
   

  



 

 

 

 

 

 

 

এই পপডএপ ফায জন্য উনু্ক্ত ইনা আল্লা। এয জন্য ভুলর কাউলক ককালনা 

টাকা া কদলফননা। এই পপডএপ ছাড়া অন্য কমফ পপডএপ আলছ ফা লফ 

কগুলরায ব্যাালয ককান অদেলভাদন কনই, এফং এগুলরা আভালদয না জাপনল, পফনা 

অদেভপতলত ছাড়া ললছ ফা লফ। 

 

পপডএপ কতা ড়লফন অফশ্যই, পকন্তু মাযা রস্ঘভলডপস্ঘয কাজ ালাট ট কলযন তাযা 

ফই ককনায ভাধ্যলভ আভালদয থচরা জ কযলত াযলফন, মালত কলয আভযা 

এ কাজটা চাপরল কমলত াপয। ইনা আল্লা। 

 

আভালদয জন্য প্রচুয দু'আ কযলফন। আভযা কমন পযা মুক্ত কথলক কর পভলে 

ভাবুলদয ক ারাপভ কছলড় এক আল্লায দ্বীলনয কেদভত কলয কমলত াপয আজীফন। 

অদেলযাধ থাকলফ পপডএপটি কফপ কফপ কায কযায। আপন মপদ আনায 

দজন ফন্ধুলক এই পপডএলপয ব্যাালয জানান তালর ইনা আল্লা ফাংরায 

প্রলতেক ন ট ভাস্ঘাযলফলন আক্তলদয ালত একপদন এই ফই ক ৌঁলছ মালফ। ইনা 

আল্লা  
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নিতীয় ংস্কযত্তেয ভূনভকা 

 

 

আরাভদুপরল্লা। “মুক্ত ফাতালয কেোঁলজ” - এয পদ্বতী ংস্কযণ কফয লে। অল্প 

ভল ফইটি গ্রণলমাগ্যতা কললছ। ফইটিয প্রথভ ংস্কযলণয ব্যাালয াঠকলদয 

কম আগ্র  চাপদা কদো ক লছ, তা আভালদয ধাযণাতীত পছর।  তলফ এফই ত 

স্র ভাইর মাত্রায প্রথভ কলক কদভ ককফর। ঐকেফদ্ধ াভাপজক প্রলচষ্টা ছাড়া 

লন টাগ্রাপপ নাভক নীযফ ভাভাপযয কভাকালফরা প্রা অম্ভফ। তাই আভযা আা 

কপয “মুক্ত ফাতালয কেোঁলজ” – এয ফাতটাটি াধ্যভত পযপচতলদয ভালঝ ছপড়ল 

পদলত াঠক াধ্যভত কচষ্টা কযলফন, আয পনুঃলন্নল াপল্য একভাত্র আল্লায 

ি কথলকই।  

প্রথভ ংস্কযলণয কফ পকছু ফানান  মুদ্রণজপনত ভুর এ ংস্কযলণ ংলাধন কযা 

ললছ। কমা  কযা ললছ পকছু কযপালযন্প। এছাড়া াঠক  শুবাদেধ্যাীলদয 

যাভ ট অদেমাী দৌষ্ঠাজ্জা  পফন্যা ত পকছু পযফতটন কযা ললছ। এব্যাালয 

মাযা পফপবন্নবালফ াায্য কলযলছন আল্লা তোঁলদয উত্তভ প্রপতদান দান করুন।  

পনশ্চ কর প্রংা আল্লায। ারাত  ারাভ ফপল টত কাক আভালদয নফী  

াইপেদ মুাম্মাদ এয য, তোঁয পযফালযয য, তোঁয াাপফ লণয য।  

 

আপপ আদনান 

যজফ ১৪৩৯, ভাচ ট ২০১৮  



 

ম্পাদত্তকয কথা 

 

 

“If you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into 

you” 

পকছু অন্ধকায আতপিত কলয, পকছু অন্ধকায ভাদেললক আকল টণ কলয। আফদ্ধ কলয 

অলফাধ্য, অনপতক্রম্য রারা আয কক তূলরয জালর। গুটিগুটি াল তন্, ভন্ত্রমুগ্ধ 

দ্রষ্টা মেন পকনাযা এল দোঁড়া, অতর  হ্বয গ্রা কলয কন। আভালদয এ ফই 

এভনই এক অন্ধকায পনল। নীর অন্ধকায, লন টাগ্রাপপ। 

লন টাগ্রাপপ ফা ইলযাটিকা পনল কথা ফরায ভ াধাযণত আভযা অন্ধকালযয কথা 

পচন্তা কপয না। ব্যাাযটায ালথ ক ানীতা, রজ্জা, পনপলদ্ধ আনন্ন পকংফা রারায 

ম্পকটটা পযষ্কায। পকন্তু অন্ধকায? ফাস্তফতা লরা লন টাগ্রাপপ পনল আভযা কতভন 

একটা পচন্তা কপয না। এ পনল আলরাচনা ভালজ দুর টব। আলরাচনায আলদ  দযকায 

আলছ, দুর টব এভন পচন্তা। লন টাগ্রাপপ পনল অপধকাং কথাফাতটা তাই ীভাফদ্ধ 

থালক নানা ভাত্রায অশ্লীর, ইপঙ্গতদোণ ট যপকতা আয াপঠাট্টা। ভালজয পফার 

এক অং ম্পূণ টবালফ পফলটা এপড়ল মাফায কচষ্টা কলযন। আয একটু আধটু 

আলরাচনা মা , তালত লন টয ভাধ্যলভ নাযীয অফলজপিপপলকান; পনছক ফস্তু 

পালফ, ভাংপণ্ড পালফ নাযীয উস্থানায কথা উলঠ আল। পকন্তু এটি 

আংপক পচত্র ভাত্র। আপদভ সুলেয পফলাক্ত এ পচত্রকলল্পয িপতকয প্রবালফয 

পতেকালযয ব্যাপিয পছলটলপোঁটা আভযা অদেধাফন কপয না। পতে কথা লরা 

লন টাগ্রাপপ আলর কতটা িপতকয আদৄপনক ভাদেল এেলনা দলযাদপয কটা বুলঝ 

উঠলত ালযপন। তলফ এেলনা ম টন্ত মা জানা ক লছ, চভলক কদায জন্য কটাই 

মলথষ্ট। 

লন টাগ্রাপপ ককালনা “পনলদ টাল আনন্ন” না। কছাটোলটা ককালনা ননপতক পফচুেপত না। 

এভন ককালনা ভস্যা না, না কদোয বান কলয থাকলর মায অপস্তত্ব পভপরল মালফ। 

ব্যপক্ত, পযফায  ভালজয জন্য লন টাগ্রাপপ আপক্ত ভাযাত্ধক এক হুভপক। কাযণ, 

এয প্রবাফ ককফর াভপক উলত্তজনা সৃপষ্টলত ীভাফদ্ধ না; ফযং দীর্ টলভালদ 

লন টাগ্রাপপ ভাদেললক ফদলর কদ। লন টাগ্রাপপ আিপযকবালফই ভাদেললয ভপস্তষ্কলক 

ালে কদ। ফদলর কদ ভাথায কবতলযয াপকটটগুলরায  ঠন। ন ট কদোয ভ 

ভাথা শুরু  কডাাপভন আয অপিলট পলনয ভলতা ককপভকোরগুলরায ফন্যা। এ 



   

ককপভকোরগুলরা আভালদয ভলধ্য আনলন্নয অদেভূপত সৃপষ্ট কলয। প্রপতফায ন ট কদোয 

ভ ককপভকোর ফন্যা নতপয কলয াভপক আনলন্নয অদেভূপত। ভাদেললয স্বাবাপফক 

প্রফণতা লরা মা তালক আনন্ন কদ, ফায ফায ই উৎল পপলয মাা। তাই 

কডাাপভলনয কনা ভাদেল আফায পপলয মা লন টয কালছ। এবালফ একটা লু 

নতপয । দনযাবৃপত্তয একম টাল উচ্চভাত্রায কডাাপভলন অবেস্ত ভপস্তষ্ক আল য 

ভলতা আয আনপন্নত লত ালয না। প্রলাজন  আয কফপ কডাাপভলনয। 

আয কফপ, আয “কড়া” লন টয। তাযয আয কফপ, তাযয আয কফপ। 

একভ প্রা ম্পূণ টবালফ নষ্ট ল মা স্বাবাপফকবালফ আনপন্নত ফায িভতা। 

মপদ ব্যাাযটা বুঝলত অসুপফলধ , তালর লন টয ফদলর কলযাইন ফা ককালকইন 

ফপল লযয প্যাযাটা আফায সন। এটা আপক্তয ক্লাপক ভলডর। প্রপতটি 

ভাদলকয কনা এবালফই ভাদেললয ভলধ্য মুোলপিতা (dependence)  আপক্ত 

নতপয কলয। বিয ব্যাায লরা, লন টাগ্রাপপয কিলত্র এ আপক্তয পর লরা 

ব্যপক্তয কম ন-ভনস্তত্ত্ব, কম নচাপদা  িভতা ফদলর মাা। ঠিক কমভন 

ভাদকাক্ত ব্যপক্ত স্বাবাপফক জীফলন আনন্ন খ ৌঁলজ া না, ন ট-আক্ত ব্যপক্ত 

স্বাবাপফক কম নতা ন্তুপষ্ট খ ৌঁলজ া না। লন টাগ্রাপপ তায কবতলয নতপয কলয 

অফাস্তফ প্রতোা, অর্তপি, আয অদেকযলণয র্তষ্ণা। ফাস্তফ তায জন্য মলথষ্ট  না। 

সুলেয কেোঁলজ অর্তি ক প্রলফ কলয নীর অন্ধকায  হ্বলযয  বীয কথলক আয 

 বীলয।  

ব্যপক্তয ভাধ্যলভ শুরু লর এয প্রবাফ শুদৄ ব্যপক্তয ভলধ্য ীভাফদ্ধ থালক না। 

পফপলল কতালর পযফায  ম্পকটগুলরালক। একম টাল লন টাগ্রাপপ প্রবাফ কপরলত 

শুরু কলয ভাজ  ংস্কৃপতয য। ইপতভলধ্য পভপডালত ব্যাাযটা র্টলছ। এক 

ভ ন ট মূরধাযায  ল্প-পলনভায অদেকযণ কযত। পকন্তু এেন কভইনপস্গভ পভপডা 

অদেকযণ কযলছ লন টাগ্রাপপলক। অলনক কিলত্রই ব্যাাযটা রিণী, তলফ ালরয 

লস্ঘান ট  পভউপমক-পভউপমক পবপড এফং ফপরউড আইলটভ ংলয কিলত্র 

এটা ফলচল দৃশ্যভান। এ ছাড়া আলছ াভপগ্রকবালফ পভপডা  ভালজয অপত 

কম নান। ব্যপক্ত, পযফায এফং ভালজয জন্য এ ব্যাাযগুলরা কতটা বিয, এয 

ব্যাপি কতটা পফস্তৃত কটা আলরই প্রথলভ বুলঝ ঠা কঠিন।  

লন টাগ্রাপপ এভন এক ব্যাপধ, মা ফায অল াচলয ছপড়ল লড়লছ কভলরাপরটান 

কথলক ভপস্বলর। ককালনা কেপণ, ফণ ট, বালা পকংফা জাতী পযচলয ীভালযো এ 

ব্যাপধ কভলন চলর না। পনজ পফলাক্ত কলুলতা ক চযভ াম্যফাদী। কফডরুভ, ক্লা 

পকংফা াফপরক কেইল আঙুলরয ড া অলিভাণ আজ একান্ত পলির 

পোন্টাপ। পশু কথলক বৃদ্ধ, ন ট ফায ালতয না ালর। এ ব্যাপধ ফতটভালনয ফলচল 

চযভ স্বাস্থে  াভাপজক ঝৌঁপকগুলরায অন্যতভ। অ পণত  লফলণা প্রভাপণত 

ললছ, এটি এভন এক ভস্যা মা অংখ্য ভাদেললয জীফলনয দীর্ টলভাপদ িপত 



কলয। শুদৄ আক্রান্ত ব্যপক্তয না, তায পযফায  ভালজয। কমলকালনা প্রালন্ত, 

কমলকালনা র্লয লন টয যললছ অফাধ অদেপ্রলফ। অথচ অপধকাং ভাদেল এ পফলদয 

তীেতা ম্পলকট জালনই না। লন টাগ্রাপপ এক নীযফ ভাভাপয। 

আমাদের সমাদজ অপরাদের কমতি নেই, তকন্তু আর নকাদো তকছু পদে নাগ্রাতির 

মদিা এিটা সহজলভ্য ো। মােক ব্যবহার, ের্ নণ, খুে—বা অন্যান্য অপরােগুদলা 

করার জন্য আপোর ঘর নেদক নবর হদি হদব। সামান্য হদলও ঝুঁতক তেদি হদব। 

েরা পদে নেদল শাতি হদব। তকন্তু পদে নর নেদে নকাদো বাো, নকাদো বয়সসীমা 

প্রদ াজয ো। আর নকাদো তকছুর েরকার নেই, জাস্ট একটা নিাে, ব্যস। ২০১২ 

সাদল কদয়কটি স্কুদলর অষ্টম নেতণর ছােছােীদের ওপর চালাদো  মুো টিতভ্র 

জতরপ অনু ায়ী শিকরা ৭৬ জে তশোেীর তেদজর নিাে আদছ। বাতকরা বাবা-

মার নিাে ব্যবহার কদর। ৮২% সুদ াে নপদল নমাবাইদল পে ন নেদে, ক্লাদস বদস 

পে ন নেদে ৬২%। নবসরকাতর এক তহসাদব নেো নেদছ িদটাকতপ আর নমাবাইল 

নিাদে োে/তরিংদটাে “নলাড” কদর নেয়ার নোকােগুদলা নেদক নেদশ দেতেক ২.৫ 

নকাটি টাকার ন ট পফপক্র । এগুলরা আজ কথলক প্রা ছ-ফছয আল য তে, মেন 

অোন্ড্রলড কপান এফং কভাফাইর ইন্টাযলনলটয ব্যফায এতটা ব্যাক পছর না। 

ফতটভান অফস্থা কী লত ালয, কল্পনা করুন। 

মপদ লন টাগ্রাপপ আভালদয র্লয র্লয ঢুলক লড়লছ পকন্তু এেলনা লন টাগ্রাপপ পনল 

কথা ফরা আভালদয ভালজ ট্যাবু। লন টাগ্রাপপ পনল কথা ফরা “অলাবন”, 

“অশ্লীর”। ালত ালত ছপড়ল ড়া লন টাগ্রাপপ “আকা বেতায অং” লর, 

লন টাগ্রাপপয িপতকয প্রবাফ পনল আলরাচনা “বে আরাচাপযতায জন্য 

অদেলমা ী”। অপপ্র তেলক স্বীকায কলয কনায ফদলর আদৄপনক ভাদেল আগ্রী 

তেলক পনলজয ভলতা কলয ব্যাখ্যা কযলত। অকট স্বীকালযাপক্তয জা া দের 

কলয পনললছ ফাস্তফতায এভন ককালনা ংস্কযণ খ ৌঁলজ কনায কচষ্টা, মা স্বীকায কলয 

পনলর জীফন, ভাজ, যাষ্ট্র পকংফা পফশ্বব্যফস্থা পনল অপপ্র, অস্বপস্তকয, পফজ্জনক 

পকংফা কভ পরক প্রশ্ন কযলত  না। ফাস্তফতায এ ংস্কযণ আলদ  কতটুকু তে, 

কটা গুরুত্বদোণ ট না। কচাে ফন্ধ কলয লর পস্থতাফস্থালক (staus quo) টিপকল যাো 

মুখ্য। চাযা পর্লয আা জভাটফোঁধা নীর অন্ধকায মেন আভালদয দোত-পফত্র 

জীফলন উঁপক কদা শুরু কলয, কদলে না কদোয বান কপয। প্রশ্ন কপয না, পচন্তা কপয 

না। পযফতটলনয অস্বােন্নেকয লথ োঁটায ফদলর ভনভলতা ব্যাখ্যা খ ৌঁলজ পনল 

অন্ধকালযয  হ্বলয ম্পূণ টবালফ াপযল মাফায পনপি অলিা আভালদয ছন্ন। 

আয তাই আভযা আত্ধপ্রতাযণা কপয, পনলজয ালথ পভো ফপর।  

তটক-ংলকতগুলরালক অগ্রাে কযলত ফাধ্য কলযলছ আভালদয এ ঐপেক অন্ধত্ব 

আয পশ্চভা আদৄপনকতায তটীন গ্রণ। প্র পতয াঠ কঠোঁটস্থ, মুেস্থ, আত্ধস্থ 

কযলত প ল কোর কযা পন কেন এ আঁধায ঢুলক লড়লছ আভালদয র্লয র্লয। 



   

লন টাগ্রাপপয পফলাক্ত কছাফর কথলক আজ আপন, আপভ, আভালদয ন্তান, আভালদয 

ফন্ধু, ককউই পনযাদ না। ফাই ম্ভাব্য পবকটিভ। লন টাগ্রাপপ আপক্তয পোঁলদ 

আটকা লড় আলছ রি রি পশু- পকলায। কবলে ক লছ াযস্পপযক পফশ্বা, 

অ পণত পযফায। নষ্ট ললছ অলনক পফত্র আত্ধা এফং ংখ্যাটা ক্রলভই ফাড়লছ। 

অন্ধকায  হ্বলযয এলকফালয পকনাযা আভযা দোঁপড়ল আপছ। মপদ এেলনা 

লন টাগ্রাপপয বাফতায ভাত্রা ম্পলকট আভালদয পচন্তা  দৃপষ্টবপঙ্গলত পযফতটন না 

আল, তালর অনপতক্রম্য অন্ধকায ভাজলক গ্রা কলয কনা ভলয ব্যাায 

ভাত্র। তাই চু কলয থাকায, পনপি থাকায ককালনা সুলমা  কনই। তে মতই অপপ্র 

পকংফা অস্বপস্তকয কাক, প্রকা কযলতই লফ। কাযণ, নীযফতায জন্য কম মূল্য 

পদলত লফ তা অলনক, অলনক চড়া। আয আল্লাহ্  () তে প্রকাল কেলনা 

লিাচলফাধ কলযন না। মুপরভ পালফ আভালদয কযা উপচত না। 

নীর এ অন্ধকালযয স্বরূ ত্যলর ধযলত, আপক্তয জালর আটকা ড়া ভাদেললদয 

াল দোঁড়ালত রস্ঘ ভলডপস্ঘ  এপ ল এললছ। ভস্যায বাফতা পনল আলরাচনায 

াাাপ, তালদয করোগুলরালত উলঠ এললছ উত্তযলণয উা। আভায জানা 

ভলত, ফাংরা বালা এ পফলল এটাই প্রথভ ফই। ত ত পফপরন ডরালযয কলাফার 

ইন্ডাপস্গয কভাকালফরা একটি ব্ল  ফা ফই মলথষ্ট না। ঐকেফদ্ধ াভাপজক প্রলচষ্টা 

ছাড়া অফস্থায পযফতটন প্রা অম্ভফ। তলফ লন টাগ্রাপপয ভাভাপযলক পর্লয 

নীযফতায কম প্রাচীয পছর, কস্রালতয পফযীলত দোঁপড়ল কলকজন মৄফক তা বাোয 

া কদপেললছ। আা কপয তালদয এ দৃষ্টান্ত অন্যান্যলদয উদ্বুদ্ধ কযলফ াভাপজক 

এ ব্যাপধ  হুভপকয কভাকালফরায জন্য। আল্লাহ্  () তালদয প্রলচষ্টা কবুর কলয 

পনন, উত্তভ প্রপতদান দান করুন। অজনপপ্র এ পফলটি পনল কাজ কযলত এপ ল 

আায জন্য ইরভাউ াফপরলকালনয ধন্যফাদ প্রাপ্য। নানা ব্যস্ততা লত্ত্ব খফ 

অল্প ভলয ভলধ্য ডা. াভসুর আলযপীন ফইটি কদলে পদললছন, এ আন্তপযকতা  

াালয্যয জন্য আল্লাহ্  () তালক উত্তভ প্রপতদান পদন। 

আল্লাহ্  () তোঁয দুফ টর ফান্নালদয এ ক্ষুদ্র প্রলচষ্টা কবুর কলয পনন, এলত ফাযাকা 

দান করুন। মাযা এ কালজয ালথ মৄক্ত পছলরন  আলছন আয-যাভাদেয যাীভ এ 

কাজলক পফচালযয পদলন তালদয আভলরয াল্লা স্থান পদন। পনশ্চ াপল্য ককফর 

আল্লাহ্ য () ি কথলক এফং কর প্রংা একভাত্র তোঁযই। ারাত  ারাভ 

ফপল টত কাক আভালদয নফী মুাম্মাদ (), তোঁয পযফায  াাফী লণয () 

য।  

 

আপপ আদনান  

জুভাদার আোর ১৪৩৯, জাদোপয, ২০১৮  



 

 

অনবভত 

 

 

আরাভদুপরল্লা। াল্লাল্লাহু আরান নাপফপের উম্মীপে া আরা আপরী া 

াপফী আজভাঈন।  

এক জঙ্গনাভা। রড়াইটা এক অলিাালয ালথ। নীরযো অলিাা। ব্যপক্তত্তা, 

ভাজভানলক প্রপতমুসৄলতট আল য কচল আয কজালয কেঁপচল পনলে আট াল। 

ভস্যা লরা অলিাাটি একটি ট্যাবু (taboo)। তায নাভ কনা মা না, আলরাচনা 

কযা মা না, তায িপত পচৎকায কলয জাপনল কদা মা না ফাইলক। এই 

সুলমাল  ক আয প্যোঁচ কলল চলরলছ। ভড়ভড় কলয বােলছ পযফায, বােলছ 

ভাজ, বােলছ আইন, মূল্যলফাধ-সুকুভাযবৃপত্ত, বােলছ জীফন—এক একটা স্বপ্ন 

োনোন ল কবলে মালে। কমগুলরা বালেপন ঝযঝলয ল দোঁপড়ল আলছ একটু 

ঝোঁটায অলিা। 

ন ট, লন টাগ্রাপপ, ব্লু পপল্ম। একটা অসুে। প্রপতটা ক োঁলপয কযো  জালনা পকলায 

মুলেয পদলক তাকান, প্রপতটা উদ্দাভ কলরজসা স্বপ্নফাজ তরুণ, বাপ টটিয কচাে 

নাপভল চরা প্রোপিপং ছাত্র,  ারলপারা দুই কফপণারা ফাচ্চা কভল, জোলভ ঝলর 

থাকা প্রপতটি কভ টজীফীয র্ভ টাক্ত মুলেয পদলক তাকান। পফশ্বা কযলত কষ্ট লর 

এটাই পতে। এক কঠিন দুযালযাগ্য অসুলে ভু লছ প্রপতটি ভানফন্তান। অথফা 

কমলকালনা ভ ভাভাপযয গ্রা ফায অলিা। আনায ককফর দোঁড়ালত কো 

কভলটায পদলক একটু তাকান। দ্যভূপভষ্ঠ কছলরটায পদলক তাকান। কী এক 

ভড়কারা শ্মান কযলে মালেন তায জন্য! 

এেন ঠিক এই মুসৄতটটিলত আনায জন্য ফলচল জরুপয এই ফইটি ড়া, 

অপিলজলনয কচল। পফশ্বা করুন—েোঁ, আনায শ্বালয কচল। আনালক 

বুঝলত লফ, আনালক জা লত লফ; না লর অলনক কদপয ল মালফ। অলনক 

কদপয। আনালক স্মযণ কযলত লফ, “আপন একজন কমাদ্ধা”। প্রফাতাপড়ত একটি 

“ ড্ডর” না আপন। একটু ভলন কযায কচষ্টা করুন, আপন মৄদ্ধ কযায জন্যই জন্ 

পনললছন। আয এ মৄলদ্ধ আপন পজতলফন, আনালক পজতলত লফ। এ জ ছাড়া 

আনায ালত আয ককালনা অন কনই। দভফন্ধ এই দৌপথফীলত আনায খ ৌঁলজ 

পনলত লফ মুক্ত ফাতা। কমোলন কচােবুলজ রম্বা শ্বা কটলন পনলর পনভ টর ীতর 



   

ফাতা দোণ ট কযলফ আনায প্রপতটি অোরপবরা। যফতী প্রজলন্য অপবালয 

আতটনাদ কথলক ফোঁচলত আনালক পনপশ্চত কযলত লফ তালদয অপধকায—

একঝরক মুক্ত ফাতা। 

ফইটিয করেক, করাকুরীলদয প্রাণবযা দু’আ। আল্লা তালদয এই পেদভলতয 

ফযকলত আভালদয বুঝ দান করুন। আপভ পচপকৎাপফদ্যা ত পফলগুলরা কদলেপছ 

আল্লায ইো, প্রলাজনভলতা পযফতটন-পযভাজটলনয যাভ ট পদলপছ। 

লন টাগ্রাপপয াযীপযক  ভানপক স্বাস্থে ত প্রর, এই ইন্ডাপস্গয কনলেয কান্নায 

ননুঃব্দ্ে, মুক্ত ফাতালয মৄলদ্ধয প্রলাজনী প্রপিণ—এ আলাজলন আপভ 

অপবভূত। ফইটি আভালদয ত্তায ভানফী অংটালক জা াক, অদেলাচনা 

“অপিদগ্ধ” করুক, কচালেয াপন হৃদ কাড়ালত কাড়ালত নামুক। ক কাড়া ছাই 

কথলক পপপনি াপেয ভলতা জন্ পনক এক “কমাদ্ধা”, এক “আপন”, এক “আপভ”। 

 

 ডা. াভসুর আলযপীন। 

এভপফপফএ, পফপএ (স্বাস্থে) 
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পাকাভাকত্তেয আগুত্তনয াত্তথ নি 

 

 

কত তাড়াতাপড় ফড় ল প লপছ... 

এই কতা কলকপদন আল ই াপপ্যান্ট ড়া দ ফছলযয ককোঁকড়া চুলরয এক ফারক 

তায স্কুরভালঠয কড়ই  ালছয পনলচ ফল নদীয পদলক উদা ল তাপকল থাকত। 

ালয কালছ আছলড় ড়ত দরলেঁলধ অলনক দূয াপড় কদা কঢউ। ভালঝ ভালঝ ক 

কঢউ ক ানায ব্যথ ট কচষ্টা কযত। পকন্তু কেই াপযল কপরত একটু লযই। আফায উদা 

ল তাকাত নদীয পদলক। কেলনা-ফা আকালয পদলক। দুদলযয বৃপষ্টলবজা কযালদ 

ভালঝ ভালঝ একটা কানাপর ডানায পচর উলড় কফড়াত। করুণ সুলয কডলক উঠত 

ঠাৎ ঠাৎ। ফারক আয উদা ল কমত। 

কেলনা কেলনা ফারক স্কুর কথলক র্লয কপযায ভ অফাক ল কদেত, আকা 

কালরা কলয বৃপষ্ট আলছ। ফারলকয ছাতা পছর না। কালজই কই ঝভ বৃপষ্টয কফর 

কথলক ফইোতা ফোঁচালত এক ালত স্যালন্ডর আয এক ালত ফই পনল কবোঁ কদ ড় 

পদত। ভালঝ ভালঝ যাস্তায কাদা পছলর লড় কমত। কাদাভাো ভূত ল পপযত 

ফাা। ভা ব্যথ ট কচষ্টা কযত আঁচর পদল ভাথা মুলছ কদায। ভালয াত কথলক 

পনলজলক মুক্ত কলয ফারক কদ লড় রাপপল ড়ত দকুলয। দকুলযয স্বে াপনলত 

বৃপষ্টয কপোঁটা অদু্ভত ব্দ্ কযত। ফারক অফাক ল শুনত ক ব্দ্। দীর্ ট ভ দকুলয 

দাাদাপ কযায য কচাে রার কলয ক পপযত। ভা আঁচর পদল ভাথা মুলছ পদত। 

ান্ত কছলরয ভলতা দ ৌঁটি ভালছয বাপজ পদল ক াগ্রাল  যভ কধোঁাঠা বাত প লর, 

 লল্পয ফই পনল কোঁথামুপড় পদল শুল ড়ত ফারক। 

টিলনয চালর তেন একটানা বৃপষ্ট ড়ত। ফাইলয জলন  াছটা উলড় চলর কমলত 

চাইত াায ালথ। করা ালছয াতা চরত ফাতালয দাাদাপ। ফারক  লল্পয 

ফইল ডুলফ কমত। দুষ্টু ফাফায কফর কথলক কন কা পনল ারালে াকর কফপয পপন... 

ক পক পনযালদ ারালত াযলফ? না য ফাফা লক ধলয কপরলফ? টান টান 

উলত্তজনা! একভ ঘুপভল ড়ত ফারক। ঘুলভয কর্ালযই ব কত পফদুেৎ 

চভকালনায লব্দ্। ভা ভালঝভলধ্য াল এল শুল থাকত। ঘুলভয কর্ালয ক জপড়ল 

ধযত তায ভালয  রা—এই দৌপথফীলত তায ফলচল আন ভাদেলটিলক... 

এেলনা কই কড়াই  াছটায পনলচ ফহুথ াপড় পদল আা কঢউগুলরা আছলড় লড়। 

কই কড়াই  ালছয পনলচ ফল আজ ককউ পক কঢউ ক ালন? কই পনুঃঙ্গ পচরটা 



 

   

আজ লতা কেঁলদ কেঁলদ কফড়া। এেলনা আকা কালরা কলয বৃপষ্ট আল। টিলনয 

চালর এেলনা বৃপষ্ট লড়। বৃপষ্টয কই ব্দ্ পক ককউ কান কলত কালন? 

আভালদয প্রজন্টাই কফাধ ফ টলল প্রজন্ মাযা আফভান ফাংরায ক্লোপকার 

নফ, নকলালযয স্বাদ পকছুটা লর কলপছর। অলর পকক,পনষ্পা, ভানপফক। 

একই াড়ায ফ কছলরলভল কমন ফাই পনলজলদযই বাই-কফান। ই-হুলল্লাড়, দকুলয 

দাাদাপ, নচত্রয দুদলয াল াল কর্াযা, আভচুপয, আচাযচুপয, আেচুপয, 

ক াল্লাছুট, রূকথায আয... এক অদু্ভত যরতা জপড়ল পছর আভালদয নফ। 

নফলক পফদা জাপনল নকলালযয দ্বাযপ্রালন্ত মেন ক ৌঁছারাভ আভযা, তেন 

কথলকই কমন সুাযপনক  পতলত অধুঃতলনয পদলক মাত্রা শুরু লরা এই বেতায। 

আলর অধুঃতন শুরু লপছর অলনক আল ই, আভযা তেন কটয করাভ। অদু্ভত 

এক আঁধালয কছল ক র এই বুলড়া দৌপথফী। পড এলন্টনা আকা কথলক নাপভল 

আনর অপবা, ড্রপং রুলভ ফাড়লত থাকর কফাকা ফালিয কফাকাপভ। াইপস্পড 

ইন্টাযলনট, স্মাট ট কপান, প্রমৄপক্তয পফলাক্ত প্রলরাবলন কঠলর কদা লরা আভালদয 

ককালনা পনলদ টনা ছাড়াই। অলিাালয ভলতা পক্তারী শু ৌঁড় পদল আলষ্টদৌলষ্ঠ 

জপড়ল ধযর এই নব্য ‘দালনা’। আভযা াযালত থাকরাভ নফ-নকলালযয 

কভ পরক উাদান; কেরায ভাঠ, দকুয, নদী, অেণ্ড অফয। আকালছোঁা 

দারানগুলরা অদেপ্রলফ কযর আভালদয স্বাধীনতায আকাল। ভূপভদসুে, কাযোনা, 

েরায পাভ ট, ভাছচালীযা ককলড় পনর আভালদয জরাভূপভ। পিাব্যফস্থায কফার 

দা, অপববাফকলদয অসুস্থ ভানপকতা ককলড় পনর আভালদয অফয। আভযা মাফ 

ককাথা? উলঠানলকালণয জা াটুকু কতা কনই!  

কম জীফন পছর র্াদ্র আয ভার্তভ রুাপর জলরয ঘ্রাণ কনায, পাগুলনয অনন্ত 

নিত্রফীপথয পনলচ দোঁপড়ল তাযা ক ানায, পপড়ং আয প্রজাপতয কছলন কদ লড় 

কফড়ালনায, কম জীফন পছর আপরপ রারা আয পন্নাফালদয, কম জীফন পছর পোঁদ 

কলত াপরক ধযায, দকুলয ফড়প কপলর র্ণ্টায য র্ণ্টা ফল থাকায, কম জীফন 

পছর রূকথায কেরার্লয াপযল মাফায, কই জীফলন বয কযর অলনক জটিরতা, 

অপস্থযতা। অনাপফষ্কৃত আকাঙ্ক্ষাগুলরা এলক এলক আপফষ্কৃত লরা, কই 

আকাঙ্ক্ষাগুলরা পফকৃত উাল দোযণ কলয পদলত এপ ল এর প্রমৄপক্ত।  

আভযা বােলত থাকরাভ। আভযা াপযল ক রাভ ভুর কস্রালত।  

এক আকা োফলণয লঙ্গ আজীফন খ্যতা লরা আভালদয।  

আভযা নষ্ট রাভ। 
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দুই. 

োঁই োঁই কলয পিযাজ কর্াড়ায ভলতা ফাটা উলড় চরপছর কালরা পলচ কভাড়ালনা 

প্রস্ত যাজলথয বুলকয য পদল। জানারায ালয পলট ফলপছরাভ। ফাতাল 

উড়পছর ভাথায ককোঁকড়া চুর। লথয ালয ফাফরায  াছ, বোঁটদ্র, নাভ না-জানা 

জংপর রতায নীর নীর দ্র, আয ১১ ককপব ইলরপিক রাইলনয দর, ফপকছু 

পনলভললই াপযল মাপের কচালেয াভলন কথলক। ফালয কবতলয নীযফতা জভাট 

ফোঁধলত শুরু কলযলছ। একটু আল  কফ ইচই পের। আভায আলাল ফলপছর 

লনলযা-কলালরা ফছয ফলয কফ কলকজন পকলায। ককউ  ল্প কযপছর, ককউ 

উদা ল ফাইলয কচল পছর, ককউ ককউ পলট ফা এয য র্ালড় ভাথা কযলে মুে া 

কলয ঘুভাপের। কললয কছলরগুলরা কফ ক্লান্ত। একটু আল  াই বপরউলভ “বুযো 

ড়া কভল া র কলযলচ্চ” টাই  ালনয লঙ্গ তার পভপরল জটরা কেঁলধ কী 

নাচটাই না এযা নাচপছর। এ যকভ নাচ কদোয ক বাগ্য (না দুবটাগ্য?) আল  

কেলনা পন। তলফ ন্যানার পজগ্রাপপ চোলনলর আপিকান  ীন অযলেয পকছু 

জংপরলদয নাচ কদলেপছরাভ। কই নালচয ালথ এই কছলরগুলরায নালচয কফ পভর 

আলছ! মাই কাক কছলরগুলরা আভায ফন্ধু, আভযা ফাই একই ক্লাল ড়তাভ। স্কুর 

কথলক আভযা ফনলবাজলন মাপেরাভ মুপজফন য। ফলন্তয এক অে সুন্নয পদন 

পছর কটি।  

াভলনয পটগুলরালত স্যালযযা ফলপছলরন। তালদয ঠিক কছলনই জটরা কেঁলধ 

ফলপছর কছলরলদয এফং কভললদয কলকজন। ফা কথলক নাভায লয কফ 

কলকজলনয মুলে শুনরাভ, এই কছলরলভলগুলরা ফালয ভলধ্য প্রা দলযাটা যাস্তা 

একালথ কভাফাইলর ন ট কদলেলছ! প্রচণ্ড যকলভয পফপস্মত ল পছরাভ কপদন। 

তাযয আলস্ত আলস্ত এ যকভ অলনক র্টনা কদলে পফপস্মত লত লত আভায পফপস্মত 

ফায িভতা নষ্ট ল ক র।  

আপভ জানরাভ আভায স্কুলরয ফলচল কযা ফন্ধু বিয যকলভয ন ট-আক্ত। 

কলরলজ আভায াল ফা কছলরটায াড টপডস্ক বপতট ন ট। কছলনয কফলেয কছলরটা 

াযা যাত কভাফাইলর ন ট কদলে আয ক্লাল এল ঘুভা। কালছয একজন ফন্ধু, খফই 

বদ্র, রাজুক কছলর, ন ট-আপক্তয কাযলণ প্রচণ্ড পনর টজ্জ ল উঠর। আপভ কদেরাভ 

ক্লা রুলভয দযজা আটলক স্কুলরয ফন্ধুযা ন ট কদেলছ, কলরলজয ফন্ধুযা কভাফাইলরয 

রাউডপস্পকালয ন ট কছলড় পদল ম্যাডাভলক পফযক্ত কযলছ, ম্যাডাভলদয পনল 

যালরা আরাল ায কলয পদলে টিপপলনয ভটা। কপবুলক কুৎপত ইপঙ্গত 

কলয রর ফানালে। বাপ টটিয য োপ ং এ নফা ত ছাত্রলদয ন টস্ঘাযলদয অদেকযণ 

কযলত ফাধ্য কযা লে। ালয রুলভয বদ্র কছলরটা মেন কলরলজয ব্যাল  

চটি লল্পয ফই পনল ঘুলয কফড়া, নাভালজ মাা কছলরটা মেন রুভলভলটয লঙ্গ 

ন টস্ঘাযলদয পনল ভজা কলয, তেন আপভ পক আয পফপস্মত ফ? 
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খফ ফড়ড় একটা ধাক্কা কেলপছরাভ ২০১১ ালরয যভাদ্বালন। ২৭ ক যভাদ্বালনয 

যালত গ্রালভয ভপজলদ প লপছরাভ। নাভাজ ড়ায ভালঝ পফযপতলত কোর 

কযরাভ ফালযা-কতলযা ফছলযয পকছু কছলর ভপজলদয ফাইলযয উলঠালনয আভ ালছয 

পনলচ ফল জটরা কেঁলধ কভাফাইলর ন ট কদেলছ। ালতনালত ধযা। ইা আল্লাহ্ ! 

যভাদ্বান ভাল! ২৭ ক যভাদ্বালনয যালত! রা ারা ারা কুউ’আতা ইল্লা 

পফল্লা! 

বাপ টটিলত আপভ পনলজ অলনক অদেন পফন কলয কলকজনলক যাপজ কযালত 

কলযপছরাভ াড টপডস্ক পযষ্কায কযলত। এলদয কায কায াড টপডলস্ক ত 

প  াফাইলটয লয ন ট পছর! আভযা মেন কফলড় উলঠপছ তেলনা ফাংরালদল 

কভাফাইর, ইন্টাযলনট জরবে পছর না।  

তেনই এ যকভ বিয অফস্থা পছর! 

এেন কী অফস্থা লত ালয পচন্তা কলয কদখন একফায! 

 

পতন. 

দৌপথফীয এেন  বীয,  বীযতয অসুে। আজলকয ভলতা অবে অশ্লীর কলুপলত 

ফাতা লতা দৌপথফীয ত স্র ফছলযয ইপতাল আয কেলনা প্রফাপত পন। 

ন ট পবপডয কথা কছলড়ই পদরাভ
1
, টিপব পফজ্ঞান, পফরলফাড ট, ম্যা াপমন, মুপব, 

পভউপমক, আইলটভ ং, াপতে, কপফতা ফপকছুই আজ চযভ কম নাপত। 

ফোলনই ককফর নাযীলক ে কযা, নাযীয কদলক দ ৌঁপজ কযা। নাযী-দরুললয পফত্র 

বালরাফাা আজ ীভাফদ্ধ ল ক লছ শুয ভলতা মততত্র মায-তায ালথ নদপক 

পভরলন। দরুলযা আজ আয নাযীলদয কচালেয তাযা বালরাফাা কেোঁলজ না, তাযা 

বালরাফাা াতলড় কফড়া নাযীয যীলযয বোঁলজ। ভকাভ আয অজাচালযয 

(না’উমৄপফল্লা) ভলতা জর্ন্য পফলগুলরা আজ ভানফাপধকালযয ম টাল লড়। এ 

যকভ এক প্রপতকূর পযলফল কী এক অপস্থযতায ভলধ্য পকলায, তরুণলদয পদন 

কাটালত , কটা আভালদয আল য প্রজন্ কেলনা ঠিকভলতা বুঝলত াযলফ পক না 

লন্ন!  

আভালদয ফাফা-ভাযা লতা কেলনাই জানলত াযলফন না, তালদয আদলযয, 

পনযী, বদ্র কছলরটায পপয াড টপডলস্কয ত ত প  াফাইট ন ট পবপড পদল 

কফাঝাই! ফাফা-ভাযা পক আলদ  পফশ্বা কযলত াযলফন, আভালদয এই প্রজলন্য 

কছলরলভলযা একলঙ্গ দরলেঁলধ ন ট পবপড কদলে? পফলয আল ই াযীপযক 

                                                           
1 Internet Pornography Statistics- http://www.toptenreviews.com/internet-pornography-

statistics/ 
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অন্তযঙ্গতা এলদয কালছ ডারবাত, গ্রু কি খফ স্বাবাপফক একটা ব্যাায? কম 

কছলরটায দুলধয দোঁত ফ কটা লড়পন ক এেন যার কি
2
, অোনার কি

3
 

-এয ভলতা ব্দ্গুলরায ালথ পযপচত? 

নীর ফাতাল পফলাক্ত এ ভল কফলড় উলঠপছ আপভ, পফলাক্ত ফাতা ফায ফায ানা 

পদললছ আভায জীফলন। জাাজ ভাস্তুর তছনছ কলয পদললছ। তবু আল্লাহ্ য () 

ইো ঘুলয দোঁপড়লপছ। নত্যন কলয স্বপ্ন কদলেপছ, দুযপফলন কচাে কযলে খ ৌঁলজ 

কফপড়লপছ কেঁলচ থাকায ভালন। নফ-নকলায-প্রথভ তারুলে দীর্ ট দৃপষ্টাত কযলর 

কদেলত াই, অজস্র পফশুদ্ধ ভানফাত্ধা লন টাগ্রাপপ, স্তমভথুন আয চটি লল্পয 

কচাযাফাপরলত ডুলফ মালে পনলজয অজালন্তই। এেলনা চাযালয ককাটি ককাটি পফশুদ্ধ 

পপতযাত নষ্ট ল মালে। ভালঝ ভালঝ প্রচণ্ড ইলে কলয এ ভাজ, এ দৌপথফীটালক 

রট-ারট কলয পদলত। চরন্ত করলনয জানারা, কানাপর ডানায বুলড়া পচর আয 

উলঠান ককালণয কই পনভ  াছটালক কতফায আপভ আভায ইলেয কথা ফলরপছ। 

তাযা মুে ফোঁপকল কললছ। আভায াত মুপষ্টফদ্ধ ললছ। পনষ্ফর কক্রালধ ভাথায চুর 

পিঁলড়পছ, দকুযধালয পনজটন দুদলয কচাে পবপজলপছ ফাংরা বালা। 

কচল কচল কদো ছাড়া পকছুই কযলত াপযপন! পকচ্ছু না!  

আভায একটা কছাট বাই আলছ। ককোঁকড়া চুলরয এই কছলরটা দোঁপড়ল আলছ 

নকলালযয কচ কালঠ। য পদলক তাকালর এক পনপভললই আভায অতীত আভায 

াভলন এল দোঁড়া, আয একযা ব এল পর্লয ধলয আভালক। কফলড় ঠায ভ 

আভালক, আভায ফন্ধুলদয ফা আভালদয ফী একটা কছলরলক কম মৄদ্ধ কযলত 

ললছ, পডপজটার এই মৄল  তায কচল তীে মৄলদ্ধয ম্মুেীন লত লফ আভায 

কছাট্ট বাইটিলক। নাভ না-জানা আভায আয ককাটি ককাটি বাই অনফযত মৄদ্ধ কলয 

মালে এই “দালনায” লঙ্গ। আভালদয কফলড় ঠায ভল আভযা কতভন ককালনা 

পদকপনলদ টনা াইপন, পকন্তু আভায এই বাইগুলরা কমন পদকপনলদ টনায অবালফ 

াপযল না মা, ক পচন্তা কথলকই আভালদয এই ক্ষুদ্র প্রলচষ্টা। অলনক বাইলয অশ্রু 

আয র্াভ ছপড়ল যললছ এই ফইজুলড়। আল্লাহ্  () তোঁলদয উত্তভ প্রপতদান পদন, 

পপযদাউলয দ্রফা ালন বুজ াপে ল উলড় কফড়ালনায কত পপক পদক। 

ালপন্টপপক পোিগুলরা পফলশ্লললণয কিলত্র আভযা পফপবন্ন পায পযপবউ জান টালরয 

কযপালযন্প এলনপছ। পযংখ্যান আদেলপঙ্গক ংফালদয জন্য আভযা জান টালরয 

াাাপ, সুপযপচত পফপবন্ন ইলরিপনক এফং পপ্রন্ট পভপডায াায্য পনলপছ। 

কযপালযলন্পয ব্যাালয খ ৌঁতখ ৌঁলত ায কাযলণ ফইলয কাজ কল কযলত মলথষ্ট 

ভ করল লছ। মথাাধ্য কচষ্টা কযা ললছ পনভু টর যাোয। তাযলয ভুর ল 

                                                           
2 Oral Sex : মুেমভথুন। মুলেয ভাধ্যলভ লম্ভা । 

3 Anal Sex : ায়ুং ভ। ভরদ্বালয ফা। 
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মাফায ম্ভাফনা থাকলত ালয। আা কপয, আভালদয ভুরত্রুটিগুলরা াঠলকযা 

িভাসুন্নয দৃপষ্টলত কদলে শুধলয কদায কচষ্টা কযলফন। আভালদয করোগুলরায 

পনপভত আলডট কলত কচাে যােলত ালযন এই কপবুক কইলজ এফং এই 

লফাইলট।  

www.facebook.com/lostmodesty 

www.lostmodesty.com 

 
নাটক, পলনভা, পভপডা,  ল্প, উন্যা ইতোপদ ভাদেললয ভলনাজ ৎলক পনন্ত্রণ 

কযায খফই পক্তারী ভাধ্যভ। এই পভপডাই ঠিক কলয কদ আভযা কালক পনল 

পচন্তা কযফ, কীবালফ পচন্তা কযফ, কায দুুঃলে কেঁলদ বুক বাাফ, কায আনলন্ন 

আনপন্নত ফ, কী কাাক ড়ফ, কী োফায োফ, ফপকছু। ভাদেল পমুয ভলতা 

া র কলজ োপর াল যাস্তা কেঁলট কফড়া। দ্টফরাযলদয ভলতা কাযকাট কদ, 

রুাপর দ টায নাকলদয ভলতা কপ্রভ কলয, পফজ্ঞালনয ভলডরলদয ভলতা কাাক 

লড়। 

পভপডা ভাদেললয াভলন কমটা াইরাইট কলয কদো কটা তায য  বীয প্রবাফ 

কপলর। একজন ভাদেল মেন পনপভত ন ট পবপড কদেলত থালক তেন তায আচায-

আচযণ কম দ টা কদো দৃশ্যগুলরা দ্বাযা প্রবাপফত লফ তা কফাঝায জন্য যলকট 

ালপন্টস্ঘ া রাল  না। অথচ, এই জ কথাটাই ককন জাপন আভযা বুঝলত 

চাই না। অলনক ভ পনলজলদয অজ্ঞতায কাযলণ, আফায অলনক ভ পনলজলদয 

ন ট কদোলক জাপস্ঘপাই কযায জন্য আভযা দাপফ কলয ফপ, “ন ট কদো িপতকয 

না, আপভ কতা শুদৄই কদেপছ, পকছু কযপছ না”, ইতোপদ ইতোপদ... 

ন ট-আপক্ত কত ধ্রুদী কপ্রপভক, কভ পরক ভাদেল আয পস্দগ্ধ নাযীলদয হৃদ কবলেলছ, 

কত ভভতাভীলদয াপেয নীলড়য ভলতা কচালে অশ্রুয ঝভ বৃপষ্ট নাপভললছ, কত 

যপেন স্বপ্ন মুকুলরই ঝলয ক লছ এই আপক্তয কাযলণ, তায ককালনা পলফ পক ককউ 

ককালনাপদন কলযলছ?  

পশুপনম টাতন, ধল টণ, অজাচায, তো, ভানফাচায, ভাদক, এইড, ভকাপভতা, 

তাা, আত্ধতো, পফফাপফলেদ, তো... এটি এভনই এক পনদ ট দৌপথফী। 

াঠক আনালক স্বা তভ! 

http://www.lostmodesty.com/


 

 

 

 

অনিবার্য  র্ত ক্ষয় 



 

   

 



 

 

ভাদত্তকয যাত্তযে 

 

কভলর্য অলনক যং।  

কেলনা যলক্তয ভলতা টকটলক রার।  

কেলনা নীর।  

কেলনা বুজ।  

কেলনা জলন দ্লরয ভলতা াদা।  

এেন অফশ্য কভলর্য যং দয।  

টি টি কলয বৃপষ্ট ড়লছ।  

ভন োযা কলয কদা বৃপষ্ট।  

 

কপদন কালর বৃপষ্ট পছর পক না ভলন কনই, তলফ ককন জাপন আভায ভন োযা পছর 

বীলণ। পফপিিবালফ কনলট ঘুলয কফড়াপেরাভ। ঠাৎই একটা করো কচালে ড়র। কক 

জানত এই করোটিই ফদলর কদলফ আভায জীফলনয  পতথ! করেলকয মুপন্পানা 

আলছ ফলট, ফাস্তফ র্টনা, তে-উাত্ত আয পকছু নফজ্ঞাপনক পফলশ্লললণয ভাধ্যলভ 

আশ্চম ট এক কাপপন কেঁলদ ফল আলছন—ন ট-আপক্ত নাপক ককালকইন ফা 

কলযাইলনয কনায ভলতাই িপতকয! একপনুঃশ্বাল লড় কপররাভ। মপদ জভ 

কযলত ভ রা র পকছুটা। ন ট কদেলর আনায ভপস্তলষ্কয কম িপতটা লফ 

ককালকইন, কলযাইন ইতোপদ কড়া ভাদক কফলন আনায একই িপত লফ! শুদৄ 

তা-ই না, ন ট-আপক্ত আনায ভপস্তলষ্কয  ঠনই ফদলর কপরলফ!  

পকন্তু ককন?  

আপন পকছু কেলরন না, ান কযলরন না, র্লযয একলকালণ ফল ফল ন ট কদেলরন, 

তাযলয ককন ককালকইন ফা কলযাইন কফলনয ভলতা িপতয পকায লফন 

আপন? ককন আনায ভপস্তষ্ক পযফপতটত ল মালফ? এই “ককন”-য উত্তয াফায 

জন্য পফজ্ঞালনয পকছু কচকচাপন শুনলত লফ। কচষ্টা কযপছ মতটা ম্ভফ জবালফ 

কফাঝালনায। আভালদয ভপস্তলষ্কয একটা অংলক ফরা  পযাড ট কন্টায 
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(Reward Center)। এটায কাজ লরা আনালক দযস্কৃত কযায ভাধ্যলভ 

আনলন্নয অদেভূপত কদা, কেঁলচ থাকায কপ্রযণা কদা।
4, 5

  

জ ফাংরা ফপর। কছাটলফরা কপলুদা ড়ায কনা পছর। ফাা কথলক ফরত 

যীিা বালরা কযাে কযলর কপলুদায ফই পকলন কদা লফ। যীিা বালরা 

কযাে কযায য আভালক কপলুদায ফই পকলন পদল বালরা পরাপলরয জন্য 

দযস্কৃত কযা লরা, পযাড ট কন্টায ঠিক এই কাজটাই কলয। কম কাজগুলরা 

আনায জীফনলক এপ ল পনল মালফ বালরা পকছু োা, পকছু াফায জন্য কলঠায 

পযেভ কযা, পযাড ট কন্টায কই কাজগুলরা কযায জন্য আনালক কপ্রযণা কদলফ 

এফং কাজ কলল দযস্কৃত কযলফ।  

পকন্তু পযাড ট কন্টায কীবালফ আভালদয দযস্কৃত কলয? কভকাপনমভটা কী? 

পযাড ট কন্টায এই দযস্কায কদফায জন্য কডাাপভন (Dopamine) এফং 

অপিলট পন (Oxytocin) নালভয দুলটা ককপভকোর পযপরম কলয। মেন পযাড ট 

কন্টায অদেবফ কলয দযস্কায কদায ভলতা পকছু র্লটলছ, এ ককপভকোর দুলটা 

াইকাপয ালয উৎন্ন া শুরু কলয। আয এ দুলটা ককপভকোর উৎন্ন লরই 

কের েতভ... আকাল ফাতাল শুদৄ আনন্ন আয আনন্ন। আনন্নভ, আনন্নভ, 

আনন্নভ।
6
 পকন্তু দুুঃলেয ব্যাায লরা, এই “পযাড ট কন্টায” খফ লজই কফাত 

ল মা। আপপভ ফা ককালকইন জাতী ভাদকদ্রব্য ককালনা ঝপক্ক ঝালভরা ছাড়াই 

“আযাভল” পযাড ট কন্টাযলক উলত্তপজত কলয কতালর। ভপস্তলষ্ক কডাাপভন আয 

অপিলটাপলনয জলরাচ্ছ্বা শুরু । পযণপতলত কপফয বালা, “সুলেয ভলতা 

ব্যথা” অদেভূত লত থালক। 

                                                           
4 Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience 

Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; Bostwick, J. M. and Bucci, J. E. 

(2008). Internet Sex Addiction Treated with Naltrexone. Mayo Clinic Proceedings 83, 

2: 226–230; Nestler, E. J. (2005). Is There a Common Molecular Pathway for 

Addiction? Nature Neuroscience 9, 11: 1445–1449; Leshner, A. (1997). Addiction Is a 

Brain Disease and It Matters. Science 278: 45–7. 

5 Balfour, M. E., Yu, L., and Coolen, L. M. (2004). Sexual Behavior and Sex-

Associated Environmental Cues Activate the Mesolimbic System in Male Rats. 

Neuropsychopharmacology 29, 4:718–730; Leshner, A. (1997).  

6 Hedges, V. L., Chakravarty, S., Nestler, E. J., and Meisel, R. L. (2009). DeltaFosB 

Overexpression in the Nucleus Accumbens Enhances Sexual Reward in Female 

Syrian Hamsters. Genes Brain and Behavior 8, 4: 442–449; Bostwick, J. M. and 

Bucci, J. E. (2008). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 108; 

Mick, T. M. and Hollander, E. (2006). Impulsive-Compulsive Sexual Behavior. CNS 

Spectrums, 11(12):944-955; Nestler, E. J. (2005).  



 

ভাদকদ্রলব্যয ভলতা ন ট খফ লজই ভপস্তলষ্ক কডাাপভলনয ফন্যা ফইল পদল 

দ টকলক িপণলকয জন্য সুতীে আনন্ন পদলত ালয।
7
 ন ট-আক্ত এফং ভাদকাক্ত 

ব্যপক্তলদয ভপস্তষ্ক স্কোন কলয কদো প ললছ, তালদয ভপস্তলষ্কয  ঠন হুফহু এক।
8
 

করপকন পকচায আপব ফাপক ো...  

কডাাপভন কেইন ারলয ভধ্য পদল প্রফাপত ল দযস্কায াফায নত্যন যাস্তা 

নতপয কলয। মায পলর কম কাজটায কাযলণ প্রথভফায কডাাপভন পন টত লপছর, 

ভপস্তষ্ক কডাাপভলনয করালব ফায ফায কটালত পপলয কমলত চা। এ কাযলণই একফায 

ন ট কদেলর ফায ফায কদেলত ইলে কলয।
9
 দুলধয দোঁত ড়লত শুরু কলযলছ তেন 

ককফর। ফহু কলষ্ট ব্যাট ত্যলর ধযলত াপয। আলাল আভায ভলতা কলকজন 

পপচ্চলক পনল একটা দর  ঠন কযা লরা, ফর থাকলর ব্যাট পছর না। কালযাযই 

া পছর না ফাফায কালছ ব্যালটয আফদায কযায। অ তো একজন তায ফড় 

বাইলয ালতাল ধলয তার  ালছয ডার কেঁলছ ব্যাট ফানালনায ব্যফস্থা কযর। কই 

ব্যাট পনল আভালদয কী কম আনন্ন!  

                                                           
7 Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 106; 

Kauer, J. A., and Malenka, J. C. (2007). Synaptic Plasticity and Addiction. Nature 

Reviews Neuroscience 8: 844–858; Mick, T. M. and Hollander, E. (2006). Impulsive-

Compulsive Sexual Behavior. CNS Spectrums, 11(12):944-955; Nestler, E. J. (2005). Is 

There a Common Molecular Pathway for Addiction? Nature Neuroscience 9, 11: 

1445–1449; Leshner, A. (1997). Addiction Is a Brain Disease and It Matters. Science 

278: 45–7. 

8
             What are the effects of porn on the brain- 

www.youtube.com/watch?v=OtQBxsf1st8   
9 Hilton, D. L. (2013). Pornography Addiction—A Supranormal Stimulus 

Considered in the Context of Neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & 

Psychology 3:20767; Pitchers, K. K., Vialou, V., Nestler, E. J., Laviolette, S. R., 

Lehman, M. N., and Coolen, L. M. (2013). Natural and Drug Rewards Act on 

Common Neural Plasticity Mechanisms with DeltaFosB as a Key Mediator. Journal 

of Neuroscience 33, 8: 3434-3442; Hedges, V. L., Chakravarty, S., Nestler, E. J., and 

Meisel, R. L. (2009). DeltaFosB Overexpression in the Nucleus Accumbens Enhances 

Sexual Reward in Female Syrian Hamsters. Genes Brain and Behavior 8, 4: 442–

449; Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience 

Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/) Miner, M. H., Raymond, N., 

Mueller, B. A., Lloyd, M., Lim, K. O. (2009). Preliminary Investigation of the 

Impulsive and Neuroanatomical Characteristics of Compulsive Sexual Behavior. 

Psychiatry Research 174: 146–51; Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The 

Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–

721; Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 

107 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OtQBxsf1st8
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পকছুপদন এটা পদল জলম্প কেরা লরা, পকন্তু তাযয তালরয এই ব্যাট পদল কেরা 

আয ভন টালন না। ইপতভলধ্য আভযা পকছুটা ফড় লপছ। কাঠপভস্ত্রীলদয পদল পনভ 

কালঠয সুন্নয একটা ব্যাট ফানালনা লরা। নীর যো এই ব্যাট এেলনা আভায কচালে 

বাল! কত ছক্কা কম কভলযপছ এই ব্যাট পদল! পকছুপদন লয এই ব্যাট পদল 

কেরায আগ্র াপযল কপররাভ। চোঁদা ত্যলর কফ দাপভ কালঠয ফর কেরায ব্যাট 

ককনা লরা। এত প্যোঁচার াড়ায একটাই উলদ্দশ্য, আনালদয কফাঝালনা কম ভাদেল 

ককালনা পকছু পনল খফ কফপপদন ন্তুষ্ট থাকলত ালয না। আল্লাহ্  () ভাদেললক 

এবালফই সৃপষ্ট কলযলছন। ন ট-আপক্তয কিলত্র ঠিক একই র্টনা র্লট। ধরুন, 

আপন ককালনা পটলকায (Softcore) ন ট কদেলরন। একটি পনপদ টষ্ট ভাত্রায 

কডাাপভন পযপরম লরা, আপন আনন্ন কলরন। য য কলকফায ন ট কদোয য 

ঠিক একই পযভাণ কডাাপভন পযপরম লর, আপন আল য ভলতা আয আনন্ন 

ালফন না। আপন আয এই ন ট পবপডলত ন্তুষ্ট থাকলত াযলফন না। আনায 

প্রলাজন লফ নত্যন পকছুয। ককন এভন ?  

ভাত্রাপতপযক্ত কডাাপভন পযপরম লর ভপস্তষ্ক কডাাপভলনয ব্যাালয কভ 

ংলফদনীর ল মা। অথ টাৎ আল য কডালজ আয কাজ  না। কাযণ অপতপযক্ত 

কডাাপভলনয প্রবাফ কথলক পনলজলক যিায জন্য ভপস্তষ্ক এভন পকছু স্দায়ু পফজটন 

কদ কমগুলরায কাজ পছর কডাাপভনজাত উদ্দীনা গ্রণ কলয াড়া কদা।
10

 

Receptor Nerve নালভয এ স্দায়ুগুলরায কাজ লরা কডাাপভন অণু গ্রণ কলয 

ভপস্তষ্কলক এই প ন্যার কদা কম, আপভ এত এত পযভাণ কডাাপভন গ্রণ কলযপছ। 

মেন Receptor Nerve এয ংখ্যা কলভ মালফ তেন আল য ভলতা কই একই 

পযভাণ কডাাপভন পযপরম লর কটা গ্রণ কযায জন্য ম টাি Receptor 

Nerve থাকলছ না, আয তাই ভপস্তষ্ক ধলয পনলে উপস্থত কডাাপভলনয পযভাণ খফ 

কভ। এ কাযলণই ক একই ন ট পবপড কদলে আপন আল য কচল কভ আনন্ন 

ালেন।  

আল য ভলতা আনন্ন াফায জন্য আনায তেন আয “কড়া” পকছু রা লফ। 

আপন ঝৌঁলক ড়লফন াড টলকায (Hardcore) লন টয পদলক। এলত কডাাপভন 

পযপরলময ভাত্রা ফাড়লফ এফং আপন ালফন আল য কই সুতীে আনন্ন। পটলকায 

ন ট পদল শুরু কলয কডাাপভন করলবলরয লঙ্গ াল্লা কদফায জন্য আপন ধীলয 

ধীলয ভকাভী ন ট আয পশু লন টয ভলতা জর্ন্য পজপন কদো শুরু কযলফন।
11
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ভাদকাক্তলদয কিলত্র পকন্তু ঠিক এভনটাই র্লট। প ালযট কথলক কম কনায শুরু 

 তায কল  ককালকইন আয কলযাইলন।
12, 13

 আভালদয ভপস্তলষ্কয খফই 

গুরুত্বদোণ ট একটা অং লে িন্টার কর ফ (Frontal Lobe)। এই ফাফাপজয কাজ 

কী? ল্যালফয কপযলডায পদল ককালনা রূফতী কেঁলট ক লর আনায দুলচালে কম 

স্বলপ্নয আপফয নালভ, তায জন্য দাী এই িন্টার কর ফ। আভালদয বাফ প্রকালয 

ভাধ্যভ ভালন বালা, পদ্ধান্ত গ্রণ কযায িভতা, ভস্যা ভাধালনয াযদপ টতা, 

লফ টাপয আভালদয ব্যপক্তত্ব পনন্ত্রলণ গুরুত্বদোণ ট ভূপভকা ারন কলয এই িন্টার 

কর ফ।
14

 

ভাদকাপক্ত, অপতপযক্ত োাদাা, ইন্টাযলনট আপক্ত, ন ট—এই িন্টার 

কর লফয ভাযাত্ধক িপত কলয।
15

 বিয ব্যাায লরা, একজন ভাদেল মত কফপ 

ন ট কদলে, তায ভপস্তলষ্কয তত িপত লত থালক এফং িপত দোযণ কলয স্বাবাপফক 

অফস্থা পপলয আাটা কঠিন ল দোঁড়া।
16

 কাযণ নাব ট কর র কদলয কই 

ককালগুে কমগুলরা কেলনাই পযলজনালযট কলয না।
17

 আাতদৃপষ্টলত পনযী ভলন 

লর ন ট পবপড আনায ভপস্তলষ্কয কী ব্যাক িপত কলয, আা কপয কফাঝা 

ক লছ।
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ব্যাাযটা অলনকটাই “পডভ আল  না, মুযপ  আল ?” প্রলশ্নয ভলতা।  

ন ট কদলে পনলজলক পনন্ত্রণ কযলত না কলয ভাদেল স্তমভথুন (Masturbation) 

কলয নাপক স্তমভথুন কযায জন্য ভাদেল ন ট কদলে? কমটাই কাক না ককন, 

স্তমভথুন আয ন ট এলক অলযয অপফলেদ্য অং।  

করোটি পরেপছ পফার পফস্তৃত এক পফলাদ পনল।  

কষ্ট  মেন কদপে একদর ভাদেল স্তমভথুলনয লি প্রচাযণা চারা—“ধলভ ট 

পনললধ কলযলছ কতা কী ললছ, পফজ্ঞান আভালদয ফরলছ এটা যীলযয জন্য 

উকাযী”, “এয ককালনা িপতকয পদক কনই”, “ভালঝ ভালঝ স্তমভথুন কযলর 

যীয বালরা থালক, কটনান মুক্ত থাকা মা”—আয কত কী! াশ্চালতেয 

অলনক কদল যীপতভলতা স্কুলরয ফাচ্চালদয কি এডুলকালনয নালভ এই জর্ন্য 

ব্যাাযটালত উৎাী কলয কতারা । দুুঃে রাল  মেন কদপে আভালদয কদল 

মুপরভ নাভধাযী আল্লাহ্ য () পকছু অবুঝ ফান্না এ কালজয লি কপইবুক, ব্লল  

করোপরপে কযলছ, পবপড ফানালে। আভযা এই করো একটা ধাযণা কদায কচষ্টা 

কযফ, আাতদৃপষ্টলত স্তমভথুন আপক্ত খফ পনযী ভলন লর কী বিয পফলল 

পফলাক্ত এই আপক্ত! প্রথলভই আভযা শুলন কনফ এভন পকছু তবাগ্য বাইলদয 

অন্ধকালযয  ল্পগুলরা, স্তমভথুন আপক্ত মালদয ধ্বংলয  বীয এক োলদয 

পকনাযা দোঁড় কপযল পদললছ। তাযয আভযা আলরাচনা কযফ পফজ্ঞালনয দৃপষ্টলত 

স্তমভথুলনয বাফতা পনল। 

 

স্তমভথুলন আক্ত না লর আভালদয জীফন এভন লতা না!  

এক.  

আপভ ফাংরালদ কথলক ফরপছ। আট ফছয লত চরর আপভ স্তমভথুলন আক্ত। 

অলনক কচষ্টা কলযপছ, কনাংযা এই কাজ কথলক পনলজলক দূলয পযল যাোয, পকন্তু 

াপযপন। মুপরভ পললফ ফ ভ ভলন ললছ অন্যলদয ইরালভয দাাত কদা 

উপচত আভায। পকন্তু কেলনা কযা ল লঠপন, পনলজ কতা জাপন আপভ কতটা 
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োযা।আপভ পনলজয য ঠিকভলতা বযা কযলত াপয না, আত্ধপফশ্বা শূলন্যয 

ককাঠা। ফ ভ ীনম্মন্যতা ভুপ । ভাদেলজলনয াভলন জ লত াপয না। 

প্রথভ প্রথভ স্তমভথুলন খফ ভজা কতাভ। এেন আয াই না। ভাত্র ২০ কলকন্ড... 

তাযলযই ফ কল। অলনলকই আভালক কফ ছন্ন কলয। তালদয কালছ আপভ 

একজন চভৎকায ভাদেল। তাযা শুদৄ আভায ফাইলযয রূটাই কচলন; ৎ, বদ্র, পফশ্বস্ত। 

আভায অন্ধকায জ ৎটা ম্পলকট মপদ তাযা জানত! আপভ খফ শুকলনা, দুফ টর আয 

ভুলরা ভনা। ভালঝভলধ্যই অসুে-পফসুলে পড়। ফন্ধুযা আভালক এগুলরা পনল খফ 

কলয “পচল” কদ। াভলনয পদনগুলরা পনল আপভ পচপন্তত। পফল পনল ফ ভ 

একটা ব কাজ কলয। কম আলফ ক ককভন লফ! ক পক আভালক ছন্ন কযলফ! 

আপভ পক তালক সুেী কযলত াযফ...? 

দুই.  

কপদন কালর বীলণ চভলক প লপছরাভ। ঘুভ কথলক উলঠ আনায াভলন 

দোঁপড়লপছ অলনকটা ভলনয কোলরই। অফাক ল কদপে একটা ৬০ ফছলযয বুলড়া 

আভায পদলক তাপকল আলছ। কচাযায এই ার কদলে ভন খফ োযা ল ক র। 

৩১ চরলছ আভায, কম ফলনয ভধ্য  লন, পকন্তু আভায কচাযা ফাধ টলকেয ছা স্পষ্ট। 

আভায ফড় দুবাই আলছ। একজলনয ফ ৩৯ অন্যজলনয ৪৫। পকন্তু আজকার 

অপযপচত কম ককউ আভালক তালদয আংলকর কবলফ ফল! অফশ্য আভায এ 

অফস্থায জন্য আপভ কাউলক কদালালযা কযলত চাই না। কদালী আপভ পনলজই। আপভ 

পনলজই পক পনলজলক পতলর পতলর ধ্বং কযায ভাতার কনা নাপভপন  ত ১৭ ফছয 

ধলয? ১৪ ফছয ফ কথলক স্তমভথুন কযা শুরু কলযপছরাভ। এেন আভায ফ 

৩১। ১৭ ফছয! পনলজলক ধ্বং কযায ১৭ ফছয! একপদন ফ পছর আভায; 

ইপিপনাপযং পডপগ্র, কভাটা কফতলনয চাকপয, সুন্নযী স্ত্রী। এেন আপভ পনুঃস্ব! কচালে 

খফই কভ কদপে, টাইপং এ প্রচুয ভুর । স্মৃপতপক্ত এলকফালযই কলভ ক লছ, 

পকছুই ভলন থালক না; ম্পূণ ট আনলপ্রাডাপিব।  ত ফছয অপপ কথলক ছোঁটাই কলয 

পদললছ। ফউটা কছলড় ক লছ। বালরা থাকুক ক, এই কাভনা কপয। আপভ আয 

কতটুকুই-ফা সুেী কযলত াযতাভ তালক! আপভ কল ল ক পছ। কেঁলচ থাকায 

ইলে ভলয ক লছ। 

স্তমভথুন আপক্ত আনায কী িপত কযলছ আপন কটয ালফন না, পকন্তু মেন 

বুঝলফন আপক্তয রা াভ কটলন ধযা দযকায, তেন অলনক কদপয ল মালফ। পকছু 

কযায থাকলফ না। াল পড় আনালদয, দা কলয পনলজলক ফোঁচান স্তমভথুন 

কথলক। পনলজই পনলজলক কল কলয কপরলফন না।
18

  

                                                           
18 What has Masturbation Done to Your Life? Share Your Story - http://bit.ly/2mB5Qdf 
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স্তমভথুন : নফজ্ঞাত্তনয আত কাত্তচয ননত্তচ 

 

পফজ্ঞালনয য এই বুলড়া দৌপথফীয নব্য ভাদেললদয অ াধ পফশ্বা, কেলনা কেলনা 

সৃপষ্টকতটায প্রপত পফশ্বালয কচল কফপ। পফজ্ঞান আয প্রমৄপক্তয অংকালয ভাদেল 

আজ স্রষ্টায ককালনা ককালনা ফাণী ত্যপড় কভলয উপড়ল কদায কচষ্টা কলয। আফায 

এতটা ‘উগ্র’ না লর ভলনয ককালণ প্রেন্ন একটা অফজ্ঞালফাধ কথলক মা 

অলনলকযই। ইরালভ স্তমভথুন াযাভ
19

 এ কথা ফরায লয অলনলক ভানলত চান 

না। পফজ্ঞালনয পথপয কপচল এফ জ্ঞানাীযা কদোলনায কচষ্টা কলযন স্তমভথুন 

যীলযয জন্য কতটা উকাযী! 

এই করো আভযা স্তমভথুনলক কপরফ পফজ্ঞালনয আত কালচয পনলচ। কদেফ 

পফজ্ঞালনয কী কী ফরায আলছ স্তমভথুন ম্পলকট। 

 

স্তমভথুন নতপয কযলফ নানা ধযলনয কম ন জটিরতা 

আনায কম নজীফনলক পফপলল কতারায জন্য এই এক স্তমভথুনই মলথষ্ট। আয মপদ 

তায ালথ কমা   লন টাগ্রাপপ, তালর কতা কানা কাা া। াাাপ াত ধলয 

চরা এই দুবাই আনায জীফনলক রন্ডবন্ড কলয কদলফ, বুলকয জপভলন সুেস্বলপ্নয কম 

কেত আপন ফহু মলত্দ  লড় ত্যলরপছলরন তা পনপভললই দপড়ল কদলফ নচলত্রয 

েযতালয ভলতাই।  

অকার ফীম টাত ফা Premature Ejaculation এয অন্যতভ কাযণ স্তমভথুন। 

স্তমভথুন কযায ভ আপন কচষ্টা কযলত থালকন কত তাড়াতাপড় চূড়ান্ত মুসৄলতট 

ক ৌঁছালনা মা, াা মা ীল টসুে। কদপয লর বালরা রাল  না, অে পফযপক্ত 

এল বয কলয। এবালফ পকছুপদন স্তমভথুন কযায য আনায ভপস্তষ্ক বুলঝ কপরলফ 

খফ তাড়াতাপড় আপন চূড়ান্ত মুসৄলতট ক ৌঁছালত চালেন। ক তেন এবালফই পনলজলক 

কপ্রাগ্রাভ কলয কনলফ। অল্প ভলই আপন ীল টসুে কল মালফন। স্ত্রীয লঙ্গ 

স্বাবাপফক অন্তযঙ্গতায ভল আনায কপ্রাগ্রাভড কেইন অল্প ভলই আনালক 

চূড়ান্ত মুসৄলতট ক ৌঁলছ কদলফ। আনায স্ত্রী থাকলফন অর্তি।  

                                                           
19 https://bit.ly/2Mph4eV, https://islamqa.info/en/329 
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স্তমভথুন আনালক কম নপভরলনয জন্য অলমাগ্য, অিভ ফাপনল কদলফ। কভপডকোর 

াললন্পয বালা এলক ফরা  পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা ফা Erectile 

Dysfunction (ED)। European Federation of Sexology এয 

কপ্রপলডন্ট আয অলনক পফলললজ্ঞয  লফলণা প্রভাপণত ললছ ন ট-আপক্ত 

এফং স্তমভথুলনয মৄ রফন্নী পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যায অন্যতভ কাযণ।
20

 

পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যায পলর কম নপভরলনয ভ আনায পরঙ্গ (Penis) 

উপত্থত লফ না, মতটুকু কাঠিন্য দযকায ততটুকু থাকলফ না, অথফা মত ভ ধলয 

ক্ত থাকা প্রলাজন তত ভ ধলয থাকলফ না। পলর আপন াযালফন স্বাবাপফক 

কম নপভরলনয িভতা।
21

  

স্তমভথুলনয কাযলণ আপন স্বাবাপফক কম নপক্রায প্রপত আগ্র াযালত থাকলফন। 

২০১৫ ালরয একটি  লফলণাত্র অদেমাী স্তমভথুন এফং ন ট কদোয পলর 

পফফাপত দরুললযা, তালদয স্ত্রীলদয লঙ্গ অন্তযঙ্গতায ব্যাালয আগ্র াপযল 

কপলর। স্ত্রীয লঙ্গ অন্তযঙ্গতা তালদয কালছ একলর্ল রাল ।
22

 স্তমভথুলনয কাযলণ 

Chronic Penile Lymphedema নালভয পর্নপর্লন একটি কযাল  আক্রান্ত 

ফায আিা থালক। মায পলর পরঙ্গ কুৎপত আকায ধাযণ কলয।
23

 

 

দাম্পতেজীফলন অাপন্ত 

স্বাবাপফক কম নপভরন কমোলন সুেী দাম্পতেজীফন উায কদ, দৄলরা কাদাভাটিয 

এ দৌপথফীয বুলক জান্নাতী সুলেয এক রা বৃপষ্ট নাভা কোলন, স্তমভথুন, 

অোনার কি, যার কি দাম্পতেজীফলন পভপল কদ জাান্নালভয কেবায। 

তাা, অর্তপি, অাপন্ত, ঝ ড়াঝোঁটিয অন্যতভ প্রবাফক এই পফকৃত 

কম নাচাযগুলরা।
24

 কলন টর ইউপনবাপ টটিয ইউলযারপজ এফং পযলপ্রাডাপিব 

                                                           
20

 Male masturbation habits and sexual dysfunctions  - http://bit.ly/2BTw1os, Unusual 

masturbatory practice as an etiological factor in the diagnosis and treatment of sexual 

dysfunction in young men (2014) - http://bit.ly/2CS2Yi1, How difficult is it to treat 

delayed ejaculation within a short-term psychosexual model? A case study comparison- 

http://bit.ly/2BL69bX 

21 Ibid 
22 Masturbation and Pornography Use Among Coupled Heterosexual Men With 

Decreased Sexual Desire: How Many Roles of Masturbation? - http://bit.ly/2BtRapW 

23 Masturbation: Scientific Evidence and Islam‘s View by Sayed Shahabuddin Hoseini, 

Springer Science+Business Media New York 2013; page-2 

24 Satisfaction (sexual, life, relationship, and mental health) is associated directly with 

penile-vaginal intercourse, but inversely with other sexual behavior frequencies- 

http://bit.ly/2BsxlPU, Satisfaction (sexual, life, relationship, and mental health) is 

http://bit.ly/2BTw1os
http://bit.ly/2BTw1os
http://bit.ly/2CS2Yi1
http://bit.ly/2BL69bX
http://bit.ly/2BsxlPU
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কভপডপলনয পক্লপনকার প্রলপয ড. োপয পপ স্তমভথুলনয িপতকয প্রবাফ 

ম্পলকট ফলরন, “র্ন র্ন স্তমভথুলনয কাযলণ একজন ভাদেল পরলঙ্গাত্থানজপনত 

(erection) ভস্যা ভু লত শুরু কযলফ। স্তমভথুলনয ালথ ালথ লন টাগ্রাপপ 

কদেলত থাকলর একভ কম নপভরলনয িভতাই ক াপযল কপরলফ।”
25

 

স্তমভথুলনয পলর কটলস্ঘালস্ঘালযালনয (Testosterone) পযভাণ কলভ কমলত 

ালয 

প্রথলভ আভালদয জানলত লফ কম কটলস্ঘালস্ঘলযান আলর কী?
26

 এয 

প্রলাজনীতাই ফা কী? কটলস্ঘালস্ঘলযান দরুললয জন্য খফই প্রলাজনী একটি 

যলভান। জ বালা এটা লরা ই যলভান মা দরুললক দরুল ফানা।  

 

ভানফলদল কটলস্ঘালস্ঘযলনয ভূপভকাগুলরা কী কী? কদো মাক : 

১) এনাপজট 

২) স্মৃপতপক্ত 

৩) ভলনালমা  

৪) আত্ধভম টাদালফাধ 

৫) আত্ধপনন্ত্রণ 

৬) সু ঠিত কপ 

৭) নদপক পক্ত 

৮) কাজ কযায িভতা 

৯)  রায স্বলযয  ম্ভীযতা 

১০) ভানপক প্রাপন্ত 

১১) দরুলাপর আচযণ 

                                                                                                                    
associated directly with penile-vaAnxious and avoidant attachment, vibrator use, anal 

sex, and impaired vaginal orgasm.ginal intercourse, but inversely with other sexual 

behavior frequencies–  

http://bit.ly/2CRolQi, Women's relationship quality is associated with specifically penile-

vaginal intercourse orgasm and frequency - http://bit.ly/2BW4QsY 
25 Porn-Induced Erectile Dysfunction - http://bit.ly/2DjTM6V 

26 http://bit.ly/2BsGBmR 

http://bit.ly/2CRolQi
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১২) প্রবাফারী আচযণ 

১৩) করাপত যক্তকপণকা উৎাদন 

১৪) ালড়য স্বাবাপফক  ঠন 

১৫) কম নপক্রায জন্য ম টাি আপভল যফযা কযা 

১৬) দীর্ টস্থাী কম নপক্রালত িভ কযা 

১৭) স্বাস্থেকয কভটাফপরমভ উৎাদন 

১৮) পরবালযয কাম টাফপর 

১৯) সু ঠিত প্রলস্ঘট গ্রপন্থ  ঠন।
27

 

 

যীলয মপদ কটলস্ঘালস্ঘযলনয পযভাণ কলভ মা, তালর কী লত ালয? 

১) ক্লাপন্তবাফ 

২) পফলণ্ণতা 

৩) দুফ টর স্মৃপতপক্ত 

৪) ভলনালমা  কলভ মাা 

৫) অপতপযক্ত অপস্থযতা 

৬) কভ াযীপযক িভতা 

৭) আত্ধপনন্ত্রণ কলভ মাা 

৮) দরুলাপর আচযণ কলভ মাা 

 ৯) আচযলণ পভনপভলন বাফ আা 

১০) স্বাবাপফক কম নপক্রালত আগ্র না থাকা 

১১) দ্রুত ফীম টাত 

                                                           
27

 7 Crazy Things Testosterone Does in Your Body - https://goo.gl/Im1Ys9, 

Guyton & Hall Textbook Of Medical Physiology, 13th Edition, page 1030-1031 

The Benefits of Optimal Testosterone-https://goo.gl/inIO1g, How Testosterone 

Benefits Your Body - https://goo.gl/nQfFFo 

 

https://goo.gl/nQfFFo
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১২) দৃপষ্টপক্ত কলভ মাা  

১৩) কভরুদলণ্ড ব্যথা 

১৪) কপ সু ঠিত না া 

১৫) যীলয চপফ ট জলভ মাা 

১৬) াড় িল মাা 

১৭) চুর লড় মাা।
28

 

 

স্তমভথুন কলয কলয আপন যীলযয জন্য অতেন্ত গুরুত্বদোণ ট এই কটলস্ঘালস্ঘালযান 

কল কলয কপরলছন। আপলা! ফড়ই আপলা! এেন তলকটয কভজালজ থাকলর 

আপন ফরলত ালযন কম, “স্তমভথুন কযলর মপদ কটলস্ঘালস্ঘালযান কলভ মা, 

তালর কতা স্বাবাপফক কম নপক্রায কাযলণ তা কলভ মালফ? তালর কী ভাদেল 

স্বাবাপফক কম নপক্রা ফাদ পদল থাকলফ?” আলর স্তমভথুন আয স্বাবাপফক 

কম নপক্রায ভালঝ আকা-াতার াথ টকে। এটা শুদৄ মুলেয কথা না, 

নফজ্ঞাপনকবালফই প্রভাপণত।  

স্তমভথুন আয স্বাবাপফক কম নপক্রায ভ আভালদয ভপস্তষ্ক ম্পূণ ট পবন্ন প্রপতপক্রা 

কদো। স্বাবাপফক কম নপক্রায কাযলণ যীলয কটলস্ঘালস্ঘালযান কতা কলভই না, ফযং 

উলোটা । যীলয কটলস্ঘালস্ঘালযালনয পযভাণ ফাড়ায অন্যতভ কাযণ লে 

স্বাবাপফক কম নপক্রা। ১৯৯২ ালর ৪ কজাড়া দম্পপতয য একটি যীিা কযা 

লপছর।  

তালদয দাম্পতেকারীন স্বাবাপফক কম নপক্রায পদন এফং তালদয ভালঝ কমপদন 

ককালনা কম নপক্রা পন, এ দু-ধযলনয পদলন তালদয কটলস্ঘালস্ঘালযালনয পযভাণ কী 

অফস্থা থালক কটা কদোয জন্য। কদো ক র, কম যালত তাযা স্বাবাপফক কম নপক্রা 

কলযলছন, তায যপদন তালদয যীলয কটলস্ঘালস্ঘালযালনয পযভাণ কফলড়লছ। 

অন্যপদলক কম যালত তালদয ভলধ্য ককালনা কম নপক্রা পন, তায লযয পদন তালদয 

যীলয কটলস্ঘালস্ঘালযালনয পযভাণ ফালড়পন।
29

 

 ২০০৩ ালর, স্তমভথুন ফন্ধ যােলর যীলয কটলস্ঘালস্ঘযলনয পযভালণয য কী 

প্রবাফ লড় তা পনল একটি যীিা চারালনা । পরাপলর কদো মা, স্তমভথুন 

                                                           
28 9 Signs of Low Testosterone - https://goo.gl/qQ76S9, Testosterone therapy: 

Potential benefits and risks as you age - https://goo.gl/tV2T8N, Low Testosterone in 

Men - https://goo.gl/wJvCsl 

29 Sex and Testosterone - http://www.peaktestosterone.com/Sex.aspx 

https://goo.gl/qQ76S9
https://goo.gl/tV2T8N
https://goo.gl/wJvCsl
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কথলক পফযত থাকায প্রথভ ১ কথলক ৫ পদন ম টন্ত কটলস্ঘালস্ঘযলনয পযভাণ 

স্বাবাপফকবালফ ফাড়লত থালক। ৬ষ্ঠ আয ৭ভ পদলন এই বৃপদ্ধয ায ল মা ১৪৭%! 

এ ৭ পদন লয, কটলস্ঘালস্ঘালযালনয পযভাণ স্বাবাপফক ম টাল ক ৌঁলছ মা।
30

 

 

প্রলস্ঘট (মূত্রথপরয) কোন্পালযয ঝৌঁপক 

প্রলস্ঘট কোন্পায ফা প্রলস্ঘটগ্রপন্থলত নানা যকভ ভস্যা ললছ এভন কযা ীয ংখ্যা 

পদন পদন বৃপদ্ধ ালে। এ জন্য দাী মূরত স্তমভথুন। অথচ আভযা আফায অলনলকই 

উলো ভ্রান্ত ধাযণা পনল আপছ কম, স্তমভথুনই প্রলস্ঘট কোন্পায কযাধ কলয। আো এ 

ব্যাালয তকটপফতকট ফাদ পদল কদো মাক,  লফলণায পরাপর কী। পরলিপন 

পদপভলত্রাদলু (পএইচপড), কযাাপরন্ড ঈর (পএইচপড, এপআযপপ) এফং 

ককলনথ আয পভায (পএইচপড) ৮৪০ জন ভাদেললয য  লফলণা কলযন। তাযা 

এ ৮৪০ জলনয মাফতী কম নতে ংগ্র কলযন। এলদয ভলধ্য অলধ টক ৬০ ফছয 

ফ ফায আল ই প্রলস্ঘট কোন্পালয আক্রান্ত ললছ, ফাপক অলধ টক পন।তালদয 

এই  লফলণায পরাপর পছর পফস্মকয। “স্বাবাপফক কম নপক্রা প্রলস্ঘট কোন্পালযয 

ঝৌঁপকলক প্রবাপফত কলয না, পকন্তু স্তমভথুন কলয। ২০ কথলক ৩০ ফছয ফলয ভালঝ 

স্তমভথুন প্রলস্ঘট কোন্পালযয ঝৌঁপকলক ফাপড়ল কদ। মাযা ভাল একফালযয কভ 

স্তমভথুন কলয তালদয ত্যরনা, এ ফল মাযা িাল ২-৭ ফায স্তমভথুন কলয 

তালদয ৬০ ফছয ফল প্রলস্ঘট কোন্পালয আক্রান্ত ফায ঝৌঁপক ৭৯% কফপ। আফায 

এই ২০-৩০ ফলয ভালঝ মাযা স্তমভথুন কথলক দূলয থালক, তালদয প্রলস্ঘট 

কোন্পালয আক্রান্ত ফায ঝৌঁপক ৭০% কভ।”
31

 স্তমভথুন নাযীলদয স্তন কোন্পালযয 

ঝৌঁপক ফাপড়ল কদ।
32

 

স্তমভথুন আনায কপগুলরালক দুফ টর কলয কপরলফ 

কটলস্ঘালস্ঘালযান যলভান সু ঠিত ভাংলপয জন্য অতেন্ত গুরুত্বদোণ ট। আয কই 

যলভান মপদ আপন স্তমভথুন কলয ক্রভ কল কলয কপলরন, তালর আনায 

                                                           
30 A research on the relationship between ejaculation and serum testosterone 

level in men - http://bit.ly/2AigBa4 
31 Dimitropoulou, P., Lophatananon, A., Easton, D., Pocock, R., Dearnaley, D. P., Guy, 

M., Edwards, S., O‘Brien, L., Hall, A., Wilkinson, R., The UK Genetic Prostate Cancer 

Study Collaborators, British Association of Urological Surgeons Section of Oncology, 

Eeles, R. and Muir, K. R. (2009), Sexual activity and prostate cancer risk in men 

diagnosed at a younger age.The etiopathogenesis of prostatic cancer with special 

reference to environmental factors - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3066144 

32 Le MG, Bachelot A, Hill C. Characteristics of reproductive life and risk of breast 

cancer in a case-control study of young nulliparous women. Journal of Clinical 

Epidemiology 1989; 42:1227–33 
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যীয কীবালফ সু ঠিত থাকলফ? একজন দরুললয যীয লফ সু ঠিত, পস্ঘলরয 

ভলতা কটালনা, কঠিন; কভললদয ভলতা রতালনা নযভ, নভনী না।
33

 

স্তমভথুন আনালক কলয ত্যরলফ চযভ অভলনালমা ী 

২০০১ ালরয একটি  লফলণায কদো ক লছ, স্তমভথুন কযায ৩০ পভপনলটয ভলধ্য 

স্তমভথুনকাযীয যীলয Noradrenaline এয পযভাণ অলনক কলভ মা। যীলয 

Noradrenaline কলভ মাফায পরাপর কী? Noradrenaline
34

 লরা এভন 

একটি যলভান, মা ককালনা পকছুয প্রপত অেণ্ড ভলনালমা  ধলয যােলত ফলচল 

গুরুত্বদোণ ট ভূপভকা যালে। আয কই গুরুত্বদোণ ট যলভান আপন স্তমভথুন কলয কপভল 

কপরলছন! তালর ভলনালমা  থাকলফ কীবালফ!  

