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কয়য়কনট প্রাসনিক কথা 

িীল আমায়ের র্নু্ধ, সহয় াদ্ধা এর্ং আমার সহকমবী। 

িীয়লর মতুৃযর পর প্রায় দুই র্ছর পার হয়য় ফেয়ছ। র্াসার ফলায়র উপড়ু হয়য় পয়ড় থাকা        ক্ষতনর্ক্ষত                  মত 
         ম       ।       ম  ত    প                 ও               ও           প  ,    ত                   
 ক  অর্জন। অথ  কথ            ও মকু্তনিন্তার আয়দালয়ি সর্াই লড়াই করর্ কাাঁয়ে কাাঁে নমনলয়য়। নকনু্ত সহয় াদ্ধায়ের 

অয়িয়কই নির্বাসয়ি, আর্ার অয়িয়ক ফেয়ে থাকয়লও নিয়েয়ক আড়াল কয়রয়ছি সকল কা বক্রম ফথয়ক। িীল ফর্াঁয়ি থাকয়ল ফর্ােহয় 
এমিটা হয়ত নেয়তা িা।     -        ক্ষত ততরি হয়েয়ে ফসই ক্ষত সাময়ি নিয়য়ই িীয়লর ফলখাগুয়লা এক মলায়ট সংরক্ষণ করার 

উয়েযাে নিই। িীয়লর খরু্ ইয়ে নছল ওর নকছু র্াছাই করা ফলখা নিয়য় একটা র্ই করার। ফর্ৌদ্ধ েয়মবর সমায়লািিা কয়র ফলখা 
নসনরেটাও আরও লম্বা করার পনরকপনািা নছল। ওর সায়থ ফর্ে কয়য়কর্ার এ নর্ষয়য় আয়লািিাও হয়য়য়ছ। নকনু্ত ফসই ইয়ে পরূণ 
হয়নি।     ফেসর্কু ছাড়াও সাম,ু ইনিেি ও েমবকারী ব্লয়েও নলয়খয়ছ। এছাড়াও পনরয়প্রনক্ষত িায়ম একনট অিলাইি পনিকারও 
সম্পােক নছল। 

িীল তথাকনথত ফসনলয়েনটয়ের মত র্যায়লন্স কয়র নলয়খনি কখয়িা। শুে ুনিয়ের প্রাক্তি নহন্দু েমবয়কই শুে ুিয় র্রং ইসলাম, ফর্ৌদ্ধ, 
খসৃ্ট্াি এমিনক ভণ্ড ফসকুলার-িানিকয়ের নর্রুয়দ্ধও ফস নলয়খয়ছ। েেবয়ির ছাি হওয়ার সুর্ায়ে েেবয়ির একায়েনমক নর্নভন্ন 
খয়টাময়টা নর্ষয়ও খরু্ সহেয়র্ােয কয়র নলখয়ত পারয়তা ফস।  া ভীষণ উপয়ভােয নছল, নর্য়েষ কয়র আমার মত েেবয়ি  ারা আগ্রহী 
তায়ের েন্য।  

২০১৪’র োনুয়ানর ফথয়ক িীয়লর মতুৃয প বন্ত এই সময়য়র স্ট্যাটাসগুয়লা ফথয়ক র্াছাই কয়র উক্ত সংকলি সানেয়য়নছ। িীয়লর 
ফেসর্কু স্ট্যাটায়সর সংখযা হাোয়ররও ফর্নে। সর্ ফলখাই র্ইয়য় ফতালার মত উপ কু্ত িয় র্য়লই ময়ি হয়য়য়ছ। কারণ ফেসর্য়ুক 
ফলখার আনিক নকছুটা নভন্ন। িীয়লর নকছু ফলখা এয়কর্ায়র সামনয়ক ফপ্রনক্ষয়ত ফলখা, ফসগুয়লা এনড়য়য় ফেনছ। নকছু ফলখা কয়য়ক 
লাইয়ির ফর্নে িয়, ফসগুয়লাও তুয়ল আিা সম্ভর্ হয়নি। ফলখা র্াছাইয়য়র ফক্ষয়ি আনম নিনেবি ফকাি নর্ষয়য়ক প্রাোন্য ফেইনি। ফ  
ফলখাগুয়লায়ক ময়ি হয়য়য়ছ র্ইয়য় স্থাি ফেয়ার মত উপ কু্ত ফসগুয়লায়ক র্াছাই কয়রনছ।  ভায়লা ফকাি ফলখা র্াে পয়ড় ফেয়ল ফস োয়ও 
কাাঁয়ে তুয়ল নিনে।  ফেসর্য়ুকর অনেকাংে ফলখারই ফকাি নেয়রািাম নছলিা। সহয়ে নিনিত করার সুনর্োয়থব আনম ফসগুয়লায়ত 
নেয়রািাম র্যর্হার কয়রনছ। িীয়লর ফলখায় র্ািাি সংক্রান্ত নকছু ভুল নছল। আনম ফিিা কয়রনছ র্ািািগুয়লা নিক কয়র নেয়ত। পরর্তবী 
ফকাি সংস্করয়ণ িীয়লর আরও নকছু ফলখা অন্তভুবক্ত করার ইয়ে আয়ছ। আসাে ভাই, র্নু্ধ সাের এর্ং তাহনসর্ হাসায়ির উৎসায়হ 
কােনট আরও ত্বরানিত হয়য়য়ছ। োনিিা িীল ফর্াঁয়ি থাকয়ল নর্ষয়নট নকভায়র্ গ্রহণ করয়তা। নকনু্ত ফসটা োিার সুয় াে আর ফিই।  

আমায়ের সকয়লর মায়ে িীল ফর্াঁয়ি থাকুক।  
 

ঘণুয়পাকা 

 

(প্রেে এর্ং িীয়লর েয়টাগ্রােঃ ঘণুয়পাকা) 

 

 

 

 

সুনিপয়ি উয়েনখত নেয়রািায়ম নিক করয়ল সরাসনর নিয়েবনেত ফলখায় িয়ল  াওয়া  ায়র্। একইভায়র্ ফকাি ফলখার নেয়রািায়ম নিক 
কয়র সুনিপয়ি নেয়র আসা  ায়র্। 
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৭। কায়রা র্ামানুভুনতয়ত আঘাত লােয়ল দুঃনখত  8 

৮। রায়েে খাি ফমিয়ির এক্সিুনসভ সাক্ষাৎকার  9 

৯। ফর্ৌদ্ধ েয়মব িারী              10 

১০। ফের্তার উয়েয়েয পশু উৎসেব             11 

১১। ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি ও িারী             12 

১২। একনট সাইন্স নেকেি ও ফের্ী দুেবা            12 

১৩। পেূামণ্ডপ ভাংিুর এর্ং লনতে নসনেকী           14 

১৪। আমার মতুৃযেেবি             15 

১৫। ইসলাম ও কুরর্ািী             16 

১৬। মতৃয়েহ সৎকার িানক ফেহোি?            17 

১৭। হালাল ও হারাম িারীর্াে             18 

১৮। ইসঃলামী নর্ঘযাি             20 

১৯। িারীর ক্ষমতায়ি িানক ফো-নপস?            22 
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হুমায়িু আোয়ের র্িি এর্ং ইনিলা ইতুর র্ক্তর্য 

তসনলমা িাসনরি ও হুমায়িূ আোে দুেি মানুষই র্যনক্তেতভায়র্ আমার খরু্ নপ্রয়। নকনু্ত দুভবােয হয়লও সতয 
ফ , আমায়ের ফসনলয়েনট মকু্তমিায়ের ময়েয নিমত সর্ সময়ই রয়য়য়ছ। এয়ক্ষয়ি আমায়ের অগ্রে তসনলমা 
িাসনরি ও হুমায়িূ আোয়ের কথা উোহরণ নহয়সয়র্ র্লয়ত পানর। এয়ের পরস্পয়রর র্যনক্তেত িন্দ্ব নছয়লা 
িরয়ম। তায়ের নিয়েয়ের ফলখিীয়ত পরস্পয়রর প্রনত নর্য়িষপণূব র্ক্তর্যও রয়য়য়ছ অয়িক। এয়ের দুেিই 
পরস্পরয়ক কখয়িাই ফলখক নহয়সয়র্ই ময়ি করয়তি িা, এটা তায়ের এয়ক অপয়রর র্ক্তর্য ফথয়কই র্েুা  ায়। 
 াইয়হাক, এটা তায়ের একান্তই র্যনক্তেত নর্ষয়। একেি পািক নহয়সয়র্ আনম তায়ের এই কযািাল এনড়য়য় 
িনল, দুেিয়কই শ্রদ্ধা কনর র্য়ল কায়রা নর্য়িষপণূব কথায় কাউয়ক ফহয় ময়ি কনরনি কখয়িা। 

হুমায়িূ আোে ও তসনলমা িাসনরি দুেয়িই ফমৌলর্ায়ের নেকার হয়য়য়ছি। একেি ফমৌলর্ায়ের নেকার হয়য় 
পরপায়র িয়ল ফেয়ছি আয়রকেি পরয়েয়ে। নকনু্ত সম্প্রনত আমায়ের কয়য়কেি তসনলমানুসারীর ির্য পীরর্াে 
িরয়ম ফপৌাঁয়ছ ফেয়ছ ফেখয়ত পানে। তারা তসনলমার র্যনক্তেত নর্য়িষয়ক ও অনুসরণ কয়র হুমায়িূ আোেয়ক 
আক্রমণ করয়ছ। এই আক্রমিটা তসনলমার ময়ুখ মািায়লও তায়ের ময়ুখ এয়কর্ায়রই ফর্মািাি। সম্ভর্ত তারা 
তায়ের পীয়রর সনু্তনি অেবয়ির েন্যই হুমায়িূ আোয়ের সমায়লািিায় মখুর হয়য়য়ছি। সম্প্রনত তসনলমা 
িাসনরয়ির এয়কর্ায়রই নপনি অনুসারী ইনিলা ইতু তার ফপইে Etu’s Voice এ হুমায়িূ আোয়ের র্িিয়ক 
কু-র্িি র্য়ল প্রতযাখযাি কয়রয়ছি।  

উোহরণ নহয়সয়র্ নতনি ফেনখয়য়য়ছি একনট প্রর্িি ''আয়ে কািির্ালারা আসয়তা পনততালয় ফথয়ক, এখি 
আয়স নর্শ্বনর্েযালয় ফথয়ক''। আমার োিা ময়ত ইতু এখয়িা নর্শ্বনর্েযালয়য়র োয়র কায়ছও ফ য়ত পায়রনি, নকনু্ত 
ফস েীঘবনেয়ির অনভজ্ঞতা প্রসতূ একেি নর্শ্বনর্েযালয়য়র নর্জ্ঞ নেক্ষয়কর প্রর্িি প্রতযাখযাি কয়র নকভায়র্ কু-
র্িি নহয়সয়র্ অনভনহত কয়রি! হুমায়িূ আোে তার এই প্রর্িয়ি প্রেনতেীলতার কথা র্য়লয়ছি। কািির্ালা 
হয়লা একেি অনভয়িিী ন নি পনততালয় ফথয়ক এয়সনছয়লি। ফস সময় ফর্েীরভাে অনভয়িিী পনততালয় 
ফথয়কই আসয়তা। অনভিয়য়ক খারাপ ফপো নহয়সয়র্ই ফেখা হয়তা। নকনু্ত এখি ফসই েনৃিভনি ফিই। 
নর্শ্বনর্েযালয় ফথয়কই কািির্ালা আসয়ছ। এটা প্রেনতর পনরিয়। তাছাড়া ফকাি ফকাি ফলখার মেয ফথয়ক এক 
লাইি উনিয়য় নেয়য় ফসটায়ক প্রতযাখযাি করয়ল হুমায়িূ আোে, তসনলমা িাসনরিসহ সর্ ফলখয়কর অয়িক 
ফলখার অয়িক লাইি প্রতযাখযাি করা সম্ভর্। কি পাই, তসনলমা িাসনরয়ির র্ড়ুা অনুসারী নমি সাে ু খি এটা 
নিয়য় আর্ার িািািানি কয়র। ভায়লা, অপর্যখযা িানলয়য়  াি আপিারা। 

September 15, 2014 at 9:54pm · Dhaka · Public 

 

পরুুষাি কতবয়ির েিৃান্তমলূক োনিিাই 

আেকাল িতুি এক েরয়ণর সনহংসতা নেি নেি ফর্য়ড়ই িলয়ছ তা হয়লা পরুুষাি কতবি।  প্রায় প্রনতনেিই 
ভয়ঙ্কর এই সনহংসতা ফেখয়ত পাই পনিকায়। এ েরয়ণর সনহংসতায় ফকউ ফকউ খেুী হয়লও র্যনক্তেতভায়র্ 
আনম আাঁতয়ক উনি। ফকাথায় ফ ি এক েরয়ণর কি ও আতঙ্ক অনুভর্ কনর। েতকালয়ক একনট সংর্াে ফপলাম, 
খলুিার িপূরু র্ালা তার স্বামীর নলিনট ফকয়ট ফেয়লয়ছি।  স্বামীর অপরাে ফস পরকীয়ায় েনড়য়য়য়ছ। স্বামীর 
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উপর প্রনতয়োে ফির্ার েন্য এয়কর্ায়র ফোাঁড়া ফথয়কই মসুলমানি নেয়য় ফেয়লয়ছ ঘমুন্ত নিষ্পাপ অর্লা নমনহর 
র্ালায়ক।  িপূরু নিয়েই পরকীয়াকয়র মেরু প্রনতয়োে নিয়ত পারয়তা। অথর্া এই রকম স্বামীয়ক ফছয়ড় নেয়ত 
পারয়তা, নকনু্ত ফসগুয়লা িা কয়র সনহংসতার পথ ফর্য়ছ নিয়লা ফস। 

প্রকৃতপয়ক্ষ পরকীয়া ফোয়ষর নকছু িয়, একান্ত নিয়ের সিী হয়লা আর্দ্ধ কয়ক্ষর েম র্ন্ধ হাওয়ার ময়তা 
অন্যনেয়ক একান্ত অন্য সিীরা হয়লা েনখিা র্াতায়সর ময়তা  া আয়দানলত কয়র সমি েরীর ও মিয়ক। আর্দ্ধ 
হাওয়া ফখয়ত ফখয়ত মায়ের ময়েয একটু েনখিা হাওয়া খারাপ নকছু িয়। তয়র্ এই সুয় াে ফতা সর্ার পাওয়া 
সম্ভর্ িয়,  ারা নিক ময়তা এই সুয় ায়ের সের্যার্হার করয়ত পায়র তারাই োয়ি ইহা কয়তা র্ড় সুর্ণব 
সুয় াে। তয়র্  ারা আর্দ্ধ  হাওয়ার ময়েয থাকয়ত থাকয়ত অভযি হয়য়  ায় তায়ের কথা নভন্ন। ফর্েীরভাে 
মানুষই নকনু্ত নিরাপয়ে েনখিা হাওয়া ফখয়ত িায়, উপয়রর কথাগুয়লা িারীপরুুষ নিনর্বয়েয়ষ সকয়লর েন্যই 
প্রয় ােয। 

 নে েষবয়ণর সয়র্বাি োনি মতুৃযেণ্ড হয়, তাহয়ল পরুুষাি কাটার সয়র্বাি োনি ফকি মতুৃযেণ্ড হয়র্ িা? নকনু্ত 
আপয়সাস, এই র্যপায়র নভনিম ও অপরােকারী দুেিয়ক নিয়য়ই হানসিাট্টা কয়র আমায়ের সমাে, আইিও 
প্রোসি। আে প বন্ত আমার োিা ময়ত, পরুুষাি কাটার সয়র্বাি োনি হয়য়য়ছ ২ র্ছয়রর কারােণ্ড, এটা 
২০১১ সায়ল হয়য়নছয়লা  া নছয়লা হাসযকর। পনৃথর্ীয়ত িারীর প্রনত সনহংসতার পাোপানে পরুুয়ষর প্রনত 
সনহংসতাও ফর্য়ড়ই িলয়ছ। উন্নত নর্শ্বগুয়লায়ত এই র্যপারটা খরু্ গুরুত্বপণূবভায়র্ ফেখা হয়লও র্াংলায়েয়ে 
হানস িাট্টাই করা হয়। পরুুষাি কাটার েিৃান্তমলূক োনি িাই, এই েরয়ণর সনহংসতা কখয়িাই কাময িয়। 

অর্য়েয়ষ র্লয়র্া এই নর্ষয়য় আোহ্ ফকারআয়ি স্পি নিয়েবে নেয়য়য়ছি। আপিার স্ত্রী  নে আপিার পরকীয়ার 
েন্য নলি কাটার হুমনক ফেয় তাহয়ল আপনি নক করয়র্ি তা সরূা নিসার ৬ িম্বর রুকুর ৩৪ িাম্বার আয়ায়ত 
রয়য়য়ছ।“পরুুষ িারীর কতবা, কারণ আোহ্ তায়ের এয়কর উপয়র অন্যয়ক ফশ্রষ্ঠত্ব োি কয়রয়ছি। আোহ  া 
ফহো তয় ােয কয়র নেয়য়য়ছি ফলাক িকু্ষর অন্তরায়লও তার ফহো ত কয়রা। আর  ায়ের (স্ত্রীয়ের) ময়েয 
অর্ােযতার আেঙ্কা কর তায়ের সদুপয়েে োও, তায়ের ে যাতযাে কর এর্ং প্রহারকর। ”সুতরং এই েরয়ণর 
িারীয়ের প্রথয়ম সদুপয়েে তারপর ে যাতযাে এরপর প্রহার এমিনক পনরতযাে করাও ফশ্রয়। ময়ি রাখয়র্ি, 
একেি ফেয়ল আয়রকেি পায়র্ি নকনু্ত ঐটা একর্ার ফেয়ল আর পায়র্ি িা। নর্ careেুল। 

September 22, 2014 at 7:02pm · Dhaka · Public 

 

পঞ্চতয়ে িারীিীনত 

আগুয়ি পতি ফহি ফক িা ধ্বংস হয়‘িারী রমণীয়া’– ভ্রয়ম ফ ই িা কায়ছ  ায় (৪/৮২) অন্তয়রয়ত নর্ষময়, 
র্াইয়র ময়িারমকুিেলসম িারী, স্বভার্ই এমি। (৪/৮৩) এয়ের ময়ি  া থায়ক আয়ি িা তা নেয়ভ র্য়ল িা 
নেয়ভ  া থায়ক, ফরয়খ ফেয় তা ফিয়প।  া র্য়ল কয়র িা কায়ে, সো নর্পরীত স্ত্রীয়লায়কর এমিই নর্নিি িনরত। 
(৪/৮৪) এটা ফসটা নেয়য় িয়, িয় ফতাষায়মায়ে লানি নেয়য়  নে মায়রা, অস্ত্র টুকয়রা কয়র ফেয়লা তর্ ুিারী র্ে 
হয়র্ িা নকছুয়ত। (৪/৮৫) ফময়য়য়ের ময়ি সর্ েয়তািী কথা থাক থাক কাে ফিই র্য়ল নিয়ের ফপয়টর ফছয়ল 
তাও তারা ফময়র ফেয়ল। (৪/৮৬) 
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নহন্দু সানহয়তযর অন্যতম ফশ্রষ্ঠ নেশুপয়েেমলূক গ্রন্থ ‘পঞ্চতে’ এর িতুথব অেযায়য়র ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ও ৮৬ 
তম ফলায়কর র্াংলা অনুর্াে এগুয়লা। নেশুনকয়োরয়ের িীনতনেক্ষার েন্য পঞ্চতে ভারতীয় সানহয়তযর অন্যতম 
ফশ্রষ্ঠ একনট গ্রন্থ। োরণা করা হয়, নিিপরূ্ব ততৃীয় েতাব্দীর পয়র ফকাি একসময়য় আয়লানিত এই গ্রন্থনট 
ফলখা। মলূপঞ্চতে হানরয়য় ফেয়ছ অয়িক আয়েই। তয়র্ মলূ পঞ্চতে ফথয়ক ফিয়া র্তবমাি পঞ্চতেই আমায়ের 
একমাি ভরসা। র্তবমায়ি নর্ষু্ণেমবার িায়ম প্রিনলত পঞ্চতে সম্ভর্ত নিস্ট্ীয় ির্ম েতয়কর ফকাি এক সময় 
পনরপণূব রূপ পায়।পঞ্চতয়ের পাাঁিনট ভাে – নমিয়ভে, নমিলাভ, কায়কালকুীয়, লব্ধপ্রণাে 
এর্ংঅপরীনক্ষতকারক। গ্রয়ন্থ উয়েখ আয়ছ, গ্রন্থ রিিাকায়ল ফলখয়কর ময়ি হয়য়য়ছ কাাঁিা মানটর পায়ি 
ফ ভায়র্ই োে ফেয়া ফহাক ফসই োে ফ মি নিরস্থায়ীহয় ফতমিই র্ালযকায়ল িীনতর র্ীে র্পি করয়ল তা স্থায়ী 
হয়। তাই পঞ্চতয়ের প্রয়তযক অেযায়য়র ফর্েীর ভাে পাতায়  খি িারী নর্ষয় এয়সয়ছ তখিই উপয়রর 
ফলাকগুয়লার ময়তা র্ালকয়ের ময়ি িারীিীনত ঢুনকয়য় ফেয়া হয়য়য়ছ। র্লাই র্াহুলয, নহন্দু সানহয়তযর অন্যান্য 
ফশ্রষ্ঠ গ্রয়ন্থর ময়তাই এই গ্রন্থনটও েমবীয় ভার্োম্ভীয় ব পাি করয়ত হয়তা। আর এনট পাি করার অনেকার িারী 
ও নিম্নর্য়ণবর নহন্দুয়ের নছয়লা িা।  নে ফকউ নিম্নর্য়ণবর নহাঁদু ও িারীয়ের এনট পাি কয়র শুিায়তা র্া পাি করার 
সুয় াে নেয়তা তাহয়ল তার নিনিত িরকর্াস এর্ং পরর্তবী েয়ন্ম েেৃালয় ানিয়ত েন্মগ্রহণ করয়ত হয়র্। িরক 
আয়ে নিনিত করয়লও, আম েিতায়ক এসর্ শুনিয়য় এর্ার পরর্তবী েন্ম নেয়াল হয়য় েন্মগ্রহণ ময়ি হয় 
নিনিতই কয়র ফেললাম নক র্য়লি? 

September 24, 2014 at 7:50pm · Dhaka · Public 

 

কায়রা সুেীলানুভুনতয়ত আঘাত লােয়ল দুঃনখত 

সুেীয়লর ফেে র্াংলায়েে। এখায়ি সকল মানুষ নর্য়েষ কয়র ফর্েীরভাে পরুুষরা উপয়র উপয়র মারাত্মক সুেীল 
আর নভতয়র নভতয়র প্রিুর পনরমাি অলীল। তাইয়তা তারা ফপ্রয়ম প্রথম প্রথম মািনসক লতুুপতুু কয়র োরীনরক 
কুতুকুতুর উয়েেয নিয়য়।  ময়ির ময়েয Fuck ফরয়খ ময়ুখর ময়েয Love এর ফরাতোরা র্য়য়  ায়। িারীরাও 
এই েরয়ণর সুেীল পরুুষ খরু্ পছদ কয়র,  ারা Fuck েব্দটা একর্ায়রর েন্য উিরিও করয়র্ িা নকনু্ত 
কমবসম্পােয়ির পর িুনপিুনপ আইনপল পানিয়য় নেয়র্। এর ময়েযও নকছু মানুষ অলীল ও ফর্াকাই ফথয়ক  ায়, 
তারা ভায়লার্াসার মানুষয়ক র্াসায় আিার আয়ে ইনিয়য় নর্নিয়য় র্লয়ত পায়র িা ফ  ‘kiss উহ হয়র্ িা, শুে ু
পাোপানে র্য়স েপনা করয়র্া।’ তারা Fuck করার আয়ে নমথযা প্রনতশ্রুনত নেয়ত পায়র িা ফ ‘আোহর কছম, 
আনম ফতামায়কই নর্য়য় করয়র্া।’ ভায়লায়র্য়স একটা িুমু ফের্ার আয়ে কখয়িাই কপট ভায়র্ র্লয়ত পায়র িা 
‘ফতামার সায়থ নরয়লেি হর্ার পর ফথয়ক আনম ফকাি ফময়য়র নেয়ক নেয়রও তাকাই নি।’ এই সর্ ফর্াকারা 
নমথযা প্রনতশ্রুনত আর আেীর্ি থাকার স্বপ্নও ফেখায়ত পায়রিা। তাই ফময়য়রাও তায়েরয়ক ওভায়র্ ভালর্াসয়ত 
পায়র িা।এই সর্ অলীল ফছয়লরা একেিয়ক িা ফপয়লও নিয়েয়েরয়ক র্হুোনম র্লয়তও নিো কয়র িা। নকনু্ত 
মানুষ এই সর্িায়ম মাি র্হুোনময়ের ঘণৃা কয়র। মারাত্মক প্রকার একোমী ফসই মানুষয়ের একটা নরয়লেি 
হয়র্– তারা ওনট নিয়য় স্বপ্ন ফেখয়র্ – নকছুকাল পয়র ফ ৌিসংসেব ঘটয়র্ – এরপর অিানুষ্ঠানিক নর্য়েে হয়র্ – 
নকছুনেি একা থাকয়র্ - আর্ার িতুি কয়র নরয়লেি হয়র্ – আর্ার ফ ৌিতা হয়র্ – আর্ার স্বপ্নভি – আর্ার 
নকছুনেি একা থাকা -নরয়লেি িা করার সংকপনা – আর্ার ময়ির মানুষ ফপয়য় নরয়লেয়ি েড়ায়িা। এই রকম 
িক্র পরূণ করয়ত করয়ত একনেি র্ার্া মায়য়র পছয়দ তারা নর্য়য় করয়র্ – নর্য়য় কয়র আপি নক্রয়া ও পরনকয়া 
সর্ই করয়র্ নকনু্ত তারপরও এরাই সর্য়থয়ক ফর্েী সুেীল ও একোমী আর ঘণৃা করয়র্ নিটয়সর ময়তা র্হুোমী 
োেবনিকয়ের েেবিয়ক। র্াঙানলয়ক অর্েযই সুেীল হয়ত হয়র্, অলীল হয়ল তারা েীর্য়িও নকছু পায়র্ িা। 
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অলীল হয়ল তারা আমার ময়তা র্নঞ্চত র্াইিয়িােই ফথয়ক  ায়র্। (ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি নিয়য় আমার 
একনট প্রর্য়ন্ধর অংেনর্য়েষ, প্রর্ন্ধনট এখয়িা ফেষ হয়নি, তয়র্ তার মেয ফথয়ক আমার কয়য়ক লাইি নকছুটা 
পনরর্তবি কয়র এখায়ি প্রকাে করলাম।)  

September 25, 2014 at 4:17pm · Public 

 

িারীর্ায়ের অন্তরায়ল সুনর্োর্ােী পরুুষ 

পরুুষরা প্রকৃত অয়থব িারীর্ােী হয়ত পায়র নকিা তা নিয়য় নর্তকব আয়ছ তয়র্ িারীর্ায়ের অন্তরায়ল সুনর্োর্াে 
ফর্েীরভাে পরুুয়ষর েীঘবনেয়ির অনুেীলি। সম্ভর্ত িারীরাও ফসই সুনর্োর্ায়ের পয়থই হাাঁটয়ছ। সাোরণত 
নলয়ির নতিনট নর্ভােি আয়ছ োস্ট্ ফসক্স, ফসয়কন্ে ফসক্স ও থােব ফসক্স। স্বভার্তই োস্ট্ব ফসক্স ফর্েী সুনর্ো 
ফপয়য় থায়ক আর থােব ফসক্স সর্য়িয়য় কম সুনর্ো পায়। েমবগুয়লায়তও ফসয়কন্ে ফসক্সয়ক অস্বীকার করা হয়নি, 
র্য়ড়ায়োর অপেস্থ করা হয়য়য়ছ নকনু্ত থােব ফসক্সয়ক ফতা স্বীকৃনতই ফেয়া হয়নি। আে আেনুিক সমায়েও আমরা 
োস্ট্ ফসক্স ও ফসয়কন্ে ফসয়ক্সর মানুষরা কখয়িাই থােব ফসক্সয়ক স্বীকৃনত ফেই িা। তারা ফ ৌিািেতভায়র্ই 
সংখযালঘ ুঅথি তায়েরয়ক সংরনক্ষত কয়রও সম্মানিত করার প্রয়িিা ফেখাই িা। তাহয়ল আমরা নহেড়ার্ােী িই 
ফকি? ততৃীয় নলিই ফতা সর্য়থয়ক র্নঞ্চত, অপমানিত, ফোনষত ও নি বানতত। নর্য়েষ কয়র পরুুয়ষর েনৃিয়কাি 
ফথয়ক ততৃীয় নলয়ির খরু্ একটা প্রয়য়ােি ফিই; তার উিার্সা, িলায়েরা, ভায়লার্াসা, ফ ৌিতাসহ সর্ নকছুরই 
ফকন্দ্রনর্ন্দুয়ত নিতীয় নলি।  তাই তারা প্রয়য়ােয়ি নিতীয় নলির্ােী অথবাৎ সুনর্োর্ােী। আয়েই র্য়লনছলাম 
পরুুয়ষর সুনর্োর্ােী পয়থ অয়িক িারীরাও হাাঁটয়ছ। েতকাল এইরকম একনট ঘটিা শুিলাম তাই নলখয়তর্ 
সলাম। েতকাল একেি িারীর্ােী িারীয়ক নর্য়য় করার েন্য র্রপক্ষ ফেখয়ত এয়সয়ছ আর ফস ফসয়েগুয়ে র্ার্া 
মায়য়র কথানুসায়র নর্য়য়র েন্য ইন্টারনভউ নেয়য়য়ছ।  তার সায়থ এর্ং তার পনরর্ায়রর সায়থ আমার খরু্ ভায়লা 
সম্পকব থাকায় এই নর্োল িারীর্ােী (!) ঘটিানট আনম োিয়ত পারলাম। অর্েযই আনম তার িাম উয়েখ 
করয়র্া িা, তার র্যনক্তেত েীর্িপন্থা নিয়য় হানসিাট্টা করাও আমার উয়েেয িয়। তয়র্ খরু্ মমবাহত হই, ফসই 
িারী  খি ফেসর্য়ুক র্ড় র্ড় ফলকিার ফেয়, আর িারী হর্ার কারয়ণ নর্য়েষ ফকািা পদ্ধনতয়ত নহউে লাইক 
পায়। আয়রকেি িারীর্ােী িারীর সায়থ প্রায় ২ র্ছর আয়ে একসায়থ ফলাকাল র্ায়স উনি। ভীড় প্রিুর থাকায় 
এক ফকািায় আনম োাঁনড়য়য় থাকয়লও তায়ক সুড়সুড় কয়র নভতয়র ফ য়য় পরুুষ আসিগুয়লার সাময়ি অসহায়য়র 
ময়তা োাঁনড়য়য় থাকয়ত ফেনখ। একটু োাঁড়ায়ত িা োাঁড়ায়ত িারী নহয়সয়র্ সংরনক্ষত করুিা নসট ফপয়য় র্য়স পয়ড় 
আমার নেয়ক একটা হাাঁনস নেয়লা ফসই িারীর্ােী। র্াংলায়েয়ের আয়রকেি ফসনলয়েনট িারীর্ােী ফ  িানক 
নিয়েয়ক মানুষ নহয়সয়র্ পনরিয় ফেয় িারী নহয়সয়র্ কখয়িাই ভায়র্ িা। তায়কও একনট রােদিনতক র্যিায়র 
সংরনক্ষত িারী আসি অলঙৃ্কত করার েন্য ফেৌড়ায়েৌনড় করয়ত ফেয়খ মমবাহত হয়য়নছ। আনম কখয়িাই র্লনছ িা 
ফ  সকল িারীর্ােী িারীই এমি, তয়র্ আমায়ের র্াঙানল িারীর্ােী িারীর ফর্েীরভােই হয়য়তা আমায়ের 
পানরপানশ্ববক পনরয়র্য়ে েীঘবনেয়ির লানলত সুনর্োর্ায়ের ঊয়ধ্বব উিয়ত পানর িা। র্ার্া মা, স্বামীর ফকায়লর ময়েয 
র্য়স একটা ফতলায়পাকা ফেয়খ নিোপাো কয়র প্রনতয়র্েী েয়ড়া করা িারীর্ােী িারীরাই আেকাল ফেসর্য়ুক 
র্য়স হানতয়ঘাড়া মারয়ছ। োনি, ফমাোর ফেৌড় ফ মি মসনেে প বন্ত এই সর্ সুনর্োর্ােী িারীয়ের িারীর্ায়ের 
ফেৌড়ও পরুুয়ষর দুই ঊরুর মােখাি প বন্ত। 

September 27, 2014 at 5:34pm · Dhaka · Public 
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নেয়রাো ফর্েম এর্ং কমল োে গুপ্ত  

সমাে, েমব ও নপততৃেয়ক অস্বীকার কয়রই ১৯৫৫ সায়ল নেয়রাো ফর্েম নর্য়য় কয়রি সুরকার কমল োে 
গুপ্তয়ক। নেয়রাো েন্ম নিয়য়য়ছি মসুলমাি পনরর্ায়র তাই নতনি মসুলমাি, আর কমলেন্ম নিয়য়নছয়লি নহন্দু 
পনরর্ায়র তাই নতনি নহন্দু (অন্তত সমাে তাই ময়ি কয়র )! নহন্দু মসুলমায়ির এই প্রণয় ও পনরণয় সমাে নক 
সহয়ে মায়ি? তাও আর্ার আে ফথয়ক ৬০ র্ছর আয়ের কথা। ৬০ র্ছর ফকিই র্া র্নল, র্তবমাি সময়য়ও 
অর্স্থার নক খরু্ একটা পনরর্তবি হয়য়য়ছ? নর্য়েষ কয়র পরুুষ  খি সংখযালঘু হয় তখি র্যপারটা আরও েনটল 
হয়য়  ায়। র্াংলায়েয়ের ফপ্রক্ষাপয়ট ফময়য়  নে নহন্দু হয় ফছয়ল মসুলমাি তখি সহয়েই ফময়য়টার মসুলমানি 
করায়িার মােযয়ম র্যাপারটা নিষ্পনি হয়য়  ায়। নকনু্ত নেয়রাো ফর্েম আর কমল র্ার্রু র্যপারটায়তা পরুাই 
নভন্ন। তারা দুেয়িই নছয়লি ময়িপ্রায়ণ অসাম্প্রোনয়ক মানুষ। As weare Dust then Religion is a 
Dustbin, so there is nonecessity to transfor from one Dustbin to another। তাই ফকউ 
কায়রা েমবও পনরর্তবি করয়লি িা।  

