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মুক্তবাসিনী-২ 
 

ভূসমকা : পাঠককর আদালকৈ হাসজরা সনকবদন 
 

কুরআকন নারীকক পুরুকের ললবাি বলা হকয়কে : 
َاس   ُهن   ﴿ نُتم   ل ُكم   ِلب

َ
َاس   َوأ  [  ١٨٧: ابلقرة] ﴾ ل ُهن    ِلب

‘ৈারা লৈামাকদর ললবাি লৈামরাও ৈাকদর ললবাি।’ {িূরা আল-
বাকারা, আয়াৈ : ১৮৭}  
মানুে লেমসনভাকব ললবাকির মকযে আশ্রয় লনয় লৈমসন নারীকদর 
মকযে পুরুকেরা সবসভন্ন িমকয় সবসভন্ন লেক্ষাপকে আশ্রয় ল াোঁকজ। 
ৈাকক আশ্রয়  ুোঁজকৈ হয়। বস্তুৈ আল্লাহ ৈা‘আলা নারীর মকযে 
এমন তবসিষ্ট্ে লরক কেন োর কারকে পুরুেরা ৈাকদরকক আশ্রয়স্থল 
বানাকৈ বাযে হয়। কুরআকনর অনেত্র ইরিাদ হকয়ে-   

َٰتبهۦب   َومبن   ﴿ ن   َءاَي
َ
بن   لَُكم َخلَقَ  أ ُكم   م  نُفسب

َ
ز   أ

َ
ب  َوَٰٗجاأ ُكنُ ل  بَل   و ا  تَس   وََجَعَل  َهاإ

ةٗ  بَي َنُكم َود  َة    م  بَك  فب  إبن   َورَۡح  َٰل م   ٓأَلَيَٰت   َذ بَقو  ُرونَ َتفَ يَ  ل   [  ٢١: الروم] ﴾ ٢١ ك 
‘আর ৈার সনদিশনাবলীর মকযে রকয়কে লে, সৈসন লৈামাকদর জনে 
লৈামাকদর মযে লেককই িৃসষ্ট্ ককরকেন লৈামাকদর িঙ্গীনীকদরকক, 
োকৈ লৈামরা ৈাকদর সনকে েিাসি পাও এবাং লৈামাকদর মকযে 
পারস্পসরক দয়া ও ভাকলাবািা িৃসষ্ট্ ককরকেন। সনশ্চয় একৈ 
সিিািীল কওকমর জনে সনদিশন রকয়কে।’ {িূরা আর-রূম, আয়াৈ  
: ২১} 
অেশাৎ লৈামরা লেন ৈাকদর কাকে আশ্রয়  ুোঁকজ পাও, েিাসি পাও।  
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নারীজাসৈর গুরুত্বপূেশ দাসয়কত্বর অনেৈম হকলা িাংিার আগকল 
রা া। কমশকক্ষত্র লেকক েৈোবৈশন করা ঘমশাক্ত স্বামীর িান্ত্বনা ও 
আশ্রয়স্থল হওয়া। একজন নারীর জনে এর লিকয় বড় িম্মান আর 
কী হকৈ পাকর লে, স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাকদরকক পুরুেজাসৈর 
আশ্রয় ও িান্ত্বনাস্থল বকল অসভসহৈ ককরকেন?  
সকন্তু আল্লাহ েদত্ত এই িম্মান মনঃপুৈ না হওয়ায় ৈারা িম্মান 
 ুোঁকজ সিরকে রাস্তা-ঘাকে, অসিি-আদালকৈ, মাককশকে -বাজাকর, 
পদ-পদবীকৈ, িাংিকদ-মন্ত্রীকত্ব! িল ো হওয়ার ৈাই  হকয়কে। 
ৈারা সনকজরা আশ্রয় হাসরকয়কে এবাং আশ্রয়স্থল হওয়ার মেশাদাও 
 ুইকয় বকিকে। কসবর ভাোয়- লহ পসেক! ৈুসম লৈা ভাবে কা‘বায় 
োকছা, সকন্তু ৈুসম লৈা যকরকো ল ারািাকনর পে!  
পদশা ও িাংেৈ জীবনািার সনকয় অকনক কো হকছ। সবসভন্নজন 
সবসভন্ন আসঙ্গকক সকাংবা সনকজর মকৈা ককর বুসিকয় োকছন, িৈকশ 
করকেন। লকউ িৈকশ হকছন, লকউ হকছন না। লকউ িমাকজর 
গড্ডাসলকার বাোঁযন সেন্ন করকৈ পারকেন, আবার লকউ পারকেন 
না। আবার লকউ লকউ িমাকজর দূকরর লকউ নন, একািই 
আপনজন দ্বারাই বাযাগ্রস্ত হকছন। আমার যারো, িবকিকয় লবসি 
লহাোঁিে ও লিাে  ান িম্ভবৈ এই লশ্রেীর ললাককরা। ৈারা হয়ৈ 
কল্পনাই করকৈ পাকরন না লে, আপনজন হকয় মানুে কীভাকব ৈার 
িলার পকে কাোঁো সবসেকয় লদয়! ৈাই সবোদগ্রস্ত হকয় ৈারা 
মারাত্মকভাকব লভকে পকড়ন। সকন্তু আসম ৈাকদরকক  ুব লবসি ককর 
আশ্বস্ত করকৈ িাই লে, আপসনই িম্ভবৈ অকনের ৈুলনায় িবকিকয় 
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িাবলীল পকে আকেন! অবাক হকছন? হোোঁ, হকৈ পাকরন। লকননা, 
আপনজন দ্বারাই দ্বীকনর পকে বাযাগ্রস্থ হওয়াই লে আমাকদর সেয় 
নবীর িুন্নাৈ! আপসন লকন লিই ইসৈহাি পকড়ন সন সকাংবা 
পড়কলও স্মরে ককরন না লে, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম ে ন মক্কাবািীকক ঈমাকনর দাওয়াৈ সদকয় একসত্রৈ 
করকলন এবাং ৈাকদর িামকন এক হৃদয়স্পেশী ভােে লপি 
করকলন, ভােকে এ কোও বলকলন লে, লহ মক্কাবািী! আসম 
লৈামাকদর জনে আল্লাহ ৈা‘আলার পক্ষ লেকক লে উপক ৌকন সনকয় 
একিসে িম্ভবৈ পৃসেবীর লকাকনা মানুে ৈার জাসৈ ও কওকমর 
জনে এর লিকয় ভাকলা উপক ৌকন সনকয় আকি সন।’ ৈ ন িবশেেম 
লক ৈার সবরুদ্ধািারে ককরসেল জাকনন? আপন িািা আবু লাহাব! 
শুযু সবরুদ্ধািারেই নয়, লি অৈেি জঘনে ভাোয় হুমসক সদকয় 
বকলসেল-  

 ا؟أهلذفقال أبو هلب تّباً لك سائر األيام 
‘লৈামার ধ্বাংি লহাক, এজনেই বুসি ৈুসম আমাকদরকক িমকবৈ 
ককরকো?’ [ৈািিীকর ৈাবারী : ১৯/৪০৭] 
মুিািসিরীকন সকরাম আকরা সলক ন- 
ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه حجراً لرييم بها رسول اهلل صىل اهلل 

 عليه وسلم
একো বলার িাকে িাকে লি হাকৈ পাের সনকলা রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর েসৈ সনকক্ষপ করার জনে। 
[রূহুল মা‘আনী : ১৫/৪৯৭]  
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এবার ৈুসমই বকলা। দ্বীকনর কারকে রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাকমর েসৈ আপন িািা েসদ পাের েুোঁড়কৈ পাকর ৈকব 
লৈামার আপনজন লৈামার েসৈ কোর বােেুকুও েুোঁড়কৈ পাকর না, 
আর ৈুসম লিই নবীর উম্মৈ হকয় এৈেুকু বরদািৈ করকৈ 
পারকব না?  
আছা, বরদািৈ না ককর লকাোয় োকব? পাকপর পকে? অনেরা লে 
পকে িকল লিই পকে? লদক া, ৈুসম ভাকলা পকে িলকৈ সগকয় 
বাযাগ্রস্থ হকছা বকল সবসেকয় উঠকো? সকন্তু মকন লরক া, ভাকলা 
পকে বাযা োককলও ৈাকৈ লগৌরব ও আত্মমেশাদা আকে। সকন্তু 
 ারাপ পে লে কণ্টকমুক্ত ৈা লক বলল? লি পকে লে সনন্দা, 
সৈরস্কার আর লঘন্নার পাহাড় রকয়কে! ৈুসম লে পকেই োও না 
লকন, বাযা আিকবই। ৈাই ভাকলা পকেই িকলা না! ৈুসম সক মকন 
ককরা, আজ োরা লৈামার আপন হকয় লৈামার ভাকলা কাজ  ারাপ 
লিাক  লদ কে, ৈাকদর মন রক্ষা করকৈ সগকয়  ারাপ কাজ করকল 
ৈারা ৈা ভাকলা লিাক  লদ কব? মকন লরক া পে লকাকনাোই মিৃে 
নয়। পদশা আর রক্ষেিীলৈার মরুময় কাোঁো সবোকনা পকে িলকৈ 
সগকয় পাকয় লিািকা পড়ার আিঙ্কা োককলও পকর লগালাপ 
পাওয়ার আিা আকে। সকন্তু লবপদশার িমুকে হাবুডুবু ল কৈ লগকল 
লি াকন কী আকে? লি াকন আকে িসলল িমাসযর আিঙ্কা। 
অৈএব ৈুসমই লৈামার পে সস্থর ককর নাও।  
মকন লরক া, লে ভাকলাবািার সভসত্ত ঈমাকনর মানদকে উত্তীেশ নয়, 
লিই ভাকলাবািার লকাকনা মূলে লনই। একৈা ভাকলাবািার অসভনয়, 
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কৃসত্রম ভাকলাবািা। এ যরকনর ভাকলাবািার দাসবদাররা 
ভাকলাবািাকক  াল বাসনকয় লৈামার কাকে লঘোঁেকব আর বিশা হকয় 
লৈামাকক সবদ্ধ করকব। মকন লরক া, নারীবাদীরা লে লৈামাকক 
স্বাযীনৈা লদওয়ার নাকম লৈামার েসৈ ভাকলাবািা েদিশন করকে 
ৈাকদর এই ভাকলাবািা ঈমাকনর মাপকাসঠকৈ উত্তীেশ নয়। ৈাই 
ৈারা লৈামার েকৃৈ বনু্ধ নয়, জীবন দুিমন। অৈএব, ওকদর 
কোয় ৈুসম ধ্বাংকির পকে লনকমা না। 
মুক্তবাসিনী-১’র পর ‘মুক্তবাসিনী-২’র উপহার। আিকল উপহার 
বলকল উপহাি করা হকব। লে বইকয় হাজারও নারীর হৃদয়সবদারক 
আর মমশাসিক কাসহনী সবযৃৈ হকয়কে লি বইকক উপহার আ োসয়ৈ 
না ককর ‘সনষু্ঠর উপহাি আ োন’ আ োসয়ৈ করাই লশ্রয় নয় সক! 
সকন্তু ৈারপকরও আসম এোকক উপহার নাকমই আ োসয়ৈ করলাম 
এই আিায় লে নারী জাসৈ ৈার আপন পকে সিকর আিকব। নারী 
জাসৈ েসদ এর মাযেকম ৈার আিল সঠকানা  ুোঁকজ পায় ৈকব 
এরকিকয় বড় পাওয়া আর কী হকৈ পাকর? এবাং োর মাযেকম পাকব 
ৈার লিকয় বড় উপহারই বা কী হকৈ পাকর?  
মুক্তবাসিনীর পাঠকরা আমাকক দারুেভাকব অনুোসেৈ ককরকেন। 
অকনক জায়গা লেকক লিান ককর উৎিাসহৈ ককরকেন। সভন্নমাত্রার 
একো কাজ ও পদকক্ষপ বকল িামকন িলার িাহি েুসগকয়কেন। 
বস্তুৈ পাঠকরা লল ককর োে। ৈাকদর উৎিাহ-অনুকেরোই 
লল ককদরকক িামকন িলকৈ িাহােে ককর এবাং পাঠককদর আগ্রহ, 
অনুকেরো না োককল লল কিত্তার অপমৃৈুে ঘকে। পাঠকগে 
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অনুকেরো সদকয় আমার লিই লল কিত্তায় োেিঞ্চার ককরকেন। 
ৈাই আসম িবকশ্রেীর পাঠককর েসৈ কৃৈজ্ঞৈা েকাি করসে। 
আসম মকন কসর ৈাকদর এই অনুকেরোরই িিল ‘মুক্তবাসিনী-২’ 
বইসে। অৈএব, লিনা-অকিনা িব পাঠককর েসৈ আমার িশ্রদ্ধ 
িালাম।  
বইসেকৈ আসম ৈুকল যরলাম লবপদশার সবড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার কো। 
আিকল আসম এ নও সিদ্ধািহীনৈায় ভুগসে লে, এই বইসে সক 
িসৈে িসৈে কাকরা উপকাকর আিকে! হীকৈ সবপরীৈ হকছ না লৈা! 
কো সদলাম, পাঠককর কাকে েসদ পদশার সবড়ম্বনার লিকয় লবপদশার 
লাঞ্ছনা মমশাসিক না লঠকক এবাং আমার এই েকিষ্ট্া িুিল বকয় 
আনকে না বকল েমাসেৈ হয় ৈকব এ বোপাকর আর ক নও কলম 
যরব না। িককলর ইহকালীন ও পরকালীন কামনা ককর এ াকনই 
সবদায় সনসছ। আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদর ভুলত্রুসে ক্ষমা করুন। 
আমীন।  

আরজগুজার 
আবু বকর সিরাজী 

abubakarsiraji@gmail.com 

লমাবাইল : ০১৭৩৬৬১৬৫৯০ 
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িৈবঞ্চনায় ৈপ্তোে 

কুরআকন ইরিাদ হকয়কে- 
يُكم   تُل ُقوا   َوَل  ﴿ ي دب

َ
بأ لَُكةب  إبَل  ب  [  ١٩٥: ابلقرة] ﴾ ٱتل ه 

‘লহ মানবমেসল! লৈামরা সনকজকদরকক ধ্বাংিমুক  সনকক্ষপ ককরা 
না।’ {িূরা আল-বাকারা, ১৯৫} 
বান্দার েসৈ আল্লাহর এ এক পরম করুো লমিাকনা আকদি। িুদ 
ল কয়া না, মদ পান ককরা না, বেসভিার ককরা না- এ জাৈীয় 
আকদি পালকন বান্দার মন িরকৈ িায় না। সকন্তু এসে লি যরকনর 
লকাকনা আকদি নয়। সনকজকক বাোঁিাকনার আকদি। সকন্তু এমন 
দরদমা া আকদিও সক আমরা িহজভাকব লমকন সনকৈ পারসে? 
আমরা সক নানাভাকব সনকজকদর মৃৈুের িাোঁদ সনকজরাই রিনা করসে 
না? একসেমাত্র োেকক সপষ্ট্ করকৈ তৈসর করসে না হাজাকরা 
ভ্রষ্ট্ৈা? 
সবকিে ককর আমাকদর নারী িমাকজর কোই যরুন। িরলৈা 
নারীর িুন্দরৈম অলঙ্কার। সকন্তু এোকক িাংেৈ ও সনরাপকদ 
রা কৈ হকব। লকননা, এই িুন্দরৈম অলঙ্কাকরর েসৈই লে 
পুরুকের ললাকভর িুৈীক্ষ্ম নজর! ৈারা িুকোগ লপকলই লোবল 
মারকব এই অলঙ্কারগাকত্র। একো িরল-লকামল নারীকক িম্ভ্রকমর 
লদউসলয়া বসেক বাসনকয় পকের সভ ারী ককর ৈকবই োড়কব।  
আমার কোর িৈেৈা লদ ুন সনকের ঘেনায় :  
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 াকার পাকশগুকলার সিকমকের তৈসর লোট্ট লোট্ট লবঞ্চগুকলা হাজারও 
লেমকাকবের রাজস্বাক্ষী। নগর পসরকল্পনাকারীগে জনবহুল নগরীর 
গাসড় ও মানুকের উৎসক্ষপ্ত শ্বাকির লু হাওয়া লেকক বাোঁিার জনে 
হয়ৈ েকৃসৈর লকাকল এই লবঞ্চগুকলা সনমশাে ককর োককবন। সকন্তু 
আজ েসদ ৈারা এগুকলার আত্মার ডাক শুনকৈ লিষ্ট্া করকৈন 
ৈাহকল সনসশ্চৈভাকবই ৈাকদর ভুল ভােৈ। লকননা, সনষ্প্রাে, 
ভাোহীন এিব লবকঞ্চর ওপর লে িব লেমগল্প রসিৈ হকছ ৈার 
অসযকাাংি উপিাংহারই লে সনষু্ঠর লবদনাদায়ক! কাকবের লিে 
েন্দগুকলা হকছ একলাকমকলা, লযাোঁয়াকে।  
ৈাই লহ নগরসপৈাগে! লৈামরা এগুকলা লভকে দাও। মকন লরক া, 
শুযু গড়াকৈই আনন্দ নয়, ক নও ভাোকৈও আনন্দ আকে। িুরমে 
সবিৈলা সবসডাংকয়র সভসত্তেস্তর স্থাপকনর জনে লে পুকরাকনা জীেশ 
সবসডাং লভকে লিলা হয় লিই ভাোর আনন্দ সকন্তু লকাকনা অাংকিই 
সভসত্তেস্তর স্থাপকনর আনকন্দর লিকয় কম নয়! অৈএব, পাকপর 
আ ড়াগুকলা গুোঁসড়কয় সদকয় িভেৈার সভসত্তেস্তর স্থাপকনর উকেকিে 
েসদ এিব লবঞ্চ লভকে লদয়া হয় ৈাহকল ৈারা একৈ লমাকেই 
নারাজ হকব না। এমসনভাকব অবনসৈকৈার পাঠিালা এিব 
পাকশগুকলর িদর ও লিারা দরজা দুকোই বন্ধ ককর সদকৈ হকব। 
অনেোয় এককর পর এক ঘেকৈ োককব হাজারও অেীসৈকর 
ঘেনা। এবার আসি মূল কোয় : 
লডইসজ। এমসন এক পাঠিালার দুঃিহ িনদ পাওয়া সিক্ষােশীনী। 
লকাকনা এক পাককশর একো লবকঞ্চর মাত্র সৈন ঘণ্টার একসে 
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লেমপাঠে ৈাকক আজ ৈাসড়কয় লবড়ায় অহসনশি। রুসলন নাকমর 
এক বেসক্ত মাত্র সৈন ঘণ্টার িবকক ৈাকক পসেকয়, ভুসলকয়-ভাসলকয় 
সনকয় লগকেন বঞ্ছনা আর লাঞ্ছনার সৈসমরিম আোঁযাকর। ৈার 
অনুগৈ লিই সিক্ষােশীনী আজ িকড় সবধ্বস্ত নীড়হারা পাস র 
লিকয়ও লবসি অিহায়।  
রুসলন নােেবেসক্তত্ব। বাককের িােককে ৈারা দিশককদর মুগ্ধ ককরন। 
বাহবা কুড়ান। ৈাকদর জনে কাউকক পোকনা বা হাৈ করা সকেুমাত্র 
কসঠন বোপার নয়। ৈাই লকাকনা একসদকনর লরৌকোজ্জ্বল সবকককল 
নােককর িব অসভজ্ঞৈা, অসভনকয়র পারঙ্গমৈা বেয় ককরসেকলন 
লডইসজকক পোকনার কাকজ। লকামল লডইসজর মন লিসদন লমাকমর 
লিকয়ও লবসি গকল সগকয়সেল। রুসলকনর লি সদকনর লিই িােককে 
লডইসজ ভুকলই লগকলন লে, বস্তুর সপঠ একো নয়, আকরকো আকে 
এবাং লিই সপঠো এমন িুন্দর নাও হকৈ পাকর।  
ৈাই হাজারও লকামলমসৈ নারীর মকৈাই সৈসনও নীরবিাক্ষী 
লবঞ্চগুকলাকক িাক্ষে বাসনকয় রুসলনকক সবকয় করার েসৈশ্রুসৈ সদকয় 
ঘকর সিকর একলন। সকন্তু ঘকর সিকর সৈসন একো েিে যাক্কা 
ল কলন। ৈার পসরবাকরর ললাককরা িাি জাসনকয় সদকলন এই 
সবকয়কৈ ৈাকদর মৈ লনই। সকন্তু লডইসজ রুসলকনর িাৈুেশ লমিাকনা 
বাককে পরম মুগ্ধ হকয় ঘকর সিকরসেকলন। ৈাই ৈার পকক্ষ রুসলন 
োড়া অনে সকেুর কল্পনা করাও িম্ভব হকলা না। িকল এক িময় 
পাের গলকৈ লাগল। একজন োপ্ত বয়স্ক নারীর লজদকক 
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পসরবাকরর ললাককরা শ্রদ্ধা না করকলও এসড়কয় লেকৈ লৈা আর 
পাকর না। পাকে আবার... 
ৈাই লডইসজর সজকদ ভসবেেকৈর ওপর বৈশমান জয়ী হকলা এবাং 
বাস্তবৈার ওপর আকবগ েবল হকলা। একসদন সঠক সঠক লালিাসড় 
পকর লডইসজ পসরবাকরর অবেক্ত স্বীকাকরাসক্ত সনকয় রুসলকনর ঘর 
করকৈ রওয়ানা হকলন।  
মুোর অপর সপঠো লদ কৈ িময় সনকৈ হকলা না লডইসজর। লে 
বাির রজনীর জনে একজন নারীর িব আকবগ লৈালা োকক লিই 
বাির রজনীকৈই সৈসন অদু্ভৈ অপসরসিৈ ভয়াংকর অসভজ্ঞৈার 
িমু্ম ীন হকলন। সবকয়র লালিাসড়ো এ নও ল ালাই হয়সন, এরই 
মকযে ৈার মনোও িাসড়োর মকৈা রক্তক্ষরকে লালবেশ হকয় উঠল। 
রুসলন ৈাকক রাহুল িম্পককশ বাড়াবাসড় না করকৈ এবাং লেকলসেকক 
সনজ িিাকনর মকৈা ককর লদ ার আকদি করকলন।  
এমসন এক মযুররাসত্রকৈ লকাকনা নববযূ েসদ এমন অবাসঞ্ছৈ 
আকদি পান ৈাহকল ৈার মন ভােকব না লৈা সিকমকের ললাকর 
পকড় কাোঁকির জগ ভােকব? লক এই রাহুল? কী ৈার পসরিয়? স্বামী 
সক ৈাহকল ৈার িদেসববাসহৈ স্ত্রীর গকভশর িাকে েৈারো 
ককরকেন? এমন অকনকগুকলা েশ্ন ও অজানা আিঙ্কা লডইসজর 
বাির রাকৈর িু  পাস োর ডানা দুসে গুোঁসড়কয় সদকয় লগল।  
এর ককয়কসদন পকরই িব েকশ্নর উত্তর লপকয় লগকলন লডইসজ। 
স্বামী রুসলন লবিসকেু সদন হকলা িট্টগ্রাকম আকেন। বৈশমাকন এোই 
ৈার কমশকক্ষত্র। ৈাই সৈসন স্ত্রীকক সনকজর কাকে সিোগাাং সনকয় 
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লেকৈ িাইকলন। মা ও িাশুসড়র মৃদু আপসত্ত সমইকয় লগল রুসলন-
লডইসজর দাম্পৈে অসযকাকরর েবল িাপোয়। 
লডইসজকক লে ঘকর ৈুলকলন রুসলন লিই ঘকর একজন অপসরসিৈ 
মসহলা ৈাকক অভোেশনা জানাকলন। মসহলার িাকে একসে লেকল। 
সকেুক্ষে পকরই জানকৈ পারকলন এই লেকলোই লিই রাহুল! সৈসন 
লদ কলন, রুসলন রাহুকলর মা বীনাকক ভাসব বকল ডাকক। রাহুল 
এবাং ৈার মাকয়র েকৃৈ পসরিয়ো ৈ ন পেশি আড়াকলই লেকক 
লগল। 
ৈকব মাত্র সৈন ঘণ্টার লেমপাকঠে সবকয়র সপোঁসড়কৈ উত্তীেশ ‘লমযাবী’ 
লডইসজর এককর পর এক ভুল ভােকৈ োকল। ৈার জীবকনর 
অসভজ্ঞৈাগুকলা  ুব দ্রুৈই িাংঘসেৈ হসছল। রাকৈ লিাবার িময় 
সৈসন এমন অকল্পনীয় অসভজ্ঞৈার িমু্ম ীন হকলন, জাৈোসভমানী 
লকাকনা পসশ্চমা নারীও এমন অসভজ্ঞৈার িামকন দাোঁড়াকৈ িাহি 
করকব না। দাসরেসিষ্ট্  াকার লকাকনা বসস্তবাসড়কৈও েসদ 
বািররজনী োসপৈ হয় ৈকব লি াকনও লজ্জা ও িম্ভ্রমকবাকযর 
একো লদয়াল দাোঁড় কসরকয় লদয়া হয়। এক কুঠুসর একাসযক 
মানুকের মাো লগাজার ঠাোঁই- এমন ঘকরও বাির রজনী পালন করা 
হকল অিৈ একসে লমাো কাোঁো সদকয় দম্পসৈকক আলাদা ককর 
লদয়া হয়। সকন্তু রুসলনরা লকবল দাসরেসিষ্ট্ এিব মানুকের কষ্ট্ 
সনকয় নােকই রিনা ককরন, একদর ভাকলা গুেগুকলা লনয়ার িুকোগ 
পান না বলকলই িকল। ৈারা নােকক অসভনকয় মানুেকক লকবল 
বাইকরর িাদা িামড়াো লদ ান। আিল লিহারাো েকাি পায় স্ত্রী 



 

16 

আর আপনজনকদর কাকে। এ কারকেই রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরকেন- 

 «. ِلنِسائِِهم   ِخياُرُكم   ِخياُرُكم  » 
‘লৈামাকদর মকযে লিই উত্তম, লে ৈার স্ত্রীর কাকে উত্তম।’ [ইবন 
মাজা : ১৯৭৮] 
আকরক হাদীকি বসেশৈ হকয়কে, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন- 

 « ُ نَا َخري 
َ
ِلِه َوأ ه 

َ
ُُكم  أل ُكم  َخري  ُ ىِل َخري  ه 

َ
 «.ُكم  أل

লৈামাকদর মকযে লিই উত্তম লে ৈার স্ত্রীর কাকে উত্তম। আর আসম 
আমার স্ত্রী-পসরজকনর কাকে উত্তম। [সৈরসমেী : ১৯৭৭; বাইহাকী, 
িুনান : ১৬১১৭] 
োকহাক, নববযূ লডইসজর জনে লিাবার বেবস্থা করা হকলা। লম্বা 
 াে। িারকে বাসলি িাসজকয় রা া হকয়কে। এোকক সৈসন রাহুকলর 
মাকয়র আসৈকেয়ৈার পরাকাষ্ঠা সহকিকব অনুবাদ করকলন। সকন্তু 
অল্পক্ষে পকরই ৈার অনুবাকদ অিঙ্গসৈ লদ া সদল। সৈসন জানকৈ 
পারকলন, এক  াকে িারজকনর লিাবার বেবস্থা করা হকয়কে! 
রুসলন, লডইসজ, বীনা এবাং রাহুল!  
ঘৃোয় েসৈবাকদর ভাোোও হাসরকয় লিলকলন লডইসজ। অসু্ফেককে 
শুযু এৈেুকু বলকৈ পারকলন- ‘এ হকৈ পাকর না।’ সকন্তু সনরুত্তাপ 
ও ভাবকলিহীনককে রুসলন বলকলন, একৈ অস্বাভাসবকৈার কী 
আকে? উসন আমার ভাসব হন ৈাই আমরা িবাই এক  াকে রাৈ 
কাোলাম, অপসরসিৈ লৈা আর লকউ না! রুসলকনর দৃসষ্ট্কৈ ো 
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স্বাভাসবক, ৈা লডইসজর রুিল না। সৈসন বাসলকি মু  গুোঁকজ পাি 
সিকর লকাকনামকৈ রাৈো কাসেকয় লদয়ার কিরৈ করকলন। 
েভাকৈর আকলা ে ন িেোবািীকদর লিা  লেকক ঘুকমর পদশা 
িসরকয় সদল ৈ ন লিা   ুলকলন লডইসজ। অসনছা িকেও লিা ো 
পড়ল সগকয় ঘুমি স্বামীর ওপর। সৈসন ভাবীকক জসড়কয়... 
এর ককয়কসদন পর। আজ িকব কদর। বাোলী লমকয়রা হাজার 
হকলও যমশভীরু। অিৈ সবকিে সদনগুকলাকৈ। পূেশ উদেকম িকব 
কদর পালন করার েস্তুসৈ সনকৈ লাগকলন লডইসজ। আকয়াজন 
করকৈ িাইকলন রুসে-লগািকৈরও। রুসলন েেম অাংকি 
িহকোসগৈা করকলও সদ্বৈীয় অাংকি বাোঁয িাযকলন। দকম্ভাসক্ত ককর 
আল্লাহ-আল্লাহর অসস্তত্ব লনই বকল িালাৈ-সিয়াম পালন করা 
লবকার বকল মিবে করকলন। স্বামীর িাসরসত্রক অযপৈকনর িাকে 
িাকে সবশ্বাকির এই িূনেৈা লদক  আকরা ঘাবকড় লগকলন লডইসজ। 
ভসবেেৈ ৈাকক লকাোয় সনকয় োকব ৈা ভাবকৈ হকলা ৈাকক 
এ নই। 
ৈবু হাকৈপাকয় লঘারাকৈ লাগকলন নৈুন িাংিাকরর িাকাো। এর 
ককয়কসদন পর আবার মাোয় বজ্রপাৈ ঘেল ৈার। রুসলন-ভাবীর 
মা ামাস োর মাহাত্মে বুকি আিল ৈার। সৈসন জানকৈ পারকলন, 
রাহুল মূলৈ ৈাকদর অববয মা ামাস রই িিল। বীনার স্বামী 
মাসনক (েদ্মনাম) এ লক্ষকত্র নীরবদিশক। িামাসজকৈার লরাকৈ 
সনকজর নাকোকক লকাকনা মৈ উোঁসিকয় রা ার স্বাকেশ িবসকেু নীরকব 
হজম ককর োকছন সৈসন। সকন্তু লডইসজ ৈার স্বামীকত্বর িম্ভ্রমকবাকয 
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েবলকবকগ একো িাোঁকুসন সদকলন। বলকলন, আপসন লকমন স্বামী 
লে, অনে পুরুে আপনার স্ত্রীর গকভশ ঔরি রাক  আর আপসন ৈা 
নীরকব হজম ককরন?  
কোোয় মাসনককর পুরুেিত্তা লজকগ উঠল। সৈসন নােে িাংঘ লেকক 
সৈন সদকনর মকযে এবাং সিোগাাং লেকক পকনরসদকনর মকযে 
রুসলনকক সবৈাসড়ৈ করার েসৈশ্রুসৈ সদকলন। সৈসন সেকলন 
েভাবিালী ললাক। ো িাংকল্প ৈাই ককর লদ াকলন সৈসন। একৈ 
লডইসজর ওপর মারাত্মক সক্ষপ্ত হকলন রুসলন। িু -িিরকের স্বাদ 
লেকক বসঞ্চৈ করার দাকয় স্ত্রীককই এক নম্বর আিামীর কাঠগড়ায় 
দাোঁড় করাকলন সৈসন।  
 াকায় সিকর একলন রুসলন। িাকে লডইসজও। বীনা হাৈ োড়া 
হওয়ায় এবার নৈুন সিকার যরার কাকজ লনকম পড়কলন রুসলন। 
েবৃসত্তর আহ্লাদ পূেশ করা লৈা আকেই, লিই িাকে আরও আকে 
স্ত্রীর সবরুকদ্ধ েসৈকিায লনয়ার বোপার! রুসলকনর জনে কাজো 
সকেুমাত্র কসঠন নয়। এবার োকক যরকবন লিও লৈা ওই 
লডইসজরই স্বজাৈ! ৈাককও অসভনয় আর মুগ্ধৈার জাকল লিকল 
সিকার করা িমকয়র বোপারমাত্র! ৈাই হকলা। এবার সৈসন সিকার 
করকলন দ্বীপাসিৈা নাকমর এক নােেকমশীকক।  
রুসলন পসশ্চমা িভেৈার িীমাও োসড়কয় োওয়ার লিষ্ট্া করকেন। 
পসশ্চমারা িবসকেু েকাকিে করকলও অিৈ পরকীয়াো লগাপকন 
ককর। সকন্তু রুসলন ৈা করকৈন না। স্ত্রীর িামকন ৈাকক লদস কয় 
লদস কয় এ কাজসে করকৈ হয়ৈ লবসি আনন্দ লপকৈন সৈসন। 



 

19 

বীনার লবলায়ই লি অসভজ্ঞৈা হকয়কে। এবার দ্বীপাসিৈাকক সনকয় 
শুরু হকলা এই অসভজ্ঞৈা। রুসলন দ্বীপাসিৈাকক সনকয় লডইসজর 
সবোনায় িেো োপন করকৈন! লক আকে এমন নারী, লে সনজ 
সবোনায় স্বামীর অববয েেসয়নীকক লদক ও ৈার মন কাোঁদকব না? 
ৈাই সৈসন ক নও কাোঁকদন আবার ক নও েসৈবাদ ককরন। সকন্তু 
েসৈবাদ করকৈ লগকলই লজাকে অৈোিার। লিই পরনারীর 
িামকনই স্ত্রীর ওপর িাোঁসপকয় পকড়ন রুসলন। অবলা নারীর িরীকর 
আঘাৈ ককর ককর সনকজর লপৌরুে লদ ান সৈসন। এভাকব রক্তাক্ত 
হয় লডইসজর মন। পরনারীর কাকে পরাস্ত হওয়ার লিাক ৈাকক 
কুকড় কুকড় ল কৈ োকক।  
হাজারও মকন্দর এৈেুকু ভাকলা এ াকন লে, আমাকদর লদকি 
এ নও লিই পসরসস্থসৈ িৃসষ্ট্ হয় সন, লে াকন রুসলনকদর মকৈা 
নারীপাগলরা ো  ুসি ৈাই করকৈ পারকবন। ক নও ক নও 
ৈাকদর িামকন এমন লদয়ালও পকড় ো অসৈক্রম করা 
লিকান্দাকরর লদয়াল অসৈক্রম করার মকৈা দুঃিাযে হকয় পকড়। 
ৈাই ৈারা একদকি লবি অস্বসস্তকৈ পকড়ন মাকি মকযে। 
রুসলন শুসোং করকৈ লনপাল লগকেন- লডইসজ ৈাই জাকনন এবাং 
ৈাকক ৈাই জানাকনা হকয়কে। সকন্তু িরল লডইসজর মন অসভজ্ঞৈায় 
অসভজ্ঞৈায় িৈুর হকৈ শুরু ককরকে। িুন  াওয়া সজহ্বা এ ন দই 
লদ কলও ডরায়! ৈাই িুপসে লমকর বকি োককলন না। অনুিন্ধান 
করকলন এবাং অনুিন্ধান ককর জানকৈ পারকলন, আিকল শুসোং 
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নয়; দ্বীপাসিৈাকক সনকয় োসেশিার্স্শ নাইে উদোপন করকৈ লনপাল 
লগকেন রুসলন।  
মুক্তবাকির অনাসবল স্বাদ আস্বাদন ককর লদকি সিকর একলন 
রুসলন। স্ত্রীর বুক সিকড় পরকীয়ার িিশা ককর লেকৈ োককলন 
অবলীলায়। েসৈবাদ করকৈ সগকয় কৈভাকব লে মার ল কয়কেন 
লডইসজ- ৈার সহকিব একমাত্র িৃসষ্ট্কৈশা আল্লাহ োড়া আর লকউ 
রাক ন না।  
এভাকব লককে োয় আরও ককয়কসদন। এবার দ্বীপাসিৈার েকয়াজন 
িুসরকয় োবার পালা। ৈাই ৈাকক লেকড় নৈুন সিকাকরর িন্ধাকন 
জাল সনকয় নাকমন রুসলন। রুসলন হকলন ঐিব লিৌভাগেবান 
‘সিকারী’, োরা মরাগাকে জাল লিলকলও জাকল মাে জসড়কয় োয়। 
এবাকরর সিকাকরর নাম হািনা। দ্বীপাসিৈাকক োড়াকনা লগল বকল 
স্বসস্তর সনঃশ্বাি লিলার আকগই একো কলকজ লেোঁিা আৈশনাদ লবর 
হকলা লডইসজর বুক লিকড়। স্বামীর পরকীয়ার আঘাকৈ আঘাকৈ 
সনঃকিে হকয় আকি ৈার িলৎিসক্ত। একসদন সৈসন অিরঙ্গ মুহূকৈশ 
স্বামীকক সজকজ্ঞি করকলন- আছা, বকলা লৈা, ৈুসম এিব ককর 
লবড়াকছা লকন? 
রুসলন লিসদন লে জবাব সদকয়সেকলন ৈা লিানার পর লডইসজ আর 
ক নও সনকজকক এই েকশ্নর িমু্ম ীন ককরন সন। রুসলন জবাকব 
বকলসেকলন- ‘এক নারীকৈ িন্তুষ্ট্ োকা আমার স্বভাবসবরুদ্ধ!’ 
হািনাকক সনকয় একেু লবসিই লমকৈ ওকঠন রুসলন। ৈাকক সনকয় 
রাৈ কাোকৈ শুরু ককরন লহাকেকল-বাকর। সকন্তু স্ত্রীর েসৈবাদ আর 
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মানুকের লিা -ইিারা িমাকলািনায় এক পেশাকয় হাোঁসপকয় ওকঠন 
সৈসন। লুককািুসরর ইসৈ োনকৈ সমরপুকরর ইব্রাহীমপুর এলাকায় 
একো বািা ভাড়া লনন এবাং লি াকন ৈারা স্বামী-স্ত্রীর পসরিকয় 
বিবাি করকৈ োককন।  
কোয় আকে, লে াকন বাকঘর ভয় লি াকনই রাৈ হয়। েবাদো 
সনরঙু্কি িৈে েমাসেৈ হকলা রুসলন-হািনাকদর লবলায়। লে 
বাসড়োয় ৈারা বিবাি করা শুরু করকলন ৈার সনিৈলায় বাি 
করকৈন লডইসজর এক আত্মীয়। একসদন হািনাকক িাকে সনকয় 
েবল হািেরকি সিোঁসড় লভকে ওপকর উঠসেকলন রুসলন। হঠাৎ ৈার 
হািেরকি লেদ লেকন সদকলন মযেবয়িী এক মসহলা। আিানক েশ্ন 
ককর মসহলা বলকলন, এই লে বাবা! লকাোয় োও, িাকের লমকয়সে 
লক? 
অপসরসিৈ একজন নারীর িামকন লে লকাকনা পসরিয়ই লদয়া োয়। 
লিো মকন ককরই রুসলন হািনাকক ৈার স্ত্রীর পসরিকয় ভূসেৈ 
করকলন। সকন্তু স্বল্প সবলকম্ব লি াকন আকরকজন মসহলা হাসজর 
হকলন। সৈসন লকাকনা ভূসমকা োড়াই বলকলন, আকর রুসলন ভাই 
লে! ৈা এই মসহলাকক লৈা সিনলাম না?  
এই সদ্বৈীয় মসহলাকক সিনকৈন রুসলন। ৈাই ৈার িামকন 
হািনাকক স্ত্রীর পসরিকয় পসরসিৈ করা িম্ভব হকলা না বকল দ্রুৈ 
লককে পড়কলন লি ান লেকক।  
লডইসজর দুসে পুত্রিিান। অসনন্দে (১৪) এবাং বাবুন (৪)। বাবুন 
সিশুসের মানসিকৈায় ভর ককর আকে পৃসেবীর ৈাবৎ সপৈৃসবকদ্বে। 
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িার বেকরর একসে সিশু জগৈ লদ ার আকগই লদক  লিকলকে 
িকাল-সবককল মাকয়র সনেশাসৈৈ হওয়ার িকরুে দৃিে। লদক কে 
অবনসৈকার সবরুকদ্ধ েসৈবাদ করকৈ লেকয় মাকয়র মার  াওয়ার 
নারকীয় দৃিে। সিগাকরকের আগুকন লদহ দগ্ধ হওয়ার দৃিে। বাবুন 
লকবল লিসদনই েহাকরর আঘাকৈ মাকক লিা  মুেকৈ লদ ৈ না, 
লেসদন বাবা রুসলন বীনা সকাংবা দ্বীপাসিৈা অেবা হািনাকদরকক 
সনকয় বাইকর রাৈ কাোকৈন। অবুি সিশু ৈাকৈ স্বসস্ত লপৈ। মাকয়র 
ককপাল গসড়কয় পড়া অশ্রু লে লকাকনা সিশুর জনেই লে বড় 
ককষ্ট্র। লিসদন সিশু বাবুন এই কষ্ট্ লেকক লরহাই লপৈ বকল ৈার 
 ুসি যরৈ না। 
সকন্তু অবুি সিশু লবাকি না, লেসদন মাকয়র লিা  অশ্রুপাৈ ককর না 
লিসদন ৈার আত্মা রক্তপাৈ ঘোয়। লি রাকৈর অনুপসস্থৈ স্বামীর 
িূনেৈা কারবালার রুক্ষ্মৈা হকয় মাকয়র িামকন আত্মেকাি ককর। 
সকন্তু অবুি সিশুর সক এিব লবািার িময় আকে? লি লবাকি 
মাকয়র লিাক  আজ পাসন লনই, বেি।  
কৈসদন লি বাবার হাকৈ মাকক হৈো করকৈ উদেৈ দা-বসে লদক , 
সপৈার রুেমূসৈশ লদক  লক্ষাকভর িাকে বকলকে- আবু্ব ‘ববমাি’, 
িাকলা ৈাকক জবাই কসর! কৈসদন মাকক সনভৃকৈ অশ্রুপাৈ করকৈ 
লদক  বকলকে- আমু্ম! আর লকোঁকদা না, িকলা আমরা ববমাি 
বাবাকক লেকড় অনে লকাোও িকল োই।  
রুসলকনর িব অৈোিার িহে ককর োন লডইসজ। সকন্তু সনেশাৈন, 
অৈোিার, জ্বলি সিগাকরে সদকয় গা পুসড়কয় লদয়া, মানসিক 
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সনেশাৈন এবাং হৈোর হুমসক সদন সদন বাড়কৈ োকক। ৈাই লিকে 
হাল লেকড় লদন সৈসন। সেয় মানুে রুসলনকক ভাকলাবািা সদকয় 
সবসনমকয় শুযু জীবনো সনকয়ই পালাকৈ িক্ষম হন সৈসন। 
ৈার অিকর আজ ভাকলাবািার িাোঁপিা সৃ্মসৈ। সৃ্মসৈর সবসৃ্তৈ মাঠ 
জুকড় বীনা, দ্বীপাসিৈা আর হািনাকদর িদপশ পদিারো, সনজ 
স্বামীকৈ উকড় একি জুকড় বিা এিব অসৈসে নারীকদর একছত্র 
কৈৃশকত্বর নারকীয় দৃিে, দুসে িিাকনর আমু্ম ডাকার অস্পষ্ট্ 
েসৈধ্বসন, লিকল আিা সিশু বাবুকনর মাকয়র েসৈ অগায মমৈার 
সৃ্মসৈ আর স্বামী রুসলকনর বেবহােশ একসে লগসি। বীনা, দ্বীপাসিৈা 
আর হািনারা রুসলকনর লে লদহ কুকড় কুকড়  ায়, তবয স্ত্রী লডইসজ 
লকবল এই বেবহােশ লগসির গন্ধ শুোঁকক লিই স্বামী রুসলকনর অসস্তত্ব 
অনুভব করার লিষ্ট্া ককরন! লিাক র ওপর লগসিো লরক  লিা  
বুোঁকজ কল্পনা ককরন, এই লিই লগসি োকৈ রুসলকনর লদহ স্পিশ 
ককরকে! রুসলন! ৈুসম লকাোয়? এই লদ , লৈামার সৃ্মসৈকক কৈ 
আপন ককর িাকে ককর লবড়াসছ!  
লডইসজ! ঘুকেযরা এই িভেৈায় একসে িীেশ বকস্ত্র ৈুসম লৈামার 
দাম্পৈে জীবকনর িু সৃ্মসৈ  ুোঁকজ লবড়াও? এই িীেশ বস্ত্রসে লৈামার 
আোঁস জকল লেসদন সেন্নসভন্ন হকয় োকব, লিসদন ৈুসম লকাোয়  ুোঁকজ 
লবড়াকব এই িান্ত্বনা?  
লেকল অসনন্দেো এ ন কী করকে? বাবুন কী এ ন আমু্ম আমু্ম 
বকল কাোঁদকে আর ৈাকক  ুোঁকজ লবড়াকছ? এিব েশ্ন মা লডইসজর 
মকন ঘুরপাক ল কৈ োকক ৈার িূনে িাংিাকর। ে ন লকাকনা 
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সকেুকৈই মন িকর না, ৈ ন সৈসন হাসজর হন অসনন্দেকদর 
সু্কলকগকে। লেকলকক এক নজর লদক  ৈৃসেৈ বুকো িামানে 
িমকয়র জনে িীৈল ককর আকিন সৈসন। সকন্তু ৈার এই ‘িু ো’ 
িহে হয় না রুসলনকদর। অসনন্দে লেন মাকয়র িাকে লদ া করকৈ 
না পাকর এবাং মা লেন ৈাকক লদ কৈ না পাকর- এমন একসে 
কসঠন সবযান রিনা ককরন সৈসন। শুধু তাই নয়, লডইসজ শুনকৈ 
লপকলন সনজ িিান ৈার মাকয়র িসরত্র সনকয় কো বলকে এবাং 
ৈাকক বাসড় লেকক ৈাসড়কয় লদয়ার কারে নাসক মাকয়র িসরত্র- 
এমন কো েিার ককর লবড়াকছ। কোগুকলা শুকন মাকয়র আত্মা 
সবদীেশ হয়। সৈসন অকনক ককষ্ট্ একসদন লেকলর িাকে লদ া ককরন 
এবাং বকলন, বাবা! ৈুসম নাসক মাকয়র নাকম এিব কো বকল 
লবড়াকছা? 
বহুসদন পর মাকক লদক  অসনকন্দের অিকর িড় বইকৈ শুরু ককর। 
লি মাকক আশ্বস্ত ককর বকল, মা! আসম িসৈে িসৈেই একসদন 
লৈামার কাকে সিকর আিব। লিসদন আসম লৈামাকক িব কো 
বলব এবাং জানাকবা, কারা আমাকক সদকয় এিব কো বলাকছ এবাং 
লকন বলাকছ।  
িবশহারা লডইসজর বুক এবার িাহারার মরুভূসম। সিশু বাবুকনর 
জনে ৈার মনো িব িময় েেিে করকৈ োকক। পৃসেবীর িবসকেু 
সবিজশন সদকয় হকলও এক নজর লেকলকক লদ কৈ িান সৈসন। সকন্তু 
ৈাকক লকাকনাভাকবই লিই িুকোগ লদয়া হয় না। এরই মকযে শুনকৈ 
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পান, বাবুনকক গ্রাকমর বাসড়কৈ পাসঠকয় লদয়া হকয়কে। হায়! কাকজর 
ললাক আর মজুরী সদকয় বাবুকনর মাৈৃিূনেৈার ঘােসৈ পূরে হকব?  
অকনক ককষ্ট্ সৈসন বাবুকনর িাকে কো বলার মকৈা একো 
লমাবাইল নাম্বার লোগাড় করকলন। লিান ককর কলকজর েুককরার 
িাকে কো বলকলন। বহুদিন পর মায়য়র কণ্ঠস্বর ছ াট্ে 
সিশু বাবুকনর অিকর লেন অসভকোগ, অনুকোগ আর অসভমাকনর 
বান িৃসষ্ট্ করকলা। কান্নার ভাোহীন বো োয় লি েকাি করল ৈার 
অিহায়কত্বর কো আর মাৈৃকস্নহ বঞ্চনার দুঃক র কো। পুনঃপুন 
ৈাসগদ সদকয় মাকয়র বুকক সিকর আিার আসৈশ জানাকলা লি। এমন 
সনষ্পাপ িিাকনর দুঃ ভরা আকুসৈ লডইসজকক লেন সবকোহীনী 
ককর লৈাকল। মন িায় একবার লেমন লপে সিকড় িিানকক 
দুসনয়ায় সনকয় একিকেন এবার িমাজ আর রুসলনকদর সনষু্ঠরৈার 
বাযা সেন্ন ককর িিানকক সনকজর কাকে সনকয় আিকবন। সকন্তু 
সনকজর অক্ষমৈার কো মকন ককর মুহূকৈশই িুপকি োন। সৈসন 
জাকনন, িিাকনর এই আসৈশ েৈই সনষ্পাপ ও অকৃসত্রম লহাক না 
লকন, ৈা জাসলকমর রুক্ষ্মহৃদয়পাকড় করুোর ল উ হকয় আেকড় 
পড়কব না। সিকর লদয়া লৈা দূকরর কো, হয়ৈ অসনকন্দের মকৈা 
ৈার িাকেও লদ া বা কো বলার অসযকার লককড় লনয়া হকব। 
হকলাও ৈাই। বাবুকনর িাকে গভশযারীনী মাকয়র কো বলার 
ঘেনাসে জানকৈ লপকর এই পেসেও রুদ্ধ ককর সদকলন রুসলন।  
এৈ লাঞ্ছনা, বঞ্চনার পরও স্বামীর েসৈ ভাকলাবািায় কমসৈ লনই 
লডইসজর। লে ৈাকক দাম্পৈে মেশাদা লেকক বসঞ্চৈ ককরকে, লকাল 
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 াসল ককরকে, দূর লেকক ৈারও সনয়সমৈ ল াোঁজ বর রাক ন সৈসন। 
সকন্তু কী হকলা আজ সৈনসদন হয় স্বামীর ল াোঁজ পাকছন না 
লডইসজ। অকনককর িাকে লোগাকোগ ককরও িন্ধান করকৈ 
পারকলন না সৈসন। অবকিকে লদবকরর মাযেকম জানকৈ পারকলন 
রুসলন লরাক ককরকেন। সকন্তু লকাোয় আকেন, কী অবস্থায় 
আকেন ৈা জানাকৈ অস্বীকার করল লি। সৈসন বারবার ৈার পাকয় 
পড়কৈ লাগকলন স্বামীর িবশকিে অবস্থা এবাং ৈার অবস্থানস্থল 
জানার জনে। সকন্তু লদবর অনঢ়। লকাকনা আকুসৈকৈই লি এরকি 
লবসি ৈেে সদল না।  
ৈকব অনে মাযেকম সৈসন জানকৈ পারকলন, রুসলন লরাক ককর 
সমরপুকরর নোিনাল হােশিাউকেিকন সিসকৎিাযীন আকেন। সকন্তু 
অিুস্থ স্বামীকক লদ কৈ োওয়ার অনুমসৈ লনই ৈার। কারে, 
রুসলকনর আকদি লডইসজ লেন ৈার মরা মু োও লদ ার লকাকনা 
িুকোগ না পায়। ৈার এই আকদি অক্ষকর অক্ষকর পালন করকৈ 
সিয়কর বকি আকে হািনা। পৃসেবীর মস্তবড় এই রক্ষী অসবিল 
রকয়কেন লডইসজর আগমন লঠকাকনার জনে। কারে, লডইসজ লদ া 
করায় পাকে লরাগীর েসদ লকাকনা ক্ষসৈ হয়! হায় হািনা! এককই 
বকল মাকয়র লিকয় মাসির দরদ লবসি!  
অকনক অনুনয় সবনয় ও কিম ককরও অিুস্থ স্বামীকক লদ ার 
অনুমসৈ লপকলন না লডইসজ। অসযকার বসঞ্চৈ লডইসজর আজ 
িম্বল স্বামীর বেবহােশ একো লগসি, ২রা নকভম্বর ২০১০ইাং লেকক 
িিান হারাকনার সৃ্মসৈ এবাং ওই লে লবকঞ্চর ওপর সৈন ঘণ্টার 
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লিই লেমপাঠে! িৈভ্রষ্ট্ৈায় সপষ্ট্ লডইসজ আজও নারী পসেয়িী বহু 
ভাকলাবািার কাোল স্বামীকক ভাকলাকবকি োন পাগকলর মকৈা। সক 
জাসন লডইসজকদর মকৈা িরল অবলা নারীকদর উকেিেই হয়ৈ 
লি  িা’দী রহ. কাবে লগোঁকেকেন সনকোক্ত িব্দমালায়- 

دىه نه دل را دوستو هزار معشوق  
(মা’িূকক হাজার লদাস্তরা লদল না লদহী) 

نىه به جبدائ دل ان دىه ورىم  
(ওয়ার মী লদহী আ লদল ব-জুদাঈ বা লনহী) 

‘বহুভাকলাবািার কাোল সভ ারীর োলায় ভাকলাবািার সভক্ষা সদও 
না। একবার সদকলও ৈা ৈুকল সনকৈ েস্তুৈ লেককা।’ 
লডইসজ! কাকবের েেম লাইনসে লৈামার জনে, লিকেরোও ৈাই। 
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সভনগ্রকহর পরকীয়া 

 
ঘেনাো েেকম সবশ্বাি হকৈ িায় সন। এ নও লকমন  েকা  েকা 
লাকগ। সকন্তু কুরআকনর একসে আয়াকৈর বো ো মন লেকক  েকা 
দূর ককর সদকয়কে। বো ো পাঠ ককর মকন হকয়কে এমন ঘেনাও 
ঘেকৈ পাকর। ৈাোড়া ঘেনাসে িসিত্র উকল্ল  করা হকয়কে। ৈাই 
ইছা করকলও িহকজ ৈা অসবশ্বাি করার উপায় লনই। আকগ 
ঘেনার লপেকনর ঘেনা উকল্ল  ককর সনই :  
িুর আর গাকনর িাংকাকর সবমুগ্ধ হয় মানুে। িুকরর মূেশনায় 
সহৈাহীৈ জ্ঞান হাসরকয় অেীসৈকর সকেুও ককর বকি ৈারা। অশ্লীল 
গান আর িুকরর িাংকাকর নষ্ট্ হকৈ পাকর ঈমান-আকীদা। অকনক 
িময় িুরকক লকন্দ্র ককর িাংঘসেৈ হয় নানান আপসত্তকর ঘেনা। 
অবিে এগুকলা সনৈািই মানব িমাকজর ঘেনা। সকন্তু েসদ সভন্ন 
জগকৈর বাসিন্দারা িুকরর মূেশনায় অস্বাভাসবক সকেু ককর বকি 
ৈাহকল লিো লকমন হয়? লিরূপ একো ঘেনা পকড়সেলাম বহুসদন 
আকগ একসে আরবী সকৈাকব।  
জবনক বেসক্ত এক সহজােী বনু্ধর বাসড়কৈ লমহমান হকয় লদ কৈ 
লপকলন, ঘকরর বাইকর একো লগালামকক লবোঁকয রা া হকয়কে। 
লগালাম লমহমানকক লদক  আিাসিৈ হকলা। কারে, আরবরা 
লমহমানকক  ুব িম্মান ককর। ৈাই লি লমহমানকক বলল, জনাব! 
আপসন আমাকক বন্দীদিা লেকক উদ্ধার করুন। লমহমান বলকলন, 
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আকগ বলকব লৈা কী হকয়কে লৈামার? লগালাম বলল, হুজুর! 
অসনছাকৃৈ একসে অপরাকযর িাজা সদকৈ আমাকক বন্দী রা া 
হকয়কে। এরপর লি পুকরা কাসহনী বেশনা ককর লিানাকলা।  
আসম একবার িির লেকক সিরসেলাম- বলা শুরু করল লি- 
মুসনকবর বাসড়র কাোকাসে একি ৈর িইসেল না। ৈাই দ্রুৈ উে 
হাোঁকালাম। উে হাোঁকাকনার লক্ষকত্র আমার একো লকৌিল আকে। 
লিই লকৌিল আসম লিসদনও েকয়াগ করলাম। িুকরলাককে গেল 
গাওয়া শুরু করলাম আর আমার িওয়ারকক দ্রুৈ হাোঁকাকৈ শুরু 
করলাম। ককের মাযুকেশে লপেকনর উেগুকলা িকড়র লবকগ েুেকৈ 
শুরু করল। িকল  ুব অল্প িমকয়র মকযে আমরা গিকবে লপৌঁেকৈ 
িক্ষম হলাম। সকন্তু গিকবে লপৌঁকে দম লনয়ার আকগই উেগুকলা 
এককর পর এক পকড় মারা লেকৈ শুরু করল। অবলা োেীগুকলা 
িুকরর মূেশনায় দম লনয়ার িময় না লপকলও ে ন লপকলা ৈ ন 
অকনক লদসর হকয় লগকে। লভৈর শুসককয় কলকজ লিকে ৈ ন 
মরার িময়। ৈাই োয় িবগুকলা উেই মারা পড়ল। মুসনব এৈ 
বড় ক্ষসৈ লমকন সনকৈ পারকলন না। মানার কোও না। ৈাই সৈসন 
আমাকক বন্দী ককর এভাকব লিকল রা কলন। লমকহরবানী ককর 
আপসন আমাকক উদ্ধার করুন। 
লমহমান ৈাকক আশ্বস্ত ককর বলকলন, আসম আমার িাযোনুোয়ী 
লৈামাকক িাহােে ও উদ্ধার করার লিষ্ট্া করব। কো মকৈা সৈসন 
ল কৈ বকি হঠাৎ হাৈ গুসেকয় সনকলন। আরব লমজবাকনর জনে 
এর লিকয় বড় অপমান আর সকেু হয় না। সৈসন অবাক হকয় 
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বলকলন, বোপার কী? লমহমান বলকলন, আপসন েসদ একো কো 
রাক ন ৈাহকল আপনার বাসড়র  াবার গ্রহে করব, অনেোয় নয়। 
লমজবান ৈাকক আশ্বস্ত ককর বলকলন, কী লিই কো? 
-আপনার লগালামোকক বন্দীদিা লেকক মুসক্ত সদকৈ হকব! 
-সকন্তু আপসন সক জাকনন লি আমার কী পসরমাে ক্ষসৈ ককরকে? 
ৈার ককে এমন োদু আকে ো লবাবা পশুকদরককও ৈন্ময় ককর। 
আিুন লদ কবন ৈার কাসরিমা।  
এই বকল লমজবান ৈাকক লগালাকমর কাকে সনকয় লগকলন এবাং 
বন্দীত্ব লেকক মুসক্ত সদকয় বলকলন, ৈুসম লৈামার িুকর গেল গাইকৈ 
শুরু ককরা লৈা!  
মুসনকবর আকদি লমাৈাকবক োড়া পাওয়া লগালাম গেল গাওয়া 
শুরু করল। মুহূকৈশর মকযে লি াকন এক িুকরর ইন্দ্রজাল িৃসষ্ট্ 
হকলা। গােপালাও লেন িুকরর িাংকাকর দুকল ওঠা শুরু করল। 
আকিপাকির উেগুকলা লািাকৈ শুরু করল। লকাকনাো দসড় সেোঁকড় 
লগালাকমর কাকে লদৌঁকড় একলা। লমহমান সবসস্মৈ হকলন। িুকরর 
মূেশনায় পশুপাস ও লে সবকমাসহৈ হয় ৈার বাস্তব েমাে সনকয় সৈসন 
লিসদন ঘকর সিরকলন।  
বহুসদন পর এমন আকরকসে ঘেনার িন্ধান সমলল। ঘেনাসে 
সহজাকের নয়, আমাকদর লদকির; রাংপুর সিসড়য়া ানায়। মানুকের 
যারো, আল্লাহ ৈা‘আলা আঠার হাজার মা লুক িৃসষ্ট্ ককরকেন। 
সকন্তু ৈাকদর এই যারো আকদৌ িৈে নয়। আল্লাহ ৈা‘আলার িৃসষ্ট্ 
ও মা লুককর িাং ো লমাকেই এৈ কম নয়। সবজ্ঞাসনরাই লৈা এ 
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পেশি অনুন্ধান ককর লৈর লা  পঞ্চাি হাজার োেীর অসস্তত্ব 
লপকয়কেন। এর মকযে কীে-পৈঙ্গই আকে োয় েয় লা ।  
দয়াময় মাবুকদর িৃসষ্ট্ এিব োেীর মকযে লে কৈ রককমর তবসিত্রে 
আকে ৈার সকেুো অনুমান করা োয় আল্লামা দুমাইরী রহ. 
িাংকসলৈ হায়াৈুল হায়ওয়ান গ্রন্থসে পাঠ ককর। এিব োেী ও 
কীেপৈকঙ্গর কৈগুকলা আকে সবস্ময়কর গানপাগল। িুর আর 
গাকনর মূেশনায় ৈারা সবপরীৈ সলঙ্গকক আকেশে করার লিষ্ট্া ককর। 
লেমন অসৈপসরসিৈ একো কীে হকছ ঘুগরা। পৃসেবীকৈ 
বহুেজাসৈর ঘুগরা আকে। লকবল আকমসরকাকৈই আকে ২২০ 
েজাসৈর ঘুগরা। পুরুে ঘুগরার কাজ হকছ গাকনর মাযেকম বান্ধবী 
 ুোঁকজ লবড়াকনা। ৈারা গাকন গাকন বান্ধবীকক কাকে আিার আমন্ত্রে 
জানায়। আর লমকয় ঘুগরারাও পুরুে ঘুগরার গাকন মাৈাল হকয় 
ৈার কাকে যরা লদয় এবাং ৈার িাকে সমসলৈ হয়।  
ঘুগরা োড়াও আকরা বহুোেী আকে োরা গান ককর সবপরীৈ 
সলঙ্গকক দারুেভাকব আকৃষ্ট্ ককর। একসে ঘেনা অবৈারোর জনে 
এৈগুকলা কো বললাম। এবার মূল কোয় সিকর আসি। বের 
দকিক আকগ  াকা সিসড়য়া ানা লেকক রাংপুর সিসড়য়া ানায় আনা 
হয় লজাড়া ময়ূর-ময়ূরীকক। রা া হয় এক  াোঁিায়। োেী 
ৈোবযায়ক আকনায়ার লহাকিন ি  ককর ময়ূকরর নাম রাক ন 
িাসকল  ান। আর স্ত্রী ময়ূকরর নাম রাক ন ময়ূরী।  
আবািস্থল পসরববৈশন হকলও ভাকলাই সদন কােসেল ৈাকদর। 
ময়ূরীকক োড়া এক মুহূৈশও একা োকৈ না িাসকল  ান। সকন্তু 
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বের িাকরক আকগ পাকির  াোঁিায় আনা হয় এক সককিার 
পাস কক। অসৈসের আগমন িুদূর অকরসলয়া লেকক। 
সডকমাসিলকক্রন নাকমর এই পাস সে লদ কৈ িুদিশন। ময়ূরীর  াোঁিার 
পাকি বড় হকৈ োকক লি। িুদিশন এই সডকমাসিলকক্রন েুবক 
বয়িী হওয়ার িাকে িাকে আকনায়ার লহাকিন এোর নাম রাক ন 
িাসকব  ান। সমসষ্ট্ িুকর গান ককর িাসকব  ান। ৈাই এই িুর 
িােল িৃসষ্ট্ ককর ময়ূরী ও িাসকল  াকনর িম্পককশ।  
ৈার গাকন মুগ্ধ হয় ময়ূরী। সবকমাসহৈ হয়। সকন্তু ‘স্বামী’র িামকন 
মকনর ভাব েকাি করকৈ পাকর না লি। ৈাই স্বামী ঘুসমকয় 
পড়কলই মকনর োকন িাসকব  াকনর  াোঁিার পাকি সগকয় হাসজর হয় 
লি। আকস্ত আকস্ত ময়ূরীর েসৈ দুবশল হকৈ শুরু ককর িাসকব 
 ানও। িুকোগ লপকলই সিসল্পৈ আকাকর পরকীয়ার িিশা ককর। 
 াোঁিার িাোঁক গকল লঠাোঁে  ুসককয় সদকয় ময়ূরীকক ‘আদর’ ককর। 
ময়ূরীও কম োয় না। লিও ৈার ভাকলাবািার ডাকক িাড়া লদয়। 
িকল িাসকল লেকক দূকর িকর লেকৈ োকক ময়ূরী। সবেয়সে আোঁি 
করকৈ লপকর ময়ূরীর িাকে িগড়ায় সলপ্ত হয় িাসকল  ান। সকন্তু 
ময়ূরী ৈ ন পরকীয়ার িাগকর হাবুডুবু  াওয়া এক ভ্রাি নাসবক। 
লি লকাকনা মকৈই সনকজকক িাসককল আবদ্ধ রা কৈ পাকর না। 
িকল অসভমাকন নাওয়া  াওয়া লেকড় লদয় লি। স্বামীর িামকনই 
লদস কয় লদস কয় িারাক্ষে িাসককবর  াোঁিার কাকে পকড় োকক। 
লবাবা োেীর পরকীয়ায় মানুকেরই বা কী করার আকে? ৈাই 
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সিসড়য়া ানা কৈৃশপক্ষ বাযে হকয় ময়ূরীকক িাসককবর  াোঁিায় রা া 
শুরু ককর।  
পরস্পরকক কাকে লপকয় নৈুন জীবন সিকর পায় িাসকব-ময়ূরী। 
স্বাভাসবক  াবার  াওয়া শুরু ককর ৈারা। অপরসদকক সনকজর 
লিাক র িামকন স্ত্রীর পরকীয়া এবাং পরকীয়া স্বামীর িাকে আকমাকদ 
বিবাি লদক  দুঃক র িাগকর ভািকৈ শুরু ককর িাসকল। লিাকক 
 াওয়া-দাওয়া লেকড় লদয় লি। সিসড়য়া ানার লডপুসে সকউকরের 
আবুল কাকিম জানান, মানুকের মকৈা ভাকলাবািা োেীজগকৈর 
মকযেও রকয়কে। ৈারাও িঙ্গীনী হারাকনা বেো অনুভব ককর। লিো 
িাসককলর আিরকে স্পষ্ট্ হকয় উকঠকে। ৈাকক িুস্থ রা কৈ সনয়সমৈ 
স্বাস্থে পরীক্ষার পািাপাসি সভন্ন উপাকয়  ানা  াওয়াকনা হকছ। 
[ৈেেিূত্র : তদসনক বাাংলাকদি েসৈসদন ১জুন ২০১১ইাং] 
কী অদু্ভৈ বোপার! লিে পেশি োেীজগকৈও...  
োেীজগকৈ লবিসকেু োেীর িৈীত্ব ও স্বামী-স্ত্রী ভসক্তর িুনাম 
আকে। এগুকলার অনেৈম হকলা ময়ূর-ময়ূরী, ঘুঘু, কবুৈর ইৈোসদ। 
আল্লামা ইবন কুৈাইবা (রহ.) ‘উয়ূনুল আ বার’-গ্রকন্থ উকল্ল  
ককরকেন, আসম কবুৈরীকক লদক সে, লি সনজ স্বামী (কজাড়া) োড়া 
অনেকক িাংগৈ হওয়ার িুকোগ লদয় না। আর স্বামী কবুৈরও সনজ 
স্ত্রী োড়া অনে কারও িাকে সমসলৈ হয় না। ময়ূকরর মকযেও সঠক 
এই স্বভাব পসরলসক্ষৈ হয়। সকন্তু এ কী! আজ লে সহকিবপাসৈ 
ওলে-পালে হকয় োকছ! ময়ূরী লকন িাসকল  াকনর েসৈ িুোঁকক 
পকড়কে? এো কীকির আলামৈ? এই ঘেনা লৈা আমাকদর 
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মানবিভেৈার েসৈসনসযত্ব করকে না? লিে পেশি সিসড়য়া ানার 
সিসড়য়াগুকলা আমাকদর মানবিমাকজর মুক াি উকন্মািন ককর লদকব 
নাসক! আিুন এবার এিব েকশ্নর উত্তর ও রহকিের জে  ুলকৈ 
কুরআকনর বো োয় োই। কুরআকন ইরিাদ হকয়কে- 

ب  فب  ٱل َفَسادُ  َظَهرَ  ﴿ َب 
رب  ٱل  َح 

بَما َوٱِل    َكَسَبت   ب
َ
يأ ُ  اسب ٱل   ي دب يَقُهملب َض بَ  ذب بي ع   ٱَّل 

ُعونَ  لََعل ُهم   َعمبلُوا     [ ٤١: الروم] ﴾ ٤١ يَر جب
‘মানুকের হাকৈর উপাজশকন জল ও স্থলভাকগ সিৎনা েসড়কয় 
পকড়কে।’ {িূরা আর-রূম, আয়াৈ : ৪১} 
এই আয়াকৈর বো োয় মুিািসিরগে উকল্ল  ককরকেন, পৃসেবীর 
জল ও স্থলভাগ এক িময় িাি, সনরাপদ ও জুলুমমুক্ত সেল। 
লকউ কারও েসৈ আগ্রািী সেল না। বকনর বাঘ োগকলর ওপর, 
সিাংহ হসরকের ওপর আক্রমে করৈ না। িাপ বোে যকর ল ৈ না। 
রাঘব লবায়াল পুোঁসে মাে যকর ল ৈ না। কুসমর ল ৈ না কছপকক। 
সকন্তু এক িময় মানুকের পাকপর ভাকর সবপেশস্ত হয় পসরকবি। 
লভকে পকড় ইনিাি বেবস্থা। মানুকের হাকৈর কামাইকয়র কারকে 
জল ও স্থলভাকগ েসড়কয় পকড় জুলুম-আগ্রািন। লেসদন কাসবল 
সনরাপরায হাসবলকক হৈো ককর লিসদন লেকক স্থলভাকগর পশুকদর 
মানসিকৈায় পসরবৈশন ঘকে। ৈারা সিিা ককর ৈকব এোই বুসি 
জগকৈর সনয়ম? িসক্তিালী কৈৃশক দুবশকলর ওপর আক্রমে করা? 
বেি, শুরু হকলা হাঙ্গামা। িসক্তিালী কৈৃশক দুবশলকক আক্রমে 
করার সনমশম েসৈকোসগৈা।  
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জুলুমও আগ্রািন ৈৈক্ষে পেশি স্থলভাকগই িীমাবদ্ধ সেল। এ নও 
জলভাকগ এর েভাব পকড় সন। সকন্তু এসগকয় একলা আকরক 
জুলুমবাজ। জালান্দার ইবন সকরসকর। কুরআকন মুিা (আ.) ও 
স সের (আ.)-এর ঘেনায় লনৌকা নষ্ট্ ককর লদয়ার লে কো উকল্ল  
করা হকয়কে ৈার মূল উৎি সেকলন এই বাদিা মিাই! সৈসনই 
লজার ককর গরীব-দুঃ ীকদর সন ুোঁৈ ও ভাকলা জাহাজ এবাং 
লনৌকাগুকলা সেসনকয় সনকৈন। অনোয় েভাব  াসেকয় দুবশকলর িম্পদ 
গ্রাি ও ৈার ওপর আক্রমে করার দৃিে লদক  লিসদন লেকক 
জলভাকগর োেীরাও জুলুমবাজ হকৈ শুরু ককরসেল। মানুকের 
লদ াকদস  জলভাকগও িবল কৈৃশক দুবশকলর ওপর আক্রমকের 
যারাবাসহকৈা শুরু হকয়সেল। বলা হকয় োকক, লিসদন লেকক 
লবায়াল পুোঁসেকক যকর। কুসমর যকর কছপকক। িকল এভাকবই 
মানুকের লদ াকদস  স্থল ও জলভাকগ জুলুম ও অনোয় েসড়কয় 
পকড়। অবলা োেীরা একক্ষকত্র সনসবশিাকর মানুকের ‘অন্ধ অনুিরে’ 
করকৈ োকক!  
বৈশমান িমকয় লেম ও পরকীয়া মানুকের মকযে লেভাকব েসড়কয় 
পকড়কে ৈাকৈ োেীরাও লেন এই দুসেৈ আবওহাওয়া লেকক মুক্ত 
োককৈ পারকে না। ৈারাও মানুকের অনুিরে করার কিরৈ 
করকে! ময়ূরী-িাসককলর লেম-উপা োন সক ৈকব মানুকেরই পাকপর 
িিল? আমরা সক এই সনষ্পাপ পাস কদর মকযে সনকজকদর েসৈসবম্ব 
লদ কৈ শুরু ককরসে? কোো লবায হয় িসৈে, সমকেে নয় এক রসত্ত! 
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িকন্দহ ও অসবশ্বাি : উৎকসেশৈ সবজ্ঞাকনর অবাসঞ্ছৈ েিব 

 
نَّ رَُسوَل اهللَِّ 

َ
ِِب ُهَري َرَة أ

َ
َخلََق اهللَُّ ِمائََة » قَاَل  -صىل اهلل عليه وسلم-َعن  أ

َ َخل ِقِه يَََتَاَْحُوَن  ًَة َواِحَدًة بَْي  ٍَة فَوََضَع رَْح  ُعوَن  بَِهارَْح  َعٌة َوتِس  وَِعن َد اهللَِّ تِس 
ًَة   .«رَْح 

‘আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু লেকক বসেশৈ, রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম  ইরিাদ ককরন- আল্লাহ ৈা‘আলা 
একিৈসে রহমৈ িৃসষ্ট্ ককর মাত্র একভাগ মা লূককর মকযে 
েসড়কয় সদকয়কেন। এই একভাগ রহমৈ সদকয়ই মা লূক একক 
অপকরর েসৈ রহম ও করুো ককর।’ [সৈরসমেী : ৩৮৪৬] 
বু ারী ও মুিসলকমর বেশনায় আকে, ‘এই একভাগ রহমকৈর 
বকদৌলকৈই মাকয়রা ৈার বাচ্চার েসৈ লস্নহ ককর...’ [লদ ুন, বু ারী 
: ৬০০০; মুিসলম : ৭১৪৮]  
বস্তুৈ মাকয়কদর মকন আল্লাহ ৈা‘আলা রহমকৈর িাগর তৈসর ককর 
সদকয়কেন বকলই ৈারা িিাকনর েসৈ িীমাহীন করুোময়ী হয়। 
দুঃ -কষ্ট্ বরদািৈ ককর। লে সককিারী তককিাকর লকাকনা মাকক 
িিাকনর লপিাব িাি করকৈ লদক  নাক িাকপ লিই সককিারীই 
ে ন সনজ উদকর িিান যারে ককর এবাং মৃৈুেদুয়ার লপসরকয় 
সনকজর নৈুন জীবনোসপ্তর মযে সদকয় জননী হয়, ৈ ন ৈার িব 
ঘৃো লকান্ সদগকি লেন হাসরকয় োয়। িকল এক িময় লপিাবকক 
ঘৃো করকলও এ ন দুহাকৈ সনজ িিাকনর পায় ানা মলকৈও বাকয 
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না ৈার! লে অনূঢ়া অকনের সিশুর কান্নায় ৈেক্ত-সবরক্ত হয় লিই 
‘মসহলাই’ সবকয়র সপোঁসড় লভকে ে ন মা হয় ৈ ন গভীর রাকৈও 
িিাকনর কান্নায় সবরক্ত হয় না। ৈার িত্তাো িিাকনর িাসহদা 
পূরকে স্বয়াংসক্রয়ভাকবই কাজ ককর। লস্নকহর আসৈিকেে ক ন লে 
ঘুকমর মকযে জামার লবাৈামো  ুকল িিাকনর মুক  স্তনে পুসরকয় 
লদয় লি সনকজও ৈা জাকন না! কু্ষযাৈশ সিশু মাকয়র স্তনে গ্রহে ককর 
েৈেুকু ৈৃসপ্ত না পায়, ঘুম মার সদকয় িিানকক স্তনে সদকয় ৈার 
লিকয় লবসি ৈৃসপ্ত পান ওই মা। এমসন িব লস্নহ, েীসৈ আর মায়ায় 
লঘরা িিান আর মাকয়কদর জীবন! 
সকন্তু লস্নহ-েীসৈ ও মায়ার বাোঁযনো ক্রকমই স কল হকয় আিকে। 
িমকয়র পসরবৈশকন ঘকে িকলকে অস্বাভাসবক নানা ঘেনা। আজ 
অকনক মাকক সনজ হাকৈ িিান হৈো করকৈ লদ া োয়। ক নও 
বা লি িিানকক করকে সনকজর িাকে মৃৈুেপে োত্রী। আর এই 
অবস্থা িৃসষ্ট্ হকয়কে িকন্দহ ও অসবশ্বাি লেকক। এোকক লকন্দ্র ককর 
কৈ নারীপুরুকের লে কপাল পুড়কে, ঘর ভােকে ৈার ইয়ত্তা লনই। 
বলাবাহুলে এই অসবশ্বাি ও িকন্দহ জন্ম লদয়ার লক্ষকত্র জনক-
জননীর কাজ করকে েেুসক্তসবজ্ঞাকনর সবস্ময় লমাবাইল! 
বাাংলাকদকি েেম ে ন লমাবাইল নাকমর ‘সনরীহ ঘাৈকো’ আগমন 
ককর ৈ ন ৈা সেল একদকির হৈদসরে, অসিসক্ষৈ মানুকের জনে 
রীসৈমকৈা সবস্ময়। লদড়লক্ষ োকা  রি ককর একো লমাবাইল 
লকনার কয়জনই বা িাহি করৈ! ৈাই কারও হাকৈ লমাবাইল 
োককল আকিপাকির ললাককরা ৈার সদকক ঈেশাভকর ৈাকাকৈা! আর 
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লমাবাইলযারী ওই বেসক্তও সনকজর েসৈ অকনের আকক্ষকপর দৃসষ্ট্ 
সনপসৈৈ হকৈ লদক  িরম পুলক অনুভব করৈ। লমাবাইলযারীকক 
লদক  কৈজনকক আকক্ষপ করকৈ লদক সে! ললাককদরকক ওমন 
একো লমাবাইকলর মাসলক হওয়ার স্বপ্ন বুনকৈ লদক সে! 
ৈকব িড়াদাকমর িাকে িাকে লমাবাইলগুকলার লিবাও সেল িীসমৈ। 
লকবল রাজযানী ও লগাো লগাো ককয়কসে িহকর এর কােশকাসরৈা 
লিাক  পড়ৈ। লি াকনও আবার সঠকমকৈা লিবা পাওয়া লেৈ না। 
শুকনসে, জবনক অসভকনৈা নাসক গায়ক একবার মাসনক সময়া 
এসভসনউকৈ সেনৈাইকারীর কবকল পকড়সেকলন। লমাবাইল 
লকাম্পাসনর পক্ষ লেকক ইমাকজশসন্স কারকে পুসলকির দ্বারস্থ হওয়ার 
সবকিে একো নাম্বার লদয়া সেল। এই বেসক্ত সবপকদ পকড় ল ই 
হারাকলন না। মাো সঠক লরক  বুসদ্ধ ককর লিই জরুরী নাম্বাকর কল 
সদকলন। সকন্তু ৈার মাো সঠক মকৈা কাজ করকলও লমাবাইলো 
সঠক মকৈা কাজ করল না। েৈবার কল সদকলন ৈকৈাবার 
‘লমাবাইল ওকমন’ বলকলন, দুঃস ৈ, আপনার কাসিৈ নাম্বাকর এই 
মুহূকৈশ িাংকোগ লদয়া িম্ভব হকছ না। অনুগ্রহ ককর সকেুক্ষে পর 
আবার কল করুন...  
লমাবাইলওয়ালা মারাত্মক সবরক্ত ও ক্ষীপ্ত হকলন। সেনৈাইকারীরা 
ৈার িব সনকয় োয় সকন্তু লমাবাইকলর ‘সকেুক্ষে’ আর লিে হয় না! 
সঠক কৈক্ষে পর ৈাকক কল করকৈ বলা হকছ ৈা সৈসন ঠাহর 
করকৈ পারকলন না! আক্রাি হকয় িবশস্ব হারাকনার পর লমাবাইলো 
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কল গ্রহে করকব? সেনৈাইকারী বাোযন সক ৈৈক্ষে পেশি 
অকপক্ষা করকব?  
মূলেবান বস্তুসের েসৈ ভীেে রাগ হকলা ৈার। ৈাই সৈসন িবশিসক্ত 
সনকয়াগ ককর লমাবাইলোকক সপি ালা রাস্তার ওপর েুোঁকড় মারকলন।  
লিবা েদাকন ত্রুসে করায় লিসদন লমাবাইলোর কী অবস্থা হকয়সেল 
ৈা বলকৈ পাসর না, ৈকব লিবা অবায হওয়ার পর মানুকের লে 
অবস্থা হকয়কে ৈার সকসঞ্চৈ যারো সদকৈ পাসর এবাং লিই যারো 
লদয়ার জনেই আজককর ঘেনাসে উকল্ল  করব। 
এর পর আিল গ্রামীেকিান। লনেওয়াকশ সবসৃ্তৈ ককর ৈারা েসড়কয় 
পড়কৈ োকল িারাকদকি। এক িময় রাস্তার পাকি লোে লোে 
সবলকবাকডশ লল া োকৈ- সজসপ এ ন সিরাজগকি, সজসপ এ ন 
হসবগকি... 
এরপর আিল আকরক পেশায়।  াকার বাসিন্দাকদর সক মকন পকড় 
িামশকগকের ওভারসব্রকজর দুই গাকয় জড়াকনা সডসজোল িাইকনর 
গ্রামীেকিাকনর িকিকক সবজ্ঞাপনগুকলার কো, োকৈ সদগিসবসৃ্তৈ 
িবুজ মাকঠ মাোল মাোয় লদয়া কৃেক ও োগকলর বাচ্চা লকাকল 
লনয়া গৃসহেীর হাকৈ লমাবাইল যারকের দৃিে েসৈভাৈ হকৈা? লি 
িময় সক এই দৃকিের বাস্তবৈা কল্পনা করকৈ কষ্ট্ হকৈা না? 
সবজ্ঞাপন সনমশাৈার কল্পনার দুঃিাহি বকল মকন হকৈা না?  
সকন্তু িমকয়র পরীক্ষায় এিব েকশ্নর উত্তর কাোয় কাোয় সমকল 
লগকে। সবজ্ঞাপনসনমশাৈা এবাং লকাম্পাসনর কল্পনাককও হার 
মাসনকয়কে বাস্তবৈা। আজ গৃসহেী আর কৃোকের হাকৈই লমাবাইল 
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িীমাবদ্ধ নয়। িমুকের গভীকর অবে পাসনর কলকল ধ্বসনর িাকে 
লজকলর লকািড়াকৈও েসৈ মুহূকৈশ গকজশ উঠকে লমাবাইল। 
লমাবাইকলর সরাংকোকন লকোঁকপ উঠকে িমুে, নদীর িাি পাসনরাসি। 
আযুসনকৈা আর উৎককেশর দ কল আজ স্থল ও জল উভয়ভাগ! 
এভাকব সবজ্ঞান সদকয়কে লবগ সকন্তু লককড় সনকয়কে আকবগ। এই 
লবকগর লৈাকড় লভকি োকছ আকবগ, উচ্ছ্বাি আর মমৈা। সনকির 
ঘেনাো লদ ুন : 
পেুয়া ালী লজলার কলাপাড়া োনার পসশ্চম যুলািার গ্রাম। 
আযুসনকৈা আর উৎককেশর লোোঁয়া ললকগকে এই েৈেি 
গ্রামসেকৈও। ৈাকজনুর রহমান (২৬) এর স্বামী কাওিার সবশ্বাি। 
লপিায় লজকল। মাে যকর জীসবকা সনবশাহ ককরন। নাকমর িাকে 
সবশ্বাি িব্দো োককলও ‘সবশ্বাকি’ সবশ্বািোর পসরমাে কম। ৈাই 
সৈসন স্ত্রীকক অসবশ্বাকির ৈীকর সবদ্ধ ককরন। আর ৈা লমাবাইলকক 
লকন্দ্র ককরই। ঘকর লরক  োওয়া লমাবাইকল অপসরসিৈ নাম্বার 
লেকক মাকিমকযেই কল আিৈ। উত্তেক্ত করৈ ৈাকজনুরকক। স্বামী 
সনকজও অকনক িময় কল সদকয় স্ত্রীকক পরীক্ষা করকৈন। আর 
িামানেকৈই িকন্দকহর সবে ল কল সদকৈন স্ত্রীর ওপর। সবকে সবকে 
জজশসরৈ হকৈা ৈাকজনুকরর জীবন।  
এরই মকযে গৈ ২৩-০৫-২০১১ইাং ৈাসর  মঙ্গলবাকর অপসরসিৈ 
একসে নাম্বার লেকক কল আকি এবাং কলদাৈা ৈাকক গাসলগালাজ 
করকৈ োকক। এ সনকয় স্ত্রীর িাকে ৈুমুল িগড়ায় সলপ্ত হন 
কাওিার সবশ্বাি। সবোক্ত হয় ৈাকজনুকরর মন। স্বামীর অসবশ্বাি, 
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িকন্দহ আর গাসলগালাকজ অসৈষ্ঠ হন সৈসন। জীবনো ৈার কাকে 
লবািার মকৈা লাকগ। হকয় পকড় অেশহীন। ৈাই সিদ্ধাি লনন িরম 
সকেু করার। অজানা ও না সিকর আিার পকের োত্রী হওয়ার। 
এই পকের োত্রী সহকিকব িাকে লনন আদকর, লস্নকহ, মায়ায় লাসলৈ 
সৈনসে কনোিিানকক। রাকগ অপমাকন ঘকর োকা কীেনািক ঔেয 
পান ককর জীবননাি করার লিষ্ট্া ককরন সৈসন।  
‘মার কাকে পাসন  াইকৈ িাইকল মা গুোঁড়া গুোঁড়া সক জাসন পাসনকৈ 
গুইললা আমাকগা সৈন বইকনকর  াওয়ায়। মায়ও  ায় লহই পাসন। 
পাসন  াইয়াই লোড বইন (জান্নাৈ) বসম করকৈ করকৈ ঘুমাইয়া 
পকড়। আমাকগাও  াসল মাো ঘুরায়। আর বসম বসম হয়।  াসল 
পোকড বেো ককর। মায়  াসল লজাকর লজাকর কাকন্দ। লহইর পর 
আর সকেু মকন লনই।’ 
হািপাৈাকলর লবকড মৃৈুে েন্ত্রোয় েেিে করকৈ োকা এই 
কোগুকলা বলসেল িাৈ বেকরর ৈাকমমা। ৈার অপর লবান 
রাকবয়াও মৃৈুে েন্ত্রোয় েেিে করকে। আর িবকিকয় লোে, 
িবকিকয় মায়ার লবানো লৈা েন্ত্রো িইকৈ না লপকর আকগই 
পরকাকলর বাসিন্দা হকয়কে। [ৈেেিূত্র : তদসনক আমার লদি 
২৭/০৫/২০১১ইাং] 
এই আমাকদর লদি! আমাকদর িভেৈা। এভাকব হািপাৈাকলর 
লবকডই েেিে করকৈ োককব আমাকদর িভেৈা? িামাসজক ও 
পাসরবাসরক িৃঙ্খলা? লহ সবজ্ঞান! ৈুসম লৈামার েেুসক্ত ও উৎকেশ 
ৈুকল নাও। আমাকদরকক সিসরকয় দাও গ্রাকমর িরল বযূসে। মাোয় 
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মাোল বাোঁযা, গলায় গামো লিালাকনা িরল কৃেকসে। লে উৎকেশ 
আমাকদরকক িভেৈার কাোল বাসনকয়কে আমরা লিই িভেৈার 
ঋকে আবদ্ধ হকৈ িাই না!  
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মুক্তবাকির েহাকর রক্তাক্ত মানবৈা 

 
 -وسلم عليه اهلل صىل- اهللَِّ  رَُسوُل  ََضََب  َما:  قَالَت   َعن َها َتَعاَل  اهللَُّ  رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعن  

َحًدا
َ
ن   إِلَّ  َقط   بِيَِميِنهِ  َشي ئًا ََضََب  َولَ  َقط   َخاِدًما ََضََب  َولَ  َقط   نَِسائِهِ  ِمن   أ

َ
 ُُيَاِهدَ  أ

  اهللَِّ  َسِبيلِ  ِف 
‘আকয়িা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহা লেকক বসেশৈ, সৈসন বকলন, রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ক নও ৈার স্ত্রীগকের কাউকক 
েহার ককরন সন। লকাকনা  াকদমকক েহার ককরন সন, এবাং সনজ 
হাকৈ সৈসন েুকদ্ধর ময়দান োড়া ক নও কাউকক আঘাৈ ককরন 
সন।’ [িামাকয়কল সৈরসমেী : পৃষ্ঠা ২৩, িুনাকন বায়হাকী : ১৩৩০২] 
এমনই সেল রািূলুল্লাহ আলাইসহি িালাকমর আিরে। নারী জাসৈর 
েসৈ ৈাোঁর করুোর যারা সেল অিুরি। নারীিত্তা বহুমাসত্রক। এ 
কারকে সৈসন ৈাকদর িাকে লকামল বেবহার করার আকদি 
সদকয়কেন। বক্রৈার েন্ত্রো সনকয়ই িাংিার িমুকে জীবকনর দাড় 
লেকন লনয়ার পরামিশ সদকয়কেন। আর একাি অপরাগ হকল লকবল 
ৈ নই িািন, েকয়াজকন সবোনা আলাদা ককর লদয়া এবাং 
এককবাকর অপরাগ হকল ৈ ন িামানে েহার করার অনুমসৈ 
সদকয়কেন। সকন্তু অনোয়ভাকব েহার করা সকাংবা িীমাসৈসরক্ত েহার 
করা অেবা িাযারে অপরাকয ‘অিাযারে’ েহার করার কো 
ইিলাম স্বীকার ককর না। ইিলাম এিব অমানসবকৈা লকবল 
ঘৃোই ককর না, ৈা িমূকল উকছদ করার দৃঢ়ৈম পদকক্ষপ সনকয় 
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োকক। আকলািে হাদীকি এই আদিশই সিক্ষা লদয়া হকয়কে। অনে 
বহু হাদীকিও নারীকদর েসৈ লিৌজনেমূলক আিরে, লকামল 
বেবহার এবাং িদািারকের আকদি লদয়া হকয়কে।  
সকন্তু আমাকদর িমাজ িাংিার লেকক হৃদেৈা, িহমসমশৈা, লেম-
েীসৈ আর দয়া-মায়া সদন সদন সবলীন হকয় োকছ সকাংবা মুমূেশ 
লরাগীর মকৈা আক রী িালাম জাসনকয় সবদাকয়র দ্বারোকি অবস্থান 
করকে। আমার কোয় হয়ৈ অসৈরিন োককৈ পাকর। ৈকব 
বাস্তবৈা আমাকক এমন সৈৈা-কড়া কো বলকৈ বাযে ককর। আসম 
অক্ষম! আসম অপরাগ!!  
আর এই পসরসস্থসর জনে সিাংহভাগ দায় পারস্পসরক অসবশ্বাি, 
আস্থাহীনৈা, তনসৈকমূলেকবাকযর অভাব এবাং মুক্তবাকির। লিকোক্ত 
কারকে এমন িব ঘেনা ঘকে িকলকে ো শুনকৈও ইছা ককর না 
বলকৈও ইছা ককর না। ৈবু ৈা শুনকৈ বাযে হই এবাং সনদশয়ভাকব 
অনেকক লিানাকৈ োই। েসদ ৈাকৈ িবাই পকে সিকর আকি... 
এবার আসি ঘেনার মূকল : 
নারায়েগি লজলার িৈুল্লা োনার পঞ্চবসে হসরহরপাড়া। িুদিশন 
সু্কলোত্রী মাহমুদা এই গ্রাকমরই বাসিন্দা। সু্ককলর পাঠ িুকাবার 
আকগই সিক্ষানসবকির আকরক সমসেকল লোগ সদকয়কেন সৈসন। 
একৈা সমসেল নয়, লিাভাোত্রা নয়- িবোত্রা! হসরহরপাড়ার 
পাশ্বশবৈী গুলিান লরাকডর মনিুর সময়ার লেকল লিাহাকগর আহ্বাকন 
সৈসন এই সমসেকল লোগ সদকয়সেকলন, জসড়কয় পকড়সেকলন সেন্ন 
করকৈ অক্ষম মায়াজাকল। জাল লেকক সবকয়র সপোঁসড়র এই িুদীঘশ ও 
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বনু্ধর পেপসরক্রমায় মাহমুদার লকাকনা অসভভাবক িাকে সেল না। 
সগসর াদ লেকক পা হড়কক িরািসর মৃৈুে াকদ পসৈৈ হওয়ার লে 
িমূহ আিঙ্কা সেল ৈাকৈও ৈার লকাকনা রাহবর সেল না। িকল 
জীবকনর িলার পে িাংকীেশ লেকক িাংকীেশৈর হকয়কে। ৈাই আজ 
ধ্বাংিস্তুকপ  ুোঁকজ সিরকৈ হকছ মাহমুদার সবলুপ্ত অসস্তত্ব! মাহমুদা 
একক্ষকত্র দুসে ভুল ককরসেকলন।  
এক. জীবনিঙ্গী লবকে লনয়ার লক্ষকত্র একাকী সিদ্ধাি সনকয়সেকলন। 
অেি এো এমন ভয়ানক ও সপসছল পে, োকৈ হাজার জনকক 
িাকে সনকয় পে িলকৈও গা েমেম করা ভয় লিকপ যকর। পকদ 
পকদ ভূপসৈৈ হওয়ার আিঙ্কা কাজ ককর। মা বাবা ও মুরুব্বীকদর 
আোঁস জল লমিাকনা দুআ িকেও ভসবেেৈ িঙ্কা গা লিকপ যকর। 
লিকক্ষকত্র একক সিদ্ধাি লনয়া কৈেুকু সনরাপদ হকৈ পাকর, ৈা 
িহকজই অনুকময়।  
দুই. পদ্ধসৈকৈ ভুল করার িাকে িাকে সৈসন ললাক সনবশািকনও ভুল 
ককরসেকলন। সৈসন লিাহাকগর বাইকরর রূপোই শুযু লদক সেকলন। 
লভৈকরর ও মুোর আিল রূপো লদ ার লিষ্ট্া ককরন সন। েসদ 
ভাকলা ককর লদ কৈ লেকৈন ৈাহকল সবকয়র পকর নয় আকগই 
লদ কৈ লপকৈন লে, লিাহাগ একজন লনিাক ার ও ব াকে েুবক। 
োকদর অৈোিাকর জজশসরৈ আমাকদর িমাজ, লদি ও নারীিত্তা। 
সকন্তু লেকমর ৈীব্রৈা মাহমুদার দৃসষ্ট্ লেকক লিাহাকগর আিল 
লিহারাো আড়াল ককর রাক । কসল্পৈ জীবনিঙ্গীর লদাে  ুোঁকজ 
লবড়াকনাোকক ভাকলাবািার অমেশাদা বকল মকন হয়। সকন্তু করেীয় 
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েোিমকয় না করায় জীবকন লদ া লদয় িরম দুকভশাগ। সবকয়র আকগ 
োিাই না করকলও সবকয়র পর োিাই করা োড়াই পোঁিা বস্তুর মকৈা 
লিাহাকগর আিল পসরিয়ো লভৈর লেকক লঠকল লবর হকয় আকি।  
হাদীকি লনিাকক ‘উমু্মল  াবাকয়ে’ বা িব  ারাবীর জননী বকল 
আ োসয়ৈ করা হকয়কে। লিই  ারাবীর িবোই লেন ভর ককর 
আকে লিাহাকগর ওপর। ৈাই লে মাহমুদাকক ভাকলাকবকি সবকয় 
ককর একনসেল, অল্পসদকনই লিই মাহমুদার েসৈ  ড়গহস্ত হয় লি। 
ভাকলাবািার মানুকের েসৈ ভাকলাবািার রূপিুেমা জাসহর করার 
পসরবকৈশ পশুকত্বর সহাংরৈা িলায় অহসনশি। 
সনজ লেকক সবকয় করায় মাহমুদার পসরবার এই সবকয়কক েেকম 
লমকন সনকৈ পাকর সন। অবিে এোকক লদাকেরও বলা োয় না। মা 
বাবা িিান জন্ম লদকবন, দুঃ -কষ্ট্ ককর লালন পালন করকবন 
আর সবকয়র িময় ৈাকদর অমকৈই িিানরা সবকয় ককর অকনের 
হাৈ যকর িকল োকব- এো সক লমকন লনয়ার মকৈা সবেয়? পৃসেবীর 
লকাকনা আদালকৈ দাোঁসড়কয় লকাকনা বাদী সক এ কারকে কারও 
সবরুকদ্ধ মামলা করকৈ পারকব? িঙ্গৈ কারকেই মাহমুদার এই 
আিরকে ৈার পসরবার  ুসি হকৈ পাকর সন এবাং এর িকল ৈারা 
সবকয়র লকাকনা অনুষ্ঠানও ককর সন। লিাহাকগর অশুভোত্রার শুরু 
এ ান লেককই। লি এ সনকয় োয়ই িগড়া বাোঁযাকৈা মাহমুদার 
িাকে। লনিায় আছন্ন ললাকো বুিকৈই িাইৈ না লে, লি 
মাহমুদাকক িরল পকে বউ ককর ঘকর লৈাকল সন। মা বাবার বুক 
লেকক এক েকার লজার ককরই লি ৈাকক লককড় সনকয় একিকে। 
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অৈএব, এিব লক্ষকত্র অনুষ্ঠান-আকয়াজকনর সিিাো মাো লেকক 
লিকল দাও। সকন্তু ৈা মাকন না লিাহাগ। িকল লেকম লেকম িলকৈ 
োকক িগড়া, মারযর ও গালাগাল।  
কনোর ওপর িাসলৈ অৈোিাকরর িাংবাদ লপৌঁেকৈ লদসর হকলা না 
মা-বাবা পেশি। িিান মা বাবাকক েৈই কষ্ট্ সদক ৈারা ক নও 
েসৈকিায লনন না। বরাং িিাকনর সবপকদ, লবদনায়, দুঃ -দুদশিায় 
জজশসরৈ হয় ৈাকদর মন। মুহূকৈশ ভুকল োন ৈারা িিাকনর 
অপরায। পাহাড়েমাে অপরায করকলও সনসমকে ৈা ভুকল 
িিানকক বুকক ৈুকল লনন ৈারা। ৈাই সপৈা মুসিজুল ইিলাম 
কনোর এমন ককষ্ট্র কো শুকন মমশাহৈ হকলন। সনকজর ওপরই 
রাগ হকলা ৈার। ৈার অসভমাকন দগ্ধ হকছ লমকয়সে! না আর হকৈ 
লদয়া োয় না। ৈাই সিদ্ধাি সনকলন আগামী ককয়ক সদকনর মকযেই 
যুমযাম আকয়াজকনর মযে সদকয় লমকয়কক পুনরায় স্বামীর ঘকর 
পাঠাকবন সৈসন। সকন্তু লিাহাকগর ৈাকৈও ৈর িয় না। লি পূকবশর 
মকৈাই দানবীয় আিরে করকৈ োকক।  
০৯-০৮-১০ইাং ৈাসরক  মাহমুদা সু্ককল সে-লের্স্ পরীক্ষা লিে ককর 
বািায় লিরার পর আবার িগড়ায় সলপ্ত হয় লিাহাগ। এক পেশাকয় 
ঘকরর দরজা বন্ধ ককর মাহমুদাকক আেকক রাক  লি। এভাকব 
গসড়কয় োয় লবলা। সকন্তু দরজা ল ালা হয় না। িঙ্কা বাোঁকয মকন। 
শুরু হয় দরজা যাক্কাযাসক্ক। সকন্তু ৈাকৈও কাজ হয় না। লিে পেশি 
দরজা লভকে লিলা হয়। লভৈকর গুকমাে পসরকবকি সনস্তব্ধ িূনেৈায় 
িোকনর সিসলকের িাকে লভকি োককৈ লদ া োয় মাহমুদাকক। 
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উদ্ধার ককর দ্রুৈ হািপাৈাকল লনয়া হয় ৈাকক। সকন্তু এর আকগই 
দুসনয়ার মায়া ৈোগ ককরকেন সৈসন। এ ন শুযু লঘােোো বাসক। 
কৈশবেরৈ ডাক্তারগে লিই অবসিষ্ট্ কাজোই িমাপ্ত করকলন।  
[ৈেেিূত্র : তদসনক োয় োয় সদন ১১/০৮/১০ইাং] 
সনহৈ মাহমুদার িরীর জুকড় আকে আঘাকৈর ভয়াবহ সিহ্ন। এ 
কীকির সিহ্ন? কীকির দাগ? এ আমাকদর ঘুকেযরা িমাকজর 
লবপদশা, উছৃঙ্খল ও মুক্তবাকির সবোক্ত লোবল ও সনমশম ককষ্ট্র 
দাগ।  
লেকল-লমকয়রা আজ সনকজরাই সনকজকদর অসভভাবক লিকজ বকি 
আকে। ৈাই সপৈামাৈা ও অসভভাবককদর অমকৈ, অসনছায় সনজ 
পেকন্দ, ভাকলাবািা ককর সবকয় করকে। একক্ষকত্র কলোেকামী 
অসভভাবক বায িাযকল ৈারা ৈাকদরকক পকের কাোঁো মকন করকে। 
লহ েুবক! মকন লরক া, িু  আর কলোে সনকজ রিনা করা োয় না। 
সকাংবা োর মকযে িু  আকে বকল এ ন  াসল লিাক  লদ কৈ 
পাকছা, বাস্তবৈার িিমা পরকল ৈাকৈ কসল্পৈ লিই িুক র 
সেসকসেও না পাওয়ার আিঙ্কা উসড়কয় লদয়া োয় না। ৈাই এই 
বনু্ধর পকে, িাংকীেশ গসলকৈ একা হাোঁেকৈ লেও না। মা-বাবা এবাং 
অসভভাবককক িাকে নাও। লদ কব ৈাকদর লনক দুআর িিল 
জীবি অসস্তত্ব হকয় লৈামার িুক র উঠাকন একি গড়াগসড় আর 
লুকোপুসে  াকছ! 
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িম্ভ্রমহানীর কাঠুসরয়া 

