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!কািশত : 'সে*+র ১০, ২০১৮ ||  

 প2দূত 'ড6: বাসি8, আেলামিত, দীপািল, 'সানামিন, আ>ািরবালা এেককজন মানুেষর নাম। এেদর 
!ায় সবাই খG ব অI বয়েস Jামীঘের এেসিছেলন। কারও কারও িববািহত জীবন খG ব কম সমেয়ই 'শষ 
হেয়েছ। কারও কারও 'কেটেছ একটG  দীঘP জীবন। িকQ এেদর সবারই দাRতS জীবেনর ইিত ঘেটেছ 
একইভােব। 

সু>রবেনর মাছ, কাঠ, মধG  সংXহ িনভP র জীিবকা অেYষী এেদর সবারই মৃতG S ঘেটেছ সু>রবেনর বােঘর 
হােত। অিধকাংশ '[ে2ই Jামীর িছ\িভ\ মৃতেদেহর 'খ]াজ 'মেলিন। যােদর 'সই ভাগS হেয়েছ, বােঘর হােত 
[ত-িব[ত-'থতেল যাওয়া Jামীর 'চহারার বীভৎসতার cৃিত মুেছ যায়িন জীবন 'থেক। এসব 
বাঘিবধবার 'কউ 'কউ িeতীয়বার িববাহ কেরেছন। 'সই Jামী ও 'গেছ বােঘর 'পেট। সমাজ তােদর ভাল 
'চােখ 'দেখিন। Jামীর অপমৃতG Sর দায় চািপেয়েছ িনরীহ এই নারীেদর ওপর। অপয়া, অল[¥◌ী, অসতী, 
নাড় উপািধ িমেলেছ বাঘিবধবােদর। তােদর অনাথ স8ানরা ও এই সামািজক িনপীড়েনর হাত 'থেক 
বঁােচিন। এক অসহনীয়, কiকর, িনপীিড়ত, বিjত, অভাবী দুiচেkর জীবন তােদর কােছ টােনিন, রাl 
তােদর 'খ]াজ 'নয়িন, উ\য়ন অংশীজনরা তােদর দুগPিতর খবর জানেল ও 'তমিন িকছG  করেত পােরিন। 

'দেশর দি[ণ-পিnমাjেলর সাত[ীরা, খGলনা, বােঘরহাট, বরoনা, িপেরাজপুর প]াচ 'জলার ১৭ 
উপেজলার ২২১ ইউিনয়েনর !ায় প]াচ ল[ািধক 'লাক সু>রবেনর উপর িনভP র  কের 'বঁে◌চ থােক। !ায় 
!িত বছর সু>রবেন বােঘর হােত মারা পেড় উেqখেযাগSসংখSাক মানুষ। মাছ মারেত, কাঠ কাটেত, মধG  
সংXহ করেত সু>রবন িনভP র 'পশাজীিবেদর এই হতভাগS অংশr িনহত হয় বােঘর হােত। কখেনা 
কখেনা সু>রবন সংলs জনবসিত 'লাকালেয় ঢG েক পেড় বাঘ। 'সই বােঘর হােত ও ঘেট মানুেষর মৃতG S। 
সাত[ীরা 'জলার শSামনগর উপেজলার গাবG রা, বG িড়েগায়ািলনী, মুিuগঞ্জ, রমজাননগর ইউিনয়ন 
সু>রবন সংলs। বন িবভাগ ও ইউিনয়ন পিরষেদর তথS মেত ২০০০ 'থেক ২০১০ এই দশ বছের এই চার 
ইউিনয়েনই বােঘর হােত মারা 'গেছ িতনশ’র 'বিশ মানুষ। বােঘর হােত িনহত পুরxষেদর Tীেদর অিভিহত 
করা হয় বাঘিবধবা (ঞরমবৎ ডরফড়)ি◌ বেল। এক পিরসংখSােন 'দখােনা হেয়েছ গত এক দশেক 
সু>রবন এলাকাজুেড় বাঘিবধবার সংখSা দঁাি◌ড়েয়েছ !ায় িতন হাজার।  জীবন জীিবকার !েয়াজেন 
কাঠ কাটেত, মাছ ধরেত, মধG  সংXহ করেত Jামীরা যখন বেন যায়, Tীর নানা রকম সং6ার পালন কের। 