পচন্তা কলয কদখন, স্তমভথুন কযায পদনটালত আপন ক্লাল, ড়ায কটপফলর ফা 

অন্যলকালনা কালজ পক ভলনালমা  পদলত ালযন, না ফ ভ ভাথায ভলধ্য 

রা াভছাড়া পচন্তাবাফনা কর্াযালপযা কলয?
35

 

স্তমভথুন কডাাপভলনয (Dopamine) কাম টকাপযতা নষ্ট কলয কদ 

কডাাপভন (Dopamine) আভালদয জন্য কতটা গুরুত্বদোণ ট কটা “ভাদলকয 

যালজে” পলযানালভয করো আলরাচনা কযা ললছ। ন ট  স্তমভথুন 

কডাাপভলনয বাযাম্য নষ্ট কলয কদ। Receptor Nerve গুলরায কাম টিভতা হ্রা 

কলয কদ, এভনপক একম টাল Receptor Nerve গুলরা ধ্বং ল মা। 

কডাাপভলনয বাযাম্যীনতা নতপয কলয আয অলনক নত্যন ভস্যা। 

 

i) পফলণ্ণতা 

ভাদেললয আনলন্নয অদেভূপত আল মূরত কডাাপভন কথলকই। আয ককউ মেন তায 

কডাাপভন েযচ কলয এই স্তমভথুন কথলক াা স্তা আনলন্নয কছলন, তেন 

আয তায স্তমভথুন ছাড়া অন্য পকছু বালরা রাল  না। পফলণ্নতা ভু লত শুরু কলয। 

তাা, উৎকণ্ঠা, কভ টলিলত্রয কভন্টার কস্গ কথলক াপরল ফোঁচায জন্য অলনলকই 

                                                           
33 6 Ways Masturbation Can Kill Your Gains - http://bit.ly/2DnD1ba, 9 Signs of 

Low Testosterone - https://goo.gl/3aV9uZ 

34 https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine 

35 33 Reasons To Limit Or Stop Masturbation Addiction, Masturbating, Jacking 

Off, And Fapping - https://tinyurl.com/y76a7cna 

http://bit.ly/2DnD1ba
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine
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স্তমভথুন কলয। পকন্তু পকছুিণ লয তাা, উৎকণ্ঠা, কভন্টার কস্গ আফায পপলয 

আল তগুণ পক্তারী ল।
36

 

ii) আপন ল মালফন অাভাপজক 

স্তমভথুন কলয কলয কডাাপভলনয বাযাম্য নষ্ট কলয কপরলর ভন চাইলফ ফ ভ 

অন্ধকায র্লযয ককাণা ফল ন ট কদলে স্তমভথুন কযলত। ফন্ধুলদয ালথ কদো কযা, 

আড্ডা কদা, দরলেঁলধ ঘুযলত মাা, এগুলরা অফধাপযতবালফই পফযপক্তকয রা লফ। 

ন ট কদো ফা স্তমভথুন কযায উলত্তজনায কালছ ভাভায ফাা কফড়ালত মাায 

উলত্তজনা পনছকই দুধবাত।  

iii) জীফলনয কছাট কছাট ব্যাাযগুলরা কথলক আপন কভ আনন্ন ালফন 

স্তমভথুন কলয মপদ আপন কডাাপভন পনুঃযণকাযী স্দায়ুগুলরালক দুফ টর ফা 

এলকফালয ধ্বংই কলয কপলরন আয আনায ভপস্তষ্ক মপদ কডাাপভলনয স্বাবাপফক 

ভাত্রা পনধ টাযণ কযলত না ালয, তালর পনতেপদলনয কই ফ কছাট কছাট পফল 

আনালক আনন্ন কদলফ না কমগুলরা কথলক একজন সুস্থ স্বাবাপফক ভাদেল আনন্ন 

কল থালক। কমভন ধরুন, কছাট ফাচ্চালদয লঙ্গ ভ কাটালনা, পক্রলকট কেরা, 

বৃপষ্টলত কবজা, চোঁদপন য যালত কজোৎস্দা স্দান কযা... এ কাজগুলরা আনায কালছ 

ভলন লফ এলকফালযই পফযপক্তকয, অপ্রলাজনী আপদলখ্যতা। 

iv) আপন ল ড়লফন উদ্যভীন, কুৌঁলড়  

তযতাজা অদেভূপত পনল পদন শুরু কযলরন, নত্যন সূম ট আয কালরয এক কা চা 

অদ্যন্ত প্রাণপক্ত পনল কভ টলিলত্র ঝোঁপল ড়ায যদ পদলরা আনালক। 

কমলকালনা কাযলণই কাক স্তমভথুন কলয কপরলরন, তাযয আনায আয পকচ্ছু 

কযায ইলে লফ না। পঝপভল, ঘুপভল পদন ায কলয পদলত ইলে কযলফ। 

ককন এভনটা ? 

আভযা লতা অলনলকই অোলড্রনাপরন (Adrenaline) যলভালনয নাভ শুলনপছ। 

অোলড্রনার গ্রপন্থগুলরা কথলক এয উৎপত্ত। মূরত মেন খফ কফপ ধকর মা তেন এ 

যলভান পনুঃসৃত । এয পলর ব্লাড াকুটলরন বৃপদ্ধ া। আয কডাাপভন 

পনুঃযলণয পলরই অোলড্রনাপরলনয পনুঃযণ শুরু । অপতপযক্ত কডাাপভন কফয 

                                                           
36 Compulsive Masturbation: The Secret Sexual Disorder  - http://bit.ly/2oVPOcq; 

Husted J, Edwards A. Personality correlates of male sexual arousal and behavior. 

Archives of Sexual Behavior 1976; 5:149–5; Frohlich P, Meston C. Sexual functioning 

and self-reported depressive symptoms among college women. Journal of sex research 

2002; 39:321–5; Cyranowski JM, Bromberger J, Youk A, Matthews K, Kravitz HM, 

Powell LH. Lifetime depression history and sexual function in women at midlife. 

Archives of Sexual Behavior 2004; 33:539–48 
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লর অপতপযক্ত অোলড্রনাপরন কফয লত শুরু কলয। এয ভলধ্য আফায কডাাপভন 

ংলশ্লপলত ল নতপয  নযঅোলড্রনাপরন (Noradrenaline) মা আভালদয যলক্ত 

যলভান পললফ থালক। এলদয ফাপনীলত কমা  কদ আলযক কস্গ যলভান 

কটি টলার (Cortisol)। এই পতলন পভলর আভালদয াট ট কযট ফাড়ালত থালক, পক্ত 

েকাযী ককালগুলরা কথলক গ্লুলকাম কফয কলয আলন এফং কস্কলরটার কপগুলরালত 

যক্তপ্রফা বৃপদ্ধ কলয। আয এফই আভালদয যীলয ভাযাত্ধক ধকর সৃপষ্ট কলয। 

পলর আভযা অলনক ভ উদ্যভীন, ক্লান্ত ফা দুপশ্চন্তাগ্রস্ত ল পড়। স্তমভথুলনয 

কাযলণ ঠিক এ র্টনাগুলরাই র্লট। নত্যন পকছু কযায আগ্র থালক না। ভন চা 

ঘুপভল ফাপক ভটুকু কাটিল পদলত। কটপফলর পাইলরয স্তূ , ক্লালয ড়া 

জভলতই থালক, পকন্তু পকছুই কযলত ইলে কলয না।
37

 

স্তমভথুন আনায আত্ধপফশ্বা নষ্ট কলয কদ 

স্তমভথুলনয ঠিক লযয অফস্থাটায কথা পচন্তা করুন। আপন স্তমভথুন কলয ঠান্ডা 

ল শুল ড়লরন পফছানা। ফদ্ধ র্লযয স্যোঁতস্যোঁলত ফাতাল দরলেঁলধ কবল 

কফড়ালত রা র জীফলনয কই ফ প্রশ্নগুলরা, মায উত্তয আপন এেলনা ানপন। এলক 

এলক আলত শুরু কযর জীফলনয পলফ না-কভরা ফ র্টনাগুলরা। ভন োযা 

া শুরু লরা আনায। “দৄয! ারা! আভায জীফনটা কতা দলযাদপযই নষ্ট ল 

ক র, আপভ একটা কপরটু, আপভ একটা  ান্ডু, আপভ পকচ্ছু কযলত াপয না, আভায 

দ্বাযা পকসু লফ না।”  

ফড় লত লর, পর লত লর, আত্ধপফশ্বা খফই গুরুত্বদোণ ট এক পোিয। স্তমভথুন 

আনায পনলজয য পফশ্বাটালক এলকফালযই গুৌঁপড়ল কদ। এক-দুভা স্তমভথুন 

কথলক দূলয থাকুন। কদেলফন আনায কবতযটা আত্ধপফশ্বাল টইটমু্বয ল আলছ। এ 

ছাড়া স্তমভথুন যক্তচা পনন্ত্রলণয কিলত্র ভস্যায সৃপষ্ট কলয।
38

  

এত এত িপতকয পদক থাকায য ককন স্তমভথুনলক উকাযী পললফ 

উস্থান কযা ? ককন অলনক পফললজ্ঞ পচপকৎলকযা এটালক িপতকয ভলন 

কলযন না? উত্তয কলত লর অলিা কযলত লফ আয পকছুটা ভ।  

                                                           
37 33 Reasons To Limit Or Stop Masturbation Addiction, Masturbating, Jacking 

Off, And Fapping - https://tinyurl.com/y76a7cna 
38 Brody S. Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had 

penile-vaginal intercourse than for people who had other or no sexual activity. 

Biological psychology 2006; 71:214–22. 
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১০৮ টি নীরদ্ম 

 

সৃপষ্টয একফালযয শুরুয কই ভটা। আদভলক () সৃপষ্ট কযা ললছ। পতপন 

জান্নালত থালকন। একা একা পকছুটা পফলণ্ণ ভলন ঘুলয কফড়ান। আই পযপট জান্নালত 

ভন োযা কলয ঘুলয কফড়ান। অফললল আল্লাহ্  (), আদলভয () পঙ্গনী 

পললফ াালক () সৃপষ্ট কযলরন। আদলভয () পফলণ্নতা ককলট ক র। 

স্বাভী-স্ত্রী এফং তালদয ভলধ্যকায অন্তযঙ্গতা আল্লাহ্ য () এক পফার পনাভত। 

তাযা একজন অলযয কচাে ীতরকাযী, প্রাপন্ত দানকাযী। াজায ফছয ধলযই 

স্বাভী-স্ত্রীয এই অম্ভফ সুন্নয ম্পকট, াযস্পপযক েদ্ধালফাধ, তো  স্বীকালযয 

অ পণত কাপপন পরপফদ্ধ ললছ, ভাকাব্য যপচত ললছ, যপচত ললছ অংখ্য 

অশ্রু ঝযালনা উাখ্যান। পকন্তু আভালদয এই তথাকপথত “আদৄপনক ভান বেতা” 

ফদলর ক লছ স্বাভী-স্ত্রীয ম্পকট। স্বাভী-স্ত্রীয ম্পকটটা ঠুনলকা ল ক লছ। 

বালরাফাা পভল ক লছ পযভাপরন। কলভ ক লছ এলক অলযয প্রপত দাফদ্ধতা, 

পফশ্বস্ততা।  

আভালদয দাদা-দাপদ, নানা-নাপনলদয কজনালযান; অত দূলয কমলত লফ না, 

আভালদয ফাফা-ভায কজনালযালন স্বাভী-স্ত্রীয ম্পলকটয ভলধ্য কম পযভাণ ততা 

পছর, আলফ  পছর তা আভালদয কজনালযালনয ভলধ্য খ ৌঁলজ াা কঠিন। ফছলযয 

য ফছয ধলয তাযা একলঙ্গ একই ছালদয পনলচ কথলকলছন, জীফলনয ফ দুুঃে-

কষ্ট ে কলযলছন, একলঙ্গ ফ প্রপতকূরতায পফরুলদ্ধ মৄদ্ধ কলযলছন, ালত াত 

কযলে দোঁপড়ললছন জীফলনয লি। আভালদয কজনালযালনয দাম্পতে জীফন 

অলনকটা পকপনলকয ভলতা। এলক অন্যলক কদলে দুজনলকই দুজলনয অলনক 

“কুউউর” ভলন লরা, তাযয দুজলন পফল কলয পকছুপদন “এনজ” কযর। 

তাযয একযালত ভাপয োটালনা পনল দুজলনয ারকা কথা কাটাকাটি শুরু। 

তাযয ঝ ড়া। তাযয যাতদুদলয দুই লিয অপববাফক কডলক পডলবা ট। োরা।  

আফায পকছুপদন য অন্য একজনলক কদলে অলনক “কুউউর” ভলন লরা। তাযয 

আফায পফল। পকছুপদন এনজ। কপবুলকয টাইভরাইন বপতট কফডরুভ করপপ, 

তাযয একপদন াভান্য কাযলণ হুট কলয পডলবা ট। এ দুষ্ট চক্র চরলতই থালক। 

পকন্তু ককন? ককন াজায াজায ফছয ধলয চলর আা স্বাভী-স্ত্রীয ভদৄয ম্পলকটয 

আজ এই কফার দা? ককন এক পনদারুণ দুুঃভল টারভাটার দৌপথফীয ফলচল 
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পক্তারী ফন্ধনগুলরায একটি? অলনকগুলরা পোিয আলছ এয কছলন। দ ৌঁপজফাদী 

পচন্তাবাফনা, সৃপষ্টকতটালক ভুলর পনলজয প্রবৃপত্তয দাত্ব কযা, ককুল্যাপযমলভয প্রায, 

পভপডায ভ জলধারাই, নাযীফালদয উত্থান... 

এয ভলধ্য একটি গুরুত্বদোণ ট পোিয লরা লন টাগ্রাপপ, আইলটভ ং, নাযীলক শুদৄ 

কদফ টস্ব কবাল য ফস্তু ফা “কি অফলজি” পললফ কদোলনায করন্ড, লফ টাপয 

পভপডায ফ পদলক ব্যাক কম নান। এ গুরুতয পকন্তু অনালরাপচত পফলটিলক 

ককন্ধ কলযই এল ালফ আভালদয এ করোটি।  

আভালদয প্রজন্ রা াভছাড়া অশ্লীরতা আয কফাানা  া বাপললছ, অস্বীকায 

কযায ককালনা উা কনই। এক-দুই র্ণ্টা ইন্টাযলনলট কাটিলই তাযা পফপবন্ন 

অোলঙ্গর কথলক মত “মেন পকছুই লুকালনায থালক না” টাই কভললদয ছপফ কদলে 

কপলর, তা আভালদয ফা-দাদাযা াযা জীফলন কদলেলছ পক না লন্ন। াই পস্পড 

ইন্টাযলনট, অোন্ড্রলড কপালনয কল্যালণ ন ট পবপড আজ আলু-টলরয ভলতাই 

জরবে। আয আভালদয কছলর-কভলযা তা প রলছ ক াগ্রাল। প্রপত কলকলন্ড 

 লড় ২৮,২৫৮ জন ভাদেল ন ট কদেলছ।
39

  

University of Montreal এয  লফলকযা, জীফলন একফায ন ট কদলেপন এভন 

একজনলক খ ৌঁলজ ানপন।
40

 পনযাত্তা প্রমৄপক্ত পফলক ককাম্পাপন Bitdefender 

এয  লফলণা কদো মালে, ন ট াইলট মাতাাত কলয এভন প্রপত ১০ জলনয ভলধ্য 

১ জলনয ফ দ ফছলযয পনলচ। আয এ দুলধয ফাচ্চাগুলরা কযই ন ট (ধল টলণয 

পচত্রাণ) টাইলয জর্ন্য জর্ন্য ফ কোটা পযয ন ট কদলে।
41

  

ন ট পবপড কদলে, চটি  ল্প লড় কফলড় ঠা এফ কছলর-কভলযা কম নতা ম্পলকট 

অপতযপিত, অফাস্তফ ধাযণা পনল ফড় । লদয কম ন পিায ভাধ্যভ এই 

লন টাগ্রাপপ।  

National Union of Students (NUS) এয জপয কথলক কদো মালে, স্কুর-

কলরজ-ইউপনবাপ টটিয ছাত্রছাত্রীলদয ভলধ্য তকযা ৬০ জন কম নতা ম্পলকট 

জানায জন্য ন ট পবপড কদেলছ।
42

 

অলস্গপরান  লফলক ভাপয ক্রোফ এফং কডইপবড কযলরট-এয বালে, 

                                                           
39 Internet Pornography Statistics - https://goo.gl/NxUWuY 
40 Researchers Failed To Find Men For Their Study Who Had Never Seen Porn- 

https://goo.gl/Z6TwP 
41 One In 10 Visitors To Graphic Porn Sites Are Under 10 Years Old - 

http://bit.ly/2fdBY1a 
42 Porn: Why The Internet Should Not Be Your Classroom - https://goo.gl/HdfMq6 
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“আভালদয ংস্কৃপতটাই এভন ল প ললছ কম পকলায, তরুণযা কীবালফ 

কম নতালক উরপি কযলফ এফং কম নতায মুলোমুপে দোঁড়ালফ কটা কোলে ন ট। 

কম ন পিায প্রবাফারী ভাধ্যভ ল ক লছ ন ট।”
43

  

ভাদেল ককালনা পকছু ফায ফায কদেলত থাকলর এফং কটা তায বালরা রা লর 

একভ না-একভ ক কটা পনলজ কলয কদেলত চা। কালজই পফলয য শুরু 

লে ঝালভরা।
44

 লন টাগ্রাপপলত আক্ত ায কাযলণ পফলয আল ই স্বাভীয ভলন 

নাযীলদলয পফপবন্ন অলঙ্গয আকায-আকৃপত ম্পলকট অপতযপিত এফং অফাস্তফ 

ধাযণা থালক।
45

  

তায অফলচতন ভন ধলয কন ফ নাযীয কদই ন ট পবপডয অপবলনত্রীলদয ভলতা 

আয ফাস্তলফয নাযী পফছানা ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতাই কফলযাা। পকন্তু ক মেন 

আর তেটা আপফষ্কায কলয, তেন তা ল মা এফং দাম্পতে জীফলন শুরু  

অাপন্ত। 

মুদ্রায য পঠটা কদলে কনা মাক। ন ট পবপডলত আক্ত নাযীযা কছলরলদয 

কদ ম্পলকট অপতযপিত ধাযণা কলয ফল থালক। পফলয য মেন আপফষ্কায কলয 

তায স্বাভীয কদ ন ট পবপডলত কদোলনা দরুললদয ভলতা না, স্বাভী ন ট পবপডলত 

কদোলনা দরুলটায ভলতা কাজ কযলত াযলছ না ফা অত ভ ধলয াযলছ না—

তেন ক তায স্বাভীলক পনল অন্তুপষ্টলত কবা া শুরু কলয। শুরু  দাম্পতে কর। 

যকীায সূত্রাত । যকীায ালর কজায াা রা ালত ইপন্ডান ফস্তাচা 

পপযার কতা আলছই। দুজলনয ককউই কবলফ কদেলছ না, ন ট পবপডলত কমগুলরা 

কদোলনা লে কগুলরা কতটা ফালনাাট, কতটা এপডটিং কযা। ন ট-অপবলনত্রীলদয 

“পপ ায” ফলুন আয ন ট-অপবলনতায পফপবন্ন অঙ্গ ফলুন, ফপকছুই এপডটিংলয 

ভাধ্যলভ স্বাবাপফলকয কচল অপতপযক্ত ফড় আকালয ন ট পবপডলত উস্থানা কযা 

 অথফা অলনক র্াভ ঝপযল, পফলল ব্যাাভ কলয, াজটাপযয ভাধ্যলভ এগুলরা ফড় 

কযা । 

াধাযণ নাযী-দরুললয কদ তালদয ভলতা লফ না এটাই স্বাবাপফক। পকন্তু ন ট কদোয 

কাযলণ দ টক এটালকই স্বাবাপফক ভলন কযলছ। বাফলছ তায স্বাভী/স্ত্রীয পফলল 

                                                           
43 Pornography is replacing sex education - https://goo.gl/PGF6zX 

44 Cicely Alice Marston and Ruth Lewis. ―Anal Heterosex Among Young People and 

Implications for Health Promotion: A Qualitative Study in the UK,‖ BMJ Open 4, 

no. 8 (2014). 

45 Emily Leickly, Kimberly Nelson, and Jane Simoni, “Sexually Explicit Online Media, 

Body Satisfaction, and Partner Expectations Among Men who have Sex with Men: 

A Qualitative Study,” Sexuality Research & Social Policy (2016). doi:10.1007/s13178-

016-0248-7 
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অঙ্গগুলরালক কছাট পকংফা অনাকল টণী। আয পত্র-চপল্ল পভপনলটয একটি ন ট 

পবপড লতা এক িা ধলয শুটিং কযা লে, অপবলনতাযা কম নপক্ত-ফধ টক 

নানা ধযলনয ড্রা  পনল তালত াযপভ ট কযলছ, অথচ কবাক্তাযা নীর পিলনয 

াভলন ন ট পবপড কদলে কবলফ পনলেন, তাযা কফাধ এক না ালড়ই চপল্ল-ো 

পভপনট “কপ্রভ” কযলত ালয। ন ট-আক্ত স্ত্রী বাফলছ, “ন ট পবপডয অপবলনতা 

এতিণ াযলর আভায স্বাভী ককন াযলছ না? তায পনশ্চ ভস্যা আলছ?” ন ট-

আক্ত স্বাভী বাফলছ, “আলয ক এতিণ াযলর আপভ ককন াপয না? পনশ্চ 

আভায ককালনা ভস্যা আলছ!” এইবালফ ন ট-আক্ত স্বাভী তায আত্ধপফশ্বা 

াপযল কপরলছ আয স্ত্রীযা অন্তুপষ্টলত ভু লছ। স্বাভী-স্ত্রীয বালরাফাা বাটা 

ড়লছ।  

পফললজ্ঞলদয (কম নপফললজ্ঞ, পচপকৎক, ভলনাপফদ, ভলনাপফজ্ঞানী, অধ্যাক) 

তাপধক  লফলণা প্রভাপণত ললছ ন ট, ভাযাত্ধক যকলভয কম নভস্যা সৃপষ্ট 

কলয।
46

 পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা (erectile disfunction) কথলক শুরু কলয, 

অকার ফীম টাত, কম নতায প্রপত আগ্র াপযল কপরা, অর্তি থাকা, স্বাভী স্ত্রীয 

ভলধ্যকায বালরাফাা কলভ মাা, কম নতা আগ্রান প্রদ টন... রম্বা পরস্ঘ। 

ফতটভান ভল পফশ্বজুলড় মৄফকলদয কম নভস্যা মতটা বৃপদ্ধ কললছ দৌপথফীয 

ইপতাল এয আল  কেলনা এ যকভ পন। ৭ জন কনপব পচপকৎক আয 

অলনক পফললজ্ঞলদয ভন্বল পরপেত একটি  লফলণালত্র কদো মালে, ১৪ কথলক 

৩৫ তাং দরুল পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা আক্রান্ত। কম নতা আগ্র াপযল 

কপলরলছন এভন দরুললয ংখ্যা প্রপত এক  জলন ১৬ কথলক ৩৭ জন। এই 

দরুললদয কায কায ফ ৪০ ফা তায কচল কভ। ককউ ককউ ২৫ ফছয ফী 

ট ফল  মৄফক, ককউ ককউ দ্য নকলালয া কদা টিলনইজায!
47, 48

 

পি অনরাইন লন টাগ্রাপপ মৄল য আল  কযা পফপবন্ন  লফলণা কথলক কদো ক লছ ৪০ 

ফছয ফা তায কচল কভফী দরুললদয ভাত্র ২-৫ তাং পরলঙ্গাত্থানজপনত 

ভস্যা আক্রান্ত। ৩৫ ফছয ফা তায কচল কভফী ককউ এ ভস্যা আক্রান্ত, 

এভনটা কানাই কমত না। তায ভালন  ত কলক ফছলয তরুণ, মৄফকলদয ভলধ্য 

পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা কফলড়লছ প্রা ১০০০%!  এয জন্য কক দাী? 

                                                           
46 Studies linking porn use or porn/sex addiction to sexual dysfunctions, lower arousal, 

and lower sexual & relationship satisfaction - https://goo.gl/tGJ4Nd 
47 Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports 

- https://goo.gl/9FbhBs 

48 Research confirms sharp rise in youthful sexual dysfunctions - https://goo.gl/ANeYcd 



46 | মুক্ত বািাদসর নেোঁদজ 

১) ২৪ টি  লফলণা কদো মালে ন ট-আপক্ত নানা যকভ কম ন জটিরতা সৃপষ্ট কলয। 

ন ট-আক্তলদয ফাস্তফ জীফলন কম নতায মুলোমুপে দোঁড় কপযল পদলর তালদয 

উলত্তপজত লত ফা াথ টক কম নপভরলনয জন্য নতপয লত ভস্যা । 

২) ৫৫ টিয কফপ  লফলণা কথলক কদো মালে ন ট-আপক্তয কাযলণ স্বাভী-স্ত্রীয 

ভলধ্যকায বালরাফাা কলভ মা। কম নজীফন পনল দম্পপতযা অন্তুপষ্ট, অর্তপিলত 

কবাল ন।
49

  

ম্প্রপত এক  লফলণা কদো ক লছ একদভ তযতাজা তরুণযা কম নতা অনাগ্র 

প্রকা কযলছ! কই  লফলণালত দাপফ কযা  লন টাগ্রাপপ এই ফ তযতাজা 

তরুণলদয কম নতা অনাগ্রলয কছলন দাী লত ালয।
50

  

জাালনয তরুণ-তরুণীযা অতোপধক ন ট-আপক্তয কাযলণ কম নতায প্রপত আগ্র 

এলকফালযই াপযল কপরলছ।
51

 অোলভপযকায তরুণযা পফললত আগ্র াপযল 

কপরলছন। এয কছলন অলনকগুলরা কাযলণয ভলধ্য ন ট-আপক্ত অন্যতভ ফলর 

পফললজ্ঞযা ধাযণা।  

ন ট-আপক্ত পফলয ধাযণাটাই ফদলর কপলর। পফললক উস্থান কলয শুদৄ কাভনা 

দোযলণয ভাধ্যভ পললফ। পফল ভালন কম শুদৄ াযীপযক পভরলনয াভাপজক স্বীকৃপত 

না, পফল ভালন দুটি ভলনয পভরন, সুন্নয দৌপথফীয জন্য ালত াত কযলে ংর্ফদ্ধ 

রড়াই, অলনক দাপত্ব-কতটব্য ারন এই কভ পরক তেলক ভুপরল কদ ন ট-

আপক্ত।
52

 

পফললজ্ঞযা ফরলছন, এফ তরুণযা পচন্তা কযলছ—“ইন্টাযলনট ন ট পদলই কতা 

কম নাকাঙ্ক্ষা কভটালত াযপছ। কী দযকায পফলয ঝালভরা কাালনায! কী দযকায 

                                                           
49 Studies linking porn use or porn/sex addiction to sexual dysfunctions, lower arousal, 

and lower sexual & relationship satisfaction - https://goo.gl/jnTJpp 

50 Voon, V., Et Al. (2014). Neural Correlates Of Sexual Cue Reactivity In Individuals 

With And Without Compulsive Sexual Behaviors, PLoS ONE, 9(7), E102419. Sun, 

C., Bridges, A., Johnason, J., & Ezzell, M. (2014). Pornography And The Male Sexual 

Script: An Analysis Of Consumption And Sexual Relations. Archives Of Sexual 

Behavior, 45(4), 1-12. Kalman, T. P., (2008). Clinical Encounters With Internet 

Pornography, Journal Of The American Academy Of Psychoanalysis And Dynamic 

Psychiatry, 36(4):593-618.  
51 How Porn & Technology Are Replacing Sex For Japanese Millennials- 

https://goo.gl/W25Fs5 

52 Dolf Zillmann, ―Influence of unrestrained access to erotica on adolescents‘ and young 

adults‘ dispositions toward sexuality,‖ Journal of Adolescent Health 27 (Aug. 2000): 

41-44. 
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আলযকজলনয ভাদেললয ালথ একই ছালদয পনলচ একই পফছানা কায কযায, 

আলযকজন ভাদেললয দাপত্ব কনায।”
53

  

কম নজীফলনয য ন ট-আপক্ত কী পফরূ প্রবাফ কপলর, শুলন কনা মাক 

কলকজন পফলললজ্ঞয মুে কথলক। ইটাপরান কাাইটি অপ অোলন্ড্রারপজ অোন্ড 

কিুার কভপডপলনয প্রাক্তন বাপত ড. কালর টা পলযস্ঘা ফলরন, “ইন্টাযলনট ন ট 

তরুণলদয কম নিভতা নষ্ট কলয পদলে। শুরুটা  পটলকায লন টয প্রপত 

ংলফদনীরতা কলভ মাায ভাধ্যলভ, তায লযয ধা লরা কম নতা আগ্র 

কলভ মাা। আয ফললল ফীম টাত ফন্ধ ল মা।” 

“কদখন, পত্র ফছয আল  মেন ককউ পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা ড়লতন, তেন তা 

লতা মূরত ফাধ টকেজপনত কাযলণ। াধাযণত ৪০ ফছয ফলয য এ ভস্যা কদো 

পদত। ফ ফাড়ায ালথ ালথ যক্তনাপর ংকুপচত ল লড় এফং ফীম টাত কঠিন 

কলয কপলর। ৩৫ ফছলযয পনলচ কায এভন ফড় ধযলনয ভস্যায কথা কানা কমত 

না ফরলরই চলর। পকন্তু কটা পছর ইন্টাযলনট লন টয আপফবটালফয আল য কথা। 

এেনকায পদলন অনরাইন কভলজ কফাড ট বপতট থালক তরুণলদয পরলঙ্গাত্থালন 

অিভতা-ংক্রান্ত অপবলমাল । তাযা পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা আক্রান্ত ললছন 

এই কাযলণ না কম তালদয কম নালঙ্গ ভস্যা, তালদয ভস্যাটা ভপস্তলষ্ক; কমটা ন ট-

আপক্তয প্রবালফ ফদলর প ললছ।” 

কলন টর পফশ্বপফদ্যারলয ইউলযারপজ  পযলপ্রাডাকটিব কভপডপলনয পক্লপনকোর 

প্রলপয এফং দরুললদয স্বাস্থে, পফলল কলয কম নপফলক কযা পনণ ট  পচপকৎা 

অন্যতভ পথকৃৎ ড. োপয পপ ফলরন, “মেন আপভ ফরপছ, ন ট অোলভপযকায কম ন 

আচযণলক ধ্বং কযলছ, আপভ ভজা কযপছ না, ফাপড়ল ফরপছ না। নাযী-দরুললয 

ম্পলকটয ভালঝ ন ট-আপক্ত কী  বীয িত নতপয কলয চলরলছ, তা আপভ 

প্রপতপনত কদেলত াই। আপভ পফশ্বা কপয, ম্পলকটয টানালালড়ন সৃপষ্টয কিলত্র 

ন টই একভাত্র  ফলচল ফড় স্বাস্থেফপভূ টত কাযণ। এটি কম নস্বালস্থেয ফ ক’টি 

পদলকযই িপত কযলছ।” 

“...একজন ভাদেল মেন ন ট কদলে আয স্তমভথুন কলয তেন ক কমন পনলজই 

পনলজয াল কুলড়ার ভালয। দ টায দৃলশ্যয ভাধ্যলভ উলত্তপজত ায পলর ধীলয 

ধীলয ফাস্তফজ লতয যক্তভাংলয নাযীলদয দ্বাযা উলত্তপজত া তায জন্য অম্ভফ 

ল দোঁড়া। পর কম নপভরলনয জন্য মতটুকু ভ উলত্তপজত থাকা দযকায, ক 

ততটুকু ভ উলত্তপজত থাকলত ালয না ফা র্তপি রাব কযলত ালয না।” 

“ন ট লরা কই কারপপ্রট মা আনায কম নজীফলনয ফালযাটা ফাপজল কদলফ।” 

                                                           
53 Research Exposes Why Men Prefer Porn Over Getting Married - 

https://goo.gl/2M62my 
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“ন ট এভন এক বাচুটার স্ব টযালজেয কথা ফলর, মা কম নতা বযা। কম নতা আয 

কম নতা, শুদৄই কম নতা। পফপবন্ন ধযলনয কম নতা আয অীভ সুে। ন ট কমটা ফলর না 

তা লরা, একজন ব্যপক্ত মতই কই পোন্টাপ জ লতয  বীলয মা, ফাস্তফতা ততই 

পফযীত ল কদো কদ। ন ট-আপক্ত আক্তলদয কম নক্ষুধা কমভন কপভল কদ, 

কতভনই কম নর্তপি কথলক দূলয যালে।”
54

  

ন ট-আক্ত ঙ্গী তায পঙ্গনীয প্রপত আকল টণ কফাধ কযলছ না
55

, স্বাবাপফক 

কম নপক্রা উলত্তপজত লত ভস্যা লে, কম নপভরন ানল ভলন লে, র্তি লত 

াযলছ না
56

, এলকফালযই পঙ্গনীয লঙ্গ অন্তযঙ্গতা কথলক দূলয থাকলছন এ যকভ 

অংখ্য র্টনায কথা আভযা জাপন।
57,58

  

ন ট-আক্ত ঙ্গী তায পঙ্গনীয কাাক-আাক, কচাযা, পপ ায, আচায-আচযণ 

ফপকছু পনল খফই খ ৌঁতখ ৌঁলত ল লড়। ফ ভ পনলজয পঙ্গনীলক নীর দ টায 

অপবলনত্রীলদয ালথ ত্যরনা কলয। আচায-আচযলণ, কথাফাতটা পঙ্গনীলক কটা 

জাপনল পদলত পদ্বধালফাধ কলয না। এলত কলয পঙ্গনীয য একটা চা নতপয 

। পলর দ টায অপবলনত্রীলদয তাযা প্রপতদ্বন্দী পললফ ধলয পনলে, তালদয লঙ্গ 

এক অভ প্রপতলমাপ তা নাভলছ। স্বাভীয ন্তুপষ্টয জন্য ফা স্বাভীলক পনলজয প্রপত 

আকপল টত কযায জন্য চুলরয কাটিং, কাাক-আাক, যীলযয  ড়ন, আচায-

আচযণ ফপকছুই পযফতটন কযলত লে। অোনার কি আয যার কিলক েোঁ 

ফরলত লে। পকন্তু তাযলয স্বাভীলক ন্তুষ্ট কযা ম্ভফ লে না।
59, 60

  

                                                           
54 How Watching Porn Is Taking Away Guys‘ Ability To Have Actual Sex - 

https://goo.gl/uBA5iy 
55 James B. Weaver, Jonathan L. Masland, and Dolf Zillmann, “Effects of Erotica on 

Young Men’s Aesthetic Perception of Their Female Sexual Partners,‖ Perceptual and 

Motor Skills 58 (1984): 929-930. 
56 Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual 

Satisfaction,‖ Journal of Applied Social Psychology 18 (1988): 438–453. 
57 True Story: The Day I Realized My Porn Obsessed Partner Wasn‘t Attracted To Me  

Anymore - https://goo.gl/Xo6zN1 
58 I Thought My Boyfriend‘s Porn Habit Would Heat Up Our Sex Life- 
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স্ত্রীযা পনলজলদয বাফলছন ফপেত, অফলপরত, প্রতাযণায পকায। ফাড়লছ তাা, 

ফাড়লছ পফলণ্ণতা কবা া।
61, 62

 ন ট-আপক্তয নফপষ্টেই এভন কম, আক্তযা ধীলয 

ধীলয পটলকায ন ট কছলড় াড টলকায লন টয পদলক ঝৌঁলক লড়। 

“ারকা পজপন” আয বালরা রাল  না, উলত্তপজত লত আয “কড়া” পকছু 

প্রলাজন । ফাস্তফ জীফলন দ টা কদোলনা দ্ধপতলত কম নপভরন কযলত চা।
63

   

ফলচল জনপপ্র ন ট পবপডগুলরায তকযা ৮৮ তাং দৃলশ্য াযীপযক 

আগ্রালনয প্রদ টনী যললছ এফং তকযা ৪৯ তাং দৃলশ্য যললছ কভ পেক 

আগ্রান।
64

 তকযা ৯৫ বা  কিলত্রই এই াযীপযক  কভ পেক পনম টাতন মালদয 

য চারালনা লে কই ন ট অপবলনত্রীযা াপমুলে যভ আনলন্ন অথফা নীযলফ 

পনম টাতন ে কলয পনলেন।
65

 তায ভালন দ টকলদয এ কভলজটাই কদা লে কম, 

নাযীযা দরুললয কালছ এগুলরাই চা, নাযীযা এবালফই র্তপি া, কম নপভরন কযলত 

 এবালফই।
66

 

                                                           
61 Jennifer P. Schneider, ―Effects of cybersex addiction on the family: Results of a 

survey,‖Sexual Addiction and Compulsivity 7 (2000): 31-58 

62 Wives' Experience of Husbands' Pornography Use and Concomitant Deception as 

an Attachment Threat in the Adult Pair-Bond Relationship - https://goo.gl/8WuhdK 

63 Wright, P.J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A Meta-Analysis Of Pornography 

Consumption And Actual Acts Of Sexual Aggression In General Population Studies. 

Journal Of Communication, 66(1):183-205. Doi:10.1111/Jcom.12201; DeKeseredy, W. 

(2015). Critical Criminological Understandings Of Adult Pornography And Women 

Abuse: New Progressive Directions In Research And Theory. International Journal For 

Crime, Justice, And Social Democracy, 4(4) 4-21. Allen, M., Emmers, T., Gebhardt, L., 

& Giery, M. A. (1995). Exposure To Pornography And Acceptance Of The Rape 

Myth. Journal Of Communication, 45(1), 5–26. 

64 Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C. & Liberman, R. (2010). Aggression 

And Sexual Behavior In Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis 

Update. Violence Against Women, 16(10), 1065–1085. Doi:10.1177/1077801210382866 

65 Truth About Porn - https://goo.gl/xk1NM3 

66 Bridges, A. J. (2010). Pornography’s Effect On Interpersonal Relationships. In J. 

Stoner And D. Hughes (Eds.) The Social Costs Of Pornography: A Collection Of 

Papers (Pp. 89-110). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Layden, M. A. (2010). 

Pornography And Violence: A New Look At The Research. In J. Stoner And D. 

Hughes (Eds.) The Social Costs Of Pornography: A Collection Of Papers (Pp. 57–68). 

Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Marshall, W. L. (2000). Revisiting The Use Of 
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লন ট কদোলনা দ্ধপতলত কম নপভরলনয ভ দরুললযা অজালন্তই পঙ্গনীলদয 

পনম টাতন কলয চলরলছন; কভ পেক এফং াযীপযকবালফ। কটয ালেন না। পঙ্গনী 

ফাধা পদলর কযই ম টন্ত কলয কপরলছন, পকন্তু পনলজ বুঝলতই াযলছন না। বাফলছন 

এটাই কফাধ অন্তযঙ্গতায থ, তায পঙ্গনী এলফ খফ আনন্ন ান।  ত কলক 

ফছলয অোনার আয যার কলিয ভলতা জর্ন্য, পফকৃত এফং াযাভ
67

 কম নাচালযয 

ব্যাক প্রায র্লটলছ। এয অন্যতভ কাযণ লরা ন ট পবপডগুলরালত এই পফকৃত 

কম নাচাযগুলরায আপধতে।  

দ টায নাযীযা াপমুলে এফ পফকৃত কম নাচালয অংগ্রণ কলয, কালজই ন ট-

আক্ত দরুলযা ধলয পনলেন তালদয পঙ্গনীযা াপমুলে যাপজ ল মালফ। 

কস্বো যাপজ না লর নাযীলদয এফ পফকৃত কম নাচালয ফাধ্য কযা লে। প্রলাজলন 

ভাযধয কযা লে।
68, 69, 70

  

ন ট পবপডলত এই কম নাচাযগুলরা আকল টণী, র্তপিদাক পললফ উস্থান কযা 

লর আদলত এ কম নাচাযগুলরা প্রচণ্ড িপতকয, অস্বাস্থেকয, কনাংযা এফং 

নাযীলদয জন্য অতেন্ত কষ্টকয। অোনার কলিয কাযলণ ভরাল কোন্পায লত 

ালয, নাযী এফং দরুল দুজলনযই। কম কম নপক্রাগুলরায ভাধ্যলভ এইচআইপব 

বাইযা ছপড়ল লড়, অোনার কি কগুলরায ভলধ্য ীলল ট। ভকাভী অোনার 

কলিয কাযলণ অংখ্য দরুল এইড আক্রান্ত লে, নাযীলদয ংখ্যা কভ ন। 

এইড ছাড়া এয ভাধ্যলভ াযপ,  লনাপযা, ক্লোপভপডা, পপপপরলয ভলতা 

ভাযাত্ধক কযা  লত ালয।
71, 72

  

পফশ্ব স্বাস্থে ংস্থায ভলত যার কলিয কাযলণ অোপন্টফালাটিক প্রপতলযাধী বিয 

 লনাপযা কযাল য জীফাণু ছপড়ল ড়লছ পফলশ্ব। পফলশ্ব প্রা াত ককাটি ৮০ রাে 

ভাদেল প্রপতফছয এ কযা  ংক্রভলণয পকায লেন, মা অলনলকয কিলত্র ন্তান 

জন্দালন অিভতায কাযণ ল দোঁড়ালে।  
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পফশ্ব স্বাস্থে ংস্থা ফা WHO অন্তত ৭৭ টি কদলয তে-উাত্ত পফলশ্ললণ কলয 

কদলেলছ,  লনাপযায অোপন্টফালাটিক প্রপতলযাধী ল ঠায প্রফণতা অতেন্ত 

বাফ রূ পনললছ।
73

 াযপ, ক্লোপভপডা, কাটাইটি আয অলনক 

কম নফাপত ইনলপকান (STIs – Sexually Transmitted Infections) 

ছপড়ল ড়লত ালয যার কলিয ভাধ্যলভ।
74, 75, 76

 মুে   রায কোন্পালযয 

অন্যতভ কাযণ যার কি।
77

  

The New England Journal of Medicine এ প্রকাপত একটি  লফলণাত্র 

অদেমাী যার কি  রা কোন্পালযয অন্যতভ কাযণ। োঁচ জলনয কভ ঙ্গী ফা 

পঙ্গনীয লঙ্গ যার কলি পরি ললছ এভন ব্যপক্তয  রা কোন্পায ফায 

আিা, পমপন কেলনাই যার কি কলযনপন তায পদ্বগুণ। আয মালদয োঁচ জলনয 

কফপ ঙ্গী ফা পঙ্গনী যললছ তালদয  রায কোন্পালয আক্রান্ত ফায আিা 

২৫০% কফপ।
78, 79 

অোনার কি, যার কলিয ভলতা কাজগুলরা দম্পপতলদয ভলধ্য াযস্পপযক 

েদ্ধালফাধ, বালরাফাা কপভল কদ। এ পফকৃত কম নাচাযগুলরা দাম্পতে কর, 

অাপন্ত, ভলনাভাপরন্য, অর্তপিয অন্যতভ কাযণ।
80, 81, 82 

লন টাগ্রাপপ অোনার 

কি, যার কলিয ভলতা পফকৃপতগুলরালক ভালজয মূরধাযা পনল এল, 

স্বাবাপফক কযায ভাধ্যলভ ভকাপভতায াভাপজক স্বীকৃপতয জন্য চভৎকায পবপত্ত 

                                                           
73 http://www.bbc.com/bengali/news-40546773 
74 Global Strategy For the Prevention And Control Of Sexually Transmitted Infections - 

https://goo.gl/5mLcv3 

75 Sexually Transmitted Disease Surveillance 2008 - https://goo.gl/Lu1ZNY 

76 Sexually Transmitted Diseases in the United States, 2008, National Surveillance Data 

for Chlamydia, Gonorrhea, and Syphil - https://goo.gl/Q8ZJiZ 

77 Influence of oral sex and oral cancer information on young adult's oral sexual-risk 

cognitions and likelihood of HPV vaccination – 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22236342 

78 Oral sex can cause throat cancer- http://bit.ly/2FfKx8I 
79 "New Scientist: "Oral sex can cause throat cancer" - 09 May 2007". Newscientist.com. 

80 Satisfaction (sexual, life, relationship, and mental health) is associated directly with 

penile-vaginal intercourse, but inversely with other sexual behavior frequencies- 

https://goo.gl/CetK6N 

81 Anxious and avoidant attachment, vibrator use, anal sex, and impaired vaginal orgasm.- 

https://goo.gl/5gNNJB 

82 Women's relationship quality is associated with specifically penile-vaginal intercourse 

orgasm and frequency. - https://goo.gl/7GWhD5 
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নতপয কলয পদলে। ফাড়লছ পশুকাভ। ফাংরালদল অোনার কি এফং যার কি 

নীযফ ভাভাপযয আকায ধাযণ কলযলছ। আভালদয কইলজ এ যকভ এভন অলনক 

েফয এল ক ৌঁলছলছ, স্ত্রীয আপত্তয মুলে স্বাভী অোনার ফা যার কলি স্ত্রীলক 

ফাধ্য কযলছ। ন ট-আপক্ত স্বাভী-স্ত্রীয াযস্পপযক পফশ্বাল পাটর ধযা। কপভল 

কদ াযস্পপযক েদ্ধালফাধ। ন ট-আক্ত ব্যপক্ত একজন ঙ্গী/ পঙ্গনীলত ন্তুষ্ট লত 

ালয না। এ আপক্ত খলর কদ যকীা কথলক পততা ভন, ফপকছুয দুায।
83

  

ন ট-আপক্ত ন্তান রারন-ারলন অনীা সৃপষ্ট কলয।
84

 ফাচ্চা-কাচ্চা রারন-ারন 

কযা কতা আয কভ ঝালভরায কাজ না! যাত-পফযালত পফছানা পবপজল কপরলর 

ডাাায ফদলর দা, ট্যোঁ ট্যোঁ কলয কেঁলদ উঠলর সুলেয ঘুভ কছলড় ফাচ্চায কান্না 

থাভা, স্কুলর পনল মা, ককাপচং এ পনল মা, োলনা তোলনা আয কত কী!  

ন ট-আক্তযা বাচুটার কি পোন্টাপয পোঁলদ কেঁল াযািণ ন ট পবপড পনল 

লড় থালক। ফাস্তফ জীফন ম্পলকট এলকফালযই দাপত্বজ্ঞানীন ল লড়। তালদয 

ভ ককাথা ফাচ্চায জন্য আরাদাবালফ পচন্তা কযায? ফাফা-ভা ন ট-আক্ত এভন 

পযফালযয ফাচ্চাযা প্রচণ্ড অফলরা কফলড় লঠ; কস্দ-বালরাফাা-ান কতভন 

একটা া না। ফাচ্চালদয দীর্ টলভাপদ ভানপক িপত , স্কুলর পপছল লড়, 

ফন্ধুলদয লঙ্গ জবালফ পভলত ালয না, বপফেৎ অপনপশ্চত ল মা। 

কছলরলফরা ফাযই কযার ভলডর থালক তালদয ফাফা-ভা। ফাই ভলন কলয তায 

ফাফা-ভা দৌপথফীয কযা ফাফা-ভা, ফায কচল কফপ স্মাট ট, এভন একজন, কম ফপকছু 

জালন, ফপকছু ালয—সুাযম্যান। ফাফায চভাটা কচালে পদল আয ককাটটা কছাট্ট 

যীলয চাপল আনায াভলন দোঁপড়ল বালফ একপদন ক ফাফায ভলতাই লফ। 

কছলর-কভলযা মেন একটু ফড় , বুঝলত কলে চাযালয জ ৎ ম্পলকট, তেন 

ফাফা-ভায অন্ধকায জ ৎটা তালদয কালছ উলন্াপচত ল ক লর েদ্ধায  বীযতা 

কলভ মা। ফাফা-ভায জন্য বালরাফাায কম একটা ভামুদ্র পছর কছাট্ট বুকটালত 

তালত বাটা ড়লত ভ রাল  না। ফাফায আদলযয স্পল ট কভল লতা পফত্রতায 

অবাফ অদেবফ কলয। 

ন ট-আপক্ত কথলক শুরু া পরলঙ্গাত্থানজপনত ভস্যা, অকার ফীম টাত, 

কম নাকাঙ্ক্ষা কলভ মাা, অর্তপি, কম ন-পনম টাতন, পফকৃত কম নাচায, াযস্পপযক 

পফশ্বা, েদ্ধালফাধ কপভল কদা, ফপকছুই অপনফাম ট এক করুণ পযণপতয পদলক 

                                                           
83 Jill Manning, ―Hearing on pornography‘s impact on marriage & the family,‖ U.S. 

Senate Hearing: Subcommittee on the 

Constitution, Civil Rights and Property Rights, Committee on Judiciary, Nov. 10, 2005. 
84 Dolf Zillmann, ―Influence of unrestrained access to erotica on adolescents‘ and young 

adults‘ dispositions toward sexuality,‖ 

Journal of Adolescent Health27 (Aug. 2000): 41-44. 
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পনল মা; পফলেদ। American Sociological Association এ উস্থাপত 

একটি  লফলণাত্র অদেমাী পফফাপতলদয ভলধ্য মাযা ন ট-আক্ত, তালদয 

পফলেলদয আিা স্বাবাপফলকয ত্যরনা পদ্বগুণ।
85

 অোলভপযকা তকযা ৫৬ টি 

পফফা-পফলেলদয মূর কাযণ ঙ্গী/পঙ্গনীয ন ট-আপক্ত।
86

 

আয এই পফফাপফলেদ সূচনা কলয আয অলনক ভস্যায । 

পফফাপফলেলদয পকায পযফালয ন্তালনযা খফ লজই পফপবন্ন অযাধমূরক 

কালজ জপড়ল লড়। তালদয কজর োটায ায স্বাবাপফক পযফালয কফলড় ঠা 

কছলরলভললদয ত্যরনা প্রা পদ্বগুণ। স্বাবাপফক পযফালযয ন্তানলদয ত্যরনা বি 

পযফালযয ন্তানলদয দাপযলদ্রেয ম্মুেীন ফায ম্ভাফনা পদ্বগুণ। কই লঙ্গ 

পিাজীফলন ফা কাদায-জীফলন তাযা স্বাবাপফক পযফালযয ন্তানলদয ত্যরনা 

পপছল লড়। তালদয পফপবন্ন ধযলনয ভানপক ভস্যা কদো কদ। অলনলকই 

তালদয ৎ ফাফায দ্বাযা কম ন-পনীড়লনয পকায । অলনলক ফাা কথলক াপরল 

কমলত ফাধ্য —এলদয অলনলকয ঠিকানা  পততারল, ন ট ইন্ডাপস্গ ফা 

পভপডা। অলনকই াযীপযক এফং ভানপক ীড়ন ে কযলত না কলয আত্ধতো 

কলয ফল। 

পফফাপফলেদ ভলনয সুে-াপন্ত ককলড় কন, তাা আয পফলণ্ণতায সৃপষ্ট কলয, 

এভনপক অলনক ভ ভাদেল আত্ধতো কলয—এটা কতা জানা কথা। তলফ 

পফফাপফলেদ আপথ টক িপত কলয। ভান কমাগ্যতায অপধকাযী পফফাপতযা, 

পডলবাপ টলদয ত্যরনা তকযা ১০-৪০ তাং কফপ উাজটন কলয থালক। 

প্রপতফছয দলযা অোলভপযকাজুলড় পফফাপফলেলদয কাযলণ জন ণলক কভলি প্রা 

১১২ পফপরন ডরায অপতপযক্ত ট্যাি পদলত ।
87, 88

  

আলর ন ট পবপড ফলুন, পরঊলডয মুপবই ফলুন পকংফা ফপরউলডয আইলটভ 

ং—ফ জা ালতই নাযীলক ফাপনল কপরা ললছ কি অফলজি। নাযীয 

একটাই পযচ “কম নফস্তু”। শুদৄ কমন দরুললয কম নপাা কভটালনায জন্যই 

দৌপথফীলত তায আ ভন। অন্যপদলক দরুললক উস্থান কযা লে ফাইল 

রাইললয াটফাজায ফপল কপরা একজন ভারম্যান, একজন কি াায 

াউম পালফ। স্বাভী-স্ত্রীয পফত্র বালরাফাাটালক ীভাফদ্ধ কলয কপরা ললছ 

                                                           
85 Married People Who Watch Porn Could Double Their Risk For Divorce - 

https://goo.gl/7bxq2r 

86 Porn Use Increases Infidelity, Divorce - https://goo.gl/HyVV91 

87 Study: Divorce, Out-of-Wedlock Childbearing Cost U.S. Taxpayers More Than $112 

Billion a Year - http://fxn.ws/2CTP9nM 
88 The Effects of Divorce on America - https://goo.gl/D8UAWx 
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“কম নতায” ভালঝ। কমলকালনা মূলল্য াপফক উাল এলক অলযয কদলক কবা  

কযা, িপণলকয সুে আদা কলয কনাটাই মায কল কথা এফং আর উলদ্দশ্য।  

বালরাফাা কম শুদৄ কদলয পভরন ন, বালরাফাালত কম ভলনয পভরনটাই ফড় এটা 

আজ পভলে লত ফললছ। বালরাফাায জন্য একভ দরুল দুযন্ত লোঁলড়য কচালে 

রার কাড় ফোঁধলত কচলপছর, চোলরি পনলপছর াযা দৌপথফী তন্ন তন্ন কলয খ ৌঁলজ 

১০৮ টি নীরদ্ম আনায, পপ্রতভালক বুলক জপড়ল ধলয কযলে ায কলয পদলত 

কচলপছর াযাটি জীফন, নাযীযা কথা পদলপছর থ কচল থাকায অলনক অলনক 

ফছয। আজ কই নাযীযাই, আজ কই দরুলযাই “বালরাফাাটালক” পনপফ টকায মুলে 

ছুলড় কপলর পদলে ডাস্ঘপফলন। 

ন ট পবপডয কনাংযা পোন্টাপয জ ৎ কথলক কফয ল এল, কবা ফাদী 

পচন্তাবাফনালক দূলয কঠলর একটু কযাভাপন্টক ল কদখন না! স্ত্রীলক বালরাফালত 

আয ম্মান কযলত পখন যাসূলরয () ভলতা কলয। যস্পলযয ীভাফদ্ধতা, কদাল-

ত্রুটিগুলরা িভা কলয পদন। এলক অলন্যয প্রপত নীর কান, পফশ্বস্ত কান। 

ভুলর বযা  ল্প পরেলত পরেলত কতা ায কলয পদলরন অলনক দীর্ টযাত। অমথা ভুলর 

বালরাফাায কয লদ্রাজ্জ্বর, ান্ত, পনরুদ্র কচনা উকূলর আহ্বান কলয পনল 

আলরন রুদ্র ঝলড়য ংফাদফাী কালরা কভর্। আয কত? মলথলষ্টয কফপ পক 

পন? এফায তলফ থামুন। এক জীফলন আয কত ফায নষ্ট লফন? 

পাগুলনয তাযাবযা একযালত কজোৎস্দা করান পদল ফসুন দুজলন। কান্নায যং মুলছ 

কপলর কচাে যাখন য কচালে। াায  ল্প শুলন ায করুন পকছুটা ভ। পনলজয 

ককট মুঠিলত, জীফনাপথয ককাভর মুলঠা পনল ফলুন,  

“কভল, এেন আপভ আভায ভুর বুঝলত াপয। আভায িভা চাইলত ইলে কলয। 

ইলে কলয  া ঝাড়া পদল কনাংযাপভগুলরা কপলর জীফলনয লি দোঁড়ালত, 

বালরাফাায কই কচনা উকূলর পপলয আলত। ইলেদোযলণয এই দুুঃাপক 

মাত্রা এবালফই কতাভায াতটা ধলয যােলত কদলফ না?” 
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মৃত্যে? দুই পত্তকন্ড দূত্তয! 

 

এক. 

২০১৫ ালরয কথা। ফল টা আলত তেলনা কলকটা পদন ফাপক। জীফলনয য 

অপতষ্ঠ ল খফ কালছয এক বাই একপদন স্বীকায কলয ফলরন তায ন ট-আপক্তয 

কথা। পফস্তাপযত ফরলরন কীবালফ পদলনয য পদন ন ট কদলে স্তমভথুন কলয 

আলছন কই পপচ্চকার কথলক। চটি ল্প লড় পনকটাত্ধীালদয পনল কি 

পোন্টাপলত ভু লছন। কথা শুনলত শুনলত কেন কম অন্তযজুলড় কালরা কভর্ কলয 

এর আয বাপয ব্যাক বৃপষ্ট পবপজল পদলরা আভায দলযাটা, কটয করাভ না। 

লন টাগ্রাপপয পফরুলদ্ধ লেয করোপরপে শুরু কলযপছ ককফর তেন। ফই পড় আয 

টুকটাক পরপে। লন টাগ্রাপপ, স্তমভথুন, চটি লল্পয বাফতা কত ব্যাক ক 

ম্পলকট কতভন ককালনা ধাযণা পছর না। পদন মত  পড়ললছ, মত র্োঁটার্োঁটি কলযপছ, 

মত ভাদেললয লঙ্গ কথা ফলরপছ, ততই পফপস্মত লপছ। পফপস্মত লত লত 

একভ আভায পফপস্মত ফায িভতাই নষ্ট ল প ললছ। 

পনলজয কচালেয াভলন স্কুলরয “প্রালণয কদাস্ত”কক লন টাগ্রাপপয থাফা িতপফিত 

ল ঝলয ড়লত কদলেপছ। বাপ টটি রাইলপয আলযক বীলণ কভধাফী ফন্ধু—একটু 

পপযা লরই “আযাভল” পোকাপে লত াযত—কাছ কথলকই কদলেপছ ন ট, 

স্তমভথুন আয  োঁজায কনা কীবালফ পতলর পতলর তালক কল কলয পদলরা। আপভ 

পনলজয কচালে ২৭ ক যভাদ্বালনয যালত ভপজলদয উলঠালন াড়ায কছাটবাইলদয 

কদলেপছ ন ট কদেলত। কদলেপছ কলকপদন আল  দুলধয দোঁত উলঠলছ এভন ফাচ্চালদয 

ন ট আয নাযী কদ পনল যালরা আলরাচনা কযলত।  

ন ট-আপক্তয লয ফাংরালদল কতভন ককালনা  লফলণা পন ফরলরই চলর। 

২০১২ ালর কলকটি স্কুলরয অষ্টভ কেপণয পকছু ছাত্রছাত্রীয য চারালনা একটি 

জপযল কদো মা, তকযা ৭৬ জন পিাথীয পনলজয কপান আলছ। ফাপকযা ফাফা-

ভায কপান ব্যফায কলয। এলদয ভলধ্য : 

—  ৮২ তাং সুলমা  কলর কভাফাইলর ন ট কদলে। 

—  ক্লাল ফল ন ট কদলে ৬২ তাং। 

— ৭৮ তাং  লড় ৮ র্ণ্টা কভাফাইলর ব্য কলয। 
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—  ৪৩ তাং কপ্রভ কযায উলদ্দলশ্য কভাফাইর ব্যফায কলয। 

ফলচল বিয ব্যাায লে, কফযকাপয এক পালফ কদো ক লছ, পলটাকপ 

আয কভাফাইর কপালন  ান/পযংলটান বলয কদায কদাকানগুলরা কথলক কদল নদপনক 

২.৫ ককাটি টাকায ন ট পফপক্র লে।
89

 

এ ছাড়া ফাংরালদ কথলক এক ভাল গু লর “ন ট” ব্দ্টা াচ ট কযা ললছ ০.৮ 

পভপরন ফালযয কফপ। পফশ্বব্যাী ংখ্যাটা লে ৬১১ পভপরন ফায! “কি” 

ব্দ্টা ফাংরালদ কথলক াচ ট কযা ললছ ২.২ পভপরন ফায। পফশ্বব্যাী কযা 

ললছ ৫০০ পভপরন ফায। অন্যান্য লন টাগ্রাপপক লব্দ্য কিলত্র অফস্থা অলনকটা 

এভন। ৩০ জুরাই ২০১৩, ফাংরালদ ংফাদ ংস্থা (BSS) লন টাগ্রাপপয য 

একটি পযলাট ট প্রকা কলয। পযলালট ট ফরা , ঢাকায াইফায কোলপগুলরা কথলক 

প্রপতভাল পফপবন্ন ফলয ভাদেললযা কম পযভাণ ন ট ডাউনলরাড কলয তায মূল্য ৩ 

ককাটি টাকায ভলতা।
90

  

“ভাদেললয জন্য পাউলন্ডন” পযচাপরত ভীিা কদো ক লছ, ন ট পবপডলত 

আক্ত যাজধানীয ৭৭ তাং পকলায। অফস্থায বাফতা দ্লট লঠ ভ টিপবয 

একটি অদেন্ধানী প্রপতলফদলন।
91

 

ইউএনপডপ ফাংরালদ এফং কন্টায পয ম্যান অোন্ড ম্যাকুপরপনটি স্ঘাপডলজয 

(পএভএএ) কম থ উলদ্যাল  ‘কেবম্যান কোলম্পইন’ এয অং পললফ স্কুর 

ম টাল পশু-পকলাযলদয ন টগ্রাপপয প্রপত আপক্ত এফং এ কথলক উত্তযলনয উা 

কফয কযলত একটি  লফলণা পযচাপরত । এই  লফলণা উলঠ এললছ কদলয 

স্কুর াভী পকলাযলদয ৬১ দপভক ৬৫ তাং ন টগ্রাপপলত আক্ত।   

২০১৬ ালরয এপপ্রর কথলক এ ফছলযয (২০১৮ ার) কভ ম টন্ত ভল  লফলণাটি 

পযচাপরত । 

যংদয, পযাজ ি, াফনা, নালটায  কিফাজালযয স্কুর াভী ১১ কথলক ১৫ ফছয 

ফী ৯০০ কছলরয ািাৎকালযয পবপত্তলত  লফলণায পরাপর নতপয কযা । 

পএভএভএ এয কচাযম্যান নদ কভা. াইে ইভপতাজ জানালেন, “১৮ 

ফছলযয নীলচ স্কুর াভী কছলরলদয ভলধ্য তকযা ৮৬.৭৫ বা  কভাফাইর কপান 
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ব্যফায কলয এফং তকযা ৮৪.২২ বা  ইন্টাযলনলটয জন্য কভাফাইর কপান 

ব্যফায কলয।”  

 লফলণায উালত্ত কদো মা, স্কুর াভী কছলরলদয তকযা ৬১.৬৫ বা  ন টগ্রাপপ 

কদলে আয ৫০.৭৫ বা  কছলর ইন্টাযলনলট ন টগ্রাপপ কেোঁলজ। 

আয ন টগ্রাপপলত আক্ত ছাত্রলদয তকযা ৬৩.৪৫ বা  প্রথভ কভাফাইলর ন টগ্রাপপ 

কদলেলছ ফলর  লফলণা উলঠ এললছ। 

এছাড়া স্কুর াভী কমফ পকলায ন টগ্রাপপ কদলে তালদয তকযা ৭০.৫৫ বা  

কভললদয াযীপযকবালফ উতেক্ত কযলত চা ফলর উলল্লে কলযন নদ াইে 

ইভপতাজ।
92

 

 

দুই. 

ককালনা ফাফা-ভাই পফশ্বা কযলত চান না, তালদয ন্তান ন ট কদোয ভলতা এতটা 

পনলচ নাভলত ালয। পকন্তু ফাস্তফতা ফড় কঠিন। পপকউপযটি কটকলনারপজ ককাম্পাপন 

Bitdefender এয  লফলণা অদেমাী, ন ট াইলট মাতাাত কযা প্রপত দ জলনয 

ভলধ্য ১ জলনয ফ দ ফছলযয পনলচ। আয এই দুলধয ফাচ্চাগুলরা কযই 

ন টজাতী জর্ন্য জর্ন্য ফ কোটা পযয ন ট কদেলছ।
93

 

রা াউরা ারা কুউ'আতা ইল্লা পফল্লা! 

 NSPCC ChildLine এয াম্প্রপতক ভলয জপয অদোলয ১২ কথলক ১৩ 

ফছয ফীলদয ভলধ্য তকযা ১০ জন এই কবলফ বীত কম, তাযা লন ট আক্ত ল 

লড়লছ। তাযা ভলন কযলছ চাইলর আয ন ট কদো ফন্ধ কযলত াযলফ না।
94

 

২০০৮ ালর ১৪-১৭ ফছয ফীলদয লয পযচাপরত এক জপযল কদো ক লছ, 

এক-র্ততীাংলয কফপ পকলালযযা প্রপতিাল অন্তত একফায লর ন ট 

কদলে।
95
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ন ট পবপডয লঙ্গ প্রথভফায পযপচত ফায  ড় ফ ১১! ফলচল কফপ ন ট-

আক্ত ১২-১৭ ফছয ফীযাই!
96

 আঁতলক ঠায ভলতা আয অলনক পযংখ্যান 

আলছ। ফ পরেলত ক লর ঢাউ ফই ল মালফ। 

পশুলদয জন্য ইন্টাযলনটলক পনযাদ কযায রিে পনল কাজ কযা এনপজ 

Childnet এয পই এফং UK Safer Internet Centre এয একজন 

ডাইলযিয উইর  াড টনায ভন্তব্য কলযন, “ভা-ফাফায জন্য এটা পফশ্বা কযা খফই 

কষ্টকয কম তালদয কছলরলভলযা ন ট কদলে। পকন্তু ফাস্তফতা লে, এেনকায ভল 

লন টাগ্রাপপ খফই জরবে এফং ফাচ্চাযা খফই অল্পফলই লন টাগ্রাপপয ালথ 

পযপচত ল মা ”।
97

 

 

পতন. 

ন ট-আপক্ত পশু-পকলাযলদয ফলচল ফড় িপত কলযলছ কম নতায ব্যাালয 

দৃপষ্টবপঙ্গ পযফতটন কলয। এ পনল আভযা পফস্তাপযত আলরাচনা কযফ। পকন্তু তায 

আল  পশু-পকলাযলদয য ন ট পবপডয অন্যান্য িপতকয পদক পনল 

আলরাচনা কযা মাক। 

ন ট-আপক্তয কাযলণ অোকালডপভক কযালেয ফালযাটা কফলজ মা। ২০১৫ ালরয 

এক  লফলণা কথলক  লফলকযা এ পদ্ধালন্ত ক ৌঁছান কম, “টিলনইজাযলদয ন ট কদো 

ক্রভা ত ফাড়লত থাকলর, ছ ভালয ভলধ্যই তাযা যীিা খফই োযা কযাে 

কযা শুরু কলয।”
98

 

২০০৮ এ জাভ টাপনয একদর  লফলক জানান ন ট-আপক্ত কলরজ ছাত্রলদয 

অোকালডপভক াযপযম্যালন্পয উন্নলন ফড় একটা ফাধা। ন ট পবপড কদলে এভন 

ছাত্রযা খফ একটা কাভ াকট কযলত চা না, ক্লা ারা, ঠিকভলতা 

অোাইনলভন্ট জভা কদ না। আলর ককউ ন ট ফা স্তমভথুলন আক্ত লর তালক 

এগুলরায কছলন অলনক ভ এফং এনাপজট ব্য কযলত । এগুলরা কযায লয 

                                                                                                                    
95 Bev Betkowski, ―1 in 3 boys heavy porn users, study shows,‖ Eurekalert.org, Feb. 23, 

2007. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/uoa-oit022307.php (accessed Dec. 

9, 2013). 

96 How Hardcore Internet Porn Is Sexually Damaging Teens- https://goo.gl/UFNxqi 

97 Here‘s The Shocking Percentage Of 12-Year-Olds Who Admit They Struggle With 
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98 Ine Beyens, Laura Vandenbosch, and Steven Eggermont, “Early Adolescent Boys’ 
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(2015): 1045-1068 
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আফায োযা রাল । অন্তলযয কবতযটা পোঁকা ল মা। ককালনা কাজ কযলত ইলে 

কলয না। শুল ফল, পঝপভল, ঘুপভল পদন ায কযলত ইলে কলয।  

ন ট কদোয ভ কেইলন খফ পক্তারী পকছু যাাপনক পফপক্রা  (ফইলয 

শুরুলত পফস্তাপযত আলরাচনা কযা ললছ)। ককউ এলত আক্ত লর তায ফ 

ভলনালমা  এলতই ককন্ধীভূত ; কলফ ম্যাথ এিাভ লফ ফা কলফ ককান 

অোাইনলভন্ট জভা পদলত লফ তায পকছুই ভলন থালক না। তায লি ড়ালানা 

ভলনালমা  কদা ম্ভফ ল লঠ না। ভাথা ঘুযলত থালক ন ট পবপডয দৃশ্যগুলরা। 

লন টয পোন্টাপলত বু ৌঁদ ল থাকলতই ক ছন্ন কলয, ড়ালানালক ভলন  

কাঠলোট্টা, নীয। পরাপর যীিা ডাব্ব ু ভাযা। ন ট-আপক্ত জন্ কদ তাা 

আয উলদ্বল য। অল্প ফলই নাযী-দরুললয নদপক যান কজলন কপরা পনষ্পা, 

পনবটাফনায নফ-নকলালয বয কলয জটিরতা, জলভ অফাদ আয লাপনয 

াাড়।
99

 

কম ফ পছর দুযন্তনায, ভাঠ-র্াট দাপল কফড়ালনায, ক ফল অন্ধকায র্লয ন ট 

কদো পকলাযলদয ভলন ফাইলযয দৌপথফী ম্পলকট অমথা ব ঢুপকল কদ। ক 

পনলজয বপফেৎ পনল দুপশ্চন্তা কবাল । ফুঃপন্ধকালর এভপনলতই ভাদেলজন কথলক 

একটু দূলয দূলয থাকায প্রফণতা কাজ কলয, ন ট-আপক্ত কটা ফাপড়ল কদ ফহুগুণ। 

পকলালযযা ল লড় অাভাপজক। ভাদেলজলনয াভলন কমলত রজ্জা া, াপরল 

াপরল কফড়া। চযভ একাপকলত্ব কবা া শুরু । এই তাা, অপস্থযতা, একাপকত্ব 

কথলক শুরু  ড্রাল য কনা; প ালযট, ভদ- োঁজা, ইাফা, পলযাইন ফাদ মা না 

পকছুই।
100

 

াযীপযক এফং ভানপক পফকা চযভবালফ ফাধাপ্রাি । ন ট-আপক্তয কাযলণ 

খফ অল্প ফ কথলকই স্তমভথুলন আক্ত ল লড়। স্তমভথুন কছাট্ট জীফনটালক 

কলয কপলর দুপফ টল। ন ট আয স্তমভথুলন আপক্তয মৄ রফন্নী ধীলয ধীলয নষ্ট কলয 

কদ পকলাযলদয কম নিভতা। তলফ ন ট ইন্ডাপস্গ অভাজটনী এক অযাধ কলযলছ 

বালরাফাায ংজ্ঞা ফদলর পদল। পভপডা পকলায-তরুণলদয খফই প্রবাপফত কলয। 

তালদয জীফনদ টন, পফশ্বা, আচায-আচযণ, আলফ  পভপডা খফ লজই পনন্ত্রণ 

কযলত ালয।
101

 ন ট-আক্ত পশু-পকলাযলদয পফশ্বা, আচায-আচযণ, আলফ  
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100 Porn Addiction: Often Part of a Larger Addictive Pattern - https://goo.gl/FyBQ6L 
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ফপকছুই দ টা কদো দৃশ্য দ্বাযা পনপন্ত্রত , এটা ফরাই ফাহুল্য। এফ পশু-

পকলালযয কম নতা ম্পলকট পচন্তায ালতেপড় লে লন টাগ্রাপপয ভাধ্যলভ।
102

  

কম নতা ম্পলকট ককালনা ধাযণা না থাকা ন ট পবপডয পফকৃত কম নতালকই তাযা 

কম নতায আদ ট ভাকাঠি কবলফ কন। 

 “এবালফই কফাধ পঙ্গনীয লঙ্গ অন্তযঙ্গ লত , বালরাফাা কফাধ এলকই 

ফলর, এবালফই বুপঝ পঙ্গনীলক বালরাফালর তাযা পযর্তি , পঙ্গনী অন্তযঙ্গ 

লত চালে না ভালন ক আলর কফাঝালত চালে আভায য একটু কজায োটা, 

ত্যপভ একটু যাপ ।” ককানটা কম পফকৃত পোন্টাপ আয ককানটা পতেকালযয 

অন্তযঙ্গতা, বালরাফাা, কটা যা বুঝলত ালয না।
103

 

ন ট পবপড পশু-পকলাযলদয এটা পফশ্বা কযলত ফাধ্য কলয কম নাযী ককফর একটা 

কম নফস্তু, দরুললয যীলযয ক্ষুধা কভটালনায জন্যই মায দৌপথফীলত আ ভন। নাযী 

কম ভাদেল, তায ভন আলছ, একলজাড়া কচাে আলছ, ক কচালেয কবতলয একটা 

আকা আলছ, এ ফাস্তফতা অদেধাফলনয পক্ত নষ্ট কলয কদ ন ট-আপক্ত। নাযী কমন 

শুদৄ একটা ভাংপণ্ড মা পনল উদ্দাভ দ্পতট কযা মা, যাত কাটালনা মা; পকন্তু 

বালরাফাা মা না, কচালেয তাযা াপযল মাা মা না, ম্মান কযা মা না।
104

 

এয পর  ভাযাত্ধক! 

ন ট-অপবলনত্রী আয পলনভায নাপকাযা কতা আলছই, কছাট্ট ভপস্তষ্ক ভস্ত পক্ত পদল 

আলালয ফ নাযীলক পনল পোন্টাপলত কবা া শুরু কলয কদ। ভালন চলর 

স্তমভথুন। কি পোন্টাপ চরলত থালক কাপমন, ক্লালভট, টিচায, ালয ফাায 

আপন্ট, াড়ায ফড় আদ, বাপফ, চাপচ, ভাপভ, দ্দ, োরাভপন, এভনপক পনলজয 

কফানলক পনল! ফাদ মা না ককউই।  

ন ট পবপড পশু-পকলাযলদয ভুপরল কদ কম, কম নতায দোফ টতট পফল। খফ অল্প 

ফলই যা পনলজলদয পফত্রতা াপযল কপলর। কলুলতায চাদয জপড়ল কন 

 াল। কম নতায পফকৃত ধাযণা পনল যা কফলড় লঠ, মায প্রবাফ লড় পনলজলদয 

কম নতা। একভ ন ট কদলে, স্তমভথুন কলয পনলজলক আয ঠান্ডা কযা মা না। 

খফ অল্প ফল কম নতা কভলত লঠ। একজন ঙ্গী পনল ন্তুষ্ট থাকলত ালয না, 

                                                           
102
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র্ন র্ন াট টনায ফদরালত থালক, ককউ ককউ লতা  এক যালতয াট টনায। 

পফশ্বস্ত, পনুঃস্বাথ ট ম্পলকট আফদ্ধ ফায কচল “কম ন স্বালথ টয” চুরলচযা পলফ-

পনলকললয জটির ম্পলকট আফদ্ধ ল মা যা। দ টা কদো দৃশ্যগুলরা অদেকযণ 

কলয। পঙ্গনী যাপজ না লর কজায কলয।
105, 106

  

অোনার কি, যার কি, গ্রু কি ঝৌঁপকদোণ ট ফ দ্ধপতলত এযা কম নপভরন 

কলয, ককালনা ধযলনয প্রপতলযাধক ব্যফস্থা ছাড়াই নানা পফকৃত কম নপভরলনয কাযলণ 

আক্রান্ত  কম নফাপত নানা কযাল । উদ্দাভ কম নজীফলনয লঙ্গ াল্লা পদল চলর 

ভদ,  োঁজা, ইাফা কফন।
107, 108

 

পশু-পকলালযযা মত কফপ ন ট-আক্ত , মত কফপ াড টলকায ন ট কদলে তত 

কফপ পফকৃত কম নতা কভলত লঠ। অোনার কি, যার কলিয কথা কতা আল ই 

ফরা ললছ, ফাদ মা না কম নতায ভ পঙ্গনীলক ভাযলধায কযা,  রা টিল ধযা, 

পেপস্তলকউয কযা, কজায-জফযদপস্ত কযা, গ্রু কি, এভনপক অলনলকয কিলত্রই 

পশুকাভ, অজাচায, শুকাভ...আয ফরায প্রবৃপত্ত লে না।
109, 110

 

কম ন-পংতালক তীেবালফ উৎাপত কযা  ন ট পবপডগুলরালত। ন ট-আক্ত 

পশু-পকলাযযা পতাপত জ্ঞান াপযল কপলর একভ পযণত  

কম নপনীড়লক। ধল টণ কযলত পদ্বধালফাধ কলয না। ালতয কালছ মালক া তালক 

পদলই রারা কভটালত চা। পেলটলনয কডইপর কভইলর  প্রকাপত এক প্রপতলফদলন 

দ্লট উলঠলছ ইন্টাযলনট ন ট কীবালফ পশু-পকলাযলদয ধল টলক পযণত কলয। 
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ইংল্যালন্ড ভাত্র ৪ ফছলয ১৭ ফছলযয কচল কভ ফীলদয দ্বাযা ধল টলণয র্টনা কফলড় 

প ললছ পদ্বগুণ। মৄক্তযালজেয পফচায পফবা ী ভন্ত্রণার জানালে ২০১৫ ালর 

অপবলমাল  অপবমৄক্ত ললছ ১২০ জন পশু! ২০১১ ালরয ত্যরনা মা প্রা ৭৪ 

তাং কফপ।   

পফচায ভন্ত্রী পপপর পর পশুলদয দ্বাযা পশুলদয য ংর্টিত কম ন-পনীড়লনয 

র্টনা  বীয উলদ্ব  প্রকা কলয পশু-পকলাযলদয এ অধুঃতলনয জন্য দাী 

কলয অনরাইন ন টলক।
111

  

অলস্গপরান াইলকারপজকার কাাইটিয ধাযণা অদেমাী ২০ তাং প্রািফস্কা 

নাযীলদয ধল টলণয জন্য দাী পকলালযযা এফং পশুলদয চারালনা কম ন-পনীড়লনয 

৩০-৫০ তাং জন্য দাী এই পকলালযযা। ইলভপযটা অধ্যাক  

পশুপনযাত্তা-পফলক পফললজ্ঞ পিডা পে  দাপফ কলযন, “ইন্টাযলনট লন টাগ্রাপপ 

পশুলদয দ টায কম নপনীড়লকয একদভ কাফ টন কপ ফাপনল কপরলছ। দ টা মা 

কদেলছ, তাযা অন্য পশুলদয য কটাই কযায কচষ্টা কযলছ।”
112

 

ন ট পবপড কথলক “অদেপ্রাপণত” ল পশুযাই অন্য পশুলদয কম নপনীড়ন 

কযলছ—এ যকভ অংখ্য র্টনা ত্র-পত্রকা প্রকাপত ললছ। াঠকলদয জন্য 

আভযা কলকটি র্টনা উলল্লে কযপছ। 

১) ইংল্যালন্ড ১২ ফছলযয ফারক ন ট পবপডয অদেকযলণ পনলজয ৭ ফছয ফলয 

কফানলক ধল টণ কলযলছ।
113

 

২) ঢাকায ককযানী লিয পযাজন য এরাকায ৭ ফছলযয পশুকন্যা পাযজানা 

পনলেোঁজ  ২০১৭ ালরয ১৬ কলন্ফম্বয। যপদন চাচা যভত আরীয ফাপড়য 

কছলন াা মা তায াত-া ফোঁধা রা। পনষ্পা পশুটিলক কক তো কযর? 

তদন্ত শুরু কলয দপর। কেঁলচা খ ৌঁড়লত কফপযল আল, া ন এলকফালয জরজোন্ত 

কুপভয! পশু পাযজানায-ই পনকটাত্ধী, নফভ কেপণয এক পকলায কভাফাইর ন ট 

কথলক অদেপ্রাপণত ল পাযজানালক ধল টলণয য তো কলয। পপপল্ম কাদা 

দপরলয কচালে কধোঁকা কদায কচষ্টা কলয। পকন্তু কল যিা  না।
114
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৩) ন ট কদলে পদলাযা ল ১৪ ফছলযয পকলায ১০ ফছলযয পশুলক অযণ 

কলয ধল টণ কলযলছ।
115

 

৪) ১৫ ফছলযয পকলায ১৪ ফছলযয ফাপরকালক কচালয কেঁলধ ন ট পবপডয 

অদেকযলণ পনম টাতন চাপরললছ।
116

  

প্রপতপনত এ যকভ অজস্র র্টনা র্লট চলরলছ আভালদয চাযাল, আভযা কটয 

াই না। ফীবৎ এ র্টনাগুলরায খফ অল্পংখ্যকই ভাদেললয াভলন আল। ফীবৎ 

একটি ব্যাায লরা ন ট-আক্ত পশু-পকলালযযা ভকাপভতা পরি ল কমলত 

ালয। ন ট পবপড দ্বাযা কপ্রাগ্রাভড পকলায তরুণলদয কালছ অোনার কি, যার 

কি খফই স্বাবাপফক একটা ব্যাায। তালদয কালছ এটা স্বাবাপফক কম ন আচযণ। 

ফন্ধুফান্ধফ পভলর একলঙ্গ ন ট কদোয ভ উলত্তজনা াভরালত না কলয এফং 

নাযীয লঙ্গ অন্তযঙ্গতায সুলমা  না থাকায কাযলণ এযা অলনক ভই ন ট কদোয 

ঙ্গীাপথলদয ালথ ভকাপভতা পরি ল মা। 

কভললদয ভলধ্য আিাজনকবালফ ফাড়লছ ন ট-আপক্ত।  

১১,০০০ কলরজ-সা তরুণীলদয য  লফলণা কলয কদো ক লছ, তকযা ৫২ 

জন ১৪ ফছলয া কদফায আল ই ন ট কদলে কপলরলছ।
117

 আলযকটি ালব টলত কদো 

ক লছ প্রপত ৩ জন নাযীলদয ভলধ্য ১ জন িাল অন্তত একফায লর ন ট কদলে।
118

 

দৌপথফীয ফলচল জনপপ্র ন ট াইটগুলরায ভলধ্য একটিয কদা পযংখ্যান 

অদেমাী কম কদগুলরালত ফলচল কফপ ন ট কদো  তালদয ভলধ্য ইপন্ডায স্থান 

চায নাম্বালয। আয এই ইপন্ডা কথলক মত ভাদেল এ াইলট ন ট কদলে তায এক-

চত্যথ টাংই ভপরা। এফ কভললদয ফলচল কফপ ছন্ন করপফান (নাযী 

ভকাপভতা) এফং ক  (দরুল ভকাপভতা) ন ট। ং ত কাযলণই উক্ত াইলটয 

কযপালযন্প কদা লরা না। কভললদয এই ক্রভফধ টভান ন ট-আপক্ত ফদলর পদলে 

তালদয কম ন উরপি। পদন পদন পফকৃত কম নাচায, কম ন-পংতা, ধল টণ তালদয 
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কালছ স্বাবাপফক ব্যাায ল মালে।
119

 পকলাযী-তরুণীলদয ভলধ্য ফাড়লছ গ্রু 

কলি পরি ফায প্রফণতা।
120

 

 

চায. 

াইস্কুলরয কপ্রভ! কেন কম দ্য নকলালয া কদা ফারক িক যা ফাপরকায 

কপ্রলভ লড় মা, ঠিক কফাঝা মা না! ককাপচং পোঁপক পদল, ফারক কেঁলট কফড়া 

ফাপরকায ফাায আলালয অপর পরলত। লতা ককালনা এক দুর টব মুসৄলতট 

ফাপরকা ব্যারকপনলত আলফ, দপিলণয ফাতাল বাপল কদলফ কফপণ কোরা চুর। 

িপণলকয কদো াা! এতটুকুই কতা চাা! এলতই ফারলকয যালতয ঘুভ কল! 

অলি ভূপয ভূপয ভুর, পফজ্ঞালনয ক্লাল কান ধলয দোঁপড়ল থাকা! 

পদন কমলত থালক। ফারক ফাপরকায কছলন আঠায ভলতা করল  থালক। ককালনা 

একপদন ফাপরকায বালরা রাল  মা ফারকলক। দ্য ক ালপয কযো  জালনা, 

ালট টয কফাতাভ কোরা ফারকলক ভলন  দৌপথফীয ফলচল সুদ টন দরুল। ফাপরকা 

করলভয কো কাভপড়ল ফোঁকা কলয কপলর। পকছুলতই ভন ফল না ড়ায কটপফলর। 

একপদন মুলোমুপে দোঁড়া দুজন। 

পকছুিলণয জন্য কনলভ আল ভাজা পতক নীযফতা। 

আনায াভলন দোঁপড়ল ত ফায পযাল টর পদল আা কথাগুলরা লরাট-ালরাট 

ল মা। ফারক কতাতরালত শুরু কলয।  রা শুপকল মা। নাব টা রাল । ফাপরকা 

ফারলকয করুণ অফস্থা বুলঝ কপলর পনপভললই। কঠোঁলটয ককালণ যস্যভ একটুকলযা 

াপ ঝপরল কযলে ফাপরকা কঠিন স্বলয ফলর, “এই কছলর এত ব াে ককন? 

আপভ পক ফার্? কেল কপরফ?” 

ফারক আয নাব টা ল মা। 

ফাপরকা পপক কলয কল কপলর... 

ফুঃপন্ধকারীন কপ্রলভয জটিরতা, অপস্থযতা, জীফন ধ্বংলয অন্যান্য আয পদক 

খফ মলত্দ লুপকল  ল্প-উন্যা, মুপব-পপযালর কযাভাপন্টপমলভয চাদলয মুপড়ল 

এলক খফই ইপতফাচক পললফ উস্থান কযা । প্রথভ বালরারা া, প্রথভ 
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বালরাফাা, প্রথভ কালছ আা, প্রথভ স্প ট... ফ পভপরল কমন পনদারুণ সুলেয এক 

কভপেট প্যালকজ। কভললদয উস্থান কযা  “যানী” পালফ। কছলরযা প্রজা, 

কছলরযা দা। পকলাযী, তরুণীলদয টালনায জন্য কছলরযা া রাপভ কলয কফড়ালে, 

কপফতা পরেলছ,  ান ফোঁধলছ, প্রস্তুপত পনলে দূয আকালয চোঁদটা চুপয কলয আনায। 

কললভল োঁটু ক লড় ফল বালরাফাায কথা জানালে। 

পকলায, তরুণলদয কর প্রলচষ্টা, কর কভ টকাণ্ড র্টলছ পকলাযী, তরুণীলদয হৃদ 

দেরলক ককন্ধ কলয। দীর্ ট ভ ধলয ভাদেললয কচালে দৄলরা কদা ম্ভফ লর 

আজলকয চযভ কম নাপত ভালজ ঠিকই কফয ল এললছ এ কপ্রলভয আর 

কচাযা। লচ লর দু টন্ধ ছপড়ল জানান পদলে এয ফীবৎ অফস্থা। আল ই 

আলরাচনা কলযপছ ন ট-আপক্ত খফ দ্রুত পশু-পকলাযলদয ফাস্তফ জীফলন কম নতায 

পদলক কঠলর কদ। আয এয পলর কভললদয য তীে চা লড়। পকলালযযা 

অন্তযঙ্গতায জন্য পকলাযীলদয চা পদলত থালক। যাপজ না লর পকলাযীলদয পনল 

যালরা ভন্তব্য কযা , পকলাযীলদয পফত্র থাকায আকুপতলক পনল ব্যঙ্গ-পফদ্রু, 

ঠাট্টা-উা কযা ।
121

 ফলিন্ড কেরা কলয  ার টলিলন্ডয আলফ  পনল। 

ইলভানাপর ব্লোকলভইর কলয—“মপদ আভালক পতেকালযয বালরাফালা, তালর 

আভালক কতাভায টলর একটা ছপফ াঠা।” টলর ছপফ প্রমৄপক্তয কল্যালণ 

ঘুযলত থালক অন্য কছলরলদয কপালন, ছপফ কদলে শুরু  রা াভীন পোন্টাপ, চলর 

স্তমভথুন। অন্য কছলরযা এফ ছপফ ব্যফায কলয ব্লোকলভইলরয াপতায পললফ। 

 ার টলিন্ড পফছানা কমলত যাপজ না লর পকলালযযা ম্পকট টিপকল যাোয আগ্র 

াপযল কপলর। 

কভলযা টলর ছপফ না াঠালর ফা পফছানা কমলত আগ্রী না লর, অন্য 

কছলরলদয কালছ াত্তা া না। কললভল ফাধ্য ল কছলরলদয প্রস্তাফ কভলন পনলত 

। পনলজয যীয ত্যলর পদলত  ক্ষুধাতট কছলরলদয ালত।  ত ৬০ ফছলয 

কুভাপযত্ব াযালনায ফ ১৯ কথলক কনলভ এললছ ১৬-কত। ডপর  ম্যা াপমলনয তে 

অদেমামী ২০১১ ালর ৫৬% পকলায-পকলাযী ভাত্র ১৩-১৫ ফছয ফলই 

পনলজলদয কদলক ত্যলর পদললছ অলন্যয ালত। অলস্গপরায এক  লফলণা অদেমাী, 

কভললদয জীফলনয প্রথভ কম ন অপবজ্ঞতা ললছ ১১ কথলক ১৭ ফছয ফলয ভলধ্য। 

 ড় ফ পছর ১৪ এয কাছাকাপছ।
122

 কই ালথ ফাড়লছ  বটাত। জলন্য ছাড়ত্র 

না কল প্রপতপনত অংখ্য পশুয জা া লে যাস্তায ডাস্ঘপফন আয টলরলটয 

কলভালড। পফছানা ফলিলন্ডয কমলকালনা আফদায কভলন পনলত ফাধ্য লে 

                                                           
121 Sexual violence in schools investigated by MPs after students say harassment 

dismissed as 'banter' - https://goo.gl/mHDUch 
122 Growing Up Fast: Why 12-Year-Old Girls Are Having Sex Rougher, Earlier- 

https://goo.gl/V9WTLJ 
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কভলযা—কাক কটা অোনার কি, যার কি ফা গ্রু কলিয ভলতা পফকৃত 

কম নাচায।
123, 124, 125

 

াড টলকায লন টাগ্রাপপয কল্যালণ পকলাযলদয কালছ অোনার কি  যার কি 

খফই জনপপ্র। Journal Of Adolescent Health এ প্রকাপত  লফলণায 

তেভলত, ১৬-১৮ ফছয ফীলদয ভলধ্যই অোনার কি  যার কি ফলচল 

কফপ প্রচপরত। ১৯৯০ ালর কমোলন প্রপত ১০ জন পকলাযীলদয একজলনয অোনার 

কলিয অপবজ্ঞতা থাকত, কোলন ফতটভালন প্রপত ৫ জন পকলাযীয ভলধ্য ১ জলনয 

অোনার কলিয অপবজ্ঞতা ললছ। পফললজ্ঞযা ফরলছন অোনার কলিয এ 

নাটকী উত্থালনয জন্য দাী লন টাগ্রাপপ।
126, 127

 

পকলাযী-তরুণীযা াধাযণত অোনার ফা যার কলিয প্রপত কনপতফাচক ভলনাবাফ 

কালণ কলয। কফ ব্যথা া, চযাচয এগুলরা ছন্ন কলয না। পকন্তু ফলিলন্ডয 

কজাযাজুপযলত এ ধযলনয কম নাচালয ফাধ্য ।  

অলনক ভ কছলরযা কক লরয আে কন, “ত্যপভ যাপজ , ব্যথা ালফ না 

পউয।” “আলর আপভ এ যকভ কযলত চাইপন, ভুলর ল ক লছ” ইতোপদ 

ইতোপদ...  

তালদয পচন্তাই এভন ল ক লছ কম, অোনার কলি কভলযা ব্যথা ালে তালত কী? 