আয়রকটা র্যাপার নছয়লা, তৎকালীি নর্য়য়র পয়র স্বামীর টাইয়টল নিয়ের কাাঁয়ে িাপায়িা। আেকাল ফমাোরা 
কর্র ফথয়ক উনিয়য়  ায়ক নর্নেি িারীর্ােী র্ানিয়য়য়ছি ফসই ফর্েম সায়হর্াও তার িাম ফরায়কয়া সাখাওয়াত 
ফহায়সি রাখয়ত ভুয়লি নি। নকনু্ত নেয়রাো কখয়িাই তার িাম নেয়রাো োেগুপ্ত রায়খি নি। তার নিয়ের 
পনরিয়য় নতনি পনরনিত হয়তি, িায়মর ফেয়ষ স্বামীর টাইয়টল নেয়য় িয়। কমল োেগুপ্ত নেয়রাো ফর্েম ফছয়ড় 
িা ফেরার ফেয়ে িয়ল  াি ১৯৭৪ সায়ল। েীঘব ৪০ র্ছর নেয়রাো ফর্েম একা নছয়লি। এর্ার নতনি নমনলত 
হয়ত পারয়র্ি কমল োেগুয়প্তর সায়থ। ফকাি েমব, ফকাি নপততৃে, ফকাি সমাে তায়েরয়ক র্াাঁো নেয়ত পারয়র্ 
িা। এর্ার কময়লর সুয়র ইোময়তা োি োইয়ত পারয়র্ি নেয়রাো। তায়ের েন্য শুভকামিা। 

September 10, 2014 at 6:40pm · Dhaka · Public 

 

কায়রা র্ামানুভুনতয়ত আঘাত লােয়ল দুঃনখত 

গুলোয়ি নর্নভন্ন েয়লর রােদিনতক সভা িলয়ছ। সভার ময়েয েলখার্ার ফেয়া হয়ল একেি র্াম ফিতার 
খাওয়ার সময় তার ফছয়লর মখুটা ময়ি পয়ড়। ফিায়খর সাময়ি অয়িক ফিতাই রােিীনত কয়র র্ড়য়লাক হয়য় 
ফেয়ছ আর র্াম েল কয়র ফস র্উয়ক একটা োনড়ও নেয়ত পায়র িা, ফছয়লর সু্কয়লর টাকা নেয়ত পায়র িা। 
আেীর্ি নর্প্লর্ নর্প্লর্ কয়র, ফোনষত মানুয়ষর কথা র্য়ল আে র্াম ফিতা নিয়েই ফোনষত ও নিেহৃীত। 
এয়তানকছু ময়ি কয়র, তায়ক ফখয়ত ফেয়া কলাটা ফস ফছয়লয়ক র্াসায় নেয়য় ফখয়ত নেয়র্ নিন্তা কয়র পয়কয়ট পয়ুর 
ফেয়ল। সভা ফেষ হয়ল ফ   ার োনড়য়ত িয়ল  ায় আর র্াম ফিতা ফলাকাল র্ায়স ভীয়ড়র ময়েয উয়ি। র্ায়স 
এতই নভড় ফ  পা ফেয়ল োাঁড়ায়িার উপায় ফিই, তার ময়েযই ফস ফকািরকম িাপািানপ কয়র োাঁনড়য়য়য়ছ। এয়তা 
ভীয়ড়র ময়েয িাপ ফলয়ে পাকা কলাটা েয়ল ফ য়ত পায়র র্য়ল ফস স তয়ি কলাটা েয়র োাঁনড়য়য় আয়ছ। ফলাকাল 
র্াস  খি োমবয়েট আয়স তখি তার পায়ে োাঁনড়য়য় থাকা র্যনক্ত র্াম ফিতায়ক র্য়লি, ভাই অয়িক সময় েয়র 
রাখয়ছি আনম এখি িাময়র্া আপনি অয়ন্যরটা েয়রি। র্াংলায়েয়ে এখি ২ প্রকার র্াম আয়ছ, এক প্রকার 
হয়লা ক্ষমতাসীয়ির কলা েয়র সুয় াে সুনর্ো নিয়য় নর্প্লর্ করয়ছ। আয়রক প্রকার হয়লা আেেব সম্মিুত ফরয়খ 
কায়রা কলা িা েয়র সকল কলার সমায়লািিা কয়র কলানর্োরে হয়য় নর্প্লর্ করয়ছ। শুিলাম কলা েরা এক 
নর্নেি র্াম, র্তবমায়ি নতনি সরকায়রর মেী আোমী ২৮ তানরয়খ হয়ে  ায়র্ি র্য়ল নিয়ত কয়রয়ছি। প্রথম 
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নেয়ক তায়ক কলা নিয়য় সাোসানে করয়লও নতনি কলা েয়রিনি, তয়র্ নিতীয়র্ার আর কলা িা েয়র ভুল কয়রি 
নি। র্যনক্তেতভায়র্ তায়ক তার েয়লর ফলায়করা িানিক নহয়সয়র্ োিয়লও নতনি হয়ে  ায়েি শুয়ি র্যাপক 
গুঞ্জি শুরু হয়য়য়ছ। র্উয়য়র পীড়াপীনড়য়ত নতনি হয়ে  ায়েি র্য়ল সমায়লািকয়ের অয়িয়কর োর্ী। নতনি 
মিনস্থর কয়রয়ছি  ায়র্ি,  নেও তা এখয়িা নিনিত িয়। এ কথা ফকইর্া িা োয়ি, র্াংলায়েয়ে একেি 
কময়রয়ের ফথয়ক একেি আলহায়ের মলূযায়ি অয়িক ফর্েী।  নেও আমার র্যনক্তেত মত হয়ে,  নুক্তর্ােী 
র্াময়ের ফর্েী ফর্েী হে করা উনিৎ কারণ ফসৌনে আরয়র্র ময়তা ফেে থাকয়তও তারা সাম্রােযর্াে র্লয়ত শুে ু
আয়ম্রকায়কই র্য়ুে। আপিুি। 

September 11, 2014 at 6:31pm · Dhaka · Public 

 

রায়েে খাি ফমিয়ির এক্সিুনসভ সাক্ষাৎকার 

আোমী ২৮ ফে ফসয়েম্বর হে করয়ত পনর্ি ফসৌনে আরয়র্র উয়েয়েয ঢাকা তযাে করয়র্ি র্াংলায়েে 
ওলামালীয়ের সহয় ােী সংেিি র্াংলায়েে ওয়াকবাসব পানটবর নর্সংর্ানেত ফিতা, প্রখযাত র্ামার্তার, ফোনষত 
র্নঞ্চত ও েনরয়র্র র্নু্ধ, নর্নেি রােিীনতনর্ে, কময়রে ও ভনর্ষযৎ আলহাে রায়েে খাি ফমিি। হেেত পালি 
ফেয়ষ ১০ অয়িার্র তার ফেয়ে ফেরার কথা রয়য়য়ছ। নতনি এর্ার সস্ত্রীক হে করয়ছি। এdickএ তার হেেত 
নিয়য় ফেসর্য়ুক ফতালপাড় শুরু কয়রয়ছি অিলাইি এনিনভস্ট্রা। এসর্ র্যপার নিয়য় আে তার ময়ুখামনুখ 
হয়য়নছলাম, নিয়ম্ন আমায়ের কয়থাপকথয়ির অংেনর্য়েষঃ 

ফকমি আয়ছি? লাল আসসালামলুাইকুম। 

আলহামদুনলোহ্। 

হয়ে  ায়েি শুিলাম? 

হ্যা, আোহ  নে র্াাঁিায় তাহয়ল  ায়র্া। 

হিাৎ হয়ে ফকি? 

হিাৎ িয়, অয়িক নেি েয়রই ভার্নছ, র্য়সয়তা কম হয়লা িা। তাছাড়া আমার পনরর্ারও অয়িক নেি েয়র 
িাপািানপ করয়ছি। আর কমযুনিস্ট্ ভার্োরায় িয়ল গুিাহ ফতা কম করলাম িা, এখি আোহ  নে মাে কয়র। 

অয়িয়কই আপিায়ক িানিক র্য়ল, এই নর্ষয়য় আপনি নক র্লয়র্ি? 

 দু্ধাপরােীয়ের র্াাঁিায়ত এটা োমাত নেনর্য়রর িক্রান্ত। তারা  ায়র তায়র িানিক র্ািায়, নকনু্ত ইসলাম নক র্য়ল 
শুনুি, ফ  র্যনক্ত 

কাউয়ক কায়ের র্য়ল োয়ক অথর্া আোহর েত্রু র্য়ল, অথি ( ায়ক কায়েরও আোহ তাআলার েত্রু র্লা 
হয়ে) ফস তা িয়, তখি তার কথা নিয়ের নেয়ক নেরয়র্। 

র্ামোরার সায়থ হেেত পালি নক সাংঘনষবক িয়? 

ফেখিু ফকারআয়ি ইহুনে, িাসারা,কায়ের, ফর্েমবীয়ের নর্রুয়দ্ধ অয়িক কথা রয়য়য়ছ তয়র্ র্ামোরার নর্রুয়দ্ধ 
একটা কথাও আপনি খয়ুে পায়র্ি িা। কছম আোহর, আপনি  নে খুাঁয়ে আমায়ক ফেখায়ত পায়রি তাহয়ল 
আনম র্াম করাই ফছয়ড় নেয়র্া।  তাহয়ল নকভায়র্ আপনি র্লয়র্ি ফ ,র্ামোরার সায়থ হেেত পালি সাংঘনষবক? 
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শুিলাম আপিার সায়থ আপিার স্ত্রীও  ায়র্? 

ইসলায়ম সক্ষম পরুুষয়ের তায়ের স্ত্রীয়েরয়ক হে করায়িা েরে। এই নর্ষয়য় হেরত আয়য়ো (রা.) র্য়লি, 
আনম রাসয়ূল কনরম (সা.)-এর েরর্ায়র প্রশ্ন কয়রনছ, ফহ আোহর রাসলূ! িারীয়ের ওপর নক নেহাে ফিই। নতনি 
ের্ার্ নেয়লি হ্যাাঁ, িারীয়ের ওপর নেহাে আয়ছ, তয়র্ এ নেহায়ে নকতাল তথা সেস্ত্র সংগ্রাম ফিই। িারীয়ের 
নেহাে হয়ে হে ও উমরা। (আহম্মে ইর্য়ি মাো) তাছাড়া একসায়থ স্বামী স্ত্রী হে করয়ল সওয়ার্ ফর্েী। 

আেকাল ফতা িারীয়ের উপর অন্য এক নেহায়ের কথা শুিনছ.... 
 
িাউেনুর্োহ, ইসলাম োনন্তর েমব। এসর্ েয়তায়ির কমব। 
 
ফোনষত, র্নঞ্চত মানুয়ষর অনেকায়রর েন্য নর্প্লয়র্র নক খর্র? 
 
নর্প্লর্ িলয়ছ, এটা অন্তহীি প্রনক্রয়া, িলয়তই থাকয়র্। 
 
কময়রে িা আলহাে ফকািটায় স্বােদযয়র্াে করয়র্ি? 
 

ফ  ফ টা ফেয়ক খেুী হয়র্ আনমও তায়তই স্বােদযয়র্াে করয়র্া। কময়রেয়তা অয়িক নেি হয়য় ফেখলাম এখি 
একটু আলহাে হয়য় ফেনখ। র্াংলায়েয়ের ফপ্রক্ষাপয়ট আলহায়ের মলূযায়ি ফর্েী তাই ফেখাই  াক। 

আপিায়ক েন্যর্াে। 

আপিায়কও শুকনরয়া। 

(সাক্ষাৎকারনট আমার মনিষ্ক ফথয়ক প্রসর্কৃত, অনুভূনতয়ত আঘাত ফপয়ল আন্তনরকভায়র্ দুঃনখত) 

September 14, 2014 at 7:58pm · Dhaka · Public 

 

ফর্ৌদ্ধ েয়মব িারী  

োতপায়তর র্ালাই এড়ায়লও েমব নহয়সয়র্ ফর্ৌদ্ধেমব নহন্দুেয়মবর প্রভার্ সর্বাংয়ে এড়ায়ত পায়র নি। ফর্ৌদ্ধেমব 
এমি একটা েমব ফ খায়ি ঈশ্বর র্া পরকাল মািার ফকাি িনের িা ফপয়লও ফেখয়ত পাই কমবেয়ল নর্শ্বাস। প্রশ্ন 
হয়লা ঈশ্বর  নে িা থায়ক তাহয়ল োনি র্া পরুস্কার ফক নেয়র্? আর্ার েন্মান্তরর্ায়ে নর্শ্বায়সর েিৃান্ত রয়য়য়ছ 
ফর্ৌদ্ধেয়মব, স্বয়ং ফর্ানেসত্ত্ব অসংখযর্ার েন্ম নিয়য়য়ছিএই েিৃান্ত নিনপটয়কই আয়ছ।  ঈশ্বয়রর ময়তা ফকাি 
নক্রয়ািক ছাড়া এই নরসাইয়কলটা ফক কয়র তার স্পি োরণা আনম আে প বন্ত পাই নি! ফর্ৌদ্ধ সম্পয়কব প্রিনলত 
ফ সর্ কথা তা নিয়য় সংেয় প্রকাে কয়রয়ছি রাহুল সংকৃতযায়য়ির  ময়তা পনণ্ডতও। আসয়ল ফর্ৌদ্ধ সম্পয়কব  ত 
সর্ ভায়লাভায়লা কথা আমায়ের সাময়ি উয়ি এয়সয়ছ তা তার অনুসারীরাই নকনু্ত প্রিার কয়রয়ছ। ফ মি 
ফমাহাম্ময়ের অনুসারীরা ফমাহাম্মেয়ক  খি প্রিার কয়র তখি ভায়লা ভায়লা কথাই প্রিার কয়র। ফমাহাম্ময়ের 
েীর্ি সম্পয়কব হানেস র্া অন্য  ায়ো ফথয়ক ফ ভায়র্ োিা  ায় ফর্ৌদ্ধর েীর্ি ফথয়ক ফসভায়র্ নকনু্ত োিয়তও 
পানর িা আমরা। নকছু প্রশ্ন ফথয়কই  ায়, তায়ক নর্য়য় ফেওয়ার পর স্ত্রী ফরয়খ ফস সােিা করয়ত নেয়য়নছয়লা। 
েিয়ল নেয়য় ফস েযাি কয়র িতুরা ব সতয আনর্স্কার কয়র।  া হয়লা সংয়ক্ষয়প দুঃখ, দুঃয়খর সমেূয়, দুঃখ 
নিয়রাে ও দুঃখ নিয়রাে মােব। এই দুঃখ নিয়রায়ের মােব নহয়সয়র্ আর্ার আটনট হাসযকর পথ ফেনখয়য়য়ছি 
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ফেৌতম  া অিানিক মােব িায়মই সমানেক পনরনিত। আপনি  নে র্াির্র্ােী হি, তাহয়ল মানুয়ষর দুঃখ 
পনরিায়ণর েন্য মানুয়ষর কায়ছ নেয়য় তার সমসযা শুয়ি সমাোি করয়র্ি িানক র্য়স র্য়স েযাি করয়র্ি? েযাি 
কয়র দুঃখ পনরিাণ নকভায়র্ সম্ভর্? আপনি েযাি কার কায়ছ করয়ছি? আপনি নক সর্বময় কায়রা কায়ছ েযাি 
করয়ছি ন নি সর্ার দুঃখ পনরিাণ কয়র নেয়র্ি? ফ  র্যাটা তার র্উয়ক দুঃখ ফথয়ক নিকময়তা পনরিাণ নেয়ত 
পায়র িা, ফস সকল মানুয়ষর দুঃখ েযাি কয়র নকভায়র্ ফমািি করয়র্? 

February 20, 2015 at 10:41pm · Public 

 

ফের্তার উয়েয়েয পশু উৎসেব 

প্রািীি মানুয়ষর ময়েয আেযানত্মকতার সিূিা ফথয়কই পশু উৎসয়েবর র্যপারনট িয়ল এয়সয়ছ। মানুষ তখয়িা 
নেকানর েীর্ি াপি করয়তা, নেকার কয়রই তারা তায়ের আহার সংগ্রহ করয়তা। তারা লক্ষয করয়লা ফকািনেি 
পনরশ্রম ফর্েী করয়লও ভায়লা নেকার হয়িা, আর্ার অয়িক নেি পনরশ্রম িা কয়রও ভায়লা নেকার হয়। সর্টাই 
ফ  তায়ের পনরশ্রয়মর উপর নিভবরেীল িয়, তায়ের ভায়েযর উপয়রও নিভবরেীল এই র্যপারটা তারাও উপলনব্ধ 
করয়ত পায়র। তৎকালীি সময়য় ভায়লা নেকার পার্ার েন্য তারা তায়ের কনপনাত ফকাি নকছুয়ক আরােিা 
করয়তা। ফকাি ফকাি সময় তায়ের আরােিা কয়র ভায়লা নেকারও করা ফ য়তা র্য়লই ফসই কনপনাত আরােয 
েিনপ্রয় হয়ত লােয়লা। 

কনপনাত আরােযয়ক খেুী করার েন্য তারা তায়ের নেকার করা ফকাি ফকাি পশুয়ক কৃতজ্ঞতা নহয়সয়র্ উৎসেব 
করয়তা আরও ভায়লা নেকার পার্ার আোয়। ফসই ফথয়ক আে প বন্ত পশু উৎসেব নভন্ন ফপ্রক্ষাপয়ট নভন্ন অর্স্থায় 
প্রায় প্রয়তযকনট েয়মব োয়ো কয়র নিয়য়য়ছ। তয়র্ পশু উৎসেব করার পাথবকয নছয়লা ফিায়খ পড়ার ময়তা, আনেম 
সমায়ের মানুষরা ফ  পশুনট ফের্তার উয়েয়েয উৎসেব করয়তা তা কখয়িাই নিয়েরা ফভােি করয়তা িা। ফসই 
উৎসেবকৃত পশু েয়ল পয়ি ফ য়তা, নপাঁপড়ায় ফখত, প্রিুর দুেবন্ধ ফর্র হয়তা, তারপর ফের্তার খার্ার র্য়লই 
আনেম মানুষরা ফসটা কখয়িাই ফখত িা। 

তয়র্ র্তবমাি সময়য়র প্রায় সর্ েয়মবই ঈশ্বয়রর উয়েয়েয উৎসেবকৃত পশুনট খার্ার নর্োি রয়য়য়ছ। তৎকালীি 
মানুয়ষরা অয়িক ফর্াকা নছয়লা নকনু্ত এখিকার আেনুিক মানুষ ফতা এয়তা ফর্াকা িয়। তারা ফপট পেুা ও ঈশ্বর 
পেুা একই পযায়কয়ে কয়র ফেলয়ত পায়র। এখিকার সর্ মানুয়ষরাই িানিক তারা কখয়িাই আয়েৌ নর্শ্বাস 
করয়র্ িা ফ  ঈশ্বর সনতয সনতয এটা ফখয়ত পায়র। তাই ঈশ্বয়রর প্রনতনিনে নহয়সয়র্ ঈশ্বয়রর িায়ম কমব 
সম্পােয়ির পয়র নিয়েরাই ভাে র্ায়টায়ারা কয়র নিয়য়  ায়! 

র্ার্া ফতারা খানর্ খা, ঈশ্বয়রর িাম ভানিয়য় খানর্ ফকি? ফর্িারা ঈশ্বর  নে সনতযই ফথয়ক থায়কি আর ফতায়ের 
অিাসনৃি ফেয়খ থায়কি  তাহয়ল নিনিত িরয়ক  ানর্ ফতারা। নিরীহ পশুগুয়লায়ক নিনিয় ঈশ্বয়রর িাম র্যর্হার 
কয়র হতযা কয়র নিয়েয়ের ফপট ভরায়ত লজ্জা কয়র িা, নছঃ 

September 28, 2014 at 3:56pm · Dhaka · Public 
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ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি ও িারী 

িারীয়ক ফসক্সয়ুাল অর্য়েি নহয়সয়র্ ফেখার র্যপারনট প্রথয়ম িারীর্ােী েেবয়ি কয়িারভায়র্ সমায়লািিা করা 
হয়। েেবয়ি এই তয়ত্ত্বর িাম হয়লা ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি। মানুষয়ক তার র্যনক্তয়ত্বর র্াইয়র তায়ক 
ফসক্সয়ুাল অর্য়েি নহয়সয়র্ মূলযায়ি করাই হয়লা ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি। িারীর্ােী েেবি নকছুটা একয়পয়ে 
ভায়র্ শুে ুিারীয়েরয়ক ফসক্সয়ুাল অর্য়েি র্ািায়িার সমায়লািিা অয়িক আয়ে ফথয়কই কয়র এয়সয়ছ। সুদয়রর 
প্রজ্ঞাপি, ফপ্রয়সীর নর্জ্ঞাপি ফথয়ক শুরু কয়র ভায়লার্াসা জ্ঞাপয়ি আপি কথা র্য়ল িারীয়ের নকভায়র্ ফসক্সয়ুাল 
অয়েনিনেয়কেি করা হয়তা কযায়থনরি মযাকনকিি ভায়লাভায়র্ই ফেয়খয়য়য়ছি। ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেয়ির 
িারীর্ােী এই রূপয়ক মাির্র্ানে রুপ নেয়য়নছয়লি আয়রকেল োেবনিক। তায়ের কথার সারমমব এটাই ফ  শুে ু
িারীরা িয়, পরুুষরাও ফসক্সয়ুানল অয়েনিোইে হয়য় থায়ক। একেি ফসনক্স িারীর নেয়ক পরুুয়ষর ফ মি িের 
থায়ক ফতমনি একেি ফসনক্স পরুুয়ষর নেয়কও িারীর িের থায়ক তয়র্ হয়য়তা সামানেক ও পানরপানশ্ববক কারয়ি 
এর প্রকােভিী নভন্ন হয়ত পায়র। িারীর্ােী ও মাির্র্ােী উপয়রর ২নট সু্কলই ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেিয়ক 
খারাপ ফিায়খই ফেয়খ এর্ং এর সমায়লািিা কয়র। 

অেিুা ফর্ে নকছু োেবনিয়কর ফলখায় ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেিয়ক স্বাভানর্ক ভায়র্ই ফেখা হয়।  তারা 
ভায়লার্াসার নপছয়ি ফ ৌিতার ফপ্রষণায়ক অস্বীকার কয়র িা। তায়ের ময়ত, প্রনতটা মানুষ েীর্য়ির ফকাি িা 
ফকাি সময় কাউয়ক িা কাউয়ক ফসক্সয়ুানল অয়েনিোইে কয়রয়ছ, হয়য়তা ফস ফসটা কখয়িাই প্রকাে কয়রনি।  
হয়য়তা তায়ক নিন্তা কয়র সুয়খর সােয়র ফভয়সয়ছ নকনু্ত তায়ক কখয়িাই র্লয়ত পায়র নি। আর তার  নে ফকাি 
ফসক্সয়ুাল র্যর্স্থা িা থায়ক অথর্া র্তবমাি র্যর্স্থায় ফস  নে সনু্তি িা হয় তাহয়ল ফস কাউয়ক ফসক্সয়ুানল 
অয়েনিোইে করয়ল ফোয়ষর নক?  ায়ক কয়রয়ছ ফসও তায়ক ফসক্সয়ুানল অয়েনিোইে করুক তাহয়লই ফতা 
লযািা িুয়ক  ায়। আর ফসক্সয়ুানল অয়েনিোইে করা নিছক ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি িয়। একেি মানুষ 
কখয়িাই নিছক ফসক্সয়ুাল এনলয়মন্ট িয়, ফসক্স হয়লা ক্ষনণয়কর উন্মােিা। ঐ ক্ষনণয়কর সময়য়র েন্য হয়য়তা 
উেগ্র র্াসিা থায়ক নকনু্ত ফসটা নিয়ময়ষই ফেষ হয়য়  ায়। একেি মানুয়ষর সায়থ ফসক্সয়ুাল কন্টাি হয়ল অর্েযই 
তার সায়থ পয়ূর্বর ফথয়ক একটা ফর্টার আন্োরস্ট্াইনন্েং হয়  া ভনর্ষযয়ত অয়িক র্ড় সম্ভার্িা র্া সমসযাও 
নতনর করয়ত পায়র। ফসক্সয়ুাল অয়েনিনেয়কেি স্বাভানর্ক নর্য়েষ কয়র ফ ৌর্য়ি, তয়র্ তার প্রকােভনি ফকমি 
হয়র্? ফকউ কাউয়ক ফসক্সয়ুাল অয়েনিোইে করয়লই নক তার উপর োাঁনপয়য় পড়য়র্? তার সমাে, েমব, 
মলূযয়র্াে, নিনতকতা,আইি এর্ং সয়র্বাপনর তার নর্য়র্ক নক তায়ত সাড়া নেয়র্? প্রশ্নটার উির স্পিই সাড়া 
নেয়র্ িা। একমাি  নে তার নর্কৃত প্রর্নৃি থায়ক তাহয়লই হয়য়তা ফস এরকম করয়র্  া অর্েযই অপরাে। 
কাউয়ক ফসক্সয়ুানল অয়েনিোইেকরা হয়য়তা অপরাে িয় (অন্তত ফেষ সু্কয়লর মতানুসায়র) নকনু্ত তার নর্কৃত 
প্রকােভিী অর্েযই অপরাে। অপরােয়ক কখয়িাই উৎসানহত করা উনিৎ িয়। 

September 29, 2014 at 4:25pm · Dhaka · Public 

 

একনট সাইন্স নেকেি ও ফের্ী দুেবা 

অয়িক নেয়ির পনরশ্রয়ম একেল নর্জ্ঞািী খরু্ উন্নত ও সমদৃ্ধ ফরার্ট নতনর করয়লা। এই ফরার্ট কৃনিম র্নুদ্ধমিার 
এক অতযাি ব আনর্স্কার, ফ  স্বয়ংনক্রয়ভায়র্ই নিয়ের র্নুদ্ধমিায়ক কায়ে লানেয়য় কমবসম্পােি করয়ত পায়র। 
নেি নেি এই ফরার্য়টর কয়পাট্রনিক নিন্তাভার্িা মানুয়ষর ফথয়ক উিতর হয়য় ফ য়ত থাকয়লা এর্ং ফস মানুয়ষর 
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ফথয়কও অয়িক ফর্েী ক্ষমতার্াি হয়য় নেয়য় ফরার্টাসুর হয়য় ফেয়লা। ফরার্টাসুর নিয়ে নিয়ে তার 
সানকবটগুয়লাপিুনর্বন্যাস কয়র এর্ং ফপ্রাগ্রায়মর সমি নকছু পনরর্তবি কয়র নিয়ের হায়ত রাখয়লা,  ার মােযয়ম ফ  
নর্জ্ঞািীরা তায়ক সনৃি কয়রনছয়লি তায়ের ধ্বংস করার আর ক্ষমতা থাকয়লা িা। ফরার্টাসুর নিয়েয়ক অয়েয় ও 
অমর ফঘাষণা কয়র নিনর্বিায়র মানুয়ষর উপর অতযািার শুরু করয়লা। মানুষয়ের পনৃথর্ী ফথয়ক নর্তানড়ত কয়র 
রয়র্ানটক দুনিয়া র্ািায়িার পনরকপনািা শুরু করয়লা। এরকম অর্স্থায় নর্জ্ঞািীরা পড়য়লা মহাসমসযায়, পনৃথর্ীর 
ফশ্রষ্ঠ ফরার্ট ইনঞ্জনিয়াররা নমনটং এ র্সয়লা ফরার্টাসুরয়ক নকভায়র্ েমি করা  ায় ফসই র্যপায়র। ফ য়হতু ফকাি 
মানুষ র্া ফকাি অস্ত্রেয়স্ত্রর মােযয়ম এই মহাপরাক্রমোলী ফরার্টাসুয়রর মতুৃয ঘটয়র্ িা তাই অর্য়েয়ষ নসদ্ধান্ত 
হয়লাআয়রকনট উন্নত কয়পাট্রনিক ফরার্ট র্ািায়িার  ার কােই হয়ে এই মহাপ্রতাপোলী ফরার্টাসুরয়ক ধ্বংস 
করা। ফ ই কথা ফসই কাে,নর্জ্ঞািীরা আরও সকূ্ষ্মভায়র্ আরও উন্নত ফরার্ট গুখবা র্ািায়িার কায়ে ময়িানিয়র্ে 
করয়লি। আয়েরর্ায়রর ফরার্টাসুর নতনরর ভুলভ্রানন্ত আরও ভালভায়র্  ািাই করা হয়লা  ায়ত গুখবা মানুয়ষর 
নিয়েবয়ের র্াইয়র ফ য়য় ফোলমাল িা পানকয়য় ফেয়ল। 

ফরার্ট নতনর ফেয়ষ গুখবায়ক পািায়িা হল ফরার্টাসুরয়ক ধ্বংস করার েন্য। গুখবায়ক ফেয়খ ফরার্টাসুর অট্টহানস 
নেয়ত লােয়লি। হু হা হা হাহা কয়র হাসয়ত হাসয়ত নতনি র্লয়লি,“একটা সামান্য ফছাট ফরার্ট ফ  নকিা 
মানুয়ষর নিয়েবে ময়তা িয়ল,  ার নিয়েরই ফকাি স্বােীিতা ফিই ফস এয়সয়ছ নকিা আমায়ক ধ্বংস করয়ত!” 
এরপর গুখবা ও ফরার্টাসুয়র তুমলু ফরার্নটক োইট হয়লা এর্ং অর্য়েয়ষ ফরার্টাসুর পরানেত হয়লি। উপয়রর 
ফরার্য়টর েপনানট পয়ুরাপনুরই আমার মনিস্ক নিেবত ফছাট একটা সাইন্স নেকেি। এনট পয়ড় আপিায়ক  নে এই 
২ ফরার্য়টর ময়েয কাউয়ক ভনক্তশ্রদ্ধা করয়ত র্লা হয় তাহয়ল আপনি কায়ক ভনক্ত করয়র্ি? আনম হয়ল নকনু্ত 
ফরার্টাসুরয়কই ভনক্ত করতাম। ফরার্টাসুয়রর সাহস, র্ী ব, র্নুদ্ধ, জ্ঞাি আমায়ক ফমানহত কয়রয়ছ। আয়রকনট 
র্যপার হয়ে ফরার্টাসুয়রর স্বােীি হর্ার আকাঙ্ক্ক্ষা ও প্রয়িিা। অন্যনেয়ক গুখবার স্বকীয় ফকাি ফক্রনেট ফিই, ফস 
শুে ু মানুয়ষর নেক নিয়েবেিাপালি কয়র ফেয়ছ। তার সমি  য়ুদ্ধর অস্ত্রেস্ত্র ও ফপ্রাগ্রাম মানুষই  নুেয়য়য়ছ। 
গুখবায়ক মানুষ তার প্রয়য়ােয়ি সনৃি কয়রয়ছ, মানুষ তার প্রয়য়ােয়ি প্রেংসাও কয়রয়ছ। উপয়রর সাইন্স 
নেকেিটা আনম নিয়য়নছ এক ফপৌরানণক কানহিী ফথয়ক ফ  ফপৌরানণক কানহিী অনুসরণ কয়র আেও নকছু মানুষ 
তায়ের আরােয ফের্ীয়ক ভনক্তশ্রদ্ধা কয়র। আর নকছু সিাতিী প্রেনতেীলরা ফেখাি তায়ের েয়মবয়ের্ীর আরােিা 
কয়র িারীয়ক কয়তা উি স্থায়ি োয়ো নেয়য়য়ছ! আয়র মোই, ফের্ীর সনৃিই ফতা হয়য়য়ছ পরুুষ ফের্তায়ের 
প্রয়য়ােয়ি। মনহষাসুয়রর  খি ফের্, োির্, িয়রর হায়ত মতুৃয হয়র্ িা তখি একেি অর্লা িারীর প্রয়য়ােি 
হয়য়য়ছ,  া মনহষাসুর নিয়েও কখয়িা ভায়র্ নি। ঐ িারীর োয়োয় কুিা, শুকরও সনৃি কয়র তার হায়ত অস্ত্র 
নেয়য় পািায়ত পারয়তা ফের্তারা, এটা ফের্তায়ের অসীম েয়া ফ  তারা কুিা শুকর ফরয়খ িারীয়ক নির্বািি 
কয়রয়ছ। েহ্মা, নর্ষু্ণ, ময়হশ্বরসহ অন্যান্য পরুুষয়ের্তার ফতেেীপ্ত ফেযানতয়ত সনৃি হয়য়নছয়লা দুেবা। এরপর 
দুেবার হায়ত এয়কক ফের্তা তায়ের এয়কক অস্ত্র তুয়ল নেয়য় দুেবায়ক েনক্তর ফের্ী নহয়সয়র্ প্রনতনষ্ঠত কয়রি। 
সর্য়েয়ষ ফের্ী দুেবা  দু্ধয়ক্ষয়ি এয়স ফের্তার প্রেি েনক্তদমথিু কয়রি। এয়ত ফের্ী দুেবার কৃনতত্ব নক আনম 
আে প বন্ত র্েুয়ত পারলাম িা। নপততৃে তার প্রয়য়ােয়ি িারীয়ক ফের্ী র্ানিয়য় আরােিা করয়ত পায়র আর্ার 
মােী র্ানিয়য় ভৎসিাও করয়ত পায়র।  নেও ফের্ীর আর মােীর ময়েয ফকাি পাথবকয ফিই, দুনটই নপততৃয়ের 
কাপনানিক সনৃি। 

September 30, 2014 at 4:00pm · Dhaka · Public 
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পেূামণ্ডপ ভাংিুর এর্ং লনতে নসনেকী 

“এয়তা টাকা নেয়য় প্রনতমা র্ানিয়য় কয়য়কনেি পয়ুো কয়র পানিয়ত ফেয়ল নেয়য় নক লাভ?” এই রকম প্রশ্ন 
২০০৩ সায়ল নর্এিনপর এক সংসে সেসয মসুলমাি হয়য় অন্য েমব সম্পয়কব কয়রনছয়লি  নেও ফসটা নিয়য় 
ফকউ আপনি তুয়লনি। এই েরয়ণর প্রয়শ্নর সম্মখুীি আমায়ের নহন্দু র্নু্ধরা প্রনতনিয়ত হয় এর্ং সংখযালঘ ুর্য়ল 
প্রনতকূল পনরয়র্য়ে উির নেয়তপায়র িা। হয়ের উপয় ানেতা সম্পয়কব লনতে নসনেকীর র্যনক্তেত মতামত নিয়য় 
সারায়েয়ে ফতালপাড় হয়লও পেুা শুরু হর্ার ২ নেয়ির ময়েযই এ প বন্ত প্রাপ্ত তথযময়ত ৩৩ নট পেুা মনদর 
আংনেক র্া পয়ুরাপনুরভায়র্ ভাঙিুয়রর ঘটিায় কায়রা টু েব্দ শুিনছ িা। একেি র্যনক্তনর্য়েষ তার নিয়ের েয়মবর 
ফকাি প্রথার উপয় ানেতা নিয়য় প্রশ্ন তুয়লয়ছি র্য়ল তার োাঁনস, ফেল, োনি র্া পেতযাে োর্ী করয়ছি েমবপ্রাণ 
মসুলমািরা কারণ ফসই েমবটা হয়লা ইসলাম। অন্যনেয়ক সংঘর্দ্ধ একনট রােদিনতক েল ক্রমােতভায়র্ অন্য 
েয়মবর উপর সনহংসতা িানলয়য়  ায়ে তারপরও ফসই েলয়ক দুর্ ৃবি উপানেয়ত ভূনষত কয়র আড়াল করা হয়ে। 

