
আtঘাতী কুসংsার 

pদীপ দব   

1 
সmpিত আমার eক কাকা মারা গেছন। তঁার যkা হেয়িছল। মৃতু র কেয়কিদন আেগ ধরা পড়েলা তঁার মাথায় 
eকটা িটuমারo হেয়িছল eবং bন িটuমােরর িনয়ম aনুসােরi তা drত বাড়িছেলা। আিম িবjােনর ছাt, 
িবjােন িব াসী। িবjানিভিtক িচিকৎসার পরামশi িদেয়িছলাম। িকnt আমার আtীয় মােন কাকার ছেল 
মেয়রা eবং আেরা aেনক আপাত ভাকা ীর িব াস িবিkp। তঁারা িচিকৎসা িবjােনর পাশাপািশ িকছু 
তািntেকর শরণাপno হেয়িছেলন। বািড়েত থািকনা বেল ঘটনাgেলা আমার aজানাi িছল। িকংবা iেc কেরi 
আমােক জানােনা হয়িন। কাকার মৃতু র পর যা জেনিছ - তােত দখা যােc কাকােক িচিকৎসা িবjােনর 
আoতায় আনা হেয়িছল eেকবাের শষ aবsায়।   

যkা রােগর pাথিমক লkণ ধরা পড়ার পর sানীয় হাসপাতােল যাগােযাগ কের িচিকৎসা নয়ার পর কাকার 
আtীয় sজনরা বলেত r করেলন - কাকােক “বাণ” মারা হেয়েছ। য স “বাণ” নয়, eেকবাের “রkবাণ”। 
রেkর সmেকর কu নািক কাকার kিত করার জন  জাd টানা কের ei “বাণ” মেরেছ। কাকা িনতাni 
দিরd eকজন মানুষ। তঁার kিত কের আtীয়sজনেদর কী uপকার হেব ক জােন। তেব e ধরেণর ব াপাের 
পাড়া pিতেবশীর িব াস aজন করেত সময় লােগ না। “বাণ” কাটার ব বsাo আেছ। িবখ াত তািntকেক হািজর 
করা গেলা eকেজাড়া হােলর বলদ িবিk কের। নানারকম জঁাকযেjর pহসেন গেলা আেরা কেয়ক হাজার 
টাকা। “রkবাণ” কাটা গেছ বেল মহাবাক  uচচারণ করেত করেত কাকার গায়াল থেক eকিট গাi গr িনেয় 
চেল গেলন তািntক সাধক। কাকা মৃতু র িদেক eিগেয় গেলন আেরা কেয়ক ধাপ। pােণর সােথ সােথ ধেনo 
টান পড়েলা মারাtকভােব।   

2 
e ধরেণর ঘটনা বাংলােদেশর আনােচ কানােচ eতটাi sাভািবক য েন আমােদর খুব eকটা pিতিkয়া হয় না। 
আমরা যন ধেরi িনেয়িছ য eসব তা ঘটেবi। ধু আমার দিরd কাকার বলায় কন - খুব বড় বড় মানুেষর 
kেto তা দখা যায় নানা রকম aৈবjািনক কাজ কম। ei তা সিদন sয়ার হাসপাতােলর সামেন 
গণেদায়া aনুি ত হেলা বাংলােদেশর pাkন pধান মntী শখ হািসনার রাগ মুিkর জন । সারােদেশ e ধরেণর 
দায়া, pাথনা aিবরাম চলেছ য কান ব াপােরi। সmpিত দেশর খারাপ aবsার জন o দেশর সনাবািহনীর 

pধান ব িk দায়ী করেলন sয়ং আlাh ক। আlাh  নািক পরীkা করেছন দেশর মানুেষর। কেয়ক বছর আেগ 
জাট সরকােরর sরা মntী আলতাফ হােসন যখন eকজেনর মৃতু  pসে  বেলিছেলন - “আlাh র মাল আlাh  
িনেয় গেছন” কu কu pিতবাদ কের বেলিছেলন - িতিন দািয়t eড়ােনার চ া করেছন। eখন “আlাh  
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আমােদর পরীkা করেছন” কথাটা িক দািয়t eড়ােনার পযােয় পেড় না? আসেল যুিkিনভর মানুষ মােti জােনন 
য - aেলৗিককতার আ য় মানুষ তখনi নয় যখন লৗিকক ব াপারটা িনেজর িবপেk যায়।   

