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"eখােন ছাড়েত হেব সকল aিব াস 
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- - দােnর  িডভাiন কেমিডেত বিণত নরেকর pেবশdাের uৎকীণ পদাবলী,  যা পরবতীেত মনীষী কাল 
মাকস িবjােনর pেবশdাের খািদত কের রাখেত চেয়িছেলন আজীবন  
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সারা িবে র aগিনত সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মাnষেদর মুিkসংgােম যারা িনভেয় আtত াগ কেরেছন, 
তােদর পুেরাধা আেমিরকার gীনuiচ gােমর sানoয়াল iন- eর  সংgামী মজdরেদর 

 
eবং 

 
বাংলােদেশ িবjান o বjািনক িচnার pসাের, মুkবুিdর চচা eবং মনেনর িবকােশ আtিনেবিদত 

সকল লখক, িশlী, সািহিত ক, বিুdজীবী eবং সমাজকমীেদর uেdে  
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ভূিমকা 
 

সময় পাlাে । নতুন যুেগর সােথ তাল িমিলেয় পাlাে  আমােদর সনাতন মন 
মানিসকতা। খেস পড়েছ দীঘিদেনর নীিত নিতকতার কােলা চাদের ঢাকা মিলন 
আবরণgেলা। ভে  পড়েছ শতাbীর ঘুেন ধরা সমােজর pাচীন সামnতািntক মূল েবােধর 
aচলায়তন।  rটা হেয়িছেলা পি েম aেনক আেগi, eর ঢu eখন আছেড় পড়েত 

r কেরেছ পূেবর uপkেলo।  আমােদর পা বতী দশ ভারেত সmpিত নয়ািদিlর 
হাiেকাট  সমকািমতা aপরাধ নয় বেল রায় িদেয়েছ (জুলাi, ২০০৯)1। ১৪৮ বছেরর 
পুেরােনা ঔপিনেবিশক আiেন সমকািমতােক যভােব 'pকৃিতিবrd যৗনতা' িহেসেব গণ  
কের িনিষd কের রাখা হেয়িছেলা -   e রােয়র মধ  িদেয় সিটর aবসান ঘটল।  
সমকািমতা নামক যৗনpবৃিtিট ভারেতর মত দেশ  pথম বােরর মত পল কান ধরেণর 
আiনী sীকৃিত। িদিl হাiেকাট সমকািমতা িনিষd আiনেক বষম মূলক আখ া িদেয়েছ, 
ss ভােব eেক মাnেষর ' মৗিলক aিধকােরর ল ন' বেল রায় িদেয়েছ। 
  

 
িচtঃ  িদlী হাiেকােটর ঐিতহািসক রােয়র পর সমকামী aিধকার কমীেদর ulাস ( সৗজn – িনuiয়ক 
টাiমস) 

