানাকমা শব আর আবূ গাসরকবর মকৈা
মকন হয়। িার িারসি সদন শককিকে ৈার ইনকজক কনর সনমিম
বযোয়। এ শিন ইাংকরজ জন্তুকদর সনিিাৈনককও হার মানায়!
স্ত্রী সলজা আজ আকমসরকান হাকয়নাকদর ভূ সমকায় অবৈীেি
হকয়কেন। শি স্ত্রী এক িময় ৈাকক লু সককয় মা-বাবাকক আড়াল
ককর সিে সডম আর িু স্বাদু রবৈ খাওয়াকৈন, আজ সৈসন
স্বামীকক ককরকেন বন্দী! শকন? কারে, ওই পকরর বাসড়র সপঠার
স্বাদ!
ঘিনািা এমন : আবদু ল জসলল বাসড়র সনিৈলা ও শদাৈলা ভাড়া
সদকয়সেকলন। আর সৈনৈলায় োককৈন সৈসন সনকজ পসরবার সনকয়।
এই সৈনৈলারই দু সি রুম অসফিরুম সহকিকব বযবহার করকৈন
সলজা। অসফিিা সেল ‘নারী কলযাে িাংিা’ নাকমর একসি এনসজও
েসৈষ্ঠাকনর। অসফকির মযাকনজার সেকলন সদপু ভূ াঁইয়া। োয় ৩৫
বেকরর কাোকাসে বয়কির একজন নারী শেকম পড়কলন িু বক
সদপুর। ভুকল শগকলন স্বামী িিান আর িাংিাকরর পসবত্র বন্ধকনর
কো। শুধু মকনর আদান-েদাকনই িীমাবে োককন না ৈারা।
শমকৈ ওকঠন পৃসেবীর িবকিকয় জঘনয পাপককমি। হয়ৈ বহুসদন
িকলকে ৈাকদর এই অসভিারিাত্রা। বহুসদন শভকিকেন পাপিাগকর।
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ডুকব-ডুকব শখকয়কেন শঘালাজল। ‘গৃহকির একসদন’ কোিার
িৈযৈা েমাকের জনযই সকনা একসদন ৈারা অসভিাররৈ অবিায়
ধরা পড়কলন গৃহকৈিা আবদু ল জসলকলর হাকৈ। সনজ স্ত্রীকক এমন
পাপদৃ ক য শদখকৈ কার ভাকলা লাকগ? ভাকলা লাগল না বকলই সৈসন
েসৈবাদ করকৈ শিকয়সেকলন। সকন্তু শি িু গ-িমানা পকড়কে ৈাকৈ
গৃহি শিারকক আর ািন করকৈ পাকর কই? শিারই উকল্টা
গৃহিকক ািন ককর! ৈাই সলজা- সদপু শকানও সরে সনকৈ শগকলন
না। ‘শকন বাপু ৈুসম আমাকদর কাকজ বাাঁধা সদচ্ছ’ বকল ৈাকক
শমািা স কল সদকয় শবাঁকধ শফলা হকলা। শুধু ৈা-ই নয়, অসভিাকরর
নীরবদ িক আেু ল জসললকক বাাঁসিকয় রাখা সনরাপদ মকন করকলন
না স্ত্রী সলজা। ৈাই স্বামীর ওপর িালাকলন অমানু সষক সনিিাৈন।
শলাহার শমািা রড সদকয় ইকচ্ছ মকৈা শপিাকলন। সকন্তু এসক! এ শি
তক মাকের োে! মারার শিিা বযেি হকল আকরক পন্থা অবলম্বন
করকলন সৈসন। ঘিনা িাকৈ ফাাঁি না হয়, শি জনয স্বামীর শদকহ
পু করকলন একক একক শিৈনা না ক ৪সি ইনকজক ন। এবার
শবিা িাকব কই? আধামরা, অকিৈন হকয় সনজ ঘকর িার সদন
মৃৈবৈ পকড় োককলন আেু ল জসলল।
িারসদন আেু ল জসলকলর শকান শখাাঁজখবর না শপকয় এলাকার
শলাকজন শকৌৈূ হলী হকয় ওকঠ। এক পিিাকয় ঘিনা ফাাঁি হকয় িায়।
এলাকাবািী স্ত্রীর গুয়ািানাকমাকব কারাগার শেকক উোর ককর স্বামী
আেু ল জসললকক।
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পসত্রকায় সরকপািি ককরকে, স্বামী আেু ল জসললকক এক িময় খুব
ভাকলাবািকৈন স্ত্রী সলজা। শগাপকন িবার অলকক্ষয ৈাকক সডম
খাওয়াকৈন, ক্লািকদকহ বাসড় সফরকল সিরককামল স্ত্রীকিবা সনকয় ৈার
কাকে েু কি শিকৈন। বুকক স্বামীকেকমর ঝড় উঠৈ ৈার। শকামল
ঠাণ্ডা পাসন পসরকব ন করকৈন স্বামী িমীকপ। শিাহাগ সদকয়, আদর
সদকয় মধু ময় ককর ৈুলকৈন দাম্পকৈযর পসবত্র বন্ধন।
সকন্তু আজ ৈা ধূ ির অৈীৈ। আল্লাহয়ী সবধান লঙ্ঘকনর একসি
অসি লাকা ৈাকদর এই ভাকলাবািার িবুজভূ সমকক মরুোিকর
পসরেৈ ককরকে। িু বক সদপুর িকে শমলাকম া সলজার মন শেকক
শককড় সনকয়কে স্বামীর পসবত্র ভাকলাবািা। শবপদিা শেকক শেম আর
শেম শেকক অববধ সমলন। অবনসৈক তদসহক িম্পকি জ্বাসলকয়
োরখার ককর সদকয়কে ভাকলাবািার পুেযভূ সম।
এসদকক ধকমির অপবযবহার শদখুন! এই অবনসৈক িম্পককির স্বাদ
আস্বাদন করকৈ োয়ই শঠকক শিকৈন সলজা। স্বামী-িাংিাকর শৈা
আর েকাক য এিব কাজ করা িায় না! সলজা সনকজও ৈা
শবাকঝন। ৈাই োয়ই স্বামীকক দূ কর রাখার শকৌ ল আাঁিকৈন
সৈসন। ৈাকক িীনকমি করার পরাম ি সদকৈন। এভাকব ৈাকক সৈন
সদন, িাৈ সদন এবাং িসল্ল সদকনর জনয সিল্লায় পাসঠকয় সদকৈন।
িরলমকন, স্ত্রীকক সবশ্বাি ককর সৈসন িখন সিল্লার জনয শবর হকৈন,
ৈখন সলজার খুস ধরৈ না। সদপুকক িকে সনকয় শমকৈ উঠকৈন
আসদমআনকন্দ। পরম অববধ-িু খ অসভিাকর! সৈসন সনকজও অকনক
িময় শেসনাংকয়র কো বকল পাাঁি সদন, িাৈ সদন ককর াকায় সগকয়
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োককৈন। এিময় সলজার ওপর স্বামী আেু ল জসলকলর শকানও
অসধকার োকৈ না।
পাঠক! এবার আিু ন আমরা এই ঘিনার শপাস্টমাকিিম কসর।
আপসন শজকনকেন শি, সলজা এক িময় স্বামী আেু ল জসললকক
অৈযসধক ভাকলাবািকৈন। োেভকর শিবা করকৈন। সকন্তু সককি
আজ ৈাকক এৈ সহাংর ককর ৈুলল? সককি ৈাকক স্বামীর গলায়
স কল ঝুলাকনার সক্ত শজাগাকলা? ওই শি শবপদিা! অববধ
শমলাকম া! পরকীয়া এবাং ইলাহী সবধান লঙ্ঘন! [ৈেযিূ ত্র :
তদসনক আমার শদ , ০৪/১০/২০১০ ইাং বৃ হস্পসৈবার]
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ভাঙা িাংিার বাড়কে
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহি িালাম ইর াদ ককরন-

ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َُي
»الق
ِ «ب ِعثت ألتمم مَك ِرم األخ

‘আসম উত্তম িসরত্র স ক্ষা শদয়ার জনয (স ক্ষক সহকিকব) শেসরৈ
হকয়সে।’ [বাইহাকী : ২০৭৮২; ারহুি িু ন্নাহ : ৩৬২২]

আকলািয হাদীকি একজন স ক্ষককর কাজ ও আদ ি কী ৈা উকল্লখ
করা হকয়কে। মানবজাসৈকক আদ ি, নীসৈ-তনসৈকৈা আর উত্তম
িসরত্র স ক্ষা শদয়াই একজন স ক্ষককর েধান দাসয়ত্ব এবাং একৈই
রকয়কে শগৌরবময় কীসৈি। একারকে স ক্ষকৈার শপ াকক পৃসেবীর
িবকিকয় শশ্রষ্ঠ শপ া বকল মকন করা হয়।
সকন্তু স ক্ষার িকে িসদ আিমানী ইলকমর শিাগিূ ত্র িাসপৈ না হয়
এবাং তনসৈকৈার মকৈা মহৎ গুে িারা িাংসেি বযসক্ত িমৃে না হন,
ৈাহকল কামনার শলসলহান স খা শিই শগৌরবময় শপ াকক কী
পসরমাে কলসঙ্কৈ করকৈ পাকর, ৈার বহু খারাপ দৃ িাি রসিৈ
হকয়কে অৈীকৈ এবাং বৈিমাকনও। এধরকনর একসি েমাে সনন :
িাাঁপাইনবাবগকের সবকনাদপুর ককলকজর রিায়ন সবভাকগর স ক্ষক
আেু ল লসৈফ। এৈসদন রিায়ন সবজ্ঞাকনর পসণ্ডৈবযসক্ত শজকনই
মানু ষ ৈাকক িশ্রে িালাম জাসনকয় ৈার িামকন সনকজকদরকক
কািুমািু ককর উপিাপন ককরকে। জ্ঞানিাগর বযসক্তসিকক ৈারা
মাোর ৈাজ বাসনকয় শরকখকে। সকন্তু মানু ষকক আর কৈসদন
অন্ধকাকর রাখা িায়! হয়ৈ স ক্ষক আবদু ল লসৈফ িাইকলন ৈার
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আিল শিহারািা উকন্মািন করকৈ। িাইকলন সৈসন শি শুধু
রিায়কনই পসণ্ডৈ ৈাই নয়, ৈার পাসণ্ডকৈযর শক্ষত্র অকনক শবস
সবস্তৃৈ- একোর েমাে সদকৈ। ‘স ক্ষক’শক সবশ্বাি ককর
অসভভাবকরা ৈার হাকৈ শি আমানৈ ৈুকল সদকয়সেকলন, শিই
আমানকৈর িকে শখয়ানৈ ককর, নারীিম্ভ্রমকক ভূ লু সিৈ ককর সনজ
োত্রীর িকে অনযায়ককমি সলপ্ত হকয় শিসির হাইলাইিি েিার
করকলন সৈসন কামুকসবকশ্বর িামকন। নীসৈ, তনসৈকৈা, জ্ঞান,
িসরত্র আর আদ ি েিাকরর বদলায় েিার করকলন লাম্পিয আর
ইজ্জৈ হনকনর ঘৃ সেৈ দৃ য!
িাাঁপাইনবাবগকের স বগে উপকজলার িীমািবৈিী শঘানাকিালা
গ্রাম। সনজিনৈা আর োকৃসৈক পসরকবক র এক নয়নাসভরাম দৃ য
গ্রামসিকক সদকয়কে কাবযময় শিৌন্দিি। আল্লাহেদত্ত এই েকৃসৈর
শকালকক আশ্রয় বাসনকয় ককলজ স ক্ষক আেু ল লসৈফ গকড়
ৈুকলকেন নয়নজুড়াকনা সবসডাং বাসড়। বাসড়র োকদ িাপন ককরকেন
অৈযাধু সনক কযাকমরা, শিককনালসজ। িু ক্ত ককরকেন দু ’সি সড
অযাসন্টনা।
বাইকরর সনজিনৈার িু কিাকগ আেু ল লসৈফ শভৈকরর পসরকব িাকক
ককর শরকখসেকলন পশুকত্বর শকালাহকল মুখসরৈ। সকন্তু এ িম্পককি
মানু ষ সেল িম্পূ েি অন্ধকাকর। সৈসন অসৈ অল্প িমকয় গকড় শৈাকলন
পাকপর শনিওয়াকি। এই শনিওয়াকি উলেপনার, পশুকত্বর,
সনজিলজ্জৈার িকবিাপসর মানু কষর িম্ভ্রকমর িকে গাোরী ও েৈারো
করার শনিওয়াকি।
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ককয়ক বেকরর বযবধাকন আবদু ল লসৈফ িানীয় ককয়কজন
শলাককক বযবহার ককর অিৈ ২সি পকনিা সিসড তৈসর ককরন। পকনিা
েসবগুকলা তৈসর করকৈ সৈসন বযবহার ককরন এককবাকরই ঘসনষ্ঠ ও
কাকের নারীকদরকক। শকৌ কল শিিব িরল নারীকক ঘিনার
স কাকর পসরেৈ ককরকেন, ৈারা হয়ৈ ঘিনার িময় শুধু ইজ্জৈ
সবকাকচ্ছন শভকব সকেু িা স্বসস্তকৈ শেকককেন। সকন্তু অলকক্ষয শি
ইজ্জৈহনকনর সবজ্ঞাপনও েিার হকচ্ছ, শি বযাপাকর সক ৈাকদর
ধারো হকয়সেল কখনও?
আেু ল লসৈফ এ শক্ষকত্র একিা পশুর মকধয শি তনসৈকৈাকবাধ
আকে, ৈাও োসড়কয় িান। পশু-পাঠার িম্ভ্রমকবাধিুকুও মকন হয়
ৈার মকধয কাজ ককর সন। ৈা না হকল সৈসন আপনজনকক বযবহার
ককর সক ককর শিই সিসড বাজারজাৈ করকৈ পাকরন!
শি শকানও নারীরই ইজ্জৈ লু িন করা মারাত্মক অপরাধ। অবিার
ৈারৈকময অপরাকধর ভয়াবহৈার পসরমাে শবকড় িায়। একারকে
েসৈকবস নারীর ইজ্জৈহানীকক এ িম্পসকিৈ িবকিকয় ভয়ানক
অপরাধ
িাবযস্ত করা হকয়কে। َ হাদীকি ইর াদ হকয়কেُ َُ
َ ُ
ْ َ َ َ َُْ َ
ْ َّ ُّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َْ
 «أن: قال،اهلل َّ أكب
 أي اذلن:اهلل َّ صَّل اهلل علي ِه وسلم
ِ ب ِعند
ِ  رسول- س ِئل
ِ
َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ًّ
َ َ َْ َْ ُ َ َ
َََْ
َْ َ ْ َ
 «ث َّم أن تقتُل َو َِل َك خشيَة أن: ث َّم أ ٌّي؟ قال:ت
هلل َّ نِدا وهو خلقك» قل
ِ ِ َتعل
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ٌّ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
»ار َك
ِ  «أن تز ِاِن ِِب ِليل ِة ج: ثم أي؟ قال:يطعم معك» قلت
‘রািূ লুল্লাহ আলাইসহি িালামকক সজকজ্ঞি করা হকলা, শকান গুনাহ
িবকিকয় বড়? সৈসন উত্তকর বলকলন, আল্লাহর িকে কাউকক রীক
করা। েশ্ন করা হকলা; ৈারপর শকান গুনাহ? সৈসন জবাকব
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বলকলন, সনজ িিানকক এই ভকয় হৈযা করা শি, শি শৈামার
জীসবকায় ভাগ বিাকব। এরপর শকান গুনাহ? এই েকশ্নর জবাকব
সৈসন বলকলন, েসৈকবস নারীর িম্ভ্রম নি করা। [বুখারী : ৪৪৭৭;
মুিসলম : ৮৬]
একজন েসৈকব ী নারী আমানৈ। ৈাকক সবপকদ িহায়ৈা করা
এবাং ৈার িম্ভ্রকমর সনিয়ৈা রক্ষা করা একজন েসৈকব ীর েধান
ফরি দাসয়ত্ব। সকন্তু িাকদর মকধয একিা জন্তুর িম্ভ্রমিুকুও কাজ
ককর না, শিই আবদু ল লসৈফকদর কাকে হাদীকির বােী শপৌঁেকল
শৈা! ৈাই সৈসন অেীল সভসডও তৈসর করার কাকজ অবলীলায়
বযবহার ককরকেন েসৈকবস ও ঘসনষ্ঠ নারীকদরকক। সধক্ এই
শনাাংরা মানসিকৈার েসৈ। অসভ াপ িকল নারীর পক্ষ শেকক।
আেু ল লসৈফ এখাকনই শেকম োকার পাত্র নন। ঘসনষ্ঠকদর বযবহার
করার পর ৈার নজর পকড় সবকনাদপুকরর এক িু ন্দরী োত্রীর
ওপর। স ক্ষকৈার মহান শপ ার মিিাদা ভূ লু সিৈ ককর, ভুসলকয়ভাসলকয় এই োত্রীকক বযবহার ককর সৈসন আরও সকেু সভসডও তৈসর
ককরন। আেু ল লসৈকফর কাকে িম্ভ্রমহারা সরক্তপাত্র ওই োত্রীর
সবকয় হকয় শগকল নৈুন স কাকরর সপেু ধাওয়া ককরন সৈসন।
কামনার বারুকদ আরও আগুন িাই ৈার। এই বারুদও হাকৈর
নাগাকল শপকৈ িময় লাগল না ৈার। ওই োত্রীর পর শোবল শদন
সৈসন আকরক ৈরুেীর ওপর। এই শোবকলর সবষ ঙ্খিূ ড়া িাকপর
শিকয়ও শবস সবষাক্ত।
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এই ৈরুেীকক বযবহার ককর সরক্তপাত্র বাসনকয় শেকড় শদন আেু ল
লসৈফ। এবাকরর নজর ককলকজরই আকরক োত্রীর ওপর।
িম্ভ্রমহারা ওই োত্রী জানান, রিায়কন ভাকলা ফলাফল পাওয়ার
আ ায় আেু ল লসৈকফর বাসড়কৈ সগকয় োইকভি পড়কৈন সৈসন।
স ক্ষককক সবশ্বাি করকৈন সৈসন পুকরা মাত্রায়। একজন স ক্ষককক
সবশ্বাি করাই স্বাভাসবক। সকন্তু শিই সবশ্বািকক ভুল েমাসেৈ
করকলন সৈসন। সবশ্বাকির মিিাদাকক করকলন ভূ লু সিৈ। কামনার
উত্তাল শজায়াকর শভকি শগকে ৈার িকল মূ লযকবাধ। ৈাই িব িময়
অবনসৈক েস্তাব সদকৈন সৈসন ওই োত্রীকক।
ওই োত্রী আকরকজনকক িকে সনকয় োইকভি পড়কৈন আেু ল
লসৈকফর কাকে। একসদন ৈার িেী োত্রীসি পড়কৈ না আিায়
িু কিাকগর এক ভাগ িিযবহার ককরন আেু ল লসৈফ।
ঘিনাসি ২০০৭ ইাং িাকলর ২২ই মাকিির। ওই সদন িকাল আিিার
িময় োইকভি পড়কৈ সগকয় জীবকনর িবকি’ মূ লযবান িম্পদিুকু
হাসরকয় আকিন ওই োত্রী। পাসন পান করকৈ িাইকল আেু ল
লসৈফ ঘুকমর ঔষধ শম াকনা পাসন শদন ৈাকক। ওই পাসন পান
ককর সৈসন জ্ঞান ূ নয হকয় পকড়ন। শিই িু কিাকগ আেু ল লসৈফ
শজকগ ওকঠন আপন পা সবক িত্তায়। মৃৈোয় অকিৈন োত্রীকক
সববস্ত্র ককর ৈার িম্ভ্রমহাসন ককরন আেু ল লসৈফ। শুধু ৈাই নয়,
অৈযাধু সনক সডসজিাল কযাকমরার িাহাকিয শিই ঘৃ েয সিত্র শরকডি
ককর রাকখন সৈসন।
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জ্ঞান শফরার পর ওই োত্রী সনকজর শদকহ আসবষ্কার ককরন
বনযজন্তুর দাাঁৈাকলা কামড়। িম্ভ্রমহারা শদহিা ৈার একিা
শখািামাত্র। সৈসন ভয়াৈিককি সিৎকার সদকৈ িান। সকন্তু পাকা
শখকলায়াড় আেু ল লসৈফ ৈাকক বুসঝকয় িান্ত্বনা সদকয় বাসড়কৈ
পাসঠকয় শদন। আেু ল লসৈফ ওই োত্রীর সভসডও সক্লপ (একিা ৩৪
সমসনকির, অনযগুকলা ৯ শেকক ৪ সমসনকির মকধয) ইন্টারকনি ও
শমাবাইল িাসভিসিাংকয়র শদাকানিহ সিসড শদাকাকনর মাধযকম
এলাকায় েসড়কয় শদন।
একজন ককলজ স ক্ষককর এমন লাম্পিয শদকখ এলাকার মানু কষর
মকধয সে সে রব পকড় িায়। সবক্ষুে হকয় ৈার সবরুকে সমসেল
ককরন ৈারা। সকন্তু এই সমসেল সক পারকব িম্ভ্রমহারা ওই নারীর
িম্ভ্রম সফসরকয় সদকৈ? এিব সমসেকল শকানও কাজ হয় না। হীকৈ
সবপরীৈ হয়, পাকপর গন্ধ আরও শবস জায়গা জুকড় েসড়কয় পকড়।
আিকল পাকপর উৎি বন্ধ না ককর শকবল হইিই করকল শিই
পাকপর দু গিন্ধ আরও বযাপক হয়। আেু ল লসৈকফর ঘিনা এর
একসি জ্বলি েমাে। কারে, এিব সমসিাং সমসেকলর কারকে
ঘিনাসি এলাকার িবার নজকর আকি। িাও সকেু িা শগাপনীয় সেল
সমসেকলর কারকে ৈাও ফাাঁি হকয় শগল। ওই োত্রীর জীবকনর ওপর
সদকয় বকয় শিকৈ লাগল ভয়াবহ ঝড়, সবভীসষকাময় দু ঃস্বপ্ন। এমন
স্বকপ্নর ৈা‘বীর করকৈ গা স উকর ওকঠ ৈার। নারীর িবকি’
সনরাপদ ও কাসঙ্ক্ষৈ আশ্রয়িল শেকক ৈাকক সবৈাসড়ৈ করা হকলা।
স্বামীর বাসড় শেকক সবৈাসড়ৈ হকয় েেকম সৈসন আশ্রয় শনন বাবার
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বাসড়। সকন্তু কলকঙ্কর দাগ ৈাকক এখাকনও োককৈ শদয় না। ৈাই
বাধয হকয় আশ্রয় শনন এক দূ র িম্পকিীয় আত্মীকয়র বাসড়।
[ৈেযিূ ত্র : কাকলর কি, ২৩ অকটাবর ২০১০ ইাং]
এভাকবই পাকপর সবষসক্রয়া বকয় শবড়াকচ্ছন সৈসনিহ আরও অকনক
োত্রী, সনিিাসৈৈা, ধসষিৈা নারী। স ক্ষক আেু ল লসৈফ িাকদর
জীবন ও রীর সনকয় শখলা ককরকেন, ৈাকদর েকৃৈ িাংখযা কৈ,
ৈা সৈসন আর আল্লাহ ভাকলা জাকনন। কারে, আল্লাহর দৃ সিকক
ফাাঁসক সদকয় শকউ শকানও পাপ ককর পার শপকৈ পাকর না। স ক্ষার
কো বকল এভাকবই িাক শেকক মধু আহরে ককর িকলকেন
আবদু ল লসৈফরা। ৈাকদর হুকল, কামকড় ভাঙকে অিাংখয িাংিার।
রসিৈ হকিে কলকঙ্কর ইসৈহাি। সবসঘ্নৈ হকচ্ছ াসি ও সনরাপত্তার
পসরকব ।
শকউ িসদ েশ্ন ককরন শি, শকন হকচ্ছ এিব? ৈাহকল আসম ৈার
এই েশ্নকক একিা সবদ্রূপ বকলই ধকর শনব। শকননা, শিখাকন
অহরহ আল্লাহর সবধাকনর লাংঘন হকচ্ছ, শবআব্রুর িকল উপকরে
িস্তাপকেয পসরেৈ হকয়কে, োত্রী-স ক্ষককর েকভকদর শদয়াল উকঠ
শগকে, স্বয়াং স ক্ষক োত্রীকক উত্তযক্ত করকে, োত্রীকক ধষিে করকে,
ৈখন িমাকজ এ ধরকনর হাজারও আবদু ল লসৈকফর জন্ম শনয়া
সবস্ময়কর সকেু নয়। একদর এিব ঘিনা শভাকররকবলার কাককর
ককি আওয়াকজর মৈ শ ানাকলও করার সকেু ই শনই। সনয়সমৈ
আপনাকক এিব ঘিনা হজম বা শ্রবে ককর শিকৈ হকব। ৈকব িসদ
আপসন নাফরমানী ও মুক্তবাকির জীবকনর ওপর আল্লাহর সবধান
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ও পদিার লাগাম পসরকয় সদকৈ পাকরন, ৈাহকল এধরকনর ঘিনার
ধারাবাসহকৈা অব যই বন্ধ হকব, ইন াআল্লাহ।
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সনরৈযয় স ক্ষক : সনসরসিয় অসভভাবক
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َٰ َ َٰ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
﴿ يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل تونوا ٱّلل وٱلرسول وتونوا أمنت ِكم وأنتم تعلمون
]٢٧ : ﴾ [النفال٢٧

‘শৈামরা আল্লাহ ও ৈাাঁর রািূ কলর িকে সবশ্বািঘাৈকৈা ককরা না
এবাং সনকজকদর মধযকর আমানৈও শজকনশুকন ভে ককরা না।’
{িূ রা আল-আনফাল, আয়াৈ : ২৭}
রািূ লুল্লাহ আলাইসহি িালাম ইর াদ ককরন :

َ ْ َ َ
َ َ َ
َ  َو َل ِد،ان ل ِ َم ْن َل أَ َمان َ َة َ َُل
»ين ل ِ َم ْن ل عه َد َُل
«ل ِإيم

‘িার মকধয আমানৈদারী শনই, ৈার ঈমান শনই এবাং শি অেীকার
রক্ষা ককর না, ৈার িীনদারী শনই।’ [মুিনাদ আহমাদ : ১২৫৬৭]
আকলািয আয়াৈ ও হাদীকি আমানৈ রক্ষার শজার ৈাসগদ শদয়া
হকয়কে এবাং িার আমানৈদারী শনই ৈার মকধয িীন শনই বকল
শঘাষো শদয়া হকয়কে। স্মৈিবয শি, আমানকৈর অকনক েকার
রকয়কে। আর এগুকলার মকধয িবকি’ বড় হকলা িম্ভ্রকমর আমানৈ।
আর ৈা িসদ হয়, সবশ্বািসনভির শকানও বযাপার, ৈাহকল ৈার
গুরুকত্বর শৈা শ ষই শনই। একজন অসভভাবক িখন ৈার কনযাকক
শকানও স ক্ষককর হাওয়ালা ককরন, ৈখন সবশ্বাি ককরই ৈা
ককরন। সৈসন সনসিৈ োককন শি, এযাকুসরয়াকমর মাে শিমন
কাাঁকির িার শদয়াকল সনরাপত্তায় োকক, শৈমসন ৈার কনযািাও
স ক্ষককর আমানৈদারীর িার শদয়াকল রসক্ষৈ োককব। সকন্তু শিই
স ক্ষককর মকধয িসদ ইিলাকমর আমানৈদারী না োকক, ৈাহকল
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িম্ভ্রকমর আমানৈদারীও োকার কো নয়। িার মকধয আল্লাহকক
ভয় করার গুে শনই, ৈার মকধয মানু কষর িমাকলািনার আ ঙ্কাও
শকানও কাজ ককর না। এর েমাে রাখকলন আেু ল লসৈকফর পর
মসৈয়ার রহমান।
রাজধানীর বনশ্রীর আইসডয়াল েুল এন্ড ককলকজর োত্রী কাসরমা
(েদ্মনাম)। নবম শশ্রেীর োত্রী শি। শি একই েুকলর স ক্ষক
মসৈয়ার রহমাকনর বািায় োইকভি পড়ৈ। দীঘিসদন শেকক ওাঁৎ
শপকৈ সেকলন স ক্ষক মসৈয়ার রহমান। োত্রীর িম্ভ্রকমর দু কগি
আঘাৈ হানার েহর দীঘি হসচ্ছল ৈার। সকন্তু সৈসন তনরা যবাদী
শলাক নন। এিব শক্ষকত্র সনরা হকল িকল না- এিাই ৈার দ িন।
কারে, এই রোেকনর একজন অসভজ্ঞ শিাো সৈসন। এর আকগও
অসভজ্ঞৈার েমাে সদকয়কেন। ৈাই বলা িায়, অসভজ্ঞৈার ঝুসল
ৈার িমৃে! শিিা ৈোবধায়ক িরকার আমকলর ঘিনা।
এলাকাবািী ৈখনই সিকনকে মসৈয়ার রহমান আিকল কী সিজ! শি
িময়ও সৈসন ওই েুকলর অনয এক োত্রীর িম্ভ্রমহানীর ঘিনা
ঘসিকয়সেকলন। সকন্তু আজব এই শদ ! একদক র কৈৃিপকক্ষর ক্ষমার
বদানযৈা িাগকরর শিকয়ও সব াল। ৈাই এমন একিা অপরাধ
করার পরও পার শপকয় িান ওই স ক্ষক। েুল শেকক ৈাকক
বসহষ্কার করা হকলও ৈদসবর ককর সৈসন িাকুরী সফকর পান।
অকৃৈকজ্ঞর শি স্বভাব সফকর একি শিিাই ককরন স ক্ষক মসৈয়ার
রহমান। শব সকেু সদন িুপিাপ শেকক সৈসন আবার আসবভূ িৈ হন
ৈার আিল শিহারায়। এবার ৈার লালিার স কার সমউিুয়াল
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োস্ট বযাাংককর এক কমিকৈিার শমকয় নবম শশ্রেীর এক কুমারী
শমকয়।
ঘিনার সববরকে জানা শগকে, কাসরমা ওই েুকলর গসেৈ ও সবজ্ঞান
সবভাকগর স ক্ষক মসৈয়ার রহমাকনর শকাসিাং শিন্টাকর পড়ৈ। গৈ
৭/১০/২০১০ইাং ৈার কাকে সনয়ম শমাৈাকবক পড়কৈ িায়।
শিসদনসি সেল স ক্ষক মসৈয়াকরর জীবকনর হয়ৈ শিরা সদকনর
একসদন। শি সদকনর অকপক্ষায় সেকলন সৈসন বককর মৈ এক পাকয়
দাাঁসড়কয়। শি সদন বািায় স্ত্রী সেকলন না। ৈাই পুকরাদকম িু কিাকগর
(অ)িৎ বযবহার ককরন সৈসন। িু বক স ক্ষককক িম্ভ্রকমর িাসমন
মকন ককর িরল সবশ্বাকি ৈার কাকে োইকভি পড়কৈ আিা
সকক ারীর িকে েৈারো ককরন সৈসন। ৈার অজাকি শকামল
পানীকয়র িকে শিৈনানা ক ওষু ধ সমস কয় ৈাকক পান কসরকয়
অকিৈন করা হয়। এভাকব ৈার কামনার হীনস্বােি উোকরর পে
উন্মু ক্ত হকয় িায়। একজন অকিৈন িু বৈী নারীর ওপর
পা সবকৈার িবি সক্ত সনকয় ঝাাঁসপকয় পকড়ন মাস্টার ম ায়! শিৈনা
সফকর শপকয় কাসরমা শদকখ ৈার িব শ ষ হকয় শগকে। মলমপাসিি,
অজ্ঞানপাসিির খপ্পকর পকড় মানু ষ িম্পদ হারায়, ৈা জানা সেল
ৈার। সকন্তু িমাকজর এমন এক ধরকনর মলম পাসিিও আকে, িারা
মলম বা শিৈনানা ক ওষু ধ বযবহার ককর নারীর িবিকশ্রষ্ঠ িম্পদ
িৈীত্ব লু কি শনয়, ৈা ৈার জানা সেল না। এিব মলমপাসিি ৈাকদর
আিল শিহারা লু সককয় রাকখ স ক্ষক, মন্ত্রী, সপএি ইৈযকার পদবীর
নাকম, ৈাও ৈার জানা সেল না।
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আকক্ষপ হয় কাসরমার জনয! িভযৈার হাহাকাকর এই িমাকজ
ৈাকক এই জ্ঞানিুকু অজিন করা দরকার সেল। ৈাহকল আজ ৈাকক
িৈীকত্বর সভখারী হকৈ হকৈা না। িৈীকত্বর বাজাকর ৈাকক একজন
সরক্তহস্ত মহাজন বনকৈ হৈ না। ৈাই অকিৈনার জগৈ শেকক
শজকগ উকঠ শি সনকজকক আসবষ্কার ককরকে এক দাাঁৈাকলা বনযজন্তুর
িামকন। এই একিু আকগ িার কাকে শি পরম শ্রোয় জ্ঞান স খকৈ
একিসেল, শিই শলাকসি এখন ৈার শিাকখ একসি নরখাদক,
িম্ভ্রমলু কিরা োড়া আর সকেু নয়। শি ৈার িম্ভ্রমহানীর বদলা সদকচ্ছ
য়ৈানী ক্রুর হাসি সদকয়। শুধু ৈা-ই নয়। এই ঘিনা শিন ফাাঁি না
হয়, ৈার জনয দস্তুরমৈ হুমসক সদকয় িকলকে মসৈয়ার রহমান! হায়
িমাজ! ইজ্জৈ িাওয়ার অসধকার আকে, িম্ভ্রমহানীর িু কিাগ আকে,
সকন্তু েসৈকার িাওয়ার অসধকার শনই!
আিকল এক গুহায় দু ইবার পা শদয়া বুসেমান মানু কষর কাজ নয়।
হাদীকিও এিব শলাককক অিম্পূ েি মুসমন বকল অসভসহৈ করা
হকয়কে। একক্ষকত্র আসম শদাষ শদব কাসরমা, ৈার মা-বাবা এবাং
েুল কৈৃিপক্ষ িবাইকক। কারে, স ক্ষক নাকমর এই
স য়ালপসণ্ডকৈর কাকে ৈারা সনকজকদর িম্ভ্রমকক বগিা না সদকলও
পারকৈন। শকননা, এই শলাকসির এধরকনর স্বভাব শৈা এই েেম
নয়! এর আকগও সৈসন এই েুকল োককৈই এধরকনর আকরকসি
ঘিনা ঘসিকয়সেকলন। শিবারও সৈসন অনয আকরকজন োত্রীর িম্ভ্রম
লু ি ককরসেকলন। অসভকিাগ েমাসেৈ হওয়ায় ৈাকক েুল শেকক
িাকুসরিুযৈও করা হকয়সেল। এৈ ৈ জানার পরও স ক্ষক মসৈয়ার
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রহমানকক শকন েশ্রয় শদয়া হকলা এবাং অসভভাবকরা ৈার েসৈ
আিা রাখকলন শকন? শিই েশ্নও সকন্তু এসড়কয় িাওয়ার মকৈা
নয়। এই েকশ্নর িমাধান আনকৈ পারকল এ ধরকনর পাকপর
অকনকাাং ই লাঘব হকৈ পাকর। শি মসৈয়ার দমবার পাত্র নন,
িমাকজর অেকৃসৈি শলাককর িহায়ৈায় পার শপকয় সফকর একি
সনজ পাপ স্বভাকব জ্বকল ওকঠন এবাং ৈার এই জ্বকল ওঠার
দাবানকল পুকড় খাক হকয় িায় কাসরমাকদর িম্ভ্রকমর কসি ৈাজা
পাৈা। শিিার জনয এক মসৈয়ারকক শদাষ শদয়া উসিৈ হকব না।
অনযোয় অপরাধ িাংঘসিৈ হওয়ার মূ ল কারেগুকলা মানু কষর
দৃ সিিীমার বাইকর শেকক িাকব এবাং পাপ ৈার আপন পকে
বাধাহীন গসৈকৈ িলকৈ োককব। ৈাই শলজ কািা আর গাকয়র রাং
বদলাকনা মসৈয়াররা শিন আবার িম্ভ্রমলু কিরা হুক্কাহুয়ার ডাকক
শজকগ উঠকৈ না পাকর, শি জনয িকল মুিসলমকক বুসেমত্তার
পসরসিয় সদকৈ হকব। িজাগ োককৈ হকব এরা শিন আর কখনও
রিনা করকৈ না পাকর কাসরমাকদর িম্ভ্রমহানীর কাসহনী।
কী সবসিত্র এই িমাজ! শি োত্রীরা সেল স ক্ষককদর আমানৈ,
ৈাকদর কনযার মকৈা, শিই স ক্ষকরাই আমানৈগুকলাকক এভাকব
নি করকে, লু ি করকে কনযাৈুলয োত্রীকদর িম্ভ্রম! শহ মাবুদ!
স ক্ষার আকলা িারা িারা আকরা দ জনকক আকলাসকৈ করকব বকল
মানবৈার কাকে েসৈশ্রুসৈবে ৈারাই মানবৈাকক এভাকব
পদদসলৈ করকে! শহ আল্লাহ! আমাকদরকক এই সবসিত্রৈার কারে
বুঝার ৈাওফীক দাও। িবক কষ বলব, স ক্ষক িু কিাগ শপকয়ই
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দু দিমনীয় হকয় উঠকেন।
অসভভাবকগে শিন ইসিয়হীন
দু কবিাধয স করানাকমর মকৈাই
[ৈেযিূ ত্র : তদসনক আমার শদ

ৈাই সৈসন সনরৈযয়, এসদকক
হকয় পকড়কেন ৈাই ৈারা সনসরসিয়।
আমাকদর দু কবিাধয িমাজবযবিায়।
, শুক্রবার ২রা নকভম্বর ২০১০ ইাং]
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মুক্তবাকির রক্তকরাৈ
রক্তকরাৈ শিন সিরকাকলর বহমান ঝনিাধারা, িার িলার গসৈকৈ
ভািা শনই, সবরাম শনই। এই েবল গসৈর রক্তকরাৈকক শবগবান
ককরকে মুক্তবাকির অসভ প্ত জীবন, জাসর ককর িকলকে খুকনর
নৈুন নৈুন দসরয়া। রকক্তর প্লাবকন শভকি িাকচ্ছ মানু কষর
হৃদয়পি। রকক্তর এই জকলাচ্ছ্বাি আেকড় পড়কে মাৈৃকক্রাকড়,
সবধস্ত হকচ্ছ মানব-উপকূল, ধ্বাংি হকচ্ছ অিাংখয পসরবার, ভাঙকে
হাজারও িাংিার।
এবাকরর নারকীয় সনমিম ঘিনাসি ২রা অকটাবর ২০১০ইাং িাকলর।
সদনসি বৃ হস্পসৈবার। িট্টগ্রাকমর শকাকৈায়ালী োনাধীন আসমরবাগ
এলাকায় এসদন িাংঘসিৈ হয় শিই সনমিম হৈযাকাণ্ডসি। মুক্তবাকির
এক সবষাক্ত পসরেসৈর স কার হন ভাসিিসির এক োত্রী। নাম
িাসরমা রহমান মৃধাৈা। বয়ি ঊসন । সবসিত্রময় এই ধরেীর অনয
দ সি বস্তুর িকে আকরকসি সৈক্ত অসভজ্ঞৈার িকে পসরসিৈ হন
সৈসন। িখয গকড়ন এর িকে। ৈার নাম শেম। মুক্তবাকির এই
িমাকজ িাকক বাধা শদয়া বা েসৈকরাধ করার িাধয শনই কারও।
ইচ্ছাও শবাধ হয় শনই অকনককর। িমাজ-িাংিার ভাঙকলও এবাং
িভযৈার ‘শরামনগরীিা’ পুকড় োড়খার হকয় শগকলও শবাধ হয় ৈারা
ৈৃসপ্তর বাাঁস বাজাকৈ োককবন শপাকড়াবাসড়র িামকন! কৈ মৃধাৈা
শি রক্ত সদকল শজকগ উঠকব এই িমাজ, শিই কসঠন েশ্নিার উত্তর
জানা শনই কারও। িা শহাক, এবার আসি আিল কোয়।
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িাসরমা রহমান মৃধাৈা িট্টগ্রকমর এক ভাসিিসির োত্রী। ককলজ
পড়ার িমকয়ই ‘একস্ট্রা সডউসি’ সহকিকব মাোয় ৈুকল শনন শেমভাকলাবািার কসঠন শবাঝা। জসড়কয় পকড়ন শিৌরভ নাকমর এক
শেকলর িকে শেকমর িম্পককি। শব সকেু সদন শেম িাসলকয় শনবার
পর শি শকানও কারকেই শহাক ৈাকদর মকধয মকনামাসলকনযর ঘিনা
ঘকি। িার ফকল শিৌরভ-িাসরমার িম্পককির অবনসৈ হয়। ৈরুে
হৃদকয়র শেকমর উত্তালৈার ঝড় এখন অকনকিাই মৃদমন্দ
বাৈাকির মকৈা। ৈকব শেকম িাওয়া উচ্ছ্বাকির ঝড় ফািল িৃ সি
ককরকে ৈাকদর শেমমসন্দকর। আর শিই ফািল িারাকনার জনযই
শিৌরভ একিা উকদযাগ হাকৈ সনকলন। পুরকনা িম্পকি পুনঃিাপকনর
উকেক য িাসরমাকক োকদ শডকক সনকয় শগকলন। িম্পকিকক
স্বাভাসবক করকৈ শেসমক-শেসমকার শেকমর জুয়ার শমলা বিল।
শকননা, শমকহসদবাকগর ৬৬/সড নম্বর পাাঁিৈলা ভবকনর োকদ এই
ঝুসি োড়াও উপসিৈ হকলন আকরক ঝুসি ই সৈয়াক িাবাহ ও
ৈার শেসমক ইয়াসিন (েদ্মনাম)। শিই জুয়ার শমলা শেককই
শেসমকা িাসরমাকক পুনরায় শেমবন্ধকন সফসরকয় আনার স্বপ্ন
শদখসেকলন শিৌরভ। িু গল-ঝুসি সবককল িাকড় পাাঁিিার সদকক
আলাপ ও গকল্পর আির জমাকলন ওই োকদ।
সকন্তু শিৌরকভর শিই স্বপ্ন পূ রে হয়সন। িাসরমা রাসজ হন সন বাসি
সজসনি পুনরায় শভকজ শখকৈ। শেকমর এই গরম বাজাকর শক-ই বা
িায় বাসি শেম সনকয় মাো ঘামাকৈ? ৈাই িাসরমাও িান সন এই
িম্পকিসি ৈাজা করকৈ। সকন্তু ৈার এই সিোি সনমিম ককর শৈাকল
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শিৌরভকক। শভৈর শেকক উদ্গীরে ককরন ৈার সবষাক্ত সিোিিা।
োকদ গল্প বলার এক ফাাঁকক দূ কর ও আড়াকল সনকয় িান সৈসন
িাসরমাকক। কো কািাকাসি ও বাকযসবসনমকয়র এক পিিাকয় বড়
িাইকজর একসি েু সর সদকয় িাসরমাকক আঘাৈ ককরন শিৌরভ।
শহাক না িাকবক শেসমক! শেম িাকবক হকয়কে বকল হৃদযৈািাও
এককবাকর িালাম ককর িকল শগকে ৈা ভাকবন সন িাসরমা। ৈাই
ৈার ৈরফ শেকক এৈ বড় একসি আঘাকৈর েৈযা া ককরন সন
সৈসন। শেহ-ভাকলাবািা আর পৃসেবীর ৈাবৈ দয়া ও আনু কূলয
পাওয়ার দাসবদার িারা, ৈারা এৈ বড় আঘাৈ িইকৈ পাকর না।
ৈাই একজন িু বককর পূ েি সক্তর আঘাৈ িহয করা ৈার পকক্ষ
িম্ভব হকলা না। আঘাকৈর ৈীব্রৈায় িকে িকে োকদর উত্তপ্ত
সবোনায় শুকয় পড়কলন সৈসন। গুরুৈর আহৈ অবিায় হািপাৈাকল
শনয়া হকল সিসকৎিকরা ৈাকক মৃৈ শঘাষো ককরন।
শেম নাকমর এক ঝঞ্ঝাবায়ু এভাকব একসি িম্ভাবনাময় জীবন
েদীপকক অিমকয় সনসভকয় সদকয় িায়। িবকিকয় ভারী শবাঝাসপৈার কাাঁকধ িিাকনর লা বহন করকৈ হকলা বযবিায়ী সপৈা
সমজানু র রহমানকক। আর মা গাইসন ডাক্তার াহনাজ আহমাদ
িিাকনর রক্তাক্ত লা শদকখ শকাঁকদ বুক ভািাকলন।
পুসল জাসনকয়কে, এই হৈযাকাণ্ড িাংঘসিৈ হকয়কে শেমঘসিৈ
কারকে এবাং পূ বিপসরকসল্পৈভাকব। শিৌরভ েসৈজ্ঞা ককরসেকলন
শেকমর িম্পকি েসৈিাপন করকৈ বযেি হকল িাসরমার িকে িূ ড়াি
সিোি শনকবন। একারকে োকদ আিার আকগ শেককই েু সর
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শজাগাড় ককর রাখা হকয়সেল। িোিমকয় িার িিযবহার ককরসেকলন
সৈসন। অব য সৈসন শেসমকার হৃদয় আকৃি করকৈ সনকজই
আত্মহৈযার েসৈজ্ঞা সনকয় একিসেকলন। সকন্তু শেসমকার উকপক্ষা
ৈাকক ক্রুে ককর শৈাকল। ৈাই ৈাককই হৈযা ককর বকিন সৈসন।
কৈ সনষ্ঠুর শেসমক শিৌরভ! আর কৈ সনষ্ঠুরৈা এই শেকমর মকধয!
শেসমকাকক িসদ ভাকলাইবািসৈ, ৈাহকল ৈাকক না শপকল সবরকহর
ফুলিন্দন সনকক্ষপ করসব! শি জায়গায় েু সরর ঘা! এই ঘিনাসিও
আমাকদরকক মুক্তবাি, অবাধ জীবন ও শবপদিার সবষাক্ত শোবকলর
কো স্মরে কসরকয় শদয়।
শবান িাসরমা! শৈামার জনয আমার দু ঃখ হকচ্ছ। শবান! ৈুসম িসদ
পদিার সবধান পালন করকৈ, আল্লাহর সবধান শমাৈাকবক িলকৈ,
ৈাহকল আমার সবশ্বাি শৈামাকক সনমিম পসরেসৈর স কার হকৈ
হকৈা না। সপ ািীয় উন্মত্তৈা সনকয় শৈামার ওপর ঝাাঁসপকয় পড়কৈ
পারৈ না শিৌরভ।
একজন শঘার পদিাসবকরাধীও একো স্বীকার করকৈ কুিাকবাধ
করকব না শি, পদিালঙ্ঘন ৈাকক এই পসরেসৈর সদকক সনকয় শগকে।
এই ঘিনার মকধয সদকয় এই সবশ্বাি আকরকিু শপাক্ত হকচ্ছ শি,
মুক্তবাি এভাকবই জীবন শেকক জীবন শককড় শনয়।
কনযা হাসরকয় শি মা-বাবা আজ ককির আগুকন দগ্ধ হকচ্ছন, শিই
আগুকনর ইন্ধন সক ৈারা সনকজরাই িরবরাহ ককরন সন? অবুঝ
সকক ারী কনযাকক শেমসনকবদন করকৈ শদকখ ৈারা নীরব োককলন
শকন? শমকয়সি িখন শেকমর িবিনা া ফাাঁকদ পা সদসচ্ছকলন, ৈখন
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ৈারা গাকফল োককলন শকন? এই গাফলসৈর শি পসরেসৈ, ৈা সক
আজ ৈারা বরদা ৈ করকৈ পারকেন? সকাংবা অনয মা-বাবারাও
সক পারকবন এধরকনর পসরেসৈ িহয করকৈ? িসদ না পাকরন,
ৈাহকল উসিৈ এই পে পসরহার করা এবাং আল্লাহর পকে সফকর
আিা।
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িম্ভ্রকমর ধ্বাংিাবক ষ
িাংিাকরর এককঘকয়সম কািাকৈ সকাংবা নাড়ীর িাকন িু দূর উত্তরবে
শেকক িকহাদরা দু ই শবান শবড়াকৈ একলন িািার বািায়
নারায়েগে শজলায়। ঘিনাসি ২০১০ ইাং িাকলর শুরুর সদককর।
সকন্তু ৈাকদর এই শবড়াকনািা কাল হকয় দাাঁসড়কয়সেল। ৈাকদর
মুক্তজীবকনর িকে িু ক্ত হকয়সেল ঘুকেধরা এই িমাকজর লাম্পকিযর
ঘৃ সেৈ ইসৈহাি। লণ্ডভণ্ড হকয় সগকয়সেল ৈাকদর স্বাভাসবক জীবন।
িমকয়র বহু আকগই রসিৈ হকয়সেল ৈাকদর স্বকপ্নর িমাসধ। পসঠৈ
হকলা স্মরে-অকিাগয এক নযাক্কারজনক ইসৈহাি।
িু মা-িু ষ্মা (েদ্মনাম)-শদর বড় স্বপ্ন সেল। স্বামীকক ৈারা উপহার
শদকব সনষ্কলঙ্ক িৈীত্ব। সনকভিজাল গকভি স্বামীর ঔরকি জন্ম হকব
আদকরর িিান। িিান আর স্বামীকক সনকয় গড়কবন িু কখর
িাংিার। আরও কৈ কী িু খস্বপ্ন! সকন্তু ৈাকদর ভুল পদকক্ষকপ আর
ভেুর িমাকজর সিকি শলাককদর সরপুর কাসঠকৈ কামনার আগুন
জ্বকল ওঠায় ৈাকদর শিই িু খনীড় সনসমকষই জ্বকল োই হকয় শগল।
ৈাকদর জীবকনর এখাকন-শিখাকন শকবল পা সবকৈার ধ্বাংিাবক ষ
আর লািনার আবজিনা। ৈাকদর শদকহর গাকি-গাকি এখন কলকঙ্কর
অদৃ য দাগ। নরপশুকদর কামনার নখরাঘাৈ। সেয় পাঠক!
ভূ সমকািা বড় হকয় শগল। িলু ন, এবার ঘিনার মূ কল সফকর আিা
িাক।
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িু মা-িু ষ্মা শবড়াকৈ একলন িািার বািায় িু দূর নারায়েগকে।
উত্তরবে শেকক নারায়েগে আিার পকে দু কিাখ ভকর ৈারা
শদখকলন েকৃসৈর শিৌন্দিি। দু ই ধাকর িবুকজর গাসলিা।
মুক্তসবহেকদর শোিােু সি-শকালাহল। এিব দৃ য হয়ৈ ৈাকদরকক
অনয সকেু ভাবকৈ িহায়ৈা ককরসেল। ৈারা সনকজরাও হকৈ
শিকয়সেকলন সবহেকদর মকৈা মুক্তবাসিনী। এিব অলীক ভাবনার
মকধয ডুব সদকয় ৈারা ভুকল শগকলন ৈাকদর িৃ সিমাহাকত্মযর কো।
পৃসেবীর শশ্রষ্ঠজীকবর মিিাদাকক সনকয় শগকলন জীবজন্তুকদর স্তকর।
আর ভুকল শগকলন মুক্তবাকির অসভ াকপর কো। সনদিয় িমাকজর
লাম্পকিযর আসধকযৈার কো।
আর ভুকল শগকলন অেবা শকাকনাসদন হয়ৈ কাকনই পকড় সন
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর িৈকিবােীর
কো, িাকৈ সৈসন নারীকদরকক িম্ভ্রম রক্ষার শকৌ ল বাৈকল
সদকয়কেন। ককরকেন ৈাকদরকক অনাহুৈ সবপদ শেকক িৈকি,
িজাগ। আবদু ল্লাহ ইবন উমর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু শেকক বসেিৈ,
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন-

َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ
َّ
ُ
-ْشف َها الشيْ َطان
ِان المرأة عورة ِاذا خرجت ِاست

‘নারী হকলা পদিাবৃ ৈ োকার মানু ষ। শি িখন পদিা শেকক শবর হকয়
আকি য়ৈান, ৈখন ৈার সদকক খারাপভাকব উাঁসক সদকয় ৈাকায়।’
[মুিনাদ বািিার : ২০৬৫; িহীহ ইবন খুিাইমা : ১৬৮৫]
য়ৈান শুধু সনকজই উাঁসক শদয় না, বখাকি ইভসিজারকদরককও
উকে শদয়। িু মা-িু ষ্মা এই হাদীকির িৈযৈার িাক্ষুিদ িী হকলন
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সনকজকদর অিৈকিৈার কারকে। িািার বাসড় শেকক সবককলকবলা
শবড়াকৈ শগকলন আকরক আত্মীকয়র বাসড়। ৈাকদর এই গমনপকে
ৈাকদর সদকক উাঁসক সদকয় রাখল য়ৈান ও ৈার শদািররা। িু মািু ষ্মা সনকজরাই িাকদর পে িহজ ককর সদকয়সেকলন।
অপসরসিৈ জায়গা, অপসরসিৈ মানু কষর মকধয শিই আত্মীকয়র বাসড়
শেকক সফরসৈ পে ধরকলন রাৈ আিিায়। শফরার পেসিও অনু কূল
সেল না। শঝাাঁপঝাকড়র মধয সদকয় অন্ধকার পকে িলকৈ হসচ্ছল
ৈাকদর। আর সঠক শিিমকয়ই ঘিল ৈাকদর জীবকনর িবকিকয়
িবিনা া ঘিনািা। সনকজকদর হাকৈ রসিৈ দু ভিাগয সবভীসষকা হকয়
ৈাকদর িামকন আত্মেকা ককর। শঝাাঁকপর আড়াকল লু সককয় োকা
সহাংরদানবগুকলা ঝাাঁসপকয় পড়ল ৈাকদর ওপর। িািাকক গাকের িকে
শবাঁকধ শরকখ দু ই শবানকক দু ই সদকক সনকয় সগকয় ৈাকদর লাসঞ্ছৈ ও
িম্ভ্রমহানী ককর।
একই িকে দু ইকবাকনর িম্ভ্রমহানী! ৈাও আবার আপন িািার
িামকন! এর শিকয় সনষ্ঠুর, সনমিম আর করুে দৃ য আর কী হকৈ
পাকর? লম্পিকদর সরপুর ৈাড়না িৈক্ষকে সনকস্তজ হকয় একিকে,
ৈৈক্ষকে িব শ ষ হকয় শগকে িু মা-িু ষ্মাকদর। িু ন্দর ভসবষযৈ
গড়ার ও িম্মানজনক জীবন িাপকনর স্বকপ্নর িমাসধ ঘকিকে
ৈৈক্ষকে।
ঘিনাসি িাকৈ ফাাঁি না হয়, ৈার জনয বখাকিরা িানীয় বাসিন্দাকদর
িকে িমকঝাৈা ককর। িমকঝাৈায় দু ই শবাকনর িম্ভ্রকমর মূ লয
সনধিারে করা হয় দ হাজার িাকা! হায় িমাজ! দু ইজন িু বৈী
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নারীর িম্ভ্রকমর মূ লয মাত্র দ হাজার িাকা! ইজ্জকৈর বাজাকর
িম্ভ্রকমর মূ লয এৈ কম? আচ্ছা, নারীর ইজ্জকৈর মূ লয পসরক াধ
করা িায়? দ হাজার িাকায়? দ লক্ষ িাকায়? দ শকাসি
িাকায়?
িা শহাক, অভাগী িু মা-িু ষ্মারা িমকঝাৈার িুসক্ত মাকনন সন। িাকদর
স্বপ্নই ধূ সলস্মাৎ হকয় শগকে, ৈাকদর কাকে িমকঝাৈার মূ লয কী?
ৈারা সক পাকরন ককির আগুন শিকপ রাখকৈ? ৈাই সবিাকরর
োেিনায় আইকনর শলাককদর কাকে েু কি শগকেন আর লু সিৈ
িম্ভ্রমকক িওদা বাসনকয় িারা বযবিা ককর, শিই সমসডয়া রূপ-রি
িসড়কয় এই গল্পকক আকষিেীয় আকাকর শপ ককর পুকরা জাসৈর
িমাকন ৈুকল ধকর িু মা-িু ষ্মাকদর জীবনকক আরও সবসষকয় ৈুকলকে।
আজ ৈারা জাসৈর িামকন মুখ শদখাকনারও অসধকার হাসরকয়কে
এই সমসডয়ার কলযাকে(?)!
আমাকদর জানাক ানার মকধয িাংঘসিৈ হকলা এমন একসি ঘিনা,
িার ক্ষসৈপূ রে িম্ভব নয়। আমরা ইচ্ছা করকল হয়ৈ িু মািু ষ্মাকদরকক িমকবদনা জানাকৈ পাসর। শকউ ইচ্ছা করকল আসেিক
িাহািযও করকৈ পাসর। সকন্তু শি ক্ষসৈ হকয়কে, ৈাকৈ ৈাকদর
ক্ষসৈর ভার কমকব না। ৈাই ৈাকদর এই করুে পসরেসৈ শকবলই
ইসৈহাি। আর আমরা ইসৈহাি শেকক স ক্ষা সনকৈ পাসর। শকননা,
ইসৈহাি হকলা মানু কষর িাবিক্ষসেক উপকদিা। এর শেকক িবিদা
উপকদ শনয়া শিকৈ পাকর। আমরা এখান শেকক শি স ক্ষা সনকৈ
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পাসর ৈাহকলা; িু মা-িু ষ্মারা এই পসরেসৈর স কার হকয়কেন মূ লৈ
দু সি কারকে। এক. পদিাহীনৈা, দু ই. অিৈকিৈা।
অেি এদু সি সবষকয়ই সকন্তু রীয়কৈর িু স্পি সদকসনকদি না
রকয়কে। এই সদকসনকদি না মানকল আমাকদর দৃ ঢ়সবশ্বাি এই শি,
ৈাকদরকক এই পসরেসৈর স কার হকৈ হকৈা না। এই ঘিনার মধয
সদকয় আবার েমাসেৈ হকলা, আিল িু খ ‘অবকরাধবাসিনী’শৈ;
‘মুক্তবাসিনী’শৈ নয়।
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সনসন্দৈ পকে জায়ার িাত্রা
জায়ারা হকলন িমাজ-িাংিাকরর গুরুত্বপূ েি ও ভারিাময রক্ষাকারী
সক্ত। ৈাকদর বক্রপকে িলায় াসি ও সিসৈ ীসলৈা সনদারুেভাকব
সবসঘ্নৈ হয়। রক্তকরাৈ আর রক্তপাকৈর নৈুন-নৈুন ঝনিাধারা
েবাসহৈ হয়। আমাকদরকক আর কৈ সলখকৈ হকব রক্তপাৈ আর
রক্তকরাকৈর কাসহনী? এিব সলখকৈ-সলখকৈ শি হাৈ অব হকয়
একলা! শশ্রষ্ঠজীব মানু কষর জীবন শিৌন্দকিির বদলায় রক্ত, রক্তপাৈ
আর জীবনহরকের কাসহনী শলখায় রুসি শজাগাড় করা িসৈযকার
অকেিই কসঠন। সকন্তু মুক্তবাসিনী বইিা সলখকৈ সগকয় এই কসঠন
পকেই পা মাড়াকৈ হকচ্ছ। শেম, পরকীয়া আর শবপদিা জীবকনর
সবষাক্ত শোবল িম্পককি নারীজাসৈকক িকিৈন করকৈ আমাকক
বারবার এিব কাসহনী সনকয় ঘাাঁিাঘাাঁসি করকৈ হকচ্ছ। তদসনক
পসত্রকাগুকলা হাকৈ সনকয় কামনা কসর শিন আর শকানও খুন, ধষিে
বা নারীহৈযার ঘিনা পাঠ করকৈ না হয়। সকন্তু শিাখ আমাকক
হৈা ককর। দু কিাকখর পাৈায় শভকি ওকঠ নারী সকাংবা পুরুকষর
রক্তপাকৈর শনানা কাসহনী। শিিব শনানা কাসহনীই পাঠককদর
িামকন ৈুকল ধরকৈ হয় আমাকক, জাসৈর সবকবক জাগ্রৈ করার
ব্রকৈ। শিিব কাসহনীরই একসি সনকির কাসহনীসি।
পড়ুন : ৩রা নকভম্বর ২০১০ইাং। শরাজ বুধবার। এ মাসির িি-িূ িি,
গ্রহ-নক্ষত্র আর মানব-দানব েৈযক্ষ করল আকরকসি রক্তকভজা
কাসহনী।
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িাোইকলর শগাপালপুর লাসহড়ী বাসড়র বাসিন্দা হািান আলী। আি
মাি আকগ বাড্ডার শমাল্লারকিককর বাসিন্দা নীলা শমহরুনকক সবকয়
ককর নৈুন স্ত্রীকক িকে সনকয় নৈুন িাংিার শুরু ককরকেন সৈসন।
িাংিারিাকক মধু ময় ও দাম্পৈয জীবনকক সনষ্কণ্টক করকৈ স্ত্রীকক
গাজীপুর সনকয় আকিন হািান আলী। সৈসন গাজীপুকরর একসি
শিক্সিাইল সমকলর শকায়াসলসি ককরালার।
নববধূ কক সনকয় ভাকলাই কািসেল সববাকহর নৈুন সদনকগুসল।
িু কখর অধরা পায়রাগুকলা একক একক লু কিাপুসি খাসচ্ছল
নবদম্পসৈর িু খ আসঙনায়। দু হাকৈ শঠকলও শিই িু খপায়রাগুকলাকক দূ কর িসরকয় রাখা দায়! সকন্তু এমন িব মধু র
ভাকলাবািা আর িু কখর অনু ভূসৈগুকলা দীঘি হকলা না। পরকীয়ার
একসি ঝড় একি ৈাকদর িু খপাসখিাকক অকনক দূ কর সনকয় শগল।
শভকঙ সদল িু খপাসখিার ওড়ার ডানা।
দু ই মাি আকগ হািান জানকৈ পাকরন ৈার সেয়ৈমা স্ত্রী শকবল
ৈার একার নয়! অনয এক িু খপাসখর ডানায় ভর ককর আকরকিু
িু খ পাওয়ার আ ায় সকাংবা ভাকলাবািার নৈুন নীড় রিনার আ ায়
নীলা শমহরুন নৈুন স্বপ্ন গাাঁেকেন। এই স্বপ্ন শি িবিদাই অলীক
স্বপ্ন হকয় ধরা শদয়, মরীসিকার মকৈা আ াহৈ ককর সপপািাৈি
পসেককক শি কো ভুকল িান নীলা। এই স্বকপ্নর পসরসিৈ ও
আধু সনক নাম পরকীয়া। বুসেমান নারী-পুরুকষর কাকে িা একিা
জীবি আৈাংককর নাম।
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স্ত্রীর ওপর সনরঙ্কু অসধকার োকা একজন স্বামীর েৈযাস ৈ ও
তবধ অসধকার, সঠক একইভাকব একজন স্বামীকৈ পূ েিমাত্রার
অসধকার োকাও একজন নারীর পরম িাওয়া। এই েৈযা া ও
িাওয়ািাওসয়কৈ শকানও অপরাধ বা বাড়াবাসড় শনই। বরাং ৈা
ে াংসিৈ ও িবিজন গৃহীৈ।
এই েৈযা ার বাইকর শকউ শকানও সকেু বরদা ৈ ককর না। ৈাই
িেৈ কারকেই হািান আলী িখন জানকৈ পারকলন শি, স্ত্রী নীলার
িকে ৈার িম্পকি শকবলই শদহককসিক, মকনর আদান-েদান হয়
বাড্ডার রাজু নাকমর এক িু বককর িকে, ৈখন ৈার শমজাজ সৈনিার রককমর হকয় িায়। শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধযকর সির অবাসঞ্ছৈ
অধযায়। ঝগড়া। এক পিিাকয় গালাগাসল এবাং পসরেসৈকৈ
মারামাসর। শিখান শেকক নারীর দু বিল শদকহর ওপর পুরুকষর
ািন ও েহাকরর হাৈ। িা শহাক, এই ঝগড়া-ফযািাকদর কবকল
পকড় মন সবসষকয় ওকঠ নীলার। রাকগ-অসভমাকন মাকয়র কাকে িকল
আকিন সৈসন।
২রা নকভম্বর। মেলবার। অসভমানী স্ত্রীর শমাবাইল নাম্বাকর কল
শদন হািান আলী। শফাকন স্ত্রীকক শদখা করকৈ বকলন সৈসন। আর
িাই শহান না শকন, ৈার েেম পসরিয় হকচ্ছ সৈসন নারী। আর
একজন নারীিত্তার স্বামীর আহ্বাকন িাড়া শদয়া সিরবাসঞ্ছৈ স্বভাব।
ৈাই হািাকনর আহবাকন িাড়া না সদকয় োককৈ পাকরন না নীলা।
বহুসদন পর স্বামী-স্ত্রীর সমলকন পসরকব িা মধু র হকয় ওকঠ। দু ’জন
সমকল িারাসদন ঘুকর শবড়ান ৈারা। আর সবককলকবলায় আশ্রয় শনন
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বনানীর পূ সেিমা আবাসিক শহাকিকলর ১০৩ নাং ককক্ষ। িম্ভবৈ এই
ককক্ষর এক িুককরা মাসি সকাংবা ধু কলাবাসলর িকে নীলার শদকহর
শিাগিূ ত্র সেল। ৈাই এখাকন একি শিই সলসখৈ ভাকগযর অনু বাদ
ঘিল। শহাকিল পূ সেিমার ১০৩নাং ককক্ষ আিার েকয়াজন সেল
নীলার পরিাত্রার পে িু গম করার জনয।
িারাসদন মাকহিক্ষকের মধয সদকয় কািাকলও রাকৈ পরকীয়ার
বযাপার সনকয় আবার ঝগড়া বাাঁকধ হািান ও নীলার মকধয। শেকমশেকম িকল এই ঝগড়া। রাকৈর এই ঝগড়ার শজর োকক িকাল
পিিি। িকাকল হয় আকরক দফা। শভাকরর িময়কার ঝগড়ায়
মনু ষযকত্বর িাংজ্ঞা ভুকল িান হািান। ফকল শক্রাকধ, উন্মত্তৈায়
শহাকিল ককক্ষর জানালার পাইপ সদকয় স্ত্রীর মাোয় আঘাৈ ককরন
সৈসন। আঘাকৈর েিন্ডৈায় মাো শফকি রক্ত শবর হয় নীলার। এ
রক্ত পরকীয়ার পাকপর আর হািাকনর সহাংর শক্রাকধর।
িামানয রকক্ত াি হন না হািান। আরও রক্ত িাই ৈার। িাই
পুকরা োেিাই। ৈাই উন্মাদনার িকবিাচ্চ স খকর পা রাকখন সৈসন।
অিহায়, অবলা, আহৈ নারীর েসৈ একিুও মায়া জাকগ না ৈার।
নীলার অপরাধিাই শুধু বড় হকয় শদখা শদয় ৈার কাকে। ৈাই ক্ষমা
সকাংবা আহৈ স্ত্রীর েসৈ িহানু ভূসৈর িাংজ্ঞা মুকে িায় ৈার
অসভধান শেকক। নীলার গলা শিকপ ধকরন সৈসন। শ্বািরুে ককর
হৈযা ককর ৈকবই ক্ষাি হওয়া। মা-বাবা, ভাই-শবান আর আত্মীয়স্বজকনর দৃ সির আড়াকল স্বামীর েিণ্ড সনমিমৈায় একসি অপসরসিৈ
ককক্ষ সিরসদকনর জনয াি হকয় িান লীনা। সনমিম পসরেসৈর
106

স কার নীলার সবকদহী আত্মার েসৈ আমার িালাম ও মাগসফরাৈ
কামনা।
হািান পকর সনকজই জাসনকয়কেন, শভার পাাঁিিার সদকক নীলার লা
শহাকিলককক্ষ শরকখ নাস্তা আনার কো বকল শহাকিল শেকক শবসরকয়
িান সৈসন। এই সনমিম ঘিনার জন্ম সদকয় এক পিিাকয় ৈার মকধযও
ভাবাির ঘকি। স্ত্রীর িহিাত্রী হওয়ার পদকক্ষপ শনন সৈসন।
শিাহরাওয়াদিী হািপাৈাকল সগকয় আত্মহৈযার শিিা িালান। সকন্তু
বযেি হন। পকর াহবাগ োনায় সগকয় সডউসি অসফিাকরর হাকৈ ধরা
শদন। পুসলক র কাজ িহজ ককর খুসন সনকজই সনকজর হাকৈ স কল
পকরন। [িূ ত্র : তদসনক আমার শদ ৪ঠা নকভম্বর ২০১০ইাং
বৃ হস্পসৈবার]
পাঠক, আিু ন আমরা এই ঘিনার শপাস্টমকিিম কসর। শদখুন, শক
এমন নীরি োে শি, স্ত্রীকক ভাকলাবাকি না? নারীর মকধয আল্লাহ
এমন এক আকষিে গসচ্ছৈ শরকখকেন, িার িাকন পুরুষরা কাবু
হকবই। এমন এক সক্তর অসধকারী নারীকক িখন শকানও পুরুষ
বধূ র মিিাদা সদকয় ঘকর সনকয় আকি, ৈখন স্বামী ওই নারীর েসৈ
সনকবদন ককর িারা জীবকনর গসচ্ছৈ শেম, রসক্ষৈ ভাকলাবািা।
ৈাকক সনকয় শুরু ককর নৈুন জীবন, পসবত্র বন্ধন। স্ত্রীর িু খসিিায়
স্বামী িবিস্ব সবসলকয় শদয়। হাড়ভাঙা খািুসন ককর। স্ত্রীর েসৈ এই
ভাকলাবািার কারকেই শৈা জগকৈর মাৈৃকূকলরা বউকদর সবরুকে
অসভকিাগ ককর বকলন, শবৌিাই ৈার কাে শেকক ৈার িিানিাকক
শককড় সনকয় শগল! একো সকন্তু িৈয শি, বউকদর আকষিকেই
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শেকলরা মা-বাবাকক ৈযাগ ককর, িসদও এিা ক্ষমার অকিাগয
অমানসবক ও অবনসৈক কাজ।
শৈা শি নারীর কারকে একজন িিান ৈার জন্মদাৈা মা-বাবা
শেকক আলাদা হকয় িায়, মাকয়র অিীম ৈযাগ, কুরবানী ও শেকহর
কো ভুকল িায়, শিই নারীর েসৈ শকন শি খড়গহস্ত হকব- এই
েশ্ন কখনও কসর আমরা? এই েকশ্নর িমাধান করা েসৈসি
সবকবকবান মানু কষর একাি দাসয়ত্ব এবাং এর উত্তর খুাঁকজ শবর
করকৈ পারকলই শকবল এিব িমিযার িমাধান শবর হকয় আিকব।
অসধকাাং শক্ষকত্র নারীর েসৈ পুরুকষর এই দানবৈার মূ ল কারে
শেম, পরকীয়া এবাং উচ্ছৃ ঙ্খল জীবন। আকগ-পকরর নানা ঘিনা
আমাকদরকক এই সৈক্ত বাস্তবৈা স্বীকার করকৈ বাধয ককর।
আকলািয ঘিনার েসৈই নজর সদন। মাত্র আি-মাি বয়ি সবকয়র।
এই অল্প সদকন কী হকলা শি, সনজ স্ত্রীর রক্ত েবাসহৈ করকৈ হকব
হািাকনর? হযাাঁ, এখাকন শি ঘিনা ঘকিকে ৈাকৈ হািাকনর দানবীয়
হকয় ওঠার বাস্তবৈা অস্বীকার করা িায় না। শকননা, সবকয়র মাত্র
ককয়ক সদকনর মাোয় হািান জানকৈ পাকরন শি, স্ত্রী নীলা ঘণ্টার
পর ঘণ্টা রাজুর িকে শেমালাপ ককর। স্বামীর ৈকর শি ভাকলাবািা
সনকবদন করার কো, শিই ভাকলাবািা, শিই আকবগ, শিই উচ্ছ্বাি
সনকবদন ককর অনয পুরুকষর িকে!
হািানকক িু গপৎ িাধু বাদ ও সনন্দা জানাকৈ হয়। কারে, েেকম
সৈসন স্ত্রীর এই পরকীয়া এসড়কয় িাওয়ার শিিা ককরকেন। শদকখও
না শদখার ভান ককরন স্ত্রীর পরকীয়া অসভিার। ৈাকক িাধু বাদ
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স্ত্রীর েসৈ েেকমই খড়গহস্ত না হওয়ার জনয আর সনন্দাবাদ
ভাঙকনর মুকখ িোিমকয় বাাঁধ না শদয়ার কারকে।
ৈকব একো িৈয শি, একজন পুরুষ ভােিি নয় শি, স্ত্রীর
অবনসৈকৈা শদকখও ভােিিিত্তা সনকয় দাাঁসড়কয় োককব বহুকাল।
শিই দ িকনই হািাকনর পুরুষিত্তা শজকগ ওকঠ িৃ সিগৈ
শক্রাধমসহমায়। স্ত্রীর অবনসৈকৈার জকলাচ্ছ্বাকি ৈার ভাকলাবািার
সমনার শভকঙ পকড়। ভাকলাবািার শিই ধ্বাংিস্তূকপ সনসমিৈ হয়
দানবৈা আর রক্তসপপািার সনষ্ঠুর োিাদ। ৈাই স্ত্রীকক শবড়াকনার
কো বকল সনকয় িান মৃৈুযকূকপ। সনষ্ঠুর, সনদিয়ভাকব হৈযা ককরন
ৈাকক। এরপর ভাকলাবািার হৈা া আর পরকীয়ার সবরসক্ত সনকয়
পুসলক র হাকৈ সনকজকক ধরা শদন। এভাকবই স্ত্রী ও সনকজর
জীবনকক মূ লযহীন ককর শদয় পরকীয়ার সবষাক্ত জীবন।

109

অসনরাপদ মাৈৃকক্রাড়
৫ই জুলাই জন্ম সদবি6। জন্মভেব্নে ব্াব্ার

ানছ যছাট্ট

ব্াইোইন ল োভব্ নর যরনখনছ ভিশু োভমউল। বয়ি
মাত্র পাাঁি। জন্মসদনকক সঘকর আকবকগ-অনু ভূসৈকৈ হৃদয়িা নািকে
ৈার। সকন্তু শিই জন্মসদন সফকর আকিসন িাসমউকলর, আিকবও না
আর শকানও সদন। শকননা, মাকয়র পরকীয়া শককড় সনকয়কে ৈার
সনরাপরাধ জীবন। শককড় সনকয়কে জন্মসদকন শকক কািার স্বাদ।
ঘিনািা ২০১০ইাং িাকলর জুন মাকির শ ষ িপ্তাহ। আদাবর োনা
এলাকা। ২৪ই জুন বৃ হস্পসৈবার নকবাদয় হাউসজাংকয়র একসি প্লকি
লা পাওয়া িায় স শু িাসমউকলর। ঘিনার বীভৎিৈায় িমকক
ওকঠন িবাই। ঘিনা ও ঘিনার কু ীলবকদর কাসহনী শুনু ন আকগ :
এই ঘিনা িাংঘসিৈ হওয়ার শব সকেু সদন আকগ নাসদরা জামান
িােী নাকমর এক মসহলা শরসডও আমার-এর ‘আমার ভাকলাবািা’
অনু ষ্ঠাকন একসি লাইভ িাক্ষাৎকার শদন। শিই িাক্ষাৎকাকর
অশ্রুসিক্ত হন সৈসন সনকজ এবাং অশ্রুসিক্ত ককরন অিাংখয
শশ্রাৈাকক। ৈার ককির কো, দু ঃখ ও আকবকগর কো শ্রবে ককর
কাাঁকদন সন িম্ভবৈ এমন শশ্রাৈার িাংখযা খুব শবস হকব না।
শিই িাক্ষাৈকাকর সৈসন হুমায়রা আক্তার এ ার িকে ৈার স্বামীর
পরকীয়ার কো উকল্লখ ককরন। িাক্ষাৎকাকর সৈসন ককয়কবার
শরসডওর মাধযকম এ ার কাকে অনু করাধ ককরন, শিন ৈার স্বামীকক
6

িসদও ইিলাকম জন্মসদবি পালন িমসেিৈ নয়। [িম্পাদক]
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শি সফসরকয় শদয়। ৈার আকবদকনর ভাষা শুকন শিসদন বহু শশ্রাৈা
শিাকখর অশ্রু শফকলসেল, শকাঁকদসেল িহমসমিৈায়।
পুকরা ঘিনািা শুনু ন :
নাসদরা জামান িােী বকলন, আমার িকে ামিু জ্জামাকনর পসরিয়
হয় শমাবাইল শফাকনর মাধযকম আি বের আকগ। অপসরসিৈ নাম্বার
শেকক আিা ামিু জ্জামান আসরফ নাকমর শলাকসির িকে আমার
েেম পসরিয়। েেম শদড় বের শফাকনই শেম। নৈুন শমাবাইল
বযবহারকারী সহকিকব কো বলকৈ-বলকৈ শেম। শদড় বের গৈ
হকয় শগকল দু জন দু জনকক শদখার জনয উদগ্রীব ও বযগ্র হকয় উসঠ।
শিই বযগ্রৈা শেককই কোমকৈা াহবাগ শমাকড় শদখা। শমাবাইকলর
আসরকফর িকে বাস্তব িু মকনর সমল পাওয়া শগল না। কারে,
শমাবাইকল শ ানা আসরকফর কিস্বর িু ন্দর হকলও শদখকৈ িু ন্দর
নন সৈসন। ৈাই বািায় সফকর একি অকনকক্ষে কাাঁসদ।
ৈার পরও িম্পকি সবকয়কৈ গড়ায়। ৈখন আমার বয়ি মাত্র
বাই । িসদও এর আকগ আমার একসি সবকয় হকয়সেল। শিখাকন
বসনবনা না হওয়ার কারকে সবকয় শভকঙ িায়। আসরফ ৈা শজকনই
আমাকক সবকয় ককর। সবকয়র আকগ জানকৈ পাসর, শি সববাসহৈ।
এিা সেল সিৈীয় আঘাৈ। সকন্তু এৈদূ র িাওয়ার পর সফকর
আিারও পে শখালা সেল না। ৈাই সনকজর সিৈীয় সবকয় হয়
আসরকফর সিৈীয় স্ত্রী সহকিকবই। সবকয়র পর সকেু িা অবকহসলৈ
অবিাকৈই বিবাি শুরু হয় শমাহাম্মাদপুকরর ভাড়া বািায়। শেম
সদকয় শুরু করা সবকয়কৈ এককর পর এক আঘাৈ আিকৈ োকক।
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েেম আঘাৈিা আকি আসরকফর েেম স্ত্রীর পক্ষ শেকক।
শমাহাম্মাদপুকর শিখাকন োকৈাম, একসদন আসরকফর েেম স্ত্রী
শিখাকন হাসজর হকয় ৈাকক মারধর ককর। স্ত্রীর কাকে ধরা খাওয়ার
পর আসরফ জানায়, এই বািা বদলাকৈ হকব। িৈীকনর রুরমূ সৈি
শদকখ আসম সনকজও ভয় শপকয় িাই। ৈাই আসরকফর কোমকৈা
বািা বদসলকয় নৈুন বািা সনই যামলীর নকবাদয় হাউসজাংকয়। সকন্তু
বািা বদলাকলও েেম স্ত্রীর সনিিাৈন শেকক আসরফ শরহাই পাসচ্ছল
না। স্ত্রীর িাকপ এবাং পসরসিসৈ িামাল সদকৈ আসরফ ৈার িেীর
জায়গা েেম স্ত্রীর নাকম সলকখ শদয়। এর পকরও আসরকফর িকে
ৈার িম্পককির িানাপকড়ন িলকৈ োকক।
িােী জানান, একপিিাকয় আসরফ বড় বউকয়র কোমকৈা আদালকৈ
সগকয় ৈাকক ৈালাকও সদকয় শদয়। সকন্তু সৈসন অিঃিত্তা হওয়ার
কারকে ৈালাক কািিকর হয় সন (উকল্লখয, এিা ইিলামী সবধান
নয়। কারে, ইিলামী সবধানমকৈ স্ত্রী অিঃিত্তা হকলও ৈালাক
কািিকর হকব, ৈকব ইেকৈ োকাকালীন অনয কারও িাকে সবকয়
বিকৈ পারকব না)।
আদালকৈর কারকে িােীকক সবৈাসড়ৈ করকৈ না শপকর আসরকফর
েেম স্ত্রীর শক্রাধ শিন আগুকন পসরেৈ হয়। ৈাই ৈার েকরািনায়
িাৈ মাকির অিঃিত্তা অবিায় আসরফ ৈাকক হৈযারও শিিা
ُ َ
َْ َ ْ
ককরসেল। আরবীকৈ একসি েবাদ আকে- ار ُس ال َجل
ِ نِعم اْل

‘িবকিকয় সবশ্বস্ত েহরী হকচ্ছ মানু কষর মৃৈুযভাগয।’ অেিাৎ মানু কষর
মৃৈুযর সনধিাসরৈ সদনক্ষেই ৈাকক অপমৃৈুয শেকক পাহারাদারী ককর
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রক্ষা ককর োকক। িৈক্ষে পিিি মৃৈুযর িময় না আকি, ৈৈক্ষে
পিিি শকউ ৈাকক মারকৈ পাকর না। িােীর শক্ষকত্র এই েবাদ
এক ভাগ িৈয েমাসেৈ হকলা। আসরফ ৈাকক হৈযা করার শিিা
করকলও িােীর ‘আজাল’ ৈাকক এই অপমৃৈুয শেকক রক্ষা ককর।
পসরকল্পনা শভকঙ িাওয়ার এক বের পর আসরফ ৈা স্বীকার ককর
ক্ষমাও শিকয়সেকলন। িােী সনকজর িম্পককি জানান, শোি একসি
ভাই বাকদ িাংিাকর আরও আকেন ৈার মা। বাবা শেককও শনই।
ৈকব ৈারা শকউই ৈার শখাাঁজখবর শনন না। আর স্বামী আসরকফর
আপন পাাঁি ভাই। নু রুজ্জামান নাকমর এক শদবরকক িকে সনকয়
সৈসন শরসডওকৈ িাক্ষাৈকার সদকৈ িান।
এ ার িকে ৈার স্বামীর পরকীয়ার িূ ত্রপাৈ িম্পককি িােী বকলনসবউসি পালিার সদকয়সেলাম বযবিার জনয। এ পালিাকরর কারকেই
আসম আজ স্বামীহারা। আয় া হুমায়রা এ া নাকমর েসৈকব ী এক
কািমার একপিিাকয় আমার বান্ধবী হকয় িায়। দ্রুৈ আমরা ঘসনষ্ঠ
হকয় িাই। এ ার বাসড় িেগ্রাকম। বাবা জসিম উসেকনর িকে ৈার
মাকয়র বসনবনা না হওয়ার কারকে ৈাকদর সববাহ সবকচ্ছদ হকয়
িায়। এ া ও ৈার ভাই আসকব ও আলসফকক সনকয় ৈার মা এক
ডাক্তারকক সবকয় ককরন। এ ার স্বামী আজম ওরকফ শরাকজর বাসড়
রাজবাসড়র মােবাসড়কৈ। িােী বকলন, ঘসনষ্ঠ বান্ধবী হওয়ায় এ ার
িকে সবসভন্ন সবষকয় আকলািনা হকৈা। আকলািনায় োকৈ নানা
অিরে কোও। এিব অিরে আকলািনার এক পিিাকয় এ া মুখ
ফিকক বকলই শফলল, শি পরকীয়া শেকম জড়াকব! ৈার স্বামীর
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সকেু ( ারীসরক) িমিযাও সেল। আমার স্বামী কী পাকর না পাকর
এিব সবষকয় আসম আকলািনা করৈাম (অেিাৎ স্বামী-স্ত্রীিু লভ
দাম্পৈয সবষয়)। শদখৈাম, এ া একৈ শব আগ্রহ শদখায় এবাং
শকৌৈূ হল অনু ভব ককর। স্বামীর ারীসরক িমিযাই হয়ৈ ৈাকক
অকনযর স্বামীর বযাপাকর উৎিাহী এবাং পরকীয়ায় জড়াকনার েসৈ
অনু োসেৈ করৈ। সকন্তু ৈাই বকল শি শি আমার স্বামীর িকেই
পরকীয়ায় জসড়কয় পড়কব, ৈা ভাবকৈ পাসরসন কখনও।
আমার বাচ্চার জন্মসদকন এ া আিৈ। অকনক কাকজই ৈার িকে
শিাগাকিাগ হৈ, আড্ডা শদয়া হকৈা। বযবিাসয়ক কারকে িাকা
শলনকদকনর িময় আসরকফর িকে এ ার পরকীয়ার বযাপারসি
বুঝকৈ পাসর সন। এরপর নকবাদয় হাউসজাং শেকক মাকলক
িাকহকবকর বাসড়কৈ বািা িানাির কসর। বািা বদকলর পর এ ার
িকে আসরকফর পরকীয়ার বযাপারসি আমাকর নজকর আকি।
ৈারপর শলাকমুকখও শুনকৈ পাই ৈাকদর শগাপন িম্পককির কো।
শবড়াকৈ িাওয়া, নগদ সৈন লাখ িাকা শলনকদন ইৈযাসদ ৈেয
আমার কাকে েকাস ৈ হয়।
িাকা শলনকদনিহ আসরকফর িকে এ ার ঘসনষ্ঠৈার কো ৈার
স্বামী আজম ভাইকক বকলও কাজ হয় সন। আজম ভাইকয়র
সনরুত্তাপ ভাব এবাং বযবিা না শনয়া শদকখ এ ার িকে িকে ৈার
েসৈও মারাত্মক সক্ষপ্ত হকয় িাই। এরপর নানা রকম ৈেয শপকয়
একসদন এ ার স্বামী এবাং নীলা ও ননী নাকমর ৈার দু ই বান্ধবীর
িকে ঝগড়ায় সলপ্ত হই। এমনসক এ ার িকে জুৈা মারামাসর পিিি
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হয়। এ িম্পকি সনকয় অকনক সিনসক্রকয়ি হকয়কে, আসরফ
অকনকবার কুরআন েু াঁকয় পেও ককরকে। ৈাকৈও কাজ হয়সন।
এ ার স্বামী আজম ভাইকক ৈার ারীসরক িু িৈার জনয ডাক্তার
শদখাকৈ বকলসে, িাকৈ সৈসন এ ার িাসহদা পূ রে করকৈ পাকরন।
িােী আকরা বকলন, আসরফ বযবিার পা াপাস ইকলকসেক সমিার
িযাম্পাসরাংকয়র কাজ করৈ। একাকজ শি মাকঝ-মকধযই তভরব
শিৈ। অকনকসদন এ া ৈার িকে তভরব শগকে বকল জানকৈ
শপকরসে। এ ার ভূ সমকা সনকয় শক্ষাভ েকা ককর সৈসন আকরা
বকলন, দু সনয়ায় হয় ও োককব, না হয় আসম োকব। হয় ও মরকব,
না হয় আসম মরব। আসম অিহায়। আমার স ক্ষা কম। এ াকক
কৈবার বকলসে, আমার স্বামীিাকক আমাকক সভক্ষা দাও। আমার
কাকে আমার স্বামীকক সফসরকয় দাও। পৃসেবীকৈ এর শিকয়
হৃদয়সবদারক আকবদন আর কী হকৈ পাকর শি, একজন স্ত্রী ৈার
স্বামীকক সভক্ষা সহকিকব মাঙকব অনয একজন নারীর কাকে?
সকন্তু এমন একসি আকুল আকবদকনও কাজ হয় সন। মন গকল সন
এ ার। সপেু োকড় সন শি আসরকফর। ৈাই একপিিাকয় হৈা হকয়
আত্মহৈযার শিিা কসর। সকন্তু শিককানও কারকে শহাক, ৈাকৈও
িফল হকৈ পাসর সন। অবক কষ সনজ স্বামীকক সনয়ন্ত্রকে আনার
শিিা শুরু কসর। সকন্তু এই েকিিায় িফলৈা পাওয়ার আ া করা
সেল বাৈুলৈা মাত্র। আসরফ েেম সবকয় ককরকে ভাকলাকবকি।
আমাককও সবকয় ককরকে ভাকলাকবকি। এখন আবার এ ার িকে
পরকীয়ায় সলপ্ত! এ াককও এসবষয়সি বুসঝকয়সে। ৈাকক বুসঝকয়সে,
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আজ শৈামাকক ভাকলাবািার েকলাভন শদখাকচ্ছ, কাল শৈামার
িামকন অনযকক েকলাভন শদখাকব না, এর শকানও সনিয়ৈা আকে?
সকন্তু শি সকেু কৈই দকমসন। কাকন শৈাকলসন এিব অকািয িু ু্সক্ত।
শি শকানও মূ কলয শি আমার স্বামী আসরফকক শপকৈ শিকয়কে।
আমার স্বামী আমাকক শেকড় এ ার সপেকন পড়ল শকন ৈা বুঝকৈ
শিিা ককরসে। শি সক আমার শিকয় িু ন্দরী? আসম অকনক িময়
রাস্তায় শনকম মানু ষকক বলৈাম, আচ্ছা ভাই, বলু নকৈা আসম সক
অিু ন্দর? পাগকলর মকৈা আসম বহুসদন রাস্তায় শনকম এ ধরকনর
কো বকলসে।
শুকনসেলাম ইয়াবা শখকল মানু ষ িু ন্দর হয়। আসম আরও িু ন্দর
হওয়ার জনয সকেু সদন ইয়াবা শখকয়সেলাম। আসরফ এ াকক সনকয়
অনয শকাোও ইয়াবা খায় শুকন আমারও আগ্রহ শবকড়সেল এ
বযাপাকর। ৈাই ৈাকক আিকাকনার জনয শ ষ পিিি ইয়াবা
ধকরসেলাম। সকন্তু সকেু কৈই সকেু হয় সন।
আসম ভাবৈাম, এ াকৈা আমার শিকয় িু ন্দরী নয়। ৈাহকল শকন
আমার স্বামী ৈার সপেু সনল? ৈাই স্বামীর িামকন সনকজকক আরও
িু ন্দর ককর েকা করার উকেক যই এই িবিনা া ইয়াবা
ধকরসেলাম। শুধু ৈা-ই নয়, আসম বহুসদন রাস্তায় শনকম পাগকলর
মকৈা েলাপ বককসে এবাং রাস্তার মানু ষকক োসমকয় োসমকয় বকলসে,
আচ্ছা ভাই, বলু নকৈা আসম িু ন্দরী না! আমার জীবনিা শভকঙ িূ েি
হকয় শগকে। শ ষবাকরর মকৈা আবার আসম এ ার কাকে আমার
স্বামীিাকক সভক্ষা িাই। এ া! শৈামার িম্পদ-সবত্ত িবই আকে।
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আকে ফ্ল্ািবাসড়। সকন্তু শদখ, আমার সকেু ই শনই। স্বামী হারাকল
দু সি িিান সনকয় আসম শকাোয় সগকয় দাাঁড়াকবা?
এই হকলা িােীর শদয়া সনকজর িাক্ষাৈকার। এবার ঘিনা
সবকেষকে আিু ন :
পসরিয় শেকক শেমালাপ এবাং শ কষ গভীর শেম। দু জন দু জনকক
শদখার জনয মসরয়া হকয় ওঠা। শদখা করার স্পি াহবাগ।
কোমকৈা দু জন দু জনকক শদখা। ভাকলাবািার মানু ষ আসরফ ৈো
ামিু জ্জামান বাক্কুকক শদকখ েেকম হকিসককয় িান িােী। শিহারা
ও বয়ি ৈাকক মমিাহৈ ককর। ৈবু ভাকলাবািার মিিাদা সদকৈ সগকয়
সৈসন ৈার িম্পকি অিুি রাখার শঘাষো শদন। েেম িাক্ষাকৈ
আকরকসি সবষয় জানকৈ পাকরন িােী, ামিু জ্জামান সববাসহৈ।
ঘকর ৈার জ্বলজযাি স্ত্রী ও শেকলিিান আকে। আরও মমিাহৈ হন
িােী। ভাকলাবািার ৈাসগকদ এিাও শমকন সনকৈ হয় ৈাকক।
ৈাোড়া িােী িু ন্দরী হকলও সৈসনও আকগ অকনযর ঘর ককর
একিকেন। ৈাই এসবষয়িাও মাোয় োকক ৈার এবাং একারকে
িৈীকনর ঘর করকৈ রাসজ হকৈ হয় ৈাকক।
এভাকব শব সকেু সদন গড়াবার পর ামিু জ্জামানকক সবকয় ককরন
িােী। মুকখামুসখ হন এক সৈক্ত অসভজ্ঞৈার। েেম স্ত্রী ৈাকক
সনদারুেভাকব লাসঞ্ছৈ ককর। এিাও শমকন শনন িােী। শমািকো,
নৈুন িাংিার আর ভাঙকৈ িান না বকল িব অসেয়ৈাকক মাো
শপকৈ বরে ককর শনন সৈসন। অকনক িু ে-িাংগ্রাম ককর এসগকয়
সনকয় িান িাংিার। এরই মকধয মসৈগসৈ পসরবৈিন হয়
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ামিু জ্জামাকনর। েেম স্ত্রীর শিাগিাজক একবার িােীকক হৈযা
করারও ষড়িন্ত্র ককরন। শকাকনা মকৈ শিবার শবাঁকি িান িােী।
এভাকব আরও অকনকবার শমকর শফলার ষড়িন্ত্র করা হয়। সকন্তু
েসৈবারই সৈসন অকলৌসককভাকব শবাঁকি সগকয়কেন।
িােী বাি করকৈন আদাবকর। েেম স্ত্রী ও ৈার শেকল-িিান
োকায় িাংিার িালাকৈ শবগ শপকৈ হয় ামিু জ্জামান বাক্কুকক।
িােী এখাকন শজার খািাকৈ পাকরন না। শকননা, একক শৈা স্বামীর
সিৈীয় ঘর, ৈারপর আবার সৈসন সনকজও স্বামীকফরৈ। ৈাই
িাংিাকর গসৈ আনকৈ এবাং সনকজর েকয়াজন পূ রে করকৈ
উকদযাগী হন। আদাবকর শ্রাবেী সবউসি পালিার নাকম একসি সবউসি
পালিার শুরু ককরন। সনকজই সেকলন সবউসিস য়ান। সনজ পালিার
আর সনকজই পসরিালনায় শব
ভাকলাই িলসেল পালিার।
পালিারিূ কত্রই পসরিয় ঘকি এ ার িকে। এ া পালিাকর আিৈ
িাজুগুকজা করার জনয। এই িূ কত্র িােীর িকে পসরিয়। পসরিয়
শেকক বন্ধুত্ব। ৈাকদর বন্ধুত্ব শব জকম ওকঠ এক িময়। এ া
ধনা য স্বামীর স্ত্রী। হাৈ ভকর িাকা োকৈ ৈার। িােী মাকঝমকধয
ৈার িারা উপকৃৈ হকৈন। সবক ষ ককর িােীর স্বামী িখন
শৈজগাাঁওকয় জামান প্লাসিক কারখানা িাপন ককর ৈখন এ ার
শবস স্বরোপন্ন হন সৈসন। ৈার কাে শেকক শমািা অাংককর িাকা
একন স্বামীর হাকৈ ৈুকল শদন িােী। আর এ িমকয়ই িােীর স্বামী
িম্পককি ধারো পান এ া। িােী এ ার কাকে ৈার স্বামীর খুব
ে াংিা করকৈন। ৈার শপৌরুকষর কো সিসবকয় বেিনা করকৈন।
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একৈ এ ার মন হাহাকার ককর ওকঠ। কারে, িােীর বেিনা
অনু িায়ী এ ার স্বামী ৈাকক পসরৈৃপ্ত করকৈ পারকৈন না।
এখাকনই
মারাত্মক
ভুলিা ককরন িােী। হাদীকি ইর াদ হকয়কে :
َ
َ

َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ
َّ َ َّ ي
َ ْ ُ ْ ُ َُ َ
َْ ْ َ
َ
اش ال َم ْرأة ال َم ْرأة َح َّّت
ِ عن عب ِد ا
ِ  ل تب: ب صَّل اهلل َّ علي ِه َوسلم قال
ِ ِ هلل َّ ع َ ِن انل
َ ُ ْ َ َّ َ
َ َ
-ت ِصف َها ل ِ َز ْو ِج َها كأن َما ينظ ُر إِيلْ َها

