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মহ দ িবড়াল িবতেক র মাথামু ু বুঝিছ না। য ুর জািন িবড়াল মহ েদর খুব ি য় জীব-
ইিতহাস বেল তার িবড়ােলর নাম িছল মুেয় া। হািদস অনুযায়ী িতিন তার িবড়ালেক এত 
ভােলাবাসেতন, িবড়ােলর িব া পয   িতিন িনজ হােত পির ার করেতন।  কারােন  ায় ২০০ 
  আয়ােত পশু পাখীর উে খ আেছ। িকছু িকছু পশু বা  াণী  নাংরা বেল উে খ থাকেলও 
 কারান আ ার  ীেবেদর  িত মানিবক স ানপূব ক ব াবহােরর িনেদ শ  দয়। মানিবক মােন 
মানুেষর মতন ব াবহার  াপ । মােন মানুেষর নাম যিদ মহ দ রাখা যায়, তাহেল পশুেদর 
নাম ও মহ দ রাখা  কারান স ত-কারন তা পশুেদর  িত মানিবক আচরেনর উদাহরণ। 
 
িহ ু ধেম  পশুরা  দবতার অবতার-এেতব এই ঝােমলা  নই। অেনক   ে ই   াড়া বলেদর নাম 
রাখা হয় রাম লখন। রামছাগেলও  দাষ  নই। এটা িনখাদ পশুে ম।  য়ং মহ দ  যখােন 
িবড়াল   মী িছেলন,  সখােন  কান মুসলমান যিদ তার ি য় িবড়ােলর নাম মহ দ রােখন, 
তােত িবড়ালে ম  িতভাত। কত শত  চার ডাকােতর  নাম মহ দ তার ইয়া া  নই-তােত 
যিদ মহ েদর অপমান না হয়, তাহেল িবড়ােলর নাম মহ দ রাখা আমার মেন হয় মহ েদর 
িবড়ালে ম এবং  কারােনর পশুেদর  িত মানিবক আচরেনর িনেদ েশর  িত উপযু  স ান 
 দশ  ন।   র বা শুেয়ােরর নাম মহ দ রাখেল, তাও িবতেক র অবকাশ থাকত-কারন এই 
উভয়  ীব ইসলাম অনুযায়ী  নাংরা, অপির ার।  
 
আপাতত  যটা  বাঝা যাে  মুসলমানেদর িবড়ােলর  িত ঘৃণা  বশ তী  এবং গভীের। 
মহ েদর িবড়াল   েমর  লশমা  তােদর  নই। ধম   একটা আজব িচজ-  ম আর ঘৃণার 
ককেটল। সারা জীবন  দখলাম  বােঝ হােত  গানা কেয়কটা  লাক। বািকেদর কােছ ধম   মােন 
ধম  েক র া করার নােম ঘৃনা, িমথ াচার, ভ ামী, অসিহ ুতা-এক কথায় সম  অমািবক 
গুেনর সমাহার। এইসব ধািম  ক আর সাক ােসর  জাকারেদর মেধ  পাথ  ক   নই। মহ দ িবড়াল 
এিপেসােডর সবেথেক বড় িশ া এটাই িক কের স ূন   অইসলামীয় কীিত কলাপেক (  যমন 
িবড়ালেক পশু বেল ঘৃনা করা ) অিধকাংশ মুসলমান ইসলামেক র া করার সাক ােস পিরণত 
কের। কারন   েম দম  নই-রাজনীিতেত লােগ ঘৃণা।  
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