িা, পেুা মনদর ভািয়ল আমার অনুভূনত আহত হয়িা র্রং ঈশ্বর ফ  কয়তা অসহায়তা পেুা মনদর ভািয়ল 
প্রমাণ হয়। নকনু্ত পেুামনদর ভািাটা আনম কখয়িাই সমথবি কনরিা কারণ সনহংসতা ফকাি নকছুর মােয়মই 
সমথবিয় ােয িয়। আনম পেুার উপয় ানেতা নিয়য় প্রশ্ন তুলয়ত পানর, আয়লািিা করয়ত পানর এমিনক মানটর 
প্রনতমায়ক নঘয়র ভক্তয়ের ফর্াকানম নিয়য় হাাঁনস িাট্টাও করয়ত পানর নকনু্ত তায়ের প্রনতমা ভাঙিুর করয়ত পানরিা। 
একইভায়র্ আনম হয়ের উপয় ানেতা নিয়য় প্রশ্ন তুলয়ত পানর, হে নিয়য় ঐনতহানসক আয়লািিা করয়তপানর 
এমিনক হে নিয়য় হানসিাট্টাও করয়ত পানর নকনু্ত হয়ের উয়েয়েয  ািা করা ফকাি র্যনক্তয়ক সনহংস উপায়য় 
র্াো প্রোি র্া হে করয়ত ফকি  ায়ে এই েন্য অপহরণ করয়ত পানর িা। ফমস েীর্য়ির প্রায় এক র্ছর আনম 
একেি িামােী মানুয়ষর সায়থ একই রুয়ম নছলাম। ফসই মানুষনট আমার কথা শুয়ি আমায়ক িানিক নহয়সয়র্ই 
ময়ি করয়তা। তারপরও আনম প্রায়ই তার িামায়ের সময় ময়ি কয়র নেতাম এমিনক তার োয়িামাে নর্নছয়য় 
ফেয়া সহ তার িামাে পড়ার ময়তা সকল পনরয়র্ে (ফ মি ফসই সময় োি সাউন্ে নেয়য় িা র্াোয়িা, 
ফমার্াইয়ল ফোয়র কথা িা র্লা প্রভৃনত) র্োয় ফরয়খ তায়ক িামাে পড়য়ত সহয় ানেতা করতাম। তার সায়থ েমব 
নিয়য় অয়িক তকব হয়য়য়ছ, তকব করয়ত করয়ত িামায়ের সময় হয়য় ফেয়ল র্লতাম িামাে পড়য়র্ি িা? নতনি 
িামাে পড়য়তি, আমার েন্যও আোহর কায়ছ ফোয়াও করয়তি। আমার সর্ ভায়লা লােয়লও শুে ু এই 
োেবনিক র্যপারটা তার ভায়লা লােয়তা িা।  নেও আোহ তার ফোয়া আে প বন্ত কর্লু কয়রি নি। আনম 
কখয়িাই কায়রা র্যনক্তেত কায়ে র্াো প্রোি কনর িা আর ফসটা সনহংসভায়র্ করার কখয়িা নিন্তাও করয়ত 
পানরিা। ফসই র্যনক্তর কাে  নে আমার ভায়লা িা লায়ে তাহয়ল আনম সমায়লািিা এমিনক হাাঁনসিাট্টাও করয়ত 
পানর নকনু্ত সনহংসতা িয়। 

তাছাড়া প্রনতমা আমার কায়ছ সুদর ওিাদনিকতার প্রতীক। ফছাটকায়ল একটু সুদর পতুুল র্ানিয়য় আনম 
আিয়দ আপ্লতূ হয়য়নছলাম আর এয়তা র্ড় র্ড় নেপনাকমব এয়তা সুদরভায়র্ র্ািায়  া িা ফেখয়ল নর্শ্বাসই করা 
 ায় িা। আনম প্রনতমার ফসৌদ ব ফেনখ, প্রনতমার সনৃিকতবার নিপিু হায়তর কারুকা ব ফেনখ। আনম প্রনতমার ময়েয 
প্রাণ খুাঁনে িা, ফের্তা খুাঁনে িা, আনম খুাঁনে িাদনিকতা, আনম খুাঁনে অপরূ্ব ফসৌদ ব। 

আমার ফছাট ভাইটা  খি আর্োর েয়র পেুা ফেখয়ত  ায়র্া তখি তার খেুীর েন্য আনম তায়ক নিয়য়  াই। 
আনম আমার ফছাট ভাইয়য়র আিয়দর ময়েয সুখ খুাঁয়ে পাই। আনম প্রনতমা ফেনখ, ফেয়কায়রেি ফেনখ, লাইনটং 
ফেনখ, পেুায়ক নঘয়র মানুয়ষর আিদ ফেনখ। তাই কখয়িা িাইিা এই সকল সুদয়রর উৎসয়ক নকছু অসুদর 
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মানুষ ধ্বংস করুক। লনতে নসনেকীর উয়েয়েয র্লয়র্া, আোনমর্ার হয়ে  াওয়ার ফঘাষণা নেয়য় ফেের্াসীর 
কায়ছ ক্ষমা িাি। আপনি এখয়িা রােিীনত র্েুয়ত পায়রিনি, রােিীনত ইনু ফমিিয়ের ফেয়খ আপিার ফেখা 
উনিৎ।  

October 1, 2014 at 5:52pm · Public 

 

আমার মতুৃযেেবি  

মতুৃয একনট িরম র্াির্তা, এই মতুৃযর্াির্তায়ক উয়পক্ষা করয়ত িা ফপয়র মানুষ কপনািা কয়রয়ছ ঈশ্বর,আত্মা, 
স্বেব, িরক প্রভৃনত। আনম োনি ওগুয়লা কপনািা মাি,  ারা কপনািা করয়ছ তারাও আমার ময়তাই মানুষ। আনম 
নর্পরীত নকছু কপনািা কয়রও সুখ পাই িা। তাহয়ল নক অন্য নকছু নিয়য় র্যাি থাকয়র্া? নকনু্ত র্ানড়, োনড়, িারী, 
টাকা, সম্পনি, েেবি, নর্জ্ঞাি, েমব সর্নকছুই ফতা ঐ মতুৃযয়ত পনরসমানপ্ত ঘটয়র্। 

তাহয়ল ফর্াঁয়ি থাকার অথব নক? ফর্াঁয়ি থাকা নক িরম অথবহীিতা আর নিরন্তর ফর্াঁয়ি থাকার সংগ্রাম নক 
অথবহীিতার ময়েয অথব অয়িষয়ণর র্থৃা প্রয়িিা? হয়য়তা তাই। এই দুনিয়ায় মানুষ একটা ফঘায়রর ময়েয থায়ক। 
এখায়ি ফকউ আনিকতা, িানিকতা, রােিীনত, ফপটিীনত, িারী, েেবি, নর্জ্ঞাি, ঈশ্বর, রর্ীন্দ্রিাথ, ওিাে 
আনমর খাি, সানি নলওি, অনেয়সর র্স, ভায়লার্াসার মানুষ, নর্র্ানহক েীর্ি,ফেসর্কু, ব্লেসহ অসংখয 
আগ্রয়হর নেনিস নিয়য় টাইম পাস কয়র। নকনু্ত মতুৃযর কথা তারা ভায়র্ িা নকভায়র্? ফভয়র্ই র্া নক হয়র্? 

আো মতুৃযর পয়র নক হয়র্? ফকউ র্য়ল কমবেল অনু ায়ী নটকনটনক, ফতলায়পাকা র্া োহ্মণ সন্তাি হয়য় েন্ম 
নিয়র্, এইভায়র্ েন্ম নিয়ত নিয়ত নিয়ত নিয়ত এক সময় ভের্ায়ির সায়থ নময়ল  ায়র্। ফকউ র্য়ল কর্য়র র্য়স 
োনি হয়র্ এরপর কর্র ফথয়ক উনিয়য় নর্িারক নর্িার করয়র্। ফকউ র্য়ল সরাসনর আত্মাটা ঈশ্বয়রর সায়থ নময়ে 
 ায়র্। োনি এগুয়লা তায়ের কপনািা,  ার মােযয়ম তারা তায়ের েমবীয় র্য়ৃির ময়েয নিয়ির সুখ অয়িষণ কয়র। 
নকনু্ত আমার নিি ফ  অিেি কয়র আয়ছ! নিিয়ক র্েুাই আয়র র্যাটা ফঘাড়ারনেম হয়র্, মানটর সায়থ নময়ে 
 ায়র্া। নকনু্ত নিি ফ  মায়ি িা – এয়তা ফপ্রনমকার সায়থ নমলয়ির েন্য ছটেট করা নিি িয়, এ ফতা র্য়ড়ায়লাক 
হর্ার স্বয়প্ন নর্য়ভার নিি িয় ফ  নমলি হয়ল র্া লটানর ফপয়লই সমাোি হয়য়  ায়র্, এ ফতা নপথায়োরায়সর 
উপপােয িয় ফ  কাঞ্চি সযায়রর কায়ছ ফেয়ল র্নুেয়য় নেয়র্, এ ফতা মাকবয়সর েেবি িয় ফ  হারুি সযায়রর কায়ছ 
ফেয়ল োিয়ত পারয়র্া, এয়তা ফপ্লয়টার নরপার্নলক িয় ফ  আনমনুল ইসলাম সযায়রর কায়ছ ফেয়ল র্য়ুে  ায়র্া, 
এয়তা ফকারআি হানেস িয় ফ  হুেয়ুরর কায়ছ নেয়য় র্েুয়র্া, এয়তা র্াইয়র্ল েীতা িয় ফ  োোর র্া 
পয়ুরানহয়তর কায়ছ নেয়য় র্েুয়র্া। এ ফ  মতুৃযেেবি  া একমাি  ারা ময়রয়ছ তারাই হয়য়তা োয়ি। 

মতুৃযেেবি একর্ার  ার মাথায় ঢুয়ক ফস সম্ভর্ত আর স্বাভানর্ক থাকয়ত পায়রিা। নক হয়র্ এয়তা টাকা পয়সা 
কয়র, মতুৃযই ফতা সর্ ফেষ হয়র্। নক হয়র্ এয়তা র্ই পয়ড়, সানহতয রিিা কয়র, েিনপ্রয় হয়য়, েেবিিিবা কয়র, 
নর্জ্ঞািিিবা কয়র, সংেিি কয়র, রােিীনত কয়র? রর্ীন্দ্রিাথয়ক আে ফকানট ফকানট মানুষ ময়িপ্রায়ণ শ্রদ্ধা কয়র 
তায়ত রর্ীন্দ্রিায়থর নক আসা  ায়? মতুৃযেেবি মানুষয়ক অনহংস কয়র, অয়িক সময় মানুষয়ক নিনিয় কয়র। নক 
লাভ একেি মানুষয়ক িনকয়য় ২ টা পয়সা ফর্েী নিয়য়, নক লাভ একেি মানুষয়ক হতযা কয়র, নক লাভ 
ভায়লায়র্য়স, নক লাভ ফ ৌিকয়মব, নক লাভ পানথবর্ নক্রয়াকয়মব? 

ফকাি লাভ িাই ফর্টা আনছস ফকি? মর!  
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মায়েময়েয সনতযই আত্মহতযা করয়ত ইো কয়র। িা ফপ্রয়ম ছযাকা ফখয়য়, টাকা পয়সার োয়মলায়, ফকাি 
অনুয়োিিায় আত্মহতযা করা িয়। এক্সয়পনরয়মন্ট করার েন্য আত্মহতযা করয়ত ইো কয়র, মরার পয়র নক হয় 
তা োিয়ত র্ড়ই ইো কয়র।  নকনু্তএক্সয়পনরয়মন্ট করয়ত ফ য়য় আনমই ফ এ ক্সপায়ার হয়য়  ায়র্া? আনম ফতা 
আর এয়তা সুদর পনৃথর্ীয়ত আসয়ত পারয়র্ািা, আনম ফতা মায়য়র হায়তর রান্না ফখয়ত পারয়র্া িা, আনম ফতা 
ফপ্রনমকার ফিায়খর কান্না থামায়ত পারয়র্া িা, আনম ফতা উত্থাল ফ ৌর্য়ি আর টালমাতাল হয়ত পারয়র্া িা, 
আনময়তা আমার অনুভুনত ও নিন্তাগুয়লা কায়রা সায়থ ফেয়ার করয়ত পারয়র্ািা, আনম ফতা েীর্িািয়দর কনর্তা 
পড়য়ত পারয়র্া িা, আনম ফতা নিটয়সর েেবি পড়য়ত পারয়র্া িা, আনম ফতা SagarHossain, তাহনসর্ 
হাসাি, Khan Asad, Shipra এর ময়তা নপ্রয় মানুষয়ের সানন্নেয পায়র্া িা। 

এই মতুৃযেেবি র্ড়য়র্েী আনমত্বর্ােী, ফস নিয়েয়ক ভালর্াসয়ত নেখায়। নকনু্ত ফকাি সমাোি নেয়ত পায়র িা। 
সর্ার ময়েয এ মতুৃযেেবি ভর কয়র িা, মতুৃযর কথানিন্তা করয়ল ফর্েীরভাে মানুষ র্য়ড়ায়োর তায়ের েণ্ডীর 
ময়েয িামাে, ফরাো, পেুা কয়র কাপনানিক ফকাি খুাঁনটয়ক আাঁকয়ড় েয়র সান্ত্বিা লাভকয়র। নকনু্ত আনম ফ  ঐ 
সান্ত্বিার র্াইয়র! ফকাি পীর, মনুেবে, আোহ্, হনর কায়রা মােযয়ম ফতা আমার মনুক্ত,ফমাক্ষ, নির্বাণ, সযালয়ভেি, 
িাোত,োিাহ, র্াকাহ হয়র্ িা, তাহয়ল আনম নক করয়র্া? এয়তা সুদর েীর্য়ির পয়র নক আর নকছু আয়ছ? িা 
থাকয়ল এভায়র্ই অিন্তকায়লর েন্য নিঃয়েষ হয়য়  ায়র্া? এ এক ফসকুলার মানুয়ষর িরম আেযানত্মকতা, ফ  
আেযানত্মকতায় ফ ৌর্য়ি র্য়সই আনম আক্রান্ত হয়য় পােলপ্রায়, োনি িা র্দৃ্ধ হয়ল নক হয়র্। 

October 3, 2014 at 6:02pm · Dhaka · Public 

 

ইসলাম ও কুরর্ািী 

েরুি, আপিার একটা েুটেুয়ট র্ািা আয়ছ, েতকাল রায়ত আপনি স্বপ্ন ফেখয়লি আোহ্ আপিার র্ািানটয়ক 
ফকারর্ানি করয়ত র্য়লয়ছি। সকায়ল উয়ি আপনি নক স্বপ্নটায়ক স্বপ্ন ময়ি করয়র্ি িানক আোহর কথা অক্ষয়র 
অক্ষয়র পালি করার েন্য র্ািায়ক ফকারর্ানি নেয়র্ি? স্বভার্তই আপনি  নে েমবভনতব সুস্থ মনিয়স্করও মানুষ 
হয়য় থায়কি তাহয়লও আপনি স্বপ্নটায়ক স্বপ্নই ময়ি করয়র্ি, কখয়িাই স্বপ্নয়ক র্াির্ করার নিন্তাও করয়র্ি িা। 

 নে আপনি অসুস্থ মনিয়স্কর হয়য়ও আপিার পিুয়ক ফকারর্ানি নেয়ত িাি তারপরও আপিার স্ত্রী, পিু, 
প্রনতয়র্েী,সমাে, ফেয়ের আইি েঙৃ্খলা নক আপিায়ক এই কাে করয়ত নেয়র্? আপিায়ক নক পােল র্য়ল 
হাসাহানস করয়র্ র্া আইয়ি ফসাপেব করয়র্ িানক আপিায়ক অনুসরণ কয়র তারাও তায়ের সন্তািয়ক ফকারর্ানি 
নেয়র্? আর ইোহীময়ক স্বপ্ন ফেখায়িা হয়য়নছয়লা সর্ ফথয়ক নপ্রয় নেনিসয়ক উৎসেব করয়ত। একটা মানুয়ষর 
সর্য়িয়য় নপ্রয় নেনিস নক? স্বভার্তই তার নিয়ের েীর্ি। তাহয়ল ফকি নতনি তার সন্তািয়ক ফর্য়ছ নিয়লি? 
র্তবমাি নিলয়েি রাইট ফ খায়ি সন্তায়ির োয়য় সামান্য হাত উিায়িায়ক সমথবি কয়র িা ফসখায়ি সন্তাি হতযার 
প্রশ্নইয়তা অর্ান্তর। েমবগুয়লা িারীয়ক ফ মি পরুুয়ষর সম্পনি ময়ি কয়র ফতমনি সন্তািয়কও তার নপতার সম্পনি 
ময়ি কয়র। ফকাি েমব নপতার প্রনতশ্রুনতর েন্য সন্তািয়ক র্ির্ায়স পািায় আর্ার ফকাি েমব নপতার স্বপ্নয়োয়ষ 
সন্তািয়ক উৎসেব করার েিৃান্ত স্থাপি কয়র নহনদ িুয়লর মহানুভর্তা ফেখায়। পয়ুরা নমথটায়ক সতয ময়ি কয়র 
অগ্রসর হয়লও ফেনখ, নিয়েয়ক ফকারর্ানি িা করয়লও ইোহীম তার পিুয়ক ফকারর্ানি কয়রনছয়লি, তায়ের 
সায়থ সম্পকব নছয়লা ফেয়হর নপতা পয়ুির। নকনু্ত আমরা নক ফকারর্ানি করনছ? পশুটার সায়থ আমায়ের সম্পকব 
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নক? টাকার সম্পকব ছাড়া আর ফকাি সম্পকব আনম ফেনখ িা। আর ফসই টাকা কৃষ্ণাি িা ফশ্বতাি এই র্ণবর্ায়ের 
র্াোনুর্ায়ে িাই র্া ফেলাম। 

ইোহীম  খি তার পিুয়ক ফকারর্ানি নেয়ত ফিয়য়নছয়লি তখি তার র্াসার পনরয়র্ে ফকমি নছয়লা? অর্েযই 
ফোকার্হ একনট পনরয়র্ে নছয়লা। আর আমরা  খি আমায়ের পশুটা ফকারর্ানি ফেই তখি আমায়ের র্াসার 
পনরয়র্ে ফকমি থায়ক? অর্েযই উৎসর্মখুর খাই খাই পনরয়র্ে। ইোহীম নক তার পিুয়ক ফোর কয়র উৎসেব 
কয়রনছয়লা িানক পিু নিয়েই ফস্বোয় উৎসেব হর্ার েন্য রানে নছয়লা? আমার োিা ময়ত পিু নিয়েই উৎসেব 
হয়তও রানে নছয়লা। আমরা ফ  পশুটায়ক ের্াই করয়র্া তায়ক একটু র্নুেয়য় শুনিয়য় ফকি ের্াই কনর িা? তার 
হাত পা ফর্াঁয়ে কয়য়কেি মানুষতার উপর এইভায়র্ নিমবম অতযািার কয়র িা ফময়র আয়পায়ষ তায়ক রানে 
কনরয়য় মারয়লই পানর। ইোহীম নক ইসমাইলয়ক হাত পা ফর্াঁয়ে ফোরপরূ্বক ফকারর্ানি করনছয়লি? ইসমাইল 
ফতা স্মাইল নেয়ত নেয়ত ফকারর্ানি হয়ত ফিয়য়য়ছি। পশুগুয়লার ময়ুখও হানস েুনটয়য় তারপর ফকারর্ানি ফেয়া নক 
উনিৎ িয়? 

ময়ির পােনর্কতায়ক ফকারর্ানি ফেয়ার কথাটা পরুাই োলতু। ইোহীম তার ফছয়লয়ক উৎসেব করয়ত 
নেয়য়নছয়লি ময়ি পােনর্কতায়ক ফকারর্ানি নেয়ত িয় র্রং আোহর আয়েে পালি করয়ত। আর প্রনত র্ছর 
নিরীহ পশুগুয়লার রয়ক্ত হাত রানঙয়য় রািায় রািায় রয়ক্তর র্ন্যা র্ইয়য় নেয়য় ময়ির পােনর্কতা নক আসয়লই 
ফকারর্ানি ফেয়া হয়?  নে মানুয়ষর ফথয়ক েনক্তোলী নভিগ্রয়হর ফকাি র্ানসদা এয়স পনৃথর্ী েখল কয়র আর 
তায়ের আরােয ফের্তায়ক সনু্তি করার েন্য েয়র েয়র আমায়ের অসহায় মানুষয়ের ফকারর্ানি নেয়ত থায়কি 
তাহয়ল একেি মানুষ নহয়সয়র্ আপিার ফকমি লােয়র্? 

October 5, 2014 at 5:32pm · Public 

 

মতৃয়েহ সৎকার িানক ফেহোি?  

তুই ফ  নকছু নর্শ্বাস কনরস িা, মরয়ল ফতায়র নক করয়র্? ফপাড়ায়র্ িা মানট নেয়র্? অয়িক আয়ে ফথয়কই ফর্ে 
নকছু েমবার্ালয়ের (েমব + আর্াল) কাছ ফথয়কএ েরয়ণর প্রয়শ্নর সম্মখুীি হয়য়নছ। 

র্যনক্তেতভায়র্ আনম মতৃয়েহ ফপাড়ায়িার ফঘার নর্য়রােী। নেশুকায়ল একর্ার একেয়ির োহ করা ফেয়খনছলাম, 
ফেয়হর েক্ত অংে ফ মি মিক  খি িা ফপায়ড় তখি র্াে র্া লানিনেয়য় আঘাত কয়র ফভয়ি িুরমার করা হয় 
ভায়লাভায়র্ পনুড়য়য় ছাই করার েন্য, ফসই েেৃয এখয়িা আমার ফিায়খ ভায়স। ফ  ফকায়িা নেশুর আপিেয়ির 
মতৃয়েহ  নে তার সাময়ি নিতায় উনিয়য় নিমবম ভায়র্ ফপাড়ায়িা হয় তাহয়ল ফসই নেশুর মানুনষক স্বায়স্থয 
মারাত্মক পনরমাি প্রভার্ পড়য়ত পায়র, আমারও তাই হয়য়নছয়লা। ঐ ভয়ংকর োহ ফেখার পর আে প বন্ত 
ফকাি মতৃয়েহ ফপাড়ায়িার োয়র কায়ছও আনম  াইনি। 

ফপাড়ায়িার পনরয়র্েেত েুাঁনক রয়য়য়ছ, ফ  োছগুয়লা ফকয়ট ফেয়ল আমরা পনুড়য়য় থানক ফসই োছগুয়লা 
পনরয়র্য়ের ভারসায়মযর েন্য একান্ত প্রয়য়ােি। সাোরণত আম োয়ছর ময়তা একটা সুস্বাদু েয়লর োছ ফকয়ট 
মানুষ ফপাড়ায়িা হয়  া আমায়ের অথবিীনতয়ত র্ড় ভুনমকা রাখয়ত পায়র। তাছাড়া ফ  ফকাি োয়ছর উপকানরতা 
আমরা সর্াই োনি ফসটা নিয়য় িনর্বত ির্বণ িাই র্া করলাম। 
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ফপাড়ায়িাটা অস্বাস্থযকর, মতৃ র্যনক্তর এমি ফকাি ফছাাঁয়ায়ি ফরাে  নে থায়ক  া র্াতায়সর মােযয়ম ছড়ায়ত পায়র 
তাহয়ল তায়ক িা ফপাড়ায়িাই ভায়লা। তাছাড়া ফপাড়ায়িার েয়ল মানুষ েগ্ধ হর্ার ঘ্রাণ ও ফোাঁয়া আয়েপায়ের 
পনরয়র্য়ের েন্যও ক্ষনতকর। 

ময়ুখ আগুি আয়রকনট িরম অমািনর্ক কাে র্য়লই আমার কায়ছ প্রতীয়মাি হয়। ফ  নপ্রয় মানুষটা আমায়ক 
েন্ম নেয়য়য়ছ, আমায়ক র্ড় কয়রয়ছ র্া ফ  সিী আমার সায়থ ছায়ার ময়তা সমি সময় নছয়লা ফসই নপ্রয় মানুয়ষর 
ময়ুখ আগুি ফেয়া নক সহে কথা? ফহাক মতৃ তারপরও এইকাে  ারা কয়রয়ছ তারাই শুে ুোয়ি এটা কয়তা 
কয়ির! 

োছ িয়ির নর্কপনা আেকাল মতৃয়েহ ফপাড়ায়িার েন্য এক প্রকার িুেীর র্যর্স্থা করা হয়য়য়ছ নর্য়েষ কয়র 
ভারয়ত এনট এখি ফেখা  ায়। তয়র্ ফসই িুেীয়তও নকনু্ত নর্দুযৎ িি হয়ে। আয়রকনট র্ড় র্যপার হয়ে, 
িতৃানত্ত্বক ও নর্জ্ঞানিক েয়র্ষণার েন্য মানুয়ষর কঙ্কাল একান্ত প্রয়য়ােি, এনট  নে পনুড়য়য়ই ধ্বংস করা হয় 
তাহয়ল ৫০০০ র্ছর পর আমায়ের উিরসনূররা আমায়ের কঙ্কালগুয়লা নিয়য় েয়র্ষণা কয়র আমরা এখি ফকমি 
আনছ ফসগুয়লা ফর্র করয়র্ নকভায়র্? 

উপয়রর কারণগুয়লাসহ আরও নকছু কারয়ণ আনম ফপাড়ায়িার নর্রুয়দ্ধ তাহয়ল আমায় নক মানট ফেয়া হয়র্? 
আসয়ল আনম মানট ফেয়ারও নর্রুয়দ্ধ। আমার ফেহ ফপাকামাকয়ড়র খার্ায়রর ফিয়য় মানুয়ষর সামান্য ফকাি কায়ে 
লােয়ল আনম আপ্লতূ হয়র্া। আমার ফিাখ নেয়য় ফকউ ফেখয়ত পারয়ল, আমার হাটব, নকেনি ফকাি কায়ে আসয়ল 
এমিনক আমার কঙ্কালটা নেয়য় ফকউ পড়াশুিা কয়র সামান্য নেখয়ত পারয়ল আনম খেুী হয়র্া। তাছাড়া শুয়িা ফহ 
মসুলমাি, ফতামায়ের প্রয়তযয়কর মিুনকর িনকয়রর ফসই ভয়ংকর ৩ প্রশ্ন (রর্ ফক িীি নক, ির্ী ফক) এর্ং 
কর্য়রর আোর্ (ভয়ংকর সায়পর কামড়, হাতুনড় নেয়য় র্ানড় ফময়র মাথা িযাো করা আর্ার সমাি করা আর্ার 
র্ানড় মারা প্রভৃনত) ফথয়ক র্াাঁিয়ত হয়লও মানট িাপা িা নেয়য় েরীর টাোি কয়র ফেয়াই উিম। িা হয় একর্ায়র 
হােয়রর ময়োয়িই ফেখা হয়র্। 

তাই পানিয়ত ভাসায়িা, মানটিাপা ফেয়া, ফপাড়ায়িা, কনেয়ি রাখা, োয়ছর োয়ল েুলায়িা এই সর্নকছুর ফিয়য় 
তাৎপ বহীি েরীরটা সামান্য হয়লও তাৎপ ব খয়ুে পায় ফমনেকযায়ল ফেহ োয়ির মােযয়ম। আর্ারও 
অসাম্প্রোনয়ক ভাষা নসনিক আব্দলু মনতি তার ফেহনট োি কয়র ফসই েিৃান্তই স্থাপি করয়লি। ভাষা নসনিক 
আব্দলু মনতিয়ক অন্তয়রর অন্তঃস্থল ফথয়ক শ্রদ্ধা। 

October 10, 2014 at 8:21pm · Public 

 

হালাল ও হারাম িারীর্াে  

নর্য়শ্বর তার্ৎ িারীর্ােীয়ের েমবীয় েনৃিভনিয়ত ২ ভায়ে ভাে করা  ায়, 

 থাঃ 

১) হালাল িারীর্ােী ও 

২) হারাম িারীর্ােী 
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এয়ের েেবিয়কও  থাক্রয়ম হালাল িারীর্াে ও হারাম িারীর্াে র্য়ল অনভনহত করা  ায়। িারী অনেকার প্রয়শ্ন 
এরা দু-েলই একমত হয়লও েমবীয় েনৃিভনির ফক্ষয়ি এয়ের ময়েয রয়য়য়ছ অয়িক পাথবকয। “েমবীয় স্বােহীিতার 
ময়েযই িারী স্বােীিতা”, “েয়মবর ফকাি ফোষ ফিই ফোষ হয়লা ফমৌলর্ােীয়ের”– প্রভৃনতর মােযয়ম  ারা িারীর 
অনেকার অয়িষণ কয়রি তারাই হয়লি হালাল িারীর্ােী। এই প্রকার িারীর্ােীরা নিয়েয়ক েমবীয় মোয়রট োর্ী 
কয়র েয়মবর সকল ফোষ ফমৌলর্ােীয়ের ঘায়ড় িাপাি। এয়ের ময়ত, প্রনতনট েমবই মিলময় ও কলযাণকর 
(নর্য়েষকয়র তায়ের নিয়ের েমব) আর িারীর অনেকায়রর প্রয়শ্ন পরুুষ, পরুুষতানেক সমাে, সামানেক েনৃিভনি, 
েমবীয় অপর্যক্ষা, ফমৌলর্াে, েনির্াে প্রভৃনত প্রনতর্ন্ধকতা হয়লও েমব নিয়ে কখয়িাই প্রনতর্ন্ধক িয়। তারা 
েমবীয় অনুভূনতয়ক  য়থি সম্মাি প্রেেবি কয়রি, এই অনুভুনত নিয়য় অ থা ফখাাঁিাখুাঁনি িা কয়র পাে কানটয়য় 
ফ য়তই ফর্েী পছদ কয়রি। 

অন্যনেয়ক হারাম িারীর্ােীরা েমবয়ক পরুুয়ষর আনর্ষ্কার এর্ং েমবপরুুষতয়ের প্রনতভূ র্য়ল ফঘাষণা নেয়য় িারী 
স্বােীিতার অন্যতম অন্তরায় নহয়সয়র্ েমবয়ক নিনিত কয়রি। তারা িারী স্বােীিতার প্রয়শ্ন প্রথয়মই েমবয়ক ফটয়ি 
এয়ি েমবীয় অনুভূনতয়ত সুড়সুনড় প্রোি করয়ত ভায়লার্ায়সি। তায়ের ময়ত ফমৌলর্াে, েনির্ায়ের ময়ূল রয়য়য়ছ 
এই েমব, ফমৌলর্ােী,েনির্ােীরাই প্রকৃত োনমবক। পািািয মেুয়ুক এই হারাম িারীর্ােীয়ের কেরটা একটু 
ফর্েীই। তয়র্ আেকাল হালাল িারীর্ােীরাও নকছুটা হয়লও কের র্া সহানুভূনত পায়েি তার অন্যতম 
উোহরণ হয়লি মালালা। মালালা কয়তাটা িারীর্ােী ফসটা নিয়য় নর্তকব থাকয়তই পায়র নকনু্ত িারী অনেকার 
প্রয়শ্নই তার উপর হামলা হয়য়য়ছ র্য়ল পািািয মেুয়ুক নতনি িারীর্ােী নহয়সয়র্ েহৃীত হয়য়য়ছি। তয়র্ এই 
হামলাই তার েীর্য়ি টানিবং পয়য়ন্ট এয়ি নেয়য়য়ছ। আল কায়োই তার ভােয পনরর্তবি কয়র নেয়য়য়ছ। 

একমাস আয়ে পানকিািী এক র্নু্ধর সায়থ মালালা নিয়য় েীঘব আয়লািিা হনেয়লা। নতনি নিয়েই স্বীকার 
করয়লি র্নহনর্বয়শ্ব নর্য়েষ কয়র পািায়িয পানকিািয়ক পয়েনটভনল নরয়প্রয়েন্ট করার ময়তা নকছুই ফিই একমাি 
মালালা ছাড়া। পানকিাি র্লয়তই র্াইয়রর ফেয়ের মানুষ ফর্ামার্ানে, আল-কায়ো, ইসলামী ফমৌলর্াে র্য়ুে, 
নক্রয়কয়টর ফসই ঐনতহ্য হানরয়য় ফেয়ছ, সানহতয র্া নর্জ্ঞায়ি পানকিাি আন্তেবানতক ভায়র্ খরু্ একটা সাড়া 
ফেলয়ত পায়র নি, ফসইখায়ি এখি একমাি ভরসা হয়লা মালালা। তার উপরই পানকিায়ির ভনর্ষযৎ। আনম শুে ু
র্য়লনছলাম মালালার এই প বায়য়  াওয়ায় মালালা র্া পানকিায়ির ফকাি কৃনতত্ব ফিই, কৃনতত্ব  নে নকছু ফথয়ক 
থায়ক তা হয়লা পািাতয নমনেয়া আর আল-কায়োর। র্নু্ধ আমার কথায় কি ফপয়য়নছয়লা, র্য়ুেনছলাম আনম 
তার পাকানুভুনতর সায়থ সায়থ মালালানুভুনতয়তও আঘাত নেয়য়নছ। ক্ষমা কয়রা র্নু্ধ, আল-কায়োর আেীর্বায়ে 
ফতামায়ের এখি মালালা আয়ছ  ায়ক নিয়য় সনতযই ফতামরা ের্ব করয়ত পায়রা। ফিয়য় ফেয়খা োনড় ফর্ামা 
হামলায় নিথর ফেহগুয়লার নেয়ক, র্েুয়ত ফেয়খা আল কায়োর পানকিািী োখায়ক, উপলনব্ধ কয়রা মালালার 
উপর হওয়া হামলায়ক – ফতামরা নক কয়র তার প্রনতোিয়ক অস্বীকার করয়র্? সকল প্রেংসা মহাি আল 
কায়োর। 

