
আ ার াি ং মাহা দ 

আলী িসনা 

আ াহর রসুেলর মানব জীবন ও কম 

িনভ ক ও কৃত সত  সৃ  সাহসী রচনা 

ভূিমকা 

আলী িসনা জ  িনেয়িছেলন ইরােন। বিশরভাগ 

িশি ত ইরানীয় দর মেতা িতিনও িব াস করেতন য ইসলাম এক  

মানবতাবাদী ধম যা মানব অিধকার ক সবািধক  দয়। িক  

আলী িসনা র িছল এক অিনসি ৎসু ও কৗতূহলী মন যা  কেরিছল, 

জবাব খঁুেজিছল ও মাণ জাগাড় কেরিছল কােনা ি ধা ছাড়াই। 

আে  আে  িতিন ইসলাম স েক যা আিব ার করেলন সসব তথ  

তার ধেমর িত িব াস ও িবেবক বুি  ক নািড়েয় িদল। ২০০১ সােলর 

১১ই েট র এর মমাি ক ঘটনার  অেনক আেগ িতিন বুেঝিছেলন য 

যিদ কও ইসলাম ধেমর রীিতনীিত িনেয়  না তােল ও িতবাদ না 

জানায় তাহেল ধুমা  পি মী দশ েলা ই নয়, ইসলাম সম  

পৃিথবীর মানব সভ তার িবনাশতার কারণ হেত দাঁড়ােব। য মুহূেত 

আলী িসনা ইসলােমর মানব িবনাশকারী শি  ও িব াস স েক 

অবিহত হেয়িছেলন , সই মুহূত থেকই  ইসলাম ধম িনেয় আেলাচনা 

সমােলাচনা ও ইসলাম এর অ হণেযাগ  িদক িল মানুেষর সামেন 

উ ু  করার কােজ িনেজর জীবন উৎসগ কেরন । তার website 

Faith freedom international । 

পি মী সভ তার সুর ার জন  আলী িসনার মেতা 

আেরা যুি বাদী েয়াজন। যভােব পি মী সভ তা ক বাঁচােনা 

হেয়েছ সাম বাদ এর কবল থেক। সভােব ইসলাম এর মারণা ক াস 

থেক র া পেত গেল মানুেষর আেরা সেচতনতার েয়াজন।  



আিম আমার  leaving Islam এ উে খ কেরিছ য 

ইসলাম ও সাম বাদ এর মেধ  অেনক িমল দখা যায় । যমন ম াি ম রািডসন  

এবং বা া  রােসল উে খ কেরেছন য ঊনিবশ শতেক সাম বাদী মানিসকতা 

ও ইসলািমক মূল েবাধ অেনকটা একইরকম িছল। িবেশষত ১৯৩০ থেক 

১৯৯০ সােলর মেধ । রােসল বেলেছন " ধম িলেক তুলনা করেল বলেশিভক 

বা সাম বাদ এর সােথ মাহা দ বিতত ইসলােমর বশী সা শ  দখা যায় 

বৗ  ধম ও ি ান ধেমর তুলনায়। ি ান ও বৗ  ধম মানবতাবাদী ব ি  

ধম যখােন ম ভাবনা ও আধ াি ক তে র  বিশ। 

অপরিদেক ইসলাম বা মাহা দবাদ এবং সাম বাদ 

ব বহািরক, সামািজক, িনজ ব, এবং এই ধম র একমা  উেদশ  পৃিথবী জয় 

করা। যেকােনা উপােয় ধম সা াজ  সৃি  করা।  ১৯৯০ সাল থেকই এই  

ভাবশালী ধম  সার মানব জীবন শলী ও মূল েবাধ ক আহত কেরেছ। 

ক ল ার বেলেছন " তামরা আমােদর কা া ও িতবাদ এর িতবাদ করেত 

থােকা, ঘৃণা কেরা, িক  আমরা, এ  কিমউিন  রাই তামােদর িদেক থাকা 

একমা  লাক যারা আসল ব াপার েলা জােন"। সমান তার বই এর ভূিমকা 

ত িলেখিছেলন " িসলেন( এ  কিমউিন ) একিদন মজা কের টি য়াি  ক  

বেলিছেলন য , শষ এর আসল যু  হেব সাম বাদী আর অসম বািদ দর 

মেধ । িক  যারাই সাম বাদ এর দাশিনক ও রাজৈনিতক প িনেয় তক িবতক 

করেছন তারাই বুঝেবন পা াত  গণতে র আসল মূল  । শয়তান নরেক থােক 

, যারা তােক কােনািদনও দেখিন তারা দব ত দেখও িচনেত পারেব না 

কখেনাই ।" 



মানবজািত সাম বাদেক হািরেয় িদেয়েছ এই মুহূেত, িক  

ইসলামবাদেক এখনও হারােত পােরিন। এবং হয়েতা শষ যু  টা হেব ইসলাম 

আর গণতে র মেধ । এবং Koestler এর কথা অনুসরণ কের বলা যায় য  

যারা আেগ মুসলমান িছল তারাই একমা  জােন ইসলাম ধেমর আঁটঘাট, 

এবং তােদর আত ন এ সাড়া দওয়াটাই হেব আমােদর আবশ ক 

কতব ।  

আমরা যারা অিত আধুিনক পা াত  সমােজর বািস া, 

যারা ব ি  াধীনতা ও িব ােনর অবদান উপেভাগ কির িতিনয়ত তােদর 

ইসলাম এর িদেক আেরকটু যুি াহ  উপােয় তাকােনা উিচত,  কারািনক 

সমােলাচনার মাধ েম িস াে  উপনীত হওয়া উিচত। একমা  কারািনক 

সমােলাচনার মাধ েম , তােদর পূণ  ধম ে র পঠেনর মাধ েম আমরা ইসলাম 

ক জানেত পারেবা স কভােব। যুবক মুসিলম দর ক কারআেনর অসিহ ু  

পেথ যেত বাধা িদেয় পারেবা। পা ােত  বসবাসকারী সকল াধীন 

নাগিরকেদরই ইসলাম ধম ও তার আচারিবচার স েক অবিহত হাওয়াটা 

দরকার। িক  তারা যিদ ধুমা  বাজার চলিত সাধারণ বই প  পেড়ন তাহেল 

তারা ইসলাম ধেমর িত কবলমা  সহানুভুিতশীল হেয় পড়েবন। আলী িসনা 

ও তার দল এর অন ান  পি ত ব ি  ইসলাম িনেয় য আসল িদক 

পিরবতনকারী কাজকম কেরেছন ও বই িলেখেছন স েলা পড়েল তেবই 

আসল ইসলাম ও তেদর আসল উেদ শ  স েক স ক তথ  লাভ করা যােব। 

দািয় বান নাগিরক যারা এখেনা পয  ইসলােমর আসল প জানেত পােরনিন 

ও সামিয়ক াি র মেধ  আসেছন তােদর জন  আলী িসনার এই বই এক  



অবশ পাঠ । আলী িসনার মত িশি ত ব ি  যারা দািয়  িনেয় এই চ ু  

উে লনকারী কাজ েলা করেছন তােদর ক াধীন িবেবকবান মানবসভ তার 

প  থেক অসংখ  ধন বাদ।  

(ইবন ওয়ারাক হেলন " leaving Islam, what the 

Koran really says", "the quest for the historical 

Muhammad", "the origin of the Koran" এবং "why I am 

not a Muslim anymore" এই িলর রচিয়তা িযিন অেনক নব  

মুসিলম ক তােদর ধম িব াস এর উপর  করেত িশিখেয়েছন।) 

১) সংি  পিরচয় 

সাবজনীন শাি  অজন করা কখেনাই স ব নয় যখন  এখেনা 

পৃিথবী ব াপী িকছু িকছু িচ াধারা েত কিদন ধেমর নােম ঘৃণা ছড়াে । মানুষ 

সাধারণত িহং  নয়। তােদর িকছু িচ াধারার বদেলর ফেল তারা িহং  হেয় 

ওেঠ। ভােলা িকছু মানুষ তখনই িহংসা ছড়ায় যখন তারা অন ায় দেখ। 

বিশরভাগ সময় তােদর এই অন ায় উপলি  কি ত হেত থােক। হাজার 

হাজার মানুষ ক ধেমর নােম এটা িব াস করােনা যেত পাের য তারা 

নানাভােব অন ান  ধম স দায় ভু  মানুষ ারা অন ােয়র িশকার। তােদর এই 

িব ােসর কারেণ তারা ঘৃণা পাষণ কের, িতেশাধ িনেত চায়, এবং িনেজেদর 

ক বি ত মেন কের স  সংেশাধন করেত চেয় নানা অন ায় কাজকম কের 

থােক ও মাগত মানব িবেরাধী কাযকলােপ যু  হেত থােক। ধেমর নােম 



সকল নৃশংসতায় অ ভূ  হয়। ইসলাম তমিন এক  ধম িব াস, যা মানুষেক 

অন ােয়র েলাভন দখায়।  

          সারা পৃিথবী জুেড় 2001 সােলর সে েরর 

পর থেক 13 হাজােররও বিশ আত বাদী হামলা হেয়েছ। এই সম  

আত বাদী হামলা ত হাজার হাজার িনেদাষ সব নাগিরেকর র পাত 

হেয়েছ এবং অসংখ  লাকজন মারা িগেয়েছ। কানরকম দত  দানব 

িক  এই িনিবচাের র পােতর জন  দায়ী নয় দায়ী হেলা মুসলমান।  

এই মুসলমান যারা িনেজর ধম পালেনর জন  হাজার হাজার মানুষেক এক 

িনিমেষ শষ কের িদেতও িপছপা হয়না। এরকম পা া মুসলমান পৃিথবীেত 

লাখ লাখ আেছ এবং ধেমর নােম মানুষ হত া করেত তারা িব ুমা  ােবাধ 

করেব না ।  

    িক  আপনারা যিদ মেন কের থােকন য মুসিলম 

আত বাদ পৃিথবীেত এই থমবার বা নতুন তাহেল আবার িবচার কের দখুন। 

ইসলাম ধেমর সফলতা এবং ব াপকতা দাঁিড়েয় আেছ আত বাদী নরসংহার 

এর উপর। হযরত মুহা দ যিদন থেক মিদনােত পা রেখিছেলন সিদন 

থেকই তার আত বাদী নরহত ার ইিতহাস  হেয়েছ। তারপর থেক তার 

অনুগামীরা তার সই থম দিশত পথ মেন চেল একই কাজ কের যাে  

,ইসলাম ধেমর ব াপকতা ও  মতা বাড়ােনার জন ।  

      ইসলাম এক  অসিহ ু , তাবাদী াচারী 

অরাজক এবং িহংসক ধম। যিদ এেদর কথা কউ সাজাসুিজ না শােন বা 



এেদর কােনা াবনা ক কউ যিদ যথাযথ স ান না দয় সে  সে  এরা 

রােগ ফেট পেড়। যিদও এরা অন ান  ধম বা স দােয়র লাকেদর িত 

অত  অস ানজনক আচরণ কের এবং তােদর ধমাচরেণর যথাস ব বাধা 

দয়। 

       মুসলমান ধমেক বুঝেত গেল এবং ওেদর ভাব 

পিরচয় স েক ভােলাভােব জানেত গেল আেগ আমােদর জানেত হেব 

ওেদর পয়গ র হযরত মুহা দ স েক। হযরত মুহা দ ক মুসিলমরা ইবাদত 

এবং অনুসরণ কের। কৃত ােব ইসলাম ধম  মাহা দ- বাদ অনুসরণ 

কের। মাহা দেক বুঝেত পারেলই ইসলাম ধম  পুেরাপুির বুঝেত এবং 

জানেত পারা যােব।  

         আ ার াি ং মাহা দ বই   হযরত মুহা েদর 

মানবজীবন এবং কেমর উপর িভি  কের রিচত। মাহা দ নামক ইসলামী য 

শি  ,তার আসল রহস  সমাধান করা হেয়েছ এই বই েত। ঐিতহািসকরা 

জািনেয়েছন য মাহা দ পেথঘােট স ােহর পর স াহ, ঘ ার পর ঘ া 

িনেজর মত চেল বড়ােতন এবং িনেজর িচ া ভাবনা সারা ণ ডুেব থাকেতন। 

উিন ঘ ার আওয়াজ েন ভয় পেতন এবং ভূত- ত িনেয় ঃ  

দখেতন। যতিদন না ওনার ী খািদজা বগম ওনােক বাঝােলন য উিন 

আ াহর পয়গ র , ততিদেন ভাবেতন য উনার উপর শয়তােনর আ া ভর 

কেরেছ। িক  যখনই মাহা দ বুঝেত পারেলন য উিন একজন পায়গ ার , 

তাঁর ভাব- চির  বদেল গল । যারাই ওনার মতােক অ ীকার করার সাহস 

দখােলা তােদর িত অস  হেলন। যারাই উনার িতবাদ করেলন 



তােদরেক িনমমভােব হত া কের িদেলন। উিন ােমর পর াম লুটপাট চািলেয় 

িনমম হত াকা  চালােত লাগেলন। হাজার হাজার মানুেষর হত া হেলা। হাজার 

হাজার মানুষেক ীতদাস বানােনা হেলা। এবং িনেজই সন েদরেক িনেয় 

িবনাি ধায় লুটপাট এবং ধষণকা  চালােনার অনুমিত িদেয় িদেলন।  

        শংসাকারী মাসােহবেদর মহ দ উদারতার চােখ 

দখেতন িক  কান জনেগা ী যিদ ওনার িত অস িত কাশ করত তাহেল 

উিন িতেশাধ ভাবনা মেন পাষণ কের রাখেতন। উিন িনেজেক মানব  

এবং  াে র অিধকারী বেল  মেন করেতন। মাহা দ কান সাধারন মানুষ 

িছেলন না। উিন একজন আ  মু  িতেশাধ পরায়ন মানুষ িছেলন। 

     এই বইেত আমরা কান গ  নয় বরং নিথভূ  তেথ র 

উপর আেলাচনা করব। মাহা েদর জীবেনর আসল ঘটনা িল িনেয় বই  

রিচত। এই বই েত "িক হেয়িছল" তার বাদেল " কন হেয়িছল" তারপর 

বিশ জার দওয়া হেয়েছ। হযরত মুহা দ ,িযিন মানব ইিতহােসর ভাবশালী 

শি মান ব ি েদর মেধ  অন তম তার জীবেনর রহস  উ াটেনর চ া এই 

বই েত করা হেয়েছ।  

     মাহা দ তার িনেজর সৃ   ল  পূরেণ ব পিরকর 

িছেলন । িতিন িনেজ আ াহর হেয় আ াহর বাণী শানােতন এবং আশা 

করেতন য তার ধেমর এবং তার অনুগামী সম  লাক তার কথায় ভরসা 

করেব এবং তার কথা মেন চলেব। মাহা দ চ  ােধ আ াহেক িদেয় 

বেলিছেলন "আ াহর রসূল যা দেখ ,যা েন তামরা তার িববাদ করেত 

চাও?" এ  তার মন িবকৃিতর অন তম ল ণ। মাহা দ  যা দেখিছেলন বা 



েনিছেলন তারপরও িক সবার ভরসা করাটা ক িছল ? আ াহর রসূল 

িহেসেব এটা িক মাহা েদর দািয়  িছেলা না য িতিন যা দেখিছেলন বা 

েনিছেল সটা িতিন মাণ কের দখােবন ? একমা  একজন আ  মু  

অিত অহংকারী ব ি ই আশা করেত পাের য উিন যা বলেবন লােক সটা 

কান রকম িবচার িবেবচনা না কের স ূণভােব িব াস করেব । 

        মাহা দ অনাথ িছেলন এবং উনার বাল কাল অত  

ক নভােব কেটিছল। একদম অ  বয়েসই উনার মা তােক মারধর কের, 

িধ ার জািনেয় একজন সরাইখানার মািলেকর কােছ ছেড় িদেয়িছেলন। 

সখােন বালক মুহা াদেক সই বািড়ওয়ালার চাচা এবং দাদা ই বয়  

ভ েলাকেক দখােশানার জন  রাখা হেয়িছল। অনাথ বালক র উপর 

দয়াপরবশ হেয় দাদা এবং চাচা তার িত অিতির  হ ভােলাবাসা দখােত 

লাগেলন। ায় িকেশার মহ দ অিতির  েহ অিত  হেয় উঠেত লাগেলন। 

একদম অ বয়েস যখন মাহা েদর বাৎসল  েমর দরকার িছল তখন স 

সটা পায়িন। িকেশার বয়েসর স ানজনক অনুশাসন তােক কখেনা কউ 

শখায় িন। তাই হঠাৎ কের যখন তােক অিতির  হ-ভােলাবাসা দওয়া 

হল তখন স আ  অহংকারী এবং অভব  হেয় উঠেলা। এই মেনািবকৃিত 

তােক অসীম মতা লাভী ও িতিহংসাপরায়ন কের তুলল। িতিন িনেজেক 

িবিশ  মানব মেন করেত লাগেলন এবং অেপ া করেত লাগেলন য বািকরাও 

তােক অনুসরণ করেব এবং তার কথা মেন চলেব। িতিন অন ান  মানুেষর 

অসহায়তার সুেযাগ িনেতন এবং অসৎ ব বহার করেতন তবুও তার মেন হেতা 

য লােকরা তােক িহংসা করেছ । তােক কউ অ ীকার বা অবমাননা করেল 



িতিন, আহত হেতন ও রেগ যেতন। কউ ওনােক অমান  করেল পাওনা 

দল ছেড় চেল গেল তােক হত া করত িতিন ােবাধ করেতন না। িতিন 

িমথ াবাদী িছেলন ,মানুষেক ঠকােতন এবং এই সম  অসৎ কাজ করােক 

িনেজর অিধকার বেল মেন করেতন। এই সম  অন ায় ব বহার "নািসিসি ক 

পােসানািল  িডজঅডার" এর ল ণ। এ  তার মেনাবৃি  এবং আ  অহংকার 

এর মূল কারণ িছল বেল মেন করা হয়।   

        আেরা এক  মানিসক রাগ " টে ারাল লাব 

ইিপেলি '"। কারণ রােগ আ া  হওয়ায় ইসলােমর পয়গ র মানিসক 

মিত ম িছল। তার এ অিত ক নােক িতিন রহস বাদী আর ষড়যে র রণা 

িহেসেব কাশ করেতন। যখন উিন  দািব করেতন য উিন দিবক আওয়াজ 

েনেছন অথবা আ ার পৃিথবীেত আগমন দেখেছন, তখন িমথ াচার করেতন 

না , কৃতপে  তাঁর িবকৃত মন বা ব এবং ক নার মেধ  পাথক  করেত সমথ 

িছল না। মাহা দ "অবেসিসভ পােসানািল  িডসঅডাের" আ া  িছেলন। 

য কারেণ িতিন সংখ া বুঝেত পারেতন না দনি ন ক ন কােজ তােক 

বাধা া  হেত হেতা। এটা থেক বাঝা যায় য মাহা দ কন এত ক ন 

জীবনযাপন করেতন এবং তার ধম কন এত অ ু ত িনয়ম কানুন এ ভিত। সই 

বয়েস মাহা দ ূ লতা বা অিতকায়তা রােগর কবেল পেড়িছেলন। িকছু 

হরেমােনর অিধক রেনর ফেল এই রাগ মানুেষর হয়। এেত মানব শরীেরর 

হাড় অত ািধক বড় হেয় যায়, হাত পা  হেয় যায়, দেহর তুলনায় বড় 

হয় ও ফুেল যায়।  এই রােগ ঠাঁট ,নাক ও িজভ অসামান  েপ বড় হেয় 

িগেয় ঝুলেত থােক মানুষ  প হেয় যায়।  40 এর উপর বয়সী মানুেষর 



সাধারণত এই রাগ হেয় থােক এবং 60 বছর বয়স হেত হেতই স মারা 

পেড়। এই রােগ  ইেরকটাইল িডসফাংশন দখা দয় যা নপুংসকতা সৃি  

কের িক  অপরিদেক টে ারাির লাব িডজঅডােরর কারেণ রাগীর 

কামিল া বাড়েত থােক।  

            এই সম  রাগ থাকার কারেণই শষ বয়েস 

মুহা ােদর কামিল া অত িধক পিরমােণ বেড় িগেয়িছল। উিন একই রােত 

তার নয়জন ীর সােথই সহবাস এর চ া করেতন, িক  স ি  পেতন না 

কােনামেতই। তার নপুংসকতা এবং মানিসক উ াদনা তােক তার ীেদর 

িত িবমুখ কের িদেয়িছল। যােত তার যুবতী ীেদর উপর অন  কােরার নিজর 

না পের তাই িতিন তােদর ক পদার অ রােল থাকার আেদশ িদেলন ও 

জনসমে  মুখ দখােত বারণ কের িদেলন। এবং আজেকর িব  জুেড় লাখ 

লাখ মুসিলম মিহলােক পদার অ রােল , বারখা পের থাকেত হয় ধুমা  

মাহা দ এর নপুংশকতা ও অিনরাপ ার কারেণ। মাহা দ এর এইসম  

মারা ক শারীিরক ও মানিসক রাগই ইসলাম ধেমর সম  উ ট িনয়ম কানুন 

এর মূল কারণ। 

         এইসম  অসুখ ও অসামান  মুখাকৃিত তার এমন 

পিরি িত বািনেয় িদেয়িছল য উিন সাধারন মানুেষর থেক আলাদা হেয় 

িগেয়িছেলন । িতিন তার অনুগামী দরেক বাঝােতন য পয়গ  হাওয়ার 

কারেণই তার ভাব এত িবিচ  এবং এ  তার অসাধারণ মানুষ হওয়ার ল ণ। 

অন  ধম এবং স দােয়র লাকেদর থেকও িনেজর ধমেক আেগ িনেয় 

যাওয়ার ও ধেমর ব পাকতা বাড়ােনার জন  মাহা াদ সবদা তৎপর থাকেতন।  



মৃতু র ত হেয় অেন র গলা কেট এবং অন  ধেমর লাকেক জার কের 

ধমা িরত কের ইসলাম আজ পৃিথবীর ি তীয় বৃহ ম ধেম পিরণত হেয়েছ। 

এবং সই ইসলাম ই আজেকর পৃিথবীেত িব  শাি  এবং মানব সভ তার 

সবেথেক বড় িতর ও িবপযেয়র কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

       মাহা দ এ জীবেন চির  স েক জানা এত জ ির 

কন ? কারণ আজ পৃিথবীেত কা  কা  ইসলাম ধমাবল ী তার মেতা 

হওয়ার চ া করেছ, িতিন যরকম কাজ কের িগেয়েছন সই রকম কাজ 

করার চ া করেছ। মাহা দ ক অনুসরণ করার পিরণােম তার উ াদনা আজ 

তার কা  কা  অনুগামীেদর মেধ  ছিড়েয় িগেয়েছ মারণ রােগর মত। 

মাহা দেক ভােলাভােব জানেত  এবং তার উে শ  বুঝেত পারেলই আমরা 

ভিবষ েত সম  অ ত ািশত ইসলাম ধমাল ী লােকেদর হাত থেক ভিবষ ৎ 

জ েক বাঁচােত পারেবা। আমরা এখন অত  িতকর পিরি িতেত বাস 

করিছ। স ূণ জনসংখ ার পাঁচ ভােগর এক ভাগ এখন উ ােদর সােথ 

মাকােবলা করেছ। আ ঘাতী বামা হামলার সােথ যন জনণাশ করেছ এবং 

ভাবেছ য হত াই পৃিথবীেত সবেথেক পুেন র কাজ। পৃিথবীটা আজ এক  

িবপ নক ােন পিরণত হেয়েছ। যখন এই মানুষ েলার কােছ পারমাণিবক 

হািতয়ার থাকেব সই িদন পৃিথবী েল পুেড় ছাই হেয় যােব। ইসলাম এক  

ধম নয় এ  এক  মানব স দায়। এখেনা সময় আেছ ,আমােদর জেগ ওঠা 

উিচত এবং বাঝা উিচত য এই স দায়  মানবজািতর জীবেনর পে  

অত  িবপ নক; মুসিলম জািতর সােথ সম  সভ  মানব স দােয়র 

এক বাস করা কােনা কােরই স ব নয়।  যত ণ মুসলমান জািত 



মাহা েদর অনুগামী থাকেব এবং মাহা েদর দিশত পেথ িব াস করেব 

ততিদন ওরা িনেজেদর জন  এবং সম  মানবজািতর জন  িবপেদর কারণ হেয় 

থাকেব।  

         মুসলমানেদর হয় ইসলাম ছেড় িদেয় বািক পৃিথবীর 

সং ৃ িতবান সভ  মানব জািতর সােথ সহাব ান করা উিচত, অথবা মাহা দ 

অনুসরণকারী মুসলমানেদরেক সমাজ থেক বর কের িদেয় ইসলাম ধেম 

িতব কতা লািগেয় দওয়া উিচত। অন ান  দশ িলেত িনেজেদর দেশর 

মুসলমান অনু েবশকারীেদর  তােদর িনেজর দেশ ফরত পা েয়  দওয়া 

উিচত, য দশ গনতে র িব ে  ষড়য  কের এবং বািক পৃিথবীর সভ  

দেশর সােথ তাল িমিলেয় চলেত অ ীকার কের।  

            ইসলাম ধম গনতে র িবেরাধী। মুসলমান এমন 

এক  লড়া  জািত যা গনত েক সমা  কের দওয়ার জন  ব বহার কের ও 

সারা িব ব াপী তানাশাহী রাজ  চালােত েয়াগ কের। ববরতা এবং সভ তার 

মেধ  সংঘষ ব  করেত এবং একই সােথ িব  শাি  বজায় রাখেত গেল 

ইসলামেক মানবজািত থেক বাদ িদেত হেব, এটাই একমা  উপায়। মানব 

জািতেক এক  শাি পূণ পৃিথবী উপহার িদেত গেল মুসলমান জািত থেক 

ইসলাম নামক এই জীবাণু র করা অিত আবশ ক।  

         মুসলমান ধমাল ী এবং অমুসলমান ধমাল ী 

'প েকই মাহা দ এর জীবন চির  স েক অবিহত থাকেত হেব। এই বই 

সই র কাজ  অেনক সহজ উপায় মেল ধেরেছ।  



         

 

 

 

 

 

 

 

অধ ায় এক 

                          ক িছল মাহা দ ? 

  " তামার আ াহ কখেনা তামােক ছেড় যায়িন,না 

কখেনা রাগ কেরেছ ঘৃণা কেরেছ। তামার ভিবষ ৎ সবসময় অতীেতর থেক 

ভােলা, অেনক ভােলা। শী ই আ াহ তামােক এত িকছু দেবন য তুিম  

তৃ  হেয় যােব। যখন তুিম অনাথ িছেল আ াহ তামােক আ য় দয়িন? যখন 

িদশা হািরেয় িছেল তখন িক আ াহ তামােক রা া দখায় িন? আ াহ িক 

তামােক ধনেদৗলত দয়িন?" 

     আসুন আমরা হযরত মুহা েদর কািহনী টা জািন। তার 

জীবনযা া  কমন িছল সটা একটু িক মের দিখ। আমরা এমন এক  

মানুেষর জীবেনর িবিভ  অধ ােয় ও ধরন স েক দখব যােক কা  কা  



মানুেষর দবতা ােন পূজা কের। ইসলাম স দায়  আর িকছুই না , কবল 

মাহা দবাদ। মুসলমানরা দাবী কের য তার একমা  আ াহর পুেজা কের। 

কারণ আ াহ আর িকছুই  না, মাহা েদর মি  সৃ  অহংকারী ক না এবং 

মাহা েদর ই অ শ  কৃি ম িত প। তাই কৃতপে  ইসলাম ধমাবল ীরা 

হযরত মুহা েদর এই পুেজা কেরন। ইসলাম ধম হযরত মুহা েদরই ব ি  

পূজা। আমরা মাহা দ এর সই শ েলা পড়েবা য েলা িতিন কারআেনর 

িলেখ িগেয়িছেলন এবং দািব কেরিছেলন য স িল আ াহর বাণী। 

আমরা মাহা দ ক ওর ব ু  এবং ী দর নজর িদেয়ও 

দখব। আমরা এটাও জানব য িকভােব মহ দ মাহফুেজর পিরত  নাগিরক 

থেক বা িবকভােব আরেবর আসল শাসক হেয় উঠল। আমরা জানেবা িক 

কের মাঃ মতােলাভী হেয় লােকেদর মেধ  িবেভদ সৃি  কেরিছেলন, এবং 

উনার িবচােরর সহমত পাষণ না করা লােকেদর িব ে  িকভােব িবে াহ 

বাঁিধেয় যু  যা া কেরিছেলন, িকভােব উিন মানুেষর মেধ  াধ এবং ঘৃণার 

আ ন ছিড়েয় িদেয়িছেলন। আমরা এটাও দখব য িবেরাধীেদর দমন করার 

জন  ও তােদর মেন ভয় সৃি  করার জন  মাহা দ িকভােব িনিবচাের লুটপাট, 

ধষণ ,শািররীক য ণা এবং হত া চািলেয় িগেয়িছেলন। আমরা মাহা েদর ারা 

সৃ  অসংখ  নরসংহার এবং তার ঠক, ন রী ,চালবািজ রাজৈনিতক বৃি  

স েক জানব। আজেকর আত বাদী মুসলমান গা ী মাহা েদর সই 

ন িত  রাজনীিত অবল ন কের। মাহা দ ক জানার পর আপনারা বুঝেত 

পারেবন য মুসলমান আতংক বাদীরা সই কাজই কের যা তােদর রসূল বা 

পয়গ র কের িগেয়িছল।  



      মাহা েদর জ  এবং বাল কাল 

   আরেবর ম ায় 570 সােল আেমনা নামক এক িবধবা 

যুবতী মিহলা এক  পু স ােনর জ  িদেয়িছল। আেমনা তার পুে র নাম রাখল 

মাহা দ। একমা  স ান হওয়া সে ও আেমনা লালন-পালেনর জন  

মাহা দেক ম ভূিমর এক দ িতর কােছ সঁেপ িদেয় আসেলা। মাহা দ 

এর বয়স িছল মা  6 মাস।  

      আরেবর ধনী মিহলারা মােঝমােঝই নবজাতক িশ র 

দখােশানার জন  আয়া বা পিরচািরকা িনযু  করত পয়সার িবিনমেয়। এরফেল 

তােদর বা া দখােশানা করার হাত থেক ফুরসত িমেল যত ও তারা আবার 

গভধারেনর জন  ত হেত থাকত। অিধক স ান-স িত সমােজ তােদর 

ান এবং িতপি র পিরচয় িছল। িক  আেমনার সােথ এসব িকছুই হয়িন। 

আেমনা িবধবা িছল। তােক কবল একটা স ােনরই লালন-পালন করেত হেতা 

িক  আমনা ধনী িছল না। মাহা দ জ ােনার আেগই তার িপতা আ ু াহ 

পৃিথবী ত াগ কেরিছেলন। তাছাড়াও নবজাতক িশ েক অেন র ঘের ছেড় 

িদেয় আসাটা খুব একটা াভািবক কাজ িছল না। মাহা েদর থম ী খািদজা 

বগম ম ার সবেথেক ধনী মিহলা িছেলন। খািদজা তার পূব ই িববাহ থেক 

িতন স ােনর জননী িছেলন। মাহা দ ক িবেয় করার পর তারা আরও 6  

স ান হয়। খািদজা বগম তার িনেজর সম  স ানেক িনেজই পালন কের 

বড় কেরিছেলন। 



       তাহেল আেমনা তার একমা  স ানেক পালন করার 

বাদেল কন অন েক িদেয় িদেয়িছল? মাহা েদর মা আেমনা স েক আমরা 

খুব কমই জানেত পাির। তাই তার এই িনণয় স েক বুঝেত পারা খুবই ক ন। 

         আেমনা ও মাহা েদর স েকর ব াপাের খুব বিশ 

জানা গেলও এটা জানা যায় য আেমনা কখেনাই মাহা দেক িনেজর ন  

পান করানিন। জে র পেরই মাহা দ এর দখােশানার জন  আেমনা তােক 

তার চাচা অবু লহব এর চাকরানী সুেয়রবার কােছ তােক িদেয় িদেয়িছেলন। 

আবু লাহাব হল সই ব ি  যার ীেক মাহা দ সূরা 111 ত লানত 

পা েয়িছেলন। িক  উে খ কাথাও পাওয়া যায় না য কন আেমনা 

মাহা দেক িনেজ বড় কেরনিন। আমরা এ স েক কবল অনুমান করেত 

পাির।  

      উিন িক অবস  িছেলন য উিন এত অ  বয়েস িবধবা 

হেয় িগেয়েছন? অথবা উিন িক এটা ভেবিছেলন য এই বা া  তার 

পুনিববােহর ে  বাধা হেয় দাঁড়ােব? 

       পিরবাের য কান ব ি র মৃতু  মানিসক এবং 

রাসায়িনক পিরবতেনর জন  দায়ী, যা মানুষেক অবসাদ  কের তুলেত পাের। 

িনজনতা, বা া িনেয় সমস া, িববািহত জীবেন কলহ, টাকা-পয়সার সমস া 

অথবা কম বয়েস মা হেয় যাওয়া কারেণ কান মিহলা অবসাদ  হেয় যেত 

পােরন । আেমনা সদ  িনেজর ামী হািরেয় িছেলন। িতিন অ বেয়সী, একলা 

এবং গরীব িছেলন। তবু এটা জানা মুশিকল য কান অবসােদর কারেণ িতিন 



তার গভজাত নবজাতক িশ েক িনেজ থেক র কের িদেয়িছেলন। গভবতী 

অব ায় কান মিহলা যিদ অবসাদ  হয় তাহেল এটাও স াবনা থেক যায় 

য িশ  জে র পর অেনক সময় ধের িতিন অবসাদ  হেয় আেছন। যা তার 

ে  এক  অত  ক ন সময়। গেবষেকরা বেলন য কােনা গভবতী 

মিহলা যিদ অবসাদ  হন তা তার গভজাত িশ েক িত  করেত পাের। 

এই পিরি িতেত জ ােনা কান বা া বিশরভাগ সমেয় অত  অলস এবং 

 মজািজ' হেয় যেত পাের। এেত বা ার িশখন মতা কেম যেত থােক 

এবং স অত   ব বহারকারী, ক না বণ মানুেষ পিরনত হেত পাের। 

     মাহা দ অপিরিচত লােকেদর মেধ  বড় হেয়িছেলন। 

একটু বড় হওয়ার পর িতিন জানেত পােরন য,  য পিরবােরর সােথ িতিন 

থােকন সটা তার িনেজর পিরবার নয় । এই টা ও তার মেন অবশ ই এেস 

থাকেব য কন তার িনেজর মা তােক িনেজর কােছ রাখেত চানিন। মাহা দ 

বছের বার তার িনেজর মােয়র সােথ দখাও করেত যেতন িনয়িমত।  

       ব  বছর বােদ হিলমা এটাও বেলিছেলন য উিন থম 

থম মাহা দেক িনেত চানিন কারণ স গরীব পিরবােরর বা া িছল এবং 

তার কােছ িকছুই িছল না। িক  যেহতু উিন কান ধনী পিরবােরর বা া পানিন 

, সই কারেণ বাধ  হেয় মাহা দ ক িনেজর কােছ রাখেত হেয়িছল তােক, 

কারণ তার পিরবােরর টাকা-পয়সার দরকার িছল। যিদও মাহা ােদর 

দখােশানা কের ওরা বিশ টাকা-পয়সা পানিন। এটা থেকই িক জানা যায় না 

য হািলমা মাহা েদর আেদশও খয়াল রাখেতন িকনা তা সে হজনক ? 



য বয়েস একটা বা ার চির  গেড় ওঠার কথা সই বয়েস মাহা দ িক আেদৗ 

কান পিরবার ও পািরবািরক ভােলাবাসা পেয়িছেলন? 

          হািলমা জািনেয়িছেলন য মাঃ চুপচাপ একেকােণ 

একা বেস থাকা বা া িছল। ও িনেজর মেনমেন ,সবসময় িনেজর মাথার মেধ  

হািরেয় থাকেতা। ব ু েদর সােথ ও চুিপ চুিপ কথা বলেতা যােত ওেক অন  

কউ দেখ না ফেল। এটাই িক সই বা ার িতি য়া িছল , য বা ব 

পৃিথবীেত কখেনা ভােলাবাসা পায়িন ,এইজেন  স িনেজর কা িনক মনগড়া 

পৃিথবীেত বাস করত এবং সখােন িনেজর িনজনতা র  কের ভােলাবাসা 

পাওয়ার চ ায় িছল ?  

        মাহা েদর মানিসক দশা হািলমার িচ ার কারণ হেয় 

উঠেত লাগেলা। যখন মাহা েদর পাঁচ বছর বয়স হেয় গল হািলমা তােক 

তার িনেজর মা আিমনার কােছ ফরত পা েয় িদেলা। আিমনা তখনও 

আেরকজন ামী খঁুেজ পানিন এবং িতিন মাহা দেক ফরত িনেত চাইিছেলন 

না ।  

        হািলমা যখন আিমনােক মাহা েদর অ ু ত ব বহার 

এবং ক না বন মানিসকতার কথা জানােলন তখনই আিমনা িনেজর কােছ 

রাখেত তির হেলন। হািলমা এই কথা  ইসেন-ইসহাক এইভােব িলেখেছন 

: তার (হািলমা িনেজর ছেল) বাবা আমােক বলল 'আমার মেন হয় এই বা ার 

কােনা দাষ আেছ। অব া খারাপ হওয়ার আেগই বা ােক তার িনেজর বািড় 

পৗঁেছ িদেয় আসা যাক।….. স ( মাহা েদর মা) বারবার িজ াসাবাদ 



করেত লাগল এবং তত ণ শা  হেলা না যত ণ আিম তােক পুেরা কথাটা 

না বললাম । যখন উিন িজে স করেলন য, এই বা ার উপর িক শয়তােনর 

ি  পেড়েছ তখন আিম জানালাম য 'হ াঁ' " 

            ছাট বা ােদর সারািদন িবছানায় েয় থাকা 

অথবা িনেজর কা িনক ব ু েদর সােথ সারািদন কথা বলা এমন িকছু আ য 

ব াপার নয়। িক  মাহা েদর ে  এ  এক  সাবধান বানী িছল। হািলমার 

ামী জািনেয়েছন য "আমার মেন হয় এই বা ার উপর শয়তােনর ি  

পেড়" । এই তথ  অত  পূণ।  ব বছর বােদ মহ দ তার বাল কােলর 

এই অ ু ত ব বহার স েক বেলেছন; " সাদা পাশাক পেড় জন অপিরিচত 

লাক আসেলন, তােদর হােত সানার পয়ালা িছল, যােত বরফ ভরা িছল। 

ওরা আমােক িনেয় গেলন এবং আমার শরীর টা খুেল ফলেলন ,শরীেরর 

মেধ  থেক আমার কিলজা বর করেলন, এবং সটাও খুেল ফলেলন; তার 

িভতর থেক একটা কােলা রংেয়র অ  চাক বার কের ছঁুেড় ফেল িদেলন। 

এবং তারপর আমার দয় ও সম  শরীর সই বরফ িদেয় তত ণ পির ার 

করেত থাকেলন যত ণ না পুেরা শরীর সাদা  হেয় যায়। " 

            এই কথাটা তা সিত  য মেনর িবকার দেয়র 

মেধ  কান কােলা রংেয়র চাক িহেসেব থােক না। এটাও সিত  য িশ রা 

পাপমু  হয়। পাপ কান ছুির িদেয় যমন মের ফলা যায় না এমন বরফ 

িদেয় ঘেষ পির ার কের তুেল ফলা যায় না। তাই বলা যায় য এই পুেরা 

গ  এক  ক নাগাথা অথবা িমথ াচার। 



              মাহা দ তারপর তার মার কােছ বসবাস করেত 

লাগেলা িক  তার কপােল এই সুখ বিশিদন সহ  হেলা না। মা  এক বছর 

পরই আিমনারও মৃতু  হেয় গল। বালক মাহা দ আিমনার সােথ বিশ 

কথাবাতা বলেতন না।  আিমনার মৃতু র 50 বছর বােদ যখন মাহা দ ম ার 

উপর শাসন জাির করেলন, তখন ম া ও মিদনার মাঝখােন অবি ত অ া 

নামক ােন , যখােন তার মােয়র কবর িছল সখােন িগেয় িতিন েদিছেলন।  

মাহা দ তার ব ু েদর পের বেলিছেলন : 

                 "ওটা আমার মােয়র কবর িছল। আ াহ 

আমােক সই কবের যাওয়ার অনুমিত িদেয়িছেলন। আিম আ ার কােছ মােয়র 

জন  দায়া করেত চেয়িছলাম ,িক  আ াহ মানা কের িদেয়িছেলন, আ াহ 

ম ু র কেরন িন ;তাই আিম মােয়র কথা বিশ মেন পড়ায় মােয়র কবের গলাম 

এবং সখােন িগেয় ৃ িতেত ভেস গলাম এবং কাঁদেত লাগলাম। " 

       আ াহ কন কউ যিদ তার মােয়র জন  দায়া করেত 

চায়, তা ম ু র করেবন না? তার মা িক এমন কাজ কেরিছল যা মার যাগ  

িছল না? তাহেল তা আ াহ ও অন ায় কেরেছ !এই করা যায় তাহেল এর 

মােন বাঝা এবং হজম করা মুশিকল। আসেল আ াহর সােথ এর িকছুই যায় 

আেস না। মাহা দ িনেজই তার মােয়র মৃতু র 50 বছর বােদ তােক মা 

করেত পােরনিন। হয়েতা মাহা দ এর  মেন এক মহীন  মিহলা 

িহেসেব তার মা অি ত িছেলন এবং  পিরণত বয়েস পৗঁেছও মােয়র উপর 



ু  িছেলন িতিন। হয়েতা মাহা দ এর মেন গভীর ত িছল যা কখেনা 

সােরিন। 

        আিমনার মের যাওয়ার পর 'বছর ধের মাহা দ 

িনেজর দাদা আব ল মাতােলব এর কােছ িগেয় থাকেতন। দাদা আব ল 

জানেতন য মাহা দ এতিদন পয  এক কার অনােথর জীবন কা েয়েছ, 

তাই িতিন তার একমা  ছেল আ ু াহর এই শষ স ােনর উপর বিশ বিশ 

কের হ ভােলাবাসা এবং ধনেদৗলত খরচ লাগেলন। এটা পির ার য আ ুল 

মাতােলব তার এই নািতর উপর এেতা ভােলাবাসা এবং হ দিখেয়িছেলন 

যা িতিন তার িনেজর ছেলেদর উপর দখানিন। মাহা দ জীবন বৃে  মীর 

িলখেছন, "এই বালক েক তার দাদা অপিরসীম হ-ভালবাসা িদেয়িছেলন। 

কাবার ছায়ােত গািলচা িবছােনা হেতা এবং তারপর রাদ থেক বাঁচার জন  

এই বৃ  বেস আরাম করেতন গািলচায় । গািলচায় চািরিদেক ের ের তার 

ছেলরা বেস থাকত এবং বালক মহ দ দৗেড় আসত এবং গািলচার উপের 

উেঠ  তার দাদার কােলর উপর বেস পড়েতা। মুিখয়ার ছেলরা মাহা দেক 

তার কাল থেক উঠােনার চ া করেল িতিন বলেতন য "আমার বা ােক 

একা ছেড় দাও" তারপর িতিন বালক মাহা েদর িপেঠ হাত বুিলেয় িদেতন 

এবং তার বালকসুলভ ব বহাের আন  পেতন। বরাকা নােম এক আয়ার 

ত াবধােন থাকেতন বালক মাহা দ। িক  তার কাছ থেক পািলেয় িগেয় 

বালক তার দাদার ঘেরর মেধ  ঢুেক যত এবং সখােন রােতর বলাও তার 

দাদার কােছই রাত কাটােতা।" 



           পের মাহা দ ায়শই তাঁর দাদা আব ল 

মাতােলেবর হ-ভােলাবাসার কথা মেন করেতন। তারপর িতিন তার ক নায় 

রং চিড়েয় বলেতন য দাদা ওনােক নািক বেলিছেলন ; য" ওেক একা ছেড় 

দাও ও বড় ভাগ  িনেয় জে েছ, ও এক বেড়া সা ােজর মািলক হেব।" বারাকা 

ক বলেতন " দখেব, খয়াল রাখেব যােত এই বালক ই দী-ি ানেদর 

হােত না পেড়, তারা হােত পেল এর িত কের দেব।"  

         যিদও এই কথা সিত  িকনা তার কান মাণ পাওয়া 

যায় না , মাহা দ চাচা িসংড়ায় হামজা ও এ  সিত  িকনা তা ীকার করেত 

রািজ হনিন। হামজা মাহা দ এর িম  িছেলন না । পের যখন মাহা দ ম া 

ত আ মণ কেরিছেলন তখন িতিন আ াস এর সােথ িমেল তােক বাধা 

িদেয়িছল। 

          িক  মাহা েদর ঃেখর জীবন তখেনা শষ হয়িন। 

এখােন এেস  বছর থাকেত না থাকেতই 82 বছর বয়েস অব া খারাপ হেয় 

মাহা েদর দাদাও মৃতু বরণ করেলন । মাহা দ তখন চেল আসেলন তার 

চাচা আবু তািলেবর সংর েন। তার দাদার মৃতু  তােক গভীরভােব আঘাত 

কেরিছল। কবর ােন জানাজা করার সময় চুর কা াকা  কেরিছেলন এবং 

তার পেরও অেনক বছর ধের তার দাদার ৃ িত তােক তািড়েয় বড়ােতা। চাচা 

আবু তািলব তার ভােগর কাজটু  কেরিছেলন। মীর িলখেছন য "আবু তািলব 

ও তােক  একইরকম হ-ভােলাবাসা িদেয়িছেলন যা তার বাবা িদেয়িছেলন। 

িতিন এই বালক েক ঘুম পাড়ােতন, পােশ বেস খাবার খাওয়ােতন, ওেক 



বাইের ায়শই ঘুরেত িনেয় যেতন।  এই সম  তত ণ চলেত থাকল 

যত ণ মহ দ শশব ছেড় কেশাের পা িদেলন ও তার মেনর ঃখ 

কমেলা" সাদা বখরী িলেখেছন "যিদও আবু তােলব ধনী িছেলন না তবু িতিন 

মাহা দেক িনেজর স ানেদর থেকও বিশ হ-ভােলাবাসা িদেয়িছেলন" 

     শশব থেকই এই সম  মানিসক ও শারীিরক 

টানােপােড়েনর কারেণ মাহা দ আবার যােত একা না হেয় যান তার ভয় 

পেতন। মাহা দ এর 12 বছর বয়েস এই ঘটনা  হয়। একিদন আবু 

তােলব যখন ব বসার কােজ বাইের যাওয়ার জন  তির হেয়িছেলন, তখন 

উেট ওঠার সময় মাহা দ এেস হািজর হেলন ,তাঁর মেন হেয়িছল য আবু 

তােলব তােক ছেড় অেনক িদেনর জন  ের চেল যাে ন। এটা ভেব 

মাহা দ তােক জিড়েয় ধের কা াকা  করেত লাগেলন। আবু তািলব তার 

ভাইেপার চােখর জল সহ  করেত পারেলন না এবং তােক সােথ কেরই 

ব বসার কােজ গেলন।  

           মাহা েদর চাচার িত অিতির  ভােলাবাসা 

এটাই িনি ত কের য বারবার আপনজনেক মৃতু র কােছ হারােত হারােত 

মাহা েদর মেন এক  ভয় জে িছল। িক  য চাচা মাহা দেক িনেজর 

স ােনর থেকও বশী ভালবাসত তার িত শষ পয  অকৃত তা দেখিছল 

এবং িব াসঘাতকতা কেরিছেলন। আবু তািলেবর মৃতু  ঘিনেয় আসেল 

মাহা দ তােক দখেত গেলন। আবু তােলব এর সম  ভাইেয়রা সখােন 

উপি ত িছল। সবসময় মাহা েদর ভাকা ী আবু তািলব মৃতু শয ােত ও 

তার আপন ভাইেদরেক অনুেরাধ কেরিছেলন তারা যন মাহা েদর খয়াল 



রােখ। যিদও তখন মাহা েদর বয়স িছল 53 বছর। সবাই আবু তােলবেক 

িত া করেলন য তারা সবাই মাহা দেক র া করেবন। এই িত াব  

ভাইেদর মেধ  আবু লাহাব ও িছেলন, যােক মহ দ পরবত কােল ভট 

পা েয়িছেলন। এরপর মাহা দ  মৃতু শয ায় পেড় থাকা তার আপন চাচা আবু 

তােলবেক ইসলাম ধম হণ করেত বলেলন। 

       মাহা দ সবসময় এটা ভেব ি া করেতন য 

তার অনুসারীরা বিশরভােগই বল এবং িনচু খানদেনর লাক। িনেজর 

িতপি  ও ইসলাম ধেমর সারতা বাড়ােনার জন  মহ েদর ধনী ও 

উ বংশীয় লােকেদর ইসলাম ধম হণ করােনার েয়াজন িছল। ম া 

চািরিদেক থাকত েরাশ  জনজািত এবং তারা কাবা শহেরর সংর ক িছল। 

তাই যিদ আবু তােলব ইসলাম ধম হণ করেতন তাহেল সে  সে  মাহা দ 

সই স ান ও িতপি  পেয় যেতন যা উিন চাইিছেলন। িক  মৃতু শয ায় 

থাকা আবু তােলব মৃ  হেস তাঁেক জানােলন য তার পূবপু েষর ধমেত তার 

স ূণ িব াস আেছ এবং মরার সমেয়ও িতিন সই ধেম থাকেত পছ  

করেবন। এই উ র েন মাহা দ ু  হেলন তার সম  পিরবার-পিরক না 

ন  হেয় িগেয়িছল এবং  আপন মেন িবড়িবড় করেত করেত কামরা ছেড় 

বিরেয় গেলন। " আিম ওেক মা কের িদেত চেয়িছলাম িক  আ াহ 

আমােক আবােরা মা করেত বাধা িদেলন" 

           এটা মেন নওয়া খুবই ক ন য, য মানুষ  

মাহা দ ক ছাট থেক বড় কেরিছেলন , হ-ভালবাসা িদেয়িছেলন ,সারা 

জীবন তােক আগেল রেখিছেলন, আ াহ তার িনেজর রসূলেক সই মহান 



মানুষ র শষ জীবেন তােক য়া িদেত বাধা দেবন। তাহেল তা আ াহ এত 

িনেচ নেম যােবন য িতিন আর ইবাদত পাওয়ার যাগ ই থাকেবন না। আবু 

তািলব এবং তার পিরবার মাহা দেক বড় করার জন  অেনক ত াগ ীকার 

কেরিছেলন। আবু তােলব যিদও িতিন মাহা েদর ধম ইসলােম িব ুমা  

িব াস করেতন না তবুও যখনই ধমিবেরাধীেদর সামনাসামিন হেতন মাহা দ 

তখনই িতিন তার সামেন তােদরেক র া করার জন  পাথেরর মত দাঁড়ােতন। 

টানা 34 বছর ধের িতিন মাহা েদর ক র সমথক িছেলন। িক  মৃতু শয ায় 

যখন িতিন ইসলাম ধম হণ করেত তােলব অ ীকার করেলন তখন মহ দ 

এতটা  হেয়িছেলন য তার শষ যা ােত াথনা পয  করেত িতিন যানিন। 

        বুখারী িলখেছন য: আবু- সাদ- অল এর সু ী ত 

লখা আেছ য যখনই কও মাহা দ এর সামেন তার চাচা আবু তােলব এর 

নাম িনেতন তখন িতিন বলেতন য " হয়েতা শেষর িদেন আমার 

উপি িতেত িতিন উপকৃত হেবন। যখন আ েনর সমুে  তার হাঁটু পয  

লেত থাকেব ও তার মাথার িঘলু ফুটেত থাকেব তখন আিম উনােক হয়েতা 

বাঁচােবা" 

        যৗবেন মাহা েদর জীবনযা া ঘটনািবহীন িছল; 

সই কারেণ এমন িকছু ঘেটিন যা তার জীবনীেত উে খ করার মেতা পূণ 

হেত পারত। উিন লাজুক মসুম হেয় থাকেতন এবং জগত- িনয়ার 

খাঁজখবর থেক ের থাকা মানুষেদর মেধ  একজন িছেলন। যিদও তার চাচা 

তােক হ ভােলাবাসা কম দনিন বরং বিশ ছাড় িদেয় লালন-পালন 

কেরিছেলন তবু মাহা েদর সই বাল কােলর অনাথ পিরি িতর িত 



সংেবদনশীলতা বিশ িছল। িনজন ভােলাবাসাহীন জীবেনর ৃ িত তােক সারা 

জীবন তাড়া কের বিড়েয়িছল। বছর কেট গল । মাহা দ একা একা িনেজর 

জগেত পেড় থাকেলন সকেলর থেক ের ,সমােজর থেক বাইের। 

               বুখারী ত বলা হেয়েছ য" মাহা দ এক 

ল াবতী মারী এর থেকও বিশ লাজুক িছেলন।" ধুমা  ছেল বলােতই 

নয় ,সারা জীবন ওরকমই ভীতু ও অসামািজক িছেলন মাহা দ। পরবত  

কােল িতিন িনেজেক নানা শারীিরক কসরেতর মাধ েম বেড়াসেড়া করার চ া 

করেলও অেনকিদন পয  তার সামািজক মলােমশার ভীিত কােটিন।  

      মাহা দ কােনা পূণ সামািজক কােজ কখেনাই 

যাগদান করেতন না। মােঝ মােঝ িতিন এমন িকছু কাজএ িনযু  হেতন 

য েলা ক ছেলেদর উপযু  িছল না ও আরব সমােজর পু ষরা স  

সমথন করেতন না।  

 

     খািদজা র সােথ িববাহ : 

             অবেশেষ ২৫ বছর বয়েস আবু তািলব মাহা দ 

ক একজন ধনী মিহলার তালুকদার িহসােব কাজ পাইেয় িদেলন। সই মিহলা 

িছেলন তােদর আ ীয় ,বছর চি েশর ধনী সফল ব বসায়ী খািদজা। খািদজা 

আেগও বার িববাহ কেরিছেলন এবং ামী হািরেয়িছেলন। মাহা দ িহসাব 

বাঝােত  মা  একবার তার িসিরয়ার বািড়েত িগেয়িছেলন , ব বসা সূে , এবং 

যা কনাকাটা করার দরকার িছল কের িদেয় এেসিছেলন। তার িফের আসার 



পর খািদজা তার েম পেড়ন এবং িনজ পিরচািরকা ক িদেয় তার কােছ 

িববাহ াব পাঠান।  

            মাহা দ লাভী, হকাতর ব ি  িছেলন, 

উভয়ত আিথক ও মানিসক ভােব। খাদীজা র সােথ এই িববাহ তার কােছ 

আশীবাদ তুল  িছল। খািদজার মেধ  িতিন যমন আিথক আ য় পেতন , 

তমিন িশ  কােল য মােক িতিন হািরেয়িছেলন, তার হ ও ভােলাবাসাও 

পেত পারেতন। আিথক িনরাপ া খুবই ভাল ভােব পেতন, যার ফেল তােক 

আর কােনািদনও কাজ কের খেত হেতা না।  

          খািদজাও তার অ বয়িস যুবক ামীর খয়াল 

রাখেত খুবই উৎসুক িছেলন। তার িনেজর নানাজািতয় মানিসক সমস া িছল। 

িতিন তার যুবক ামীর দখােশানা, পিরচযার মেধ  িদেয় ও আ ত াগ এর 

মাধ েম  মানিসক শাি  পেতন।  

        মাহা দ খুব একটা সামািজক মানুষ িছেলন না, 

কাজকম করেত পছ  করেতন না। িতিন সমােজর সবার থেক ের থেক 

িনজ খয়ােল ঘুের বড়ােত ভালবাসেতন। এমনিক ছেলেবলােত ও িতিন 

তার বয়িস বা ােদর ক পছ  করেতন না , তােদর সােথ কােনািদনও 

খলেতও যেতন না । সবসমই একা একা মুখ গামড়া কের ঘুের বড়ােত 

দখা যত তােক । কখেনাই হাসাহািস করেতন না, করেলও মুখ ঢেক। সই 

কারেণই মাহা দ পরবত কােল ধম িনয়ম পালন করা কালীন জাের হাসেত 

বরণ করেতন, স েক অশালীনতা বেল মেন করেতন।  



           কামী অহংকারী ব ি রা িনেজেদরেক সমসময় 

মহানতার আেলােত সমু ল দখেত চায়, সই সম  লােকেদর সােথই 

মলােমশার কের যারা তার কাম মানিসকতা ক সমথন কের।  যিদ সটা 

না হয়, তাহেল তারা িনেজেদর সমাজ থেক ের েয় নয় ও একা একা 

থাকা  কের। তারা সমবয়িস লাকেদর মেধ  থাকা পছ  কের না, তারা 

সবসময় ভ  ও সমথক দর মেধ  থাকেত চায়, বিশ লাকজন পছ  কেরন 

না ।  

        তার কি ত জগেত মাহা দ িনরীহ, চুপচাপ বালক 

িছেলন না যােক সবাই তার িনবাকতার  কারেণ ের ঠেল িদেয়িছল। িতিন 

িছেলন হ া , স ািনত, শংিসত, এমনিক িকছু ে  ভীিত 

উে ককারী। যখনই কৃত জীবেনর স ুখীন তােক হেত হেতা, তখনই িতিন 

তার কি ত জগেত পালেতন শাি  খাজার জন । এই সু র জগেত িতিন যত 

খুিশ সটা হেত পারেতন, িতিন সফল ও গন মান  িছেলন। িতিন হয়ত এই 

ব াপার  অিত অ বয়েসই আিব ার কেরিছেলন, যখন িতিন তার অন  

পিরবার এর সােথ থােকন ও হকাতর িছেলন, ও িদেনর অেনকটু  সময় 

ম ভূিম ত ঘুের ঘুের কাটােতন। এই ক না তার কােছ বা ব এর সমান হেত 

উেঠিছল, বা েবর থেকই মধুর হেত উেঠিছল। বািড়েত তার ীর কােছ নয়  

স ান ফেল রেখ িতিন ম ার আেশপােশর হা ত িদন কাটােতন, িদেন 

স  দখেতন জগৎ জয় করার, সখান ম ভূিমর ধুধু া ের মানিসক শাি র 

স ােন সময় কাটত তার।  



 

আধ াি ক অিভ তা : 

 তার যখন বয়স ায় চি শ, সইসময় টানা অেনকিদন 

ম ার হােত কাটােনার পর মাহা দ এর এক অ ু ত অিভ তা হয়। িতিন 

পেট মাগত  চ  ব থা অনুভব কেরন , যন কউ তার পেটর মেধ  

ঢুেক তােক মাচড় িদে  ।তার ব থার অনুভূিত বাড়েত থােক, একই সােথ 

মাথা ঘারােত থেক, গলা ঠাঁট িকেয় যায়, ঘাম হয় মারা ক ভােব, দ 

ন বাড়েত থােক। এমন সময় সই শারীিরক অসুিবধার মেধ  িতিন 

নানারকম গলার অ ু ত আওয়াজ নেত পান, ও তার ভূ দশন হয়।  

          িতিন কাঁপেত কাঁপেত, ঘেম একাকার হয় বািড় 

পৗঁছান, " আমােক ঢেক দাও, আমােক বাঁচাও" তার ীেক িতিন িচৎকার 

কের ডেক বলেত থােকন, " ও খাদীজা !! আমার এিক হেলা! " বেল 

কাঁপেত থােকন, ীেক সব খুেল বেলন  এবং বলেত থােকন য " আমার ভয় 

আমার সােথ এবার িকছু মারা ক ঘটনা ঘটেব" তার মেন হেলিছল, য তােক 

আবার ভুেত ধেরেছ , যমন  ছাটেবলায় হেয়িছেলা । খািদজা তােক 

সামলান ও বেলন য এমন িকছুই হেব না , ভুত নয় তার এবাের দব ত 

দশন হেয়েছ। িতিন িন ই কােনা পিব  মািসহা প দশন কেরেছন ও তােক 

তারা দখা িদেয়েছন মাহা দ এর পূণ  কেমর ফেল।  

        খািদজা হািনফ ধমালি  িছেলন, হািনফ হেলা 

আরেবর িবখ াত এক ঈ র বাদী ধম যা লপিত আ াহাম এর দশেনর উপর 



িভি  কের বানােনা হেয়িছল। খািদজার কথা মাহা দ এর ভােলা লাগেলা ও 

িতিন য মিসহা সটা িতিন িনেজ িনেজ িব াস করা  কের িদেলন। তার 

লাভী মন এই পূণ  মতায় খুিশ হেলা ও িতিন মসীহ িহেসেব বাণী 

চার ও  কের িদেলন।  

         িক িছল তার এই বাণী ? তার বাণী িছল এটাই য 

িতিন দব দ  বাতাবহ । এবং সই অনুযায়ী লাকজন তােক ভােলাবাসেত, 

স ান করেত ও  অনুসরণ করেত  কের িদেলা। ায় ২৩ বছেরর মাগত 

ধম চােরর পর ও মাহা দ এর ধেমর মূল বাতা িক  এিক থেক িগেয়িছল। 

ইসলাম এর মূল বাণী হেলা এ ই, য মাহা দ আ াহ/ভগবান  এর ত। 

এছাড়া আর কােনা বাণী ধেম পাওয়া যায় না। তােক ত িহসােব না মানেল 

অথবা  পুেজা না করেল অনুগামী ক শাি া  হেত হেব। এমনিক ইসলাম 

এর য মূল ভাব, এক ঈ র বাদ স ও তেকর উেধ নয়।  

       িকছু িকছু বল, পাগলােট িল মজুর, ীতদাস 

ধরেনর লাকজন ছাড়া বািক ম াবাসী কউই মাহা দ এর পাগলািম ত 

কান দয়িন থেম। ম া ত জনতা যটা চাইেতা সটাই িব াস করেত 

পারেতা । মাহা দ তােদর মেনােযাগ চাইেতন, িক  পেতন না, তাই িতিন 

তােদর িনেজেদর ধম ক অপমান করেত  করেলন। তারা থেম তােক 

সতক করেলন ,তারপর তােক ম া বাজার থেক বরখা  কের িদেলন। িতিন 

তার অ সংখ ক অনুগামী দর ক আেদশ িদেলন Abyssinia ত যাওয়ার।  



        এইভােব যখন তার ধম পালেন আর কােনা মানুষ 

এিগেয় আসিছল না তখন িতিন আপস কের  নরম সুের ধম চার করা  

করেলন । ইবন সদ িলেখেছন " একিদন কাবার া ের আমােদর মসীহ সূরা 

আন নাজম থেক পেড় তার সাথী দর শানাি েলন। যখন িতিন ১৯-২০ 

ােকর আসেলন তখন িতিন বলেলন ' তামার িক কখেনা নশা করার কথা 

ভেব দেখেছা ? উজা আর মানাট? ' তারপর মাহা দ এর মুেখ শয়তান 

বেল বসেলন '  নশা সু র ! অেনকিকছু তােদর মধ তায় স ব হয় !'  

        কারাইশী এই কথায় খুিশ হেলন। তারা িনেজেদর 

াথনা কালীন এই কথা  পড়িছেলন। এসেবর পর তারা আিবিসিনয়া  ছেড় 

িফের আসেলন ম া ত।  

       িক  তার এই ফি  বিশিদন কল না। এবং কউই 

ইসলাম ধম মেন িনেত রািজ হেলা না। মাহা দ তখন উপলি  করেলন য 

আ াহ এর মেয়েদর ত িহসােব পদে প িনেয় িতিন ভুল কের ফলেছন। 

তােক এমন ভােব ধম চার করেত হেব যােত, তার আর আ াহর মাঝখােন  

কউ না থােক । িতিন নতুন ভােব চার করেত লাগেলন যখােন। িতিন সয়ং 

সরাসির আ াহর ত িহসােব িনেজেক মেল ধরেলন। িতিন বলেলন য 

আ াহর কন া ারা চািরত ওই  াক িতিন িনেজ বেলনিন, বা স  

গাি ল মািসহা ারা ও চািরত নয়,  শয়তান এেস এ ই তার মুেখ বিসেয় 

িদেয়িছল। স েলা নারিকয় াক, যা মানুষ এর যেকােনা উপাইেয়ই হাক 

এিড়েয় চলা উিচত। িতিন বুঝেত পােরনিন, যত ণ না দব ত িনেজ এেস 



তােক জানােলন, "তুিম এ িক কেরছ মাহা দ ? আিম তামােক। এটা বলেত 

বিলিন কখেনাই! তােক বেলিছেলন এটা বলেত " িক তামার জন  পু ষ ও 

আ াহ এর জন  নারী ! এ  অন ায় িবভাজন !" 

         কায়ািরশরা  এর পর মাহা দ ক আেরা অ ীকার 

করেত লাগেলা। বলেত লাগেলা " মাহা দ যা বেলিছল তা িনেয় এখন 

অনুতাপ করেছ। আসল কথা বলেত িগেয় িনেজই িনেজর আ াহ ক অপমান 

কেরেছ ", িনেজর কথার মান রাখেত িগেয় মাহা দ শয়তান এর অবতারণা 

কেরেছন। াক ঘুিরেয় িদেয় বেলেছন " আ াহ কখেনা ভুল হেত পােরন 

না, িতিন যিদ আমােক বেল থােকন এটা শয়তান এর কাজ, তা আমােক 

সটা মানেত হেব । এটাই তার ইে । " 

          নবীেদর শয়তান এর ছলনা ত পা দওয়ার কােনা 

উে খ কাথাও পাওয়া যায় না। এমনিক বাইেবেলও আেছ ক জব এর জসাস 

শয়তান ারা েরািচত হেয় িছেলন িক  কখেনাই তার ছলা কলা ত পা 

দনিন। মাহা দ িছেলন থম নকল নবী যখােন িতিন শয়তান এর ছলনায় 

ভুেলেছন। শষ াক এ মাহা েদর আ াহ ভুল কথা বেল ফেল িছেলন 

যা মাহা দ শয়তােনর  ঘােড় চািপেয় দন।  

       ১৩ বছেরর ধম চােরর পর মাহা দ মা  ১০০-১২০ 

জন ক ধমা িরত করেত পেরিছেলন। তার ী , য তােক অ  ভােব 

ভালবাসেতন ও হ করেতন , িছেলন থম ইসলাম ধমাবল ী।  তার 

সামািজক িত ার কারেণ আবু বকর, ওঠমন ও উমর ও ইসলাম অনুসরণ 



করেত  কেরিছল। এইকজন ছাড়া মাহা দ এর বািক অনুগামীরা িছল সব 

িদনমজুর, ীতদাস ও মানিসক ভরসাম হীন িকছু মানুষ। 

   িনপীড়ণ এর লাকগাঁথা : 

    মাহা েদর ম ােত ধম চাের কােনা সাড়া পাওয়া 

যাি ল না।  ম াবাসী  তারা এখনকার যুেগর অমুসিলম ধমাবল ী দর মতই 

সিহ ু  ধম িবিশ  িছল । সাধারণত ব  ঈ র বাদী ধম সিহ ু  ধম চাের িব াসী 

হেয়  থােক। মহ দ যখন তােদর ভগবান ক অপমান করেতা অবশ ই তারা 

রেগ যত, িতবাদ করেতা । িক  মাহা দ এর কােনা দিহক িত তারা 

কােনািদনও করার চ া কেরনিন । ইসলাম ক তারা পাশ কা েয়, এিড়েয় 

চলত, খািনকটা এখনকার সভ  সমােজর লােকেদর মত। িক  তােদর 

কােনা িনপীড়ন কেরিন তারা ।  

    ইবন ইশা জািনেয়েছন য " যখনই তারা নামাজ পড়েত 

যেত চাইেতা তারা ম ার বাইের িগেয় পড়ত, যখােন তােদরেক কউ 

দখেত পােব না। এমিন একিদন যখন তারা নামাজ পড়ার উেদ াগ িনি ল, 

সই সময়, কেয়কজন ব  ঈ রবাদী লােকরা তােদর ক বাধা দয়। তারা 

তােদর ক দাষােরাপ করেত থােক, তােদর যুি হীন ধম পালেনর জন  ও 

তােদর ক রািগেয় দয়। সই সময় ইবন সাদ একজন িতবাদীর চায়ােল 

উেটর হাড় িদেয় আঘাত কের। এ ই ইসলাম ধেমর থম র পাত।" 

         এটা মেন রাখা দরকার য কায়ািশরা মুসিলমেদর 

ধম িব ােস আঘাত হেনিছল ,তারপর তারা তােদর আর কান িত করেত 



চায়িন, আহত ও অপমািনত হেয় তারা িফের গিছেলা িনেজর কােজ। মুসিলম 

রা অন  ধম এর িচ াধারা ক অপমান করেল সটা ক !! আর তােদর ধম 

িবচারেক যিদ কউ উে  অপমান কের সটা তারা কখেনা মেন নয়না !! 

বরং র পােত সািমল হয়।  

      ইবন ইশা আেরা বেলন য " যখিন অমুসিলম জনতা 

তােদর আ াহ ক মেন িনত না তারা তার িব ে  দিহক আঘাত করার 

চ া কেরিছল। আিম যত র েনিছ, তােদর ধম  অনুসরণ না করেলই তারা 

িহং তা অবল ন করেত চাইেতা ও সই ব ি র িব ে  শ  িহসােব 

পদে পও িনত।" 

         ম া ত য মুসিলমরা অমুসিলম মানুেষর উপর 

িনপীিড়ত ধম চার চালাি ল তা মাণ করার জন  এই কথা িল ই যেথ । 

কউ কােনা ব ি র ধম িব াস এ আঘাত করেল সটােত ু  হওয়াটাই 

াভািবক। এটাও হনেযাগ  যখন তারা সমােলাচনার উ র পা া 

সমােলাচনার মাধ েম দয়। িক , মুসিলমরা কখেনাই সমােলাচনা সহ  করার 

মেতা সিহ ু  ও বুি মান িছল না । ি ান, ই দী, হািনফ দর মত অন ন   ধম 

ও িছল যারা এক ও অিবন র ভগবান এ িব াসী িছল। যারা কায়ারীশ দর ধম 

িব াস করেতা না। িক  তারা াধীন ভােব িনেজেদর ধম পালন ও চার 

করেত পারেতা। মুসিলমরাই একমা  িহংসার পথ বেছ িনেয়িছল ধম চার 

করেত িগেয় এবং তােদর ধম পালন না করেলই তারা দিহক িতর ভয় 

দখােতা।  



      অবেশেষ মাহা েদর অত াচার সহ  করেত না পের 

ম ার অিধবাসী জনতা আবু তািলেবর কােছ িগেয় অনুেরাধ করেলন 

কােনাভােব মাহা েদর পাগলািম ব  করােনার জন । " আবু তািলব, মহ দ 

ধুমা  আমােদর দবতােদরই অপমান করেছ না, স আমােদর ধম িব াস, 

জীবনচচা তও আঘাত হানেছ। হয় তুিম তােক কােনাভােব থামাও, অথবা 

আমােদর অনুমিত দাও, আমরা তার হাত থেক িনেজেদরেক বাঁচােনার জন  

তােক মারার ব ব া কের নেবা।" 

        এ  কােনা িনপীড়েনর ভাষা হেত পাের না ।এ  িছল 

বয়েজ  িহসাব আবু তািলব এর কােছ এক  াথণা। যােত মাহা দ তার 

নৃশংস উপায় ব  কের। মুসিলম দর জননাশকারী কাযকলােপর তুলনায় এ  

এক  পিরহাস মা । মুসিলমরা শত শত মানুষ ক উে দ ও হত া করা  

করিছল, ১৩ বছর ধের ম ার কায়াশী জনতা মাহা েদর রােষর িশকার 

িহেয়িছল, তারা সেহ র সীমা অিত ম কেরিছল। িনপীড়নকারী সবদা চুপচাপ 

থােকলই বিশ অত াচার কের।  

        ি তীয় বার যখন জনতা আবু তািলব এর কােছ 

অনুেরাধ জানােত গেলা, তখন আবু তািলব তার ভাইেপা ক ডাকেলন ও 

তােক পর ধেমর িত সিহ ু  হেত বেলন। িতিন বলেলন " তামার লােকরা 

অেনক লাক হািনকর কাজকম কেরেছ ও বেলেছ। িনেজেক সামলাও ও 

আমােক এই বয়েস সামান  শাি  দাও। আিম যা করেত পাির আমােক তার 

থেক বিশ করেত বাধ  কেরানা।" 



      যেহতু তার চাচা তােক বারণ করেছ তাই মাহা দ 

আবার ছলনা করেত লাগেলা, িতিন বলেলন , " তারা যিদ আপনার ডান হেত 

সূয ও বাম হােত চাঁদ এেন িদেয় বেল য আমােক তার বদেল ইসলাম ধম 

চার করা ছাড়েত হেব, তবুও আিম সটা কােনািদনও ত াগ করেত পারেবা 

না।" তারপর সই ৫০ বছর বয়সী লাক  উেঠ , পছন িফের, হাউহাউ কের 

িশ র মেতা কাঁদেত লাগেলা এই ছলনা কাজ করেলা। মাহা দ জানত 

িকভােব তার চাচা ক বশ করেত হয়। নরম দয় আবু তািলব মাহা দ ক 

কােছ ডেক িনেয় বলেলন, " কােছ এেসা বাছা, যাও তামার ধম চার এর 

জন  আ াহ এর তরফ থেক যা যা বলার দরকার সব বেলা। আিম কখেনাই 

তামােক ছেড় যাব না।"  আমরা পেরর অধ ায়েতই দখেবা য মাহা দ 

মানিসক বুি   তার বালক বয়  থেক আর বােড়িন। 

        কায়ািরশরা মাহা দেক থামােত পােরিন ও আর 

কােনা রকম শািররীক িতও করেত কেরিন। সটা তােদর ধেমর িব ে  

িছল। এই নয় য তারা মাহা দ ক ভয় পত , তারা আবু তািলব ক া 

করেতা ও সইজনই বিশ র এেগায়িন। অবশ ই ওেদর দেলর একজন মারা 

গেল মাহা দ অখুিশ হেতা, িক  মা  একদল লাক পুেরা শহেরর িক িত 

করেত পাের ? সামািজক ভ তার খািতের মাহা দ ক তারা ছেড় 

িদেয়িছল। তারা এই দয়ার পিরণাম শী ই পেলা ও তােদর মেধ  িনেজই 

মুসিলম দর হেত িনেজেদর ান হারেলা। অবেশেষ ম া শহর ংশ হেলা 

তােদর ধম এেকবাের মুেছ গল। তােদরেক হয়েতা একাধাের িবলীন কের 

দওয়া হেয়িছল । যারা বঁেচ িছল তারা িছল মুসিলম দর কােনা িনকট 



আ ীয়। এভােব পরবত  সময় থেক ইসলাম অন  অেনক ধম িব াসকারী 

মানুষ ও জনেগা ীর াণ িনেয়েছ, শহেরর পর শহর মুেছ িদেয়েছ, কারণ 

সই সম  সিহ ু  মানুষ ইসলােমর মত এক অত াচারী ও অসিহ ু  ধমেক 

সহ  কেরিছল ও তােদরেক িবপদকােল আ য় িদেয়িছল। ইিতহাস সা ী 

আেছ, ইসলাম কখেনাই অন  ধম ক মেন নয়িন এবং যথাস ব অত াচার, 

লুটপাট চািলেয় তেবই জন ব লতা লাভ কেরেছ।  

       এমনিক আবু তািলব এর মৃতু র পেরও ম া বািস 

মাহা দ এর কােনা দিহক িত করার চ া কেরিন। িক  মাহা দ তােদর 

শািররীক িত করা কােনািদনও ব  কেরিন, িদেনর পর িদন তার ও তার 

অনুগামীেদর  অত াচার বেড়ই চেলিছল। যিদ কায়ািড়শ জনতা আেরকটু 

ভােলা ভােব তােক সামাল িদত, তারা ইসলাম ক সমুেল উৎপাত কের িদেত 

পারেতা। িক  তােদর িনজ আ ীয় জনেদর মেধ ই মুসিলম িছল, তারা 

তােদর কানরকম অিন  করেত চায়িন। মুসিলম দর এরকম কােনা 

সহানুভুিত কােনািদনও িছল না।  তােদর ধম মত কও মেন না িনেল তারা 

তােক রহাই িদত না, স আ ীয় হাক বা পরজন। তারা িনেজেদর পিরবােরর 

আপন লাকেক মের লুটপাট কের ধম বৃি  কের চেলিছল।  

      এই অমানিবক িনযাতেনর এক  উে খেযাগ  উদাহরণ 

হেলা আবু হূধাইফা র তার িনেজর বাবার সােথ কাশ  ি  লড়াই এর আ ান 

, যত বদর এর যু  নােম পিরিচত। তার বান ( আবু সুিফযান এর ী) তােক 

তার িনেজর বাবার সােথ লড়াই করার জন  তক িবতেক ত  কেরিছল । যার 



ফল প কায়ািশ রা ইসলাম বাতাবহ দর িত তােদর অপার ঘৃণা কাশ 

কেরিছল।  

     আ ু াহ ইবন আমর ইবন এর কথা অনুযায়ী , 

       "একিদন আমরা সবাই ম ার িহজর এ জমা হইিছলাম, 

সখােন কথাই কথাই হঠাত কেরই চারক দর কথা উঠেলা। সখােন 

জমােত মুসিলম র ম ার জনসাধারণ এর ধেমর িব ে  নানা মত কাশ 

করেত লাগেলা, তােদর জীবন যা া, ধম িবচার , খাবার দাবার, পাশাক পরার 

ধরন , তােদর ভগবান ক কথা বলেতা। তােদর পূবপু ষ এর অকথ  অপমান 

করত , তােদর জ  সূে  পাওয়া অিধকােরর অপমান করত। তারপর সই 

চারক সখান থেক উেঠ িগেয় অন  এক কায়ািরস এর পাশ কা েয় চেল 

যেত যেত তােকও অপমান কেরিছল।  িতবাদ করেল তারা বেলিছল" হ 

কায়ািস  আমার আ াহ হেতই তামার িবনাশ লখা আেছ।" কায়াসী র 

তােদরেক জািনেয়িছল "ভগবান কখেনা মারার আেদশ িদেত পােরননা " । 

মাহা দ ক ডেক তারা দািব করেলন" তুিম ই িক সই য আমােদর ধম 

িবচার অপনাম কেরেছ?" মাহা দ ীকার করেলা। ফল প কেয়খন িমেল 

সই চারক ও মাহা দ এর জামাকাপড় খুেল তােদরেক মারেত উদ ত 

হেলা।  

তখন আবু বকর েদ ফেল বেল উঠেলন " কবলমা  

আ াহ ক িনেজর দবতা বেল ীকার কেরেছ বেল তুিম নরহত া করেব ?" 



তােদর কাতর আেবদেন কায়াষী র তােদরেক ছেড় িদল। এটাই আমার দখা 

মুসিলম দর িত কায়ািষ ারা আেরািপত সবািধক অত াচার" 

      একজন মা  লাক মাহা দ এর জামাকাপড় কের 

িনেয়িছল। য লাক তােদরেক সমুেল িনপাত করার মিক িদেয়িছল কােয়িশ 

রা তার এই সামান  িত টু  কেরিছেলন।  

       মাহা দ িহংসা ক ও অবমাননাকর ইতর ব ি  

িছেলন, তবুও কায়ািশরা তােদরেক মারার চ া করেল তারা তারণা মূলক 

কা া কা  কের  তােদরেক বশ এ অনার চ া চািলেয়িছল, মাহা দ ও তার 

অনুগািমরা। তারা তােদরেকই দাষী সাব  কেরিছেলন এই বেল য তারা 

তােদরেক মারেত চাইেছ আ াহ র পুেজা করার কারেণ। িক  আসল ঘটনা 

হেলা কােয়শী র মাহা দ ক মারেত চেয়িছল কারণ তারা তােদর ধম য় 

জীবন যা া ক অকথ  ভাষায় অপমান কেরিছেলন তাই।  

       শষপয  রাইশী রা মাহা দ ও তার ইতর 

অনুগামীেদর বয়কট করেলা। তােদর ম ার বাজাের ঢাকা ব  কের িদল, 

তােদর সােথ মালপ  আদান দান করা ব  কের িদল, তােদর দাকান পাট 

উ েয় িদল।  তােদর এই বজন মা  ২ বছর েকিছল,  িক  কােনািদনও 

তেদরেক দিহক িত করার বা মের ফলার িচ া তারা কেরিন। অপরিদেক 

মুসিলম রা িচরকাল এ অত াচােরর পথ বেছ িনেয়িছল । হাজার হাজার ইরািন 

বাহাইস দরেক নৃশংস ভােব হত া কেরিছল, এমনিক আজেকর িদেনও কের 

চেলেছ, যিদও বাহাইস রা কখেনাই তােদর আ াহ বা ধম চচার অপমান 



কেরনিন। তােদর একমা  অন ায় িছল তারা িনেজর ধম ছেড় কখেনাই 

ইসলাম এর ববারীক মত ক মেন নই িন,তােদরেক এই কােজর দাম িদেয় 

হেয়েছ াণ িদেয়। 

       অত াচার এমন এক  অন  যা মানুষ এর জীবনহািন 

ঘটাই, তােদর জীবনযা া র ব াঘাত ঘটায়, মানুষ এর সাধারণ অিধকার ক বাধা 

দই । অপরিদেক কাওেক একঘের করা মােন তার সােথ সামািজক 

অসহেযািগতা করা, য  সমাজ জীবন এ কও কােরার অপমান করেল স ূণ 

াভািবক।  

      ইবন ইশা জািনেয়েছন, " যারা যারা আমােদর নবী ক 

অনুসরণ করেতা তােদর সােথই রাহিস রা বােজ ব বহার করেতা। ম া ত 

একজন মুসিলম কােলা ীতদাস তার মািলক এর ধেমর অপমান করেল তােক 

টানা িতনিদন ম ার ল  রােদ খািল গােয় বঁেধ রাখা হেয়িছল, অত াচার 

করা হেলা। পের আবু বকর অন  এক ীতদাস মািলক ক িদেয় তার বদেল 

সই দাস ক িকেন নন । আবু বকর এইভােব সাতজন মুসিলম ীতদাস ক 

িকেন রেখিছেলন। " 

          িক  এই শাি  েলােক িক ক িনিবচাের 

নরহত ার সােথ তুলনা করা যাই ? ইসলাম কখেনাই যুি র উপর িভি  কের 

তির িছল না, ইসলাম ধম িতি ত অ  িব াস এর উপের। তােদর কথা কও 

হণ না করেলই তারা তােদরেক হত া করার অিধকারী বেল িনজেদর ক 

মেন করেতা। আবার অপরিদেক তারা িনেজরাই আবার তােদর কােলা 



ীতদাস ক স ক দাম পেল বঁেচ িদত। আবার এটাও ক য কােনা 

টাকা িদেয় কনা ীতদাস দর অপমান তােদর ধনী মািলক র কখেনাই মেন 

নেব না । তাই তারা যিদ অত াচার কেরও থােক স  যুি পূণ িছল। তার 

সােথ জন সংহার এর কােনামেতই তুলনা চেল না।  

        ইবন ইশা আেরা জািনেয়েছন " সম  জনেগা ী 

মুসিলম দর উপর আঘাত হেনিছল।" এই মুসিলম র িছল তােদর িনেজেদর 

স ান যারা তােদর পূবপু েষর ধম িব াস ছেড় ইসলাম মত হণ কেরিছল। 

মানুষ সবসমই তার িনজ স ােনর ভােলা চাই, তারাও ছেয়িছেলন যােত 

তেদর স ান এই ইতর ধম ত াগ কের িনজ ধেম িফের আেস।  এখনকার 

আধুিনক িদেনও মধ  এিশয়ান সভ তােত এ েক বাবা মা এেদর অিধকার বেল 

মানা হয়। 

        ইবন ইশা আেরা এক  কািহনী জািনেয়েছন যখােন 

কেয়খন ম া বািস যুবক িকছু মুসিলম অত াচারী দর ক ব ী কের রেখ 

তােদর উপর পা া অত াচার করার কথা ভেবিছেলন। তােদর জন 

তােদরেক জািনেয়িছেলন য " এেদর ব ী করিছ কেরা। িক  কােনাভােবই 

যেনা এেদর কও মারা না যায়। যিদ মৃতু  ঘেট তাহেল আিম তামােদর 

িবনাশ িনি ত করেবা। নরহত া আমােদর িব াস এর অতীত।" যুবক রা সই 

কথা মেন মুসিলম দর ক ব ী কের রাখেলা।     

         মাহা দ ও তার অনুগামীেদর থেক িনেজর 

বা ােদর বাঁচােনার অেনক চ া কেরিছল ম া বািসরা। তারা বািড় থেক 



স ানেদর বেরােত িদত না, তােদর কােজর লাকেদর আটেক রাখেত চ া 

করেতা। িক  এতিকছু কেরও শষ র া হইিন এবং তারা কােনািদনও 

মাহা দ এর কােনা িত ও অপরিদেক করেত চাইিন। মহ দ ও ইসলাম 

এর অত াচােরর এই কািহনীর পুনরাবৃি  ঘেট চেলেছ পরবত  ১৪০০ বছর ধের, 

আজও তার থেক মুি  জনসাধারণ পায়িন।  

    এমনিক আজেকর িদেনও , যখনই তােদর িহংসক ধম 

িনেয় সমােলাচনা করা হয়, তেদর অন ায় দািব না মানা হয়, তখিন তারা 

িনেজেদরেক িনপীিড়ত, অন ােয় র ীকার ও অত াচািরত বেল দািব করেত 

থােক। িক  কৃত অেথ দখা যায় য পােল ান থেক কা ীর, িফিলিপন 

থেক চনুয়া, সায়ামিলয়া থেক নাইেজিরয়া পয  পৃিথীজুেড়ই, এমনিক 

অিত আধুিনক পা াত  সভ তা ত ও মুসিলম রায় আসল অপ  ব বহার কারী 

আ সক ।  

     একজন হািদথ জািনেয়েছন য উমর তার বান ক 

বঁেধ মেরিছেলন ইসলাম ছেড় যাওয়ার জন । তার পিরচািরকােক ও ববর 

ভােব। পটােনার অিভেযাগ তার িব ে  পাওয়া যায়। পরবত  কােল িতিন এ 

ইসলাম হণ কেরিছেলন। ধম পিরবতন এর আেগ ও পের , সব সময় এ উমর 

একজন ববর অসভ  মানুষ িছেলন।  

    ব ি  াত  মধ  এিশয়া ত বরাবর ই এক  পরিকয় 

ধারণা। এক  ত  মানুষ িক ভাবেছ এবং িক করেছ স ব াপাের সবাই নাক 

গলােত চাই, কথা বলেত চাই। এই আধুিনক যুেগও মেয়রা সখােন াধীন 



নয়। তােদর  িনেজর িস া  িনেজ নওয়ার অনুমিত দওয়া হয় না। মুসিলম 

মেয়েদর "স ােনর সােথ মৃতু "র শাি  দওয়া হই যিদ তারা কমেতা 

পাশাক না পের অথবা, বািড়র পু ষ দর অনুমিত ছাড়া িনেজ িববােহর 

িস া  নয়।  

      মুসিলম ধম আটকােনার আেরা এক  মাণ পাওয়া 

যখন যাই ম া বািস হাকাম তার ভাে  ক ব ী কের বেলন " তামার বাপ 

দাদার আসল ধেমর চেয় তামার এই নতুন ধম বিশ ভােলা লােগ ? আিম 

তামােক তত ণ ব ী কের রাখেবা যত ণ না তুিম এই অশালীন ধম ত াগ 

কের িনেজর ধেম িফের আেসা"  অথমান বেলিছল" আমার ভুর িদিব  ! 