একটু না  করই, পকন্তু কছলরযা কতা ভজা ালে, ঙ্গীয জন্য না  কভলযা 

একটু কষ্ট কযরই, ব্যথা করই।  

কছলরযা অোনার কি পনল অন্য কছলরলদয কালছ  ফ ট কযলছ, “আপভ এত এত ফায 

অোনার কি কলযপছ।”
128

 

                                                           
123 Group sex is the latest trend for teenage girls disturbing report reveals (2011)- 

https://goo.gl/uAqsJY 

124 Teenage girls pressured into ‗painful and coercive‘ anal sex because of porn- 

https://goo.gl/AByyin 

125 Young women are more likely than men to perform oral sex even if they don't want to 

says study - https://goo.gl/xEQJnY 
126 More teenage girls are having anal sex with up to one in five millennials engaging in 

the act compared to just one in 10 young people in 1990 - https://goo.gl/VWBjZq 

127 Is porn to blame for young women being coerced into having anal sex? - 

https://goo.gl/4LFC4p 
128 Cicely Alice Marston and Ruth Lewis. “Anal Heterosex Among Young People and 

Implications for Health Promotion: A Qualitative Study in the UK,” BMJ Open 4, 

no. 8 (2014). 
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ন ট-আক্ত পকলায-তরুণলদয চাপদায ালথ তার কভরালনায কচষ্টা পকলাযী-

তরুণীলদয জীফন ‘ছোড়াব্যাড়া’ কলয কপলরলছ। দ টায ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতা কদ 

ছাড়া তাযা কছলরলদয কালছ াত্তা ালে না; “ত্যপভ উগ্র কাাক-আাক লযা না, 

কতাভায যীয ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতা না। তায ভালন ত্যপভ কুৎপত, কতাভায 

পদলক ককউ ঘুলয তাকালফ না।” পনরুা ল তাযা ন ট অপবলনত্রীলদয ালথ 

প্রপতলমাপ তা কনলভলছ। কেল না-কেল, ডালট পর কেল, াজটাপয কলয কচষ্টা 

কযলছ ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতা ফায।  

এক দলকয একটু কফপ ভল ১৫-২৪ ফছয ফীলদয অালযলনয ভাধ্যলভ 

কম নালঙ্গয  ঠন পযফতটন কযায প্রফণতা কফলড়লছ পতনগুলণয কফপ। পকলাযী-

তরুণীযা পেলছ পনলজলদয যীযলক ঘৃণা কযলত। ফাড়লছ োপস্ঘক াজটাপয, ফাড়লছ 

পপরকন কজর পদল ফি স্ফীতকযলণয পযভাণ।
129

 

অোনার কি, যার কলিয ভাধ্যলভ পকলাযীযা নদপকবালফ ভাযাত্ধক িপতয 

পকায লে। ভরালয টিসুে পিঁলড় মালে, প্রস্রাফ  ভরতোল য য পনন্ত্রণ 

াপযল কপরলছ, এভনপক তালদয কলরাস্ঘপভ ব্যা 
130

 ব্যফায কযলত লে। যার 

কলিয কাযলণ আক্রান্ত লে HPV বাইযাল।  রা কোন্পায ফায কাযলণ 

অলনকলকই াজটাপযয আে পনলত লে।
131

  

পকলাযীযা-তরুণীযা ভু লছ অপস্থযতা, উলদ্ব , তাা আয পফলণ্ণতা। ফাড়লছ 

ভাদলকয ব্যফায, আত্ধতো। ভাত্র োঁচ ফছলযয ব্যফধালন ১১-১৩ ফছয ফী 

পকলাযীলদয ভানপক ভস্যা কফলড় ক লছ ফহুগুণ মা Journal of Adolescents 

Health এয পফললজ্ঞলদয ম টন্ত পফপস্মত কলয পদললছ।
132

 

াম্প্রপতক ভল আভালদয কদল তরুণী ভলডর, উস্থাক  অপবলনত্রীলদয 

ভলধ্য পফলণ্ণতা, ভাদলকয ব্যফায এফং আত্ধতোয প্রফণতা কচালে ড়ায ভলতা। 

                                                           
129 Porn is ravaging an entire generation. Here‘s the proof - https://goo.gl/pk6nSz 

130 কলরাস্ঘপভ ব্যা  – ভরা িপতগ্রস্থ লর, অালযন কলয কপলর কদা । কট দ্লটা কলয 

নাপড়য মুে খলর কদা । এ প্রপক্রালক ফরা  কলরাস্ঘপভ। নাপড়য ালথ একটি ব্যা  রা ালনা 

থালক। ভর এল কই ব্যাল  জভা । একটু য য ব্যা  পযষ্কায কযলত । াধাযণ ভরালয 

কোন্পায কযাপ লদয কিলত্র এ প্রপক্রা অদেযণ কযা । পকন্তু অোনার কলিয কাযলণ ভরালয 

িপতয পলর াধাযণ ভাদেললয কিলত্র এভন অফস্থা লত ালয।  

131 What no one wants to talk about: how girl‘s bodies are injured by porn using boys 

- https://goo.gl/14p2cN 

132 Pornography has changed the landscape of adolescence beyond all recognition - 

https://goo.gl/Xy8bzy 
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১৫ ফছলযয এক পকলাযীলক তায প্রথভ অন্তযঙ্গতায ব্যাালয পজজ্ঞাা কযা 

লপছর, জানলত চাা লপছর তায অপবজ্ঞতা। পনযী মুলে ক জফাফ পদলপছর, 

“আভায ভলন  আভায ঙ্গী ব্যাাযটা উলবা  কলযলছ।  কমভন আা কলয, 

আভায যীয ঠিক কতভনটাই পছর!”
133

 

পচন্তা করুন, একফায লন টাগ্রাপপয বাফতা ম্পলকট! ন ট পবপড এভন এক 

অফস্থায সৃপষ্ট কলযলছ, কমোলন পকলাযী-তরুণীলদয পনলজয ম্মান, এভনপক সুে 

পনল পচন্তায ভ কনই। তালদয প্রধান পচন্তা ঙ্গীলক সুে কদা। এ ন ট প্রবাপফত, 

অপত কম নাপত ভালজ পকলাযী-তরুণীযা খফ অল্পপদলনই ধলয কপরলছ ভালজয 

মূর কভলজটা—“ত্যপভ নাযী, দৌপথফীলত কতাভায আ ভন র্লটলছ শুদৄই দরুললয 

াযীপযক ক্ষুধা কভটালনায জন্য। ক কতাভালক কমবালফ ইলে ব্যফায কযলফ। ত্যপভ 

কতাভায পনলজয সুলেয ব্যাালয পচন্তা কযলত াযলফ না, কতাভায কর পচন্তাবাফনা 

আফপতটত লফ ঙ্গীলক াযীপযক সুে কদালক ককন্ধ কলয।” 

পকলাযী-তরুণীলদয চাা কতা খফ কফপ পছর না, একজন আন্তপযক, মত্দফান স্বাভী; 

কম তালক বুঝলত াযলফ, তালক বালরালফল বুলক জপড়ল যােলফ, মায কোঁলধ যভ 

পনবটাফনা ভাথা যাো মালফ। কম নতা-তাপড়ত এই ভাজ তালদয সুলেয স্বপ্ন 

কদপেল, বালরাফাায পাদে ড়ালত ইন্ধন পদল কফয কলয পনল এর র্লযয 

ফাইলয। ছলর ফলর কক লর কাড় খলর পনল, পযলফন কযর কোরা ফাজালয, 

দরুললয কেলট। এক আকা স্বাধীনতায প্রলরাবন কদপেল ফাপনল কপরর দরুললয 

কম নদাী! কছলরযা মেন কথলক কভললদয ঙ্গীয ফদলর “Slave‖ পললফ কদো 

শুরু কযর, মেন কথলক এই ভাজ কভললদয ‘কম নদাী’ ফাপনল কপরর, তেন 

কথলকই কভলযা বুলঝ কপরর, তায যীয তায ম্পদ, তায দ ৌঁপজ। প্রপতকূর এ 

পযলফল রড়াই কযায একভাত্র াপতায। কভলযা তালদয যীয ব্যফায শুরু 

কযর, লত থাকর রাস্যভী। কমন কম ফন জ্বারা পফকাযগ্রস্ত কছলরলদয চযপকয 

ভলতা কর্াযালনা মা! কনা মা সুলমা -সুপফধা! কছলরলদয াভলন কভলযা দোঁপড়ল 

ক র প্রপতদ্বন্দী পললফ। কম ম্পকট ফায কথা পছর বালরাফাায, পফত্রতায, 

পফশ্বস্ততায, লমাপ তায, কই ম্পকট ল ক র প্রপতদ্বপন্দতা, স্বাথ টযতা, প্রতাযণা, 

ছরাকরায আয করনলদলনয! 

 

োঁচ. 

ফাংরালদলয পশু-পকলায, তরুণ-তরুণীলদয অফস্থা কী? আভালদয ভালজ 

লন টাগ্রাপপ কতটা  বীলয প্রবাফ পফস্তায কলযলছ? পফস্তাপযত আলরাচনায আল  

                                                           
133 Sex Before Kissing: How 15-Year-Old Girls Are Dealing With Porn-Obsessed Boys - 

https://goo.gl/YpFj7N 
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আনালদয ালথ পযচ কপযল কদা মাক ড. পবিয পফ. ক্লাইলনয ালথ। ড. 

ক্লাইন পছলরন ইউপনবাপ টটি অপ ইউটায ইলভপযটা প্রলপায। পনলজ ড়ালানা 

কলযলছন ইউপনবাপ টটি অপ কোপরলপাপন টা, ফাকটপর কথলক। াইলকারপজয য 

পএইচপড। ড়ালতন াইলকারপজ। লন টাগ্রাপপয প্রবাফ পনল ড. পবিয আজীফন 

 লফলণা চাপরল ক লছন।
134

 ড. পবিয পফ. ক্লাইলনয ভলত ন ট-আপক্তয সূচনা 

কথলক চূড়ান্ত ম টাল ক ৌঁছলত কফ কলকটি ধা ায কযলত । 

ধাগুলরা লে : 

১) Addiction – আপক্ত 

২) Escalation - আপক্তয ক্রভফধ টন 

৩) Desensitization - ংলফদনীরতা হ্রা াা 

৪) Acting Out - পোন্টাপয ফাস্তফান।
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মপদ ড. ক্লাইলনয এ ভলডর “ব্যপক্তলকপন্ধক", অথ টাৎ একজন ব্যপক্তয ন ট-

আপক্তয ধাগুলরা ব্যাখ্যা কযায জন্য, তবু আভযা ভলন কপয এই ভলডর পদল 

ফাংরালদলয ভালজ লন টাগ্রাপপয াভপগ্রক প্রবাফ ব্যাখ্যা কযা ম্ভফ। 

ভাভাপয আকালয ফাংরালদলয পকলায-তরুণলদয ন ট-আপক্তয সূচনা ললছ 

কফ কলক ফছয আল ই। স্মাট টলপান এফং ইন্টাযলনট জরবে ফায আল  

তরুণযা ন ট কদেত পপড বাড়া কলয। ২০০৫ এয পদক কথলক এভপ-কপায, এভপ-

পাইলবয ভলতা  ান কানা এফং পবপড কদোয পডবাইগুলরা ফাংরালদল জনপপ্র 

লত শুরু কলয। ক ভ কপম্পউটালযয কদাকান কথলক টাকা পদল এফ পডবাইল 

ন ট করাড কলয পনত পকলায-তরুণযা। পকন্তু তেলনা ন ট-আপক্ত ভাভাপযয ম টাল 

ক ৌঁলছপন। ২০০৭ এয পদলক ভাপেপভপডা কপান জরবে লত থালক। কই ালথ 

ফাড়লত থালক ন ট-আপক্ত। পকন্তু তেলনা এেনকায ভলতা ভাভাপয পন। ২০১০-

২০১১ ালরয পদলক জরবে া শুরু  ইন্টাযলনট। ফায ালত ালত ক ৌঁলছ 

মা ভাপেপভপডা কপান। কই ালথ ফপরউলড ব্যাকবালফ শুরু  ‘আইলটভ ং’ 

কারচায। এই ভল কথলকই মূরত ন ট-আপক্ত য-ফন্নয, গ্রালভ লি ভাভাপয 

আকায ধাযণ কলয। 

ড. ক্লাইলনয ভলডলরয প্রথভ ধাল ক ৌঁলছ মা ফাংরালদ।  এ দলযাটা ভ জুলড় 

ন ট-আক্তযা কমভন ভানপকবালফ পদন পদন পফকৃত ললছ, পনর টজ্জ আয কফাা 

                                                           
134 https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Cline 
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আচযলণ অবেস্ত ল উলঠলছ, একই ালথ ালথ ন ট পবপডলত কদো পজপনগুলরা 

ফাস্তফ জীফলন যে কযলত ক লছ। অথ টাৎ ড. ক্লাইলনয ভলডলরয র্ততী এফং চত্যথ ট 

ধাল া কপলরলছ। 

২০১২-২০১৪, এ ভটালত াভপষ্টকবালফ ফাংরালদ ায কলয কপলর ড. ক্লাইলনয 

ভলডলরয ২ নম্বয ধাটা। অোন্ড্রলড কপান এফং াইপস্পড ইন্টাযলনট একদভ 

জরবে ল লঠ। ইন্টাযলনট ক ৌঁলছ মা ফায ালত ালত। “আইলটভ ং” 

প্রবাফ পফস্তায কযলত থালক। নাটক, পলনভা আয অশ্লীর, আয কম ন উলত্তজক 

লত থালক। প্রথভ আলরায ভলতা পত্রকাগুলরা বাযতী ফংলাদূ্ভত এক “পফলল 

ন ট অপবলনত্রীয” েফয, র্ন র্ন উলদ্দশ্যপ্রলণাপদতবালফ ছাালত থালক। ফোঁধবাো 

োফলনয ভলতা পশু, পকলায, তরুণলদয বাপল কন লন টাগ্রাপপ। পকন্ডায ালড টলনয 

ফাচ্চাযা ন ট পবপডয কেোঁজ কল মা; ক্লা পি-কপালযয ফাচ্চাযা ল লড় 

ন ট-আক্ত। অলনলকয পফশ্বা কযলত কষ্ট লর আভালদয কালছ ম টাি তে 

থাকায কাযলণই এ হৃদপফদাযক তেগুলরা ফরলত লে। 

পডললন্পটাইমড ফায প্রপক্রা শুরু লপছর অলনক আল ই। পকন্তু লন টাগ্রাপপ 

আপক্ত ভাভাপয আকালয ছপড়ল লড়লছ ইন্টাযলনট ন ট  ফপরউড আইলটভ 

ংলয (ফাই কডপপলনান আইলটভ ং একধযলনয ন ট। পটলকায, পকন্তু ন ট।) 

জরবেতায কাযলণ। পকলায-পকলাযী, তরুণ-তরুণী তথা াভপগ্রক ভালজয 

কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক পফকৃপত এফং অশ্লীরতালক স্বাবাপফক পললফ গ্রণ কযায প্রফণতা 

২০১৪-২০১৫ ার কথলক কচালে ড়ায ভলতা বৃপদ্ধ কললছ। ন ট কদো এফং 

নাযীলদয পনল “পছপনপভপন” কেরা ক রুললয ভানদণ্ড ল দোঁপড়ললছ। কম মত নীলচ 

নাভলত াযলফ, মায “কে-ফ” ইলভজ মত কফপ ক তত কফপ “আর দরুল”। 

ব্যাাযটা এভন ল ক লছ কম, উঠপত ফলী পকলায-তরুণলদয ভলধ্য দুর টব কম 

কজন নাযীলদয আলরই ম্মান কলয—নাযীয যীযটা ন ফযং তায ভনটালক, 

তায াভপগ্রক ত্তালক মাযা প্রাধান্য কদ—তালদয পনল চলর যপকতা,ব্যঙ্গ-

পফদ্রু। ফরা  নদংক, পজড়া... 

ন ট প্রবাপফত পভপডা এফং কম নতা-তাপড়ত ভাজ কভললদয পপেল পদলরা 

কীবালফ কাাক-আাক যলর, কীবালফ চরালপযা কযলর ত্যপভ মৄল য লঙ্গ তার 

কভরালত াযলফ। ত্যপভ থাকলফ দরুললয নজয আয আকল টলণয ককলন্ধ। কফলড়লছ 

পজন, ট, টিাট ট, আঁটোঁট কাাক আয উগ্র কভইক আ। অপববাফলকযা কচাে 

ফন্ধ কলয কভলন পনললছ কভললদয ন্ধোয য র্লয কপযা, কছলরফন্ধুলদয ালথ 

কভাটযাইলকলর জড়াজপড় কলয ঘুলয কফড়ালনা, পযকা-ালকট “কভইকআউট”। 

ভাজ নীযলফ কভলন পনললছ যাস্তার্ালটয অশ্লীরতা। স্বাবাপফক ব্যাায পললফ গ্রণ 

কলযলছ। ভালজয ভানপকতা এতটাই পফকৃত ল ক লছ, ননপতকতায ফোঁধন 

এতটাই পঢলর ল ক লছ কম, পযফালযয ফাইলক পনল ড্রপংরুলভ ফল “আইলটভ 
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ং” কদেলত কায ফাধলছ না। “আইলটভ  ার ট”, “ন টস্ঘায”যা র্লযয ভাদেল ল 

ক লছ। 

ফাংরালদ এেন া কপলরলছ ড. ক্লাইলনয ভলডলরয চত্যথ ট ধাল—Acting Out. 
পোন্টাপয ফাস্তফান।  ত ক-ফছলয ন ট পবপডয অফশ্যম্ভাফী পযণপত, ধল টণ, 

কফলড়লছ ব্যাক আকালয। পশু-পকলায, তরুণ-তরুণীযা অল্প ফল পরটলনয েোট 

আয “রুভ-কডইলটয” কেোঁজ কযলছ। দ্লর কেঁল উলঠলছ পালভ টপয ব্যফা, 

ডাস্ঘপফলন প্রা প্রপতপদন াা মালে নফজাতলকয রা। ফাড়লছ অন্তযঙ্গ মুসৄতট 

পবপড কলয যাোয প্রফণতা, আয এ পবপড পদল চরলছ ব্লোকলভইর। পবপড 

ছপড়ল ড়লছ ইন্টাযলনলট, ভুক্তলবা ীযা ঝলর ড়লছ পপরংএ।  
কম নতায দ্ধপত ফদলর ক লছ খফই অল্প ভলয ব্যফধালন। আিাজনক ালয 

ফাড়লছ অোনার আয যার কলিয পযভাণ। পচাচাা, আড়ালর-আফডালর, 

এভনপক ক্লারুলভ পকংফা প-ফীলচ যার কলি পরি লত পদ্বধালফাধ কযলছ না 

পকলায-পকলাযী, তরুণ-তরুণীযা। পযকায হুলডয পনলচ, করাকার ফালয কছলনয 

পলট, কযস্টুলযন্ট নলবাপথলটায আয পলনভা লরয আলরা-আঁধাপযয “ক্লাপকোর 

লুইচ্চাপভ” কতা যললছই। কম ন উলত্তজক ভাদক ইাফায ব্যাক জরবেতা  

ব্যফায প্রবাফ কপলরলছ তরুণভালজয াভপগ্রক কম ন পফকৃপতলত। স্তমভথুন 

আপক্তয পযভাণ কবলে কপলরলছ আল য ফ কযকড ট। কম ন অিভতা, কম ন অর্তপি, 

কম ন অন্তুপষ্ট কফলড়লছ। াল্লা পদল কফলড়লছ যকীা, ব্যপবচায, পততা ভন, 

পফফা-পফলেদ। 

ফাংরালদল ন ট-আক্ত ভাদেললয ফতটভান ংখ্যাটা ককাটি ায ল মাা 

অম্ভফ না। প্রপতপনত অজস্র নত্যন ভাদেল ড. ক্লাইলনয ভলডলরয প্রথভ, পদ্বতী, 

র্ততী ধাল া কপরলছ। ফলচল কফপংখ্যক ভাদেল কফাধ আলছ র্ততী ধাল। 

রি রি ভাদেল ভানপকবালফ পফকৃত ল ক লছ, পফকৃত কম নপচন্তা ঘুযাক োলে 

অংখ্য ভাদেললয ভাথা। সুলমা  এফং প্রাইলবপ কলর এযা কমলকালনা ভ কম 

কায ালথ, কমলকালনা লতট পফছানা চলর মালফ। এ ভাদেলগুলরা মেন পতন নম্বয 

ধা কপযল চায নম্বয ধাল া কদলফ, তেনকায কথা পচন্তা কযলর যক্ত পভ ল 

আল। 

 ত পতন ফছলযয পনপফড় ম টলফিণ কথলক আভযা ফরলত চাই, ফাংরালদ এক 

জাান্নালভয কদাযল াড়া দোঁপড়ল আলছ। পকছু ভাদেল পনজ ালত জাান্নালভয দযজা 

খলর ঝোঁ পদললছ আগুলন, অ পণত ভাদেল ঝোঁ কদায জন্য অলিা কলয আলছ। 

অফস্থায মপদ উন্নপত না , মপদ ন ট-আপক্তয পফরুলদ্ধ প্রপতলযাধ  লড় না কতারা 

, মপদ ন ট-আক্ত ফায কাযণগুলরা ফন্ধ না কযা , তালর আ াভী দ 

ফছলযয ভলধ্য ফাংরালদলয াভাপজক ব্যফস্থা ধল ড়লফ, াপযফাপযক কাঠালভা 
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কবলে ড়লফ। প্রচপরত মূল্যলফাধ, ভৎ যীপতনীপত, পফশ্বা, েদ্ধা, ম্মান, 

বালরাফাা ফপকছুই পফলুপিয থ ধযলফ। 

ফপকছু চলর মালফ নষ্টলদয অপধকালয! 
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নীর যত্তেয অিকায 

 

লন টাগ্রাপপ পফলাক্ত ভাকড়ায ভলতা জার পফপছল যালে। কচাে ধোঁধালনা পনপলদ্ধ সুে 

আয াভপক উলত্তজনা আকৃষ্ট ল কম ককউ আটলক ড়লত ালয এই জালর। 

একফায আটকা ড়লর জার কবদ কলয কফপযল আা অতেন্ত কঠিন। ভাকড়া 

কমবালফ কাকালক পতলর পতলর কভলয কপলর, লন টাগ্রাপপ আনালক ঠিক কবালফই 

একটু একটু কলয ধ্বং কলয কপরলফ। আপন াযালফন আনায স্বাস্থে, আনায 

পযফায, আনায চাকপয, এভনপক আনায বালরাফাায ভাদেলটিলক। আভালদয 

এ করো আভযা আনালদয পকছু পতেকালযয  ল্প ফলর মাফ। 

ব্যথ টতা আয আদ্র টতায  ল্প! 

দীর্ টশ্বা আয নীযফ আতটনালদয  ল্প! 

নষ্ট ফায  ল্প! 

াঠক, আনালক স্বা তভ! 

 

এক. 

ফাফা, 

প্রথলভই ফলর পনই, আপভ কতাভালক অলনক বালরাফাপ আয কতাভায কাযলণ আভায 

জীফলন কম িপত ললছ তায জন্য আপভ কতাভালক িভা কলয পদপে। কতাভায ন ট 

কদোয কাযলণ আভায কী ভস্যা ললছ তা কতাভায জানা উপচত। ত্যপভ বালফা এটা 

শুদৄ কতাভায পকংফা কতাভায আয আম্মায ম্পলকট প্রবাফ কপলর। ত্যপভ বুঝলত 

ালযাপন এটা কতাভায ন্তানলদয কী  বীয ংকলট কপলরলছ। তেন আভায ফ 

১২। ককফর নকলালয া পদলপছ। এভন ভই আপভ কতাভায কপম্পউটালয ন ট 

আপফষ্কায কপয। প্রথভ প্রথভ আভায খফ অফাক রা ত। ত্যপভ একপদলক আভালক 

ফলরছ, পরউড মুপব কদলে এটা-টা না কযলত, আয পনলজই পদলনয য পদন এফ 

আফজটনা প লর চলরছ। আপভ কী কদেফ আয কী কদেফ না, এফ মেন ত্যপভ ফরলত 

আলত তেন আপভ এক কান পদল শুলন আয এক কান পদল কফয কলয পদতাভ, 

কাযণ আপভ জানতাভ ত্যপভ একটা বণ্ড! আপভ জানতাভ, ভা-ই একভাত্র নাযী না, 

মালক ত্যপভ চা। ত্যপভ কম আড়লচালে আভালদয কদেলত কটা আভায নজয 
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এড়াপন। কতাভালক কদলে দরুলজাপতয প্রপত আভায প্রফর পফর্তষ্ণা নতপয । কবলফ 

ফপ, ফ দরুলই কফাধ কতাভায ভলতা পফকৃত ভানপকতায ! 

ত্যপভ আভালক অলনক কফাঝালনায কচষ্টা কলযপছলর, কীবালফ আভায কাাক-আাক 

ালয ভাদেললক উলত্তপজত কযলত ালয আয কীবালফ আভায পনলজয অন্তযাত্ধালক 

আয সুন্নয কযা উপচত। পকন্তু কতাভায কালজকলভ ট আপভ বুলঝপছরাভ, আপভ তেনই 

সুন্নয লত াযফ মেন আপভ ম্যা াপজলনয কবালযয কভলটিয ভলতা ফা কতাভায 

কদো লন টয কভলগুলরায ভলতা লত াযফ। কতাভায কথায ককালনা মূল্যই তাই 

আভায কালছ পছর না। ফযং কতাভায এফ “করকচায” শুনলত খফ পফযক্ত রা ত। 

মত পদন মাপের, লচ মাা এ ভাজ আভায কালনয কালছ শুদৄ বোন বোন কলয 

মাপের, আপভ তেনই পনলজলক সুন্নয বাফলত াযফ মেন আপভ “লদয” ভলতা 

ফ। কতাভায প্রপত পফশ্বাটা পদন পদন শূলন্যয ককাঠা কনলভ আপছর, কাযণ ত্যপভ 

মা ফরলত কযলত ঠিক তায উলোটা। আপভ লন্য ল এভন একজনলক খ ৌঁলজ 

কফপড়লপছ, কম শুদৄ আভায অঙ্গল ষ্ঠলফয জন্য আভালক বালরাফালফ না, আপভ 

ভাদেলটালক বালরাফালফ।  

ফাা আভায ফান্ধফীযা এলর আপভ পচন্তা কযতাভ, ত্যপভ কী কচালে লদয কদেছ! 

আভায ফান্ধফী পললফ, নাপক কতাভায নষ্ট কল্পনায ককালনা এক অং পললফ? 

আপভ পফল কযরাভ এভন একজন দরুললক, মায জীফলন লন টাগ্রাপপ কছাফর পদলত 

ালযপন। আপভ এেলনা আভায কবতয কথলক দরুলজাপতয প্রপত অপফশ্বা কঝলড় 

কপরলত াপযপন। েোঁ ফাফা, কতাভায ন ট কদো আভায স্বাভীয ালথ আভায ম্পলকট 

ফছলযয য ফছয প্রবাফ কযলে ক লছ। আপভ কতাভালক শুদৄ একটা কথাই ফরলত চাই, 

লতা ত্যপভ এেলনা বুঝলফ না, কতাভায ন ট-আপক্ত শুদৄ কতাভায জীফন ধ্বং 

কলযপন, আভালদয ফায জীফলন নলষ্টয পফলাক্ত ফীজ বুলনলছ। মেনই পচন্তা কপয এ 

বিয কনা  আভালদয ভালজ কী  বীয পকড় ক লড় ফল ক লছ, আপভ 

অসুস্থলফাধ কপয। প্রচণ্ড োযা রাল  মেন আভায কছাট্ট কছলরয ালথ লন টয 

বাফতা পনল কথা ফরলত । আপভ তালক কফাঝাই অন্য দটা াাচালযয 

ভলতা ন ট শুদৄ পনলজয িপত কলয না, ফযং আলালয ফাইলক আর্াত কলয। 

আপভ কতা কতাভালক িভা কলযই পদলপছ। ঈশ্বয আভালক এ কুপ্রবাফ কথলক কমবালফ 

পযল এলনলছন ক জন্য আপভ তায প্রপত পতেই কৃতজ্ঞ, এেলনা ভালঝ ভালঝ 

পউলয উঠি। আপভ প্রাথ টনা কপয কমন ত্যপভ এই কনাংযা কনা কথলক কফয ল আলত 

ালযা, আয অংখ্য দরুল কমন এয কযার গ্রা কথলক মুপক্ত া। 

কতাভায আদলযয কভল।
136
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দুই. 

আারামু আরাইকুভ বাই, 

আল্লাহ্  () আনালদয কালজ ফাযাকা পদন। আভায নাভ আবু াপব্বয। আপভ ১৯ 

ফছলযয এক তরুণ। থাপক াপন্তন লয।
137

 ন ট এফং স্তমভথুন আপক্ত আভায 

জীফনলক পফপলল পদললছ। িা দুলক আল  আপভ আনালদয কপবুক 

কইজ
138

 খ ৌঁলজ াই। কফ পকছু করো তেনই লড় কপপর। অলনলকই ন ট-আপক্তয 

পফরুলদ্ধ তালদয ংগ্রালভয কথা কায কলযলছন। আভায জন্য তালদয রড়াইলয 

কাপপনগুলরা পছর খফই অদেলপ্রযণাদাক। অলনক পদন ধলযই আপভ কচষ্টা কযপছ এই 

আপক্ত কাটিল ঠায, পকন্তু ককন কমন াযপছ না। আপভ তা, ক্লান্ত, পনুঃস্ব, পযক্ত। 

দা কলয আভালক একটু াায্য করুন। আভায কাপপন অন্যলদয কচল একটু 

আরাদা। ভ পনল ড়লফন আা কপয। 

শুরু কপয তালর?  

তেন আভায ফ পছর োঁচ ফছয। একটা েোলট আয দুলটা পযফালযয লঙ্গ 

আভযা বাড়া থাকতাভ। ই েোলট পতনটা রুভ থাকলর টলরট পছর ককফর 

একটা। আভালদয রুলভয ফালভয রুলভ কম পযফায থাকত, তালদয ক্লা পলি সা 

এক কছলর পছর। আভযা একলঙ্গ কেরাদৄরা কযতাভ, ভালঝ ভালঝ তায কালছ ড়া 

বুঝলত কমতাভ। ক আভায ফড় বাইলয ভলতা পছর। হুট কলয ক আভায ালথ 

অদু্ভত আচযণ কযা শুরু কযর। আভায াভলনই কাাক াোত, আভায যীলযয 

এোলন-কোলন ফালজবালফ স্প ট কযত। আপভ তায এ যকভ অদু্ভত আচযলণয 

ককালনা ব্যাখ্যা খ ৌঁলজ কতাভ না। ক আভায স্প টকাতয জা াগুলরালত াত বুরাত 

এফং স্তমভথুন (এটা আপভ অলনক লয বুলঝপছরাভ) কযত। ফরত, “কদে ত্যই 

আভায আদলযয কছাট বাই। এইফ কথা কাউলক ফরপফ না।” 

কলকপদলনয কবতলযই ক আভালক পপেল পদলরা কীবালফ স্তমভথুন কযলত । 

মেন আভালদয ফাফা-ভা ককউই ফাা থাকত না, তেন ক আভায এোলন-কোলন 

াত বুপরল স্তমভথুন কযত। আপভ বাফতাভ এটা কফাধ ভজায একটা কেরা, 

ফাফা-ভা ফাা না থাকলর এটা কেরলত । আপভ কই ভ পছরাভ এলকফালযই 

ফাচ্চা। কতভন পকছুই বুঝতাভ না। কদেতাভ ক স্তমভথুন কযায পকছুিণ য 

ফাথরুলভ প ল ক ার কলয পনলে। এক ফছয ধলয এভনটা চরর। তাযয যা 

ফাা ফদলর চলর ক র অন্য জা া। পকন্তু এযই ভলধ্য মা িপত ফায ল 

প ললছ। ততপদলন তালক ছাড়াই আপভ স্তমভথুন কযা পলে কপলরপছ। ভাল অন্তত 

                                                           
137 ক ানীতা যিায জন্য ছদ্মনাভ  ঠিকানা ব্যফায কযা ললছ। 
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দুফায স্তমভথুন কযতাভ। ককালনা ধাযণাই পছর না আপভ কী কযপছ, পকন্তু এটা 

আভালক আনন্ন পদত প্রচুয। দ ফছয ফল অদু্ভত র্টনা র্টর। ততপদলন আপভ 

দলযাদস্তুয স্তমভথুলন আক্ত একজন। একপদন স্তমভথুন কযায য কদপে আভায 

রজ্জাস্থান কথলক কী কমন কফয ল আলছ। প্রচণ্ড ব কল ক রাভ। মুলে েণ 

উঠলত শুরু কযর। যীয দুফ টর ল ক র।  

ড়ালানা ভন পদলত যীপতভলতা ংগ্রাভ কযা রা ত। তেন কদল ভাপেপভপডা 

কপান ককফর জনপপ্র ল উঠলত শুরু কলযলছ। আভায কলকজন ফন্ধুয এভপ-

কপায কোয পছর। তালদয ালথ আপভ ন ট কদো শুরু কযরাভ। টিপপন পপযলড, 

ক্লালয আল , ক্লালয লয এভনপক ক্লাল ফল ফল আপভ ন ট কদেতাভ। ফন্ধুলদয 

ালথ কভললদয পনল ফ ভ যালরা আলরাচনা কযতাভ। ফ খফ কফপ না 

লর ততপদলন আপভ পযণত লপছ দোঁতার এক বুলনা শুলালয।  

পনলজয ভাপেপভপডা কপান ালত করাভ ১৪ ফছয ফল। ইন্টাযলনট তেন খফ 

একটা জরবে পছর না। তবু মত কফপ ম্ভফ ন ট ডাউনলরাড কযতাভ। স্কুলরয 

কযাে খফ োযা লত থাকর। ভানপক ভস্যা কতা আল  কথলক পছরই, পফপবন্ন 

নদপক ভস্যা কদো পদলত রা র। স্কুর ফদলর অন্য স্কুলর ক রাভ কমন ড়ালানা 

আফায নত্যন উলদ্যালভ শুরু কযলত াপয। পকন্তু কালজয কাজ পকছুই লরা না। 

ড়ালানা কযফ কী, নত্যন পযলফলয ালথ ো োালতই াযরাভ না!  

চুচা থাকতাভ ফ ভ, কায ালথ কতভন একটা পভতাভ না। কেরাদৄরায 

ধালযকালছ কমতাভ না। পতে ফরলত পক, এনাপজট কতাভ না কেরাদৄরা কযায। ফ 

ভ টাাড ট রা ত। স্কুর ারাতাভ। িাল দুই ফালযয ভলতা ন ট কদেতাভ আয 

স্তমভথুন কযতাভ। দু-ফছয ক র এবালফই। ১৬ ফছয ফল মা লপছর বাফলর 

আপভ আজ পউলয উঠি। ফাইলযয দুপনা ম্পলকট তেন আভায ফাস্তফ জ্ঞান পছর 

এলকফালযই শূলন্যয ককাঠা; ইন্টাযলনট কেঁলট আফছা আফছা একটা ধাযণা পছর এই 

আযপক। কেঁলচ থাকা অে ভলন লতা আভায কালছ। ককালনাপকছুই ঠিকভলতা 

কযলত াযতাভ না। ফাফা-ভায লঙ্গ যা াযাপ  কযতাভ। না পছর ককালনা বাইলফান, 

না পছর ককালনা ফন্ধুফান্ধফ।  

আভায এ করুণ অফস্থায জন্য কাউলক দাী কযলত চাইতাভ। পকন্তু কালক দাী 

কযফ? কললভল কাউলক না কল দাী কযরাভ আল্লাহ্ লক! ফ কদাল আল্লাহ্ য! 

পতপন মপদ আভালক ই কছলরয লঙ্গ কছাটলফরা না কভালতন, তালর আপভ ন ট, 

স্তমভথুন কী জানতাভই না, আয আভায জীফনটা এ যকভ লতা না। আপভ 

কেলনাই নাপস্তক পছরাভ না, পকন্তু আল্লাহ্ লক কদাল পদতাভ। তাযয বাফরাভ ফোলট 

কছলরললরলদয লঙ্গ কভরালভা কলয কদপে। তাযা লতা আভায ফন্ধু লফ আয 

আপভ এই নযকত্যল্য জীফন কথলক মুপক্ত কল “অপস্থয” একটা জীফন াফ। 
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ফোলট কছলরলদয লঙ্গ কভা শুরু কযরাভ, যাস্তা দোঁপড়ল দোঁপড়ল পফপড় কপোঁকা শুরু 

কযরাভ।  োঁজাটাই-ফা ফাদ মালফ ককন !  োঁজায কপিলত দভ কদা শুরু কযরাভ। 

ভালঝভলধ্য কড়া পকছু ড্রা  পনতাভ। াযাপদন যাস্তা যাস্তা যংফাপজ কলয 

কফড়াতাভ। বাফতাভ এতপদলন কফাধ আভায স্বলপ্নয জীফনটা কল ক পছ। পকন্তু 

আভায ন ট-আপক্ত কতা ক রই না, ফযং আয ফাড়লরা। ড্রা  কনায কাযলণ 

যীলয এনাপজট কমন ট ফ  কলয দ্টত, প্রচুয স্তমভথুন কযতাভ। াস্যকয একটা 

ব্যাায র্টর এ ভ... আপভ কপ্রলভ ড়রাভ! ন ট কদেতাভ আয “”কক পনল 

পোন্টাপলত ভু তাভ। পকন্তু জানতাভ কেলনাই তালক পনলজয কলয াফ না আপভ। 

কত া রাপভই কম কলযপছ আপভ য জন্য! াপ া এেন এফ ভলন লর। াত 

ককলট যক্ত পদল য নাভ পরলেপছ, ভাযাভাপযলত জপড়লপছ, আয কত কী! ক 

অলনক কথা! একভ কভলটায পফল ল ক র। আয কফপ কবলে ড়রাভ।  

ফোলট কছলরললরলদয ালথ কভা ফন্ধ কযরাভ। ফাা থাকতাভ ফ ভ। 

ভালঝভলধ্য শুদৄ প ালযট পকনলত ফাইলয কমতাভ। ন ট কদোয ভাত্রা কফলড় ক র 

আয। আরাভদুপরল্লা! এ ভ আপভ ইন্টাযলনলটয ভাধ্যলভ ইরাভ ম্পলকট 

অল্প-পফস্তয জানালানা শুরু কপয। জানরাভ আপভ মা কযপছ কগুলরা কযা ভাযাত্ধক 

ভুর। কম ভুর আপভ কলযপছ তায ভাশুর আভালক াযা জীফন গুনলত লফ। অন্যান্য 

ধভ ট পনল ইন্টাযলনলট র্োঁটার্োঁটি কলযপছরাভ পকছুপদন। পকন্তু কললভল বুঝরাভ মা 

আপভ খ ৌঁলজ কফড়াপে কটা ইরাভ, অন্য পকছু না।  োঁজা োা কতা আল ই কছলড়পছ 

এফায প ালযট োা কছলড় পদরাভ। ফাা নাভাজ ড়া শুরু কযরাভ। পকন্তু 

পকছুলতই ন ট আয স্তমভথুন আপক্ত ছাড়লত াযরাভ না।  

দলযালনা কাসুপন্ন কতা অলনক র্োঁটা লরা এফায ফতটভান অফস্থায কথা ফপর... 

আপভ োঁচ াক্ত ারাত ফাা ড়ায কচষ্টা কপয। ড়ালানা কপয না, ফাফা-ভায 

ালথ থাপক। বাইলফান কনই, কনই ককালনা ফন্ধুফান্ধফ। একাপকলত্ব ভুপ , আত্ধপফশ্বা 

তরাপনলত। ভাদেললয ালথ পভলত াপয না। এভনপক ফাা আত্ধীস্বজন এলর 

আপভ াপরল াপরল কফড়াই।  

আপভ ভানপকবালফ অসুস্থ। া র ফরলত ালযন একপ্রকায। পনলজয ালথ পনলজ 

কথা ফপর প্রাই, ভাদেলজন আড়লচালে তাকা। পকছু ভলন থালক না। তীে 

ভাথাব্যথা , ব্যথা ভাথা কমন পিঁলড় মা। ভলন  ভাথা ককলট কপলর পদই।  

আভায ফ মপদ ১৯, আভালক কদলে ভাদেল বালফ আভায ফ কফাধ পত্রলয 

ককাঠা। চুর লড় মালে, আয আভায কম কছাট কছাট পকছু দোঁপড় আলছ, জাপন না কী 

কাযলণ গুলরা রার ল মালে। খফ কফপ োা-দাা কপয না, পকন্তু আপভ 

অলনক কভাটা। ব্যাাভ-ট্যাাভ কম কযফ তা  না, ফ ভ এত ক্লান্ত থাপক... 
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আপভ জাপন না কী কযফ। আপভ এত অল্প ফল স্তমভথুলনয ালথ পযপচত লপছ 

কম, আভায যীয পনলজ পনলজই পযঅোি কলয। অথ টাৎ প্রা প্রপতযালতই স্তমভথুন 

কপয। এভনপক রাউজায কফে পদল কেঁলধ যােলর পনলজলক থাভালত াপয না। 

পনলজয অজালন্তই া কলয কপপর।  

অদু্ভত ব্যাাযটা লরা স্তমভথুলনয য লন টাগ্রাপপয পদলক ঝৌঁলক পড়। অযাধলফাধ 

, ভলন  কম কোদা আভালক িভা কযলফন না, তাযয ন ট কদপে। আভায একটি 

পপ  কপান আলছ। আভায ককালনা পডবাইলই ন ট কনই, তা রা লর লফয 

াইলট মাই। ভালঝ ভালঝ লফ োউম কযায ভ নাযীয ছপফ কদেলর উলত্তপজত 

ল মাই। পক্লক না কলয থাকলত াপয না।  

আভায আত্ধীস্বজন কফড়ালত এল তালদয ন্তানলদয াপল্য পনল  ফ ট কলয। 

আয তা ল মাই, আফায পপলয মাই ালয যালজে। আভায ভা-ফাফা 

আভালক ফকাঝকা কযলর তা ল া কলয কপপর।  

ফবালফই আপভ ডুলফ মাপে এক  বীয অন্ধকালয। একটা াপদ আলছ কমোলন ফরা 

ললছ, ালযয ভদালন একদর ভাদেল আল্লাহ্ য () াভলন াাড়ভান দে 

পনল দোঁড়ালফ, পকন্তু আল্লাহ্  () কই দেগুলরালক চূণ ট-পফচূণ ট কলয কদলফন, কাযণ 

এই ভাদেলগুলরা একা থাকা অফস্থা আল্লাহ্ য () পনধ টাপযত ীভা অপতক্রভ 

কলযপছর  আল্লাহ্ লক () অভান্য কলযপছর।
139

  

আভায নফী () আভালক পনল াপদল ফলরলছন। আপভ মেন একা থাপক, আপভ 

 যকভ কাজ কপয। ড়ায জন্য ধন্যফাদ। দা কলয আভালক াায্য করুন। 

 

পতন. 

আভায নাভ আম্যান্ডা। আভায ভলন লে লন টাগ্রাপপ পনল আভায অপবজ্ঞতা 

অন্যান্যলদয জানালনা উপচত, মালত তাযা াফধান লত ালয। আভায ফলিন্ড পছর 

ভাযাত্ধক যকলভয ন ট-আক্ত। শুরু কথলকই ক আভালক কফাঝালত শুরু কযর ন ট 

আলর স্বাবাপফক একটা ব্যাায। ফাই কভ-কফপ এটা কদলে। ক তায ফন্ধুলদয 

কথা ফরত কম, যা ন ট কদলে। কষ্টকয লর আপভ শুরু কথলক য এই 

আচযলণয ালথ ভাপনল পনলত কচষ্টা কযতাভ। পকন্তু পদন পদন এটা অেকয ম টাল 

চলর মাপের। কদড় ফছয ধলয পনলজয ভলনয ালথ ক্রভা ত মৄদ্ধ কযলত কযলত আপভ 

ক্লান্ত ল লড়পছরাভ।  

                                                           
139 াপদটি আলছ সুনান ইফন ভাজাকত, াপদ নং : ৪২৪৫  
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আভায ফলিন্ড তেন পদলন প্রা ৩ ফায ন ট পবপড কদেত। য ছন্ন পছর কযই 

ন ট (ধল টলণয পচত্রাণ) তায পচন্তাবাফনা ফপকছু জুলড়ই পছর ন ট। এ ছাড়া 

াযীপযকবালফ ক আভালক পনম টাতন কযা শুরু কলয। আভালক দপড় পদল কেঁলধ ন ট 

পবপডয ভলতা কলয নানাবালফ ধল টণ কযত। আভায ভাথা গুপরবযা পস্তর তাক 

কলয কভলয কপরায হুভপক পদত। বুঝলত াযতাভ,  লন টয কল্পনায জ ৎ আয 

ফাস্তফলক পভপল কপলরলছ। দ টা মা কদেত, আভায ালথ একই আচযণ কযায 

কচষ্টা কযত।
140

 

 

চায.  

আভায নাভ কপরনা। থাপক ইউ.এ.এ-কত। ন ট পবপড াপযফাপযক ফন্ধন দুফ টর 

কলয কপলর, আত্ধীতায ম্পলকটয ফোঁধন আর া কলয কপলর, ভালঝ ভালঝ পিঁলড়ই 

কপলর। একপদন হুট কলযই আপফষ্কায কলয ফরাভ আভায এক আংলকর 

(লছাটলফরা কথলকই উপন আভালক ককালরপলঠ কলয ভাদেল কলযলছন) বিয 

যকলভয ন ট-আক্ত। কলক ফছয আল  উনায কছাট ফাচ্চালক কদোলানা কযায 

জন্য আপভ পকছুপদন উনায ফাা পছরাভ। এ ভ একপদন আপভ একটা কদযালজ 

প্রচুয ন ট পবপডয পপড করাভ। পপডগুলরা পছর এভন কতগুলরা জর্ন্য 

কোটা পযয মা বাফলর ঘৃণা আভায  া পর্ন পর্ন কলয লঠ। অজাচায, ধল টণ, 

পকলাযী...  

পছ, পছ। কী জর্ন্য! 

পনপভললই আংলকলরয য কথলক আভায ফ পফশ্বা, েদ্ধা কদো টলযয ভলতা উলফ 

ক র। কই ালথ কছাটলফরা তায ালথ কাটালনা চভৎকায ভগুলরা, স্মৃপতগুলরা 

আভালক এক পফযাট প্রলশ্নয াভলন দোঁড় কপযল পদলরা। তায ালথ কুপস্ত কেরা, তায 

ককালর ফল টিপব কদো—এগুলরা পক শুদৄ পনোদ কস্দ, বালরাফাায প্রকা পছর, 

নাপক অন্য পকছু...? কমলত্য ঠিক উত্তয আভায কালছ কনই তাই আপভ তালক আয 

পফশ্বা কযলত াপয না। আভায কভল তায আলাল থাকলর আপভ অস্বপস্ত কফাধ 

কপয।  

ন ট-আক্তলদয ফরলত চাই, “কতাভযা পক খপ লফ, মপদ কতাভালদয ককালনা 

পনকটাত্ধী কদলে কপলর ত্যপভ ইনলস্ঘ
141

 (Incest) ন ট কদেলছা? ককভন রা লফ 

কতাভায তেন?”
142
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অদ্ভুত আঁধায এক! 

 

বাপ টটিয পাস্ঘট ইালযয কথা। ছুটিটা ফাা কাটিল যালত লর পপযপছ। একা একা 

নাইট জাপন ট, তাই ফাায ফাই কফ কটনলন। কপালনয য কপান পদল অপস্থয কলয 

ত্যরপছর। দুপশ্চন্তা ঘুভালত াযপছর না ককউই। 

করন ছাড়র যাত ১১ টায অলনক লয। আম্মু ঘুপভল মা ১১ টায অলনক আল ই, 

পকন্তু কপদন কজল  পছর। আম্মুলক কপান কযরাভ, আভায কপালনয য আম্মু ঘুভার।  

“বাই, আনায কপান কথলক একটা কর কযা মালফ?” 

ালয পলট ফা প্রশ্নকাযীয পদলক ঘুলয তাকারাভ। ২৪/২৫ ফছলযয ভলতা ফ। 

পনম্নপফত্ত। পকছুটা অফাক লই পফযপক্তভাো সুলয ফররাভ, “েোঁ কলযন।” 

আভায পফযপক্তটা লজই কটয কর। নকপপলতয সুলয ফরর, “বাই আভায কপান 

াযাল ক ল  তকার। বুড়া ভা ফাা পচন্তা কযলছ। কপান না কযলর আভায ভা’টা 

ঘুভালত াযলফ না।” আভায কপান কথলক তায ালয ফাা কপান কযর (তায 

ভালয কপান কনই)। তায ভালক জানালত ফরর ক বালরাভলতা করলন উলঠলছ। 

এপ রুলভ আযাভদাক পফছানা কাা ভা ন্তালনয জন্য কম যকভ দুপশ্চন্তা কলযন, 

দ্টালত কাা ভা- তায ন্তালনয জন্য ক একই যকভ দুপশ্চন্তাই কলযন। 

ন্তালনয প্রপত ভাললদয এ বালরাফাা আয ককালনা ব্যাায কনই, ককালনা কবজার 

কনই। আভালদয তরুণ প্রজলন্য পফার একটা অং ভাললদয এই অাপথ টফ 

বালরাফাা, কফালনয কস্দলয প্রপতদান পদলে তালদয পনল করো চটি ল্প লড়! 

আভযা অনরাইলনয জ ৎটালক এভন অসুস্থ ফাপনল কছলড়পছ কম, ফাংরা টাই 

কলয গু লর পকছু খ ৌঁজলত ক লর যীপতভলতা ব , ককালনা সুস্থ করালকয প্রবৃপত্ত  

না! 

একটা পফার প্রজন্  লড় উলঠলছ এফং উঠলছ মাযা প্রাইভাযী স্কুলরয  পণ্ড ায ফায 

আল ই চযভ অশ্লীরতায জ ৎটায ালথ পযপচত ল মালে। মাযা ভা, কফান, 

কাপমন, বাপফ, োরা, চাপচ, ভাপভ এলদয পনল করো পভলে বযা চটি ল্প লড় আয 

পদনযাত কি পোন্টাপলত কবাল । ন ট কদোলক জাপস্ঘপাই কযায জন্য পকছু ভাদেল 

কমভন দাপফ কলয আপভ কতা শুদৄ কদেপছই পকছু কযপছ না, কতভনই চটি লল্পয জন্য 

এভন মৄপক্ত কদোলনা ভাদেললয অবাফ কনই। 
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 আলরই কী তা-ই? চটি ল্প কী িপতকয ন? চটি ল্প, ন ট পবপডয ভলতাই 

বিয প্রবাফ কপরলত ালয াঠলকয য। ফই, কথা, করো ভাদেললয 

ভলনাজ ৎলক প্রবাপফত কযায জন্য খফই পক্তারী একটি ভাধ্যভ। কুযআলনয 

পদলক আভযা তাকালত াপয।  

আল্লাহ্ য () কারাভ-ংফপরত এ পফত্র ফই ককাটি ককাটি ভাদেললয হৃদলয 

 পতথ পযফতটন কলযলছ এফং কযলছ। াথলযয কচল কঠিন ভলনয ভাদেল 

কুযআন লড় পশুয ভলতা অলঝালয কোঁলদ, এ কুযআন লড়ই আল্লাহ্ য () জন্য 

ভাদেল তায জীফনটা পফপরল পদলত কুণ্ঠালফাধ কলয না। 

ফইলয প্রবাফলক োলটা কলয কদোয ককালনা উা কনই। চটি ল্প ড়ায ভ 

াঠক অলনকিণ ধলয পফলগুলরা পনল পচন্তা কযায ভ া। ইলে লরই ড়া 

ফন্ধ কলয কি পোন্টাপলত ডুলফ মা। পকন্তু ন ট পবপডয কিলত্র এ সুলমা  থালক 

ীপভত। দৃলশ্যয দ্রুত পযফতটন , পচন্তা কযায খফ একটা ভ থালক না। ককালনা 

পফললয য পবপড কদো ফা করকচায কানায কচল কই পফল পনল ফই ড়লর 

কটা কফপ ভ ধলয ভাথা থালক। চটি লল্প ড়া পজপনগুলরা াঠলকয ভপস্তলষ্ক 

দীর্ ট ভলয জন্য াকালাক্ত আন ক লড় ফল। াযািণ ভাথায ভলধ্য কৃপভয 

ভলতা পকরপফর কযলত থালক  লল্পয র্টনাগুলরা। পফকৃত অফাধ্য পচন্তাগুলরায াত 

কথলক লজ কযাই াা মা না।  

আয াযািণ ভাথায ভলধ্য পফকৃত পচন্তা কর্াযালপযা কযলর কটা আনায আচযলণ 

প্রবাফ কপরলফই। ন ট কদো ফা স্তমভথুন কযায পর ায পললফ কাজ কলয এটা। 

চটি লল্পয কনা আনালক একপদন না-একপদন স্তমভথুন আয ন ট-আপক্তয পদলক 

কঠলর পনল মালফই। াধাযণত চটি লল্পয কনা পদলই অশ্লীর অবে বিয এই 

জ ৎটালত ভাদেললয প্রলফ র্লট, স্তমভথুন ন ট-আপক্তয কফড়া পডপঙ্গল পরটলনয 

েোলট প ল এ থচরা কল ; ভুর ফররাভ কফাধ, পরটলনয েোলট না, থচরা 

কল  জাান্নালভয আগুলনয  লতট প ল।   

মপদ আপন কেলনা এ জর্ন্য কনায পোঁলদ লড় থালকন, তালর একটু পনলচয 

কথাগুলরা পচন্তা করুন।  প্রথভ প্রথভ মেন চটি ল্প ড়া শুরু কলযপছলরন তেন ভা, 

কফান, োরা, বাপফ, চাপচ, ভাপভ, কাপমন, ালয ফাায আপন্ট, টিচায, কালজয 

কভললদয পনল করো  ল্পগুলরা লড় আনায ভলন লতা না,  ল্পগুলরা কত জর্ন্য? 

পকন্তু আলস্ত আলস্ত আনায কালছ কটাই স্বাবাপফক ল ক র। আপন তালদয পনল 

পোন্টাপলত কবা া শুরু কযলরন, তালদয পফপবন্ন আচযলণয অন্য অথ ট কযা শুরু 

কযলরন, কালরয কচালে কদেলত শুরু কযলরন তালদয। ফ কযায পপন্ন আঁটলরন, 

লতা সুলমা  খ ৌঁজলরন, তাই না? অস্বীকায কযলফন না।  
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স্বাবাপফকবালফই ফাোপর কছলরলদয পচন্তাবাফনা কতগুলরা পনকটাত্ধীালক (বাপফ, 

ারী, কাপমন) পনল একটু অন্য যকভ । চটি ল্প তালদয কই অফাধ্য পচন্তা 

যংচং রাপ ল, এলকফালয নষ্ট কল্পনা কমভন চা কতভনবালফই উস্থান কলয। 

চটি লল্পয প্রধান ভস্যাটাই এোলন। আনালক এটা কম নতা ম্পলকট এক াদা 

পভলে তে গুলর োালফ এফং একভ আপন কগুলরা পতে ফলর ধলয কনলফন। 

পতেই কফাধ তাযা আভায কাছ কথলক পকছু চা, আভায ালথ পফছানা কমলত 

আগ্রী... ইতোপদ, ইতোপদ। আনায পচন্তা এোলনই থাভলফ না, চটি লল্প ড়া নাযী 

পকালযয কটকপনকগুলরা পনলজয জীফলন প্রলা  কযায কচষ্টা কযলফন। পফকৃত 

পচন্তায  ল্পগুলরা লড় পনলজয কবতয ক্রভা ত কম “কালভয” আলিপ পয নতপয 

কযলছন তায অিৎুাত লর কী লফ, কবলফলছন কেলনা? কত র্য বােলফ, ম্পকট 

আয জীফন নষ্ট লফ? আনায ফাফা-ভায কথা একফায পচন্তা করুন। কী পযভাণ 

রপজ্জত, অভাপনত লফন তাযা! 

চটি লল্পয কনা আনালক পতলর পতলর ধ্বং কলয কপরলফ। আনায দৃপষ্টপক্ত 

কলভ মালফ, স্মৃপতপক্ত কলভ মালফ। আনায ভপস্তলষ্ক ফড়ড় একটা পযফতটন 

আলফ এফং এই পযফতটনটা িপতকয। চটি ল্প কীবালফ কম নতা ম্পলকট 

ভপরালদয দৃপষ্টবপঙ্গ ফদলর কদ পভপ ান কস্ঘইট ইউপনবাপ টটি কটায য একটা 

এিলপযলভন্ট চাপরলপছর। কদো ক র, কমফ ভপরাযা চটি ল্প লড় তালদয 

ভদ্যান কযায ম্ভাফনা অলনক কফপ থালক। তালদয একাপধক কম নঙ্গী থালক, 

অফাধ কম নাচায, কফাানা তাযা  া বাপল কদ।
143

 

আল্লাহ্  () ফলরলছন, “পমনায কালছ কমলা না। পনশ্চই তা অশ্লীরতা  

পফথ াভীতা”  

(সূযা আর-ইযা; ১৭:৩২) 

আল্লাহ্  পকন্তু ফলরনপন কম, পমনা ককালযা না। পতপন ফলরলছন, পমনায কালছ কমলা 

না—এভন ফপকছু কথলক দূলয থালকা, মা কতাভালক পমনায পদলক পনল কমলত 

ালয। চটি ল্প ড়ায অবো আনালক পমনায পদলক পনল মালফ পক না কটা লয 

আলরাচনায ব্যাায, আর লন্টটা লে চটি ল্প ড়াই পমনায অন্তভু টক্ত। 

যাসূলুল্লা () ফলরলছন,  

“আদভন্তালনয য পমনায কম অং পরপফদ্ধ আলছ তা ক ালফই। কচালেয পমনা 

লরা পনপলদ্ধ পজপনলয প্রপত দৃপষ্টাত কযা, দু’কালনয পমনা লরা েফণ কযা, 

যনায পমনা লরা কলথাকথন, ালতয পমনা লরা স্প ট কযা, ালয পমনা লরা 

কেঁলট মাা, অন্তলযয পমনা লরা আকাঙ্ক্ষা এফং কাভনা কযা।”  

                                                           
143 Why you should avoid all shades of erotica - https://goo.gl/47LkcP 
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(প মুপরভ : ৬৯২৫; সুনাদের ফাইাপক : ১৩৮৯৩) 

তালর এফায পলফ করুন ক ধযলনয পমনা আপন কযলরন। প্রথভত, াত পদল 

কীলফাড ট কচল াচ ট কলয কলয চটি ল্প কফয কলয ালতয পমনা কযলরন। পদ্বতীত 

কচালেয পমনা - কচাে পদল পনপলদ্ধ পজপন কদেলরন এফং ড়লরন। র্ততীত 

অন্তলযয পমনা - চটি লল্প ড়া পজপনগুলরা পচন্তা কযলরন এফং বাফলরন, “ই! 

একফায মপদ লতা এ যকভ!”  

এফায আলযকটা াদী কানাই। খফ বিয াদী। 

যাসূলুল্লা ফলরলছন, “আপভ স্বলপ্ন একটি চুরা কদেলত করাভ মায লযয অং 

পছর চাা আয পনলচয অং পছর প্রস্ত আয কোলন আগুন উত্তি পের, কবতলয 

নাযী-দরুলযা পচৎকায কযপছর আগুলনয পো লয এলর তাযা লয উঠলছ, 

আফায আগুন পস্তপভত লর তাযা পনলচ মাপের, ফ টদা তালদয এ অফস্থা চরপছর। 

আপভ পজপেরলক () পজজ্ঞাা কযরাভ, “এযা কাযা”? পজপের () ফরলরন, 

“এযা লরা পমনাকাযী নাযী  দরুল।”  

(প বুোযী : ১৩৮৬) 

জাান্নালভয আগুন এতটাই বাফ কোলন ককউ মপদ এক কলকন্ড না, এক 

ভাইলক্রা কলকন্ড ফা তাযলচল অলনক কভ ভ থালক, তালরই ক দুপনায 

কর আনন্ন, কর ভজা, আযাভ-আল ভুলর মালফ। লতা ক দুপনায ফলচল 

সুেী ব্যপক্ত পছর, জীফলন ককালনা দুুঃে-কলষ্টয মুলোমুপে পন, যাজায ালর 

কথলকলছ, মা ভন চা কেললছ, ইলেভলতা ান কলযলছ। পকন্তু জাান্নালভয একটি 

মুসৄতট দুপনায ফ সুেস্মৃপত ভুপরল কদফায জন্য মলথষ্ট। চটি ল্প লড় াভপক ভজা 

ালেন পকন্তু একটা পফার ালয াাড় নতপয কযলছন ধীলয ধীলয। আয আনায 

আপ্যালনয জন্য উত্তি কযা লে জাান্নালভয আগুন। পনলজলক ফোঁচান! 

জাান্নালভয আগুন কথলক ফোঁচান! ককালনাভলতই কম ই আগুন ে কযা ম্ভফ না!  
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দগায ওাত্ত 

 

পকছুিণ লরা কবতলযয শুটা ক াঙ্গালত শুরু কলযলছ। ককালনাভলতই দভালত 

াযলছন না। এক ভ ফপকছু কপলর ছুলট ক লরন পপয কালছ। কনট কালনি 

কলয র  ইন কযলরন আনায ছলন্নয এি-কযইলটড লফাইলট। া লরয 

ভলতা এলকয য এক কইজ োউম কলয মালেন। প্রলতেকটা কইলজয ন ট 

অপবলনত্রীলদয ছপফ, পবপড আপন খ ৌঁটিল খ ৌঁটিল কদেলছন, ক্রভা ত কঢাক 

প রলছন। পোন্টাপয জ লত যপল যপল োলেন প্রপতটি কদ। 

এভন ভ ককালনা এক ন ট অপবলনত্রীয ছপফ আনালক উলত্তজনায চযলভ ক ৌঁলছ 

পদলরা। দপড়ল ছাযোয কলয পদলরা কালভয আগুলন। তায যীলযয স্বাদ আনায 

চাই-ই চাই। যীলযয েোঁজগুলরা কথলক ফহু কলষ্ট কচাে পযল আপন তাকালরন 

তায মুলেয পদলক এফং আপফষ্কায কলয ফলরন—এ আনায কফান! 

 পচন্তা করুন কই মুসৄলতট আনায ককভন রা লফ! 

বাই আভায, নীর দ টায ালয নাযীযা কায না-কায কফান, কায না-

কায কভল। তালদয একটা পযফায পছর ফাফা-ভায আদয, ভাা-ভভতা পছর 

কছাটবাইলয লঙ্গ খনসুটি পছর, পপ্র ভাদেলটায জন্য তালদয বুলক পছর এক 

মুদ্র বালরাফাা। পছর ঝ ড়া, আপড় কদা, ভান-অপবভান। পকন্তু ঠাৎই এক দভকা 

ফাতাল ফদলর ক লছ তালদয জীফন। পযণত লত ললছ অলন্যয রারা দোযলণয 

ফস্তুলত।কেলনা পক জানলত কচললছন দ টায ালয  ল্পগুলরা?  

এক একটা ছপফ, এক একটা পবপডলত আটকা লড় আলছ আনাযই ককালনা এক 

কফালনয, ককালনা এক বাইলয হৃদলয াাকায। কলুরললডয দ টায আড়ালর ন ট 

পবপডয তবাগ্য অপবলনতা-অপবলনত্রীলদয কংপক্রলটয চায কদালরয ভালঝ ফন্নী 

মতফ আতটনাদ আয দুুঃস্বলপ্নয অপবজ্ঞতাগুলরায ফটুকু আভযা লতা বুঝলত 

াযফ না। পকন্তু তাযলয এ অলদো ভুফলনয  ল্প পকছুটা লর ত্যলর ধযায কচষ্টা 

কযলত কদাল কী! চলুন ঘুলয আা মাক ন ট ইন্ডাপস্গ নালভয কই নযক কথলক। 
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ালফক ন ট অপবলনত্রীলদয স্বীকালযাপক্ত 

“...অন্যফ ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতা আপভ ফ ভ পভোটা ফপর। আভালক 

মেন ভাদেলজন প্রশ্ন কলয, ই পবপডয ই াড টলকায পনটা কযায ভ আনায 

ককভন করল পছর? আপভ াপ াপ মুে কলয ফপর, “বালরা না রা লর পক আপভ 

ই পনটা কযতাভ? আভায বালরা না রা লর আপভ ককালনা কাজই কপয না, ন ট 

ইন্ডাপস্গলত কালজয কিলত্র আভায দোণ ট স্বাধীনতা আলছ।” 

এবালফই পদলনয য পদন আভালক পভো ফলর কমলত । আর তেটা লে আপভ 

কেলনাই চাই না এফ দৃলশ্য অপবন কযলত। পকন্তু ইফ দৃলশ্য অপবন না কযলর 

আপভ কেলনাই এই ইন্ডাপস্গলত কাজ াফ না।” 

“১০৪ পডপগ্র জ্বয পনল আভালক র্ণ্টায য র্ণ্টা শুটিং কযলত ললছ। আপভ 

কোঁদপছরাভ। খফ কলয চাইপছরাভ ফাা চলর কমলত। পকন্তু আভায এলজন্ট চাপের 

না শুটিং অভাি কযলে আপভ ফাা চলর মাই। পনরুা ল প্রচণ্ড যীয োযা 

পনলই কাজ কযলত ললছ।” 

“...(ন ট ইন্ডাপস্গলত) আভায শুরুটা লপছর  ণধল টলণয পবপড পদল। োঁচ জনলক 

পদল পভ. করইনয আভালক ধল টণ কপযলপছলরন। এ র্টনা আভায জীফলনয কভাড় 

ঘুপযল পদলপছর। পতপন হুভপক পদলপছলরন এফ কাজ না কযলর আভালক গুপর 

কযলফন। এয আল  আভায কেলনা অোনার কলিয অপবজ্ঞতা পছর না। এ কাজটা 

আভালক পছন্নপবন্ন কলয কপলরপছর। যা আভায ালথ এভন আচযণ কলযপছর, কমন 

আপভ ফাতা বযা একটা োপস্ঘলকয দত্যর; আভালক শূলন্য ত্যলর মালেতাইবালফ 

ছুৌঁলড় কপরপছর। আভায যীলযয ফ অঙ্গ পনল যীপতভলতা পভউপমকার কচায 

কেলরপছর। আপভ জীফলন কেলনা এ যকভ ব াইপন, এত রাপিত  অভাপনত 

ইপন।” 

“...পফপবন্ন যকভ াযীপযক, কম ন  জীফাণুর্টিত অসুস্থতায জন্য আভালক ১০ 

ফালযয কফপ ইভালজটপন্প পচপকৎা পনলত লপছর, তাযয আপভ লন টাগ্রাপপ 

ছাপড়পন, কাযণ ন ট ইন্ডাপস্গলত এগুলরা খফ স্বাবাপফক র্টনা। আপভ ক্লোপভপডা, 

 লনাপযা অন্যান্য কম নফাপত কযাল  (STD -Sexually Transmitted 

Disease) আক্রান্ত অলনক কভললদয কদলেপছ। এফ দুযালযাগ্য  কছোঁালচ কযা লক 

তাযা খফ স্বাবাপফক ভলন কলয।” 

“...আপভ এভলনা দৃলশ্য কাজ কলযপছ কমোলন আভালক মৃত ভাদেললয অপবন কলয 

অন্যলক আভালক ধল টণ কযলত পদলত ললছ। যীলয কেঁতরালনা িত পনল ফাপড় 

পপযতাভ। 



পে নার ওপাদশ | 87 

   

কফপ উগ্র দৃলশ্য কাজ কযলর যক্তাত লতা। শুটিংলয ভ যা আভালক চড় 

ভাযত,  াল থুত্য   পছটাত আয কনাংযা  াপর পদত। আপভ ফপভ কলয কপরতাভ আয 

কই অফস্থাই শুটিং চাপরল কমলত লতা... নালক ফপভ ঢুলক কমত, পনশ্বা পনলত 

াযতাভ না!” 

 “...পতে কথা ফরলত আপভ আভায জীফনলক ঘৃণা কপয। পনলজলক প্রচুয ঘৃণা 

কপয। আপভ কেঁলচ থাকলত চাই না। কফ কলকফায আত্ধতো কযায কচষ্টা 

কলযপছ।”
144, 145, 146, 147 

 

পনম টাতন 

ইদাপনং ন ট ইন্ডাপস্গলত জনপপ্র লরা চড়-থাপ্পড়, অভানপফক পনম টাতন, থুত্য 

পছটালনা যাপ আয কইনদ্র কলিয দৃশ্য। এভনপক দরুল অপবলনতাযা কলিয 

য টলরলটয কলভালডয কবতলয অপবলনত্রীয মুে কচল ধলয েো কটলন কদ। এই 

ইন্ডাপস্গলত এটাই ক্লাইম্যাি! ফলচল কফপ পফপক্র া ৮৮% ন ট পবপড বাফ 

াযীপযক  ভানপক পনম টাতলন বযদয।
148

  

 

উচ্চ মৃত্যোয 

২০০৩ কথলক ২০১৪ ালরয ভলধ্য কোপরলপাপন টায ান কপযনালন্না বোপরলত 

অফপস্থত ন ট ইন্ডাপস্গয প্রা ১৫০০ কম নকভীয ২২৮ জন মৃত্যেফযণ কলযলছ। তালদয 

মৃত্যেয কাযণ? এইড, আত্ধতো, আয ভাদক কফন। অলনকলক তো কযা 

ললছ। দৌপথফীয আয ককালনা ইন্ডাপস্গয—এভনপক পভউপজক ইন্ডাপস্গ, মা পকনা ন ট 

ইন্ডাপস্গয কচল ১০ গুণ ফড় এফং কমোলন ভালঝভলধ্যই আত্ধতোয র্টনা র্লট—

কোনকায অফস্থা এত বাফ না। কমোলন একজন াধাযণ অোলভপযকালনয 
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প্রতোপত আয়ুষ্কার ৭৮.৬ ফছয, কোলন একজন ন ট অপবলনতা ফা অপবলনত্রীয 

প্রতোপত আয়ুষ্কার ভাত্র ৩৬.২ ফছয।
149

 

 

কম নলযা  

র অোলিলরলয স্বাস্থে পফবাল য তে অদেমাী ২০-২৪ ফছয ফী াধাযণ 

ভাদেললদয ত্যরনা ন ট অপবলনতা ফা অপবলনত্রীলদয প্রাণর্াপত ক্লোপভপডা  

 লনপযা ংক্রভণ আিা ১০ গুণ কফপ। ন টস্ঘাযলদয ভলধ্য এ কযা গুলরায 

ংক্রভলণয আিা কল্পনাতীতবালফ কফপ। একজন ভপরা পচপকৎক, পমপন 

একইালথ একজন ালফক ন ট অপবলনত্রী  AIM (Adult Industry Medical 

Healthcare Foundation) এয প্রপতষ্ঠাতা, ন ট ইন্ডাপস্গলত কম নলযাল য 

প্রাদুবটালফয কথা স্বীকায কলযলছন।  

পতপন আয ফলরলছন, “৬৬% কম ন অপবলনতা াযপ এ কবাল ন, ১২-২৮% 

আক্রান্ত STD কত, আয ৭% আক্রান্ত HIV কত।” 

কম নলযা  আলছ পক না কটা যীিা ন টপল্প আইলনয আতাভুক্ত ন। কভীলদয 

পনজ েযলচ যীিা কযালত ।
150

  

 

ভাদকাপক্তয উচ্চ ায  

ন ট পবপডলত পফকৃত কম নাচালযয দৃলশ্য অপবন কযা অপবলনতা-অপবলনত্রীলদয 

য প্রচুয ভানপক চা সৃপষ্ট কলয। কবতযটা পোঁা, ঠনঠলন ফাপনল কদ। প্রফর 

অফাদ আয পফলণ্ণতা জপড়ল ধলয আলষ্টদৌলষ্ঠ। জীফলনয লাপন ভুরলত তাযা আঁকলড় 

ধলয ভলদয কফাতর।  োঁজা, কলযাইন, ককালকইন, পক্রস্ঘারলভথ—পকছুই ফাদ লড় 

না। তা ছাড়া ভাদলকয কনা ডুলফ থাকা ছাড়া ন ট পবপডয পকছু পফলল দৃলশ্য 

অপবন কযা পকছুলতই ম্ভফ  না। এ ব্যাালয একজন ন ট অপবলনত্রী ফলরলছন, 

“আভযা ফলচল কফপ কমফ ভাদক ব্যফায কপয কগুলরা লরা এিলটপ, 

ককালকইন, ভাপযজুানা ( োঁজা), য্যানাি, বোপরাভ, বাইকাপডন আয 

অোরলকার।”
151

 

২০১২ ালর ১৭৭ জন ন ট অপবলনত্রীলদয লয চারালনা এক জপযল কদো মা, 

৭৯% ন ট অপবলনত্রী জীফলন একফায লর  োঁজা কেললছন, hallucinogens 
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ব্যফায কলযলছন ৩৯%, এিলটপ ব্যফায কলযলছন ৫০%, ৪৪% অপবলনত্রী 

কভলি একফায ককালকইন ব্যফায কলযলছন, পক্রস্ঘারলভথ ফা কভথঅোলেটাপভন 

ব্যফায কলযলছন ২৭% অপবলনত্রী, পফপবন্ন ধযলনয রোংকুরাইমায ব্যফায 

কলযলছন ২৬% আয কলযাইন ব্যফায কলযলছন ১০% অপবলনত্রী।
152

  

জাদোপয ২০০৮-এ এক দরুল ন ট অপবলনতা তায ব্লল  করলেন, “ভাদক আভালদয 

ইন্ডাপস্গলত খফ ফড় একটা ভস্যা। ককউ মপদ আনালক অন্য পকছু ফলর, তলফ ক 

পভো ফরলছ। শুদৄ এই ভাদলকয জন্য অংখ্য কভল কেঁলচ থাকায ইো-উদ্যভ ফ 

াপযল কপলরলছ। এ ফাস্তফতা পচন্তা কযাটাই খফই কলষ্টয আয তালদয এ অধুঃতন 

খফই কফদনাদাক, অন্তত আভায কালছ। এটা ভানলতই লফ কম, কফপয বা  

ভাদকাক্ত প্রলপনার াায্য ছাড়া তালদয অপবি জীফন কথলক কফয ল 

আলত ালয না। আপভ শুটিং কট কথলক শুরু কলয াটি ট, এভনপক  াপড়লত 

ড্রাল য মলথে ব্যফায কদলেপছ। 

ন ট ইন্ডাপস্গয আদেভাপনক ৯০% জনফর (াযপযভায, ড্রাইবায, এলজন্ট, ভাপরক 

ইতোপদ)  োঁজা আক্ত। পকছুপদন আল  কলট আভায ালথ কম কভলটি “অপবন” 

কযপছর ক আচভকা অজ্ঞান ল মা। ক অপিকপন্টলন আক্ত পছর। আলযকটি 

কভল GHB বাযলডাজ ল কলটই লুটিল লড় (GHB-াটি ট ড্রা  কমটা 

এরলকালরয ালথ লজ পভল না)। এভন র্টনা আলছ কম, একজন কভল লন ট 

অপবনলয জন্য “ম্মানসূচক দযস্কায” (Prestigious Award) কললছ পকন্তু 

ক এতটাই কনাগ্রস্ত ল লড়পছর কম, দযস্কায আনলত কমলত ালযপন।  

প্রশ্ন লরা এোলন ভাদক এত জরবে ককন? প্রথভত, এোলন কাজ কলয মূরত 

১৮-২১ ফছলযয কভলযা, মালদয অলনলকই অপপিত নলতা অল্প পপিত। 

অলনলকই আল মাযা ফরলত ক লর এয আল  কদ টকশূন্য পছর অথফা পৎমায 

কদাকালন স্তা কাজ কযত। 

এোলন এল তাযা ভাল ১০ াজায ডরায আ কলয। ভাল ১০-১২ পদন ৫ র্ণ্টা 

কলয কাজ কযলরই । ভাদলকয দারারযা ােলযয ভলতা তালদয পকায কলয। এ 

কভললদয ালত থালক প্রচুয অফয ভ আয কোঁচা টাকা। দুল দুল চায পভপরল 

ভাদক ব্যফাীযা ফাপজভাত কলয পনলত ভুর কলয না।”
153

  

আভযা অলনলকই বাপফ ন ট অপবলনতালদয কাজ কফাধ দৌপথফীয ফলচল ভজায 

কাজ। তাযা ভজা ালে আফায টাকা ালে! ধাযণাটা ভুর। ন ট অপবলনতালদয 
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অপবন কযায জন্য প্রচুয পযভাণ কম ন পক্তফধ টক শৄধ কফন কযলত । 

পযণপতলত ভু লত  পফপবন্ন যকলভয জটির অসুলে। ালথ অফাদ, তাা, লাপন 

কতা আলছই। ভাযাত্ধক যকলভয ভাদকাক্ত ল লড়। ন ট পবপডলত অপবন 

কলয কম টাকা উাজটন কলয, তায কফপয বা ই চলর মা ভাদলকয কছলন। নাযীয 

প্রপত তালদয দৃপষ্টবপঙ্গ ম্পূণ টবালফ ফদলর মা। ককালনা নাযীলকই তাযা 

বালরাফালত ালয না। বালরাফাা কী, এটাই ভুলর মা। নাযী ছাড়া কীবালফ 

একজন দরুল ম্পূণ ট লত ালয? সৃপষ্টয সূচনারি কথলক শুরু কলয কল ম টন্ত 

নাযীয কালছ দরুললযা ঋণী। নাযীয জলর স্দান কলযই কতা দরুল ললছ পফশুদ্ধ, বে, 

পফত্র।  

জীফলনয ফন্ধুয লথ নাযী ফন্ধু ল াত ধলয কযলেপছর ফলরই না দরুল কললছ 

জীফলনয ফন্ধুয লথ চরায া। ন ট অপবলনতাযা ককালনা নাযীয লঙ্গই 

বালরাফাায ম্পলকট জড়ালত ালয না, জীফলনয কী করুণ পযণপত! দযললত্বয কী 

পনদারুণ অভান।
154, 155 

 

ভানফাচায  

বিয এ ইন্ডাপস্গলত ককন কাজ কযলত আল ভাদেল? এয কছলন কলকটা 

পোিয কাজ কলয। অল্পফস্ক, দুপনায ফাস্তফতা ম্পলকট অজ্ঞ পকলাযী-তরুণীলদয 

কচাে ধোঁপধল মা ন ট ইন্ডাপস্গয লোভালয। খ্যাপত, টাকা, উদ্দাভ কম নজীফলনয যপেন 

স্বপ্ন পনল তাযা া ফাড়া এই অন্ধকায জ লত। কপ্রলভ প্রতাযণা, ধল টণ, কছাটলফরা 

কম ন-পনীড়লনয পকায া, ফাফা-ভায পডলবা ট এগুলরা কাযলণয অন্তভু টক্ত। 

টিউান পপ, ড্রাল য টাকা কজা াড় কযা পকংফা কফকাযলত্বয তাা কথলক 

অলনলক এই ইন্ডাপস্গলত কাজ কযলত আল। তলফ ন ট অপবলনত্রীলদয কফ ফড়লড়া 

একটা অং ইন্ডাপস্গলত আল ভানফ-াচাযকাযীলদয েপ্পলয লড়। ভাদক 

ফাপণলজেয য ভানফাচায লরা ফতটভান আদৄপনক বে দৌপথফীয ফলচল ফড়  

সুং ঠিত ইন্ডাপস্গ। ভানফাচালযয ব্যফা প্রপতফছয করনলদন  প্রা ১৫০ 

পফপরন ডরালযয।
156

  

                                                           
154 Most Successful Male Porn Star Of All Time Speaks Out On Porn - 

https://goo.gl/ifRCBC 

155 Popular Male Porn Star Talks About The Difficulty Of Being A Part Of The Industry - 

https://goo.gl/UNwUDW  
156 Human Trafficking by the Numbers - https://goo.gl/QsuQbi 
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অোলভপযকালত নাযী  পশু াচায কযা  শুদৄ কি ইন্ডাপস্গগুলরায চাপদা 

কভটালনায জন্য। কম ন ফাপণলজেয চাপদা কভটালত ভানফাচালযয কম বাফতা 

কটা বালরাবালফ কফাঝায জন্য পকছু তে জানা দযকায : 

National Center for Missing and Exploited Children এয কপ্রপলডন্ট 

আপন ট অোলরলনয ভলত শুদৄ অোলভপযকালতই কি ইন্ডাপস্গয (পততাবৃপত্ত, ন ট 

ইন্ডাপস্গ) জন্য প্রপত ফছয এক রালেয ভলতা পশু াচায কযা ।
157

 অোলভপযকায 

Department of Health and Human Services এয অধীনস্থ Human 

Trafficking Program এয ালফক ডাইলযিয পস্ঘব ো নালযয ভলত এ 

ংখ্যা প্রা কাা এক রাে।
158

 

প্রপতফছয দলযা দৌপথফীলত ছ কথলক আট রি নাযী  পশু ভানফাচালযয পকায 

। এলদয কফপয বাল যই জা া  ইউলযা-অোলভপযকায কি 

ইন্ডাপস্গগুলরালত (পততার, ন ট ইন্ডাপস্গ, পস্গ ক্লাফ ইতোপদ)।
159

 

 

লন টাগ্রাপপ কমবালফ আদভ ব্যফাীলদয জন্য চাপদা সৃপষ্ট কযলছ 

ককান ককান পোিয কি রোপপপকং-কক প্রবাপফত কলয তায য অোলভপযকান 

ংস্থা Shared Hope International একফায একটা প্রপতলফদন নতপয 

কলযপছর। প্রপতলফদলন কদো ক র ন ট ইন্ডাপস্গ লরা কই পোিযগুলরায একটি 

কমগুলরায কাযলণ পকছু অভাদেল ভানফাচালয (মালদয ভলধ্য কফপয বা ই নাযী  

পশু) জপড়ল লড়।
160

 াচাযকৃত এফ ভাদেলগুলরায কফপয বাল যই কল 

ঠিকানা  ইউলযা ফা অোলভপযকায ভত ককালনা বে ভান কদলয (?) 

পততার, পস্গ ক্লাফ ফা ন ট ইন্ডাপস্গলত—কম নদাী পললফ। আফায ককালনা 

ককালনা ভ শুদৄ ন ট ইন্ডাপস্গয চাপদা কভটালনায জন্যই নাযী  পশু াচায কযা 

। পকন্তু ককন ন ট ইন্ডাপস্গয ালথ ভানফাচায জপড়ত? 

                                                           
157 Sex+Money: A National Search for Human Worth. Produced by Morgan Perry and 

directed by Joel Angyal, 92 min., photogenX, 2011, DVD. 

158 Abolition(trailer). Produced by Pam Parish and directed by Andrew Tucciarone, 1.42 

min., Whistlepeak, 2009, https://www.youtube.com/user/InnocenceAtlantaOrg (accessed 

April 25, 2014). 
159 ভানফাচায এফং ন ট ইন্ডাপস্গয াযস্পপযক ম্পলকটয য কদেলত ালযন এ পবপডটি - Dr. Karen 

Countryman-Roswurm, LMSW, Ph.D. on human trafficking - https://goo.gl/Tc8wjF 

এ ছাড়া ইন া আল্লা রস্ঘ ভলডপস্ঘয যফতী ফই পভো ফত-এ পফস্তাপযত আলরাচনা কযা লফ। 

160 DEMAND. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, 

Japan, the Netherlands, and the United State, page-5, - https://goo.gl/LNuoum 
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এ প্রলশ্নয উত্তয ালফন লন টাগ্রাপপ কীবালফ একজলনয ভপস্তষ্কলক পযফতটন কলয, 

তায ভালঝ। পফজ্ঞানীলদয ভলত আভালদয ভপস্তলষ্ক "পভযয স্দায়ু" নালভ একধযলনয 

ভপস্তষ্ক ককাল আলছ। মেন আভযা পনলজযা ককালনা পকছু কপয অথফা অন্যযা মা 

কযলছ তা কদপে তেন এ স্দায়ুগুলরা উদ্দীি । এই কাযলণই চরপচ্চলত্রয দৃশ্য 

আভালদয কোঁদা অথফা ব াা। এ কাযলণই পকছু করাক টিপবলত দ্টফর 

কেরা কদোয ভ তীে উলত্তজনা  আলফল য পভললর কেরায ালথ জপড়ল মা। 

পচন্তা করুন, কেরায ভালঠ তাযকা দ্টফরালযয ালয জাদু কদলে আনায পক ভলন 

 না, ই! লদয ভলতা আপভ মপদ এ যকভ কেরলত াযতাভ! দ্টফরায ফলুন, 

পলনভা ফা পপযালরয নাক ফলুন, না চাইলর অলফচতনবালফই আপন পকন্তু 

তালদয অদেকযণ কলযন—কাাক-আাক কথলক শুরু কলয, বাফবপঙ্গ, কথাফাতটা, 

োঁটাচরা, কাযকাট... তাই না?
161

 

একজন ভাদেল মেন র্ণ্টায য র্ণ্টা ধলয ন ট পবপড কদলে, লন টাগ্রাপপলত আক্ত 

ল মা, তেন ক চা দ টা কদো পজপনগুলরা ফাস্তফ জীফলন প্রলা  কযলত। 

আভযা আল ই এ ব্যাালয পফস্তাপযত আলরাচনা কলযপছ। আয কম প্রজলন্য 

কম নপিায, কম নতা ম্পলকট ধাযণা াফায একভাত্র অথফা প্রধান ভাধ্যভ 

লন টাগ্রাপপ, কম প্রজলন্য লন টাগ্রাপপলত ালতেপড় লে নলফই, কই প্রজলন্য 

কালছ কম নতায অথ ট একটাই—ন ট পবপডলত কদো কম নতা। পকন্তু এই ন ট 

পবপডগুলরালত কম নতায নালভ কদোলনা লে এক পভলে, পফকৃত এফং অপতযপিত 

 ল্প।  

এভনবালফ কম নতালক উস্থান কযা লে, মা ককালনা সুস্থ স্বাবাপফক ভাদেললয 

লি পচন্তা কযা ম্ভফ না। মপদ লন টাগ্রাপপ কদেলত কদেলত এেন অপধকাং 

ভাদেল এগুলরালক স্বাবাপফক পললফ ধলয পনললছ। আয কই ালথ নাযীলদয য 

বিয অতোচায কতা আলছই। একজন ন ট-আক্ত ব্যপক্ত মেন দ টা কদো 

পজপনগুলরা ফাস্তলফ কযলত মা তেন তালক কফ কলকটা ভস্যায মুলোমুপে 

লত । 

প্রথভত, আল ই ফরা ললছ খফ অল্প ফল লন টাগ্রাপপয ালথ পযপচত ফায পলর 

পকলায-পকলাযীযা ফাস্তফ কম নতায পদলক ঝৌঁলক লড়। পফল ফা  ার টলিন্ড-

ফলিলন্ডয ভাধ্যলভ নদপক চাপদা কভটালত না াযলর ফাধ্য ল তালদয কমলত  

পততারল। এবালফ পততায চাপদা ফালড়, ফালড় ভানফাচায। 

পদ্বতীত, ন ট-আক্তলদয পঙ্গনীযা অপধকাং কিলত্রই কফডরুলভ ন ট 

অপবলনত্রীলদয ভলতা পনর টজ্জ লত ালয না। ন ট পবপডলত কদোলনা দৃশ্যগুলরায 

অদেকযণ কযলত চা না। পকন্তু একজন ন ট-আক্ত ব্যপক্তয এভন অফস্থা  কম, 

                                                           
161 Mirror neuron system - https://goo.gl/KuZtXs 
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লন ট কদো কম ন আচযণগুলরা না কযলত াযলর, ক ককালনাবালফই র্তি লত ালয 

না। ফাধ্য ল একভ তালক কমলত  পততারল। পততারগুলরা তালদয 

েলদ্দযলদয চাপদা দোযলণয জন্য াত ালত ভানফ-াচাযকাযীলদয কালছ আয 

ভানফ-াচাযকাযীলদয পকালয পযণত  রি রি অা নাযী  পশু। 

মাযা ন ট পবপড কদলেন তালদয এটা পফশ্বা কযলত কষ্ট লত ালয। পকন্তু এভন 

াজায াজায ন ট-আক্ত াা মালফ মালদয ন ট-আপক্তয কল পযণপত পছর 

পততারল  ভন। নটি কদলয ৮৫৪ জন পততালক পনল কযা জপযল কদো 

ক লছ, ৪৭ তাং পততা জাপনললছ, তালদয েলদ্দযযা তালদয ঠিক কটাই কযলত 

ফাধ্য কলয কমটা তাযা আল  ন ট পবপডলত কদলেলছ।
162

 Oral History Project 

এয জপযল কদো ক লছ তকযা ৮৬ জন পততা ফরলছ তালদয েলদ্দয তালদয ন ট 

পবপড কদপেল ফলর কতাভযা দ টায ই অপবলনত্রীলক হুফহু অদেকযণ কলযা।
163

 

ভানফাচালযয ব্যাালয ইউএ কস্ঘইট পডাট টলভলন্টয পপনয অোডবাইমায রযা 

করডাযায কতা কাজাাটা ফলরই কপলরলছন, লন টাগ্রাপপয ভাধ্যলভ ফাপণপজেক 

কম ন-পনীড়লনয (কভাপ টার কলিয জন্য ভানফাচায) ভালকটটিং কযা ।
164

 

র্ততীত, ন ট-আক্তযা তায পঙ্গনীলদয ভলধ্য ন ট অপবলনত্রীলদয ভলতা নদপক 

ক ন্নম ট খ ৌঁলজ কফড়া। ভলন ভলন ন ট অপবলনত্রীলদয কদলয ালথ পনলজলদয 

পঙ্গনীয কদলয ত্যরনা কলয ফ ভ। পকন্তু তালদয তা লত । ন ট 

অপবলনত্রীযা াজটাপয অন্যান্য পফপবন্ন উাল তালদয কদল কৃপত্রভ ক ন্নম ট পনল 

আল, কমটা স্বাবাপফক অফস্থা ককালনা ভাদেললয ভালঝ চযাচয াা মা না। 

কালজই ন ট-আক্তযা তালদয পঙ্গনীয “ানল” যীলযয ফদলর ন ট 

অপবলনত্রীলদয ভলতা যীলযয অপধকাপযণী পততালদয কালছ মা। আয পততায 

কজা ান কদায জন্য চলর ভানফাচায।  
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চত্যথ টত, ভানফাচালযয পকায া তবাগ্যলদয কজায কলয ন ট পবপডলত 

ব্যফায কযা । পফলল কলয াড টলকায লন টাগ্রাপপলত। ভানফাচালযয পকায 

তকযা ৭০ জন পবকটিভ জানা কম, তালদয ন ট পবপডলত অংগ্রলণ ফাধ্য কযা 

ললছ।
165

 লন টাগ্রাপপলক পর্লয চরলছ নব্য দাপ্রথা। ভানফাচালযয পকায 

নাযীলদয ফানালনা লে কম নদাী। অথচ “ইরাভ নাযীলক কম নদাী ফানা” ফলর 

তাযস্বলয পচৎকায কযা পশ্চভা পফশ্ব আয তালদয আদপ টক ন্তান ফাদাপভ চাভড়ায 

পপপযপঙ্গযা এ আদৄপনক দাত্ব পনল মুে খরলত নাযাজ।  

পটলকায ন ট কথলক ভাদেল ধীলয ধীলয াড টলকায লন টয পদলক ঝৌঁকলছ। ফাড়লছ 

আয কফপ এিপরভ, নাযীলদয য আয কফপ অতোচায, আয কফপ পফকৃত 

কম নতায চাপদা। কই ালথ ফাড়লছ রাইব লফকোভ কি, রাইব ধল টণ। 

“স্বাধীন” নাযীলদয ত্যরনা ভানফাচালযয পকায কম নদাী ফানালনা নাযীলদয 

দ্বাযা এই কাজগুলরা কযালনা কমভন কভ ঝালভরায, কতভনই কভ েযলচয। 

এককথা ফরলত ক লর কি ইন্ডাপস্গয ভাধ্যলভ ভানফ-াচাযকাযীলদয টাকা 

কাভালনায জন্য ফলচল কফপ প্রলাজনী পফলটা লরা দরুললদয পিা কদা কম, 

নাযীযা লরা ককফর কবাল য ভার। তালদয কমবালফ ইলে কচলটদলট, োফলর-পিঁলড় 

োফায অপধকায কতাভায আলছ। আয দরুললয ভপস্তলষ্ক এ পফশ্বা ঢুপকল কদায জন্য 

লন টাগ্রাপপয কচল বালরা আয ককালনা ভাধ্যভ পক আলছ? 