October 11, 2014 at 6:04pm · Public 

 

 

 

 



20 
 

 

ইসঃলামী নর্ঘযািঃ রাসুয়লর ঘাম ফথয়ক মানুষসহ আিায়রা হাোর মাখলকুায়তর সনৃি 

ইসঃলাম হয়লা সমি নর্ঘযায়ির নর্ঘযাি। আর ইসঃলামী নর্ঘযািানুসায়র সমি নর্ঘযায়ির ময়ূল রয়য়য়ছি একেি 
নতনি হয়লি ির্ী ফমাহাম্মে। এই পনৃথর্ী আকাে, র্াতাস, োছ, িেী, েুল, েল, মানুষও অন্যান্য পশুপাখীসহ 
সর্ নকছুর আনে এর্ং একমাি উৎস হয়ে আমায়ের ফপয়ায়রর ির্ী ফমাহাম্মে। আোহ্ আসমায়ি োোরাতুল 
ইয়াক্কীি িামক িারনট োাঁখা নর্নেি প্রকাণ্ড অথি িেরকাড়া সুদর একনট র্কৃ্ষ সনৃি কয়রনছয়লি। এই র্য়ৃক্ষ 
আোহ্ তাহার আপি িরূ হইয়ত আমায়ের ফপয়ায়রর ির্ী ফমাহাম্ময়ের িরূ সনৃি কয়র তা র্হুসংখযক সাো মকু্তা 
নেয়য় খরু্ সার্োিতার সায়থ েনড়য়য় ফরয়খ সুদর ময়রূ পাখীর ময়তা আকার োি কয়র হাোর হাোর র্ছর ফস 
োয়ছর উপর উপনর্ি কয়র রায়খি। 

পানখনট ফসই োয়ছর উপর র্য়স সির হাোর র্ছর  ার্ত আোহর মনহমা,তাসর্ীহ-তাহলীল, ইর্ােত 
র্য়দেীয়ত নিমগ্ন থায়কি। এরপর আোহ্ খরু্ আকষবণীয় একনট আয়িা র্ানিয়য় পানখনটর সাময়ি তুয়ল েয়রি। 
পানখনট আয়িার ময়েয তার ময়িারম ও অনত সুদর আকৃনত ফেয়খ আোহর কায়ছ ফোকরািা আোয় কয়রি। 
এইভায়র্ িয়ল ফেয়লা আরও অয়িক র্ছর। ময়রূ আকৃনতর পানখনট আরও অয়িক র্ছর ফসই োয়ছ র্য়স আোহর 
নেনকর করার এক প বায়য় আোহ্ রহময়তর ি য়র েনৃিপাত কয়রি। তায়ত পানখরূপ উক্ত িয়ূর ফমাহাম্মেী 
লজ্জায় েড়সড় হয়য় পয়ড়ি এর্ং ঘাময়ত থায়কি। 

আোহর এই মহব্বয়তর েনৃির েয়ল িয়ূর ফমাহাম্মেী ফথয়ক ফ  ঘাম ফর্র হয়, তা ফথয়কই মহাি আোহ্ আিায়রা 
হাোর মাখলকুাত সনৃি কয়রি। এ কারয়ণই রাসুয়লর আয়রক িাম উম্মী রাখা হয়য়য়ছ। আরর্ী ভাষায় উম্মি 
েয়ব্দর অথবহয়ে মলূ। সুতরং, ির্ী ফমাহাম্মেই হয়লি সকল সনৃির আনে উৎস। অতঃপর পানখরূপ িয়ূর 
ফমাহাম্মেী হাোর হাোর র্ছর তথায় অর্স্থাি কয়র আোহার ইর্ােত র্য়দেীয়ত মগ্ন থায়কি। তারপর আোহ্ 
িয়ূর ফমাহাম্মেী হয়ত সমি ির্ীও রাসুলেয়ির রূহসমহূ পয়ো কয়রি। ফসই সর্রূহয়ক কায়লমা ই তাইনয়যর্ লা 
ইলাহাইোোহু মহুাম্মাদুর রাসুলেুাহ পড়ার নিয়েবে নেয়লি। 

আোহ্র নিয়েবে ফপয়য় সকল ির্ী রাসুলেণ উক্ত কয়লমা পাি কয়র হ রত মহুাম্মেয়ক ির্ী র্য়ল স্বীকার কয়র 
ফিি। এ কারয়ণই নতনি হয়লি সাইনয়যদুল মরুসালীি র্া ফপ্রনরত মহাপরুুষয়ের সেবার। এ ফথয়ক স্পি প্রমানণত 
হয় ফ  নতনি খায়তমলু আনম্বয়াই িি নতনি োয়তহুল আনম্বয়া অথবাৎ ির্ীেয়ণর সিূিা। আোহ্ সর্বপ্রথম হ রত 
মহুাম্ময়ের িরূয়কই সেৃি কয়রয়ছি  ার ফথয়ক সকল নকছুর সনৃি। 

এর নকছুনেি পর মহাি আোহ্ একনট অনত ময়িারম োড়র্ানত নিমবাণ করয়লি। োড়র্ানত নিমবাণ কয়র নিয়ের 
আকৃনতয়ত ির্ীর আকৃনত নতয়ার কয়র উক্ত োড় র্ানতর ময়েয অনত স তয়ি সংরক্ষণ করয়ত থায়কি।  রাসুয়ল 
পায়কর সংরনক্ষত আত্মার িারপায়ে সকল মাির্াত্মা ঘয়ুর ঘয়ুর হাোর হাোর র্ছর েয়র আোহার তাসনর্হ-
তাহলীল পাি করয়ত থায়কি। একনেি আোহ্ সকল মাির্াত্মায়ক নিয়েবে প্রোি কয়রি ফহ আত্মাসমহূ, 
ফতামারা সর্াই নময়ল আমার র্নু্ধ (ইসঃলামী নর্জ্ঞাি অনু ায়ী আেহার কায়ছ সর্ মানুষ োসহয়লও শুেমুাি 
ফমাহাম্মেই তার র্নু্ধ) হ রত মহুাম্ময়ের পনর্ি িয়ূরর নেয়ক একর্ার েনৃিপাত কয়রা। আোহর নিয়েবয়ে সকল 
মাির্াত্মা িরূ এ মহুাম্মেীর নেয়ক েনৃি নেয়লা। েলশ্রুনতয়ত – 
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@ ফ  মাির্াত্মা সর্বপ্রথম রাসুয়লর মাথা মরু্ারয়ক েনৃি ফেয় তারা পনৃথর্ীয়ত খনলো ও রাোর্ােো হর্ার 
ফসৌভােয অেবি কয়র। 

@ ফ  সকল মাির্াত্মা হু য়ুরর পনর্ি কপাল ফমার্ারক ফেখার ফসৌভােয অেবি কয়রয়ছ তারা দুনিয়ায়ত নিঃস্বাথব 
েিয়িতাহয়য়য়ছ। 

@ ফ  আত্মাগুয়লা রাসুয়লর ভ্র ুফমার্ারক ফেখয়ত ফপয়য়নছয়লা তারা দুনিয়ায়ত ভায়লা নেপনাী হয়য়নছয়লা। 

@  ারা কাি ফমার্ারক ফেখয়ত ফপয়রয়ছ তারা দুনিয়ায়ত অোে েিয়েৌলয়তর মানলক হয়য়য়ছ। 

@  ারা হু য়ুরর িকু্ষ ফমার্ারক ফেয়খনছয়লা তারা ভায়লা কুরআয়ি হায়েে হয়ত ফপয়রয়ছ। 

@  ারা হু য়ুরর িাক ফমার্ারক ফেয়খয়ছ তারা পনৃথর্ীয়ত নিনকৎসকও ভায়লা আতর (সুেনন্ধ) নর্য়ক্রতা হয়য়য়ছ। 

@  ারা ির্ীনের মখু ফেয়খয়ছ তারা খরু্ই ফরাোোর হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার েলা ফেয়খয়ছ তারা নর্খযাত ওয়ায়য়ে ও উপয়েে োিকারী এর্ং ময়ুানজ্জি হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার োাঁনড় ফেয়খয়ছ তারা খযানতমাি ফ াদ্ধা হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার উভয় হায়তর তাল ুফেখয়ত ফপয়য়য়ছ তারা ফসৌভােযর্াি ও োিেীল হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার উভয় হায়তর নপি ফেখ ফতয়পয়য়য়ছি তারা কৃপণ হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার র্কু ফেয়খয়ছ তারা প্রকৃত আয়লম ও মেুতানহে হয়য়য়ছ। 

@  ারা তার পাশ্ববয়েে অর্য়লাকি কয়রয়ছ তারা নেহানে হয়য় ো নের্া েহীে হয়য়য়ছ। 

@  ারা হাাঁটু ফেয়খয়ছ তারা রুকু নসেো নেয়ত নেয়খয়ছ। 

@  ারা পা ফেয়খয়ছ তারা ভ্রমণকারী ও নেকার কায়ে পারেনেবতা লাভ কয়রয়ছ। 

@ আর  ারা দুভবােযর্েত িয়ূর ফমাহাম্মেীর পনর্ি িরূানি েরীয়রর নকছুই ফেখয়ত পায় নি তারা ইয়াহুেী, 
িাসারা, কায়ের, মেুনরক প্রভৃনত হয়য়য়ছ। 

এর্ার আপিায়ের কায়ছ প্রশ্নই সঃলামী নর্ঘযাি অনুসায়র ফপয়ায়রর ির্ীর আর ফকাি ফকাি নেক ফেখা র্ানক 
থাকয়ত পায়র  া ফেয়খ দুনিয়ায় মানুষরা নক নক হয়ত পায়র? 

{উৎস - মরয়ণর আয়ে ও পয়র কর্য়রর খর্র, ফলখক ইমাম ো  ালী (রঃ)} 

October 15, 2014 at 8:53pm · Dhaka · Public 
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সংসয়ের সংরনক্ষত িারী আসিঃ িারীর ক্ষমতায়ি িানক ফো-নপস?  

নিমবয়লন্দু গুি একর্ার আয়ক্ষপ কয়র র্য়লনছয়লি, নতনি  নে িারী হয়তি র্ির্নু্ধ নিয়য় এয়তা কনর্তা নলয়খয়ছি 
ফ , নতনি এয়তা নেয়ি আওয়ামী র্যািায়র সংরনক্ষত িারী আসয়ি সংসে সেসয হয়ত পারয়তি। নকনু্ত হায় 
মমতায়ের ময়তা ফসই কপাল নক তার আয়ছ ফস ফতা পরুুষ তাই মারাত্মক নর্ষয়মযর স্বীকার। আো এখয়িা 
আয়ছ একর্ার হয়লও নির্বািি কয়র সংসয়ের আসি নিয়র্ি, নকনু্ত এইর্য়য়স আর নক তা সম্ভর্? 

অতীয়ত রােনসংহাসয়ির দুপায়ে রাোয়ক র্াতাস করার েন্য ২ েি িারীয়ক রাখা হত। র্তবমায়ি র্াংলায়েয়ের 
রােনসংহাসয়ি ৫০ েি িারীয়ক রাখা হয় র্াতাস ফের্ার েন্য। এরা ৪ নমনিট র্াতাস ফের্ার সুয় াে ফপয়ল ১ 
নমনিট নিে েয়লর প্রনতষ্ঠাতা ও প্রোিয়ক অনুকূল র্াতাসকয়র আর নতি নমনিট নর্য়রােী েয়লর ১৪ গুনষ্ঠ উদ্ধার 
কয়র কালদর্োখী র্াতাস কয়র। 

১৯৭২ সায়ল প্রথম সংসে অনেয়র্েয়ি িারী প্রনতনিনেত্ব নছল িা র্য়লই অয়িকটা করুণা কয়রই ১৫ টা 
সংরনক্ষত আসি ফেয়া হয়য়নছল। ফসই ফথয়ক শুরু, আর থামল িা গুরু। নর্এিনপর সময়য় তা ৪৫ এ এয়স ফিয়ক 
এর্ং পয়র পঞ্চেে সংয়োেিীয়ত তা সর্বয়েষ হােয়সঞু্চরী কয়র। মোর র্যাপার হল, র্ানক ৩০০ টা আসয়ি 
 নে র্াই িান্স সর্ িারী প্রনতনিনে নির্বানিত হয় তাহয়লও এই আসি গুলয়ত পরুুষ ফ য়ত পারয়র্ িা। ৩০০ টা 
আসয়ি নকনু্ত িারীয়েরয়ক নির্বানিত হর্ার অর্াে সুয় াে থাকয়লও ৫০ নট আসয়ি পরুুষরা এয়কর্ায়রই র্নঞ্চত। 
সংরনক্ষত আসি  নে এয়তা ফর্নেই প্রয়য়ােি হয় তাহয়ল িারী ফসির সহ নর্নভন্ন ফসির ফথয়ক তা হয়ত পায়র। 
ফ মি, প্রনতর্ন্ধীয়ের েন্য সংরনক্ষত প্রনতর্ন্ধী আসি  ারা প্রনতর্ন্ধীয়ের কথা র্লয়র্, সংখযালঘয়ুের েন্য 
সংরনক্ষত আসি  ারা সংখযালঘয়ুের কয়ির কথা র্লয়র্, উপোনতয়ের েন্য সংরনক্ষত আসি  ারা 
উপোনতয়ের সমসযা নিয়য় র্লয়র্ এইরকম নর্নভন্ন ফসিয়রর ফথয়ক সংসয়ে প্রনতনিনে থাকাটাই উিম।  

আমার নিয়ের অনভজ্ঞতা ফথয়ক ফেয়খনছ, ফর্েীরভাে সমঅনেকার িাওয়া িারীরাও প্রয়য়ােয়ি সুনর্োর্ােী ছাড়া 
আর নকছুই িয়। র্তবমায়ি সংসয়ে সংরনক্ষত মনহলা আসয়ির েন্যও ফেৌড়ায়েৌনড় করা সমঅনেকায়র নর্শ্বাসী 
নমনেয়া পারসি ও িারী ফসনলয়েনট ফসই কথাই আমায়ের ময়ি কনরয়য় ফেয়। সংরনক্ষত আসি এখি নর্নক্র হর্ার 
কথা শুনি টাকা নেয়য়। আর্ার েয়ল কায়রা অর্োয়ির স্বীকৃনত স্বরূপ তার স্ত্রীয়ক রান্নাঘর ফথয়ক সংসয়ে নিয়য় 
আসারও ঘটিা শুনি। সংসয়ে নকছু ফো-নপস সানেয়য় রাখয়লই এর্ং ফসইগুয়লা নেয়য় মেী, নস্পকার র্ািায়লই 
িারীর ক্ষমতায়ি হয়িা। িারীয়ক আর কতনেি আমরা র্াস র্া সংসয়ের সংরনক্ষত কয়র সম্মানিত করয়র্া 
র্লয়ত পায়রি??? 

October 16, 2014 at 8:26pm · Dhaka · Public 

 

একেি প্রকৃত োনমবক নক অসম্প্রোনয়ক হয়ত পায়র?  

এক কথায় উির নেয়ল র্লা  ায় - িা, কখয়িাই হয়ত পায়র িা ।  ারা একাোয়র োনমবক আর্ার অসম্প্রোনয়ক 
তারা আসয়ল ভণ্ড, তারা প্রকৃত োনমবকও িয় আর্ার প্রকৃত অসম্প্রোনয়কও িয়। নকনু্ত দুঃয়খর নর্ষয় আমায়ের 
ফেয়ে ভণ্ড োনমবক অসম্প্রোনয়য়কর সংখযা অয়িক ফর্েী। আর আমায়ের িি রােিীনত এই ভণ্ড োনমবক 
অসম্প্রোনয়ক েেবিয়ক পষৃ্ঠয়পাষকতা কয়র।  
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প্রয়তযকটা েমব তার নিেস্ব সম্প্রোয়য়ক উৎসানহত কয়র পক্ষান্তয়র ইনিয়য় নর্নিয়য় ঘণৃা করয়ত নেখায় অন্য 
সম্প্রোয়য়ক। েমব মািই আনম একমাি সনিক আর অন্য সর্ ভুল এই োতীয় েেবি োরণ কয়র। আর এর েয়ল 
এক সম্প্রোয় কখয়িা অন্য সম্প্রোয়য়ক উোর েনৃিভনিয়ত গ্রহণ করয়ত পায়র িা এটাই স্বাভানর্ক।  

আরে আলী মাতব্বর র্য়লনছয়লি, নহন্দুয়ের কায়ছ ফোর্র অনত পনর্ি নকনু্ত অনহন্দু মায়িই অপনর্ি। আর্ার 
একেি মসুলমায়ির কায়ছ কর্তুয়রর নর্ষ্ঠা পাক হয়লও অমসুনলম মায়িই িাপাক। ফছাটকাল ফথয়কই আমরা 
পানরর্ানরক ভায়র্ই সাম্প্রোনয়কতা নেনখ েয়মবর িায়ম, ফসখায়ি নকভায়র্ আমরা অসম্প্রোনয়ক হয়র্া? ফকউ ফকউ 
আপাতেনৃিয়ত োনমবক অসাম্প্রোনয়ক হয়লও ময়ি রাখয়র্ি, ঘনুময়য় আয়ছ সাম্প্রোনয়কতা সকল োনমবয়কর 
অন্তয়র। 

January 8, 2014 at 7:39am · Dhaka · Public 

 

িীটয়ের েেবিঃ নিনতকতা  

েেবয়ির রায়েয সম্ভর্ত সর্ ফথয়ক নর্তনকবত োেবনিক িীটয়ে। নিস্ট্াি েয়মবর সমায়লািক নর্য়েষ কয়র িানিক 
নহয়সয়র্ আেনুিক ইউয়রাপীয় েেবয়ি নতনি নর্য়েষ স্থাি অনেকার কয়র ফরয়খয়ছি। নিস্ট্েমবয়ক সম্পণূব রুয়প 
নর্িাে করার লক্ষয নিয়য় তার েেবি িিবার শুরু। তয়র্ একটা সময় নতনি শুে ুেমব র্া ঈশ্বরয়কই আক্রমণ কয়রি 
নি, আক্রমণ কয়রয়ছি আমায়ের প্রিনলত িীনত নিনতকতায়কও।  

িীটয়ের েেবয়ি আমায়ের এই েেয়তর ফকাি লক্ষয উয়েেয ফিই, ফিই মানুয়ষরও ফকাি লক্ষয উয়েেয। েেবয়ি 
তার নর্য়েষ অর্োি অনিত্বর্াে, র্যানক্ত স্বােীিতা, ইো স্বােীিতা, ফ ৌি স্বােীিতা, ঈশ্বর মতৃ প্রনভনত 
মতর্ায়ের ফক্ষয়ি। তয়র্ িীটয়ে আমার উপর সর্ ফথয়ক েনভর প্রভার্ নর্িার কয়র িীনত নিনতকতায়ক আক্রমণ 
করার েন্য। আমায়ের অয়িক িানিক র্নু্ধই েমব র্া ঈশ্বর িামক কুসংস্কার পনরতযাে করয়লও িীনত নিনতকতার 
র্নুল কপিায়।  

িীটয়ের ময়ত, নিনতকতা আয়স নিনেবি সামানেক র্ােযর্ােকতার মােযয়ম,  ার প্রনত মানুষ আত্মসমপবণ করয়ত 
র্ােয হয়। এই নিনতকতাই পয়র সংস্কায়র পনরণত হয় আর আরও পয়র তা হয় সহোত প্রর্নৃি। অয়িক সময় 
আমরা ফকাি একনট নর্য়েষ কােয়ক অদিনতক র্নল কারণ কােনট আমায়ের নর্য়র্য়কর কায়ছ মদ র্য়ল ময়ি 
হয়। নকনু্ত আসয়ল আমায়ের নর্য়র্য়কর কায়ছ কােনট মদ এই কারয়ণ ফ , েীঘবনেি েয়র ফসই কােনট আমায়ের 
সংস্কার িারা নিনদত। আমায়ের নর্য়র্ক  া কয়র তা হল প্রিনলত সংস্কারয়ক অনুকরি।  

িীটয়ের ময়ত, নিনতকতা হয়লা ফকাি একটা সম্প্রোয় র্া োনতয়ক সংরক্ষণ করার একটা ফরওয়াে। িীনতর্াি, 
আেেবর্াি এর্ং পণুযর্াি হর্ার অথব হয়লা প্রািীি র্া প্রনতনষ্ঠত রীনত-িীনত ও প্রথার প্রনত অনুেত হওয়া। ক্ষনতর 
ভয়, প্রয়য়ােিীয়তা ও সুয় ায়ের আোই হয়লা এই েরয়ির নিনতকতার উয়েেয। নিনতক নিয়ম ফময়ি িলার 
েন্য মানুষয়ক সর্ রকয়মর ভয় ফেখায়িা হয় এর্ং ঐনতহ্য  ত পরুায়িা হয়র্, ততই তায়ক পনর্ি র্য়ল েণয করা 
হয়য় থায়ক। ফ  কারয়ণ অয়িয়ক এয়ক সমায়লািিা করা র্া এর নর্রুয়দ্ধ নকছু র্লায়ক অদিনতক কাে ময়ি কয়র।  

নিনতকতা র্লয়ত নকছু ফিই, ফিই মানুয়ষর েীর্য়ির ফকাি উয়েেয। একটা েরু ছােয়লর েীর্ি আর একটা 
মানুয়ষর েীর্য়ির ময়েয ফকাি তাৎপ বেয়তা পাথবকয ফিই। ফহায়াট এ ফেভাস্ট্ানটং নেলসনে! পরুাই মাথা িি। 

January 12, 2014 at 8:35am · Dhaka · Public 
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িীটয়ের েেবিঃ র্হুোনমতা 

র্হুোনমতার সমথবয়ি োেবনিক েযা পল সারয়ত ইনিয়য় নর্নিয়য় নকছু কথা র্লয়লও োেবনিক নিটয়ের কথা গুয়লা 
নছল ফর্ে ফখালায়মলা। নিটয়ের ময়ত, একটা মাি েীর্য়ি সারােীর্ি একেিার প্রনত আনুেতয থাকা েীর্ি ও 
ফ ৌর্য়ির অপিয় ছাড়া আর নকছুই িয়। র্হুোনমতা শুেু স্বাভানর্কই িয়, এটা মানুয়ষর অন্তনিবনহত ফোপি 
প্রর্ণতা  ায়ক অস্বীকার করা এক কথায় অসম্ভর্। মানুষ নর্নিিযনপ্রয়ানস, এক নেনিষ তা  তই আকষবণীয় 
ফহাক িা ফকি সারােীর্ি ফসটা িলমাি থাকয়ল একয়ঘয়য়নময়ত পনরণত হয়।  

নিটয়ের ময়ত, আপনি নক শুে ুতােমহল ফেয়খ আকৃি হয়য় তার নিয়িই আেীর্ি কানটয়য় নেয়র্ি িানক সুয় াে 
ফপয়ল আইয়েল টাওয়ার, লযুভর নমউনেয়ামও ঘয়ুর আসয়র্ি? প্রশ্নটা সুয় াে র্া সামথবয নিয়য়, র্াংলায়েয়ের 
ফপ্রক্ষাপয়ট সমাে, পনরয়র্ে, েয়মবর কারয়ণ অয়িয়কর র্হুোনমতার সুয় াে ও সামথবয ফিই র্য়ল ফস একোনম 
হয়। ফছাটকাল ফথয়কই আমায়ের ফেখায়িা হয়, একোনমতাই েমব ও নিনতকতা  ার মােযয়ম আমায়ের 
ফেইিওয়াে করা হয়। এ র্িৃ ফভয়ঙ  ারা ফর্র হয় তারাও লনুকয়য় ছানপয়য় নিয়েয়ের সাে ু র্ািায়ত প্রস্তুত। 
নিয়ে র্হুোনম হয়লও অন্যয়েরয়ক একোনম করার প্রয়িিাও কম িয়  া সমােপনতরা কয়র থায়ক।  

র্হুোনমতা র্লয়ত োরীনরক, মানুনষক উভয় নেকই র্নুেয়য়য়ছি নিটয়ে। নিয়ে নিয়েই ফভয়র্ নিয়েয়ক উির 
নেি আে প বন্ত কয়নট ফপ্রয়ম েনড়য়য়য়ছি? আপিার  নে সুয় াে ও সামথবয িা থায়ক তাহয়ল নভন্ন কথা তয়র্ 
আমার ময়ি হয় আমার এই ফলখা পড়ার ৮০ ভাে মানুষ এ প বন্ত একানেক ফপ্রয়ম েনড়য়য়য়ছি ফসটা ফহাক 
মানুনষক র্া োরীনরক। ফর্েীরভাে আয়ছ  ারা একনট ফেকআপ হর্ার পয়র িতুি ফপ্রয়ম পয়ড়, এভায়র্ ৮/১০ নট 
ফপ্রমও কয়রও তায়ের ময়তা র্হুোনমর কায়ছও র্হুোনমতা আেও একটা টযার্।ু পািায়তয এই টযার্ ুভািা শুরু 
হয়য় ফেয়ছ, প্রকায়েয এই গুলা স্বীকার করাও হয়ে তয়র্ প্রায়িয এখয়িা লনুকয়য়ই সাে ুফসয়েই ভণ্ডানম হয়ে। 
োনি িা এই ভণ্ডানম িলয়র্ কয়তানেি? 

See Translation 
February 1, 2014 at 8:02am · Dhaka · Public 

 

ফতামার েন্য ওয়াটার কালার ফিইলপনলে পরতাম 

তুনমই আমায়ক প্রথম পায়য়খনড় নেয়য়নছয়ল। প্রথম উপলনব্ধ কয়রনছ, নেনের ফভো িাণ্ডা ঘায়সর উপর েীয়তর 
সকায়ল ফতাময়ক নিয়য় খানল পায়য় হাাঁটাও কয়তা মেরু হয়ত পায়র। মায়ের ময়েয ফতামার নসক্ত পা নেয়য় আমার 
পায়য়র উপর মদৃু আঘাত ফকি ফ ি আরও মেরু লােনছয়লা। অয়িক সময় ফহাঁয়ট িান্ত হয়য়  খি ময়ুখামনুখ 
র্সলাম তখি ফেখলাম ফতামার পে েুল খানি নভয়ে কুাঁিয়ক ফেয়ছ। আনম অপলক েনৃিয়ত ওই সুদর পায়য়র 
নেয়ক তানকয়য় নছলাম, খরু্ ইো করনছয়লা ফতামার পায়য় িুম ুফেই।  

তখি আমার ইো করনছয়লা ফতামার পা িুয়ষ আরও কুাঁিয়ক ফেই, নকনু্ত সমায়ের িকু্ষ কুাঁিকায়িার ভয়য় আর 
কুাঁিকায়ত পারলাম িা। ইস, তখি  নে একটা ছনর্ তুয়ল রাখতাম আনম, নকনু্ত ফসই উপায়ও ফতা আমার নছল 
িা। আমার ফময়য়লী পায়য়র উপরও ফতামার নছল মারাত্মক আগ্রহ। পায়য়র উপর পা ফরয়খ েনড়য়য় েয়র ফিাখ 
র্য়ুে িুম ুখাওয়া আর একপা দুপা কয়র পায়য় পা ফরয়খ হাাঁটা তা ফতা তুনমই প্রথম আমায়ক নেনখয়য়য়ছা। কয়তাই 
িা পা নিয়য় পােলানম কয়রনছ আমরা। ফতামার েন্য ওয়াটার কালার ফিইলয়পানলে পরতাম পায়য় তুনম নক ভুয়ল 
ফেয়ছা তা? ফছয়ল হয়য়ও পায়য় ফিইলয়পানলে পড়ার টযার্ ুফসই তখি ফথয়কই ফভয়ি ফেয়লনছলাম।  

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=708781759174289&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.708781759174289%3Atl_objid.708781759174289%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.708781759174289%3Atl_objid.708781759174289%3Athid.100001274152936
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ময়ি আয়ছ ফতামার ফরইল লাইয়ির সমান্তরাল ফরখার উপর নেয়য় খানল পায়য় হাাঁটার কথা? নপনেল ফরইল 
লাইয়ির এক ফরখায় তুনম আয়রকটায় আনম হায়ত হায়ত েয়র র্যালযান্স ফরয়খ সাময়ি এনেয়য় িলতাম। তুনম 
র্য়লনছয়ল এই মহূুয়তব  নে ফট্রইি আয়স তাহয়ল নক হয়র্? আনম র্য়লনছ দুেয়ি দুনেয়ক নর্েন্ন হয়য়  ায়র্া আর 
নক হয়র্? সনতযই আে দুেয়ি দুনেয়ক নর্নেন্ন, ফকি এয়তা নেি পয়র আর্ার োলাও তুনম?  

োনি তুনম অয়িক র্ড়য়লাক, উন্নত ফেয়ের উন্নত প্র নুক্তর র্াসায় থায়কা তুনম। আো ফতামায়ের র্াসার 
েনয়ংরুয়ম নক ঘায়সর োনলিা আয়ছ? ঐ োনলিায়ত প্রনতনেি ফকনমকযাল ফরপ্র কয়র তুনম তার উপর নেয়য় 
হাাঁয়টা? প্রাকৃনতক ঘায়স ফতামার সুদর পা ফ মি কুাঁিকায় ঐ ঘায়সও নক ফতমি কুাঁিকায়? আমার খরু্ োিয়ত 
ইো কয়র োয়িা, আমার ময়তা নিয়র্বায়ের ফতা এই সর্ প্র নুক্ত সম্পয়কব ফকাি োরণাই ফিই। তুনম ফতা সর্ 
সময়ই োনড়য়ত িলায়েরা কয়রা, আো ফেষ কয়র্ তুনম মানটয়ত খানল পা ফরয়খনছয়ল র্লয়ত পায়রা? 

See Translation 
February 3, 2014 at 7:51am · Dhaka · Public 

 

প্রসি রানের্ হায়োর  

Avijit Roy এর “নর্শ্বায়সর ভাইরাস” র্ইনটর পাতা উল্টানেলাম। আয়েই ফেয়িনছ র্ইটা রােীর্ হায়োর 
(থার্া র্ার্া) ফক ফেনেয়কট করা হয়র্। আেয়ক রােীয়র্র িায়মর পয়ূর্ব তায়ক েহীে র্য়ল আখযানয়ত কয়র 
ফেনেয়কট করা হয়য়য়ছ ফেখলাম। োহর্াে আয়দালি শুরু হর্ার পর এর্ং রােীর্য়ক হতযার পর তায়ক েহীে 
র্ানিয়য় কয়তা রােিীনত হয়য়য়ছ এই ফেয়ে তা আমরা সর্াই অর্েত। তাই রােীর্য়ক ফকউ েহীে র্লয়ল এখি 
আর খরু্ একটা অর্াক হর্ার নকছু ফিই। অর্াক হতামও িা  নে রােীর্য়ক নিয়িিা এমি ফকউ অথর্া 
েণোেরণ ময়ঞ্চর ফকউ এই কথা র্লয়তা, নকনু্ত েহীে উপানেটা এয়সয়ছ অনভনেৎ োর কাছ ফথয়ক  া আমায়ক 
র্যাপক নিন্তায় ফেয়ল নেয়য়য়ছ। আনম োনিিা নতনি এই েহীে উপানে নক অর্য়িতি ময়ি নেয়য়য়ছি িানক 
সজ্ঞায়ি নেয়য়য়ছি তয়র্ প্রশ্ন ফথয়কই  ায় আসয়লই নক রােীর্য়ক েহীে আখযা ফেয়া  ায়?  

