নু সরাত o কিতপয় তথাকিথত ধািমর্ক ধু রnর
িদল বা শাহানা
নু সরাত বাংলােদেশর েফনী eলাকার েসানাগাজীর েমেয়। েস oখােনi মাdাসা িশkাথ িছল। oi মাdাসার aধয্k
দািড়টুিপ o সেফদ েজাbায় সিjত িসরাজ uদেদৗলা নু সরাতেক kpsাব েদন। psাব aনু যায়ী িসরােজর icায়
িনেজেক সমপর্ন করেল নু সরাত পরীkার p আেগভােগi পােব বেল িসরাজ uদেদৗলা pিত িত েদন। িপয়ন িদেয়
নু সরাতেক িনজ কেk ডািকেয় িনেয় ধু psাব েদoয়া নয় তার শরীর sশর্ করেতo বাদ রােখন িন নু রানী দািড়ধারী
েনাংরা িসরাজ uদেদৗলা। নু সরােতর পিরবার থানায় e িবষেয় aিভেযাগ দােয়র কের। eর ফেল িkp িসরাজ uদেদৗলা
তার নু নিনমক খাoয়া েচলাচামু nা o আtীয়-বাnবীেদর িদেয় নু সরােতর শরীের েকেরািসন বা েপ ল েঢেল আ ন
লািগেয় েদন। েয আ েন নু সরােতর শরীেরর 75%দg হয়। বাংলােদেশর pধানমntীর হsেkেপ তার সু িচিকৎসা
হেলo নু সরাতেক বাঁচােনা েগল না।

মাdাসার aধয্k মােনi আlাহoয়ালা eকজন সু ফী মানু ষ হoয়ার কথা নয় িক? িসরাজ দািড় েরেখ দািড়েক aপমান
কেরেছন। িধk িধk িসরাজuদ েদৗলা। তার bংশধরগণ িকভােব পাপী িসরাজ uদেদৗলার gািনর েবাঝা েথেক বাঁচেবন?
তারা েবাধহয় হাতেজাড় কের েkেদেকেট আlাহেক সoয়াল করেছন েয েহ পেরায়ারেদগার িক কারেন eমন iবিলশ
শয়তানেক আমােদর পিরবাের পাঠােলন?
সব ধেমর্i িসরাজuদ েদৗলার মত নরাধেমরা আেছ। তারা aিত চালাক, ধু রnর। তারা জােন ধেমর্র েজাbা গােয় িদেয়
aকাজkকাজ করা েবশ সু িবধাজনক। ধমর্বনর্ িনিবর্েশেষ মানু ষ সমীহ কের oi সব ধেমর্র েলবাসধারীেদর। আlাহ-ঈ রগেডর pিত aনু গত মানু ষজন সরল মেন eেদর dা কের। ঃখজনক হেলo সতয্ েয eমন নু রানী েজাbাধারী,
েলবাসধারী বয্িkরা েকান aনয্ায় করেত পাের eটা সাধারন মানু ষ ভাবেতi তারা পাের না।

মাdাসা-মkব iতয্ািদ pিত ান েলা ধম য় পিবtতার আবেহ আcািদত বেলi মানু েষর িব াস। eসব জায়গায় েনাংরা
কাজ হেত পাের eমনটা মানু ষ ভাবেত পাের না। সাহস িনেয় নু সরাত যখন aধয্k িসরাজ uদেদৗলার kকেমর্র িব েd
েখ দাড়ােলা, aিভেযাগ করেলা তখন মাdাসা নােমর তথাকিথত পিবt pিত ােনর kৎিসত েচহারা মানু ষ েদখেত
েপল।
িসরাজ uদেদৗলা eকজন ধেমর্র েলবাসধারী ধু রnর ছাড়া আর িকছু i নয়। ভুেল েগেল হেব না েয সব ধেমর্i eমন
েলবাসধারী আেছ। eকজন নয় ব ব জন aমন মানু ষ েদেখেছন eবং বলেছন েয ধেমর্র েলবাস ধারন করেল oi সব
েলাকেদর সমােজ-সংসাের gহণেযাগয্তা বােড়। তখন মানু েষর ভিk dা িমি ত সু নজের েথেক eরা aবলীলায় kকমর্
চািলেয় যায়। েয িবষয়িট ভয়ংকর তা হল eেদর aনু গামীরা ভােব eরা েয কাজ কের বা কেরেছ তা েকানমেতi aনয্ায়
নয়।