একফায এক মৄফক যাসূলরয () কালছ এল ফলরপছর, “ইা যাসূলুল্লা, আভালক 

পমনা কযায অদেভপত পদন।” এ কথা শুলন উপস্থত ফাই চভলক উঠলর যাসূলুল্লা 

কস্দ বলয তালক কালছ ডাকলরন। তালক প্রশ্ন কযলরন, “ত্যপভ পক কতাভায ভালয 

জন্য এটা ছন্ন কযলফ?” মৄফকটি ফরলরা, “না ইা যাসূলুল্লা। আল্লা আভালক 

আনায প্রপত উৎপ টত করুন। ককালনা ভাদেলই তায ভালয জন্য এটা ছন্ন কযলফ 

না।”  

যাসূলুল্লা () এলক এলক মৄফকটিলক প্রশ্ন কযলরন, তালর কতাভায কভলয জন্য? 

কতাভায কফালনয জন্য? কতাভায দ্দ্য জন্য? কতাভায োরায জন্য?  

মৄফক প্রপতফাযই ফরলরা, ককান ভাদেলই এটা ছন্ন কযলফ না।  

তাযয যাসূলুল্লা () তায যীলয াত যােলরন এফং দু’আ কযলরন- “ইা 

আল্লা তায গুনা িভা করুন, তায অন্তয পফত্র করুন এফং তায চপযত্র যিা 
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করুন।” নফীয () কাছ কথলক এ পিা াফায য, মৄফকটি যফতী জীফলন যাস্তা 

চরায ভ ককান পদলক কচাে ত্যলর তাকালতা না।
166

  

বাই আভায, পফশ্বা করুন, প্রপতটি ন ট পবপডয পোন্টাপয কছলন লুপকল আলছ 

অলনক নযনাযীয অা আতটনাদ, বুলকয এলকফালয  বীয কথলক উলঠ আা 

দীর্ টশ্বা, না-জানা অলনক স্বপ্ন বাোয  ল্প। আপন  আনায ভলতা অংখ্যযা 

ন ট পবপড কদলেন ফলরই, আপন কনট কথলক ন ট ডাউনলরাড কলয চাপদা সৃপষ্ট 

কলযন ফলরই এফ অা নাযীলদয, পশুলদয ড়লত  ভানফ-াচাযকাযীলদয 

কফলর, কফলছ পনলত  বাফ জীফন। ন ট লফাইলট কযা আনায প্রপতটি 

ভাউ পক্ললকয কাযলণ লতা একজলনয দৌপথফীটা তছনছ ল মালে। আনায 

ককালনা পনকটাত্ধীা, আনায কফান কমলকালনা পদন এ যকভ বাফতায পকায 

লফ না, তা পক আপন গ্যাযাপন্ট পদল ফরলত াযলফন? 

কী দযকায িপণলকয আনন্ন, াভপক উলত্তজনায জন্য এ দৌপথফীয মুক্ত পনভ টর 

ফাতাটালক পফলাক্ত অশ্লীর কলয কপরায?
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অঙ্গায! 

 

এক. 

রম্বা, ঋজু যীলযয কাঠালভা। 

ককোঁকড়ালনা চুর, ই লরয কঠোঁলটয ভলতা ফোঁকালনা োড়া নাক। 

সুদ টন। ডোপং। 

আইলনয ত্যলোড় ছাত্র। পফনী, নম্র, ভাপজটত রুপচয কাাক-আাক, ফ পভপরল 

অতেন্ত আকল টণী ব্যপক্তত্ব। আাদভস্তক পনাট বদ্রলরাক। প্রথভ দ টলন কম ককউই 

ছন্ন কলয ফলত ফাধ্য। যস্য আয ভাায অদু্ভলত পভললর বযা কচাে দুলটা 

কমলকালনা কভলয যালতয ঘুভ াযাভ কযায জন্য মলথষ্ট। 

সুদ টন কচাযা আয বদ্রলরালকয মুলোলয আড়ালর লুপকল পছর অন্য একটা প্রাণী। 

কমন ক যফাট ট লুই পস্ঘলবন্পলনয  লল্পয ফই কথলক উলঠ আা ফাস্তলফয ডিয কজপকর 

অোন্ড পভস্ঘায াইড। ক পছর এক পপযার পকরায, কযইপস্ঘ, নযপাচ। ৩০ 

এয কফপ কভললক পনলজয ালত অতেন্ত পনষু্ঠযবালফ খন কলযপছর ফলর 

পনপশ্চতবালফ জানা মা। মপদ আর ংখ্যাটা আয অলনক কফপ ফায কথা। 

পপযার পকরাযলদয নানা ধযলনয ফাপতক থালক। য ফাপতক পছর 

কনলক্রাপপপরা—মৃতলদলয ালথ কি। লচ-দ্লর  রলত শুরু কযায আ  ম টন্ত 

 য পবপিভলদয মৃতলদগুলরালক ধল টণ কযত। 

ফাফা-ভায কদা নাভ, পথডয যফাট ট ফাপন্ড। ভাদেল লক কটড ফাপন্ড ফলরই জানত। 

কালরয ভলতা দতট পছর, পফড়ালরয ভলতা পনুঃব্দ্ পছর তায চরালপযা। নাযী 

পকালযয পনখ ৌঁত েোন কযত। পচতায পিপ্রতা পকায কলয কস্রপ ভূলতয ভলতা 

াা পভপরল কমত। ফার্া ফার্া দপর অপপায আয ঝাদে ক ালন্নালদয নালকয 

জর আয কচালেয জর এক কলয কছলড়পছর। ত্তলযয দলক অোলভপযকায ৭ টি 

কস্ঘইটজুলড় কালভ কলযপছর এক ত্রালয যাজত্ব। 
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প্রথভ আর্াত  

ঠিক কেন এফং ককাথা ফাপন্ড পকায শুরু কলযপছর তা পনল পফস্তয তদন্ত ললছ, 

অলনক জর কর্ারা কযা ললছ, পকন্তু আর তে কফয কযা ম্ভফ পন। এলকক 

ভ এলকক জনলক ফাপন্ড এলকক যকভ কথা ফরত। 

ধাযণা কযা  কভললদয পকডন্যা আয ধল টলণয শুরুটা ১৯৬৯ কথলক শুরু কযলর, 

ফাপন্ড খন আয কনলক্রাপপপরা শুরু কলয ১৯৭১ ালরয য কথলক। পকছু আরাভত, 

আয তদলন্ত াা পকছু তলেয কাযলণ অলনক পডলটপিব ধাযণা কলযন, খপন 

পললফ ফাপন্ডয ালতেপড় আয অলনক আল । ১৯৬১ ালর ৮ ফছয ফলয একটা 

কভললক খন কযায ভাধ্যলভ। ফাপন্ডয ফ তেন ভাত্র ১৪। ফাপন্ড অফশ্য পচযকার এ 

অপবলমা  অস্বীকায কলযলছ। 

টুকটাক পকডন্যাপং এফং দু-একটা খন কলয াত াকালনায য ফাপন্ড শুরু কলয 

তায আর কেরা। ১৯৭৪ ালর, ২৭ ফছয ফল। 

 

পকায 

ফাপন্ড টাল টট কযত ার পোলনয আকল টণী কাালকয কলরজ, ইউপনবাপ টটি 

সা সুন্নযী কভললদয। মালদয ফ াধাযণত ১৫-২৫ ফছলযয ভলধ্য। সুন্নয 

জাভাকাড় লয ককতাদুযস্ত ল মুলো, টচ ট রাইট, দপড়দড়া, পিঁধকাঠি, 

োন্ডকাপ ইতোপদ ফাদাপভ কব িো ালন চাপল ফাপন্ড কফপযল ড়ত পকালযয 

কেোঁলজ। টর পদল কফড়াত এভন জা াগুলরালত কমোলন নাযীলদয আনাল ানা 

কফপ। কাউলক ভলন ধযলর ফা একা ককালনা সুন্নযীলক লথ চরলত কদেলর কনলভ 

আত  াপড় কথলক। 

এক াত কঝারালনা থাকত পলং-এ অথফা এক াল থাকত োস্ঘায—বান কযত 

কমন তায াত/া বাো। আলযক ালত থাকত বাযী পেপলক ফা কভাটা কভাটা ফই। 

টাল টলটয খফ কালছ প ল ভলনালমা  আকল টলণয জন্য ফইগুলরা লব্দ্ কপলর পদত 

ফা এভন বাফ কযত কম পেপলকটা ফন কযলত খফ কষ্ট লে—জরুপয াায্য 

দযকায। টাল টট াায্য কযলত আলর “শুদৄ কথা পদলই পচলড় পবপজল কপরত” 

সুদ টন ফাপন্ড। অদেলযাধ কযত পেপলক ফা ফইগুলরা  াপড় ম টন্ত ক ৌঁলছ কদায। 

 াপড় ম টন্ত ক ৌঁছালনা ভাত্রই নযক কনলভ আত টাল টলটয ভাথা। কফ পকছুপদন য 

অা কভলটায পফকৃত দ্লর কঢার ল মাা জাভাকাড় ছাড়া রা াা 

কমত ককালনা এক পনজটন, পযতেক্ত জা া—াাড়-ফ টলত ফা ফলন-জঙ্গলর। 

অলনক ভ রালয পচহ্নটুকু াা কমত না। 
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রা লচ লর দ্রলত শুরু কযায আ  ম টন্ত ফাপন্ড মৃতলদলয ালথ কি কযত। 

লতা এক জা া খন কলয ২০০ ভাইর দূলযয ককালনা এরাকা এল আলযকটা 

খন কযত। তাযয আফায প্রথভ ক্রাইভ স্পলট এল রালয য ঝার পভটাত—

পনলব টজার ভাদেলরূী তান। 

পাটর, েলরইক পটি, কলরয োলডা, কোপযডায কভলযা আতলি ভু পছর। 

অজানা এক াইলকা ঘুলয কফড়ালে লয, না জাপন কেন কায ারা আল। এক 

কালস্ঘর কথলক আলযক কালস্ঘলর মাফায ভ, পথলটায ফা পলনভা র কথলক 

কপযায লথ, এভনপক কপযলডায পদল এক রুভ কথলক অন্য রুলভ মাফায ভ 

কভলযা  ালফ ল কমত, পচরুপন অপবমান চাপরল ধযা কমত না র্াতকলক। 

এলকয য এক কভল যস্যভবালফ  ালফ ল মালে অথচ যলস্যয ককালনা 

পকনাযা লে না, র্াতক ধযা ড়লছ না। পকং কাউপন্টয কপযপ অপপলয পডলটপিব 

আয পাটর দপর পডাট টলভন্ট কুত্তা া র ল প লপছর অযাধী ধযায জন্য। 

পকন্তু ফাপন্ডয পকালযয ংখ্যা কুপড় ায ফায আ  ম টন্ত ককউই বুঝলত ালযপন, 

তাযা ফাই আলর দৌথক দৌথকবালফ একজন করালকয কছলন ছুটলছ। 

এয কাযণ পছর অফশ্য। কটড ফাপন্ডয ভপস্তষ্ক পছর ক্ষুযধায, পযপস্থপত পফলশ্ললণ কলয 

খফ দ্রুত পদ্ধান্ত পনলত াযত। ক্রাইভ কভলথালডারপজ পনল  বীয ড়ালানা তালক 

পপেলপছর কীবালফ কায লন্নলয উলদ্রক না কলয ক্রাইভ স্পলট আঙুলরয ছা 

ফা এই জাতী ককালনা ক্লু না কপলর পনপভললই াপ া মা। স্তাদ পছর 

ছদ্মলফ ধাযলণ—চুলর দু-আঙুর চাপরল ফা মুলেয এিলপ্রান ফদলর কপলর খফ 

তাড়াতাপড়ই পনলজয কচাযা ফদলর কপরলত াযত। ককালনা প্রতেিদীই 

ঠিকবালফ দপরলক য কচাযায পফফযণ পদলত াযত না। ইলে কলযই ফন্দুক 

ব্যফায কযত না, পনলজয পযচ লুলকালনায জন্য। তায ফদলর ব্যফায কযত 

ফাপড়য টুপকটাপক পজপন—নাইরলনয দপড়দড়া, স্ঘপকং...  

এত পফার পযপধয এরাকা অল্প ভলয ব্যফধালন ক খন আয কযইগুলরা কযত 

কম, দপরলয লি কফাঝা ম্ভফ লতা না এ ফগুলরা নাযকী র্টনায কছলন 

একটা করাকই দাী। ফাপন্ডয পনলজয বালা,  

“(I am) the most cold-hearted son of a b***h you'll ever meet...” 

ফাপন্ড কভাট কতটা খন কলযপছর পনপদ টষ্ট কলয ককউ ফরলত ালয না—৩০ টি খলনয 

র্টনা ক পনলজ স্বীকায কলযলছ। পকন্তু পফপবন্ন তে-প্রভাণ ইপঙ্গত কদ কম ফাপন্ডয 

পবপিলভয ংখ্যা প্রা এক ’য কাছাকাপছ লত ালয। ফাপন্ডয ব্যপক্ত ত 

আইনজীফীয বােভলত ফাপন্ড পনলজ তায কালছ স্বীকায কলযপছর, ক এক ’য 

কফপ খন কলযলছ। 
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শ্রীর্য দ টন 

কলকটা কস্ঘইলটয কভলযা এলকয য এক যস্যজনকবালফ াপযল মালে। 

জীপফত উদ্ধায কযা ম্ভফ লে না কাউলক। পকছুপদন য াা মালে লচ লর 

মাা পফকৃত রা। র্াতকলক ধযায জন্য এপপফআই চাপযপদলক জার পফপছললছ, 

পকন্তু র্াতক প্রপতফালযই সুচত্যযবালফ জার কবদ কলয কফপযল মালে। 

অ াস্ঘ, ১৯৭৫। অোলভপযকায েলরইক পটি কথলক পকছুটা দূলযয ইউটা 

াইল। রাপপক প ন্যার পভ কযা ফাদাপভ যলেয একটা কব িো ান 

থাভালনা লরা। অপপাযযা অফাক ল কদেলরন কব িো ালনয াভলনয 

ড্রাইবালযয ালয পটটা কনই। লন্ন ালত াচ ট কযা লরা  াপড়য কবতলয। 

াা ক র নাইরলনয দপড়, পিঁধকাঠি, োন্ডকাপ, মুলো, দস্তানা, স্ক্রু-ড্রাইবায 

এফং আয টুপকটাপক পজপনত্র। “এই ব্যাটা পিঁলধর কচায না লই মা না”, 

বাফলরন প্যারর অপপাযযা।  

একান-কান পফস্তৃত ভনভুরালনা াপ পদল  াপড়য ভাপরক অপপাযলদয ভুজুং 

বাজুং কফাঝালনায কচষ্টা কযর—কফযপক অপপাযযা াতকড়া পড়ল ক াপয 

পফপনভ পদলরন। অপপাযযা তেলনা জানলতন না এইভাত্র তাযা মালক কগ্রপতায 

কযলরন ক অোলভপযকায ট কটন কভাস্ঘ ালন্টড করাকলদয একজন। পথডয 

যফাট ট ফাপন্ড যলপ কটড ফাপন্ড, নাযীলদয শুয ভলতা কবা  কলয  রা টিল তো 

কযা, তাযয পালচয ভলতা ক মৃতলদলক কবা  কযা মায কনা।  

 

ারাপফ ককাথা? 

১৯৭৭ এয জুলন ফাপন্ডলক  াযপপল্ড কাউপন্ট কজর কথলক শুনাপনয জন্য পনল মাা 

 পটপকন কাউপন্ট ককাট টাউল। ফাপন্ডলক আত্ধি ভথ টলনয সুলমা  কদা । 

খলর কদা  োন্ডকাপ। শুনাপনয পফযপতয একম টাল পনলজয ককই পনল 

ড়ালানা কযায জন্য ফাপন্ড রাইলেপযলত মাা আলফদন কলয। রাইলেপযলত 

প ল একটা বুক করলপয কছলনয জানারা পদল কদাতারা কথলক রাপ কদ 

ভাটিলত। ক াড়াপর ভচলক ক লর ককালট টয ীভানায ফাইলয চলর কমলত িভ  

ক।  

দপরলয কদা কযাডব্লক এড়ালত অোলস্পন ফ টতভারায ভধ্য পদল ারালনায কচষ্টা 

কলয। পকন্তু থ াপযল কপলর াফ টতে এরাকা। ছ পদন য ক্ষুৎপাা ক্লান্ত 

ফাপন্ড আত্ধভ টণ কলয দপরলয কালছ। কজলর পপলযই আফায ারাফায পপন্ন 

আঁটলত শুরু কলয ফাপন্ড । প্রা ৫০০ ডরালযয পফপনভল কজা াড় কলয কপলর একটা 
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োক’ কব্লইড। ন্ধো অন্য ফন্নীযা ক ার কযায ভ পনলজয কলরয পপরং 

দ্লটা কযলত থালক। ছ ভালয অপফযাভ কচষ্টা এফং ১৬ ককপজ জন কপভল 

প্রা একদ্ট ফ টাকায  তট পদল পপরলেয লয উঠলত িভ  ফাপন্ড। কফ 

কলকফায পযাল টর পদল পনলজলক প্রস্তুত কলয কন কজর কথলক ারালনায জন্য। 

১৯৭৭ এয পডলম্বলযয ৩০ তাপযে যাত। কজলরয কফপয বা  কভীই ফড়পদলনয 

ছুটিলত। এ সুলমা  কালজ রা া ফাপন্ড। পপরংলয  তট পদল কফয ল পনপভললই 

াা ল মা কজর কথলক। ১৭ র্ণ্টা য পডলম্বলযয ৩১ তাপযলে মেন কজর 

কভ টকতটাযা ফাপন্ডয কলরয পপরংলয  তটটা আপফষ্কায কলযন, ততিলণ ফাপন্ড 

 াযায। 

 

মৃত্যেয কচ কালঠ 

কজর কথলক াপরল ফাপন্ড াপজয  কোপযডালত। এপপফআই আয কোপযডায 

দপরলদয বুলড়া আঙুর কদপেল চারালত থালক এলকয য এক ধল টণ আয নাযকী 

তোকাণ্ড। 

অফললল কপব্রুাযীয ১২ তাপযে যাত ১ টায ভ অোরাব্যাভা কস্ঘইলটয কালছ কটড 

ফাপন্ডলক অোলযস্ঘ কলযন দপর অপপায কডপবড পর। পভ. পর ফাপন্ডলক কাজা পনল 

মান কজলর। লথ ফাপন্ড আন ভলনই ফরপছর, “ত্যপভ আভালক কভলয কপরলরই 

বালরা কযলত, অপপায।” 

কটড ফাপন্ডলক তায অযালধয জন্য মৃত্যেদণ্ড কদা । 

১৯৮৯ ালরয ২৪ ক জাদোপয স্থানী ভ কার ৭:১৬ পভপনলট ইলরপিক 

কচালয ফপল কাম টকয কযা  কটড ফাপন্ডয মৃত্যেদণ্ড। এ ভ কজলরয ফাইলয 

জলড়া লপছর প্রা াজায দুলক ভাদেল। কফপয বা ই পছর তরুণী এফং মৄফতী।  

কনলচ, ক ল, আতফাপজ দ্টিল যা উল্লা কযপছর, িলণ িলণ কলা ান 

পদপের—“ফান ট ফাপন্ড ফান ট”, “কটড, ইউ আয কডড!” ফাপন্ডয মৃতলদ দপড়ল ছাই 

কলয কপরা  এফং তায কল ইলে অদেমাী ছপড়ল-পছটিল কদা  

াপংটলনয অজ্ঞাত স্থালন।
167

 

কী পছর ফাপন্ডয এই অন্ধকায জ লতয চাপরকা পক্ত? ককন পফশ্বপফদ্যারলয উঁচু 

পডপগ্র কটড ফাপন্ডলক ভাদেল ফানালত ালযপন? কীবালফ একটা ভাদেল এতটা পফকৃত 

ল লঠ? জানলত লর অলিা কযলত লফ আয পকছুিণ... 

 

                                                           
167 https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy 
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দুই. 

উত্তয প্রলদ। 

ইপন্ডা। 

পনপযপফপর এক আেলেলতয ভলধ্য ফল আলছ স্কুরসা একটি কভল। 

লক পর্লয আলছ কালভান্ত্ত এক দঙ্গর দরুল। কভলটি অম্ভফ যকলভয কোঁলছ, 

পোঁলদ ড়া পযণীয ভলতা পফস্ফাপযত কচালে ফায ফায চাযাল তাকালে। ভলন িীণ 

আা, ককউ বুপঝ তালক উদ্ধায কযলফ এই শুলদয াত কথলক, লতা-ফা কল 

ম টন্ত কায দা লফ। পকন্তু না, কল যিা লরা না। বুলনা শুলালযয ভলতা কল 

উঠর একজন। ভাদেলরূী একটা শু ঝোঁপল ড়র য য। 

অা একটা কভলয য ারাক্রলভ অতোচালযয এ জর্ন্য অযাধ ককউ পবপড 

কলয অনরাইলন আলরাড কযলফ আয াজায াজায অথফা রি রি ভাদেল কটা 

কদলে কচালেয এফং ালতয সুে কভটালফ—পফশ্বা কযলত প্রচণ্ড কষ্ট । ভাদেললয 

লি পক এতটা নীলচ নাভা ম্ভফ? 

মৄ  মৄ  ধলয ভানফতায জ ান ক ল করো ফগুলরা কপফতাই পক পভলে? 

পকন্তু পফশ্বজুলড় পফলল কলয ইপন্ডায উত্তয প্রলদল প্রপতপনত এ যকভ অংখ্য 

র্টনা র্লট চলরলছ। টাইভ অপ ইপন্ডায প্রপতলফদন অদোলয বাযলতয উত্তয 

প্রলদলয কদাকানগুলরালত দপর এফং প্রালনয নালকয ড া অা কভললদয 

ধল টলণয পবপড কদদাযল পফপক্র লে। প্রপতপদন ত ত, আলর ত ত না 

াজায াজায, কযই পবপড পফপক্র কযা লে কমগুলরায দাভ ৫০ কথলক ১৫০ রুপ। 

ো কথলক কদড় , ব্য এটুকুই দাভ একটা কভলয ম্মালনয! 

এক কদাকালন ককফর ক োঁপ উঠলত শুরু কলযলছ এভন এক কছাকযালক এক করাক 

ফরলছ, “জাপন, আপভ কফাধ এই নত্যন  যভ পবপডয কভলটালক পচপন।” 

পবপডটালত দ্য পফলয ককাঠা ায া একটা কভলয য দুলটা শুলক 

অতোচায কযলত কদো মালে। অা কভলটিয কলণ্ঠ আকুপত ঝলয ড়লছ, “ভাপ 

কালযা, ভাপ কালযা। কভল কভ পবপড কতা ভাত উঠালযা”। 

পপনয এক দপর কভ টকতটায বােভলত কযইলয দৃশ্য পবপড কলয যাো  

পবপিভলক ব্লোকলভইর কযায জন্য। দপরলয পফপবন্ন উৎ কথলক এটা পনপশ্চত 
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া ক লছ প্রান ককালনাভলতই এই জর্ন্য র্টনাগুলরা ফন্ধ কযলত াযলফ 

না।
168

 

ধল টলণয ংস্কৃপত ইপন্ডালত ভাভাপযয আকায ধাযণ কলযলছ। প্রপত ২০ পভপনলট 

একটা কলয ধল টণ লে।
169

 পফলশ্বয ফলচল কফপ ধল টণ ংর্টিত া কদগুলরায 

পরলস্ঘ ইপন্ডায নাভ আলছ প্রথভ দলয ভলধ্য।
170

 াাাপ ইপন্ডালত প্রচুয পশু 

পততাবৃপত্ত এফং পশু কম ন-পনম টাতলনয র্টনা র্লট। পফলশ্বয অলনক কদলয 

 ণভাধ্যলভই এ ব্যাালয অলনক পযলাট ট ললছ।
171, 172, 173

 

এভনপক পফলশ্বয ফলচল কফপ পশু কম ন-পনম টাতলনয র্টনা র্লট এভন োঁচটি 

কদলয ট টপরলস্ঘ আলছ ইপন্ডায নাভ।
174

  

 

পতন. 

অ াস্ঘ, ২০১৩। ইউএএ। স্বপ্ন, স্বাধীনতা আয স্বাপধকালযয ভূপভ। 

দ্য ১৯-এ া কদা াযা (ছদ্মনাভ) আজ খফ খপ। য এতপদলনয স্বপ্ন দোযণ লত 

মালে। অলনক কচষ্টায য কল ম টন্ত সুলমাল  পভলরলছ ছলন্নয ইউপনবাপ টটিলত 

ড়ায। এললছ কই প্রতীপিত মুসৄতট। কোম্পালয পদ্বতী যালত ফ ক্লালভইটযা 

পভলর াটি ট কযপছর। াযা পছর কোলন। র্পড়য কোঁটা ফালযায র্য ছুৌঁল কপলরলছ 

কফ আল ই।  

এক দরুল ক্লালভইলটয ালথ কদো ল ক র। কছলরটালক আল  কেলনা না 

কদেলর ভালঝ ভালঝ অনরাইলন কথা ললছ। পকছুিণ  ল্পগুজলফয য কছলরটা 

প্রস্তাফ পদলরা, “চলরা, পকছু পড্রংক কযা মাক”। ভাথা কনলড় া জানালরা াযা, 

“বালরা ফলরছ,  রা শুপকল কাঠ ল ক লছ”। কছলরটা লাল পড্রংক কঢলর পদলরা। 

াযা চুমুক পদলরা লাল। তাযয আয পকছুই ভলন কনই... 

                                                           
168 Dark trade booming: Rape videos on sale at Rs 50-150 - http://bit.ly/2l5PwAp 

169 One rape every 20 minutes in country - http://bit.ly/2DYNzgZ 

170 Highest Rape Rate in the World - http://tinyurl.com/zlfdcuw 

171 Sexual abuse of children 'rampant' in India - http://bit.ly/2ljvZfe 

172 Child abuse: can India afford to remain in denial? - http://bit.ly/2E7GKd9 

173 Children at risk: Delhi has second highest rate of child abuse after Uttar Pradesh - 

http://dailym.ai/2CczSxb 

174 Child Sexual Abuse: Top 5 Countries With the Highest Rates - 

http://tinyurl.com/ld4zxd9 



অঙ্গার! | 103 

   

ন র্ণ্টা য মেন জ্ঞান পপযর াযা পনলজলক আপফষ্কায কযর অপযপচত এক 

পফছানা। ভাথাটা পঝভ পঝভ কযপছর,  াল একটা সুলতা ম টন্ত কনই। চুরগুলরা 

এলরালভলরা। পফছানায াল কচালয ফল আলছ একটা কছলর। এই কছলরটাই  ত 

যালত য লাল ভদ কঢলর পদলপছর, ভলন ড়র াযায। স্থানী াাতালরয 

কভপডকোর কচকআলয পযলাট ট কথলক পনপশ্চত া ক র, াযালক ধল টণ কযা 

ললছ।
175

 

ইউলযা-অোলভপযকায পিাপ্রপতষ্ঠানগুলরালত এ যকভ র্টনা খফই কভন। ধল টণ 

ইউলযা-অোলভপযকায পিাথীলদয কালছ অপত াধাযণ র্টনা। পফশ্বপফখ্যাত 

পিাপ্রপতষ্ঠানগুলরা দৌপথফীয ইপতা ফদলর কদা অলনক ভাদেল নতপয কযলছ তে, 

পকন্তু কই ালথ নতপয কযলছ অলনক ধল টক আয তায কচল কফপ ধপল টতা। 

াশ্চালতেয স্কুর, কলরজ, ইউপনবাপ টটিয কোম্পাগুলরাই নাযীলদয জন্য পফলশ্বয 

ফলচল অপনযাদ কোম্পা। কথাগুলরা অপতযপিত ভলন লত ালয তলফ আা 

কপয পকছু পযংখ্যান অফস্থায বাফতা বুঝলত াায্য কযলফ:  

২০০৭ ালরয এক জপযল কদো ক লছ, অোলভপযকায কলরজ এফং 

ইউপনবাপ টটিসা পিাথীলদয ভলধ্য ছ রাে পতাত্তয াজায জন, জীফলন অন্তত 

এক ফায ধল টলণয পকায ললছন।
176

 প্রপত ২১ র্ণ্টা অোলভপযকায ককালনা না-

ককালনা কলরজ-কোম্পাল ধল টলণয র্টনা র্লট।
177

 প্রপত ১২ জন কলরলজ াভী দরুল 

পিাথীয ভলধ্য ১ জন ধল টলণয ালথ জপড়ত।
178

 ইংল্যালন্ডয প্রপত পতন জন ভপরা 

পিাথীয ভলধ্য এক জন পনজ পিাপ্রপতষ্ঠালনই ধল টলণয পকায । আন্ডাযগ্রোড 

করলবলরয অলধ টক ভপরা পিাথী জাপনললছন, তাযা প্রলতেলকই এভন কাউলক 

কচলনন মাযা পনলজলদয কোম্পালই পনলজলদয ফন্ধুলদয দ্বাযা ধল টলণয পকায 

লছ।
179

 

                                                           
175 One of the most dangerous places for women in America - http://cnb.cx/2Dren8S 
176 Sexual Assault Statistics - http://bit.ly/K25kz6 

177 The Culture of Rape on College Campuses - http://bit.ly/2AMp4Rt 

178 Capmus Sexual Violence: Student Rights, University Responsibilities, & Legal 

Liability Pursuant To The Clery Act & Title IX - http://bit.ly/2mempuM 
179 One in three UK female students sexually assaulted or abused on campus- 

http://bit.ly/1sx4HCR 
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২০১৪ ালরয জাদোপযলত, অোলভপযকায তৎকারীন কপ্রপলডন্ট ফাযাক ফাভা 

স্বীকায কলয কম, পযংখ্যালন কদো ক লছ অোলভপযকান কলরজ-কোম্পাগুলরালত 

প্রপত ৫ জন নাযী পিাথীয ভলধ্য ১ জন ধপল টত ললছ।
180

 

Association of American Universities এয ২০১৫ কত প্রকাপত একটি 

নত্যন প্রপতলফদলন কদো মালে গ্রোজুলান কল কযায আল ই প্রপত চায জলন এক 

জন নাযী ধল টলণয পকায ন। প্রপতলফদনটি নতপয কযা ললছ ২৭ টি ীল ট 

ইউপনবাপ টটিয প্রা কদড়রাে পিাথীলদয ভলধ্য জপয চাপরল।  

এ প্রপতলফদলন অোলভপযকায পিাপ্রপতষ্ঠানগুলরালত নাযী-পনম টাতলনয কম পচত্র দ্লট 

উলঠলছ তা ২০১৪ ালরয আল য প্রপতলফদলনয (কম প্রপতলফদন কদলে কোম্পাল 

নাযী পিাথীলদয পনযাত্তা পনপশ্চত কযায জন্য ফাভা প্রান White House 

Task Force To Protect Students From Sexual Assault  ঠন 

কলযপছর) কথলক অলনক বাফ।  

অফশ্য White house task force এয প্রথভ পযলালট ট
181

 ফরা লপছর প্রপত চায 

জন নাযী পিাথীয ভলধ্য পতন জন কোম্পাল থাকাকারীন কম ন-পনম টাতলনয 

পকায ন। 

াযা তায ধল টলকয পফরুলদ্ধ দপরলয কালছ আদেষ্ঠাপনক ককালনা অপবলমা  কলযপন। 

কক তালক ধল টণ কলযপছর তা কেলনা জনম্মুলে প্রকা কলযপন। এবালফ ধল টলণয 

র্টনা কচল মাা অোলভপযকালত অস্বাবাপফক পকছু না। American Civil 

Liberties Union এয পযলাট ট অদেমাী কোম্পাল র্টা ৯৫ তাং ধল টলণয 

র্টনায য ককালনা অপবলমা  দালয কযা  না।
182, 183

 

আয ধল টলণয অপবলমা  কযা লর, আইপন এফং প্রাপনক জটিরতায কাযলণ 

অপধকাং কিলত্রই ধল টলকয  াল দ্লরয কটাকাটা ম টন্ত লড় না। 

 

চায. 

                                                           
180 Remarks by the President and Vice President at an Event for the Council on Women 

and Girls - http://bit.ly/2CgN3wX 

181 Not Alone Report, White House Task Force to Protect Students from Sexual Assault, 

2014 - http://bit.ly/2lkEJSl 

182 One of the most dangerous places for women in America - http://cnb.cx/2Dren8S 

183 New Report Shows 95% of Campus Rapes Go Unreported - http://bit.ly/2Ch0afa 
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“অোলভপযকান আপভ টয ভপরা দস্যযা ত্রুলদয পনল মতটা পিত থালক, তায 

কচল অলনক কফপ পিত থালক তালদয দরুল কভীলদয ালত কম ন-পনীপড়ত 

ফায ব্যাালয...” 

 বীয দীর্ টশ্বা কছলড় কথাগুলরা ফরপছর কডাযা াযনালন্নজ, প্রা দ ফছলযয 

কফপ ভ ধলয কম কাজ কলযলছ অোলভপযকান কনপব এফং আপভ ট ন্যানার  ালড ট। 

কডাযা াযনালন্নজ আয কলকজন ইযাক-আপ াপনস্তান কপযত নাযী কনায 

ালথ কথা পের। পফলশ্বয ফলচল দুধ টল ট আয কফলযাা কমাদ্ধালদয পফরুলদ্ধ এই 

িন্টগুলরালত ককালনাভলত পনলজলদয যিা কযলত াযলর, দলযা কভ টজীফন জুলড় 

তালদয নীযলফ আয একটি মৄলদ্ধ রড়লত ললছ—আয ক মৄলদ্ধ ফায ফায তাযা 

যাপজত ললছ। তালদয কই নীযফ মৄদ্ধ ধল টলণয পফরুলদ্ধ। কন্টা লনয পনলজস্ব 

পযাচ ট কথলকই কফয ল এললছ কম, অোলভপযকান াভপযক ফাপনীয প্রপত চায জন 

ভপরা দলস্যয এক জন, তালদয কোপযাযজুলড় কম ন-পনম টাতলনয পকায । 

কডাযা াযনালন্নজ কথলভ মাফায য মুে খরর াপফনা য োংল র। কটিালয এর 

প্যালায অদূলয াপফনায ফাায ড্রপংরুলভ ফলই কথা পের, “আপভ মেন আপভ টয 

বুট কোলম্প পছরাভ তেন কম ন-পনম টাতলনয পকায লপছরাভ। তাযয মেন 

কনপবলত ক রাভ তেন এলকফালয ধল টলণয পকায রাভ”। 

ছ ফছলযয কফপ ভ ধলয ইউএ কনপবলত কাজ কযা কজইপভ পরপবংলস্ঘান 

ফরর, “আপভ জানতাভ ইউএ আপভ টয কারচাযটাই এভন কম, নপনক এফং 

অপপাযযা কযই কযালক তালদয অপধকায ভলন কলয। তাই আপভ কযইলয 

র্টনাগুলরা কচল কমতাভ। আয আভায ফ-ই আভালক কযই কযত, কালজই আপভ 

কায কালছ অপবলমা  কযফ?”  

এলক এলক এই নাযীযা অোলভপযকান আপভ টলত তালদয ালথ কম ন-পনম টাতলনয 

র্টনাগুলরা ফরপছর। তাযা ককউই দোফ টপযপচত না, পকন্তু অোলভপযকান আপভ টলত 

পনলজলদয কভী এফং ফলদয ালত কম ন-পনীপড়ত ফায দুুঃ অপবজ্ঞতা 

তালদয এলক অলযয কালছ পনল এললছ। হৃদলয ফ ক’টা জানারা খলর পদল 

তাযা এলক অলযয দুুঃেগুলরা বা াবাপ  কলয পনপের।
184

 

কন্টা লনয পযংখ্যান অদোলয, পফশ্বজুলড় াপন্ত প্রপতষ্ঠা ব্যস্ত অোলভপযকায 

কনাফাপনীয কবতলয র্টা কম ন-পনম টাতলনয ভাত্র ১৪ তাং র্টনা পযলাট ট কযা 

। ফাপক ৮৬ তাং র্টনা কথলক মা করাকচক্ষুয আড়ালর।
185

 কন্টা লনয 

২০১০ ালরয পযংখ্যান অদেমাী ইউএ আপভ টলত প্রপতফছয উপন াজালযয 

                                                           
184 Off The Battlefield, Military Women Face Risks From Male Troops - 

http://n.pr/2CdZj1g 
185 Sexual Assault against Women in the U.S. Armed Forces - http://bit.ly/2la1EAy 
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ভলতা কম ন-পনম টাতলনয র্টনা র্লট। ২০১১ ালর ংখ্যাটা কফলড় দোঁড়া ছাপব্ব 

াজালয। ২০১৬ ালর ংখ্যাটা ৭০,০০০! অোলভপযকায কফাভপযক ভপরালদয 

ত্যরনা ইউএ আপভ টয ভপরা দস্যযা অপধকভাত্রা কম ন-পনম টাতলনয ঝৌঁপকলত 

থালক।
186

 

এভনপক অোলভপযকান আপভ টয দরুল দস্যযা কভীলদয দ্বাযা কম ন-পনম টাতন 

এফং ধল টলণয পকায । ককালনা ককালনা কিলত্র এয পযভাণ নাযীলদয ত্যরনা 

কফপ। পকন্তু খফ কভংখ্যক কিলত্রই এ র্টনাগুলরা পযলাট ট কযা ।
187

 

কন্টা লনয Sexual Assault Prevention and Response Office এয প্রধান 

গ্যাপয প্যাটন ফলরন, “আভালদয অফশ্যই ধল টলণয এ কারচালযয পযফতটন কযলত 

লফ। কম ন-পনম টাতনলক স্বাবাপফক ব্যাায পললফ কভলন পনলর চরলফ না। পবপিলভয 

ইউপনলটয ফাইলক কম ন-পনম টাতলনয ব্যাাযটিলক খফ গুরুলত্বয লঙ্গ পনলত 

লফ।’’
188

  

শুদৄ তা-ই না, পফশ্ব উদ্ধায আয ভানফাপধকায প্রপতষ্ঠা ব্যস্ত অোলভপযকায আপভ টয 

দস্যলদয ালত পনযাদ না তালদযই কভী আয অধস্তনলদয ন্তালনযা।
189

 

২০১৪ ালর অোলভপযকান আপভ টলত ৭৬৭৬ টি পশু (তালদযই কভীলদয ন্তান) 

পনম টাতলনয অপপপার পযলাট ট কযা ললছ।
190

 ধাযণা কযা , পযলাট ট কযা 

পন এভন ককইলয ংখ্যা আয কফপ। 

 

োঁচ. 

ফাংরালদল পদন পদন আিাজনকবালফ ফাড়লছ ধল টণ নালভয পনভ টভতা। শুদৄ নাযীই 

ন, পশু-পকলায পকায লে এ ফফ টযতায। ধল টণ পকংফা  ণধল টলণই কল ন, 

খন কযা লে দংবালফ।  ত কলক ভা ধলয কমন ধল টণ  ধল টলণয য খলনয 

উৎফ চরলছ। ংপশ্লষ্ট ংস্থাগুলরায পযংখ্যান পদলে অপবন্ন তে। একাপধক 

ংস্থায পাফ অদেমাী  ত ছ ফছলয  লড় প্রপত ফছয মতটি ধল টলণয র্টনা র্লটলছ, 

                                                           
186 Facts On United States Military Sexual Violence - http://bit.ly/2zHkF1w 

187 Male hazing most common type of sexual assault, expert reveals - 

http://bit.ly/2E8A2U7 

188 Off The Battlefield, Military Women Face Risks From Male Troops - 

http://n.pr/2CdZj1g 

189 The U.S. Military‘s Child Sex Abuse Problem - https://goo.gl/qvsFNf 
190

 The number of child abuse cases in the military hits a decade high - 

https://goo.gl/4pRdpy 
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২০১৭ ালরয ৬ ভালই র্লটলছ তায কচল কফপ। ক পললফ এ বাফ অযাধ 

এেন পদ্বগুণালয ফাড়লছ। 

২০১৭ এয নলবম্বলযয ৩০ তাপযে যাজধানীয ফাড্ডা ভাত্র ৩ ফছয ৯ ভা ফী 

পশু তানালক ধল টলণয য খন কলযলছ পন নালভ এক ালণ্ড। একই ফছলযয 

১৭ই জুরাই ফগুড়া এক ছাত্রীলক কলরলজ বপতটয নালভ ধল টণ কলয ত্যপান যকায। 

পফচায চাা লর ন্যক্কাযজনকবালফ ভা-কভলয ভাথা ন্যাড়া কলয কদা । 

নলবম্বলযয কল  পডলম্বলযয শুরুলত র্লটলছ একাপধক ধল টণ  তোকাণ্ড। 

যাজাীলত এক পফশ্বপফদ্যার ছাত্রীলক  ণধল টণ কযা ললছ। নাযাণ লি চরন্ত 

রালক এক পকলাযীলক ারাক্রলভ ধল টণ কলযলছ  াপড় চারক  করায। 

কলটম্বলয ককযানী লি ৭ ফছলযয পাযজানালক ধল টলণয য শ্বালযালধ তো কলয 

নফভ কেপণলত ড়া আত্ধী। 

এবালফ প্রপতপদনই কদলয ককাথা না-ককাথা ধল টলণয পকায লে নাযী। কযাই 

ালে না ১৮ ফছলযয কভফী “কন্যাপশু”। আশ্চলম টয পফল লে পতন ফা চায 

ফছলযয দুলধয পশু পকায লে এই পফকৃত কম নতায। ধল টলণয য ধপল টতালক 

খন কযা লে। পকন্তু করাকরজ্জায বল এফ র্টনায পংবা ই প্রকা কযলছ 

না পবকটিভ। াভাপজক অম্মালনয বল তা লুপকল মালে তালদয পযফায। 

দীর্ টসূত্রতা আয প্রবাফারীলদয কনস্তায বল কযলছ না ভাভরা। ফযং জানাজাপন 

ায বল পবকটিভ  তালদয পযফায এভনবালফ কচল মালে, কমন পকছুই 

র্লটপন। তাযয পছলটলপোঁটা কম ক’টি র্টনা প্রকা ালে তাই- আঁতলক ঠায 

ভলতা। এলতই যকাপয-কফযকাপয পফপবন্ন প্রপতষ্ঠালনয পাফ ফরলছ  ত ছ 

ফছলযয ত্যরনা চরপত ফছয পদ্বগুণ ধল টলণয র্টনা র্লটলছ। এ পচত্র কমভন যাজধানী 

য ঢাকা, কতভনই াযা কদলয। এয ভলধ্য পকছু পকছু ধল টলণয পনভ টভতা তফাক 

কলয পদলে ফাইলক। 

ঢাকা ভান য দপরলয উইম্যান ালাট ট  ইনলবপস্ঘল ন পফবাল য উ-

কপভনায (পডপ) পপযদা ইাপভন ফলরন, নাযী  পশু ধল টণ তালদয য 

পনভ টভতায স্প টকাতয ভাভরাগুলরা তদলন্তয দাপত্ব তালদয কালছ আল। অতীলতয 

কচল এেন ক ধযলনয ভাভরা কফপ আলছ। নাযী এফং পশু ধল টণ কফলড়লছ। 

ফাংরালদ ভানফাপধকায ফাস্তফান ংস্থায (পফএভপফএ) পালফ কদো ক লছ 

২০১২ ার কথলক নাযী ধল টলণয ায ক্রলভই (২০১৪ ছাড়া) ফাড়লছ। ২০১২ ালর ৮০ 

নাযী ধল টণ, ৩০ জন ধল টলণয য খন  ২৬ নাযী  ণধল টলণয পকায ন। ২০১৩ 

ালর ১০৭ নাযী ধল টণ, ১৬ নাযী ধল টলণয য খন এফং ৩৫ নাযী  ণধল টলণয কফলর 

লড়ন। ২০১৪ ালর ১৫৩ নাযী ধপল টতা, ৪৮ জন খন  ৮৬ জন  ণধল টলণয পকায 

ন। ২০১৫ ালর ১৩৪ ধল টণ, ৪৮ জন ধল টলণয য তো  ১০৩ জন নাযী 

 ণধল টলণয কফলর লড়ন। ২০১৬ ালর ১৪১ নাযী ধপল টতা এফং ৩৩ জন ধল টণ কলল 
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খন  ৭৭ জন  ণধল টলণয পকায ললছন। চরপত ফছয  ত জুন ম টন্ত প্রথভ ৬ 

ভাল এযই ভলধ্য ১৪১ জন নাযী ধল টণ  ৪৩ জন  ণধল টলণয পকায ললছ। 

ধল টলণয য প্রাণ পদলত ললছ ১৪ তবা ীলক। 

াম্প্রপতক ফছযগুলরালত পশু ধল টণ,  ণধল টণ এফং তোয ংখ্যা কভ ন। ২০১৪ 

ালর ১১৫, ২০১৫ ালর ১৪১, ২০১৬ ালর ১৫৮ পশু ধল টলণয পকায ললছ। 

২০১৭ এয প্রথভ ছ ভাল ধল টলণয পকায ললছ ১৪৪ পশু।  ত ফছয কভাট ২৯৯ 

নাযী  পশু (এককবালফ) ধল টলণয পকায লর এ ফছয ৬ ভালই এ ংখ্যা ২৮৫ 

কত দোঁপড়ললছ। শুদৄ তা-ই ন। ংস্থাটিয াম্প্রপতক প্রপতলফদনটি যীপতভলতা 

বাফতায আবা পদলে। ক প্রপতলফদন অদেমাী, ২০১৭ এয জুরাইল ৮০ নাযী 

 পশু ধল টলণয পকায ললছ। মায ভলধ্য ৩২ জনই পশু। আয ৩ পশুই ধল টলণয 

য খলনয পকায ললছ।
191

 

ককন আজ পফশ্বজুলড় চরলছ ধল টলণয ভা উৎফ? ককন নাযীস্বাধীনতা আয 

ব্যপক্তস্বাধীনতায ঢোযা কটালনা আভালদয এই “ভান বেতা” প্রপতপনত 

নাযীলদয পনম টাপতত লত লে? ককন পফশ্বলক নাযী-অপধকায  নাযী-স্বাধীনতায 

ফক কদা পশ্চভা পফলশ্ব নাযীয পনযাত্তা এতটা পফন্ন? 

ককন “মুক্তভনা” “মুক্ত ভাদেল”  ড়ায কাযোনা আয মুক্ত পচন্তায সূপতকা ায 

পশ্চভা পফশ্বপফদ্যারগুলরালত অপফশ্বাস্য ালয ধপল টত লে নাযী? ককন প্রপত ৯৮ 

কলকলন্ড একজন অোলভপযকানলক কম ন-পনম টাতলনয পকায লত লে?
192

  

ককন অোলভপযকায প্রপত ৬ জন নাযীয ভলধ্য ১ জন এফং প্রপত ৩৩ জন দরুললয 

ভলধ্য একজন জীফলন একফায লর ধল টলণয পকায লে?
193

  

ককন মুপরভলদয পফরুলদ্ধ পফশ্বব্যাী “ন্ত্রালয পফরুলদ্ধ মৄদ্ধ” চারালনা অোলভপযকান 

আপভ টয কম ন-ন্ত্রা কথলক কোদ অোলভপযকান আপভ টয দস্য আয তালদয ন্তালনযা 

পনযাদ না? ককন ফাংরালদলয ভলতা ংযিণীর কদল অজস্র ধল টলণয র্টনা 

র্টলছ?  

ককন “পফলশ্বয ালথ তার পভপরল কদ এপ ল মাফায” ালথ ালথ ফাড়লছ ধপল টতা 

নাযীয রালয পভপছর? ককন? 

 

ছ. 

                                                           
191 “ধল টলণয ভাভাযী”, নদপনক ভানফজপভন, অ াস্ঘ ৪, ২০১৭। 
192 http://tinyurl.com/k8ehojc 

193 http://tinyurl.com/nm3gp5o 
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ইউপনবাপ টটি অপ ম্যাপনলটাফালত ধল টণ-প্রফণতা পনল একটা এিলপযলভন্ট কযা 

। একদর দরুললক কদোলনা  কযই ন ট এফং আলযক দরলক নন-কযই ন ট। 

তাযয ককালনাযকভ ালতয স্প ট ছাড়া পনলজলদয লফ টাচ্চ ভাত্রা উলত্তপজত কযলত 

ফরা । কদো ক র, মালদয কযই ন ট কদোলনা ললছ তালদয পোন্টাপগুলরা পছর 

ফাপকলদয ত্যরনা অপধক ফফ টয  কম ন পংতা পযদোণ ট।
194

 

তলফ পংতায ালথ ম্পকট ককফর কযই লন টয না।  লফলণা কদো ক লছ 

লন টয ালথ—কটা কমলকালনা ধোঁলচয ন টই কাক না ককলনা—যাপয ম্পকট 

আলছ অকে  ারা াপর, ড্রা , অোরলকার আয কম ন আগ্রালনয। এফই 

উমৄক্ত ভ  পযপস্থপতলত একজনলক পদল ধল টণ কযালনায জন্য মলথষ্ট। তাই 

মাযা াড টলকায ন ট কদলে, তালদয ধল টলক পযণত ফায পফদর ম্ভাফনা থালক।
195

  

ধল টণ  কম ন-পংতায ালথ লন টাগ্রাপপয ম্পলকটয পফলটি অলনক যীিা 

উলঠ এললছ। Rape Crisis Center কথলক কম ন-পনম টাতলনয পকায ১০০ জন 

নাযীয তে পনল পফলশ্লললণয য কদো ক লছ তকযা ২৮ জন জাপনলপছলরন 

তালদয পনীড়ক ন ট কদেপছর। তকযা ১২ জন জাপনললছন তালদয ধল টলণয ভ 

ধল টক ন ট পবপডয দৃশ্য হুফহু অদেকযলণয কচষ্টা কযপছর।
196

 

এভনপক াপযফাপযক পংতায য লন টাগ্রাপপয প্রবালফয প্রভাণ াা 

ক লছ। Gold Coast Centre Against Sexual Violence জানালে 

অলস্গপরালত পনজ পযফালযয দলস্যয ালত পনম টাপতত ফায ভাত্রা ব্যাকবালফ 

বৃপদ্ধ কললছ। এয কছলন অন্যতভ প্রবাফক পললফ কাজ কযলছ লন টাগ্রাপপ। 

নাযীলদয ধল টণ, গ্রু কলি ফাধ্য কযা, কলিয ভ শ্বালযাধ কযা, ভাযধয কযা—

ককালনা পকছুই ফাদ কনই। এফ পংতা  আগ্রান চাপরললছ তালদযই ন ট-

আক্ত স্বাভী পকংফা ফলিন্ড। পনম টাতলনয ভাত্রা এতটাই বাফ কম, অপধকাং 

কিলত্র নাযীলদয াাতালরয ইভাযলজপন্পলত বপতট কযলত ললছ।
197

 

                                                           
194 Rape Proclivity Among Males- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-

4560.1981.tb01075.x/abstract 
195 Pornography and sexual aggression: Associations of violent and nonviolent 

depictions with rape and rape proclivity –  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.1994.9967974 

196 Exploring the connection between pornography and sexual violence- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11200099 
197 Data Shows Australian Domestic Violence Crisis Is Fueled By Violent Porn - 

http://bit.ly/2F8b1Iw 
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 লফলণা প্রভাপণত ললছ লন টাগ্রাপপয অফাধ প্রচায  প্রায কম ন-পংতা  

ধল টণ বৃপদ্ধয য যাপয প্রবাফ কপলর।  

দপিণ অলস্গপরায প্রান একফায লন টাগ্রাপপয ব্যাালয কফ উদাযনীপত গ্রণ 

কযর। ন ট পবপড ফানালনা, প্রচায, পফপক্র আইনত পনপলদ্ধ থাকলর প্রান ক 

ভ কচােবুলজ থাকায নীপত গ্রণ কলয। কদলে না কদোয বান কযত। পরাপর? 

দপিণ অলস্গপরালত ধল টলণয র্টনা কফলড় ক র ২৮৪%।  

অন্যপদলক একই ভল অলস্গপরায কুইন্পল্যালন্ড লন টাগ্রাপপয পফরুলদ্ধ প্রান খফ 

কলঠায অফস্থান পনর। পকছুপদন য কুইন্পল্যান্ড প্রান কদের ধল টলণয র্টনা 

আল য ত্যরনা ভাত্র ২৩% বৃপদ্ধ কললছ। াাইলত একফায লন টাগ্রাপপয 

ব্যাালয উদাযনীপত গ্রণ কযা । আফায পকছুপদন য লন টাগ্রাপপয পফরুলদ্ধ 

প্রান কথলক খফ কলঠায দলি কনা লরা। তাযয আফায উদাযনীপত। 

পরাপর পফলশ্ললণ কলয কদো ক র, মেন লন টাগ্রাপপয ব্যাালয উদাযনীপত গ্রণ 

কযা লপছর তেন ধল টলণয ভাত্রা পছর অলনক কফপ। মেন প্রান কলঠাযতা 

অফরম্বন কলযপছর তেন ধল টলণয ভাত্রা কলভ প লপছর। যফতী ভ আফায 

উদাযনীপত গ্রণ কযায য ধল টলণয ভাত্রা কফলড় প লপছর। অথ টাৎ লন টাগ্রাপপয 

ংখ্যা  জরবেতায ালথ কম ন-পংতা  ধল টণ-প্রফণতায ভাদোপতক 

ম্পকট। মেন লন টাগ্রাপপয জরবেতা কফপ তেন কম ন-পংতা আয ধল টলণয 

ায ফালড়। মেন লন টাগ্রাপপয জরবেতা কলভ তেন কম ন-পংতা আয 

ধল টলণয ায কলভ।
198

  

অলনলক এোলন একটি আপত্ত ত্যরলত ালয কম, মাযা লন টাগ্রাপপ কদলে তালদয 

ফাই ধল টণ ফা কম ন-পংতা পরি  না। কথা তে। তলফ “পকন্তু” আলছ। মাযা 

লন টাগ্রাপপ কদলে তালদয ফাই ধল টণ ফা কম ন-পংতা পরি না লর মাযা ধল টণ 

 কম ন-পংতা পরি  তালদয ৯৯% এয কফপ লন টাগ্রাপপ কদলে। এ ছাড়া 

লন টাগ্রাপপ ধল টক ফানা পক না—কটা আভালদয মূর লন্ট না। ফযং এফ 

 লফলণা কথলক ফায ফায কম উংায উলঠ এললছ তা লরা, লন টাগ্রাপপ দ টকলদয 

ভলধ্য ধল টণ, কম ন-পংতা এফং পফকৃত কম নাচালযয প্রফণতা সৃপষ্ট কলয। ঠিক 

কমবালফ াড টলকায লন টাগ্রাপপয প্রায উলদ্ব জনক ালয অোনার কি এফং যার 

কলিয প্রফণতা বৃপদ্ধ কলয, একইবালফ ধল টণ  কম ন-পংতায ায ফাপড়ল 

কদ। পকছুিলণয জন্য ধল টণলক একটি অযাধ পললফ পচন্তা কযায ফদলর একটি 

পফকৃত কম নাচায পললফ পচন্তা কযলর ব্যাাযটা লতা কফাঝা জ লফ।  

                                                           
198

 Court, J. (1984). Sex and violence a ripple effect. In Malamuth, N & Donnerstein, E 

(Eds), Pornography and sexual aggression. San Diego, Academic Press. 
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আলযকটি রিণী পফল লরা ধল টণ  কম ন-পংতায র্টনাগুলরায ালথ 

উমৄক্ত কপ্রিাট, ভ  সুলমা  ইতোপদয প্রশ্ন জপড়ত থালক। অপধকাং কিলত্র 

এ ধযলনয অযাধ লরা Opportunistic ফা সুলমা ন্ধানী। এ কাযলণই ধল টক  

কম ন-পনীড়কলদয Sexual Predator ফরা । এ ধযলনয অযাধীযা 

সুলমা ন্ধানী পকাপযয ভলতা ল থালক। লন টাগ্রাপপ মা কলয তা লরা, দ টলকয 

ভলধ্য ধল টলণয প্রফণতা সৃপষ্ট কলয এফং ধল টলণয একটি গ্রণলমাগ্যতা তালদয ভলন 

সৃপষ্ট কলয। উমৄক্ত সুলমা  এফং কপ্রিালটয অবালফ এলদয অলনলকই লতা 

ধল টলণয পোন্টাপলক ফাস্তফাপত কলয না, পকন্তু উমৄক্ত কপ্রিাট নতপয লর তাযা 

কম তা কযলফ না, এভন ফরা মা না। 

ব্যাাযটা এবালফ পচন্তা করুন। ন ট-আক্ত াজায াজায মৄফকলক ভাজ কথলক 

আরাদা কলয, তালদয স্ত্রী পকংফা  ার টলিলন্ডয কাছ কথলক আরাদা কলয যাো লর 

এফং কমোলন জফাফপদপতা ফা াপস্তয ব কনই ধল টলণয এভন উমৄক্ত পযলফ 

কদা লর পরাপর কী লফ? 

আলভপযকান কনাফাপনীয অবেন্তযীণ ধল টণ  পশুকালভয ংস্কৃপত কথলকই এ 

প্রলশ্নয উত্তয াা মা। অোলভপযকায াভপযক ফাপনীলত চরভান ধল টণ  কম ন-

পনম টাতলনয কাযণ পললফ দোঁড় কযালনা ললছ পভপরটাপয কোম্পগুলরালত 

লন টাগ্রাপপ, পফলল কলয পটলকায ন ট ম্যা াপমন এফং অনরাইন লন টাগ্রাপপয 

জরবেতা। কম ন-পনম টাতলনয ায কভালনায জন্য পভপরটাপয কোম্পগুলরালত 

এইফ ম্যা াপমন পফপক্র পনপলদ্ধ কযা ললছ।  

কনাফাপনীয জলন্ট পচপ অপ স্ঘাপ ফলরলছ, “আভালদয ফাপনীলত পফযাজভান এই 

কম ন-পনম টাতলনয ংস্কৃপত পযফতটন কযলতই লফ। আয এ জন্যই াভপযক 

র্োঁটিগুলরালত লন টাগ্রাপপক ম্যা াপমন ককনালফচা কযা পনপলদ্ধ কযা ললছ।”
199

 তলফ 

এই দলি অফস্থায কতটা উন্নপত র্টালফ তা পনল অলনলকই পন্নান। কাযণ, 

কোম্পগুলরা কথলক খফ লজই ন টাইলট প্রলফ কযা মা।
200

  লফলণা কদো 

ক লছ অোলভপযকায কফাভপযক জন লণয ভলধ্য প্রপত দ জলন এক জন ইন্টাযলনলট 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত। পকন্তু াভপযক ফাপনী দস্যলদয ভলধ্য ন ট-আপক্তয ায 

আয অলনক কফপ। অোলভপযকান কনপবয লুেলটলনন্ট ভাইলকর াালড টয ভলত 

াভপযক ফাপনীয কভলি ২০% দস্য ইন্টাযলনট লন ট আক্ত।
201

 ভাপকটন 

াভপযক ফাপনীয মাজকলদয ভলত—মালদয কালছ কনা দস্যযা পনপভত তালদয 

                                                           
199

 Porn magazines axed at U.S. Army, Air Force shops - http://cbsn.ws/2bvrck9 
200 Addicted to online porn — X-rated Internet explosion wreaks havoc with troops' 

careers, lives - http://bit.ly/2bvrkVA 

201 Uncovering The Massive Porn Problem In The U.S. Military - http://bit.ly/2ClyA0w 
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ব্যপক্ত ত ালয স্বীকালযাপক্ত (Confessional) কলয—ভাপকটন কনা দস্যযা 

কমফ ব্যপক্ত ত ভস্যা আক্রান্ত তায ভলধ্য ইন্টাযলনট ন ট-আপক্ত ীলল ট। ভাপকটন 

কনাফাপনীয দস্যলদয কপম্পউটালয পনপভত পশুলদয পনল ফানালনা ন ট পবপড 

এফং ছপফ াা মা। এ কাযলণ পফপবন্ন ভল কনা দস্য  অপপাযলদয 

াপস্ত কদা ললছ।
202

 ভকাভী ন ট পবপডলত অংগ্রণ এফং তা ভকাভী ন ট 

লফাইলট প্রকালয কাযলণ ২০০৬ অোলভপযকান এায কপাল টয ৭ জন 

প্যাযারুাযলক াপস্ত কদা ললছ।
203

 অফশ্য অোলভপযকান কনাফাপনীলত 

ভকাপভতা এফং ভকাভী লন টাগ্রাপপয ইপতা কফ দলযালনা।
204

 

লন টাগ্রাপপ  ধল টলণয াযস্পপযক ম্পলকটয আলযকটি দৃষ্টান্ত লরা ইপন্ডা। 

ফলচল কফপ ইন্টাযলনট লন টাগ্রাপপ কদো কদলয পরলস্ঘ ইপন্ডায অফস্থান পতন 

নম্বলয।
205

 দরুললদয াাপ ইপন্ডান ভপরাযা ব্যাক ালয ন ট কদলে। 

পফশ্বব্যাী লন টয ভপরা দ টক-ংখ্যায পদক কথলক ইপন্ডায অফস্থান পতন 

নম্বলয।
206

 অন্যপদলক ফলচল কফপ ধল টলণয র্টনা র্টা কদলয পরলস্ঘ ইপন্ডায 

অফস্থান েভ।
207

 খফ কফপ ব্যাখ্যা-পফলশ্লললণয প্রলাজন কনই, ংখ্যাগুলরা 

পনলজযাই কথা ফলর। 

তলফ ইপন্ডায একটি পফললত্ব লরা, এোলন কযই লন টয জনপপ্রতা। 

২০১৪ ালরয একটি জপযল কদো মা ইপন্ডায ক াা প্রলদল ৪০ তাং দরুল 

“কযই ন ট” কদলে। এলদয ভলধ্য ৭৬% স্বীকায কলযলছ, কযই ন ট তালদয ভলধ্য 

ধল টণ কযায আকাঙ্ক্ষা সৃপষ্ট কলযলছ। ৪৭% ফলরলছ কযই ন ট কদেলত কদেলত 

একভ তাযা পশুলদয পনল ফানালনা লন টাগ্রাপপ কদো শুরু কলযলছ। এ জপয 

চারালনা  দটি পফশ্বপফদ্যারলয আন্ডায গ্রোজুলট ছাত্রলদয কিলত্র। সুতযাং 

“উচ্চতয পিায” অবাফ ফা এ-জাতী অজুাত কদায ককালনা সুলমা  এোলন 

কনই।
208

 ইন্টাযলনট লন টাগ্রাপপয জরবেতা, কযই লন টয জনপপ্রতা, ফপরউলডয 

আইলটভ ং কারচায, ফপরউড  পভপডায ভাধ্যলভ ক্রভা ত একজন ন ট 

অপবলনত্রীলক আইকন পললফ জনম্মুলে উস্থান কযা, এ ফপকছুয পম্মপরত 

                                                           
202 Sexual Assaults in the Military: Porn is Part of the Problem - https://goo.gl/KNz3pa 
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প্রবাফ ড়লছ ভাজ  ভালজয ভাদেলগুলরায আচযলণ। আয এবালফ এফ পোিয 

ইপন্ডায ক্রভফধ টভান ধল টলণয কছলন ভূপভকা যােলছ। 

ত্যরনা ফাংরালদলয অফস্থা কম খফ একটা বালরা, এভনটা ফরা মালে না। 

ফাংরালদল আিাজনক ালয ধল টলণয র্টনা ফাড়লছ। আয এয কছলন অন্যতভ 

প্রবাফক লন টাগ্রাপপ। পফললজ্ঞযা এভনটাই ফরলছন। জাতী ভানপক স্বাস্থে 

ইনপস্ঘটিউলটয াইলকালথযাপ পফবাল য কচাযম্যান ডা. কভাপত কাভার নদপনক 

ভানফজপভনকক ফলরন, ংস্থাগুলরায পযংখ্যালনয ভলতা আভালদয াম্প্রপতক 

ম টলফিলণ ধল টলণয র্টনা ফাড়লছ। নাযী-দরুললয কম নঙ্গলভয ছপফ  পবপড, 

লন টাস্ঘাযলদয পনখ ৌঁত অপবনল নতপয ঝকঝলক লন টাগ্রাপপগুলরা ালত ালত ক ৌঁলছ 

মালে। তা কদলে প্রাি  অপ্রািফস্কযা পনলজলদয কম ন-প্রবৃপত্তলক পনন্ত্রণ কযলত 

াযলছ না। কফলযাাবালফ কবা ফাদী ল উঠলছ। পলর নাযীলক বালরাফাা, পফল 

ইতোপদয ভাধ্যলভ জ কলয স্বাবাপফক কম নম্পকট স্থালনয পযফলতট অযপিত 

নাযী  পশুলদয ধল টণ কলয ফলছ। অলনক কাযলণয ভলধ্য এটি এেন নাযী  পশু 

ধল টণ ফাড়ায প্রধান কাযণ ফলর জানান পতপন। 

ফাংরালদ ভানফাপধকায ফাস্তফান ংস্থায (পফএভপফএ) কচাযম্যান প ভা হুদা 

ফলরন, কদল াভাপজক  যাজমনপতক অপস্থপতীর পযপস্থপত পফযাজ কযলছ। 

একই লঙ্গ লন টাগ্রাপপ ালত ালত ছপড়ল লড়লছ। এফ কাযলণ নাযী  পশুযা 

মেন-তেন ধল টণ,  ণধল টণ  খলনয পকায লে।
209

 

এ যকভ অংখ্য  লফলণা
210

 দ্বাযা ধল টণ বৃপদ্ধয কছলন লন টাগ্রাপপ এফং লন টাগ্রাপপয 

প্রবালফ র্টা ভালজয কম নালনয ভূপভকা প্রভাপণত ললছ। পনপশ্চতবালফই 

প্রভাপণত ললছ ন ট-আপক্ত ধল টলণয অন্যতভ কাযণ। “আপভ কতা শুদৄ কদেপছ, 

পকছুই কযপছ না”, “ন ট কদেলর ককালনা িপত কনই”—এ ধযলনয কথা ফরায আল  

তাই একফায এ  লফলণাগুলরায কথা ভলন যােলফন আা কপয। 

এ ছাড়া ১৮-১৯ ফছয ফলী পকলায-পকলাযীলদয য চারালনা  লফলণা কদো 

ক লছ, ন ট-আপক্ত পশু-পকলাযলদয কম ন-পংতায প্রপত উদ্বুদ্ধ কলয।
211

 কমফ 
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পকলায ন ট কদো অবেস্ত তালদয ৪২% ককালনা না-ককালনাবালফ কম ন-পনীড়ন 

কলয।
212

 

কম ন-পনীড়কলদয ভলধ্য াড টলকায ন ট-আপক্তয ায খফই কফপ। পশু কম ন-

পনীড়ক ফা কলডাপাইরলদয তকযা ৬৭ জন, কজাযদোফ টক অজাচালয পরি এভন 

ব্যপক্তলদয তকযা ৫৩ জন এফং ধল টকলদয তকযা ৮৯ জন াড টলকায 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত।
213

 

পপযার পকরায এফং ধল টকলদয ভলধ্য লন টাগ্রাপপ খফই জনপপ্র। 

Journey Into Darkness নাভক ফইল ালফক এপপফআই কভ টকতটা জন 

ড রা পরলেলছন, াধাযণত পপযার পকরায  ধল টকলদয আস্তানাগুলরালত প্রচুয 

পযভাণ ন ট পবপড াা মা। চার টলয রাইলন্ডকালযয Thrill Killers, a 

Study of America's Most Vicious Murders, পযলালট ট উলঠ এললছ এ 

ধযলনয তোকাযীলদয ভলধ্য ৮১% ফলরলছ, লন টাগ্রাপপ লরা তালদয কম ন-কাভনায 

প্রাথপভক ফস্তু।
214

 

কম ন-পনীড়ক  ধল টকলদয দভলন প্রতেিবালফ কাজ কযা আইনশৃিরা যিাকাযী 

ফাপনীয দস্যযা ধল টণ  কম ন-পনীড়লনয ালথ লন টাগ্রাপপয কমা সূত্র 

একফালকে স্বীকায কলযন। কাযণ আলছ। এ ধযলনয অযাধ  অযাধীলদয ালথ 

লন টাগ্রাপপয ম্পকট কতটা  বীয তায প্রভাণ তাযা ালতনালত কললছন।  

এ ব্যাালয পনউ ইকট দপর পডাট টলভলন্টয অফযপ্রাি ক ালন্না এফং পনউ ইকট 

পডলটপিব বুেলযায পক্রপভন্যার অোললভন্ট অোন্ড কপ্রাপাইপরং ইউপনলটয প্রপতষ্ঠাতা 

কযইভন্ড পাল টয একটি ািাৎকালযয পকছু অং ত্যলর ধযপছ :  

প্রশ্ন : আনায অপবজ্ঞতায আলরালক আপন পক পফশ্বা কলযন াধাযণ ভাদেললয 

ত্যরনা কম ন অযাধীলদয ন ট কদোয অবো কফপ?  

কযইভন্ড পা ট : আভায অপবজ্ঞতা লরা এ ধযলনয অযাধীলদয ভাযাত্ধক ালয 

ন ট কদোয অবো থালক। াধাযণ ভাদেললয লন টয কদোয অবোলয কথা ফরলত 

াপয না, তলফ পফপবন্ন ধযলনয লন টাগ্রাপপ তালদয ালতয না ালরই আলছ। 
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অলনক ফাযই এভন ললছ কম, গুরুতয ককালনা অযালধয অযাধীলক কেোঁজা 

লে—অযাধটি কম নতা-ংক্রান্ত কাক আয মা-ই কাক—লদয ধযায য মেন 

পজজ্ঞাা কযা , “আো,  ত চায পদন ককাথা পছলর? কী কলযছ?” তাযা জফাফ 

পদলে, “অযাধ কলযপছ, ারালনা কতা রা লফই।” মেন প্রশ্ন কযা , “ককাথা 

প লপছলর?” জফাফ আল, “স্তা কভালটলর রুভ পনলপছরাভ, তাযয পততা বাড়া 

কলযপছ” অথফা “২৪ র্ণ্টাই ন ট কদো এভন ককালনা কভালটলর রুভ 

পনলপছরাভ...”। এযা এবালফই পযল্যাি কলয। কটনন মুক্ত । 

প্রশ্ন : আভালদয একটু ধাযণা পদলত াযলফন, আনায তদলন্ত কত তাং কম ন 

অযাধীলদয কালছ লন টাগ্রাপপ কললছন? 

পা ট : একদভ কোঁটা কোঁটা ফরা ম্ভফ না, পকন্তু অলনক ভ পজজ্ঞাা কযা 

রা ত না, এভপনই কফয ল কমত। আপভ আয আভায কপর যা ফরতাভ, “এই কম 

আলযকটা... এযা ভলন  োপর এগুলরাই কলয...।” আপভ ফরফ, ৭৫% এয কফপ 

অযাধীয কালছ আভযা লন টাগ্রাপপ কলপছ। ংখ্যাটা ১০০% লত ালয। 

প্রশ্ন : আপন আভালদয কাযাফন্নী কলডাপাইর (পশুকাপভ, পশুলদয য কম ন-

পনীড়নকাযী)  তালদয কম নতায য আনায  লফলণায কথা ফলরপছলরন। 

এলদয ন ট-আপক্তয ব্যাালয আপন কী ফরলফন? আয এ ধযলনয ককালনা অযাধ 

কযায আল  লন টয ব্যফায ম্পলকটই-ফা কী ফরলফন? 

পা ট : ধরুন, একজন দরুল কলডাপাইর (পশুকাভী), কম কছাট কছলরলদয আক্রভণ 

কলয। এলদয কিলত্র আপভ "আক্রভণ" ব্দ্টা ব্যফায কপয, মপদ তাযা ভলন কলয 

কম তাযা ফাচ্চাগুলরালক আক্রভণ কযলছ না। তালদয পফকৃত ভানপকতা অদেমাী 

তাযা ধলয কন কম তাযা এফ আক্রভলণয ভাধ্যলভ ফাচ্চালদয াায্য কযলছ... 

আপভ কদলেপছ এলদয কম ন অযাধগুলরায য লন টাগ্রাপপয প্রবাফ কফ রিণী। 

এলদয ব্যাালয মা কজলনপছ, লতা এলদয চাকপয পছর, পদলন আট র্ণ্টা ফা দ 

র্ণ্টায। পকন্তু প্রপতটি জাগ্রত মুসৄলতট এলদয ভাথায ভলধ্য এফ পোন্টাপ চরলত 

থাকত। মতিণ কজল  আলছ, কাজ কযলছ, ভলন ভলন ক্রভা ত পশু ধল টলণয, 

তালদয কম ন-পনীড়ন কযায কথা কল্পনা কযলছ। আয তালদয কালছ কম ন ট পবপড 

থালক, কগুলরা এফ পোন্টাপয জ্বারাপন পালফ কাজ কলয।”
215

 

 

াত. 

শুরু কলযপছরাভ ফাপন্ডলক পদল। কলটা লক পদলই কযা মাক... 
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বিয নযপাচ পপযার পকরায কটড ফাপন্ডয অন্ধকায জ লত া ফাড়ালনায 

কছলন চাপরকাপক্তগুলরায একটি পছর এ লন টাগ্রাপপ। ফালযা-কতলযা ফছলযয কছাট্ট 

কটড ফাপন্ড কমপদন ফাায ফাইলয াড়ায মুপদ কদাকালন এফং ড্রা  কস্ঘালয 

লন টাগ্রাপপক ম্যা াপজলনয ন্ধান কল ক র, কই পদনই কছাট্ট কটলডয ভলধ্য জন্ 

পনর এক ধল টক ত্তা। 

১৯৮৯ ালরয ২৪ জাদোপয মৃত্যেয অব্যফপত আ মুসৄলতট ভলনাপফদ কজভ প. 

ডফলনয কালছ একটি ািাৎকায কদ কটড ফাপন্ড। এই ািাৎকালয ক পফস্তাপযত 

আলরাচনা কলয কীবালফ লন টাগ্রাপপ তালক পযণত কলযপছর একটা শুলত। 

মৃত্যেয কচ কালঠ দোঁপড়ল ফরা কটড ফাপন্ডয পকছু কথা এোলন না উলল্লে কযলরই ন :  

“...আভালদয ভলতা মাযা পভপডায পংস্রতা, পফললত লন টাগ্রাপপক পংস্রতা দ্বাযা 

অপতভাত্রা প্রবাপফত, তাযা ককউই ফােত দানফ নই। আভযা আনালদযই দত্র, 

আনালদযই স্বাভী। আয ফায ভলতাই আভযা একটা াপযফাপযক কাঠালভায 

ভলধ্য কফলড় উলঠপছরাভ। পকন্তু এেন ব্যাাযটা এভন ল দোঁপড়ললছ কম, লন টাগ্রাপপ 

কম কায ফাায ভলধ্য ঢুলক লড় এক ঝটকা ফাায ফাচ্চাটালক াপযফাপযক 

কাঠালভায ফাইলয কফয কলয পনল আল। ঠিক কমভনবালফ পফ-পত্র ফছয আল  

এটা আভালক কছাফর কভলয ফাইলয কফয কলয এলনপছর। আভায ফাফা-ভা তালদয 

কছলরলভললদয এফ কথলক ফোঁপচল যাোয ব্যাালয আন্তপযক পছলরন, কমভনটা 

অযায কট্টয পিষ্টান পযফালয , পকন্তু এফ ফাপেক প্রবাফলকয ব্যাালয 

ভাজ অলনকটাই পপথর।” 

“...আপভ ককালনা ভাজপফজ্ঞানী নই এফং বান ধলয এটা ফরফ না কম, বে 

ভালজয পচযাচপযত ধাযণা আভায পফশ্বা আলছ। পকন্তু আপভ দীর্ টপদন মাফৎ 

কাযা ালয ফন্নী এফং এই ভলয ভলধ্য আপভ এভন অলনলকয লঙ্গ পযপচত 

লপছ, মাযা বালালরন্প র্টালনায ব্যাালয উদ্বুদ্ধ। পকছু ব্যপতক্রভ ফালদ, তালদয 

প্রলতেলকই লন টাগ্রাপপলত  বীযবালফ আক্ত পছর। নযতো-ংক্রান্ত এপপফআই এয 

পনলজলদয পযলাট ট ফলর, পপযার পকরাযলদয াধাযণ আগ্রলয পফল লে 

লন টাগ্রাপপ। সুতযাং এটালক উলিা কযায ককালনা উাই কনই। 

আপভ আা কযফ, আপভ মালদয অদোযণী িপতয কাযণ লপছ তাযা আভায 

অদেলাচনা পফশ্বা না কযলর এেন আপভ কম কথাগুলরা ফরফ কগুলরা পফশ্বা 

কযলফন। আভালদয য, আভালদয ম্প্রদা এভন পকছু প্রবাফলকয ব্যাালয খফই 

পপথর, কমগুলরায সুদূযপ্রাযী িপতকয প্রবাফ যললছ। আজ কাক কার কাক 

এগুলরা প্রকা ালফই। পভপডা বালালরন্প পফললত কম ন-পংতা এেন লযক 

উাল প পরল কদা লে। আভায ব  মেন আপভ কোইফর টিপব কদপে। 

আজকার পলনভায ভাধ্যলভ কমফ বালালরন্প আভালদয ড্রপংরুভ অফপধ ক ৌঁলছ 
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ক লছ, পত্র ফছয আল  কগুলরা এি-কযইলটড অোডাে পথলটালয কদোলনা লতা 

না।” 

“...কমটা আপভ আল  ফলরপছ, (এই) প্রবাফকগুলরায ব্যাালয আভালদয ভালজয 

পপথরতা কচালে ড়ায ভলতা। পফললত এ ধযলনয বালালরন্ট লন টাগ্রাপপ। মেন 

বে ভাজ কটড ফাপন্ডলক কদালালযা কযলত কযলত ন ট ম্যা াপমলনয া পদল 

কদলে না-কদোয বান কলয কেঁলট মালে, তেন আলর একদর তরুণ তালদয 

অল াচলযই কটড ফাপন্ডলত পযণত লে। আলিলয জা াটা ঠিক এোলনই।”
216

 

াইলকাপ্যাপথক পপযার পকরাযলদয পতনটি উলল্লেলমাগ্য নফপষ্টে লরা, অতেন্ত 

পফশ্বালমাগ্যবালফ পভো ফরলত াযা, ককালনা ধযলনয অদেলাচনা অদেবফ না কযা 

এফং ককালনা অফস্থা পনলজয কদাল স্বীকায না কযা, ককালনা না-ককালনাবালফ অন্য 

কাউলক ফা অন্য পকছুলক দাী কযা। ফাপন্ডয কল কথাগুলরালক একজন ঠান্ডা 

ভাথায পপযার পকরালযয অদেলাচনাীন অজুাত ফলর উপড়ল কদা মা। তলফ 

১৯৮৯ ালরয জাদোপযয এ ইন্টাযপবউলয য  ত প্রা পতন দক য াযা 

পফশ্বজুলড় কম ফাস্তফতা আভযা কদেপছ - মায অতেন্ত ক্ষুদ্র একটি অং আভালদয এ 

করো উলঠ এললছ - তায আলরালক ফরলতই , ফাপন্ড ঠিকই ফলরপছর।

                                                           
216 Fatal Addiction: Ted Bundy's Final Interview - http://bit.ly/1g0ejQg 

পপযার পকরায কটড ফাপন্ডয অপন্তভ ািাৎকায - http://bit.ly/2ALU6sP 

ম্পূণ ট ািাৎকালযয পবপড - https://www.youtube.com/watch?v=5UttN4WL3xY 
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নভত্তেয পকর মত 

 

এতিলণ আা কপয পযষ্কায বুঝলত াযলছন, কম ন অযালধয ালথ লন টাগ্রাপপয 

ম্পকটটা। লন টাগ্রাপপ যাপয পফকৃত কম নাচায এফং কম ন-পনীড়লনয প্রবাফক 

পালফ কাজ কলয। কম নতা কমভন াযীপযক, কতভনই ভানপক। লন টাগ্রাপপ টাল টট 

কলয ভাদেললয ভনলক, আয একফায ভলনয য প্রবাফ পফস্তায কযায য কটায 

ছা ড়লত শুরু কলয যীলযয য। লন টাগ্রাপপলত আক্ত ফাই কফয ল কযই 

কযা শুরু কলয কদ, ব্যাাযটা এভন না। তলফ ন ট কলিয ব্যাালয স্বাবাপফক 

ধাযণালক ফদলর পদল পফকৃত  অস্বাবাপফক কম নতায ইলে নতপয কলয। 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত ফায ভলধ্যই পফকৃত কম নতায গ্রণলমাগ্যতা নতপয ।  

প্রথভফায াড টলকায লন টাগ্রাপপ কদোয ভ অলনক পকছুই আনায কালছ 

অস্বাবাপফক, কনাংযা ভলন লফ।  া পর্নপর্ন কযলফ। পকন্তু ক্রভা ত এ ধযলনয ন ট 

পবপড কদেলত থাকলর এক ভ আনায কালছই এফ কাজলক খফ স্বাবাপফক 

রা লফ। শুদৄ তা-ই না, আনায ভলধ্য এভন আচযণ কযায আকল টণ জন্ালফ। 

লন টাগ্রাপপ এবালফ আভালদয ভলধ্য পফপবন্ন ধযলনয অফলপব এফং 

প্যালথারপজকার কটলন্ডপন্প  লড় কতালর।  

এলকক জলনয ভলধ্য এলকক ধযলনয আপক্ত, অফলন, পফকায ফা 

প্যালথারপজকার আচযলণয প্রফণতা নতপয । এটা লত ালয স্তমভথুন, 

বাপযমভ,
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 অোনার-যার কলিয ভলতা পফকৃত কম নাচায, ক্রভা ত কিুার 

পোন্টাপলত কবা া, গ্রু কি, ভকাপভতা, পশুকাপভতা, ধল টণ কযায প্রফণতা, 

ব্যাক ফহু াপভতা অথফা অন্য ককালনা কম ন-ভানপক পফকৃপত।  

জ বালা, লন টাগ্রাপপ ভাদেললয স্বাবাপফক কম ন প্রফণতা নষ্ট কলয কদ। 

লন টাগ্রাপপ মত “কড়া” ধোঁলচয , ন ট-আক্ত দ টলকয য কটায প্রবাফ তত 

তীে । ফতটভান ভলয ফলচল জনপপ্র ন ট পবপডগুলরালত পংতায 

ব্যাক উপস্থপতয কাযলণ এেন ন ট-আক্তলদয ভলধ্য ধল টণ-প্রফণতা বৃপদ্ধ ালে। এ 

কথাগুলরায ালথ স্বাবাপফক পফলফচনালফাধ-ম্পন্ন কায পদ্বভত কযায কথা না। 

একজন ভাদেল মায পপতযা (Natural Disposition/জাত প্রফণতা) নষ্ট ল 

মাপন, এ কথাগুলরা স্বীকায কলয কনলফন। পকন্তু ভস্যা অন্য জা া। 

                                                           
217 Voyeurism - ঈিণকাপভতা। অলযয কম নপক্রা কদলে কম ন র্তপি াা।  



তমদের নশকল  ি | 119 

   

অথ টনীপতলত। মেন ককালনা ভীকযলণ অথ টনীপত ঢুলক লড়, ফলচল কাজাান্ফা 

পফলগুলরা চযভ ক ারলভলর ল লঠ।  

কলাফার লন টাগ্রাপপ ইন্ডাপস্গয ালথ মৄক্ত ত ত পফপরন ডরালযয প্রশ্ন। ২০০৬ 

ালর এ ইন্ডাপস্গয কভাট আ পছর ৯৭ পফপরন ডরায। ভাইলক্রাপট, গু র, 

অোভামন, ইাহু, অোর এফং কনটপেলিয পম্মপরত আলয কচল কফপ!
218

  

ফছলয ন ট ইন্ডাপস্গয প্রপপট ১৫ পফপরন ডরায। ক ত্যরনা পরউলডয ফাৎপযক 

প্রপপট? ১০ পফপরন ডরায।
219

  

আয এ কতা শুদৄ কর্াপলত আলয পলফ। ন ট ইন্ডাপস্গয করনলদলনয ফড় একটা অং 

কেলনা পযলালট টড  না।
220

 অথ টাৎ এ ইন্ডাপস্গয প্রকৃত াইমটা আয ফড়। মেন 

ককালনা পকছুয ালথ এত এত টাকা জপড়ত থালক, তেন কটালক িপতকয পালফ 

স্বীকায কযা, কর্ালণা কদা কফ কঠিন ল মা। জ ভীকযলণ ক ারলভলর 

অথ টনীপত ঢুলক লড়। কানায পডভ াড়া যাজোঁলক যিা কযাটা ল দোঁড়া রুটি-

রুপজ আয দ ৌঁপজয প্রশ্ন। পাভ টাপউটিকোর, কালটর  টুেপযমভ, কোইফর  

স্যালটরাইট কটপরপবন কনটাকট, ার পস্গট, কলাফার কি রোপপপকং, 

কলিারপজ  াইলকারপজ—এ ফগুলরা ইন্ডাপস্গ পফপবন্নবালফ রাবফান  ন ট 

ইন্ডাপস্গয ভাধ্যলভ।  

ব্যপক্ত  ভালজয য লন টয িপতকয প্রবালফয কথা আড়ার কলয ন টলক 

পনলদ টাল  উকাযী পফলনাদন প্রভাণ কযলত তাই ধযাফোঁধা কু-মৄপক্ত আয অপফজ্ঞান 

ব্যফায কলয চারালনা  ব্যাক প্রাগ্যান্ডা। আয লন টাগ্রাপপ  স্তমভথুলনয পোঁলদ 

আটলক ড়া অলনলকই অলন্ধয ভলতা এ পোঁকাবুপরগুলরা ক্রভা ত আলড় মান।  

এভনই একটি ফহুর ব্যফহৃত তত্ত্ব লরা “Catharsis Theory‖ ফা “Catharsis 

Effect‖। ফায ফায এ তলত্ত্বয কযপালযন্প কটলন এলন অলনলকই দাপফ কলয ফল, 

“ধল টণ, কম ন-পনীড়ন, কম নপফকৃপত, ভানপক পফকৃপত, পশুকাভ এগুলরায কছলন 

লন টাগ্রাপপ প্রবাফক পললফ কাজ কতা কলযই না, ফযং ভাজ কথলক এ 

অযাধগুলরায ভাত্রা কপভল কপরায জন্য লন টাগ্রাপপ খফই কাম টকয। এলকফালয 

েহ্মাস্ত্র!” 

 কতা কীবালফ এই েহ্মাস্ত্র কাজ কলয?  

এ তলত্ত্বয প্রফক্তাযা ব্যাখ্যা কলযন এবালফ –  

                                                           
218 Pornography addiction: A neuroscience perspective,Donald L. Hilton, Jr and Clark 

Watts - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/] 

219 How Big is the Porn Industry? - http://bit.ly/2AVUgxT 

220 How large is the adult entertainment industry? - http://to.pbs.org/2FxiEt7 
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ধরুন, ককউ কালভয জ্বারা একদভ অপস্থয ল আলছ। া রপ্রা অফস্থা। 

কমলকালনা উাল, মায ালথই কাক অন্তযঙ্গ না লত াযলর মূ পফম টলয 

আিা। পকন্তু কই করালকয ককালনা সুলমা  কনই কায লঙ্গ অন্তযঙ্গ ফায। এেন 

ক কী কযলফ? প্রবৃপত্তয ক্রভা ত অতোচালয অপতষ্ঠ ল ক াত ফাড়ালত ালয 

তায আলালয কমলকালনা নাযীয পদলক, পশুলদয পদলক নজয কদা অম্ভফ 

পকছু না, পততারল কমলত ালয! পকন্তু মপদ তায ন ট কদোয সুলমা  থালক, 

তালর পনলজয কবতলযয ক্রলভই ফাড়লত থাকা কপ্রাযটুকু পযপরম কলয পদল ঠান্ডা 

লত াযলফ। ভালজয অ পণত ভাদেল যিা ালফ পফম টলয াত কথলক। 

ভলন করুন, একজন ব্যপক্ত ম্ভাব্য পশু ধল টক। ফহুপদন কথলকই তায ইো পশুলদয 

পনীড়ন কযায। পকন্তু সুলমাল য অবালফ কটা ম্ভফ ল উলঠনা। এেন এই 

ব্যপক্তলক মপদ ক্রভা ত চাইল্ড ন ট কদোলনা , তালর ক পকছুপদন য পশুলদয 

লঙ্গ কম নপভরলন আগ্র াপযল কপরলফ।
221

 এবালফ ভাদেললয কম নতাড়না, 

কম নপফকৃপত, কম ন-পনীড়লনয ইো, কি পোন্টাপগুলরা ন ট কদোয ভাধ্যলভ দোযণ 

ল মালফ। ফাস্তফজীফলন আয এফ পফকৃত কাজকভ ট কযায দযকায লফ না। ভাজ 

যিা ালফ িপতয াত কথলক।
222

 

এই ম টন্ত ড়ায য ভলন  ঠিকই কতা! লন টাগ্রাপপ কম নচাপদা (তা মতই পফকৃত 

কাক না ককন) দোযলণয একটা পনযাদ যাস্তা নতপয কলয পদল ভাজলক ভাযাত্ধক 

পফম টলয াত কথলক ফোঁচালে।  

পকন্তু আলর ব্যাাযটা ঠিক উলো। এ পথপযলক ফহু আল ই এিাট টযা ফাপতলরয 

োতা কপলর পদললছন।
223, 224

 

তালর শুবংকলযয পোঁপকটা ককাথা? 