 
আিজশাসৈক পেশাকয় এক লদকির িাকে আকরক লদকির িুিম্পকশ 
বজায় রা কৈ হয়। এই িুিম্পককশর মযে সদকয় এক লদকির িাকে 
আকরক লদকির লবািাপড়া সঠক োকক। িকল সবকশ্ব সস্থসৈিীলৈা 
সবরাজ ককর। এমসনভাকব এক লদকির পাসরবাসরক, িামাসজক, 
যমশীয় ও আনুেসঙ্গক অবস্থা অনে লদকি ৈুকল যরার রীসৈও িকল 
আিকে লিই আবহমান কাল হকৈই। এরই যারাবাসহকৈায় জন্ম 
হকয়কে দূসৈয়াসল বেবস্থা। এক লদকির রাষ্ট্রদূৈ অনে লদকি বাি 
ককর। সনজ লদকির স্বীকৃসৈ, কৃসৈত্ব, িুনাম লিই লদকি ৈুকল যকর 
সবশ্ব মানসিকত্র সনজ লদকির ভাবমেশাদা ৈুকল যরার লিষ্ট্া ককর। 
এ নকার মকৈা স্থায়ীভাকব দূৈ সনকয়াকগর মকৈা লরওয়াজ পৃসেবীর 
উোলকে িালু না োককলও দূৈ বেবস্থা িালু সেল। দূকৈর মাযেকম 
এক লদি লেকক অনে লদকি বাৈশা েদান করা হকৈা। স্বয়াং 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামও ৈৎকালীন সবকশ্বর 
েৈাপিালী রাষ্ট্রগুকলাকৈ দূৈ লেরে ককরসেকলন। এিব দূৈ 
সেকলন িসরত্র, আদিশ ও িভেৈার জ্বলি অসেসি া। ৈাকদর 
িাসরসত্রক উৎকেশ, িাহি, বীরত্ব ও লদিকেম লদক  বহু রাষ্ট্র 
েভাসবৈ হকয়কে। ইিলাম গ্রহে ককরকেন হাজার হাজার মানুে 
আর স্বােশক ও িিল হকয়কে দূৈ লেরকের মহান উকেিে। 
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দূৈকদর আনীৈ বাৈশা লে িুন্দর, িাসিময় ৈা দিশক ও আহুৈরা 
দূৈকদর লদক ই বুিকৈ লপকরকে।  
একসে লদকির িভেৈার গভীরৈা কৈেুকু ৈা সনেশীৈ হয় এ 
দূৈকদর লিহারা-িুরকৈই। ৈাই ৈাকদর িাসরসত্রক উৎককেশ লদকির 
লেমন িুনাম লৈমসন লনাাংরামী ও লাম্পকেে লদকির রিাৈল 
অবস্থা। িাসরসত্রক অযপৈন, সনলশজ্জৈা, লবহায়াপনা আর কামনার 
ললসলহান সি ায় আমাকদর লদকির ভাবমূসৈশ অকনক আকগই নষ্ট্ 
হকয় লগকে। এসে এ ন আর লগাপন লকাকনা সবেয় নয়। ইজ্জকৈর 
েৈেুকু বাসক আকে, ৈা ল ায়াকনার কাজ করকেন আমাকদর 
লদকির মানেবার, মহামানে হৈশাকৈশাগে। ৈারা সবশ্ববািীর িামকন 
আমাকদর মুিসলম লদিসের গবশ সমসিকয় লদয়ার জনে আদাজল 
ল কয় উকঠ পকড় ললকগকেন। এমসন এক বাৈশা, জাপাকন সনেুক্ত 
বাাংলাকদিী রাষ্ট্রদূৈ একক এম জাসহদুর রহমাকনর (েদ্মনাম) 
কীসৈশগল্প শুনুন :  
এসিয়ার অনেৈম অেশবনসৈক িসক্তিালী ও সিল্পিমৃদ্ধ লদি 
জাপান। সদ্বৈীয় সবশ্বেুকদ্ধ সবকশ্বর একমাত্র আেসবক লবামার 
আঘাকৈ জজশসরৈ হওয়ার অসভজ্ঞৈািমৃদ্ধ লদি। সকন্তু লবামার লিই 
দগদকগ ক্ষৈ লদকহ লরক ই ৈারা জাৈীয় ঐকে অেুে লরক  এসগকয় 
িকলকে লদি উন্নয়কনর কাকজ। একৈ ৈারা িিলও হকয়কে। 
সবশ্বমানসিকত্র ৈারা মাো উোঁিু ককর দাোঁড়াকৈ িক্ষম হকয়কে। লৈা 
একজন দূৈ একদকি সনেুক্ত হকল সনজ লদকির িুনাম রক্ষা 
করকবন এবাং লিই লদকির ভাকলা গুেগুকলা সনজ লদকি আমদাসন 
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করকবন। এোই ৈার কাকে লদিবািীর িাওয়া। সকন্তু সৈসন ৈা না 
ককর কী করকলন? এক কোয় আমাকদর জাৈ লমকর সদকলন সৈসন!  
২০১০ইাং ১৩ আগর্স্ জাপাকন রাষ্ট্রদূৈ সহকিকব কাকজ লোগ লদন 
জাসহদুর রহমান। সনয়মানুোয়ী রাষ্ট্রদূৈগে িপসরবাকর কমশকক্ষকত্র 
োকার িুসবযা পান। সকন্তু একদম তবরাকগের মকৈা িুকোগ হাৈ 
োড়া করকলন জাসহদুর রহমান। ৈার এই তবরাগে সির্স্ান 
পােীকদর মকৈা, োরা িারা জীবন সবকয় না ককর োজকসগসর ককর 
আর সগজশায় বকি বকি সিশুকদর অকাকল িৈীকছদ ককর। সবকশ্ব 
সিশু যেশকের জনে েসদ কাউকক লনাকবল পুরস্কার লদয়ার রীসৈ গকড় 
ওকঠ ৈকব সনবশািককদরকক অিৈ একক্ষকত্র লকাকনা কষ্ট্ করকৈ হকব 
না। সনসদ্বশযায় ৈারা সিষ্ট্ান োজককদরকক সনবশাসিৈ করকৈ পারকবন! 
পােী োককৈ লকউ এই পুরস্কার লনয়ার িাহি করকৈ পাকর! 
োকদর সববাহ করার অনুমসৈ লনই, ৈারা লৈা অববয পকেই 
তজসবক িাসহদা সমসেকয় লনকব! 
োককগ লি কো। জাসহদুর রহমান িাকহকবর কোয় আসি। সৈসন 
জানাকলন ৈার স্ত্রী মানসিক লরাগী। ৈাই ৈাকক িাকে সনকল লদকির 
িুনাম কু্ষণ্ন হকৈ পাকর। সকন্তু এো ৈার লদকির িুনাম কু্ষণ্ন হওয়ার 
সবেয় সেল না। সেল কুেবৃসত্ত কু্ষণ্ন হওয়ার সবেয়। বোপারসে েকাি 
লপকৈ িময় লনয় সন।  
২০১১ইাং িাকলর লিব্রুয়াসরকৈ সৈসন সনকজর লিোিাল লিকক্রোসর 
সহকিকব সনকয়াগ লদন স্থানীয় জাপানী ৈরুেী সককয়াককা 
ৈাকাহাসিকক। িাকসরোেশী ৈাকাহাসি ১০ই লিব্রুয়াসর রাষ্ট্রদূৈ 
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একক এম জাসহদুর রহমাকনর িামকন েেম ইোরসভউ লদন। 
েেম ইোরসভউকৈই সৈসন আমাকদর মুিসলম জাসৈ িত্তাোকক 
িরম লঠঙ্গানী  াওয়ান। সৈসন ৈাকাহাসির কাকে জানকৈ িান, ৈুসম 
সক কাজ লিকে আমার িাকে িা ল কৈ পারকব? পরবৈশী েশ্ন সেল 
আসম সক লৈামাকক জসড়কয় যকর িুমু ল কৈ পাসর?! 
এ েিকঙ্গ অনুভূসৈ েকাি করকৈ সগকয় ৈাকাহাসি বকলন- 
ইোরসভউকয়র অসভজ্ঞৈা না োকায় লভকবসেলাম এযরকনর 
অনুকরায হয়ৈ বাাংলাকদকির িাংসৃ্কসৈরই একো অাংি। সৈসন 
জানান, িাকসরর সদ্বৈীয় ইোরসভউকয়র জনে ডাকা হয় ১৪ 
লিব্রুয়াসর এবাং লিসদকনর েশ্ন সেল- ৈুসম সক অসববাসহৈা? লৈামার 
সক লকাকনা লেসমক আকে?  
এরপর ২১ই লিব্রুয়াসর িূড়াি ইোরসভউকয়র জনে ৈাকক ডাককন 
রাষ্ট্রদূৈ। লিসদন আকগর েশ্নগুকলা পুনরুকল্ল  ককরন সৈসন। 
ৈাকাহাসির ভাোয়, ইোরসভউকৈ এযরকনর অসভজ্ঞৈা না োকায় 
লভকবসেলাম, এযরকনর অনুকরায হয়ৈ বাাংলাকদকির িাসৃ্কসৈরই 
অাংি। সৈসন আরও জানান, ইোরসভউকৈ রাষ্ট্রদূৈ তদসহক িাসহদা 
পূরকের সনশ্চয়ৈা িম্পককশ সনসশ্চৈ হকৈ লিকয়সেকলন। ৈাকাহাসির 
ভােোনুোয়ী িাকসরকৈ লোগ লদয়ার েেম সদকনই ২৫ই লিব্রুয়াসর 
রাষ্ট্রদূকৈর ককক্ষ েকবি করা মাত্রই সৈসন ৈাকক জসড়কয় যকর 
স্বাগৈ জানান।  
সৈসন অনে লে লকাকনা সবকদিীর লিকয় আমাকক লবসি লজাকর লিকপ 
যকরসেকলন। লিসদনই অসিকি ৈার িকঙ্গ িা পান করকৈ হয় 
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আমাকক। পরসদন ২৬ই লিব্রুয়াসর রাষ্ট্রদূৈ আমাকক সনকয় 
ৈামাগাওয়া নদী ভ্রমকে সগকয় একসে সনজশন গাকের সনকি বকিন। 
বকলন, আসম সক লৈামাকক িুমু ল কৈ পাসর। আসম না বকলসেলাম। 
কারে, আমাকদর লদকি বি পেশাকয়র কারও িাকে এযরকনর 
িম্পকশ তবয নয়। সকন্তু সৈসন আমাকক এ কাকজ বাযে ককরসেকলন। 
২৮ই লিব্রুয়াসর অসিকি  ুককই সৈসন ককক্ষর দরজা বন্ধ ককর 
আমাকক আসলঙ্গন ককরন এবাং িুমু  ান। অসিি িলাকালীন 
বহুবার রাষ্ট্রদূকৈর এমন আিরকে আসম লিে পেশি সবরক্ত হকয় 
উসঠ। 
ৈাকাহাসি ৈার অসভকোগনামায় আরও উকল্ল  ককরন, মািশ মাকি 
আমাকক ৈার িাকে লডে করার জনে কািাইসরনকাসর পাককশ সনকয় 
োন। পাককশ হাোঁেকৈ হাোঁেকৈ সৈসন আমাকক বকলন, গৈ আড়াই 
বেকর কাকরা িাকে ৈার িারীসরক িম্পকশ হয় সন। পকরাক্ষভাকব 
সৈসন আমার কাকে িারীসরক িম্পককশর অনুমসৈ িান। আসম 
লনসৈবািক উত্তর সদকল সৈসন অিন্তুষ্ট্ হকয় জানান, লিোিাল 
লিকক্রোসর সহকিকব ৈাকাহাসির িাকসরর িৈশই হকলা িারীসরক 
িম্পকশ। এো না করকল িাকসর োককব না। ৈাকাহাসি উকল্ল  
ককরন, লিসদন পাককশ হাোঁোহাোঁসে ও িুম্বনরৈ অবস্থায় এক 
বাাংলাকদিী আমাকদর েসব লৈাকল। ৈাকৈ আৈঙ্কগ্রস্থ হকয় রাষ্ট্রদূৈ 
বকলন, এরা  াকার সমসডয়ায় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রোলকয় অসভকোগ 
করকৈ পাকর।  
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ৈ ই আসম বুিকৈ পাসর রাষ্ট্রদূৈ আমার িাকে ো করকেন ৈা 
বাাংলাকদকির লকাকনা িাাংসৃ্কসৈক সবেয় নয়। ৈকব েসব লৈালা 
লদক ও ৈার মকযে লকাকনা পসরবৈশন হয় সন। সৈসন আমার িাকে 
িারীসরক িম্পককশ স্থাপকনর লজার লিষ্ট্া িালান। সকন্তু লিে পেশি 
বেেশ হকয় সৈসন আমাকক েস্তাব লদন আসম লেন একজন জাপানী 
ৈরুেী  ুোঁকজ লদই ৈাকক। আসম ৈাকক জানাই, আমার এযরকনর 
লকাকনা বান্ধবী লনই। এরপর লেকক আসম িব িময় আৈঙ্কগ্রস্ত 
োসক। লকননা সৈসন ৈার পকদর বকল লে লকাকনা অসভকোগ 
এসড়কয় লেকৈ পারকবন।  
ৈাকাহাসি বকলন, রাষ্ট্রদূকৈর িব েস্তাব সিসরকয় লদয়ার পর সৈসন 
আমার ওপর অিন্তুষ্ট্ হন এবাং জাসনকয় লদন, আমাকক ৈার 
লিোিাল লিকক্রোসরর পকদ রা া িম্ভব নয়। পািাপাসি সৈসন ৈার 
সনকজর অবস্থান সঠক রা ার জনে লকাকনা েমােও রা কৈ িান সন। 
একারকে সৈসন আমার কাকে োকা িব ডকুকমে জমা সদকৈ 
বকলন। সকন্তু আসম ৈা কসর সন। কারে, আসম সনসশ্চৈ ডকুকমে 
নষ্ট্ করকল সৈসন উকটা আমার সদকক অসভকোকগর আেুল 
ৈুলকবন। সৈসন ও দূৈাবাকির ককয়কজন কমশকৈশা আমার ভুল 
যকর আমাকক িাকসর লেকক বসহষ্কাকরর পে  ুোঁজকেন। বাাংলাকদিী 
পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয় এবোপাকর বেবস্থা না সনকল আসম জাপাসন 
আদালৈ ও সমসডয়ায় োব। 
বাাংলাকদিী একজন কামুককর এমন সনলশজ্জপনায় কূেবনসৈক মহল 
ও স্থানীয় জাপানী কসমউসনসেকৈ আকলাড়ন ৈুলকল দসক্ষে 
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লকাসরয়ায় সনেুক্ত বাাংলাকদিী রাষ্ট্রদূৈ লমাহাম্মাদ িহীদুল ইিলাম 
৮ই লম জাপাকন োন এবাং ৈদি ককর ঘেনার িৈেৈা  ুোঁকজ পান। 
[ৈেেিূত্র : তদসনক বাাংলাকদি েসৈসদন ৬/৬/১১ইাং] 
অবিে জাসহদুর রহমান এিব অসভকোগ অস্বীকার ককরকেন। সকন্তু 
১৪ই ৈাসরক র আমার লদি পসত্রকায় জাসনকয়কে ৈাকক লদকি 
সিসরকয় আনা হকয়কে। 
হায় আকক্ষপ! একজন রাষ্ট্রদূৈ লগাো লদকির েসৈসনসয। সকন্তু 
সৈসন আমাকদর এ কীকির েসৈসনসযত্ব করকলন? সৈসন সক 
আমাকদর সরপুর েসৈসনসযত্ব করকলন? কৈ বড় আকক্ষকপর কো, 
ৈাকাহাসি ও জাপানীকদর অিকর সৈসন এই সবশ্বাি িৃসষ্ট্ ককরকেন 
লে, পরনারীকক িুম্বন করা বাাংলাকদকির িাাংসৃ্কসৈর অাংি! হায়! 
আমরা সবকশ্বর সদ্বৈীয় বৃহত্তম মুিসলম রাকষ্ট্রর অসযবািী। মুিসলম 
সবকশ্ব আমাকদর এসনকয় কৈ লগৌরব। সকন্তু রাষ্ট্রদূকৈর সরপুর 
ৈাড়নায় এভাকবই ধ্বকি পড়ল আমাকদর লগৌরকবর লদয়াল? আমরা 
লিে পেশি বসহঃসবকশ্ব কামুক জাসৈ সহকিকব সিসহ্নৈ হলাম? এই 
সক সেল রাষ্ট্রদূকৈর দাসয়ত্ব?  
অেি আমাকদর লগৌরবময় মুিসলম িািকনর ইসৈহাকি রাষ্ট্রদূৈকদর 
ইসৈহাি সেল কৈ লগৌরবময়! সবশ্ব বীর রুস্তকমর কাকে মুিসলম 
দূৈ গমন করকল সৈসন ৈাকক বলকলন, আপনারা এ াকন একিকেন 
লকন? দূৈ স্বকদকির লগৌরবময় ঐসৈহে ও িভেৈার েসৈসনসযত্ব 
ককর বলকলন- আমরা মানুেকক মানুকের লগালামী লেকক মুসক্ত 
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সদকয় আল্লাহর লগালামীর িাকে েুক্ত করকৈ একিসে! একিসে 
কুেবৃসত্ত লেকক মানুেকক লবর ককর আনকৈ।’ 
কৈ বীরত্বময়, লগৌরবগাোঁো, স্মরেীয় েসৈসনসযত্ব! সরপুর ৈাড়নার 
কাকে আমরা এভাকবই পরাস্ত হকৈ োকব? কামনার আগুন আর 
মুক্তবাকির দাবানকল পুড়কৈ োককব আমাকদর লগৌরকবর 
কীসৈশঘরগুকলা?  
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কসল্পৈ ভাকলাবািার করুে উপিাংহার 

 
হাদীকি ইরিাদ হকয়কে- আবূ উমামা রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু লেকক 
বসেশৈ, সৈসন বকলন, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
ইরিাদ ককরন- 

ِيَانََة َوال َكِذَب » ََِلِل ُُكَِّها إِلَّ اْل  ِمُن لََعَ اْل  بَُع ال ُمؤ   «ُيط 
‘মুসমকনর স্বভাকব িব রককমর গুনাহ োককৈ পাকর। সকন্তু দুসে 
গুনাহ নয় েৈারো ও সমেো।’ [মুিনাকদ আহমাদ : ২২১৭০; 
মুিান্নাি : ৩০৩৩৯] 
কল্পনার িীেশৈায় েসদ কারও জীবন নাি হয়, সবকবিনার দীনৈায় 
েসদ কাউকক সনমশম ভাকব জীবন সদকৈ হয় ৈাহকল লিই কল্পনা 
আর সবকবিনার জনে আকক্ষপ হয় তবসক! নারীিত্তা পৃসেবীর 
দুবশলৈম বস্তুর অনেৈম। এই দুবশল বস্তুর ওপর কৈজন লে 
কৈভাকব সনকজকদর স্বাকেশর বাোঁয সনমশাে ককর ৈার ইয়াত্তা লনই। 
লিই বাোঁকযর ভাকর নুকয় পকড় নারীর জীবন। ধ্বাংি হয় ৈাকদর 
িু কল্পনা, ধ্বাংিস্তুকপ পসরেৈ হয় ৈাকদর আিার সমনার। 
সককিারগকির দুই ৈরুেীর ঘেনা। দুজন নারী লিসদন  াকার এক 
লহাকেকল এক িাকে োে সদকয়সেকলন এবাং সনসক্ষপ্ত হকয়সেকলন 
 াকাবািীর বজশেভাগাকড়। এ এমন সনমশম ঘেনা োর ৈুলনা লমলা 
িসৈেই কসঠন। এরূপ একসে ঘেনাই একো িমাকজর রূপ পাকট 
লদবার জনে েকেষ্ট্। সকন্তু আমাকদর অনুভূসৈকবায এৈ সনসিয় লে, 
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িমাকজর ঘেমান এিব হাজার ঘেনাও আমাকদরকক জাগাকৈ 
পারকে না।  
‘িম্ভবৈ লবলা বাকরাো ৈ ন। আমার পরীক্ষা সেল, ৈাই 
পড়সেলাম। িুসম আপু মাকক বকল তৈসর হকয় লবসরকয় লগল। 
আমাকক বকল লগল, রুসন, আসম উসমশকক সনকয় সবউসেপালশাকর 
োসছ। লদ সব আজ  ুব িুন্দর ককর লিকজ আিব।’ সকন্তু লিই 
লিকজ সিকর আিা িম্ভব হয়সন িুসমর। অসভিপ্ত মুক্তবাকির জীবন 
লককড় সনকয়কে ঘকর লিরার সিরিন আিা। 
ঘেনাসে ২০০৮ িাকলর ১৬ই জুলাইকয়র। আিকরাজা আক্তার িুসম 
ও আিকরাজা আক্তার ঊসমশ দুই বান্ধবী। দুজকনরই বাসড় 
সককিারগি িহকর। দীঘশসদন একিকঙ্গ লল াপড়া ককরকেন।  
মুকঠাকিাকনর মাযেকমই উভকয় জসড়কয় পকড়ন লেকমর িম্পককশ। 
ৈাকদর দুই লেসমক িামীম হাওলাদার (৩৬) ও মসনরুজ্জামান 
ওরকি হলুদ সময়া (৩৪)। িুসমর িাকে মুকঠাকিাকন িামীম 
হাওলাদাকরর িাকে ি ে গকড় ওকঠ। িামীম সববাসহৈ এবাং দুই 
িিাকনর জনক। িট্রগ্রাকমর লাল ান বাজাকর একসে ইকলক্ট্রসনক্স 
িামগ্রীর লদাকাকনর পসরছন্ন কমশী। সকন্তু লেকমর িম্পকশ তৈসরর 
িময় লি ৈার পসরিয় লদয় ইকলসক্ট্রক লকাম্পাসনর কমশকৈশা 
সহকিকব। ৈার বাসড় িালকাসঠ লজলার নলসেসে উপকজলার 
কাও ারা গ্রাকম। 
একইভাকব আিকরাজা উসমশর পসরিয় হয় সককিারগি পুসলি 
লাইকনর কনকষ্ট্বল মসনরুজ্জামান ওরকি হলুদ সময়ার িাকে। হলুদ 
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সময়া সনকজকক পুসলকির ঊধ্বশৈন কমশকৈশা বকল পসরিয় লদয়। ৈার 
বাসড় লনত্রককানার পূবশযলা উপকজলার হােবাকরঙ্গা গ্রাকম। 
এিব লক্ষকত্র ো হয় ৈাহকলা, পরস্পকরর মকযে লদ া করার ৈাড়না 
িৃসষ্ট্ হওয়া। ৈাকদর লবলায়ও বেৈেয় ঘেল না। এই জুসেদ্বয় 
পরস্পকরর মকযে লদ াকদস র পবশো লিকর সনকলন। আর এই 
লদ াকদস র পকবশই মসনরুজ্জামান ও িামীকমর মকযে লোগাকোগ হয় 
এবাং ৈারা একক অপকরর লিান নম্বর সবসনময় ককর। 
িৈে লবসিসদন িাপা োকক না। পৃসেবীর অনেৈম িাশ্বৈ বাস্তবৈা 
এসে। লিই যারাবাসহকৈায় উসমশ ও িুসম ৈাকদর মকনর মানুকের 
আিল পসরিকয় পসরসিৈ হয়। এই পসরিকয়র পর ৈাকদর মাোয় 
আকাি লভকে পকড়। সঠক ইয়াহূদীকদর মকৈা। আল্লাহর সবযান না 
মানার কারকে ৈাকদর ওপর ৈুর পাহাড় িাসপকয় লদয়া হকয়সেল। 
িুসম ও উসমশও কী ৈকব লিই কসঠন লবািার বাহক? দুষ্ট্ ইহুদীরা 
পরামিশ ককরসেল, ৈারা পালাক্রকম পাহাড় মাোয় ককর রা কব, 
ৈবু নবীর কো শুনকব না, আল্লাহর সবযান মানকব না। সকন্তু 
উসমশরা কী পারকব দুষ্ট্বুসদ্ধর এমন অিাযে কাজ করকৈ? 
মসনরুজ্জামান আর িামীমরা ৈাকদর ওপর সমেো ও েলনার লে 
পাহাড় িাসপকয় সদকয়কে ৈা দীঘশসদন বহন করা সক ৈাকদর জনে 
আকদৌ িহজ হকব? এই সদ্বযাদ্বকের মকযেই লককে োয় লবি 
সকেুসদন।  
ওসদকক লেসমক বোোকদরও লৈা মানিম্মাকনর বোপার বকল কো 
আকে! লকাম্পাসন কমশকৈশা আর উচ্চপদস্থ পুসলি অসিিাকরর িাোঁক 
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গকল ে ন পসরছন্নৈা কমশী আর কনকর্স্বকলর পসরিয়ো লবর হকয় 
আকি ৈ ন আর ৈারা সবেয়সেকক মেশাদার জনে সনরাপদ মকন 
ককর না। িকল কসেৈ সেয় মানুেকদরকক সনকয় িরম ও জঘনে 
পসরকল্পনা গ্রহে ককর ৈারা। পসরকল্পনা লমাৈাকবক ২০০৮ িাকলর 
জুলাই মাকি উসমশ ও িুসম দুই বান্ধবীকক সককিারগকির একসে 
সবউসে পালশার লেকক সবসভন্ন েকলাভন সদকয়  াকায় সনকয় আিা 
হয়। নারীিত্তার দুবশলৈাকক কাকজ লাসগকয় ৈারা ৈাকদরকক সবভ্রাি 
করকৈ িক্ষম হয়। এযরকনর ভয়ানক একসে িাোঁকদ দুইজন ৈরুেী 
পা সদকলন সকন্তু একজনও পসরেসৈর ভয়াবহৈার কো সিিা 
করকলন না সকাংবা পসরবাকরর িদকিের িাকে সবেয়সে আকলািনা 
করকলন না। োর পুকরা িুসবযা গ্রহে করল েৈারক ললাক দুসে। 
ৈারা সমেো পসরিকয় লমকয় দুসেকক সনকয় কারওয়ান বাজাকরর 
ওকয়র্স্ানশ গাকডশন লহাকেকল ৩০৬ ও ৩০৭ নম্বর ককক্ষ আশ্রয় লনয় 
এবাং রাকৈ লেসমকাকদর শ্বািরুদ্ধ ককর হৈো ককর কক্ষ দুসেকৈ 
ৈালা সদকয়  াবার আনার কো বকল লহাকেল লেকক পাসলকয় োয়। 
ঘেনার পর লহাকেকলর দুই মাসলক আঃ  াকলক ও রানা এবাং 
বেবস্থাপক আবুল সময়া  ুকনর কো পুসলিকক না জাসনকয় লাি দুসে 
িসির িুসড়কৈ ভকর একসে িুসড় মগবাজার হাসৈরসিকলর পাসনকৈ 
লিকল লদয় এবাং অপর িুসড় লৈজগাোঁও লরলকষ্ট্িকনর পাকির 
ডার্স্সবকন লিকল লদয়। [ৈেেিূত্র : কাকলর কে ৯ লিব্রুয়াসর 
২০১০ইাং] 
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হায় আকক্ষপ! লমাহ আর ভাকলাবািার রূপকো এভাকব দুজন 
ৈরুেীকক করুে পসরেসৈকৈ লভাগাকলা? কী মমশাসিক এই আ োন! 
সমেোর জাল সবসেকয়, েৈারোর িাোঁদ লপকৈ কীভাকব নারীজাসৈকক 
ধ্বাংি ককর িকলকে িম্ভ্রমক ককা পুরুেগুকলা! আর নারীরাও 
অবলার মকৈা সনকজকদরকক ধ্বাংকির ভাগাকড় সনকক্ষপ করকে। 
ৈাকদরকক লক লবািাকব লে, ৈোকসেৈ লেম-ভাকলাবািা জীবকনর 
অপসরহােশ লকাকনা অাংি নয়? বরাং এগুকলা হকছ একো লমাহ। 
আর লমাহ মাকনই িামসয়ক উকত্তজনা। এই িামসয়ক উকত্তজনার 
কাকে সক বাস্তবৈা বন্ধক োককৈ পাকর? বহু লমাহাছন্ন বেসক্তকক 
লমাহ লককে োওয়ার পর পূকবশর লমাকহর কারকে আকক্ষপ করকৈ 
লদক সে। বাস্তবৈার কাকে হার মানকৈ লদক সে। ৈারা সনকজরা 
বলকৈ বাযে হকয়কেন লে, এোই বাস্তবৈা। লমাহ কল্পনা, আর 
জীবন বাস্তব। আর বাস্তবৈার কাকে কল্পনা হার মানকৈ বাযে। 
েেুসক্তর িৃসষ্ট্গুকলা মানুকের মঙ্গকলর জনে করা হয়। সকন্তু ৈার 
ভুল বেবহার হকলই ৈা অনািৃসষ্ট্র কারে হকয় দাোঁড়ায়। আজ 
বাস্তবৈা একো বলাকৈ বাযে করকে লে, লমাবাইলকেম আপনাকক 
িমৃদ্ধ করকে না, িূনে করকে।  
একক্ষকত্র ৈরুে-ৈরুেী ও েুবক-েুবৈীকদরকক সনজ গরকজ িকিৈন 
হকৈ হকব। একো ৈাকদরকক িবশদা মকন রা কৈ হকব লে, 
লমাবাইল লিান জীবকনর অনুেঙ্গ, ক নই জীবকনর জনে অপসরহােশ 
নয়। সবরসক্তকর বা অপসরসিৈ কলগুকলাকৈ মজা করার কো না 
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লভকব এসড়কয় িলা উসিৈ। ৈাহকল জীবকনর অকনকাাংিই সনরাপদ 
হকয় োকব। 
মানুেমাত্রই ভুল ককর। আর এই বয়িোয় এযরকনর ভুল ও 
পদস্খলন হওয়া অস্বাভাসবকও নয়। ৈাই লকাকনাভাকব অবাসঞ্ছৈ 
এই িম্পকশ হকয় লগকল লিো লেকক উত্তরকের পে  ুোঁকজ লবর 
করকৈ হকব। ৈার সনকজর কাকে পসরষ্কার োকা উসিৈ লে, আসম 
ভুল করসে না লৈা। এরূপ হকয় লগকল পসরবারকক পর না লভকব 
ৈাকদরকক আপন ভাবুন। মা-বাবা অেবা ভাই-লবাকনর িাকে মন 
 ুকল আলাপ করুন। এিব িম্পককশর ভাকলামন্দ সদক ৈাকদর 
িাকে লিয়ার করুন। 
েুবক-েুবৈীকদর িাকে িাকে অসভভাবককদরও িকিৈন হকৈ হকব। 
এযরকনর িম্পককশ িবকিকয় লবসি ক্ষসৈগ্রস্ত হয় সককিার-
সককিারীরা। ৈাই অসভভাবককদর অবকহলা ৈাকদর জীবনকক 
অসযক দুসবশেহ ককর ৈুলকৈ পাকর। আমাকদর িমাজবেবস্থায় 
সবকনাদকনর িুকোগ কম এবাং লবকারকত্বর োবাও েবল। ৈাই 
লকউ লকউ সবকনাদকনর স্বাদ সনকৈ সকাংবা লবকারকত্বর দুঃ  ভুলকৈ 
লমাবাইকলর মাযেকম উছৃাং ল জীবকন অভেস্ত হকয় ওকঠ। ৈাই 
পসরবাকরর ললাককদর উসিৈ এিব েুবক-েুবৈীর েসৈ ল য়াল 
রা া। এ াকন লক্ষেেীয় লে, দুসে লমকয় এক িাকে পলায়ন 
ককরকে। আিকল পসরবাকরর ললাককদরকক েসদ িিানরা আপন 
ভাকব, ৈাকদর মেশাদা রক্ষা করকৈ দৃঢ় েসৈজ্ঞ োকক ৈকব ৈাকদর 
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মকন এযরকনর সিিা আিকব না এবাং পসরবাকরর মেশাদা কু্ষণ্ন ককর 
এযরকনর পদকক্ষপও ক নও লনকব না। 
এমসনভাকব অসভভাবককর লবক য়াল, অিকিৈনৈা িিানকক লজসদ 
আর অিাংেমী ককর লৈাকল। ৈাই এযরকনর অবাসঞ্ছৈ ঘেনা 
এড়াকৈ অবিেই অসভভাবককক িকিৈন হকৈ হকব। আর িব িময় 
িািকনর লাসঠ বেবহার না ককর লকৌিকল ৈাকদরকক বকি রা ার 
েয়াি লপকৈ হকব।  
এ যরকনর ঘেনায় লেকলকমকয়রা িাযারেৈ  ুব দুবশল হকয় পকড়। 
িকল ৈারা অজাকিই িাোঁকদ পা লদয়। ৈাই অসভভাবককদর একেু 
লবসি িকিৈন হকৈ হকব। িিাকনর বয়ঃিসন্ধর িময় লেককই মা-
বাবার উসিৈ িিাকনর েসৈ সবকিেভাকব মকনাকোগ লদয়া। ৈাকদর 
গসৈসবসয ও িলাকিরার সদকক ল য়াল রা া। িিান জন্ম লদয়া 
িহজ সকন্তু মানুে এবাং আদিশবান ককর গকড় লৈালা কসঠন তবসক! 
স্বাযীনৈার মকৈা। ো অজশন করা িহজ সকন্তু যকর রা া কসঠন। 
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কসিন কল্পনা 

এক. 
েবািী স্বামীর কসিন কল্পনায় আছন্ন োককৈন িারজানা 
(েদ্মনাম)। আিায় োককৈন ককব শুনকবন িড়ক সকাংবা অনে 
লকাকনা দুঘশেনায় স্বামীর লদহ সেন্নসভন্ন হকয়কে, কসিকন ভকর লাি 
সিকর আিকে- লিই আিায়। দীঘশ লদড়সে েুগ কােল এই আিায় 
আিায়! 
অকনকক হয়ৈ অসবশ্বাি করকবন কোো। লকউ লকউ লল ককর 
মসস্তষ্ক িুস্থৈার বোপাকর েশ্ন ৈুলকবন। সকন্তু সবশ্বাি করুন, এর 
লকাকনাোই করকৈ হকব না আপনাকক। আমাকদর িমাকজ কৈ 
অসবশ্বািে ঘেনাই লৈা ঘকে। হয়ৈ লদ ার আকগ আপসন ৈা সবশ্বাি 
করকৈ িান না। লদ ার পরও সবশ্বাি করকৈ কষ্ট্ হয়। সকন্তু লিে 
পেশি সবশ্বাি করকৈই হয়। এমনই অদবশ্বাস্য দকন্তু বাস্তব 
ঘটনায় ছমাড়া আমায়ির বতত মান স্মাজ! 
সদনাজপুকরর এই লমকয়সে বাবার  ুব আদকরর িিান। অৈেি 
িঞ্চল আর দূরি। বাবা ৈাকক অৈেসযক লস্নহ ও মায়া ককরন। 
িারা িময় যকর লমকয়সে ল লা ককর লবড়ায়। গাকের মগডাকল উকঠ 
বকি োকক। ৈকব পরীক্ষার িময় ভাকলা িলািল ককর। এভাকব 
লমসট্রক পাি করার পর িারজানা (েদ্মনাম) মামার কাকে  াকায় 
িকল আকি। এ াকন একিই শুরু হয় লিই অবাসঞ্ছৈ জীবকনর পকে 
পা মাড়াকনা।  
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 াকা ভাসিশসেকৈ ভসৈশ হন িারজানা। বহুসদন আকগ ভাসিশসেরই 
এক োকত্রর লল া ‘ভাসিশসের লমকয়রা’ নাকমর বইসে পকড় ভাসিশসের 
লমকয়কদর হালহাসককৈ িম্পককশ সকসঞ্চৈ যারো লপকয় স্তসম্ভৈ হকয় 
সগকয়সেলাম। লি েিকঙ্গ আর লেকৈ িাই না। ভাসিশসের কোম্পাি 
আর আকিপাকির এলাকাগুকলা লেন অবায িারেভূসম। এ াকন লে 
ো  ুসি ৈাই করকৈ পাকরন। লকউ কাউকক বাযা লদয়ার মকৈা 
অেো লবাকামী করকৈ োন না। এমন মুক্তবাকির কোম্পাকি ভসৈশ 
হকয় অবাক হকয় োন িারজানা। গ্রাকমর এই িরল লমকয়সের 
কাকে েেম েেম িহকরর হাবভাব অদু্ভৈ লাকগ। 
ভাসিশসের কোম্পাি এলাকা ৈার কাকে রীসৈমকৈা সবস্ময়কর 
আসেনা হকয় যরা লদয়! ৈকব লঘার কােকৈ িময় লাগল না। 
সৈসনও আর দিসে লমকয়র মকৈা জুসে লোগাকড় িিল হকলন। 
ভাসিশসের োত্রোত্রীরা একসদকক বোকিলর আবার অনে সদকক আজন্ম 
দাম্পৈে জীবন ৈাকদর! 
েেকম বড় লবানই ৈাকক একাকজ িহায়ৈা করকলন। আজকাল 
লৈা লেম-েীসৈ িোিকনর মকৈা বোপার হকয় দাোঁসড়কয়কে। একজন 
একো কাপড় সকনল লৈা অপর বনু্ধ বা বান্ধবীককও লিই কাপড় 
সকনকৈ উৎিাসহৈ করল। এভাকব একজন লেকম পড়ল লৈা 
অপরজনককও িুসে যসরকয় সদকয় বলল, ৈুসম ওর িাকে ললকগ 
পকড়া...  
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একবার ভাসিশসেকৈ কী এক উপলকক্ষে আকেশর েদিশনী করা হকলা। 
িারজানার বড় লবান (মামাকৈা) বলকলন, লৈাকক আজ একো 
ললাক লদ াকবা লর... 
ৈ ন লেককই শুরু। লবাকনর লদ াকনা ললাকসে িুদিশন। বেি, 
বাসহেক রূকপর কাকে অনে নারীকদর মকৈা িারজানাও হার 
মানকলন। শুরু হকলা অনেকদর মকৈা লেম দসরয়ায় িাোঁৈার কাো। 
লবি সকেুসদন এভাকব িলার পর সবকয়র েিঙ্গ আিল। িারজানার 
মা-বাবা সনম রাসজ হকলন। সকন্তু লেম আর অনেকদর িাপািাসপকৈ 
পুকরা রাসজ না হকয় পারকলন না ৈারা। িকল সবকয়কৈ রাসজ হকৈ 
হকলা। সদনাজপুকরর গ্রাকমর বাসড়কৈ সবকয় িম্পন্ন হকলা। লেকলকক 
লদক  সবকয়র আকগই লস্নহময়ী সপৈা লকোঁকদ লিকলসেকলন এবাং 
বকলসেকলন, আমার মন বলকে, এই স্বামী সনকয় ৈুই িু ী হকৈ 
পারসব না মা!  
বাবার লিসদকনর লিই আিঙ্কা কাকন লনয়ার মকৈা মানসিক দৃঢ়ৈা 
সেল না িারজানার। ৈাই বাবার আিঙ্কা লেকমর দুবশার িকড় 
হাওয়ায় উকড় লগল। সবকয়র পর লককে লগল লবি সকেুসদন। 
িারজানা লল াপড়া িাসলকয় োকবন- এই ৈার দৃঢ় েসৈজ্ঞা। সকন্তু 
লিই েসৈজ্ঞার মকযেই লকাল ভরাে ককর িিাকনর আগমন ঘেল। 
জন্ম লাকভর মাত্র একমাি পর িিানকক মাকয়র কাকে লরক  
 াকায় রওয়ানা হকলন িারজানা। রাস্তায় কান্না িাপা রা কৈ 
পারকলন না। মাত্র লদড় বেকরর লমকয়ো েসৈ মুহূকৈশ ৈার লিাক  
ভািকে। বাকির সিে লিাক র জকল লভজাকৈ লভজাকৈ  াকায় পা 
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রা কলন সৈসন।  াকায় একি এবার মাোয় বাজ পড়ার মকৈা 
একো িাংবাদ কাকন পড়ল ৈার। এক বান্ধবীর মুক  ৈার স্বামীর 
লনিা করার কো শুনকৈ লপকয় আকািিম িূনেৈা ৈার সিিাকক 
আছন্ন করল। অস্পষ্ট্ হকলও বাবার লিই আিঙ্কাো ৈার কাকন 
বাজকৈ শুরু করল- এই লেকলকক সনকয়... 
সৈসন অবযেশ হকয় উঠকলন এবাং িাংবাদো লিানামাত্র সবলম্ব না 
ককর লিাজা স্বামীর বািা মগবাজাকর িকল লগকলন। স্বামী লি িময় 
ঘুসমকয়সেকলন। িারজানা ৈাকক জাসগকয় ৈুকল বলকলন, ৈুসম নাসক 
লনিা ককরা?  
িাকির লেসবকল মাো িুোঁসককয় ঘুমাকনা োত্রসে লকান সদন স্বীকার 
ককরকে লে, লি ঘুসমকয়কে? লনিাক াররা লৈা আরও বড় অপরাযী। 
ৈারা অপরায স্বীকার করকব লকন? ৈাই িারজানার স্বামীও লনিা 
গ্রহে করার কো স্বীকার করকলন না। উকটা স্ত্রীর গাকল লপৌরে 
িসলকয় িকজাকর োপ্পড় বসিকয় সদকলন। সেয় মানুকের এমন 
রুেমূসৈশ আর পসরোকমর এমন অশুভ ইসঙ্গৈ সনকয় কোম্পাকি 
সিকর একলন িারজানা। রাস্তায় েসৈ মুহূকৈশ মকন পড়সেল বাবার 
লিই আিঙ্কার কো- এই লেকলকক সনকয়... 
িকন্দহ-িাংিয় আর সবশ্বাি-অসবশ্বাকির লদালািকল এসগকয় িলল 
ৈাকদর জীবন। তববাসহক িম্পককশর ভােনো লবি ককয়কবার 
আেকড় পকড়সেল ৈাকদর দাম্পকৈের জীবনপাকড়। সকন্তু কী এক 
বাযার কাকে আেকক সগকয়সেল ৈা। লেম ককর সবকয় করা িুদিশন 
ললাকোকক এৈ ৈাড়াৈাসড় োড়কৈ িানসন বকল িারজানা সবকয়র 
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িম্পকশকক দীঘশাসয়ৈ ককরকেন। একপেশাকয় জীসবকার িন্ধাকন 
আকমসরকার পকে পা বাড়াকলন িারজানার স্বামী। ৈার লপকে ৈ ন 
লদড় মাকির নৈুন অসৈসে। আগৈ িিাকনর মু  না লদক ই 
েবাকির পকে পা রা কৈ হকলা ৈার স্বামীকক।  
আকমসরকা বস্তুজগকৈর মানুকের কাকে এক জীবি স্বগশ লেন! লিই 
স্বকগশ পা সদকয় কী আর দুসনয়ার কো মকন োকক কারও? অনে 
দিজকনর মকৈা িারজানার স্বামীর লবলায়ও ৈাই ঘেল। সৈসন 
লেন ভুকলই লগকলন লে, লদকি একজন স্ত্রী, একো লমকয় এবাং স্ত্রীর 
গকভশ একজন নৈুন অসৈসে লরক  একিকেন। িকল স্ত্রীর িাকে 
লোগাকোগ ককম লগল ৈার। স্ত্রী ও িিানকদর জনে  রিাপাসৈও 
পাঠাকৈন না লৈমন। মাকিমকযে দিসবি হাজার োকা পাঠাকৈন। 
মাত্র একবার এক িাকে এক লা  োকা পাসঠকয়সেকলন। ৈাও 
িারজানা ৈা জানকৈন না। লি িময় ৈার িাশুড়ী অিুস্থ সেল বকল 
ৈাকক লদ কৈ লগকলন। িাশুড়ী ৈাকক লদক  বলকলন, হুোঁ, োকার 
গন্ধ পাইকো না!  
িারজানা অেস্তুৈ হকয় বলকলন, আম্মা আসম োকার কো জাসন 
না। একিসে আপনাকক লদ কৈ। এভাকব মাি, বের লপসরকয় েুগও 
লপসরকয় লগল। সকন্তু স্বামীর লদকি লিরার নাম লনই। িিান আর 
স্ত্রী পসরজকনরও  বর লনন না সৈসন। জীবনো অেশহীন মকন হকৈ 
োকক িারজানার কাকে। এসদকক দুসে িিানকক সনকয় সৈসন পকড়ন 
সবপাকক। ৈকব হাল না লেকড় ৈাকদরকক মানুে করার কাকজ ললকগ 
োন। িোিন সডজাইকনর কাজ লিক ন সৈসন। অল্পসদকন লবি 
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অেশকসড়ও কামাকৈ িক্ষম হন। এক িময় সৈসন সনকজই ককয়কসে 
লদাকাকনর মাসলক হন। উত্তরাকৈও একসে লিা রুম ল াকলন। স্বামী 
পসরৈেক্ত বকল লকউ লকউ ৈাকক সবদ্রূপও করৈ। সকন্তু জীবকনর 
ৈাসগকদ আর িিানকদরকক মানুে করার মানকি লি িব  গা 
করার সিিা করকৈন না সৈসন। দীঘশ লোলসে বের লককে োয় 
স্বামীর অবজ্ঞা, অবকহলা আর উদািীনৈার মযে সদকয়। এই 
িময়োকৈই সৈসন স্বামীর েসৈ মারাত্মক সক্ষপ্ত হকয় ৈার কসিন 
কল্পনা করকৈন। ভাবকৈন ককব সৈসন ৈার অকৃৈজ্ঞ স্বামীর িড়ক 
দুঘশেনার িাংবাদ শুনকবন আর শুনকবন লে ৈার কসিন লদকি 
পাসঠকয় লদয়া হকছ!  
আহ্! কী সনদারুে কল্পনা! একজন স্ত্রীর স্বামীর কসিন কল্পনা লে 
কৈ দুঃিহ লবদনার িাগর পাসড় সদকয় িৃসষ্ট্ হকয়কে ৈা বলার 
অকপক্ষা রাক  না। অমানসবক, অসবশ্বািে হকলও একজন স্ত্রীর মকযে 
এযরকনর কল্পনা িৃসষ্ট্ হকয়কে। আর মকন আকে লৈা, লকন এই 
অবস্থা িৃসষ্ট্ হকয়সেল? মুক্তবাকির জীবন িরল লমকয়সে 
িারজানাকক  াকার আবওহাওয়া এমন ককষ্ট্র এমন মরুোিকর 
লেকন সনকয় সগকয়সেল। এর দায় একা িারজানার না। োরা এই 
িরল লমকয়সেকক এ পকে লেকন একনসেল, লেকল বনু্ধর লোগাড় 
ককর সদকয়সেল এবাং োরা একক িমেশন সদকয়সেল দায় ৈাকদর 
িককলর। পাকপর লক্ষকত্র বড় িমিো এই লে, িবাই লৈামাকক পাপ 
কাকজ উৎিাহ লোগাকব সকন্তু ে ন পাকপর দায়ভার গ্রহে করার 
পালা আিকব ৈ ন কাউকক আর পাকি পাকব না। লে িারজানাকক 
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িককল সমকল এই পকে লেকন একনসেল ৈার সবপকদর সদকন লকউ 
সক ৈাকক েোেেভাকব িহায়ৈা ককরকে? স্বামীর কসিন কল্পনার 
মকৈা কসঠন সনকমশাহ জীবকন ৈাকক আিার বােী শুসনকয়কে?  
োকহাক, এভাকব লককে লগল দীঘশ ১৬সে বের। এরই মকযে 
িারজানা সনকজকক েসৈসষ্ঠৈ ককর ৈুকলকেন।  াকার নামীদামী 
মাককশকে ৈার লপািাককর লদাকান গকড় উকঠকে। স্বামীর অেশ 
আনুকূলে এ ন ৈার কাকে অৈীৈ। কামে শুযু ৈার িঙ্গোই। সকন্তু 
ৈা লেককও সৈসন ৈাকক সনষু্ঠরভাকব বসঞ্চৈ ককরকেন। ৈাই 
মাকিমকযে সক্ষপ্ত হকয় ৈার কসিন কল্পনাো মাোয় লিকপ বকি। 
এরই মকযে আকমসরকা লেকক একো কল আিল। আকমসরকান 
এক পুসলি কল সদকয়কে। পুসলকির পসরিয় লপকয়ও মনো নকড় 
উঠল না িারজানার। পুসলি জানাকলা আপনার স্বামী িড়ক 
দুঘশেনায় মারা লগকেন। ৈার লাি আপনারা গ্রহে করকবন সকনা? 
হায়! ৈার কল্পনা লিে পেশি বাস্তসবৈ হকলা! সকন্তু সৈসন 
ভাবকলিহীন ককে পুসলিকক জানাকলন, লাি আকমসরকাকৈই দািন 
ককর লদয়া লহাক।  
স্ত্রী স্বামীর লাি কবুল করকৈ না িাইকলও লে লকাকনা কারকেই 
লহাক ৈার লাি  াকায় আকি। সজয়া সবমানবন্দকর লাি গ্রহে 
করকৈ হাসজর হন িারজানা ৈার লোল বেকর লমকয় ৈন্দ্রা এবাং 
লিৌে বেকরর লেকল ৈাকরক। িারজানা লিসদন স্বামীর কসিকনর 
িামকন লকোঁকদসেকলন বকে, ৈকব লিো স্বামীর লিাকক নয়। লেকলসে 
ে ন লপকে সেল ৈ ন এই ললাকসে জীসবৈ অবস্থায় এই 



 

71 

সবমানবন্দর সদকয়ই আকমসরকায় পাসড় জসমকয়সেল। আজ লেকল 
ে ন দুসনয়া লদ া শুরু হকয়কে লিসদন লি লদকি সিকর আিকে 
সকন্তু লাি হকয়! এই আমার লেকলর ভাগে? এিব লভকব 
লকোঁকদসেকলন িারজানা। 
লৈা িারজানার ‘আিা’ দীঘশাসয়ৈ হকয়কে বকে সকন্তু বেেশ হয়সন। 
একজন মানুকের আিা আল্লাহ ৈা‘আলা দীঘশসদন অপূেশ রাক ন না। 
িাই লিই আিা অকনের জনে েৈই সনমশম লহাক না লকন। দুকয়কসে 
লৈা সনজ লিাক ই লদক সে এমন। আল্লাহর এই দুসনয়ায় আরও 
কৈ সকেু ঘেকব লি িকবর  বর আকলমুল গায়ব আল্লাহ োড়া 
আর লক রাক । লেকলকমকয়কক িাকে সনকয় সজয়া সবমানবন্দর লেকক 
লেসদন আকমসরকায় িড়ক দুঘশেনার সিকার স্বামীর কসিকন ভরা 
লাি গ্রহে ককরসেকলন লিসদন ৈার আিার েদীপ জ্বকলসেল। লে 
েদীকপর সিৈায় সৈসন দীঘশ লোল বের যকর লক্ষাকভর জ্বালানী 
িরবরাহ ককরসেকলন।  
সবমানবন্দকর লিসদন কসিন গ্রহে করকৈ স্বামী লিাকক িারজানার 
বুক কাোঁকপসন ৈা সৈসন সনকজই স্বীকার ককরকেন। মুক্তবাকির 
অসভিপ্ত জীবন ৈাকক এমন সনষু্ঠর ককর ৈুকলসেল। সকন্তু িাযারে 
লক্ষকত্র ো হয় সনজ লিাক  একবার ৈা লদক সে। 
দুই.  
২০১১ইাং িাকলর ১৫ই নকভম্বকরর ঘেনা। পকরর সদন ঈদুল 
আজহা। িেকরর নামাকের আকগ কুরআন সৈলাওয়াৈ করসে এমন 
িময় জবনক আকলম ৈাকবীকর ৈািরীককর মািআলা জানার জনে 
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লিান সদকলন। ৈার িমাযান বকল লিানো লরক সে এমন িময় বড় 
ভাই লিান সদকলন। িমকয়র অস্বাভাসবকৈার কারকে েেকম ভড়কক 
লগলাম। আকগর ললাককর লিাকনর কো লভকব সিিা করলাম, হয়ৈ 
সৈসনও ৈাকবীকর ৈািরীককর মািআলা জানার জনেই লিান 
সদকয়কেন। সকন্তু লিান সরসিভ ককরই কান্নার আওয়াজ শুনকৈ 
লপলাম। বড় ভাই কান্নাজসড়ৈ ককে বলকলন, িবশনাি হকয়কে! 
মািুদ ভাই (বড় ভসেপসৈ) মারা লগকেন!  
অেৈোসিৈ দুঃিাংবাকদ এককবাকর ে হকয় লগলাম। লবান ও মািুম 
দুসে ভাকে-ভাসের সনষ্পাপ লিহারা আমার লিাক  লভকি উঠল। 
িের িালাৈ আদায় ককরই েসঙ্গ লেকক মহা ালীর সদকক েুেলাম। 
পকরর সদন ঈদ। মানুে সিককড়র োকন আনন্দ করকৈ েুেকে 
গ্রাকমর বাসড়। আর আসম েুেসে আমার ইয়াসৈম ভাকে-ভাসের 
সপৈৃহারা লবদনার মু ছসব লদ কৈ! িারাপে শুযু একো ভাবলাম 
লে, কী অবস্থায় লদ কৈ পাকবা আসম আমার িদে সবযবা অিহায় 
লবানসেকক? আসম সক ৈার অিহায়কত্বর িান্ত্বনার ভাো  ুোঁকজ 
পাকবা? ৈাকক আসম কী অবস্থায় লদ কবা? েবাকি স্বামীর 
মৃৈেিেোয় উপসস্থৈ োককৈ না পারা একজন স্ত্রীর লে দুঃ , 
পৃসেবীর লকাকনা ভাোয় সক লিই দুঃ  সনবারে করার িসক্ত আকে? 
আসম সক ভাোহীন লিই অিহায় অসভোত্রী নই?  
 াকার লিসদকনর মানুকের  ল আমার কাকে সনরেশক মকন হকলা। 
এই লে বাোঁযভাো  ল, লকাোয় সগকয় োমকব এর িলার গসৈ? লিে 
পেশি কবরই লৈা? আিকল িারা পৃসেবীোই আল্লাহর কাকে 
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সনরেশক। মিার ডানা পসরমােও এর মূলে লনই ৈাোঁর দৃসষ্ট্কৈ। 
ইরিাদ হকয়কে- 

ِدُل ِعن َد اهللَِّ جَ » ن يَا َتع  َبَة َماءٍ لَو  ََكنَِت ادل   «نَاَح َبُعوَضٍة َما َسََق ََكفًِرا ِمن َها ََش 
‘আল্লাহর কাকে েসদ দুসনয়ার মূলে একসে মিার পা ার িমানও 
হৈ ৈকব লকাকনা কাকির এ লেকক এককিাোঁো পাসনও লপৈ না।’ 
[সৈরসমেী : ২৩২০]  
কোো আল্লাহর সেয় বান্দাগে লবাকিন জীবকনর েসৈ মুহূকৈশ। 
আর আমরা বুসি লকবল সবপদগ্রস্ত হকল। োকহাক, কসম্পৈ পকদ 
লবাকনর বািায় হাসজর হলাম। ঘকরর বাইকর লেককই কান্নার লরাল 
লিানা োকছ। এমসন এক অিহায় মুহূকৈশ আপন বলকৈ আসমই 
লকবল উপসস্থৈ ৈ ন। লল াপড়া করার জনে ে ন  াকায় একিসে 
ৈ ন লগাো অকিনা নগরীকৈ একমাত্র বড় লবানোই সেকলন আমার 
লিই লোকো লবলার আশ্রয়। িারা িপ্তায় মাোিায় কাসেকয় িদে 
 াকায় পা রা া গ্রাকমর একসে লেকলর মকনর মকযে লে িূনেৈা িৃসষ্ট্ 
হকৈা, লিই িূনেৈা কাোকৈ লবাকনর বািায় েুকে লেৈাম। লবাকনর, 
মাকয়র িব আদর এ াকনই  ুোঁকজ সিরৈাম আসম। সৈসনও আমাকক 
লস্নহ সদকয়, িাহি সদকয় সনভশার করকৈন। এমন উপকারী বড় 
লবানসের এই লবদনাহৈ দৃিে লদক  আসম সনকজকক িক্ত রা ার লে 
েসৈজ্ঞা ককরসেলাম ৈা িহিাই লভকে লগল। আসম ৈার বুকক 
িাোঁসপকয় পড়লাম। সৈসন আমার কাকে স্বামী হারাকনার বোকুলৈা 
করুে িুকর বেক্ত করকলন। বোকুলৈার লি িব ভাো আমার বুকক 
িুোঁই হকয় সবোঁযকৈ শুরু করল। 
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ৈার মসিশয়ার ভাোগুকলা সনদারুে লবদনার ল উ লৈাকল মকন। 
সবকদি োওয়ার অল্পসদন পকরই ভসেপসৈ অিুস্থ হকয় পকড়সেকলন। 
মাত্র িাৈমাি বয়িী আদকরর লমকয়সের মায়াবী লিহারাো লিাক  
লভকি উঠকৈই সৈসন উদাি হকয় লেকৈন। এিব উদািীনৈা লেকক 
বড় যরকনর লরাগ জন্ম সনকয়সেল। অিুস্থৈার সদনগুকলা সৈসন 
হািপাৈাকলর লবকড একা কাসেকয়কেন। সকেুো িুস্থ হকয় কাকজ 
লোগ সদকয় সৈসন অসিি লেকক রাৈ ককর একবার বািায় 
সিরকলন। িারীসরক অিুস্থৈা, িারাসদকনর বেস্তৈার িাসি আর 
রাৈ গভীকর বাজার ককর রান্না ককর  াওয়ার িাহি হকলা না বকল 
িরল মকন মামীকক দুসে রুসে বাসনকয় সদকৈ বলকলন। আমার 
লবাকনর কাকে মামী এ সনকয় সবস্তর অসভকোগ করকলন। মামীর 
অসভকোগ শুকন লবান সদকিহারা হকয় লগকলন। আপনজন লেকক 
বহুদূকর অবসস্থৈ অিুস্থ স্বামীর এৈেুকু সবরসক্ত বরদািৈ করার 
অনুকরায করকবন, না স্বামীকক হাজাকরা ককষ্ট্র িাকে আকরকেু কষ্ট্ 
স্বীকার করার পরামিশ লদকবন- সৈসন ৈা লভকব পান না। হায়! 
অিুস্থ মানুকের অসৈ নগনে এই আব্দাকরর জনে লিই িুইকডন 
লেকক অসভকোগ সদকৈ হয়!  
লবাকনর এিব করুে আ োন শুকন শুকন আমার লিাক র পাৈা 
আরও লবসি ককর সভকজ উঠল। ৈবু আসম সনকজকক িাি রা লাম 
এবাং লবানকক আমার িাযেমকৈা িান্ত্বনা সদকৈ োকলাম। স্বামীর 
িাকে গৈ রাকৈও কো বকলকেন সৈসন। লিে কোর রাৈসে 
এ নও লিে হয়সন। িের নামাকের জনে লদয়া এলামশ এ কনা 
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লবকজ ওকঠ সন। এমন িময় িুইকডন লেকক ভসেপসৈর মামা লিান 
সদকলন। ঘুকমর জড়ৈা সনকয় লবান লিান যরকলন। লিানদাৈা 
লকাকনা ভূসমকা োড়াই বলকলন, িাসহকমর মা! বাস্তবৈা লমকন 
নাও। লৈামার স্বামী ইকিকাল ককরকে!  
িদে ঘুম লেকক ওঠা একজন নারী পৃসেবীর িবকিকয় বড় 
দুঃিাংবাদসে িহকজ লমকন সনকৈ পাকর? ৈাই একসে করুে সিৎকার 
ধ্বসন সদকয় সৈসন লবোঁহুি হকয়  াে লেকক পকড় লগকলন।  
স্বামীর কৈ িৈ সৃ্মসৈর কো লভকি উঠকে ৈার সরক্তহৃদকয়। 
লিগুকলা বকল বকল মসিশয়া করকেন আর স্বামীর লািো লদ ার 
জনে আকুসৈ জানাকছন। ভসেপসৈকক িুইকডকন সনকয়সেকলন ৈার 
মামা, সনকজর লকাম্পাসনকৈ কাকজ সনকয়াগ লদয়ার জনে। ৈাই লাি 
পাঠাকৈ হকল ৈারই  রকি পাঠাকৈ হকব। লিাকন মামার িাকে 
লোগাকোগ করা হকল সৈসন জানাকলন এৈ োকা  রি ককর লাি 
পাঠাকনা িম্ভব না! দরকার হকল লেকলকমকয়রা বড় হকয় এ াকন 
একি বাবার কবর সেয়ারৈ ককর োকব! হায় সবলািী ভাবনা! মানুে 
সনকজর স্বাকেশ অনেকক এভাকবই সবলািী স্বপ্ন লদস কয় োকক? 
এরপর নানাভাকব লোগাকোগ করার লিষ্ট্া করা হকলা। সকন্তু ভাসর 
আব্দার লিানার ভকয় সৈসন লিান সরসিভ করা বাদ সদকলন। আমার 
লবান ৈার িাশুড়ীর িাকে লোগাকোগ করকলন। ৈাকক লজার ৈাসগদ 
সদকয় বলকলন, আসম আমার স্বামীর লাি লিেবাকরর মকৈা লদ কৈ 
িাই। ৈাোড়া, িাসহকমর আব্বা বারবার বলৈ আমাকক লেন 
আমার বাবার কবকরর পাকি দািন করা হয়। ৈার লিে ইছাোও 
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পূরে করার বেবস্থা করা লহাক। লবাকনর পীড়াপীসড় আর মাকয়র 
আত্মার ডাকক িাড়া সদকৈ বাযে হকলন মামা। সৈসন লাি পাঠাকবন 
বকল ওয়াদা সদকলন। 
১লা সডকিম্বর বুযবার। িুদূর িুইকডন লেকক লাি আিকব সজয়া 
সবমানবন্দকর। লে সবমানবন্দর সদকয় আত্মীয়স্বজন আর 
আপনজনকক কাোঁসদকয় সবকদকির পকে পা লরক সেকলন লিই 
সবমানবন্দর সদকয়ই আজ লাি হকয় সিকর আিকবন সৈসন। 
সবমানবন্দরগুকলাকৈ দুসে পসরসিৈ দৃিে লদ া োয়। োরা সবকদি 
োয় ৈাকদর আপনজনরা অশ্রু সবকয়াগ ককর আর োরা সবকদি 
লেকক লিরৈ আকি ৈাকদর আপনজনরা আনকন্দ উকদ্বসলৈ হয়। 
সকন্তু আমার ভসেপসৈর লবলায় ঘেল এর উকটাো। সৈসন োওয়ার 
িমকয়ও কাোঁসদকয়সেকলন, আিার িমকয়ও কাোঁদাকবন। সনযশাসরৈ 
িমকয়র অকনক আকগই আসম, বড় ভাই এবাং লোে ভসেপসৈ 
হািান সবমানবন্দকর সগকয় উপসস্থৈ হলাম। অনুমসৈ সনকয় েকবি 
করলাম লভৈকর। যারো সেল োত্রীবাসহনী সবমাকনই কসিন 
আিকব। একসদকক লবসরকয় আিকব দীঘশসদন পর লদকি লিরা 
আনকন্দ উছল একদল োত্রী, োরা আপনজন আর লেকলকমকয়কক 
আনকন্দ জসরকয় যরকব। আর ৈাকদর পাি সদকয়ই লবরুকব আমার 
ভসেপসৈর কসিন, োর ওপর আেকড় পড়কব ৈার মা, স্ত্রী এবাং 
দি বেকরর অবুি ভাকে িাসহম? সকন্তু সবমানবন্দকর সগকয় জানকৈ 
পারলাম লাি আিকব কাকগশা সবমাকন।  
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োকহাক, আমরা পসরিয় সদকয় অনুমসৈ সনকয় ইসমকগ্রিন অসিকি 
েকবি করলাম। লভৈকর লি কী কমশৈৎপরৈা! হাজার রককমর 
মাল-িামানা আিকে সবকদি লেকক। মানুে লিগুকলা গ্রহে করকে, 
হইিই করকে। আর আমরা ককয়কজন মানুে শুককনা মুক  
একজন মানুকের সনের লদহ আগমকনর অকপক্ষায় আসে। 
ইসমকগ্রিন অসিকি বয়স্ক এক মসহলা কমশরৈ সেকলন। লাকির 
সঠকানা লদক  সনজ এলাকার হওয়ায় সৈসন িহমসমশৈা েকাি 
করকলন। আনুষ্ঠাসনকৈা িারকৈ লককে লগল অকনক িময়।  
পৃসেবীর কারও কাকে লাকির লকাকনা মূলে লনই। সকন্তু আজ 
আমাকদর কাকে লিই লািই অমূলে িম্পদ! কাগজপকত্রর কাজ 
িলাকাকলই শুনলাম কসিনবাহী লিই কাকগশা সবমানসে অবৈরে 
ককরকে। রক্ষীকদরকক এক রকম িাোঁসক সদকয়ই সবমাকনর কাোকাসে 
লপৌঁেলাম। সবমাকনর িব মাল  ালাি করা হকয়কে। লি িব 
মালামাকলর িাকে অেকে অবকহলায় পকড় রকয়কে একসে কসিনও। 
বুিকৈ বাসক োকল না লে, এোই আমাকদর কাসিৈ লিই কসিন 
বক্স। হায় অসবনশ্বর পৃসেবী! এ াকন মৃকৈর মূলে এৈ নগনে! লে 
মানুেগুকলাকক সনকয় এৈ কমশবেস্তৈা লিই মানুেসের োে লবর হকয় 
লগকলই লি এৈ মূলেহীন? ইকছ হকলা কসিনো একবার েুোঁকয় 
লদস । সকন্তু পাহাদারকদরকক একক্ষকত্র িাোঁসক লদয়া লগল না। ৈারা 
আমাকদরকক িসরকয় সদকলন।  
ইসৈমকযে বাইকর একি লপৌঁকেকেন লবান ও ভাকেরাও। ৈারা সনষু্ঠর 
এক েৈীক্ষা সনকয় অকপক্ষা করকেন। িব আনুসষ্ঠকৈা লিকর 
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ট্রসলকৈ কসিন উঠাকনা হকলা। ট্রসলর িাকা ঘুরকে আর আমার 
হৃদসপে কাোঁপকে। কসিনো লদক  না জাসন লবান, মা ও ৈার 
িিাকনরা কী ককর বকি। আমার আিঙ্কাই বাস্তসবৈ হকলা। কসিন 
লদ ামাত্রই এর ওপর ৈারা িাোঁসপকয় পড়কলন। আকিপাকির 
মানুকের লিাক ও লবদনার অশ্রু। ট্রসল বহনকারী ললাকসেকক সকেু 
বকসিি সদকৈ লগলাম। সকন্তু সৈসন ৈা গ্রহে করকলন না। বলকলন, 
আমরা লাি বহন ককর বকসিি গ্রহে কসর না। আিকল এো 
এমন এক লবদনাসবযুর পসরকবি লে াকন লকউই লিাক র জল 
আেকক রা কৈ পাকর না। ৈাই বাাংলাকদকির মকৈা বকসিি পাগল 
লদকির ললাককরাও এ াকন বকসিি গ্রহে ককর না! 
লিসদকনর কসিনকক সঘকর লে লবদনা ও ককষ্ট্র দৃিে লদক সেলাম, 
স্বামীহারা লবানকক লেভাকব অশ্রুসিক্ত হকৈ লদক সেলাম িারজানাও 
সক স্বামী হাসরকয়, ৈার কসিকনর িামকন এযরকনর লকাকনা 
পসরসস্থসৈর িমু্ম ীন হকয়সেকলন? ৈার আত্মা সক লিসদন স্বামী 
হারার লবদনায় লকোঁকপ ওকঠসন? ৈার কোয় বুিা োয়, সৈসন লৈমন 
সকেু অনুভব ককরন সন। বরাং দীঘশসদন যকর লে স্বাভাসবকভাকব 
স্বামীর কসিন কল্পনা ককরকেন, কসিকনর িামকন দাোঁসড়কয়ও লৈমন 
স্বাভাসবকৈা লদস কয়কেন। কীকি ৈাকক একৈা সনমশম ককর 
ৈুকলসেল? অবনসৈক িম্পকশ, লেম-ভাকলাবািা আর মুক্তবাি 
এভাকবই মানুেকক সনমশম ককর লৈাকল? স্বামীর কসিকনর িামকন 
দাোঁসড়কয়ও লকাকনা নারী সনদশয়, সনষু্ঠর আর অসবিল োককৈ পাকর?  
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স্বামীকক োড়াই সৈসন েসৈসষ্ঠৈ হকয়সেকলন। বেবিা েসৈষ্ঠান গকড় 
ৈুকলসেকলন। সনকজ সবউসেসিয়ান সহকিকব েিুর োকা উপাজশন করা 
শুরু ককরসেকলন। ৈাই স্বামীর মৃৈুে ৈাকক লৈমন ভাবায়সন। অবিে 
মৃৈুের আকগই িুদীঘশ লোল বের ঘর-িাংিার করার পর ৈাকক 
সডকভািশ সদকয়সেকলন। ৈাই এ ন নৈুন ককর ঘর করার পকেও 
লকাকনা বাযা লনই। এরই মকযে আকরকজন ললাক নৈুন ককর লেম 
েস্তাব সনকয় হাসজর হয় ৈার িামকন। লি িারজানাকক এক নজর 
লদ ার জনে ৈার অসিকির িামকন একি দাোঁসড়কয় োকৈ। 
কখনও তার পায়য় পয়ড় তার ছেয়মর আকুলতা বযক্ত 
করত। ছস্ আরও বলত, ৈাকক োড়া লি বাোঁিকব না। ৈার 
‘অকৃসত্রম’ ভাকলাবািার কাকে আবার হার মাকনন িারজানা। 
জীবকনর এক দরজা সদকয় েেম স্বামীর মৃৈুে কসিন লবর হকয় 
লগকে লৈা আকরক দরজা সদকয় সদ্বৈীয় স্বামীর পাসি েকবি 
ককরকে। েেম স্বামীর কবকরর ৈাজা মাসের ওপর সনমশাে 
ককরকেন সদ্বৈীয় িাংিাকরর িু োিাদ! 
সৈন. 
আসম ৈার ইছার িৈৈাকক কলুসেৈ করকৈ িাই না। েেম 
স্বামীর িীমাহীন সনেশাৈকন সৈসন িরম হৈাি হকয়সেকলন একোও 
অস্বীকার করা োকব না। সকন্তু বাস্তব অবস্থা লদক  ৈাই মকন 
হকয়কে। মকন হকয়কে সৈসন সদ্বৈীয় স্বামীর কবকরর মাসে কৈ 
ৈাড়াৈাসড় শুককায় লিোর কামনা করকেন। মকন পকড় লগল আরবী 
িাসহকৈের সবশ্ব োৈ সকৈাব ‘আন-নাোরাৈ’ এর একসে ঘেনা। ড. 
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মুস্তািা লুৈিী আল-মানিালুৈীর লল া এই সকৈাবসে আরবী 
িাসহকৈের উকল্ল কোগে ও সবপুল িমাদৃৈ সকৈাব। ‘গাদারুল 
মারআ (নারীর েৈারো)’ নাকম সৈসন লে ঘেনাসে এই সকৈাকব 
সলক কেন ৈা এ াকন ৈুকল যরার ললাভ িাংবরে করকৈ পারসে না। 
ৈাই পাঠককদর তযেশিুেসৈ ঘোকনার জনে ক্ষমা োেশনা করসে। 
সব োৈ এক সগ্রক দািশসনক। জ্ঞাকন-গুকে লদিজুকড় পসরসিসৈ ৈার। 
স্ত্রীকক সৈসন ভাকলাবাকিন েিে। ভাকলাবািায় সিক্ত রাক ন ৈাকক, 
আপু্লৈ োককন সনকজ। লিই ভাকলাবািার লৈাকড়ই মাকিমকযে স্ত্রীকক 
সিরকিনা লিই েশ্নসে ককর বকিন- ‘আমার পকর ৈুসম সক কাউকক 
সবকয় করকব?’  
দািশসনক স্বামীর এমন ভূৈুকড় েকশ্ন গাল লিালান স্ত্রী। অসভমান 
ককর বকলন, আমাকক ভাকলাবাি না বকলই ৈুসম অমন েশ্ন ককরা! 
স্ত্রীর অসভমাকন িুপকি োন দািশসনক। দীঘশসদন পেশি বন্ধ োকক 
েকশ্নর এই যারা। সকন্তু আবার েশ্ন জাকগ মকন। পুনরায় েশ্ন 
ককরন স্ত্রীকক। স্ত্রীও িরম অসভমাকন িুোঁকি ওকঠন। স্বামীর 
ভাকলাবািার বোপাকর উকটা সৈসনও েশ্ন লৈাকলন।  
দািশসনক একবার লকাকনা কারকে িহকরর বাইকর সগকয়সেকলন। 
সিরসৈ পকে লদ া একসে ঘেনা ৈার মকনর মকযে লৈালপাড় িৃসষ্ট্ 
ককর। সৈসন লদ কৈ পান, নৈুন এক কবকর জবনক মসহলা পা া 
সদকয় বাৈাি করকে। সৈসন দািশসনক মানুে। এিব 
লকৌৈূহকলােীপক সবেয় দািশসনককদর একেু লবসি ভাবুক ককর 
লৈাকল। সৈসন ৈাই লকৌৈূহল সনকয় কবকরর পাকি োন। মসহলাকক 
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কবকর বাৈাি করার কারে সজকজ্ঞি ককরন। সকন্তু মসহলা এসদকক 
ভ্রুকক্ষপও করল না। লি বলল, আসম অৈেি বেস্ত আসে। অনুগ্রহ 
ককর আমাকক সবরক্ত করকবন না! সকন্তু দািশসনক এই ‘যমকক’ 
দমবার পাত্র নন। সৈসন ঘেনার লিেো লদ ার েসৈজ্ঞা করকলন 
এবাং মসহলাকক বলকলন, ৈুসম অকনকক্ষে যকর বাৈাি করে। 
িুকোগ সদকল আসম লৈামাকক িাহােে করকৈ পাসর! মসহলা ৈাকক 
িদয় িুকোগ সদল। িুকোগ লপকয় মসহলার হাৈ লেকক পা া সনকয় 
বাৈাি করা শুরু করকলন সৈসন। দু’জকনর িসম্মসলৈ েকিষ্ট্ায় 
কবকরর ৈাজা মাসে সকেুো শুসককয় উঠল। মসহলা এবার 
দািশসনককর সদকক মকনাসনকবি ককর কৃৈজ্ঞৈা েকাি ককর বলল, 
মাননীয় দািশসনক িাকহব! আমাকক ক্ষমা করকবন। আপনার এই 
িহকোসগৈার কো লকাকনাসদন ভুলব না। আপনাকক আসম সিসন। 
সকন্তু করার সকেু সেল না। আপনার িহায়ৈা লপকয় কাজসে িহজ 
হকলা। ৈাই এবার শুনুন আমার কাসহনী।  
স্বামী আমাকক অৈেসযক ভাকলাবািকৈন- বলা শুরু করকলন সৈসন। 
লিই ভাকলাবািার ৈাসগকদই সৈসন বারবার আমাকক বলকৈন, ৈার 
মৃৈুের পর আসম অনে লকাকনা পুরুেকক স্বামী সহকিকব গ্রহে করব 
সকনা? আসম ৈার েসৈসদকনর সজজ্ঞািা অৈেি দৃঢ়ভাকব নাকি 
ককর সদৈাম। একসদন সৈসন নাকোড় হকয় যরকলন আমাকক। 
আমার কাে লেকক সৈসন িূড়াি সকেু শুনকৈ িাইকলন। আসমও 
দৃঢ়ভাকব ৈার আিঙ্কা দূর করকৈ িাইলাম। সকন্তু সৈসন মানকলন 
না। লিকে সনকজর পক্ষ লেককই বলকলন- আছা, একো কাজ 
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ককরা। আসম মরার পর ৈুসম স্বামী গ্রহে করকলও অিৈ কবকরর 
মাসে শুকাকনা পেশি অকপক্ষা করকব। আসম েেকম ৈার এই কো 
কাকনই ৈুললাম না। সকন্তু ৈার পীড়াপীসড়কৈ এক েকার অবকহলা 
ককরই বললাম, আছা োও, ৈাই হকব।  
এরপর একসদন সৈসন িসৈেই মারা লগকলন। মারা োওয়ার িাকে 
িাকে অনে এক পুরুে আমাকক সবকয়র েস্তাব সদল। েস্তাবদাৈাকক 
সিসরকয় সদকৈ মন িরল না। এসদকক স্বামীককও ওয়াদা ককরসেলাম 
ৈার কবকরর মাসে না শুকাকনা পেশি সবকয় করব না। কী করব 
সদ্বযা করসেলাম। এরই মকযে মাোয় বুসদ্ধ আিল। দ্রুৈ সিদ্ধাি 
সনলাম। দুই কুল রক্ষা করার সিদ্ধাি। লিই লমাৈাকবক আসম 
স্বামীর কবকর বাৈাি করা শুরু করলাম। অবকিকে আপনার 
িহায়ৈায় আমার কাজো িহজ হকলা। এই সনন আপনার উপহার! 
লে লরিসম পা া সদকয় বাৈাি ককর আমার আজককর সদ্বৈীয় 
বািরো ত্বরাসিৈ ককরকেন লিো আপনারই োপে! 
দািশসনক বকলন, মসহলা আমাকক লরিসম পা াসে সদকয় মুহূকৈশর 
মকযে উযাও হকয় লগল। আসম ৈাকক বাযা সদলাম না। লকননা, লি 
এ ন সদ্বৈীয় বািকরর স্বকপ্ন সবকভার। আসম িসম্বৈহারা 
েন্ত্রিাসলকৈর মকৈা ঘরপাকন এসগকয় িললাম আর িারা পে 
ভাবকৈ োকলাম এই মসহলার ‘ওয়ািাদারী’র কো! ঘকর একি 
আসম লরিসম পা াো স্ত্রীকক সদকয় বললাম, এই নাও স্বজাসৈর পক্ষ 
লেকক লৈামাকক লদয়া হাসদয়া! 
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আমার স্ত্রী এই পা ার কাসহনী জানকৈ িাইল। আসম ৈাকক পুকরা 
ঘেনা শুসনকয় লিই আকগর কো মকন কসরকয় সদলাম। লি 
উকত্তসজৈককে বলল, পৃসেবীর িব নারীকক ৈুসম এক পাল্লায় 
মাকপা, ৈাই না? আসমও সক ক নও ওই িবশনািী লবওয়ািা নারীর 
মকৈা হকৈ পাসর? এিব কো বকল লি ওই নারীকক আছা ককর 
বককৈ শুরু করল। বকািকা ককর মকনর আকয়ি সমসেকয় ৈকবই 
ক্ষাি হকলা লি।  
এরপর লককে লগল লবি সকেুসদন। মান-অসভমান সমকলই কােল 
সদনগুকলা। এর মকযে দািশসনক অিুস্থ হকয় পড়কলন। আজ সৈসন 
জীবন িায়াকহ্ন উপনীৈ। িেো লেকক িুস্থ অবস্থায় সিরকবন সকনা- 
স্বয়াং দািশসনকই ৈাকৈ িসন্দহান। লরাগ বাড়কৈ োকল। িরম 
অবস্থা যারে করকল একসদন সৈসন স্ত্রীকক কাকে ডাককলন এবাং 
ৈার মৃৈুের পর কাউকক জীবনিঙ্গীনী বাসনকয় বাসক জীবনো 
কাসেকয় লদয়ার পরামিশ সদকলন। সকন্তু স্বামীর এই পরামকিশ লিই 
আকগর মকৈাই সক্ষপ্ত হকলন স্ত্রী। এই লিে িিকরও লৈামার 
িকন্দহ লগল না- বকল স্বামীকক সৈরস্কার করকলন।  
লিই রাকৈ স্ত্রীকক আবার ডাককলন দািশসনক। বলকলন, অসভজ্ঞৈায় 
বলকে এোই আমার জীবকনর লিে রাৈ। েসদ ভাকলা মকন ককরা 
ৈকব আমার পরামিশ লমাৈাকবক কাজ করকব। সবদায়কবলায় স্ত্রীকক 
অকনক কো বলকলন সৈসন। লিকে বলকলন, এ ান লেকক িকল 
োবার িময় আমাকক কািকনর কাপড় সদকয় ল কক সদকয় োকব। 
রাকৈ আর কাউকক এই ঘকর  ুককৈ লদকব না। ৈুসমও  ুককব না। 
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লৈামার িাকে আমার জীবেিার লিে লদ া এসে। আগামীকাল 
ে ন িহকরর উকল্ল কোগে িাং েক ললাক জমাকয়ৈ হকব ৈ ন 
আমার জানাোর বেবস্থা করকব। সবদায়...  
স্বামীর লিে কোয় বুক লিকে কান্না আিল স্ত্রীর। স্বামীর লদকহ 
কািকনর কাপড় জসড়কয় ঘর লেকক লবর হকয় আিকলন সৈসন। 
অনে ঘকর বকি মৃৈ স্বামীর জনে মসিশয়া করকৈ োককলন।  
রাৈ ৈ ন মযে পকে েমকক আকে। ঘকরর লভৈর এ নও 
কাোঁদকেন িদেেয়াৈ দািশসনককর স্ত্রী। রাৈ গভীকর েমকক েমকক 
লভকি আিা করুে সবলাকপ লিাকাৈর হকছ নীরব পসরকবিও। 
সঠক এই অিমকয় মাসলকার ঘকর করাঘাৈ করল এক দািী। 
দরজা  ুকল দািীর সদকক সজজ্ঞািুকনকত্র ৈাকাকলন দািশসনককর স্ত্রী। 
দািী মাসলকার িাহসনর জবাকব বলকলন, দূর লেকক আিা এক 
েুবক ৈার সেয় গুরুর মৃৈুেকৈ িরম লিাকাৈর হকয়কে। 
লমহমান ানায় লি লকবলই গড়াগসড়  াকছ। ৈার অবস্থা  ুবই 
নােুক!  
দািশসনককর স্ত্রী বলকলন- ৈাকক োকার জায়গা ককর দাও। আর 
 াবার-দাবাকরর বেবস্থা ককরা। দািী বলল, লি ৈার গুরুর লিাকক 
লিাকাছন্ন।  াবাকরর নামও লনয়া দায় হকব ৈার িামকন। লি 
আপনার িাকে সকেু কো বলকৈ িায়।  
এমন এক লিাকাবহ পসরকবকি অকিনা আগন্তুককর িাকে লদ া 
করকৈ মন িরসেল না দািশসনকপেীর। সকন্তু দািীর পীড়াপীসড়কৈ 
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না করকৈও পারকলন না। ৈাই বাযে হকয় দািীর িাকে আগন্তুক 
েুবককর িাকে লদ া করকৈ লবর হকলন। 
ক্রন্দনরৈ েুবককর সদকক দৃসষ্ট্ পড়কৈই িমকক উঠকলন দািশসনককর 
স্ত্রী। এমন িুদিশন মানুে হয়! ইউিূি আলাইসহি িালাকমর বাংকির 
লকউ না লৈা? স্বল্প িমকয়র জনে সৈসন মৃৈুেকিাক ভুকল লগকলন। 
আগন্তুক েুবককর সদকক সনষ্পলক ৈাসককয় োককলন অকনক িময়। 
েুবককর লিৌন্দকেশর অস্বাভাসবকৈা লিাককর ভার ৈার ঘাড় লেকক 
নাসমকয় সদল। সৈসন েবল আগ্রহ সনকয় েুবককর িাকে কো বলা 
শুরু করকলন। েুবক বহু দূর লেকক ৈার আিার কারে বেশনা 
করল এবাং সেয় গুরুর মৃৈুেকৈ িীমাহীন আঘাৈ লপকয়কে বকল 
জানাকলা। এরপর লি আবার কাোঁদা শুরু করল। এবার ৈাকক 
িান্ত্বনা লদয়ার ভার দািশসনককর স্ত্রীর! সৈসন বলা শুরু করকলন, লহ 
েুবক! মৃৈকক সনকয় আর কৈ লিাক করকব? জীবন বাস্তব, মৃৈুে 
অৈীৈ। একিা আমরা বাস্তবকক সনকয় ভাবকৈ শুরু কসর!  
িদে তবযকবের লিাকমালা পরা নারীর ইিারা বুিকৈ পারকলন না 
েুবক। লিাককর মকযেই সৈসন কোোর বো ো জানকৈ িাইকলন। 
দািশসনককর স্ত্রী জড়ৈা লমিাকনা ককে বলকলন, না লবািার কী 
আকে? দািশসনক লৈামার গুরু আর আমার স্বামী। আমরা দুজকনই 
লিাক লপকয়সে। ৈাই লিাক লেকক লবসরকয় আিার দাসয়ত্বও 
আমাকদর দুজকনরই। িকলা, আমরা লিাক কাসেকয় নৈুন ককর 
জীবন শুরু কসর!  
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মসহলার লমাো দাকগর ইিারাও লেন বুিকৈ পারকে না েুবক। লি 
আবার মসহলার সদকক ৈাকাকলা সজজ্ঞািুকনকত্র। েুবককর অবুিপনা 
লদক  সবরক্ত হকলন দািশসনকপেী। সৈসন রুষ্ট্ককে বলকলন, ৈুসম 
সবশ্ব োৈ একজন দািশসনককর সিেে, অেি লিাজা কোো বুিকৈও 
লৈামাকক এৈ গলদঘমশ করকৈ হয়! আসম িাই মৃৈুেকিাক দ্রুৈ 
কাসেকয় উঠকৈ আমরা নৈুন ককর ঘর শুরু করব! একোোই 
আসম লৈামাকক লবািাকৈ িাসছ। লবাকা েুবক, সকছু লবাকি না! 
কান্নার মকযে হাসি লপল সিকেের। হায় নারী! ত্বককর লিৌন্দেশই 
লৈার কাকে িব? এই লৈার পসৈপরায়েৈা? পৃসেবীকৈ বহু পুরুে 
এমন আকে োর মকনর শুভ্রৈা সদকয় েসদ ত্বকক েকলপ লদয়া হকৈা 
ৈকব ত্বক দুকযর মকৈা িাদা হকয় লেৈ। সকন্তু কয়জন নারী এমন 
মহৎ পুরুেকক িম্মান লদ াকৈ লপকরকে? বাইকরর ত্বকই োকদর 
যোন-জ্ঞান ৈারা স্বামীর অবৈশমানোকক উপকভাগ করকব না লকন? 
সকন্তু েুবক ৈাকক হৈাি করল। ৈাকক সনবৃৈ ককর বলল, সকন্তু 
আসম লে অক্ষম! আসম এমন এক দুরাকরাকগে আক্রাি পৃসেবীর 
লকাকনা হাসককমর কাকে োর সিসকৎিা লনই।  
মসহলা হৈািককে বলকলন, কী লিই লরাগ লৈামার?  
-এমন লরাগ ো বলকৈও ভয় ককর! 
-বকলাই না! 
-লরাগো আভেিরীে। আসম পৃসেবীর বহু সব োৈ সিসকৎিককর 
িরোপন্ন হকয়সে। অকনকক লরাকগর কো শুকনই আমাকক সবদায় 
ককর সদকয়কেন। আর লকউ লকউ সিসকৎিা সদকৈ পারকবন 
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বকলকেন। সকন্তু লিই সিসকৎিাবস্তু লোগাড় করা কারও পকক্ষ িম্ভব 
নয়।  
-কী লিই বস্তু, শুনকৈ পাসর? 
- শুকন কী হকব? োর বেবস্থা লনই ৈা শুকনও লাভ লনই! 
-আহ্, ৈুসম লবসি ভসেৈা করে! ৈুসম বকলা লদস  আসম লিই বস্তু 
লোগাড় করকৈ পাসর সকনা? লে লকাকনা মূলে আমাকদরকক নৈুন 
ঘর বাোঁযকৈ হকব। ৈাই লেভাকবই লহাক আসম লৈামার লিই 
সিসকৎিার বস্তু লোগাড় করকৈ ৈৎপর হকবা। 
-েসদ শুনকৈই িান ৈকব শুনুন। লিই বস্তুসে হকছ িদেেয়াৈ 
লকাকনা বেসক্তর মাোর মগজ! 
কোো শুকন েেকম িমকক লগকলন দািশসনককর স্ত্রী। বাকরুদ্ধ 
োককলন অকনকক্ষে। ৈার মু  লেকক কো িুেকে না লদক  সিেে 
বলল, আসম আকগই বকলসেলাম, আমার লরাকগর লকাকনা পেে 
লনই। আসম কৈ জায়গায় ঘুকরসে। কৈভাকব মানুেকক পুরসৃ্কৈ 
করার লঘােো সদকয়সে। সকন্তু লকউই আমাকক এই বস্তু িাংগ্রহ ককর 
লদয়ার আশ্বাি লদয় সন। ৈাই জীবন িম্পককশ আসম সনরাি হকয় 
লগসে। আমার বাোঁিাও হকব না, কারও িাকে ঘরও করা হকব না। 
কোগুকলা বকল লম্বা ককর একো শ্বাি সনকলা েুবক। ৈা লদক  
লবদনায় মু শ্রীো নীল হকয় লগল দািশসনক পেীর। সৈসন ৈাকক 
িাহি সদকয় বলকলন, আসম বলব, ৈারপকরও লৈামার সনরাি হওয়া 
উসিৈ নয়! 
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-পৃসেবীর িব সিসকৎিক লে াকন আমাকক সনরাি ককরকে লি াকন 
আপসন আমাকক আিাবাদী হকৈ বকলন? আসম এমন লকৌৈুক 
আিা কসরসন আপনার কাে লেকক।  
-লকৌৈুক বলে লকন েুবক! আসম লৈামার সিসকৎিার দাসয়ত্ব 
সনলাম। ৈুসম এবার সনসশ্চি হকৈ পাকরা।  
কোগুকলা বকল ঘর লেকক লবর হকয় লগকলন দািশসনক পেী। ৈার 
েস্থানপকের সদকক িরম লকৌৈূহল সনকয় ৈাসককয় োককলন 
দািশসনকসিেে। 
ঘর লেকক লবর হকয় লিাজা অস্ত্র ঘকরর সদকক এসগকয় িলকলন 
সৈসন। কদকম ৈার দৃঢ়ৈা। ইছায় অদমেৈা। ঘকর  ুকক যারাকলা 
কুড়ালো হাকৈ ৈুকল সনকলন। কুড়ালোর িাকসিককে রাকৈর 
আোঁযারোও লেন ক্ষসেককর জনে দূকর পালাকলা। সৈসন সবদুেৎকবকগ 
ঘর লেকক লবর হকয় লগকলন। ৈার সিদ্ধাকির সনমশমৈায় লকোঁকপ 
উঠল আকাি। িদেেয়াৈ স্বামীর লাকির ঘকরর সদকক এসগকয় 
লেকৈ লদক  অসু্ফেস্বকর আৈশনাদ করল দািী। ঘকরর স ড়কী  ুকল 
সৈসন িাদা কািকনর  াকা স্বামীর লাকির মাোর সদকক দাোঁড়াকলন। 
‘িদেমৃৈ’ লাকির মগজ হকলই সৈসন নৈুন ককর ঘর বাোঁযকৈ 
পারকবন। এই ‘লোট্ট’ একো বাযা ৈাকক অসৈক্রম করকৈই হকব। 
সৈসন কুড়ালোকক আরও দৃঢ়ভাকব যরকলন। বামহাৈ সদকয় মাো 
লেকক কািকনর িাদা কাপড়ো িসরকয় সদকলন। ডানহাকৈ কুড়ালো 
উঠাকৈ োকবন সঠক লি িময় দািশসনক লবিারা যড়িড় ককর 
সবোনায় উকঠ বিকলন। লিৌকাকঠ িসম্মসলৈককের হাসির 
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আওয়াজও লিানা লগল। দািশসনকপেী িসককৈ লিসদকক ৈাসককয় 
লদ কলন আগন্তুক েুবক ও দািী সমেসমে ককর হািকে! ৈার 
লবািার আর সকেু বাসক োকল না। দািশসনক স্বামী ৈাকক এৈ 
সনষু্ঠর পরীক্ষায় লিলকবন বকল কসস্মনকাকলও যারো হয় সন। সৈসন 
ভাো হাসরকয় লিলকলন। হৈবাক, বাকরুদ্ধ স্ত্রীকক দািশসনক শুযু 
একো কোই বলকলন, লৈামার এই কুড়াকলর লিকয় লরিমী 
পা াওয়ালা ওই মসহলা সক উত্তম নয়? 
স্বামীর ৈীেশকবাকে, অসৈসে ও দািীর সবদ্রূপাত্মক হাসি অেস্তুৈ 
ককর ৈুলল দািশসনকপেীকক। সৈসন লজ্জায় লবহুোঁি হকয় পকড় 
লগকলন। 
এভাকব েেম স্বামীর লাি মাসড়কয় সদ্বৈীয় স্বামী গ্রহকের আিা 
অাংকুকরই সবনষ্ট্ হকয় লগল দািশসনকপেীর। বাোঁযার আকগই লভকে 
লগল নৈুন ঘকরর স্বপ্ন। এরপকর কী হকয়সেল ইসৈহাি লি বোপাকর 
নীরব। সকন্তু আমাকদর িারজানার সদ্বৈীয় স্বামী গ্রহকের ইসৈহািো 
অজানা নয়। সৈসন েেম স্বামীর কসিন কল্পনার মযে সদকয় লে 
সদ্বৈীয় স্বামী গ্রহে ককরসেকলন লিই সদ্বৈীয় স্বামী ৈাকক আরও 
লবসি আঘাৈ সদকয়সেল। 
িরকারী িাকসরজীসব এই ললাকো েেকম সহনু্দযমশাবলম্বী সেকলন। 
লি যমশ ৈোগ ককর সৈসন ইিলাম গ্রহে ককরন। িারজানাকক লদক  
সৈসন ৈার লেকম পকড় োন। ৈাকক পাওয়ার জনে মসরয়া হকয় 
ওকঠন সৈসন। এজনে কৈ লে অশ্রু সবিজশন সদকয়কেন ৈার ইয়ত্তা 
লনই। ক নও ক নও সৈসন িারজানার অসিকি, ৈার বেবিা 
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েসৈষ্ঠাকন সগকয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকি োককৈন। ক নও পা 
জসড়কয় যকর বলকৈন, আমাকক বাোঁিান, আসম আপনাকক োড়া বাোঁিব 
না। মুক্তবাি উছৃঙ্খল জীবকনর পসরোম একবার লদ া হকয় 
সগকয়সেল িারজানার। ৈাই সদ্বৈীয়বার সৈসন এপকে পা মাড়াকৈ 
রাসজ হসছকলন না। সকন্তু ললাকসের িীমাহীন পীড়াপীসড়কৈ লিে 
পেশি রাসজ হকলন। োয় লদড় েুগ পকর একই ৈসরকায় সদ্বৈীয় 
সবকয়র সপোঁসড়কৈ বিকলন। সবকয়র িময় িৈশ সদকয়সেকলন, আকগর 
ঘকরর লেকলকমকয়কদর িাকে সৈসন লোগাকোগ রা কৈ পারকবন সকন্তু 
স্ত্রীকক পসরৈোগ করকৈ হকব। 
দীঘশসদকনর স্বামীিাসন্নযে লেকক বসঞ্চৈ িারজানা নৈুন স্বামী লপকয় 
নৈুন জীবন লাভ করকলন। দীঘশ লোল বেকরর ৈৃসেৈ, বসঞ্চৈ 
দাম্পৈেভূসমকৈ এই নৈুন স্বামী এক পিলা বৃসষ্ট্ হকয় আগমন 
করল ৈার জীবকন। পুনরায় িজীব হকয় উকঠসেল িারজানার 
সনষ্প্রভ আত্মা। সকন্তু কী কারকে লেন এই িজীবৈা স্থায়ী হকলা 
না। সদ্বৈীয় দাম্পৈে স্থায়ী হকলা মাত্র আে মাি। এ লেন সিয়াকলর 
সবকয়র বৃসষ্ট্! একসদকক লরাদ লৈা অনেসদকক গুোঁসড় গুোঁসড় বৃসষ্ট্।  
িারজানা অকনক অনুনয় সবনয় ককরসেকলন সদ্বৈীয় স্বামীর কাকে। 
বকলসেকলন, এ সনকয় কম লৈা আর হকলা না। ৈাই নৈুন ককর 
আর সকেু িাই না, শুযু স্বামী-স্ত্রীর পসরিয়ো অেুে োককৈ দাও। 
স্ত্রীকত্বর িম্মানো সনকয় বাসক জীবনো কাসেকয় লদয়ার িুকোগ দাও। 
অিৈ আমার এই িম্মানেুকু রক্ষা ককরা!  
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বস্তুৈ একো নারী যনী লহাক বা গরীব, ৈার কাকে স্বামীর পসরিয় 
োকা পৃসেবীর িবকিকয় মূলেবান িম্পকদর একসে। এ েিকঙ্গ 
একো ঘেনা মকন পড়ল। েঙ্গীর লিরাগ আলীর ঘেনা এসে। এক 
েসৈবন্ধীর িার িারকে স্ত্রী! দু’পা ভাকলা োকার িময় ককরসেকলন 
দুই সবকয় আর িড়ক দুঘশেনায় এক পা হারাকনার পর ককরসেকলন 
আকরা দুই সবকয়। িার স্ত্রীকক সনকয় ৈার জীবনোত্রাও লবি সবসিত্র। 
েসৈসদন সৈসন গাকমশকে িাকসররৈ এককক স্ত্রীর কাকে োন। ৈার 
ও াকন  াওয়া-দাওয়া ককরন আর আিার িময় ১৮ োকা সরক্সা 
ভাড়া এবাং ১২ োকা িা নাস্তার  রি লনন। মাকির সৈসরিসে সদন 
নাসক ৈার কাকে এভাকবই! 
ঘেনার বেশনাকারীকক েশ্ন করলাম, একজন েসৈবন্ধী বেসক্তকক 
িার িারজন মসহলা স্বামী সহকিকব বরে করকব একো আমরা 
সবশ্বাি করকৈ োকবা লকন? সৈসন বলকলন, ‘স্বামী আকে’ পসরিয় 
লদয়ার এৈেুকু স্বাকেশ ৈারা ৈাকক স্বামী সহকিকব বরে ককর 
সনকয়সেল!  
এই ঘেনা িৈেই েমাে ককর, একজন নারীর কাকে স্বামী 
পসরিকয়র লিকয় বড় মেশাদার লকাকনা পসরিয় লনই। লিই পসরিয় 
রক্ষাকেশই িারজানা সদ্বৈীয় স্বামীর কাকে অকনক অনুনয় 
ককরসেকলন। সকন্তু সবিকল লগল ৈার িব আকুসৈ। সদ্বৈীয় স্বামী 
ৈাকক ৈৈসযক অপমান, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা সদকয় সবদায় ককর 
সদকয়সেকলন।  
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িারজানার লমকয় এবাং িারজানা সনকজও একো স্বীকার ককরকেন 
লে, সৈসন অৈেি রাগী ও লজসদ নারী। ৈার এই ভস্ম পসরেসৈ 
মুক্তবাকির োই না লজকদর আগুকনর োই- ৈা সনেশয় করা কসঠন। 
হয়ৈ উভয়োই। এই দুসে বস্তুই নারীর জনে অশুভ। নারীর লজদ 
সনকয় েবাদ বাকেও কম তৈসর হয়সন। একসে আঞ্চসলক েবাদ 
এরূপ : ‘পুরুকের লজকদ বাদিা, আর নারীর লজকদ লবিো।’ 
হয়ৈ েবাকদর ভাোো একেু লবসি কসঠন ও অিালীন। ৈকব 
েবাদোর িবেুকু সমেো বলার িুকোগ লনই, অবিেই িকৈের সকেু 
না সকেু অাংি আকে এ াকন। 
দুই দুসে িাংিার লিাক র িামকন এভাকব ধ্বাংি হকয় লগল 
িারজানার। অবাসঞ্ছৈ পকে গড়া সবকয়র সপোঁসড়গুকলা এভাকবই 
উোঁইকপাকায়  াওয়া েমাসেৈ হয় িমাজ-িাংিাকর। সকন্তু িাশ্বৈ এই 
বাস্তবৈা লেকক সিক্ষা লনয় কয়জন লিোই লদ ার সবেয়। 
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সিক্ষার আকলাকস্নাৈ কোম্পাকি আোঁযাকর  াকা তনসৈকৈা 