রােীয়র্র সায়থ র্যনক্তেত সম্পয়কবর কারয়ণ  তেূর োনি তায়ত ফস কখয়িাই েহীে কিয়সয়ে নর্শ্বাস ফতা 
করয়তাই িা র্রং এটা নছল তার কায়ছ র্যাপক নর্য়িােয়ির র্যপার, এ নিয়য় হাাঁনসিাট্টা করয়তই ফস ফর্েী পছদ 
করয়তা। েমবীয় েনৃিয়কাণ ফথয়ক ফকািভায়র্ই রােীর্য়ক েহীে র্লা  ায় িা পক্ষান্তয়র রােীর্য়ক  ারা হতযা 
কয়রয়ছ তায়ের  নে মতুৃযেণ্ড হয়, েমবীয় ময়ত র্রং তায়েরয়কই েহীে র্লা  ায়র্। তাই েমবীয় ময়ত রােীর্য়ক 
ফকউ েহীে র্লয়ল ফসটা ফকািভায়র্ই গ্রহণয় ােয িয়।  

তয়র্ একেল মানুষ আেকাল নকছু রােদিনতক েহীয়ের েন্ম নেয়য়য়ছি  া আপতেনৃিয়ত েয়মবর র্াইয়রও েহীে 
েব্দটায়ক তাৎপ বপণূব করার প্রয়িিা র্য়লই ময়ি হয়। নকনু্ত এই ফক্ষয়িও প্রোি একনট েতব হয়ে নিনিত মতুৃয 
ফেয়িও ফেে ও োনতর প্রয়য়ােয়ি োাঁনপয়য় পয়ড় েীর্ি নর্সেবি ফেয়া। ফ মি ২১ফে ফেব্রুয়ানরয়ত ১৪৪ োরা 
ভি কয়র  ারা আয়দালয়ি ফিয়ম মতুৃযর্রণ কয়রয়ছ অথর্া স্বােীিতা আয়দালয়ি  ারা আত্মাহুনত নেয়য় ফেয়ের 
স্বােীিতা নিয়য় এয়সয়ছ তায়েরয়কও এই নর্িায়র রােদিনতক েহীে র্লা  ায়,  নেও এই সর্ রােদিনতক 
েহীেরা োইয়রি োন্নায়ত  ায়র্ নকিা এ নিয়য়  য়থি মতনর্য়রাে রয়য়য়ছ।  

রােদিনতক র্া েমবীয় ফকাি অয়থবই রােীর্য়ক েহীে র্লা  ায় িা। রােীর্ ফেয়িশুয়ি ফেয়ের েন্য আত্মাহুনত 
ফেয়নি র্রং তায়ক নপছি ফথয়ক এয়স ফিারাগুপ্তা হামলা কয়র হতযা করা হয়। একেিয়ক েহীে র্য়ল তায়ক 
মনহমানিত করার পক্ষপাতী আনম িই, র্রং ফ টা সতয ফসটাই র্লা উনিত। মকু্তমিারা েীর্ি নর্মখু িয় র্রং 
ফর্েীরভাে ফক্ষয়িই েীর্িমখুী হয়, রােীর্ও তার র্যনতক্রম নছল িা। রােীর্ মারা  ার্ার আয়ে অর্েযই র্ািয়ত 

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=709875305731601&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.709875305731601%3Atl_objid.709875305731601%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.709875305731601%3Atl_objid.709875305731601%3Athid.100001274152936
https://mobile.facebook.com/Avijit.Roy.MuktoMona?refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.712154938836971%3Atl_objid.712154938836971%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
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ফিয়য়নছল, হাাঁসয়ত হাাঁসয়ত নিিয়ই ফস োমাত নেনর্য়রর হায়ত মতুৃযয়ক র্রি কয়র ফিয় নি। তার  ায়োয় আনম 
হয়লও একইভায়র্ র্াাঁিার েন্যই কাকুনত নমিনত করতাম।  

রােীর্ প্রসয়ি আয়রকটা কথা র্নল, রােীয়র্র প্রথম মতুৃযর্ানষবকীয়ত রােীর্য়ক নিয়য় কায়ছর মানুষ গুয়লা 
স্মনৃতিারি করয়র্ি  া নিয়য় আপাতত একনট ইর্কু করার ইো আয়ছ আমায়ের। রােীর্য়ক নিয়য় আপিার 
স্মনৃত  নে ফথয়ক থায়ক তাহয়ল তা সর্ার সায়থ ফেয়ার করয়ত পায়রি স্মনৃতিারি কয়র। সংয়ক্ষয়প র্া র্হৃৎ ভায়র্ 
ফলখা নলয়খ পানিয়য় নেয়ত পায়রি, র্াছাই কয়র ভায়লা ফলখা গুয়লাই প্রকাে করা হয়র্। ফলখা পািায়িার ফেষ 
তানরখ ১০ ফেব্রুয়ানর। 

See Translation 
February 7, 2014 at 8:15am · Dhaka · Public 

 

এরোে এর্ং তার পীরর্ার্া 

ফহায়মা এরোয়ের রােদিনতক কমবকায়ণ্ডর সায়থ অনর্য়েেয ফ  নর্ষয়নট েনড়য়য় আয়ছ তা হয়লা পীর। অতীয়ত 
অয়িকর্ারই এই ফিতায়ক ফেখা ফেয়ছ পীরয়ের েরোয়। র্লা হয়য় থায়ক, নতনি র্ড় সমসযায় পড়য়ল পীয়রর 
েরণাপন্ন হি সমাোয়ির আোয়।  

র্তবমাি রােদিনতক পনরনস্থনতয়ত এরোে ফোয়া নিয়ত মায়ের ময়েযই লনুকয়য়  ায়েি সায়য়োর্ােী পীয়রর 
েরোয়। এর্ছর প্রথম র্ায়রর ময়তা এরোে নিয়ের রােদিনতক কা বালয়য়  াওয়ার আয়ে ছুয়ট  াি 
সায়য়োর্ােী পীর সাইদুর রহমায়ির কায়ছ। একমাস নসএমইয়ি থাকার পর প্রথম ফর্র হি রােদিনতক কায়ে। 
নকনু্ত তার আয়ে নতনি  াি পীয়রর ফোয়া ফিয়ার েন্য। তার সানিয়েয প্রায় এক ঘণ্টা থায়কি নতনি। পীয়রর 
ফোয়া নিয়য়ই শুরু কয়রি র্তবমাি পনরনস্থনতয়ত তার োপ্তনরক কা বক্রম। 

এর আয়েও নর্নভন্ন রােদিনতক পনরনস্থয়ত এরোেয়ক পীর ও র্েুবের্যনক্তয়ের আিািায় ফ য়ত ফেখা ফেয়ছ। 
ফেয়ের ক্ষমতা েখয়লর পরপরই ১৯৮২ সায়ল মনুরে হয়য়নছয়লি আটরনে পীয়রর। ফস সময় ফহনলকোয়র িয়র 
ফর্ে কয়য়কর্ার আটরনে নেয়য় নছয়লি নতনি। নর্ষয়নট আয়লািিায়ও উয়ি আয়স। এরপর অিান্য পীয়রর 
েরোয়ও ফেখা ফেয়ছ তায়ক। সর্বয়েষ ফেখা  ায়ে সায়য়োর্ােী পীয়রর কায়ছ। তয়র্ এর্ার অয়িকটা 
িুনপসায়রই ফেয়লি েরোয়। 

See Translation 
February 8, 2014 at 8:32am · Dhaka · Public 

 

মরুেী েরা 

“মরুেী েরা” িায়ম একনট েয়ব্দর সায়থ পনরনিত হই প্রায় ২ র্ছর আয়ে  খি আনম প্রকােিী র্যর্সার সায়থ 
েনড়ত নছলাম। প্রকােিী র্যর্সায় একেি প্রকােয়কর অন্যতম লায়ভর উৎস হল মরুেী েয়র ের্াই করা। এই 
মরুেী হয়লা ির্ীি ফলখক  ারা ফ  ফকাি উপায়য়ই তায়ের ফলখা র্ই আাঁকায়র প্রকানেত ফেখয়ত িায়। নিয়ের 
গ্রন্থ প্রকায়ের েন্য মরুেী ফ  ফকাি নকছুই করয়ত রানে। এই েরয়ির মরুেী নেয়য় একেি প্রকােক র্ই 
প্রকায়ের সমি খরি আয়েই উনিয়য় ফির্ার পরও র্ই নর্নক্রর নকছু োয়-োনয়ত্ব সহ আরও নকছু েতব েয়ুড় 
ফেয়।  

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=712154938836971&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.712154938836971%3Atl_objid.712154938836971%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.712154938836971%3Atl_objid.712154938836971%3Athid.100001274152936
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=712734275445704&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.712734275445704%3Atl_objid.712734275445704%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
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র্তবমায়ি র্ইয়মলায় ফলখক-পািয়কর পাোপােী ফর্ে নকছু মরুেীও ফঘারায়েরা কয়র তায়ের র্ইয়য়র প্রকােিীর 
আয়েপায়ে। আোয় আোয় থায়ক কখি ফকউ তার প্রকানেত অমলূয র্ইটা একটু িাড়ািাড়া কয়র ফেখয়র্, আর 
 নে ফকউ র্ইটা নকয়িই ফেয়ল কখি কায়ছ নেয়য় একটা অয়টাগ্রাে নেয়র্। এই ফক্ষয়ি ফক্রতা  নে সুদরী মনহলা 
হয় তাহয়ল ফতা আর কথাই ফিই, একখাি ছনর্ তুয়ল ফেসর্য়ুক ফপাস্ট্ ফের্ার েন্য মরুেীর সহকারীয়ক প বন্ত 
র্য়স থাকয়ত র্ােয কয়র ঐ মরুেী।  

মরুেীরা আর্ার নটে কয়রও থায়ক তার র্নু্ধ-র্ান্ধর্য়ক তার একনট র্ই ফকিার েন্য। েত র্ছর এই রকম এক 
মরুেী এক হাোর টাকার একনট ফিাট আমায়ক েনরয়য় নেয়য় তার র্ইয়য়র ১০ কনপ নকিয়ত র্ােয কয়র। ফস 
িানক প্রকােয়কর সায়থ িুনক্তর্দ্ধ হয়য়য়ছ র্ই নর্নক্রর র্যপায়র, তাছাড়া র্ই ফমায়টও নর্নক্র িা হয়ল ফতা 
ফপ্রনস্ট্য়ের র্যাপার হয়য়  ায়র্। আমায়ক অনুয়রাে কয়র আমার ১০ েি র্নু্ধয়ক নেয়য় নর্নভন্ন সময় ফ ি আনম 
র্ইগুয়লা নকয়ি ফিই। আনম অর্য়েয়ষ একসায়থ ১০ কনপ র্ই একর্ায়রই নকয়ি ফেনল এর্ং  খি তায়ক র্নল ফস 
খরু্ রাে কয়র আমার উপর। একসায়থ এক র্ইয়য়র ১০ কনপ ফকিা মায়ি ফলখয়কর পািায়িা র্যনক্ত ইহা ফকি 
আনম প্রমাণ করলাম তাই ফসই মরুেী আমার উপর িরম ফক্ষয়পনছয়লা।  

র্যনক্তেত অনভজ্ঞতা ফথয়ক র্লনছ একেি মরুেীয়ক কখয়িাই প্রকােকরা সম্মাি কয়রিা। ফকাি প্রকােক হয়য়তা 
একটু আের কয়র খাইয়য় োইয়য় তারপর ের্াই কয়র, ফকাি প্রকােক নর্সনমোহ্  র্য়ল হালাল ভায়র্ ের্াই 
কয়র অথর্া ফকাি প্রকােক নিেবয় ভায়র্ ের্াই কয়র। সনতয কথা র্লয়ত এই মরুেীরা তায়ের র্ই প্রকায়ের 
েন্য েহীে হয়তও রানে।  

প্রশ্ন করয়তই পায়রি, একেি িতুি ফলখক নহয়সয়র্ মরুেী িা হয়য় উপায় নক? প্রথময়তা র্লয়র্া, কখয়িাই 
প্রকােয়কর সায়থ এই রকম িুনক্তয়ত  ায়র্িিা ফ  আপনি ১০০/২০০ র্া ৫০০ র্ই নিয়েই নর্নক্র কয়র নেয়র্ি। 
আপনি ফলখক, র্ই মায়কবনটং আপিার কাে িয়। কখয়িাই আপিার র্ই প্রকায়ের খরি (আংনেক র্া সম্পণূব) 
আপনি নেয়ত  ায়র্ি িা। এই দুইনটর একনট কােও  নে আপনি কয়রি তাহয়ল ময়ি রাখয়র্ি সামিা সামনি িা 
র্লয়লই প্রকােয়কর কায়ছ আপনি একনট মরুেী ছাড়া আর নকছুই িয়, তয়র্ একথা নিক প্রকােক আপ্রাণ ফিিা 
কয়র থাকয়র্ আপিার ময়তা মরুেীয়ক নেয়য় নেম পাড়ায়ত। আপিার ফলখা  নে ভায়লা হয় কয়য়কটা প্রকােিী 
ঘরুয়লই ফকউ িা ফকউ আপিার মাি র্য়ুে গ্রহণ করয়র্ আপিায়ক, তর্ ুটাাঁকা নেয়য় েয়া কয়র র্ই প্রকাে কয়র 
মরুেী হয়য় ের্াই হয়র্ি িা।  

( একান্ত র্যনক্তেত নিন্তা ফথয়ক ফলখা, কায়রা মরুেীনুভূনতয়ত আঘাত ফলয়ে থাকয়ল আন্তনরক ভায়র্ দুঃনখত) 

See Translation 
February 25, 2014 at 8:11am · Dhaka · Public 

 

প্রসিঃ আইনসনট আইি ৫৭ োরা 

েমব অনুভূনতয়ত আঘাত, উস্কানি প্রোি, নমথযা, অলীল, অসৎ হয়ত উিদু্ধ, মািহানি, ভার্মনূতব কু্ষণ্ণ, আইি 
েঙৃ্খলার অর্িনত ঘটার সম্ভার্িা প্রনভনত েব্দ গুয়লা আয়পনক্ষক। এই েব্দ গুয়লা এয়ককেিার কায়ছ 
এয়ককরকম। একেিার কায়ছ েমব নমথযা ফতা আয়রকেিার কায়ছ একমাি সতয, একেিার কায়ছ নুযনেেম 
অলীল ফতা আয়রকেিার কায়ছ এনট নেপনা, একেিার কায়ছ েমব অনুভূনত হাসযকর ফতা আয়রকেি এর েন্য 
েীর্ি নেয়তও কাপবণয কয়রিা। একেি প্রাপ্ত র্য়স্ক মানুষ  ার নিয়ের র্নুদ্ধ আয়ছ তায়ক ফলখার মােযয়ম অসৎ 
হয়ত উিদু্ধকরণ র্যাপারটা হাসযকর। একই ভায়র্ ফকাি েরয়ণর মন্তর্যয়ক ‘ফকাি র্যনক্ত র্া সংেিয়ির নর্রুয়দ্ধ 
উস্কািী প্রোি’ র্য়ল নিনিত করা হয়র্, তারও ফকাি সীমায়রখা টািা ফিই। আমার ফকাি ফলখায় আইি েঙৃ্খলার 

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=722247901161008&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.722247901161008%3Atl_objid.722247901161008%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
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অর্িনত ঘটয়র্ তা ফলখার পর তার প্রনতনক্রয়ায় র্েুা ফ য়ত পায়র এর আয়ে িা। এখি প্রশ্ন হল অলীল, নমথযা, 
অসৎ হইয়ত উিদু্ধ কয়র, েমব অনুভূনতয়ত আঘাত এইটা ফক নিেবারণ করয়র্? প্রয়শ্নর উির হল এনট আমায়ের 
অনেনক্ষত পনুলেরা নিেবারণ করয়র্। এইর্ার র্াংলায়েয়ের নর্েযমাি অন্যান্য আইয়ির সায়থ এই ৫৭ োরার 
আইিনটর তুলিা করনছঃ 

আপনি  নে ফকাি োিা র্া রায়য়ট ফ াে নেয়য় সরাসনর ফকাি সনহংসতায় অংেগ্রহণ কয়রি, তাহয়ল 
র্াংলায়েয়ের ফপিালয়কায়ের ১৪৭ োরা অনুসায়র আপিার সয়র্বাি োনি হয়র্ ২ র্ছয়রর ফেল। এই োিায় 
আপনি  নে এমি ফকাি মরণাস্ত্র নিয়য় ফর্র হি  া িারা কাউয়ক হতযা করা সম্ভর্, তাহয়ল ফপিালয়কায়ের ১৪৮ 
োরা অনুসায়র আপিার সয়র্বাি োনি হয়র্ ৩ র্ছয়রর ফেল এর্ং সর্বনিম্ন োনি নর্জ্ঞ আোলত নিেবারণ করয়র্ি 
আর োনমি পায়র্ি আপনি। নকনু্ত আপনি  নে ‘ওয়য়র্ সাইয়ট র্া অন্য ফকাি ইয়লক্ট্রনিক নর্ন্যায়স’ এমি নকছু 
প্রকাে কয়রি  া ফথয়ক আইি েঙৃ্খলার অর্িনত ঘটার ‘সম্ভার্িা সনৃি হয়’, তাহয়ল আইনসনট আইি ৫৭ োরা 
অনুসায়র োনমি পায়র্ি িা আর আপিার োনি হয়র্ সয়র্বানিম্ন ৭ র্ছর ফথয়ক সয়র্বাি ১৪ র্ছয়রর ফেল এর্ং 
অিনেক এক ফকানট টাকা েনরমািা!!! 

আপনি  নে ফকাি ভায়র্ কাউয়ক নিনি নলয়খ র্া ফোি কয়র র্া সরাসনর হতযা করার র্া র্যাপক ক্ষনত সােি 
করার হুমকী প্রোি কয়রি, তাহয়ল ফপিালয়কায়ের ৫০৬ োরা অনুসায়র তার োনি সয়র্বাি ২ র্ছর, আর  নে 
এই হুমকী ফর্িায়ম কয়র থায়কি, তাহয়ল ফপিালয়কায়ের ৫০৭ োরা অনুসায়র োনি সয়র্বাি আয়রা ২ র্ছর 
তয়র্ োনমি পায়র্ি। নকনু্ত আপিার অিলাইি ফকাি ফলখায়ক ফকউ  নে ‘উস্কািী’ নহয়সয়র্ নিয়য় থায়ক, তাহয়ল 
আইনসনট আইি অনুসায়র োনমি পায়র্ি িা এর্ং আপিার োনি হয়র্ সয়র্বানিম্ন ৭ র্ছর ফথয়ক সয়র্বাি ১৪ 
র্ছয়রর ফেল এর্ং অিনেক এক ফকানট টাকা েনরমািা!!!  

আপনি  নে মনুিত ফকাি মােযয়ম নকছু প্রকাে কয়র র্া অন্য ফ  ফকাি উপায়য় কায়রা মািহানি কয়রি র্া কুৎসা 
রটিা, তাহয়ল ফপিালয়কায়ের ৫০০ োরা অনুসায়র আপিার সয়র্বাি োনি হয়র্ ২ র্ছয়রর ফেল এর্ং সর্বনিম্ন 
োনি নর্জ্ঞ আোলত নিেবারণ করয়র্ি এর্ং োনমি পায়র্ি। নকনু্ত অিলাইয়ি আপিার ফকাি ফলখায় ফকউ  নে 
প্রমাণ কয়র ফ  তার মািহানি ঘয়টয়ছ, তাহয়ল সংয়োনেত আইনসনট আইি অনুসায়র োনমিছাড়া আপিার োনি 
হয়র্ সয়র্বানিম্ন ৭ র্ছর ফথয়ক সয়র্বাি ১৪ র্ছয়রর ফেল এর্ং অিনেক এক ফকানট টাকা েনরমািা!!! 

র্াংলায়েয়ে আপনি  নে মে ফখয়য় মাতাল হয়য় কায়রা র্ানড়য়ত অনুপ্রয়র্ে কয়র ফকাি িারী র্া পরুুষয়ক নর্রক্ত 
র্া উতযক্ত কয়রি, তাহয়ল ফপিালয়কায়ের ৫১০ োরা অনু ায়ী আপিার োনি হয়র্ সয়র্বাি ২৪ ঘন্টার ফেল র্া 
১০ টাকা েনরমািা র্া উভয় েন্ে এর্ং নর্জ্ঞ আোলয়তর মতানুসায়র সর্বনিম্ন োনি আয়রা কম হয়তই পায়র 
এর্ং োনমি হয়র্। নকনু্ত আপনি  নে অিলাইয়ি এমি নকছু প্রকাে কয়রি,  া ‘নমথযা ও অলীল, এমিনক 
প্রাপ্তর্য়ষ্ক ফকহ পনড়য়ল, ফেনখয়ল র্া শুনিয়ল িীনতভ্রি র্া অসৎ হইয়ত উিদু্ধ হইয়ত পায়রি’, তাহয়ল সংয়োনেত 
আইনসনট আইি অনুসায়র োনমি ছাড়া আপিার োনি হয়র্ সয়র্বানিম্ন ৭ র্ছর ফথয়ক সয়র্বাি ১৪ র্ছয়রর ফেল 
এর্ং অিনেক এক ফকানট টাকা েনরমািা!!!  

ফসকুলার সরকার েয়া কয়র এই োকুলার আইি র্ানতল করুি, িা হয় একনেি এই আইয়ির অনেয়ি 
কওয়ানমপন্থীয়ের অনুভূনতয়ত আঘায়তর েন্য আওয়ামীপন্থীয়ের নর্িার হয়র্। 

See Translation 
April 3, 2014 at 7:51am · Dhaka · Public 
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ইসলামী আইিঃ হায়তর র্েয়ল হাত, ফিায়খর র্েয়ল ফিাখ 

Ibn Warraq এর অন্যতম ফশ্রষ্ঠ কীনতব The Quest for the Historical Muhammad গ্রন্থনট 
পয়ড়নছলাম ২০১১ সায়ল। এই গ্রয়ন্থ হামু্বরানর্র আইি ফথয়ক নকভায়র্ ির্ী ফমাহাম্মে হায়তর র্েয়ল হাত, 
ফিায়খর র্েয়ল ফিাখ আইিনট নিয়য়নছয়লি তা ফেখায়িা হয়য়য়ছ। আইিনটর অমািনর্কতা ও সীমার্দ্ধতা নিয়য়ও 
নর্িানরত আয়লািিা কয়রয়ছি ইর্য়ি ওয়ারাকা। আইিনটর নসমার্দ্ধতার একনট উোহরণ নতনি নেয়য়য়ছি  া 
নিয়ম্ন আয়লািিা িা কয়র পারনছ িা-  

েরুি একেি মসুনলম স্ত্রী রাোনিত হয়য় তার স্বামীর পরুুষঅিনট ফকয়ট ফেলয়লা। এখি মহাম্মনে আইি 
অনু ায়ী স্বামীর ফ  অিনট ফকয়টয়ছ স্ত্রীরও ঐ একই অি কাাঁটা উনিৎ। ফকয়িািা হায়তর র্েয়ল হাত, ফিায়খর 
র্েয়ল ফিাখ নিক একইভায়র্ পরুুষ অয়ির র্েয়ল পরুুষাি। প্রশ্ন হয়লা, ইসলানমক েনরয়া আইয়ি নকভায়র্ 
স্ত্রীনটর পরুুষাি কাাঁটা সম্ভর্ হয়র্? উপয়রর এই আয়লািিানট করলাম কারণ ফেইনল ফমইয়লর একনট নিউে 
ফিায়খ পড়য়লা। ঘটিা ফসৌনে আরয়র্ ঘয়টয়ছ (নলংক প্রথম মন্তয়র্য)। ৩০ র্ছর র্য়সী ফসৌনে এক  রু্ক ঘনুষ 
ফময়র তার মায়য়র োাঁত ফেয়ল নেয়য়য়ছি। ফসৌনে আইি অনু ায়ী ঐ  রু্ক তার মায়য়র ফ  োাঁতনট ফেয়ল নেয়য়য়ছ 
নিক ঐ োাঁতনটই ঘনুষ ফময়র ফেলার হুকুম এয়সয়ছ। রায় ফের্ার সময় নর্িারক ফকারআয়ির ৫:৪৫ িং আয়াত 
উদ্ধতৃ কয়রি। এই আয়ায়ত র্লা আয়ছ – “And We ordained for them therein a life for a life, an 
eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth”। তয়র্ ঘনুষ ফময়র 
োাঁত ফেলায়িার োনি র্াির্ায়য়ির েন্য এখয়িা ফকাি েোে এনেয়য় আয়সনি, কারণ শুে ুঘনুষ মারা র্া োাঁত 
পড়য়লই হয়র্িা  ,ফ  োাঁতনট তার মায়য়র ফেয়লয়ছ নিক ফসই োাঁতনট ঘনুষ নেয়য় ফেয়ল নেয়ত হ ফর্। ভােয ভায়লা 
 রু্ক তার মায়য়র ফকাি আয়ক্কল োাঁত র্া অনতনরক্ত োাঁত ফেয়লনি ফ টা তার ফিই এমি, তাহয়ল স্ত্রীর পরুুষাি 
কাটার ময়তাই নকছু একটা হয়তা হয়য়তা। 

See Translation 
May 4, 2014 at 7:39am · Dhaka · Public 

 

েেয়তর সকল প্রাণী সুখী ফহাক!  

েেয়তর সকল প্রাণী সুখী ফহাক, কথাটার ময়েযই আয়ছ মারাত্মক নর্ভ্রানন্ত। একসায়থ েেয়তর সকল প্রাণী সুখী 
হওয়া অসম্ভর্। খােয েঙৃ্খল র্য়ল এক প্রাণীর সুখ অন্য প্রাণীর কয়ির এমিনক মতুৃযর কারণ হয়য় োড়ায়। 
একসায়থ সাপ আর র্যাঙ, মানুষ আর মাছ, র্াঘ আর হনরণ সুখী হয়ত পায়রিা এটা ফতা সর্ার োিা কথা।  

েেয়তর অন্যান্য প্রাণীর ময়তা মানুষও স্বাথবপর, আয়ে ফস নিয়ের সুখটা নিনিত কয়র তারপর অন্য নকছু। 
ফেৌতম র্দু্ধ নিয়েও সংসার নর্রােী হয়য় সােিায় নলপ্ত ফথয়ক নিনলবপ্ত ভায়র্ সুখ অেবয়ির ফিিা কয়রয়ছি। তার 
দুঃখ নর্য়মািয়ি এর্ং সুখ অেবয়ি অিানিক মােব নকনু্ত শুে ুমানুয়ষর েন্যই। তার মাির্তার্ােী েেবিও ফসই 
মানুষয়ক ফকন্দ্র কয়র, নর্য়েষ কয়র পরুুষ মানুষয়ক ফকন্দ্র কয়র আর িারীয়ক উয়পক্ষা কয়র। তার র্যনক্তেত 
েীর্য়িও ফেখা  ায় সেয নর্র্ানহত স্ত্রীয়ক ফেয়ল নিয়ের সুখ অয়িষয়ণর েন্য সােিা করয়ত েিয়ল িয়ল  াি। 
নতনি নকনু্ত তার নিয়ের সুয়খর েন্য স্ত্রীর সুয়খর কথা একর্ারও ভায়র্ি নি। ফ  নিয়ের র্উয়ক েীর্য়ি সুখী 
করয়ত পারয়লা িা, ফস পনৃথর্ীর েরু ছােল সহ সকল প্রাণীয়ক সুখী করয়র্ নকভায়র্??? 

See Translation 
May 7, 2014 at 8:29am · Dhaka · Public 
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িাাঁে ফেখা কনমনটর কাে কী? 

েরুি র্াংলায়েয়ের সরকার পনঞ্জকা ফেখা কনমনট িায়ম একটা কনমনট েিি করয়লা। এই কনমনটর োনয়ত্ব হয়ে 
নহন্দুয়ের েন্য কয়র্ কয়র্ শুভ নেি, ফকাি ফকাি নেি নর্য়য় করা  ায়র্, ফকাি নেি ফকাি পেুা হয়র্, ফকাি নেি 
নপতা ফেয়া  ায়র্, ফকাি নেি ফকাি রানের েন্য শুভ প্রভৃনত নিেবারণ করয়র্। নক হাাঁনস পায়ে আমার কথা শুয়ি?  

ফছাটকাল ফথয়ক শুয়ি আসনছ, োতীয় িাাঁে ফেখা কনমনট িায়ম একটা সরকারী কনমনট রয়য়য়ছ। এয়ের কাে 
হয়ে র্ছয়র হায়তয়োিা কয়য়কর্ার সভা র্নসয়য় িাাঁে ফেখা ফেয়ছ নকিা এটা োিায়িা। েিেণ তায়ের 
োিায়িার আয়েই িাাঁে ফেখার র্যপারনট ফেয়ি ফেয়লও তায়ের কাে হয়লা আনুষ্ঠানিক ভায়র্ সংর্াে সয়ম্মলি 
কয়র েরমানলনটস পালি করা।  

ফেয়ে একটা নিেবানরত েয়মবর েন্য িাাঁে ফেখা কনমনট থাকয়ল অন্য একটা েয়মবর েন্য পনঞ্জকা ফেখা কনমনট ফকি 
থাকয়র্ িা? এই ভায়র্ ফর্ৌদ্ধ, নিস্ট্াি প্রভৃনত েয়মবর েন্য তায়ের েমবীয় অনুষ্ঠায়ির পরূ্বাভাষ নেয়ত আলাো 
আলাো কনমনটও ফতা করা প্রয়য়ােি িানক?  

িাাঁে ফেখা কনমনট িায়ম সরকারী কনমনটনট র্ছয়র কয়য়কর্ার কাে করার েন্য অনেস রয়য়য়ছ, কনমনটর সেসয ও 
কমবিারী রয়য়য়ছ  ারা প্রনতমায়স নিেবানরত ফর্তি নিয়ে সরকায়রর কাছ ফথয়ক। িাাঁে ফেখার েন্য  নে নর্য়েষজ্ঞ 
প্রয়য়ােি হয় তাহয়ল সরকার ফ  ফকাি নর্শ্বনর্েযালয় ফ মি র্য়ুয়ট র্া ইসলানমক নর্শ্বনর্েযালয়য়র সংনলি নেক্ষক 
ও নর্য়েষজ্ঞয়ের নিেবানরত সময়য়র েন্য োনয়ত্ব নেয়ত পায়র এর্ং ঐ োনয়য়ির েন্য নিেবানরত পানরশ্রনমকও 
নেয়ত পায়র নকনু্ত সারা র্ছর এয়ের পয়ুষ লাভ নক?  

ফেয়ে একটা নর্য়েষ েয়মবর েন্য অপ্রয়য়ােয়ি িাাঁে ফেখার কনমনট রয়য়য়ছ, তারপরও আমরা িানক েমবনিরয়পক্ষ! 

See Translation 
June 28, 2014 at 10:50am · Dhaka · Public 

 

কানেয়ািী সম্প্রোয়য়র ইেতায়র  

আেয়ক একটা ফস্পোল ইেতানরর োওয়াত ফপলাম কানেয়ািী মসনেে ফথয়ক। র্াংলায়েয়ের ফপ্রক্ষাপয়ট 
কানেয়ািীরা মসুনলম হয়লও অন্যতম সংখযালঘ ু সম্প্রোয় র্লয়ল অতুযনক্ত হয়র্ িা। এর অন্যতম কারণ 
আমায়ের মসুলমািরা কানেয়ািীয়ের মসুলমাি র্য়ল স্বীকার কয়র িা। ফহোেয়ত ইসলায়মর ১৩ েোর অন্যতম 
একনট োর্ী নছয়লা, কানেয়ািীয়ের সরকারী ভায়র্ অমসুনলম ফঘাষণা করা।  

কানেয়ািীয়ের অমসুনলম োর্ী করার নপছয়ি আমায়ের মসুলমািয়ের ফর্ে নকছু অকাটয  নুক্তও রয়য়য়ছ। এর 
ময়েয প্রোি  নুক্ত হয়লা, একেি মসুলমাি হয়ত ফেয়ল ির্ী ফমাহাম্মেয়ক নর্স্বাে শুে ুঅপনরহা বই িয় র্রং নতনি 
ফ  ফেষ ির্ী এর্ং তার পয়র নকয়ামত প বন্ত আর ফকাি ির্ী ফিই – এই নর্শ্বাসও অপনরহা ব। নকনু্ত কানেয়ািী 
সম্প্রোয় খতয়ম ির্য়ুয়তর সুস্পি আনকোয়ক শুে ু অস্বীকার কয়র তাই িয়, তারা হেরত ফমাহাম্ময়ের 
পরর্তবীয়ত ফোলাম আহয়মে কানেয়ািীয়কও ির্ী র্য়লই নর্স্বাে কয়র।  

এই েন্য কানেয়ািীয়ের উপয়র এখি প বন্ত মসুলমািয়ের হামালাও কম হয়নি। কানেয়ািী মসনেয়ের ফেট সর্ 
সময় র্ন্ধ থায়ক। নভতর ফথয়ক ফিয়া হয় নর্নভন্ন েরয়ণর নিরপিা র্যর্স্থা। একেি অপনরনিত ফেস্ট্ নহয়সয়র্ 
আপিায়ক ঢুকয়ত ফেয়ল অর্েযই ওয়ের মেয ফথয়ক ফরোয়রন্স লােয়র্। এরপর ফরোয়রন্স নেয়য় ফঢাকার পরও 
আপিার ছনর্ তুয়ল রাখয়র্ তারা।  

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=793346690717795&id=100001274152936&tra=1&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.793346690717795%3Atl_objid.793346690717795%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.793346690717795%3Atl_objid.793346690717795%3Athid.100001274152936
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আমার সায়থ আে সন্ধযায় ফ য়কায়িা একেি কানেয়ািীয়ের এই ইেতার আয়য়ােয়ি েনরক হয়ত পায়রি, 
একসায়থ তারার্ী পয়ড় র্যাক করয়র্া ইিোোহ।  ারা কানেয়ািী েমব সম্পয়কব োিয়ত আগ্রহী তারা ফ য়কায়িা 
একেি আসয়ত িাইয়ল ইির্য়ক্স ফ াোয় াে কয়রি। অর্েযই আমার পনরনিতয়ের মেয ফথয়ক অগ্রানেকার ফেয়া 
হয়র্, ফমৌলর্ােী মসুলমািয়ের নপছানেকার ফেওয়া হয়র্। 

July 3, 2014 at 1:40am · Dhaka · Public 

 

আমার নিঃসিতা  

আর নকছু উপলনব্ধ করয়ত িা পারয়লও এটা র্েুয়ত পারনছ ফ , একাকীত্বয়ক খরু্ ফর্েীই পছদ কয়র ফেলনছ 
আেকাল। আমার সমি নকছুই ক্ষণস্থায়ী হয়লও একাকীত্বয়ক েীঘবস্থায়ী ভায়র্ই গ্রহণ কয়র নিয়য়নছ ময়ির 
ময়েয। একাকীত্ব আমার সনৃিেীলতার ফপ্ররণা, একাকী িা থাকয়ল ভার্য়ত পানর িা, কাাঁেয়ত পানর িা, পােয়লর 
ময়তা হাাঁসয়ত পানর িা। একেম একাকী িা হয়ল এক লাইি ফমৌনলক ফলখাও আমার মেয ফথয়ক ফর্র হয়িা 
ফেয়খ আনম আি ব!  

আেকাল একাকীয়ত্বর অর্সর খরু্ কম পাই, একমখুী একানেক ভায়লার্াসার এই তীে  েণা আমার 
একাকীত্বয়ক নর্িাে করয়ত িায়। আনম ভায়লার্াসা ফথয়ক মকু্ত হয়য় একাকীয়ত্বর সায়থ আর্ার সংেয়ম নলপ্ত 
হয়ত িাই। নকনু্ত ভায়লার্াসার ফোষ নক? ভায়লার্াসায়ক নক অর্য়হলা করনছ? হয়য়তা হ্যা, নকনু্ত ভায়লার্াসায়ক 
অর্য়হলা িা করয়ল ফ  আনম নিয়েয়কই অর্য়হলা করয়র্া।  

আনম ফতা ভায়লার্াসায়ক ভায়লার্াসার ফথয়কও নিয়েয়কই ফর্েী ভায়লার্ানস! আর আমার কায়ছ নিয়েয়ক 
ভায়লার্াসা মায়ি নিয়ের নিঃসিতায়ক ভায়লার্াসা। ভায়লার্াসা আমার কায়ছ ক্ষণস্থায়ী, স্থাি-কাল-পাি ফভয়ে 
তা অর্েযই পনরর্তবিয় ােয।  

েত ১ টা সপ্তাহ আনম নিঃসিতা উপয়ভাে কয়রনছ। নিঃসিতা আমায় আমায়ক নিয়য়  া ইয়ে তাই করার 
স্বােীিতা ফেয়। নিঃসি আনম উলি হয়য় নেের্ােী নেয়লও ফকউ নেয়জ্ঞস কয়র িা আনম পােল হয়য় ফেনছ নক 
িা! নিঃসি আনম আমার ঘয়রর ময়েয ছাতা মাথায় নেয়য় উল্টা পাল্টা আময়েলা োন্স করয়লও ফকউ হায়স িা! 
নিঃসি আনম একটা ট্রযায়েনে র্ই পয়ড় র্া মনুভ ফেয়খ র্ািার ময়তা ফভউ ফভউ কয়র কাাঁেয়লও ফকউ অর্াক হয় 
িা!  

