আচার অনাচার

শুজা রশীদ

গ্রীষ্ম কিভাবে যে যেকরবে যেবলা যেরই যেলাম না। এবলা আর যেবলা। আোর ওন্টাকরওর শীতিাবলর জনয
প্রস্তুকত যনোর োলা। েকদও এই দুইবের মাবে রবেবে শরত। যরৌবের উষ্মতা এেং দীর্ঘতা িবম োোর ফবল
বেিাকলি চাবের েেঘ ো ইদাকনং আর োোবন কেবে সারার সমে থাবি না। অকফস যথবি কফরবত কফরবতই
আধার র্কনবে আবস। সারা কদবনর হাজাবরা সমসযার যশবে কমো কেকেবত োশাোকশ েবস এিেু স্বঃকিবত চািকফ োন িরাো আমাবদর োকরোকরি প্রথা। যেকলকভশন চবল, িথাোতঘ া অল্প স্বল্প হে। মন্দ নে। শাকিমে
েকরবেশ।
এি সন্ধ্যাে আমাবদর শাকিমে চা-িকফ েবেঘ আচমিা েব া হাওো েইবলা। এই শমঘার যিান
অেরাধ যনই। েৃকহণী কনবজই আনমবন তার চাবের িাবে দুই চু মুি কদবে এিেু উষ্মতা কনবেই েলবলন,
“এইসে যে-যলসকেোন কনবে এরা যে এবতা নাচানাকচ িবর এো এবিোবরই ঠিি না। োরা নে তাবদরবিও
আগ্রহী িবর যফবল। সে কিেু কনবেই এবদর ো াোক ।“
িকফর িাবে লম্বা এি চু মুি কদবে যিৌতু হলী হবে েল্লাম,”নাচা নাকচ িরার কি যদখবল?”
“এই যে সারাক্ষন শুধু ঐ সে কনবেই আলাে আবলাচনা হবে। োচ্চাবদর স্কু বল এখন আোর এইসে
কনবে যখালাবমলা আলাে িরা শুরু িবরবে। যগ্রড েু কির োচ্চারা এসবের কি যোবে? এইসে ওবদর ক্লাবশ
েলার দরিারো কি?”
েুেলাম কেরকির িারন কি। আমাবদর যমবেটি যগ্রড েু বত োবে এোর। তার ক্লাবশ যোধহে এইসে
কনবে কশকক্ষিা কিেু েবল থািবেন। রক্ষনশীল নানান ধবমঘর এেং েবনঘর েকরোরগুকলর মত আমরা এখনও
সমাবন যচষ্টা িবর চবলকে আমাবদর সিানবদরবি অোকচত কেেেেস্তু গুবলা যথবি েতখাকন সম্ভে দূবর সকরবে
রাখার। যেবল যগ্রড কসবে থািবত নর-নারীর শারীকরি রহসয ফাস িরোর প্রসংে উঠবত েৃকহণীর হােঘবফল
হবত ো োিী কেবলা। আমার মতামত কভন্ন। কিেু কিেু েযাোর আবে ো না জানা ো ভু ল জানার যচবে
সতয জানাই ভাবলা, তাবত সমসযা িম হে। অবনি েুকেবে সুকেবে তাবি রাজী িরাবত হবেকেবলা। কশক্ষা
যশে হোর দু কদন ের যেবল যিৌতু হলী হবে জানবত চাইবলা,”আম্মু, কেকরেড কি? টিচাবরর িথা আকম ঠিি
মত েুেবত োকরকন।“
মাবের মুখ রিশুনয হবে যেবত যদবখ হাল ধকর। “এো যমবেবদর জনয এিটি প্রািৃ কতি েযাোর।
তাবদর কডম্বাশবে যে কডম থাবি এিো কেবশে সমবের ের যসগুবলা যেকরবে োে।“