aে িলয়ার কয্াথিলক িবশপ কািডর্নাল জজর্ েপল েতমিন eকজন েলবাসধারী ধািমর্ক ধু রnর। ভয্ািটকােনর িতন নmর
শিkধর কয্াথিলক েনতা o ে জারার িছেলন জজর্ । তার ধেমর্র েলবােসর সােথ িবনয়ী আচারআচরেণর কারেন িতিন
িছেলন জনিpয় ধমর্ যাজক। aে িলয়ার eক সমেয়র pধানমntী জন হাoয়াডর্ চািরিtক সািটর্িফেকট িদেয়িছেলন। মানু েষর
েচােখ তার চিরt িছল eমিন িনsাপ আর পিবt। তেব জজর্ েপল নারী িশকারী িছেলন না, িছেলন িশ িশকারী। ধেমর্র
েজাbা পের তার লালসা িমিটেয়েছন িশ েদর িদেয়। সব িশ রাi aসহায়। তাi িশ রা ভীত িবনীত থাকেতা eiসব
বক ধািমর্ক পাদরী-পু েরািহতেদর সামেন। িশ েদর কথা েকi বা নেত চায় আর নেলo িব াস েকu করেব িক?
তার কৃত aপরােধর জনয্ েমলেবােনর্র আদালেত েফbয়ারী 27, 2019e 77বছর বয়েস জজর্ েপল 6বছেরর কারাদn
দিnত হেয়েছন।
িক aবাক কাn ছিবেত েদখা যােc িসরাজuদ েদৗলা o জজর্ েপল জেনর কােরাo েচহারায় েকান gািনেবাধ েনi।

তারপর েয ধু রnর ধািমর্েকর কািহনী জানলাম েস হিরয়ানার eক আ েমর । মানু ষ ভিkেত িবকগিলত হেয় তােক
pণাম কের, মাথায় তুেল রােখ। েসi আ েমর kমারী েমেয় ৈবশাখী কাuর, যার কথা কিবতায় বিনর্ত হেয়েছ, ধমর্
আ েমর েdয় বাবার ভালবাসার মারণকামেড় aসহয্ হেয় আtহতয্া কেরিছল। িচিঠ িলেখিছল ৈবশাখী কাuর। েগাটা
সমাজ আ েমর সা ী kমারীেদর পূ জা কের। বাবা,কাকা, ভাi d সbাi ৈবশাখীর মত kমারীেদর পূ জা কের। ৈবশাখী
জােন েস kমারী নয়, েস সা ী নয়। pিত 24িদন পর পর eকরােত বাবার ঘের ডাক পের ৈবশাখীর। কােক বলেব, কােক
জানােব ৈবশাখী তার aপমান, তার kমািরt হরেনর লা নার কািহনী। েকu তােক িব াস করেব না। মােক বলেত
েচেয়েছ। eকবার নয় i, িতনবার কের। মা থািমেয় িদেয়েছ। িব াস কেরিন। তারপর
‘মা েরেগ িগেয় বেলিছল
মািনেয় েন।
েযভােব িশuিলগাছ মািনেয় েনয়
ঁেয়ােপাকার সে ।’*
েমেন েনoয়া o মািনেয় েনoয়া e েটা কাজi হেc েমেয়েদর pধান কতর্ বয্।
যিদ েকান েমেয় মানেত না চায়, তখন মািনেয় েনoয়া হয় েকান েকান েমেয়র পেk মৃ ত্ু র সািমল।
ধািমর্ক ধু রnররা সবেচেয় aসহায় যারা তােদর েছাবল েদoয়ার জনয্ তেk তেk থােক। eসব েkেt েমেয়রা আর িশ রা
aসহায়, িন পায়।
সমাজ-সংসার, রা যnt সবাi যার যার সু িবধা মত মু খ খু েল, পদেkপ েনয়।
ৈবশাখী কাuর বেল
‘েলাকটােক েয আপিন বাঁিচেয় েরেখেছন
আপিন তার 5 েকািট ভkেক
চটােবন না জািন
oটা আপনার েভাট।
আপনারা eিভeম েমিশন বািনেয়েছন
েসটা েক চালায়,গণতnt?
েসটা চালায় িরভলভার
েসটা চালায় আ ম
েসটা চালায় বাবা।’*
*সু েবাধ সরকােরর কিবতার বi ‘ৈবশাখী o বব িডলান’ েথেক ঊdৃ ত