 
আবদুল্লাহ ইবন েুবাইর রাসদয়াল্লাহু ‘আনহুকক িহীদ করার পর 
হাজ্জাজ ইবন ইউিূি আিমা সবনৈ আবী বকর রাসদয়াআল্লাহু 
‘আনহার কাকে লগকল সৈসন ৈাকক উকেি ককর বলকলন, 

اٌب  ثَِقيٍف  ِمن   ََي ُرجُ :  َيُقوُل  ، موَسلَّ  َعلَيه اهلل َصىلَّ  اهللِ  رَُسولِ  ِمن   َسِمع ُت   َوُمِبريٌ  َكذَّ
ا مَّ

َ
اُب  فَأ نَاهُ  َفَقد   ال َكذَّ ي 

َ
ا ، َرأ مَّ

َ
اجُ  َفَقاَل :  قَالَت   ، ال ُمِبريُ  َوأ َجَّ  . ال ُمنَافِِقْيَ  ُمِبريُ :  اْل 

আসম রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক বলকৈ শুকনসে, 
সৈসন ইরিাদ ককরন- ‘বনী োকীকি একজন সমেুেক ও একজন 
রক্তসপপািুর জন্ম হকব।’ সমেুেককক লৈা আমরা ইকৈাপূকবশই 
লদক সে আর রক্তসপপািু (কি হকল ৈুসম)। হাজ্জাজ এ কো শুকন 
বলকলন, (হো, আসম রক্তসপপািু ৈকব ৈা) মুনাসিককদর লবলায়। 
[মুস্নাি হুমাইিী : ৩২৮; ৈাবরানী : ২৩২] 
রক্তসপপািু বেসক্তসে হকলন হাজ্জাজ ইবন ইউিুি। ইসৈহাকি ৈার 
রক্তসপপািার কো সবিদভাকব সবযৃৈ হকয়কে। ৈার রক্তসপপািা 
এৈই ৈীব্র সেল লে, লি িব কাসহনী শুনকল গা সহম হকয় আকি। 
ৈার উনু্মক্ত ৈরবারীর ৈৃষ্ণা লেকক রক্ষা লপকয়কে এমন লিৌভাগে 
লি িমকয়র  ুব কম ললাককর ভাকগেই জুকেকে। রকক্ত োর এৈ 
রক্তসপপািা লিই ললাকসের অনে একসে ভাকলা গুেও সেল। সৈসন 
সেকলন মুিসলকমর বাচ্চা। যমনীকৈ ৈার মুিসলকমর লিৌেশবীেশ সেল 
পূেশমাত্রায়। ৈাই ৈার ইিলামী গায়রৈ ও আত্মমেশাকবাযও সেল 
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অৈেি ে র। লিই মেশাদাকবায লেককই সৈসন ইসৈহাকির অমর 
এক কীসৈশ রিনা ককরসেকলন। ইসৈহাি েসদ িৈে কো বকল 
ৈাহকল লিই কীসৈশ ৈার নাকমর পাকি সির অম্লান হকয় জ্বলজ্বল 
ককর জ্বলকৈ োককব।  
রাজা দাসহর ৈ ন সহনু্দস্তাকনর েৈাপিালী িািক। ৈার দ্বারাই 
সহনু্দস্তাকনর এক মুিসলম ৈরুেী লাসঞ্ছৈা হকলন। লিই  বর 
হাজ্জাকজর কাকন পড়ার িাকে িাকে িরম উকত্তসজৈ হকয় উঠকলন 
সৈসন। মুহূকৈশর মকযে ৈার যমনীকৈ মুিলমানী গায়রৈ েসড়কয় 
পড়ল। সৈসন ভারকৈর মানসিত্র হাকৈ সনকয় রাজা দাসহকরর এলাকা 
সিসহ্নৈ করকলন এবাং এর েসৈকিায লনয়ার দৃঢ় পসরকল্পনা 
করকলন। ভারৈ উপমহাকদকি আেিৈ বের মুিলমানী িািন 
পকরাক্ষভাকব হাজ্জাজ সবন ইউিুকির লিই গায়রকৈরই িিল। 
সৈসন লিসদন একজন মুিসলম ৈরুেীর িম্ভ্রকমর মূলে উিুল ককর 
সনকৈ লগাো মুিসলম বাসহনীকক েুকদ্ধ নাসমকয় সদকয়সেকলন।  
ৈার বক্তবে সেল, একজন মুিসলম ৈরুেীর িম্ভ্রমই েসদ সনরাপদ 
না হয় ৈকব এৈ  রি ককর লিনাবাসহনী গকড় লৈালার দরকারো 
কী? লিই লবায আর িম্ভ্রমকবাযই আমাকদর লগৌরব, আমাকদর 
অমর ইসৈহাি। হাজ্জাজ সবন ইউিুকির মকৈা একজন অৈোিারী 
িািক ও জাকলকমর মকযেও লিই লগৌরকবর কীসৈশগাোঁোর কমসৈ 
সেল না। সকন্তু মুিসলমজাসৈ আজ ৈাকদর অমরকীসৈশর সৃ্মসৈিারে 
করারও িময় পায় না। ৈাই সিকর আকি না লিই লরামাঞ্চকর 
অৈীৈ। রসিৈ হয় না নৈুন লকাকনা বীরত্বগাোঁো কাবে। বরাং রসিৈ 
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হয় ঘৃসেৈ িব অপকমশ। ‘দাসহরপুত্রকদর’ দ্বারা মুিসলম ৈরুেীর 
িম্ভ্রমহানী হকলও জাগ্রৈ হয় না লিই হাজ্জাজী গায়রৈ। বরাং 
আমাকদর উদারৈার মহািমুকে হাসরকয় োয় দাসহকরর উত্তরিূরী 
দাসহরপুত্রকদর অপকমশ। 
মুক্তবাসিনী বইসের েেম  ে েকাসিৈ হওয়ার ককয়ক সদন পকরর 
ঘেনা। মাগসরব িালাৈ আদায় ককর বািায় োসছ এমন িময় 
অপসরসিৈ একো নাম্বার লেকক কল আিল। কল গ্রহে করকল 
কলদাৈা আমাকক একহাৈ সনকলন। এই বইসেকৈ  াকার এক 
সু্ককলর জবনক সিক্ষককর এযরকনর একসে ‘কীসৈশ’র কো ৈুকল 
যরা হকয়সেল। সৈসন লিই িম্মাসনৈ সিক্ষককর বনু্ধ ও িহকমশী। 
অকনক আকদি-উপকদকির পর সৈসন আমাকক এই লল াসের জনে 
েছন্নভাকব হুমসকও সদকলন। হুমসকর ভােে লজকলর ভাৈ 
 াওয়াকনা, আদালকৈর কাঠগড়ায় দাোঁড় করাকনা ইৈোসদ।  
একজন সিক্ষককর নাকম এযরকনর লল া ওঠা দুঃ জনক, আসমও 
ৈা সবশ্বাি কসর। ৈাই ওই সিক্ষককর জনে আমার েবল মায়া 
হকলা। আসম ৈৎক্ষোৎ আল্লাহর কাকে আমার লল ার কারকে ৈার 
মেশাদা কু্ষণ্ন হওয়া সকাংবা কষ্ট্ পাওয়ার বদলায় রি‘লয় দারাজাকৈর 
দু‘আ করলাম। সকন্তু ভড়কক লগলাম না লমাকেও। আহমাদ ইবন 
হাম্বল রহ. এর একসে উসক্ত ও ঘেনা আমার িবিময় কাকন বাকজ 
এবাং লিাক  ভাকি। আকগ ঘেনাসে বসল : 
আহমাদ ইবন হাম্বল রহ.-এর পুত্র আবু্দল্লাহ রহ. বকলন, আমার 
আব্বা দুআয় োয়ই বলকৈন, ‘আল্লাহ ৈা‘আলা আবুল হায়োমকক 
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রহম করুন, আবুল হায়োমকক ক্ষমা করুন।’ আমরা বারবার ৈার 
মু  লেকক এযরকনর কো শুনৈাম। লকৌৈূহল দমন করকৈ না 
লপকর একসদন আব্বাকক আবুল হায়োকমর পসরিয় এবাং ৈার জনে 
এিব দু‘আর কারে সজকজ্ঞি করলাম। সৈসন বলকলন, আমাকক 
‘ লকক কুরআকনর’ লিৈনার িময় লজল ানায় লনয়া হকলা। 
লজল ানায় আমার িাসস্ত সেল সদকন িামেশেবান জল্লাকদর হাকৈর 
লবত্রাঘাৈ। দুই হাৈ লবোঁকয আমাকক লবত্রাঘাকৈর জনে েস্তুৈ করা 
হকলা। সঠক ৈ ন আবুল হায়োম আমার কাকে একি বলল, লহ 
আবূ আবু্দল্লাহ! আমাকক লিকনন আসম লক? আসম এই িহকরর 
সব োৈ লিই পককেমার আবুল হায়োম।  লীিা আমাকক পাকড়াও 
ককর িাসস্ত সনযশারে ককরকেন আঠার হাজার লবত্রাঘাৈ। আসম 
িয়ৈানকক  ুসি করকৈ এবাং দুসনয়া কামাই করকৈ লিই িাসস্ত 
 ুসি মকন লমকন সনকয়সে। আদম যদি শয়তানয়ক খুদশ করয়ত 
এয়তা বড় শাদস্ত ছময়ন দনয়ত পাদর, ৈকব আপসন আল্লাহকক 
 ুসি করকৈ হককর ওপর োকার কারকে লে িাসস্ত আকরাসপৈ 
হকছ ৈা লমকন লনকবন না লকন?  
ইমাম আহমাদ রহ. বকলন, আবুল হায়োকমর এই উসক্ত আমাকক 
সনেশাৈন বরদািৈ করকৈ িাহি েুসগকয়সেল। এরপর ে ন 
আমাকক লবত্রাঘাৈ করা হকৈা ৈ ন এোকক আমার জনে লকাকনা 
ককষ্ট্র কারেই মকন হকৈা না। ৈাই আসম ে ন ৈ ন ৈার জনে 
দু‘আ কসর।’ 
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কলদাৈার লজলজুলুম আর আদালকৈর হুমসক শুকন আমার 
আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. এর লিই ইসৈহাি মকন হকলা। আমার 
আজ লকাকনা ভয় লনই। কলম যকর লজলবাি! ৈাও হককর ৈকর! 
এর লিকয় লগৌরকবর লজলবাি আর কী হকৈ পাকর? মানুে দুনশীসৈ, 
িুসর, বদমাসি ককর লজকল লেকৈ পারকল আসম মানুকের সবকবক 
জাগাকৈ সগকয় লজকল লগকল ৈাকৈ অিম্মানী হকব লকন? 
োকহাক, ললাকসের কো শুকন েসৈজ্ঞা ককরসেলাম, জাসৈর সবকবক 
সিক্ষককদরকক সনকয় আর লকাকনা লল া সল ব না। সকন্তু িমাকজর 
অনািার আর এই ‘মকহাদয়কদর’ কুকীসৈশ আমাকক েসৈজ্ঞা পালকন 
বাযা লদয়। সবকিে ককর লে িব েসৈষ্ঠাকন িিান ভসৈশ ককর 
অসভভাবকগে লগৌরবকবায ককরন লি িব েসৈষ্ঠাকন েসদ োত্রীকদর 
িম্ভ্রমহানীর ঘেনা ঘকে ৈকব লিকক্ষকত্র িুপ োকা োয় সক? 
সভকারুসন্নিা নুন সু্ককলর িুনাম ও লগৌরব লদিবোপী। িারা লদকি 
িব িময় এই েসৈষ্ঠানসে লল াপড়ায় লশ্রষ্ঠকত্বর আিন যকর রাক । 
ৈাই এই েসৈষ্ঠাকনর েসৈ অসভভাবককদর দৃসষ্ট্ও োকক একেু 
আলাদা। এ াকন িিানকক ভসৈশ করাকৈ পারাকক ৈারা অনেৈম 
িািলে বকল জ্ঞান ককরন। ভসৈশ করার আকগ অসভভাবকগে 
িিানকদর িামকন এই মন্ত্র জপ ককরন লে, এ াকন ভসৈশ হকৈ 
পারকল লৈামার জীবনোই পাকট োকব। জীবকনর িিলৈার 
সিোঁসড়কৈ ককয়ক কদম এসগকয় োককব ৈুসম! 
সকন্তু এযরকনর লগৌরবগাোঁো লকাকনা েসৈষ্ঠাকন কনো সদকয় 
অসভভাবক েসদ ৈার কনোর িম্ভ্রম সনকয় উসদ্বে োককন ৈাহকল লি 
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িমাকজর িাসরসত্রক িনদ সদকৈ কাউকক সভন্ন ককর সিিা করকৈ 
হকব না।  
‘নরপশু সিক্ষক পসরমল জয়যর। রাজা দাসহকরর একক্কবাকর  াি 
সিেে। ঘকর স্ত্রী এবাং একসে িিানও আকে। সকন্তু ৈবু এই পশু 
িবশনাি ককরসেল সভকারুসন্নিা নুন সু্ককলর বিুন্ধরা িা া (সদবা)-র 
দিম লশ্রেীর এক োত্রীর। একসে মুিসলম লদকি বাি ককর লি 
একজন মুিসলম ৈরুেীর িম্ভ্রম লককড় সনকৈ িামানেও কাপশেে 
ককর সন। লি িাকি মূলপাকঠর বদকল অশ্লীল কসবৈা ও গল্প 
পড়াকৈা এবাং এসদকক োত্রীকদর মকনাকোগ আকেশে করৈ।  
সভকারুনসনিা সু্ককলর আইন অনুোয়ী ৯৯% সিক্ষক হকবন নারী 
এবাং েসৈ িা ায় িকবশাচ্চ দুজন ককর পুরুে সিক্ষক সনকয়াগ লদয়া 
োকব। সকন্তু েযানমন্ত্রীর বান্ধবী বকল পসরসিৈ হুিকন আরা লবগম 
একক্ষকত্র িরমভাকব আইন লঙ্ঘন ককরন। সৈসন এক িা াকৈই 
েয়জন পুরুে সিক্ষক সনকয়াগ লদন, োকদর েকৈেককই সহনু্দ! 
আমরা িাম্প্রদাসয়ক িাসিকৈ সবশ্বািী। সকন্তু একসে মুিসলম লদকি 
লেভাকব একো লদিকক  ুসি করার জনে সহনু্দ বাবুকদর েসৈসষ্ঠৈ 
করা হকছ ৈাকৈ হয়ৈ অদূর ভসবেেকৈ মুিসলমকদর জনে িাকসরর 
লকাো পদ্ধসৈ িালু করকৈ হকব এবাং িাং োগসরষ্ঠ হওয়া িকেও 
িাকসরর লক্ষকত্র ৈারা হকব িাং োলঘু! 
এই সু্ককলর আকরা সনয়ম হকলা সনকয়াগোপ্তরা েেম অবস্থায় 
িকবশাচ্চ পঞ্চম লশ্রেী পেশি িাি সনকৈ পারকবন, ৈার ওপকর নয়। 
আর সনকয়াগোসপ্তর পর দুই বেকরর আকগ লকউ লকাসিাং (বেবিা) 
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শুরু করকৈ পারকবন না। সকন্তু েযানমন্ত্রীর এলাকার ললাক আর 
বান্ধবী লহািকন আরার আস্থাভাজন হওয়ায় পসরমল এিব আইকনর 
ঊকধ্বশ লেকৈ িক্ষম হয়। েেম অবস্থাকৈই ৈাকক নবম লশ্রেী পেশি 
িাি লদয়া হয় এবাং সিসনয়র সিক্ষককদরকক অযেক্ষ লহািকন আরা 
বকলন, আপনারা অকনক সদন যকরই লকাসিাং করকেন, পসরমলককও 
সকেু িুকোগ সদন।  
লহািকন আরার সনকদশকি লিই িুকোগ লদয়া হকয়কে সকন্তু ৈার 
পসরোম হকয়কে ভয়াবহ। এর িকল লদকির ইজ্জৈ লুসেৈ হকয়কে। 
একসে মুিসলম ৈরুেীর িম্ভ্রম লুসেৈ হকয়কে। একসদন লি 
লকাসিাংকয়র োত্রীকদরকক বকল, আগামীকাল লৈামরা লকউ আিকব 
না। আগামীকাল পড়াকবা না। ৈার সনকদশি অনুোয়ী পকরর সদন 
িবাই অনুপসস্থৈ োকক। সকন্তু লি ওই োত্রীকক লিান সদকয় পড়কৈ 
আিকৈ বকল। োত্রীর যারো সেল, অনে িব োত্রীককও িম্ভবৈ 
এভাকব লিান ককর আিকৈ বলা হকয়কে। িরল সবশ্বাকি লি 
সিক্ষককর লকাসিাং লিোকর সগকয় হাসজর হয়। পশুো আকগ লেককই 
ওোঁৎ লপকৈ সেল। োত্রীসে ককক্ষ েকবি করা মাত্রই লি ঘকরর 
দরজা বন্ধ ককর সদকয় ৈার ওপর িাোঁসপকয় পকড়। ৈার হাৈ লবোঁকয, 
মুক  ওড়না গুোঁকজ এই অপকমশ িাযন ককর লি। অপকমশো লেন 
োত্রীসে েকাি না ককর লিোর বেবস্থা সহকিকব লি লমাবাইকল েসব 
ৈুকল রাক  এবাং সবদায় লদয়ার িময় হুমসক সদকয় বকল, েসদ ঘেনা 
কাউকক জানাকনা হয় ৈকব ইোরকনকে এই েসব লেকড় লদয়া হকব।  
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ওই বসল মুক্তবাি। এ াকনও মুক্তবাকির েভাব লক্ষেীয়। েেম 
আকলা পসত্রকার ভােোনুোয়ী লমকয়সে ২৮লম সে িােশ ও স্কােশ পকড় 
িাকি সগকয়সেল। 
সিক্ষককর হুমসককৈ ভড়কক োয় লমকয়সে। কাউকক না বকল সনকজর 
মকযে কষ্ট্কক দািন ককরই স্বাভাসবক কাজকমশ িাসলকয় োয়। 
এমনসক পশুোর কাকে আবারও পড়কৈ োয়। এই িুকোকগ ১৭ই 
জুন লি ৈাকক আবার লাসঞ্ছৈ ককর। োত্রীসে এবার বাযা ও ৈা 
িাোঁি ককর লদয়ার হুমসক সদকল পসরমল ৈাকক লমকর লিলার হুমসক 
লদয়।  
কৈ বড় স্পযশা একজন ‘মালাউকনর’! একসে মুিসলম নারীর িম্ভ্রম 
লুে করকব আর ৈাকৈ বাযা সদকল ৈাকক হৈো করার হুমসক লদকব! 
এভাকব লম মাকি লি িুকোগ লপকয় ৈরুেীসের িাকে লজারপূবশক 
িারীসরক িম্পকশ স্থাপন ককর। েেমবার িারীসরক িম্পকশ স্থাপন 
ককর ৈার েসব লৈাকল এবাং লিই েসব ইোরকনকে লেকড় লদয়ার 
ভয় লদস কয় বারবার লি ৈার িাকে িারীসরক িম্পকশ বজায় রাক । 
কৈৃশপকক্ষর অবকহলা আর অেশবাসেকজের বসলর পাঠা হয় লমকয়সে। 
সনকজর অজাকিই লেভে হয় ৈার িম্ভ্রকমর িাজাকনা বাগান। এই 
নরপশু উত্তরা মকডল ককলকজও এমন অপকমশ ককর সবদায় 
সনকয়সেল। এমন একো লম্পেকক শুযু দলীয় সবকবিনা, 
অেশবাসনকজের সভসত্তকৈ এমন একসে সব োৈ সু্ককল সিক্ষকৈার 
দাসয়ত্ব লদয়া হয়! লমকয়সে বারবার সনপীসড়ৈ হকয় না লপকর লিে 
পেশি এই ঘেনা েকাি ককর লদয়।  
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লি শুযু োত্রীর িাকেই নয়; সিসক্ষকাকদর িাকেও অবনসৈক িম্পকশ 
ও অবনসৈক আিরকের লিষ্ট্া ককর। ঘেনাসে েকাি হকয় লগকল 
ওই োত্রী ও অনোনে োত্রীর অসভভাবকবৃন্দ নরপশু জয়যকরর িাসস্ত 
দাসব করকৈ োককন। ৈারা পসরমকলর েসব লপকয় ৈাকৈ জুৈা 
লপো করকৈ োককন। এক অসভভাবক বকলন, সিক্ষকরা এ ন 
আমাকদর লমকয়কদর িরীর ও মন সনকয় ল লা করা শুরু ককরকে! 
সে! কী সনকৃষ্ট্ অসভকোগ সিক্ষার আকলা সবৈরেকারী সিক্ষক 
িম্প্রদাকয়র সবরুকদ্ধ!  
ৈকব কো হকছ, কার সবরুকদ্ধ িাসস্তর দাসব করকেন অসভভাবকরা? 
এমন বেসক্তর সবরুকদ্ধ, সেসন একদকির েযানমন্ত্রীর সনজ এলাকার 
বাসিন্দা। সেসন েযানমন্ত্রীর কসেৈ বান্ধবী বকল পসরসিৈ সু্ককলর 
অযেকক্ষর আপনজন। আর দলীয় সবকবিনা লৈা আকেই।  
অৈএব সেসন েযানমন্ত্রীর সনজ এলাকার ললাক, দলীয় ললাক এবাং 
ৈার বান্ধবীর আপনজন সৈসন েৈবড়ই অপরায ককরন না লকন, 
একদকি ৈার সবিার হওয়া সঠক নয়। সৈসন িবসকেুর ঊকধ্বশ, ৈার 
সবরুকদ্ধ লকাকনা বেসক্ত হাজ্জাকজর আত্মমেশাদাকবায সনকয় দোয়মান 
হকৈ পারকবন না। সনরকব িকয় সনকৈ হকব িব অপকমশ? অবস্থা 
লদক  ৈাই মকন হয়। কারে, অসভভাবকবৃন্দ নরপশু পসরমল 
জয়যকরর িাসস্ত দাসব ককর মানবন্ধন করকল অযেক্ষ লহািকন আরা 
সু্কল পসরদিশকন োন এবাং লে িব সিক্ষক েসৈবাদী অসভভাবককদর 
পক্ষ সনকয়কেন ৈাকদরকক সৈসন একহাৈ লনন।  
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ৈাকদরকক লক্ষে ককর সৈসন বকলন, এো সমউিুয়াল লিক্স। 
আপনারা আিকল লবসি কনজারকভসেভ! আর বমশকের লাম্পকেের 
কো বলা হকল সৈসন বকলন, লকউ  ারাপ নজকর ৈাকাকল 
আমাকদর লৈা করার সকেু োকক না! শুযু ৈাই নয়, েসৈবাদীকদর 
সবরুকদ্ধ কসঠন বেবস্থা লনয়া হকব বকল িরম হুোঁসিয়ারী উচ্চারে 
ককরন সৈসন। লাসঞ্ছৈ োত্রীর পাকি না দাোঁসড়কয় উকটা ৈাকক  ারাপ 
লমকয় বকল সু্কল লেকক বসহষ্কার করার কোও লঘােো লদন সৈসন!  
হায় লহািকন আরা! ৈুসম লকান্ মাকয়র জাৈ? লৈামার লকাকনা 
কনোকক সনকয় অনে লকাকনা পসরমল েসদ এমন সেসনসমসন ল লা 
ল লৈ ৈাহকল ৈুসম সক ৈা নীরকব হজম করকৈ? লৈামার পকক্ষ 
োরা েসৈবাদ করৈ ৈাকদরককও ৈুসম একহাৈ সনকৈ? লৈামার 
কাকে েসদ লৈামার িিাকনর িম্ভ্রকমর মেশাদা োকক ৈকব সনশ্চয় ৈা 
লমকন সনকৈ না। ৈাহকল অনে োকদর িম্ভ্রকমর মেশাদা আকে ৈারা 
েসৈবাদ করকল ৈাকদর সবরুকদ্ধ ৈুসম একহাৈ সনকৈ োও লকন? 
একজন অযেক্ষ সক ককর পাকর শুযু আপন ও দলীয় ললাক হওয়ার 
িুবাকয এৈবড় এক অপরাযীর পক্ষ সনকৈ? একসে মুিসলম লদকি 
একো িাোঁড়াল একজন মুিসলম ৈরুেীর িম্ভ্রম লুেন ককর সনরাপদ 
োককব, যরাকোোঁয়ার বাইকর োককব, ৈা কী ককর লমকন লনয়া োয়? 
লহািকন আরারা ৈা লমকন সনকৈ পারকলও এ নও োকদর যমনীকৈ 
ইিলামী গায়রকৈর সকেু ললিমাত্রও অবসিষ্ট্ আকে ৈারা লেকম 
োককনসন। এই পশুোর কসঠন িাসস্ত সবযান িাবেস্ত করার লড়াই 
অবোহৈ লরক কেন। অবকিকে ৈাকদরই জয় হকয়কে। পশুোকক 
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ল াোঁয়াকড় লৈালা হকয়কে এবাং আমরা আিা করব ল াোঁয়াকড়র লকাকনা 
িাোঁক গকল লেন লবর হকয় আিকৈ না পাকর লি বোপাকর িজাগ 
োককৈ হকব। এোড়া ৈার িাকে অপককমশ আরও কারা কারা 
িরীক সেল পোদানী সদকয় লি িব ৈেেও লবর করকৈ হকব।  বকর 
েকাি, ৈার আরও লে পাোঁিজন িহকোগী আকে ৈাকদর িবাই 
সহনু্দ এবাং একদর মকযে বরুে বমশকের সবরুকদ্ধও সঠক এরূপ 
অসভকোগ উকঠকে। এিবসে পশুকক ভাগমকৈা লঠঙ্গানী সদকয় জকন্মর 
মকৈা ল াোঁয়াকড় ৈুকল রা কৈ হকব।  
জাসৈর পক্ষ লেকক েশ্ন, লে কোম্পাি সিক্ষা ও জ্ঞাকনর আকলায় 
স্নাৈ োকক লিই কোম্পাকির কুঠুরীগুকলাকৈ তনসৈকৈার এৈ তদনে 
লকন? এিব িাোঁড়াল লম্পেকদর সবরুকদ্ধ হুোঁসিয়ারী উচ্চারে ককর 
বলকৈ হয়- 

যকড় আকে ইিলামী সির 
রকক্ত আকে ৈীব্রকবগ 

িম্ভ্রমলুকেরা জাসলকমর সবরুকদ্ধ লমারা 
‘হাজ্জাজ’, মাহমুদ বীর  াকলদ। 

ফ্রাকন্সর এক সিক্ষক কসম্পউোকর পেশ িাইকে েকবি ককরসেকলন 
বকল ৈার িাকসর লককড় লনয়া হকয়সেল। ৈাকদর বক্তবে, িারা লদি 
উলঙ্গপনায় ভকর লেকৈ পাকর, ঘকর ঘকর উলঙ্গপনার িিশা হকৈ 
পাকর। েসৈ ইসঞ্চ মাসে সনলশজ্জৈার িাদকর ল কক লেকৈ পাকর। 
সকন্তু সিক্ষা েসৈষ্ঠানগুকলা এিকবর ঊকধ্বশ। হাজারও পাকপর মকযে 
অিৈ এই স্থানেুকু পসবত্র োককৈ হকব।  
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অদু্ভৈ বোপার! উলঙ্গপনা আর লবহায়াপনার জন্ম সদকয়কে োরা, 
ৈারাও অিৈ এৈেুকু লবাকি লে, সিক্ষােসৈষ্ঠানগুকলাকক এিকবর 
বাইকর রা কৈ হকব। রা কৈ হকব কলঙ্ক ও দাগমুক্ত। সকন্তু োকদর 
লবািার দরকার সেল বুিল না ৈারা। আমাকদর লদিো এৈ 
আত্মীয়, দলীয় ও বেসক্তকরে হকয়কে লে, িরম সনলশজ্জ ও গসহশৈ 
কাজ ককরও শুযু এিব কারকে মানুে সবরাে সবরাে িাসস্ত লেকক 
লরহাই লপকয় োকছ। এই েসদ হয় িমাকজর সভসত্ত ৈাহকল 
একদকির ভসবেেৈোর লিহারাো কীরূপ ৈা ভাবকৈই ভকয় গা 
কাোঁপুসন যকর োয়। [ৈেেিূত্র : তদসনক আমার লদি ও অনোনে 
জাৈীয় তদসনক, ৪ঠা জুলাই ২০১১ইাং]        
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েবািী পুরুকের িরল বযূ 

 
এক িময় এ লদকির বযূকদর িরলৈার িুনাম সেল। ৈাকদর 
িরলৈা সনকয় েবাদ, লকৌৈুকও তৈসর করা হকৈা। মকন আকে সক, 
েবািী স্বামীর গৃহাভেিকর বন্দী িরল স্ত্রীসের লিই লকৌৈুককর কো, 
োর অসিক্ষা আর িরলৈায় স্বামীর কাকে লল া ৈার দাসড়, 
কমাসবহীন সিসঠসে এ নও হাসির অনেৈম ল ারাককর স্থান দ ল 
ককর আকে? 
সকন্তু িরলৈার লি িব গল্প আজ লকবলই অৈীৈ। আজ সবজ্ঞান 
লগকে িব াকন, েুোঁকয়কে িককলর হৃদয়। ৈাই িরলৈা আজ 
অসভযাকনই বসন্দ। এককবাকর েৈেি অঞ্চকলর একজন গৃহবযূর 
ঘকরও িু ী মানুকের জামা পাওয়ার মকৈা িরলৈা বস্তুসেও লে 
 ুোঁকজ পাওয়া পরম অসনসশ্চৈ, ৈাকৈ অিৈ আমার লকাকনা িকন্দহ 
লনই। 
লে লকাকনা পাঠক আমার িাকে সদ্বমৈ লপােে করকৈই পাকরন, 
ৈকব িমাজেবাকহ ঘেমান হাজারও ঘেনা আমাকক একো সবশ্বাি 
করকৈই বাযে করকে। 
বাাংলাকদি দসরে একসে লদি। একদকির মানুকের আয়  ুবই 
িীসমৈ। সিল্পকার ানা লৈমন লনই বলকলই িকল। অেি একসে 
লদকির অেশনীসৈর োে হকছ সিল্প। সিল্প োড়া তবকদসিক মুো 
উপাজশন অিম্ভব। আর তবকদসিক মুো োড়া বৈশমান সবকশ্ব সেকক 
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োকা দুষ্কর। ৈকব গাকমশে সিল্প আর সবকদকি বাাংলাকদকির 
শ্রমবাজার সকেুো হকলও লি ঘােসৈ কসমকয় সদকয়কে। সবকিে ককর 
সবকদকির শ্রমবাজার। বাাংলাকদকির ৩৫% পুরুে ললাক েবািী 
এবাং এই সবপুল িাং েক ললাককর কষ্ট্াসজশৈ অেশই বাাংলাকদকির 
োে। সবকদকি কমশরৈ বাাংলাকদিীকদর ককষ্ট্র কো শুকন ক নও 
ক নও লিা  লিকে পাসন আকি। সনকজকদর িাংিাকরর জনে করা 
ৈাকদর এই শ্রম লে লদকির সবপুল কলোে িাযন ককর িকলকে, লি 
কো লভকব ৈাকদর জনে শ্রদ্ধা না একি পাকর না। কীকির 
রাজনীসৈক-সিসৈক! েকৃৈ লদিকেমী এরাই। এরাই লদকির 
মানুকের িোলুে পাওয়ার লোগে। 
সকন্তু দুঃ জনক িৈে হকছ, লদকির জনে, সনজ িাংিাকরর জনে 
োরা এৈ কষ্ট্ ককরন আমরা ৈাকদর মূলে লদই না। ৈারা সনগৃসহৈ 
হন, লাসঞ্ছৈ হন। ক নও ক নও সনজ পসরবার লেকক ৈারা এৈ 
বড় আঘাৈ পান, ো ৈাকদর জীবকনর িব স্বপ্ন যুসলষ্মাৎ ককর 
লদয়।  
লি িব সনরি গকল্পর অনেৈম হকলা স্ত্রী পরকীয়া। তদসনক আমার 
লদকির ৯ই জুলাই ২০১১ইাং একসে সরকপােশ অনুোয়ী পরকীয়ায় 
জসড়কয় পড়াকদর মকযে েবািী নারীকদর িাং োই লবসি। ক নও 
ক নও একজন ললাক ককয়ক বের সবকদকি কাসেকয় লদকি একি 
সবকয় ককরন। এরপর সকেুসদন লদকি লেকক আবার সবকদকি পাসড় 
জমান। োওয়ার িময় স্ত্রীর হাকৈ সদকয় োন মহােন্ত্র লমাবাইল। 
িদে সবকয়র সপোঁসড় মাসড়কয় আিা নবসববাসহৈা েুবৈীসে ৈ ন 
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সনকজকক বড় একা ভাকব। স্বামীর অনুপসস্থসৈর সনঃিঙ্গৈা কাোকৈ 
লোগাড় ককর লনয় লকাকনা লমাবাইল বনু্ধ। এভাকব গসড়কয় িকল 
মরেকনিা। এ লনিা লেকক িৃসষ্ট্ হয় সবকভদ, দ্বে,  ুন-গুম, অেশ 
ললাপাে, আত্মহৈো, এসিড সনকক্ষপিহ হাজাকরা অপরায। 
এযরকনর দুকয়কসে মমশাসিক ঘেনা ৈুকল যরসে : 
ঘেনাসে লনায়া ালী লজলার িােস ল উপকজলার পারককােশ 
ইউসনয়কনর লিািাসলয়া গ্রাকমর। এই গ্রাকমর বাসিন্দা মসনর 
লহাকিন দীঘশ দি বের আকগ সবকয় ককরন একই উপকজলার 
িাহাপুর ইউসনয়কনর রঘুনােপুর গ্রাকমর নুরুজ্জামাকনর লমকয় সরনা 
লবগমকক। সবকয়র পর লেককই অনাকাসিৈভাকব স্বামী-স্ত্রীর মকযে 
মকনামাসলনে িকল আিসেল। সবকয়র মাত্র েয় মাি পর মসনর 
সবকদি িকল লগকল স্ত্রী সরনা পাকির বাসড়র এক েুবককর িাকে 
পরকীয়ায় জসড়কয় পকড়ন এবাং স্বামীর োকা আত্মিাৎ করকৈ 
োককন। একজন সবকদি-সবভূোঁইকয়র স্ত্রীর ইজ্জৈ ও িম্মাকনর 
লহিােৈ করা েসৈসে সবকবকবান েসৈকবসির একাি দাসয়ত্ব। 
একারকে হাদীকি েসৈকবসি নারীর িাকে অববয িম্পকশ ও 
বেসভিারকক িবকিকয় জঘনে অপরায সহকিকব আ োসয়ৈ করা 
হকয়কে। ইরিাদ হকয়কে- 

ل ُت  قَاَل  اهللَِّ  َعب دِ  َعن  
َ
  وسلم عليه اهلل صىل اهللَِّ  رَُسوَل  َسأ

َ
ن ِب  ى  أ َظمُ  اذلَّ ع 

َ
 اهللَِّ  ِعن دَ  أ

ن   قَاَل 
َ
َِّ  ََت َعَل  أ ا هلِل ى   ُثمَّ  قُل ُت  قَاَل  لََعِظيمٌ  َذلَِك  إِنَّ  َلُ  قُل ُت  قَاَل  َخلََقَك  َوُهوَ  نِدًّ

َ
  قَاَل  أ

ن   ُثمَّ 
َ
تَُل  أ كَ  َتق  ن   ََمَافَةَ  َودَلَ

َ
َعمَ  أ ى   ُثمَّ  قُل ُت  قَاَل   َمَعَك  َيط 

َ
ن   ُثمَّ   قَاَل  أ

َ
 َحِليلَةَ  تَُزاِنَ  أ

 َجارِكَ 
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‘রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক সজকজ্ঞি করা হকলা, 
মহা অপরায লকানসে? সৈসন জবাকব বলকলন, আল্লাহর িাকে 
কাউকক িরীক করা, অেি সৈসনই লৈামাকক িৃসষ্ট্ ককরকেন। 
এরপকরর অপরায লকানসে- এই েকশ্নর জবাকব সৈসন বলকলন, 
আহাকর ভাগ বিাকব এই আিঙ্কায় সনজ িিানকক হৈো করা। 
এরপকরর অপরায কী? এই েকশ্নর জবাকব সৈসন বলকলন, 
েসৈকবসির নারীর িাকে বেসভিার করা।’ [িহীহ বু ারী, হাদীি নাং 
: ৪৪৭৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং : ৮৬]  
একজন েসৈকবসির কাে লেকক োপ্ত িম্মান আর স্ত্রীর 
সনরাপত্তােুকু না লপকয় ঘেনা শুকন লদকি সিকর আকিন মুসনর। 
স্বামীর একক্ষকত্র েিাংিাই করকৈ হয়। েেকমই সৈসন ককঠারভাকব 
িািন না ককর িরল পকে স্ত্রীকক সনজ পকে সিসরকয় আনার লিষ্ট্া 
ককরন। সকন্তু স্বামীর এই উদারৈা স্ত্রী িহজভাকব গ্রহে ককরন সন। 
বরাং স্বামী ৈার পকে বাযা হওয়ায় ৈার েসৈ সক্ষপ্ত হকয় ওকঠন। 
শুক্রবার মুসনর শ্বশুরবাসড়কৈ লবড়াকৈ োন। স্বামী বাবার বাসড় 
লগকল স্ত্রীর মন আনকন্দ ভকর োয়। ৈাকক িমাদর করা, মকনর 
মকৈা ককর আপোয়ন করাকৈ লি রাকজের ৈৃসপ্ত  ুোঁকজ পায়। সকন্তু 
একক্ষকত্র সরনা সেকলন িমূ্পেশ বেসৈক্রম। এোকক সৈসন ৈার পকের 
কাোঁো দূর করার মহািুকোগ বকল গ্রহে ককরন। ৈাই রাকৈর 
 াবাকরর িাকে সবে মাস কয় স্বামীর িামকন পসরকবিন ককরন 
সৈসন। সবকের েভাকব জীবন িাঙ্গ হয় মুসনকরর। স্ত্রীর পরকীয়ায় 
বসঞ্চৈ হয় লদি, মা-বাবা এবাং স্ত্রী সরনা সনকজও। স্বামীর  ুন 
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মাসড়কয় লকাকনা স্ত্রী ক নও িুক র লদ া লপকৈ পাকর? [ৈেেিূত্র : 
বাাংলাকদি েসৈসদন ১৪ জুন ২০১১ ইাং] 
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লবনারিীকৈ আগমন কািকন সবদায় 

 
মানুকের সৃ্মসৈিসক্ত  ুবই দুবশল। এক িময় লে ঘেনা িককলর 
আত্মা সবদীেশ ককর, িমকয়র আবৈশকন লি ঘেনাই মানুে অবলীলায় 
ভুকল লেকৈ পাকর। এক িময় এমনও আকি লে এরূপ ঘেনা লি 
লকাকনাসদন শুকনকে বকলই স্মরে করকৈ পাকর না। ৈাই আমরা 
স্থায়ী সৃ্মসৈর পাৈায় সলক  োই এিব ঘেনা। বৈশমান, ভসবেেৈ 
িবিময় লেন এিব ঘেনা মানুকের হৃদকয় নাড়া লদয়, ৈাকদর 
ঘুমি সবকবককক জাগ্রৈ ককর লৈাকল- এই উকেকিে।  
িকাল লেকক একো োইকভেকার উকেিেহীনভাকব লঘারাঘুসর 
করকে। লকাোয় ৈার গিবে ৈা লকউ জাকন না। এমনসক জাকন না 
গাসড়র িালকও। দামী গ্লাি লভদ ককর গাসড়র োত্রী লক- ৈাও 
সঠকমকৈা ঠাহর করা োয় না। উদ্ভ্রাি-সবভ্রাি হকয় লঘারাঘুসর ককর 
লিে পেশি গাসড়সে মৎিভবকনর িামকন সগকয় লেকম লগল। পুসলি 
যাওয়া ককর আেক করল িালককক। িালক োড়া মাত্র একজন 
োত্রী গাসড়কৈ। গাসড়র িাোঁকুসনকৈও সনস্তব্ধ োত্রী। সনষ্পলক নীরব 
হকয় বকি আকে লি। িকন্দহ করার মকৈাই বোপার। পুসলি 
োত্রীকক িকম্বাযন করল। সকন্তু ৈবু ৈার িাড়া লনই। িকন্দহ বাকড় 
পুসলকির। এবার োত্রীকক নাড়া লদয় ৈারা। পুসলকির মৃদ যাক্কায় 
লবাোঁো সেোঁকড় েুপ ককর পড়া পাকা িকলর মকৈা গাসড়র সিকে পকড় 
োয় োত্রী। গাসড়র িালককর লিহারায় ৈ ন রাকজের আৈঙ্ক। 
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পুসলি সদ্বযা-িকঙ্কাকি আড়ষ্ট্। বাকেহীন নীরবৈায় লককে লগল 
লবিসকেু িময়। পুসলি ৈাকদর দাসয়ত্বকবাকয লজকগ ওকঠ।  
োত্রীর মু  লেকক পদশা িসরকয় লদয় ৈারা। পুসলকির হাজাকরা 
সবভীসেকাময় অসভজ্ঞৈা আকে। ৈাই ৈারা িহকজ ভড়কায় না। 
সকন্তু আজককর এই দৃিেো ৈাকদরককও ভড়কক সদল। একসে 
গভশবৈী নারীর লগাো লদকহ ভয়ানক আঘাকৈর িব সিহ্ন! আঘাকৈ 
আঘাকৈ ৈার িরীর নীল হকয় আকে। লপকের লে আকৃসৈ, ৈাকৈ 
গকভশর বয়ি নয় মাকির কম নয় লকাকনামকৈই। ৈকব বাচ্চাোর কী 
অবস্থা! লিও সক মাকয়র িাকে পরপাকরর বাসিন্দা হকয়কে 
এৈক্ষকে? নাহ্ আর সবলম্ব করা োয় না। োনায় সনকয় িব রহিে 
উকন্মািন করকৈ হকব।  
পুসলকির কাকে লদয়া সববরে সনেরূপ :  
তিয়দ কামরুন্নাহার নাসদয়া।  াকা সবশ্বসবদোলকয়র বেবিায় 
েিািকনর োত্রী সৈসন। মার্স্ািশ পাি করার পর সৈসন সবজকনি 
এডসমসনকর পড়সেকলন। বাবা মৃৈ। লপিায় সেকলন আইনজীসব। 
আর বসরিাকলর লগৌরনদী োনার েরকীকৈ অবসস্থৈ লমঘনা 
লপকট্রাসলয়াকমর স্বোসযকারী িসিক। এক সজঘাাংিু িসরকত্রর 
মূৈশেৈীক। ২০০৩ ইাং িাকলর ১লা এসেল। লিসদন ৈার সপৈা 
েুসরকাঘাকৈ মমশাসিকভাকব সনহৈ হকয়সেকলন। একজন আদম 
িিান ৈাকক এভাকব হৈো ককরসেল। জাকনন লক লিই আদম 
িিান? এই িসিকই লিই আদম িিান! লিসদন সনজ পুকত্রর 
হাকৈই মমশাসিকভাকব সনহৈ হকয়সেকলন জন্মদাৈা সপৈা।  
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িসিককর রকক্ত  ুকনর লনিার িাকে িাকে লেৌবকন সেল 
অবনসৈকার লনিা। নারী লককলঙ্কারী এবাং সবকয় পাগলাকমা সেল 
ৈার দুকযসিসনর স্বভাব। োত্র জীবকনই মুক্তবাকির পুকরাপুসর িায়দা 
উসঠকয়সেকলন সৈসন। লবপদশা আর উছৃঙ্খল জীবকনর লগাো 
রককমর িুসবযা আদায় ককর সনকয়সেকলন। োত্রজীবকনর লিই 
অসভজ্ঞৈা লভাকলন সন। ৈাই িাাংিাসরক জীবকন একি ঘসেকয়কেন 
এর পূেশ েকয়াগ। েেকম সবকয় ককরসেকলন গাজীপুর লজলার 
নূরজাহানকক (েদ্মনাম)। মন লেকক স্ত্রীর মেশাদা না সদকয় 
নুরজাহানকক সৈসন অনে দিসে লভাগেিামগ্রীর মকৈাই বেবহার 
ককরন। আর লভাগে িামগ্রীর কপাকল ো লজাকে নুরজাহাকনর 
কপাকলও ৈাই িুকেসেল। 
একসেমাত্র িিান জন্ম সদকৈই িসিককর দৃসষ্ট্কৈ লি িুসড়কৈ পকড় 
োকা পুরাকনা কোকলোর আর লাকস্ক জকম োকা ঠাো িাকয়র মকৈা 
লবকদর হকয় োয়। িকল ৈাকক লিকল নৈুন সিকাকরর লনিায় 
েুেকৈ শুরু ককর িসিক। এরপর মাদারীপুর লজলার কালসকসন 
উপকজলার লঠঙ্গামারা গ্রাকমর আঃ  াকলক হাওলাদাকরর লমকয় 
িুবেশাকক সবকয় ককর। সকেুসদন পর ৈার কদরও ককম োয়। ৈাই 
িসিক আবার েুেকৈ শুরু ককর নৈুন সিকাকরর আিায়। এবার 
ৈাকক লবসি দূর লেকৈ হয় না। নৈুন ও ৈৃৈীয় সিকার িুবেশারই 
লোে লবান! বড়কবানকক ৈালাক না সদকয়ই লি িুবেশার লোে লবান 
িুসজৈাকক ২০০৭ইাং িাকল সবকয় ককর।  
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িরীয়কৈর দৃসষ্ট্কৈ এরকিকয় জঘনে পাপকমশ আর কী হকৈ পাকর? 
সকন্তু মুক্তবাকির এই লরাকৈ এই িমাকজ পাকপর অনুভূসৈগুকলাই 
লভাৈা হকয় একিকে! িসিকরা লকানো বড় পাপ, লকানো লোে 
পাপ লিিকবর সহকিব কমই ককর। সকন্তু হাজার হকলও মুিসলম 
লদি। একদকির মানুকের মকন এ নও ইিলাকমর মায়া আকে। 
তারা এখনও অননদতকার চরম অবস্থা ছিয়খ কু্ষদ্ধ হন, 
বেসেৈ হন এবাং এযরকন দুরািারকদরকক মাকিমকযে সকেু লদস কয় 
লদন। ৈাই লঠঙ্গামারা গ্রাকমর ললাককরা ৈাকক আছা মকৈা লঠঙ্গানী 
সদকয়ই গ্রাম লেকক সবৈাসড়ৈ ককরন। লঠঙ্গা ল কয়, লি  াকায় িকল 
আকি এবাং এক স্ত্রীকক  াকায় ও অপর স্ত্রীকক েরকীকৈ রাক । 
এভাকব দুইকবানকক সনকয় একিাকে িাংিার ককর িসিক। 
সদকনদুপুকর িাসলকয় োয় একসে জঘনে অপরায।  
এই িসিককরই ৪েশ স্ত্রী নাসদয়া। আজ এোই ৈার বড় পসরিয় 
এবাং এই পসরিয়ই ৈাকক এমন সনষু্ঠর পসরেসৈর কাকে লেকন 
একনকে। পুসলকির কাকে িসিককর বেশনা অনুোয়ী লি ৈাকক 
আকগর সদন িারাসদন সপসেকয়কে। হাৈ, পা ও মু  লবোঁকয লপোকনা 
হকয়কে নাসদয়াকক। হায় সনষু্ঠরৈা! স্বামীর এই সনেশাৈকনর িময় 
সৈসন গভশবৈী সেকলন। শুকনসে পৃসেবীর িব পুরুেরাই নাসক এই 
িময়োকৈ স্ত্রীর েসৈ অসযক পসরমাে োন অনুভব ককর। স্ত্রীর 
েসৈ িহমসমশৈা লদ ায়। সকন্তু মুক্তবাকির ভয়ানক লোবল লিে 
পেশি আমাকদর তনসৈক মূলেকবায, িামাসজক সিষ্ট্ািারগুকলাকক 
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এভাকব গ্রাি ককর সনল লে, একজন অিঃিোককও এ ন 
অবলীলায় ও সনমশমভাকব েহার করা হয়?  
েহাকরর আঘাৈ িইকৈ না লপকর নাসদয়া অজ্ঞান হকয় পকড়ন। 
িসিক ৈার জ্ঞান লিরাকনার লিষ্ট্া ককর। সকন্তু জ্ঞান লিকরসন ৈার। 
িকল গভীর রাকৈ মুক  বাসলি িাপা সদকয় স্ত্রীকক হৈো ককর লি। 
হৈো করার পর লাি গুম করার েশ্ন। এ উকেকিে িারাসদন লাি 
সনকয় গাসড়কৈ লঘারাঘুসর ককর িসিক। এিময় বারবার লিান সদকৈ 
োককন নাসদয়ার মামা। এককক িময় এককক জবাব লদয় িসিক। 
লিে পেশি যরা পকড় মৎিভবকনর িামকন সগকয়। [ৈেেিূত্র : 
তদসনক আমার লদি ২৫/০৪/২০১১] 
নাসদয়ার কপাকল এভাকব িরম দুকভশাগ লনকম একলা। এমন একসে 
পসরেসৈর জনে দায়ী কারা বা কী? মমশাসিক ঘেনাো লেসদন 
পসত্রকায় আকি লিসদন হৈোকাকের লকাকনা কারে উকল্ল  সেল না। 
সকন্তু ঘেনা পাঠ ককরই আমার মকন িাংিয় লজকগসেল হয়ৈ 
নারীঘসেৈ লকাকনা কারে বা উছৃাং ল জীবকনর লকাকনা িূত্র 
এ াকন োককবই। েেম সদকক হৈোকাকের নানা রকম কারে 
উকল্ল  করা হকলও পকর সরমাকে িসিক স্বীকার ককরকে স্ত্রীর সকেু 
অবনসৈক আিরকের কারকেই লি এমন সনষু্ঠর কাজ ককরকে। লি 
আরও জানায়, নাসদয়া এক ককলজ োকত্রর িাকে লমাবাইকল 
লোগাকোগ রা কৈন, ৈার িাকে মাকিমকযে লমােরিাইকককল  াকার 
সবসভন্ন জায়গায় ঘুকরও লবড়াকৈন। 
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মানুকের স্বভাবো লে তস্বরািারী ৈার একো েমাে এিব ঘেনা। 
সনকজ লে করকেন ৈা অকনের লবলায় লদ কলই গা জ্বকল োয়। 
িসিক সনকজই ো করকেন স্ত্রীর কাে লেককও লি যরকনর আিরে 
েকাি লপকৈই পাকর। সকন্তু ৈা িহে করকবন লকন? ৈাই সনকজ 
হাজারও অপরায করকলও সঠকই স্ত্রীর কাে লেকক েসৈকিায 
সনকয়কেন। িমাযানকোগে অপরাকযর িাসস্ত সদকয়কেন িরমভাকব।  
অিঃিো স্ত্রীকক সনমশমভাকব হৈো ককর েকাি ককরকেন পরম 
লপৌরুে! নারীর ভুকল আর পুরুকের লপৌরুকে এভাকবই রসিৈ হকছ 
সনমশম আ োন। িামাসজক ভারিামেহীনৈা, তনসৈকাকবাকযর অভাব, 
পরস্পকর লবািাপড়ার ঘােসৈ ইৈোসদ কারকে আমরা সনৈেসদন 
মুক ামুস  হসছ এিব সবব্রৈকর পসরসস্থসৈর িামকন। ককব 
আমাকদর িমাজ িাংকিাযকনর পকে হাোঁেকব, িামাসজক িাসির পকে 
কদম লিলকব? কাসিৈ লিই সদকনর অকপক্ষা করা োড়া কীই বা 
করার আকে আমাকদর? আর কৈসদন আমাকদর বাোলী বযুরা 
এভাকব লবনারিীকৈ আগমন ককর কািন পকর সবদায় সনকৈ 
োককব? েগসৈর ধ্বজাযারীরা সক এই েকশ্নর উত্তর লদয়ার লিষ্ট্া 
ককর লদ কবন? 
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সহজাব লেকক সজন্স : জীবন লেকক মৃৈুে 
 
ে ন সজয়া সবমানবন্দর সদকয় কানাডার উকেকিে রওয়ানা 
হকয়সেকলন ৈ ন সৈসন সেকলন পুকরাদস্তুর বাোলী ও পদশানিীন 
নারী। সহজাকব আবৃৈ হকয় আনৈনয়কন সিক্ষার উকেকিে সৈসন 
কানাডার উকেকিে রওয়ানা হকয়সেকলন। সকন্তু লেসদন লিই একই 
সবমানবন্দর সদকয় লদকি েকবি করকলন ৈ ন আর সৈসন বাোলী 
সকাংবা পদশানিীন লকাকনা নারী নন, পুকরাদস্তুর ইউকরাসপয়ান-
আকমসরকান নারী। আজ ৈার পরকন োইে সিসোং সজকন্সর পোে!  
লেসদন সবকদকির উকেকিে সবমানবন্দকর হাসজর হকয়সেকলন লিসদন 
স্বামীর কাকে পুনঃপুন দু‘আ সনকয়সেকলন, বারবার দাম্পৈে ভাব 
সবসনময় ককরসেকলন। সকন্তু লেসদন লদকি সিরকলন লিসদন সবি 
সমসনে পর লকাকনা মকৈ লিৌজকনের  াসৈকর বলকলন, ওহ্ ৈুসম? 
ৈা বকলা লকমন আকো? 
আযুসনকৈা আমাকদরকক সনরঙু্কিভাকব িবসকেু উগকর সদকয়কে। 
সদকয় োকছ এবাং ভসবেেকৈ আরও সদকৈ োককব। সবজ্ঞাকনর 
অবদান লকাোয় সগকয় লিে হকব লি কো বলা মুিসকল। ৈকব 
হাদীকির ভােোনুোয়ী, মানুে সবজ্ঞান, উন্নসৈ আর উৎককেশর হাৈ 
যকর এমন একো পেশাকয় লপৌঁেকৈ িক্ষম হকব, ে ন ৈারা সনকজর 
অঙ্গেৈেকঙ্গর িাকে কো বলকৈ পারকব। হাদীকির বােী- 

بَاُع اإِلن َس، وََحَّتَّ تَُكلَِّم » اَعُة َحَّتَّ تَُكلَِّم السِّ ِِس بِيَِدهِ َل َتُقوُم السَّ ي َنف  ِ َواذلَّ
ِدهِ  لُُه ِمن  َبع  ه 

َ
َدَث أ ح 

َ
ِلِه َوُُت رِبَُه فَِخُذُه بَِما أ اُك َنع   «الرَُّجَل َعَذبَُة َسو ِطِه َوَِشَ
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‘ওই িত্তার িপে! োর হাকৈ মুহাম্মাকদর োে, ৈৈক্ষে পেশি 
লকয়ামৈ কাকয়ম হকব না, েৈক্ষে পেশি না বকনর সহাংর বাঘ কো 
বলকব, লকাড়া (িাবুক) কো বলকব, জুৈার সিৈা কো বলকব এবাং 
স্ত্রী স্বামীর অনুপসস্থসৈকৈ লে পাপ ককরকে উরু ৈার িাংবাদ 
লদকব’। [জাকম সৈরসমেী : ২১৮১, িায়  আলবানী হাদীিসেকক 
িহীহ বকলকেন।] 
আকলািে হাদীকির ভােোনুোয়ী মানুে িৈুষ্পদ জন্তুিহ জড় 
পদাকেশর ভাো পেশি বুিকৈ িক্ষম হকব। লৈা এই সবজ্ঞান 
আমাকদরকক অকনক সকেু সদকয়কে। লদয়া লিে হয়সন এ নও। 
লডসোং, িোসোং আর মোকিসজাং হকলা এই সবজ্ঞাকনরই অনেৈম 
অবদান! সবকশ্বর এক োকির মানুে অনে োকির মানুকের িাকে 
সনসমকেই লোগাকোগ করকৈ পারকে। লিিবুককর মাযেকম, 
লমাবাইকলর মাযেকম। লমাবাইকল কো বলকৈ লগকল আমাকদর লদকি 
িবশসনে মূলে হকলও অিৈ ২৯ পয়িা সমসনকে কো বলকৈ হয়। 
সকন্তু ইোরকনকের কলোকে এরকিকয় অকনক কম মূকলে- বলা োয় 
োয় সবনামূকলে লক্ষ মাইল দূকর বকি দুইজন ললাক পরস্পকর কো 
বলকে। শুযু কোই বলকে না, বরাং কসম্পউোর কোকমরার কলোকে 
পরস্পরকক লদক  লদক  কো বলকে!  
আজককর েুকগ দুইজন েুবক-েুবৈী িোে করকব আর পরস্পকর 
পরস্পরকক লদ কব না- ৈার কল্পনাককও সবজ্ঞাকনর অবমাননা বকল 
জ্ঞান করা হয়। উৎককেশর যাপ একক একক লপসরকয় পাগলা 
লঘাড়ার গসৈকৈ এসগকয় িকলকে সবজ্ঞান। েু-সজ েেুসক্ত োসড়কয় 
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এ ন বাাংলাকদকিও সিসজ (োডশ লজনাকরিন বা ৈৃৈীয় েজকন্মর 
েেুসক্ত) িুসবযা িম্বসলৈ লমাবাইল লিবা েকবকির জনে মু  বোদান 
ককর অকপক্ষা করকে। এই েেুসক্তর আগমকনর মযে সদকয় ৈ ন 
িাযারে েুবক-েুবৈীরাও লমাবাইকলই ইোরকনকের লিই বাসঞ্ছৈ 
িুসবযা পাওয়ার িুকোগ লাভ করকব। ৈ ন ৈরুে-ৈরুেী আর 
েুবক-েুবৈীকদর তনসৈকৈার লে পিন যরকব ৈা লকান্ ভাগাকড় 
সনকয় লিলকৈ হকব আসবষ্কারককদরকক লি কোোও আগাম লভকব 
রা া উসিৈ বকল আসম মকন কসর। সকন্তু ৈ ন সক আমরা পারব 
সবজ্ঞাকনর লিই ভার িইকৈ? এ নই লে সবজ্ঞাকনর ‘ভাকর’ আমরা 
লকবলই নুেি হকয় পড়সে! এই ঋকের দাবানকল আমাকদর ঘর 
পুড়কে, জীবন ধ্বাংি হকছ এবাং হাজারও অেীসৈকর ঘেনা 
আমাকদরকক ভয়ানক পসরেসৈর অশুভ ইসঙ্গৈ সদকয় োকছ। 
সিসক্ষৈ সব োৈ িব মানুকের জীবনপাৈার িজীবৈাকক পুসড়কয় 
োর ার ককর সদকছ।  
২০১১ইাং িাকলর জুকনর ৫ ৈাসরক র কো অকনককরই মকন োককব 
হয়ৈ। লিসদকনর লিই ঘেনাসে আমাকদর িামাসজক অবক্ষয়, 
আিরকের সনষু্ঠরৈা ও সবশ্বাকির অবমূলোয়কনর একসে জ্বলি 
েমাে।  াকা সবশ্বসবদোলকয়র মকৈা একসে সব োৈ সবিসবদোলকয়র 
একজন েবীে ও  োৈনামা সিসক্ষকা েসদ সভন্ন িম্পককশর 
অসভকোকগ স্বামী কৈৃশক িরম সনেশাৈকনর সিকার হন- িাই লিই 
অসভকোগ েৈই েশ্নসবদ্ধ লহাক না লকন- ৈকব লিই িমাকজর 
তনসৈকৈা সনকয় আর বড়াই করা োয় না এবাং লিই সবশ্বসবদোলয় 
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সনকয় লগৌরব করারও সকেু োকক না। আিকল লদকির লগৌরব এৈ 
বড় একসে েসৈষ্ঠাকনর একজন সিসক্ষকার বোপাকর সকেু লল া 
আমাকদর মানায়ও না, উসিৈও না। ৈবু কলকমর কাকে ক নও 
ক নও লঠকক োই। িৈে েকাকির লিৌজকনে, মানুকের সবকবককর 
দরজায় করাঘাৈ করার জনে এিব সল কৈ হয়। ৈাই িাহকি, 
িাংককাকি সলস  এিব।  
জুমানা লবগম (েদ্মনাম) ভাসিশসের আিঃকোগাকোগ সবভাকগর 
একজন সিসক্ষকা। সকেুসদন আকগ কানাডা লেকক উচ্চৈর সডসগ্র 
সনকয় একিকেন। লিই সডসগ্রোই িম্ভবৈ ৈার জনে কাল হকয় 
দাোঁসড়কয়সেল। িৈে সমেো োই লহাক ৈার স্বামীর মকন িকন্দহ 
 ুককসেল। লিই িকন্দহ এবাং পূবশপর নানা ঘেনাই ৈাকক স্ত্রীর েসৈ 
কু্ষদ্ধ, কু্রদ্ধ ও সহাংর ককর ৈুকলসেল। সৈসন ৈার েসৈভাযর স্ত্রীর 
েসৈ  ড়গহস্ত হকয়সেকলন। ঘেনার সদন সৈসন স্ত্রীর ওপর িবশিসক্ত 
সনকয়াগ ককর উন্মত্ত দানবৈা সনকয় িাোঁসপকয় পকড়ন। অেৈোসিৈ 
আক্রমকে সদকিহারা হকয় োন স্ত্রী জুমানা। েসৈহৈ বা েসৈকরায 
করার আকগই সৈসন িরম িবশনাকির সিকার হন। স্বামী ৈাকক 
সবোনায় লিকল লিাক র লভৈর আেুল  ুসককয় লিাক র মসন লবর 
ককর লিকল। মুহূকৈশর ঘেনা। স্ত্রী জুমানা ককয়ক সমসনকের মকযেই 
মূলেবান অঙ্গ লিাক র লজোসৈ হাসরকয় অন্ধ হকয় োন।  
মানুকের িবশাকপক্ষা মূলেবান লনয়ামৈ হকছ ৈার লিা । মকন পকড় 
লগল গ্রীকির সব োৈ সিসকৎিা সবজ্ঞানী হাসকম জাসলনুি (িীর্স্পূবশ 
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২০১-১৩১ অব্দ) এর কো। হাসকম জাসলনুি সিসকৎিািাকস্ত্র লিা  
সবেকয় ৈার লল া গ্রকন্থর ভূসমকা েিকঙ্গ বকলন,    
 ِ فَْي  ِ ال ُمَجوَّ َمِة اهللَِّ َتَعاَل ِِف َُت ِليِق ال َعَصبَْي  ِر ِحك  ل ُت لََعَ انلَّاِس بِِذك  ََبِ

َماِء َوقَاَل يَا ُمل تَِقيَ  نَّ َملًًَك نََزَل ِمَن السَّ
َ
ِم َكأ ي ُت ِِف انلَّو 

َ
ِ لََعَ َمو ِضٍع َواِحٍد، فََرأ ْي 

َمِِت؟ قَاَل:  ِر ِحك  ل َت لََعَ ِعبَاِدي بِِذك  َجايِلنُوُس، إِنَّ إِلََهَك َيُقوُل: لَِم ََبِ
ُت ِفيِه ِكتَابًا ُت فََصنَّف   فَان تَبَه 

আসম ে ন অল্প কসে কোয় লিাক র সববরে লিে করলাম, ৈ ন 
লদ কৈ লপলাম লেন আিমান লেকক একজন লিকরস্তা অবৈীেশ 
হকয় বলকেন, লহ জাসলনুি! লৈামার েভু বকলকেন, ‘আমার 
লহকমৈ উকল্লক র বোপাকর আমার বান্দার িাকে কৃপেৈা করে 
লকন?’ সৈসন বকলন, আসম ঘুম লেকক লজকগ উঠলাম এবাং লিাক র 
উপকাসরৈা ও অবদান িম্পককশ দীঘশ একসে সকৈাব িাংকলন 
করলাম। [ৈািিীকর রােী : ১/২৫] 
বস্তুৈ লিা  এমনই মহামূলেবান িম্পদ। সকন্তু একসে দুঘশেনা 
জুমানার এই মহামূলেবান িম্পদকক সনষু্ঠরভাকব লককড় সনকয়সেল। 
স্বামীর অসভকোগ, স্ত্রী জুমানা কানাডায় ে ন সডসগ্র সনকৈ 
সগকয়সেকলন ৈ নই ইরানী এক েুবককর (নাকভদ) িাকে ৈার 
পসরিয় হয়। ৈার বক্তবোনুোয়ী ৈারা নাসক লি াকন স্বামী-স্ত্রীর 
মকৈা জীবন োপনও ককরন। লি িময় সৈসন স্ত্রীর িাকে লোগাকোগ 
করকৈ িাইকল জুমানা ৈাকক পাত্তা সদকৈন না। কো বলকৈ লগকল 
দুকয়ক সমসনে কো বকল ৈসড়ঘসড় ককর লমাবাইল লরক  সদকৈন। 
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এমনসক লোট্ট লমকয়সের িাকেও কো বলার িুকোগ লদয়া হকৈা 
না।  
এমসন এক অিুস্থ, অস্বসস্তকর অবস্থার মযে সদকয় লককে োয় সডসগ্র 
আনার িময়গুকলা। লদকি সিকর আিার পরও এই যারা বহাল 
োকক। সবজ্ঞাকনর কলোকে মানুে কাসয়কভাকব এ ন দূকর োকক। 
মকনর সদক লেকক লৈা আর নয়! ৈাই ইরানী েুবককর িাকে 
এ নও িকল ইোরকনে িোসোং, লমাবাইল মোকিসজাং ইৈোসদ। ৈার 
স্বামী অিুস্থৈা, লবকারত্ব ইৈোসদ কারকে সেকলন মানসিক লরাগী। 
সকন্তু পৃসেবীকৈ লবায হয় একো লক্ষকত্র একি িব লরাকগর 
কােশকাসরৈা লেকম োয়। িককলই ৈ ন স্বেসৈভ হকয় ওকঠন। 
ৈাই এই ললাকসে আর দিসে লক্ষকত্র মানসিক লরাগী হকলও স্ত্রীর 
এই আিরকের কারকে সঠকই লক্রাকয, লক্ষাকভ িলকি ওকঠন। 
ঘেনার সদন ইরানী েুবককর লমাবাইল লেকক জুমানার নাম্বাকর 
একসে মোকিজ আিকল ৈার স্বামী ৈা মুকে লিকলন। পকর এ 
সনকয়ই শুরু হয় সববাদ এবাং সববাদ লেকক এই অস্বাভাসবক 
পসরেসৈ।  
জুমানা একজন পসরেৈ বয়স্কা ভাসিশসের অযোসপকা। ৈার মকৈা 
বেসক্ত েসদ লডসোং আর মোকিসজাংকয়র িাোঁকদ পকড় এভাকব সনকজকক 
ধ্বাংকির হাকৈ িোঁকপ লদন ৈকব আমরা কার ওপর ভরিা করব, 
কাকদর বোপাকর আিাবাদী হকবা? ৈরুে-ৈরুেীকদর উত্তপ্ত  ুকন সক 
িঞ্চাসলৈ করা িম্ভব হকব তনসৈকার লজায়ার?  
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জুমানা হাসরকয়কেন ৈার মহামূলেবান দুসে লিা । আর স্বামী হািান 
িাঈদ আজ েয়াৈ ইসৈহাি।  াকা লমসডকককল অবকহলা আর 
অেকে সৈসন মারা লগকেন। এমদনয়তই দ য়লন মানদস্ক 
দবকারগ্রস্ৈ। স্ত্রী দনযতাতয়নর পর পদুলয়শর হায়ত ধরা 
পড়ার পর ছবাধ-অনুভূসৈেুকু িমূকল সনঃকিে হকয় সগকয়সেল। 
আর এই সনঃস্ব, অিহায় অবস্থাকৈই সৈসন পরপাকর পাসড় জমান। 
অেি কৈ মযুর সেল ৈাকদর স্বামী-স্ত্রীর িম্পকশ! িপ্তায় োয় সৈন-
িার সদন ৈারা লহাকেকল সগকয়  াবার ল কৈন। স্ত্রীকক অৈোসযক 
ভাকলাবািকৈন হািান আবূ িাঈদ। সকন্তু স্ত্রীর এই আিরে ৈাকক 
িরমভাকব সনষু্ঠর ককর ৈুকলসেল।  
হািাকনর পসরবাকরর অসভকোগ, কানাডা লেকক লদকি লিরার সদন 
সজয়া সবমানবন্দকর অবৈরে ককর জুমানা েেকম মা-বাবার িাকে 
িাক্ষাৈ ককরন এবাং সকেুক্ষে পরই ইরানী েুবক নাকভকদর কাকে 
লিান লদন। সকন্তু নাকভদ লিান না যরায় ‘নাকভদো লিান যরকে 
না লকন- বকল সবরসক্ত েকাি ককরন সৈসন। স্বামীর িামকনই 
ঘেসেল এিব। ককষ্ট্ ৈার বুককর হাসড্ডগুকলা জকম োওয়ার 
অবস্থা। সস্থর নয়কন ৈাসককয় শুযু লদক  োসছকলন সৈসন। োয় সবি 
সমসনে পর একািই দাকয় লঠকক জুমানা ৈাকক সজকজ্ঞি ককরন- 
ওহ ৈুসম?...  
স্ত্রীর এই অবকহলা, অবনসৈক িম্পকশ, ভাকলাবািায় সবশ্বািঘাৈকৈা 
ইৈোসদ ৈাকক িীমাহীন কু্রদ্ধ ও সনমশম ককর ৈুকলসেল। ৈাই 
লিসদন সবমানবন্দকর লনকম মাৈৃভূসমর িবুজ লিৌন্দকেশ সবমুগ্ধ হকৈ 
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পারকলও পকরর বার লেসদন ভারৈ লেকক সিসকৎিা লিকে লদকি 
সিকর আিকলন লিসদন মাৈৃভূসমর লিৌন্দেশ লদ া হকলা না। এমনসক 
একমাত্র লমকয়সের লিহারা লদ ারও লিৌভাগে হকল না। ৈাকক 
বুককর িাকে জসড়কয় যকর বুকিাো আৈশনাদ ককর বলকলন, মা! 
আসম লৈামাকক লদ কৈ পাসছ না!  
হায়! সহজাব লেকক সজন্স এভাকবই একসে িাংিারকক ৈেনে ককর 
সদকলা। জুমানার দৃসষ্ট্িসক্ত লককড় সনকলা আর িাঈকদর সনকলা োে! 
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িসক্তেকয়াগ : এ গিকবের িরল পে নয়! 

 
লদকির নানা োকি ঘেমান হাজারও অবাসঞ্ছৈ, অোসিৈ, 
দুঃ জনক, লবদনাদায়ক, মমশাসিক, অনসভকেৈ িব ঘেনাই 
মুক্তবাসিনী বইসের েযান উপজীবে সবেয়। জাসন, এিব ঘেনা 
শুনকৈ ভাকলা লাকগ না। ভাকলা লাগার সবেয়ও না। অেীসৈকর 
ঘেনা শুসনকয় মানুকের কান ভাসর করকৈ ৈাই কষ্ট্ও হয় তবসক। 
ৈাোড়া এিব ঘেনা এ ন এৈ ঘেকে লে, অকনককর অসভজ্ঞৈা 
আমার লিকয় ল র লবসি। এক ৈরুকের কো শুকনসে, লি 
মুক্তবাসিনী েেম  কের করুে আ োনগুকলা পকড় মিবে ককর 
বকলকে, এিব কাসহনী আমার ল র জানা আকে! ৈাই এগুকলা 
শুনকৈ বা বলকৈ ইছা ককর না। ৈার কো অবিেই িৈে। 
ৈারুকেের িাকে অসভজ্ঞৈার এই সমশ্রে িসৈেই লরামাঞ্চকর ও 
কাসিৈ। সকন্তু কো হকলা, ৈারুেেসমসশ্রৈ এই অসভজ্ঞৈার 
িলািল লকাোয়? িলািলিূনে অসভজ্ঞৈা সক জাসৈর ভসবেেৈ 
িমৃদ্ধ করকব? ৈাই আসম িলািলিূনে অসভজ্ঞৈার পক্ষপাসৈ নই। 
আসম িাই সকসঞ্চৈ অসভজ্ঞৈা সদকয়ই মানুে লেন সিক্ষা লনয়, িরল 
পকের পসেক হয়।  
লি োককগ, এবার আিল কোয় আসি। মানুকের ‘মনুেেস্বভাব’ 
আকে একসে। বল েকয়াগ ও জবরদসস্ত। িবসকেু মানুে িসক্ত 
েকয়াকগ ক্ষমৈার দকম্ভ হাসিল করকৈ িায়। িসক্তর এই অপেকয়াগ 
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লে িব িময় শুভ িল বকয় আকন না মানুে ৈা স্বীকার ককর কই? 
িমাকজর িাকে সমকলসমকি িলা, িামাসজক আিারগুকলার লক্ষকত্র 
িহনিীল ও িাংকবদনিীল হওয়া িামাসজক জীব সহকিকব মানুকের 
অপসরহােশ কৈশবে হওয়া উসিৈ। অকনের িম্ভ্রকমর মূলে লদয়া 
একজন মানুকের গুরুত্বপূেশ দাসয়ত্ব ও কৈশবে। অনেোয় িমাকজ 
লকবল মানুেই বাি করকব সকন্তু মনুেেকত্বর অসস্তত্ব  ুোঁকজ পাওয়া 
োকব না। িকল সনকজককই পস্তাকৈ হকব। সনকজর হাকৈই নষ্ট্ হকব 
সনকজর আক র। 
সবকয়িাদীর বোপারগুকলাকৈ মানুে এমসনকৈই িহনিীল োকক এবাং 
ৈাই োকা উসিৈ। এক বড়কলাককর কাে শুকনসে। জবনক বেসক্ত 
অপর এক বেসক্তর পক্ষ লেকক ওই বড়কলাককর কনোর সবকয়র 
েস্তাব সনকয় সগকয়সেকলন। েস্তাবককর পসরিয় ও ৈার দাসরকের 
কো লজকন অসেিমশা হকয় ককে একো োপ্পড় সদকলন সৈসন 
ঘেককর মুক । এই ঘেনার বহুসদন পর লজকনসে লে লমকয়র জনে 
েস্তাব সনকয় োওয়া হকয়সেল লিই লমকয়সে এ নও বাবার লহাকেল 
বেস্ত লরক  িকলকেন। ঘেনা লিানার পর লকাকনা ঘেক সকাংবা অনে 
লকউ েস্তাব সনকয় োওয়ার িাহি পানসন। বাবার দাসম্ভকৈা, 
বড়কলাকী আর অহাংকাকরর বসল হকয় লমকয়সেকক এভাকবই সদকনর 
পর সদন বেকরর পর বের সনঃিঙ্গ জীবন কাোকৈ হকয়সেল। 
অবিে দূকর লেকক লিানা এই ঘেনা লকাকনা অবাসঞ্ছৈ পসরেসৈর 
মযে সদকয় লিে হকয়সেল সকনা ৈা বলকৈ পাসর না। ৈকব  ুব কাে 
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লদক  লদ া এযরকনর একসে ঘেনার িমাসপ্ত ঘকেসেল িরম 
অবমাননা আর লাঞ্ছনার মযে সদকয়। বসল লিই ঘেনা :  
িদে দাসরে লেকক উকঠ আিা একসে পসরবার। বঞ্ছনার পাহাড় 
মাসড়কয় আিা িানসজদাকদর (েদ্মনাম) পসরবাকর এই লকবলই 
ঐশ্বকেশের লোোঁয়া ললকগকে। িাংিার জীবকন নৈুন লেৌবন পাওয়ার 
মকৈা অবস্থা। লি িময় িবসকেু লগাোকলাভাকব ও িাংেৈ উপাকয় 
করা িবার িাকে োয় না। লগল না িানসজদাকদর িাকেও। 
লমকয়োর মা-ও অকনকো অহাংকারী হকয় উঠকেন। সপকে লিকল 
আিা অৈীৈ লে পাড়া-েসৈকবিীকদর সৃ্মসৈকৈ লভালার মকৈা িুদূর 
নয়, ৈা সৈসন বুিকৈই িান না। লিই না লবািা লেকক িৃষ্ট্ 
দাসম্ভকৈা অকনের হাসির ল ারাক হয়। লকাকনাো হয়ৈা ৈার 
সনকজরই কাল হকয় দাোঁড়ায়। 
আিকল মানুে এমন লকাকনা দাসম্ভকৈা আর অহাংকার লদক কে সক 
োর পৈন লনই? অহাংকার আর দাসম্ভকৈার পৈন লৈা আবিেকীয় 
িত্তা। সকন্তু মানুকের বড় লদাে এই লে, অকােে সিক্ষেীয় সবেয় 
লেককও ৈারা সিক্ষা লনয় না। ইসৈহাকির পে লবকয় লিই সিরকিনা 
মানসবক সনবুশসদ্ধৈার সিকার হকলন িানসজদার মা। িানসজদা ৈ ন 
লোে। বাসলকা। লমকয়ো িুন্দর ও িঞ্চল। মায়া ককর লে লদক  
লিই। ওর দুই িুিুর সবকয় হকয়কে একই গ্রাকম। একসদন 
িানসজদার লোে িুিা আিকলন একো েস্তাব সনকয়। 
েস্তাকবর সবেয়সে িাশ্বৈ, ৈকব িময়ো অসগ্রম হকয় লগকে। েস্তাব 
সেল িানসজদার িুিাকৈা ভাইকয়র িাকে ৈার সবকয় সঠক ককর 
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রা ার। েস্তাবো সেসন সদকলন সৈসন পর লকউ নন। িানসজদারই 
িুিুর স্বামী, িানসজদার মাকয়র স্বামীর ভসেপসৈ। ৈাই  ুব 
িহকজই েস্তাবো কাসেকয় সদকৈ পারকৈন। এককবাকরই দুকযর 
বাচ্চা বকল লহকিই উসড়কয় লদয়া লেৈ েস্তাবো। ৈাকৈও িাপও 
মরৈ, লাসঠও বাোঁিৈ। সকন্তু সৈসন ৈা করকলন না। ঐশ্বকেশের উষ্ণৈা 
ৈার লদমাগ েুোঁকয় লগল। সৈসন সনদারুে অপমান করকলন 
েস্তাবদাৈাকক। ‘কৈ বড় িাহি’, ‘কী স্পযশা, আমার লমকয়র িাকে 
অমুক লেকলর সবকয়র েস্তাব’ ইৈোকর কো বকল বড়কত্বর এক 
লিে লদ াকলন। 
অেি নরম বেবহার আর লকামল আিরে মানুকের লিৌন্দকেশর 
অলঙ্কার। পৃসেবীর ৈাবৈ জাকলম আর ঘৃসেৈ বেসক্তকদর িাকেও 
আল্লাহ ৈাআলা নরম ও লকামল বেবহার করার আকদি সদকয়কেন। 
মকন পকড় সক কুরআকনর লিই আয়াৈসের কো, লে াকন মুিা 
আলাইসহি িালামকক আল্লাহ ৈা‘আলা সিরআউকনর মকৈা 
অসভিপ্ত কাকিকরর েসৈ লকামল বেবহার করার আকদি সদকয়কেন?  

نَ فب  إبَلَٰ  ٱذ َهَبا   ﴿ ٗل  ۥَلُ  َفُقوَل  ٤٣ َطَغَٰ  إبن ُهۥ ر َعو  بٗنا قَو   
رُ يَ  ل َعل ُهۥ ل  و   َتَذك 

َ
 ٤٤ ََي َشَٰ  أ

 [  ٤٤  ،٤٣: طه] ﴾
‘এবাং লৈামরা ৈাকদর িাকে লকামল ভাোয় কো বলকব, োকৈ লি 
স্মরে ককর অেবা আল্লাহ ৈা‘আলাকক ভয় ককর।’ {িূরা ৈ-হা, 
আয়াৈ : ৪৩-৪৪}  
সকন্তু লকাোয় লিই মুিা, আর মুিার আদিশ? িমাকজর েসৈসে ঘকর 
ঘকর লে আজ িানসজদার মাকয়কদর বিবাি! একদর ককঠারৈায় 
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সনসমশৈ ধ্বাংিস্তুকপ দাোঁসড়কয় আমরা লকবলই  ুোঁকজ লবড়াই অৈীকৈর 
লিই লিানালী অযোয়!  
োকহাক, অপমাসনৈ হকয় ললাকসে ৈ নই সবদায় সনকলন। 
মুিাসবহীন িানসজদার মাকয়কদর এই িমাকজ আিমানী দাসবদার 
সিরাউন লে লকামলৈা লপকয়সেল, একজন আল্লাহ সবশ্বািী বেসক্ত 
হকয়ও লিই লকামলৈােুকু সৈসন লপকলন না। লিসদন ৈার আত্মায় 
অপমাকনর কী দাগ লককেসেল ৈা লকউ ৈালাি করকৈ োয় সন। 
সকন্তু এক েুগ পর সঠকই েকাি লপকয়কে ৈার আত্মার লিই 
অসভিাপ। বড় অপমান আর ককষ্ট্র মযে সদকয় রসিৈ হকয়কে 
একো করুে ইসৈহাি। 
িানসজদা উপেুক্ত বয়কি উপনীৈ হকল ৈাকক  াকায় িাকুকর এক 
পাকত্রর িাকে পাত্রস্থ করা হকলা। নবপসরসেৈা িানসজদার জীবন 
স্বাভাসবকভাকবই এসগকয় িলসেল। লকউ ঘুোক্ষকরও লের পায়সন লি 
কী ভয়ানক পদকক্ষপ সনকয় বকি আকে। এভাকব োয় সৈন বেকরর 
মকৈা লককে োয় ৈাকদর দাম্পৈে জীবন। িাকুকর স্বামী েুসেোো 
লপকল বাসড় লেৈ এবাং শ্বশুরালয় লেকক স্ত্রীকক বাসড় সনকয় লেৈ। 
এমসন একসে েুসে আিল িানসজদার স্বামীর জীবকন। লেই েুসে 
ৈার স্বামীর মৃৈুেপরওয়ানা সহকিকব আসবভূশৈ হকয়সেল। বাসড় 
োওয়ার আকগ লি িাশুড়ীর কাকে লিান সদকয় বলল, আসম আজ 
আিসে। আপসন কষ্ট্ ককর িানসজদাকক অমুক জায়গায় সনকয় 
আিুন। আসম ও ান লেকক ৈাকক বাসড় সনকয় োকবা। 
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িানসজদার মা িরল মকন লমকয়র জামাইকয়র কোয় িাড়া সদকলন। 
সকন্তু এর আকগর সদন সেল িানসজদার অনে রকম বেস্তৈা। ৈাই 
মা ে ন ৈাকক শ্বশুর বাসড় োওয়ার েস্তাব লদন ৈ ন লি িানকন্দ 
রাসজ হকয় োয়, এযরকনর ঘেনা আকগ ক নও না ঘোয় ৈার মাও 
লবি অবাক হকয় োন। মাকয়র িাকে বাসড় লেকক লবর হকয়ই 
িানসজদা বকল, মা! এই িামানে একেু পে। লৈামাকক কষ্ট্ ককর 
লেকৈ হকব না। আসম একাই লেকৈ পারব! লমকয়র কোয় মা কো 
বাড়াকলন না। িকন্দহ করার লকাকনা উপাদানও  ুোঁকজ লপকলন না 
সৈসন। ৈাই িরল মকনই সৈসন ৈাকক একা লেকড় সদকলন। 
িময় বকল িকল আপন গসৈকৈ। বকয় োয় সনসদশষ্ট্ লবলা। সকন্তু 
িানসজদার লদ া লনই। স্বামী ৈার উসদ্বে হকয় ওকঠ। বহুক্ষে পর 
লি িাশুড়ীর কাকে লিান সদকয় িানসজদার অবস্থান জানকৈ িাইকল 
িানসজদার মা অবাক হকয় বলকলন- লকন, লি োয়সন? 
স্বামী ৈৈসযক উসদ্বে হকয় বলকলন- কই, নাকৈা! 
সনজ হাকৈ সবদায় লদয়ার পর েৈক্ষে অকপক্ষা করকল লমকয় স্বামীর 
কাকে লপৌঁেকৈ পারকব বকল অনুমান করা োয় ৈার লিকয় বহুগুে 
িময় লবসি গৈ হকয়কে। অৈএব এ নও না লপৌঁো স্বাভাসবক 
লকাকনা ঘেনার েমাে বহন ককর না। ৈা িানসজদার মা উসদ্বে 
হকলন। মুহূকৈশর মকযে িারা এলাকায় হইিই পকড় লগল। সবসভন্ন 
জায়গায় লিান ককর িানসজদার অবস্থান জানার লিষ্ট্া করা হকলা। 
সকন্তু লকাোও ৈার িন্ধান পাওয়া লগল না। আৈাংক, উকদ্বগ লবকড়ই 
িকলকে। সকন্তু ৈবু িানসজদার ল াোঁজ পাওয়া োকছ না।  
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অবকিকে ৈার িন্ধান সমলল এবাং ৈা বড়ই অেীসৈকর জায়গায়! 
লে িুিাকৈা ভাইকয়র িাকে বহুসদন আকগ সবকয়র েস্তাব সনকয় 
আিা হকয়সেল লিই িুিাকৈা ভাইকয়র কাকেই সঠকানা  ুোঁকজ 
সনকয়সেল িানসজদা। বাপ-িািািহ বহু আত্মীয় ৈাকক আনকৈ 
সগকয়সেল। সকন্তু িককলর িামকন দরবাকরর মকযে লি বকলসেল, 
বাপ-িািার িাকে িানসজদা োকব না, লগকল ৈার লাি লেকৈ পাকর! 
লিসদন ৈার বাপ-িািারা লবাকনর বাসড়কৈ সগকয় আপোসয়ৈ হকয়কেন 
অবমাননা আর লাঞ্ছনা দ্বারা। কনো জন্ম সদকয় সক এভাকব 
আপোসয়ৈ হওয়া কামে লকাকনা সপৈার? 
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ববশরৈার কাসরগর! 