আনম আর্ার নিঃসি হয়র্া, অয়িক সি ফপয়য়নছ আর িা। 

July 24, 2014 at 8:56am · Dhaka · Public 

 

 

 

 

 

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.795926317126499%3Atl_objid.795926317126499%3Athid.100001274152936
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.808116345907496%3Atl_objid.808116345907496%3Athid.100001274152936


32 
 

ফসৌনের সায়থ নমল ফরয়খ ঈে প্রসি  

র্াংলায়েয়ের ফর্ে নকছু গ্রায়ম ফসৌনে আরয়র্র সায়থ নমল ফরয়খ আেয়ক ঈে উে াপি করা হয়ে। আনম 
র্যনক্তেত ভায়র্ একনট পনরর্ারয়ক নিনি  ারা ফসৌনে আরয়র্র সায়থ নমল ফরয়খই ঈে কয়র। আনম ফসই 
পনরর্ায়রর একেিার কায়ছ োিয়ত ফিয়য়নছলাম ফস র্য়লনছয়লা, তার োোর র্নু্ধ ফসৌনে ফথয়ক আসার পর 
ফসৌনের ঈয়ের সময় অনু ায়ী ঈে করা প্রর্তবি কয়রি তায়ের গ্রায়ম। গ্রায়মর অয়িকয়ক নতনি উৎসানহত 
কয়রনছয়লি, র্নুেয়য়নছয়লি ফসৌনের সময় অনু ায়ী ঈেই হয়লা প্রকৃত ঈে। ির্ী ফ  সময়, ফ  োয়োয়, ফ  িাাঁে 
ফেয়খ ঈে করয়তি ফসই িাাঁে ফেয়খই ঈে করা প্রয়তযক মসুলমায়ির পনর্ি কতবর্য!  

অয়িক গ্রায়ম একসায়থ সর্াই ফসৌনের ঈে অনু ায়ী ঈে পালি কয়র আর এেন্য ফসৌনে প্রর্াসীয়ের ফেয়ে এয়স 
র্যপক প্রিারণা এর্ং পষৃ্ঠয়পাষকতা নেয়তও ফেখা  ায়। র্াংলায়েয়ে ফথয়ক ফ সর্ মানুষ নছয়লা মানের্াে, 
ফসৌনেয়ত নেয়য় তারাই হয়য়য়ছ েমবর্াে, তারাই ফেয়ে এয়স নেয়ে েমব সংক্রান্ত েয়তায়া। আমার খরু্ কায়ছর 
একটা মানুষ  ায়ক ফেয়ে থাকয়ত েমব নিয়য় কখয়িা ভার্য়ত ফেনখনি, ফসৌনেয়ত নেয়য় সারা নেি ফলর্ায়রর কাে 
করয়লও ফেয়ে এয়স তার উনিনেত েমবদমথিু ফেয়খ আনম নিয়েই িরম উয়িনেত হয়য় ফেনছলাম।  

ফসৌনের স্থািীয়য়ের কায়ছ নকনু্ত এসর্ প্রর্াসী র্াংলায়েেীর নিম্নায়ির িুয়লর ময়তাও োম পায় িা। র্াংলায়েয়ের 
মসুলমািয়ক কখয়িাই ফসৌনে আরয়র্র মসুলমািরা মসুলমাি নহয়সয়র্ই ময়ি কয়রিা। র্ড়য়োর ভায়লা ফলর্ার 
ময়ি কয়র। এই সর্ ফসৌনে প্রর্াসী ঐ পনর্ি ফেয়ে পািা িা ফপয়লও নিয়ের ফেয়ে ফসৌনের ভার্ োম্ভী ব র্োয় 
রাখার অনভিয়য়র মেয নেয়য় ভায়লা মলূযায়ি পায়। তাই তারা ফসই মলূযায়য়ির সুয় ায়ে এয়ককেি ফসৌনের 
েযান্ে এম্বায়সের হয়য়  ায়।  

র্াংলায়েয়ে  ারা ফসৌনের সায়থ নমল ফরয়খ ঈে কয়র তারা ফসৌনের সায়থই নমল ফরয়খ ফসয়হরী ও ইেতার ফকি 
কয়র িা?  ারা ফসৌনের সায়থ নমল ফরয়খ ঈে কয়রি তায়ের ফসৌনের সায়থ নমল ফরয়খ ফসয়হরী খাওয়া উনিৎ 
র্াংলায়েেী সময় রাত ১ টার নেয়ক। আর্ার তায়ের ইেতার করা উনিৎ র্াংলায়েেী সময় নর্য়কল ৪ টার 
নেয়ক। ফসৌনে আরয়র্র সায়থ নমল ফরয়খ আরও নকছু কাে করয়ত পায়রি তারা  া সুন্নৎ। ফসৌনেয়ের ময়তা 
২/৩/৪ টা নর্য়য় করয়ত পায়রি, ফসৌনের ময়তা কয়য়কনট ফময়য় নরোভব ফরয়খ হায়রম নতনর করয়ত পায়রি। 
আর্ার র্নল, ফসৌনেয়ের ময়তা োাঁো প্রসয়ি িুপ থাকয়তও পায়রি কারণ িুপ থাকাই নকনু্ত এয়ক্ষয়ি সুন্নৎ।  

সর্াইয়ক র্ািালী ঈয়ের আোম শুয়ভো, ঈে ফমার্ারক। 

July 28, 2014 at 1:36am · Dhaka · Public 

ঈে ফসলানমর িায়ম িাাঁোর্ানে  

নর্য়কয়ল র্াসায় ফেরার সময় নকছু েনুিয়র ফপালাপাি সুদর কয়র ঈে ফমার্ারক র্য়ল কায়ছ এয়স ফখাাঁে খর্র 
নিনেয়লা। োয়য় পয়ড় এই কাে করার মায়ি নকছু োদা আয়ছ র্েুলাম  নেও আনম এয়তাটা আো কনর নি। ৩ 
েি ফছয়ল নছল  ায়ের কায়রা র্য়স ১৬/১৭ এর ফর্েী হয়র্ িা। তায়ের কাউয়কই আনম র্যনক্তেত ভায়র্ নিনিও 
িা। কুেল নর্নিময় এর্ং অন্যান্য ফখাাঁে খর্য়রর পর, তায়ের কথায়  া র্েুলাম ফছাট ভাই নহয়সয়র্ আমার ময়তা 
র্ড় ভাই তায়েরয়ক একটু খেুী করয়র্ ঈয়ের নেয়ি এই তায়ের ফছাট্ট আর্োর। শুয়ি সনতযই আমার ফমোে 
খারাপ হয়য় ফেনছয়লা। ঈয়ের নেি র্াইয়র ফর্র হয়ল নরকো ভাড়া ফথয়ক র্াস ভাড়া, নসএিনে ভাড়া সর্ই ফর্েী 
নেয়ত হয়। এটা এখি প্রিনলত হয়য় ফেয়ছ, তাছাড়া তারা ফতা আমায়ক সানভবস নেয়য়য়ছ, এই ২/১ নেি নকছু 
টাকা ফর্েী নিয়ল তাও কর্লু করা  ায়।  

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.810210142364783%3Atl_objid.810210142364783%3Athid.100001274152936
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নকনু্ত এরা আমার কায়ছ ফকাি নহয়সয়র্ টাকা িায়ে? আমার আব্বা ফ  এখায়ি এয়স এয়তা গুয়লা ফপ্রাোকেি 
নেয়য় ফেয়ছ আনম তা োিলামও িা! আমার কথা শুয়ি এরা র্েুয়লা, আনম মাল সুনর্োর িা। একেি 
নছিতাইকারীর ভয়য়য়স র্লয়লা, ভাইয়া োয়মলা করয়র্ি িা, আে ঈয়ের নেি। খেুী হয়য়  া পায়রি নেয়য় 
ফেি। তায়ের সায়থ কথার এক প বায়য় হিাত এক ফলাক এয়স উেয় হয়লা এর্ং ফপালাপাি তার কায়ছ িানলে 
করয়ত শুরু করয়লা। ফস র্লয়লা, ভাই ফপালাপাি আে ঈয়ের নেি একটু োর্ী করয়ছ ফকাি সময় ফতা নকছুই 
র্য়ল িা,  া পায়রি নকছু নেয়য় ফেি। আনম উল্টা র্ললাম, আপনিও নক এয়ের কাছ ফথয়ক সানলনে কয়র 
কনমেি ফিি? িানক এয়েরয়ক রািায় িামাইয়ছি আপনি? ফপালাপািগুলা ঈয়ের িামাে পইরাই নভক্ষার্নৃি 
শুরু কয়র নেয়ছ।  

ঐ ফলাক আমার উপর ফক্ষয়প ফেয়ছ, আমায়ক অয়িক কথা শুিায়ত লােয়লা। আনমও িায়ছাড়র্াদার ময়তা উির 
নেয়য় ফেলাম, আনম সংকপনার্দ্ধ নছলাম ১০ টাকাও এয়েরয়ক নেয়র্া িা। ইনতময়েয ফলাক েয়ম ফেয়ছ, আর 
আমার েল ভানর হয়ত লােয়লা। ঈয়ের নেি পনরনিত মানুষয়ক খেুী হয়য় ফেয়া এক কথা আর ফসেন্য ফোর 
কয়র ফিয়া ফতা িাাঁোর্ানে। এইর্ার ফছয়লগুয়লা েয়ম ফেয়লা, তারা র্লয়ছ আমরা ফোর কনরনি োর্ী করনছ( 
তয়র্ োনর্টা ফোরায়লা নছয়লা), ফেষ প বন্ত এক মরুুনব্ব ঐ ফছয়লগুয়লায়কই উল্টা োেি করয়লা। মেয ফথয়ক 
আমার নকছু সময় ও এিানেব লস হয়লা। একটা টাকা িা নেয়য়ই অর্য়েয়ষ র্াসায় নেরলাম। 

July 29, 2014 at 10:22am · Dhaka · Public 

 

িার নমনিয়টর নমউনেক নভনেওয়ত পণূবদেঘবয িলনিি নি!  

একথা অিস্বীকা ব ফ  র্াংলায়েয়ে র্তবমায়ি ফর্ে ভায়লা নকছু োি হয়ে। র্াংলায়েয়ের নমউনেক ইন্োনি 
আহামনর ফকাি লাভ িা করয়ত পারয়লও ফশ্রাতায়ের ভায়লা কয়য়কেি নেপনাী উপহার নেয়ত ফপয়রয়ছ। আয়ে 
ফ খায়ি িলনিয়ির নিিিায়টযর প্রয়য়ােয়ি োি নলয়খ ফপ্লর্যাক করায়িা হয়তা ফসখায়ি এখি অয়িক প্রকানেত 
এযালর্ায়মর েিনপ্রয় োয়ির েন্য নিিিাটয সাোয়িা হয়। র্াংলায়েয়ের এযালর্ায়মর োি গুয়লা এখি োোয়ের 
েনৃিও কাড়য়ছ, হানর্র্ র্া হৃেয় খায়ির েিনপ্রয় োি এখি ওপার র্াংলার ফের্ র্া অঙ্কুয়ের ফিাাঁয়টও ফোভা 
পায়ে। তয়র্ র্াংলায়েয়ের নমউনেক নভনেও নিয়য় প্রথম নেয়ক ফ  সম্ভার্িা ফেখা নেয়য়নছয়লা তা এখি ক্রময়ে 
হতাোর নেয়ক রূপান্তনরত হয়ে। সনতয কথা র্লয়ত, োয়ির সায়থ ফর্েীর ভাে নমউনেক নভনেওর ফকাি সােেৃয 
খয়ুে পাওয়া  ায় িা। নমউনেক নভনেও গুয়লায়ত অিাকানঙ্ক্ক্ষত ট্রযায়েনে আিার প্রর্ণতা খরু্ ফর্েী ফেখা  ায়ে 
ইোিীং। ‘এক েীর্য়ি এয়তা ফপ্রম পায়র্া ফকাথায়’ নমউনেক নভনেওনটর র্যপক র্যর্সা সেলতার পয়র এই 
অিাকানঙ্ক্ক্ষত ট্রযায়েনে ভাইরাস পয়ুরা নমউনেক নভনেও ইন্োনিয়ক েখল কয়র আয়ছ।  

আনম র্নুে িা, ৪ নমনিয়টর একটা এন্টারয়টইনিং লাভ সং এ অিাকানঙ্ক্ক্ষত ট্রযায়েনে এয়ি এরা েিতার সিা 
ফসনন্টয়মন্ট ফগ্রা কয়র কাাঁোয়িার অপয়িিা ফকি করয়ছ! একনেয়ক ‘ফ ৌর্ি আমার লাল টয়মটু’ মাকবা উথাল 
পাতাল োয়ির নমউনেক নভনেও আর অন্যনেয়ক ফর্ে ভায়লা নকছু োয়ির লতুুপতুু মাকবা কুতুকুতু নমউনেক 
নভনেও নেয়য় িায়ক িানয়কার ময়েয একেিয়ক অিাকানঙ্ক্ক্ষত ভায়র্ ফময়র ফেয়ল অন্যেিার হৃেয়নর্োরক 
হাহাকায়রর অপয়িিায় রত আমায়ের নমউনেক নভনেও ইন্োনি। আেকাল ৪ নমনিয়টর োয়ি পণূবদেঘবয 
িলনিয়ির কানহিী ঢুনকয়য় ফেয়া হয়ে  ার সায়থ োয়ির সামান্যতম নমল ফিই। তাই আেকাল আর নমউনেক 
নভনেও ফেনখ িা, এর ফথয়ক ফহেয়োি নেয়য় ফমার্াইয়ল োি শুিয়তই ফর্েী স্বােদয ফর্াে কনর। োি, োয়ির 
কথা, োয়ির তাল-লয়-সুর সর্ নকছুই আেকাল নমউনেক নভনেওর কানহিীয়ত িি কয়র নেয়ে। ঐ সিা ফপ্রয়মর 
র্িাপিা ট্রযায়েনে আর ভায়লা লায়ে িা, তার ফথয়ক শুে ুসংেীয়ত নিমগ্ন থাকায়তই তনৃপ্ত। 

August 2, 2014 at 7:53am · Dhaka · Public 

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.810929538959510%3Atl_objid.810929538959510%3Athid.100001274152936
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.812922482093549%3Atl_objid.812922482093549%3Athid.100001274152936
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োোয় ইসরাইলী আক্রমণ এর্ং আরর্ ফেেগুয়লার নিরর্তা 

অয়িয়কর ময়িই প্রশ্ন- ফ খায়ি লযানতি আয়মনরকার োনেল, আয়েবনন্টিা, উরুগুয়য়, ফভনিেয়ুয়লার মত 
অমসুনলম ফেেগুয়লা োোয় আক্রময়ণর কারয়ণ ইসরাইয়লর সায়থ সম্পকবয়েে কয়রয়ছ, ফসখায়ি আরর্ 
ফেেগুয়লা িুপ ফকি? ইসরাইয়লর ফোয়য়দা সংস্থার মখূপি DEBKA এই নর্ষয়য় নকছু গুরুত্বপিূব তথয োাঁস 
কয়রয়ছ।  

সম্ভর্ত নর্নভন্ন ফেয়ে র্েবি এর্ং কুটদিনতক িাপ নিয়েয়ের ওপর ফথয়ক সহয় ােীয়ের ওপর ফিয়ল নেয়তই 
তারা তায়ের এই ফোপি িুনক্তনট োাঁস কয়র থাকয়র্। এয়ত ফেখা  ায় আরর্ ফেেগুয়লার অেিতানেক োসকরা 
হামাস, নর্য়েষ কয়র কাসসাম নেয়েয়ের কমবকাণ্ড এর্ং এর ক্রমর্েবমাি েিনপ্রয়তায় প্রিণ্ড ভীত। এইসর্ 
োসকরা িায় িা হামায়সর এই কমবকাণ্ড, তায়ের রয়কট প্র নুক্ত, তায়ের ফগ্রয়িে প্র নুক্ত ঐ সর্ আরর্ ফেয়ে 
েিতানেক নর্প্লর্ীয়ের ফরাল ময়েল হয়য় উিুক।  

এমি কী তারা এটাও আেঙ্কা কয়র ফ  হামাস হয়য়তা এক সময় আরর্ নর্প্লয়র্র ফিততৃ্ব নেয়ত িাইয়র্। তারা 
তাই হামাসয়ক নিনিি করার ইসরাইলী পনরকপনািায় অথবদিনতক ও রােিীনতক সহয় ােী নহয়সয়র্ আনর্ভূবত 
হয়য়য়ছ। োোয় হামলা নর্ষয়য় ইসরাইল, ফসৌনে আরর্ এর্ং নমের ফ  সাতনট োইেলাইি নিেবারণ কয়র কাে 
করয়ছ,  
ফসগুয়লা হয়ে- 

১/ ইসরাইল এর্ং IDF (Israel Defense Forces) হামায়সর সামনরক েনক্ত ও রােদিনতক প্রভার্য়ক 
নিনিি করয়র্; 

২/ এই লক্ষয অনেবত িা হওয়া প বন্ত সামনরক অনভ াি িলয়র্; 

৩/  কু্তরাষ্ট্রসহ পনৃথর্ীর অন্য ফকাি রাষ্ট্র ফ ি  য়ুদ্ধর েনত-প্রকৃনত পনরর্তবি িা করয়ত পায়র তার েন্য এই 
নতিয়েে ঐকযর্দ্ধভায়র্ কাে করয়র্; 

৪/ ফতল সমদৃ্ধ ফসৌনে আরর্ ইসরায়য়য়লর  দু্ধ খরয়ির একনট অংে র্হি করয়র্; 

৫/  দু্ধ ফেষ হর্ার পর ফসৌনে আরর্, সং কু্ত আরর্ আনমরাত, কুয়য়তসহ অেিতানেক আরর্ ফেেগুয়লা োোয় 
ক্ষনতগ্রস্থ অর্কািায়মাসমহূ পিুনিবমবায়ণ আনথবক সহায়তা ফেয়র্; 

৬/ ইসরাইল, ফসৌনে আরর্ এর্ং নমের এই নর্ষয়য় একমত ফপাষি কয়র ফ , রয়কট নিয়ক্ষপ ও টযায়িয়লর 
মােযয়ম র্াংকার ফিটওয়াকবসহ হামায়সর সামনরক েনক্ত নিনিি করা প্রয়য়ােি; 

৭/ ইসরাইল 'সোসী সংেিি' হামাসয়ক নিনিি করার পর ফসৌনে আরর্, নমের এর্ং পযায়লস্ট্াইি কতৃবপক্ষ 
একসায়থ র্য়স হামায়সর েনূ্যস্থাি পরূয়ণ একনট সরকার ও নিরাপিা র্যর্স্থা েিি কয়র ফেয়র্। 

August 3, 2014 at 3:29am · Dhaka · Public 

 

 

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.813314105387720%3Atl_objid.813314105387720%3Athid.100001274152936


35 
 

োতীয় সম্প্রিার িীনতমালা 

সেস্ত্র র্ানহিী এর্ং আইিেঙৃ্খলা রক্ষায় নিয়য়ানেত ফকাি র্ানহিীর প্রনত কটাক্ষ র্া অর্মািিাকর েেৃয র্া র্ক্তর্য 
প্রিার করা  ায়র্ িা; অপরােীয়ের েন্ে নেয়ত পায়রি এমি সরকানর কমবকতবায়ের ভার্মনূতব নর্িি করার মত 
েেৃয র্া র্ক্তর্যও প্রিার করা  ায়র্ িা; েিস্বাথব নর্নিত হয়ত পায়র এমি ফকাি নর্য়িাহ, নিরােয ও নহংসাত্মক 
ঘটিা প্রিার করা  ায়র্ িা; েমবানুভূনতয়ত আঘাত কয়র এমি নকছু প্রিার করা  ায়র্ িা ইতযানে হাসযকর েতব 
রয়য়য়ছ োতীয় সম্প্রিার িীনতমালার ময়েয।  

িীনতমালায় োতীয় সম্প্রিার কনমেি েিয়ির কথা র্লা হয়লও ফস নর্ষয়য় সুনিনেবি সময় উয়েখ করা হয়নি। 
র্রং র্লা হয়য়য়ছ কনমেি েিি িা হওয়া প বন্ত তথয মেণালয় সম্প্রিার সম্পনকবত সর্ নর্ষয়য় নসদ্ধান্ত ফিয়র্। 
আর্ার কনমেি হয়লও তার কাে হয়র্ তেন্ত কয়র সুপানরে করা। োনির ক্ষমতা সরকার তার নিয়ের কায়ছই 
ফরয়খয়ছ। েয়ল তোরনক ও নিয়েয়ণর ফক্ষয়ি ফেষ কথা সরকায়ররই। 

েণমােযম ও িােনরক সমায়ের েীঘবনেয়ির োনর্ নছয়লা সম্প্রিার কনমেি েিয়ির। নকনু্ত সরকার কনমেি 
েিয়ির আয়েই ‘োতীয় সম্প্রিার িীনতমালা’ অনুয়মােি কয়রয়ছ। এর েয়ল োনি প্রোয়ির নসদ্ধান্ত ফিওয়ার 
এখনতয়ার এককভায়র্ তথয মেণালয়য়ক ফেওয়া হয়য়য়ছ,  া েণমােযয়মর েন্য মিলেিক হয়র্ িা।  

িীনতমালানটর ফর্েনকছু োরা অস্পি এর্ং স্পেবকাতর। ফ মিঃ অর্মািিা, র্নু্ধ রায়ষ্ট্রর সয়ি সম্পকব ও েত্রুতা 
এর্ং ইনতহাস নর্কৃনত, েমব অনুভূনতয়ত আঘাত ইতযানে নর্ষয়সমহূ স্পি িয়। েয়ল এ নর্ষয়গুয়লা 
অপর্যর্হায়ররও আেঙ্কা রয়য়  ায়। 

সর্ িযায়িলয়ক আপিারা নর্নটনভ র্ািায়র্ি আর্ার ইনন্েয়াি িযায়িলও ফেখয়ত নেয়র্ি িা। তাহয়ল কযাময়ি 
হয়র্? 

August 9, 2014 at 7:43am · Dhaka · Public 

 

খাি আসাে ভাইঃ নেক্ষক িি, একেি ফমন্টর 

ইংয়রনে নটিার ও ফমন্টর েব্দিয়য়ক সাোরণত নেক্ষক অয়থবই র্যর্হার করা হয়। তয়র্ েব্দদুনটর র্যর্হানরক অথব 
নকছুটা এক হয়লও এর েভীরতা নভন্ন।  

ফসই ফছাটকাল ফথয়ক র্ড় হর্ার প্রাক্কায়ল আমায়ের নেক্ষা র্যর্স্থার কারয়ণ আমায়ের েীর্য়ি প্রিুর নেক্ষয়কর 
আমোনি হয়। এই সর্ ইনিনস্ট্নটউেিাল নেক্ষকয়ের মান্য করয়ত হয়, পয়থ ঘায়ট ফেখা হয়ল সালাম নেয়ত হয়, 
মারয়র্ র্য়ল ভয়য় ভয়য় থাকয়ত হয়, িায়স আসয়ল োড়ায়ত হয় আরও কয়তা কী! তায়ের সাময়ি র্যনক্তেত 
ফকাি কথা র্লা  ায়িা, প্রাি খয়ুল হাাঁসা  ায়িা, ময়ির দুঃয়খ কাাঁো  ায়িা, ভায়লার্াসার কথা র্লা  ায়িা, 
ভায়লা লাোর েপনা শুিায়িা  ায়িা।  

এই সর্ নেক্ষকয়ের আসি থায়ক উিুয়ত। এয়ের নেক্ষা প্রনক্রয়া একমখুী। োহ্মণ ফ মি নিম্নর্য়ণবর মানুষয়ের 
উিু স্থায়ি র্য়স েমবকথা শুিায়, ফ খায়ি নিম্নর্য়ণবর প্রশ্ন করার ফকাি সুয় াে থায়ক িা আর প্রশ্ন করয়লও ভয়য় 
ভয়য় করয়ত হয়, ফসরকম আমায়ের নেক্ষা র্যর্স্থা নকছু েয়ম্মর নটষাাঁড় আমোনি কয়রয়ছি। এইসর্ নটষাাঁড় শুে ু
পনড়য়য়  ায়র্ আর ছািরা র্ােয হয়য় শুে ুনেয়লই  ায়র্, পরীক্ষায় উেয়ড় ফের্ার েন্য।  

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.816724211713376%3Atl_objid.816724211713376%3Athid.100001274152936
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আর ফমন্টর? একেি র্নু্ধ।  ার ভয়য় সেি হয়ত হয় িা, কপট শ্রদ্ধা ফেখায়ত হয়িা,  ায়ক সামিাসামনি নর্োল 
ছদ্ম সম্মাি কয়র নপছয়ি োনল নেয়ত হয় িা,  ায়ক ছালাম নেয়ত হয় িা,  ায়ক ফেয়খ িুয়লর স্ট্াইল- োমার 
কলার র্া ফর্াতাম নিক করয়ত হয়িা। 

ফমন্টর হয়লি এমি র্যনক্ত ন নি প্রথােতভায়র্ নকছু নেক্ষা ফেি িা, তয়র্ তার নেক্ষা িা ফেয়াটাই ফ ি অয়িক 
নকছু নেখায়িা। নসয়লর্ায়সর র্ইয়য়র র্াইয়রও েীর্ি আয়ছ, একথা একেি নটিারয়ক কখয়িাই র্েুায়ত পারয়র্ি 
িা আর একেি ফমন্টরয়ক র্েুায়তই হয়র্ িা, নতনি নিয়েই র্য়ুে নিয়র্ি।  

অক্সয়োেব ফঘাঁয়টই  া ফপলাম তা হয়লা, একেি ফমন্টর হয়লি ফেনসয়লটর, ট্রায়স্ট্ে কাউয়ন্সলর, 
ইিলুয়য়িনেয়াল পারসি, স্পন্সার, সায়পাটবার, এেভাইোর, োইে প্রভৃনত। একেি ফমন্টর কখয়িা ফোর-
ের্রেনি কয়রি িা, র্যনক্তর নিন্তার সয়ি তার নিমত হয়লও রাে কয়র র্া র্কা নেয়য় তায়ক িুপ কনরয়য় ফেি িা 
র্রং  নুক্ত নেয়য়  নুক্ত খণ্ডি করার ফিিা কয়রি। ফমন্টর তার ক্ষমতা ও প্রভার্ নেয়য় েনম েখয়লর ময়তা 
কখয়িাই র্যনক্তয়ক েখল কয়রি িা। র্যনক্তয়ক নতনি ভার্য়ত ফেি, স্বােীি নিন্তা করয়ত ফেি, মত প্রকায়ের 
স্বােীিতা ফেি।  

আমার র্যনক্তেত েীর্য়ি নিম্ননেক্ষায় মাস্ট্াসব ফেষ করার সময় প বন্ত অসংখয নটিার ফপয়লও কখয়িাই ফকাি 
ফমন্টর পাইনি। প্রকৃতপয়ক্ষ এক েীর্য়ি মানুষ অসংখয নটিার ফপয়লও ফমন্টর খয়ুে পাওয়া আসয়লই দুষ্কর। 
তয়র্ আনম ফসৌভােযর্াি এই অয়থব ফ  আনম অর্য়েয়ষ একেি ফমন্টর ফপয়য়নছ। নতনি হয়লি মনুক্তয় াদ্ধা Khan 
Asad ভাই। আেয়ক তার েন্মনেি, শুভ েন্মনেি ভাইয়া। েন্মনেয়ির অয়িক অয়িক শুভ কামিা থাকয়লা। 

August 14, 2014 at 12:56am · Dhaka · Public 

 

আইএস-এর েিহতযা এর্ং মোয়রট মসুলমায়ির ভণ্ডানম   

আইএস-এর েিীরা ইরায়কর সংখযালঘ ু ইয়ানেনে সম্প্রোয়য়র অন্তত ৮০ েিয়ক হতযা কয়রয়ছ কারণ ঐ 
সম্প্রোয়য়র ফলায়করা মসুলমাি হয়ত অস্বীকৃনত োনিয়য়য়ছ। আয়ে ফথয়ক ২ নট অপেি ইসলাম গ্রহণ ও মতুৃয 
র্রয়ির ময়েয তারা মতুৃয র্রি কয়রয়ছ তর্ওু ইসলাম গ্রহণ কয়র নি। আইএস শুে ু হতযাই কয়র নি, তারা 
সংখযালঘ ুফসই সম্প্রোয়য়র িারী ও নেশুয়ক অপহরণ কয়র নিয়য় ফেয়ছ।  

িা এটা নিয়য় ফেসর্য়ুকর পাতায় পাতায় মাির্তা কান্নাকানট কয়র িা। র্রং  নে প্রকৃত মসুলমাি হি, তাহয়ল 
র্যপারনটয়ক সমথবি করাই উনিৎ। আর  নে ফমাোয়রট মসুলমাি হি তাহয়ল নমিনমনিয়য় র্লয়র্ি এটা করা নিক 
হয়নি। প্রকৃতপয়ক্ষ ইসলায়ম ২ নট োনত আয়ছ একনট মসুনলম আয়রকনট অমসুনলম। নহন্দু, ফর্ৌদ্ধ, িানিক, 
সংেয়র্ােী, নিস্ট্াি, নেখ, ইহুেীসহ সর্াই অমসুনলম।  

ইসলায়ম ২ নট ফেে আয়ছ একনট োরুল হারর্ আয়রকনট োরুল ইসলাম।  ত সময় িা পনৃথর্ীয়ত োরুল 
হারয়র্র ধ্বংস কয়র োরুল ইসলাম প্রনতষ্ঠা িা করা  ায় ততসময় একেি মসুলমায়ির  দু্ধ কয়র ফ য়ত হয়র্ 
এর্ং আোহ সর্ সময় তার সায়থ থাকয়র্। আইএয়সর প্রোি লক্ষযই হয়ে এই োরুল হারয়র্র ধ্বংস কয়র 
োরুল ইসলাম প্রনতষ্ঠা করা।  া ফকািভায়র্ই নিদিীয় হয়ত পায়র িা।  

ইসলায়মর মহাির্ী হ রত মহুাম্মে (সঃ) মেীিায় েনক্তোলী হয়য় উিার পর ইসলাম গ্রহয়ণ অনিেুক আরয়র্র 
ফোিগুয়লায়ক আক্রমণ কয়র তায়ের র্য়স্ক পরুুষয়েরয়ক খতম কয়র িারী ও নেশুয়ের উনিয়য় নিয়য় ফ য়তি। 
র্নদকৃত িারীয়ের মেয ফথয়ক  রু্তী-তরুিী িারীয়েরয়ক েষবণ করা হয়তা, এর্ং তায়েরয়ক মসুনলময়ের ফ ৌি-
োসী নহয়সয়র্ রাখা হত। এভায়র্ র্নদ কয়র নিয়য়  াওয়া িারী-নেশুরা ফতা মসুনলম সমায়ের অংে হতই, 

https://mobile.facebook.com/khan.asad.752?refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.819207571465040%3Atl_objid.819207571465040%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
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তদুপনর র্নদ িারীরা ফ ৌিোসী নহয়সয়র্ র্যর্হৃত হয়য় মসুনলম সমায়ের েন্য সন্তািও পয়ো করত। েয়ল 
মসুনলম সমায়ের নর্িার ঘটয়ত থায়ক দ্রুত েনতয়ত।  

মহাির্ীর হায়ত এভায়র্ আক্রময়ণর পর িারী-নেশুয়ের র্নদ করা হয় র্নি কুরাইো ও র্নি মিুানলক ফোয়ির 
উপর আক্রময়ণ (৬২৭ সাল) ও খাইর্ার আক্রময়ণ (৬২৮) ইতযানে। এসর্ ফোি ফথয়ক র্নদকৃত রমিীয়ের 
মেয ফথয়ক মহাির্ী নিয়ের েন্য িয়ণ কয়রনছয়লি অতযন্ত সুদরী রায়হািা (কুরাইো), েয়ুর্ইনরয়া (মিুানলক) 
ও সানেয়া (খাইর্ার)-ফক। েয়ুর্ইনরয়া ও সানেয়া ইসলাম-গ্রহণ কয়র মহাির্ীর স্ত্রীর ম বাো লাভ কয়র, নকনু্ত 
রায়হািা –  ার স্বামী, নপতামাতা, ভাইয়র্াি, ফোিীয় র্েব সর্াইয়ক মহাির্ী খতম কয়রনছয়লি – ফস ইসলাম ও 
মহাির্ীর স্ত্রীর ম বাো গ্রহয়ণ অস্বীকার ক’ফর ইহুনে ফ ৌিোসী নহয়সয়র্ই ফথয়ক  ায়।  

মহাির্ীর এ পন্থা মসুনলম োহায়ির সর্বি  য়ুে  য়ুে িাল ুফথয়কয়ছ, তাই এটা ফকাি র্যাপার িা।  া আইএস 
কয়রয়ছ এটা স্বাভানর্ক এর্ং িতুি নকছু িয়। ইহা হালাল ও ির্ীর সুন্নৎ। 

August 16, 2014 at 8:06am · Dhaka · Public 

 

এলয়কাহনলক পািীয় পায়ির পারনমট 

একর্ার গুলোি ১ িাম্বায়র মেযরায়ত আমার এক র্ড় ভাইয়য়র োনড় ফিক করনছয়লা এর্ং ফসখায়ি ফর্ে নকছু 
নর্য়েেী েযায়ন্ের ওয়াইি ফপয়য়নছয়লা। োনড়য়ত আনমও নছলাম র্য়ল ফর্ে ভড়য়ক ফেনছলাম,  নেও আনম নকছুই 
োিতাম িা। পয়র ভাইয়া োনড় ফথয়ক ফিয়ম তায়ের সায়থ কােেপি ফেনখয়য় ফিয়োনেয়য়ট করয়লা। পয়র 
োিলাম ভাইয়ার পারনমট আয়ছ র্য়লই এলয়কাহল র্হয়ি সমসযা হয়নি। তখি ফথয়ক ময়ি ময়ি ফভয়র্নছ, টাকা 
পয়সা হয়ল একটা পারনমট নিয়য় নিয়র্া। কারণ এই পারনমট র্াংলায়েয়ে আমায়ক আইিেত োয়মলা ফথয়ক 
মনুক্ত নেয়র্।  

ইসলানমক ফেেগুয়লায়ত প্রকায়েয মেযপাি করা  ায়িা, এনট করয়ত ফেয়ল নিেবানরত র্ার র্া র্াসায় করয়ত হয় 
তাও লনুকয়য় িুনরয়য়। পারনমট করয়ল এই লয়ুকািুনরটার আইিেত একটা নর্েতা আয়স। অথবাৎ রাষ্ট্র েয়ক নকছু 
টাকা নেয়য় হারাম নেনিষয়ক হালাল করার সান্ত্বিা থায়ক। তয়র্ ফসই সান্ত্বিানুভুনতয়তও আঘাত নেয়লা সরকার।  

সম্প্রনত এলয়কাহনলক পািীয় পায়ির পারনমট মােকির্য নিয়েণ অনেেপ্তর র্াংলায়েয়ের মসুনলম েমবালম্বীয়ের 
েন্য র্ন্ধ কয়র নেয়য়য়ছ। এখি ফথয়ক পারনমট নিয়ত পারয়র্ি শুেমুাি নভন্ন েমবার্লম্বীেি। এই আইি দুর্াই ও 
পানকিায়ি কয়িার ভায়র্ পালি করা হয়। তাহয়ল নক আমরা পানকিায়ির পয়থই হাাঁটনছ?  