শকানও নারী শিন শকানও নারীর িকে একিকে

য়ন না ককর

অৈপর এমনভাকব স্বামীর কাকে অপরজকনর সববরে না শদয়, শিন
স্বামী ৈাকক স্বিকক্ষ শদখকে। [সৈরসমিী : ২৭৯২]
এই হাদীকি অকনযর কাকে সনজ স্বামীর সববরে সকাংবা শকানও
পুরুকষর কাকে সনজ স্ত্রীর সববরে সদকৈ ককঠারভাকব সনসষে করা
হকয়কে। এিা নারী পুরুকষর িম্ভ্রম রক্ষার সনরাপদ পরাম ।ি সকন্তু
এখাকন ভুল ককরসেকলন িােী। বান্ধবী এ ার কাকে সৈসন মন খুকল
স্বামীর সববরে সদকয়সেকলন, স্বামীর শপৌরুকষর কো রঙ িসড়কয়
বয়ান ককরসেকলন। স্বাভাসবকভাকবই এ ার নারীমন ৈখন
পরপুরুকষর জনয হাহাকার ককর উঠৈ। এই দু বিলৈার িু কিাকগ
হয়ৈ সনকজর অজাকিই সৈসন ামিু জ্জামাকনর েসৈ দু বিল হকৈ
োককন।
হাদীকি সনজ স্বামী সকাংবা সনজ স্ত্রীকক সনরাপদ রাখার শি পন্থা
বাৈকল শদয়া হকয়সেল, ৈাকৈ কমসৈ করায় িূ িনা ঘকি এ া, িােী
ও আসরকফর পৈকনর। কারে, িােীর বেিনা অনু িায়ী আসরফ
শমাকিও িু দ িন শকানও বযসক্ত নয়। ৈাোড়া বয়িিাও শৈা কম
হকলা না। ৈাই ৈার েসৈ এ ার দু বিল হওয়ার মূ ল কারে ৈার
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স্বামীর সফসজকযাসল িমিযা। শি িমিযার দৃ যপি এ াকক স্মরে
কসরকয় সদকয়কেন িােী সনকজ। আর এ াও এখাকন রীয়ৈ ও
শদ ীয় আইকনর লঙ্ঘন ককরকেন। কারে, বাাংলাকদক র সনকাহ
শরসজসস্ট্র আইকনর ১৮ নাং ধারায় িু স্পিভাকব উকল্লখ করা হকয়কে
শি, শকানও স্বামী ারীসরকভাকব অক্ষম হকল শি স্বামী শেকক
সবসচ্ছন্ন হকৈ পারকব। র‘ঈ সবধানও এরূপ।
একবার সরফাআ নামক এক িাহাবীর স্ত্রী স্বামীর অক্ষমৈার
অসভকিাগ সনকয় রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর কাকে
উপসিৈ হকল সৈসন ৈাকক এই অক্ষম স্বামী শেকক সবসচ্ছন্ন হওয়ার
অনু মসৈ সদকলন। ৈকব শিই িকে একোও বলকলন শি, ৈুসম
শৈামার এই স্বামীকক বৈিমান শরকখ ৈা করকৈ পারকব না। অেিাৎ
একজকনর ঘাকড় শেকক অনযজকনর মাধযকম কামনা পূ রে করার
িু কিাগ শনই। সনয়মৈাসন্ত্রকভাকব েেম স্বামীর কাে শেকক সবসচ্ছন্ন
হকয় ৈকবই পরবৈিী শকানও স্বামীর কাকে িাওয়া িাকব। সকন্তু
এ া-িােীকদর শবলায় রীয়কৈর এিব শমৌসলক সবধানগুকলা
পাসলৈ হয়সন বকল দু ঃখ ও পৈন শনকম একিকে পকদ-পকদ।
পরকীয়া িাধন পূ রে করকৈ সগকয় এ া হৈযা ককরকেন পাাঁি
বেকরর সনষ্পাপ িিানসিকক। ৈার অপরাধ একিাই। শি
আসরকফর িকে মা এ াকক অেীসৈকর অবিায় শদকখ শফকলসেল!
এ া কোিা আসরফ ওরকফ বাক্কুকক বারবার বলৈও। শি বলৈ,
আমাকদর জনয িাসমউল হুমসক হকয় দাাঁড়াকচ্ছ! ৈাকক দু সনয়া...
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শিই ভাবা শিই কাজ। মাকয়র অববধ শেম তবধ িিান িাসমউলকক
পাসঠকয় সদল এমন এক জগকৈ, শিখান শেকক শি আর মাকয়র
অববধ েেকয়র রাজিাক্ষী হকয় ৈাকদর সবঘ্ন ঘিাকব না শকাকনাসদন।
মা োককবন না িিানকক সনকয় সঙ্কৈ। িাসমউকলর িবকিকয় বড়
দু ঃখিা শবাধ হয় জন্মসদকন শোট্ট িাইককলিা না পাওয়া! একসি
স শুর কাকে শখলনার বস্তুর শিকয় সেয় আর কী হকৈ পাকর!
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বধূ র জনয লড়াই
বহু বের আকগ ভারকৈর শমঘালয় রাকজযর একিা ঘিনা
পকড়সেলাম। পাহাড়-পবিৈ, বন-জেকলর সনজিনৈায় িভযৈার
আকলা না পড়কলও এক সহন্দু গৃহকিযর ঘকর িভযৈা ও সবজ্ঞাকনর
অসবকচ্ছদয অাং কযাকমরার আকলা এবাং িাাংবাসদককর পা পকড়সেল
সঠকই। কুন শিমন িারক া শক্রা দূ র শেককও মড়া শদখকৈ পায়,
সঠক শৈমসন ওই িাাংবাসদক বন-জেকলর সনজিনৈার অন্ধকাকর
খুাঁকজ শবর ককরসেকলন অন্ধকার জগকৈর আকরক গল্প। এই গল্প
আমাকক স্তি ককর সদকয়সেল। সবকবককক ককরসেল সবকল। হয়ৈ
আমার বাড়াবাসড় এিা। িামানয ঘিনাকক বড় ককর শদখার বাসৈক
শরাগ। এসড়কয় িাওয়ার ঘিনাকক সবকেষে ককর ফুসলকয়-ফাসপকয়
েকা করার ‘সনরুকে ’ শিিা। পাঠক! অিৈ এই ঘিনাসিকক
আপসন এই দৃ সিকৈ শদখকবন না। বরাং ঘিনাসবকেষকে আপসনও
রীক হন আমার িকে।
শমঘালয় রাজয। পাহাড়-পবিকৈর সনজিনৈায় স ক্ষাহীন, আকলাহীন,
িভযৈাহীন এক সহন্দু পসরবার। িাংিাকর গৃহকৈিা দু ইজন আর
গৃহকত্রিী একজন। গৃহকৈিা দু ইজন হকলন িকহাদর ভাই! ৈাকদর
পসরিয় এখাকনই শ ষ নয়, ৈারা আবার ওই গৃহকত্রিীর স্বামীও
বকি! অেিাৎ এক নারীর দু ই স্বামী, িম্পককি িারা পরস্পকর
িকহাদরা!
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পুরুকষর ঔরি সবভক্ত হকয় একাসধক নারীর গকভি েসৈিাপন হকৈ
পাকর। ৈাই ৈারা একাসধক স্ত্রী গ্রহে করকৈ পাকর এবাং ৈা
িু সক্তিু ক্ত। সকন্তু একজন নারী সক পাকর ৈার গভিকক সবভক্ত
করকৈ? একককজকনর জনয আলাদা আলাদা গভি বানাকৈ? পাকর
না। ৈাই িেৈ কারকেই ৈারা পাকর না একাসধক স্বামী গ্রহে
করকৈ। পাকর না একাসধক স্বামীর ঔরি সনকয় সনকজর গভিকক
কলসঙ্কৈ করকৈ। এিব কল্পনা আমাকদর মকন শঘন্না িৃ সি ককর।
ৈা ভাবকৈ শগকল আমাকদর রুসি নি হকয় িায়। সকন্তু ওই দু ই
ভাই, দু ই স্বামী এবাং দু ই স্বামীর এক স্ত্রীর এ সনকয় শকানও শঘন্না
শনই। ধমিীয় স েীলৈা আর জ্ঞান ও িভযৈার আকলাস্বল্পৈা ৈাকদর
মন শেকক হয়ৈ এই মিিাদাকবাধ উসঠকয় সদকয়কে। অৈএব ৈাকদর
সনকয় শলখাকলসখর েকয়াজনয়ীৈা বড় স্বল্প!
সকন্তু আাঁধাকরর অিভযৈার িসদ পুনরাবৃ সত্ত ঘকি, অন্ধকাকরর ঘিনার
পুনজিনম হয়, িভযৈাকক কলসঙ্কৈ করা এধরকনর শকানও ঘিনা
ঘকি শিাকখর িামকন, ৈাহকল সক
শমঘালয় রাজয শেকড় এবার
মুিসলমকদর সববেি িমাকজর ঘিনা
েবািীর লড়াই’ স করানাকম একসি

আর সনিু প োকা িায়? ৈাই
আমাকদর আকলার িভযৈার
শুনু ন : ‘বউ সফকর শপকৈ দু ই
িাংবাদ শেকপকে তদসনক আমার

শদ পসত্রকা। ঘিনার সববরে সনেরূপ :
হসবগে শজলার নবীগে োনার আউ কাসন্দ ইউসনয়কনর দরকব
গ্রাকমর লু ৎফা শবগম। মনভকর ভাকলাবাকিন পাক র সমনহাজপুর
গ্রাকমর নজরুল ইিলাম ওরকফ ইয়াসফিকক। লু ৎফার ভাকলাবািায়
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শকানও কমসৈ শনই। সকন্তু ইয়াসফকির ভাকলাবািায় আকে
েৈারো। সৈসন ৈার সববাসহৈ পসরিয় লু সককয় শরকখ গভীর শেম
িাসলকয় িান লু ৎফার িকে। িরল লু ৎফা শেমদসরয়ায় হাবুডুবু
খাওয়ায় ভাকলাবািার মানু কষর আিল পসরিকয়র সকনারা খুাঁকজ পান
সন। পকর অব য ঘিনা ফাাঁি হকয় িায়, ইয়াসফকির আিল পসরিয়
শবসরকয় আকি। সকন্তু লু ৎফা অনড়। শি ককরই শহাক ইয়াসফিককই
ৈাকক িাই। পসরবাকরর বাধা-আপসত্ত শকান োই! ৈার শজদ আর
ভাকলাবািার জয় হকলা।
২০০৯ইাং িাকলর ২৪ই মািি ভাকলাবািার গলায় সবজকয়র মালা
পসরকয় িৈীকনর ঘর করকৈ শগকলন সৈসন। পসরবাকরর িম্মসৈ
অস্বীকার ককর শেসমকিু গল পাসলকয় শগকলন বাসড় শেকক। হসবগে
িদর উপকজলার লেরপুর ইউসনয়কনর কসিয়াসদ বাজাকরর কাসজ
অসফকি ৈাকদর সবকয় হয়। যমাহরাো ভেধধ ারণ রা হয় েুই
লাখ পঞ্চাি হাজার টা া। আইভে ঝানমলা এড়ানত
তারা এ ই তাভরনখ হভব্গঞ্জ যোটারী পাব্ভলন
এভিনেভিট নরে। ইয়াভিনের পভরব্ার ভব্নয়টি যমনে
ভেনলও লুৎিার পভরব্ার তা যমনে যেয় সন। ৈাই ৈার
পসরবাকরর শলাককদর মকধয পুেীভূ ৈ হয় শক্ষাকভর োইিাপা আগুন।
মা-বাবার দু ‘আ-আস বিাদহীন এই সবকয়র পরও শব িু কখই
কািসেল ৈাকদর িাংিার। ৈকব এর সকেু সদন পর ইয়াসফি
আকমসরকায় িকল িান।
এবার পসরবাকরর শলাককদর শক্ষাকভর আগুন জ্বকল ওকঠ। ৈারা
লু ৎফাকক সবকয় সবকচ্ছকদর জনয িাপ সদকৈ োকক। একই িকে
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ৈারা ভুয়া সনবন্ধন কাডি িাংগ্রহ ককর শজার ককর ২ নকভম্বর
২০১০ইাং লু ৎফাকক শমৌলভীবাজার িদর উপকজলার কদমহািা
গ্রাকমর মৃৈ মকিু দ আলীর শেকল িু ক্তরাজয েবািী তিয়দ
আফজাল শহাকিকনর িকে সবকয় সদকয় শদয়। অৈযি শগাপনীয়ৈার
মধয সদকয় এই অববধ সবকয়র কাজ িম্পন্ন করা হয়। এই সবকয়
এজনয অববধ শি, একজন োপ্ত বয়ে নারী-পুরুষ ৈাকদর সনকজর
পেকন্দ সবকয় করকল িামাসজক দৃ সিকৈ ৈা িৈ বড়ই অপরাধ এবাং
রীয়কৈর তনসৈক দৃ সিকৈ দূ ষেীয় শহাক না শকন- শিই সবকয় সিে
ধরা হয়। এই সবকয়র মকধয অনয শকানও সবকয় বাাঁধাকল ৈা হকব
অববধ ও নাজাকয়ি। এই সবকয়র সমলন হকব বযসভিার-শিনা। শৈা
এই বযসভিারী সবকয়র কোিা লু সককয় রাখকৈ বযেি হয় লু ৎফার
পসরবার। এলাকায় জানাজাসন হকয় িায় ৈা। শুরু হয় আিল স্বামী
এবাং নৈুন অববধ স্বামীর মকধয বউ পাওয়ার লড়াই। আইনী
লড়াইকয়র মাকঠ নামকৈ িাকচ্ছন নজরুল ইিলাম ওরকফ ইয়াসফি।
কম িাকচ্ছন না নৈুন স্বামী আফজাল শহাকিনও। এই অসেয়
লড়াইকয় শ ষ পিিি িারই জয় শহাক না শকন, আমাকদর
িামাসজকৈা আর তনসৈকৈার পরাজয় সকন্তু অবধাসরৈ। আর জয়
ইিলাম ও ইিলাকমর আদক ির। ইিলামী আদ ি ও তনসৈকার
আশ্রকয় োককল আমার দৃ ঢ় সবশ্বাি, লু ৎফা, নজরুল ও আফজাল
কাউককই এমন শনাাংরা েসৈকিাসগৈায় সলপ্ত হকৈ হকৈা না।
আমাকদরও স্মরে হকৈা না শমঘালয় রাকজযর শিই অসেয় কড়িা
কো।
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িাংিৈ সবকয় সনরাপদ জীবন
মানবজাসৈর অপসরহািি একসি িামাসজক আিার হকচ্ছ সবকয়।
সবকয়র মাধযকম িমাজ-িাংিার সিকক োকক। বাং পরম্পরা অবযহৈ
োকক। ৈাই মানবীয় এই েকয়াজনিাকক ইিলাম অৈযি গুরুকত্বর
িকে শদকখ োকক। সবকয়কক েকয়াজন ও বাস্তবৈার মকধয িীমাবে
শরকখ অনাড়ম্বরভাকব ৈা িম্পাদকনর আকদ শদয় ইিলাম এবাং
এধরকনর সবকয়ই পরবৈিীকৈ িু খ-িমৃসে বকয় আকন বকল শঘাষো
সদকয়কে ইিলাম। হাদীকি ইর াদ হকয়কেَ
َ

ًَ
َ ُ َْ ً َََ َ ْ َ ُ ي
»َسها َمئُونة
«أعظم انلَك ِح بركة أي

‘শিই সবকয় অসধক বরকৈপূ েি, িা আড়ম্বরমুক্ত।’ [মুিনাদ আহমদ
: ২৪৫২৯]
সকন্তু আফকিাকির কো হকচ্ছ, মুিসলম জাসৈ আজ এই আদ ি
শেকক অকনক দূ কর। সবকয়কক শকি ককর আজ শি পসরমাে শবপদিা
আর অেীলৈার েদ িনী হকচ্ছ, ৈার মারাত্মক খারাপ েভাব
পড়কে আমাকদর অনযানয িামাসজক জীবকন। সবকয়র িকে নানা
ধরকনর পাপ জসড়কয় পড়ার কারকে সবকয়র কাসঙ্ক্ষৈ বরকৈ ও
উকে য সিে হকচ্ছ না। বরাং িু ফল পাওয়ার বদলায় এর কুফল
েৈযক্ষ করসে নানাভাকব, নানা িমকয়। সবকয়র মকধয নানা
অনািাকরর মকধয িবকিকয় ভয়ানক হকচ্ছ শবপদিার িিিা। শবপদিার

126

একসি সবকয় কী পসরমাে অশুভ পসরেসৈ শডকক আনকৈ পাকর ৈার
শোে একসি উদাহরে সনন।
ায়লা (েদ্মনাম) িদয তকক ার শপসরকয় আিা শিৌবকনর কাসঠ স্প ি
করকৈ িাওয়া এক নারী। এ িময়িাকৈ এ ধরকনর নারীকদর
সবপদ পকদ-পকদ। িম্ভ্রমকখককা কুনরা ডাকল-ডাকল বকি আকে
িম্ভ্রম লু িকনর মরা গরুর আ ায়। উঠসৈ বয়িী এিব নারী ৈাকদর
েেম িাকগিি। ৈাই এই নারীকদর িলকৈ হকব অসৈ িিপিকে,
িাংিৈ পদকক্ষকপ। সকন্তু পদিাহীন মুক্তবাসিনী নারীকক শিমসনভাকব
আল্লাহর সবধান পালকনর বযাপাকর উদািীন ককর ৈুকলকে,
শৈমসনভাকব সনকজর মিিাদা ও িম্ভ্রম রক্ষার ৈাসগদিুকুও ভুসলকয়
সদকয়কে। ৈাই নারী শকাোয় িাকচ্ছ, কার িকে িাকচ্ছ এবাং এই
িাওয়ার পসরোম কী হকব- এিব আজ ভাবনার সবষকয়র মিিাদা
হাসরকয়কে। আর এ কারকেই নারী-অলাংকারিুকু আজ রসক্ষৈ
োকক সন। হাি-বাজাকর, শদাকান-মাককিকি ৈা আজ সবসকসকসন হকচ্ছ
হাজাকরা মানু কষর িামকন, িস্তা দকর!
শৈা ায়লার কোয় আিু ন। শষাল বেকরর শমকয় ায়লা।
আত্মীকয়র সবকয়কৈ ধু ম পকড়কে। ৈাককও শিখাকন শিকৈ হকব।
শবারকা, পদিা এিব কী সবকয়র মকৈা মহািকজ্ঞ মানায়! ৈাই শি
শবারকা-পদিার শকানও শৈায়াক্কা করল না। ৈ িু বক আর
ৈরুকের িকে শিও সমক শগল আনন্দিাত্রায়। এই আনন্দিাত্রায়
সেকলন একজন ‘েবীে’ মুিাসফরও। বয়ি িসল্ল
োসড়কয়
একিসল্লক । ঘকর বধূ আকে। আকে শেকলিিান িবই। সকন্তু িা
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শনই ৈাহকলা, আল্লাহর সবধাকনর েসৈ মিিাদাকবাধ, পদিার েসৈ
শ্রোকবাধ। ৈাই সৈসন মুক্তবাসিনী ায়লার রূকপ মুগ্ধ হকলন। এক
বুকড়া শেসমককর ভূ সমকায় অবৈীেি হকলন সৈসন।
ায়লা সকন্তু এিকবর সকেু ই জানৈ না। একজন বুকড়া শলাক ৈার
শেকম পড়কব আর শি শিই শেকম িাড়া শদকব এমন শকানও কো
িাকজ না ায়লার মকৈা একজন শষাড় ী িু বৈীর শবলায়।
সকন্তু ওসদকক সঠকই মসরয়া হকয় উঠকলন শিই বৃ ে। ায়লাকক স্ত্রী
সহকিকব পাওয়ার জনয িারপর নাই ৈদসবকর শলকগ শগকলন সৈসন।
ৈকব শকউ ৈাকক িায় সদল না। হািকলা শুধু িবাই। ‘বুকড়ার
ভীমরসৈ’ বকলও সবদ্রূপ করল শকউ-শকউ।
ায়লার
অসভভাবককদর বকলও বুকড়া শকানও ফলাফল শপকলন না। িব
পকে শহাঁকিও শকানও পে না শপকয় সৈসন হৈা ও ক্রুে হকয়
উঠকলন। একিা কসঠন সিোি সনকলন সৈসন। হাকৈ ৈুকল সনকলন
নারী জাসৈর িবকি’ আৈাংককর বস্তু এসিড নাকমর ৈরল
আিরাঈলকক। স্ত্রী ককর পাওয়ার কল্পনার শমকয়সি এবার বুকড়ার
অনয লক্ষবস্তুকৈ পসরেৈ হকলা। সৈসন ওাঁৎ শপকৈ োককলন। িু কিাগ
বুকঝ সনকক্ষপ করকলন শষাড় ী ায়লার মুকখ শিই দাহযপদােি।
মুহূকৈির বযাপার। ককয়কসিমাত্র ক্ষকে সনঃক ষ ও ধ্বাংি হকয় শগল
ায়লার িব স্বপ্ন, িব আ া। একসি ভুল, আল্লাহর একসি সবধান
লঙ্ঘন মুহূকৈির মকধয ধ্বাংিস্তূকপ পসরেৈ করল আ ার একসি
িু উচ্চ সমনারকক।
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এ ধরকনর আ ার সমনার আর শিন ধ্বাংি ও িূ সেিৈ না হয়, শি
জনয এখনই িবাইকক পদিার োিীকর আশ্রয় শনয়া কাময। িম্ভ্রম
শৈা একিাই। ৈাই ৈা রক্ষায় পদিার সবধান িাই।
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পদিাকঘরা েসৈকব ী : সনরাপদ জীবন
িৎ েসৈকব ী হওয়া, েসৈকব ীর িকে ভাকলা বযবহার করার কো
অৈযি গুরুকত্বর িকে উকল্লখ ককরকে ইিলাম। আর একজন
েসৈকব ীর িবকিকয় গুরুদাসয়ত্ব হকচ্ছ অপর েসৈকব ীর িম্ভ্রম
রক্ষা করা। ৈাই েসৈকব ী শকানও নারীর িম্ভ্রমহানী করাকক
ইিলাম ক্ষমার অকিাগয মারাত্মক অপরাধ িাবযস্ত ককরকে।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক সজজ্ঞািা করা হকলা :

َّ ُّ َ
َ ْ َ ْ َ َ اذلنْب ا َ ْع َظ ُم ؟ فَ َذ َك َر ِفيْ ِه ي
-ار
اى
ِ
ِ الزنا ِِب ِليل ِة اْل
ِ

‘শকান গুনাহ িবকিকয় জঘনয? সৈসন উত্তর করকলন, েসৈকবস র
নারীর িকে বযসভিার করা।’ [বুখারী : ৪৪৭৭]
অনয আকরক হাদীকি ইর াদ হকয়কে : শমকদাদ রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু
বেিনা ককরন, রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ
ককরন,

ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ
َ ام َرأَة
-ِاره
ج
ِ
ِألن يز ِن الرجل بِعْش ِة نِسو ٍة أيَس علي ِه ِمن أن يز ِن ب
ِ

‘একজন িাধারে নারীর িকে বযসভিার করার শিকয় েসৈকব ী
নারীর িকে বযসভিার করা দ গুে বড় অপরাধ।’ [মুিনাদ
আহমাদ : ২৩৮৫৪]

সকন্তু একসি িমাজ শেকক িখন ইিলাকমর আকলা িকর িায়,
শবপদিা ঘুিঘুকি অন্ধকার হকয় আত্মেকা ককর, ৈখন শিই
িমাকজ এধরকনর অপরাধ অস্বাভাসবক শকানও বযাপার োকক না।
শবগম শরাককয়া শি িময় ‘অবকরাধবাসিনী’ বইসি সলকখসেকলন,
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ৈখন হয়ৈ িমাকজ পদিা পালকনর কড়াকসড়র একসি সিত্রই
শদকখসেকলন। িমাকজর অপর সপঠ সৈসন শদখার শিিা ককরন সন।
পদিার অপর সপঠ ৈো শবপদিা, উচ্ছৃ ঙ্খল জীবনািাকরর ক্ষৈসবক্ষৈ
শি সপঠিা আকে, ৈা সৈসন শদকখন সন বা শদখার গরজ শবাধ ককরন
সন। শবপদিা নারীর িম্ভ্রম শকাোয় সনকয় িায়, আজককর ঘিনাবালীর
দু কয়কসি িসদ সৈসন িিকক্ষ েৈযক্ষ করকৈন, ৈাহকল হয়ৈ ৈার
ভুল ভাঙৈ। কলকমর সনব সৈসন উকল্টা পকে ধরকৈ বাধয হকৈন।
িাকহাক, সনকির ঘিনাসি পড়ুন :
‘আমার সবসির ইজ্জৈ সলকয় লসল সিসপ ধসর মুকখ সবষ াসল সদ
মারকি। পুসলক ক আমরা কইসি। সকন্তু পুসলক রা আমাকর কৈাই
শলয় না। আকরা ধমক শদয়। পুসল কইকি ওগুসল সবকষর দাগ।
এখন আকনায়ার হুমসক সদকচ্চ। কাইকি, একজন শগকে আবার
আকরকজনকক খুন করব।’
কোগুকলা একজন িিানহারা মাকয়র, সিসন শবপদিা জীবকনর এক
করুে পসরেসৈর স্বীকার হওয়া শমকয়র মা। কাাঁদকৈ-কাাঁদকৈ
এভাকবই আসৈি জানাকলন নাকিাকরর লালপুর ভবানীপুর গ্রাকমর
সনহৈ গৃহবধূ সরৈার মা সহরা শবগম। গৈ ২রা শিকেম্বর একই
গ্রাকমর েভাব ালী আকনায়ার শহাকিন ও ৈার িেীরা সরৈাকক
বাসড় শেকক অপহরে ককর পাক র আখ শক্ষকৈ সনকয় ধষিে ককর
শ কষ গলা সিকপ ধকর। এরপর শজার ককর সবষ পান কসরকয় হৈযা
ককর।
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ভবানীপুর গ্রাকম সগকয় শদখা িায় েকনর শবড়া আর সিকনর
োপড়ার বাসড়কৈ মা আসবলা শবগম ও বাবা মসহর উসেকনর িকে
একই বাসড়কৈ বাি করকৈন শেকল কাসবল উসেন ও শেকলর বউ
সরৈা শবগম। আসবলা শবগম বকলন, িাংিার িু কখর হকব এই
আ ায় একই গ্রাকমর সহরা শবগকমর শমকয় সরৈা শবগকমর িকে
কাসবকলর সবকয় হয়। সকন্তু গরীকবর ঘকরর িু ন্দরী বউকয়র ওপর
লালিাভরা শিাখ পকড় েসৈকব ী ধনা য কৃষক আকবর আলী
সমসস্ত্রর শেকল আকনায়াকরর। শি োয় িময় গৃহবধূ সরৈাকক
কুেস্তাব সদৈ। গৈ ২ শিকেম্বর িন্ধযার পর আকনায়াকরর মামা
িাজদার শহাকিন কাসবলকক পাক র হাজীরহাি বাজাকর সনকয় িায়।
রাৈ ৯িার সদকক বাসড়র িবাই শুকয় পকড়ন। বাসড়র শলাকজন
ঘুকমর িমুকর কল পড়ার পর িু কিাগ কাকজ লাগাকৈ শদসর ককর
না আকনায়ার।
আকনায়ার সকভাকব কী ককর িবিনা া পদকক্ষপ সনকয়সেল ৈা জানা
িায় সন। ৈকব হঠাৎ সরৈার একসি ‘মা’ ডাক িবাইকক স্তসম্ভৈ ককর
শদয়। কলযােকামী মা একসিমাত্র ডাকক সবোনা শেকড় ধড়ফড় ককর
উকঠ পকড়ন। শদৌকড় িান সরৈার ঘকরর সদকক। সকন্তু ঘকরর দরজা
বাইকর শেকক স কল শদয়া। মা সহরা শবগম ৈখন সরৈাকক ডাককৈ
োককন। সকন্তু শকানও জবাব না শপকয় শকাঁকদ ওকঠ মা-িত্তা। সৈসন
সিৎকার ককর ওকঠন। পকর বাসড়র এক গজ দূ কর আখকক্ষকৈর
মকধয সরৈাকক পকড় োককৈ শদখা িায়। মৃৈুযপেিাত্রী সরৈা
ককয়কসিমাত্র কো বলার িু কিাগ পান। সৈসন মাকক জানান,
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‘আকনায়ারিহ ককয়কজন শলাক ধষিে ককর আমাকক শজার ককর
সবষ খাইকয় শদয়। মা আমাকক বাাঁিাও।’ কোগুকলা বলার পর শেকম
িায় সরৈার কি। উসিি মা সরৈাকক বনপাড়া হািপাৈাকল সনকয়
িান। সকেু ক্ষে পর সরৈা শিখাকনই মারা িান।
সরৈা জীবকনর পাঠ িুসককয় এই িমাকজর সনমিমৈা, সনষ্ঠুরৈা আর
অধঃপৈকনর িরম অবিার অসস্তকত্বর েসৈ ইসেৈ ককর শগকলন।
একজন মানু ষ কৈ পাষাে হকল, পদিা ও তনসৈকৈার পসরকব
কৈিা খারাপ হকল একজন িৈী নারীর সপেু সনকয় এভাকব
অিহায় অবিায় শপকয় ৈার িম্ভ্রম লু ি ককর শ কষ জীবনিা পিিি
শককড় সনকৈ পাকর? আমরা শৈা িমাজ-িাংিাকরর স্বাকেি সবসভন্ন
রককমর সহিাব ককর োসক। সদকনর সহিাব, িপ্তাকহর সহিাব,
মাকির সহিাব এবাং বেকরর সহিাব। বের শ কষ বযবিায়ীরা ককর
হালখাৈা। সকন্তু আমরা সক কখনও আমাকদর পরকালীন জীবন ও
তনসৈকৈার পসরিাংখযান জানকৈ সহিাব ককষসে? একসি িমাকজর
সিত্র পাকল্ট শদয়ার জনয িোিে শকানও বযবিা গ্রহে ককরসে? িসদ
ৈা না কসর এবাং আমরা িসদ এভাকব অনু ভূসৈহীন হকয় িাই,
ৈাহকল আমাকদর পৈন শি খুবই িসন্নককি, ৈাকৈ িকন্দহ শনই।
[িূ ত্র : তদসনক কাকলরকি ৫/১২/২০১০ ইাং]
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শেম ূ নয শেম
শেম মাকন ভাকলাবািা, শেহ, েীসৈ- এই িব। িার মকধয শেম
োককব, ৈার মকধয ভাকলাবািা, শেহ, েীসৈ িবই োককব এিাই
বাস্তব িৈয। সকন্তু কৃসত্রমৈার আাঁধাকর শ কক শগকে মানু কষর
স্বভাবজাৈ িব আকলা। েসৈসি মানু কষর অির শিন আজ শেমেীসৈহীন এক শুষ্ক মরুভূ সম। আকে শকবলই শলৌসককৈা,
কৃসত্রমৈা। এই শলৌসককৈা আর কৃসত্রমৈা োসপকয় উেকল ওকঠ
শেম ও পরকীয়ার শজায়ার। এই দু সি বস্তু মনু ষযত্বিাকক সবপুলভাকব
েশ্নসবে ককরকে একো অস্বীকার করার শজা শনই। শেম ও
পরকীয়া- িা শবপদিা ও উচ্ছৃ ঙ্খল জীবকনর েসৈফল- আজ
আমাকদরকক এমন অসভজ্ঞৈার আয়নার িামকন দাাঁড় কসরকয়
সদকচ্ছ, িাকৈ সনকজকদর শিহারাকক আমরা মানু ষ বকল মকন
করকৈও ভয় পাই! পড়ুন সনকির ঘিনাসি :
রাজধানীর শমাহাম্মাদপুকর স শু িাসমউল হৈযার মকৈা এবার িাকড়
সৈন বেকরর স শু ৈানহা মাকয়র পরকীয়ার বসল হকয়কে। মা ৈমা
ও ৈার শেসমকা রাজু ৈাকক হৈযা ককর ফ্ল্াকির কাসনিক শফকল
শদয়। ৈানহার কসি রীর পাঁকি দু গিন্ধ েড়াকল ফ্ল্ািবািী ৈার লা
খুাঁকজ পায়। ঘাৈক মা পালাকনার শিিা ককর বযেি হয়। ৈানহার
বাবা ফারুক গাজী বাদী হকয় মামলা ককরকেন।
শজসনফার ইিলাম ৈানহার বাবা মুসদ বযবিায়ী ফারুক গাজী
জাসনকয়কেন, শরজাউল কসরম শরজার িকে ৈার স্ত্রী হাসলমা
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ইয়ািসমন ৈমার (২৭) অবনসৈক িম্পককির কো। সমরপুকর ৈার
বািার িামকনই োকৈ রাজু। িাসন্নকধযর িু বাকধ দু জকনর মকধয
শবাঝাপরা। এসনকয় সৈসন স্ত্রীর িকে বকাঝকা করকৈন। গৈ ২৭ই
জুলাই স্ত্রী ৈমা ৈার িাকড় সৈন বেকরর িিান ৈানহাকক সনকয়
উধাও হকয় িান। স্বামী ফারুক স্ত্রী ও কনযাকক অকনক শখাাঁজাখুাঁসজ
ককরও ৈাকদর িন্ধান করকৈ পাকরন সন।
এসদকক ৈমা স্বামীর পসবত্র বন্ধন সেন্ন ককর পসঙ্কলৈার িাগকর গা
ভাসিকয় শদয়। অববধ সবোনায় িযািেী হয় শেসমক রাজুর। শি
সখলগাাঁওকয়র সিপাহীবাকগ রাজুর ভাড়া করা ফ্ল্াকি আশ্রয় শনয়।
রাজু অববধ িম্পকি বাাঁিাকৈ অববধ পসরিকয়র আশ্রয় সনকৈ বাধয
হয়। ৈমাকক শবান পসরিয় সদকয় ফ্ল্ািসি ভাড়া শনয় শি। এই
পসরিকয়ই রাজু-ৈমা শিখাকন বিবাি করসেল।
ফ্ল্ািবািীিহ অনযরা জানকৈন, ৈমার স্বামী মসৈসঝকল িাকুরী ককর,
রাজু ৈার ভাই। সকন্তু মূ ল ঘিনার িূ ত্রপাৈ হয় ২রা আগস্ট
শিামবাকর। বািার শকয়ারকিকার বসির সমসস্ত্রকক সনকয় ফ্ল্াকি কাজ
করকৈ শগকল উৎকি দু গিন্ধ আকি। দু গিকন্ধর কারে জানকৈ িাইকল
মা ৈমা িরম মাৈৃত্ব অবমাননার আশ্রয় শনন। সনকজর কলকজ
শোঁড়াধন, গকভির রত্ন, িাকড় সৈন বেকরর সনষ্পাপ কনযা ৈানহাকক
সৈসন ইাঁদুকরর পসরিয় শদন। ইাঁদুর মকর গন্ধ েড়াকচ্ছ বকল সৈসন
শকয়ারকিকারকক সবভ্রাি করার শিিা ককরন!
সকন্তু মাৈৃমকনর এই সনদিয় ভাষয শমকন সনকৈ কি হয়
শকয়ারকিকাকরর। আড়কিাকখ অসবশ্বাকির দৃ সিকৈ শি ৈাকায় ৈমার
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সদকক। ৈার এই িকন্দকহর িাহনী ধরকৈ কি হয় না ৈমার। ৈাই
রাকৈ বযাগ ও িামানপত্র সনকয় পালাকনার শিিা ককরন সৈসন। সকন্তু
ফ্ল্াকির শলাককদর শকৌ কলর কাকে শহকর সগকয় সৈসন পালাকৈ বযেি
হন। ফ্ল্াকির অনযানয শলাকজন কলাপসিবল শগকি ৈালা ঝুসলকয়
ৈাকক আিকক শদয়।
এর পকরর সদন মেলবার শকয়ারকিকার বসিরিহ অনযরা ফ্ল্াকি
ৈল্লা ী িালায়। একপিিাকয় রান্নাঘকরর পাক র জানালার কাসনিক
সকেু একিা পকড় োককৈ শদকখ ৈারা। একৈা অনয সকেু নয়,
পরকীয়ার সবষাক্ত শোবকল জজিসরৈ একসি সনষ্পাপ স শুর পাঁিাগলা লা ! সকন্তু এখাকনও সনষ্ঠুর অসভনয় ককরন মা ৈমা। সৈসন
সমেযা গল্প ফাাঁকদন এবাং বকলন, হাাঁি একনসেল, ওই হাাঁি মকর
িাওয়ায় জানালা সদকয় ৈা শফকল শদয়া হকয়কে।
সকন্তু একসি সনষ্পাপ স শুরও শৈা অসভ াপ আকে। এই অসভ াপ
শেকক বাাঁিার িাধয কার? ৈাই মাকয়র সমেযািাসরৈা ও েৈারো
ধসরকয় শদয় অনয জগকৈর বাসিন্দা স শু ৈানহা। শকন শিন সনকজর
মৃৈৃয উপসিসৈিা ৈানহা জাসনকয় শদয় সনকজর শদকহর দু গিন্ধ সদকয়।
িার মা ৈাকক ইুাঁদুর বাসনকয়কে, মরা পাঁিা-হাাঁি বাসনকয়কে শি শৈা
এৈিুকু েসৈবাদ করকবই। ৈাই ৈার ‘অবযক্ত েসৈবাকদ’ শফাঁকি
িান মা ৈমা। শলাকজন কাসনিক ৈানহার ঝুলি লা শদকখ
ৈমাকক আিক ককর।
শি শেসমককর িাধ পূ রকের জনয ৈমার এই সনষ্ঠুর অসভিারিাত্রা,
সবপকদর িময় শিই শেসমক পলাৈক। ৈমাকক সবপকদ পড়কৈ
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শদকখ রাজু গা াকা সদকয়কে। হকব শৈা ৈা-ই। শি িম্পককির সভসত্ত
এই পসঙ্কল-কাদা, শি িম্পককির অসস্তত্ব শৈা এমন দু বিল হকবই!
বাবার কাকে িো িমকয় শপৌঁকে কনযার এই করুে পসরেসৈর
িাংবাদ। সৈসন েু কি আকিন কনযার গসলৈ লাক র ‘িমাসধপাকড়’।
কান্নায় হাউমাউ ককর ওকঠন সৈসন, কনযাসবকয়াকগ সপৈৃকেকহ শভকঙ
খান-খান হকয় িায় ৈার শকামল হৃদয়। িিানহারা বাবা সনকজই
স্ত্রীর পরকীয়া ও নানা অপককমির কো েকা ককরন পুসলক র
িামকন। সৈসন জানানপাাঁি বের আকগ ৈমাকক সবকয় ককরন ফারুক। িম্ভবৈ সবকয়র
সকেু সদন পর শেককই আল্লাহেদত্ত হালাল উপকভাগযৈার পসরবকৈি
হারাম আস্বাদকনর েসৈ ঝুাঁকক পকড়ন ৈমা। এপকে ৈার শিাগয
িহকিাগী শেসমক রাজু। এিব পরকীয়া শেসমক িমাকজর শবাঝা,
জাসৈর কলঙ্ক। এরাই িমাজিাকক গসলৈ ককর ৈুলকে। স্ত্রীকদরকক
ৈুকল সনকয় িাকচ্ছ স্বামীর পসবত্র বন্ধন শেকক। কখনও করকে
বাবাকক িিানহারা। কখনওবা মাকক কাাঁদাকচ্ছ িিানহারার
িন্ত্রোয়। একদর ফাাঁকদ পা সদকয় বহু নারী এবাং বহু পুরুষ সনজ স্ত্রী
বা সনজ স্বামীর বন্ধন সেন্ন ককর পাকপর পকে নামকে। শি পকের
িাত্রা বন্ধুর, অিাংলি এবাং পসরোম অশুভ।
পাঠক! এই ঘিনা আপনার মকন কৈিুকু দাগ কািকলা, ৈা জাসন
না। সকন্তু ঘিনার সনমিমৈা এখাকনই শ ষ নয়। আরও আকে।
ৈমাও ৈার শেসমক রাজু সমকল ৈানহাকক হৈযা করার পর লাক র
সবসহৈ করকৈ ৈৎপর হকয় ওকঠ। শেমিাগকরর ভ্রাি নাসবককরা
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িোিে হাল ধরকৈ বযেি হয়। ৈারা জানালা সদকয় লা শফকল
শদয়ার শিিা ককর। সকন্তু সগ্রলসমসস্ত্র কী আর জানকৈা শি,
শকাকনাকাকল জানালার এই িাংসক্ষপ্ত শফাাঁকর সদকয় শকানও মা ৈার
আপন িিানকক হৈযা ককর লা শফকল শদকব! িসদ জানৈ, ৈাহকল
হয়ৈবা শফাাঁকরিা পসরমাকে বড় রাখৈ। শবকায়দায় পড়কৈ হৈ না
ৈমা ও রাজুকক। সকন্তু সগ্রলসমসস্ত্রর শিই অদূ রদস িৈা (!) কাল
হকলা মা ৈমা ও ৈার শেসমক রাজুর। কারে, জানালা শিই ফাাঁক
সদকয় লা বাইকর শফলা শগল না। ৈকব দমকলন না ৈারা।
সগ্রলসমসস্ত্র শলাহার ওপর শি িিিা ককরসন, ৈমা-রাজু শিই িিিা করল
স শু ৈানহার কসি শদকহর ওপর। ৈানহার লাক র মাোর িৈিুকু
অাং জানালার শফাাঁককর আিকক শগল ৈৈিুকু অাং বসি সদকয়
শককি শফলকলন ৈারা! এরপর ৈাকক জানালা সদকয় বাইকর শফকল
সদকলন! এই হকলা আমাকদর িমাজ, শদ , তনসৈকৈা ও ধমিীয়
মূ লযকবাকধর অবিা! [িূ ত্র : তদসনক আমার শদ , ৫ আগস্ট ২০১০
ইাং বৃ হস্পসৈবার]
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জনৈার হাকি িম্ভ্রম সবসক্র
১০ই সডকিম্বর ২০১০ ইাং াকার আসমি শস্টসডয়াকম ২৫ হাজার
দ িক শমকৈ উকঠসেল আনন্দকমলায়। অেীল নৃ ৈয আর উলে
শবহায়াপনায়। শিসদন বসলউড সকাং াহরুখ খাকনর লাইভ শ া
‘সকাং খান লাইভ ইন াকা’ অনু সষ্ঠৈ হয়। অনু ষ্ঠাকনর পাঁসি হাজার
দ িককক মাৈাকৈ আোে শিিা ককরন াহরুখ খান। ৈাকক িে
শদয় ভারৈ শেকক আিা িহস ল্পীরা। অনু ষ্ঠাকন পারফমি ককর রানী
মুখাজিী, অজুিন রামপালিহ দকলর অকনককই।
একসি সবকদ ী িাংেৃ সৈ সনকয় াকায় শব সকেু সদন মাৈামাসৈ
িকল। সিসকি সবসক্র, েিার-েিার, সবলকবাডি িাপন, শরসডও
সিসভকৈ শ ারকগার, শমাবাইল শকাম্পাসনগুকলার উপসর আয়- িব
সমকল এক পাগলাকমা বখাকিপনা!
সিসককির দাম সেল িবিসনে ৩,০০০ এবাং িকবিাচ্চ ৫০,০০০ িাকা।
পাঁসি হাজার দ িক সিসকি বাবদ শমাি কৈ িাকা বহন ককরকে
ৈা িহকজই অনু মানকিাগয। গড় সহকিকব ৈা অধি ৈ শকাসি িাকার
কম নয়!
আকয়াজকরা েেকম বকলসেকলন াহরুখকক শদয়া হকব ৫৫ লাখ
িাকা। হািযকর বকি। াহরুখ শিখাকন সনজ শদক ই পাাঁি-েয়
শকাসি রুসপর ককম কনিািি ককরন না, শিখাকন অনয শদক একি
শি শদক র িাকার সহকিকব মাত্র ৫৫ লাখ িাকায় কনিািি
করকবন? একসি দু গ্ধকপাষয স শুও মকন হয় ৈা সবশ্বাি করকব না।
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ৈাই স্বভাবৈই এনসবআরও ৈা সবশ্বাি ককর সন। ফকল আিকক
শদয়া হয় াহরুকখর আগমনিাত্রা। ৈার আিার কো সেল
বৃ হস্পসৈবার। ককরর সবষয়সি িু রাহা না হওয়ায় কাস্টমকির পক্ষ
শেকক োড়পত্র আিকক শদয়া হয়। কৈৃিপক্ষ ৈাকদর িকে
শদনদরবার করকৈ-করকৈ অসফি িময় শ ষ হকয় িায়। এবার
উপায়! উপায় িরকারী ঊেিৈন মহল। সকন্তু ৈারাও ৈখন িাংিকদ
বযস্ত। ফকল আকয়াজক কসমসি পকড় মহা ফযািাকদ।
সকন্তু শি িমাজ পাকপর জনয িাৈক পাসখর মকৈা হা ককর োকক,
শিই িমাকজ এ ধরকনর এক অনু ষ্ঠান আিকক িাকব শুধু শদক র
স্বাকেি! ৈা কী ককর হয়? ৈাই আাঁধাকরর িুসক্তকৈ িব িমিযার
িমাধান হকয় িায়। পদিার আড়াকল কৈ সহকিবরই শৈা লযাঠা িুকক
িায়! এিার পসরেসৈও শি শি রকম সকেু একিা হকয়সেল, ৈা
অনু মান করকৈ শবস জ্ঞান োকার দরকার হয় না।
াহরুখ আকিন ৈার সব াল বাসহনী সনকয়। পকরর িাংবাকদ জানা
িায়, এক াহরুখ খানককই শদয়া হকয়সেল ১৮ শকাসি িাকা।
ৈারপকরও এনসবআর ৈাকৈ িকন্দহ শপাষে ককরকে। ৈাকদর
ধারো, েকাক য এই পসরমাে িাকার কো উকল্লখ করা হকলও মূ ল
পসরমাে আরও অকনক শবস ।
বাাংলাকদক র এই িময়িাকৈ এমসনকৈই ইভসিসজাং মহামারীর
আকার ধারে ককরকে। আদালকৈ পদিা-শবারকার সবরুকে রায়
শদয়ার পর শেককই বযাপারসি আল্লাহর গিব সহকিকব আসবভূ িৈ
হকয়কে। আর এর জ্বালানী িরবরাহ করকে অেীল নািগান,
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শমাবাইল ব্লু-সফল্ম, সবসভন্ন রককমর অপিাংেৃ সৈ সবক ষ ককর
ভারৈীয় িযাকিলাইি িযাকনলগুকলা। এমন এক নািু ক মুহূকৈি
ভারৈীয় উোম িাংেৃ সৈ আমদানী করা হকলা!
াহরুখ খাকনর উপসিসৈকৈ শলাকক শলাকারেয হয় আসমি
শস্টসডয়াম। সকাং খাকনর ভক্তকদর পদভাকর শস্টসডয়াকমর শকাোও
সৈল ধারকের ঠাাঁই সেল না। অনু ষ্ঠাকন েভাব ালী এক েসৈমন্ত্রীকক
অকনকক্ষে দাাঁসড়কয় োককৈ হকয়কে শিয়ার খাসল না োকার কারকে!
িারা িরািসর অনু ষ্ঠাকন হাসজর হকৈ পাকর সন, ৈারা সভড় ককর
সিসভর িামকন। তব াখী সিসভর কলযাকে (?) শদক র েৈযি
অিকলর মানু ষও এই অপিাংেৃ সৈর শনাাংরা দৃ য শদকখ শিাখ
কিলাকনার িু কিাগ পায়!
সবপুল আকয়াজন, উৎিাহ-উেীপনার িকে শি অনু ষ্ঠাকন পাঁসি
হাজার দ িক মসস্ত করকৈ সগকয়সেকলন, সনিয় ৈারা ইিলামী
ভাবধারার শকানও িাংেৃ সৈক সিিা লালন ককরন না সকাংবা ৈা
সনকয় ভাবারও িময় হকয় ওকঠ না ৈাকদর। শি সহকিকব দ িকরা
অনু ষ্ঠাকনর িব সকেু কৈ অকুি িমেিন জানাকবন এিাই স্বাভাসবক।
সকন্তু মানু কষর িৃ সিগৈ রুসি-আসভজাৈয বকল শৈা একিা বযাপার
আকে! ৈাই অনু ষ্ঠাকনর সকেু িাংখযক রুসি ীল দ িক িবসকেু িমেিন
করকৈ পাকরন সন। সবক ষ ককর িাংসক্ষপ্ত শপা াকক োয়নি
ভারৈীয় ললনাকদর উিাহু নৃ ৈয আর ভারৈীয় িাংেৃ সৈ ৈুকল ধরার
সনলিজ্জ েকিিা ৈারা শকাকনাভাকবই শমকন সনকৈ পাকরন সন।
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সকাং খাকনর গ্রান্ড শ া সনকয় দ িককদর িৈ আগ্রহ সেল, ৈা সমইকয়
শগকে সনসমকষই। এিব অনু ষ্ঠাকন অেীলৈা আর শবহায়াপনা োড়া
আর সকেু পাওয়ার আ া োকক না কারও, সকন্তু নৈুনত্ব বা
িৃ জন ীল সকেু আ া ককরন দ িকরা। সকন্তু ৈা শেককও বসিৈ
হন ৈারা। িযাকিলাইি িযাকনকল হরহাকম া িা শদকখ োককন ৈারা,
িরািরী অনু ষ্ঠাকন একিও ৈারই খণ্ডসিত্র শদখকৈ হয় ৈাকদর। আর
িারা িপসরবাকর অনু ষ্ঠান শদখকৈ একিসেকলন, ৈাকদরকক লজ্জায়
মাো কুিকৈ হকয়কে। সবব্রৈ অিহায় হকয় ৈাকদরকক এসদক-ওসদক
ৈাসককয় োককৈ হকয়কে। স্বল্পবিনা িহস ল্পীকদর উোম নৃ ৈয
সিসভদ িককদরককও অস্বসস্তকৈ শফকলকে। এিব দ িকরা বকলকেন,
এধরকনর উলেনৃ ৈয িাধারেৈ গুল াকনর সবক ষ সকেু ক্লাব বা
পাাঁিৈারা শহাকিলগুকলাকৈ হকয় োকক। সকন্তু আকয়াজকরা এই
অনু ষ্ঠাকনর মধয সদকয় উলেনৃ ৈযকক দ িককর এককবাকর মুকখর
িামকন সনকয় আিার কৃসৈত্ব শদসখকয়কেন! পেভ্রিৈার শি পে ৈারা
আসবষ্কার করকলন, একদক র িম্ভ্রমহারা মানু ষ ৈাকদর দীঘিশ্বাকির
িময় স্মরে করকব ৈাকদর অবদাকনর (?) কো!
এবার আিল কোয় আিা িাক। শবপদিা ও উচ্ছৃ ঙ্খল জীবন
মানু কষর মিিাদা, তনসৈকৈা আর িম্ভ্রমকবাধ অধঃপৈকনর শকান্
ৈলানীকৈ সনকয় শিকৈ পাকর, ৈার ক্ষুর একিা ধারো পাওয়া
সগকয়কে এই নৃ ৈযবখাকিপনার মাধযকম।
অনু ষ্ঠান শুরু হয় ৮িা ৭ সমসনকি। াহরুখ মকি আকিন ৮সি ৪২
সমসনকি। ৈার িকে আিা উলে নৃ ৈয স ল্পীকদর িকে গান ও
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পারফমি করার পর সৈসন িবকিকয় নযাক্করজনক ঘিনািার জন্ম
শদন। মকির িামকন বিা এক দম্পসৈকক সৈসন মকি শডকক শনন।
লায়লা নাকমর ওই মসহলাসিকক স্বামীর িামকনই সৈসন আসলেন
ককরন। অিহায় স্বামী আধা হাৈ দূ রকত্ব দাাঁসড়কয় শদখকৈ োককন
সনজ স্ত্রীকক অকনযর বাহুলি হওয়ার সনমিম দৃ য! সকন্তু এখাকনই
শ ষ নয়। লম্পিরা কখনও একৈা অল্পকৈ শ ষ ককর না। ৈাই
াহরুখ আসলেন শেকক মুসক্ত সদকয় ওই মসহলাকক িুম্বন করকৈ
োককন বারবার!
একজন মসহলাকক স্বামীর িামকন হাজার-হাজার উপসিৈ দ িক
আর লক্ষ-লক্ষ সিসভ দ িককর িামকন িুম্বন করার দৃ য কৈিুকু
শবদনা ও লজ্জার ৈা বকল শ ষ করা িায়! একজন মানু কষর মকধয
িসদ সবন্দু পসরমাে হায়া-লজ্জা োকক, ৈাহকল কী শি এই ঘিনা
শদখার পর শবাঁকি োকাকক োধানয সদকৈ পারকব? অব য এিা
আমাকদর মূ লযায়ন। হয়ৈ আমরা এিাকক শবদনা ও লজ্জার মকন
করসে। সকন্তু ওই স্বামী এবাং িুম্বনখাওয়া স্ত্রী িসদ সনকজকদরকক
ভাগযবান বকল মকন ককরন? স্বামী িসদ মকন ককরন, আমার কৈ
শিৌভাগয, আমার িুম্বকনর িকল সকাং খান িুম্বন এাঁকককেন, আমার
আসলেকনর িাকন সৈসন আসলেন ককরকেন! স্ত্রী িসদ মকন ককর,
জীবন আজ ধনয, সকাং খান আমাকক িুম্বন সদকয় ধনয ককরকেন!
িারা জীবন িসদ সৈসন পসরসিৈ আর স্বজনকদর কাকে এ সনকয় গবি
ককরন!
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এই ধারো শমাকিও অস্বাভাসবক বযাপার নয়। িাংবাকদ েকা ,
াহরুখ ৈাকক সনকয় মসস্ত করার িময় শি খুব উৎফুল্ল সেল এবাং
আনকন্দর আসৈ কিয শি বারবার সনকজর পসরিয় সদকয় বলসেল,
বৈিমান েধানমন্ত্রী আমার দাসদ। হয়ৈ শি মকন ককরসেল, আজ
শি শিৌভাকগযর মালা শি গলায় জসড়কয়কে এই মাকহিক্ষকে শদক র
েধানমন্ত্রীকক স্মরে না করকল সকেু মাত্র কৃৈজ্ঞৈা েকা করা হয়
না। িসৈয িসদ শি শি িময়কার েধানমন্ত্রীর নাৈনী হকয় োকক,
ৈাহকল শি ৈার দাসদর কৈিুকু িম্মান বাড়াকলা, একৈ ৈার িম্মান
বাড়কলা না কমকলা, ৈা শিন দাসদ িািাই ককর শদকখন। কারে
হাদীকি আকেُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
،ابل ْطش
ان و ِزناهما
ِ ان تز ِني
ِ  وايلد،ان و ِزناهما انلظر
ِ ان تز ِني
ِ فالعين