 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম মক্কায় মানুেকক 
কুরআকনর েসৈ আহবান করকৈ শুরু করকলন। বুসদ্ধমান, 
িৈোকিেী একদল মানুে ৈার আহবাকন িাড়াও সদকলন। ৈাকদর 
িৈৈা, িসরত্রমাযুকেশে িুন্দর হকয় উঠকৈ শুরু করল মক্কার 
পসরকবি। েুবকরা িসরত্রবান হওয়া শুরু করল। নারীরা লপকৈ শুরু 
করল ৈাকদর কাসিৈ অসযকার। সকন্তু এক লশ্রেীর মানুকের 
জন্মই হকয়কে িকৈের সবরুকদ্ধ লড়বার, সমেোর ডামাকডাকল সনকজর 
জীবন গড়বার জনে। িঙ্গৈ কারকেই মক্কাকৈও এর বেসৈক্রম লদ া 
লগল না। আল্লাহ ৈা‘আলার কুরআকনর সবরুকদ্ধ, ৈার আকদকির 
সবরুকদ্ধ উকঠপকড় লাগল মক্কার ক্ষমৈািীন লনৈারা। ৈারা শুযু 
কুরআকনর সবরুকদ্ধ কোই বলল না বরাং জাসৈর িামকন ৈারা 
কুরআকনর সবকল্প রূপও লপি করল। লিই ঘেনাসেই বসেশৈ 
হকয়কে িূরা নামকলর ৬নাং আয়াকৈ- 

ََتبي َمن ٱل اسب  َومبنَ  ﴿ وَ  يَش  يثب  لَه  َدب ل   ٱۡل  ُضب ب ٱ َسببيلب  نعَ  لب ب  ّلل  ب ب  م  عبل   َغي 
َذَها ا   َوَيت خب ئبَك  ُهُزو 

َٰٓ لَ و 
ُ
هبي   َعَذاب   لَُهم   أ  [  ٦: لقمان] ﴾ ٦ مُّ

‘আর মানুকের মযে লেকক লকউ লকউ না লজকন আল্লাহর পে 
লেকক মানুেকক সবভ্রাি করার জনে লবহুদা কো  সরদ ককর, আর 
ৈারা ঐগুকলাকক হাসি-ঠাট্টা সহকিকব গ্রহে ককর; ৈাকদর জনে 
রকয়কে লাঞ্ছনাকর আোব’। {িূরা লুকমান, আয়াৈ : ৬}    
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উৈবা নামক মক্কার এই েভাবিালী লনৈা পারিে লদকি সগকয় 
লি ান লেকক একো নৈশকী সককন একন মক্কার েুবককদরকক উকস্ক 
সদল। লি নৈশকীকক কুরআকনর সবকল্প সহকিকব লপি ককর েুবক ও 
মক্কাবািীকক কুরআন লিানা লেকক সনবৃৈ রা ার লিষ্ট্া করল। 
ক্ষমৈা আর দাপকের মদমকত্ত উন্মাদ হকয় ভুকলই লগল লে, লি 
মহাপরাক্রমিালী আল্লাহ ৈা‘আলার সবরুকদ্ধ এক অিম লড়াইকয় 
অবৈীেশ হকয়কে। এই লড়াইকয় ৈার বেেশৈা, পরাজয়, লাঞ্ছনা আর 
অসভিম্পাৈ অবিোম্ভাবী। ক্ষমৈা মানুেকক এভাকবই উন্মাদ ককর 
লদয়? 
বলকৈ পাকরন, পৃসেবীর িবকিকয় উত্তপ্ত পাত্র লকানসে? লৈকলর 
কড়াই? ললাহা জ্বালাকনার ব্রয়লার? সকাংবা অনে সকেু? এর সকেুই 
নয়। পৃসেবীর িবকিকয় উত্তপ্ত পাত্র হকছ ক্ষমৈার মিনদ। 
স্বেশ সিৈ আর লরিকমর িালরেুক্ত এিব মিনদ দূর লেকক 
লদ কৈ  ুব িমৎকৃৈ মকন হয়। সকন্তু পৃসেবীর কৈ িািক, রাজা 
বাদিা আর লদাদশেেৈাপিালী ক্ষমৈার অসযকারী লে এই উত্তপ্ত 
আিকন উপসবষ্ট্ হকয় পুকড় োই হকয়কেন- কয়জন ‘দিশক’ লিিকবর 
 বর রাক ন? আিকনর উত্তপ্তৈায় সবমূৈশরূপ যারে ককরসেল 
সিরাউন, নমরুদ, িাোদ, হামান, আকলকজাোর, গকেি, 
দাসহররা। লকাোয় লগল ৈাকদর েৈাপ? আজ লে ৈাকদর উত্তপ্ত 
আিকন উপকবিকনর  াকেুকুরও সিসহ্ন লনই! ইসৈহাি ৈাকদরকক 
মানুকের শ্রদ্ধার দৃসষ্ট্ লেকক অকনক দূকর সনকক্ষপ ককরকে। আজ 
ৈারা হারাকনা ও ঘৃেেঅৈীৈ। কারে, ৈারা ক্ষমৈার অস্থায়ীত্ব 
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অনুযাবন ককরসন, রাজািকনর ধ্বাংিেজ্ঞ উত্তপ্তৈা লের পায়সন। 
আজও আকে এমন িািক, োরা িামসয়ক ক্ষমৈার উষ্ণৈায় 
আল্লাহর সবরুকদ্ধ কো বকল, আল্লাহর সবযানকক ৈাসছলে ককর িড়া 
গলায় কো বকল। িকল ধ্বাংি হয় সনকজ। ধ্বাংি ককর লদি, জাসৈ 
ও মানবৈাকক। 
বাাংলাকদকির মানুে যমশোে। যকমশর েসৈ গভীর অনুরাগ একদকির 
মানুকের দুকয সিসনর মকৈা বোপার। একারকে একদকি 
ইিলামসবকরাযী িসক্ত বহু আগ লেকক ৈৎপর হকলও আিানরূপ 
িলািল পায়সন। আকলম-উলামা, ৈালাবা-মািাকয় , দাওয়াৈ-
ৈাবলীগ ইৈোসদ দ্বীসন েসৈষ্ঠাকনর কারকে মুিসলমরা এ নও 
ৈাকদর সিককড়র িাকেই েুক্ত োকার বুসদ্ধমত্তার পসরিয় সদকয় 
িকলকে। সকন্তু িমকয়র লরাকৈ লভকি লেকৈ বকিকে এমন 
লগৌরবময় হাজারও ঐসৈহে। ক্ষমৈার মদমকত্ত আক্রাি এক লশ্রেীর 
মানুে জাসৈকক সবভ্রাি করকৈ লবকে সনকয়কে সিরাউন নমরুদকদর 
ভূসমকা। কো বলকে ৈাকদর িুকর, ৈাকদরই ভাোয়।  
১৫ই জুলাই ২০১১ইাং িাকল লদ া লগল এমসন এক দাসম্ভকৈা। এ 
দাসম্ভকৈা লকাকনা িাযারে িািককর সবরুকদ্ধ নয়। অস্থায়ী ক্ষমৈার 
িামসয়ক লকাকনা িািককরও সবরুকদ্ধ নয়। স্বয়াং আহকামুল 
হাসকমীকনর সবরুকদ্ধ এই দকম্ভাসক্ত, সিরাউনী উচ্চারে। লিসদন 
নরসিাংদীর োউন হল মাঠসে আিমানী গেকবর আিঙ্কায় লকোঁকপ 
উকঠসেল সনশ্চয়। লকননা, ‘বুসদ্ধমান’ মানুে আল্লাহর সবরুকদ্ধ কো 
বলকৈ পাকর, সকন্তু অনে লকাকনা মা লুক ৈা পাকর না। লি িাহি 



 

134 

ৈারা ককর না। আল্লাহর ভয় ৈাকদর সনসবশঘ্ন োককৈ লদয় না। 
আিমানী িসক্ত ও সনকদশকির সবরুকদ্ধ লকাকনা উচ্চারে হকল ৈারা 
সনসশ্চিও োককৈ পাকর না। লিসদন জবনক মন্ত্রী হাজারও জনৈার 
িামকন আল্লাহর সবযান পদশার সবরুকদ্ধ েুকদ্ধ জয়ী হওয়ার লকৌিল 
বাৈকল সদকয় বকলন- ‘লবারকা লেকক বাোঁিকৈ হকল 
লেকলকমকয়কদরকক নািগান সিক্ষা সদন।’  
কৈ বড় স্পযশা! সিরাউন, নমরুদ, কারুন, আবূ জাহলরা আল্লাহ 
ৈা‘আলার নািরমানী করৈ ৈা আমরা জাসন, সকন্তু লকান্ ভাোয় 
লকান্ স্পযশায় ৈা করৈ ৈার বাস্তব অসভজ্ঞৈার িাকে ক নও 
িাক্ষাৈ ঘকেসন। এই মন্ত্রীর কোয় লিই অসভজ্ঞৈা হকলা। একসে 
মুিসলম লদকির মন্ত্রী হকয় হাজারও মুিসলম জনৈাকক িকম্বাযন 
ককর লকান্ জ্ঞাকন সৈসন কোো বলার িাহি করকলন ৈা ভাবকৈও 
কষ্ট্ লাকগ। একদিো ৈকব এৈই স্বাযীন হকয় লগল লে, লে লেভাকব 
ইছা েকাকিে আল্লাহর সবযাকনর সবরুকদ্ধ কো বলকব? পদশা লৈা 
ৈাকদর দৃসষ্ট্র লকাকনা মাওলানা মুিৈীর কো না। স্বয়াং আল্লাহ 
ৈা‘আলার কো।  
ৈকব সক সৈসন জাসৈকক এই বক্তকবের মযে সদকয় এই মোকিজ 
সদকলন লে, মাওলানা মুিৈীকদর িাকে লড়াইকয়র সদন লিে। 
এবার লড়াই হকব স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলার িাকে? সৈসনও সক ৈকব 
আকগর েুকগর সনকবশায বাদিাহকদর মকৈা আল্লাহ ৈা‘আলার 
সবরুকদ্ধ লড়বার িসক্ত িঞ্চয় ও ৈার েস্তুসৈ গ্রহে ককর লিকলকেন 
এবাং এ ন লিই অিম েুকদ্ধ লড়বার জনে ললাক িাং ো বাড়াকছন? 
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সিরাউন, নমরুদরা লেভাকব েকাকিে ভােে সদকয় সনকজকদর দল 
ভাসর রা কৈ িকিষ্ট্ োকৈ লৈমন ককর? এেুকদ্ধ পরাজয় লে 
অবিোম্ভবী! বেেশৈা অবযাসরৈ! লাঞ্ছনা অৈোবিেক! 
লদি এমসনকৈই রিাৈকল োকছ। লবপদশা, উছৃঙ্খলা আর 
মুক্তবাকির লোবকল সনৈেসদন পুড়কে হাজার ৈরুেী-েুবৈীর জীবন। 
লাঞ্ছনার সিকার লমকয়গুকলা ‘ঘকর’ লিরার আকুসৈ জানাকছ, 
অসভিপ্ত জীবকনর গ্লাসন মুকে পসবত্র জীবকন সিকর আিার লজার 
লিষ্ট্া িালাকছ। ব াকেকদর উৎপাকৈ অসৈষ্ঠ হকয় উকঠকে। 
সিক্ষককদর হাকৈ িম্ভ্রম  ুইকয় সদকিহারা উদ্ভাি হকয় উঠকে। 
সভকারুনসনিার ঘেনায় িারা লদকি ে ন লৈালপাড় িলকে 
লিরকম একসে নােুক মুহূকৈশ সৈসন এই লঘােো সদকলন? এর অেশ 
সৈসন ব াকেকদরকক আরও উকস্ক সদকৈ িান? পদশাহীন মুক্তবাকির 
একজন ৈরুেী-েুবৈীর উদ্বাহু নৃৈে, অযশনে লদকহর লেৌবনদীপ্ত 
নারীর লকামর িঞ্চালন সক েুবককদর িাযু বাসনকয় লদকব? নাসক 
ৈাকদরকক আরও লবিামাল ককর লদকব? একজন সরক্সািালক 
লভাোর কোো লবাকিন আর লভােগ্রহীৈা মন্ত্রী ৈা লবাকিন না, 
একো আমাকদরকক সবশ্বাি করকৈ হকব? আিকল ৈারা িবই 
লবাকিন। সকন্তু ক্ষমৈার মিনকদর িামসয়ক উকত্তজনায় ৈারা 
সিরস্থায়ী বাদিাহ আল্লাহর রাজকত্বর মেশাদার কো ভুকল োন এবাং 
লি কারকেই স্বয়াং আল্লাহর সবরুকদ্ধ কো বলার যৃষ্ট্ৈা লদ ান। 
লবান! নালাকয়ক এিব মন্ত্রীকদর কোয় কান লপৈ না। সেসন পদশা 
পালকনর আকদি সদকয়কেন সৈসন আল্লাহ ৈা‘আলা, সৈসন রষ্ট্া। 
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আর সেসন পদশার পসরৈোগ করার আকদি সদকছন সৈসন িামানে 
মন্ত্রী, সৈসন িৃষ্ট্। ৈুসম কার কোয় কান লদকব? মা লুককর না 
 াকলককর? রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বকলন- 

َاِلِق » ِصيَِة اْل  لُوٍق ِِف َمع   «َل َطاَعَة لَِمخ 
‘আল্লাহর নািরমানীকৈ মা লুককর আনুগৈে লনই।’ [ৈাবরানী : 
৩৮]  
একো কো বসল, আল্লাহ ৈা‘আলার সবযাকন লৈামার িাসি 
অসনবােশ। সকন্তু এিব মন্ত্রীকদর আকদকি কী ৈাই হকব? লিাকনা, 
ৈুসম েসদ একদর কোয় কান দাও এবাং ৈাকদর আকদি লমাৈাকবক 
নৈশকী হকয় োও ৈ ন লৈামার পসরেসৈ কী হকব জাকনা? লৈামার 
উদ্বাহু নৃকৈের অবনসৈক সবমুগ্ধৈায় েুবকরা ে ন লৈামার িম্ভ্রকমর 
লদকহ লাঞ্ছনার ন র বসিকয় লদকব ৈ ন সকন্তু ৈারা লৈামার 
আক্রাি লদকহ েকলপ সদকৈ আিকব না বরাং আক্রমেকারীর ন  
িুস্থ আকে সকনা লিই সিিা করকব।  
সবশ্বাি হয় না? ৈকব কষ্ট্ ককর একবার ৈাসককয় লদ  সভকারুসন্নিা 
নূন সু্কল এে ককলজ, ইকডন মসহলা ককলজ আর জাহাঙ্গীর নগর 
সবশ্বসবদোলকয়র সদকক। ওকদর লেকলরা এিব েসৈষ্ঠাকন কী 
ঘসেকয়সেল এবাং পকর ঘেনার নায়ককদর কীভাকব েশ্রয় সদকয় 
ৈাকদরকক উকটা েসৈসষ্ঠৈ করা হকয়সেল। লি িমকয় 
জাহাঙ্গীরনগর সবশ্বসবদোলকয় দুসে গ্রুপ সবকিে নাম কুসড়কয়সেল। 
লরসপর্স্ গ্রুপ এবাং সকলার গ্রুপ। েেম গ্রুকপর কাজ সেল জ্ঞান 
আহরে করকৈ আিা োত্রীকদর সিকাকর পসরেৈ করা। শুযু সক 
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ৈাই? ৈারা োর ভক্ত, অনুিারী ৈার মৃৈুেমাকিই ৈারা যেশকের 
লিঞু্চসর উদোপন ককরসেল! মকন লরক া, ওকদর আদকিশর 
লেকলগুকলা বোেিমোন লারাকদর মকৈা অপরাসজৈ ইসনাংকি 
সবশ্বািী। ৈাই মাসনকরা লিঞু্চসরকৈ লেকম োককব মকন ককর 
েৈাসরৈ হকয়া না। হয়ৈ জুসনয়ররা মাসনককর লরকডশ এৈসদকন 
লভকেও লিকলকে। অৈএব িাবযান! ৈুসম লেন ওকদর লিঞু্চসরর 
লরককডশ পসরেৈ না হও।  
লৈামাকক নগদ একসে উদাহরে সদই। ৈারা লৈামাকদরকক নািগান 
সিস কয় কার উপকার করকৈ িাকছ লিোর উদাহরে। জাকনাই 
লৈা, রাজনীসৈ করকৈ ললাক পুেকৈ হয় এবাং লপাো ললাককদর 
সবসভন্নভাকব িাসহদা পুরে করকৈ হয়। আর তজসবক িাসহদার লিকয় 
কসঠন ও অেসৈকরাযে িাসহদা পৃসেবীকৈ আর সক োককৈ পাকর? 
লিই িাসহদাও ওরা আমাকদর লবানকদর লেকক উিুল করকৈ িায় 
এবাং এজনেই ওরা এই দীক্ষা সদকছ!   
িাৈক্ষীরা লজলা সিল্পকলা একাকডসমকৈ একসে নৃৈোনুষ্ঠাকনর 
আকয়াজন করা হকয়কে। অনুষ্ঠাকনর আকেশে  ুলনার আেম  ান 
কমািশ ককলকজর সবসবএর োত্রী লুনা (েদ্মনাম)। িাকে স্বামীও 
আকে ৈার। নাকির বাহারীকৈ মুগ্ধ ককরকেন আগৈ দিশককদর। 
এর েসৈসক্রয়া ললকগ আকে েসৈসে দিশককর লিাক -মুক । 
উন্মত্তনাকির আগুকনর জ্বলকে েসৈসে ললাককর েবৃসত্ত। লনিায় িূর 
হকয় আকে ৈারা। িবাইকক োসড়কয় আকেন লজলা োত্রলীকগর 
িভাপসৈ জুকয়ল হািান এবাং িম্পাদক পলাি। রাৈ এগারোয় 
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অনুষ্ঠান লিে হকল জুকয়ল লুনাকক লহাকেকল লপৌঁকে লদয়ার কো 
বকল লজার ককর লমােরিাইকককল উঠায়।  
স্বামী বাযা সদকলও ৈাকৈ কাজ হয় না। স্বামীর কাে লেকক লজার 
ককর ওই লনৈা লুনাকক লহাকেকলর কো বকল সনকজর বাসড়কৈ 
সনকয় োয়। অিহায় দিশককর মকৈা স্ত্রীর িম্ভ্রমুলুকের োত্রাপকে 
ৈাসককয় োককন সৈসন। বাসড়কৈ লনয়ার পর জুকয়ল ৈাকক যেশে 
ককর এবাং  বর লপকয় রাস্তার েহল পুসলকির িহায়ৈায় ৈাকক 
সববস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুসলকির উপসস্থসৈ লের লপকয় 
জুকয়ল ও পলাি পাসলকয় োয় আর োনায় সগকয় অকিাকর কাোঁদকৈ 
োককন লুনা। [ৈেেিূত্র : বাাংলাকদি েসৈসদন ও অনোনে জাৈীয় 
তদসনক ০৬/০১/১২ ইাং] 
এবার বুিকল লৈা ওরা লকন লৈামাকদরকক নািগান সি কৈ বকল? 
আছা লবান, আকরকসে কো বসল। ৈুসম েসদ গান লিক া আর নাি 
রপ্ত ককরা ৈকব একৈ লৈামার উপকাসরৈা কী হকব? ললাকক 
লৈামাকক নৈশকী বলকব, গাসয়কা বলকব। েুবকরা লৈামার লমাহনীয় 
ভসঙ্গর নাকি মুগ্ধ হকব, লিা  িীৈল করকব আর গান শুকন কাকন 
মযু  ালকব। আর েসদ সবকিে পারদিশীৈা অজশন করকৈ পাকরা 
ৈকব সকেু পয়িা কামাকৈ পারকব। সকন্তু কী লেকড় কী যরে 
লিোরও লৈা সহকিব করকৈ হকব, নাসক বকলা? ৈাই ওকদর কোয় 
কান লদয়ার আকগ ৈুসম পদশার সকেু উপকারীৈা লজকন নাও।  
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১. পদশা নারীর িম্মান ও ইজ্জৈ আব্রুর সহিােৈ ককর। লাসঞ্ছৈ 
হওয়া লেকক রক্ষা ককর। বাোঁসিকয় রাক  সিৈনা-িািাকদর সিকার 
হওয়া লেকক।  
২. পদশা নারী ও পুরুে উভকয়র অিরকক পসবত্র রাক । উভয়কক 
ৈাকওয়ার ওপর অসবিল ৈাককৈ িহায়ৈা ককর। কোসে বকলকেন 
স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলাই। ইরিাদ হকয়কে- 

َٰلبُكم   ﴿ َهرُ  َذ ط 
َ
بُكم   أ وب

بهبن    لبُقلُ وب
 [  ٥٣: الحزاب] ﴾ ٥٣ َوقُلُ

‘এই পদশা বেবস্থা লৈামাকদর ও ৈাকদর অিকরর পসবত্রৈা 
সবযায়ক।’ {িূরা আল-আহোব, আয়াৈ : ৫৩} 
পদশা েসদও বাসহেক সবেয় সকন্তু বাসহেক এই পসরশুসদ্ধই আভেিরীে 
পসরশুসদ্ধর পসরিায়ক। আর আভেিরীে পসরশুসদ্ধ ও সনষ্কলুেৈা 
নারীর িবকিকয় ঈেশেীয় গুে। লে নারীর আসত্মক পসরশুদ্ধৈা 
অসজশৈ হয়, লি নারীর িৈীত্বও রসক্ষৈ হয় এবাং লিই নারীর 
িাংিাকর িাসি অবিেম্ভাবী হয়। 
৩. পদশা কসৈপয় িাসরসত্রক গুোবলীকক িমুন্নৈ ককর। িালীনৈা, 
লজ্জাকবায, আত্মমেশাদাকবায ইৈোসদ পদশারই িুিল। আর বাোঁসিকয় 
রাক  ঘৃসেৈ অকনক স্বভাব লেকক। লেমন, লবহায়াপনা, সনলশজ্জৈা, 
উলঙ্গপনা ইৈোসদ।  
৪. পদশা নারীর আসভজাকৈের েৈীক। এো একোর েমাে বহন 
ককর লে, পদশানিীন নারীসে ভে ও িম্ভ্রাি। আপসত্তকর জীবনািার 
লেকক লি বহু দূকর।  
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৫. পদশা িয়ৈাকনর েকরািনার দুয়ার রুদ্ধ ককর লদয়। নারী-পুরুে 
উভয়কক আসত্মক বোসয ও েন্ত্রো লেকক িুরক্ষা লদয়। ৈাকদরকক 
অপসবত্র লালিা ও ললালুপ দৃসষ্ট্ লেকক বাোঁসিকয় রাক । উভকয়র 
মেশাদা ও িম্ভ্রমকবায রক্ষা ককর।  
৬. পদশা ‘হায়া’ ৈো লজ্জািীলৈা যকর রাক । ‘হায়াৈ’ (জীবন) 
িব্দসে একিকে ‘হায়া’ লেকক। এর দ্বারা একো লবািাকনা হকয়কে 
লে, হায়া োড়া জীবন িলকৈ পাকর না। অৈএব িুন্দর 
জীবনািাকরর জনে হায়া বা লজ্জািীলৈা অপসরহােশ। আর এই 
অপসরহােশ গুে অসজশৈ হয় পদশার দ্বারা। আল্লাহ ৈা‘আলা োকক 
মেশাদা সদকৈ িান ৈাকক লজ্জািীলৈার গুে দ্বারা গুোসিৈ ককরন। 
৭. পদশা নারীকক সনলশজ্জভাকব বাইকর লবর হওয়া লেকক রক্ষা ককর। 
িকল িমাজ রসক্ষৈ হয় নারীঘসেৈ নানাসবয অপরাযমূলক কমশকাে 
লেকক। আজকাল নারীর উদ্ভে িলাকিরার কারকেই লৈা িৃসষ্ট্ 
হকয়কে সবপেশয়, লদ া সদকয়কে নানা রককমর জসেলৈা। 
৮. পদশা একসে িুদৃঢ়দূগশ। ো নারীকক বেসভিার, যেশে এবাং এসিকড 
দগ্ধ হওয়ািহ নানা রকম ধ্বাংিেজ্ঞ লেকক রক্ষা ককর। আর ৈাকক 
রাক  ব াকে-লম্পেকদর কদেশ আিরে লেকক সনরাপকদ। 
৯. আরবীকৈ নারীকক ‘আওরাৈ’ বকল অসভসহৈ করা হকয়কে। োর 
অেশ লুকাসয়ৈ বস্তু। কোোর অেশ হকছ; মূলেবান ও দাসম বস্তুর 
মকৈা নারীও লুকাসয়ৈ ও গুপ্ত োকা িত্তা। একৈই ৈার সনরাপত্তা 
ও িম্মান। এোই ৈাকদর ৈাকওয়া ও আল্লাহভীসৈর দাসব। আল্লাহ 
ৈা‘আলা ইরিাদ ককরন- 
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َا قَد   َءاَدمَ  َيََٰبنب   ﴿ نَزل 
َ
َاٗسا َعلَي ُكم   أ َٰ  ِلب َٰء ربييَُو َاُس وَ  َوربيٗشا   تبُكم  َسو   ِلب

َوىَٰ  بَك  ٱتل ق  َٰل بَك  َخي     َذ َٰل ب  َءاَيَٰتب  مبن   َذ ك  يَ  َعل ُهم  لَ  ٱّلل   [  ٢٦: العراف] ﴾ ٢٦ ُرونَ ذ 
‘লহ আদম িিান! আসম লৈামাকদর লজ্জাস্থান  াকা ও লবি-ভূোর 
জনে লপািাক সদকয়সে। আর ৈাকওয়ার লপািাকই িকবশাৎকৃষ্ট্ 
লপািাক।’ {িূরা আরাি, আয়াৈ : ২৬} 
১০. পদশার সবযান পালকনর মাযেকম সনকজকদর মকযে 
আত্মমেশাদাকবায লজকগ ওকঠ এবাং সনয়সমৈ পদশাপালকন ৈা িুদৃঢ় 
হয়। মেশাদাহানীকক মেশাদাহানী বকলই বুিকৈ পারার উপলসব্ধ 
িসক্তকক বলা হয় আত্মমেশাদাকবায। রাস্তায় লিকজ-গুোঁকজ লবর হকব 
আর পুরুেরা ৈার সদকক ললালুপদৃসষ্ট্কৈ োকাকব এো নারীর 
আত্মমেশাকবাকয আঘাৈ না ককর পাকর না। আর এই উপলসব্ধ িসক্ত 
আিকব পদশা সবযান পালকনর মাযেকম।  
লবান! আসম লৈা কোগুকলা বললাম। এবার ৈুসম এর িৈেৈা 
োিাই ককর লদ । েসদ িৈেৈা  ুোঁকজ পাও ৈকব সনকজর মকনর 
িাকে িলাপরামিশ ককরা এবাং লকবল ৈ নই এিব ললাককদর 
কোয় কান সদও। সনকজর সবকবককক বেবহার না ককর কারও 
কোয় কান লদয়া সক বুসদ্ধমাকনর কাজ? 
কারও িমাকলািনায় লৈা আমার লাভ লনই। লিোর অসভোয়ও 
লনই আমার। লকউ যমশ িিশা করুক বা না করুক, পদশা লমকন 
িলুক বা না িলুক লিো ৈার সনকজর বোপার। সকন্তু সনকজর 
ধ্বাংকির বোপাকরও সক লকউ আপিকামী হকৈ পাকর। আসম 
লৈামাকক সবকিে ভাকব বলসে কোগুকলা। লকননা ৈুসম আমার 
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লবান। মূল িূকত্র আমরা অসভন্ন। লে লদি বা যকমশরই হও না লকন 
মূল িূকত্রর এই িম্পকশ সেন্ন ককর ৈুসম লৈামার কলোেকামী ও 
উপকদিদাৈার সবরুকদ্ধ সবকদ্বেী হকৈ পাকরা না। ‘উমর রাসদআল্লাহু 
‘আনহু বকলন- 

 انلاصحْي حيبون ول بناصحْي ليسوا قوم ِف خري ل
‘লিই কওকম লকাকনা কলোে লনই লে াকন লকাকনা উপকদিদাৈা 
লনই এবাং োরা উপকদিদাৈাকক পেন্দ ককর না।’ [সরিালাৈুল 
মুস্তারসিদীন] 
সব োৈ বুেুগশ হাকরে মুহাসেবী রহ. বকলন- 

 احبك فقد اوصاك من
‘লে লৈামাকক উপকদি ককর মকন লরক া লি লৈামার কলোে কামনা 
ককর।’  
অৈএব আমার কোগুকলা ৈুসম লভকব লদ । আছা, ৈুসম সক 
একো ভাবে সকাংবা মন্ত্রীরা লৈামাকদরকক ভাবাকছ লে, পৃসেবী 
আজ অকনক দূর এসগকয় সগকয়কে। িািলে ও িমৃসদ্ধর িূড়া েুোঁকয় 
লিকলকে। যূসলর যরা োসড়কয় মানুে এ ন লপৌঁকে লগকে নানা গ্রকহ-
উপগ্রকহ। িারাসবশ্ব এ ন মানুকের হাকৈর মুকঠায়। িুৈরাাং এই 
েুকগ পদশা করা োকব না। লকননা পদশা করা মাকন মযেেুকগ সিকর 
োওয়া! সনকজকক িু িাগর লেকক বসঞ্চৈ করা। আমাকদর মুসক্তকৈা 
নারী স্বাযীনৈায়, ইিলাম উপকক্ষায়!  
‘সিসক্ষৈা লবানসে আমার! ৈুসম পাশ্চাকৈের জাল স্বাযীনৈায় েলুদ্ধ 
হকয়া না। িোকেলাইে িোকনলগুকলার হৃদয়কাড়া সিত্র লদক  
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সনকজকক েবসঞ্চৈ লভকবা না। ওকদরকক িু িাগকর ভািকৈ লদক  
সনকজকক হৈভাগী মকন ককরা না। পসশ্চমা নারীকদর লভৈকরর  বর 
নাও। ৈকবই ৈাকদর িুক র মাকজো যরা পড়কব। লৈামাকক হলি 
ককর বলকৈ পাসর, ওরা লমাকেও ভাকলা লনই।  
সনয়সমৈ পসত্রকায় িাংবাদ আিকে, পসশ্চমা নারীরা ৈোকসেৈ 
স্বাযীনৈার লবািায় নুকয় পড়কে। িব লেকড় েুেকে ইিলাকমর 
রুজু্জর সদকক। এভাকব ইিলাম গ্রহকের হার বৃসদ্ধ পাকছ। 
Daughter of another নামক বইকয় (বইসে ‘অনেপকের 
লমকয়রা’ সিকরানাকম বাাংলায় অনূসদৈ হকয়কে) িসল্লিজন মাসকশন 
ৈরুেীর কসেৈ নারী স্বাযীনৈার যমশ পসরহার ককর পদশার যমশ 
ইিলাম গ্রহকের ইসৈহাি লল া হকয়কে। ৈারা িবাই নারী 
স্বাযীনৈার েকৃৈ রূপ লদক  আিা মানুে। ৈাকদর কাে লেকক 
দীক্ষা নাও। বৃকেকনর িান লড এক্সকেি পসত্রকার নারী িাাংবাসদক 
সরডসল আিগান নারীকদর লবারকা সনকয় বাড়াবাসড় রককমর 
িমাকলািনা ককরসেকলন। সকন্তু পকর সৈসন সনকজই লিই পদশার 
োয়ায় আশ্রয় গ্রহে ককরকেন। লে ভারৈ ৈিসলমার মকৈা একো 
কুলো নারীকক আশ্রয় সদকয়কে লিই ভারকৈই আকরক নারী 
মালায়লম ও ইাংকরসজ ভাোয় ল ালাকমলা যরকনর ললস কা কমলা 
দাি এ ন লি িব ললক ন না। ললক ন পদশার কো। লকননা 
সৈসনও পদশার আশ্রকয়  ুব ভাকলা আকেন এ ন। মকন লরক া 
একদর লকউই অসিসক্ষৈ নয়। সিসক্ষৈ এবাং লজকনবুকিই ৈারা 
ইিলাম গ্রহে ককরকেন এবাং এ ন পদশা করকেন।  
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উচ্চাসভলােী লবান আমার, ইিলাকমর িীমানায় লেকক ৈুসম িবই 
করকৈ পার। েসদ পড়কৈ িাও ৈকব েৈ ইকছ পড়কৈ পার। 
বেবিা, িাকুসর সকাংবা ো ইকছ ৈা-ই করকৈ পার। শুযু পদশা লঙ্ঘন 
ককরা না। িরীয়কৈর গসে অসৈক্রম ককরা না। মকন লরক া, 
ইিলাম লৈামার অগ্রোত্রায় বাযা নয়। পদশাও অিরায় নয় েগসৈর 
পকে। ইিলাম িায় ৈুসম লে াকনই োক লৈামার িৈীত্ব, লশ্রষ্ঠত্ব 
এবাং িম্মান রক্ষা লহাক। লৈামার লকামলৈা, লিৌন্দেশ এবাং ভেৈা 
বজায় োকুক। ইিলাম লৈামাকক বসন্দ করকৈ ইছুক নয়। লকাকনা 
িসরত্রহীন লেন লৈামাকক কলাংসকৈ না করকৈ পাকর, েকল-বকল-
লকৌিকল ৈো লকাকনাভাকবই লৈামাকক অপমাসনৈ না করকৈ পাকর- 
এই ইিলাকমর অকিো।  
আমার সু্কল-ককলজগামী লবান, ব াকেকদর ইভসেসজাং লেকক বাোঁিকৈ 
িাও? একিা পদশার আশ্রকয়। অমানুেকদর এসিড িন্ত্রাি লেকক 
বাোঁিকৈ িাইকলও একিা পদশার সনরাপত্তায়। লেৌৈুক লৈামাকক সদকৈ 
হকব না বরাং নগদ লমাহরানা সদকয় লৈামাকক সনকয় লেকৈ বাযে হকব 
েসদ ৈুসম সহজাকব িুকিাসভৈ হও। এ আমার দাসব নয়; বাস্তবৈা। 
পসরিাং োন লদ কলই জানকৈ পারকব পদশানিীনকদর অল্পজনই 
এিব অমানসবকৈার সিকার হয়।  
লবান, আযুসনকৈার নাকম ৈুসম সনকজকক অিম্মান ও অসনরাপদ 
ককরা না। লহদাকয়কৈর আকলা বসঞ্চৈকদর েিার-েপাগাোয় সবভ্রাি 
হকয়া না। ওরা বুিাকৈ িায়, িভেৈা ও সবজ্ঞাকনর অভূৈপূবশ 
উৎককেশর এই েুকগ আবার যমশ লককনা? িভেৈাগবশী এিব মানুকের 



 

145 

অপেিাকর ৈুসম েভাসবৈ হকয়া না। ওরা জাকন না এর আকগও 
পৃসেবীকৈ ৈাকদর মৈ িভেৈাগবশী জাসৈ সেল। ৈারা আজ লকাোয়? 
বল, িপ্তমাশ্চকেশর ৈাজ মহল এবাং সপরাসমড োরা গকড়কে ৈাকদর 
লকউ সক পৃসেবীকৈ লবোঁকি আকে? দয়াময় আল্লাহ কৈ িুন্দর ককর 
ইরিাদ ককরকেন- 

فَلَم   ﴿
َ
ُيوا   أ ۡرضب  فب  يَسب

َ َٰقبَبةُ  ََكنَ  َكي َف  َفَينُظُروا   ٱۡل  ب  َع  ََكنُو ا   لبهبم   َقب   مبن ينَ ٱَّل 
َثَ  ك 

َ
َشد   مبن ُهم   أ

َ
ۡرضب  فب  َوَءاثَاٗرا قُو ةٗ  َوأ

َ   َفَما   ٱۡل 
َ
َنَٰ أ ُبونَ  ََكنُوا   ام   َعن ُهم غ  سب  يَك 

 [  ٨٢: اغفر] ﴾ ٨٢
ৈারা সক পৃসেবী ভ্রমে ককর সন, ৈাহকল ৈারা লদ ৈ, ৈাকদর 
পূবশবৈশীকদর পসরোম লকমন হকয়সেল? ৈারা পৃসেবীকৈ সেল ৈাকদর 
লিকয় িাং োয় অসযক। আর িসক্তকৈ ও কীসৈশকৈ ৈাকদর লিকয় 
অসযক েবল। অৈপর ৈারা ো অজশন করৈ ৈা ৈাকদর কাকজ 
আকি সন। (গাসির : ৮২)  
আমার সেয় লবান, রূপ বা ৈারুকেের লজায়াকর লভকি লেও না। 
লদকহর িসক্ত ও লিৌন্দকেশর লকাকনা স্থায়ীত্ব লনই। সৈসন িাইকল লে 
লকাকনা িময় ৈা লককড় সনকৈ পাকরন। লদ  কৈ িুন্দরী লরাগ বা 
দুঘশেনার সিকার হকয় সিরসবদায় লনয়। কৈজন না মকর পঙু্গত্ব বা 
অন্ধকত্বর অসভিাপ সনকয় লবোঁকি োকক। ৈুসম লে এর অিহায় 
সিকাকর পসরেৈ হকব না ৈার সক লকাকনা সনশ্চয়ৈা আকে? 
পৃসেবীকৈ কৈ িুন্দরীই লৈা ইসৈহাি হকয় আকে; সকন্তু ৈারা সক 
লকউ মৃৈুের দাংিন লেকক বাোঁিকৈ লপকরকে? হৃদয়কাড়া লিহারা 
লদস কয় অহাংকাকরর িকঙ্গ পে িকলা না। জগৈঅসযপসৈর ভাোয় :  
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ۡرضب  فب  َتم شب  َوَل  ﴿
َ ا   ٱۡل    ََت ربَق  لَن إبن َك  َمرَح 

َ َبا غَ َتب لُ  نَولَ  ۡرَض ٱۡل  ب
 ٣٧ ُطوٗل  َل ٱۡل 

 [  ٣٧: الرساء] ﴾
লৈামরা ভূ-পৃকষ্ঠ বড়াই ককর িকলা না; ৈুসম লৈা ক কনা ভূসমকৈ 
িােল যরাকৈ পারকব না এবাং ক কনা পাহাড় িমান উচ্চৈায় 
লপৌঁেকৈও পারকব না। {িূরা আল-ইিরা : ৩৭} 
োেসেয় লবান, ৈুসম সক জান লবপদশার কুিল কী? পদশার েসৈ েৈ 
অবকহলা করা হকছ নারীর েসৈ িসহাংিৈা ৈৈই বাড়কে। জাসৈ 
সহকিকব আজ আমরা আকগর লিকয় লবসি সিসক্ষৈ। সকন্তু বল, 
নারীকদর েসৈ িামাসজক অনািার লবকড়কে না ককমকে? সনৈে-নৈুন 
পন্থায় নারীকদর ওপর সনেশাৈন করা হকছ। এই পদশা লঙ্ঘনই সকন্তু 
অববয লেৌন িম্পককশর েেম যাপ আর নারী-পুরুকের অববয 
লমলাকমিাই লে সনসশ্চৈ মৃৈুের পকরায়ানা সনকয় এইডস্-এর মকৈা 
নানা লরাগ লডকক আকন, ৈা লৈা আজ অমুিসলমরাও স্বীকার 
করকে।  
অৈএব একিা মুসক্তর পৈাকাৈকল। সনরাপত্তার িুরসক্ষৈ গসেকৈ। 
পদশা শুযু লৈামার ইহকালীন জীবনকক সনরাপদই করকব না, 
সনসশ্চৈ করকব লৈামার িম্মান-িমৃসদ্ধ। আস রাকৈ নাজাৈ পাকব 
ৈুসম জাহান্নাকমর কল্পনাৈীৈ িাসস্ত লেকক। মকন লরক া : 

َشدُّ  َجَهن مَ  نَارُ  قُل   ﴿
َ
ا   أ َقهُ  ََكنُوا   ل و   َحر ٗ  [  ٨١: اتلوبة] ﴾ ٨١ ونَ َيف 

‘জাহান্নাকমর আগুন অকনক কসঠন। েসদ ৈারা লবাকি। {িূরা আৈ-
ৈাওবা : ৮১} 
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জাহান্নাম লেকক লৈা বাোঁিকবই লিই িাকে সির িাসির সঠকানা 
জান্নাৈ হকব লৈামার আবাি। আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদর িবাইকক 
িসঠক বুি সদন। আমীন। (আলী হািান তৈয়ব, মুিসলম লবানকদর 
েসৈ ল ালা সিসঠ, িূত্র :  www.islamhouse.com) 
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মুক্তবাকির সিক্ষালয় 

 
সিক্ষাকক আমরা জাসৈর লমরুদে জ্ঞান কসর। লি সিক্ষা নারীর 
লহাক বা পুরুকের। পৃসেবীকৈ সিক্ষাসবকদ্বেী লকাকনা ললাক আকে 
বকল আমার জানা লনই। ৈকব সিক্ষাো লকাোয় হকছ, কারা 
সদকছন এবাং সিক্ষার িলািলো কী হকছ- ৈা লভকব লদ া বা ৈা 
সনকয় েশ্ন লৈালা সকন্তু লমাকেই অকেৌসক্তক নয়। লকাকনা 
সিক্ষাবেবস্থায় েসদ নারীর িম্ভ্রম হারাকনার বেবস্থা োকক সকাংবা 
িম্ভ্রম রক্ষার সনশ্চয়ৈা না োকক ৈকব লিই বেবস্থাকক জাসৈর 
লমরুদে বলকল ইনিাি করা হকব সকনা- লিোও সকন্তু লভকব লদ া 
আমাকদর দাসয়কত্বর আওৈায় পকড়। আমরা লিই দাসয়ত্ব পালন 
করসে সকনা এবাং আমাকদর সিক্ষাবেবস্থার বৈশমান হালকৈর ওপর 
িন্তুষ্ট্ োকা োয় সকনা লি োিাইকয়র জনে সনকে ককয়কসে ঘেনা 
ৈুকল যরসে। 
‘ঘেনা : ১  
এক ৈরুে আকলকমর বক্তবে। একসদন সৈসন েঙ্গীর লর্স্িন লরাড 
লেকক লবসব েোসক্সকৈ ওকঠন কামারপাড়ার উকেকি। ৈার মুক ামুস  
সিকে বিা এক ৈরুকের িকঙ্গ দুই ৈরুেী। ইজকৈমা-ময়দাকনর 
পাি সদকয় েোসক্স িলা শুরু করার  াসনক বাকদ ৈরুেীদ্বকয়র 
একজন আিমকা ওই আকলমকক সজকজ্ঞি ককরন, ‘হুজুর, সকেু 
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মকন না করকল আপনার লমাবাইল নাম্বারো আমাকক একেু 
লদকবন।’ 
-লকন? জানকৈ িান ওই আকলম।  
-আমার সকেু োইকভে েশ্ন আকে। আসম একাি ভাকব ৈা 
আপনার কাে লেকক লজকন লনব। বলকলন ৈরুেী।  
একো েোসক্সকৈ বকি এভাকব অপসরসিৈ একজন ৈরুেীকক নাম্বার 
লদয়াকক উসিৈ মকন করকলন না সৈসন। ৈার ইৈস্তৈা লদক  
ৈরুেীর কে লেকক অনুকরায িকড় পড়কলা, ‘আপসন আমার বড় 
ভাইকয়র মকৈা। ভকয়র কারে লনই। একসে িমিোর িমাযাকনর 
জনে আপনার িাকে ল ালা ুসল সকেু কো বলা দরকার বকল 
নাম্বারো িাইসে। েসদ লমাবাইল নাম্বার না সদকৈ িান ৈকব অিৈ 
গাসড় লেকক লনকম সমসনে পাোঁকিক িময় লদকবন আমাকক। আসম 
মানসিকভাকব  ুবই অিাসিকৈ আসে, দয়া ককর আপসন আমাকক 
হৈাি করকবন না।’  
একজন মানুকের এৈ কাকুসৈ-সমনসৈ লদক  না ককর পারা োয় 
না। ৈাই সৈসন ৈাকক িময় লদয়ার েসৈশ্রুসৈ সদকলন এবাং েোসক্স 
লেকক লনকম ৈার িমিোর কো জানকৈ িাইকলন।  
ৈরুেীসে লে িমিোর কো বলকলন, ৈার িূত্রপাৈ ককব ঘকেকে, 
এর গভীরৈা কৈ- ৈা আমাকদর মকৈা ঘরকুকন ললাককর পকক্ষ 
জানা কসঠন। আমরা শুযু দূর লেকক অনুমান করকৈ পাসর সকন্তু 
গভীরৈা োিাইকয়র মকৈা ডুবুরীর দৃসষ্ট্কৈা আমাকদর লিাক  লনই। 
ৈাই লমকয়সের কো ও িমিো িমাকজর আরও দিসে ঘেনা ও 
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িমিোর েসৈসনসযত্ব করকলও ৈরুে আকলম ৈা শুকন লবদনায় 
েমকক লগকলন। লমকয়সে বলকলন- ‘বয়কফ্রকের িকঙ্গ সলভ েুকগদার 
করায় লপকে িিান একিসেল। ককয়কসদন আকগ আসম িিানসে 
নষ্ট্ ককরসে। ৈারপর লেকক মানসিক পীড়ায় ভুগসে, আমার িাসি 
লককড় লনয়া হকয়কে। আমার এই কাজসে ইিলাম িমেশন ককর 
সকনা- ৈা জানার জনেই আপনাকক সবরক্ত করলাম! বলুন লৈা 
আমার বোপাকর ইিলাম কী বকল? এ ন আমার করেীয়ই বা কী?’  
আকলম বলকলন, ‘িিান নষ্ট্ করার কো বলকেন! একৈা অকনক 
পকরর েশ্ন। একসে লেকলর িকঙ্গ তদসহক িম্পকশ স্থাপন লৈা দূকরর 
কো ৈার িকঙ্গ লদ া-িাক্ষাৎ করাই অপরায। আর গভশজাৈ িিান 
নষ্ট্ করা িম্পককশ আল্লাহ লৈা কুরআকন স্পষ্ট্ই বকলকেন 
সকয়ামকৈর সদন সজকজ্ঞি করা হকব, লকান অপরাকয ৈাকদর হৈো 
করা হকয়সেল? (িূরা ৈাকবীর, আয়াৈ : ৯)  
আপসন এৈগুকলা স্তর পার ককর একি শুযু িিান হৈো করার 
অপরায িম্পককশ সজকজ্ঞি করকেন!  
ৈরুে আকলকমর সবস্ময় লদক  েুগ িম্পককশ ৈার যারোর েসৈ 
করুো হকলা ৈরুেীর। সৈসন ৈাকক ৈৈসযক সবসস্মৈ ককর 
বলকলন- ‘হুজুর, এৈ সবসস্মৈ হকছন লকন?। আমাকদর 
লিািাইসেকৈ ওকৈা হরহাকমিাই ঘকে িকলকে! আমাকদর 
ইউসনভাসিশসের (নাম উহে রা া হকলা) িৈকরা পোঁিানব্বই 
োত্রোত্রীই লৈা সলভ েুকগদার ককর! আমরা লকউ লৈা এোকক 
িমিোর কারে বকল মকন কসর না! ৈকব আমার  ারাপ লাগকে 
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গভশজাৈ িিানোকক নষ্ট্ করলাম বকল। বাচ্চাসের জনে মায়া 
হকছ। ইস্, পূবশ িৈকশৈা িকেও কীভাকব লে বাচ্চাসে আমার গকভশ 
স্থান লাভ করকলা আর সনষু্ঠর হাকৈ ৈাকক হৈো করকৈ হকলা!’ 
ঘেনা : ২  
বৈশমান েজকন্মর নারীকদর েসৈ ক্রকমই আস্থা হারাকছ আমাকদর 
েুবক িমাজ। হয়ৈ লিাক র িামকন ঘো নানা ঘেনাই ৈাকদরকক 
আস্থাহীন ককর ৈুকল োককব। সবকিে ককর সু্কলককলকজর োত্রীকদর 
কো বলকৈই হয়। অকনককক লৈা ৈাকদরকক... বকল বকা সদকৈও 
লিানা োয়। েসদও একৈ সনরাপরায অকনক লমকয়র বোপাকর অনোয় 
যারো করা হকছ সকন্তু করার সকেু লনই। ককয়কসে লজ্জাজনক 
ঘেনার পর এযরকনর যারো লপােেকারীকদরকক  ুব লবসি 
লদাোকরাপও করা োয় না। সবকিে ককর ইকডন ককলজ আর 
সভকারুনসনিার মকৈা সব োৈ সু্কল-ককলজগুকলাকৈ ো ঘকে লগল 
ৈাকৈ ল াদ অসভভাবকরাই কনোকদর বোপাকর িসন্দহান। লি াকন 
অনেকক লদাোকরাপ করকৈ োওয়া সক ইনিাি হকব?  
আমার বনু্ধর বনু্ধর কো। জাকময়া ইিলাসময়া পসেয়ার োত্র সৈসন। 
বয়কি আমার বনু্ধর ককয়ক বেকরর বড়। হাকিজ মাওলানা হকয় 
এ ন সৈসন অনািশ করকেন ইিলামী সবশ্বসবদোলকয়। ৈীক্ষ্ন লমযা ও 
িুন্দর মকনর অসযকারী এই ককলজ োকত্রর িকঙ্গ আমার বনু্ধর 
িাক্ষাৈ ঘকে ঈদুল সিৈকরর লকাকনা এক েুসেকৈ। ৈারপর 
বগুড়ার সব োৈ িাৈমাোর অদূকর ল াকন পাককশ গকল্পর পিরা 
সনকয় বকিন ৈারা। দরকাসর-অদরকাসর নানা পোিাকলর সভড় লঠকল 
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অবকিকে আকি আিল েিঙ্গ। ৈাকক সজকজ্ঞি করা হয়, ৈা পসেৈ 
মহািয়, সবকয়োর কী  বর? কো শুকন লকমন লেন ভাবনার 
জগকৈ সমসলকয় লগকলন সকেু িমকয়র জনে। ৈারপর বলকলন, 
‘ভাই, ও কো আর বকলা না। আমার কপাকল সক সবকয়ো আকে! 
ককব লকাোয় িাকসর পাকবা, ৈারপর েসদ লকাকনা ‘ভাসব শ্বশুর 
আব্বার’ দয়া হয় ৈকবই না সবকয়!’ বনু্ধ বলকলন, আকর ওই িব 
সবনয়ী ডায়ালগ অনেকদর জনে সরজাভশ লরক  বনু্ধকদর কাকে আিল 
কো বকলা। বনু্ধকদর িাকে ভসনৈা িকল?  
বনু্ধকত্বর কিকমর কাকে সৈসন হার মানকলন। এবার ৈার মু  
লেকক িৈে কোোই লবরুকলা। সৈসন বলকলন, ‘িসৈে কো বলকৈ 
কী, আসম লকাকনা অসিসক্ষৈ লমকয়কক সবকয় করকৈ পারকবা না। 
এসদকক সিসক্ষৈ লমকয়কদর ো লদ সে, ৈা না বলাই লশ্রয়।’ লজার 
ককর যরলাম, বলকৈই হকব। বলকলন, ‘আসম আিকল লকাকনা 
লমকয়কক সবশ্বাি করকৈ পারব না।’ বললাম, এিব অসৈ 
ভাকলামানুেী উসক্ত েৈ কম বলা োয় ৈৈ ভাকলা। বলকলন, 
‘ডায়লগ নয়; িসৈে বলসে। আসম লৈা সনকজর কানকক আর 
অসবশ্বাি করকৈ পাসর না। এই লৈা সকেুসদন আকগই একদল 
লমকয়কক বলকৈ শুনলাম, ৈারা লদহ বেবিা লেকক সিকর একি 
লেকলকদর ওপর লক্রায উদ্গীরে ককর বলকে, ‘লৈারা আমাকদর 
লেকক লেৌৈুক সনসব না? সনস্, আমরা লেৌৈুকই কামাই করসে 
লৈাকদর জনে!’ বললাম, লদক ন ভাকলা-মন্দ িব জায়গায়ই আকে। 
িবাই লৈা এক রকম না। বলকলন, আসম শুযু সনকজর 
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ইউসনভাসিশসের অসভজ্ঞৈার আকলাকক বলকৈ পাসর, ও ানকার 
নব্বইজন োত্রীরই আকে সববাহপূবশ লেৌন িম্পককশর অসভজ্ঞৈা। 
আর আসম লে ওই বাসক দি পাকিশকের একজনকক পাকবা ৈার 
সনশ্চয়ৈা লদকব লক? অৈএব লেমন আসে লৈমনই ভাকলা! 
ঘেনা : ৩  
লকাকনা এক রমোকনর ঘেনা। ক্রকমই বিবাকির অকোগে হকয় 
ওঠা  াকা িহকর িলাকিরা করা আর দুগশমসগসর কািার মরু পাসড় 
লদয়া িমান বোপার হকয় উকঠকে। রমজান মাি আিকল ৈা 
বহুগুকে লবকড় োয়।  াকার রাস্তাগুকলা ৈ ন মানুকের কাকে 
পুলসিরাৈ পাসড় লদয়ার মকৈা কসঠন বকল মকন হকৈ োকক। এমসন 
এক সদকন মানুে ে ন োনজকের জাহান্নাকম ভাসর ভাসর শ্বাি সনকছ 
ৈ ন লদ া লগল িসৈেকার এক নারকীয় দৃিে। ঘেনাো কাকলীর। 
গাসড়র ভোপিা গরকম আর মানুকের ঠািাঠাসিকৈ সনঃশ্বাি সনকৈ 
কষ্ট্ হওয়ায় োত্রীরা গাসড়র জানালা সদকয় ঘন ঘন বাইকর 
ৈাকাকছ। লিই ৈাকাকনাকৈই যরা পড়ল ঘেনাো। মানুে 
লকৌৈূহলী হকয় উঠল।  
অকনকগুকলা র োকবর গাসড়। র োব আর জনৈার িাং ো হাকৈ 
লগানার মকৈা নয়। ঘেনার মূল নায়ক ককয়কজন ললনা। ৈারাই 
িব লকৌৈূহকলর লকন্দ্রসবনু্দ। লদ া লগল, ‘লহাকেল  াকা ইন’ লেকক 
লবসরকয় আিকেন একদল মু  আড়াল করা ললনা! লপািাকই বকল 
সদকছ এরা  াকার সবসভন্ন ককলজ-ভাসিশসের োত্রী। সিক্ষাঙ্গন 
আকলাসকৈ করা বাদ সদকয় ৈারা কলুসেৈ করকৈ একিসেকলন 
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 াকার লিনাজানা ককয়কসে আবাসিক লহাকেল। লি ান লেককই 
অিামাসজক কাকজ সলপ্ত হওয়ার অসভকোকগ ৈাকদর লগ্রিৈার ককর 
োনায় লনয়া হকছ! আহ্! লে ওড়না সদকয় ৈারা মু াবয়ব ল কক 
লরক কে ৈা এিব আল্ট্রা মডানশকদর দৃসষ্ট্কৈ অনে িময় লৈা 
িকু্ষিূল। সকন্তু আজ লকন ৈা েকক্ষর যন!  
হো, এভাকবই মুক্তবাকির উছলৈা আর লেৌবকনর পাগলা হাওয়ায় 
উড়কৈ োকা সেনএজাররা রিাৈকল োকছ। িারসদকক িলকে 
জাসৈর িবকি মূলেবান িম্পদ েুব িমাজকক ধ্বাংি এবাং 
আদসিশকভাকব পঙু্গ করার নানা আকয়াজন। মুক্তবাি োর পেকক 
ককরকে উনু্মক্ত। পদশার সবরুকদ্ধ সবকোহী এই িমাকজর সিিা আর 
পসরকল্পনার বৃহৎ অাংি জুকড় রকয়কে ৈরুে-ৈরুেীকদর এক 
কাৈাকর দাোঁড় কসরকয় লদয়ার নানামু ী ৈৎপরৈা। একিাকে িাি, 
একিাকে আড্ডা, একিাকে পরীক্ষা ও একিাকে িলাকিরা। 
িকবশাপসর লল াপড়ার অজুহাকৈ বেবযাকনর িব লদয়াল ৈুকল লদয়া। 
িবশত্র পদশাহীনৈা ও সনলশজ্জৈার রমরমা কারবার। আকে সবপরীৈ 
সলকঙ্গর েসৈ আকেশে িৃসষ্ট্র িম্ভাবে িব আকয়াজন। এসদকক িাকি 
আকলািনা লেম সনকয়, গল্প-উপনোকির আকলািে সবেয়ও অসভন্ন। 
নােকক-সিকনমায় এবাং বনু্ধকদর আড্ডাকৈও লিই উছসিৈ 
জীবকনর মযুর অযোয়!  
এৈ সকেুর লোগিকল ে ন ৈরুে-ৈরুেীকদর স্বভাবজাৈ বািনা 
উত্তপ্ত হকয় ওকঠ, োইগার-স্পীড  াওয়া েগবকগ েুবকরা ে ন 
সরপুর দাংিকন েেিে করকৈ োকক, ৈ ন ৈাকদর িামকন লপি 
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করা হয় েসৈসষ্ঠৈ হকয়ই সবকয় করার অমূলে উপকদি। ‘এৈ অল্প 
বয়কি সবকয় নয়। মাত্র সত্রি বেকর সবকয়! লি লৈা গ্রামে কালিার! 
অেি এই বয়কির ললাককদর পসবত্রৈা ও িসরত্র িাংরক্ষকের ৈাসগদ  
লদয়া হকয়কে ৈীব্রভাকব। িাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মািউদ 
রাসদআল্লাহু ‘আনহু এই িমকয়র িমিোর কো বেক্ত করকলন 
এভাকব-  

دُ  َل  َشبَابًا وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللَُّ  َصىلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ُكنَّا  َشي ئًا ََنِ
আমরা সকেু েুবক সেলাম রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম- এর িমকয় োরা সববাহ করার মকৈা আসেশক িামেশে 
রা ৈাম না। ৈ ন রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
বলকলন- 

َباِب  َمع َشَ  يَا تََطاعَ  َمن   ؛ الشَّ َاَءةَ  ِمن ُكم   اس  ج   ابل  َغض   فَإِنَّهُ  فَل يَََتَوَّ
َ
 ، لِل بََصِ  أ

َصنُ  ح 
َ
ِج  َوأ تَِطع   لَم   َوَمن   ، لِل َفر  مِ  َفَعلَي هِ  يَس  و    وَِجاءٌ  َلُ  فَإِنَّهُ  ، بِالصَّ

লহ েুবক িম্প্রদায়! লৈামাকদর মকযে োরা িামেশ রাক  লি লেন 
সববাহ ককর। লকননা এো দৃসষ্ট্র লহিােৈ এবাং লজ্জাস্থান পসবত্র 
রা ার িকবশাত্তম উপায়।’ [বু ারী : ১৯০৫] 
সকন্তু আমাকদর িমাজ িলকে উকটাকরাকৈ। উন্মত্ত েুবককক 
লেৌবকনর িূিনাকাকল সনবৃৈ রা া হয় নাবাকলগ বকল আর 
পূেশকেৌবকন আেকক রা া হয় েসৈসষ্ঠৈ হওয়ার কো বকল। ৈাহকল 
অযপসৈৈ এই িমাকজর িাসরসত্রক অবস্থা যকর রা ার উপায় কী? 
আগুকনর কাজ দহন করা। এো ৈার যমশ। সভন্ন েুসক্ত বুসিকয় লৈা 
বস্তু বা লকাকনা িত্তার স্বীয় যমশ বদলাকনা োয় না। লেৌবকনর যমশও 
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লৈা সবপরীৈ সলকঙ্গর েসৈ আকৃষ্ট্ হওয়া। সবপরীৈ সলঙ্গকক কাকে 
লপকৈ ো দরকার ৈা-ই করা। এৈ সকেুর মাযেকম ৈরুে-
ৈরুেীকদর িহজাৈ লেৌন লালিাকক উকস্ক লদয়া হকছ সঠক। সকন্তু 
এ োকৃসৈক েকয়াজন পূরকের তবয দরজা আেকক রা া হকয়কে 
িক্ত স ল সদকয়। 
বালে সবকয় লঠকাকৈ সগকয় লেৌবকনর সবকয় লঠকাকনার বেবস্থা হকছ। 
এমনসক আইন ককর লঘােো ককর হকছ, ১৮ বের বয়ি পেশি 
লেকল-লমকয় সিশুই োকক! কোো এককবাকরই িালৈু। আজককর 
এই েুকগ ১৮ বেকরও লকউ সিশু োকক একো শুকন সিশুরাও 
স লস ল ককর হািকব!  
স্বাভাসবক পকে তবয কাজ করকল সনন্দা কুড়াকৈ হয়। সৈরস্কার ও 
ভৎশিনা িহে করকৈ হয়। অেি লিারাইপকে অনোয় করকলও ৈাকৈ 
লদাকের সকেু লনই! এমনই লে িমাকজর সনয়ম লি াকন আর িাসি 
োকক কী ককর। ো হবার ৈাই হকছ। আগুন সনভকে না। আরও 
উত্তপ্ত হকছ। সববাহপূবশ ভাকলাবািা, সলভ েুকগদার ও পরকীয়ার 
ঘেনা লবকড়ই িকলকে। অহরহ জ্বলকে িুক র ঘকর দুক র অনল। 
পাকপ লৈা বাপককও োকড় না। এরা পাপ করকৈ করকৈ হাসরকয় 
োকছ পাকপর লিারাকগাসলকৈ। এিব বক  োওয়া ‘িিানকক সনকয় 
অসভভাবকরা লে কী সবপকদ আকেন, ৈা ভুক্তকভাগীরাই জাকনন। 
ৈকব ভাবার ৈাসলকায় সকন্তু মুক্তবাকির কুিলোই আকগ োকা 
িাই! 
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পাকপর অনুভূসৈ যীকর যীকর এৈ ক্ষীে হকৈ িকলকে লে, এ ন ভে 
ঘকরর লমকয়রাও ইদানীাং অবনসৈক কাকজ জসড়কয় পড়কে। এিব 
কো কী ঘেনা হাকৈনাকৈ না যরা পেশি সবশ্বাি করা োয়! লবি 
ককয়ক বের আকগ র োকবর অসভোকন ইয়াবা িুন্দরীরা এককর পর 
এক যরা পকড়সেল। অসভজাৈ পাড়ার কািদিশন েুবক-েুবৈীকদর 
মন্দদিশন কীসৈশকলাপ সমসডয়ায় আিকৈ শুরু ককরসেল। িবাই 
ৈ ন সবসস্মৈ স্তসম্ভৈ হকয়সেকলন। অবস্থার সকন্তু উন্নসৈ হয় সন। 
অবনসৈই হকয়কে ক্রমি। িন্ধোর পর েসদ দুভশাগেক্রকম আপনাকক 
লকাকনা ককলজ-ইউসনভাসিশসের আিপাকির রাস্তা সদকয় লেকৈ হয়, 
ৈাহকল কারও পক্ষ হকৈ লিাক  আেুল লদয়া োড়াই সনকজই 
লদ কৈ পারকবন আমাকদর সেনএজাররা লকান পকে ৈাকদর 
িহজাৈ িাসহদা লমোকছ। হুডকিলা সরকিায় উন্মত্ত ৈরুে-
ৈরুেীকদর অকিাভন আিরে লদক  আপসন সক একো লভকব 
অবাক হন না লে, একদর সনকয়ই ৈাকদর পসরবাকরর ললাককরা স্বপ্ন 
লদক ? আমরাও একদরকক ভসবেেকৈর িম্বল বকল মকন কসর? লকউ 
হয়ৈ ককলজ-ভাসিশসের োত্র-োত্রীকদরকক সনকয় এিব লল ায় 
আমার েসৈ রুষ্ট্ হকবন। সকন্তু এই লল া লৈা এই েেম নয়। 
লিই োত্র েমানাকৈই আমরা ‘ভাসিশসের লমকয়রা’ বইসেকৈ এিব 
করুে উপা োন পকড় আিকিাি করার অভোি ককর একিসে। 
সকন্তু লিই লল া আর এই লল ার মকযে পবশৈেমাে পােশকে 
সনসহৈ। এই লল া লৈা জাগ্রৈ করার জনে, এ াকন লদ্বে-সবকদ্বকের 
লকাকনা েশ্ন লনই। আকে কলোেকাসমৈা, মঙ্গকলর েৈোিা। দ্বীন 
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হকছ কলোেকাসমৈার নাম। রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন - 

يُن انلَِّصيَحةُ »  «ادلِّ
দ্বীন হকছ কলোেকামীৈার নাম।’ [মুিসলম : ৫৫]  
এৈএব লিই কলোেকাসমৈার উৎি লেকক লকাকনা লল া আিকল 
লিই লল াকক সক উকপক্ষা করা োয়?  
একেু লভকব লদ ুন েেম ঘেনার কো। বেসভিার ককৈাো 
বোপকৈা লপকল এমন উসক্ত করকৈ পাকর একসে লমকয়? 
বেসভিাকরর সদকক ইসঙ্গৈ ককর বলকে, ‘ও লৈা হকয়ই োকক। ও 
লকাকনা িমিো না।’ আর সদ্বৈীয় ঘেনায় এক আল্লাহভীরু েুবক ো 
বকলকেন ৈা শুযু এক ল াককনরই উসক্ত নয়। োরা সনলশজ্জৈায় গা 
ভাসিকয় সদকৈ পাকরন না, এরকম হাজারও িকিৈন েুবককর কো 
এগুকলা। সেনা-বেসভিার একৈা বৃসদ্ধ লপকয়কে লে, লমকয়রা লেকলকদর 
কাে লেকক কামাই ককর লেকলকদর লেৌৈুক লদয়ার কোও িদকম্ভ 
লঘােো করকে! ৈৃৈীয় ঘেনায় আমরা লদ কৈ পাই ককলজ-
সবশ্বসবদোলকয়র োত্রীকদর অবনসৈক কাকজ জসড়কয় পড়ার অসবশ্বািে 
সিত্র। অবিে োরা পত্র-পসত্রকা পকড়ন ৈারা জাকনন,  াকার সবসভন্ন 
ককলজ-সবশ্বসবদোলকয়র লমকয়কদর এ যরকনর সনকৃষ্ট্ককমশ জসড়কয় 
পড়ার  বর সবরল নয়।  
িময় হকয়কে লভকব লদ ার লকন এিব হকছ। লিই িাকে 
েসৈকরাকযর সিিাোও করকৈ হকব েেিহকাকর। িবার মকযে, 
সবকিেৈ সেনএজারকদর মকযে দ্বীনদাসর ও আল্লাহভীসৈর েভাব 



 

159 

বাড়াকনা োড়া লেৌবকনর এই পাগলা লঘাড়াকক োমাকনা িম্ভব নয়। 
ৈরুে-ৈরুেীকদর লদহ-মকনর িুস্থৈা ও ক্রমান্নসৈ যকর রা কৈ 
ইিলাকমই রকয়কে িবকিকয় িুন্দর ও িাবলীল সদকসনকদশিনা। 
িমাকজ আল্লাহর িরজ সবযান পদশার িিশা বাড়াকৈ হকব, ৈরুে-
ৈরুেীকদর দৃসষ্ট্ অবনৈ রা কৈ হকব, োপ্ত বয়স্ককদর আসেশক ও 
তদসহক িামেশে োককল দ্রুৈ সবকয়র বেবস্থা করকৈ হকব এবাং 
োকদর িামেশে লনই ৈাকদর লরাজার মাযেকম আপন তজসবক 
িাসহদাকক িামসয়কভাকব দসমকয় রা কৈ হকব।  
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন,  

ِج، َوَمن  لَم  » َصُن لِل َفر  ح 
َ
، َوأ َغض  لِل بََصِ

َ
، فَإِنَُّه أ ج  تََطاَع ابَلاَءَة فَل يَََتَوَّ َمِن اس 

ِم، فَإِنَُّه َلُ وَِجاءٌ  و  تَِطع  َفَعلَي ِه بِالصَّ  «يَس 
‘লহ েুবিমাজ! লৈামরা োরা িামেশে রাক া, ৈারা সববাহবন্ধকন 
আবদ্ধ হও। োরা িামেশে রাক া না, ৈারা লরাজা ককরা। লকননা ৈা 
েবৃসত্তকক দসমকয় রাক ।’ [বু ারী : ১৯০৫; মুিসলম : ১৪০০] 

ُحوا  ﴿ نكب
َ
َيََٰمَٰ  َوأ

َ يَ  مبنُكم   ٱۡل  لبحب َٰ بُكم   َما  ِإَو دبُكم  عبَبا مبن   َوٱلص   يَُكونُوا   إبن ئ
نبهبمُ  ءَ ُفَقَرا   ُ  ُيغ  ۦ   مبن ٱّلل  لبهب ُ  فَض  فبفب وَ  ٣٢ َعلبيم   ع  َوَٰسب  َوٱّلل  َتع  بينَ  ل يَس   َل  ٱَّل 

ا ََيبُدونَ  َٰ  نبَكاح  نبَيُهمُ  َحّت  ُ  ُيغ  لبهب  مبن ٱّلل   [  ٣٣  ،٣٢: انلور] ﴾ ٣٣ ۦ  فَض 
‘আর লৈামরা লৈামাকদর মযেকার অসববাসহৈ নারী-পুরুে ও 
িৎকমশিীল দাি-দািীকদর সববাহ দাও। ৈারা অভাবী হকল আল্লাহ 
সনজ অনুগ্রকহ ৈাকদরকক অভাবমুক্ত ককর লদকবন। আল্লাহ োিুেশময় 
ও মহাজ্ঞানী। আর োকদর সববাকহর িামেশে লনই আল্লাহ ৈাকদরকক 
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সনজ অনুগ্রকহ অভাবমুক্ত না করা পেশি ৈারা লেন িাংেম অবলম্বন 
ককর।’ {িূরা আন-নূর : আয়াৈ ৩২-৩৩}  
আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদর িকলকক িসঠক পকে িলার এবাং ইহ 
ও পরকালীন কলোে অজশকনর ৈাওসিক সদন। মুক্তবাকির 
অকলোে আর ক্ষসৈর সদক সিিা ককর ৈা লেকক দূকর োকার 
সহম্মৈ সদন। আসমন (আলী হািান তৈয়ব, লেৌবকনর লমৌবকন, িূত্র 
: মাসিক রাহমানী পয়গাম) 
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জীবববসিকত্র সবলুপ্ত তনসৈকৈা 

 
২৬-০৭-২০১১ইাং িাকলর ঘেনা। ঘেনাো পড়ার পরই অনে 
আকরকসে পসত্রকায় েসিদ্ধ োেী মাসের জীবনববসিত্র িম্পককশ 
একো ৈেে লপলাম। সনকৃষ্ট্ৈার লক্ষকত্র মাসে উপমাৈুলে। ঘৃেে 
স্বভাব, ঘৃেেবস্তু আহার সহকিকব গ্রহে এবাং ঘৃেে স্থাকন মাসের অবায 
োৈায়াৈ। এমসন একসে োেীর িাকে পৃসেবীর িবশকশ্রষ্ঠ মা লুককর 
িসরকত্রর িাকে সমল  ুোঁকজ পাওয়া িসৈেকার অকেশই দুঃ জনক 
বোপার। সকন্তু মানব িসরকত্রর অবোহৈ পৈন, তনসৈকার স্খলন 
আর মানবৈার িুন্দরৈম গুোবলীর দ্রুৈ পৈকন আমরা ক্রকমই 
লিৌন্দকেশর কাৈার লেকক িকর একি েৈিব জীবজন্তুর কাৈাকর 
িাসমল হকৈ শুরু ককরসে। আমাকদর এই পৈন, ধ্বাংকির পকে 
এই অসভোত্রা মনুেেিত্তাকক কলসঙ্কৈ ও মানবপসরিয়কক েশ্নসবদ্ধ 
করকে সকনা লি কো সকন্তু অবিেই লভকব লদ া দরকার। িারা 
জীবন লৈা শুযু লভাকগ, সবলাকি আর স্বকপ্নই লককে লগল। সকেু 
িময় সক গৈ হওয়া জীবকনর সহকিব কোয় বেয় করা দরকার 
নয়?  
িাহাবী হািান বিরী রহ. বলকৈন, োরা দুসনয়াকৈ জীবকনর সহকিব 
কেকব আক রাকৈ ৈাকদর সহকিব িহজ হকব। আর োরা সহকিব 
কেকব না, সনকজর জীবকনর ভাকলামন্দ ঘেনাগুকলার সবিার করকব 
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না, িভেৈার লিৌন্দকেশ িাসমল হওয়ার বোপাকর ৈৎপর হকব না, 
সহকিবো ৈাকদর জনে অকনক কসঠন হকয় োকব।  
আকগ মাসে িসরকত্রর কোো বসল। পৃসেবীকৈ বহু রককমর মাসে 
আকে। এক েকার মাসে হকলা র্স্োগ লাই। এরা মারামাসর করকৈ 
 ুব পাকা। আর ৈা বড় অদু্ভৈ কারকে। লেৌন আসযপৈে সবস্তার 
করার জনে! একদর সিাংগুকলা িৃসষ্ট্ই নাসক একারকে! পুরুে মাসের 
িকঙ্গ সমসলৈ হওয়ার িময় হকল স্ত্রী মাসেরা িাসরবদ্ধ হকয় বকি 
োকক। এরপর স্ত্রী মাসের িকঙ্গ সমসলৈ হওয়ার আগ্রহী পুরুে 
মাসেরা মারামাসর শুরু ককর। ওই মারামাসরকৈ সবজয়ী পুরুেই 
লকবল লিই স্ত্রী মাসেকদর িাকে সমসলৈ হওয়ার িুকোগ লাভ ককর। 
আর োকদর ক্ষমৈা লনই, িসক্তকৈ দুবশল ৈারা বড়কদর অনুপসস্থসৈর 
িুকোগ লনয়। ৈাকদর অনুপসস্থসৈকৈ ৈারা স্ত্রী মাসের িাকে সমসলৈ 
হওয়ার িুকোগ লাভ ককর!  
মালকয়সিয়ায় এক যরকনর মাসে আকে, োরা জলেবাকহর যাকর 
গাকের সিককড় জমাকয়ৈ হয় একসে পুরুে মাসের কাকে। এর 
মকযে অনে লকাকনা পুরুে মাসে েসদ লগালমাল বাযাকৈ আকি 
ৈাহকল পুরুেদ্বয় লিাক  লিা  লরক  েুকদ্ধ আহবান জানায় এবাং 
েুকদ্ধ সবজয়ী পুরুে স্ত্রী মাসের িাকে সমসলৈ হওয়ার িুকোগ লাভ 
ককর োকক। মজার বোপার হকলা লেৌন আসযপৈে সবস্তাকরর জনে 
এরকম মারামাসর সকাংবা মাস্তাসন করা শুযু মাসের মকযেই িীসমৈ 
নয়। জীবজগকৈর আরও অকনক োেীর মকযেই ৈা লদ া োয়। 
একক্ষকত্র পুরুেরাই মারামাসর ককর আর স্ত্রী মাসেরা সবজয়ী 
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পুরুেকক কাকে লপকৈ িায়। এই সনয়ম সক েকৃসৈ েদত্ত নাসক 
েবৃসত্তর িৃষ্ট্? সকাংবা ৈা সিরিন স্বভাব? লিো বলার িুকোগ লনই। 
ৈকব কো হকলা এই স্বভাব মানুকের মকযেও আকে। সকন্তু মানুে 
ৈার সবকবক-বুসদ্ধ আর সনয়মকানুন সদকয় অকনকোই িাংেৈ। ৈকব 
িব িময় নয়।  
জীবজগকৈর এই ‘পশুিভেৈাই’ এ ন পুকরাদস্তুর ভর ককরকে 
মানবিভেৈায়! লদকির আনাকি-কানাকি ঘেমান হাজাকরা ঘেনা 
আমাকদরকক একো বলকৈ বাযে করকে। ঘেনাো কুসমল্লার। সঠক 
একই লর ায় দাোঁসড়কয়, বলা োয় লেৌন আসযপৈে সবস্তার করাকক 
লকন্দ্র ককরই ঘেল এযরকনর একসে ঘেনা। কুসমল্লা িরকারী 
সবশ্বসবদোলকয়র োত্রী লর া (েদ্মনাম)। ভাকলাবািা ককর সবকয় 
ককরকেন আকপলকক। সবকয়র মাত্র িার মাি গসড়কয়কে। এরই মকযে 
ঘেল িরম সনমশম ঘেনা। লকননা, এিব মাসের মকৈা সকেু ললাক 
সেল োরা আকপলকক ৈাকদর েসৈদ্বসে মকন ককরসেল এবাং ৈারাও 
লর াকক সনকজকদর ককর লপকৈ লিকয়সেল। লিই েসৈকোসগৈা িিশা 
হওয়ায় জীবন সদকৈ হকলা লর ার িঙ্গী আনিারকক। ৈারা ৈাকক 
হৈো ককর লেৌনলালিায় লহকর োওয়ার েসৈকিায সনল। এই 
ঘেনাসে পাঠ করকৈ সগকয় বারবার মকন পড়সেল মাসেকদর এই 
লেৌন আসযপৈে সবস্তাকরর ঘেনা এবাং একক লকন্দ্র ককর এক 
অপকরর জীবননাি করার ট্রাকজসড। [ৈেেিূত্র : আমার লদি 
২৬/০৭/১১ইাং] 
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সু্ককল লেৌন সনপীড়ন বাড়কে 
 
জাসন এমন সিকরানাম পেন্দ হকব না অকনককর। শুনকৈও শ্রসৈকেু 
লি কোও অস্বীকার করা োকব না। সকন্তু ৈারপকরও লে সবশ্বাি 
করকৈ হয়, শুনকৈ হয়! 
সু্কল হকলা পসবত্র স্থান। এ াকন একি মানুে তনসৈকার সিক্ষা পাকব, 
িসরত্রমাযুেশ হাসিল করকব এবাং অবনসৈকার সবরুকদ্ধ লড়ার দুরি 
িাহি অজশন করকব, এই বহুমু ী উকেিে িাযকনর জনেই সু্কল-
ককলজ েসৈষ্ঠা করা হয়। সকন্তু উকেকিের সবপরীৈ লিই পসবত্র 
স্থানই েসদ লেৌনিবশস্ব হয় ৈাহকল জাসৈর ভসবেেৎ লকাোয় সগকয় 
লঠককব? ১০ই অগার্স্ ২০১১ইাং িাকল বাাংলাকদি েসৈসদন নাকমর 
তদসনক পসত্রকাসে এই সিকরানাকমই কোো সলক কে, আসম ৈা 
নকল করলাম মাত্র। 
‘িুমন আসম লৈামাকক অকনক ভাকলাবাসি। জাসন আমাকক ৈুসম 
মকন রা বা না। ৈাই মকন রা ার বেবস্থা ককর োসছ।’ 
মারসজয়া জান্নাৈ িুমা। জাহানারা ইমাম হকলর ৩২৩ হকলর োত্রী। 
সিসক্ষকা হকৈ লিকয়সেকলন। অনাকিশ েেম িাকি েেম 
হকয়সেকলন। একবের যকর লবাোন সবভাকগর েভােক 
মসনরুজ্জামান সিকদার িুমকনর িাকে লেম। মার্স্াকিশর পর সবকয় 
হওয়ার কো সেল। সকন্তু পকর িুমন ৈাকক েৈো োন ককরন। 
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িকল সবে পান ককর আত্মহৈো ককরন িুমা। বাসড় জামালপুকরর 
উত্তরকািাসরপাড়ায়। সপৈা আবু্দি িামাদ। সৈসন ভাইকবাকনর মকযে 
েেম। লমযাবী োত্রী। অনাকিশ সজসপএ ৩.৫৬ লপকয় েেম 
হকয়সেকলন। েেম লেককই সিক্ষক হওয়ার ইছা সেল। সকন্তু 
একাদি লশ্রেীকৈ পড়ার িময় পসরবাকরর িাকপ  ালাকৈা ভাইকয়র 
িাকে সবকয় হয়। সকন্তু ওই  ালাকৈা ভাইকয়র িাকে অনে একসে 
লমকয়র িম্পকশ োকায় সবকয় লভকে োয় এবাং মাত্র ৫-৬ মাি পরই 
সডকভািশ হকয় োয়।  
সবকয় লভকে োওয়ার পর সৈসন আবার পড়াকিানার েসৈ মকনাকোগী 
হন এবাং জাহাঙ্গীরনগর সবশ্বসবদোলকয় ভসৈশ হন। এ াকন ভসৈশ 
হওয়ার পর পসরিয় হয় সিক্ষক মসনরুজ্জামান সিকদার িুমকনর 
িাকে। সিক্ষক ৈাকক সিক্ষক হওয়ার েকলাভন লদ ান। একৈ 
আগ্রহ আকরা লবকড় োয় িুমার। ৈার আগ্রহকক পুোঁসজ ককর িুমন 
ৈাকক লেকমর জাকল আবদ্ধ করকৈ িক্ষম হন। লেকমর অস্বছযারা 
এসগকয় িকল আপন গসৈকৈ। সনকয় োয় নালা-নদশমায়। এই 
িম্পককশর োন এৈ েবলভাকব িুমাকক আছন্ন ককর লে, এক 
গ্রীষ্মকালীন পুকরা েুসে সৈসন ৈার িাকে কাোন, স্বামী-স্ত্রীর রূপ 
যারে ককর! 
িুমার িহপাঠীরা জাসনকয়কে, ৈারা রাকৈ একসত্রৈ হকৈন। িুমা লে 
সডকভািশী ৈা িুমনকক জানাকনা হকয়সেল। ৈাকৈ আপসত্ত ককরনসন 
িুমন। সকন্তু স্বােশ িুসরকয় োবার পর, িুমার কাে লেকক পাওনা 
আদায় ককর লনয়ার পর এই অজুহাকৈই সৈসন ৈাকক েৈো োন 
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ককরন। েৈো োৈ নারীর লিে িম্বল বুসি জীবননাি! ৈাই িুমা 
এই পেই অবলম্বন ককরন। সনজ হকলর সিসলাং িোকনর িাকে িুকল 
জীবকনর পাওনা পসরকিায ককরন। োবার আকগ সলক  োন দুসে 
সিরকুে। দলীয় ও েভাবিালী ললাক হওয়ায় িুমকনর লিষ্ট্ায় লিই 
সিরকুে দুসে গাকয়ব করার লিষ্ট্া করা হকয়সেল। সকন্তু পরপাকরর 
বাসিন্দার সবকদহী আত্মার লিই বািনার কাকে লহকর োয় িুমকনর 
অপকিষ্ট্া। উদ্ধার করা হকয় সিরকুে দুসে। একৈ িুমা সলক কেন- 
‘িুমন ভাই, জাসন মকন রা কবন না। ৈাই িারাজীবন অনুৈপ্ত 
হকবন এমন কাজ ককর লগলাম।’  
আকরকসেকৈ সলক কেন- ‘িুমন আসম লৈামাকক অকনক ভাকলাবাসি। 
জাসন আমাকক ৈুসম মকন রা বা না। ৈাই মকন রা ার বেবস্থা ককর 
োসছ।’  
আর মা-বাবাকক উকেকিে ককর সলক কেন- আব্বা, আসম লৈামাকদর 
অকনক ভাকলাবাসি। আসম লৈামাকদর লোগে িিান হকৈ পারলাম 
না। জাসন আমাকক ক্ষমা করকব না। ৈবু ক্ষমা িাসছ।’ 
িুমনকক জাগাকৈ সগকয়, ৈার সৃ্মসৈর পাৈায় অমর হকয় োকার 
বািনায় িুমা জীবন সদকয় লগকলন। সকন্তু িুমনরা সক মকন রা কব 
একসে বসঞ্চৈা, লাসঞ্ছৈা নারীর কো? স্বােশ লে াকন মু ে, স্মরসেকা 
লি াকন লগৌে। ৈাই বৃোই লগল িুমার জীবনদান! [ৈেেিূত্র : 
আমারকদি ১১/০৮/১১ইাং]  
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সবিারককর সবকবকক বসন্দ সবিার 

 
ঘেনাো শুকনসেলাম এক বক্তার মুক । নাম মকন লনই। আর 
ঘেনাোও আসম এ পেশি লকাকনা সকৈাকব পাইসন। ৈকব ঘেনার 
মমশ লে িৈে একৈ িকন্দহ লনই। লিো মুিসলম লরোঁকনিা আর 
মুিসলম স্বেশালী েুকগর কো। ৈ ন এযরকনর ঈমানদীপ্ত ঘেনা 
সবরল সেল না। বরাং ৈা সেল স্বাভাসবকৈার িাদকর লমাড়াকনা 
িাযারে িৈে ঘেনা। ৈ ন মুিসলম িািক আর সবিারককদর 
ঈমান, িৈৈা ও তনসৈকৈা এৈ ে র সেল লে, ইসৈহাকির 
লকাকনা পাৈায় এযরকনর ঘেনা উকল্ল  না োককলও ঘেনার 
মমশাকেশর িৈেৈা িম্পককশ লকউ আপসত্ত করকব না। এক সব োৈ 
িকীহর িময়কার ঘেনা। লি িমকয়র মুিসলম  লীিা একসদন 
স্ত্রীর িাকে অিরঙ্গ মুহূৈশ কাোসছকলন। হঠাৎ কী কো েিকঙ্গ স্ত্রী 
বকল লিলকলন, আকর ৈুসম লৈা জাহান্নামী!  
অিরঙ্গ মুহূকৈশ এমন কো কার ভাকলা লাকগ? ৈাই  লীিা 
রাগাসিৈ হকয় বলকলন, আসম েসদ জাহান্নামী হই ৈকব লৈামার 
মকৈা জান্নাৈী স্ত্রী আমার দরকার লনই! ৈুসম ৈালাক। কোো 
বকলই  লীিার তিৈনে সিকর একলা। এবার স্ত্রী রক্ষার পালা। লি 
িমকয়র অকনক মুিৈী, িকীহর দ্বারস্থ হকলন। সকন্তু লকউ িমাযান 
সদকৈ পারকলন না। লক জান্নাৈী আর লক জাহান্নামী- এই িয়িালা 
সদকৈ সগকয় লক সবপকদ পড়কৈ িায়! লি িয়িালা লে আল্লাহ 
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ৈা‘আলা োড়া আর কাকরা হাকৈ লনই! অৈএব এর সভসত্তকৈ 
িাৈাওয়া লদয়া িম্ভব নয়।  লীিার এমন নােুকৈম মুহূকৈশ 
এসগকয় একলন েুকগর লিই সব োৈ িকীহ। সৈসন একসদন 
 লীিাকক আড়াকল লডকক সনকয় বলকলন, আছা, বলুন লৈা আপসন 
এমন লকাকনা লনক কাজ ককরকেন সকনা োর একমাত্র উকেিে 
সেল আল্লাহ ৈা‘আলার লরজামসন্দ?  লীিা অকনকক্ষে লভকব 
বলকলন, লৈমন লনক কাকজর কো মকন পকড় না। ৈকব জীবকন 
বড় একো গুনাহ লেকড় সদকয়সেলাম লিকরি আল্লাহ ৈা‘আলার 
ভকয়। িকীহ বলকলন, ঘেনাো  ুকল বলুন। 
‘আমার একজন িুিাকৈা লবান সেল।  লীিা বলা শুরু করকলন- 
আমরা লোেকাকল এক িাকেই বড় হকয়সে। রূকপ সেল লি 
অেসৈদ্বসে, লিরা এবাং অননে। ৈাকাকল লিৌন্দকেশর আগুকন লিা  
িলকি োয় লেন! সকন্তু ে ন বয়ি বাড়ল এবাং োপ্ত বয়স্ক হলাম 
ৈ ন আমাকদরকক আলাদা ককর লদয়া হকলা এবাং আমরা পদশা 
করকৈ শুরু করলাম। লি সেল আমার জনে সদওয়ানা। সকন্তু পদশা 
লভদ ককর ক নও লি আমার িাকে িাক্ষাৈ করকৈ পারৈ না। 
িকল ৈার অিকরর দহন আকরা লবকড় সগকয়সেল। বহুসদন যকর লি 
িুকোকগর অকপক্ষায় সেল এবাং একসদন লি িুকোগো লপকয়ও 
লগল। একাকী লপকয় লি আমাকক অসভকোগ আর অনুকোকগর বাকন 
জজশসরৈ ককর বলল, জাকনা না লৈামায় আসম কৈ ভাকলাবাসি? 
এরপর লি ৈার ভাকলাবািার নগদ িল ৈুকল সনকৈ িাইল। 
আসমও ৈার আহ্বাকন িাড়া লদয়ার উপক্রম করলাম। সঠক লি 
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িমকয় জাসন না লকাো লেকক একলা আওয়াজো। লক লেন আমাকক 
বলকে, হায়! একসদন ৈুসম সবিারক ও িািক হকয় লে অপরাকযর 
সবিার করকব, লদাররা লাগাকব আর মৃৈুেদে লদকব, লিই ৈুসমই 
আজ লিই পাকপ সলপ্ত হকৈ িকলে? 
 লীিা বকলন, এর পর আসম আর আকগ বাসড়সন। আল্লাহ 
ৈা‘আলার ভকয় িাকে িাকে আসম ৈাওবা ককরসে। িকীহ বলকলন, 
আপনার স্ত্রী ৈালাক হয়সন। অনে িাযারকের জনে লৈা এক 
জান্নাৈ। আপনার জনে দুই জান্নাৈ। লকননা আল্লাহ ৈা‘আলা 
কুরআকন ইরিাদ ককরকেন,  