                                                 
1 Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009 
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িনঃসেnেহ e eক ঐিতহািসক যাtা, ধু সমকামীেদর জn নয়, সািবকভােব 
মানবািধকােরর জno।  কৃিষ িবpব, িশl িবpেবর ধারাবািহকতায় যৗনতার িবpব 
সূিচত হেয়িছল িবংশ শতাbীর মাঝামািঝ সমেয় – সi নবজাগরেণর য ঢu আজ 
ভারেত eেস পেড়েছ, িকnt তার ছায়া বাংলােদেশ eখেনা তমনভােব দৃ মান নয়। 
বাংলােদেশর সমকামী যৗনতা আজ eক aিনি ত সিnkেণ দঁািড়েয়। দেশর pধান 
pগিতশীল রাজৈনিতক দলgেলা িকংবা সেচতন বুিdজীবী সমাজ নারী aিধকার, িহnd, 
বৗd, ী ান িকংবা বড়েজার পাহািড় িকংবা আিদবাসীেদর aিধকােরর িবষেয় আজ 
িকছুটা সেচতনতা দখােলo তারা eখেনা যৗনতার sাধীনতা িকংবা সমকামীেদর 
aিধকার িনেয় eকদমi ভািবত নয়।  pকাে  কান s ােসবী সংগঠনেকo দখা যায় 
না is িট িনেয় কাজ করেত।  বতমান রাজৈনিতক pিkেত তােদর জn e ধরেণর 
আেnালন বা সেচতনতা তরীর pয়াস নয়া য ক সাধ , তা সহেজi anেময়। 
সমকািমতা asীকৃত ধু নয়, aেনক জায়গায় আবার eিট শািsেযাগ  aপরাধ।  eখােন 
সমকামীেদর হয় লুিকেয় থাকেত হয়, িকংবা aভ s হেত হয় ‘ kােসেটড গ’ হেয় 
‘িববািহত’ জীবন যাপেন। তােদর aিধকার হয় পেদ পেদ লি ত। eর sেযাগ িনেয় 
aেনক সময় খুব কােছর বn ু- বাnব বা আtীয় sজনেদর কাছ থেক ঘেট আkমণ আর 
নানা পেদর হনsা। ‘সনাতন বা ালী িকংবা ধমীয় সংsৃিত’র ধারক eবং বাহেকর দল 
আর anিদেক ‘aপসংsৃিত’র িবrেd সদা- সা ার sেঘািষত aিভভাবকবৃn; কােরা 
কাছ থেকi সমকামীরা িবndমাt সহাnভূিত pত াশা করেত পাের না। আসেল 
সমকামীেদর pিত নিতবাচক দৃি ভি র eকটা বড় কারণ আমােদর িবjানমনsতার 
aভাব। আর e কথা বেল দয়া িন pেয়াজন য – সব পুেরান সংsৃিতর মতi আমােদর 
সংsৃিতরo aেনকটা জুেড়i িবছােনা আেছ ajতার পুr চাদর।  আমােদর সংsৃিতেত 
grভিk যমন pবল তমিন লk নীয় ‘মাn কের ধn হেয় যাবার’ anহীন  pবণতা। 
আমরা grজনেদর বh ব বহাের জীণ আদেশর বাণী আর aিভভাবকেদর শখােনা বুিল 
তাতাপািখর মত আজীবন আuের যেত ভালবািস। আমােদর ভয় aেনক। সীমাহীন 
sিবেরাধ আর বংশপরmরায় চেল আসা pথা মাn কের যাoয়ােকi আমােদর সমােজ 
‘আদশ’ বেল িচিhত করা হয়। eর বাiের পা ফলেলi িবপদ। িকnt তারপরo কাuেক 
না কাuেক তা ‘িবড়ােলর গলায় ঘ টা বঁাধার’ দািয়t কঁােধ তুেল িনেতi হেব।  ei 
বiেয়র মাধ েম pথম বােরর মত বাংলা ভাষাভাষীেদর জn ajতার চাদর সরােনার 
pয়াস নয়া হেয়েছ, সবাধুিনক বjািনক তথ - pমাণ হািজর কের দখােনার চ া করা 
হেয়েছ য, সমকািমতা কান িবকৃিত বা মেনােরাগ নয়, eিট যৗনতারi আেরকিট 
sাভািবক pবৃিt।  pাণীজগেত eখন পযn পেনরশ’র বশী pজািতেত িবjানীরা 
সমকািমতার সnান পেয়েছন। তার আংিশক তািলকা e বiেয় িলিপবd হেয়েছ।  
পাশাপািশ আমােদর সাংsৃিতক iিতহাস খুঁেজ দখােনা হেয়েছ সমকািমতােক যতi 
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‘aপসংsৃিত’ িকংবা ‘পি মা িবকৃিত’ বেল িচিhত করা হাক না কন, eর pকাশ 
pাচীনকাল থেকi আেছ আমােদর সংsৃিতেতo – aত n pবলভােবi।  
 
e িদেক, বhিদন হেত চলেলা, জ ডার সেচতন pগিতশীল সমাজব বsায় সমকািমতােক 
মেনােরাগ িকংবা িবকৃিত িহেসেব িচিhত করা হয় না। পি েমর আধুিনক িচিকৎসেকরা 
eবং মেনািবjানীরা eখন সমকািমতােক eকিট sাভািবক যৗনpবৃিti মেন কেরন। 
uেlখ , ১৯৭৩ সােলর ১৫ i িডেসmর American Psychiatric Association 
িবjানসmত আেলাচনার মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা কান নাংরা ব াপার নয়, 
নয় কান মানিসক ব িধ। e হল যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল American 
Psychological Association- o eকiরকম aধ ােদশ িদেয়িছেলা। তারপেরo য 
সমকামীেদর জীবন ksমাsীণ হেয় গেছ বলা যােব না।  আেমিরকার sুলgেলােত eকটু 
মেয়লী গােছর ছেলেদর ‘ গ’ pিতপn কের আtহনেনর পেথ ঠেল দয়া হেয়েছ – e 
ধরেনর বশ কেয়কিট ঘটনা সাmpিতক সমেয় পt- পিtকা eবং িমিডয়ার আেলায় uেঠ 
eেসেছ। ধু সমকামী হবার কারেণi হত া করা হেয়েছ oয়াiেয়ািমং িব িবদ ালেয়র 
ম াথু শফােডর মত মধাবী ছাtেক।  আেমিরকায় eখেনা গ eবং লসিবয়ানরা 
সামািজক sীকৃিত o আiনগত বধতার জn আেnালন করেছন, aংশ িনে ন ‘ গ-
pাiড’ মােচ। তােদর আেnালেনর ফলrিতেত আেমিরকার বশ কেয়কিট রােজ  
সমকামী িবেয় আজ sীকতৃ। িbেটেনo িবগত টিন bয়ােরর সরকার কেয়ক বছর আেগ 
pথম সমকামী যুগলেদর sীকৃিত িদেয়েছ। কানাডায় আজ সমকামী, rপাnরকামী, 
uভকামী eবং uভিল  মানেবরা সখানকার anাn নাগিরকেদর মতi সমান sিবধা 
ভাগ কের থােক, eমনিক তােদর মধ কার িবেয়o ‘িসিভল ম ােরজ’ িহেসেব রাTীয়ভােব 
sীকৃত।  পি েম সমকামী- aিধকার আেnালেনর সাফল  eখন unয়নশীল দশgেলার 
oপর pভাব ফলেত r কেরেছ। eিশয়া, ল ািটন আেমিরকা o আি কার কেয়কিট 
pধান দশo তােদর আiন সংsাের eিগেয় eেসেছ। চীেন আেগ মাo স তুংেয়র 
আমেল মেন করা হেতা, সমকািমতা হে  ‘পুঁিজবােদর িবকৃিত’। িকnt আিশর দশক থেক 
তােদর সi দৃি ভি  বদেল গেছ। নলসন ম ানেডলার নতৃেt সাuথ আি কায় বণবাদ 
শষ হেয় যাoয়ার পর য নতুন সংিবধান হয় তােত ধু ধমi নয়, যৗনতা িবষেয় কােনা 
বষম  করা হেব না eমন ধারা সংেযািজত হয়। পািকsােনর মত রkণশীল রােTo 