Jামীরা বেন থাকা অব{ায় Tীরা সাধারনত িদেন কাপড় 'ধায় না, চG েল িচরxনী 'দয় না, িদেনর 'বলায় 
চG লা ধরায় না, |কেনা মিরচ 'পাড়ায় না, আ}ীয়বািড় যায় না, িদেনর 'বলায় ঘরেদার পির6ার কের না। 
এসব সং6ার চেল আসেছ ব~ বছর ধের। ইদািনং এনিজও কমPকাে�র কারেণ এসব কG সং6ার ভা�েত 
নানা রকম !েণাদনা চালােলও এর খG ব একটা 'হরেফর হেয় ওেঠেছ বেল মেন হয় না। কখেনা সং6ার 
'মেন কখেনা পিরবার ও সমােজর চােপ এসব আচার পালন করেত বাধS হয় Tীরা। এর ফেল Jামী বেন 
'গেল সারারাত 'জেগ তারা ঘর oেছায়, রা\া কের, ঘেরর অনSানS সংসািরক কাজ কের িনঘG Pম কােট 
তােদর রাত। নারীেদর ওপর চািপেয় 'দওয়া এই সং6ার সে�র যখন বােঘর হােত Jামীহারা হন 
‘বাঘিবধবা’ তখন সমাজ তােদর আর ও িনপীড়েনর মুেখ 'ঠেল 'দয়। ‘বাঘিবধবা’ সমােজ অপয়া, 
অল�ী, অসতী িহেসেব িচি�ত হয়। Jামীর মৃতG Sর জনS বােঘর বদেল দাযী হয় এই Tী সমাজ। সমােজর 
'চােখ তারাই হেয় উেঠ বােঘর 'দাসর। দাির�, অিশ[া-কG িশ[া আর অসেচতনতার বিল 
হয়  বাঘিবধবারা। বােঘর হােত Jামীর মৃতG Sর পর অিধকাংশ '[ে2 এেদর জায়গা হয় �|ড়গৃেহ 'থেক 
িফের আসেত হয় িপত� গৃেহ। কখেনা কখেনা এই দু’জায়গা 'থেকই িবতািড়ত হয় তারা। সমােজর, 
পিরবােরর নতG ন ভার হেয় িনজ স8ানেদর িনেয় খাসজিমেত িকংবা অেনSর জিমেত 'কােনা রকেম বসিত 
গেড়ন বাঘিবধবরা। এসব অjেল বালSিববাহ চাল ুথাকায় অিধকাংশ বাঘিবধবরা খG ব অIবয়েসই 
Jামীহারা হন। এিদেক এক অিনিnত অথPৈনিতক টানাপেড়েনর জীবেনর স�ী |রx হয় তােদর িনেয় 
কানাঘG ষা, 'লাককথা। এক ধরেনর সামািজক িনপীড়েনর সুেযাগ 'নয় কখেনা কখেনা সমােজর শি�মান 
অংশ। তেব, অিধকাংশ বাঘ-িবধবােকই দািয়� িনেত হয় সংসােরর। আেয়র !ধানতম মানুষ হেয় উেঠন 
িতিন।  বাধািবঘœ সব এিড়েয় স8ানেদর মুেখ খাবার 'জাটােত এক নতG ন �মজীিব জীবন |রx হয় 
তােদর। ধােনর '[েত, মােছর 'ঘের �িমেকর কাজ আর নদীেত জাল 'ফেল, বড়িশ িফেল মাছ ধের নতG ন 
আেয়র পথ �তির কেরন তারা। একা8 এই JI আয় 'কােনারকেম খােদSর সং{ান ঘটােলও স8ানেদর 
'লখাপড়ার সুেযাগ সৃ� করেত বSথP হয় অিধকাংশ বাঘিবধবাই। ফেল বাবার 'পশােতই িফরেত হয় পুরxষ 
স8ানেদর। |রx হয় আবার 'সই 'প�নঃপুিনক জীবন। বাঘ িবধবােদর  স8ানরাও সমােজ অপয়া িহসােব 
িচি�ত হয়। ফেল Jাভািবক পিরেবেশ সমােজর অনS িশ|েদর সে� 'বেড় উঠার '[ে2 তারা ও পেড় নতG ন 
চােপর মুেখ। 'খলার মােঠ, 6G েল সাথীেদর িনপীড়েনর িশকার হয় বাঘিবধবা পিরবােরর স8ানরাও। 
{ানীয় এন িজ ওরা বাঘ িবধবােদর স8ানেদর এসব সামািজক সমসSা িনেয় কাজ |রx কেরেছ। 'কােনা 
িবেয়েত, 'কােনা সামািজক অনু�ােন একজন বাঘিবধবা 'যমন অনাকাি�[ত, তােদর স8ানরাও 'সই 
অপয়াদৃ�র িশকার। 'কােনা |ভ কােজ এই কিথত অপয়া বাঘিবধবা িকংবা তােদর স8ানেদর তাই 
জায়গা হয় না। তারা অনাকাি�[ত, অনাদৃত হেয় থােকন। িশকার হন এক �বষমS ও িনপীড়েনর। 