আিম কখেনা এই ধম ত াগ করেবা না !" যখন হাকাম দখেলন তার ভাে  

িনজ ধম িবষেয় ব পিরকর, তখন িতিন তােক মুি  িদেলন। এটােক িক ক 

মুসিলম ধেমর িব ে  িতবাদ বলা চেল ? 

       যিদও িকছু ে  এমন ও দখা গেছ য পিরবােরর 

স ান ইসলাম হণ করেলও পরবত  ত বািড়র লােকেদর জার জািরেত 

ছেড় িদেয় িনজ পািরবািরক ধেম িফের গেছ। এই জাতীয় ঘটনা একািধক 

বার ঘটােত মাহা দ ভয় পেত যান ও তার অনুগামী দর ম া ছাড়ার িনেদশ 

দন আবার। ৮৩ জন অনুগামী Abyssinia ত রওনা দন বািকরা পিরবার 

ছেড় যেত অ ীকার কেরন। Abyssinia র রাজা ন স তােদরেক 

সখােন থেক তািড়েয় িদেত উদ ত হেল তারা যেত রািজ হই না।  



     রাজার জন িতিনিধ এব াপাের আেলাচনা করেত 

লাগেলন। তােদর মেধ  একজন বেল " কাল আিম রাজা িন স ক এমন কথা 

বলিব তােত মুসিলম র সবাই এখান থেক িচরকােলর মত চেল যােব।" 

আেরকজন তার জবােব বেলন " এটা কেরা না। এখােন এেদরেক আটেক 

রাখেল আমরা এেদর িব ে  এেদর ক িদেয় কাজ করেত পারেবা " এটা 

থেকই মাণ হয় য মুসিলম দরেক উৎখাত করার স ক চ া কও e 

কােনািদনও কের উঠেত পােরিন। সবাই তােদরেক ভােলা মানুষ িহসােব 

যেথ  দায়া দিখেয়িছল, তােদরেক বাঁচার উপায় কের িদেয়িছল। িক  

অবেশেষ এই দয়ার দাম িম েয়িছল রে  বন ায়। ম াবাসী কবল তােদর 

স ান দর ফরত চাইেতা। তারা না স এর কােছ মাহা দ এর নােম নািলশ 

কেরিন কারণ ন স ি ান িছেলন। িতিন যিদ জানেত পােরন য মুসিলম রা 

যী  ী  ক অপমান করেছ িনয়িনত ও তােক মানুষ এর দাস বলেছ িতিন 

রেগ িগেয় তােদর িত করেত পারেতন। তাই এবােরও তারা মুসিলম দরেক 

ছেড় িদেয়িছেলন। 

     আেরক  গ ঃ আেছ সুমাইয়া নামক এক কােলা 

ীতদাসী র। বলা হই য সুমাইয়া , তার ামী, ও ছেল ক ত  রােদ 

তখখন বঁেধ রাখা হয় যত ণ না তারা ধম পিরবতন এ রািজ হই। অবেশেষ 

তারা সবাই মারা যায়। 

      এই কথা ইবন সাদ এর কােন গেল িতিন বেলন " 

সুমাইয়া ম ার থম মুসিলম পালন কারীেদর মেধ  একজন িছল। ীতদাসী 

িহসােব তােক সবদাই অত াচােরর ীকার হেত হেতা। যত ণ না স ইসলাম 



ত াগ  না করেছ তার উপর অত াচার চালােনা হেতা। তারপর একিদন আবু 

জাহাল তার বুেক বশা িদেয় আঘাত করেল সই ত তার মৃতু  র কারণ হয়। 

সই ঃখী দির  মিহলাই ইসলাম এর থম শহীদ।" 

        িক  যিদ কঠাক িবচার করা হই তাহেল দখা যেত 

পের য এটা কখেনাই ই াকৃত হত া নয়। সমাইয়া হইেতা ইসলাম  উচু 

করেত িগেয় তার মািলক এর ধেমর সরাসির অপমান কের। ফেল তােক মারা 

হই। িক  স  ধেমর কারেণ মৃতু  হেত পাের না। যিদ তাই হেতা তাহেল 

তার ামী ও ছেল , তারাও মুসিলম িছল। তােদরেক কেনা মারা হইিন। 

একজন ক মের িক লাভ ! তাই এ েক ধেমর কারেণ াণ দান বলা যায় না 

কানমেতই। 

     মহািমদ তার অনুগামী দর ক িশিখেয়িছেলন অন  

ধেমর মাগত অপমান করেত। তার এই ববর মানিসকতা ম ার সামািজক 

জীবনযা া ব াহত করিছল। কারণ িতিন তার অনুগামীেদর মেধ  জীব  মিসহ 

িছেলন। িক  এতিকছু করার পেরও ম া বাসীেদর হেত মুসিলমরা কােনািদন 

সরাসির িনগৃহীত হয়িন।  

        ব  ঈ র বাদী রা অন  ধেমর লাকজন িক করেছ না 

করেছ ত িনেয় মাথা ঘামাই না। তারা সব ধম ক স ান িদেত জােন। কাবা র 

মি ের তােদর ৩৬০  দবতার মূিত পুেজা করা হেতা। এেকক দবতা 

এেকক  জনেগা ীর তীক। আরবীয় ধমিব াস এ ই দী, ি ান, জরাি ান 

, হািনফ সকল কার ধেমর ান িছল। সবাই সবার ধম িব াস কের , চার 

কের জীবন অিতবািহত করেতা। আরব এ থম ধম সংঘাত  হয় ইসলাম 



ধম িদেয়। মুসিলম রাই িছল থম যারা অন  ধম অবল ন কারীেদর িব াস 

দবতা ও জীবনযা া িনেয় অস ান মূলক কথা বলেত  কের। ধু তাই 

নয়, িনিবচাের অন  ধম এর অনুগামীেদর িনিবচাের িনিপড়েনর ও হত া করেত 

 কের। 

       ম া ত মুসিলম রা কারাইশী দর ধম অনু ান এ 

যাগদান করেতা ও সখােন কারআেনর বাণী ও ম ী আওড়ােত থাকেতা। 

এটা যিদ মুসিলমেদর সােথ করা হয় তাহেল , তােদর িতি য়া  কমন 

হেব ? আজেকর সৗিদ আরেব কােনা ব ি  িনেজর ঘর এ বেস পয  

বাইেবল বা অন  ধম  পড়েত পের না, এব াপাের কথা ও বলেত পাের না 

। 

      বতমােন সারা পৃিথবীেত জুেড় মুসিলম র মসিজদ ও 

িমনারত বািনেয় বড়াে । পৃিথবীর সব জায়গােতই আযান এর িন বাতাস 

িষত করেছ। তােদর উে শ  একটাই। অন  ধম নাশ ও িব ব াপী ইসলাম এর 

সার। তারা যভােব পাশাক পের, দািড় রােখ, রা ার মাঝখােন নামাজ 

পড়ার ভান কের যান চলাচল এর ব াঘাত ঘটায়, সব ই কের মানুষ ক উত  

ও েরািচত করার জন । 

            ম া ত মুসিলম দর িব ে  শাষণ - 

িনিপড়েনর কােনা মাণ ত  এ পাওয়া যাইনা। তবুও , মুসিলম রা ত  

িনিপড়েনর দািব কের কারণ, মাহা দ তােদরেক এটা বলেত বাধ  



কেরিছেলন। আ য জনক ভােব িকছু িকছু অমুসিলম ঐিতহািসক রাও তােদর 

এই সেবব িমথ ার ফাঁেদ পা িদেয় ফেলেছন ও এই ব াপাের সরব হেয়েছন। 

     সারা পৃিথবীেত মুসিলম রাই হেলা সই স দায় যারা 

মানব হত া, িনিপড়েনর ও অত াচােরর জন  মাগত দায়ী। তবুও বারংবার 

তারাই দািব করেত তােক য তারা িনিপড়েনর ও অত াচােরর ীকার। তােদর 

এই অ ু ত ব বহার বুঝেত গেল সব থম মাহা দ এর িবকৃত মানিসকতা 

আমােদর বুঝেত হেব। 

       ম া থাকাকালীন এ মাহা দ অসিহ ু তার চার 

চািলেয় িগেয়িছেলন। মুসিলম দর ায় দখা যায় তারা সূরা ১০৯ থেক মাণ 

িদে ন য মাহা দ শাি র ত িছেলন। এই ম ান সুরার বাণী হেলা 

       "বেলা: তুিম , যারা িব াস ক অ ীকার কর 

                আিম যার পূজা কির, তুিম টা কেরা না 

 

 

 

 

 

 



 যিদও দখা যায় য মও দী, তব, ও অন ান  মুসিলম 

িশ া িবদরা এব াপাের সে হ কাশ করেছন।  তারা এ েক মুসিলম বা 

মাহা দ এর সিহ ু তা র বাণী বেল মেন করেছন না। মও দী তার 

কারআেনর ব াখ ায় িলেখেছন  

  " সূরা ক যিদ তার লখনী র আেলখ  পের মূল ায়ণ করা 

হই তাহেল দখা যায় য স  িক  এেকবােরই সিহ ু তার বাণী চার করেছ 

না, য  বিশর ভাগ পাঠক পের ভেব থােকন। এ  ত মুসিলম র যােত 

তােদর িনেজর ধম পালন করেত পাের, িনেজর ভু ক স ান করেত কের 

ও একই সােথ অন  ধেমর ভুল  বুেঝ সই ধমেক চরম ভােব অ ীকার 

করেত কের স ব াপাের ই কৃত িনেদশ দওয়া আেছ । অন  ধেমর ও 

কােফর দর িত চরম অপমান , ও িবরি  র ত  কাশ সূরা ই  

ঘেটেছ। এ  সিহ ু তার ল ণ কােনামেতই নই। আ াহ এখােন তার 

অনুগামীেদর  িনেদশ িদেয়েছন য যেকােনা উপােয় ধম িব ার ইসলাম 

এর আসল উ শ । কােফর দরেক যেকােনা উপােয় ইসলাম এর কােছ নিত 

ীকার করােনাই ধম । তার জন  যাই করেত হাক না কেনা। েয়াজেন 

কােফর হত ার সরাসির িনেদশ ও সূরা ত দওয়া আেছ। কায়াির  দর 

িব ে  কথা েলা মূলত বলা হেলও , সকল ধ েমর িত টা েযাজ । তাই 

মুসিলম রা রািস দর মের শষ কের িদেলও এতবছর পেরও মুসিলম র 

সুরার পাঠ কের থােক। িনজ ধম এর িত তােদর অপিরসীম া ও িব াস 

াপনােথ।" 

       



    মিদনায় যা া : 

        সংখ ািতত স ান স িত ও এক ভবঘুের দািয়  

ানহীন ামী িনেয় পিরত  খািদজা তার িনজ ব বসা ত সময় িদেত 

পারেতন না। তার মৃতু র সময় এ সইকারেণই পিরবােরর আিথক অব া িছল 

মিলন। খাওয়া দাওয়া না তার মত।  মৃতু  র িকছু কাল পেরই মাহা দ এর 

আেরকজন সহায়ক আবু তােলব ও মৃতু বরণ কেরন। তার এই ই সহােয়াক 

ি য়জেনর মৃতু  র কারেণ ও ম া বাসীেদর মাগত অসহেযািগতার ফেল 

মাহা দ ম া ত াগ করার িস া  িনেলন। ইয়াি ব এ গেলন, সখােন িকছু 

ইসলাম অবল নকারী পেলন । তার অনুগামীেদর িতিন থেম যাওয়ার িনেধশ 

িদেয়িছেল, কও কও যেত ইত ত করাই িতিন তােদর ক অিভশাপ িদেয় 

বেলিছেলন তারা যিদ না যাই, যিদ করার অমান  কের , তাহেল তােদর ান 

হেব " অসীম ল  নরেক" ।  িতিন আশা করেতন য সবাই তার কথা নেব 

ও অন থা হেলই অিভশাপ ও মিক িদেতন।  

     িতিন িনেজ পছেন থাকেলন। তারপর একিদন রােত এ 

হঠাৎ এ বেল বসেলন, য আ াহ তােক ে  দখা িদেয়েছন। বেলেছন তার 

শ  র তােক মারা র চ া  করেছ আর  কেরেছ। এবং তার িব  ব ু  আবু 

বকর ক বলেলন তােক সােথ কের ইয়া ব িনেয় যেত। সই কথার বাণীেত 

বলা আেছ " মেন রেখা কারা কারা তামার িবনাশ চেয়িছেলা, তামােক 

মারার চ া  কেরিছল, িকভােব অিব াসী র তামার অি  অ ীকার 

কেরিছল। ( মাহা দ) তামােক বঁেধ রাখেত চেয়িছল, মারেত 



ছেয়িছেলা, ঘর এ এেস িবে াহ কেরিছল, তারাও তারক, আ াহ ও 

তারক। িক  আ াহ তােদর থেক বড় তারক।" ( কারআন: ৮:৩০) 

        এটা েন মেন হই য আ াহ জানেত পেরিছেলন 

য ম া বািস তার িব ে  তারণা করেছন । িক  এটাই িক সৈবব ভু 

আ াহ ভয় সামান  মরণশীল মানুষ এর িত ? মাহা দ ১৩ বছর ধের ম া 

ত িছেলন, সখানকার মানুষ এর জীবন অিত  কের তুেলিছেলন তােদর ধম 

ও ভগবােনর অপমান, িন া করেত করেত , তবুও ম া বািস তােদরেক 

মানিবকতার খািতের সহ  কেরিছেলন। মাহা দ এর িনেজর সাজােনা মনগড়া 

কথা ছাড়া অন  কােনা মাণ নই য তারা কখেনা মুসিলম দর দিহক 

িত করার চ া কেরিছল। 

        মাহা দ এর চাচা আ াস এর আকাবা ত ব ৃ তা 

ই একটা বেড়া মাণ য ম া ত মাহা দ এবং মুসিলম রা স ূণ িনরাপদ 

িছেলন। যখন যি ব  থেক নতুন ধম হণ কির মুসিলম র ম  এেত আসেলন 

তখন আ াস উেঠ দািড়েয় বেলিছেলন, " হ খাযরাজ বািস জনগন , 

মাহা দ এর মতা তামরা জন, স ষয়ং মিসহ । এখনকার আ ীয় জেনর 

দর মেধ  স িনরাপেদ থােক। তােক আমরা সবাই িনেজর াণ িদেয় সুর ার 

মেধ  রাখার চ া কির। তােক তার িনেজর লােকর হাত থেকই বাঁচাই। এখন 

স তামােদর সােথ যােব তামােদর ম েলর জন । তামার যিদ এ িন 

িত া করেত পােরা য তামার াণ িদেয় ওর র া করেব। কখেনা ওেক 

ছেড় যােব না , বইমািন করেব না তাহেলই ওেক তামােদর সােথ পাঠােনা 

হেব, নইেল ওেক যেত দওয়া হেব না। তামরা অপিরকর হইল এ িন বেল 



দাও, ও এখন যখােন আেছ সুরি ত আেছ"  এই উি  িক  কারআেনর 

বাণীর সরাসির িবেরািধতা কের যখােন উে খ আেছ য ম া বািস মাহা দ 

এর াণ হািনর চ া করিছল।  এখন আমরা িকভােব  পর িবেরাধী উি  

ক মলােবা ? মাহা দ কােনািদনও সেত র ধার ধােরনিন। য পিরি িতেত 

যটা বলা দরকার সটা বেল বেলই তারণার মাধ েম কাজ চািলেয়েছন। 

      য রােত মাহা দ মিদনা ত পািলেয়িছেলন, সিদন 

থেকই ইসলাম এর জয়যা া র । মিদনা ত িতিন এমন লাকজন জাগাড় 

কেরিছেলন যারা ম ার জনগেণর তুলনাই অিশি ত। আেরা এক  সুিবধা িছল 

এই য তারা মাহা দ এর জীবন বৃ া  স েক ওয়ািকবহাল িছেলন না , যা 

ম া বাসেদর নখদপেণ িছল। ফল প মাহা দ এর কথা তারা বিশ নত। 

       মাহা দ এবং মুসিলম দর অত াচার ও হত ার  দািব 

অেনেকই িবনা সমােলাচনায় মেন িনেয়েছ। যিদও অমুসিলম ঐিতহািসকরা 

সটা মানেত রািজ নন। যিদও এ  এক  ফালতু দািব । মুসিলম দর অপমান 

ও সমােলাচনা করা ছাড়া তার আর কােনা িকছুই করার সাহস দখাইিন । 

যিদও মাহা দ এর কােছ িবেরািধতা করা মােনই অত াচার করা । এমনিক 

বতমােনও যখনই ইসলােমর সমােলাচনা করা হই মুসিলম সােথ "সােথ আমরা 

অত াচািরত" বেল নাটক করা  কের দই। এটা  য মাহা দ এ তার 

অনুগামীেদর ম া ছেড় চেল যাওয়ার আেদশ িদেয়িছেলন। ম া বািস র এেত 

কােনা হাত িছলনা। থেম আিবিসিনয়া রপর সখান থেক 



মিদনা/ ইয়া ব। মাঃ িত িত কেরিছেলন"  অত াচার এর 

জন  যারা আজ আ াহ ক রণ কের বািড় ঘর ছাড়েছন, আিম তামােদর 

পৃিথবী ত  ান কের দেবা। এরপেরর সত  আেরা অেনক মহান হেব । 

হায় ! তারা সটা বুঝেলা না " 

           ইয়াি ব এ এেদর অথ উপাজেনর সুেযাগ িছল না। 

তবুও তােদরেক িনেজর বািড় থেক চেল যেত বাধ  কের নতুন আেরা ভােলা 

জীবন দওয়ার িত িত মাঃ িকভােব , কান অিধকাের িদেলন ? তারা 

ইয়াথিরব এ এেস সখানকার মুসিলম দর দয়ার পা  হেত িদন ঃখী ভােব 

িদন কাটােত লাগেলা। তােদর দাির  তার জন  মাঃ দর দাম কমেত  

করেলা। অনুগামী র তােদর অসহেযািগতা জানেত  কেরিছল। কও কও 

ছেড় চেল গেলা। এই িবপদ এর মাকািবলা মাঃ করেলন আেরা এক  

মিক িদেয় " তারা ( অিব াসী) চায় তামরাও অিব াস কেরা যমন তারা 

করেছ । তােদর সােথ যেনা তামরাও িনেচ নেম যাও। তা কখেনাই তােদর 

মেধ  থেক িনেজর ব ু  বাছেব না, যতই তারা একদমই তামার আপন হেত 

থা ক না কেনা ! আ াহ এর পথ তারা ত াগ কেরেছ। যিদ তারা কােনািদনও 

িফরেত চাই, তােদর ক যখােনই দখেত পােব হত া করেব । তােদর মেধ  

থেক না কােনা ব ু  ীকার করেব না কােনা সহায়ক " 

      এর পের আমরা িকভােব মেন িন য ম া বাসীরা 

এেদর অত াচার কের তািড়েয় িদেয়িছল ? এখােন মাঃ িনেজর তার 

অনুগামীেদর ক িনেদশ িদে ন িনজ আ ীয় সংহার করেত, যারা দাির তার 



কারেণ ধেমর বদেল িনেজর া  বেছ িনেয় ম া ই িফের যেত চাই।  

এেদরেক অত াচার করা িককের স ব ? এক ধম ও নতা য িকনা সামান  

দলত াগ সহ  করেত পাের না ! মাঃ যা কেরিছল তার সােথ িজম জানস 

এর নৃশংসতা র কােনা পাথক  নই, যখােন স তার অনুগামী দর ক 

িনেদশ িদেয়িছল যারা য়ানা ছেড় পালােব তােদরেক িল চািলেয় মের 

িদেত। এই ব বহার কােনা ধম র হেত পাের না। ধম অনুগামী রাই এক ধম 

র সবেচেয় বড় স ল। তােদরেক ই মারার আেদশ দওয়া টা কতটা 

অমানিবক !! এেত সই ধম য় নতার মতা স েকই সে হ ও অিব াস 

জােগ। 

      

   কেনা yathrib বািস মুসিলম ধম হণ কেরিছল 

? 

        মাঃ ই থম আরবীয় নবী িছেলন  না। আরব এর 

অন ান  ান থেক আসা িকছু নকল নবী তার মতই িছল। তােদর মেধ  

উে খেযাগ  হল মুসাইলামা।  িক  মুসাইলমা িছল িনজ ধম চাের সফল ও 

িবখ াত । িসজাহ নামক এক নারী ও িছেলন এক চারক ও তার অনুগামী র 

সংখ াও িছল ভােলাই। তারা জনই এক ঈ র বাদী ধম চার করেতন । এটা 

এক  ণাম য ইসলাম বতেনর আেগ আরব এ নারী দর স ান ও ভূিমকা 

অেনক অেনক বিশ িছল। তারা সমােজ পু ষ পাশাপািশ কাজ করেতা ও মূল  

পত। এেদর মেধ  কােনা নবী এ মাঃ এর মত মানুষ ক মের, লুটপাট 

চািলেয়, অন  ধেমর অপমনা কের ধম চার করেতা না। তারা সা াজ  াপন 



করেত চাইিন, ভাগ দখল করেত চাইিন । বরং তারা বাইেবল এর মতামত 

এর মত ধম চার করেতা ও লাকজন ক িনজ ধেম িনজ ই ায় আকৃ  

করেত চাইেতা। তােদর মেধ  কােনা রকম শ তা িছল না, দরকার পড়েল 

পর েরর সাহায  কের মানবতাবাদী কােজ তারা িল  িছল। মাঃ ই িছল 

আরব এর একমা  নবী যা া । তার অনুগামী রা অন  নবী দর িব ে  যু  

ঘাষণা কেরিছল, তােদরেক হত া কের তেব দম িনেয়িছল। 

     Yathrib এর আরবীয় র সহেজই ইসলাম ক হণ 

কেরিছল। এই নই য তারা ইসলাম ধম মেত িব াসী িছল, যমন আেগই বলা 

হইযােছ, ইসলাম এ আ াহ এর িনজ প দািব ছাড়া আর কােনা মত নই, 

তারা ধেম িব াস কের ইসলাম হণ কেরনিন। তারা এটা কেরিছল তােদর 

ই দী দর িত শ তা মটােনার জন । ই দী র িনেজেদর ক মহান ভাবত 

অন  দর তুলনাই। তারা বািকেদর থেক বিশ ধনী , সফল ও িশি ত িছল। 

ফল প বািক আরবীয় র তােদর িত ষ পাষণ করেতা। বিশরভাগ 

yathrib রা তােদর গালাম িছল। আসেল  শহর  িছল এক  ই দী নগরী। 

Yathrib দর সােথ যটা হয় সই কািহনী সবার জানা দরকার। এ  মাণ 

কের য এক ােন একািধক সং ৃ িতর িমলন ঘটেল সখােন িক মারা ক 

পিরি িতর সৃি  হেত পাের। 

       িকতাব অল আঘািন ত জানা যায় িকভােব yathrib 

এ ই দীেদর বসবাস ঘেটিছল। যাইেহাক, দশম শতেকর বই ফুতুহ অল 

বুলি ন এ আল বালাধুির লেখেছন য ই দীেদর মত এ ই দী র থম এখােন 



আেস ৫৮৭ িবিস ত। যখন Nebuchadnezzar , Babylon এর রাজা 

জ সােলম ংস কেরন ও সারা পৃিথবী জুেড় ই দী দর তািড়েয় বরান। 

Yathrib এ ই দী রা জীবন অিতবািহত কের ব বসায়ী, ণকার , কামার , 

েমার, আর চাষী র কাজ িনেয়, যখােন বিশরভাগ আরব র িছল মজুর ও 

তােদর কােছ কাজ কম করেতা। তারা yathrib এ এসিছল ই দী দর আসার 

ায় হাজার বছর পর। ৪৫০ বা ৪৫১ সােল । বন ার ীকার হয় এ তারা এই 

দেশ এেসিছল পিননসুলা থেক। রণাথ  িহসােব । একবার তারা ইসলাম 

হণ করার পর তারা তােদর মািলক দরেক মের , তােদর ধম নাশ কের 

yathrib নগরী দখল কের নয়। সম  অমুসিলম দশ িলর এ থেক িশ া 

নওয়া উিচত।  

      একবার yathrib এ পা জিমেয় নওয়ার পর আরব রা 

ই দী দর ক িনিবচাের হত া ও লুটপাট করেত  করেলা। তখন ই দী র 

বেলিছল যটা সম  িনপীিড়ত মানুষ বেল থােক , য একিদন তােদর মিসহ 

এেস এই অন ােয়র িতেশাধ নেব । যখন আরব রা নেলা মাঃ এেসেছ 

নতুন ধমমত িনেয়, তারা তখন ভাবেলা তারা সকেল যিদ ইসলাম হণ কের 

তাহেল তারা ই দী দর থেক সংখ াই অেনক বিশ হেব ও তােদর ক 

সমুেল িবনাশ করেত পারেব । তারা ধম য় আধ াি ক কারেণ নই রাজৈনিতক 

মতা অজেনর জন  ইসলাম হণ কেরিছল। িনে া  উ রেণ মুসিলম দর 

অবেহলা ও দােষর িকছু মাণ পাওয়া যাই ; ইবন ইশা বেলেছন : 



       " এবার আ াহ ওই শহের তােদরেক আরব ও 

ই দীেদর পাশাপািশ বাস করার সুেযাগ কের িদেয়িছেলন । ই দী র ধনী 

সং ৃ িত বান উ পেদ র মানুষ িছেলন যােদরেক ায়শই লুটপাট করেতা 

আরব রা। তারা িতবােদ বেলিছেলন ' আমােদর ভগবান আসেবন, আমােদর 

হেল তামােদর অন ােয়র শাি  ক দেবন। তার িদন িনকট। িতিন এ 

তামােদর িবনােশর কারণ হেবন। ' তাই যখন আরব র মাঃ এর বাণী নেলা 

তারা ভেব বসেলা "এই সই দব ত, যােদর কথা ই দী র বলেতা। তারা 

যেনা এর কােছ আমােদর আেগ পৗঁছােত না পাের !"  

        এটা খুব এ ষা ক য ই দী দর মিসহ র িব াস 

এ তােদর িবনােশর , ও ইসলাম এর থম জয় এর কারণ হেহােয় দাড়ায়।   

       

      িবভাজন ও শাসন  

  

         মাঃ যেহতু ধম ছাড়ার সাহস করেল সবাইেক 

মৃতু র মিক িদেয়ই চেলিছেলন, তাই তার অনুগামীেদর জীবন যাপন করার 

কােনা রা া খঁুেজ পাি েলন না। ফল প িনেজর অনুগামীেদর িতিন 

ডাকােতর দেল পিরণত করেলন। িতিন তােদর বাঝােলন য িতিন িসয়ং 

আ াহ র িনেদশ পেয়েছন। মিদনা বাসীেদর ক লুটপাট কের িনেজর জীবন 

অিতবািহত করা কােনা অন ায় নই। আ াহ তােদরেক কখেনাই না খাইেয় 

রােখন না। " যারা আমােদর অত াচােরর জন  দায়ী, ভু  থাকার জন  দায়ী, 



তােদর িব ে  সরাসির লড়াই করত অনুমিত আ াহ আমােদর িদেয়েছন। 

িতিন সবদা আমােদর পােশ থাকেবন।  "আ াহ আমােদর ভু" ধুমা  এ  

ীকার করার জন  যােদর ঘর ছাড়া হেত হেয়েছ, তােদর জীবন যাপেনর সব 

রকম অিধকার আ াহ কের দেবন।" 

       অপরিদেক ম া বাসীরা চাইিছেলন য তারা বািড় 

ফরত আসুক। তারা তােদর িনজ আ ীয় জনেদর সােথ স ক ন  করেত 

চানিন। িক  মাহা দ তার িনেজর অপরাধ ঢাকার জন  মাগত িমেথ  কথা 

বলেতন। িতিন যােত তার লােকরা িবনা ি ধায় অপরাধ, লুটপাট , খুন খারািপ 

করেত রািজ হই , তার জন  আ াহ র মুখ িনঃসৃত এইসব নকল বাণী র 

অবতারণা করেত লাগেলন। " হ নবী। যারা তামার িবেরািধতা করেছ তােদর 

সােথ লড়াই করার জন  ত হও। এখন যিদ তামার িব ে  ২০ জন 

অত াচারী থােক তারা কাল ২০০ জন হেব । হাজার হাজার অিব াসী তখন 

তামার িব ে  কথা বলেব ।মাথা তালার আেগই এেদর মাথা কেট ফেলা 

" 

       মাহা দ তার এই লুটপাট , হত ার ব াখ া িদেতন 

িনেজ িনপীিড়ত সেজ। দািব করেতন যারা অিব াসী তােদর অত াচােরর ও 

যু  ঘাষণা র জন ই বচারা মুসিলম রা আ  র া করেত িগেয় তােদরেক 

মারেত বাধ  হােয়েছন। িক  বা েব মুসিলম রাই িছল আসল িনপীড়নকারী 

ডাকাত যারা তােদর উপর িনিবচাের লুটপাট হত ালীলা চািলেয়িছল।  



        তার কথার মেধ  অস িত সু । একবার িতিন তার 

অনুগামীেদর বলেছন ান ছেড় চেল যেত, যারা অনুসরণ করেছ না  

তােদরেক মারার , নরেকর আ েন েল মরার মিক িদে ন , আবার ওপর 

িদেক দািব করেছন য ইসলাম কখেনা িবনা কারেণ মানব হত া কেরিন, যােদর 

মেরেছ তারা িছল অত াচারী িবেরাধী।  

        আজও মুসিলম র এভােবই চািলেয় যাে । তারাই 

অমুসিলম দর উপর অত াচার চালাে  , তােদর মেধ  আতে র সৃি  কের 

চেলেছ , তােদর িব ে  সারা পৃিথবী জুেড় সড়য  চালাে । আর একই সােথ 

তারা িনেজেদরেক অত াচািরত, িনপীিড়ত বেল দািব করেছ , িনেজেদরেক 

বল সাজাে ।  িনেজ অত াচািরত অসহায় সেজ তারা তােদর মাগত 

অন ােয়র ন ায তা িতপাদন কের চলেছ।  

      এই আরবীয় কথা  "  darabani, wa Baka , 

sabaqani , wa'shtaka" র মােন হল " স আমােক আঘাত করেলা , 

তারপর কাঁদেত আর  কের িদল। তারপর আমােক আবার আঘাত কের দািব 

করেলা আিম তােক িপ েয়িছ।" এ  মাহা দ এর নীিতর সারমম। এই উপায় 

তােক অস ব সাফল  এেন িদেলা। স িপতার িব ে  পু েক , ভাই এর 

িব ে  ভাই ক লিলেয় িদেত লাগেলা, সমাজ এর সকল েরর মানুষ ক 

উ ািন মূলক কােজ বাধ  করেলা।এবং এই নীিত ারা সকল আরব ক িনেজর 

ছ ছায়ায় এেন ফলেলা।  



      এটা ভাবার কােনা কারণ নই য আরব দর কােনা 

বলতার কারেণ মাঃ এটা করেত পেরিছল। পা াত  জগেত ও যারা যারা 

ইসলাম হণ কেরেছ পরবত েত তারা মানুষ িপ, িনজ দশ িবে ষকাির দানব 

পিরণত হেয়েছ। জন ওয়ােকর িল  ইসলাম হণ কের আফগিন ান এ 

িগেয়িছল আল কায়াইদা র হেত আেমিরক র িব ে  লড়েত। Joseph 

Cohen নামক এক গাড়া ই দী ইসলাম হণ কের, এখন স বেল বড়াই 

ইসরাইিল দর , এমনিক িশ  দর হত াও স ূণ ন ায । Yvonne 

Ridley , একজন িবিবিস সাংবািদক ২০০১ সােল আফগিন ান এ িগেয়িছল, 

তােক তািলবান রা অপহরণ কের ও ইসলাম ধেম দীি ত কের, এখন স 

িনেজর দশ ক " পৃিথবীর মেধ  তৃতীয়তম ঘৃণ  দশ " বেল ঘাষণা করেছ 

। স মানব বামা র পে  কথা বেল, তােদরেক শহীিদ মৃতু  বরণ বেল দািব 

কের , খ াত আত বািদ আবু মুসা ব  আল জারওয়াই , য হাজার হাজার 

ইরািক মানুষ এর হত ার জন  দায়ী, জডান এ র এক িববহসভায় ৬০ জেনর 

মৃতু , ১১৫ জন আহেত র জন  দায়ী তােক "নায়ক" বেল দািব কের। এবং 

এক চেচন আত বাদী দলনায়ক সািমল বাসােয়ভ , য মে া িথেয়টার হামলা 

ও বসলান এর ু ল এর হামলা নৃশংস র জন  দায়ী, স Ridley র চােখ 

" একজন সা া শহীদ যার জন  জা াত এ িচরকাল ায়ী ান থাকেব " যারা 

যারা ই ইসলাম হণ কেরেছ তারাই তােদর মনুষ  হািরেয়েছ। তারা মাঃ 

ক অনুসরণ কের একদম তার মতই অমানুষ এ পিরণত হেয়েছ, য িকনা 

তার িনজ আ ীয় হত া তই িপছপা হই না । 



 

গ য় পুর ােরর িত িত : 

   কারআেনর অেন উি  বা াক অন  ধেমর মানুষ ক 

আঘাত করা বা লুট করার ফল িহসােব গ য় সুখ এর লাভ দখােনা হেয়েছ 

," আ াহ তামােদরেক অেনক পুর ার দেবন " 

       অপরােধর পর কােনা অপরাধেবাধ মেন জাগেল 

তােক শা  করার জন  ও বলা আেছ " তুিম যা িনেয়  যু  করেত িগেয়ছ , 

মেন রেখা টা ভােলা ও ন ায । স  উপেভাগ কেরা। 

            াক ৮:৭৪ এ বলা আেছ " যারা আ াহ র উপর 

িব াস কের আ াহ তােদর ক রহমত দান কেরন , কৃত িব াসী দর সকল 

অপরাধ িতিন মা কেরন , তােদরেক স ক িদশা দখান"  

     এখন যারা কারআন পেড়িন তােদর পে  এটা বাঝ 

মুি ল য িকভােব আ াহ িত এত ভয় করার মেধ  সৃি  করা স ব ? যারা 

পেড়েছন তারা জােনন য কারআেনর বাণী েলা িম র এ শষ হই । মাঃ 

এই িমল ঘটােত বারংবার " আ াহ ক ভয় পাও" , " আ াহ সবেথেক 

দয়ালু" ," িতিন সবজা া ানী " ইত ািদ বেল বাণী শষ কেরেছন । তাছাড়া 

কােনাভােবই মানুষ ক িনিবচাের নরহত া করেত রািজ করা স ব নই। তার 

মাধ েম , অথাৎ, লুটপাট , হত া , িলবষণ, ধষণ এর মাধ েম তারা তােদর 

ভুর সােথ িমিলত হেত পাের। মাঃ তার অনুগামীেদর পিরণত কেরিছল জঘন  

ৃ তী ত।  এর ফেল লুটতরাজ পিরণত হয় পিব  লুটতরাজ এ , হত া হেলা 



পিব  হত া কা , সম  ম পিরণত হেলা পিব  ধম ও কেম । মাঃ তার 

লােকেদর এটা বাঝােলা যারাই ধেমর িত িন াবান থেক িবেরাধীেদর নাশ 

করেব তারাই ধেমর পেথ সুরি ত থাকেব । আ াহ র ীয় হেব । তুিম যিদ 

পাপী হও, কবলমা  অমুসিলম দর হত া , লুটপাট, ধষণ করেত থােকা , 

এবং তামার সম  পাপ ধুেয় মুেছ সাফ হেব । সারা পৃিথবী জুেড় কেনা 

মুসিলম রা হত ার জন  আত  সৃি র জন  এত উি  এ েলাই িক তার যেথ  

মাণ নই ?? এ  জিমর সং া  িকংবা দাির তার জন  নই, এ  হেলা অ য় 

গলাভ এর লাভ। যখন এক মুসিলম কােনা অমুসিলম ক বা কােনা িনজ 

ধম িবেরাধী মুসিলম ক হত া কের তােক অ য় গ য় সুখ এর িত িত 

দওয়া হয়। 

       ব  মুসিলম রাই এই বাণী ারা উ ু  হেতেছ যুেগর 

পর যুগ ধের। আিমর ই লং ( তােমরলান - ১৩৩৬-১৪০৫) িছল একজন 

মুসিলম নৃশংস ডাকাত দেলানায়ক। স তার আ জীবনী " The history 

of my expedition against India " ত িলখেছ  

           " ভারত এ এেস যু  চািলেয় আমার মা  েটাই 

লাভ  হেয়িছল, থমত অমুসিলম দর িব ে  যু  যা া করা, তােদর স ি  

িনেজরা দখল করা । অপর  হেলা তােদর অমুসিলম িহসােব বাঁচার অিধকার 

কের নওয়া। যা আমােদর ভুর অন তম ধান ই া " 

       যিদও আমার ধের িন য ওই ৮০ জন মুসিলম দরেক 

ম া থেক জারপূবক তািড়েয় দওয়া হয়, তােতও িকভােব মুসিলম র 



তােদর বািড়ঘর লুটপাট করার ন ায তা মাণ করেত পাের ? সই বািড়ঘর 

েলা তা সব মুসিলম িবেরাধীেদর হেত পাের না !!  তারা যিদ অত াচািরত 

ই হি ল তাহেল তারা এসব করার সাহস পেলা িকভােব ?! মুসিলম রা িনরীহ 

নাগিরক দর বাম মের হত া করার সময় ও সই একই অজুহাত িদেয়িছল। 

কােনা দশ যিদ কখেনা তেদর িব ে  কথা বেল তারা সবদা সই দেশর 

িত করার জন  মুিখেয় থােক । এমনিক ি ান দর িব ে  শ তার কারেণ 

তারা বা া দর রহাই দইনা । কবলমা  তারা ি সটধম এর অংশ বেল । 

         মুসিলম র আজ যাই কের থাক না কন সসবই 

মুহা দ আেগ কের গেছ , মাঃ ক অনুসরণ করার ফল। কারআন এর ২২ 

অধ ায় এর ৩৯ াক এ আ াহ মুসিলম দর ত  লড়াই এর অনুমিত 

িদেয়েছন ।এই াক এ িছল ওসামা িবন লােদন এর আেমিরকার িত লখা 

িচ র থম লাইন । এরপেরও িক আমরা কখেনা জার িদেয় বলেত পাির য 

আত বাদ এর সােথ ইসলাম এর কােনা ত  যাগােযাগ নই ? 

      

    উ ীপনা থেক িহং তা : 

         

         মিদনা ত ইসলাম অিভবাসী দর সংখ া িছল 

নহাতই কম। লুটতরাজ চালােনার জন  মাঃ এর মিদনা িনবাসী মুসিলম দর 

সাহায  দরকার িছল।  



       যিদও আরব র তােত রািজ হইিন। আ াহ ক িব াস 

করা একরকম , িক  ধেমর নােম লুটপাট চালােনা স ূণ আলাদা ব াপার। 

আর আরেবর মানুষ ইসলাম আসার আেগ ধম ও লড়াই এ অনভ  িছল। 

এমনিক আজেকর িদেনও এমন মুসলমান আেছ যারা আ াহ এর নাম এ 

লুটপাট , হত া র িব ে  । এই ধরেনর সৎ মানুষ র যােত বিশ অসহেযািগতা 

না কের তার জন  মাঃ তির কের নতুন াক " লড়াই - যু  তামার জন  

ভােলা , সীয়ং আ াহ র িনেদশ । িক  এমন হেত পােরা তুিম সটা করেত 

রািজ নও, এমন িজিনস যা তামার জন  ভাল তােক তুিম অপছ  কেরা। িক  

সবদা মেন রেখা আ াহ তামার ভােলা চান, িতিন বিশ জােনন , তামার 

ভােলার জেন ই স  করেত বেলন "( কারআন. ২:২১৬) 

            িশ ই তার এই চাল ফলবান হেলা। টাকার  লাভ 

ারা তািড়ত হায় এবং েগর িসঁিড় লােভর আশায় মিদনার মুসিলম রাই এই 

পাপ কাজ এ মাঃ। এরসােথ িদেত লাগেলা।  তার সন  বাড়েত লাগেলা। 

ডাকাত মতাবান ব ি  ত পিরণত হেলা । তার অনুগামী দর কবল মা  

আ াহ এর নােম যু  করেত নই, যুে  খরচ খরচাও বহন করেত তােদর বাধ  

করেলা । " আ াহ র নােম স ি  ব য় করা শখ । িনেজর হােত িনেজর 

ংস দেখ এেনা না । ভােলা কাজ কেরা , আ াহ তােক ভােলা রাখেবন " 

      এটা মেন রাখা দরকার য তখাকিথত " ভােলা কােজর 

" সােথ মাঃ খুন , লুটতরাজ ক যু  কেরিছেলন । তারা িবকৃত মানিসকতা 

বািক মুসিলম দরেকও ডাকািত খুিন হাওয়ার পেথ ঠেল িদেয়িছল। তাই 



আজেকও সারা পৃিথবী জুেড় ল  ল  মানুষ ক আঘাত , হত া করা ক 

মুসিলম র সৎ ও যাগ  কাজ বেল মেন কের । যখনই কােনা পিরি িত মাঃ 

এর পে  ভাল মেন হে  তখনই স  স আ াহ এর "ভােলা কাজ " বেল 

চািলেয় মুসিলম দর সটা করেত বাধ  করেছ । তার অনুগামীেদর িব াস 

করেত বাধ  কেরেছ সকল অন ায় জন অকল াণ মূলক কাজ ই ভােলা ন ায  

কাজ । যারা করেত রািজ হইিন তােদরেক আ াহর কাপ এর ভয় দখােনা 

হেয়েছ। 

      যসব মুসিলম র লড়েত রািজ হইিন তােদরেক িদেয় 

জার কের " সবামূলক " করােনার কথা বলা হেয়েছ , যা িকনা যুে র 

তহিবেল জমা হেব ! হাসপাতাল , িশ া িত ােনর জন  সই তহিবল 

কখেনাই কােজ লাগােলা হইিন ,ব বহার করা হায়েছ মানুষ মারার কােজ । 

মসিজদ মা াসা তিরর কােজ ধম চােরর কােজ টা অবব ব ত হেতেছ সই 

স দ। আত  বাদী তিরেত , যু  এর অ  িকনেত , ইসলাম এর মারক 

সন  তিরেত , িজহাদ ক সমথন করেত সই টাকার একটা মাটা অংশ 

খরচ হয় । সই টাকার পিরমাণ য কত িবশাল টা জানা যাই এ  থেক ; 

ইসলািমক দশ ইরাক লবানন এর িহজবু াহ এর সব খরচ বহন কের  । 

অপরিদেক ইরানীয় সাধারণ জনতা অিত দির  দশাই িদন কাটাই , তােদর 

খাদ , জল, ও আ য় এর দরকার। যখােন সখানকার ইসলািমক সরকার 

লবািনজ সহর িলেত স ি  ব ায় করেত ব  । সখােন ইসলাম ক 

ভােলা সািজেয় তারা ইসরাইল বািস দর িব ে  যু  চালােত চাই।  



        যখন িকছু মানুষ কমেতা টাকা িদেত রািজ হলনা 

মাঃ তখন তােদরেক রা াই অনার জন  নতুন রকম কারআন এর াক 

বানােনা  করেলন " তুিম ক আ াহ র পথ ক অ ীকার করার ? তামার 

কােনা অিধকার নই  য তুিম আ াহ দওয়া টাকা তার কােজ ব াহত করেব 

না । যারা করেব , লড়েব , আ াহ ক িতি ত করেত সাহায  করেব তারা 

পের ফল লাভ করেব , জা াত এর সুখ পােব , যারা এখন লড়েব না , তােদর 

লড়াই করেত হেব পের িগেয় "(Q.৫৭:১০) 

       মাঃ তােদর বাঝােনা  করেলা যুে  জন  

অিতবািহত অথ আসেল আ াহ র কােজ ব য় হে  । "আ াহ র ভােলা কাজ 

" বাঝােলা " তুিম আজ আ াহ ক দেব , িতিন তামােক সুেদ আসেল 

ফরত দেবন । তুিম আ াহ ক অ ীকার করার কও হেত পার না " 

(Q.৫৭:১১) 

        আবার িতিন যমন চাইেতন তারা অথ িদক, এিদেক 

এটা চাইেতন না য স ব াপাের তারা বড়াই কের বরাক । ইসলাম এ 

ত াগি কার করােক অ ািধকার বেল মা করা হই । য িব াসী তােক এটা 

ভাবেত বাধ  করা হয় য স কতটা ভাগ বান য আ াহ র কােজ িনেজর 

স ি  ব য় করেত পারেছ । " যারা আ াহ ক উপহার িদেয়েছ তারা যেনা 

সটা কখেনাই উে খ না কের । আ াহ তােদর উপহার ফরত দেবন পের 

, অেনক ণ বিশ । "(Q. ২: ২৬২) 



       অনুগামী দর যু যা া করেত রািজ করােনার পর মাঃ 

বেলন " যুে  কের িবিজত হায়ার পর অিব াসী দর ব ী কের রাখেব । িক  

তােদর ক ভুর কথাই িব াস কিরেয় আবার ছেড় দেব । আ াহ যিদ 

তােদর িদেয় কােনা কাজ করেত চান কিরেয় নবন , বা তােদর মৃতু র জন  

ও িনেজ দায়ী হেবন । তােক আমােদর দরকার নই । আমােদর তােক দরকার, 

তােক িব াস দখােনার দরকার "(Q. ৪৭:৪) 

              অন ভােব বলা যায় য মানব িবনাশ করেত 

আ াহ মুসিলম দর সাহায  র কােনা েয়াজন নই । িক  িতিন মুসিলম 

দর তার িত িব াস পরী া কের দখেত চান । হাস কর ভােব , এখােন 

আ াহ ক এক মািফয়া  র সােথ তুলনা করা যায়। য তার া দর 

আনুগত  এর মাণ চাই হত ার িনেদেশর মাধ েম। 

      ইসলাম এ অনুগামী দর আনুগত  িবচার হই তােদর 

র তৃ া , পাপ কাজ করার মতা দেখ। 

" আ াহ র শ  , তামার শ , তুিম তােক চন না িক  

িতিন চেনন। আজ তার কাজ কেরা, এর ফল অবশ ই পােব " (Q.৮:৬০) 

          মাঃ অনুগামী যু  যা ী দর ফাঁকা িত িত িদেলন 

য আজেকর কােজর ফল তারা পােব মরণ পরবত  জীবন এ । পুর ার এর 

এক ল া তািলকা তার কােছ তির িছল। দািব করেত লাগল মরেণা র িজিবেন 

তারা পােব গসুখ ,কমনীয় অ রা ারা কািমনীয়  দিহক সুখ । এসেবর লাভ 

দিখেয় অনুগামীেদর ক ডাকািত, খুব খারািপ করেত বাধ  করেতন ।  



      " (জা াত) মাটা গিদেমারা তাষেক আরাম করেত 

পারেব, হােতর কােছই রাখা থাকেব গ য় ােদর ফল, যা জ েতর এর 

বািগচায় ফেল ।  আ াহ এর এই আশীবাদ িক তুিম অবেহলা। করেত পারেব 

? মানুষ - এমনিক িজন ারা অ ুত মারী দর সাহচয পােব। এই আশীবাদ 

িক হলাই হারােত পারেব?" (ক, ৫৫:৫৪-৫৬) 

     "(জা ােত) সখােন থাকব ন নীয় উদ ান ও বািগচার 

সমােরাহ। পয়ােল থেক সূরা উপেচ পরা মত যৗবন স  অ রার সে  

িদনযাপন করেত পারেব "(৭৮:৩২-৩৩)" 

      " আ াহ যভােব চাইেছন সভােব জীবন যাপন কেরা 

, তার আেদশ পালন কেরা , তামার জন  অেশষ উপহার অেপ া কের 

আেছ "(ক. ৫৭:৭) 

   এই প াক িল ই ইসলািমক দশ েলােত আত  

বাদ সমথন করার ধান কারণ । পেকও হইেতা ভ থাকেত পােরন য আত  

বাদ ও ইসলািমক দান ধ ান আলাদা িবষয়। িক  মুসিলমেদর কােছ সটা সমান 

। অমুসিলম দর মেধ  আত  ছিড়েয় তারা আ াহ র কাজ কের । আমােদর 

কােছ িজহাদ মেন আতি  কায, িক  একজন মুসিলম এর কােছ এটা পিব  

ধম যু  , আ াহ ারা িনেদিশত সব থেক পিব  কাজ । 

          এই াক িল থেক এটাও বাঝা যায় য ইসলাম 

 থেকই আ মণা ক । যতিদন মানুষ ইসলাম ও আ াহ এর বাণী 

কারআেনর াক িব াস করেব , ততিদন মুসিলম রাই জয়লাভ করেত 



থাকেব । যিদ কােনা যুি েবাধ স  িশি ত মুসিলম শাি র রা া দখােনার 

চ া কের ,সিহ ু তা, আলাপ আেলাচনা চালােত যাই তােক এই কারআেনর 

বাণী িনেয় চুপ কিরেয় দওয়া হেব । কারণ এ সিতং আ াহ র মুখ িনঃসৃত 

বাণী ।  

             সুতরাং যু  করাটাই আ াহ র ধান িনেদশ হেত 

উঠেত লাগেলা িদন িদন, ম াবাসীেদর ক মাঃ িনেজেদর িব ে  িভিড়েয় 

িদেলন, আর যারা তার লুেটর পেথ বাধা সাধেত লাগেলা তােদরেক রা া 

থেক সিরেয় িদেলন "Fight until there is no fitnah 

(mischief/dissentions) and religion is wholly to 

Allah" (Q, 8:39) 

        তার যসম  অনুগামী রা িনেজেদর আ ীয় দর 

িব ে  িবনাকারেণ লড়াই করেত অ ীকার করেলা তােদর ভয়নক পরেলৗিকক 

ভিবষ ত এর সাবধানবাণী মাঃ নােলন " And those who believe 

say:why has not a chapter been revealed? But when a 

decisive chapter is revealed and fighting is mentioned 

therein you see in those whose heart is a disease look 

to you with the look of one fainting because of death. 

Woe to them then !" (Q, 47:20) 

          যারা যারা ইসলাম ধম অনুসরণ করার পেরও 

যুি বাদী হেত চেটেছ তেদরেক কারআেনর বাণী িনেয় চুপ কিরেয় 

দওয়া hoyeche। অেনকে ে  মের দওয়া িহেয়েছ। অিব াসীেদর চুপ 



করােনার জন  বাণী দওয়া হয় "Fight then in the Allah s way ; 

this is not imposed on you except in relation to 

yourself, and rouse the believers to ardor maybe Allah 

will restrain the fighting if those who disbelieve and 

Allah is strongest in power and strongest to given an 

exemplary punishment" (Q 4:48) 

       তার অনুগামীেদর সাফেল  খুিশ হেল িতিন তেদর 

অনু ািণত করেত িগেয় বেলন " And Allah will by no means 

give the unbelievers a way against the believers" (Q, 

4:141) এবং তােদরেক অসীম গ সুেখর িত িত দন " Those who 

believed and fled their homes  and strive hard in 

Allah's way with their property and their souls, are 

much higher in rank with Allah; and those who they 

are the achievers (if their objects)"( Q,9:20) 

      সারা পৃিথবী জুেড় ইসলাম িব জেনরা এই িহংসা ক 

সমথন কেরন । সৗিদ আরেব র ধম  , ধান মৗলবী িজহােদর স ূণ 

সমথন কের থােকন, আ াহ এর দওয়া িনেদশ বেল িজহাদ দািব কের থােকন 

" ইসলাম এর সার নানাভােব নানািদেক হেয়েচ, থেম গাপেন হয়েছ পের 

কােশ , ম া মিদনা তার অন তম ক " । শইখ আবেদল আিজজ আল 

ক এক খবের চাের বলেত শানা যায় ম া মিদনা ইসলাম এর সবেচেয় 

পিব  ান । "তারপর আ াহ তার িব াসী অনুগামীেদর অিব াসীেদর হাত 



থেক বাঁচার পথ দখান ।আ াহ র িনেদশ, যাই হাক না কেনা, স  

সবসমই স ক ই হয়।" 

○            সৗিদ আরেবর 

বয়েজ  মৗলবী জানান যু  ই মাঃ এর ধান ও থম 

অিভমত িছল না । "িতিন িতন  পথ দিখেয়িছেলন, 

হয় ইসলাম হণ কেরা, নইেল আ সমপণ কেরা আর 

খাজনা দও, আর তােদর বািড়ঘর সম  িকছু রাখার 

অনুমিতও িতিন দন । ইসলাম এর ছ ছায়া ত থেক 

তােদর ধম পালন করেত বেলন " মৗলবী ক ই 

বেলেছন । মাঃ এর অ ধারী অনুগামীরা অিব াসীেদর 

ধের িনেয় িগেয় ব ী কের রাখেতা, িহংসাই তােদর  ধম 

চােরর একমা  জানা পথ িছল। কােনািদনও তারা 

অন  ধম ক যথাযথ স ান দয়িন। 

 

 

    এক িবতক অনু ােন দখা হয় পািক ান এর িবখ াত 

ইসলাম পি ত জােভদ আহেমদ ঘািমিদ র সােথ , সখােন িতিন তার ছা  

Dr খািলদ জিহর এর মাধ েম লেখন " The possibility of killings 

mentioned in the Quran are either meant for those 

who were guilty of murder, or causing mischief on 



earth,or they had denied the clearly communicated 

and understood message from God" ঘািমদী হেলন একজন 

মধ প ী মুসিলম। এতটাই মধ প ী য তােক মােঝ মােঝ ই চরমপ ী মুসিলম 

দর কাছ থেক মৃতু র মিক নেত হয়। স যাইেহাক, িতিন তার ধম ভােলা 

কেরই বােঝন , এবং জােনন য যারা যারা ইসলাম ড ক অ ীকার করেছ 

তারা পৃিথবী ত বসবােসর যাগ  ই নই। তার িবপি  রাও সটাই ভােব । 

যেহতু সব মানুষ এর িচ া ভাবনা আলাদা আলাদা হয়, তাই মুসিলম রা ভােব 

তার মতামত তােদর সােথ স ূণ একমত নই বেলই তােক মারাটা একটা 

অিত সাধারণ কাজ।  

    

    ডাকািত 

     মুসিলম রা ায়শই মাঃ এর যুে  র কথা খুব গেবর 

সােথ বেল । এই গব এর িভি  স ূণ াি কর। মাঃ যু  না করার চ া 

করেতন বিশরভাগ সময়। ায়শই িতিন িনপীিড়ত দর উপর আচমকা হামলা 

চালােতন, লুটপাট চালােতন যখন তারা িনর  অব ায় থাকেতা। িতিন যা া 

িছেলন না , ডাকাত িছেলন , আত  বাদী িছেলন। তারমেত এটা বিশ কাযকর 

িছল।  

             মিদনা ত যা া কের সখােন ি িত করার 

িকছুিদেনর মেধ ই যখন মাঃ এর লাকবল বাড়েলা , িতিন পরপর ৭৪  

ডাকািত - লুটপাট এর কাজ চািলেয়িছেলন। তার কােনা কােনাটােত নরহত া 



হােয়িছল অ  , আর িকছু ডাকািত ত িনিবচাের অসংখ  াণহািন 

ঘ েয়িছেলন। তারমেধ  ২৭  ডাকািত ত িতিন িনেজ নতৃ  িদেয়িছেলন। 

এই যা া েলােক বলা হেতা "ঘাজবা" । আর য েলা মাঃ যান িন 

স েলােক বলা হয়, "সািরয় া" । ঘাজবা আর সািরয়া েটার মােনই িক  

লুটপাট , ডাকািত, িপছু আ মণ।  

          বুখারী ত বলা আেছ ,"whenever Allah's 

apostle wanted to make ghazba , Heuser to hide his 

intentions by apparently referring to different ghazba" 

। 

        য য আ মেণ মাঃ e যাগদান করেতন , সখােন 

িতিন থাকেতন দেলর একদম িপছেন, তার সন েদর আড়ােল লুিকেয় । 

িবেশষ খমতাশািল সন রা তােক সাবধােন পাহারা িদেয় িনেয় যত। তার 

িনেজর আ জীবনী ত কাথাও মাঃ উে খ কেরনিন য িতিন কখেনা 

িনজহােত যুে  যাগদান কেরেছন ।  

        ম ােত হাওয়া য যু  মাঃ িনেজর চাচার িব ে  

কেরিছেলন তার নাম হেলা The sacrilegious war. ায় িড় বছর 

বয়িষ মাঃ এর যু  েচ া িছল িকছু অনুগামী জাগাড় কের চাচা দর উপর 

তীর বষণ করা। মুইর এ বলা হয় " Physical courage , index , and 

martial daring are virtues which did not distinguish 

the prophet at any period of his career" 



           মাঃ ও তার ধম চার বািহনী কােনা সাবধানতা 

ছাড়াই লুেটর পর লুেটর চািলেয় চেলিছল, িনর  নাগিরক দর উপর , 

ব বসায়ীেদর উপর, কাওেক বাদ রােখিন। যােক পেরেছ ধের িবনাকারেন 

মেরেছ। মােঝ মােঝই তারা ী ও িশ  দর ক ধের িনেয় িগেয় মুি পণ 

দািব করেতা, অথবা ীতদাস িহসােব বঁেচ িদত। িনেচ ওরকম এক  যুে র 

বণনা দওয়া আেছ । 

        "   নবী হঠাৎ এ কােনা সাবধানবাণী ছাড়াই বানু 

মু ািলক এ আ মণ কেরন যখন তারা তােদর গবািদ প েদর জল খসােত 

ব  িছল। তােদর বিল  পু ষ রা সব মারা গেলা, ী ও স ানেদর ব ী কের 

িনেয় যাওয়া হেলা। সিদন নবী যুয়াইিরয়া পেয়িছেলন। নািফ জানান য ইবন 

উমর তােক এই ঘটনার কথা বেলেছন, য িকনা এই ঘটনার অংশ িছল" 

মুসিলম chronicle এ নিথভু  আেছ য "এই যুে  মাঃ ৬০০ জন ক 

ব ী বািনেয়িছেলন। ২০০০ উট এবং ৫০০০ ছাগল লুট কেরিছেলন।" 

            যখন ই মুসিলম আত  বাদীরা িশ  হত া ই 

সািমল হয়, নবীরা সােথসােথ বেলন মাঃ িশ হত ার িব ে  িছেলন । এ  

িমথ া। নুট এ উে িখত আেছ " It is reported on the authority 

Sa'b b . Jaththama that the prophet of Allah (may 

peace be upon him) , when asked about the women 

and children of the polytheists being killed during the 

night raid , said They are from them" এেত  মাণ হয় 

য মাঃ নারী িশ হত ার স ূণ সমথক িছেলন । 



            অসংখ  তথ  থেক জানা যায় য মাঃ যু  এর 

পুেরা ব াপারটাই িছল অপরপ  ক হঠাৎ কের আ মণ করা ,িবনা কারেণ । 

কােনা সতকবাণী ও মাঃ কােনািদনও কাওেক দনিন। " আিম নািফ ক 

জানালাম য অিব াসী দর িক আেগ থেক সতকবাতা, বা ইসলাম এ আসার 

এক  সুেযাগ দওয়া িক আবশ ক ? ইবন অনু জবাব িদেলন ইসলাম চােরর 

থম যুেগ এটা দরকাির িছল। শষ নবী মাঃ বানু মু িলক এ কােনা সতক 

ছাড়াই আ মণ চািলেয়িছেলন। যখন তারা যু  ব াপাের অ াত িছল এবং  

শাি  ত গবািদ প েদর জল খাওয়ােত ব  িছল । যারা আ মেণর িপর যু  

কেরিছেলা তােদর হত া করা হেলা। বািকেদর ব ী বানােনা হেলা। সিদন এ 

মাঃ যুেয়িরয়া িব  আল হািরথ ক ব ী কেরন। আব াহ ইবন উমর ও সই 

যু  সািমল িছেলন।" 

      এই ধরেনর অকারণ িনিবচাের লুটপাট ও হত া ক 

ন ায তা দান করার জন  মুসিলম িব  রা সবাই কেরন য যােদর মারা 

hoyeche তারা নািক ইসলাম এর িব ে  ষড়য  কেরিছল । যিদও এটা 

িব াস করার কােনা কারণ নই য মুসিলম দর আ মণ কের আরব 

ব বসায়ীেদর কােনা লাভ হেত পারত। যারা থম থেকই িনঃ  িছল, ফালতু 

ধম চার, ও তার নােম লুটতরাজ করা ছাড়া যােদর আর কােনা কাজ িছল 

না । বর  ব  আিদবাসীরা মাঃ এর সট চুি  কেরিছল ইসলাম হণ করার। 

যখন তােদর দরকার শষ, তখন মাঃ উেদ াগ িনেয় তােদরেক মারার ব ব া 

কেরিছেলা । 

           



          লুটতরাজ 

 

মাঃ এর ডাকািত করার ধান কারআন িছল লুটপাট। ইবন 

উমর জানান, " মাঃ এক বািহনী পা েয়িছেলন যার মেধ  নািহদ এবং আিমও 

িছলাম। যুে র উপরই িহসােব বৃহৎ সংখ ক উট পেয়িছলাম। েত ক যা ার 

ভােগ ১১-১২ টা উট পড়িছল, এবং তারপেরও আেরা িকছু বেচঁ িছল ।" 

       তািরত দর সব স ি  র মািলক িছল তারক 

আ মণকারী।  "Abu Qatada reported : we accompanied 

the messenger of Allah on an expedition in the year 

of the battle of human. I turned around an attack him 

from behind to give him a blow between his shoulder 

and neck ( treachery is a hallmark of jihadis ) . Then 

the people say down to distribute the spoils of the war 

. He said :one who has killed an enemy and can bring 

evidence to prove it will get his belongings. So I stood 

up...the messenger of Allah said : what happened to 

you o Abu Qatada? Then I related the whole story , to 

him. Atlast ,one of the people said : he has told the 

truth. messenger of Allah .the belongings of the 

enemy killed by him are with me . Persuade him to 

forgo his right in my favour. Abu bake said : but Allah 

this will not happen. The messenger of Allah will not 



like to deprive one of the lions from among the lions 

of Allah who fight in the cause of Allah and the 

messenger of Allah gave me the share of the booty. 

So the messenger of Allah said : Abu bakr had told 

the truth ,and so give the belongings to any Qatada .so 

he gave them to me . I sold the armour and bought 

with the sale proceeds a garden in the street of banu 

salama. this was the first property I acquired after 

embracing Islam " ( naiul, 60) 

    ইসলাম এমন এক ধম িছল যা থেম হণকারী রা িনেত 

বাধ  িছল । তারা িছল গরীব ,অিশি ত, িনঃ , মতাহীন। ইসলাম তােদরেক 

বাঁচার নতুন উপায় কের িদেয়িছল, উপাজেনর রা া বর কের িদেয়িছল । 

তারা অেন র ধঁও লুট কের ধনী হেত পারত । এবং যিদ তারা যুে  মারাও যায়, 

পরেলােকর,জ ােতর লাভনীয় জীবন এর সুেযাগ তারা পেত পারেতা । এই 

ধরেনর অসৎ অকম লােকেদর পে   এমন সুেযাগ ছাড়া িক স ব িছল ? 

Hadith এ আমরা এরকিম সদ  মুসিলমেদর এক িনদশন পায়,  

          এই তথ  দািখল হেয়েছ সালমা ব আল এ া র ারা, 

একিদন সকােল আমরা সকেল আ াহ র েতর চারপােশ বেস াতঃরাশ 

করিছলাম তখন লাল রেঙর উট িনেয় এক ব ি  আমােদর কােছ এেলা। মাঃ 

এর িনম েণ আমােদর সােথ বেস খবর খেত  করেলা। তারপর খাওয়া 

দাওয়া সের হঠাই ই আমােদর স  ছেড় চেল যেত লাগেলা। আিম দৗেড় 

িগেয় তােক ধরলাম, উেটর িপেঠ চেড় তার মাথা কেট িনলাম। তারপর সই 



উট সু ু  লাক েক দেল িফিরেয় আনেল মাঃ িজে স করেলন ' এই 

লাক েক ক মারেলা ? ' আিম যখন এিগেয় এেস ীকার করলাম য আিম 

মেরিছ তখন আ াহর ত দয়া বন হয় জানােলন মৃত লােকর সব স ি  

আজ থেক তামার। " 

            গরীব বচারা লাক  মারা গেলা ধুমা  তার 

উেটর জন । স িন য়ই বুঝেত পেরিছল তােদর আসল উেদ শ । িক  তবুও 

াণ বাঁিচেয় পালােত পােরিন, তােক করেত হেয়ছ। এবং মাঃ এই নৃশংস 

কাজ সবদা সমথন কেরেছ। 

            সচরাচর মাঃ এই লুটপােটর পাঁচ ভােগর একভাগ 

িনেজ রেখ বািকটা য লুটপাট বা হত া কেরেছ তােদরেক িদেয় িদেতন । 

Hadith এ মুসাব তার বাবার কাছ থেক শানা গে  েন িলেখেছ " আমার 

আ া খুমস দর কাছ থেক লুট কের আনা এক চমৎকার তেলায়ার দিখেয় 

মাঃ ক বলেলন ' আমােক এ  রাখার অনুমিত িদন ' " তার উ ের মাঃ 

বেলিছেলন "They ask thee concerning the spoils of war, 

say : The spoils of war are for Allah and the apostle" 

(Q: 8:1)" 

             এটা িন ই আরব দর বেল বুিঝেয় িদেত হেবনা 

য য আ াহ সারা পৃিথবীর অিধকারী, সব স ি র মািলক, তার সামান  আরব 

ব বসায়ীেদর লুট করা ধণ স ি র দরকার নই ? মাঃ তার সব অন ায় 

কােজর ন ায তা আ াহ র বাণী , কারআন এর মাধ েম িবচার কেরেছন । এটা 



িনঃসে েহ বলা যায় য উিন লুটতরাজ কের যা যা স ি  বািনেয়িছেলন 

তার একটা আ াহ র ভা াের জমা পেড়িন শষপয  !! 

   

      লাভ 

          এইসম  চুির ডাকািত কের মুসিলম টা য ধু 

স ি  বানাি ল তাই িক  নই, তারা অসংখ  যৗনদাসী র যাগান পেত 

লাগেলা। জুয়াইিরয়া নামক এক যুবতী নারী র ামী মুসিলম দর হেত পাের 

মারা গিছেলা, তােক ব ী কের িনেয় আসা হয়। আইসা , মাঃ এর সবেথেক 

ি য় ও যুবতী ী এই সমই তার সােথ িছেলন , িতিন জানান,  

            " আ াহ এর ত (িতিন শাি েত থা ন) বানু 

আল মু ািলক দর স ি  ভাগ কেরিছেলন তখন জুেয়িরয়া পেড়িছল থািবত 

ইবন কায়াস এর ভােগ । স িছল সু রী, যুবতী, স তার মুি পণ অন  

কােনাভােব সানাদানা িদেয় চুিকেয় িদেত ছেয়িছল। সই আিজ িনেয় স 

তখন আমােদর তাবু ত হািজর হেলা। আিম িছলাম, আমার সােথ মাঃ ও 

িছেলন, দরজা খুেল তােক দেখই আমার তােক অপছ  কেরিছলাম। তােক 

তািড়েয় িদেত ছেয়িছলাম। িক  মাঃ ওেক দেখ ফেলিছল। িভতের এেস 

স জানােলা তােক থািবট এর লাট এ ফলা হেয়েছ এবং তার মুি র দািব 

করেলা, বলেলা টাকা পয়সা িদেয় তার মুি পণ শাধ কেরেদেব। মাঃ তখন 

উৎসািহত হয় বলেলন ;" আমার কােছ এর থেকও ভােলা এক াব আেছ 



! তুিম আমােক িবেয় কেরা, তামার সব ঋণ শাধ হয় যােব " স রািজ হেল 

গেলা। "ব াস, তাহেল তাই হাক" আ াহ এর ত জানােলন। " 

          এর থেকই মাঃ এর একািধক িববােহর এক কারণ 

পাওয়া যায়। িতিন ও বািক মুসিলম টা িমেল জুয়াইরীয় র ামী ভাই দর ক 

মের তােক জার কের ব ী বািনেয়িছেলন িনেজর াথ িসি র লােভ। স 

িছল বাণী মু ািলক এর মেয়, ায় রাজকন া ই। তােক ব ী কের যৗনদাসীর 

জীবন কাটােত বাধ  করা হেতা। িক  সু রী হাওয়ার কারেণ মাঃ তােক 

"মুি " দওয়ার বাহানাই তােক িবেয় কের িনল ! এটা িকেকাের মুি  হেত 

পাের !? তার কােছ আর িক উপায় িছল ? আর যিদও মাঃ তােক ছেড় 

িদেতা, াধীন কের িদত স যতই বা কাথাই ?তার সব আ ীয় পিরজনেদর 

তা জারপূবক হত া করা hoyechilo ! 

         ইসলামীও িব  রা িবিভ  গেবষণার পর জানান য 

মাঃ এর বিশরভাগ ী ই িছল িবধবা। তারা বেলন য তারা িছল িবগত যৗবনা, 

এবং অবাি ত। তাই মাঃ দয়াপরবশ হয় এ তােদরেক িববাহ করেতন । যটা 

তারা তােদর উি  থেক বাদ িদেয়েছন স হেলা বিশরভাগ ী ই িছল িবধবা 

এবং যুবতী, বিশরভাগ ে  সু রী। এবং তারা িবধবা hoyechilo কারণ 

মাঃ তােদর ামীেদর ক হত া কেরিছল। যুয়াইরীয় যখন ২০ তখন মাঃ ৫৮ 

। মাঃ িনেজই তার আ জীবনী ত জািনেয়েছন য সু রী, যুবতী, ও 

স ানহীন না হেল তােক িতিন ী েপ ীকার করেতন না । একমা  সওদা 

ছাড়া মাঃ এর বািক সব ী রাই িছেলন িড় - এ েশর কাঠায় যখন মাঃ 



এর বয়শ ৫০ -৬০ । ঐিতহািসক তাবারী জানান য মাঃ তার িনেজর চাচােতা 

ভাইেয়র হত া কেরিছেলন তার সু রী ী ক িববাহ করার জন । িক  যখন 

জানেত পারেলন য তার এক  স ান আেছ িতিন না কের িদেলন। এিক ভােব 

িজয়া িব  আিমর নামক এক ধনী মিহলা ক িতিন িববাহ াব 

পা েয়িছেলন,পের তার বয়ষ জানেত পের তােক িববাহ করেত রািজ হনিন।  

     জািরর নামক এক মুসিলম জানান য একদা মাঃ তােক 

িজে স কেরিছেলন িতিন িববািহত িকনা । জািরর "হ াঁ" বেল িতিন জানেত 

চান " মারী নািক মাতৃকা ?"  জািরর জানান " আিম যােক িবেয় কেরিছ য 

এক স ােনর মা " তখন মাঃ িব প কের বেলন " কেনা ? যােত তুিম তার 

সােথ খলেত পাের আর সও তামার সােথ খলেত পাের ?"  

       ইবন সাফ এটাও জানান য মাঃ আিমর এর মেত 

জাভা র েপর খ ািত েন তােক তার ছেল র হাত িদেয় িববাহ াব 

পা েয়িছেলন। পের নেলন িতিন সু রী হেলও যুবতী নন। পের যখন জাবা 

র ছেল এেস তােক জানান য তার মা িববাহ করেত রািজ তখন মাঃ িন ু প 

িছেলন।  

       একমা  কাম িল া মটােনা ছাড়া মাঃ এর কােছ নারী 

র কােনা ভূিমকা িছল না । তােদর একমা  কাজ িছল ামীর যৗণ বাসনা পূণ 

করা এবং তােদর স ােনর জ  দওয়া। িনেচর এক  ঘটনা থেক জানা যায় 

য মাঃ কখেনাই নারীেদর সুর ার জন  আটেদর িবেয় করেতন না । তার 

একমা  উেদ শ  িছল িনেজর কাম চিরতাথ করা।  



        মাঃ তার িবয়স ী সওদা ক তালাক পা েয়িছেলন 

তার বয়েসর কারেণ । সওদা যখন তােক িজে স কেরন তার অপরাধ িক , 

তখন মাঃ কােনা উ র িদেত পােরননা । সওদা েদ জানান, " য আমার 

বিয়স হেয়েছ ! এখন আমার পু ষ স  দরকার নই । আমােক এই বয়েস 

তালাক িদও না । তার বদেল য রাত েলা তামার আমার সােথ কাটােনার 

কথা স েলা তুিম আইশা র সােথ ক য়।" নবী এই েন উৎফু  হেল সওদা 

ক সময় দওয়া ব  কের তার ি য় ী আইসার সােথ সময় কাটােত লাগেলন।  

       এর থেক বাঝা যাই য একমা  িবগত যৗবনা 

হাওয়ার কারেণই মাঃ তােক ত াগ করেত চেয়িছেলন। িক  সওদা বেয়াষ 

কত িছল ? িতিন মারা যান িহজরা বছর ৫৭ ত। িতিন মাঃ এর সােথ ায় ৫৭ 

বছর িববািহত িছেলন তার মােন । ধরা যাক িতিন মারা জন ৮০ বছর বয়েশ। 

তারমােন িতিন মাঃ ক িবেয় কেরেছন ৮০-৫৭=২৩ বছর বয়েষ। যখন মাঃ 

এর বিয়শ িছল ায় ৫০ । িতিন হইেতা আেগও একবার িববািহত িছেলন । 

তবুও য সময় মাঃ তােক ত াগ করেত চান তার বয়  হইেতা ৪০ ও হয়নী।  

িতিন বেয়ােষ মাঃ এর অেধক িছেলন। এবং িহসােব দখা 

যায় মাঃ এর সব ী এ তার থেক বেয়ােশ ৪০-৪৪ বছর ছাট িছল।  

         তা বয়  সামান  বেড় যাওয়ােত মাঃ সওদা ক 

তালাক িদেয় তার বািক যুবতী, সু রী ী দর সােথ খলাই ম  হেত 

চেয়িছেলন ।এখােন ভােলাবাসা - স ােনর ান কাথায় ? এই জঘন  

িপতৃতাি ক সমােজ নারীরা ান ই বা কাথায় !?  সওদা তাই 



vebechilenjotodin িতিন মাঃ এর সােথ িববািহত থাকেবন ততিদন 

তােক অ ত তার খাওয়া পরার িচ া করেত হেব না । এবং কেরও হইিন। 

ঐিতহািসক রা জানান য িত লুেটর পর মাঃ উেটর িপঠ বাঝাই কের সওদা 

ক খজুর, বিল, আটা পাঠােতন । মাঃ এর েত ক ী লুট এর ভাগ পেতন 

, ীতদাস সহ। উমর একবার সায়দা ক খজুেরর ব ায় কের িদরহাম ( 

সানা পর মু া) পা েয়িছেলন, পািশয়া থেক। সওদা সটা দেখ খুিশ ত 

িচৎকার কের বেলিছেলন " সুবহানআ াহ !! তামরা আমােক খজুেরর ব ায় 

মাহর পা েয়ছ !!" 