ইনতপয়ূর্ব সকয়লই পারনময়টর েন্য আয়র্েি করয়ত পারত। নকনু্ত র্তবমায়ি ১৯৫০ এর আন্তেবানতক প্রনর্েিাল 
আইিয়ক আর্ার সমথবি করা হল। এই আইয়ি মসুলমািয়ের পায়ির পারনমট র্ন্ধ করা হয়য়য়ছ এমিনক 
মসুলমািয়ের র্ায়র  ার্ার ফক্ষয়ি শুে ুনিরুৎসানহতই করা হয়নি, আইিেত র্ােযর্ােকতায় পয়ে পয়ে সমসযায় 
ফেলা হয়য়য়ছ। এই আইি ইনতময়েযই মাির্ানেকার লঙ্ঘি কয়রয়ছ কারণ শুেমুাি মসুলমাি হর্ার েন্য তার 
ইো সামথবয থাকয়লও ফস একেি অমসুনলয়মর ময়তা সমঅনেকার ফথয়ক র্নঞ্চত হয়ে।  

লাইয়সন্স এর মােযয়ম একেি ফসর্িকারী প্রনতমায়স ২৪ ফকায়াটবে ফেনে নলনকউর 
৭ ফকায়াটব েয়রি নলনকউর এর্ং ১৫ ফকায়াটব নর্য়েেী নর্য়ার নর্েযভায়র্ ফসর্ি করয়ত পায়র। র্য়ল রাখা ভাল 
এক ফকায়াটব মায়ি ৯৪৬ এম.এল। পারনমট ছাড়া ফসর্ি অদর্ে এর্ং আইিত েন্েিীয়। এখি ফথয়ক 
র্াংলায়েয়ের সকল মসুলমাি এই অদর্ে কােনট করয়ত র্ােয হয়র্ এর্ং আইিেত ফর্ে নকছু োয়মলায় পড়য়ত 
হয়র্ শুেমুাি েন্মেত মসুলমাি হর্ার কারয়ণ।  

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.820378634681267%3Atl_objid.820378634681267%3Athid.100001274152936
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আনম মেযপায়ি পারনমট প্রথারই নর্য়রােী, ফ য়হতু আমরা একনট উোর েণতানেক র্াংলায়েয়ের স্বপ্ন ফেনখ তাই 
েণতানেকভায়র্ই ফ  পাি করয়র্ তায়কও ফোর কয়র পাি করা ফথয়ক নর্রত রাখা  ায়র্ িা আর্ার  ারা খায়র্ 
িা তায়েরয়কও ফোর কয়র ফ ি পাি িা করায়িা হয়। শুেমুাি মসুলমাি হর্ার কারয়ণ োতীয় পনরিয়পি 
ফেনখয়য় পারনমট িা ফপয়য় নর্ষয়মযর নেকার হয়র্ নকছু মানুষ। অনর্লয়ম্ব মসুনলম হর্ার কারয়ণ পারনমট িা 
পার্ার অয় ােযতা রনহত করার আয়র্েি োিানে। 

August 20, 2014 at 8:41am · Dhaka · Public 
 

প্রসিঃ মেপাি 

আনম তখি িাস নসয়ক্স পনড়। প্রথম এক র্ড় ভাইয়য়র কায়ছ শুিলাম ফস মে খায়। তারপর ফথয়ক আমার 
সংস্কার তার প্রনত ঘণৃার উয়িক কয়রনছয়লা। মানুষটা ফকাি খারাপ কাে করয়ছ র্য়ল আনম িা োিয়লও আমার 
র্াঙানল মেযনর্ি মানুনষকতা তায়ক খারাপ মানুষ নহয়সয়র্ই প্রনতপন্ন কয়রনছল। তারপর র্াংলা ছনর্য়ত ফেখতাম 
মে ফখয়য় মাতলায়মা করা, আর্ার অন্যনেয়ক ইংনলে ছনর্গুয়লায়ত ওয়াইি খাওয়াটা র্ািানলর োল ভাত খার্ার 
মতই। আনম ফর্ে আি ব হতাম মে ফখয়লই িানক মাতাল হয় নকনু্ত নর্য়েেীরা মাতাল হয় িা ফকি?  

ওয়াইয়ি ময়ুখখনড় আমার িাস িাইয়ি থাকয়ত। নর্োল একটা নিনষদ্ধ নেনিে করয়তনছ এই রকম একটা 
নেনলংস নছল আমার ময়েয। ভার্নছলাম ওয়াইি ফখয়য় মাতাল হর্, নকনু্ত হায় মাতাল ফতা আনম হনে িা। 
তারপর নর্নভন্ন অয়কেয়ি নর্নভন্ন মানুয়ষর সায়থ নেঙ্কস কয়রও একটা মাতাল মানুষ ফপলাম িা। নিয়েও এখি 
মাতাল হয়ত পানর নি। মাতাল র্লয়ত আনম র্নুে, নিয়ের উপর ফথয়ক সম্পণূব নিয়েণ হারায়িায়ক। তাহয়ল নক 
নেঙ্কস করয়ল মানুষ কখিই মাতাল হয় িা? হয়,  নে অিানেক পনরমাি নেঙ্কস কয়র এর্ং নেনিসটা  নে কড়া 
হয় আর র্ানক্ত  নে ফখয়ত অভাি িা হি ফসই ফক্ষয়ি মাতাল হর্ার সম্ভার্িা থায়ক।  কু্তরােয নভনিক একনট 
অিলাইি নেনঙ্কং সায়ভবর তথয অনু ায়ী েতকরা ১ % মানুষ অথবাৎ ১০০ েি নেঙ্কায়রর ময়দ্ধ ১ েি মাতাল 
হয়ত পায়র। আর  ারা ফরগুলার নেঙ্কস কয়র তায়ের মাতাল হর্ার সম্ভার্িা এয়কর্ায়রই থায়ক িা র্লয়লই িয়ল।  

মাতাল িা হয়য় মে ফখয়ল তায়ত কায়রা নকছু  ায় আসার কথা িয়। এখি প্রশ্ন হল মে খাওয়া নক েরীয়রর েন্য 
ক্ষনতকর? আপিারা ফোাঁয়োাঁনলং কয়র ফেয়খি নর্নভন্ন োিবায়ল পনরনমত নেনঙ্কং েরীয়রর েন্য ফকাি ক্ষনত কয়র িা 
র্য়ল র্লা আয়ছ। তয়র্ আনেকয ক্ষনতকর হয়ত পায়র। এমিনক ফপ্রয়গ্রনন্সর সময়ও লাইট নেঙ্কস করা েরীয়রর 
েন্য ক্ষনতকর িয়। িাপ ফথয়ক সামনয়ক মকু্ত হয়ত, েীয়তর ফেয়ে েীত ফথয়ক র্াাঁিয়ত নেঙ্কয়সর নর্কপনা ফিই। 
ভারয়ত অয়িক পনরর্ায়র এখি রায়ি খার্ার পয়র একটু নেঙ্কস করা অভযায়স পনরিত হয়য়য়ছ। 

ওয়াইি র্াংলায়েয়ের একটা সম্ভার্িাময় নেপনা হয়ত পায়র। র্াংলায়েয়ে ওয়াইি নতনর করার  য়থি কাাঁিামাল 
আয়ছ। র্াংলায়েয়ে আয়ছ নিে ফলর্ার  ায়ের কাছ ফথয়ক নহউে উৎপােি ফপয়ত পানর আমরা। কনম্পনটেয়ির 
মায়কবয়ট র্াংলায়েে র্নহনর্বয়শ্ব কম োয়ম ভাল মায়ির মে রপ্তানি কয়র ফকানট ফকানট েলার ইিকাম করয়ত 
পায়র। নকনু্ত তা িা কয়র আমরা িড়া োয়ম নর্য়েে ফথয়ক েযান্ে আিনছ। আমায়ের  ারা উৎপােি কয়র 
তাাঁয়েরয়কও আমরা সামানেক স্বীকৃনত ফেই িা। সরকারী লাইয়সন্স নিয়য় উৎপােি করয়লও তারা নিয়েরা 
হীিমন্যতায় ফভায়ে। মে নিয়য় র্ািালীয়ের কুসংস্কার  ত নেি  ায়র্ তত েূরীকরণ হয়র্ এটাই প্রতযাো। 
আমায়ের এমি নেি খরু্ েূয়র িয়  খি ফর্েীর ভাে পনরর্ার কায়রা র্াসায়ত ফকউ ফেয়ল িায়য়র র্েয়ল মে 
নেয়য় আপযায়ি করয়র্।  

হ্যানপ নেনঙ্কং। 

August 21, 2014 at 7:52am · Dhaka · Public 

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.822467131139084%3Atl_objid.822467131139084%3Athid.100001274152936
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.822947177757746%3Atl_objid.822947177757746%3Athid.100001274152936
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তসনলমা িাসনরয়ির েন্মনেি পালি ও িারীর্াে  

প্রনতভা পানতল  খি ভারয়তর রাষ্ট্রপনত হয়য়নছয়লি তখি রাষ্ট্রপনত েব্দটার নর্রুয়দ্ধই অয়িয়কই আয়দালি 
কয়রনছয়লি। কারণ রাষ্ট্রপনত একনট নপততৃানেক েব্দ  ার নর্পয়ক্ষ নলিনিরয়পক্ষ েব্দ ফ মি রাষ্ট্রপ্রোয়ির োর্ী 
উয়িনছয়লা। সভাপনত েব্দটাও একনট নপততৃানেক েব্দ  ার নর্কপনা নহয়সয়র্ সভাপ্রোি েব্দটা র্যর্হার করা 
সম্ভর্। সভায়িিী েব্দটাও নলিনিভবর হয়লও ফকাি পরুুষ এই উপানেয়ত সভায় প্রনতনিনেত্ব করয়র্ িা, নকনু্ত 
সভাপনত হয়য় সভায় প্রনতনিনেত্ব করার ময়েয অয়িক িারীই এক েরয়ণর ফেৌরর্ অনুভর্ কয়র।  

েীঘবনেয়ির নপততৃানেক নিয়ষ্পষয়ণ ইংয়রনে ও র্াংলাসহ সর্ ভাষায় নপততৃানেক আনেপতয প্রর্ল। এর নর্রুয়দ্ধ 
আেকাল িারীর্ােীরা নলিনিরয়পক্ষ েব্দ র্যর্হায়রই আগ্রহী। নর্য়েষ কয়র ইংয়রনে ভাষায় র্তবমায়ির 
িারীর্ােীরা েব্দিয়য়ি নর্য়েষভায়র্ সতকব। কযায়মরামযায়ির স্থয়ল েয়টাগ্রাোর, ফিয়ারমযায়ির স্থয়ল 
ফিয়ারপারসি এগুয়লা আেকাল সতকবভায়র্ই র্যর্হার কয়রি িারীর্ােীরা।  

উপয়রর প্রসিটা নিয়য় আসলাম কারণ আে এয়েয়ের অন্যতম িারীর্ােী ফলখক তসনলমা িাসনরয়ির েন্মনেি 
পালি এর্ং তার িােনরক অনেকার নেনরয়য় ফের্ার োর্ীয়ত োহর্ায়ে মাির্র্ন্ধয়ি উপনস্থত হয়য় তসনলমা 
িাসনরয়ির ফপ্রাগ্রায়মও একেি সভাপনত ফেখলাম! আেকাল সভাপনত নসয়স্ট্মটাই র্ড়য়র্েী র্যাকয়েয়টে 
এর্ং অয়থায়রানটয়াি র্য়ল অয়িয়কই এয়ক র্ানতল কয়র নেয়েি। আর প্রিনলত সভা হয়ল তাও সভার েঙৃ্খলার 
েন্য সভাপনত থাকয়ত পায়রি নকনু্ত মাির্র্ন্ধি র্া প্রনতর্াে সমায়র্য়ে একেি পতুুল সভাপনতর প্রয়য়ােিীয়তা 
নক?  

এরপর ফকক ের্াই এর সময় িারীয়ের েয়টায়েনিক হাইলাইট করার েন্য ‘র্য়স থাকা ফর্িারা পরুুষয়ের 
উনিয়য়’ িারীয়ের সংরনক্ষত আসয়ির র্যর্স্থা করয়ত ফেখলাম। ফ  ফ খায়ি র্য়সয়ছ তায়ক ফসখায়িই র্সয়ত 
ফেয়া উনিৎ হয়লও ফর্িারা নলিনর্নেি পরুুষরা শুেমুাি পরুুষ হর্ার কারয়ণ ফেন্োর নেসনক্রনময়িেয়ির নেকার 
হয়য়য়ছ। নলিনভনিক প্রোন্য  নে নেয়তই হয়, তসনলমার ফপ্রাগ্রায়ম অন্তত আনম পরুুষয়ের প্রোন্য ফর্েী নেয়র্া 
কারণ তারা তায়ের নুনুভুনত নর্সেবি নেয়য় এয়সয়ছি র্য়ল। পরুুষয়ের র্রং সংরনক্ষত পরুুষ আসয়ি র্নসয়য় 
মেরু প্রনতয়োে ফির্ার একটা সুয় াে নছয়লা,  া আয়য়ােকরা নমস করয়লি।  

উপয়রর দুনট নর্ষয় ছাড়া ফপ্রাগ্রামটা সর্ নমনলয়য় খরু্ ভায়লা ফলয়েয়ছ আমার কায়ছ।  ারা আয়য়ােি কয়রয়ছ 
তারা অয়িক র্ড় সাহনসকতার কাে কয়রয়ছ এেন্য তায়েরয়ক অন্তর ফথয়ক সযালটু। আর তায়ের আয়য়ােয়ির 
অংে নহয়সয়র্ই ফ  র্যপারগুয়লা আমার কায়ছ খারাপ ফলয়েয়ছ ফসটাই তুয়ল েরলাম, আো কনর র্যপারগুয়লা 
পরর্তবীয়ত আরও সংয়োেি হয়র্। আর্ারও শুভ েন্মনেি Nasreen Taslima । তায়ক নিয়য় ফলখা োিটা 
আমার কায়ছ িরম ভায়লা ফলয়েয়ছ। 

August 25, 2014 at 8:00am · Dhaka · Public 

 

 

 

 

https://mobile.facebook.com/nasreen.taslima?refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.825196544199476%3Atl_objid.825196544199476%3Athid.100001274152936&__tn__=%2As
https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.825196544199476%3Atl_objid.825196544199476%3Athid.100001274152936
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তুনম ফক আনম ফক?  

োহর্ায়ে একটা ফলাোি িা র্য়ুেই নেতাম, ফলাোিটা হয়লা -  

"তুনম ফক আনম ফক র্ািালী, র্ািালী  
আনের্াসী র্ািালী।" 

ফলাোিনটর প্রথম নেয়ক শুে ু র্ািালী র্লা হয়য়নছয়লা, নকনু্ত পয়র আমরা র্ািালীরা আনের্াসীয়ের োহর্ায়ে 
আয়দালয়ি স্বতঃসূ্ফতব অংেগ্রহয়ণর স্বীকৃনত নহয়সয়র্ আনের্াসী ফ াে কয়র ভার্ নছয়লা এমি ফ  নর্োল 
মহানুভর্তা ফেনখয়য়নছ। আনের্াসী র্ািালী সর্াই ফতা এক, একই ঈশ্বয়রর সিৃ মানুষ ভার্খািা এমি নছয়লা। 
 নে আনের্াসী আর র্ািালী এক হয় তাহয়ল ফলাোিটা একটু উনল্টয়য় নেয়ল ফকমি হয়? কয়তা েি র্ািালীর 
মখু ফথয়ক এই ফলাোি ফর্র হয়ত পায়র?  

"তুনম ফক আনম ফক আনের্াসী আনের্াসী 
র্ািালী আনের্াসী" 

আমার ময়ি হয় মখু ফথয়ক ফর্র হয়লও মি ফথয়ক এই ফলাোি ফর্র হয়র্ িা।  

আমরা র্ািালীরা ইনতহাস ফথয়ক নেক্ষা ফিই িা। পানকিানিয়ের ময়তাই আমরা নভন্ন ভাষা সংস্কনৃতর মানুয়ষর 
উপর নিয়ের ভাষা সংস্কনৃত িানপয়য় নেয়ত িাই। ফ  মাতভৃাষার েন্য আমরা েীর্ি নেয়য়নছ ফসই আমরাই 
অয়ন্যর মাতভৃাষায়ক সম্মাি িা কয়র নিয়েয়ের র্াংলা ভাষায়ক তায়ের উপর িানপয়য় নেনে। ফ  আমরা এক 
সময় অথবদিনতক, রােদিনতক, সামনরক, সামানেক নর্ষয়মযর নেকার হয়য়নছ পনিম পানকিায়ির কাছ ফথয়ক 
ফসই আমায়ের কাছ ফথয়কই আর্ার একই নর্ষয়মযর নেকার হয়ে আয়রকেল মানুষ। হয়য়তা এমি নেি 
আসয়র্, আমরা ফ মি পানকিািয়ক ঘণৃা কনর তারাও ফতমনি র্াংলায়েেয়ক ঘণৃা করয়র্। 

August 31, 2014 at 12:00am · Dhaka · Public 

 

১৮+ ফপে এর্ং ফ ৌি স্বােীিতা 

ফর্ে নকছুনেি েয়র অয়িকয়কই ফেখনছ ১৮+ ফপে গুয়লার নর্রুয়দ্ধ নেহায়ে ফিয়ময়ছি। অিাকানঙ্ক্ক্ষত ভায়র্ই 
নর্নভন্ন সময় নর্নভন্ন র্নু্ধ মযায়সে পািায় ফ মি এই ফপয়ে নরয়পাটব করুি, এই ফপয়ে ফকি লাইক ব্লা ব্লা ব্লা। 
 নেও পনৃথর্ীর র্য়ুক  তনেি ফেসর্কু থাকয়র্ অম্লাি, ততনেি ১৮+ ফপেও ফেসর্য়ুক থাকয়র্ র্হমাি। নকনু্ত 
তারপরও ১৮+ ফপে গুয়লার র্ীরুয়ে ফলয়ে অয়িয়করই পনরনিনত ফর্য়ড়য়ছ, ফপয়য়য়ছি ফিনলয়েনট ফখতার্। 
তায়ের উয়েয়েই আেয়ক আমার এই ফলখা-  

র্ন্ধি িায়ম আমার এক ৭ র্ছর র্য়সী িািায়তা ভাইয়ক নিয়য় এক আত্মীয়র র্াসায় ফর্ড়ায়ত নেয়য়নছলাম। 
ফসখায়ি নেয়য় ফস একনট ইনে ফিয়ার পায়, আমায়ের র্াসায় এই েরয়ণর ফিয়ার ফিই র্য়ল ফস এটার প্রনত 
অয়িক ফর্েী ফকৌতূহল ফেখায়, প্রথয়ম র্য়স তারপর োনড়য়য় োনড়য়য় ফোল খাওয়া শুরু কয়র। আনম পয়ড়  ায়র্ 
র্য়ল তায়ক মদ র্লয়ল ফস মি খারাপ কয়র র্য়স পয়ড়। আনম একটু পয়ড় কায়ে অন্য রুয়ম ফেয়ল ফস আমার 
অনুপনস্থনতয়ত আর্ার োনড়য়য় ফোল ফখয়ত শুরু কয়র  া আনম েূর ফথয়ক লক্ষয কনর। আনম ফেখলাম ফস খরু্ 
ভায়লাভায়র্ র্যালযান্স ফরয়খ ফোল খায়ে, পড়ার সম্ভার্িা ফিই র্য়ল আনম আর তায়ক নকছু র্ললাম িা। ফস 
আো ঘণ্টার ময়তা োনড়য়য় োনড়য়য় ফোল ফখয়য় িান্ত হয়য় র্য়স পড়য়লা। তায়ক আর আনম তারপয়র এই ভায়র্ 
কি কয়র ফোল ফখয়ত ফেনখনি।  

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.828550583864072%3Atl_objid.828550583864072%3Athid.100001274152936
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মানুয়ষর অন্তনিবনহত প্রর্ণতা এমি ফ  নিনষদ্ধ এর্ং র্যনতক্রম নর্ষয়য়র প্রনত আকষবণ তার অয়িক ফর্েী। এনটয়ক 
 নে ফোর কয়র র্ন্ধ করয়ত  াওয়া হয় তাহয়ল আকষবণ আরও ফর্য়ড়  ায়র্, র্রং তায়ক এনট করয়ত নেয়ল 
একটা প বায়য় ফস এনট করার আর আগ্রহ পায় িা। প্রথম প্রথম আনম  খি ইন্টারয়িট র্যার্হার কনর তখি 
সায়িবর প্রোি নর্ষয়র্স্তু নছল ফসক্স। নকনু্ত একটা প বায়য় এই আগ্রহটা হানরয়য় ফেনল। এখি ফকাি সময় ফসই 
েরয়ণর সাইয়ট  াই িা র্া অতীয়তর কথা ময়ি পরয়ল ফর্ে হানস পায় ফ  এই েরয়ণর োলতু সাইট গুয়লায়ত 
আনম সময় নেয়য়নছ।  

র্াংলায়েেী ফ  ১৮+ ফপেগুয়লা আয়ছ তা ১৮+ ফতা িয়ই র্রং ১২+ হয় িা আমার ময়ত। নকছু নকছু ফপয়ে 
নর্কৃত িনট থায়ক  া খরু্ ফর্েী নেি একটা সুস্থ মানুষ আগ্রহ নিয়য় পড়য়ত পায়র র্য়ল আমার ময়ি হয়িা। 
আর্ার ১৮+ ফপেগুয়লা ফ ভায়র্ েমবপ্রিার ও রােিীনত প্রিার কয়র তায়ত নিয়েয়ের অর্স্থাি ফথয়কই তারা সয়র 
আসয়তয়ছ র্য়লই ময়ি হয়। প্রথম প্রথম ফেসর্য়ুক আসয়ল এই েরয়ণর ফপেগুয়লায়ত আগ্রহ থাকয়লও সময়য়র 
নর্র্তবয়ি তা ফর্েীর ভাে মানুয়ষর মেয নেয়য়ই িয়ল  ায়। তাছাড়া ১৮+ ফপে  নে আপিার ফকাি ক্ষনত িা 
কয়র তার কাে ফস কয়র তায়ত আপিার নক? আপনি ঐ সর্ ফপয়ে িা ফেয়লই হল, ফ  ফ য়ত িায় তায়ক র্াো 
ফের্ার ফকাি অনেকার আপিার ফিই।  

ফক ফকাি ফপয়ে লাইক করয়র্ এটা তার র্যানক্তেত র্যাপার আর অয়িক সময় আমার ময়তা অয়িয়কই ফপয়ে িা 
নেয়য়ই র্া িা ফেয়খই লাইক কয়র। ঐ ফপয়ে লাইক করার অপরায়ে আপনি র্য়ড়ায়োর তার সায়থ সম্পকবও 
নছন্ন করয়ত পায়রি নকনু্ত তায়ক কািেড়ায় োড় করায়ত পায়রি িা। পনরয়েয়ষ সাইনের ভাসায় র্লয়র্া, অয়য়ল 
ইয়য়ার ওি ফমনেি। ফোর কয়র ফকাি নকছু র্ন্ধ করা  ায় িা, সময়য়র নর্র্তবয়ি ভায়লা নেনিষ গ্রহণয় ােয হয়র্ 
এর্ং খারাপ নেনিষ আিাকুয়ড় নিনক্ষপ্ত হয়র্। 

September 2, 2014 at 7:52am · Dhaka · Public 

 

হালাল নুেুলস! 

র্াোর করয়ত নেয়য় ফোকািোয়রর কায়ছ নুেুলয়সর েযানমনল পযাক ফিয়নছ। ফোকািোর 'মামা নুেুলস' ফর্র 
কয়র নেয়য় এটা নিয়ত র্লয়লা। আনম সাোরণত মযানে র্া সনের্ নুেুলস নকনি তাই আনম একটা মযানে নুেুলস 
নেয়ত র্ললাম। ফোকািোর র্লয়লা মযানে ফিই, ওটা রানখ িা। আপনি মামা নিি, মামা মযানের ফথয়ক অয়িক 
ভায়লা।  

নকভায়র্ ভায়লা নেয়জ্ঞস করয়ল ফোকািোর র্য়ল এর ফকায়ানলনট অয়িক ভায়লা আর োম মযানের ফথয়ক মাি 
১০ টাকা ফর্েী। এছাড়া পযায়কয়টর ময়েয প্রনত নপি আর্ার আলাো কয়র পযায়কট করা। তাছাড়া এনটর 
কয়য়কনট ফলভার আয়ছ, ফ মি নিয়কি, নিনল প্রভৃনত। ফোকািোয়রর র্যাখযা নর্য়লষণ আমার ফর্ে ভায়লাই 
ফলয়েয়ছ। তয়র্ ফোকািোর ফেয়ষ  া র্লয়লা আমায়ক অর্াক করয়লা।  

ফোকািোর আমায়ক আরও র্লয়লা এই নুেুলসটা ফিয়া আপিার েন্য েরে। নেয়জ্ঞস করলাম, নকভায়র্ 
েরে? ফোকািোর র্লয়লা, মযানে নহন্দুয়ের ফকাম্পানি (আনম  নেও এই র্যাপায়র োনি িা) আর এটা 
মসুলমািয়ের ফকাম্পানি। আনম র্ললাম তায়ত নক হয়য়য়ছ, নহন্দু মসুলমাি আমার কায়ছ ফকাি র্যপার িা,  ার 
পণয অয়পক্ষাকৃত ভায়লা আনম তার পণযই র্যর্হার কনর।  

ফোকািোর র্লয়লা, আপনি ইসরাইলয়ের মসুলমাি মারার কথা শুয়িি নি? আমায়ের উনিৎ মসুলমািয়ের 
পণয গুয়লায়ক ফর্েী প্রিনলত করা। আমায়ের হুেরু র্য়লয়ছি, অমসুনলয়মর ফকাি পণয আমায়ের ফর্িা র্া ফকিা 
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হারাম। একটু ফমোে খারাপ কয়রই র্ললাম, আনম পণয নকনি েমব িয়, ফ  পণয আমায় সনু্তি করয়ত পারয়র্ 
আনম ফসই পণযই নকিয়র্া।  

 নেও অর্য়েয়ষ আনম হালাল মামা নুেুলসই নকয়ি নিয়য় আসলাম। েয় হয়লা ফসই ফোকািোয়ররই। তয়র্ 
আনম নকয়ি এয়িনছ কারণ মামা নুেুলস কখয়িাই খাই নি তাই ফটস্ট্ কয়র ফেখয়ত। 

September 7, 2014 at 6:57am · Dhaka · Public 
 

 
 

সিাতিী নর্জ্ঞািঃ সতী-অসতী নিেবারণ 

মনুমিরা শুে ুইসলায়মর ময়েযই নর্জ্ঞাি খুাঁয়ে পায়, নকনু্ত তারা োয়ি িা কয়তা হাোর র্ছর আয়ে সিাতি েমব 
কয়তা নর্জ্ঞানিক কথার্াতবা নেয়য় টইটুমু্বর হয়য় আয়ছ। আেয়ক আনম আয়লািিা করয়র্া সিাতি েয়মবর অন্যতম 
নর্জ্ঞানিক নর্ষয় “সতী-অসতী নিরূপণ” নিয়য়। নে ভাই, আপনি ফতা নর্য়য় করার নিন্তা ভার্িা করয়ছি তাই 
িা? আপনি িা করয়লও আপিার কায়ছর মানুষরা ফতা নর্য়য় করয়ছ, ফসইয়ক্ষয়ি অসতী িারীর র্যাপায়র সয়িতি 
থাকয়র্ি। আপনি একনট িারীসতী িা অসতী তা র্েুয়ত পারয়র্ি সিাতিী নর্জ্ঞায়ির সাহায় য। সিাতিী এই 
নর্জ্ঞািনট  ার তার কাছ ফথয়ক আয়সনি, এয়সয়ছ স্বয়ং নের্িাকুয়রর কাছ ফথয়ক। উজ্জনয়িীর কামোয়স্ত্রর “নের্ 
পার্বতীর কয়থাপকথি” এর সতী–অসতী নিরূপণ অেযায় ফথয়ক সংকলি কয়র ফেয়া হয়লাঃ পার্বতী তার স্বামী 
মহায়ের্য়ক নেজ্ঞানসয়ল, ফকাি িারী সতী আর ফকাি িারী অসতী তা র্েুা  ায়র্ নক কয়র? এই নর্ষয়য় নসদ্ধহি 
মহায়ের্ তার স্ত্রীয়ক  া র্য়লি তা ফথয়ক উয়েখয় ােয নর্জ্ঞানিক র্ািীগুয়লা সংকলি কয়র আপিায়ের অপবণ 
করলাম – 

@ ফ  িারীর র্াম ফিাখ র্া র্াম উরুয়ত নতল আয়ছ এর্ং  ার কণ্ঠস্বর নমনি ফসই িারী সতী ও পনতেতা হয়। 

@ নর্র্ায়হর সম্বন্ধকায়ল  খি কন্যায়ক ফেখায়িার েন্য র্রপয়ক্ষর কায়ছ আিা হয়, ফসই সময়  নে ফমঘ েেবি 
কয়র তাহয়ল ফসই কন্যা পনতর ঘয়র নেয়য় কুলটা হয়। অর্েয র্ষবাকায়ল ফমঘ েেবি হয়ল তায়ত ফকাি ফোষ 
ফিই, নকনু্ত হিাৎ ফমঘ েেবি করয়ল অর্েযই ফসই িারী অসতী। 

@ েমিকায়ল ফ  রমণীর পেনর্য়ক্ষয়ভ ভূনম কম্পমাি হয় (ফোয়র ফোয়র পা ফেয়ল হায়ট ফ ি মানট কায়প), 
ফসই রমণী নিে পনত পনরতযাে কয়র পর পরুুয়ষ আশ্রয় গ্রহণ করয়র্। 

@ ফ  রমণী আেন্মা ের্লা অথবাৎ েরীয়রর ফকাি ফকাি স্থায়ি সাোনিি রয়য়য়ছ, ফসই রমণী নর্র্ায়হর অপনা 
নকছুনেি পয়রই নর্ের্া হয় এর্ং নিতীয় পনত গ্রহণ কয়র। 

@ নর্র্ায়হর সম্বয়ন্ধ  খি কন্যায়ক ফেখায়িার েন্য র্রপয়ক্ষর কায়ছ নিয়য় আসা হয়, ঐ সময়  নে কাক, নিল র্া 
েকুি উপয়রর নেক ফথয়ক নিয়ি ফিয়ম আয়স তাহয়ল র্েুয়ত হয়র্ ঐ কন্যা কুলটা হয়র্। 

@ কন্যা  খি প্রথম ফেখয়ত  াওয়া হয়,  নে ফসই সময় সুেনন্ধপণূব র্াতায়স সর্নেক মায়তায়ারা হয় তাহয়ল 
ফসই কন্যা সতী ও ভােযর্তী হয়র্ নিঃসয়দয়হ। 

@ কন্যা েেবয়ি  ািার সময়  নে অপনাঅপনা র্নৃি হয় এর্ং মানট নভয়ে  ায় নকনু্ত ফময়ঘর েেবি িা হয় তাহয়ল 
ফসই কন্যা সতী হয়র্। োয়স্ত্রর এই র্াকয কখয়িাই নমথযা হয়িা। 
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@ ফ  রমণীর িায়মর অক্ষর সংখযা  গু্ম এর্ং ফ  স্থায়ি র্াস কয়র ফসই স্থায়ির িায়ম সংখযাও  গু্ম (ফ মি 
পারনমতা ৪ অক্ষয়রর, োলকানি ৪ অক্ষয়রর) হয় তাহয়ল ফসই রমণী র্যানভিানরিী ও পনতনর্য়িষকানরণী হয়। 

@ ফকাি পরুুষয়ক ফেখয়ল ফ  কন্যা অপলক েনৃিয়ত তানকয়য় থায়ক নকনু্ত ফকাি রমণীর প্রনত ফসই েনৃিয়ত 
তাকায় িা ফসই েরয়ণর কন্যারা অসতী হয়। 

@ ফ  নর্র্াহ করয়র্ এর্ং  ায়ক নর্র্াহ করা হয়র্ অথবাৎ পাি-পািীর িায়মর ফমাট অক্ষর সংখযার সায়থ উভয়য়র 
র্য়য়সর সংখযা ফ াে কয়র তায়ক িার নেয়য় গুণ কয়র গুণেল ফথয়ক নতি নর্য়য়াে করয়র্। এরপর ফ টা র্ানক 
থাকয়র্ তার সায়থ আর্ার উভয়য়র িায়মর সংখযা ফ াে কয়র ফ  সমনি হয়র্ তায়ক নতি নেয়য় ভাে করয়ত হয়র্। 
েয়ল  নে এক অর্নেি থায়ক তাহয়ল েয়র নিয়ত হয়র্ কন্যা সতী, আর  নে দুই অর্নেি থায়ক তাহয়ল কন্যা 
কুলটা। কুলটা স্ত্রীর স্বামী হয়র্ ফ  তার অয়িক ফিে হয়র্। 

ময়ি করুি, র্য়রর িাম পদ্ময়লািি আর কয়ির িাম কুমনুেিী। তাহয়ল তায়ের িায়মর সংখযার সমনি হয়লা ৯, 
এর্ার র্য়রর র্য়স ১৭ আর কন্যার র্য়স ৯ তাহয়ল ফমাট র্য়স ২৬, এখি িায়মর সংখযা ও র্য়য়সর ফমাটসংখযা 
(২৬+৯) = ৩৫, এয়ক ৪ নেয়য় গুণ করয়ল হয়র্ ১৪০, এর সায়থ ৩ নর্য়য়াে করয়ল ১৩৭ পাওয়া ফেয়লা। ১৩৭ 
এর সায়থ িায়মর সংখযা ফ াে হয়ল হয়র্ ১৪৬, এয়ক ৩ নেয়য় ভাে করয়ল ভােয়েষ ২ থায়ক। তাহয়ল নিয়ণবয় 
উির হয়র্ কন্যা অসতী। 

এভায়র্ই সিাতি নর্জ্ঞায়ি মহায়েয়র্র মখুনিঃসতৃ র্ািী অনুসরণ কয়র আপনিও সতী-অসতী নিণবয় করয়ত 
পারয়র্ি। এনট েতভাে োস্ত্রসম্মত, তাই ভুয়লর ফকাি আেঙ্কা ফিই। 

September 16, 2014 at 7:46pm · Dhaka · Public 

 