uভিল  মানবেদর জn সমানািধকােরর আiন পাশ করা হেয়েছ2। আমরা আশা করব, 
যুেগর দাবীর সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদশo eকটা সময় সমকািমতা eবং anাn 
যৗনpবৃিtর pিত সিহ ু মেনাভাব গেড় uঠেব, eকটা সময় পের সংখ াগির  ষঁাড়েদর 

                                                 
2 Historic Decision: Pakistan’s Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, Dawn, 
Wednesday, 15 Jul, 2009 
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যাতাকেল িনয়ত িপ  সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মাnষgেলার আiনী aিধকার sীকৃত হেব।  
আর সজn দরকার আমােদর সবার িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি ।  
 
e বiিটর pথম িদককার িকছু aংশ িসিরজ আকাের3 মুkমনা (www.mukto-
mona.com) eবং সচলায়তন bেগ  (www.sachalayatan.com) pকােশর সময় 
পাঠকেদর কাছ থেক uেlখেযাগ  সাড়া পেয়িছ।  স সময় বh পাঠক তােদর মূল বান 
মতামত িদেয় ধারাবািহক িসিরজিটর মােনাnয়েন সহায়তা কেরেছন। িকছু kেt আমােক 
িবতেকo জড়ােত হেয়েছ। বলা বাhল , স সমs িবতেকর ফলrিতেত য সমs নতুন 
নতুন তেথ র সমnয় আমার বiেয় ঘেটেছ  তার জno সংি  পাঠক eবং bগারেদর 
কােছ আিম  কৃতj। মুkমনা eবং সচলায়তেন pবnিট pকােশর আেগ i টারেনেট 
সমকািমতার uপর বjািনক দৃি েকান থেক কান গঠনমূলক আেলাচনা সমৃd রসদ 
বাংলায় িছেলা না। বh পাঠক আমােক iেমiল কের জািনেয়েছন য, িসিরজিট তােদর 
সমকািমতা সmেn িচnাভাবনা আমূল বদেল িদেত সাহায  কেরেছ। লখক িহেসেব 
িনঃসেnেহ eিট আমার eক িবরাট pািp।  ২০০৭ সােল সচলায়তন bেগ পাঠকেদর 
ভােট ei িসিরজিট anতম বষেসরা লখা িহেসেব তািলকায় sান পেয়িছেলা।  e ছাড়া 
আেমিরকার িসিলকন ভ ািল থেক pকািশত মািসক পড়শী পিtকায় আমার িসিরেজর 
িকছু aংশ pকািশত হেয়িছেলা 'সমকািমতা িক pকৃিতিবrd?' িশেরানােম। মুkমনার 
anতম shৎ কানাডার aেটায়ায় বসবাসরত কালটন িব িবদ ালেয়র গিনেতর 
eিমিরটাস aধ াপক eবং sেলখক ড.  মীজান রহমান আমার পা ডুিলিপিট আgহ 
িনেয় পেড়েছন eবং sিচিnত মতামত িদেয়েছন। তঁার aত n তথ বhল মতামত 
' িবকৃিত না pকৃিত'  িশেরানােমর বiেয়র শেষ anভুk হেয়েছ। কেনল 
িব িবদ ালেয় সমাজিবjােন িপeiচিডরত িsgা আলী িনেজর anভূিত pকাশ কের 
eকিট ব িkগত মতামত িদেয়েছন। িsgার লখািটo  তার anমিত িনেয়  gেn 
সিnেবিশত হেয়েছ। ািরডা আnজািতক িব িবদ ালেয়র aধ াপক iরিতশাদ আহমদ    
পা ডুিলিপিট আেদ াপাn পাঠ কের বশ িকছু grtপূণ পরামশ িদেয়েছন, যা 
পা ডুিলিপিটর মােনাnয়েন জারােলা ভূিমকা রেখেছ। siেডন িনবাসী মুkমনা সদs 
eবং মানবািধকারকমী মাহবুব সাঈদ সমকািমতার uপর বশ িকছু কস sািড সংgহ 
কের ei বiেয়র জn িদেয়েছন।  বiিটর শষ পযােয় eেস আলী iশিতয়ােকর সাহায  
eবং সহেযািগতা আমােক দাrণভােব uপকৃত কেরেছ। eেদর সকেলর কােছ আিম ঋণী।  
 