 ধষণ  

         মাঃ তার লুেটরা অনুগামীেদর ক লুটপােটর পর 

ব ী নারীেদর অত াচার - ধষেনর পূণ অনুমিত িদেতন । যিদও পের স  

সমস ার কারণ হেত উেঠিছল। কারণ তারা চাইেতা ব ীেদর পিরবারেক ভায় 

দিখেয় মুি পণ আদায় করেত। এবং তােদরেক স ানস বা কের বাঝা 

বাড়ােতও রািজ িছল না। তােদর মেধ  িকছু মিহলা ামী পািলেয়িছেলন 

আচমকা আ মেণ , তারা পালােত পােরিন এবং ব ী হেয় এেদর হাত এ 

পেড়িছল।তােদর িফিরেয় নওয়ার কও িছল না। তখন মাঃ এর অনুগামী রা 

coitus interruptus ( বীযপােতর পূেব উে ালন)  এর কথা িবেবচনা 

করেলা। এ ই সবােপ া ভােলা উপায় িকনা টা িবেবচনা করেত তারা মাঃ 

এর ার  হেলা। বুখারী ত বলা আেছ  



     " Abu Saeed said ' we went out with 

Allah's apostle for the ghazwa of banu Al mustaliq 

and we received captives from among the Aron 

captives and we desired women and celibacy became 

hard on us and we loved to do coitus interruptus. So 

when we intended to do coitus interruptus , we said ' 

how can we do coitus interruptus before asking 

Allah's apostle who is present among us ?' We asked 

him about it and he said 'It is bette not to do so, for if 

any soul (till the day if resurrection) is predestined to 

exist , it will exist' " 

              তাহেল দখা যায় য মাঃ য ধু ধষণ ক 

সমথন কেরেছন তাই নই, িতিন এই অেযৗি ক দািবও কেরেছন য আ াহ 

যিদ আবার জ ােত চান তার জন  রা া সবসমই খালা রাখেত হেব । তার 

লাকেদর িতিন বীযপাত এর পূেব উে ালন করার অনুমিত দনিন কারণ তার 

িবকৃত মি ে  এ  আ াহ এর িব ে  কাজ করা হেব বেল মেন হয়। িতিন 

এ েক "স ক কােজর ফল এবং অিধকার " বেল নাম িদেলন , যিদও সই 

নারী গণ ব ী হাওয়ার আেগ িববািহত এবং সংসারী িছেলন । 

 

   অত াচার এবং হত া :: 

    ইবন ইশা তার িবিভ  তথ  এ মাঃ ারা বিতত নানা 

িনয়ম কানুন এবং অত াচােরর কািহনী িলিপব  কের গেছন। তার কািহনী ত 



িকনানা নামক এক যুবক এবং তার জনেগা ীর বািক লােকেদর নৃশংস হত ার 

উে খ পাওয়া যায়। 

।        যখন মাঃ থম থম মতায় আেসন তখন িতিন 

তার লাকেদর পাঠােতন ােমর  বািক লােকেদর বুিঝেয় লাভ দিখেয় 

ইসলাম হণ করার জন । খ ািত বাড়ার সােথ সােথ তার নীিত পাে  গেলা। 

তার লুেটরা বািহনী আকাের একটু বেড়া হেল মাঃ তােদর এক এক দলেক 

আলাদা আলাদা াম গে  এ ডাকািত করেত পাঠােতন। থেম য নকল দয়া 

দাি ণ  দিখেয়িছেলন সসব পের উেব গেলা, তােদর কােছ আ য় াথ েদর 

জল পয  িদেত অ ীকার করেতন এবং তােদর যথাসবস  লুটপাট কের 

হত ালীলা চালােতন।  ব ীেদর হাত পা কেট নওয়া হেতা, চাখ তুেল 

ফলা হেতা। ইসলাম হণ করেত তারা অ ীকার করেল তােদর জীব  

অব ায় চামড়া তুেল ফলা হেতা, জীব  আ েন পুিড়েয় মারা হেতা।  

অেনকে ে  এটাও জানা গেছ য নারী পু ষ িনিবেশেষ ধষণ করা হেতা, 

ব ী িশ েদরেক ীতদাস িহসােব িবি  করা হেতা। অেনকসময় িলিঙে দ 

কের ছেড় দওয়া হেতা অেশষ ম ভূিমর মাঝখােন।  এর যুি েত কারআন 

এর মাঃ ব াখ া দন " Those who wage war against God 

and his messenger and strive to spread corruption in 

the land should be punished by death, crucifixion, the 

amputation of an alternate hand and foot or 

banishment from the land ; a disgrace for them in this 

world , and then a terrible punishment in the Hereafter 

" (Q, 5:33) 



        এমনিক আজেকর এই আধুিনক সমােজর তথাকিথত 

িশি ত মুসিলম রা এখেনা িব াস কেরন য অমুসিলম দর, সমােলাচকেদর 

একটাই শাি , মৃতু  । ১৯৮৯ সােল Khomeini এক ফেতায়া জাির কেরন 

িবিশ  লখক সালমান শিদ র িব ে  ,কারণ িকছু মৗলবােদর মেত তার 

লখা বই "স াটািনক ভােসস" এ ইসলাম িবেরাধী িকছু কথা বলা আেছ। িকছু 

লাক তখন যমন Khomeini র িব ে  আওয়াজ উ েয়িছল, বিশরভাগ 

মুসিলম ই িক  শিদ ক দাষােরাপ কেরিছল । কারণ িতিন নািক ইসলাম 

এবং মুসিলম দর িত "যেথ  সহানুভূিতশীল" িছেলন না । ২০০৬ সােলর 

১৪ ই ফব য়াির ইরািনয়ান সরকার ঘাষণা কের য ফেটায়া বজায় থাকেব। 

ইরােন যু  চলাকালীন তারা যােদরেক িনেজর ধেমর সমােলাচনা করেত 

দেখেছ তােদরেক ধের ধের বেছ বেছ মারা হেতেছ । তােদর মেধ  Dr 

শাপুর বখিতয়ার অন তম, িযিন িছেলন একজন আদশ গণতাি ক ব ি  এবং 

শাহ ারা িনবািচত শষ ধান মি । 

         যটা বিশরভাগ সাধারণ মানুষ জােন না সটা হেলা 

হত াই হেলা মাঃ এর ধম চার এবং সমােলানাকারীেদর চুপ করােনার একমা  

রা া। ভয়ানক মুসিলম আত  বাদী যমন , মাঃ bouyeri , য ডাচ চলি  

পিরচালক িথও ভ ান গগ ক হত ার জন  দায়ী,  এরা তােদর ধম , শষ 

নবীর দিশত পথ অনুসরণ করেছ মা ।  

        যখান মাঃ থম থম মিদনা আেসন তখন তার 

অত াচারী, পাগলািম প দেখ মিদনার এক ১২০ বছর বয়  কিব আবু আফাক 



এক কিবতা রচনা কেরন যখােন িতিন মিদনা বাসীেদর মাঃ এর থেক সাবধান 

হেত বেল এবং তার মি  িবকৃিতর অিভেযাগ  কের। মাঃ , ইবন ইশা এরকম 

ইসলােমর পূণ ব ি  কিবতা  ক ইসলােমর িত সরাসির আঘাত 

বেল দািব কেরন এবং জনস ুেখ সই বয়  কিব এবং তার পিরবােরর সকল 

ক নৃশংসভােব খুন কেরন।এই ঘটনার পর মিদনার মুসিলম রা আেরা উ ত, 

অত াচারী, নরপ র প ধারণ কের এবং সবেশেষ মিদনা বাসীেদর ক 

সাবধানবাণী দন য যারাই আ াহ এবং তাঁর আ াবহ এর িব ে  কানরকম 

কটূি  করেব তােদর অি ম পিরণাম এটাই।  কারআন এ এই ব াপাের বলা 

আেছ , " casting terror in the heart of unbelievers" ই হেলা 

অন েদর িব ে  জয়লােভর একমা  পথ। মাঃ যমন  গেবর সােথ বেলন "I 

have been made Victorious with terror"  

      একইভােব  আত  ছড়ােনা হেয়িচল ন এ ২০০৪ 

সােলর ১১ ই মাচ , যখােন হাজার হাজার িনরীহ নাগিরেকর হত ালীলা চেলেছ 

। এর ফল প ভুত ািনশ নাগিরক র এমন এক ব ি েক সরকাের এেনেছ 

য মুসিলম দর ক সই দশ এ েবেশ র অনুমিত পাইেয় দয়। ভারেতও 

দখা যাই য মুসিলম র আ মণ চািলেয় িহ ু েদর কও মুসিলম কারআেনর 

বাণী বলেত বাদ  করেছ । এবং তারা ােণর ভঁয় এ সটা করেত রািজ হেল 

যাে । 

        এরকম ভােব ভয় এ ভয় এ কাপু েষর জীবন কা েয় 

িক লাভ ! জীবেনর মূল  িক এটাই ? এবং মুসলীম রা এই ভয় তােকই িজইেয় 

রাখেত চায়। কারণ এইভােবই ইসলােমর বৃি  ঘেট। তারা সবাইেক ােণর ভয় 



দখায় এবং ইসলাম এর রীিত নীিত চািপেয় দয়। থম থম অন  ধেমর 

লােকরা িনেজর ধম আচার ক লুিকেয় রেখ ইসলােমর িনয়ম পালন কের , 

িক  ২ ৩ পু ষ পর িগেয় দখা যায় তােদর সম  পিরবার , আ ীয় পিরজন 

মুসিলম এ পিরণত হয়। িজহািদেত নাম লখাই এবং অন েদরেক একইভােব 

জীবেনর মিক দওয়া  কের । এই কাপু ষতা ল াজনক িক  ইসলাম 

স সারেণ এই আতে র ভূিমকা সবচাইেত বিশ। এবং যতিদন রা , 

জনগেণর এই কাপু ষতা থাকেব, ততিদন মানুষ জঘন তম আতে র স ুখীন 

হেব ।  

            ইসলাম আতে র সাহায  িনেয়ই এতিদন 

এিগেয়েছ , সাফল  অজন কেরেছ। তেদর সামেন সয়ং মাঃ এর অত াচােরর 

মাধ েম তুমুল জয়লাব এর িনদশন আেছ । তারা তােদর শষ নবীর সশ য় 

পথ অনুসরণ করেছ মা । যটা বিশরভাগ মুসিলম আত  বাদী খালাখুিল 

ীকার কের থােক।  

         

      ((গণহত া ::)) 

            Yathrib এ আরবীয় ব বসায়ীেদর পাশাপািশ 

িতন  তবপুন ই দী জনেগা ী িছল । বানু নদীর এবং বানু রাইজা শহেরর 

বাইের খালা ােন কা  াসােদ পিরবারসহ বসবাস করেতন । তারাই 

িছেলন ইয়াি ব এর মূল বািস া। মাঃ ভেবিছেলন যেহতু িতিন ব  ঈ র 

বাদী ধেমর িব ে  বাইেবল এর মত এর মেতা এক ঈ র বাদী ধম চার 



করেছন তারা ই দীরা তার িব ে  েপ জেত পাের । কায়ারান এর থম 

কেয়ি  অধ ায় পড়েল দখা যাই স  ধুই বাইেবল বিতত মেসস এবং 

অন ান  বাইেবলীয় গে  ভিত। মাঃ জ জােলম কও কারআন এর গে  

ান িদেয়িছেলন। মুসিলম িব ান আরাফাত e িবষেয় িলেখেছন " it is also 

generally accepted that at first the prophet 

Mohammad hoped that the Jews of yathrib , as 

followers of a divine religion , would show 

understanding of the new monotheistic religion , 

Islam "  িক  মাঃ এর পিরক না অনুযায়ী িকছুই হেলা না।ই দী রা ইসলাম 

হণ ও করেলা না , কান কার সাড়া ও িদল না ।অপরিদেক তােদর অগাধ 

ধনস ি  দেখ হতদির  মাঃ এর লাভ জেগ এবং িহংসা জেগ 

উেঠিছল। তখন ু  মাঃ এর ই দী দর িত রাগ  কারআন এর নানা 

অধ ােয় ফুেট উঠেত লাগেলা । িতিন তােদরেক শাি  দওয়ার জন  তােদরেক 

ইসলাম এর িবেরাধী দল যারা ইসলাম এর সার এ বাধা িদেয়েছ এমন এক 

জনেগা ী িহসােব িচি ত করেলন । বলেলন তারা ভগবােনর িনয়েমর বাইের, 

আ াহ র অ ীয়। এই জগেত তেদর উপি িত আ াহ পছ  কেরন না ।অতীেত 

তারা স াথ এর িনয়ম ভে র কেরিছল বেল আ াহ ই দী দর পূবপু ষ 

দরেক বানর এবং হাঁস এ পা িরত কেরিছেলন। এই অেযৗি ক ব াখ ায় 

আজও আধুিনক মুসিলম রা িব াসী ! কারণ তােদর মেত কারআন এর 

েত ক র অ র অ য় সত  , তা স যতই উ ট আজ িব হক না কেনা 

!! 

 



         (( বানু কাইনুকা ক আ মণ ))) 

         ই দী দর য জনেগা ী মাঃ এবং ইসলাম এর রস 

থম সহ  কেরিছল তারা হেলা বানু কায়নুকা র পিরবার । তারা yathrib এর 

অন তম িবরও জনেগা ী িছল এবং সৎ ভােব ণকার, কামার, েমার, ইত ািদ 

কাজ কের জীিবকা িনবাহ করেতা ।তারা িছল অথবান । মাঃ এর লাভ জােগ 

তেদর এই সু র জীবনযা া এবং অপিরসীম অেথর উপর।  িক  তারা যু  

িব হ , অ  চালনায় সরকম পারদশ  িছল না কােনাকােলই।  তারা ই আরব 

এর ব বসায়ী জগেতর মূল াত টা বজাই রেখিছল এবং খাযরাজ এর সােথ 

দল বেধ আরবীয় আিদবাসী আউশ এর িব ে  ব বসা করেতা।  

        মুসিলম এবং ই দীেদর মেধ  হঠাৎ একিদন 

মতিবেরাধ হেল মাঃ বানু ক াইনুকা ক আ মণ করার চমৎকার সুেযাগ পেট 

যান।  এক কইনুকা ই দী ব ি  বাজােরর মেধ  হািস ঠা া করেত করেত এক 

মুসিলম মিহলার পাশাক টেন ধরেল মুসিলম এবং ই দী দর মেধ  চ  

তুলকালাম মারিপেটর  হই। তখন মাঃ দলবল িনেয় তােদরেক বাজার 

থেক তািড়েয় তােদর বািড় ট ব ী কের রােখ , এবং তােদর সবাইেক িবনা 

জল অভু  মের ফলার িত িত নন।এমনিক কারআন ৩:১২ ট ও মাঃ 

এই মিক  পুনরাবৃি  কেরন " you will be defeated and 

gathered together to hell and worst indeed is that 

place to rest "  

       পেনেরািদন পর অভু  কাইনুকা রা আ সমপণ 

করেত রািজ হেলও মাঃ মেন মেন তােদর মৃতু  িনি ত কের ফেলিছেলন 



। িতিন তােদর িবেরাধী দল আউশ দরেক জাগাড় করেল এবং তেদর সবাই 

ক ধের ধের মারার ব ব া কেরন , ী এবং িশ েদরেক ীতদাস িহসােব 

িবি  র ব ব া কেরন ।  কারআন এ এর ব াখ া দন "  Let them go. 

God curse them and God curse him (the leader 

Qurainaku) also ! So, Mohammad pardoned their 

lives provided they were sent to exile"  

       কাইনুকার নতার হত ার আেগ মাঃ তােদর সম  

স ি , জিম জাইদাদ, দখল কের নন, ব বসা স ূণ ন  কের দন। িনেজ 

সই স ি র পাঁচ ভােগর একভাগ রেখ বািক সম  ধণ তার লুেটরা খুিন 

অনুগামীেদর মেধ  িবিলেয় দন । পৃিথবীর বুক থেকই কায়নুকা দর শষ 

কের দন। 

   

    (( বানু নািদর দর আ মণ এবং িবতরণ))   

        এর পর আেস বানু নািদর জনেগা ী র ংসলীলা। 

নািদর দর জনেনতা কব ইবন আশরাফ কাইনুেকা দর অি ম পিরণত দেখ 

িনেজর জনেগা ীর সুর ার ব ব া করা  কের দন খুব ভােলা ভােব । 

যিদও িতিন িনেজেক বাঁচােত পােরনিন। মুসিলম র সবার আেগ তার জনস ুেখ 

িশিরে দ কের ।  

         কায়নুকা দর ংস করার পর  মিদনা ম ার 

লাকজেনর সােথ মুসিলম দর যু  বাঁেধ । যখােন। মুসিলম টা হের যায়। 

মাঃ তখন যুে  হােরর িতপূরণ করেত এবং িনেজর লু  স ান পুন ার 



করেত অিশি ত ীতদাস এবং চার ডাকাত চে র লাকজেনর সােথ 

মলােমশা  কের । তােদরেক িনেজর দেল টেন ইসলাম হণ কিরেয় 

িজহাদী হামলার পিরক না  কের । সব থম ল  হয় বানু নািদর 

জনেগা ী।   

      এক পািক ািন ইসলামীও মৗলবী র গে  জানা যায় য 

শষ নবীর বানু নািদর জনেগা ী ক আ মণ করার মূল ল  িছল তারা " 

থমত ইসলাম হণ কেরিন , ি তীয়তঃ ইসলাম এর চাের কােনা রকম 

সাহায  করেত তারা অ ীকার কেরিছল"। এখন  এই ধারণা এবং যুি  সিত ই 

হাস কর য মাঃ মেন করেতন বানু নািদর জনেগা ী র জনতা ইসলাম এর 

কােছ অনুগৃহীত এবং ইসলাম চার তােদর একমা  উেদ শ  হাওয়া উিচত 

! এবং িতিন তােদর গাি হত া কেরিছেলন ধুমা  এই কারেণই ! য তারা 

ইসলােমর সহেযািগতা কেরিন ! মাঃ আর আ জীবনী ট দািব কেরন য বানু 

নািদর এর নতা নািক তার সােথ চুি  ভ  কেরিছেলন সই কারেণই এই 

শাি র অবতারণা ।যিদও এর কােনা ত  মাণ পাওয়া যাই না।       

             আসেল মাঃ কােনাভােব বানু নািদর দর ক 

মারার এবং তােদর স দ হাতােনার ধা ায় িছেলন। নািদর রা মিদনার 

সবেথেক উবর চােষর  জিম এবং লাভবান ফেলর বাগােনর মািলক িছল। 

তােদর ত াবধােন কাজ করেতা বিশরভাগ আরবীয় আিদবাসীরা । এর মেধ  

জন মুসিলম বানু কলব এর কেয়  জন ব ি েক  হত া কেরিছল, তখন 

স  হেয় তারা মাঃ এর সােথ শাি র চুি  া র কেরিছেলন। পের তােদর 

ক আবার নতুন ভােব াণহািনর ভয় দিখেয় মাঃ টদােয়র িনেয় বানু নািদর 



দর জেনা ী েলা ক আ মণ কেরিছলন। তােদর কােছ িগেয় িবনা কারেণ 

টাকা পয়সা দািব করেত  কেরিছেলন। মাঃ আশা কেরিছেলন য বানু 

নািদর রা এই দািব পূরণ করেত রািজ হেব না এবং িতিন এই সুেযােগ তেদর 

ক আবার একরকম করার আেরক  অজুহাত পেত যােবন । িক  ভীত স  

নািদর রা মাঃ এর ােদর সােথ পা া িনেত চায়িন। তারা বািক জনেগা ীর 

মমাি ক পিরণিত স েক অবিহত িছল ভােলাভােবই। তারা মাঃ ক বাইের 

অেপ া করেত বেল তােদর জন  িস ুক থেক টাকা সং হ করেত গেলা 

। তােদর এই সহেযাগী ব বহার মাঃ আশা কেরনিন মােটই। িতিন হতভ  

হেলন । বুঝেলন য এইভােব এেদর সােথ ঝগড়া বাঁধােনা স ব নয়। 

        হঠাৎ ই আেদর াসােদর বাইের দািড়েয় থাকেত 

থাকেত তার মাথায় এক বুি  খেল গেলা । িতিন মত পিরবতন কের দলবল 

িনেয় বািড় িফের গেলন। এবং মিদনা ত তার বিতত মসিজদ এ িগেয়, তার 

অনুগামীেদর কােছ িগেয় িতিন দািব করেলন য , ওখােন দাঁিড়েয় থেক উনার 

িদব  দশন হেয়েছ । দব ত Gabriel তােক এেস জািনেয়েছন য বানু 

নািদর রা তােক উপর থেক পাথর ফেল মের ফলার ষড়য  কেরিছেলা । 

যিদও তার কােনা স ী এ তােদরেক দওয়ােল করেত ন পাথর চড়েত 

দেখিন।  

      এখন যেকােনা যুি বাদী মানুেষর পে ই তার এই 

চালািক ধের ফলা সহজ ! যিদ নািদর তােক সিত  এ মের ফলেত চাইেতন 

তাহেল তারা অত পির ম কের দওয়ােলর মাথায় উেঠ পাথর ফলেত 

যেতন না । তখন মাঃ এর সােথ আবু বাকর, উমর , আলী , আেরা হায়ত 



একজন মা  লাক িছেলন। এই চার পাঁচজন লাকেক সামনাসামিন  মের 

ফলা নািদরেদর পে  এেকবােরই সহজ হেতা, যিদ তারা সিত ই তােদর 

মারেত চাইেতা তাহেল।  

        নবী , িযিন আ াহ ক খাই ল মােকিরন বেল উ খ 

করেতন, িনেজ িছেলন একজন ধূত মানুষ। তার নরক ও জা াত থেক ঘুের 

আসার গে র মেতাই এই নিদরেদর ষড়যে র কথা তার এেকবােরই মনগড়া 

িছল । িতিন চাইেতন য তার অনুগামীরা যেনা নািদর দর উপর েপ যাই 

এবং তােদর ক মারেত িপছপা না হয়।  

       অন  জনেগা ীর নতা ইবন উববায় বানু নািদর ক 

সাহায  করার অেনক চ া কেরিছল । িক  তারাও শষপয  পাের ওেঠিন । 

বরং মুসিলম দর হােত তােক অত াচািরত হেত হেয়িছেলা, জনস ুেখ তার 

মুখ ছুির িদেয় কেট ফলা হেয়ছইেলা । নগেরর অব া খারাপ দেখ তখন 

বানু নািদর র ক করেলা য তারা তােদর সম  স ি  মুসলীম দর জন  

রেখ াণ বাঁচেত পিরবার িনেয় মিদনা ছেড় িচরতের চেল যােব।  তােদর 

িকছু লক গেলা িসিরয়ায়, িকছু খাইবার এ । যিদও মা  কেয়কবছর পর মাঃ 

সখােন হািজর হেত ধুমা  িতিহসাপরায়ণ হেল তােদরেক হত া কেরিছল 

। 

        মাঃ তখন তােদরেক পালােত িদেলও ট থম িচ া 

িছল এেদরেক মের ফলার । িসরা র উি েত এর উে খ পাওয়া যায়। 



      " আমােদর নবী জানােলন য িকভােব আ াহ তােক 

তার িতিহংসা পূরণ করার জন  তােদরেক িবনােশর অনুমিত িদেয়েছন। 

আ াহ বেলেছন ' He it is who turned out those who 

dibelieved of the scripture people from their home to 

the first exile….. so consider this , you who have 

understanding . Had not God prescribed deportation 

against them, " তার মেত এটা িছল সয়ন আ াহ এর িতেশাধ 

পিরক না । 'He would've punished them in this world " 

(Q, 59:2-3) যার কৃত অথ িছল য তারা জীবনকােল র পের পরেলােক 

িগেয়ও ইসলাম এ অিব াসী হাওয়ার কারেণ অিভশ  হেব এবং শাি  পােব" 

       এটা সহেজই বাঝা যায় য কেনা নািদর টা আরব 

মিদনা ছেড় পালােত বাধ  hoyechilo । আরেবর সাধারণ জনগণ এসব 

নাংরািমেত িব াস করেতা না। যিদও এটা পির ার মাঃ এর কােনা 

িবেবকেবাধ কােনাকােলই িছল না । তার ল  অজন করেত িতিন সব করেত 

পারেতন , স যত অন ায় কাজ e হাক না কেনা। তার িপেঠ কও এেলই 

তােক সিরেয় দওয়া হেতা । িতিন যেকােনা কাওেক িনজ াথিসি র জন  

বিল িদেত ত িছেলন । তার অনুগামীরা তার এই িহং তা, পাগলািম ক 

দব েপর িনদশন বেল মেন করেলও মাঃ একজন সামািজক ব ািধ , একজন 

সমাজ িবেরাধী ংসা ক মানুষ ছাড়া আর িকছুই িছেলন না ।  

         এক মুসিলম িব ান আল মুবড়কপুির বেলেছন , " 

আ ােহর ত নািফরেদর অ , টাকাপইসা, সানাদানা দখল কের িনেয়িছেলন 



। িনেয়িছেলন ৫০  অ র ক, ৫৯  মু ট, ায় ৩৪০ তা তেলাঁয়ার । এই 

সমৃ  অ শ  দখল করার পর তার িদি জ়ী করা আেরা সহজ হেত উেঠিছল 

। িনেজ িকছু রেখ িতিন িকছু হািতয়ার তার অনুগামীেদর মেধ  িবিলেয় দন। 

এ  বািক হািতয়ার এর লাভ দিখেয় বল দির  পথবািস মানুষ দরেক দেল 

টােনন ।তােদর মেধ  আবু জনা ও সুহাইল িবন হািনফ উে খেযাগ  । সই 

চুির করা অেথ তারা ায় একবছর শাি েত মিদনার জীবন কাটান। সই সময় 

িতিন তার অনুগামীেদর ক বাঝােত থােকন পৃিথবীর বুেক ই িদেদর 

েয়াজনীয়তা এবং তারা ইসলাম সার পে  কতটা িতকারক। সইসময় 

তােদর সুেখর িদেন তার কােনা অনুগামী কাওেক সাহােয র হাত বািড়েয় 

িদেল মাঃ স যিদ মুসিলম না হয় তােক সাহােয র অনুমিত দনিন। পের 

িতিন কারআন এ এ েক ইসলাম িবেরাধী কাজ বেল দািব কেরন !" 

       এেতই মাঃ এবং তার অনুগামীেদর জঘন  

মানিষকতার পিরচয় পাওয়া যাই । তারা মানুেষর সাহায  করােক পাপ বেল 

মেন কের অথচ লুটপাট, হত া , ডাকািত তেদর ে  খুব ন ায  কাজ, 

আ াহ র কাজ !  এটা থেক এই উপসনহাের আসা যেতই পাের য 

ইসলািমক অত াচার আত  ইসলােমর অিবে দ  অ  ।  

      পরবত েত মাঃ লুেটর পুেরা ভাগ তাই িনেজর কােছ 

রাখেতন , কাওেক িদেতন না । বলেতন তামার আ াহ িজব , মুসলমান। 

তামােদর ধণ দৗেলােতর িক েয়াজন!! উট, সানাদানা িনেজর কােছ 

রাখেতন।  বলেতন এই স দ এ একমা  নবীর এ অিধকার । িতিন তার 



onugamudero ফাঁিক িদেত ছােড়নিন। িক  আলাহ এর েতর িব ে  

ক িক বলেব !! তাই না ?  

        হাস কর ব াপার হেলা এই য ১৪০০ বছর আেগ মাঃ 

য কাজ কের গেছন, আজও িজহািদরা সই পাপ কম থেক অনু ািনত 

হেত আজও তার পথ অনুসরণ কের । আজও তার িবেবক িহনতা মনুষ  

সমােজ অশাি র মূল কারণ । এক মুসিলম আমােক িলেখিছেলন " সবেথেক 

বড় সমস া হেলা এই য কানিকছুই স ক িববাক  নয় । ইসলােমর এই 

ৎিসত কম Christian দর স ূণ  িবপরীত । যখােন তারা "একগােল 

চর খেল আেরক গাক এিগেয় দাও" এবং " িয র অসীম বদনা " এই 

ধরেনর কথা ইউেরােপর অশাি র মূল কারণ হেয দখা িদেয়িছল । িক  

ইসলােমর বাণী তার থেকও িবপদ নক । তা মানবতা শষ করার পে  

আদশ।" 

           যিদও আিম মানবতা এবং িবেবকেবাধ ক কখেনাই 

অন ায় বেল ীকার কিরনা । আমরা স ক এবং ব ক এর মেধ কার পতক  

পির ার বুিঝ ।  িক  যিদ সহ  করা টা অপরাধ বেলই মুসিলম র মেন কের 

তেব আিম বলব অমুসিলম মানুষ এর এই বলতা কা েয় ওঠা উিচত । কারণ 

ইসলাম য মািনবজািতর পরম শ  এই ব াপাের যিদ এখেনা কেরা সে হ 

থেক থােক তাহেল সই ব ি র এ মানুিষক সমস া আেছ বেল ধের নওয়া 

ভােলা ! 

      



      ((বানু ড়াইজা ট আ মণ)) 

            

             মাঃ এর সবেশষ পেথর কাটা িছল yathrob 

এর শষ ই দী জািত বানু রাইজা । খা ােজর যুে র পর পর ই মাঃ তােদর 

উপর নজর রাখেত  করেলন।আল মুবড়কপির িলেখেছন "  দািব করেলন 

য দব ত Gabriel এেস নািক তােক বেলেছ ' তেলাওয়ার মু  কেরা, 

যুে ও যা া কেরা, িনেজর াণ এর দািব ছেরা না ।িনেজর িবেবক ক বাঁচাও!' 

িতিন সােথ সােথ তার অনুগামীেদর জাগাড় কের বানু রাইজা দর িব ে  

যু যা া করেত আর  করেলন" 

      এটা খুব এ উে খ  য ইসলাম এর সব দব বাণী, সব 

াথনায় তােদরেক যুে দাজা া কেত বেল । দব ত রা হািজর হয় ধু মাঃ 

এর ােণর অি  র া করেত । মুসিলম রা ায়শঃই নামাজ পড়ার পর 

মসিজদ এ হািজর হয়। সবেথেক এর চলন দখা যায় রমজান মাস চলাকালীন 

।১৯৮১ সােল Khomeini উে খ কের " মহরাব মােন যুে র জায়গা/ 

যু ে , তারমােন মহরােবর নামাজ পড়ার পর মুসিলম দর যু যা া করা 

েয়াজন । কারণ সটাই আ াহ এর িনেদশ । আমােদর পিব  নবী িছেলন 

যা া , িতিন ইসলাম দর ােথ মানুষ মারতএন।  তারা মানুষ মারেত অব  

িছেলন । আমােদর এমন একজন খািলপ দরকার য হাত পা করেত পারেব । 

যভােব আমােদর নবী মাঃ কেরিছেলন।" 



          মাঃ একইভােব বানু রাইজা দর িঘের গৃহবি  

কের রেখিছেলন। দািব কেরিছেলন এটাও ম াবাসীেদর সােথ িমেল তােক 

মারার ব ব া করেছ। ২৫ িদন সই ঘরাও বজায় িছল । তারপর বানু রাইজা 

িবনাশেত আ সমপণ করেলন । মাঃ তােদরেক হাতকড়া পিরেয় ব ী 

করেলন, িশ  নারী দর আলাদা ব ব া করা হেলা । একইভােব বিশরভাগ 

পু ষেদর মের দওয়া হেলা । নারী িশ  দর ক ীতদাস িহসােব িবি  

কের দওয়া হেলা । তােদর স ি  িবনা বাধায় লুট কের নওয়া হেলা । 

বিশরভাগ মাঃ িনেজর কােছ রাখেলন। বািকটা দেলর সদেস র মেধ  ভাগ 

কের দওয়া হেলা । 

        এখান আল মুবড়কপুরী উে খ কেরন " ই দীরা 

তােদর যথােযাগ  শাি  পেতিছল শষ নবীর িব ে  ষড়য  করার ফেল , 

তােদর বািড়ঘর আ ন লািগেয় পুিড়েয় ফলা িহেয়ছুেলা। তার মেধ  ১৫০০ 

তেলায়াড় , ২০০০ বশা, ৩০০ আিমর এবং ৫০০ আেরা নানা হািতয়ার িছল না 

মুসিলম দর হেত িগেয়িছল ।"  মা  খাড়ার অেনক হািতয়ার ও তারা 

জাগাড় কেরিছল।  

      ইসলািমক ঐিতহািসক রা খুব তাড়াতািড় ই গা হত ার 

ন ায তা মাণ করেত িগেয় রায়জা র দাষােরাপ কেরেছন । তােদরেক মাঃ 

এর হত া পিরক না করার জন  দায়ী কেরেছন , তােদরেক বঈমান িহসাব 

িচিহত কেরেছন । িক  তারা এটা বলেত পােরনিন য এরা এমন িক পাপ 

কাজ কেরিছল যার জন  তােদর সবাইেক গণহত ার মত জঘন  পিরণিত পেত 

হেলা । পরবত েত মুলিসমরা মিদনার পােশ িবশাল খাল কেট সখােন তেদর 



অগিণত মৃতেদহ ফেল িদেয়িছল । তােদর বিশরভাগ কই গলা কেট মারা 

হেয়িছল। 

            বানু নািদর দর নতা য়াই ইবন আখতাব , তার 

কন া সািফয়া িছল ব ীেদর মেধ  । মাঃ এর লুেটর ভােগ তারা পেড়িছল । 

তােক হাত পছেন বঁেধ িনেয় আসা হয় মাঃ এর সামেন , হাঁটু গেড় মা েত 

বিসেয় তােক জনস ুেখ মাথা কেট বধ করা হয়।  

           িকেশারেদর মেধ  কােদর মারা হেব আর কােদর 

বাঁিচেয় রাখা হেব সটা িনণয় করার জন  মাঃ এর অনুগামীরা তােদর 

যৗনাে র লাম এর বৃি  পরী া করা হেলা । যােদর লাম িছল তােদরেক 

মের ফলা হেলা । বঁেচ যাওয়া এক ই দী পের বেলেছ " আিম বানু রাইজা 

র ব ীেদর মেধ  একজন িছলাম। তারা আমােদর পরী া করেলা , যােদর 

লাম িছল মের িদেলা।যােদর িছল না বাঁিচেয় রাখেলা । আমার তখেনা লাম 

ওেঠিন তাই আিম বেচঁ িগেয়িছলাম" 

        পু ষেদর মের ফলার পর নারী দর লাইন িদেয় 

দাঁড় কিরেয় রাখা হেলা । মাঃ সবার সামেন এেলন , সবাইেক দেখলন এবং 

অবেশেষ পেনেরা বছর বয়শী রায়হানা ক পছ  করেলন । তােক িববাহ 

াব িদেলন।িক  রায়হানা তার িপতা এবং ভাইেদর হত াকারী খুিন ক িবেয় 

করেত না চাইেল মাঃ তােক তার হােরেম যৗনদাসী েপ পা েয় িদেলন । 

বািক নারীেদরেক ীতদাসী িহসােব বঁেচ দওয়া হেলা। 



         তার মৃতু  শয া ত মাঃ তার অনুগামীেদর 

যেকােনা মূেল  ইসলােমর সার এর আেদশ িদেয় যান ।অ ারািবয়ান, 

পািসয়ান অিব াসী দর হত ার িনেদশ দন। ি তীয় খিলপ উমর ক তার 

রাজ  এর উ রািধকারী কের যান । ই দী খৃ ান এবং পাগান ধম িব ািশ দর 

ক জারপূবক ইসলাম হণ করেত বাদ  কেরন । নইেল তেদরেক মৃতু র 

কারণ হন ।  

        লুেটর সব সাম ী মাঃ এর কােছ থাকাই মাঃ িদন 

িদন আেরা দয়ালু হেল উেঠিছেলন  

 আনাস বেলেছন " আমােদর নবীেক কও ভােলােবেস 

খজুর িদেল এবং ইসলােমর রণ নইেল িতিন সাহায  াথ র ই া পূরণ 

করেতন " 

       কারআেনর বাণীেত পাওয়া যাই িকভােব মাঃ বানু 

নািদর এবং কারাইজার হত ালীলা চািলেয়িছেলন। এবং অসংখ  নারী পু ষ 

ক দাস বািনেয়িছেলন। "  He caused those of the prophet of 

the book who helped him to come out of their forts . 

Some you killed , some you took prisoners" (Q , 

33:26) 

     

          ((ম াবাসী রা ক মাঃ ক সৎ বেল ভাবত ??)) 



          মুসিলম র দািব কের য ম াবাসীরা মাঃ ক 

ভােলাবাসেতা, সৎ ভেব তােক দ  "আিমন "। এই দািব সৈবব িমথ া। 

আিমন িছল ম ার ব বসায়ীেদর বাজাচল  নাম যারা অন  যাইগা থেক মাল 

প  িকেন এখােন িবি  করেতা । িকছু িবদ াভবেনর সদস  কও আমীন বলা 

হেতা । যেকােনা কেমর লাকেকই আিমন বেল ডাকা যত ম া ত । একােণ 

িকছু উদাহরণ দওয়া হেলা আিমন এল মাকাতাবা ( াগােরর াি ) 

,আিমন এক শটা ( পুিলশ াি ), এবং মাজলাস এল অ া ( াি  বাড)  

      মাঃ এর মেন জয়নাব এর ামী আবুল আউশ কও 

আিমন বলা হেতা তার কােজর কারেণ । স ইসলাম িনেজ থেক হণ কেরিন, 

তােক জার করা হেয়েছ িল ।  

      মাঃ একসম়কা তার থমা প ী খািদজার হেল 

িহসােবর খবর রাখেতন  এবং তার স ি র াি ও িছেলন । দামা ােসর 

িকছু জিম তার হয় িদেয় িবি  কেরিছেলন খািদজা। িকছু মাঃ কখেনাই সই 

স ি র পুেরা দািয়  ননিন। ম াবাসী র তােক আিমন বলেতা তার এই 

পশার কারেণ । তারা কােনািদনও তােক  িব াস আ াহ এর ত বেল িব াস 

কেরিন , এবং তার জন  আিমন বেলও ডাকেত না। মাঃ িনেজই কারআন এ 

উে খ কেরেছন য যারা তােক সবেথেক ভােলা , কাছ থেক িচনেতা , তারা 

তােক াইসয় ' িমথ াবাদী ' এবং pagol' ' বেল সে াধন করেতা। 

মাঃ িনেজই আবার এই দািব খািরজ কের, এর যুি  িদেয় 

বলেছন " Therefore continue to remind , for by t grace 



of your lord , you are not a soothsayer , or a madman 

"( Q, 52:29) 

     

     (( তিকআহ : পিব  ব না ::)) 

 

         আমরা দেখিছ িকভােব মাঃ িনেজ িমথ া বলেতন 

, ঠকােতন তার আেশপােশর মানুষেদর । কথায় ভুিলেয় তেদর িব াস অজন 

করেতন , যােত পের তােদরেক িনেজর াথিসি  র জন  হত া করেত পােরন  

এবং ত অনুগামী দর কও সই পথ অনুসরণ করেত আেদশ িদেয়িছেলন। 

এরকম অেনক কািহনী আেছ , যখােন দখা যায় য মাঃ অেনক অিব াসী 

আিদবাসীেদর সােথ ব ু  করেছন , পের তােদরেক ধাঁকা িদেয় হত া 

কেরেছন । 

          দাইিব ট মাঃ ম াবাসীরা সােথ শাি  চুি  

া র কেরিছেলন, এই কথা িদেয় য তার সােথ ম া থেক যসব যুবক 

চেল এেসেছ তােদর সবাইেক িতিন িফিরেয় দেবন । এই চুি  এক  অন তম 

মাণ য ম া বাসীরা কখেনাই মাঃ ক মারার চ া কেরিন , পের য 

অিভেযাগ ওেদর িব ে  মাঃ এেনিছেলন সটা িমথ া । ম াবাসীরা এটা িনেয় 

িচি ত িছেলন য টদেদর ঘেরর ছেলরা মাঃ দেল যাগ িদেয় ডাকােতর 

দেল পিরণত হেয়েছ হয়েতা । 



          ইবন ইশা র কািহনী ত আবু বািসর এর , ম ার এক 

যুবক এর কথা জানা যায় য এই চুি  া র এর িপর ম া ত িফের িগেয়িছল 

। তার পিরবার তােক বািড় ফরােনার জন  জন লাক পা েয়িছল া িরত 

চুি র এক  কাগেজর সােথ । মাঃ দায়ব  হাওয়া ত িতিন আবু বািসর ক 

বলেলন " যাও। আ াহ তামােক দখেবন এবং তামার সি সািথ দর কও 

ক ' পালােনার রা া ' দিখেয় দেবন "। আবু বািসর তার কথার অ িনিহত 

অথ বুঝেত পের তােদর সােথ ম ার পেথ রওনা িদল । ছয় মাইল যাবার পর 

তারা িব াম িনেত দাড়ােল বািসর তার স ী র কােছ িগেয় বলেল " তামার 

তােলায়ার টা িক বশ ধারােলা ?" স বািসর ক টােলায়ার টা দখেত িদেল 

আবু বািসর সােথ সােথ আঘাত কের তার ধর থেক মাথা কেট আলাদা কের 

িদল । তারপর স মাঃ এর কােছ িফের িগেয় বলেলা " হ ভু , তামার 

দায় আিম পূরণ কের িদেয়িছ । তামার এই িনেয় িচ ার এর কােনা কারণ 

নই , পেথ আিম িনেজেক র া কেরিছ , আমার ধম কও র া কেরিছ " 

মাঃ স ি র হািস হেস তােক রাইশ এর পেথ ডাকািত করেত পা েয় 

িদেলন ।  

       মাঃ কায়ারাইশ দর সােথ " তােদর ক ারাভান এ 

লুটপাট চালােবন না " এই অেথ চুি  া র কেরিছেলন।  তা িতিন সই 

চুি  ল ন এরও এক উপায় বর কের ফলেলন । ইবন ইশা জানান " 

মুসিলম র েনিছল মাঃ এবং আবু বািসর এর সংলাপ। তারা সকােল মাঃ এর 

সােথ যাগদান করেলা এবং উৎসািহত িবেয় কায়ািড়ষ এর পেথ লুটপাট 

ডাকািত করেত করেত যেত লাগেলা । সব ক ারাভান তছনছ কের িদল, 



মানুষ ধীের কচুকাটা করেত লাগেলা । কারাইশী দর সােথ তার চুি র 

কােনা  মাঃ দনিন । য লাক চুি  া র কেরিছল তােক ব ী কের 

ধের যাওয়া হেলা " 

      ইসলােমর ইিতহাস ধু বইমািন আর ঠকবািজ ট 

ভিত । মুসিলম অনুগামীরা মাঃ এর ািয়  িছল । িক  মাঃ এর তােদর িতও 

কনক হ ীিত িছল না । িতিন তােদরেক যখােন সখােন যু  করেত , 

ডাকািত করেত পা েয় িদেতন। অেনেক মারা পড়ত ।িক  তবুও মাঃ এর 

লড়াই থােমনিন । এবং কৃত ঠকবােজর মত িতিন পের ম াবাসীেদর উপেরই 

দাষ চািপেয়েছন। 

         মুসিলমেদর ইিতহােস ক েন র কােনা ান নই । 

ম া ত াগ মুসিলম টা তােদর পিরবােরর সােথ সম  স ক িছ  কের 

িদেয়িছল, কও কও িনেজর পিরবার ক হত া করেতও ি ধা কেরিন । 

ইসলাম না মানেল তােদরেক মের দওয়া হেতা । অপরিদেক ম াবাসীরা 

তােদর মুসিলম আি য়েদর িত পরম ম ময় িছেলন। 

       অবেশেষ মাঃ এর িব াসঘাতকতা এবং ছলচাতুির ত 

ু  জনতা তােক মারার জন  অিভযান চালােলা ।িক  তারা মাঃ এর মত 

ববর িছল না । আেছ থেকই যুে র ান কাল বেল রেখিছেলা । সই সুেযােগ 

মাঃ মিদনার চারপােশ িবরাট খাল কাটেলন । সই যু  সইনদল যা " 

শ বািহনী " নােম ইিতহােস পিরিচত , তারা এেস খাল দেখ িকভােব টা পর 

করা যায় সটা ভাবেত বসেলন। বানু রাইজা র সাহায  চেলা। তােদর মেধ  

ব াঘাত সৃি  করেত মাঃ নুয়াম নামক এক সদ  মুসিলম ক ডেক বলেলন 



" তুিম এ আমােদর একমা  ভরসা । যাও এই যু  থেক আমােদর বাঁচেত 

তুিম এ পােরা । ওেদর মেধ  সংঘাত ঘটাও। যু  ভেঙ দাও "  

       ইবন ইশা বািক ঘটনার বণনা দন এভােব , " নুআম 

মাঃ এর িকতঃ মত তােদর কােছ িগেয় বলল ' এটা তামােদর মাতৃভূিম, 

তামােদর ছেলেমেয়, ী, জিমজায়গা সব এখােন ।িক  এখানকার রাইশ 

এবং ঘটাফান টা তামােদর মত নয়।ওটা িনেজর াথিসি র জন  মাঃ এর 

িত চায়, ওরা বঈমান । এখন এেদর িব ে  গেল পের তামােদর সমস া 

হেব । িনেজর দেশই তামরা অত াচািরত হেব । আমােক িব াস কেরা । 

আিম মাঃ এবং তার দলবল ক দেখিছ । ওরা ও রাইশ দর িব ে  । 

এেদর সােথ সি  কের নাও।তারপর সবাই িমেল মাঃ এর শষ িদন দিখেয় 

দেবা । " ই দী a বলল এটা চমৎকার এক  সুেযাগ।  

    পরপর নুয়া  গেলা কায়ািড়স দর নতার কােছ । িগেয় 

বলেলা ' তুিম জােনা তামােক মায় কতটা ভােলাবািস এবং আিম মাঃ এর 

স  িচরতের ত াগ কেরিছ । আিম িকছু গাপন কথা েনিছ যা তামােক 

জানােনা আমার কতব  বেল আিম মেন কির" নতা কথা শানােনার অনুমিত 

িদেল নুয়া ম বলেত থােক ' আমার কতঃ িব াস কেরা , ই দী র এখন মাঃ 

এর িব ে  লড়াই ঘাষণ কের অনুতাপ করেছ । তারা মাঃ এর কােছ লাক 

পা েয় বলেত নলাম ' আমরা যিদ রাইশ ও ঘাফটান দর িকছু লাক 

তামােদর হােতর তুেল িদ , তুিম িক তােদর মের তােদর িকছু স ি র 

ভাগ আমােদরেক িদেত পারেব ? তারপর তােদর বািক লাকেদর আমরা ই 



দল িমেল মের িদেয় পারেবা । ' তামােদর চুি  ওরা উল ন কেরেছ । তাই 

ওরা যিদ লাক পাঠােত বেল তুিম একদম পাঠােব না "  

      তারপর স সই একই ধরেনর ি চাির কথা ঘাফতান 

দর কােছও বেল আসল । তােদর মেধ  সংঘাত  হেলা। 

     এই ছলচাতুির র ফল প তারা যুে  করেত অসমথ 

হেলা, ম া র লােকরা িফের গেলা । অপরিদেক মিদনা ত রাইশ এবং 

ঘাফতন তাই িনেজেদর মেধ  মেনামািলন , সংঘষ  করেলা।  

     এই িনেয় পের মাঃ ক তার অনুচর  করেল িতিন 

বেলন" এটাই আসল নীিত ! " ম াবাসী এক ব ি  মাঃ ক তােদর পিরবােরর 

ছেল েলােক িফিরেয় দওয়ার অনুমিত চেল মাঃ বেলিছেলন " তামার 

যা করার কের নাও" 

     মুসিলম র পি ম এ এেসিছল , এখােন এেস 

আধুিনকতােক আিল ন কের, তামার সামেন তামার দেশর ণগান কের 

দিখেয়িছল দেশর িত তােদর ভােলাবাসা। িক  আসেল তারা ইসলােমর 

সবাি ক জয় ছাড়া আর কােনা িকছুই চায়িন । 

      ইসলাম এ আেগভােগ িমথ া কথা বলা বেল " তািকলাহ 

" । যই িনওম অনুযায়ী যেকােনা মুসিলম যেকােনা সময় কােনা অমুসিলম 

ব ি েক িমথ া কথা বেল তােক ইসলােমর জােল ফলেত পাের। এর অন তম 

উে শ  হেলা ইসলােমর আসল আত  এবং মিক র আসল ও থেক 

সাধারণ মানুষ ক অনবিহত রাখা । তােদরেক ভুলভাল বাঝােনা। িজহাদী দর 



সুেযাগ কের দওয়া সাধারণ মানুহ এর অেগাচের । রজা আসলান তার বই 

"no god but God" এ ইসলামীও তারণার বণনা িদেয়েছন " পৃিথীব াপী 

ইসলােমর সােথ যা হে  সটা তােদর অ । ইসলাম এবং পি মী সবত ার 

লড়াই স  নয়। িতিন আেরা লেখন " পি ম ধু এক  দশক মা  । 

ইসলােমর মেধ র ে র কারণ হেলা ওটা এই সামান  ব াপার িনেয় ম  য 

ইসলােমর পেরর অধ ায়  ক িলখেব " দখা যাে  িনউ ইক, প াগন, 

বািলন , ল ন, মাি দ এসব ইসলােমর িনিজয় ঝােমলার মেধ  দািড়েয় আেছ 

। অসলান হেলা নশনাল ইরািনয়ান আেমিরকান কাউি েলর এক সি য় 

সদস ।  

        যমন ইসলাম এর এক  হাস কর অথচ ব  ব ব ত 

এক  তােকায়াহ য  মুসিলম পু ষ রা পি মী নারী দর সােথ ম করেত 

ব বহার কের স  হেলা " ইসলাম এ েত ক নারী ক রানী র স ােন রাখা 

হয় " । এমন রানী আমার দখা এখেনা বািক আেছ যখােন তােক মানিসক, 

শারীিরক আঘাত িনয়িমত সহ  করেত হয়! 

     গা ালী হেলন ইসলাম এর সবেচেয় জনি য় এক 

িব ান , িতিন লেখন " speaking is a men's to achieve 

objectives. If praise worthy aim is attainable through 

both telling the truth and lying , it is unlawful to 

accomplish through lying because there is no need for 

it. When it is possible to achieve such an aim by lying 



but not by telling the truth , it is permissible to lie if 

attaining the goal is permissible "  

         এটা বলা আনবশ ক য ইসলােমর সরব আকাি ত 

ল  হেলা ইসলােমর সমৃি  । যখনই এক মুসিলম তামার িদেক তািকেয় , 

হেস , িমি  কথা বেল তামার দেশর ণগান করেব, ভােলাবাসা দখােব , 

তখনই মেন রাখেব কারআেনর এ ইবন কথীর বেলেছ "  we smile in 

the face of some of people although our hearts curse 

them "  

       িজহাদ এর ই মূল উপাদান হেলা - তারণা এবং 

আত । এটা মেন রাখেল হইেতা ভােলা হেব , িয  বেলিছেলন শয়তান ও 

িমথ াচার কের, হত া কের িদনযাপন কের । 

               

 

ি তীয় অধ ায় :: 

   মাঃ এর চির  এবং ব ি  )) 

  

 মাঃ এর জীবন িনেয় হাজােরা গ কািহিন আেছ।তােদর 

মেধ  বিশরভাগ জাল , বািক েলা বল এবং অিব াস । িক  মেন করা হয় 

িকছু কািহনী সিহহ ( সিত  ) এবং িকছু হাদীথ ( লাকমুেখ চিলত) । এই 

কািহনী িল পের মাঃ এর জীবনযা া, তার মানিসক অব া, চিরে র 



পিরবতেনর গিত, সবিকছু স েকই আমরা মাটামু  ওয়ািকবহাল হেত পাির 

। এবং িবিভ  পযােলাচনার মাধ েম আমরা ছিব পাই  এক াথপর, অহংকারী 

, াকািম ব ি র ! 

           এই ব াপাের গেবষণা সংকীণ , কারণ মুসিলম রা 

কারআেনর সােথ িমিলেয় মাঃ এর জীবনী চচা করেত অনুমিত দয়না। িক  

, আমরা যটু  জানেত পেরিছ তার ব ি  স েক তা য ধু কাম এর 

সং া র সােথ একদম িমেল যায় তাই নায়, তার অনুগামীেদর অ ু ত 

ব বহােরও তার পিরচয় পাওয়া যায়। যেনা তার চির  দাষ কােনা এক আজব 

উপােয় তার অনুগামীেদর মেধ ও ছিড়েয় পেড়েছ। যারা তার মেতাই আ  

অহংকারী, তারক এবং সহানুভূিত হীন। 

        আমরা মাঃ এর চির  মানিসক চির  িনপুণ ভােব 

িবচার করেলই বুঝেত পারেবা য মুসিলম রা কেনা এেতা ধযিহন, 

আ মণা ক, সে হবািতক । এবং তারা িনেজরা অত াচার কাির , তারক 

জািত হেলও কেনা তারা িনেজেদর ক িনপীিড়ত - অত াচািরত বেল দািব 

কের । 

          ((( কাম বা আ রিত িক ?)) 

      The diagnostic and statistical manual 

of mental disorders ( DSM - IV) ারা বিতত স া অনুযায়ী 

narcissm বা কাম হেলা এমন এক  মানিসক এবং চািরি ক ব ািধ যা " 

revolves around a pattern of grandiosity, need for 



attention , admiration , and sence of entitlement. 

Often individuals feel overly important and will 

exaggerate achievements and will accept , mad often 

demand, praise ,and admiration despite worthy 

achievements " 

       তা এই িহসােব েত ক মানুষ ই অ িব র াকামী। 

আ মু । সামান  আ মু তা, ব ি র আ  স ান , বাড়ায় এবং জীবেনর 

ভােলা িদক েলােক উপলি  করেত সাহায  কের । সই কারেণই এই ব ািধ 

িনণয় করা ক ন এক  কাজ। 

    কােনা ব ি র এই আ রিত মূলক চির  - মানিসক 

দাষ আেছ িকনা টা বুঝেত গেল িনে া  িবষয় েলা র মেধ  অ ত পাঁচটা  

িজিনস ল  করেত হেব 

    ১)  িনেজেক সবদা আড় র পূণ এবং পূণ ভাবা ।( 

যমন িনেজর সাফল  এবং মতা স েক বািড়েয় , রং ছিড়েয় কথা বলা, 

এতটাই য িমথ া বলেত ি ধােবাধ কের না ।িনেজেক উ তর আসেন , 

স ােন বসােত চাওয়া, সই মতা বা সাফল  না থাকা সে ও) 

     ২) অত ািধক সাফেল র ক নায় ম  থাকা, মতা, 

অিতমানবীয় শি  স েক অথবা অসম িতভা র ক নায় ম  থাকা। ( The 

central narcissist) অথবা িনেজেক চ  পবান এবং কমনীয়, 



মু তায় ক না করা ( The somatic narcissist) অথবা েমর জগেত 

িনেজেক অতুলনীয় বেল িতি ত িহসােব ক না করা । 

    ৩) সই ব ি  িনেজেক একদম মৗিলক এবং িবেশষ 

ভােব । তার সােথ এইরকম ব বহার করা উিচত, তার এই েলা াপ , এই 

িলর স উপেযাগী এরকম মানিসক িচ া থাকা। সবসমই উ পেদ 

মতাশালী লােকেদর মেধ  িনেজেক িচ া করা । 

   ৪) সই ব ি র সবসমই অিতির  শংসা, মেনােযাগ , 

িন য়তা েয়াজন , এবং স িল না পেল িনেজেক অিত মতাশালী বেল 

মেন করা যার হােত মানুষ এর ম ল অম ল িনয়ি ত হেব ।   ৫) িনেজেক 

অিতির  পূণ ভাবা ,অপেরর কাছ থেক অেযৗি ক মেনােযাগ এবং 

স ান আশা করা  । িনেজর সম  ই া পূরেণর দািব জানােনা। 

     ৬) interpersonally exploitative থাকা।মেন 

িনেজর সাফল  অজেনর জন  অন েক ব বহার করা ।  

    ৭) কানরকম সহানুভুিত বাধ না থাকা। আেশপােশর 

মানুষ , এমনিক পিরবার পিরজেনর সুিবধা অসুিবধার ীকৃিত না দওয়া। 

    ৮) সবসমই অেন র িত িহংসা - াভ ভাব থাকা , 

এবং মেন করা য অন রাও তােক সমান ভােব িহংসা করেছ ।  



     ৯) চ  অহংকার থাকা, মাথা গরম ভাব হাওয়া, 

িনেজর ই া কমেতা পূরণ না হেল চ  মজাজ দখেনা,অেনকে ে  

হতাশা এবং মানিসক জ লতাই ভাগা। 

        উপেরা  সবক  রাগ ল ণ এ মাঃ এর উপি ত 

িছল ।  

   ১)িতিন িনেজেক আ াহ বা ভগবােনর ত এবং সব 

নবীেদর  নবী  বেল দািব কেরিছেলন। (৩৩:২১)  

 ২) কানরকম মাণ দখেত রািজ হনিন। এবং আশা 

কেরিছেলন মানুষ তােক এমনই এমনই িব াস করেব এবং ীকার ও কের 

নেব। 

  ৩) িনেজেক "খয়রা ই খালক" ( আ াহ র  সৃি ), 

"এক চমৎকার িনদশণ", "সব নবীেদর থেক ভগবােনর বিশ িনকট", 

"পছ সই মানুষ" এবং" জগেতর ক ণা " বেল উে খ করেতন । 

   ৪) বলেতন আ াহ তােক তার ই ামত মা উস মা 

করার এবং শাি  দওয়ার অনুমিত এবং শি  িদেয়েছন 

   ৫) িতিন িনেজর াথিসি র জন  তার অনুগামীেদর ক 

ব বহার কেরিছেলন , তােদরেক যুে  যেত উৎসাহ িদেয়িছেলন এবং 

ইসলােমর সােরর নােম লুটপাট ডাকািত চািলেয় িনেজেক ধনী কেরিছেলন। 



  ৬) িনহত, আহত, িনপীিড়ত , ধিষত  - করার িত ই তার 

কােনা সহানুভুিত কােনািদনও িছল না। িনেজর অনুগামীরা মারা গেলও 

কােনািদনও সক দশন কেরনিন । 

   ৭) চ  বদ মজািজ িছেলন । সবার থেক পূণ স ান 

এবং আনুগত  দািব করেতন । 

     ৮) িনেজর নতৃ  িনেজই দান কেরিছেলন। অজন 

কেরনিন। মেন করেতন আ াহ এর company র সব স ি  তার এবং 

িতিন য়ং company র CEO ! 

   ৯) তার সবেথেক চ  দািব িছল য আ াহ এবং বািক 

দব েতর নািক সবসমই তার শংসাই প মুখ িছেলন ! " Truly, Allah 

and his angels send praise and blessings upon the 

prophet .o you who believe ! Praise and bless the 

prophet with utmost laud and blessings and surrender 

to him a great surrender "( Q ,33:56) সুতরাং িতিন মেন 

করেতন সম  জগৎ তার শংসাই মুখর। 

    িনে া  কারআেনর উি েত তার আ  জািহেরর িকছু 

িনদশন দওয়া হেলা  

●     And you stand 

on an exalted standard of character (Q, 68:4) 



●    You are a lamb 

with spirited light (Q, 33:46) 

●    You of faith , 

say not to the prophet of words of ambiguous 

import like listen to us but words with respect 

and obey him , to those who don't submit there 

is a grievous punishment (Q 2:104) 

●    He who obeys 

the messenger obeys Allah (Q ,4:80) 

●     He who 

disobeys the apostle after guidance had been 

revealed will burn in hell (Q ,4:114) 

●     You 

Mohammed may have whomever you desire , 

there is no blame (Q 33:51) 

●    Allah gave his 

messenger lordship and power over 

whomever he wills (Q ,59:6) 

●    Blessed is he 

who holds the reins of kingship (Q, 67:1) 

●    You 

Mohammed are an excellent character of 



tremendous morality, soon you will see and 

they will see , which of you is afflicted with 

madness (Q,68:4) 

●      Verily this is 

the word brought by a most honourable 

messenger imbued with power the lord of the 

thrones , mighty , one to be obeyed (Q, 81:19) 

 

     

     

   ইবন শাদ জানান য মাঃ বেলেছন " পৃিথবীর সম  

দেশর মেধ  আ াহ আরব ক বেছ িনেয়েছন । আরব দর মেধ   িতিন 

কীনানা ক বেছ িনেয়েছন । কীনানা র মেধ  থেক িতিন বেছ িনেয়েছ 

রাইশ দরেক ( তার িনেজর আিদবাসী দল) , রাইশ দর মেধ  থেক 

িতিন বেচঁ বাণী হািশম ক ( তার িনেজর বংশ) । এবং বাণী হািশম দর মেধ  

থেক িতিন বেছেছন আমােক!" 

        

       আমার মেত মাঃ সবেথেক মমাি ক দািব হেলা য 

আ াহ তােক আেগ থেকই তার সম  ভিবষ ত পােপর ফল থেক মুি  

িদেয় িদেয়েছন " lo! We have given thee ( O Mohammad) 

a clear victory. That allah may forgive thee of thy sin 



that which is pasy and that which is to come "(Q, 

48:1-2)  কােনা সু  মি ে র ভগবান িক এরকম কাজ করেত পের 

কখেনা ? এইজেন ই হয়েটা মাঃ এরকম নরকীয় মনুষ  তর জীবন যাপন 

কেরেছন ।এমন কােনা অসৎ পাপ কাজ নই যটা িতিন কেরনিন । িতিন িক 

সিত ই িব াস করেতন তােক তার এই হত া, ধষণ, অত াচােরর জবাব িদেত 

হেব না? িতিন সম  পােপর উেধ ? 

    মাঃ িনেজর স েক  িনে া  দািব িল কেরিছেলন  

●        সব শি মান 

আ াহ র সৃি  থম এবং অিবন র আ া হলাম আিম 

●      সবিকছুর আেগ ভু 

সৃি  কেরিছেলন আমার মন 

●        আ াহর থেক 

আমার জ  এবং আমার থেক বািক অনুগামী িব াসী ভ েদর 

●      আ াহ যমন 

আমােক অিভজাত উ ত বািনেয়িছেলন তমিন আমােক িতিন 

িদেয়েছন সব ত চির । 

●       যিদ আিম না 

থাকতাম এই জগৎ সংসার থাকেতা না        

    



    এবার এই পাগলািম পূণ কথার সােথ আমােদর িয র 

কথার তুলনা কর। যখন যী েক কও  good master bole সেবাধন 

কেরন তখন িতিন বেলন " আমােক কেনা এরকম ভােব ডাকছ ? আমরা 

কও এ যেথ  ভােলা নই। একমা  সই পরম ঈ র ছাড়া ।" মাঃ এর মত 

িহন  কাজ িয  কােনািদনও কেরন িন, নিতিন এটা দািব কেরেছন য তার 

জেন ই ভগবান এই পৃিথবী সৃি  কেরেছন । বর  িতিন িনেজেক সৃি  র এক 

কােনা মা  বেল, ত াগী বেল উে খ কেরেছন। যখােন মাঃ এবং তার 

অনুগামীরা দািব কেরেছ য মুসিলম িহসােব  তােদর অিধকার আেছ  সবাইেক 

হত া করার।  কবলমা  এক অত ািধক আ রিত ম  অহংকারী মানুষ ই এটা 

িনঃ াস করেত কের য তার জন  এই জগৎ এর উৎপি । 

      যিদও এক কিম ব ি  মােঝ মােঝ মানবতা স  

মানুেষর প ধরন করেতা িনেজর াথ িসি র জন  । আট িমিধ বেলন মাঃ 

বেলেছন " আিম ই আ াহ, ( হাবীবু াহ) এবং কানরকম গব ছাড়া আিম 

বলিছ য আিম স ােনর পতাকা বহন কির। শষ িদন পয  কের যােবা। 

সবেশেষ আ াহ আমার জন  জা াত সবেথেক উচু ান তির রাখেবন, আিম 

আমার সব লাক িনেয় সখােন েবশ করেবা । আিমই থম এবং আিমই 

শষ। এটা আিম বলিছ কানরকম অহংকার গবেবাধ ছাড়াই " 

        এসব কথাও জ ল ও হাস কর। িতিন থেম িনেজেক 

আ াহ বলেলও পের আ াহ ক এক আলাদা ব ি  িহসােব উে খ কেরেছন 

। আবার আেগ বেলেছন য জা াত এ আেগ থেকই নবীরা থােক । পের 

বলেছন িতিন একা থাকেবন । ক িব াসেযাগ  নয়। 



       াকাম ব ি রা সুিনি ত হয়।িক  আসেল ভতের 

ভতের তােদর আ  স ান ান থােক না । Dr Sam vaknin  হেলন 

maligiant self love বই এর লখক  । তােক এই ব াপাের একজন 

বা া বেল মেন করা হয়। তার িনেজরও এই মানুিষক ব ািধ থাকাই িতিন 

রাগ র ভােলা কাহােরা যভােব  বােঝন স  বেড়া বেড়া মেনােরাগিবদ 

রাও বুঝেত পােরন না ।রে র সােরর মত আ রিত ও নানা পযােয় দখা 

িদেত পাের । ভাকিনন যােদর এই রাগ ধরা পেড়েছ আেগ তার থেক সামান  

বিশ আ রিত মূলক িছেলন । সই অিভ তাই এনােক এই ব ািধেত এবং 

তার সুিবধা অসুিবধার সােথ বিশ ওয়ািকবহাল কেরেছ ।  

      িতিন ব াখ া করেছন " সবাই অি র আ রিত কািম । 

এ  এক  সু  ঘটনা , বাঁচেত সাহায  কের । এবার সু  আ রিত এবং িবকার 

ি য় আ রিত র মেধ  পাথক  আেছ । য  রাগ, আর থম এবং ধান 

ল ণ হেলা আ া  ব ি  মানিসক ভােব  স ূণ িনিবকার । স সবাইেক 

িনেজর স ি  মেন কের । িনেজর াথিসি র জন  সবিকছু করেত পাের , 

মানুষ ক ব বহার করেত পাের । তােদর আঘাত করেতও িপছপা হইনা। 

িনেজেক সবসমই উ  ভােব এবং সকল কই সটা ভাবেব , এটা আশা কের 

। ওরা আ সেচতন হয় না। সবিকছুই বিশ বিশ কের , বাড়াবািড় কের । যিদ 

ভ  হয়, তেব অিতির  পিরমােণ হয়। আ েগাপন কের থােক , সমােজ 

মুেখাশ পের ঘুের বড়ায়। থম ি েত এেদর ক চনা ায় অস ব । " 



          মাঃ এর ভােবর সােথ িমেল যাে , তাই না ? 

িনেচর এক  গ ঃ থেক বাঝা যাই য মাঃ এই ল ণ েলা আেরা বেল 

ভােব বাঝা যায় । তার মিদনা ট আসার ৯ বছর পর বানু তািমন নামক এক 

দল তার সােথ দখা করেত আেস । বেল " মাঃ ! তামার সােথ দখা করেত 

এলাম " এটা মাঃ পছ  কেরনিন । িতিন সবসমই স ােনর সােথ ব ব ত 

হেত চাইেতন । তাই তােদর ডােক িতিন সাড়া িদেলন না এবং আ াহ নােম 

বাণী তির কের তােক স ান জানােনা টা বাধ তমূলক কর িদেলন ।   

        " O you who believe ! Be not 

forward in the presence of Allah and his messenger , 

and be careful of Allah ; surely Allah is hearing , 

knowing . O you blieve ! Do not raise your voice 

Infront of the prophet. And do not speak loudly with 

him . Surely those who lower their voices before 

Allah s messenger will be given forgiveness and a 

great reward . " 

          এই আগ ক রা আ াহ র িত অ া কাশ 

কেরিন । তারা মাঃ ক িনেজর লাক ভেব ই আদের সে াধন কেরিছল । 

এই জার কের স ান আদায় করা , এটাই িক আ রিত মূলকতার অন তম 

িনদশন নয় ? 

     

    ((   আ রিতর আরাধনা )) 



         কমী লােকেদর সংশক দরকার হয়। সরকমই 

মাঃ িনেজর চািরপােশ এক অ শ  বৃ  অ ন কেরিছেলন জার ক  িছেলন 

িতিন িনেজ । লাকজন জাগাড় কের তােদর সই বৃে র মেধ  টেন এেন 

তােদর উপহার িদেতন এবং তােদর পরগাছা বৃি েক উৎসাহ িদেতন। যারা 

তার সই বৃে র বাইের িছল তােদরেক শ  িহেসেব গণ  করেতন । ভাকনীন 

বেলেছন  

       " এরা িনেজেদর ক দবতা িহসােব দখেত চায় এবং 

পূিজত হেত চায় । চেকেমেয়,  ী, আ ীয় পিরজন সবার কাছ থেক স ূণ 

আনুগত  দািব কের। িনেজ কাজ না কের সবাই া সবা করেব এটাই আশা 

কের। অ াভািবক চতুর হয়, এরা দ তা সহকাের হ চলন করেত পাের , 

অ াভািবক মহান কথা বেল সবাইেক বেস রােখ ।  

      অ তা, অননুমান যাগ তা, এবং িনিপড়েনর মাধ েম 

সব পিরি িতেক িনয় ণ করেত ভােলাবােস । মানিসক ভারসাম  থােক না । 

ক ভুেলর কােনা িনেদশ থােক না । িনেজই সব িনয়ম কানুন বানায় এবং 

সবাইেক সটা পালন করেত বাধ  কের ।  

   পু ানপু ভােব ব ব াপনা নয়। ছােটাখােটা সবিকছু 

মেন রােখ । তার কােনা দািব কও পূরণ করেত সমথ না হেল তােক   চরম 

শাি  দয় এবং িনিপড়েনর কের আন  পায়।  

       অন  লাকেদর মানুিষক শারীিরক গাপনীয়তা এবং 

কাজ ক স ান কের না । এমনিক তার সােথ পিরবার পিরজন দখা করেত 



চাইেলও তােদরেক অনুমিত আদায় করেত হয়। তার কােছর লাকেক 

তত ণ িনেজর কাছ থেক িবি  রােখ যত ণ না তারা তার উপর মানিসক, 

আিথক , শারীিরক, সামািজকভােব  স ূণ েপ িনভরশীল । 

     িনেজ মািলক িহসােব আচরণ কের, অপেরর কাজ এর 

তী  সমােলাচনা কের। ছােটাখােটা বুেকর কােনা মা তার কােছ থােক না 

, অপরিদেক িনেজর শংসায় প মুখ থােক । এইসব বেল িনেজর বৃে র 

লাকজন ক আকৃ  রাখার চ া কের। " 

        আেগর অধ ােয় ই আমরা দেখিছ িকভােব মাঃ 

িনেজর কাছ থেক তার সব ি য়জনেক ের সিরেয় িদেয়িছেলন, কারণ তারা 

অন ায় আবদার মানেত রািজ হইিন। একইভােব িতিন ম াবাসী যুবকেদর ক 

তােদরেক পিরবার থেক ইসলােমর লাভ দিখেয় আলাদা কের িদেয়িছেলন 

।পের আবার তােদর হােতই তােদর পিরবােরর হত া কেরিছেলন । আপনার 

স ােনর যিদ মুসিলম ব ু  থােক তেব এইেবলা তার থেক িনেজর স ান ক 

ের সরাও। আপিন যিদ মেন কেরন য মধ প ী মুসিলম র সামান  িবপদজনক 

, তাহেল আপনার এই ভুল ধারণা খুব ত ভাঙেত চেলেছ। 

 

(( আে ারিতর অিভশাপ )) 

         একজন সকািম ব ি  জােন য সরাসির আ  

শংসা ন ারজনক, এবং এটা মানুষ হণ করেবন না। তাই মাঃ এর থেক 

বছর জন  িনেজর অনুগামীেদর িদেয় িনেজর ণগান করেতন । আবার মােঝ 



মােঝ বলেতন বিশ শংসা না করেত। বুখারী এবং হািদত এ আেছ " The 

prophet said : do not over praise me as the Christians 

over praised the son of mary. I'm his slave so say ' 

Allah's slave and messenger' " 

      যিদও তার এই ভােলামানুিষর িপছেন িছল অন  

উেদ শ । িতিন তার ও আগামীর দর ক ভুিলেয় িনেজর মাহা  সারা পৃিথবী 

ট ছিড়েয় িদেত চেয়েছন। মানবতার ব ু  ও সংর ক, মানুেষর ব িবক 

নতা , মানব জািতর উ রক, ইত ািদ নােম িনেজেক খ াত কেরিছেলন। তার 

সব অন ায় এর কারণ ও এটাই দিখেয়িছেলন। য মানবজািতর ভােলার জন  

ই তার এই আ ত াগ। িযিন ায় ৯০০ লাকেক য়ানার া ের মের 

বেলিছেলন এটা " সামািজক ন ায়" । মানুেষর কল ােণ র জন  বিলদান । 

     এমনিক পরবত েত িহটলার ও িনেজেক মিহমাি ত 

কেরিন । িতিন আয  জািত ক মহান করার চ া কেরিছল । তার ে ও এই 

ব াপার  ক  নয় । িতিন ও হইেতা তার জািতেক সামেন রেখ িনেজর 

াথ িসি  কেরিছেলন। যিদও এটা পির ার য িতিনও িনেজেক মানব জািতর 

র ক িহেসেব দখেতন । 

  ািলেনর ে  ব াপারটা িছল সাম বাদ। তার মতামেতর 

িব ে  য যত সই হেতা িব হীন ণী শ । তার িন ুকেদর িনধন করা 

হয় কারণ তারা মানুেষর শ  িছল। 

       আ াহ এবং তাঁর ত িহেসেব মাঃ সবার কােছ স ান 

এবং আনুগত  দািব কেরন । কারািনক বাণীেত আ াহ এর মুখ িদেয় বলান " 



Tehy ask you about the spoils . Say : the spoils are for 

the Allah and his messenger. So be careful of your 

duty to Allah and set aright matters to your difference 

, and obey Allah and his messenger if you are 

believers " (Q, 8:1) 

      যেহতু  আরব দর কাছ থেক লুট করা ধণ দৗলেত 

সব শি মান আ াহ এর কােনা েয়াজন নই , সইসব িজিনস সব যত 

আ াহ এর ত এর কােছ । আ াহ ক কও দখেত পাই না , তাই তার সব 

আনুগত  ও কািশত হেতা মাঃ এর কােছ । মাঃ এ হেবন মানুষ এবং 

ভ গবােনর মােঝ থাকা সই ব ি  যােক সবাই পুেজা ও করেব এবং ভয় ও 

পােব ।  

     আ াহ িছল মাঃ এর তির চাল , আিদপত  িব ােরর 

মাধ ম। আ াহ না থাকেল , ধু মা  মাঃ এর জন  কও িক হত া করেত , 

ত াগ করেত , অত াচার করেত রািজ হেতা ? আ াহ হেলা মাঃ এর ি তীয় 

স া। ায়শঃই দখা যায় আ রিত মূলক ব ি  িনেজেক অন  চিরে র 

আড়ােল লুিকেয় রাখেছ । আ াহ িছল মাঃ এর সই পিরবিতত অহং। মাঃ 

িনেজেক আ াহ এর অংশ বািনেয় সব কােজর যুি  এবং ন ায তা দান কের 

তার আ রিত মূলক ি চারী ব বহার এবং ব ি  ক পিরতৃ  রাখেতন। 

      Dr ভাকিনণ বেলেছন " কািম র তােদর মানিসক 

পিরতৃি র জন  সবিকছু করেত পাের । যিদ ভগবােনর আরাধনা , িগজা, িব াস 



, এবং ধেমর আ েয় তারা স  পায় তেব তারা  ভ  এ পিরণত হেব । 

এবং যিদ সই পিরতৃি  না পায় তেব ধম ক ছাড়েতও ি ধােবাধ করেব না "  

      সরকম ইসলাম ও কমিছল মাঃ এর িবতৃত মেনর 

বাসনা চিরতাথ করার এক অ । আজেকর িদেন মুসিলমরা ইসলাম ক ব বহার 

কের সরকার সিরেয় দয় , দশ দখল কের , রাজৈনিতক য  িহেসেব আজ 

ইসলােমর ব বহার সবািধক । যারা ই ইসলােমর নাম িনেয় আ ান কীিত মুসিলম 

জনতা তােদর হােতর পুতুল হেত যায়। িমজা ম ালকম খান (১৪৩১-১৯০৪) 

মািনক এক আেমিরকান ইসলাম হণ কের এবং ইসলািমক ব ব ঘাষণা 

কের " ইসলািমক নবজাগরণ " ( আন নাহদা) নাম িদেয় ।যার মূল াগান 

িছল " যেকােনা মুসিলম ক কারআন থেক যেকােনা বাণী শানাও, দ 

তামার জন  জান িদেয় দেব " 

    

  (( আ রিত র উ রািধকারী )) 

        সকামী ব ি রা তােদর উ রািধকার রেখ যেত 

ছেয়েছ। তার অি ম শয া ট  মাঃ তার অনুগামীেদর ক িজহাদ চািলেয় 

যেত িনেদশ িদেয়েছন। গনিঘস খান ও তার পু  ক সই একই আেদশ 

িদেয় যান। িতিন তােদর বেলন িতিন িব  িজয় করেত ছেয়িছেকন, িক  

যেহতু িতিন এটা কের যেত পােরনিন, তার স ান দর ািয়  সই  

পূরণ করা । আ রিত মূলক ব ি েদর কােছ উ রািধকার একটু পূণ 



ব াপার । কারণ তারা রণীয় হওেয় থাকেত চায়। িব ৃত হয় যাওয়া তােদর 

অন তম শ া।  

          ৫১ বছর বইেশ িহটলার তার বাম হােতর রাগ  

স েক অবিহত হন । িতিন বােঝন য তার অি ম ঘিনেয় এেসেছ। তখন 

শা  িহওয়ার পিরবেত িতিন অত াচার আেরা বািড়েয় দন , য ত  আ মণ 

 কেরন । কারণ িতিন বুেঝিছেলন তার িদন আর বিশ নই।  

          ইসলাম এক  ধম নয়। এ  কতৃ  বজায় রাখার 

এক  রাজৈনিতক য । ইসলােমর য গ য় দবীয় ভাব পাওয়া যায় তা 

পরবত েত ইসলািমক িব ান দর ারা চািরত অেযৗি ক কারািনক বাণী র 

কাশ মা  । তােদর সুিবধা মত তারা এর বাণীর িকছু পিরবতন কেরিছেলন 

যােত এ  এক  ধম িহেসেব মানুেষর কােছ হণেযাগ  এবং মম শ  হয় ।  

      ইসলাম কৃত অেথ হেলা এক  রাজৈনিতক 

ধমিব াস। যার একমা  ল  হেলা শাসন কােয়ম করা। এ েক অন ান  ধেমর 

সােথ তুলনা না কের নাতিশবাদ এবং সাম বােদর সােথ তুলনা করা উিচত । 

যিদ আমরা  এক  ধম বলেত এমন িকছু দাশিনক ব াখ া বুিঝ যা আমােদর 

আ ার শাি  দান কের , মানুষ ক আেরা ভােলা হেত শখায়, তার মতা 

সামেন এেন তার বৃি র উপায় কের দর, দয় এবং মি  ক বদ িচ া 

থেক র রােখ , তাহেল আিম ঃেখর সােথ জানাি   য ইসলাম ধম িহেসেব 

স ূণ ব থ। 



        মাঃ ও সারণীয় থাকেত চেয়িছেল ন। ভােলা ভােব 

না খারাপ ভােব তার পেড়ায়া িতিন কেরনিন। িতিন চাইেতন য মানুষ তােক 

জানুক । সই িহেসেব িহটলার, ািলন , চালস ম ানসন এবং িজম জানস 

সবাই উ রািধকারী রেখ যেত চেয়িছেলণ। মাঃ এর ভাব মানব ইিতহােস 

এতই িবরাট য সব মুসিলম ইসলাম ছেড় তােক অমান  কের চেল গেলও 

স ইসলােমর সবািধক পূণ ব ি  িহসােব রনীয় হেল থাকেব, য 

অসংখ  হত া এবং অত াচােরর জন  দায়ী । 

  

    ((  আ রিত মূলক ব ি  িনেজেক ভগবান িহেসেব 

দখেত চায় )) 

      কািম ব ি েদর সব আকাি ত ব  হেলা অসীম 

মতা । স মেনােযাগ চায়, উেপি ত হীয় থাকােক সবেথেক ভয় কের । 

িনেজেক মানুষ এর উ ারক নতা , পথ দশনকাির েপ দখেত চায়। নকল 

দবতা, নকল েণর অবতারণা কের মাঃ সই কাজ ই করার চ া 

কেরিছেলন। 

      আ াহেক সমােন দাঁড় কিরেয় রেখ মাঃ তার 

চািরপােশর লােকর মিলক হেত ছেয়িছলন। সবাইেক বেলিছেলন একটাই 

ভগবান , স সব শি মান আ াহ। এবং তার সােথ যু  হেত মানব িজবেন 

পরমাথ লাভ করার একটাই মাধ ম । মাঃ িনেজ সই মাধ ম । এই গ কথা 

তােক অসংখ  মানুেষর উপর অপিরসীম শি র অিধকারী কেরিছল। িনেজেক 



িতিন আল মু ি র ( গিবত মানুষ), আল জ ার ( শাসক ) , আল কাহহার 

( পরা মশালী) , আল খিফদ ( সবািধক স া ),আল মুেধল ( অবমাননাকর) 

,আল মুমু  ( মৃতু  দাতা) আল দার( িতর উৎপি ) এবং আল মু ইন( 

িতিহংসার ত) বেল উে খ কেরিছলন িতিন । যােত িনেজ র অনুগামী এবং 

সম  মুসিলম দর উপর স ূণ কতৃ  বজায় রাখেত পােরন । যটা একজন 

আ রিত মূলক ব ি  র ।  

         Dr ভাকনীণ এব াপাের বেলিছেলন  

       " সব াকািম রা ভগবান হেত চায়। সবশি মান , 

সব , সব  িবরাজমান , শংিসত, এবং ভয় উে ক কারী। তােদর মেনর 

কামনা , গাপন ই া হেলা ভগবােনর মত পূিজত হওয়া । িক  ভগবােনর 

অন  ািয়  ও আেছ । িক  এটা ধু ভগবােনর নাম এবং মতা চায়, তার 

ভােলা করার ািয়  চায় না । 

       ভগবান এর অনুকরণ কের এরা দব কােজ িব াস 

কের বেস, িনেজেক ভুল াি র উেধ ধের নইয়। িনেজেক স া  মনুষ  

উ র জীব ভেব "মানুষ"  অব া করেত  কের । কারণ তারা 

ছােটাখােটা , কম মতাশালী, কম বুি মান। মেত র মানুেষর সােথ 

ভগবােনর য স ক হেত পাের , তারা িনেজরাই মানুষ হেত, বািক মানুেষর 

সােথ সরকম স ক রাখা দরকার বেল মেনকের ।  িনেজ ভগবান ন 

ভােলাবাসার নাটক চািলেয় যায়, িক  সবার সুিবধা িনেত থােক  ।   



          তার জীবেনর বািক সবিকছুর মেতাই ভগবানেক 

তার াথ িসি র মাধ ম িহেসেব ব বহার কের । পুেরািহত, রাজনীিতিবদ, 

পিরচালক, শাসক , সমােজর সব েরর মানুেষর মেধ  িনেজর মতা ধেমর 

নােম চািপেয় দয় । িনেজ ভগবান নামক সই আঘাধ মতাশীল , অিভভূত 

কাির স ার সােথ মশায়, যােত স বািকেদর কও অিভভূত করেত পাের । 

এবং অবেশেষ স িনেজই ধীের ধীের ভগবান হেত ওেঠ। " 

       িবনেয়র পাতলা পদার আড়ােল মাঃ এর ব ি রা 

লুিকেয় থােক ।  আরাধনার নােম সবনাশ কের । যখন মতায় তােদর শষ 

ল  তখন তারা সবিকছুেক, ন ায়েবাধ, িবচার আচরেক  পছেন ফেল স 

িনেজর ােথর িদেক একাই এিগেয় যায়।  
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***িবনেয়র পাতলা পদার অ রােল মাঃ এর মত ব ি রা 

লুিকেয় থােক । ঈ র আরাধনার নােম সবনাশা ফি  আঁেট। যখন মতায় 

তােদর শষ ল  তখন তারা সবিকছুেক , ন ায়িবচার পছেন ফেল িনেজর 

ােথর িদেক এিগেয় যেত িব ুমা  ি ধা বাধ কের না । 

           আকন দারাউল এইরকম এক  কািহনী বেলন 

যােত বাঝা যায় য এই ধরেনর কামী  রা তােদর অনুগামীেদর উপর 

িকরকম ধরেনর ভাব িব ার কের রেখিছল ।  

     " ১০৯২ সােল পািসয়ান পাহােড়র মাথায় অবি ত  

মধ যুগীয় এক াসােদর , the eagles Nest এর ংসাবেশষ এর সামেন 

জন ব ি  দািড়েয় িছল । তােদর মেধ  একজন স ােটর ট আেরকজন 

মাথা ঢাকা এক মানুষ য িনেজেক সয়ং ভগবােনর প বেল দািব কের। 

পাহােড়র শখ, স হ এর পু ,এবং হত াকারীেদর দেলর নতা হাসান ংকার 

িদেয় বলেলা ' দখেছা এই মানুষেক ? য পাহােড়র মাথায় দািড়েয় আেছ ? 

দেখা !' এবং সােঠ সেঠ তার হােতর ইশারায় সই সাদা জা া পড়া ব কিত 

মা  থেক ২০০০ ফুট উপের মহাশূেন  সাদা মঘ পিরেবি ত হােয় ভাসেত 

লাগেলা ।  ' আিম সারা এিশয়া মহােদশ জুেড় স র হাজার মানুেষর জন  

আিছ। তারা আমার জন  সব করেত পাের । মািলক শাহ ! তুিম িক তােদর 

মেধ  একজন হেত রািজ ? স আ সমপণ করেত চায় ! এই তামার উ র 

! যাও !' 



      এরকম ঘটনা  কােনা ভৗিতক কািহনী র উপেযাগী । 

অথচ এ  ইসলােমর ইিতহােস ঐিতহািসক িনদশন িহেসেব ান পেয়েছ । 

অপরিদেক স াহ এবং হাসান , এরা িমশেরর কাি য়ান অ েল  এত িবপুল 

মতার অিধকারী িককের হেলা সটাও অন তম অমীমাংিসত রহস । আজও 

ইসমাইিল নামক সং া ট মেধ  হািশিশন নামক ডাকাত দেলর অি  আেছ 

, যার বতমান নতা হেলা আগা খান।" 

      এই অ  ভি  এবং িব াস ই িক ধম চােরর একমা  

কাম  ব  ? কােনামেতই নয়! বরং আসল িবখ াত ধম  রা অ  ভি  র 

িবেরািধতা কেরন। তারা চান যােত মানুষ ধেমর মাহা  বুেঝ তেবই ধম হণ 

কের । যমন বুঝেখা বেলেছন " doubt everything and find your 

own light " এেক র বােদর জনক আেখনােতন বেলেছন " True 

wishdom is less presuming than folly . The wise man 

doubtheth often , and changes his mind . Teh fool is 

obstinate and doubtheth not . He knoweth all things 

but his own ignorance"  

        সংশয় মানুষ ক তেথ  দয় এবং তথ  মানুষ ক 

কৃত ােনর িদেক চালনা কের । যারা অ  িব াস, ভি  দািব কের তারা 

ানদান কের না কবলমা  ভুল পেথ চালনা কের । তারা মু  কের না , দাস 

বানায় । সবিকছুেত সংশয় কাশ কেরা, ধু িনেজর উপর িব াস রােখা , 

আর িকছুেত ময়। তামার িব াস েলােক সে হ কির িক  কখেনাই িনেজর 



মতােক সে হ কেরা না । কারণ সংশয় ােনর মূল। এবং ান ই আমােদর 

মুি  । 

     কািম ব ি রা দয়াহীন হেত পাের , িক  তারা বাকা 

িনয়। তােদর ারা সৃ  জ লতা এবং আঘাত স েক তারা সেচতন। তারা এটা 

উপেভাগ কের । মানুেষর য ণা ক তািড়েয় তািড়েয় উপেভাগ কের । 

মতাশালী িহেয় চেয় তারা সবিকছুর উপর কতৃ  বসােত চায়। মানুেষর 

জীবন মরেণর উপেরও তারা আিধপত  িব ার কের । ক কের য ক বঁেচ 

থাকার যাগ , কার মৃতু  র েয়াজন। এটাই এই সমাজিবেরাধী আ রিত স  

মানুষেদর কােমাে জক। সাইবার সবিকছু অিধকার কের তারা িভিজবান 

সাজেত চায়। মাঃ এর দয়াহীনতা, শংসা জটােনার মেনাভাব িনেজেক 

অেনেখে  িনপীিড়ত সাজােনা, িনেজর মহানতার চার, সবিকছুই তার 

সেবসবা আ াহ হাওয়ার েচ া।  

    

    আ রিতর কারণ িক ?)) 

  

         এক  িশ , স যিদ কৃত অথবা কি ত সামািজক 

ত াখ ান এর কারেণ িনেজেক িনকৃ  মেন কের , তখন তার অবেচতন 

বায়ু  মন িবিভ  ক নার মেধ  িদেয় সই ত াখ ােনর িতপূরণ করার 

চ া কের । এই ধরেনর ঘটনা বা মানিসক অব া ক অ গামী মেনািবদ 

আলে ড অ াডেলর "superiority complex" বেল মুি ত কেরেছন। 



এেত সই ব ি  িনেজেক কি ত েন গণবান মেন কের মিহমাি ত কের 

এবং যােক ভয় পায় তােক িনেজর থেক িনকৃ  দখােনার চ া কের।  

          বিশরভাগ ে  দখা যায় য িপতা মাতা িশ র 

এই ব বহােরর জন  ব লাংেশ দায়ী । য িপতা মাতা স ান ক অিত শংসায় 

, বিশ আদের মানুষ কেরন , তার সব আবদার িবনা বােক  পূরণ কের দন , 

তােদর স ােনর মেধ  েম েম সই মাহানতার ভাব চেল আেস । স 

িনেজেক মশ সবিকছুর যাগ  মেন কের । এবং তার কােনা দািব সে  সে  

পূরণ না হেলই মজাজ দখেত  কের । অপরিদেক কােনা িশ  যিদ 

ছাটেবলায় সরকম মানিসক অবল ন না পায় তাহেলও তার একই রকেমর 

মজাজ দখা িদেত পাের । 

     মাঃ এর ে  ি তীয় টা িহেয়িছেলা। ছাটেবলা 

থেকই স অপেরর ঘর এ মানুষ।মা এর স  পায়িন । তার মা িক তােক যেথ  

ভােলাবাসেতন না ? কেনা তার ষাট বছেরর বয়েসর আেগ পয  মাঃ মা 

এর মৃতু র শাক পালন কেরনিন ? িতিন তার িত ু  িছেলন ? 