بَمن   ﴿ بهۦب َمَقامَ  َخاَف  َول  [  ٤٦: الرْحن] ﴾ ٤٦ َجن َتانب  َرب 
‘লে বেসক্ত ৈার েভুর িামকন দোয়মান হওয়াকক ভয় ককর ৈার 
জনে দুসে জান্নাৈ।’ {িূরা আর-রহমান, আয়াৈ : ৪৬} 
অৈএব আপসন দুই জান্নাকৈর অসযকারী। ৈাই স্ত্রী ৈালাক হয়সন। 
একজন মুিসলম িািক ও সবিারকক জীবকন এযরকনর ঘেনা 
আিকল এভাকবই ৈা বো োসয়ৈ হকব, িিশা হকব তনসৈকার, সবজয় 
হকব িৈৈার এোই স্বাভাসবক কামে বোপার। সকন্তু লকন লেন ৈা 
আর হয় না। সিকর আকি না লিই লিানালী ইসৈহাি। বরাং রসিৈ 
হয় ঘৃসেৈ ইসৈহাি। িত্তা লৈা এক, সকন্তু ইসৈহাি আর 
ইসৈহাকির জনককরা সভন্ন! 
বসরিাকলর িাকবক লজলা ও দায়রা জজ আসমন উল্লাহ (েদ্মনাম)। 
লেকল িসহদ উল্লাহ। বাককরগকির সনয়ামসৈ এলাকার িাকবক 
লমম্বার মনু্নজান লিৌযুরী ৈার লবানকক ওই সবিারককর ঘকর 
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গৃহপসরিাসরকার কাজ জুসেকয় লদন। লি িময় সকন্তু ঘুোক্ষকরও 
মুন্নাজান ৈার লবাকনর িৈীত্ব আর িম্ভ্রকমর বোপাকর সিিা ককরন 
সন। লকন করকবন? একজন সবিারককর ঘকর লকাকনা নারীকক 
অসনরাপদ ভাবা োয়? নাসক ৈা ইনিাকি পকড়? সকন্তু মুন্নাজাকনর 
লিই িরল সবশ্বাি গরল হকয়কে। সৈসন লে লিই িািক আর 
সবিারককর েুকগর বাসিন্দা না, লি কোই ভুকল সগকয়সেকলন সৈসন। 
সবিারক িাকসরর েকলাভন সদকয় লমকয়সেকক সনয়সমৈ লাসঞ্ছৈা 
করকৈ োককন। সপৈার ককমশ পুত্র! ৈাই পুত্র বাদ োকবন লকন? 
সবিারক বাবার লদ াকদস  লেকলও লমকয়সেকক সনয়সমৈ যেশে 
করকৈ োকক! এই না হকল আযুসনক িভেৈা, েগসৈর দমকা 
হাওয়া! 
সপৈাপুকত্রর উন্মাদনার ভার িইকৈ পাকরন না গৃহপসরিাসরকা। 
অসনছািকেও সৈসন লপকে যারে ককরন অববয িিল। কার? 
সপৈার না পুকত্রর ৈা সৈসন সনকজও জাকনন না! ৈকব েনক নকড় 
সবিারককর। পাকপর অনাকাসিৈ আগাোোকক অাংকুকরই ধ্বাংি 
করার জনে ২০০৯ইাং িাকলর ৭ই জুলাই লমসর লর্স্াপকি গভশপাৈ 
করাকনা হয়। লি োত্রায় লবোঁকি োন সবিারক সপৈাও পুত্র। লমকয়সে 
অনাহুৈ অসৈসেকক সবদায় ককর সদকয় স্বসস্ত পাওয়ার নূনেৈম 
িুরিৈই পান না। আবার সৈসন সবিারককর আসদম উন্মদনার 
সিকার হন। আবার যেশে করা হয় ৈাকক।  
একসে পসরবাকরর ভারিামে রক্ষায় পসরবাকরর িকলকক িকিৈন 
োককৈ হয়। নারীরা লৈা এিব লক্ষকত্র অৈন্দ্রেহরীর দাসয়ত্ব পালন 
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ককর োকক! লকাকনা নারী লৈা স্বামীকক অনে নারীর সদকক ‘হঠাৎ 
দৃসষ্ট্কৈও’ ৈাকাকল একক সৈল লেকক ৈাল বানায়। স্বামীকক 
পুকরাদস্তুর িািন ককর। সবেয়সে ক নও ক নও বাড়াবাসড়র 
মাত্রায় লগকলও এর উপকারী সদকও আকে বকে। একৈ স্বামী 
বাোযকনরা সকেুো হকলও সনয়ন্ত্রকে োককন। সকন্তু লকাকনা িাংিাকরর 
নারী েসদ এৈেুকু দাসয়ত্বও পালন না ককর এককবাকর উদািীন 
োককন, স্বামীর অনািার লদক ও লকাকনা েসৈকার বা েসৈবাদ না 
ককরন ৈাহকল লিই িাংিাকরর পৈন আর পিন লঠকাকৈ োকব 
লক? সবিারককর আলয়ো লে প...লকয় পসরেৈ হকয়কে ৈা লদক ও 
লকাকনা েসৈবাদ ককরন সন ৈার স্ত্রী। লদক ও না লদ ার ভান 
ককরকেন। স্বামী-িিানকক এক পাকপর লনৌকায় ডুবকৈ লদক ও 
ৈাকদরকক লেকন লৈালার লিষ্ট্া ককরন সন। এমন উদািী গৃহকত্রশী 
িাংিাকরর বর নয়, িাপ। 
এভাকব িলকৈ িলকৈ এক িময় েন্দপৈন ঘকে। সবিারক বদলী 
হকয় িট্রগ্রাকম িকল োন। ৈ ন লমকয়সেকক বাসড়কৈ পাসঠকয় লদয়া 
হয়। লমকয়সে ৈ ন িৈীকত্বর সবসনময় দাসব ককরন। লে িাকসরর 
কো বকল ৈার িবশস্ব লুে ককর লনয়া হকয়কে লিই িাকসরর  বর 
জানকৈ িান। সবিারক মানুে লৈা! মানুেকক লভকজ  াওয়া ৈাকদর 
লপিা। ৈাই ভাজকৈ লবগ লপকৈ হয় না যসেশৈা লমকয়সেকক। িাকসর 
সদকৈ হকল পরীক্ষা সদকৈ হকব এবাং ৈা সনজ বাসড় লেকক সদকৈ 
হকব বকল ৈাকক সবদায় ককর লদন এবাং বকলন, আমার বািায় 
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লেকক পরীক্ষা সদকল বদনাম হকব এবাং িাকসর না পাওয়ারও 
আিঙ্কা োককব। 
সকন্তু এ সেল ৈার লকবলই লমৌস ক িান্ত্বনা। কাকজর কাজ সকেুই 
না। লমকয়সের িম্ভ্রকমর লকাকনা মূলে না সদকয়ই সৈসন িট্রগ্রাকম িকল 
োন। কোো জানকৈ লপকর যসেশৈা আদালকৈর কোিরক্ষক 
িরকার দীন মুহাম্মাকদর িরোপন্ন হন। িড়ক দুঘশেনা ঘেকল এক 
লশ্রেীর মানুেকক উদ্ধার ৈৎপরৈার নাকম সভন্ন লিহারায় লদ া োয়। 
আহৈ-সনহৈ োত্রীকদর উদ্ধার ও লিবার নাকম ৈাকদর পককে 
হাৈড়ায়, িবসকেু লুে ককর লনয়। ৈাই এই লশ্রেীর মানুে 
মকনোকে এমন দুঘশেনারই আিা সনকয় বকি োকক। যসেশৈা 
লমকয়সে লে দীন মুহাম্মাকদর কাকে সবিার দাকয়র ককরন লিই দীন 
মুহাম্মাদ এই লশ্রেীর মানুেকদরই একজন। সৈসন িুকোগ হাৈোড়া 
ককরন না। ‘িাকমলা’ সমসেকয় লদয়ার নাম ককর সৈসন সবিারককর 
কাে লেকক লমাো অাংককর োকা আদায় ককরন। সবিারক লবিারাও 
িাকমলা বাোঁযার ভকয় ৈাকক িাসহদা লমাৈাকবক োকা পসরকিায 
ককরন।  
এবার লমকয়সের কাে লেকক অসগ্রম ‘সবসনময়’ পাওয়ার পালা। সকন্তু 
একজন হৈদসরে আর অিহায় নারীর সবসনময় লদয়ার িাযেই বা 
কৈেুকু? একমাত্র িম্বল লে ৈার লদহ আর িৈীত্ব! সকন্তু ৈাকৈ 
িমিো লনই িম্ভ্রমক ককা বসেককদর। তায়ির কাসিৈ ‘পেেই’ 
লে এসে! ৈাই এই পকেের ওপকরই িুসক্ত িাংঘসেৈ হয়। সবিার 
পাইকয় লদয়ার কো বকল লিও লমকয়সেকক যেশে ককর! জাসন না 
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কৈসদন িলৈ এই যারা। ৈকব দীকনর স্ত্রী একক্ষকত্র সবিারককর 
স্ত্রীর লিকয় আলাদা ভূসমকা গ্রহে ককরন। সৈসন বোপারসে জানকৈ 
লপকর লমকয়সেকক ঘর লেকক লবর ককর লদন। অিহায় নারী আরও 
অিহায় হকয় পকড়। দুকভশাগ ককম না ৈার। িবনঃ িবনঃ বাড়কৈ 
োকক দুকভশাগ। অিহায়কত্বর িুকোগ সনকয় ৩য় ও ৪েশ লশ্রেীর 
কমশকৈশারাও লমকয়সেকক যেশে ককর! এভাকব এক পাপ লডকক 
আকন হাজার পাপ। এক মুক্তবাি িৃসষ্ট্ ককর হাজার অপরায। 
[ৈেেিূত্র : তদসনক আমার লদি ১০-০৮-১১ইাং] 
এই েসদ হয় ইনিাি, ৈকব জুলুম কাকক বকল? েসদ এই হয় 
সবিার ৈকব েহিন কাকক বকল? েসদ এই হয় সবকবককর আদালৈ 
ৈকব িয়ৈাকনর আদালকৈর  বর কী? মানবৈা, মনুেেত্ব েসদ 
সবিারককদর দ্বারা এভাকব পদদসলৈ হয় ৈকব সবিারোেশী কার 
দরজায় করাঘাৈ করকব? 
মুক্তবাি! এ এক সনষু্ঠর, সনরি পুৈুল ল লা লবান! িন্ধোয় ে ন 
ল লা লিকে ঘকর সিরকব ৈ ন লদ কব িলািল িূনে। আর গাকয় 
লাগাকনা সকেু যূকলাবাসল োড়া লৈামার আর সকেু পাওনা লনই। 
এই মসরসিকা ইসৈহাকির কৈ কাৈর পসেককর লে জীবননাি 
ককরকে ৈার ইয়াত্তা লনই। ৈুসমও সক ৈকব লিই হাসরকয় োওয়া 
মসরসিকার ল ারাককদর একজন হকৈ িাও? সিকর একিা লবান! 
ইিিৈ আর িৈীকত্বর রাজপকে লৈামাকক িুস্বাগৈ! 
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মুক্তসবহঙ্গ 

 
মাওলানা হাসববুি িুবহানী রহ.-এর কো  ুব লবসি মকন পকড়। 
এক অিম বয়িী বনু্ধর সিরেস্থাকন আসম মাকিমকযে সনকজকক িরম 
সনঃিঙ্গ ভাসব। অসভজ্ঞৈায় ভরপুর এই মানুেসেকক সনকয় ে নই 
অসভজ্ঞৈা সবসনময় করৈাম ৈ নই সবমুগ্ধ হকয় লেৈাম। লদি-
সবকদকির হাজারও অসভজ্ঞৈার কো আমাকক লিানাকৈন সৈসন। 
মন্ত্রমুকগ্ধর মকৈা আসম ৈার লি িব কো শুনৈাম। আজ সৈসন 
লনই- আল্লাহ ৈা‘আলা ৈার রুকহর মাগসিরাৈ করুন- সকন্তু ৈার 
বলা একো ঘেনা লবি মকন পকড় আমার। সৈসন িম্ভবৈ লকাকনা 
পসত্রকায় পকড়সেকলন বা িাাংবাসদককর মুক  শুকনসেকলন ঘেনাসে। 
 াকা ভাসিশসের এক োত্রীর অসভভাবক। োত্রীকদর পাককশ বা 
ভাসিশসের সবসভন্ন স্থাকন লেকল বনু্ধকদর সনকয় আড্ডা লদয়া কৈেুকু 
সঠক? এই েকশ্ন সৈসন েশ্নকারীর েসৈ িরম কু্ষদ্ধ হকয়সেকলন। 
বকলসেকলন, ‘আমার লমকয় ে ন উপেুক্ত বয়কি উপনীৈ হকব, 
ভাকলামন্দ পােশকে করার জ্ঞান অজশন করকব ৈ ন লি ো ইছা 
ৈাই করকব। আর এোও এক যরকনর অসভজ্ঞৈা। আমার লমকয় 
সক ৈকব অসভজ্ঞৈািূনে োককব!  
জবাব লিানার পর েশ্নকারী ভেকলাক আর কো বাড়ানসন। কোো 
একজন বাোলী মুিসলকমর মুক  উচ্চাসরৈ হকলও আিকল কোো 
ৈরঙ্গমালায় লভকি একিকে আরও পূবশসদক লেকক। সবকত্ত উন্নৈ 
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মালয়সিয়ার কোই যরুন। সবকশ্ব অেশনীসৈকৈ এই লদিসে একসে 
িক্ত অবস্থান তৈসর করকৈ িক্ষম হকয়কে ৈাকৈ িকন্দহ লনই এবাং 
লদিসে অনেৈম মুিসলমরাষ্ট্র সহকিকবও পসরসিৈ। মালকয়সিয়ায় 
িিরকারী এক ললাককর মুক  শুকনসে সঠক এযরকনর কো! সৈসন 
একবার ৈার পসরসিৈ এক মালয় মুিসলকমর কাকে জানকৈ 
লিকয়সেকলন, এই লে লৈামাকদর মুিসলম লেকলরা স রান লমকয়কদর 
িাকে এবাং মুিসলম লমকয়রা অমুিসলম লেকলকদর িাকে লমলাকমিা 
ককর, ক নও ৈাকদরকক বাসড়কৈ সনকয় একি এক িাকে রাৈ 
োপন ককর ক নও আবার ৈাকদর বাসড়কৈ সগকয় রাৈ োপন 
ককর- একৈ লৈামরা আপসত্ত ককরা না? 
ৈার কোয় মালয় ললাকসে  ুব িরলভাকব বকলসেকলন- ‘নাহ্। 
আল্লাহ ৈা‘আলা ওকদরকক সবকবক সদকয়কেন, জ্ঞান সদকয়কেন লিই 
সবকবক ও জ্ঞান ৈাকদর পেেদিশক। এ অনুোয়ী ওরা েসদ 
লকাকনাসকেুকক ভাকলা মকন ককর ৈকব ৈা করকব! একৈ আমরা 
আপসত্ত করব লকন?’ 
মালয়সিয়া আর বাাংলাকদি উভয়সে মুিসলম রাষ্ট্র হকলও উভয় 
লদকির মকযে যমশ পালকনর মকযে সবস্তর পােশকে রকয়কে। বাাংলাকদি 
অৈেি যমশপরায়ে লদি সহকিকব িারাসবকশ্ব িমসযক পসরসিৈ। 
মালকয়সিয়া সকন্তু ৈা নয়। সকন্তু পসরৈাকপর সবেয় এ াকনই লে, 
আমরা ক্রকমই সনকজকদর যমশীয় স্বকীয়ৈা ও ককঠার পদশাপালকনর 
িুনাম লেকক ‘সিকর আিা অিম্ভব দূরকত্ব’ িকর লেকৈ শুরু ককরসে 
এবাং আমাকদর এই োত্রা োয় লিে হকয় একিকে।  
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ৈারই িলািল এই লে, একজন সপৈা ৈার কনোকক পাকশ বা 
বাগাকনর আড়াকল, লিাোঁপিাকড় আড্ডা লদয়া, মা ামাস  ও  লা সল 
করাককও  ারাপ নজকর লদ কেন না। এগুকলা ৈাকদর সবকবককর 
পরাকাষ্ঠায় লেকড় সদকছন এবাং উন্নসৈ ও েগসৈর যারক বকল 
জ্ঞান করকেন। সকন্তু পাসরবাসরক এই সিসেলৈা সক মানুেকক 
স্বসস্তকৈ োককৈ সদকছ? হাজারও কলঙ্কজনক ঘেনা সক এই 
পাসরবাসরক সিসেলৈার কারকে িৃসষ্ট্ হকছ না? কৈ ঘেনা আর 
কৈ উদাহরে লপি করকৈ হকব মানুেকক জাগ্রৈ করকৈ? মানুকের 
এই কাোঁিাবুসদ্ধর জনে? সনকির ঘেনাো লদ ুন :  
 াকা সিসে ককলকজর লমযাবী োত্রী িামীমা নািসরন িুইসে (২১)। 
সবসবএ মাককশসোং সবভাকগর ৈৃৈীয় বকেশর এই লমযাবী োত্রী িাংিার 
জীবকন েসৈসষ্ঠৈ হওয়া এবাং বাবা মাকয়র মু  উজ্জ্বল করার পকে 
িুন্দর পদকক্ষকপ এসগকয় োসছকলন। সকন্তু পাসরবাসরক সিসেলৈা 
আর িািকনর তদনেৈা ৈাকক লবসি দূর অগ্রির হকৈ সদল না। 
ভাকের (বড় লবাকনর লেকল) িাকে লেকম জসড়কয় পকড় একুিসে 
বেকরর সৈকল সৈকল গকড় ওঠা িাযনা সনসমকেই আর অসৈ 
সনষু্ঠরভাকব সনঃকিে হকয় লগল। ভাকের িাকে িুইসে অকনকসদন 
যকরই এযরকনর িম্পকশ স্থাপন ককর একিসেকলন।  
পসরবাকরর ললাককরাও ৈা জানকৈন। িুইসের বড়কবান জানান, 
‘ৈাকদর মকযে অকনক সদন যকরই িম্পকশ সেল। সকন্তু িম্পককশ 
ভাকে- ালা হওয়ায় আমরা এোকক  ারাপ লিাক  লদস  সন। ৈারা 
োয়ই ঘুরকৈ লেকৈা, ভাকে একি এ াকন দুইসৈন সদন ককর 
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োকৈ, ক নও িুইসে ভাকের বািায় সগকয় ককয়কসদন যকর 
োকৈ। সকন্তু আমরা ওই এক কারকে ৈাকদরকক বাযা সদইসন এবাং 
এোকক  ারাপও মকন কসরসন।’ 
সকন্তু ৈাকদর এই মকন না করা এবাং  ারাপ না জানার িল 
লমাকেও শুভ হয়সন। িরীয়ৈ লেোকক  ারাপ বলকৈ বকলকে এবাং 
‘সকেু মকন করকৈ’ বকলকে লিোকক  ারাপ না জানকল এবাং সকেু 
মকন না করকল সবপেশয় আবিেক লিো লেন নৈুন ককর জানকলন 
িুইসের পসরবার। কসেৈ ভাকে  ালাকক আকগর মকৈাই লবড়াকৈ 
সনকয় লগল সনজ বাসড় সনকুকি। বাবা মাকক বকল এবাং ৈাকদর 
দু‘আ সনকয়ই িুইসে ‘ভাকের’ িাকে িলকলন ৈাকদর বাসড়কৈ। 
বাসড় লেকক লবর হওয়ার আজ দুসদন হয় সকন্তু িুইসের লকাকনা 
 বর বা লোগাকোগ লনই। একসদন বািা লেকক ৈার নাম্বাকর লিান 
লদয়া হকলা। লিান সরসিভ ককর ‘লমকয়সে’ বলল, আসম ভাকলা 
আসে। িমিো লনই। এইকৈা বািায় আিব। কোগুকলা  ুব দ্রুৈ 
বকল লিান লরক  সদল ‘িুইসে’। এরপর আরও ককয়কবার ৈার 
নাম্বাকর লোগাকোগ করার লিষ্ট্া করা হকলা। সকন্তু এর পকর আর 
লিানসে ল ালা পাওয়া লগল না। অবকিকে সনকুকির লিই বািায় 
একি লদ া লগল এক বীভৎি দৃিে। দুইসদন োবৈ িুইসে ৈার 
ভাকের ঘকর লাি হকয় পকড় আকেন। লাি পোঁিকৈও শুরু ককরকে। 
ঘকরর িবাই পলাৈক। লিই ভাকেও সনক াোঁজ। ৈেে সনকয় জানা 
লগল লে লমকয় লিান যকর সনকজকক বকল িুইসে পসরিয় সদকয়সেল 
লি সেল ভাকের ভাড়াকে ললাক। ৈাকক িুইসের অসভনয় ককর কো 
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বলকৈ বলা হকয়সেল। [ৈেেিূত্র : তদসনক আমার লদি 
২৪/০৯/২০১১ ইাং] 
একো মুিসলম পসরবাকরর ললাককরা কী ককর পারল ঘুকে যরা এই 
িমাকজ লকবলই দূরৈম  ালা-ভাকের িম্পককশর ওপর সভসত্ত ককর 
সনকজকদর লমকয়কক এভাকব লেকড় সদকৈ? আমাকদর িাসরসত্রক 
উৎকেশ সক এৈই মজবুৈ ও িুদৃঢ় লে, ক্ষীে িুৈার ওপর োোকনা 
এই একসেমাত্র পসরিয়ই আমাকদর েুবককদরকক সনবৃৈ রা কব? 
পাকপর লে াকন এৈ আনাকগানা লি াকন এই আত্মৈৃসপ্ত সকন্তু 
লমাকেই শুভ লক্ষে নয়। ক নও ক নও আত্মৈৃসপ্ত ধ্বাংি আর 
বরবাদীর বাৈশা সনকয় আকি লি কোও মকন রা কৈ হকব।  
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আইকনর হাৈ লকাোয়! 

 
লল াো সল কৈ সগকয় পাসকস্তাকনর সব োৈ রাজবনসৈক লনৈা ও 
পাসকস্তান স্বাযীনৈার পসেকৃৈ কাকয়কদ আেম মুহাম্মাদ আলী 
সজন্নাহ- এর কো একি লগল। ১৮৭৬ িাকলর ২৫ সডকিম্বর 
পাসকস্তাকনর করািীর  ারাদার নামক স্থাকন যনা ে, িম্ভ্রাি বেশা ে 
এক মুিসলম পসরবাকর সৈসন জন্ম গ্রহে ককরন। লবাকম্বর গকুলদাি 
সু্ককল োেসমক সিক্ষা িমাপকনর পর সৈসন সকেুসদন করািীর সিনু্ধ 
মাোিায় ও পকর সির্স্ান সমিনারী সু্ককল পড়াকল া ককরন। এর 
পর সবকলৈ গমন ককরন। সপৈার ইছা সেল পুত্র সহিাবসবজ্ঞাকন 
লল াপড়া করকবন। সপৈার ইছা লমাৈাকবক সৈসন লেকনর লকাকনা 
এক সু্ককল সহিাব সবজ্ঞাকন ভসৈশ হকয়সেকলন। সবকককল ৈার 
হাোঁোহাসের অভোি সেল। সলঙ্কন্স ইকনর িামকন সদকয় হাোঁেসেকলন 
একসদন। সলঙ্কন্স ইকনর িেকক ল াদাই করা সেল - 
‘Mohammad (S), the greatest lawyer of the World’ 

মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম সবকশ্বর িবকিকয় বড় ও 
লগ্রে আইনসবদ।’ বেি, এই একসে কো, সবযমশীকদর সিক্ষা 
েসৈষ্ঠাকন ইসৈহাকির অনেৈম িৈে ৈকেের সদ্বযাহীন অলঙ্করে 
লদক  মুগ্ধ হকলন কাকয়কদ আেম। সিদ্ধাি সনকলন মহানবীর 
আদকিশ উজ্জীসবৈ হকয় আইন সবেকয় পড়াকল া করকবন। ইছা 
অনুোয়ী সৈসন সলঙ্কন্স ইকন ভসৈশ হকলন। 
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মহানবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম িম্পককশ একসেমাত্র ৈেে 
কাকয়কদ আেম ও পাসকস্তাকনর েসৈষ্ঠাৈাকক এক িাশ্বৈ সবপ্লকবর 
পকে সনকয় একলা। এমসন মহান মহানবীর আদিশ, ইিলাকমর 
দিশন। মহানবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম সেকলন পৃসেবীর 
িবকিকয় বড় ও ইনিািগার আইনসবদ, সবিারক। নীসৈ-তনসৈকৈা 
সেল ৈার আইকনর েযান ভােে। মানবৈাকক িারা জীবন সৈসন 
আইন ও তনসৈকার পকে িলার িবক সদকয় লগকেন। একৈ 
সবমুগ্ধৈা েসড়কয়কে িারাসবকশ্ব। একসে লগাোঁড়া ইিলামসবকদ্বেী রাষ্ট্রও 
ৈা সনকজকদর সিক্ষা েসৈষ্ঠাকনর গাকত্র অাংসকৈ করকৈ সদ্বযা ককর 
সন। সকন্তু আপকিাকির সবেয় হকলা সবযমশীরা মহানবী িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর আদকিশর কো ৈাকদর লদয়াকলর গাকত্র 
অাংকন করকলও আমরা আমাকদর হৃদয়গাকত্র ৈা অাংকন করকৈ 
পাসরসন। একারকে িাংঘসেৈ হকছ নানা রককমর অসবশ্বািে ঘেনা। 
ো সবশ্বাি করকৈই বেয় হয় অকনকক্ষে।  
োরা লদকির মানুকের অসযকার সনকয় কো বলকবন, হৈভাগা ও 
মজলুমকক ৈাকদর হক বুসিকয় সদকৈ িকিষ্ট্ হকবন আমরা 
ৈাকদরকক উসকল বা আইনজীসব সহকিকব জাসন। মানবৈার েকশ্ন 
ৈাকদর দাসয়ত্ব অকনক। ৈার িৈৈা ও িসরকত্রর ওপর সনভশর ককর 
মজলুকমর ভাগে। আর অবনসৈকা ধ্বাংি ককর লদয় মজলুকমর িব 
আিা-আকািা। ৈাই একজন আইনজীসবকক অৈেি নোয়পরায়ে 
ও ইিলামী আদকিশ উজ্জীসবৈ হওয়া শুযু যকমশর স্বাকেশই নয়, 
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মানবৈার স্বাকেশও অপসরহােশ। এই অপসরহােশ িত্তার অনুপসস্থসৈকৈ 
বকয় আকন িরম দুকভশাগ। দুকভশাকগর েন্ত্রোয় েেিে ককর মানবৈা, 
অিহায় অনাে ও সিশু িিাকনরাও। কো বাড়াকৈ িাই না। পাঠক! 
িলুন আকরকসে অমানসবক ঘেনার ভাো ঘাকে আপনাকক ঘুসরকয় 
সনকয় আসি।  
গাজীপুর লজলার জজ আদালকৈর সিসনয়র আইনজীসব িসরদুল 
আলম (েদ্মনাম)। আইন-আদালকৈ অসভজ্ঞৈার েসড় ঘুরাকলও 
িমাজ ও ঘকরায়া জীবকন এককবাকর জাসহলী েুকগর আনাড়ী 
ললাককর মকৈা একো কাজ ককর বিকলন। কৈসদন যকর ৈা ককর 
আিকেন ৈা আল্লাহ ৈা‘আলাই ভাকলা জাকনন। সকন্তু ৈেে িাোঁি 
হওয়ার পর মকন হকয়কে লদিো বুসি লকবল অসবশ্বাি আর 
অসভনকয়রই জায়গা। লে ললাকো জনাকীেশ আদালকৈ সবিারক ও 
হাজার মানুকের িামকন দাোঁসড়কয় তনসৈকার লদাহাই সদকয় বাদী 
সকাংবা সববাদীর পকক্ষ কো বকলন, লিই ললাকোই ে ন আিল 
সবিারককক অনুপসস্থৈ লভকব কারও িবশনাকির িূড়ািো ঘোন 
ৈ ন ৈার লভৈর ও আদালকৈর িামকন উপসস্থৈ হওয়া লিহারা 
দুকোর মকযে সমল  ুোঁকজ লপকৈ সনদারুে কষ্ট্ হয়। অভাব আর 
দাসরকের িুকোকগ মানুে গ্রামাঞ্চল লেকক অিহায় অল্পবয়িী 
লমকয়গুকলাকক সনকয় আকি ঘকরর কাজ করার জনে। আনার িময় 
মা-বাবাকক আশ্বস্ত ককর বকল- এোকৈা আমাকদরই লমকয়। 
আমাকদর লেকলকমকয়র িাকে ও বড় হকব,  াকব, নাকব ইৈোসদ।  
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বাককের িােককে মুগ্ধ হন গ্রাকমর দসরে িরল মা-বাবা। িহকরর 
িুক র আিায় লমকয়সেকক সবদায় জাসনকয় মা-বাবা ে ন ৈৃসপ্তর শ্বাি 
লনন ৈ ন িিাকনর ভাকগে লজাকে  ুসির দাগ, মাসলককর স্ত্রীর 
িকপোঘাৈ, িুকলর মুসঠর িাকে মাসলকার েুদ্ধিহ হাজারও 
অপসরসিৈ সনেশাৈন। আর লকউ লকউ হাসরকয় বকি নারীর িবশকশ্রষ্ঠ 
অলঙ্কারসে। লে িম্পদ রক্ষায় গ্রাকমর িরল বযূ ও লমকয়রা সনকজর 
জীবন সবসলকয় সদকৈ কুসেৈ হয়না, িহকর একি লদক  লিই িম্পদ 
লুসেৈ হকৈ লমাকেও িময় লাকগ না। পৃসেবীর বসেক লশ্রেীরা 
িম্ভবৈ দাসরকের িুকোগোই লবসি লনয়। ৈাই লৈা দু মুকঠা ভাৈ 
লদয়ার কো বকল একসে িম্বলহীন অিহায় নারীর িবশস্ব লককড় 
লনয় ৈারা। লককড় লনয় দীঘশসদকনর লালন করা িম্ভ্রম। এমন 
কুৎসিৈ ঘেনা লে িহুকর জীবকন িবশদা ঘকে িকলকে ৈা েকাি 
ককর রাজযানীর মানুকের েসৈ পাঠককদর বদযারো তৈসর করকৈ 
িাই না। সকন্তু ক নও ক নও এমন ঘেনা ঘকে ো মানবৈার 
িামকন েকাি ককর লবপদশা ও উছৃঙ্খল জীবকনর ভয়াবহৈা 
িম্পককশ িকিৈন করার দাসয়ত্ব এসড়কয় োওয়া উসিৈ বকল মকন 
কসর না। িকল অসনছা িকেও সলস  এিব কাসহনী।  
আমাকদর আকলাসিৈ আইনজীসবর কোয় আিুন। িুদূর িসরদপুর 
লেকক একসে দি বেকরর লমকয়কক সৈসন একনকেন কাকজর লমকয় 
সহকিকব। লে লমকয়সের এ নও দুসনয়া লিনারই িময় হয়সন লিই 
লমকয়সেককও আইনজীসব ৈীক্ত অসভজ্ঞৈার িবক সদকলন! দি 
বেকরর সিশুসেকক ভয় লদস কয় বারবার যেশে করকলন! একৈ 
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িহকর একি িছলৈার স্বাদ পাওয়ার ইছা সনসমকেই সমকি োয় 
লমকয়সের। ঈকদর সদন লে াকন িারাকদকির সিশু-বুকড়ারা আনকন্দ 
লমকৈ উকঠকে লিসদন একসে দি বেকরর সিশু অমানসবকৈার 
গুয়ািানাকমাকব কারাগার লেকক পাসলকয় লবড়াবার োেপে কিরৈ 
ককরকে! কারে লিই আনন্দও পসবত্র সদকনও ৈার ওপর িালাকনা 
হকয়কে ৈার িাকযের বাইকরর সনেশাৈন। ঈকদর আকগর সদন ও 
পকরর সদন তদসনক ৬/৭ বার ককর িালাকনা হকয়কে তদসহক 
সনেশাৈন! অপরাগ লমকয়সে জাকনর ভকয় পালাকৈ িাইকল লিই 
জানোই লককড় লনয়ার হুমসক লদয়া হকৈা!  
অবকিকে লি পাসলকয় লেকৈ িক্ষম হয় এবাং পাসলকয় সগকয় 
জনগেকক পুকরা ঘেনা জানায়। মোসজকরে িসহদুল হক সিনুককর 
কাকে লমকয়সে জবাববন্দী সদকয়কে। হয়ৈ মোসজকরকের িাইকলই 
সিরসদন বন্দী হকয় োককব অিহায় লমকয়সের সববৃৈ ললামহেশক 
সনেশাৈকনর করুে উপ োন। লকাকনা এক অদৃিে িসক্তর বকল হয়ৈ 
লকাকনা সদন লবসরকয় আিকব না লিই িাঞ্চলেকর ৈেে। সকন্তু ৈবু 
লিই অদৃিে িাইকলর অেকাসিৈ উপা োন লেককই আমরা সিক্ষা 
সনকৈ িাই। লমকয়সের মকৈাই পাসলকয় বাোঁিকৈ িাই মুক্তবাি লেকক, 
আোদী সেকন্দগীর অসভিাপ লেকক। [ৈেেিূত্র : তদসনক িমকাল 
০৯/০৯/২০১১ইাং] 
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লমাহ্! জীবকনর কসঠন পুলসিরাৈ! 

 
েকৃসৈগৈভাকব মানুে লিৌন্দেশপূজারী। িুন্দর বস্তুর েসৈ মুগ্ধৈা 
িককলর অসস্তমজ্জায় িাংেুক্ত স্বভাব! লমাহৈাসড়ৈ হকয় জীবনকক 
বাোঁকাপকে লনয়াও দুবশলসিকত্তর দুবশল সদক। সবকিে ককর নারীর 
লিৌন্দেশ পুরুেকক এক আশ্চেশ ও ভয়ঙ্কর পকে সনকয় োয়। মানুকের 
সহকিকব আকগ দিশনদারী পকর গুেসবিারী। একারকে বহু লোগে 
সকন্তু অিুন্দরী নারী িহিা সবকয়র সপোঁসড়কৈ বিার িুকোগ পায় না। 
অকনককর যারো, অিুন্দর স্ত্রী সনকয় লকাোও িলাকিরা করা ও 
লগৌরবকবায করা োয় না। কাকলা হসরে লিাক র মকযে পৃসেবীর িব 
লিৌন্দেশ লুকাকনা োককলও লিৌন্দেশসপয়ািী পুরুেরা ৈা লদ কৈ পায় 
না। ৈকব আল্লাহ ৈা‘আলা িব লমকয়কক কাকলা হসরে লিা  লদন 
না। িকল কাকলা ৈো অিুন্দর লমকয়কদর সবড়ম্বনার লিে লনই। 
িরীরী লিৌন্দেশ না োককল আজককর নারী স্বাযীনৈার েুকগও 
িাকসরর বাজার িুসবযার নয়। িুন্দরী লমকয় ৈার লিৌন্দেশ সদকয় 
িারপািকক লমাহাসবষ্ট্ করকব কামুকদুসনয়ার এোই বড় েৈোিা। 
ৈাই বাসেসজেক নারীরা কাকলা হকল ৈারা  সরোর পায় না। 
লমােকো, িবশত্রই িুন্দকরর জয়জয়কার। 
ৈকব বাসহেক িাহপুরুস্তীরা আভেিরীে একো লিৌন্দকেশর অকিেে 
ককর। লিো আকলা-আোঁযারীর লিৌন্দেশ। এই লিৌন্দকেশর অভাকব 
অকনক পরমা িুন্দরী নারীও িাযারে একো কাকজর কাকলা লমকয়র 
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কাকে হার মানকৈ বাযে হয়। িমাকজ এযরকনর উদাহরে  ুোঁকজ 
লপকৈ লমাকেও কষ্ট্ হয় না। বাস্তব ঘেনা বসল। জবনক বেসক্ত 
অসনন্দে িুন্দরী উচ্চ সিসক্ষৈা স্ত্রীকক লেকড় ে ন একসে কাকলা 
লমকয়কক সবকয় করল ৈ ন িবাই লৈা হৈবাক। সঠক কী কারকে 
কাকজর মসহলা িমৈুলে লমকয়কক লিা  যাোঁযাকনা িুন্দরী স্ত্রী লেকড় 
সবকয় করল ৈা কাকরা মাোয় যরল না।  
পকর জানা লগল, েকৃসৈগৈ লিৌন্দকেশ লি ঐশ্বেশমসেৈ সেল না। 
স্বামীকক সনকজর সদকক আকৃষ্ট্ ককর রা ার িামেশে সেল না। সদকনর 
পর সদন এভাকব িলকৈ োকায় এক িময় স্বামী কাকজর লমকয়র 
সদকক আকৃষ্ট্ হয়। এ াকন একি লি স্বামী আসবষ্কার ককর এক সভন্ন 
জগৈ। আজ নারীিত্তার বাসহেক লিৌন্দকেশর বাইকর আকরকসে 
লিৌন্দকেশর িাকে ৈার পসরসিৈ ঘকে। লিই পসরিয় লেকক অববয 
পে এবাং একসদন স্ত্রী ৈোগ ককর কাকজর লমকয়র বাহুবন্ধকন 
আবদ্ধ!  
নারীর লবলায় কোো লেমন েকোজে, পুরুকের লবলায়ও ৈাই। 
স্বামী িহকর িাকসর ককর। লমাো মাইকন। স্ত্রী োকক সৈন িিান 
সনকয় গ্রাকমর বাসড়কৈ। একসদন লিানা লগল গ্রাকমর মাসেকাো এক 
ললাককর িাকে লভকগ লগকে মসহলাসে। গল্পসেয় নারীকদর ল ারাক 
জুকে োয়। ৈাকদর গকল্পর রিদ বাকড়। েবীে মসহলারা সেপ্পনী 
লককে বকল, িছল িাংিার, িুন্দর স্বামী ও িিান লরক  ওই নারী 
ভাইগা লগল লকনকর? আকরকজন রি েুক্ত ককর উত্তর লদয়- 
বোোর মদশামী িসক্তর কারকে!  
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োকহাক, মানুে িৃসষ্ট্রই একো অাংি। আর িৃসষ্ট্কৈ আল্লাহ 
ৈা‘আলা তজসবক িাসহদা ও কামনা লেমন লরক কেন লৈমসনভাকব 
আিরািুল মা লুকাৈ সহকিকব মানুকের মকযে লিৌন্দেশসেয়ৈার 
স্বভাবও দান ককরকেন। সকন্তু লিই িাকে সনকজকক সনয়ন্ত্রে করার 
আকদিও লদয়া হকয়কে ৈাকক। লকবল লিৌন্দকেশর লপেকন লোো 
আিরািুল মা ুলকাৈ সহকিকব একজন মানুকের আকদৌ তনসৈক 
কাজ নয়। ৈাই লিৌন্দকেশর েৈেুকু িহজ পকে পাওয়া োয় ৈাকৈ 
িন্তুষ্ট্ লেকক অবসিষ্ট্ লিৌন্দকেশর জনে বক্রপে অবলম্বন না ককর 
তযেশেযারে করা বুসদ্ধমাকনর কাজ। 
‘সডএইি লকরন্স বকলকেন, লেৌনকু্ষযা পৃসেবীকৈ মানুকের িবকিকয় 
বড় কু্ষযা। এই কু্ষযার আকবগ দমন করা মানুকের অিাযে। এই 
কু্ষযার ৈীব্রৈা এমনই িবশগ্রািী লে, মানুে অকনক িময় 
অপমানিহ লেককাকনা যরকনর কসঠন িাসস্ত এমনসক মৃৈুে পেশি 
লমকন লনয়। লেৌনকু্ষযা ও লপকের কু্ষযা মানুকের জনে অপসরহােশ। 
ৈকব কসঠন আত্মিাংেকমর মাযেকম লেৌনকু্ষযা দমন করা িম্ভব 
হকলও লপকের কু্ষযা দমন করা িম্ভব নয়। দুকো কু্ষযার কারকেই 
মানুে লড়াই-িাংগ্রাম ককর। জীবনেুকদ্ধ সলপ্ত হকয় লকউ জয়ী অেবা 
পরাসজৈ হয়।’ 
সমর্স্ার লকরকন্সর োয় িবগুকলা কোই লমকন লনয়া োয়। কারে 
সৈসন লেৌনকু্ষযাকক পৃসেবীর িবশগ্রািী কু্ষযা বকল উকল্ল  ককরকেন 
লিই িাকে একোও বকলকেন লে, মানুে ৈার কসঠন আত্মিাংেম 
দ্বারা এই কু্ষযার অববয িাসহদা লেকক সবরৈ ও লবোঁকি োককৈ 
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পাকর। ৈাই েসদ শুযু িৃসষ্ট্গৈ িূকত্র োপ্ত তজসবক িাসহদাককই 
গুরুত্ব লদয়া হয় সকন্তু সনকজকক সনয়ন্ত্রে করার জনে িাংেকমর 
গুরুত্ব না লদয়া হয় ৈকব সবপেশয় ঘো  ুব স্বাভাসবক। কারে, 
আল্লাহ ৈাআলা মানুেকক তজসবক িাসহদা সদকয়কেন অকনকো 
েকয়াজকন আর সকেুো পরীক্ষার জনে। ৈাই েকয়াজন ও পরীক্ষা 
দুকোকৈই উৈরাকৈ হকব আল্লাহেদত্ত নীসৈমালার আকলাকক। 
একারকেই তজসবক িাসহদার ৈীব্রৈা স্বীকার ককরই ৈা সনয়ন্ত্রে 
করার গুরুত্ব লদয়া হকয়কে হাদীকি নববীকৈ। রািূলুল্লাহ আলাইসহ 
িালাম ইরিাদ ককরন- 

َمن  يِل َما » َ َمن  يَض  َ َْل يَي ِه َوَما بَْي  َمن  َلُ اجلَنَّةَ بَْي  ض 
َ
لَي ِه أ  « رِج 

‘লে বেসক্ত ৈার দুই লিায়াকলর মযেবৈশী অঙ্গ ৈো েবান ও দুই 
রাকনর মযেবৈশী অঙ্গ ৈো লজ্জাস্থান লহিােৈ করার দাসয়ত্ব লনকব 
আসম আল্লাহ ৈা‘আলার কাে লেকক ৈার জান্নাকৈর দাসয়ত্ব লনব।’ 
[িহীহ বু ারী : ৬৪৭৪] 
ইবন বাত্তাল রহ. বকলন, হাদীকির ভােে মকৈ দুসনয়ার মানুকের 
িবকিকয় বড় সবপদ হকছ দুসে অঙ্গ। েবান ও লজ্জাস্থান। অৈএব 
লে এই দুসে অকঙ্গর অকলোে লেকক বাোঁিকৈ পারকব লি বড় সবপদ 
লেকক বাোঁিকৈ পারকব। [িাৈহুল বারী] 
এই হাদীি দ্বারা জানা োয়, তজসবক িাসহদা মানুকের মকযে আল্লাহ 
স্থাসপৈ গুে। এো েকৈেককর মকযে োককবই। সকন্তু অৈেি দৃঢ়ৈার 
িাকে ৈা সনয়ন্ত্রে করকৈ হকব। অনেোয় িামাসজক িাসি সবনষ্ট্ 
হকব এবাং অসবশ্বািে রককমর অেীসৈকর ঘেনা িাংঘসেৈ হকব। 
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হয়ৈ এমসন লকাকনা অবনসৈক লিৌন্দেশ অকিেকের কারকেই ঘেল 
বড় অিম লেকমর অদু্ভৈ একো ঘেনা। 
বৃদ্ধ জনার উসেকনর বয়ি ৬৩। বাযশককের িবসকেুই ৈাকক 
আসলঙ্গন ককরকে। মাোর িুল লপকককে। নাসৈ-নাৈনী হকয়কে। 
অকনকগুকলা দাোঁৈ পকড় মু ো োয় িাোঁকা হকয় লগকে। মৃৈুে 
লিকরিৈা িালাম কসর কসর ককর ককরন না! ৈবু সনবৃৈ হন না 
সৈসন। িমাসপ্ত ঘকেনা লিৌন্দেশ অকিেকের লড়াইকয়র। বরাং 
লেমেুকদ্ধ এক িসক্তিালী লড়াইকয় সহকিকব অবাক ককর লদন 
িকলকক। লড়াইকয় িকলকক পরাস্ত ককর জয় ককর লনন এক 
দুলশভ ‘পুরস্কার’।  
ডাসলম লবগম। বয়ি মাত্র ১৩। জনারুসেকনর োয় পাোঁিভাকগর মাত্র 
একভাগ। িালকাসঠর হসরোকুে োনায় বাসড়। নাৈনী বয়িী এই 
লমকয়োককও ঘাকয়ল ককরন সৈসন। লমকয়সেকক ৈাকক নানা বকল 
ডাকৈ। আর সৈসন ৈাকক ডাককৈন ‘ও নাৈনী’ বকল। সকন্তু কী 
এক লিৌন্দেশ অকিেকের লনিায় লপকয় বকি বৃদ্ধ জনারুসেন ও 
অবুি  ুসক ডাসলমকক। েুবকড় োওয়া িামড়ার হাকৈ কসি-লকামল 
হাৈ লরক  অজানার উকেকিে হাসরকয় োয় ডাসলম। [ৈেেিূত্র : 
িমকাল, আগর্স্ ২০১১ ইাং] 
অবাক পৃসেবী ৈাসককয় োকক বৃকদ্ধর হাৈ যকর পাসলকয় োওয়া 
ডাসলকমর এই লেমআ োন লদক । িসৈে লেকমর হরে ক্ষমৈা 
দুবশার! দাসয়কত্বর মু  লেকক করেীয় লককড় সনকৈ পাকর। লিাক র 
পদশা লেকক কৈশবে িসরকয় সদকৈ পাকর। আকবকগর ৈাড়না ও 
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উচ্ছ্বাকির আসৈিেে বয়কির িীমাকর া ৈুকল সদকৈ পাকর। োোবরী 
ভাোয়- ‘লেম আপন গভীরৈায় সনকজর মকযে একসে লমাহাকবি 
রিনা ককর। লিই লমাকহর দ্বারা োকক ভাকলাবাসি ৈাকক আমরা 
সনকজর মকন মকন মকনর মকৈা ককর গঠন কসর। লে লিৌন্দেশ ৈার 
লনই লিই লিৌন্দেশ ৈাকৈ আকরাপ কসর। লে-গুে ৈার অভাব, লি 
গুে ৈার কল্পনা কসর। লি লৈা সবযাৈার িৃষ্ট্ লকাকনা বেসক্ত নয়; 
লি আমাকদর সনজ মানকিাদু্ভৈ এক নৈুন িৃসষ্ট্। ৈাই কুরূপা 
নারীর জনে রূপবান, সবত্তবান ৈরুকেরা ে ন িবশস্ব ৈোগ ককর, 
অপর ললাককরা অবাক হকয় ভাকব, ‘আকে কী ওই লমকয়কৈ, কী 
লদক  ভুলল?’ ো আকে ৈা লি লৈা ওই লমকয়কৈ নয়,- লি ভুকলকে 
ৈার সবমুগ্ধ মকনর িৃজনযমশী কল্পনায়। আকে ৈার েেয়ািনসলপ্ত 
নয়কনর দৃসষ্ট্কৈ। লি লে আপন মকনর মাযুরী সমিাকয় ককরকে 
ৈাহাকর রিনা।’ 
সকন্তু  ুকী ডাসলকমর কৈসদন োককব লি-অিন?  ুব স্বল্প 
বেবযাকনই ৈা হকব মন লেকক সবলুপ্ত। মন লেকক অপিৃৈ হকব লি 
লমাহাকবি। একসদন জগকৈর িমস্ত কসবকুকলর কল্পকলাক লেকক 
আহৃৈ লে লিৌন্দেশ, লে িুেমা, লে বেশিম্ভার দ্বারা লি বৃদ্ধ 
জনারুসেনকক রিনা ককরসেল সৈকল সৈকল ৈা সনঃকিে হকয় োকব। 
ৈার ললিমাত্রও বাসক োককব না। ৈ ন লকাোয় সগকয় উঠকব 
ডাসলম? 
ৈাই একজন মানুে সহকিকব লে লকাকনা সিদ্ধাি লনয়ার লবলায় 
অকনক লভকবসিকি সিদ্ধাি লনয়া উসিৈ। লমাকহ পকড় এমন সকেু 
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করা উসিৈ নয় ো ভসবেেৈ জীবকন বড় যরকনর সবপেশয় লডকক 
আকন। ৈাই লমাহকক সনয়ন্ত্রে করকৈ পারাই হকব একজন  াোঁসে 
মুসমকনর অনেৈম গুরুদাসয়ত্ব। লে লমাকহ পকড় জনারুসেন আজ ১৩ 
বেকরর একো সককিারীকক সনকয় পকে নামল একসদন এই লমাহই 
ৈার জনে কাল হকব। সনশ্চয় লমাহ নাকমর এই ক্ষেস্থায়ী বস্তুো 
িারাজীবন ডাসলমকক আছন্ন ককর রা কব না। জনারুসেকনর 
বাযশককের কাকে হার মানকব এই লমাহ। ৈাই লমাকহ পকড় এমন 
একসে স্থায়ী িম্পককশ এৈ বেবযান োকা সঠক নয়। মানুকের িাংেম 
োকা লেমন কামে লৈমসনভাকব িাংেকমর পকেও হাোঁোও বুসদ্ধমাকনর 
কাজ। 
সবকয়র লক্ষকত্র স্বামী-স্ত্রীর মকযে বয়কির বেবযান োকা উসিৈ। ৈকব 
ৈা পসরসমৈ। লেমন স্বামীর বয়ি স্ত্রীর লিকয় আে-দি বের লবসি 
হকৈ পাকর এবাং এমন হওয়াই উসিৈ। ৈাই বকল ৫০ বেকরর 
বেবযান! কাজী নজরুল ইিলাকমর একসে সব োৈ উসক্তর কো 
স্মরে হকলা। ৈার লিই সব োৈ উসক্তসে হকছ- ‘বহু বৃসদ্ধকক 
লদস য়াসে- োহাকদর বাযশককের জীেশাবরকের ৈকল লমঘলুপ্ত িূকেশর 
মকৈা েদীপ্ত লেৌবন।’  
ৈকব জীবকনর েকয়াজকন লে লকাকনা মানুে এই উসক্তর বাস্তবায়ন 
করকৈ পাকর। সকন্তু সনশ্চয় ৈা িরল পকে হওয়া িাই। ইিলাম 
ক নই কাকরা েকয়াজনকক  াকো ককর লদক  না। জনারুসেকনর 
েসদ এই বয়কি একিও লিরকম লকাকনা েকয়াজন লেকক োকক 
ৈাহকল অবিেই ইিলাম ৈার লিই েকয়াজন পূরে করকব এবাং 
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এর উত্তম বেবস্থা লরক কে ৈার পসবত্র িাংসবযাকন। লি পকে 
হাোঁেকলই লৈা হয়। লকাকনা িমাকলািনা লনই, সনন্দা লনই লকবলই 
েিাংিাই লপকৈন সৈসন। তবয ভাকব ৬৩ বেকর লকন, ১২০ 
বেকরও েসদ লকউ সবকয়র সপোঁসড়কৈ বকি ৈাকৈও বায িাযকব না 
লকউ। 
সবকশ্বর িবকিকয় লবসি বয়িী ‘বকরর’ কো বসল। আিাকমর 
কসরমগকির োেকঘাসড় গ্রাকমর হাজী আবদুন নূর। জীবন ও 
বয়কির  াৈায় লোগ ককরকেন দি দিসে েুগ। ১২০ বেকরও 
েমকক োয় না ৈার জীবন। েয় বের আকগ স্ত্রী িাসলমা মারা 
োওয়ার পর ৈীব্রভাকবই অনুভূৈ হকৈ োকক একজন নৈুন 
িঙ্গীনীর। রা  াক না ককর লেকলকমকয় আর নাৈীনাৈনীর ভরা 
মজসলকি েকািই ককর সদকলন সৈসন মকনর কোো। ‘ৈার 
লদ াকিানার জনে একজন ললাক েকয়াজন। আর ৈাই সৈসন 
আবারও সবকয় করকৈ িান।’ বলকলন লেকলকদর কাকে। 
পাক্কা িরয়ীপন্থা। েিাংসিৈ উকদোগ। লেকল হাজী আসজরউসেন 
বকলন, আমরা বাবার েস্তাব  ুব  ুসি মকনই লমকন সনই। সকন্তু 
িৈবেশী একজন ‘বকরর’ জনে পাত্রী পাওয়াও িমিো। ৈকব 
িরীয়ৈকক িাকে সনকয় িলকল ভাগে ভাকলা োকক। িাকমাসন সবসব 
নাকমর ৬০ বের বয়িী এক বৃদ্ধা আবু্দর নূকরর বযূ হকৈ রাসজ 
হকলন। ৫০০ অসৈসের উপসস্থসৈকৈ জমকাকলা অনুষ্ঠাকনর মযে 
সদকয় সবকশ্বর িবকিকয় লবসি বয়িী বকরর সবকয়র অনুষ্ঠান িাংঘসেৈ 
হকলা। অৈীৈকক এৈদূর লিকল একিও িরীয়কৈর িীৈল আবকহ 
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 ুসিকৈ গা জুসড়কয় োয় আবু্দর নূকরর। সৈসন বকলন, ‘সবকয়র কো 
পাকা হকৈই অিুস্থৈা অকনকো ককম লগকে।’ এসদকক স্বামী আর 
ঘরভসৈশ লেকলকমকয় ও নাৈী নাৈনীকদর সনকয় লবি আনকন্দর 
িকঙ্গই িাংিার শুরু ককরকেন িাকমাসন সবসব। [ৈেেিূত্র : তদসনক 
িকাকলর  বর ৩০/১০/১১ইাং] 
একৈা হকলা অস্বাভাসবক ঘেনা। স্বাভাসবক ঘেনায় বয়কির বেবযান 
লবসি হওয়া লেমন উসিৈ নয় লৈমসন এককবাকর িমান িমান 
হওয়াও উসিৈ নয়। অকনককক লদ া োয় িািকমে বা িমবয়িী 
নারী বা পুরুেকক সবকয় ককর। বয়কির িমৈাো এক িময় ৈাকদর 
জনে সবপদ হকয় লদ া সদকৈ পাকর। কারে  ুব স্বাভাসবক ভাকবই 
নারীরা দ্রুৈ বুসড়কয় োয়। পুরুকের লবলায় ৈা ঘকে অকনক পকর। 
িকল িমবয়িী হকল স্ত্রী আকগই বুসড়কয় লগকল লি লক্ষকত্র স্বামী 
অসৈ িাংেমী না হকল অনে নারীর েসৈ িুোঁকক পড়কৈ পাকর। তাই 
স্ব স্য়তযর ময়ধয এই বাস্তবতাগুয়লা ছময়ন চলারও 
িরকার আয় । অনযথায় স্ংযয়মর পথ অয়নকটাই 
বাধাগ্রস্থ হয়ত পায়র। 
ইছা না োকা িকেও এিব সবেকয় কো বলকৈ হকলা। 
পাঠকগকের কাকে ক্ষমাোেশী। বাস্তবৈা শুনকৈ কেু হকলও 
সনকজকক বাোঁসিকয় রা ার স্বাকেশ ৈা শুনকৈ হয় এবাং একই কারকে 
বলকৈও হয়। আল্লাহ লেন এই বলার ত্রুসে মাজশনা ককর উকেকিের 
িৈৈার কারকে েসৈদান লদন। 
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ডাকাসৈর রকমকির 
 
বাাংলাকদকির মানুকের গাকয় দুনশীসৈর গন্ধো লবসি মাত্রায় উৎকে। 
েিািকনর ককয়ক লশ্রেীর ললাককর দুগশন্ধো কাকরা লিাক র আড়াকল 
নয়। সকন্তু আকরক লশ্রেীর মানুে আকেন োকদর দুনশীসৈর যরন ও 
েকার আরও ভয়ানক ও মারাত্মক। সকন্তু মানুে ৈা জাকন না। 
আর োরা জাকন ৈারাও একক দুনশীসৈ বকল জ্ঞান ককর না। সকন্তু 
েকৃৈপকক্ষ ৈা িাযারে দুনশীসৈর লিকয় ভয়ানক। একদর মকযে 
ডাক্তারকদর কো আকি িবার আকগ। বাাংলাকদকি সিসকৎিার নাকম 
লে মহাদুনশীসৈ হয় ৈার নেীর পৃসেবীর আর লকাকনা লদকি আকে 
বকল মকন হয় না। একজন অিহায়, অভাবগ্রস্থ, সনঃস্বকলাকও 
লকাকনা লকাকনা ডাক্তাকরর কাকে করুোর পাত্র হওয়ার লোগেৈা 
রাক  না! ৈার কাকে আকগ সহকিব অকেশর, ৈারপকর মানবৈার। 
মানবৈার েশ্নো সকেু সকেু ডাক্তারকদর কাকে লেন লকমন গুমকর 
কাোঁকদ! 
কৈক ডাক্তাকরর কাকে সজসম্ম মানবৈা নাকমর মহামূলেবান িম্পদ। 
আসেশক অবনসৈকার এই আকলািনা োককগ। এবার আিল কোয় 
আসি। মুক্তবাকির এই দুসনয়ায় িমাকজর লকাকনা অাংি সনকজকক 
পাকপর কুিল লেকক দূকর রা কৈ লপকরকে বলার িাহি আর হয় 
না আমার। 
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সিরাজগি : সবকয়র েকলাভন লদস কয় কামার ন্দ উপকজলা স্বাস্থে 
কমকপ্লকক্সর লকায়ােশাকর এক সু্কল োত্রীকক যেশে ককরকে লমসডকোল 
অসিিার হাসিেুর রহমান। একারকে লমকয়সে অিঃিো হকয়কে। 
সপকরাজপুর : সপকরাজপুকরর িহকরর আসম্বয়া হািপাৈাকলর 
সিসকৎিক নজরুল ইিলাকমর সবরুকদ্ধ অপাকরিন ককক্ষ এক 
গৃহবযূকক যেশকের অসভকোগ পাওয়া লগকে। পুসলি অসভেুক্ত 
সিসকৎিককক রাকৈই আেক ককরকে। [ৈেেিূত্র : বাাংলাকদি 
েসৈসদন ১৬/০৯/১১ইাং] 
 ুব িাং েক ঘেনাই মানুকের দৃসষ্ট্কৈ আকি। ৈাকৈই আমাকদর দৃসষ্ট্ 
সবকল হকয় োয়। সকন্তু ঘেমান িব ঘেনাই েসদ আমাকদর 
দৃসষ্ট্কগাির হকৈা ৈকব মানুে সহকিকব অকনককই আমরা 
সনকজকদরকক ঘৃো করৈাম। বড় ককর সনকজকদর পসরিয় লদয়ার 
যৃষ্ট্ৈা লদ াৈাম না। কৈ যরকনর অনািার, গসহশৈ কাজ লে 
আমাকদর িমাকজর পসবত্রৈাকক কলুসেৈ করকে ৈা বলকৈ লগকলও 
কলম যকর োয়, সবকবক আছন্ন হকয় আকি।  
আযুসনক েুগ বকল কো। জীবকনর িবকক্ষকত্র কৃসত্রমৈার েড়ােসড়। 
ক নও লস্বছায় ক নও বা ভান ককর। একাসযক িিান সনও না- 
এ হকলা হালআমকলর িবকিকয় বড় সহকৈাপকদি! নানাভাকব এর 
ওপর আমল করার বেবস্থা করা হকছ। মসহলারা সনকজই কম 
বাচ্চা লনয়ার জনে সকাংবা িারীরীসক সিেকনি যকর রা ার জনে 
ডাক্তাকরর েুসরর সনকি শুইকে। আবার উদু্বদ্ধ-উৎিাসহৈ করার িাকে 
িাকে একাকজর জনে লজারও করা হকছ লকাোও লকাোও। 
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একারকে লকাকনা সিসনকক নরমকল বাচ্চা হকলও স্বােশপর ডাক্তাররা 
মাকয়র লপে লককে সদকছ সিজার হকয়কে বকল।  
েিব লবদনায় লবহুোঁি একজন অিহায়, অক্ষম নারীকক সনকয় 
ডাক্তাররা কী সেসনসমসন ল লাই না ল কল োকক! সিজাকরর এক 
লরাগীর ভােে।  ুব আকক্ষপ ককর সৈসন মসহলা মহকল কোো 
বলকৈন। সৈসন সনকজর করুে ইসৈহাকির আ োন সদকৈ সগকয় 
বকলন, ইকিকিন সদকয় পুকরা িরীর অবি করকলও আসম লের 
পাসছলাম আমার িরীকরর িাকে কী করা হকছ। অপাকরিন হকল 
লকাকনা মসহলা ডাক্তার বা নািশ লনই। সৈনজনই পুরুে ডাক্তার। 
একজন সিসনয়র আর বাসক দুইজন সিক্ষােশী। গুরুর ইিারায় 
সকেুক্ষকের জনে লোকবর বাইকর িকল লগকলা সিেেরা। লিই নােুক 
িমকয় মুমূেশ লরাগীর লদকহর িাকে ল য়ানৈ করকলন ডাক্তার!  
ঘৃোয় িরীর িুোঁিকৈ োককলও করার সকেু সেল না মসহলার। 
েসৈবাদ ককর নরাযকমর গাকল িক্ত ককর একো িড় বসিকয় 
লদকবন লিই িসক্তও লককড় সনকয়কে ইকিকিন। ৈাই সৈসন 
িরীকরর অক্ষমৈার কারকে িরীকরর ল য়ানৈ লমকন সনকৈ বাযে 
হকলন। অক্ষমৈার এই লাঞ্ছনাকর সৃ্মসৈ ৈাকক িাড়া জীবন সবব্রৈ 
ককর...  
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সহজাকবর বোপাকর সিক্ষকরা লকন  ড়গহস্ত? 
 
সহজাব মানবজাসৈর আত্মমেশাদা রক্ষার এক অমূলে িম্পদ। নারী-
পুরুে িককলর জনে ৈা িমানহাকর েকোজে। কুরআকন পাকক এই 
উভয় লশ্রেীকক সহজাব বা পদশার বোপাকর ৈাসগদ একিকে। ইরিাদ 
হকয়কে-  

مبنبيَ  قُل﴿ بل ُمؤ  وا   ل  ب َصَٰربهبم   مبن   َيُغضُّ
َ
َفظُ  أ بَك  وَجُهم   فُرُ  وا  َوَيح  َٰل   َذ

َ
َكَٰ أ َ ٱ إبن   لَُهم    ز   ّلل 

ر  بَما َخببُي َنُعونَ  ب مبَنَٰتب  َوقُل ٣٠ يَص  بل ُمؤ  ب َصَٰربهبن   مبن   نَ َيغ ُضض   ل 
َ
فَ  أ نَ َوَيح   ظ 

ينَ  َوَل  فُُروَجُهن   َها  مب  َظَهرَ  َما إبل   زبينََتُهن   ُيب دب ب وَ  ن  َض  ُ  ب نَ ل  َٰ  ُمربهبن  بب ب  ََعَ  هبن   ُجُيوب
 [  ٣١  ،٣٠: انلور] ﴾ ٣١ ...

‘মুসমন পুরুেকদরকক বল, ৈারা ৈাকদর দৃসষ্ট্কক িাংেৈ রা কব এবাং 
ৈাকদর লজ্জাস্থাকনর সহিােৈ করকব। এোই ৈাকদর জনে অসযক 
পসবত্র। সনশ্চয় ৈারা ো ককর লি িম্পককশ আল্লাহ িমেক অবসহৈ। 
আর মুসমন নারীকদরকক বল, ৈারা লেন ৈাকদর দৃসষ্ট্কক িাংেৈ 
রাক  এবাং ৈাকদর লজ্জাস্থাকনর সহিােৈ ককর। আর ো িাযারেৈ 
েকাি পায় ৈা োড়া ৈাকদর লিৌন্দেশ ৈারা েকাি করকব না। 
ৈারা লেন ৈাকদর ওড়না সদকয় বক্ষকদিকক আবৃৈ ককর রাক । 
{িূরা আন-নূর, আয়াৈ : ৩১-৩২} 
বস্তুৈ সহজাকবর সবযানসে এৈ ৈাৎপেশপূেশ লে, লকউ েসদ সবেয়সে 
সনকয় গভীর মকনাকোগিহ ভাকব ৈকব লি কুরআকনর এই সবযাকনর 
কাকে আত্মিমপশে করকৈ বাযে হকবই। সহজাব িম্পককশ িমাকজর 
সবসভন্ন লশ্রেী সবসভন্ন রকম ভাবনা ককর োককন। লকউ সবরূপ 
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মকনাভাব লপােে ককরন আবার লকউ শ্রদ্ধা লপােে ককরন। আিকল 
এসে এমন এক সবযান োর েসৈ সবকবকবান েসৈসে মানুেকক শ্রদ্ধা 
লপােে করকৈই হকব। এ াকন সহজাব িম্পককশ অবিরোপ্ত 
একজন সবকগ্রসডয়ার- এর অনুভূসৈ ৈুকল যরা হকলা :  
িমাকজ সহজাব হকলা িম্মান, আত্মমেশাদা ও িাসবশক সনরাপত্তা 
রক্ষার একমাত্র কােশকর বেবস্থা। সকন্তু দুঃ জনক হকলও িৈে লে, 
আজকাল সহজাব সবেয়সে বেসক্ত পেশায় লেকক শুরু ককর রাষ্ট্রীয় 
পেশায় পেশি িব িময়ই বারবার বেসক্ত স্বােশ, দলীয় স্বােশ ৈো 
রাজবনসৈক স্বাকেশ সবসভন্নভাকব বেবহৃৈ হকয় আিকে। সবশ্ব 
রাজনীসৈকৈও িুসবযাবাদীকদর দ্বারা সহজাকবর মকৈা আত্মমেশাদার 
েৈীকসে সনকয় সনয়সমৈ োনাকহোঁিড়া িলকে।... 
িালীনৈাকবাকযর েকশ্ন আমাকদর বৈশমান িমাজবেবস্থা এ ন 
লমাোমুসে ধ্বাংকির মুক ামুস  দাোঁসড়কয়কে বলা োয়। একহন 
পসরসস্থসৈর েৈেক্ষ ও পকরাক্ষভাকব িবকিকয় সনমশম সিকার হকলা 
নারীজাসৈ। আজককর বাাংলাকদকি িম্মাসনৈ মা জাসৈর েৈেক্ষ ও 
পকরাক্ষ দুদশিা দৃকষ্ট্ ‘যরনী সদ্বযাসবভক্ত হও’ বলা োড়া উপায় লনই।  
সহজাব িম্পককশ েেকমই সনকবদন েকয়াজন লে, সহজাব মূলৈ 
মনস্তাসেক উপলসব্ধর সবেয়। ৈকব একই িাকে সনৈেকর 
বেবহাসরক সবেয়ও বকে। লকাকনা অবস্থাকৈই আনুষ্ঠাসনক এমন 
সকেু নয়। সহজাব মাকন সবকিে লকাকনা লপািাকও নয়। আর 
সহজাব লকাকনাভাকবই শুযু নারীর জনে নয়।  
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উসল্লস ৈ আয়াকৈই লিো পসরষ্কার ককর বলা হকয়কে। সকন্তু জ্ঞাকন 
স্বল্পৈা ও লকাকনা লকাকনা লক্ষকত্র উকেিেকোেসদৈভাকব সহজাব 
বলকৈ শুযু সবকিে লপািাকককই লবািাকনা হকয় োকক এবাং ৈা শুযু 
নারীর জনেই। অেি সহজাকবর মূল কো হকলা মানুকে মানুকে 
িম্মানজনক সনরাপদ দূরত্ব বজায় রা া। আল্লাহ ৈা‘আলার পক্ষ 
লেকক সকন্তু পুরুেকদরককই আকগ সহজাকবর আকদি লদয়া হকয়কে। 
ৈারপর নারীজাসৈকক। সবেয়সে এজনে উকল্ল  করা হকলা লে, লকউ 
লকউ  ালাও মিবে ককর লে সহজাব মাকনই সবকিে যরকনর 
লপািাক এবাং ৈা লকবলই নারীজাসৈর জনে।  
বৈশমান সদনগুকলাকৈ আমরা অসৈষ্ঠ হকয় পকড়সে নারী, েুবা মসহলা 
ও উঠসৈ বয়িী লমকয়কদর ওপর এককর পর এক সনেশাৈন ও 
িসহাংিৈার ঘেনাবলী সনকয়। োকক মু করািকভাকব ইভসেসজাং 
সহকিকব আ োসয়ৈ করা হকয় োকক। অকনককর অসভমৈ, বস্তুৈ: 
ইভসেসজাং িব্দসে েকয়াগ ককর উঠসৈ বয়িী লেকলকদর আরও লবসি 
ককর সনকজর অজাকিই অবনসৈক কাকজ উৎিাসহৈ ককর। োকক 
অকনককই হালকাভাকব লবািাকৈ িান, উল্লাি/উৎিুল্লৈার অজাকিই 
অপরায। আসম মকন কসর একহন ঘৃেে ও নেক্কারজনক কাজকক 
ইভসেসজাং নাকম অসভসহৈ ককর পাকপর গুরুত্ব কসমকয় লদয়ার এই 
েবেৈা িবশমহকলর েকিষ্ট্ায় বন্ধ করা লহাক। 
সহজাকবর েোেে গুরুত্ব না োকায় এমন িব ভয়ানক ও ঘৃেে 
ঘেনা িাংঘসেৈ হকৈ িকলকে োর কল্পনা করাও এক িময় কষ্ট্ 
সেল মানুকের জনে। িম্প্রসৈ পসরমকলর ঘেনা এর জ্বলি েমাে। 
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এিকবর লপেকন মূল কারে হকলা সহজাব িম্পককশ আমাকদর 
অপসরপক্ক যারো অেবা িমেক-েকেষ্ট্ জ্ঞাকনর অভাব এবাং লকাকনা 
লক্ষকত্র সনসশ্চৈ অজ্ঞৈা। অকরকসে কারে হকলা সনকজকক স্মােশ ও 
অসৈ আযুসনক ভাবার সনেমাকনর রুসির েবেৈা।  
সহজাকবর েসৈ অনীহা ও অকনক লক্ষকত্র অবজ্ঞা-অবকহলা উকেিে 
েকোসদৈভাকবই করা হকয় োকক। আর একক্ষকত্র আমরা দাবার 
ঘুোঁসে সহকিকব বেবহৃৈ হসছ পসশ্চমা িভেৈা দ্বারা। পসশ্চমাকদর 
যারো ও সবশ্বাি হকছ; ‘পৃসেবীকৈ জন্মগ্রহে ককরকো,  াও-দাও 
িূসৈশ ককরা এবাং একসদন পৃসেবী লেকক িুটু্রি ককর সবদায় নাও।’ 
িৃসষ্ট্র লশ্রষ্ঠ জীব মানুে িম্পককশ ৈাকদর কী জঘনে অনুভূসৈ ৈাই 
না? আর ৈাকদর এই রুসিহীন অনুভূসৈ ও দিশন-সবশ্বাি দ্বারাই 
আমরা অনুোসেৈ হকয় সহজাকবর সবরুকদ্ধ কী েুদ্ধই না বাোঁযাসছ! 
সকন্তু আমরা সক ক নও একো মকন ককরসে লে, সহজাকবর 
মূলবাৈশা হকলা আিার-আিরে, িাল-িলন, কোবাৈশা ইৈোসদ কাকজ 
পসরসমসৈকবায ও িন্তুসষ্ট্।  
মানুকের জীবকনর অেশবহ পসরসমসৈকবায ও িন্তুসষ্ট্ লেককই 
সহজাকবর পসরপূেশৈা েদসিশৈ হয়। এই পসরসমসৈকবাকয অকনকক 
অস্বসস্ত লবায ককরন বকলই সহজাকবর সবরুকদ্ধ ৈাকদর এৈ কো। 
সকন্তু বাস্তবৈা হকছ শুযু ইিলাম নয় বরাং সবকশ্বর অসবকৃৈ িকল 
যকমশর বােী হকছ সহজাকবর পকক্ষ। ইিলাম, সহনু্দ, সির্স্ান যমশিহ 
অনোনে রক্ষেিীল যকমশর সদকক ৈাকাকলই সবেয়সে পসরষ্কার হকয় 
যরা লদয়। সহজাকবর মূল ও েযান কোই হকলা নারী ও পুরুে 
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সনজ সনজ স্থাকন অবস্থান ককর েোেে মেশাদা েসৈষ্ঠা করা। 
িমাজকক িকিৈন করকৈ হকল লোে-বড় িককলর িামকন 
সহজাকবর মূল বাৈশাকক আনকৈই হকব। একহন িমাজ িকিৈনৈার 
মযে সদকয়ই সকন্তু নারীর েকৃৈ মেশাদা েসৈষ্ঠা করা িম্ভব।’ 
এই হকলা একজন সবকগ্রসডয়াকরর বক্তবে। ইিলাকমর িাশ্বৈ 
বাস্তবৈার িামকন সৈসন অৈীৈ জীবকন অসভজ্ঞৈাকক িমসপশৈ ককর 
এই অসভবেসক্ত ৈুকল যকরকেন। আিকল েসৈসে মানুকের এমন 
িৈে অনুভূসৈ োকা ও ৈা েকাি করা দরকার। সবকিে ককর 
সিসক্ষৈ লশ্রেীর জনে সবেয়সে আবিেক ককর লনয়া উসিৈ বকল 
আসম মকন কসর। সকন্তু পসরৈাকপর সবেয় হকলা এ ন এর উকটা 
ঘেকে িব াকন। েুগোই লেন পাকয় োৈা সদকয়, লঘাড়াকক সপঠ 
িসড়কয় আর লনৌকাকক শুককনায় লেকন লনয়ার েুগ। আদিশ ও 
তনসৈকৈা সিক্ষালাকভর োেককন্দ্র সু্কল-সবদোলয়গুকলাকৈ ঘেকে 
এমন িব অপকীসৈশ। স্বয়াং সিক্ষকরা সহজাকবর সবরুকদ্ধ আদাজল 
ল কয় লনকম পকড়কেন। আিকল লকন এিব করকেন ৈারা ৈা 
ৈসলকয় লদ া মকন হয় অসভভাবককদর জনে আবিেক করেীয় 
ৈাসলকায় পকড়কে।  
আিকল বৈশমান িমকয় সকেু সকেু সিক্ষক অসৈমাত্রায় িম্ভ্রমক ককার 
ভূসমকায় অবৈীেশ হকয়কেন। ৈাই লে লেভাকব পারকেন 
সিক্ষােশীকদরকক লাসঞ্ছৈা করকৈ ৈৎপর হকছন। আর পদশা লেকহৈু 
এই ‘ককমশর’ পকে েযান বাযা ৈাই ৈারাই সহজাকবর সবরুকদ্ধ উকঠ 
পকড় ললকগকেন। সনকির ককয়কসে ঘেনা এর জ্বলি েমাে : 
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১। নড়াইকলর লক্ষ্মীপািা ককলকজর িমাজকলোে সবভাকগর 
েভােক িরীিুল ইিলাম গৈ ৮ই লিকেম্বর দ্বাদি সদ্বৈীয় বকেশর 
এক োত্রীকক ককলকজ িাি িলাকালীন সহজাব পরকৈ বাযা লদন 
এবাং ৈাকক লজার ককর লবারকা ৈো মুক র সনকাব  ুলকৈ বাযে 
ককরন। আিকল এো এই মহান সিক্ষককর ভূসমকা। আর কাকজর 
পসরেসৈ ঘোকছন এরাই এবাং একদর অনুিারীরাই লদকির সবসভন্ন  
োিকর- োর  বর আমরা অহরহ পাই তদসনকগুকলাকৈ েসৈসদন। 
ৈাই জনাব িরীিুল ইিলাকমর পে যকর োরা সনয়সমৈ 
োত্রীকদরকক লাসঞ্ছৈা ককর িকলকেন ৈাকদর দুকয়কজকনর কাসহনী 
িম্মাসনৈ পাঠককদর িামকন ৈুকল যরার েয়াি পাকবা।  
২। ঘেনা রাজিাহীর। জবনক ভেমকহাদয় ৈার োত্রীকক শুযু 
লাসঞ্ছৈা ককরন সন বরাং লিকে ৈার জীবনককও লককড় সনকয়কেন। 
একজন সিসক্ষককর হাকৈ োত্রীর শুযু িম্ভ্রমই অরসক্ষৈ নয় জীবনও 
অরসক্ষৈ! হায় িমাজ! ৈকব এই িমাকজ সহজাকবর সবরুকদ্ধ লাগকব 
না লকন? 
৩। এই ঘেনাও রাজিাহীর  ুব কাকের এক লজলার। ঘেনাো 
যমশপুর এলাকার হকল কী হকব, ঘেনার মকযে যকমশর য-ও লনই। 
একজন সিক্ষক মাত্র আে বেকরর একো সিশুকক কামনার বাহন 
বানাকব একো সক  ুব লবসিসদন আকগর মানুে সবশ্বাি করকৈ 
পারকৈা? সকন্তু েুকগর িব অিম্ভাবেৈাকক িম্ভব ককরই আমরা 
এসগকয় িকলসে আগামীর পকে। ৈাই আমাকদর অসভযাকন অিম্ভব 
বকল লকাকনা বস্তু লনই। িব অিম্ভবকক িম্ভব ককর আমরা এক 
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অজানা পসরেসৈর সদকক এসগকয় লেকৈ িাই! ৈাই এৈ িব 
আকয়াজন! সিক্ষক কৈৃশক মাত্র আে বেকরর সিশুকক যেশে! 
োকহাক, ঘেনা িুন্দরগকির। গাইবান্ধা লজলার যমশপুর আ: জাব্বার 
সডসগ্র ককলকজর। এই ককলকজর উপাযেক্ষ মাহাবুবুর রহমানকক 
পুসলি লগ্রিৈার ককরকে। ৈার অপরায  ুব ‘লোে’! মাত্র আে 
বেকরর সিশু লিন্সী (৮) যেশে ও হৈো করা! হৈভাগা লমকয়সে 
িম্মাসনৈ সিক্ষককর হাকৈ িম্ভ্রম  ুইকয় লিে পেশি জীবনো সনকয়ও 
বাসড় সিরকৈ পাকরসন। বরাং ওই ককলকজর লিিসে েোসঙ্ক লেকক 
ৈার লাি উদ্ধার করা হয়। [বাাংলাকদি েসৈসদসন, ১৬/০৯/১১] 
৪। িালকাসঠর ঘেনা। লমকয়সের বয়ি মাত্রই দি। এরই মকযে 
লপকে সেউমার বাোঁসযকয়কে বকল হািপাৈাল, কমকপ্লক্স, ডাক্তার, বসদে 
িবার যারো। সবসভন্নজন সবসভন্ন রককমর পরামিশ সদকছন। 
লবসিরভাগ পরামিশই অপাকরিকনর। লিকে অসভজ্ঞ একজন 
ডাক্তাকরর কাকে লনয়া হকলা। সৈসন েেকম আল্ট্রািকনাগ্রাম 
করাকলন। সরকপােশো হাকৈ আিকল ডাক্তার লৈা োনাবড়া! বারবার 
সৈসন লরাগীর সদকক ৈাকাকছন আর ৈার বয়ি সনেশকয়র লিষ্ট্া 
করকেন। সকন্তু লকাকনাোর সহকিবই সমলে না ৈার। দি বের 
বয়িী একজন লমকয় েসদ পাোঁি মাকির গভশবৈী হয় ৈকব লিো 
িহকজ সবশ্বািই বা হকব সক ককর? ৈাই ডাক্তার িাকহকবর সহকিব 
সমলাকৈ লবগ লপকৈ হসছল। লিকে সহকিব সমলল। অবিরোপ্ত 
োকোধ্বশ এক সু্কল সিক্ষককক নানা বকল ডাকৈ লি। লেসলসভিন 
লদ াকনার কো বকল এই গুেযর সিক্ষকই লমকয়সেকক ঘকর লডকক 
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সনৈ আর পািসবকৈার িিশা করৈ। লিই পািসবক িিশারই িল 
হকছ ডাক্তাকরর হাকৈর এই সরকপােশসে! ো লদক  সৈসন বারবার 
সবসস্মৈ হকছন এবাং অসবশ্বািেভাকব লমকয়সের বয়কির সহকিব 
সমলাকছন।  
সিক্ষকৈা হকছ িবকিকয় িম্মাসনৈ লপিা। এর মকৈা মহান 
লপিাকক এভাকব কলসঙ্কৈ করা সক সঠক হকছ এবাং োরা কলসঙ্কৈ 
করকে ৈাকদর িুকোগ লদয়া উসিৈ হকছ? আমরা লকন বুসি না 
লে, সকেু সিক্ষক এিব ঘেনা ঘোকবন বকলই সহজাকবর সবরুকদ্ধ 
এৈ ককর ললকগকেন? আল্লাহ মাি করুন, সিক্ষকরা লেন রক্ষক 
হন, িম্ভ্রকমর ভক্ষক না হন। আর পদশার সবরুকদ্ধ ৈারা উস্কাসন না 
লদন বরাং পদশাপালকন উৎিাসহৈ ককরন। 
নারী সনেশাৈন এ ন আর গৈানুগসৈক বা স্বাভাসবক পদ্ধসৈকৈ 
নয়। বরাং েেুসক্তর বেবহাকর ৈা আরও আযুসনক রূপ যারে 
ককরকে। লবকড় িকলকে এর মাত্রা। েেুসক্তসবদোয় অসভজ্ঞ িৈুররা 
িাসলকয় োকছ এিব অপরায। মুকঠাকিান ও ইোরকনে বেবহার 
ককর িামাসজক ভাকব মূলেকবাযবসজশৈ এই বেসয  ুব দ্রুৈ েড়াকছ 
বকল মৈ সদকয়কেন িাংসশ্লষ্ট্রা। লেকলরা েেকম লমকয়কদর িাকে 
বনু্ধত্ব করার কো বকল এক িময় লেম সনকবদন ককর। কসৈপয় 
লেকল মুকঠাকিান লমাবাইল বেবহার ককর এবাং কসৈপয় লেকল 
ইোরকনে লিিবুক বেবহার ককর লমকয়কদর ঘাকয়ল করকৈ সনরির 
লিষ্ট্া িালায়। বনু্ধকত্বর লদাহাই সদকয় েেকম লমকয়কদর িাকে বনু্ধত্ব 
পকর লেম অৈঃপর অিরঙ্গভাকব লমলাকমিা। এই লমলাকমিার এই 
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সৃ্মসৈগুকলা যকর রা কৈ িৈুর লেকলসে ক নও ক নও লমকয়র 
িম্মসৈ সনকয় ক নও বা লগাপকন লমাবাইকল অিরঙ্গ মুহূকৈশর 
দৃিোবলী যারে ককর। পকর েৈারক লেকলসে লিই দৃিেগুকলাকক 
পুোঁসজ ককর লমকয়সেকক ঘাকয়ল ককর নানাভাকব। সনকে মুক্তবাকির 
এই কসঠন লোবকলর ককয়কসে  ে ঘেনা ৈুকল যরসে : 
ঘেনা-১ :  াকা সবশ্বসবদোলয় অসযভুক্ত লহাম ইককনাসমক্স ককলকজর 
লিে বকেশর োত্রী শ্রীকদবী (েদ্মনাম)। পড়াকিানার িুবাকদ ৈার িকঙ্গ 
পসরিয় হয় জামালপুর িদর উপকজলার আরামবাগ লবািপাড়ার 
েদীপ কুমার লদ’র লেকল িিয় লদ সরপকনর িাকে। িিয় শ্রকদবীর 
িাকে ঘসনষ্ঠ হকয় ৈার েসৈ লেম সনকবদন ককর। শ্রীকদবী 
েৈো োন করায় সরপন ৈা ভাকলাভাকব লনয়সন। লি শ্রকদবীকক 
আকলার োয়া মোগাসজন (বদসনক কাকলর কে পসত্রকার অাংি) 
অসিকি সনকয় োয়, লি াকন পসরিয় হয় মোগাসজকনর েকািক ও 
িম্পাদক আবূ লরজার (৩০) িকঙ্গ। একক্ষকত্র শ্রীকদবীকক কাোঁো 
ভাকব েদীপ কুমার এবাং কাোঁো লৈালার জনেই আবূ লরজার আশ্রয় 
লনয় লি।  
িম্পাদক আবূ লরজা েেম দিশকনই সবগলৈ হন, জাসৈকক 
এক ানা ‘লেম আ োন মোগাসজন’ উপহার লদয়ার উৎিব শুরু 
ককরন। সৈসন ভুকল োন লে, লে পকদ লে আর লে স্থাকন সৈসন 
আকেন, এো মানুকের বাজার। হাজার রককমর ললাক আিকব 
এ াকন। আিকব, োকব এবাং েসৈমুহূকৈশ ঘেকব এিব িাময়ীক 
ঘেনা। অৈএব সনকজকক িবিময় যকর রা কৈ হকব। সনকজকক 



 

206 

রা কৈ হকব আকবগ ও লভকে পড়া স্বভাকবর ঊকধ্বশ। িামসয়ক 
উকত্তজনাকক ক নই বাস্তবৈার মকৈা অপসরহােশ ভাবা োকব না। 
দকন্তু একটা বড় পয়ি ছথয়কও দতদন নস কজকক হাসরকয় 
লিলকলন। একজন সভন্নযকমশর নারীর সকসঞ্চৈ রূপ ৈাকক 
সবকমাসহৈ করল। আকুকে লেকম জড়াকলন সৈসন। লেকমর গভীরৈা 
এৈ লবসি হকলা, শ্রকদবীকক পাওয়ার জনে সনকজর যমশ পেশি 
পসরৈোগ করকলন! 
এভাকব এক অিীম লড়াইকয় বীরসবক্রকম লড়কৈ হকলা ৈাকক। 
সকন্তু এৈ সকেুর পরও সৈসন িলািল িূনে লদ কৈ লপকলন। 
শুনকলন অনে এক লেকলর িাকে শ্রীকদবীর সবকয় সঠক হকয়কে। 
মাো ঘুকর লগল ৈার। েসৈকিায সনকৈ লকৌিকলর পকে এগুকলন 
সৈসন। লকাকনা এক িমকয় হয়ৈ ঘসনষ্ঠ হকয় শ্রীকদবীর িাকে 
ককয়কো েসব ৈুকলসেকলন। লিগুকলাকক হাসৈয়ার বানাকলন এই 
বীরকোদ্ধা! েসবগুকলা এসডে ককর, অিালীন ও অিরঙ্গ আকাকর 
ইোরকনকে েকাি ককর সদকলন। লেম লেম ল লার িুবাকয 
ইউসেউকব জমা পড়ল আকরা ককয়কসে লনাাংরা েসব। ভােল ঘর। 
অসৈষ্ঠ হকয় উঠল নৈুকন শুরু করকৈ োওয়া একজন নারীর 
অনসভজ্ঞ জীবন। 
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ভােকে ঘর 

 
রাজযানীকৈ পাসরবাসরক জীবকন িাংিার ভাোর ঘেনা 
অস্বাভাসবকহাকর বাড়কে। এর লবসির ভাগই হকছ লমকয়কদর পক্ষ 
লেকক। স্ত্রীরা স্বৈঃসূ্ফৈশভাকব স্বামীকক ৈালাক সদকছন।  াকা সিসে 
ককপশাকরিকনর সহকিব অনুোয়ী লমাে ৈালাককর ৭৫ ভাগই সদকছন 
নারীরা। বেকর নগরীকৈ পাোঁি হাজাকররও সবকয় সবকছকদর ঘেনা 
ঘেকে। সদন সদন এর মাত্রা বাড়কে বকল সনসশ্চৈ হওয়া লগকে।  
িমাজসবজ্ঞানী অযোপক লমহৈাব  ানম বকলন, দুসে কারকে 
সববাহসবকছদ বাড়কে। েেমৈ, লমকয়রা আকগর লিকয় লবসি 
সিসক্ষৈ হকছ। ৈারা এ ন অকনক িকিৈন। মু  বুকজ সনেশাৈন 
িহে না ককর সবকছকদর পে লবকে সনকছ। সদ্বৈীয়ৈ, লমাবাইল 
লকাম্পাসনগুকলার নানা অিার, ইোরকনে, ওকয়বিাইে, পকনশাগ্রাসি, 
লিিবুক ইৈোসদ িহজলভে উপাদান লেকক আকৃষ্ট্ হকয় মূলেকবায 
ও তনসৈকৈার অভাব পসরলসক্ষৈ হকছ। িকল সবকয়র মকৈা িুদৃঢ় 
িম্পকশ এবাং তনসৈক িম্পকশ সেন্ন করকৈ একেু িাংককাি করকে না 
ৈারা।  
অনুিন্ধাকন জানা লগকে, সবকয় সবকছকদর লবসির ভাগ ঘেনা ঘেকে 
উচ্চসবত্তকদর লক্ষকত্র। পরকীয়া, পরনারী আিসক্ত, লেৌৈুক, 
িারীসরক সনেশাৈন এবাং মাদককিবনিহ নানা কারকে এযরকনর 
ঘেনা ঘেকে।  
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সবসিত্র আমাকদর লদি। আমরা আকন্দালন ককর রক্ত সদকয় লদি 
লেকক োকদরকক সবৈাসড়ৈ কসর, লিসেকয় ৈাসড়কয় লদই পরবৈশীকৈ 
পরম িম্মান ককর লিই ৈাকদর আইনই মাোয় ৈুকল রাস , লিাক  
মাস  এবাং শ্রদ্ধায় আইকনর িামকন মাো নৈ কসর। আমরা বৃসেি 
লবসনয়াকদর সবৈাসড়ৈ ককরসে কোো বসল। সকন্তু বৃসেিরা সনশ্চয় 
কোো শুকন হািকব। লকাো লেকক সবৈাড়ন ককরকো! আইন, 
আদালৈ সবিার-আিাকর, কৃসষ্ট্-কালিার িব জায়াগায় লৈা আসে 
আমরা বাপ!  
পাসকস্তানীকদর পরাসজৈ ককরসে বকল আমরা ৈৃসপ্তর ল কুর ৈুসল। 
ৈাকদরকক লদি লেকক সবৈাড়ন করার লিসক আমাকদর লগৌরব! 
সকন্তু কই ৈারা লৈা এ নও আমাকদর মাকি রকয় লগকে! পাসকস্তান 
আমকল পাসকস্তানীকদর হাকৈ রসিৈ ইিলাম ও আকলম-উলামার 
সনকে সযকৃৈ ‘আইন মুিসলম পাসরবাসরক আইন’ লৈা এ নও 
‘িপকদ’ বহাল আকে একদকি। লিই সযকৃৈ ও ইিলাম েৈো োৈ 
আইন সদকয়ই লৈা সববাহ, ৈালাককর মকৈা িরীয়কৈর গুরুত্বপূেশ 
সবযানগুকলা পসরিাসলৈ হকছ! িরীয়ৈ লে াকন ৈালাক লদয়ার পর 
ৈৎক্ষোৎ কােশকর করার কো বকলকে পাসকস্তানী এই আইকন 
িরীয়কৈর ওপর হাৈ ঘুসরকয় ৈালাক লদয়ার পর সৈন মাি পেশি 
সবলম্ব ককর িাসলকির মাযেকম উভয় পক্ষকক উপসস্থৈ ককর লিই 
ৈালাক কােশকর করা না করার স্বাযীনৈা লদয়া হকয়কে! আল্লাহর 
আইকনর িাকে কৈবড় যৃষ্ট্ৈা!  
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োকহাক, সডসিসির ১০সে অঞ্চকলর সহকিব মকৈ, ২০০৫ িাকল সবকয় 
সবকছকদর ঘেনা সেল ৫ হাজার ৫২৫সে, ২০০৬ িাকল সেল ৬ 
হাজার ১২০ সে, ২০০৭ িাকল এিাং ো আকরা লবকড় দাোঁড়ায় ৭ 
হাজার ২০০লৈ। ২০০৮ িাকল অবিে এর পসরমাে সকেুো ককম 
আকি। এবের সবকয় সবকছকদর ঘেনা ঘকে ৭ হাজার ৭৮সে। 
২০০৯ িাকল লিই িাং ো আবার লবকড় োয়। এবের এর িাং ো 
দাোঁড়ায় ৭ হাজার ৭০৪ সেকৈ। ২০১০ িাকল এর িাং ো আকরা 
লবকড় োয়। ৈ ন এর িাং ো সেল ৭ হাজার ৯০৫সে।  
সবকয় সবকছকদর এই েবেৈা িম্পককশ মনস্তেসবদ, িমাজ 
সবকশ্লেক, গকবেক, নারী লনত্রী ও মানবাসযকার কমশীিহ সবসভন্ন 
লশ্রেী ও লপিার মানুকের রকয়কে সবসিত্র রককমর অনুভূসৈ। ৈকব 
িবাই একবাককে এই ৈকেে সবস্ময় েকাি ককরকেন। আরও লবসি 
সবসস্মৈ হকয়কেন লমকয়কদর পক্ষ লেকক এই েবেৈার আসযকে 
লদক । লদ া োকছ লে, লমকয়রাই সবকয় সবকছকদর সদকক লবসি 
পসরমাকে িুোঁককে। লমকয়কদর পক্ষ লেকক ৭৫ ভাগ সবকয় সবকছকদর 
আকবদন জমা পকড় বকল জানা লগকে। 
লকি র্স্াসড-১ : ৈানসজমা িবনম (৪৫)। বািা গুলিান মকডল 
োউকন। সমসডয়া কমশী। স্বামী বেবিায়ী। ১ লেকল ও ১ লমকয়র মা। 
লদবর ডা. মনজুর লহাকিকনর িাকে িারীসরক িম্পকশ গকড় ওকঠ 
ৈার। ২০০৯ইাং িাকলর ১৪ লিব্রুয়াসর ভোকলোইন সদবকি 
স্বামীকক ৈালাক সদকয় মনজুরকক সবকয় ককরন। সবকয়র সকেুসদন 
পর মনজুকরর স্ত্রী ঘেনা জানকৈ লপকর ৈীব্র েসৈবাদ ককরন। এ 
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কারকে মনজুর আকগর স্ত্রীকক ৈালাক লদন। একমাত্র লমকয় পুৈুল 
লেকন এমসবসবএি পড়সেকলন। বাবার এ কাকজ হৈািাগ্রস্ত হকয় 
লল াপড়া লেকড় সদকয়  াকায় িকল আকিন সৈসন। মাকয়র িকঙ্গ 
এ ন গুলিাকন বিবাি করকেন সৈসন। সডসিসির ৯ নাং অঞ্চকল 
এই ৈালাক কােশকর ককরকেন সৈসন।  
লকি র্স্াসড২-: ৈাজুল ইিলাম। উত্তরা মকডল োউকনর বাসিন্দা। 
বসনবনা না হওয়ার অজুহাকৈ স্ত্রী ৈাকহরা বানুকক ৈালাক লদন 
সৈসন। জানা োয়, আকরকসে সবকয় করার জনে সৈসন এই স্ত্রীকক 
ৈালাক লদন। [িূত্র : বাাংলাকদি েসৈসদন ০১/১০/১১ইাং]  
নানা কারকে মানুকের ঘর ভাকে। িামাসজক অসস্থরৈা, 
মাদকািাকক্তর েভাব, জীবনোত্রার বেয় বৃসদ্ধ, পরস্পরকক োড় না 
লদয়া ও শ্বশুর-শ্বাশুসড়র কারকে ঘর ভাকে। এগুকলা হকলা অসৈ 
িাযারে ও পসরসিৈ কারে, ো েুগ েুগ যকর িকল আিকে। সবকিে 
ককর আমাকদর এই দসরে অঞ্চকল। সকন্তু বৈশমান িমকয় ঘর 
ভাোর মাত্রা লেমন লবকড়কে লৈমসন এর নয়া নয়া কারেও 
আসবসৃ্কৈ হকয়কে।  
আকলািে লল ার শুরুকৈই উকল্ল  করা হকয়কে এবাং ইিলামসবমু  
হকলও িমাকজর িকিৈন মানুকেরা একো স্বীকার করকৈ বাযে 
হকছন লে, ইিলামী সবসযসবযান পালকন সিসেলৈা এিব ভয়ানক 
পসরেসৈর অনেৈম েযান কারে। সবকিে ককর একো কো  ুবই 
ভয়ানক মকন হকয়কে একো শুকন লে, সিক্ষার হার বাড়ার কারকে 
সবকয় সবকছকদর মকৈা িামাসজক অবক্ষকয়র আলামৈ ও অিাসির 
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অনেৈম সনদিশনগুকলা েকাি পাকছ! ৈাহকল কী আমরা একো 
বলব লে, েিসলৈ এই সিক্ষা আমাকদর ভসবেেৈকক ধ্বাংকির সদকক 
ৈাসড়কয় সনকয় োকছ? লে সিক্ষা মূলেকবায ও পাসরবাসরক বন্ধনকক 
িুদৃঢ় করকৈ বেেশ লিই সিক্ষায় আমরা এৈ পুলককবায করসে? 
হাজার হাজার লকাসে োকা এর লপেকনই বেয় করসে? মা ামাস  
আর  লা সলর এই সিক্ষা আমাকদর জাসৈকক ভসবেেকৈ পুকরা অন্ধ 
ককর লদকব নাকৈা? বড্ড ভয় হকছ লে আমার!  
েেম ঘেনাই লদ ুন। িবনম একজন সমসডয়াকমশী। লেই সমসডয়াই 
লহাক না লকন সমসডয়ার কাজ হকছ নাগসরককদর িাকে আত্মার 
লোগিূত্র স্থাপন করা, লদকির মানুকের আকবগ-অনুভূসৈ ও যমশীয় 
মূলেকবাযকক িম্মান করা। সমসডয়ার লৈা আলাদা লকাকন অসস্তত্ব 
লনই। কমশীরাই সমসডয়ার োে, ৈারাই সমসডয়া। িুৈরাাং একজন 
সমসডয়াকমশীর কাকে লদি ও মানবৈার অকনক সকেু িাওয়ার 
োকক। লিই িাওয়ার েযান সবেয় অবিেই তনসৈকৈা, িামাসজক 
মেশাদা ও যমশীয় মূলেকবায। সকন্তু কী করকলন িবনম? একজন 
সমসডয়াকমশী হকয় সৈসন লদিবািীকক কীকির পয়গাম সদকলন? 
সনকজর ঘর ভােকলন, অকনের ঘর ভাোকলন এবাং অিাং ে মানুেকক 
িরম অিাসির মকযে লিকল িামসয়ক আনন্দ লাভ করকৈ লগকলন। 
িামানে এই আনন্দ লাকভর জনে একজন মানুেকক এৈ সনকি 
নামকৈ হকল ৈার িাকে অনোনে জন্তুর পােশকে লকাোয়? একসে 
সিক্ষা েসদ লদবর-ভাসবর মযেকার মা ামাস র করুে পসরেসৈ 
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িম্পককশ িকিৈন করকৈ না পাকর ৈকব লিই সিক্ষাকক িাযুবাদ 
জানাকৈ কষ্ট্ হয় তবসক!  
আমার কাকে বারবার ৈাজ্জকবর কারে বনকে এই ৈেেসে লে, 
মানুে এ ন লবসি সিসক্ষৈ হকছ বকল সবকয় সবকছকদর ঘেনা 
ঘেকে! ৈাহকল আমরা সক আকগর অবস্থাকৈই সিকর োকবা, লে াকন 
সিক্ষাও সেল না, ঘর ভাোরও েশ্ন সেল না? লেই সিক্ষায় ঘর 
ভাোয়, িামাসজক অিাসি ল কক আকন লি সিক্ষা না সকেু সদন 
আমরা বন্ধ রা লাম! আিকল সিক্ষার লৈা লদাে লনই। লদাে হকছ 
েোেে সিক্ষা সদকৈ বেেশ হওয়া। বাাংলাকদকির মকৈা মুিসলম 
েযান লদকির িাযারে সিক্ষালয়গুকলাকৈ ইিলামী সিক্ষা েসদ 
িরমভাকব সনগৃসহৈ হয় ৈকব লিকদকি এ যরকনর করুে পসরেসৈ 
লৈা হকবই। ৈাই এ ন িময় হকয়কে জাগবার, জাগাবার এবাং 
লদকির কলোে সনকয় ভাবার। কৈৃশপকক্ষর উসিৈ এমন িালীন 
পসরকবকি এমন ভাবগাম্ভীেশপূেশ সিক্ষার বেবস্থা করা োকৈ যমশ ও 
তনসৈকৈার পূেশ দ ল োকক। 
িামাসজক এই বেসয দূর করকৈ ইিলামী সবসযসবযান লেমন লমকন 
িলা আবিেক, সঠক ৈদ্রুপ িামাসজক সকেু সবেয় লমকন িলকল 
ৈাকদর পরস্পকর সমলিুল সকেুো লবসি োককব। িকল ৈুলনামূলক 
িগড়া-িাসের পসরকবি ককম িাসির পসরকবি সবরাজ করকৈ 
পাকর। সনকে স্বামী-স্ত্রীর করেীয় ও িামাসজক এবাং িাাংিাসরক 
জীবকন দাসয়ত্ব িম্পককশ আকলািনা করা হকলা।  
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স্বামী স্ত্রীর সবশ্বস্তৈা : লে মানুেসের িাকে িারাজীবন ঘর করার 
দৃঢ় েসৈজ্ঞা সনকয় িাংিার রিনা ককরকেন লিই মানুেসের েসৈ 
আস্থািীল হন। সনকজকদর মকযে পরস্পকর লবািাপড়া িৃসষ্ট্ করুন। 
লে লকাকনা িমিো দুজন সমকল িমাযান করার লিষ্ট্া করুন। 
লকাকনা অেীসৈকর অবস্থা লদ া সদকল সকাংবা লকাকনা রকম িাংিয় 
লদ া সদকল একাকী সিদ্ধাি না সনকয় িসম্মসলৈ ভাকব িমাযাকন 
োওয়ার লিষ্ট্া করুন। আর একো কো মকন রা কবন, সবকয়র 
আকগর আকবগ-অনুভূসৈ আর সবকয়র পকরর বাস্তবৈার মকযে 
আকািপাৈাল বেবযান োকক। এই িাশ্বৈ বাস্তবৈা ক নও ভুকল 
োওয়ার লিষ্ট্া করকবন না। িাংিাকরর অকনক অিাসির কারে এই 
অনুভূসৈর অক্ষমৈা। মানুে মকন ককর সবকয়র আকগ সকাংবা সবকয়র 
পকরর েেম িময়ো লে অবস্থায় লককেকে ৈা িবশদা লেকক োকব 
এবাং এই লেকক না লগকলই অকনকক িকে োন। বোপারসেকক 
িকন্দকহর লিাক  লদ কৈ োককন অকনকক। িকল অসনবােশ রককমর 
িাংঘাকৈর পে  ুকল োয়। 
‘লদ কৈ িুন্দর, ভাকলা কো বকল, না বলকৈই িবসকেু বুকি োয়, 
লকাকনা ইছাকৈই বাযা লদয় না। এমন িব গুেিম্পন্ন মানুেই লৈা 
ভাকলা মানুে। সকন্তু স্বকপ্নর এ েসবর িাকে বাস্তকবর িারাক লদক  
অকনকোই হৈাি হকয়সে- এমনো বলকলন ইকডন ককলকজর 
মার্স্াকিশর লিেবকেশর োত্রী িুমা। িুমার মকৈা অকনককরই স্বপ্ন 
ভাকে সবকয়র পর। আর এই স্বপ্নভকঙ্গর কারকে িাংিাকর সবিুেসৈ 
লদ া লদয়। ৈাই আগ লেককই ে র অনুভূসৈিম্পন্ন হকৈ হকব। 
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লকান যরকনর আকবগ েশ্রয় সদকৈ হকব এবাং লকান যরকনর 
আকবগকক েশ্রয় লদয়া োকব না ৈারও একো মানদে কাকয়ম 
করকৈ হকব। লিই মানদকে লিকল সবেয়সে পসরমাপ করকল 
িাংিাকরর অিাসি বহুলাাংকি হ্রাি পাকব।  
আর একোও মকন রা কৈ হকব লে, স্বামী এবাং স্ত্রী দুইজনই 
িমূ্পেশ সভন্ন দুইজন মানুে। ৈাকদর লবকড় ওঠা, পসরবার, 
পড়াকিানা, অভোি একজন লেকক আকরকজকনর আলাদা হকব 
এোই স্বাভাসবক। িুৈরাাং লকউ কাউকক বকি আনার সিিা না ককর 
েকৈেককক সনকজর অবস্থান লেকক দাসয়ত্ব পালন ককর োওয়া 
উসিৈ। স্বামী িািক হকয় ওঠা এবাং স্ত্রী সনকজকক স্বামীর দািী 
ভাবা লকাকনাোই কামে নয়। িরীয়ৈ কাউকক এমন ভাবার 
অসযকার লদয়সন। কুরআকন ইরিাদ হকয়কে- 