আমার জীবনসি নী বnা (িযিন িনেজo eকজন জনিpয় িবjান লখক)  তার শত 
ব sতার মেধ o পা ডুিলিপর pিতিট aধ ায় পেড়  তার sিচিnত মতামত িদেয়েছন। 
                                                 
3 সমকািমতা ( সমেpম)  িক pকৃিতিবrd? ১ম,  ২য়,  ৩য় eবং চতথু পব;   aিভিজৎ রায়;  মkুমনা eবং 
সচলায়তন।  

 



ভূিমকা সমকািমতা –   aিভিজৎ রায় dsর / মুkমনা 
 
 
যখােন যখােন পছn হয়িন সসমs জায়গায় sুল িশিkকােদর মতi লাল কািল িদেয় 
দািগেয় সংেশাধেন বাধ  কেরেছন। তার মতামত আমার পা ডুিলিপ পিরমাজেন 
uেlখেযাগ  ভূিমকা রেখেছ -  তা বলাi বাhল । pফু রীডার িহেসেব a ন আচােয র 
aবদান সত i আমােক িবিsত কেরেছ। জ ডার িবষয়ক তার বশ িকছু grtপূণ 
সংেশাধনী আমার পা ডুিলিপর ধু ীবৃিdi কেরিন, আমার িনেজর মানসজগৎেকo ঋd 
কেরেছ পুেরামাtায়।  সব সাচী হাজরার চমৎকার p দিট বiিটেক িদেয়েছ নতুন মাtা। 
সবেশেষ dsেরর আহেমdর রশীেদর pরণা eবং তাগাদা ছাড়া e বi আেলার মুখ 
দখেতা না কখেনাi।  কােজi ei বi পাঠকেদর ভাল লাগেল সi কৃিতেtর 
িসংহভাগi  বাংলােদেশর ei তrণ eবং uদ মী pকাশেকর pাপ । 
  
 
আিম মেন কির আমার e বiিট বাংলােদেশ িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি  গেড় 
তুলেত আর e িবষেয় সেচতনতা বৃিdেত সহায়ক ভুিমকা পালন করেব।  
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	বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মননের বিকাশে আত্মনিবেদিত সকল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মীদের উদ্দেশ্যে 
	 
	  
	ভূমিকা 
	 
	সময় পাল্টাচ্ছে। নতুন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্টাচ্ছে আমাদের সনাতন মন মানসিকতা। খসে পড়ছে দীর্ঘদিনের নীতি নৈতিকতার কালো চাদরে ঢাকা মলিন আবরণগুলো। ভেঙ্গে পড়ছে শতাব্দীর ঘুনে ধরা সমাজের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অচলায়তন।  শুরুটা হয়েছিলো পশ্চিমে অনেক আগেই, এর ঢেউ এখন আছড়ে পড়তে শুরু করেছে পূবের উপকূলেও।  আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সম্প্রতি নয়াদিল্লির হাইকোর্ট  সমকামিতা অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছে (জুলাই, ২০০৯) । ১৪৮ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো -  এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটল।  সমকামিতা নামক যৌনপ্রবৃত্তিটি ভারতের মত দেশে  প্রথম বারের মত পেল কোন ধরণের আইনী স্বীকৃতি। দিল্লি হাইকোর্ট সমকামিতা নিষিদ্ধ আইনকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছে, সুস্পষ্টভাবে একে মানুষের 'মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলে রায় দিয়েছে। 
	    