কম এিলপযলভলন্টয য পবপত্ত কলয Catharsis Theory কদা লপছর তায 

এিলপযলভন্টার কটআ পছর খফই অল াছালরা। ভানম্মত এফং গ্রণলমাগ্য 

 লফলণায জন্য কম স্ঘোন্ডাড ট ফজা যাো দযকায তায পকছুই কযা পন।
225

 

কটলনটুলন ৩০ জলনয একটু কফপ ভাদেললয (৩২ জন) য ১৫ পদন ধলয  লফলণা 
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223 Catharine A. MacKinnon, “X-Underrated: Living in a World the Pornographers 
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চাপরল Catharsis Theory-এয উংায টানা । এ ৩২ জলনয ভলধ্য ২৩ 

জলনয একটা গ্রুলক একটানা ১৫ পদন, ৯০ পভপনট কলয একই র্যানায ন ট পবপড 

কদোলনা । ১৫ পদন য ২৩ জলনয গ্রুটা জানা, শুরুলত তাযা ন ট পবপড কদলে 

উলত্তপজত লতা, পকন্তু লয তাযা ন ট পবপডলত আগ্র াপযল কপলর। একই 

যকলভয ন ট পবপড কদোয পলর তালদয একলর্লপভ কল ফল। শুবংকলযয 

পোঁপকটা এোলনই। ন টলক পনলদ টাল প্রভাণ কযায ফদলর এটা আলর ভাদেললয 

কম নতায য লন টয বিয িপতকয প্রবালফয একটি প্রভাণ। 

ব্যাাযটা একটু পচন্তা করুন। একই ধযলনয ন ট টানা ১৫ পদন; ভাত্র ১৫ পদন 

কদেলরই ভাদেললয একলর্ল রা লত শুরু কলয। একই ধোঁলচয ন ট তালদয আয 

আল য ভলতা উলত্তপজত কযলত ালয না। ভলন করুন আপন পফপযাপন কেলত ছন্ন 

কলযন, এেন আনালক মপদ ক্রভা ত কলকপদন ধলয পফপযাপন োালনা লতই 

থালক, লতই থালক, তালর একম টাল আপন আয পফপযাপন কেলত চাইলফন না। 

এটাই স্বাবাপফক। কতভপনবালফ একই র্যানায ন ট পবপড ফায ফায কদেলত থাকলর 

তালত আগ্র াপযল কপরা খফই স্বাবাপফক। 

এভন অফস্থা একলর্লপভ দূয কযায জন্য ভাদেল কী কযলত ালয? তাযা কফাযড 

ল ন ট কদো কছলড় কদ? অথফা তালদয আচযণ এফং কম ন-চাপদায য 

লন টাগ্রাপপয ককালনা প্রবাফ লড় না? আভযা পকন্তু ইপতভলধ্যই বুঝলত াযপছ কম, 

পকছুটা লর কম ন-চাপদায য প্রবাফ ড়লছ। কাযণ, কলকপদন ন ট কদোয 

যই দ টলকয উলত্তপজত ফায িভতা কলভ মালে, কলভ মালে ংলফদনীরতা। 

ভাদেল াধাযণত প্রথভ পদলক পটলকায র্যানায ন ট কদলে। একভ পটলকায 

ন ট তালদয কালছ একলর্ল রা লত শুরু কলয। তেন তাযা ঝৌঁলক াড টলকায 

লন টাগ্রাপপয পদলক। একভ াড টলকায লন টাগ্রাপপ তালদয উলত্তপজত কযায জন্য 

মলথষ্ট  না। ন ট-আক্ত ব্যপক্ত তেন ঝৌঁলক আয কড়া ধোঁলচয লন টাগ্রাপপয 

পদলক। শুকাভ, পশুকাভ, কযইন ট, ট্যাবু ইতোপদ চযভ পফকৃত ধযলনয ন ট কদো 

শুরু কলয।
226

 একইালথ ক্রভা ত বৃপদ্ধ কলত থালক ন ট-আপক্ত। ভালন ন ট কদোয 

ভ ক্রভা ত ফাড়লত থালক। আপক্তয শুরুয পদলক ককউ িাল এক র্ণ্টা ন ট 

কদেলর, পকছুপদন য ক লতা িাল দুই র্ণ্টা ন ট কদেলফ, এবালফ ধীলয ধীলয 

ন ট কদোয পযভাণ ফাড়লত থালক। কই ালথ ফাড়লত থালক দ টা কদো 

পজপনগুলরা ফাস্তফ জীফলন অদেকযণ কযায তীে আকাঙ্ক্ষা।  

এেন ককউ লতা ফরলত ালয, “মাযা ন ট কদলে তালদয ফাই পক ধল টণ পকংফা 

পশুপনম টাতন শুরু কলয? অফশ্যই না। তাই লন টাগ্রাপপ কযই পকংফা অন্যান্য কম ন-

পফকৃপতলক প্রবাপফত কলয, এভন ফরা ভুর।“  

                                                           
226 Zillmann & Bryant, 1986, p. 577 
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এ কথাটা আলর কটাফালকা ইন্ডাপস্গয এ ভুর দাপফয ভলতা কম, “কমলত্য অলনক 

দভাীই দ্দ্ কোন্পালয ভাযা মা না, তাই দভান দ্দ্ কোন্পালযয কাযণ 

না।” ন ট পবপড কদলেই ফাই কযই কযলত কফপযল লড়না, এ কথা তে। পকন্তু 

এ কথলক পক এই উংায টানা মা, ন ট আলর ধল টণ প্রপতলযাধ কলয? দুলটা 

গুরুত্বদোণ ট প্রলশ্নয পদলক তাকালনা মাক। 

১. াধাযণত লন টাগ্রাপপ কদোয য ভাদেল কী কলয? 

২. লন টাগ্রাপপ কদো পক দ টলকয য ককালনা কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক (psychosexual) 

প্রবাফ কপলর? 

প্রথভ প্রলশ্নয উত্তযটা ফায জানা। ককউ ন ট কদো কল কলয চুচা ড়ালানা, 

অপপলয কাজ অথফা পযফালযয করাকজলনয ালথ আরাচাপযতা কপযত মা 

না। ন ট কদোয য অফশ্যই “ঠান্ডা” লত । ককালনা কাযলণ তেনই ম্ভফ না 

লর, একটু পনপযপফপরলত, উমৄক্ত সুলমা  াাভাত্র ব্যপক্ত “ঠান্ডা” লত চা। ন ট 

কদোয য অপধকাং ভাদেল স্তমভথুন কলয এফং কফপয বা  কিলত্রই ন ট কদো 

 স্তমভথুন কযায জন্য। এটা একটা াকুটরায লুলয ভলতা।  

মপদ অপধকাং ভাদেললয কালছ কলিয ত্যরনা স্তমভথুন কম নপক্রা পালফ 

লতা “পনম্নভালনয” অরটাযলনটিব, পকন্তু তবু পদন কল স্তমভথুন একটা 

কম নপক্রা। সুতযাং এ কথা আভযা ফাই স্বীকায কপয কম, ভাদেল ন ট কদলে 

কম নপক্রা (স্তমভথুন) পরি  অথফা কম নপক্রায আল  পনলজলক উলত্তপজত 

কযায জন্য ন ট কদলে। ন ট কদো,  ান কানা পকংফা নাটক কদোয ভলতা পনছক 

ককালনা প্যাপব, পনপি পফলনাদন না। ফযং ন ট কদো এভন এক প্রপক্রায অং 

মায ালথ ফাস্তফ কম নপক্রা অপফলেদ্যবালফ মৄক্ত। ন ট কদোয য আপন পযপরম 

খজলফনই। এটাই স্বাবাপফক। লন টাগ্রাপপ এফং ফীম টালতয আনন্ন অজটন, একসূলত্র 

 োঁথা। কম নপক্রায ভাধ্যলভ ফীম টাত ফা ীল টসুলে ক ৌঁছালনা লরা ন ট কদোয 

স্বাবাপফক পযণপত।
227

 এটুকু ম টন্ত স্বীকায কলয পনলত সুস্থ ভপস্তলষ্কয কায 

আপত্ত থাকায কথা না। 

মপদ এটুকু আপন স্বীকায কলয কনন তালর আলর প্রশ্নটা দোঁড়া, আপন পক ভলন 

কলযন ফ কিলত্র এ “কম নপক্রা” স্তমভথুলনয ভলধ্য ীভাফদ্ধ থাকলফ? ন ট-আক্ত 

ব্যপক্ত শুদৄ স্তমভথুলনই আগ্রী লফ? পচন্তা কযলত থাকুন, কই পোঁলক আভযা পদ্বতী 

প্রশ্নটায উত্তলযয পদলক একটু নজয বুপরল পনই। 

লন টাগ্রাপপ কদো পক দ টলকয য ককালনা কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক (psychosexual) 

প্রবাফ কপলর? 

                                                           
227 Cline, 1974; Osanka & Johann, 1989. 
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েোঁ। লন টাগ্রাপপ দ টলকয কম ন-ভনস্তলত্ত্বয য প্রবাফ কপলর। লন টাগ্রাপপলক 

উকাযী প্রভাণ কযায জন্য কম তত্ত্ব প্রচায কযা , কটা পদলই এটা প্রভাণ কযা 

মা। একই ধযলনয ন ট একটানা কদোয কাযলণ একলর্ল রা া—এটা একটা 

কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক পযফতটন। আল  মা কদলে দ টক উলত্তপজত পের, এেন কটালত 

আয তায লে না, এটা লরা কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক পযফতটলনয পরাপর। লন টয 

কাযলণ দ টলকয কম নচাপদা এফং কম নপচন্তায ধযন ফদলর মালে। 

লন ট কদো কম নাচাযগুলরা ছাড়া াধাযণ কম ন আচযণ ন ট-আক্ত অলনলকয কালছ 

এলকফালযই ানল ভলন । অলনলকয জন্য ন ট ফা পফকৃত কম নাচায ছাড়া 

স্বাবাপফকবালফ উলত্তপজত া কঠিন ল মা, এটা আলযকটা প্রভাণ। ন ট-

আক্ত ব্যপক্ত ফাস্তফ জীফলন ন ট পবপডলত কদো কাজগুলরায অদেকযণ কযলত চা, 

এটা আয একটা প্রভাণ।  

ন ট কদলে ভাদেল শুদৄ পযপরম ালে না, পফলল ধযলনয কম নাচালযয জন্য তায ভলধ্য 

তীে আকাঙ্ক্ষা নতপয লে এফং শুদৄ এটুকুলতই আলর কোথাযপ পথপয ভুর 

প্রভাপণত ল মা।
228

  

এোলন একটা পফল লরা কম ন-ভনস্তলত্ত্বয য লন টাগ্রাপপয এ প্রবাফ ালথ ালথ 

কাম টকয  না। মাযা লন টাগ্রাপপলক উকাযী ফলরন, তাযা মূরত এ ললন্টয য 

পবপত্ত কলয পনলজলদয দাপফ প্রভাণ কযলত চান। পকন্তু ভস্যা লরা লন টাগ্রাপপয 

দীর্ টলভাপদ প্রবাফ কী, কটা তাযা এপড়ল মান। ন ট কদলেই ককউ কযই কযলত 

কফয ল মা না, পকন্তু তায ভালন এটা না কম, এয ককালনা প্রবাফ তায য 

লড়পন। কম ন-ভনস্তলত্ত্বয য লন টাগ্রাপপয কম প্রবাফ কটা ধীলয ধীলয কাম টকয 

। পদলনয য পদন, ভালয য ভা, ফায ফায লন টাগ্রাপপ কদোয পলর, তায 

পচন্তায কাঠালভালত পযফতটন আল। 

ন ট-আক্ত ব্যপক্ত ন ট কদো ফা লন টয দৃশ্য পনল পোন্টাাইম কযা ছাড়া উলত্তপজত 

লত ালয না। আফায ক্রভা ত ন ট কদেলত থাকলর ভলয ালথ ালথ লন টয 

ভাধ্যলভ তায উলত্তপজত ফায িভতা কভলত থালক। আয কফপ পং, আয 

কফপ পফকৃত ন ট ছাড়া ক উলত্তপজত লত ালয না। এ প্রপক্রা চরলত থাকলর 

একম টাল কি ম্পলকট তায পচন্তা, ফাস্তফ জীফলনয স্বাবাপফক কম ন আচযণ কথলক 

একফালয পফপেন্ন ল মা। জ বালা প্রথভত লন টাগ্রাপপ ভাদেললক 

কম নপক্রালত তীেবালফ উদ্বুদ্ধ কলয। আয পদ্বতীত লন টাগ্রাপপ কম নপক্রায ব্যাালয 

ভাদেললয কপ্রপালযন্পলক ফদলর কদ। তায কম নচাপদা এফং কম নভনস্তত্ত্ব পফকৃত ল 

মা।  

                                                           
228 Sommers & Check, 1987 
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একপদলক তায ভলধ্য তীে কম নাকাঙ্ক্ষা কাজ কলয, অন্যপদলক স্বাবাপফকবালফ র্তি 

া তায জন্য প্রা অম্ভফ ল দোঁড়া। নাযী, পফল, কি, কযই, পফকৃত 

কম নাচায ইতোপদ পনল তায দৃপষ্টবপঙ্গ এফং আচযণ ফদলর মা। এভন ব্যপক্তয 

কযই, পশুকাভ পকংফা অন্য ককালনা পফকৃত কম নাচালয পরি ফায ম্ভাফনা 

ব্যাকবালফ কফলড় মা। 

“প ালযট কথলক শুরু, কলকালর কলযাইন”, ব্যাাযটা অলনকটা এভন। এটা 

ভাদকাপক্তয ক্লাপক প্যাটান ট। শুরুলত অলল্পই কনা ল মা। পকন্তু ভলয ালথ 

চাপদা ফাড়লত থালক। আল  মতটুকুলত “ধযত”, তালত আয  না। কনা চড়ালত 

আয কফপ ভাদলকয দযকায । কই ালথ নতপয লত থালক ভাদলকয য 

পডললন্ড, আপক্ত। এবালফ ভাদকাপক্ত ধাল ধাল অগ্রয । ন ট-আক্ত 

ব্যপক্তয কিলত্র পফলটা এভন।  

পচন্তা কলয কদখন, একজন ন ট-আক্ত ব্যপক্ত মেন এভন অফস্থায ভলধ্য পদল মা, 

তেন তায কম ন-ভনস্তলত্ত্বয কী অফস্থা ? পনতেনত্যন নাযী পকংফা পশুলদলয 

াড টলকায লন টাগ্রাপপ কদলে কম করাক উলত্তপজত লত ালয না, ফাস্তলফয যক্ত-

ভাং-র্ালভয নাযীয ালথ স্বাবাপফক কম নতা পক তালক উলত্তপজত কযলত াযলফ? 

এবালফ একজন করাক মেন চযভ ম টাল ক ৌঁলছ, মেন ধল টলণয পবপড পকংফা 

পশুলদয ধল টলণয পবপড ম টন্ত তায কালছ একলর্ল রা া শুরু কলয, তেন ক কী 

কলয? কী তালক উলত্তপজত কযলফ? ক পক অর্তপিয জ্বারা, এ তীে ক্ষুধা নীযলফ ল 

মালফ? আপন-আপভ, আভযা ফাই জাপন, তীে কম নাকাঙ্ক্ষা পনছক “ভলনয 

কজালয” কচল যাো মা না। াভপকবালফ াযা ক লর কটা স্থাী  না। এক 

ভ না এক ভ পফলস্ফাযণ র্লটই।  

আলর লন টাগ্রাপপ পযপরলময কাজ কতা কলযই না; ফযং আকাঙ্ক্ষালক আয তীে 

কলয এফং আক্ত ব্যপক্তলক পফকৃত কম নাচালযয পদলক পনল মা। পলর ভালজ 

কম ন-পনীড়ন, পশুকাভ, কযই অন্যান্য পফকৃত কালভয প্রফণতা বৃপদ্ধ া। মায 

অলনক প্রভাণ আভযা ইপতভলধ্য আলরাচনা কলযপছ, আয অংখ্য প্রভাণ 

চাযালয দৌপথফীলত আপন ালফন। এত ক র কম নচাপদা এফং কম ন-ভনস্তাপত্ত্বক 

পদলকয কথা। এ ছাড়া কভন কলন্পয ভাকাঠিলত কোথাযপ পথপয ফা 

লন টাগ্রাপপ “উকাযী” ফায অন্য ককালনা পথপয, এলকফালযই কটলক না। মপদ ককউ 

ফায ফায ইাফা পকংফা কলযাইন োফায পবপড কদলে, মপদ এফ পবপডলত এ 

কাজগুলরালক লোভাযাইমড কলয উস্থান কযা , তালর পক ভালজ ইাফা 

পকংফা কলযাইন ব্যফায কলভ মালফ? আো ধরুন আনালক ফরা লরা, 

ফাংরালদলয প্রাইভাপয স্কুরগুলরালত পিক কর্তটক পশুলদয াযীপযক আর্াত 

কযায ায কভালত। আপন পক এটায পরউান পালফ এফ পিকলদয 
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ফরলফন, কছাট ফাচ্চালদয কটালনায এফং টচ টায কযায নত্যন নত্যন পবপড পনভ 

কলয কদেলত? 

নানা আপঙ্গলক, নানা করালকালন চাকপচকেভ  জোঁকজভকদোণ টবালফ কছাট 

ফাচ্চালদয ভাযা এফং ভায কেলত কদোয পবপড পক তালদয কটালনায ইো  

ভানপকতালক নষ্ট কলয কদলফ? সুস্থ ভপস্তলষ্কয ককালনা ভাদেল পক আলদ  এ ধযলনয 

“ভাধান” পপযাপর কনলফ? ন ট কদোয ালথ মপদ কযইলয ায কলভ, তালর 

দৌপথফীলত ফলচল কফপ ন ট প্রপডউ কযা এফং লন টাগ্রাপপয ফলচল ফড় গ্রাক 

অোলভপযকালত ককন এত কযই ? ককন অোলভপযকান পভপরটাপয, কলরজ, 

পরউড ফ জা ালত এত ধল টণ, এত কম ন-পনীড়ন ? ককন কযই ন ট 

ইপন্ডালত জনপপ্রতায ত্যলঙ্গ থাকায য বাযলত কযই না কলভ ফযং 

ব্যাকবালফ বৃপদ্ধ া? কস্রপ স্বাথ টপপদ্ধয উলদ্দলশ্য এ ধযলনয ক োঁজাপভর কদা কথা 

ব্যফায কলয লন টাগ্রাপপয ভলতা এতটা িপতকয পফললক “পনলদ টাল পফলনাদন” 

প্রভাণ কযায প্রাগ্যান্ডা চারালনা । স্তমভথুলনয কিলত্র ব্যাাযটা একই যকভ। 

ফতটভান ভলয অপধকাং ডাক্তায, এিাট ট এফং ইন্টাযলনট লফাইট 

আনালক ফরলফ, স্তমভথুন এলকফালযই িপতকয না।  

এপদক-কপদক কথলক নানা কজাড়াতাপর কদা প্রভাণ ত্যলর এলন প্রভাণ কযলত চাইলফ 

স্তমভথুন “প্রা পনপশ্চতবালফই” যীলযয জন্য বালরা। এটা এলকফালযই 

“ন্যাচাযার” একটি পফল, এ পনল পচন্তা কযায পকছু কনই। স্তমভথুন যীলযয জন্য 

বালরা ফা স্বাবাপফক কম ন আচযণ এ ধযলনয ককালনা কংপক্রট প্রভাণ কনই। স্তমভথুন 

“স্বাবাপফক”, “ন্যাচাযার” এফ কথায প্রচরন আজ কথলক ভাত্র াত-আট দক 

আল । এয আ  ম টন্ত স্তমভথুনলক, পফলল কলয পনপভত  ক্রপনক স্তমভথুনলক 

একটি অস্বাবাপফক কম নাচায পালফই কদো লতা। এভনপক নানা কম নপফকৃপতলক 

কাাইটা কযা, প মুন্ড িললডয ভলতা পফকৃত ভানপকতায করাক 

স্তমভথুনক অস্বাবাপফক ভলন কযত।
229

 

মূরত স্তমভথুনলক স্বাবাপফক এফং উকাযী পললফ কদোয প্রফণতা শুরু  ১৯৪৯ 

ালর আরলিড পকনপয Sexual Behavior In The Human Male প্রকাপত 

ফায য। এ ফইটি এফং ১৯৫৩ ালর প্রকাপত তায আলযকটি ফই Sexual 

Behavior in the Human female, ম্যা পভপডায প্রতেি লমাপ তা 

াশ্চালতে ঝড় কতালর। কম নতা ম্পলকট াশ্চালতেয দৃপষ্টবপঙ্গলত আলন আমূর 

পযফতটন। াশ্চালতেয ইপতালয অন্য ককালনা ফই ফা পযলাট ট াশ্চাতেলক এতটা 

ফদলর কদপন কমভন এই দুটি ফই পদলপছর। আদৄপনক কি এডুলকান, 

াইলকারপজ এফং কি ম্পলকট পচপকৎকলদয াপফ টক পচন্তা পকনপয এই দুটি 
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 Lawrence, Freud and Masturbation, James C. Cowan https://bit.ly/2GhZziu 
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ফইলয য পবপত্ত কলযই পযচাপরত লে। কম নতা ম্পলকট আদৄপনক পশ্চভা 

ধাযণা এলকফালয শুরু কথলক কল ম টন্ত  লড় উলঠলছ আরলিড পকনপয এই দুই 

পফখ্যাত “পথপলয” য পবপত্ত কলয। তায এ ফইল পকনপ চযভ ম টালয পফকৃত 

পকছু পচন্তালক পফজ্ঞালনয নালভ চাপরল কদায কচষ্টা কলয। ক দাপফ কলয পশুযা 

জন্ ত বালফই, এভনপক  লবট থাকা অফস্থা কথলকই কিুাপর এপিব। তায ভলত 

পশুযা এলকফালয কছাটকার কথলকই স্তমভথুন কযা শুরু কলয।  

কত কছাটকার কথলক?  

পকনপয দাপফ র দুই, চায, াত ভা ফী পশুযা নাপক স্তমভথুলনয ভাধ্যলভ 

চযভানলন্ন (Orgasm) ক ৌঁছালত িভ! াত ভা ফী একটি পশু এফং এক 

ফছলযয পনলচয আয োঁচজন পশুলক ক পনলজ নাপক ীল টসুে অজটন কযলত 

কদলেলছ।
230

 ক আয ফলর, এত কভফস্ক পশুযা ফস্ক ঙ্গী/পঙ্গনীলদয লঙ্গ 

আনন্নদাক এফং উকাযী কম নপভরন কযলতই ালয, এফং এভন কযা উপচত।
231

 

অপববাফকলদয উপচত ৬-৭ ফছয ফ কথলক শুরু কলয পশুলদয স্তমভথুন কযালনা 

এফং একালথ পভলরপভল স্তমভথুন কযা!  

পকনপ আয দাপফ কলয, অপধকাং ভাদেল আলর উবকাভী, কম নতায ককালনা 

পনপদ টষ্ট ভাকাঠি কনই। ককালনা কম নতাই অস্বাবাপফক না। ভকাভ, উবকাভ, 

পশুকাভ, শুকাভ, অজাচায, মায মা ইলে কটা কযলফ, এলত ককালনা ভস্যা 

কনই।
232

 

আলর পকনপ পনলজ পছর একজন চযভ ভাত্রায পফকৃত ভানপকতায করাক। 

ব্যপক্তজীফলন বিয পফকৃত কম নাচালয অবেস্ত। তায “পযাচ ট” পছর জাপরাপতলত 

বযা। যফতীকালর এই “ভান” পফজ্ঞানীয কাজগুলরা ভুর প্রভাপণত ললছ 

পফজ্ঞানীলদয ালতই। পফজ্ঞানীযা কদপেললছন আরলিড পকনপয দাপফগুলরায কতভন 

ককালনা ালপন্টপপক পবপত্ত কনই, তায তে-উাত্তগুলরা মলথষ্ট পযভালণ 

ক োঁজাপভলর বযদয।
233

 এিলপযলভন্ট কযায জন্য অলনক ভ াফলজলিয য 

চযভ কম ন-পনম টাতন চারালনা ললছ, কযাই কদা পন পশুলদয। পকন্তু ততপদলন 

িপত মা ফায ল ক লছ। “স্তমভথুন িপতকয না; ফযং উকাযী” পকনপয কজায 

 রা দাপফ কযা এ চযভ পভো কি এডুলকালনয ফইগুলরালত ফায ফায খফ 

পফশ্বালমাগ্যবালফ উস্থান কযা ললছ এফং এটালক ধ্রুফ তে ফলর কভলন পনলত 

ফাধ্য কযা ললছ। পকন্তু স্তমভথুন মপদ স্বাবাপফক  বালরা , তালর প্রথভফায 

স্তমভথুলনয য ককন ভলনয য অদেলাচনায একটা  াঢ় দ টা কনলভ আল?  

                                                           
230 Sex education as bullying, page 7, http://bit.ly/2AztXgu   
231 Kinsey, Sex and Fraud, page 3, http://bit.ly/1To0w5k 
232 Ibid, page 2 
233 Ibid, page 1 
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প্রথভফায স্তমভথুলনয ভাধ্যলভ ফীম টাত কযায য প্রা ফায চযভ অদেলাচনা 

। বালা, কব ল াপরক অফস্থান, ধভ ট-ফণ টলবলদ এভন অফস্থা ভাদেললয ভলন  ক 

খফ োযা পকছু একটা কলয কপলরলছ। অদেভূপতটা ফ টজনীন। এয ব্যাখ্যা কী? 

স্তমভথুন বালরা প্রভাণ কযলত চাা “পফললজ্ঞযা” ফরলফ, ধভ ট এফং াভাপজক 

মূল্যলফাধ আভালদয পচন্তা কযলত কো কম, এ কাজটা োযা। এটা একটা া। 

আয এ জন্যই ভাদেললয ভলধ্য অদেলাচনা কাজ কলয।  

এ ব্যাখ্যায ভুর ককাথা?  

ককালনা কালজয ব্যাালয ধলভ টয ফক্তব্য দ্বাযা প্রবাপফত ফায জন্য আনালক কতা 

আল  কাজটালক পচনলত লফ, কটায ম্পলকট ধলভ টয ফক্তব্য জানলত লফ। পকন্তু 

আপন কদেলফন স্তমভথুলনয ভাধ্যলভ প্রথভ ফীম টালতয অপবজ্ঞতায ভ 

অলনলকযই ধাযণাই থালক না আলর কী লে। কম কছলরটা বুঝলতই াযলছ না কী 

লরা, ক কীবালফ ই কালজয ব্যাালয ধলভ টয ফক্তব্য জানলফ, আয কটা পদল 

প্রবাপফত লফ? আলর এটাই লরা পপতযা, ভাদেললয জাত প্রফণতা (Natural 

Disposition)। ভাদেললয জাত ননপতক কম্পা তালক জাপনল কদ কাজটা 

োযা। আয তাই প্রথভ প্রথভ ফাই অদেলাচনা কবাল । পকন্তু লয ভাদেল এয 

কম পক্তকতা দোঁড় কযা, এলক স্বাবাপফক ভলন কযা শুরু কলয।  

এ ছাড়া ফাস্তফ অপবজ্ঞতা প্রভাণ কলয স্তমভথুন আপক্ত শুদৄ ভস্যাই না; ফযং 

বিয যকলভয ভলনামদপক ভস্যা। ভুক্তলবা ীলদয পকছু অপবজ্ঞতা এযই ভলধ্য 

আভযা আনালদয াভলন ত্যলর ধলযপছ। স্তমভথুলন আক্তলদয এভন করুণ 

উাখ্যান এক-দুলটা না। অজস্র। 

স্তমভথুনলক স্বাবাপফক প্রভালণ উলঠলড় রা ায কছলন আলযকটা ফড় কাযণ লরা, 

কই দযলনা কারপপ্রট—অথ টনীপত। স্তমভথুন আপক্ত আয লন টাগ্রাপপ 

অপফলেদ্যবালফ জপড়ত। এ দুল পভলর এক চক্র নতপয কলয। আয এ চলক্র আটকা 

লড় ত স্র প্রাণ। মপদ স্তমভথুনলক িপতকয ফলর স্বীকায কলয কনা , 

স্তমভথুন না কযলত ভাদেললক উৎা কদা , স্তমভথুন আপক্ত ফলন্ধ 

কাউলন্পপরং কযা , তালর ত পফপরন ডরালযয লন টাগ্রাপপ ইন্ডাপস্গয কী লফ? 

এ অপতকা ইন্ডাপস্গ পক পনজ অপস্তলত্বয প্রপত এভন হুভপকলক কভলন কনলফ? নাপক 

পনলজয অলঢর ম্পদ ব্যফায কলয লফ টাচ্চ কচষ্টা চারালফ অোকালডপভা, পভপডা 

এফং “পফললজ্ঞলদয” ভাধ্যলভ স্তমভথুনলক স্বাবাপফক  প্রাকৃপতক প্রভালণ?  

লযয ফায “ককন স্তমভথুন বালরা”, “স্তমভথুলনয ১৮ অজানা উকাপযতা” 

জাতী ইন্টাযলনট আটি টলকরগুলরা ড়ায ভ এ পফলটা ভাথা যােলফন। 

লফ টাপয মুপরভ পালফ আভালদয কিইভ অপ কযপালযন্প ককানটা আল  কটা 

আভালদয বুঝলত লফ। এতিণ মা পকছু আভযা আলরাচনা কলযপছ, এ ফপকছু লরা 
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কলকন্ডাপয, ক  ণ প্রভাণ। মুপরভ পালফ আভালদয জন্য প্রাইভাপয প্রভাণ লরা 

ইরাভী াযীায ফক্তব্য। আয ইরালভয ফক্তব্য লরা স্তমভথুন াযাভ।
234

 

একজন মুপরলভয জন্য প্রভাণ পালফ এটাই মলথষ্ট া উপচত। কমোলন 

ইরালভয স্পষ্ট পফধান আলছ কোলন পফজ্ঞালনয “প্রা পনপশ্চত” ভত ক ানা ধযায 

ভলতা পকছু না। পফলল কলয পফলটি মেন ননপতকতায ালথ ম্পপকটত। কমভন 

পফজ্ঞালনয দৃপষ্টলত পফল-ফপভূ টত কি িপতকয পকছু না। ফযং আদৄপনক পশ্চভা 

দ টলন এটা স্বাবাপফক, এভনপক প্রংনী। অন্যপদলক পমনা ইরালভয দৃপষ্টলত 

কপফযা গুনা। পফজ্ঞান মপদ কার কথলক পমনালক স্বালস্থেয জন্য উকাযী ফলর প্রচায 

কযা শুরু কলয, তালর এলত একজন মুপরলভয পকছুই মা আল না। পমনায 

ব্যাালয তায ধাযণা এলত ফদলর মালফ না।  

সুতযাং স্তমভথুন মপদ কেলনা পফজ্ঞালনয দৃপষ্টলত সুপনপশ্চতবালফ স্বাস্থেকয ফলর 

প্রভাপণত  (লমটা এেলনা পন) তবু এলত একজন মুপরলভয দৃপষ্টবপঙ্গলত 

ককালনা পযফতটন আায কথা না, কাযণ ইরালভয ভাকাঠিলত কাজটা অমনপতক 

এফং াযাভ। আয ফাস্তফতা লরা ভলনামদপকবালফ স্তমভথুন এফং ন ট-আপক্ত 

দুলটাই অতেন্ত িপতকয। আভযা ইপতভলধ্যই আলরাচনা কলযপছ কীবালফ এয 

িপতকয প্রবাফ কথলক পযফায  ভাজ ককউই মুপক্ত াপন।  

ন ট-আপক্ত আয স্তমভথুলনয চক্র ব্যপক্তয জীফনলক তাা, লাপন আয দনযাবৃপত্তয 

কচাযাফাপরলত আটলক কপলর। এ বৃলত্ত আটকা লয পতলর পতলর িল কমলত থালক 

ত স্র ভানফাত্ধা। এ চক্র বাোয, এ বৃলত্তয ফাইলয মাফায উা কী? আলদ  পক 

ম্ভফ?
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আলযয নাভাজ ল ক লছ কফ পকছুিণ লরা, লুদ কযাদ নযভ ল কভরা লত 

শুরু কলযলছ। অলনক কভরা যলেয কযালদ বলয ক লছ ভপজলদয ালয কেরায 

ভাঠটা। ভালঠয বুজ র্ালয বুলক দ্লট থাকা াদা র্াদ্রগুলরায পদলক তাপকল 

থাকলত থাকলত ভন ককভন জাপন উদা ল প লপছর। কর্ায কাটর পচৎকায 

কেঁচালভপচলত। ভপজলদয োলদভ াললফয কছাট্ট কছলরটা ঘুপড় ড়ালনায কচষ্টা 

কযলছ ভালঠ। োলদভ ালফ রার টুকটুলক ঘুপড়টা ধলয আলছন, কছলর মেন নাটাই 

ধলয কদ ড় ভাযলছ তেন পতপন কছলড় পদলেন ঘুপড়। 

রার টুকটুলক ঘুপড়টা নাক উঁচু কলয ফাতাল কবল আকাল উঠলত চালে, পকন্তু 

পকছুিণ য ক াত্তা কেল কাজা কনলভ আলছ ভাটিলত। কফ কলকফায কচষ্টা 

কযায য অফললল রার ঘুপড়টা উড়লত াযর, াযর আকাল কবল থাকলত। 

কমলকালনা আপক্ত কাটিল ঠা অলনকটা আকাল ঘুপড় ড়ালনায ভলতা ফা 

কছাটলফরা োঁটলত কো পকংফা াইলকর চারালনা কোয ভলতা। অলনক ফায লড় 

মাায য, কোঁচট োফায য, অলনক কচষ্টায য তলফই-না াইলকর চারালনা 

কো মা, ঘুপড়টা ডানা কভলর আকাল। ক যকভ আপন একপদলনই, একফালয 

কনা ছাড়লত াযলফন না—ভ রা লফ, রা লফ অলনক কচষ্টা আয দৃঢ় ভলনাফর। 

ন ট  স্তমভথুন এলক অলযয পযদোযক পালফ কাজ কলয। ভাদেল ন ট কদলে 

স্তমভথুন কলয আফায স্তমভথুন কযায জন্য ন ট কদলে। আজলকয আদৄপনক 

দৌপথফীলত এ দুলটায ম্পকট এতটাই অপফলেদ্য ল ক লছ কম, একটিলক ফাদ পদল 

অন্যটিয ভাধান কযা ম্ভফ না। পায পযপবউড এক  লফলণালত্রয তে অদেমাী 

িাল কভলি একফায স্তমভথুন কযা দরুললদয ভলধ্য প্রা ৭০ তাং 

ভাযাত্ধকবালফ লন টাগ্রাপপলত আক্ত।
235

 

তাই ন ট-আপক্ত কাটিল ঠায কিলত্র আনায কভইন কপাকা া উপচত ন ট 

কথলক দূলয থাকা। তালর স্তমভথুন, চটি ল্প কথলক দূলয থাকাটা জ ল মালফ 

ইন া আল্লাহ্ ।  

এ অধ্যাল ন ট  স্তমভথুন আপক্ত কাটিল ঠায পকছু কাম টকযী দ্ধপত  টি 

আভযা আনালদয াভলন ত্যলর ধযফ। আন্তপযকতায ালথ এগুলরা কভলন চরলর ইন 

া আল্লাহ্  ন ট-স্তমভথুন-চটিয এ চক্র কথলক পনলজলক মুক্ত কযলত াযলফন। 
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কমলকালনা ভস্যা ভাধালনয দোফ টতট লে ভস্যাটা স্বীকায কলয কনা। ন ট-

আপক্তয কিলত্র ব্যাাযটা তা-ই। প্রথলভই আনালক স্বীকায কযলত লফ কম 

আপন লন ট আক্ত, তলফই ককফর কবতয কথলক আপক্ত দূয কযায তা াদা 

ালফন। ন ট-আক্ত ফায লয আপন মপদ ক োঁ ধলয থালকন কম আপন ন ট-

আক্ত না, শুদৄ ভালঝভলধ্য দু-একটা ন ট পবপড কদলেন, তালর কালযাযই াধ্য 

কনই আনালক াায্য কযায। 

আভযা আনালক ৫ টি প্রশ্ন পদপে
236, 237

 

পনলজলক এ প্রশ্নগুলরা পজজ্ঞাা করুন। একটি প্রলশ্নয জফাফ মপদ “েোঁ” , তালর 

বুঝলফন, পফদর্ণ্টা কফলজ ক লছ। আপন লন টাগ্রাপপলত আক্ত ল লড়লছন। 

প্রথভ প্রশ্ন : পদন পদন আনায ন ট পবপড কদোয ভ পক কফলড় মালে? একফায 

ন ট কদেলত ফলর কোর থালক না কতটা ভ ককলট ক লছ? প্রলতেকপদন ফা 

প্রলতেকফায পক আপন আল য পদলনয কচল কফপ ভ ধলয ন ট পবপড কদেলছন? 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত করালকযা প্রপতপদন তালদয ন ট পবপড কদোয পযভাণ একটু 

একটু কলয ফাপড়ল কদ। ব্যাাযটা ভাদক ব্যফালযয ভলতা। পনপভত ভাদক 

ব্যফায কযা শুরু কযলর একভ ভাদেল আপফষ্কায কলয, আল  কম কডালজ “কাজ” 

লতা, এেন আয তালত  না। পনপভত ব্যফাযকাযীযা তাই ক্রভান্বল ভাদলকয 

পযভাণ ফাড়ালত থালক।  

ন ট-আক্তলদয কিলত্র ব্যাাযটা একই যকভ। তাযা একটা ন ট পবপড এক-দু 

ফায কদোয য তালত আগ্র াপযল কপলর। ভাদকালক্তয রুটিলন পতনটি মূর কাজ 

থালক। ভাদলকয জন্য টাকা কজা াড়, ভাদক ককনা, কনা কযা। তায নদনপন্নন 

জীফন, পচন্তাবাফনা, েোন-কপ্রাগ্রাভ ফ এ পতনটিলক পর্লয আফপতটত । ন ট 

আলক্তয কিলত্র ব্যাাযটা একই যকভ। াথ টকে লরা পি ইন্টাযলনট লন টাগ্রাপপয 

এ মৄল  ন ট-আক্ত ব্যপক্তলক টাকায পচন্তা কযলত  না। ন ট-আক্ত ব্যপক্তয ভ 
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মা নত্যন নত্যন ন ট পবপড খ ৌঁলজ কফয কযলত। এ কেোঁজাখ ৌঁপজয ব্যাাযটা তালদয 

প্রপতপদলনয রুটিলনয অলনকটা ভ পনল কন। এলত তাযা স্কুর, কলরজ, বাপ টটি ফা 

কভ টলিলত্র কমলত কদপয কলয কপলর, অরতা কফাধ কলয এফং কাজ কলয কূর া 

না। 

আনায ভলধ্য এই রিণগুলরা থাকলর বুঝলফন আপন লন টাগ্রাপপলত আক্ত ল 

লড়লছন। 

পদ্বতী প্রশ্ন : আপন পক পটলকায ন ট পবপড কছলড় াড টলকায ন ট কদো শুরু 

কলযলছন? 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত করালকযা প্রথভ অফস্থা পটলকায ন ট পবপড কদলে। 

পকছুপদন য তাযা পটলকায লন ট আগ্র াপযল কপলর। এটা তালদয কালছ আয 

মলথষ্ট “উলত্তজক” ভলন  না। তাযা নত্যন, আয “কড়া” পকছু খ ৌঁলজ কফড়া। আলস্ত 

আলস্ত াড টলকায ন ট পবপড কদেলত শুরু কলয। এবালফ তাযা একভ এভন একটা 

অফস্থা ক ৌঁছা মেন অজাচায, ভকাপভতা ফা পশুলদয ধল টলণয পবপড তালদয 

উলত্তপজত কলয, তালদয কালছ স্বাবাপফক পফল ফলর ভলন । যার কি, অোনার 

কলিয ভলতা জর্ন্য পফলগুলরা তালদয কালছ ডারবাত ল মা। 

আনায এ যকভ অফস্থা লর বুঝলফন পফদর্ণ্টা কফলজ ক লছ—আপন 

ভাযাত্ধকবালফ লন টাগ্রাপপলত আক্ত। 

র্ততী প্রশ্ন : আনায ভাথা পক াযাপদন ন ট পবপডলত কদো দৃশ্যগুলরা ঘুযলত 

থালক? 

ন ট পবপড কদোয য একজন ন ট-আক্ত ব্যপক্তয ভাথা অলনকিণ এটায কয 

কথলক মা। পবপডলত কদো দৃশ্যগুলরা তায ভাথা ক্রভা ত ঘুযাক ো। 

ড়ালানা কযায ভ, অপপল কাজ কযায ভ, যালত ঘুভালনায আল , অর 

ফল থাকায ভ, এভনপক নাভাজ ড়ায ভ তায ভপস্তষ্ক অলনকটা 

স্বংপক্রবালফই কল কদো ন ট পবপডয দৃশ্যগুলরা পনল বাফলত থালক। ন ট 

পবপডয নাপকালদয যীলযয ালথ ক তায আলালয ভপরালদয যীয ত্যরনা 

কলয, তায স্ত্রীয যীয (কভলযা স্বাভীয যীয এফং পফছানা তায স্বাভীয 

াযপযম্যান্প) এফং পফছানায াযপযম্যান্প পনল অন্তুপষ্টলত কবাল । ন ট পবপডলত 

কদোলনা দ্ধপতলত তায ঙ্গীয ালথ ক কম নপভরন কযলত চা। াট টনায যাপজ না 

লর ক কযল  মা এফং ভনুঃক্ষুণ্ণ । ম্পলকট সৃপষ্ট  জটিরতা।  

 

এই পফলগুলরায একটি আনায ভলধ্য থাকলর আপন বুঝলফন, আপন 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত। 



 

   

 চত্যথ ট প্রশ্ন : ন ট পবপড কদোয য আপন পক পফলণ্ণলফাধ কলযন? পদন পদন তাা 

পক আনালক গ্রা কলয কপরলছ? আপন পক অপস্থযতা ভু লছন? পনলজয 

আচযলণয জন্য রপজ্জত? ফ ভ পনলজয ভলধ্য অযাধলফাধ কাজ কলয?  

বালরা কাজ ভাদেললয অন্তলয প্রাপন্ত সৃপষ্ট কলয, প্রচণ্ড বালরারা ায অদেভূপত সৃপষ্ট 

কলয। অন্যপদলক ভন্ন কাজ অন্তযলক অান্ত কলয কতালর, ভাদেললক অযাধলফালধ 

কবা া। ন ট পবপড কদোয য পফলণ্ণলফাধ কযলর, অপস্থযতা ভু লর বুঝলফন এটা 

আনায জন্য অপনংলকত। 

েভ প্রশ্ন : আপন পক পনলজয কালছ ফা অন্য কায কালছ াদা কলযলছন—

আপভ আয কেলনাই ন ট পবপড কদেফ না, পকন্তু কই াদা যােলত ালযনপন? 

এটা ফলচল গুরুত্বদোণ ট প্রশ্ন। লন টাগ্রাপপলত আক্ত ব্যপক্তযা পনলজয কালছ ফা অন্য 

কায কালছ প্রপতজ্ঞা কলয কম, আপভ আয কেলনাই ন ট পবপড কদেফ না, পকন্তু 

পকছু ভ ফা কলকপদন লয তাযা কই প্রপতজ্ঞা কফভালুভ ভুলর মা, আফায ন ট 

কদো পপলয মা। অলনলক আফায আলযক কাঠি লয। প্রপতফায ন ট পবপড 

কদোয আল  তাযা দৃঢ় প্রপতজ্ঞাফদ্ধ —এটাই কল ফায, আপভ আয জীফলন 

কেলনাই ন ট কদো কতা দূলযয কথা, এয ধালযকালছ কেঁলফ না। পকন্তু পকছু ভ ফা 

কলকপদন লয তাযা আফায ন ট কদলে এফং এফায ফলর এটাই আভায কল 

ফায, এফালযয য আয কেলনাই ন ট কদেফ না। 

আয একটি গুরুত্বদোণ ট লন্ট লরা ন ট-আক্তলদয অলনলকই ফলর, “আলয দৄয! 

আপভ লন টাগ্রাপপলত আক্ত লত মাফ ককন? আপভ চাইলরই কমলকালনা ভ এটা 

কদো কছলড় পদলত াপয।” পকন্তু দুুঃলেয পফল তাযা চাইলরই ন ট পবপড কদো 

ছাড়লত ালয না। 
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ফানেত্তয় দাও পতাভায াত... 

 

পদন কলল রড়াইটা আনায পনলজয। আভযা লতা আনায ালত ত্যলর কদলফা 

ঢার-তলরাায, আনায ফন্ধু লতা আনা পযল কদলফ ফভ ট আয পযস্ত্রাণ, পকন্তু 

আপক্তয পফরুলদ্ধয ডুলরটা রড়লত লফ আনালকই। 

একা একা। 

মুায () ভলতা লত ালযন না আপন? 

াভলন অমথ জরযাপ। ারাফায থ কনই। কছলন প্রফর পফক্রলভ, কক্রালধান্ত্ত ল 

কধল আলছ পপযাউলনয কনাফাপনী। মুা () আয তোঁয () কভলক 

কচুকাটা কযায জন্য। মুায () কচাে ফরলছ ধ্বং অপনফাম ট। মুায () কান 

ফরলছ ধ্বং অপনফাম ট। মৄপক্ত ফরলছ ধ্বং অপনফাম ট। মুায () কভ ফায ফায 

মুালক () প্রশ্ন কযলছ “ককাথা কতাভায আল্লাহ্ ? ককাথা?” 

মুা () অপফশ্বা কযলরন তোঁয কচােলক, তোঁয কানলক, এলকফালযই াত্তা পদলরন 

না তোঁয কলভয করাকলদয কথা। কর ইপন্ধলয তকটফাতটায পফযীলত পতপন 

আল্লাহ্ য () প্রপতশ্রুপতয য বযা কযলরন। পফশ্বা যােলরন। চযভ 

তাাক্কুলরয পযচ পদল ফরলরন, “পনশ্চই আভালদয যফ আভালদয লঙ্গ 

আলছন। পতপন আভালদয উদ্ধায কযলফন-ই।” 

আল্লাহ্ য () য বযা কযায এই প্রপতদান আল্লাহ্  () পদলপছলরন মুা 

() এফং তোঁয কভলক পপযাউলনয াত কথলক উদ্ধায কলয আয পপযাউলনয 

পররভাপধয ভাধ্যলভ। আল্লাহ্ য () তযপ কথলক াায্য এলপছর অকল্পনী 

এক উৎ কথলক। 

“আয কম ব্যপক্ত আল্লাহ্ য য বযা কলয, পতপনই তায (কভ ট ম্পাদলনয) জন্য 

মলথষ্ট।”  

(সূযা আত তারাক; ৬৫:৩) 

বাই, বযা করুন আল্লাহ্ য () য, ব করুন তোঁলক। পতপনই তোঁয ফান্নালদয 

জন্য াায্যকাযী পালফ মলথষ্ট। পতপন আনায জন্য অফশ্যই অফশ্যই ব্যফস্থা 
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কলয কদলফন, কমলকালনা পফদ, কমলকালনা প্রপতকূরতা, কমলকালনা আপক্ত কাটিল 

ঠায। 

মুপভলনয নফপষ্টেই লরা তাাক্কুর। আল্লাহ্  () ফলরলছন, 

“আল্লাহ্  তা’আরায লযই বযা কযে, মপদ কতাভযা প্রকৃত মুপভন ”  

(সূযা ভাপদা; ৫:২৩) 

“আয আল্লাহ্ যই য মুপভনলদয বযা কযা উপচত।”  

(সূযা তাফা; ৯:৫১) 

মৄল  মৄল  এই তাাক্কুলরয কজালয মুপভনযা এভন পকছু অজটন কলযলছ মা স্বাবাপফক 

দৃপষ্টলকাণ কথলক অম্ভফ, মৄপক্ত-তলকটয অ ম্য, পফজ্ঞালনয সূত্র পদল মা ককালনাভলতই 

ব্যাখ্যা কযা ম্ভফ না। 

মুপরভলদয ালথ মৄদ্ধ চরলছ তৎকারীন সুাযাায াযপান াম্রালজেয। 

অপফশ্বাস্যবালফ টানা কফ পকছু মৄলদ্ধ সুাযাায ায কভলনলছ। আফায 

যাজলয আিা নাহ্ যীয কথলক ভাদাইলন ছুটলছ াযপানযা। পছু ধাা 

কযলছন মুপরভ ফাপনীয কনাপত াদ ইফন আপফ াক্কা ()। মুপরভ 

ফাপনীয ধাা কেল াযপান ফাপনী পছু টলত টলত ায ল ক র টাইপগ্র 

নদী। মুপরভ ফাপনী মেন নদীয তীলয উপস্থত ততিলণ পনকৃষ্ট অপি-উাক 

াযপান ফাপনী ফ কন কা পনল নদীয অয তীলয চলর প ললছ। মুপরভলদয 

ককালনা উাই যইর না নদীয অয াল মাফায। ফ যকলভয কচষ্টা কযা লরা 

পকন্তু ককালনাবালফই ককালনা কন কায ব্যফস্থা কযা ক র না। কললভল আল্লাহ্ য () 

য বযা কলয তোঁযা কর্াড়ায পলঠ চলড়ই নদীলত কনলভ ক লরন। মুপরভ 

ফাপনীয অলনলকই নদী কদো কতা দূলযয কথা এয আল  কেলনা ককালনা দকুযই 

কদলেনপন। তোঁলদয কালছ পফার টাইপগ্র নদী পছর প্রান্ত ভাা লযয ভলতা।  

পচন্তা করুন একফায, কই মুসৄলতট তোঁলদয াইলকারপজটা কফাঝায কচষ্টা করুন। 

আনালক মপদ ফরা  কর্াড়ায পলঠ চলড় ভামুদ্র াপড় পদলত লফ, আপন পক 

কেলনা যাপজ লফন? আয ককালনা উা না কল তোঁযা শুদৄ আল্লাহ্ য () য 

বযা কলয কর্াড়া নদীলত কনলভ ক লরন। তাাক্কুলরয প্রপতদান আল্লাহ্  () 

পদলরন পফজ্ঞালনয কর সূত্রলক ভুর প্রভাণ কলয। কর্াড়ায পলঠ ফলই ালদয () 

ফাপনী নদী ায লরা। াযপান ফাপনী মেন কদের মুপরভযা এবালফ কর্াড়ায 

পলঠ চলড় নদী ায ল মালে, তেন তাযা বাফর এযা ভাদেল না, পজন। বল তাযা 

মৄলদ্ধয ভদান কথলক াপরল ক র। মুপরভ ফাপনী কর পফজলয স্বাদ।
238

  

                                                           
238 ইভাভ ইফন কাপয (), আর-পফদাা ান পনাা, ৭:১২২ (ই.পা) 
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তাাক্কুলরয দুইটি দোফ টতট যললছ। একটিলক ছাড়া অন্যটি অচর। 

১. ম্পূণ টরূল আল্লাহ্ য () য আস্থা যাো, পফশ্বা যাো। 

২. আনায ালতয কালছ কমফ ভাধ্যভ ফা উা আলছ কগুলরা ব্যফায কলয 

পনলজ লফ টাচ্চ  ফ টাত্ধক কচষ্টা কযা। 

ভলন করুন, আপন ভপজলদ পজয ড়ায পনেত কযলরন। আল্লাহ্ য () য 

পযদোণ ট আস্থা যােলরন কম, আল্লাহ্  () অফশ্যই পজলযয নাভাজ ভপজলদ আদা 

কযায ব্যফস্থা কলয কদলফন। এই ক র তাাক্কুলরয প্রথভ তট। 

এেন পদ্বতী তট লরা আনায পনলজলক কচষ্টা কযলত লফ কমন আপন পজলযয 

নাভাজ ভপজলদ আদা কযলত ালযন, তাড়াতাপড় ঘুমুলত লফ, দযকায ড়লর 

অোরাভ ট পদল যােলত লফ অথফা কাউলক জাপ ল কদায কথা ফরলত লফ। এই 

লরা পদ্বতী তট। তাাক্কুলরয পর কলত লর আনালক এই দুলটা তটই দোযণ 

কযলত লফ। আপন আল্লাহ্ য () য বযা কযলরন পকন্তু ঘুমুলত ক লরন 

ভধ্যযালতয য, অোরাভ ট পদলরন না, কাউলক জা ালত ফরলরন না, পজলযয 

ালক্ত নাক ডাপকল ঘুমুলত থাকলরন… এয নাভ তাাক্কুর না। আল্লাহ্  () 

কপলযতা াঠিল ককালর কলয আনালক ভপজলদ পনল মাায ব্যফস্থা কলয 

কদলফন না। 

আনায কাজ আপন কলয মালফন মতটুকু ম্ভফ, তাযয ফাপকটুকু আল্লাহ্  () 

কদেলফন। তাাক্কুর এটাই। পনলজয াধ্যভলতা ফটুকু কযা, তাযয াপলল্যয 

জন্য আল্লাহ্ য () য বযা কযা। মুালক () আল্লাহ্  () ককন 

ফলরপছলরন কম ত্যপভ কতাভায ালতয রাঠি পদল মুলদ্র আর্াত কলযা? আল্লাহ্  () 

ককন তাযয মুলদ্রয কবতয যাস্তা নতপয কলয পদলরন? মুায () াভান্য রাঠিয 

আর্াত পফার মুলদ্রয কী এভন কযলত ালয? 

মুালক () মুলদ্রয াপনলত আর্াত কযায পনলদ ট পদল আল্লাহ্  () 

ভানফজাপতলক এটাই পিা পদলত চাইলরন কম, প্রথলভ কতাভায অংটুকু ত্যপভ 

কলযা, ফাপকটা আপভ কদেপছ। আল  আনালক াধ্যভলতা লফ টাচ্চ কচষ্টাটুকু কযলত 

লফ। আয াপল্য কদায ভাপরক আল্লাহ্  ()। 

কম আল্লাহ্  () মুায () জন্য মুলদ্রয বুলক যাস্তা নতপয কলযপছলরন, কম 

আল্লাহ্  (), ইফযাীলভয () জন্য আগুনলক প্রাপন্তদাক কলযপছলরন, 

মুাম্মালদয () জন্য চন্ধলক পদ্বেপণ্ডত কলযপছলরন, ক একই আল্লাহ্  () কতা 

আভালদয আল্লাহ্ ! কই আল্লাহ্  () পক ালযন না আভালদয এই বিয 

আপক্তগুলরা কথলক মুপক্ত পদলত? অফশ্যই ালযন। পকন্তু আভযা তোঁয য 
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তাাক্কুর কপয না কদলেই অথফা আন্তপযকবালফ মুক্ত লত চাই না কদলেই পরাপর 

াই না।  

আল্লাহ্ য কভ! আল্লাহ্ য কভ! শুদৄ আল্লাহ্ য () য তাাক্কুর কলয 

ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত কমলকালনা আপক্ত কাটিল ঠা ম্ভফ। আপন 

আল্লাহ্ য () য পযদোণ ট পফশ্বা যাখন কম, পতপন আনালক এই অন্ধকায দৌপথফী 

কথলক যে, রূ, য,  ন্ধ আয আলরালত বযা দৌপথফীলত পনল আায ব্যফস্থা কলয 

কদলফন। তাযয আনায লি মতটুকু কযা ম্ভফ, পতেকাযবালফ, আন্তপযকতায 

ালথ ততটুকু করুন। ইন া আল্লাহ্  কদেলফন কমলকালনা ধযলনয আপক্ত াপরল 

মাফায দযজা ালফ না। 

পকন্তু শুদৄ আল্লাহ্ য () য পফশ্বা কযলে ফল থাকলরন, পনলজ ককালনা কচষ্টাই 

কযলরন না, কভললদয কদলে কচাে নাপভল কপরলরন না, আইলটভ ং কদো ফাদ 

পদলরন না, ফন্ধুলদয লঙ্গ কভললদয পনল যালরা আরা কযা ফন্ধ কযলরন না—

তালর কেলনাই আপন আপক্ত কথলক মুপক্ত ালফন না, কেলনাই না। আনালক 

িভা কযায জন্য আল্লাহ্  () আলছন, আনায অলিা আলছন কেন আপন 

পপলয আলফন তোঁয কালছ। াত ফাপড়ল পদন, পতপন আনালক কনাংযা এই জ ৎ 

কথলক কটলন ত্যলর জান্নালত স্থান কদলফন। 

আনায প্রপতারলকয য, আনায ভাপরলকয য বযা করুন। 

এই ভ ীঘ্রই ককলট মালফ ইন া আল্লাহ্ ... 
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পেক দা াত্তকগ র 

 

আপন নধম ট, ভানপক দৃঢতা আয আল্লাহ্ য () য তাাক্কুর কযায পিা 

কললছন। এফায আনায ারা মুক্ত ফাতালয কেোঁলজ কফপযল ড়ায। 

কা জ-করভ পনল ফল মান পনপযপফপর ককালনা রুলভ। তাযয স্মৃপত খ ৌঁলড় কফয কলয 

আদেন স্তমভথুন কযা, ন ট পবপড কদো ফা চটি ল্প ড়ায ঠিক লযয 

অদৈভুপতগুলরা। পফস্তাপযত পরখন স্তমভথুন কযায য ফা ন ট পবপড কদোয য 

আনায কতটা োযা রাল , কতফায পনলজলক পধক্কায কদন, কতফায আনায 

ভাটিয ালথ পভল কমলত ইলে কলয। ককন আপন স্তমভথুন ফা লন টাগ্রাপপ কদো 

ছাড়লত চান। এক এক কলয পরখন ফপকছুই। খ ৌঁটিনাটি পকছুই ফাদ কদলফন না। খ ৌঁলজ 

কফয করুন ককন আপন স্তমভথুন কলযন ফা ন ট পবপড কদলেন। করো কলল মলত্দ 

কযলে পদন কা জগুলরা। লয আভালদয কালজ রা লফ এগুলরা। 

এফায একটি ডালপয ফা োতা পনল ফসুন। তাযয পরখন, কম ফছয কথলক আপন 

স্তমভথুন কযা শুরু কলযলছন ফা ন ট কদো শুরু কলযলছন ক ফছয এফং তাযাল 

পরখন পদলন কতফায স্তমভথুন কযলতন ফা কতিণ ন ট কদেলতন। লযয রাইন 

তায লযয ফছলযয জন্য। লযয রাইন তায লযয ফছলযয জন্য। এবালফ পপযার 

অদেমাী পরেলত থাকুন চরপত ফছয ম টন্ত। এটি বালরাভলতা কযলে পদন। পশু  

অপববাফলকয না ার কথলক দূলয, পনযালদ। 

লযয কাজটুকু খফ গুরুত্বদোণ ট। অপধকাং ভাদেলই এই কাজটি কযায ব্যাালয 

অনীা কদোন। একজন বালরা ফন্ধু খ ৌঁলজ কফয কযলত লফ আনায। লত ালয 

কটা আনায ক্লালভট, ফড়বাই, ককালনা পনকটাত্ধী ফা স্ত্রী। মায কালছ আপন ভন 

খলর কথা ফরলত ালযন এফং পমপন আনায ক ানী ব্যাাযগুলরা ক ানই 

যালেন। পফশ্বস্ত। তালক ফ খলর ফলুন। আপন কম তফা কলয এই অন্ধকায জ ৎ 

কথলক কফয ল আলত চান, কই কথা ফলুন। তায াায্য চান। একা একা রড়াই 

কযায কচল দুজলনয পম্মপরত পক্তলত রড়াই কযা অলনক কফপ মৄতই। 

ন ট/স্তমভথুন আপক্ত কাটালনায কিলত্র আপন প্রা ৫০ তাং পর লফন, মপদ 

এই কাজটি কযলত ালযন ইন া আল্লাহ্ । তলফ, পফযীত পরলঙ্গয  াইলয ভাযাভ 

কায কালছ আফায াালয্যয জন্য মালফন না। পলত পফযীত লফ। 
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আনায ফ ন ট পবপড এলকফালয পপট পডপরট পদলত লফ। ভন চাইলরই কমন 

ইন্টাযলনলট প ল ন ট পবপড কদেলত না ালযন ক জন্য ন ট াইট ব্লক কলয 

যােলত লফ। এ জন্য পফপবন্ন অো এফং পটোয আলছ। “পফলল পফলি” 

পলযানালভয করো (দৌ : ২০৯) পফস্তাপযত আলরাচনা এললছ। আনায কই পফশ্বস্ত 

ফন্ধুয াতা এই অো ফা পটোযগুলরা ইন্পটর কলয পনন। শুদৄ আনায 

ফন্ধু াাড ট জানলফন, আপন জানলফন না। এ কাযলণ চাইলর আপন আয ন ট 

কদেলত াযলফন না আনায পডবাইগুলরা ব্যফায কলয। এফায টাল টট কট কযায 

ারা। আপন মপদ প্রপতপদন স্তমভথুন কলযন, ন ট কদলেন, তালর পনলজলক টাল টট 

পদন, এেন কথলক আ াভী ৩ পদন আপভ স্তমভথুন কযফ না, ন ট কদেফ না/চটি ল্প 

ড়ফ না। টাল টট দোযণ কযলত না াযলর ভস্যা কনই। আফায পতন পদলনয টাল টট 

কট করুন। এই টাল টট দোযণ কযলত াযলর নত্যন টাল টট ঠিক করুন, আপভ আ াভী 

৭ পদন স্তমভথুন কযফ না, ন ট কদেফ না/চটি ল্প ড়ফ না। এটা দোযণ কযলত াযলর 

আফায নত্যন টাল টট ঠিক করুন। আপভ আ াভী ১৪ পদন স্তমভথুন কযফ না... 

এবালফ চাপরল কমলত থাকুন। আয েোঁ, প্রপতফায টাল টট দোযণ কযায য পনলজলক 

দযস্কায পদলত ভুরলফন না।  

ন ট পবপড কদোয য ফা স্তমভথুন কযায লযয অদেভূপত আপন কম কা লজয 

টুকলযালত পরলেপছলরন প্রপতপদন কালর ঘুভ কথলক উলঠ একফায ক কা লজ কচাে 

বুরালফন। ন ট পবপড কদোয জন্য ফা স্তমভথুন কযায জন্য ভন আঁকুোঁকু কযলর 

কদ লড় ক ান জা া কথলক কফয কলয আদেন ই কা জগুলরা। ভলনালমা  পদল, 

পচন্তা কলয সন। আপন এেন খফই পক্রটিকার অফস্থা আলছন। এেন মপদ আপন 

আনায প্রবৃপত্তয কালছ কলয মান, তালর অফস্থা খফই োযা লফ। অপধকাং 

ভাদেলই কফালঝ ন ট কদো োযা, স্তমভথুন কযা িপতকয। পকন্তু কবতয কথলক মেন 

ন ট কদোয কনা লঠ তেন ক পকছুিণ পনলজয লঙ্গ মৄদ্ধ কলয, না আপভ ফ 

কদেফ না... পকন্তু মৄদ্ধ কফপিণ স্থাী  না। ক আত্ধভ টণ কলয তায প্রবৃপত্তয 

কালছ। আনায কর ইোপক্ত এক কলয রড়াই করুন প্রবৃপত্তয ালথ। 

আয আল্লাহ্ লক () ডাকলত থাকুন অনফযত। ফায ফায ভলন কযলত থাকুন এ 

আপক্ত কীবালফ আনালক ফপেত কলযলছ জীফন উলবা  কযা কথলক! কী 

বিয িপত কলযলছ আনায! আনায জন্য কী করুণ পযণপত অলিা কলয 

আলছ! জা া পযফতটন করুন, শুল থাকলর উলঠ ফসুন। ফল থাকলর র্য কথলক 

কফয ল মান। এভন ককাথা মান কমোলন আলরা আলছ, ভাদেল আলছ, কমোলন 

উষ্ণতা আলছ। পবমৄারাইম কযায কচষ্টা করুন, পফলধয এক া আনালক 

আলষ্টদৌলষ্ঠ জপড়ল ধলয দংন কযলছ। পনলজয ভগ্র ত্তা পদল রড়াই করুন।  

প্রলতেক িা ফা দুিা অন্তয কই ডালপয পনল ফসুন। তাযয এ কলকপদলনয 

ভলধ্য আনায দলযা অফস্থায পযলাট ট পরলে কপলুন। এবালফ দু-এক ভা কাটালনায 
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য ডালপযলত করো আল য ফছযগুলরালত স্তমভথুন কযায ায, ন ট পবপড কদোয 

কছলন ব্য কযা ভলয ালথ ফতটভান অফস্থায ত্যরনা করুন। ইন া আল্লাহ্  

কদেলফন কফ াথ টকে এললছ। স্তমভথুন কযায কযট ফা ন ট পবপড কদোয ভ 

অলনকটাই কলভ এললছ—আল্লাহ্  () চাইলর লতা এলকফালযই কলভ ক লছ। 

কদড়-দু ভা মাফায য মপদ আনায অফস্থায উন্নপত না , তালর কটা পচন্তায 

পফল। লতা আনায পনেলতয ভলধ্য র্ারা আলছ অথফা আপন লতা 

ঠিকভলতা কপাকা ধলয যােলত াযলছন না ফা আল্লাহ্ য () য ঠিক বযা 

কযলত াযলছন না। আভালদয কদোলনা দ্ধপতটা আফায প্রথভ কথলক প্রলা  কযা 

শুরু করুন আলযকটু কফপ কপাকাড ল।  

কচালেয কপামলতয ব্যাালয মত্দফান কান, িালয দুপদন (কাভফায  

বৃস্পপতফায) কযামা যাখন, প্রচুয পযভাণ দান-াদকা করুন। কাজ কযলফই 

কযলফ ইন া আল্লাহ্ । 
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পাাঁদ 

 

কপবুলক একটা পভভ কদলেপছরাভ। এক পপচ্চ কযলজালড় আল্লাহ্ য () কালছ 

দু’আ কযলছ। ইা আল্লাহ্ , আভালক নধম ট দান কলযা। এেনই দা, ঠিক এেনই, 

একটু কদপয না কলয ঠিক এই মুসৄলতট...  

ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত কাটিল ঠায কিলত্র খফ গুরুত্বদোণ ট একটি পোিয 

লরা নধম ট। অথচ অপধকাংলযই নধলম টয করলবর থালক ই পপচ্চয ভলতাই। ন ট- 

স্তমভথুন-চটি লল্পয আপক্ত কাটিল উঠলত লর আনালক অফশ্যই, নধম ট ধযা 

পেলত লফ। কল ম টন্ত রড়াই চাপরল কমলত লফ। 

আল্লাহ্  () কুযআলন আভালদয জাপনল পদললছন তান আভালদয প্রকাশ্য ত্রু।  

“কম তালনয দাি অদেযণ কলয, ক কজলন যাখক, তান অশ্লীর  ভন্ন 

কালজয আলদ কদ (প্রলুি কলয)।”  

(সূযা আন-দৈয; ২৪:২১) 

“...আপভ তালদয (ভাদেললয) জন্য কতাভায যর লথ ওঁৎ কলত ফল থাকফ। 

তাযয আপভ (চাযপদক কথলক) তালদয য াভরা কযফ, তালদয াভলন কথলক, 

তালদয কছন কথলক, তালদয ডান পদক কথলক এফং ফাভ পদক কথলক। এফং 

ত্যপভ তালদয অপধকাংলকই কৃতজ্ঞ ালফ না।”  

(সূযা আর আ’যাপ; ৭:১৬-১৭) 

আনায ত্রু তান প্রচণ্ড নধম টীর, অধ্যফাী। ক ব্যাক নধম ট পনল আনায 

কছলন করল  থাকলফ। নানা ছলরফলরলক লর থভ্রষ্ট কযলত চাইলফ। একটায য 

একটা পোঁদ াতলত থাকলফ। তালনয কই পোঁদগুলরা ম্পলকট আনায থাকলত 

লফ পফস্তাপযত ধাযণা, জানলত লফ খ ৌঁটিনাটি ফপকছুই। না লর তন অপনফাম ট।  

এ করো আনালদয কচনালনা লফ তালনয পকছু পোঁদ। কই লঙ্গ আনালক 

ফাতলর কদা লফ কীবালফ পোঁলদয জার ককলট কফপযল আলফন ভাথা উঁচু কলয। 
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এক. 

কংপক্রলটয যাস্তা লড় থাকা ককাল্ড পড্রংলকয োপর কফাতলর কলল একটা রাপথ 

কভলয যা  আয পফযপক্ত দুলটাই এক ালথ ঝাড়র যাপজফ। “দৄউউয! কলট পেলদ 

কযলে এবালফ ালকটয কফপেলত কতিণ ফল থাকা মা?”  

কই দুদয কথলক ফল আলছ এই কফপেলত। এেন পফলকর  পড়ল ন্ধো লত চরর। 

টিপপলনয য কথলক কলট লড়পন দানাাপন পকছুই। াভলনয কফপেলত আধালাা 

উলকা-খলকা চুলরয  ার বাো করাকটা তায ইঁদুলযয ভলতা পটপলট রার কচাে 

পদল অলনকিণ ধলয একদৃপষ্টলত তাপকল আলছ স্কুর কড্র যা যাপজলফয পদলক। 

যাপজফ অস্বপস্তলফাধ কযলত শুরু কযর। ই  ািালোয ব্যাটাটা পছনতাইকাযী না 

লই মা না। 

“ াধা ককাথাকায! আভায কাছ কথলক পছনতাই কযায ভতরলফ আলছ, আভায 

লকলট কতা একটা কিঁড়া দু-টাকায কনাট কনই”, ভলন ভলন বাফর যাপজফ। 

কই কেন দুদযলফরা স্কুর ছুটি পদললছ। পকন্তু যাপজফ ফাা কমলত ব ালে। 

কফ কলকফায ফাা মাফায জন্য যনা পদল আফায ভাঝথ কথলক পপলয 

এললছ। াল কুলরাপন। আজ ফাা ক লর ফাফা লক “ফানালফই”। সূম ট কালর 

লঠ ন্ধো অস্ত মা,  রু র্া ো এগুলরা কমভন ধ্রুফ তে, কতভনই আজলক 

ফাা ক লর  কম ফালয ালত ডরা োলফ কটা ধ্রুফ তে।  ত িাল স্কুলরয 

ফইলয ভলধ্য লুপকল লুপকল পবপড ক ভ কেরায ভ ফাফায ালত ধযা কেপছর 

কযড োলন্ডড—তেলনা ফাফা লক পকছু ফলরনপন।  ত িালয আল য িাল 

দুদযলফরা ফাা কথলক াপরল াপজয লপছর ফালুয ভালঠ। 

ফীযদরুললয ভলতা কাঠপাটা কযালদ পক্রলকট কেলর জ্বয ফোঁপধল পফছানা লড় পছর 

কফ কলকপদন, তেলনা ফাফা লক পকছু ফলরনপন। পকন্তু আজলক আয যিা কনই। 

আজলক পভডটালভ টয কযাে কাড ট পদললছ এফং যাপজফ দু দুলটা াফলজলি ডাব্ব ু

কভলয ফল আলছ।  োঁজালোয পছনতাইকাযীয উটলকা ঝালভরা কথলক ফাফায ালত 

পপট্ট োা বালরা। মা আলছ কালর, যাপজফ কফপে কথলক স্কুরব্যা টা ত্যলর কোঁলধ 

পনল, াপনয োপর কফাতরটা ালত পনর। ভক্তলফয হুজুলযয কাছ কথলক মত সূযা-

পিযাত পলেপছর কছাটলফরা, ফ পফড়পফড় কলয ড়লত ড়লত নন কলয োঁটা 

পদলরা ফাায পদলক। ... 

পেম! আল্লাহ্  আজলক ায কযাইা দা, াভলনয শুক্রফায কথলকই নাভাজ ধযফ, 

কথা পদরাভ। াক্কা। পেম আল্লাহ্ , পেম।  
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সুফানআল্লা! ভাদেললয াইলকারপজটাই এভন কম, ভাদেল মেন অন্য কাউলক 

যাপ ল কদ তেন ক তায াভলন কমলত ব া, ইতস্তত কফাধ কলয। তান 

ভাদেললয ঠিক এ দুফ টরতা কালজ রাপ ল পপন্ন আঁলট আদভন্তানলক তায যভ 

করুণাভ অীভ দালু যলফয কাছ কথলক দূলয পযল পনল মাায। তান আয 

নপলয াল্লা লড় বাফ া কলয কপলরলছন—ধরুন ন ট পবপড কদলে 

কপলরলছন ফা স্তমভথুন কলয কপলরলছন। উলত্তজনা কভায য আনায কোর 

লরা, “া! া! আপভ এ কী কযরাভ?”  

অদেলাচনায আগুলন দগ্ধ লেন, পধক্কায পদলেন পনলজলক। তৎিণাৎ ক ার কলয 

জানাভালম দোঁপড়ল ক লরন; উলদ্দশ্য তফা কযা। যঙ্গভলে আ ভন লরা তান 

ব্যাটায। আনালক াাা পদলত শুরু কযর, “পকলয বণ্ড! একটু আল  

আল্লাহ্ য নপযভাপন কলয আফায এেন এলপছ তফা কযলত? মা বা ! কতায 

কদপে ককালনা রজ্জাযভ নাই, আল্লাহ্ য াভলন দোঁড়াপে ককান মুলে? আল্লাহ্  পক 

কতালক ভাপ কলয কদলফন ভলন কলযপছ?” আপন কবলফ কদেলরন, কথায ভলধ্য 

কতা কফ মৄপক্ত আলছ। পদ্বধাদ্বলন্দ কবা া শুরু কযলরন তফা কযলফন পক কযলফন না, 

আল্লাহ্  () এফং তোঁয যাসূর () তফা কযালক কতটা উৎাপত কলযলছন ভুলর 

ক লরন। ব্য তালনয েোন াথ টক।  

“পনশ্চই আল্লাহ্  তালদয বালরাফালন, মাযা তোঁয কালছ কফপ কফপ তফা কলয 

এফং পতপন বালরাফালন তালদযলক, মাযা পনলজলদয পফত্র যালে।”  

(সূযা আর-ফাকাযা; ২:২২২) 

“মাযা অজ্ঞতাফত ভন্ন কাজ কলয, অতুঃয অনপতপফরলম্ব তফা কলয, পনশ্চ 

আল্লাহ্  তালদয তফা কবুর কযলফন, আল্লাহ্  ভাজ্ঞানী প্রজ্ঞাভ।”  

(সূযা আন-পনা; ৪:১৭) 

“প্রলতেক আদভন্তানই া কলয, াীলদয ভলধ্য তাযাই লফ টাত্তভ মাযা তফা 

কলয।” 

(সুনান পতযপভমী : ২৪৯৯) 

প বুোপযকত, আনা ইফলন ভাপরক ফণ টনা কলযন : 

আল্লাহ্ য যাসূর () ফলরন, "কতাভালদয ককউ ভরুভূপভলত াপযল মাা উট খ ৌঁলজ 

কল মতটা খপ , আল্লাহ্  () তোঁয ফান্নায তফালত তোঁয কচল কফপ খপ 

ন।" 

(প বুোপয : ৫৯৫০)  
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তালনয কুভন্ত্রণা এলকফালযই াত্তা কদা মালফ না। আনালক বণ্ড ফরলর, 

আলর ক পনলজই বণ্ড। কমলকালনা া কযায য এক ভাইলক্রাললকন্ড কদপয না 

কলয, তৎিণাৎ তাফা করুন। 

“ক মুপভন ণ, আল্লাহ্ য ভীল েোঁটি তফা কলযা। অম্ভফ ন কম কতাভালদয 

প্রপতারক কতাভালদয ামূ িভা কলয কদলফন আয কতাভালদয এভন 

উদ্যানমূল প্রলফ কযালফন, মায পনম্নলদল নদীমূ প্রফাপত থাকলফ...”  

(সূযা আত-তাপযভ; ৬৬:৮) 

কপফ কত চভৎকাযবালফই-না ফলরলছন : 

“কড়া নালড়া, পতপন কতাভা দযজা খলর কদলফন 

পফরীন ল মা, পতপন কতাভা সূলম টয ভলতা উজ্জ্বর কযলফন 

লুটিল লড়া, পতপন কতাভা কফললত ত্যলর কনলফন 

পনলজলক পযক্ত কলযা, পতপন কতাভা ফপকছু পদল দোণ ট কযলফন।” 

তান কফচাযায ভন খফ োযা। এত কচষ্টায লয আনায তফা কযা কঠকালত 

াযর না। তায লড়মলন্ত্রয ফাউন্পায, দুদ টান্ত হুক কলয আপন াঠিল পদললছন 

ভালঠয ফাইলয। ক বুলঝ কপলরলছ এবালফ আনালক তফা কযা কথলক কপযালনায 

মুলযাদ য ককন, য ফা-দাদা কচ দ্দগুষ্ঠীয কায কনই। পকন্তু এত লজ দলভ 

মাফায াত্র কতা ক না। আফায যঙ্গভলে াপজয লরা নত্যন পপন্ন এঁলট—এ 

তফা পদলই কর্ার োইল ছাড়লফ আনালক। কেরা লফ। 

কুভন্ত্রণা পদলত শুরু কযর আনালক—“আল  ন ট পবপডটা কদে, তাযয তফা 

কলয কপরপর। আলয ব্যাটা জাপন না তফা কযলর আল্লাহ্  পক পযভাণ খপ ? 

ফ া ভাপ কলয কদ? ত্যই ভজা কপর আয আল্লাহ্  খপ লরা, া ভযর 

রাঠি বােলরা না!” 

বাই এ যকভ েোন কলয া কযায য তাফা কযলর, তফা পক কবুর লফ? 

আল্লাহ্  () খপ লফন? আপনই ফলুন কভনলন্পটা কালজ রাপ ল? ব্যাাযটা 

অলনকটা এ যকভ, আপন যাস্তা কাউলক ফরা কনই কা কনই ভলনয সুলে পকর-

থাপ্পড় চড়-ঘুপল কভলয, মুলেয পজগ্রাপপ ফদলর পদল, তাযয পয ফরলরন, 

তাযয ই কফচাযা পক াপমুলে কচাযায যক্ত মুছলত মুছলত ফরলফ, ইট লক 

কো? নাপক বাই-োদায, ভাভা-চাচা-কদাস্ত ব্বাইলক কপান কলয ালট টয াতা গুটিল 

আনায পদলক কতলড় আলফ, “তলফ কয ব্যাটা!” 

আল্লাহ্  () কম কাজ াযাভ কলযলছন কই কাজ এবালফ েোন কলয কযলর 

আল্লাহ্ য () লঙ্গ পক যপকতা কযা ল মা না? আয তা ছাড়া, ন ট কদো 
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অফস্থা ফা স্তমভথুন কযা অফস্থা ভাযা ক লর কফলয ফা ালযয ভদালন ককভন 

আদয-আপ্যান ালফন কটা পচন্তা কযা দযকায।  

াফধান! তান এ যকভ কুভন্ত্রণা পদলত শুরু কযলর পফতাপড়ত তান কথলক 

চটজরপদ আে চান আল্লাহ্ য () কালছ। ল্যাট, কপান (কমটালত আপন ন ট 

পবপড কদোয পপ্রালযান পনপেলরন) ফন্ধ কলয পদল ই জা া কছলড় চলর মান 

দূলয। ভাদেলজলনয কালছ। খফ বালরা  লঙ্গ লঙ্গ জু কলয দুই যাকাত ারাত 

আদা কযলত াযলর। আয বালরা  কজালয আমান পদলত াযলর; জালননই 

কতা, আমান শুনলর তান জান পনল এরাকা কছলড় ারা—দূয  ব্যাটা োঁপজয 

া ঝাড়া তান! দূয ! দূলয প ল ভয... 

তালনয আলযকটা খফ কাম টকযী কক র লে, “আজলকই কল। কার কথলক 

আয ন ট পবপড কদেফ না ফা স্তমভথুন কযফ না”—এ পচন্তাবাফনা আনায 

অন্তলযয ভলধ্য কেঁলথ কদা। প্রপতটি আ াভীকালরয আলযকটি আ াভীকার আলছ; 

আ াভীকার কম আনায ভলন লফ না আজলকই কলফায, এয গ্যাযাপন্ট কক 

কদলফ? এটা একটা ইনপপপনট লু মায ককালনা কল কনই। ন ট কদো ফা স্তমভথুন 

কযা ফন্ধ কযলত লফ আজলকই। মপদ আজলক না ালযন তালর আ াভীকার 

াযলফন এয ককালনা পনশ্চতা কনই। 

 

 দুই. 

ইরাভ পনল পপযা ফায লয ার আভলরয কছলরলভলযা পফল পনল কফ 

কযাভাপন্টপমলভ ভু লত শুরু কলয। ককালনা এক অদু্ভত কাযলণ এযা পফল কযালকই 

তালদয ধভী জীফলনয একভাত্র রিে এফং উলদ্দশ্য অথফা রিে-উলদ্দশ্য অজটলনয 

প্রধান দোফ টতট ফাপনল কপলরলছ। অন্তলযয অফস্থা আল্লাহ্ ই () বালরা জালনন, তলফ 

তালদয ফাপেক আচায-আচযণ কদলে তা-ই ভলন । বাফোনা এভন, ইরাভ শুদৄ 

পফল কযলতই ফলরলছ আয পকছু কযলত ফলরপন। পফল কলয “দ্বীলনয অলধ টক দোযলণ” 

তালদয খফ আগ্র, পকন্তু দ্বীলনয আয অলধ টক কম অং ফাপক আলছ কটা দোযলণ 

তাযা ততটা ভলনালমা ী না। 

এ পফল পনলই তান ব্যাটা খফই ভাযাত্ধক পোঁদ ালত, আয আভালদয তরুলণযা 

পফল পনল এতটাই কযাভাপন্টপমলভ ডুলফ থালক কম, কই পোঁলদ া কতা পদল ফলই, 

কই ালথ ককউ কচালে আঙুর পদল কদপেল পদলর তালদয হু ৌঁ কপলয না। 

তরুণলদয কালছ পফলই ল ক লছ কর ভস্যায ভাধান।  

  “ভন োযা ককন?” 

       “কাযণ আভায ফউ নাই” 
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 “কযাে োযা ককন?” 

      “কাযণ ফউ নাই, ভন োযা থালক, ড়লত াপয না ঠিকভলতা।” 

“পজলযয ারাত কামা  ককন?” 

     “কাযণ ফউ নাই, মুলে াপন পছটিল ককউ কডলক কদ না।” 

“ন ট পবপড কদো ছাড়লত াযছ না ককন? স্তমভথুন ককন কলযা?”  

     “কাযণ আভায ফউ নাই।” 

পফল ককালনা ম্যাপজক ফাটন না কম আপন চা কদলফন আয আনায ফ ভস্যায 

ভাধান ল মালফ। পফলয আল য পকছু ভস্যা লতা পফলয য চলর মালফ, কই 

ালথ আয অলনক নত্যন ভস্যায উদ্ভফ লফ। কচালে কচাে কযলে তাপকল থাকা, 

কোলন্ডর রাইট পডনায কযা, একলঙ্গ পযকা কর্াযা, দ্চকা োা, শুদৄ এগুলরাই 

পফল না। পফল ভালন অলনক দাপত্ব, অলনক কতটব্য। 

“পফলয আল  ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কাটালনা ম্ভফ না, ত্যই চাইলর ছাড়লত 

াযপফ না। ন ট-স্তমভথুন আপক্ত দূয কযায ফলচল কাম টকযী উা লরা পফল, 

পফল কযপফ ফ ঠিক ল মালফ, এেন দুপশ্চন্তা ভুলর “পচর” কযলয া রা।” 

এ যকভ অজস্র পভলে কথা তান আনালক গুলর োালফ। আপন তা ল 

ড়লফন। ন ট-স্তমভথুন কথলক পফল কযা ছাড়া কযাই াা মা কটা আপন 

কভলন পনলত চাইলফন না। আনায পচন্তাবাফনা আফপতটত লফ পফললক ককন্ধ কলয। 

পকন্তু ফতটভান ভল পফললক খফ কঠিন ফাপনল কপরা ললছ। আফায কদো মালফ 

পফল পনল াযাপদন আকা-কুসুভ পচন্তা কযলর আলর পফল কযায জন্য ককালনা 

কংপক্রট কস্ঘ আপন পনলেন না। জীপফকায ব্যফস্থা কযলছন না। আচযলণ 

ম্যাপচউপযটি আলছ না। কাজকলভ ট দাপত্বলফালধয ছা কদো মালে না। পনলজয 

পোপভপরলক কফাঝালনা দূলযয কথা লতা তালদয ালথ এ পনল কথাই শুরু কযলত 

াযলছন না। পকন্তু পদনযালত অনফযত পফল পনল পচন্তা থাভলছ না। 

ফাফা-ভালক পফলয কথা ফরলতই কদেলফন অলনক পদন করল  মালফ। 

অলনক কাঠেড় কাড়ালনায য লতা মেন চালেন তেন পফল কযা ল উঠলফ 

না। আপন আয তা ল ড়লফন। ন ট কদো, স্তমভথুন কযায পযভাণ 

ফাড়লত থাকলফ। জীফন অে ভলন লফ। অথচ আপন মপদ অন্য টিগুলরা 

অদেযণ কযলতন, তালর লতা ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কথলক মুপক্ত কলতন।  

পফল কযলরই ন ট-স্তমভথুন আপক্ত দূয ল মালফ এটা বাফলর ভাযাত্ধক যকলভয 

ভুর কযলফন। াভপক ভলয জন্য লতা এগুলরা কথলক দূলয থাকলত াযলফন, 

পকন্তু তাযয কমইলক কই। অলনক অলনক পফফাপত বাই বিয যকলভয ন ট-
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স্তমভথুন আপক্তলত ডুলফ আলছন। অলনলকয র্য কবলেলছ ন ট-আপক্ত। 

অোলভপযকালত ৫৬ তাং পডলবাল টয জন্য দাী ন ট-আপক্ত। ৫৫ তাং 

পফফাপত অোলভপযকান দরুল স্বীকায কলযলছন কম তাযা ভাল একফায লর ন ট 

পবপড কদলে।
239

 ২৫ তাং পফফাপত অোলভপযকান ভপরা স্বীকায কলযলছ কম, 

তাযা ভাল একফায লর ন ট পবপড কদলে। আয মাযা ভাল একফায লর ন ট 

কদলে এভন অপফফাপত অোলভপযকান ভপরায ংখ্যা তকযা ১৬ জন।
240

  

পকন্তু ককন পফল ন ট ফা স্তমভথুলনয ম্পূণ ট ভাধান না? 

ন ট-আপক্তয কাযলণ আনায ভপস্তলষ্কয  ঠন ফদলর মালফ। ফইলয প্রথভাংল 

আভযা এ ব্যাালয পফস্তাপযত আলরাচনা কলযপছ। ফাস্তফ কম নতায প্রপত আপন 

আগ্র াপযল কপরলফন। কই লঙ্গ কম নপভরলনয িভতা। আনায স্ত্রী 

আনালক কম নতায জন্য প্রস্তুত কযলত াযলফন না, স্ত্রীয লঙ্গ অন্তযঙ্গ ফায 

চাইলত র্লযয এক ককাণা ফল ন ট কদোলকই আপন উলত্তজক এফং র্তপিদাক 

ভলন কযলফন। ন ট কদলে কদলে আনায ভলধ্য নাযীয কদ পনল কম অপতযপিত 

ধাযণা জলন্পছর, কটা বুঝলফন পফলয লয। আপন তা লফন। আনায ন ট 

দ্বাযা কপ্রাগ্রাভড কেইন আনায স্ত্রীয কচল ন ট অপবলনত্রীলদয পনলটার কদলয প্রপত 

কফপ আকপল টত লফ। আপন আফায পপলয মালফন লন টয জ লত।  

অন্তযঙ্গতায দলযা ব্যাাযটিই দুজন ভাদেললয অতেন্ত চভৎকাযবালফ কালছ আা, মা 

আলরই আল্লাহ্ য () ি কথলক একটি আীফ টাদ। বালরাফাা এফং ভভতায 

কাযলণ স্ত্রী ফা স্বাভীলক র্তপি কদা। পনলজয কচল পনলজয স্ত্রীয র্তপিয ব্যাালয কফপ 

পচন্তা কযা; পনপশ্চত কযা কমন দলযা ভটুকু তায জন্য আযাভদাক , কমন 

পতপন কষ্ট না ান ফা তোঁয ালথ পফলফচনাীন আচযণ না কযা , কমন তোঁলক 

ম্মান কদা । 

লন টয দলযা ব্যাাযটিই অন্তযঙ্গতায পফযীলত মা, কাযণ এোলন মুখ্য পফল 

লরা, কনা  স্বাথ টযতা। পনলজ ত্যষ্ট না া ম টন্ত পনলজলক আনন্ন কদা, নত্যন 

পকছুয কেোঁজ চাপরল মাা। ন ট আক্ত ফায কাযলণ আপন আনায স্ত্রীয 

চাা াায পদলক ককালনা কোরই যােলফন না। স্বাবাপফক দ্ধপতলত র্তপি না 

কল আপন অোনার কি, যার কলিয পদলক ঝৌঁকলফন, স্ত্রীয য কজাযাজুপয 

কযলফন। স্ত্রী যাপজ না লর আপন কথলক মালফন অর্তি। ন ট কদো শুরু কযলফন 

আফায। তা ছাড়া অোনার কি, যার কলি কম নর্তপিয পযভাণ কলভ মা। 
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আপন এগুলরায সুলমা  কলর অর্তি কথলক মালফন। ঘুলযপপলয কই ন ট কদলে 

স্তমভথুন কযলত লফ।
241

 

পফলয য য স্বাভী-স্ত্রীয ফপকছুই যস্পলযয বালরা রাল । দুজন দুজনলক 

ক্রভা ত আপফষ্কায কলয আয মুগ্ধ । ঝড় ফল চলর বালরাফাায। পকন্তু কফ 

পকছুপদন য পফলল কলয ১০ ফছলযয একটা লুলয য বালরাফাায ঝড় কথলভ 

মা। অন্তলযয টান, ভাা-ভভতা আল য ভলতা থাকলর াযীপযকবালফ আনায 

স্ত্রী লতা আনালক আয আল য ভলতা টানলফন না। ফাচ্চাকাচ্চা াভরালত প ল 

পতপন লতা আনালক আয আল য ভলতা “ককাাপরটি টাইভ” পদলত াযলফন না। 

লতা এ কাযলণ আপন কম নজীফন পনল একলর্লপভলত ভু লফন। তলফ পফল 

নাভক প্রপতষ্ঠালন কম নতাই ফ পকছু না; ফযং পফলয অলনকগুলরা অংলয ভলধ্য 

এটি একটি। াযস্পপযক পনবটযীরতা, পফশ্বা, ভাা, দাপত্বলফাধ এগুলরা পফলয 

অং। তাই ফলয ালথ ালথ ফ দরুলই কম নজীফলন একলর্লপভলত ভু লফন ফা 

কবাল ন এভন না। ভস্যাটা লরা ন ট কীবালফ আনায পচন্তা প্রবাফ কপরলছ তা 

পনল। ন ট আনালক একজন পঙ্গনীলত ন্তুষ্ট লত কদলফ না। 

মাযা ন ট কদলে অবেস্ত তালদয লি একজন কম নপঙ্গনীলত র্তি া অতেন্ত 

কঠিন। লন টয নফপষ্টেই লরা াধাযণ কম নতায ব্যাালয একলর্লপভ সৃপষ্ট কযা। 

এভনপক ন ট-আক্ত ব্যপক্তয কালছ একই ধযলনয ন ট একভ একলর্ল রাল । 

তায আয কড়া পকছুয প্রলাজন । পটলকায কথলক াড টলকায, াড টকয কথলক 

কযই ন ট, ক  ন ট, চাইল্ড ন ট এবালফ তায “উন্নপত” লত থালক। নীর জ লত 

পনতেনত্যন অপ্সযালদয কনা বু ৌঁদ ল থাকা আনায কালছ যক্তভাংলয ভানফী 

খফ তাড়াতাপড় দলযালনা ল মালফ, ানল রা লফ। কম নজীফলনয একলর্লপভ 

আনালক যাস্তা কদপেল কদলফ ন ট এফং স্তমভথুলনয। ত স্র ভাদেল পফল ছাড়াই 

ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কথলক মুপক্ত কললছ। আপন াযলফন ইন া আল্লাহ্ । 

আল্লাহ্ য () য বযা কলয কচষ্টা চালু যাখন, াাাপ পফলয জন্য 

পনলজলক কমাগ্য কলয ত্যলুন। পফল কযলত াযপছ না তাই ন ট-স্তমভথুন আপক্ত 

কথলক পনলজলক ফোঁচালত াযপছ না, এফ অজুাত কদলফন না। 

 

পতন. 