যেবল শুনবলা কি শুনবলা না যোো যেবলা না। শরীর কেদযাে তার আর যিান যিৌতু হল নজবর
ে বলা না। কিন্তু যসো কেবলা যগ্রড কসে। যগ্রড েু অনয েযাোর।
“কি েবলবে?” কনরীহ িবে জানবত চাই।
“ো েলার তাই েবলবে।“ িবে েকরষ্কার কতিতা। “ঐসে নাকি স্বভাকেি। তাবদরবি খারাে িথা
েলা কিংো যিানভাবে যোে িরা ঠিি নে। আমাবদর মবধয অবনবিই নাকি আবে োরা যে, যলসকেোন, োই
যসেুোল এেং ট্রান্সবজন্ডার। েুেলাম যেবলবমবেরা োবত েুকলড না হে যস জবনয এসবের কিেু ো দরিার
আবে। কিন্তু যোে যোে যেবলবমবেবদরবি েকদ েলা হে এই জাতীে জীেন োেন িরা স্বাভাকেি তাহবল
ওরাও যতা যসই রিমই হবত চাইবে। ওবদর মাথার মবধয এসে য ািাবনার যতা দরিার যনই। েুকল েন্ধ্
িরবত হবল

ালাওভাবে েন্ধ্ িরবত হবে। শুধু যে যলসকেোনবদর িথা েলোর দরিারো কি?”

আমার েরম শত্রুও েলবে না যে আকম েথােথ ল াই না িবর িখন যিান িথা যমবন কনবেকে,
ঠিি যহাি আর যেঠিি যহাি। ওো আমার স্বভাবে যনই। আমার কনবজর মতামতও েকদ অনয িাবরা মুবখ
শুকন আকম কেেরীত েুকি দা

িকরবে তু মুল তিঘ াতকিঘ োকধবে কদবে থাকি। এিমত হোর ের েকদ আমার

প্রকতকিো ওই জাতীে হবে থাবি তাহবল কিমত হবল আলাে যিমন ি া হবে উঠবত োবর সহবজই যোধেময।
“কিন্তু আসবলই যতা ওরা সাংর্াকতি েুকলড হে। োচ্চাবদরবি েকদ যোেবেলা যথবিই এই জাতীে
কশক্ষা যদো না হে তাহবল যতা ে

হবে ওরাই হেবতা সমিামীবদরবি খারাে যচাবখ যদখবে, নানা ভাবে

উতেী ন িরবে। এর মবধয যতা আকম অনযাে কিেু যদখকে না।“
“ তা যদখবে যিন? ওরা যোে। ওবদরবি ো যশখাবে ওরা তাই কশখবে। যে-যলসকেোনোইবসেুোল

হওোো যে স্বাভাকেি নে যসোও যতা ওবদরবি যশখাবনা োে। েলকে না এই যদবশ সে কিেু

খারাে, কিন্তু ো খারাে যসোবি উতসাকহত িরার যতা যিান মাবন হে না। “
“এো স্বাভাকেি নে তা যিন েলবো? তাবদর জনয যতা এোই স্বাভাকেি। যিউ যতা কনজ ইোে
এরিম হে না। তাবদর শরীর এেং মন জন্মােকধ ঐরিম। তাো া এো যতা আর আজবির েযাোর নে।
হাজার হাজার েের ধবর এসে চলবে। এবতাকদন সোই লুকিবে রাখবতা ভবে, আজিাল ধীবর ধীবর যেকরবে
আসবে। েকদও উন্নেনশীল যদশগুবলাবত এখনও তারা মানবেতবর জীেন োেন িবর।“
“িরবেই যতা। এো হবে অস্বাভাকেি জীেনধারা। আো েুেলাম, হেবতা িাবরা িাবরা কিেু সমসযা
থািবত োবর, কিন্তু তাই েবল এর কচকিৎসা যনই তাবতা নে। আকমই যতা োংলাবদবশ অবনবির িথা শুবনকে
োরা িম েবেবস মাবে মাবে এসবের মবধয জক বে যেবে কিন্তু েবর ঠিিই স্বাভাকেিভাবে কেবে িবরবে,
যেবল যমবে যেৌ কনবে কদকি সংসার িরবে। “
“তাহবল যতামার ধারনা এো এিো অসুখ?”
“অেশযই। যচষ্টা িরবলই এসে যথবি দূবর সবর আসা োে। আমার কনবজর এি োন্ধ্েীবিই
যদবখকে।“