       হািলমা মাঃ ক আ য় িদেত চানিন কারণ স 

িন পায়, ধির  িবধবার স ান িছল । স এবং তার পিরবার ছাটেবলােত মাঃ 

এর স ােথ যরকম ব বহার কেরিছল সটা মাঃ এর বালক মেন দাগ কেট 

বেস িগেয়িছল । সই ত াখ ান স ভুলেত পােরিন। এবং পরবত  ট এটাই 

তার িনিবকার, দয়ািহন, ধষকামী হীেয় ওঠার অন তম কারণ । মেনািবদ এবং 

stress response syndrome বই এর লখক জন মারিদ িহিরউইডথ 



বেলন " আ রিত স  ব ি  শংসা, ণগান , িনেজর মাহা  নেত 

অব  হয়। কােনা কারেণ তার িকছু মানিসক বা শারীিরক অসুিবধা হেল স 

আেশপােশর লােকর দাষ খঁুেজ তােক শাি  িদেত উ ুখ হেয় থােক । এই 

মানিসক অব া িশ  অব া থেক তির িহেত কের । যখন স যার আ য় এ 

থােক তােদর এইরকম াকািম ব বহার দেখ , তখন স সটাই িশেখ নয়।" 

      ছাটেবলা থেকই মাঃ এর মজাজ গরম িছল । 

নাইন এর ডাকািতেত শ ামা িব হািদথ নামক এক নারী ধরা পেড়িছল। ইবন 

সাদ জানান " তােক িব ু  করার সময় তার সােথ িব  ব বহার করা হয়। স 

বারবার জানেত থােক স নািক আমােদর নবীর সৎ বান। মাঃ এর সামেন 

তােক িনেয় আসেল নবী থােক মাণ দখেত বেলন । সই মিহলা জানান , 

chotobelai' তুিম য আমােক কামেড় িদেয়িছেল, তার দাগ এখনও আমার 

কামের আেছ ' । তারপর মাঃ তােক িচনেত পােরন এবং তােক য সহকাের 

আ য় দন" বা ার তখনই কামরায় যখন তারা রেগ যায়। এটা  য মাঃ 

বা া বয়স থেকই বদেমজািজ িছেলন। এবং এ  তার জীবেনর ায় ৫০ বছর 

আেগকার ঘটনা । 

       তার িশ কাল য ক ন িছল এটা । কারআেনর 

েত িতিন িনেজর একাকী অনাথ অব া র কথা উে খ কেরেছন এবং আশা 

কেরেছন আ াহ তােক কখেনা ত াগ করেবন না । ছাট বয়শ থেকই তার 

একলা মন তােক ক নার িদেক ঠেল দয়, স অবেচতেন িনেজর ব ু  খঁুজেত 

থােক , এবং পরবত েত সই স া ই আ াহ নােম আ কাশ কের। স 



িনেজেক জগেতর মািলক িহেসেব ক না কের, িনেজেক আকাি ত বানােত 

চায়, াথক এবং পিরচালক হেত চায়। মাঃ এর পরবত  জীবেনর সব কােযর 

মূল হেলা এই একািক  র কের কতৃ  াপেনর আকা া। 

      ভাকিনন বেলেছন " কােমর কারণ এখেনা স ূণ 

 নয়। িক  এটা ক য এ  একদম অ  বয়ষ থেক  হেত পাের। 

ভােলাবাসার কারেণ হক, অিতির  আদেরর কারেণ হক, বা া িনেজেক 

জগেতর মািলক মেন করেত থােক অথবা একাকীে র কারেণ স জগেতর 

মািলক হবার  দেখ। দম আকা া এর কারণ িহেত পাের। িনপীিড়ত 

িশ েদর মেধ ই এর ল ণ দখা যায়" 

     অবেহিলত িশ রা ায়শই িনেজেক িনকৃ  মেন কের , 

ভােলাবাসা না পেয় পেত িনেজেক ভােলাবাসার অেযাগ  মেন কের । তােদর 

বলতােক ঘৃণা কের এবং কাওেক সটা দখেত িদেত চায় না।মানুেষর সােথ 

সহেজ িমশেত না পারায় সমাজিবেরাধী হায় ওেঠ । এখােনই ব ি  দাষ 

দখা দয়। 

         মাঃ িনেজর কি ত ব ু েদর ক দব ত িহেসেব 

দেখিছল। পের স তােদরেক গাি েয়ল এবং আ াহ এর প দই। তারপর 

আ াহ ক সব  বািনেয় িনেজ আ াহ এর ত সেজ িনেজর কতৃ  

কােয়ম কের । 

       মা  ছয় বছর মা হারােনার পর মাঃ তার দাদা আবু 

তািলেবর অিতির  হ যে  িবগের যায়। এক মাতৃহারা বালেকর িত তার 



দা  এবং চাচার মা ািতির  ভােলাবাসার ফল প স িনেজেক তার যাগ  

বেল ভাবেত  কের । আবু তািলব এর শংসা তােক অহংকারী বািনেয় 

দয়।িনেজেক এতই পূণ ভাবেত  কের য িনেজেক ভগবান বেল 

দািব কের বেস এবং জানায় ি ান এবং ই দীরা তােক মারেত আসেছ। 

িনেজেক মৗিলক েন নাি ত ভেব সবাইেক তু  তাি ল  কের , 

ইসলােমর আ য় িনেয় আিধপত  কােয়ম কের । 

         একদম অ  বয়  থেক পাওয়া রকম িবপরীতধম  

ব বহার মাঃ ক আ কািম হবার িদেক ঠেল দয়।  মেনািবদ ডা ার লিভন 

এবং রানা িলেখেছন " যমন আমরা জািন , একটা বা ার িচিত থেকই 

কঠাক খাবার, কঠাক পিরেবশ , িশ া এবং িনিতমুেলাক ােনর েয়াজন 

হয়। এর যেকােনা একটা অনুপি িত বা বােজ ভাব বা ার মানিসক ভারসাম  

িচরকােলর মেতা নািড়েয় িদেত পাের, এবং পরবত  ট একজন যুবক/ যুবতী 

িহেসেব তার মূল েবােধর অব য় করেত পাের" 

           মেনািবদ দর মেত বা ার জীবেনর থম পাঁচ 

বছর আ  মানিসক বৃি র জন  সবািধক পূণ। মাঃ সই কিচ বয়েস তার 

মা ক হািরেয় থম অবেহলা র ীকার হেয়িছল।পেরও স মােয়র কথার 

কােনা উে খ কােনািদনও কেরিন ।ষাট বছর বয়েশ মােয়র কবের গেলও 

মােয়র জন  দায়া কেরিন ।তার এই একািক  এ ভাগা, অবেহিলত মন এ 

পের কেঠার, াকামী, াথপর এক ংসা ক মানুেষর প আ কাশ কের। 

 



     ((  মাঃ এর উপর তার থমা ী খািদজার 

ভাব)) 

        

          ইসলােম খািদজার ভূিমকােক খুব একটা  না 

দওয়া হেলও মাঃ এর জীবন এ এবং তার চির  গঠেন খািদজার ভূিমকা 

অপিরসীম এবং িচর ায়ী। ইসলােমর জ  এর জন  খািদজার ান মাঃ এর 

পােশ িহওয়া উিচত। খািদজা না থাকেল ইসলাম এর অি  থাকেতা না । 

        খািদজা তার যুবক ামী ক অস ব ভােলাবাসেতন। 

তােক িবেয় করার পর মাঃ কােনা কাজ কেরনিন, িক  খািদজার ব বসা ডুেব 

যাওযায় তােক দাির তার স ুখীন হেত হয়। সই সমাজ থেক বিজত মাঃ 

বিশরভাগ ে ই একা কাটােত থােকন ।  

       িকছুিদেনর মত খাবার িনেয় মাঃ বিরেয় পরেতন 

ম ভূিমর মেধ  ঘুরেত। এিদেক বািড়েত খািদজা নয়  স ান সামলােতন এবং 

তার পূণবয়  ছেলমানুষ ামীেক িনেয় মাতামািত করেতন । কােনািদনও 

অিভেযাগ কেরনিন ! তার িববািহত জীবন িনেয় িতিন পিরতৃ  িছেলন । িক  

কেনা ? 

         এটা এক  খুব ◌ু পূণ  ! ধারণা করা হয় য 

খািদজার িনেজর ব ি ে  ও িকছু গালেযাগ িছল । এখন কার যুেগ তার এই 

গালমাল ক বলা যেত পাের পর - িনভরতা। 



 এই কারেণই িতিন িনেজর আ ম  ামীর আবদার পূরণ 

করেতন, মাঃ এর আজ িব কাথায় সায় িদেতন। তােক বাঝােতন তার 

উপর শয়তােনর ি  পেড়েছ । আবার বাঝােতন হােত মাঃ দব ত দশন 

কেরেছন । িনেজর পাগলােট ামীর মানিসক শাি  বজায় রাখেত িগেয়ই তার 

এই ধরেনর কথা বলা ।যা পের মাঃ ক আেরা আ  গিবত, অহংকারী কের 

তােল । 

     The national mental health association 

সহ বশ তার সংগা িদেয়েছ এইভােব ,," It is an emotional and 

behavioral condition that effects an individual's 

ability to have a healthy , mutually satisfying 

relationship. It is also known as relationship addiction 

because people with codepencdency often form or 

maintain relationships that are one sided , emotionally 

destructive and / or abusive. The disorder was first 

identified about ten years ago as a result of years of 

studying interpersonal relationships in families if 

alcoholics . Codepencdent behaviour is learned by 

watching and imitating members who display this 

type of behavior. " 

          খািদজা িছল ম ার অন তম সফল ধনী মিহলা , তার 

িপতা খুওেয়িলদ এর ি য় কন া িযিন তার উপর তার ছেলেদর থেকও বিশ 

ভরসা করেতন । িপতার আদশ পূ ী িছেলন িতিন । ম া র ধনী মতাশালী 



পু ষেদর িববাহ াব িফিরেয় িদেয়েছন িক   মানিসক ভারসাম  হীন, যুবক 

মাঃ এর সােথ পিরিচত হবার সােথ সােথই িতিন তার েম পেড়ন এবং 

তােক িববাহ াব পাঠান। 

        এটা দেখ মেন হেত পের য মাঃ িন য়ই 

অকািষিনয় সুদশন যুবক িছেলন য িতিন এই ধনী মিহলার দয় জয় কেরন । 

এটা কােনাভােবই হণেযাগ  নয়। এেতও খািদজার ব ি  দাষ কাশ 

পায়। তার আেগ কােনা নারী এ মাঃ এর িত আ হী হয়িন।  

        ঐিতহািসক তাবারী িলেখেছন " খািদজা মাঃ এর 

কােছ িববাহ াব পাঠােনার পর তার িপতােক রািজ করােনার ফি  আেঁট। 

তােক অিতির  সুরাপান কিরেয় মাতাল বািনেয় দয়, সুগি  ট শরীর ঢেক 

দয় এবং এক  গ  জবাই করার ব ব া কের । তারপর মাঃ এবং তার চাচা 

ক আনেত লাক পাঠায়। তারা আসার পর খািদজার িপতা িববাহ স  কেরন 

। পেরর িদন সকােল িতিন সূরা - সুগি  ঘটা দেখ কারণ জানেত চাইেল 

খািদজা জানান ' তুিম কাল আমার িববাহ িদেয়িছ মাহা দ িবন আ ু াহ এর 

সােথ।' তখন তার িপতা বেলন ' ম া র এত মহান ব ি  তামােক িববাহ 

করেত চেয়েছ, আিম রািজ হইিন ! আর সই আিম িকনা তামার িবেয় ওই 

বাঁদেরর সােথ িদেয়িছ !' " 

       রেগ িগেয় খুয়াউিলদ মাঃ ক তার তেলায়ার বর 

কের মারেত উদ ত হেল খািদজা তার েমর কথা সবাইেক জানান এবং 



ীকার কেরন এইভােব িববােহর পিরক না তার িনেজর । তখন বৃ  কন ার 

কথা ফলেত না পের তােদরেক আশীবাদ দন। 

       খািদজা র তার থেক পেনেরা বছর এর ছাট, অকমণ  

মাঃ এর িত েমর কারণ তার মানিসক ভারসাম  িহনতা। এই কািহনী 

থেক এটাও মাণ হয় য তার িপতা মাতাল িছেলন। এবং গেবষণা থেক 

মািণত য বিশরভাগ মাতাল িপতা মাতার স ানেদর এই co 

dependency রাগ থােক। তাছাড়া খািদজার িপতার তার িত 

শনর নিশল ব বহার ও তার এই মানিসকতার কারণ হেত পাের। সাধারণত 

তারা বাবা মােয়র িত ও চরম িনভরশীল হেয় থােক এবং সবসমই তােদরেক 

খুিশ রাখার চ া চালায়। এবং এটাও মািণত , যিদও র ণশীল কিম মানুষ 

বা ব িজবেন সফল হয়, তােদর ব ি গত জীবেন তারা কখেনাই সু  স ক 

বজায় রাখেত পাের না। তাই dr ভাকনীন er kotha মত এটাও বলা যেত 

পাের, য " The perfect match for a codependent is 

therefore , a needy narcissist" , কারণ খািদজার মত মানিসকতা 

র নারী এবং পু েষর অপেরর দখভাল কের , িনেজেক েয়াজনীয় মেন কের 

চরম শাি  পায়, এবং একইসােথ অপরিদেক মাঃ এর িমত আ রিত মূলক 

ব ি রা িনেজেদর ক েয়র আ য়, আদের দখেত চান । সুতরাং খািদজা 

এবং মাঃ িছেলন " েগ বানােনা জু "। 

           এখন মাতা এবং স ােনর স ক এর সােথ এই 

স েকর , কমী এবং পর িনভরতা র তুলনা করা যায় । আ রিত মূলক 



ব ি েদর মানিসক পিরপ তা থােক না , স বা ােদর মত মেনােযাগ এবং 

আদর দািব করেত থােক । কমেতা য় শংসা না পেল অৈধয হেয় 

ওেঠ।  

     মাঃ তার ভােলাবাসা পাওয়ার আকা া ইবন ইসার 

কােছও অেনকবার উ েকহ কেরেছন ।ব  প ী,  এবং অসংখ  অনুগামী থাকা 

সে ও তার জীবেনর িবিভ  পযােয় িনেজেক একলা বেল দািব কেরেছন । 

কারআন শরীফ এ বলেছন " No reward do I ask you for this 

except the love of those near if kin " ভােলাবাসা এবং 

মেনােযাগ দািবর আত ন এ ।  

     বুখারী ট বলা আেছ " The prophet was 

holding umars hand , who said ' O Allah's apostle !you 

are dearer to me than eveything except my own sekf' 

. The prophet said ' No, by him in whose hand my soul 

is ,you will not have faith till I am dearer to you than 

your own self' . Then umar said ' However , now , by 

Allah , you are dearer to me than my own self' .then 

prophet said ' now umar , you are a believer' " 

        এইসব ই িনেজেক সাইবার উেধ রাখার এবং 

ভােলাবাসা মেনােযাগ অজেনর িনল  আ িত। মাঃ এবং খািদজার স েক 

মেনািবদ াের  কাসেলা র এই কথা  বলা যায় " They seem to 

have a fatal attraction for each other in that their 



personality patterns are so complicated and 

reciprocal. Which is one reason why, if they get 

divorced, they are likely to be attracted over and over 

to someone similar to their firmar partner" 

         খািদজা এবং মাঃ এর স ক ইসলােমর পে  

মারা ক ভােব সাংেকিতক । খািদজা র েম তৃ , আিথক ভােব িনি  

মাঃ িনেজেক সময় িদেয় যমন ইসলােমর মূল ধারণা বর করার , আ াহ 

ক প দওয়ার সময় লেয়িছেকন , তমিন খািদজা ও তার উপর মানিসক 

আিথক শারীিরক ভােব িনভরশীল মাঃ এর সবা যে  িনজর াণ সমপণ কের 

, িনেজর মানিসক তৃি  লাভ করেতন । মাঃ এর যসব আজ িব ব বহার 

এবং কথাবাতার জন  ম ার বািক মানুষ তােক পা া িদত না , সই উ ট 

ব বহার ই মাঃ ক খািদজার িত আকৃ  কের তুেলিছল । ভাকনীণ খািদজার 

এই পিরি িত ক vicarious co dependent বেল উে খ কেরেছন। " 

যখােন রাগী িনজর সুখশাি  িবসজন িদেয় তার ি য়জেনর সব দািব আবদার 

মটােত গ মত  পাতাল এক কের িদেত পাের, পর স ি  তই িনেজ তৃ  

হয়"  

        মাঃ এর িমত াকিম র তার আেশপােশর মানুেষর 

থেক সবািধক ত াগ এবং আনুগত  দািব কের । িনেজেক মিহমাি ত কের 

তুলেত বািকেদর আকা া িপেষ িদেয় এিগেয় যায়।িনেয়জেক িবেবক বুি র 

উেধ মেন কের, সমােজর িনয়ম ক িনেজর অেযাগ  মেন কের।  খািদজা র 



িমত মানিসক অব া র মময় নারী মাঃ এর এই জ ল মানিসক অব া র 

পূণ সমথন িদত এবং তার তােল তাল িমিলেয় চলেত পারদশ  িছল। 

 

      ((এক আ রিত মূলক ব ি র ঘটনা ম)) 

    

       জন ড রাইটার হেলা কানাডা র আলবাটা বসবাসকারী 

এক  চাির মািসহা। তার কনুগািমরা তােক ভগবান প আরাধনা কের 

।রাইটার এর ১৮ বছেরর িববািহত ী জেয়স এক সা াৎকার এ  জানায় " 

একিদন আমরা রা াঘর এ বেস ধূমপােন ব  িছলাম। ও আমার মৃতু র কথা 

বলিছল। হঠাৎ এ জানােলা য আিম অেনক ত াগ ীকার কেরিছ, িক  আমার 

ত ােগর াথকতা স ূণ হেব না কােনািদনও যিদ না স আেরা  িবেয় 

কের ।' আিম ভেবিছলাম ও ঠা া কেরছ। িক  ি িতয়বার এই কথা তুলেল 

আিম জানেত চাইলাম ' তা তামার িতনজন ী ই িক একই বািড়েত থাকব ' 

"  

      সৗভাগ বশত জেয়শ খািদজার মত এত অপমান সহ  

করার মত পরিনভরশীল িছল না । এবং সােথ সােথ তার াকািম াথপর 

ামীেক ত াগ কের চেল িগেয়িছল। িক  এক জন কৃত পর িনভরশীল নারী 

না পু ষ তার কািম স ীর জন  সবিকছু সহ  কের নেব । িবনাবােক  সব 

আবদার মটােব । াকামী এবং তার পরিনভরশীল স ীর মেধ কার স ক এক 

মষকািম , আ িন হকাির স ক।  



       মানবজািতর ভাগ  য খািদজা একজন চরম মষকামী 

অনুিজিব ী িছেলন , যার য় এ মাঃ ইসলােমর মত এক  মানব 

অকল াণকর ংসা ক ধেমর পিরক না করেত পেরিছেলন। 

      খািদজা র জীবনকােল মাঃ আর কােনা ী হণ 

কেরনিন । িতিন খািদজার টাকায় খেয় পের িজিবন অিতবািহত করেতন । তার 

বািড়েত থাকেতন ।ম া বািশরা তােক পাগল বলেতা । িনেজর কােনা পিরচয় 

না স ি  িছল না ।তার অনুগামী িছল কেয়ি  িকেশার বালক এবং িকছু 

কৃতদাস । তােদর মেধ  নারীরা িছল খুব কম । তােদর মেধ  কাউেকই মাঃ 

িনেজ উপেযাগী বেল মেন করেতন না। যিদ খািদজা মাঃ এর মতাশালী 

হাওয়া পয  বাচঁেত , তাহেল তােক িনেজর ামীেক অন  নারীেদর সােথ 

ভাগ করার মানিসক য ণা সইেত হত। 

       খািদজা র মৃতু র পর মাঃ তার মত অনুগামী 

পরিনভরশীল ী খাঁজার চ া কেরনিন । বরং িতিন এক কামজ জাপিতর 

মত জীবন  কেরন । তার মৃতু র একমাস পর মাঃ আবু বকর এর কােছ 

তার 6 বছর বয়িস িশ কন ার িববাহ তার সােথ করেত বেলন । আবু বকর 

জানান " িক  তুিম আমার ভাই এর মত" মাঃ জানান এই কারেণই আেয়শা 

তার কােছ সব থেক সুরি ত থাকেব ।িতিন আেরা জানান , িতিন ে  

দেখেছন , আেয়শা আ াহ র পাঠােনা এক উপহার , তােক িতিন ফরােত 

পারেবন না । 



    তখন বকর এর কােছ  রা া িছল। এক ইসলাম ছেড়, 

মাঃ ক িমথ াবাদী বেল চেল যাওয়া , যার জন  িতিন অেনক ত াগি কার 

কেরেছন। বািড়র িপছেন এক মসিজদ ও বািনেয়েছন । এতিকছুর পর মাঃ ক 

ছাড়াও অস ব।  

     ভকিনন জানান াকমী দর মানুষ ক বশ করার মতা 

অসীম " আিম যিদ তামার চােখর সামেন িমথ া বিল , তামার কােনা িকছু 

করার মতা নই । কথা েলা িমত াও না । স েলা সিত  , আমার সিত । 

এবং তুিম স িল িব াস কেরা , কারণ স িল িমথ ার মত নায়। যিদ িব াস 

না কর, তাহেল তুিম তামার িনেজর মানিসক ভারসাম  স েক িচ ায় পেড় 

যােব । যটা তামার আেগ থেকই িছল, কারণ তুিম আমােক িব াস 

কেরিছেল।  িক  আমার সােথ িমেশ তামার লাভ ? লাভ আেছ , আেরা 

অেনকিকছু আেছ । কারণ আিম এতটাই মূল বান !! "  

     বব লারসন িলেখেছন " ধম  র খুব ভােলা কের এটা 

জােনন , য কােনা িব াসী অনুগামী দর মেধ  এক  িচ া ধরা কােনামেতই 

একবার ডুিকেয় দওয়া যায়, তাহেল তারা সই িব ােসর উপর আ া রেখ 

সব িকছু িব াস করেত  করেবন । েয়কটা কথা, বাণী , আেদশ ক 

মানেত  করেব। তার মন সবিকছুেক ই িবনা বােক  ীকার কের িনেত 

িশেখ যােব , এবং স এটাও িব াস করেত পারেব য তার  ই য়ং ঈ র। 

" 



     আবু বকর মাঃ ক অনুেরাধ করেলন িববােহর পর যােত 

িতিন অ ত িতনবছর অেপ া কেরন িববাহ সুস ূণ করার জন  । মাঃ রািজ 

হেলন এবং  তার মেধ  তার এক মৃত অনুগামীরা ী সওদা ক িবেয় করেলন।  

        বিহসাব নারী ক িববাহ কের অথবা যৗনদাসী বািনেয় 

মাঃ এক হেরক সৃি  কেরিছেলন। খািদজা র মৃতু র খিতপুরণ করেত 

চেয়িছেকন যুবতী নারী দর সােথ সহবােসর মাধ েম । তার হােরেম িতিন 

এেকর পর এক নারী যু  করেত থাকেলন, তােদর সােথ সময় কাটােত 

থাকেলন, িক  তােদর মেধ  থেক কও ই খািদজার মত তােক মানিসক 

পিরতৃ  িদেত পারেলা না।তার িশ সুলভ আবদার মটােত এবং হ করেত  

এক মাতৃ হময়ী নারী র েয়াজন িছল । যটা তার হােরেমর ত ণী দর 

পে  পূরণ করা স ব িছল না , যখন মাঃ িছেলন তােদর ঠা রদার বয়সই। 

       

           (( মাঃ এর িনেজর উে শ  র িত িব াস)) 

      বালক িবয়স থেকই মাঃ ম ায় আেয়ািজত অকাজ 

উৎসেব যেতন । সখােন ম াবাসী এবং সম  আরেবর লাক  একি ত হেয 

আনে  নেচ গেয় িদন কাটেতা। ি ান ধম চারক রা বাইেবল এর গ  

জাের জাের পের শানােতন ।িকছু লাক িবখ াত রাজা দর দশ জেয়র 

গ , মানুষেদর কািহনী শানােতন উ ু  দশেকর সামেন । বালক মাঃ মু  

হেত স িল নেতন , এবং এরকম খ ািত, ভােলাবাসা , স ান অজন করেত 

চাইেতন ।   " িক ভােলাই না হেতা যিদ আিম কােনা রাজা, বীর যা া, 



ধম  হেত পারতাম , সরকম স ান পতাম, ভােলাবাসা পতাম , লােকর 

ভয় এর কারণ হেত পারতাম " এিদেক তার যুবক বয়েষ তার হময়ী ী 

তােক বাঝেত  করেলন িতিন একজন দব ত , তখন তার িদবা  

াথক হেলা । তার মেন হেলা ঈ র এতিদন পর তার িদেক মুখ তুেল 

ছেয়েছন, পৃিথবীেত তার  বুঝেত পেরেছন । এবং এত লােকর মেধ  

থেক তােকই জননায়ক, মািশহা হবার জন  িনবাচন কেরেছন । 

         তামার পিরক না স েক তামার যিদ িব ুমা  

সংশয় ও থােক তুিম কখেনাই অন  লাকেক সটা িতত করেত করেব না। 

মাঃ িনেজর দৗেত  একদম িসধ কর িছেলন। তার িচ াভাবনা এত মহৎ িছল 

, িনেজর িত এবং তার ৃ  ধেমর িত িব াস এত ঢ় িছল য তার 

অনুগামীেদর মেধ ও সই িব ােসর জায়ার চািপেয় পেড়িছল, তারা মাঃ এর 

জন  হত া, লুটপাট করেত ,বািড় ঘর সব পছেন ফেল তােক অনুসরণ 

করেত রািজ িছেলন । 

         িনেজ এক ও যু  না কেরই মাঃ তার িবশাল 

সা াজ  গেড় তুেলিছল। গীয় পুর ােরর লাভ দিখেয় , অমরে র আশা 

জািগেয় িতিন তার অনুগামীেদর যুে দ পা েয়িছেলন, তােদর ত াগ ীকার 

করেত বাধ  কেরিছেলন । কামী মানুষরা িমথ াকথা বলায় ও াদ। িক  

হাস কর ভােব তারাই তােদর বলা িমথ ার থম ীকার। তারা িনেজর িন নতা 

তােক ঢাকেত, িমথ া ণগান কের , িনেজর অহং পিরতৃ  কের। িমথ ার জেল 

িনেজেক এমনভােব জিড়েয় ফেল য তার বিরেয় আসার কােনা পথ থােক 



না এবং তােদর কও সে হ করেল তােক শ ুপ  মেন করেত তােদর সময় 

লােগ না । ভ াকিনন বেলন " কামী ব ি রা িনেজেদর মতা জািহর করেত 

িপছুপা হয়না এবং যিদ কউ তােদর উপর সে হ কাশ কের তােদর িব ে  

যু  ঘাষণা করেত ও িপছপা হয় না। যু ে ে  িগেয়, মানুষ মের,  যুে  

জয়লাভ কের তারা িনেজেদর শংিসত আ মযাদা ক বজায় রাখেত চাই । 

তােদর নকল অহম এভােব আ  পিরতৃি  লাভ কের"  

         এ থেকই আমরা মহ েদর অিবরত যু যা া করার 

ব াখ া িদেত পাির। যুে র নাটক, মানুষ হত া এবং অিবরত লুটপাট, মতা 

লাভ তার াকািম মানিসকতােক তৃ  কের। সব থেক বড় কথা হল কামী 

ব ি রা তােদর তরী িমথ া কথােক এই সব থেক বিশ িব াস কির এটাই 

তােদর সিত  এবং শি  ।  

        ব াক িনন এটাও জািনেয়েছন য " াকমীরা 

িমেথ বাদীর রাজা হেলও তারা িনেজরা িমথ া এবং সেত র মেধ  য পাথক  

স স েক সেচতন সত  এবং িমথ ার মেধ  কার পাথক  স েকও কাশ  

ান তােদর আেছ। িক  তারা সামািজক সিত  িব াস করেত রািজ নয়। তারা 

িনেজেদর সুিবধামেতা ,িনেজর িবকৃত মানিসকতার সুিবধামেতা িনেজর সত  

তির কের এবং সই সত েপ িমথ ােক  তােদর আ িব াস এর মাধ েম 

অগিণত লােকর মেধ  ছিড়েয় দয়, তােদর উপর চািপেয় দয়। তারা যুি  

থেক কি ত কািহনীেত বিশ িব াস কের এবং তােদর সই ক নােক প 

িদেত তারা য কােনা কায স  করেত পাের। " মাহা েদর ে ও 

আমরা সটাই হেত দিখ। তাই ম  বাক  বেল িমথ া সািজেয় িদেয়  অপিরিচত 



লাকজন ক িনেজর  জােল তেক নয়, তােদর িদেয় পুতুেলর মত ইছাখুিশ 

কাজ করায় । আবার তার িগরিগ র মত চির  পা ােত থােক এবং তার ােথ 

কােনা ব াঘাত ঘটেল স িনেজর অনুগামীরা পছেন ছুির মারেতও িব ুমা  

ি ধা বাধ কের না। মাহা েদর এই অিবচল আ িব ােসর পছেন ও হাত 

আেছ খািদজা এবং তার য় এর।  

         এখন এটা বাঝা টা একটু ক সাধ । ভাকিনণ এিদেক 

বেলেছন য কামই ব ি রা যুি র থেক ক কািহনীেত বিশ িব াস কের, 

অপরিদেক িতিন এটাও বেলেছন য বা বতা থেক পালােত িগেয় তারা 

ক কািহনীর আ য় নন। কাম দর বা বতার িত য তা যমন পাতলা 

তিমিন তারা িনেজেদর ক না কািহনী তিরেত পারদশ । বলাই বা ল  ক না 

িমথ ারই আেরক প। এবং গে র মেতাই তােদর ক না পা ােত 

থােক,পিরি িত উপর িনভশীল তােদর ক নায় সভােবই পা ায় ।  

          বিশরভাগ সময় আমরা এটাই িব াস কির হয় 

এক  ব ি  পাগল হয় নইেতা স িমত বিদ হয়, েটা একসােথ হওয়ার স াব 

না। িক  এ  স ূণ সিত  নয়। ায় ই দখা যায় জল থেক দাষীরা তােদর 

শাি  থেক পালােত পাগলািম নাটক করেছ।  কাট এমনিক মেনািবদরা ও 

তােদর এই নাটেকর জােল পা িদেয় িব াস কের ফেল। এবং এই ঘটনা ধীের 

ধীের মূখতার পযােয় চেল িগেয়েছ। 58 বছর বয়সী জমস প ােসনজা বেল 

এক ব ি  যােক তার ক ািন বিহ ার কেরিছল কারণ স কােজর সমিক 

ক ািন র কি উটার থেক অ ীলতা পূণ কাজকম করেতা এবং দখেতা । 

সই ব ি  উে  তার মািলক কর িব ে  মামলা কের িমথ া অিভেযােগ 



ফাঁসােনার জন ।  এবং IBM তােক শাি র বদেল িতপূরণ িদেত বাধ  হয়। 

সই ব ি  5 লাখ মািকন ডলার িতপূরণ পায়।আিম এটা না ভেব থাকেত 

কির না য িবচারক ও িন ই সই ব ি র মেতাই এই িবকৃতকাম ল ট িছল। 

       সিত টা হল এই য সকল ব ি রা তােদর ঘৃণ  কাজ 

কম স েক স ূণ অবিহত। িনউইয়েকর এক িসিরয়াল িকলার কাট থেক 

এই বেল জািমন পায় য স যখন খুন িল কেরিছল তখন স মানিসকভােব 

সু  িছল না, তাই তার এই কােজর জন  স িনেজ দায়ী নয় িক  এখােন এটা 

বলা যেত পাের য স তার কােজর স েক স ূণ অবিহত িছল এটা তারা 

অেনক নাটেকর মেধ  আেরক  নাটক। অেনেক এটাও বেলন য সকল 

ব ি রা য সত  এবং িমথ ার মেধ  পাথক  জােন তাই নয়, তারা কবলমা  

মেনােযাগ আকষেণর কারেণই এই ধরেনর খুনখারািপ লুটপাট জাতীয় 

কাজকম কের থােক। সমাজ চিলত িবেবকেবাধ বেল কান ব  তােদর 

মানিসকতা থােক না। তারা জােন তারা যটা করেছ সটা ভুল ঘৃণ । িক  

তােত তােদর কান িবেবক পাথক  জােগ না। মাহা দ আরেবর ােমর পর 

ােম ডাকািত চািলেয়েছন, অগিণত মানুষ মেরেছন, তােদর ভূ-স ি  

জার কের কেড় িনেয়েছন। অথচ তাঁর এক অনুগামী ক মারার জন  িতিন 

8 জন মানুষেক িনমমভােব হত া কেরেছন। িববািহত িবওয়া সে ও নারী দর 

উপর ধষণ অত াচার চািলেয়েছন ।অথচ তার িনেজর শরীেরর িদেক যিদ 

পরপু ষ টাকায় সটা আিম সহ  কের সহ  কেরন িন সখােনও অত াচার 

এবং হত ালীলা চািলেয়েছন। এবং সেবাপির কারআেনর বাণী এবং উি র 

মধ  িদেয় তার এই হত ালীলা র ন ায তা িবচার কেরেছন। তার কান 



অনুগািমনী াধীন ই া থাকার অিধকার িতিন দনিন। সবার াধীনতা কেড় 

িনেয়ই িতিন িনেজর রাজ  কােয়ম কেরেছন। তােদর মানিসক ভারসাম  

িহনতার সুেযাগ িনেয় িবশাল ধম চাের স ম হেয়েছ। সুতরাং মাঃ একাধাের 

উ াদ এবং িমথ াবাদী িছেলন। এবং এটা তখনই স ব যখন কও 

সমাজিবেরাধী  আ রিত কািম হয়।  

     

((( িবভাজন এবং রাজে র আেরা িকছু নীিত)) 

      আেগর অধ ােয় আমরা দেখিছ মাঃ িকভােব তার 

অনুগামীেদর তােদর পিরবােরর সােথ সম  স ক িবি  করেত বাধ  

কেরিছেলন ,এবং তােদর ত াগ ীকার ক িনেজর বেল দাবী কেরিছেলন, 

তােদর উপর স ূণ আিধপত  কােয়ম করার জন । তার অনুগামী পিরযায়ীেদর 

ক িতিন িনেদশ িদেয়িছেলন যােত তারা আর কানিদনও তােদর িপছেন 

ফেল আসা পিরবােরর সােথ কান রকম স ক না রােখ। িক  তাঁর িনেদশ 

সে ও িকছু অনুগামী তােদর পিরবােরর সােথ যাগােযাগ রেখিছেলন কারণ 

তারাও অথক  ভুগিছেলন িবেদশ-িবভঁুইেয় তােদর অথসং ােনর কান ব ব া 

িছলনা। সই অনুগামীেদর ক খেত মাঃ কারআেনর এই বাণী েলা তির 

কেরন  

    " O! you who believe ! take not my 

enemies and yours as friends (or protectors )offering 

them (your) love even though they have rejected the 

truth that has come to you and have( on the contrary) 



drive in out the profit and your cells from (your 

home's), (simply )because you believe in Allah your 

lord ! if you have come out to strive in my way, and 

to seek my good pleasure, take them not as friends 

holding secret Converse of love and friendship with 

them. for I know full well all that you conceal and all 

that you reveal and any of you that do this has strayed 

from the straight path" (Q, 60:1) 

     এবং এর িবপরীেত এক  উি  আমরা পের জানেত 

পাির " oh you believe ! take not for protect your fathers 

and your brothers if they love in definitely above 

faith! if any of you do so, they do wrong" (Q, 9:23) 

     িক  মাঃ তার অনুগামীেদর ক সমাজ থেক িবি  

করার জন  এত ব  কেনা িছেলন ? ভকিনণ বেলন " াকামই তােদর 

দেলর একদম কে  থাকেত চাই  তার অনুগামীেদর থেক, ীর থেক, 

স ােনর থেক, পিরবােরর সম  সদেস র অখ  মেনােযাগ দািব কের। 

িনেজেক তাষেণর এবং িবেশষ আচরেণর যাগ  বেল মেন কের।যারা তাঁর 

এই দািব এবং মানিসক তৃি  পূণ করেত পােরনা তােদর শাি র ব ব া কেরন। 

তার িশ া ,মতবাদ জার কের চািপেয় িদেয় শৃ লা বজায় রাখার চ া কের। 

তার কি ত উ  মাহাে র  কউ বুঝেত অ ম হেল তােক বাঝােনার 

জন  িনেজর মহে র কািহনী শানােত থােক । যিদও দখা যায় স িল 

িমথ া।" 



      ম ায় থাকাকালীন মাহা দ তার অনুগামীেদর এই 

অখ  মেনােযাগ এবং আনুগত  পানিন, কারণ তােদর পিরবার তােদর িপছু 

টান হেয় দখা িদেয়িছল। ম াবাসীরা মাহা দ এর অকমণ তার স েক 

সেচতন িছেলন এবং তােদর বািড় ছেলেমেয়েদরেক মাহা েদর সােথ 

িমশেত তাঁরা অনুমিত িদেতন না। থেম মাঃ তার থম িব  অনুগামীেদর 

আিবিসিনয়া ত পা েয় িদেলন ,পের িতিন ইয়াি ব শহেরর আরবেদর সােথ 

এক চুি  া র কেরন এবং সই শহের যাওয়ার মনি র কেরন। এমনিক 

িতিন ইয়া ব নামও পাে  দন এবং স েক নতুনভােব নামকরণ কেরন 

"মািদনাতুল নবী" বা নবীর শহর িহেসেব। 

        ভাকিননা বেলেছন " স চািরত ধম রা তার 

অনুগামীেদর ক িনেজর চািরিদেক , কে  চািরিদেক টেন রাখেত পছ  

কেরন। তার মতবাদ স যতই িবকৃত হাক না কন স েলা তােদরেক হণ 

করেত বাধ  কের। স িনেজেক শ  বেল িবেবিচত কের অনুগামীেদর ক 

তােদর িব ে  লিলেয় দয় , কা িনক শ  িবচােরর বণতাও তােদর থােক 

" 

          ল  পােরা য এই সবই মাহা দ এবং 

মুসিলমেদর ে  কাযকরী। মাঃ সবসময় তার চািরিদেক অগিণত সূ  

দখেত পেতন। িতিন কা িনক াৈগিতহািসক িমিথক াল ানী যমন িজন, 

পরী, িমরাজ , এ িব াস করেতা।  



    ভ াকিনণ এর মেত " the narcissist claims to 

be infallible superior talented skillful omnipotent and 

omniscient. He often lies and confabulate to support 

these unfounded claims. within his cult he expects of 

admiration ,adulation, and constant attention to 

communicate with his outlandish stories and 

assertions . If thinking is dogmatic , rigid and 

doctrines. He does not welcome free thoughts 

,pluralism or free speech and does not group criticism 

and disagreement.  he demands - and often gets 

complete rest and relation to his capable hands of all 

decision -making. he closely monitors and sensors 

information from the outside exposing his captive 

audience only to selected data and analysis" 

         কােমা ব ি েদর মানিসকতা বু া করেত িগেয় 

ভাকিনন যেনা য়ং মাঃ এর মানিসকতা এবং িচ া ধরা আমােদর চােখর 

সামেন তুেল ধেরেছন । এবং এটাও মািণত য বিশরভাগ মৗলবাদী অথবা 

মধ প ী মুসিলম রাই তােদর নবীর মেতাই উ িচ  এবং আ কািম ।  

  

(( ইসলাম এবং এক কমী ধম র মেধ  তুলনা )) 

      সবার থেম দখা যাক য ভাকিমণ  কামী 

ধম েদর স েক িক বেলেছন। 



      একজন ামী ধম  দ  এবং সা াজ বাদী স সব 

সময় তার দেল জড়ােনার জন  নতুন লাক খঁুজেত থােক। স যই হাক না 

কন ,তার সহধিমনীর ব ু , িনেজর মেয়র ব ু রা , িতেবশী কমে ে  নতুন 

পিরিচত লাক। এবং সােথ সােথ স তােদর  ধম, মত ,িব াস, পাে  

তােদরেক িনেজর ( ধম র ) দেল যাগ দয়ার জন  জার করেত থােক 

তােদরেক বাঝােত থােক য স কতটা ভােলা এবং শংসনীয়। মাট কথা 

হল স তার আ রিতমূলক কামনা চিরতাথ করার জন  সব সময় অনুগামী 

খঁুজেত ব  থােক। 

       বিশরভাগ সময় তােরই হেজর ব বহার আসল বাবার 

থেক অেনক আলাদা হয়। নতুন লােকেদর কােছ একজন কমই ব ি  হয় 

আকষণীয়, মেনােযাগ পূণ , সমব থীএবং সহায়ক। যখােন কৃত পে  স 

এক  িন ু র ,িনমম, িনিবকার , অত াচারী , কতৃ াপন কাির মানুষ। স তার 

দািব পূরণ করেত পারেব এমন মানুষই খাঁেজ। িকছু িকছু সময় এটাও দখা 

যায় য সকািমরা িকছু িনয়ম-কানুন ও পালন করেছ। 

এ  ব িত ম। আর যা িকছু দাষ- ণ সংশয় স লুিকেয় 

রােখ। আ রেণর পর আ রণ চািপেয় স তার কৃত মানিসকতােক মানুেষর 

চাখ থেক আড়ােল রাখার চ া কের।   

      তারা চািরপােশ শ  দখেত পায়। এটাও তােদর 

িহন িমন তার এক িনদশন । তােদর কথা খলাপ কও করেলই তােক শ  



বািনেয় দয় এবং মেন মেন তার ংস কামনা করা  কের দই। মাট 

কথা এটা ভয় র মানব অকল াণকর ।" 

      এখন এই তেথ র সােথ মাঃ এর মানিসকতা এবং তার 

ধেমর ত  িমিলেয় দখা যাক। 

      ইসলাম একাধাের দ  এবং সা াজ বাদী। মা আমােদর 

কৃত উে শ  িছল ইসলােমর মাধ েম িব  জয় করা। িতিন সবাইেক 

জারপূবক ধম হেণ বাধ  কেরিছেলন তার পিরবার পিরজনেদর কউ বাদ 

দনিন। তার নানা আবু তািলব কউ  তার মৃতু  স ােত ইসলাম হণ করেত 

জার কের িছেলন এবং িতিন রািজ না হেল তার শষকৃেত  উপি ত হেত 

অ ীকার কেরেছন। মাহা েদর জীবেন আবু তািলেবর অপিরসীম ঘুরেত থাকা 

সে ও তােক অখ  নরকবােসর অিভশাপ িদেয়িছেলন । পরবত েত মাঃ আবু 

তািলেবর পিরবােরর বািক লাকেদর ক ইসলাম হণ করেত রািজ 

কিরেয়িছেলন এবং তােদর ব  পু েষর বাসভূিম ম া ছেড় তােদরেক 

আবািসিনয়া পা েয়িছেলন ।  

     যখন তার অনুগামীরা সংখ া কম িছল মাঃ িছেলন িম  

বাক  ব য়ী, মেনােযাগ পূণ,সাহায কারী আকষণীও, ব ি বান মানুষ।  তার 

সই সমেয় লখা কারআেনর বাণী এবং পরবত েত মিদনা থেক লখা 

কারআেনর বাণী র মেধ  িবপুল বপরীত  ল  করা যায়।  মিদনা ট িগেয় 

মতা অজন করার পর িতিন হেত উঠেলন অত াচারী,কামাত, ডাকাত দেলর 

নতা। হত া কের,মানুষ মের জীবন কাটােত  করেলন । অিব াসীেদর 

দর িজঝাহ র শাি  িদেত লাগেলন ।  



       িনেচ তার ম া থাকাকালীন বাণীর িকছু উদাহরণ 

দওয়া হল 

1.  Be patient with what they say 

and part from them courteously (Q,73:10) 

2.  To be your religion and to me 

my religion (Q, 109:6) 

3.   Therefore be patient with 

what they say and celebrate constantly the 

price of your lord (50:39) 

4.  Speak well to men(2:83) 

5.  We will know what the infield 

say but you and not to compile them(50:45) 

6.  Hold to forgiveness command 

what is right but turn away from the 

ignorant(7:199) 

7. Pardon thou with the gracious 

pardoning(15:85) 

8. Tell those who believe to 

forgive those who do not look forward to the 

days of Allah (Q,45:14) 



9. Those who follow the 

scriptures and the Christian any who believe 

in Allah and the last day and work right a 

snake's shall have their yard with their lord on 

them shall be no fair not shall they 

grieve(Q,2:62) 

10. And do not dispute with the 

followers of the book except by what is best 

(Q,29:46) 

এবারর এই বাণী িলর সােথ মতাশালী মাঃ 

ারা রিচত পরবত  বাণীর তুলনা কের দখা যাক 

 

●  

 

 

1. O you who 

believe murder those of the believe 

disbelievers and let them find 

harshness in you.(9:123) 

 



2. I will in still 13 

into the hearts of unbelievers smite 

above their necks and smite all their f 

fingertips off.(8:12) 

    

3. who is desire 

another religion than Islam it shall not 

be accepted of him.(3:85) 

  

 4)kill them wherever you find them and 

try them out from wherever they drov you out(2:191)) 

  

5)Fight them on until there is no more 

dissension and religion becomes that of Allah.(8:39) 

6)Fight them and Allah will punish them 

by your hands, cover them with shame.(9:14) 

 

7)make no excuses, you have rejected 

faith after you had accepted it if we pardon some of 

you ,we will punish other amongst you for that they 

are in sin(9:66) 



 

8)You who believe ! The Mushrikun 

unbelievers and najasun impures . So let them not 

come near al masjid al haram the grand mosque of 

Allah after this year.(9:28) 

9) slay the idolaters wherever you find 

them(9:5) 

10)find those who do not believe in Allah 

and the last day and find people of the book who do 

not accept the religion of truth (Islam) and till they 

pay tribute by hand being inferior.(9:29) 

 

 

মাহা দ মিদনা যাওয়ার পর িকভােব পিরবিতত হেয়িছেলন, 

ভােলা থেক খারােপর িদেক কারআেনর এই বাণী িল তার ত  মাণ। 

ন -ভ  সহমম  ধম চারক থেক মাহা দ অত াচারী, সংশয়পূণ , জগন  

মানুেষর পিরণত হেয়িছেলন। 

      যাইেহাক , বদর এর যুে র পর পর এ মাঃ এই চূড়া  

মানিসক পিরবতন ঘেট। Muir বেলন 

  " ব ীেদর নবীর সামেন হািজর করা হেল িতিন েত কেক 

ভােলাভােব দখেত লাগেলন, িবচার করেত লাগেলন। তখন তার চাখ 



পড়েলা নািদর এর উপর। নািদর ভয় পেয় কাপেত কাপেত বলেলা ' ওই ি  

খুনীর ি ।' একজন বলল না তামার মেনর ভুল ওটা।  

    তােক মারেত উদ ত হেল স িচৎকার কের জানােলা 

' রাইশ টা তামােক ব ী করেলও তামােক তারা ক েনা মের ফলত 

না'। মাঃ  'জানােলন 'আমরা তামােদর মত নই। ইসলাম সবার উেধ এবং 

আলাদা ' । যুে র সব ছুির করা মালপ  মাঃ এর কােছ জেড়া করা হেলা 

আ াহ ক িনেবদন করার জন  । 

      িদন পর মিদনা ট যাবার পেথ আেরকজন ব ী ওয়াবা 

ক মারার ব ব া করা হেলা । স কেদ জানােলা ' আমার ছা  মেয়টা ? 

তার খয়াল রাখেবe ক ?' ু  মাঃ বলেলন ' নরেকর আ ন! তামরা সব 

অিব াসী, আ াহ এর  বাঝ না , তামােদর জন  নরেকর ল  

আ েনর আঁচ এ য়' " 

        ওই যুে  ব ীেদর মেধ  এমন িকছু লাক ও িছল 

যারা ম া ট থাকাকালীন মাঃ এর সােথ বােজ ব বহার কেরিছল। তােদরেকও 

মাঃ একইভােব িনিপড়ন কের হত া কেরন । এমনিক তার িনেজর মেয় 

জয়নাব এর ামী ও তােদর মেধ  একজন িছল। জাইনাব িনেজর ামীেক 

বাঁচােত তার মা খািদজা র কাছ থেক পাওয়া এক র েখািচত হার মাঃ ক 

পাঠান । মাঃ খুিশ হীন এবং আবুল আস ক ছের িদেত রািজ হন।তার বদেল 

িতিন বেলন য   জাইনব ক তার ামীেক  ক ত াগ কের মিদনােত মাঃ 

এর কােছ চেল আসেত হেব । বািক ব ী দর পিরবার দরেক তােদর ছড়ােনার 



জন  মুি পণ িদেত হেয়িচল, যারা িদেত পােরিন, তােদর মের দওয়া 

হেয়েছ। 

     িতিন এতটাই িনমম হেয় উেঠিছেলন য িনেজর আ ীয় 

পিরজনেদর কানরকম দয়া-দাি ণ  দখােনার সুেযাগ দনিন। িনেজর 

ামীেক বাঁচােত জয়নাবেক মাহা েদর সােথ মিদনায় চেল আসেত হয়। 

আবুল আস তখনই ছাড়া পান। জাইনাব মিদনা ট িগেয় ঘাষণা কেরন "আিম 

মাহা েদর শরণাথ  হেয় আমার ামীেক বািচেয়িছ।"। এর উ ের মাঃ ও 

ঘাষণা কেরন য" আিম জয়নােবর ামীেক র া কেরিছ এবং জনাব যােক 

যােক র া করেত চাইেব আিম তােকও সুর া দব" িক  তার ী ক ছেড় 

থাকেত না পের আবুল আস ও মিদনা চেল আেসন । জায়নাব  আবুল আস 

এর সােথ দখা কের, তার ম িনেবদন কেরন এবং  তােকও ইসলাম হেণর 

কথা বেল এবং তার সােথ বািক জীবন কাটােনার পন নন। যিদও তােদর 

িমলেনর িকছুিদেনর মেধ ই জনাব অসু  হেল পের এবং মারা যায়। 

       এমনিক আজেকর িদন ও মুসলমানরা তােদর িমক 

বা িমকােক তােদর িনেজর ধম পিরবতন করল ইসলাম হেণ জার কের। 

ভাগ বশত তােদর মেধ  অেনেকই এই চােপর মুেখ পেড় ইসলাম িনেয় নয়। 

এবং পরবত েত ায়শই দখা যায় সই িববাহ ংসা ক প ধারণ কেরেছ। 

যােক চাপ িদেয় ইসলাম হণ করােনা হয়, স িনেজেক ব ব ত , িনপীিড়ত 

মেন করেত  কের । আ স ান হীন মানুষ র ায়শই ইসলােমর ফাঁেদ 

এবং লাভ িজহােদর ফাঁেদ পা দয় এবং এেদর মানিসক বলতার সুেযাগ িনেয় 

ইসলাম মাথা চাড়া িদেয় ওেঠ। 



      মুসিলম র দািব কের য ইসলাম এক শাি কামী এবং 

ধ ায িশল ধম। তারা চ  সহায়ক, স ানী, কমনীয় ধম। বাইেরর বেড়া 

সমােজর সামেন তারা িবরাট সু র নকল হািস পের ভােলা সাজার নাটক কের। 

িনেজেদর মেধ  তারা যিদও খুব এ আলাদা এবং আতি ত ব বহার কের। 

একবার িবেয় কের আনার পর এবং মাধুযাপন করার পর বিশরভাগ ে  

দখা য তােদর নকল হািস ঝের পড়েছ, তারা অত াচারী, িহন  মানিসকতার 

নরপ  ট পিরণত হেয়েছ।তারা নতুন ইসলাম হণ কিরেত িবনা বাক  এ সব 

িনওক মেন নওয়ার আশা রােখ ।তােদর িনেজেদর ধেম িফের যাবার কােনা 

আশা থােক না।  

        এবং এই উ ট ব বহার তারা িশেখেছ য়ং তােদর 

ধম  র কাছ থেক। মাঃ িনেজর যা ই া তাই কের তার অনুগামী দরেকও 

অবাক কেরেছন এবং তােদর সামেন অন ায় করার িনত  নতুন িনদশন হািজর 

কেরেছন। িতিন যমন খুিনেদর ক জিম, র  িদেয় পুর ৃ ত কেরেছন , তমিন 

যারাই তার ধেমর িব ে  কােনা রকম কথা বলার সাহস দিখেয়েছ, 

তােদরেক সমুেল উৎপাট করার ব ব া কেরেছন। খুন ডাকািত ক আ াহ র 

িনেদিশত বাণী িদেয় ন ায তা লাভ কিরেয়েছন। এবং তার কাজেক ফলসুল 

িখতাব ( এ  অফ িডসকাশন) বেল উে খ কেরেছন । এখােন তার িকছু 

িনদশন দওয়া হেলা  

    (( িমথ ার অনুমিতপ )) 



   কারআন অ ত চারজন ী হণ করার িবধান দই। িক  

মাঃ িনেজ মেন কেরিছেলন, কােনা িকছুই তাই এজা খুিশ তাই করার হাত 

থেক থামােত পারেব না , এমনিক তার িনেজর লখা কি ত রম রচনা ও নই। 

তাই িতিন আবার নতুন বাণী বানােলন এই িনেয় য িতিন সবদা ব িত মী এবং 

িজত খুিশ তত নারীেদর সাহচয, স প ী হাক বা যৗনদাসী।  িতিন পেত 

পােরন ই া করেলই। " this is only for you ( o! Mohammad) 

and not for the believers……. in order that there 

should be no difficulty for you. And Allah is 

oftforgiving, most merciful" 

     িক  মা  চারজন ী য িনেয় মাঃ এর অসুিবধা কাথায় 

? সমস া িছল তার কামেলালুপ তা। আর এটা কেনা য যখন মাঃ যুবক 

িছেলন তার কােনা কামাত ভাব িছল না , িতিন একজন িবগত যৗবনা নারী 

িনেয়ই স  িছেলন , িক  তার মতাই আসার সােথসােথ নারীেদর িত 

তার লাভ বাড়েত লাগেলা ? যখন নবী ধীের ধীের অ ম এবং বীযহীন িনেয় 

পড়িছেলন তখন তার কেনা এই ঔদােয র কাশ ? এটা িক মতা আেরক 

বিহঃ কাশ িছল ? নািক িতিন অ পিরতৃ  িশ র মেতা হেত উেঠিছেলন য 

িমি র , লেজে র দাকােন িগেয় িনেজেক সামেল রাখেত পাের না !? 

      একিদন মাঃ তার প ী এবং উমর এর কন া হাফসা র 

সােথ দখা করেত গেলন , এবং তার পিরচািরকা মািরয়া ক দেখ কামিল  

হেলন। মািরয়া িছল িমশেরর মুকািকস  ারা মাঃ এর জন  িরত িবেশষ 

সু রী নারী। মাঃ হাফসা ক ঘর থেক সরােনার জন  িমথ া কথা বলেলন 



এবং তােক জানােলন য তার বাবা তােক ডাকেছন। হাফসা ঘর থেক 

বেরােনার সােত সােত িতিন মািরয়া ক হাফসার পালে  িনেয় গেলন এবং 

তারা সােথ যৗণ স ম করেলন। এিদেক হাফসা তার িপতার কােছ িগেয় 

জানেত করেলন িতিন তােক ডােকনিন, িতিন হতভ  হেয় িফের এেস তার 

ামী ক তার পিরচািরকার সােথ যৗনি য়া ই িল  দেখ কা াকা ,  

কের িদেলন।( নারী ?!) তখন তােক থামােত মাঃ িত িত িদেলন য 

ভিবষ েত িতিন মািরয়া ক কখেনা শ করেবন না। িক  মাঃ এর মািরয়ার 

িত আকষণ তখনও র হইিন, িতিন তােক এরপেরও কামনা করেত 

লাগেলন।িক  তার দওয়া কথা িতিন ভাঙেবন িকভােব ? িক  যখন য়ং 

আ াহ তামার হােতর মুেঠাই তখন তামার তা নীয়ম বদলােনার অিধকার 

আেছ তাই না ? তখন ধূত মাঃ এর আ াহ তার উ ার এ এেকন এবং বলেলন 

মাঃ মানব কল াণ এর জন  তার শপথ ভ  করেতই পােরন ! ( ওহ মাঃ 

!!) এবং সই িমি  মেয়র সােথ আবার যখন খুিশ স ম করেত পােরন ! 

কারণ স তা মাঃ এর "স দ"। সবশি  মান আ াহ িকনা শষপয  মাঃ 

এর জন  দালােলর কাজ ও করেত বাধ  হেলন!! এমনিক মাঃ এর সামান  

িবেবক তােক তার কামাত ভাব এর জন  দংশন করা  করেল আ াহ 

তােক িধ ার জানােলন। তােক তার কাম চিরতাথ করার এবং িনেজর সব ই া 

পূরণ করার স ূণ অনুমিত দন করেলন । " O prophet ! Why do u 

ban yourself taht which Allah has made lawful to you, 

seeking to please your wives? And Allah is 

oftforgiving, most merciful . Allah has already 



ordained for you( o men) , the dissolution of your 

oths. And Allah is your maula ( lord , or master , or 

protector) and He is the all knower, the all wise." 

(Q,66:1-5) 

         ইবন সদ লখান " নবীর মািরয়া র সােথ সহবােসর 

ঘটনা আবু বাকর উে খ কেরেছন । মাঃ যখন বাইের আেসন তখন হাফসা 

ব  দরজার সামেন বেস িছেলন বলেলন ' হ নবী , তুিম আমার বািড়েত এটা 

করেল ? যখন তামার আমােক সময় দবার কথা ? ' তখন নবী বেলন ' 

িনেজেক সংযত কেরা, আমােক যেত দাও,আিম মািরয়া ক আমার হােরেমর 

অংশ বানােবা। ' হ া রািজ হেল না , মাঃ ক িত া ব  হেত বলেলন । 

তখন নবী মািরয়া আর কােনািদনও শ না করার িত া কর লন। " 

    যিদও পের কােযর ন ায তা িতিন সই আ াহ র মাধ েম 

িদেয়েছন । ইবন ইসা আেরা জািনেয়েছন " মাঃ জানান, য হাফসা ক শা  

করার জেন ই তার এই িত া র ার অবতারণা। আ াহ তােক কখেনাই 

িনেজেক আব  করেত বেলনিন" 

     আ াহ র উৎপি  ই িহেয়িছল মাঃ ক মতার শীেষ 

তালার জন  তাই না ? িক  আ াহ র নীিত তােক ই আব  কের দই, সটা 

মাঃ সহ  করেবন কেনা ? সইজেন ই তার এত চাতুরী, এত িমথ াচার। 

যেকােনা উপােয়, ছেল বেল কৗশেল িনেজেক মতার শীেষ রাখা , িনেজর 

আিধপত  বজায় রাখা ই মাঃ এর অি ম উে শ  িছল। িতিন বার বার অসংখ  

িত া ভ , রাচার এর মাধ েম তা মাণ কেরেছন। 



      তার এই িনদশেনর কারেণই আজ ও মুসিলম দর 

কােছ শপেথর কােনা মূল  নই। তারা পিরি িত মত িত া কের , িক  

সময় এেলই সটা ভাঙেত িপছপা হননা। আপিন এক মুসিলম ক তখনই 

িব াস করেত পারেবন যখন স খাচাই ব ী। যারা এটা িব াস করেছন না তারা 

তােদর অ ানতার দাম চাকােবন । মুসিলম দর অমুসিলম দর িত 

অত াচার তােদর সংখ ার সােথ সমানুপািতক। আেমিরকার মুসিলমরা 

শাি পূণভােব থােক ইংল াে র মুসিলমেদর থেক; আবার ইংল াে র  

মুসিলমরা অেনক শাি পূণভােব তােক াে র মুসিলমেদর থেক। িক  এর 

সােথ সভ তা-সং ৃ িতর কান লনােদনা নই। এর আসল কারণ হেলা 

আেমিরকায় মুসিলমরা তােদর মাট জনসংখ ার মা  1%। আবার ইংল াে র 

মুসিলম র তােদর মাট জনসংখ ার 4 % , াে র মুসিলমরা তােদর 

জনসংখ ার 10 শতাংশ। এবং য সম  দেশ মুসিলমেদর সংখ া  অেধেকর 

বিশ সই দশ আত , যু , কালাহেল পিরপূণ। তােদর মতা এবং 

অত াচার বাড়েত থােক তােদর সংখ ার সােথ।  শাি পূণ মুসিলম রা কবল 

থাকেত পাের আপনার জুেতার িনেচ । মতার বাইের, সংখ া লিঘ  হেল। 

     

  ((  নিতকতা ল ন করার াধীনতা)) 

  একিদন মাঃ তার পািলত পু  জােয়দ এর বািড় গেলন । 

স বািড় িছল না ।তার বািড়েত ঢুেক মাঃ তার ী জাইনাব এর অধন  শরীর 

দেখ ফলেলন এবং তার দেয়র পিরবতন হেলা। মেন সােথ সােথ কামনা 



জেগ উঠেলা । কেমাে িজত মাঃ আ াহ এর সু র সৃি র কথা িবড়িবড় 

করেত করেত িফের গেলন।  

     জােয়দ একথা জানেত পাের বলেলা "আিম আমার ী 

ক তালাক িদি  , আপিন ওেক হণ ক ন " মাঃ তখন ভ তার খািতের 

বলেলন " keep your wife to yourself and fear Allah" ( 

33:37) িক  জােয়দ চেল যাওয়ার সােথ সােথ মাঃ এর মেন জায়নাব এর 

কমণীয় নারীেদহ, উি ত ন, এেলা কেশর মাহ জাগেলা এবং লােকর 

িন া এবং সমােলাচনা ব  করেত িতিন তার বাণী পাে  বলেলন " you 

did hide in yourself that page Allah will make 

manifest, you did there the people where are sala had 

a better write that you should fear him .so waves and 

had a complete his desire for her ( ie divorced her) 

We gave her to you in marriage so that (in future 

)there may be no difficulty to believers in respect of 

(the marriage of) the wives of their adaptations when 

the latter had no desire to keep them, and Allah 

command must be fulfilled" (33:37) 

     যিদও িকছু বছর আেগ মাঃ বেলিছেলন িতিন জা ােত 

িগেয় দেখেছ জােয়দ এবং জাইনাব আ াহ ারা িরত িজত জু । িক  

িনেজ সই মেয় ক হণ করার সময় মাঃ সই জা ােতর গে র কথা মেন 

রইেলা না ।আেরক  মাণ য মাঃ খুব ভােলা জানেতন িমরাজ কবলমা  

কািহনী, তার মনকি ত গ কথা । 



       মাঃ এর এই িনেজর পু বধূেক িববাহ করা তার 

অনুগামীেদর হতবুি  এবং িবশৃ ল কের তুেলিছল। িক  আ াহ র কথার উপর 

ক কথা বলেব তাই না ? লাক এর মুখ ব  করেত কারআন শরীফ এ মাঃ 

িলখেলন য িতিন কােরার িপতা নন, িতিন আ াহ এর ত! বলেলন , য়ং 

আ াহ তােক িনেদশ িদেয়েছন যাইনাব ক িবেয় করার। আর মাঃ এর 

লােলাসাপূণ ব বহােরর কারেণই আজও ইসলাম এ দ ক নওয়া হারাম। 

ভগবান জােন কত অনাথ িশ  এই িনওম এর জন  এক  ভােলা পিরবােরর 

অংশ হেত পারেছনা !! 

 

 (( িবেশষ সুিবধা)) 

মাঃ ভােজর নতুন িনয়ম চালু কেরিছেলন। যখন খুিশ তখন 

খেত পরেতন। যিদও বািকেদর সটা করার অনুমিত িছল না। ইবন শাদ 

লখান " নবী বলেতন, আমরা নবীর যমন সকােলর নাশতা একটু দির 

করেত পাির , তমিন রাত এর খাবার ও তাড়াতািড় খাওয়ার অনুমিত আমােদর 

আেছ " 

     এটা তার যা খুিশ তাই করার এক  উদাহরণ মা । তার 

কিন া প ী এবং বুি মতী আেয়শা যখন মাঃ এর সােথ জাইনান িববাহ িনেয় 

আ াহ এর অনুমিত র কথা েন বেলিছেলন " আ াহ দেখিছ তামার িনেজর 

শখ আ াদ পূরণ করেতই সদা ব !" 



     কােনা যুে  মাঃ িনেজ অ  ধেরনিন। িপছেন দাঁিড়েয় 

থেক িনেজর অনুগামীেদর মরেত পা েয় িদেয়েছন । যখনই কাথাও যেতন 

তার পােশ ১২ জন সস  সনা থাকেতা। সবাইেক জা ােতর িচরবস  এর , 

উ ত ন র দর লাভ দিখেয় তােদরেক িদেয় অন ায়, কম কিরেয়েছন। 

তােদর সংশয় থাকেল আ াহ এর মুখ িদেয় বিলেয়েছম " it is not you 

to sley them it was Allah  when thou threw( a handful 

of dust) it was not thy act but Allah's.  in order that 

He might take the believers by gracious trial for 

himself for Halla is who heareth and knoweth( all 

things)"(8:17) বেলেছন আ াহ , তামার আনুগেত র পরী া িনেত 

চান।  

    একইভােব িতিন মিদনা এবং ম া ট থেক সখানকার 

লােকেদর সােথ যু  চািলেয়েছন, তােদর সােথ চুি  া র কের পের ধাঁকা 

িদেয়ছন । িনেজর অনুগামীেদর ক ফাঁিক িদেয় স ি র দখলদাির কেরেছন 

। তার কীিত কলাপ এর কােনা শষ নই। 

    িতিন িনেজেক আইেনর উেধ ভেব সব িবেবক এবং 

নিতকতা ল ন কেরেছন। বাইেরর মানুষ ক িত িত িদেয়েছন য একবার 

ইসলাম এ েবশ করেল আ াহ এর িনেদশ অনুযায়ী িতিন তােদরেক িনেজর 

াণ িদেয় র া করেবন , একদম নারী এবং িশ েদর মত। "By him in 

his whose hands were my life is! I would love to be 

martyred in Allah's cause and then come back to life 



and get Martyred and then come back again and get 

Martyred again and come back and again and get 

married" 

     একজন দ  ধম  িহেসেব িতিন তাঁর চািরি ক উ িত 

সবাইেক দেখ সবার মন জয় কেরেছন, তমিন পরমু েত তার এবং 

ইসলােমর ােথর সামান  আঘাত হেল িতিন তােদরেক মের ফলেত িপছপা 

হনিন। র েকর িত িত িদেয় িতিন য ভ েকর কাজ কেরেছন। 

       মধ যুগীয় আরবরা সাধারণ মানুষ িছেলন িক  তােদর 

আ  স ান এবং আ মযাদা ান িছল। এই মাঃ এর এই ছলচাতুির তারা 

থেম বুেঝ উঠেত পােরনিন।পের ম া এবং মদীনা লাক দল বঁেধ যু  

করেত গেলও তােদর ক ফাঁিসেয় িদেয় িনেজেদর মেধ  যু  বািধেয় পােশ 

কেট পেড়েছন। তােদর িনেজেদর নগেরই িনেজেদর অপরাধী বািনেয়েছন। 

ইসলােম দৗরাে র আেগ আরেবর িবিভ  রােজ র লাকজন ভাবনাহীন হেয় 

ব বসা-বািণজ  এবং তীথযা ায় যেতন। জনপদ িছল শা  এবং িবপদমু  

ইসলােম সৃি  পর সই একই জনপদ মারা ক প ধারণ করেলা, মৃতু র ত 

হেয় সামেন এেস দাড়ােলা মুসিলম ডাকাতদল।   

       এরকমই এক  ঘটনা হেলা,  মাঃ নাখলাহ ট তার 

অনুগামীেদর ডাকািত করেত পা েয়িছেলন । ান  খজুর গােছর জন  

িবখ াত । সখােন িগেয় তারা সই ান দখল কের িনেলন এবং সখানকার 

মাখন িকশিমশ মদ এবং অন ান  সাম ী চালান কারী ক ারাভান েলােত িগেয় 

আ মণ চালা লা। একমা  আ ু াহ এই ঘটনা  স েক অবিহত িছল, বািক 



অনুগামীরা দওয়া িচ  খুেল তারা দখেলন তােদর  তােদরেক পিব  

মােস হত া করার উপেদশ িদেয়েছন, তােদর সংশয় উপি ত হেলা। তবুও 

তারা থামেলানা । ঘাপ  মের িদন বেস থাকার পর তৃতীয় িদেন শহের 

ঢাকার মুেখ তােদর আ মণ কের তােদর মাথা কািমেয় জনস ুেখ 

িনমমভােব হত া কের তােদর সম  মালপ  িনেয় মাহা েদর কােছ িফের 

গল। ইসলামীও িবচার বুি  এতটাই িষত িছল য তােদর জ  থেক পালন 

কের আশা পিব  মােসর ভূিমকাও তু  হেত গেলা।  

       মাহা দ এর ত াবধােন আেয়ািজত এরকম ঘটনার 

সংখ া অত ািধক। সম  আরব তােদর অত াচাের অিত  হেয় উেঠিছল, এবং 

মাঃ যমন চতুরতার সােথ ভােলা সেজ মানুেষর িব াস অজন কের এিগেয় 

িগেয় , পরবত েত সই িব াস ভেঙ ইসলােমর সার ঘ েয়িছলম। একই 

কাজ তার অনুগামীরা আজও কের চেলেছ। 

  (( স ূণ িনয় ণ)) 

        ইসলাম মােনই হেলা আনুগত । কারআন শরীেফ 

বলা আেছ "no believing men and no believing women 

has a choice in their own affairs when Allah and his 

messenger have decided on an issue "(33:36) এমনিক 

অমুসিলমরাও িবক  নয় ।হয় তােদরেক নিত ীকার করেত হেব, নয়েতা 

িনহত হেত হেব। ইসলােমর সমােলাচনা, এবং আপি র মােন বইমািন। এবং 

সকােল ব ি েদর কােছ আপি  এবং সমােলাচনা হেলা অসহনীয়। যেকােনা 



রকম আপি  তােদর কতৃ  াপন এর পেথ বাধা সৃি  কের। তােদর কােছ 

মিক বেল মেন হয়। ছাটেবলাকার পিরত ােগর ৃ িত তােদর কমনীয় 

মানিসক ভারসাম  ক নািড়েয় দয় ।তারা আহত হয় এবং িতেশাধ খাঁেজ। 

         মাহা েদর সবাই তার িব ে  তােক মারার জন  

ষড়য  রচনা করেছ এবং তার জন  িতিন সব জায়গায় চর লােগ 

রেখিছেলন। এমনিক িতিন এক চরেক আের চেরর উপর নজর 

রাখেত ও বলেতন। এবং আজেকর িদেনও মুসলমানরা মাঃ এর াভােবর 

পুনরাবৃি  কের আসেছ। এর ফল প ধুমা  ইসলািমক দশ েলােতই নয়, 

সারা পৃিথবী জুেড় অমীমাংিসত আতে র সৃি  হেয়েছ। বাইের িনয়া স েক 

একটু খবর িনেলই এই িবষেয় অবিহত হওয়া যায়। 

 (( মাঃ এর পিব   আরাধনা))  

        মাহা দ বাইের জগেত ভ  মানুষ সেজ থাকার 

অিভনয় করেলও, িনেজর দেলর মেধ  িনেজর অনুগামীেদর ক িতিন বলেতন 

তােক দবতার মত পুেজা কের স  রাখেত। ইসলােমর সােথ ভগবান এবং 

আ াহর কৃত ােব কােনা স কই নই। যটা আেছ তা হেলা 

মাহা েদর আ তৃি র জন  তার আরাধনা।  

         িমশরীয় মুফিত ডা ার আলী গামা র লখা বই 

"িরিলিজয়ান এ  লাইফ মডান এভিরেড ফটাওয়াজ" নবী মাহা েদর মূ  

ক পিব  বেল উে খ করা আেছ । এবং স  পান কের তার আশীবাদ 

নওয়ার ঘটনাও ঘটেছ এমন িববৃিত আেছ। যমন হাদীথ এ উে খ আেছ " 



আইমান নবী র পিব  মূ  পান করেল মাঃ তােক বলেলন ' এই দহ নরেকর 

আ েন যােব না কারণ এ  পিব  নবীর দেহর িনযাস ধারণ করেছ' " 

      এই আশীবাদ নবীর স নীয় ঘাম, চুল, লালা অথবা র  

পান করেলও পাওয়া যায় । কারণ য আ াহর িত ম কাশ করেত পাের 

স তার েতর কানিকছুেতই ঘৃণা করেত পাের না। একদম যমন একজন 

মা তার স ােনর িব া থেক ঘৃণা বাধ কের না "  

     Dr মা জািনেয়েছন ," আমােদর নবীর স ূণ দবী 

পিব  সখােন কান পাপ নই পাপ থাকেত পাের নাম ঘৃনা উে ককারী কান 

ব  নই। উ  হারাম পিব  নবীর দহ িনযাস সং হ কের তাই আল মিদনার 

মানুেষর মেধ  িবিল করেতন " 

     Hadith এ আেছ " িকসরা এবং কাইসার এর িদেন 

ভ রা মাঃ এর মুখ িনঃসৃত লালা ক মা েত পড়েত না িদেত হণ 

কেরিছেলন, তারা জা ােতর শষ সীমা ই পৗঁছান " 

     যিদও ড র ঘুমার যুি  অেনক মুসিলম ক রািগেয় 

িদেয়িছল। িমশেরর ধম ম ী বেলন" ফটাওয়াের মত িজিনস ইসলামেক আহত 

কের, শ  বৃি েত সাহায  কের, ধেমর নীওম ক মত অনুসরণ করেত বাধা 

দয়" 

      িক  এইসব ঘটনায় সিত ই। মাঃ িনেজই ীকার 

কেরেছন তার দহ িনযাস ধারণ করা হেলা নরেকর আ ন থেক বাচার উপায়। 

িতিন এ ও চার কেরন য তার মুখিনঃসৃত লালােত নািক আেরাগ  ঔষিধ 



বতমান। এই সম  ঘটনায় তার ভ তার মুেখাশ খুেল দয়, এবং ভতেরর 

লাভী ,রাজ  কােয়ম কারী মানুষ েক বর কের আেন। 

       এরকমই এক  ঘটনা ঘেট িমশেরর আল আজহার 

িব িবদ ালয় এ। সখােন মৗলবী িবধান দন য এক কম  নারী র উিচত তার 

পু ষ সহকম েক িদেন অ তপে  পাঁচবার ন পান করােনা। যােত তারা 

"মারহাম" হয় এবং তারা অন  পু ষেদর সামেন তােদর িহজাব খুেল রাখেত 

পাের। "পূণ বয়ে র ন পান কােজর সমস ার সমাধান কের, এেত িববােহর 

কান নীিত লংঘন হয়না"  এ ও হিদথ থেক নওয়া পাগলািম র আেরক 

িনদশন, যখােন এক নারী িনেজর স ান ছাড়া অন েদর স ানেকও ন  পান 

করােত পাের।  

       আবু দাইফা এবং তার ী সাহলা তােদর দ ক 

নওয়া পু  সািলম িকশরে  উপনীত হেল , তারা মাঃ এর কােছ িগেয় তার 

যৗণ স ক য় ােনর েয়াজনইিত জানান। মাঃ িনেদশ দন তােক 

ন পান করােনা হাক। Sahla ি ধােবাধ করেল জানান, আ াহ এর িনেদশ 

আেছ , এেত কােনা ভুল নই।  

       বিশরভাগ মুসিলম ডা ার মার ফেতায়া ক 

অ ীকার কেরন। এখােন আিম এক  আশার আেলা দখেত পাই। এ থেক 

মাণ হয় য ইসলােমর নীিতর ফাঁকেফাকর িদেয় মুসিলমেদর িকছুটা হেলও 

বাকা বানােনা স ব। যিদ তারা কােনা মেত এর অসুিবধা িল বুঝেত পাের, 

তাহেল তােদরেক এই ধম ত াগ করেত রািজ করােনা স ব।  



      

 

তৃতীয় অধ ায়ঃ 

 

 (( মাঃ এর ভাবােবশকর গ য় অিভ তা )) 

      মন ে র িনত  নতুন আিব ার আমােদর ক মাঃ এর 

আধ াি ক অিভ তা স েক উপর নতুন ভােব আেলাকপাত করেত সাহায  

কের। সাধাণভােব ই এই কথাও আ াহর মুখ িনঃসৃত বাণী  

     " And he is in the highest part of 

horizons. Then he drew near ,then he bowed. so he 

was the measure of two bows or closes still .and he 

revealed to the servant but he revealed.  the heart was 

not untrue  in what he saw. what !do you 'then he 

dispute with him as to what he saw ?and certainly he 

saw him in another desents. at the farthest lote tree 

near which is the garden the place to be restored ,to 

win that which covers covered the lottery the I did not 

turn aside; nor did it exit the limit certainly he saw 

half the greatest science of his lord." (53:6-18) 

   পেরর অংেশ িতিন বেলন " and of a truth he saw 

himself on the clear horizons"(81:23) 



     হািরেয়েছ তােক বলেত শানা যায় আিম "ম ভূিমর 

মেধ  িদেয় েট যাি লাম যখন উপর থেক এক শ  আসেলা ;আিম 

উপেরর িদেক আকােশর িদেক তাকালাম ,এবং অবাক হেয় দখলাম হীরার 

হার উপর থেক আমার িদেক গ াি েয়ল নেম আসেছন! তােক দেখ 

আিম এতটা আতি ত হলাম য ভয় বেস পড়লাম এবং মাথা ঘুের গল ! 

বািড়েত আমার ীর কােছ িগেয় বলালম " ই আমােক ক ল িদেয় ঢােকা, 

আমার মেনহয় নরক দশন িহেয়ছ"  

          যখন তােক কও িজে স কেরিছল " আপিন 

আপনার এই গ য় অনুে রণা কথা থেক পান ?" মাঃ জানান"মােঝ মােঝ 

আিম গ য় ঘ া নেত পাই !আিম আ াহ এর সব কথা বুেঝ িন!  মােঝ 

মােঝ য়ং দব েতরা আমার সামেন এেস দখা দন, এবং আমার সােথ 

কথা বেলন তােদর কথা ও আমােক বুেঝ িনেত হয়। " পবত িনেয় আেয়শা 

জানান িতিন একদম ভরা শীেত মাহা েদর কপাল থেক টপটপ কের ঘাম 

পড়েত দেখেছন। হয়েতা তখন তার 

 আধ াি ক গ য় ভর নেম িগেয়িছল। 

          জােয়দ ইবন থািবত জানান" নবীর বলা শরীয়েতর 

আধ াি ক গ য় কথা আিম তার হেয় খাতায় িলিপব  করতাম। যখন তার 

কথা বলা শষ হেতা িতিন ঘােম স ূণ িভেজ যেতন" 

         ইবন শাদ জানান " ত ােদশ চলাকালীন আমােদর 

নবীর সমস া হেতা শারীিরকভােব িতিন া  হেয় পড়েতন। শষ হেল ঘ ার 



পর ঘ া ঘুম  মানুেষর মেতা িঝিমেয় থাকেতন। নবীর মুখিনঃসৃত বাণী 

আমােদর জীবেন তী  আেলার মেতা দখা িদেয়িছল" 

           নবীর কিন া প ী আেয়শা জানান, " থম থম, 

ত ােদশ এর সময় নবী স ূণ ঘুম  অব ায় থাকেতন, ঘুক থেক উেঠ বাণী 

শানােতন, আেলা দেখেছন জানেতন " 

      তাবারী জানান " নবী বলেলন ' আিম দািরেয়িছলম, 

ঢ় ণা হেত লাগেলও, কাপেত কাপেত হাঁটু গেড় বেস পরলাম" 

      বুখারী অনুযায়ী " the commencement of the 

divine inspiration of Allah's apostle was inform of 

good rightous dreams in his sleep. He never had a 

dream but that is came true like bright daylight. he 

used to go in seclusion in the cave of hira where he 

used to worship Allah alone continuously for many 

days and nights. He used to take with him the journey 

food for that state then come back to his wife Khadija 

to take his food likewise again for another period of 

stay. Till suddenly the truth came upon him , an angel 

came to him and asked him to read ( the illiterate 

Mohammad) . The prophet replied 'I don't know how 

to read'. He forced him down and pressed him hard . 