	চিত্রঃ  দিল্লী হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর সমকামী অধিকার কর্মীদের উল্লাস (সৌজন্য – নিউইয়র্ক টাইমস) 
	নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক যাত্রা, শুধু সমকামীদের জন্য নয়, সার্বিকভাবে মানবাধিকারের জন্যও।  কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় যৌনতার বিপ্লব সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে – সেই নবজাগরণের যে ঢেউ আজ ভারতে এসে পড়েছে, কিন্তু তার ছোয়া বাংলাদেশে এখনো তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। বাংলাদেশের সমকামী যৌনতা আজ এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশের প্রধান প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিংবা বড়জোর পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে আজ কিছুটা সচেতনতা দেখালেও তারা এখনো যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা সমকামীদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবিত নয়।  প্রকাশ্যে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও দেখা যায় না ইস্যুটি নিয়ে কাজ করতে।  বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের জন্য এ ধরণের আন্দোলন বা সচেতনতা তৈরীর প্রয়াস নেয়া যে কষ্ঠসাধ্য, তা সহজেই অনুমেয়। সমকামিতা অস্বীকৃত শুধু নয়, অনেক জায়গায় আবার এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।  এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় ‘ক্লোসেটেড গে’ হয়ে ‘বিবাহিত’ জীবন যাপনে। তাদের অধিকার হয় পদে পদে লঙ্ঘিত। এর সুযোগ নিয়ে অনেক সময় খুব কাছের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ঘটে আক্রমণ আর নানা পদের হেনস্থা। ‘সনাতন বাঙ্গালী কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতি’র ধারক এবং বাহকের দল আর অন্যদিকে ‘অপসংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার স্বঘোষিত অভিভাবকবৃন্দ; কারো কাছ থেকেই সমকামীরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারে না। আসলে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় কারণ আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। আর এ কথা বলে দেয়া নিষ্প্রয়োজন যে – সব পুরোন সংস্কৃতির মতই আমাদের সংস্কৃতিরও অনেকটা জুড়েই বিছানো আছে অজ্ঞতার পুরু চাদর।  আমাদের সংস্কৃতিতে গুরুভক্তি যেমন প্রবল তেমনি লক্ষ্যনীয় ‘মান্য করে ধন্য হয়ে যাবার’ অন্তহীন  প্রবণতা। আমরা গুরুজনদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ আদর্শের বাণী আর অভিভাবকদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মত আজীবন আউরে যেতে ভালবাসি। আমাদের ভয় অনেক। সীমাহীন স্ববিরোধ আর বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রথা মান্য করে যাওয়াকেই আমাদের সমাজে ‘আদর্শ’ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে পা ফেললেই বিপদ। কিন্তু তারপরও কাউকে না কাউকে তো ‘বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার’ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে।  এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অজ্ঞতার চাদর সরানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সমকামিতা কোন বিকৃতি বা মনোরোগ নয়, এটি যৌনতারই আরেকটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।  প্রাণীজগতে এখন পর্যন্ত পনেরশ’র বেশী প্রজাতিতে বিজ্ঞানীরা সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন। তার আংশিক তালিকা এ বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।  পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজে দেখানো হয়েছে সমকামিতাকে যতই ‘অপসংস্কৃতি’ কিংবা ‘পশ্চিমা বিকৃতি’ বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন, এর প্রকাশ প্রাচীনকাল থেকেই আছে আমাদের সংস্কৃতিতেও – অত্যন্ত প্রবলভাবেই।  
	 
	এ দিকে, বহুদিন হতে চললো, জেন্ডার সচেতন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় সমকামিতাকে মনোরোগ কিংবা বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। পশ্চিমের আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association-ও একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলো। তারপরেও যে সমকামীদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বলা যাবে না।  আমেরিকার স্কুলগুলোতে একটু মেয়েলী গোছের ছেলেদের ‘গে’ প্রতিপন্ন করে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে – এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার আলোয় উঠে এসেছে। শুধু সমকামী হবার কারণেই হত্যা করা হয়েছে ওয়াইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথু শেফার্ডের মত মেধাবী ছাত্রকে।  আমেরিকায় এখনো গে এবং লেসবিয়ানরা সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত বৈধতার জন্য আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন ‘গে-প্রাইড’ মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও বিগত টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডায় আজ সমকামী, রূপান্তরকামী, উভকামী এবং উভলিঙ্গ মানবেরা সেখানকার অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান সুবিধা ভোগ করে থাকে, এমনকি তাদের মধ্যকার বিয়েও ‘সিভিল ম্যারেজ’ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত।  পশ্চিমে সমকামী-অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশও তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে ‘পুঁজিবাদের বিকৃতি’। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। পাকিস্তানের মত রক্ষণশীল রাষ্ট্রেও উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করা হয়েছে । আমরা আশা করব, যুগের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, একটা সময় পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনী অধিকার স্বীকৃত হবে।  আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।  
	 