‘শিাখ বযসভিার ককর, শিাকখর বযসভিার হকলা অববধ পাকত্র দৃ সি
শদয়া। হাৈ বযসভিার ককর, হাকৈর বযসভিার হকলা অববধ নারীকক
ধরা, (মুখ বযসভিার ককর। মুকখর বযসভিার হকলা অনয নারীকক
িুম্বন করা)।’ [মুিনাদ আহমদ : ৮৫২৬]
লায়লা সক াহরুকখর জনয তবধ সেকলন? ৈাকক ধরা, স্প ি করা
এবাং িুম্বন করা সক াহরুকখর জনয তবধ সেল? হাদীকির
ভাষযমকৈ শিিা সক বযসভিার নয়? হয়ৈ শোি বযসভিার। পিা
িাকার শনািও িাকা, এক িাকার শনািও িাকা এবাং পাাঁি
িাকার শনািও িাকা। সকন্তু এক হাজার িাকার শনাকির ৈুলনায়
শোি। ৈাই বকল শৈা িাকার বাইকর নয়। শুধু িরািসর
শিৌনসমলকন সলপ্ত হওয়াই বযসভিার নয়। উসল্লসখৈ বেিনা অনু িায়ী
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পরনারীকক ধরা, আসলেন করা এবাং িুম্বন করাও বযসভিার। আর
েকা য জনিমুকর এরূপ বযসভিার ককর শকউ িসদ শগৌরবকবাধ
ককর এবাং আনকন্দর আসৈ িয সনকজর পসরিয়িা লু সককয় রাখার
শলাভ িাংবরে করকৈ না শপকর েধানমন্ত্রীকক সনকজর দাসদ পসরিয়
শদয়, ৈাহকল এখাকন মিবয সনষ্প্রকয়াজন।
শুধু লায়লাই নয়, াহরুকখর আসলেন আর িুম্বন পাওয়ার জনয
আরও অকনককই মুসখকয় সেকলা। হুমায়রা সহমু নাকমর এক
অসভকনত্রী নাসক শুধু হািফাি ককরকে ৈাকক কখন াহরুখ মকি
শডকক শনকব এই আ ায়! হায় িমাজ! বযসভিারিাকক ৈুসম এৈ
িহকজ আপন ককর সনকৈ পারকল?
অব য কখনও কখনও মন আমার ধারোর সবরুকে সবকরাহ ককর।
এই িমাকজর পাঁিনিা শুরু হকয়কে সঠক; সকন্তু এখনই ৈা এৈ
গভীর শপৌঁকেকে বকল মকন হয় সন, িার কারকে একজন স্বামী
সনকজর িামকন স্ত্রীকক পরপুরুকষর বাহুলিা হকৈ শদকখ, িুসম্বৈ হকৈ
শদকখও সকেু মকন করকব না, ৈার শপৌরুকষর আাঁকৈ ঘা লাগকব না।
আসম িখন দু কয়কজকনর িকে এ বযাপাকর কো বকলসে, ৈারা
আমার িকে একমৈ শপাষে ককরন সন। ৈারা বকলন, শদখুন সগকয়,
ওই দম্পসৈ সনঘিাৈ শগৌরবকবাধ করকে। বন্ধু-বান্ধবকদর বকল
শবড়াকচ্ছ শি, শদখ শদখ...।
ওই দম্পসৈর মানসিক অবিা িা-ই শহাক না শকন, এই ঘিনাসি
সকন্তু আমাকদরকক দারুে সঙ্কৈ ককরকে। শবপদিা, মুক্তবাকির
শোবল আমাকদর শদক এভাকব এৈ শজাকর এখনই হানা শদকব ৈা
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আ া কসরসন। মানু কষর রুসিকবাধ এৈ গসলজ হকব, ৈাও শমকন
সনকৈ কি হয়। ৈাই িারা এখনও সকেু িা দূ কর আকেন, ৈারা
িৈকি হন এবাং পৈকনর এই ৈুফান শেকক সনকজর পসরবার, শদ
ও িমাজকক রক্ষা করুন। ইিলামী িভযৈা, ইিলামী রুসিকবাধ ও
পদিার সনরাপদ জীবকন অভযি শহান। ইিলাম আপনাকক ঠকাকব
না, সিল্লৈীর হাৈ শেকক বাাঁিাকব শকবল।
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োত্রীকদর করুে সবলাপ
পদিাসবহীন মুক্তবাকির জীবন আমাকদরকক পসরেসৈর শকান সদকক
সনকয় িাকচ্ছ, শি সবষকয় সকসিৈ ধারো শদয়ার জনয আপনাকদরকক
আসম সনকয় িাসচ্ছ বাাংলাকদক র সবসভন্ন োিকর ঘকি িাওয়া সকেু
ঘিনাকক্ষকত্র।
ঘিনা-১ : কুসমল্লার িাসন্দনা এলাকার ঘিনা এসি। িাংঘসিৈ হকয়কে
৭ এসেল ২০১০ইাং িাকল। োত্রীর সপৈার সলসখৈ অসভকিাকগ জানা
িায়, িাসন্দনা শরকদায়ান আহমদ ককলকজর এক োত্রী ককলকজ
িাওয়া-আিার িময় মাহারৎ গ্রাকমর াহ আলকমর পুত্র িায়মন
(২৫) োয়ই ৈাকক শেম েস্তাব সদৈ। সকন্তু ওই োত্রী ৈার
আহ্বাকন িাড়া শদয় সন। পসরবাকরর শলাকজন ৈা জানকৈ শপকর
সঙ্কৈ হকয় ওকঠন এবাং ৈার শলখাপড়া বন্ধ ককর শদন। একৈ
সক্ষপ্ত হকয় িন্ত্রািীরা শমাবাইকল ৈার েসব ৈুকল পকর ৈা
কসম্পউিাকর নিভাকব েকা ককর বাজারজাৈ ককর।
এিা হকলা অসভকিাগকারীর সনজস্ব অসভকিাগ। সকন্তু শগ্রফৈার
হওয়ার পর পাওয়া িায় সভন্ন ৈেয। িায়মন জানায়, েেকম ৈাকক
উকপক্ষা করকলও পকর ওই োত্রী ৈার শেম েস্তাকব রাসজ হয়।
রাসজ হওয়া শেকক ঘসনষ্ঠৈা এবাং ঘসনষ্ঠৈার িু কিাকগ একজন
নারীর িম্ভ্রম ক্ষয়। শুধু ৈাই নয়, শমাবাইকল শিই কুৎসিৈ দৃ য
সভসডও ককর ৈা বাজারজাৈ করা। িায়মন জানায়, এ পিিি িবই
সঠক সেল। সকন্তু পকর ৈাকক বাদ সদকয় অনযজকনর িকে ৈার সবকয়
147

হকয় শগকল শি শক্ষাভ, অসভমাকন শমাবাইল ও সভসডও শদাকাকন
শিিব দৃ য িরবরাহ ককর। ৈকব শক্ষাভ শেককই শহাক আর শি
শকানও কারকেই শহাক এভাকব সকন্তু ওই োত্রীর জীবন সঠকই
সবসষকয় উকঠকে। বস্তুৈ শেম ও শবপদিা একজন নারীর জীবনকক
এভাকব ধ্বাংকির সদকক সনকয় িায়।
ঘিনা-২ : এ ঘিনাসি ফসরদপুকরর িরভারিকনর আলমনগর
এলাকার। ১৪ বেকরর এক েুল োত্রীকক ধষিে ককর ধষিকের সিত্র
সভসডও ককর ৈা বাজাকর শেকড়কে এক ধষিক। অবুঝ শমকয়সি
ধষিকের সবভীসষকার মধয সদকয়ই ঘিনা শ ষ হকব মকন ককরসেল।
মকনর দু খ মকন িাপা সদকয় শরকখ শিৌে বেকরর এই শমকয়সি নৈুন
ককর জীবন শুরু করকৈ শিকয়সেল। সকন্তু এ িমাকজর বাস্তবসিত্র
িম্পককি ৈার ধারো সেল অিম্পূ েি। শি জাকন না শি, ধষিকরা
এখন অল্পকৈ ৈুি োকার পাত্র নয়। ধষিে ককর শিই দৃ য অনযকক
না শদখাকল এখন আর ৈাকদর ৈৃসপ্ত হয় না। ৈাই ধষিে ককর পকর
শিই সিত্র ৈারা বাজারজাৈ ককর মানসিক ে াসি লাভ ককর।
এখাকনও ঘিল ৈা-ই। শমকয়সি জানকৈই পাকরসন শি কী িবিনা
অকপক্ষা করকে ৈার জনয। একসদন দসজির শদাকাকন সগকয় শি
জানকৈ পাকর, এখানকার একসি শমকয়র ধষিকের সিত্র বাজাকরর
শব খাসনকিা জায়গা দখল ককর শরকখকে। এ বযাপাকর িককলর
আগ্রহ এখন ৈুকে!
সবকদ ী নারীকদর নি অসভিারদৃ য শদকখ এখন দ িকরাও ক্লাি।
ৈারা িায় শদ ী শমকয়কদর এমন দৃ য! ৈাই বাজাকর এ ধরকনর
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শকানও দৃ য একল ৈা মুহূকৈির মকধয বাজার দখল ককর। শমকয়সি
সকন্তু ৈখনও বুঝকৈ পাকর সন আিল ঘিনা। পকর িখন জানকৈ
পাকর, ৈখন কী অবিা হকয়সেল, ৈা আর বলার অকপক্ষা রাকখ
না। পসত্রকার সববরে শদখুন :
১. শমকয়সির বয়ি ১৪ বেকরর শবস নয়।
২. েেকম শমকয়সির গলা শিকপ ধরা হয়।
৩. ধষিকের পুকরা িময়সিকৈ শি ডুাঁককর শকাঁকদকে।
৪. অকনকজন ৈাকক সঘকর শরকখকে এবাং একজন সভসডও ককরকে।
৫. ৈার কান্নার মকধযই ধষিকরা ৈাকক ধষিে ককর উৎফুল্লৈা েকা
ককর নারকীয় উল্লাি েকা ককরকে।
পাঠক! আপসন সিিা করকৈ পাকরন মানবৈা, িভযৈা আর
তনসৈকৈার কী পসরমাে ধি নামকল এ ধরকনর একসি ঘিনা
িাংঘসিৈ হকৈ পাকর?
ঘিনা-৩ : িাোইকলর িখীপুর উপকজলার এক সকক ারীকক ধষিে
করা হকয়কে। শুধু ধষিে ককর শৈা আর এ িু কগর বাাঁদররা োমকৈ
নারাজ। ৈাই এর িকে ওই সকক ারীর িৎসকসিৈ আড়াকল োকা
িম্ভ্রমিুকুও সনলাকম ৈুকলকে। ধষিকের সভসডও েসব ধারে ককর
ধষিকরা ৈা বাজাকর শেকড় সদকয়কে। িম্ভ্রম হাসরকয় মামলা করকলও
আইন ৃ ঙ্খলা রক্ষাকারী বাসহনী ওই নি বাাঁদরকদরকক আিক ককর
সন। উকল্টা ধসষিৈার পসরবার িম্ভ্রম হারাকনার পর এবার জীবন
হারাকৈ রাসজ নয় বকল শিখান শেকক পাসলকয় শগকে।
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ঘিনার সববরকে জানা িায়, শমকয়সি েুল শেকক বাসড় শফরার পকে
হাসববুল্লাহ ইসৈহাি ওরকফ হাসবব, আসরফ আহকমদ, বাবুল আজাদ
ৈাকক শজারপূ বিক অপহরে ককর শমাির িাইকককল িখীপুর
হাজীপাড়ায় আলমগীর শহাকিকনর এক োত্রাবাকি সনকয় িায়। পকর
হাসববুল্লাহ ইসৈহাি ৈাকক ধষিে ককর। ৈার িহকিাগীরা শিই
ধষিকের সিত্র সভসডও ককর। ৈার কামনার আগুন সনবিাসপৈ হকল
আকরক জাকনায়ার শমকয়সির সদকক অশুভ হাৈ এসগকয় শদয়। সকন্তু
এই িু কিাকগ শমকয়সি শকানও মকৈ শিখান শেকক পাসলকয় আিকৈ
িক্ষম হয়। ৈারা ৈাকক ধাওয়া ককরও নাগাকল শপকৈ বযেি হয়।
শমকয়সি শি িময় ৈাকদর হাৈ শেকক োড়া শপকলও িূ ড়াি অকেি
োড়া পায় সন। শকননা, িারা জীবন ৈাকক বকয় শবড়াকৈ হকব
কলকঙ্কর দাগ। শি দাকগর িাক্ষী হকব হাজাকরা মানু ষ। শমাবাইল
সকাংবা সভসডও শদাকাকন শেকড় সদকল শৈা কোই শনই। হয়ৈ ৈার
মৃৈুযর পকরও বহুকাল পরজগকৈর বাসিন্দা হকয়ও শি আত্মার
শিাখ সদকয় শদখকৈ পাকব িম্ভ্রম হারাকনার করুে দৃ য, শি দৃ য
শদকখ লালাসয়ৈ দ িক য়ৈানী মুগ্ধৈায় মুগ্ধ হকব! কামনা করকব
ৈার সবকদহী শদকহর অববধ িে!
ঘিনা-৪ : শগাপালগে ইকডন ককলকজর রিায়ন সবভাকগর ৩য়
বকষির োত্রী িাসদয়া নূ র সমৈা (২২)। সময়াপাড়ার বাসিন্দা সলয়াকৈ
শহাকিকনর কনযা সৈসন। সমৈাও গসলৈ িমাকজর এক সনষ্ঠুর
পসরোকমর েৈযক্ষ িাক্ষী। এক করুে গকল্পর েয়াৈ নাসয়কা।
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ককলজ বন্ধ হওয়ার পর ‘আজ আমাকদর েু সি ও ভাই আজ
আমাকদর েু সি’র আনন্দ সনকয় বাসড় একিকেন। মা-বাবা, ভাইশবাকনর িকে সমকলসমক শরািা পালন করকবন, ঈদ করকবন
এমনিব িু ন্দর-িু ন্দর ইচ্ছা ৈার। সকন্তু বখাকি আর িমাকজর
লম্পকিরা িৈয হকৈ সদল না ৈার িু ন্দর ইচ্ছাগুকলা। কামনার
অসিকৈ োই হকয় শগল ৈার এই িু ন্দর ও পসবত্র ইচ্ছাগুকলা।
২৪ আগস্ট সনকখাাঁজ হকলন সৈসন। িাহরী খাওয়ার িময় একজন
িু বৈী নারীর সনকখাাঁজ হওয়া কম উৎকিার কো নয়। পসরবাকরর
িককল সমকল হকনয হকয় খুাঁজকৈ োককলন ৈাকক। িম্ভাবয-অিম্ভাবয
িব জায়গায় শখাাঁজা হকলা ৈাকক। সকন্তু শ ষ পিিি পাওয়া শগল
এমন জায়গায় আর এমন অবিায়, িার কল্পনা করকৈ পাকর না
শকানও মা, শকানও বাবা, শকানও ভাই, শকানও শবান এমনসক
শকানও দু মনও। িানীয়রা সময়াপাড়ায় হািানু র রহমাকনর
পুকুরপাকড় ৈাকক পকড় োককৈ শদখা িায় লা অবিায়, ধসষিৈা
অবিায়!
এ শিন সমৈার লা নয়, শগািা সবকশ্বর অধঃপসৈৈ িমাকজর মৃৈ
অসস্তকত্বর িাক্ষী সৈসন।
ঘিনা-৫ : এিাও ককলজ োত্রীর িম্ভ্রমহানীর ঘিনা। ৈাও
এককবাকর সদনদু পুকরর ঘিনা। ককলকজর কযাম্পাকির মকধয!
কসল (েদ্মনাম) খুব সনসিকি শহাঁকি িাসচ্ছকলন ককলজ কযাম্পাকির
িামকন সদকয়। াকা পসলসিকসনকযাল ককলকজর োত্রী সৈসন।
একজন োত্রী ককলজ কযাম্পাকি সনরুসিি োককবন, সনসিকি
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সবিরে করকবন এিাই স্বাভাসবক। সকন্তু শি িমাজ আর িভযৈার
শকাকল আমরা বিবাি করসে, শি িমাজ আর িভযৈার শিাগসবকয়াকগর ফলাফল সভন্ন। এখাকন দু ইকয়-দু ইকয় িার হয় না, বাই
হয়! ফকল অকনক িময় অেৈযাস ৈ িব সহকিব সলসখৈ হয়
আমাকদর সহকিকবর খাৈায়। কসলর শবলায়ও ৈা-ই হকলা। শি
কযাম্পািকক সৈসন সনরাপদ মকন ককর সদকন-দু পুকর সনসিকি শহাঁকি
িাসচ্ছকলন, শিই কযাম্পািই ৈার িবকিকয় দু ঃিহ স্মৃ সৈর
োকজসডময় িান হকয় োকল। শমাবারক ও অসনৈ নাকমর দু ই োত্র
২৪ এসেল রসববার কসলকক কযাম্পাকির একসি ককক্ষ সনকয়
পালাক্রকম লাসঞ্ছৈ ককর। স ক্ষা সনকৈ একি স ক্ষা কযাম্পাকি
লাসঞ্ছৈ হকয় এই িমাজ িম্পককি কী মিবয করকবন কসল, ৈা বড়
শবস জানকৈ ইচ্ছা ককর। এই সনমিম পসরেসৈর স কার হওয়ার
পর ইিলাকমর আদক ির মকধয াসি খুাঁকজ পাওয়ার, পদিার সনরাপদ
সবধাকনর েসৈ ৈার শ্রো জাকগ সকনা ৈাও জানকৈ ইচ্ছা ককর।
[িূ ত্র : তদসনক আমার শদ , শিকেম্বর ২০১০ ইাং]
ঘিনা-৬ : ‘আয় শেকলরা আয় শমকয়রা ফুল ৈুসলকৈ িাই, ফুকলর
মালা গলায় সদকয় মামার বাসড় িাই’ কসবৈার এই িরেগুকলা হয়ৈ
সিরসদকনর জনয ভুকল শিকৈ িাইকব ৈুসল (েদ্মনাম)। কারে, শি
মামার বাসড় শবড়াকৈ সগকয় হাসরকয় একিকে ৈার িবকিকয় দাসম
িম্পদিুকু। মাত্র ৬ষ্ঠ শশ্রেীর োত্রী শি। বাসড় সপকরাজপুকর। শকানও
এক েু সিকৈ হল্লা ককর শবড়াকৈ সগকয়সেল নানার বাসড়
িরভরািকন। সকন্তু শমজবানরা ৈার শমহমানদারী ককরকে ৈার
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িম্ভ্রম শককড় সনকয়। েৈযি গ্রাকমর এক পািকক্ষকৈ ৈার িম্ভ্রমহানী
করা হয়। ধষিক আহিান কসবর মামুন, ৈুষার, কালামিহ শমাি
িার িু বক এই পাপসক্রয়ায় িসক্রয় অাং গ্রহে ককর। ৈারা শুধু
ধষিে ককরই ক্ষাি হয় সন। পািকক্ষকৈ িাংঘসিৈ ক্ষমার অকিাগয
এই অপরাধসিত্র সনকয় আকি জনিম্মু কখ। লক্ষ মানু কষর দৃ সিকৈ।
িহকিাগীকদর সদকয় ধষিকের শিই সভসডও দৃ য ধারে ককর
বাজারজাৈ ককর ৈারা। পাকপর আাঁধারিারীরা শদকখ ৈৃপ্ত হয়
একিা অিহায় সকক ারী সকভাকব িম্ভ্রম হারাকচ্ছ! লম্পিরা ৈার
শেকক কী ঘৃ েযভাকব ফায়দা ৈুকল সনকচ্ছ।
ঘিনা-৭ : আরও নারকীয় ঘিনা এসি। ২৭ ও ২৮ বেকরর দু ইজন
পাক্কা িু বককর একজন ৈৃৈীয় শশ্রেীর কাাঁিা শদকহর ওপর হামকল
পড়া! ঘিনাসি কুসমল্লা শজলার শদসবিার োনার নারায়েপুর গ্রাকমর।
শমকয়সির নাম ফারজানা। আবূ বকর সিসেককর শমকয় ৈৃৈীয়
শশ্রেীর োত্রী এই ফারজানা। বুধবার ওয়াকহদপুর িরকারী
োেসমক সবদযালকয় িাওয়ার পকে আবদু র রস দ (২৭) এবাং বস র
(২৮) ৈাকক পািকক্ষকৈ সনকয় ধষিে ককর। সকন্তু পসরিয় ফাাঁি
হওয়ার ভকয় শুধু ধষিে ককরই ক্ষাি হয় না ৈারা, মুকখর শভৈর
কাাঁদা ু সককয় মুখ বন্ধ ককর হৈযা ককর ৈারা। ওই সদন শমকয়সিকক
শখাাঁজাখুাঁসজ ককর উোর করার পর ভূ কৈর আেকর মারা শগকে বকল
েিার ককর দাফন করা হয়। সকন্তু পকর পুসল একি লা উোর
করকল আিল ঘিনা শবসরকয় আকি। আিল ঘিনায় জানা িায়,
শিই ভূ ৈিা সেল রস দ ও বস র নাকমর দু ই সপ াি। ৈারাই
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ফারজানার িামকন ভূ কৈর ভয়াৈি শিহারা সনকয় আত্মেকা ককর
ৈাকক ধষিে ও হৈযা ককরকে!
ঘিনা-৮ : িক ার শজলার অভয়নগর োনার আলমডাো গ্রাম।
গ্রাকমর শরসজস্টাডি োেসমক সবদযালকয়র েেম শশ্রেীর োত্রী শর মা
শবগম। বয়ি মাত্র িাৈ বের। এ বয়কি শিখাকন িবার আদর
আর শিাহাগ পাওয়ার কো, শি বয়কি শি শপকয়কে লাঞ্ছনা আর
সনমিমৈা। িমাকজর আয়না আজ এৈ সবসচ্ছসর হকয়কে শি, এর
সদকক ৈাকাকৈও ঘৃ ো ধকর িায়। েুল শ কষ বাসড় শফরার পকে
একই গ্রাকমর হান্নান শমাল্লার শেকল জাসকর শহাকিন (১৮) ৈাকক
শপাঁকপ খাওয়াকনার শলাভ শদসখকয় পাক র কুলকক্ষকৈ সনকয় ধষিে
ককর। ধষিকের পর ঘিনা ফাাঁি হওয়ার ভকয় ৈাকক শ্বািরুে ককর
হৈযা ককর শি। দীঘিক্ষে শমকয়কক না শপকয় মা এসদক-ওসদক
শখাাঁজাখুসজ ককরন। দু পুর ২িার িময় পাক র িাকদক আলীর স্ত্রী
আসেয়া শবগম কুলকক্ষকৈ শর মাকক সববস্ত্র অবিায় শদখকৈ শপকয়
সিৎকার ককর ওকঠ। ৈার মুকখ শি িময় কাদা ু কাকনা সেল। এই
কাদা আিকল আমাকদর সববেি িমাকজর শনাাংরা পসঙ্কলৈা মাত্র!
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সবনা ী পরকীয়া : সবিূ েি দপিকে আমাকদর িমাজ অবয়ব
মানু কষর তনসৈক অবিা ক্রকমই খারাকপর সদকক িাকচ্ছ। গ্রাম-গকে,
হকর-বন্দকর, স সক্ষৈ-অস সক্ষৈ িবার মকধয শবপদিা আর
মুক্তবাকির করুে পসরেসৈর আভাি শদখা িাকচ্ছ খুব িু ষ্পিভাকব।
শেম-পরকীয়া আজ শগাপন বা মানু কষর দৃ সিকৈ সনন্দাকিাগয শকানও
অপরাধ নয়! একারকে িমাজ-জীবকন ভয়ানক বযসধ সহকিকব এই
শরাগিা আত্মেকা করকলও সিসকৎিার শকানও বযবিা শনয়া হকচ্ছ
না। আর শনয়া হকবই বা শকন? একিা শলাক িসদ ৈার শরাগকক
শরাগই মকন না ককর, ৈাহকল ৈার সিসকৎিা সনকৈ িাকব শকন শি?
আমাকদর িমাকজর সিত্র সঠক এরূপই। শেম-ভাকলাবািা সনকয়
সনয়সমৈ িকক া িলকে, শরসডওগুকলাকৈ সনয়সমৈ উৎিাহ শদয়া
হকচ্ছ শেম-ভাকলাবািায় জসড়কয় পড়কৈ, এমনসক ভাকলাবািার
কাসহনীগুকলা িরািসর েকা
করার িু সবধাকেি লাইভ
িাক্ষাৎকাকররও আকয়াজন করা হকচ্ছ! শৈা এই িমাকজ শেমপরকীয়াঘসিৈ কারকে নারী-পুরুকষর োে িাকব না- এই আ া
করা অিারৈা োড়া আর কী হকৈ পাকর! আপসন িসদ িমাকজর
অনািারগুকলা সনকয় ভাবকৈ িান, ৈাহকল আপনাকক এমনিব
সবসিত্র ও সনমিম ঘিনার িামকন পড়কৈ হকব, িা শদকখ-শুকন
আপনার কসলজায় কাাঁপন না ধকর োককব না। সনকির ঘিনা সদকয়
অবিা আাঁি করার শিিা করুন :
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‘শেসমকা শজিসমন, িকে এক লাখ িাকার বযাগ। দু কিাই শপকৈ
শিকয়সেলাম। স্বপ্ন শদখসেলাম ঘর বাাঁধার। সবকভার স্বকপ্ন এমন
িু কিাগ হাৈ োড়া করকৈ িাই সন আসম। িামকল রাখকৈ পাসর সন
সনকজকক। ৈাই রাজী হকয় শজিসমকনর কমিকক্ষকত্র িাই দসক্ষে
বনশ্রীকৈ। দু ইজন সমকল শ্বািরুে ককর হৈযা কসর িু মাকক।’
কোগুকলা শজিসমকনর শেসমকা রহমৈুল্লাহর। শি ৈার শেসমকার
িকে সমকল শেসমকার গৃহকত্রিীকক হৈযা ককরকে। মূ ল ঘিনায়
আিু ন।
রহমৈুল্লাহ েয় মাি আকগ মুহাম্মাদপুকরর বযবিায়ী মাহফুজ
উল্লাহর বািায় বদলী কাজ করৈ। শিখাকন গৃহপসরিাসরকার কাজ
করৈ শজিসমন নাকমর এক মসহলা। শিই িূ কত্র উভকয়র পসরিয়।
পসরিয় শেকক ভাকলা লাগা এবাং ভাকলালাগা শেকক শেম ৈো
পরকীয়া। শকননা, এর েয় বের আকগই শজিসমকনর সবকয়
হকয়সেল আবদার আলী নাকমর জবনক সরক্সািালককর িকে। ৈার
ঔরকি একসি কনযািিানও আকে শজিসমকনর। সকন্তু এই দসররৈা
আর তববাসহক িম্পককির মকধয অনু েকব ককর পরকীয়া। এই
পরকীয়াই শ ষ পিিি একজন মানু কষর জীবন নাক র কারে হকয়
দাাঁড়ায়।
পরকীয়ার িম্পকি হওয়ার পর এককিাকগ ওই বািায় কাজ শেকড়
শদয় শজিসমন ও রহমৈুল্লাহ। শজিসমকনর স্বামী গ্রাকমর বাসড়
সঝনাইদকহর হসরোকুন্ডকৈ বিবাি করায় ৈাকৈ শকানও িমিযাই
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হয় না ৈাকদর। স্বামীর অনু পসিসৈকৈ মাকঝ মকধযই ৈারা সমসলৈ
হকৈা শগাপন অসভিাকর, নাপাক িু খ কামনায়।
এখাকন কাজ শেকড় সদকয় শজিসমন কাজ শনয় দসক্ষে বনশ্রীর এফ
ব্লককর িাৈ নম্বর িড়ককর শিামা আক্তার িু মীর ঘকর। এই বাসড়র
মাসলক হকলন নাসদরা শবগম। সৈসন োককন িৈুেি ৈলায়। নাসদরার
ভাসগনা িীপর িকে আবার িম্পকি িু মার। শিামা সনজ স্বামী ও
িাংিাকরর কো ভুকল পরকীয়ায় জসড়কয় পকড়ন বাসড়ওয়ালার
ভাসগনা িীপর িকে।
িমৎকার! বািাওয়ালাও পরকীয়ার অসভিাত্রী, কাকজর বুয়াও
পরকীয়ার অসভিাত্রী! শিামার িকে শব সকেু সদন িুসিকয় শেম
ককর িীপ হাাঁসপকয় ওকঠ। শি পুকরাকনা ঠাণ্ডা িাকয়র পসরবকৈি নৈুন
ৈাজা িাকয়র শপয়ালার সদকক হাৈ বাড়ায়। শেম ককর লন্ডনেবািী
এক নারীর িকে এবাং শ ষ পিিি ৈার িকেই তববাসহক বন্ধকন
আবে হয়। শিামাকক শেকড় িীপ সবকয় করার পর শি সনকজ পকড়
অস্বসস্তকৈ আর শিামাকক শফকল মমিপীড়াকৈ।
পরকীয়া শেসমককর এই অকৃৈজ্ঞৈা শদকখ শভকঙ পকড় শিামা।
মানসিকভাকব সনদারুে ক্ষসৈগ্রস্ত হয় শি। অবিা শি শকানও মুহূকৈি
সভন্ন শরাকৈ েবাসহৈ হওয়ার আ ঙ্কা ককর িীপ। ৈার আ াংকা,
পরকীয়ায় বযেি হওয়ায় মানসিক শরাকগ আক্রাি শিামা শি শকানও
মুহূকৈি ৈার স্ত্রীর কাকে ঘিনা ফাাঁি ককর সদকৈ পাকর। ৈাই আপদ
দূ র করার জনয শিামাকক শি বািা শেকড় সদকৈ বকল। সকন্তু শিামা
ৈাকৈ কেিপাৈ ককর সন। শ াককর িকে শিাগ হয় শজদ। শি
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েসৈজ্ঞা ককর বািা না োড়ার। ৈাকক শকানওভাকব বািাোড়া
করকৈ না শপকর িূ ড়াি সিোি শনয় িীপ। ৈাকক শিাগয িে শদয়
খালা নাসদরা। আর ৈাকদর পসরকল্পনা বাস্তবায়ন করার গুরুদাসয়ত্ব
অসপিৈ হয় শজিসমন ও ৈার পরকীয়া শেসমক রহমৈুল্লাহর ওপর।
ৈাকক দু কিা বস্তুর শলাভ শদখাকনা হয়। কাজিা ককর সদকৈ পারকল
এক লাখ িাকা এবাং রহমৈুল্লাহর িকে সবকয়র বযবিা। এক
পরকীয়াকক বাস্তবৈার রূপ সদকৈ আকরক পরকীয়ার অসভিাত্রীর
জীবনলীলা িাে করার মহাপসরকল্পনাই বলা িায় এিাকক। এই
মহাপসরকল্পনা বাস্তবায়কন রাজী হকয় িায় শজিসমন, িকে
রহমৈুল্লাহও।
হৈযা পসরকল্পনায় াসমল োকক িীপর খালা নাসদরা। পসরকল্পনা
শমাৈাকবক রহমৈুল্লাহকক আহ্বান ককর শজিসমন। গৃহপসরিাসরকা
হওয়ার িু বাকদ শিামার ঘকর অনয কাউকক ু কাকনা কসঠন সেল না
ৈার জনয। ৈাই রহমৈুল্লাহকক শি ঘকর েকব করকৈ শদয়। শি
িময় শিামা খাকি শুকয় সেকলন। ঘকর েকব করা মাত্র শকানও
সকেু বুকঝ ওঠার আকগই রহমৈুল্লাহ শিামার গলায় কাপড় শপাঁসিকয়
ধকর। খাকির এক পাক শিামার েসৈবেী শেকল নকীবও শ ায়া
সেল। সকন্তু মাকক বাাঁিাকনার মকৈা শকানও সক্ত সেল না ৈার।
ৈাই অিহায় অবিায় মাকয়র মৃৈুযদৃ য হজম করকৈ হয় ৈাকক।
রহমৈুল্লাহ শিামাকক শপাঁসিকয় ধরার পর শজিসমন ৈাকক লাসে
সদকয় খাি শেকক শফকল শদয়। দু ইজকনর িসম্মসলৈ সক্তর কাকে
শহকর িান শিামা। এক িময় কল পকড়ন মৃৈুযর শকাকল। এভাকবই
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রসিৈ হয় তিৈ পরকীয়ার অশুভ পসরেসৈর সনমিম আখযান। একিা
িমাজ অধঃপৈকনর শকান ৈলানীকৈ শঠককল এ ধরকনর পসরসিসৈ
িৃ সি হয় ৈা ভাবকৈ মকন হয় খুব শবস জ্ঞান খািাকনার েকয়াজন
শনই। মানু কষর তনসৈক অবিার অবনসৈ, ধ্বাংিাত্মক পসরোম
আমরা িিকক্ষ েৈযক্ষ ককর িকলসে। িামাসজক অবক্ষকয়র সবষয়সি
মুসিকময় ককয়কজন শলাকমাত্র বুঝকৈ পারসে, বযাপারিা এমনও
নয়। আমরা িবাই বুসঝ িমিযার কো, পসরেসৈর ভয়াবহৈার
কো। সকন্তু িমাধাকনর জনয আমরা িরল পকে হাাঁিসে না।
অবলম্বন করসে নানান বক্রপে। িসৈযকার অকেিই িসদ আমরা
িমাধান িাই, এ ধরকনর করুে ও সনমিম দৃ য না শদখকৈ িাই,
ৈাহকল অব যই আমাকদরকক িরলপকে আিকৈ হকব। শিই িরল
পে আল্লাহর পে, আল্লাহর সবধান োড়া আর কীকিইবা মানু কষর
মুসক্ত সনসহৈ োককৈ পাকর?
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অিমকয়র করুে েিান
‘িারা আমার সিসঠ পড়কবন, ৈাকদর কাকে আমার একিাই
অনু করাধ, আমার মকৈা আর কারও জীবন শিন নি না হয়। এই
িব বখাকি শেকলকদর কবকল শিন আমার মকৈা আর কাকরা
স কার হকৈ না হয়।’
হৃদয়সবদারক এই সিসঠকৈ এভাকই ফুকি উকঠকে আমাকদর করুে
িমাকজর রুিদ া। আমরা সদন-সদন ববিরৈার শকান্ গহীন
অরকেযর সদকক এসগকয় িাসচ্ছ, ৈা সনকদি ককর শোে এই সিসঠসি।
শিিব ‘সিরকুকি’ োে হারাকনা, িম্ভ্রম হারাকনা, লাসিৈ হওয়ার
দসলল রকয়কে, হাজারও নারী, কনযা, জায়া জননীর শিিব
সিরকুকির একসি হকলা তিসৈর এই সিসঠসি।
এসি এই িমাকজর রুিদ ার শোট্ট একিা উপমা। সিসঠর অল্প
ককয়কসি বাকযই সবষ মাখাকনা েু সরর ফলা হকয় সবে হয় সিিা ীল
মানু কষর বুকক। শকন এই সিসঠ সলকখসেকলন তিসৈ? কী পসরোম
হকয়সেল ৈার? সববরে পাঠ করুন :
মাদারীপুর শজলার কালসকসন উপকজলার স্বািয কমকপ্লকক্সর
িহকারী স্বািয পসরদ িক াহাদাৈ শহাকিকনর শমকয় তিসৈ আক্তার
(১৭) কালসকসন উপকজলার তিয়দ আবুল শহাকিন ককলকজর
মানসবক েেম বকষির োত্রী। শমধাবী ও শব দ িনধারী। সকন্তু মাত্র
িকৈর বের বয়কি দু সনয়ার রূপ-রি আর শিৌন্দিি শদখার আকগই
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দু সনয়া ৈাকক িালাম বকলকে। হকয়কেন সৈসন িামাসজক পাপ আর
ইলাহী সবধান লঙ্ঘকনর সনমিম স কার।
সৈসন ৈার শ ষ ডাকয়সরকৈ সলকখকেন- ‘আমার জীবকনর মায়া ৈযাগ
করলাম শুধু একসি শেকলর কারকে। ৈার নাম িাগর। একসি
শমকয়র জীবকন িা অমূ লয ধন সহকিকব শৈালা োকক, ৈা আমার
কাে শেকক ওই শেকলসি েকলবকল শকৌ কল আদায় ককর সনকয়কে।
এমনসক আমার শবানকক নি করার হুমসক সদকয়কে। ৈাই আসম
ভাবলাম, আমার জীবন নি হকয়কে; সকন্তু আমার শবাকনর জীবন
নি হকৈ শদব না। আমার এৈ কি, আমার এই কোগুকলা
কাউকক বকল শিকৈ পারৈাম না। পকর শ কষ আমার শবান িাাঁদনীর
কাকে বকলসেলাম। আমার বাবা খুব রাগী, ৈাকক খুব িম্মান কসর।
ৈাই ৈার কাকে বলার িাহি কসর সন। পকর িাাঁদনী শোি মামীর
কাকে বযাপারিা জানায়। সকেু সদন আকগ িাগর অসৈসরক্ত ভয়
শদসখকয় উৈযক্ত করায় আসম না বকল পাসর সন। একিা শমকয় কখন
ৈার জীবকনর মায়া ৈযাগ ককর? সকন্তু আসম শি বাাঁিব, ৈার শকানও
কূল সেল না। আসম জাসন, আত্মহৈযা মহাপাপ। ৈার পকরও
আমাকক আত্মহৈযার পে শবকে সনকৈ হকয়কে।’
পাঠক! এৈক্ষে পিিি শৈা আসমই ঘিনা সবকেষে করলাম। এবার
এই দাসয়ত্বিা আপসন সনন। সিিা করুন আমাকদর িামাসজক
অবিার কো। আজ পদিা শভদ ককর িমাজ শুধু পাকপর িাগকরই
ডুকব িায় সন, নািু কৈার এমন এক পসরসিসৈর িামকন দাাঁসড়কয়কে,
শিখাকন পাসপষ্ঠকক েসৈকরাধ করা িায় না। শগািা দু সনয়ািা শিন
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বাঘ-ভল্লু ককদর অভয়ারেয। িারা সনরপরাধ োককৈ িায় ৈারা
সনরস্ত্র স কার। ৈাকদর শি শিভাকব ইচ্ছা আক্রমে করকব, শভাগ
করকব এবাং এক িময় বাসি হকয় শগকল ৈাকক ৈযাগ ককর
আকরকজকনর িবিনা করকব। ওই বকনর অসলসখৈ িাংসবধান,
শকউ বাধা সদকৈ পারকব না। বাধা শদয়ার পসরোম ভাকলা হকব না।
শকাোয় শগল শিই নববী আদ ি, শিখাকন েসৈসি মুিসলম সেল
ৈার মুিসলম শবাকনর িম্ভ্রম রক্ষার অৈি েহরী? শকাোয় ৈাকদর
উত্তরিূ রী, িারা সবকশ্বর শকাোও শকানও সবধমিী ািক কৈৃিক
শকানও মুিসলম নারীর িম্ভ্রকম িামানযৈম আাঁিড় কািকল ঝাাঁসপকয়
পড়ৈ শিই পাপীর ওপর? আমরা সক পাসর না শিই শিানালী ধারা
শফরৈ আনকৈ? না পারকলও অিৈ ৈাকদর অনু িরে করকৈ?
পাসর না আমরা েকৈযককই মুিসলম নারীর িম্ভ্রম রক্ষার জাসমন
হকৈ? আর মুিসলম শবাকনরা সক পাসর না সনকজর িম্ভ্রমিাকক পদিার
দু কগি সনরাপদ রাখকৈ? এ আমাকদর পারকৈই হকব। আমরা আর
কৈ শদখব মা-শবানকদর এমন সনমিম পসরেসৈ, করুে আখযান?
আমরা আর ৈা শদখকৈ িাই না। এ অৈীৈ ভুকল সফকর শিকৈ িাই
আকগর অৈীকৈ।
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একলাকমকলা পসরিয়

ُ ْ َ َْ
َ ََ َ َ ْ َ
ات َم َرمٍ فاقتُل ْو ُه
ِ من َوقع لَع ذ

রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন- শি
বযসক্ত ৈার মাহরাকমর িকে পাকপ (বযসভিাকর) সলপ্ত হয় ৈাকক হৈযা
ককরা।
[মুস্তাদরাক হাককম : ৮০৫৪]7
َ

َ َّ
َ ْ
َ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ َ َ َْ َ
اهلل َعليْ ِه َو َسل َم ِال َر ُج ٍل َع َّر َس ِباِم َرأ ِة ا ِبيْ ِه
 ِان خاَل بعثه انل ِب صَّل: با ِء قال
ع ِن ال
َُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ي
-ان يقتله وَي ِمس ماَل

‘বারা ইবন ইবন আকিব রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু শেকক বসেিৈ, সৈসন
বকলন, আমার িািাকক রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম
এক বযসক্তকক হৈযা ও ৈার িম্পদ জে করার সনকদি শদন এ
কারকে শি, শি ৈার িৎ মা (মাহরাম নারী) এর িকে বযসভিাকর
সলপ্ত হকয়সেল।’ [আবূ দাউদ : ৪৪৫৬]

ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
ََ ُ َُْ ي
ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
الزنا
ِ  وحرمة... ِال ِاذا َكن َياف عليها اولَع نف ِس ِه الشهوة فال ينظر ول يمس
َ
ْ ََ َُْ َ
َ ُْ
ُ جتَن
-ب
ِ ارمِ اغلظ في
ِ بِذ َو
ِ ات المح

‘ৈকব িসদ পাকপ পসৈৈ হওয়ার আ ঙ্কা ককর, ৈাহকল সনজ
মাহরাম ৈো মা, শবান, ভাই েমুকখর সদকক দৃ সিপাৈ করকব না
এবাং ৈাকদর স্প িও করকব না। শকননা, পরনারীর িকে বযসভিার