সিাতিী নর্েযািঃ ঋতুকায়ল িারীর কতবর্য 

আমায়ের অয়িক র্নু্ধরা ইসলায়ম ঋতুকায়ল িারীরা িামাে পড়য়ত পারয়র্ িা এই নিয়য় সমায়লািিায় মখুর। 
তারা নক োয়ি সিাতি েমব এই নর্ষয়য় নক নিয়েবে নেয়য়য়ছ? উজ্জনয়িীর কামোয়স্ত্রর “নের্পার্বতীর 
কয়থাপকথি” অেযায় ফথয়ক‘ঋতুকায়ল িারীর কতবর্য’ আয়লািিা করা হয়লাঃ পার্বতীর প্রশ্ন নছয়লা ঋতুকায়ল 
িারীর কতবর্য নক? এই নর্ষয়য় নর্জ্ঞানিক নর্য়লষণ কয়রি মহায়ের্। নতনি  া র্য়লি তা হুর্হু তুয়ল ফেয়া হয়লাঃ 

ফ নেি প্রথম রেঃেেবি হয়র্ ফসনেি ফথয়ক নতি রানি প বন্ত রমণী সর্নকছু পনরতযাে কয়র ঘয়রর ময়েয সর্বো 
আর্দ্ধ থাকয়র্।  ায়ত অন্য ফকউ তায়ক িা ফেখয়ত পায়। োি করয়র্ িা, অলংকার পরয়র্ িা। এক র্স্ত্র পনরোি 
করর্। েীিাভায়র্ মখু নিিু কয়র র্য়স থাকয়র্। কায়রা সায়থ ফকাি কথা র্লয়র্ িা নিয়ের হাত, পা ও ফিাখ 
থাকয়র্ নস্থর। নেয়ির ফেয়ষ মানটর হানড়য়ত নতনর করা ভাত ফস খায়র্ এর্ং ভূনময়ত সাোরণভায়র্ ে যা কয়র 
নিিা  ায়র্। এইভায়র্ নতিনেি ফকয়ট  াওয়ার পর িতুথব নেয়ি স ূব উনেত হওয়ার পর োি ফসয়র কাাঁিা কাপড় 
পয়ড় ফস শুদ্ধা হয়র্। োয়স্ত্র ফলখা আয়ছ, ফ  িারী রেঃস্বলা হয়র্, ফস িারী প্রথম নতিনেি মে,ু মাংস ফভােি, 
েন্ধমালযনে োরণ, নের্াভায়ে েয়ি, তামাক ফসর্ি, মখুয়োেি, েন্ধির্য র্যর্হার, ফর্েভূষা োরণ, ফরােি, 
আয়রাহণ, অনগ্নস্পেবি – এসর্ কাে ফমায়টও করয়র্ িা। ফকাি ফকাি োস্ত্রকার র্য়লয়ছি, িারী ঋতুমতী হয়ল 
প্রথম নতিনেি ফিায়খ কােল পরয়র্িা।  োি, স্থািান্তয়র েমি, েন্তোর্ি ও গ্রহিক্ষিানের েেবি করয়র্ িা। 
মহায়ের্ র্য়লি, ফহ নপ্রয়, র্তবমায়ি োয়স্ত্র ফ সর্ নর্নে-নিয়ষয়ের কথা র্লা হয়য়য়ছ তা সংয়ক্ষয়প ফতামায়ক র্ণবিা 
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করনছ। ঋতুকাল ফথয়ক ফষাড়েনেয়ির ময়েয  গু্ম নেয়ি িারী েমি করা ফশ্রয়। নকনু্ত নিতীয় ও িতুথব নেয়ি এনট 
নিনষদ্ধ। 

ঋতুমতী িারী োনত ৩ নেি অপনর্ি র্য়ল েণয হয়। এই সময় তারা নক নক নর্নেনিয়ষে ফময়ি িলয়র্ তা 
ফতামায়ক আয়েই শুনিয়য়নছ। ঋতুকায়ল শুে ুনিয়ের িারীয়তই উপেত হওয়া সমীিীি। পরিারীয়ত উপেত হয়ল 
ফ মি সকয়ল নিদা কয়র ফতমনি আয় ুকয়ম  ায় এর্ং পরকায়ল িরয়ক েমি কয়র। ফেযষ্ঠা, মলূা, মঘা, অয়লষ, 
ফরর্তী, কৃনিকা, অনশ্বিী, উির ভািপে, উিরাষাড়া ও উিরোল্গিুী এই কনটিক্ষি এর্ং পরূ্ব নের্য়স িারী 
েমি করা নিনষদ্ধ। ঋতুমতী িারীয়ক কায়ছ ফপয়য়ও ফ  পরুুষ তায়ক ফভাে কয়র িা ফস িরয়ক নেয়য় েহ্মঘানতিী 
র্য়ল নর্য়র্নিত হয়। ঋতুকায়ল িারী েমি করয়ল োিায়ন্তয়সই পরুুষ শুদ্ধ হয় এর্ং ঋতুয়ত স্ত্রী েময়ির পর 
পরুুষানে ফেৌয়ির ময়তা তায়ক ফেৌিকরি করয়ত হয়। পরুুষ িারী পরস্পর নমলয়ির েয়ল তারা অশুনি হয় এর্ং 
পরনেি সকায়ল ফপাোক ফছয়ড় ফেয়ল শুদ্ধ হয়ত হয়। রানির প্রথম ও ফেষ প্রহয়র িারী েমি করা সমীিীি িয়। 
ঐ দুই প্রহয়র োস্ত্রিিবা কয়র কাটায়িা উনিৎ। এছাড়া র্ানক দুনট প্রহয়র স্ত্রী সিলাভ করয়ল ফমাক্ষপ্রানপ্ত ঘয়ট। এই 
নিয়য়মর অন্যথা করয়ল িরকপ্রানপ্ত ঘয়ট। ফসই র্যানক্ত পশুয় ানি লাভ কয়র। নপতামাতার সহর্ায়সর ফোয়ষ 
তায়ের সন্তািানে দুঃখ কি লাভ কয়র। ঋতুর প্রথম নেি সহর্ায়সর েয়ল সন্তাি েন্মায়ল ফসই সন্তাি েীঘবায় ুহয় 
িা।নিতীয় নেয়ি সহর্ায়সর েয়ল সন্তায়ির েন্ম হয়ল ফসই সন্তাি প্রসর্াোয়রই মারা  ায়। ততৃীয়নেয়ির 
সহর্ায়সর েয়ল নর্কলাি র্াস্বপনাায় ুসন্তাি েন্মগ্রহণ করয়ত পায়র। েরীরতত্ত্ব নর্ষয়য় মহামনত সুশ্রুয়তর এইসর্ 
উপয়েে অতযান্ত মলূযর্াি। মহনষব িরক প্রভৃনত আয়য়ুর্বোিা বেণও এই েরয়ণর উপয়েে নেয়য়য়ছি। ঋতুমতী 
িারীর নতিনেি োয়য় ফতল মাখা, িখ কাাঁটা, কান্নাকানট করা, ফিায়খ কােল ফেয়া, নের্া নিিা, োি, সুেনন্ধ ির্য 
োয়য় ফলপি, অট্টহানস, অনতনরক্ত কথার্াতবা, ফকেনর্ন্যাস, নর্কট আওয়াে ফোিা, অনেক র্ায় ু ফসর্ি এর্ং 
অনতনরক্ত কাে করা নিনষদ্ধ। ফকিিা ঐ সর্ কয়মবর েয়ল তার রক্ত দুনষত হয়য় িািারকম র্যনের সঞ্চার হয়ত 
পায়র। এগুয়লাই হয়লা সিাতিী নর্জ্ঞাি, সিাতিী িারীয়ের এসর্ অক্ষয়র অক্ষয়র পালি করার তানেে 
নেয়য়য়ছি মহায়ের্। 

September 21, 2014 at 10:41pm · Public 

 

সিাতিী নর্ঘযািঃ নতলতত্ত্ব 

র্য়োর্াি মানুয়ষর ফসৌদ ব এয়কয়ছি অপরূ্ব তুনলর ফছাাঁয়ায়। মানুষয়ক তার নিয়ের ময়ির ময়তা আাঁনকর্ুাঁনক 
করয়ত করয়ত ফকাথাও নছয়টয়োাঁটা পয়ড় ফেয়ছ। সিাতিী নর্ঘযাি অনু ায়ী মাির্য়েয়হ র্য়োর্ায়ির এই 
নছয়টয়োাঁটায়ক র্লা হয় নতল। র্য়োর্াি নকনু্ত অসতকব হয়য় র্া ফখয়ালখনুে ময়তা এই নছটায়োাঁটা ফেয়লি নি, 
এর েভীর একটা অথব নিনহত রয়য়য়ছ। সিাতিী নর্ঘযায়ির অন্যতম একনট নর্প্লনর্ক আনর্ষ্কার হয়লা 
র্য়োর্ায়ির এই নছয়টয়োাঁটার অথব উদ্ধার করা। আপিার ফকাি োয়োয় নতল থাকয়ল নক হয়র্ আপনি নক 
োয়িি?  নে আপনি এই নর্ষয়য় অজ্ঞ হি তাহয়ল সিাতিী নর্ঘযায়ির আশ্রয় গ্রহণ করুি। আনম এখি 
আপিায়ের েন্য সিাতিী নর্ঘযায়ি নতলতত্ত্ব নিয়য় আয়লািিা করয়র্া। নতলতয়ত্ত্বর এই আয়লািিানট আনম 
“ফলাকিাথ োইয়রিরী পনঞ্জকা ১৪২১র্িাব্দ” এর ১৯৫ পষৃ্ঠা ফথয়ক নিয়য়স হেয়র্ােয কয়র ফলখার ফিিা 
কয়রনছ। ফলখানট পড়ার আয়ে েয়া কয়র একটা আয়িা নিয়য় র্সুি এর্ং নর্র্স্ত্র হি। আর আয়িার প্রয়য়ােি হয়র্ 
িা  নে আপিার একেি ঘনিষ্ঠ সিী থায়ক। এর্ার নিয়ের সমি েরীরয়ক একর্ার ফিক করুি র্া সিী নেয়য় 
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ফিক করাি, ফকাথায় ফকাি নতল আয়ছ তা নিেবারণ করুি। এইর্ার সিাতিী নর্ঘযািানুসায়র নিয়ম্নর ফলখানট 
পয়ড় ফেখিুঃ 

@ ললায়টর (কপাল) েনক্ষণ (োি) পায়ে িাসার (িাক) উপয়র নতল থানকয়ল নের্েি (এই েি সরাসনর 
র্য়োর্াি িারা ফপ্রনরত) ও  ে (খযানত) লায়ভর সম্ভার্িা রয়য়য়ছ। 

@ ফিয়ির (ফিাখ) নিয়ম্ন নতল অেযার্সায়ীর নিি। 

@ েণ্ডস্থয়ল (োয়ল) নতল থানকয়ল েিোলী হয় িা। 

@ নিম্ন ও উপর ওয়ষ্ঠর (ফিাাঁট) নতল নর্লানসতা ও ফপ্রয়মর নিি। 

@ কয়ণ্ঠর (েলা) নতল নর্র্াহ িারা েিলাভ প্রকাে কয়র। (আয়িা েয়র ফেখলাম ফ  আমার এই নতল আয়ছ, 
তাও একটা, দুইটা িয় নতি নতিটা অতএর্ ...) 

@ র্ক্ষস্থ (র্য়ুকর মােখায়ি) নতল সুস্থয়েহ ও ভায়েযর পনরিয়। 

@ েনক্ষণ পঞ্চরস্থ (োি পাাঁের) নতল হীির্নুদ্ধর নিি। 

@ উেয়রর (ফপট) নতল ফপটুক ও স্বাথবপরতার লক্ষণ। 

@ ভ্রনুিম্নস্থ (ফিায়খর ভ্ররু নিয়ি) নতল েীর্ির্যাপী দুঃখ ও োনরয়িযর পনরিায়ক। 

@ ললায়টর র্ামপায়ের নতল  া ফকয়ের (িুল) নিকটর্তবী দুঃখ ও দুিনরয়ির নিি। 

@ ললায়টর র্ামপায়ে কয়ণবর (কাি)নেয়ক নতল অপর্যয় ও অখযানত ফঘাষণা কয়র। 

@ িানসকার েনক্ষণ পায়ে িকু্ষর নেয়ক নতল েীঘবেীর্ী ও েির্ায়ির নিি। 

@ িানসকার র্াম পায়ের নতল নিেবি,অপর্যয়ী ও ময়ূখবর পনরিায়ক। 

@ েনক্ষণপয়ের (োি পা) নতল জ্ঞায়ির পনরিায়ক। 

@ র্ামেয়ণ্ডর (র্াম োয়লর) নতল োম্পতয ও ফপ্রয়ম সুখী হর্ার নিি। 

@ কণবমেযস্থ নতল ভােয ও  য়ের নিি। 

উপয়রর র্নণবত স্থাি র্ায়ে অন্য স্থায়ির নতল েতবর্য িয় অথবাৎ তা ফকাি গুরুত্ব র্হি কয়র িা। সিাতিী নর্ঘযাি 
র্য়ল, নতল কখয়িা ফসৌভায়েযর কখয়িা র্া দুভবায়েযর। তাই নিয়ের এর্ং নিয়ের আপিেয়ির নতল, নতয়লর স্থাি 
ভায়লা কয়র পরীক্ষা করুি। প্রয়য়ােয়ি সিাতিী নতলোস্ত্র নিয়য় েয়র্ষণা করুি  া নর্ঘযায়ির অংে। ভুয়লও 
নর্ঘযািয়ক কখয়িাই অস্বীকার করয়ত  ায়র্ি িা তাহয়ল ভয়ার্হ পনরণাম ফভাে করয়ত হয়র্। 

October 7, 2014 at 5:20pm · Public 
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সিাতি নর্ঘযাি অনু ায়ী একনট মায়স ২ নট পক্ষ, একনট হয়লা শুিপক্ষ অন্যনট হয়লা কৃষ্ণপক্ষ। প্রনত পয়ক্ষ 
আর্ার ১৫নট নতনথ  থা – প্রনতপাে, নিতীয়া, ততৃীয়া, িতুথবী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অিমী, ির্মী, েেমী, 
একােেী, িােেী, িয়য়ােেী, িতুেবেী ও পনূণবমা র্া অমার্সযা ( শুিপয়ক্ষর ১৫ নেয়ির সময় হয়র্ পনূণবমা আর 
কৃষ্ণপয়ক্ষর ১৫ নেয়ির সময় হয়র্ অমার্সযা )। ফঘার কনলকাল র্য়ল আেকাল মানুয়ষর খাওয়া োওয়ার ফক্ষয়ি 
নতনথ নর্য়র্িিা কয়র িা। প্রনত নতনথয়ত নক নক নেনিষ খাওয়া  ায় িা তা সিাতিী নর্ঘযাি আমায়ের নিেবারণ 
কয়র ফেয়। এসর্ নেনিষ ঐ নিনেবি নতনথয়ত ফখয়ল নক হয়র্ তাও স্পি কয়র ফেয় সিাতিী নর্ঘযাি। তারপরও 
আেকাল এইসর্ গ্রাহ্য িা কয়র নকছু দুষৃ্কনতকারী তায়ের নিয়েয়ের ময়তা খায়  ার েলােল হয় মারাত্মক। 

আসুি আমরা সিাতিী নর্ঘযাি অনুসরণ কয়র ফেয়খ নিয়র্া ফকাি ফকাি নতনথয়ত ফকাি নেনিষ খাওয়া  ায়িা, 
আর ফসই নেনিষ ঐ নতনথয়ত ফখয়ল তার েলােল নক হয়। এই নতনথতত্ত্বনট আনম নিয়য়নছ সিাতিপন্থীয়ের সর্ 
ফথয়ক প্রয়য়ােিীয় গ্রন্থ পনঞ্জকা ফথয়ক। ফলাকিাথ র্কু এয়েনন্স, ৩৩/১ র্াংলার্াোর, ঢাকা ১১০০ িারা মনুিত 
ও প্রকানেত ফলাকিাথ োইয়রিরী পনিকা ১৪২১র্িাব্দ ফথয়ক নিয়ম্নর ফলখানট ফিয়া হয়য়য়ছ। 

প্রনতপাে নতনথয়ত কুমড়া ফখয়ল অথবহানি ঘটয়র্। নিতীয়া নতনথয়ত র্হৃতী (এটা নক নেনিষ আনম নিয়েও োনি 
িা,  নে ফকউ োয়িি কৃপা কয়র োিায়র্ি) ফখয়ল হনরস্মরয়ণর (শ্রীহনরর আশ্রয়) অয় ােয র্য়ল নর্য়র্নিত হয়র্। 
ততৃীয়া নতনথয়ত পটল ফখয়ল েত্রু র্নৃদ্ধ পায়। িতুথবী নতনথয়ত মলুা ফখয়ল েিহানি হয়। পঞ্চমী নতনথয়ত ফর্ল 
ফখয়ল কলঙ্ক হয়। ষষ্ঠী নতনথয়ত নিম ফখয়ল পক্ষীয় ানি (পরর্তবী েয়ন্ম পাখী হওয়া) প্রাপ্ত হয়। সপ্তমী নতনথয়ত 
তাল ফখয়ল েরীর নর্োল ফমাটা হয়য়  ায়। ( ারা রুগ্ন আয়ছি তারা সিাতিী নর্জ্ঞায়ির সাহা য নিয়য় নকনু্ত ফমাটা 
হয়য় ফ য়ত পায়রি) অিমী নতনথয়ত িানরয়কল ফখয়ল মখূবতা র্ায়ড়। ির্মী নতনথয়ত লাউ খাওয়া ফোমাংস 
ভক্ষয়ির পাপতুলয। েেমী নতনথয়ত কলনম োক খাওয়া ফোহতযা পাপতুলয। একেেী নতনথয়ত নেম খাওয়া 
মারাত্মক পাপ। িােেী নতনথয়ত পুাঁই োক খাওয়া েহ্মর্ে সােেৃয পাপ। িয়য়ােেী নতনথয়ত ফর্গুি ফখয়ল 
সুতহানি ঘটয়র্। িতুেবেী নতনথয়ত মাষকলাই ফখয়ল নিরয়রাো হয়র্। ( ারা ফমাটা আয়ছি তারা সিাতিী 
নর্ঘযায়ির এই নিয়ম অনুসরণ কয়র নিকুি হয়য় ফ য়ত পায়রি)। অমার্সযা র্া পনূণবমা নতনথয়ত মাছ,মাংস ও নেম 
খাওয়া মহা পাপ। 

প্রনতনট েমবই মারাত্মক প্রকার নর্ঘযািময়, মনৃ্ময়ীর মায়ে নিন্ময়ী ফখাাঁো সিাতি েমব ফতা আরও নর্ঘযািময়। 
আসুি সিাতিী নর্ঘযাি অনুসরণ কয়র িানিকয়ের নর্জ্ঞািয়ক প্রনতহত কনর। কারণ েমবই সকল নর্ঘযায়ির 
উৎস। 

October 8, 2014 at 6:26pm · Dhaka · Public 
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নর্য়য়র অনুষ্ঠায়ি ফসয়েগুাঁয়ে র্উ অয়পক্ষা করয়ছ র্র এয়স তায়ক নর্য়য় কয়র নিয়য়  ায়র্। নিনেবি লয়গ্ন নর্য়য় 
হর্ার কথা থাকয়লও র্য়রর আসার ফকাি ফখাাঁে ফিই। একটা প বায়য় োিা  ায় র্র আসার পয়থ দুঘবটিায় 
নিহত হয়য়য়ছি। এখি নক হয়র্? কন্যা ফতা লগ্নভ্রি হয়র্। র্লা র্াহুলয েমবময়ত লগ্নভ্রি হর্ার ফথয়ক কলনঙ্কিী 
হওয়া অয়িক ভায়লা। এখি ফক এই কন্যায়ক েয়া কয়র নর্য়য় করয়র্? একর্ার লগ্নভ্রি হয়য় ফেয়ল ফতা তায়ক 
নর্য়য়ও ফেয়া  ায়র্ িা। নর্য়য় ফ  িারীর অপনরহা ব নিয়নত। নকনু্ত ফকাি সহৃেয় র্যনক্ত এই কন্যায়ক নর্য়য় 
করয়র্?  ার ঘয়র ২টা র্উ আয়ছ ফসও ফতা নর্য়য় করয়ত িাইয়র্ িা কারণ এ কন্যা ফ  অপয়া, স্বামী খানে নছঃ 
নছঃ নছঃ! এই অলক্ষ্মীয়ক নর্য়য় করার সাহস আর কায়রা ফিই। অর্য়েয়ষ লগ্ন ফপনরয়য় ফেয়লা, ফকউ েয়া করয়লা 
িা, পয়ুরানহত উয়ি ফেয়লা লগ্নভ্রিা কন্যার স্বপ্নভি হয়লা। পনরর্ার আয়ক্ষপ কয়র কন্যায়ক োয়ী করয়লা, মা 
কন্যায়ক ফকাঁয়ে ফকাঁয়ে র্লয়লা লগ্নভ্রি হর্ার ফিয়য় ময়র ফেনলিা ফকি? 

অর্য়েয়ষ কন্যা নর্য়য়র আসর ফথয়ক উয়ি ফেয়লা, নিয়ের কয়ক্ষ নেয়য় েরো নেয়লা। এরপর নিয়ের োয় নিয়ে 
আগুি েনরয়য় নেয়লা। এই কন্যানটর িাম নছয়লা সুিদা, ঘটিানট ঘয়টয়ছ ১৯৯৮ সায়ল ময়মিনসংয়হ। এরকম 
প্রিুর ঘটিা আমরা িলনিয়িও ফেয়খ এয়সনছ তয়র্ ফসয়ক্ষয়ি অয়িক সময় একেি র্ড়য়লায়কর ফখয়ালী ফছয়ল 
লগ্ন িা ফময়ি িানিক হয়য় ফসই ফময়য়য়ক ভায়লায়র্য়স নর্য়য় কয়র। নকনু্ত সুিদার ভােয ফতা এয়তা সুপ্রসন্ন নছয়লা 
িা। সিাতি নর্র্ায়হর ফক্ষয়ি শুভ অশুভ নতনথ লগ্ন প্রভৃনত নর্য়র্িিা করা হয়য় থায়ক। এখায়ি নর্য়েষ িির্য ফ , 
অশুভ (অপ্রতযানেত) নকছু ঘটয়ল তা িারীয়ের উপয়রই র্তবায়, িারীয়কই ফসই অশুয়ভর োয় োনয়ত্ব নিয়ত হয়। 
 াইয়হাক,সিাতিী নর্র্ায়হর নিষু্ঠরতা নিয়য় আর আয়লািিা িা কয়র সিাতিী নর্ঘযায়ি নর্র্াহ প্রথা নিয়য়ই িাহয় 
আয়লািিা কনর। আমার এই আয়লািিা পনঞ্জকা ফেয়খই করা হয়য়য়ছ ফ  পনঞ্জকা ফেয়খ নর্র্ায়হর শুভ অশুভ 
পনণ্ডতরা নিেবারণ কয়রি। আমার প্রয়িিা হয়লা কানিয়ন্যর আর্রণ তুয়ল খরু্ সহে, সার্লীল ও সংনক্ষপ্ত ভায়র্ 
নর্র্ায়হর নর্নে র্যর্স্থা, নক করা উনিৎ নক করা উনিৎ িয় তা সিাতিী নর্ঘযাি অনু ায়ী র্ণবিা করা। ফলখাটার 
মলূ তথযগুয়লা আনম নিয়য়নছ র্াংলা ১৪২১ সয়ির ফলাকিাথ োইয়রিরী পনঞ্জকার ১৫৮ িম্বর পষৃ্ঠা ফথয়ক। 
নর্র্ায়হর র্ষবঃ েভব হয়ত েণিা কয়র  গু্মর্য়ষব নর্র্াহ নেয়ল কন্যা পনতেতা হয়।  গু্মর্ষব ফ মি ৮, ১০, ১২, ১৪ 
প্রভৃনত। র্লা র্াহুলয, সিাতিী নর্ঘযাি অনু ায়ী ১৪ র্ছয়রর উপয়রর কন্যা নর্র্ায়হর ফক্ষয়ি র্দৃ্ধা র্য়ল নর্য়র্নিত 
হয়। আর  নে অ গু্মর্য়ষব নর্র্াহ হয় তাহয়ল কন্যা দুভবাো হয়। 

নর্র্ায়হর র্ারঃ ফসাম, র্েু, র্হৃস্পনত ও শুক্র এই ৪ র্ায়র নর্র্াহ সম্পন্ন হয়ল কন্যা ফসৌভােযোনলিী হয়। নকনু্ত 
রনর্, মিল ও েনির্ার অয়পক্ষাকৃত খারাপ র্ার। এইর্ায়র কন্যা নর্র্াহ নেয়ল কন্যা কুলটা হর্ার সম্ভার্িা 
থায়ক। নর্র্ায়হর নতনথঃ অমার্সযা, নর্নিভিা ও নরক্তানে নতনথয়ত নর্র্াহ হয়ল েীঘ্রই  মালয় প্রাপ্ত হয়। নকনু্ত 
েনির্ায়র নরক্তা হয়ল কন্যা পনতেতা ও পিুর্তী হয়। 

নর্র্ায়হর িক্ষিঃ ফরর্তী,উিরোল্গিুী, ফরানহণী, মেৃনেরা, অনুরাো ও স্বাতী এই িক্ষয়ি নর্র্াহশুভ। অন্যনেয়ক 
মঘা এর্ং মলূা িক্ষয়ি নর্র্াহ হয়ল েীঘ্রই প্রাণিাে হয়র্। ফোেূনল নর্র্াহঃ ফ  সময় নর্শুদ্ধ লগ্ন িা পাওয়া  ায় 
ফস সময় ফোেূনল শুভ েল ফেয়। ফোেূনলয়ত দুিগ্রহ, িক্ষি, র্ার, নতনথ প্রভৃনত কোনপ নর্ি কয়র িা। ফ  সময় 
পনিম নেয়ক ঈষৎ রক্তর্ণব ও ফোপয়োনত্থত েূলা আোন্ন হয় এর্ং আকায়ে তারকা সকল নর্মলভায়র্ প্রকাে 
পায়, ভৃগুিদি কয়হি ফসই সময়য়র িাম ফোেূনল। মনুিেণ র্য়লি, নর্র্ায়হর ফক্ষয়ি ফোেূনল নতি প্রকার। ফহমন্ত 
ও েীতকায়ল স ূব নর্িিনকরণ োল হয়য় ফোলাকৃনত িকু্ষঃয়োির হয়ল, র্সয়ন্ত স ূব অেেৃয হয়ল এর্ং গ্রীষ্ম, র্ষবা 
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ও েরৎকায়ল স ূব অিািয়ল েমি করয়ল ফোেূনল হয়। হুটহাট নর্র্াহ িা কয়র নর্র্ায়হর ফক্ষয়ি সিাতিী নর্ঘযাি 
অনু ায়ী নতনথ িক্ষি লগ্ন শুভ অশুভ প্রভৃনত ফেয়খ নর্র্াহ কনরয়র্ি। ও হ্যাাঁ র্লয়ত ভুয়ল ফেনছ, অনত অর্েযই 
োয়তর ময়েয নর্র্াহ কনরয়র্ি। ফর্োত, নিম্নোত র্া উিোয়ত িা নেয়য় অর্েযই নিয়ের োয়তর ময়েয 
সিাতিী নর্ঘযায়ির নর্র্াহ পদ্ধনত অনু ায়ী আর্দ্ধ থানকয়র্ি। শুে ুোয়তর ময়েযই আর্দ্ধ থানকয়ল িনলয়র্ িা, 
োয়তর ফোি নর্য়র্িিা কনরয়র্ি। প্রভৃনত নর্য়র্িিা কনরয়া ভের্ায়ির িায়ম  া েয়ুট তাইনিয়া সুয়খ োনন্তয়ত 
থানকয়র্ি। আয়রকটা র্যপার ১৪র উপয়র কন্যায়ক নর্র্াহ কনরয়ত ফেয়ল সার্োি থানকয়র্ি, সাোরণত এই 
েরয়ণর র্দৃ্ধকন্যা নর্র্াহ িা করাই উিম। ময়ি রানখয়র্ি, ১৪ঊধ্বব কন্যা নর্র্াহ করা সিাতিীভায়র্ 
অদর্ঘযানিক। 

October 12, 2014 at 6:20pm · Dhaka · Public 

 

ভালর্াসার প্রকারয়ভে 

সুেূর োমালপরু হইয়ত আমার এক র্নু্ধ তাহার মামায়তা ফর্ািয়ক নিয়া ফট্রিয় ায়ে ঢাকায় আনসয়তয়ছ 
ভায়লার্াসা নের্স উে াপি কনরর্ার প্রতযাোয়। আমায়ক ফোি নেয়া ভায়লার্াসা নের্স ঢাকায় উে াপি 
কনরয়র্ োিাইয়লা। র্নু্ধ আমার ঢাকা েহয়র এর আয়ে কয়য়কর্ার আনসয়লও তাহার ফপ্রনমকা ওরয়ে মামায়তা 
ফর্াি কখয়িাই ঢাকা েহয়র এর আয়ে আয়সনি র্নলয়া োিাইয়লা। আর র্নু্ধ ঢাকা েহর খরু্ ভায়লা ভায়র্ িা 
নিনিয়লও র্কু ভরা ভায়লার্াসা নিয়য় এই েহয়র আনসয়ায়ছ তাহার ফপ্রনমকার স্বপ্ন পরুি কনরয়র্ র্নলয়া।  

র্নু্ধয়ক নেজ্ঞাসা কনরলাম ফকাি প্রকায়রর ভায়লার্াসা উে াপি কনরয়ত িানহয়তয়ছা? র্নু্ধ র্নলয়লা ভায়লার্াসার 
আর্ার প্রকারয়ভে নক? ভায়লার্াসা ফতা ভায়লার্াসাই। আনম র্নললাম অয়িক প্রকারয়ভে আয়ছ, এই ফ মি 
তুনম ভায়লার্াসা নের্স কয়পবায়রট, িরমাল ও ফমাোয়রট ৩ ভায়র্ উে াপি কনরয়ত পায়রা। র্নুেলাম আমার 
কথা র্নু্ধর মাথার উপর নেয়া নেয়ায়ছ েনরয়ত পায়র নি। র্নু্ধর কায়ছ ভায়লার্াসা ফতা ভায়লার্াসাই, তায়ত টাাঁকা 
পয়সা টািাটানি ফকি কনরয়তনছ ইহা ফেয়খ ফস  ারপরিাই নর্নস্মত হইয়ায়ছ।  

র্নু্ধ র্নুেয়ত নর্েল হওয়ায় আর্ার প্রশ্ন কনরলাম র্ায়েট কয়তা? ফর্ে নর্েত কনরয়তনছ তায়ক র্নুেয়ত 
পানরয়তনছ, অর্য়েয়ষ োনিয়ত পানরলাম তাহার র্ায়েট মাি ১ হাোর টাাঁকা  !র্নু্ধয়ক র্নললাম তুনম ফ য়য় 
নটএসনসয়ত কিসাটব ফেনখয়া আর প্রণয়সনিিীয়ক নিয়া মনুড় ভক্ষণ কয়রা। তয়র্ ফোি রানখর্ার পয়ূর্ব একটা 
সুপরামেব নেয়ানছ তায়ক, নেজ্ঞাসা কনরয়ানছ নপতার োয়ো েনম গ্রায়ম আয়ছ নকিা, র্নলয়লা আয়ছ। তাহায়ক 
র্নললাম আোমী ভায়লার্াসা নের্স ফতামার নপতার নকছু েনম নর্নক্র কনরয়া লাখ নতয়ি টাাঁকা নিয়া ঢাকা েহয়র 
আনসর্া, আনম ফতামায়ক কয়পবায়রট ভায়লার্াসা নের্স উে াপি করার সকল র্যর্স্থা কনরয়র্া। র্নু্ধ অর্য়েয়ষ 
ফোি কানটয়া নেয়লা। 

February 14, 2014 at 12:33am · Dhaka · Public 

 

 

 

 

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=101889586519301&refid=52&ref=opera_speed_dial&_ft_=top_level_post_id.715545355164596%3Atl_objid.715545355164596%3Athid.100001274152936&__tn__=%2AW-R
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একেি প্রকৃত োনমবক নক অসম্প্রোনয়ক হয়ত পায়র?  

এক কথায় উির নেয়ল র্লা  ায় - িা , কখয়িাই হয়ত পায়র িা ।  ারা একাোয়র োনমবক আর্ার অসম্প্রোনয়ক 
তারা আসয়ল ভণ্ড, তারা প্রকৃত োনমবকও িয় আর্ার প্রকৃত অসম্প্রোনয়কও িয়। নকনু্ত দুঃয়খর নর্ষয় আমায়ের 
ফেয়ে ভণ্ড োনমবক অসম্প্রোনয়য়কর সংখযা অয়িক ফর্েী। আর আমায়ের িি রােিীনত এই ভণ্ড োনমবক 
অসম্প্রোনয়ক েেবিয়ক পষৃ্ঠয়পাষকতা কয়র।  

প্রয়তযকটা েমব তার নিেস্ব সম্প্রোয়য়ক উৎসানহত কয়র পক্ষান্তয়র ইনিয়য় নর্নিয়য় ঘণৃা করয়ত নেখায় অন্য 
সম্প্রোয়য়ক। েমব মািই আনম একমাি সনিক আর অন্য সর্ ভুল এই োতীয় েেবি োরণ কয়র। আর এর েয়ল 
এক সম্প্রোয় কখয়িা অন্য সম্প্রোয়য়ক উোর েনৃিভনিয়ত গ্রহণ করয়ত পায়র িা এটাই স্বাভানর্ক।  

আরে আলী মাতব্বর র্য়লনছয়লি, নহন্দুয়ের কায়ছ ফোর্র অনত পনর্ি নকনু্ত অনহন্দু মায়িই অপনর্ি। আর্ার 
একেি মসুলমায়ির কায়ছ কর্তুয়রর নর্ষ্ঠা পাক হয়লও অমসুনলম মায়িই িাপাক। ফছাটকাল ফথয়কই আমরা 
পানরর্ানরক ভায়র্ই সাম্প্রোনয়কতা নেনখ েয়মবর িায়ম, ফসখায়ি নকভায়র্ আমরা অসম্প্রোনয়ক হয়র্া? ফকউ ফকউ 
আপাতেনৃিয়ত োনমবক অসাম্প্রোনয়ক হয়লও ময়ি রাখয়র্ি, ঘনুময়য় আয়ছ সাম্প্রোনয়কতা সকল োনমবয়কর 
অন্তয়র। 

January 8, 2014 at 8:39pm · Dhaka · Public 
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