	এ বইটির প্রথম দিককার কিছু অংশ সিরিজ আকারে  মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) এবং সচলায়তন ব্লগে  (www.sachalayatan.com) প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছি।  সে সময় বহু পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে ধারাবাহিক সিরিজটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে আমাকে বিতর্কেও জড়াতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে সমস্ত বিতর্কের ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয় আমার বইয়ে ঘটেছে  তার জন্যও সংশ্লিষ্ট পাঠক এবং ব্লগারদের কাছে আমি  কৃতজ্ঞ। মুক্তমনা এবং সচলায়তনে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে ইন্টারনেটে সমকামিতার উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন গঠনমূলক আলোচনা সমৃদ্ধ রসদ বাংলায় ছিলো না। বহু পাঠক আমাকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে, সিরিজটি তাদের সমকামিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিতে সাহায্য করেছে। লেখক হিসেবে নিঃসন্দেহে এটি আমার এক বিরাট প্রাপ্তি।  ২০০৭ সালে সচলায়তন ব্লগে পাঠকদের ভোটে এই সিরিজটি অন্যতম বর্ষসেরা লেখা হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছিলো।  এ ছাড়া আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় আমার সিরিজের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?' শিরোনামে। মুক্তমনার অন্যতম সুহৃৎ কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং সুলেখক ড. মীজান রহমান আমার পান্ডুলিপিটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত তথ্যবহুল মতামত 'বিকৃতি না প্রকৃতি' শিরোনামের বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিরত স্নিগ্ধা আলী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে একটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। স্নিগ্ধার লেখাটিও  তার অনুমতি নিয়ে  গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ    পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যা পান্ডুলিপিটির মানোন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। সুইডেন নিবাসী মুক্তমনা সদস্য এবং মানবাধিকারকর্মী মাহবুব সাঈদ সমকামিতার উপর বেশ কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করে এই বইয়ের জন্য দিয়েছেন। বইটির শেষ পর্যায়ে এসে আলী ইশতিয়াকের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।  
	 
	আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা (যিনি নিজেও একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক)  তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও পান্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় পড়ে  তার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। যেখানে যেখানে পছন্দ হয়নি সেসমস্ত জায়গায় স্কুল শিক্ষিকাদের মতই লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে সংশোধনে বাধ্য করেছেন। তার মতামত আমার পান্ডুলিপি পরিমার্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে - তা বলাই বাহুল্য। প্রুফ রীডার হিসেবে অঞ্জন আচার্য্যের অবদান সত্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। জেন্ডার বিষয়ক তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আমার পান্ডুলিপির শুধু শ্রীবৃদ্ধিই করেনি, আমার নিজের মানসজগৎকেও ঋদ্ধ করেছে পুরোমাত্রায়।  সব্যসাচী হাজরার চমৎকার প্রচ্ছদটি বইটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। সবশেষে শুদ্ধস্বরের আহমেদুর রশীদের প্রেরণা এবং তাগাদা ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখতো না কখনোই।  কাজেই এই বই পাঠকদের ভাল লাগলে সেই কৃতিত্বের সিংহভাগই  বাংলাদেশের এই তরুণ এবং উদ্যমী প্রকাশকের প্রাপ্য। 
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সমকামিতা  


একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান 




অভিজিৎ রায়

"এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস


এখানে ধ্বংস হবে সকল ভীরু হতাশ্বাস।"

--দান্তের  ডিভাইন কমেডিতে বর্ণিত নরকের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ পদাবলী, যা পরবর্তীতে মনীষী কার্ল মার্কস বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বারে খোদিত করে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন 


উৎসর্গ


সারা বিশ্বের অগনিত সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষদের মুক্তিসংগ্রামে যারা নির্ভয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের পুরোধা আমেরিকার গ্রীনউইচ গ্রামের স্টোনওয়াল ইন-এর  সংগ্রামী মজদুরদের


এবং


বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মননের বিকাশে আত্মনিবেদিত সকল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মীদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