7

. হাককম এসিকক িহীহ বকলকেন। ৈকব অনয অকনক মুহাসেি হাদীিসির িনদ

পিিাকলািনা ককর এসিকক িঈফ বকলকেন। ৈকব সিৈীয় হাদীি শেকক আমরা এ
হাদীকির বক্তকবযর িমেিন পাই।
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করার শিকয় মাহরাম নারীর িকে বযসভিার করার অপরাধ অকনক
বড়।’ [কহদায়া : ৪/৪৬২]
হাদীি ও সফককহর ভাষাগুকলা শকমন কসঠন মকন হয়! ৈাই না?
ভাই শবানকক শদখকৈ পারকব না! িািা ভাসৈজীকক শদখকৈ পারকব
না! নানা নাৈনীকক শদখকৈ পারকব না! এ শকমন কো?
ৈোকসেক নারী স্বাধীনৈাবাদীকদর কো না হয় বাদই সদলাম।
িারা রক্ষে ীল মুিসলম, ৈারাও িম্ভবৈ েেম শিাকি শহাাঁিি খাকবন
ইিলামী সবধাকনর এই ককঠারৈা শদকখ। ভড়কক িাকবন, িমকক
উঠকবন। মুখ ফকে না বলকলও হয়ৈ মকন উদয় হকব, ইিলাকমর
সবধান এৈ কসঠন? এৈ ক্ত? নাহ্ আরা পারা শগল না...।
সকন্তু শকানও স শুর হাকৈ অস্ত্র শদকখ ৈা ৈার কাে শেকক শককড়
শনয়াকক শকউ সক অসভভাবককর সনষ্ঠুরৈা বলকবন? অসভভাবককর
এই ককঠারৈায় কার লাভ কার ক্ষসৈ? িামাসজক জীবকনর এই
িহজ অনু ভূসৈগুকলা মাকঝ-মকধয কাজ ককর না বকল আমরা সবভ্রাি
হই। অসবকবিককর মকৈা কো বসল।
রীয়কৈর সবধান হকলা, নারী-পুরুষ সমকল একসি পসরচ্ছন্ন জীবন
গঠন করকব। একৈ োককব না শক্লদ, অপসবত্রৈা ও শনাাংরামী।
িামাসজক এই ভারিামযৈার জনয িৈিুকু ককঠারৈা েকয়াজন,
ইিলাম ৈাকৈ শকাকনারূপ োড় শদয় সন। ৈাই কখনও-কখনও
আমাকদর কাকে এধরকনর ককঠারৈা বাড়াবাসড় পিিাকয়র মকন হয়।
সকন্তু এর শপেকন শি শিৌসক্তকৈা আকে, সনরাপত্তা আকে, শি
সবষয়সি আমাকদর সিিায় আকি কম। একো সঠক শি, একজন
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মাহরাম ৈার মাহরামকক শদখকৈ পারকব না- এই সবধানসি শব
কসঠনই। সকন্তু কখন এই সবধান? এই সবধান সকন্তু ৈখনই, িখন
ওই মাহরাকমর মধযকর সনরাপত্তার শদয়ালিা ধকি িায়। পসবত্রৈার
বন্ধন সেন্ন হকয় শমাড় শনয় কলকঙ্কর সদকক। শি আ ঙ্কার কারকে
এধরকনর কসঠন সবধান আকরাপ করা হকয়কে, শিই আ ঙ্কািাই
িোেি সকনা- ৈা সনকয়ও েশ্ন ককরন অকনকক। এই েশ্ন িারা
করকবন ৈাকদর জনয ৈুকল শদয়া হকলা সনকির ঘিনাসি :
গাজীপুর শজলার িেী োনার একসি গ্রাম। এখাকন বহুোিীন
একসি োেসমক সবদযালয় ও হাইেুল আকে। োেসমক সবদযালয়সি
েসৈষ্ঠা হকয়কে শিই বৃ সি আমকল আর হাইেুল ১৯৬৭ইাং িাকল।
এই েুকলরই অিম শশ্রেীর এক োত্রী হকয়কে ভাষায় েকাক র
অকিাগয এক কলকঙ্কর স কার। শি সবধাকনর কো শুকন আপসন
েমকক শগকলন, ভড়কক শগকলন এবাং কুরআন-হাদীকির সবধানকক
কসঠন বকল মকন করকলন, শিই সবধাকন ত্রুসি হওয়ার কারকেই
রসিৈ হকয়কে এই কলঙ্কজনক অধযায়। ঘিনার স কার শমকয়সিকক
এ কারকে এমন এক স্মৃসৈ বকয় শবড়াকৈ হকব িারা জীবন, িার
ক্ষৈ কখনও শুকাকব না। মৃৈুযও মকন হয় ৈাকক এই শ াক
ভুসলকয় সদকৈ পারকব না।
কনা (েদ্মনাম) শমকয়সির স্বািয ইদাসনাং শব শবকড় শগকে। িবাই
শদকখ অবাক হয়। িখীরা খুনিু সি ককর, কী শলা ৈুই একৈা মুসিকয়
িাসচ্ছি শকন? স্বািয েৈযা ী ক্ষীেকদহী বান্ধবীরা বকল, ৈুই শকান্
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শদাকাকনর িাউকলর ভাৈ খাি শলা? আমাকদরককও শি শদাকাকনর
িাউকলর ভাৈ শখকৈ হকব শি!
িখী-বান্ধবীকদর এিব হাসি-শকৌৈুকক হাসি সমসলকয় িায় কনার।
মুখিা হঠাৎই পানকি হকয় িায়। েিে পাল্টাকৈ মুখ কাকলা ককর
বকল- হু, ডাক্তার বকলকে আমার নাসক শমদ হকয়কে! সকন্তু কনা
আিকল জাকন এিা সককির শমদ। শপকি কীকির শমদ এবাং কীকির
শবাঝা বকয় শবড়াকচ্ছ শি!
এভাকব িলকৈ িলকৈ এক িময় েুলই বন্ধ হকয় শগল কনার।
িখী-বান্ধবীরা সকেু সদন শখাাঁজ করার পর ৈার কো ভুকল িাওয়ার
উপক্রম হকয়কে। এই সবস্মৃসৈর মকধযই িনক নড়ল িবার। িখী
কনার কো এখন বান্ধবী, এলাকাবািী এবাং মহল্লার েসৈসি
মানু কষর মুকখ-মুকখ। শি এখন শকবল িাধারে একজন োত্রী নয়,
আকলাড়ন িৃ সিকারী এক ঘিনার জননীও বকি!
মাস্টার আেু ল লসৈফ িাকহকবর সগসন্ন িমকক উঠকলন। ৈার বাসড়র
পাক ই কনাকদর বাসড়। কনার বাবা োকক সবকদক । বাসড়কৈ মা ও
নানা। এোড়া অনয শকানও মানু কষর অসস্তত্ব শনই। এ বাসড় শেকক
স শু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শৈা আিার কো নয়? ৈাও নৈুন
অসৈসে স শু! সৈসন শখয়াল করকলন শব সকেু সদন ধকর কনাকদর
বাসড়র শগি িবিময় বন্ধ োকক। ওকদর বাসড়র শকউ িিরাির
বাইকর শবর হয় না। আকগ কনা শমকয়সি আিৈ, এখন শিও আকি
না। অনয শকউ ৈাকদর বাসড়কৈ শগকল ৈারা অস্বসস্ত েকা ককর।
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িপ্তাহখাকনক হয় শক একজন মসহলা শিন ওকদর বাসড়কৈ আস্তানা
শগকড়কে! এ বযাপারসিও ভাবাকলা ৈাকক।
িাকহাক, সৈসন িমকক শগকলন। শকৌৈূ হলী হকলন। কসি স শুর কান্না
ৈাকক অেসৈকরাধয ককর ৈুলল। সৈসন ঘর শেকক শবর হকয়
কনাকদর শগকির কাকে শগকলন। ইসৈমকধয আরও অকনককই এখাকন
িমকবৈ হকয়কে। িককল সমকল কনাকদর বাসড়কৈ েকব করকলন।
শভৈকর সগকয় িা শদখকলন, ৈাকৈ ৈাকদর শবহুাঁ হওয়ার দ া।
নবজাৈক একসি স শুকক বড় এক ড্রাকমর মকধয শফকল শরকখ
ড্রাকমর মুখ বন্ধ ককর রাখা হকয়কে! ভকবর িদয আকলা-বাৈাি
শদখা স শুসি সনঃশ্বাি শফলকৈ না শপকর করুে কান্না করকে।
েেকম ৈারা স শুসিকক উোর করকলন। ৈারপর মকনাসনকব
করকলন ঘিনার রহিয উকন্মািকনর েসৈ। ঘিনা শুকন উপসিৈ
নারীরা আকা শেকক পড়কলন। বাচ্চাসির মা ওই কনা, শি শপকি
শমদ হকয়কে বকল বান্ধবীকদর শিাকখ ধূ লা সদকয়সেল!
এক পবি শ ষ ককর সিৈীয় পবি সহকিকব িিাকনর উৎি
অনু িন্ধাকনর পালা। উৎি িম্পককি িা বলা হকলা, ৈাকৈ সবশ্বাকির
কান পাৈকৈ শি শকানও মানু কষর ধাক্কা লাগা স্বাভাসবক। ৈবু
সবশ্বাি করকৈ হকলা। শকননা, কখনও-কখনও এমন িব ঘিনাও
ঘকি সবশ্বাি করকৈ ইচ্ছা না হকলও ৈা সবশ্বাি করকৈ হয়।
নানার ঔরি সনকয় শেগনযান্ট হকয়সেল কনা! একো কারই বা
সবশ্বাি হয় এবাং কারই বা শুনকৈ ভাকলা লাকগ? ভৎিিনা, ঘৃ ো আর
সধক্কাকরর েুৈু সনকক্ষপ করা শুরু করকলন উপসিৈ িবাই। এ
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সনকয় কো আর আকগ বাড়াকৈ িাই না। ৈকব একসি কো হকলা;
এই পসরবাকরর িবার পসরিয় এখন িম্পূ েি একলাকমকলা। নাৈনী
হকয়কে িিাকনর মা। নানা হকয়কে িিাকনর বাবা। শমকয় হকয়কে
াশুড়ী! কী জঘনয সিত্র!
কনার মা বারবার সবলাপ ককর বলসেকলন- হায়, আমার এ কী
হকলা! কনা আমাকক আকগই ই ারা-ইসেকৈ বুঝাকৈ শিকয়সেল।
সকন্তু আসম ৈা বুসঝ সন। শি বলৈ- আম্মু , নানা আমার িকে
শকমন শকমন শিন ককর। আসম বলৈাম, নানা শৈা নাৈনীর িকে
ইয়াসকি-দু িাসম করকবই। নানার িকে শকাোও শবড়াকৈ িাওয়ার
কো বলা হকল সকাংবা বাসড়কৈ িাওয়ার কো বলা হকল কনা শিকৈ
িাইৈ না এবাং বলৈ, নানা আমার িকে দু িাসম ককর। সকন্তু মাকয়র
মকন ৈখন দু িাসমর বাইকর সভন্ন সকেু ভাবার িু কিাগ হয় সন। এ
কারকে শমকয়র কোয় পাত্তা সদকৈন না কনার মা। এর পসরোম
আজ িবার িামকন। আজ িাংিার িমুকর পালভাঙা, মাস্তুলহারা
এক শনৌকার নাসবক কনা এবাং ৈার মা।
পাঠক! এবার বুকঝ একিকে শৈা, শকন মাহরাম পুরুষ, ভাই-শবাকন,
নানা-নাৈনীকৈ িময় িময় পদিা করকৈ হয়? বুকঝ আিকে শৈা
‘মাহরাকমর িকে বযসভিাকরর অপরাধ অনয নারীর িকে বযসভিাকরর
অপরাকধর শিকয় জঘনয’ কোিার ৈাৎপিি? বুকঝ আিকে শৈা অনয
নারীর িকে বযসভিাকরর গ্লাসন আর মাহরাকমর িকে বযসভিাকরর
সধক্কাকরর পােিকয? শদখকলন শৈা, মাহরাকমর িকে বযসভিাকর সলপ্ত
হকল পসরিয়িা কৈসদক শেকক একলাকমকলা হকয় িায়?
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এবার আল্লাহর সবধাকনর িামকন সনঃ ৈি আনু গৈয েদ িন ককর
বলু ন- ইিলাকমর িব সবধান মকনোকে শমকন নাও ৈকব াসি।’
হীনস্বাকেির েকলাভন
নারীকদকহর েসৈ হীনিসরকত্রর পুরুকষর শলাভ সিরসদকনর। তবধঅববধ শি শকানও পন্থায় নারীকদহ পাওয়ার শিিা এধরকনর
পুরুকষর অনযৈম ধযান-জ্ঞান। শিন গুরুত্বপূ েি কমিিজ্ঞ। ৈাই
পুরুষমুকখ রীয়কৈর পক্ষ শেকক সক্ত ালী লাগাম পসরকয় শদয়া
হকয়কে। িীমানারক্ষী শদয়াল। িাকক আমরা পদিা বা সহজাব বকল
সিকন োসক। জন্তুর মুকখ িুসল না পরাকল শি িযকক্ষকৈর পা
সদকয় শহাঁকি িাওয়ার িময় বারবার মুখ শদয় কৃষককর ককির
ফিকল। ধ্বাংি ককর সকেু , সনকজর শপকি শৈাকল সকেু । একারকে
কৃষক শদয় ৈার শক্ষকৈর পাক শবড়া আর পশুর মাসলক শদয়
পশুর মুকখ শবড়া। পশু একৈ িৈই হাাঁিফাাঁি করুক না শকন
একৈই কৃষক ও মাসলককর সনরাপত্তা, াসি।
সঠক ৈদ্রূপ মানু কষর মকধযও একিা পশুিত্তা বাি ককর। শিই
পশুিত্তািাকক িসদ শবাঁকধ রাখা না হয়, ৈাহকল শি িমাজ-িাংিাকরর
িম্ভ্রকমর মুকখ হানা সদকয় াসি- ৃ ঙ্খলা নি ককর শদয়, অ াসি
শডকক আকন। ৈাই রীয়ৈ সনকদি সদকয়কে, নারীকলাভী এিব
শলাককর হাৈ শেকক বাাঁিকৈ হকব, িৈকি োককৈ হকব। শিই শিিা
না করকল কী ক্ষসৈ হকৈ পাকর, ৈা শদখুন সনকির ঘিনা দু ’সি পাঠ
ককর।
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ঘিনা : োইকভি পড়ার িূ কত্র পসরিয় হয় ৈুসল (েদ্মনাম) ও
আকন স কদাকরর শেকল পারকভজ স কদাকরর মকধয। সঝনাইদহ
শজলার ফুলহারী গ্রাকম ৈাকদর বাি। দু ইজকনই ককলজ স ক্ষােিী।
পসরিয়িূ কত্র শেম। নৈুন বন্ধকনর উকত্তজনায় স হসরৈ হন ৈুসল।
শেম ৈার গভীরৈার সদকক এসগকয় শিকৈ োকক। সৈসন িৈ
সনকজকক উজাড় ককর শদন ভাকলাবািার মানু কষর মন জয় করার
জনয, ৈার ভাকলাবািার মানু ষসি ৈৈই উন্মু খ হকয় োকক িু কিাগ
পাওয়ার শলাকভ। অবক কষ েৈীক্ষার েহর শ ষ হয়। পারকভকজর
বািনা পূ রে হওয়ার পে উন্মু ক্ত হয়।
৯/৯/২০১০ইাং ৈাসরকখ সঝনাইদকহর কনযাদহ গ্রাকম খালার বাসড়
শবড়াকৈ িান ৈুসল। শবড়াকনা শ কষ ২২ ৈাসরকখ রওয়ানা হন সনজ
বাসড়র উকেক য। ভযানকিাকগ ভািই বাজাকর আিার পর শিখাকন
শদখা হয় পারকভকজর বন্ধু মধু র িকে। বন্ধুর শেসমকা বকল মধু
ৈাকক বাসড় শপৌঁকে শদয়ার কো বকল ভযান শেকক নাসমকয়
শমািরিাইকককল ৈুকল শনয়। িরল সবশ্বাকি ৈার সপেকন িকড়
বকিন ৈুসল। সকেু ক্ষে পকরই ৈার সবশ্বাি ভাঙকৈ োকক। মধু
ৈাকক ৈাকদর বাসড়কৈ না সনকয় পারকভজকদর বাসড়কৈ সনকয় িায়।
ৈুসল ৈখনও বুঝকৈ পাকরন সন ৈার জনয কী পসরেসৈ অকপক্ষা
করকে। শেসমককর বাসড় এ-ই শৈা! ভকয়র কী আকে? হয়ৈ এই
সেল ৈার ভাবনা।
সকন্তু পারকভজ ও ৈার অনয বন্ধু রাকিল ৈার জনয অকপক্ষা
করসেল পশুিত্তার দানবীয় রূপ শদখাকনার জনয। আসম বলসেলাম
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না, িমাকজ সকেু মানু ষ আকে, িাকদর পশুিত্তার মুকখ লাগাম
পরাকনা শনই- ৈারা িমাকজর াসি- ৃ ঙ্খলা নি ককর? পারকভজরাকিল আর মধু রা শৈা শিই শশ্রেীর পশুিত্তার অসধকারী মানু ষ।
ৈাকদর িারা িমাকজর াসি নি শৈা হকবই এবাং হকলাও ৈা-ই।
পারকভজ ৈার ভাকলাবািার মানু ষসির িম্ভ্রম লু ি করল পশুর
সনলিজ্জৈা সনকয়। একবারও ৈার অির শকাঁকপ উঠল না একো
শভকব শি, এই নারীসি শৈা আমাকক ভাকলাবাকি! আমাকক সনকয়
ভাকলা সকেু র স্বপ্ন শদকখ! ৈার িম্ভ্রম রক্ষা করা আমার দাসয়ত্ব আর
িসদ ভাকলাবািার মানু ষ ভাবকৈ না পাসরি, ৈাহকল অিৈ একো
সক ভাবকৈ পারসল না শি, শমকয়সি শৈা আমার শবাকনর মকৈাই,
মাকয়র মকৈাই। আমার শবান বা মাকয়র িম্ভ্রম শকউ নি করকৈ
িাইকল আসম সক ৈা শমকন সনকৈ পারকবা?
একবার রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহি িালাকমর কাকে
অসববাসহৈ িু বক একি বলকলন, সৈসন অববধ পকে ৈার
মকনাবািনা পূ রে করকৈ ইচ্ছুক। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহি
িালাম ৈাকক বলকলন, আচ্ছা শৈামার শবান বা শৈামার মাকয়র
িকে অনয শকানও পুরুষ িসদ এইভাকব মকনাবািনা পূ রে করকৈ
িায়- ৈাহকল ৈুসম সক ৈা শমকন শনকব? জবাকব ওই িু বক বলকলন,
ইয়া রািূ লাল্লাহ! শকউ আমার শবান বা মাকয়র সদকক কুদৃ সিকৈ
ৈাকাকল আসম ৈার ঘাড় শেকক ধড় নাসমকয় শফলব। ৈখন সৈসন
বলকলন, শৈামার মা- শবাকনর শবলায় শিমন িাওনা শকউ ৈাকদর
সদকক এই দৃ সিকৈ ৈাকাক, অকনযর মা-শবাকনর শবলায়ও শৈামার
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দৃ সিভসে অনু রূপ হওয়া দরকার। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহি
িালাকমর কো শুকন িু বকসি ৈাওবা ককর অনয নারীকদরককও
সনকজর মা-শবাকনর মকৈা িম্মাকনর দৃ সিকৈ শদখার েসৈজ্ঞা সনকয়
সফকর শগকলন।
একৈা হকলা ওই িু বক িার মকধয অকনযর মা-শবানকক সনকজর মাশবাকনর মকৈা ককর শদখার গুে সেল। সকন্তু আমাকদর আকলাসিৈ
িু বকসির কাণ্ড শদখুন, শি ওই নারী িাকক ভাকলাবাকি বকল
অসভনয় ককরসেল, ৈার িম্ভ্রম শুধু শি-ই নি করল না, অনয
বন্ধুকদরককও শলসলকয় সদল এই কাকজ। ঘিনা এখাকনই শ ষ হকল
হয়ৈ শবাঁকি শিকৈন ৈুসল। সকন্তু এই নরপশুরা ৈাকক ৈৈিুকুও
বাাঁিার অসধকারও সদল না। ‘ধষিকের স্বীকৃসৈ’ লাকভর জনয শিই
দৃ য সভসডও ককর ৈাকক শদসখকয় বলা হকলা, আমরা িা ককরসে, ৈা
িুপিাপ শমকন নাও। কাকরা কাকে ৈা ফাাঁি করকব না। করকল
িকলকক ৈা শদসখকয় শবড়াকবা বকল সদলাম!
হৈা , ক্ষুে আর িদয স্বপ্নভাঙা ৈুসল ৈাও শমকন সনকয়সেকলন। মুখ
না শখালার বকদৌলকৈও িসদ অবস ি িম্ভ্রমিুকু রক্ষা হয় ৈাও বা
কম কী! সকন্তু ৈার শিই আ ািুকুও পুকড় োই হকয় িায়
েৈারককদর সনমিমৈার আগুকন। ৈুসল কো রাখকলও শিই
েৈারক, লম্পিরা কো রাকখ সন। শদড় মাি পকর ৈুসল শি ৈেয
পান, ৈাকৈ ৈার মাোয় আকা িাই শভকঙ পকড়। শব সকেু সদন
ধকর সঝনাইদহ হকর একসি শমকয়র ধষিকের সভসডওসিত্র পুরুষকদর
শমাবাইকলর শমকমাসরর সবরাি একিা িান দখল ককর আকে ৈা
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শুকনসেকলন অকনককর কাকে। সকন্তু হৈভাগা শমকয়সি শক ৈা জানা
সেল না। িখন জানকলন ৈখন সনকজর কাকেই সনকজর পসরিয়
সদকৈ ঘৃ ো হকলা ৈার!
ককলজোত্রী ৈুসলর পরবৈিী অবিা কী হকয়সেল ৈা জাসন না।
আল্লাহ করুন সৈসন শিন পদিার আবৃ কৈ একি হারাকনা িম্ভ্রম সফকর
পাওয়ার কিরৈ ককরন এবাং ৈার শি ক্ষসৈ হকয়কে ৈা পুসষকয়
সনকৈ পাকরন।
ঘিনা ২ : দীঘি পাাঁি বের ধকর শমাবাইলকেম। কৈ ৈ কো
ভাকলাবািার মানু ষকক সঘকর! কৈ স্বপ্ন! কৈ আ া! সকন্তু আ ার
পালকগুকলা একক একক ডানা শেকক খুকল পড়ল শেসমককর
শভৈকরর শিহারািা শদকখ। পাাঁিসি বেকরর ওপর দাাঁসড়কয় শি স্বপ্নিা
শবানা হকয়সেল, শিই স্বপ্নিা িম্পূ েি সমকেয হকয় শগল মুহূকৈির
মকধয। স্মীৈা (েদ্মনাম) োককন াকার সমরপুকর। আর শেসমকা
শমা.আলীর পুত্র মািু ম বযাপারী। বাসড় মুসন্সগে শপৌর এলাকায়।
আধু সনক িু কগ এৈিুকু দূ রত্ব শনহায়ৈই কম। ৈারপর আকে
শমাবাইল! ৈাই শেকমর বন্ধন-বাাঁধকন শকানও বাধা োকক না।
এভাকব শেম িকল ৈার সনজ গসৈকৈ। দীঘি পাাঁি বের। সকন্তু
এভাকব আর কৈ সদন? িাই িফল পসরেসৈ ৈো সবকয়।
সবকয়র েস্তাব উঠকল মােু ম ৈাকক ৯ই সডকিম্বর ২০১০ইাং
নারায়েগকের ফৈুল্লায় শডকক সনকয় আকি। এখাকন একল শি ৈাকক
কা ীরপুর এলাকায় মামার বাসড় সনকয় িায়। মামী ৈাকক শিাগয
িহায়ৈা ককর। স্মীৈাকক সবকয় না ককর মািু ম একাসধক বার
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লাসঞ্ছৈ ককর। পাাঁি বেকরর শেকমর ফিল ঘকর উঠায় শি
দু ইসদকন। এ কয়সদন শি ৈাকক সনয়সমৈ লাসঞ্ছৈ ককর। সকন্তু
সবকয়র সপাঁসড়কৈ পা রাখার নাম ককর না।
অবিা শবগসৈক শদকখ শকৌ কল পাসলকয় আকি স্মীৈা। শেসমককর
িসরকত্র ভাকলাবািার বদকল শকবলই কামনার আগুন। ৈাই
িম্ভ্রমলু কির ইসৈহািকক দীঘিাসয়ৈ না ককর শককি পকড়ন সৈসন।
াকা শমসডকককল পরীক্ষা করান এবাং সরকপািি সনকয় ধষিক
শেসমককর সবরুকে মামলা ককরন। [িূ ত্র : ইন্টারকনি ৈাসরখ :
২৯/২/২০০৯ ইাং]

174

পদিাহীন স ক্ষা : শ ষ িম্বল শিাকখর জল
ইিলাম িব িময় স ক্ষার কো বকল। নারী-পুরুকষর শকানও
শভদাকভদ শনই এখাকন। স ক্ষার গুরুত্ব ইিলাকম শিভাকব শদয়া
হকয়কে, অনয শকানও ধকমিই শিভাকব গুরুত্ব শদয়া হয় সন।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন :

َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ ََ ُي
» يضة لَع ُك ُم ْس ِل ٍم
«طلب ال ِعل ِم ف ِر

‘ইলম অকন্বষে করা (নারী-পুরুষ) িব মুিসলকমর জনয ফরি।’
[ইবন মাজাহ্ : ২২৪]
ৈকব এই স ক্ষার পসরকব সনকয় ইিলাকমর সিিা ও দৃ সিসভে
আলাদা। ইিলাম িায়, নারীরা একিা সনরাপদ পসরকবক শেকক
স ক্ষা গ্রহে করুক। এমন পসরকবক , শিখাকন িম্ভ্রমখুকনর দাাঁৈাকলা
শকানও জাকনায়ার েকব করকৈ পাকর না। মানবজীকবর আকৃসৈ
ধারেকারী শকানও জন্তু ৈাকদর গাকয় আাঁিড় কািকৈ পাকর না।
অবাধ শমলাকম া ও পদিাহীনৈার িু কিাকগ শকানও নারী সকাংবা
শকানও পুরুষ িম্ভ্রমলু কির স কার হয় না।
ইিলাকমর এই িাওয়া, এই দাসব সক অকিৌসক্তক? বাড়াবাসড়র
সকেু ? িাম্প্রসৈক িমাজ এবাং বৈিমান ঘিনাবলীই এিব েকশ্নর
িোিে জবাব। আজ যেভেন তা াই, শিসদককই এমন এমন
অসভজ্ঞৈা আর দু কিিাকগর ঘনঘিা পসরলসক্ষৈ হয়, িা ইিলাকমর
এই িাওয়াকক অসৈ শিৌসক্তক ও িামাসজক সনরাপত্তার িবকিকয়
উপকিাগী বকল েমাসেৈ ককর। ইিলাকমর িাওয়া িসদ বাস্তবায়ন
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করা হকৈা, ৈাহকল আজ আমাকদর িামকন এিব ঘিনা ঘিৈ না,
িা আমাকদর িমাজ ও শদক র অবিাকক সদন সদন নাজুক ককর
ৈুলকে। আজ মাত্র শষাল বেকরর একসি শমকয় শবপদিার িু কিাকগ
িমবয়িী একজন শেকলর িকে িুসিকয় শেম করকে, মা বাবার
িকে েৈারো ককর িমাজ-িাংিাকর ৈাকদর মুকখ িুনকাসল শমকখ
সদকচ্ছ। এধরকনর ঘিনা খুব কম ঘিকে সকাংবা দু লিভ- ৈা নয়।
বরাং অহরহ ঘিকে এিব ঘিনা। আর এিব অবুঝ কসি শমকয়কদর
িরলৈার িু কিাকগ শেসমক নাকমর েৈারকরা ৈাকদর িম্ভ্রকমর
অমূ লয ধনিুকু শককড় সনকচ্ছ শদদারকে। ৈাই ইিলাকমর ককঠারৈার
িমাকলািনা না ককর িমাজবযবিার নাজুকৈার সদকক ৈাকান।
শদখুন শদ জুকড় কী ঘিকে... আকরকিা ঘিনা বসল।
এবাকরর ঘিনার সনমিমৈার স কার িাাঁপাইনবাবগকের শগামস্তাপুর
উপকজলার বাোবাড়ী ইউসনয়কনর অকজাবড়া গ্রাকমর নু করিা খাৈুন
(১৬) নাকমর এক েুলোত্রী। গৈ রসববার শি মৃৈুযর এই সনমিম
শপয়ালা পান ককরকে। এই শপয়ালার িাসক ৈার কসেৈ শেসমক
মাহবুব! শমকয়সির পসরবাকরর অসভকিাগ, নু করিার শেসমক মাহবুব
পা সবক সনিিাৈন ককর ৈাকক হৈযা ককরকে। ঘিনার পর িানীয়
এলাকাবািী মাহবুব ও ৈার বন্ধু আসজমকক ধকর পুসলক শিাপদি
ককরকে।
এলাকাবািী জানায়, বাোবাড়ী ইউসনয়কনর শবগুনবাড়ী গ্রাকমর
মসনরুল ইিলাকমর শমকয় িানীয় সবআইসব বাসলকা সবদযালকয়র
নবম শশ্রেীর োত্রী নু করিার িকে অকজাবড়া গ্রাকমর আবদু ল
176

ওয়াহাকবর শেকল মাহবুকবর িকে শেকমর িম্পকি গকড় ওকঠ।
মাহবুব বাোবাড়ী উচ্চ সবদযালকয়র মাত্র নবম শশ্রেীর োত্র!
কী অদ্ভূৈ কাণ্ড শদখুন! মাত্র নবম শশ্রেীর একজন োত্র! শিও
িমাকজর পসঙ্কলৈায় কীভাকব দু ’পা ডুসবকয় সদকয়কে! কী সনষ্ঠুরভাকব
পদস্খলন হকচ্ছ এিব অবুঝ সকক ারকদর! শি বয়কি শেমভাকলাবািা আর নারী িম্পককি ধারো োকারই কো নয়, শিই
বয়কিই শি জীবকনর িবকিকয় কসঠন সিোিিা সনকৈ কাপিেয
করকে না! কাাঁিা বয়কির এিব ৈরুেরা অপসরপক্বৈার কারকে
ভয়ানক িব দু ঘিিনা ঘসিকয় িমাজবযবিাকক অসির, শবিাইন ককর
ৈুলকে।
আর বাসলকাকদর অবিাও শদখুন। নু করিার বয়ি মাত্র শষাল।
একদক র অদ্ভুৈ আইন অনু িায়ী এই বয়কির একিা শমকয়
িাবাসলকাই নয়। শিই বয়কিই শি কী না করকে! শেম করকে,
পসরোকমর কো না শভকব শেসমকার িকে আড্ডা সদকচ্ছ। আর
শ ষ পিিি মুকখ সবষ সনকয় মৃৈুযকক আসলেন করকে! নু করিার
পুকরা ঘিনািা এরূপ :
শবাববার সবকককল নু করিা োইকভি পড়ার নাম ককর বাসড় শেকক
শবর হকয় অকজাবাড়া গ্রাকম িায় মাহবুকবর িকে শদখা করকৈ। ওই
গ্রাকম মাহবুকবর বন্ধু আসজকমর বাসড়কৈ ৈারা দীঘিক্ষে একিকে
কািায়। হঠাৎ ককর মাহবুব ও আসজম িানীয় এলাকাবািীকক
জানায়, নু করিা সবষপান ককরকে। শগামস্তাপুর উপকজলা স্বািয
কমকপ্লকক্স সনকয় িাওয়ার িময় শি মারা িায়।
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নু করিা শবগকমর মা নাসিমা শবগম অসভকিাগ ককরকেন, মাহবুব ও
ৈার বন্ধুরা গেধষিকের পর নু করিাকক হৈযা ককরকে। সৈসন বকলন,
ঘিনার পর মাহবুব ৈাকক শফান ককরকে। নু করিার রীকর ধষিকের
সবসভন্ন আলামৈ োকায় সৈসন সনসিৈ ৈাকক পা সবক সনিিাৈন
ককর হৈযা করা হকয়কে। [িূ ত্র : তদসনক আমার শদ ,
২/১২/২০১০ ইাং]
শৈা শি ৈরুেী বাাংলাকদক র আইন অনু িায়ী স শু- এই বয়কিই
শেম মসদরায় ডুকব িায়, শি সক কখনও শভকবসেল এই সপসচ্ছল
পকে পা শফলার অশুভ পসরোকমর কো? ৈার স ক্ষা কী ৈাকক
এই পসরেসৈর কো স্মরে কসরকয় সদকয়সেল কখনও? েিসলৈ
স ক্ষা সক শুধু জাগসৈক জাগ্রকনই িীমাবে সেল না? শি স ক্ষা
একজন ৈরুেীর পদকক্ষপ গ্রহকে ভূ সমকা রাখকৈ পাকর না, শিই
স ক্ষা পুকরা জাসৈকক কৈদূ র সনকয় শিকৈ পারকব? শি স ক্ষা ৈাকক
এই ঘসিৈ সবপদ শেকক উোর করকৈ পারৈ, শিই স ক্ষা, শিই
ইিলামী আদ ি ও পদিা বযবিার সবরুকে শকন একৈা িাংগ্রাম,
সবকরাহ?
আল্লাহয়ী সবধান ও পদিাপালন োড়া শকানও নারীর মুসক্ত শনই।
নু করিাকদর সনমিম পসরেসৈর অশ্রুিজল কাসহনী আমাকদরকক
শিমসনভাকব বযসেৈ ককর, শৈমসন স ক্ষাও সদকয় িায়। সকন্তু আমরা
স ক্ষা সনই না; বরাং স ক্ষার পেকক কদিমাক্ত কসর।
শবান নু করিা! শি বয়কি আইন (কদ ীয়) শৈামাকক িাবাসলকা
বকলই স্বীকার ককর না, শিই বয়কি ৈুসম এমন শখলা শকন শখলকৈ
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শগকল িার জনয িারা জীবন শৈামার সবকদহী আত্মা শৈামাকক
ভৎিিনা করকব? িখন িমাকজর েৈারক শেসমককদর না সিকন
শডসিাং করকৈ সগকয়কো, ৈখন সক একবারও শভকবে শৈামার
পাসরবাসরক মিিাদার কো? এই পাপিাত্রার িময় একবাকরর জনযও
সক মকন হয়সন শৈামার মা বাবার কো? সকাংবা শৈামার সনকজর
কো? িৃ সিকৈিা শৈামাকক শি মহামূ লযবান আমানৈ দান ককরকেন,
শিই আমানকৈর মিিাদা রক্ষার কোও সক মকন হয়সন অিৈ
একবার? ৈুসম গ্লানী আর লাঞ্ছনাকক িেী ককর পরপাকরর বাসিন্দা
হকয়কো, সকন্তু ৈুসম শৈামার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজকনর জনয কী
শরকখ শগকো? শিাকখর পাসনই কী একজন িিাকনর কাকে মাবাবার একমাত্র োপয!
মা-বাবা কী শিাকখর পাসনর জনয িিান জন্ম শদয়? সকাংবা শকানও
বাবা সক িায় পৃসেবীর িবকি’ ভাসর শবাঝা- িিাকনর লা িা- কাাঁকধ
ৈুলকৈ? ককব হকব এিব িমিযার িমাধান? ককব নাগাদ আমরা
পাকবা এিব েকশ্নর িোিে উত্তর?
শিসদন আমরা আল্লাহর সবধান আাঁককড় ধরব, পদিার মকধয
আমাকদর নারী িমাকজর মিিাদা শ কক রাখকবা, শকবল শিসদনই
সমলকব এিব েকশ্নর উত্তর।
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সবকষাপক ৌকন
হাদীকি ইর াদ হকয়কে- আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু শেকক
বসেিৈ, রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বকলন-

ٌ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َْ
َ ُ َُ ُ ُ ْ َ
َ
ُ َ َ َ َ َ
ب اِيلْك ْم َم ْن ت ْر َض ْون ِدينَه َوخلقه ف َز يِو ُج ْو ُه ان ل تف َعل ْو ُه تك ْون فِتنَة
ِاذا خط
ٌ
ٌ ْ َ ٌ َ ََ َْ
َع ِريْ َضة ِِف الر ِض وفساد ع ِريض

‘শৈামাকদর সনকি শকউ সবকয়র পয়গাম সদকল ৈার িীন ও িসরত্র
িসদ পেন্দনীয় হয়, ৈাহকল ৈার িকে ৈাকক সবকয় সদকয় দাও। িসদ
ৈা না ককরা, ৈাহকল জসমকন সফৈনা েসড়কয় পড়কব এবাং দীঘিিায়ী
ফািাকদর কারকে িমাকজ অ াসি শদখা শদকব।’ [সৈরসমিী :
১০৮৪]
আলী রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু শেকক বসেিৈ, সৈসন বকলন,

ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ٰ َّ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ َ ٰ ٌ َ ُ َ ي
ازة
لَع ثلث ل تؤ ِخرها الصلوة ِاذا اتت واْلن
ِ  يا: ان انل ِب صَّل اهلل علي ِه وسلم قال
َ َْ
ُُ َ ْ
ْ َ َ َ َ
َضت َوالي ُم ِاذا ُو ِج َدت ل َها كف ٌو
ِاذا ح

(আমাকক উকে য ককর) িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম, শহ আলী!
সৈনসি কাকজ কখনও সবলম্ব করকব না। এক. িালাকৈর িময় হকল
ৈা আদায় করা। দু ই. লা উপসিৈ হকল জানািার িালাৈ। সৈন.
উপিু ক্ত পাত্র-পাত্রী শপকল সবকয় শদয়া। [সৈরসমিী : ১/৪৩]

আল্লাহর এই সবধান িককলর জনযই পালনীয় ও সনরাপদ। একজন
পুরুকষর জনয শিমন নারীর েকয়াজন, শৈমসন একজন নারীর
জনযও একজন পুরুষ েকয়াজন। আর এই েকয়াজন পূ রকের
জনই সবকয়। অৈএব, উপিু ক্ত পাত্র সকাংবা পাত্রী পাওয়া শগকল
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সবলম্ব না ককর এই জরুরী িাসহদা পূ রে করা একসি সনরাপদ
পন্থা। অব য উপিু ক্তৈার শক্ষকত্র িীনদারীককই োধানয সদকৈ হকব।
শৈা উপিু ক্ত পাত্র সকাংবা পাত্রীর বযবিা হওয়ার পর সবকয়কৈ সবলম্ব
করা উসিৈ নয়। এই সবধাকন বযৈযয় ঘিকল জীবকন আিকব
লাঞ্ছনা, বযেিৈা আর গ্লাসন। শ কষ িরম পরাজয়। এবাকরর ঘিনািা
এই সবধান লঙ্ঘকনর পসরেসৈ ও পসরোম িম্পককি। পড়ুন সনকির
ঘিনাসি :
১৯৯৮ইাং িাকল শলখাপড়ার উকেক য েেম াকায় আিা।
সমরপুকরর এক সবখযাৈ মারািায় ভসৈি হওয়া। শি বের নবীনকদর
মকধয সেকলন আজককর ঘিনার নায়ক, মুখসলি ভাইও। আসম
সিরাজগকের আর সৈসন িাোইকলর। আমরা দু ইজকনই নবীন।
মুখসলি ভাই এক িময় সিরাজগকের এক মাদরািায়ও শলখাপড়া
ককরকেন শব
ৈার। শদখকৈ
েেম শেককই
অসধকার করা
সেকলন আমার
আকগ শেককসে

সকেু সদন। ৈাই আমার িকে শব িম্পকি হকলা
িু দ িন, িাকক বকল হযান্ডিাম। শমধাও কম নয়।
ৈা শবাঝা শগল। ক্লাক েেম ও সিৈীয় িান
সনকয় বযঘ্র-সিাংকহর শি লড়াই হয়, ৈাকৈ সৈসন
সনয়সমৈ েসৈিেী। অব য আল্লাহর ফিকল আসমই
িব িময়। শ াকর আল্লাহর! আসম অনু মসৈ সনকয়ই

ৈার জীবকনর ঘিনাসি সলখসে। এবার আিল কোয় আসি।
আমরা োয় সৈন বের িহপাঠী সেলাম। সৈন বের একিকে
শলখাপড়া করার পর সৈসন লালবাকগর এক েসৈষ্ঠাকন ভসৈি হন।
ৈখন শেকক শব সকেু সদন শিাগাকিাগ বন্ধ। এরপর লালবাগ শেকক
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িকল একলন শৈজগাাঁওকয়। ভসৈি হকলন নৈুন এক েসৈষ্ঠাকন।
এখান শেককই ঘিনার িূ ত্রপাৈ। একসি অিু িৈা সবরাি এক
ঘিনার জন্ম সদল। সৈসন কাকনর িমিযায় ভুগসেকলন। ডাক্তার
পরীক্ষা-সনরীক্ষা ককর অপাকর ন করার পরাম ি সদকলন।
অপাকর কনর জনয ভসৈি হকলন াকা শমসডককল ককলকজ।
িময়মকৈা অপাকর ন করা হকলা। শি ডাক্তার অপাকর ন করকলন,
ৈার শবান ৈখন নাসিিাং েস ক্ষে সনসচ্ছকলন। নাম িানসজদা। সপৈা
অবিরোপ্ত শমজর। সবপুল তবভব। উত্তরায় িাৈৈলা বাসড়র
মাসলক। বযবিা-বাসেজয িু েিাসরৈ। সপৈার এই অপসরসমৈ
িম্পসত্তকৈ অাং ীদার মাত্র িানসজদা আর ৈার একমাত্র ভাই।
িানসজদা মুখসলি ভাইকয়র শেকম পড়কলন। বড় অদ্ভুৈ কারকে!
শরাগীর শদকহ ইনকজক ন পু করকল শদখা শগল মুহূকৈির মকধয
শদহ শেকক রক্ত ইনকজক কনর িু াঁইকয়র মকধয উকঠ আিকে। বযি,
িু ঠাম ও িু দ িন একিা মানু কষর শদকহর এমন অবাক বযাপার
িানসজদার জীবকনর শমাড় ঘুসরকয় সদল। সৈসন শরাগীর শেকম পকড়
শগকলন! শুরু হকলা লু ককািুসর শখলা। শগাপকন শরাগীর গসৈসবসধ
শখয়াল রাখকৈন সৈসন, শরাগী কী ককর গভীরভাকব ৈা পিিকবক্ষে
করকৈন শকবলই মকনর িাকন।
িু ি হকয় হািপাৈাল শেকক িকল একলন মুখসলি ভাই। সবদায়ক্ষকে
িানসজদা উপসিৈ সেকলন না। হািপাৈাকল একি শরাগীকক শদখকৈ
না শপকয় মনিা আকা িম ূ নযৈায় হাহাকার ককর উঠল ৈার।
এরপর কী করকৈ হকব সনসমকষই ৈা সঠক ককর শফলকলন সৈসন।
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ক্লাি করকেন মুখসলি ভাই। অেৈযাস ৈভাকব দাকরায়ান একি ৈার
দৃ সি আকষিে করল, একজন মসহলা আপনাকক খুাঁজকে।
িহপাঠী ও স ক্ষককর িামকন হকিসককয় শগকলন মুখসলি ভাই।
াকার ৈার শকানও আত্মীয়-স্বজন শনই। বাসড় শেককও শকানও
মসহলা আিকব এমন িম্ভাবনা উত্তর আকাক িাাঁদ উসদৈ হওয়ার
মকৈাই অিম্ভব বযাপার। ৈাই অসবশ্বাকির দৃ সিকৈ ৈাকাকলন
দাকরায়াকনর সদকক। সকন্তু দাকরায়ান ৈাকক ৈাড়া সদকয় বলল,
মসহলাসি অকনকক্ষে ধকর বকি আকে!
স ক্ষক অনু মসৈ সদকলন। ধীরপাকয় অসৈসের উকেক য রওয়ানা
হকলন মুখসলি ভাই। শগকি একি বড্ড অবাক হকলন সৈসন।
োইকভি কার সনকয় অকপক্ষা করকেন িানসজদা! কী জনয একিকেন
ৈা ঠাওর করকৈ পারকলন না মুখসলি ভাই। ডাক্তার শৈা কখনও
পাওনা োড়া শরাগীর বাসড়কৈ আকি না! এ ধরকনর শকানও সহিাব
আকে সকনা িানসজদার িকে, ৈাও মকন মকন শভকব সনকলন সৈসন।
সকন্তু এখাকনও সহিাব সমলাকনা শগল না। অগৈযা আগন্তুককর মুকখই
আগমকনর শহৈু জানার জনয অকপক্ষা করকৈ হকলা ৈাকক।
আগন্তুককর িকম্বাধন আর ভাষার অসভমান শদকখ স্তসম্ভৈ হকয়
শগকলন মুখসলি ভাই। অসভভূ ৈ হকবন, না স হসরৈ হকবন, না
পাকয়র ৈলা শেকক রাস্তার সপিগুকলা িকর িাকচ্ছ ৈা পরখ
করকবন, এর শকাকনািাই ঠাহর করকৈ পারকলন না। িানসজদার
অসভমান শম াকনা অসভকিাগ, ৈাকক না বকল হািপাৈাল শেকক
িকল আিা হকলা শকন? একৈ সৈসন ভীষে কি শপকয়কেন! এরপর
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ভাইকয়র কাে শেকক সঠকানা িাংগ্রহ ককর অকনক ককি এখাকন
আিকৈ হকয়কে! ৈার অসভমাকনর জবাবী ভাষা মুকখ এল না ৈার।
মকনর অজাকি শকবল শগািা রীরিা একবার স হসরৈ হকলা।
এরপর শেকক শুরু হকলা দু জকনর এক শরখায় পেিলা। উত্তরা
শেকক সনকজ ড্রাইভ ককর িানসজদা শদখকৈ আিকৈন মুখসলি
ভাইকক। ভাকলাবািার মানু কষর জনয গাসড়কৈ ককর সনকয় আিকৈন
মাকয়র হাকৈর তৈসর নানারকম িু স্বাদু খাবার। শুধু শদখকৈ আিা
নয়, মা-বাবার িম্মসৈকৈ ৈাকক বাসড়কৈও সনকয় িান িানসজদা।
মা-বাবার আদকরর কনযা িানসজদা। ৈাই ৈারা কনযার মকৈর
বাইকর িান না। ৈাকদর এক কো, শমকয় িাকক সনকয় িু কখ োককব
বকল মকন ককর, ৈাককই ৈারা সবনাবাককয শমকন শনকবন। ৈাোড়া
মুখসলি ভাইকয়র দিািই শিহারা ৈাকদর ও িানসজদার
বান্ধবীকদরককও মুগ্ধ ককর। ৈাই িানসজদার উৎিাহ বহুগুকে শবকড়
িায়।
মুখসলি ভাই এখন উত্তরায় শমজর িাকহকবর পসরবাকরর সনয়সমৈ
িদিয। িানসজদার মা ৈাকক পুত্রবৈ শেহ ককরন। বাবা োড়া মুকখ
িকম্বাধনই শরাকি না। মধু র হৃদযৈাপূ েি পসরকবক িানসজদামুখসলকির মকনর আদান-েদান এসগকয় িকল। মুখসলি ভাইকয়র
পড়াক ানা পাঠ এখনও িুককসন। ৈার িহপাঠী ও স ক্ষকরাও জাকন
ৈার এই বযাপারসি। অকনকক ৈাকক শদকখ ঈষিা ককর। এমন
বড়কলাক ঘকরর িু ন্দরী শমকয় ৈার বধূ হকৈ িাকচ্ছ, ঈষিাকাৈর
হওয়ার মকৈাই বযাপার বকি!
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এরই মকধয িানসজদা মুখসলি ভাইকক সনকয় ৈাকদর গ্রাকমর বাসড়
নাকিার শবসরকয় একিকেন। োইকভিকারকিাকগ িানসজদা, ৈার ভাই
এবাং ভাইকয়র হবু স্ত্রী আর মুখসলি ভাই এই িারজন সমকল
িলকৈা এই িফর। িফকরর িময় মুখসলি ভাইকয়র পকককি
হাজার হাজার িাকা ু সককয় সদকৈন িানসজদার মা ৈো মুখসলি
ভাইকয়র ভাসব াশুড়ী। এমন িব ভাকলাবািা আর শেহসিক্ত মধু র
পসরকবক র মধয সদকয় সদনগুজরান হসচ্ছল মুখসলি-িানসজদার।
ঘসনষ্ঠ বন্ধু হওয়া িকেও আসম এর সকেু ই জানৈাম না। অপাকর ন
করার পর ৈাকক শদখকৈ সগকয় শুনলাম এিব ঘিনা। পুরান
ইসৈহাকির িকে নৈুন ইসৈহাি শিাগ ককর মুখসলি ভাই বলকলন,
বৈিমাকন িম্পকি িসগৈ আকে। কারেিা িেৈ। কাসহনীিা এই :
আসেিকভাকব মুখসলি ভাই শব দু বিল। ৈাই সবকয়র েকশ্ন
িানসজদাকদর পসরবার শেকক আপসত্ত োকার কো োককলও
আপসত্ত উঠকলা মুখসলকির পসরবার শেকক। ৈারা িাংিারিমুকরর
শোট্ট সডসঙর মাসঝ হকয় একৈা বড় জাহাকজর নাসবক হকবন কী
ককর? ৈাই ৈাকদর িকন্দহ দূ র হয় না। মকন হয় এ এক
কল্পজগৈ। ঘুকমর মকধয ৈাকদরকক স্বপ্ন শদসখকয় িকলকে িানসজদার
পসরবার!
সকন্তু ৈা স্বপ্নজগকৈর শকানও ঘিনা সেল না। এ ভছল
ব্াস্তব্জীব্নের এ যেমোটয। তব্ু মুখভলনের ব্ড় িাই
েম্পন ধ র গিীরতা োচাই রনত চাইনলে। ভব্নয় োয়
পা াপাভ ।
থা ভছল ভব্নয়র পর মুখভলে িাই
োেভজোনের ব্াভড়র োমনের োয় এ ভব্ঘা খাভল
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জায়গা আনছ, ৈাকৈ একিা স ক্ষা েসৈষ্ঠান গকড় ৈুলকবন। ৈার
ভাই শিই কোিা ৈুলকলন। বলকলন, সবকয়র আকগ কোসি পুনরায়
পাকাপাসক ককর নাও এবাং জায়গািা আকগ ওয়াক্ফ ককর সদকৈ
বকলা ৈাকদরকক।
কোিা িানসজদার পসরবারকক জানাকলন মুখসলি ভাই। িানসজদার
পসরবাকরর শলাককরা কোিা শুকন মমিাহৈ হকলন। ৈাকদর
আত্মমিিাদায় আঘাৈ লাগল একৈ। সবক ষ ককর িানসজদার মামা
মারাত্মক সক্ষপ্ত ও আহৈ হকলন। আমাকদরকক অসবশ্বাি! ৈার মুকখ
সেল শকবল এই একসিমাত্র বাকয। মনা কষাকসষ শেকক িম্পককির
পৈন এবাং বৈিমাকন ৈা িসগৈ।
শ কষর কাসহনী শুকন বযসেৈ হলাম। আমার িকে সেকলন আকরক
িহপাঠী। ৈার নামও মুখসলি। শমাকমন াহী বাসড় ৈার। দু জকন
শিাকখ শিাখ শরকখ কো শিকর সনলাম। মুখসলি ভাই কোেিকে
িৈিুকু সঠকানা বকলসেকলন, ৈাককই িম্বল বাসনকয় আমরা রাস্তায়
শনকম পড়লাম। সদনসি সেল ১৬ই সডকিম্বর ২০০৫ইাং িাকলর
বৃ হস্পসৈবার। সবজয় সদবকির িরকারী েু সি োকায় আমরা েু িলাম
উত্তরার সদকক। উকে য িানসজদাকদর বাসড় খুাঁকজ শবর ককর ৈাকদর
মধযকর অসভমান ভাঙাকনার শিিা করা। আধাপাকা আধাকাাঁিা
সঠকানা- িাৈৈলা িাদা সবসডাং, অবিরোপ্ত শমজর এৈিুকু পসরিয়
িম্বল ককর আমরা দু জন সনকুে শেকক শুরু ককর উত্তরা পিিি
অকনক শখাাঁজাখুসজ করলাম। সকন্তু বযেি হলাম। সনরা হকয়
একবার মুখসলি ভাইকক শফানও শদয়া হকলা শকৌ কল পুকরা
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সঠকানািা শনয়ার জনয। সকন্তু সৈসন হয়ৈ িান সন আমরা সঠকানা
উোর ককর সকেু একিা কসর। ৈাই আমাকদর উকে য শির শপকয়
সঠকানা শদয়া শেকক সবরৈ োককলন, ৈেয সদকলন না। আমরা
িারাসদন শখাাঁজাখুাঁসজ ককর ক্লাসি আর ফলাফল ূ নযৈাকক িেী
ককর সনজ সনজ িাকন সফকর শগলাম।
িানসজদার মামা বা ৈার পসরবাকরর শলাককরা িহকজই সবকয়র
আকয়াজন নাকি ককর সদকৈ পারকলও দু জন িু বক-িু বৈীর মকনর
আদান-েদান শৈা আর বন্ধ রাখকৈ পাকরন না। ৈাই আমরা বযেি
হকয় সফকর একলও শেম ৈার আপন পকে সঠক-সঠক মকৈাই
ধাবমান হকলা পুনরায়। আবার িম্পককির পুনিাপন হকলা। হৃদযৈা
হকলা আকগর মকৈাই। কারে, িানসজদার মানসিকৈা শদকখ ৈার
বাবা-মা সিোি সনকলন, শকানও অেীসৈকর ঘিনার কারকে ৈারা
ৈাকদর শমকয়র মন ভাঙকবন না।
ৈাই িেৈ কারকেই সবকয়র কোিা আবার উঠল। ৈকব িানসজদার
সবকয়র আকগ ৈার বড় ভাইকয়র সবকয়র আকয়াজনিা ৈারা িম্পন্ন
করকৈ িাইকলন। পাত্রী আকগ শেককই সঠক করা সেল। ৈার
মামাকৈা শবান। শিও শকাসিপসৈর শমকয়। বাবা গুল াকনর সব াল
মাককিি আর বযবিা েসৈষ্ঠাকনর মাসলক। মহা ধু মধাকমর িকে
আকয়াজন করা হকলা সবকয়র। দাওয়াৈ পড়ল মুখসলি ভাইকয়রও।
এৈ বড় আকয়াজকন সৈসন কী আর িাধারেভাকব রীক হকৈ
পাকরন! ৈাোড়া সকেু সদন পর শিখাকন ৈাককও বরকবক শিকৈ
হকব! ৈাই সৈসন ৈার িাকধযর বাইকর সগকয়ও অকনক সকেু
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করকলন। োইকভিকার ভাড়া করকলন। মূ লযবান সগফ্ট ক্রয়
করকলন এবাং সবকয়র সদন িানসজদাকদর সবকয় বাসড়কৈ হাসজর
হকলন।
সবকয় বাসড়কৈ হাসজর হকয় সৈসন িা শভকবসেকলন, শদখকলন ৈার
শিকয় অকনক শবস আড়ম্বরৈা। িানসজদাকদর পাসরবাসরক স্টযািাি
এৈ িমৃে শি, ৈা মুখসলি ভাইকয়র ভীসৈর কারে হকয় শগল।
াকার সবখযাৈ সবখযাৈ বযবিায়ী আর এক নাকম শিনা েভাব ালী
বযসক্তরাই শুধু অসৈসে নন, বাঘা বাঘা িৈ মন্ত্রী-সমসনস্টার আকেন
ৈারাও আজককর সবকয়র অসৈসে! এৈ রে-মহারেীর মকধয কুিকক
শগকলন মুখসলি ভাই। পাসেিব িম্পকদর সবিাকর এই সবত্ত ালীকদর
মহািমুকর ৈাকক শোট্ট একসি পুিকরসনর মকৈা ক্ষুর বকল মকন
হকলা। সৈসন ৈৎক্ষোৈ সিোি বদকল শফলকলন। মন িালািাসলর
জগৈ শেকক সফকর একলন বাস্তবৈার জগকৈ। ই ারা-ইসেকৈ
কোিা জানাকলন িানসজদাকক। সকন্তু িানসজদা েেম শেককই
সিোি সনকয়সেকলন মুখসলি ভাইকয়র অেিসবত্ত শদখকবন না।
অেিসবত্ত শৈা আর ৈার কম শনই। বাবার িম্পসত্তর বৃ হৎ অাং িাই
ৈার জনয সলকখ শদয়া আকে। ৈার ভাই ৈাকৈ শমাকিই আপসত্ত
ককরনসন। বরাং একমাত্র শোিকবানকক খুস রাখকৈ সৈসনও িব
দাসব শেকড় সদকৈও েস্তুৈ।
ৈাই মুখসলি ভাইকয়র আ ঙ্কা বা ৈার নারাসজর কো কাকন
ৈুলকলন না িানসজদা। একক্ষকত্র ঘিল উকল্টা ঘিনা। মানু ষ শিখাকন
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সবত্ত ালীকক মযাকনজ ককর শিকক্ষকত্র সবত্ত ালীই সবত্তহীনকক
মযাকনজ করকৈ শিিা করকৈ লাগকলন।
সকন্তু মুখসলি ভাইকক আমরা শদকখসে, ৈার মকধয এককরাখা ভাব
আকে অকনকিা। শকানও সকেু র সিোি সনকল ৈা শেকক িলাকনা
শব মু সকলই বকি। ৈার এই স্বভাকবর বসল হকলন িানসজদা।
একৈ কপাল পুড়ল ৈার, সিসন অকনক ভাকলাকবকিসেকলন ৈাকক।
আমরা েেম শেককই মুখসলি ভাইকক বকল একিসে, এিা শকানও
র‘ঈ কাজ নয়। দু ইজন শবগানা নারীপুরুকষর এভাকব িম্পকি
দীঘিাসয়ৈ করা শমাকিই সঠক হকচ্ছ না। শিকহৈু সবকয়র কো হকচ্ছ
আর ৈারাও পাসরবাসরকভাকব রাসজ, ৈাই সবলম্ব না ককর কাজিা
িম্পন্ন ককর শফলু ন। অিৈ রীয়কৈর সবধান লঙ্ঘন হওয়ার হাৈ
শেকক শৈা বাাঁিা শগকলা!
সকন্তু ইচ্ছায় শহাক আর অসনচ্ছায় শহাক, সবলম্ব হকৈই োকল।
এক পিিাকয় আমরাও িৎ পরাম ি সদকৈ সদকৈ ক্লাি হকয় শগলাম।
ৈাোড়া বযস্তৈার কারকে শিাগাকিাগও ককম একলা। দূ র শেককই
শুনকৈ শপলাম, সৈসন সবকয়র জনয অনযত্র পাত্রী খুাঁজকেন! মকন মকন
দু ঃখ হকলা িানসজদার জনয। ভাবকৈই হকলা শি, শেম-ভাকলাবািা,
শবপদিা আর গাাঁিোড়া সজসনকির পসরেসৈ িু খকর হয় না।
য ােও ো য ােও ভে যথন অেীভত র ভ ছু ঘনটই।
হয়ত এেব্ যেনে আল্লাহর শরজামন্দী োকক না বকলই এমন
হয়!
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মুখসলি ভাই িানসজদার পসরবাকর সবষয়সি সকভাকব ৈুকল
ধকরসেকলন, ৈা বলকৈ পাসর না। সকন্তু িানসজদা শবিারী শি ৈাকৈ
সনদারুে শ াক শপকয়সেকলন ৈা সকেু িা হকলও অনু মান করকৈ
পাসর। কারে, মুখসলি ভাইকয়র ভাষযমকৈ িানসজদা িসৈযকার
অকেিই মুখসলিকক মন শেকক অকনক ভাকলাকবকিসেকলন। সকন্তু শুধু
আসেিক ও িামাসজক ৈারৈকমযর ভকয় মুখসলি ভাই ৈার মকনর
িাওয়া আর ভাকলাবািার মূ লয সদকলন না। ৈার এই এসড়কয় িলার
িময়িাকৈ িানসজদা এককবাকর পাের হকয় সগকয়সেল। বড়কলাককর
শমকয় হওয়া িকেও কখনও শেকম পকড়নসন সৈসন। জীবকনর েেম
শেকমর কড্িা ৈাই মানসিক সক্তর শমরুদণ্ড এককবাকরই শভকঙ
সদকয়সেল ৈার।
সদন গসড়কয় িলল আপন গসৈকৈ। একসদন িাংবাদ শপলাম
মুখসলি ভাই সবকয় ককরকেন। িাোইকলর এক ককলজ োত্রী ৈার
নববধূ ! িাংবাদিা শুকন শব খারাপ লাগল।
এরও অকনক পকরর ঘিনা। বহুসদন হয় মুখসলি ভাইকয়র িকে
শদখা নাই। িময় ককর একসদন ৈার কমিকক্ষত্র শৈজগাাঁওকয়
শগলাম। পুরকনা এক বন্ধুর িকে আকরক বন্ধুর দীঘি সবরসৈর পর
শদখা। ৈাই আকবগ, উচ্ছ্বাি আর িু খ-দু ঃকখর অকনক কো হকলা।
আপযায়নপবি শ ষ হকল সবদায় িাইলাম ৈার কাকে। সৈসন আমাকক
সবদায় জানাকৈ ফামিকগি পিিি এসগকয় একলন। আসম কখনও শিই
িময় এবাং ফামিকগকির ভািানী নকভাসেকয়িাকরর সদককর েেম
ওভারসব্রজিার শগাড়ার িানিা ভুলকৈ পারব না। এৈক্ষে পিিি
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ৈার বৈিমান জীবন িম্পককি আকলািনা িলকলও কী মকন ককর
শিন িানসজদার কোিা মকন পড়ল আমার। আিসম্বৈ েশ্ন করলাম,
আচ্ছা, িানসজদার কী খবর? সৈসন শকমন আকেন? শকাোয়
আকেন?
মুখসলি ভাই উত্তকর িা বলকলন, ৈাকৈ মকন হকল সৈসন আমার
ঘসনষ্ঠ শকানও বন্ধু নন, িক্ষ ূ ল! সৈসন সনসবিকার ককি বলকলন, শি
শৈা িকল শগকে!
-মাকন! আৈসঙ্কৈ ককি বললাম আসম।
- শি পরপাকরর বাসিন্দা হকয়কে।
- কী ভাকব? ককব? এক িকে ককয়কসি েশ্ন করলাম আসম।
আসম কখনই ভুলকৈ পারকব না ঔ িময় ও িানিার কো, শিখাকন
ও শি িমকয় একিা সবকদহী আত্মার করুে পসরেসৈর কো
শ ানাকনা হকয়সেল আমাকক। আমার েকশ্নর জবাকব মুখসলি ভাই
িা জানাকলন, ৈাকৈ আসম সকেু ক্ষকের জনয সনকজর পসরিয়িা ভুকল
শিকৈ িাইলাম। আি বেকরর বন্ধুত্ব শক্রাকধ পসরেৈ হকয় শিন
হাকৈর মুকঠায় একি জকড়া হকলা শকানও অশুভ ইচ্ছায়। মকন
হকলা, এখনই ৈার উপর হামকল পড়ব আসম, শক্রাকধ, শক্ষাকভ ও
উকত্তজনায়। সনকজকক সনয়ন্ত্রে করকৈ আসম দ্রুৈ ৈার িামকন
শেকক িকর এলাম। গাসড়কৈ শিকপ সিকি বকি মাো ধকর বকি
োকলাম। িু গপৎ সৈনসি সজসনি আমার মাোয় িক্কর সদকৈ
লাগল।
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১ .হাদীকির বােী, িা স্মরে কসরকয় সদকয় আমরা মুখসলি ভাইকক
বারবার ৈাসগদ সদকয়সেলাম সবকয়র কাজিা দ্রুৈ শিকর সনকৈ।
২. িানসজদার সনখাাঁদ ভাকলাবািা, িসদও ৈা র‘ঈ গসন্ডর মকধয
সেল না।
৩. মুখসলি ভাইকয়র ‘কপিৈা’ ও সনবুিসেৈা।
শ কষর বযাপারসি আসম িারা রাস্তায় ভাবকৈ োকলাম। শি
শৈামাকক মন উজাড় ককর ভাকলাবািা সদকয়কে, শ ষ সদন পিিি
শৈামাকক পাওয়ার অকপক্ষা ককরকে, সবত্তববভকবর কো সিিা না
ককর শৈামার মকৈা দসরর একজন বযসক্তকক স্বামী সহকিকব বরে
ককর সনকৈ শিকয়কে, িার বাবা-মা ৈাকদর কনযার িু খসিিা না ককর
শৈামাকক পুকত্রর মকৈা শেহ সদকয়কেন, শকানও সদন িারা শৈামার
িম্পকদর কো সজকজ্ঞি ককরন সন- শদকখকেন শুধু শৈামাকক, ৈুসম
শৈামার েস্তাব শেকক িকর আিার পর শমকয়র মরা মন শদকখ
িাকদর সপৈৃত্ব আর মাৈৃকত্বর িাগকর শবদনার শ উ উেকল ওঠায়
শৈামাকক বারবার অনু করাধ ককরকেন শৈামার অসবকবিনােিূ ৈ
সিোি শেকক িকর আিকৈ, শুধু সবশ্বাকির শজাকর আত্মীয়ৈার
বন্ধনিা কাকয়ম করকৈ, িারা শৈামার এই সিোকির কো শুকন
বারবার ৈাকদর ও িানসজদার উপর আিা রাখার অনু করাধ
ককরকেন, ৈারা কখনই িম্পকদর েশ্ন ৈুলকবন না বকল েসৈশ্রুসৈ
সদকয়কেন এবাং ৈারা শি ধরকনর মানু ষ নন বকল আিা সদকয়কেন,
শি ডাক্তার ভাইিা শৈামাকক সিসকৎিা সদকয়সেকলন, শিই ভাইিা
সিসকৎিা শিবার পিিি শদাহাই সদকয় শৈামাকক শৈামার মৈ
192