Read ' in the name of your lord who has created( all 

that exist) has created man from a clot read and your 



lord is most generous up to that which he knew not" 

(96:15)  

     িফের এেস িতিন লাগাতার কেয়কিদন ধের র িবকাের 

ভুগেলন। এবং যমন আমরা আেগর অধ ােয় দেখিছ খািদজা তােক এই বেল 

আ াস িদেলন য "কখেনাই না! তুিম কখেনা নরক দশন করেত পােরা না 

! য়ং দব ত এেস তামার সােথ কথা বেল গেছ" মাঃ এর আ কামনা 

খািদজার আ াস বােক  পূণ হেলা এবং িতিন িনেজেক দব িরত নবী বেল 

ভাবেত  করেলন। একইরকমভােব পরবত  জীবেন ও মাহা দ িনেজেক 

নবী বেল পেদ পেদ দািব কেরেছন। বাসরা জয় করার সময় ও সখানকার 

মানুষেদর কউ মাথা নত কের তােক নবী বেল ীকার করেত বাধ  কেরেছন। 

তার অনুগামী দর শংসা িভ ু েকর মত িড়েয়েছন। িনেজেক 

কায়ািরষেদর মেধ   বেল দািব কেরেছন, এবং তার জািতর বািক লােকর 

িদেক অব ার চােখ তািকেয়েছন। আেরক জায়গাই উে খ কেরেছন য তার 

ই কাঁেধর মাজখােন অবি ত িতল ই নািক তার নবী হাওয়ার িনদশন! তার 

চােখর র াভ ভাবেকও নবী হাওয়ার িচনহ বেলেছন। এটা বুঝেত আমার 

এখনও বািক আেছ !! যিদও এখন আমরা জািন য মাগত চাখ লাল হাওয়া 

ভয়াবহ রােগর ল ণ ও হেত পাের। এটা একধরেনর blepharitis , 

msibomian gland dysfunction (MGD) যার রাগীেদর চােখ 

লালভাব এবং য ণার সােথ সােথ চামড়ার রাগ দখ যায়, য  Rosacea 

নােম পিরিচত।  



     তার মূখ অনুগামীেদর ক মাঃ যা ভাবেছন তাই বেল 

বাঝােত থাকেত। এবং তােদর ােনর অভােবর কারেণ তারা স  িব াস 

কের িনত। িনেজেক বুশরা র সন াসী র গ  সিত  হেত পাের। স ও তার 

মানিসক ভারসাম  এর অভােবর এক  উদাহরণ।  

    মাঃ এর িকছু ত ােদশ িছল দশনীয়, িকছু ীয়, িকছু 

ত  দহগত, বিশরভাগ িত িনভর। নবী িনেজই এ র উে খ কেরেছন 

" নবী মাহা দ আ াহ কাছ থেক অি ম িনেদশ পাওয়ার ই ায় র র 

মণ কেরেছন। গল  ত  পুের ম ভূিমর মােঝ ঘুের থত াগ কেরেছন। 

মানেবর মেধ  আ াহ এর হ িতিন আদায় কেরেছন । মহৎ নবী িনেজ আমার 

কােছ এই কথা ীকার কেরেছন, যখনই িতিন পাশ িদেয় গেছন ম ভূিমর 

িত  পাথর , গাছ, তার শাি  কামনা কেরেছ । তারা তােক ' হ আ াহ র 

ত! তামার উপর সবদা শাি  বষণ হাক '  বেল আশীবাদ কেরেছ। নবী এটা 

েন ঘুের তািকেয় কাওেক দখেত পানিন" । মাঃ এর অিভ তায় অমুল 

তঃেখ র বা হ ালুিসনশন এর ঘটনা আেছ। 

      " নবী াথনা করার সময় জািনেয়েছন ' শয়তান আমার 

সামেন এেস দািড়েয় আমার নামাজ ভে র চ া কের, িক  আ াহ আমােক 

বিশ শি  দান কেরেছন, আিম তার গলা েপ ধির। তােক িপেষ ফলার 

চ া কির। িক  তারপর আমার নবী সেলামেনর ব ব  মেন পেড় ' My 

lord!  Bestow on me a  Kingdom such as shall  not 



belong to any other after me !'(66:45) তারপর আ াহ শয়তান 

ক তার মাথা নত কের িফের যেত বাধ  কেরন। " 

     এটা জানাটা দরকাির, য মাঃ বাইেবল এর কািহনী 

স েক অবিহত িছেলন না। সেলামন িছেলন এক রাজা, কােনা নবী নয় । 

এবং এমন কােনা কথা িতিন বেলনিন। িক  এখােনই মাঃ তার সা াজ  

িব ার এর এবং জগৎ জয় এর মেনাবাসনা তার অনুগামীেদর জািনেয়েছন।  

     মানিসক ভারসাম  হীনতার অন তম ল ণ হেলা রাগী 

বা ব এবং ক নার মেধ  কার পাথক  বুেঝ উঠেত পােরন না।  

    " আেয়শা জািনেয়েছন , িতিন জা  কের তার ভাব এর 

কারেণ ভাবেতন য িতিন তার ী দর সােথ সহবাস কেরেছন, যিদও িতিন 

অপারক িছেলন। এ  হেলা  জা , সকল জা র রাজা। লািবদ বীজ আল 

আসাম বেল এ েক িতিন উ খ কেরেছন । িতিন বলেতন , এ  কাযকর 

করেত  পু ষ খজুর গাছ এর রস এর সােথ ম ভূিমর মােঝ পাওয়া রসােলা 

কাটােলা লতার িম েণ তির কাথ মাঝরােত পান করেত হয়। " 

        অপরিদেক হািদট এ আমরা পায়," যখন আ াহ এর 

আ বাক  াি  হয়, তখন িতিন কবলমা  এক  পাতলা ব  পিরধান কের 

িছেলন। নবী িনেজেক উদঘাটন করেত রািজ হন উমর এর কথােত, ব  তুেল 

দখেত গেলই পাশ থেক উেটর গলার তী  আওয়াজ পাওয়া যায়।" 



        এই কািহনী র উে শ   নয়। িক  মেন করা হয় 

এখােন তার স ান র া চ া আ াহ কেরিছেলন।  

    অপরিদেক বুখারীেত বিণত আেছ , য যখন নবীর 

ত ােদশ হেতা তখন তার িজব এবং ঠাট নড়েত থাকেতা, খুবই ক  

পেতন" 

     এখােন হািদ  এ বিণত মাঃ এর আ  াি র  

মন াি ক এবং শারীিরক ব াখ া দওয়া হেলা।  

   ১) িতিন গ য় দব তেদর চহারা এবং তী  আেলা 

দখেত পেতন। 

  ২) তার গা থর থর কের কাঁপেত থাকত , পেট চ  য ণা 

হত, অ ি েত ভােগন। 

  ৩) আকাশ মঘ উে গ এবং িভ পাড়া অিভভূত হেয় 

পড়েতন। 

  ৪) ঘােড়র মাংস পিশেত টান পড়েতা 

 ৫) ঠাঁট নেড় থাকেতা, িনয় েণর অসাধ  িছল। 

  ৬) কনকেন ঠা ার িদেন ঘামেত থাকেতন। 

  ৭) চাখ মুখ লাল হেয় থাকেতা 



  ৮) কথা বলেত অসুিবধা হেতা, কথা বলেত বলেত থেম 

যেতন। 

  ৯) বুক ধড়ফড় করেত, াসকে  ভুগেতন। 

    ১০) উেটর মেতা িবকট শ  করেতন 

  ১১) িঝিমেয় থাকেতন 

   ১২) আ হত া এবং মৃতু িচ া করেতন। 

 আজেকর উ ত িচিকৎসা িব ােনর িদেন আমরা জািন 

এই িল টে ারাল লাভ এিপেলপিসর অন তম ল ণ। কানরকম পূবাভাস 

ছাড়াই এই রাগ কান রাগীর হেত পাের। এবং মাহা েদর ে  এ  

সিত ই িছল। এবং মেন করা হয় য ম া থাকাকালীন িহরার হােতই মাঃ 

এর রােগর সূ পাত, যখােন িতিন দব দশেনর পাওয়ার কাঁপেত কাঁপেত 

িফের এেস খািদজােক বেলন তােক ক ল িদেয় ঢেক রাখা র কথা। 

  

 (( আ হত া করার িচ া)) 

        তথ  অনুযায়ী মাঃ একািধক বার আ হত া করার 

চ া কেরিছেলন। িক  েত কবার এ দব ত গ াি েয়ল এেস তােক থামান। 

        " I have never about any one more than 

a poet  or a kahin .I cannot stand looking at either of them. 

I will never tell anyone in quarish of my revelation. I will 

climb a mountain and throw myself down .and I that will 



receive ,me relieve me. I went to do that but halfway up 

the mountain but I heard a voice from the sky saying, 'oh ! 

Muhammad you are the Messenger of Allah !and I am 

Gabriel!' I looked up words and saw Gabriel in the form of 

a man putting his legs on the horizon he said 'oh! 

Mohammed you are the Messenger of Allah !'and I am I 

stopped, and looked at him !his sight distracted my 

attention from what I had  intended to do .I stood in my 

place transfixed ,I try to shift my eyes away from him, but 

two hours whatever reason of the sky do I saw him as 

before" 

        এই দশেনর একমা  যুি  হেলা এই য মাঃ ভােবর ঘের 

িনেজর মাথার মেধ  এটা দেখিছেলন। য কারেনই যিদেকই িতিন মাথা 

ঘারাি েলন স িদেকই িতিন গ াি েয়েলর িতকৃিত দখেত পাি েলন। মি  

এবং ায়ুর ভারসাম হীনতা এবং রােগর কারেণ এইসব হ ালুিসেনশন দশন হেত 

পাের। মাদক সবন ও এর কারণ হেত পাের। আমরা দেখিছ মাথা ব থার িনদশন ও 

তার িছল। এসবই িবিভ  শারীিরক এবং মনিসক অসু তার ল ণ। যমন occipital 

lobe epilepsy। যখােন জ ল শ , তী  আেলা এবং মাথা ঘারার মত উপসগ 

ল  করা যায়। মাঃ এর িখচুিন ধরা, অিতির  ঘাম হওয়ার অিভ তা ও আেছ । 

য েলা ায়িবক অসুখ যমন পারিকনসনস রাগ, কেরটফুল জকব রাগ এবং 

টে ারাল লাব িসজার এর ল ণ। এখােন রাগী মানুষ, প পািখ, র ছিব যমন 

দেখ তমিন িজন পিরর মত পৗরািণক াণীর দখাও পেত পােরন । য  মাঃ 

এর জীবন তেথ  আমরা দিখ। রাগী াব , াণজ, দহগত এবং দাশিনক অলীক 

ক না করেত পাের। য েলা বিশরভাগই টে ারাল লাব িসজার এর সােথ যু । 



হীরার হায় মাহা েদর গ াি েয়েলর সােথ দখা হওয়া, এবং পের তার পেট য ণা 

হওয়া এবং মের যাওয়ার িচ া করাও এই রােগর ল ণ বেল মেন করা হয়।  এই 

রােগর স েক ব ািনক দর ব ব  হেলা: " sudden alterations of 

activity in the hippocampus and amygdala can effect 

auditory , vestibular, gustatory and olfactory perception 

and lead to hallucinations involve invoices or music 

feeling of sway, or physical suspension, the taste of exilir. 

burning or caressing, the fragrance of heaven or the stench 

of hell;  for example, because the middle part of the 

amygdala receive fibres from the olfactory tract, direct 

simulation of that part of amygdala will flood co-occurring 

events with strong smells. In religious ritual, incense and 

fragrances stimulate the amygdala, so that scent can be 

used to focus attention, and interpretation on the 

surrounding events. In the temporal lobe epilepsy the 

sudden electricals spiking of the area infuses other aspects 

of the epileptic experience with an odorous aura" 

         মাহা েদর বণনানুযায়ী দব ত গ াি েয়েলর ৬০০ ডানা 

িছল। এ  খুবই অ ু ত শ  হওয়ার কথা। যিদও মাহা াদ  জ জােলেম িগেয়, 

তারপর সখান থেক জা ােত যাওয়ার কথা বেলেছন এবং সখােন িতিন মানুেষর 

মাথা এবং ঈগেলর ডানাওয়ালা দব ত দখার কথা বেলেছন। এবং যিদ আমরা 

অেযৗি ক ,হাস কর , পৗরািণক জীেবর অি ে  িব াস না কির, তাহেল ব ািনক 

ভােব বলেত হয় মাহা দ এখােন হ ালুিসেনট করিছেলন। 



         িমশরীয় মুসিলম িব ান এবং ঐিতহািসক মাঃ এর দব ত 

দশেনর কথা এভােব বণনা কেরন; 

         " থম জা াত িছল পার তির এবং উপের তারা 

ঝুলিছল এবং সানার িশকল চািরিদেক ঝুলােনা িছল সৗ েযর জন ।" (এটা েন 

ই বাঝা যায় য মাহা দ জানেত না রােতর আকােশ তারা কমন দখেত হয় 

! িতিন ি সমােসর সময় ঝুল  বািতর মত িকছু একটা ক না কেরিছেলন)" এবং 

েত ক জায়গায় দব েতরা তােদর িবশাল িবশাল ডানা ছিড়েয় পাহারা িদি ল 

,যােত নরেকর আ ন থেক উেঠ আসা দত -দানেবর জা ােত েবশ করেত না 

পাের, জা াত ক সুর া রাখাই তােদর ািয় ।" ( এই গ কথা এবং ক নাও 

কারআন এর অ গত) " সখােন মাহা দ অ াডাম বা আদম ক অিভবাদন 

জানােলন। পরবত  ছয়  জা ােত আমােদর নবীর সােথ দখা হেয়িছল নায়া, আরণ, 

মােজস, আ াহাম, ডিভড সালমান ,ইি স,ইয়াহ া এবং যী র। িতিন মৃতু র ত 

আজরাইল দেখন, ৭০০০০ আেলাকবষ ের।"( এ  পৃিথবী এবং চাঁেদর মেধ কার 

রে র ায় দশ ণ বিশ র !!)"আজরাইল এক লাখ যু  পিরচালনা কেরিছেলন, 

এবং তার অবসর সময় কাটােতন তার িবরাট খাতাই মরণাপ  মানুষ এর নাম িলেখ! 

িতিন অ  দব ত দেখিছেলন য এই পৃিথবীর পােপর ভাগই হওেয়,তার জন  

অিবরল চােখর জল ফেল যাে । িতিন িতেশােধর দব ত দেখন, য তার 

িবকৃত মুখ িনেয় আ েনর মােঝ কাটার িসংহাসেন বেস আেছ। িতিন দেখন বরেফর 

দব ত, জেকর দব ত।  " " of God thy has United snow and fire 

, thy United all the servants in obedience to thy laws! in 

the seventh heaven where are the souls of the just decided 

wasn't Angel larger than the entire world. with 70000 

heads, each head has 70000 mouths, each mouth has 70000 



tongues and each tongues speak of 70000 different idioms 

singing endlessly the prices of the most High !!"(55:8) 

           বাঝাই যায়,  মাহা েদর ক না শি  িছল অতুলনীয়! 

িক  তার ক নােতও িকছু ফাঁক থেক গিছল। এবং এটাও  য এরকম 

অিতজাগিতক ক না কান সু  মানুেষর ারা ভাবা স ব নয়। 

           ১) মাঃ পৃিথবী থেকও বড় এক ফেরশতা 

দেখিছেলন, যটা এেকবােরই অেযৗি ক। 

           ২) তার ৭০০০০ মাথা, মুখ, িজহবা িছল তােত 

৭০০০০ কের মুখম ল িছল !!(তার মােন ফের ার ৪.৯ িবিলয়ন মুখম ল িছল।।।) 

           ৩) েত কটা িজহবা আলাদা আলাদা ভাষা চচা করত!! 

( তার মােন ১.৬৪ ি িলয়ন িলয়ন ভাষা! সম  পৃিথবী তই এত ভাষা নই !!) 

            হেলা আ াহ এমন এক দানব কনইবা সৃি  করেত 

যােবন? যার একমা  কাজ হল এত েলা ভাষায় তােক শংসা করা ?! এটা িক 

এক  পাগলািম িনদশন নয় ? আমরা আেগ আেলাচনা কেরিছ য আ াহ হেলা 

মাহা েদর ি তীয় স া ,আ ার ইেগা। তার মােন মাঃ এরই বাসনা িছল এ  , 

িতিন ই এই অসংখ  ভাষােত িনেজর শংসা নেত চেয়িছেলন। িনেজেক য়ং 

ঈ র ভাবা িতিন অ  বিয়শ থেকই আর  কের িদেয়িছেলন। 

           আমরা এটাও জািন মাহা দ একািকে  ভুগেত ন। িতিন 

একজন পূণ মিহলােক িবেয় কেরিছেলন, কই, িক  িনেজর যাগ তায়  

পানিন ,  অজন কেরনিন। িতিন পূণ িছেলন তা না ই বরং মানুেষর 

হািসঠা ার কারণ িছেলন।এইসব অলীক ক না যমন তার সকােল চির েক তৃ  



কেরিছল , তমিন িতিন িনেজেক পূণ ভাবেত ও  কেরিছেলন। এবং যখন 

তার এই দবী অিভ তা ব  হেয় গল িতিন মানিসক অশাি েত ভাগা  

করেলন। 

           ভাকিনন জািনেয়েছন,"মানিসক অশাি  কািম দর 

জীবেনর এক  পূণ অ  ।এরা তােদর মেনর ভাব অশাি র মেধ  িদেয় লুিকেয় 

রােখ অথবা বর কের। িক  অশাি েত ভুগেলও স তার কৃত চির  থেক 

কখেনাই বিরেয় আসেত পাের না তার িনিবকার ভাব, অেন র সুেখ সুখী হওয়ার 

অপারগতা, এবং িতিহংসাপরায়ণতা কখেনাই র হয় না।" 

           এটাই ব থা কের য ,মানিসক অশাি েত থাকা সে ও, 

এবং আ হত ার িচ া করা সে ও, মাহা দ কখেনাই কন সই িল বা বািয়ত 

করার চ া কেরন িন। কারেণ এক সকািম ব ি  য িনেজেক সবার উপের মেন কের, 

সব থেক বিশ পূণ মেন কের, এই জগেতর ক  বেল িনেজেক মেন কের 

, স কখেনাই আ হত া করেত পাের না। এই ই আগাথা ি ি  তার, " ডডম ান' 

স িমরর" রহস  উপন াস এ কেরেছন, " he is far more likely to destroy 

someone else- some measurable crawling ant  of a human 

being who had dared to cause him annoyence..... such an 

act may be regarded as necessary- as sanctified ! But self 

destruction ? The destruction of such a self?" 

           "সকিমরা কন কখেনা আ হত া করেত পাের না?" 

এই ে র উ ের ভাকিনন বেলেছন "কারণ তােদর মানিসকভােব মৃতু  হেয়েছ 

অেনক আেগ! এরা হেলা পৃিথবীর বুেক েট বড়ােনা মৃতেদেহর মেতা ,, কান 

অনুভূিত ছাড়া, কান আ স ান ান ছাড়া পৃিথবীেত বাস কের; এবং বািকেদর 



জীবেন অশাি র ঢউ বেয় আেন!ধষকামী মানিসকতার কারেণ তারা মানুেষর ঃেখ 

এবং আনুগেত  এবং অত াচাের শাি  পায়। তাই তােদর িনজীয় কৃত স া হয় 

কমহীন এবং অ েয়াজনীয়" 

           একই রকম মানিসক ল ণ বাইেপালার অথবা ি েম  

মানিসকতা র রাগীেদরও দখা যায়। মানিসক অশাি  এবং আ  সংশয় তারা ভােগ, 

িক  এরা ধষকামী হয় না, মানুষেক অত াচার করার মত মানিসকতা এেদর থােকনা, 

এবং ায়শই দখা যায় ি েম  রাগা া  ব ি রা আ হত া বরণ করেছ। 

 

      ((( টে ারাল লাভ এিপেলপিস))) 

           মাঃ য মৃগী রােগ আ া  ,তা থম ত  কেরন 

হািলমা এবং তার ামী, যখন মা এর বয়স িছল মা  5। এক বাইেজ াইন ঐিতহািসক 

থওেফােনৗস থম বেলন য মাঃ এর মৃগী রাগ িছল। 

           মৃগীেরাগ থম আিব ৃ ত হই ১৯৪৫ সােল, 

international league against epilepsy (ILAE) ারা। যখােন ওরা 

মৃগী রাগীেদর িচিকৎসা এবং তােদর রােগর ল ণ স েক সেচতন কেরন বািক 

পৃিথবীেক।এটাও বেলন য এই রােগর িখচুিন ছাড়া অন তম ল ণ হেলা আে  

আে  মধা লাপ পাওয়া এবং ৃ িত চেল যাওয়া। 

           মাঃ এর রকম ই হেয়িছেকা বেল মেন করা হয়।  িতিন 

ায়শই পের অ ান হেয় যেতন এবং ান ফরত আসার পেরও তার মানুষ জন 

িচনেত অসুিবধা হত। হািদথ এবং কারআন শরীফ েতই এর উে খ আেছ।  বালক 

বেয়াষ থেকই মাঃ এর িখচুিন এবং hallucinate এর অিভ তা িছল। যখােন 



িতিন বরফ বুেক নওয়া সাদা পাশাক পরা মানুষ দেখিছেলন। পের িতিন অ ান 

হেত যান।হীরার হা তও সই একই ব াপার ঘেট। ছাটেবলায় িনেজর অ ান হেত 

যাওয়ার ঘটনা িনেয় মাঃ বেলন "পাথর আিম বািক কায়ািরশ বালক দর সােথ 

খলিছলাম, যখন আমার হঠাই এ াসক , এবং পট য ণা  হই, এবং আিম 

নানা মানুেষর সমাগম আমার মাথার মেধ  দিখ। আিম পের যায়। এ  অেনকবার 

হােয়িছল।" 

           এসবই মৃগী গীর ল ণ 

      

   ((( টে ারাল লাব মৃগীর ল ণ)) 

        কানরকম পূবাভাস ছাড়া ও যমন এ  হেত পাের। তমিন 

পেট অসি , বিম বিম ভাব ও এর পূব ল ণ হেত পাের। পুরেনা ৃ িত মেন করা, 

িবিভ  িকছু দখা ,গ  শাঁকা ,িজেভ িকছুর াদ পাওয়া এ েলা ও ল ণ বেল মেন 

করা হয়। েত ক  রােগর ে  মৃগীর অিভ তা আলাদা আলাদা, তমিন েত ক 

রােগর ে  ল ণ ও আলাদা আলাদা হেত পাের।  অেনক সময় অ াভািবকভােব 

মাথা ঘুরেত থােক এবং চাখ মুখ লাল হেয় বিরেয় আসেত চায়। কাবা  তরীর 

সময়, তার কাজ চলাকালীন মাহা েদর এরকম ল ণ দখা িগেয়িছল।   

        দেহর একপাশ অসাড় হেয় যাওয়া ,বুক ধড়ফড় করা, বিম 

বিম ভাব, পেত অসি ,আতঃ ঘারােনা , িজহবা অসার হেত যাওয়া, নানা রকম 

অ াভািবক শ  দখা। এসবই মাঃ এর িছল। কাবা র ত কােল এ  আরও কট 

হেয় ওেঠ। এরকম অেনেকরই িহয়। মাঃ এর সমস া হেলা , িতিন তার িবকৃত 



মানিসকতা এবং মি  কােজ লািগেয় এসব ক ত ােদশ িহেসেব ব াখ া কেরিছেল। 

এখােনই তার সেতজ সাধারণ সু  মানুেষর পাথক । 

        Dr মগান ডান বেলন " সাধারণ মৃগীর অ ান হেয় যাওয়া 

সামান  মানিসক সমস ার কারণ হেত পাের , যটা পরবত েত মেন থােক এবং ায়শই 

রাগীরা এ েক এক ধরেনর আেলা বা ভাব দশন বেল বণনা কেরন। অেনেক এ েক 

ঘুিমেয় ঘুিমেয়  দখার সােথ ও তুলনা কেরেছন । আবার অেনেকর ে  এ  

কট, য ণা অিধক এবং পাগল হেত যাওয়ার মত পিরি িত মেন করা হয়" 

        " কােনা এক রাগীর সাথা , বািক রাগীেদর অিভিজতার 

তুলনা  এখােন খােট না।সবাই তােদর মানিসক ভারসাম  অনুযায়ী, আলাদা আলাদা 

অিভ তা লাভ কের। অেনেকর ে  এ  মানিসক য ণা দায়ক হই, যখােন 

বিশরভাগ রাগী কবল মা  শারীিরক অসারতা এবং য ণা ভাগ কেরন। " 

        মাঃ এই িখচুিন চলাকালীন দখা িজিনস ক তার মেনর 

মাধুরী িমিশেয় বাণী বা দব উি  বািনেয়েছন। মাঃ তার নবী জীবেনর েত সূরা 

লেখন, কিবতার মত কের, তার ছ  আেছ। ছাট ছাট কের লখা সূরা , বশ 

কািব ক। ক না রিচত গ  গাথা এবং মাঃ এর গ য় অনুভুিত ট েত ক  সূরা 

পিরপূণ। অনাথ, কৃিতদাস, িকেশার দর ক িনেজর ধেমর মাহা  বাঝােত িগেয় 

মাঃ এর এই সূরা রচনা । 

        সূরা ৯১ "সূয" ট স দ এর লাক কথার কথা বিনত 

আেছ। িক  তােতও মাঃ এর ক না িমিলত , 

        I swear by the Sun and its brilliance and 

the moon when it follows the sun,/ and the day when it 

shows it and the night when it draws a vail it./and the soul 



and him who made it perfect, then he inspired it to 

understand/what is right and wrong for it will indeed be 

successful to purifies it/ And he will indeed fail, who 

corrupts it,  samood give the lie (to the truth) in /there in 

inordinacy, when the most unfortunate of them broke forth 

with. So/ Allah's Messenger said to them( leave alone) 

Allah's she camel , and (give)/ her to drink. But they called 

hik a liar and slaughtered her, therefore their / Lord 

crushed them for their sin and leveled them (with the 

ground) /And he fears not it's consequences. 

        সূরা ১২৩ " ভার" এর আেরক  উদাহরণ 

        " In the name of Allah, the beneficent, 

the merciful. 

        Say: I seek refuge in yheord of the dawn 

        From the evil of what he has created 

        And from the evil of the utterly dark 

night when it comes. 

        And from the evil of those who blow on 

knots 

        And from the evil if the envious when he 

envies." 

       ম া ট থাকাকালীন মাঃ এর িবিজয়ী হবার আকা া ধু 

ম ার এবং তার আেশপােশর মেধ ই সীমাব  িছল। িতিন িলেখেছন " Thus have 



we sent by inspiration to you an Arabic Quran: that you 

may want the mother of cities and all around her"(42:7) 

মাঃ এর বণনা ট আমরা ম া ক mother of cities বলেত ব বার দেখিছ। 

উমাল কারআ বেল িতিন এক  ক উে খ কেরেছন। অন  এক বাণীেত িতিন 

বেলেছন, 

       " and never have we sent forth in Apostle 

otherwise  than (with a message) in his own people s 

tongue, so that he might make the truth here unto 

them"(14:4) 

       

        "And indeed within every community 

have we raised up an apostle"(16:36) 

        " To every people (was sent )a 

messenger"(10:47) 

         এ িল ই মাণ য থেম মাঃ িব  যােয়র স  দেখনিন 

হয়ত। িক  সময় কার হবার সােথ সােথ এবং ইসলােমর খ ািত বাড়ার সােথ সােথ 

তার উ াশা বাড়েত থাকেলা, এবং িতিন িনেজেক িব   বেল ভাবেত  

করেলন। তার রিচত সূরা এবং কারআন এর ভাষা এবং বাণী থেম সহজ এনমগ 

হণেযাগ  হেলও, পরবত  ট কেঠার, এবং পালেনর অসাধ  হেত উঠেত লাগেলা। 

 

   ((( টে ারাল লাব  ইিপেলপিস র অন ান  উপসগ))) 



   এই রােগর রাগীর মেধ  এই পাঁচ  ল ণ াই ল  করা 

যায়। 

   Hypergraphia :: এ  হেলা রাগীর মেধ  ক না এবং গ  

রচনার অন তম অদম  ই া। য কারেণ মাঃ িনর র হাওয়া সে ও কারআন শরীফ 

রচনা কেরিছেলন 

   

   Hyper erligiosity:: এেদর ধম িব াস য ধু খর হয় 

তাই নই, এর সােথ ায় ই দিবক, পরেলৗিকক গাথা জিড়ত থােক, ধম এর অনুকরণ 

মারা ক আকার ও ধারণ করেত পাের। মাঃ এর িনজ  ধম ও দশন এবং পিরক না 

িছল, যা তােক এক  স ূণ নতুন ধম তির করেত সাহায  কের। 

   

   মানিসক এবং শারীিরক ভােব সংল  থাকা:: মাঃ মানিসক ভােব 

আ কািমক ইনঃ পরিনভরশীল িচকন। তার ী এবং তার আেগ দা  আবু তািলেবর 

সােথ তার স ক িবচার করেলই স  । তার মানিসক মেনােযােগর ু ধা িছল, 

এবং স  পূরণ করার লাক দরকার হেতা। পরবত েত তার একািধক িববােহর একই 

কারণ 

 

   মা ািতির  যৗন ু ধা : মাঃ এর নারীেদর িত আেবশ 

বিতেশর সােথ বৃি  পেয়িছল। যিদও িতিন শারীিরক ভােব অ ম হেত পেড়িছেলন, 

তার ু ধা মেটিন। 

 



  আ মণা ক মানিসকতা ::: মাঃ এর জীবেনর সব পযােয়র 

িতিন িনমম িছেলন, দায়া সহানুভূিতর কােনা ান িছল না তার মেন। তার বশ তা 

ীকার না করেলও, ইসলােমর সমােলাচনা করেল িতিন আ ণা ক হেত উঠেতন, 

যুে  অংশ িনেত যেতন 

  তার বদেমজাজ সবাইেক তথ  রাখত। বুখারী ট উে খ আেছ 

" যিদ নবী কােনা িকছু পছ  না করেতন, বা তার মেনর মত না হেতা, তার মুখ 

দেখ স  বুঝেত করা যত" 

  

((((( রাে  র জা াত যা া))) 

মাঃ এর িমরাজ দশেনর নানা কািহনী চিলত। িতিন দািব করেতন 

রােতর বলা ঘুেমর মেধ  জা াত এ যাওয়ার সুেযাগ পেতেছন। ইবন ইসা, কিন া 

প ী আেয়শা তার ব েব  মাঃ এর যা া কািহনী র কথা বণনা কেরন । 

    " ঘুমােত গেল Gabriel এেস বার বার আমার পােয় নাড়া 

িদেয় ঘুম ভা ােত থােক। আিম উঠেল আমার হাত ধের স মসিজদ এর দরজায় 

িনেয় আেস , সখােন হাফ গাধা হাফ খ র এর মত এক ানী দািড়েয় িছেলা, তার 

পােশ ডানা , সটােত ছাট আমরা জা ােতর পেথ রওনা িদলাম। াণী  আ াহ 

এর ফের ার বাহন িহেসেব কাজ কেরিন , আিম তার কােছ যেতই স আমােক 

নত হয় এ স ান জানােলা। জা াত এ িগেয় সুরাপন করা হেলা। গি েয়ল এবং আ াহ 

আমােক আমার জে র উেদেশর কথা আবার শানােলন। িফের আসলাম নতুন 

ত ােদশ িনেয়" 



    ইবন ইসা জানান," এই গ  শানার পর মাঃ এর মতাই মু  

হেত অেনক নতুন মানুষ ইসলাম হণ করেলা। বাঝাই যায় , মাঃ এর এই কািহনী 

র অবতারণা কােজ িদেয়িছল। 

    মাঃ এর জিরজােলেমর মি ের মেণর কািহনী ও তার মৃতু  

র পর চিলত হয়। িক  স  হেত পাের না , যেহতু মি র  রাজা সেলামন তির 

কেরিছেলা ি পূব ১০ শতেক। এবং মাঃ এর জীবনকােল মি র র অব া খারাপ 

িছল। িক  বুখারী ট এর উে খ আমরা পায়। সখােনও দব ত Gabriel এর সােথ 

তার জ জােলম যাওয়ার বণনা মাঃ দন।  

    িকছু কািহনী র বণনা অনুযায়ী grabriel তােক স  েগ 

মেণ িনেয় যাওয়ার সময় াের মাঃ এর পিরচয় দবার সময় জানান " এ হেলা ং 

আ াহ এর সৃি  ' allah grant him life, brother and friend' " এবং 

সখােন েবশ করার পর এ মাঃ এর সােথ আ াহ এর দখা হয়। 

 

(( মাঃ িমথ া কথা হয়ত বেলিছেলন না !! )) 

       রািশয়ান অি  বাদী লখক িফয়েদার দে ওেভাি  ভােবন 

য মাঃ হইেতা সিত  কথাই বলেছন। তার ধারণা মাঃ এর অিভ তা সিত  িছল, 

অ ত তার িনেজর কােছ। দে য়েভাি  িনেজ টে ারাল লাব এিপেলিপিস এর 

গী িছেলন। িতিন কাশ করেছন য তার িখচুিন এবং মৃগী রােগ র আ মেণর 

সাময় িতিন েগর  দরজা দেখেছন, যখােন তার জন  দব ত রা সানার পা  

িনেয় অেপ া করেছ। েগর সানালী দরজা খুেল গেল িতিন সানািল ঝকঝেক িসিড় 

দখেত পান, য  তােক সাজা য়ং ভগবােনর দশন করেত িনেয় যােব। 



         ২০০১সােলর ৭ ই ম  Religion and the  Brain 

নামক এক  ব  কািশত হেয়িছল Newsweek সংবাদপে । সখােন একজন 

কানািডয়ান িনউেরা সাইেকািল  ব াখ া কেরন 

         " when the image of a cross, or a torch 

ground in silver, triggers a sense of religious awe.  it is 

because the brain's visual- association area, which 

interprets what the eyes see and connects images to the 

emotion and memories ,has learned to link those images to 

that feeling. Visions that arise during prayers it rituals are 

also generated in the association area: electrical 

stimulation of the temporal lobes ( which nestle along the 

side of the head and house the circuits responsible for 

language, conceptual thinking and association) produces 

visions" 

         " Temporal lobe epilepsy , abnormal 

burst of electrical activity in these regions- takes this to 

extremes. Although some studies have cast doubt on the 

connection between temporal lobe epilepsy and 

religiosity, others fins that the condition seems to trigger 

vivid, Joan of Arc-type religious visions and voices" 

         এখান থেকই আমরা িক  মাঃ এর এক নতুন ধম স ূণ 

িনেজ হােত সৃি  করার উ ীপনার ব াখ া পায়। তার মি ে র গঠন তােক যমন 

আলাদা কেরিছল, তমিন, তার মেনােযাগ সেচ  মন তােক সই ধম চােরর িদেক 

চালনা কেরিছল। 



          Temporal lobe epilepsy লভ হেলও, গেবষক 

রা দেখেছন, এ  যােদর আেছ তারা সবাই আলাদা আলাদা ভােব এ েক হণ 

কের। কও ধুমা  hallucinate কের , আবার কও কও hallucination 

এর সােথ সােথ শ  এবং ঘে র অিভ তাও অজন কের। মাঃ এর য ধরেনর 

epilepsy িছল , য  লভ তম। যখােন জেগ, ঘুিমেয়, যেকােনা অব ােত 

শ  দখেত পেতন, শ , াণ , মাথা ঘারােনা, বিম, য ণা, মরনা ক িচ া, সব 

তার একসােথ হেতা। সুতরাং তার িবকৃত মেন এটা িচ া করা াভািবক িছল য িতিন 

কােনা দিবয় অনুভূিত লাভ কেরেছন, তার ত ােদশ ঘটেছ। আ াহ ও সই 

hallucination এর ই সৃি । এবং মাঃ এটাও জানেতন য সাধারণত মানুেষর 

এরকম হই না । তাই িতিন িনেজেক কীয়, অনন , াত  ভেব বেসিছেলন। তার 

দেলর সদস  রাও এ  ত  কেরিছল, তােদর কােছও কােনা যুি  না থাকায় 

তারা মাঃ এর কথা িব াস কেরিছল। 

 

    (( মাঃ এর আধ াি ক অিভ তা র উৎস))) 

    িক  এই রাগ থাকেল যমন শ , শ  দখা স ব , একই 

রকম ভােব িক সশরীের ভুত দখা ও স ব ?? 

    উপেরা  কানািডয়ান িনউেরা psychologiest , িযিন 

কানাডা র লেরন য়ান িবসিবদ ালায় এর অধ াপক, িতিন বেলন" হ াঁ এটা হেতই 

পাের! স  রাগীর রােগর িব ার , এবং একইসােথ তার ক না শি র সােরর 

উপর িনভর কের । িক  পর জাগিতক শ  দখা এেদর ে  অ াভািবক িকছুই 

নয়!" কারণ মি ে র দান গালােধ আমােদর আেবগ অনুভূিত থােক, অপরিদেক 



বাম গালােধ থােক যুি  াজ তা।  এবার এই রাগীেদর ে  সই অনুভুিত চার ণ 

হেত ফুেট ওেঠ। জা দেখ টা সিত  বেল মেন করা তােদর পে  স ব। 

      আবার কন হিলংস তার The exorcism নামক বে  

লেখন "persinger এর মেত ধেম র মূল উৎস হেলা মি । মি ে র ডান এবং 

বাম গালাধ িমেল য অনুভূিত এবং যুি  তির হয় তাই রাগীেদর ে  কট 

হেয় কাশ কের। তখন তারা য সম  শ  দেখ য সম  শ  েন সটােক 

ভগবােনর আ ান বাণী বেল মেন করেত  কের এবং তারাই পরবত েত ধম  

িহেসেব জ  নয়। এ  স ূণ মি ে র খলা। এবং তার সােথ িকছুটা মন এবং 

অনুভূিতর িমলন। যখােন সচরাচর মি ে র ডান গালাধ এবং বাম গালােধর 

অনুভূিত এবং যুি  আলাদা আলাদাভােব সাধারণ মানুেষর পে  কাশ পায়, এই 

রাগীরা স েক পৃথক করেত পােরনা। তােদর কােছ সবিকছু এক এবং ধায়ােট বেল 

মেন হয়।" 

      Persinger এক  ব িতক চু ক যু  মটর সাইেকেলর 

হলেমট িনেয় রাগীর কােন 'পােশ ধেরন। তােদরেক এক  ফাঁকা ঘের চাখ ব  

কের রাখা হয়। এই পরী াগার েক বলা হয় " চ ার অফ হেভন অ া  হল" । 

ব িতক চু ক যু  মটর সাইেকেলর হলেমট এর মেধ  িদেয় িব ৎ ছাড়া করার 

পর দখা গল য মারেগর 80% দািব করেছ য তারা স ঘেরর মেধ  ভৗিতক 

উপি িত অনুভব কেরেছ   । কউ কউ এটাও দািব কেরেছ য সই ভৗিতকতা 

তােদরেক ছঁুেয় দখার, অথবা তােদরেক িনেয় টানাটািন করার চ া কেরেছ 

।   তােদর মেধ  কউ কউ আবার দািব কেরেছ, য তারা েগর সুগ  এবং নরেকর 

পুত গ ময় এলাকার গ  এবং আ েনর তাপ অনুভব কেরেছ। তারা িবিভ  শ  েন 



আেছ কাল গহবর দেখেছ তী  আেলা দেখেছ এবং আেরা অন ান  ধম য় অিভ তা 

তাঁেদর হেয়েছ।     

      এটা পির ার য এই সম  রােগর রাগীরা সবিকছু 

অন রকম ভােব অনুভব কের। তােদর সম  ইি য় খর হই এবং এমন িজিনস ক না 

কের বেস তার বা ব জীবেন অি  থাকা স ব নয়। এড কনরয় বেল এক গেবষক 

ও দািব কেরন য , এেদর ক নাশি  সাধারণ মানুেষর তুলনায় অেনক বিশ রিঙন। 

এবং এর পুেরাটা জন  দায়ী হে  মি ে র ডান এবং বাম গালােধর ভারসােম র 

অনুপি িত। িতিন এটাও জািনেয়েছন য িবিভ  ধম িব াসী রাগীরা তােদর ধেমর 

সােথ যু , এমন ধম য় চিরে র সা াৎ লাভ কের থােক। তােদর মেধ  যমন 

ি ধেমর যী  ী  এবং ভািজন মির উপি ত, তমিন একইভােব ইসলােম মহ দ 

এবং িহ ু  ধেমর দব- দবীেদর উপি িত ল  করা যায়। তােদর সেচতন এবং 

অবেচতন মন একসােথ িমেল এই সম  েশ র অবতারণা কের। অেনেক তােদর 

মৃতু  আ ীয়-পিরজনেদর ও দশন লাভ কের।  

      এই অিভ তা ক িব ানীরা near death experience 

(NDE) বােল ব াখ া কেরন । অেনক গেবষক এটাও ল  কেরেছন য কােনা 

রাগীেক যখন িব িতক উ ীপনা দওয়া হই, স ধু ধম ও বা ভৗিতক চির  ই 

নই, কােনা কােনা সময় পূণ জে র কথা, মাতৃগেভ থাকাকালীন অিভ তার কথাও 

মেন করেত পাের। বা হয়েটা স ও ক নার অংশ । এর উে খ আেছ ১৯৯৩ সােল 

কািশত "the origin of consciousness in The breakdown of 

of Bicamerall mind" নামক ে  যার লিখকা মন িবদ জুিলয়ান জনস। 

"আমােদর াচীন পূবপু েষরা ও এইরকমই দিবক উ  অিভ তা লাভ করত"।  



              িক  এরকম তী  আধ াি ক সেচতনতা র মুহূেত 

আসেল িক ঘেট ? এর ব াখ ােত ও গেবষক হি়লংস মি ে র বাম এবং ডান  

গালােধর অসাম স তা এবং তী  অনুভূিত ক কারণ িহেসেব দিখেয়েছন। এই 

ধরেনর মি েক ক িবকৃত বা খারাপ মি  বলা যায়না! বরং এ েক মি ে র এক 

অ াভািবক লভ মতা বেল ধরেল এর মাহা  বুঝেত সুিবধা হয়। Persinger 

জানান য আিধেভৗিতক এবং আধ াি ক অিভ তার আসল কারণ হেলা মি ে র 

ডান গালাধ এবং বাম গালােধর মেধ  সহজ এবং সু  যাগােযােগর অভাব এবং 

সাম েস র িবকৃিত। যার কারেণ মানব দহ অ াকৃিতক অ ু ত উ ীপেন অনুভব কের 

য ােন ােন মারা ক পয  হেত পাের।  

       তাহেল িক ধম উৎপি র এটাই কারণ ? Persinger এর 

মত অনুযায়ী , হ াঁ ! টে ারাল লাভ এিপেলপিস হল রাগীর মেন ি তীয় স া 

জেগ ওঠার কারণ। যখােন স একই ব ি  হেলও িনেজেক 'রকম বা নরকল  

রকম ভােব দখেত থােক, একািধক স ার জ  হয়। এবং এক এক সময় এক এক 

স ার উপি িত অনুভব করা যায় সটা যমন রাগী িনেজ কের তমিন রাগীর 

আেশপােশর মানুষ ও সই স েক অবিহত থােক। য  আমরা উপ  

অধ ায় েলােত মাহা েদর সােথ হেত দেখিছ। ধুমা  তাই নয় একই সােথ 

দব ত দত -দানব জাগিতক াণী এবং ভৗিতক অি ে র অনুভূিত তারা লাভ 

কের। তােদর দিহক পিরবতন ও ঘেট।  

       এবং এই সবিকছুর অ াভািবক অনুভূিত ই রাগীেক চরম 

ধম য় অনুভূিত লাভ করার িদেক ঠেল িনেয় যায়। স িনেজর মেধ ই ভগবােনর প 

খঁুেজ পায়। 

 



 (( মি ে র উ ীপনা ি তীয় স া বা িত ায়া উৎপ  কের)) 

     সুইস িব ানীরা আিব ার কেরেছন য মি ে র মেধ  দওয়া 

ব িতক উ ীপনা রাগীর মেন এক ি তীয় স ার জ  দয়। যখােন থম সাদা 

এবং ি তীয় স ার দিহক আচরণ এক থাকেলও মানিসকতার স ূণ পিরবতন দখা 

যায়। Nature পি কােত কািশত এই িবষেয় এক  ব ািনক ব  এ আেছ, 

   " Olaf blanke and colleagues at the federal 

polytechnic school of Larsen se their discovery might help 

shed light on the brain process that contribute to the 

symptoms of Schizophrenia, which can include the 

sensation that one's own actions are being performed by 

someone else. 

    doctors evaluating a woman with no 

history of psychiatric problems found simulation of an 

area of a brain called the left temporoparietsl junction 

caused her to believe a person was standing behind her. 

     the patient reported, that person adopted 

the same bodily positions as her.  although she didn't 

recognise the effect as an illusion. at one point in the 

investigation the patient was asked to lean forward and 

clasp on her knees ;this led to a sensation that the shadow 

figure was embracing her which she described as 

unpleasant. 

     the finding could be a step towards 

understanding psychiatric effects ,such as feelings of 



Paranoia, persecution, and alien control .say 

neuroscientists 

              the discovery is reported in a brief 

communication in the week's issue of the journal nature" 

   এর থেকই িক আমরা মাহা েদর শ গত , ানজ। 

অনুভূিতগত আধ াি ক অিভ তার ব াখ া পাই না ?  িতিন িজন ফেরশতা িপশাচ 

দত -দানব এই সম  পরেলৗিকক াণীেত িব াস করেতন। য  স ূণই 

হ ালুিসেনশেনর ফল। সম  ধেম উপি ত পড়া লৗিকক এবং ভৗিতক ােণর 

দশেনর ব াখ া এই ভােবই দওয়া যেত পাের। িক  এ  এখনও তেকর িবষয়। যিদও 

মহা দ এেক রবাদী ধম িব াসী িছেলন ,তবুও ইসলােম একািধক দব েতর দশন 

পাওয়া যায়। তার এই িব ােসর উপর তার থমা প ী খািদজার িকছুটা হাত আেছ 

বেল গেবষকরা মেন কেরন। খািদজা িনেজ এেক রবােদ িব াস করেতন। 

    মাহা দ যা দেখিছেলন যা অিভ তা কেরিছেলন স  তার 

কােছ সিত  িছল। যিদও তার স ূণ মানিসক িছল ,িক  সিত  িছল। িতিন তার এই 

দশেনর অিভ তা খািদজােক বলেল, খািদজা ও তােক িমথ া আ াস িদেয়িছেলন 

সটা স ূণই ম অনুভূিতর কারেণ। মাহা েদর ভয় িছল য িতিন মারা যাে ন। 

থেম যা তার ভীিতর কারণ িছল, পের সটাই তার ধম িব ােসর উপাদান হেয় ওেঠ।  

পরবত েত খািদজার য় এ িব াসী মহ দ তার মি সূত ,স ূণ এক নতুন 

ধেমর জ  দন।  

 

 ((( ত ােদশ এর মতা িনেয় মাঃ এক  উটেক নত করােত 

পারেতন)) 



      মুসিলমরা ায়ই তােদর িবখ াত নবীর আধ াি ক মতা 

স েক জািহর কের বড়ায়। ত ােদশ এর মতা দশন ধম েদর ে  

াভািবক। এই ভােবই তারা তােদর চািরিদেকর মানুষেক আকৃ  রােখ। মাহা দ দািব 

করেতন িতিন তার ত ােদেশর মতা িদেয় এক  স ূণ অেচনা উটেক নতজানু 

করােত পােরন।  

      এই ঘটনা সিত  হেত পাের, অথবা এ  এক  গ  কথা ও 

হেত পাের। এই ব াপাের ট ােসর ািণিবদ া িব িবদ ালেয়র একজন াণী িবেশষ  

ব াখ া কেরেছন " যখন কান রাগীর িখচুিন উেঠ  হয় তখন আেশপােশ র 

এবং িবড়াল সটা আেগ থেক টর পায়। াণীেদর ে  এ  স ূণ াভািবক 

আেগ থেক মানুেষর ব বহার বুেঝ যাওয়া। এমনিক িকছু জািতর র ক এমন 

ভােব িশি ত করা হয় যােত তারা মৃগী রাগীেদর িখঁচুিন ক ব  করেত পাের।" 

     ািরডা িব িবদ ালেয়র অধ াপক ডািজেয়ল  এবং ড র িরপ 

, জানান, য, এক  হসিপটাল এর মৃগী রাগীেদর পােশ র মেধ  অ ত 30  এমন 

র আেছ যারা তােদর মািলেকর আস  পছেনর কথা আেগ থেক বুঝেত পাের 

এবং সময়মেতা স  ব  কের িদেত পাের। র এবং িবড়াল দের মতা  তুলনায় 

বিশ থােক।  যভােব তারা আস  ভূিমক , বন া ঝড় জেলর আভাস ায় একই 

রকম ভােব তােদর মািলকেদর ব বহার বা মি ে র পিরবতন ঘটেল তারা স স েক 

আেগ থেক অবিহত হেত পাের। ইরােনর মতা অন ান  াণীেদর মেধ  ল  করা 

যায়, যমন, ঘাড়া, গ  এবং িকছু পািখ।  

      2005 সােলর 4th জানুয়ািরেত "দা ন াশনাল িজও ািফক 

িনউজ" লেখ " লংকা এবং ভারতবেষ য ভয়ংকর সুনািম ঘেটিছল 10 বছর 

আেগ তার আভাস িকছু বন  এবং াণীরা আেগ থেক পেয়িছল। তােদর মেধ  র 



িবড়াল এবং গ র অি  ল  করা যায়। এমনিক বন হািতর িনচু জিম থেক চু 

জিম থেক পালােত থােক ররা বািড়র বাইের যেত বাধা দয় এবং িবড়াল র 

আেগ থেক আ য় খঁুেজ বড়াই। িচিড়য়াখানা র প পািখেদর মেধ ও পিরবতন ল  

করা যায়। এেদর এই মতা স েক সই াচীন কাল থেকই মানুষ অবিহত।" 

       তা ব পার  হেলা য, হইেতা উট িল আেগ থেকই 

মাঃ এর ত ােদশ বা িখচুিন হাওয়ার পূবাভাস পত। তখন তার িত দয়া বশত , 

বা আ র া জিনত কারেন তারা বেস পড়েতা। আমরা এটাও জািন, য মাঃ এর 

কােনা ী বা তার কােনা অনুগামী দর উপর তার এই ত ােদশ ভাব পড়েত না। 

তারা িকছু বুঝত ও না।  

   সুতরাং,  মাঃ এর অেলৗিকক মতা র ব াখ া ও িব ান স ত 

ভােব দওয়া যেত পাের।  

 

(( িফল ক িডক এর ঘটনা)) 

     যিদ আমরা মাঃ এর মত আেরা কেয়কজন TLE র গীর 

ঘটনা যাচাই ক ন, তাহেল আমােদর পে  মাঃ এর ঘটনা এবং মানিসকতা বাঝ 

আেরা সহজ হেব।  

    িফল ক িডক(১৯২৮-১৯৮২) হেলন একজন আেমিরকান ক  

িব ােনর লখক। িতিন তার িনেজর অিভ তার কথা জানান মেনািব ানী চালস াট 

ক " আিম আমার িনেজর মেনর মেধ  আেরকজন স ার উপি িত অনুভব কির। স 

আমার সােত কথাবেল। জীবন স েক তার মতামত আমােক জানায়। তােক আিম 

inner me বেল সে াধন কির, তার সােথ রীিতমেতা বাক ালাপ চেল। " তার 



লখােতও এর ভাব দখা গেছ। চালস াট এ স েক জানান "everything 

is a matter of perception, this ground is liable to shift under 

your feet , a protagonist is may find himself living out 

another person's dream or he  may enter a drug induced 

state that actually makes better sense than the real world 

aur hi main cross into a different universe completely ." 

      মাঃ এর মেতাই িডক িছেলন বা ক , ভীতু, সংশয় 

কাশ করেতন , বাতুলতা সম  ল ণ তরেদ  বতমান িছল। িক  িতিন তার রাগ 

এবং সই অিত ক নার অব ােক গ  রচনার কােজ লাগান। যখােন মাঃ এক  

স ূণ নতুন ধম তির কেরন, এবং পিরেশেষ এ মানব হত াকারী ট পিরণত হন। 

তার িব  া  িনেয় কথা বলা, ফেরশতা দখা , আ াহ এর অবতারনা সব এ তার 

রােগর দৗলেত। িক  সচরাচর TLE রাগীর সােথ মাঃ এর পাথক  হেলা, িতিন 

এই রােগর সুেযাগ িনেয় মানুেষর জীবন ন  কেরন, িপতামাতার কাল থেক স ান 

িছিনেয় নন, তােদর পথ  কেরন মানব অকল াণ কর রীিতনীিতর জ  দন, নারী 

র মযাদা এবং াধীনতা ধূিলসাৎ কেরন । িনেজেক মানবতার শ  রত ী েপ 

হািজর কেরন, যার ভােব , তার মৃতু র এত শতক পরও সারা পৃিথবী জুেড় অত াচার 

এবং আতে র মহড়া চলেছ !! 

 

(( TLE এর অন ান  ঘটনা )) 

২০০১ সােলর ২৩ অে াবর PBS television এ টে ারাল 

লাব এিপেলপসী িনেয় এক  তথ িচ  কাশ কের। তারমেধ  একজন িছেলন tle 

এর রাগী জন শারন এবং সা াৎকার িনি েলন ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র 



অধ াপক মন িবদ, শারণ এর বাবা ও উপি ত িছেলন। তার স েক জানা , এবং 

একই সােথ মাঃ এর সােথ তার তুলনা করা এক  উে জক িবষয়। নবীর মানিসক 

অসু তা স েক আরও িকছু আ যজনক তথ  আমরা পেত পাির। 

  জন শ ারন :: যখন মৃগীর িখচুিন  হই তখন আমার সম  

দহ , মানিসক পিরিথিত, অ রা া আ া  হয়। এক অ ু ত সংেবদন িশলতা জােগ, 

দহ িশিথল হেল , আবার কেঠার হেল ওেঠ। 

বণনাদাতা ::এই িখচুিন িল আসেল দেহর মেধ  হাওয়া ঝেড়র 

মত, জা সারা দহেক কািপেয় তােল। দেহ যেনা আ ন লেগ সব অ  ত  

ছিড়েয় পেড়। তার টে ারাল লাব এই এ   হই। িবভৎস িখচুিনর কারেণ স 

অ ান পয  হেত যেত পের। 

    জন এর বাবা :: সদ  খুব মারা ক ঘটনা ঘেটিছল। যটা ওর 

সবেথেক ক কর অিভ তা। ওর বা বী র সােথ জন ম ভূিমেত বড়ােত যাই। 

সখােন পানাহােরর পর ওর িখচুিন  হয়। এক এক  বার পাঁচ িমিনেটর বিশ ায়ী 

হয়। অবেশেষ ও বািড়েত খবর িদেত পাের এবং তারপর ওেক িগেয় িনেয় আসা হই।  

 জন:: বািড় আসার পেথ আিম বাবােক িকছু দাশিনক  িজে স 

কির, এবং থািম না , করেতই থািক, আমার মেন হেত থােক, আমােক কও 

ব িতক শক িদেয়েছ। 

জন এর বাবা : এত যেনা শরীর এর মেধ  হঠাৎ এ কােনা 

পূবাভাস ছাড়া হাওয়া ভূিমক  । এবং ভূিমক  এর িত যমন দীঘ ায়ী হয় তমিন 

এ  শরীর এর উপর দীঘ চাপ ফেল, ায়ু এবং দহ বল কের দয়। ওর িচ া শি , 

ঘুম কম যায়, িদেনর পর িদন অি রতা কােট না।  



বণনা দাতা :  যখন িখচুিন শষ হয়, তখন াভািবক ভােবই জন 

খুব বল হেত পের, খেত বসেত পাের না। িক  তার মেন হেত থােক স পূণ 

ব ি  

জন :: একিদন এরকম হাওয়ার পর আিম িচৎকার কের িনেজেক 

ঈ র দািব করেত থািক, এবং রা াই নেম পিড়। রা াই থাকা এক দ িতর িদেক 

অ ীলতা পূণ ভি  কের বিল " আিম ই ভগবান, য়ং ভগবান ! তামার িব াস করছ 

না !?"  

জন এর বাবা: তখন ওেক পুিলশ এবং লাকজন এর কাপ থেক 

বাঁচােত ধীের বঁেধ বািড় আনেত িহয়। তারপেরও এটা থােম না। কেয়কিদন ধীের 

চলেত থােক।  

বণনা দাতা : জন কখেনাই খুব একটা ধািমক মানুষ িছল না। তবুও 

তার মি  এর িবকৃত তােক আধ াি ক অনুভূিত দয়। মন  িবদ অধ াপক 

িভলায়ানুর এস রমািচ ণ এ েক টে ারাল লাব epilepsy বেল দািব কেরন 

অধ াপক রামচ ন : িকছু িকছু রাগী র এই অিভ তা এই িবেশষ 

রাগ র সােথ আেছ। িখচুিন শষ হেল পর  তারা িনেজেক মহৎ দৗিবক ব ি  

বেল দািব কের , িভিগবান দেখেছ বেল দািব কের, েগ যাওয়ার কথা বেল । তারা 

বেল " Finally I see what its really about doctor . I really 

understand God. I understand my place in the universe , in 

the cosmic scheme. " এটা কেনা হই বেল তামার মেন হই ? এবং 

আধ াি ক ই বা কেনা ? 



জন:: ওহ ভগবান !! ব াপার টা হেলা আিম িক  যমীনেক আিম 

িক বলিছ ! আিম চাইেল এসব দখা শানার কথা বাইেরর সবাইেক জানেত পাির । 

যােদর বেলিছলাম, তারা বেলেছ, আিম ভিবষ েত দখেত পায়। এটা লভ মতা। 

মানুষ রব িকছুর সােথই আধ াি কতা যুেত ভােলাবােস। এেত স  পায়। এটা 

আমার মতামত।  

অধ াপক রামচ  :: িক  আধ াি কতা র সােথ এত যাগােযাগ 

কেনা ? একটা কারণ িহেত পাের এই , য যেহতু মানুষ ধেমর সােথ এবং 

ভগবােনর অি ে র সােথ পেরা  বা তক  ভােব জিড়ত, এই অব ায় মানুেষর 

অবেচতন মন সটাই থেম ক না কের, জা " ভগবান দশন" েপ রাগীর সামেন 

আেস । যেহতু সাধারেণর কােছ এর কােনা যুি যু  ব াখ া থােক না , এটা বেল 

স ি  পায়। এ র কারণ হেলা মি ে র দান এবং বাম গালােধ র মেধ  পযা  

যাগােযাগ এর অভাব। যখােন অনুভূিতর সােত ক না িমেশ িগেয় একসােথ কাজ 

কের , য  সাধারণ মানুেষর ে  আলাদা আলাদা ভােব কাজ কের। এর জন  

আলাদা কােনা মি  গ র থেক না। এ  স ূণ ই ক না সূত এবং অনুভূিত 

েলা সিত  মেন হেলও টা কবলমা  মন িব ম।  

   এরকম ঘটনা আেরা দখা গেছ মন িবদ উইিলয়াম জমস 

এর সােত, জন পরী িজন দখার কথা জানান, তার লখা ে ,  

    আেরা এক  িবখ াত ঘটনা হেলা স  তেরসা অ  অিভলা 

র, িযিন খুব  শ , গ য় রথ, িসিড়, দরজা দখেত পেতন। তার আ  জীবনী 

ট িতিন লেখন " such peace , call and good fruits in the soul, 

and a perception of the greatness of God ".  



   La Plante র মেত পৃিথবী িবখ াত গায়ক, সুরকার, িচ িশ ী, 

লখক রা এই িবেশষ ধরেনর মি  িবকৃিতর ীকার বেল দখা গেছ।  

 

 

 

(( িবখ াত ব ি  যােদর TLE িছল))) 

একজন ই দী মন িবদ লেখন , লখার মদ েম িতিন 

ভগবােনর দশন পেতেছন। মাঃ  ধু মা  একজন ধম  িছেলন না, যার TLE 

িছল বেল মেন করা হয়, mormonism এর ব া জােসফ ি থ এবং এেলন 

হায়াইট ও এেত আ া  িছেলন । আেরক ধম চারক syed Ali 

Muhammad bab িযিন বািব ধেমর ব া , িতিন ও তার আ জীবনী ত িখচুিন 

অিভ তার কথা িলেখেছন । পািসয়ান বয়ান বই  একটা আদশ এিপেলপ ক বই, 

ছাট, িক  সু ।  

       অপরিদক িব  িবখ াত ব ি  , যারা তােদর লখনী এবং 

িতভা িদেয় পৃিথবী যায় কেরেছন , তারাও এই রােগর ল ণ িনেজর দেহ 

দেখেছন বেল মাণ আেছন। TLE আ া  ব ি রা বাকা তা হন e না, এরা 

হন অভূতপ্ূব িতভার অিধকারী। এ  ও মািণত। আমরা তােদর নাম এর িদেক এক 

নজর রাখেলই স স েক অবগত হেবা।  

   Harriet Tubman : য কােলা নারী িনেজর দেলর শত 

শত লাক ক কৃতদাস থার হাত থেক বাঁচান। তােক আধুিনক যুেগর মােজস 

বেল হয়। 



  Saint Paul::  এিন অস ব মতাশালী ব ি  িযিন একা হেত 

ী  ধমেক ইউেরাপ পৗঁেছ দন। জা আজ পৃিথবীর অন তম বৃহৎ ধম 

Joan of Arc : যুবতী অিশি ত চাষীর কন া, য মা  তেরা 

বছর বয়স থেক যা দা িহেসেব পিরিচিত। তার ও িখচুিন র ল ণ িছল বেল জানা 

যায়। 

Alfred Nobel : সুইিডশ িব ানী এবং ব বসায়ী, িযিন নােবল 

পির ােরর ব া 

Dante: সবকােল র সরা কিব, The Divine comedy র 

রচিয়তা 

স ার walter Scott: রামাি ক যুেগর অন তম সফল লখক 

Jonathon swift : Gulliver's travel এর 

রচিয়তা।অন তম িবখ াত ব  সািহেত র রচ তা। 

Lord Byron, Percy bysshe Shelly , alfred lord 

tennsion :: ইংিরিজ সািহেত র সবকােলর সরা কিব এটা িতনজন 

Charles Dickens: িভে ািরয়া যুেগর অন তম িবখ াত 

উপন াস রচিয়তা। A ি সমাস ক ারল এবং অিলভার টুই  এর রচিয়তা। 

Lewis Carroll : এিলস ইন the ওয়া ারল া  এর রচিয়তা। 

এই িবখ াত রচনা  তার িনেজর টে ারাল িসজােরর অিভ তা ও হেত পাের। 

কারণ গেতর মেধ  হঠাৎ কের পেড় যাওয়া র অনুভূিত। যটা গে  এিলস িগেয়িছল 

এই ধরেনর রাগীেদর ে  সাধারণ।  



Fyodor Dostoyevsky : সবকােলর সরা িবখ াত রািশয়ান 

উপন ািসক, যার অন তম সরা রচনা াইম এ  পািনশেম  এবং াদাস কমােজাভ 

। সমােলাচকেদর অেনেকরই মেত িযিন পা ােত র উপন াসেক তার খ ািতর চূড়ায় 

পৗঁেছ িদেয়েছন।  

    মাহা দ এর থম িসজার হেয়িছল পাঁচ বছর বয়েস যখােন 

দে ওেভি  র হয় 9 বছর বয়েস। এবং 25 বছর পয  তার টানা চলেত থােক। 

িতিন বেলন িকছুিদন পরপরই আর িখঁচুিন উঠত য  মােঝ মােঝ খারাপ হেতা ,মােঝ 

মােঝ ভােলা। তার মেধ  িতিন যমন মের যাওয়ার মেতা অিভ তা পেয়েছন িতিন 

তমন নানা রকম শ  দেখেছন শ  েনেছন, ভয় পেয়েছন, িনেজেক 

অত াচাের শ  এ দেখেছন। তার টে ারাল লাব এিপেলপিসর অিভ তা একদম 

চরম সীমার। িতিন তী  আেলার ঝলক দেখেছন। চ  মাথা য ণায় অ ান হেয় 

গেছ। তার এই অিভ তার ায়ী হত একািধক িদন। মাহা দ এর সােথ দে য়েভি  

টে ারাল লাব িসজােরর অিভ তার িমল অতুলনীয়।  

Leo Tolstoy: উনিবংশ শতা ীর িবখ াত রািশয়ান উপন ািসক 

আনা কােরিননা এবং ওয়ার এ  িপস এর মত রচনা রচিয়তা। তারও এরকম অিভ তা 

িছল বেল মেন করা হয়।  

Gustave flaubert : িতিন ইংেরিজ সািহেত র আেরক  

িবখ াত নাম এবং সি েম াল এডুেকশন এর রচিয়তা। মন িবদ দর মেত িতিন 

অ  বয়স থেকই িখচুিনর অিভ তা অজন কেরন, এবং তার ল ণ িলর সােথ 

তুলনা করা হয় দ এভসিক র  সােথ। 



 Dame Agatha Christie: অন তম সরা গােয় া গে র 

লিখকা, তার ও এই রাগ িছল বেল মেন করা হয়। িতিন নানা রকম শ  দখেত 

পেতন।  

Truman Capote :: আেমিরকান ঔপন ািসক কফা  at 

Tiffany's এর রচিয়তা  

George Fredrick handal : messiah এর সুরকার। 

Niccolo Paganini : সবকােলর সরা বহালাবাদক 

Peter Tchaikovsky : ি িপং িবউ  এবং the 

nutcracker এর সুরকার। 

Ludwig Van Beethoven : সবকােলর সরা ািসক াল 

সুরকার। নাইন িস িনর রচিয়তা। 

   িকরকম অসংখ  উদাহরণ ইিতহাস ঘাটেল আেরা পাওয়া যায়। 

িক  এরা সবাই সফল এবং মানবকল াণকর ব ি । তােদর রাগ এবং মি  িবকৃিত 

তােদর ভােলা মানুষ হওয়ার পেথ বাধা সৃি  কেরিন। িক  মাঃ এর সবিকছু , তার 

আজ িব িজিনস দখা,মৃতু  ক না করা, আকােশ উের বড়ােনার গ  বলা, সব এ 

তার রাগ এর কারেণ।  

    যিদও, মাঃ এর িনমম, পাষ  মানিসকতা, িনিবচাের মানুষ 

হত া, ধষণ, লুটপাট এসব করা, তার পেথ কও বাধা িনেয় দাড়ােল তােক সিবংেশ 

িনমূল কের দওয়া, এ েলার ব াখ া িক  তার রাগ থেক পাওয়া যাই না। এটা তার 

াকামই চির  দােষর ফল। Epilepsy তােক সবার থেক আলাদা কেরিছল ক 

ই। িক  তার িনমমতা ই তােক পৃিথবীর সবেথেক ংসা ক ধেমর ব া বািনেয়েছ।  



    তার ধষকামী মানিসকতার িকছু িনযাস কারআন শরীফ এ 

পাওয়া যায়। 

   " and whoever disobeys Allah and his 

messengers and goes beyond his limits he will cause him 

to enter fire to a abide in it and he shall have an abasing 

chastisement"(4:14) 

   "on that day, will those who disbelieve and 

obey the Messenger desire that the Earth well labelled with 

them ,and they shall not hide any word from Allah"(4:42) 

   " whoever disobeys Allah and his 

messenger surely he shall have the fire of hell to abide 

there in for a long time"(72:23) 

 

  ((( যৗণ এবং ধািমক অিভ তা, টে ারাল লাব হাইপার 

অ াি েভশন))) 

   হািদঠ এ মাঃ এর যৗণ আচার িবচার স েক অেনক 

আেলাচনা আেছ ! তারমােন িক TLE rogir যৗনটােকও ভািবত কের ? যিদ 

তাই hoy, তাহেল আমরা মাঃ এর যৗণ ব বহােরর উপর আেলাকপাত করেত 

পাির। এবং তার য tle  িছল তার ও আেরক  মাণ জাগাড় করেত পাির।এ র 

সপে  যুি  দন িনউেরা িব ানী রহাওয়ান জােসফ। িতিন জানান , 

   " are not uncommon characteristics of high 

levels of limbic system and inferior temporal lobe activity 

are changes in sexuality, as well as the deepening of 



religious fervour. it is noteworthy that not just modern-day 

evangelists but many ancient religious leaders including 

Abraham Jacob and Muhammad tended to be highly 

sexual and part took of many partners. Or had sex with 

other men's wives. Or killed adamant in order to still their 

wives ( Muhammad , King David) 

…...many of the prophets and other religious 

figures also displays the evidence of kluver-Bucy 

syndrome, such as eating dang(Ezekiel).262 as well as 

temporal lobe, limbic hyper activation ,and epilepsy 

,coupled with hallucination, catalepsy ,insanity or 

language disorders. 

    where as Moses suffered from a severe 

speech in impediment, Muhammad Allah s messenger was 

apparently dyslexic and agraphic. (A cerebral disorder 

characterized by total or partial inability to write) . mode 

of war in order to receive the word of God, Mohammadpur 

typically lose consciousness and enter into trance States. 

in fact he had his first truly spiritual religious conversation 

with the God when he was asleep in the cave of Hira. she 

had a dream and after squeezing and suffocating him 

repeatedly, Gabriel ordered Mohammed to speak the word 

of god that is Quran. this was the first of many such 

episodes with the Earth Angel Gabriel who sometimes 

Apple to Mohammed in a Titanic , kaleidoscopic 

panoramic form. 



    in accordance with the voice of God or his 

Angels, Muhammad not only spoke, but he began reciting 

and chanting various themes of God in random order over 

the course of the following 23 years and experience he 

found quite painful and wrenching. in addition to his 

religious gest Muhammad was reported to have the sexual 

prowess of 40 men and to have bedded at least nine wives 

and numerous concubines , including even an young girl. 

on one occasion after being rebuffed he went into a trance 

then he claims God had commanded that another man's 

wife become his wife.  

     he was also known to fly into extreme 

races and to kill infidels and marchent s and those who 

oppose him. these behaviour when coupled with his 

increased sexual ATI height in religious forward trance 

States mood swings and possible auditory and visual 

hallucinations aapa Titanic Angeles, certainly point to the 

limbic system and inferior temporal lobe as this possible 

neurological foundation of these experiences. indeed 

Mohammed also suffered from horrible depression and on 

one occasion start to throw himself from a cliff only to be 

stopped by the archangel Gabriel.  

  

 

 



 

চতুথ অধ ায়ঃ 

 

    (( মাহা ােদর অন ান  মানিসক ব ািধ)) 

কামক ব ি ে র সােথ আেরা অেনক মানিসক ব ািধ ধরা পেড়। 

স েলা এই কািম চিরে র পা  চির । একই ব ি র মেধ  একািধক মানুেষর 

উপি িত অ াভািবক িকছুই নয়। এই অধ ােয় আমরা মাঃ এর শরীের এবং মেন 

উপি ত আেরা িকছু মেনােরাগ স েক আেলাচনা করব। 

 

    (( obsessive compulsive disorder(OCD)))) 

    কানািডয়ান িব  িবদ ালয় এর মেনােরাগিবেশষ  দর মেত 

OCD হেলা এক  ভাবগত মানিসক রাগ জা একইসােথ রাগীর দহগত, ব বহার 

গত, পিরবতন ঘটায়, বিশরভাগ সময় খারােপর িদেক। এবং মানিসক উে েগর কারণ 

হেত দাড়ােত পাের।  

         "সবেথেক বিশ া  মানিসক সমস ার মেধ  এ  

অন তম। গেবষণায় দখা গেছ িত 10 জেনর মেধ  একজেনর এই মানিসক রাগ 

থােক। এই রাগ  ব ি েদর মেধ  দিনক কাযকলােপর ভারসাম হীনতা ল  করা 

যায়।তারা বিশ িচ া সহ  করেত পাের না, চাপ িনেত পের না।  যমন দেহর কােনা 

অংেশ একই িবচলন করা বা কােনা কারণ ছাড়াই একই গান মাগত েন যাওয়া।  



   এেদর বািতক তা সমস া এর কারণ হেত দাড়াই, একটা কাজ 

করেট িগেয় এটা আেবস  হেত পড়েত পাের। সটা কােনা কাজ হেত পাের , 

আবার কােনা ধািমক এবং যৗণ মানিসক িচ া ও িহেত পাের। এবং তারা তােদর 

এই ভাসমােয়ািহন আেবশময় জীবেন ভারসাম  আনেত রীিত নীিত তির কের । 

    বা ােদর অন ান  মানঃিসক রােগর সােত ওিসিড র উপি ত 

দখা যায়। তারা এর কারেণ হয় খুব গাছােলা হয় নইেতা এেলােমেলা াভােবর হয়। 

মানুেষর সােত িমশেত, হাত মলােত অ ি  বাধ কের। িনেজেক সবার থেক ের 

রেখ সুরি ত রাখেত চায়।" 

      পূব অধ ায় িল থেকই আমরা দেখিছ য মাঃ ছাটেবলা 

থেকই চুপচাপ াভােবর িছেলন, মানুষ ক কােছ আসেত িদেতন না। এ  তার 

ocd থাকার ল ণ। যেহতু একইসােথ মাঃ একািধক ভয়ংকর মানিসক রােগ 

আ া  িছেলন, তার ocd র কাশ ও চরম িছল। তার সাকািম িহংসুক মন , িনেজ 

ক অিনরাপ া থেক বাঁচােত িনেজর চারপােশ িনয়ন কানুন এর চু দওয়াল খাড়া 

কের রেখিছল। তার সােথ থাকেত গেল এবং তার সুনজের পড়েত গেল এইসব 

নীিত পালন করা জ ির িছল। নইেল তার দয়ািহণ িনমান াভােবর বিহঃ কাশ 

ঘটেতা।  

এর ভাব তার ধম আচরেণও লােগ। হইেতা এই কারেণই িতিন নামাজ পড়ার 

িনিদ  সময় বিণত কের িগেয়িছেলন। ইসলােমর বািক আচার অনু ান ও িনিদ  

সমেয় পালন করেত হয়। মাঃ এর কট ocd এর কারণ িছল বেল ইসলামীও 

গেবষক র মেন কেরেছন। নামােজর আেগও তার অেনক িনয়ম আেছ (সু াহ), 

স িলর া  িনেচ দওয়া হেলা। 

 নামােজর আেগ াথনার িনিদ  উে শ  আ াহ ক জািনেয় দওয়া। 

 নামােজর আেগ িতনবার িনওন কের মুখ ধায়া 



 নােকর ফুেটা ত জল ঢুিকেয় িতনবার িধওয়া 

 স ূণ মুখম ল িতনবার জল িদেয় ধাওয়া 

 ডান হােতর মুেঠা থেক কনুই পয  িতনবার ধাওয়া, এবং একইভােব 

বাম হাত ও ধাওয়া 

 িভেজ হাত িদেয় স ূণ মুখ মাছা 

 িভেজ আ ুল িদেয় কােনর ভতের িতনবার পির ার করা। 

 গলা, ঘাড় িতনবার মাছা।  

 পােয়র পাতা এবং গাড়ািল িতনবার মাছা 

 এই িনয়ম িল া  র ার ে  খুব এ ভােলা। িক  েত ক  

িজিনস িতনবার কের করার িক েয়াজন থাকেত পাের ? হাত কেনা 

আেগ ধুেত হেব ? মাথা স ূণ কেনা ধুেত হেব ? এর কােনা 

যুি যু  ব াখ া নই। এ  স ূণ ই মাঃ এর মি  সূত। তার কতৃ  

কােয়ম এর আেরক  উদাহরণ।  

 তায়া ুম নােম পিরিচত আেরক রকেমর নীিত আেছ যা জল এর 

অভােব পালানীয়। এ েলা িনেচ িবিহত করা হেলা: 

 মা েত বা বািল ট িতনবার হাত িদেয় আঘাত করা 

 হাত থেক ধুেলা ঝেড় ফেল একইভােব মুখ মুেছ নওয়া 

 আবার হাত িদেয় মা  আঘাত কের কনুই পয  মাছা। 

 এই িনয়ম িল স ূণ ই িভি হীন। এ  মাঃ এর ocd এর চরম 

িনদশন। ধুমা  নামােজর সময় তই নই, এক মুসিলম এর ধম ও 

জীবন যাপেনর িত পদে েপ মাঃ িনয়ম চালু কের গেছন । যারা 

এ েলা পালন করেব কঠাক তারা জা াত লাভ করেব। যারা করেব না 

তােদর জন  অেপ া করেছ অ য় নরক। তার িকছু া  হেলা, 

 মা েত বেস খাওয়া 

 ডান হাত িদেয় খাওয়া 

 থাকার ডান পাশ িদেয় খাওয়া  করা 

 খওয়া র আেগ জুেতা খুেল খেত বসা 

 খাওয় ার সময়  হাঁটু গেড় অথবা এক হাঁটু উচু কের খেত বসা 



 খেত বেস একদম চুপচাপ না থাকা 

 মা  িতন  আ ুল ব বহার কের খাওয়া 

 খুব গরম খাবার না খাওয়া 

 খাওয়া র পর আ ুল চেট পির ার করা 

 ডান িদেয় কৃত মুসিলম জলপান কের। একমা  শয়তান বাম হাত 

ব বহার কের 

 বেস জলপান করা 

 িনেজর িবছানা িনেজ করা 

 শায়ার আেগ িতনবার িবছানা ঝেড় নওয়া 

 ডান পাশ িফের শায়া 

 ডান হাত ডান গলার িনেচ িদেয় সাওয়া 

  পা সামান  ভাজ কের শওয়া 

 িকবলাহ পালন করা 

 ঘুমােত যাওয়ার আেগ িতনবার সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পাঠ করা 

 ঘুম থেক ওঠার পাওয়ার পর পর িতনবার হাত এবং মুখ ধায়া। 

 জামা কাপড় পড়ার আেগ ডানিদক থেক পড়া তার রাসূলা াহ সটাই 

করেতন। 

 পু ষেদর উিচত সবসময় গাড়ািলর উপর প া  পরা িক  নারীেদর 

উিচত তােদর গড়ােল ঢেক রাখা। 

 জামা কাপড় খালার সময় বামিদেক খালা 

     পু ষেদর সবসময় পাগড়ী পড়া উিচত নারীেদর িনেজর মাথা ঢেক 

রাখা আবশ ক। 

 জুতা পড়ার সময় ডান পা আেগ ঢুকােনা এবং খালার সময় বাম পা 

আেগ খালা। 

     াব করেত যাওয়ার আেগ মাথা ঢেক যাওয়া। 

 তার আেগ একবার াথনা কের নওয়া। 

 
 বেস বেস মূ  িবসজন করা ,কখেনাই দাঁিড়েয় নয় 



 বাম পা িদেয় েবশ কের ডান পা িদেয় বিরেয় আসা। 

 এক হাত এর মু র সমান ল া দািড় রাখা। 

 জুেতা সবসময় বাম হাত িদেয় ধরা। 

 মসিজেদ ঢাকার সময় ডান পা িদেয় েবশ করা এবং বেরােনার সময় 

বা পা িদেয় বিরেয় আসা।  

     এই িলও মাহা েদর কতৃ  কােশর আর 

এক  অ ি কর যুি হীন মাধ ম। তার কিন া ী আেয়শা ও মাঃ এর 

এই যুি হীন ব বহার এর কথা বেলন। যিদও তার কান ধারণা িছল না 

কন িতিন এরকম করেছন। আর খাওয়া এবং শায়ার অভ াস এর কথা 

িতিন জানান, যেত িতিন িত িনয়ত ও িনয়ম কের পালন করেতন এবং 

তার চারপােশর সম  লাকেদর ক পালন করেত বাধ  করেত। একিদন 

রােতর বলা হঠাৎই ঘুম থেক উেঠ িতিন বলেলন, মরণাপ  মানুষেদর 

ক বাঁচােনার দািয়  তার। যিদও আরব এলাকায় মানুেষর মৃতু র কারণ 

িছেলন মাঃ িনেজ। এ  আ াহর িনেদশ। 

িক  কথা হেলা মাঝরাি ের রা া কনই বা তােক এরকম িনেদশ 

দেবন। ইবন শাদ জানান " I was in the company of the Allah's 

apostle .on one of the journey I poured water and he 

performed evolution he was his face for arms and pals his 

weight hand over his head over two khuff(leather socks)" 

     তার  অনুগামীরা রাও তার এই অ ু ত ব বহার স েক 

অিবিহত িছেলন এবং তােদরেকও সটা পালন করেত হেতা। পের এ িল ইসলােমর 

িনয়ম হেত দাড়ায়। মাঃ তার ocd র ল ণ িলেকও আ াহ এর দওয়া িবেশষ 

শি  বেল চািলেয়েছন।  



ইসলাম এইজন  িভি হীন িনয়ম কানুন এ পিরপূণ। উইজু করা, 

গাসল করা, সলাত করার আলাদা িনয়ম তােদর পালন করেত দখা যায়, জা 

আধুিনক যুেগর কােনা সভ  ব  মানুেষর পে  পূরণ করা স ব নয়। িক  সবিকছুর 

মত এেতও আ াহ এর অিভশােপর মিক মাঃ িদেয়েছন, কারণ এটাই িছল তার 

ধম নীিত। 

 

(( Schizophrenia )) 

এ  হেলা এমন এক  মানিসক ভারসাম হীনতা অনুপযু  আেবগ 

এবং অনুপযু  িবিশ তা ক কট কের। অ াভািবক ভাবনা িচ া এবং তার 

বিহঃ কাশ এই রােগর অন তম ল ণ।  

      শ গত হ ালুিসেনশন, ভীত এবং অ ু তভােব শ  িব ম 

এবং কথা বলার লখা এবং সাধারণভােব ভাবনা িচ া করার অ মতা হেলা 

িসেজাে িনয়ার অন তম ল ণ। সামািজক অসমতা এবং মানুেষর সােথ মলােমশা 

করার অ মতা ও এর ল ণ িহেসেব দখা িদেত পাের ।সাধারণত দখা যায় য 

িকেশার বাজাের এই রােগর বিহঃ কাশ ঘেট এবং বািক জীবনটা থেক যায়।  

     খািদজা র হেয় জীবেন একবার মা  ব বসার আিমন হেয় 

যাওয়া ছাড়া মাহা দ কানিদনও কান কাজ কেরনিন।মানুেষর সােথ িমশেত িতিন 

সংসয় বাধ করেতন এবং বাধা  িছেলন। সমােজ খালাখুিল মলােমশা করার 

থেক, ম ভূিমেত এবং হােত একা একা ঘুের বড়ােত তার বিশ ভােলা লাগেতা। 

খািদজােক িববাহ করার আেগ তারা একমা  পশা িছল, আবু তািলেবর ভড়া চিড়েয় 

বড়ােনা। এমনিক তার িববােহর িদন সামান  সামািজকতা পালন করেত িগেয়ই তার 

িতর- ঘাম ছুেট িগেয়িছল ,িতিন অ ান হেয় গিছেলন। এবং খািদজার সােথ িববািহত 



জীবেন িতিন িনেজর ী ছাড়া আর কােরা সােথ িমশেত পারতাম না, তার িনেজর 

স ানেদর সােথ ও তার র  িছল। এবং খািদজার সােত দখা হায়ার আেগ পয  

মাঃ মার িছেলন। 

   পরবত  ত সই মাঃ এ পৗর বেয়ােষ যৗনকামনা তািড়ত 

অতৃ  পু ষ হেত ওেঠন। 

েত ক  নারী র সােথ িমলেনর বাসনা তী  হেত তােক, তার 

অ মতা থাকা সে ও। Schizoid personality disorder তার এই ধরেনর 

ব বহােরর কারণ হেত পাের। The diagnosis and statistics manual of 

mental health iv ব াখ ায় কের , 

   " Schizophrenia falls into two broad 

categories positive and negative. the positive symptoms 

appear to reflect an excess or distortion of normal 

functions where is the negative symptoms appear to reflect 

the diminution or loss of normal function. delusions are 

very often and believes in Schizophrenia. although bizzare 

delusions are considered to be especially characteristics of 

Schizophrenia, bizzareness may be difficult to judge 

especially across different countries. delusions that 

express a loss of control over reminder body at generally 

considered to be bizzare, these include a person's believe 

that his or her thoughts have been taken away by some 

outside force. that alien thoughts have been put into his or 

her mind or that his or her body or actions are being acted 

on or manipulated by some outside force. if the delusion 



are judged to be bizzare only the single symptom is needed 

to satisfy criterion A for schizophrenia." 