بي مبث ُل  َولَُهن   ﴿ ُروفب   َعلَي هبن   ٱَّل  بٱل َمع   [  ٢٢٨: ابلقرة] ﴾ ٢٢٨ ب

‘ৈাকদর জনে রকয়কে লৈমন হক লেমন রকয়কে নারীকদর েসৈ 
পুরুেকদর হক।’ {িূরা আল-বাকারা, আয়াৈ : ২২৮} 
িাংিাকর, দাম্পৈেজীবকন িমিো আিকৈই পাকর। মৈাবনকে সকাংবা 
মৃদ িগড়ািাসেও হওয়া অস্বাভাসবক নয়। ৈকব এোকক দীঘশস্থায়ী 
রূপ লদয়া সকাংবা পকর এোকক লকন্দ্র ককর কেুসক্ত করা বা সনন্দার 
পকে হাোঁো লমাকেই কামে নয়। আর একৈ ৈৃৈীয় কাউকক লেকন 
লৈা িরম অরুসিকর বোপার। স্বামী স্ত্রী উভয়ককই মাো গরম না 
ককর লে লকাকনা সবেয় লভকবসিকি সিদ্ধাি লনয়া উসিৈ। িাংিারী 
বোপারকক পাড়া-েসৈকবিী পেশি সনকয় োওয়াও কামে নয়। 
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িাাংিাসরক োনাকপাড়কনর অনেৈম হকলা স্ত্রী কৈৃশক স্বামীকক 
শ্বশুরবাসড় লেকক আলাদা ককর লিলার ৈসড়ৎ উকদোগ। সবেয়ো 
এককবাকরই অকেৌসক্তক। স্বামী লে পসরকবকি জকন্মকেন, বড় 
হকয়কেন, লে িব মানুকের মকযে লবকড় উকঠকেন রাৈারাসৈ লিিব 
বস্তু দূকর লঠলা লদয়া এককবাকরই অিম্ভব। ৈাই একক্ষকত্র নারীকক 
স্বামীর পসরবার ও অনোনে িম্পককশর েসৈ শ্রদ্ধািীল হকৈ হকব। 
এরূপ করকৈ পারকল অকনক িাকমলাই সনজ লেকক দূকর িকর 
োকব।  
আর সবকয়র পর মকনর কো বেক্ত করার িবকিকয় সনভশরকোগে ও 
সনরাপদ বেসক্ত হকছ স্বামী। ৈকব লিকক্ষকত্র িৈকশৈা অবলম্বন করা 
জরুরী। স্বামীর কাকে শ্বশুরবাসড়র কাকরা িমাকলািনা করা বা 
লকাকনা সবেয়কক এককবাকর ঘৃো করা উসিৈ নয়। একৈ স্ত্রীর েসৈ 
স্বামী মারাত্মক সবরক্ত হকয় উঠকৈ পাকরন। আবার অকনক 
পসরবাকর পুত্রবযুকক এককবাকর দাসি বা কাকজর লমকয়র অিম্মান 
করা হয়। ৈাকদরকক িারাজীবন একাকন্ন লবোঁকয রা ার লিষ্ট্া করা 
হয়। এদুসের লকাকনাোই উসিৈ নয়।  
িাাংিাসরক ও দাম্পৈে জীবকন এিব সবেয় মাো লরক  িলকৈ 
পারকল আিা করা োয় আমাকদর এই মুিসলম পাসরবাসরক পসবত্র 
বন্ধন একৈা স কল ও হালোড়া অবস্থা হকব না। আর সদন সদন 
বাড়কৈ োককব না সবকয় সবকছকদর েবেৈা। মকন রা কবন লে 
িমাকজ সবকয় সবকছকদর েবেৈা লবকড় োয় লিই িমাকজ সেনা-
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বেসভিাকরর েড়ােসড় লদ া লদয়। পসশ্চমা সবকশ্বর ঘকরায়া জীবন 
আমাকদরকক লিই অশুভ পসরেসৈর কোই স্মরে কসরকয় লদয়। 
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যসেশৈ িভেৈা এবাং লাসঞ্ছৈ মানবৈা 

 
বাাংলাকদকির বেবিায়ীকদর হীনমনেৈা িারাসবকশ্ব জঘনেৈার েৈীক 
সহকিকব স্বীকৃৈ। িারাসবকশ্ব ে ন যমশীয় উৎিব বা 
আকয়াজনগুকলাকৈ সনৈেেকয়াজনীয় পকেের মূলে কমাকনা হয়, 
বাাংলাকদকির বেবিায়ীরা ৈ ন সনলশজ্জভাকব যমশীয় অনুষ্ঠানগুকলাকক 
কাকজ লাসগকয় িরম মুনািাক ারীকৈ সলপ্ত হয়। রমোন িারাসবকশ্বর 
মুিসলকমর কাকে পরম পসবত্রৈা ও িাংেকমর পয়গাম সনকয় আগমন 
ককর। সকন্তু বাাংলাকদিী বেবিায়ীকদর কাকে ৈা আগমন ককর িরম 
মুনািাক ারীর বাৈশা সনকয়। এ এক লজ্জাকর ইসৈহাি, জঘনে 
মকনাবৃসত্ত। োক লি িব কো।  
এবার এমসন এক মুনািাক ারী িাযারে বেবিায়ীর কো বসল। 
ললাকসে লমাবাইল লিান ও লমাবাইল সরিাকজশর বেবিা ককরন। োয় 
সৈন ডজন বােন সেকপ একবার ললাড সদকয় ক নও ক নও মাত্র 
২৭ পয়িা কামাই করকৈ হয় ললাডবেবিায়ীকদর। ৈাই একেু বড় 
পয়িা বা দুকয়ক োকার েশ্ন একল ৈাকদর কারও কারও লভৈরো 
ললাকভ িক িক ককর ওকঠ। িকল মনুেেত্ব সবসককয় সদকয় ক নও 
ক নও িরম জঘনে ইসৈহাি রিনা ককরন ৈারা।  
েুম্পা (েদ্মনাম)  াকা সবশ্বসবদোলকয়র োত্রী। লবি দিশনদারী। মকন 
হয় বাংিীয়। েেকম  াকায় পা রা ার পর দকল লেকন লনয়ার জনে 
লেমন রাজবনসৈক দলগুকলা নবীনবরে অনুষ্ঠাকনর আকয়াজন ককর 
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লৈমসনভাকব েেকম  াকায় পা রা া গ্রামে িরল লমকয়গুকলাকক লেকমর 
িাোঁকদ লিলকৈ ওোঁৎ লপকৈ োকক এককশ্রেীর িৈুর েুবক। ৈাকদর লিই 
িাৈুকেশ যরা পকড় লে িব োত্রী, ৈারা বাসক জীবন বেেশৈার বন্দী 
 াোঁিায় েেিে করকৈ োকক।  াকায় আিার স্বপ্ন, রাজযানীর োয়ায় 
বড় সকেু হওয়ার আকািা সমসলকয় োয় লকান্ অজানা সদগকি। আর 
োরা স্বপ্নকক বাোঁিাকনার জনে ককঠার হয়, িৈুর কামুককদর পাৈা িাোঁকদ 
পা না লদয়ার দুঃিাহি লদ ায় ৈাকদরককও েসৈসনয়ৈ ঘাৈ-
েসৈঘাকৈর িমু্ম ীন হকৈ হয়।  
কুজকনর লিা  রাোনী, লভাংসি কাোর মকযে কােকৈ োকক ৈাকদর 
সনঃিঙ্গ জীবন। ৈকব িামসয়ক কষ্ট্ হকলও ৈারাই এক িময় িিল 
হয়। কমশজীবকন ৈারা িিলৈার উজ্জ্বল ৈারকা হকয় আত্মেকাি 
ককর। সকন্তু লমাকহর কাকে োরা হার মাকন, ইস্পাৈ কসঠন দৃঢ়ৈা 
লদ াকৈ বেেশ হয় ৈারা িামসয়ক আনকন্দর কাকে িারা জীবনকক 
সবসককয় সদকয় আকি।  
এমসন এক লমকয় েুম্পা (েদ্মনাম)। মা-বাবা বড় আিা সনকয় 
আদকরর কনো েুম্পাকক  াকা ভাসিশসেকৈ পাসঠকয়সেকলন। েুম্পা 
উঠকলন এক মসহলা লহাকর্স্কল। েেম সদকনই একাসযক ললাকভর 
লিা  ৈাকক কুসেৈ করল। সকন্তু সৈসন লিসদকক ভ্রূকক্ষপ করকলন 
না।  াকায় আিার উকেিে ৈাকক িাংেৈ রা ল এিব ললাভাৈুর 
িাহনীর অসেকৈ দগ্ধ হওয়া লেকক। এসগকয় িলল ৈার লল াপড়ার 
িাংগ্রাম। সকন্তু ৈাকক বাকগ লপকৈ মসরয়া হকয় োরা েুেসেল ৈারা 
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সনরাি হওয়ার পাত্র নয়। ৈারা ৈার সপেু োড়সেল না। লে লকাকনা 
মূকলে ৈাকক বি করা সেল েৈারক ললাককদর েযান লক্ষে।  
লিে পেশি ৈারা েৈারোর আশ্রয় সনল। লমকয়সের লমাবাইল 
নাম্বার িাংগ্রহ করকৈ সগকয় ৈারা সহমসিম ল কলও নৈুন ও 
অসভনব পন্থা অবলম্বন করল ৈারা। ল য়াল করল লকান্ লদাকান 
লেকক লমকয়সে োকা সরিাজশ ককর। ককলজ-ভাসিশসে ও এযরকনর 
জনবহুল এলাকায় লমাবাইল বেবিায়ীর অকনককই িামানে সকেু 
পয়িার ললাকভ অসৈ হীনপন্থা অবলম্বন ককর োকক। এলাকার 
ব াকেকদর িাকে ৈাকদর িুসক্ত করা োকক। দি/সবি োকার 
বদলায় ৈারা ব াকেকদর হাকৈ সরিাজশ করকৈ আিা িুন্দরী 
লমকয়কদর নাম্বার যসরকয় লদয়।  
েুম্পা পড়কলন এমন এক হীনমনে েৈারক বেবিায়ীর হাকৈ। লে 
লদাকাকন োকা সরিাজশ করকৈ আিকলন সৈসন লিই লদাকাকনর 
িাকে ব াকেকদর আগ লেককই িুসক্ত করা সেল। িকল মাত্র 
দিোকায় লি েুম্পার নাম্বার সদকয় সদল। হাকৈ লিানার হসরে লপল 
ব াকে লেকলসে। দীঘশসদকনর িাযনা পূরে হওয়ার আনকন্দ আজ লি 
 ুসিকৈ আে ানা।  
রাকৈর সনস্তব্ধৈা লভকে লগল লমাবাইকলর সরাংকোকন। িমকক লগকলন 
েুম্পা। এই িময় লৈা ৈার নাম্বাকর লিান আিার কো নয়! ৈাও 
আবার অপসরসিৈ নাম্বার! বহু িাংককাকি কলো সরসিভ করকলন। 
অপর োকির ললাকসের সবনয়ী িুর, আসম ...আপসন সক... 
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উেককা িাকমলা বকল একবার লাইনো লককে লদয়ার উকদোগ 
করকলন েুম্পা। সকন্তু কী এক িাংককাি ৈাকক জসড়কয় যরল। সৈসন 
লাইনো কােকৈ সগকয়ও কােকলন না। লবি সকেুক্ষে কো 
বলকলন। লজ্জা ও িাংককাি কাজ করকলও লকমন লেন ভাকলাই 
লাকগ বকল মকন হকলা ৈার। ললাকো লক, েুম্পার কাকে কী িায় 
লি- ইৈোসদ েশ্ন ও লকৌৈূহল ৈাকক ৈাসড়কয় সনল লকৌৈূহকলর 
সবরানভূসমকৈ। লকৌৈূহকলর মযে সদকয়ই পকরর সদনো লককে লগল। 
সৈসন অনুভব করকলন ৈার লভৈরো লেন এই ললাককর কাে 
লেকক আবার কল পাওয়ার আিা করকে। রাকৈ শুকৈ সগকয় 
গৈকাকলর সৃ্মসৈো বারবার লরামন্থন করকৈ লাগকলন। সৃ্মসৈোও 
ৈার কাকে লবি লরামাঞ্চকর মকন হকলা। ৈাই আজ আবার কলো 
লবকজ ওঠার আগ্রহ ৈাকক অযীর ককর ৈুলল। সৈসন লিই 
অপসরসিৈ ললাকসের করা একসে সরাংকোন লিানার ৈীব্র আকািা 
সনকয় সবোনায় গড়াগসড় করকৈ োককলন। 
এক অসনসশ্চৈ েৈোিার িম্ভাবে সিহরকে ৈার িময়গুকলা মৃদ 
লমজাকজ িামকনর সদকক এসগকয় িলল। েৈীক্ষার েহর দীঘশ হয় 
আর ৈার সিহরেগুকলা অোসপ্তর আিঙ্কায় লকোঁকপ ওকঠ। এমসন 
এক লদালািকল এগুকৈ োকক ৈার এই কসঠন মুহূৈশগুকলা। িমকয়র 
আসেনায় এক িময় লেমন িূেশ উসদৈ হয়, লৈমসনভাকব েুম্পার 
আকািার িীমানাকৈও একবার েৈোিার নকবাদয় হয়। িাওয়ার 
ৈীব্রৈার মকযেই হঠাৎ ৈার লমাবাইলো লবকজ ওকঠ। সৈসন সিহরকে 
কাোঁপকৈ োককন। অপরপকক্ষর ললাকসেও লেন ৈার হাকৈর কাোঁপন 
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অনুভব ককর। ললাকসে বুিকৈ পাকর েুম্পার মানসিকৈা। লিভাকব 
কোর লোপ লিকল লি। িকল বড়িীকৈ লে সিকার আিকৈ িময় 
লাগকৈা অকনক, লি সিকার  ুব কম িমকয়র মকযেই ৈার 
বড়িীকৈ আেকা পকড়। কোর জাকল  ুব ৈীব্রগসৈকৈই জড়াকৈ 
োককন েুম্পা।  
উভকয়র কো বলা এ ন আর সিহরে বা আকবকগর মকযে িীমাবদ্ধ 
োকক না বরাং ৈা অসযকাকর পসরেৈ হয়। ললাকসে কল সদকৈ 
লদসর করকল বা েৈোসিৈ িমকয় কল না লপকল বড় ককর 
অসভমান ককরন েুম্পা। লি অসভমান ভাোকৈ লবি গলদঘমশ হকৈ 
হয় লিই ললাকোকক। 
এভাকব আকরা লবিসকেুসদন লককে োয়। আকবগ-অনুভূসৈর পা া 
এককর পর গজাকৈ োকক েুম্পার। এক িমকয় ভুকলই োন  াকা 
আিার উকেকিের কো। মা-বাবার স্বপ্ন পূরকের দাসয়কত্বর কো। 
লিই ভুল ৈাকক কাোঁদায়, ৈার মা-বাবাকক কাোঁদায় এবাং একসে 
স্বপ্নকক িূসেশৈ ককর।  
 াকার লেকলকমকয়কদর লেম লেম ল লার অনেৈম রিদ ও িঙ্গী 
হকলা দুইজন সমকল একিাকে িাইসনজ, িুিকা, আইিসক্রম  াওয়া 
আর নানা গহীন জায়গায় আড্ডা লদয়া। িাইসনজ  াওয়া বা আড্ডা 
লদয়ার এমসন এক েকলাভকনর অিার সদকয় একসদন েুম্পাকক 
লিান করকলা লিই ললাকসে। লিাকনর দাওয়াকৈ সিহসরৈ হকয়ও 
লেকম লগকলন েুম্পা। এৈ রাকৈ একা লবর হওয়া িমীিীন মকন 
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হসছল না। সকন্তু সেয় মানুকের অনুকরাকয ৈার এই ভাবাভাসব 
পরাস্ত হকলা। সৈসন ৈার ডাকক িাড়া সদকৈ বাযে হকলন।  
আিকল মানুকের আিরাত্মা নাকমর সকেু একো আকে। না হকল 
মানুে লে সবপকদ পকড় আকাকর ইসঙ্গকৈ লি ৈা েকাি ককর 
কীভাকব? েুম্পার অিরাত্মাও বারবার ৈাকক সনবৃৈ করসেল না 
োবার। সকন্তু সৈসন ৈার অিরাত্মার কোয় কান সদকৈ সগকয়ও 
সদকলন না। িকল এক িরম অশুভ পসরেসৈর জাকল পা লিোঁকি 
লগল ৈার। ললাকসে ৈাকক এক অজানা সঠকানায় সনকয় লেকৈ 
লাগল। েুম্পা মৃদ েসৈবাদ ককরও লৈমন সকেু করকৈ পারকলন 
না।  
এক পেশাকয় ললাকসে ৈার মুক াি উকন্মািন করল। েুম্পাকক লি 
লাসঞ্ছৈা করার উকদোগ সনকৈই লি সবস্মকয়, লবদনায়, লক্ষাকভ 
এককবাকর পাের হকয় লগল। িূড়াি িবশনাি হকৈ লদক  লি ৈার 
কসেৈ সেয় মানুকের পাকয় পকড় বলল, আমার লেকমর কিম! 
সবকয়র আকগ এিব নয়। সনকজকক সনয়ন্ত্রে ককরা। আসম লৈা 
লৈামারই োকব! সকন্তু ললাকসে বাজ াই গলায় বলল, লেকমর 
কিম! কীকির লেম? কার িাকে লেম? ৈুসম আমার দি োকার 
লেম! দি োকায় আসম লৈামাকক বাকগ লপকয়সে, ৈাই আজ... 
বড্ড সরক্তহকস্ত লহাকর্স্কল সিরকলন েুম্পা। বারবার মকনর জানালা 
সদকয় উোঁসক সদকৈ োকল গ্রাকম লিকল আিা িরল মা-বাবার কো। 
লমকয়কক সনকয় স্বপ্ন লবানা মানুেগুকলা এ ন কী করকেন? হয়ৈ 
ঘুকমর লকাকল আশ্রয় সনকয় সনসবশকঘ্ন শ্বাি-েশ্বাি সনকছন। সকন্তু হায়! 
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এই লে বাবা এই মা! লৈামাকদর েুম্পা আজ লিে হকয় লগকে। 
োকক সনকয় লৈামরা স্বকপ্নর পা া লমলকৈ, লদক  োও আজ লি 
বড়ই অিহায়। বড় সরক্ত, লাসঞ্ছৈ, বসঞ্চৈ। িমাজ িভেৈার 
সনষু্ঠরৈা ৈাকক আজ লৈামাকদর লেকক অকনক দূকর লঠকল লদকব, 
মা!  
িমাকজর অকনক মানুে এ ন লমকয়কক সনকয়ই স্বপ্ন লবাকনন। 
কনোর কৃসৈকত্ব মু  উজ্জ্বল হকব, দু  মুেকব, অভাব দূর হকব 
ইৈেকর আিায় ৈারা েিাসির সনশ্বাি লনন। েুম্পা লিিব বাবা-
মাকদরই একজন লমকয়। ে ন  াকায় পা লরক সেকলন ৈ ন লকাসে 
মানুকের িহর ৈার কাকে বড্ড অপসরসিৈ লঠককসেল। একজন 
দুবশল নারী হকয় কীভাকব এই সনদশয় িহকর সনকজকক মাসনকয় সনকবন 
এিব ভাবনাও ৈাকক ৈাড়া ককরসেল। সকন্তু লিই অিহায় দসরে 
বাবা-মার দু  লঘািাকনার দৃঢ় েসৈজ্ঞা ৈাকক লিসদন িক্ত 
ককরসেল। সৈসন সনঃিঙ্গ মুিাসিকরর নোয় সনজ গিকবের সদকক 
এসগকয় িলসেকলন। সকন্তু অকিনা একো মরুিড় আজ ৈার 
জীবনোককই একলাকমকলা ককর সদল!  
সবধ্বস্ত এই িৈীত্ব সনকয় সৈসন কীভাকব িমাকজর কাকে মু  
লদ াকবন, মা-বাবার িামকন লকান মুক  উপসস্থৈ হকবন এিব সৈক্ত 
সজজ্ঞািা ৈাকক উদ্ভ্রাি ককর ৈুলল। সনকজকক  ুব ককর সনয়ন্ত্রে 
করার লিষ্ট্া করকলন। লকবল মা বাবার দুঃ কমািন ও ৈাকদর 
আিা পূরকের জনে হকলও ৈাকক িূনে হাকৈ নৈুন ককর শুরু 
করকৈ হকব বকল সনকজকক েকবায সদকলন। সকন্তু পােরিম 
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বাস্তবৈা োসপকয় লকবলই ৈার লিাক র িামকন লভকি উঠল 
মানুকের গাোসর ও সবশ্বািঘাৈকৈার সিত্র।  
িদেরসিৈ ও িাংঘসেৈ এই সিত্র ৈার িুস্থ মসস্তষ্ককক সনসিয় ককর 
সদল। সৈসন আজ ভুকল লগকলন সনকজকক, ভুকল লেকৈ কিরৈ 
করকলন জন্মদাৈা মা-বাবার সৃ্মসৈ, গ্রাকম লরক  আিা হাজারও 
আত্মীয়-স্বজন ও পাড়ােসৈকবিীর কো। সনজশকন, একাসককত্ব 
অশ্রুপাৈ ককর দূর করকৈ িাইকলন গ্লাসন। সকন্তু অশ্রুর েসৈসে 
লিাোঁো লেকক িকর পড়ল লকবলই অসভমান, অনুকোগ, দুঃ  আর 
লবদনা। সনভশার হকৈ পারকলন না সকেুকৈই। হালকা করকৈ 
পারকলন না মকনর বেো। ৈাই বাযে হকয় অনাগৈ ভসবেেকৈর 
লকাকল আশ্রয় সনকয় সিরসদকনর জনে ভুকল লেকৈ িাইকলন লকবলই 
লিকল আিা এই ঘৃেে অৈীৈ। 
পাঠক! পকরর সদন জনককালাহকল মু সরৈ মানবৈািূনে এই সবিাল 
িহকরর একসে লহাকর্স্কলর সনজশনককক্ষ দুঃ ী, অিহায়, বসঞ্চৈ, 
অপমাসনৈ ও ভাগেসবড়সম্বৈ এক িরল েুবৈীর িুলি লাি পাওয়া 
সগকয়সেল। জাকনন কার লাি সেল লিসে? [ৈেেিূত্র : োয়োয়সদন]  
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হিারককর অসভকেক 
 
দৃসষ্ট্পাৈ বইসে আসম অকনকবার পকড়সে। কৈবার হকব ৈা বলকৈ 
পারব না। বইো পড়কৈ এ নও মন োকন। িাসহকৈের জনে 
একাসযক বই না পকড় েকৃৈ িাসহকৈের একো বই বারবার পড়াই 
লবসি উপকোগী। লল ককর যমশীয় পসরিয় োড়া বাসক িবসকেু 
আমাকক মুগ্ধ ককরকে। োোবর েদ্মনাকমর এই লল ককর িকব্দর 
গাোঁেুসন আর বাকে িয়ন এৈ িমৎকার লে, বইসে না পড়কল ৈা 
উপলসব্ধ করা কসঠন। বইসের একজায়গায় সৈসন নারীজাসৈর 
মূলোয়ন ককরকেন  ুব রিাকলা ভসঙ্গমায়, রিাত্মক ভােকে। লে 
কোগুকলা সৈসন বকলকেন ৈারও অবিে একো লেক্ষাপে আকে। 
লল ক একজন সহনু্দ ললাক হওয়া িকেও ভারৈ উপমহাকদকির 
নারীরা কীভাকব সবকদিী িভেৈা দ্বারা েভাসবৈ হকয় স্বকীয়ৈা ও 
যমশীয় মেশাদা কু্ষণ্ন করল ৈা সৈসন অিদৃশসষ্ট্ সদকয় আকলািনা 
ককরকেন। ৈার এিব মূলোয়কন যমশীয় োপ পূেশমাত্রায় সবদেমান। 
সৈসন সলক কেন- 
‘পসশ্চকমর সিক্ষা, িভেৈা ও ভাবযারা আমাকদর লদকি একনকে 
নৈুন আকবষ্ট্ন। ৈার িকল অভাবনীয় পসরবৈশন ঘকেকে আমাকদর 
ককমশ এবাং সিিায়। আমাকদর আহার, সবহার, বিন-ভূেে বদল 
হকয়কে। বদল হকয়কে রীসৈ-নীসৈ ও যোন-যারো। এৈকাল 
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নারীকক লকবল আমরা পুরুকের আত্মীয় রূকপই লদক সে। লি 
আমাকদর ঠাকুমা, সদসদমা, সপসি, সদসদ, লবৌসদ সকাংবা িোসলকা। 
সকন্তু জায়া, জননী এবাং অনুজা োড়াও নারীর লে আরও একসে 
অসভনব পসরিয় আকে, লি িম্পককশ আমরা বৈশমাকন িকিৈন 
হকয়সে। ৈার নাম ি ী (গালশকফ্রে)। 
োেীজগকৈর মকৈা মকনাজগকৈর সববৈশন আকে। ৈার িকল 
সবসভন্ন বস্তু, বেসক্ত বা নীসৈর মূলে িম্পককশ আমাকদর মকনাভাকবর 
পসরবৈশন ঘকে। নারীর মূকলের েুকগ েুকগ ৈারৈমে হকয়কে। একদা 
িমাকজ মাকয়র স্থান সেল িবশেযান। লিসদন পসরবার পসরিালনা 
লেকক বাংিপসরিয় এবাং উত্তরাসযকার সনসেশৈ হৈ মাৈার সনকদশি, 
িাংজ্ঞা ও িম্পকশ সদকয়। ক্রকম এই মোসট্রয়াকশল িোসমসল সবলুপ্ত 
হকলা। রাজমাৈার িাইকৈ রাজরানীর মেশাদা হল অসযক। িাযারে 
পসরসয পসরসমৈ। িাংিাকরর কত্রশী হকলন জননী নয় গৃসহেী। 
লেকলরা মাকয়র লকাল লেকড় বউ-এর আোঁিকল আত্মিমপশে করল। 
বলা বাহুলে, এই হস্তািকর মাকয়রা  ুসি হকলন না। লকউ লকউ 
অসযকার রক্ষার জনে েুদ্ধ লঘােো করকলন। িল হল না। হার হল 
ৈাকদরই। শুযু বউকাোঁেসক আ ে লপকয় নােক, নকভকল ৈারা 
সনসন্দৈ হকলন। োরা বুসদ্ধমৈী, ৈারা কাকলর সল ন পাঠ করকলন 
লদয়াকল, লমকন সনকলন অবযাসরৈ সবসয। সনঃিকব্দ-, সকন্তু স্বছকন্দ 
নয়। জগকৈ িমস্ত সবকু্ষব্ধ মাৈৃকুকলর অনুরক্ত অসভকোগ আজও 
লজকগ আকে বযুিাসিৈ আযুসনক গৃকহর সবরুকদ্ধ। ইউকরাপ 
আকমসরকার িমাকজ পেীকৈৃশত্ব পুকরাপুসর স্বীকৃৈ। সববাকহর পর 
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লেকলর িাংিাকর মাকয়র স্থান লনই, সকাংবা োককলও লি স্থান 
উকল্ল কোগে নয়। 
এ েুকগর পুরুকের কাকে ঘকরর িাইকৈ বাইকরর ডাক লবসি। লি 
দিো পাোঁিোয় অসিকি োয়, কার ানায়  াকে, লিয়ারমাককশকে 
লঘাকর। লি ান লেকক লেসনি, লরি সকাংবা সমসোং। রাসত্রকৈ সিকনমা 
অেবা িাব। এর মকযে গৃকহর স্থান লনই, গৃসহেীরও আবিেকৈা 
লনই। আকগ িস্ত্রীক যমশািারে হৈ। সকন্তু এ ন শুযু ইকলকিকন 
লভােিাংগ্রহ োড়া ভারৈবকেশও বড় একো কাকজ লাকগ না। ৈাই 
এ-েুকগ িহযসমশনীকক সনকয় লবসি লরামান্স লল া হয়। 
পুরুকের জীবকন আজ গৃহ ও গৃসহেীর েকয়াজন িামানেই। ৈার 
 াওয়ার জনে আকে লরকস্তারাোঁ, লিায়ার জনে আকে লহাকেল, লরাকগ 
পসরিেশার জনে আকে হািপাৈাল ও নািশ। িিান-িিসৈকদর 
লালন-পালন ও সিক্ষার জনে স্ত্রীর লে অপসরহােশৈা সেল, লবাসডশাং-
সু্কল ও সিলকেনি লহাকমর উদ্ভব হকয় ৈারও িমাযা হকয়কে। ৈাই 
স্ত্রীর েভাব ক্রমি িঙু্কসিৈ হকয় লঠকককে একি িাহিকেশ। লি 
পেীর িাইকৈ লবসিো বান্ধবী। লি কত্রশীও নয়, যাত্রীও নয়- লি 
িহিরী। 
নারীর পকক্ষও স্বামীর িম্পকশ এ ন পূকবশর নোয় বোপক নয়। 
একসদন স্বামীর েকয়াজন মু েৈ সেল ভরে-লপােে ও 
রক্ষাোকবক্ষকের। সকন্তু এ েুকগর স্ত্রীরা একািভাকব স্বামী- 
উপজীসবনী নয়। দরকার হকল ৈারা অসিকি ল কে োকা আনকৈ 
পাকর। ৈাই স্বামীর গুরুত্ব এ ন কৈশারুকপ নয়, বনু্ধরূকপ। 
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ভারৈবেশও এই নব যারার বনোকক এসড়কয় োককৈ পাকর সন। 
ল উ একি ললকগকে ৈার িমাকজর উপকূকল। আমাকদরও পসরবার 
ক্রমি কু্ষেকায় হকছ, আত্মীয় পসরজকনর িম্বন্ধ িঙ্কীেশ হকছ। 
গ্রামে িভেৈার সভৈ সবধ্বস্ত, কলকার ানাকক লকন্দ্র ককর নগর-
নগরীর সব¯ৈৃসৈ ঘকেকে যীকর যীকর। ৈার িকঙ্গ লোগ হকয়কে নৈুন 
দৃসষ্ট্ভসঙ্গ, নৈুন জীবন-যকমশর উদ্ভব অপসরহােশ। একদকির পুরুকের 
জীবকন এবার আসভভূশৈ হকয়কে ি ী (গালশকফ্রে) আর নারীর 
জীবকন ি া (বয়কফ্রে)।  
অবিে লল ক মুিসলম পসরবাকরর ঐসৈহে ৈুকল যকর বকলকেন, 
‘সকন্তু িাযারে সহনু্দ পসরবাকর অনাত্মীয়-স্ত্রী-পুরুকের বনু্ধকত্বর পে 
উনু্মক্ত নয়। িাযারে মুিসলম পসরবাকরও নয়। লি াকন বনু্ধ বা 
বান্ধবীর স্বীকৃসৈ মাত্র লনই। লি াকন পুরুকের জীবকন েেকম লে 
অনাত্মীয়া নারীর িাসন্নযে ঘকে, সৈসন সনকজর স্ত্রী।’  
লল ক ৈার বক্তকবে ভারৈবকেশ মুিসলম নারীকদর মানসিক ও 
তনসৈকাবস্থার পসরবৈশন, পসবত্র িম্পককশর বাইকরও অবনসৈক 
িম্পককশর অনুেকবকির ইসৈহাি অৈেি বাস্তবৈার আকলাকক 
উপস্থাপন ককরকেন। লিই িাকে একোও সৈসন উকল্ল  ককরকেন 
লে, মুিসলম পসরবাকর অবনসৈক িম্পককশর লকাকনা স্থান লনই। 
এ াকন এযরকনর িম্পকশ অস্বীকৃৈ। 
এো লল ককর আজ লেকক লবি ককয়ক েুগ আকগর সবকশ্লেে ও 
পসরসস্থসৈর মূলোয়ন এবাং একসে  াোঁসে মুিসলম পসরবার িম্পককশ 
যারো হকলও এ ন অবস্থার সবপুল পসরবৈশন ঘকেকে। এ ন 
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গুসেককয়ক রক্ষেিীল মুিসলম পসরবার োড়া তনসৈকৈার এই িক্ত 
লদয়াল লিাক  পকড় না। লকবল পাশ্চাৈে িভেৈা, পসশ্চমী যোন-
যারো আর পাশ্চাৈেীয় জীবকন অসভকেককর সনদশয় আস্ফালন। ৈাই 
ঘেকে হাজারও অেীসৈকর, জঘনে ও নারকীয় ঘেনা। পাশ্চাকৈের 
িভেৈার িুিল সহকিকব ক নও নারী ি া গ্রহে ককর স্বামীকক 
করকে পদযূসলৈ। আবার স্বামী ক নও গালশকফ্রে গ্রহে ককর 
নারীর জীবনকক করকে সবোক্ত। সবে আর অসবশ্বাকি লেকয় লগকে 
আমাকদর িভেৈা, আমাকদর পসবত্র িম্পকশ।  
সদন েৈ োয় ঘেনার সনমশমৈা ৈৈ বাকড়। একসদন হয়ৈ স্বামী 
কৈৃশক স্ত্রীকক শ্বািরুদ্ধ ককর হৈো করার  বর পাওয়া লগল লৈা 
পকরর সদন পাওয়া লগল স্ত্রী কৈৃশক স্বামীকক গলা লককে হৈো 
করার সনমশম দুঃিাংবাদ। এভাকবই িলকে আমাকদর জীবন, 
আমাকদর িভেৈা, আমাকদর জীবনিাংিার! 
এবাকরর ঘেনার সনমশমৈা অনে দিসে ঘেনা োসড়কয় োয় সকনা 
ৈাই ভাবসে। মাত্র এক বের হয় সবকয় ককরকেন েুবকসে। ডাক্তার 
হওয়ার সবরাে স্বপ্ন সনকয় সৈসন লবকড় উকঠসেকলন এবাং লিই স্বপ্ন 
ৈার পদেুগকল িুম্বনও ককরসেল। লিই িুম্বকনর আেশৈা শুসককয় 
োওয়ার আকগই ৈাকক মৃৈুে একি িুকমা সদকয় লগল। লি স্ত্রীর 
কলোকে (?)! স্ত্রী ককয়কজন ললাককক লডকক একনসেকলন স্বামীর 
‘মালাকুল মাউৈ’ সহকিকব!  
মা বাবার অকিে আিা-আকািা, লমযা বেয়, অেশসবত্ত  রি ককর 
একজন ডাক্তারকক িমাকজ দাোঁড়াকৈ হয়। এই েুবক ৈা করকৈ 
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িক্ষম হকয়সেকলন। জীবকনর িব িঞ্চয় বেয় করার িাংকল্প 
ককরসেকলন িদেসববাসহৈা স্ত্রীর জনে। সকন্তু লকাকনা এক মায়ার 
োকন পকড় লগকলন লিই স্ত্রী। মাত্র এক বেকরর কু্ষে জীবকন 
স্বামীর সবরুকদ্ধ ৈীব্র লক্ষাকভর লাভা সবছুসরৈ হকলা লিই স্ত্রীর 
অপসবত্র মকন। অপসবত্র বললাম একারকে লে, একজন স্বামী বা স্ত্রী 
েৈই অপরায করুক না লকন ৈারা একারকে লকউ কাকরা লেকক 
েসৈকিায সনকৈ পাকর না। দাম্পৈে জীবকন কৈ িমিো আিকব, 
িড়-িাপো আিকব, ক নও মকন হকব এই বুসি লগল লর! সকন্তু 
িব সকেু জয় ককর িাংিার নাকমর লভলাোকক গিকবের ঘাোঁকে 
লপৌঁোকৈই হকব। ৈকবই না নারীর স্ত্রী সহকিকব এবাং পুরুকের স্বামী 
সহকিকব িিলৈা। এই িিলৈা লে অজশন ককরকেন সৈসন 
লে াকনই োকুন না লকন আসম ৈাকক িম্মান কসর। ৈার েসৈ 
আমার স্বশ্রদ্ধ িালাম!  
োকহাক, এই স্ত্রীসে স্বামীকক জীবনপকের কাোঁো মকন করকৈ শুরু 
করকলন। জাসন না কৈসদন এই ‘কাোঁো’র িকঙ্গ রাৈ োপন 
ককরকেন। ভাকলাবািার অসভনয় ককরকেন। মকন হয় িাি হকয় 
পকড়সেকলন সৈসন। ৈাই অসভনয় দীঘশাসয়ৈ করকৈ পেন্দ হসছল না 
ৈার। িকল সনকজর মকনর মকৈা ককর একসে সিদ্ধাি সনকলন 
সৈসন। ঘেনাো লিকেম্বর ২০১১ ইাংকরসজর। লিই সদনোর িমাসপ্তর 
মযে সদকয় আগমন ঘেল একসে নৈুন রাকৈর, নৈুন অযোকয়র। 
অনেসদকনর মকৈাই স্বাভাসবক সনয়কম ঘুমাকৈ লগকলন ডাক্তার ও 
িদে সববাসহৈ ললাকসে। সকন্তু স্ত্রীর মকন স্বসস্ত লনই। এক অজানা 
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কমশৈৎপরৈা ৈাকক বোকুল ও অসস্থর ককর লরক কে। স্বামীিেোয় 
লকবলই সৈসন উি ুি করকেন। আজককর রাৈো লেন ৈার কাকে 
পসশ্চম সদক লেকক িূেশ ওঠা রাকৈর মকৈা িসল্লি বেকরর রাকৈর 
মকৈা দীঘশ মকন হকছ। ৈকব লিই িসল্লি বেকরর িমান রাৈ লেমন 
লিে হকব এই রাৈোও লৈমন লিে হওয়ার পকে এসগকয় িলল।  
রাৈ ৈ ন মাি ানোয় দাোঁসড়কয় আকে। লজািনার আকলা োসপকয় 
যরনী লকবলই সনকে কাকলা হকৈ শুরু ককরকে। রাকৈর কৃষ্ণৈা 
আর সনস্তব্ধৈার মকযে এসগকয় িলল ককয়কসে বনী আদম, 
কাসবকলর লোগে উত্তরিুরী। হাোঁেকৈ হাোঁেকৈ একি দাোঁড়াকলা ৈারা 
ডাক্তার বাসড়র আসেনায়। মৃদু করাঘাৈ করল ৈারা দরজায়। মযে 
রাকৈর িামানেৈম এই আওয়াজ ঘুকম সবকভার ও স্ত্রীপরকি 
িেোোসপৈ ডাক্তার িাকহকবর কাকন োওয়ার কো না। সকন্তু 
একজন ললাক এমন একসে ক্ষীে িব্দ লিানার জনেই রাকৈর শুরু 
লেকক অসযর অকপক্ষায় কালকক্ষপন করসেকলন। ৈাই িব্দো 
লিানামাত্রই িকড়র লবকগ একি দরজা  ুকল সদকলন সৈসন। 
আগন্তুককদরকক ঘকর অভেেশনা জানাকলন পরমভসক্তভকর।  
এরপর ইিারা করকলন সবোনায় পকড় োকা সনরাপরায ললাকসের 
সদকক। ললাকগুকলা  ুব ৈাড়াকবায করসেল। লদসর করল না ৈারা। 
ঘুকমর লবকঘাকর োকা ললাকসের ওপর িাোঁসপকয় পড়ল ৈৎক্ষোৎ। 
ককয়ক সমসনকের ঘেনা। অেস্তুৈ অিহায় ললাকসে সনকজকক 
োেঘাৈী দুিমকনর লবষ্ট্কন আবদ্ধ লদ কৈ লপকলন। অদূকরই 
দাোঁসড়কয় আকেন স্ত্রী। ঘুকমর লঘাকর বুিকৈ না লপকর ৈার কাকে 
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িাহােে িাইকৈ উকদোৈ হকলন। সকন্তু মৃৈুের আৈাংক ে ন ৈার 
ঘুকমর লঘার কাসেকয় সদকয়কে ৈ ন লদ কলন স্ত্রী আজ ৈার 
িহায়ক নয়, হিারককদর পেপদিশক! স্ত্রীর কাকে িাহােে িাওয়া 
েহিন লভকব সনবৃৈ হকলন সৈসন। একাই কৈক্ষে লড়াই 
করকলন। এরপর সিরািসরৈ সনয়মানুোয়ী দুবশল বকল িবকলর, 
মজলুম বকল জাকলকমর কাকে আত্মিমপশে করকলন।  ুসনরা 
সবজয়ীকবকি স্ত্রীর িামকন হাসজর হকলা। িদেিমাপ্ত হৈো 
অসভোকনর ‘সবজয়ী বীরকদর (?)-লক িম্ভাবে িকবশাচ্চ উপাকয় 
পুরুসৃ্কৈ করল স্ত্রী! 
এই েেম শুনলাম, স্বামীর হিারককদরকক স্ত্রী িুকলর মালা সদকয় 
স্বাগৈ জানাকলন ও পুরুসৃ্কৈ করকলন! 
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ভুলো আিকল লকাোয়? 

 
‘আমরা হুমসক পাওয়ার পর োনার পুসলকির কাকে েসৈকার 
লিকয়সে। সজসড করকৈ সগকয়সে। সকন্তু োনার ললাককরা আমাকদরকক 
বকলকে জসিকমর িাকে আকপাি করকৈ। দলীয় ললাক বকল ৈারা 
সজসড লনয়সন এবাং আমার লবানকক রক্ষার লকাকনা বেবস্থা ককর 
সন।’ 
কোগুকলা লবানহারা এক নারীর। োর লিাকক এ নও ক্ষৈ লেকক 
দরদর ককর রক্ত িরকে নারীসের। মুক্তবাকির সবোক্ত লোবকল 
জীবন আর আপনজন হারাকনার ককষ্ট্র ভয়াবহৈা কৈ গভীর ৈা 
আজ  ুব ৈীব্র ভাকব অনুভব করকে আবগলিরার একসে পসরবার। 
ৈাকদর স্বকপ্নর বীজ অাংকুসরৈ হকৈ না হকৈই দানবীয় িৈুষ্পদ 
জন্তু ৈা সগকল লিকলকে। আর লগাো পসরবার ককষ্ট্র দহন কমাকৈ 
মসরয়া হকয় বুক িাপকড় লিাক েকাি করকে। ঘেনাসে বড় 
মমশাসিক : 
একজন সববাসহৈ নারী। ঘর আকে, স্বামী আকে। এমনসক 
িাংিাকরর স্থায়ীকত্বর জ্বলি েমাে গকভশ দাম্পকৈের ঐশ্বেশেও 
আগমন ককরকে। এমন একজন নারীকক লেম েস্তাব করা এবাং 
ৈাকৈ েৈো োৈ হকল পৃসেবীর লকাকনা সনষু্ঠরৈম িাংজ্ঞা ও 
মনুেেত্বহীনৈায়ও লক্ষাভ বা অপমাসনৈ হওয়ার সবযান আকে সকনা 
ৈা আমার জানা নাই। সকন্তু িৈ না জানার মকযেই ঘেকে হাজারও 



 

234 

ঘেনা। ো সবশ্বাি হয় না সবশ্বাি করকৈ মন মাকন না- এমন িব 
ঘেনাই আজ আমাকদর িমাকজর সনৈে সিত্র হকয় দাোঁসড়কয়কে।  
আবগলিাড়া উপকজলার পূবশ িুজনকাসঠ গ্রাকমর বামন উসেন 
োেসমক সবদোলকয়র সিসক্ষকা িারসমন জাহানা িুমু (২৪)। এক 
বের আকগ সববাহবন্ধকন আবদ্ধ হকয়কেন উপকজলার মাগুরা গ্রাকমর 
লিাকহল ৈালুকদাকরর িাকে। স্বামী লিাকহল ৈালুকদার 
লিনাবাসহনীর সিসভল সবভাকগ িাকসর ককরন। োককন িট্রগ্রাকম। 
সিসক্ষকা িুমু স্বামীর বাসড় অৈেি েৈোঞ্চল হওয়ায় স্বামীর কাকে 
অনুমসৈ সনকয় পাকির গ্রাম তগলায় বাবার বাসড়কৈ লেকক সিক্ষকৈা 
করকৈন।  
পূবশ িুজনকাসঠ গ্রাকমর আবুল লহাকিন লগামস্তা (৩২) ৈাকক 
দীঘশসদন যকর উত্তেক্ত ককর আিসেল। লি িুমুকক একাসযকবার 
লেম েস্তাব সদকয়সেল। সকন্তু িুমু ৈাকৈ িাড়া লদনসন। িকল 
মারাত্মক ক্ষীপ্ত হকয় উকঠ লগামস্তা। লি নানাভাকব উত্তেক্ত করা শুরু 
ককর ৈাকক। িুমু ৈার লোে লবানকক সনকয় বািায় রাৈ োপন 
করকৈন। লোে লবান জানান, মাকিমকযেই রাৈদুপুকর লগামস্তা একি 
বাসহর লেকক দরজায় আঘাৈ করৈ। ক নও বা বাইকর লেকক 
ৈালা লাসগকয় সদকয় লেৈ। আমরা ৈ ন মারাত্মক ভীৈিিস্ত্র 
হৈাম। ৈার অৈোিাকর অসৈষ্ঠ হকয় োনায় সজসড করকৈ 
সগকয়সেলাম। সকন্তু োনার কৈশবেরৈ বেসক্তরা লগামস্তা দলীয় ললাক 
হওয়ায় সজসড লননসন বরাং ৈারা আমাকদরকক আকপাি করার 
পরামিশ লদন।  
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আমাকদর লদকি মানবৈা বস্তুো লবসি আহৈ হয় দলীয় সবকবিনায়। 
েৈ বড় অপরাযীই লহাক না লকন ললাকো েসদ দলীয় হয় বেি, 
আর কো লনই। ৈার সবরুকদ্ধ বেবস্থা লনয়া োকব না, অপরাকয 
মৃৈুেদকে দসেৈ হকল সনলশজ্জভাকব ৈাকক মাি ককর সদকৈ হকব- 
ইৈেকার অবনসৈক সিিা আমাকদর লদকির সবিার বেবস্থাকক 
অকনকোই কলসঙ্কৈ ককরকে। িুৈরাাং এমসন এক লব-ইনিাকির 
িমাকজ বাি ককর, ভে, েৈারককদর দ্বারা লবসষ্ট্ৈ হকয় িমাকজ 
িলকল সনকজকক কৈেুকু গুসেকয় িলা দরকার লিোর িয়িালা 
অকনের ঘাকড় না িাসপকয় সনকজই ককর লদ া দরকার। 
োকহাক, লগামস্তা লবিারা দলীয় ললাক। দকলর জনে এৈ  াো াসে 
ককর েসদ লকাকনা নারীকক যেশে সকাংবা  ুনো ককর মািোই পাওয়া 
না োয় ৈকব দল ককর লাভ কী? লগামস্তা ললাকো লৈা আর একা 
নয়। লি আর আকগও সনকজর পূবশিূরীকক লদক কে যেশকের লিঞু্চসর 
উদোপন করকৈ এবাং সবসনমকয় দলীয় ললাক হওয়ায় পুরসৃ্কৈও 
হকৈ লদক কে। লি সহকিকব এ লকান্ োই! ৈাই মজলুকমর পক্ষ 
লেকক েসৈকাকরর িাংবাদ লপকয় আকরা ক্ষীপ্ত হকয় ওকঠ লি। ৈার 
লেমদহন িবশগ্রািী দাবানকলর রূপ যারে ককর। এই দাবানকল 
জ্বকল োর ার হকয় োয় মনুেেত্বহীন িমাকজর তনসৈকার ক্ষীে ও 
দুবশল বৃক্ষ। লি ওোঁৎ লপকৈ োকক িুকোকগর িন্ধাকন। িাি লিে 
ককর িুমু লে পকে সনয়সমৈ বাসড় সিরকৈন লি পকে সহাংরৈার 
মযেমসন লগামস্তা মৃৈুেপয়গাম সনকয় অকপক্ষা করকৈ োকক। ১২ 
অকটাবর বুযবার িুমু সবকককল বাসড় লিরার পকে কালুরপাড়া 
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এলাকায় লপৌঁেকল লগামস্তা উপেুশপসর েুসরকাঘাকৈ ৈার জীবনেদীপ 
সনসভকয় লদয়। [ৈেেিূত্র : তদসনক আমার লদি ও অনোনে জাৈীয় 
তদসনক ১৩/১০/১১ইাং] 
 ুসন, জাকলম লগামস্তাকক এলাকার ললাকজন যকর পুসলকি লিাপদশ 
ককরকে। সকন্তু লে পুসলি অসভকোগ পাওয়ার পর লকাকনা বেবস্থা 
সনল না লিই পুসলকির কাকে  ুসনকক আেক োককৈ লদক  সক 
িুমুর সবকদহী আত্মা িাসি পাকব? আমাকদর লদকির সবিার ও 
ইনিাকির এমন রুেদিা লে, একক েহিন বলকলও কম হয়। 
শুযু দলীয় সবকবিনায় বহু সনষু্ঠর, নরপশু ববশরৈার এককিে ককরও 
পার লপকয় োয়। ৈাকদর দ্বারা বারবার লসঙ্ঘৈ হয় মানবৈা। ধ্বাংি 
হয় মনুেেত্ব। িমাকজ েসড়কয় পকড় পাকপর দুগশন্ধ। 
আর আমার বড় আপকিাি হয় িুমুর লোেকবাকনর কোয়। সৈসন 
বারবার বকলকেন, আমরা পুসলকির কাকে েসৈকার িাইকৈ 
সগকয়সেলাম। সকন্তু ৈারা ৈার েসৈকাকরর বেবস্থা ককরসন। আিকল 
কী পুসলি েসৈকার করকৈ পাকর? হাজারও িম্ভ্রমক ককার ভয়ানক 
োবা লেকক লদকির নারীিমাকজর িম্ভ্রম রক্ষা করকৈ পুসলি সক 
িক্ষমৈা রাক ? ৈারুকেের ললাকম ললাকম লে াকন পাপ ও লালিার 
অসে বািা লবোঁকযকে লি াকন গুসেককয়ক পুসলি েসদ আিসরকও হয় 
ৈবু ৈাকদর পকক্ষ পসরসস্থসৈ িামাল লদয়া আমার কাকে অিম্ভব 
বকল মকন হয়।  
কারে বাস্তবৈা, অৈীৈ ইসৈহাি এবাং কুরআন-হাদীকির সিক্ষা 
আমাকদরকক একো বলকৈ বাযে করকে। ইিলাকমর লিানালী েুকগ 
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লে াকন লবইনিািীর লকাকনা েশ্নই সেল না,  লীিা ওমকরর মকৈা 
ইসৈহাি োৈ মহান িািককর হাকৈ ইনিাকির েসড়, অপরাযী 
অপরায ককর পার পাওয়ার ঘুোক্ষকরও ে ন কল্পনা করকৈ পারৈ 
না ৈ নও সকন্তু পদশার সবযান বহাল সেল এবাং ৈ নও এই 
আকদি লদয়া হয়সন লে, লৈামরা িম্ভ্রকমর েকশ্ন িমিোর িমু্ম ীন 
হকল পুসলি সকাংবা েিািকনর আশ্রয় নাও। বরাং পদশার িাবশজনীন 
কলোে ও িুিলৈার কো বকল ৈ নকার নারীকদরকক এর 
সনরাপত্তাকবষ্ট্নীকৈ আবদ্ধ হকৈ বলা হকয়কে। 
িুৈরাাং আমরা লকাোয় ভুল করসে এবাং কী করা দরকার লিো 
মকন হয় নৈুন ককর লভকব লদ া দরকার এবাং লি অনুোয়ী 
আমাকদরকক পদকক্ষপ লনয়া উসিৈ। 
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লিই িঞ্চল লমকয়সে 
 
সিমু নাকমর লমকয়সে লদ কৈ লবি িুন্দর ও িঞ্চল। বয়ি মাত্র ১৪। 
এই বয়িী এক সু্ককলর োত্রীর িঞ্চল হওয়াই লবসি মানায়। 
বয়কির বালস লেৈায় দুষ্ট্াসম করকব, দসড় লাি ল লকব, পাড়ার 
লমকয়কদর িাকে হইহুকল্লাড় ককর িময় কাোকব আর ভসবেেকৈর 
সদকক সনসবশকঘ্ন এসগকয় লেকৈ োককব িসড়াংকয়র মকৈা লাসিকয় 
লাসিকয়!  
সকন্তু আমরা কল্পনার লে রাং মাস  ৈার িাকে বাস্তবৈার এ ন আর 
সমল  ুোঁকজ পাওয়া োয় না। িব াকন এক যরকনর অস্বাভাসবকৈা 
আর অসবশ্বািে ঘেনা কল্পনার সিত্রকক কলসঙ্কৈ ককর োয়। ৈাই 
সককিার সিমুর লবলায় আমরা লে কল্পনা করলাম বাস্তকব ৈার সমল 
পাওয়া লগল না। মুক্তবাকির একো সবোক্ত লোবল ৈার জীবনকক 
শুযু লককড়ই সনল না, বরাং কলসঙ্কৈও ককর সদকয় লগল পুকরাো।  
ঘেনায় সিকর আসি। কুসমল্লার সৈৈাি উপকজলার বাৈাকাসন্দ 
িরকার িাকহব আলী আবুল লহাকিন লমকমাসরয়াল উিিসবদোলকয়র 
দিম লশ্রেীর োত্রী িায়মা জাহান সিমু। সৈৈাি উপকজলার দসক্ষে 
আকাসলয়া গ্রাকমর আবু্দর রসহকমর লেকল লমাবারক লহাকিকনর িাকে 
ৈার দীঘশসদন যকর মন লদয়া-লনয়া িলসেল। কী আশ্চেশ বোপার! 
মাত্র লিৌে বেকরর একসে সককিারী, ৈার আবার দীঘশসদন যকর মন 
লদয়া-লনয়া? ৈার এই ঘেনা দ্বারা সক একো েৈীয়মান হয় না লে, 
আজকাকলর লমকয়রা তনসৈক সিক্ষার আকগই লেম-ভাকলাবািার 
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সিক্ষা রপ্ত করকে? লে সজসনি বহু বের পর বুকি আিার কো ৈা 
ৈারা কু্ষেৈম িমকয় আত্মস্থ করকে?  
লি োককগ, লমাবারক একজন পসরেৈ বয়কির েুবক। এিব 
উন্মাদ েুবককদর মকনর অসভযাকন ভাকলাবািার মেশাদা রক্ষার লিকয় 
েবৃসত্তর িাসহদা পূরে লবসি গুরুত্ব বহন ককর। লকবল বেবিায়ী 
এই লমাবারককর িাকে ে ন েেম লদ া হয় সিমুর ৈ নই ৈাকক 
লেকমর িাোঁকদ লিলার মরেকনিায় সলপ্ত হয় লি। অল্পবয়িী অবুি 
একো লমকয়কক বাকগ লপকৈ লৈমন িমিো হয় না লমাবারককর। 
লি  ুব িহকজই ঘাকয়ল ককর সিমুর েসৈকরায িসক্তকক। ৈাই লি 
িহকজই যরা লদয় লমাবারককর েলনার জাকল। উছল একসে 
লমকয়র কাকে লেম িসৈেই ল লনার বস্তু।  
লিই ল লনার বস্তুর িাহাকেে লমাবারক ৈার স্বােশসিসদ্ধর পকে 
এসগকয় লেকৈ োকক অসবরাম গসৈকৈ। সিমুকক নৈুন নৈুন 
কল্পনার জাকল আবদ্ধ ককর লি সনসভশক পকে এসগকয় িকল লজার 
কদকম। সকন্তু সবেয়ো যরা পকড় সিমুর মা-বাবার কাকে। ৈারা 
লমকয়র এমন িবশনািা ল লাকক লমকন সনকৈ পাকরন না। হয়ৈ 
বয়স্ক এবাং সিমুর জনে লবমানান লমাবারককক লডকক ৈারা ৈাকদর 
অসনছার কো েকাি ককরন। লমকয়ককও িািন ককরন ৈারা 
এমন সনবুশসদ্ধৈা ও  ামক য়ালীর জনে। 
জন্মদাৈা মা-বাবার জনে এো সকন্তু লমাকেই অনাসযকাকরর লকাকনা 
সবেয় নয়। োরা এৈ কষ্ট্ ককর িিানকক জন্ম সদকয়কেন, হাড়ভাো 
 ােুসনর পয়িা সদকয় লালন-পালন ককরকেন ৈারা িিাকনর 
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সবপেগামীৈায় বায িাযকবন না লৈা িুপ ককর িিাকনর জীবনপাড় 
ভাোর দৃিে অবকলাকন করকবন? একৈা তনসৈকার েশ্ন আর 
মানবৈার েুসক্ত। সকন্তু মানবৈা লে াকন ভূলুসেৈ, মুক্তবাকির 
লোবকল তনসৈকৈা লে াকন সবোক্রাি লি াকন তনসৈকা ও েুসক্তর 
েশ্ন লযাকপ সেককব লকন? 
ৈাই লমাবারককর লবলায়ও তনসৈকৈার েশ্ন লযাকপ লেককসন। সিমুর 
বাবা মা ে ন ৈাকক িািন ককরকেন এবাং সনকজর লমকয়ককও 
সনয়ন্ত্রে করার লিষ্ট্া ককরকেন ৈ ন লি মারাত্মক ক্ষীপ্ত হকয় 
উকঠকে। হকয়কে েসৈকিাযপরায়ে। ৈাই লমকয়র বাবা-মার মুক র 
ওপর বকল সদকয়কে, বাবা মা বাযা লদয়ার লক? লি ৈাকক উসঠকয় 
সনকয় সবকয় করকব! সকন্তু লমাবারক ো করকৈ লিকয়কে ককরকে ৈার 
লিকয় অকনকগুে লবসি। লি ভাকলাবািার মানুেসের িম্ভ্রম ধ্বাংি 
ককরকে, ৈার জীবন লককড় সনকয়কে আর মা বাবার বুক  াসল 
ককরকে।  
১৬ই লিকেম্বর সিমু েসৈসদকনর মকৈা লকাসিাংকয় োওয়ার িময় 
লমাবারক ককয়কজন ব াকে বনু্ধকক সনকয় সিমুকক সবকয়র কো বকল 
উসঠকয় সনকয় োয়। সিমু ৈাকৈ বায লিকযকে সকনা ৈা বলকৈ পাসর 
না। ৈকব হয়ৈ মকনর অজাকিই সিহসরৈ হকয়কে ক্ষকে ক্ষকে। 
সেয় মানুকের িাকে লকাোও োওয়া, এই আর কী! এরূপ 
লভকবকে। সকন্তু মকনর মানুে লিনা আজ বড় দায়। এ ন আর 
মকনর লভৈর মন বাি ককর না, সহাংরৈা আর ববশরৈা বাি ককর 
লি াকন। ৈাই িরল মকন ৈুসম োকক মকনর মানুে ভাবকব, 
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সনষু্ঠরভাকব লি লৈামার িবসকেু লককড় লনকব। আমাকদর লদকির 
িাাংসৃ্কসৈ আর দীঘশসদন যকর লদক  আিা তনসৈকৈার এই সিত্রই 
আমরা লদক  আিসে।  
োকহাক, বনু্ধকদর িহাকোসগৈায় লমাবারক সিমুকক উসঠকয় সনকয় োয় 
এবাং ভাকলাবািার িাকে েৈারো ককর ৈার িম্ভ্রম লককড় লনয়। 
শুযু ৈাই নয়, এরপর লি ৈাকক সনমশমভাকব হৈো ককর। সেয় 
মানুেকক ে মী ককর হািপাৈাকল লরক  পাসলকয় োয় লকাকনা 
অজানার পকে। হািপাৈাল লেকক সিমুর মাকয়র কাকে একসে 
সনমশম দুঃিাংবাদবাহক লিান আকি। লিাকন ৈাকক জানাকনা হয় 
ৈার লমকয়র লাি োনা লগৌরীপুর হািপাৈাকলর লমকিকৈ পকড় 
আকে। হািপাৈাকল সগকয় িসৈেই লমকয়র লাি লদ কৈ পান সিমুর 
মা িাসহদা লবগম। রাকৈ  ুনী লমাবারককর সবরুকদ্ধ োনায় মামলা 
করকৈ লগকল পুসলি মামলার রূপ পাকট লদয়।  ুসনকক বাোঁিাকনার 
জনে ৈারা অপমৃৈুের মামলা লনয়। [আমার লদি ১৩/১০/২০১১ 
ইাং]   
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মানবৈার রুদ্ধদুয়ার! 
 
মানুে িমকয়র আকগই অকনক সকেু ককর লিলা পেন্দ ককর। এো 
ৈাকদর েকৃসৈগৈ স্বভাব। েকৃসৈর এই লহয়ালীপনায় কৈ কৃসৈত্ব 
আর কৈ অেীসৈকর ঘেনাই লে ঘকে ৈার ইয়াত্তা করা কসঠন। 
লেম-ভাকলাবািা মানুকের মজ্জাগৈ স্বভাব। লে মানুে সহকিকব 
দুসনয়াকৈ পদাপশে ককরকে লি এিব গুে সনকয়ই পদাপশে ককরকে। 
সকন্তু এিব গুকের বসহঃেকাকির একো িময় আকে। একো সিশু 
জন্মগ্রহে ককরই সনসদশষ্ট্ িমকয়র পূকবশই লেমন লদৌঁড়াকৈ পাকর না 
লৈমসনভাকব একজন নারী সকাংবা পুরুে সনসদশষ্ট্ িমকয়র পূকবশই 
আল্লাহেদত্ত এই গুোবলীর েকাি ঘোকৈ পাকর না। আমরা 
বাাংলায় অকালপক্ক বকল একো কো বসল। অেশাৎ লে বস্তু ে ন 
করা বা হওয়া দরকার ৈ ন না হকয় ৈার আকগই হকল সবদ্রূপ 
ককর একোো বলা হয়।  
লবািা লগল বয়কির আকগ বা সনসদশষ্ট্ িমকয়র আকগ লকাকনা সবেকয় 
আগ বাড়াকৈ লনই। ৈাকৈ লিো িুন্দর হয় না বরাং অকোগে ও 
 ারাপ হয়। িুৈরাাং বাবা মা অকনক কষ্ট্ ককর ে ন িিান লালন-
পালন ককরন ৈ ন এই সিিাও ৈাকদর মকযে োকক লে, িিানকক 
ৈারা এমন ঘকর ৈুকল লদকবন লে ঘর ৈার জনে িুক র িাদর 
হকব। এমন পসরকবকি লমকয় সবকয় লদকবন বা লেকলকক সবকয় 
করাকবন লে পসরকবি লেকক িাসির িুবাৈাি েুকে আকি। এমন 
লকান দুমুশ  িিান আকে োরা মা-বাবার এই সিিাকক অস্বীকার 
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ককর ৈাকদর অপমান ককর? সপৈৃ ও মাৈৃদৃসষ্ট্কৈ লদ া ভসবেেৈ 
সিিাকক অবমূলোয়ন ককর?  
হোোঁ, োরা সবকয়র আকগই সনকজকদর িু নীড় রিনা করকৈ সনজ 
পকে হাোঁকে, সপৈা-মাৈার িাওয়ার অবমূলোয়ন ককর সনকজই রিনা 
করকৈ িায় ভসবেেৈ ৈারাই এই লশ্রেীর মানুে। বেেশৈা ৈাকদর 
সনৈেিঙ্গী, লাঞ্ছনা ৈাকদর সনঃশ্বাকির মকৈা আবিেক হকয় োয়। 
লেকমর আবগাহকন সবকভার োকা কসল্পৈ স্বকপ্নর িাকে ে ন 
বাস্তবৈার সমল  ুোঁকজ পাওয়া োয় না ৈ নই আত্মকপালসব্ধ লজকগ 
ওকঠ। সকন্তু ৈ ন ৈাকৈ লাভ কী? িমাকজর আজ লে অবস্থা, 
ৈাকৈ অসৈ সবদগ্ধ আর লপাড় াওয়া বেসক্ত োড়া কাকরা আিল 
লিহারা লবর ককর আনা িম্ভব নয়। আর বয়িসন্ধক্ষকের উকত্তজনায় 
ৈড়পাকৈ োকা সককিার-সককিারী বা েুবক-েুবৈীকদর লৈা কোই 
লনই।  
ৈুসম কাউকক িুকলর লিহারায় লদ কব লৈা িাহি ককর েেম 
পাৈাো উটাও। সবস্ফাসরৈ হওনা লেন, লি াকন সবকের কাসল 
োকার িম্ভাবনা আকে! হয়ৈ কোর োোঁকি লৈামার সিিার জগৈ 
বদকল লদকব, লৈামার িু  সনসশ্চৈ করার গল্প বলার িময় পৃসেবীর 
িব কাসল সদকয় লৈামার িু কাসহনী রিনা করকব, লিরাগো একন 
সদকৈ বলকল িাোঁদোই একন লদয়ার কো বলকব, লোট্ট একো 
িু নীকড়র কো বলকল োিাদ গড়ার স্বপ্ন লদ াকব, গকল্পাছকল 
সবসু্কে  াওয়াকৈ বলকল হয়ৈ সপজা  াওয়াকব। এভাকব লৈামার 
লিাক র িামকন লৈামার েৈোিার লিকয় িবসকেু লবসি লদস কয় 
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লৈামার মন সককন লনকব। পকর ে ন ৈুসম ৈার হাকৈ নেস্ত হকব 
ৈ ন ভাকলাবািার এিব িওদাগররা িুদািকল উসঠকয় লনকব। 
লি াকন ৈুসম ভাকলাবািার বদকল লদ কব মুনািাক ারী বেবিায়ীর 
লালিার িাহনী।  
লৈামার লেৌবকনর গুরুত্ব লিে হওয়ার আকগই লৈামাকক সনকক্ষপ 
করকৈ িাইকব লকাকনা পসরৈেক্ত ডার্স্সবকন। ৈ ন ৈুসম ৈাকক 
ভাকলাবািার লদাহাই সদকয় বাকগ আনকৈ োকব? ভুল। লিো 
অৈীৈ। আর মুক্তবাকির অবনসৈক পকে অগ্রিরমান ভাকলাবািার 
এমন মানুকেরা অৈীৈ সৃ্মসৈিারেকক ভয় পায়, লজ্জা ককর। ৈাই 
িু সিিার অসগ্রম লিষ্ট্া না ককর কষ্ট্ হকলও জকড়াির হকয় ঘকরই 
োককা, সকেুসদকনর কষ্ট্ লৈামাকক স্থায়ী িু  পাইকয় সদকৈ িাহােে 
করকব। আকবগ েশ্রয় সদকয়া না, সবশ্বাকির পকে িকলা। 
আকবগী ও অসবশ্বািী এমন মানুকের অকনক ঘেনা আমাকদর 
লিাক র িামকন। আজ ৈারা লদউসলয়া, িব হাসরকয় ৈারা মা-
বাবাককও হাসরকয়কে। কৈ ঘেনা বলব লৈামায়? লৈামার 
শ্রবেিসক্তর তযেশেিুেসৈর বোপাকর লে আমার িাংিয় হয়! ৈবু 
লিাকনা : 
উকম্ম হাসববা বাসপ্প। আপনজকনর লিাকক লক না কাৈর হয়? মা 
বাবা, ভাই-লবাকনর িাকে লৈা মানুকের নাসড়র িম্পকশ। এমন লকউ 
েসদ মারা োয় ৈকব লকউ সক িুসস্থর োককৈ পাকর? সবকিে ককর 
লকাকনা দুঘশেনায় পকড় েসদ আপনজকনর লকউ মারা োয়? 
মানবৈার লকাকনা সবিাকর সক ৈাকদরকক ৈ ন লঠসককয় রা া োয়? 
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সকন্তু পৃসেবীর মানসবকৈার িব িাংজ্ঞা অসৈক্রম ককর লগল উকম্ম 
হাসববার জীবকন। অসেদগ্ধ হকয় মারা োওয়া ভাইসেকক লদ কৈ 
সগকয় হারাকলন শ্বশুরবাসড় েকবকির দরজার লগে পাি। সৈন 
বেকরর একমাত্র লমকয়কক িকঙ্গ সনকয় সৈসন এ ন লকবলই উদাি 
নয়কন সবসিত্র এই যরনীর সদকক ৈাসককয় কার সবরুকদ্ধ লেন উষ্মা 
েকাি ককরন। হয়ৈ বা সনকজর সবরুকদ্ধই। 
সনজ কল্পনািসক্ত বেয় ককর লে িু নীড় রিনা ককরসেকলন সবকয়র 
আকগ, এোই সক লিোর েসৈছসব? বসঞ্চৈা হাসববার মকন বারবার 
লদালা লদয় এিব অবাসঞ্ছৈ েশ্ন। সৈসন সৃ্মসৈ হাৈসড়কয় আকগ িকল 
োন, সৃ্মসৈর লিই িবুজ আসেনায় লদ কৈ পান স্বামী সিকরাজকক। 
মকন পকড় আকগর লিই কোগুকলা। িবুকজর লি িময়কার 
কোগুকলা আজ িবকিকয় বড় েহিন ও েলনা বকল মকন হয় 
উকম্ম হাসববার কাকে। লে ললাকো ৈাকক এৈ ভাকলাকবকিসেল, 
সবকয়র পর ভাকলাবািায় সিক্ত করকৈ লিকয়সেল লে, আজ লিই 
ৈাকক এভাকব বসঞ্চৈ করল? বসঞ্চৈ করকৈ পারল? 
লি লৈা এই সিকরাকজর ভরিাকৈই ২০০৪ইাং িাকলর ২০ মািশ 
সনকজর ঘকরর দরজায় সনকজ ৈালা সদকয় পকে লনকমসেল। 
সিকরাকজর ভাকলাবািাকক মূলে সদকৈ সগকয় মা-বাবা ও লগাো 
পসরবারকক অিু ী ককর সনকজর মকৈ ৈাকক সবকয় ককরসেল। ৈাকক 
লভকবসেল পরম আশ্রয়, লে িৈ িড়িাোঁপোয় ৈাকক আগকল 
রা কব, আশ্রয় লদকব মমৈার লকাকল। সকন্তু লিই ললাকোই সক 
ককর পারল ৈাকক ঘর লেকক লবর ককর সদকৈ?  
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সৃ্মসৈর িাকে েৈ ঘসনষ্ঠৈা হয় উকম্ম হাসববার কষ্ট্ ৈৈই গভীর 
হয়। আকর একৈা লিই সিকরাজ, িাংিাকরর িবাইকক লেকড় বড় 
আিা সনকয় োকক সবকয় করার জনে ঘর লেকড়সেল লি; আর মাত্র 
সৈনসদকনর মাোয় এর েসৈদান সদকয়সেল স্বামী সিকরাজ। সিকরাজ 
অকনক কষ্ট্ ককর সৈনসদন পেশি ৈার আিল লিহারা লগাপন ককর 
রা কৈ লপকরসেল। সকন্তু লভৈকরর পসরিয়ো ে ন লিোঁকপ উকঠ 
লিকে লেকৈ োকক ৈ ন সনজ মূসৈশকৈ আত্মেকাি ককর লি।  
মানবজীবকনর এ এক অসবশ্বািে পসরবৈশন। এই সৈনসদন আকগও 
লে মস্তবড় ভাকলাবািার ললাভ লদ াকলা লিই ললাকোই হঠাৎ সক 
হকলা লে পুকরা পসরবৈশন হকয় লগল? শুরু হকলা অমানুসেক 
সনেশাৈন। উকম্ম হাসববার এিব সবশ্বািই হকৈ িায় না। লি বারবার 
ৈাকায় সিকরাকজর সদকক। এই সক লিই ললাক, আড়াকল-আবডাকল 
োকক সনকয় লি ভসবেেকৈর স্বপ্ন বুনৈ? ভসবেেৈ সক ৈকব মানুকের 
িাকে এভাকবই েলনা আর েৈারো ককর? 
সববাহপূবশ জীবকন উকম্ম হাসববা অকনক ভাকলাবািা লপকলও সবকয়র 
পর সৈসন স্বামীর কাে লেকক লকাকনা ভাকলাবািা পানসন। বরাং 
লপকয়কেন বঞ্ছনা, হকয়কেন ক্ষৈসবক্ষৈ। আজ মকন ভাকলাবািার 
সৃ্মসৈর বদকল িারা গাকয় লকবলই দগদকগ ক্ষৈ। ভাকলাবািার এই 
ললাকসেই ৈাকক ঘকরর দরজা-জানালা বন্ধ ককর লবদম েহার 
করৈ। শুযু ২০০৭ইাং িাকলই উকম্ম হাসববাকক কমপকক্ষ দিবার 
হািপাৈাকল ভসৈশ করা হকয়কে স্বামীর আঘাকৈ জজশসরৈ হওয়ার 
পর! মৃৈুের িাকে কাইজা ককর ঘকর সিকরকেন স্বামীর লিই যূির 
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ভাকলাবািার সৃ্মসৈকক স্মরে ককর। সকন্তু আবার লিই সৃ্মসৈ 
বাস্তবৈার পা ায় ভর ককর উকম্ম হাসববার জীবনডাকল ডানা 
লমকলসন। ৈাই আবার হকৈ হকয়কে সনেশাসৈৈা।  
পােে স্বামী ৈো এককাকলর ভাকলাবািার মানুেসে উকম্ম হাসববার 
দাোঁৈগুকলার ওপকরও িাসলকয়কে সনেশাৈন। ভাকলাবািার িসক্ত 
েকয়াগ ককর লি স্ত্রীর দাোঁৈগুকলাকক লভকে গুোঁসড়কয় সদকয়কে। 
িীমাহীন এই সনেশাৈকনর মকযে এসগকয় িকল উকম্ম হাসববার 
অবাসঞ্ছৈ ভাকলাবািার অনাকাসিৈ দাম্পৈে জীবন। এসগকয় িকল 
েজন্ম সবস্তাকরর েকৃসৈর ল লা। অিঃিো হন উকম্ম হাসববা। ৈার 
আিার পালকক পর গসজকয় ওকঠ লেন। এই বুসি ভাকলাবািার 
মানুে স্বামীসে ৈাকক িিাকনর উসিলায় ভাকলাবািকবন, আকগর 
মকৈা আদর করকবন আর সনেশাৈকনর হাৈ লেকক লরহাই লদকবন। 
ৈার ভাবাো লেন মরীসিকাই হকয় োকক। স্বামীর মন গকল না। 
দুসনয়া আকলা ককর একো কনোিিান আগমন করকলও সিকরাকজর 
মকন সিকর আকি না আকগর লিই ভাকলাবািার উত্তাপ। ৈাই 
সনয়সমৈই িলকৈ োকক সনেশাৈন। এমনসক সৈন বেকরর অবুি 
িিান িারজানার িামকনই িলৈ অকেে সনেশাৈন। এভাকব িলকৈ 
িলকৈ একিময় িলার গসৈ লেকম লেকৈ িায় উকম্ম হাসববার। এক 
িময় মকন হয় আকগর গৃকহ সিকর োকব, লে গৃকহ বালেকাল 
লককেকে, তিিব আর তকির লককেকে।  
সকন্তু পরক্ষকেই ভুল ভাকে ৈার। লি সনকজই লৈা লি পে বন্ধ 
ককর একিকে! সিকরাকজর িাকে লেসদন পকে লনকমকে লিসদনই লৈা 
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বাসড় লেকক বকল লদয়া হকয়কে লে, আর লকাকনাসদন ৈাকক এই 
বাসড়কৈ আশ্রয় লদয়া হকব না। ৈাহকল লি আজ লকাোয় আশ্রয় 
লনকব? ভাকলাবািার মেশাদা সদকৈ সগকয় ভাকলাবািার মানুকের 
আশ্বাকি সেসন িব লেকড় পকে লনকমকেন লিই আশ্বাি আজ যূির 
সৃ্মসৈ, মসলন ইসৈহাি! ৈাই ঘকর সিকর োওয়ার পসরকল্পনা বাদ 
সদকৈ হয় উকম্ম হাসববাকক।  
এরই মকযে গৈ ৭ই লিকেম্বর উকম্ম হাসববার লোে ভাই হাসিে 
অসেদগ্ধ হকয়  াকায় মারা োয়। ভাইকয়র মৃৈুে িাংবাদ উকম্ম 
হাসববার দুঃ  ককয়ক গুে বাসড়কয় লদয়। সৈসন ভাইকক একনজর 
লদ ার জনে বাসড়কৈ আিার ইছা ককরন। সকন্তু লিই ভাকলাবািার 
মানুে স্বামী ৈাকৈ েবল আপসত্ত ককর। ৈার িাি কো, লকাকনা 
কারকেই লি বাবার বাসড় লেকৈ পারকব না। সকন্তু লিাক আর 
আপন ভাইকয়র দগ্ধমু সে লিেবাকরর মকৈা লদ ার ৈীব্র বািনা 
উকম্ম হাসববাকক সবকোহী ককর লৈাকল। সৈসন এই েেম স্বামীর 
কো অমানে ককরন। লদ কৈ োন ভাইকয়র লািসে।  
েেম ে ন বাবার বাসড় লেকক সিকরাকজর িাকে পকে লনকমসেকলন 
লিসদনই বাবার বাসড়র দরজা ৈার জনে সিরৈকর বন্ধ ককর লদয়া 
হকয়সেল। আর আজ ে ন সিকরাকজর বাসড় লেকক মৃৈ ভাইকক 
লদ ার জনে বাবার বাসড় আিকলন ৈ ন সিকরাকজর বাসড়র দরজা 
ৈার জনে সিরৈকর বন্ধ ককর লদয়া হকলা। এই হকছ মুক্তবাকির 
ল লা, লেকমর েকৃসৈ! ভাইকক লদক  স্বামীর বাসড়কৈ সিকর লগকল 
লি বাসড়র দরজা সিরৈকর বন্ধ ককর লদয় হয় উকম্ম হাসববার জনে। 
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স্বামী সিকরাজ ৈাকক িুস্পষ্ট্ ভাোয় জাসনকয় সদকয়কে উকম্ম হাসববার 
জনে এই বাসড়র দরজা সিরৈকর বন্ধ! [ৈেেিূত্র : আমার লদি 
১৩/১০/২০১১ইাং] 
সৈন বেকরর একমাত্র কনোিিান িারজানাকক সনকয় ভাকগের 
িাকায় ঘুরকৈ ঘুরকৈ লকাোয় সগকয় লঠকক উকম্ম হাসববার জীবন 
লিোই এ ন লদ ার সবেয়। ৈকব লিো লৈা ভসবেেকৈর কো। 
উকম্ম হাসববার অৈীৈ সকন্তু লমাকেই িু কর নয়। আর িু কর নয় 
মুক্তবাি আর লবপদশা ও উছৃঙ্খল জীবন।  
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মুক্তবাকির লদনা লিায 
 
সবকশ্বর িব জায়গার অবস্থা একই। দিশনীয় স্থানগুকলা দ ল ককর 
রা কব সবলকবাডশ এবাং অবিেই ৈা নারীর লিাভায় িুকিাসভৈ। 
অশ্লীল ও অযশউলঙ্গ নারীর েসবিম্বসলৈ এিব সবলকবাডশ োসেকয়ই 
পুোঁসজপসৈরা সনকজকদর পককে ভাসর ককর। মাি ান লেকক মকডল 
নারীরা পায় িামানে সকেু পয়িা আর দিশকরা পায় লিা  
কপলাকনার িুকোগ! রাজযানী  াকার অবস্থা ক্রকমই লিািনীয় হকয় 
উঠকে। িবসকেুকৈ মাত্রা োসড়কয় োওয়ার লে িিশা শুরু হকয়কে 
ৈার েযান সিত্র িুকঠ ওকঠ এিব সবলকবাকডশর গাকয়। লকাকনা 
লকাকনা লকাম্পাসন এমন িব সবলকবাডশ দাোঁড় কসরকয় সদকছ ো লদক  
মকন হয় আমরা লবায হয় পাশ্চাকৈের লকাকনা উলঙ্গকদকির 
বাসিন্দা!  
নারীকদরকক এভাকব নেকদকহ েকাি করার হীনককমশ সলপ্ত হয় 
িাযারেৈ ইকলসক্ট্রক ও সেেসমসডয়া। িুন্দরী লকাকনা মকডকলর 
একো মাত্র নে েসবর লপাজ বদকল সদকৈ পাকর ৈাকদর জীবন। হু 
হু ককর বাড়কব গ্রাহক। কােসৈ হকব পসত্রকার। আর লে সমসডয়া 
ৈা পসরদিশকনর বেবস্থা করকব ৈাকৈ িাোঁসপকয় পড়কব দিশক-লশ্রাৈা। 
েিুর সবজ্ঞাপন পাওয়া োকব। স্ফীৈ হকব বোাংককর একাউে। 
এিব স্বােশসিিা লেককই ৈারা মকডলকদর লপেকন লাকগ। ৈাকদরকক 
উৈেক্ত ককর এবাং েকলাভকন লিে পেশি উলঙ্গ হওয়ার োড়পত্রই 
আদায় ককর োকড়।  
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আর োরা এভাকব সবসলকয় লদয় সনকজকদরকক, ককয়ক মুকঠা পয়িার 
কাকে কাবু হকয় সনকজকক উপস্থাপন ককর সবকৃসৈ ভসঙ্গকৈ ৈারা সক 
িসৈেই িু ী? সবলকবাকডশ োোকনা হাকিোজ্জ্বল লিহারার মকৈাই সক 
ৈাকদর আভেিরীে জীবন, লভৈকরর অবস্থা? নাসক সবলকবাকডশর 
গাকয় োোকনা পকেের মকৈাই সঠকানাহীন েন্নোড়া ৈাকদর জীবন?  
বৈশমাকন মকডসলাংকয়র রকমকিকরর অভাব লনই। র োম্প মকডসলাং 
এগুকলার অনেৈম। বাাংলাকদকি  ুব লবসিসদন হয়সন এর আগমন 
ঘকেকে। অসৈমাত্রার আযুসনকৈা বকল একদকি েকবি করকৈ িময় 
সনকয়কে এসে। এ নও ৈা িাংকুসিৈ পসরিকর আবদ্ধ হকয় আকে। 
সকন্তু সদন সদন বাড়কে এর পসরসয। লকাকনা েসৈষ্ঠান নৈুন সকেু 
বাজাকর সনকয় আিকলই গ্রাহককদর কাকে োওয়ার আকগ েুকে 
োকছ মকডলকদর কাকে। সববিনা একজন মকডকলর বস্ত্র 
লকাম্পানীর মকডল হওয়ার লেৌসক্তকৈা কৈ াসন লি কো সকন্তু 
আমরা ক নই ভাসব না। আর এই না ভাবার িুকোকগ স্বােশকিেী 
মহল ৈাকদর স্বােশ পুকর সনকছ োকছ ৈাই ভাকব।  
ৈাসহয়া ৈাবাস্িুম আদৃৈা। লিাসবজ জগকৈর পসরসিৈ মু । োনা 
দুই বের সৈসন র োম্প মকডসলাংকয় দাসপকয় লবসড়কয়কেন। বহু 
লকাম্পাসনকক ককরকেন পসরপুষ্ট্। সকন্তু ে ন িকল লগকলন ৈ ন 
এককবাকরই সনঃস্ব হকয় লগকলন। ৈার েস্থানপকে লকউ আকলার 
মিাল সনকয় আকিসন। আোঁযার রাকৈর িলার উপকরে িকঙ্গ 
লদয়সন। এককবাকর সনষু্ঠর সনমশমভাকব ৈাকক িকল লেকৈ হকয়কে। লে 
মকডসলাংকয় সনকজকক জসড়কয়সেকলন এবাং োরা ৈার দ্বারা 
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ভীেেভাকব উপকৃৈ হকয়কে ৈারাই ৈার িকল োওয়ার লপেকন মূল 
কারে বকল কো উকঠকে।  
০১/১১/২০১১ইাং লরাজ লিামবার রাকৈ মুহাম্মাদপুকরর ১২/৬ 
ৈাজমহল লরাকডর একসে বািার িারৈলার দরজার িামকন অজ্ঞাৈ 
সহকিকব আদৃৈার লাি উদ্ধার করা হয়। সৈনসদন সৈসন অজ্ঞাৈ 
সহকিকবই পকড়সেকলন আিুমাকন মুসিদুল ইিলাকমর লাকির 
সহমাগাকর। র োকম্প সেসন এৈ মানুকের িামকন উপস্থাসপৈ হকৈন, 
োর পারিমশ লদক  দিশকরা হাকৈ ৈাসল সদকৈ সৈসন আজ 
লবওয়াসরি লাি! এই বুসি সনষু্ঠর দুসনয়ার ল লা?  
সনষু্ঠর দুসনয়ার িাকে আরও অকনককই সনষু্ঠর ল লায় লমকৈ উকঠসেল 
আদৃৈাকক সনকয়। লরহান নাকমর লে বনু্ধর িাকে সৈসন ভাকলাবািার 
িম্পককশ জসড়কয় পকড়ন সৈসনও ৈাকক দূকর েুোঁকড় লিকল লদন। ৈার 
বনু্ধকদর ভাোয়- আকরক মকডল লরহাকনর িাকে আদৃৈার লেকমর 
িম্পকশ সেল। মাি েকয়ক আকগ ৈারা সবকয়ও ককরসেকলন। সকন্তু 
সবকয় নৈুন োককৈই পুরান সবেয় একি হাসজর। িগড়া। নৈুন 
বযূর িাকে োয় িগড়া করকৈন স্বামী লরহান। আদৃৈা সেকলন 
সিিায় আিক্ত। এোড়া লজসদ োকার কারকে সবসভন্ন িকোশুকে 
সগকয় োয়ই আদৃৈা-লরহান িগড়া এমনসক মারামাসর পেশি 
করকৈন।  
এভাকব ভাকলাবািা ও ভাকলাবািার মানুকের সনষু্ঠর েহিকনর 
সিকার হন আদৃৈা। লে কাজকক সৈসন লপিা সহকিকব লবকে 
সনকয়সেকলন এবাং ৈাকদর িাকে লপিাগৈ ি েৈা গকড় ৈুকলসেকলন 
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লিই লপিা ও লপিার মানুকেরাও ৈার িাকে সনষু্ঠর ল লা ল কলকে। 
ৈার আকরক বনু্ধ জানান, আদৃৈার েিে লিাোঁক সেল। লকাকনা 
সভজুেয়াল সবজ্ঞাপকন মকডসলাংকয়র অিার লপকলই সৈসন লদৌঁকড় 
লেকৈন। হয়ৈ সনষু্ঠর ল কলায়াকড়রা এোককই িুকোগ সহকিকব গ্রহে 
ককরসেল। লে বািার োকদ ৈার লাি  ুোঁকজ পাওয়া োয় লি 
বািাকৈই রকয়কে মকডসলাং ও সবজ্ঞাপনী িাংস্থা ‘লজকনসিি সভউ’-
এর কােশালয়। আদৃৈা এই িাংস্থার হকয় কাজও ককরকেন এক 
িময়। বনু্ধকদর যারো, লিসদন লজকনসিি কৈৃশপকক্ষর ডাককই 
আদৃৈা লি াকন সগকয়সেকলন।  
এই সবজ্ঞাপনী িাংস্থা শুযু আদৃৈার জীবনককই ধ্বাংি ককরসন। 
ধ্বাংি ককরকে আরও বহু মানুকের জীবন। ধ্বাংি ককরকে 
সবত্তিালীকদর তনসৈকা। একাসযক র োম্প মকডকলর বক্তবে, 
লজকনসিি সভউ সবজ্ঞাপনী িাংস্থা সহকিকব কাজ করকলও ৈারা 
সবসভন্ন র োম্প মকডলকক সবজ্ঞাপকনর মকডল বানাকনার ললাভ 
লদস কয় সবসভন্ন উচ্চসবত্ত ললাককদর মকনারিকনর জনে পাঠাৈ। 
লজকনসিকির কেশযার িজল লহাকিন বরুে (েদ্মনাম) সনকজ 
‘িাপ্লায়ার’ সহকিকব কাজ ককরন বকল মকডসলাং জগকৈ েিসলৈ 
রকয়কে। হয়ৈ লমাৈাকলবকদর িাওয়ার লিে লদ কৈ লিকয়সেকলন 
বকলই জান সদকৈ হকলা আদৃৈাকক। কারে সৈসন লে বািায়  ুন 
হন লি াকন োওয়ার একমাত্র িাসব সেল ওই লজকনসিি কৈৃশপকক্ষর 
কাকেই। একারকে ওই বািার অনোনে বাসিন্দারা োকদ লেকৈ 
পারকৈন না। োকদর ওই অাংিেুকুও অন্ধকার।  



 