েৈযাহার করার অনু করাধ জাসনকয়কেন, একমাত্র শবানিাকক সিসন
এৈ ভাকলাবাকিন, শিই শবাকনর শুষ্ক মুখ শদকখ সিসন শৈামাকক
একৈা ককর অনু করাধ ককরকেন, শি শমকয়সি শৈামাকক না শপকল
শকানও সদনও সবকয় করকব না বকল েসৈজ্ঞা ককরকে, শৈামার
আ ঙ্কাকক অিৈয েমাে করার িু কিাগ শদয়ার জনয শি শমকয়সি
আকুসৈ জাসনকয়কে, একিা পসরবাকরর িবাই একাো হকয় একৈা
ককর শৈামাকক অনু করাধ ককরকেন। সকন্তু ৈুসম ৈাকদর কাকরা কো
রাকখাসন, মূ লয দাও সন শৈামার কাকের মানু ষসির আত্মার
আহ্বানকক। ৈাহকল শিই বাসড়কৈ নৈুন সবকয় ককর শৈামাকক সমসি
সনকয় শিকৈ বকলসেল শক? একৈা িানসজদার জনয সমসি সেল না,
সেল সবষ! একিা েৈযাখযাৈ শমকয় কী ককর বরদা ৈ করকৈ
পাকর এমন উৎকি ৈামা া?
িাকহাক, মুখসলি ভাই সবকয় ককর সমসিমুখ করাকনার জনয সমসি
সনকয় িানসজদাকদর বাসড়কৈ হাসজর হকলন। িানসজদার পসরবার
শিৌজকনযর খাসৈকর ৈাকক হাসিমুকখই বরে করকলন। সকন্তু
একজকনর মুকখ হাসি সেল না। সৈসন িানসজদা।
এর সদন দু কয়ক পর। সবোনা োড়ার িময় হকয় একলা। সকন্তু
িানসজদার ওঠার নাম শনই। রাকৈ সক শমকয়িা কম ঘুসমকয়কে,
নাসক শি এখনও সবোনা োড়কে না? মা সনকজই েশ্ন ককরন
সনকজকক। আরও শব সকেু ক্ষে গড়াকলা। ৈবু ওঠার নাম শনই।
এখন আর মা সনঃিকঙ্কাি োককৈ পারকলন না। ঘকরর বাইকর
শেকক মৃদ ককর ডাক সদকলন শমকয়কক। সকন্তু ৈবু িাড়া শনই।
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আকরা শজাকর ধাক্কা সদকলন। ধাক্কার শজার িৈ বাকড় শেহময়ী
মাকয়র ঙ্কা ৈৈই বাকড়। শভৈর শেকক শকানও ে না শপকয়
এক িময় বাসড়র িবাই আৈকঙ্ক শকাঁকপ উঠকলন। দরজা শভকঙ
শভৈকর েকব করকলন। সবোনায় িাদা কাপড় মুসড় সদকয় লম্বা
হকয় শুকয় আকেন িানসজদা। দরজা ভাঙা, ডাকাডাসক শকাকনা
সকেু র েই ৈার কাকন পড়কে না! িবিেেম গভিধাসরনী মা শমকয়র
ওপর ঝাাঁসপকয় পড়কলন। শদহিা ক্ত হকয় শগকে। িু শ্রী মুখিা
সবকষর েভাকব কাকলা হকয় আকে! পাক ই একিা সিরকুি পকড়
আকে- ‘আমার মৃৈুযর জনয শকউ দায়ী নয়। ও শিন ভাকলা ও িু কখ
োকক।’
হায় বন্ধু! মৃৈুযর িমকয় শি শৈামার কলযাে কামনা ককর শগল, ৈার
ভাকলার জনয সক ৈুসম আলী রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুর বােীর ওপর
আমল করকৈ পারকল না? িসদ শেম-েীসৈকক দীঘিাসয়ৈ না ককর
হাদীিিার ওপর আমল করকৈ, ৈাহকল সক আজ িানসজদার মা
কনযাকক হাসরকয় পাগল হকয় শিকৈন?
এ েশ্ন শুধু শৈামাকক নয়, পৃসেবীর িব মানু কষর িামকন ৈুকল
ধরসে। শকউ শিন রীয়কৈর ওপর আমল শেকড় সদকয় এমন
শকানও কাজ না ককর িার কারকে মাকয়কদর বুক খাসল হয়, সপৈা
িিানহারা হন, ভাই শবানহারা সকাংবা শবান ভাইহারা হন।
শবান িানসজদা! আত্মহৈযা কসঠন অপরাধ। হয়ৈ ৈুসম সনকজও ৈা
জানকৈ। সকন্তু বযেিৈার শবদনা শৈামাকক পৃসেবীর এই কসঠনৈম
পকে পা মাড়াকৈ বাধয ককরকে। ৈকব কো কী, পৃসেবীর িব
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শেকমর বযেিৈা আর গ্লাসন সমকলও একিা আত্মহৈযার পাকপর
িমান হয় না। ৈারপকরও শৈামার আত্মার াসি কামনা কসর
আসম। কারে, একমাত্র কুফর অবিায় মৃৈুয োড়া শি শকানও
অবিার মৃৈুযকৈ মৃৈ বযসক্তর জনয দু ‘আ করা িায়। দু ‘আ কসর,
আল্লাহ শিন শৈামার এই জগকৈর অপরাধ ক্ষমা ককর ওই জগকৈ
াসিকৈ রাকখন।
আর হযাাঁ, আমার সনকজরও মাকঝ-মকধয অনু ক ািনা হয়। আফকিাি
হয়, িসদ আসম শিসদন উত্তরার েসৈসি ‘িাৈৈলা িাদা সবসডাং’
খুাঁকজ শবড়াৈাম। িসদ দকম না শিৈাম সঠকানাহীন বাসড় শখাাঁজার
কাকজ! আমার সবশ্বাি, আমরা একিা িু রাহা করকৈ পারৈাম। ভুল
শবাঝাবুসঝর অবিান ঘসিকয় আমল করাকৈ পারৈাম আলী
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীি অনু িায়ী- ‘শহ আলী! িখন শকানও
উপিু ক্ত পাত্রী অেবা পাত্র পাওয়া িায়, ৈখন শিন সবকয়কৈ সবলম্ব
করা না হয়।’
ৈাহকল আজ হয়ৈ শৈামাকক এই পসরেসৈর স কার হকৈ হকৈা
না। সকন্তু এখন িবই অৈীৈ। বাস্তবৈা হকচ্ছ, ৈুসম এখন
পরজগকৈর িায়ী বাসিন্দা। ৈাই শৈামার আত্মার াসি কামনা
করা োড়া আর করারই সকেু ই শনই। শিই িকে পাঠক বন্ধুকদর
উকেক য বলকৈ িাই, এই বইকয় শলখা ঘিনাগুকলা শুধু পড়ার জনয
শলখা হয় সন। ঘিনা শেকক স ক্ষা লাভ করার উকেক য শলখা
হকয়কে এিব। ৈাই েেকম আমরা সনকজরা একেকক স ক্ষা সনই।
এরপর েসৈকব ী সকাংবা গসন্ডর মকধয অহরহ ঘিকৈ িাওয়া এিব
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দু ঘিিনা শরাধ করকৈ িকিি হই। আর কৈ শদখকৈ হকব এমন
হৃদয়সবদারক ঘিনা? কৈ শবান আর স কার হকব এমন
োকজসডর? িমাজ গড়ার মহান িাত্রায় আপনার সক করার শনই
সকেু ?
পসরক কষ একসি কো বলকৈ িাই। আল্লাহর সবধান অমাকনযর
ফলাফল কখনও শুভ হয় না। আকলািয ঘিনা এই দাসবর িপকক্ষ
শোে একসি উদাহরে। শকননা, সবকয়
রীয়কৈর অনযৈম
গুরুত্বপূ েি পাসরবাসরক সবধান সঠক; সকন্তু শেম-ভাকলাবািার পকে
পা মাড়াকৈ শনই। মুখসলি ভাইকক আসম সিসন। ৈার িৈৈা
েশ্নসবে নয়। ৈবু ইচ্ছায় শহাক আর অসনচ্ছায় শহাক ৈার কারকে
একসি শমকয়র জীবনপাৈা ঝকর শগকে অকাকল, একো সৈসন
সনকজও স্বীকার করকৈ বাধয হকবন। িু ৈরাাং একো আবার
েমাসেৈ হকলা, শি পকে রীয়ৈ শনই, শি পকে াসিও শনই।
ৈাই িককলর উসিৈ পাসরবাসরক ও দাম্পৈয িম্পকিকক িু খময়
করকৈ িাইকল রীয়কৈর সবধাকনর মকধয, পদিা-পুস দার মকধয
সনকজকদরকক শবাঁকধ রাখা। আল্লাহ ৈাওফীকদাৈা।
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জীবি দাফকনর আধু সনক রূপ
এক. আজ শেকক বহুসদন হকয় শগল ঘিনািার বয়ি। োয় সৈন
িু গ। সবসস্মৈ ইসৈহািিা স্মরে করকৈ হকলা এই বইিা সলখকৈ
সগকয়। শবলকুসি োনার বওড়া গ্রাকমর শি ঘিনাসি ৈৎিমকয় সবপুল
আকলাসিৈ সবষয় সেল, মানু ষ শি ঘিনাসিকক শদখৈ সনমিমৈার
করুে ইসৈহাি সহকিকব, আজ ৈা আমার িামকন ধরা পড়কে সভন্ন
এক দৃ সিকৈ।
শবপদিা, শেম আর পরকীয়ার কোিা সকন্তু খুব শবস শ ানা শিৈ
না এই সৈন বা িার দ ক আকগও। শুকনসে, আমাকদর মাকয়রা,
িাসিরা বাবার বাসড়কৈ নাইওর করকৈ শিকৈন রাকৈ, পদিাকঘরা
পালসককৈ বকি। পদিার বাইকর শৈা েশ্নই আকি না। পদিা করার
পরও সদকনর আকলাকক ৈারা পদিার জনয অনু কূল মকন করকৈন
না। ৈাই ৈারা রাৈকক শবকে সনকৈন শকাোও িাওয়ার িময়
সহকিকব। পদিার বযাপাকর একৈা ককঠার সেকলন বকলই ৈারা অকনক
শবস সনরাপদ শেকককেন। সনকজকদর িম্ভ্রম রক্ষা ককর িকল শিকৈ
শপকরকেন। অব য শি িমকয়র ককঠার পদিার মকধযও দু কয়কজন শি
এসদক শিসদক ককরন সন, ৈা নয়। সকন্তু আল্লাহর সবধান শিকহৈু
িবিকাকলর িব মানু কষর জনয পালনীয়, শৈমসনভাকব ৈা লঙ্ঘন
করার াসস্তও িবার জনয েকিাজয। ৈাই িারা ত্রুসি ককরকেন,
লাঞ্ছনার িম্মু খীন হকয়কেন। হকয়কেন করুে পসরেসৈর স কার। শি
রকম একিা ঘিনা শদখুন :
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সিরাজগে শজলার শবলকুসি োনা। এই োনাকৈই িাংঘসিৈ
হকয়সেল ভয়াবহ শিই নৃ াংি ঘিনা। শি আজ শেকক বহু বের
আকগ। আমরা ৈা শুকনসে আমাকদর মা-বাবা ও মুরুব্বীগকের
কাকে। এক নরপশুর অববধ লালিার স কার হকয় এক নারীকক
সফসরকয় সনকয় িাওয়া হকয়সেল জাকহসলয়াকৈর গা কাাঁিা সদকয় ওঠা
সনমিমৈায়। জাকহলী িু কগ কনযা িিানকক খারাপ শিাকখ শদখা
হকৈা। সবকয়র িময় ৈাকক খরি ককর সবদায় করকৈ হকব, মানু ষ
ৈাকক কনযার সপৈা বলকব, কৈ লজ্জার কো! এিব দু িু সিিা
কনযার সপৈাকদরকক পশুকৈ পসরেৈ করৈ। ৈাই কনযািিান হকল
ৈাকক েয় বের পিিি লালনপালন ককর একসদন কনযার মাকক
বলা হকৈা, িাসজকয় দাও, ওকক িািার বাসড় শবড়াকৈ সনকয় িাকবা।
আরব মাকয়কদর কাকে এ সেল এক িরমপত্র। মাৈৃকত্বর সবরুকে
এক অলঙ্ঘনীয় সনষ্ঠুর সনকদি নামা। জন্মদাত্রী মা জানকৈন ৈার
কলকজকোঁড়া ধনকক আিকল শকান্ িািার বাসড়কৈ শবড়াকৈ সনকয়
িাওয়া হকব। সকন্তু শিাকখর পাসন োড়া ওই মাকয়র করার শবস
সকেু োকৈ না। উচ্ছ্বল বাসলকাকক িাসজকয় সদকয় করুোময়ী মা
ঘকরর শিৌকাকঠ দাাঁসড়কয় শমকয়র সিরেিাকনর সদকক অশ্রুপূ েি শিাকখ
ৈাসককয় োককৈন। মাৈৃকত্বর হৃদয়মুকুকর ৈখন বইৈ শবদনার
উত্তাল ঝড়।
কান্নায় বুক ভাসিকয় মা িখন স শুর মকৈা ফুসফকয় কাাঁদকৈন, ৈখন
কনযার ভাগয িু ক্ত হকৈা ইসৈহাকির িবকিকয় বড় সনমিমৈা। আকগ
শেককই শখাাঁড়া গকৈির কাকে শমকয়কক সনকয় পাষাে সপৈা বলৈ,
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আম্মু ! শদখকৈা, এখাকন কী আকে? শকামল, উচ্ছ্বল, অবুঝ শমকয়সি
শিই সনকির সদকক ৈাকাকৈা, ৈখনই সপৈা ৈাকক ধাক্কা সদকয়
গকৈির মকধয শফকল সদৈ। ৈারপর জীবি কনযাসিকক সনজ হাকৈ
মাসি সদকয় শ কক সদৈ।
কৈ স শু ৈার বাবার মন গলাকনার জনয কৈ অনু নয়-সবনয়
ককরকে? বকলকে, বাবা! আমাকক শেকড় দাও, আসম শৈামার শবাঝা
হকবা না, দূ কর শকাোও িকল িাকবা! শকানও শবদু ইন পল্লীকৈ িকল
িাকবা সিরসদকনর জনয। শৈামার মিিাদায় শিন আঘাৈ না লাকগ,
শিজনয শৈামার কনযা পসরিয় শদব না কখনও! সকন্তু ৈবু গলৈ না
সপৈার সনষ্ঠুর হৃদয়। গৈিিমান মাসি ভরাি ককর সবজকয়র হাসি
শহকি ৈকবই সফকর আিৈ আপন গৃকহ।
শি এক অবযক্ত ইসৈহাি। শকানও কসব, িাসহসৈযক সকাংবা ভাষার
স ল্পী বা িাদু কর সক শিখাকন কখনও উপসিৈ শেকককেন?
পৃসেবীর িব কলম সক্ত সদকয়ও সক সৈসন পারকবন শি িমকয়র
একসি অবুঝ স শুর সনষ্পাপ হৃদকয় শবদনার শি ঝড় উঠৈ, ৈার
পসরমাপ করকৈ ?
দু ই. হযাাঁ, রহমাৈুল আলামীন ৈা শপকরসেকলন। জবনক বযসক্ত একি
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক একসি হৃদয়সবদারক
ঘিনা শ ানাকলন। শহ আল্লাহর নবী! সৈসন বলা শুরু করকলনআল্লাহ সক আমাকক ক্ষমা করকবন? আমার েয় বেকরর একসি
কনযাস শু সেল। আসম একসদন ৈার মাকক বললাম, শমকয়সিকক
িাসজকয় দাও; একিু শবসড়কয় সনকয় আসি। আমার স্ত্রী শবাকঝ সন
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আসম কী সিোি সনকয়সে। ৈাই শমকয়কক খুব িু ন্দর ককর িাসজকয়
সদল শি। অবুঝ শমকয়সির শি কী আনন্দ! বারবার আমার সদকক
ৈাকায়। হইহুকল্লাড় ককর। আব্বা আব্বা বকল উচ্ছ্বাকির অসভবযসক্ত
েকা ককর।
সকেু দূ র িাওয়ার পর রাস্তায় একিা কূপ পড়ল। আসম আর
িু কিাগ হাৈোড়া করকৈ িাইলাম না। শমকয়সিকক বললাম, মা!
শদকখকৈা ওকৈ কী শদখা িায়? শমকয়সি পরম উল্লাকি কূকপর সদকক
ৈাকাকলা। আসম ৈার শোট্ট শদহসি দু ’হাকৈ ৈুকল সনলাম। নরম
হাসড্ডর ৈুলৈুকল শদহিাকক েু াঁকড় মারলাম কূকপর মকধয। শমকয়সি
আমার সদকক করুে দৃ সিকৈ ৈাকাকলা। কসি স শুসি সবশ্বাি করকৈ
পারকে না শি, আসম ৈাকক ইচ্ছাকৃৈভাকব কূকপ শফকল সদকয়সে।
ৈাই শি করুোভকর সপৈার কাকে িাহািয িাইল। আব্বু , আসম ভয়
পাই, আমাকক এখন শেকক ৈুকল নাও ৈাড়াৈাসড়! আমার শৈা ভয়
করকে! এিব কো বলল। সকন্তু শমকয়র সনষ্পাপ আকুসৈ আসম
কাকন ওঠার িু কিাগ সদলাম না। ৈার আকুসৈকক আড়াল ককর
সদলাম মাসিিাপা সদকয়। বাবার হাকৈ অবুঝ শমকয়র মৃৈুয সনসিৈ
ককর ৈকবই বাসড়কৈ সফকর এলাম।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ িাল্লাম ঘিনা শুকন খুব ককর
কাাঁদকলন। অনয িাহাবীরা আফকিাি ককর বলকলন, হায়! ৈুসম
শকন আল্লাহর নবীকক এমন মমিাসিক ঘিনা শুসনকয় কি সদকৈ
শগকল!
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রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বলকলন, আবার শ ানাও
শদসখ শৈামার ঘিনা! সৈসন আবার শ ানাকলন। এবার করুোর
নবীর দয়ার িমুকর ৈুফান উঠল। স শুর মকৈা শকাঁকদ বুক
ভািাকলন। কাাঁদকলন উপসিৈ িবাই। কাাঁদকলন স শুসির বাবাও।
ইিলাম এিব করুে কাসহনীর উপাখযান সিরৈকর সমসিকয় সদকয়কে।
আর শকানও সদন শিন শকানও কারকে এ ধরকনর মমিাসিক ঘিনার
অবৈারো না হয়, ৈার িু ষ্ঠ বযবিা ককরকে। সবখযাৈ কসব
ফারািদাককর দাদা মুেআিাহ ইবন নাসজয়া মুজাস ফী রাসদয়াল্লাহু
‘আনহু রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক বলকলন, ইয়া
রািূ লাল্লাহ! জাকহলী িু কগ আমরা শি ভাকলা কাজ ককরসে, ৈার
শকানও সবসনময় সক পাকবা না? শিমন, আসম জাকহলী িু কগ ৩৬০সি
স শুকনযাকক জীবি দাফকনর হাৈ শেকক বাাঁসিকয়সে। েসৈসি
স শুকক োড়াকৈ আমাকক সদকৈ হকয়কে দু সি ককর দাসম উি। শমাি
৭২০সি। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বলকলন, ৈুসম
ইিলাকমর োয়া শপকয়কো এই শনক আমল ও িু িভযৈার কারকেই!
শৈা ইিলাম শিমন িভযৈা রক্ষার ফিল, শৈমসন ইিলাম রক্ষাই
ককর িভযৈা। আর একারকেই হয়ৈ শকানও সবধান এমন, িা
বাসহযক দৃ সিকৈ কসঠন বকল মকন হয়। সকন্তু েকৃৈ অকেি ৈা
মানবৈার মুসক্তর রক্ষাকবি। শিই সবধান পালন না করকল,
ইিলাকমর আদ ি লঙ্ঘন করকল, সকভাকব সফকর সফকর আকি
জাকহসলয়াকৈর অিভযৈা, ববিরৈা ৈা সনকির ঘিনাসি পকড় অনু মান
করার শিিা করুন :
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সৈন. বহু সদন পর সফকর একলা শিই মমিাসিক ইসৈহাি। শি
ইসৈহািসি রসিৈ হকয়সেল একসিমাত্র পাকপর কারকে। রীয়কৈর
একসি সবধান লঙ্ঘন ও শবপদিার নাফরমানীর কারকে।
বৈিমাকন শদৌলৈপুর ইউসনয়কনর এক ওয়াকডির শমম্বার ময়নু
(েদ্মনাম)। দাপি শবজায়। িন্ত্রাি, লু িন, লু িপাি, েুল-মিসজকদ
শদয়া দাকনর িাকা শমকর শদয়া, রাস্তা, পুল সনমিাকের িাকা আত্মিাৎ
করািহ িব ধরকনর অপরাধ জগকৈ ৈার সনসবিঘ্ন সবিরে। শপৌঢ়
বয়কি িার এৈ কীসৈি (?) শিৌবকন শি বকি োকার শলাক সেল
না। ৈাই শি ৈার শিৌবনকাকল একসি শমকয়র িূ ড়াি িবিনা
ঘসিকয়সেল। আল্লাহর সবধান লঙ্ঘন ককর ককরসেল ক্ষমার অকিাগয
অপরাধ।
কামালু সেকনর (েদ্মনাম) িহজ-িরল শমকয়র িরলৈার িু কিাগ সনল
ময়নু । ৈাসমমা (েদ্মনাম) নাকমর শমকয়সি েকয়াজকনর ৈুলনায়
শবস ই িরল। অব য শি িমকয়র শমকয়রা এমনই সেকলন। িু কগর
কাকলা শধাাঁয়া ৈাকদর িরলৈার শুভ্রৈায় দাগ শফলৈ কম। সকন্তু
এই িরলৈার িকে িৈিুকু িীসন িকিৈনৈা েকয়াজন, ৈাকৈ
ঘািসৈ সেল িকেি, ৈা বলকৈই হকব। ৈাই শকৌ কল ময়নু ৈার
ওপর শিৌবকনর লাম্পিয িিিা করল। শমকয়সিকক ফুিসলকয় সনকয়
একলা অন্ধকার জগকৈ। সবকয়র েকলাভন শদসখকয় ৈার িম্ভ্রম
শককড় সনল। শমৌমাসে ফুল শেকক মধু িুকু িুকষ সনকয় শিভাকব আপন
পকে শককি পকড়, শৈমসন শিও ৈা-ই করল।
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সকন্তু পাকপর উপিাংহার িহকজ হয়? ৈাই িকল শগকলও শি
ৈাসমমার গকভি শরকখ শগল অশুভ নাপাক ঔরি, িার গ্লাসন বইকৈ
হকব এখন িরল ৈাসমমাকক, ৈার গরীব অিহায় মা বাবাকক!
বাবা সেকলন শনহাকয়ৈ সনদিয় মানু ষ। সৈসন জানকৈন না এিব
কাসহনী। সবকয় সঠক করকলন শমকয়র। সবকয়র সদন খুব কাকে
গড়াকল সৈসন শুনকৈ শপকলন শিই পাকপর কাসহনী। সবিাকরর
োেিনা করকবন শিই িামেি শনই। কারে, লম্পি শলাকসির সবরুকে
অসভকিাগ দাকয়র করার মকৈা ক্ত সভৈ শনই ৈার। িু কগ িু কগ
এককশ্রেীর মানু ষ এমন অিহায় ও লম্পিকদর লালিার স কার
হকয়ই একিকে। শক ৈাকদর িকে ইনিাফ করকব? ৈাকদর সবিাকরর
োেিনা শক আমকল শনকব? ৈাকদর একমাত্র িহায় আল্লাহ ও
আল্লাহর সবধান। সকন্তু শিই একমাত্র িম্বলিাও িখন কাকজ
লাগাকনা হয় না, ৈখন ৈাকদর দু ঃখ অবধাসরৈ হকয় িায়।
িাকহাক, সবকয়র সঠক আগ মুহূকৈি দু ঘিিনার কোিা শুকন মাোয়
বাজ পকড় ৈাসমমার বাবার। কী করকবন এখন- ৈা শভকব পান না
সৈসন। অববধ ঔরি ধারে করা একিা শমকয়কক অকনযর হাকৈ
ৈুকল সদকল শি শ কষ পস্তাকৈ হকব! ৈাই অসৈ আ াবাদী হকলন
সৈসন। ময়নু র অসভভাবককদর কাকে শগকলন শমকয়র একিা সবসহৈ
করকৈ। সবসহৈ আর কী! িার িারা িম্ভ্রম খুইকয়কে, ৈার ঘাকড়ই
কনযার দায় ৈুকল শদয়া। পৃসেবীকৈ সপৈার ৈকর দু সি শবাঝা িবকি
ভারী। এক. সপৈার ঘাকড় িিাকনর লা । দু ই. কনযার গকভির
তবধৈার জনয লম্পকির িারি হওয়া। কামাল একক্ষকত্র সিৈীয়
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শবাঝািা উঠাকৈ শগকলন। েস্তাবিা সঠকমকৈা ৈুলকৈও পারকলন না
সৈসন। ময়নু র পসরবাকরর শলাকজন ৈাকক সনদারুে অপমান ককর
ঘর শেকক শবর ককর সদল। শক্রাধ, শক্ষাভ আর ঘৃ ো শেকক িৃ ি
একসি সনমিম সিোি সনকয় সৈসন বাসড় সফরকলন।
সবকয়র েস্তুসৈ িলকে। ককয়কসদন মাত্র বাসক। িককলর মকধয এক
ধরকনর উকত্তজনা কাজ করকলও েমকক আকে কামালু সেকনর িব
আকয়াজন। এরই মকধয সবকয়র আকগর সদন িন্ধযায় সৈসন শমকয়কক
শডকক বলকলন, িল মা, শৈাকক সনকয় ডাক্তাকরর কাকে িাই।
একজন ডাক্তাকরর নাম ধকর কোিা বলকলন সৈসন।
শমকয় বাবার কো শুকন িমকক শগল। এই িময় একৈা দূ করর
ডাক্তাকরর কাকে িাওয়া! অেি আগামীকাল সবকয়! শমকয়সি িরলশিাজা হকলও বাবার কোও ৈার সবশ্বাি হকৈ িাসচ্ছল না। সকন্তু
বাবার িকে ফুফুও আকেন। সৈসনও বারবার ৈাসগদ করকেন েস্তুৈ
হকয় সনকৈ। অগৈযা ডাক্তার বাসড় িাওয়ার েস্তুসৈ সনকৈ লাগল
ৈাসমমা। সবদায় শবলায় মা শিৌকাকঠ দাাঁসড়কয় শমকয়কক সঠক শিভাকব
সবদায় জানাকলন, শিভাকব েয় বেকরর কনযাকক সবদায় জানাকৈা
জাকহসলয়াকৈর আরব মাকয়রা।
সকন্তু পােিকয হকলা ৈাসমমার মা শকাকনারকম অশ্রু সবকয়াগ করকলন
না। হাসিমুকখই সবদায় জানাকলন শমকয়কক। মাকয়র এই অশ্রুহীন
আাঁসখ ৈাসমমাকক আশ্বস্ত করল। সিসকৎিা শ কষ শফর আপন
জায়গায় সফকর আিার েৈযা া সনকয় বাবা ও ফুফুর িকে পকে
নামল শি।
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এখন শেকক োয় সৈন িু গ আকগর ঘিনা। শি িমকয়র
পল্লীগুকলাকক সনভৃৈ পল্লীই বলকৈ হয়। বহু দূ কর দূ কর একসি ককর
বাসড়। শিখাকন িন্ধযাকৈই রাৈ নাকম। িূ িিাকস্তর সকেু ক্ষকের মকধয
পল্লী গাাঁকয়র শখকি খাওয়া মানু কষরা ক্লাসিকৈ আশ্রয় শনয় ঘুকমর
শকাকল।
পল্লী গাকয়র এমসন সনস্তিৈা শভদ ককর এসগকয় িলকে সৈনসি
মানু ষ। েকৃসৈর সনস্তিৈা, সপৈার নীরবৈা আর ফুফুর
সফিসফিাসন ৈাসমমাকক এক অজানা আৈাংকক শফকল সদল। বাবা
ৈাকক একিা কোও বলকেন না। সকেু সজকজ্ঞি করকলও হযাাঁ না-র
মকধয উত্তর িীমাবে। ফুফু সকেু ক্ষে পর-পর বাবার িকে কী শিন
সফিসফি ককর বকলন। শবাঝা িায় না সকেু , সকন্তু অস্বাভাসবক সকেু
শি হকৈ িাকচ্ছ, ৈা বুঝকৈ ৈাসমমার িরলৈািা েসৈবন্ধক নয়।
ৈার াংকা আৈাংকক পসরেৈ হকলা িখন ডাক্তার বাসড়র পে শেকড়
ৈারা অনয পে ধরকলন ৈার বাবা। ফুফুকক সজকজ্ঞি ককর শকানও
িদু ত্তর পাওয়া শগল না। বাবাকক সজকজ্ঞি ককর শখল বকা।
অিহায় সনরুপায় হকয় ৈাই বাবা ও ফুফুর অনু িরে করকৈ হকলা
ৈাকক।
বহুদূ র িলার পর োমকলন ৈাসমমার বাবা ও ফুফু। হুকড়ািাগর
নদীর পাকড়। নদীিা শব পসরসিৈ। এক িমকয় েমত্তা নদী সেল।
কাকলর অকনক সকেু রই িাক্ষী এই নদীিা। সকন্তু সবস্মৃ ৈ অৈীকৈর
গকভি হাসরকয় িাওয়া এিব ঘিনায় ৈার মকনাকিাগ শনই। শি এখন
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িাক্ষী হকৈ িাকচ্ছ শদড় হাজার বের আকগর জাকহসলয়াকৈর একসি
ঘিনা অবৈারোর।
নদীর ধাকর কা বন। শজািনার আকলা দু ’ িুককরা হকয় অকধিক
নদীর পাসনকৈ এবাং অকধিক কা বকনর িাদা ফুকলর ওপর
পকড়কে। নদীর কুলকুল ককর বকয় িাওয়া পাসন আর বাৈাকির
ধাক্কায় কা বকনর শদাল খাওয়ার দৃ য অনয িময় হকল িরল
ৈাসমমার মকনও হয়ৈ েকৃসৈর েসৈ একিা শ্রো জাসগকয় সদৈ।
সকন্তু আজ এ অবিায় ৈার এিকব শকানও মকনাকিাগ শনই। ৈাকক
গ্রাি ককর শরকখকে এক অজানা আৈাংক। একপিিাকয় ৈাকক এক
জায়গায় দাাঁড় কসরকয় শরকখ বাবা ও ফুফু শিন কী কো শিকর
সনকলন। এরপর বাসড় শেকক সনকয় আিা বযাগিা শেকক বাবা শি
সজসনিিা শবর করকলন, ৈাকৈ শজািনার কড়া আকলা পকড় একিা
হালকা সঝসলক সদকয় শগল। িরল ৈাসমমার মনিা ৈখন াংকায়
কাাঁপকৈ শুরু ককরকে।
এর সকেু ক্ষে পরই িব াংকা আর আৈাংক শজািনার আকলার
মকৈাই িৈয হকয় ধরা পড়ল ৈাসমমার দৃ সিকৈ। বাবা ৈাকক িুকলর
মুসঠ ধকর কা বকনর মকধয শিকন সনকৈ শুরু করকলন। শপেন শেকক
ধাক্কাকলন ফুফু। নারীমকনর িকল দু বিলৈা আর আৈাংক গ্রাি
ককর সনল ৈাসমমাকক। বাাঁিাও বাাঁিাও বকল শি ভয়াৈিককি সিৎকার
করকৈ লাগল। সকন্তু ৈার সিৎকার ধ্বসন নদীর পাকড় শলকগ একিা
েসৈধ্বসন হকয় ৈারই কাকে সফকর একলা। একজন সপৈা িখন
শকানও িিানকক হৈযা করকৈ উদযৈ হয়, ৈখন ওই িিাকনর
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বাাঁিার আৈিনাদ আর কার কাকনই বা পড়কব! ৈাোড়া সনষ্ঠুর সপৈা
কনযাহৈযার জনয এমন এক িান শবকে সনকয়সেকলন, িা সেল
রাকৈর েকৃসৈকৈ মানু কষর দৃ সিিীমার অকনক বাইকর।
শকানও মনু ষযিিান িখন ৈাসমমাকক বাাঁিাকৈ এসগকয় একলা না,
ৈখন বাাঁিার ৈাসগকদ শি সপৈার শেহদৃ সি আকষিে করল। েেকম
বাবার কাকে আরসজ জাসনকয় বলল, বাবা! আমাকক এবাকরর মকৈা
শেকড় দাও। এই এখান শেককই সিরসদকনর জনয অজানার পকে
শনকম পড়কবা। শকাকনাসদন আর শৈামার দু য়াকর হাসজর হকবা না।
শৈামাকক আর বাবা বকল সবরক্ত করব না। শমকরই শফলকৈ িাকচ্ছা
িখন, ৈখন জীবনিা না হয় সভক্ষাই দাও, বাবা! এই শদকখা,
শৈামার পা েু াঁকয় পে করসে, িসৈয শকাকনাসদন আর বাসড়কৈ
সফকর আিব না...।
ইসনকয়-সবসনকয় বহু কো বলল ৈাসমমা। বাবার মন নরম ককর
জীবন বাাঁিাকনার জনয িম্ভাবয িব শকৌ ল অবলম্বন করল। সকন্তু
সনষ্ঠুর বাবার মন গলাকনা শগল না। ৈখন শি েসৈবাদী হকয়
উঠল। ধস্তাধসস্ত হকলা বাবা ও ফুফুর িে। িু বৈী বয়িী একজন
নারীর সক্তকৈা এককবাকর শফলবার নয়, সকন্তু হৈযােকিিায় উদযৈ
দানব সপৈা আর ৈার িহকিাগী ফুফুর সক্তকক কুসলকয় উঠকৈ
পারল না শি। ৈারা দু ইজন ৈাকক ধস্তাধসস্ত ককর কা বকনর
এককবাকর শভৈকর সনকয় শগকলন।
এবার শুরু হকলা আকরক লড়াই। ৈাকক মাসিকৈ শফকল জবাই
করা হকব। এখাকনও অকনকক্ষে লড়ল ৈাসমমা। অকনক িান জুকড়
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শভকঙ শগল কা বন। ৈকব শ ষ পিিি এখাকনও পরাসজৈ হকলা
শি। সপৈার হাকৈর উদযৈ ধারাকলা েু সর ৈার গলা স্প ি করল।
মৃৈুয সনসিৈ বুঝকৈ বাসক োকল না ৈাসমমার। বাবা আর ফুফুর
িকে ধস্তাধসস্ত ককর গলা শুসককয় সগকয়সেল আকগই। ৈাোড়া মৃৈুযর
িময়িাকৈ মানু ষ এমসনকৈই সপপািাৈি হয়। ৈাই শ ষবাকরর মকৈা
পাসন িাইল ৈাসমমা।
ৈাসমমা ভুকল সগকয়সেল, শি শলাক দু কিার কাকে শি পাসন িাকচ্ছ,
ৈারা এখন ৈার বাবা আর ফুফু নয়। ৈারা জল্লাদ! আর জল্লাকদর
কাজ শৈা মৃৈুযপে িাত্রীকক পাসন শদয়া নয়, দ্রুৈ জীবনলীলা িাে
করা। ৈাই ৈাসমমার শ ষ ইচ্ছা পূ রে হকলা না। নীরব সনস্তি
েকৃসৈর িকে সমক একাকার হকয় শগল ৈার পাসন িাওয়ার
আহবান। পাসন দাও পাসন!
এলাকার মানু কষর ভাষয, বহুসদন পিিি নদীর এই পাড়িায় মানু ষ
একাকী হকলই এই আওয়াজিা শুনকৈ শপকৈা। পাসন দাও পাসন!
কী জাসন, হয়ৈ ৈাসমমার সবকদহী আত্মার িমকবদনা জানাকৈই
শিসদকনর েকৃসৈ ৈাসমমা হকয় সগকয়সেল। ৈাই বহুসদন পিিি
িমকবদনা সফকর সফকর একিকে েকৃসৈর মুকখ মুকখ- পাসন দাও,
পাসন!
ককয়কসদন আকগ আমার আব্বা একিসেকলন াকায়। ৈার কাকে
পুনরায় ঘিনািার আকদযাপাি শজকন সনলাম। আমার সজজ্ঞািায়
সৈসন েেকম হকিসককয় শগকলন। এৈসদন আকগর সনমিম একিা
ঘিনা স্মৃ সৈর িরলকরখায় সফকর আিায় একিা দীঘিশ্বাি সনকলন।
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করুেককি শ ানাকলন শিই ঘিনািা। আসম ৈাাঁকক সজকজ্ঞি
করলাম, ৈাসমমাকক সক কবর শদয়া হয় সন? সৈসন বলকলন,
ককয়কসদন পিিি শ য়াল-কুকুকরর আহার সেল শি। এরপর িানীয়
শলাকজন িদয় হকয় ৈার শদকহর অবস িাাং মাসি িাপা সদকয়
রাকখ।
কোিা শুকন মনিা আরও সবষন্ন হকলা। ৈাহকল ৈাসমমার কপাকল
সক জাকহলী িু কগর স শুকনযাকদর মিিাদািুকুও শজাকিসন? কবরি
হওয়ার মিিাদা? ৈাসমমার জনয আমার সনদারুে কি হয়, ৈার
জনয িমকবদনা জ্ঞাপন কসর। সকন্তু বারবার এই েশ্ন মকন শদালা
খায়, এই শি সনমিম হৈযাকাণ্ড, সপৈাকৈৃিক কনযা সনহৈ হওয়ার
মকৈা সনমিম ঘিনা; শকন ঘকি এিব? শুধু জাগসৈক দৃ সিকৈ সবিার
করকল সক এিব িমিযার িমাধান হকব? নাসক আমাকদরকক শবর
করকৈ হকব িমিযার মূ ল কারেিা?
পাঠক! আসম হলফ ককর বলকৈ পাসর, িরল ৈাসমমা িসদ পদিায়
সনকজকক আবৃ ৈ করৈ, সববাহবসহভূ িৈ অববধ িম্পকিকক েশ্রয় না
সদকৈা, ৈাহকল ৈাকক এই সনদারুে পসরেসৈর স কার হকৈ হকৈা
না। আল্লাহর সবধান রক্ষা করার মিিাদা ৈাকক রক্ষা করকৈা সিল্লৈী
ও জীবননা শেকক।
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িৈীকত্বর সনলাম
িাসয়যদ আবুল হািান আলী নদভী রহ.-এর সবশ্ববযাপী িাড়া
জাগাকনা একসি গ্রন্থ হকচ্ছ- ماذا خَس العالم باحنطاط املسلمي