        পূেবা  ভােবই আমােদর জীবেন ম ািজক এবং পরেলােক 

কথা পর র হাত ধের হাঁটিছল। তার সােথ যু  হেয়ছইেলা তার অতৃ  যৗণ বাসনা, 

যা তােক একািধক ী হণ করেত বাধ  কের। যমন িতিন িব াস করেতন ই িদ 

এবং ী ােনর তােক মারার জন  সারা পৃিথবীও খঁুেজ বড়াে , যিদও িতিন আরেবর 

ম ভূিমেত কােশ । এই ধরেনর সংশয় কাশ ও তার রােগর বিহর ল ণ। এবং 

ফেরশতােদর অবতারণা ,পূব িলিখত মেতা তার একাকী  র করার এক উপকরণ 

হেত পাের।  

      SPD হেলা schizophrenic spectrum এর এক  

অংশ। যার ল ণ এক, িক  বিহঃ কাশ আলাদা। এ  একই সােথ সামািজক 

অ মতার সােথ সােথ মানিসক অ মতা রং ও কাশ ঘটায়। মাহা েদর িনিলি র 

িনমম, অত াচারী হওয়ার এক  কারণ হেত পাের। এবং তার দত -দানব পরী িজন 

এর উপর িব াস এর কারণ হেত পাের এই রাগ।  

    পিরনত বয়েস সামািজক উে গ থেক এই রােগর সৃি  হেত 

পাের। যিদও আধুিনক িব ানীরা মেন কেরন এ  মি ে র মেধ ই থােক য কােনা 

একসময় বিহঃ কাশ করেত পাের। আ ীয়-পিরজন এমনিক িনেজর স ানেদর সােথ 

আমােদর মাগত বাড়েত থাকা র  তােক হয়েতা এই মারণ রােগর িদেক ঠেল 

িদেয়িছল। 

 

(( Paranoid schizophrenia))) 



এ  Schizophrenia র এর আেরক  ধাপ, যখােন রাগীর 

সংশয়পূণ এবং ভীত হয়। সামািজক সাধারণ পিরি িতেত উে গ অনুভব কের, পের 

যা ভেয়র আকার নয়। আেবগহীন িহওয় , অনুভূিত ট সারা না দওয়া এর আেরক  

ল ণ বেল মেন করা হয়।  

   এর অন তম বিশ  এবং ল ণ িল হল,   

● শ গত এবং শ  নেত পাওয়া হ ালুিসেনশন 

●    বািতক তা িব ম যমন, মেন করা তামার সহকম  

তামােক িবষ খাইেয় মের িদেত চাই। 

●     উে গ  

●   রাগ  

●   উদাসীনতা  

●   িহং তা 

●  তক িবতেক জিড়েয় পড়া 

●  সবার উপর ম জাির কের বড়ােনা    আ হত ার িচ া 

এবং য়াস 

○   

এই ধরেনর রাগীেদর িব ম এর সমস া সাধারণত বিশ হয়। যখােন 

মাহা দ মেন করেতন পৃিথবীর সবাই তার িব ে  ষড়য  করেছ। িব ম এবং 

হ ালুিসেনশেনর অন তম ল ণ এবং কারণ।  



   Delusions বা িব ম:: এর ে  রাগীর মি  রাগীেক 

সংেকত পাঠায় য পৃিথবীেত একা লড়াই করার জন  এেসেছ এবং সবাই তার িব ে । 

যমন কম ে  এটা মেন করা য তামার িতিহংসাবশত তামার কান সহকম  

তামার খাবাের িবষ িমিশেয় খাইেয় তামােক মের দেব। পূেবা  অধ ায় েলােত 

য  আমরা মুহা দ এর সােথ হেত দেখিছ। িতিন ধু ষড়য  এর দািব কেরনিন, 

িমথ া ষড়য  অিভেযাগ িদেয় বান উনােদরেক মিদনা থেক িচরকােলর মেতা 

তািড়েয় ছেড়িছেলন। বেলিছেলন তারা ওেক মাথায় পাথর ফেল মের ফলেত 

চায়। বিশরভাগ সময় এর ফল হয় অত াচারী িহং তা মূলক যুে । কারণ রাগী মেন 

কের স িনেজর আ র া করেছ অপেরর সােথ যু  চািলেয়। 

 

    Auditory hallucinations :: এই ধরেনর রাগীরা 

এমন আওয়াজ নেত পাই বা েব যার কান অি  নই। এ  এক ধরেনর আওয়াজ 

হেত পাের বা ব  ধরেনর আওয়াজ এর িমলন হেত পাের। এমনও হেত পাের য 

রাগী মেন করেছ সই আওয়াজ তার সােথ কেথাপকথন চালাে । বিশরভাগ ে  

এখােন তার ি তীয় স া কাশ পায়। সাধারণত এই ি তীয় সেত র আওয়াজ রাগীর 

মেনর ঋণা ক ভাব ফেল। তার মেন  াবনা এবং িবষ ঢাকায়। যমনভােব 

মাহা েদর ি তীয় স া কােক সবার সােথ যু  করেত এবং মারামাির করেত 

উে িজত করত 

  

     এইসব এর কারণ এ মাঃ ম ািজক িব াস করেতন, ভাবেতন 

তার ী দর সােথ িতিন িনয়িমত স ম করেছন, িক  ওটা িনছক এ তার মেনর ভুল। 

ছাটেবলা ট তার জন মানুষ দখা, Gabriel ক দখা , আ াহ এর সােথ কথা 



বলা, সব এ তার িব ম, যটা িতিন সিত  বেল মেন করেতন। তার ভাই আলী 

জািনেয়েছন " যখন ও ঘুের দাড়ােতা, তখন ও পুেরা সশরীের ঘুরত, ধু মাথা 

ঘারােত পারেতা না" বালক বিয়েশর এই ঘটনা ও তার রােগর কাশ িছল। িক  

িতিন এই িলেক তার অেলৗিকক মতার অংশ কের তুেলিছেলন।  তার িব ম এবং 

েশ  পিরপূণ বালক বয়  মাঃ ক এক িবে েষ পিরপূণ িহংশক মানুষ বািনেয়েছ।  

 

(( Paranoid personality disorder )) 

     এই রাগ িল এবং তােদর ল ণ িল নেত সময় িকরকম 

লাগেলা এ েলা স ূণ আলাদা আলাদা এবং রাগীর আলাদা আলাদা মানিসকতােক 

স িল ভািবত কের। িপিপিড র অন তম ল ণ হেলা হ ালুিসেনট করা রাগী তার 

শরীর শ গত দশন থেক ভয় পেয় পেয় এক মারা ক ভীিতর জ  দয়। পের 

সই শ  স েক হ ালুিসেনট করা ব  কের িদেলও মন থেক ভীিত কােটনা। এমন 

অব া হেত পাের যেকােনা রকম হ ালুিসেনশন ছাড়াই স ভয় পাে ।  

      এর ধান ল ণ হেলা িচর ায়ী িব ম। জড এর উে খ 

আেগ রােগও করা হেয়েছ কই িক  এখােন থেক সৃ  ভীিত ও িচর ায়ী।এর ফেল 

রাগী িনেজর চারপােশ র মানুষেক যমন িব াস করা ব  কের দয় তমিন তার 

িনেজর উপের িব াস ও উেঠ যেত পাের আবার বাড়েতও। এটাই রাগীর অন ান  

মানিসক পিরি িত এবং ভারসাম হীনতার ওপর িনভরশীল। এবং রাগী পােশই 

সংশয়পূণ িবরি কর অসামািজক িত  মানিসকতা পূণ িহংসুেট এবং াথপর হয়।  

    Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders এর চতুথ সং রেণ PPD এর িন িলিখত ল ণ িল পাওয়া গেছ। 

●   ভােলা কের চনার এর আেগ থেকই ব ু  এবং 



সহকম েদর িত সংশয় কাশ করা। 

●     তােদর িব ে  িভি হীন সে হ পাষণ করা। 

●    তােদর কি ত ষড়য  থেক িনেজ র 

আ র া র চ া করা। 

●     এমনিক িনেজর ামী অথবা ী িমক-

িমকা এেদর িত ও িভি হীন সে হ পাষণ করা। 

●    সম  কথার ঋণা ক - ি ভি  খঁুেজ বর 

করা। 

●     িনেজেক এবং িনেজর িচ া ভাবনােক সমাজ 

থেক গাপন রাখার চ া। 

○           

○  

এর সব ল ণই মাঃ এর মেধ  বতমান িছল। যমন আমরা আেগই 

উে খ কেরিছ িতিন ভাবেতন তােক মারার জন  সবার ষড়য  কের বড়াে  তােদর 

মেধ  ই িদ এবং ী ােনর লােকরা  থম এবং ধান। অপর পু ষেদর কাছ থেক 

িনেজর ীেদরেক লুিকেয় রাখা, তােদরেক বাইের বেরােত না দওয়া, তার 

অনুগামীেদর সম  কার াধীনতায় হ ে প করা, সবিকছুর ব াখ ায় তাঁর িপিপিড 

এর কারেণ দওয়া যায় । 

     এরকম ভীিতমূলক মি  িবকৃিতর এই কয়  কার দখা 

যায়। 



Persecutory Paranoia : এ  সবেথেক ভাবশালী 

ভীিতমূলক মি  িবকৃিত যখােন রাগীর মেন করেত  কের য তার 

আেশপােশর সম  লােকরা তার শ , এবং তার িত সাধ  করা অথবা তােক মের 

ফলাই তােদর একমা  উে শ । যার ফেল স সম  মানুেষর িত রাগীর িহংসা ক 

মেনাভাব ল  করা যায়। 

Delusion of Grander: এখােন রাগী িনেজেক িবেশষ 

কউ, িবে র মতাশালী মহৎ ব ি  বেল ভাবেত  কের এবং আেশপােশর 

সবাইেক তার কথা নেত বাধ  কের।  

Religious Paranoia: এইখােন রাগী ধম য় এবং আ া -

আধ াি ক িদক থেক িব ম যু  হয়। িনেজেক ভগবােনর ধ এবং এই জাতীয় িকছু 

ভাবেত  কের দয় এবং িনেজর সুিবধামেতা নতুন ধেমর সৃি  করেত চায়। 

Reformatory Paranoia: এখােন রাগী িনেজেক 

মানবজািতর উ ারক বেল মেন করেত  কের তার আশপােশর লাকেদরেক স 

িবপদ থেক মু  করেত চায় িক  তারা তার কথা না নেল তােদরেক িবপেদ 

ফেল শাি  পেত চায়। 

Erotic Paranoia : এখােন রাগী ায়শই ভােব য তার 

পিরবােরর িবপরীত িলে র কউ তােক ভালেবেস তােক িবেয় করেত চাইেছ, তার 

েম পেড় তার সে  যৗন স েক িল  হেত চাইেছ। িকছু িকছু রাগী এমনিক 

মপ  লখার  কের দয় এবং সমােজর কােছ হািস অবেহলার পা  হেয় 

দাঁড়ায়।  



Litigious Paranoia: এই ধরেনর রাগী মেন করেত  

কের , সবাই একি ত হেয, তার িবেরািধতা কেরেছ, এ  তার িভি  এবং অ ি র 

কারণ হেয় দাঁড়ায় কান কান সময় দখা গেছ রাগী খুন করার চ া করেছ । 

Hypochondriacal paranoia: এখােন রাগী ভােব য 

পৃিথবীর যত িভয়ংকর রাগ, সব তার আেছ এবং তার িনেজর পিরবার এর লােকেদর 

ক তার কে র জন  দায়ী বেল মেন কেরন।  

 

(( বাইেপালার িডজঅডার)) 

    উপেরা  এত িল মানিসক এবং শারীিরক রাগী যন 

আমােদর জন  যেথ  িছল না ?! িতিন বাইেপালার িডজঅডার বা মািনক িডে িসভ 

িডজঅডার নামক ভয় র মানিসক রােগর রাগী িছেলন। িক রােগর রাগীেদর 

নাটকীয় মজাজ পিরবতন দখা যায়, একসময় তারা খুিশ থােক আনে  থােক সবার 

সােথ কথা বেল হেস খেল বড়ায়, পরমুহূেত দখা যায় য তারা অত  িবরি কর 

ভােব সমাজ থেক ের ি য়জেনর থেক ের িগেয় উে গ ময় কথাবাতা বলা  

কের িদেয়েছ। এই ধরেনর চু-িনচু মজাজ এবং ব বহার ক বলা হয় ম ািনয়া এবং 

িডে শেনর এিপেসাড বা উপাখ ান। চরম মজাজ পিরবতেনর ফল এতটাই গ ীর 

হেত পাের য রাগী িনেজেক মের ফলেত পাের।  

      এর ল ণ িল হল সহেজ িবর  হেয় যাওয়া, িনেজেক 

 কম দওয়া, আ স ান ান কম থাকা, ঘুমােত না পারা, মােঝ মােঝ শারীিরক 

শি  বেড় যাওয়া, মাথার মেধ  মাগত উে াপা া িচ া ঘারা, িনেজেক 

অ েয়াজনীয়' মেন করা, হঠাৎই যৗন বাসনা বেড় যাওয়া ,এবং িনেজর যা িকছু 



খারাপ, জীবেন যা িকছু অ ভ স েক অ ীকার করেত  করা। এই ধরেনর 

রাগীরা তােদর মানিসক ম া অব ায় িবষ তার গভীর অ কাের ডুেব যায়, িনেজেক 

অপদাথ মেন কের, হতাশা এবং অবসােদর গভীরতার ডুেব থােক, ায়ই আ হত া 

িচ া ,অথবা আ হত ার চ া কের থােক। 

    মাহা েদর যই বাইেপালার িডজঅডার িছল তার মাণ 

আমরা হািডথ এ পাই, ইবন ইসা জানান , " মােঝ মােঝ আমােদর নবী খাওয়া-দাওয়া 

ব  কের না ঘুিমেয় িবস  হয় এ বেস থাকেতন, এমন মেন হেতা য িতিন হয়েতা 

অনাহাের মৃতু  বরণ করেবন। আবার মােঝ মােঝ হয়েতা অতটা না খেয় থাকেছন 

না িক  খেত িগেয়ও খেত পারেতন না, যিদও তার মেন খাবার ই া থাকেতা।" 

     মাহা দ অসংখ  মানুষ অসুেখ ভুগিছেলন। িক  আমার 

কাজ তােক ওষুধ িলেখ দওয়া নয়। িক  এটাও ীকার করেত পাির না িকছু িকছু 

জায়গায় হয়েতা তােক আমরা ভুল বুেঝিছ। এখােন আিম এটাই মাণ করেত চাইিছ 

য এত িকছু অসুখ এবং মানিসক ভারসাম হীনতা থাকা সে ও, একজন ধম  

িহেসেব ধম  স ক কাজ  উিন কেরন িন। িতিন এমন এক ধেমর বতক আজ 

পৃিথবীর সবেথেক বড় আতে র কারণ। এবং পৃিথবীর কান রাগ এর অজুহাত ই সই 

ব বহােরর ন ায তা দান করেত পাের না ! িতিন িনেজর পাগলািম অন েদর মেধ  

দাবানেলর মেতা ছিড়েয় িদেয়িছেলন। এবং সই কারেন আজও ইসলামী ও দশ লী 

এত িহংসা এবং িবপােক পিরপূণ। কারণ সু  মানুষ হেয়ও তারা একজন অসংখ  

রাগা া  মানিসকভােব িবকৃত, অসু  মানুেষর পথ অনুসরণ করেছ।  

 

(( হীরা হার রহস )) 



একজন গেবষক, িযিন the oracles of Delphi র রহস  

িনেয় গেবষণা করেছন, তার ব াখ া নেল হরা হার রহেস র কথা, এবং এত 

জায়গা থাকেত মাহা দ হােতই কন তার থম ত ােদশ লাভ কেরন স 

ব াপাের আেলাকপাত করা যেত পাের।  

    ওরাক াল অফ ডলিফ হল এক  াচীন ি ক মি র। িপিথয়া 

শহের পনাসাস পাহােড়র উপর অবি ত এই ােন সারা পৃিথবী থেক মানুষ মেণ 

আেস। পু য়া িছল এক  পেদর নাম, য পদ পূরণ করেত িবিভ  নারী, যার কাজ 

িছল ভগবান অ ােপােলার হেয় সাধারণ জনতার সােথ কথা বলা।  সই নারী িছেলন 

দেবর  মাধ ম।  

     অ ােপােলার মি েরর পুেরািহত টাচ পৃ ী আর ভিবষ ৎবাণী 

পূণ মতা ক বাে  পিরণত কের ভূিমর কােজ রেখ িদেয়িছেলন। নৃত িবদ এরা 

সখােন িগেয় দখেত পান এখেনা য মি েরর ফাঁক িদেয় ধাঁয়া উঠেছ। 

    ২০০১ সােলর national geography পি কােত এই 

ঘটনার ব াখ া দয়া হয়। সখােন বলা হয় মি েরর ক িনেচ আেছ এক   উ  

সেরাবর, যার িব াি  সৃি কারী ধাঁয়া বিরেয় আেস মি েরর পাথেরর ফাঁক িদেয়।  

   ভূত িবদ  জেল ড বােয়র জানান, " Plutarch made 

the right observation, indeed three were gases that came 

through the fractures" সই বাে র িমি  সুগ  মানুেষর মেন িব াি  এবং 

রহেস র সৃি  কের।  

    একইরকমভােব হীরার হার অেলৗিককতার ব াখ া দয়া যায়। 

যুবক মুহা দ তার িদেনর বিশরভাগ সময় কাটােত এেস হার মেধ । তার িবিভ  

মানিসক এবং শারীিরক রাগ এর কারন বশত িতিন এমিনেতই িবিভ  শ  দখেত 



পেতন গ  অনুভব করেত পেয়েছন শ  নেত পেতন। হা  িছল ছাট। সােড় 

িতন িমটার ল া এবং দড় িমটার চাওড়া। এক  ছাট বাথ েমর সাইেজর। তা 

সখােন বা ীয় িব াি  হওয়া াভািবক। আর যিদ আধ াি ক িকছু ব াপার থাকেতা 

,তাহেল এত জায়গা থাকেত আ াহ সই ু  হােতই কন দখা দওয়ার কথা 

ভাবেব ?? 

       িবষা  গ াস ছ াক এবং জীবাণু ছাড়াও হা র ু ায়তন 

মাঃ এর অিতির  িবকৃত মি ে র সােথ খলা খেলিছল। যমন আমরা আেগর 

অধ ায় মানিসক রাগীেদর ছাট ঘের রেখ পরী া করােনার কথা ফল দেখিছ, 

তমিন মহা েদর অিত ক না বণ মেনর মেধ  আ াহ এবং ফেরশতা গ াি েয়েলর 

উপি িত অনুভব কেরিছল।  

 

 

 

 

প ম অধ ায় ::: 
মাঃ এর শারীিরক অসু তা :: 

 
শারীিরক ভােবই মাঃ অ  অসু  িছেলন । হািড়থ এ বণনা থেক আমরা অ ত 

 রােগর সনা করণ করেত পাির। তার মেধ  এক  হল এে ােমগািল, এইেরাগ 

 ই তার নপুংসকতা এবং মৃতু র জন  দায়ী। 

 
  অ া েমগািল:: 



      এ  অত  লভ এক  রাগ। গেবষণা অনুযায়ী 10 লাখ লােকর মেধ  মা  

িতনজেনর এই রাগ হেয় থােক। এবং এই রােগর উপি িতর শারীিরক এবং 

মানিসক উভয়ভােবই রাগীেক ভািবত করেত পাের।  

      যুবক বয়েস মাহা দ যেথ  সুদশন িছেলন, অ তপে  খািদজােক তার 

িত আকৃ  করার মত। িক  পরবত েত মাহা দ এর অনুগামীরা তার চহারা এবং 

অ ু ত বণনা িদেয়েছন। আনাস বেলন " নবীর হাত এবং পা েলা অ াভািবক বড় 

বড় িছল। ওনার মত শারীিরক অব া আিম আর কােরা র দিখিন , আেগও না 

পেরও না । ওনার হােতর তালু িছল নরম, কামল।" 

     হাত পা এর সােথসােথ ওনার মুখ ম েলর আকৃিত অ াভািবক হেয় পেড়িছল। 

ইমাম আট িমিধ , তার  book of merits এ মাঃ এর চহারার বণনা 

কেরন। সই বণনা এবং হািদত থেক আমরা তার শারীিরক অসু তার িকছু সূ  

পাই। 

    তার অনুগামী রা পুনঃ পুনঃ তার গ য় সৗ য বণনা কেরেছন, বেলেছ িতিন 

নািক চাঁদ এর থেকও  সু র িছেলন তার সৗ য দখার মত িছল। সবাই তার 

অেলৗিকক সু রতাই বৃি ত িছল।  

    আের অনুগামীরা  িকভােব তার চহারার বণনা কেরেছন স  িনেচ দওয়া হল 

      আলী বেলন " the prophet was neither the tall or short .he 

had thick set  of fingers and toes, he had a large head and 
joints he had a long line of thin chest to lower level hair. 
when he walked he would literally lean forward as if 
descending as a slope. I never saw any one like him, 
before and after him ,he has large of head and beard" 
    হািদদ এ আেরক  বণনা পাওয়া যায় ," he was of medium figure 

his hair was slightly whipped there was around in his face 
he was fair with redness in his complexion. his eyes were 
very black and his eyelashes very long he had a large 
back and shoulder joints he had thick Set of fingers and 
toes. When he turned towards a person he would turn 
with his entire body. His neck seemed (smooth and 
shiny) like a statue molded in silver. His body was out 
and muscular. Of equal belly and chest (barbell like) he 



was white shoulder big jointed when heat is rubbed his 
limbs emanated light. (oily skin). There was hair on his 
arms shoulders and upper torso. His forearms were long 
his palms white his fingers and toes set and extended. 
Hips it was so smooth backwater rolled off them. , When 
he walked he lifted his feet with vigor.  
    আবার আিল র বণনা অনুযায়ী " his hands and feet were heavy 

and thick ( but not calloused). He had gap between his 
two front teeths. He was white skinned. his joints where 
large. He had a wide mouth and wide eyes. Thick and 
arched eyebrows. They were not joined in middle 
.between them there was a vein which thickened when he 
was angry." 
      বুখারী এটাও বলা আেছ য নবীর হাত এবং পা ফালা িছল। তাহেল আমরা 

মাহা েদর শারীিরক চহারার এক  তািলকা বানায়। 

●       ভাির এবং মাটা মাংসল হাত ও পা 

●      হােতর তালু আটার ডলার মত এবং চওড়া 

●    মাটা এবং বড় মাথা 

●     বড় বড় হাড় এবং অি স ই 

●     ল া হাত 

●     মাটা নাক যা উপেরর িদেক উেঠ থােক 

●    চওড়া মুখ এবং মাটা ঠাট 

●      বড় বড় চাখ 

●    ফাঁকা ফাঁকা দাঁত 

●   সাদা ল া গলা। 

●    তলেতেল চামড়া। 

●    ঘন দািড় এবং ঘন ভু  উপেরর িদেক ওঠােনা। 

●    ঘাড় ঘারােত অসুিবধা। 

●    সাদা চামড়া তােত লাল ছাপ 

●    চ  পিরমাণ ঘামা 

●    গােয় এক অ ু ত গ  যটা ঢাকেত িতিন সুগি  ব বহার করেতন  



●     উেটর মেতা আওয়াজ বর করেতন। 

●    চ  মাথা য ণা ভুগেতন 

●    শষ বয়েস নপুংসক িছেলন 

●    একা একাই ঠাঁট নাট নারােতন 

●   সমােজ মলােমশা করেত পারেতন না 

এইসবই এে ােমগািল রােগর ল ণ। এ  এক  লভ রাগ যখােন াথ 

হরেমােনর বৃি  ও াভািবক হয়। িপটুইটাির ি র িনযাস বিশ পিরমােণ বর হয়। 

চহারা এবং মুখম েলর পিরবতন হেত থােক। চামড়া তলেতেল চকচেক হয় 

এবং মাংসল হয়   । িপটুইটাির া  থেক িনগত হরেমােনর অ াভািবকতার ফেল 

অেনক সময় বা ােদর মেধ  দানবাকার দখা যায়। তারা অসহায় আেবগ ল া এবং 

চওড়া হেয় পেড়। িক  এে ােমগািল রাগ র উৎপি  হয় 40 থেক 45 বছর 

বয়স কােল। সই কারেণ মানুষ ল া হয় না, িক  চহারার মেধ  অ াভািবকতা 

তির হয়। যিদ কমেতা িচিকৎসা না করা হয় তাহেল চ  পিরমাণ অসু তা 

দখা িদেত পাের এবং রাগী 60 বছেরর আেশপােশ মারা যায়। যটা মাহা েদর 

ে  হেয়িছল।  

       অ া  কথা র মােন হল অ াভািবক চরম, অপরিদেক মগালই কথা র 

মােন হল দানবাকার। রাগ ল ণ িহেসেব চওড়া কপাল, বড় হেয় যাওয়ার নাক, 

ঠাঁট, মুেখর িবকৃিত। কলা এবং কােষর ূ লতা দখা যায়। একইসােথ চুয়াল চওড়া 

হেত থােক যার ফেল দাঁেতর মেধ  ফাক দখা যায়।  

     অন ান  ল ণ হেলা গলার আওয়াজ এর পিরবতন আওয়াজ, আেরা গ ীর 

হেয় যাওয়া, নাক ডাকা  হওয়া, অ ৎ শ  বর করা। চ  ঘাম হওয়া ,চামড়া 

থেক গ  বেরােনা, অবসাদ, বলতা, মাথা য ণা , ি শি  াস এবং 

পু ষেদর ে  নপুংসকতা সৃি  হওয়া।  

      মাহা েদর চহারার বণনা আমরা দিখ য তার গােয়র রং সাদা এবং 

গালাপী ধরেনর িছল। হািদেস বণনা আেছ, য তার বগল অথবা ঘাড়ায় চড়ার 

সময় বিরেয় যাওয়া থাই এর রং িছল স ূণ সাদা। তার চামড়ার সাদা ভাব তার 

অনুগামীরা ল  কেরিছেলন। এে ােমগািল অন তম ল ণ হেলা সাদা এবং লাল 

লাল চামড়া। যটু  চামড়া সূেযর আেলায় থােক সটু  গালািপ লাল হেয় যায় 



অপরিদেক ঢেক রাখা চামড়া টু  সাদা থােক। চামড়ায় মলািনন এর কাযকািরতা 

ভািব এর কারণ।  

     আেরক  ল ণ হেলা হাটার সময় পােয়র অি রতা। যটা ও মাহা েদর িছল 

বেল হাদীেস বিণত আেছ।  

    তার চ  ঘাম হেতা এবং তার গােয়র অ ু ত গ  থাকার জন  িতিন ায়ই 

চ  দািম সুগি  ব বহার করেতন। তার সুগি র ব বহার এত বিশ িছল য র 

থেক রা ার লােকরা জানেত পারত য িতিন আসেছন।  

      জািবর জানায়, " আ ার েতর গােয়র গ  আমরা র থেক পতাম। 

তারমােন হয় িতিন আসেছন, নয়েতা িতিন সেবমা  এখান থেক গেছন।" 

     মামার যখন তাঁর প ী দর সােথ দখা করেত যেতন িতিন আেগ থেক 

সুগি  ব বহার কের যেতন , এবং তােদর সুগি  ব বহার করা িতিন পছ  করেতন 

। আেয়শা জানান আিম আ াহর দরগায় সুগি  ছিড়েয় িদলাম তারপর িতিন তাঁর 

অন ান  ীেদর সােথ আলাপ করেত গেলন। আিম তার গােয় এত সুগি  ব বহার 

করতাম য তার মাথা এবং দািড় চকচক করত।" 

     মাহা দ িনেজও বেলেছন " তামােদর এই পৃিথবীেত আমার সবেথেক ি য় 

িজিনস হেলা নারী এবং সুগি " তার সহ সহযা ী আল হাসান আল-বাসরী 

িলেখেছন " নবী বলেতন "এই পৃিথবীেত য ' টা িজিনস িতিন সবেথেক বিশ 

ভােলাবােসন স  হেলা নারী এবং সুগি " 

     অবশ  অন িদেক আেয়শা এ  উে খ কেরেছন য নারী এবং সুগি  সােথ 

সােথ নবী খেতও খুব ভােলাবাসেতন খাবার তার ি য় িজিনস িছল। িতিন িদেন 

অেনকবার আহার করেতন এবং অেনকটা কের খেতন"  এই অিতির  ু ধা 

এ ও এে ােমগািল অন তম এক  ল ণ।  

     মাহা েদর সুগি র এত বিশ ব বহার থেক বাঝা যায় য িতিন তার গােয়র 

গ  স েক অত  সেচতন িছেলন এবং চ া করেতন স  ঢেক রাখার। 

যমন আমরা আেগই উে খ কেরিছ মাথা য ণা ও এই রােগর অন তম এক  

ল ণ য  মহ দ ভুগেতন বেল হাদীেস উে খ আেছ।  

       অ েমগািল  উ  র চাপ, এবং িন  র  স ালন এর জন  দায়ী। যার 

কারেণ হাত পা ঠা া হেয় আেস। মাহা েদর এই ল ণ ও যথাযথভােব িছল। 

যমন আবু জুহাইফা বেলেছন "আিম তার হাত িনেয় আমার মাথার উপর হাত 



রাখলাম ,এবং দখলাম য হাত দই বরেফর থেকও ঠা া এবং সুগ ীেত 

পিরপূণ।" 

       এই রােগর িকছু রােগর ম দে র আকৃিত পাে  যাওয়ার কারেণ তােদর 

হাঁটেত অসুিবধা হয়। য কারেণ মহা দ হাঁটার সময় সামেনর িদেক ঝঁুেক হাঁটেতন। 

এই সবিকছুই িপটুইটাির া  এর হরেমান িনযােসর অ াভািবকতার কারণ এ হয়।  

     ভা াল এবং কা াল মফলিজ র কারেণ এই রােগর রাগীেদর পট ও বুক 

সমান হেয় যায়। যটা মাহা েদর িছল এবং পরবত েত তার গলার আওয়াজ 

পাে  িগেয়িছল, যটা ওই রােগর ল ণ।  

    জাের জাের িন াস ফলা, িজ ার াদ চেল যাওয়াও এক  ল ণ। য 

কারেণ হািদেসর বণনা অনুযায়ী খাবার এবং পান করার আেগ িতনবার ান কের 

িনেতন। ইমন ইসা জানান "নবী বলেতন এেত খাবােরর াদ ভােলা পাওয়া যায়" 

        গলার র পিরবতেনর কারেণ যেহতু কথা বলেত অসুিবধা হয় তাই কথা 

টেন টেন বলা এবং জার কের উ ারণ করাও এক  ল ণ। সটাও মাঃ এর 

িছল বেলই হাদীেস উে খ আেছ।  

      এে ােমগািল মটাবিলক রট বািড়েয় দয়, যার ফেল রাগীর অত াধুিনক 

ঘাম হয়। বিশ শীত বা বিশ গরেম সহ  মতা কেম যায়। মাঃ এর সই  

অিভ তা ও আেছ। য  ইবন ইসা উে খ কেরেছন। 

     ধুমা  শারীিরক অসাম স  নয় এই রাগ মানিসক ভারসাম হীনতায় সৃি  

কের। য তামার আেগ থেকই অেনক মানিসক অসুখ এর রাগী িছেলন তার 

ে  এ  চরম হেয় দখা িদেয়িছল। এখনকার গেবষক এবং িব ানীরা মেন 

কেরন সই কারেণই তার হ ালুিসেনশান, এবং শ  নেত পাওয়ার হার সাধারণ 

রাগীেদর থেক বিশ িছল।  

      আমরা আেগই উে খ কেরিছ য এই রাগ রােগর মৃতু র কারণ হয়। মাঃ 

এর মৃতু  ও চ  য ণা দায়ক িছল। আেয়শা বেলেছন, " আিম জীবেন এত ক  

পেত আর কাউেক দিখিন, যমন ক  আ াহর ত পেয়িছেলন" একদম শষ 

বয়েস মাঃ হাঁটাচলা করেত পারেতন না এবং তার অনুগামীরা তােক বেয িনেয় 

বড়ােত। তার ওজন বেড় যাওয়ােত ,তােক স ূণ বহন করা তােদর পে  স ব 

িছল না, তার হাত ধের টানা হেতা, পা মা েত ঝুেল থাকেতা।   

        মাহা দ ভেবিছেলন তার এত য ণার কারণ হেলা খাইবােরর অ েল তার 

িবষ হণ। িক  স  তাঁর মৃতু র িতন বছর আেগ। তার সহযা ী বািসর য িবষ পান 



কেরিছল, সােথ সােথ মারা িগেয়িছেলন। িবেষ র কারেণ মৃতু  হেল মহা দ 

সখােনই মারা যেতন। তার মৃতু র আসল কারণ িছল এে ােমগািল।  

    
  নপুংসকতা:: 

  
 মুসিলমরা িব াস কের মাঃ এর যৗন মতা িছল 40  পু েষর সমান। হািদথ এ 

তার পিরচািরকা সালমা জািনেয়েছ, " একরােত মাঃ তার নয় জন ীর সােথ 

িছেলন। ( যারা সবাই অ  সােথ মৃতু  অি  িছেলন) , এবং মাঃ তােদর েত েকর 

সােথ সহবাস কেরন। এক একজেনর সােথ িমলন শষ হেল ,িতিন আমােক 

বলেতন ান করার জল আনেত। আিম বললাম 'বার বার কেনা ? শষ এ একবার 

ান কের িনেলই হেব!' িতিন জানােলন," এটা বিশ ভােলা আর পির ার"।" 

    িক  আিম গেবষণা কের দেখিছ য তার এই যৗন ু ধার কথা স ূণ ভুল। 

কারণ তার জীবেনর শষ িড় বছর িতিন নপুংসক িছেলন।  

নদারল াে র এক িব িবদ ালেয়র গেবষকরা জানান, য সম  রাগীেদর মানিসক 

এবং শারীিরক রাগ একসােথ থােক তােদর মি ে র ভারসাম হীনতা এবং 

হরেমােনর অসাম স তার ফেল এটাই াভািবক য তারা নপুংসক হেব। তাছাড়া 

মাহা দ বাইেপালার িডজঅডার এর রাগী িছেলন। যার ফেল তার নাটকীয় 

মজাজ পিরবতন এবং দিহক পিরবতন দখা িদত। মােঝ মােঝ িতিন একদম 

উৎসািহত, শি েত ভরপুর থাকেতন আবার অন িদেক অবসাদ এবং হতাশায় 

ভুগেতন। এর থেক এটা ব াখ া করা যায় য তার উ  কামনা এবং একািধক যুবতী 

ী থাকা সে ও িতিন স ানহীন কন িছেলন। এ  তার যৗন অ মতা িদেক ইি ত 

কের।  

     িক  আমার যুি েত এক  ফাঁকা আেছ। যিদ মাহা দ নপুংসক িক হেবন 

তাহেল একদম শষ বয়েস এেস িতিন ই ািহেমর জ  িদেলন িক কের? ই ািহম 

মািরয়া, সু রী কপ ক পিরচািরকার ছেল, যার কাকড়ােনা চুল মাঃ এর বািক 

ীেদর িহংসার কারণ িছল। যিদও আিম সে হ কির ই ািহেমর িপতা হয়েতা অন  

কউ িছেলন। িক  আমার কােছ কান মাণ িছল না ।অবেশেষ আিম এক  মাণ 

পেয়িছ।  

     িক বান সাদ এর ারা বিণত এক কািহনীেত উে খ আেছ একজন কিব পু ষ 

মািরয়ার সােথ দখা করেত আসত যার নাম িছল মাহবুর। িসমািরয়া এবং তার বান 



িশিরন এর সােথ িমশর থেক মিদনােত এেসিছল। অনুগামীেদর মেধ  জব িছল য 

স মািরয়ার িমক। মাঃ মিতয়ার সােথ সহবােসর পর , তােক িনেয় িগেয় উ রঃ 

মদীনার বাগােন বািড় কের দন। সখােন লাকচ ু র আড়ােল মািরয়া তার 

িমেকর সােথ খালাখুিল মশার সুেযাগ হেয়েছ পেয়িছল। 

       তােদর েমর কথা মাহা েদর কােন পৗঁছােল িতিন আলীেক বেলন মাবুর 

ক মের িদেত। আলী যখনই তার তেলায়ার িনেয় তােক মারেত যােব, তখন মাবুর 

তার জামা তুেল দখায় তার কােনা পু ষা  নই। 

     তাবারী টও মবুর এর উে খ আেছ এক িহজের িহেসেব। িক  এই কািহনীর 

সত  কতটা ? মামার আেয়শােকও পরকীয়ার দােষ সাব  কেরিছেলন, এবং 

সাফওয়াণ নােম তার িমকােক মারেত উদ ত হেয়িছেলন। এ  তখনকার িদেনর 

চ  কলে র সৃি  কেরিছল।  

      অেনেক জাইগাই এ ও উে খ আেছ য মাবুল চ  বয়ে া িছল। এ ও 

যুি হীন। মািরয়া আর তার বান িশিরন ক মবুল িনেজ পাহারা িদেয় িমশর থেক 

মিদনা এেনিছল। একজন বয়  মানুেষর পে  িক সটা করা স ব ? হায়ােতর বাণী 

অনুযায়ী ই ািহম জ ােল য়ং ফেরশতা গ াি েয়েল এেস মাঃ ক েভ া 

জানান। " আসসালাম আলাই ম ইয়া আবা ই ািহম " বেল । যার অথ, " ই ািহম 

এর জনক!! তামার উপর শাি  বিষত হাক" । এ  ঘটাময় অনুেমাদেনর কারণ 

িক ? মাঃ িক িনেজেক িব াস করেতন না ই ািহম এর িপতা বেল ? 

      আেয়শা ক মাঃ ডেক বেলন , " আমার পু  ক একদম আমার মত 

দখেত। দেখা দেখা !! " আেয়শা বেলন ," আিম তা সরকম কােনা সা শ  

দখিছ না " মাঃ বেলন , দেখা কমন ফালা ফালা, থলথেল গাল !একদম 

আমার মত!" আেয়শা বেলন " সব বা ােদর গাল এ এমন হয়"  

     মাঃ এর যৗণ মতার অতুি  তার নপুংশতা ঢাকার জন । মাঃ এর খািদজা 

র সােত ছয়  স ান িছল, যার বেয়াশ িছল িববাহ কােল ায় 40। মাঃ সই 

স ানেদর িপতৃ  লাভ কেরিছেলন ২৫ থেক ৩৫  বছর বয়েশর মেধ । তবুও, তার 

পেরর িড় বছর িতিন তার যুবতী ী এবং হােরেমর নারী দর সােথ িনয়িমত স ম 

কেরও, কােনা স ােনর জ  িদেত পােরনিন, িক  শষ বয়েস ই ািহম জ  দন। 

যার ফেল তার িপতৃ  িনেয় সে হ জােগ। 



   আর অ া েমগালী রােগর অন তম ভাব হেলা পু ষ হীনতা। য  গত 

শতেকর মাঝামািঝ িচিকৎসক রা আিব ার কেরেছন।  

     আর আমরা আেগর অধ ায় এ দেখিছ মাঃ যৗণ িমলেনর ক না করেতন। 

হািধত এর বণনা অনুযায়ী, িতিন তার সব ী দর ক একি ত কের , তােদরেক 

শ করেতন, িক  স েম অপারক িছেলন। আেয়শা বলেতন, " আমােদর নবীর 

মত ধয কােরার মেধ  দিখিন" । আেয়শা র বীয়স খুব এ কম িছল। সেব মা  

ত ণী িছেলন িতিন। তাই তার পে  এটা বাঝা স ব িছল না য ,  তার " ধয" 

হেলা আসেল তার অ মতা ! আেরক ােন আেয়শা বেলন" আিম কােনািদনও 

নবীর আওড়াট বা পু ষা  দিখিন, শ কিরিন !" এই ঘটনার মীমাংসা আিম 

পাঠেকর উপর ছাড়িছ ! 

      তার মােন এই নয় য মাঃ এর যৗন ু ধা িছল না। িতিন নারী দর শ 

করেতন, তােদর সােথ একা সময় কাটােনার কােনা সুেযাগ ছাড়েতন না। িক  

অ মতার কারেণ িতিন তৃি  লাভ করেতন পারেতন না, এবং তার ই া বেড় 

চলেতা।  

    হািদেসর বণনা অনুযায়ী যখন িতিন বাণী জৗন শহর  ডাকািত কের দখল কের 

িনেয়িছেলন ,তখন এক  অ  বয়সী মেয় ক,তার পিরচািরকার সােথ তার সামেন 

এেন হািজর করা হেলা,  মাঃ বলেলন, " িনেজেক আমার কােছ সমপণ কেরা!"( 

আধুিনক ভাষায় এ েত যৗণ আম ণ  বলা যেত পাের, ) স তখন উ ত হেয় 

বেল, " একজন রাজ মারী িক িনেজেক সাধারণ মানুেষর কােছ সমপণ করেত 

পের !? না!!" মাঃ তােক মারেত উদ ত হেল স চঁিচেয় বেল, " আিম আ াহ 

ক আ ান করিছ , যােত িতিন তামার হাত থেক আমার মুি  দন" 

       তার কথা নেলই বাঝা যায় তার বিয়ষ িছল অ । মাঃ তােক ছেড় দন 

এবং সাদা পাশাক ডান কেরন,( য  িতিন হইেতা তার কাছ থেকই চুির 

কেরিছেলন !!) 

     যিদও hadith এর বণনা েন মেন হই মাঃ তােক িববাহ াব 

িদেয়িছেলন। িক  "হা া মাফিসকা িল" এর মােন িববাহ াব দওয়া নয় ! 

এইভােব মাঃ পেদ পেদ তার কােছ আশা েত ক  নারী, বয়  িনিবেশেষ, যৗণ 

হন া করেতন , তােদরেক জার কের িনেজর তৃি  পেত চাইেতন। এ  তার 



ধষকামী মানিসকতার আেরক  িনেটাল মাণ, জা তােক জঘন  মানুষ িহেসেব 

বিণত কের।  

     তাছাড়া hadith এর অন  ভাষার অনুবাদ পেড় স  স ূণ বাঝা ক ন। 

যেহতু ভাষা বদলােনার সােথ সােথ শে র মােন ও িকছুটা বদলােত থােক। এবং 

বিশরভাগ জায়গায় অত াচােরর কািহনী নরম সুের দখােনা হয়। যমন ইবন শাদ 

এর কািহনী অনুযায়ী , " নবী বলেতন িতিন বল মানুষেদর মেধ  একজন িছেলন। 

স েমর জন  যেথ  শি  তার থাকত না। তারপর আ াহ একিদন তােক এক পা  

রা া করা মাংস পাঠােলন। তারপর থেক িতিন অভূতপূব শি র অিধকারী হেলন, 

এবং যখন খুিশ স ম করার মতা তাঁর তির হেলা" এই কািহনী স ূণ িভি হীন 

এবং হাস কর। তার অ মতায় মাহা দেক নারীেদর অস ান এর িদেক ঠেল 

দয়। যেহতু িতিন িনেজ যৗনসুেখ  পেতন না, তাই সবাইেক সটা থেক ের 

রাখার চ া করেতন। িবেশষ কের তার ী এবং হােরেমর নারীেদরেক। এিদেক 

িতিন তােদর অনিধকার বেল মেন করেতন। আর যিদ উপের ঘটনা সিত ও  হয়, 

তাহেল , আ াহ তােক মাথা য ণা অথবা তার মৃগীর িখঁচুিনর ওষুধ পাঠান িন? 

আ াহ িক ধু নবীর যৗণ মতার উপর এ বিশ দািয় েবাধ িছল? তার জীবেনর 

উপর নয়?কারণ আেয়শার কথা অনুযায়ী িতিন চ  য ণাদায়ক মৃতু  লাভ 

কেরিছেলন।আর শি  পাওয়ার পেরও িতিন ধু তার ীেক শ করেত পারেতা 

আর িকছুই না। মেন হয় আ াহর দওয়া সব শি  তার হােতর আঙুেল িগেয়িছল !  

সুতরাং , এ  বেল যেত পাের য এসব  

         আর িতিহংসামূলক মানিসকতার িত ায়া ও তার যৗন অ মতার মেধ  

ল  করা যায়। যমন যিদন তার পু  ই ািহম মারা যায়, সিদন িতিন মসিজেদ 

িগেয় সবিকছু ছেড় পরকীয়ার অপর এক  শাি  দওয়ার কথা াথনা কেরন। তার 

ছেলর মৃতু র িদেন !?! 

       িতিন, বদীর উপর ঝঁুেক বেস বেলন, "O followers of 

Muhammad! By Allah! there is none who has more 
'ghaira' than Allah as he has forbidden that his slaves 
male or female commit adultery. O followers of 
Muhammad! By Allah!  if you knew that which I know 
you would laugh little and weep much!" 



    'Ghaira' ল া এবং স ােনর ান। একনু গােনর ঘাইরা কলি ত হয় যখন 

তার স ি  বা তার মাহরাম ( পিব  আ জন) অিত া  হয়। আপিন যিদ কােনা 

মুসিলম এর ী , বান, বা মেয় র সােথ ম করেত যান এমিনিক যিদ যিদ একটু 

হািস ঠা া ও কেরন , তাহেল  তােদর পিরবােরর পু ষ সদস েদর স ান ন  হয়। 

এবং সই ন ' স ান পুন ােরর জন  তখন তােক িতেশাধ িনেত হয়। স 

আপনেক মের ফলেব এবং তার পিরবােরর নারী, যার জন  তার স ান ন  

হেয়েছ তােকও মের ফলেব। তেবই তার স ান পুন ার হেব। যারা এই িনয়ম 

মানেব না তােদর কােনা স ান ান নই।  

     এখােন ল  কের দখুন আ াহ এর স ােনর কথা উে খ কেরেছন। িক  

আ াহ তা এেক র এবং িনরাকার! তার নারী আ ীয় কাথা থেক আসেব? এবং 

তার স ানই বা ন  হেব িক কের? আেরক  মাণ য মহান িনেজেক আ াহ বেল 

িব াস করেতন, কারণ এখােন িতিন তার িনেজর স ােনর কথা বেলেছন। যেহতু 

িতিন মািরয়ার িত সে হ জনক িছেলন ,তাই তার িনেজর স ােনর াে র িদন 

তার এরকম অেযৗি ক বাণী ঘাষণা! আ াহ মাঃ এর ি তীয় স া িছল। তাই িতিন 

এটাও বেলন " আিম নরক থেক ঘুের এেসিছ ,নরেকর আ ন দেখ এেসিছ, িক  

তবুও এর থেক মমাি ক শ  আজ পয  দিখিন?!" 

     এখােন িক িতিন মািরয়ার িব াসঘাতকতার কথা বলিছেলন? নািক তার িনেজর 

স ােনর মৃতু  দশেনর কথা? এবং সই িবেশেষ ঃখময় িদেন ই িতিন এরকম 

ধেমাপেদশ িদেলন কেনা ? 

 
 
 
 
ষ  অধ ায়ঃ 

মাঃ এর ধম আরাধনা:: 

 
মুসিলম দর ধমা তা র উ তা দেখ আমরা ায়শই হকচিকেয় যায়। তারা ল  

ল  মানুষ ক িনিবচাের, হত া কের , অসংখ  িগজা ািলেয় দয়,  িজহাদ 

ঘাষণা কের। তােদর িজহােদর কারণ  পাপ এর এক  উি , যখােন িতিন  



একজন মধ যুগীয় রাজা র কথা অনুযায়ী বেলন , য ভগবােনর ধেমর সােথ িহং তা 

যাই না!এবং এই িনেয়  এক  পি কা মাঃ এর ব িচ  কাশ কেরিছল। এইটু  

সমােলাচনা সহ  করেত না পের তারা অশাি র আ ন ািলেয় দয়। 

    । সাধারণ  জনগন সারা পৃিথবী ট মুসিলম অনুরাগীর সংখ া দেখ অবাক হই ? 

যিদ এই ধম এত িহংসক, তাহেল কেনা এত লাক স  িব াস করেছ ? অনুসরণ 

করেছ ? ১.৫ বীিলয়ন মানুষ িক একসােথ ভুল হেত পাের ? হ াঁ পাের ? 

Bertrand Russell এর কথা অনুযায়ী,"  the fact that an opinion 

has been widely held, is no evidence whatever that it is 
not utterly absurd! indeed in view of the silliness of the 
majority of mankind a widespread belief is more likely to 
be foolish than sensible" অনুসরণকারী র সংখ া বাড়ার সােথ সােথ কান 

িকছু হণেযাগ  বা স ক হেয় যায় না। এবং সব ধম এর চির  িক এক ? 

     অেনক গেবষক মেন কেরন ইসলাম থেম এক  ছাট দল িহেসেব  

িহেয়িছল। পরবত েত সমেয়র পিরবতেনর সােথ সােথ এ  মানুষ এর কােছ 

হণেযাগ  হয় এবং ধম িহেসেব আ কাশ কের।  

    Psychology 101 নমক এক  ে  ধম , রাজনীিতর িত মানুেষর 

ভি  তুেল ধরা হেছ,  

1.      মানুষেক শারীিরক বা মানিসক ভােব উি  পিরি িতেত ফলা হয়। 

2.     তােদর সম  সমস ার একটা সমাধান যাওয়া হয় যার কান যুি  

থােক না। 

3.      তােদর ধম  বা রাজৈনিতক র কাছ থেক তারা শতহীন 

ভােলাবাসা, মেনােযাগ এবং ীকৃিত লাভ কের 

4.    নতুন পিরচয় লাভ কের । 

5.     তারা পিরবােরর কাছ থেক ের সের আেস, তােদর ান এর উপর 

দখল থােক না 

    
এবং ইসলােমর গঠনমূলক বছর িলেত এই সম  চির  ল  করা যায়। এ ও 

জানা গেছ য সম  ধেমর গঠনমূলক বছেরই এই চির  ল  করা যায়, ইসলাম 

তার ব িত ম নয় ।পরবত েত এ  য ংসা ক  ধম িহেসেব আ কাশ কের 

স  হেলা ব িত মী এবং এ  ই তােক অন ান  ধেমর থেক আলাদা কের 



তােল। আিম তািলকা থেক েত ক  া  িনেয় তার সােথ ইসলািমক 

ব বহােরর তুলনা করেত চেলিছ। 

  1)"অনুগামীরা তােদর ধম র িত শতহীন িব াস ( স িতিন মৃত হাক বা 

জীিবত) এবং অন  ধেমর িত িহংসা ছড়ায়। তাঁর বিতত রীিতনীিত িব াস সারা 

জীবন ধের পালন করেত চাই এবং তােদর পরবত  স ান-স িতেদর ও পালন 

করেত বাধ  কের।" 

      ইসলােম এর স ূণ যথাযথ ব বহার দখা যায় অনুগামীরা তােদর রিচত বই 

কারআন ক রীিত এবং সেত র কাঠােমা বেল মেন কের, তেব জীবেনর েত ক  

অে  কারআেনর বাণী অনুসরণ কের চেল। 

  "2)  করা, সে হ কাশ করা এবং িভ মত পাষণ করা শাি েযাগ  অপরাধ 

িহেসেব গণ  হয়।" 

     কারআেন  বলা আেছ নবীর কান িস াে র িব ে  অিভমত পাষণ 

করা অথবা তার িস া  স েক  করা নরক গমেনর মত শাি  যাগ  অপরাধ। 

কারআন অনুযায়ী, " O you who believe!! ask not questions 

about things which if made plaine to you may cause you 
trouble some people before you did ask such questions 
and on that account lost their faith" সাধারণত ধম অেযৗি ক 

িব ােসর উপর িভি  কের তির হয়। তাই ধম রা তােদর অনুগামীেদর উপর 

স ূণ কতৃ  কােয়ম রাখার জন  এই ধরেনর িনয়ম সৃি  কের । মাঃ ও সটাই 

কেরিছেলন। 

    3)" িচ ার পিরবতনকারী অভ াস ( যমন ধ ান, াথনা করা ,অন ান  ভাষা 

বলা; ভগবােনর সােথ সরাসির যাগােযাগ রাখার জন  ,এবং াথনার সময় ধায 

কের দওয়া) করেত অনুগামীেদর উৎসািহত করা হয়। তােদরেক এটা িব াস 

করেত বাধ  করা হয় য এ িল ক মেতা অভ াস করেল তেবই তারা তােদর ধম 

েদর সম  কথা কঠাক বুঝেত পারেব।" 

       পূব অধ ায় েলােত আমরা দেখিছ য মুহা াদ নামাজ পড়ার জন  িদেন 

পাঁচবার, পাঁচ  িনিদ  সময় ধায কের িগেয়িছেলন। এবং নামাজ অবশ ই আরিবক 

ভাষােতই পড়েত হেব। স ূণ একমাস তােদরেক সূয ওঠা থেক সূয ডাবা অি  

12 থেক 14 ঘ া িবনা জেল িবনা খােদ  উেপাস কের থাকেত হেব, য  

রমজান মাস বেল পিরিচত। জনস ুেখ কউ যিদ জল খেত িগেয় ধরা পেড় 



তাহেল স  রীিতমেতা শাি েযাগ  অপরাধ।  িচিকৎসা শা  অনুযায়ী এই ধরেনর 

উপর িকডিন এবং িলভােরর রােগর কারণ হেত পাের। মাঃ এই িনেদশ ও িদেয় 

িগেয়েছন য এর কান িকছু যিদ কঠাক পালন না করা হয় সই অনুগামী এর 

জন  অেপ া কের আেছ অ য় নরক। এ  তার কতৃ  কােমর এক  উপায়।  

   4)" ধম রা তােদর অনুগামীেদর সম  িচ াভাবনা ,আচার-িবচার, দিনক 

অভ াস ,িকভােব তারা জীবন যাপন করেব সব িকছুর ওপর আিধপত  কােয়ম 

করেত চায়। যমন তারা ক কের দন তারা কােক িবেয় করেব, িক কাজ করেব,  

িক ধরেনর পাশাক পড়েব, িকভােব রচন স  করেব, িকভােব খােব এবং 

িকভােব বা ােদরেক মানুষ করেব, এবং আরও কত িক ।" 

       ইসলােম এর ভাব দখা যায়, মাঃ হারাম (িনিষ ) এবং হালাল (অনূিদত) 

এর বণনা িদেয়েছন । যখােন িতিন খাওয়ার , শায়া-বসা, কাজ করা, িববাহ করা 

,সম  িকছুর স ক িনেদশ িদেয় গেছন । স িল পালন করা হেল হালাল এবং 

তার অন থা ঘেট হারাম। হারাম এর শাি  ভয়াবহ।  

   5)" ায়শই ধম রা িনেজেদরেক য়ং ভগবান ভগবােনর ত বেল মেন 

কেরন, এবং মানুেষর কল াণ ও উ ােরর জন  এই য পৃিথবীেত তার আিবভাব স 

কথা চার কেরন" 

    মাঃ এর এবং ইসলােমর ে  এ ও সিত । য স েক আেলাচনা আমরা পুব 

অধ ায় েলােত কেরিছ। িতিন িনেজর ধম পালন করেত িগেয় অন ান  ধেমর িগজা 

এবং মি র হেয় গেছন তারপর িনেজেক মানবকল াণকর মািসহা বেল উে খ 

কেরেছন। যিদও এ  হাস কর িক  মুসিলমরা এই িব ােস পিরপূণ। 

    6)" অনুগামীরা "আমরা এবং ওরা", "আমােদর িব ে  ওরা" ধরেনর 

মানিসকতা তির কের যার ফেল সমােজর মেধ  তােদর বসবাস করা অ হণেযাগ  

হেয় ওেঠ।" 

       ইসলাম ইসলােম অিব াসীেদরেক কােফর বেল বণনা কের। তােদরেক শষ 

কের ধেমর সার ঘটনােক িনেজেদর উ ম সত  এবং কতব  বেল মেন কের। 

সম  পৃিথবী ক 'দার আল ইসলাম' (ইসলােমর বািড়)এবং দার আল হারব(যু  এর 

বািড়) বেল িবভ  কের। যার ফেল পৃিথবীর বািস া বািক ও মুসিলম ধম 

অনুসারীেদর সােথ তােদর মাগত যু িব হ এবং অশাি  চলেত থােক। পৃিথবী 

জুেড় আত  বােদর এ  অন তম এক  কারণ। কানরকম শাি র বাণী ইসলাম 



শানায় না বরং অমুসিলম মের ধম চােরর বাণী তার সব থেক বড় িনেদশ। 

অমুসিলমরা ধম পালন করেত পাের িক  িনিদ  জায়গায় । কােশ  ধম পালেনর 

কান অিধকার তােদরেক ইসলাম দয়িন। তারা  ি ান এবং ই িদেদর সুর া দান 

কের,( উপর অত াচার না চালাই যােত) তার জন  তােদরেক নজরানা বা িজজাহ 

িদেত হয়, কারআেনর িনেদশ অনুযায়ী। এর সােথ সামান  ডাকাতদেলর কান 

পাথক  নই! পাথক  ধু এটাই জলা সংখ া অেনক বিশ। মাহা েদর সরাসির 

িনেদশ অনুযায়ী অমুসিলমেদর েটাই পিরণিত । হয়, ইসলাম হণ করা, নয় 

মৃতু বরণ করা। 

    7)" ধম র কান দাষ ণ নয় অন ায় িবচার হয় না। স িনেজই আইেনর 

ব া" 

     মুসিলমেদর কােছ মাহমুেদর কথাই শষ কথা। য়ং কানুন। িতিন যত অপরাধ 

ক ন না কন, অত াচার ক ন না কন, ডাকািত ক ন, হত া ক ন, নারী এবং 

িশ  দর ক কৃতদাস িহেসেব বচুন, যাই ক ন না কন! তার কান দাষ ধরা 

যােবনা কারণ িতিন য়ং আ হ এর তীক। তার জন  েত ক  িনয়মটা িনেজর 

বানােনা। এবং তার িনেজর অন ায় ধেরা না হেলও, িতিন একমা  িতিন অন েদর 

অন ায় ধরেত পােরন। ইন যুি েত কারআেন িতিন বেলন " man must not 

question the wisdom of God! Allah knows the best." 
      8)"ধম পালেনর জন  যত িমেথ  বলেত হাক না কন ,যিদ ধম 

কঠাকভােব পালন করা যায় তাহেল সবিকছু মা হেয় যায়। পিরবার থেক ের 

সের আসা, তােদরেক মের ফলা ,তােদর সােথ িমথ া কথা বলা ,ডাকািত কের 

অেন র টাকা পয়সা চুির করা, সম  িকছু র অন ায় খািরজ হেয় যায় ,যিদ িকনা 

শেষ তারা ধেমর পেথ িফের আেস" 

      এর ভাব ইসলােম ব াপক। ইসলােমর নীিত পালন করেত িগেয়, যত নিতক 

ধম বজন করা হাক না কন স  যথাযথ এবং ন ায । অমুসিলমেদর ক মের 

ফলা এই ধেমর মেধ ই পেড়।  

    আবদ াহ হাসান আল আিসির, নামক এক আ ঘাতী জি  য সৗিদ আরেবর 

রাজ মারেক মের ফলেত চেয়িছল, স ইসলাম ধম পালেনর জন  িনেজর 

মল াের বামা েবশ কিরেয় এেনিছল।অন তম মাণ য, ধুমা  িবধম  ক 

মারার জন  এরা িনেজেক ক  িদেত িপছপা হয় না। 2009 সােলর 27 আগ  



ল েনর তারযু  ফাদাক িভ ত এক  আরিবয় ইসলামীও ফেতায়া জাির হয় 

যখােন এক মৗলবী এই ধরেনর আ ঘাতী িজহাদী হামলার  কথা বেল, স জানায়, 

" যােত িজহাদী িনেজর পায়ু ত বামা ধের রাখেত পের, তার জন  তােক 

কেয়কদীন আেগ থেক পায়ুকাম এ িল  হেত হয়" 

   এমনও খবর আেছ য এক িজহাদী এক মৗলভীর কােছ পায়ুকাম এর ব াপাের 

অনুমিত চাইেত গেল, সই মৗলভী জানান য ধমনীিত অনুযায়ী পায়ুকাম 

অপরাধ, িক  িজহাদ বিশ পূণ , আ াহ এবং তাঁর েতর িনেদশ। এক 

আ াবহ অনুগামীরা কােছ,  সই উে েশ র  জন  কান অপরােধ শাি েযাগ  

অপরাধ হেত পাের না" 

   এক িজহািদেক তার আ ঘাতী হামলার আসল কারেণর জন   করা হেল স 

জানায় "এই কােজর উপহার হল অ য় জা াত লাভ, িয়ং আ াহ এর িনেদশ 

য" 

   এরকম ঘটনার উদাহরণ অসংখ । িবহারীেদর ধের  করেত থাকেল তারা 

এরকম অেযৗি ক িক  ধষকামী জবাব িদেত থােক। আসেল ইসলােমর হত া 

িনিষ । িক  পরধেমর মানুেষর হত া সবেথেক মহান কাজ, ইসলােমর মহ ম 

কাজ। আ হত া িনিষ , িক  অ মুসলমান ক মারেত িগেয় আ ঘাতী বামা 

হামলা মহ ম কাজ। যিদও ধষণ িনিষ  নয় !! স িববািহত নারী হাক বা 

অিববািহত। িমথ া কথা বলা িনিষ  এবং অপিব  কাজ, িক  পেরাধেমর মানুষ এর 

কােছ িমথ াচার বধ। এই যুি হীনতা কান শষ নই। 

   9)" ধম রা ায়ই অনুগামীেদর মেধ  ল া এবং আ  অপরােধর বাধ 

ছিড়েয় দয় তােদর উপর আিধপত  কােয়ম করার জন " 

        হািদেসর বণনা অনুযায়ী মাহা দেক এই নীিতর পালন ভােলাভােব করেত 

দখা গেছ। িতিন তার অনুগামীেদর ক ল া িদেয় তােদরেক চােপ রাখেতন তার 

সম  কথা েন চলেত বাধ  করেতন। নারীেদর বারখা পরার িনয়ম তার এই 

পাগলািম থেক সৃি । 2002 সােলর মাচ মােস সৗিদ আরেবর ধম পুিলেশর দল 

একদল ফুল গােম বা া মেয়েদর ক জল  আ ন ধের যাওয়া বািড় থেক 

বিরেয় আসেত থািমেয় দন, কারণ তােদর চুল ঢাকা িছল না। ফল প পেনেরা  

িকেশারী স ূণ ভােব জীব  দ  হেয় মারা যায়। এই ঘটনা সারা পৃিথবীেত ল া 

এবং িধ ার এর সৃি  কেরিছল। 



    10)" ধম রা তােদর অনুগামীেদর ক তােদর মূল পিরবােরর সােথ সম  

স ক িছ  করেত বাধ  কের। তােদর জীবেনর সম  ল  এবং িব াসেক পাে  

িদেত শখাই" 

   পূব অধ ায় িলেত আমরা দেখিছ, িকভােব মহ দ ম াবাসী বালকেদরেক 

তােদর পিরবােরর সােথ সম  স ক িছ  করেত বাধ  কেরিছেলন, এবং মিদনা ট 

এেস তােদর িব ে  যুে  লিলেয় িদেয় িছেলন। এেত িতিন কেরিছেলন তােদর 

উপর আিধপত  এবং কতৃ  াপন করার জন । িতিন জানেতন পিরবার যিদ িপছুটান 

হেয় দাঁড়ায় তাহেল তােদর  মাথা িতিন স ূণ িচিবেয় খেত পারেবন না। 

তােদরেক স ূণ েপ িনয় ণ করেত তারা অসুিবধা হেব। এর ফল প অনুগামীরা 

স ূণ নতুন মানুেষ পিরণত হয়, তােদর িব াস জীবেনর ল  জীবেনর িত 

ি ভি  পাে  িগেয় তােদর ধম  র মেতাই িবকৃত হেয় ওেঠ। 

   11)" দেল নতুন সদস  যাগ করা তােদর ধান কাজ"  

     মুসিলমেদর ধান কাজ হেলা ইসলােমর সার ঘটােনা। এ েক বেল "দাওয়া" 

েত ক  মুসলমােনর এ  ধম এবং কতব । অমুসিলমেদর সােথ যু  হেয় 

তােদরেক িমথ া কথা বেল েমর জােল , ব ু ে র জােল ফাঁিসেয়, লাভ দিখেয় 

তারা তােদরেক ইসলাম হণ করেত বাধ  কের এবং িনেজর দেলর লাক বাড়ায়।  

12) " আেরক  ধান কাজ হল টাকা জাগাড় কর" 

      খািল পেট ধম চচা হয় না। তাই মিদনা দেশ মুসলমানেদর ধান জীিবকা 

িছল ব বসায়ীেদর বািড়েত এবং দাকােন চুির ডাকািত চািলেয় টাকা-পয়সা লুট 

কের আনা। িসেলেটর সব থেক বড় ভাগ মাহা দ িনেতন এবং তার বিশরভাগ 

টাকা যত লােকর সােথ যু  করেত, " of their goods take alms so 

that thou mightiest purified and  sanctify them"(9:103) 
  13) ধম র আশা কেরন য অনুগামীরা তােদর িদেনর বড় এক  সময় ধম 

আেলাচনায় দেব" 

    মুসিলমেদর ধান জীিবকা হল ইসলাম। ধুমা  াথনা করেত নামাজ পড়েতই 

নয় তােদর িদেনর েত ক  খঁু না  িজিনসপ  ধম পালেনর উপর িনভরশীল। য  

একদম েত মহ দ চালু কের িদেয়িছেলন। য কারেণ মুসিলমরা বেলন 

"ইসলাম ধু এক  ধম নয়, এ   জীবন যা া"  ফেল তােদর জীবন থেক 

ইসলােম আচার-িবচার ক বাদ িদেল জীবন  নহাতই আলুিন হেয় ওেঠ। 



১৪) "ধেমর সদস রা ধুমা  যােত সই ধেমর সদস েদর সােথ মেশ সই িবধান 

ধম  দান। স রকম আলাপ-আেলাচনা তােদরেক উৎসািহত কের তালা হয়" 

      মুসিলমরা সহেজ অমুসিলমেদরেক ব ু  িহেসেব হণ কের না। কারআেন এর 

িনেষধ আেছ তােদরেক বলা আেছ "নািজর" যার মােন হেলা নাংরা, অপিব , 

কারআন তােদর িত ব বহার করার সরাসির িনেদশ দয়। মাঃ অমুসিলমেদরেক 

" িষত ইতর াণী "বেল উে খ কেরেছন। "one of the aspects of 

iman(faith) is all wala al bara, loving and hating for the 
sake of Allah alone. it is one of the most important 
believes of Islam after Tawheed (oneness of God) Allah 
says in his book, let not the believers take disbelievers for 
their friends in presence to believers. whoever does this 
has no connection with Allah ,unless you are guarding 
yourself against them as a precaution bites you to be 
aware of himself and to Allah is the journeying"(3:28) এক 

মুসিলম ইমাম কারআন থেক পাঠ কের জানান। 

১৫) সবেথেক িব  অনুগামীরা মেত ধম এর বাইের কান জীবন হয় না। ধম 

ছেড় কউ চেল যেত চাইেল তােক শাি েযাগ  অপরাধ ,নরেকর ভয় দখােনা 

হয়" 

     মাহা েদর চির  থেক এর যেথ  মাণ আমরা পাই। সম  আপি  এবং 

অস িত  ক িতিন নরেকর ভয় দিখেয় রেখেছন, যােত কউ আপি  করার 

সাহস না পায়। আবার অপরিদেক এ ও িতিন বেলেছন য আ াহর সব িনয়ম 

পালন করেব অ য় জা াত,িচর বস , চি শ র তার জন  অেপ া করেছ। 

    ইসলাম আধ াি কতা শখায় না ান ও দয়না। ইসলােমর আি ক যাগ 

স ূণ অনুপি ত। এর ধান ধম হল মাঃ নামক এক শারীিরক এবং মানিসকভােব 

অসু  ধষকামী ,িহংসক মানুেষর েত ক  কথা অ ের অ ের পালন করা। এর 

নামােজর এবং াথনার মূল ল  হেলা মুসিলমেদর সম  িচ া শি  িবেলাপ কের 

দওয়া। যােত তারা  তুলেত না পাের ধেমর জ ল ব ন থেক বর হেত না 

পাের।  

     সুতরাং আমরা দিখ ধম আরাধনার সম  চািরি ক বিশ  ইসলােম বতমান 

।ইসলাম এক  ধম য় দল ছাড়া আর িকছুই নয়। 

 



  মাঃ এর মত  আেরা িকছু ধম :: 

  একইভােব পরবত েত ডিভড কেরশ, িজম জ  ভূত এর মত ধম  

আিবভূত হন ,যারা এই একই ধরেনর দলীয় চািরি ক বিশ  বহন কেরন। তােরর 

ব বহার এর মেধ  মাহা েদর ব বহােরর িত ায়া পেদ পেদ দখা যায়, য  

আমরা ি তীয় অধ ায়ঃ উে খ কেরিছ। 

                                                 আেরক   

 ধম পালনকারী দল হল "অডার অফ দ  সালার ট ল" , এই ধেম িব ািশ  

৭৪ জন মানুষ একসােথ আ হত া কের, যােদর বিশরভাগ িছল িশি ত এবং উ  

পেদ চা রী করা মানুষ। আবু বকর, উমর, আলী র মত লাকজেনর থেক তারা 

অেনক বিশ িশি ত এবং বুি মান িছেলন। এই ধেম সূেযর ভূিমকা িছল সবািধক। 

তারা এই হত া আ হত া, কের িনেজেদর ক উৎসগ করেত নতুন পৃিথবী তিরর 

আশায়। এরা স েক "িসিরয়াস" বেল উে খ করেতন। আ েন পুেড়,িবষ খেয় বা 

অন ান  উপােয় আত হত া এেদর ধম পালেনর মেধ  পড়েতা।  

    এর জন পূণ সদস  িছেলন luc jouret , একজন বলিজয়ান ডা ার, 

এবং joseph di mambro , ধনী ব বসায়ী। এেদর কও ই মাঃ  এর মেতা 

অিশি ত িছেকন না। তবুও ধমা তার হাত থেক িনেজেদর করা বাঁচােত 

পােরনিন।  

    েগর দরজা বা heaven's gate 

১৯৯৭ সােলর ২৬ মাচ এই ধম য় দেলর িত া যারা িনেজেদরেক েগর দরজা 

হেভ  গট নােম সে াধন করেতন। এেদর উে শ  িছল পৃিথবীর ক পা ােনা। 

এরাও িনেজরা মৃতু বরণ কের পৃিথবী পা ােনার এবং আধ াি ক মতা অজেনর 

 দখেতন। মাগত িতন িদন ধের তারা মারা যান, দেলর বািক সদস রাই 

মারেত সাহায  কের। শষ জন মারা যাবার আেগ সব িকছু পির ার পির  কের 

রেখ তারপর মৃতু বরণ কেরন। তােদর ধারণা িছল মৃতু র পর তারা একি ত হেয় 

তােক ধমিব াস চািলেয় যােবন এবং পৃিথবীর নকশা পা ােবন। 

  Charles Manson 
এই খ াত সমাজিবেরাধী গত শতেকর ষ  দশেকর ায় 100  যুবক-যুবতী 

জাগাড় কেরিছেলা। সই দেলর নাম িছল পিরবার বা family। ক যভােব 

মহ দ িনেজেদর অনুগামীেদর জাগাড় কেরন। তােদর মেধ  বিশরভাগই িছল 



বািড় থেক পািলেয় আসা িবে াহী বা াকা া। স িনেজেদরেক তােদর মািসহা 

উ ারক বেল দািব করত। তার মত অনুযায়ী স কােলা মানুষেদর ক সাদা চামড়ার 

মানুষেদর িব ে  লিলেয় িদেয় যু  ঘাষণা করেত চেয় িছল। এবং আমােদর 

মতই চুির ডাকািত হত া ক িব াসী িছল।  

    তাঁর কথামেতা 1969 সােল যখন যােত যু   হল তখন স ক কেরিছল 

িনেজই স যু   করেব। স অেচনা মানুষ দর বািড়েত েবশ কের তােদর ক 

ফান কের এমনভােব সাজােত মেন হেতা কােলা চামড়া মানুেষরা তােদর খুন 

কেরেছ। আর যুবক-যুবতী অনুগামীরা একই কাজ করেতা তার কথামেতা। তােক 

আকৃ  করেত এবং তার ভােলাবাসা পেত তারা সবাই ব  িছল একদম মাঃ এর 

মত। তারা িব াস করেতা ম ানশেনর িন য়ই কান দব মতা আেছ এবং  

ান আেছ যার ফেল স এত মতাশালী। তার দেল ও বুি মান িব িবদ ালয় 

ছা -ছা ী ু েলর ছা  ছা ী িছল। তার দেলর এক িনেয় স েক এক মন িবদ 

বেলন" স খুবই উ ল বুি মিত কমনীয় এক নারী। পাগল টাগল িকছুই নয় ।যখন 

তুিম ওর সােথ কথা বল সবিকছু কঠাক থােক, যত ণ না তুিম ম ানশেনর নাম 

িন । তখন স উ ােদর মত হেয় যায় তােক ভগবােনর মেতা ভি  কের।" 

    তার আেরক দেলর আেরক  মেয় সা া ড ক খুেনর মিকর জন  জেল 

পাঠােনা হয়। জল থেক বিরেয় আসার পর িসিবিস রিডওর এক সা াৎকাের স 

বেল,"পৃিথবীর সব মানুষই একসময় মরার জন  বেসআেছ, খুন হওয়ার জন  বেস 

আেছ। এই তা কবল । এরকম খুন-হত া আেরা হেব." 

      িক  কন এই মানিসকতা ? এর উ ের স জানায় "মানুষ জীবন হত া কের, 

গাছ কেট ফেল, সমুে  িমিশেয় দই, াণী হত া কের ধুমা  খাবার 

জন ? কৃিতর হেত শাি  িদি  আমরা মৃতু ই এেদর  শাি !?" 

      সম  ধম গ র মেতাই ম ানশেনর ও হত ার এক ন ায  যুি  িছল। স  

িছেলা মানুেষর অত াচার থেক বাতাস, জ ল ,জল এবং প পািখেদর ক 

বাঁচােনা। তার কারণ ক স এতটাই পূণ কের তুেলিছল য স  মানব 

হত ার ন ায তা দািব করেত থাকেলা। িতন দশক জেল কা েয় এেস আসার পর 

এক সাংবািদক জানায় তােক ম ানশন বেলেছ ," আিম তামােক ষণমু  

াকৃিতক পৃিথবী উপহার িদেত পাির"। এই য েত ক  ধেমর এক  কের ন ায  

কারণ থােক এই কারেণ ধম পালন মানুষ কের এবং সহেজ ধম ত াগ করেত চায়না। 



কারণ ধম পালন মানুেষর িচ া ভাবনার মাড়েক ঘুিরেয় দয়। একই কারেণ 

ইসলােমর সম  বােজ িদেয় জানা সে ও মুসিলম র ইসলাম ছেড় বিরেয় 

আসেত চায় না। 

   Shako ashara 
   Aum supreme truth দেলর িত াতা। 

জাপােনর এই ধম   1995 সােল মারা ক সািরন গ াস  টািকওর মে ােরল 

িলেত িনগত কের চারেট মানুেষর মৃতু র জন  দায়ী হেয়িছল এবং হাজার হাজার 

মানুষ হসিপটােলর িদেক ছুেট িছল। এই ধরেনর কান পূবাভাস ছাড়া, এক মমাি ক 

আ মণ পৃিথবীেত হতবুি  কের িদেয়িছল।  

     তার পর জানা গল এ  এেদর থম আ মণ নয়। মােঝ মােঝ এরা এিদক 

ওিদেক টািকও িবিভ  জায়গায় ছাটখাট আ মণ চালােত থােক। এমনিক স তার 

পূব ী এবং বা া ছেলেক মের ফেলেছ িনেদশ িদেয়িছল তা দেলর এক 

সদস েক। 

    সাঁেকা হাসাড়া জে িছল এক দির  পিরবাের। ি শি  একদমই ভােলা না হয় 

ছাটেবলা থেক মুক এবং অ  িবদ ালেয় পড়ােশানা কেরিছেলন। অন ান  ধম 

র মেতাই স িনেজেক মহান ভগবােনর ত বেল মেন করত এবং আধ াি ক 

ান লাভ করার জন  ভারেতর িহমালেয়র িকছুিদন ঘারাঘুির কেরিছল। 35 বছর 

বয়েস, ১৯৮৪ সােল জাপািন িফের এেস স aum বেল এক  ধম য় দল াপন 

কের।  

   তাের ধম  দেলর উে শ  িছল পৃিথবীেত পিরবতন করা তার অনুগামীেদর ক গ 

এবং মুি র লাভ দিখেয় তােদরেক অন ায় কােজ িল  করা। ১৯৯২ সােলর 

ইেবালা ভাইরাস ছিড়েয় মহামারী তির করার িপছেন শােকা র হাত িছল বেল 

অেনেক মেন কেরন 

   একইরকম ধম য়  িছল joseph kony, য িনেজেক মািসহা বেল দািব 

করত এবং মেদর মতই দলবল জাগাড় কের, ি  ধেমর মত বাইেবেলর বাণী 

পাঠ কের পৃিথবীর পিরবতেনর কােজ যু  হত। সচারচর এই ধেমর  উে শ  িছল 

মানুষ মের অথবা তােদরেক িনেজেদর েন তােদর িব াস এ পিরবতন করা। 

পরবত েত হত া এবং মানুষ ঠকােনার অপরােধ তার জলবাস হয়। 

 
ধম েদর যৗন বৃি  এবং যৗন ু ধা:: 



 
 সাকামী ব ি  িহেসেব, অভূতপূব মতার অিধকারী হওয়ায়, ায়শই দখা যায় 

ধম েদর মেধ  উ  যৗন ু ধার উৎপি  হেয়েছ। তারা তােদর িনেজর দেলর 

লাকেদর যৗন লীলায় করেত িনেষধ করেলও িনেজরা সরকম কান িনয়ম পালন 

কেরনিন। ায়শই তােদর মতার অপব বহার কেরেছ যুবতী নারীর সাহচেয। দখা 

গেছ সই নারীরা  হত যুবতী এবং অত  সু রী। িনেচ ধম েদর এই অভ াস 

এর এক  তািলকা তির কের দওয়া হল। 

 Jim Jones (১৯৩১-১৯৭৪) : এর একািধক িভ  িভ  নারীর সােথ যৗন স ক 

িছল এবং িতিন তােদর কেয়কজেনর স ােনর িপতা হেয়িছেলন। 

David koresh(১৯৫৯-১৯৯৩) : িনেজর অনুগামীেদর ক যৗন স েক িল  

হেত িনেষধ কেরিছেলন। িক  িনেজ 12 13 বছর বয়সী মেয়েদর ক িবেয় 

করেতন কারণ ও  ট ােম  এর সময় সই সমেয় িববাহ হত। একািধক ী তার 

িছল এবং িবকৃত মানিসকতার পিরচায়ক িছেলন। 

Charles Manson (১৯৩৪-) : তার িনেজর দেলর মিহলা অনুগামীেদর সােথ 

যৗন স েক িল  হেতন তােদর মেধ  িতনজেনর সােথ তার স ান আেছ। 

Raél:(১৯৪৬-) : বা ববাদ এর ব া। এবং শত শত নারীর সােথ তার যৗন 

স ক িছল। তার 15 বছেরর িববািহত স কযু  পূব ী জানান, " েত ক রােত 

নতুন এক নারী সবাই অত  সু রী যুবতী অনুগামী যারা মেন করত স কান এক 

ধরেনর ভগবান। বছেরর-পর-বছর আিম এটাই ভেবিছলাম য এই ধরেনর 

বা ববাদী আে ালন হেলা, নতুন নতুন যৗন স েক িল  হওয়ার এক  ছল।" 

Bhagwan Shree Rajneesh (১৯৩১-১৯৯০) : তারপর এক  মিহলা 

অনুগামী সােথ তার যৗন স েক খবর পাওয়া গেছ। এক পূব অনুগামী র স ান 

জািনেয়েছন য,(তার মা এর িব  িছল) িতিন নািক  14 15 বছর বয়সী মেয়েদর 

সােথ স েক িল  হেত চাইেতন।  

Sathya Sai Baba (১৯২৬-২০১১) : একজন জল খাটা আসািম িছেলন। তার 

ধম থেক বিরেয় আসা পূব অনুগামীরা তােক যৗন উ কারী বেল দািব কেরন। 

তার এই চির  দাষ তােক খ াত বানায়। আিম িনেজ তােক ল েনর এক িহ ু  

মি ের ম  পড়েত দেখিছ, পৃিথবীর মূখ মানুষ এ পিরপূণ। 

Kenneth Emanuel Dyers(১৯২২-২০০৭) : ইিন য ধম য় দল চালােতন 

তােত একািধক িশ েদর যৗন হয়রািনর অিভেযাগ আনা হয়। তার িকছু নারী 



অনুগামী ও এ অিভেযাগ জানান। এই সম  কল ময় ঘটনার মেধ  িতিন আ হত া 

কেরন।  

 
((িনয়েমর বাঁধন যেতা ক নতর হেব তেতা ভােলা)) 

অেনেক  কের, মহ দ যিদ এত বড় িমথ াবাদী হেবন, তেব িতিন এমন ধম 

কন সৃি  করেবন যখােন সবিকছুেত এত বাধা ? তার কৃত উে শ  যিদ ধেমর 

সার ই িছল তাহেল িতিন তা সহজ ধম ও িনয়ম, আচার-িবচার এর িনেদশ 

িদেলই পারেতন? এমনিক পৃিথবীর ক নতম ধম িনয়ম পালন করেত হয় ইসলােম। 

এর িনয়েম চািহদা অেনক বিশ িনেষধা া অেনক বিশ অেনক িনয়ম কানুন, 

আচার িবচার। এক  ধম পালন করেত ক ন হেব তার মােন তা স  সিত ; তাই 

না? এ  ই তা তার সত তার মাণ!! 