ন ট-স্তমভথুন আপক্তয কাযলণ জীফন অপতষ্ঠ। আপন মুপক্ত চান এগুলরা কথলক। 

আদাজর কেল, ককাভযলেঁলধ করল  ক লরন, দৃঢ় ংকল্পফদ্ধ ভন। ফপকছুই ঠিকঠাক 

ভলতা চরলছ। অলনকপদন ায ল ক লছ পকন্তু আপন ন ট-স্তমভথুলনয 

ধালযকালছ কেঁললনপন। খফ খপ, স্বপস্তয পনশ্বা কপরলরন—মাক ফাফা ফোঁচা 
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ক র...। পকন্তু হুট কলযই একপদন কেকডাউন ল ক র—ন ট পবপড কদলে 

কপরলরন ফা স্তমভথুন কলয কপরলরন। ঠান্ডা ফায য ভাথায চুর পিঁড়লত রা লরন 

আপলা কলয—া! া! এ কী কযরাভ আপভ! এ যকভ ভল কাটার্াল 

দেলনয পছটা কদায জন্য যঙ্গভলে আপফবটাফ র্লট ইফপরলয। কুভন্ত্রণা পদলত থালক, 

আলয ব্যাটা ত্যই মতই কচষ্টা কযপ না ককন, াযপফ না ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কথলক 

মুপক্ত কলত। এত টি পলরা কযপর, এত পকছু কযপর, াযপর এগুলরা কথলক 

ফোঁচলত? ফাদ কদ এফ ন্যাকালভা...” এ যকভ কুভন্ত্রণা ক ক্রভা ত পদলতই থাকলফ 

মতিণ ম টন্ত না আপন তা ল ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কথলক ফোঁচায কচষ্টা ফন্ধ 

কলয কদন। 

তা ফায পকছু কনই। ন ট-আপক্ত প্রা ককালকইন আপক্তয ভলতা বাফ 

ব্যাায। এক পদলন, একফালযই াযা জীফলনয জন্য লন টাগ্রাপপ ফা স্তমভথুন 

আপক্তয লঙ্গ আপড় কদা কতা ম্ভফ লফ না, ভ রা লফ পকছুটা। তা লর 

চরলফ না। স্তমভথুন, ন ট-আপক্তয মৄলদ্ধ ফায ফায যাপজত া ভালন “কলয 

মাা” না। আপন কলয মালফন কপদনই, কমপদন তালনয প্রলযাচনা লড় 

স্তমভথুন, ন ট-আপক্ত কথলক ফোঁচায কচষ্টা কছলড় কদলফন। 

ার ছাড়লফন না কেলনাই। নধম ট ধলয করল  থাকুন, আল্লাহ্ য () য বযা 

কলয। ইন া আল্লাহ্  আপন পফজী লফনই। ইন া আল্লাহ্  একপদন চভৎকায 

ঝকঝলক লুদ কযাদ উঠলফ চাপযপদলক, পঝপয পঝপয ফাতাল  ালছয াতাগুলরা কদার 

োলফ, কদালর পভপষ্ট প কদলফ, স্তমভথুন, ন ট-আপক্তয কাযা ায কথলক মুপক্ত 

কল আপন ডানা কভরলফন সুন্নয ই নীর আকাটালত—মুক্ত ফাতাল। কপদন 

আনায ভস্ত তাা, কষ্ট, দুপশ্চন্তা, দুুঃেগুলরা দরলেঁলধ এল দুুঃেপ্রকা কযলফ 

এফং িভা প্রাথ টনা কযলফ কম, তাযা পনতান্তই পভলে পছর। 

 

চায. 

ঘুভ কথলক উলঠ দযজা খলর লরয ফাযান্না আলতই পদরটা “খ” ল ক র 

পনরলয। চভৎকায ঝকঝলক কযাদ দৄল পদলে চাযাটালক। আকাটা বীলণ 

নীর। ভলন লে ককউ কমন নীর যং কঢলর পদললছ ভস্ত আকাজুলড়। কী অে 

সুন্নয!  

কজাড়া াপরক লুদ লুদ া কপলর র্ালয ভলধ্য কাকা ধযলছ। র্াগুলরা কমন 

বুজ  াপরচা পফপছল কযলেলছ। মৃদু ফাতাল পতয পতয কলয কোঁলছ াদা 

র্াদ্রগুলরা। নাপযলকর, আভ, জাভ আয কোঁঠালরয ফলন দীর্ টশ্বালয ভলতা একটা 

ফাতা উঠর হুট কলয। আলভয াোগুলরা দুরলছ, াতছাপন পদল ডাকলছ কমন 

পনরলক; আ পনর, আ... 
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নাস্তা কলয এল কী কযলফ ঠিক বুঝলত াযর না পনর। ছুটিয পদন আজলক। ক্লা 

পকংফা ল্যালফয ককালনা ঝালভরা কনই। আলযকফায কিঁলট ঘুভ কদলফ পক না বাফলছ, 

এভন ভ ভলন লরা “দৄয! ঘুভ পদল রাব কনই। তাযলচল একটা মুপব কদপে। কী 

জাপন একটা নত্যন ফাংরা মুপব এললছ কাবন ফরপছর... উভভ... ভলন ড়লছ... 

টাই কদপে।” 

ইউটিউলফ প ল মুপব কদো শুরু কযর পনর।  তাদে পতক কাপপন। একটু লযই 

একটা  ান শুরু ল ক র। আইলটভ ং। পনর বদ্র কছলর। শুক্রফায ছাড়া ভালঝ 

ভালঝ ভপজলদ মা। আইলটভ ংলয কাণ্ডকাযোনা কদলে রজ্জা কল ক র। পস্ক 

কলয ক র দলযাটা। একটু য শুরু লরা আলযকটা  ান। আইলটভ ং না লর 

মলথষ্টই অশ্লীর। এফায পকছুিণ, পকছুিণ না দলযাটাই কদের ক। কবতয কথলক কক 

কমন তালক ফরর, আলয ব্যাটা কদে, একফায কদেলর পকছুই  না। 

দলযাটা মুপব মেন ক কদলে কল কযর তেন য অফস্থা কফ োযা। কান  যভ 

ল ক লছ। াট টপফট খফ কফলড় ক লছ। কজালয কজালয পনশ্বা ড়লছ। ফাইটা ফন্ত 

ায কলয কদা র্তষ্ণাতট যীয কজল  উলঠলছ। পনর ঘুপযল-পপপযল কই আইলটভ 

ংটা (প্রথভ ফায এটা কদলেই ক রজ্জা কচাে নাপভল কপলরপছর) কফ কলকফায 

কদের। তাযয একটা-দুইটা কলয কফ কলকটা কদলে কপরর। কবতয কথলক য 

বালরা ভাদেললয ত্তাটা ফায ফায পনললধ কযপছর। কটালক াত্তা পদলরা না ক 

একফালযই। উলত্তজনা ফাড়লত থাকর। একভ জর্ন্য কাজটা কলয কপরর পনর। 

ঠান্ডা ফায য হু ৌঁ পপযর।  বীয অফাদ তালক গ্রা কযর। একটু আল  কম 

কানাপর কযাদ্দুলয বযা দৌপথফীটালক অলনক সুন্নয ভলন পের, আল্লাহ্ লক () ফায 

ফায ধন্যফাদ পদলত ইলে কযপছর ক দৌপথফীটালকই এেন বীলণ স্যোঁতস্যোঁলত, 

অন্ধকাযােন্ন ভলন লে।  

ভলয কমলত ইলে কযলছ। কতফায এবালফ পনলজয নপ আয তালনয কালছ 

যাপজত লত লফ জালন না পনর। এবালফই উলদ্দশ্য ক ান কলয কালর কালর, 

মৄল  মৄল , আদভ () আয াা () কথলক শুরু কলয তোঁলদয ন্তানলদয 

কধোঁকা পদল চলরলছ ইফপর। ক কেলনাই যাপয আনালক ফরলফ না, “মা ন ট 

কদে” ফা “স্তমভথুন কয”। ধাল ধাল অতেন্ত নধম ট ধলয আ ালফ ক। প্রথভ ধাটা 

ক আনায কালছ খফ আকল টণী কলয যােলফ। ক কাজটা কযায জন্য আনায 

াভলন অলনক রপজক পনল আলফ। আদভ () আয াালক () কমবালফ 

কধোঁকা পদলপছর ঠিক কবালফই। র্টনাটা আভযা ফাই জাপন। আল্লাহ্  () আদভ 

() আয াালক () একটা  ালছয পর কেলত পনললধ কলযপছলরন। 

এভনপক ক  ালছয কালছ কমলত পনললধ কলযপছলরন। পকন্তু তান তালদয কই 

 ালছয পর োইলই কছলড়পছর। তান প্রথলভই উনালদয ফলরপন, “কতাভযা এই 

পনপলদ্ধ  ালছয পর ো।” তান প্রথলভ আদভ () আয াালক () 
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প ল ফরর, “কদলো! আপভ কতাভালদয ফন্ধু, আপভ কতাভালদয উকায কযলত চাই। 

কতাভযা মপদ এই  ালছয পর ো, তালর কতাভযা পচযলম ফন কল মালফ। 

পচযকার এই জান্নালত থাকলত াযলফ।” 

তোঁযা তালনয কধোঁকা লড় আল্লাহ্ য () আলদ অভান্য কলয পর কেলরন। 

পচযসুলেয জান্নাত কথলক এই দুুঃে-কলষ্ট বযা দুপনালত ফনী আদলভয মাত্রায শুযটা 

এবালফই।  

ফপন ইযাইলরয ফাযপায র্টনাটা তালনয কস্ঘ ফাই কস্ঘ কধোঁকায 

আলযকটি ক্লোপক উদাযণ। অতেন্ত ইফাদতগুজায ফাযপালক তান ধীলয ধীলয 

কধোঁকা কপলর এক তরুণীয কপ্রলভ ভগুর কলয কদ। তাযয তায লঙ্গ পমনা 

কপযল কন। কভলটি অন্তুঃত্ত্বা লর ইফপর ফাযপালক প্রলযাচনা কদ তালক 

কভলয কপরলত। ফললল ফাযপালক ফাধ্য কলয তালনয উলদ্দল পজদা 

কযলত। 

আনালক কাবু কযায জন্য ক একই যকভ পোঁদ াতলফ। প্রথভ কস্ঘটা লফ 

আাতদৃপষ্টলত খফই াধাযণ, পনযী একটা পফল। যাস্তার্ালট কভললদয পদলক 

তাপকল থাকা, ভালঝভলধ্য মুপব কদো, ইউটিউলফ একটু পবপড কদো, ককালনা 

কভললক কপইবুলক পলরা কযা, কপ্রাপাইর পকচালয রাইক কদা, ভালঝভলধ্য চোট 

কযা, ফা “কফালনয ভলতা”/ “জাস্ঘ কিন্ড” কভলফন্ধুলদয ালথ একটু আড্ডা কদা, 

োং আউট কযা ইতোপদ। এ কাজগুলরা কযলত আনায ভন খ ৌঁত খ ৌঁত কযলর 

াজাযটা মৄপক্ত োড়া কযলফ ক আনায াভলন; আলয একপদনই কতা..., 

ভালঝভলধ্য পফলনাদলনয কতা একটু দযকায আলছ নাপক! ইরাভ পক এতই 

কলঠায? আপভ কতা শুদৄ চোটই কযপছ, কপ্রভ কতা আয কযপছ না..., কভল কদেলর কী 

আয এভন লফ; আল্লাহ্ য () এত সুন্নয সৃপষ্ট, ভা া আল্লাহ্  কদেফ না ককন? 

আভযা  যকভ না, একালথ ফল আড্ডা পদলর, একই পযকা ঠাাঠাপ কলয 

ফলর আভালদয ভলন োযা পকছু আল না—আভযা জাস্ঘ কিন্ড... এ যকভ 

াজায াজায মৄপক্ত।  

মপদ তালনয াতা এই পোঁলদ একফায া কদন, তালরই কেঁললছন। কফ বালরা 

ম্ভাফনা আলছ তালনয ালত নাকাপন-চুফাপন কেল পনলজয জন্য জাান্নালভয  তট 

বুপকং কযায। পনলজয য অপতপযক্ত আত্ধপফশ্বালয কাযলণ বাফলত ালযন, আলয 

দৄয! অমথাই ব কদোলেন আপন... আভালক কেলনা তান নাকাপন-চুফাপন 

োালত াযলফ না, উলো আপভই তালক কদ ড়াপন কদলফা। ই প্রথভ কস্ঘই 

ককফর, তাযয কতা আয আ াপে না। আনায ভলতাই ফাযপা কবলফপছর কম, 

“ই প্রথভ কস্ঘ ম টন্তই। তাযয কতা আয আ াপে না।” পকন্তু একভ োঁটি োঁটি 

া া কলয প্রথভ, পদ্বতী, র্ততী ফগুলরা কস্ঘ ায কলয তানলক পজদা 

কযায ভলতা জর্ন্য া কলয ফলপছর। আনায কিলত্র কম এভনটা লফ না, তায 
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গ্যাযাপন্ট কী। ফাযপা পছর খফই ফড় একজন ইফাদাত-ফলন্ন ী কযলনারা 

(আপফদ)। পকন্তু কললভল তাযই এভন করুণ পযণপত লপছর—আপভ, আপন 

ককান ছায।
242

 

তা ছাড়া, আল্লাহ্  () আভালদয পনলজলক পনলজই পপতনালত কপরলত পনললধ 

কলযলছন। পতপন পকন্তু ফলরনপন কতাভযা পমনা ককালযা না, পতপন ফলরলছন পমনায 

কালছ কমলা না।
243

  

কালজই আত্ধপফশ্বাী ল ডোভ ককায বাফ পনল পনলজলক এই ফ পপতনায 

ভলধ্য কপরায ককালনা ভালনই  না। আত্ধপফশ্বা বালরা, তলফ অপতপযক্ত 

আত্ধপফশ্বা ককফর কফাকালদযই থালক। যংফাপজ কযায আয অলনক জা া 

ালফন, এোলন না কযাই বালরা। জান্নাত-জাান্নালভয প্রশ্ন এটা। ফাস্তফতাটা 

কফাঝায কচষ্টা করুন। আপন খফ বালরা কলযই জালনন ককান ককান পফলগুলরা 

আনালক পপতনায ভলধ্য কপলর। ককান পর াযগুলরা একটু একটু কলয আনালক 

ন ট কদেলত, স্তমভথুন কযলত ফা আর পমনা কলয কপরলত ধাপফত কলয। ক 

পফলগুলরায তাপরকা করুন। রালকয কছলন করো থালক, কদলেলছন না—১০০ াত 

দূলয থাকুন? কবালফই পমনায পদলক ধাপফত কযা কই পফলগুলরা কথলক ১০০ াত 

দূলয থাকুন। ধালযকালছ কেঁললফন না। তানলক ককালনা সুলমা ই কদলফন না। 

ককালনা মৄপক্তই ভানলফন না।  

 

োঁচ. 

গ্রোজুলন কল কযলত খফ কফপ কদপয কনই। একভ জীফলনয একভাত্র রিে 

এফং উলদ্দশ্য পছর বালরা একটা চাকপয কলয ভলনয ভলতা একজনলক পফল কযা। 

এেন চাকপযয কথা ভলন লরই  া পউলয লঠ। চাকপয-টাকপয ফাদ। ব্যফা কযফ, 

ব্যফা। ঘুভালনায আল  কোঁথা  াল পদল দ্র পস্পলড পোন কছলড় আপভ ব্যফায 

পচন্তা কপয। ভপস্বর লয অল্প টাকা পনল ব্যফা শুরু কযফ, তাযয আলস্ত আলস্ত 

ব্যফা দ্লর কেঁল উঠলফ। কড ককাাট টাযটা ই ভপস্বর লযই থাকলফ, পকন্তু 

োে কোরা লফ ঢাকা কদলয ফ ফড় ফড় লয।  াপড় লফ, ফাপড় লফ, ফউ 

লফ। প্রপতভাল একফায কিফাজায, ফছলয অন্তত একফায কদলয ফাইলয টুেয। 

বপফেলতয এই সুেভ পদলনয কথা বাফলত বাফলত আভায কচালেয ঘুভ কেন 

াা ল মা! বাপগ্য আভায কোঁথাটা কিঁড়া না; নালর পনন্দুলকযা মুে কেঁপকল 

ফলরই ফত, কিঁড়া কোঁথা শুল রাে টাকায স্বপ্ন! 

                                                           
242 ফাযপায কাপপনটা লড় আসুন এই পরংক কথলক - http://bit.ly/2nabgeZ 
243 সূযা ফপন ইযাইর; ১৭ : ৩২ 
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এই কম পচন্তা কযলত াযা, বপফেলতয স্বপ্ন কদেলত াযা আল্লাহ্ য () কী পফার 

এক পনাভত কটা পক আভযা কেলনা কবলফ কদলেপছ? কী  বীযবালফ ভাদেল পচন্তা 

কযলত ালয! কী ব্যাক পফস্তৃত তায পচন্তাবাফনা! কত কভাটালাটা েটভলট, 

যকলীন ফই ক পরলে কপলরলছ কস্রপ পচন্তা কলযই! ালে পদললছ দৌপথফীয 

 পতথ!  

সুফান আল্লাহ্ !! 

পচন্তাপক্তলক পনলজয পনন্ত্রলণ যাো খফই জরুপয। অপধকাং কিলত্রই 

লন টাগ্রাপপ/স্তমভথুন/ চটি লল্পয শুরুটা পকন্তু  রা াভছাড়া পচন্তাবাফনা কথলকই। 

যালত ঘুভালনায আল  ফা ককালনা অর মুসৄলতট ককালনা কভলয কথা ভলন লরা ফা 

ভলন লরা ন ট পবপডলত কদো ককালনা দৃলশ্যয কথা। আপন কই কভললক পনল 

ফা দৃশ্য পনল পচন্তাবাফনা কযা শুরু কযলরন। আনায পচন্তাবাফনা ক্রভ পফজ্জনক 

ল উঠর। আনায কবতলযয প্রবৃপত্তলক জাপ ল ত্যরর। ই জর্ন্য কাজগুলরা 

কযায জন্য কপ্রায নতপয কযর। একভ আপন কই চালয কালছ ভাথানত 

কযলফন, আত্ধভ টণ কযলফন তালনয কালছ। 

তাই পচন্তায ব্যাালয াফধান। আনায দস্খরলনয জন্য তালনয খফই 

পক্তারী াপতায লে অপনপন্ত্রত, রা াভছাড়া পচন্তা। আফায ফরপছ এটা খফই 

পক্তারী াপতায। তালনয এই াপতায পনপি কলয পদলত াযলর আনায 

আপক্ত কাটালনা খফই জ ল মালফ। ককালনা কভললক পনল ফালজ পচন্তা কযা ফা 

ন ট অপবলনত্রীলদয পনল পোন্টাপলত কবা া আনন্ন আলছ, িপণলকয ভজা আলছ। 

পকন্তু এয কল পযণাভ বাফ; জাান্নালভয করপরান পো। 

 

মা মা কযলত ালযন : 

১) পকছুিণ পচন্তা কলয ভজা পনই, লয আয পচন্তা কযফ না, এ যকভ ভন-

ভানপকতা থাকা মালফ না। ফালজ পচন্তা আাভাত্রই আল্লাহ্ য () কালছ আে 

চাইলত লফ। পচন্তায ডারারা  জালত কদা মালফ না। পচন্তায কপাকা পযল 

কপরলত লফ, ভাদেলজলনয ালথ কথা ফরলত লফ, জা া পযফতটন কযলত লফ ফা 

ককালনা কালজ ব্যস্ত ল কমলত লফ। 

২) এভন পকছু কভল থালক মালদয কথা ভলন া ভাত্রই আনায কবতলয ন ট 

কদো ফা স্তমভথুন কযায একটা চা নতপয । ইফ কভললদয কথা ভলন া 

ভাত্রই আপন আল্লাহ্ য () কালছ আে কতা চাইলফনই কই ালথ ইফ 

কভললদয জন্য দু’আ কযলফন, কমন আল্লাহ্  () তালদয কদাাত কদন, তালদয 

হৃদলয িতগুলরা াপযল ত্যলর পফত্র জীফনমালনয তাপপক কদন। এবালফ 
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দু’আ কযাটা খফই কাম টকযী। এয ভাধ্যলভ আনায দৃপষ্টবপঙ্গ ফদরালফ। ই 

কভলগুলরা আনায কালছ এেন আয ককফর কবাল য ভার না; ফযং সুে-দুুঃে, 

াপ-কান্না ফ ভানফী অদেভূপত পনল যক্ত-ভাংলয একটা জরজোন্ত ভাদেল। 

লদয বালরাফালত ইলে কলয, বালরাফাা কলত ইলে কলয, স্বপ্ন কদেলত ইলে 

কলয, পপ্র ভাদেলটায কোঁলধ ভাথা কযলে কজোৎস্দা কদেলত ইলে কলয, আপন 

আল্লাহ্ য () নাভ স্মযণ কযলছন, তায কালছ দু’আ কযলছন। এ ভ তান খফ 

একটা সুপফধা কলয উঠলত াযলফ না। আনায কপাকা কচইি ল মালফ। 

আয আনায দু’আয কাযলণ মপদ আল্লাহ্  () কাউলক কদাাত পদলই কদন, 

তালর কী পফদর পযভাণ দযস্কায আনায জন্য অলিা কযলফ কটা কবলফ 

কদোয পফল। 

৩) ফালজ পচন্তা কমন না আল ক ব্যফস্থা কযলত লফ। জাস্ঘ কিন্ড, জাস্ঘ কিন্ড কেরা, 

পফত্র কপ্রভ, পফত্র কপ্রভ কেরা ফন্ধ কযলত লফ। 

“আভযা শুদৄই ফন্ধু, আভালদয ভন পফত্র, ভলন ককালনা া কনই, আভযা বাই-

কফালনয ভলতা”, পেম এ ধযলনয াস্যকয দাপফ কযলফন না। ককন এই পভলছ অপবন 

কযলছন? ককন পনলজই পনলজলক কফাকা ফানালেন? আপন জালনন কম, আপভ 

জাপন আপন মা ফরলছন তা পভলে। আপন আনায “জাস্ঘ কিন্ডলদয” পনল 

পোন্টাপলত কবাল নপন, তালদয পনল অন্য ফন্ধুলদয লঙ্গ যালরা আরা কলযনপন, 

তালদয কবলফ স্তমভথুন কলযনপন এইফ পভলে ফরলফন না। কমোলন কভললদয 

পদলক তাকালনাই াযাভ কোলন তালদয ালথ কপ্রভ কযা, ফন্ধুত্ব কযা, কভরালভা 

কযায কতা প্রশ্নই আল না। 

কভললদয ালথ অফাধ কভরালভা দরুললয কিুার কভাড অন কলয। দরুল মেন 

ককালনা নাযীয ালথ ইন্টায োকালন মা তেলনা তায যীলযয কবতয 

কটলস্ঘালস্ঘলযান পনুঃসৃত  এফং তালক কই নাযীয ালথ চূড়ান্ত ম টালয অন্তযঙ্গ 

ফায জন্য প্রস্তুত কলয।
244

 আয কটলস্ঘালস্ঘলযান পনুঃযলণয ভাত্রা মপদ খফই কফপ 

, তালর ব্যপক্ত অন্তযঙ্গ ফায প্রলাজনীতা তীেবালফ অদেবফ কলয। আনায 

“জাস্ঘ কিন্ড” ফা কপ্রপভকায ালথ কতা আয ঠিক কই মুসৄলতট অন্তযঙ্গ লত াযলছন 

না, তাই ফাথরুলভ প ল পনলজলক ঠান্ডা কযলছন, ঠিক পকনা?  

দা কলয এগুলরা ফন্ধ করুন। ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত কথলক পপলয আা 

এভপনলতই খফই কঠিন। আনায এ কাজগুলরায জন্য পপলয আা আয কঠিন, 

এভনপক অম্ভফ ল দোঁড়া।  

                                                           
244 Desires And Plesures Decoded, Documentry by Discovery Channel 
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৪) ভাযাভ ছাড়া মত নাযী আলছ, তালদয ালথ দ টা করুন। এভনপক 

পনকটাত্ধীালদয ালথ। ভাযাভ লেন এভন একজন মালক পফল কযা াযাভ। 

কমভন : কছলরলদয জন্য দাপদ, নাপন, ভা, দুধ-ভা, োরা, দ্দ, কফান, দুধ-কফান, 

াশুপড়, কভল, নাতপন, বাইলয কভল, কফালনয কভল, কছলরয ফউ লরা 

ভাযাভ।
245

 ফাপক ফাই  াইয ভাযাভ। ভাযাভ ছাড়া অন্য কমলকালনা ভপরালদয 

অথ টাৎ  াইয ভাযাভ ভপরালদয পফল কযা জালজ। বাপফ, চাপচ, ভাপভ, াপর, 

কাপমন (ভাভালতা কফান, চাচালতা কফান, োরালতা কফান) এযা ফাই  াইলয ভাযাভ। 

এলদয ালথ দ টা কযলত লফ।
246

  

ন ট-আপক্ত পফলল কলয চটি লল্পয কনা ছাড়লত চাইলর অফশ্যই অফশ্যই এলদয 

লঙ্গ দ টা কযলত লফ। তা না লর তালদয লঙ্গ আনায কলথাকথন, চরালপযা, 

ঠাফা আনালক চটি ল্পগুলরায কথা ফা ইনলস্ঘ লন টয কথা ভলন কপযল কদলফ। 

চটি ল্প ফা লন টয পফরুলদ্ধ আপন কম প্রপতলযাধ ব্যে  লড় ত্যলরলছন, তা কবলে তছনছ 

ল মালফ। আপন ফায ফায পপলয মালফন চটি ল্প পকংফা লন টয কালছ। তান ফ 

ভ এই ম্পকটগুলরা পদল ভাদেললক কধোঁকা কদ।  

তাই ভুর ল মাফায (আল্লাহ্  না করুক) বালরা একটা আিা থালক। তা ছাড়া 

চটি ল্প ড়ায কাযলণ ফা ন ট কদোয কাযলণ আনায ভলন তালদয পনল ফালজ 

একটা পচন্তা ফ ভ কর্াযালপযা কলয, আপন ফহু কলষ্ট কটি চাা পদল যালেন। 

তালদয লঙ্গ কভরালভা, কথাফাতটা কই পচন্তা দ্লর কেঁল উঠলফ, পফলস্ফাযণ 

র্টলত কতিণ?ফরা মত জ দ টা কযাটা তত জ না।  

লফ টাচ্চ কচষ্টা কযলত লফ দ টা কভলন চরায। একান্তই ম্ভফ না লর কচষ্টা করুন 

ইন্টায োকান এলকফালযই কপভল কপরলত। কাপমন, াপর, বাপফ, কভল ক্লালভইট 

 ল্প কযলত এলর ক াভড়া মুলে থাকুন, েোঁ, হু-কতই কাজ কলয কপলুন। কদেলফন 

আলস্ত আলস্ত যা দূলয লয মালফ। ফলচল বালরা কটকপনক লরা “হুজুয” ল 

মাা। দাপড় কছলড় পদন, ভাথা টুপ যলত শুরু করুন,  াইলয ভাযাভ ভপরা 

কদেলরই কচাে নাপভল কপরায কচষ্টা করুন, কদেলফন কাপমন ফা াপরযা আনায 

লঙ্গ আড্ডা ভাযলত আলছ না, বাপফ আনালক কদেলরই ভাথা কাড় পদল 

আড়ালর চলর মালেন। এ কাজগুলরা মপদ এভপনলতই কযা জরুপয, তবু মপদ না 

কলয থালকন, অন্তত এ উপরা কলয কপলুন। 

প্রথভ প্রথভ আনায ভলন লত ালয কাপমন, বাপফ ফা অন্য  াইয ভাযাভ 

ভপরালদয কথলক এ যকভ দূলয দূলয লয থাকলর যা আনালক অাভাপজক 

বাফলফ। বাফলফ আপন আর া বাফ ভালযন। লয একভ বুঝলফন ব্যাাযটা ঠিক 

                                                           
245 সূযা পনা; ৪ : ২৩ 
246 https://bn.wikipedia.org/wiki/ভাযাভ 
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উলো—এই দূলয দূলয লয থাকায কাযলণই তাযা আনালক প্রচুয ম্মান কযলফ, 

েদ্ধা কযলফ। বালরা কছলরয উদাযণ পদলত ক লর আনায নাভটাই প্রথলভ ভলন 

ড়লফ। 

৫) ফলচল গুরুত্বদোণ ট পফল লরা কচালেয কপামত কযা। যাসূর () ফলরলছন 

“নজয লে তালনয তীয”
247

। শুদৄ এই কচালেয কপামলতয ভাধ্যলভ আপন 

ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কথলক পনলজলক ফোঁচালত কতা াযলফনই, কই লঙ্গ আনায 

জীফনটাই ফদলর মালফ। এক িা কচালেয কপামত কলয কদখন। াথ টকেটা পনলজই 

কটয ালফন। 

যাসূলুল্লা () ফলরলছন,  

“ভাদেললয যীলয এভন একটি ক াতপণ্ড যললছ মা ঠিক থাকলর দলযা যীয ঠিক 

থালক; আয তা মপদ নষ্ট ল মা তালর দলযা যীয নষ্ট ল। আয তা লরা 

িরফ ফা হৃদ।”  

(বুোপয : ৫২; মুপরভ : ৪১৭৮) 

িরফ ফা হৃদ ঠিক থাকলর ঈভান-আভর ফই ঠিক থাকলফ, আয িরফ কলুপলত 

থাকলর ঈভান-আভলরয ফালযাটা কফলজ মালফ। তান তাই প্রথলভই আনায 

হৃদলয দের পনল পনলত চা, কমন আনালক ইলেভলতা নালক ছপড় পদল 

কর্াযালনা মা। কচালেয দৃপষ্ট লরা তালনয ত্যরুলয তা। এয ভাধ্যলভ ক অপত 

লজই আনায হৃদলয দের পনলত ালয। আয একফায হৃদলয দের কলয 

পনলত াযলর ক আনালক পদল তায ইলেভলতা া কাজ কপযল কনলফ। 

 

এই কম ন সুড়সুপড়লত রাফ ভালজ পক আলদ  কচালেয কপামত কযা ম্ভফ? 

জ্বী, কঠিন লর ম্ভফ। যাস্তার্ালট চরাচলরয ভ ভাটিয পদলক তাপকল োঁটলত 

লফ, যাস্তায আলাল,  ার ট স্কুলরয দ্টালত দোঁপড়ল দোঁপড়ল আড্ডা কদা মালফ 

না। কম জা াগুলরালত কভললদয আনাল ানা কফপ ফা কম জা ালত পি পভপিংলয 

ম্ভাফনা কফপ কই জা াগুলরা পযতো  কযলত লফ। 

াাফা (), তালফঈ এফং আল য মৄল য কনককায ভাদেললদয কচালেয কপামত 

ম্পলকট জানলত লফ। তোঁলদয প্রপতলমা ী পললফ পনলত লফ; উনাযা াযলর আপভ 

ককন াযফ না... 

                                                           
247 মুস্তাদযাক াপকভ: ৭৮৭৫, তাফাযাপন মু'জামুর কাপফয: ১০৩৬২ 
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মুপব, নাটক,  ান-ফাজনা কথলক অফশ্যই দূলয থাকলত লফ, পত্রকায পফলনাদন-দৌষ্ঠা 

মলত্দ এপড়ল চরলত লফ। কফ কাম টকযী একটা উা লরা, আপন একপদলন 

কতফায কচালেয কপামত কযলত াযলরন না কটা পাফ কলয যাো। তাযয 

কাপপাযা পললফ প্রপতফালযয জন্য দু-যাকাত কলয নপর ারাত আদা কযা। 

ভলন করুন, আপন ককালনা একপদন কভাট ১০ ফায কচালেয কপামত কযলত 

াযলরন না, তালর এই ১০ ফালযয জন্য কভাট ২০ যাকাত নপর ারাত আদা 

করুন। এবালফ কযলত থাকুন।  

তালনয কধোঁকা লড় আপন কচালেয কপামত কযলত ালযনপন, পকন্তু তান 

মেন কদেলফ আপন প্রলতেকফায কচালেয কপামত না কযায জন্য দু-যাকাত কলয 

ারাত আদা কযলছন, তেন ক আপলা কযলফ। আনালক নপর ারালতয 

কাাফ কথলক ফপেত কযায জন্য ক পনলজয  যলজই আনালক কচালেয কপামত 

কযলত াায্য কযলফ। 

নাভাম আদা কযায এ টি কানায লয ভলন খফই বালরা অদেভূপত কাজ কলয, 

“মাক ফাফা! আয কচালেয কপামত কযলত ভস্যা লফ না।” পকন্তু দুুঃলেয ব্যাায 

লরা, এই টিলয য আভর কযা কষ্টকয। আপন াযাপদন কভললদয পদলক 

ইলেভলতা তাকালরন, রূসুধা ান কযলরন এই কবলফ কম, “আপভ যালত কতা নাভাম 

আদা কলয কনফই কাপপাযা পললফ”, পকন্তু কললভল কদেলফন নাভাম আয 

আদা কযা ল উঠলফ না। আভলরয ব্যাালয আন্তপযকতা না থাকলর কচালেয 

কপামত আয কযা ল উঠলফ না। তাই কলঠায প্রপতজ্ঞা কযলত লফ কম ১০০ 

যাকা’আত নাভাম লর আপন ১০০ যাকা’আত নাভাম আদা কযলফন। 

ন ট পবপড কদো, স্তমভথুলনয পদলক ধাপফত কযায উলল্লেলমাগ্য আলযকটি ভাধ্যভ 

লরা ইউটিউফ। আনায ভলন ককালনা োযা উলদ্দশ্য কনই, কস্রপ একটা বালরা 

পবপড কদোয জন্য ইউটিউলফ ফলফন, তাযয ালজান পরলস্ঘ পকছু পবপড 

উঁপকঝৌঁপক ভাযলত থাকলফ। আপন কপদলক তাকালত না চাইলর ভালঝ ভালঝ কচাে 

চলর মালফ। আয তেনই তান এল কেোঁক কলয ধযলফ। আয এটা ফরলফন না কম, 

ইউটিউলফ ১০ পভপনলটয জন্য পবপড কদেলত ফল আপন ককফর ১০ পভপনটই ফল 

থালকন। একফায ইউটিউলফ ফলর এক-কদড় র্ণ্টা ককান পদক পদল চলর মা, 

কটয াা মা না। শুদৄ শুদৄ ভ নষ্ট। তাযলচল এই ভল পকছুটা আঁতরাপভ 

মপদ কযলতন, তালর আনায পপজপএ-টা স্বাস্থেফান লতা, বালরা একটা জফ 

কলতন আয ককালনা রূী কন্যায ফাফায ভনটা লতা বপফেলত  রত। 

অলনক ভ অফশ্য ককালনা উা থালক না। ককালনা টিউলটাপযার কদোয জন্য ফা 

বালরা ককালনা করকচায কানায জন্য ইউটিউলফ ফলতই । যাভ ট থাকলফ 
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পফপভল্লা ফলর োউপমং শুরু করুন। বালরা  K9 ইন্পটর কযা থাকলর। চাইলর 

আলজফালজ পবপডগুলরালত অোলি কযলত াযলফন না।
248

 

অফয ভল কেলনা ইউটিউলফ ফল য োন্ডভপর পবপড কদেলফন না (ফাকেটা 

কলকফায সন, ভাথা কেঁলথ পনন )। অফয ভল খফ কফপ কফপ কুভন্ত্রণা কদ 

তান, তায য মপদ আনালক ইউটিউলফ য োন্ডভপর পবপড কদো অফস্থা 

া, তালর কতা য কাাফালযা। ইউটিউলফয পোঁদ কথলক ফোঁচায উা পনল 

আয পফস্তাপযত আলরাচনা ালফন “পফলল পফলি” নাভক প্রফলন্ধ। 

 

ছ. 

স্তমভথুলন অবেস্ত কলয কতারায জন্য তালনয আলযকটি কাম টকয পোঁদ লরা 

স্বপ্নলদাল। ক আনালক কফাঝালফ, “কদে, স্বপ্নলদাল ব্যাাযটা কফ পফযপক্তকয। 

ীতকার লর কতা কথা কনই। ভালঝযালতয ঘুভবাো কচাে, রাউজায, কর, কম্বর 

পবলজ একাকায পচটপচলট, আঠালরা পরকুইলড।  া গুলরা। াপন  যভ কযা, ফারপত 

পনল টানালেঁচড়া, ফাফা-ভা, বাই-কফানলদয লুপকল খফ াফধালন ক ার কযা। কী 

বীলণ রজ্জা! ফাফা-ভা একটু অন্যযকভবালফ তাকালর লন্ন , এই বুপঝ বুলঝ 

প ললছ! ভলন কয ত্যই আত্ধীস্বজলনয ফাা কফড়ালত ক পর। যালত কতায স্বপ্নলদাল 

লরা কালর উলঠ র্যবপতট করাকজলনয াভলন ক ার কযা কত ঝালভরায! তা 

ছাড়া স্বপ্নলদাল যীলযয জন্য খফ িপতকয। তাযলচল ত্যই ফযং িাল একফায 

কলয স্তমভথুন কলয কন। তালর আয স্বপ্নলদাল পনল ঝালভরা কাালত লফ না।” 

আভায এভন অলনক ফন্ধু আলছ, মাযা এভপনলত স্তমভথুন কযত না, পকন্তু শুদৄ 

স্বপ্নলদাললয ঝালভরা কথলক ফোঁচায জন্য পনপভত পফযপতলত স্তমভথুন কযত। 

তান তোঁলদয বালরাই কধোঁকা কপলরপছর। 

স্বপ্নলদাল পনল একটু পফস্তাপযত আলরাচনা কযা দযকায। 

একটু ফ ল মাায য ফাই কভলফপ াভলর কন, পকন্তু নকলালয ফা প্রথভ 

তারুলে স্বপ্নলদাল খফই বীপতকয এক অপবজ্ঞতা। দ-ফালযা ফছলযয ফাচ্চা একটা 

কছলর হুট কলয মেন এক যালত ঘুভ বাোয য কদলে তায প্যান্ট পবলজ প ললছ 

আঠালরা পরকুইলড, তেন তায র্াফলড় মাাটাই স্বাবাপফক। কদলয আকপস্মক এই 

পযফতটলনয যস্য উদ্ র্াটলন ক যণান্ন  ফন্ধু, াড়ায বাই-কফযাদয, কাপমন ফা 

পনলজয বাই-কফানলদয কালছ। ফাফা-ভা ফা অন্য ককালনা গুরুজনলদয লঙ্গ তায 

নদপক পযফতটন পনল আলরাচনা কযায কথা ক ভুলর বালফ না। পকছুটা রজ্জা 

আয ফাপকটা কজনালযান গ্যালয কাযলণ। স্বপ্নলদাল ম্পলকট আভালদয ভালজ 
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প্রচপরত কুংস্কায, াত্যলড় ডাক্তায, াযফার ককাম্পানীয কদ যাত্ধে, ঠিক তলেয 

অপ্রত্যরতায কাযলণ এক াদা ভুরবার তলে কফাঝাই  কছাট্ট ভপস্তষ্ক। ক র্াফলড় 

মা আয। াযীপযক এফং ভানপক পফকা ভাযাত্ধকবালফ ফাধাপ্রাি । 

অথচ মুপরভলদয এ যকভটা ফায কথা পছর না। অপ্রলাজনী রজ্জা-পফরাপতা 

কযা মুপরভলদয ালজ না। কোদ যাসূলুল্লালক () ভপরা াাফীযা () 

স্বপ্নলদাললয ব্যাালয পজজ্ঞাা কলযলছন, “ইা যাসূরাল্লা ()! আল্লাহ্  () তে 

প্রকাল রপজ্জত ন না, একজন ভপরায স্বপ্নলদাল লর তালক পক ক ার কযলত 

লফ?"
249

 আভযা রজ্জায কদাাই পদল অপত প্রলাজনী পফলগুলরা ম্পলকট অজ্ঞ 

কথলক মাই। গুরুজনলদয এই পফলগুলরা পনল প্রশ্ন কযালক কফাদপফ ভলন কপয। 

বাফোনা এভন, আভযা যাসূলুল্লা () আয তায াাফীলদয () কচল কফপ 

রজ্জাীর ল প লপছ! আভযা তালদয কচল কফপ আদফ-কাদা জাপন! 

আপলা! আভালদয এই ব্যাাযগুলরা পনল কোরাখপর কথা ফরা উপচত। তায 

ভালন আফায এটা না কম, “আভায স্বপ্নলদাল ললছ!” এই ফলর ফাজালয কঢার 

কটাফ। একটু ভাথা োটালরই, ারীনতা ফজা কযলে খফই কাম টকযীবালফ স্বপ্নলদাল 

পনল পফভ্রাপন্ত দূয কলয ঠিক তেগুলরা ফাইলক জানালনা মা। ভপজদগুলরালক 

আভযা কালজ রা ালত াপয। 

ইভাভ ালফ ফা কভফী ককালনা আপরভ একপদন ভল্লায কর উঠপত কছলরলদয 

ভপজলদ দাাত কযলরন। পকছু োা-দাা,  ল্পগুজফ লরা। এযই পোঁলক 

পোঁলক ন ট, স্তমভথুলনয অকাপযতা, কচালেয কপামলতয গুরুত্ব, স্বপ্নলদাল, পফত্রতা 

অজটলনয গুরুত্ব এফং দ্ধপত পনল আরা-আলরাচনা কযা লরা। খ ৌঁজলর এভন 

অলনক পচপকৎক াা মালফ, মাযা খফ আগ্রলয লঙ্গ এ ধযলনয কপ্রাগ্রালভ 

অংগ্রণ কযলফন। একটু আন্তপযকতা আয পদো থাকলরই ভালজয পফশুদ্ধতভ 

ভাদেলগুলরায কাছ কথলক আভালদয পকলালযযা এই অতোফশ্যকী জ্ঞান অজটন 

কযলত াযলফ।  

কম নপিায কছলন কাপড় কাপড় টাকা ঢারায ককালনা দযকায কনই, দযকায কনই 

পফলদপ এনপজয াায্য পনল অোরলিড পকনপ আয জন ভাপনয ভলতা 

করাকলদয এলজন্ডা ফাস্তফালনয সুলমা  কলয কদায। খফ কভ রপজপস্ঘক ালাট ট 

আয স্বল্প ফালজট পদলই ম্ভফ ককাাপরটি কি এডুলকান পনপশ্চত কযা। আল্লাহ্ য 

কভ! আভালদয ভপজদগুলরা আজ পফযান ল প ললছ। কুযআলনয দায কনই, 

াদীলয ারাকা কনই। কযাফলটয ভলতা ভাদেলগুলরা পজদা পদল নাভাম লড়, 

তাযয কফয ল আল। ভপজদ কপভটিয দস্যলদয এইগুলরা পনল কতভন ককালনা 

ভাথাব্যথা কনই। তালদয ফ ভাথাব্যথা ভপজলদ এপ রা ালনা, টাইর রা ালনা 
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পনল। জাপত পললফ ককাথা চলরপছ আভযা? ভপজলদ তরুলণযা কুযআন পনল 

ফলত ব া! ারাকা কযলত ব া! েতীফ াললফযা দ্বীলনয কথা, আল্লাহ্ য 

যাসূলরয () কথা ফরলত ব ান!  

মা কাক, আলিলয প্যাচার ফাদ পদল আর কথা আপ। 

 

 

স্বপ্নলদাল কী? 

স্বপ্নলদাল লরা ঘুলভয ভলধ্য নাযী-দরুললয অন্তযঙ্গতায স্বপ্ন কদলে স্বতুঃস্ফূতটবালফ 

কম নাঙ্গ কথলক ফীম ট কফয ল আা। 

স্বপ্নলদাল াধাযণত যালত ল থালক। এ কাযলণ এলক অোকালডপভকোপর 

Nocturnal Emissions ফরা । তলফ ভালঝভলধ্য পদলন স্বপ্নলদাল ল 

থালক।
250

 ফ দরুলই জীফলন অন্তত একফায লর এই অপবজ্ঞতায ভধ্য পদল 

প ল থালকন। ইরাভী যীা অদেমাী, স্বপ্নলদাল লরা একজন ফারলকয 

প্রািফস্ক ফায অন্যতভ একটি পনদ টন। প্রথভফায স্বপ্নলদাল ফায য কথলকই 

একজন ফারকলক প্রািফস্ক পললফ পফলফচনা কযা লফ এফং যীা তায য 

কাম টকয লফ।
251

 াধাযণত ১২-১৩ ফছয ফ কথলক স্বপ্নলদাল শুরু । কছলরলদয 

কমভন স্বপ্নলদাল , কতভন কভললদয স্বপ্নলদাল । 

 

ককন স্বপ্নলদাল ? 

এই প্রলশ্নয উত্তয কদা কঠিন। পনপদ টষ্ট কলয ফরা মা না ঠিক ককান কাযলণ স্বপ্নলদাল 

। 

স্বপ্নলদাল া শুরু  ফুঃপন্ধকালর, মেন দরুললয যীলয কটলস্ঘালস্ঘলযান
252

 

যলভান নতপয া শুরু । এই যলভালনয প্রবালফই দরুল, দরুলাপর আচযণ 

কলয, নাযী-দরুল এলক অলযয প্রপত নদপক আকল টণ কফাধ কলয। কটলস্ঘালস্ঘলযান 

যলভান পলভন (ফীম ট) প্রডাকলন াায্য কলয। কটলস্ঘালস্ঘলযালনয পযভাণ 

স্বাবাপফলকয কচল কফপ ল ক লর দলযালনা ফীম ট স্বপ্নলদাললয ভাধ্যলভ কফয ল 
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মা এফং নত্যন ফীম ট নতপয । দীর্ ট ভ ধলয কম ন পনপিতা স্বপ্নলদাললয 

আলযকটি ম্ভাব্য কাযণ। কম নপনপিতা, কটলস্ঘালস্ঘলযালনয পযভাণ ফাপড়ল কদ, 

মায কাযলণ স্বপ্নলদাল ।
253

 

ভাত্রাপতপযক্ত ক্লাপন্ত, টাইট কাাক লয ঘুভালনা, কদপয কলয ঘুভালনা এফং কদপয 

কলয ঘুভ কথলক ঠা, কালর ঘুভ বাোয লয আফায ঘুভালনা, ফ ভ কি 

পোন্টাপলত বু ৌঁদ ল থাকা—এগুলরা স্বপ্নলদাললয ম্ভাব্য কাযণ। 

 

কত পদন য য স্বপ্নলদাল ? 

পনপদ টষ্ট কলয ফরায উা কনই। কায কায এক িা য য, আফায কায 

কায পতন-চায িা য য স্বপ্নলদাল । 

 

স্বপ্নলদাল কী িপতকয? 

এটি পনল আভালদয ভালজ কফ পফভ্রাপন্তমূরক কথাফাতটা ছপড়ল আলছ। স্বপ্নলদাল 

ম্পূণ ট প্রাকৃপতক একটা ব্যাায। এটা যীলযয জন্য কভালট িপতকয না। 

আল্লাহ্  () শুদৄ কফ পফল াযাভ কলযলছন কমগুলরা ভাদেললয জন্য িপতকয। 

কমভন ধরুন, ভদ, োঁজা। ভাদেললক িপতয াত কথলক ফোঁচালনায জন্য আল্লাহ্  () 

এগুলরালক াযাভ কলযলছন। স্বপ্নলদাল ম্পূণ ট প্রাকৃপতক একটা ব্যাায। এটালক 

আল্লাহ্  () াযাভ কলযনপন; ফযং এটালক ফাপনললছন াফারকলত্বয পনদ টন। 

কুযআলন ফরা ললছ :  

“আয কতাভালদয ন্তালনযা ফুঃপ্রাি লর (স্বপ্নলদাললয ভাধ্যলভ)...”  

(সূযা দেয; ২৪:৫৯) 

আরী () কথলক ফপণ টত, যাসূলুল্লা () ফলরলছন,  

“পতন ব্যপক্তয আভরনাভা লত করভ গুটিল কনা ললছ, 

১) ঘুভন্ত ব্যপক্তয ঘুভ কথলক জাগ্রত ফায আ  ম টন্ত 

২) পশুলদয প্রািফস্ক ফায আ  ম টন্ত 

৩) া লরয হু ৌঁ ফায আ  ম টন্ত।”  

(পতযপভমী : ১৩৪৩; ইফলন ভাজা : ৩০৩২; আন নাাঈ : ৩৩৭৮) 
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একজন ঘুভন্ত ব্যপক্ত পনলজ জালন না ঘুলভয কর্ালয ক কী কযলছ। তেন তায 

আভর পরপফদ্ধ কযা  না। স্বপ্নলদাল ল থালক ঘুভন্ত অফস্থা এফং এটালক 

আভরনাভা পরপফদ্ধ কযা  না।
254

 

স্বপ্নলদাল মপদ িপতকযই লতা, তালর আল্লাহ্  () অফশ্যই এলক াযাভ কযলতন 

এফং স্বপ্নলদাললয কাযলণ াপস্তয ব্যফস্থা কযলতন। পতপন () এয ককালনাটাই 

কলযনপন। কালজই আভযা মুপরভযা কচাে ফন্ধ কলয পফশ্বা কলয পনলত াপয 

স্বপ্নলদাললয ককালনা িপতকয পদক কনই। পচপকৎকলদয বাে অদোলয স্বপ্নলদাল 

িপতকয ন।
255

 

াপন ান কযা ারার। তলফ আপন মপদ লালয য লা াপন ান কযলতই 

থালকন, কযলতই থালকন, তালর তা অফশ্যই বালরা না। অপতপযক্ত স্বপ্নলদাল 

বালরা না। মপদ আনায দীর্ টপদন র্ন র্ন স্বপ্নলদাল , ভলন করুন প্রপতপদন ফা দু-

একপদন য য স্বপ্নলদাল , তালর পফললজ্ঞ পচপকৎলকয যাভ ট পনলত 

ালযন। আই পযপট, পফললজ্ঞ পচপকৎক। াত্যলড় ডাক্তায না। 

স্বপ্নলদাল পনল তান আনালক কুভন্ত্রণা পদলত এলর একদভই শুনলফন না তায 

কথা। স্বপ্নলদাল লে কাক, পকন্তু স্বপ্নলদাল কথলক ফোঁচায জন্য ভুলর স্তমভথুন 

কযলফন না। 

 

াত.  

যীিায পোঁদ বিয পোঁদ। পফলল কলয  াল ফাতা রাপ ল কফড়ালনা, 

পোঁপকফাজ ছাত্রলদয জন্য। এভপনলতই যীিায ভলধ্য ভাথায কবতয কটনান থালক, 

তায য াযা ফছয ড়ালানা কথলক দূলয থাকলর প্রচুয কপ্রায লড়। এ কপ্রায 

াভরালত না কলযই অলনলক ন ট কদলে ফা স্তমভথুন কলয। অংখ্য তরুলণয ালথ 

আভযা কথা ফলর কদলেপছ, যীিায কভ সুলভ তালদয ন ট কদোয ফা স্তমভথুন কযায 

ভাত্রা ব্যাকালয বৃপদ্ধ া। আফায অলনলকই যীিায ভলধ্য ন ট কদেলত কদেলত 

ফা স্তমভথুন কযলত কযলত আক্ত ল লড়। ফালড় তাা, ফালড় অপস্থযতা। 

ছাত্রজীফন অাধাযণ একটা ভ। এয প্রপতটি মুসৄতট চুটিল উলবা  কযা উপচত। 

বাই আভায, অন্ধকায রুলভ একা একা ফল ন ট কদলে আয স্তমভথুন কলয তাা 

আয অপস্থযতা জীফনটা দুপফ টল কলয ত্যরছ ককন? রুভ কথলক একটু কফয । 

                                                           
254 Coping with wet dreams - https://goo.gl/VBZhcE 
255 Understand "Night Fall" or "Wet Dreams"? - https://goo.gl/ot2EGL 
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কদলো কত সুন্নয একটা দৌপথফী কতাভায জন্য অলিা কলয আলছ। ফন্ধুলদয ালথ 

আড্ডা দা, দরলেঁলধ ঘুযলত মা, বুজ র্ালয য োপর াল োঁলটা, শুল 

কথলক আকা কদলো, বৃপষ্টলত কবলজা, ভালঠ কেরাদৄরা কলযা, াইপক্লং কলযা, 

কদ ড়া। খফ কফপ তা রা লর, ভন োযা লর ভপজলদ মা। তাক কথলক 

কুযআলনয একটা কপ ত্যলর না। কমলকালনা কইজ কফয কলয ড়লত শুরু কলযা, 

কদেলফ তাা, ভন োযা ককাথা াপরল মালফ! কস্রপ ভপজলদ ফল থাকলর 

কদেলফ ভন বালরা ল মালফ। 

াযাপদন ফই পনল ফল থাকলত লফ, ড়ালানা কযলত লফ, এটা ফরপছ না। ক্লাল 

কপবুপকং কযায ভালঝ ভালঝ করকচালযয পদলক একটা কান কোরা যালো। ইলে 

লর ভালঝ ভালঝ করকচায োতা ত্যলর যালো। উইকএলন্ডয একটা পদন ফা ক্লা 

কটলস্ঘয আল  টপকগুলরালত কচাে বুপরল যালো। কম ফন্ধুয কালছ ত্যপভ যীিায 

আল য যালত ড়া বুঝলত মা, তায কালছ যীিায আল য যালত না প ল 

উইকএন্ডগুলরালত মা। এই কছাট কছাট কাজগুলরাই কতাভালক অলনক এপ ল 

যােলফ। যীিা আয চা ড়লফ না। কতাভালক অভাদেপলক পযেভ কযলত লফ 

না। তাা আলফ না ইন া আল্লাহ্ । উলত্তপজত স্দায়ুলক পপথর কযায জন্য ন ট 

কদেলত লফ না ফা স্তমভথুন কযলত লফ না। 

 

আট. 

কপইবুক ছুপযয ভলতা। পচপকৎলকয ালত থাকলর ছুপয জীফন ফোঁচা, যংফালজয 

ালত থাকলর জীফন ককলড় কন। কপইবুক তা-ই। বালরাভলতা ব্যফায কযলত 

াযলর আনায জীফলনয  পতথই ারলট কদলফ কপইবুক। আয একটু অতকট 

লরই জীফন নষ্ট ল মালফ। কপইবুক একভ এভন পছর না, জ্ঞালনয 

প্রপতলমাপ তা, ক ন্নলম টয প্রপতলমাপ তা, দাম্পতে জীফলনয সুে প্রদ টলনয 

প্রপতলমাপ তা, িভতায দাট কদোলনায প্রপতলমাপ তা, পনলজয ব্যপক্ত ত, 

াপযফাপযক, াভাপজক জীফলনয প্রদ টনী পছর না কপইবুলক। 

একফায পচন্তা করুন কপইবুক কতফায আনায জীফলনয স্বাদ নষ্ট কলয পদললছ, 

কেঁলচ থাকায ইলেলক কভলয কপলরলছ, অপস্থযতা, অাপন্ত সৃপষ্ট কলযলছ। দাপভ 

কযস্টুলযলন্ট ফন্ধুলদয করপপ কদলে, কদ-পফলদ ভ্রভলণয ছপফ কদলে আপন অান্ত, 

অপস্থয ললছন। কপইবুলক আনায ফন্ধুযা মেন তালদয জীফলনয কাল্পপনক সুে 

আয াপলল্যয ডাপর াপজল ফললছ, তা কদলে আনায অন্তয ললছ পফলাক্ত, 

যশ্রীকাতয। তাায শ্যারা জলভলছ আনায ভলন। দীর্ টশ্বা লড়লছ এলকয য 

এক ... “দৄয ারা! পকছুই লরা না জীফলন!” তাায শ্যারা আয র্ন ললছ, 

ললছ আয কফপ বুজ। এই তাায মুসৄলতট কত অংখ্যফায তান আনালক 
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কল ফললছ। আপন ন ট কদলেলছন, কলযলছন স্তমভথুন, কললভল আলিলয অশ্রু 

ঘুভ াপড়ললছ আনালক। 

মতটুকু ারুন, কপইবুলক কভ ভ পদন। তলফ ফাধ্য না লর একফালয কছলড় চলর 

মালফন না। পযপভত কপইবুপকং অলনক কিলত্রই খফই উকাযী একটি পফল। 

ইরাপভক কইজগুলরা পলরা করুন, মাযা তেলক পভোয লঙ্গ পভপল কদ না 

ফা ইরাভলক াশ্চালতেয ভনভলতা ব্যাখ্যা কলয না এভন কন্থী আপরভলদয 

অদেযণ করুন। এফ পদক কথলক কপইবুক আনালক অলনক াায্য কযলত 

াযলফ। 

আনায কমফ ফন্ধু অশ্লীর ছপফ, পবপড ইতোপদ কায কলয তালদয আনলিন্ড 

কলয পদন। আনলিন্ড কযলত না চাইলর আনপলরা পদন। আইপডয য কা টয 

যােলর following পরোলক unfollow কলয কদ। এলত ই আইপড আানায 

কিন্ডপরলস্ঘ থাকলফ পকন্তু পনউজ পপলড কা কযলফ না। এলত কচালেয গুনা লরা 

না, ফন্ধু যা  কযর না। ভাঝোলন আপন পপতনা কথলক কেঁলচ ক লরন। 

কপবুলকয ডান াল আা পফপবন্ন ভলডরলদয পলরা কযায আইপড, পফপবন্ন অশ্লীর 

কইলজয অোড ইতোপদ দূয কযায জন্য facebook purity নালভয োউমায 

এিলটনান ব্যফায কযলত ালযন। Firefox, chrome দুলটায োউমালযয জন্যই 

ালফন। 

অশ্লীরতা ছপড়ল কফড়ালনা অংখ্য কইজ আলছ কপইবুলক। এফ কইজ 

ককালনাভলতই পলরা কযা মালফ না। পলরা কযা মালফ না নাপকা, অপবলনত্রী, ভলডর 

ফা ককালনা কপরলেটিলকই। আনায কাভলইজ যােলত লফ একদভ পযষ্কায। 

ককালনা কভলয ছপফই কমন না আল। কপবুক ির কযলত কযলত ককালনা কভলয 

ছপফ কদলে কপরলর কটা আনালক ন ট কদো ফা স্তমভথুন কযায পর ায লত 

ালয, উকাপন পদলত ালয। তাই আভালদয ালজান লরা ভাযাভ ছাড়া আয 

ককালনা কভললকই আনায কিন্ডপরলস্ঘ না যাো। এভন অলনক বাই আলছন মাযা 

ন ট, স্তমভথুন ছাড়ায জন্য আদা জর কেল নালভন।  

পকন্তু কপইবুলক নাযীয পপতনায জালর আটলক থাকায কাযলণ ন ট, স্তমভথুন 

আয ছাড়া  না। আজলক, এ মুসৄলতটই পফযীত পরলঙ্গয ফাইলক আনলিন্ড করুন। 

কাপমনলদয। (কাপমনলদয আনলিন্ড কযলত না চাইলর আনপলরা পদল যােলত 

ালযন, পকন্তু আভযা এটালক তীেবালফ পনরুৎাপত কযফ। কাজা আনলিন্ড করুন। 

লতা পকছু কঠিন কথা শুনলত লফ, পকন্তু আরটিলভটপর এলত আপন উকৃত 

লফন ইন া আল্লাহ্ ।) 

খ ৌঁলজ খ ৌঁলজ কিন্ডপরলস্ঘয ফ কভল/কছলরলদয কফয কলয আনলিন্ড কযা ঝালভরায 

এফং ভাধ্য ব্যাায। তলফ এয জ ভাধান আলছ।  
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কছলরলদয জন্য : 

পনলচয পরংক ক লর, আনায কিন্ড পরলস্ঘ মালদয কজন্ডায পপলভইর কদা তালদয 

ফ আইপড চলর আলফ ইন া আল্লাহ্ । তাযয খফ লজ তালদয আনলিন্ড কলয 

পদলত াযলফন। 

https://www.facebook.com/search/females/me/friends/intersect 

লযয পরংলক ভস্যা লরা এ পরংকটি ব্যফায করুন: 

https://m.facebook.com/search/females/me/friends/intersect 

 

কভললদয জন্য : 

পনলচয পরংলক ক লর, আনায কিন্ড পরলস্ঘয কমফ আইপডয কজন্ডায কভইর কদা 

তালদয ফ আইপড চলর আলফ ইন া আল্লাহ্ । তাযয তালদয আনলিন্ড কলয 

পদলত াযলফন খফ লজ। 

https://www.facebook.com/search/males/me/friends/intersect 

লযয পরংলক ভস্যা লর : 

https://m.facebook.com/search/males/me/friends/intersect  

পফযীত পরলঙ্গয কায ালথ কপইবুলক কেলনাই ইন্টায োকালন মালফন না। 

কেলনাই চোট কযলফন না। কভাটামুটি ইরাভ প্রোপিপং বাইলযা এ পোঁলদ লড় 

মান। ককালনা কভল আনালক ইনফলি পকছু পজজ্ঞাা কযলর উত্তয কদায দযকায 

কনই। আপন কম পপতনায বল পযোই পদলত চালেন না এটা ফরায দযকায 

কনই। তান আনালক ফায ফায কধোঁকা পদলত চাইলফ। আনালক স্মযণ কপযল 

কদলফ দাায গুরুত্ব এফং পমীরত। তালনয কধোঁকা ভুরলফন না। কলভন্ট, 

ইনফলি দ্বীলনয দাাত পদলত প ল কেন কম পদলরয দাাত পদল ফল থাকলফন 

তা কটয ালফন না।  

আনালদয অদেলযাধ কযফ দা কলয কপইবুলক ছপফ আলরালডয পযভাণ একটু 

কভান। উঠলত-ফলত করপপ কতারা আয কটা কপইবুলক আলরাড কদা কম 

একধযলনয অসুস্থতা, ভানপক বাযাম্যীনতা কটা ককন আনাযা কফালঝন না? 

কপইবুলক ছপফয য ছপফ আলরাড কলয, কাল্পপনক ফ স্ঘোটা পদল আপন কম 

পভলে সুলেয পাদে ড়ালেন তালত আনায কী রাব লে? আনায কাযলণ কত 

https://m.facebook.com/search/females/me/friends/intersect
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ভাদেললয অন্তয পফপলল মালে! টানালালড়ন সৃপষ্ট লে ম্পলকট। কই লঙ্গ কচালেয 

“নজয”
256

 করল  আনায িপত লে! 

আনায ক্রভা ত করপপ আলরাড কদালত ফাই কম পফযক্ত , পকন্তু বদ্রতায 

োপতলয ককউ ফলর না এটা ককন কফালঝন না? কফালনযা আভায, আনাযা ককন 

কফালঝন না, আনালদয ছপফগুলরালত প্রংামূরক কলভন্ট কযা কছলরগুলরা 

আনালদয পনল পোন্টাপলত কবাল ? তালদয ফন্ধুলদয লঙ্গ আনালদয পনল 

কুৎপত আলরাচনা কলয? আনাযা আলরই পক চান ককালনা পফকৃত রুপচয কছলরয 

কম ন পোন্টাপ আয স্তমভথুলনয নাপকা লত? ঠিক বুপঝ না, বুঝলত াপয না 

আনাযা ককন কম পনলজযাই পনলজলদয এবালফ অভাপনত কলযন! 

পকছু প্রতাযক চক্র কপইবুক কথলক কভললদয ছপফ ংগ্র কলয, তাযয এপডট 

কলয ন টাইট ফা চটি লল্পয কইলজ পদল কদ, অলনক ভ ব্লোকলভইর কলয। এ 

কথা ভাথা যাো দযকায। 

 

ন. 

তালনয াতা আলযকটি ভাযাত্ধক পোঁদ লরা আদৄপনক ফলিন্ড/ ার টলিন্ড 

কারচায।  ার টলিন্ড পনল তান খফই ভাযাত্ধক পোঁদ ালত। ন ট  স্তমভথুন 

আপক্ত কথলক মুপক্ত াফায জন্য আভালদয একটা টি পছর কম, একজন খফই 

কালছয ফন্ধুলক ফ খলর ফলর তায কালছ াায্য চাইলত লফ। তান আনালক 

কফাঝালফ, “আলয া রা,  ার টলিলন্ডয কচল কালছয ভাদেল কক আলছ কতায? তায 

ালথ ফপকছু কায কয। ক পক কতায জন্য মূপতটভান এক কপ্রযণা ন? তায 

কচালেয পদলক তাপকল, তায াত পনলজয মুলঠালত পনল ত্যই পক পনলজয ভলধ্য 

পফশ্বজলয পক্ত অদেবফ কপয না? তা ছাড়া পফলদ্রাী কপফ ফলরলছন, 

‘ককান কালর একা পন ককা জী দরুললয তযফাযী 

কপ্রযণা পদললছ, পক্ত পদললছ পফজ রিী নাযী’ 

 ার ট কিলন্ডয কপ্রযণালতই ত্যই পফদা জানালত াযপফ ন ট আয স্তমভথুন 

আপক্তলক।” 

কপ্রভ পনলজই এক ভাযাত্ধক পপতনা। লদ লদ আল্লাহ্ য () আলদ অভান্য 

কযা।  ার টলিলন্ডয লঙ্গ কথা ফরায ভাধ্যলভ, তায পদলক তাকালনায ভাধ্যলভ, 

কডটিং কযায ভাধ্যলভ, স্পট কযায ভাধ্যলভ আপন আল্লাহ্ য () আলদ অভান্য 

                                                           
256 যাসুলুল্লা () ফলরলছন, কতাভযা নজযরা া কথলক আল্লায কালছ আে চা। ককননা, নজযরা া তে।-

ইফদে ভাজা : ৩৫০৮ 
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কলয চলরলছন আয তানলক সুলমা  কলয পদলেন আনায অন্তলযয পনন্ত্রণ 

কনায। আনায অন্তলযয পনন্ত্রণ পনল ক আনালক পদল ইলেভলতা া কাজ 

কপযল পনলে। 

আপন ন ট কদেলছন। 

স্তমভথুন কযলছন। 

কপ্রভলক স্তমভথুন/ন ট-আপক্ত কথলক মুপক্তয ভল লধ ভলন কযায ককালনা কাযণ 

কনই। কপ্রভ আনালক খফ অল্প ভলয জন্য ন ট-স্তমভথুন কথলক দূলয যােলত 

াযলফ লতা, পকন্তু দীর্ টলভাপদ ককালনা ভাধান পদলত াযলফ না। ক কপ্রভ মতই 

“পফত্র”(?) কাক না ককন। অপধকাং কছলরযা কী কলয? পনলজই ফলুন।  

কপ্রভ কলয আফায ন ট পবপড কদলে, স্তমভথুন কলয। এ াযাভ ম্পকটটা হুড 

কতারা পযকা, ককএপপ, আলরা-আঁধাপযয কযস্টুলযন্ট, স্ঘায পলনলেি ফ ট কলল 

আনালক পরটলনয েোলট পকংফা “রুভ কডইলট” পনল কমলত ালয। আয কটা 

পনশ্চই ন ট আয স্তমভথুলনয কচল জর্ন্য এক ব্যাায। 

 

দ. 

আপন পনলজ ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত কথলক মুপক্ত কলত চাইলর এভন ফ 

ফন্ধুলদয গুডফাই জানালতই লফ, মাযা পনলজযা ইলফ আক্ত। লদয ালথ 

ঠাফা চাপরল ক লর আপক্ত কথলক কফয ল আা কঠিন ল দোঁড়ালফ। যা 

আনালক ন ট কদোয আভন্ত্রণ জানালফ, “চর কদাস্ত, আজলক একটু কদপে...”, 

“নত্যন কালরকান আলছ। কদেপফ চর...” 

লতা-ফা ফল আড্ডা পদলেন। হুট কলয ককউ চটি ল্প ফা ন ট পবপডয  ল্প শুরু 

কলয পদলরা, কভললদয পনল যালরা আরা শুরু কলয পদলরা। তালদয আলরাচনা 

আপন কমা  না পদলর অশ্লীর পকছু টাভ ট, পকছু ব্দ্ কেঁলথ মালফ আনায ভাথা। 

লয আনায ভপস্তষ্ক মেন অর থাকলফ, আপন একা থাকলফন ফা ঘুভালত মালফন 

তেন আনায ভাথা ই ব্দ্গুলরা ঘুযলত থাকলফ। ক্রভা ত আনালক জ্বারালত 

থাকলফ। ন ট না কদো ম টন্ত, স্তমভথুন না কযা ম টন্ত আপন পনস্তায ালফন না 

পচন্তায জ্বলুপন কথলক। 

“পপচ্চকালরয ফন্ধু, লদয ছাড়া থাকপফ কীবালফ? একলঙ্গ গ্রুস্ঘাপড কপয, 

লদয কথলক দূলয লয ক লর কক কতালক ড়া বুপঝল কদলফ, কায কালছ কনাট 

াপফ?” এফ ফলর তান আনালক কধোঁকা কদফায কচষ্টা কযলফ। য কথা কান 

পদললছন কতা ভলযলছন। আনায জীফনটালক ধ্বং কলয ছাড়লফ এফ ফন্ধুযা। 

আনালক কটলন পনল মালফ জাান্নালভ। 
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“া আভালদয দুলব টা , আপভ মপদ অমুক ব্যপক্তলক ফন্ধুরূল গ্রণ না কযতাভ। 

আভায কালছ উলদ আায য ক আভালক তা কথলক পফভ্রান্ত কলযপছর। তান 

কতা এভনই চপযলত্রয কম, ভকালর ক ভাদেললক অা অফস্থা কপলর চলর 

মা।”  

     (সূযা আর দ্যকান; ২৫:২৮-২৯) 

“ফন্ধুফ ট কপদন এলক অলযয ত্রু লফ, তলফ কোদাবীরুযা ন।”  

(সূযা আম মৄেরুপ; ৪৩:৬৭) 

আল্লাহ্ য () জন্য পফদা ফলর পদন ইফ ফন্ধুলদয। আল্লাহ্  () আনালক 

এলদয কচল উত্তভ ফন্ধু পভপরল কদলফন ইন া আল্লাহ্ । ভাদেল একাকী থাকলত 

ালয না, পফপেন্ন ল জীফন কাটালত ালয না। তাই আভালদয ালজান লফ 

প্রোপিপং মুপরভ বাইলদয (ভালজয বালা “হুজুয” ) লঙ্গ ঠাফা করুন। ইন 

া আল্লাহ্  তোঁলদয াচম ট আনালক াতা কযলফ আপক্ত দূয কযলত। 

 

এ ালযা. 

মৄফকলদয কম নাকাঙ্ক্ষা দপভল যাোয একটি দ্ধপত যাসূলুল্লায () াপদ কথলক 

জানা মা। কযামা যাো।
257

 প্রপত িাল দুপদন, কাভফায আয বৃস্পপতফায কযামা 

যাো শুরু কযলত ালযন। কদেলফন ভা কদলড়লকয ভলধ্য আপন অলনক এপ ল 

প ললছন। পকন্তু তান আনালক কযামা যােলত পদলত চাইলফ না; “এত রম্বা পদলন 

কীবালফ কযামা যােপফ, ক্লা আলছ, ল্যাফ আলছ... াযপফ না, কযামা যােলর ত্যই 

শুপকল মাপফ, কচাযা নষ্ট ল মালফ...” 

আল্লাহ্ য () য বযা কলয কযামা যাো শুরু কলয পদন। আল্লাহ্  () জ 

কলয কদলফন ইন া আল্লাহ্ । একই কথা োলট দান-াদকায ব্যাালয। 

প্রলতেকফায স্তমভথুন কযায য ফা ন ট কদোয য আপন মেন ালয কাপপাযা 

পললফ দান-াদকা কযলত মালফন, তেন তান আনালক ব কদোলফ, “দান 

কযলর কতা টাকা কল ল মালফ। ভা চারাপফ কী কলয?” 

এফ পপপপাপনলক ককালনাযকলভয গুরুত্ব কদা মালফ না। আল্লাহ্  () পনলজই 

কর্ালণা পদললছন, দান কযলর পতপন ধন-ম্পদ ফাপড়ল কদন, তাই তালনয 

কথা কান না পদল দান কযলত থাকুন। 
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ফালযা. 

নাটক, পপযার, পলনভা,  ান, আইলটভ ং এগুলরা তালনয খফই বিয 

পোঁদ। এগুলরা কথলক দূলয না থাকলর ককালনাভলতই কচালেয কপামত কযা ম্ভফ না। 

তান এ পোঁদ কলত খফ লজই আনায অন্তয দের কলয পনলত ালয। অন্তলযয 

পনন্ত্রণ তালনয ালত ত্যলর পদলর কী লফ কটা ফরাই ফাহুল্য। পফলল কলয 

ফপরউলডয আইলটভ ং খফই পফলাক্ত। একজন সুস্থ স্বাবাপফক দরুল আইলটভ ং 

কদেলর কীবালফ পস্থয থাকলত ালয? আপন মপদ আইলটভ ং কদো ছাড়লত না 

ালযন, তালর ন ট-স্তমভথুন আপক্ত কাটালনায পচন্তা ফাদ পদন। এ ম টন্ত ড়ায 

য আপন পনশ্চই আভালদয য কিল প ললছন— ান কানা মালফ না, মুপব-

পপযার কদো মালফ না, কপ্রভ কযা মালফ না, কভলফন্ধু থাকা মালফ না, কপইবুলক 

কভললদয লঙ্গ চোট কযা মালফ না, ইউটিউলফ য োন্ডভপর পবপড কদো মালফ না... 

তালর কযা মালফটা কী? ইরাভ পক এতটাই কলঠায? ইরালভ পফলনাদন ফলর 

পকছু কনই? অফলয কযফটা কী? 

অফলয কী কযলফন, মুপব-পপযালরয ফদলর কী কদেলফন,  ালনয ফদলর কী 

শুনলফন তা পনল আলরাচনা কযা ললছ আভালদয লযয করো। লড় কপলুন।  

পকন্তু তায আল  আনায পকছু পফল জানা দযকায... 

অোলভপযকা!  স্বলপ্নয কদ!  

কম কদলয আকাল-ফাতাল সুে আয আনন্ন কবল কফড়া।  

কম কদলয ভাদেললদয ভলতা লত াযাটাই আভযা ভলন কপয আদৄপনকতা, জালত 

উঠলত াযা, জীফলনয াথ টকতা। মালদয রাইপস্ঘাইর আভযা অলন্ধয ভলতা 

অদেকযণ কপয। আভালদয যভ আকাপঙ্ক্ষত ফ উাদানই আলছ তালদয মাপত 

জীফলন—ফন্ধু, আড্ডা,  ান, উদ্দাভ াটি ট,  ার টলিন্ড-ফলিন্ড, পি পভপিং, পি কি, 

মুপব, পপযার, ড্রা ... ফপকছুই। পফলনাদলনয এক ভামুলদ্র ডুলফ আলছ এযা। 

আভালদয কচালে জীফলন সুেী লত লর মা মা দযকায, তায ফপকছুই আলছ এই 

অোলভপযকানলদয। সুলেয কম ংজ্ঞা আভযা ফাপনলপছ কটা অদেমাী 

অোলভপযকানলদয ফলচল কফপ সুেী ফায কথা। 

পকন্তু...  

পকন্তু তাযয ককন প্রপত ১০ জলন ১ জন অোলভপযকান তীে তাা কবাল ?
258

  

                                                           
258 Did you know 80% of individuals affected by depression do not receive any 

treatment? 

- https://goo.gl/ip6Vw5 
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ককন প্রপতফছয ৪৪,১৯৩ জন অোলভপযকান আত্ধতো কলয? প্রপতপদন  লড় প্রা 

১২১ জন?
259

 

ককন অোলভপযকায পকলায-পকলাযীযা ব্যাকবালফ আত্ধতোপ্রফণ ল 

উঠলছ?
260

 

ককন অোলভপযকানলদয আত্ধতোয ায আল য কচল প্রা ২৪ তাং 

কফলড়লছ?
261

 

ভলন করুন আয আধর্ণ্টা য খফ কঠিন এক ককাল টয পাইনার যীিা। আপন 

কতভন পকছুই ালযন না। তায য ককা ট টিচায ভাযাত্ধক যকলভয াড়পকলট, 

নাম্বায পদলতই চান না। আয কই ালথ তোঁয অতীত “সুনাভ” আলছ প্রশ্নত্র কঠিন 

কলয স্টুলডন্টলদয ালথ “ভজা” কনায। পনরুা ল যীিা আলত ালয এভন 

পকছু প্রলশ্নয উত্তয পপডএপ ফাপনল আপন কভাফাইলর পনল পনলরন। পকন্তু যীিায 

লর কভাফাইর পনল মাা পনললধ। কায কালছ কভাফাইর কলরই তৎিণাৎ ক 

ছাত্রলক র কথলক ফপষ্কায কলয কদা লফ, কই ালথ এক ফছয ড্র। কতা এভন 

এক বাফ পযস্থপতলত, আপন লকট কথলক আরলতা কলয কভাফাইর কফয কলয 

টুকপরপাই শুরু কলযলছন যীিায লর।  

স্বাবাপফকবালফই আপন প্রচণ্ড অপস্থযতা ভু লছন। পোলনয পনলচ কথলক আনায 

কালর পফন্দু পফন্দু র্াভ জলভ ক লছ। াট টপফট কফলড় ক লছ। াযািণ বল বল 

আলছন এই বুপঝ স্যালযয ালত ধযা কেল ক লরন। আনায ভন ফড় অান্ত, ফড় 

অপস্থয। সুফান আল্লাহ্ ! একটু পচন্তা কলয কদখন দুপনায াভান্য ভাদেললয ফানালনা 

আইন বাোয কাযলণ, খফ কছাট একটা অযাধ কযায কাযলণই আনায ভলনয 

াপন্ত কদো টলযয ভলতা উলফ ক লছ। তালর আকা  জপভলনয সৃপষ্টকতটা, পমপন 

অনপস্তত্ব কথলক অপস্তলত্ব এলনলছন ফপকছুলক, কই ভপভাপন্বত আল্লাহ্ য () আইন 

প্রপতপনত কবলে, প্রপতপনত আল্লাহ্ য () লঙ্গ পফলদ্রা কলয আপন কী কলয 

অন্তলয াপন্ত ালফন? ফলুন, কীবালফ াপন্ত ালফন? 

আল্লাহ্  () আনালক ফলরপছলরন দৃপষ্ট ংমত কযলত, কচালেয কপামত কযলত। 

“মুপভন দরুললদয ফলুন, তাযা কমন তালদয দৃপষ্ট অফনত যালে এফং তালদয 

রজ্জাস্থালনয কপামত কলয। এটাই তালদয জন্য উৎকৃষ্ট ন্থা। পনশ্চ তাযা মা পকছু 

কলয আল্লাহ্  তা ম্পলকট দোণ ট অফপত আলছন।”  

                                                           
259 Suicide Statistics - https://goo.gl/QAScBi 

260 Suicide rates climb in US, especially among adolescent girls -https://goo.gl/sXV9ud 

261 Suicide rate on the rise in U.S. - https://goo.gl/xkYC7L 



পোঁদ | 173 

   

(সূযা আন-দৈয; ২৪:৩০) 

আপন প্রপতপনত তোঁয কই আলদলক বুলড়া আঙুর কদোলেন। যাস্তা কভললদয 

কচাে পদল প লর োলেন, ফন্ধুলদয লঙ্গ কভললদয পপ ায পনল পথপ কযলছন, 

 বীয যালত আনায কভাফাইলরয পিন নীর ল মা, াপপটং কলয কফড়ান এি 

কযইলটড ফ লফাইলট, ন টস্ঘায আয আইলটভ  ার টযা আনায পড্রভ  ার ট, 

স্বলপ্নয যাজকন্যা। আপন কীবালফ াপন্ত ালফন? 

ফন্ধু, আড্ডা,  ান, পজএপ, পফএপ, পপযার, কপইবুপকং, করপপ, পডএএরআয, 

ককএপপ, পৎমা াট এগুলরা পনলই ককলট মালে আনায অষ্টপ্রয। বাফলছন, 

কফ কতা! সুলেই আপছ। বুলক াত কযলে একফায পতে কলয ফলুন কতা, আপন পক 

আলরই াপন্তলত আলছন, সুলে আলছন? ককন এক পফলকলর ঘুভ কথলক উলঠ কল 

পফলকলরয ভযা আলরা অজানা কাযলণ আনায ভন োযা ল মা?  বীয 

যালত কী কমন কবলফ আনায কচাে পবলজ মা। দরাফোঁধা কষ্টগুলরা পবড় জভা 

বুলকয কবতয। অন্তযটা শূন্য ভলন । কী কমন কনই আনায! ককাথা কমন একটা 

অপযদোণ টতা, অম্পূণ টতা! ককাথা কমন পকলয একটা অবাফ! জীফনটা ফড্ড কফপ 

জটির ভলন ! আইলটভ  ার টলদয ককাভয কদারাপন আয কদলয বোঁজ কদলে 

আনায ভন পক অপস্থয, অান্ত ল মা না? ভলনয কবতলযয শুটা পক আনালক 

কুৌঁলড় কুৌঁলড় ো না? প্রলতেকফায ন ট পবপড কদোয য, স্তমভথুন কযায য 

আনায পক ভলয কমলত ইলে কলয না? ভলন  না ককন কযরাভ, ককন? 

পকলয কনা ডুলফ আলছন বাই আপন? পকলয কনা?  

ন টস্ঘালযয পনলটার কদ,  ার টলিলন্ডয “ভলন ঝড় কতারা কচাে”, আইলটভ  ার টলদয 

রাস্যভী াপ? আপন এলদয পক এলকফালয পনলজয ভলতা কলয কেলনা ালফন? 

ালফন না। এযা কতা ভযীপচকা ছাড়া পকছুই না। এযা একপদন বুপড়ল মালফ। কদল 

বোঁজ ড়লফ, চাভড়া কুৌঁচলক মালফ, দোঁত লড় মালফ, কচাে দয ল মালফ, চুর 

ালটয লণয ভলতা ল মালফ। ফললল ভাটিয পনলচ কাকাভাকলড় খফলর খফলর 

োলফ এলদয কদ, লচ  লর দু টন্ধ ছড়ালফ। এ পনলই আনায এত আকল টণ! এলদয 

কাযলণই আপন ক জাান্নালভয আগুনলক ত্যপড় কভলয উপড়ল পদলেন, মা অন্তয 

ম টন্ত দপড়ল কপরলফ আয মায ইন্ধন লফ ভাদেল  াথয। 

আপন ভুলর মালেন আনায কই “আতননা” জান্নাপত স্ত্রীয কথা, পমপন 

আনায জন্য ত স্র ফছয ধলয অলিা কলয আলছন। মোঁয ভাথায স্কাপট এ 

দুপনা এফং আকালয ভধ্যফতী ফপকছুয কথলক উত্তভ। প্রফার  দ্মযা -দৃ 

জান্নালতয স্ত্রীলদয ক ন্নলম টয ব্যাালয স্বং আল্লাহ্  () াটি টপপলকট পদললছন। 

ঝভ বৃপষ্টলত স্ত্রীলক পনল পযকা ফল রি ককাটি ফছলযয বৃপষ্টপফরা, োঁ কলয 

কজোৎস্দা ক রা, কল পফলকলরয ভলয আা নযভ লুদ আলরা দুজন দুজনায 
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কচালেয পদলক তাপকল াজায াজায ফছয কাটিল কদা – আপন মা পকছু কল্পনা 

কযলত ালযন, আয মা পকছু ালযননা, জান্নালতয সুে ছাপড়ল মালফ তায ফ 

পকছুলকই। ইলে লর দুজলন ঘুলয কফড়ালফন জান্নালতয ফা ালন। ভাথায য কথলক 

আরলতা কলয ড়লফ  ালছয ঝযা াতা। আনায স্ত্রী আনায কোঁলধ ভাথা কযলে 

োঁটলফন, আপন তোঁলক কানালফন াশ্বত কপ্রলভয ককান কপফতা...  

এ অীভলক এ আভযা পকলয জন্য ছুলড় কপরপছ? পকলয কভাল পফপকল পদপে? 

আপভ, আপন কত া র, কত া র! 

“...নাযী জাপতয প্রপত বালরাফাা, ন্তানন্তপত, যাপকৃত কানা-রুা, পচপহ্নত 

অশ্বযাপজ, গৃাপরত জন্তু  কেতোভায ভাদেললয জন্য করাবনী কলয যাো 

ললছ। অথচ এ ফই লে াপথ টফ জীফলনয পকছু কবাল য াভগ্রী ভাত্র। (পকন্তু) 

স্থাী পযণালভয ক ন্নর্ ম ককফর আল্লাহ্ যই কালছ।”  

(সূযা আলর ইভযান; ৩:১৪) 

ন ট পবপডয পোন্টাপ, আইলটভ  ার টলদয লোভালয ককালনা াপন্ত কনই। এগুলরা 

ফযং আনায অন্তযলক িত-পফিত কলয কতালর। াপন্ত কনই ঝভবৃপষ্টলত 

 ার টলিলন্ডয ালথ একই পযকালত াাাপ ফল কাকলবজা ল কবজা, চোঁদপন 

য যালত োঁ কলয কজোৎস্দা ক রা। এগুলরা আনালক িপণলকয আনন্ন আয 

াভপক উলত্তজনা পদলত ালয, পকন্তু াপন্ত পদলত ালয না। াপন্ত আলছ, আল্লাহ্ য 

() আলদ কভলন দৃপষ্ট কপামত কযায ভলধ্য। াপন্ত আলছ আনায যফলক 

পজদা কযায ভলধ্য, যলফয াভলন যালত একাকী দোঁপড়ল কচালেয াপন কপরালত। 

পনলজয নপলয অফাধ্যতা কলয যলফয দাত্ব কযালত। পফশ্বা করুন এ াপন্ত 

অমূল্য। দুপনায ককালনা পকছুয পফপনভল এই াপন্ত াা মা না। একফায এ 

াপন্ত কলর আপন ফায ফায চাইলফন এ াপন্ত কলত। 

একফায কচষ্টা কলযই কদখন না। একটা িা আল্লাহ্ য () নাপযভাপন না কলয 

কচালেয কপামত কলয কদখন না পরাপর কী । একফায কচষ্টা কতা কলয কদখন...  

“...অফশ্যই আল্লাহ্ য স্মযলণ হৃদ প্রান্ত ।”  

(সূযা আয-যা’দ; ১৩:২৮)
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তবু পভন্ত এত্তর অফয াওয়া মাত্তফ... 

 

প্রচুয আলরা-ফাতা আয পফার একটা আকালক ঙ্গী কলয কফলড় ঠা আভায। 

কলরলজ ঠায য চলর আলত লরা ইট, াথয, কধোঁা আয মাপন্ত্রকতা বযা 

ঢাকা লয। কালস্ঘলরয রুভটা প্রথভ দ টলনই অছন্ন কলয কপররাভ। বযদুদলয 

কর্ায অভফস্যায অন্ধকায। জানারা একটা আলছ ফলট তলফ কটা আলরা-ফাতা 

চরাচলরয জন্য না; দু টন্ধ আয ভা প্রলফলয জন্য। েোঁচা যাো াপেয ভলতা 

ছটপট কযত আভায প্রাণ। একটু া ছপড়ল ফায জা া কনই, কনই দভ কপরায 

জা া। 

যাত-পদন এক কলয ড়ালানা কযলত লতা কলরলজয কপ্রালয। তবু পফলকরলফরা 

পকছুটা লর অফয াা কমত। পকচ্ছু কযায থাকত না তেন। ফাতালয ভলতা 

অফাধ পছর আভায জীফন, ভালঠ র্ালট কদ ড়ঝোঁ কলয ফড় লপছ আপভ, ইলরিপনি 

গ্যালজট আভালক কতভন টানত না, াযাপদন ক্লালয ড়ায য  লল্পয ফইটই 

ড়লত ইলে কযত না। রুলভ ভন োযা কলয চুচা ফল থাকতাভ। ভালঝ ভালঝ 

উলদ্দশ্যীন কেঁলট কফড়াতাভ যাস্তা। পযকায ক ারকধোঁধা, করাকার ফা, 

দ্টালতয কপপযারা, কস্ঘলনয েোটপভ ট, অ পণত পফপেন্ন দ্বীলয ভলতা ভাদেল, 

দীর্ টশ্বালয ভলতা হুইলর পদল েোটপভ ট কছলড় চলর মাা করন, কভলন্তয পফলণ্ন 

আলরা, ফপকছু ছাপল আভায কচালেয াভলন কবল উঠত কছাট্ট একটা নদীয 

াড়, নদীয ালড়য অলর পকক একটা গ্রাভ।  

একদর পকলায পযলালেলতয আইর পদল াপযলেঁলধ কেঁলট মালে। পযলালেলতয 

য কভলন্তয নত্যন কুাা  া এপরল পদললছ যভ আলল। পকলাযলদয 

কায ালত স্ঘোম্প, কায ালত ফর। াযাপফলকর ভালঠ ফর পটিললছ যা। 

এেন কম মায ফাপড়লত পপলয মালে। অথ  ালছয য পদল দোপণ টভায পফার 

চোঁদটা উঁপক পদলত শুরু কলযলছ। দূলযয একটা গ্রাভ কথলক করুণ সুলয একটা ফাছুয 

াম্বা কলয উঠর। ভালক ডাকলছ কফাধ। উত্তলযয পলভর ফাতাল কই ডাক কবল 

কফড়ালরা অলনকিণ। পনলজয লযয করনটা েোটপলভ ট দোঁড়ালনা কদেলর ইলে কযত 

ফপকছু কছলড়ছুলড় পদল এেনই কচল ফপ করলন। 

ঢাকা লযয ফাচ্চালদয কদেলর খফ কষ্ট । কী করুণ অফস্থা লদয! এভন এক 

পলস্ঘভ ফাপনল কপলরপছ আভযা, কমই পলস্ঘভ প্রলতেকটা মুসৄলতট চুলল পনলে 

ফাচ্চালদয জীফনীপক্ত। ফইলয বালয, ককাপচং কন্টালয কদ ড়ালদ পড় আয প্রাইলবট 
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টিউটলযয উৎালত লদয জীফনটা ককলযাপন। লদয য এত চা পদল কী 

রাব? লদয প্রপত একটু যভ করুন না। লক ককনই-ফা ফ পফলল দ্র ভাকট 

কলত লফ? লক ককনই-ফা ালয ফাায পাইাজ ফা পাপযায ভলতা লত 

লফ? আভযা প্রলতেলকই না আরাদা আরাদা ভাদেল? আভালদয প্রলতেলকযই 

আরাদা একটা ত্তা আলছ, আলছ পনজস্ব পকছু নফপষ্টে? ককন আভযা অলন্যয কাফ টন 

কপ লত চাই?  

অলন্যয জীফলনয পদলক না তাপকল আভযা মপদ আভালদয পনলজলদয ভলতা কলয 

জীফনমান কযলত াযতাভ, তালর এই দৌপথফীটা অলনক কফপ সুন্নয লতা। এত 

কটনান, এত অপস্থযতা, ভানপক অাপন্ত, ইনভপনা থাকত না আভালদয। 

প্রলতেলকই জীফলন কমটা লত কচলপছর, কমটা বালরাফাত কটাই লত াযত। 

ইপিপনাপযং লড় কযাজ কালর ক াভড়া মুলে ব্যাংলকয কডলস্ক ফলত লতা না, 

লুপকল কপফতা করো কছলরটালক ভলনয পফরুলদ্ধ মৄদ্ধ কলয ড়লত লতা না পফপফএ। 

ঢাকা লযয মাপন্ত্রক হৃদীন ভাদেলগুলরা টাকা, কোপযায আয খ্যাপতয কছলন 

ছুটলত ছুটলত অেণ্ড অফয া না ফরলরই চলর। তাযলয মতটুকু অফয া, 

ততটুকু উলবা  কযা পফার এক ভস্যা। কত দপযদ্র এ ঢাকা য! এক 

পচরলত আকা কনই, পনশ্বা কনফায জা া কনই, কেরায ভাঠ কনই, ফোঁঝাড় কনই, 

কনই ফোঁঝালড়য ভাথায লযয কই পনলব টজার চোঁদটা! এবালফ মুযপ য কুঠিলত, 

নটা-োঁচটা ফোঁধা ছলক কেঁলচ থাকালক পক কেঁলচ থাকা ফলর?  

এ জীফন কতরালাকায জীফন!  

এ জীফন যীসৃলয জীফন!  