সময় পাল্টাচ্ছে। নতুন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্টাচ্ছে আমাদের সনাতন মন মানসিকতা। খসে পড়ছে দীর্ঘদিনের নীতি নৈতিকতার কালো চাদরে ঢাকা মলিন আবরণগুলো। ভেঙ্গে পড়ছে শতাব্দীর ঘুনে ধরা সমাজের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অচলায়তন।  শুরুটা হয়েছিলো পশ্চিমে অনেক আগেই, এর ঢেউ এখন আছড়ে পড়তে শুরু করেছে পূবের উপকূলেও।  আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সম্প্রতি নয়াদিল্লির হাইকোর্ট  সমকামিতা অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছে (জুলাই, ২০০৯)
। ১৪৮ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো -  এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটল।  সমকামিতা নামক যৌনপ্রবৃত্তিটি ভারতের মত দেশে  প্রথম বারের মত পেল কোন ধরণের আইনী স্বীকৃতি। দিল্লি হাইকোর্ট সমকামিতা নিষিদ্ধ আইনকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছে, সুস্পষ্টভাবে একে মানুষের 'মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলে রায় দিয়েছে।

  

চিত্রঃ  দিল্লী হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর সমকামী অধিকার কর্মীদের উল্লাস (সৌজন্য – নিউইয়র্ক টাইমস)

নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক যাত্রা, শুধু সমকামীদের জন্য নয়, সার্বিকভাবে মানবাধিকারের জন্যও।  কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় যৌনতার বিপ্লব সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে – সেই নবজাগরণের যে ঢেউ আজ ভারতে এসে পড়েছে, কিন্তু তার ছোয়া বাংলাদেশে এখনো তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। বাংলাদেশের সমকামী যৌনতা আজ এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশের প্রধান প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিংবা বড়জোর পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে আজ কিছুটা সচেতনতা দেখালেও তারা এখনো যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা সমকামীদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবিত নয়।  প্রকাশ্যে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও দেখা যায় না ইস্যুটি নিয়ে কাজ করতে।  বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের জন্য এ ধরণের আন্দোলন বা সচেতনতা তৈরীর প্রয়াস নেয়া যে কষ্ঠসাধ্য, তা সহজেই অনুমেয়। সমকামিতা অস্বীকৃত শুধু নয়, অনেক জায়গায় আবার এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।  এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় ‘ক্লোসেটেড গে’ হয়ে ‘বিবাহিত’ জীবন যাপনে। তাদের অধিকার হয় পদে পদে লঙ্ঘিত। এর সুযোগ নিয়ে অনেক সময় খুব কাছের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ঘটে আক্রমণ আর নানা পদের হেনস্থা। ‘সনাতন বাঙ্গালী কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতি’র ধারক এবং বাহকের দল আর অন্যদিকে ‘অপসংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার স্বঘোষিত অভিভাবকবৃন্দ; কারো কাছ থেকেই সমকামীরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারে না। আসলে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় কারণ আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। আর এ কথা বলে দেয়া নিষ্প্রয়োজন যে – সব পুরোন সংস্কৃতির মতই আমাদের সংস্কৃতিরও অনেকটা জুড়েই বিছানো আছে অজ্ঞতার পুরু চাদর।  আমাদের সংস্কৃতিতে গুরুভক্তি যেমন প্রবল তেমনি লক্ষ্যনীয় ‘মান্য করে ধন্য হয়ে যাবার’ অন্তহীন  প্রবণতা। আমরা গুরুজনদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ আদর্শের বাণী আর অভিভাবকদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মত আজীবন আউরে যেতে ভালবাসি। আমাদের ভয় অনেক। সীমাহীন স্ববিরোধ আর বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রথা মান্য করে যাওয়াকেই আমাদের সমাজে ‘আদর্শ’ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে পা ফেললেই বিপদ। কিন্তু তারপরও কাউকে না কাউকে তো ‘বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার’ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে।  এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অজ্ঞতার চাদর সরানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সমকামিতা কোন বিকৃতি বা মনোরোগ নয়, এটি যৌনতারই আরেকটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।  প্রাণীজগতে এখন পর্যন্ত পনেরশ’র বেশী প্রজাতিতে বিজ্ঞানীরা সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন। তার আংশিক তালিকা এ বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।  পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজে দেখানো হয়েছে সমকামিতাকে যতই ‘অপসংস্কৃতি’ কিংবা ‘পশ্চিমা বিকৃতি’ বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন, এর প্রকাশ প্রাচীনকাল থেকেই আছে আমাদের সংস্কৃতিতেও – অত্যন্ত প্রবলভাবেই। 