   মানুেষর ভাব হল য িজিনস যত বিশ িনেষধ জাির হয় স িজিনস স বিশ 

বিশ করেত চায়। তমনভােব য ধম পালন করা যত বশী ক কর তার আকষণ 

ততেবিশ। মানুেষর মেন এভােবই কাজ কের। হণেযাগ তা পেত আমরা সবিকছু 

করেত পাির সবেথেক ক ন ধম পালন করেত পাির। যখােন সারা পৃিথবীেত যত 

ধম এবং ধম  আেছ তারা সবাই ক ন ,কেঠার ,কৃ তা সাধন এর িনেদশ দন। 

সই িহ ু  ধম হাক বৗ  হাক ধম হাক বা ি ধম হাক। এমনিক নতুন 

বিতত ধম িলর মেধ  এই বিশ  দখা যায়। আমােদর মেন এ  হণ কের য 

ধমপালন ঈ েরর আরাধনা কখেনা সহজ হেত পাের না তার জন  ক  করেত হয় 

মাথার ঘাম পােয় ঝরােত হয় কৃ তা সাধন করেত হয় মনেক সংযত রাখেত হয়। 

তেবই ভগবান ধরা দন। ভগবােনর কােছ হণেযাগ তা পেত ধম র কােছ 

হণেযাগ তা পেত অনুগামীরা চরম উ পেদর কৃ তা সাধন করেত পাের। যটা 

আমরা মুসিলমেদর মেধ  হেত দিখ এবং পৃিথবীর বািক ধম এর  ব িত ম নয়। 

অনুগামীরা সম  কার সংযম এবং কৃ তা পালন কের, যখােন ধম েদর 

ে  এই সম  কান িনয়মই খােট না, কারণ তারা য়ং ভগবােনর প তােদর 

ে  ছাড় আেছ ! মমন রা রদশন দখেত আধুিনক যুি  ব বহার করার ওপর 

িনেষধা া জাির কের। আবার David koresh , িনেজ তার অনুগামীেদর ীেদর 

সােথ যৗন স েক িল  হেতা, এবং তােদরেক ( ামীেদর ক) চয পালন 

করার িনেদশ িদত।  িক  এত ািনকর অিভ তাও অনুগামীেদর ধমপালন থেক 



থামােত পােরনা। এমনও িনদশন আেছ য, ধম পালন কঠাক না হওয়ার ফেল 

ধম র দল থেক বর কের িদেয়েছ বেল িকছু অনুগামী আ হত া বরণ কেরেছ। 

ধুমা  মানিসক য ণার কারেণ।  

      এখােন িকছুটা মানিসক গালেযাগ বা িচ াধারার ব বহার দখা যেত পাের। 

ধম  তােদর িচ াধারা এমন ভােব পাে  দয় য তার অনুেমাদন অনুগামীেদর 

কােছ হণেযাগ তা এ পিরণত হয়। এখন সই ধম  কান িনেষধা া পালন 

করেত স যমন তৎপর থােক , তমিন ধম  চাখ রাঙােল তােদর মেন চাও 

পের, ক অন ায় করার পর একটু িশ  র মােয়র কােছ বাকা খাওয়া র মত। 

আবার দল থেক বর কের িদেল তার চ  মানিসক য না হেত পাের যার ফেল 

এই আ হত া।   

       এ ও দশনীয় য ধম রা তােদর অনুগামীেদর থেক তােদর িনজ  

পিরবারেক আলাদা রােখ। িনেজরা অেনকটা টাকা পয়সার অভাব নাই এবং তােদর 

জীবনযা া অনুগামীেদর ক ন জীবনযা া থেক স ূণ আলাদা এবং লাস ময় হয়। 

অপরিদেক অনুগামীেদর জীবনযা া ধম  এমনভােব িনয় ণ কের য তার কথা 

শানা ছাড়া তােক অনুসরণ করা ছাড়া তােদর কােছ আর অন  কান উপায় থােক 

না মানিসকভােব, আিথকভােব ,এবং শারীিরকভােব। একই ঘটনা আমরা পুব 

অধ ায় েলােত মাহমুদ তার পিরবার এবং তার অনুগামীেদর হেত হেত দেখিছ। 

      তারা অনুগামীেদর কাছ থেক ট াগ দখেত চাই তােদরেক ত াগ ীকার 

করেত বাধ  কের। তােদর মেত এ  আনুগত  দখােনা সবে  উপায়। যত বিশ 

ত াগ ততেবিশ গ য় লাভ। এটাই ম । তােদরেক এটা বাঝােনা হয় এইভােব য 

ত াগ ীকার না করেল কৃ তা সাধন না করেল ভগবান তামার কােছ আসেব 

কন? ধেমর মত মহৎ িজিনেসর নাগাল তুিম পােব কন ? এবং তারা য ত াগ 

ীকার করেব তােত লাভ হেব ধম  র; কারণ ইহজগেত িতিন ভগবােনর প। 

যমন ইসলােম তার অনুগামীেদর জীবেনর িবিনমেয় , মাঃ  জা ােত স ূণ জীবন 

, অ কয়তা অজন কেরিছেলন , যখােন িতিন চি শ জন অপূব দশন মারী দর 

সাহচেয এবং 80 জন পু েষর যৗন মতায় বলীয়ান হেয় তার পরেলৗিকক জীবন 

কাটােবন। এবং তুিম যত বিশ উপহার পেত চাও যত বিশ েগর সুিবধা িনেত 

চাও তামার ত ােগর পিরমাণ ততটাই বাড়েব।  

   " not equal are those believers who sit( at home) and 
receive no hurt, and those who strive and fight in the 



cause of Allah with their goods and their persons; Allah 
has granted a grade higher to those who strive and fight 
with the goods and persons then to those who sit (at home 
) unto all (in faith) Allah  has promised good but those 
who strive and find has he distinguished above those who 
sit at home by a special reward"(4:95) 
     সাজা কথায় বলেত গেল তুিম যিদ িব াস কেরা তুিম পুর ার পােব ।িক  

তামার পুর ার তােদর পুর ার এর সমান হেব না, যারা িজহাদ করেছ এবং তার 

জন  তােদর স ি  এবং জীবন  উৎসগ করেছ ত াগ ীকার করেছ। 

     ধম েদর কােছ মানুেষর জীবেনর কান মূল  নই কারণ তারা মানুেষর কথা 

ভািব না তারা ভােবন িনেজর কথা িনেজর মানিসক তৃি  কথা আিধপত  কােয়ম 

করার কথা। এরপেরও যােত অনুগামীরা তােদর কথা েন তার জন  এরা গ য় 

পুর ােরর লাভ দখায় এ ও সম  ধেম বতমান।  

     এক  ধম য় দল যত মারা ক হেব তার উপাদান ত  কেঠার হেব। ইসলােম 

ধম হেণর পেরও, তামােক একজন কৃত ইসলাম বেল মানা হয় না যত ণ না 

তুিম খুব বড় ত াগ ীকার কের িনেজর আনুগত  মাণ করেছা।  

      এই ধরেনর মানিসকতার ব াখ া মন িবদ osherow কেরেছন, " 

considered the prospective members initial visit to the 
people temple ( Jim Jones cult) for example when a 
person undergoes a severe initiation in order to gain 
entrance into a group ,he or she is apt to judge that group 
as being more attractive in order to justify expanding 
their efforts are in during the pain" 
      ক যমনভােব আমরা বািড়েত বিশ মূল বান িজিনসপ  থাকেল পাহারাদার 

এর বে াব  কির, তমিন আমােদর মাথার মেধ  এটাই চেল য য জায়গায় 

সংর ণ যত বিশ হেব বাধা যত বিশ হেব সই জায়গার আকষণ এবং মূল  

ততেবিশ। এই কারেণ পৃিথবীর সম  মি র মসিজদ িগজা সব জায়গােত, অসংখ  

হরী িনযু  করা থােক। সুর া দােনর থেকও তােদর আসল কাজ হল 

জায়গা েক তীথ যা ীেদর কােছ আরও আকষণীয় কের তালা।  

      মন িবদরা এটাও পরী া কের দেখেছন য কান ছা  বা ছা ী ক এক  

িবষেয়র অপারগতার ওপর অপমান করা হেল, পেরর িদন থেক শষ এই িবষেয়র 



িত বিশ মেনােযাগী হয় যিদ িবষয়  অ ি কর বা আকষক না হয় তবুও। 

তমনভােব মি ে র ডান এবং বাম গালােধ মাগত অ  অ  কের ব িতক 

শক তা হেত থােক কান অনাকষণ িবষয় আকষক মেন হেত পাের। কারণ তখন 

আমােদর মি  বিশ আকষণ অনুভব কের। আ ই কারেণ নতুন ধেম েবশ 

করার সময় িবিভ  রকম শারীিরক ও মানিসক পরী া-িনরী া ধম হণকারী ক 

িদেয় করােনা হয়। যােত সই ধম পালন এবং ধেমর িনয়ম িবচােরর পু ানুপু  

আনুগেত র লােভর জন  তার মানিসক িত থােক।  

      এই কারেণই, এ  ব াখ া কের য মাহা েদর এত রকম অত াচার এবং 

িনেষধা া থাকা সে ও মানুষ কন দেল দেল ইসলােম যাগদান কের। কারণ 

আমােদর মেন, েবাধ  কেঠার িজিনেসর আকষণ বিশ। তাই যু  কের এেস রে  

াত হওয়ার পেরও তারা মাহা েদর পােয় পড়েত পাের লুট করা িজিনস তেক 

িদেত পাের। সবই মানুেষর মানিসকতা এবং আকষেণর খলা। 

   
     বৃহৎ িমথ ার মতা: 

অ াডলফ িহটলার তার আ জীবনী মইন ক া  লেখন, "the broad mass 

of a nation will more easily fall victim to a big lie then to 
a small one" িহটলার অিত পারদশ  িমথ াবাদী িছেলন। িতিন আেরা লেখন,  

        " in the big life there is always a certain force of 
credibility, because the broad masses of a nation are 
always more easily corrupted in the deepest starte of their 
emotional nature then concessionary or volunteer day 
does in the premitive simplicity of their minds there more 
readily fall victim to the big lion then the small life says 
they themselves of Intel small lies in little matters what 
would be a shame to resort to large-scale falsehoods.it 
would never come into their heads to fabricate incolossal 
on truth and they would not believe that others could 
have importance to desert the truth so infamously. even 
though the facts which prove this to be so may the broad 
clearly to their minds there is still doubt and waiver and 
will continue to think that there may be some other 
explanation. for the grossly input and fly always leaves 



traces behind it even after it has been nailed down a fact 
which is known to all expert liars in the world and to all 
who conspired together in the art of lying." 
      িহটলারেক আমরা যতই অপছ  কির না কন তার এই কথা িল অত  

সিত । এখােন তার কৃিত  ীকার করা আবশ ক। িতিন একদম পা া দাশিনেকর 

মত ব াখ া কেরন বৃহৎ িমথ া কথার মতা এবং এ  িক কের ল  ল  মানুষ ক 

মূখ বানায় িদেত পাের। 

    আেরক  ভােলা উদাহরণ হল জজ অরওেয়ল পিল  অ া  দা ইংিলশ 

ল া ুেয়জ এর লখক । িযিন লেখন রাজনীিত স েক , " political 

language….. is designed to make lies sound proof full 
and murder respectable and to give an appearance of 
solidarity to pure wind" 
      বড় ধরেনর িমথ া দশকেক হকচিকেয়। সাধারণ খেট খাওয়া মানুষ হঠাৎ কের 

িব াস করেত পােরনা য মে র উপের দাঁিড়েয় সবসমে  এক ব ি র এত সাহস 

থাকেত পাের য স ল  ল  মানুেষর সামেন িমথ া কথা বলেব। আমােদর এই 

মানিসকতার কারেণই িকছু কথা িমথ া জানা সে ও ,আমরা সটা িন এবং 

অনুসরণ কের চিল। লাকস ুেখ িমথ ার অবতারণা আমােদর কা ান' ক িলেয় 

দয়। একটা িমথ া ক কতটা িমথ া এবং কত বড় িমথ া স  আমরা ক িকেলা 

বা টন িদেয় মেপ উঠেত পািরনা। আমােদর িহেসেবর বাইের চেল যায় স । 

যেহতু আমােদর পা ব গােন আমােদর সাধারন মি ে  সই িমথ ার ওজন আমরা 

ধরেত পািরনা তারমােন এই নয় য িমথ া  সিত  হেয় যাে । মেন রাখা দরকার 

সমাজিবেরাধী লাক এরা সামািজক মানুেষর চােখ অত  বুি মান হয় এটা তােদর 

হণেযাগ তা বাড়ায়। তােদর পে  িমথ া কথা বলার মেতা এক  সামান  নিতক 

নীিত লংঘন করা কান ব াপার নয়। কারণ তােদর াথ এেদর থেক অেনক বিশ 

তােদর  পৃিথবীর উপর আিধপত  িব ার করা যা কান সত  বা িমথ া আটেক 

রাখেত পাের না।  

       যখন মাহমুদ থমবােরর মেতা তার গ য় অনুভূিতর কথা বা গ দশেনর 

কথা বেলন তখন তার সামেন থাকা াতা, আবু বকর একদম হকচিকেয় 

িগেয়িছেলন, িতিন মাহা েদর কথা িব াস কের উঠেত পােরনিন। তার কােছ 

িতন  রা া িছল, থমত ;;মেন-মেন হণ কের নওয়া য এই মানুষ  তােদর 

নবী উ ার এবং তার সম  কথা িব াস করা, যার জন  স অ াভািবক ত াগ 



ীকার কেরেছ, িনেজর শহর এবং পিরবার ফেল চেল এেসেছ, ধন স ি র 

িবনাশ ঘ েয়েছ। চুির-ডাকািত, মানুষ হত া করেত রািজ হেয়েছ। এখন যিদ মাঃ 

এর উপর থেক তার িব াস উেঠ যাই, তাহেল সমাজ তােক িক বেলন ? তার ী 

ক স িক জবাব দেব ? সমােজর চােখ হািসর কৗতুক এর পা  হয় এ উঠেব 

তা ! 

    ি তীয়তঃ,  মাঃ ক  ছেড় চেল যাওয়া। ( তাহেল তার সব ত াগ ীকার 

জেল গেলা) অথবা তােক িমথ াবাদী, পাগল বেল ঘাষণা করা বা মেন নওয়া।  

      যুি  িদেয় ভেব দখেল দখা যায় তার পে  থম  পড়া স ব িছল 

,কারণ শেষর  স ীকার করেত পারত না। তােত তার িনেজরই িত।  

     ইবন ইসা যখন মাঃ তার দশেনর পাতায় সবাইেক জানান, তখন অেনেক 

তােদর িব াস ত াগ কের, এবং আবু বকর এর কােছ িগেয় মাঃ এর ব াপার এ 

আেরা ভােলা ভােব জানেত চায়। বাকর এর হয়ত িনেজই এ ব াপাের সে হ িছল 

িক  স উ র দাও "উিন যখন বলেছন, তখন িন য়ই সটা ক, এেত এত 

অবাক হওয়ার িক আেছ? তামরা সবাই জােনা, িতিন আ াহ এর সােথ 

কেথাপকথন চালান। তার এরকম অিভ তা িহেতই পাের। এ  তার মহনতার 

িনদশন।" 

     এই উ র যুি যু । যখন কউ তােদর যুি  বুি  িবসজন িদেয় অে র মত 

ধম অনুসরণ করেত এবং তার গালগ  িব াস করেত  কের তখন তারা সব 

িকছুেত িব াস করেব। একবার ধেমর নাম িদেয় বুিঝ িবসজন কির করেল সই বুি  

আর ফরত পাওয়া যায় না। অনুরাগীরা মূেখর েগ বাস করেত  কের। এমন 

কােনা বুি মান মানুষ িক আেছ? য মাঃ ক তার িনেজর মেয়েক যৗণ হন া 

করার অনুমিত দেব ? আবু বকর িদেয়িছল। চরম মূখতা এর জন  দায়ী। 

     এবং সমােজর হাত থেক িনেজেক বাঁচােত িনেজর হন া ীকার করার 

থেক বাকর সবাইেক ঠকােনার পথ বেছ নয়, মাঃ এর কি ত গ  েলা ছিড়েয় 

িদেয়। আর যেহতু মাঃ কান সময় লাগেছ না এবং আপি  সহ  করেতন না, তার 

কােছ এ ছাড়া আর কান পথ িছল না।  

 
     (( িহং তার ব বহার)) 



  এক সমাজিবেরাধী মানিসক রাগ  ব ি  য ধু িনেজর িমথ া তা িব াস কের 

তাই নয়, তােদর উপর সটাও জার কের চাপােত িহং তার পথ অনুসরণ 

করেতও িপছপা হয়না। এটােক বেল " argumentum ad baculum" এটা 

তখনই হয় যখন কান ব ি  মৃতু র মিক িদেয়, অথবা জার কের তার কথা 

সবাইেক িব াস করেত বাধ  কের।  

   সরাসির  মিক এরকম হেত পাের: 

  "Slay the idolaters wherever you find them"(9:5) 
     "I will install Tera into the hearts of the unbelievers. 
smite you above then necks and smite on your fingertips 
off them "(8:12) 
     অথবা পেরা ভােব মিক দওয়া যেত পাের 

      "as for those who disbelieve and rejected science they 
are the people of hell"(5:10) 
    "For him ( the believer) that is disgrace in this life and 
on the day of judgement, we shall make him taste the 
penalty of burning fire"(22:9) 
    " (as for )those who disbelieve in our communication. 
We shall make them an entire fire ,so often as their skins 
are thoroughly burned, we will change them for other 
skins, that they made taste the chastisement; surely Allah 
is mighty, wise"(4:56) 
    এই ধরেনর মিক ও এক  বৃহৎ িমথ া য মানুেষর মেনর নাটকীয় পিরবতন 

এবং ভেয়র উে ক কের। এর ভাব এত বিশ হয়, য মিকর অপর পােশ থাকা 

মানুষ মেন করেত  কের, " স এতটা িব াস কের িকভােব বলিছ য য 

তােক অনুসরণ করেব না ভগবান তােক শাি  দেব? কাথা থেক আসেছ এত 

িব াস?",, অথবা ," ধুমা  অনুসরণ না করেলই মের ফলা হেব ?  এত 

মতা ?!" 

    যমন মাঃ তার অনুগামী দর িনেদশ দন " তামার হােতর কােছ কােনা 

ই িদ আসেলই তােক মের দেব, এটাই তাঁর ই া" । যভােব ওিয় সা ইসলাম 

হণ কের, তার ভাই এর িহংশত মানিসক পিরবতন দেখ, ধেমর জন  য িনেজর 

ভাইেক পয  মারেত ত িছল। ধেমর এই মহাত , এই মাহ তােক আকৃ  কের 



তােল। আর এইসব জােল মানুষ পাওয়া যায় কারণ তােদর মন বল। যুি বাদী 

মানুষ যারা মাথা িদেয় ভােব তােদর সংখ া খুবই কম তারা লভ। এবং আমরা এমন 

এক সমােজ বাস কির যখােন যৗি কতার  থেক বিশ ঐিতহ , থােক  

দয়া হয়। তা স যতই অেযৗি ক এবং হাস কর হাক না কন।  য কারেণ নথ 

কািরয়ার জনগণ তােদর সমাজিবেরাধী পাগলােট দশ নতােদরেক পাগেলর মত 

স ান কের, রীিতমেতা তােদর আরাধনা। যিদও তােদর জীবেনর সম  রকম 

অসুিবধার জন  ওসব দশ - রাজৈনিতক নতা রাই দায়ী।  

        সম  পাগল ধম েদর অনুগামীেদর মেধ ই এ  ল  করা গেছ। তারা 

যখন কান িকছু করার জন  আ ান কেরন, স অন ায় কাজ হাক বা ন ায়; 

অনুগামীরা ছুেট আেস, তােদর র মন র া করার জন  তারা চরম সীমা পার 

কের যায়। শেকা আসহরা , ডিভড , য নাম এ িনন , তােদর সবার ভাব এক। 

এেদর পানথার নেত িগেয় মানুষজন পিরবােরর সােথ স ক িবি  কের ফেল 

তার পর যখন এরা আইেনর হােত পেড় এবং জল থেক ছাড়া পায় তখন তােদর 

িফের যাওয়ার কান রা া থােকনা কারণ পিরবােরর সােথ সম  স ক তা িনেজ 

হােত িচ  কেরেছ কউ কউ পিরবােরর সদস  মের িদেয়েছ।  এমনও নয় য 

এরা অিশি ত িনর র ব ি  িছল সবাই িছল সুিশি ত কেলজ ু ল আিম উ ল 

ছা -ছা ী এবং কমঠ মানুষ। িক  তােদর িশ া ও তােদর ক এই পাগলািম হাত 

থেক বাঁচােত পােরিন । যমন , ডা ার ই ও হায়ািশ িছেলন অন তম িবখ াত 

এবং স ানীয় ডা ার িযিন িছেলন অসহরার অন তম উ ীপনা পূণ অনুগামীেদর 

মেধ  একজন । টািকওর মে া েন বামা রাখার  িনেদশ তােক দয়া হেয়িছল। 

যিদও ডা ার িহেসেব িতিন Hippocratic oath িনেয়িছেলন, মানুষ এর াণ 

বাঁচােনাই িছল তার ধান ধম। তার তার আদালেত িবচােরর সময় িতিন জানান," 

যখন িতিন ব াগ বামা ভিত ব াি  েন রািখ রেখ বিরেয় আসিছল তখন তার 

েন বেস থাকা এক মিহলার িদেক চাখ পের, এক মুহূেতর জন  িতিন িবেবক 

দংশন এ আ া  হন এবং তার মেন হয় য এই মিহলার মৃতু র জন  দায়ী িতিন 

হেবন। িক  সে  সে  িতিন তার িবেবেকর চুপ কিরেয় িনেজর মনেক বাঝান য, 

অসহরা সবে  ানী, স সব জােন, স যখন বলেছ , তখন তার আেদশেক  

করা উিচত হেব না। 



      অ িব াস মারা ক। মাঃ এর সােত উমাইর বেল 14 বছর বয়সী বালক 

ভাবেব য তার সােথ যুে  যত । এবং যু ে ে  স ুখ সমের অংশ হণ করত। 

মাঃ এর মুেখ আ  বিলদান এর কথা েন এত উৎসািহত হেয়িছেলা, য জীবেনর 

েত ই কিচ বয়েস, িনেজর াণ িদেত বার ভােবিন।  

    একবার তুিম যিদ িব াসী হেয় যাও, তামার সম  যুি  জানলা িদেয় পালায়। 

র িব ে  বালার যেকােনা যুি পূণ কথা ,িব াস ঘাতকতা এবং তী  

সমােলাচনা বেল মেন হয়। গৃহীত সমাজিবেরাধী  দর কান িবেবক বাধ থােক 

না তােদর স িবেবক হীনতা, তারা  অনুগামীেদর মেধ ও চািপেয় িদেত স ম হয়। 

কারণ তােদর কােছ অনুগামী রা সংখ া মা , একটা গেল, আেরকটা আসেব।  

    সকামী ব ি  এরা িনেজরা িতত িনেজর িব ােসর িত অসীম ভরসা, এবং 

তােদর িনেজর এই প তীত িব াস তারা জনগেণর মেধ  দাবানেলর মত ছিড়েয় 

দয়। িহটলার তার অন তম িবখ াত এক  ব েব  বেলেছন, " hence, today 

I believe that I am acting in accordance with the will of 
the almighty creator. By defending myself against the 
law, I am  fighting for the work of lord" তার িনেজর কথার িত 

এত ঢ় িব াস তার অসংখ  অনুগামী জামানেদর ক উ ু  কের তােল। িতিন 

অস ব ভােলা মাহময় ব া িছেলন। যখন িতিন ব ৃ তা িদেতন তার গলার 

আওয়াজ উ  থেক উ তর হেয় উঠত, এবং তার শ  দর িত তার িভতেরর 

রাগ িতিন তার অনুগামীেদর মেধ  ছিড়েয় িদেতন।িব াস করেতন িমথ া কথা যত 

বড় হেব স  সিত  িহেসেব মাণ করা তত সহজ। কার কথা অ ের অ ের 

িব াস কের, তার িত ভালবাসায়, উ ু  ব েব  জল ভরা চাখ িনেয়, জামানরা 

ল  ল  ই িদেদর মের ফলেত সমথ হেয়িছল।  

      ইবন ইসা র কািহনীেত মাহা দ আমােক ােটর আেরা অেনক িমল পাওয়া 

যায়। " নবীর কথা বলেত বলেত রােগ কাঁপেত থাকেতন তার গলার র উ  

থেক উ তর হেয় যত এবং চাখ মুখ লাল হেয় যত, তার কথা েন আমােদর 

র  গরম হেয় উঠেতা, আমরা উ ীপনা, উৎসােহ কাপেত থাকতাম।, কথা বলার 

সময় িতিন এক  লা  ব বহার করেতন লা  িচেয় িচেয় বলেতন।" 



        Swakami না হেল একজেনর পে  দ  নতা , িনপুণ ব া হাওয়া 

স ব নয়। সাধারণ মানুেষর সােথ তােদর সব থেক বড় পাথক  হেলা তােদর 

িবেবেকর অনুপি িত।  

 
   ((িবরাগ দখােনা,  ি ত করা)) 

        ইসলাম সমাজ কমহীন, িপতৃশািসত , ীে সী এবং াচারী। িশ রা 

সখােন অত াচািরত এবং হন ার িশকার। ফল প তারা ভেয় ভেয় বড় হেয় 

ওেঠ তােদর আ স ান ান আেছ তা বাধ থােক না বলেলই চেল, জীবেন 

কান সুখ শাি  না থাকায় তারা িবলািসতা ক না কের, এবং এবং বািক সু  

সমােজর সােথ খাপ খাওয়ােত অসমথ হয়। ইসলািমক দশ িল কখেনাই 

গণতাি ক বা জাত  ( ডেমাে িস) দশ িহেসেব আ কাশ করেত পারেব না 

,কারণ তােদর (demos) জনগণ ই, যারা দশ তির করেব , তারা  

মানিসকভােব এবং শারীিরক ভােব িত ।  

       বালক বয়েস এবং িকেশার বয়স এ যখন আিম পািক ােন থাকতাম, তখন 

আমার এক আফগািন ব ু  িছল, যার এই সম  চািরি ক দাষ িছল। আমােক স 

একিদন জািনেয়িছল বড় হেয় স িহটলােরর মত হেত চায়। ইসলািমক দশ িলেত 

িহটলার এক  অত  জনি য় ব ি । িকেশার এবং যুবকেদর উপাসনার পা । 

আিম তার এই অ ু ত বাসনা েন তার সােথ ঝগরা কের ব ু  ভেঙ িদেয় চেল 

আসলাম। পেরর িদন স আমার কােছ হািজর হেয় বলল, য আমােদর নবী ে  

দখা িদেয় তার ওপর িবরাগ কাশ কেরেছ, এবং জািনেয়েছন য তার এক  

"ি িরচুয়াল িহটলার" হেয় উঠা উিচত। আ কাম মূলক ব ি র িচ াভাবনা 

এরকমই হয়। সেজ এক  অ ু ত অ হণেযাগ  কথা বেলেছ এ  ীকার করার 

বদেল, তারা নতুন নতুন িমথ ার জাল ফাঁেদ। সূরা ত আবাসা বেল এক িবরাগ 

দশনকারী বািন আেছ। 

      যারা থম ইসলাম হণ কেরিছল তারা সবাই িছল অ েয়াজনীয়' িকেশার 

এবং ীতদাস ণীর লাক। সই জন  মহ দ তার দেলর িকছু পূণ লাক 

ঢাকােনার জন  খুব ব  হেয় পেড়িছেলন। একিদন িতিন ম ার স া  লােকেদর 

জাগাড় কের তােদরেক ধেমাপেদশ িদি েলন, যখন এক অ  ব ি  তার কথার 

মােঝ এক   কের বেস, মাঃ কথা ই বাধা পাওয়া ত িবর  হয়, এবং  



ি ত কের তার িদেক রােগর চাে  তাকায়। ম ার জনগণ মাহা েদর ি চািরতা 

ল  কের। এবং ধনী ব ি েদর িদেক থােক হািস মুেখ কথা বলা এবং গরীবেদর 

িদেক তািকেয় ত  রাগ দশন করার জন  তােক তী  সমােলাচনার িশকার 

হেত হয়। তখন সই লজ জনক, হতবুি  কর অব া থেক বেরােত মাঃ পেরর 

িদন সূরা হায়ােতর এক বািন সবার সামেন উপি ত কের, জানায়, য আ াহ তােক 

এরকম িনেদশ দন ,  

    " He frowned and turned (his )back 
 because there came to him the blind man 
 and what would make you know that he would purified 
himself  
   or became remind it so that the reminder should profit 
him ? 
    as for him who considers himself free from need (of 
you) 
    to him do you address yourself. 
    and no blame on you if he would not purify himself 
     and as to him who comes to use striving hard 
     and he fares from him will you divert  yourself 
    nay! surely it is an admonishment 
    so he let him who pleases mind it 
     in honoured books  
    exalted purified  
     in the hands of scribes "(80:1-15) 
িনেজর ভুল শাধরােনার বদেল িতিন আ াহর নােম স র িব ে  সতকবাতা জাির 

কেরিছেলন। যমন  আমার মূখ আফগািন ব ু  কেরিছল। তার এক  মাণ য, 

কারান এবং সূরার সম  বাণী মাহা েদর িনেজর াথপর িচ া ভাবনার ফসল।  

 
(( সবাই কন মাহা েদর শংসা করত?)) 

       সবার  হেলা, মাঃ এর চির  এত খারাপ এবং অ ভ হওয়া সে ও, 

সবাই সটা উপলি  করেত ব থ কন হল? এবং তােক কন এত শংসায় ভিরেয় 

িদেতা? এমনিক তার মৃতু র এত বছর পেরও ? 



      ধম য় সমােজ িনেজর মেনর সব কথা খুেল বলা িনরাপদ নয়। সামান তম সত  

সমােলাচনা তামােক শাি েযাগ  অপরাধ এর িদেক টেন িনেয় যেত পাের। কারণ 

, বিশরভাগ সময় ভড়ার মত তােদর ধমগ র অনুসরণ কের এবং শংসায় 

ভিরেয় দয়। ােত র সােথ িবেয় চলা চাড়া আর কােনা কাজ করেত পােরনা। 

ঘােড় মাথা রাখেত গেল, কথা েন চলাটাই িনয়ম, এটাই  র বাঝায়।  

      যেহতু সমােলাচনার মুখ ব  কের দওয়া হয়, তাই অনুগামীরা তােদর 

আকষেণর ন ায তা যাচাই করেত ধম র শংসায় প মুখ হেয় থােক। মানুষেক 

বাঝায়, এত মহানতা এবং দবীক শি র কারেণই তারা তােক অনুসরণ কের 

চেলেছ। তােদর   । মানুষ সব সময় িনেজর িস া েক  িস া  

বেল মাণ করেত চায়। ধেমর িস া  তার ব িত ম নয়। 

       এই কারেণ থেম ইসলাম হণকারী মানুেষর সংখ াও খুব অ  হেলও, িদেন 

িদেন যত মানুেষর কােছ এ  হণেযাগ তা বাড়েলা, তাইেতা মাহমুেদর িমথ া 

শংসার মানুষ মুখর হেয় উঠেত লাগেলা। তার সম  অন ায় কােজর ন ায তার 

মাণ তােদর কােছ িছল। আ াহ এর পিব  কাজ বেল তার যুি  দখােলা। মাঃ 

এর মতই িবকৃতকাম এবং সমাজিবেরাধী খুনীর দল এ পিরণত হেলা।  

     আজ চৗ শ বছর পেরও ল  ল  মুসিলম একদম মাঃ মেতা ব বহার কের 

চেলেছ। মিদনা ট এখনও তার চিলত িনয়াম পালন করা হয়।যারা অন  অিভমত 

পাষণ কের তারা ােণর দােয় কথা বলেত সমােলাচনা করেত অ ীকার কের । 

কােনা আধুিনক প ী যুি বান যুবক-যুবতী বেল ফেল, িনেজেদর অকাল মৃতু  

ডেক আেন। আর মৗলবাদী রা নবীর ণাবলী র উপর িনভরশীল হেত যুি হীন 

ম দ হীন জীবন কাটায়। এরকম ােসর পিরেবশ থেক বিরেয় এেস আধুিনকতা 

হণ করা িকভােব স ব? 

        মাঃ এর দখিখনহে র অনুগামী, উমর যারাই তার ভুর কথা অমান  করেব 

তােদরেক তার ফেলায়ার খঁুিচেয় খঁুিচেয় মারার মিক দয় । 

মাঃ তার এই হীন উে শ  িক উৎসািহত কেরন এবং েত ক সমােলাচনাকারীর 

মাথা কেট শাি  দন।কারণ বৃহৎ িমথ ার অিবচল সাথী জুলুম। 

      িকছু বছর আেগ উ র কািরয়ােত একদল চ ু  িচিকৎসক জান সখানকার 

বল ি  যু   ব ি েদর সাহায  করেত। ি  িফের পাওয়ার পরই রাগীরা 

সব থম জা দেখন স  হল িকম জন এবং তার বাবার দয়ােল টা ােনা িতকৃিত 

এবং তােদরেক ধন বাদ জানােত থােক। তারা িক  সই িচিকৎসকেদর িত 



ধন বাদ াপন কেরন িন। অথচ সই রাচারী শাসেকর িত ধন বাদ জািনেয়েছ 

যারা তােদর অ  এবং দািরে র মূল কারণ। ধম বা ব ি  আরাধনার এ  এক  

চরম িনদশন।  

        মাঃ এর সাফেল র চািবকা  িছল এই য স ি কৃত মন , স ারা  

লাক খঁুেজ খঁুেজ িনেজর অনুগামী বািনেয়িছল। িনেজেক মহৎ িহেসেব মাণ করার 

জন  যসব ন েয়াজন , টা তার অনুচর দর মেধ  আেগ থেকই িছল। উ  

জাতীয়তাবাদী ,ধমা  ,বদেমজািজ ,অহংকারী, িনেবাধ, লাভী, অন েক িনেচ 

দখােনা, সবই ইসলােমর ইতর িনচ বিশ াবলী, যা তােদর নতা এবং থম 

ইসলাম হণকারী মানুেষর মেধ  বতমান িছল। এবং আজেকর িদেনও, খুিন, ধষক, 

চার ডাকাত, মুখ  লােকেদর ি য় ধম হেলা ইসলাম, যখােন এই ধম এ জ ােনা 

বুি মান মানুষ এ  ছেড় চেল যেত ব । 

 
 
 
 
স ম অধ ায় 

((যখন িবেবকবান, সু  মানুষ।  উ াদ ,সমাজিবেরাধী, িবকৃত 

মানিসকতার মানুষেক অনুসরণ কের)) 

    মুসিলম দর দেখ স ূণ সাধারন মানুষ মেন হয়। তারা কাজ কের এবং 

পিরবার িনেয় বািক সবার মত বাস কের। সাধারেণর মেতাই তারা কমচারী, সহকম , 

মিনব , িতেবশী এবং দেশর নাগিরক। বািক জনসাধারেণর মতই তােদর , 

আশা, ভয় একই। িক  তােদর এক  কােলা অ কার িদকও আেছ। যত ণ তারা 

ইসলােমর রীিত নীিত ট িব াসী , তত ণ তারা ধুমা  এক  স ারা  ধম ও 

দল। সাধারণ মুসিলম ইসলােমর ভােব dr jackll যমন mr hide এ 

পিরবিতত িহয়, তমন ভােব ভােলা থেক খারােপর িদেক পিরবিতত হেত পাের।  

কান কারণ এবং পূবাভাস ছাড়াই এক মুহূেতর মেধ ই পিরবতন ঘটেত পাের। 

      " Fanaticism is defined as excessive enthusiasm, 
unreasoning zeal or wild and extravagant notions on any 
subject ,specially religion. " এ  অ  গাড়ািম র িব ানস ত সং া। 



িক  খুিন এবং আত বাদী হওয়ার জন  তা কউ ধম অনুসরণ কের না? তাহেল 

কন ধেমর নােম এত মানব হত া ? 

     পূব আধামরা দেখিছ ইসলাম  ধম য় দেলর সম  চািরি ক বিশ  বহন কের। 

একােন আিম আেরা গভীের িগেয় আেলাচনা করেবা। কারণ ভতের ভতের এসব 

ধম য় দল অনু প। সবার সােথ সবার তুলনা আমরা করেত পাির এবং অিভ  ফল  

পাওয়া যােব। আমরা ইসলােমর তুলনা করেবা "people's temple" এর সােথ।  

        উ াদ ধম  ারা পিরচািলত এই দেলর অনুরাগীরা িবষ মশােনা পািন ও 

তােদর স ানেদর খাইেয় এবং িনেজ খেয় আ হত া কেরিছল। তােদর মৃতেদহ 

পাওয়া যায় পাশাপািশ েয় থাকা অব ায়, একদম হেত হােত লািগেয় ,মৃতেদেহর 

সংখ া 900 র অিধক। িক  এরকম ঃখজনক মৃতেদহ ঘটনার কারণ িক? িক 

হেয়িছল? এত লাক একসােথ এরকম িবেয়াগা ক পিরণিতর িদেক এিগেয় গল 

িকভােব? এখােন আমরা দখব, ইসলাম এবং people's temple এর মেধ  

ভয়াবহ সা শ  এবং তার পিরণিত। 

     এই ঘটনার ায় িড় বছর আেগ িজম জ  তার ধম চার  কেরন 1965 

সােল অনুগামী িছল মুি ভর। জািতগত সাম  সৃি  করেত তার এই দেলর চলন। 

িতিন গরীব দর সাহায  করেতন এবং তােদর কাজ খঁুেজ িদেতন। তার নরম ব বহার 

,সহজাত দ তা এবং মানুষেক বাঝােনার মতা তােক িদেন িদেন িবখ াত কের 

তুলল। অনুচেরর সংখ া বাড়েত লাগেলা। নতুন ধম য় দল তির হেলা যার মূল 

ক  ািপত হেলা সান াি সেকা ত। 

    (( পূণ শতহীন আনুগত )) 

   তার অনুগামীেদর কােছ জানস িছল মময় এক দলেনতা। ভােলােবেস তােক 

তারা "িপতা" বেল সে াধন করত। সমেয়র সােথ সােথ স মাসীহ র ান অজন 

করেলা। আেরা িব তা এবং আনুগত  দািব করেত লাগেলা। তার অনুগামীরা 

ভােলােবেস সটাই করেত রািজ হেয় গল। স তােদরেক বাঝােত স ম হেলা 

য, এই পৃিথবীর শী ই এক  িনউি য়ার আ মেণ ংস হেয় যােব এবং তােক 

যিদ অনুসরণ কের তেবই তারা স ংসা ক পিরণিতর  হাত থেক র া পেত 

পাের।  

      ধম চােরর মাধ ম িহেসেব পৃিথবীর শষ িদেনর ভয় দখােনা ধম েদর 

ে  এমন িকছু নতুন নই। আিধপত  িব ােরর উ ম উপায় এ । মাঃ ও বার বার 

তার অনুচর দর day of judgement এর ভয় দিখেয় কােযা ার করেছন। 



Neal osherow এই ধম  এবং তােদর অনুিচরেদর মানিসকতার ব াখ ায় 

বলেছন ," many of his harangues attacked racism, and 

capitalism, but his most vehement anger focused on his 
enemies of the people's temple-its detractors and 
especially it's defectors" 
    মাঃ এর ব াপােরও এই একই কথা বলা যেত পাের। িতিন তার ধম চার এর 

থম বছর িলেত  শাি র কথা, মানব উ ার এবং কল ােণর কথা, দিরে র 

সহায়তার কথা বেল মানুষ আকৃ  করেলও, পেড় মতার সােথ তার উ াকা া 

র িদক পিরবতন হেলা, তার মূল কাজ হেত দাড়ােলা ইসলােমর শ র এবং 

সমােলাচেকর িবনাশ। 

     মাঃ যমন তার িকেশার অনুগামীেদর ক সবার থেক ের মিদনা ট িনেয় 

যান; "As to those who believed but not come into teh 

exile, you owe no duty if protection to them until they 
come into exile"(8:72) তমিন জ  তার অনুগামীেদর য়ানা র জ েল 

লুিকেয় রেখ আেস। বাইেরর পৃিথবী থেক সম  স ক িছ  কের তােদর উপর 

স ূণ মানিসক এবং শারীিরক আিধপত  কােয়ম করা িছল তার উে শ ।  

    মাঃ আেরা একধাপ এিগেয় তার অনুচর দর িনেদশ যারাই ম া ট িফের 

যেত চায়, তােদর মৃতু  ই য়। তােদর মেন কিরেয় দন," Allah is the 

All seer of what you do" 
    মাঃ এর সােত George Orwell এর িবখ াত উপন াস "1984" চির  , 

এক হয়ািলপূণ রাচারী শাসক িবগ াদার এর িমল রহস ময় এবং অেলৗিকক। 

যখােন সবাই কােনা  করেলই বািকেদর মেন কিরেয় দই "big brother 

is watching you" ।  

    উপন ােস এই িবগ brother এর অি  আেদও আেছ িকনা তার মাণ 

পাওয়া যায় না, স এক  তীক, রাচার এর, আিধপেত র তীক। এক  শাি  

দওয়ার মতা জািহরকাির িত িন।  

    মাঃ এর আ াহ ও একদম এই কা িনক চিরে র মত, তােক কও দেখিন, 

তার কথা কও িনেজর কােন শােনিন, (এক বািতক  মানুষ ছাড়া) । িক  তার 

ভয় এ সবাই তট । কারআেনর আয়াত অনুসাের," Allah!!! , indeed, 

your lord is always watchful(89:14), who sees you when 



you stand up and see your every movement"(26:218-219) 
এবং মানুষ এর এই মূখতার সুেযাগ িনেয় আসেছ মাঃ এবং িজম জ  এর মত 

িষত িবকৃত কািম মানুষ, যারা পৃিথবীর বুেক অিভশাপ। 

      
   (( আনুগেত র মাণ িহেসেব মৃতু বরণ)) 

Osherow বেলন, " but whenl in 1978 the concerned 

relatives of people's temple persuaded the congressman 
Leo Ryan to investigate the cult. he and the journalist that 
accompanied him heard most residents Praise the 
settlement ,expressing their Joy at being there and their 
desire to  stay . Two families however sleeves messages 
to Ryan thst they also, wanted to leave with him. But 
when the visiting party and these defectors tried to board 
planes, they were ambushed and fired at, until five of 
them, including if Ryan , were murdered. Then Jim Jones 
gathered his followers and told them to drink teh poison -
laced beverage and 'die with dignity' " 
     এই টপ  অনুগামী দর মরণ অনু ােনর ক আেগ রকড করা। এখােন 

 বাঝা যায় য একজন ধম  িহেসেব িজম জ  এর ভাব কত বড় িছল !? 

মাঃ এর িতও তার অনুসরণকারী এরকম অ  িব াস এবং গাড়ািম িছল। য  

আমরা পূব অধ ায় িলেত দেখিছ, য তারা তার জন  উৎসািহত হয় এ যুে  

যেত এবং হািসমুেখ মরেত রািজ িছল।  

      সরকমই জানেসর কথামেতা পৃিথবীেত শাি  এবং িব েবর জায়ার আনেত 

তার অনুচর র হািসমুেখ াণ িদেত রািজ িছল।  

      তােদর গণ আ হত া বরণ করার ক আেগ জানেসর সােথ তার 

অনুগামীেদর কেথাপকথেনর এক ( ইউ উেব সুলভ) টপ রকিডং আেছ য  

হতবুি কর। িক  এ  এক  থম মাণ এক ধম র ভাব তার অনুচরেদর 

উপর। 

   ** Copy paste the dialogues from 209 number page*** 
        এই টপ রকিডং এর মুি  সারা পৃিথবীেত িবি ত,  কের রেখ 

িদেয়িছল। অথচ এখেনা পয  যুি হীন আনুগত  ইসলাম এক  অন তম বিশ . 

ইসলােম এবং মুসিলমেদর ে  অ  আনুগত  হেলও তােদর িব ােসর সবে  



মাণ  করা মােনই িব াসঘাতকতা।  কারআন বেল, "  o you! that 

stand on Judaism, if you think that you are friends to 
Allah to the exclusion of other (other) men, then express 
your desire for death if you are truthful"(62:6) 
    কারণ সকােল ধম েদর কােছ ভে র পিরক া হল মৃতু । প ােল াইন 

রদশেন ায় দখােনা হয় য, আ ঘাতী বামা বহনকারী খুিন িজহািদেদর মােয়রা 

কত গেবর সােথ তার স ানেদর আ ত ােগর কথা বলেছ এবং বািকেদর 

স ানেকও স পথ অনুসরণ করেত উপেদশ িদে । মূল বান জীবেনর িত 

অভি  এবং অনাদের ধম য় সমােজর অন তম বিশ । 

  
    ((শাি  এবং বল েয়াগ))   

 Osherow ব াখ া কেরন ," if you hold a gun at someone's head 

you, can get that person to do just about anything . the 
temple lived in constant fear of severe punishment ,brutal 
beating ,coupled with public humiliation, for committing 
trivial or even accidental offence. Jim Jones used the 
threat of severe punishment to impose the strict discipline 
and absolute devotion, that he demanded and he also took 
measures  to eliminate those factors that might encourage 
resistance or rebellion among his followers" 
       ইসলােম ও মুসিলমরা শাি েযাগ  অপরাধ করার ভেয় ভেয় থােক। তারা 

আমার লখার সমােলাচনা কের না। তারা সরাসির আমােক মৃতু র মিক এবং 

নরেকর পুেড় মরার অিভশাপ দয়। কারআেন সবােপ া উে িখত ব  হল 

"নরক" য  200 বার এরও অিধক সময় উে খ করা হেয়েছ, একইসােথ " ড 

অফ জজেম  "এর উে খ আেছ 163 বার। আর ১১৭ বার উ েকঃ আেছ 

"পুন ীবন" লাভ করার। 

     ধুমা  নরেকর মিক নই, দিহক শাি  ও ইসলাম এ সচারিচর। ইসলািমক 

মা াসা িলেত ছাট ছাট িশ েদর মের মের িশকেল বঁেধ মানুষ করা হয়। 

পূণবয়  মানুেষর উপর ও একই অকথ  শারীিরক অত াচার চেল। জনসমে  বত 

মারা হয়, অপমান করা হয় ,হাত-পা কেট দওয়া হয়, এমনিক পাথর ছুেড় ছুেড় 

মের ফলা হয়। এই অত াচােরর কারণ হেত পাের রমজান মােস জনসমে  



খাবার বা জল হণ করা ,অথবা নারীেদর ে  চুেলর পিরমাণ একটু বিশ দিখেয় 

ফলা।  

     সবরকম াধীনতা থেক মানুষেক ের রাখা হয়। সমােলাচক, মু িচ ক 

,সমাজ সং ারক, এবং ধমত াগীেদর সরাসির খুন কের দওয়া হয়।  

     বুখাির হািদস এ মাঃ বেলেছন , "  Allah has forbidden for you 

to ask" এবং ইসলােমর মেতা এক  ংসা ক ধেম কান ান অজন না কের, 

মূখ হেয় থাকায় ধম পালেনর একমা  উপায়।  

 
   (( মতাৈনেক র বজন)) 

   আমরা বারবার একই কথা বলিছ য ধম রা জােন অ  আনুগত  অনুগামীেদর 

ওপর আিধপত ; স ূণ আিধপত  কােয়ম করার একমা  উপায়। তাই তারা তােদর 

অনুগামীেদর কানরকম মতিবেরাধ বা মতাৈনক  সহ  কেরনা । কউ সাহস কের 

তার িস াে র িব ে   করেল তােক জনস ুেখ শাি  দওয়ার ব ব া করা 

হয়, মের পয  ফলা হয়।  

        মাঃ এবং িজম জ  , এেদর মেধ  কও ই িভ মত সহ  করেত পারেতন 

না। তােদর িস াে র িব ে  কউ  করেল তারা সটােক িব াসঘাতকতা বেল 

িবচার করেতন। মাঃ তােদরেক মা কের িদেয়িছল যারা তার িব ে  যু  করত, 

যিদ তারা ইসলাম এবং তার মািলক  এর অথ মেন নয়, িক  যারা তার 

িস াে র উপর  কেরিছেলা িভ মত পাষন কেরিছেলা তােদর িতিন রহাই 

দয়িন। 

      jenne mills , িযিন 6 বছর মাগত িপপল  ট ল এর এক উ পদ  

সদস  িছেলন, এবং সই সামান  koyekjon এর মেধ  িছেলন যারা গা ী  

ছেড় বিরেয় এেসিছল, জানান, ,"  there was an unwritten but 

perfectly understood law in the church, that was very 
important, no one is to criticize father ,wife or his 
children " 
       মাঃ দািব কেরিছেলন য তার সকল ী রা ল অিব াসীেদর মাতা এবং 

তােদর ান খুবই উ । পািক ােনর এক অধ াপক ম ব  কেরন য মাহা েদর 

মাতা-িপতা মুসিলম িছল না । এরফেলই মাহা দ তােদর কবের িগেয়ও িনেজর মা 

এর জন  াথনা করেত অ ীকার কেরন , "  it is not for the prophet 



and those who believe to pray for the forgiveness of 
idolaters even though they may be near of kin to them 
after it has become clear that they are people of 
hellfire"(9:113) 
     আজেকর িদেনও এ  হেয় আসেছ। যারাই ইসলােমর অেযৗি কতা স েক 

 তুেলেছ তারা মেরেছ। এমনিক আপিন যিদ এক  অমুসিলম দেশ বাস কেরন 

তবুও আপনার ােণর কােনা র া নই। ডাচ িচ  পিরচালক থও ভ ান গগ এই 

ব াপার  একটু বিশ দিরেত বুেঝিছেলন। মুসিলম র তােক মেরিছল কারণ িতিন 

এক মুসিলম পিরচালক িযিন ইরান এর নারী দর জীবন িনেয় চলি  বানাে ন, 

তােক সহেযািগতা কেরিছেলন।  

        দ  স াটািনক ভােসস এর লখক এটারও ক াি ওেলা ও িবভৎসভােব আহত 

হেয়িছেলন। কারণ সই বইেত মুসিলমিবেরাধী কথা িছল। এই বই র জাপািন 

অনুবাদক ক মের ফলা হয় এবং উইিলয়াম িন াড নামক নরওেয়ইঅন 

অনুবাদক ক ছুির মারা হয়।  

          এর পছেনর কারণ  হেলা আত  এত বিশ ছিড়েয় দাও যােত 

ইসলােমর িব ে  কউ কথা বলেত সাহস ই না কের।  

 
 
    (( অসংগিত)) 

থম ইসলাম হণকারী এরা অেনেকই বুেঝিছেলা য এই ধম এবং ধম নতার 

কথা এবং বাণী অবা র এবং অস িতপূণ। িজম জন ছেল ব  নারী সদস  িছেলন 

যােদর সােথ িতিন খালাখুিল মলােমশা করেতন এবং এই ব াপাের তার কান 

রাখ-ঢাক িছলনা। একইভােব মাহা দ খালাখুিল অন ায় অিবচার কের বড়ােতন 

কান রকম যুি  এবং  ছাড়া।  

       হািবব হ আেয়শা বেলেছন " য নারীরা নবীর স  লাভ  ( যৗণ স ম) 

কেরেছন, তােদর িদেক তািকেয় আিম ভাবতাম ' কান রাজ মারী িক িনেজেক 

একজন সাধারন মানুেষর হােত সঁেপ িদেত পাের'?" লােকর মুখ ব  করার জন  

তখন মাঃ বািন বানান, " you can postpone the turn of whom 

you will of them your wives and you may receive any of 
them whom you will there is no blame on you if you 
invite one those turn you have set aside"(33:51) 



এ  েন আেয়শা ম ব  কেরন " ভু য দিখ ধু তামার খুিশ র খয়াল রােখ 

!' 
      আেয়শা ধু সু রী িছেলননা, বুি মতী ও িছেলন। তার কথার ম ব  থেক 

আমরা মাহা েদর ছলচাতুির অেনকটা বুঝেত পাির। যমন তার এক অনুগামী র 

ছা , হামা িড় দওয়া ছা  িশ  কন ার সৗ য দেখ মু  হেয় মাঃ বেলন ও 

যখন বড় হেব, আিম যিদ ততিদন বঁেচ থািক ,আিম এই মেয় ক িবেয় করেবা" 

       মাঃ এর িবকৃতকামী যৗনতার কান কান শষ িছল না। 61 বছর বয়েস 

এেস িতিন ই বছর বয়েস এক  িশ  কন ার উপর লালসাপূন ি  িদেয়িছেলন।  

      ম ার জনগেণর মেধ  িকছু যারা ইসলাম হণ কেরিছল, তারা ভাবেলা ,যিদ 

মহ দ ভগবােনর ত ই হেব তেব স িনেজ এত যুি হীন ধমিবেরাধী কন ? 

বলাই বা ল  সময় সােথ সােথ তার পাগলােট পূণ চমৎকৃত কথাবাতা েন মানুেষর 

মন ভের যায় এবং তার হনেযাগ তা বাড়েত থােক। তার জন  তার এক িকেশার 

অনুগামী তার িপতা ম ার স া  বয়  মানুষ আ ু াহ ইবেন উবাই ক মের 

দয়। কারণ স ইসলােমর রীিতনীিত এবং অেযৗি ক কথা মেন নয়িন। যখন বািক 

অনুগামীরা এই অন ােয়র ন ায তা ক  কের, িতিন উ র দন কারআন এর 

বািন ট , "  ask Pardon for them, or ask not for them for 

them. If you ask pardon  for them 70 times God will not 
pardon them ,Allah has given the messenger an option of 
justice"(9:80) 
    যমন আমরা পুব আধ ায় রেখিছ মাহা েদর বদেমজােজর যুি ও কারআন 

হােত দওয়া আেছ। "নবীর মুেখর িমি  কথা" বেল এর উে খ করা হেয়েছ। 

        এ রকম অবা র এবং অস িতপূণ মানিসকতার মেধ  শাি  , দিহক 

বল েয়াগ ও যু , Osherow জানান, " conditions in the people 

sample became so oppressive, that the discrepancy 
between Jim Jones stated aims and his practices so 
pronounced that it is almost inconceivable that members 
failed to entertain question about the church. there were 
no allies to support was disobedience of the leaders 
commands and no phalodi centres to encourage the 
expression of disagreement with the majority public 
disobedience for decent was quickly punished. 



questioning Jones word even in the company of family or 
friends was dangerous. informers and counselors were 
very quick to report in description even the relatives" 
     জা  এর মত মহ েদর ও চািরিদেক এক  ভারী চর বািহনী িছল। তােদর 

কাজ িছল সবার ভতেরর খবর মাহা েদর কােছ পৗঁেছ দওয়া যােত িতিন 

বুঝেত পােরন তাঁর িব ে  কউ ষড়য  করেছ িকনা। সম  মুসিলেমর উপর নজর 

রাখা হেতা তারা কঠাক ধম পালন করেছ িকনা স  রাখার জন । এ েক বলা 

হেতা, " amr bil ma'roof"।  মাহা েদর এই বািতক  সংশয় এবং ভীিত 

আজ ও েত ক  মুসিলেমর রে  রে  বতমান। িতিন যিদ খবর পেতন য কউ 

তার িব ে  কােনা রকম - কথাবাতা বেলেছ তােক সে  সে  ডেক এেন 

জনসমে  থেম হার, অপমান এবং শেষ হত া করা হেতা। সমাজ সং ারক 

দরও পিরণত িছল এখন।  

    Osherow এটাও বেলন , " while Jones preached that a spirit 

of brotherhood should pervads his church, he made it 
clear that its members personal dedication should be 
directed to "father'" 
      সরকমভােব েত ক  মুসিলেমর থম এবং ধান আনুগত  কাশ হেব 

আ াহ এবং তার ত এর কােছ। এটাই িনয়ম। এর ভে র অপরাধ নরেকর আ ন 

এবং িচর ন শাি । এর থেক অসংগিত আর িক হেত পাের !? 

     ইসলাম এবং িপপলস িস ল এর মেধ  কার িমল িব য়কর। িক  এ  সম  

রাচারী শাসকেদর দেলর চািরি ক বিশ । নািজসম ফ ািসজম থেক  কের 

কিমউিনজম পয  সবাই একই রীিতনীিত িনেয় িব াসী, অনুচর কারীেদর উপর 

আিধপত  বজায় রােখ।  

 
     ((পিরবােরর সােথ স ক িছ )) 

    জ  িব াস করেতন য "পিরবার হল শ দেলর অংশ, অেহতুক িপছুটান"। 

কারণ পিরবােরর সদস রা তােদর স ানেদর ভাকা ী, বািড়র লােকর 

যুি হীনতা তারা মেন নয় না। ফেল জেলর মেতা সাজা ছািড় ধমেনতােদর 

কারণ দখােত সমস া হয় , স  বাঝােত সমস া হয়।  



      মাহা দ তার অনুগামীেদর বাঝােতন পিরবােরর সােথ সম  স ক িছ  

কের, িনেজর জ ভূিম ছেড় ,ধেমর জন  াথ ত াগ করাই হল আনুগেত র 

পিরকা া। আ াহ এবং িনেজর সােথ অনুগামীেদর সংসার বাবা-মা আর এর তুলনা 

কের বলেতন এবার বাছ, কান পথ তুিম বাছেত চাও। " now we have 

enjoyed on man goodness towards his parents; yet( even 
so) should they endeavour to make you commit Shirk 
(disbelieve) with me of something which you have no 
knowledge of obey them not"(29:8) 
          যমন মহ দ তার িনেজর কন া জয়নাব ক ইসলাম হণ করার জন  

িনেজর ামী ছেড় চেল আসেত বাধ  কেরিছল। আজেকর িদেন এমন ঘটনা ঘেট। 

ম িজহােদর মাধ েম অন ান  ধেমর মেয়েদর ক ফাঁিসেয়, তােদর িবেয় কের 

,মুসিলমরা তােদর পূব পিরবােরর সােথ সম  স ক িছ  কের দয়। মেয়  

েমর খািতের অপিরিচত ধেমর অপিরিচত মানুেষর মেধ  একা থাকেত বাধ  হয়।  

        এক দয় িবদারক ঘটনা ঘেটিছল মাহা েদর আমেল ম ােত। মুসব ইবন 

উমাইর িছল ধনী পিরবােরর স ান বাবা মােয়র আদেরর লাল। তার মা িছেলন 

সু রী ভ মিহলা িনেজর ছেলেক সম  রকম াথ র সুখ এবং িজিনস িদেয় িতিন 

ভের রাখেত। মায়ুেনর কােছ িছল সবেথেক দািম এবং সু র জামা কাপড় , দািম 

সুগি  , কতা র  নতুন জুেতা। সব থম ইসলাম হণকারীেদর মেধ  স িছল 

একজন। এই িকেশার তার বািড়র লাক দর কাছ থেক িনেজর ধম পিরবতন 

গাপন রেখিছল। পের তার মা জানেত পারায় চ  ু  হন এবং তােক বািড়র 

বাইের যেত িনেষধ কেরন। সই সময় মহ দ তার সম  অনুগামীেদর ক ম া 

ছেড় মদীনায় িদেক যেত িনেদশ িদেল, তার মা খু ন অেনক কা াকা  কের 

তােক যেত বারণ কের।িক  মা এর কা ার উপর নজর না িদেয় উমাইর  চেল 

গেল খুমান  অথ সাহায  িদেত অ ীকার কের।  স ফাটা িছড়া জামা কাপড় পেড় 

িদন কাটায় এবং িনেজর িব াস থেক নেড় না।  

      পরবত েত যখন মুসআব ম ায় িফের আেস স িনেজর মােয়র সােথ দখা 

পয  করেত চায়না। তার মােয়ের জানেত পের ঃখ কাশ কের বেলন "আিম 

তােক এই শহের এত ক  কের মানুষ কেরিছ ! তার িক একবারও মেন হেলা না 

আমার সােথ দখা করার কথা?" মুসাব জবাব পাঠায়, " বিশ জারােজাির কেরানা 

মা !যিদ কউ জেন যায় তাহেল আিম তামােক হত া করেত বাধ  হব!?" মা 



অ  কাতর চােখ এর কারণ জানেত চাইেল মুসআব জানায় "এটাই আ াহ এবং 

তার ত এর িনেদশ !" 

     এরকম ঘটনা িনদশন শত শত। মাহা দ িনেজর ভােলাবাসা ম সহানুভূিত 

অপারক িছেলন এবং বািকেদর অনুভূিতর কােনা মূল  িতিন কানিদনও দনিন। 

স ােনর কাছ থেক আমােক আলাদা কের ামীর কাছ থেক ীেক আলাদা কের 

িপতার কাছ থেক কন ােক আলাদা কের সারা জীবন ধের িতিন মানবকল াণকর 

ংসলীলা চািলেয় গেছ।  

      এখেনা মুসিলমরা আধুিনক সমােজর যুবক যুবতীর উপর ংসা ক থাবা 

বিসেয় চেলেছ। যিদ েগাল এ "লাভ িজহাদ" বেল সাচ করা যায়, তাহেল আমরা 

শত শত এরকম হতবুি কর কািহনী এবং ঘটনার সামেন উপি ত হব।  

     আপনারা এইেবলা িনেজেদর স ান দর ক সাবধান ক ন য বাইেরর 

িশকারীরা ঘুের বড়াে ।আপনার মঁেয়র, এক  সু র, ছা  মুসিলম বা বী 

ভড়ার বেশ ঘের ঢুেক নকেড়র প িনেত পাের। তার মনেক সমােজর িব ে  

িমেশ যেত পাের িনেজর পিরবােরর। এেদর সমােজর কাউেক িব াস করা সুরি ত 

নয়। ইসলাম মারক রাগ এর মত ছড়ায় ,এই ভােবই তােদরেক বড় কের তালা 

হয়, তােদর িব াস টাই এরকম। িনেজেদরেক অত াচারী বেল দািব করেত থাকেলা 

তারাই অত াচাের চালাই।খুব দর হাওয়ার আেগ থেক তােদর হাত থেক 

সুরি ত হেয় সতক থাকা ভােলা। 

 
(( িভ মত পাষণ এর উপর িনেষধা া)) 

  অেনেক এই ধরেনর ংসা ক ফিরেদর কথা জানা সে ও কেনা মানুষ এই ধম 

ত াগ কের বিরেয় আেস না ? এর িকছুটা উ র Osherow এর কথায় পাওয়া 

যাই , " once inside the peoples temple, leaving was 

discouraged .defectors were heated. nothing upset Jim 
Jones so much ;people who left become the targets of his 
most vitriolic attacks and where they blamed for any 
problems that occurred. one member recalled that after 
several teenage team member left the temple "we hated 
those eight with such a passion, because ,we knew any 
day they were going to try Bombing us.  I mean Jim 
Jones had just totally convinced of this" 



      এই ধম নতারা যত িনেজরা কানরকম িভ মত সহ  করেত পাের না তার 

অনুগামীেদর মেধ  এই ধরেনর িবষা  িব াস ছিড়েয় দয় য যারা সমােলাচনা 

করেছ তার মােন তারা সব থেক বড় শ । 

    মুসিলম দর সবেথেক বেড়া শ  হেলা ধমত াগী ,মু িচ ক এবং সমােলাচক, 

যােদর একমা  পিরণিত হেলা মৃতু । এই ব াপাের মাহা দ সরাসির 

িব াসঘাতকতার কথা বেলেছন এবং মৃতু র িনেদশ িদেয়েছন। আমার গ এ এক 

মুসিলম এই ম ব  কেরেছ, " mr, Ali Sina, …..I wish that if I can 

get you some time in my life and I promise to God I'll kill 
you, kill you an kill you ," এটা নয় য এই ব ি র কঠাক ইংেরিজ 

িলখেত পােরনা। ব াপারটা হল য যখনই এেদর ি য় ধেমর সমােলাচনা করা হয়, 

তখন এেদর মাথার র  এত গরম হেয় যায় য কঠাক লখার মতা এরা 

হািরেয় ফেল।  

     Osherow এটাও লেখন, " defecting became quite a risky 

enterprise ,and for most members the potential benefits 
were very uncertain, escape was not a viable option 
.resistance was too costly .with no other alternative 
apparent compliance become the most reasonable  course 
of action .the power that Jim Jones will it kept the 
membership of the people temple in line, and  the 
difficulty of defecting helped to keep them in" 
       কারআেনর বাণী নেল এ  আরও  হয় য ধমত াগ কান িবক  হেত 

পাের না, " if you renounce the faith you should do a will in 

the land, and violet the ties of blood, such as those on 
whom, God has laid his curse.  leaving them deaf and 
sightless... those who returned to unbelieve after god's 
guidance has been  revealed to them are seduced by Satan 
and inspired by him"(47:23-28) 
      করা, িভ মত পাষণ করা, এবং ধম ত াগ করার একমা  হণেযাগ  শাি  

হেলা মৃতু । এ  মাহা েদর েত ক  কথায়, েত ক  আচরেণ, এ  অত  

পির ার। আ াহর ভয় নরেকর ভয় এবং শয়তােনর ভয় দিখেয় িতিন বছেরর পর 



বছর ধের মানুেষর মানিসকতা িবকৃত কেরেছন ।এবং মূেখর মেতা তার অনুগামীরা 

স র মেন িনেয়েছ।  

      হায়ােতর অন  এক  বাণীেত আেছ খঁুেজ মহ দ আিল ক িনেদশ 

িদেয়িছেলন ম া গমনকারী ধমত াগীেদর ক পুিড়েয় মারার জন ।কারণ "আ ন" 

আ াহ র দওয়া চরম শাি , এবং একমা  মাঃ এর ই মতা আেছ সই শাি  র 

েয়াগ করার।  

 
(( েরাচনার শি )) 

িজম জ  এর  িগজার িত মানুেষর আকষণ এর কারণটা িক িছল?এটা িবচার কের 

দখা যাক এবং এর সােথ ইসলােমর িত মানুেষর আকষণ এর তুলনা করা যাক। 

    Osherow এর জন  জানেসর সু র চািরি ক ব বহার ক দায়ী 

কেরেছন।তার মানুষেক বাঝােনার মতা িছল অপিরসীম। সু র ব া িছেলন, 

মেনামু কর কথা বলেত পারেতন। তার কথা অনুযায়ী , " nothing is so 

unbelievable that oratory cannot make it acceptable !" 
      বা ীতার মাহা  স েক স ূণ সেচতন িছেলন। ম ােত তার দওয়া 

মনমু কর বাণী এবং কথা ম ার মানুষেক তার িত আকৃ  কেরিছল। িবেশষ কের 

অ  বয়সী িকেশার এবং যুবকরা তার কথা েন উৎসািহত বাধ করত। তার এই 

মতা স েক অহংকার কের িতিন বেলেছন, " I have been given the 

case of eloquent speech and give in victory with terror" 
একই বাি তার মতা িছল িহটলার, মুেসািলিন, িজম িজ  এবং অন ান  রাচারী 

শাসকেদর।  

      Osherow এব াপার লেখন, " the bulk of peoples temple 

membership was comprised of societies needy and 
neglected; the urban poor ,the Black the elderly and a 
sprinkling of addicts and ex-convict" 
    এখােনও জানাস এর সােথ মহ েদর থম অনুচরেদর িমল রহস ময় ভােব 

এক। কারণটা পির ার। তারা ভােলা ব া হেলও একমা  িন মা, অপদাথ 

লােকরা, যােদর জীবেনর কােনা িদশা নই, ধেমর মত পাগলািমেত মাথা ঘামায়। 

এরা সাম বাদ, দাির তা র করা, সমােজর চু িনচু ভদােভদ উ েয় দওয়ার 

মেতা কথা বেল এইসব িন মা লােকেদরেক আকষণ কের। তারপর দেল িভেড় 



গেল তােদর উপর আিধপত  কােয়েমর এবং স ূণ কতৃ  িনয় েণর ব ব া জাির 

কের দয়। ইবন সাদ এর কথােতই জানা যায় য থম মুসিলমরা িছল একদল 

ীতদাস , চার ,ডাকাত এবং খুিন। আজেক মুসিলমরা তােদর থেক আলাদা িকছু 

নয়। তারা যত িব াস কের, তেতা ভয় র হেয় ওেঠ।  

    
  (( মহে র দািবদার)) 

    ধম য় নতারা িনেজেদরেক সবােপ া শি শালী বেল মেন কের। মাহা দ 

এবং জ  জেনর মেধ ই এই চািরি ক বিশ  িছল ।তােদর আ  অহংকার িছল 

পাহােড়র সমান। জানস এর চারপে  লখা থাকেতা "pastor Jim 

Jones….. incredible! miraculous !amazing! the most 
unique prophetic healing service you have ever 
witnessed!! behold the word made internet in your 
midst!" 
        মাঃ অনু প ভােব িনেজর স েক এক বাণী বািনেয়িছেলন,  

   We sent you not, but as a mercy for all 
creatures"(21:107) 
     And surely you have sublime morals"(68:4) 
    Indeed in the Messenger of Allah you have a good 
example to follow (33:21) 
    Verily this is the word of a most honorable 
messenger"(81:19) 
    "but no! by the lord! they can have no real faith and till 
they make you judge in all disputes between them and 
find in their souls, no resistance against your decision, 
but accept them with the foolish convictions"(4:65) 
    একদম শষ বািন থেক বাঝা যায় য, মহা দ িনেজেক এতটাই মহান 

ভাবেবন য িতিন দািব করেতন স ূণ আনুগত  তার াপ । 

    এখেনা এ  ইসলােমর এক  পক। এখেনা মৗলবী র িনেজেদর ক আ াহ এর 

এবং নবীর িত প বেল মেন কের। এবং , নানা নীিত নীিত েয়াগ কের মানুষ এর 

জীবন অিত  কের তােল।  

 
((  ান এর দািব দার)) 



 নানারকম অেলৗিকক কা  ঘ েয় এবং আজ িব কথা বেল, স েক  ান 

িহেসেব চার কের, ধম য় নতারা িনেজেদরেক আকষক মাণ করার চ া কেরন। 

িজন জানেসর অেনক অেলৗিকক কা  ঘটােনার গ  চিলত আেছ। তার মেধ  

এক  িছল, নতুন সদস েদর জীবন স েক এমন িকছু বলা য  কউ জােন না। 

তার এই অেলৗিকক কা  ঘটােত তার চেররা সই সদেস র খঁু না  সব ঘটনা 

আেগ থেকই জা  ক বেল িদত। এ  ই তার নকল  ান এর দশন!! 

       মাহা দ অনু পভােব তার  ান অজন করার জন  চািরিদেক চর 

ছিড়েয় রাখেতন এবং খবর পাওয়ার পর এেস বলেতন "গ াি েয়ল আমােক এেস 

বেলেছ"…. অথবা " আ াহ আপনােক ে  জািনেয়েছ" 

     যমন আমরা ি তীয় অধ ােয়র মাহা েদর পিরচািরকা মািরয়ার সােথ যৗন 

স েকর কলে র কথা আেলাচনা কেরিছ। যিদও িতিন িনেজ কান দাষ করেল 

স  আসেল দাষ িছলনা। একইরকমভােব পের চর লািগেয় িতিন মািরয়ার 

আর েমর খবর পান, এবং িমকেক মারেত উদ ত হন। তার ী আেয়শার 

উপর চরিগির কেরও িতিন একই রকম এক  কলে র আভাস এেন িছেলন। 

য  পের িমথ া বেল মািণত হয়। িতিন দািব কেরিছেলন য এই সম  খবর িতিন 

পাে ন, কারণ আ াহ য়ং এেস তার কােছ বেল িগেয়েছন;; 

     " and when the prophet secretly communicated a piece 
of information to one of his wife but when she informed 
others of it and Allah made him know it he made known 
part of it, and our it part so when he informed her of it 
she said 'who informed you of this'? He said' the 
knowing! the one aware! informed me!" 
        কারণ আ াহ, িযিন জগেতর া !তাঁর একমা  কাজই তা এটাই িছল !? 

য তার নবী, কার কার ওপর লালসা ি  িদেয়েছন, তার সম  খবর তার ি য় 

নবীেক এেস জানােনা !? িতিন িনেজ থেম জব ছাড়ােতন তারপর কল  

ছড়ােতন, তারপর তােদর মানিসক অত াচার কের সিত  কথাটা বর কের আনেত। 

আসল ব াপার হেলা এই সম  অেলৗিককতা,  গাপন ােনর কথা সম  

িমথ া। ভুংভাং। 

 
(( অেলৗিকক ঘটনার অনু ান)) 



অনুগামীরা সবসময় তােদর নতােদর অেলৗিককতার নাটক ঢাকেত ত থাকেতা। 

কন ? 

   Jenna mills, Jim Jones এর েটর রাখা খাবার এর সংখ া, পিরমাণ 

বািড়েয় দওয়ার অেলৗিকক ঘটনার িপছেন রহস  ফাঁস কেরেছন,  

     " There were more people than usual at the Sunday 
service and for some reason the church members had not 
brought in a food to feed everyone. it became apparent 
that the last 50 people in line were not going to get any 
meat. Jim announced 'even though there isn't enough 
food to feed this multitudes, I am placing the food that 
we have and multiplying it just as Jesus did in biblical 
Times" 
     " sure enough, a few minutes after he made this 
startling announcement Eva pugh came out of kitchen 
beam carrying two platters filled with fried chicken, A 
big cheer came from the people assembled in the room,  
specially from the people who had at the end of the line" 
    " the blessed chicken was extremely delicious! and 
several of people mentioned that Jim had produced the 
best tasting chicken they had ever eaten" 
   " one of the men, Chuck bakeman jokingly mentioned  
to a few people standing near him that he had seen Eva 
drive a few moments are there with buckets from the 
Kentucky fried chicken stand he smiled and he said the 
person that blessed this chicken was colonial Sanders" 
        " an hour later appeal and shaken takbak man 
walked out of the mans room and up to the front being 
supported by one of the gods asked him do you have 
anything you would like to say 
        "Look up quickly and insert gym I apologize for 
what I say please forgive me" 
       "as we looked at Chuck , in our hearts we vowed that 
we would never question any of James miracle! at least 



not out loud! years later we learnt that his jim had put a 
mild poison in a piece of cake and given it to chuck!"  
     িজম এর সব অেলৗিককতার সা ী এবং স ী িছল এই নারী,ইভা। িক  কেনা 

স এত িমথ াচার করেত রািজ হেব ? কারণ এভােবই তােক বাঝােনা হেয়ছিহল। 

িজম এর েম এ স মু  িছল তার জন  সব করেত পারেতা।  

     Hadith এ এমন এ এক অেলৗিককতার বণনা আেছ। যখােন মাহা দ ত  

ম ভূিমর মেধ  জল জাগাড় কের ফেলিছেলন ।পেড় জানা যায় যতার পাঠােনা 

জল নওয়ার আেগ থেকই হািজর হেয়িছল কউ স  না জানােত িতিন সবাইেক 

বাকা বানােত স ম হেয়িছেলন। িক  অবশ ই তাঁর িনেদশ মেতা এই ব াপাের 

কউ কােনা কথা বেলিন।  

     মাঃ এর ারা দিশত এরকম অেলৗিককতার সংখ া সাংঘািতক। এমনও িকছু 

অেলৗিকক কথা আেছ যা িতিন িনেজ ছাড়া আর কউ দেখনিন, পের এেস িতিন 

দািব কেরেছন য রকম অেলৗিকক কা  ঘেটেছ এবং স  আ ার আশীবাদ। এই 

ধরেনর গ  বেল হয় িমথ া না হয় অিতরি ত। িক  যতই হাস কর হাক না কন 

এ  িব াস করেত মুসিলম এবং অন ান  ধেমর অনুরাগীরা িপছপা হয় না। এই 

কািহনী িলর বিশরভাগই তার মি সূত হ ালুিসেনশেনর ফল। িক  সই 

ক নােক দিবক উ তা িনেয় যাওয়া এটা  স ূণ ই তার কৃিত ।  

        িজম জানেসর ব াপার  হয়েতা অতটা জ ল নয় স নহাতই এক 

িমথ াবাদী জাে ার িছল। এবং তার অনুগামীরা অিতেগাপেন ব াপার  লাকচ ু র 

আড়ােল ঢেক রেখ িদেয়িছল ব  সময় ধের।  

    " men never do evil so completely and cheerfully as 
when they do it from religious conviction" ইিতহাস পাে লর 

এই অিত সত  উি র সা ী আেছ। ধেমর মুেখাশ পের পৃিথবীেত সবেথেক বিশ 

অপরাধ ঘেট চেলন। অ িব াস এবং আনুগত ই এর কারণ।  

       ইসলাম এ  ইমাম গা ালী এর কতৃ  অন ীকায। িতিন বেলন , " when 

it is possible to achieve such an aim by lying  but not by 
telling the truth it is permissible to lie if attaining the goal 
is permissible" 
         এই স  উে খ কের কািসন েথর এক  উি  উে খ করা যায়, " Jim 

Jones skillfully manipulated the impression is charged 
with convey to newcomers .he carefully managed its 



public image. he used the letter writing and political clout 
of hundreds of member to praise and impress the 
politicians and press, that supported the "people's temple" 
as well as to criticize and intimidate its opponents". 
       " যিদ কােনা সংবাদপে  মুসিলম িবেরাধী সামান  কােনা ম ব  করা হই, 

তারা দেল দেল এেস সই সংবাদপে র অিফস িল ত িভড় জমায় এবং 

উ েরর অিভেযাগ জানােত থােক। তােদর হন া তত ণ চলেত থােক যত ণ 

না এক  িলিখত মা প / কিফয়ত প  তােদর হােত জমা দওয়া হে । আমরা 

সই মমাি ক ঘটনার কথা িক কের ভুলেত পাির যখন এক  ড ািনশ পি কা, মাঃ 

এর িকছু ব িচ  কাশ কেরিছল পাপ Benedict xvi এর কথা িদেয় যখােন 

পাপ এক বাইেজ াইন স াট এর উ ৃ িত িদেয় বেলিছেলন, " show me just 

what Mohammed brought , that was new ?"   
 
    (( বািড়র লােকেদর অিব াস করা সে েহর চােখ দখা এবং আ  

দাষ দওয়া)) 

    Osherow লেখন, " jones inculated at distrust  of any 

contradictory messages, labelling them the product of 
enemie,s by destroying the credibility of their sources he 
inoculated the membership against been persuaded by 
outside criticism" 
      মুসিলম দর ে ও এ  েযাজ । যারা তােদর যেকােনা সমােলাচক ক 

আ মণ কের এটা বেল য তারা শ পে র পশাদারী চর। যারাই সমােলাচনা কের 

, তার মােনই তারা িবপে র লাক, িব াসঘতক, কােফর। িকছু "িব ান" মুসিলম 

পােপর এর কথার উ ের তার মৃতু  এবং নরেক যাওয়ার কথা কাশ উে খ কের। 

তাহেল তা তারা এই বই  কউ িমথ া মাণ করার জন  উেঠ পেড় লাগেত পাের 

তাই না? িক  আশা করা যায়, বই  পরার পর তারা ইসলাম ছেড় বিরেয় 

আসার মত মানিসকতা তির করেত পারেব।  

 
(( অসীম উপাসনা)) 

  িতনজন এক অ ু ত পিরেবশ তির কেরিছেলন যখােন িতিন স ূণ আিধপত  

এবং কতৃ  কােয়ম করেত পারেতন। Osherow লেখন, " analysing 



jonestown in terms of obedience and the power of the 
situation can help to explain why the people acted as they 
did. once the people's temple had moved to johnstown 
there was little the members could do that then followed 
Jim Jones dictates. They were comforted by an authority 
of absolute power. They were left with few options. being 
surrounded by armed guards and by the Jungle having 
given their passports and various documents and 
confessions to Jones, and believing that conditions in the 
outside world where even more threatening. the members 
for diet heavy workload lack of sleep and constant 
exposure to zones distribes exacerbated the coerciveness 
of their predicament ; tremendous pressure encouraged 
them to obey" 
    আমরা জািন ধমত াগী বা মতাৈনক  কারীেদর ক মাঃ ভােলা চাখ এ 

দখেতন না। বলাই বা ল , মাঃ আর জ  এর ভাবনািচ া র পাথক  নই । এক 

মিহলার মৃতেদহ, তার হােত এই লখা  পাওয়া যায়," jim jones is the 

only one " । তােদরেক ধু য মরেত বাধ  করা হয় সটা নয় মরেণর বা 

মৃতু র সৗ য স েক তােদর একটা  ধারণা দয়া হেয়িছল। মৃতু র আেগ তারা 

সবাই একি ত হেত বেল, এ  এক  অসাধারণ পিব  মুহূত। আমরা সবাই 

একসােথ মরেত চেলিছ।  

       একজন জীিবত, ভ , য ডা ােরর কােছ যাওয়ােত শষ আরাধনা ই 

উপি ত থাকেত পােরিন, স এক সা াৎকাের জানায় "আিম যিদ ওখােন 

থাকতাম, আিম সবার আেগ িপতার হাত থেক িবশ িনেয় গেব পান করতাম, 

আমার একমা  অনুতাপ হেলা আিম শেষর সই সৗ যময় িদন  হারালাম। " 

       একসােথ এত েলা মানুষ িকভােব এমন মমাি ক পিরণিত িদেক এিগেয় 

গল? একবার যিদ মানুষ দিবক মতায় িব াস কের যমন আমরা আেগই 

বেলিছ স মেন মেন বােক যুি  হািরেয় ফেল। কারণ সম  অেযৗি ক হাস কর 

ঘটনা ব াখ া তখন দিবক হেয় যায়। এমন এক মানুেষর কথা তির হয় যখােন 

তারা িনেজেদরেক আঘাত করেত িনেজরা মুহূেত ভােলাবােস ,আ ত াগ াথত াগ 

এর কথা ভােব। 



মাঃ এর অনুগামীেদর একই অব া িছল । তার জন  তারা যু  করেত ঢাকােত 

করেত খুন করেত সব িকছু করেত ত িছল। বািড় ঘর, সংসার, পিরজন ছেড় 

চেল এেসিছল। মাঃ জন  তারা অসীম পার করেত পারেতা। মাঃ এর িশত 

সম  িজিনস ক পিব  বেল মেন করা হেতা। যমন হাদীেস উে খ করা আেছ,  

মাঃ এর ব বহার করার পর, তার সই ব ব ত জল অনুগামীরা িনেজেদর মেধ  

ভাগ কের িনত পিব  জল িহেসেব।  

    একইরকম ভােব তার লালা এবং দহ িনযাস অনুগামীেদর মেধ  পিব  িজিনস 

িহেসেব ভাগ হেতা। এসবই অসীম, ভি  ,উপাসনা র দশন। ব ািনক ভাষায় 

এটােক বলা হয় Placebo effect। কারণ িব াস ই সব। বাংলা বাদ বচন আেছ 

"িব ােস িমলায় ব  তেক ব র"। িব াস য ব র উপর করা হে  স  

পূণ নয়, িব াস িনেজ সবেথেক পূণ িজিনস।  ইরােনর জনগণ এটা 

িব াস করেতা য তােদর অেনক রাগ ক হেয় যায়, খােমিন র কবেরর জল 

ব বহার করেল। খােমিন একজন গণ হত া রক িছল।  

     
   (( িবি তা)) 

িজম জ  তার jimstown এ সবাইেক িবি  কের রাখা িছল পিরবার-পিরজন 

থেক। য  আমরা আেগই উে খ কেরিছ। কারণ ধম য় নতারা খুব ভােলাভােবই 

জােনন পিরবার িপছুটান ছাড়া আর িকছুই নয়, এেদর উপর আিধপত  কােয়ম 

করেত অসুিবধা হেত পাের। যিদও সই একািকে  নতারা তােদর উপর অকথ  

শারীিরক -মানিসক অত াচার চালাত তবুও তােক ছেড় যাওয়ার কথা অনুগামীরা 

ভাবত না, অটুট িব াস তােদরেক সখােন ধের রাখেত।  

      মাঃ অেলৗিকক মতা দশন করেত  পারেতন না। তার কান  ান 

িছল না। এমন িকছু অবাক মতাও িছল না যার জন  মানুষ আকৃ  হেব। িক  

,তার িছল  মা ম অ । বাি তা এবং ক না। অিতরি ত ক না এবং দ  এবং 

বাি তায় তােক থেম নতা পের ধম  কের তােল। জানস এবং অন ান  

ধম য়  দর ে ও এ  েযাজ । মাঃ ম া ছেড় মদীনায় গমন কেরন করার 

প,র িফের এেস ম া ও জয় কেরন। সখােন শহেরর স ািনত ব ি েদর খুন করার 

কান দরকার িছলনা , য িতিন শহেরর ওপর আিধপত  কােয়ম কের ফেলিছেলন। 

তবুও িতিন ইবন আিব সহর শহেরর সবেথেক ধনী ব ি  ক খুন কেরন এবং 



অেলৗিককতার দািব কের, বেলন আ াহর িনেদেশ সম  অিব াসীেদর পথ থেক 

সিরেয় দওয়া। িক  থেম িতিন তার মন জয় করার চ ায় িছেলন যখন দখেলন 

তােক গলােনা অত সহজ নয় সােথ সােথ তােক খুন কের দয়া হেলা। ঠকবাজ 

আর কােক বেল !? 

      Hadith এই ব াপাের ব াখ ায় দই ," I thought that I should 

order the prayer to be commenced and command a person 
to lead people in prayer, and I should lead then go along 
with some persons having a fagot of fuel  with them to 
the people who have not attended the prayer ( in 
congregation) and would burn thier houses with fire " 
      তার কথার অিব াস এিবএম খলাপ করাই, মাঃ একবার মিদনা ট,মসিজদ 

এর মেধ  থাকা সম  সমােলাচক দর জীব  পুিড়েয় মােরন। এবং যথারীিত, মিদনা 

র সবাইেক , "আ াহ" র িনেদশ এর কথা মেন কিরেয় দন। তার দৗলেত মদীনার 

ম ুেহর জীবন যা া স ূণ পাে  যায়, ঃ ে র অ কার তােদর িজবেন নেম 

আেস। মাঃ এর আগমেনর আেগ মদীনার মানুষ শাি  পূণ জীবন যাপন 

করেত,তারা িছল, কৃষক ব বসায়ী মার, কামার ইত ািদ। মাঃ মিদনা ক ঠক, 

জাে ার , খুিন , ডাকােতর শহর বািনেয় তােলন। যারা িবেরািধতা কের , তােদর 

াণ িদেত হই। 

   
   (( মাগত শাষণ)) 

        ধম িব াসী দর জীবন আবিতত হয় মসাধ  এবং িভি হীন ধম ও আচার 

পালন এর মেধ  িদেয়। যমন , peoples temple এর নাটক য়ানা ট নই, 

তার বাইের , বািড়র কােছ , অেনক আেগ  হেয়িছল। থম অনুরাগীেদর কাজ 

িছল ধম য় সমােবশ িলেত যাওয়া এবং জানেসর কথা শানা। পরবত েত জানস 

এর ভাব বাড়ার সােথ সােথ িনয়মকানুন আচার-িবচার এর পিরমাণ বাড়েত থাকল। 

কারণ একই!  কৃ তা সাধন ছাড়া, কেঠার পির ম ছাড়া আি ক সাধনা এবং 

ভগবান লাভ করা যায় না। 

    একই রকম ভােব ইসলাম ছেড় বিরেয় আসা পূব মুসিলমেদর অিভ তার 

কথাও জানা যায়। যােদর সারা িদেনর বিশরভাগ সময় কেট যত আচার-িবচার 

,িনয়মকানুন পালন করেত ক মত নামাজ পড়েত , াথনা করেত। এই ধরেনর 



খাবার খেত হেব ওই ধরেনর পাশাক পরেত হেব কানটা হালাল কানটা হারাম 

িকভােব াথনায় অনু ান দশন করেত হেব, সম  িকছু করা মসাধ  এবং 

ব য়সাধ । খেট খাওয়া সাধারণ মানুেষর পে  এত টাকা-পয়সা খরচ কের 

আড় রপূণ আচার-িবচার পালন করা স ব নয়। িক  আমরা জীবন আেগই দেখিছ 

আচার-িবচার ভে র শাি  নরক এর িবধান  দওয়া আেছ। আর রমজান এর 

সময় জনসমে  খাবার হণ করেল য কী পিরণিত হেত পাের তার বণনা আমরা 

আেগ িদেয়িছ আপনার মৃতু  পয  হেত পাের। ি ানরা ায়ই ইয়ািক মের 

ইসলাম স েক বেল থােক,  " more catholic than the Pope" 

    আর এেদর আত  ছড়ােনার ন ায তা ীকার তা াতীত। Pew research 

center এর তািলকা এবং িরেপাট অনুযায়ী, আেমিরকােত সবেথেক ভয় র 

মারা ক নাগিরক হেলা কােলা বেনর মুসিলম, (black muslim converts) , 

" fully 28% of us born back Muslim respondents said 
'suicide bombing and other violence against civilians can 
be justified sometimes or at least in rare cases.' That 
compares with nine per cent of foreign born Muslims 
who hold the same view. Pew also found that 11% of 
black Muslims living in the US having a favorable 
opinion of Al-Qaida more than double the shadow of us 
Muslim overall who hold that view" 
       আিম আমার জীবন এ এমন মুসিলম মিহলার সােথও আলাপ কেরিছ যারা 

িব াস কের , কারআন অনুযায়ী , মেয়েদর কােনা িচ া মতা, িবচার বুি  

থােক না ,থাকেত পাের না। আবার, একই সময় তারা এটাও িব াস করেছ য 

ইসলাম মেয়েদর ক াধীন কের। িব াস মন- িচ া ভাবনা অসাড় কের দওয়া 

চতনানাশক, যা থেক বিরেয় আসা অস ব। 

     ওই মিহলার সােথ আলাপ হয় কারণ িতিন অনলাইেন এক  প খুেলিছেলন 

খািদজা ইন িনকাব বেল, ইসলােমর চার এবং সার বাড়ােনার জন । এর 

ফল প আেমিরকান আধুিনক মিহলারা ইসলােমর িত আকষণেবাধ কের এবং 

ইসলাম হণ করার পর এমন এমন কাজ করেত রািজ হেয় যা তারা এও করেব 

ভােবিন। যমন একজন আেমিরকান মিহলা যখন সব থম একদল মুসিলম মিহলা 

ক রােখন মাথা থেক পা পয  কােলা বারখা ঢাকা, তা দেখ িতিন হােসন এবং 



তােদর িত ক ণা বাধ কেরন। পরবত েত সই মিহলাই যখন ইসলাম হণ 

কেরন তখন দখা যায় িতিন সব থেক কেঠারতম বারখা আর চাখ রেখ দয় 

িহজাব এবং নকাব কের বেস আেছন। িতন বছর ধের মাগত ইসলােমর অত াচার 

সহ  করার পর তার বােধাদয় হয় এবং িতিন ইসলাম ছেড় বিরেয় আেসন। তারা 

এত র অি  অবনিত হেয়িছল য িতিন তার অমুসিলম ামীেক বেলন ইসলাম 

হণ করেত এবং আেরক  ী হণ করেত। এই মানিসক পিরবতন এবং মগজ 

ধালাই অিচ নীয় 

       জন ওয়ােকর নামক এক যুবক ইসলাম হণ কের আফগািন ান এ িগেয় 

আত বাদী যু  হয়  এবং অসংখ  আেমিরকার সেন র মৃতু র কারণ হয়। এইেয 

আত বাদী মানিসকতা এটা িক  রাতারািত আেসনা। জন ইসলােমর িত আকৃ  

হেয়িছেলন 12 বছর বয়স থেক। তার মা তােক spike Lee  এর চলি  

ম ালকম এ  দখেত িনেয় িগেয়িছল। "সারা পৃিথবীর সারা দেশর লাক এক 

ভগবােনর কােছ মাথানত করেছ এই শ  দেখ ও উ ু  হেয়িছল" তার মা 

জানান।  মানুষ ইসলামেক মিক বেল সচরাচর মেন কের না।  বতমােনর 

ই ারেনেটর যুেগ যুবক-যুবতীরা সব রকম ধম এবং িব াস এর সাহচােয আেস। 

ইসলােম অিতির  সাহচেয কত মারা ক ভয় র পিরণিতর িদেক এিগেয় িনেয় 

যেত পাের তার কােনা ধারণা মা-বাবা রােখনা। বিশরভাগ সময়ই তারা স ােনর 

মাদক েব র ব বহার , ধূমপান এবং অন ান  বদভ াস হ বশত মেন নয়। এই 

ছাটখােটা ছাড় য একিদন মারা ক আকার ধারণ করেত পাের স ব াপার  

মাতা-িপতার বাঝা উিচত, ছেলেমেয়েক িবপদ থেক ের রাখা উিচত। কারণ 

সব সময় মেন রাখেবন" ইসলািমক অ ািথেতয়তা / হসিপটািল " হল এক  

মুেখােশর আড়ােল ভয়ংকর সত  এবং অত াচােরর ইিতহাস লুিকেয় আেছ।তােদর 

অহংকার এর যমন কােনা সীমা নই তমিন ল ােবাধ িনরিতশয় কম। ইসলােমর 

সােথ যু  হেলই তারা সবিকছু মহৎ ভাবা  কের দয়।   

           যমন িকছু মুসিলম বেল, ওসামা িবন লােদন, ল  ল  জজ বুশ বা 

হাজার হাজার Tony Blaire এর থেক মহৎ এবং উ ম। এর কারণ, স 

মুসলমান ! যািকছু অমুসিলম, স সব িকছুর িত ই মুসিলম দর চূড়া  অিনহা।  

      িক  আশার িবষয় হেলও য মানুষ ধীের ধীের ইসলােমর ি চাির ব বহার 

স েক সেচতন হে ।" ৯/১১ এ চার হাজার ই িদ কােজ আেসিন", সই 

সেচতনতা র এ এক  মাণ। সইিদন ওসামা িবন লােদন এর জেয়া লাশ কািহনী 



কার অজানা ? জন এর মত যুবক-যুবতীেদর িব াস করােনা হয় য ইসলাম হেলা 

পরম ধম।জন খুব িন া এবং ভি  িনেয় ইসলােমর আচার-িবচার িশেখিছল, 

কারআন মুখ  কেরিছল। চরম আকষণ এর কারণ। তার নাটবুেক স লেখ " 

we shall make the head as long as we live, we are those 
who have given a place of alliance to Mohammed that we 
will I carry on the head as long as we live" 
      ইসলাম হেণর সােথ সােথ জন সই য ইসলােমর িবষা , িষত ,অ কার 

জগেত পা রােখ, স আর কানিদনও বিরেয় আসেত পােরিন। িমথ াচার তার 

ি তীয় ধম হেয় ওেঠ। একিদেক স নাইন ইেলেভন এর আত বাদী হামলার কথা 

অ ীকার; কের অপরিদেক সগেব বেল বড়ায় য যতিদন বাঁচেবা, িজহাদ কের 

যাব। িনেজর মােয়র কােছ লখা িচ েত উে খ কের "জজ বুশ তামােদর দেশর 

রা পিত ,আমার নয়," মুসিলমরা র যেকােনা অিব াসী বা অমুসিলেমর রাজ , 

মতায় আিধপত  মেন িনেত পাের না। তা দর ধমই হেলা সই ব ি েদর 

িব ে  লড়াই চািলেয় যাওয়া এবং তােদরেক মারার ষড়য  করা।   

      কেলেজর থম বেষর ছা েদর পড়ার জন , নথ ক ােরািলনা িব িবদ ালেয়র 

েফসার মাইেকল সল রআেনর ধুমা  ভােলা এবং ধনা ক ি  বাচক 

িজিনস িল খঁুেট খঁুেট তুেল িনেয় তােদর িসেলবােস যাগ কেরন ! সম  অন ায় 

অত াচার কান ডাকািত লুটপাট মানব হত ার কািহনী বাদ িদেয় দন ! কন? 