254 

িকল হৈো করার পর িসব্বি ঘণ্টা লাি লিকল রা া হকলও লকউ 
ৈা লদ কৈ পায়সন। পকর লজকনসিি কৈৃশপক্ষই লাকির  বর 
সদকয়কে পুসলিকক। পুসলি লজকনসিকির িারজন কমশকৈশাকক 
লগ্রিৈার ককর। োেসমক সজকজ্ঞিায় ৈারা আদৃৈাকক লিকন না 
বকল জানায়। শুযু সক ৈাই? োকদর এক িময় িব সদকয়কেন 
আদৃৈা ৈারাই ৈাকক পসৈৈা িাবেস্ত ককর লেকড়কে। পুসলকির হাৈ 
লেকক োড়া পাওয়ার পর বরুে ওই বািার একজন বাসিন্দাকক 
জানান, ‘লািো লোকাই োইকপর লকাকনা পসৈৈার হকব!’ [ৈেেিূত্র 
: তদসনক িকাকলর  বর ০৫/১১/২০১১ ইাং] 
মহল্লাবািীর সবশ্বাি, লমাৈাকলব এই হৈোকাকের িাকে জসড়ৈ। 
নৈুবা আদৃৈাকক লিনার পরও ৈাকক লোকাই ও পসৈৈার পসরিকয় 
পসরসিৈ করকৈ োকব লকন? আিকল কো সকন্তু এ াকনই। 
মুক্তবাকির জীবকনর লদনা লিায করকৈ করকৈ মানুে সনঃকিে হকয় 
োকব ৈবু ৈার লদনা লিায হকব না। মৃৈুের পরও লদনা িুকাবার 
পালা লেকক োকব। মকডল আদৃৈা লবায হয় লিই পয়গামই সদকয় 
লগকলন অনাগৈ ভসবেেকৈর কাকে।  
েেম অবস্থায় বরুেকক দায়ী করা হকলও পকর আিল ৈেে 
লবসরকয় একিকে। লরহান নাকমর লে ললাকসের িাকে ৈার সবকয় 
হকয়সেল লি সেল েদ্মকবিী সহনু্দ েুবক। আদৃৈার িাকে লেকমর 
িম্পকশ স্থাপকনর জনে লি সনকজকক মুিসলম পসরিয় লদয়। 
একপেশাকয় তদসহক িম্পকশ সনরাপদ করার জনে সববাহবন্ধকনরও 
আশ্রয় লনয়। সকন্তু অবস্থা লবগসৈক লদক  দূকর িকর লেকৈ উদেৈ 
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হয় লি। সবকিে ককর ৈার কোসরয়ার হুমসকর মুক  পড়কে লদক  
আদৃৈাকক দুসনয়া লেকক সবদায় ককর লদয়াককই লশ্রয় বকল সস্থর 
ককর। এরই যারাবাসহকৈায় লি ৈাকক হৈো ককর। 
আদৃৈার পাসরবাসরক অবস্থার ৈেে সনকয় জানা োয় সৈসন এক 
েকার দসরে পসরবার লেককই একিকেন। দাসরকের কারকেই হয়ৈ 
এিএিসি পাকির পর লল াপড়া আর একগায় সন। ৈাই িািকমে 
এক বান্ধবীর হাৈ যকর পা রাক ন মকডসলাং জগকৈ। লি ান 
লেককই পেিলা িমূ্পেশ এক সভন্ন জগকৈর সদকক।  
সকন্তু কো হকছ, মানবজীবকনর িাকে দাসরকের এই ঘসনষ্ঠৈা লৈা 
লিই োিীনকাল লেককই। মানুে আর দাসরে দুকো অকৃসত্রম বনু্ধ। 
ইসৈহাকির লকাকনা পাঠক সক এই ৈেে সদকৈ পারকব লে, 
মানবইসৈহাকির সবকিে লকাকনা কাকল দাসরকের অসস্তত্ব সেল না? 
মানবজাসৈর পে িলা লেসদন লেকক শুরু হকয়কে লিসদন লেকক 
দাসরকেরও পেিলা শুরু হকয়কে। ৈাই দাসরকের িাকে মানুকের 
লড়াই, িাংগ্রামও অকনক োিীন। ইসৈহাকির পাৈায় লকবল 
সব োৈ লড়াই আর েুদ্ধ-সবগ্রকহর কোই লল া হয় সকন্তু লি িব 
লড়াইকয়র বাইকরও লে আরও লড়াইকয়র ময়দান আকে এবাং লি 
িব ময়দাকনর সনৈে লড়াই হকছ অভাবী মানুকের, লি িব কো 
ইসৈহাকির পাৈায় ঠাোঁই পায়না।  
িকল েকাি পায় না হাজারও বীরত্বগাোঁো কাসহনী, মানসিক 
দৃঢ়ৈার িসক্ত বকল অবনসৈকার সবরুকদ্ধ জয়ী হবার েৈোয়ী 
কাসহনী। একারকে দুবশলরা লড়বার িাহি পায় না, লেরো পায় 
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না। ৈাই ৈারা িহকজই দাসরকের সবরুকদ্ধ িাংগ্রাকম লহকর োয়। 
পরাসজৈ তিসনক হকয় হাসরকয় োয় ইসৈহাকির অৈল গহবকর। 
আদৃৈা লিই হাসরকয় োওয়া পরাসজৈ তিসনককদরই একজন! 
আদৃৈার এই ধ্বাংিেকজ্ঞর লপেকন িবকিকয় বড় কারে ৈার 
লবপকরায়া, উছৃঙ্খল ও তজসবক উন্মাদনার জীবন। মৃৈুের ককয়ক 
সমসনে আকগও সৈসন ইয়াবা লিবন ককরসেকলন এবাং ইয়াবার 
িন্ধাকন লবর হকয়ই সৈসন এই পসরেসৈর সিকার হন।  
আদৃৈার হাসরকয় োওয়ার আকরকসে কারে আকে বকল আমার মকন 
হয়। ৈার মামা আবু্দল গািিার জাসনকয়কেন, আদৃৈা সেল েিে 
লজসদ ও রাগী। ক নও ক নও রাগ ও লজদ ককর লি বান্ধবীকদর 
বািায় িকল লেৈ এবাং লি াকন রাৈ কাোকৈা। ঘেনার আকগর 
সদন রসববার ে ন লি বািা লেকক লবর হকয় োয় এবাং লিরার 
নাম ককর না, ৈ ন বািার মানুকেরা লভকবসেকলন হয়ৈ কাকরা 
িাকে রাগ ককরই আদৃৈা লবর হকয় লগকে, িময় মকৈা আবার 
সিকর আিকব। সকন্তু দুইসদন গৈ হওয়ার পর ৈাকদর েনক নকড় 
এবাং পসত্রকায় লাি ও লাকির লপািাক-আিাক লদক  ৈারা 
আদৃৈাকক সিনকৈ পাকরন।  
রাকগ, লক্ষাকভই মানুে। মানুকের িত্তার মকযে ভাকলামন্দ এিব গুে 
োককবই। সকন্তু ৈার একো পসরমাে োকা িাই। পসরমাকের 
অসৈসরক্ত লকাকনা সকেুই ভাকলা নয়। রাগ, লজদ বস্তুো নারীকদর 
জনে একেু লবসি লবমানান। নারীর েকৃসৈ আর িামাসজক জীবকন 
লে াকন ৈার অবস্থান, িাাংিাসরক জীবকন ৈাকক লে ান লেকক 
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দাসয়ত্ব পালন করকৈ হয় লি াকন রাগ আর লজকদর পরি োকা 
লবি িুোঁসকপূেশই বকে। একো নারীকক বুিকৈ হকব। বুিকৈ হকব 
অসভভাবককদরককও।  
একজন সপৈা বা মাৈা সহকিকব িিানকক অবিেই ভাকলাবািকবন। 
িিাকনর েসৈ সপৈামাৈার এই ভাকলাবািা, লস্নহেীসৈ িাশ্বৈ 
বাস্তবৈা। ৈকব ৈা লেন ক নও মাত্রা লেকড় না োয় সকাংবা উৎকে 
ভাকব ৈার েকাি না ঘকে। আপনার ভাকলাবািা লেন এভাকব 
েকাি না পায় লে, পৃসেবীর িবসকেুর ঊকদ্ধশ আপসন আপনার 
িিানকক ভাকলাবাকিন। আপনার ভাকলাবািার কাকে বাস্তবৈার 
পাত্তা পায় না। এমন হওয়া ক নই কামে নয়। সপৈা সহকিকব 
আপসন কনোকক একেু লবসি ভাকলাবাকিন।  
আমাকদর লদকি এরূপই লদ া োয়। বাবারা লমকয়কক এবাং মাকয়রা 
লেকলকক লবসি ভাকলাবাকিন। লিো েকৈেককর সনজস্ব বোপার। 
সকন্তু বাবাকদরকক অনুকরায করকবা, আপনার কনোকক সকন্তু 
একসদন অকনের ঘকর পাঠাকৈ হকব। োর ঘকর পাঠাকবন হয়ৈ লি 
আপনার মকৈা মমৈা সদকয় ৈাকক বরে করকৈ নাও পাকর। 
সনকজকক লকবল িািক লভকব িাংিার িালাকনার কমশী সহকিকবও 
ৈাকক ঘকর ৈুলকৈ পাকর। আল্লাহ না করুন, লকউ েসদ এ 
উকেকিেই আপনার কনোকক িাদী ককর সনকয় োয় ৈ ন লেন লি 
লিই িড়িাোঁপো ও েসৈকূল পসরকবকিও সনকজকক মাসনকয় সনকৈ 
পাকর, িাংিার িমুকে লকড় লেকৈ পাকর লি রকম দীক্ষা আপসন 
ৈাকক আকগই সদকয় রা ুন।  
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লকবল ভাকলাবািা আর লস্নহেীসৈ সদকয় লগকল এবাং ভাকলাবািার 
উৎকে মাত্রার েকাি ঘোকল নৈুন পসরকবকি সগকয় আপনার কনো 
লভকে পড়কৈ পাকর। এই িাংিার আর ওই িাংিাকরর োসপ্তর 
সবিাল বেবযান লদক  িমাজ-িাংিার িম্পককশ হৈাি হকয় জীবনকক 
সবপন্ন ককর ৈুলকৈ পাকর। ৈাই কনোর ভসবেেকৈর সদকক ৈাসককয় 
এ নই ভাকলা সিদ্ধাি সনন। ৈাকক েোেে দীক্ষা সদন। 
মানসিকভাকব িক্ত ককর গকড় ৈুলুন।  
রািূলুল্লাহ আলাইসহি িালাকমর লিই অমূলে বােীর কো স্মরে 
করুন, ো সৈসন কনো রুকাইয়া রাসদয়াল্লাহু ‘আনহাকক উকেিে 
ককর বকলসেকলন। কনো স্বামী উিমাকনর সবরুকদ্ধ অসভকোগ সনকয় 
আিকল সৈসন বকলসেকলন, ‘নারীরা স্বামীর সবরুকদ্ধ অসভকোগ 
করুক ৈা আমার একদম পেন্দ নয়। োও, স্বামীর ঘকর িকল 
োও।’ [আওোজুি সিয়ার (ইবন িাসরি রহ. েেীৈ)] 
আপসনও আপনার কনোকক এভাকব দীক্ষা সদন। সবকয়র আকগ এবাং 
পকরও। আর িাবযান, কনোর রাগ ও লজদকক ক নও েশ্রয় 
লদকবন না। আপনার ভাকলাবািার লিকয় ৈার জনে উপকাসর হকব 
লজদকক েশ্রয় না লদয়া। লে ভাকলাবািা ভসবেেৈ অকলোে লডকক 
আকন লি ভাকলাবািার লেৌসক্তকৈা লকাোয়?  
আদৃৈা আমাকদরকক লে িব সবেকয় লিাক  আেুল সদকয় সিক্ষা সদকয় 
লগল, সনকজর জীবন সবসলকয় সদকয় অকনের উপকদকির পাত্র হকলা 
লি িব উপকদি মানাই হকব েকৃৈ বুসদ্ধমাকনর কাজ। কারও মৃৈুে 



 

259 

ও িকল োওয়াো অেীসৈকর হকৈ পাকর। ৈাই বকল ৈা লেকক 
সিক্ষা সনকৈ লৈা লদাে লনই! 
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হৃদয় ভাোর গল্প 

 
মানুে আল্লাহ ৈা‘আলার সবকিে তবসিষ্ট্েযারী এক অননে িৃসষ্ট্। 
মানুকের িৃসষ্ট্কৈ এমন সকেু উপাদান আকে, ো অনে লকাকনা 
োেীর মকযে লনই। ভাকলাবািাও লস্নহ-েীসৈ বস্তুো পৃসেবীর িব 
মা লূককর মকযে োককলও মানুকের ভাকলাবািা ও লস্নহ-েীসৈর 
যরন ও েকৃসৈ সকন্তু সভন্ন। এই সভন্নৈাই মানুেকক অনে িব োেী 
লেকক আলাদা ককরকে। ে ন এই সভন্নৈা োককব না ৈ ন অনে 
োেী লেকক আলাদা তবসিষ্ট্ে সেল লিোও বহাল োককব না।  
লিই তবসিষ্ট্ে ও সভন্নৈা হকছ ভাকলাবািা ও লস্নহ-েীসৈর লক্ষকত্র 
েেমৈ তবযৈা-অববযৈার সবেয় সবকবিনা করা। সদ্বৈীয়ৈ 
ভাকলাবািার মাত্রা সঠক রা া। এর গুরুত্ব িম্পককশ হাদীকি বসেশৈ 
হকয়কে, আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু লেকক বসেশৈ, রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর জামাৈা আলী রাসদয়াল্লাহু আনহু 
বলকৈন- 

نًا َما »  ب ِغض  بَِغيَضَك َهو 
َ
ًما َما َوأ ن  يَُكوَن بَِغيَضَك يَو 

َ
نًا َما َعََس أ ِبب  َحِبيبََك َهو  ح 

َ
أ

ًما َما  ن  يَُكوَن َحِبيبََك يَو 
َ
 «.َعََس أ

‘ৈুসম লৈামার বনু্ধকক পসরসমৈ মহব্বৈ ককরা। লকননা ক নও লি 
লৈামার দুিমকন পসরেৈ হকৈ পাকর। আর দুিমকনর েসৈও 
ভারিামে বজায় লরক  লক্রাযেকাি ককরা। ছকননা ছকায়নাদিন 
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ছস্ ছতামার বনু্ধয়ত পদরণত হয়ত পায়র।’ [সৈরসমেী : 
২১২৮1] 
আিকল বােীসের ৈাৎপেশ এৈ লবসি লে, এর ওপর আমল করকৈ 
পারকল জীবকনর অকনক কসঠন সবেয়  ুব িহকজ িমাযা হকয় 
োকব। এর ৈাৎপেশ অনুযাবন কসর না বকলই আমাকদর কাকরা 
কাকরা জীবন লনকম আকি িরম অন্ধকার। লেমন একিসেল িুমার 
জীবকন। এই লক্ষকত্র মারাত্মক ভুল করার কারকে।  
মানুকের েৈীক্ষা বস্তুো পৃসেবীর কসঠনৈম ‘পদাকেশর’ একসে। 
সবজ্ঞানীরা কসঠন ওজনসবসিষ্ট্ এক যরকনর পদাকেশর িন্ধান 
লপকয়কেন বকল দাসব ককর োককন, োর ওজন এৈ লবসি লে, 
একসদকক ওই একেুককরা পদােশ লরক  অনেসদকক ললাহা বা সিিার 
মকৈা সবরাে আকাকরর যাৈু ে রা কলও ৈা িূকনে িুলকৈ 
োককব। জাসন না সবজ্ঞানীকদর আসবষৃ্কৈ লিই বস্তুো কী। সকন্তু 
সনসশ্চৈ ককর বলকৈ পাসর, ৈারা লি িময় েৈীক্ষা নাকমর 
বস্তুোকক মাপার কো সিিা ককরন সন। অনেোয় ৈারা এই 
েৈীক্ষাককই পৃসেবীর িবকিকয় ভাসর বস্তু বকল অসভসহৈ করকৈন। 
লি োককগ, েৈীক্ষা মানুেকক লবকারার ককর। আবার েৈীক্ষার 
পরীক্ষায় কাউকক পাি করকৈ লদ কল মানুে অসৈমাত্রায় অসভভূৈ, 
মুগ্ধ হয়। মুগ্ধৈার আবকহ সনকজকক েশ্নহীনভাকব ৈার কাকে 
লিাপদশ ককর। জীবনবাসজ রা া এই সিদ্ধাি ক নও বা আত্মঘাৈী 
বকল েমাসেৈ হয়।  
                                                           
1 ৈকব এর িনদ দুবশল। [োকাসরয়া] 
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দীঘশ েয় মাি োবৈ লিলকিান বন্ধ ককর লরক কেন িুমা। লবি 
িাংগ্রামমু র জীবন। জীবকন েসৈষ্ঠা হওয়ার দৃঢ় িাংককল্পর িাদকর 
সনকজর জীবনকক গুসেকয় লরক কেন।  াকায় বািা লনই। মা বাবাও 
োককন না। ৈাই অকনক কষ্ট্ ককরই  াকা োককৈ হয় িাংকল্পকক 
বাস্তবৈার ললবাকি অসভসেক্ত করকৈ। ককলকজর পড়াকিানার 
পািাপাসি িাইিুরকি লকাসিাং ককরন। ককলকজর পড়াকিানার 
স্বীকৃৈ অনুেঙ্গ হকছ ভাকলাবািা, লেমেীসৈ। হয়ৈ অসভভাবকরা এ 
বোপারসে লজকনশুকনই িিানকদরকক ককলকজ লদন। আর 
লেকলকমকয়রাও ‘লফ্রেি’ নাম বেবহার ককর সপৈামাৈার কাে লেকক 
লকৌিকল এভাকব ভাকলাবািার স্বীকৃসৈ ও তবযৈা বাসগকয় লনয়। এ 
কারকে আজ আর লকাকনা অসভভাবককক ৈার লমকয়র ‘লেকলবনু্ধ’ 
আকে কোো শুকন মু  মসলন করকৈ লদ া োয় না। সকাংবা বািায় 
লকাকনা লমকয়িঙ্গী একন বা লমকয়িঙ্গীর বািায় সগকয় আড্ডা 
লদয়াককও এ ন আর অসভভাবককর দৃসষ্ট্কৈ সনন্দনীয় সবেয় বকল 
যরা পকড় না।  
এক শ্বািরুদ্ধ বাস্তবৈার মযে সদকয় এভাকবই এসগকয় িকলকে 
আমাকদর জীবন। এই জীবকনর িাকে লকউ লস্বছায় জসড়কয় 
পড়কলও অকনকক িায় দূকর োককৈ। সকন্তু েুকগর গড্ডাসলকা 
লকবলই ৈাকক সপেন লেকক লেকন যকর। েুকগর অিালীন বায়ুর 
েবলৈা ৈাকক যাক্কা সদকয় িৈৈার আসেনা লেকক দূকর লিকল 
লদয়। ৈাই কাকরা কাকরা জীবকনর ঘেনা অসৈ সনদারুে হকলও ৈা 
লকবলই অনাকাসিৈ, অনসভকেৈ এবাং অসনছাকৃৈ। িুমার 
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জীবনোও িম্ভবৈ এই অনসভকেৈ উপা োকনর পকঙ্ক আেকক সগকয় 
সনঃকিে হকয় সগকয়সেল।  
মুল কোয় আসি। ককলকজ পড়ার িময় আসৈককর নজকর পকড়ন 
সৈসন। েেম নজকরই সৈসন আসৈককর মকন ভাকলাবািার জন্ম 
লদন। ভাকলাবািার ডাসল সনকয় আসৈক িুমার িমু্মক  উপসস্থৈ 
হয়। সকন্তু িুমা িাড়া লদন না। সনকজর একো অক্ষমৈা বা 
েসৈবন্ধকৈা সেল, হাৈ ও পাকয় একো অস্বাভাসবক দাগ সেল 
ৈার। লিো সৈসন জানান ৈাকক। সকন্তু আসৈক লকাকনা সকেু 
মানকৈ রাসজ নয়। ৈার ভাকলাবািা িাইই িাই। েেম দিায় ঘেনা 
ৈৈদূর একগায় না। িুমা সকেুো সদ্বযাদ্বে আর িাংককাকির মকযে 
আবসৈশৈ হন। ৈাই লিানো বন্ধ রাক ন সঠক েয় মাি। েয় মাি 
পর সিমো িালু করা মাত্রই লিই আসৈককর কল আকি। আশ্চেশ 
সবমুগ্ধৈার বোপার! ৈকব সক লি এই দীঘশ েয় মাি অসবরাম ভাকব 
কল সদকয় লিষ্ট্া ককর লগকে? িম্ভবৈ ৈাই। লমাকহর িূিনা লৈা! লে 
লকাকনা সকেুর িূিনাকৈ সকেু উন্মাদনা োকক। সবেয়ো েসদ লমাকহর 
হয় ৈকব ৈার পসরমােো িকন্দহৈীৈ ভাকবই লবসি।  
িুমা লি িময় পান্থপকে িাইকিাকিশ লকািশ ককরন। এক রাকৈ 
লমকিজ পাসঠকয় আসৈক িুমার কাকে জানকৈ িায় আগামীকাল লি 
লকাকিশ োকব সকনা? িুমা বুিকৈ পারকলন লি ৈার িাকে লদ া 
করার জনেই েশ্ন ককরকে। ৈাই ৈাকক এসড়কয় োওয়ার জনে 
বলকলন, না আগামীকাল িাকি োকবা না। সকন্তু আসৈক সিরসৈ 
জবাকব জানাকলা, িুমা িাকি োক আর না োক লি পান্থপকে 



 

264 

িারাসদন দাোঁসড়কয় োককব ৈার জনে। িুমা ৈাকক বারে করকলন 
সকন্তু আসৈক বারে শুনল না। লিে পেশি িাংককাি আর ভয় 
সনকয়ই লকাকিশর উকেকিে রওয়ানা হকলন িুমা। 
সগকয় লদক ন সঠক সঠক দাোঁসড়কয় আকে লি। ৈাকক লদক  ভকয় হাৈ 
পা কাোঁপকৈ শুরু হকলা িুমার। ভকয় না উকত্তজনায়? লিো িুমা 
সনকজও বলকৈ পারকবন না! আসৈক িুমার হাৈ যকর লেকন সরক্সায় 
ৈুলল এবাং বলল, এই একেু আমরা িামশকগকে দাোঁড়াকবা এবাং 
িামানে িময় গল্প ককর িকল আিব। িুমা বলকলন, আসম িাি 
সমি করকৈ পারব না। সকন্তু লি বলল, আকর একসদন িাি সমস্ 
করা লকাকনা বোপার না। আমরাও লৈা িাি কসর এবাং এ নও 
করসে।  
োকহাক, লি লজার ককর িুমাকক িামশকগকে সনকয় একি দাোঁড়াকলা 
এবাং একই বক্তবে লপি করল- ‘আসম লৈামাকক সবকয় করব।’ িুমা 
বলকলন, সকন্তু এো লৈা িম্ভব নয়। এরপর লি ৈার কাে লেকক 
একসে পোড সনকয় ৈাকৈ কসবৈার দুসে লাইন সল ল- ‘লৈামার 
উকঠাকন একন সদব আসম িাৈসে অমরাবৈী।’ অেশাৎ শুযু এক স্বগশ 
নয়, িাৈ িাৈসে স্বগশই লৈামার উকঠাকন একন হাসজর ককর লদব! 
হায় লমাহ! লমাকহর জাকল েেিে করা সবহঙ্গ বুসি এভাকবই অকনের 
জনে স্বকপ্ন জাল লবাকন? 
সবকয়র জনে িাপািাসপ বাড়কৈই োকক ৈার। হাজার বার অস্বীকার 
করকলও িুমা লৈা লমকয় মানুে। লমকয়লী িরলৈা ৈাকক আছন্ন 
ককর। এসদকক আসৈকও সনকজকক িুমার কাকে করুোর পাত্র ককর 
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উপস্থাপন ককর। ৈ ন লি অিুস্থ। অিুস্থৈাককই লি হাসৈয়ার 
বানায়। িুমাকক লি স্পষ্ট্ জাসনকয় লদয় লি  াকব না, সিসকৎিা 
গ্রহে করকব না এবাং পরীক্ষায়ও অাংিগ্রহে করকব না। আসৈককর 
এই বালস লেৈায় ভড়কক োন িুমা। ‘ৈুসম কো না বলকল আসম 
 াকবা না’ আসৈককর এই কোসে িুমার মকন মায়ার িক্ত বাোঁযন 
তৈসর ককর। ৈার কারকে একো ললাক েসদ িুস্থ হকয় োয় ৈকব 
ৈা কম সক?  
অিুস্থ একো ললাককক ভাকলা করার পসরকল্পনা লেকক অিুস্থ 
একো েসৈকোসগৈা শুরু হকয় োয় দুইজকনর মকযে। ৈ ন 
সডজুকির সফ্র অিাকরর েুগ! সফ্রর িুবাকয ৈারা দুইজকন িারাসদন 
লমাবাইকল কো বলকৈ োককন। কোয় কোয় লকান িাোঁকক লে 
িুমার মকন দুবশলৈা  ুকক পকড় ৈা সৈসন সনকজও লের পান না। 
ৈাোড়া আসৈক  ৈাকক একসে মযুর স্বপ্ন লদস কয় েলুব্ধ করার 
লিষ্ট্া করৈ। েলুব্ধ হকৈন িুমা। আসৈককর লদ াকনা লিই স্বকপ্ন 
সবকভার হকয় লেকৈন সৈসন। লি লবসির ভাগ িময় স্বপ্ন লদ াকৈা 
একো িুেিুকে লমকয় িিাকনর। লিই স্বকপ্নর ৈাড়নায় আছন্ন হন 
িুমা।  
এক পেশাকয় আসৈককর সবকয়র েস্তাকব রাসজ হকয় োন সৈসন। 
আসৈক বেসক্ত উকদোকগ সবকয় করকৈ িাইকলও িুমা এ াকন 
বুসদ্ধমত্তার পসরিয় সদকয় বকলন, এভাকব নয় অসভভাবককর মাযেকম 
সবকয় লহাক। লৈামার অসভভাবককক আমার বাবা-মার কাকে 
পাঠাও। লি বকল সঠক আকে আসম সনকজও োসছ লৈামার মা 
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বাবার কাকে। িুমার মা বাবা ৈাকক আকগ পড়াকল া লিে ককর 
েসৈসষ্ঠৈ হওয়ার পরামিশ লদন। লিই পরামিশ মকনাপুৈ না হওয়ায় 
বাইকর সগকয় লি িুমাকক লিান সদকয় বকল, আসম সবকয়র লে সদন 
সঠক করকবা ৈাকৈ েসদ ৈুসম িম্মৈ না হও ৈকব আসম আত্মহৈো 
করব। িুমা ৈাকক িাযেমকৈা লবািাকনার লিষ্ট্া ককরন। বকলন, 
লদ  এভাকব েসদ সবকয় ককরা, ৈাহকল ক নও আমাকক লেকড় লেৈ 
পাকরা। ৈ ন লৈা আসম মা-বাবাও হারালাম, লৈামাকক লৈা 
হারালমই।  
লি বলল, লদ , আমাকদর পসরবাকর বউ োড়াকনার লরকডশ লনই। 
আমার বড় ভাইও ভাকলাবািা ককর সবকয় ককরকেন এবাং েেকম 
বনু্ধিাককশল সনকয় সবকয় ককর পকর পাসরবাসরক ভাকব সবকয় 
ককরকেন। এভাকব ৈারা এক সবকয় লমাে সৈনবার ককরকেন! আর 
আসম লৈা লৈামাকক ভাকলাকবকি সবকয় করসে। লৈামাকক লিকল 
োওয়ার েশ্নই আকি না। লি আরও বকল, ৈুসম েৈ রককমর 
গোরাসে িাও ৈা লদব। এরই িূকত্র কাসবননামায় লি িাৈলা  
োকা সনযশারে ককর। 
সবিল হন িুমা। বাযে হন আসৈককর সবকয়র ডাকক িাড়া সদকৈ। 
োকার লৈা বেবস্থা লনই! আসৈক বলল, ৈুসম োকার বেবস্থা ককরা, 
পকর আসম লিায ককর লদব। সকন্তু িুমা লকাোয় পাকবন সবকয়র 
োকা? লকাকনা নারী সক সনকজর সবকয়র সপোঁসড় রিনার োকা সনকজ 
িাংগ্রহ ককর রাক ? সকন্তু অভাগী িুমা ৈাই করকলন। সনকজর লে 
গহনা সেল ৈা লগাপকন সবসক্র ককর সবকয়র আকয়াজন করকলন। 
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সবকয় করকলন লবাকনর িহকোসগৈায়। লবাকনর স্বামী সেকলন 
একজন উসকল। সৈসন ৈার ওকালসৈ জ্ঞান সদকয় কীভাকব বাবা-
মার অমকৈ সবকয় করকৈ হয় ৈা ৈাকক সিস কয় সদকলন। ৈাই 
লকাকনা িমিোয় পড়কৈ হকলা না িুমাকক।  
সবকয়র আকগ আসৈক জানকৈ িায় িুমার জনে লি কী সনকয় 
আিকব? িুমা জানান, সকেুই আনকৈ হকব না। শুযু পাোঁি োকার 
একো সেপ সনকয় আিকলই হকব। পকরর সদন হাসজর হয় আসৈক। 
ৈাকক লদক  সবকয়র লপািাক পসরযান করকৈ োককন িুমা। কাপড় 
পড়া লিে হকল আসৈককর কাকে সেপো িান সৈসন। সকন্তু আসৈক 
দুঃ  েকাি ককর বকল, ওক্হা, সেপো লৈা আনা হয়সন! বনু্ধরা 
রাকৈ ওকয়ইন  াওয়ার জনে পাোঁিিৈ ককর িাোঁদা যকরসেল। লি াকন 
োকা লদয়া হকয়কে। আর এসনকয় িগড়া হওয়ায় সেপো লকনার 
কো মকন লনই! 
েমকক োন িুমা। সনকজর গহনা সবসক্রর অকেশ সবকয়র আকয়াজন 
ককর মাত্র পাোঁি োকার একো সেপও স্বামীর কাে লেকক উপহার 
সহকিকব পাওয়া হকলা না! অেি পাোঁিি োকা সদকলা বনু্ধকদরকক 
ওকয়ন  াওয়ার জনে! সবকয়র বাসক পে পসরক্রমার একেু ইিারা 
লেন এ াকনই হকয় োয় িুমার। োকহাক, মকনাকষ্ট্ সনকয়ই ৈারা 
সবকয় ককরন এবাং সবকয় করার পর লবান এবাং একজন িািীর 
মাযেকম বাসড়কৈ জানাকনা হয় লে, িুমা সবকয় ককরকেন।  
দি মাি লপকে যারন করা মা, িাংিারেুকদ্ধ অবৈীেশ রেিাি 
িিাকনর মু  উজ্জ্বল করার েৈোিায় অসবশ্রাি পসরশ্রম ককর 
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োওয়া সপৈা সনকজকদর অকগািকর িাংঘসেৈ হওয়া িিাকনর সবকয়র 
িাংবাকদ কৈেুকু মমশাহৈ হন ৈা জাসনকন, অনুমান করার বৃো 
লিষ্ট্া ককর মা বাবার কষ্ট্কক ৈাসছলেও করকৈ িাই না।  
িুমার মা বাবা িহকজ না হকলও সবকয়ো লমকন সনকলন। এক 
অিাংেৈ ও লসজ্জৈ পদকক্ষকপ বাসড়র আসেনায় পা রা কলন িুমা 
এবাং বাসড়র নৈুন জামাই আসৈক। িুমা অনুকরায ককর বলকলন, 
আমাকক ো করার ককরা, বলার বকলা সকন্তু আসৈককর িাকে সকেু 
ককরা না। ৈাকক জামাইর মকৈাই স্বাভাসবকভাকব বরে ককর নাও।  
েেম লেককই অমৈ সেল িুমার বাবা-মার। লিে পেশি ৈারা 
পীড়াপীসড় ককরকেন আসৈককর িাকে িম্পকশ সেন্ন করার। সকন্তু মা 
বাবা েৈই বকলকেন আসৈককর েসৈ িুমার মায়া ৈৈই েগাঢ় 
হকয়কে। িুমা বড্ড আদকর আর আহ্লাকদ লাসলৈ পাসলৈ 
হকয়সেকলন। বাবা-মা  ুবই লস্নহ করকৈন ৈাকক। জামা-কাপকড় 
রাজকীয় জীবন-োপন করকৈন। ৈাই আসৈককক স্বামী সহকিকব 
পাওয়ার পর ৈাককও িাজান সনকজর মকনর মকৈা ককর। সনকজর 
গসছৈ োকা সদকয় ৈাকক নৈুন নৈুন জামা সককন সদকৈ োককন।  
রাস্তা-ঘাকে, হাকে-মাককশকে কারও গাকয় লদ া লকাকনা জামা পেন্দ 
হকলই সৈসন ৈা পেন্দ ককর আসৈককক সককন সদকৈন। 
ভাকলাবািার মানুেসেকক সৈসন এভাকবই িাজাকৈন মকনর মকৈা 
ককর। ৈ ন ৈার মকন হকৈা আসৈক ৈার আসেনায় িসৈেই 
িাৈসে অমরাবৈী একন সদকয়কে! 
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আসৈক ৈ ন সলভাকরর িমিো ও আলিাকরর মকৈা কসঠন লরাকগ 
আক্রাি। সকন্তু দকম োন না িুমা। অিুস্থ স্বামীকক মকনোকে লিবা 
ককরন সৈসন। এক িাকে ল কৈ বকি সনজ হাকৈ গ্রাি ৈুকল লদন 
স্বামীকক। লপে পুকর  াইকয় পকর সনকজর জনে মুক   ানা ৈুলকৈ 
সগকয়ও লেকম োন। বকলন েসদ এই ললাকমা  াও ৈকব আসম  ানা 
 াকবা।  
এভাকব ভাকলাবািার িব উপহার লপি ককরন অিুস্থ স্বামীকক িুস্থ 
ককর লৈালার েৈোিায়। শুযু ৈাই নয়, সবসভন্ন ঔেযালয় লেকক 
স্বামীর িুস্বাকস্থের জনে ঔেয িাংগ্রহ ককরন। সকন্তু সকেুকৈই 
পুকরাপুসর িুস্থ হসছল না আসৈক। সস্ককনর দাগ উসঠকয় লিলার 
জনে অকনক সদন লেকক োকা িঞ্চয় করসেকলন িুমা। িায সেল 
একসদন এই োকা সদকয় লদহ ও হাকৈ এই অবাসঞ্ছৈ দাগগুকলা 
দূর ককর লদকবন। িুন্দর ত্বকক লমকহদী লাগাকবন! আরও কৈ স্বপ্ন!   
সকন্তু ভাকলাবািার স্বাকেশ সনকজর স্বপ্নোকক িাদকরই মুসড়কয় রা কৈ 
হয় িুমাকক। স্বপ্নকক জলািসল সদকয় সৈসন লিই োকা স্বামীর 
সিসকৎিা লিবায় বেয় ককরন। িুমার স্বকপ্নর োকায় িামশকগকের 
এক সিসকৎিককর ৈোবযাকন িুস্থ হকয় ওকঠ আসৈক। লিসদন িুমা 
কী  ুসি!  
সকন্তু িুস্থ হকলও বাসড়কৈ লেকক স্বামীর লিবােে ককর ৈৃসপ্ত 
পাসছকলন না িুমা। ৈাই আলাদা বািা ভাড়া লনন সৈসন। নয় 
হাজার োকা মাসহনায় িাকসর লনন নুকর আলম সিসেকী গ্রুকপর 
এক অসিকি। এক কসঠন েুকদ্ধ অবৈীেশ হন িুমা। অসিি, 



 

270 

রান্নাবান্না, স্বামীর লিবা এবাং ৈার লল াপড়ািহ বেসক্তগৈ োবৈীয় 
বেয়ভার বহন করা!  
িৈ ককষ্ট্র মকযেও লবি ভাকলাই কােসেল িুমার এই িাংগ্রামী 
জীবন। সনকজর িরীকরর ওপর দাসয়কত্বর এই সবিাল পাের িাপা 
সদকয় রা কলও ক নও এর ভার অনুভব হয়সন। সকন্তু একসদকনর 
একসে ঘেনা হঠাৎ িবসকেু একলাকমকলা ককর লদয় ৈার। একো 
লমকয়র কল আকি আসৈককর নাম্বাকর। আসৈক েেকম স্বীকার 
করকৈ িায় না লে, এো লকাকনা লমকয়র নাম্বার। পকর িাপািাসপকৈ 
স্বীকার ককর সকন্তু িুমাকক যমসক লদয় লি। লি বকল আমাকক 
পরীক্ষা করার জনে লবায হয় ৈুসমই লমকয়োকক নাম্বার সদকয়কো। 
েসদ ৈাই ককরা ৈাহকল অকনক িমিো হকব বকল সদসছ- বকল 
আসৈক িুমাকক হুমসক লদয়।  
িুমার অস্বীকৃসৈকৈ আসৈক একেু অসভনয় ককর। লি ৈার 
বনু্ধকদরকক নাম্বারসে সদকয় লমকয়সেকক গাসল সদকৈ বকল এমনসক লি 
ৈার লোেভাইকক সদকয়ও লমকয়সেকক বকা  াওয়ায়। এক পেশাকয় 
অবস্থা িাি হকয় আকি। িুমাও েিাসির িাকে অসিি ককরন, 
স্বামী লিবা ককরন এবাং একহাকৈ িাংিাকর িব কাজ িম্পাদন 
ককরন। সকন্তু িুমার িাি মকন হঠাৎ িড় ওকঠ। একসদন সৈসন 
শুনকৈ পান লে, আসৈক কুসমল্লায় সগকয় লমকয়সের িাকে লদ া ককর 
একিকে। লিানার পরও সনশু্চপ োককন িুমা। ৈকব নাম্বারো  ুব 
ভাকলা ককর মকন রাক ন। লদ কৈ পান লিই নাম্বাকর সনয়সমৈ কো 
বকল আসৈক।  
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একসদন অসিি লেকক সিকর একি লদক ন ভাৈ ৈরকারী িব 
আপন স্থাকন পকড় আকে। আসৈক  ায়সন। েেকম লভকবসেকলন 
হয়ৈ বাইকর সেল, ৈাই লহাকেকল ল কয় সনকয়কে। সকন্তু  ুব অল্প 
িমকয়ই আসৈক যরা ল কয় োয়। জামাো  ুকল লরক  লগািল ানায় 
 ুকক আসৈক। লি িময় ৈার নাম্বাকর কল আকি। লমাবাইলো লবর 
করকৈ সগকয় লকোঁকিা  ুড়কৈ সগকয় িাপ লবর হওয়ার মকৈা ঘেনা 
ঘকে। লমাবাইকলর িাকে বাকির একো সেসকেও উকঠ আকি। 
সেসকেো কুসমল্লার একো বাকির। কলোও লিই লমকয়র, োর 
িাকে লদ া করার জনে সেসকেো সকনকৈ হকয়সেল আসৈককক। 
ৈাই ভাৈ না  াওয়ার রহিে আর অস্পষ্ট্ োকক না িুমার। 
কলদাৈার পসরিয় জানকৈ িাইকল আসৈক বকল এো ৈার 
অসিকির এক পুরুকের নাম্বার। িুমা বকলন কই, লিকৈা লমকয় 
মানুকের কল! সৈসন নাকোড়বান্দা। বকলন, সঠক আকে আমাকক 
নাম্বার দাও, আসম কল লদব। ৈার পীড়াপীসড়কৈ সক্ষপ্ত হয় 
আসৈক। িকল লি লবদম েহার ককর িুমাকক। িুমা বকলন, 
আমাকক লমকরও লিলকল আসম লদ ব কার নাম্বার এসে। ৈবুও 
সদকৈ িায় না আসৈক। লিে পেশি আত্মহৈোর হুমসক লদন িুমা। 
ৈ ন আসৈক বকল নাম্বারসে একো লমকয়র। ৈকব আসম ৈার িাকে 
বেবিা কসর। এরপর িুমা স্বামীর িামকনই সনকজর লমাবাইল লেকক 
লমকয়সের নাম্বাকর কল সদকয় বকলন, লদক া লবান! আসম আসৈককর 
স্ত্রী, আমার মকন হয় ৈুসম  ুব ভাকলা একো লমকয়। অনুগ্রহ ককর 
ৈুসম আসৈককর নাম্বাকর আর কল সদওনা।  
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লাইনো লককে লদয়ামাত্রই আসৈককর লমাবাইলো লবকজ ওকঠ। 
নাম্বারো লদক  সকেুো অেস্তুৈ হয় আসৈক। িুমার দৃসষ্ট্ লেকক ৈা 
আড়াল োকক না। সৈসন ৈাকক লাউডসস্পকাকর কো বলকৈ 
বকলন। লাউডসস্পকাকর শ্রুৈ স্পষ্ট্ বক্তবে িুমার সদকল মারাত্মক 
লিাে লদয়। লমকয়সে বকল, একেু আকগ লে ‘লমকয়সে’ লিান সদকলা 
লি লক? আসৈক ৈসড়ঘসড় ককর বকল, ৈুসম ওিব যকরা না, ওো 
সকেু না! এভাকব আসৈক দু’কূলই রক্ষা করার েয়াি করকলন। 
সকন্তু এো লৈা িাশ্বৈ বাস্তবৈা লে, স্ত্রী আর পরকীয়ার দুসে 
সবপরীৈমু ী লরাৈ একিাকে িলকৈ পাকর না। ৈাই দু’কূল রক্ষা 
করার েয়ািও িিল হয় না। হয় দু’কূলই হারাকৈ হয় নৈুবা 
স্বামীকত্বর মানহানী ককর পরনারীর হাৈ যকর পলায়ন করার 
কাপুরুেৈা েদিশন করকৈ হয়।  
স্ত্রী পসরিয় লদয়া িকেও কলাকরর ‘লমকয়’ কোো আর স্বামীর ‘ওো 
সকেু না’ কোো িুমাকক সনদারুে বেসেৈ করল। আকরা কৈক্ষে 
কো কাোকাসে িলল। আসৈক রাকগ-লক্ষাকভ আরও েহার করল 
িুমাকক। এরপর আসৈক বািা লেকক লবর হকয় োয় আর িুমা 
িকল োন অসিকি। অসিকি সগকয় আসৈককর নাম্বাকর লিান সদকয় 
লদক ন নাম্বার বেস্ত। িাকে িাকে লমকয়সের নাম্বাকর কল সদকয় 
লদক ন লি নাম্বারোও বেস্ত। এরপর সৈসন অসিি লেকক বািায় 
িকল আকিন। অিমকয় জায়নামাজ সবসেকয় িালাৈ আদায় ককরন। 
মহান আল্লাহর কাকে ক্ষমা োেশনা করকলন। ‘লহ আল্লাহ! 
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আত্মহৈো মহাপাপ। সকন্তু আসম লে আর পারসে না। ৈাই পাকপর 
আকগ ক্ষমা লিকয় সনসছ। আমার এই মহাপাপ ক্ষমা ককর সদও।’ 
অসিকির একো ললাক ৈাকক লোে লবান মকন করকৈন এবাং 
ৈাকক  ুব লস্নহ করকৈন। িুমার বোপারসে সৈসন আকগ লেককই 
জানকৈন। অসিকি সৈসন িুমাকক না লদক  িসঙ্কৈ হকলন। কল 
সদকলন ৈার নাম্বাকর। জায়নামাকে কান্নারৈ অবস্থাকৈই কলো 
আকি িুমার নাম্বাকর। সৈসন কল সরসিভ ককর বকলন, আসম 
িালাকৈ আসে, একেু পকর কল লদন। একো বকল লাইনো লককে 
সদকয় লমাবাইল অি ককর লদন িুমা। এরপর সবে পান ককরন। 
সবকের েসৈসক্রয়ায় লিা  বন্ধ হকয় আিকে ৈার। ৈ ন সৈসন 
লিেবাকর মকৈা স্বামী ও অনোনে আপনজনকদর কাে লেকক 
সিরসবদায় লনয়ার জনে লিানো অন ককরন। েেকমই লিান লদন 
ভাকলাবািার মানুেসেকক। আসৈককক বকলন, লৈামার ককষ্ট্র সদন 
লিে হকছ, লৈামার আপদ দুসনয়া লেকক িকল োকছ। সনরিককে 
আসৈক বকল কী হকয়কে? িুমা বকলন, আসম দুসনয়া লেকক িকল 
োসছ ৈাই সবে ল কয়সে। কোো শুকন িমকক ওকঠ আসৈক। লি 
কিম ককর বকল সবশ্বাি ককরা, আসম আর লকাকনাসদন লকাকনা 
লমকয়র িাকে কো বলব না। ৈুসম িুস্থ হকয় োও, ডাক্তাকরর কাকে 
োও। 
ইসৈমকযে লিই ভাইসেও বািায় িকল আকিন। সকন্তু দরজা বন্ধ 
ককর রাক ন িুমা। ললাকসে দরজা  ুলকৈ বলকল িুমা বকলন, আসম 
লৈা বাোঁিার জনে সবে  াইসন। সৈসন বকলন, েসদ দরজা না ল াকলা 
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ৈাহকল আসম সিৎকার করকৈ বাযে হকবা। লিে পেশি অকনক 
বুসিকয় দরজা ল ালাকৈ িক্ষম হন সৈসন এবাং ৈাড়াৈাসড় ডাক্তাকরর 
কাকে সনকয় োন। অকনকসদকনর সিসকৎিায় িুস্থ হকয় ওকঠন িুমা। 
সকন্তু আসৈক লিই লে েেম শুনল এরপর আর লকাকনাসদন কল 
লদয়সন এবাং জানারও লিষ্ট্া ককরসন লে, িুমা কী ককর িুস্থ হকয় 
উঠল।  
এই কসঠন মুহূকৈশ িুমার কো মকন না পড়কলও এক কারকে সঠকই 
মকন পড়ল। একবার লি লিান ককর জানাকলা, ৈার হাকৈ োকা 
লনই। লি এককবলা ল কয় অকনক ককষ্ট্ সদন কাোকছ। বুকো 
লকোঁকপ উঠল িুমার। হাকৈ লে োকা লনই লি কোই ভাবকলন না 
সৈসন। ৈৎক্ষোৎ স্বামীকক  াকায় লডকক সনকলন এবাং িবশকিে সৃ্মসৈ 
হাকৈর সরাংো আসৈককর হাকৈ ৈুকল সদকয় বলকলন, োও সবসক্র 
ককর লৈামার েকয়াজন লমোও। লিই োকা লিে হকল আবার োকা 
িায় লি িুমার কাকে। এর মকযে একসদন বািাওয়ালা িুমাকক 
বলকলন, আপসন েসদ দুকয়কসদন বািায় না োককন ৈাহকল 
আপনার স্বামীকক একো লমকয়র িাকে যসরকয় সদকৈ পারব!  
কোো শুকন আত্মার পাসন শুসককয় োয় িুমার। আসৈককক বলকল, 
লি বকল বাসড়ওয়ালা দুষ্ট্াসম ককর কোো বকলকে। এরপর লেকক 
সনয়সমৈ সৈসন আসৈককর পসরবৈশন লদ কৈ লপকলন। ভাকলাবািার 
পােো ভয়ানকভাকব েহার আর সনেশাৈকনর সদকক গড়াকৈ লাগল। 
আসৈক অিুস্থ লদক  িুমা ৈাকক িাকসর করকৈ লদনসন। দুবশল 
ঘাকড় একাই লেকনকেন িাংিার নামক ভাসর লজায়াল।  
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আসৈক োকৈ িট্রগ্রাকম। ৈাকক সনয়সমৈ োকা পাঠাকৈন সৈসন। 
সকন্তু আসৈক স্ত্রীর এই অবদাকনর মূলে লদয়সন। স্ত্রীর উপাজশন 
ল কলকে লি পরনারীর লপেকন। ৈার বনু্ধরাও ৈাকক ভৎশিনা ককর 
বলৈ, স্ত্রীর কাে লেকক োকা একন পরনারীর লপেকন বেয় করকৈ 
লজ্জা ককর না লৈার? জাসননা এরকিকয় বড় ল য়ানৈ আর স্ত্রীর 
ভাকলাবািার িাকে সবশ্বািঘাৈকৈার সদ্বৈীয় নসজর আকে সকনা?  
নয়োর িময় অসিি িুমার। িারারাৈ আসৈককর পা লিকপ সদকৈ 
হয়। ক নও ক নও লভাকরর আকলা পকড় আসৈককর পাকয় লুসেকয় 
পড়া িুমার িাি ও ঘুমি লদকহর ওপর। দীঘশ রজনীকৈ সিোঁ সিোঁ 
লপাকাও ডাককৈ ডাককৈ একিময় িাি হকয় রকে ভঙ্গ লদয়। 
হয়ৈবা আপন নীকড় আশ্রয় লনয় সবশ্রাকমর লকাকল। সকন্তু সবশ্রাকমর 
িুকোগ লমকল না িুমার। সকেুো স্বামীর সনকদশি পালন আর বাসকো 
মকনর োকনই ৈাকক মযে রজনী এবাং ক নও ক নও িারারাৈ পা 
দাবাকৈ হয়। লভাকরর আকলা িুেকল আবার হাকৈ সনকৈ হয় 
োলাবািন, লডকসি-পাসৈল। সকন্তু স্বামীর ককঠার সনকদশি এিময় 
িামানে পসরমােও িব্দ হকৈ পারকব না। এক পাসৈকলর িাকে অনে 
পাসৈকলর িাংঘেশ বা লঠাকাঠুসক হকৈ পারকব না! পাকে েসদ ৈার 
ঘুকমর-আরাকমর বেঘাৈ ঘকে!  
িুমা লিষ্ট্া ককরন স্বামীর সনকদশি পালকনর। সকন্তু ‘অবুি পাসৈল’ 
লবাকি না িুমার ককষ্ট্র কো। ৈাই অজাকিই ৈারা একক অপকরর 
িাকে লঠাকাঠুসক ককর। পসরোকম িুমার কপাকল লজাকে আসৈককর 
ৈীব্র বক্র িাহসন, কসঠন গালমন্দ আর ক নও ক নও েহাকরর 
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হাৈ! িকাকল আবার সডম সিদ্ধ ককর  াওয়াকৈ হয়। ৈাও আবার 
কাোঁোয় কাোঁোয় সবশুদ্ধ (?) সিদ্ধ হকৈ হকব! কম সিদ্ধ হকল সকাংবা 
লবসি সিদ্ধ হকলই কপাকল জুেকব গালমন্দ।  
আসৈক একসদন বলল, এৈ সিদ্ধ হকল হকব না। ভাকলাবািায় অন্ধ 
িুমা বলকলন, সঠক আকে আজ  াও, আগামীকাল লৈামার মকনর 
মকৈা সিদ্ধ ককর লদব। পকরর সদন বলল, এৈ কম সিদ্ধ  াকবা 
না। লৈা িুমা বলকলন, সঠক আকে ৈুসম ব্রাি করকৈ োও, আসম 
লৈামার মকৈা ককর সিদ্ধ ককর সনকয় আিসে। এভাকব মানসিক 
িাকপর মকযে কােকৈ লাগল িুমার জীবন। একসদন লদ কলন ৈার 
ব্রাি, সেিুে এবাং বেবহাসরক আিবাবপত্র িব  াকের সনকি। কারে 
সজকজ্ঞি করকল আসৈক বলল, এগুকলা এ ন লেকক এ াকনই 
োককব। লকাকনা কারে লনই, লহৈু লনই লকবলই িুমাকক কষ্ট্ 
লদয়া! িুমা বলকলন, অসিকি লেকৈ ৈাড়াহুড়া োকক, রান্নাবান্না 
ককর এমসনকৈই িময় পাই না। আবার কাকজর িময় েসদ 
েকয়াজনীয় সজসনিগুকলা হাকৈর কাকে না পাই ৈাহকল িলকব 
কীভাকব? ৈাই ৈুসম সজসনিগুকলা আকগর জায়গা লরক  দাও। 
আসৈক এিব লেৌসক্তক কো শুনকৈ নারাজ। িুমা ৈাকক আকদি 
সদকলন লকন, এই অপরাকয ৈৎক্ষোৎ লি  াে লেকক লনকম ৈার 
িুল যকর মাসেকৈ আেকড় লিকল বুককর ওপর পা সদকয় লিকপ যকর। 
এক অসনঃকিে লবদনায় লকোঁকদ উকঠ িুমার আত্মা। আজ কী 
লদ কেন সৈসন? এই লিই আসৈক, োকক সৈসন সনকজর গহনা 
সবসক্র ককর িুস্থ ককর ৈুকলকেন? সনকজ না  াইকয় ৈার সিসকৎিার 
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বেয়ভার বহন ককরকেন? িারারাৈ লজকগ পা দাসবকয় সদকয়কেন? 
িারাসদন পসরশ্রম ককর লল াপড়ার  রি জুসেকয়কেন? লিে িম্বল 
হাকৈর সরাংো সবসক্র ককর সৈনকবলা  াবার সনসশ্চৈ ককরকেন? লিই 
আসৈক, লে ৈার আসেনায় িাৈসে লবকহিৈ (অমরাবৈী) একন 
লদকব বকল েসৈজ্ঞা ককরসেল? ৈকব এোই সক আসৈককর 
লবকহিৈ? পাকয়র সনকির এই লবকহিকৈর কোই সক ৈাহকল একন 
লদয়ার পে ককরসেল লি?  
পৃসেবীর িবকিকয় আপন আর সেয় মানুেসের পদসপকষ্ট্ দম বন্ধ 
হকয় আিা িুমার সিিা িসক্ত েমকক োয়। লিা  বন্ধ হয় আকি। 
সনশ্বাি ৈুলকৈ কষ্ট্ হয়। লেন পৃসেবীর িবকিকয় ভাসর পাহাড়সে 
লকউ ৈার বুকক লিকপ যকরকে! ৈপ্ত বুক লিকড় লকবল একসে গরম 
সনশ্বাি লবর হকয় আকি িুমার। ৈা লদক  বুকের িাপ আলগা হকয় 
আকি আসৈককর। একরাি দহন, লবদনা, পীড়া আর বুকভরা কষ্ট্ 
সনকয় উকঠ দাোঁড়ান িুমা। স্বামীর েসৈ আজ অসভমাকনরও ভাো 
হাসরকয় লিকলকেন সৈসন। ঘসড়র সদকক ৈাসককয় লদক ন অসিকির 
িময় বকয় োয়। নাহ্, লদসর করা োয় না! এই স্বামী, এই 
িাংিাকরর জনেই লে ৈাকক অসিকি েুকে লেকৈ হকব! ৈাই দুঃস্বপ্ন 
লেকক লজকগ ওঠা স্বপ্নেষ্ট্ার মকৈা হৈসবহলৈা সনকয় অসিি পাকন 
েুকে িকলন িুমা। লপেকন লিকল আকিন ভাকলাবািার েসৈদাকনর 
এক সবকৃৈ উপমা। 
আকরকসদকনর ঘেনা। অসিকির আর মাত্র ককয়ক সমসনে বাসক। 
বািা লেকক অসিকি লেকৈ গুকে দি সমসনেই লাকগ। রান্না ককর 
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একন  ানা ল কৈ বকি আসৈককক  াওয়ার জনে ডাককলন িুমা। 
সকন্তু আসৈক এ ন  াকব না বকল িুমাকক ল কয় লেকৈ বলল। 
সকেুক্ষে পর ে ন অসিকির আর মাত্র দিসমসনে বাসক ৈ ন 
িুমাকক  ানা সদকৈ বকল আসৈক। ৈার কোয় সকেুো সবরক্ত 
হকলন িুমা। িম্ভবৈ দাম্পৈে জীবকন এই েেম স্বামীর িাকে রাগ 
করার ঘেনা ঘেল িুমার। লশ্লকের িাকে বলকলন, আমার লৈা 
অসিি িময় হকয় োকছ, ে ন িাযলাম ৈ ন ল কল না। এবার 
একেু কষ্ট্ ককর সনকজই লবকড়  াও না! 
পৃসেবীর লকাকনা অসভযাকন সকাংবা আইকন এোকক লমাকেই স্ত্রীর 
দাসয়ত্ব অবকহলা সকাংবা স্বামীর েসৈ অবকহলা বুিায় না। বরাং 
স্বামীর হঠকাসরৈাই বুিায়। লিই হঠকাসরৈার মাত্রা বাসড়কয় সদকয় 
আসৈক ককশিককে বলল, না, ৈুসমই  ানা সদকয় োও। এবার 
আকরকেু িক্ত হকলন িুমা। স্বামীর িাকে সবরসক্ত েকাি না করকৈ 
লপকর পাকি োকা লবাৈলো যাক্কা সদকয় লিকল সদকলন। িকল 
লমজাকজ সৈসরসক্ক ল কল োয় আসৈককর। লি িক্ত একো িাড়– 
হাকৈ ৈুকল লনয় এবাং িবশিসক্ত বেয় ককর িুমার সপকঠ আঘাৈ 
ককর।  
কৃিকায়, দুবশল, রাৈজাগা আর সদকন াো ‘লমকয়সে’ আঘাকৈর 
েিেৈার কাকে হার মানকৈ বাযে হন। মুহূকৈশর মকযে জ্ঞান হাসরকয় 
মাসেকৈ লুসেকয় পকড়ন িুমা। মা বাবা লেকক দূকর, একমাত্র 
ভাকলাবািার মানুকের আশ্রকয় একািই অিহায় িুমার লদহসে সনের 
হকয় মাসেকৈ পকড় োকক অকনকক্ষে। সক জাসন হয়ৈ আকরা ককষ্ট্র 
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লবািা বহকনর জনে ৈ নও ৈার লদকহ োেবায়ুর োৈায়াৈ 
অবেহৈ োকক। অকনকক্ষে এভাকব পকড় োককৈ লদক  ভড়কক 
োয় আসৈক। ভাকলাবািা সকাংবা মায়ায় নয়, ভকয় লি ৈাকক 
সবোনায় সনকয় োয় এবাং লিবা ককর িুস্থ ককর লৈাকল। িদে 
মৃৈুেদুয়ার লেকক সিকর আিা িুমা িাি হকয় পকড়ন। আর লুসককয় 
রা ার িাহি পান না সৈসন। ৈাই সৈসন ঘেনা আসৈককর ভাইকক 
জানাকৈ িান। সকন্তু লি ৈার কাকে আবারও ক্ষমা োেশনা ককর 
পার লপকয় োয়।  
আসৈক িট্রগ্রাকম োকৈ আর মাকিমকযেই িুমাকক লডকক সনকয় 
লেৈ লি াকন। একসদকনর ঘেনা। িুমাকক িট্রগ্রাকম লডকককে 
আসৈক। স্বামীর আহ্বাকন িাড়া সদকয় লিই িুদূর িট্রগ্রাকম হাসজর 
হকলন িুমা। আসৈক ৈাকক সনকয় উঠল এক আত্মীকয়র বািায়। 
লি াকন কী এক কো সনকয় উকত্তসজৈ হকয় ওকঠ আসৈক। িুমাকক 
সবশ্রী ভাোয় গালমন্দ ককর, েহার করকৈও বাদ রাক  না। বেসেৈ 
হৃদকয় িুমা বকলন, ৈুসম লৈা আমাকক িবিময় মারই। মারার জনে 
এ াকন লডকক সনকয় আিকল লকন, ৈুসম আমাকক বলকৈ। োকা 
সদৈাম  াকায় সগকয় লমকর আিকৈ!  
জানা লনই, আসৈককর আত্মাো লকান পােকর গড়া! লকাকনা 
পােরককও িামকন লরক  লকাকনা অিহায় নারী েসদ এভাকব 
আকুসৈ জানায় ৈবু পােরও লবায হয় না গকল োককৈ পারকব না। 
সকন্তু ৈবু গকল না আসৈককর মন। ৈার েসৈ িুমার িব করুো, 
ৈোগ, অবদান আর অনুকম্পার কো এক মুহূকৈশর জনেও স্মরকে 
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আনকৈ িায় না লি। স্মরকের পুকরা অাংি জুকড় োকক লকবল লিই 
অসৈসে নারীসে।  
লি আরও বকল, িামকন লকাকনা িময় েসদ িট্রগ্রাম আকিা ৈকব 
কাউকক ৈা জানাকব না। কোো শুকন অবাক হন িুমা। সৈসন 
বকলন, আসম লৈামার স্ত্রী। িবাই ৈা জাকন, ৈাই লুসককয় আিকৈ 
হকব লকন? লমকরকেকর লিলকব নাসক! িুমার সবদ্রুকপ ক্ষীপ্ত হয় 
আসৈক। এ কোসেকক লকন্দ্র ককরও িুমাকক েহার ককর লি। 
আসৈক ৈ ন বাসড়কৈ। একসদন লি লিান সদকয় িুমাকক জানায় 
লি আজ ৈার কাকে আিকে। শুকন মকনর লকাকে সহকল্লাল বকয় োয় 
িুমার। বহুসদন পর সেয় স্বামী কাকে আিকে! কার না ভাকলা 
লাকগ? সিহরকে ৈাই লিা  বন্ধ হকয় আকি িুমার। সবককল 
সৈনোর িময় রওয়ানা হয় আসৈক। সকন্তু পাোঁিোর িময় লেকক 
লিানো বন্ধ পান িুমা। সিিায় গলা শুসককয় আকি ৈার। ৈ ন 
লেকক একোনা কল সদকৈ োককন স্বামীর নাম্বাকর। সকন্তু কল 
ল াকক না। রাৈ দিোর সদকক ৈার অনে ল য়াল হয়। লিই 
লমকয়োর নাম্বাকর কল লদন সৈসন। লদক ন লমকয়সে রাস্তায়। লি 
বকল অসিি লেকক লবর হলাম বাবা আমাকক সনকৈ একিকে। ঘেনা 
বুিকৈ বাসক োকক না িুমার।  
সৈসন কো না বাসড়কয় আবার লিান লদন আসৈককর নাম্বাকর। লিো 
লৈা বন্ধই সকেুক্ষে পর লিই লমকয়সের নাম্বারও বন্ধ পাওয়া োয়। 
আসৈককর অববয অসভিাকর সবিসলৈ হকৈ োকক একজন 
েসৈপরায়ে নারীর সনরাপরায অির। সৈসন িারারাৈ স্বামীর জনে 
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লেনিন ককরন আর একোনা কল সদকৈ োককন। লভার পাোঁিোর 
সদকক আসৈককর নাম্বাকর কল ল াকক। অসভমাকনর িাকে আসৈককর 
কাকে জানকৈ িান লৈামার না আমার কাকে আিার কো সেল? 
ৈুসম এ ন লকাোয়? আসৈক বকল লি িট্টগ্রাকম একিকে এবাং 
লমাবাইকল িাজশ না োকায় ৈা বন্ধ সেল! িামানে েসৈবাদ ককর 
লেকম োন িুমা। জাকনন েসৈবাকদর ভাো এ াকন ক্রমি ক্ষীে হকয় 
আিকে!  
এভাকব বহুবার িুমাকক েৈাসরৈ ককরকে আসৈক। রাকৈর 
সকেুক্ষে কো বকলই লি বলৈ, লিান রাক া, এ ন ঘুমাব। রাকৈ 
আর কল লদকব না। সকন্তু মন মানৈ না িুমার। সৈসন মাি 
রজনীকৈ স্বামীর নাম্বাকর কল সদকৈন। ঘুকমর বো ো লপকৈ লদসর 
হকৈা না। লমাবাইকলর সস্ককন লভকি ওঠা busy িব্দসেই বকল 
সদকৈা আসৈক লকান ঘুকমর জনে স্ত্রীকক লিান সদকৈ বারে ককরকে!  
আসৈক সবকদি োওয়ার লিষ্ট্া করকে। সকন্তু স্ত্রী িুমা এবোপাকর 
এককবাকর অন্ধকাকর। একসদন লি সঠক সঠক সবকদি িকল লগল। 
সকন্তু স্ত্রীকক লি কোেুকুও জানাকলা না। এসদকক স্বামীর নাম্বাকর 
কল সদকয় না লপকয় বোকুল আর অসস্থর হকয় ওকঠন িুমা। দীঘশ দুই 
মাি পর জানকৈ পাকরন আসৈক সবকদি লগকে!  
লি িময় িুমা কসঠন মানকবৈর জীবনোপন করসেকলন। দুই 
দুইবার সবে  াওয়ার কারকে িরীরো এমসনকৈই সনসিয় হকৈ 
িকলসেল। িারীসরক অিুস্থৈার কারকে সৈনমাি অসিি করকৈ 
পাকরনসন। কৈৃশপক্ষ এই সৈন মাকির লবৈন সদকৈ িাইকলও 
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লকাকনা এক িমিোর কারকে সদকৈ পারসেল না। এই কসঠন িমকয় 
সৈসন বারবার স্বামীর কাকে সকেু িাহােে লিকয় লিান ককরকেন। 
সকন্তু েসৈবার আসৈক জাসনকয়কে লকাম্পাসন লেকক লবৈন পাকছ 
না। ৈাই ৈার পকক্ষ োকা পাঠাকনা িম্ভব না। িাহােে করা লৈা 
দূকরর কো এই িময় লি িুমাকক সনজ লেকক কলও সদৈ না। 
সমিড কল সদকয় িুমার িাকে কো বলৈ লি। িারৈলার বািা 
লেকক সনকি নামকৈ অিুস্থ িুমার োয় আযা ঘণ্টা িময় ললকগ 
লেৈ। সৈসন লনকম লমাবাইকল োকা ৈুকল ৈকবই আসৈককর িাকে 
কো বলকৈন। আসৈক বলৈ, লি লে অসিকি আকে লি ান লেকক 
কল সরসিভ করা োয় সকন্তু কল লদয়া োয় না! সমেোিাসরৈা আর 
কাকক বকল? এই সবযান িুমার লক্ষকত্র েকোজে হকলও িুমীর 
লক্ষকত্র েকোজে সেল না। িুমাকক আসৈককর বনু্ধরা জাসনকয়কে, লি 
িুমাকক কল না সদকলও িুমীর িাকে সনয়সমৈ কো বকল! 
দুদশিার এই িমকয়  ুব ককর মকন পড়কৈা আসৈককর অিুস্থ 
িমকয়র কো। ৈ ন ৈাকক এক ললাকমা ভাৈ লবসি  াওয়ার জনে 
কৈ লিষ্ট্াই না ককরকেন িুমা! সিশু বাচ্চার মকৈা স্বামীর িাকে 
 াং াে ককরকেন, লি না ল কল সনকজ  াকবন না বকল লবসি ককর 
 াইকয়কেন। আর আজ? আজ ে ন ৈকর ঘকর  াবাকরর লকাকনা 
বেবস্থা লনই, ককয়কমুকঠা িাল িম্বল লভকব িুমা ৈা লদক  লদক  
রাক ন আর অসিকির লাঞ্চ সদকয় পুকরা সদন কাসেকয় লদন, পকরর 
সদন আবার লাকঞ্চর িময় হকলই লকবলমাত্র সকেু মুক  লদন ৈ ন 
আসৈককর একবাকরর জনেও ভাকবাদয় হয়সন। মকন হয়সন লে, মা 
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বাবা লেকক সবসছন, অিুস্থ স্ত্রীসের মুক  ককয়ক মুকঠা ভাৈ ৈুকল 
লদয়ার জনে ৈার সকেু োকা পাঠাকনা দরকার!  
সকেুসদন পর আসৈক লিাকন িুমাকক জানাকলা লে লি লদকি সিকর 
আিকে। ৈকব ককব আিকে লি কো জানাকলা না িুমাকক। ৈবু 
িুমার মকন আনকন্দর সিহরে ল কল লগল। কৈসদন পর স্বামীকক 
লদ কবন সৈসন! আদর ককর সনজ হাকৈর রান্না  াওয়াকবন! হাকৈর 
একমাত্র িম্বল পাোঁিিৈ োকা সদকয় বাজার লেকক আম সককন 
আনকলন স্বামীকক  াওয়াকনার জনে। ককব সনজ হাকৈ লককে স্বামীর 
িামকন ৈা ৈুকল যরকবন- লিই েৈীক্ষায় সদনগেনার পালা। সদন 
লেন লিেই হকৈ িায় না। সদন লিে হকলা বকে সকন্তু িুমা ৈা 
জানকৈ পারকলন না। একসদন আসৈককর সবকদকির নাম্বাকর কল 
সদকলন। বন্ধ! লদকির নাম্বাকর কল সদকলন। বন্ধ! লবকারার হকবন 
না? হকলন।  
দুসশ্চিায় কল সদকলন শ্বশুর ৈো আসৈককর বাবার কাকে। বাবা 
জানাকলন লি লৈা লদকি িকল একিকে! এর সকেুক্ষে পর িুমার 
নাম্বাকর একসে অপসরসিৈ নাম্বার লেকক কল আিল। সরসিভ ককর 
আসৈককর কে শুনকৈ লপকলন সৈসন। ভাকলামন্দ সজকজ্ঞি না ককর 
বাজ াই গলায় লি বলল, বাবার নাম্বাকর কল সদকয়কো লকন? 
আসৈককক লক বুিাকব লে, এই কলো লৈা পসৈপরায়ে, 
পসৈকলোেব্রকৈ অসস্থর নারীর স্বামীর অনুিন্ধাকনর কলোেকামী 
কল? সকন্তু লি লবাকি না।  



 

284 

িািাকলা ককে ৈাকক িািন ককর এবাং ৈার বািায় োকব না বকল 
জাসনকয় লদয়। অিুস্থ িমকয় বহু কষ্ট্ ককর পাোঁিিৈ োকা িাংগ্রহ 
ককর আসৈককর পেকন্দর  াবার লোগাড় ককরসেকলন িুমা। সিশু 
লমলা লেকক পাোঁি লকসজ আমও িাংগ্রহ ককরসেকলন আসৈককর 
জনে। সকন্তু আসৈককর এই েৈো োকন বুক লভকে োয় িুমার। 
সৈসন লবদনার একরাসি জল ৈার বুকোকক ভাসিকয় সদকয় োয়।  
এর ককয়কসদন পর আরও সৈক্ত িাংবাদ লিানায় আসৈক। িুমাকক 
লি লিান সদকয় বকল ৈার িাকে িাংিার করা ৈার পকক্ষ িম্ভব না! 
কোো শুকন আকাি লেকক পকড়ন িুমা। ওই লমকয়সের িাকে ঘর 
বাোঁযার জনে ৈাকক োড়কৈ িাকছ সকনা জানকৈ িাইকল আসৈক ৈা 
িরািরী অস্বীকার ককর। লবসি পীড়াপীসড় করকল লি বকল, সঠক 
আকে েসদ দি লা  োকা দাও ৈকব আসম লৈামার িাকে িাংিার 
করকৈ রাসজ আসে। আিকল এো সেল আসৈককর বাহানা।  
একবার িুমার অেশ সদকয় িুস্থ হকয় উকঠকে, এবার িাকছ ৈার 
োকা সদকয় লিই িুস্থ িরীকর আকরকজনকক সবকয় করার! সকন্তু 
বেো, লবদনায় জজশসরৈ আর সবপেশস্ত ভাোকিারা হাসড্ডিার িরীর 
োড়া িুমার লদবার আর সকেুই বাসক সেল না। ৈাই সৈসন মসহলা 
পসরেকদর দ্বারস্থ হকলন। মসহলা পসরেদ লেকক আসৈক বরাবর 
উসকল লনাসেি লদয়া হকল লি লি াকন উপসস্থৈ হকলা। লি াকন লি 
পসরষ্কার অস্বীকার ককর বিল অনে লমকয়র িাকে িম্পককশর কো। 
অেি লি ে ন িবার িাকে কো বলসেল ৈ নও িুমী নাকমর 
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লিই লমকয়সে ৈাকক কল সদসছল আর লি লমকিজ ললক  ৈার 
বেস্তৈার কো জানাসছল ৈাকক।  
এক পেশাকয় িুমা ৈাকক কুরআন িরীি েুোঁকয় িপে করার কো 
বকলন। সকন্তু সনসভশকসিকত্ত কুরআন িরীি েুোঁকয়ই আসৈক অনে 
নারীর িাকে িম্পককশর কো অস্বীকার ককর! ে ন লি একহাকৈ 
কুরআন েুোঁকয় িপে করসেল ৈ ন ৈার অনে হাৈ সেল লিাকনর 
বােকন িুমী নাকমর লিই লমকয়সের নাম্বার লককে লদয়ার কাকজ! 
কাসবকনর োকা ও ভরেকপােে বাবদ আসৈককক দিলা  োকা 
লদয়ার কো বলা হয়। সকন্তু লি এক িাোঁকক লি ান লেকক পাসলকয় 
োয়। পকর লমাবাইকল লি িুমাকক ৈালাক লদকব বকল জানায়। সকন্তু 
িুমা ৈ নও আিাবাদী সেকলন।  
িামকন ঈদ আিকে। লবিসকেু োকা লোগাড় ককরকেন এবার ঈকদ 
আসৈককক সনজ হাকৈ কাপড়কিাপড় সককন লদকবন বকল। স্বপ্ন 
বুনকেন আসৈককক িাকে সনকয়ই মাককশে করকবন এবাং ৈার পেন্দ 
মকৈা কাপড় সকনকবন। সকন্তু আসৈককর িাড়া লনই। ঈকদর মাত্র 
একসদন বাসক। এই িমকয় িুমার নাকম একো সিসঠ আিল। 
আসৈক আিকে জাসনকয় সিসঠো সল কে মকন ককর মকন মকন দারুে 
উৎিুল্ল হকলন িুমা। উকত্তজনায় হাৈ কম্পন করায় সঠক মকৈা 
সিসঠো  ুলকৈও পারকেন না সৈসন! এক পেশাকয় সিসঠো  ুলকৈ 
িক্ষম হকলন। পড়ামাত্রই লবদনায় নীল হকয় লগল ৈার লগাো 
অসস্তত্ব। ঘকর সগকয় লমাবাইলো হাকৈ সনকয় আসৈককক লিান 
সদকলন সৈসন। বলকলন, আসৈক! লৈামার ঈকদর উপহার আসম 
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লপকয়সে! একজন নারীর জনে এরকিকয় লিরা লকাকনা উপহার হয় 
না! ৈার কো শুকন আসৈক শুযু একবার মুিসক হািল। 
কান্নায় দম বন্ধ হকয় আকি িুমার। সিনসিকন বেোয় বুক লিকপ 
যকরন সৈসন। ঈকদর আকগর সদন স্বামীর পক্ষ লেকক ৈালাককর 
সিসঠর লিকয় নারীর জনে ‘বড় ঈদ উপহার’ আর কীইবা হকৈ 
পাকর!!! 
মুক্তবাকির জীবন আমাকদর নারীকদরকক এই উপহারই সদকয় 
িকলকে অহসনশি। ৈবু আমরা োমসে না, োমাোকক দরকার বকল 
মকন করসে না! িাহাবী আবু্দল্লাহ ইবন মািউদ রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বকলন- 

 ايله أحسن من حب لَع القلوب جبلت 
‘ইহিানকারীর েসৈ ইহিানগ্রহীৈার সদল বাোঁযা োকক।’  
সিরবাস্তব কো। সকন্তু আসৈককদর লিই কৃৈজ্ঞৈাকবায লকাোয় 
লগল? লে লমকয়সে ৈাকক এৈ ভাকলাবািল, বাবা মা লেকক সবসছন্ন 
হকয় লগল, সনকজর িক র বস্তু সবসক্র ককর ৈাকক িুস্থ ককর ৈুলল, 
দুবশল িরীকর িাকসর ককর স্বামীর লল াপড়া ও ৈার জীসবকার 
আকয়াজন করল, স্বামীর োবৈীয়  রি সনকজ বহন করল লি সক 
এই েসৈদান পাওয়ারই লোগে সেল? পরনারীর লপেকন  ালার 
জনেই সক লি কৃিকায় লদহ সনকয় অকেশাপাজশন করৈ আর ৈা 
স্বামীর হাকৈ ৈুকল সদৈ?  
লে নারী ৈার জনে এৈসকেু করল, ৈাকক এভাকব অিম্মান করা, 
এৈ কষ্ট্ লদয়া সঠক হকলা? হাদীকির ভােোনুোয়ী সক এগুকলা 
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ভেৈার আওৈায় পকড়? লে লৈামার জীবকনর েসৈসে বাোঁকক বাোঁকক 
িুল সবসেকয় সদকলা ৈুসম ৈার জীবনপকে এভাকব কাোঁো েসড়কয় 
সদকৈ পারকল? স্ত্রীর জীবনকক এভাকব দুসবশেহ ককর লৈালা মানুকের 
কাজ?  
এর লিকয় অকৃৈজ্ঞৈা, লনমকহারামীর জঘনে দৃষ্ট্াি আর কী হকৈ 
পাকর? মুক্তবাি আর উছৃঙ্খল জীবন আমাকদর অসভযান লেকক 
এভাকব একক একক মুকে লদকব িৈৈা, কৃৈজ্ঞৈাকবায ও িালীনৈা! 
িুমা! জীবনকক এসগকয় সনকয় োও। এিব যূৈশকলাককর সৃ্মসৈ মন 
লেকক েৈ দ্রুৈ িম্ভব দূর ককর দাও। লে একবার লৈামার িু  
লককড় সনকয়কে সদ্বৈীয়বার লি লৈামাকক িু  সদকৈ আিকব না। 
আিকল আবার আিকব লৈামাকক লুে করার জনে। কসমনাকদর 
িসরত্র ক নও বদলায় না। বলা হকয় োকক-  

 
َ
تُم  أ قُوُه ، َوإِن  َسِمع  نَّ َجبًََل َزاَل َعن  َمًَكنِِه فََصدِّ

َ
تُم  أ َ َعن  َخل ِقِه َولَو  َسِمع  نَّ رَُجًَل َتَغريَّ

قُوُه  يِلِّ فَََل تَُصدِّ ص 
َ ي  األ 

َ
 .أ

‘পাহাড় স্থানিুেৈ হওয়ার িাংবাদ সবশ্বাি ককরা সকন্তু মানুে ৈার 
আিল িসরত্র বদসলকয়কে এরূপ িাংবাদ সবশ্বাি ককরা না।’ 
[সমরকাৈুল মািাসৈহ : ১৫/২৫]  
িুৈরাাং একদর আর সবশ্বাি করকৈ োকব লকন এবাং একদর েসৈ 
ভাকলাবািা দীঘশাসয়ৈ ককর সনকজকক আকক্ষপ আর অনুকিািনার 
সিৈায় েজ্জ্বসলৈ করকব লকন? আর মন লভকো না।  
َمتَِك  َظَم ُحر  ع 

َ
َظَمِك َوأ ع 

َ
بَِة َفَقاَل َما أ و  ِإَل ال َكع 

َ
َي ِت أ ًما إَِل ابل  َوَنَظَر اب ُن ُعَمَر يَو 

َمًة ِعن َد اهللَِّ  َظُم ُحر  ع 
َ
ِمُن أ  . ِمن ِك َوال ُمؤ 
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‘একবার ইবন ‘উমর (রা) কা‘বা গৃকহর সদকক ৈাসককয় বলকলন, 
লহ কা‘বা! লৈামার মেশাদা আর িম্মান কৈ উোঁিুকৈ! সকন্তু মুসমকনর 
দাম লৈামার লিকয় অকনক লবসি আল্লাহ ৈা‘আলার কাকে। [জাকম 
সৈরসমেী : ২১৬৪] 
অৈএব, োরা মুসমকনর কলব ভােকব ৈারা আবরাহার পসরেসৈর 
সিকার হকব। আিমানী গজবই ‘ৈায়কর আবাবীল’ হকয় ৈাকদর 
ওপর ধ্বাংকির পাের সনকক্ষপ করকব। 
িুমা! অকনক হকয়কে। এবার আল্লাহ ৈা‘আলার িঙ্গ সনকয় 
জীবনপকে এসগকয় িকলা। ৈকব আকগর মকৈা নয়-জীবনোর লমাড় 
ঘুসরকয়, আক রাৈ আর আল্লাহ ৈা‘আলার ভাকলাবািাকক িাকে 
সনকয়। লদ কব অৈীকৈর গ্লানী ভসবেেকৈর পাকেয় হকয় লৈামার 
জীবনকক িমৃদ্ধ করকব।  
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ভাকলাবািা সদবকির পাপ 

 
ভাকলাবািা সদবকির আসবষ্কারকরা সপেু হেকৈ শুরু ককরকেন। 
১৪ই লিব্রুয়াসর োরা সবশ্বভাকলাবািা সদবি পালন করার জনে 
মুস কয় সেকলন ৈাকদরককও আিাহৈ হকৈ হকয়কে। আিকল 
লিব্রুয়াসরর এই িপ্তাহসে সেল ঘেনাবহুল, হৃদয়সবদারক এবাং 
ককষ্ট্র িপ্তাহ। ১১ই লিব্রুয়াসর সনমমশভাকব সনহৈ হন দুই 
িাাংবাসদক, িাগর এবাং রুসন। ৈারা স্বামী-স্ত্রী। মাত্র পাোঁি বেকরর 
একসে সিশু লমঘ। ৈার িামকনই িন্ত্রািীরা সপৈামাৈাকক 
সনমশমভাকব হৈো ককর। মা-বাবার রক্তকভজা লমাবাইল লেকক 
পকরর সদন লমঘ ৈার নানুর কাকে লিান সদকয় বকল ‘আবু্ব আমু্ম 
মারা লগকে।’ 
এমন একসে সনমশম দুঃিাংবাদ লিানার েস্তুসৈ সেল না ৈার মা-
বাবার। সেল না লগাো লদিবািীরও। ৈাই লিাকক কাৈর হকয়কে 
িবাই। লিসদন লিাকক িবাই লমঘ হকয় সগকয়সেল। িাগর-রুসন 
লেন শুযু লমকঘরই মা-বাবা নন লগাো লদিবািীর মা-বাবা। ৈারা 
শুযু ৈার মা-বাবারই িিান নন লগাো লদিবািীর িিান। এই 
ঘেনায় ‘বসহরাগৈকদর’ মকযে িবকিকয় লবসি িকেসেকলন িাাংবাসদক 
লশ্রেী। কারে, িাগর-রুসন দুইজনই সেকলন ৈাকদর িহকমশী-
িাাংবাসদক। িাাংবাসদককদর লক্ষাভ-সবকক্ষাভ, আর উকত্তজনা লদক  
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আমাকদর হম্বৈম্বী ৈো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮ ঘণ্টার মকযে  ুনীকদর লবর 
করার আসটকমোম সদকয়সেকলন।  
মন্ত্রী হম্বৈম্বী করকৈ ভাকলাবাকিন। লে লকাকনা িমকয়র লিকয় 
লদকির আইন-িৃঙ্খলার পসরসস্থসৈ ভাকলা বকল লদিবািীকক আশ্বস্ত 
ককরন। জনগে কৈেুকু আশ্বস্ত হয় জাসন না, সকন্তু আশ্বস্তাকবায 
িৃসষ্ট্র লিষ্ট্ায় ত্রুসে োকক না ৈার। লিই লিষ্ট্ার যারাকৈই 
৪৮ঘণ্টার মকযে  ুনীকদর  ুোঁকজ লবর করার িরম আসটকমোম 
সদকয়সেকলন সৈসন। সকন্তু পকর ককয়ক ‘িৈ ৪৮ঘণ্টা’ গৈ হওয়ার 
পর হার লমকনকেন। সৈসন স্বীকার ককরকেন লে, ৈার ভুকল হকয়কে। 
িাাংবাসদককদর িাকপ পকড় ৪৮ঘণ্টার িময় লবোঁকয সদকৈ  বাযে 
হকয়সেকলন সৈসন। োকহাক, ৈার লবোঁকয লদয়া এই িমকয়র মকযে 
 ুকনর রহিে উদঘাসেৈ করা িম্ভব হয় সন।  
আইকনর হাৈ আর সিিা সনসদশষ্ট্ গিবে ৈো ঘেনার িু পেশি 
লপৌঁেকৈ িক্ষম না হকলও মানুকের কল্পনা িসক্ত অকনক লক্ষত্র 
লেকক সবিরে ককর একিকে। লকউ লকউ এ াকন অববয িম্পককশর 
গন্ধ  ুোঁকজ পাওয়ার লিষ্ট্া ককরকেন। ১৩ ৈাসরক র সবসডসনউজ 
েুকয়েকিার ডেকম লি রকম একসে িাংবাদ েকাি ককরকে। 
ঘেনােবাকহ মকন হয় হৈোকাকের লমাড় ঘুরাকনার জনেই এযরকনর 
ৈেে েিার করা হকছ। আিকল কো হকছ, লেম-পরকীয়ার 
সবেয়ো এৈ বোপকৈা লপকয়কে লে, মানুে এ ন এোকক  াল 
সহকিকব বেবহার ককর পার পাওয়ার িুকোগ পাকছ। এোও সকন্তু 
কম  ারাপ বোপার নয়!  
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ঘেনা োই লহাক, হয়ৈ ভাকলাবািা সদবকির আকয়াজকরা একৈ 
ভড়কক লগকেন। লেম-ভাকলাবািাকক লকন্দ্র ককর লে াকন আসবভূশৈ 
হকছ সনৈে হৃদয়সবদারক ঘেনা লি াকন এই লিাককর মকযে আর 
সদবিসে পালন করার িাহি ককরন সন। ‘সবশ্ব ভাকলাবািা পালন 
কসমসে’ ১৪ ৈাসরক  সবশ্ব ভাকলাবািা সদবি পালন করকব না বকল 
লঘােো সদকয়কে। ৈাকদর বুসদ্ধর শুকভাদয় লহাক। আগৈ েসৈসে 
১৪ই লিব্রুয়াসরকৈ লেন ৈাকদর এই শুভবুসদ্ধ িসক্রয় োকক।  
সকন্তু লে পাকপর দরজা ৈারা একবার জাসৈর জনে উনু্মক্ত ককর 
সদকয়কেন লিই দরজা সদকয় অেসৈকরাযে গসৈকৈ পাপ েকবি 
করকে। সিসন ককলর মকৈা। বেকর একবার িালু ককর সদকল 
একগসৈকৈ েয় মাি পেশি িলকৈ োকক! সনৈে িালু করকৈ হয় 
না। সঠক এভাকবই ভাকলাবািা সদবি, উনু্মক্ত লেমিিশা ইৈোসদকৈ 
একবার গসৈ িঞ্চার ককর সদকয় পাকপর লে োত্রা িালু ককর লদয়া 
হকয়কে ভাকলাবািা সদবি মাত্র একবের বন্ধ রা কলই সক লি যারা 
লিে হকয় োকব? 
এৈ িহকজ লে ৈা লিে হবার নয় ৈার েমাে গৈ বেকরর ১৪ই 
লিব্রুয়াসরর একসে অসৈ মমশাসিক ঘেনা। িাাংবাসদক দম্পসৈর 
মমশাসিক ঘেনার লরি না কােকৈই লদিবািী জানকৈ পারল 
আকরকসে মমশাসিক ঘেনার ইসৈকো। আিকল ভাকলাবািা বা 
ভোকলোইন সদবিো একিসেল পাকপর হাৈ যকরই। ৈাই পাপ 
আর মমশাসিক উপা োকনর িাকে এর এৈ গলাগসল। গৈ বেরও 
এই সদবিকক লকন্দ্র ককর িাংঘসেৈ হকয়সেল একসে মমশাসিক 
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ঘেনা। ‘ভাকলাবািার নীলকগালাপ’ সিকরাকনাকম ো মুক্তবাসিনী-১ এ 
উকল্ল  ককরসেলাম। সকন্তু এবারও লে এই সদনকক লকন্দ্র ককর 
সল কৈ হকব এবাং আকগর লিকয়ও অকনক করুে স্বকর ৈা ভাসবসন 
ক নও।  
মাত্র নবম আর দিম লশ্রেী পড়ুয়া সককিার-সককিারী এমন 
মমশাসিক ঘেনার জন্ম সদকৈ পাকর ৈা ভাবার জনে েৈেুকু 
কল্পনািসক্ত োকা দরকার িম্ভবৈ ৈা আমাকদর অকনককরই লনই। 
ৈাই এিব ঘেনার কো ক নও কল্পনা কসর না আমরা এমনসক 
িাংঘসেৈ হওয়ার পরও সবশ্বাি করকৈ কষ্ট্ হয়।  
আত্মহৈোর রকমকির আকে। মানুে বহু উপাকয় আত্মহৈো ককর 
আল্লাহ ৈা‘আলার লদয়া জীবকনর আমানৈ নষ্ট্ ককর সনকজকক 
অকলোকের পকে দ্রুৈ অগ্রির ককর। আত্মহৈোর েৈগুকলা উপায় 
মানুে অবলম্বন ককর লিগুকলার েকৈেকসের কো হাদীকি উকল্ল  
ককর এরজনে কসঠন িাসস্তর কো বলা হকয়কে। আবূ হুরায়রা 
রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহু লেকক বসেশৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন- 

َسهُ  َقتََل  َمن  »    يَِدهِ  ِف  فََحِديَدتُهُ  ِِبَِديَدةٍ  َنف 
ُ
أ ِنهِ  ِف  بَِها َيتَوَجَّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِف  َبط 

ا ً  َخادِلً بًَدا ِفيَها اَُمَّلَّ
َ
َسهُ  َقتََل  َوَمن   أ هُ  بُِسم   َنف  اهُ  َجَهنَّمَ  ِف  يَِدهِ  ِف  فَُسم   ِف  َيتََحسَّ

ا َجَهنَّمَ  نَارِ  ا َخادِلً ً ا َجَهنَّمَ  ِف  يَََتَدَّى َفُهوَ  َجبٍَل  ِمن   تََردَّى َوَمن   َُمَّلَّ ا َخادِلً ً  َُمَّلَّ
بًَدا ِفيَها

َ
 .«أ

‘লে বেসক্ত যারাকলা অস্ত্র দ্বারা আত্মহৈো করকব লিই অস্ত্র ৈার 
হাকৈ োককব। জাহান্নাকম লি লিই অস্ত্র দ্বারা সিরকাল সনকজর 
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লপকে আঘাৈ করকৈ োককব। লে সবেপাকন আত্মহৈো করকব লি 
জাহান্নাকম সিরসদন লিই সবে পান করকৈ োককব। আর লে বেসক্ত 
পাহাড় লেকক লাসিকয় পকড় আত্মহৈো করকব লি জাহান্নাকম (-র 
আগুকনর পাহাড় লেকক) এভাকব লাসিকয় পকড় পকড় কষ্ট্ লভাগ 
করকৈ োককব।’ [বু ারী : ৫৭৭৮; মুিসলম : ৩১৩] 
আত্মহৈোর িব িাংজ্ঞা ভুল েমাে ককর লবনেীর দৃষ্ট্াি স্থাপন 
করল দুকো পুিকক লেকলকমকয়। আর ৈা শুযুই ভাকলাবািা নাকমর 
ভোসমর কারকে।  
ঘেনাসে লগাপালগি িদর উপকজলার কাসঠবাজাকরর। ঘেনার 
নায়ক-নাসয়কা সমৈু  ানম ও িাউে লি । কাসঠ গ্রাকমর আলহাজ 
এনকজল লিক র লেকল সমরপুর বাাংলা এে সু্কল ককলকজর দিম 
লশ্রেীর োত্র িাউে লিক র িাকে ল লনা গ্রাকমর মৃৈ জাসহদ 
লহাকিকনর লমকয় সমৈু  ানকমর ‘দীঘশসদকনর’ লেকমর িম্পকশ সেল। 
আছা পাঠক! আপসনই ইনিাকির িাকে বলুন লৈা, এই দিম 
লশ্রেীর দুজন োত্রোত্রীর মকযে ‘দীঘশসদন’ যকর েসদ লেকমরই 
িম্পকশ োকক ৈাহকল ওরা লল াপড়ার কাজো ককরকে ক ন? এ 
েুকগ লৈা লেকলকমকয়রা ‘আোবাচ্চা’ োককৈই সু্ককল লোকে। 
১৪/১৫ বেকর লপৌঁকে োয় নবম-দিম লশ্রেীকৈ। ৈাহকল এই 
লশ্রেীর এই বয়িীর দুকো লেকলকমকয়র ‘দীঘশসদন’ েসদ কাকে 
লেকমর িম্পককশ ৈাহকল লেম োড়া অবসিষ্ট্ কােল কৈসদন?  
ৈা োকহাক, সবেয়সে জানাজাসন হওয়ার পর লকাকনা পসরবাকরই 
এোকক পাত্তা লদয়া হয়সন এবাং ৈাকদর ‘লেম-ভাকলাবািাকক’ 
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স্বীকৃসৈ লদয়া হয়সন। লেকলবয়িী লেকলকমকয়কদর লেকলক লা বন্ধ ও 
ৈাকদর মকযে সবসছন্নৈা িৃসষ্ট্র জনে এক বের আকগ িাউেকক 
কাসঠ সু্কল লেকক িসরকয়  াকার সমরপুকর ভসৈশ ককর লদয়া হয়। 
এসদকক গৈ ১৪ই জানুয়াসর  াকায় সমৈুর মামা মুসজবুর রহমান 
লিক র বািায় লমাকমনিাহীর এক লেকলর িাকে সমৈুকক সবকয় 
লদয়া হয়।  
এ াকনই পূকবশর িম্পককশর লেদ পড়া উসিৈ সেল। সকন্তু লেম-
ভাকলাবািা উসিৈ-অনুসিৈ মাকন? সবকিে ককর এই ‘নাবাকলগ’ 
বয়কি? িকল অনুসিৈ কাকজর হাৈ যকরই সবকয়র পরও সবপুল 
উদেকম িলকৈ োকক ৈাকদর ভাকলাবািা। এজনে ৈারা আশ্রয় 
সনকয়সেল লমাবাইকলর। লিব্রুয়াসরর েেম িপ্তায়  াকার মামার 
বাসড় লেকক ল লনা গ্রাকমর বাবার বাসড়কৈ িকল আকি সমৈু। 
এসদকক ঘেনার আকগর সদন রাকৈ নাইে লকাি লোকগ রাৈ দুইোর 
িময় কাসঠবাজাকর একি নাকম িাউে।  
পূবশপসরকল্পনা অনুোয়ী লভার ৫োয় সমৈু ও িাউে সু্কলিাংলে 
গ্রামীেকিাকনর োওয়াকর ওকঠ। লমাবাইকল িাউে বাসড়র 
ললাকজকনর িাকে কো বকল োওয়াকর িড়ার কো জানায় এবাং 
ৈাকদর লেম লমকন সনকয় সবকয়র েস্তাব ককর। অনেোয় লি 
োওয়ার লেকক লাসিকয় আত্মহৈো করকব বকল হুমসক লদয়। সকন্তু 
পসরবাকরর পক্ষ লেকক লকাকনা িাড়া লমকল না। িাড়া লদয়ার 
কোও না। লে লমকয়সের সবকয় হকয়কে, অকনের ঘর করকে ৈাকক 
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সনজ স্বামীর হাৈ লেকক লককড় সনকয় আকরকজকনর হাকৈ ৈুকল 
লদয়ার মকৈা লবইনিাি ও সনকৃষ্ট্ কাজ লকউ করকৈও োকবন না। 
পাসরবাকরর ৈরি লেকক িাড়া না লপকয় সমৈুর পরকনর ওড়না 
সদকয় পরস্পকর দুইজকনর হাৈ লবোঁকয ২৮০ িুে উোঁিু োওয়ার লেকক 
একিাকে লাসিকয় পকড় ৈারা। এৈ উোঁিু লেকক লাসিকয় পড়ায় 
ৈাকদর িরীকরর সবসভন্ন অাংি লভকে ও লিকে োয়। লরাকৈর 
আকাকর রক্ত েবাসহৈ োকক। সবকে িকব্দ ৈারা মাসেকৈ আেকড় 
পকড়। ২৮০ িুে উোঁিু লেকক ৈাকদর েুগল লদহ ে ন মাসেকৈ একি 
লপৌঁোয় ৈ ন পৈকনর সবকে িব্দ হয়। মানুকের মকযে আৈঙ্ক 
েসড়কয় পকড়। মানুে ঘেনাস্থকল েুকে আকি। সকন্তু িহমসমশৈা 
লদ াকনা, সিসকৎিা লদয়ার আকগই িব লিে হকয় োয়। মুহূকৈশর 
মকযে বড্ড অিমকয় লেকম োয় দুসে স্বকপ্নর উছল পেিলা। 
ভাোকিারা লদকহর েবাসহৈ রকক্ত গড়াগসড় করকৈ োকক দুসে 
সককিারোে। [আমার লদি ১৫/০২/১২] 
আমরা ভাকলাবািার মানুকের জনে োে উৎিগশ কসর। ২৮০ িুে 
উোঁিু োওয়ার লেকক হাৈ যরাযসর ককর লাি সদকয় জীবন সবিজশন 
সদকৈ পাসর। অস্থায়ী লমাকহর সকসঞ্চৈ উম্মাদনায় কৈ সকেুই না 
ককর লদ াসছ। সকন্তু েকৃৈ ভাকলাবািা, সন াোঁদ লেম লে াকন করা 
োয়, োকদর িাকে করা োয় লি াকন সক নূনেৈম লেম-ভাকলাবািা 
আমার েদিশন করকৈ পারসে? রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম এবাং আল্লাহ ৈা‘আলার েসৈ আমাকদর ভাকলাবািার 
গভীরৈা কৈেুকু? িাহাবাকয় লকরাকমর িাকে আমাকদর 
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ভাকলাবািার ৈিাৎো একেু পসরমাপ ককর লনকবা? িাহাবী আনাি 
রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহু লেকক বসেশৈ, সৈসন বকলন- 

ُم َفَقاَل يَا رَُسوَل اهللَِّ َمََّت ِقيَا -صىل اهلل عليه وسلم-َجاَء رَُجٌل إَِل رَُسوِل اهللَِّ 
اَعِة َفَقاَم انلَِِّب   ا قَََض َصََلتَُه قَاَل  -صىل اهلل عليه وسلم-السَّ ََلِة فَلَمَّ َن » إَِل الصَّ ي 

َ
أ

اَعِة  ائُِل َعن  ِقيَاِم السَّ نَا يَا رَُسوَل اهللَِّ. قَاَل «. السَّ
َ
َدد َت لََها » َفَقاَل الرَُّجُل أ ع 

َ
قَاَل « َما أ

 
َ
ِحب  اهللََّ َورَُسوَلُ. َفَقاَل يَا رَُسوَل اهللَِّ َما أ

ُ
نِّ أ

َ
ٍم إِلَّ أ َدد ُت لََها َكِبرَي َصََلٍة َوَل َصو  ع 

بَب َت »  -صىل اهلل عليه وسلم-رَُسوُل اهللَِّ  ح 
َ
ن َت َمَع َمن  أ

َ
َحبَّ َوأ

َ
َفَما «. ال َمر ُء َمَع َمن  أ

ََلِم فَرَ  َد اإلِس  ِلُموَن َبع  ي ُت فَِرَح ال ُمس 
َ
 َحُهم  بَِهَذا.َرأ

জবনক লবদুইন একি বলকলন, ইয়া রািূলাল্লাহ! লকয়ামৈ ককব 
িাংঘসেৈ হকব? ৈ ন রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
নামাকের জনে দাোঁড়াকলন এবাং িালাৈ লিে ককর বলকলন, 
লকয়ামৈ িম্পককশ েশ্নকারী লকাোয়? ললাকসে বলকলন, এই লে 
আসম ইয়া রািূলাল্লাহ। ৈ ন সৈসন বললকন, ৈুসম লকয়ামৈ 
সদবকির জনে কৈেুকু েস্তুসৈ সনকয়ে? ললাকসে  বলকলন, ইয়া 
রািূলাল্লাহ! আসম এর জনে দীঘশ িময় িালাৈ পসড়সন এবাং লৈমন 
লরাোও পালন কসরসন। সকন্তু আসম আল্লাহ ৈা‘আলা ও ৈার 
রািূলুল্লাহকক ভাকলাবাসি। ৈ ন রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম বলকলন, মানুে ৈার ভাকলাবািার ললাককর িাকে 
োককব। আর ৈুসমও োকক ভাকলাবাকিা ৈার িাকেই োককব। 
আনাি রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহু বকলন, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম-এর এই কো লিানার পর মুিসলমগে লিসদন 
লে পসরমাে  ুসি হকয়সেকলন, ৈাকদরকক আসম এর লিকয় লবসি 
 ুসি হকৈ লদস সন ক নও। [সৈরসমেী : ২৫৬০]  
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িাহাবাকয় লকরাকমর ভাকলাবািা, আকবগ-অনুভূসৈ আবসৈশৈ হকৈা 
আল্লাহ ৈা‘আলা ও রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর 
ভাকলাবািা-মহব্বৈকক লকন্দ্র ককর। আমাকদর লবলায় সক ৈাই 
হয়? আমরা একই নবীর একই উম্মৈ নই? ৈাকদর ভাকলাবািার 
অিৈ দিভাকগর এক ভাগ লৈা োকা িাই। আবূ হুরায়রা 
রাসদয়াল্লাহু আনহু লেকক বসেশৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন- 

ِِت َزَماٌن َمن  َعِمَل ِمن ُهم  » 
 
ِمَر بِِه َهلََك ُثمَّ يَأ

ُ
َ َما أ إِنَُّكم  ِف َزَماٍن َمن  تََرَك ِمن ُكم  ُعش 

ِمَر بِِه ََنَ 
ُ
ِ َما أ  «.ا بُِعش 

‘লৈামরা লে েমানায় অবস্থান করকো লি েমানায় আসদষ্ট্ সবেকয়র 
নয় ভাগ পালন ককর একভাগ ৈরক করকলও ধ্বাংি হকব। আর 
এমন একসে েমানা আিকব ে ন মানুে আসদষ্ট্ সবযাকনর দি 
ভাকগর মাত্র একভাগ পালন করকলও নাজাৈ পাকব।’ [জাকম 
সৈরসমেী : ২৪৩৬, ইমাম সৈরসমেী হাদীিসেকক ‘গরীব’ এবাং 
িায়  আলবানী ‘েঈি’ বকলকেন।] 
ৈাহকল বলুন, অিৈ লে একভাগ পালন করকল নাজাকৈর ঘাকে 
লপৌঁেকৈ পারব লিই পসরমাে নবীকেম দ্বারা আমরা হৃদয়কক সিক্ত 
করকৈ পারসে? নবীর ভাকলাবািা সক িরে নয়? নবীর ভাকলাবািা 
োড়া আক রাকৈর পরীক্ষায় উৎরাকনা োকব? ভাকলাবািার িবেুকু 
মানুকের লপেকন উজাড় ককর সদকয় সরক্তহকস্ত মরুিম ৈৃষ্ণা সনকয় 
েসদ হাউকজ কাউিাকরর িামকন হাসজর হই ৈকব লি াকন কীকির 
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নেরানা লপি করব? ভাকলাবািার িূনে লপয়ালায় লে লিসদন পাসন 
উঠকব না!  
লল াসে লেসদন সল সেলাম লিসদনই শুনলাম আকরক ললাককর 
ঘেনা। আকৃসৈ  বশ, মুক  দুগশন্ধ, বকেশ কৃষ্ণ এক মসহলার লেকম 
পকড় মুিা নাকমর এক েুবক সদওয়ানা হকয় লগকলা। লবি সকেুসদন 
গড়াকলা এই িম্পকশ। ৈকব িূড়াি িম্পকশ গড়াকনার আকগই 
লমকয়সে সপেুোন সদকলা। লি িম্পকশকক দীঘশাসয়ৈ করকৈ নারাজ। 
মুিা বহুসদন আল্লাহ ৈা‘আলার দরবাকর লরানাজাসর করল। িাইল 
ৈাকক ৈার কাকে মন  ুকল। ৈবু ৈার িাওয়া পূেশ হকলা না। 
লমকয়সে ৈার কাকে সিকর একলা না। িকল মুিার িব রাগ সগকয় 
পসৈৈ হকলা িৃসষ্ট্কৈশার ওপর! সৈসন লকন ৈাকক সিসরকয় সদকলন 
না লিই রাকগ ৈাকক অস্বীকার ককর বিল লি! োকক বকল মুরৈাদ 
হকয় োওয়া। লে বুবক এক িময় ৈাহাজু্জদ পড়ৈ লিই েুবক 
এ ন নাসক আল্লাহ ৈা‘আলার নামও আর লকাকনাসদন মুক  সনকব 
না!  
মুিা! ৈুসম লৈামার ৈাহাজু্জকদর জায়নামাজকক লকন ‘ৈুর পাহাকড়’ 
পসরেৈ করকৈ পারকল না? হৃদকয় আল্লাহর ভাোর িড় ৈুলকৈ 
পারকল না? এৈ কষ্ট্ ককর লেকহৈু ৈাহাজু্জকদর জায়নামাকে 
দাোঁসড়কয়েই, ৈ ন মনোকক ‘মুিার আল্লাহদিশন’র বেগ্রৈায় আকুল 
করকৈ পারকল না? ৈকব অিিশকু্ষ সদকয় লদ কৈ, োকক ৈুসম িাও 
আর সৈসন োকক লৈামার জনে েস্তুৈ ককর লরক কেন ৈার মকযে 
বেবযান কৈ? আমরা হয়ৈ জায়নামাকে দাোঁড়াই সনকদশি পালন ককর 
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লকাকনা মকৈ দায়মুক্ত হকৈ, সকন্তু ইবাদকৈর আিল উকেিে- 
আল্লাহ ও রািূকলর ভালবািা- আমাকদর দৃসষ্ট্র আড়াকল োকক। 
ৈাই আমরা হৃদয়োকক মানবকেম সদকয় ভরাে ককর লরক  ে ন 
জায়নামাকে দাোঁড়াই ৈ নও দৃসষ্ট্ োকক বাইকর। লেমাস্পকদর 
হৃদয়গসলকৈ িক্কর ল কৈ োকক আমার মন! িালাৈ লিে ককর 
ে ন উসঠ ৈ ন আমলনামায় হয়ৈ সনরি ককয়কসে রুকু-সিজদা 
োড়া আর সকেু সলসপবদ্ধ হয় না। 
ভাকলাবািািূনে এই ইবাদৈ ককর ে ন আমরা কাসিৈ জাগসৈক 
িল লপকৈ বেেশ হই ৈ নই আল্লাহর সবরুকদ্ধ ল কপ োই! লকউ বা 
ৈাকক আর ডাককবই না বকল দাসম্ভক লঘােো লদয়! এই দাসম্ভক 
লঘােোর মকযে সদকয় সনকজকক ইসৈহাকির বেেশ বসেকক পসরসেৈ 
ককর। বসঞ্চৈ হয় েভুর ভাকলাবািা লেকক। আল্লাহ ৈা‘আলা 
বকলন- 

هَ  ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ بينَ  ايَ تَد   َمن َءاَمُنوا   ٱَّل  تب  َسو َف فَ  دبينبهۦب َعن مبنُكم   يَر 

 
ُ  يَأ م   ٱّلل  بَقو   ب

ۥ   ُُيببُُّهم   بُّونَُه  [  ٥٤: دةاملائ] ﴾ ٥٤ َوُيحب
‘লহ ঈমানদারগে! লৈামাকদর মকযে লকউ েসদ ৈার দ্বীন লেকক িকর 
োয় ৈাহকল অসৈিের আল্লাহ ৈা‘আলা এমন একদল িৃসষ্ট্ 
করকবন োকদরকক সৈসন ভাকলাবািকবন এবাং ৈারা ৈাকক 
ভাকলাবািকব।’ {িূরা আল-মাকয়দা, আয়াৈ : ৫৪} 
আমরা সক ৈকব নারীর ভাকলাবািায় পকড় এমন লিৌভাগেবানকদর 
কাৈার লেকক বাদ পড়ব, োকদরকক স্বয়াং আল্লাহ ৈা‘আলা 
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ভাকলাবাকিন? এৈ বড় ভাকলাবািা লেকক বসঞ্চৈ হওয়ার মকৈা 
সনবুশসদ্ধৈা আমরা লদ াকবা?  
েুকগ েুকগ এমন বসেক বহু একিকে আর জীবন উপিাংহাকর 
আকক্ষকপর হাৈ কামড়াকৈ কামড়াকৈ সরক্তহকস্ত সবদায় গ্রহে 
ককরকে। এমসন এক বেেশ বসেক হকলন জাবাল্লা ইবন আয়হাম 
গাস্িানী। ইিলাম গ্রহে করার পর হকজ্বর ৈাওয়াি করার িময় 
িাোরা লগাকত্রর জবনক বেসক্ত ৈার িাদর পদযূসলৈ করায় সৈসন 
ৈাকক একো োপ্পড় সদকয় নাক িাসেকয়সেকলন এবাং দুসে দাোঁৈ 
লভকে সদকয়সেকলন। সৈসন সেকলন এক এলাকার গভনশর। ৈাই 
আইকনর হাৈ লেকক িিকক োকবন বকল লভকবসেকলন।  
সকন্তু ল লািকৈর মিনকদ ৈ ন নোয়-ইনিাকির জীবি েৈীক 
িাহাবী ‘উমর ইবন  াত্তাব রাসদয়াল্লাহু ৈা‘আলা ‘আনহু িমািীন। 
সৈসন মজলুম বেসক্তকক মাি অেবা েসৈকিায লনয়ার ই সৈয়ার 
সদকলন। সকন্তু ললাকসে সদ্বৈীয়সে লবকে লনয়ায় জাবাল্লা বলকলন, 
আসম একজন িািক, আমার কাে লেকক েসৈকিায! মকন মকন 
একো লভকব একসদকনর জনে িময় লিকয় সনকলন সৈসন। এরপর 
লিাকু্ষলজ্জার ভকয় রাকৈর আোঁযাকর হাসরকয় লগকলন আল্লাহকোসহৈার 
লিারাবাসলকৈ। পাসলকয় নাক আর দাোঁৈ বাোঁিাকৈ পারকলন বকে, সকন্তু 
ঈমান বাোঁিাকৈ পারকলন না। জীবকনর লিে লবলায় এর জনে 
আকক্ষপ কম ককরন সন সৈসন। আকক্ষকপর কাকবে লককেকে ৈার 
অবসিষ্ট্ জীবন। সৈসন বকলসেকলন- 

َضر هلا صربت لو فيها َكن وما...  للطمة َعراً  اْلق بعد تنصت  
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بالعور الصحيحة العْي هلا فسيقت...  ْحية جلاج فيها كىنوأدر  
عمر قال اذلى القول لَع صربت...  ويلتىن تّلن لم أىم فيالت  

‘হক (ইিলাম) গ্রহে করার পর ঘুসে  াওয়ার ভকয় সির্স্ান হলাম, 
েসদ ৈাকৈ তযেশ যারে করৈাম, ৈকব ৈাকৈ কীইবা ক্ষসৈ হকৈা! 