‘মুিসলমকদর পৈকন সবশ্ব কী হারাকলা’। বইসির স করানাম শদকখ শি
শকউ িমকক উঠকৈ পাকরন। এক জাসৈর পৈকন আকরক জাসৈর
ক্ষসৈর েশ্ন শকন?
সকন্তু পৃসেবীবযাপী শি অনািার, অবনসৈকৈা আর সনলিজ্জৈার
েড়ােসড়, ৈা শদকখ মুিসলম সবকশ্বর ইসৈহাি িম্পককি অবগৈ শি
শকানও মানু ষই স্বীকার করকৈ বাধয হকবন শি, আকলািয
স করানাকমর বইসি িসৈযকার অকেিই একজন িু গরিার
হৃগয়সবগসলৈ উচ্চারে এবাং সৈসন একো আমাকদরকক শিাকখ
আঙু ল সদকয় শদখাকৈ পারকবন শি, একসি িভয জাসৈর পৈকন
সবকশ্বর অকনক সকেু ই হারাকনার োকক।
আকগ ঘিনািা শদখুন। িাংবাদিা েকাস ৈ হকয়সেল ২০১০ইাং
িাকলর আগস্ট মাকি। বাসন্ডল পসত্রকা নাকম পসরসিৈ তদসনক
কাকলরককি। ঘিনাসি িভযৈার ৈোকসেৈ দাসবদার ইউকরাকপর
শকানও এক শদক র (কদ সির নাম এখন সঠক মকন পড়কে না
আমার। ৈকব বৃ কিন হওয়ার িম্ভাবনাই শবস )।
িভযৈার দাসবদার এই সবকশ্ব কৈ অদ্ভুৈ সনলাকমর নামই শৈা
শ ানা িায়! কারও বযবহৃৈ শোঁড়া কাাঁো। কারও ঘকরর বােরুম
পসরষ্কার করার ব্রা , কারও বযবহৃৈ গাসড়র িায়ার আরও কৈ
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কীর সনলাম ডাকা হয়! সকন্তু িভযৈার দু সনয়ায় নারীর সিরিন
শগৌরকবর বস্তু িৈীত্বককও শ ষ পিিি সনলাকম শৈালা হকব, ৈা
আমরা শকন, শকানও িাধারে সবকবকবান মানু ষও কল্পনায় আনকৈ
িক্ষম হকব না। সকন্তু িৈয কো হকচ্ছ, পৃসেবীর মানু ষকক এমনই
নািু ক শেকক নািু কৈর অসভজ্ঞৈার িম্মু খীন হকৈ হকচ্ছ।
ঘিনাসি হকচ্ছ : ইউকরাকপর ওই শষাড় ী শমকয়সি সনকজকক সনলাকম
ৈুকলকে। ঋেগ্রস্ত হওয়ায় ৈাকদর তপসত্রক বাসড়সি বযাাংককর কাকে
আিকক পকড় িায়। বযাাংক িাকচ্ছ, বাসড়সি সনলাকম ৈুকল ৈাকদর
িাকা উিু ল ককর সনকৈ। মা আর সনকজর একমাত্র আশ্রয়িলসি
এভাকব হাৈোড়া হকয় িাকব ৈা শমকন শনয়া িায়! ৈাই আজব এক
সনলাম আহবান করল শি। ইন্টারকনকির মাধযকম জাসনকয় সদল,
শকানও বযসক্ত ৈাকক িসদ এই পসরমাে পাউন্ড শদয়, ৈাহকল শি
ৈাকক এক রাকৈর জনয সনকজর িৈীত্ব সদকয় শদকব! সনলাম
আহ্বাকনর িকে ৈার েসবিাও শেকড় সদকলা আগ্রহীকদর িু সবধার
জনয।
মুহূকৈির মকধয িাড়া পকড় শগল কামদু সনয়ায়। হাজার হাজার
আকবদন পড়ল ককয়ক ঘণ্টার মাোয়। এর মকধয এক িু বক সেল
সকেু িা িাধু -িন্নযািী িাইকপর। শি সনলাকমর িকবিাচ্চ ডাক হাাঁকল।
ৈকব এই অববধ পন্থায় না সগকয় শমকয়সিকক িায়ীভাকব সবকয় করার
েস্তাব সদল শি। সকন্তু শমকয়সি িাকদর সনলাম আহ্বান েৈযাখযান
ককরসেল, ৈাকদর িবার আকগ সেল এই িাধু িু বককর নাম, শি
তবধ পন্থায় ৈাকক শপকৈ শিকয়সেল।
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শমকয়সি ৈার িু সক্ত ৈুকল ধকর বকলকে, ‘আসম আিকল কারও িকে
ঘর বাাঁধকৈ িাইসন। শকবল ঋকের িাকািা পসরক াধ করকৈ এক
রাকৈর জনয আমার িৈীত্ব সনলাকম ৈুকলসে। সকন্তু কামুকদু সনয়ার
শলাকগুকলা আমাকক িারা জীবকনর জনয শভাগ করকৈ িায়। ৈাই
ৈার আকবদন েৈযাখযান না ককর উপায় সেল না।’
হায় সবকবক! শি শৈামাকক মূ লয সদল ৈাকক ৈুসম ভৎিিনা সদকল!
ৈুসম শি কামুক দু সনয়ার িু কিাগ সনকয় শৈামার স্বােিসিসে করকল,
শি দু সনয়াককই ৈুসম ভৎিিনা করকল!
এিাই বলসেলাম শি, একসি িভয দু সনয়ার পৈন মাকন শগািা
সবকশ্বর পৈন। আর ইিলাম শি িভযৈা সনকয় দু সনয়ায় আগমন
ককরকে এবাং এককাকল শি শজৌলু ি সবসলকয়কে, ৈা িসদ আজ
অক্ষুণ্ণ োকৈ, ৈাহকল পৃসেবীর শি োকির শি শকানও ধকমির শহাক
না শকন, শকানও নারীকক খাদয সকাংবা বািিাকনর জনয এভাকব
েকাক য সনকজর িৈীত্বকক সনলাকম ৈুলৈ হকৈা না। ৈাই অিদৃ িসি
সদকয় শলখা আবুল হািান আলী নদবী (রহ.)-এর ‘মুিসলম সবকশ্বর
পৈকন সবশ্ব কী হারাকলা’ বইসির স করানাম আমাকদর মকনর
অজাকিই শদালা সদকয় িায় এিব ঘিনাদ িকন।
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সবিূ েি স্বপ্ন
পাহাড়ী েকৃসৈর সনস্তি রজনী। ঘুকমর শকাকল আসশ্রৈ
জনপকদর িকল িদিয। পাহাড়ী সনজিনৈার িকে িু ক্ত
রাকৈর গভীরৈা। এমন সনস্তি রজনীকৈ শবকঘার ঘুকম
আেু ি িাত্তার। সঠক শি িময় পাহাড়ী সনজিনৈা আর

পাহাড়ী
হকয়কে
আচ্ছন্ন
রাকৈর

সনস্তিৈা শভদ ককর সবকি গজিকন শকাঁকপ উঠল ৈার ঘকরর সিকনর
িালাসি। আৈসঙ্কৈ হকয় ৈসড়ঘসড় ককর ঘর শেকক শবর হকয় একলন
কী ঘিকে ৈা শদখার জনয। অজানা আৈঙ্ক আর ভয় সনকয়ই ঘকরর
সিকনর িাকল উঠকলন সৈসন। শদখকলন, ১৫ বেকরর একসি শমকয়
মৃৈুযবৎ পকড় আকে সিকনর িাকল!
শিসদন কী ঘকিসেল িেগ্রাম নগরীর খুল ী োনার লালখান বাজার
এলাকায়? এিাও শিিব ঘিনার একসি, িা শবপদিা, শেম আর
উচ্ছৃ াংখল জীবনািাকরর কারকে িাংঘসিৈ হকচ্ছ েসৈসনয়ৈ। এিব
ঘিনার শুরু আকে সকন্তু শ ষ শকাোয় ৈা শকউই বলকৈ পাকরন
না। পারকবনইবা কী? শকউ শৈা িমাধাকনর িসঠক পকে হাাঁকি না।
োক শিিব কো। এবার আিল ঘিনায় আসি :
লালখান বাজাকরর বাসিন্দা শদওয়ানহাি এলাকার কাস্ট গাকমিকন্টর
কমিী পাবিৈী (েদ্মনাম)। বয়ি মাত্র পকনর। শকামল নারী িত্তা
সনকয় উপাজিকনর কসঠন দাসয়ত্ব মাোয়। িামকন ভসবষযকৈর
হাৈোনী। কাকক জীবনিেী সহকিকব শবকে শনকব, শিও একিা বড়
সিিা। এরই মকধয ৈাকক হাৈোনী সদকয় ডাকল এক িু বক।
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জসিমুসেন মাসনক (েদ্মনাম) স্বপ্নিারী শমকয়সিকক িু ন্দর ভসবষযকৈর
স্বপ্ন শদখাকলা। দসররৈার ভাকর নূ যব্জ একজন অপসরপক্ব শমকয়র
জীবকন এরকিকয় বড় েকলাভন আর কী হকৈ পাকর? ৈাই শি ৈার
আহ্বাকন িাড়া সদকৈ সবলম্ব ককর সন। ভাকব সন একিু িমকয়র
জনযও। মাসনক ৈাকক শেম আর ভাকলাবািা শদকব বকল ৈাকক
কাকে শিকন সনকয়কে। সনকয়কে ৈার িবিস্ব। পাবিৈী ৈাকৈ বাধা শদয়
সন। িার িকে জীবন গড়কব, ৈার ইচ্ছায় বাাঁধ িাধকৈ আকে? জাসন
না, হয়ৈ শি ৈা-ই শভকব োককব।
ঘিনার সদন মাসনক শেসমকা পাবিৈীকক আহ্বান ককর। ৈাকক আ া
শদয়, এবার একিকে শৈামার িু সদন! আজই শৈামাকক সবকয় ককর
শফলব! মাসনককর কোয় পাবিৈীর সকক ারী মকন এক অজানা
স হরকের শ উ শখকল িায়। একজন নারীর সিরকাসঙ্ক্ষৈ মুহূৈিসি
ৈার হাকৈর নাগাকল! এখনই শি বধূ িাজকব, সবকয়র নৈুন
লাল াড়ী পড়কব! নারীিৃ সির িবকিকয় শিরা মুহূৈিসি শি সকেু ক্ষকের
মকধযই াড়ীর আাঁিকল শবাঁকধ শফলকব! ইৈযকার স হরেমূ লক
অনু ভূসৈ িরল সকক ারীমকন বারবার উাঁসক সদকৈ োকক। শি
কৃৈজ্ঞৈার নয়কন ৈাকায় মাসনককর সদকক। মাসনক িসৈয স্বপ্নপুরুষ
ৈার! স্বামী! পদধু কলা সনকৈ হকব শি!
বলা হয়, নারীর বুক ফাকি, সকন্তু মুখ শফাকি না। সকন্তু আজ শিন
পাবিৈীর মুখও ফুিকৈ িাকচ্ছ। একজন গরীব, শিৌৈুক েদাকন
অক্ষম নারীর জনয সবনা শিৌৈুকক সবকয় হওয়ার স হরে কমইবা
হকব শকন? মকন পকড় শগল একিা বইকয়র কো। ভারকৈর গহীন
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অরকেয বাি একসি দসরর পসরবাকরর। িাংিাকর িার িারকি সবকয়র
উপিু ক্ত শমকয়। সকন্তু দসরকরর ভাকর নূ যব্জ পসরবাকরর পকক্ষ িম্ভব
নয় শিৌৈুক সদকয় ৈাকদরকক পাত্রি করা। এসদকক শমকয়গুকলার
বয়িও গড়াকচ্ছ শব । বড় শমকয়সি মাকঝ-মাকঝ আকক্ষপ ককর
বলৈ, কৈ মানু ষই শৈা কাকজর জনয গৃহপসরিাসরকা রাকখ। এমন
শকানও মহানু ভব শলাক সক শনই, শি আমাকদরকক গৃহকাকজর জনয
সনকয়াগ শদকব, সবসনমকয় শদকব শুধু বধূ র মিিাদািুকু? শকউ িসদ
এৈিুকু কৃপা ককর আমাকদর েসৈ, ৈাহকল িারা জীবন আমরা
িুকলর আাঁিল সদকয় ৈার পা মুকে শদব!
আহ্! কৈ বড় শবদনার দীঘিশ্বাি এসি! শিই দীঘিশ্বাি শিন ভর
করকে পাবিৈীর শ্বাকি, আর একেকক ৈাকক উোর করকৈ একিকে
মাসনক!। ৈাই ৈার েসৈ একৈা শ্রো, একৈা আকবগ! আনকন্দ,
আকবকগ মাসনককর িামকন সনকজর অসস্তত্ব সবসককয় সদকৈ ইচ্ছা
করকে ৈার!
এভাকব সবকয়র স হরে আর আকুলৈা ৈার শদকহ ঝাাঁকুসন সদকয়
হাসরকয় িায় দূ কর শকাোও। সবকয়র স্বকপ্ন সবকভার পাবিৈী মাসনককর
িকে রওয়ানা হয়। েেকম ৈাকক সনকয় িাওয়া হয় নগরীর
আমবাগান এলাকায়। শিখাকন একি স্বকপ্নর শকানও ৈাবীর শদখকৈ
পায় না পাবিৈী। শকাোয় সবকয়োর আকয়াজন! শকবল রাকৈর
আাঁধারই শি ৈাকদর িেী! শকাোয় লাল াড়ী, শকাোয় হাকৈর
শমকহদী?!
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পাবিৈী শদখল, ৈার স্বকপ্নর মানু ষসি ৈার বন্ধুকদর িকে কী শিন
বলাবসল করকে। ভাবল, হয়ৈ সবকয়রই শকানও আকয়াজন সনকয়
কো বলকে ৈারা। হায় হৈভাসগনী! এখনও শৈার স্বপ্ন ভাঙল না?
এর সকেু ক্ষে পর ৈাকক সনকয় িাওয়া হয় মসৈঝেিা পাহাকড়।
শিখাকন সগকয় ৈার স্বকপ্নর গ্লািসি িূ ড়ািভাকব শভকঙ িুককরা িুককরা
হকয় িায়। কল্পনার ৈুসলকৈ আাঁকা ৈার স্বামী মুহূকৈির মকধয
ধষিককর ভূ সমকায় আত্মেকা ককর। ৈাকক ৈার শেসমকিহ িার
বন্ধু সমকল ধষিে ককর। মাসনক ৈার সৈন বন্ধুকদর সনকয়
ভাকলাবািার (?) মানু ষসিকক িম্ভ্রমকাঙাল বাসনকয় শেকড় শদয়। শুধু
ৈাই নয়, ৈার িম্ভ্রমিুকু শককড় সনকয় ৈাকক েু াঁকড় শফকল পাহাকড়র
পাদকদক ।
পাবিৈীর স্বপ্ন আিকক িায় আেু ি িাত্তাকরর ঘকরর সিকনর িাকল।
আজ শি বাির রাকৈর লাল াড়ী পরা বধূ নয়, হািপাৈাকলর
শকসবকনর মুমূষি শরাগী! ৈার সঠকানা িাজাকনা বাির ঘকর নয়,
হািপাৈাকলর শবকড!
শদখুন, পাবিৈীকক অন্ধকার রজনীকৈ িার বন্ধু সমকল সনকয় িায়
লালখান বাজাকরর মসৈঝনিা পাহাকড়। অপসরসিৈ িু বককদর শদকখ
সিসিৈ হওয়ার কো সেল ৈার। সকন্তু ৈা হয় সন। কারে, িকে
শিখাকন সেয় মানু ষ আকে। শিখাকন এিব ভাবাভাসবর িময়
শকাোয়? সকন্তু শিখাকন আল্লাহর সবধান োকক না, মানু কষর মকধয
িৃ সিকৈিার ডর-ভয় োকক না, শিখাকন সক এ ধরকনর
আত্মসবশ্বাকির িু কিাগ আকে? মানু ষ এখানিায় একি ভুল ককর। শি
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শলাকিা আল্লাহর সবধাকনর মিিাদা সদকৈ জাকন না, শি কী ককর
একজন নারীর মিিাদা সদকৈ জানকব? [িূ ত্র : তদসনক েসৈসদন ৩রা
জানু য়াসর ২০১১ ইাং]
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পরকীয়ার স্বরূপ ও বৈিমান পসরসিসৈ
সকেু সদন আকগ একসি পসত্রকায় ‘শবইজ লাইন িাকভি’ ীষিক
গকবষোয় উকল্লখ করা হকয়কে, ‘পরকীয়ার ঘিনা আ ঙ্কাজনকহাকর
বৃ সে শপকয়কে। গৈ ষািদ ককর ৈুলনায় এই েবেৈা অকনক
শবস । শি িমকয়ও পসরসিসৈ এৈ ভয়াবহ সেল না। বৈিমাকন েসৈ
দ জন পুরুকষর মকধয সৈনজন পুরুষ পরকীয়ায় জসড়ৈ।’
িসৈযকার অকেিই একসি উকিগজনক সরকপািিই বকি। এই
সরকপািিসি আমাকদর িমাজ বযবিার িীমাহীন তদকনযর পেসনকদি
ককর। আিকল ৈেয িাংগ্রহ করকৈ সগকয় ৈারা মাত্র ৫০ বের
সপসেকয় সগকয়কেন। িসদ আরও ককয়ক বের সপসেকয় শখালাফা বা
ইিলাকমর ািনিু কগর কাকে সফকর শিকৈন, ৈাহকল সিত্রিা
আকরকিু সভন্ন শদখকৈন। ৈখন ৈফাৎিা আকরকিু শমািা দাকগ
ধরা পড়ৈ।
িাকহাক, পসত্রকা এই সরকপািি েকা করার পর এ িাংক্রাি
অকনকগুকলা ঘিনা ৈুকল ধকরকে। আমরা দু কয়কসি ঘিনা ৈুকল
ধরার আকগ পরকীয়ার স্বরূপ ৈুকল ধরার েয়াি পাকবা,
ইন াআল্লাহ।
ইবন মুকাফফা’ (রহ.) পরনারীর েসৈ আিক্ত হওয়ার কারে ও
ৈার ক্ষসৈকর সদক িম্পককি আকলািনা েিকে বকলন, য়ৈান
পরনারী িম্পককি মানু কষর অিকর স্বাদ জুসগকয় শদয়। ৈাকদর
কল্পনািাই ৈার কাকে মধু ময় হকয় ওকঠ। শিাখ ও অিকর ৈাকদর
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শিৌন্দিি িু ক াসভৈ হকয় আত্মেকা ককর। বস্তুৈ এিা এক ধরকনর
েৈারো ও শধাাঁকা। শকননা, সনকজর তবধ স্ত্রী সকাংবা স্বামীর বদলায়
িার সদকক আকষিে িৃ সি হয়, শি শবস র ভাগ শক্ষকত্রই সনকজর
স্বামী বা স্ত্রীর শিকয় সনেমাকনর হকয় োকক।’ [আল-আদাবুল কাবীর
পৃ. ৯৯]
ইবন মুফসলহ হাম্বলী রহ. পরকীয়ার স্বরূপ আকলািনা করকৈ সগকয়
বকলন, বুসেমান বযসক্তর অনয নারীকদর সদকক ৈাকাকনা শেকক
সনকজর শিাখকক বাাঁসিকয় রাখা উসিৈ। শকননা, মানু ষ সনকজর তবধ
বস্তু (স্ত্রী বা স্বামী)-র শিকয় অববধ বস্তু ৈো পরকীয়ার নারীপুরুষকক শবস শিৌন্দকিির দৃ সিকৈ শদকখ।
ৈুসম ৈাকক শদখকব শিৌন্দকিির দৃ সিকৈ, ৈার কোগুকলা কাকন
বাজকব িু করলা স্বকর, িামাসজকভাকব ৈাকক শবস সফি ও উপকিাগী
মকন হকব, অিরেৈায় মকন হকব শিরা, আনন্দ েদাকন মকন হকব
শশ্রষ্ঠ। এই মকন করািা শৈামাকক শৈামার তবধ স্ত্রী বা স্বামী শেকক
মন শককড় সনকয় অববধ িাকন পসৈৈ করকব। শৈামার শিাকখ
য়ৈান ধাাঁধাাঁ িৃ সি করকব, হালাকলর েসৈ শৈামার মকধয অনীহা
ভাব িৃ সি করকব, তবধ বস্তুর েসৈ ঘৃ ো ও অববধ বস্তুর েসৈ
অনু রাগ িৃ সি করকব। কারে, মানু কষর মকধয সনসষে বস্তুর েসৈ
আকসষিৈ হওয়ার েবেৈা রকয়কে। য়ৈান এই েবেৈাকক কাকজ
লাগায়। সনকজর কাকে হালাল শি বস্তু আকে ৈাকৈ অনীহা ও
অরুসি ধসরকয় শদয়। িকবিাপসর য়ৈাকনর েধান কাজ হকলা
শৈামার কাকে, শি হালাল বস্তু িাংরসক্ষৈ আকে, ৈার শিকয় িা
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শৈামার কাকে শনই ৈো শৈামার জনয িা হারাম ৈাকক শৈামার
দৃ সিকৈ িু ন্দর ও আকষিেীয় ককর শপ করা।
এর ফকল ৈার েসৈ শৈামার ইশ্ক-শেম িৃ সি হয়। ফকল ধ্বাংি হয়
িীন-দু সনয়া িবই। কৈ দৃ সি শি এই ধ্বাংিলীলা িাধন ককরকে!
কৈ দৃ সি শি কৈ জনপদ, পসরবার ও িমাজকক এভাকব ধ্বাংি
ককরকে!
সবখযাৈ বযসক্তত্ব ইবন মুবারক (রহ.) বেিনা করকৈন, শি বযসক্ত
সনকজর মকধয সনকজ শেককই সফৈনা (পরকীয়া-শেম) জন্ম শদকব,
শি কখনও ৈা শেকক সনষ্কৃসৈ পাকব না। িসদও শি এর জনয জানোে সদকয় শিিা ককর।’ আর এিা িৃ সি হয় অবনসৈক শমলাকম া ও
শবপদিার কারকে। [আলফুরূ‘ : ৫/১৫৫] (ঈষৎ িাংকক্ষসপৈ)
এর েমােস্বরূপ একসি সবখযাৈ ও েসিে ঘিনা শপ করা শিকৈ
পাকর।
দৃ সির উদারৈা, বাধাহীনৈা ও অববধ পাকত্র ৈা বযবহার করার
অপকাসরৈার সিরস্মরেীয় একসি দৃ িাি হকয় োককব এই ঘিনাসি।
সহন্দ সবনকৈ খুি ইয়াসদয়া জাকহলী িু কগর একজন েসিে জ্ঞানী,
বুসেমৈী, েৈুযৎপন্নমসৈত্ব, িাসহসৈযক ও েখর শমধার অসধকারী
একজন ধনবৈী নারী সেকলন। সকন্তু সৈসনই অসবশ্বািযভাকব ৈার
এক ভৃকৈযর িকে বযসভিাকর সলপ্ত হন। অেি সৈসন আরব দু সনয়ার
একজন নামকরা জ্ঞানী হওয়ায় এর কল্পনাও করা িম্ভব সেল না।
ৈাকক এই অসবশ্বািয কান্ড িম্পককি সজকজ্ঞি করা হকলা, আপসন
আরবজাহাকনর একজন েসিে জ্ঞানী হওয়া িকেও কীভাকব
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একজন দাকির িকে অপককমি সলপ্ত হকৈ পারকলন? সৈসন জবাকব
বলকলন- দু সি সবষয় আমাকক একাকজ জসড়কয় পড়া িহজ ককরকে।
এক. পরপুরুকষর িকে অববধ শমলাকম া, িলাকফরা, খাওয়াদাওয়া। দু ই. পরপুরুকষর িকে কোবাৈিা, গল্পিাসরৈা ও
শখা ালাপ।
অেিাৎ- এই দু সি সবষয় এমন পাপ, িা বুসেমৈী ও আরবখযাৈ
একজন নারীকক আকস্ত-আকস্ত ৈার রাফৈ, আসভজাৈয, িৈীত্ব,
শনৈৃত্ব ও িম্ভ্রকমর গসণ্ড শেকক শবর ককর একন বযসভিাকরর মকৈা
জঘনয পাকপ সলপ্ত ককর সদকয়সেল। বস্তুৈ দৃ সির উদারৈা ও
অবনসৈক শমলাকম াই একজন নারী বা পুরুষকক শেম বা
পরকীয়ার মকৈা ভয়ানক পাকপ সলপ্ত ককর শদয়। দৃ সি হকলা
য়ৈাকনর একসি ৈীর। হাদীকি ইর াদ হকয়কে-

ْ َ
ْ
ْ
-ا َّنلظ ُر َسه ٌم ِم ْن ِس َهامِ ِاب ْ ِلي َس

‘দৃ সি হকলা য়ৈাকনর ৈীরিমূ কহর একসি।’ [মুস্তাদরাক হাককম :
৪/৩১৪8]
অৈএব, একজন নারী বা পুরুষকক অব যই য়ৈাকনর এই
ৈীকরর লক্ষযবস্তু হওয়া শেকক সনরাপদ োককৈ হকব। আর
শমলাকম া শেকক শৈা শবাঁকি োককৈ হকবই। জবনক কসব বকলনْ
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ
ال بِ َوا ِدي َها
ِ ان ل تمر لَع ح

8

َ َ ٰ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
ارتِ َها
ِ ِان السالمة ِمن سلم وج

ৈকব হাদীিসির িনদ দু বিল।
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‘িালমা ও ৈার অনু রূপ নারীকদর (কেসমককদর) হাৈ শেকক বাাঁিার
সনরাপদ পন্থা একিাই। ৈাহকলা, ৈার বিবাকির উপৈযকা কখনও
না মাড়াকনা।’
িসৈয কো কী, আমাকদর িমাজ এই মারাত্মক দু সি অপরাকধ
আকুি সনমসজ্জৈ। একারকে শেম ও পরকীয়ার সবষাক্ত শোবল
আমাকদর আকা - বাৈািকক ভাসর ককর ৈুকলকে। সরকপািিসি
উকল্লখ করার পর পসত্রকাসি ককয়কসি পরকীয়ার ঘিনা উকল্লখ
ককরকে। এখাকন দু কয়কসি ৈুকল ধরা হকলা।
ঘিনা-১ : িাত্রাবাসড়র দসনয়া এলাকার হৈভাগা শলাকসির নাম
ওবায়দু ল হক। বয়ি ৩৫। দসনয়া বাজাকরর ৫৭৬, িাত্তার িদিার
শরাকডর বাসিন্দা। আল্লাহেদত্ত ও তপসত্রক জীবনিা ৈার সেন্নসভন্ন
আর রক্তাক্ত হকয়কে স্ত্রীর পরকীয়ার সবষাক্ত শোরায়। স্ত্রী নাসিমা
শবগম লাবলু নাকমর এক িু বককর িকে পরকীয়া জসড়কয় পকড়।
সকন্তু পরকীয়ার পকে িবকি বাধা শি স্বামী! ৈাই পরকীয়ার েেম
শকাপিা পড়ল ওবায়দু কলর ওপর। স্ত্রী নাসিমা আর ৈার শেসমক
িূ ড়াি সিোি সনকয় শফলল। দু সনয়া শেকক সিরৈকর িসরকয় শফলার
সিোি। সিোি অনু িায়ী কাজ। ৪ঠা জানু য়ারী স্ত্রী নাসিমা ও ৈার
শেসমক লাবলু ৈাকক কুসপকয় সনমিমভাকব হৈযা ককর। ৈার মাোর
শপেকন ও ঘাকড় আঘাৈ ককর ৈার মৃৈুয সনসিৈ ককর ৈারা। [িূ ত্র
: তদসনক আমার শদ ৪ জানু য়াসর ২০১১ ইাং]
ঘিনা-২ : এ ঘিনা নাকিাকরর বাগাসৈপাড়া উপকজলার বারইপাড়া
গ্রাকমর। পরকীয়ার সবষাক্ত শোবকল এবার োে হাসরকয়কেন স্বামী
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ও স্ত্রীর ফুফাকৈা ভাই। গুকে-গুকে দু ই দু ইজন মানু ষ! ঘিনাসি
হকচ্ছ : রাক দা শবগম নাকমর এক মসহলাকক শুক্কুর আলী নাকমর
এক িু বককর িকে আপসত্তকর অবিায় শদকখ শফকলন রাক দার
ফুফাকৈা ভাই িামিু ল ইিলাম। এরপর শেকক শি সনকখাাঁজ হকয়
িায়। বহু শখাাঁজাখুাঁসজর পরও ৈাকক পাওয়া িায় সন শকাোয়ও।
অবক কষ ককয়কসদন পর ৈার লা পাওয়া িায় পাক র এক
পুকুকর। হৈযাকারীকক নাক্ত করকৈ পুসল রাক দার স্বামীকক ধকর
সনকয় িায়। োেসমক সজজ্ঞািাবাকদ ৈাকক শেকড় সদকলও শি
মারাত্মক অপমানকবাধ ককর এবাং এ কারকে আত্মহৈযা ককর।
ধারো করা হয়, রাক দাকক আপসত্তকর অবিায় শদখাই কাল হয়
ামিু ল ইিলাকমর জনয। পরকীয়ার পাপ শদখার ‘অপরাধী শিাখ’
আর মুকখর ভাষা সিরৈকর সনস্তি ককর শদয়ার জনয রাক দা ও
ৈার পরকীয়া শেসমক ৈাকক দু সনয়া শেকক সিরৈকর িসরকয় শদয়।
এসদকক স্বামীর সনকজর বধূ কক অকনযর বাহুলিা অবিায় শদখার
অপমাকনর িকে শিাগ হয় ৈাকক শজরা করার অপমান। এ দু কয়
সমকল শিও শবকে শনয় পরকাকলর পে। একসি পরকীয়া এভাকবই
শককড় শনয় দু সি ৈাজা োে।
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইর াদ ককরন-

َ ُ
َ َ
َ َ ْ َََ
»  َو َسيَ ُعود ك َما بَ َدأ غ ِريبًا،اْل ْسال ُم غ ِريبًا
ِ «بدأ

ইিলাম একাসকত্ব সনকয় শুরু হকয়সেল এবাং অসৈিত্বর ইিলাম
একাসককত্বর সদককই সফকর িাকব।’ [মুিসলম : ১৪৫]
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অেিাৎ ইিলাকমর িূ িনা হকয়সেল সনঃিেৈা সনকয়, অল্প সকেু মানু ষ
ইিলাকমর োয়াৈকল আশ্রয় সনকয়সেল। সঠক ৈদ্রূপ আবার আকগর
শিই অবিা সফকর আিকব। মানু ষ দ্রুৈকবকগ ইিলাকমর িীমানা
শেকক দূ কর িকর শিকৈ িাইকব। ইিলাকমর আদ ি, ইিলাকমর মহত্ব
ৈাকদর কাকে অপাকতক্তয় মকন হকব। এর ফল িা হওয়ার ৈা-ই
হকব। দু সনয়াবযাপী এক আওয়াজ উঠকব- অ াসি।
আজ কী হকচ্ছ না ৈা-ই বলু ন! শবপদিা, শেম আর পরকীয়ার
কোই ধরুন। এিব কারকে শুধু আমাকদর শদ ই নয় িারাসবশ্ব
অসিরৈা আর অ াসির শিারাবাসলকৈ আিকক শগকে। ঘিকে
শলামহষিক িৈিব ঘিনা।
৮ জানু য়াসর একসি পসত্রকা সরকপািি ককরকে, পরকীয়ায় পুরুষও
সনিিাসৈৈ। পুরুষরা স্ত্রীর পরকীয়ার কারকে সনিিাৈকনর স কার
হকচ্ছন। একক শকি ককর আত্মহৈযার ঘিনাও ঘিকে বযাপকভাকব।
দু কয়কসি সবসচ্ছন্ন ঘিনা আমাকদর দৃ সিিীমার মকধয একলও
অসধকাাং ঘিনা শেকক িাকচ্ছ দৃ সির আড়াকল।
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লু সিৈ িম্ভ্রকমর লা িুসর!
স্বেিা। পাবনার ঈশ্বরদী সদয়ারবাঘাইকল শমকয়সির বাসড়। উজ্জ্বল
যামলা গড়ন। গকমর মকৈা শদকহর সমসি রঙ। শিহারািা মায়ায়
ভরা। শিৌন্দিি নয়নকাড়া না হকলও মায়াকাড়া শৈা বকিই। বয়ি
মাত্র পকনর। এিএিসি পরীক্ষােিী। এমন একসি মায়াবী শমকয়কক
অিৈ মানু ষ শি, শি-ই মায়া করকব, শেহ শদকব। সকন্তু আমাকদর
িমাকজর শদউকলপনা আজ এৈ উৎকি সবসশ্র হকয়কে শি, মানবৈা
আর শেকহর েশ্নিা আজ আিকক িায় ববিরৈার শমািা োিীকর।
স্বেিার দু ঃখজনক ঘিনা আমাকদর িমাকজর এমনই এক
শদউকলপনার সনকৃি উপমা। মনু ষযকত্বর শঘারৈর সবপিিয় সনকদি
করার জনয এই একসি দৃ যই িকেি শি, এই মায়াবী শমকয়সির
লা ঝুকল আকে শমকহগসন গাকের িকে। তপ াসিক, অমানসবক,
বীভৎি ইৈযাকার ে সদকয় সক এই নৃ াংিৈার পসরমাপ করা
িম্ভব? েসৈসনয়ৈ আমাকদর িারপাক এিব ঘিনা ঘিকে। সনষ্ফল
আকক্রা -অসভমাকন শিৈনা সবদীেি হকচ্ছ আমাকদর। অবক্ষকয়র
বীভৎি শিহারা শদকখ শকবলই সবপন্নকবাধ করসে আমরা, শিন
শকাোও শকানও শিাগয েসৈকার শনই। েসৈকরাধ শনই। ক্রকমই
স সেল হকচ্ছ মানসবক বন্ধন, ইলাহী সনকদিক র মিিাদা। সনদিয়
াহওয়াৈ পুরুসস্তর অকন্বষকে ক্লাি মানু ষ শিন ক্রমাগৈ মানবৈার
েসৈপক্ষ হকয় উঠকে। সরপুর দািত্ব, েভুকত্ব ও আসধপকৈযর
লড়াইকয় এমনসক হৃদয়ও হকয় িাকচ্ছ লু কির মাল- বাজাসর পেয।
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এই অপসরকময় িবিনা শেকক পসরত্রাকের সক শকাকনাই উপায়
শনই? এই মমিসবদারী েশ্নসি মানু ষ ও িমাকজর কাকে শরকখ িকল
শগল স্বেিা। এই েকশ্নর উত্তর শখাাঁজার আকগ ঘিনািা শজকন সনন।
স্বেিার গ্রাকমর পলান শ কখর শেকল আকনায়ার স্বেিাকক ভাকলাবািৈ।
স্বেিার ৈাকৈ িমেিন সেল সকনা এই েকশ্নর উত্তর জানার আর
শকানও িু কিাগ শনই। শকননা, উত্তরদাৈা সিরসদকনর জনয
অনযজগকৈর বাসিন্দা হকয় শগকে। সকন্তু শকানও নারী পুরুকষর
শেকমর আহবাকন িাড়া সদল সকনা শিিা শদখার িু কিাগ শনই শিই
িু বককর। ভাকলাবািার মানু ষসি ৈার উপিু ক্ত সকনা সকাংবা শি
সনকজ ৈার উপিু ক্ত সকনা এই সবিারিুকু করারও ফুরিৈ শনই
ৈাকদর! হয়ৈ এিাও সেল একৈরফা ভাকলাবািা, িাকৈ স্বেিার
িমেিন সেল না। ৈাই ক্ষুি হকয় ওকঠ আকনায়ার। সপ াকির
ভূ সমকায় অবৈীেি হয় শি। শেম ূ নয শেসমক শেসমকার
জীবননাক র সনমিম সিোি গ্রহে ককর।
ঘিনার সদন রসববার রাৈ এগাকরািার সদকক আকনায়ার ককয়কজন
িন্ত্রািীকক িকে সনকয় হানা শদয় শেসমকার গৃকহ। উকন্মাসিৈ হয়
ভাকলাবািার েকৃৈ রূপ। শি স্বেিাকক শজার ককর উসঠকয় সনকয়
িায়। এরপর আকনায়ার ও ৈার িন্ত্রািীবাসহনী ৈাকক ধষিে ককর।
হৈভাগী স্বেিাকক আধু সনক জাসহসলয়াকৈর সনমিমৈা সপেু োকড় না।
শেম অস্বীকৃসৈর াসস্তর জনয শিন এৈিুকু িকেি নয়! ৈাই
পাষণ্ডরা ধষিে ককর েেকম ৈার দু কিা শিাখ উপকড় শফকল।
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না জাসন অিহায় স্বেিা ৈখন শকমন আকুসৈ জাসনকয়কে লম্পিকদর
কাকে! সবলাপ ককর-ককর শিকয়কে মা-বাবার শকাকল সফকর িাওয়ার
িু কিাগ। িম্ভ্রম বাাঁিাকৈ না শপকর শ ষ পিিি জীবনিা বাাঁিাকনার
জনয বুকফািা আৈিনাদ ককরকে। সকন্তু ভয়াংকর সবভীসষকাময় কি
শেকক বাাঁিার আৈিনাকদ পাষণ্ডকদর হৃদয় গকলসন। উকল্টা আকরা
সনমিম হকয়কে। শিাখ উপড়াকনার পর ৈার হাৈপা শভকঙ সদকয়কে
ৈারা।
জাসহলীিু কগর মানু ষকদরও সনমিমৈার একিা িীমা-পসরিীমা সেল।
সেল সকেু িা হকলও মনু ষযত্ব। সকন্তু এই িু কগ একি শদখসে এৈিুকু
মনু ষযত্ব শেককও বসিৈ মানু ষ। আকনায়ার
স্বেিাকক ধষিে ককর, শিাখ উপড়ায়, হাৈ
ক্ষৈসবক্ষৈ ককর এবাং শ কষ হৈযা ককর
একসি ডাকলর িকে ঝুসলকয় রাকখ।
অিাংখয কারকে মানু ষ খুন হয়। শক্ষত্র সবক

ও ৈার িন্ত্রািী বাসহনী
পা ভাকঙ, িারা রীর
লা শমকহগসন গাকের

কষ মানু ষকক খুনী হকৈ
হয়। মনু ষযত্ব, মানবৈা, শেম-ভাকলাবািা ইৈযাকার িু কুমার বৃ সত্তকক
িু রক্ষা সদকৈ, িমাকজ াসি েসৈষ্ঠার স্বাকেি হৈযাকাণ্ডও িাংঘসিৈ
হয়। এিব সনমিমৈার মকধযও মনু ষযত্বকক উচ্চসকৈ করার শিিা
করকে মানু ষ। মৃৈুয স্বাভাসবক আর অস্বাভাসবক িাই শহাক, লাক র
দাফন বা িৎকাকরর সবধান আকে িব িমাকজ। স্বেিা খাৈুন
শিিুকুও পায়সন। কবকরর িম্মানজনক একিু িান শজাকিসন ৈার
ভাকগয। ধষিক খুনীরা ৈাকক শিিুকু মিিাদা শদয়ারও েকয়াজনকবাধ
ককরসন। শুধু সক ৈা-ই? স্বেিাকক দাফন করার পরও ৈার লাক র
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অবমাননা করা হকয়কে। শক বা কারা শিন ৈার লা িুসর করার
শিিা ককরকে! হায় িমাজ!
এমন ক্ষৈসবক্ষৈ আর ঝুলি লা শদকখ মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন
আর সবকবকবান মানু কষর হৃদকয় শি রক্তক্ষরে হকয়কে, ৈা
অনু ভকবর সবষয়, ভাষাবে করার সবষয় নয়। এই ঘিনায়
স্বভাবৈই শ াককর োয়া শনকম একিকে শগািা এলাকায়। হাজার
হাজার মানু কষর সধক্কার ও অসভিম্পাৈ বসষিৈ হকচ্ছ ধষিক ও
খুনীকদর ওপর। িু গপৎ শ াক ও দু সিিায় আচ্ছন্ন হকয়কে মানু ষ।
পাঠক এিাকক বলকবন শেমঘসিৈ হৈযাকাণ্ড। সকন্তু আসম বলব,
মনু ষযকত্বর সবকবিনায় এসি একসি িম্পূ েি শেমবসজিৈ হৈযাকাণ্ড।
শকননা, শেম সবকয়াগািক পসরেসৈ শপকৈই পাকর, সকন্তু ৈা
তপ াসিকৈার নামাির হকৈ পাকর না। শেম ও সরপু আসশ্রৈ
েসৈসহাংিা পরস্পর িাাংঘসষিক।
আিমানী সবধান লঙ্ঘন হওয়ায় আকলািয ঘিনায় মনু ষযকত্বর সিমুখী
সবপিিকয়র জঘনয সিত্র ফুকি উকঠকে। েেমৈ ধষিে। ধষিক
নাসরত্বককই িরম অপদি ককর না, মনু ষযত্বককও সনপাৈ ককর।
আমাকদর িমাকজ এই পাপ ও নাফরমানীিা ক্রকমই শবকড় িকলকে।
িামাসজক অবক্ষয় বাড়ার িু কিাকগ োয়সিত্ত হকচ্ছ না বলকলই
িকল। ধমিীয় সবধাকনর বযাপাকর মানু কষর উদািীনৈা ও ৈোকসেৈ
নারীবাদীকদর েকরািনায় নারীরা শবস ককর সবপগগ্রস্ত হকচ্ছ। সকন্তু
ভাবুক সকাংবা অসভভাবক শকউই িৈকি হকচ্ছন না। একো ভুকল
শগকল িলকব না শি, বযসক্ত িখন আল্লাহর সবধাকনর বাইকর সগকয়
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েসৈসহাংিা বা সরপুর ৈাড়নায় ধষিককর ভূ সমকা শনয়, ৈখন শগািা
িমাজককই শি অ সন িাংককৈ সদকয় িায়।
এই অ সন িাংককৈ শেকক স ক্ষা শনয়া, স ক্ষা সনকয় পাকপর িদর
দরজা বন্ধ ককর শদয়ার ৈাসগদ আর কৈসদন পর অনু ভূৈ হকব?
পাকপর শবাঝা আর কৈ ভারী হকল িমাজ ঘুকর দাাঁড়াকব?
এ িমাকজ সবিাকরর বােী সনভৃকৈ কাাঁকদ। হয়ৈ স্বেিার ধষিকহৈযাকারীরাও পার শপকয় িাকব একসদন। সকাংবা মকন কসর সবিার
হকব। সকন্তু এই সবিারিাই সক িকেি? সবরাি পাকপর লঘুদকণ্ড
িমাজ বদলাকব না। িমাজকক বদলাকৈ হকল আকগ আল্লাহর
সবধাকনর োয়াৈকল আমাকদর িকলকক আশ্রয় সনকৈ হকব। আর
শিই সনরাপদ োয়ািা হকৈ পাকর পদিা ও িু ৃ ঙ্খল জীবন।
[ৈেযিূ ত্র : তদসনক আমার শদ , ২৫/০১/২০১১ ইাং]
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রক্তলহরী
হাদীকি ইর াদ হকয়কেُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ
ٌ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُّ َّ
ُ ْ  َو َخ،اع
ِ َْي َمت
»اْلَة
« ِإن اِلنيا ُكها مت
ِ اع اِلنيا المرأة الص

‘দু সনয়া পুকরািাই িম্পদ। আর দু সনয়ার শশ্রষ্ঠৈর িম্পদ হকলা
শনককার নারী।’ [সৈরসমিী : ৩২৩২]
রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়াল্লাকমর বােীর ৈাৎপিি কৈই-না
মহান! একজন িৎ ও িসরত্রবান নারী পুকরা জাসৈর শগৌরব। স্বামী
সহকিকব গৃহকৈিার, িিান সহকিকব শেকলকমকয়র ও িিান সহকিকব
মা-বাবার শগৌরব। একজন নারী পদিার আবরকে শেককও বহু
মানু কষর পেপদ িক সকাংবা িৈয পকের অনু কেরো হকৈ পাকরন।
আবার এই নারী-ই িসঠক পে শেকড় বক্র পকে পা মাড়াকল
সবপিিয় শডকক আনকৈ পাকরন পুকরা পসরবাকরর জনয।
পদিা নারীর ভূ ষে। ৈার সনপাত্তার িাদর ও িম্ভ্রম রক্ষার অলঙ্ঘনীয়
দু গি। সকন্তু িসদ শি এই দু কগি আশ্রয় না শনয়, ৈাহকল কী ভয়ানক
পসরেসৈ হকৈ পাকর ৈার একসি উদাহরে হকলা গুল াকনর
আকলাসিৈ ঘিনা। গুল াকনর কালািাাঁদ এলাকা। ২৪ই মািি ২০১০
ইাং িাকল এখাকনই িাংঘসিৈ হয় শিই সনমিম ঘিনাসি।
ইসৈ ও বীসে। িমাকজর অনযানয নারী ও িু বৈীকদর মকৈাই
িমাজিমুকর িাাঁৈার কািা ৈাকদর। পদিা-পুস দা ৈাকদর কাকে
নসিয। সবক ষ ককর এই অল্প বয়কি! অদ্ভুৈ সিত্র শদখা িায়
আমাকদর িমাকজ। আস বেকরর একজন বৃ ো লাসঠ ভর ককর
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শবারকাবৃ ৈা হকয় হাাঁিকেন আর ৈার িকে সব বেকরর একজন
পূ েি িু বৈী হাাঁিকেন অবগুিনমুক্ত হকয় গলায় শপাঁসিকয়! শৈা
এখানকার সিত্র শিমন উকল্টা, পসরেসৈর সিত্রও শৈমসন উকল্ট হকয়
সগকয়কে। ফকল িু বকরা শিখাকন হওয়ার কো সেল নারীর িম্ভ্রম
রক্ষার জাসমন, হকয়কে ৈার উকল্টা- শক্ষৈখাওয়া শবড়া। আমাকদর
িমাকজ এ শবড়ারাই এখন সনয়সমৈ শক্ষৈ শখকয় িাবাড় ককর
সদকচ্ছ মানবৈা ও িভযৈা।
রুকবল নাকমর এক িু বক ইসৈ বা সবেীকক ভাকলাবািৈ। শি
শকানও মূ কলয শি ভাকলাবািার মানু ষকক সনকজর ককর শনয়ার
েকিিায় সেল মসরয়া। সকন্তু শি শকানও কারকেই শহাক ৈাকৈ িাড়া
পায়সন শি। আল্লাহর সবধানসবহীন শেম মাকনই শেমবসজিৈ শমাহও।
এই সরপুর ৈাড়না সবপুল। গসৈ বাধাহীন। েসৈকরাধ বযেি। ৈাই
িখন সরপুর ৈাড়না ভর ককর ৈাকদর মকধয, ৈখন িবসকেু
শরাকৈর দাপকি শভকি িায়। ৈাই শভকি শগকে ইসৈ-বীসের স্বপ্ন।
ৈাকদর আ া-আকাঙ্ক্ষা িবসকেু ।
ঘিনার সদন রুকবল সমঠুন নাকমর আকরকজন রক্তসপপািু িু বককক
িকে সনকয় মামার কাে শেকক শনয়া আকিয়াস্ত্র সনকয় ইসৈকদর
বাসড়কৈ হানা শদয়। ঘকর ু কক েেকম শি িরািসর ইসৈর বাবামাকক ৈার িকে সবকয় শদয়ার আকদ ককর। ৈাকদর রুরমূ সৈি
শদকখ ভড়কক িান বাাংলাকদ নািিারী অযাকিাসিয় কনর িভাপসৈ
বযবিায়ী িাকদকুর রহমান ও ৈার স্ত্রী নাসগিি আক্তার। ৈারা
রুকবকলর কাকে িময় িান। একজন সপৈা কী পাকরন িািাই না
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ককর সনজ কনযাকক কারও হাকৈ ৈুকল সদকৈ? শমকয়কক কারও
হাকৈ পাত্রি করকৈ? ৈাই ৈার এই িময় িাওয়ািা শনহায়ৈই
শিৌসক্তক। সকন্তু শিিব শিৌসক্তকৈা আজ রুকবকলর অসভধাকন মুকে
িাওয়া এক ে। শি িু সক্ত শুনকৈ িায় না। শুনকৈ িায়না সবলকম্বর
শকানও সবড়ম্বনা। ৈাই সক্ষপ্ত হকয় ওকঠ ৈার দানবীয় আত্মা। সবকি
গজিকন শকাঁকপ ওকঠ ৈার আকিয়াস্ত্র। ককয়ক রাউন্ড গুসল শককড়
শনয় দম্পসৈর শজাড়া োে। ইসৈর শিাকখর িামকন শভকি িায়
শফ্ল্ার সনকজর মা বাবার রকক্ত। এ রক্তবনযা শবপদিা, উচ্ছৃ ঙ্খলা ও
মুক্তবাকির নয় সক?
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ৈ ভ্রিৈায় সপি োে
নারীকক আজ সনগৃহীৈ করকৈ িম্পন্ন করা হকয়কে হাজাকরা
আকয়াজন। শকউ নারীর রক্ষাকবি অস্বীকার ককর নারীকক ধ্বাংকির
পকে শলসলকয় সদকচ্ছ, শকউ অপসরপক্ব সিোি সদকয় নারীর িম্মান
হানী করকে, শকউ নারীকক ভুল পকে নামাকচ্ছ। আর কখনও
কখনও নারী সনকজই ভুলপকে পা সদকয় সনকজর ধ্বাংি িূ ড়াি
করকে। এভাকব ৈভ্রিৈায় ধ্বাংি হকচ্ছ নারীোে, সপি হকচ্ছ
ৈাকদর জীবন। ভ ন্তু ইেলামভব্নেষীরা োরীর এই
লাঞ্ছোর জেয েব্ োয় চাপানে িনতায়ার াাঁনধ।
বস্তুৈ ফকৈায়া রীয়কৈর একসি গুরুত্বপূ েি ও অপসরহািি অাং ।
মানবজীবকনর ইহকাল ও পরকাল িাংক্রাি করেীয় িম্পককি
সদকসনকদি না করাই ফকৈায়ার কাজ। কাউকক সনগৃহীৈ, অপমাসনৈ
সকাংবা লাসঞ্ছৈ করা ফকৈায়ার কাজ নয়। বরাং ফকৈায়ার কাজ
হকলা িামসগ্রক িম্ভ্রম-মিিাদা রক্ষার সিম্মাদারী পালন করা। আর
ফকৈায়া শদকবন শকবল ৈারা, িারা ইিলামী সবসধসবধান িম্পককি
িমযক জ্ঞাৈ এবাং ইিলাম িম্পককি িোিে জ্ঞান রাকখন। এরকম
একজন সবজ্ঞ, োজ্ঞ ও িকিৈন আকলকমর ইিলামী সজজ্ঞািার
জবাবককই ফকৈায়া বলা হয়। এখাকন মকন রাখকৈ হকব শি,
ফকৈায়া হকলা সজজ্ঞািার জবাবমাত্র। শকানও াসস্ত বা সবধান
বাস্তবাসয়ৈ করা ফকৈায়ার কাজ নয়। সবধান বা আইন েকয়াগ
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করা কাসজ বা সবিারককর কাজ। আকলম বা মুফৈীর দাসয়ত্ব ৈা
নয়।
রীয়ৈপুকরর নসড়য়া উপকজলায় পরকীয়া-শেম িাংক্রাি কারকে
িাসলস তবঠকক শদাররার আঘাকৈ এক সকক ারী মৃৈুয বরে করায়
শব আকলাড়ন িৃ সি হকয়কে। সকক ারীর নাম শহনা আক্তার। বয়ি
মাত্র ১৪ বের। শি উপকজলার িামিা ইউসনয়কনর দরকব খাকনর
শমকয়। শহনার িকে ৈার িািাকৈা ভাই মাহবুকবর িকে পরকীয়া
শেকমর িম্পকি সেল বকল জানা শগকে।
িানীয় িূ ত্র ও শহনার মামা আস ক জানান, ‘শব সকেু সদন হকলা
শহনার িকে ৈার িািাকৈা ভাই মাহবুকবর শেকমর িম্পকি গকড়
ওকঠ। মাহবুব িামিা গ্রাকমর রসবউল খাকনর শেকল। সৈসন াকায়
িাকুরী ককরন। ৈার স্ত্রী োককন গ্রাকম। মাকঝ-মকধয বাসড়কৈ একি
সৈসন শহনার িকে অববধ িম্পককি জসড়কয় পকড়ন বকল অসভকিাগ
রকয়কে।’
গৈ ২২ই জানু য়াসর রাকৈ মাহবুব বাসড় একি শডকক শনন ৈার
মানিকনযা শেসমকা শহনাকক। স্ত্রীর ঘকর ৈারই সবোনায় সৈসন
শহনার িকে শিৌনককমি সলপ্ত হন। এিময় ৈার স্ত্রী স ল্পী একি ৈা
শদকখ শফকলন এবাং সিৎকার শুরু ককরন। ৈার সিৎকার ও তহবি
শুকন আক পাক র মানু ষ একি মাহবুব ও শহনাকক ধকর শফকল এবাং
মারধর ককর। পরসদন স ল্পী গ্রাময মাৈব্বরকদর কাকে সবিার শদন।
গৈ ২৪ জানু য়ারী িামিা ইউসনয়ন পসরষদ িদিয িানীয় মাৈব্বর
ইসরি শ খ আেু ল হাই মীর মালৈ, আেু ল মাকলক মীর মালৈিহ
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১৫-২০জন িানীয় মাৈব্বর িাসলক বকিন। িাসলক মাহবুব ও
শহনাকক শদাষী িাবযি করা হয়। ওই িময় মাৈবর ইসরি শ খ
িামিা আলহাজ আবুল বা ার হাসফসজয়া মাদরািার েধান স ক্ষক
িাইদু র রহমান ও িানীয় মাসঝবাসড়র মিসজকদর ইমাম হাকফজ
শমাঃ মসফজ উসেনকক শডকক আকনন। উপসিৈ মাৈব্বররা ৈাকদর
কাকে শহনা ও মাহবুকবর াসস্ত কী- ৈা জানকৈ িাইকল ৈারা
১০০সি শদাররা মারার হুকুম শদন। সনকদি শমাৈাকবক শদাররা মারা
শুরু হকল শহনা অজ্ঞান হকয় পকড় িায়। এর পর সদন ২৫ই
জানু য়ারী শহনাকক িদর হািপাৈাকল ভসৈি করা হয়। সকন্তু িানীয়
মাৈব্বরকদর িাকপ ৈাকক হািপাৈাল শেকক বাসড়কৈ সনকয় আিকৈ
বাধয হয় ৈার পসরবার। বাসড়কৈ আনার পর আবার অবিার
অবনসৈ হকল ৈাকক নসড়য়া উপকজলা স্বািয কমকপ্লকক্স ভসৈি করা
হয়। শিখাকন সিসকৎিাধীন অবিায় ওই সদন রাকৈই ৈার মৃৈুয
হয়।
‘ফকৈায়াদাৈা’ িাইদু র রহমান বকলন, ‘আমরা ফকৈায়া সদই সন।
আমাকদরকক শডকক সনকয় অববধ কাকজর াসস্তর িম্পককি সজকজ্ঞি
করকল আমরা মািআলা বসল।’ সকন্তু ৈার এই কো সঠক নয়।
শকননা, ফকৈায়া শদয়ার জনয শি শিাগযৈা ৈি, শিই শিাগযৈার
অসধকারী নন সৈসন। ৈাোড়া কারও বযসভিাকরর অপরাধ েমাসেৈ
হকল ৈাকক রঈসনসদিি াসস্ত েকয়াগ করকৈ হকল বহু ৈি
সবদযমান। শিিব কৈির অনু পসিসৈকৈ ৈাকক াসস্ত শদয়ার শকানও
অবকা শনই। িবকিকয় বড় কো হকলা, মুফৈীর াসস্ত েকয়াকগর
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অসধকার শনই। াসস্ত েকয়াগ ও আইন বাস্তবায়ন করার দাসয়ত্ব
কাসজ বা সবিারককর। ৈাই শকানও দৃ সিকৈ এিাকক ফকৈায়া বলা
িায় না। এিা অজ্ঞৈা, অসবকবিনা। আর অজ্ঞৈার জনয ইিলাম
দায়ী নয়।
িু ৈরাাং িারা এিাকক ‘ফকৈায়াবাসজ’ বকল সবভ্রাি েড়াকচ্ছন, হয়
ৈারা অজ্ঞৈার কারকে এরকম করকেন নৈুবা ইিলাকমর িকে
সবকিষ শরকখ এরূপ করকেন। িমাজ ফকৈায়াদাৈা এিব অজ্ঞ
শলাককদর িারা শিমন ক্ষসৈগ্রস্ত হকচ্ছ, শৈমসন ইিলামসবকিষী এিব
শলাককদর িারাও িরম ক্ষসৈগ্রস্ত হকচ্ছ। সবক ষ ককর এক শশ্রেীর
ভাড়াকি বুসেজীসব আকে, িারা অজ্ঞ সকেু শলাককর অজ্ঞৈার
িু কিাকগ ইিলাকমর সবরুকে, ফকৈায়ার সবরুকে অসভকিাকগর পাহাড়
দাাঁড় কসরকয় শদয়। শদ কক এিব দু নিীসৈবাজ বুসেজীসব শেকক মুক্ত
করকৈ না পারকল শদক র মানু ষ একই িকে তনসৈক ও িামসগ্রক
ক্ষসৈর িম্মু খীন হকব, একৈ শকানও িকন্দহ শনই।
এ হকলা এক পসত্রকার ভাষয। অনয আকরক পসত্রকার ভাষযমকৈ,
শহনা রাকৈ েকৃসৈর ডাকক িাড়া সদকৈ শগকল ওাঁৎ শপকৈ োকা
মাহবুব ৈাকক ৈুকল সনকয় িায় এবাং একসি পসরৈযক্ত ঘকর সনকয়
লাসঞ্ছৈ ককর।
িসদ এই ভাষয িৈয হয়, ৈাহকল শহনা িম্পূ েি সনকদিাষ। একক্ষকত্র
শি শদাররা পাওয়ার শিাগয নয়, করুো পাওয়ার হকদার। শকননা,
রীয়কৈ াসস্তর শিাগয ধষিক, ধসষিৈা নয়। একজন সনরপরাধ
ধসষিৈা িমগ্র জাসৈর িহমসমিৈা ও করুো পাওয়ার শিাগয হকয়
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িায়। ৈাই ৈাকক শদাররা মারা শকানওমকৈই তবধ হয় সন। শৈা
রীয়ৈ িা িমেিন ককর না, শকানও অজ্ঞ বযসক্তর কারকে িসদ ৈা
িাংঘসিৈ হয়, একারকে রীয়কৈর মিিাদা নি করা, ফকৈায়া সনকয়
কিাক্ষ, সবদ্রূপ করা আকরক অজ্ঞৈা োড়া আর সকছ্ইু নয়। আর
িমাজ িৈক্ষে পিিি িব রককমর অজ্ঞৈা শেকক মুক্ত না হকব
ৈৈক্ষে পিিি শদক
াসি ও সনরাপত্তা সনসিৈ হকব না। [িূ ত্র :
তদসনক আমার শদ , ২রা শফব্রুয়াসর ২০১১ ইাং]
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কোর পদিা
কুরআকন ইর াদ হকয়কেَ َ َّ ُ َ َّ
ِ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َّ
َ َ َ
ِ
ت فل تضع َن بِٱلقو ِل
ت كأ َحد ِم َِن ٱلن َِساءِ إ ِ ِن ٱتقي
ب لس
ِ ِ ﴿ يَٰن ِساء ٱنل
َّ
ٗ َ ُ
ٗ
َ
َ
]٣٢ : ﴾ [الحزاب٣٢ ف َيط َم َع ٱَّلِي ِف قلبِهِۦ َم َرض َوقل َن قول َّمع ُروفا
‘নবীর স্ত্রীগে! শৈামরা অনয নারীগকের মকৈা নও। শৈামরা পরপুরুকষর িকে শকামল ককি এমনভাকব কো বকলা না, িাকৈ
িাকদর অিকর বযাসধ আকে ৈারা েলু ে হয়। আর শৈামরা
নযায়িেৈভাকব কো বকলা। {িূ রা আহিাব, আয়াৈ : ৩২}
সফক্হগ্রকন্থ বলা হকয়কেَ
নারীর কি িৈকরর (পদিার) অিভুিক্ত।
রহুল মুনৈাহা গ্রকন্থ উকল্লখ করা হকয়কে-