এ দিকে, বহুদিন হতে চললো, জেন্ডার সচেতন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় সমকামিতাকে মনোরোগ কিংবা বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। পশ্চিমের আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association-ও একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলো। তারপরেও যে সমকামীদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বলা যাবে না।  আমেরিকার স্কুলগুলোতে একটু মেয়েলী গোছের ছেলেদের ‘গে’ প্রতিপন্ন করে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে – এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার আলোয় উঠে এসেছে। শুধু সমকামী হবার কারণেই হত্যা করা হয়েছে ওয়াইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথু শেফার্ডের মত মেধাবী ছাত্রকে।  আমেরিকায় এখনো গে এবং লেসবিয়ানরা সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত বৈধতার জন্য আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন ‘গে-প্রাইড’ মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও বিগত টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডায় আজ সমকামী, রূপান্তরকামী, উভকামী এবং উভলিঙ্গ মানবেরা সেখানকার অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান সুবিধা ভোগ করে থাকে, এমনকি তাদের মধ্যকার বিয়েও ‘সিভিল ম্যারেজ’ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত।  পশ্চিমে সমকামী-অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশও তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে ‘পুঁজিবাদের বিকৃতি’। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। পাকিস্তানের মত রক্ষণশীল রাষ্ট্রেও উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করা হয়েছে
। আমরা আশা করব, যুগের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, একটা সময় পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনী অধিকার স্বীকৃত হবে।  আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। 


এ বইটির প্রথম দিককার কিছু অংশ সিরিজ আকারে
 মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) এবং সচলায়তন ব্লগে  (www.sachalayatan.com) প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছি।  সে সময় বহু পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে ধারাবাহিক সিরিজটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে আমাকে বিতর্কেও জড়াতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে সমস্ত বিতর্কের ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয় আমার বইয়ে ঘটেছে  তার জন্যও সংশ্লিষ্ট পাঠক এবং ব্লগারদের কাছে আমি  কৃতজ্ঞ। মুক্তমনা এবং সচলায়তনে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে ইন্টারনেটে সমকামিতার উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন গঠনমূলক আলোচনা সমৃদ্ধ রসদ বাংলায় ছিলো না। বহু পাঠক আমাকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে, সিরিজটি তাদের সমকামিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিতে সাহায্য করেছে। লেখক হিসেবে নিঃসন্দেহে এটি আমার এক বিরাট প্রাপ্তি।  ২০০৭ সালে সচলায়তন ব্লগে পাঠকদের ভোটে এই সিরিজটি অন্যতম বর্ষসেরা লেখা হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছিলো।  এ ছাড়া আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় আমার সিরিজের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?' শিরোনামে। মুক্তমনার অন্যতম সুহৃৎ কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং সুলেখক ড. মীজান রহমান আমার পান্ডুলিপিটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত তথ্যবহুল মতামত 'বিকৃতি না প্রকৃতি' শিরোনামের বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিরত স্নিগ্ধা আলী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে একটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। স্নিগ্ধার লেখাটিও  তার অনুমতি নিয়ে  গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ    পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যা পান্ডুলিপিটির মানোন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। সুইডেন নিবাসী মুক্তমনা সদস্য এবং মানবাধিকারকর্মী মাহবুব সাঈদ সমকামিতার উপর বেশ কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করে এই বইয়ের জন্য দিয়েছেন। বইটির শেষ পর্যায়ে এসে আলী ইশতিয়াকের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। এদের সকলের কাছে আমি ঋণী। 

আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা (যিনি নিজেও একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক)  তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও পান্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় পড়ে  তার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। যেখানে যেখানে পছন্দ হয়নি সেসমস্ত জায়গায় স্কুল শিক্ষিকাদের মতই লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে সংশোধনে বাধ্য করেছেন। তার মতামত আমার পান্ডুলিপি পরিমার্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে - তা বলাই বাহুল্য। প্রুফ রীডার হিসেবে অঞ্জন আচার্য্যের অবদান সত্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। জেন্ডার বিষয়ক তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আমার পান্ডুলিপির শুধু শ্রীবৃদ্ধিই করেনি, আমার নিজের মানসজগৎকেও ঋদ্ধ করেছে পুরোমাত্রায়।  সব্যসাচী হাজরার চমৎকার প্রচ্ছদটি বইটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। সবশেষে শুদ্ধস্বরের আহমেদুর রশীদের প্রেরণা এবং তাগাদা ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখতো না কখনোই।  কাজেই এই বই পাঠকদের ভাল লাগলে সেই কৃতিত্বের সিংহভাগই  বাংলাদেশের এই তরুণ এবং উদ্যমী প্রকাশকের প্রাপ্য।

আমি মনে করি আমার এ বইটি বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে আর এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। 

� Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009


� Historic Decision: Pakistan’s Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, Dawn, Wednesday, 15 Jul, 2009


� সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? ১ম, ২য়, ৩য় এবং চতুর্থ পর্ব;  অভিজিৎ রায়; মুক্তমনা এবং সচলায়তন। 
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