সকন্তু আত্মগসরমার হঠকাসরৈা লপকয় বিল আমায় 
িকল িুস্থকিাক র বদলায় বক্র-কানা লিা  গ্রহে করলাম। 
হায় আকক্ষপ! আমার মা েসদ আমাকক জন্ম না সদকৈন! 
সকাংবা ‘উমর ো বকলসেকলন ৈা মকনোকে লমকন সনৈাম! 

রক্তমাাংকির ভাকলাবািার োকন সক ৈকব আমরা আল্লাহর িাশ্বৈ 
ভাকলাবািা লেকক বসঞ্চৈ হকবা? বসঞ্চৈ হকবা ইলাহী ‘পেে’ লেকক? 

َنَُّة »  َل إِنَّ ِسل َعَة اهللَِّ اجل 
َ
َل إِنَّ ِسل َعَة اهللَِّ اَغيِلٌَة أ

َ
 «.أ

‘শুকন লরক া, আল্লাহ ৈা‘আলার পেে অকনক মূলেবান। শুকন লরক া, 
আল্লাহর পেে হকলা জান্নাৈ। [জাকম সৈরসমেী : ২৬৩৮] 
মুিা! েেয়ভঙ্গ ককর সিকর একিা আপন নীকড়! আিমানী 
িাসময়ানার সনকি ভাকলাবািার লে েরবে আকে ৈাকৈ অবগাহন 
ককরা। জাবাল্লাকদর  াৈায় নাম সলস কয়কদর িাং ো আর বাসড়ও 
না। পাকে আকক্ষকপ পুড়কৈ হকব সকন্তু! 
মানুকের স্বভাকব ভাকলাবািা, লেম-েীসৈর উপাদান আকে একো 
িৈে। ৈাই হৃদয় িুোঁকড় ভাকলাবািার উদ্গীরে ঘেকবই। সকন্তু ৈা 
লেন লকাকনা অপাকত্র না পসৈৈ না হয় এজনে দয়াময় আল্লাহ 
ৈা‘আলা উত্তম বেবস্থাও েদান ককরকেন। আল্লাহ ৈা‘আলাকক 
ভাকলাবাকিা, ৈার রািূলুল্লাহকক ভাকলাবাকিা। মা-বাবা ও 
আত্মীস্বজনকক ভাকলাবাকিা। ভাবকো এোঁকদর ভাকলাবািায় লৈা 
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আকবগ, উছায় েকাি করা োয় না? শ্রদ্ধার ভাগো লবসি োকক। 
ৈাহকল হৃদকয় জমােবাযা আকবগ, উচ্ছ্বাি েকাি করকব লকাোয়? 
লকাকনা সিিা লনই। এর জনে আকে লৈামার অযশাসঙ্গনী। পৃসেবীর 
লহন লকাকনা আকবগ, উচ্ছ্বাি লনই, ো ৈার কাকে বেক্ত করা োয় 
না। শুযু বেক্তই নয় বরাং ৈাকৈ িওয়াবও আকে অকনক। ৈার 
িাকে হাসি-মিকরা করকব? ৈাকৈও িওয়াব। মুক  গ্রাি ৈুকল 
লদকব? ৈাকৈও িওয়াব। উকদ্বসলৈ হৃদকয়, উচ্ছ্বসিৈ মকন 
দাম্পৈোিারে করকব? কপাকল িুম্বন করকব? ৈার ত্বকক লৈামার 
িুম্বকনর স্পিশ লপৌঁোর আকগই আমলনামায় িওয়াব লল া হকব! 
অবাক হকছা বুসি! িসৈেই ৈাই। রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম আমাকদরকক দাম্পৈে িম্পককশর মাযুেশে সিস কয় 
সদকয়কেন ৈাোঁর পসবত্র আমকলর মাযেকম। মা আকয়িা সিেীকা 
রাসদয়াল্লাহু আনহা লেকক বসেশৈ, সৈসন বকলন- 

ز َواِجهِ  َبع َض  ُيَقبُِّل  ََكنَ 
َ
  َولَ  يَُصيلِّ  ُثمَّ  أ

ُ
أ  َيتَوَضَّ

‘রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ৈার লকাকনা একজন 
স্ত্রীকক িুম্বন ককর িালাৈ পড়কৈ লগকেন। মাি াকন অেু 
ককরনসন।’ [নািাঈ : ১৭০, িহীহ] 
অনে বেশনায় একিকে, আম্মাজান আসয়িা সিেীকা রাসদআল্লাহ 
ৈা‘আলা আনহা বকলন- 

. ز َواَجُه وَُهَو َصائٌِم ُثمَّ َضِحَكت 
َ
 ََكَن رَُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعلَي ِه وََسلََّم ُيَقبُِّل أ

‘রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম একবার িাওম অবস্থায় 
ৈাোঁর লকাকনা স্ত্রীকক িুম্বন করকলন। এরপর (আসয়িা রাসদআল্লাহ 
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ৈা‘আলা আনহা স্ত্রীগকের েসৈ রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাকমর েীসৈ, ভাকলাবািা, মায়া-মমৈা ইৈোসদর কো লভকব 
এবাং সৈসন লে ৈাোঁককই িুম্বন ককরসেকলন লি কো স্মরে ককর)  
মুিসক হািকলন। [বু ারী : ১৯২৮] 
এভাকবই রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম আল্লাহ 
ৈা‘আলা েদত্ত এই পসবত্র বন্ধনকক মাযুেশে দান ককরসেকলন। 
িালাকৈর আকগও, িাওম লরক ও স্ত্রীর িাকে লে মযুর দাম্পৈে 
িম্পকশ সবসনময় করা োয় সৈসন লিই আদিশই সিক্ষা সদকয়কেন 
এিব ঘেনায়। লক না বলকব লে, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম-এর এিব আমকল রকয়কে আমাকদর জনে উত্তম 
আদিশ? আমরা লিই আদিশ গ্রহকে আসদষ্ট্?  
ৈুসম নারীর িাকে  ুনিুসে করকৈ িাও? হাসি-মিকরা ককর 
িময়োকক রাসেকয় ৈুলকৈ িাও? ৈকব এ াকনও ইিলাকমর 
আদকিশর আশ্রয় নাও। ককরা এিব সববাসহৈ স্ত্রী, তবয নারীর 
িাকে। েসৈ মুহূকৈশ িওয়াব। কোয় কোয় িওয়াব। রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন- 
ِديبَُه فََرَسهُ 

 
يََة الرَُّجِل بَِقو ِسِه، َوتَأ ٍء يَل ُهو بِِه الرَُّجُل بَاِطٌل، إِلَّ َرم  ، ُُك  ََش 

َقِّ . تَُه، فَإِنَُّهنَّ ِمَن اْل 
َ
َرأ  َوُمََلَعبَتَُه ام 

‘সৈনসে োড়া মানুকের িব রককমর সক্রয়া-লকৌৈুক, ল ল-ৈামািা 
অববয। ৈীর সনকক্ষপ করা, েুকদ্ধর জনে লঘাড়া েস্তুৈ করা এবাং 
স্ত্রীর িাকে ল ল-ৈামািা, হাসি-মিকরা করা। লকননা এগুকলা িৈে 
ও িওয়াবকোগে।’ [মুিনাদ আহমাদ : ১৭৩০০] 
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বস্তুৈ আল্লাহ ৈা‘আলা স্ত্রীকদর মকযে লে ভাকলাবািা দান ককরকেন 
ৈা সন াোঁদ, বাস্তব ও েুসক্তসনভশর। ইরিাদ হকয়কে- 

َٰتبهۦب   َومبن   ﴿ ن   َءاَي
َ
بن   لَُكم َخلَقَ  أ ُكم   م  نُفسب

َ
ز   أ

َ
ب  َوَٰٗجاأ ُكنُ ل  بَل   و ا  تَس   وََجَعَل  َهاإ

ةٗ  بَي َنُكم َود  َة    م  بَك  فب  إبن   َورَۡح  َٰل م   ٓأَلَيَٰت   َذ بَقو  ُرونَ َيَتفَ  ل   [  ٢١: الروم] ﴾ ٢١ ك 
‘আর ৈার সনদিশনাবলীর মকযে রকয়কে লে, সৈসন লৈামাকদর জনে 
লৈামাকদর মযে লেককই িৃসষ্ট্ ককরকেন লৈামাকদর িঙ্গীনীকদরকক, 
োকৈ লৈামরা ৈাকদর সনকে েিাসি পাও। এবাং লৈামাকদর মকযে 
পারস্পসরক দয়া ও ভাকলাবািা িৃসষ্ট্ ককরকেন।’ {িূরা আর-রূম, 
আয়াৈ : ২১}  
িসৈে স্ত্রীর েসৈ স্বামীর এবাং স্বামীর েসৈ স্ত্রীর ভাকলাবািা সন াদ, 
অপূবশ এবাং ললৌসককৈামুক্ত। আর হকবই না লকন? এই ভাকলাবািা 
িৃসষ্ট্ ককরকেন স্বয়াং িৃসষ্ট্কৈশা! লে ভাকলাবািার িৃসষ্ট্কৈশা স্বয়াং 
আল্লাহ ৈা‘আলা লিই ভাকলাবািায় রহমৈ োককব না লকন? 
পক্ষািকর মানবরসিৈ কৃসত্রম ভাকলাবািা লদক া। অসববাসহৈ 
একজন নারী পুরুেকক সকাংবা পুরুে নারীকক ভাকলাবািার অকনক 
গল্প লিানাকব, স্বকপ্নর ৈুসলকৈ জীবনরুমালোকক রাসেকয় ৈুলকব। 
সকন্তু ে ন ‘িাইসনজ  াওয়ার’ িময় হকব ৈ ন সকন্তু লৈামার 
পকককের স্ফীসৈ-অস্ফীসৈ লদ কব না! লৈামার িামকেশর সবিারও লি 
করকব না। একদর ভাকলাবািার শুরু রূপ সদকয় আর লিে পককে 
সদকয়! সকন্তু লৈামার স্ত্রী? লি ক নও িাকযের বাইকর লৈামার ওপর 
সকেু িাপাকব না। আকগ লদ কব লৈামার িামেশে, ৈারপকর ৈার 
বায়না। কয়ো বলব? েকৃৈ ও কৃসত্রম ভাকলাবািার পােশককের 
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এমন হাজারও নেীর সবদেমান। জ্ঞানীরা লৈা এৈ নেীর ৈালাি 
ককর না লিো আল্লাহ ৈা‘আলা এই আয়াকৈর লিকেই বকল 
সদকয়কেন-  

بَك  فب  إبن   َٰل م   ٓأَلَيَٰت   َذ بَقو  ُرونَ  ل   َيَتَفك 
‘একৈ রকয়কে জ্ঞানীকদর জনে সনদিশন।’ {রূম : ২১} 
মকন লরক া, ইিলাকম লকাকনা িাংকীেশৈা লনই। আল্লাহ ৈা‘আলা 
বকলন- 

ُ  يُربيدُ  ﴿ بُكمُ  ٱّلل  َ  ب بُكمُ  يُربيدُ  َوَل  ٱل يُس  َ ٱل عُ  ب  [  ١٨٥: ابلقرة] ﴾ ١٨٥ س 
‘আল্লাহ ৈা‘আলা লৈামাকদর জনে ো িহজ ৈা িান, এবাং ো কসঠন 
ৈা িান না। {িূরা আল-বাকারা, আয়াৈ : ১৮৫} 
লৈা আল্লাহ ৈা‘আলার সবযান লে াকন এৈ িহনীয়, ৈার সবযাকনর 
আওৈায় লেকক সবকনাদকনও রকয়কে েসৈদান লি াকন আমাকদর 
বক্রপকে োওয়ার েকয়াজন কী?  
মকন লরক া, িবশাকগ্র ভাকলাবািকৈ হকব আল্লাহ ও আল্লাহর 
রািূলুল্লাহকক। আর রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম? 
সৈসন শুকয় আকেন মদীনার পসবত্র মাসেকৈ। সকন্তু আকেন আমাকদর 
হৃদয়কন্দকর, েসদ আমরা ৈা অনুযাবন করার লিষ্ট্া কসর। 
মুআেকক উকেিে ককর বলা ৈার একসে কোয় লি ৈেেই িুকে 
উকঠকে। ঘেনাসে িাংকক্ষকপ বসল- 
িাহাবী মুআে ইবন জাবাল রাসদআল্লাহু ‘আনহুকক রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইয়ামাকনর িািক ককর পাঠাকলন 
এবাং ৈাকক সবদায় জানাকৈ সনকজ উপসস্থৈ হকলন। লি িময় 
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ৈাকক স্বীয় উেনীর ওপর আকরাহে করাকলন। দূর ইয়ামাকনর 
উকেকিে উেনী িলা শুরু করকল দীঘশ িময় পেশি সৈসন ৈার িাকে 
িলকলন।  
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম জানকৈন এো হকছ সেয় 
িাহাবীর িাকে ৈার জীবকনর লিে লদ া এবাং ৈার এই সেয় সিেে 
বহুদূকর িকল োকছন। িাযারেৈ রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম জীবকনর  ুব কম স্থাকনই আকবগ েকাি ককরকেন। 
সকন্তু িাহাবী মুআে ইবন জাবাল রাসদআল্লাহু ‘আনহুর িাকে ৈার 
সবকিে মহব্বকৈর িম্পককশর কাসরিমা এই লে, ওই িময় ৈার 
েবান লমাবারক লেকক এমন সকেু কো েকাি লপল, োকক সেয় 
মানুেকক দূকর লেকৈ লদক , উকদ্বসলৈ সদকলর আকবগাসশ্রৈ দপশকের 
িাকে ৈুলনা করা োয়। সৈসন বলকলন-  
و  

َ
ِجِدى َهَذا، أ ن  َتُمرَّ بَِمس 

َ
و  لََعلََّك أ

َ
ن  َل تَل َقاِن َبع َد ََعىِم َهَذا، أ

َ
يَا ُمَعاُذ إِنََّك َعََس أ

ِى َهَذا َفبَََك ُمَعاٌذ خَ  بََل قَرب  ق 
َ
ََفَت فَأ َشًعا ِلِفَراِق رَُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم، ُثمَّ اتل 

ََل انلَّاِس ِِب ال ُمتَُّقوَن َمن  ََكنُوا وََحي ُث ََكنُوا و 
َ
ِهِه ََن َو ال َمِدينَِة، َفَقاَل: إِنَّ أ  .بِوَج 

‘লহ মুআে! আমার মকন হকছ এ বেকরর পর আমার িাকে 
লৈামার আর িাক্ষাৈ ঘেকব না। এরপর হয়ৈ ৈুসম আমার কবর 
সকাংবা মিসজকদর পাি সদকয় অসৈক্রম করকব।’ িাহাবী মুআে 
রাসদআল্লাহু ‘আনহু এৈক্ষে পেশি অকনক ককষ্ট্ সনকজর আকবগ 
যকর লরক সেকলন। সকন্তু রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাকমর েবান লমাবারকক কোসে শুকন সনকজকক আর যকর 
রা কৈ পারকলন না। লবদনায় জারজার হকলন। ৈার যারো সেল, 
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এো হয়ৈ এক-লদড় বেকরর সবকছদ। সকন্তু িরকাকর লদা-আলম 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ে ন কোগুকলা বলকলন 
ৈ ন সৈসন বুিকলন, জীসবৈ অবস্থায় আর ক নও এমন মযুর 
জলওয়া (সমলনদৃিে) িাংঘসেৈ হকব না। ৈাই ৈার মু  লেকক আহ্ 
িব্দ সনগশৈ হকলা। লিা  লিকে অশ্রু েবাসহৈ হওয়া শুরু করল। 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম এই লবদনাদায়ক দৃিে 
লদক  বলকলন, মুআে! লকোঁকদা না। এবাং এ কো বকল হয়ৈ 
আকবগ দমকনর জনে সৈসন সনকজও দ্রুৈ মদীনা অসভমুক  রওয়ানা 
হকলন। মদীনার উকেকি লরা  করার িময় বলকলন- ‘মুত্তাকীরাই 
আমার িবকিকয় আপনজন। িাই লি লেই লহাক এবাং লে াকনই 
লহাক।’ [মুিনাদ আহমাদ : ২২০৫২, সিয়ারু আলাসমন নুবালা : 
১/৪৪৮] 
অৈএব, বহুদূকর লেককও, বহু পকরর মানুে হকয়ও আমরা 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর সেয় হকৈ পাসর, 
লস্নহভাজন হকৈ পাসর, ভাকলাবািা লাভ করকৈ পাসর। আপন হকৈ 
পাসর। আল্লাহ- আল্লাহর রািূকলর আপন হকৈ সনসদশষ্ট্ সদন লাকগ 
না, িময় লাকগ না। বেকর একো সদকনর জনে অকপক্ষা করকৈ হয় 
না। েসৈ সনয়ৈ, েসৈ মুহূৈশ ভাকলাবািার িময়, েসৈসে স্থাকন 
ভাকলাবািার িময়। েসদ আমরা এই ভাকলাবািা মকন জন্ম সদকৈ 
পাসর, বুকক লালন করকৈ পাসর ৈকব আর কাউকক ২৮০ িুে উোঁিু 
লেকক লাি সদকয় আত্মহৈো করকৈ হকব না। লকাকনা মুিাকক 
 বশাকায় একো লমকয় না লপকয় আল্লাহ ৈা‘আলাকক লেকড় োওয়ার 
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েশ্ন আিকব না। ৈ ন আমার ঘর হকব ভাকলাবািার সমনার, 
আমার হৃদয় হকব ভাকলাবািার স্তম্ভিূড়া। একিা, হৃদকয় আল্লাহ ও 
ৈদীয় রািূকলর ভাকলাবািার সমনার গসড়। 
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সববৈশকন সবপেশয় 

 
আল্লাহ ৈা‘আলা আমাকদরকক িুন্দর অবয়ব সদকয়, পৃসেবীর 
িবশকশ্রষ্ঠ স্বৈন্ত্র মা লুক ‘মানুে’ সহকিকবই দুসনয়ায় পাসঠকয়কেন। 
ৈাই মানুে লকাকনা সভন্ন লশ্রেী বা োেী লেকক সববৈশন হকয় এই 
পেশাকয় লপৌঁকেসন। অৈএব, আজকক োরা মানুে আকগও ৈারা 
মানুে সেল, ৈাকদর পূবশপুরুে ক নও বাোঁদর সেল না। এমনসক 
োরা সনকজকদর পূবশপুরুে বাোঁদর সেল বকল দাসব ককর ৈাকদর 
পূবশপুরুেরাও ‘স্বভাবগৈভাকব’ বাোঁদর োককলও িৃসষ্ট্গৈভাকব বাোঁদর 
সেল না।  
কোসে এজনে বললাম লে, সববৈশনবাকদর েবক্তা সবজ্ঞানী 
আইনর্স্াইন একজন ইহুদী এবাং িবাই জাকনন লে, পৃসেবীকৈ 
ইহুদীকদর মকৈা এমন বাোঁদরাকমা স্বভাকবর লকাকনা জাসৈ আকিসন। 
আইনর্স্াইন হয়ৈ পূবশপুরুেকদর এমন স্বভাব দ্বারা েভাসবৈ 
হকয়ই এই ৈে উদ্ভাবন ককরকেন এবাং মানুকের মকযে েিার ককর 
োককন। সকন্তু আল্লাহ ৈা‘আলা ৈার পূবশপুরুেকদর অকনককক 
বাোঁদর, িূকর ও গুোঁইিাপ ইৈোসদ োেীকৈ সবকৃৈ করকলও ৈাকদর 
বাংি সবসৃ্তৈ হয়সন। লকননা, সবকৃৈ হওয়া লকাকনা জীব লেকক বাংি 
সবস্তার হয়সন। হাদীকি ইরিাদ হকয়কে- 
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مِّ  َوَعن  
ُ
لُُت :  قَالَت   ، َعن َها اهللَُّ  رَِضَ  ، َسلََمةَ  أ

َ
 َعلَيه اهلل َصىلَّ  اهللِ  رَُسوَل  َسأ

ن  عَ  وَسلَّم يَُكونُ  ُمِسخَ  مَّ
َ
ٌل  َلُ  أ َحدٌ  ُمِسخَ  َما:  قَاَل  ؟ نَس 

َ
 ، نَسٌل  َلُ  فًََكنَ  َقط   أ

بُو َرَواهُ  َعِقَب  َولَ 
َ
 ال َمو ِصيِل   َيع ىَل  أ

‘উকম্ম িালামা রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহা বকলন, আসম রািূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামকক সজকজ্ঞি করলাম, লে িব োেীর 
লিহারা সবকৃসৈ ঘকেকে ৈাকদর সক বাংি সবস্তার ঘকেকে? জবাকব 
সৈসন বলকলন, োরা সবকৃসৈর সিকার হকয়কে ৈাকদর বাংি সবস্তার 
ঘকেসন এবাং ৈাকদর লকাকনা উত্তরিূরীও লনই।’ [মুিনাদ আবী 
ইয়ালা : ৬৯৬৭, েঈি।] 
সকন্তু মানুে সনকবশাকযর মকৈা ৈার এই ৈেকক পৃসেবীর িুন্দরৈম 
ৈে বকল আ োসয়ৈ ককরকে! অবিে িৃসষ্ট্গৈভাকব মানুকের 
লদহাবয়কবর সববৈশন ঘকে না বকে সকন্তু মানসিকৈায় সববৈনশ ঘকে 
অসৈ অবিেই। লিই সববৈশন লেককই বহুমাসত্রক পসরবৈশন ঘকে, 
সবপ্লব ঘকে, ইসৈহাি রসিৈ হয়, ট্রাকজসড ঘকে, মমশাসিক আ োন 
রসিৈ হয়, স্বাযীনৈা অসজশৈ হয়, স্বাযীনৈা সবপন্ন হয়, জাসৈর 
অগ্রগসৈ িাসযৈ হয়, জাসৈ পশ্চাদপদৈার িমুকে সনমসজ্জৈ হয়। 
লমােকো, মানসিক সববৈশন ও সিিাগৈ পােশককের কারকেই জাসৈর 
িিলৈা ও বেেশৈার গসৈপে সনরূসপৈ হয়। ইসৈহাকির বড় বড় 
ট্রাকজসড আর মমশাসিক ঘেনার জনক সকন্তু এই মানসিক সববৈশন। 
সববসৈশৈ মানসিকৈাই সঠক ককর এই জাসৈ লকান পকে িলকব 
এবাং জাসৈর মানসিকৈায় ে ন স্বাযীনৈার মেশাদা িমুন্নৈ োকক, 
স্বাযীনভাকব বাোঁিকৈ পেন্দ ককর ৈ ন ৈারা স্বাযীন জাসৈ সহকিকবই 
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বাোঁিকৈ পাকর। আর ে ন লগালাম সজসির লোরাই লকয়ার ককর 
ৈ ন পরাযীনৈা ৈার ভাগেসল ন হকয় োয়।  
মানসিক সবকৃসৈর কারকেই আমরা আমাকদর অকনক িম্পদ 
হাসরকয়সে, পৃসেবীর জান্নাৈ বহু লদি হাসরকয়সে, ঐসৈহেমসেৈ 
অকনক জনপদ হাৈোড়া ককরসে। লে লস্পন মুিসলমকদর রত্ম আর 
লগৌরকবর োেককন্দ্র সেল আজ ৈা লকবলই সৃ্মসৈ। লস্পকনর 
আজককর পসরসস্থসৈ লদক  মকনই হয় না লে এই লদিসে দীঘশ 
আেিৈ বের মুিসলমরা িািন ককরসেকলন। এ াকন জন্ম 
সনকয়সেকলন ইমাম কুরৈুবী, ইমাম ইবন আবু্দল বার রহ., ইমাম 
ইবন হােম রহ., সব োৈ কসব মুহাম্মাদ ইবন সকন্দী েমুক র মকৈা 
ইসৈহাি োৈ বেসক্তবগশ।  
আলহামরা রাজোিাদ আজ হাজার কু্রকির মকযেও ইিলামী 
কারুকােশ ও স্থাপৈেসিকল্পর ভূবন মাৈাকনা সনদিশকনর রাজিাক্ষী 
হকয় িমসহমায় দোয়মান। সকন্তু এর এই সনরহ ও সনষ্প্রাে অসস্তত্ব 
হৃদকয়র রক্তক্ষরকের কারে তবসক। আজ লি ানকর সমনারগুকলা 
লেকক আোকনর মযুর ধ্বসন উচ্চসকৈ হয় না, মিসজদগুকলা 
মু সরৈ হয় না মুিসল্লকদর আনাকগানায়। এক িময় এ াকন 
কুরআন, হাদীি, ৈািিীর, সিকহ এবাং হাজার রককমর ইলম ও 
দ্বীনিিশার লমলা বিৈ। ইলমী নববীর বাজার গরম োকৈ। সকন্তু 
আজ! আজ লি াকন বকি জুয়ার লমলা, ল ল-ৈামািার লমলা! 
শুযু লস্পন নয় এবাং লস্পকনর দুকয়কসে উপমা নয়। এরূপ আকরা 
অকনক রাষ্ট্র হাৈোড়া হওয়ার এবাং বহু ইিলামী ঐসৈহে ম্লান 
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হওয়ার দুঃ জনক ইসৈহাি আকে। লিগুকলা স্মরে করকৈ িাই না, 
স্মরে করকৈ লগকল বুক লিকে কান্না আকি।  
এই সবপেশয় সকন্তু মানুে সবলুসপ্তর মযে সদকয় িাংঘসেৈ হয়সন। বরাং 
মানসিকৈার সবলুসপ্তর কারকে িাংঘসেৈ হকয়কে। মানসিকৈায় ে ন 
পসরবৈশন একিকে, মানসিকৈার সবকৃসৈ ঘকেকে, িুন্দর 
মানসিকৈায় কুৎসিৈরূপ বািা লবোঁকযকে ৈ ন একক একক সবপেশয় 
লনকম একিকে। আজ আমরা লিই মানসিক সবকৃসৈর সিকার। 
সবসভন্ন স্থান লেকক ভয়ানক িব ৈেে আিকে আমাকদর কাকে। 
সবসস্মৈ হসছ আর ভকয় সিউকর উঠসে।  
আছা বলুন লৈা, আজকাল সক আমাকদর এই মুিসলম লদিসেকৈ 
ইিলাকমর সবরুকদ্ধ কো বলার ললাককর অভাব আকে? নাসস্তক-
মুরৈাদ আর পসশ্চমাকদর দালালরা জাহান্নামোকক বলকৈ লগকল 
পুকরাোই বুসকাং সদকয় লরক কে! জাহান্নাকম জায়গারও অভাব লনই, 
োওয়ার ললাককরও অভাব লনই। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন- 

ت   ﴿ بَك  ََكبَمةُ  َوَتم  ن   َرب 
َ
ََل م 

َ
ب  مبنَ  َجَهن مَ  َۡل

َعبيَ  ٱل اسب وَ  ن ةبٱۡل  ۡج 
َ
: هود] ﴾ ١١٩ أ

١١٩  ] 
‘আল্লাহ ৈা‘আলার েসৈশ্রুসৈ বাস্তবাসয়ৈ হকব। জাহান্নাম পূেশ হকব 
সজন এবাং ইনিান দ্বারা।’ {িূরা হূদ, আয়াৈ : ১১৯} 
সকন্তু একজন নামােী বেসক্ত হকয়, ‘ইিলামী মাইকের’ ললাক হকয় 
লজার ককর লি াকন োওয়ার এৈ গরজ লকন? লকন আমাকদর 
ৈৎপরৈা লেকম লনই? আল্লাহর িাকে, আল্লাহর সবযাকনর িাকে 
নািরমানী ককর, যৃষ্ট্ৈা লদস কয় আমরা েসৈসনয়ৈ জাহান্নাকম 
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োওয়ার পে েিস্ত করসে! ৈকব আমরাও সক আমাকদর সেয়ভূসম 
বাাংলাকদিোকক হারাকনা ঐসৈকহের লদকি পসরেৈ করকৈ িকলসে? 
আমাকদর মানসিক সবকৃসৈ ও পসরবৈশন সক ৈকব আমাকদর 
স্বকীয়ৈা ও ঐসৈহে ধ্বাংি ককর লদকব? নাসস্তক-মুরৈাদকদর িাকে 
পাল্লা সদকয় আমরাও আমাকদর লদিোকক ইিলাম িূনে করকৈ 
মসরয়া হকয় উকঠসে? 
ঘেনাো উত্তরা মকডল ককলকজর। এসে  াকার নামকরা ককলকজর 
একসে। আকমসরকানরা লিই ১৯৪২ িাকল জাপাকনর ওপর 
আেসবক লবামা সনকক্ষপ ককর িকল সগকয়সেল। সকন্তু জাপানীরা 
আজও ৈার দায় িুকাকছ। এ নও অকনক সিশু লবামার েভাকব 
সবকলাঙ্গ সকাংবা েসৈবসন্ধ হকয় জন্মগ্রহে ককর। এৈসদন পকরও 
আকমসরকানকদর লোোঁড়া লবামার সবেসক্রয়ার পসরিমাসপ্ত ঘকেসন। 
সকন্তু আকমসরকা জাপাকনর লে ক্ষসৈ না করকৈ লপকরকে বৃসেিরা 
ভারৈ উপমহাকদি লেকক সবদায় লনয়ার িময় ৈার লিকয়ও বড় 
ক্ষসৈ ককর লগকে আমাকদর।  
িহসিক্ষা নাকমর লে সবেবৃক্ষ ৈারা এ াকন লরাপে ককর লগকে 
হয়ৈ লকয়ামৈ পেশিও ৈার ক্ষসৈ পুসেকয় লনয়া োকব না। এই 
একসেমাত্র সবকের আঘাকৈ িূেশসবিূেশ হকব আমাকদর লদকির যমশীয় 
ঐসৈহে, সনজস্ব িাংসৃ্কসৈ, আিার-আিরে এবাং হাজারও অনািার। 
একক লকন্দ্র ককর লভকে িূরমার হকয় োকব আমাকদর পাসরবাসরক 
ঐসৈহে, বাড়কৈ োককব লেনা-বেসভিার, িাংঘসেৈ হকব নারীঘসেৈ 
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নানা রকম অপরায। এই বাস্তবৈা আমাকদর িামকন, সনজ লিাক  
আমরা লদ সৈ পাসছ এিকবর আলামৈ। 
লৈা িহসিক্ষার সবকে এমসনকৈই লে াকন আমাকদর ঐসৈহে লবদনায় 
নীল হকয় আকে লি াকন কাোঁো গাকয়র ওপর নূকনর সেোঁোর মকৈা 
কাজ করকে পদশাসবকরাযী নানা ৈৎপরৈা। এই ককলকজর অযেক্ষ 
িাকহব লবারকা পসরসহৈ োত্রীকদরকক ককলকজ আিার পে বন্ধ 
ককর সদকয়কেন। ঘেনাসে ২৯ লিব্রুয়াসরর। ককয়কজন োত্রী 
লবারকা পকর ককলকজ োওয়ায় সৈসন ৈাকদরকক লডকক লবারকা 
পরকৈ বারে ককরকেন এবাং ককলকজর দাকরায়ানকদর আকদি 
সদকয়কেন োকৈ লবারকা পসরসহৈ লকাকনা োত্রী ককলকজ  ুককৈ না 
পাকর।  
এ সবেকয় ৈার িাকে লোগাকোগ করা হকল অযেক্ষ সবকগ্রসডয়ার 
লগালাম লহাকিন বকলন, সু্ককলর একো লেিককাড আকে। এো 
িবাইকক মানকৈ হকব। এর িকঙ্গ অিঙ্গসৈপূেশ লবারকা অোলাউ 
করা িম্ভব নয়।’ সৈসন লম্বা লবারকাকক ‘অড’ বা দৃসষ্ট্কেু লেি 
সহকিকব উকল্ল  ককর বকলন, একসে লমকয় এ সবেকয় লজারাকলা 
আপসত্ত ককরকে। লি পাকয়র ন  পেশি লবারকা পকর একিকে। 
এো দৃসষ্ট্কেু। ৈার লবান একিসেল িকঙ্গ, লি  ুব লগাোঁড়া। লি 
বলকে ৈার লবান এই লবারকা পকরই পকর আিকব। আমরা এো 
অোলাউ করকৈ পাসর না। ৈাই ৈাকক িাকি  ুককৈ লদয়া হয় সন।’ 
শুযু এ াকনই োকমন সন সৈসন। িামকনর ভসৈশর লমৌিুকম লবারকার 
সবরুকদ্ধ অবস্থান সনকয় সনকদশিনা জাসর করকবন বকল সৈসন লঘােো 
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সদকয়কেন! কী ভয়ানক বোপার! একসে মুিসলম লদকির একজন 
মুিসলম নারী লবারকা পকর ককলকজ আিকব লিই িুকোগও নাসক 
ৈাকক লদয়া হকব না! লবারকা নাসক লদ কৈ দৃসষ্ট্কেু!  
অযেক্ষ িাকহবকক স্মরে কসরকয় সদকৈ িাই, এই সু্ককলর অনে 
একোত্রীর অশ্লীল সভসডও লেকড় লদয়া হকয়সেল বকল অসভকোগ 
পাওয়া োয়। লৈা লে োত্রীর অশ্লীল সভসডও লেকড় ৈার িম্ভ্রমহানী 
করা হকয়কে ৈার িম্ভ্রম রক্ষায় আপসন কী ককরসেকলন? নাসক লিো 
 ুব দৃসষ্ট্মযুর সেল? পদশা করা দৃসষ্ট্কেু, আর পদশা না করার কারকে 
িম্ভ্রমহানী হওয়া দৃসষ্ট্মযুর! একসে োত্রীর ইজ্জৈ আর িম্ভ্রম রক্ষা 
করকৈ পাকরন না, সকন্তু লকউ সনজ লেকক িম্ভ্রম রক্ষার লিষ্ট্া 
করকল ৈাকৈ বায িাকযন? বুসি এককই বকল ‘ভাৈ লদয়ার মুকরাদ 
লনই, সককলর লবলায় লগাোঁিাই!  
আপসন বকলকেন, মাো লেকক পা পেশি লবারকা দৃসষ্ট্কেু লাকগ ৈাই 
লকাকের মকৈা লবারকা পরার অনুমসৈ সদকয়সে! নারীরা লকান 
যরকনর লবারকা পরকব লিো সনরূপে করার আপসন লক? স্বয়াং 
আল্লাহ ৈা‘আলাই লৈা লিো কুরআকন বাৈকল সদকয়কেন! সৈসন 
আকদি সদকয়কেন-  

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ُّ  يَ ز   قُل ٱل بب

َ
ب َك ۡل  بَك  َوَٰجب ب  َوبَنَات مب ٱل   َسا ءب َون ب  نبيَ ُمؤ  ن  مبن َعلَي هبن   يَ يُد 

َٰببيببهبن     [  ٥٩: الحزاب] ﴾ ٥٩ َجَل
‘লহ নবী! আপসন আপনার স্ত্রীগে, কনোগে এবাং মুসমন নারীগেকক 
বলুন, ৈারা লেন িাদর ৈাকদর ওপকর োসনকয় লদয়।’ {িূরা আল-
আহোব, আয়াৈ : ৫৯} 
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িাদর বা লবারকায় লদকহর কৈেুকু আবৃৈ করকৈ হকব ৈা 
মুিািসির, িকীহ ও ইিলামী মনীোগে স্পষ্ট্াকাকর উকল্ল  
ককরকেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাি রাসদয়াল্লাহু ৈা‘আলা ‘আনহু 
বকলন- 
َْي وُُجوَهُهنَّ  ن  ُيَغطِّ

َ
َن ِمن  ُبيُوتِِهنَّ ِِف َحاَجٍة أ ِمِنَْي إَِذا َخرَج  َمَر اهللَُّ نَِساَء ال ُمؤ 

َ
أ

َََلبِيِب ، َويُب ِديَن َعي نًا َواِحَدًة. ِمن  
ِق رُُءوِسِهنَّ بِاجل   فَو 

‘আল্লাহ ৈা‘আলা আকলািে আয়াকৈ নারীকদরকক িাদর বা লবারকার 
মাযেকম িারা িরীর এবাং মু মেল ল কক রা ার আকদি 
সদকয়কেন। আর লদ ার জনে একসেমাত্র লিা  ল ালা রা ার 
অবকাি আকে।’ [ৈািিীকর ৈাবারী : ১৯/১৮১] 
ৈাোঁকক এ বোপাকর সজকজ্ঞি করা হকল সৈসন লমাো একসে িাদর 
সনকয় বাম লিা  োড়া িারা িরীর আবৃৈ ককর বলকলন, কুরআকন 
এভাকব িাদর লেকন লদয়ার কে বলা হকয়কে। আবূ বকর ইবনুল 
আরাবী রহ. বকলন- 

ي َهَها بِهِ  ُتَغطِّ َهرَ  َل  َحَّتَّ  وَج  َى َعي نَُها إلَّ  ِمن َها َيظ   ال يُْس 
অেশাৎ িারািরীর লৈা আকেই, বাম লিা  োড়া লগাো মু ও ল কক 
রা কৈ হকব। [আহকামুল কুরআন ইবন আরাবী : ৬/৪৪৪] 
অযেক্ষ িাকহব মাো লেকক পাকয়র ন  পেশি লবারকাবৃৈ করাকক 
দৃসষ্ট্কেু বকলন, অেি কুরআকনর সবযানই হকছ এরূপ-  

 وجهها، حَّت بدنها مجيع وسَتها املرأة احتجاب لَع القرءانّية األدلّة ومن
َها يَا: }تعال قول ي 

َ
ز َواِجَك  قُل   انلَِّب   أ

َ
ِمنِْيَ  َونَِساءِ  َوَبنَاتَِك  أِل نِْيَ  ال ُمؤ   يُد 

: معىن إن: العلم أهل من واحد غري قال فقد ،{َجَلبِيِبِهنَّ  ِمن   َعلَي ِهنَّ 
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نِْيَ }  يظهر ول ن،وجوهه مجيع بها يسَتن أنهن{: َجَلبِيِبِهنَّ  ِمن   َعلَي ِهنَّ  يُد 
 عباس، وابن مسعود، ابن: به قال وممن بها، تبص واحدة عْي إل ىشء منهن

 وغريهم السلماين وعبيدة
‘নারীকদর িমস্ত িরীর এবাং মু মেল ল কক রা া িরজ হওয়ার 
স্বপকক্ষ েমাে হকছ আকলািে আয়াৈ। আহকল ইলম বকলন, 
নারীরা িাদর লেকন লদকব কোসের অেশ হকছ ৈারা িমস্ত লদহ 
এবাং পুকরা মু  আবৃৈ করকব এবাং লদ ার জনে একসেমাত্র লিা  
োড়া আর লকাকনা অাংি উনু্মক্ত রা কব না। ইবন আব্বাি 
রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবন মািউদ রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু, উবায়দা 
িালমানী রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু েমূ  সব োৈ িাহাবী ও িকীহগে 
এরূপ বকলকেন। [আজওয়াউল বায়ান িী ইোসহল কুরআন : 
৬/২৪৩] 
আয়োরুৈ ৈািািীর গ্রকন্থ বলা হকয়কে- 

ُ  َذلَِك  ِمن   الَغايَةُ    التََّسَت 
‘এই সনকদশকির আিল কো হকছ, পূেশরুকপ পদশা করা।’ 
লৈা কুরআন লে াকন িারা িরীর আবৃৈ করার আকদি সদকয়কে 
লি াকন অযেক্ষ িাকহকবর কাকে ৈা দৃসষ্ট্কেু লাকগ! সৈসন লকাকের 
মকৈা লবারকা পরার অনুমসৈ লদন? আল্লাহর ওপর ল াদকারী 
ককর সৈসন এ ন পদশার মাপকাসঠ বাৈলাকছন? এই লকাকের মকৈা 
লবারকা পকর লাভ কী? ৈাকৈ লৈা নারীকদহ আরও স্ফীৈ লদ ায়, 
পুরুেকদর লালিা ৈীব্র ককর! সৈসন সক ৈকব সনকজর অকগািকরই 
নারীকদহকক পুরুেকদর লালিা বৃসদ্ধকৈ উকস্ক সদকৈ িান?  
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এ পেশি একি িবসকেুই স্বাভাসবক মকন হকয়সেল। সকন্তু সনকজর 
পকক্ষ িািাই গাইকৈ সগকয় অযেক্ষ িাকহব লে কোো বকলকেন ৈা 
শুকন লহাোঁিে  াওয়া নয়, লেন সভমসরই ল লাম! সৈসন িাাংবাসদককদর 
েকশ্নর জবাকব বকলন, ‘পদশার সবরুকদ্ধ োকবা লকন? আসম হাজী 
িাকহব মানুে, পাোঁিওয়াক্ত িালাৈ পসড়, বাসড়কৈ নারীরা লবারকা 
পসরযান ককর।’ 
হাজী িাকহব! হজ্জ্ব করকৈ সগকয় ইহরাকমর লে িাদা কাপড় 
পসরযান ককরসেকলন লিো কার সনকদশকি পকরসেকলন? সেসন 
ইহরাকমর কাপড় পসরযান করার আকদি সদকয়কেন সৈসনই সক পদশা 
করার আকদি লদনসন? ওই সনকদশি পালন করকৈ পারকল এই 
সনকদশকির অিম্মানী করকলন লকন? আল্লাহ ৈা‘আলার িব সবযান 
মকনোকে িম্মান ও পালন না করা োড়া সক লকউ েকৃৈ মুসমন 
হকৈ পাকর? 

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ بينَ  يَ ُخلُوا   َءاَمُنوا   ٱَّل  ل مب  فب  ٱد  ب  [  ٢٠٨: ابلقرة] ﴾ ٢٠٨ ف ةٗ ََك   ٱلس 

‘লহ ঈমানদারগে! লৈামরা পসরপূেশরুকপ ইিলাকম েকবি ককরা।’ 
{িূরা আল-বাকারা, আয়াৈ : ২০৮} 
একজন নামােী বেসক্ত আর হাজী িাকহকবর মানসিক এই সববৈশন 
সকন্তু আমাকদর জনে কম আৈাংককর কারে নয়। ললবাি-লপািাকক 
সঠক লেকক মানসিকৈায় পসরবৈশন হওয়াই সকন্তু সবপেশকয়র 
অনেৈম কারে। বাইকর ইিলাকমর রূপ যারে ককর লভৈকর 
লভৈকর ইিলাকমর েসৈ অিম্মান আর অশ্রদ্ধা করার কারকেই 
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অৈীৈ েুকগ মুিসলম সবকশ্ব সবপেশয় লনকম একিসেল। আমাকদর 
সিক্ষামহল লেককই সক ৈকব লিই যারার িূিনা হকৈ োকছ? 
একজন নারী আল্লাহর সবযান পালন করকলই লি লগাোঁড়া আর 
আপনার লিাক  সযকৃৈ হকয় লগল? একমাত্র িৈে দ্বীন ইিলাম 
োড়াও পৃসেবীকৈ আরও বহু যকমশর অসস্তত্ব আকে এবাং োয় 
েকৈেক যকমশর সনজস্ব রীসৈনীসৈ আকে। লি িব যমশাবালম্বীরা 
ৈাকদর সনজস্ব রীসৈনীসৈ পালন ককর োকক। কই, লকউ লৈা 
লিিব রীসৈনীসৈ পালকনর কারকে ৈাকদরকক লগাোঁড়া বকল না? 
সি রা লে লকাকনা অনুষ্ঠাকন ৈাকদর যমশীয় েৈীক পাগসড় পকর 
হাসজর হয়, এমনসক ভারকৈর সি  সক্রককে ল কলায়াড় হরভজন 
সিাং মাকঠ ইয়া বড় পাগসড় সনকয় হাসজর হয়, ৈাকক লৈা  বলা হয় 
না লে, মাকঠর পসরকবকির িাকে এই লপািাক মানানিই নয়, ৈাই 
লৈামাকক মাকঠ  ুককৈ লদয়া হকব না!  
লবৌদ্ধরা লালিাদর পকর িব জায়গায় িলাকিরা ককর, ৈাকদর লৈা 
ৈাকদর যমশীয় লপািাক পসরযাকনর কারকে লগাোঁড়া বলা হয় না এবাং 
ৈাকদরকক এই লপািাক পসরসহৈ অবস্থায় লকাোও  ুককৈ বাযা 
লদয়া হয় না! েৈ বাযা আর আপসত্ত শুযু িাং োগসরষ্ঠ মুিসলমকদর 
জনেই? ৈকব সক সনজকদকি মুিসলমরা পরকদিী হকৈ িকলকে? 
মাননীয় আদালৈ! স্বেকোসদৈ হকয় রায় সদকয়সেকলন কাউকক 
লবারকা পরকৈ বাযে করা োকব না বকল। সকন্তু এর িাকে আকরকেু 
লোগ ককরন না লকন লে, লকউ লবারকা পরকৈ িাইকল ৈাকক বাযা 
লদয়া োকব না?  
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সকেুসদকনর জনে িয়িালা আর রায় লদয়ার ক্ষমৈা লপকলন বকল 
আল্লাহর সবযাকনর সবরুকদ্ধ রায় সদকয় লগকলন। সকন্তু লেসদন আল্লাহ 
ৈা‘আলার আদালৈ োড়া অনে লকাকনা আদালৈ োককব না এবাং 
অপরায ককর লকউ পার পাকব না লিসদন ৈার কাে লেকক কীরূপ 
িয়িালা আর রায় েৈোিা করকবন আপসন? ভুকল োকবন না লে, 
আর িব করা োয় সকন্তু আল্লাহর ওপর ল াদকারী ককর ক নও 
লরহাই পাওয়া োয় না! 
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বদকল লদয়ার ললাগাকনর অিরাকল 

 
লবি ককয়ক বের যকর লদকি িুিীল িমাজ নাকমর একসে সবকিে 
লগাষ্ঠীর অসস্তত্ব আনাকগানা লক্ষে করা োকছ। আিকল লকান্ 
িাংজ্ঞার সভসত্তকৈ এবাং লকান দৃসষ্ট্াককাকে এই লগাষ্ঠী সনকজকদরকক 
িুিীল সহকিকব সনকজকদরকক পসরসিৈ ককরন, লিো এ নও স্পষ্ট্ 
নয়। ৈকব উপাসযো লে শ্রদ্ধার পেশাকয় োককসন লিো বলাই 
বাহুলে। অকনককই এ ন িব্দোর কো শুকন মু  সেকপ হাকিন এবাং 
সবদ্রূপ ককরন।  
ৈকব লদকির একসে িসক্তিালী সমসডয়াকগাষ্ঠী লে িুিীল উপাসযো 
যারে করকৈ স্বাছন্দ লবায ককর লিো কারও অজানা নয়। এই 
লগাষ্ঠী লবিসকেু সদন যকর বদকল দাও বদকল োও-এর ললাগান  
সদকয় িাযারে মানুেকক আকৃষ্ট্ করার ৈৎপরৈা লদস কয় োকছ। 
আিকল ৈারা কী বদকল সদকৈ বকল এবাং বদকল সগকয় কীকির রূপ 
যারে করকৈ হকব লিো ক নও স্পষ্ট্ ককর বকলসন। লশ্লাগাকনর 
িােককে ৈারা অকনক সদনই সনকজকদর আিল লিহারাো লুসককয় 
রা ার লিষ্ট্া ককরকে।  
সকন্তু সিয়াল লেমন অপর সিয়াকলর হুক্কাহুয়া ডাক শুনকল আর সস্থর 
োককৈ পাকর না, গুহা লেকক লবর হকয় আকি, সঠক ৈদ্রূপ এই 
লগাষ্ঠীও লবসিসদন সনকজকদর মুক ািো আড়াল ককর রা কৈ 
পাকরসন। কোয়, ককমশ ৈাকদর উকেিে ও আিল িসরত্র েকাসিৈ 
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হকয়ই লগকে। এই লগাষ্ঠীর পসেকৃৈ মসৈউর রহমান সবসভন্নভাকব 
সডগবাসজ ল কয় লিে পেশি েেম আকলাকৈ একি সেৈু হকয়কেন। 
েেম আকলা পসত্রকাসের েেম লকৌিল সেল েকাকিে ইিলাকমর 
সবরুকদ্ধ কো বলা।  
ৈারা লবায হয় লদকির মানুেকক িাসলকয় লনয়ার জনে লজকনশুকনই 
এই লকৌিল অবলম্বন ককর োককব। সকন্তু একদকির ইিলামসেয় 
মানুে ৈাকদর লিই েড়েন্ত্র যকর লিলকৈ িময় লনয়সন। ৈাকদর 
অপককৌিকলকক সযক্কার জাসনকয়কে, েুেু সনকক্ষপ ককরকে। এরা 
িবকিকয় বড় যাক্কাো ল কয়সেল ি রুসেকনর ৈোবযায়ক 
িরকাকরর আমকল। জরুরী অবস্থার এই িমকয় লসগ-তবঠার 
বাহকরা ে ন ৈাকদর লনত্রীকক লজল ানায় লেকৈ লদক ও আসমশর 
রাইকিকলর বাকের ভকয় েু িব্দসেও ককরসন লি িময় ইিলাকমর 
বাহকরা নবীর ভাকলাবািায় কীভাকব উৎিসগশৈ হকৈ হয় ৈা 
লদস কয় সদকয়কে।  
ৈারা নবীর িম্মান রক্ষা এবাং লবয়াদবকদর সবরুকদ্ধ ললাগান সদকয় 
সনসেদ্ধ রাজপকে নবীকেকমর নেরানা লপি ককরকে। আর ৈা 
ঘকেকে এই মসৈউর রহমান ৈো িুিীল িমাকজর ললাককদরকক 
লকন্দ্র ককরই। লি িময় েেম আকলার িান মোগাসজন আলসপকন 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর েসৈ েদসিশৈ একসে 
যৃষ্ট্ৈায় একদকির যমশোে মানুে জরুরী অবস্থা লোরাই লকয়ার 
ককর রাজপকে লনকম আকি এবাং নবীকেকমর উত্তাল সবকক্ষাকভ 
রাজপে েকসম্পৈ হকয় ওকঠ। েেম আকলারা ভাবকৈই পাকর সন 
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লে, জরুরী অবস্থার এই নােুক এবাং ভীসৈকর পসরসস্থসৈকৈ মানুে 
এভাকব রাজপকে লনকম আিকৈ পাকর। সকন্তু ওরা লৈা আর জাকন 
না, এসে নবীকেসমককদর  ুব িামানেই নজরানা। ৈারা েকয়াজকন 
রািূলুল্লাহকেকম অকাৈকর জীবন উৎিগশ করকৈ পাকর। ঘাকম নয়, 
রকক্ত রাজপে সিক্ত করকৈ পাকর।  
নবীকেসমককদর লিই অকুকৈাভয় দৃঢ়ৈা লদক  েেম আকলা লগাষ্ঠী 
ভড়কক োয় এবাং েকাকিে বায়ৈুল মুকাররাকমর ৈৎকালীন  ৈীব 
মাওলানা উবায়দুল হক রহ.-এর হাকৈ ক্ষমা সভক্ষা সনকয় লকাকনা 
মকৈ জীবন বাোঁিাকৈ িক্ষম হয়। লি িময় ৈারা েকাকিে এবাং 
পসত্রকায় একো লঘােো লদয় লে, ভসবেেকৈ আর ক নও ৈারা 
ইিলাকমর সবরুকদ্ধ সকেু সল কব না। সকন্তু োকদর লক্ষেই হকছ 
একদি লেকক ইিলামী আদকিশর সবিুেসৈ ঘোকনা ৈারা বকি োকক 
কী ককর? ৈাই িদর দরজা লেকড় এবার স ড়কী পকে অগ্রির হয় 
ৈারা। িৈকশ হকয় ৈারা সভন্ন একো লকৌিল অবলম্বন ককর।  
বলকৈ লগকল ৈ ন লেককই ‘বদকল োও, বদকল দাও-এর 
ললাগাকনর আত্মেকাি ঘকে। লি িময় এর অিসনশসহৈ অেশ ৈৈো 
স্পষ্ট্ না হকলও ক্রকমই আজ ৈা েকাসিৈ হকৈ শুরু ককরকে।  
সমসডয়ার েভাব একসে অনস্বীকােশ বাস্তবৈা। একসে অিৈে 
ৈেেককও সমসডয়ার অবোহৈ েিারোয় িৈে সহকিকব সগলাকনা িম্ভব 
এবাং সবশ্বজুকড় এভাকবই সমসডয়ার অপবেবহার লদক  আিসে 
আমরা। সবকশ্বর ইহুদী-সির্স্ান লগাষ্ঠী সনকজকদর আদিশ ও 
িুদূরেিারী পসরকল্পনা গলযঃকরে করাকৈ অৈেি িুক্ষ্মভাকব কাজ 
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করা োকছ। আর এো করকৈ সগকয় সমসডয়ায় িৈেকক সমেো এবাং 
সমেোকক িৈে বকল িাসলকয় সদকছ ৈারা। েেম আকলাকদর লগাড়া 
সঠক লকাোয়, লিই ৈেে উদ্ধার করকৈ িাযারে ললাক লৈা দূকরর 
কো, স্বয়াং সমসডয়ার ঘাঘুজকনরাও সহমসিম  ান।  
সকন্তু লগাড়াো লে অকনক গভীকর লোসেৈ এবাং লি ানকর রকি 
সিক্ত হকয়ই ৈারা ইিলাকমর সবরুকদ্ধ কাজ ককর োকছ এবাং 
ভসবেেকৈও ককর োকব ৈাকৈ কাকরা িকন্দহ লনই। িকল বায়ৈুল 
মুকাররাকম লিই লঘােোর পর ৈাকদর েসৈকিাযপরায়েৈা এবাং 
সজঘাাংিা লবকড় োয়। এই ললাগাকনর অিরাকল মানুকের দৃসষ্ট্ভসঙ্গ 
পসরবৈশন এবাং ইিলাকমর িাশ্বৈ আদকিশ িােল যরাকনার কাজ 
শুরু ককর। এরই িলশ্রুসৈকৈ ইিলাকমর স্পষ্ট্ সবযাকনর সবরুকদ্ধ 
িুক্ষ্মভাোয় ৈীেশক মিবে করকৈ োকক। সবকিে ককর িাৈাওয়ার 
সবরুকদ্ধ।  
লদকির লকাোও গ্রামে লমাড়ল বা িাযারে মাৈব্বরকদর দ্বারা 
সবিার-আিার হকল লিোকক িাৈাওয়াবাসজ বকল েিারো িালায় 
এবাং এভাকব মানুকের মকযে ইিলামী সবযান ও িাৈাওয়ার েসৈ 
ঘৃো িৃসষ্ট্ ককর এবাং মানুেকক ইিলামী আদকিশর েসৈ বীৈশ্রদ্ধ 
ককর লৈাকল। অেি িাৈাওয়া হকছ ইিলামী আইন। আর 
ইিলামী আইকনর েসৈ েসদ মানুকের বীৈশ্রদ্ধ ভাব িৃসষ্ট্ হয় ৈকব 
এমসনকৈই এক িময় ইিলাকমর েসৈ মানুকের অনীহা িৃসষ্ট্ হকব।  
শুযু এ াকনই লেকম োককসন ৈারা। আমাকদর লদকির মানুকের 
ইিলামী আদিশ ও িামাসজক িাাংসৃ্কসৈর সবরুকদ্ধ অসৈ িুক্ষ্মভাকব 
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লড়াই শুরু ককরকে ৈারা। ঘেনাো হকছ, লদকি হরহাকমিা 
নারীঘসেৈ সবেয় সনকয় নানা অেীসৈকর ঘেনা ঘকে এবাং গ্রামে 
মাৈব্বর বা এলাকার গেমানে বসক্তরা ৈাকদর সনজস্ব বুি 
লমাৈাকবক এর সবিার-আিার ককর োকক। এমসন একসে ঘেনা। 
নওগাোঁর রােীনগর উপকজলার সমরাে উত্তরপাড়া গ্রাকম গৈ ১৬ই 
লিব্রুয়াসর বৃহস্পসৈবার রাৈ িাকড় আেোর সদকক একই গ্রাকমর 
লমকের আলীর লেকল আবু্দল মৈীন (২৫) েসৈকবসি ভোনিালক 
ল ারকিদ আলকমর অনুপসস্থসৈকৈ ৈাকদর িয়নককক্ষ  ুকক 
ল ারকিকদর স্ত্রী আকসলমা (২৭) এর িাকে গল্পগুজকব সলপ্ত হয়। 
এক পেশাকয় ৈাকক সনজশকন একা লপকয় যেশকের েয়াি িালায়। এ 
িময় গৃহবযূ সিৎকার সদকল বাসড়র আকিপাকির ললাকজন আবু্দল 
মৈীনকক আেক ককর এবাং রাৈভর ৈাকক গাকের িাকে লবোঁকয 
রাক ।’  
এরূপ একসে ঘেনায় ওই নারীপুরুকের জনে েেম আকলার দরদ 
উপকি ওকঠ। লকন আবু্দল মৈীন আকসলমার িাকে অবাকয সমসলৈ 
হকৈ পারকব না, গ্রামে ললাককরা ৈাকদর বাযা লদকব এই েকশ্ন ৈারা 
উদ্ভ্রাি হকয় োয়। সববাসহৈ নারীর িাকে একজন পুরুে লকন 
অবাকয সমলকৈ পারকব না- এই েকশ্ন একদকির মানুকের েসৈ, 
মানুকের ইিলামী ও িামাসজক মূলেকবাকযর েসৈ ৈারা উষ্মা েকাি 
ককর। আর অসৈ িুক্ষ্মভাকব ৈারা বেসভিার ও পরকীয়াকক 
উৎিাসহৈ ককর।  
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গৈ লিব্রুয়াসর মাকির ২৪ ৈাসরক  ‘িকৈায়াবাসজ অবোহৈ, 
পুসলিকক িাংকবদনিীল হকৈ হকব’ িীেশক একসে িম্পাদকীয়কৈ 
ৈারা এই ঘেনার লজর যকর ললক -‘এই ঘেনা এই বাস্তবৈা 
িামকন আকন লে, সববাসহৈ নারীকদর িকঙ্গ পরপুরুকের লমলাকমিা 
িহজভাকব লদ া হয় না। এর মূকল রকয়কে কুিাংস্কার, িামাসজক 
অনগ্রিরৈা, অসিক্ষা এবাং িকবশাপসর নারীর েসৈ পুরুেৈাসন্ত্রক 
িমাকজর সিরাসয়ৈ সবকদ্বে।  
নারীকক মানুে সহকিকব িম্মাকনর লিাক  না লদ কৈ পারার লে 
িীমাবদ্ধৈা, লি ান লেককই এ যরকনর অনািাকরর উদ্ভব ঘকেকে। 
অিামাসজকৈার িাংজ্ঞা অসভেুক্তরা বেসক্তরা সনকজরাই ৈাকদর উবশর 
মসস্তষ্ক সদকয় সনযশারে ককরন। ভে মসহলার স্বামী লে াকন ৈাোঁর 
বনু্ধর িকঙ্গ আকলািনায় আপসত্ত লৈাকলনসন, লি াকন ৈোকসেৈ 
মাৈবকররা গাকয় পকড় িাকমলা পাসককয়কেন, আইন হাকৈ ৈুকল 
সনকয়কেন।’ [িম্পাদকীয় তদসনক েেম আকলা ২৫/০২/১২ইাং ও 
তদসনক বাাংলাকদি েসৈসদন ০৭/০৩/১২ইাং] 
অেশাৎ একজন পরপুরুে সববাসহৈ নারীর িাকে লমলাকমিার 
কারকে গ্রাকমর মুরুব্বীরা লকন লিোর সবিার করল, ৈাকদরকক 
িৈকশ ও িািন করল লিো মসৈউর রহমানরা লমকন সনকৈ 
পারকেন না। এজনে রীসৈমকৈা লক্ষাভ ও উষ্মা েকাি ককর 
িম্পাদকীয়র মকৈা গুরুত্বপূেশ স্থাকন লিই লক্ষাভ েকািও 
ককরকেন!  
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এই িম্পাদকীয়র মাযেকম েকৃৈপকক্ষ মসৈউর রহমানরা লঘােো 
সদকয়ই বেসভিারকক জাৈীয়করে করার কাকজ লনকম লগল! এভাকব 
ইিলাকমর সবযানকক কুিাংস্কার, িামাসজক অনগ্রিরৈা, অসিক্ষা 
এবাং িকবশাপসর নারীর েসৈ পুরুেৈাসন্ত্রক িমাকজর সিরাসয়ৈ সবকদ্বে 
বকল জঘনেৈম মিবে করার দুঃিাহি লদস কয়কে। েেম আকলার 
এই মিবে পরকীয়াকক তবযৈা লদয়ার স্পষ্ট্ িাকজিন। সনকজর 
স্ত্রীকক আকরক পুরুকের বাহুকডাকর এসগকয় লদয়ার উদাত্ত আহবান 
তব সকেু নয়।  
বস্তুৈ ওরা সনকজকদর স্ত্রীকদরকক অকনের বাহুকডাকর আবদ্ধ হকৈ 
লদক ও হয়ৈ লিা  বন্ধ ককর োককব, ৈাকদর আত্মমেশাদাকবায 
কাজ করকব না। সকন্তু একজন মুিসলম এবাং 
আত্মমেশাদাকবাযিম্পন্ন  বেসক্ত ক নই ৈা লমকন সনকৈ পাকর না। 
ৈকব সক এককই বকল িুিীল িমাজ? এই কাপুরুেৈা আমদানীর 
জনেই ৈারা িুিীল ৈকমা গাকয় এোঁকেকেন! 
সনলশজ্জৈা আর লবহায়াপনার িব স্তর অসৈক্রম ককর েেম আকলা 
লগাষ্ঠী। ৈারা িমূ্পেশ সমেোিার ককর সলক কে- ’ভে মসহলার স্বামী 
লে াকন ৈাোঁর বনু্ধর িকঙ্গ আকলািনায় আপসত্ত লৈাকলনসন...’ বকল লে 
ললাকসের পকক্ষ িািাই লগকয়কে ৈারা লিই ললাকসেই সকন্তু িুকোগ 
বুকি আকসলমাকক যেশে করার েয়াি লপকয়কে। সনজশনৈার পকর 
যেশকের েয়াি আিুক বা নাই আিুক লিোককই এভাকব েশ্রয় 
সদকৈ হকব! বনু্ধর আপসত্ত না োককলই লি াকন এরূপ সনজশন 
অসভিার জাকয়ে হকয় োয়? ৈকব সক ৈাকদর সভৈকরর পৃষ্ঠাগুকলা 
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এমনই। ৈারা ৈাকদর সনজস্ব আিারকক যমশোে মানুকের মকযে 
েসড়কয় সদকৈ িায়? 
কী অদু্ভৈ ও ভূৈুকড় বোপার! একজন সববাসহৈ নারীর িাকে 
পরপুরুে অবাকয লমলাকমিা করকব আর লিো বাযা লদয়া োকব না, 
িািন করা োকব না? িািন করকল লিো অিামাসজক কাজ হকয় 
োয়? মানুে এই অিামাসজকৈা সনেশয় ককরকে সনকজকদর মসস্তষ্ক 
সদকয়? অেি অশ্লীলৈা আর পাপািাকরর সবরুকদ্ধ এ িমাকজর এই 
অবস্থান কাকরা সবকল মসস্তষ্ক সদকয় িৃসষ্ট্ হয়সন। আবহমানকাল যকর 
িকল আিা ইিলামী ঐসৈকহে লাসলৈ িভেিমাকজরই অপসরহােশ 
অাংি এই তনসৈকৈা। এই আদিশ একিকে মানবৈার মুসক্তরদূৈ  
মুহাম্মাদ মুস্তািা িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম লেকক। সৈসনই 
স্পষ্ট্ ভাোয় সববাসহৈ নারীকদর িাকে এভাকব লমলাকমিাকক িরম 
গসহশৈ অপরায সহকিকব আ োসয়ৈ ককর ইরিাদ ককরকেন- 

ًَل  َعن   ِرو َمو  نَّهُ :  ال َعاِص  ب ِن  ِلَعم 
َ
ر َسلَهُ  أ

َ
ِذنُهُ يَس   َعن هُ  اهللَُّ  رَِضَ  لََعِ   إَِل  أ

 
 لََعَ  تَأ

َماءَ  س 
َ
ِذنَ  ُعَمي ٍس  بِن ِت  أ

َ
َل  َحاَجتِهِ  ِمن   فََرغَ  إَِذا َحَّتَّ  َلُ  فَأ

َ
ًرا ال َمو ََل  َسأ  َعن   َعم 

و   َنَهانَا -وسلم عليه اهلل صىل- اهللَِّ  رَُسوَل  إِنَّ :  َفَقاَل  َذلَِك 
َ
ن   َنىَه  أ

َ
ُخَل  أ  نَد 

ِ  النَِّساءِ  لََعَ  ز وَ  إِذ نِ  بَِغري 
َ
 اِجِهنَّ أ

িাহাবী আমর ইবনুল আি রাসদয়াল্লাহু ৈা‘আলা ‘আনহু স্বীয় 
ভৃৈেকক আলী রাসদয়াল্লাহু ৈা‘আলা ‘আনহুর কাকে পাঠাকলন ৈার 
স্ত্রী আিমা সবনকৈ উমাইি রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহার সনকে 
েকবকির অনুমসৈ লাকভর জনে। ভৃৈে েকয়াজন পূেশ ককর মুসনব 
আমর রাসদয়াল্লাহু ৈা‘আলা ‘আনহুকক এর কারে সজকজ্ঞি করকল 
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সৈসন বলকলন, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
আমাকদরকক স্বামীর অনুমসৈ োড়া ৈার স্ত্রীর সনকে লেকৈ বারে 
ককরকেন।’ [জাকম সৈরসমেী : ২/১০৬; মুিনাকদ আহমাদ : 
১৭৮৩৮; িুনাকন কুবরা : ১৩৯০৩] 
পরনারীর িাকে লমলাকমিার সনকেযাজ্ঞার বোপাকর িরীয়কৈর 
সবযান স্পষ্ট্। এক হাদীকি ইরিাদ হকয়কে, ‘দুইজন গায়কর 
মাহরাম নারীপুরুে ে ন একসত্রৈ হয় ৈ ন ৈাকদর ৈৃৈীয়জন 
োকক িয়ৈান।’ অেশাৎ িয়ৈান লি াকন উপসস্থৈ হকয় ৈাকদরকক 
পাপককমশ উৎিাসহৈ ককর। আর এো অনস্বীকােশ বাস্তবৈা লে, 
সবকয় হকয় োওয়ার পর অসযকাাংি নারী মু রা ও েগলভ স্বভাকবর 
হকয় োয়। একাি বেসক্তগৈ ও দাম্পৈেিুলভ কোও অকনের কাকে 
অনায়াকি বেক্ত ককর। িকল এমন এক দুবশলৈম িমকয় দুইজন 
লবগানা নারী-পুরুকের পারস্পসরক লমলাকমিা ক নই লমকন লনয়া 
োয় না। এর পসরেসৈ ক নই শুভ হয় না। 
এ লক্ষকত্র আকরকসে সবেয় লক্ষেীয়। এ যরকনর পসরসস্থসৈকৈ 
পুরুেরা িাযারেৈ নারীকদর দুবশলৈার িুকোগ সনকয় ৈাকদরকক 
সনকজর সদকক আকৃষ্ট্ ককর। আর  ুব িাযারেভাকবই ৈ ন পুরুেরা 
উক্ত নারীকক লকৌিকল স্বামীর বোপাকর একো লনসৈবািক যারো 
 ুসককয় লদয়। ক নও স্বামীর লকাকনা দুবশলৈা োককল ৈা ৈার 
িামকন ৈুকল যকর। এো অৈেি জঘনে একো েয়াি। এভাকব বহু 
িাংিার ভাকে, িমাকজ অিাসির দাবানল েসড়কয় পকড়। লিৈনা-
িািাকদর িয়লাব হয়। এ কারকেই রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
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ওয়ািাল্লাম এোকক অৈেি জঘনে অপরায সহকিকব আ োসয়ৈ ককর 
এযরকনর ললাক ৈার উম্মৈ নয় বকল ককঠার যমসক সদকয়কেন। 
আবূ হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু লেকক বসেশৈ, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন- 

ِرىءٍ  َزو َجةَ  َخبََّب  َمن   لُوَكهُ  أو   ام    ِمنَّا فَلَي َس  َمم 
‘লে বেসক্ত অপকরর স্ত্রীকক স্বামীর সবরুকদ্ধ সবগকড় লদয় লি আমার 
উম্মকৈর অিভূশক্ত নয়।’ [িহীহ ইবন সহব্বান : ৪৩৬৩] 
েসদ যকরও লনয়া হয় লে, একজন সববাসহৈ নারীর িাকে একজন 
পরপুরুকের অবায ও সনসরসবসলকৈ লমলাকমিাকৈ  ারাপ সনয়ৈ 
োকক না (সকন্তু বাস্তকব ৈা িম্ভব নয়), ৈোসপ িরীয়ৈ ৈাকদরকক 
এভাকব সমসলৈ হওয়ার অসযকার লদয় সন। ইিলামী ইসৈহাকির 
িকবশাচ্চ িুন্দর েুকগর একসে ঘেনা বসল। ঘেনাসে মুিসলম জাসৈর 
মা, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর পসবত্র দুই স্ত্রী 
এবাং একজন অন্ধ িাহাবীর। ঘেনাসের ভাো সনেরূপ : 
উকম্ম িালামা রাসদয়াল্লাহু আনহা লেকক বসেশৈ, সৈসন বকলন- 

تُوٍم  ُكن ُت ِعن َد رَُسوِل اهلِل َصىلَّ اهللَُّ َعلَي ِه وََسلََّم َوَمي ُمونَُة ، مِّ َمك 
ُ
بََل اب ُن أ ق 

َ
فَأ

َِجاِب ، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهللَُّ  َمَرنَا بِاْل 
َ
ن  أ

َ
َد أ َحَّتَّ َدَخَل َعلَي ِه ، وََذلَِك َبع 

نَا َوَل  ََم ، َل ُيب ِصُ ع 
َ
لَي َس أ

َ
تَِجبَا ِمن ُه َفُقل نَا : يَا رَُسوَل اهلِل ، أ َعلَي ِه وََسلََّم : اح 

انِِه ؟.يَ  تَُما ُتب ِصَ لَس 
َ
ن تَُما ، أ

َ
يَاَواِن أ َفَعم 

َ
ِرُفنَا ؟ قَاَل : أ  ع 

আবু্দল্লাহ ইবন উকম্ম মাকৈুম রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহু একবার 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর কাকে আগমন 
করসেকলন। ৈ ন রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর 
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কাকে উপসস্থৈ সেকলন িাহাবী উকম্ম িালামা ও মায়মূনা রাসদয়াল্লাহু 
আনহুমা। আবু্দল্লাহ ইবন উকম্ম মাকৈুম রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা 
আনহু লি াকন আগমন করকল রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম ৈাকদরকক পদশা করার আকদি সদকলন। জবাকব উকম্ম 
িালামা রাসদআল্লাহ ৈা‘আলা আনহা বলকলন, ইয়া রািূলাল্লাহ! 
সৈসন সক অন্ধ নন? আমাকদরকক লিকননও না লদক নও না? 
রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বলকলন, লৈামরা সক 
অন্ধ? লৈামরা সক ৈাকক লদ কৈ পাকছা না? [মুিনাদ আহমাদ : 
২৭০৭২; িুনাকন আবূ দাউদ : ৪১১৪] 
লদ ুন, স্বয়াং রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাকমর স্ত্রী, 
উম্মকৈর মা জননী। োকদর মকন সবনু্দ পসরমাে পাপসিিার উদয় 
হওয়া এবাং োকদর বোপাকর অেু পসরমাে পাপসিিার উকেক হওয়া 
িাহাবীর পকক্ষ অিম্ভব এবাং লি াকন রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম উপসস্থৈ আর িাহাবীসেও অন্ধ, লিই 
পসরসস্থসৈকৈও রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম পর 
নারীপুরুকের পারস্পসরক একসত্রৈ হওয়াকক কৈ ককঠার ভাকব 
সনকেয ককরকেন! সকন্তু মসৈউর রহমানকদর মুক  আজ এ কী 
শুনসে? ৈাকদর দৃসষ্ট্কৈ অবাকয, সনসরসবসলকৈ পর নারী-পুরুকের 
সমসলৈ হওয়া অপরায নয়! বরাং বাযা লদয়া অপরায! অনগ্রিরৈা, 
অিামাসজকৈা? 
স্বীয় স্ত্রীর বোপাকর একজন পুরুকের কী পসরমাে গায়রৈ ও 
আত্মমেশাদাকবায োকা দরকার ৈার একসে দৃষ্ট্াি লপি কসর। 



 

332 

ঘেনাসে আজ লেকক বহুসদন আকগর। ৮৬ সহজরীর ঘেনা। আবূ 
আবু্দল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রহ. বকলন, আসম রায় এলাকায় 
কাজী মুিা ইবন ইিহাককর সনকে উপসস্থৈ হলাম। লি িময় 
জবনক মসহলা আদালকৈ ৈার স্বামীর সবরুকদ্ধ মহকরর পসরমাে 
সনকয় মামলা দাকয়র করল। মসহলার অসভভাবকরা স্বামীর কাকে 
পাোঁিিৈ সদনার দাসব করকে আর স্বামী ৈা অস্বীকার করকে। 
সবিারক স্বাক্ষী হাসজর করার আকদি সদকলন। স্বাক্ষী হাসজর হকল 
সৈসন বাদী মসহলার লিহারা লদক  লনয়ার আকদি সদকলন। 
স্বাক্ষীদাৈা মসহলাকক দাোঁড়াকৈ বলকলন।  
এিব লদক  স্বামী বলকলন, কী হকছ এিব? আদালকৈর উসকল 
বলকলন, আপনার স্ত্রীর লিহারা  ুলকৈ হকব, োকৈ িাক্ষী ৈাকক 
েোেেভাকব সিকন িাক্ষী সদকৈ পাকর। স্বামী বলকলন, অিম্ভব ৈা 
হকৈ পাকর না। এই বকল সৈসন কাজীর সদকক মকনাসনকবি ককর 
বলকলন, আসম কাজীকক িাক্ষী লরক  বলসে, আমার স্ত্রী লে পাোঁিিৈ 
সদনার দাসব ককরকে আসম ৈা ৈাকক পসরকিায করব! ৈবু আমার 
স্ত্রীর লিহারা সভন্ন পুরুকের িামকন েদিশন করকৈ লদব না। 
মজসলকির িবাই স্বামীর এই দ্বীসন মেশাদাকবায লদক  অসভভূৈ 
হকলন। স্ত্রীও স্বামীর এই মেশাদাকবাকয উদু্বদ্ধ হকয় ৈার মহর মাপ 
ককর সদকলন। সবিারক এই ঘেনাসেকক উত্তম আদকিশ অম্লান ও 
স্মরেীয় ঘেনা সহকিকব আ োসয়ৈ ককর মজসলি লিে করকলন।’ 
[আল-মুনৈাজাম িী ৈাসরস ল মুলুসক ওয়াল-উমাম : ৬/১৮] 
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সকন্তু আজ আমরা লকাোয় অবস্থান করসে? আিকল আমরা 
িমকয়র সবিাকর ৈাকদর লেকক েৈ দূকর িকর লগসে আদকিশর 
সবিাকর দূকর িকল সগকয়সে ৈার লিকয় ককয়কগুে লবসি।  
স্ত্রীকদরকক োরা এভাকব পরপুরুকের িামকন লপি ককর ৈাকদরকক 
দায়ূি বলা হয়। এযরকনর ললাককর বোপাকর ককঠার িাসস্তর কো 
বসেশৈ হকয়কে। এক হাদীকি বসেশৈ হকয়কে- রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ইরিাদ ককরন,  
يَاَء بِيَِدهِ: َخلََق آَدَم َصىلَّ اهللَُّ َعلَي ِه وََسلََّم  ش 

َ
إِنَّ اهللََّ َتبَارََك َوَتَعاَل َخلََق ثَََلثََة أ

ُكنَُها  ِِت، َل يَس  َراَة بِيَِدهِ، وََغَرَس ال ِفر َدو َس بِيَِدهِ، َوقَاَل: وَِعزَّ بِيَِدهِ، َوَكتََب اتلَّو 
ِمُن ََخ رٍ  ِر، َفَما ُمد  َم  ِمَن اْل  نَا ُمد  ، َوَل َدي وٌث ". قَالُوا: يَا رَُسوَل اهللَِّ، قَد  َعَرف 

ي وُث؟ قَاَل:  ِلهِ »ادلَّ ه 
َ
وَء أِل  «َمن  يُِقر  الس 

আল্লাহ ৈা‘আলা সৈনসে সজসনি সনজ হাকৈ তৈসর ককরকেন। আদম 
আলাইসহি িালামকক সনজ হাকৈ বাসনকয়কেন। ৈাওরাৈ সনজ হাকৈ 
সলক কেন এবাং জান্নাৈুল সিরদাউকি সনজ হাকৈ গাে লরাপে 
ককরকেন। এরপর সৈসন বলকলন- আমার ইজ্জকৈর কিম! 
মদপানকারী এবাং দায়ূিরা জান্নাকৈ বিবাি করকৈ পারকব না। 
িাহাবাকয় লকরাম বলকলন, ইয়া রািূলালাল্লাহ! দায়ূি কারা? সৈসন 
বলকলন, োরা সনজ স্ত্রীকদরকক  ারাপ কাজ করার পরামিশ লদয়।’ 
[বাইহাকী, আল-আিমা ওয়াি-সিিাৈ : ৬৯২; কানেুল উম্মাল : 
১৫১৩৭; আদ-দুররুল মানেূর, ইমাম সিয়ূৈী রহ. : ১১/৩৭২] 
অনে বেশনায় দায়ুকের পসরিয় লদয়া হকয়কে এভাকব- 

  لهله الفواحش يرض اذلى : قال اهلل رسول يا ادليوث ما قيل
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দায়ূি ওই বেসক্ত, লে ৈার স্ত্রীর অশ্লীল কাকজ িন্তুষ্ট্ োকক।’ 
[ৈািিীকর হাক্কী ৭/৪৫৯, রুহুল বয়ান : ৫/২৩৫]  
আকরক বেশনায় একিকে- 

 أهله ف السوء يقر اذلى:  وادليوث
দায়ূে ওই বেসক্ত, লে সনজ স্ত্রীকৈ পাপািার (কবপদশা, অবায 
লমলাকমিা, সনলশজ্জৈা ইৈোসদ) সজইকয় রাক । 
লবান! মকন ককরা না মসৈউররা এই দাসব জাসনকয় লৈামার সবরাে 
উপকার ককর লিকলকে। বরাং এজাৈীয় কো বকল ৈারা লৈামার 
েসৈ করুো েদিশকনর অিরাকল অনে সকে হাসিল করকৈ িায়।  
কোসে আল্লামা ইবন ৈায়সময়া রহ.-এর ভাোকৈই বেক্ত কসর। 
সৈসন  বকলন- 

ِة َما ُهَو َمع ُروٌف  َ ِظُم فَإِنَّ اهللََّ قَد  َجَعَل ِِف ُنُفوِس بَِِن آَدَم ِمن  ال َغري  تَع   فَيَس 
ِِنَ فَإَِذا لَم   ن  يَز 

َ
ِسِه أ تِِه لََعَ َنف  َ َظَم ِمن  َغري  ع 

َ
تَُه أ

َ
َرأ  الرَُّجُل ام 

َ
ن  َيَطأ

َ
الرَُّجُل أ

ن  يَُكوَن ُهَو َزاٍن 
َ
َرُه أ ن  تَُكوَن َزو َجتُُه بَِغيًّا وَُهَو َدي وٌث َكي َف يَك 

َ
َره  أ يَك 

نَاَولَِهَذا لَم  يُوَجد  َمن  هُ  و  قَوَّاٌد يَِعف  َعن  الزِّ
َ
 َو َدي وٌث أ

‘আল্লাহ ৈা‘আলা বনী আদমকক সবকিে আত্মমেশাকবায সদকয় িৃসষ্ট্ 
ককরকেন। একারকেই পুরুকেরা সনকজরা বেসভিাকর সলপ্ত হওয়াকক 
েৈো না লদাকের লিাক  লদক  স্ত্রীর বেসভিাকর সলপ্ত হওয়াকক ৈার 
লিকয় ল র লবসি লদাকের লিাক  লদক । সকন্তু োর মকযে 
আত্মমেশাদাকবায লনই এবাং লি স্বীয় স্ত্রীকক অপককমশ সলপ্ত হকৈ 
লদক ও সকেু বকল না বা বলকৈ পেন্দ ককর না ৈারা দায়ূে। লি 
বাযা লদকব লকন? সনকজই লৈা বেসভিাসর! একারকে দায়ূেরা 
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বেসভিার লেকক লহিােকৈ োকক না।’ [ইবন ৈাইসময়া, মাজমু‘ 
িাৈাওয়া : ১৫/৩২০] 
আল্লামা ইবন ৈাইসময়ার কোর িারমমশ হকছ, দায়ূেরা এভাকব 
সনজ স্ত্রীকক অকনের বাহুলো হওয়ার িুকোগ সদকয় সনকজরা অনে 
নারীকক বাহুবন্ধকন আবদ্ধ ককর। আর একৈ লেন সবঘ্ন িৃসষ্ট্ না হয় 
এজনে সনলশজ্জভাকব সনজ স্ত্রীকক বেবহৃৈ হকৈ লদয়! 
মসৈউর রহমান! িামানে রুসে-লরাজগাকরর সবসনমকয় অদৃিে িকক্রর 
লে একজোই বাস্তবায়ন করকৈ োও না লকন, একেু লভকব লদক া 
অৈীকৈর কো, ভসবেেকৈর কো এবাং পরকাকলরও কো। 
বহুকাকলর অৈীৈ আমাকদর িামকন। এভাকব িামানে রুসে-
লরাজগাকরর জনে োরা স্বকদি, মাৈৃভূসম, সনজস্ব িাংসৃ্কসৈ ও 
ইিলাকমর স্বাকেশর সবরুকদ্ধ ময়দাকন লনকমসেল ৈারা হয়ৈ িামানে 
ককয়ক গ্রাি রুসে-লগািৈ লোগাড় ককর সনকৈ লপকরসেল, সকন্তু 
ইসৈহাি ৈাকদরকক ক্ষমা ককরসন। েুগ পরম্পরায় মানুে ৈাকদর 
ওপর েুেু সনকক্ষপ ককরকে, অসভিম্পাৈ সদকয়কে এবাং ঘৃোর লিাক  
লদক  আিকে।  
ইসৈহাকির কাসল লৈামাকক কীভাকব মূলোয়ন করকব, ইসৈহাকির 
পাৈার সঠক লকান জায়গাোয় লৈামার সঠকানা হকব লিোও ভুকল 
োওয়া সকন্তু িমীিীন হকব না। আর মকন লরক া, একসদন অবিেই 
মহা েৈাপিালী েভুর িামকন লৈামাকক আমাকক দোয়মান হকৈ 
হকব। লিসদন লৈামার কী জবাব োককব লিো একেু লভকব ৈকবই 
মকন িাইকল ইিলাকমর সবরুকদ্ধ কলম যকরা। মকন লরক া, পাপ 
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সঠক ৈৈেুকুই  করা উসিৈ, েৈেুকুর িাসস্ত লভাগ করা িম্ভব! এর 
বাইকর োওয়া বুসদ্ধমাকনর কাজ নয়। একদরকক িুিীল বলা োয় 
না। িুিীল লৈা লিই :  

َسهُ  َدانَ  َمن   ال َكيُِّس   ال َمو ِت  َبع دَ  لَِما وََعِمَل  َنف 
‘িুিীল লিই, লে সনকজর েবৃসত্তকক দমন ককর এবাং মৃৈুের পকরর 
জনে আমল ককর।’ [সৈরসমেী : ২৪৫৯; ৈাবরানী, মু‘জামুল কাবীর 
: ৬৯৯৫; মুিৈাদরাক আলাি-িাহীহ : ৭৬৩৯; ইমাম সৈরসমেী 
বকলন, হাদীিসেকক হািান িহীহ, ৈকব বু ারী ও মুিসলম এসে 
িাংকলন ককরন সন। মুস্তাদরাককর ৈাল ীকি ইমাম োহাবী 
হাদীিসেকক িহীহ বকলকেন।]   
  
 
  

 