তবু এই াদাকালরা জিালর বযা পভলে কথায লয ভাদেল রার নীর ংায 

ফোঁধায স্বপ্ন কদলে। ভা বালরাফাল তোঁয ন্তানলক, স্ত্রী অলিা কলয থালক কেন র্লয 

পপযলফ তায বালরাফাায ভাদেলটা। কী কবলফ করো শুরু কলযপছরাভ আয 

অপ্রাপঙ্গক কত কী পরলে কপররাভ! অলনলকয কিলত্রই স্তমভথুন ফা ন ট-আপক্ত 

তীে আকায ধাযণ কলয শুদৄ অফয ভটালক ঠিকবালফ কালজ না রা ালনায 

কাযলণ। এ করোলত ইন া আল্লাহ্  কচষ্টা কযা লফ ত ীভাফদ্ধতায ভালঝ 

কীবালফ অফযলক আনন্নভ কযা মা ক পফলল আলরাকাত কযায।  

াযাপদন অপপ কলয ফা ক্লা কলয ফাল ফাদুড়লঝারা ল ঝলর ঝলর পপলয, 

ফাায দযজায কপরংলফর কটায ভ বুলকয কবতয এক অদু্ভত শূন্যতা কাজ 

কলয। এ ভটা, ভালন অপপ ফা ক্লা কথলক কপযায লযয এই ভটা খফই 

নাজুক।  
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একটি  লফলণা কদো ক লছ, কভন্টার কস্গ ফাড়লর ফা ককালনা কাযলণ দুপশ্চন্তাগ্রস্ত 

লর কম ন উলত্তজনায পযভাণ কফলড় মা।
262

 

মাযা ভালঝভলধ্য ন ট পবপড কদলে ফা স্তমভথুন কলয এ ভ তান তালদয 

কুভন্ত্রণা কদ, “মা ব্যাটা ন ট কদে ফা স্তমভথুন কয, কভন্টার কস্গ দূয ল মালফ ”।   

অলনলকই তালনয এই কুভন্ত্রণা াড়া কদ। ন ট-স্তমভথুলনয পোন্টাপ জ লত 

াপযল ভুরলত চা জীফলনয ফ অফাদ। অফাদ িপণলকয জন্য দূয লর একটু 

লযই পপলয আল তগুণ পক্তারী ল। ইরাভ কী চভৎকায ভাধানই না 

পদললছ এ ভস্যায! যাসূলুল্লা () ফলরলছন, স্বাভী মেন র্লয পপযলফ তেন কমন 

স্ত্রী দযজা খলর কদ। যস্পয ারাভ পফপনভ কলয। স্ত্রী কমন স্বাভীয জন্য সুন্নয 

কলয ালজ। স্ত্রীয াপমুে, পভপষ্ট কলণ্ঠয ারাভ ফা দুলটা নযভ কথা, াযাপদলনয 

পযেলভ ক্লান্ত-পফধ্বস্ত স্বাভীলক একপনপভললই পদলত ালয দুদণ্ড াপন্ত, নত্যন কলয 

কেঁলচ থাকায কপ্রযণা, কচােলক কলয পদলত ালয ীতর। 

“...পতপন কতাভালদয জন্য কতাভালদযই ভধ্য কথলক স্ত্রী সৃপষ্ট কলযলছন, মালত কলয 

কতাভযা তালদয কাছ কথলক াপন্ত রাব কয এফং পতপন কতাভালদয যস্পলযয ভলধ্য 

বালরাফাা  দা সৃপষ্ট কলযলছন...” 

(সূযা আয-রুভ; ৩০:২১) 

াশ্চালতেয প্রাগ্যান্ডা কেইন াড ল নাযী-স্বাধীনতায নালভ আভযা নাযীলক 

র্য কথলক কফয কলয যাস্তা এলন দোঁড় কপযল পদলপছ দরুললয প্রপতি পললফ। 

কভ টলিলত্রয ককট, কলঠায পযলফ নাযীয ককাভরতা, পস্দগ্ধতালক দূয কলয পদলে। 

স্বাভীয ভলনয শূন্যতা আয দূয কযলফ কী পদন কলল কফচাপয পনলজই র্লয পপযলছ 

শূন্য এক ভন পনল। ককউই কাউলক ম টাি ভ কালছ ালে না, দূযত্ব ফাড়লছ 

একটু একটু কলয। দুায খলর মালে যকীা, ন ট-আপক্তয। অপফফাপত বাইযা 

এেন লতা ছলরা-ছলরা কচালে অপবলমা  শুরু কযলফন, “আভালদয কতা ফউ কনই, 

আভালদয কী লফ?” 

বাই, আভালদয ভালজ পফললক কলয কপরা ললছ অলনক অলনক কঠিন। 

অপবলমা -অদেলমা  না কলয, পফল পনল পোন্টাপলত না ভুল  আনালদয কচষ্টা 

কযলত লফ পফলয জন্য পনলজলক প্রস্তুত কযায। পফল আনায ন ট-আপক্ত ফা 

স্তমভথুন আপক্ত এলকফালয দূয কযলফ এটা বাফলর ভুর কযলফন। পফল পকছুটা 

ভাধান পদলত াযলফ, পকন্তু দলযাটা না। তাই, রড়াইটা শুরু কযলত লফ এ মুসৄতট 

কথলকই। পফলয জন্য ফল থাকলর চরলফ না। 

                                                           
262 David H. Barlow, David K. Sakheim, and J. Gayle Beck, “Anxiety Increases Sexual 

Arousal,” Journal of Abnormal Psychology 92, no. 1 (1983): 49–54. 
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র্লয কপযায লয খফ দ্রুত ঢুলক ড়লফন ফাথরুলভ। ঠান্ডা াপন পদল একটা 

“ঝটিকা” ক ার পদল কপলুন। স্প টকাতয জা াগুলরা মত কফপ এপড়ল মাা 

মা ততই বালরা। ফাথরুলভ কাড় ম্পূণ ট না খলর কপলর পকছু কাড় যীলয কযলে 

ক ার কযা উপচত। ক ার কলল ফাথরুভ কথলক কফয ল কভাফাইলর ফা 

াউন্ডপলস্ঘলভ শুনলত ালযন কুযআলনয পতরাাত। ইউটিউলফ অলনক িাপযয 

অাধাযণ ফ পতরাাত াা মা, একটু খ ৌঁজলরই ালফন। অথফা কদেলত 

ালযন এই পরংলক : http://bit.ly/2lkMIBU। ভলনালমা  পদল শুনলর আল্লাহ্ য 

() কারাভ আনালক ইন া আল্লাহ্  যিা কযলফ তালনয কধোঁকা কথলক, আয 

কই লঙ্গ কভন্টার কস্গ কাটিল উঠলত াায্য কযলফ। 

“আপভ নাপমর কলযপছ এভন কুযআন মা মুপভনলদয জন্য পপা  যভলতয 

ব্যফস্থা।”  

(সূযা ফপন ইযাইর; ১৭:৮২) 

এ ভ  ান শুলন পযল্যািড লত ইলে কযলফ খফ, ককালনাভলতই  ান কানা মালফ 

না, কুযআন শুদেন। একান্তই না াযলর পভউপমক ছাড়া নাীদগুলরা শুনলত ালযন। 

ইউটিউলফ াচ ট পদলর পভউপমকপফীন সুন্নয সুন্নয নাীদ ালফন প্রচুয। তলফ খফ 

কফপ নাীদ কানায অবো না কযাই বালরা, কাযণ অলনক ভ এটা আফায 

পভউপমক কানা পপলয মাফায ক ইটল পালফ কাজ কযলত ালয। মুপব 

পপযার কদেলত ইলে কযলর ইরাপভক করকচায ফা ডকুলভন্টাপয কদেলত ালযন। 

ডকুলভন্টাপয লত ালয প্রকৃপত, শুাপে, ইপতা ফা ককালনা ঐপতাপক স্থালনয 

য। kalamullah.com এ অলনক ডকুলভন্টাপয ালফন। ডকুলভন্টাপয কদোয 

ভ কচালেয কপামলতয কিলত্র উদাীন ল ক লর চরলফ না।  াইলয ভাযাভ 

কভল আলছ এ যকভ ককালনা পকছুই কদো মালফ না। 

ারকা একটু ঘুপভল পনলত ালযন। কছাট বাইলফান ফা পপচ্চলদয লঙ্গ খনসুটি 

কযলত ালযন। ভানপক চা কভালত এগুলরা খফ াায্য কলয। পযফায কছলড় 

দূলয, কালস্ঘলর ফা লর থাকলর এ ভ ফাফা-ভালক কপান করুন। কেোঁজেফয পনন। 

ইলভা, বাইবায, াট অো এগুলরায দ্বেফায করুন। ভন খলর কথা ফলুন। 

কভন্টার কস্গ দূয ল মালফ ইন া আল্লাহ্ । আফায ফপর, র্লয কপযায লযয এ 

ভটা খফই নাজুক। এক বাইলয লঙ্গ কথা লপছর। াজায কচষ্টা কলয ন ট 

এফং স্তমভথুন কথলক মুপক্ত ালেন না। পকছুপদন বালরা থালকন, তাযয য য 

একটানা কলকপদন ন ট কদলে স্তমভথুন কলয কপলরন। তাযয আফায পকছুপদন 

বালরা থালকন, তাযয আফায ন ট আয স্তমভথুন শুরু... এ লু কথলকই কফয লতই 

াযপছলরন না। বাইালক ফরা লরা রোক যাখন ককান ককান পদন ন ট কদেলছন, 

স্তমভথুন কযলছন। কদো ক র, পতপন াধাযণত ািাপক ছুটি শুরুয আল য যালত 
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(ভালন শুক্রফায কথলক ািাপক ছুটি শুরু লর বৃস্পপতফায যালত) ন ট কদলেন, 

স্তমভথুন কলযন। 

আলর াযা িালয কালজয চাল পফধ্বস্ত ভন ািাপক ছুটিয ভটালত একটু 

আনন্ন চা, কভন্টার কস্গ কথলক মুপক্ত কলত চা, চা একটু “পচর” কযলত।  ান 

শুলন, ইউটিউলফ ফল, ইনফলি কভললদয লঙ্গ কথা চারাচাপর কলয ফা মুপব 

পপযার কদলে “পযল্যাি” কযায একম টাল তালনয কধোঁকা লড় ন ট 

লফাইলট কেন চলর মাা  তা কটয াা মা না।  

ককালনা এক কনাফাপনীয অদেলপ্রযণামূরক একটা পবপডলত কদলেপছরাভ, একটু 

য য একজন ইস্পাতকঠিন  রা পজজ্ঞাা কযলছ, “আপভ কক?” ব্যাকগ্রাউন্ড 

কথলক তলতাপধক ইস্পাতকঠিন  রা উত্তয কদা লে, “আপভ একজন  পফ টত 

নপনক!” 

আপভ ট করপনং এ ফায ফায নন্যলদয স্মযণ কপযল কদা  তায পযচ, স্মযণ 

কপযল কদা  ক একজন নপনক, ক এভন ককালনা কাজ কযলত াযলফ না 

মালত তায নপনক ত্তায অভান । যাজ ব্দ্টা তায অপবধালন থাকা চরলফ 

না, ক কেলনা ভাথানত কযলফ না, প্রাণ থাকলত একচুর পছু টলফ না, মৄদ্ধলিলত্র 

তায উপস্থপত লফ আক্রভণাত্ধক। ফায ফায স্মযণ কপযল কদায ভাধ্যলভ 

নপনকলদয ভানপকবালফ নতপয কযা  মৄদ্ধলিলত্রয পফবীপলকাভ পযপস্থপত 

াভরালনায জন্য। 

বাই আপন কতা একজন নপনক, আপন কতা অনফযত রড়লছন ন ট আয 

স্তমভথুন আপক্তয পফরুলদ্ধ, তালনয পফরুলদ্ধ। র্লয কপযায য আনায পনলজলক 

ফায ফায ভলন কপযল পদলত লফ আপন একজন নপনক, আপন দোঁপড়ল আলছন 

মৄদ্ধলিলত্রয একযা পফলদয ভাঝোলন। আনায চাপযপদলক ত্রু, তান 

কমলকালনা পদক পদল আক্রভণ কলয ন ট/স্তমভথুলনয পফরুলদ্ধ আপন কম প্রপতযিা 

ব্যে  লড় ত্যলরলছন, তা তছনছ কলয পদলত ালয। ফায ফায পনলজলক স্মযণ কপযল 

পদলত লফ, আপন এেন মৄলদ্ধ আলছন। এলত কলয আপন কপাকাড থাকলফন। 

তান লজই আনালক পোঁলদ কপরলত াযলফ না ইন া আল্লাহ্ ।  

ছুটিয আল য যালত একা একা কেলনাই রুলভ থাকলফন না। আলাল কতভন 

কাউলক না কলর আনায বালরা ককালনা ফন্ধুয লঙ্গ (অফশ্যই পফযীত পরলঙ্গয 

কায ালথ না) চোট কযলত থাকুন। তালক দ পভপনট য য আলডট পদলত 

থাকুন। দু’আ কযলত ফলুন। দুজলনয পম্মপরত প্রলচষ্টালত ইন া আল্লাহ্  তানলক 

বুলড়া আঙুর কদোলনা ম্ভফ লফ। 

 

দুই. 
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অফয কাটালনায খফ চভৎকায এফং আভায অপত পপ্র একটা উা লে ফই 

ড়া। পকছু অেণ্ড অফয, এক ভ  কপপ আয একটি বালরা ফই... আ! জীফলন 

আয কী চাই! ক্লা/কভ টলিত্র কথলক পপলয কি ল ব্যারকপনলত আযাভ কলয 

ফলরন। পঝপযপঝপয ফাতা ফইলত শুরু কযর। ালত আগুন  যভ চা আয পপ্র 

ককালনা ফই। আ! াপন্ত! 

ফইলয কালরা কাপরয পনষ্প্রাণ যপগুলরায কম কী পক্ত একফায মপদ আভযা 

উরপি কযলত াযতাভ! ফাোপর ঐপতাপকবালফই ফই ককনায প্রপত কতভন 

আগ্রী পছর না কেলনাই, পকন্তু একটা ভ পছর ফাোপর ধায কলয কাক ফা 

াঠা ালয প ল কাক, টুকটাক ফই লড়লছ। এেন কপইবুক, ইউটিউলফয মৄল  

ফাোপর এতটাই ফইপফমুে কম ললছ, মা অতীলত আয কেলনা পন। ড়ায 

ককালনা পফকল্প কনই... সন। 

কী ফই ড়া কমলত ালয? 

খফই গুরুত্বদোণ ট প্রশ্ন। 

জীফলনয ফড় একটা ভ ককলটলছ জাপয ইকফারলদয ভলতা স্তা, কপ কইস্ঘ 

করেকলদয ছাইোঁ লড়। এেন আপলা কলয ভপয। ই! ছাইোঁ  োঁজাখপয 

করোগুলরা লড় ককন কম ভ নষ্ট কযরাভ! ফই ভাদেললয ভলনাজ ৎ পযফতটলনয 

খফই পক্তারী একটি ভাধ্যভ। দু-একটা পমু ড়লর ইলে কযলফ লুদ ািাপফ 

লড় াযাপদন যাস্তা োপর াল কেঁলট কফড়ালত। ন ট/স্তমভথুন পনল মাযা 

ভস্যা আলছন তালদয অফশ্য ারনী একটা কাজ লরা ন্যাকা ন্যাকা কপ্রভ, 

বালরাফাা, এক পচভটি পফজ্ঞান আয এক পচভটি  োঁজা পভপল করো ালন্প 

পপকান টাইলয ফইগুলরা এপড়ল চরা। এই ফইগুলরা কমভন ভ কেল কপলর 

ঠিক কতভনই আনায বুলকয কবতয এক ধযলনয াাকায নতপয কলয। ই! নীযা 

ফা পতপথয ভলতা আভায মপদ ককউ থাকত! রূায ভলতা ককউ মপদ আভায জন্য 

অলিা কযত! অফলয,পফলল কলয একাপকলত্ব এ যকভ াজালযা পচন্তা বয কযলফ 

আনায ভাথা। পচন্তা কথলক দুপশ্চন্তা, দুপশ্চন্তা কথলক দুুঃেপফরা, কোন কথলক 

তাা, আয তাায মুসৄলতটই তান এল ধযলফ কেোঁক কলয। 

তালর কী ড়লফন? 

কুযআলনয দলযা অদেফাদ কজলনয ড়া আলছ? হুভায়ূন, সুনীর, ভলযলয ঢাউ 

ঢাউ ফই লড় কপলরপছ, পকন্তু আল্লাহ্ য () ফই এেলনা ড়া পন আভালদয। কী 

রজ্জা! রজ্জা আয ফাড়ায আল  এেনই ড়া শুরু কলয পদন। প্রপতপদন কুযআন 

পতরাালতয জন্য পকছু ভ আরাদা কলয যােলর বালরা । দ-লনলযা 

পভপনট লর চরলফ। আয পতরাাত কযলত ারুন ফা না ারুন, আাতগুলরায 

অথ ট ড়লফন। এলকফালয সূযা পাপতা কথলক শুরু কথলক ধাযাফাপকবালফ অদেফাদ 
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লড় মান। প্রথভ প্রথভ একটু অস্বপস্ত রা লত ালয, পকন্তু পফশ্বা করুন একভ 

খফই ভজা ালফন। আর কুযআন একালডভী, রন্ডন-এয প্রকাপত কুযআলনয ফাংরা 

অদেফাদটা আভায বালরা করল পছর। 

যাসূলুল্লায () জীফনী আভালদয ড়া কনই। ড়লত ালযন এটি। আয 

যাীকুর ভােত্যভ, ীযালত ইফন পাভ  ফা কযইনড্রলয ীযা  ড়া কমলত ালয। 

পযাদু ালরীন, াাত্য াাফা, যাসূলরয কচালে দুপনা-য ভলতা ফইগুলরা 

ড়া কমলত ালয। অন্তয নযভ কযলত এই ফইগুলরা খফই কাম টকযী। 

ফই সন। ফই পকদেন। ফই পকলন ককউ কদউপরা  না।  

মাযা  োঁলটয টাকা েযচ কলয ফই পকনলত চান না তালদয জন্য যললছ 

Kalamullah.com। ইলেভলতা পপডএপ নাপভল সন এোন কথলক। অফয 

কাটালনায আলযকটি বালরা উা লে ইরাপভক করকচায কানা। ইউটিউলফ 

ইরাপভক করকচায এফং ট ট পযভাইন্ডালযয অলনক চোলনর আলছ। াফিাইফ 

কলয যাখন এগুলরা। পনপভত করকচায কানায কচষ্টা করুন। এগুলরা আনায 

ন ট/স্তমভথুন-আপক্ত দূয কযলত াায্য কতা কযলফই, কই ালথ আল্লাহ্  () 

চাইলর আনায জীফলনয  পতথই ারলট পদলত ালয। কভ টলিত্র কথলক পপলয 

কি ল পফছানা শুল শুল করকচায কানায ভলধ্য অন্যযকভ একটা ভজা আলছ, 

না শুনলর ঠিক ফলর কফাঝালনা মালফ না। অন্য উকায না কাক, করকচায শুনলত 

রা লর োঁচ-দ পভপনলটয ভলধ্য ঘুপভল ড়লফন এটা পনপশ্চত! 

ছুটিয পদলন অমথা কপইবুপকং না কলয, টিপবললটয াভলন না ফল কথলক স্ত্রীলক 

পনল ঘুযলত কফয কান। কিফাজায, ফান্নযফন ফা কদলয ফাইলয ঘুযলত কমলত লফ, 

ক কথা ফপরপন। ফাায ালয যাস্তালত দুজলন োঁটুন, আইপক্রভ োন, ঝারমুপড় 

োন, পযকালত কলয আাটা চক্কয পদন। চোঁদপন য যালত একালথ কজোৎস্দা 

কদখন, োফণন্ধো র্য অন্ধকায কলয জানারায ধালয ফল থাকুন দুজন। 

এক ভামুদ্র বালরাফাা পনল দুজন ভাদেল কাছাকাপছ আল পফলয ভাধ্যলভ। 

ংায নালভয কুখ্যাত কাযা ালয কেঁল কই বালরাফাায ভামুদ্র শুপকল ভযা 

োলর পযণত লত খফ কফপ ভ রাল  না। স্ত্রীলক ভ পদন। তোঁয যান্নায প্রংা 

করুন, প্রলাজলন একটু-আধটু ফাপড়ল ফলুন, ভযা োলর কজাায আলফ ইন া 

আল্লাহ্ । 

িাজুলড় কভ টলিলত্র কালজয চাল পষ্ট ল আনায অন্তয শূন্য ল মা। 

আপন থালকন ভানপকবালফ পফধ্বস্ত। তান খফ কফপ কুভন্ত্রণা কদ ন ট পবপড 

কদোয। এ ভ আনায দযকায আনায স্ত্রীলক। আনায স্ত্রীয দযকায 

আনালক। াযা িাজুলড় কফচাপয আনালক কালছ া না। এই একটা ফা দুলটা 

পদন তালক পকছুটা কতা ভ পদন। নালর কক জালন একপদন কদেলফন ককালনা 
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সুলমা -ন্ধানী কার আনালদয দুজলনয ভালঝ সুচ ল ঢুলক পার ল 

কফলযালফ। যকীা, পফফাপফলেদ কতা আয এভপন এভপনই ফাড়লছ না! 

“ফউ” পনল ভাতাভাপত কযলত প ল আভযা কমন আভালদয ভা-ফাফায কথা ভুলর না 

মাই। শুদৄ টাকা ইনকাভ আয যান্না কযায জন্য আভালদয ফাফা-ভা দৌপথফীলত 

আলনপন। তালদয ফাইলয কেলত কমলত ইলে কলয, ইলে কলয কিঁড়াদ্বী আয 

নীরপ পয কদেলত। তাযা ভাদেল। তালদয ালথ পনন। ভ পদন। 

অপফফাপতযা আফায াউকাউ শুরু কযলফন, “আভালদয কতা ফউ কনই, আভালদয কী 

লফ?” 

অফয কলরই কেরাদৄরা করুন ফা াযীপযক পযেভ করুন। াযাপদন পালভ টয 

মুযপ য ভলতা রুলভ ফল ফল পপপা, কাউন্টায স্গাইক ফা কযইনলফা পি কেলর রাব 

কনই; মপদ কেরলতই  আর দুপনায কফয ল আর কেরা কেলুন—পক্রলকট 

কেলুন, দ্টফর কেলুন (এটা কফপ কালজয )। 

ঢাকা লযয মুযপ য কুঠিলত থালকন? কেরায ভাঠ কনই? 

দ্টালত জপ ং করুন, পরপট ব্যফায না কলয পপড় বাঙুন, পযকা চড়া কপভল 

পদল োঁটুন, দ আ পদন—দটা কলয শুরু করুন, এক পদন য য দ আলয 

পযভাণ পতনটা কলয ফাড়ালত থাকুন—১০- ১৩-১৬ এবালফ। সুলমা  থাকলর ভালঝ 

ভালঝ দলর প ল োঁতায কাটুন, অপপল, ক্লাল ফা টিউাপনলত াইলকর চাপরল 

মান। কভাদ্দাকথা লরা, মত কফপ ম্ভফ র্াভ ঝযান। আনায ফটাই এভন কম, 

যীলয এেন অলনক এনাপজট। এলত্তা এনাপজট কম পকছু এনাপজট পযপরম না কযলর ঠিক 

স্বপস্ত াা মা না, যীযটা ককভন ককভন জাপন কলয। ারার লথ এ এনাপজট 

পযপরম না কযলর ইফপর ব্যাটা কতা আলছই আনালক াযাভ থগুলরা ফাতলর 

কদায জন্য। তায াল্লা লড় কদো মালফ পযপরব াায জন্য আপন স্তমভথুন 

কযা শুরু কলযলছন, আয স্তমভথুন কযায আল  ন ট পবপড কদেলছন—কাক কটা 

পটলকায ফা াড টলকায ফা ফপরউলডয আইলটভ ং।  

তাই কেরাদৄরা করুন, এিাযাইম করুন—ারার লথ এনাপজট পযপরম করুন। 

াযীপযক পযেভ কযলর ফা কেরাদৄরা কযলর খফ পরড ঘুভ লফ ইন া আল্লাহ্ , 

যীয-ভন দুলটাই চাো থাকলফ। ঘুভালনায আল  কম “উো-াো” পচন্তাবাফনা 

ভাথা আল কগুলরা কথলক মুপক্ত াা মালফ ইন া আল্লাহ্ । যাসূলরয () 

একটা সুন্না পকছুটা আদা ল মালফ এিাযাইম কযলর। মুাম্মদ () পনলজ 

পনপভত ব্যাাভ কযলতন। এ ছাড়া পতপন কর্াড়লদ ড়, কুপস্ত  তীযপনলি চচ টায 

জন্য অন্যলদয উলদ পদলতন। যাসূর () ফলরলছন,  
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“দুফ টর মুপভলনয কচল পক্তারী মুপভন আল্লাহ্ য কালছ অলনক উত্তভ  অপধক পপ্র, 

তলফ ফায ভলধ্যই কল্যাণ যললছ।”  

(প মুপরভ : ৬৯৪৫) 

কতা এিাযাইম, কেরাদৄরা কলয ল উঠুন পক্তারী, কভদ-ভু ৌঁপড় কপভল ল উঠুন 

পপট। পফলয ফাজালয পনলজয মূল্য ফাড়ান আয ত্যপড় কভলয উপড়ল পদন কফাড়া 

ন ট/স্তমভথুন-আপক্ত! 

 

পতন. 

জীফন পনল অপবলমাল য কল কনই আভালদয। এটা াইপন, টা াইপন। অফলয, 

পফলল কলয একাকী থাকলর এক এক কলয ভলন লড় জীফলনয ফ পলফ না-

কভরা র্টনাগুলরায কথা। অজালন্তই গ্রা কলয পফলণ্নতা আয তাা। হৃদল 

যক্তিযণ । অলনকভ এই অপ্রলাজনী দুুঃেপফরা খলর কদ ন ট-আপক্তয 

দুায। 

খফ কফপ ফ পন আভায। পকন্তু এযই ভলধ্য দুফায ঘুলয আলত ললছ 

াাতার কথলক। ড়লত ললছ াজটলনয ছুপযয পনলচ। ে কযলত ললছ 

অফণ টনী মন্ত্রণা। পফছানা শুল-ফল থাকলত ললছ কদড়-দুই ভা। তেন ফায ফায 

অদেবফ কলযপছ সুস্থতা আল্লাহ্ য () কী পফার পনাভত। আপন কেঁলট কফড়ালত 

ালযন, ইলে লর কমোলন খপ কমলত ালযন, কচাে পদল কদেলত ান, কান পদল 

শুনলত ান—আপন ডুলফ আলছন পনাভলতয এক ভামুলদ্র। তাযয ককন এত 

দুুঃেপফরা? 

ফন্ধুফান্ধফলদয (অফশ্যই কইভ কজন্ডায) পনল অফলয ভালঝ ভালঝ াাতালর 

মান। জীফনলক কদেলত ালফন এক নত্যন দৃপষ্টবপঙ্গ কথলক। কত নানা যকলভয 

কযা ী! ককউ কচালে কদেলত া না, কায া ককলট কপরলত ললছ, ককউ কশ্বতশুভ্র 

পফছানা শুল শুল প্রস্তুপত পনলে ালয মাফায। পস্পপযট, ন্যাথাপরন, স্যাবরন, 

শৄলধয কড়া  ন্ধ, না টলদয কছাটাছুটি, ফতফাপড়য জপভটুকু পফপক্র কলয গ্রাভ 

কথলক আা কযা ীয স্বজনলদয শূন্য চাপন, অন্যযকভ পনষু্ঠয, পনদ ট এক জ ৎ! 

ঘুলয আসুন াাতার কথলক। ভন নযভ লফ, জীফলন অলল্প ত্যষ্ট া কো মালফ, 

আল্লাহ্ য () প্রপত কৃতজ্ঞ া কো মালফ, মৃত্যেবীপত জা লফ; ন ট/স্তমভথুন 

আপক্ত কাটালনায জন্য কমটা খফই দযকাযী। 

কযা ী কদেলত মাা যাসূলুল্লায () সুন্না। অলনক াদীল কযা ী কদেলত 

মাালক উৎাপত কযা ললছ। যাসূলুল্লা () ফলরলছন, ককালনা মুরভান মপদ 

অন্য মুরভান কযা ীয কফা-শুশ্রূলা ফা কেোঁজেফয কনায জন্য কালর মা, তালর 
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কার কথলক ন্ধো ম টন্ত াযা পদন তায জন্য ত্তয াজায কপলযতা কদাা কযলত 

থালক। আয মপদ ন্ধো মা, তালর াযা যাত ত্তয াজায কপলযতা তায জন্য 

কদাা কযলত থালক।  

                          (আবু দাউদ : ৩১০০; পতযপভমী : ৯৬৯) 

 

ফন্ধুফান্ধফলদয পনল ঘুলয আলত ালযন এপতভোনা ফা বৃদ্ধােভ কথলক। 

ন ট/স্তমভথুন-আপক্ত কাটালনায কিলত্র াায্য কযলত ালয এগুলরা। 

ভালঝভলধ্য কফযস্থালন মাা পনপশ্চতবালফই এভন অপবজ্ঞতা মা অংকাযলক 

পনুঃলল কলয কদ, অন্তলয আল্লাহ্বীপত জা া। মপদ পকছুপদলনয ভলধ্য না প ল 

থালকন, তালর স্থাী ফাপন্না ফায আল  একফায দ টনাথী পললফ ঘুলয আসুন। 

কফযস্থালন প ল আনায পপ্র ভাদেললদয কফলযয াল দোঁড়ান। কই ভগুলরায 

কথা স্মযণ করুন মেন তাযা পছলরন সুস্থ-ফর। অফস্থান কযপছলরন জীপফতলদয 

ভালঝ। কই কফযফাীলদয জা া পনলজলক কল্পনা করুন। কল্পনা করুন আপন 

কফলয াপত, কল্পনা করুন একফায, দুপনা থাকলত ন ট-স্তমভথুলন কম িপণলকয 

ভজা পনলপছলরন এেন তায প্রপতদান কদা লে, আনায কফলয আগুন জ্বাপরল 

কদা ললছ, আনায যলন জাান্নাভ কথলক আনা আগুলনয কাাক… 

জানামা অংগ্রণ কযায কচষ্টা করুন। ভন নযভ লফ। অন্তয আপেযাতমুেী লফ, 

ন ট/স্তমভথুন কথলক আপন দূলয থাকলত াযলফন। 

 

চায. 

এ দুপনায জীফলন মাযা পর, মালদয ম, খ্যাপত, অথ টপফত্ত, প্রবাফ-প্রপতপত্তয 

ককালনা অবাফ কনই, আভযা অলফলচতন ভলনই তালদয অদেযণ, অদেকযণ কযায 

কচষ্টা কপয। কাক ক ক্লালয কযা ছাত্র ফা জনপপ্র কেলরাাড়, ত্যলোড় অপবলনতা 

ফা ীল ট ধনীব্যপক্ত। এযা কীবালফ অফয কাটা? র্লযয ককাণা ফল মুপব-

পপযার কদলে, ইউটিউলফ লড় কথলক, কপইবুলক একটায য একটা স্ঘোটা 

পদল? 

জা পতক জীফলন পর ব্যপক্তযা অফয কাটালত কফপযল লড় দৌপথফীয লথ, ছুলট 

কফড়া দৌপথফীয এক প্রান্ত কথলক আলযক প্রালন্ত। ককউ া লয কন কা বাা, ককউ 

আকা কথলক প্যাযাসুট পনল রাপপল লড়, ককউ াালড় চলড় কফড়া, ককউ 

াইপকং কলয, োঁতায কালট, ফই লড়, াইপক্লং কলয, পযফায-আত্ধীস্বজনলদয 

লঙ্গ ভ কাটা। অফলয তাযা নত্যন নত্যন পজপন কলে—ককালনা নত্যন বালা, 

ককালনা নত্যন প্রমৄপক্ত, যান্না ফা অন্য পকছু। কনটাকট পফল্ড আ কলয, চোপযটি 
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পালন্ডয জন্য টাকা ংগ্র কলয, ককালনা জনলফামূরক প্রপতষ্ঠালন কস্বোেভ কদ। 

অফয ভলক শুদৄ পনছক “আনন্ন” আয “ভজা” কযায ভালঝ ীভাফদ্ধ না কযলে 

কপ্রাডাপিব পকছু কযায কচষ্টা করুন। োঁতায, াইপক্লং, ফাইক চারালনা পখন, যান্না 

কযাটা পলে পনন। ভাইলক্রাপট অপপ খফ বালরাভলতা পখন, পবপড এপডটিং, 

পলটা এপডটিং জানা খফ জরুপয; ধীলয ধীলয পলে কপলুন। টুকটাক কপ্রাগ্রাপভং কযা 

পখন, সুলমা  থাকলর ইলরিপনি পনল অল্পপফস্তয র্োঁটার্োঁটি করুন। ভপজলদ 

কস্বোেভ পদন, জনলফামূরক ককালনা প্রপতষ্ঠালন ভ পদলত ালযন (নাযী-দরুললয 

পি পভপিং ফায ম্ভাফনা থাকলর ককালনা দযকায কনই)। 

আল্লাহ্  () ফলরন,  

“...আয পরকাভ তাযাই মালদয কদামলেয আগুন কথলক দূলয পযল কদা লফ 

এফং জান্নালত প্রলফ কযালনা লফ। দুপনায জীফনলতা ছরনায ফস্তু ছাড়া অন্য 

পকছুই ন।”  

(সূযা আলর-ইভযান, ৩:১৮৫) 

তোঁযাই প্রকৃত পর ব্যপক্ত () মাযা এই দৄলরাভপরন দৌপথফীলতই কলপছলরন 

জান্নালতয সুংফাদ। ককভন পছর তালদয অফয? কী কী কলয তোঁযা কাটালতন 

তোঁলদয অফয? 

জান্নালতয সুংফাদপ্রাি াাফীলদয () অফয কাটত আল্লাহ্ য () পমপকলয, 

কুযআন পতরাালত, ইরভ অদেন্ধান আয ইরভ অদেমাী আভর কযা। তোঁযা 

() কর্াড়া চারালতন, তীযন্নাপজ কযলতন, কুপস্ত কযলতন, বালযাত্তরন, াই জাম্প, 

রং জালম্পয অদেীরন কযলতন। মৄদ্ধপফদ্যা চচ টা কযলতন। তোঁলদয () মূর কপাকা 

পছর আল্লাহ্ য () মপভলন আল্লাহ্ য () দ্বীন প্রপতষ্ঠা কযা। তোঁলদয () ভলতা 

ফায কচষ্টা করুন।  

ালরয ত্যে কছলরভাদেপল কপরপেটি কারচায কছলড় দুপনায কেষ্ঠ কজনালযানলক, 

কুযআলনয প্রজন্লক আনায কযার ভলডর পললফ পনন। কুযআন সন, বুঝন, 

দ্বীলনয জ্ঞান অজটলন ভলনালমা  পদন, তাপদ, আর ারা ার ফাযা, পভল্লাত্য 

ইোপলভয ভলতা দ্বীলনয কফইপক পফলগুলরা ম্পলকট ধাযণা স্বে করুন। পনলজয 

যীলযয প্রপত ভলনালমা ী কান। একটা পফল ভাথা যােলত লফ, অফলয 

কপ্রাডাপিব কাজ কযলত প ল মপদ আনায য ফাড়পত চা লড় অথফা 

উইকএন্ড চলর মাফায লয দলযা িালয অফাদ, লাপন দূয না , তালর 

অফলয ফা উইকএলন্ড কপ্রাডাপিব কাজ না কলয শুদৄ পযল্যাি করুন। 

আনায প্রথভ প্রালাপযটি থাকলফ ন ট/স্তমভথুলনয পপতনা কথলক কেঁলচ থাকা, 

কপ্রাডাপিব কাজ কযলত প ল মপদ পদন কলল আফায ন ট/ স্তমভথুলনয জ লত 
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পপলয মান, তালর কই কপ্রাডাপিব কালজয ককালনা দযকায কনই। ককালনাভলতই 

চা কনা মালফ না। পযল্যািড থাকলত লফ। কপাকা যােলত লফ আনায 

প্রালাপযটিয য। আপন পক চান ন ট/স্তমভথুন-আপক্ত কথলক কেঁলচ থাকলত, 

নাপক চান না? মপদ চান, তালর আনালক অফশ্যই পকছু স্যাপক্রপাই 

(আাতদৃপষ্টলত) কযলত লফ, আনায ককালনা কভল ফন্ধু থাকা মালফ না, পি পভপিং 

এপড়ল চরলত লফ,  ান কানা মালফ না, আইলটভ ং, মুপব পপযার কথলক দূলয 

থাকলত লফ। আপন মপদ তালনয এই পোঁদগুলরা কথলক দূলয না থালকন, তালর 

পদলনয য পদন কচষ্টা কলয মালফন, পকন্তু আাদেরূ পর ালফন না। 

ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত কথলক কফয ল আায কিলত্র ফলচল কফপ 

দযকায ভলনয কজায, আল্লাহ্ য () য বযা কযা আয তোঁয কালছ াায্য 

চাা। ককালনা ফান্না মেন আল্লাহ্ য () পদলক এক াত এপ ল মা আল্লাহ্  

() তায পদলক কলক াত এপ ল মান। আপন বিয একটা া কথলক 

পনলজলক ফোঁচালত চালেন, তালনয তোঁবু কথলক ইরালভয সুীতর ছাা আে 

পনলত চালেন। তালর ককন আল্লাহ্  () আনালক াায্য কযলফন না? আল্লাহ্ য 

() য বযা যাখন। নালছাড়ফান্নায ভলতা চাইলত থাকুন। আল্লাহ্  () 

আনালক এই া কথলক ফোঁচালফনই। ভলনয লঙ্গ কফাঝাড়া করুন। হৃদলয কথা 

শুদেন। অন্তয কথলক চাইলর একপদন না-একপদন ন ট/স্তমভথুন/চটি লল্পয আপক্ত 

দূয লফই লফ। 

ইন া আল্লাহ্ ।
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দু’আ পতা কত্তযনিরাভ 

 

দু’আ মুপভলনয াপতায। ভাযাত্ধক াপতায। াযভাণপফক কফাভায কচল 

পক্তারী। দু’আয পক্তলতই ইন া আল্লাহ্  আপন যাপজত কযলত াযলফন 

ন ট/স্তমভথুন নালভয াইড্রা দানফলক। 

“আয কতাভালদয যফ ফলরলছন, ‘আভালক ডালকা, আপভ কতাভালদয দু'আ কবুর 

কযলফা।”  

(সূযা আর-মু‘পভন; ৪০:৬০) 

“আল্লাহ্  () রাজুক দাফান। মেন ককালনা ভাদেল তোঁয পদলক দুোনা াত ঠা 

(দু’আ কযলত), তালর পতপন তা ব্যথ ট  শূন্যবালফ পপপযল পদলত রজ্জা ান।” 

(পতযপভমী : ৩৫৫৬) 

একটা করকচায শুলনপছরাভ ফক্তা ফরপছলরন, “মপদ আপন ককালনা া কাজ 

কথলক দূলয লয থাকায কচষ্টা কযলছন ফা যাসূলরয () ককালনা সুন্না পনলজয 

জীফলন পনল আলত চালেন, পকন্তু পফপবন্ন কাযলণ তালত পর লেন না, তালর 

আপন আল্লাহ্ য () কালছ াায্য চান। যালতয  বীলয আনায ালয জন্য 

অদেতি কান।  

যাসূলুল্লায () প্রপত দরুদ লড় আল্লাহ্ য () কালছ োপর অন্তলয দু’আ করুন, 

ইা আল্লাহ্ ! আপভ ই কাজটা কথলক কেঁলচ থাকলত থাকলত চাই পকন্তু আভায 

নপলয কাযলণ, তালনয কধোঁকায কাযলণ আপভ কই া কথলক দূলয থাকলত 

াযপছ না। আভায চাযালয পযলফ পফরূ। আপন ফপকছুয লযই দোণ ট 

িভতাফান, কালজই আভালক কই কাজ কথলক দূলয লয থাকায তাপপক দান 

করুন। 

এ দু’আ কযলত পক খফ কফপ কষ্ট লফ? কতভন ককালনা ভ েযচ লফ? 

না। পকন্তু াভান্য কষ্ট কলয, াভান্য ভ ব্য কলয আনায কযা এ দু’আ 

ালযয ভদালন আনায কালছ অমূল্য ধন ভলন লফ। বাই, আল্লাহ্ য () কালছ 

াায্য চান।  
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তালর, ালযয ভদালন অন্তত আল্লাহ্ লক () এটা ফরলত াযলফন, “ইা 

আল্লাহ্ ! আপভ আনায কালছ াায্য কচলপছরাভ, আনায কালছ দু’আ 

কলযপছরাভ, আপন এেন আভালক ভাপ কলয পদন।” আল্লাহ্ য () কালছ দু’আ 

করুন এবালফ, কমন আপন আল্লাহ্ য () লঙ্গ কথা ফরলছন, “ইা আল্লাহ্ ! আপভ 

ম্পূণ টবালফ আনায কালছ আত্ধভ টণ কযরাভ, আনায যই বযা কযরাভ। 

আপন আভালক ই া কথলক ফোঁচান আয না লর আভালক ালযয ভদালন ই 

ালয কাযলণ াকড়া কযলফন না।” সুফান আল্লাহ্ ! এবালফ দু’আ কযলর 

আনায শুদৄ রাব আয রাব। আল্লাহ্  ()  ই া কথলক আনালক ফোঁচালফন, 

আয না লর তোঁয াপস্ত কথলক ফোঁচালফন। দুপদক কথলকই আনায রাব। 

প াদীল এললছ, ফান্না মেন আল্লাহ্ য () কালছ দু’আ কলয এফং 

পরাপলরয জন্য ব্যস্ত ল মা, ফরলত থালক কেন আল্লাহ্  আভায দু’আয উত্তয 

কদলফন, কেন আপভ আভায কাপঙ্ক্ষত পফলটা াফ, তেন তায দু’আয জফাফ কদা 

 না।  

                                                        (বুোপয : ৫৯৮১; মুপরভ : ৭১১০) 

 

কালজই আল্লাহ্ য () য কথলক আা না াপযল দু’আ কযলত থাকুন। আনায 

দু’আ ব্যথ ট লফ না ইন া আল্লাহ্ ।
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“ও মখন নগ-আক্ত” 

 

ফাচ্চা-কাচ্চা, পকলায-তরুণলদয ন ট-আপক্তয য কপাকা কযলত প ল 

পফফাপতলদয ভাযাত্ধক ন ট-আপক্ত কপাকালয ফাইলযই কথলক মা। পফফাপতলদয 

ন ট-আপক্ত কী বিয তা এ ফইলয প্রথভ পদলক “১০৮ টি নীরদ্ম” 

পলযানালভয করো পফস্তাপযত আলরাচনা কযা ললছ।  

একফায ন ট-আক্ত ল ক লর ঙ্গীয ভালঝ আয প্রাপন্ত খ ৌঁলজ াা না, তালক 

শুদৄ কবাগ্য দ্রব্য ভলন । অলনক স্বাভী-স্ত্রী তালদয ঙ্গীলদয ফাধ্য কলযন পফছানা 

ন টস্ঘাযলদয অদেকযণ কযলত। বালরাফাা াপযল মা, ভধ্যযালত স্বাভীয স্প ট 

স্ত্রীয যীলয আয পযণ জা া না, ভলন  একটা শু তালক পিঁলড় পছফলড় 

কপরলছ। ঝড় কথলভ ক লর স্বাভী া পপলয ঘুপভল মান, স্ত্রী কফচাপয কজল  থালকন 

একলজাড়া পক্ত কচাে আয বুকবযা ঘৃণা পনল। একভ কবলে মা ংায। অথচ 

একটু লচতন লরই পফফাপতলদয ন ট-আপক্ত এফং এয িপতকয প্রবাফ 

অলনকাংলই পনন্ত্রলণ যাো ম্ভফ। কীবালফ এ আপক্তয কভাকালফরা কযা মা, তা 

পনল আলরাচনা কযা লফ এ করো।  

আনায স্বাভী ফা স্ত্রী মপদ পনলজ কথলকই আনায কালছ এল তায আপক্তয কথা 

স্বীকায কলয কন, তালর আপক্ত কাটিল ঠায অলধ টক কাজটাই কল ল মা। 

ফাপক থালক শুদৄ দুজলনয পম্মপরত প্রলচষ্টা অফপষ্ট কাজটুকু কলয কপরায। পকন্তু 

কফপয বা  কিলত্রই ন ট-আক্ত স্বাভী/স্ত্রী আপক্তয কথা মলত্দ ক ান কযলে কদন, 

যাপয পজজ্ঞাা কযলর অস্বীকায কলয ফলন। পলর পযপস্থপত আয কর্ারালট 

ল মা। 

কতা, প্রথলভই আভযা আলরাচনা কযফ ন ট-আক্ত ফায পচহ্নগুলরা পনল।  

 

কমবালফ বুঝলফন আনায ঙ্গী ন ট-আক্ত : 

১) আনায স্বাভী ধীলয ধীলয অাভাপজক ল ড়লফন। াপযফাপযক এফং 

াভাপজক পফপবন্ন ক ট টুল দায পতপন পফপবন্ন অজুাত কদপেল এপড়ল চরলফন। 

আনালক পতপন আয আল য ভলতা ভ কদলফন না। আনালক পনল ঘুযলত কফয 

লফন না। আনায ভান-অপবভান, সুে-দুুঃলেয প্রপত তায কতভন ককালনা নজয 

থাকলফ না। 
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২) আনায স্বাভীয ইন্টাযলনট আপক্ত ভাত্রাপতপযক্ত ম টাল চলর মালফ। পদনযাত 

অনরাইলন লড় থাকলফন। কভ টলিত্র কথলক ফাা পপলয কি ল পতপন ল্যাট 

ফা কভাফাইর পনল ফলফন। আনায ালথ ফা পযফালযয অন্য ককালনা দলস্যয 

ালথ পস্থয ল দুদণ্ড ফল কথা ফরায ভটুকু তায লফ না। 

৩) তায ঘুলভয প্যাটান ট ফদলর মালফ। যাতবয অনরাইলন থাকায কাযলণ কালর 

কফ কদপয কলয ঘুভ কথলক উঠলফন। কেলনা কেলনা এভলনা লফ কম, াযা যাত 

পতপন পফছানা পঠ কঠকালফন না, “অপপলয কাজ পনল ব্যস্ত” এফ ফলর যাতবয 

অনরাইলন লড় থাকলফন। 

৪) োউমালযয াচ ট পপস্গ পডপরট কলয কদলফন। 

৫) যাস্তার্ালট চরাচলরয ভ আপন ালথ থাকলর, আনায উপস্থপত ম্পূণ ট 

উলিা কলয পতপন অন্য কভললদয যীয কচাে পদল প লর কেলত চাইলফন। 

৬) আইলটভ ং, পভউপমক পবপডয প্রপত ভাত্রাপতপযক্ত আকল টণ জন্ালফ। আনায 

াভলনই চযভ অশ্লীর আইলটভ ং কদেলত পদ্বধালফাধ কযলফন না।  

৭) আনায স্বাভী ম্পূণ ট এক নত্যন দৃপষ্টলত আনালক কদেলত শুরু কযলফন। 

আনায কাাক-আাক ককভন া উপচত, আনায পপ ায ককভন লর বালরা 

, ক ম্পলকট পতপন র্ণ্টায য র্ণ্টা করকচায ঝাড়লত থাকলফন। আপন অফাক 

ল আপফষ্কায কযলফন, কম ভাদেলটায কালছ আপন পছলরন দুদ টান্ত রূী, 

অভযাফতীয যাজকন্যা, কম ভাদেলটা আনায ফপকছুই ছন্ন কযত, আনালক 

পনপপদন া লরয ভলতা বালরাফাত, ক ভাদেলটি আজ আনায কচাযায খ ৌঁত 

ধযলছন, উঠলত-ফলত আনায কালজয ভুর ধযলছন, আনায ালথ রূঢ় আচযণ 

কযলছন!  

৮) আনায স্বাভী অন্তযঙ্গতায ভ জালনাালযয ভলতা ল মালফন। অোনার 

কলিয ভলতা াযাভ ফা যার কলিয ভলতা জর্ন্য কালজ আনালক ফাধ্য কযলফন 

ফা কযলত চাইলফন। আপন যাপজ না লর আনালক ফকাঝকা কযলফন ফা ভাযধয 

কযলফন। অলনক ভ এ কাজগুলরা কযলত আনালক ফাধ্য কযলফন এফং আনায 

অপনো লত্ত্ব কজায কলয কযলফন। অন্তযঙ্গতায ভ আনায র্তপি-অর্তপিয 

পদলক ককালনা কোর যােলফন না, পনলজয র্তপিই তায কালছ কল কথা ল 

দোঁড়ালফ। একজন ন ট-আক্ত ব্যপক্তয স্ত্রী তায স্বাভীয ালথ অন্তযঙ্গতায ফণ টনা 

পদলপছলরন এবালফ : 

“…য কালছ আপভ যক্ত-ভাংলয একজন ভাদেল পছরাভ না, পছরাভ একটা কবাগ্য 

ে। পফছানা  আভায ালথ ঠিকভলতা কপ্রভ কযত না, কমন পফছানা শুদৄ য 

যীযটাই উপস্থত, ভন থাকত অন্য ককাথা—লতা-ফা য ভন লড় থাকত 
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কই ন ট অপবলনত্রীলদয কালছ—মালদয কথা পচন্তা কলয ক উলত্তপজত লতা আয 

তাযয আভায যীলযয লয ঝার কভটাত...”  

৯) পফছানায অন্তযঙ্গ মুসৄতটগুলরা কোলভযাফন্নী কলয যােলত চাইলফন। 

১০) ন ট-আপক্তয একম টাল আনায স্বাভী আনায লঙ্গ অন্তযঙ্গতা আগ্র 

াপযল কপরলফন। আনায লঙ্গ একই পফছানা বা াবাপ  কযায কচল পতপন অন্য 

পফছানা ফা অন্য র্লয ঘুমুলত আগ্রী লফন। অন্তযঙ্গতায পফলল ম টাল তায 

উলত্তপজত লত ভস্যা লফ। 

১১) আনায স্বাভী তায প্রাইলবপ পনল ফাড়াফাপড় কযলফ। তায লঙ্গ কথা 

ফরলরই আপন বুঝলত াযলফন আনায স্বাভী কী কমন লুলকালে আনায কাছ 

কথলক। পনছক কক তূরফত, “যাত কজল  অনরাইলন কী কলযা”, “কী লুলকালো 

আভায কাছ কথলক”, এ ধযলনয প্রশ্ন আনায স্বাভীলক ভাযাত্ধক কিপল কদলফ। 

পতপন আনালক কটু কথা ফরলফন, ঝ ড়াঝোঁটি কযলফন। 

অ পণত ন ট-আক্তলদয য  লফলণা কলয পফললজ্ঞযা এ রিণগুলরা পচপহ্নত 

কলযলছন। লযয পকছু পকছু রিণ অফশ্য যকীা কলযন এভন ব্যপক্তলদয ভলধ্য 

থাকলত ালয। তলফ ৫,৬,৮,৯,১০ নম্বয রিণগুলরা থাকলর পনপশ্চতবালফই ফরলত 

াযলফন কম, আনায স্বাভী ন ট-আক্ত।
263, 264, 265

 

পনলজয স্বাভী ন ট-আক্ত এটা কফাঝায লযয ধাটায কিলত্রই অপধকাং স্ত্রী ভুর 

কলয ফলন। ককউ ককউ এলকফালযই াত্তা কদন না, বালফন এটা আফায এভন কী, 

দরুলভাদেল এক-আধটু এগুলরা কদেলতই ালয, কদেলর কতা ককালনা ভস্যা কনই। 

ককউ ককউ আফায প্রচণ্ড কযল  মান, পচৎকায-কেঁচালভপচ কলযন, দুপনাশুদ্ধ করাকলদয 

জাপনল কদন (পফলল কলয স্বাভীলক ালতনালত ন ট কদো অফস্থা ধলয কপরলর)। 

আফায অলনক স্ত্রীই নীযলফ কচালেয াপন কপলরন, কাউলকই পকছু ফলরন না। 

এই করো আভযা আলরাচনা কযায কচষ্টা কযফ, আনায স্বাভী ন ট-আক্ত এটা 

কফাঝায য আনায কযণী কী। 

১) আনায ন ট-আক্ত স্বাভীয লঙ্গ তায ন ট-আপক্ত পনল কথা ফরা।  

এটা খফই গুরুত্বদোণ ট ধা। এই ধাল া কপরলত লফ খফ াফধালন। একটু এপদক-

কপদক লর অফস্থা খফই জটির ল মালফ। 

                                                           
263 Does My Spouse Have a Pornography Problem? - https://goo.gl/KikzUJ 

264 8 Signs Your Partner Is Addicted To Porn - https://goo.gl/UqmhPf 

265 10 Signs of Porn Addiction: Do these describe your husband? - https://goo.gl/uLEjBi 
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কোর কলয কদখন, কেন আনায স্বাভীয ভন বালরা আলছ, তাযয এভন ককাথা 

প ল দুজলন ফসুন কমোলন আনাযা একালন্ত কথা ফরলত াযলফন, লত ালয কটা 

কফডরুভ পকংফা ককালনা ালকটয কফে। অথফা ককালনা পনপযপফপর বুজ দ্টাত, 

কমোলন দুজলন াত ধলয াাাপ কেঁলট কমলত াযলফন কফ পকছুটা দূয। তায 

কচালে কচাে কযলে যাপয ফলুন, আপন কজলন কপলরলছন তায ন ট-আপক্তয কথা, 

তায ন ট-আপক্তয কাযলণ আপন পনলজলক কতটা ত্যে ভলন কলযন, আনায 

হৃদল োফন নালভ অষ্টপ্রয, তায প্রপতটা স্পল ট আনায  া পর্ন পর্ন কলয লঠ; 

পফস্তাপযত ফলুন।  

তালক ভলন কপযল পদন পফলয কই প্রথভ যাতগুলরায কথা মেন দৌপথফীলতই কনলভ 

এলপছর জান্নালতয সুে, কর্াভটা খলর প্রথভ কচালে কচাে যাো, প্রাণবলয কদো, 

প্রথভ স্প ট, প্রথভ নজফ-যাাপনক পক্রা-পফপক্রা মুগ্ধ া। তাযয কত 

ঝড়ঝোঁটা এললছ। দভকা ফাতা রন্ডবন্ড কলয পদলত কচললছ আনালদয 

াজালনা ংায, আনাযা দুজন দোঁলত দোঁত কচল, ালত াত কযলে, কোঁলধ কোঁধ 

পভপরল রড়াই কলয প ললছন, জী ললছন। কই আনাযাই ককন ন ট-আপক্তয 

কালছ যাপজত লফন?  

কভললদয কচালেয াপন দরুললদয জন্য ে কযা খফ কলষ্টয। আনায স্বাভীয ালথ 

কথা ফরলত ফরলত কচালে াপন আদেন, আনালদয ন্তান থাকলর তায বপফেলতয 

কথা আনায স্বাভীলক স্মযণ কপযল পদন। আনালদয এই কলথাকথলনয ম্ভাব্য 

পযণপত লত ালয পতন যকলভয।  

i) আনায কালছ ধযা ড়ায আল  কথলকই আনায স্বাভী ন ট-আপক্ত কাটিল 

ঠায কচষ্টা কযপছলরন। পকন্তু পতপন পর নপন। আনায মুলে কথাগুলরা কানায 

লয পতপন প্রচণ্ড ইলভালানার ল ড়লফন, রজ্জা রার ল মালফন। কলঠায 

প্রপতজ্ঞা কযলফন আপক্ত কাটালনায। 

ii) ধযা ড়ায আল  পতপন ন ট-আপক্ত কাটালনায ব্যাালয পপযা ককালনা 

পচন্তাবাফনা কলযনপন। পকন্তু আনায ালথ এ কলথাকথলনয লয ন ট-আপক্ত 

ছাড়ায ব্যাালয পচন্তাবাফনা শুরু কযলফন। আনালক আশ্বা কদলফন কম, পতপন আয 

ন ট কদেলফন না। 

iii) আনায কথা শুলন কযল  মালফন। আনালক ফকাঝকা কযলফন। ক োঁায 

ক াপফলন্নয ভলতা আচযণ শুরু কযলফন। ন ট কদোয পযভাণ আয ফাপড়ল কদলফন। 

আনায স্বাভীয প্রপতপক্রায য পনবটয কযলফ আনায যফতী দলি কী 

লফ। পতন নম্বয প্রপতপক্রায কথা আাতত ভাথা কথলক কঝলড় কপলর আভযা এেন 

পচন্তা কযফ প্রথভ দুটি প্রপতপক্রা পনল। 
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পনলজ কমভন ন ট-আপক্তয িপতকয পদক পনল ড়ালানা কযলফন ঠিক কতভনই 

আনায স্বাভীলক ন ট-আপক্তয বাফতা ম্পলকট জানালনায আপ্রাণ কচষ্টা 

কযলফন। গু র কেঁলট কেঁলট আটি টলকর ড়লফন, ইউটিউলফ পবপড কদেলফন, ফই 

ড়লফন। ন ট-আপক্তয বাফতা পতেকায অলথ টই উরপি কযলত াযলর 

আনায স্বাভীয কবতয কথলকই একটা তা াদা আলফ আপক্ত কাটালনায। কই 

ালথ আনাযা দুজলনই ন ট-আপক্তয ালথ রড়াই কযায কক র ম্পলকট ধাযণা 

ালফন ইন্টাযলনট ফা ফইত্র কেঁলট। 

২) এয লযয ধা পনলজলদয জন্য একজন কাউলন্পরয ঠিক কলয কনা। কাউলন্পরয 

লত ালযন ভপজলদয ইভাভ ালফ, দুজলনযই কালছয ককালনা পফশ্বস্ত ফস্ক 

মুরুপব্ব, ককালনা ভলনাপফদ ফা ককালনা কম ন-পফললজ্ঞ। আনায স্বাভীয ন ট-আপক্ত 

ককান ম টালয, ভালন পতপন পক অল্প পকছুপদন লরা ন ট কদো শুরু কলযলছন এফং 

এেন আপক্তয প্রথভ ম টাল আলছন, পটলকায ন ট কদলেন নাপক াড টলকায ন ট 

ছাড়া চলরই না, অল্প পকছুপদন নাপক দীর্ টপদন ধলয ভাযাত্ধক যকলভয ন ট-আক্ত, এ 

ফপকছু পচন্তা কলযই কাউলন্পরয ঠিক কযলত লফ। ভলন যােলফন, কাউলন্পরলযয 

াায্য কনা খফই গুরুত্বদোণ ট। এ একটি ভাত্র কালজ অফলরায কাযলণ ন ট-আপক্ত 

কাটিল উঠলত ব্যথ ট ায নপজয আলছ ভূপয ভূপয। 

৩) লযয ধাটি কফ গুরুত্বদোণ ট। আনালদয খ ৌঁলজ কফয কযলত লফ ককন আনায 

স্বাভী ন ট পবপড কদেলছন, কী আনায স্বাভীয জন্য ন ট কদোয পর ায পললফ 

কাজ কযলছ। লত ালয,  

i) পতপন পফলয অলনক আল  কথলকই লন টাগ্রাপপলত আক্ত। 

ii) পফলয লয ইন্টাযলনট োউম কযলত কযলত কক তূরফত ন ট পবপড 

কদলেলছন দু-একফায, তাযয ধীলয ধীলয আক্ত ল লড়লছন। 

iii) ককালনা ফন্ধুয ভাধ্যলভ। 

iv) ইলযাটিক মুপব, আইলটভ ং কদোয কনা কথলক আয কড়া ন ট পবপডলত 

আক্ত ল লড়লছন। 

v) চাযালয কম নতা-তাপড়ত পযলফ দ্বাযা প্রবাপফত ল।  

vi) কম ন অর্তপি কথলক।  

vii) ভানপক চা কথলক মুপক্ত াফায জন্য। 

এই পফলগুলরা পচপহ্নত কযা খফই জরুপয। 

স্বাভীয ন ট-আপক্তয জন্য পনলজলক কেলনাই কদালালযা কযলফন না। তাযলয 

একটু পচন্তা কলয কদখন কতা, এভন পকছু পক আনালদয ভলধ্য র্লটলছ কমটা আনায 



194 | মুক্ত বািাদসর নেোঁদজ 

স্বাভীয লঙ্গ আনায দুযত্ব ফাপড়ললছ, আনালদয ম্পলকট নতপয কলযলছ 

শূন্যতা? আয এই শূন্যতা পতপন দোযণ কযলছন ন ট পবপড পদল? 

কম নতা-তাপড়ত এ ভালজ ফপকছুই একজন ভাদেললক অফাধ, পফকৃত কম নতায 

াতছাপন কদ। ভলন করুন আনায স্বাভী াযাপদন অপপল কাজ কলয পফধ্বস্ত ল 

ফাা পপযলরন, কভ টলিলত্রয কভী কথলক শুরু কলয যাস্তার্ালটয থচাপযণী, 

পফরলফাড ট, কদাকালনয াইনলফাড ট ফপকছুই তায কবতলয পফার এক শূন্যতায সৃপষ্ট 

কলয। তায এই শূন্যতা দোযণ কযলত াযলতন আপন পনলজ। আনায ালথ দুলটা 

কথা, আনায পভপষ্ট মুে, পভপষ্ট মুলেয এক পচরলত াপ, ারকা খনসুটি আনায 

স্বাভীয বুলকয পফার শূন্যতা বপযল পদত জান্নাতী সুলে। পকন্তু কদো ক র আনায 

স্বাভী ফাা পপলয আনালক কালছই কর না, আপন লতা তেন ফাালতই কনই, 

র্লযয ফাইলয আনায কভ টলিলত্র ব্যস্ত। অথফা আপন ফাালত আলছন, পকন্তু 

আনায স্বাভীয লঙ্গ পভপষ্ট কলয কথা ফরলরন না, র্লযয কালজয চাল আপন 

এলরালভলরা, অল াছালরা কচাযা এফং পফযপক্ত পনল আলরন আনায স্বাভীয 

াভলন। অথফা র্লয কঢাকায লযই খ্যোঁক খ্যোঁক শুরু কলয পদলরন, “এটা আনলত 

ফলরপছরাভ ককন আলনাপন? আয কফায ফরলত লফ? পভনল, আজ কতাভাযই 

একপদন না লর আভাযই একপদন!” 

আনায স্বাভীয বুলকয কবতলযয শূন্যতায পফস্তৃপত আয পকছুটা ফালড়। অনরাইলন 

াযপপং শুরু । তাযয ধীলয ধীলয ন ট-আপক্ত। নাটক-পলনভায কল্যালণ এেন 

“ককাপযং াইলপয” নত্যন ংজ্ঞা নতপয ললছ। স্বাভীয ফ ব্যাালয েফযদাপয 

কযা, “এটা ককন কযলর, টা ককন কযলর না, য লঙ্গ ককন পভলর...” এই 

ধযলনয প্রশ্নফালণ কফচাযা স্বাভীলক ফ ভ তটস্থ কলয যাো স্ত্রীলক এেন ফরা লে 

“ককাপযং াইপ”। ককালনা দরুল, পতেকালযয দরুল স্ত্রীলক পনলজয “ফ” এয 

ভূপভকা কদেলত চা না। এ কাজগুলরা কত অজস্র স্বাভীলদয ভন পফপলল কতালর, 

ধীলয ধীলয স্ত্রীয ালথ দূযত্ব নতপয , যকীা, ন ট-আপক্তয সূচনা  তা আভযা 

বুঝলত াযপছ না! আনায স্বাভীলক কচালেয কপামলতয গুরুলত্বয কথা ফায ফায 

স্মযণ কপযল পদলত থাকুন। দুজলনয পভপরত প্রলচষ্টা পলনভা, নাটক কদো ধীলয 

ধীলয কভালত শুরু করুন এফং একম টাল ম্পূণ টবালফ এগুলরা কথলক আনায 

স্বাভীলক দূলয থাকলত ফলুন।  

অফয খফ বালরাভলতা কালজ রা ালত লফ। ছুটিয পদনগুলরালত মুপব, নাটক কদো, 

কপইবুপকং, ইউটিউলফ াযপপং কযা ফাদ পদল পনলজলদয ভলতা কলয একান্ত ভ 

কাটান। অদেবফ করুন আয কতটা বালরাফাা ফাপক যল ক লছ আনালদয 

দুজলনয কবতলয, কই বালরাফাাগুলরা কফল কপলুন, ফাইলয ঘুযলত মান, দ্টাত 

ধলয োঁটুন মতিণ ক্লান্ত না ন, পযকা বৃপষ্টপফরা করুন (দ টা কভইনলটইন কলয)। 

জীফলনয টানালাড়লন আনালদয ভলধ্য কম দুযত্ব সৃপষ্ট লপছর কলভ মালফ তায 
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অলনকটাই। আনায স্বাভীয জন্য সুন্নয কলয াজুন। যাস্তার্াট, কভ টলিলত্র 

নাযীলদলয প্রদ টনী কদলে কদলে পতপন পফলাক্ত ভন পনল র্লয কপলযন। আপন 

অল াছালরা ল থাকলর কই পফলাক্ত ভন আয পফলাক্ত ল মা, আনায প্রপত 

আকল টণ কভলত থালক। যকীায সূত্রাত কমভন  কতভনই ন ট কদোয প্রফণতা 

ফাড়লত থালক।  

কুপড় কলযালরই ফাোপর কভলযা ককভন কমন বুপড়ল মা। পনলজয যীয পপট 

যাখন। পফলয প্রথভ ভল দুজলনয কচালে মুগ্ধতায কম কর্ায করল  থালক পফলয 

য পকছুটা ভ ায লর তা ককলট মা ফাস্তফতায আঁচলড়। আভযা ককউই স্বীকায 

কপয না, পকন্তু অপধকাং কিলত্রই আনায যীয কফঢ আকৃপতয ল ক লর 

আনায স্বাভীয আনায প্রপত নদপক আকল টণ কলভ মালফ। বালরাফাা, ভাা-

ভভতা লতা আল য ভলতাই থালক, পকন্তু নদপক আকল টণ পনপশ্চতবালফই কলভ 

মা। এই পোঁকা জা াটুকু দের কলয কন যকীা পকংফা ন ট-আপক্ত। আনায 

স্বাভীয নদপক চাপদা পভটলছ পক না, পতপন একান্তবালফ আনালক তায 

প্রলাজনভলতা কালছ ালেন পক না কপদলক কোর যাখন। অন্তযঙ্গতায ভ 

আনায স্বাভীলক াধ্যভলতা লমাপ তা করুন।  

ভাথা যােলত লফ, অন্তযঙ্গতায ভ স্বাভীলক াায্য কযায ভালন এই না কম, 

পতপন অন্তযঙ্গতায ভ অোনার কি, যার কি কযলত ফরলর ফা লন টয 

নাপকালদয ভলতা পফকৃত কাজ কযলত ফরলর আপন কটাই কযলফন। যীয পপট 

যাোয ভালন এই ন কম, আনালক ন টস্ঘাযলদয ভলতা লত লফ। ভস্যাটা 

আনায স্বাভীয, আনায না। আপন আনায পনলজয জীফনলক নষ্ট কযলফন 

ককন? াযাভ-ারালরয ীভায ভধ্য কথলক মতটুকু কযা ম্ভফ আপন ততটুকুই 

কযলফন। এয কফপ পকছু না।  

একটা পফল পযষ্কাযবালফ কফাঝা দযকায। আনায স্বাভীয ন ট কদোয জন্য 

আপন দাী না। আপন মা-ই করুন, মপদ ককালনা অযাধ কলয কপলরন, তবু 

কটা আনায স্বাভীয ন ট-আপক্তলক জাপস্ঘপাই কলয না। পকন্তু একজন মুপরভ 

নাযী  স্ত্রী পললফ, স্বাভীয ংলাধলনয জন্য আন্তপযকবালফ কচষ্টা কযা আনায 

দাপত্ব। পশ্চভা কপপভপনস্ঘ দ টন দ্বাযা মালদয পচন্তা কলুপলত তালদয কালছ লতা 

আভালদয অলনক কথাই বালরা রা লফ না, পকন্তু এ ভাধানগুলরা তালদয জন্য না। 

এ ভাধানগুলরা এফং এ ফই ইরালভয অফস্থান কথলক, মুপরভ পালফ 

মুপরভলদয জন্য ফরা। 

৪) আনায স্বাভীলক টাল টট কট কলয পদন, “আ াভী এক িা ত্যপভ ন ট কদেলফ 

না...” এক িা ায লর আফায নত্যন টাল টট পদন। এফায দু-িা। এবালফ 

চরলত থাকলফ। প্রলতেকফায টাল টট দোযণ কযলত াযলর তালক দযস্কৃত করুন, কটা 

লত ালয তায জন্য আনায সুন্নয কলয াজা, ককালনা উায কদা অথফা তায 
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ছলন্নয ককালনা োফায যান্না কযা; কথা আলছ The only way to the heart 

is through the stomach! 

৫) আনায স্বাভী টাল টট দোযণ কযলত না াযলর তায লঙ্গ যা াযাপ  কযলফন না। 

তালক া পদন, কপ্রযণা কজা ান। দরুললয জন্য নাযী কম কত ফড় কপ্রযণায উৎ 

তা নাযীযা ভলন  না ককালনা পদন বুঝলফ! 

৬) আনায স্বাভী তায ন ট-আপক্ত কাটালনায ব্যাালয আন্তপযক, এটা মপদ আপন 

বুঝলত ালযন তালর আনায স্বাভীলক ভ পদন। পতপন ফায ফায ব্যথ ট লর 

তায লঙ্গ নধম ট ধলয করল  থাকুন। পকন্তু আপন মপদ বুঝলত ালযন আনায স্বাভী 

ন ট-আপক্ত কাটালনায ব্যাালয এলকফালযই আন্তপযক না, পতপন আনায আলফ  

পনল কেরলছন তালর অন্য ব্যফস্থা কযলত লফ। আপন তায আলফ  পনল 

কেলুন। কান্নায ফন্যা ফইল পদন, ন্তানলক পনল ফালয ফাপড় চলর মাায হুভপক 

পদন, যান্না কযা ফন্ধ করুন; বালত ভারুন, াপনলত ভারুন, যীলয ভারুন। 

৭) আনায স্বাভীলক ন ট কদো অফস্থা কদেলর ঠিক তেনই পকছু ফরায দযকায 

কনই। এ ভ তায কথলক দূলয থাকাই বালরা। পতপন এ ভ স্বাবাপফক অফস্থালত 

থালকন না, অনাকাপঙ্ক্ষত পকছু র্লট কমলত ালয। তাই লয কমলকালনা একভ 

এটা পনল আরা কযলফন। 

৮) পপ ফা কপালন ন টাইট ব্লক কযায পটোয ফা অো ইন্পটর কযা 

অতেন্ত জরুপয। এই লফাইট ফা অোগুলরা আনায স্বাভীয লঙ্গ আলরাচনা 

কলযই ইন্পটর কযলত লফ। লুপকল লুপকল ক ালন্নাপ পয কযায জন্য ন। 

আনায স্বাভীয লঙ্গ ককালনাযকভ দোফ ট আলরাচনা ছাড়াই এগুলরা ইন্পটর কযলর 

পলত পফযীত লত ালয। এ ব্যাালয আলযা পফস্তাপযত আলরাচনা ালফন “পফলল 

পফলি” প্রফলন্ধ। ইন্পটর কযলত ভস্যা লর আভালদয লঙ্গ কমা ালমা  কযলত 

লিাচলফাধ কযলফন না। 

৯) ফাা াযতলি কালজয কভল যােলফন না, কমফ নাযীলদয ালথ আনায 

স্বাভীয পফল ারার, মালদয লঙ্গ আনায স্বাভীলক দ টা কভইনলটইন কযলত লফ, 

তালদয ব্যাালয আনায স্বাভীলক ফায ফায নাীা পদলত লফ। আনায স্বাভীলক 

দ টায গুরুত্ব ভলন কপযল পদলত লফ পনপভত। 

১০) প্রচুয পযভালণ দু’আ কযলত লফ দুজলন পভলর। দান-াদকা কযলত লফ। 

আল্লাহ্ য () কালছ াায্য চাইলত লফ। 

 ১১) আনায ন্তানলদয তালদয ফাফায কাছ কথলক মতটা াযা মা দূলয যােলত 

লফ। অলনক অলনক ভাদেললয লন টাগ্রাপপয ালথ পযচ র্লট তালদয ফাফালদয ন ট-

আপক্তয সূলত্র। 
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১২) আনায ি কথলক লফ টাচ্চ কচষ্টায য মপদ আনায স্বাভী ন ট-আপক্ত 

কাটালনায ব্যাালয আন্তপযক না ন, ফায ফায আনায লঙ্গ প্রতাযণা কলযন, ফায 

ফায সুলমা  কদায য পতপন ব্যথ ট ন, তালর আনালক আনালদয ম্পকট 

পনল নত্যন কলয বাফলত লফ। একা একা ককালনা পদ্ধান্ত কনলফন না, আনায 

কালছয ভাদেললদয লঙ্গ কথা ফলুন, মুরুপব্বলদয লঙ্গ আলরাচনা করুন। ককালনা 

পকছু লুলকালনায দযকায কনই। তাযয ফাই পভলর কবলফ পদ্ধান্ত পনলত লফ। তলফ 

কম পদ্ধান্তই পনন না ককন, তায আল  অফশ্যই ককালনা আপরলভয ালথ ম্পূণ ট 

ব্যাাযটা পনল পফস্তাপযত কথা ফরলত লফ, আয অফশ্যই ইলস্তোযায
266

 ারাত 

আদা কলয পনলত লফ। 

এফায আফায প্রথভ ধাল পপলয মাই। ন ট-আপক্ত পনল কথা শুরু কযলর আনায 

স্বাভী মপদ যা াযাপ  কলযন, তালর লক পকছুটা ভ পদন। তাযয আফায ফলুন। 

ন ট-আপক্তয বাফতা বুপঝল ফলুন। আলফ  পনল কেলুন, ন্তানলদয পনল 

ফালয ফাপড় চলর মাফায হুভপক পদন, পতপন একভ বুঝলফন ইন া আল্লাহ্ । 

তাযয ধাল ধাল ২ কথলক শুরু কলয লয টিগুলরা অদেযণ করুন। 

ককালনাভলতই আনায স্বাভীলক কফাঝালত না াযলর, ককান পকছুলতই কাজ না লর 

মুযপব্বলদয ালথ কথা ফলর, আপরভলদয কাছ কথলক যফতী দলিলয ব্যাালয 

যাভ ট পনন। 
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আভাত্তদয ন্তান নগ পদত্তখ!! 

 

প্রথভ পযচ 

ক্লা নাইন-কটলনয ভটালত  ান কানায প্রচণ্ড কনা পছর। স্কুর আয ঘুভালনায 

ভ ফাদ পদল প্রা দলযাটা ভ একটায য একটা  ান শুনতাভ।  ান কানা 

ছাড়া ককন জাপন থাকলত াযতাভ না। ক ভ আভায পনলজয পপ ফা কপান 

পকছুই পছর না।  ান কানায একভাত্র ম্বর পছর পনয এভপ পাইব। তেলনা 

অোন্ড্রলড কপালনয মৄ  শুরু পন। ফাজায দাপল কফড়ালে নপকা ২৭০০ ক্লাপক 

আয চানা কপান। ফন্ধুলদয চানা কপালনয রাউডস্পীকায কথলক তাালনয  ান 

কবল আত, আপভ দীর্ টশ্বা কপরতাভ আয বাফতাভ কলফ আপভ একটা এ যকভ 

“অপস্থয” কপালনয  পফ টত ভাপরক ফ। 

 াযািণ কমলত্য  ান শুনতাভ তাই একটা  ালন অল্প পদলনই অরুপচ ধলয কমত। 

ইন্টাযলনট তেন আভায কালছ স্বলপ্নয ভলতা।  পরয কভালড়য কপম্পউটালযয 

কদাকানই বযা। কলকপদন য য  পরয কভালড়য কপম্পউটালযয কদাকালন কমলত 

লতা নত্যন  ান ডাউনলরাড পদলত। দ-পফ টাকা পদলরই দলযা এভপ পাইব বপতট 

কলয  ান পদল পদত। এবালফ ফায ফায মাফায কাযলণ কদাকানদালযয ালথ কফ 

োপতয জলভ ক র। কতা একফায ক করাক আভায এভপ পাইব করাড কলয পদল 

একটু কফপ টাকা চাইলরা। আপভ অফাক ল তায পদলক তাকালতই ক একটা কচাে 

টি পদল ফরর, “ভার পদপছ কছাট বাই”। লয আভায অলনক ফন্ধুফান্ধলফয কালছ 

অলনকটা একই যকলভয  ল্প শুলনপছ। 

ককউ কদাকালন ক লছ করকাতায ফাংরা পলনভা ডাউনলরাড কলয পনলত, 

কপম্পউটালযয কদাকানদায কই পলনভা কতা পদললছই কই ালথ পাউ পললফ 

পকছু নীর পলনভা পদল পদললছ। তাযয আলস্ত আলস্ত তালক ন ট পবপডলত 

আক্ত ফাপনল কপলর কদাকালনয কো ফাি বপযললছ। আভায খফ কালছয অম্ভফ 

কভধাফী একজন ফন্ধু এবালফ ন ট পবপডলত আক্ত ল ড়ালানা পলক ত্যলর 

কপলরপছর। খফ কাছ কথলক লন টাগ্রাপপয কাযলণ য ফদলর মাা কদলেপছ। এই 

াইপস্পড ইন্টাযলনলটয মৄল  প্রপতপনত অলনকলক কদপে এবালফ কপম্পউটালযয 

কদাকান কথলক কভলভাপয কাড ট করাড কলয পনলত (পফলল কলয গ্রাভ এফং ভপস্বর 

অেরগুলরালত)। ো-লাট টাকায জন্য জাান্নাভ পকলন পনলত দুফায বাফলছন 

না এফ কদাকানদাযযা।  
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“স্মযণ কযে, মাযা কাভনা কলয মুপভনলদয ভলধ্য অশ্লীরতায প্রচায কাক, তালদয 

জন্য দুপনা  আপেযালত আলছ মন্ত্রণাদাক াপস্ত। আল্লাহ্  জালনন, কতাভযা জালনা 

না”।  

(সূযা আন-দৈয; ২৪:১৯) 

 

ন ট পবপডয ালথ পযচলয আলযকটা কভন ভাধ্যভ লে কপচ ফলই “কলক” 

মাা ফন্ধুফান্ধফ। এই অকারি ফন্ধুফান্ধলফয দর ককালনাবালফ ন ট পবপডয ন্ধান 

কল ক লছ। তাযয তাযা পনলজযা কতা কই পজপন কদলেই ালথ ালথ তায ইায 

কদাস্তলক কটায লঙ্গ পযচ কপযল কদায ভান দাপত্ব কস্বো পনলজলদয 

কোঁলধ ত্যলর কন। কায ইট, ব্লু টুথ, কনড্রাইব, াড টপডলস্ক চলর করনালদনা। ক্লালয 

ক ার ার কভাটা পযলভয চভা ড়া বদ্র কছলরটালক কজাযাজুপয কলয ন ট পবপড 

কদোয জন্য। ফন্ধুলদয চাাচাপলত কনালত ফাধ্য লই বদ্র, বালরা কছলরটা 

লতা একফায ন ট পবপড কদলে কপলর। প্রথভফায কদলে তায ফপভ আলত 

চাইলর, াাাপ যীলয অলচনা এক “পপপরং” কাজ কলয। লয আফায 

কদেলত ইলে কলয। তাযয আফায।  

এবালফই একভ বালরা কছলরটা আটকা লড় লন টাগ্রাপপয জালর। অলনক ভ 

১০-১২ ফছলযয কছলরযা যীলয হুট কলয আা পযফতটন কদলে চভলক মা, পকন্তু 

বল ফা রজ্জা ফাফা-ভালক এগুলরা ম্পলকট ককালনা প্রশ্ন কযলত ালয না। কক তূর 

কভটালত না কলয ফাধ্য ল কললভল আে কন তালদয ফন্ধুলদয কালছ। ফন্ধুলদয 

ালথ এ কথা, এই আলরাচনা কই আলরাচনা লত লত একভ ন ট, স্তমভথুন এ 

কথাগুলরা চলর আল। এবালফ অলনলকয ন ট এফং স্তমভথুলনয ালথ পযচ 

ল মা।  

আভায ফাল্যকালরয অলনক ইায কদাস্তলদয এবালফই ন ট এফং স্তমভথুলনয লঙ্গ 

পযচ লপছর। ন ট পবপডয লঙ্গ পযচ র্টায আয একটা ভাধ্যভ লে 

ফড়বাই, কাপমন ফা াড়ালতা বাই-কফানলদয (পফলল কলয গ্রালভ এটা খফই কফপ) 

ন ট-আপক্ত।  

ফড়বাই, কফান ফা কাপমন ন ট পবপডলত আক্ত। তায কভাফাইলর ফা পপয 

কভলভাপয বপতট ন ট পবপড। কছাটবাই, কফান ফা কাপমন ক কভাফাইর ফা পপলত 

ভালঝ ভালঝ ক ইভ কেলর, র্োঁটার্োঁটি কলয। হুট কলয ক একপদন আপফষ্কায কলয 

ফলফ ন ট পবপড। আভায খফ কালছয একজন আত্ধীলয ছ-াত ফছলযয পপচ্চয 

এবালফই লন টাগ্রাপপয ালথ পযচ র্লট ক লছ। কথাটা ফরলত খফ োযা রা লছ 

পকন্তু তবু ফপর, এবালফ াড়ালতা বাই-কফান ফা কাপমনলদয ভাধ্যলভ কমফ 

ফাচ্চালদয লন টাগ্রাপপয ালথ পযচ র্লট, কই াড়ালতা বাই-কফান ফা কাপমনলদয 
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ভাধ্যলভ কই ফাচ্চালদয কম ন-পনীপড়ত ফায খফ বালরা একটা ম্ভাফনা থালক।
267

 

কালজই এটা খফই পপযাপর কনা দযকায। তলফ লন টাগ্রাপপ এফং স্তমভথুলনয 

ালথ টিলনইজায ফা ফাচ্চালদয পযপচত ফায ফলচল ফড় ভাধ্যভ লরা ইন্টাযলনট 

এফং স্যালটরাইট চোলনর।  

অোলভপযকালত তকযা ৪৬ বা  পকলায কনট োউপমং কযা অফস্থা পনলজযা 

লন টাগ্রাপপ না খ ৌঁজলর এভপন এভপনই ন ট পবপডয কেোঁজ কল মা।
268

 ১৫-১৭ 

ফছয ফী টিলনইজাযলদয ভলধ্য তকযা ৭০ জন অনরাইলন স্বাস্থেপফলক কলন্টন্ট 

র্োঁটলত প ল হুট কলয ন ট পবপডয ন্ধান কল মা।
269

 

তে-প্রমৄপক্তয এ মৄল  আনায ন্তানলক একপদন না-একপদন ইন্টাযলনট ব্যফায 

কযলত পদলতই লফ। আভযা কটা পনললধ কযপছ না। পকন্তু আভালদয প্রশ্ন লরা, 

আপন ১০-১২ ফছলযয একটা ফাচ্চায ালত ককন াই পস্পড কনট ত্যলর কদলফন? 

ককন তালদয ালত ত্যলর কদলফন াই কনপপাল যান কপান? ১০-১২ ফছলযয 

একটা ফাচ্চা াই কনপপ ালযান কপান, াই পস্পড কনট পদল কী এভন গুরুত্বদোণ ট 

কাজ কযলফ, ঠিক বুঝলত াযপছ না। ক পক কনট কেঁলট অোকালডপভক ড়ালানায 

ব্যাালয  লফলণা কযলফ? ইউটিউফ কথলক টিউলটাপযার নাপভল কদেলফ? 

উইপকপপডালত প ল ড়ালানা কযলফ? গু লর পফপবন্ন পিামূরক পফল াচ ট 

কযলফ? কপইবুলক পফপবন্ন পিামূরক গ্রুল থাকলফ?  

পফ প্রোপিকার! আনায ন্তান গু লর ঠিকই মালফ তলফ “ালরাক ংলশ্ললণ” পনল 

র্োঁটার্োঁটি কযায জন্য না, ন ট পনল র্োঁটার্োঁটি কযায জন্য। ইউটিউফ কথলক 

টিউলটাপযার নাভালফ না, নাভালফ দ্য মুপক্তপ্রাি দ টা “আগুন রা ালনা” ককালনা 

আইলটভ ং। কপইবুলকয পিামূরক গ্রুগুলরালত তালক খফই কভ াা মালফ, 

ক বু ৌঁদ ল থাকলফ কায যঙ্গরীরায কাপপনলত পকংফা ভ কাটালফ পফযীত 

পরলঙ্গয কায ালথ চোট কলয। 

আনায ন্তানলক পক কপলযতা বালফন? ক পক ভাদেল ন? তায পক নজপফক 

চাপদা ফলর পকছু কনই? পত্রকা, পফরলফাড ট, টিপব, পলনভা, ইন্টাযলনট—তায প্রপত 

চাযপদক কথলক ছুলড় কদা লে কম নাপত ইলভজাপয। আপন আনায ন্তানলক 

পনল একালথ ড্রপংরুলভ ফল ফল বাযতী নতটকীয নাচ তাপড়ল তাপড়ল 

উলবা  কযলছন, কদেলছন আইপএর-পফপএলরয পচাযপরডাযলদয যীলযয 

                                                           
267 Porn Has Fueled A 400% Rise In Child-On-Child Assaults In The UK - 

http://bit.ly/2CV4q4r  

268 Influence Of New Media On Adolscent Sexual Health: Evidence And Opportunities - 

http://bit.ly/2CFwURY 

269 Rideout VJ, Foehr UG, Roberts DF. Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-

year-olds. Menlo Park, CA: Henry J. Kaiser Family Foundation; January 2010 
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বোঁজ, মুপব কদেলছন, ফাা প্রথভ আলরা  টাই পত্রকা যােলছন, কমটা ন টস্ঘায, 

নতটকী আয পততালদয ফাংরালদলয ভাদেলজলনয ালথ পযচ কপযল কদায 

“ভান দাপত্ব” পনষ্ঠায ালথ ারন কলয চলরলছ।  

এেনকায ফপরউলডয এক একটা আইলটভ ং ন ট পবপডয কচল োযা। নাযী-

দরুললয ফ যানই কোলন কদোলনা লে। আনায ন্তান এগুলরা কদেলছ, 

লতা আনায ালথ একালথ ফলই কদেলছ, পকন্তু আপন তালক পকছুই ফলরন 

না। এেন ককালনা আইলটভ ং তায বালরা করল  ক লর ক কটা ডাউনলরাড কযায 

জন্য কনলট কতা ঘুলয কফড়ালফই। কই আইলটভ  ালর টয নাভ পরলে গু র াচ ট কতা 

কযলফই। আয এফ জা া কথলকই ক কেোঁজ কল মালফ লন টাগ্রাপপয জ লতয।  

আয ফীয ফাোপর গু লরয এভন অফস্থা কলয কছলড়লছ কম, গু লর ককালনা ফাংরা 

াড ট পরলে াচ ট পদলরই অমুলকয স্কোন্ডার, তমুলকয যালতয আঁধালয ধল টণ, এ-

জাতী েফলযয পরংক চলর আল। আনায ন্তান এভন এক ভালজ, এভন এক 

পযলফল আলছ কমোলন প্রপতপনত তায নজপফক চাপদালক উলক কদা লে। 

আনায াভলনই কটা লে, আপন এ পনল ককালনা ব্যফস্থা পনলেন না, আনায 

ন্তানলক এ কম নতা-তাপড়ত ংস্কৃপত কথলক যিায জন্য ককালনা দলি পনলেন 

না—ক কতা আগুন কনবালনায যাস্তা খ ৌঁজলফই। 

লযয ফায টিপবলত মেন ককালনা আইলটভ ং চরলফ, একটা কছাট যীিা কলয 

কদেলত ালযন। অন্যান্য ফালযয ভলতা অন্যভনস্কবালফ চোলনর পস্ক কলয মালফন 

না। বালরা কলয কোর কযলফন। একটা ১০-১২ ফছলযয কছলর পকংফা কভলয কচালে 

পবপডয প্রপতটি কিভ কদোয কচষ্টা কযলফন।  ালনয কথাগুলরা ভলনালমা  পদল 

শুনলফন। এ ধযলনয ডজন ডজন ফা ত ত আইলটভ ং ফতটভান ভাজ  

ংস্কৃপতলত একটা ১০-১২ ফছলযয পকংফা আয কছাট কছলর অথফা কভলয পচন্তা  

আচযলণয য ঠিক কী ধযলনয প্রবাফ কপরলত ালয, ঠান্ডা ভাথা পচন্তা কযায 

কচষ্টা কযলফন। আা কপয তে অদেধাফলন কষ্ট লফ না। এ আইলটভ ংগুলরা ন ট-

আপক্ত নতপয কলয চলরলছ। 

লন টাগ্রাপপয ালথ ফাচ্চালদয পযচ লে লতা ১০-১২ ফছয ফল, ক ালন 

লুপকল লুপকল ফাচ্চাযা এগুলরা কদেলছ। পকন্তু আপন পনলজই াযাপদন টিপব কছলড় 

কযলে, োালনায ভ ফপরউলডয  ান কছলড় কযলে, এলকফালয কছাট কছাট পশুলক 

আইলটভ ংলয ালথ পযচ কপযল পদলেন, কমোলন অলনক কিলত্রই 

লন টাগ্রাপপয কচল কফপ উলত্তজকবালফ নাযী-দরুললয যান কদোলনা লে। 

ভালঝ ভালঝ ফাজালযয ককালনা “পট”  ান কছলড় লক ফরলছন, “ফাবু! একটু কনলচ 

কদো কতা” ফা “ফাবু একটু ক ল কানা কতা”। কেলনা পক কবলফ কদলেলছন, পনজ 

ালত আপন য কত ফড় ফ টনা কযলছন? 
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কমবালফ বুঝলফন আনায ন্তান ন ট-আক্ত :  

১) ন ট কদোয য াধাযণত োউমালযয পপস্গ পডপরট কলয কপরা । আপন মপদ 

রি কলযন আনায ন্তান োউপমং পপস্গ পডপরট কলয কপরলছ, তালর বুঝলফন ক 

অনরাইলন এভন পকছু কযলছ কমটা ক অন্য কাউলক কদেলত পদলত চালে না। লত 

ালয ক অনরাইলন কপ্রভ কযলছ অথফা ন ট পবপড কদেলছ। কললযটি ফায 

ম্ভাফনাই কফপ। ২০১২ ালর কযা Tru Research এয জপয অদোলয ১৩-১৭ 

ফছয ফী টিলনইজাযলদয ৭১ তাং তালদয োউমায ফা চোট পপস্গ মুলছ কপলর, 

মালত তালদয ফাফা-ভা ককালনা আন্নাজ কযলত না ালয তাযা অনরাইলন কী 

কলয।
270

 

২) আনায ন্তান প্রাইলবী পনল খফই খ ৌঁতখ ৌঁলত ল ড়লফ। তায পনলজয র্লযয 

দযজা রাপ ল যােলফ। 

৩) আপন হুট কলয র্লয ঢুকলর ক চভলক মালফ। তায ভলধ্য অস্বাবাপফক নড়াচড়া 

রি কযলফন। পিপ্র পতলত ক ট্যাফ পভপনভাইম কলয কপরলফ। কডস্কট 

ারলালযয পদলক পস্থযদৃপষ্টলত তাপকল থাকলফ। াত ভাউলয লয কযলে 

দ্রুত ইতস্তত পফপিি পক্লক কযলত থাকলফ, কইজ পযলি কযলত থাকলফ। 

“কী কযছ?” পজজ্ঞাা কযলর ক রাজুক াপ ালফ, এই কই ফলর কথা ঘুযালনায 

কচষ্টা কযলফ অথফা কযল  মালফ। 

৪) কোঁথা/কম্বলরয পনলচ লুপকল লুপকল কভাফাইর ব্যফায কযলফ। 

৫) যাত কজল  কভাফাইর ব্যফায কযলফ। ফাইলয কর্াযালপযা ফা কেরাদৄরা কযায 

কচল াযাপদন র্লযয ককালণ পপলত ফল থাকলফ।  

একদভ চুচা ল মালফ। আনায াল পিলনয পদলক তাপকল র্ণ্টায য র্ণ্টা 

ফল থাকলফ, কতভন ককালনা নড়াচড়া কযলফ না, ককালনা কথা ফরলফ না। আপন 

তায কচাযা অস্বাবাপফকতা রি কযলফন। কমভন : মুে রার ল মালফ, কজালয 

কজালয পনশ্বা ড়লফ। 

৬) ফাথরুলভ কভাফাইর পনল মালফ। ফাথরুলভ আল য কচল দীর্ ট ভ কাটালফ। 

৭) পপয পিন কদালরয পদলক ঘুপযল কনলফ, কমন পিলন কী চরলছ তা কদো না 

মা।  

                                                           
270 Jamie Le, ―The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is Getting Past 

Parents,‖ - http://bit.ly/2CIHg3i 
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৮) ন টাইট পবপমট কযলর াধাযণত আলয পযভাণ ফাড়লত থালক। কনট 

োউপমং কযায ভ আপন প্রচুয পযভাণ আ কনাটিপপলকান মন্ত্রণা ভু লর 

ধলয কনলফন, ডারলভ কুচ কারা ো। 

৯) কম নতায প্রপত ক অস্বাবাপফক কক তূর কদোলফ। এভনপক আপন অনাকাপঙ্ক্ষত 

প্রলশ্নয ম্মুেীন লত ালযন। 

১০) তায আচায-আচযলণ, অঙ্গবপঙ্গলত ন টস্ঘাযলদয অদেকযলণয ছা থাকলফ। 

১১) আপন আপফষ্কায কযলফন ক স্তমভথুন কযলছ। 

এ রিণগুলরা থাকলর বুঝলফন, আনায ন্তান ন ট কদেলছ। এয পকছু পকছু অফশ্য 

(২, ৪) এটা ইপঙ্গত কলয কম, আনায ন্তান অন্য কায লঙ্গ “ভলনয” করনলদন 

কলযলছ।
271, 272, 273

  

 

এেন উা? 