সুখ-দু:খ, সাফলS-বSথPতা এসব িনেয়ই আমােদর জীবন। আমােদর মােঝ 'কউ 'কউ আেছ যারা জীবেনর 
দু:খ oেলােক সেয় 'যেত পাের সহেজই। জীবেনর গিত পেথ সামিয়ক {িবরতা সৃ� হেলও এক সময় 
Jাভািবক হেয় যায় চলার পথ। এবার বাদা 'থেক িফের ২খানা শাড়ী, ২r �াউজ িপচ আিম ব� হ�িতবার 
বাজার 'থেক িকেন 'দব। আর জীবন িনেয় 'ফরা হল না আবG  'মাড়েলর সময় িছল ২০০৯ সােলর  জুন 
মােসর 'শেষর বG ধবার সকাল ১০টার িদেক। Jামীর J�েনর কথা বলেত িগেয় কা\ায় 'ভেঙ পড়েলা নূর 
জাহান 'বগম। Jামীর িভটা 'ছেড় অেনSর বািড়েত বা�া ৩r আ�য় িমলেলও করxণায় িভ[া িমেলেছ 
মা2। সার িদন হাড় ভাঙা পির�েম 'কান !কার স8ােনর মুেখ আহার 'যাগােত পারত বেট। িকQ 'ছেল 
'মেয়রা ৩ জন তারা বড় হেয় 'গেল আ�ায় দাতার বািড় 'থেক নদীর পােড় খাস জায়গায় এেস ঘর 'বঁেধ 
আ�য় িনেত হেয়েছ। িক িনদারxণ পিরণিত বড় 'ছেল আিজজুেরর িববাহ হেল 'স মােক 'ছেড় আলাদা 
হেয় যায়। 'ছাট 'ছেল 'রজাউল 'স ঢাকায় থােক, 'মেয় ফােতমা খাতG ন তােক সকেলর সহেযািগতায় িববাহ 



'দওয়া হেয়েছ বনজীিবর সােথ। কীভােব চলেছ তার সংসার এ !ে�র জবােব আবারও কা\ায় 'ভেঙ 
পড়েলা নূজাহান 'বগম। ভারাkা8 কে� জানান আমার মত অপায়া অল�ীেক পৃিথবীেত 'বঁেচ থাকার 
দরকার 'নই। 