কনবজর োন্ধ্েীর িথা েলার অথঘই হবে তার েুকি অিােয এেং আকম যেন যসই েুকি খন্ডবনর
যিান অেবচষ্টা না িকর। কিন্তু এমন এিো উকি কনশ্চু বে যমবন কনবত োরলাম না। সাহবস েুি ভবর
েললাম,” যদখ এো অসুখ নে। এো হবে তাবদর শারীকরি এেং মানকসি েযাোর। ইবে িরবলই যসোবি
োলবে যফলা োে না। এিো চার েেবরর যেবল েখন তার মাবি েবল ‘মা, আমার মবন হে আকম এিো
যমবে। যিমন িবর যেন এিো যেবলর শরীবর ু বি েব কে।‘ তখন তু কম কি েলবে? সকতয র্েনা।
যরকডওবত শুবনকে। যস যতা আর িাবরা ো শুবন োকনবে েবল কন। “
“োকনবে েবলবে তা যতা েকলকন। আকম েলকে এো এিো িকন্ডশন, যচষ্টা িরবল োর প্রভাে যথবি
যেকরবে োওো সম্ভে। োংলাবদবশ থািবত িত জনবিই যতা যদবখকে োবদরবি মবন হবেবে এিেু অনযরিম।
কিন্তু তাই েবল কি তারা ওবলাে োবলাে কিেু িবরবে? সোই যতা সুন্দর কেবে টিবে িবর র্র সংসার
িরবে। িরবে না?”
এিেু কচিা িরবত হল এই প্রবের উত্তর কদবত। আমার কনবজরই যতা িতজনবি যদখা। সোই
আমাবদর সামাকজি রীকত যমাতাবেি জীেন োেন িরবে। আসবলই তাবদর জীেন স্বাভাকেি কিনা যসো
আমার জানা যনই। আদবতই যিউ জাবন কিনা সবন্দহ আবে। আশংিােু কুই প্রিাশ িরলাম। “অনয আবরা দু
দশজবনর মত সংসার িরবে েবলই যে তারা সুবখ শাকিবত আবে যসো তু কম কি িবর জানবো? সামাকজি
চাবের মবধয েব

তাবদর হৃদে হেবতা ো চাে যসো িরোর সাহস তাবদর হে না। েকশ্চমীে দুকনোর

োইবর সে খাবনই যতা তাবদরবি যদখা হে খুেই খারাে যচাবখ। োংলাবদবশই যতা িত জনবি হােু বর মার
যখবত যদবখকে এই িারবন। োবদরবি আমরা কহজরা েকল, তাবদর িথাই কচিা ির। এই যদবশ তারা সে
ধরবনর িাজ িমঘ িরবে, কনবজবদর জনয সুস্থ সুন্দর জীেন বতরী িবরবে। আর আমাবদর মত যদবশ তারা
হবে কচক োখানার জন্তু। “
“ওবদর িথা োদ দাও। আকম যতা ওবদর িথা েলকে না। ওরা যতা না যমবে না যেবল।“
“এখাবন ওবদরবি েলা হে ট্রান্সবজন্ডার। জন্ম যথবিই এরিম। ওরা কনবজরা ইবে িবর যতমনো
হেকন।“
েৃকহনী এি মুহুবতঘ র কেরকত কনবে েলবলন,” আো, েুেলাম ঐ যেচারীরা না হে জন্মসুবে এই রিম
হবেবে। যিন যি জাবন? কিন্তু োরা যে, যলসকেোন, োই যসেুোল ওবদর যতা আর শারীকরি যিান সমসযা
যনই। েুবরাোই যতা মানকেি। আর যসই জবনযই েলকে এগুবলা কনবে যেশী হই চই িবর ওবদরবি উৎসাকহত
িরবল ওরা যতা িখনই এসে যথবি যের হবত চাইবে না। চারকদবি তাকিবে যদখ। এিো অসুস্থ সমাজ বতকর
হবে। যেবল-যেবল যমবে-যমবে যত কেবে হবে, তারা আোর োচ্চা িাচ্চা এডাপ্ট িরবে। এই সবের েকরণকত
যমাবেই ভাবলা হবে না।“
“খারাে যে কিেু হবত োবর না তাবতা েলকে না, কিন্তু খারাবের যচবে ভাবলা যে যেশী হবে তাবত
সবন্দবহর যিান অেিাশ যনই। লুকিবে চু করবে, ভবে ভবে জীেন োেন িরোর যচবে অনয সোর মত এিই
রিম সামাকজি অকধিার এেং স্বাকধনতা কনবে েসোস িরবত োরাে তারা আর সোর মত আমাবদর
সামাকজি েযেস্থাে িকিকেউে িরবে। এোও ভু বল যেও না তাবদর সংখযা কিন্তু অল্প নে। েকরসংখযাবন যদখা