ٌَ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ
صوت المرأ ِة عورة

َّ ُّ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ
-اتلَلذ ب ِ ِس َما ِعه
وصوت الجن ِبي ِة ليس بِعور ٍة وَي ِرم

‘পরনারীর কি িরািসর িৈকরর অিভুিক্ত নয়। ৈকব ৈা িারা স্বাদ
আস্বাদন করা হারাম।’
শৈা কুরআকন নারীকদরকক পর-পুরুকষর িকে শকামল ককি কো
বলকৈ বারে করা হকয়কে আর সফক্হগ্রকন্থ ৈাকদর কোকক পদিা
বকল আখযাসয়ৈ করা হকয়কে পরনারীর কো শুকন স্বাদ আস্বাদন
করা হারাম বকল অসভসহৈ করা হকয়কে। অেিাৎ- একজন নারী
শিমন শদকহর পদিা করকব, শৈমসন কোরও পদিা রক্ষা ককর িলকৈ
হকব। িসদ কোর পদিার এই সবধান পালকন অবকহলা করা হয়
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ৈাহকল িমাকজ হাজাকরা শফৈনা-ফািাদ আত্মেকা করকব।
এমনিব ঘিনার জন্ম শদকব, িা সবকবকবান মানু কষর গাকয় কাাঁিা
সদকয় উঠকব। আজ আমাকদরকক েৈযহ এধরকনর ঘিনার িম্মু খীন
হকৈ হকচ্ছ। সবক ষ ককর শমাবাইল আর ইন্টারকনি িযাসিাং
আমাকদর িু বক িমাজকক পৈকনর শি ৈলানীকৈ সনকয় িাকচ্ছ, ৈা
শেকক উোর পাওয়া অৈযি কসঠন হকব, িসদ এখনই ৈাকদর
কোর পদিার আওৈায় না আনা হয়। সনকির ঘিনাসি শদখুন :
শনসভ সিগাকরি শকাম্পাসনকৈ শিলিমযাকনর িাকুরী ককরন ২৮ বের
বয়িী মুহাম্মাদ ইয়াসিন। ঘকর ৈার স্ত্রী আকে। আকে িার বেকরর
িিানও। এই বয়কি মানু ষ বযস্ত োকক িাংিার-পসরজন সনকয়
িিান-িিসৈকক মানু ষ করার ভাবনায়। সকন্তু শমৌসলক এই
কমিিজ্ঞ শেকক িকর একি সৈসন শি ফাাঁকদ পা সদকলন, ৈা হকলা
কোর পদিা লঙ্ঘন করার ফাাঁদ। সৈসন শিখাকন ভাড়া োককৈন,
শিখাকনই ভাড়া োককৈা শদালা নাকমর শমকয়সি। শি াকার এক
ভাসিিসির োত্রী। ইয়াসিকনর মাোয় ভূ ৈ িাপল। সৈসন িমাজিাংিাকরর দাসয়ত্ব ভুকল শদালার সপেকন লাগকলন। শদালার শমাবাইল
নাম্বার িাংগ্রহ ককর ৈার িকে কোর মালা গাাঁেকৈ শুরু করকলন।
শদালা েেকম সককির মায়ায় ৈার আহবাকন িাড়া সদকয়সেল শিিা
বলা কসঠন। সকন্তু ৈার িাড়া শদয়া শি ইয়াসিকনর জনয শুভ হয়
সন, ৈা বলাই বাহুলয। কোর মধু বষিকের মধয সদকয় িকল িায়
বহুসদন। এক িময় শদালা সবরক্ত হকৈ োকক ইয়াসিকনর শফাকন।
(এিা শদালার দাসব) সকন্তু সনবৃ ত্ত হন না ইয়াসিন। শজার ককর
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লঙ্ঘন করকৈ িান কোর পদিার সবধান। এই সবরসক্ত আর
িানাপকড়কনর মকধয একসদন শদালার শমাবাইল শেকক কল আকি
ইয়াসিকনর শমাবাইকল। শমাবাইল েীকন পরকীয়া-সেয় মুখ শদকখ
মনিা শনকি ওকঠ ৈার। সরসিভ করকল শদালা ৈাকক বাসরধারার
একসি সনজিন পাককি িকল আিকৈ বকল। মনিা আকরকিু শনকি
ওকঠ ৈার। সেয়জকনর িকে সনজিকন আড্ডা শদয়ার মধু র কল্পনা
ৈার মনকক অেসৈকরাধয ককর শৈাকল। সৈসন িব রককমর বাস্তবৈা
উকপক্ষা ককর সেয় মানু কষর আহবাকন িাড়া সদকয় সনধিাসরৈ িাকন
উপসিৈ হন।
শিখাকন শদালা ৈার জনয শেম-ভাকলাবািার রবৈ সনকয় উপসিৈ
সেল না। সেল ৈার মৃৈুয শপয়ালা সনকয় হাসজর। শলককর পাকড়
শপৌঁোর পর ইয়াসিন শদখকৈ পান শদালার িকে ককয়কজন
অপসরসিৈ িু বক কো বলকে। সৈসন শদালার িকে কো শুরু
করকৈই শুরু হয় কো কািাকাসি। ৈুমুল বাকসবৈণ্ডা। এক পিিাকয়
শদালার ই ারায় অপসরসিৈ ওইিব িু বক ৈার ওপর হামকল পকড়।
পাাঁি-েয়জন িু বককর িাাঁড়াস আক্রমে েসৈহৈ করার িাধয সেল
না ৈার। ৈাই অল্প সকেু ক্ষকের মকধযই সনকজকক শিাপদি ককরন
মৃৈুযককাকল। শদালা ও ৈার িহকিাসগৈায় ৈাকক শলককর পাসনকৈ
শফকল শদয়। িারসদন পর শফালা-ফািা লা আসবষ্কার হয়
ইয়াসিকনর।
কোর শবপদিা আজ ইয়সিকনর িার বেকরর শমকয়কক ককরকে
এসৈম, স্ত্রীকক ককরকে সবধবা আর মা-বাবাকক ককরকে িিানহারা।
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আল্লাহর সবধান লঙ্ঘন এভাকই বহুমাসত্রক ূ নযৈা িৃ সি ককর।
মাকয়র শকাল খাসল ককর, নারীকক সবধবা ককর, িিানকক শেহ
শেকক বসিৈ ককর আর িমাজকক ককর কলু সষৈ। [িূ ত্র : তদসনক
নয়াসদগি ও তদসনক িু গাির ২৯ই জানু য়ারী ২০১১ ইাং]
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িকম্মাহকন ভ্রিৈা
আল্লাহ ৈা‘আলা কুরআকন পাকক ইর াদ ককরনَ َ ُّ ِ َ َ ُّ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ
َ
ُ ْ ُ َ ََ
َٰ ت ح
ۡشكة َولو
ِ َٰ ۡشك
ِ ّت يؤمِن وّلمة مؤ ِمنة خي مِن م
ِ َ﴿ ول تنكِحوا ٱلم
ُ
َ أع
]٢٢١ :ج َبتكم ﴾ [ابلقرة
‘শৈামরা শকানও মু সরক পুরুষকক সবকয় ককরা না বা ৈাকদর িকে
কনযাকদরকক সববাহ সদও না। একজন মুিসলম দািও অকনক উত্তম
একজন মু সরক শেকক। িসদও ৈারা শৈামাকদরকক মুগ্ধ ককর।’{িূ রা আল-বাকারা, আয়াৈ : ২২১}
উপিু ক্ত বয়কি সবকয় একসি অপসরহািি বাস্তবৈা। িমাজ-িাংিার
সিসককয় রাখকৈ এর সবকল্প শনই। আর সবকয়- াসদর শক্ষকত্র
িাধারেৈ মানু কষর মকধয আকবগ সজসনিিা শবস কাজ ককর।
িাওয়া-পাওয়ার সহিাবিা দীঘি হকয় িায়। সকন্তু এিব িাওয়াপাওয়ার মকধয শকানিা শিৌসক্তক বা কলযােকর মানু ষ অকনক িময়
সনকজ শেকক ৈা সনেিয় করকৈ পাকর না। ৈাই মহান িৃ সিকৈিা
বান্দাকক এই নাজুক িমকয় সদকসনকদি না ককরকেন। শকান পকে
হাাঁিকৈ হকব, ৈা বাৈকল সদকয়কেন।
সকন্তু মানু ষ ৈবু ভুল ককর। ভ্রি িকম্মাহকন সদক্ভ্রাি হয়। বকয়
আকন গ্লাসন, ধ্বাংি। এ রকম একিা দু ঃখজনক ধ্বাংিাত্মক কাসহনী
ৈুকল ধরসে এখাকন।
রাজবাসড়র শগায়ালন্দ উপকজলার পসিম উজানির নবুওসিমসেন
পাড়া গ্রাকমর মৃৈ সিরাজ োমাসেককর শমকয় হাকজরা খাৈুন। বয়ি
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২৪ বের। রাজবাসড় িরকাসর আদ ি মসহলা ককলকজর ইসৈহাি
সবভাকগর িম্মান ৈৃৈীয় বকষির োত্রী। দু সনয়াকক শবাঝা ও শিনার
মকৈা বয়ি ও স ক্ষা দু কিাই আকে এবাং োকার কো।
একসদন অপসরসিৈ একসি নাম্বার শেকক কল আকি হাকজরার
শমাবাইকল। সবব্রৈ হাকজরা কলিা সরসিভ ককরন। অপর োকির
অকিনা শলাকসি ৈাকক ককির মুগ্ধৈা সদকয় আকসষিৈ করার ফাাঁদ
পাকৈ। সবনম্র ককি শি বকল, আসম জসহর উসেন বাবু। আমাকক
সিনকৈ পারকেন? এই নাকমর কাউকক শিকনন না হাকজরা। ৈবু
হয়ৈ লজ্জার খাসৈকর বলকলন, হযাাঁ, সিনকৈ পারসে! শৈা শকমন
আকেন আপসন...।
শলাকিার বয়ি িসল্ল বের। ঘকর স্ত্রী-িিান আকে। শপৌঢ়কত্বর
বয়কি শকমন শিন জবুেবু অবিা শলাকিার। সকন্তু িকম্মাহন ও
সবভ্রাি করার িুম্বক সক্ত সেল ৈার। শিই িকম্মাহকন গকল শগকলন
হাকজরা। ৈখন শেকক দু জকনর পসরিয়। পসরিয় শেকক হৃদযৈা
এবাং শিখান শেকক শেম। শেম িলকৈ োকক সনরবসধ আপন
গসৈকৈ। এক বের পিিি এভাকব িলকৈ োকক ৈাকদর শেম। এক
পিিাকয় জসহর উসেন ৈার মুকখা িা খুকল শমকল ধকর হাকজরার
িামকন। সবকয় করার েকলাভন সদকয় হাকজরার িকে ারীসরক
িম্পকি িাপন ককর শি। হাকজরাও সনকজকক িমপিে করকলন এই
শলাকিার কাকে সনসিিধায়!
এই সনবুিসেৈা আর পাকপর ফল শুভ হকলা না হাকজরার জনয।
সৈসন অিমকয় (সবকয়র আকগই) গকভি বাচ্চা ধারে করকলন। গকভির
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দু সনয়া ৈাকক উসিি ককর ৈুলল। সৈসন জসহরকক সবকয়র জনয িাপ
সদকৈ লাগকলন। আর ৈার িাপািাসপকৈই শবসরকয় এল জসহর
নামক পাষকণ্ডর আিল পসরিয়। শি আিকল জসহর নয়। শি একিা
মালঊন-অসভ প্ত মু সরক। ৈার আিল নাম শ্রীরাম কুমার দাি।
শি শগায়ালন্দঘাি উপকজলার হািজয়পুর গ্রাকমর শখাকা দাকির
শেকল। পসরিয়িা শপকয় ঘৃ োয় গা গুসলকয় বসম শবসরকয় আিকৈ িায়
হাকজরার। একজন মু সরক শৈা বসমর মকৈাই ঘৃ সেৈ! সকন্তু কী
করকবন হাকজরা? নাপাক একিা ইৈকরর অববধ ঔরি সৈসন ৈার
শপকি ধারে ককরকেন! ৈাই বাধয হকয়ই ৈাকক একিা সবসহৈ
করার জনয িাপ সদকৈ লাগকলন। অবিা শবগসৈক শদকখ শ্রীরাম ও
ৈার িােপােরা ২রা শম হাকজরাকক শমািরিাইকককল ককর
রাজবাসড়র একসি আবাসিক শহাকিকল সনকয় আিকক রাকখ এবাং
শজারপূ বিক ৈাকক কসবরাসজ ঔষধ খাইকয় শপকির গভি নি করার
শিিা ককর। একৈ হাকজরা মারাত্মক অিু ি হকয় পড়কল ৈাকক
ফসরদপুর শমসডকককল সনকয় িাওয়া হয় এবাং ৬ই শম সিসকৎিাধীন
অবিায় সৈসন মারা িান।
পাঠক! কী পসরমাে দু ঃখজনক ঘিনা এিা, ৈা আপসন সিিা
করকৈ পাকরন? একজন মুিসলম নারীর গকভি একিা মু সরককর
অববধ ঔরি, ৈা শমকন শনয়া িায়? পদিার অভাকব, উচ্ছৃ ঙ্খল
জীবকনর িু বাকদ এভাকবই নি হকৈ োককব আমাকদর মা-শবানকদর
মূ লযবান জীবন? [িূ ত্র : তদসনক কাকলর কি, ১৫ই জুলাই
২০১০ইাং]
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সবকৃৈ বািনা
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‘শৈামাকদর উপর হারাম করা হকয়কে শৈামাকদর মাৈাকদরকক,
শৈামাকদর শমকয়কদরকক, শৈামাকদর শবানকদরকক, শৈামাকদর
ফুফুকদরকক, শৈামাকদর খালাকদরকক, ভাসৈজীকদরকক, ভািীকদরকক,
শৈামাকদর শি িব মাৈাকক িারা শৈামাকদরকক দু ধপান কসরকয়কে,
শৈামাকদর দু ধকবানকদরকক, শৈামাকদর শ্বাশুড়ীকদরকক, শৈামরা
শিিব স্ত্রীর িকে সমসলৈ হকয়ে শিিব স্ত্রীর অপর স্বামী শেকক
শিিব কনযা শৈামাকদর শকাকল রকয়কে ৈাকদরকক, আর িসদ
শৈামরা ৈাকদর িকে সমসলৈ না হকয় োক ৈকব শৈামাকদর উপর
শকান পাপ শনই এবাং শৈামাকদর ঔরিজাৈ পুত্রকদর স্ত্রীকদরকক
এবাং দু ই শবানকক একত্র করা (কৈামাকদর উপর হারাম করা
হকয়কে)। ৈকব অৈীকৈ িা হকয় শগকে ৈা সভন্ন কো। সনিয়
আল্লাহ ক্ষমা ীল, পরম দয়ালু । {িূ রা আন-সনিা, আয়াৈ : ২৩}
আকলািয আয়াকৈ স্বামীর বৈিমান স্ত্রীর পূ কবির স্বামীর ঔরকি জন্ম
শনয়া কনযাকক সনকজর কনযার মকৈাই সবকয় করা হারাম করা
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হকয়কে। শকানও সপৈা সক পাকর সনজ কনযাকক সবকয় করকৈ? পাকর
ৈার সদকক কুনজকর ৈাকাকৈ? পাকর না। সকন্তু িখন অবিা
শ ািনীয় হয়, মানু কষর তনসৈকৈায় সবপিিয় নাকম, ৈখন অকনক
সকেু ই িম্ভব হয়। িম্ভব সনজ কনযাকক সবকয় করা, ৈার িকে
তদসহক িম্পকি িাপন করা!
এিআই মাহফুজুর রহমান। নারায়েগে বন্দর োনার কলাগাসেয়া
পুসল ফাাঁসড়কৈ সডউসিরৈ পুসল কমিকৈিা। িার বের আকগ সবকয়
ককরন িাষাড়া এলাকার ৈালাকোপ্তা সবলসকি শবগমকক। সবকয়র
পর স্ত্রী ও ৈার উপিু ক্ত কনযা হাসববা খানম নূ পুর াকায় ভাড়া
োককৈন। স্ত্রীর কনযা নূ পুকরর সদকক কুনজর পকড় মাহফুকজর।
অেি শি একা সবলসককির কনযা নয়, ৈারও কনযা। একসদন
নূ পুরকক শবড়াকৈ সনকয় িাওয়ার কো বকল িু কিাগ বুকঝ ৈাকক
ধষিে ককর মাহফুজ।
বাবার কাকে িম্ভ্রম হাসরকয় িামসয়ক স্তসম্ভৈ হকয় িান নূ পুর। রাকগ,
শক্ষাকভ, ঘৃ োয় ৈার সবরুকে মামলা ঠুকক শদন সৈসন। অবিা
েসৈকূল শদকখ অনযপকে হাাঁিা শুরু ককরন মাহফুজ। নারীকক
সবভ্রাি করার িবকিকয় িফল অস্ত্রিা েকয়াগ ককরন সৈসন নূ পুকরর
সবরুকে। সৈসন ৈাকক ভাকলাবািার (?) েস্তাব শদন! েস্তাকব িাড়াও
শদন নূ পুর! এবার উকল্টা িকক্র গাসড় িলকৈ োকক। নূ পুরকক
ভাকলাবািার েসৈশ্রুসৈ সদকয় নূ পুকরর মাকক ৈালাক শদন সৈসন
এবাং সবকয় ককরন নূ পুরকক! এবার মামলা শদন সবলসকি শবগম।
আদালকৈ মাহফুজ জাসমকনর আকবদন করকল ‘স্ত্রী’ নূ পুর মাকয়র
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মামলার সবরুকে দাাঁসড়কয় আদালকৈ জানায়, শিকহৈু ৈার মাকক
ৈালাক সদকয় মাহফুজ ৈাকক সবকয় ককরকে এজনয ৈার জাসমকনর
আকবদকন আমার শকানও আপসত্ত শনই। ৈাকক জাসমন শদয়া শহাক!
সেঃ নূ পুর! নীসৈ-তনসৈকৈা আর িক্ষুলজ্জা এভাকব সগকল শখকল
িলকব? িমাজ-িাংিাকর অজিনিাই িব? তনসৈকৈার জনয বজিকনর
আনন্দ শি অজিকনর শিকয় অকনক মধু র!
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সবকবক জাগাকৈ োেদান
আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু শেকক বসেিৈ, সৈসন বকলন,
َ ُ َّ َ
ُ َُ َ َ
ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
» اهلل َعليْ ِه َو َسل َم أن ت ْسأل ال َم ْرأة َطالق أخ ِت َها
هلل صَّل
ِ «نَه رسول ا
‘রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহি িালাম নারীকক ৈার অপর
মুিসলম শবাকনর ৈালাক কামনা করকৈ বারে ককরকেন।’ [মুিসলম

: ১৪০৮]
িামাসজক জীবনািারকক িু ন্দর, স্বচ্ছ ও শদাষমুক্ত রাখকৈ রািূ লুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহি িালাম মানবজাসৈর িামকন িরলকরখা
অাংকন ককর সদকয়কেন। শিই িরলকরখায় িলকল কারও পদস্খলন
হওয়ার িম্ভাবনা শনই। এই িরলকরখায় িকল শি শকাকনা শলাক
ৈরৈর ককর উকঠ শিকৈ পাকর মসেকল মাকিু কদ। সকি সবপরীকৈ
রকয়কে ধ্বাংি, বক্রপকে সনসিৈ পদস্খলকনর আ ঙ্কা।
শবপদিা ও উচ্ছৃ ঙ্খল জীবকন নারীর একসি পদকক্ষপ পসরবার,
িমাজ ও শদক র শমরুদকণ্ড কী পসরমাে ঝাাঁকুসন শদয়, ৈা অনু মান
করকৈ পারকবন সনকের ঘিনা িারা, িা িাংঘসিৈ হকয়সেল উসল্লসখৈ
হাদীিসি অমানয ককর উচ্ছৃ ঙ্খল জীবনািার অবলম্বন করার
কারকে।
‘আব্বু শৈামার বাবা শৈামাকক শৈামার অপরাধ শেকক বাাঁিাকনার
জনয িা করকে, ৈাকৈ আমরা মকর িাসচ্ছ। কারে, শৈামরা িবাই
সমকল িা করে, ভালই করে। আমার বাবা আমাকদর মরার জনয
শস্টকম্প সলসখৈ শনয়। আসম পাবন আমাকক সঘ্রনা কসর।’
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কাাঁিা হাকৈ ভুল বানাকন সলসখৈ শদয়ালভাষয এসি। কসি স শুর
অশুে বানাকন সবনযাসিৈ এই বাকযাবলী শিমসনভাকব িাদা শদয়াকল
কাসলমা শলপন ককর সদকয়কে, শৈমসন ৈা আমাকদর িামাসজক
বযবিার গাকয়ও কলকঙ্কর আাঁিড় শিকন শদয়। বাবার পরকীয়ার
সবরুকে কসি স শুর সবকরাকহর শিকয় বড় শকাকনা সবকরাহ আকে
সকনা- ৈাকৈ আমার িকেি িকন্দহ আকে।
স শু পাবন আরও সলকখকে- ‘আসম হয়ৈ বাাঁিৈাম, িসদ শিহারা
বদলাকৈ পারৈাম। রক্ত বদলাকৈ পারৈাম। আমাকদর মৃৈুযর জনয
আমাকদর বাবা রাক দু ল কসবর দায়ী। একিা আফকিাি আকে শি,
আসম শৈামার বাংক জন্ম সনকয়সে। আর শৈামাকদর রক্ত সনকয়
মরকৈসে।’
কী অদ্ভুৈ স শু-অনু ভূসৈ! সনষ্পাপ রকক্তর একসি স শু মমিাহৈ হয়
নারীর উচ্ছৃ ঙ্খল জীবনািাকরর কারকে! কলসঙ্কৈ পকে পা মাড়াকনার
কারকে সনদারুেভাকব বযসেৈ হয়! এককই বকল সফৈরাৈ- একসি
অপরাধ দু মকড়-মুিকড় সদকয়কে একসি পসরবার, িমাজ ও শদক র
শিহারা। শককড় সনকয়কে ফারজানা কসবর সরৈা (৩৫) ই রাৈ
কসবর পাবন (১৩) আর রাইো শর মী পাকয়ল (১২) নাকমর সৈনসি
মানু কষর ৈাজা োে। সপৈার একসি বক্র ইচ্ছা িৃ সি ককরকে
িিাকনর মকন সপৈৃকূকলর সবরুকে পরম ঘৃ ো ও সবকিষ। বাকরুে
শদয়াকলর িকে িখয গকড়কে পাবন। হৃদকয় দানাবাাঁধা িব শক্ষাভ
জমািবে ককরকে সনষ্প্রাে শদয়ালগাকত্র। শি আরও সলকখকে‘আব্বু , ৈুসম ও শৈামার বাবা মা শবানকদর কারকে আমরা মকর
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িাসচ্ছ। কারে, ৈুসম ও শৈামরা িবাই সমকল শি অপরাধ ককরে
ৈাকৈ আমরা আর বাাঁিকৈ পারলাম না।’
পাবকনর দাদা ইকত্তফাক পসত্রকার সবক ষ েসৈসনসধ। একজন
িাাংবাসদকপুকত্রর অবনসৈকৈা েকশ্নর ঝড় শৈাকল স শু পাকয়কলর
মকন। শক্রাকধর আগুন ৈার অির শেকক দাদার েসৈ শ্রোর
শল িুকু জ্বাসলকয় োই ককর শদয়। শি ঘকরর দসক্ষে শদয়াকল
সলকখকে- ‘এই দাদা! ৈুই না িাাংবাসদক? শৈার বািার শদয়াকল
পসত্রকা োসপকয় সদলাম। আমার নানা মারা িাওয়ার পর নানু ৈার
শ্বশুকরর িকে সেল। ৈুসম শকন ভাকলা শ্বশুর হকৈ পারকল না।
ভাকলা দাদা হকৈ পারকল না?’
পাঠক হয়ৈ তধিি হারাকচ্ছন। থার যখই ো যপনয় ভব্রক্ত
হনেে। আেনল এমে এ টি ভেমধ ম ঘটোর উপক্রভম া
ও উপেিংহার ঠি
রা ঠিেই ব্নট। তব্ু যচষ্টা রব্
আপোর ধধেধ অটু ট রাখনত। চলুে, পাকয়কলর ভাষাকৈই
জানকৈ শিিা কসর ঘিনার মূ ল কারেিা।
শি পাক র ঘকরর শদয়াকল সলকখকে- আব্বু , শৈামরা শৈা ওই
শমকয়কক (স্মৃসৈ) এ বািায় আনার শিিা করকৈকো। সকন্তু এই
শমকয় আনার আকগই ওই বাসড় শেকক লা শবর হকব। আব্বু ,
শৈামার মাকক মারকল শৈামার খারাপ লাকগ, আমার মাকক মারকল
আমার খারাপ লাকগ না।’
এবার এই সলখনী ও ঘিনার মূ কল েকব করুন। সরৈা বাবাহারা
এক নারী। বাবা ফকয়জ উসেন আকগই দু সনয়া শেকক সবদায়
সনকয়কেন। দু ই শবাকনর মকধয সরৈা শোি। োয় আঠাকরা বের
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আকগ তদসনক ইকত্তফাককর িাাংবাসদক সফকুল কসবকরর শেকল
রাক দু ল কসবকরর িকে ৈার সবকয় হয়। নবদম্পসৈর িু খিাকািা
শব স্বাচ্ছকন্দই ঘুরকৈ োকক। সকন্তু োয় শিায়ািু গ পকর ৈাকদর
দাম্পৈযজীবকনর িাকািা েমকক িায়। পরকীয়ার নিনদিমায় ৈা
আিকক িায় কসঠনভাকব।
সরৈা পরম সবশ্বাকি রাক কদর মামাকৈা শবান স্মৃসৈকক সনজ ঘকর
ঠাাঁই সদকয়সেকলন। শি এখাকন শেকক শলখাপড়া করৈ। সকন্তু
ফলাফল কী হকয়সেল? একধরকনর সদয়া লাই আকে, িাকৈ শলখা
োকক- এর কাসঠ আগুকন সভজকলও জ্বকল। সরৈার এই করুো ও
সবশ্বাি সেল এই শভজাকাসঠর মকৈা দহনক্ষমৈািম্পন্ন। এর
বাইকরর সপকঠ কৃৈাকেির আরৈা োককলও শভৈকরর জ্বালানীক্ষমৈা
সেলও িম্পূ েি অক্ষুণ্ণ। শকননা, স্বামীর স্পক ি আিা একজন শবগানা
নারী শি শকাকনা স্ত্রীর িাজাকনা ৈাজা বাগানও জ্বাসলকয় সনঃক ষ
ককর শদবার ক্ষমৈা রাকখ। আর সনজ হাকৈ িসদ শিই ক্ষমৈার
বারুকদ আগুন িিালন করা হয়, ৈকব এর শিকয় শবাকামী আর
কী হকৈ পাকর?
ৈাই শি স্মৃসৈকক শবাকনর মকৈা আদর সদকয়কেন, সনকজর মকধয
সবশ্বাকির সমনার গকড়কেন, শিই স্মৃসৈ সবসনময় সহকিকব ৈাকক
সদকয়কে খাসল শমাড়ক! সরৈার বুক খাসল ককর শি সনকয়কে
রাক দকক আপন ককর। ভাকলাবািা সদকয়, ভাকলাবািা সনকয়
রাক দকক সনকয় বকিকে সবকয়র সিৈীয় সপাঁসড়কৈ।
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অনু চ্চাসরৈ হকলও স্মৃ সৈর ৈি সেল ৈাকক শপকৈ হকল আকগ
সরৈাকক ৈালাক সদকৈ হকব। পৃসেবীর এ এক িরম েহিন! ৈুসম
অনযায়ভাকব একজন পুরুকষ কৈৃিত্ব খািাকব, অবনসৈকভাকব ৈার
হৃদয়-মন আকৃসি করকব, স্ত্রী-িিাকনর ভাকলাবািার জায়গাগুকলা
ৈুসম দখল করকব-িার িবগুকলাই অবনসৈক- আর শি (স্ত্রী) োপক
হকয়ও সনসিৈ অসধকার শরকখও ৈা লাভ করকৈ পারকব না! স্বামীর
ভাকলাবািা শপকৈ পারকব না! ৈাকক শেকড় শিকৈ হকব স্বামী-িাংিার
শেকড়! এর শিকয় বড় জুলুম কী হকৈ পাকর আর এই ৈি শমকন
শনয়ার শিকয় কাপুরুষৈাইবা সক হকৈ পাকর?
একজন পুরুষ েকয়াজকন ৈি পূ রে ককর একাসধক (িারিা পিিি)
সবকয় করকৈ পাকর। এমসনভাকব শকাকনা নারী ইচ্ছা করকল স্ত্রী
আকে এমন পুরুকষর ঘরেী হকৈ পাকর। রঈ অনু কমাদন শৈা
আকেই, শিৌসক্তকভাকবও ৈা দূ ষেীয় নয়। সকন্তু শদাষ হকচ্ছ
অবনসৈক ৈি ও লজ্জাজনক িসন্ধ করা। আকগর স্ত্রীকক শেকড়
সদকৈ বলা এবাং স্বামী হকয় এমন ৈি শমকন শনয়া। অকনযর
ভরাপাত্র ূ নয ককর সদকয় সনকজর ূ নযপাত্র ভকর শনয়ার এই জঘনয
েবৃ সত্ত পসরৈযাকগরই আকদ শদয়া হকয়কে বসেিৈ হাদীকি।
সকন্তু স্মৃসৈ সভন্ন িু কর বাাঁস বাসজকয়সেকলন এবাং ৈার িু করই
রাক দল বাদক বাসজকয়সেকলন। শুধু সক ৈা-ই? রাক দু কলর শগািা
পসরবার এই িু করর বাদক হকয় সগকয়সেল! ৈাই ২০০৮ইাং িাকলর
৮ই আগস্ট স্মৃসৈকক সবকয় ককর সরৈাকক ৈালাক সদকয় শদয়
রাক দু ল কসবর।
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বলার অকপক্ষা রাকখ না, এম সনমিম েহিন সরৈা ও ৈার দু ই
িিাকনর মকধয সনদারুে েভাব শফকল। শুধু মানসিক েভাবই নয়,
ৈাকদর সবরুকে িলকৈ োকক ারীসরক সনিিাৈনও। ফকর দু সি
িিান সনকয় সৈকল-সৈকল সনঃক ষ হকৈ োককন সরৈা। স্বামী,
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবাং স্বামী পসরবাকরর েসৈসি িদিয িখন ৈার
সবরুকে দাাঁড় বাইকৈ োকক ৈখন একা অিহায় এক নারীর পকক্ষ
শরাকৈর সবপরীকৈ িলা িম্ভবপর হয় না। স্বামীর শগািা পসরবার
একসি মরুঝড় হকয় কান্ডহীন সরৈার অসস্তত্বকক উপকড় শফলকৈ
িায়। সরক্ত, সনঃস্ব সরৈা ঝকড়র কাকে, উত্তাল শরাকৈর কাকে
আত্মিমপিে ককরন। বুককর শভৈর জকম োকা স্বামীর েসৈ িব
ভাকলাবািায় স্মৃ সৈকক একক কৈৃিত্ব সদকয় সৈসন সনকজই পে শেকক
িকর িাওয়ার সিোি শনন। শি স্মৃসৈ স্বামীর িব ভাকলাবািা শককড়
সনকৈ িায়, শি সক পারকব মাহারা িিান পাবন-পাকয়লকক মাৈৃকেহ
সদকৈ? সবশ্বাি হকৈ িায় না সরৈার। ৈাই সনকজর িফরিেী ককর
শনন ৈাকদরককও।
ৈাকদর এই অসিমিাত্রায় সনস্তি হকয় িায় একদক র আকা ,
বাৈাি, িি,িূ িি, গ্রহ, নক্ষত্র। ২০১১ইাং িাকলর ১১ই জুন শরাজ
শুক্রবার রাজধানীর পূ বিজুরাইকনর বািায় পকড় োককৈ শদখা িায়
সৈনসি সনেরকদহ। সখড়কীপকে েকব করা একসি পাকপর ৈান্ডকব
লন্ডভন্ড হকয় িায় একসি িাজাকনা িাংিার। ঘুকমর বসড় শখকয়,
িিানকদরকক খাইকয় সিরসদকনর জনয ঘুসমকয় পকড় ৈারা জাগাকৈ
শিকয়কেন এই ঘুমি িমাজিাকক। সনকজরা মকর বাাঁিাকৈ শগকেন
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অনযকদরকক। শদয়াকলর গাকয় সলকখ শগকে এই অবুঝ স শু দু সি
হাজাকরা শবদনার উপাখযান। স শু পাবকনর কাাঁিা হাকৈর রাং
শপসন্সল ও ৈুসলর আাঁিকড় শখাসদৈ কলসঙ্কৈ শদয়াল আমাকদর
িমাজ কলকঙ্কর এক নীরব দ িক তবসক! এই শদয়াকল শখাসদৈ
অকনক বক্তবযই আমাকদর ঘুমি সবকবককক জাগ্রৈ করার জনয
িকেি- িসদ আমাকদর সবকবকিার অসস্তত্ব োকক এবাং আমরা
জাগ্রৈ হওয়ার ইচ্ছা রাসখ। শিমন- পাবন জাসৈর সবকবক বলা হয়
শি িাাংবাসদককদরকক, শিই িাাংবাসদক দাদার সবকবকিত্তায় আঘাৈ
ককর সলকখকে- এই দাদা! ৈুই না িাাংবাসদক? শৈার বািার
শদয়াকল পসত্রকা োসপকয় সদলাম...
আহ্! কী সনদারুে মমিকবদনা! একসি স শুর কসিমকন শেহবিনার
কী পসরমাে ূ নযৈা িৃ সি হকল ৈার অির শেকক অনাসিক্ত মরুর
ধূ সলকো েু াঁকয় আিা লু হাওয়ার মকৈা উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মা েকা
পায়, ৈা উপলসি করকৈ মনস্তাসেক সকাংবা মকনাসবজ্ঞানী হওয়ার
সকেু মাত্র েকয়াজন আকে বকল আসম মকন কসর না। হৃদয় বলকৈ
িসদ শকাকনা বস্তুর অসস্তত্ব োকক এবাং শিখাকন মনু ষযত্বিাও সকসিৎ
বািা ককর, ৈাহকল এমন উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মার মমি উপলসে করা
শব িহজ হকব।
হায়! এমন সনষ্পাপ দীঘিশ্বািও সক আমাকদর সবকবককক জাগাকৈ
িকেি নয়? এমন উষ্মার দাহ সক্ত সক অনািাকরর খড়কুকিা
জ্বাসলকয় শদবার জনয িকেি নয়? িসদ ৈা না হয়, ৈাহকল বলব,
আগুকনর দহা সক্ত সনঃক ষ হকয় একিকে এবাং খুব ৈাড়াৈাসড়
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এমন এক িময় আিকব, িখন আগুন খড়কুকিাকক গ্ররাি করকব না,
খড়কুকিাই আগুনকক গ্রাি করকব। শিই িকে আরও বলব,
আমাকদর তনসৈকিত্তার মৃৈুয ঘকিকে, দ্রুৈ কাফন-দাফকনর বযবিা
করা দরকার।
সৈনসি ৈাজাোেও িসদ এই জাসৈর সবকবককক জাসগকয় ৈুলকৈ না
পাকর, ৈাহকল কীকি আর ককব এই জাসৈ জাগ্রৈ হকব? ৈাকদর
সবকবক জাগ্রৈ হকব? [ৈেযিূ ত্র : ১২/০৬/২০১০ ইাং িাকলর
সবসভন্ন জাৈীয় তদসনক]

255

সনলিজ্জ সদবকির নীলকগালাপ!
সবশ্ব আজ সদবিময়। এই সদবি, শিই সদবি, অমুক সদবি, ৈমুক
সদবি সদকয় পৃসেবী হকয়কে সদবিময়। সদবিময় সবকশ্বর িবকিকয়
সনকৃি সদবিসি হকলা ১৪ই শফব্রুয়াসরর সদবিসি। শি নাকম স্মরে
করা এই সদবিসিকক শি নাকম আসম ৈা স্মরে করকৈ ঘৃ ো কসর।
কারে, সদনসিকক একসি োসৈষ্ঠাসনকৈা সদকয় িু বক-িু বৈী ও
ৈরুে-ৈরুেীকদরকক মারাত্মক এক অন্ধকার শিারাগসলকৈ নাসমকয়
শদয়া হকয়কে। েিার মাধযকমর িহকিাসগৈা শপকয় ৈা আজ কুৎসিৈ
আকার ধারে ককরকে। বাাংলাকদক িবিেেম এই সদনসিকক
োসৈষ্ঠাসনক রূপ শদয়ার ৈৎপরৈা শুরু ককর িায়িায়সদন নামক
একসি িাপ্তাসহক পসত্রকা। ৈাকদর েকিিা িফল হয়। এক িময়
একি সবকশ্বর মকৈা বাাংলাকদক ও এই অেীলৈার বান শনকম
আকি। সপৈা-মাৈা, অসভভাবক-অসভভাসবকাগে শিসদন নীরব
দ িক হকয় িান। আর ৈাকদর শিই নীরবৈার িু কিাকগ ঘকি
হাজারও পাপকমি। কখনও কখনও দু ঃখজনক ও শবদনাদায়ক
ঘিনা। এরূপ এক শবদনাদায়ক ঘিনা েৈযক্ষ করল ২০১১ইাং
িাকলর ১৪ই শফব্রুয়াসর। শিসদন ভাকলাবািার মানু ষসির িকে শদখা
করার জনয ঘর শেকক শবর হকলা আয় া আক্তার িুম্পা নাকমর
মাত্র পকনর বেকরর একসি শমকয়। শি শৈাপখানা শরাকডর রসহমা
আদ ি উচ্চ সবদযালকয়র দ ম শশ্রেীর োত্রী। শি ভাকলাবািা সদবকি
শেসমক িাইদু র রহমান িাইদ ওরকফ আকাক র িকে শদখা করার
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জনয ঘর শেকক শবর হয়। এরপর দীঘি িময় আর ৈার শখাাঁজ
শনই। সঙ্কৈ হন িবাই। দু ইসদন হয় ৈবু শফরার নাম শনই
িুম্পার। পসরবাকরর ঙ্কা বাস্তবৈায় পসরেৈ হয়। এরপকর বুধবার
িকাকল নারায়েগে সিসেরগে এলাকার িানারপাড় শেকক ৈার
লা উোর করা হয়।
শুধু িুম্পাই নন, ৈার ভাইও সঠক একই কারকে এই দু িিকক্রর
হাকৈ োে হাসরকয়কেন সকেু সদন পূ কবি। গৈ বের (২০১০ইাং িাল)
শম মাকি একইভাকব িুম্পার বড় ভাই আল কাওিার শিৌধু সর
মািু দ ওরকফ বাবলা (২২) সনকখাাঁজ হওয়ার পর নরসিাংদীর
রায়পুরা শেকক ৈার লা উোর করা হয়। স্বজনকদর আ ঙ্কা,
একই িক্র হৈযা ককরকে ভাই-শবানকক। কারে, িুম্পাকক
উত্তযক্তকারী আি িদকিযর এক িকক্রর সবরুকে সৈসন েসৈবাদ
ককরসেকলন। আর শি কারকেই ওই িক্র ৈার েসৈ সক্ষপ্ত সেল।
আমাকদর িমাকজর ঘিমান সবসভন্ন ঘিনা আমাকদরকক একো
স্বীকার করাকৈ বাধয করকে শি, নারীরা িরলৈা আর শবপদিার
ভুকলর কারকে খ্বুই মারাত্মক পকে পা রাখকে। শি িুম্পার ভাইকক
োে হারাকৈ হকলা বখাকি উত্তযক্তকারীকদর হাকৈ, শিই িুম্পাই
শকন এিব শলাককর জাকল পা শদকব? িুম্পার মা খায়রুন্নাহার স খা
জাসনকয়কেন, গৈ শকারবানীর ঈকদর সদন বড় ভাইকয়র স্ত্রী কাকলী
ও মামাকৈা শবান পাপসড়র িকে সবশ্বসদযালয় এলাকায় শবড়াকৈ িায়
িুম্পা। ওই সদনই িাইকদর িকে পসরিয় হয় িুম্পার। িাইদ
সনকজর আিল নাম আড়াল ককর আকা েদ্মনাকম িুম্পার িকে
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শমাবাইকল কো বলা শুরু ককর। সবষয়সি শির শপকয় মা স খা
শমকয়কক ািন করকৈ োককন। সবশ্ব ভাকলাবািা সদবকি এ সনকয়
িুম্পাকক শব বকাঝকা ককরন। সকন্তু শেহময়ী মাকয়র ািকনর
মিিাদা ও গুরুত্ব সনষ্প্রভ, সনসিয় ও ম্লান হকয় িায় সনলিজ্জৈা,
শবহায়াপনা আর উলে িাংেৃ সৈ ৈো সবশ্ব ভাকলাবািা সদবকির
কাকে। এর ফলাফল আজ আমাকদর িামকন। শমকয়র িাদা
কাফকনর িামকন বকি মা কাাঁদকেন, সবলাপ করকেন, বাবা সনভৃকৈ
অস্ফুিককি আৈিনাদ করকেন। আর শিাখ মুেকেন স্বজকনরা।
পাঠক! আল্লাহর সবধান লঙ্ঘন আর অপিাংেৃ সৈ এভাকবই িৃ সি
ককর হাজারও ূ নযৈা। এই ূ নযৈাই সক আমাকদর বৈিমান ও
ভসবষযৈ িভযৈার সভসত্ত?
১৪ই শফব্রুয়াসরর ভাকলাবািা সদবকি শুধু নীসৈ-তনসৈকৈাই সবিজিন
িায় না, বরাং অকনক রক্তও সবিজিন িায়। ৈাই িককলর উসিৈ
পাপিাগকর আকি িমেিন না সদকয় পাকপর ভয়াবহৈা অনু মান
ককর ৈা শেকক সবরৈ োকা। আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদরকক
ৈাওফীক দান করুন। আমীন। [ৈেযিূ ত্র : তদসনক কাকলর কি,
১৮ই শফব্রুয়াসর ২০১১ ইাং]
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