3 
নানা রকম মানুেষর নানা রকম সংsার আেছ। aেনক িদন থেকi চাল ুহেয় আেছ eসব সংsার। কান কান 
সংsারেক আমরা কুসংsার বিল, কান কানটােক ভােলা মn িকছুi না বেল p েয়র দৃি েত দিখ। যমন 
aেনেক 13 সংখ ািটেক eিড়েয় চেলন। আনলািক থািটন বশ pচিলত eকিট সংsার। কu e সংsার মেন 
চলেল আমরা কu িকছু মেন কির না। কািরয়ায় 4 সংখ ািট হেলা মৃতু র pতীক। সখােন পারত পেk কu 
চার সংখ ািট ব বহার কের না। িল  ট দখা যায়  1, 2, 3, F, 5, 6 । e ধরেণর সংsার িনেয় আমরা 
বড়েজার হািস। িকnt খুব eকটা আtঘাতী মেন কির না eেদর। ভারতীয় িkেকটারেদর আঙুেল হােত বাhেত 
গলায় নানারকম সুতা, আংিট, তািবজ, লেকট দখেত দখেত আমরা aভ s হেয় গিছ। eকটা uiেকট পেল 
বালারেদর যভােব মাdিলেত চুমু খেত দিখ তােত বড়েজার মেন কির য িkেকটারিট বড়i সংsারাcn। 
আ েযর ব াপার ei য আমরা িকnt ei িkেকটারেক িব ােসর ei anেtর জন  বজন কির না। িকnt সকল 
কুসংsারi য মােঝ মােঝ আtঘাতী হেয় uেঠ।   

 

4 
বশ কেয়ক বছর আেগর কথা। চ gাম িব িবদ ালেয় পিড় তখন। চ gাম শহর থেক যারা শাটল েন 

iuিনভািসিটেত আসা যাoয়া কেরেছন তারা জােনন েনর aবsা। eকিদন েন িফরিছ ক াmাস থেক। 
pচn ভীড়। আমােদর কmাটেমেnর িসঁিড়েত পা ঝুিলেয় বেসেছ বশ কেয়কিট মেয়। আিম গাদাগািদ িভেড় 
তােদর পছেন বnুেদর সােথ দঁািড়েয়। ক াnনেমn sশেন ন থামেত না থামেতi ধুপধাপ নামেত িগেয় 
মেয়েদর eকজেনর আতিচৎকার। তার di পা চেল গেছ েনর িনেচ, চাকার কােছ। pাটফরেমর ধার আর 
েনর কmাটেমেnর মােঝ আটেক আেছ স। sাভািবক িরে k aনুসাের drত তার হাত ধের টেন তুলেত 

িগেয়i ধাkাটা খলাম। আপাদমsক বারকায় ঢাকা মেয়িট িচৎকার করেছ - “আপিন না, আপিন না, কান 
মেয়েক ডাকুন”। আেশ পােশর মেয়রা কu সাড়া িদেc না তার আহবােন। e aবsায় কান সাহসী মেয়েক 
ডেক eেন তােক টেন বর করার aথ হেলা আেরা aেনকkণ সময়। ন eখােন থােম বড়েজার d’িমিনট। 

eর মেধ  ন যিদ চলেত r কের - আs পা িনেয় আর uঠেত হেব না তােক। d’বnু িমেল তােক টেন 
pাটফরেমর uপর তালার পর মেয়িটর আবােরা ধমক, “ কন আমার হাত ধরেলন আপনারা”? eকিট  dঘটনা 
থেক eকজন মেয়েক হাত ধের টেন udার করার মেধ  কী aপরাধ থাকেত পাের আজo বুঝেত পািরিন। 
বারকা পরা মেয়িট িক কারােণর বাণী akের akের মেন চলেছন য বগানা পুrেষর sেশ পাপ হয়। e 
কী ধরেণর সংsার eকজন iuিনভািসিট পড়া sুেডেnর!  
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5 
সােপর কামেড় ডাkােরর বদেল oঝার শরণাপn হয় eখেনা বিশর ভাগ মানুষ। সাপ সmেক কত রকম 
কুসংsারi না চালু আেছ আমােদর মােঝ। সাপুেড়রা নানারকম আষােঢ় গl কের মানুষেক িব াn কের চেলেছ 
িনয়িমত। বীণ বাজােল সাপ ছেুট আেস eকথা িব াস করার লােকর aভাব নi। আর সাপ সmেক adুত সব 
aসত  গেl ভরা আমােদর লাককািহনীgেলা, rপকথাgেলা। আর িসেনমা gেলার তা কথাi নi। eসব পেড় 
দেখ েন সাপ সmেক আমােদর কুসংsার eমন পযােয় পঁৗেছেছ য - সােপ কামড় িদেল সাজা য 
হাসপাতােল নয়ার দরকার তা না কের oঝার হােত সময় সঁেপ িদi। িনিবষ সােপ কামড়ােল বঁেচ যাi - 
pাথিমক িচিক�সায় - যা oঝা তােদর নানারকম ভড়ং সহ িদেয় থােক। আর িবষধর সােপ কামড়ােল oঝাo 
যখন িকছু করেত পাের না - তখন ডাkার ডািক। কখেনা বাঁিচ - বিশর ভাগi মির। কারণ িবেষর িkয়া 
ততkেণ মারাtক হেয় oেঠ। আমােদর আধুিনক pযুিkর যুেগo oঝার ডাক পেড় - eর চেয় আtঘাতী 
সংsার আর কী হেত পাের।   