োবে িম িবর হবলও যমাে জন সংখযার োাঁচ যথবি দশ োবসঘন্ট এই যোবের মবধয েব । এতগুবলা মানুেবি
চাকেবে যরবখ যিান সমাজ কি একেবে যেবত োবর?”
“ওরা োক বে োক বে েবল জন সমথঘন োোর জনয। েখনই িাবরা মবধয এই জাতীে প্রেনতা যদখা
োে তখনই তাবদর কচকিৎসার েযেস্থা যিন িরা হে না?”
“কচকিৎসা িরবত হবল আবে যতা প্রমান িরবত হবে যে এো এিো অসুখ। যসই প্রমান যতা োওো
োেকন। েরং েতই এসে কনবে েবেেনা হবে ততই আবরা অবনি তথয যেকরবে আসবে। এিো সমে কেবলা
েখন সোই ভােবতা যে, যলসকেোনরা কনেি সখ িবর কিংো বেচেতার জনয এসে িরবে। কিন্তু এখন
কেজ্ঞানীরা েলবেন এই কেবশে েযেহাবরর যেেবন যেশ কিেু িারন জক ত। েকরবেশ, কজন, মাবের যেবে
হরমবনর কনঃসরন এেং েকরবশবে মানুবের মকিবষ্কর েঠন – এই সে কিেু কমকলবেই ঠিি হে যিউ সমিামী
হবে নাকি যেইে হবে।“
“কেজ্ঞানীরা সঠিি িবর যতা আর কিেু েলবত োবরকন। তারা খাকনিো আন্দাজ িরবে। সমসযা হবে
এই সে তথয কদবে তারা অবনি যেবল যমবেবদরবি এই জাতীে জীেবনর কদবি হেবতা যঠবলও কদবে।“
“িথাো সতয নে। যে যেইে তাবি যজার িবর সমিামী োনাবনা সম্ভে নে। তবে হযা, োই
যসেুোলবদর প্রকত আমার সহানুভুকত এিেু িম। আমার ধারনা তারা হেবতা দুই যনৌিাে ো কদবে দুকদবির
আনন্দই যভাে িরার যচষ্টা িবর। কিন্তু সতয হবে আমরা এখনও এই রহবসযর সমাধান িরবত োকরকন।
তার অথঘ এই নে যে আমরা তাবদরবি স্বাভাকেি ভাবে জীেন োেন িরবত যদবো না। “
েৃকহনীবি যদবখ মবন হল না কতকন এই েুবে েরাজে মানবত আগ্রহী। র্ক র কদবি দৃকষ্ট যেবলা।
আমাবি দুরমুশ কদবে যেোবলও চু লাে হা ী যিন চু লার আগুন জ্বালাবতও রাজী িরাবনা োবে না। সুতরাং
তাবিই উঠবত হবে। রাবতর খাোর দাোবরর েযেস্থা িরবত হবে। কতকন আমার কদবি অসম্ভে কেরকিেূণঘ
এিো দৃকষ্ট যহবন উবঠ োোর আবে েবল যেবলন,”এই সে অনাচার আল্লাহ সহয িরবেন না।“
আকম কে কেক বে েল্লাম,”যসবক্ষবে এই জাতীে সমসযার সৃকষ্ট িরাোই তার উকচত হেকন।“
“যতামার সাবথ যিান কিেু কনবে িথা েলাই ভু ল।“
েুেলাম এই তিঘ আবরাও চলবে। মবন মবন এিেু অসন্তুষ্টই হলাম। কেবের ের ের ডান যি োম
েবল্লও েৃকহনী িখনই কেবশে আেকত্ত িবরনকন, আর এখন যসাজা যি যসাজা েলারও উেিম যনই।
দুকনোো যিাথাে চবলবে!