এক কালর আপন আপফষ্কায কযলরন কম, আনায ন্তান লন টাগ্রাপপ কদলে। প্রচণ্ড 

ভানপক আর্াত কলরন। আনায ন্তালনয পনষ্পা পফত্র মুেটা আনায কচালেয 

াভলন কবল উঠর। আপন পকছুলতই বুঝলত াযলরন না, আনায যীলযয একটা 

টুকলযা কীবালফ এ জর্ন্য কনা আক্ত ল ক র আয আপন কটয কলরন না। 

এেন কী কযলফন আপন? ল্যাট-পপ পছপনল কনলফন? দুলটা থাপ্পড় পদল 

ফকাঝকা কযলফন? র্য কথলক কফয কলয কদলফন র্াড় ধলয, নাপক পফল পদল 

কদলফন? কীবালফ ন্তানলক কপযালফন ক নীর যলেয অন্ধকায জ ৎ কথলক? 

রজ্জাজনক এ পফল পনল কীবালফই-ফা কথা ফরলফন তায ালথ? 

এফ জটির ভস্যায ম্ভাব্য পকছু ভাধান পনল আলরাচনা কযফ আভযা ইন া 

আল্লাহ্ । 

১) প্রথভত র্াফলড় মালফন না।  

অপধকাং ফাফা-ভাই কম ভুরটা কলয ফলন কটা লরা, ন্তানলক ন ট কদো অফস্থা 

ালতনালত ধলয কপরলর ফা ন্তান ন ট কদেলছ, ককালনাবালফ এটা বুঝলত াযলর 

যাল  পতাপত জ্ঞান াপযল কপলরন। এ ভুর কেলনাই কযলফন না। আনায 

ন্তানলক আনায লঙ্গ ভন খলর কথা ফরায সুলমা  পদন। আপন কযল  ক লর ক 

                                                           
271 Warning Signs that Your Teen is Secretly Viewing Porn - http://bit.ly/2Cv9YBH 

272 Warning Signs That a Child May Be Viewing Pornography - http://bit.ly/2qqtWf2 

273
        Warning signs that your child might be addicted to porn - www.smalley.cc/warning-

signs-if-your-child-is-watching-online-porn/ 
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যফতী ভ লতা আনায কচালেয আড়ালর অলনক পকছু কলয কফড়ালফ মা 

আপন ককালনা পদন জানলফন না। “কললভল আভায কছলরয এ পযণপত”, “এই 

পিা পদলপছ কতাভালক”, “পনলজয মুে কদোফা না আভায াভলন’’, দা কলয 

এফ ফরলফন না। একটু নধম ট ধরুন। 

পফশ্বা করুন, কদালী প্রভাপণত ফায য আনায ফাচ্চায ভলধ্য এক ধযলনয 

অযাধলফাধ কাজ কযলফ। এ রজ্জালফাধ তায জন্য মলথষ্ট। তালক ফাড়পত রজ্জা 

কদলফন না অলত্যক ধভলক পদল। ভলন যােলফন কম নতা-ংক্রান্ত কক তূর 

অস্বাবাপফক না। কম নচাপদা  কম নতা পনল জানায আগ্র আভালদয ফায 

ভালঝই আলছ। এটি আভালদয জাত পপতযাত। আপন পনলজ কথলক আনায 

ন্তালনয ালথ এ পফলগুলরা পনল কথা ফলরনপন ফা আনায ালথ য 

কপভউপনলকান গ্যা কথলক ক লছ, াাাপ চাযালয কম নতা-তাপড়ত 

পযলফলয কাযলণ ক ভুর জা া জ্ঞান আযণ কযলত ক লছ। 

আনায ন্তান লন টাগ্রাপপয পোঁলদ া কদা এক পনযী পকায ভাত্র। আনায ন্তান 

লতা তায ফন্ধুলদয ফা অন্য কায প্রলযাচনা আকৃষ্ট ল তালদয কভাফাইলর ফা 

ল্যাটল লন টাগ্রাপপ কদেলত উদ্বুদ্ধ ললছ। লন টাগ্রাপপয ফাজায কমবালফ ইন্টাযলনট 

কছল ক লছ তালত এয পফধ্বংী  পফলাক্ত প্রলকা কথলক ফোঁচা কঠিন ল 

দোঁপড়ললছ। তা ছাড়া কম লফাইটগুলরালত অারীন পকছু কনই কগুলরালত কমফ 

পফজ্ঞান কদা , তা অলনক ভ লন টাগ্রাপপয পদলক কটলন পনল মা। তাই 

আফায ফরপছ, দা কলয যা  কযলফন না। প্রথভ প্রথভ আনায লতা কছলর ফা 

কভলয জন্য আপলা লত ালয। পকন্তু তাযয মলথষ্ট াদেভূপত পনল ন্তালনয 

ালথ কথা ফলুন। তালক কফাঝান, “কদলো ফাফা, আভায োযা রা লছ কম ত্যপভ 

গুলরা কদলেছ। পফশ্বা কলযা আপভ কতাভায য যা  কপযপন। আভায যা  তালদয 

য মাযা এবালফ এফ ছপড়ল পদললছ কতাভালদয ভালঝ।” 

আনায ন্তানলক বালরাভলতা কফাঝান কম কম নতা কনাংযা পকছু না। ফাচ্চালদয 

কম নতা-ংক্রান্ত ফাস্তফতা জানালতই লফ। আয কটা আনায কচল কক লদয 

বালরাভলতা জানালত াযলফ? রজ্জা কযলফন না একদভ! ফ ফাড়ায লঙ্গ লঙ্গ 

ফাচ্চালদয ভলধ্য কম নতা পনল কক তূর জা লফ। আপন মপদ আনায ন্তালনয 

লঙ্গ কম নতা পনল তালদয ফলয ালথ মা এভন পযপভত আলরাচনা না কলযন, 

তালর ক তায কক তূর কভটালনায জন্য অন্য কায কালছ মালফ। কটা লত ালয 

ফন্ধু, কাপমন, ইন্টাযলনট। আয এোন কথলকই ন ট-আপক্তয সূচনা লত ালয। কই 

ালথ কম ন-পনীপড়ত ফায আিা থালক। আনায ফাচ্চায কম নপিায জন্য 

কেলনাই স্কুলরয য পনবটয কলয ফল থাকলফন না। কই ালথ স্কুর কথলক 

আনায ফাচ্চালক কি এডুলকান ককাল ট কী কোলনা লে কই পদলক কড়া নজয 

যাখন, ভালঝ ভালঝ তায ফই কেঁলট কদখন। 
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কি এডুলকান পনল দলযা পফলশ্ব বিয লড়মন্ত্র চরলছ। কম নপিায নালভ 

ফাচ্চালদয পফকৃত এফং পনপলদ্ধ কম নতায পদলক আকৃষ্ট কযা লে। পকন্ডায ালড টলনয 

ফাচ্চালদয কযাই কদা লে না। জাভ টাপনলত োঁচ ফছলযয ফাচ্চালদয কোলনা লে 

কীবালফ কনডভ ব্যফায কযলত , কীবালফ চযভানলন্ন (orgasm) ক ৌঁছালত 

!
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 কি এডুলকালনয নালভ কীবালফ পফশ্বজুলড় ককাটি ককাটি পনষ্পা ফাচ্চালদয 

জীফন ধ্বং কলয কদা লে তায য অাধাযণ  লফলণামূরক কাজ কলযলছন 

ড. জুপডথ যাইমম্যান, তলফ ভাজলক কম নাপত কযায এলজন্ডায পফলি মালফ 

ফলর পভপডা এ েফযগুলরা উলঠ আলছ না। আভযা পফললবালফ অদেলযাধ কযফ 

ড. জুপডথ যাইমম্যালনয লফাইট কথলক পনলচয পবপডটি কদেলত,  

The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education 

Agenda - http://bit.ly/2AxY487  

এফং এ ফইটি ড়ায জন্য, 

Sex Education as Bullying - http://bit.ly/2AztXgu 

আনায ফাচ্চালক কফাঝান, কম নতা আল্লাহ্ য () ি কথলক আভালদয জন্য একটি 

উায, মায অপধকায পফলয ভাধ্যলভই অজটন কযলত । দৌপথফীলত ফংধাযা 

টিপকল যাোয দ্ধপত এটি। এয ভাধ্যলভ আভযা আভালদয জীফনঙ্গী ফা পঙ্গনীয 

লঙ্গ সুদৃঢ়  অন্তযঙ্গ ম্পকট স্থান কযলত িভ ই। পযফালযয বাযাম্য 

ফজা যােলত আল্লাহ্ য () পনধ টাপযত একটি পযকল্পনা এটি। পনলজলদয 

শুবৃপত্তলক জাপ ল কতারায জন্য কম নতা ন। আনায ৮-১০ ফছলয ফলী ফাচ্চা 

লন টাগ্রাপপয পোঁলদ া পদল কপরলর, তালক বালরাভলতা পফলটি বুপঝল ফলুন।  

“কদলো, আপভ জাপন ত্যপভ মা কদলেছ তা কদলে প্রথলভ ত্যপভ র্াফলড় প লছ, কতাভায 

কালছ এফ কভালট আনলন্নয রাল পন। কতাভায ফলয একজন কছলর ফা কভলয 

জন্য কটাই স্বাবাপফক। এলফয ালথ ভাপনল কনায ফ এেলনা কতাভায পন। 

ত্যপভ পক জালনা, আভালদয স্রষ্টাই আভালদয জন্য এ পলস্ঘভ নতপয কলয পদললছন। 

পকন্তু এটি শুদৄ আম্মু-আব্বলুদয জন্যই, মাযা ককফর পফলয ভাধ্যলভই এটি কযলত 

ালযন। এটি খফ ক ান একটি পফল। আল্লাহ্  () কেলনাই তা ঢাকলঢার পটিল 

কযায আলদ কদনপন। এ যকভ কাজ পতপন কভালট ছন্ন কলযন না। ফপকছুয 

বালরা  োযা আলছ। কলিয কফরালত তা-ই। কিলক পনল এ যকভ কনাংযাপভ 

আভালদয স্রষ্টালক যাপ ল কতালর। 

কদলো, ত্যপভ কমফ কদেছ তালত কতাভায দৃপষ্টয কপামত লে না। অথচ আল্লাহ্  

() কুযআলন আভালদয আলদ কলযলছন, দৃপষ্ট এফং রজ্জাস্থালনয কপামত 
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কযলত। তোঁয কথাভলতা চরলর পতপন কতাভালক অলনক অলনক বালরাফালফন। পতপন 

কতাভালক এভন এক জান্নালত প্রলফ কযালফন কমোলন কতাভায ভন মা চা, ত্যপভ 

তা-ই কযলত াযলফ। কোলন কতাভালক কাভাকট কযলত লফ না, স্কুলর কমলত 

লফ না। কতাভায কম কাজগুলরা ফলচল বালরা রাল  ত্যপভ কোলন তায ফপকছুই 

চাাভাত্রই কযলত াযলফ। আয আল্লাহ্ য () কথা অভান্য কলয এফ কদেলর 

কতাভালক আল্লাহ্  () জাান্নালভয আগুলন াপস্ত কদলফন। কোলন শুদৄ কষ্ট আয 

কষ্ট। এফায ফলরা ত্যপভ ককানটা চা?” 

আনায ন্তালনয ফ মপদ আলযকটু কফপ , তালর তালক তায ফলয ালথ 

াভিস্যদোণ টবালফ কফাঝান, পকন্তু কথায মূর কটান এ যকভ যাোয কচষ্টা করুন। 

২) লযয ধাটি লে আনায ন্তানলক লন টাগ্রাপপয বাফতা কফাঝালনা। এটা 

খফ, খফ গুরুত্বদোণ ট। য মপদ লন টাগ্রাপপয িপতকয পদক ম্পলকট স্বে ধাযণা না 

থালক, তালর আজ কাক ফা কার কাক ক ন ট পবপড কদো শুরু কযলফই কযলফ। 

২০১০ ালর North London Secondary School এয ১৪-১৬ ফছয ফীলদয 

পনল ালব ট কযা । কদো মা কম তকযা ৩০ জন ১০ ফছয ফা তায কচল কভ 

ফলই অনরাইলন লন টাগ্রাপপ কদলে কপলরলছ। তকযা ৭৫ জন জাপনললছ তালদয 

ফাফা-ভা কেলনাই লন টাগ্রাপপ না কদোয ব্যাালয তালদয ালথ আলরাচনা 

কলযনপন।
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 আনায ন্তালনয লঙ্গ পফস্তাপযত আলরাচনা করুন। আনায 

আলরাচনালত কী কী পফল উলঠ আলফ ফা আনায উস্থানা ককভন লফ কটা 

পনবটয কযলফ আনায ন্তালনয ফলয য। পনলজ আনায ফাচ্চায লঙ্গ কথা 

ফরলত রজ্জালফাধ কযা উপচত না। পনরুা লর আনায ফাচ্চালক লন টাগ্রাপপয 

বাফতায লয ফই ড়ালত ালযন, পবপড কদোলত ালযন। তলফ পনপশ্চত 

কযলত লফ কম, ক লন টাগ্রাপপয বাফতায য স্বে একটা ধাযণা ালে। 

৩) আনায ন্তানলক ন ট-আপক্ত কাটালনায জন্য কভাটিলবট কযা শুরু করুন। এই 

ফইল কদা টিগুলরা পলরা কযলত ফলুন। 

৪) আনায ন্তানলক াযতলি একা থাকলত কদলফন না, পফলল কলয অর 

ভল। কাযণ, অর ভই লন টাগ্রাপপলত আক্ত ফায অন্যতভ কাযণ। 

তালক নানা ধযলনয কেরাদৄরা ফা কপ্রাডাপিব কালজ ব্যস্ত যাখন। পবপড ক ইভ 

কথলক মতটা ারুন দূলয যাখন। অনরাইন পবপড ক ইভলয আ অলনক 

ভই ন ট াইলটয ন্ধান পদল কদ। তালক পনল ঘুরুন ফা াযলর প্রপত িাল 

একফায পোপভপর পরল কফয ন। লক ভ পদন। 

                                                           
275 Put Porn In Its Place - http://bit.ly/2CxPxnJ 
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পপপযপঙ্গলদয অন্তুঃাযশূন্য বেতায চাকপচলকে আভালদয কচাে ধোঁপধল প ললছ। 

তালদয ভলতা াটালকই আভযা আভালদয জীফলনয যভ েত ফাপনল কপলরপছ। 

পদন-যাত টাকা, স্ঘোটা আয কোপযালযয কছলন ছুটলত ছুটলত পযফাযলক ভ 

কদায সুলমা   না আভালদয। ভভতাভী ভালযা আজকার ন্তালনয বুকবাো 

কান্নালক ভুলর স্বাধীন ফায পভলে আা র্লযয ফাইলয অপপ-আদারলত চাকপয 

কযলত চলর এললছন। ন্তান ভাদেল লে বুায কালছ। ফাফা-ভা কোপযালযয 

কদাাই পদল ন্তানলক কস্দ-ভভতা, আদয-বালরাফাা কথলক ফপেত কলয কই 

শূন্যস্থান দোযণ কযলছন ইলরিপনক গ্যালজট, কেরনা, দাপভ জাভাকাড় আয এক 

আকা স্বাধীনতা পদল। কই স্বাধীনতা ইট-কাঠ-াথলযয েোঁচা ফন্নী ফাচ্চালদয 

ফানালে ন ট-আক্ত পকংফা ভাদকাক্ত। 

কছাটলফরা বাত োা পনল আপভ আভায ভালক অলনক জ্বাপরলপছ। ভা কত কষ্ট 

কলয, নধম ট ধলয, ডাপরভকুভালযয  ল্প শুপনল, কাঠপফড়াপর আয কাযা  ালছয 

াতায আড়ালরয বুরবুপর কদপেল বাত োইললছন। এ যকভ  ল্প আভালদয 

কজনালযালনয প্রা প্রলতেকটি কছলরলভলয।  

এই মৄল য চাকপযজীফী ভালযা াযাপদন কতা ন্তানলদয তালদয কস্দ-বালরাফাা 

কথলক ফপেত কলযন, পদন কলল র্লয পপযলর কই  লল্পয কতভন ককালনা পযফতটন 

 না। লতা াযাপদন আনায ন্তান চাতক াপেয ভলতা আনায জন্য 

অলিা কলয থালক। পকন্তু ক্লান্ত যীলয খফ কফপিণ আপন তালক ভ পদলত 

ালযন না। বাত কেলত না চাইলর কাটু টলনয াভলন ফপল কদন। ন্তালনয ালত 

ইলরিপনক গ্যালজট ধপযল পদল আপন পফোভ কনন। ধীলয ধীলয তায কছাট্ট 

ভনটালত িত সৃপষ্ট লত থালক। গ্যালজট-আপক্ত তালক ফাপনল কদ ন ট-আক্ত। 

একটু পস্থয ল ফল ঠান্ডা ভাথা পচন্তা করুন। ককন আপন যাত-পদন উদাস্ত 

পযেভ কযলছন? ককন টাকায কছলন ছুটলছন? টাকায জন্যই কী কেঁলচ থাকা, 

নাপক কেঁলচ থাকায জন্য টাকা? আনায ন্তানলকই মপদ আপন ভ পদলত না 

ালযন, আনায ন্তানলক ভাদেললয ভলতা ভাদেল কযলত না ালযন, তালর এত 

টাকা-া, কোপযায পদল কী কযলফন? কফান, আনাযা স্বাধীন ল, 

অথ টমনপতকবালফ স্বাফরম্বী ল কী কযলফন, মপদ আনায কদলয একটি অং ভলন 

ভলন আনায য অপবভান পনল াযা জীফন ায কলয কদ, আনালক ঘৃণা 

কলয? 

 কায লঙ্গ পভলছ, ককাথা মালে এগুলরা কোর করুন। ফন্ধুফান্ধফ ফা অন্য ককউ 

লক ন ট কদোয জন্য কজাযাজুপয কযলর কীবালফ কটকপনকোপর “না” ফরলত লফ 

কোন। কাপমনলদয ালথ  কী পনল  ল্পগুজফ কলয কগুলরা কথা কথা জাদেন। 

কছাট কথলকই লক দ টা কযালত, নজলযয কপামত কযলত অবেস্ত কলয ত্যলুন। 

পফযীত পরলঙ্গয কাপমন ফা ফন্ধুলদয লঙ্গ দ টা কযায জন্য উৎাপত করুন। 
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অলনক ফাফা-ভাই এটালক গুরুত্ব কদন না। বালফন যা কতা পনলজয বাইলফালনয 

ভলতাই, তা ছাড়া কছাট ভাদেল... ভস্যা কী? 

পফশ্বা করুন, ন ট-আপক্ত কতা ফলটই, পমনায ভলতায বিয ালয পদলক কটলন 

পনল কমলত ালয পফযীত পরলঙ্গয কাপমন ফা ফন্ধুলদয ালথ অফাধ কভরালভা। 

ভূপয ভূপয উদাযণ যললছ। ভাপভ, চাপচ এই ধযলনয  াইলয ভাযাভলদয ালথ 

কমন ক দ টা কভলন চরলত ালয, কটা আনালক পনপশ্চত কযলত লফ। কালজয 

কভলয ব্যাালয াফধানতা অফরম্বন কযলত লফ। র্ন র্ন অন্য কায ফাা 

যালত থাকলত চাইলর বালরাভলতা েপতল কদেলত লফ ব্যাাযটা কী। য কাায 

পফছানা আরাদা কলয পদলত লফ। অন্য কায লঙ্গ  পফছানা কায কযলফ না।  

এগুলরায অলনক পকছুই আনায কালছ ফাড়াফাপড় ভলন লত ালয। পকন্তু ফাস্তফতা 

ম্পূণ ট আরাদা। এই পফলগুলরা না কভলন চরায কাযলণ কত ভাদেল কম কম ন-

পনীড়লনয পকায ললছ, ন ট-আক্ত পকংফা পফকৃত কম নাচালয অবেস্ত ললছ 

তায ইত্তা কনই। 

৫) তালক মুপরভ ইপতালয পলযালদয লঙ্গ পযপচ কপযল পদন। যাসূলুল্লা 

() াাফা (), ারাপ ণ, সুরতান দেয উদ-দ্বীন জপঙ্গ, ারা উদ-দ্বীন 

আইয়ুফী, তাপযক পফন পমাদ, মুাম্মদ পফন কাপভলদয কমন ক কযার ভলডর 

পললফ কন ক কচষ্টা অব্যাত যাখন। আনায ন্তালনয কযার ভলডর মপদ  

ফপরউড, পরউলডয চপযত্রীন নাক-নাপকা পকংফা ককালনা কস্পাট ট 

াযলানাপরটি, তালর পনপশ্চত থাকুন পদন পদন ক ননপতকবালফ অধুঃপতত লফ, 

ন ট পবপডয লঙ্গ খ্যতা  ড়লফ। কই লঙ্গ ন ট-আপক্ত কথলক পপলয আলত 

চাইলর খফ লজই পপযলত াযলফ না। 

৬) ফাা এভন পকছু যােলফন না মা লন টাগ্রাপপয পদলক ধাপফত কলয। প্রথভ 

আলরায "নকা", “অদৄনা”, “পকলায আলরা” “আনন্ন” পকংফা নদপনক পফলনাদন 

াতা, ানন্না, আনন্নলরাক ফা এ ধযলনয ম্যা াপমন না। আইলটভ ং, পভউপমক 

পবপড, ফপরউড এফং পরউলডয পলনভা—এগুলরা আনায ন্তালনয 

লন টাগ্রাপপলত আক্ত ল মাফায কাযণ ল দোঁড়ালত ালয। 

৭) ফাা কম পপ ফা ল্যাট আপন আনায ন্তানলক ব্যফায কযলত পদলেন, 

তা ড্রপংরুভ ফা এভন ককালনা রুলভ পযল পনন, কমোলন আলত কমলত কলরয 

কচাে একফায লর ড়লফ। 

৮) ইন্টাযলনলট আনায ন্তান কী পযভাণ ভ কাটালফ তা ঠিক কলয পদন। 
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৯) আনায ন্তানলক কাভফায এফং বৃস্পপতফায নপর কযাজা ারলনয জন্য 

উৎাপত করুন। এটি কম ন-প্রবৃপত্তলক পনন্ত্রলণ যাোয জন্য যাসূলুল্লায () 

জাপনল কদা দ্ধপত। 

১০) চাইলর ন্তালনয জন্য পফলয ব্যফস্থা কযলত ালযন। পফল ন ট/স্তমভথুন-

আপক্তয দলযাদপয ভাধান ন, এ পনল আভযা আল ই আলরাচনা কলযপছ। তলফ 

আপক্তয ভাত্রা কভালনায জন্য এফং মাযা এেলনা আক্ত ন তালদয আক্ত া 

কথলক ফোঁপচল যােলত ালয পফল। 

১১) প্রচুয পযভাণ দু’আ করুন। দান-াদকা করুন। 

১২) ন ট লফাইটগুলরা ব্লক কযায পটোয ফা অোপ্স ব্যফায করুন। “পফলল 

পফলি” পলযানালভয করো এ পনল পফস্তাপযত আলরাচনা ালফন। 

১৩) আনায ন্তানলক ন ট-আপক্ত কাটালনায জন্য পকছুটা ভ পদন। একফালযই 

হুট কলয ক ন ট কদো কছলড় পদলত াযলফ না। ভ রা লফ। পরটলভলন্টয ভ ন ট 

কদো অফস্থা তালক ালতনালত ধলয কপরলর যা াযাপ  কযলফন না। 

লফ টাপয আল্লাহ্ য () য তাাক্কুর কযলত লফ। আল্লাহ্ য () কালছ দু’আ 

কযলত লফ প্রচুয পযভালণ। 
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নফত্তল নফলক্ষয় 

 

ন ট-আপক্ত ছাড়ায জন্য ন ট লফাইট ব্লক কযায পটোয ফা অোপ্স ইনস্ঘর 

কযা খফই জরুপয। “ন ট কদেলত ভন চাইলরা, ালতয মুলঠা াইপস্পড ইন্টাযলনট, 

দুলটা পক্লক, তাযয ন ট পবপডয পফার বান্ডায” এ যকভ অফস্থা থাকলর ন ট-

আপক্ত কথলক কফয ল আা দুুঃাধ্য। এই করো আভযা আনালদয এভন পকছু 

পটোয, অোলপ্সয ন্ধান কদলফা, মা পদল আপন অনরাইলনয পপতনা 

কভাকালফরায যদ কল মালফন। 

 

K9 পটোয 

মতগুলরা ন ট ব্লপকং পটোয আলছ তালদয ভলধ্য K9 Web Protection 

পটোয আভালদয ফলচল ছলন্নয। এ K9 পটোয কর কালজয 

কাপজ। শুদৄ এ একটি পটোয ইন্পটর কলযই আপন আনায পপলক 

ন টাইলট প্রলফলয জন্য অলবদ্য কলয কপরলত াযলফন ইন া আল্লাহ্ ! 

K9 পটোয ইন্পটলরয টিউলটাপযার - http://bit.ly/2FCWxl3  

K9 পটোয ডাউনলরাড করুন এোন কথলক - http://bit.ly/1lgZmes  

K9 পটোয ইন্পটর কযায পপডএপ টিউলটাপযার ালফন এোলন - 

http://bit.ly/2CvZ8LA 

 

অোন্ড্রলড কপালন ন ট াইট ব্লক কযা  

খফই জনপপ্র এক ন ট াইট Women and Tech পলযানালভয করো ফলরলছ, 

তালদয পবপমটযলদয ভলধ্য তকযা ৭২ জনই কভাফাইর কপান ব্যফায কলয তালদয 

াইলট োউম কলয থালক। ২০১৭ ালর কযা জুপনায পযাচ ট কথলক কদো মালে 

প্রা ২৫ ককাটি ভাদেল কভাফাইর কপান অথফা ট্যাফলরট ব্যফায কলয ন ট পবপড 

কদলেলছ। ২০১৩ ালরয ত্যরনা মা প্রা তকযা ৩০ বা  কফপ।
276

স্মাট টলপালনয 

                                                           
276 Juniper Research, ―250 Million to Access Adult Content on their Mobile or Tablet by 

2017, Juniper Report Finds - http://bit.ly/2D0Hq3M 
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উন্নপতয লঙ্গ লঙ্গ াল্লা পদল কফলড়লছ স্মাট টলপান ব্যফায কলয ন ট কদোয 

পযভাণ। একটা কভাফাইর কপান লঙ্গ যােলতই , ল্যাট ফা পপ থাকা ততটা 

জরুপয না, আফায কভাফাইর কপান দালভ স্তা। াইলম ল্যাট ফা পপয কচল 

অলনক কছাট া কমলকালনা জা ালতই পনল মাা মা, ফাথরুলভ, কোঁথায 

পনলচ, আড়ালর-আফডালর, পচা-চাা—ফোলনই। কালজই ন ট কদোয ভাধ্যভ 

পললফ কভাফাইর কপান কম ন ট-আক্তলদয ছলন্নয তাপরকা ীলল ট থাকলফ তা 

ফরাই ফাহুল্য। ফাচ্চাকাচ্চালদয ন ট-আপক্তয ম্ভাব্য একটা ভাধ্যভ লে স্মাট ট 

কপান। ফাচ্চাকাচ্চা, টিলনইজায কথলক শুরু কলয কর ফী ভাদেললক লন টয 

অন্ধকায জ ৎ কথলক দূলয যাোয জন্য ইন্টাযলনট পপোপযং পলস্ঘলভয াায্য 

কনা খফই জরুপয। 

পপলত ন ট াইট ব্লক কযায জন্য K9 নালভয অাধাযণ একটা পটোয 

আলছ। পকন্তু আপলালয পফল লরা ফলচল কফপ ন ট াইলট োউম কযা  কম 

কভাফাইর কপান পদল, কই কভাফাইর কপালন ন ট াইট ব্লক কযায জন্য কতভন 

বালরা ককালনা অোপ্স কনই। কমগুলরা আলছ কগুলরা স্বংম্পূণ ট না ফা পি না।  

টাকা পদল পকনলত । টাকাটা ফড় কথা না, ফড় কথা লে অনরাইলন অোপ্স 

ককনায জটিরতা এফং কই ালথ অোপ্সগুলরায স্বংম্পূণ ট না া। এ জটিরতা 

কথলকই স্মাট টলপানগুলরালত আয ন ট ব্লপকং অোপ্স ইন্পটর কযা ল লঠ না।  

অোপ্স ফানালনালত স্তাদ এভন বাইলদয কালছ অদেলযাধ থাকলফ আনাযা এ 

পফলটি পনল একটু বাবুন। আল্লাহ্  () আনালদয কম কমাগ্যতা পদললছন কটা 

কালজ রাপ ল অতেন্ত প্রলাজনী পকন্তু অফলপরত এই ব্যাাযটিলত একটু 

ভলনালমা  পদন। ভগ্র মুপরভ উম্মা তথা ভানফজাপত আনালদয পদলক কচল 

আলছ। আল্লাহ্ য () য বযা কলয কালজ াত পদন, আল্লাহ্  () জ কলয 

কদলফন ইন া আল্লাহ্ ।  

কজাড়াতাপর পদল কীবালফ অোন্ড্রলড কপালন ন ট াইট ব্লক কযা মা, চলুন 

আলরাচনা কযা মাক :  

১) লন DNS Address পযফতটলনয ভাধ্যলভ 

ককফর াইপাই পদল ইন্টাযলনট ব্যফায কযলর এ দ্ধপতলত ন ট াইট ব্লক কযা 

মালফ। কভাফাইর ডাটা পদল ইন্টাযলনট ব্যফায কযলর এই দ্ধপত ব্যফায কলয ন ট 

াইট ব্লক কযা মালফ না। পবপড টিউলটাপযার - http://bit.ly/2mwVkD5 

২) পস্পন োউমালযয ভাধ্যলভ 

এটি আভালদয ছলন্নয দ্ধপত। কফ কাম টকযী। প্রলাজনী এই অোপ্সগুলরা নাপভল 

পনন কে কস্ঘায কথলক, 

http://bit.ly/2mwVkD5
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Spin Browser - http://bit.ly/2cJ5uf 
App Lock - http://bit.ly/1jjyav2 

পবপড টিউলটাপযার - http://bit.ly2FlCLcI 

 

ইউটিউলফয পপতনা কথলক যিা 

ইউটিউলফয পপতনা পনল আভযা আল ই আলরাচনা কলযপছ। পপয জন্য K9 

পটোয ইন্পটর কলয পনন। ইউটিউলফয অশ্লীর পকংফা কম ন উলত্তজক পবপড 

কথলক যিা াফায আলযকটি বালরা একটা উা লরা ালজলস্ঘড পবপড পরস্ঘ 

অশ্লীরতা মুক্ত যাো। ইউটিউফ আনায ালজান পরলস্ঘ কম পবপডগুলরা কদো 

তা মূরত পকছু পজপনলয য পবপত্ত কলয কদ। যা চা কম আপন কম রুপচয 

করাক আনালক ক যকভ পবপড পযলফন কযলত। আয এ জন্যই আপন মপদ 

পফপবন্ন ইরাপভক পবপড ফায ফায কদলে থালকন, তালর তাযা ই ধযলনয 

পবপডগুলরা ডানালয াইডফালয কদোলত থালক। অশ্লীর পবপডয কিলত্র 

একই নীপত।  

পদ্বতীত, ইউটিউলফ অংখ্য পবপড চোলনর কথলক কম কম চোলনর আপন 

াফিাইফ কলয যােলফন কফ চোলনলরয পবপডগুলরা আনালক ক্রভা ত 

কদোলত থাকলফ। এেন আনায াফিাইফ কযা চোলনরগুলরা মপদ  ফ 

ইরাপভক চোলনর, তালর অশ্লীর পবপড আনায াভলন আায কতভন ককালনা 

সুলমা  ালফ না। এই দ্ধপতটা অলনক কাম টকয। পফত্র যাো মা পনলজয ইউটিউফ 

পযলফ। াফিাইফ কযলত লর আল  আনালক ইউটিউলফ াইন ইন (র  ইন) 

কলয পনলত লফ। আয এ জন্য একটি পজ-কভইর আইপড থাকলত লফ।  

ইউটিউলফ মাফায য ডানাল ককাণা কদেলফন ―Sign In‖ করো থালক। ―Sign 

In‖ এ পক্লক কলয কভইর আইপড পদল র  ইন কযায য পফপবন্ন ইরাপভক 

পবপড াচ ট পদল তালদয চোলনরগুলরা াফিাইফ কলয পনন। একফালয দ-

ফালযাটা কলয পনলত ালযন মালত কলয লয এগুলরায পবলড় অন্য অশ্লীর পবপড 

ালজান পরলস্ঘ জা াই না া। এ ছাড়া http://viewpure.com এ প ল 

ককালনা পবপডয পরংক কস্ঘ কলয পবপড অোলি কযলর ককালনা ালজান পরস্ঘ 

আলফ না ইন া আল্লাহ্ । অশ্লীরতা কথলক পকছুটা লর পনযাদ থাকা মালফ। 

অোন্ড্রলড কপালন ইউটিউলফয পপতনা কথলক যিা াফায ব্যাালয আলরাচনা কযা 

ললছ পনলচয দুটি পবপডলত। কদেলত ভুরলফন না। 

১) http://bit.ly/2FzKipk 

২) http://bit.ly/2mzHpfz 
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প্রলাজনী অোপ্স ডাউনলরাড পরংক :  

Youtuze - http://bit.ly/2cqx4QM  

App Lock - http://bit.ly/1jjyav 

অনাকাপঙ্ক্ষত অোড ব্লক 

অনরাইলনয অনাকাপঙ্ক্ষত অোড বিয ভস্যায কাযণ লত ালয। তা ছাড়া 

এফ অনাকাপঙ্ক্ষত অোড োউপমং পস্পড অলনক কপভল কদ। অনরাইলনয 

অমাপচত অোড দূয কযায জন্য addons পললফ Adblock ব্যফায কযলত 

ালযন। Firefox, Chrome দুলটায জন্যই ালফন। 

১) Google Chrome এয জন্য Adblock - http://bit.ly/1bia3G6 

২) Firefox এয জন্য Adblock - https://mzl.la/2CI98om 

অোন্ড্রলড কপালনয জন্য নাপভল পনন এ দুটি অোপ্স : 

AppBrain Ad Detector - http://bit.ly/2dhkPTo 

Free Adblocker Browser - http://bit.ly/1PGjcNY 

কীবালফ ডাউনলরাড এফং ইন্পটর কযলত লফ তা ধাল ধাল জানায জন্য কদখন 

পনলচয পবপড টিউলটাপযার - http://bit.ly/2CHMJrk 

এ ছাড়া াইপাই যাউটালযয অোলড্র পযফতটন কলয ন টাইট ব্লক কযা মা। 

াঠকলদয অদেলযাধ কযফ আভালদয ইউটিউফ চোলনলর (Lost Modesty - 

http://bit.ly/2Dg7eLR) পনপভত কচাে যােলত। 

 

কক, কীবালফ ব্যফায কযলফন 

১) আপন পনলজ ন ট-আক্ত লর একদভ কালছয ককালনা ফন্ধুয াায্য পনল এই 

অোপ্স/পটোযগুলরা ইন্পটর কলয পনন। শুদৄ আনায ফন্ধু াাড ট জানলফন, 

আয ককউ না। এলত চাইলর আপন কপ্রালটকান কবলে অনরাইলন ন ট কদেলত 

াযলফন না। 

২) আনায স্বাভী ন ট-আক্ত লর তায লঙ্গ আলরাচনা কলয পনল 

অোপ্স/পটোযগুলরা ইন্পটর কযলফন। শুদৄ আপন াাড ট জানলফন। 

৩) আনায ন্তানলক অনরাইন লন টাগ্রাপপ কথলক ফোঁচালনায জন্য আপন 

অোপ্স/পটোয ইন্পটর কযলফন। আনায ন্তানলক ককালনাভলতই াাড ট 
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জানলত কদলফন না। অোপ্স/পটোয ইন্পটর কযায আল  তায ালথ কোরাখপর 

আলরাচনা কলয পনলর বালরা । 

ককালনা অো ফা পটোয খ ৌঁলজ কলত, ডাউনলরাড কযলত পকংফা ইন্পটলর 

ককাথা ককালনা ভস্যা লর পনপশ্চলন্ত কমা ালমা  কযলত ালযন আভালদয কপবুক 

কইলজয ইনফলি: www.facebook.com/lostmodesty  

অথফা কভইর কযলত ালযন এ ঠিকানা : lostmodesty@gmail.com 

পটোয/অোপ্স ইন্পটর কযায ালথ ালথ অন্তলয আল্লাহ্ য () ব ফাড়ালনায 

জন্য কচষ্টা কযলত লফ। ইন পোি অন্যান্য ফপকছুয কচল এটা কফপ জরুপয। 

পনলজয ভলন মপদ আল্লাহ্ য () ব থালক, পদো থালক, তালর অন্য ককালনা 

উা ছাড়া ন ট-আপক্ত কাটিল ঠা মালফ ইন া আল্লাহ্ । পকন্তু অন্তলয ব্যাপধ দূয 

না লর, মত অোপ্স-পটোয পকংফা টি ব্যফায করুন না ককন, একভ না 

একভ া পকালফই। াভা তাউপপপক ইল্লা পফল্লা
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আনভ তাযায় তাযায় যটিত্তয় পদত্তফা 

 

এক. 

জাপন কদাস্ত, কার না কঠিন একটা া কলয কপলরপছ। রুলভ ককউ পছর না, 

দযজাটা ফন্ধ কলয, অনরাইলন প ল... 

বাই থামুন! আয কথা ফাড়ালফন না। 

আনায কম ালয কথা আল্লাহ্  () ছাড়া আয ককালনা কাকিী কটয াপন, 

আনায কম া ভাদেললয কাছ কথলক আল্লাহ্  () ক ান কযলেপছলরন, কটা 

আপন পনলজ কলরয াভলন প্রকা কলয পদল পনলজয কী ফ টনা কযলছন 

জানলর, আলিল ভাথায চুর একটা একটা কলয পিঁলড় চান্দু ল কমলতন তবু 

আলি দ্যাত না। 

যাসূলুল্লা () ফলরলছন, “আভায কর উম্মত ভাপ ালফ, তলফ প্রকাকাযী 

ব্যতীত। আয পনশ্চ এ ফড়ই দষ্টতা কম, ককালনা ব্যপক্ত যালত অযাধ কযর মা 

আল্লাহ্  () ক ান যােলরন। পকন্তু ক কবায লর ফলর কফড়ালত রা র, ক অমুক! 

আপভ আজ যালত এভন এভন কভ ট কলযপছ। অথচ ক এভন অফস্থা যাত 

অপতফাপত কযর কম, আল্লাহ্  () তায কভ ট ক ান কযলেপছলরন, আয ক কবালয 

উলঠ তায য আল্লাহ্ য () দ টা খলর কপরর।” 

                                                                        (প বুোপয : ৫৭২১) 

 

আলযকটি ফণ টনা অদেমাী, আল্লাহ্  () ালযয ভদালন কপলযতালদয ফরলফন 

মা আভায অমুক অমুক ফান্নালক কডলক পনল এলা। কপলযতা ণ ফান্নালদয 

পনল এল আল্লাহ্ য ()াভলন দোঁড় কপযল কদলফন। আল্লাহ্  () ফান্নালদয 

ফরলফন, ক আভায ফান্না! আভায কালছ এলা। ফান্না আল্লাহ্ য () কালছ এল 

দোঁড়ালফ, আল্লাহ্  () ফান্নালক আয কালছ ডাকলফন। ফান্না আল্লাহ্ য () আয 

কালছ প ল দোঁড়ালফ। এবালফ ফান্না আল্লাহ্ য () এত কালছ চলর মালফ কম, ক দেয 

দ্বাযা আোপদত ল মালফ। আল্লাহ্  () এফং তায ভালঝ শুদৄ একটা দ টা থাকলফ। 

ককালনা কপলযতা তালক আয কদেলত ালফ না, শুনলত ালফ না আল্লাহ্  () 
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এফং ফান্নায কলথাকথন। শুদৄ আল্লাহ্  () আয তোঁয ফান্না। আল্লাহ্  () তোঁয 

ফান্নালক ফরলফন, “ইা আফপদ, কদলো কতাভায আভরনাভা, ত্যপভ পনলজই কদলো 

দৌপথফীলত কী কলয এলছ ত্যপভ।” 

ফান্না তায আভরনাভা কচাে বুরালফ—শুদৄ া আয া, যাপ যাপ া। 

আল্লাহ্  () ফরলফন, ইা আফপদ, ত্যপভ পক জানলত না, ত্যপভ ক ালন কম কাজ 

কলযা আপভ কটা কদেলত াই? ত্যপভ পক জানলত না, একপদন কতাভালক আভায 

াভলন দোঁড়ালত লফ? ত্যপভ পক জানলত না, একপদন আপভ কতাভায ফ কালজয 

ব্যাালয পজজ্ঞাা কযফ? 

ফান্না উত্তয কদলফ, “ইা যব্ব! আপভ জানতাভ, জানতাভ... আপভ জানতাভ। 

আল্লাহ্  () ফরলফন, তালর ককন ত্যপভ এ কাজগুলরা কলযপছলর? 

ফান্না উত্তয কদলফ, ইা যব্ব! আনায াভলন এ ালয কফাঝা পনল দোঁপড়ল আভায 

পফচায কযায কচল আভালক জাান্নালভ পনলি কযা আনায জন্য অলনক জ। 

আল্লাহ্  () ফরলফন, াতা উো, লযয দৌষ্ঠা মা। 

ফান্না লযয াতা প ল কদেলফ দলযাটাই আল য কচল জর্ন্য গুনা দ্বাযা 

পযদোণ ট। এবালফ ক দলযা আভরনাভায াতা কচাে বুলরালফ। প্রলতেক াতালতই 

আল য াতায কচল আয কফপ, আয জর্ন্য গুনা কদেলত ালফ ক। ফান্না 

প্রচণ্ড ভন োযা কলয কপরলফ। প্রচণ্ড তা ল ক বাফলফ, আভালক আল্লাহ্  () 

পনশ্চই এেন জাান্নালভয আগুলনয  লতট কপলর কদলফন। আপভ কতা বালরা আভর 

কলযপছরাভ, পকন্তু কগুলরা আভায কালজ এর কই? আভায াই আভালক ধ্বং 

কলয ছাড়র! 

আল্লাহ্  () ফান্নালক ফরলফন, ইা আফপদ! ত্যপভ ককন কতাভায াগুলরা ক ান 

কলয কযলেপছলর দুপনায জীফলন? 

ফান্না জফাফ কদলফ, ইা যব্ব! আপভ আভায াগুলরা পনল রপজ্জত পছরাভ। 

আল্লাহ্  () ফরলফন, ত্যপভ পক কদলোপন দৌপথফীলত আপভ কতাভায াগুলরা 

ভাদেললয কাছ কথলক ক ান কযলেপছরাভ। এটা পছর কতাভায প্রপত আভায যাভা। 

আজলক আপভ কতাভায াগুলরা ভাদেললয কাছ কথলক ক ান কলয যােফ।  

(অন্য একটা ফণ টনা এললছ, আল্লাহ্  () ফরলফন, “দুপনালত ত্যপভ কতাভায 

মুপরভ বাইলয কদাল ক ান কলয যােলত, তাই আজলক আপভ কতাভায কদাল 

ক ান কলয যােফ।”) আল্লাহ্  () ফান্নালক ফরলফন, এফায আভরনাভায াতা 

উো। 
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আভরনাভা খরলতই ফান্নায কচাে কালর উলঠ মালফ। দলযা আভরনাভা জুলড়ই শুদৄ 

বালরা কাজ। াকাজগুলরায ককালনা পচহ্ন কনই। কপলযতাযা জানলফ না কম, 

আল্লাহ্  () ফান্নায ভস্ত া আভরনাভা কথলক মুলছ কপলর বালরা কাজ পদল 

দোণ ট কলয পদললছন। অতুঃয ফান্নালক ভাপ কলয কদা লফ।
277

 

বাই আভায, ন ট পবপড কদো ফা স্তমভথুন কযা ছাড়লত না াযলর কচষ্টা করুন 

এগুলরা ফায কাছ কথলক ক ান কলয যােলত, আল্লাহ্  () ছাড়া ালয ককালনা 

ািী না যােলত। আল্লাহ্ য () দা লর পতপন লতা আনায এ ক ান 

াগুলরা দুপনালত ক ান যােলফন এফং ালযয ভদালন ক ান কযলে 

আনালক িভা কলয কদলফন। অমথা ফাইলক ফলর কফপড়ল ককন িভা াফায এ 

সুলমা টা াযালফন? ফন্ধুলদয লঙ্গ একালথ ফল ন ট কদলে, কভললদয পপ ায 

পফলশ্ললণ কলয ফা ককালনা কাযণ ছাড়াই কস্রপ ভজা কযায জন্য
278

 ফন্ধুলদয লঙ্গ কক 

কত ন ট কদলে, কায কত প  াফাইট কালরকান, কক কতফায স্তমভথুন কলয 

এগুলরা পনল আলরাচনা কলয পনলজই পনলজয াল কুড়ার ভাযলফন না, বাই। 

একপদন আপলা কযলত লফ এফ “পান” কযায জন্য। পকন্তু তেন পকছুই কযায 

থাকলফ না। 

 

দুই. 

কলক ফছয আল  আভালদয কদল একটা ভাপেলরলবর পফমলন ককাম্পাপন 

“কডটিপন” কফ কাযল ার কপলর পদলপছর, এযা মপদ কচায-ফাটায পছর তলফ 

এলদয ভাপেলরলবর ভালকটটিংলয কলন্পন্ফটা অাধাযণ পছর। আপন তালদয 

ককাম্পাপনলত মতজন করাক ঢুকালফন তালদয প্রলতেলকয ইনকাভ কথলক আপন পকছু 

কপভন ালফন। আনায ভাধ্যলভ মপদ খফ কফপ করাক তালদয ককাম্পাপনলত 

জলন কলয, তালর একভ এভন অফস্থা লফ, পকছু না কলযই আপন ভাল 

আযাভল রাে দুলক টাকা কাপভল কপরলফন। ফল ফল ালয য া ত্যলর 

শুদৄ োলফন আয নালক কতর পদল ঘুভালফন। 

সুফানাল্লা, আল্লাহ্ য () ালথ ফান্নায জান্নাত ককনালফচায ব্যফালত ফান্নায 

া দলেয পাফ অলনকটা এবালফই কযা । ভলন করুন, আনায ভাধ্যলভ 

                                                           
277

 প বুোপযয ২৩০৯ নং াপদলয আংপক বাফাদেফাদ - http://bit.ly/2muZhs2 
278 ন ট পবপড/স্তমভথুন-আপক্ত ছাড়ায জন্য ককালনা দ্বীপন বাই, ফন্ধু ফা কালছয ককালনা ভাদেললয াায্য কনা 

খফ জরুপয। একা একা আপক্তয পফরুলদ্ধ রড়াই কযায কচল কজাটলেঁলধ রড়াই কযা অলনক অলনক গুণ বালরা। 

তাযভালন এই না কম, আপন মদু-কদু-ভদৄ ফাইলক ফলর কফড়ালফন আনায ন ট-আপক্ত/স্তমভথুন-আপক্তয 

কথা। আয ফায কাছ কথলক পভপ্যাপথ াফায কচষ্টা কযলফন। 
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আল্লাহ্  () কাউলক কদাাত দান কযলরন। তাযয কই ব্যপক্ত মা মা কনক 

আভর কযলফন কোন কথলক আনায ালফয অোকাউলন্ট কফ পকছু াফ 

কমা  ল মালফ (আভরকাযী ব্যপক্ত তায আভলরয দোণ ট াফ ালফন। তায 

বাল য াফ পফন্দুভাত্র কভলফ না)। আফায আনায কাযলণ ককালনা ব্যপক্ত মপদ 

া কালজ পরি , আল্লাহ্ য () অফাধ্যতা কলয, তালর কই া কালজয জন্য 

ক ব্যপক্ত কতা াপস্ত ালফই কই ালথ আনালক তায ালথ াপস্ত বা াবাপ  

কলয পনলত লফ। াদীল এ যকভ ফণ টনাই এললছ। 

“...মপদ ককালনা ব্যপক্ত ককালনা বালরা লথ আহ্বান কলয, তলফ মত ভাদেল তায 

অদেযণ কযলফ তালদয কলরয দযস্কালযয ভপযভাণ দযস্কায ক ব্যপক্ত রাব 

কযলফ, তলফ এলত অদেযণকাযীলদয দযস্কালযয ককালনা র্াটপত লফ না। আয মপদ 

ককালনা ব্যপক্ত ককালনা পফভ্রাপন্তয পদলক আহ্বান কলয, তলফ মত ভাদেল তায অদেযণ 

কযলফ তালদয কলরয ালয ভপযভাণ া ক ব্যপক্ত রাব কযলফ, তলফ এলত 

অদেযণকাযীলদয ালয ককালনা র্াটপত লফ না।”  

(প মুপরভ : ৬৯৮০) 

আল্লাহ্  () কুযআলন আভালদয স্পষ্ট বালা পনললধ কলয পদললছন আভযা কমন 

া কালজ এলক অন্যলক াায্য না কপয। আল্লাহ্  () ফলরলছন :  

“...লতাভযা ৎকভ ট  তাকায কিলত্র এলক অলন্যলক াায্য কযলফ। া  

ীভারঙ্ঘলনয ব্যাালয এলক অলন্যয াতা কযলফ না।”  

(সূযা ভাইদা; ৫:৫) 

বাই আভায, আনায পনলজয রাইপ স্ঘাইর ম্পলকট একটু পচন্তা কলয কদখন 

কীবালফ লদ লদ আল্লাহ্ য () এ আলদ অভান্য কলয চরলছন। কজলন অথফা 

না-কজলন ফন্ধুলদয ভলধ্য অশ্লীরতা ছপড়ল পদলেন। ফন্ধুলদয াড টপডস্ক ন ট পবপড 

পদল কফাঝাই কলয পদলেন, তালদয লঙ্গ ন ট পবপডয পরংক কায কযলছন, 

আইলটভ  ার টলদয পনল, ক্লালয কভললদয পনল যালরা আলরাচনা কলয তালদয 

ভন পফলাক্ত কলয পদলেন।  

বুলক াত কযলে আজ একটা প্রশ্ন করুন কতা পনলজলক। আপন কম ফন্ধুলদয ভালঝ 

এবালফ অশ্লীর পজপনত্র ছপড়ল পদলেন এলত আনায কী রাব লে? 

পপযাপর, কী রাব লে আনায? আপন পনলজ মেন ইফ পনপলদ্ধ পজপন 

কদেলছন তেন পনলজ খফ ফড় ধযলনয া কযলছন পকন্তু “আপদভ” ভজাটা 

ালেন। পকন্তু আনায াোই কযা ন ট পবপড কদলে আনায ফন্ধুফান্ধফযা মেন 

তালদয রারা কভটালে তেন আনায কী রাব লে?  

ককালনা রাবই লে না।  
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পকন্তু আনালক কোঁলধ পনলত লে আনায ফন্ধুয কযা ালয বায। আনায 

ফন্ধুলদয কাছ কথলক মতজলনয কালছ আনায কদা ন ট পবপড ফা আইলটভ ং 

ছপড়ল ড়লফ এফং মতজন মতফায তা কদলে “ভজা” কনলফ, আনায অোকাউলন্ট 

তালদয কযা ালয বা  কমা  লতই থাকলফ। আপন ভজা-টজা পকছুই কলরন না, 

পকন্তু কল পফচালযয পদন কদো মালফ াাড়-পযভাণ ালয ভাপরক ল ফল 

আলছন। ককভন রা লফ তেন? এটা পক া রাপভ না? পনলজয াল পনলজই 

কুলড়ার ভাযা না? 

একফায পচন্তা করুন কতা, দৌপথফীলত ত ত প  াফাইট ন ট ছপড়ল পদল দুভ কলয 

একপদন ভাযা ক লরন। তেন কী লফ আনায? কফলয প ল া কাভালত 

থাকলফন। এ যকভ া রাপভ কযায ককালনা ভালন আলছ? দুপনায জীফন কতা 

একটাই, তাই না? এলক পনল জুা কেরায ককালনা ভালন ? আপন পনলজ ন ট 

পবপড কদো ছাড়লত াযলছন না, কচালেয কপামত কযলত াযলছন না বালরা 

কথা। পনলজ পনলজ কদখন, ভজা পনন আয া কাভালত থাকুন পনজ দাপলত্ব। পকন্তু 

ভুলর এভন ককালনা কাজ কযলফন না, মালত আনায ফন্ধুফান্ধফ, আনায 

চাযালয ভালজয ভাদেলগুলরায ভলধ্য অশ্লীরতা ছপড়ল লড়। খফ াফধান! 

কপইবুলকয ককালনা একটা কালস্ঘ আনায কযা একটা পক্লক ফা কলভন্ট অথফা 

আনায ককালনা কায কদা পরংলকয ভাধ্যলভ লতা আনায কিন্ডপরলস্ঘ থাকা 

ভাদেলগুলরায ভালঝ ছপড়ল ড়লত ালয অশ্লীরতা। এ ব্যাাযগুলরা পনল াফধান 

া দযকায। 

অলনক কভলযাই কপইবুলক পনলজলদয ছপফ কদন। আনাযা লতা কতভন পকছু না 

কবলফই এফ ছপফ আলরাড কদন, অথচ আনালদয এফ ছপফ এক একটা কছাট 

অঙ্গায, কমটা আলস্ত আলস্ত ফড় ল একভ দপড়ল পদলত ালয ককালনা পফার 

ফন। আনায ছপফ কদলে মতজন পপতনা ড়লফ, মতজন াল জড়ালফ ততজলনয 

ালয বা ীদায আনালক লত লফ। কী দযকায কপবুলক ছপফ পদল? কী 

দযকায কফান? 

“স্মযণ কযে, মাযা কাভনা কলয মুপভনলদয ভলধ্য অশ্লীরতায প্রচায কাক, তালদয 

জন্য দুপনা  আপেযালত আলছ মন্ত্রণাদাক াপস্ত। আল্লাহ্  জালনন, কতাভযা জালনা 

না”। 

 (সূযা আন-দৈয; ২৪:১৯) 
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প্রচণ্ড ীলতয যাত। জাভাকাড় কবদ কলয াড় ম টন্ত কোঁপল পদলে কনকলন ঠান্ডা 

াা। যভাসুন্নযী এক তরুণী দৃঢ়, দ্রুত দলিল এপ ল প ল পনজটন এক ফাপড়য 

কড়া নাড়র। দযজা খলর পদলরা এক মৄফক এফং কচালেয াভলন সুন্নযী তরুণীলক 

কদলে লঙ্গ লঙ্গই দযজা ফন্ধ কলয পদলরা।  

কভলটি যাস্তা কথলক কেঁপচল ফরর, “দা কলয আভালক আনায ফাপড়লত ঢুকলত 

পদন। আপভ পলয কফপযলপছ। কবলফপছরাভ যাত নাভায আল ই  ন্তলব্য ক ৌঁলছ কমলত 

াযফ। পকন্তু যাত ল ক লছ অথচ আপভ এেলনা ভাঝলথ, আপভ জাপন না আপভ 

ককাথা এল লড়পছ। এ এরাকায কাউলকই আপভ পচপন না। আপন মপদ আভালক 

আনায ফাপড়লত আে না কদন, আপভ ব াপে, ফাইলয থাকলর আভায ালথ 

োযা পকছু র্টলত ালয।” 

“আলাল আয অলনক ফাপড়র্য আলছ... আপন দা কলয কগুলরায ককালনা 

একটালত মান, ইন া আল্লাহ্  তাযা আনালক াায্য কযলফ।” মৄফকটি উত্তয 

পদলরা।কভলটি চলর ক র। আলর চলর মাায বান কযর। াড় কোঁালনা ীলতয 

যালত কভলটিয পনজটন ই ফাপড়য কড়া নাড়া, পলযয কথা ফলর আে প্রাথ টনা 

কযা ফই জর্ন্য এক েোলনয অং। েোনটা বুঝলত লর আভালদয কছলনয 

র্টনাগুলরা জানলত লফ। 

এ মৄফক পছর আল্লাহ্ য () এক তাকাফান ফান্না। াযাপদন কযামা যােত আয 

াযা যাত নপর ারালত দোঁপড়ল আল্লাহ্ য () বল অশ্রু পফজটন পদত। ফ 

ধযলনয াযাভ কথলক পনলজলক মলত্দ ফোঁপচল যােত। তায াড়া-প্রপতলফীযা খফ 

একটা সুপফলধয পছর না। াযাভ-ারালরয ককালনা কতাাক্কা কযত না। আড্ডাফাপজ, 

 ীফত, যচচ টা, যপনন্না কলযই তালদয পদন কাটত। মৄফক, াড়া-প্রপতলফীলদয 

ালথ খফ একটা কভরালভা কযত না। অপধকাং ভই ক তায পনলজয ফাপড়লত 

ফল আল্লাহ্ য () ইফাদাত কযত। াড়া-প্রপতলফীযা এলত কফ পিি ল ক র। 

তাযা ফ ভ এই মৄফলকয ভালরাচনা কযত, “কদে না, এ ব্যাটায বাফ কদে! 

আভালদয াত্তাই কদ না, আভযা পক ভাদেল না? াযাপদন র্লয ফল ফল তপফ 

কটল, আভালদয লঙ্গ ককালনা কভরালভাই কলয না। চর ব্যাটালক জলন্য ভলতা 

াদৄপ পযয পিা কদই।” 
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ফাই পভলর এই মৄফলকয দস্খরলনয লড়মন্ত্র কযর। সুফান আল্লাহ্ ! তান ফ 

ভ ভাদেললক যাপয আক্রভণ কলয না। ক ভালঝ ভালঝ ভাদেললদয ভলধ্যই এভন 

একটা দর নতপয কলয, মাযা অন্য ভাদেললক আল্লাহ্ য () থ কথলক পফচুেত কযলত 

উলঠলড় করল  মা। 

মৄফলকয প্রপতলফীযা  রু কেোঁজায ভলতা কলয আলালয এরাকা চলল কপরর 

রুী, রাস্যভী কভলয কেোঁলজ। তাযা এভন এক তরুণীয ন্ধান কর, কম পছর ই 

এরাকায ভলধ্য ফলচল সুন্নযী। করাকগুলরা ই কভললক প্রস্তাফ পদলরা, “আভযা 

চাই, ত্যপভ অমুক এরাকায ই মৄফকলক কতাভায রূলয পোঁলদ কপরলফ এফং তায 

দস্খরন র্টালফ... তায ালথ পমনা কযলফ।” 

“া আল্লাহ্ ! আপভ একজন কভল, এভন কাজ আপভ কীবালফ কযফ?” 

“ত্যপভ আভালদয এ কাজটা কলয দা। পফপনভল ত্যপভ মা ালফ তা ত্যপভ কল্পনা 

কযলত াযলফ না। কতাভালক জন কলয কতাভায জলনয ভপযভাণ ফা তায 

কচল কফপ স্বণ ট কতাভালক কদা লফ। যাপজ?” 

কভলটি পকছুিণ পচন্তা কযর। পফলফলকয লঙ্গ মৄদ্ধ কযর ফরা মা। ক পছর খফই 

 পযফ। দেন আনলত ান্তা দ্যা অফস্থা। এক ধাক্কা এত ম্পদ। কযরাভই না  

এ একটা োযা কাজ। একফাযই কতা! পনলজলক কফাঝার ক। 

“ঠিক আলছ। এত কলযই ফরছ মেন। আপভ যাপজ।” 

...মৄফলকয কথা শুলন কভলটি চলর মাফায বান কযর। পকছুিণ লয ক আফায 

দযজা কড়া নাড়র। “আপভ ালয ফাপড়গুলরালত প লপছরাভ পকন্তু তাযা ককউ 

ফাপড়লত কনই। ফাইলয প্রচণ্ড ঠান্ডা। আভায বীলণ ব কযলছ, আপন আভালক 

আনায ফাপড়লত প্রলফলয অদেভপত না পদলর আপভ লতা ঠান্ডা ভলয মাফ! দা 

কলয দযজা খলুন” অদেন ঝলয ড়র কভলটিয কলণ্ঠ। 

“াালড়য পনলচয পদলক আলযকটু কনলভ ক লর োলন আয পকছু ফাপড় ালফন। 

ইন া আল্লাহ্  তাযা আনালক তালদয ালথ থাকলত কদলফন। আভায ফাপড়লত শুদৄ 

আপভ, আয ককউ কনই। আভালদয দুজলনয একালথ থাকা ঠিক লফ না।” মৄফলকয 

যর স্বীকালযাপক্ত। কভলটি চলর ক র। পকছুিণ য আফায পপলয এর। দযজা 

কড়া নাড়র। আফায মৄফক দযজা খরর এফং কভলটিলক কদেলত কর। কভলটি 

ফরর, “আল্লাহ্ য থ! আপন মপদ আভালক কবতলয আায অদেভপত না কদন এফং 

ককালনা দরুল মপদ আভায ম্ভ্রভ পছপনল কন, তলফ আল্লাহ্ য থ! কল পফচালযয 

পদন আপভ আল্লাহ্ য াভলন দোঁপড়ল ফরফ কম, আপনই লরন কই ব্যপক্ত মায 

কাযলণ এফ র্লটলছ। আনায কাযলণই আপভ ধপল টত লপছ।” 
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মৄফকটি মেন আল্লাহ্ য () নাভ শুনর তেন তোঁয অন্তযাত্ধা কেঁল উঠর, ককননা 

মেন মুপভন লণয াভলন আল্লাহ্ য () নাভ স্মযণ কযা , তালদয অন্তয কেঁল 

লঠ। মৄফক দযজা খলর লয দোঁড়ার। 

“আসুন, আপন এ র্লয যাতটা কাটিল পদন, আপভ ালয র্লযই থাকপছ। দা 

কলয আভালক আয পফযক্ত কযলফন না এফং পজলযয াক্ত াভাত্রই আভায 

ফাপড় কছলড় চলর মালফন।” এতটুকু ফলরই মৄফক ালয র্লয চলর ক র। কুযআন 

পতরাাত শুরু কযায আল  লব্দ্ পনলজয র্লযয দযজা ফন্ধ কযলত ভুর কযর না। 

মৄফলকয প্রপতলফীযা আলালই ওঁত কলত পছর। কভলটি ফাপড়লত কঢাকায য 

যা এলক অলন্যয পদলক তাপকল ালত শুরু কযর—“ব্যাটায াদৄপ পয একটু 

লযই েতভ ল মালফ।” আয পকছুিণ তালদয এবালফ ফল থাকায ইো। 

তাযয, এলকফালয চূড়ান্ত মুসৄলতট মৄফলকয ফাপড়লত াভরা চাপরল মৄফক এফং 

কভলটিলক ালতনালত ধযায েোন। 

মৄফকটি পনপফষ্ট ভলন কুযআন পতরাাত কযপছর। ঠাৎ কভলটিয র্য কথলক যক্ত 

পভ কযা একটা পচৎকায কবল এর। ালত একটা ফাপত পনল মৄফক ন্তদন্ত ল 

র্লয ঢুকর। কচালেয াভলনয দৃশ্য তালক কস্রপ স্ঘোচু ফাপনল পদলরা। 

কভলটি শুল আলছ পফছানা।  াল একটা সুলতা ম টন্ত কনই। দুলচালে তীে কাভনা। 

মৄফক জীফলন প্রথভফালযয ভলতা এভন পকছু কদের, মা ক এয আল  কেলনা 

কদলেপন। ক কবতলয কবতলয এভন পকছু অদেভূপতয অপস্তত্ব কটয কলত শুরু কযর, মা 

ইপতদোলফ ট কেলনা অদেবফ কলযপন। তায ভন তালক এভন পকছু কযলত ফরর, মা 

আল  কেলনা ফলরপন। তালদয অেলরয ফলচল সুন্নযী কভলটি এেন তায াভলন। 

াতছাপন পদল আভন্ত্রণ জানালে পনপলদ্ধ জ লত াপযল মাায! কী কযলফ ক? 

ট ফল  একজন মৄফক এই পযপস্থপতলত কী কলয?  

এরাকাফাী আল ই ফাপড়টি পর্লয কপলরপছর। এফায যা তালদয বৃত্ত কছাট কলয 

এলন ফাপড়য প্রাচীলযয  া কেঁলল দোঁড়ার। আয পভপনট দুলক লযই দযজা কবলে 

ফাপড়লত ঢুকলফ যা। মৄফকটি ই কভলয র্লয কঢাকায য কভলটিয পচৎকায ফন্ধ 

ল ক র।  

পকছুিলণয জন্য কনলভ এর যালজেয নীযফতা।   

দূলয একটা পনাচয াপে এক াছ কথলক অন্য  ালছয উলদ্দল উড়ার পদলরা।  

 ালছয াতা কথলক ঝলয ড়র একদরা ত্যলায।  

ঠাৎ মৄফলকয ফাপড় কথলক যক্ত পভ কযা পচৎকায কবল এর, আফায। কভলটিয 

 রা। ক পচৎকায কযলছ। কযলছ কতা কযলছই, থাভায ককালনা নাভ ন্ধ কনই। 
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এরাকাফাী আয একমুসৄতট কদপয না কলয দযজা াভলর ড়র। তাযয কভল 

এফং মৄফক দুজনলকই আপফষ্কায কযর একই র্লযয কভলঝলত! 

কভলটি তায রূলয পোঁলদ ঠিকই কেঁলথ কপলরপছর মৄফকটিলক। কভলটিয আহ্বালন 

াড়া পদলত মৄফকটি এক া দুই া কলয এল াপের তায পদলক। পকন্তু এই নাজুক 

মুসৄলতট মৄফকটি তোঁয যলফয কথা, যলফয াপস্তয কথা ভুলর মাপন। কভলটিয পদলক 

একটি কলয ধা আ ালনায য ক তায াত ফাপতয আগুলনয য ধযপছর এফং 

পনলজলক স্মযণ কপযল পদপের, “ভলন যাপে, জাান্নালভয আগুন দুপনায এই 

আগুলনয কচল কফপ উত্তি”। তীে কফদনা ক কভলঝলত লুটিল ড়পছর। 

আফায ক উলঠ দোঁড়াপের। কভলটিয পদলক আলযক কদভ এপ ল মাপের... আয 

মেনই ক কভলটিয পদলক আ ালনা শুরু কযপছর তেনই ক পনলজয াতলক আগুলন 

কঠলর পদল পনলজলক স্মযণ কপযল পদপের, “ভলন যাপে, জাান্নালভয আগুন 

দুপনায আগুলনয কচল কফপ তীে”।  

এ অপফশ্বাস্য দৃশ্য কভলটি ে কযলত াযপছর না। তায প্রথভ পচৎকায পছর 

পযকল্পনায অং। পকন্তু লযয ফায তা পছর অদেলাচনায, বলয। 

কভলটিলক কই র্য লত পযল কনায য মৄফক অদেলাচনা দগ্ধ ল প্রতোফতটন 

কযর আল্লাহ্ য () পনকট—“ইা আল্লাহ্ ! আপভ কম গুনা কলযপছ তায জন্য 

আভালক িভা করুন”। 

কী পছর কই গুনা? কী কলযপছর ক? 

ক কতা পমনা কযা কথলক পফযত পছর, ক ই এরাকায ফলচল সুন্নযী কভলয 

কালছ মাা কথলক পফযত পছর, ক পক আলদ  ককালনা গুনা কলযপছর! 

অথচ ক ফরর, ক আল্লাহ্ ! কভলটিয পদলক ফাড়ালনা আভায কই দলিগুলরায 

জন্য আভালক িভা করুন।
279

  

 

এই র্টনা কানায য আপভ পকছুিণ পনশু্চ ফল পছরাভ। একফায পনলজলক কল্পনা 

করুন ই মৄফলকয জা া। আনায তরুণ যীয, আনায ট ফল  যক্ত, যালতয 

পনকল কালরা চাদলযয আড়ালর এক সুন্নযী কস্বো আত্ধভ টণ কলযলছ আনায 

কালছ। ককাথা ককউ কনই। কাকিী কটয ালফ না পকছুই, এভন ভ আপন 

কী কযলফন? কী কযাটা স্বাবাপফক? আনলন্ন াট ট এটাক কযলর অফাক ফায 

পকছু কনই। 

ফাা োপর কলর ফা একা রুভ কলর আভালদয ভাথা কী পচন্তা কর্াযালপযা কলয? 

                                                           
279 ইফদের জাপম () এ কাপপনটি উলল্লে কলযলছন। 
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ন ট কদোয ফা স্তমভথুন কযায এই কতা সুলমা ! তাই না? 

করট পফ অলনস্ঘ। 

ফাা ককউ পছর না ফা রুভ পোঁকা পছর আয এভন অফস্থা আভযা ন ট পবপড 

কদপেপন, স্তমভথুন কপযপন ফা ককালনা কভললক পনল কি পোন্টাপলত ডুলফ মাইপন 

এভন কফায ললছ? একফায পক পন? 

বুলক াত কযলে পতে কথা ফরায াটা পক লফ আভালদয? 

সুফান আল্লাহ্ ! এই কছলরয ঈভালনয ককড় কী  বীয ভাটিলত কপ্রাপথত।  বীয 

যালত অরূা মৄফতী পনপলদ্ধ কপ্রলভয কম ঝড় ত্যলরপছর তালত পফন্দুভাত্র টলরপন 

তোঁয ঈভান, কম সুলমা  কলর ফহু দরুল ফলতট কমত, কম সুলমাল য কথা কবলফ কত 

তরুণ অপস্থযতা কবাল , কই সুলমা  াা লয তা ছুলড় কপলর পদলত এতটুকু 

পদ্বধা কবাল পন। 

া! আভালদয ঈভান কত ঠুনলকা! 

একাকী রুলভ এক অফাস্তফ জ লতয ধযা মা না কছোঁা মা না এভন ন টস্ঘাযযা 

আভালদয পচন্তা আাভাত্র আভালদয ঈভান াা ল মা। কনলট র ইন কলয 

ন ট কদেলত, স্তমভথুন কযলত আভালদয পফন্দুভাত্র কদপয  না। ালকটয পচা, 

পযকায হুলডয পনলচ, ফালয কছলনয পলট, পরপলট—আভযা পনজটনতা খ ৌঁপজ, 

করাকার ফালয পবলড়, কনালট ট আভযা সুলমা  খ ৌঁপজ। াযাপদন “জাস্ঘ কিন্ড-জাস্ঘ 

কিন্ড”, “বাইলফান” কেরা কেলর,  বীয যালত ফাথরুলভ পনলজলদয ঠান্ডা কপয। া 

কযলত কযলত আভালদয এভন অফস্থা ললছ, ালক আভযা আয া ভলন কপয 

না। স্তমভথুন কযায য ফা ন ট কদোয য আভালদয োযা রাল  না। এটা এভন 

ককালনা ব্যাাযই না আভালদয কালছ। জীফলনয অপফলেদ্য অং। 

এ মৄফক কতা আভালদয ভলতাই যক্তভাংলয ভাদেল পছর। তায কতা আভালদয 

ভলতাই একটা হৃদ পছর, ক হৃদল কাভনা-ফানা পছর, পছর নাযীয প্রপত দুলফ টাধ্য 

আকল টণ। পকন্তু কই কাভনা-ফানায কালছ ক ভাথানত কলযপন। এ আল্লাহ্ য () 

ফান্না, আভযা আল্লাহ্ য () ফান্না, পকন্তু য লঙ্গ আভালদয আকা-াতার 

াথ টকে। ালযয ভদালন আল্লাহ্ য () আযলয ছাা ফল  মেন কাউালযয 

ানী ান কযলফ, তেন লতা যালতয আঁধালয কযা ালয কাযলণ আভালদয 

অভাপনত লত লফ।
280

  

                                                           
280 পকাভলতয পদন কম াত কেপণয ভাদেল আযলয ছাা আে ালফ তালদয ভলধ্য থাকলফ এভন দরুল কম 

সুলমা  থাকা লত্ত্ব আল্লায বল পমনা কথলক পফযত থাকলফ। প বুোপয : ৬২৯, ১৩৫৭, ৬৪২১ (াপদ 

আযলয ছাা) 
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এক ালেয মুলে এক কছলরয কথা শুলনপছরাভ, কম প্রপতপদন ১২,০০০ এয কফপ 

ফায আল্লাহ্ লক () স্মযণ কযত। তোঁলক পজজ্ঞাা কযা লরা, ককন ত্যপভ এত ফায 

আল্লাহ্ লক () স্মযণ কলযা? 

ক উত্তয পদলরা, “কমন আপভ আবু হুযাইযালক () াযালত াপয। আবু 

হুযাইযায () কচল কফপ আল্লাহ্ লক () স্মযণ কযলত াপয।”
281

  

আসুন না, আভযা প্রপতলমাপ তা নাপভ ই কছলরয ালথ। ক মপদ ডানাকাটা 

যীলক উলিা কযলত ালয, তালর ককন আভযা াভান্য ন ট পবপড কদো 

ছাড়লত াযফ না স্তমভথুন ফন্ধ কযলত াযফ না? 

                                                           
281 The story of the Boy and his Sin - https://goo.gl/DhJTCX 
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বাই আভায... 

 

 

বাই আভায, আপন ভাদেলটা অলনক মূল্যফান। আনায অদেতি হৃদলয একলপোঁটা 

কচালেয জর এই ভাপফলশ্বয ভাপরলকয কালছ অলনক, অলনক পপ্র। আনায জন্য 

এ দৌপথফীয ফলচল সুন্নয ভাদেলটি () পনঘু টভ যাত কাটিল তোঁয () যলফয কালছ 

দু’আ কযলতন। ১৪০০ ফছয আল য কই ভাদেলটি () আনালক এতই 

বালরাফালতন কম, পতপন () আযাপালতয ভদালন গ্রীলেয তি কযালদ একটানা 

ছ র্ণ্টা আল্লাহ্ য () কালছ দু’আ কলয ক লছন কমন আল্লাহ্  () আনালক িভা 

কলয কদন, আনালক আনায আপদ পনফা জান্নালত পপলয কমলত কদন।  

যাসূলুল্লা () ফলরলছন, “ককউ মপদ আভালক দুলটা পজপনলয পনশ্চতা কদ, 

তালর আপভ তালক জান্নালতয পনশ্চতা পদপে। ক দুলটা পজপন লরা পজহ্বা এফং 

দুই যালনয ভাঝোলনয রজ্জাস্থান।”  

(বুোপয : ৬১০৯) 

বাই আভায, কম ভাদেলটা () আনায জন্য তাললপ াথলযয আর্ালত িতপফিত 

ললছন, উহুলদয ভদালন দোঁত াপযললছন, মায জীফলনয কর পচন্তা-কচতনা পছর 

শুদৄ আনালক পর্লযই, ক ভাদেলটায () ালথ ালযয ভদালন মেন আনায 

কদো লফ, তেন আপন তোঁলক () কী জফাফ কদলফন? ককান মুলে আপন তোঁয 

াভলন মালফন?  

বাই আভায, একফায কল্পনা কলযন, আপন পফপবন্ন ন ট লফাইলট ঘুলয 

কফড়ালেন, ফপরউলডয আইলটভ ং ক াগ্রাল প রলছন, এভন অফস্থা মপদ আনায 

ভা, আনায ফাফা আনালক কদলে কপলরন, তালর আপন কী পযভাণ রপজ্জত 

লফন? মপদ এভন অফস্থা মৃত্যেয কপলযতা আনায াভলন আলন তেন কী 

অফস্থা লফ আনায? ালযয ভদালন আনালক মেন এ অফস্থা কতারা লফ, 

আনায াত, আনায া, আনায কচাে মেন আনায পফরুলদ্ধ ািে কদলফ, 

রুলভয দযজা ফন্ধ কলয,  বীয যালত একা একা আপন কী কযলতন কগুলরা মেন 

স্র ককাটি করালকয াভলন প্রকা কলয কদা লফ, তেন রজ্জা আপন ভাটিয 

ালথ পভল কমলত চাইলফন। 

কপদলনয কথাটা একফায পচন্তা করুন। 



 

   

“াযাভ কথলক াা সুে অলল্পই কল ল মা 

কথলক মা শুদৄ লাপন আয রজ্জা 

পদন কলল শুদৄ থালক শূন্যতা আয ালয কফাঝা 

কই আলভাদপ্রলভালদ কী রাব,  

কললভল মায পযণপত জাান্নালভয আগুলনয াপস্ত?”
282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 াইে োপরদ আয-যাপদ 
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মুক্ত ফাতাত্তয পখাাঁত্তয... 

 

১৮ ফছলযয এক তরুণ। দা ালস্যাজ্জ্বর। 

কাউলক বুঝলত কদ না এই াপমুলেয আড়ালর ক কতটা কষ্ট ফল কফড়ালে। 

কতটা ঘৃণা ক কলয পনলজলক। ফহুপদন আল  ক এক ভুর কলযপছর—স্তমভথুন 

আয লন টাগ্রাপপয অন্ধকায জ লত া ফাপড়ল। তাযয কীবালফ কই অন্ধকায, 

অপবি জীফন কথলক ক কফপযল এর, শ্বা পনর মুক্ত ফাতাল? 

 

আভায মেন ১৩ ফছয ফ, তেন একপদন ঠাৎ কলযই স্তমভথুন পফলটা 

আপফষ্কায কলয কপররাভ। প্রথভ প্রথভ আপভ জানতাভই না এটা োযা পকছু। 

ভালঝভলধ্যই কযতাভ। ভা দুললকয ভলধ্য আপভ স্তমভথুলন দলযাদপয অবেস্ত ল 

ক রাভ। প্রপতপদন একফায কতা ফলটই, ভালঝ ভালঝ পদলন পতন-চায ফায কলয 

স্তমভথুন কযতাভ। আপভ কছাটলফরা কথলকই বদ্র কছলর পছরাভ, মালক ফলর “গুড 

ফ”। কভললদয ফ ভ ম্মালনয দৃপষ্টলত কদেতাভ। আভায পযফায কথলক 

আভালক এটাই কোলনা লপছর। পকন্তু স্তমভথুলন অবেস্ত ল মাফায য আভায 

ভলধ্য আমূর একটা পযফতটন এল ক র। পযফতটনটা কম কনপতফাচক কটা ফরাই 

ফাহুল্য।  

আপভ কভললদয অন্য কচালে কদো শুরু কযরাভ। আভায আলালয কভললদয, 

কমভন আভায ক্লালভট, প্রপতলফপনী, স্কুলরয ম্যাভ এলদয পনল আপভ কি 

পোন্টাপলত ভু তাভ। আভায এই পোন্টাপগুলরা এতটাই জর্ন্য পছর কম, কগুলরা 

ভলন লর আভায এেন ফপভ আল। আপভ অফাক ল বাপফ, কীবালফ আপভ, এই 

আপভ এত ফালজবালফ পচন্তা কযতাভ! প্রপতফায স্তমভথুন কযায ভ এফ 

ভপরালদয পনল পচন্তা কযতাভ। পত্রকায পফলনাদন কইজ, ম্যা াপমলনয ভলডর, 

নাপকালদয ছপফ, পভউপমক পবপড আভালক কফপ কফপ স্তমভথুন কযলত ফাধ্য 

কযত। 
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এবালফ দু-ফছয ককলট ক র। স্তমভথুন শুরু কযায আল  আপভ খফই এনাযলজটিক 

কছলর পছরাভ। পফপবন্ন আউটলডায কস্পাট টল পনপভত অংগ্রণ কযতাভ। পকন্তু 

আলস্ত আলস্ত আপভ এলফ উৎা াপযল কপররাভ। একভ কেরাদৄরা ফরলত 

ক লর কছলড়ই পদরাভ। ফ ভ দুফ টরতা অদেবফ কযতাভ। আভায যীলযয জন 

আিাজনকবালফ কলভ কমলত শুরু কযর।  

শুরুয পদনগুলরালত স্তমভথুলন আপভ প্রচুয ভজা কতাভ। পকন্তু এই ভটালত 

প্রপতফায স্তমভথুন কযায য আভায ভলধ্য প্রচণ্ড োযা রা া কাজ কযত। 

আপদ ন্ত পফস্তৃত পফলণ্নতা আভালক গ্রা কযত। আপভ ধীলয ধীলয বুঝলত শুরু কযরাভ 

স্তমভথুন আভায জন্য িপতকয, এটা আভায কছলড় কদা উপচত। পকন্তু আপভ 

পকছুলতই ছাড়লত াযপছরাভ না। পনলজলক প্রচুয ঘৃণা কযতাভ। 

১৮ ফছয ফটা আভায জীফলনয ফলচল কালরা অধ্যা। এ ভটালত পদলন প্রা 

২/৩ ফায কলয স্তমভথুন কযতাভ। লথর্ালট কভললদয টাইট, আঁটোঁট কাাক, 

তালদয চরালপযা, অঙ্গবপঙ্গ, পত্রকায পফলনাদন কইজ, ম্যা াপমলন নাপকালদয 

কোরালভরা ছপফ, আইলটভ ং, আভালক া র কলয ত্যরত। আপভ কমন একটা 

শুলত পযণত তাভ। ভলন লতা এেন, এ মুসৄলতট কমলকালনা মূলল্য আভায একটা 

যীয চাই; নাযীয যীয, কাক ক যাস্তায পততা। ১৩ ফছয ফ কথলক 

স্তমভথুলন অবেস্ত লর আভায ক বাগ্য আপভ তেলনা ন ট পবপডলত আক্ত 

ইপন। ১৮ ফছয ফল এক ফন্ধুয ভাধ্যলভ আপভ “চটিফই” এয কেোঁজ কল মাই। 

যাত কজল , ক্লালয ড়া ফাদ পদল, এভনপক ক্লাল লুপকল লুপকল চটি ড়তাভ 

এফং অপত অফশ্যই প্রপতফায চটি ড়ায য স্তমভথুন কযতাভ। এভন ফালজ অফস্থা 

লপছর কম, আপভ যভাদ্বান ভাল কযাজা যাো অফস্থালত চটি ড়তাভ এফং 

স্তমভথুন কযতাভ।  

আভায ড়ালানা পলক উঠর, স্বাস্থে বানকবালফ কবলে ড়র, চুর ড়লত শুরু 

কযর, কই ালথ বানক ভাথাব্যথা। 

চটি ল্প আভায পচন্তাজ তলক দলযাদপয কলুপলত কলয পদলরা। ক্লালয ম্যাভ, ফাায 

কালজয কভল, প্রপতলফপনী, ক্লালয াঠিনী, এভনপক আভায অলনক কভল 

কাপমন, দ্দ, ভাপভ এলদয পনল কি পোন্টাপলত ভু তাভ। চটি লল্প ড়া 

কাপপনগুলরা ফাস্তফ জীফলন প্রলা  কযায পচন্তা কযতাভ। আা পদল ককালনা 

কভল ক লরই আপভ তালক পনল ফালজ পচন্তা কযা শুরু কযতাভ। আভায আলালয 

ককালনা কভলই আভায পোন্টাপয নাপকা া কথলক কযাই কত না।  
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অলনক আল  কথলকই আভালক পফলণ্নতা কল ফলপছর, এফায কমন পফলাদপন্ধুলত 

াবুডুবু কেলত থাকরাভ। পফলণ্নতা দূয কযায উা পললফ প্রচুয  ান শুনতাভ। 

পকন্তু এলত অল্প পকছু ভলয জন্য বালরা রা লর লয আফায বাফ পফলণ্নতা 

আক্রান্ত ল ড়তাভ। এই বাফ ভটালত এভন কাউলক আভায াল দযকায 

পছর, কম আভায ফ কথাগুলরা ভলনালমা  পদল শুনলফ, আভায কষ্টগুলরা বা  কলয 

কনলফ, আভালক াায্য কযলফ এ অপবি জীফন কথলক কফয ল আলত। পকন্তু 

রজ্জায কাযলণ এফং আভায এই বাফ অন্ধকালযয  ল্প শুনলর আভালক কতটা 

ঘৃণা কযলফ এই কবলফ আপভ কাউলক পকছু ফরলত াযতাভ না। ফায ালথ 

াপমুলে অপবন কলয চরতাভ। কাউলক বুঝলত পদতাভ না এ ১৮ ফছলযয 

কছলরটায জীফন কতটা অপবি, প্রপতটি পদন তায হৃদটা কীবালফ কুৌঁলড় কুৌঁলড় 

োলে স্তমভথুন আয চটি নাভক অপবা। 

তায পকছুপদন য আপভ ন ট পবপডলত আক্ত ল ক রাভ। প্রথভ পদলক নাযী-

দরুললয শুয ভলতা কম নপভরন কদলে ফপভ আত। পকন্তু কলকপদলনয কবতলযই 

আভায কালছ এগুলরা স্বাবাপফক ল ক র। পটন ট কছলড় আপভ ধীলয ধীলয 

াড টলকায ন ট কদো শুরু কযরাভ। জীফন আভায কালছ অে ভলন লতা। পনলজলক 

খফ ঘৃণা কযতাভ। ফপকছু কছলড় াপরল ফোঁচলত চাইতাভ। চাইতাভ এ অন্ধকায 

কলুপলত জীফন কথলক কফপযল মুক্ত ফাতাল শ্বা পনলত। 

এক-কদড় ফছয ায ল ক র। আপভ তেলনা স্তমভথুলন আক্ত। ন ট কদো ফন্ধ 

কযায জন্য প্রপতপনত পনলজয ালথ রড়াই কপয, আয যাপজত ই। ঠাৎ একপদন 

আনালদয করোগুলরা কচালে ড়র (রস্ঘ ভলডপস্ঘ ব্লল য করো)। আপভ কমন এক 

অমূল্য যত্দবান্ডালযয ন্ধান করাভ। আনালদয করো আভালক খফ প্রবাপফত কযর। 

স্তমভথুন কযায ইলে জা লরই আনালদয করোগুলরা ড়তাভ। আনালদয 

কথাভলতা প্রচুয পযভাণ দু’আ কযতাভ আল্লাহ্ য () কালছ। একটা টাল টট ঠিক 

কলয পনলপছরাভ—আ াভী এক িা ইন া আল্লাহ্  ন ট পবপড কদেফ না, 

স্তমভথুন কযফ না। 

আরাভদুপরল্লা, আরাভদুপরল্লা আল্লাহ্ য () ইো আপভ ন ট এফং স্তমভথুন 

আপক্ত কথলক দলযাদপয মুক্ত লত কলযপছ। তাা, পফলণ্নতা কাটিল উলঠপছ। 

ড়ালানা উৎা পপলয কলপছ। জীফনটালক এেন অলনক, অলনক কফপ 

বালরাফালত ইলে কলয। এই গ্রীলেয ভলতা জীফনটালক এত ভদৄয ভলন পন আল  

কেলনা। 
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আভায জন্য দু’আ কযলফন আপভ কমন পচযকার এ অন্ধকায জ ৎ কথলক দূলয 

থাকলত াপয। রস্ঘ ভলডপস্ঘ টিলভয প্রলতেক দলস্যয জন্য আভায অলনক, অলনক 

দু’আ এফং শুবকাভনা যইর। আল্লাহ্  () আনালদয কালজ ফাযাকা দান করুক। 

আনালদয কালজয ভাধ্যলভ এফং আল্লাহ্ য () ইো আভায ভলতা অলনলকই 

অন্ধকায জ ৎ কথলক কফয ল আলফ ইন া আল্লাহ্ । 

একটা কথা ফলর কল কযফ।  

চযভবালফ কম নাপত ফতটভান দৌপথফীলত লেয ভলতা নাযীলদলয কফচালকনা 

চরলছ। আইলটভ ং, পযলপরটি কা, কেরায ভাঠ, পফরলফাড ট ফপকছুই, ফ ভ 

তরুণলদয কালভয আগুনলক উলক পদলে। ইন্টাযলনট লন টাগ্রাপপয জরবেতায 

কাযলণ া ড়কালনা দুলটা ভাউলয পক্ললকয ব্যাায ভাত্র। এ যকভ এক অপস্থয 

দৌপথফীলত লতা আনায ন্তান, কছাট বাই-কফান, কাপমন যিা াপন ন ট 

পবপড, স্তমভথুন পকংফা চটি ফইলয কফর কথলক। লতা আনায আলাল 

আনায ন্তান, কছাট বাই-কফান, কাপমন স্তমভথুন, ন ট পবপডলত আক্ত ল 

পফবীপলকাভ জীফন ায কযলছ। ক তায কষ্টগুলরা লতা আনালক বুঝলত 

পদলে না, াপমুলেয আড়ালর আনায কাছ কথলক ক ান কলয কযলেলছ তায এ 

অন্ধকায দৌপথফী। 

তায লঙ্গ ফন্ধুয ভলতা পভশুন। তায আস্থা অজটন করুন, তালক পতযস্কায না কলয, 

রজ্জা না পদল তায অন্ধকালযয  ল্পগুলরা শুদেন, তায কষ্টগুলরা অদেবফ করুন। 

ফাপড়ল পদন াালয্যয াত। 

আনায াায্য তায খফ প্রলাজন। 

খফ কফপ প্রলাজন। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