6 
সাmpিতক ঘূিণঝড় িসডের ভালার aেনক gেলা iuিনয়েন িনেজেদর ঘর ছেড় বর হয়িন বািড়র বuরা। সবাi 
আ য়েকেnd আ য় িনেলo বািড়র বuরা ঘের রেয় িগেয়িছল ei িব ােস য “ঘেরর মiেধ  বuরা না থাiকেল 
হi ঘর থােহনা”। যুগাnর পিtকায় e খবরিট pকািশত হেয়িছল 4/12/07 তািরেখ। িসডর কাuেক রহাi 
দয়িন সখােন। কারণ ঘের বu থাকেলা িক থাকেলা না তােত িকছু যায় আেস না pাকৃিতক িবপযেয়র কােছ। 
িকnt ei আtঘাতী কুসংsার দূর করা িক যায় eত সহেজ? বjািনক পূবাভাসেক বুেড়া আঙুল দিখেয় pাণ 
হােত িনেয় বেস থাকার শিk যাগােc আtঘাতী সব কুসংsার।   

7 
aেনক gােম আিম দেখিছ - সnান জnাবার পর মা o িশ েক pায় eক মাস থাকেত দয়া হয় আঁতুড় ঘের। 
ei আতঁুড় ঘর হেলা বািড়র মেধ  সবেচেয় নাংরা eকিট ঘর। ei eকমাস pসূিত মাতােক ei আতঁুড় ঘের 
pায় বnী কের রাখা হয়, asৃশ  কের রাখা হয়। eক মাস নািক মা o িশ  aপিবt থােক। aথচ ei 
সময়টােত মা o িশ র থাকা দরকার সবেচেয় আরােম, সবেচেয় পিরcn aবsায়। কারণ য কান সুেযােগi 
নানারকম সংkমণ ঘটেত পাের মােয়র eবং নবজাতেকর। িকnt কুসংsােরর কারেণ pসূিত মাতা o নবজাতকেক 
কাটােত হয় aপিরcn পিরেবেশ যা পরবতীেত তােদর sােs র uপর মারাtক pভাব ফেল।   

8 
আমােদর সংsার িচnা pবল। িদেন িদেন তা আেরা বাড়েছ। িকnt যতসব কুসংsােরর িডbা গলায় বঁেধ 
সযতেন আগেল রেখ কতটুকু eিগেয় যাoয়া সmব আমােদর? আমােদর দেশ লাডেশিডং-e যত মামবািত 
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jেল তার চেয় aেনক বিশ পিরমােণ মামবািত jেল মিnর মসিজদ িগজা প ােগাড়া ফিকর দরেবশ 
আuিলয়ােদর মাজাের। ei মানত করা মামবািতর আেলােত মেনর কুসংsােরর anকার আেরা গাঢ় হয়, আমরা 
eিগেয় চিল anকােরর িদেক। eখন আমােদর দরকার eকিট ঝকঝেক নতুন িবjান-pজn। সংsাের মসৃণ 
হoয়ার দরকার নi, যুিkেত rঢ় হেলi হেলা।  
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Pradip.Deb@utas.edu.au. pকািশত বiঃ aেsিলয়ার পেথ পেথ (2005), আl বুকারিক থেক 
হিলuড (2006), আiনsাiেনর কাল (2006)।   

 

 