ছেলেমেয়েদর অধসত  শখােনা হেব কন ? বাঝাই যায় এর উে শ  হেলা 

াথিমকভােব ইসলাম শাি র ধম তার িত যুবক-যুবতীেদর আকৃ  করা। এরপর 

যখন  তারা ফাঁেদ পা িদেয়, জােল পেড় যােব; তখন তােদর সামেন মারা ক 

ভয় র, অ কার, িদক  তুেল ধরা হেব, িক  তখন তােদর বিরেয় আসার কােনা 

পথ থাকেব না।  

     এখন  হেলা এরা ই াকৃতভােব কন অধসত  ছড়ায় ? এটািক নহাতই 

ছেলেমেয়েদরেক ভয় র িদক থেক বাঁচােনার চ া? নািক এর পছেন আরও 

কােনা মারা ক মাতলব আেছ ? এই সম  অধসত  রিচত বই পেড় সাধারণ 

জনগণ ইসলােমর িত আকৃ  হয় এবং পের তােদর জীবন িদেয় ফল ভাগ কের। 

এই জন  িক এই ব ক publisher-রাই দায়ী নয় ?অন ান  ধম : িহ ু  



ধম , ি ান ধম  ,ই িদ ধম  কাথাও িক  র পােতর ইিতহাস বাদ 

দওয়া হয় না। ঈেদর িমথ াচার ব না মানেবর চরম িতর জন  দায়ী।             

      Osherow এর পছেনর মানিসকতা  তুেল ধেরন, " according to 

dissonance theory when a person commits an act or holds 
a cognition that is psychologically inconsistent with his 
or her self concept, the inconsistency arouses and 
unpleasant state of tension. the individual tries to reduce 
this tension usually by altering his or her attitude to bring 
them more into line with the previously described action 
or belief.  a number of occurrences in The peoples temple 
can be illuminated by viewing them in the light of this 
process. the horrifying events of johnstown were not due 
nearly to the threat of force nor did they erupt 
instantaneously . that is it was not the case that something 
snapped in people's mind suddenly causing them to 
believe in bizarre ways. rather as the theory of cognitive 
dissonance fails out people Sikh to justify the choices and 
commitments. just as a towering waterfall can bring 
begin as a trickle so to can the impression for during 
extreme or kilometres actions be provided by the 
consequences of agreeing to do seemingly trivial ones. in 
the people sample the process started with the effects of 
undergoing a civil CVR any station to join the charts was 
reinforced by the tendency to justify once commitments 
and was frightened by the need to rationalize one's 
behaviour.  
    Peoples temple এও দখা গেছ য সদস রা সম  জাগিতক কাজকম 

সের পরমািথক লােভর িদেক ঝঁুেক আেছ আচার-িবচার িন া পালেন তােদর িদন 

কাটেছ। ধীের ধীের স িবচার এবং ধমা তা তােদর িচ ার লাক এমন ভােব কের 

িদে  য ধম র কথার ন ায তা বাঝার মতা তােদর থাকেছ না। একটা কথা 

যত অবা ব হাক না কন, অেযৗি ক হাক না কন, স  মাথা নত কের ীকার 

কের িনে  এবং সই িহেসেব কাজ করেছ। 



     থম যারা ইসলাম হণ কেরিছল তােদর কান ধারণা িছল না এই ধেমর 

উে শ  িক তা জানা িছেলানা। ধীের ধীের মাঃ িতপি  বাড়েত থাকল এবং দেলর 

চার-ডাকাত, িমথ াবাদী তারক ,এর সংখা বাড়েত লাগেলা। ধম  মিদনায় এেস 

রাতারািত তারকেদর ধেম পিরণত হল। খানদািন মেয়েদর চুির কের এেন তােদর 

ামী বা িপতােক হত া কের তারা মিদনা স ূণ দখল কের িনল। য ধেমর  

এবং সারী এমন অন ায় কােজর মাধ েম, তা থেক িক ভােলা হেত পাের ? এবং 

সই জেন ই বতমান যুেগও অপরাধ মন  মানুেষর ি য় ধম ইসলাম। কারণ ইসলাম 

অপরাধ করা ক উৎসািহত কের, খুন ডাকািত তারণার শাি  ইসলােম নই, 

উপহার আেছ। ইসলািমক দশ িলর দশা আজেকর িদেন শাচনীয়। পািক ান ধীের 

ধীের পাগল এর বাস ান হেয় উঠেছ।  

     সালমান তািছর একজন িবখ াত রাজনীিতিবদ িযিন নারী াধীনতা িনেয় 

আে ালন করেত বই িলখেতন, তােক তার িনেজর অ  র ক িল কের মের 

ফেলিছল, তােক জেল িনেয় যাওয়া হেল স বেল, " ওই ধমত াগী, অিব াসীেক 

এক  িশ া দওয়ার দরকার িছল!" পািক ান এ সই  অ  র ক এর শাি র 

কােনা ব ব া তা হই ই না , উে  স এক  জাতীয় নায়ক হেয় ওেঠ, ব  মানুষ 

তােক পূেজা করা  কেরন, কারণ স এক অিব াসীেক হত া কের সমাজেক 

ষণমু  কেরেছ। ভাবা যায় ??  

     পািক ােনর পনাি  কােডর,। সকশান ২৯৫-C র ল হেলা , " whoever 

by was either spoken or written or by visible 
representation or by any imputation , innuendo, or 
insinuation; directly or indirectly defiles the sacred name 
of the holy prophet Mohammed, shall be punished with 
death and  shall also be liable to a fine " 
    (( চূড়া  বিলদান দািব করা)) 

 এক আ রিত মূলক ব ি র চূড়া  কামনা হেলা তার ভ েদর জীবন মরেণর 

উপর স ূণ কতৃ । এ  তােক য়ং ভগবান েপ িত া কের। তারা স ূণ ত াগ 

দািব কের স তােদর মেধ  জীবন ত াগ ও বতমান। কারণ আমরা আেগ আেলাচনা 

কেরিছ। আ  বিলদান কারী শহীদেদর জন  কারআন িবেশষ পুর ােরর ব ব া 

কেরেছ,  



     " Think not of those who are slain in Allah's way as 
dead, no they live finding their substance from their lord, 
didi Joyce in the bounty provided by Allah….. The Mati 
its Glory in the fact that on them is no fear nor they have 
any grieve. The rejoice in the grace and the bounty from 
Allah. And in fact that suffers not the reward of the 
faithful to be lost (in the last) "(3:169) 
      মাঃ তার অনুগামীেদর মাগত বাঝােত থাকেতন আ  বিলদান আনুগেত র 

সবে  মাণ। িনেজর জীবন িবসজন দাও আ াহ সবে  কাজ  কেরা,  সবে  

পুর ােরর অিধকারী হও। আপু এরকম মানিসকতা এবং একই রকম ভ েদর 

িতি য়া িজম জানস এর দেলর মেধ ও দখা যায়। " Ultimately Jim 

Jones and the cause required the members to give their 
lives. what could cause people to kill that children and 
themselves ? From a detached perspective the image 
seems unbelievable. in fact at first glance so does the idea 
of so many individuals for meeting so much of their time 
giving all of them money and even sacrificing the control 
of their children to the peoples temple. Jones to CAD 
Vantage of rationalisation process that allow people to 
justify their commitments by raising the estimations of 
the goal and minimising its cost" 
       ধম য় নতারা তােদর ভ েদর বাঝায় িতিন য ভ েদর সময় িদে ন 

এেত ভ রা উ ার হেয় যাে  জীবন পিব  হেয় যাে । িনেজর  বাড়ােনার 

এ  সেবা ম উপায়। িনেজেক য মাহা দ য়ং আ াহ বেল িব াস করেতন তাঁর 

আেরক  মাণ পাওয়া যায় কারআেনর এই বাণীেত, " I have only 

created jiins and men that they may worship me"(51:56) 
      যেহতু এেদরেক  মাগত বাঝােনা হয় য, ধম র এবং ভগবােনর 

আরাধনা কের তােদর জীবেনর একমা  উে শ , সই জেন ই তােদর সৃি  ,এটা 

ছাড়া আর িকছু করার কান উপায় থােক না। তােদর মানিসকতা এইভােব িবকৃত 

হেয় যায়। এ ই জীবেনর সবে  উে শ । তার জন  যিদ অন ায় করেত হয় 

সটাও স ক। তারা িনেজেক মানবজািতর একমা  উ ারক বেল দািব কের। 

অসাধারণ বাি তা এবং দ  দশেনর মাধ েম স  মানুষেক িব াস করেত বাধ  



কের। আে  আে  যমন জীব  পত  পুেড় িগেয় আ েনর মেধ  ঝাঁপ দয়, 

তমিন ভ েপ ভড়ারা ধমেনতােদর জােল জিড়েয় পেড় িনেজর াণ িবসজন 

িদেয় ফেল।  

       Osherow জানস এর িত মানুষ এর িব াস িনেয় লেখন , " 

matches he gradually increased his demands Jones 
carefully orchestrated the members exposure to the 
concept of a final ritual. gaining a foot in the door by 
getting a person to agree to a moderate request makes it 
more profitable and  probable, that he or she will agree to 
do a much larger did letter as social psychologists and 
sale people have found" 
    ভ েদর মেন আ হত ার বিলদান এর ধারণা ভােলা কের ঢাকােত, জা  

শেষর কেয়ক মাস িত মােস একবার কের নকল বিলদান এর অনু ান পালন 

করেতন। যােত েত ক  ভ  মেন মেন ত থােক িনেজর জীবন উৎসগ 

করেত। িক  ভ েদর আেগ থেক জািনেয় রাখা হেতা না য তােদরেক য িব   

দয়া হে  স  আসেল িবষ নয়। এ  আর এক ধরেনর ধষকামী মেনাভাব দখা 

য তার জন  তার ভ রা কত র অি  যেত পাের কতবার মরেত রািজ হেত 

পাের! 

       Osherow জানান, " after the temple move to jonestown 

the "white nights" as a suicide drills were called occured 
repeatedly and an exercise that appears crazy was a 
regular justifiable occurrence of the prophets temples 
participants" মাগত 6 মাস ধের এই ি য়া চালােনা হয় এবং িতবার 

অনুগামীরা মেন করেত থােক এটাই তােদর জীবেনর শষ িদন। যখন স স িকছুই 

হয় না তখন জানস হেস জানান, " I see you are not dead" িকভােব 

এেদর মানিসক িতর যিদ কান ধম য় নতা িনেয় থােক তির াভািবক য 

তারা মৃতু র জন  যেকােনা মুহূেত ত হেয় থাকেব। এবং এেদরেক গিবত মেন 

করব, ব িবক পিরবতন এর এক কারণ এবং অংশ মেন কের। 

     মাঃ যিদও আ হত ার কান িবধান দনিন। িক  যু ে ে  িগেয় আ  

বিলদান দওয়া বা শহীদ হওয়ার কথা বারংবার বেলেছন। িদিদ আমরা করব জয় 

িলেত পু ানুপু ভােব আেলাচনা কেরেছন। যখােন য কান সু  মি ে র 



মানুষ দখেত পাির য ভগবােনর নােম মানব হত া অপরাধ এবং পাগলািম, 

মুসিলমরা স  দখেত পায় না, তােদর কােছ স  ভগবােনর িনেদশ, চরম 

আনুগত  এবং কেমর িনিদষণ। িজহাদ ইসলােমর মূল  এবং এর িবপরীত 

িভ মত পাষণ কের স কৃত মুসিলম নয়। "মধ প ী, সহনশীল মুসিলম" কথা  

হাস কর। কউ একইসােথ সহনশীল হেয় য ধম মানবহত ার ন ায তা ডান কের 

স  পালন করেত পাের না।  

      জানেসর শষ মৃতু  অনু ান স েক osherow জািনেয়েছন , " The 

reader might ask whether these the fake dress cause the 
members to think that the actual suicide were merely and 
other practice but there were many indications that the 
new the poison was truly deadly on that final occasion. 
The Ryan visit had been climatic, there were several new 
defectors the folks who had been excused from the prior 
drills in order to prepare the upcoming meals were 
included. Jones had been growing increasingly angry 
desperate and unpredictable. And finally everyone could 
see the first babies die. the membership was manipulated 
but they were not aware that this time the ritual was for 
real" 
 
  (( আ প  সমথন)) 

  Osherow বণনা কেরন য বিশর ভাগ সময় দখা যায় মানুষ ধম নতার 

কােনা িস াে র িব ে  বা স েক  মেন মেন কের না , যা বেল সটাই 

সরাসির করা  কের দয়। ধম য় মগজেধালাইেয়র এক  চরম িনদশন।  

      কারণ, " A dramatic example of the impact of self 

justification, concerns the physical punishment that was 
meted out in the peoples temple. as discussed earlier the 
state of being beaten or humiliated forced the member to 
comply with Jones order a person will obey as long as he 
or she is being threatened and supervised. "  
        ু েল বা ােদর ক যমন িশ করা লা র ভেয় দেখ পড়া পড়েত বাধ  

কের ধম সং া িলও স একই ি য়া ভ েদর মেধ  চালায়। তারা মার খেত 



খেত অপমািনত হেত হেত িশি ত েরর মত হেয় ওেঠ। মািলেকর েমর 

অেপ া কের েরর সােথ সােথ ম পালন করেত দৗড়ায়। রকম  িজ াসা 

সে হ ছাড়া।এবং একদম পাষা র এর মতই ,মািলক এর িব ে  যিদ কােনা 

কথা বলা হই, তােক মারেত ছুেট যায়।  এই ধরেনর ব বহারেক িকছুটা কেহাম 

িসনে াম এর সােথ তুলনা করা যেত পাের।  

       ব াপার  অত  পূণ। মুসিলম এবং people's temple এর সদস  

দর ধান কাজ িছল, কােনা অিব াসী, িবধম , তােদর পিরবার এর সদস  ( যারা 

িবধম ) তােদর ক শাি  দওয়া, কেরন তারা ন ায  মানুষ হেত পাের না। যেহতু 

তারা এত অত াচার সহ  কের এই ধম মত পালন করেছ, তার িনেজর িবেবেকর 

কােছ দাষী হােয়, তারা বািকেদর ক ও দেল টানেত চায়, বাঝােত চায়, য 

বাইের অব া খারাপ হেলও , আধ াি ক ভােব তারা অস ব ভােলা আেছ, পৃিথবীর 

রহস  তােদর হােতর মুেঠাই। মুসিলম দর থম কাজ িছল িনেজর পিরবার ত াগ 

করা, তােদর িব ে  যুে  ঘাষণা করা। এই অন ায় িছল ন ায  এবং যুি পূণ। 

কারণ তােদর ধমই । সই পালন  পালন। এবং এই আ িরক অন ায় 

উপহার পাওয়ার যাগ ।  

      পপার স া ল য়াহা র ানা িরত হওয়ার আেগ 2 বছর আেগ, jenna 

mills, তারপর থেক বিরেয় আসেত পেরিছল। িজম জানস এর সােথ তার 

কাজ করার অিভ তা িছল 6 বছেরর। তার লখা ে  " six years with 

God "(1979) িতিন লেখন, " every time I tell someone about 

the six years we spent as members of the people's 
Temple, I am faced with an unmistakable question , If the 
church was so bad , why did you and your family stay in 
for so long ?" এব াপাের osherow ব াখ ায় দন ," several classic 

studies from social psychological research investigating 
processes of self justification and the theory of Cognitive 
dissonance can point to explanations for such seemingly 
irrational behaviour "  
       এবং আ প  সমথন ইসলােমর মূল। তারা যতরকম অন ায় করা যায়, সব 

কের , পেড় স েলােক ন ায তা দান কের। যমন আমরা আবু ফাইফা র কািহনী 

ট দিখেয়িছ। যখােন সই িকেশার - যুবক বাঁদর এর যুে  তার বাবা ভাই এর 



িব ে  অ  ধারণ কেরিছেলা। িনেজর িব াস এর েক মাণ করার যুে র স 

জয়ী হয় ক ই, িক  িনেজর রে র বিলদান িদেয়, িনেজর পিরজন ক মের।  

    Tolstoy এর উি  অনুযায়ী , " Both salvation and punishment 

for men lie in the fact that if he lives wrongly he can 
befog himself so as not to see the misery of his position"  
       
(( ািয়  থেক পৃথকীকরণ )) 

    
       হাজার হাজার সাধারণ জামান জনতা নাৎিস দর অধীেন থেক ভয়নকর 

পাশিবক য সাধন কেরিছল , এবং অমানিবক ব াপক হত াকাে র দাসর 

হােয়িছল। তােদর কাট মািরেত তারা িনেজেদর এই বেল র া কেরিছল য তারা 

আেদশ পালন করিছল মা । ইয়ােল িব িবদ ালেয়র মন িবদ ানিল িমল াম 

এই দািবর সত তা যাচাই করার চ া কেরন। ১৯৬১ িতিন এক  মন াি ক 

পরী ার মেধ  এই িস াে  উপনীত হন যিদও তারা এরকম কথা করেত বেলেছ 

তােদর সবার অিভমত িছল একই। ই িদেদর িত জািতগত িবে ষ তােদর রে  

রে  বতমান।  

     পরী া করার জন  িতিন এক  ব িতক জনােরটর (ি শ  বাতােমর) তির 

কেরন। জেনটার সুইচ িল 15 থেক 450 ভা  পয  ব িতক বাহ বহন 

করেত পাের। সম  অপরাধীেদর ক িনেয় িগেয় মাগত 45  ব িতক শক 

দয়া হয়, যা িছল য ণাদায়ক। তােদরেক বলা হয় তােদর ৃ িত এবং িব াস 

পুন ােরর জন  এ  েয়াজনীয়।  

      পরী া ি তীয় পযােয় েত ক  অপরাধীর সােথ এক  কের এ েপিরেমে র 

যাগ করা হয়। যা সােজ পরী া করা হেব একজন হেব " চার" আেরকজন হেব 

"লারনা "। এক  লটাির খলার মাধ েম তােদর অিভমত িবচার করা হেব। িমিল াম 

এর পরী ার মাধ েম এ  দখেত চেয় িছেলন য যখন ওরা এেক অপরেক শক, 

দেব ক কত ণ শক িদেয় চলেত পাের, যিদও তারা জােন অপর পে  অস ব 

য ণা ই আেছ।   এটা মেন রাখা দরকার য ই প ই ই প  স েক অবিহত 

তােদর কেথাপকথন হেয়েছ যেথ  পিরিচত। দখা গল য, য প  অপরাধী 

প েক শক দেব স শক িদেত পারল না। পােশর টপ রকিডং এ সামান  

েরাচনা দওয়া হেলও স  উেপ া কের স বিরেয় আসেলা।  



     িক   যখন অপরাধী পে র শক দওয়ার পালা আসেলা, সই সামান  

েরাচনা, যমন , " please continue" "please go on" " the 

experiment requires that you go on" "it is absolutely 
essential that you continue" "you have no other choice, 
you must go on " েরাচনা তার অেপ া করেত না পের শক িদেয়ই 

চলল। তােদর যিদ িজে স করা হে  এ জন  দায়ী তারা, বলেতা, " আমরাই 

দায়ী"। 

      এই পরী ার অি ম িস া  পৃিথবী ক হতবাক কের দয়। গেবষকরা 

জানােলন য এক থেক ই পােস  অপরাধী িনঃশে  চলেতা তােদর যত য ণা 

হাক না কন। একমা  সমাজিবেরাধী রাই ম তািমল করেত এরকম অমানিবক 

কাজ কের চলেত পাের। এই গেবষণা মাণ কের য ৬৫ % মানুষ তােদর িব াসী 

নতা বা কতৃ  কারী ব ি র েম  চরম অপরাধ মূলক কাজ করেত পাের , 

কােনা রকম িবেবক দংশন ছাড়া। এই পরী া ই সই কতৃ  িত া কারী ব ি  

িছল সাদা কাট পড়া একজন মানুষ। সই অপরাধীেদর মেধ  কউ ইেলক ক শক 

দওয়া থামল না, এমনিক যখন লানার রা অিভেযাগ করল য তােদর দিপে র 

সমস া হে । স ূণ গেবষণা  ইউ উেব সহজলভ । 

    ানিল িমল াম এর এই গেবষণা মানব মেনর এক অ কার গ ের 

আেলাকপাত কের। এটা দখায় য বিশর ভাগ মানুষ ভয় র অপরাধ করেত পাের 

যিদ তােদরেক সইরকম িনেদশ কঠাক ভােব দওয়া যায়। যিদ কান ব ি  

তােদর মেনর উপর  সই রকম ভাব িব ার করেত পাের।  এবার ভাবুন , যিদ 

সামান  মানুেষর কতৃে  মানুষ এরকম অপরাধমূলক কাজ করেত রািজ হয়, তাহেল 

ভগবােনর কতৃ  িব াস কের কত র যেত পাের!? অিচ নীয় !! এবং ইসলােমর 

ভয়ংকরতা এখােনই। এই তথ  থেক সবেথেক ভােলা ব াখ া করা যায় কন 

মুসিলমরা অমুসিলমেদর উপর এত অত াচার কের কানরকম, িবেবকেবাধ, 

আে প ,অনুতাপ ছাড়া ই।  

     একবার যিদ কান মানুষ r2b কতৃ  ীকার কের নয় স  মেন ােণ িব াস 

কের তাহেল তার বুি ম া এবং িচ া ব  হেয় যায়। "ভগবান" খুবই চমৎকৃত 

এক  শ । অ শ  এক পরমা া! যার নাম িনেয় ভােলা কাজ যমন হয় খারাপ 

কাজ হয়, অ কাের সাধারণ চ ু র আড়ােল তারও বিশ।  



      ভারেতর থম অ েল ডাকাতরা তােদর দবী কালীর পুেজা কের ডাকািত 

করেত বেরােনা ক আেগ। দবীর কাছ থেক অপরাধ করার শি  চেয় নই। 

একদল এইরকম ডাকাত যখন থানােত ধের িনেয় আসা হয় এবং িজ াসাবাদ করা 

হয়, জানা যায় দবীর িনেদেশ তারা এ কাজ কেরেছ তারা গিবত তােদর কােনা 

আে প নই। 

     এই ধরেনর ডাকাতদল এবং মুসিলমেদর মেধ  পাথক  অনুপি ত । িজহািদেদর 

মেনাভাব ও অিভ  । তারা ধেমর নােম মানুষেক িশ া িদেত যায় িবধম েদর মের 

পৃিথবী কলুষমু  করেত চাই। যখন তার অনুগামীরা পর পর হত া এবং ডাকািত 

কের চেলেছ তখন মহ দ এেদরেক আসার জন  বেলন, " you killed them 

not but Allahl killed them, and you see you not when you 
did threw but Allah did, that he might test the believers 
by a fair trial from him verily Allah is the all hearer , all 
knower"(8:17) 
    
   (( মেনর উপর স ূণ িতপি )) 

        
     আ ু াহ ইবন কাব িব মািলক এর ারা বিণত এক কািহনী থেক জানা যায়, 

অনুগামী দর িচ া ভাবনার উপর মাঃ এর কতটা িনয় ণ িছল। কাব জানায় , স 

িছল এক িব  ভ  এবং মিদনা ট হাওয়া সব ডাকািত তই স মাঃ এর সােথ 

অংশ হণ কেরিছল। ফল প স িছল ভােলাই ধনী ব ি । িক  একবার 

গরমকােল মাঃ হঠাৎ এ তাবুক এ ডাকািত করেত যাওয়ার িনেদশ িদেল , কাব 

যেত দির কেরন। কারণ তখন পাকা ফেলর সময় িছল, কাব তার পিরবােরর সােথ 

স  উপেভাগ করেত ছেয়িছল। ডাকািত থেক িফের এেস মাঃ যারা যারা 

ডাকািত করেত যাইিন , তােদর কাছ থেক অনুপি িতর কিফয়ত চাইেল কাব 

সত  কথা বেলন, যখােন অন ান  অনুগামী রা িমেথ  অজুহাত দই। মাঃ তােদর 

িমথ া বুঝেত পাের , তােদর কােনা মেত রহাই িদেলও, তােদর অন  নরক 

বােসর অিভশাপ দয়। কাব এবং বািক জেনর সিত  কথা েন মাঃ তােদর ক 

শাি  প দল থেক র  বজায় রাখার িনেদশ দন। তারা সবাই " আ াহ এবং 

তাঁর আ াবহ সব  " বেল ম পালন করেত থােক। িদন পর মাঃ বেলন , 

তামােদর ব াপার আিম আ াহ এর সােথ আেলাচনা কেরেছন, তার িনেদশ হেলা 



তামরা তামােদর ী দর কাছ থেক ের থাকেব। তারা িজে স কের , িক রকম 

ের থাকেবা ? তালাক দেবা ? মাঃ বেলন , না , ের থাকেব , তােক শ 

করেব না । মাগত ৫০ িদন কৗমায পালন করেব।  

   এবং তারা মাঃ ম ( িনেজর পিরবার থেক ের থাকার ) অ ের অ ের 

পালন করেত বাধ  হই। তােদর মেন কানরকম মতিবেরাধ জােগ না । সবার উপর 

অ  মানিসক িনয় ণ এত বিশ িছল , তার জন   শাি র ভয় এ  িমথ া কথা বল 

লও পেড় সত  ীকার করেত বাধ  হেত, শাি  হণ করেতা,!, মাঃ তােদর 

িব াস কিরেয়িছল য, আ াহ তােদর সম  খবর রােখ তােদর মেনর সম  গাপন 

িচ াভাবনার স েক অবিহত। অনুগামী রা, বুঝেত পারিছল য মাঃ তােদর সব 

ভাবনা পির ার িদেনর আেলার মত দখেত পায়। এ  হেলা চরম মানিসক িনয় ণ। 

একবার িব াস করেল এর থেক বেরােনা অস ব। তােদর িব াস িছল ," আ হ 

সব দেখ, সব জানেত পাের , আ হ সব "  

   Jenna mills এর সা  দান এ জানা যায়, তার অিভ তা ও ওই াচীন 

মুসিলম দর মত িছল। তারা িমথ া বলেত, এমনিক জানস এর স েক িচ া 

পয  করেত ভীত িছল। তােদর িব াস িছল জ , য়ং ভগবান, মেনর সব খবর 

তার জানা। তার সই কতৃ  ছেড় বিরেয় আসেতই তােদর সময় লেগিছল। এই 

ধরেনর িনয় ণ চরম িনয় ণ। কারণ টা মন ক দখল কের নয়, িচ া ভাবনা র 

উপর শাসন জাির কের। । এ  তারা সবার সােথ কের। একজন মুসিলম মিহলা 

মুসিলম পু ষ ক িনেয় কের য অত াচার এর ীকার হয়, একজন অমুসিলম নারী 

ও মুসিলম িববাহ কের একই য ণার ীকার হয়। িক  পাথক  হেলা , ি তীয় জন 

অত াচার এর ইিতহাস স েক অনবিহত থােক।  এবং য মুসিলম নেয়, স তা 

আেগ থেকই অত াচার এর ইিতহাস জন , স তার মা কািকমা, িদদমা সবাইেক 

অত াচািরত হেত দেখ বেড়া হেয়েছ, স অভ । তার বেরােনার উপায় নই। 

নািরিজবেনর অ  িহেসেব এ েক মেন নওয়ার িশ া তােক দওয়া হেয়েছ। িক  

, এক  অমুসিলম মেয় যখন এেদর জােল পা িদেয় , িবেয় কের আেস , তার 

পে  এ  আেরা ঃখ জনক, তার ে  অত াচার এর মানিসক চাপ অিধক 

ভায়াবহ।  

    ি ান, ই িদ , িহ ু  , অনেকই ধম িব াস ত াগ কের চেল আেস, িক  

তােদর পুরাতন ধরেনর িত এ  তী  াভ থােক না । পর , এক মুসিলম যখন 



ধম ছাের, স বেড়া ঃখ ক  পেত ত াগ কের। ধম অিভ তা তার মেন গাঢ় 

িত তার চাপ ফেল। কারণ স বুঝেত পাের , তারা কতটা পরাধীন, কতটা মুখ , 

কা  িপিছেয় , যখােন বািক সমাজ এিগেয় চেলেছ , সখােন মুসিলম রা তােদর 

মধ যুগীয় পাশিবক ধ ান াথনা থেক বিরেয় আসেত পােরিন। িনেজর ধেমর , 

সই ধম পালন কির অসহায় মানুষ দর অ ানত এবং মূখতা দশন অসহ 

বদনাদায়ক।  

  
(( তথ  ান এর িনয় ণ)) 

Osherow িলেখেছন , " weed in the peoples temple and 

especially in johnstown Jim Jones controlled the 
information to which member would be exposed. 
effectively shifted any decent that might arise within the 
charts and instilled discuss in each member for 
contradictory message from outside. after all what 
credibility could be carried by information supplied by 
'the enemy' that was out to destroy the purpose temple 
with 'lies'? seeing no alternative and having more 
information and members capacity for decent or 
resistance was minimised, moreover for most members 
part of the temple attraction resulted from their 
willingness to relinquish much of the responsibility and 
control over their lives. These were primarily the poor the 
minorities the elderly and the unsuccessful.  They were 
happy to exchange personal autonomy ( with its implicit 
assumption of personal responsibility for their plight) for 
security , brotherhood, the illusion of miracles, and the 
promise of salvation. Stanly cath , a psychiatrist who has 
studied the conversation techniques used by cults, 
generalizes , ' converts have to believe only what they are 
told. They don't have to think and this release tremendous 
tensions' (Newsweek 1978a)" 
 মুসিলম দর অব াও উপ  ব াখ া থেক পির ার দওয়া যায়। ইসলািমক 

দশ িলেত েত ক  তথ -উপা  পু ানুপু  িনয় ণ থােক, য দেশর বাইের 



খুব কম খবর বেরায়, য কারেণ ওখােন যু  চেলা আমরা যুে র খবর যমন পায় 

না তমিন ওখানকার মানুেষর দিনক জীবন যাপেনর খবর পাওয়া অসাধ । এবং 

একইভােব বাইেরর পৃিথবীর খবর এখনকার সাধারন জনতা পায়না। যটু  ও স র 

এর কািচ চািলেয় আসল খবর কমােনার চ া কের। আর মুসিলম িবেরাধী কথার 

কােনা আভাস পেলই , যু  করার মিক িদেত থােক। পূবকােল মাঃ ও 

আেশপােশর খবর এবং তার দেলর মানুষ দর িচ া এমন ভােব িনয় ণ করেতন , 

য তার মুেখর যেকােনা কথাই তারা খবর বেল মেন িনত। সমােলাচনা র 

পরাকা া বেল িবচার করত।  

      Jenna mills ম ব  কেরন,  

   " I was amazed at how little disagreement there was 
between the member of this church. Al and I could not 
even agree on whom to vote for in a presidential election. 
Now that we all belong to a group family arguments 
where becoming a thing of the past. There was never a 
question of who was right because Jim was always right. 
when our large household made to discuss family 
problems who didn't ask for opinions instead we put the 
question to the children what would Jim do .it took the 
difficulty out of life. there was a type of manifest destiny 
which said the cause was right and would succeed. Jim 
was right and those who agreed with him were right if 
you disagree with him you are wrong, it was as simple as 
that.  
    Osherow বেলন ,  

" do it is unlikely that he had any formal exposure to the 
social psychological literature, Jim Jones utilise several 
very powerful and effective techniques for controlling 
people's behaviour and altering their attitudes. some 
analyses have compared his tactics to those involving in 
'brainwashing', for both include the control of 
communication, the manipulation of guilt, and the power 
of people's existence , as well as isolation, and exacting 
regiment physical pressure, and the use of confessions. 



But using the time brainwashing makes the process sound 
so esoteric and unusual. there was some unique and scary 
elements in Jones personality paranoid delusions of 
grandeur,  sadism and a preoccupation with suicide. 
whatever his personal motivation however,  having 
formulated his plans and fantasies he took advantage of 
fail established social psychological tactics to carry them 
out. The decision to have a community destroyed itself 
was crazy but those who perform the dead were normal 
people who are subjected to a tremendously provocative 
situation the victims of powerful internal forces, as well 
as external pressures. " 
   এই সং া খুব ভােলাভােব ব াখ া কের য িকভােব সু  াভািবক মানুষেক 

পাগলািমর চরম অব ায় িনেয় যাওয়া যায়। যিদ স পাগল নতার মেধ  সরকম 

উ াদ মতা থােক। একই ঘটনা ঘেট জামািনেত। িহটলার উ াদ িছল। িক  ল  

ল  সাধারন জনতা িব াস কেরিছল য স দবতার সমান ,সমােজ তার লে  ই 

মূল ল ।  

     অনুগামীেদর িচ া ভাবনার উপর, এরকম ভােব ক া কের রেখিছল মাঃ । এ 

অনুগামীরা তােক িনেজর থেকও বিশ স ােন সুর ায় রাখত। একবার মিদনার 

বাজাের অসরা বেল এক ব ি  মাঃ ক শ করেত চাইেল, (বা ভুল কের শ 

কের ফলেল) তার অনুগামীরা হইহই কের, তােক ঠলা মের মা েত ফেল 

িদেয় বেল *িপিছেয় যাও, আমােদর নবীর গােয় শ করার মেতা মতা তামার 

এখেনা হয়িন!"  

    অ া মাঃ এর উপর তার অনুগামী দর  ভি  এবং িন া দেকহ মু  হয়, 

সকথা ম ায় িফের িগেয়, স তার মািলক, যারা ম ার স া  ব ি  িছেলন 

তােদরেক জানাই। মাহা দেক ম ােত যমন স ান পেত কখেনা দেখিন, 

যখােন মিদনােত তার অনুগামীরা তার নামাজ পড়ার আেগ তার জল জাগাড় 

করার জন  লু ূ ল হেলা কা  করিছল। স জানায়, মাঃ মিদনা ট য়ং ভগবান 

এর প ধরেনর কের রাজ  করেছ। এবং কাল েম তারাও িসঁিড় িব াস করেত 

 কের। মানুেষর মেন সাধারণত এক  িজিনসই কাজ কের; অসংখ  মানুষ যখন 

এক  িনিদ  মানুষ, বা এক  িনিদ  িব াস ক অনুসরণ কের চেলেছ, সটা িমথ া 



হেত পােরনা। এইভােব আহমদ ছফা িচ াভাবনা ঘুিরেয় িদেয় সবার যুি র লাক 

ঘ েয় সবাইেক আ াহর আ েয়র িনেচ িনেয় আেস এবং তারপর িনেজ ভগবান 

হেয় বেস।  

      জানস town এর গণ আ হত ার মমাি ক ঘটনার িতন মাস পর মাইেকল 

 বেল এক ব ি , যার ওপর চােচর থেক এক  ফা  এর বা  বাইের, িনেয় 

আসার দািয়  দওয়া হেয়িছল, স সম  সংবাদপ েক ডেক এক  স 

িম ংেয়র আেয়াজন কের। সখােনই জনসমে  স জানায় জা েক ভুল বাঝা 

হে  এবং আ হত া করার ক আেগর য টপ রকিডং স  জনসমে  

কােশর আেবদন জানায়। (আেগই উি িখত) । বা  সংবাদদাতা দর হােত 

তুেল িদেয় স বাথ েম েবশ কের এবং িনেজর মাথায় িল কের আ হত া 

কের। মৃতু র আেগর এক  নােট স জানায় "তার মৃতু র জন  যিদ কােনা 

পিরবতন হয় তাহেল এই আ  বিলদান সাথক!"(Newsweek, ১৯৭৯l) এই 

ঘটনা িক আ হত ার িপছেনর মেনােরােগর এক  বড় ব াখ া নই ? 

     Jenna mills এবং অন ান  িকছু ভ  যারা পপার স া ল ছেড় বিরেয় 

এেসিছল এবং সবেথেক সা ার তােদর সবাইেক মৃতু  তািলকার একদম শীেষ 

রাখা হয়। জনা জন ান থেক বিরেয় আসার পেরও মাগত মৃতু ভয় বুক ত 

কারণ স জানত তার াণ এর উপর  জানেসর চাখ পেড়েছ। যেকােনা সময় 

যেকােনা মুহূেত তােক মের দওয়া হেত পাের। এবং সিত  পপার স া ল এর 

গণ আ হত ার এক বছেররও অিধক সময় পর তাঁেক এবং তােদর মেয়েক তােদর 

বািড়েত মৃত অব ায় পাওয়া যায়। তােদর িকেশার ছেল যও একসময় িপপল  

ট ল এর সদস  িছল, তােক মারেত পাের না , স অন  ঘর এ লুিকেয় থাকায়। 

স জানাই, তারা জানত তােদর ক করা মারেত আসেছ। মৃতু  ােন কােনা 

ধ াধি  র িচনহ পাওয়া যায় িন। একদম কাছ থেক িল চািলেয় মারা হয়। 

Jenna mills ক ায় বলেতা, " মৃতু  আমােদর হেবই, আমেদর মের দওয়া 

হেব, স আজ না হাক, কাল !" Jonestown এর শষ টপ রকিডং এ 

জানস এর মুেখ নাম উ েক কের jenna ক দাষােরাপ করেত শানা যায়। এবং 

িত া জানেত শানা যায় য , "তােদর মৃতু  িবফেল যেত িদেত িতিন পােরন  

না"( Newsweek, ১৯৮০) 



      মুসিলম রা ও অনু প ভােব ধমত াগী ক খুন করা তােদর কতব  বেল মেন 

কের। ধমত াগী দর িত তােদর ঘৃণা অিচ নীয় উ াদনায় ভিত। আপিন যিদ ধম 

ত াগ কের , স  গাপন রােখন, তাহেল আপিন র া পেলও পেত পােরন। 

িক  , আপিন যিদ এব াপাের এবং অত াচার এর ব াপাের সা ার হন, আপনার 

মৃতু  অবধািরত। যারা ইসলাম এর িব ে  যায়, তারাই িনেজর ংস ডেক আেন। 

কারণ মাঃ এর বাণী অ াথক, " But if they turn renegades, seize 

them and slay them , whenever ye find them " ( 4:89) 
 
 
        
 
     
    
 
  
     
 
   
অ ম অধ ায় :: 

 (( ভীিতর মেনািবদ া)) 

আ রিতমূলক ব ি েদর ভােলাভােব বুঝেত গেল আেগই সাইেকাপ ািথক 

ব ি েদর ব াপাের -এক  িবষয় স েক অবিহত হাওয়া ভােলা। আ রিতর র 

বিশ  েলা সূ , এবং তারা কপটতা বজায় রাখেত স ূণ কায ম।আবার 

সাইেকাপ াথ বা মনিবকার  ব ি েদর মেধ ই আ রিত মূলক ব ি র বিশ  

িল অিতরি ত েপ আ কাশ কের। আমরা যিদ এই বিশ  েলা স েক 

একদম কঠাক ান লাভ করেত পাির , তাহেল, কপটতা আড়ােল লুিকেয় 

থাকেলও আমরা একজন আ রিত মূলক ব ি  ক সহেজ শনা  করেত পারেবা।  

     সাইেকাপ াথ এবং sociopath কথা  চিলত আখ া। মেনােরাগিবদ া আর 

িব ােন য ব ািনক শ  ব ব ত হয় স  হল, " antisocial 

personality disorder"(ASD). এই অধ ােয় আিম চিলত শ িল ব বহার 

করব।  



     NPD ( narcissistic personality disorder )  মেনােযাগ 

আকষেণর িত এক আেবগ বণ, আ ল কামনা কট কের তােল। অপরিদক, 

সাইেকা/ সািসওপািথ আ  পিরতৃি র িত এক আ ল কামনা জািগেয় তােল। 

মেন করা হয়, ি তীয়  থম র  কম বাধাযু  এবং কম বা ব বুি  স  

কাশ। অেনেক মেনািবদ র এ ও মেন কেরন , য র িম েণ এক  নতুন 

ধরেনর মেনািবকার দখা িদেত পাের , যােক " psychopathic narcissism 

" য  জানা পূণ স  হেলা সামান  তারতম  থাকেলও NPD, 

psychopathy narcissism, এবং Anti-social personality 

disorder এর একই মানিসক রাগ এর মা িবন াস।  

   বাকিনন বেলন , " psychopaths , like narcissists, lack 

empathy , but many of them are also sadistic; they take 
pleasure in inflicting pain on their victims or in deceiving 
them. They even find it funny !" তার  " Malignant self 

love " এ িতিন লখান ,  

     " Narcissist are simply indifferent they are not evil 
balak the intention to cause harm. Callous and careless in 
the conduct and in their treatment of others. That I will 
conduct his of handed and absent minded not calculated 
and premeditated like psychopaths. …. When the 
egocentricity, lack of empathy,sence of superiority of the 
narcissist cross fertilizes with the impulsivity , 
deceitfulness, and criminal tendencies of the anti social , 
the result is a psychopath, an individual who seek the 
gratification of selfish impulses through any means 
without empathy or remorse."  
     " Like narcissist , psychopaths lack empathy and 
regard other people as mere instruments of gratification 
and utility or as objects to be manipulated. Psychopath 
and narcissist have no problem to grasp ideas and to 
formulate choices, needs preferences, course if action and 
prioritirs. But they are shocked when other people do the 
vary same.  



    Most people accept that others have rights and 
obligations. The psychopath rejects this quid pro quo. As 
far as he is conserned, only might is right. People have no 
rights and he , teh psychopath , has no obligations that 
derive from the 'social contract' . The psychopath holds 
himself to be above conventional morality and the law. 
The psychopath cannot delay gratification. He wants 
everything and wants in now. His whims urges catering 
to his needs , and teh satisfaction of his drive take 
precedence over the needs, preferences and emotions of 
even his nearest and dearest. " 
  মাঃ এর মেধ  এই সব বিশ  িল ই উপি ত িছল। তার চােখ অন  মানুষ এর 

জন  অিধকার িছল না।তার কথা ই শষ কথা, অন থা হেল ংস। তার িস া  শষ 

এবং ভগবান এর িস া । কােনা যুি  ছাড়াই , মিক ইিবং মৃতু  ভয় দিখেয় 

মানুষ ক বশ এ এেনিছল। দািব কেরিছল য তার অনুগামী র ধু তার কথা মেন 

চলেব , সব িকছু ত াগ কের, তার কথাই মাথা পেট নেব।  

   " But no! by the lord! The can have no real faith until 
they make you judge in all disputes between them ! And 
find India shows no resistance against your decisions. But 
except him with the fullest conviction"(4:65) 
    " No we living man and no believing women has a 
choice in their own affairs when Allah and his messenger 
have decided on an issue"( 33:36) 
    Vaknin  এর মেত এরকম মানুষ কােনা রকম অনুেশাচনা বাধ কের না । 

তারা মানুষ ক িনেজর জােল ফাসাই। তার কথা েন য চেল, তার সব ভােলা, 

তার সমােলাচনা যারা কের তােদর সব খারাপ। তারা পৃিথবী ট াস নওয়ার 

যাগ তা রােখ না। আ কািম ব ি , সমাজ িবেরাধী সাইেকাপ াথ, এটা ম 

ভােলাবাসা অনুভূিত স ক অপারক হয়।  

    মাঃ এর এত অন ায় করার পেরও, অগিণত মানুষ এর মৃতু র র কারণ হবার 

পরও কােনা অনুেশাচনা িছল না। তার অত াচার এর বণনা আিম পূব আধ ায় 

িলেত িদেয়িছ। সব অন ায় এর ন ায তা দান কেরিছল দিবক আ প  সমথেন র 

মাধ েম।  



      একজন সাইেকাপ াথ এর মানিসকতা সবেথেক ভােলা বাঝা যায় উদাহরেণর 

সাহােয । যমন , cameroon hooker নামক এক ব ি র ঘটনা য  বণনা 

কেরেছন ক াথিরন রমসল া । আপনার মেন হেত পাের এর সােথ মাঃ এর িক 

স ক। িক  শষ পয  পেড় িমল দেখ আ য হেবন।  

    ১৯৭৭ সােল িড় বছর বয়সী কািলন ার ওেরগন ছেড় তার ব ু  র সােথ 

দখা করেত বিরেয়িছল, য ক ািলেফািনয়ােত থােক।  

     স রা ায় িগেয় হাত তুেল এক  গািড় থামাল দখল গািড়েত বেস িশ সহ 

এক দ িত। স কােনা িবপদ এর আভাস পেলা না এবং তােদর স  িনল। 

িকছু র িগেয় পু ষ  জানােলা য সামেন রা ায় বরফ থাকার স াবনা আেছ। রা া 

একটু বদল করেত হেব। কািলন রািজ হল। তারপর গািড় চািলেয় মােঠর মেধ  

িদেয় এেক িনজন জায়গায় দাঁড় কিরেয়, ক ােমরন কিলম ক জার কের গািড় 

থেক নামল এবং তার গলায় ছুির ধের বলল তার সােথ সহেযািগতা না করেল স 

টােক মের ফলেব। তার হাত মুখ বেধ, তার মাথা এক বাে র মেধ  রেখ তােক 

তােদর বািড়েত িনেয় গেলা। এ সবিকছুেত পূণ সহেযািগতা কেরিছল তার ী 

জিনস।  

         বািড়র মেধ  িনেয় িগেয় কািলন ক তারা এক  অ কার ঘর এ ব ী কের 

, তার হাত মাথার উপের তুেল এক  চামড়ার দিড় িদেয় উপেরর এক  পাইপ এ 

বঁেধ ঝুিলেয় রাখল। চাখ বঁেধ িদল, এবং মিক িদেল এখেনা িকছুই  হইিন। 

রাত এখেনা বািক !! 

     কািলন িচৎকার করেল স জানােলা, বিশ শ  বর করেল, তার গলা িচের 

তােক মের ফলেব। তারপর স তােক চাবুক িদেয় মাগত িনমম ভােব আঘাত 

করেত  কের। স ূণ দেহ আঘাত কের। যতই সই িনহসহাই মেয়  

িচৎকার করেত লাগেলা, ততই ক ােমরন এর ধষকামী বাসনা বাড়েত থাকেলা। 

তারপর স তার পােয়র িনেচ এক  পি কা রাখল, কািলন তার বাধা চােখর 

কাপড় এর িনেচ িদেয় সামান  তািকেয় দখেলা, সই অ ীতাপূণ পি কা েত 

এমিন এক হাতপা চাখ বাধা ন  নারীর িচ  রেয়েছ, যার সােথ একইরকম 

অত াচার করা হে  । 

    এর ক পের কাম ন এবং তার ী জিনস ওই ঘর এ িফের এেস কািলন এর 

সামেনই যৗন স েক িল  হেলা। কািলন এর সােথ এই অত াচার সারারাত 

চলেলা। এই ঘটনা বুি   কারী এবং মমাি ক।  



       এই দ িত এমন িকছু ডাকাবুেকা লাক িছল না। শা  ভােব থাকেতা , এক 

ভাড়া বািড়েত, তােদর বািড়র পােশই থাকেতন, এক বৃ  দ িত। তারাও 

কােনািদনও অ াভািবক িকছু ল  কেরিন।  

    ক ােমরন এবং জািনস এর দখা হেয়িছক ১৯৭৩ সােল। যখন জিনস এর 15 

বছর বয়স। একজন মেয় মৃগী রাগী এবং তার আ স ান ান িছল একদম কম, 

তার ামীর সম  ই ার িত স মাথানত করেতা। িববােহর পর ক ােম ন তার 

পিরচয় কিরেয় দয়, িহং  যৗণ স েকর সােথ এবং তার অনুমিত ট তার সােথ 

এক ধশ মশ কািম যৗন স েকর সূ পাত কের। ম দ হীন জিনস ামীর 

মেনােযাগ অজন করার জন  সবিকছুর মেতা এ  তার ামীর ই া মেন নয়।  

    Roy Hazelwood এবং ann burges, ২০ িড় জন মিহলার ওপর 

গেবষণা কের যােদর পাটনার রা যৗণ ধষকামী ভাবনা পাষণ কের, এবং গেবষণা 

শেষ এই িস াে  আসা যায় য, বিশর ভাগ সময় পু ষ এর যৗন ক নার দাসর 

হয় তার ীর স ী। পু ষ  ী ক িনেজর িত িনভরশীল কের তােল এবং তার 

খয়াল খুিশ ধষকামী ক না তার উপর চািপেয় দয়।  

      এই একই রকম স ক গেড় ওেঠ এক ধম য় নতা এবং তার অনুগামীেদর 

মেধ । নতা তার ক না অিতরি ত কের অনুগামীেদর মাথায় চািপেয় দয় এবং 

শাি  অত াচার মাধ েম তােদরেক সটা পালন করেত বাধ  কের। সময় বাড়ার 

সােথ সােথ অত াচার বাড়েত থােক এ অনুগামীরা নতার সকল কার ই া মাথা 

পেত নই।  

     Hazelwood বেলন , " it is important to understand that 

the ritual is an heterosexual sadist inheritanly  believes 
that all women are evil. consequently if and when 
businessman set out to prove the hypothesis is this select 
nice middle class women who are apparently normal." নারী 

বলতার সুেযাগ িনেয় তােক আ সমপণ করেত বাধ  কের।  

      ি ভি র সােথ ধম য় নতারা যভােব সাধারণ মানুেষর িদেক তাকায় তার 

কােনা পাথক  নই। তােদর িবকৃত মি ে র চেল য স িনেজ ছাড়া বািক সব 

মানুষ শয়তােনর িত প। যার কারেণ বারবার এই শাি  এবং অনুেশাচনার কথা 

বলা।  



      মাঃ এর নারীেদর িত ধারনা িছল অনু প। স ভাবেতা নারীরা সাধারণত 

বুি হীন এবং িব াসী হীন। তােদর আসল উে শ  হেলা পাপ করা এবং স ক 

দখােশানার অভােব উ ে  যাওয়া। সই কারেণ ওেদর উপর কতৃ  বজায় রাখা 

েয়াজন। মুসিলম মিহলা দর  িহজাব পড়েত বাধ  করা হয় ওই জন , যােত তারা 

সংযত থােক।  

      সবাই িনেজর ি ভি েত পৃিথবী ক দেখ। সৎ মানুষ মেন কের পৃিথবীর 

বিশরভাগ মানুষ সৎ এিবং িব াসী। এ েক বলা হয় অিভে প নীিত অিভে প 

নীিত। Sigmund Freud এর মেত , " projection is the 

psychological defence mechanism whereby one projects 
once owned undesirable thoughts motivations desire and 
feeling on to someone else, emotions or excitations which 
the ego tries to word of our spirit out and then failed as 
being outside ego …...perceived in another person." 
     মাঃ এর িনিষ  ভাবনা িচ া িছল পােপ পিরপূণ। সাধারন ভােবই িতিন 

ভাবেতন তার আেশপােশর মানুেষর ভাবনা-িচ াও একইরকমভােব পােপ পিরপূণ 

এবং তােদরেক সংযত করার একমা  উপায় হল শাি র ভয় দখােনা। আেগ রাধা 

এেত আমরা দিখেয়িছ িকভােব িচ া ভাবনার উপর িনয় ণ তথ  িনয় ণ এবং 

শারীিরক শাি  দােনর মেধ  িদেয় ধম য় নতারা এ ধরেনর আিধপত  বজায় রােখ।  

      পূণ বয়  নারী রা তােদর ঋতুমাস এর সময় শারীিরক বলতার কারেণ 

কঠাক উেপাস করেত পাের না বেল, মাঃ সিদেক তােদর "ধম পালেনর 

অ মতা" বেল উে খ কেরন। এবং একই কারেণ তার িবকৃত মি  ধারণা কির 

নাই তারা বুি  িবচােরও অপারক।  

      মাঃ এর ধারণা অনুযায়ী একদম শেষর িদন না আসা পয  কান মানুষ 

জা াত লাভ করেত পাের না। ততিদন মৃতু র পরও তারা কবল তােদর কবর ান 

পায়, এবং নারী দ র জানেত কান ান নই স  িতিন  বেলন।  

      Hooker দর বািড়েত িফের আসা যাক। সখােন ক ােম ন কািলন এর 

উপর সব রকম অত াচার য মানুেষর ক নার অতীত চালাি ল। একিদন তােক 

অভু  রাখার পর তৃতীয় িদেন তােক িডম সালাদ খেত দওয়া হয়। হট ার 

জজিরত কািলন সই খাবার পুেরা খেত না পারেল, তােক আবােরা ব াঘাত 

করা হয় এবং ক ােমরন তােক জানায়  খাবার পাওয়ার জন  কািলন এর কৃত  

থাকা উিচত। তার ী কানিদনও ক ােম েনর এই অত াচােরর িব ুমা  িবেরািধতা 



কেরিন। ক ােম ন যখন তােক এক  যৗনদাসী ব ব া করার িস া  জািনেয়িছল, 

এখন িবনার আেগ স রািজ হেয় িগেয়িছল কারণ ামীর মেন ভ  করার সাহস তার 

িছল না। এই দ িতর বািড়েত বি  হেয় ,শারীিরক অত াচােরর জজির,ত হেয় 

কািলন 8 মাস কা েয় দয়। তােক আঘাত কের এবং তার িচৎকার েন 

িবকৃতকামী পিরতৃি  পেলও ,ক ােম ন তার সােথ কখেনা যৗন স েক িল  হয় 

িন। যখন জানেত চেয়েছ কেব টাকা ছাড়া হেব তখনই ক ােম ন উে  

জািনেয়েছ "তাড়াতািড় ই ছাড়া হেব"। ধু ধু ব াঘাত নয়, তােক ব িতক 

শক দওয়া হয়, এক  লং করালার চামড়াও পুিড়েয় দওয়া হয়। িদনেশষ এ 

তােক এক  ছা  অ কার ঘের িশকল ছাড়া থাকেত দওয়া হয়। শখহা  িধেন 

িধেন িধেন াধীনতা র জায়গা হেয় ওেঠ।  

 
(( শারীিরক িনয় ণ বনাম মানিসক িনয় ণ)) 

 আ রিতমূলক ব ি  এবং সমাজিবেরাধী সািশওপ াথ রা িশকাির। এটা সবার উপর 

আিধপত  িব ার করেত চাই। যমন আিম আেগই উে খ কেরিছ সবার খাওয়া বসা 

জ -মৃতু র উপর কতৃ  কােয়ম করা তােদরেক চরম দিবক পিরতৃি  দয়। 

িনেজেক ভগবান বেল ভাবেত  কের। চরম মতা িনদশন। থেম তারা সািবক 

ভােব তােদর িশকারেক ব ী কের রােখ প র মত তােদর সােথ ব বহার কের এবং 

সবেশেষ তােদর িচ া ভাবনার উপর দখল কের নয়।  

      লীন তার জ িদন কাটায় সই ছা  ঘেরর মেধ , যরকম ভােব কাটায় 

ি সমাস এবং িনউ ইয়ার। এক বছেরর বিশ সময় হেয় যায়। তােক ব ী করার 8 

মাস পর ক ােম ন এক  গাপন পি কা িনেয় আেস, যখােন লখা থােক, " 

they sell themselves body and soul when they sign THE 
SLAVERY CONTRACT"  
       ক ােম ন জার কের কািলন এর া র করার সই কাগেজ। এবং তােক 

মানিসকভােব ভাবেত বাধ  কের য যেকান সময় তােক অপেরর কােছ িবি  কের 

দয়ার অিধকার তার আেছ। স যন সংযত ব বহার কের। স তার মািলক 

(master), দহগত এবং মেনাগত ভােব। ীতদাসী িহেসবটা নতুন নাম দওয়া 

হয় K , এবং িনেজেক ক ােমরন micheal powers বেল উে খ কের। সই 

া িরত কাগেজর মাধ েম তােক িনেদশ দই, তার উপর যখন খুিশ অত াচার এর 

অিথকার তার আেছ , এবং তার কােনা িনেদশ এর অমান  যিদ কািলন কের , 



তেব তােক এমন কােনা ব ি  িকেন িনেত পাের, য হইেতা কাম ন এর মত 

এত ভােলা ব বহার তার সােথ করেব না !  

      এইরকম আ রিত মূলক ব ি েদর সবেথেক িবরত মানিসক ব াপার  হেলা 

এরা িনেজেদর ক সবে  বেল মেন কের। মাঃ এর জীবন এর েত ক  অধ ায় 

এর কািহনী িনমমতা , অত াচার এবং িমথ াচার  এ পিরপূণ । তবুও স মেন 

কেরিছল , স সব  মানব, সবার কােছ া ।  

    কাম ন কািলন ক ভয় দিখেয় রােখ , য তার বািড়র চারপােশ সবসমই 

মানুষ পাচারকারী কা ািন র লাকজন এর যাতায়াত করেছ। সবিদেক চর 

ভিত।বািড়েতও ক ােমরা লাগেলা আেছ ।  স যিদ কােনা  অসহেযািগতা কের, 

সােথ সােথ তােক তােদর হােত তুেল দওয়া হেব। তার ী ও ক ােমরন এর 

িমথ াচার এ স ূণ সায় দয়, এবং কািলন ক মানিসক ভােব িব  কের তােল। 

পের এক সা াৎকাের কািলন জানাই, " he always had things to 

backup his stories and I believe what he said "  
      শারীিরক অত াচােরর এক  সীমা আেছ। বিশবার বাড়াবািড় হেল মৃতু  ঘটেত 

পাের। িক  মানিসক অত াচােরর কান সীমা নই। যত ণ এক  মানুষ 

শারীিরকভােব জীব  থােক তারপর অকথ  মানিসক অত াচার চালােনা যায়। এবং 

মানিসক অত াচার শারীিরক অত াচার থেক অেনক অেনক ণ বিশ য ণাদায়ক। 

যখন অত াচােরর িশকল মানিসকভােব বাঁধা থােক তার থেক মুি  অস ব।  

       কাম ন জানত য পূণ িনয় ণ কােয়ম করেত গেল , তার একজন কি ত 

সহেযাগীর েয়াজন । স কািলন ক িব াস করেত বাধ  করায়, য স আর 

ধুমা  ক ােম ন এর দখেল নই ,মানব পাচার কারী এক সং া র স ি । যারা 

সব , সবশি মান , সব দখেত পায়। এবং এই উপায় অবল ন কের আ কামাক 

সমাজিবেরাধী তার িশকার ক ভগবান প কােনা অি ে র ভয় দখায়।  

      তার জীবন এর দশা একটা সময় পর থেক কািলন মেন িনেত থােক । 

তার আেবগ অনুভূিত  বাধ ব  কের দয়। " The more I played his 

game , the better it was for me . If I fought , it went kn 
forever . "  স বুঝেত পাের, মুি র আেবদন ক ােমরন এর লালসা ক বািড়েয় 

দয়, তাই স িজে স করা থািমেয় দয়। স তার ক না শি  ক কােজ লাগায়, 

বা ব থেক পালােত , িনত  নতুন কথা ভােব , সাধারণ জীবন এর  দেখ । 



কারণ যতই তার মেনর উপর িনয় ণ করা হাক না কন, তার  দখা কও 

থামােত পারেব না  

       কউ আ ার  িত াপন করেত পারেব না । িতিন সব  এবং 

সবশি মান। তার অসীম শি েত িতিন মানুেষর মন পড়েত পােরন। ক ােম ন 

জানত এই মানব পাচারকারী কা ািনর কথা কািলন ক  জানােলা হেলও 

কািলন বােঝ য তার মন কউ পড়েত পারেব না। িক  , মুসিলম রা জািন 

তােদর সম  িচ া ভাবনার িত আ াহর দখল অসীম। ব ী অব া ট  থাকেলও 

কািলন াধীনতার  দখেত পাের। িক  একজন মুসিলম ইসলাম ত াগ করার 

 দেখ াধীনতার কথা ভাবেত পাের না। কারণ আ াহ জেন যােব য !! 

ইসলােমর দাস  িচর ন।  

      ধম ও নতােদর হেত এই এক  অসাধারণ মতা থােক । আমােদর িচ া 

শি  ই আমােদর মানুষ বািনেয় তােল, সম  াণীর থেক  কের তােল । 

Descartes বেলেছন , " I think, therefore I am". যিদ কও মানুষ 

এর িচ া শি র উপর দখল করেত পাের , তােদর িচ া বুি  িবচার মতা থািমেয় 

িদেত পাের, স তামার জীবন দখল কের িনেত পাের। য মানুষ  করেত , 

সে হ জানেত ভয় পায়, স আর মানুষ িহেসেব গণ  িনয়। স এক  জীব  

মৃতেদহ। এবার ভাবুন , আ াহ মানুষ এর িচ ার কথা জানেত পাের , এবং যারা 

তােক সে হ করেছ , তােদর সবার জন  নরেকর আ ন তির কের রেখেছ । 

তােদর হাত কেট আ েন পুিড়েয় দেব , চামড়া ািলেয় দেব, ভুলভাল ভােবল 

িবষা  ফল খাইেয় মের দেব। মাহা েদর কান িস া েক স ান করেলই 

পিরণিত মৃতু ।  

       একবার িদেব মানুষ গাঁজাখুির ট িব াস কের ফেল তার িচ াশি   হেয় 

যায় । বলাই বা ল  , এই কারেণ মাঃ এর অনুসারী র িনেয়জেদরেক ইবাদ "( 

চাকর) বেল অিভিহত কের। 

   একজন মুসিলম মিহলা আমােক অপমান কর কথা বলেল , আিম তার কােছ 

জানেত চায় , ইসলাম য নারী াধীনতা ই িব াসী ময় এবং মাঃ ক মেয় দর 

ক বুি  হীন িচ া মতা হীন ভােব , স কথা িক জান আেছ ? িতিন িক সটা 

িব াস কেরন ? িতিন আেরা ু  হেয় বেল, " আিম আমােদর নবী র বলা সম  

কথা অ ের অ ের িব াস কির। আমার বািড়র র সব নারী রা স  িব াস কের। 



মাঃ ক এ বলেছন , আমরা িচ া মতা হীন, িবচার বুি  হীন । এবং তামার 

বলা নাজােয়জ কথা আিম শত জে ও িব াস করেবা না । তুিম নরেকর আ েন 

লেব। "    এই ধরেনর মগজ ধালাই অিচ নীয়। ধু নারী রাই নই মুসিলম পু ষ 

দর দশা ও অনু প। এরা মানুষ িহেসেব আর গণ  নই, জীব  দহ মা ।  

    ভগবানেক আমরা দখেত পাই না, কবলই মেন কির তার অি  বতমান। 

এবার যিদ এ  মেন করার সােথ সােথ আমরা এটাও িব াস করেত থািক য 

ভগবান আমার িচ া শি র অিধকারী আমার সম  িস াে র অিধকারী, তাহেল 

এত িচ াশীল মানুষ িহেসেব জীবন যাপন করা অবা ব। আ হ এর অবতারণা 

অধম য় তারণা ছাড়া আর িকছুই নয়। স এমন এক অি  যা মানুষেক সম  

রকম অন ায করার অনুমিত  দান কের এবং যারা অন ায় করেত চাই না, ভােলা 

মানুেষর জীবন যাপন করেত চায়, তােদর শাি র জন  নরক নামক এক অত াচার 

সং া চালায়।  

    এই কারেণর সৎ এবং ভােলা মানুষ সৎ এবং ভােলা ঈ র এর পূজা কের, 

অপরিদেক শয়তান মানুষরা দানিবক ঈ েরর পুেজা কের। মুসিলম এর জগৎ 

নারকীয় জগৎ। কারণ তারা এমন এক ঈ েরর অি ে র িব াসী , য ধষকামী , 

মা দান এর অেযাগ  এবং মনিবকর । যা মানুষ এর সাধারণ অিধকার টু  

কের িনেত চায়।    

    " Let those believers who sell the life of this world for 
the Hereafter , fight in the cause of Allah , and whose 
fights in the cause of allah and is killed or gets victory, 
we shall bestow on him a great reward "(4:17) 
 
  (( সরাসির দাস ))  

Ramsland লেখন, " Eventually Coleen , now referred to in 

the house as K , was allowed to do house chores like 
cooking , washing dishes and cleaning teh house. Yet 
whenever cameron yelled "Attention"! She was to strip 
off her clothes, stand in her tiptoe , and reach her hands 
to the top of the doorway between the living room and 
dining room" 



    Sociopath ব ি  এবং মাঃ এর িচ া ভাবনার মেধ  িমল অিনবায। 

Hadith িতিন বেলন, " যিদ কােনা পু ষ তার ী ক হণ করেত চায়, ী র 

কতব / উিচত সব কাজ ফেল তােক হণ করেত দওয়া, " আেরক ােন এ 

িতিন উে খ কেরন , য " ামী ক পিরতৃ  রাখায় ী র সবািধক কতব । " এবং 

যিদ স এই িনয়ম না মােন তাহেল িক হেব ? িতিন অিভশাপ দন , " যিদ ী 

তৎ ণাৎ ামীর আ া পালন না কের , আ হ তার উপর ু  হেবন, যত ণ না 

ামী পিরতৃ  হে । " ," ামী যিদ ী এর উপর রেগ েত যায়, তাহেল আ হ 

এবং ফেরশতা রা সকাল হাওয়া পয  তােক অিভস াত কেরন " 

    এই িনিদ  দাসে র অিভধান মুসিলম  এবং কািলন এর জন  একই। স 

বািড়েত দাসে র গলাব  পের থাকত। ক ােমরন তােক যসব আজ িব শাি র 

কথা শানােত তার সােথও আ হ িনেদিশত শাি র িমল রহস ময়।  

    একবছর এর অিধক সময় ধের কািলন ক মানিসক শািরিকক ভােব অত াচার 

করার পর ক ােমরন তােক িনেজর শয়ন কে  আেন । তার ী পূণ সহেযািগতা 

কেরিছল। সই মুহূেত জিনস মানুষ িহেসেব ব থ হেলা, তার ধষকামী ামীর এক 

ই া িহেসেব তার অি  থাকেলা। িক  িকছু ন পর তােদর ক একা রেখ স 

চেল যায়। সই রাত এ কািলন ধিষত হয় এবং তারপর থেক ক ােমরন তার সােথ 

িনয়িমত যৗন স ক বজায় রােখ।  

     একটা িজিনষ ল  ক ন, ক ােমরণ িক  ক ােমরন িক  এক বছর এর অিধক 

সময় ধের কািলন এর সােত কানরকম শারীিরক স ক গেড় তােল িন। সুতরাং 

psychoath দর কােছ দিহক স ক  জ ির নই, তারা কতৃ  াপন করেত 

চায় মানিসক এবং শারীিরক ভােব। তােদর িশকােরর জীবেনর িত রে  তারা 

আিধপত  কােয়ম করেত চাই, তােদরেক দােস পিরণত করেত চায়। চাই য সবাই 

তােদর পােয় আ সমপণ ক ক তােদর কথা মেন চলুক।  

     কািলন ক ক ােমরন বাইের বেরােনার াধীনতা িদেলও স কখেনা 

পালােনার চ া কেরিন। তার ব মূল ধারণা িছল য, মানব পাচারকারী কা ািনর 

লােকরা তার ওপর নজর রাখেছ।  এমনিক স েত কিদন সকােল দৗড়ােত যত 

এবং ক িফের আসেতা। 

    ি সমােস কািলন এক  বাইেবল এর জন  অনুেরাধ কেরিছল। ফাঁকা সময় শষ 

এই বই  মেন পড়েতা। এটাই তার অত াচার নয় জীবেন একমা  শাি র িদশা 

িহসােব দখা িদল।  



         ইিতমেধ  জিনস তার কাজ হারােলা। তখন ক ােম ন ক করল তার 

বািড়র ীতদাসেক িদেয় স অেথাপাজন করােব। তােক রা ায় রা ায় িভ া 

করেত পাঠােনা হেলা। কাজ  অপমানজনক হেলও কািলন সটা করেত রািজ হল 

এবং কঠাক বািড় িফের আসেত লাগল পালােনার চ া কেরিন। এমনিক রা ার 

কাউেক সাহােয র জন  ও ডােকিন।  

       য কথাটা মেন বার বার উে খ করিছ মানিসক দাস  শারীিরক িশকল এর  

থেক বিশ মতাশালী। যই কারেণ মাঃ আ াহ এর িভয় দিখই মুসিলম দর 

জীবন নরক কের তুেলিছল ।  

    " as for those who disbelieve garments of fire will be 
cut out for them boiling fluid will be put down on their 
heads while bye that which is in their bellies and their 
skins too will be melted and for them are hooked rods of 
iron. whenever in the anguish they would go for from 
thence they are driving back there in and taste the doom 
of burning"(22:19-22) 
        কারআন সূরা এবং হায়ােত এরকম শাি র, মিকর বািন র সংখ া অগিণত। 

যারা আ াহর এবং মাহা েদর কথা িক লাভ করেব তােদর জন  এরকম শাি  

অেপ া কের আেছ। এ  েয়াগ এর কারণ হল যােত কউ কােনা রকম  বা 

সে হ না তুলেত পাের।  

   শািকলা নােম এক নারীেক আিম ইসলাম ত াগ করেত সাহায  কেরিছলাম। স 

আমােক বেলিছল তার পািক ােনর ঠা মা, এই বেল ঃখ কের য রআন পড়া 

সে ও কারআেনর আসল অনুবাদ িতিন কখেনা পেড় উঠেত পােরনিন। 82 বছর 

বয়েস তার চােখর ি  ভাল না থাকায় শািকলা তােক কারআন স ূন পেড় 

শানাই। সম  িকছু েন িতিন ভয় কাঁদেত থােকন। তার মেন পেড় যায় জীবেন 

কতবার িতিন নামায পেড়িন কতবার কত িনেদশ কঠাক পালন কেরনিন। এবং 

তার জন  নরেকর অসীম আ ন অেপ া কের আেছ। এই িব ােস িতিন স ূণ 

ব পিরকর িছেলন এবং েদ অি র হেয় উঠিছেলন। তার জীবেনর শষ চার বছর 

িতিন ভয়াভয় কাটান। রােগর শয াশায়ী হেয় গেলও কখেনা নামাজ পড়েত আর 

কানিদনও ভুল হয়িন তার 

     এই কারেণ "মধ বত  বা নরমপ ী ইসলাম" এক  ভুল ধারণা। কারআনেক 

িব াস কের কখেনা মধ প া অবল ন স ব নয়. কারণ সখােন আনুগত  যমন 



চরম শাি  ও তমিন চরম। য সম  মুসিলমরা িজহােদ বা আত বাদী কাজকেম 

যু  নয় তার একমা  কারণ হল তারা তােদর ধম স েক যেথ  অবগত নয়। 

পুরােণর আসল স ূণ প তারা জােন না নইেল িজহাদী হেত তােদর সময় লাগেব 

না।  

      Carlos bledsoe , William Andrew young ,,, এরকম অসংখ  

আেমিরকান িকেশার তােদর উ ল ভিবষ ত হাতছািন মািরেয় কারান পেড় 

ংসা ক ধেম িব াস কের আত বাদী অে  পিরণত হেয়েছ এবং মানব হত ার 

কারণ হেয়েছ।  িকেশার মেন এই যু িব েহর আকষণ বিশ। তাই তািলবান আল-

কােয়দার আত  গা ীর নতারা বৃ  হেলও যারা িজহাদী হামলায় াণ দয় তারা 

িক  সবাই িকেশার ত ণ যুবক।  

      আমরা আমােদর গ  চািলেয় যায়। ক ােমরণ কািলনেক জানায় য তার উপর 

নজর রাখার জন  স 30000 আেমিরকান ডলার সই মানবািধকার সং ােক 

িদেয়েছ। কািলন  এর জন  তােক অেনক আিথক তা করেত হেয়েছ এবং তার 

উিচত আেরা ভােলা সংযত ব বহার করা। ধীের ধীের স তােক তার পিরবােরর 

সােথ কথা বলার এবং িচ  লখার অনুমিত পয  দয়। এবং কািলন তার 

পিরবােরর সােথ দখা করার অনুেরাধ জানােল তােক এক  গািড়েত তার মেধ  

বাে  ব  কের এক স াহ বি  রােখ পিরবােরর সােথ দখা করেত িনেয় যাওয়ার 

শত িহসােব। যােত িতেবশীরা কােনা রকম সে হ না কের তার জন  তােদরেক 

বেল য স িকছুিদেনর জন  সাউথ ক ােরািলনা বড়ােত যাে ।  

     কািলন স বাে র মেধ  বেস িতনিদন ধের গািড় যা া কের তার পিরবােরর 

কােছ পৗঁছায় এবং ক ােম ন তােক বেল য পিরবারেক স যন তার পিরচয় দয় 

িনেজর হবু ামী বেল। তােক বািড়র সামেন নািমেয় িদেয় তিড়ঘিড় কের ক ােমরন 

চেল যায়। তার পিরবার তার পাতলা চন জজিরত জজিরত দহ অব া ল  কের 

িক  িকছু বেল না অেনকিদন পর মেয়র সােথ দখা হয়। তােক এতিদন কাথায় 

িছল িক করিছলা  করােত স কঠাক কান উ র িদেত পাের না। কািলন এর 

বান জানায় "আমরা িদিদেক অেনক রকম  কেরিছলাম। কােনা িকছুরই স 

কঠাক উ র িদেত পােরিন। তার চােখ আর িব ল ি  িছল!" 

      পেরর িদন সকােল কািলন তার মােয়র সােথ চােচ যায় এবং সখােনই তাঁর 

সই মণ শষ হয়। ক ােম ন তিড়ঘিড় কের এেস তােক আবার ফরত িনেয় 

যায়। এবং পেরর সােড় িতন বছর আবার কািলন ক ােমরেনর সােথ ব ী অব ায় 



জীবন কাটােত থােক। া  খারাপ হেয় যায় স আেরা রাগা হেয় যায় চুল পেড় 

যায়। ক ােম ন আেরা িকছু যৗনদাসী আনার ব ব া করার কথা বলেত থােক। এবং 

তােক এমনভােব িনয় ণ কের য কািলন ও স ব ব া করেত রািজ হয় এবং 

বািড়র িনেচ এক  সুর  খুেত  কের।  

      ক ােম ন কািলন এর সােথ যৗন স ক আেরা ঘন ঘন হেত থােক। তার ী 

কািলন এর িত িহংসা বাধ হেত থােক। মানিসক শাি  পাওয়ার জন  স বাইেবল 

পড়া  কের এবং চােচ যাওয়া  কের। কিলন ও মােঝ মােঝ তার সােথ 

যেত থােক এবং ধেমর শাি  পায়। িববৃিতেত দখা গেছ য ক ােম েনর ও ধম য় 

আ হ িছল। িক  স  িছল মূলত নারীর আ সমপেণর গে র উপর। স প ায় ই 

আ াহাম ,সারা ,হাগারএবং তােদর যৗন দাসী কথা উে খ করত, এবং বলেতা 

নারীর এই ভূিমকায় ভগবােনর ই া।  

        এ  এক  খুব পূণ তথ  য সম  সমাজিবেরাধীেদর দর এক  ধম য় 

আ হ থােক। তারা সবাই ভগবােন িব াস কের এবং এক  ধম মেত িব াসী। 

তােদর অন ায় এবং অপরােধর ন ায  তারা তারা ায় ধম  থেক তুেল দয়। 

এেত তারা মা  সমথন এবং আ  পিরতৃি  লাভ কের।  

       এই কারেণই মুসিলমরা কখেনা মহ েদর অন ায়-অত াচােরর এবং িনমম 

মানিসকতার কথা েন ঘৃণা ট মুখ ঘুিরেয় নয় না। তােদর িচ া শি র অভাব এর 

কারেণ তারা নয় এবং অন ােয়র পাথক  ভুেল যায় এবং যেহতু এক জায়গায় 

ভগবােনর ত এর ছা া মারা আেছ , স েক তারা যেথ  মাণ হেল মেন পেড়।  

       জিনস তার পািরবািরক অশাি র কথা চােচর িকছু সদস েদর জানাই। বেল 

য তার সম  স কই পাপ পূণ। এখন চােচর ফাদার তােক জীবন থেক পাপ র 

করার পরামশ দন।  

        ১৯৮৪ সােলর ৯ ই আগ  িজিনস কািলন ক কাজ থেক তুেল িনেয় 

আেস এবং তােক জানাই মানব পাচারকারী কা ািনর কথা , দাসে র কািজগ 

পে র কথা , সব িমেথ । লীন এ েলা েন বুঝেত পাের য ক ােম েনর সােথ 

তােক বঁেধ রাখেব এমন মতা আর কােরা নই। স তার সম  ব ন থেক মু ।  

        বাস শন থেক এেস ক ােমরনেক ফান কের কের জানায় স সম  

িমথ া কথার কথা জেন গেছ এবং স চেল যাে , তােক ছেড় স বািড় িফের 

যাে । ক ােম ন কাঁদেত থােক এবং তােক িফের আসেত পাের। সেবর াধীনতা 

অজন কারী মু  কািলন স কথায় কণপাত কের না এবং বািড় িফের যায়। সােড় 



সাত বছেরর বি জীবেনর পর আবার নতুন কের িনেজর জীবন খঁুেজ নওয়ার পেথ 

বিরেয় পেড়। " I got on the bus and I left" স পরবত েত 

সাংবািদকেদর জানায়। সত  তােক ব ন থেক মু  কের।  

    এই ভােবই ধম য় নতারা ও িমথ ার জােল আেশপােশ অনুগািমেদর ক বঁেধ 

রােখ। তােদরেক ধম য় মায়ার জােল জিড়েয় রােখ। গ য় ফেলর কথা নরেকর শাি  

কথা সম ই তা িমথ া !! েত ক মানুষ িক  এ  জােন! িক  আমরা উপলি  

করেত পািরনা ,মায়ার জাল থেক বেরােত পাির না।   যিদ কােনা মানুেষর 

বাধদয় হয় স সত  লাভ কের স ব ন থেক বেরােত পাের স িচরজীবেনর 

মেতা াধীন।  

     উপ  গ  ট উি িখত দাস  কা ািনর কান মােন হয়না। কািলন িছল 

একজন পূণবয়  যুবতী। িক  যেহতু তার াধীনতা কেড় নওয়া হয়, বাইেরর 

জগেতর সােথ সম  স ক িছ  কের দওয়া হই, স বি  অত াচােরর জীবন 

কাটােত থােক তার িচ াশি র যুি েবাধ লাপ পায়। সামান  িমথ া স ধরেত 

পাের না। জিনস এর সহেযািগতায় তার মাথা িলেয় দয়।  

    ধম রা িকভােব তােদর চ ালা চামু ারা দর সহেযািগতায় মানুেষর মাথা 

িচিবেয় খায়। তারা সই চ ালা চামু ারা সহেযািগতায় অেলৗিকক কা  দখায় 

তােদর ধম চার কের, তােদর উভয় প  লাভ ভাগ কের। এবং যেহতু অেনক 

মানুষ আেশপােশ যাগাড় হেয় যায় যুি পূণ বুি মান মানুষ ও দেল িভেড় িগেয় 

িব াস করেত  কের দয়।  

     1950 সােল মেনািবদ solomon ash এক  গেবষণা কেরন , জ েত 

মাণ হয় য কত সংখ ক মানুষ তােদর িনেজেদর যুি  এবং ি ভি  ছেড় 

দলীয় ি ভি র িত মত দেব।  

      থেম একদল মানুষেক আলাদা আলাদাভােব  িচ  দখােনা হয় যখােন 

ি তীয় িচ েত থম িচ  দখােনা এক  সাজা লাইন শনা  করেত বলা হয়। 

যখন তারা একা উ র িদে  তখন তােদর সনা  করেত কান অসুিবধা হয় না। 

িক  যখনই তােদর এক  দেলর মেধ  ফলা হয় তখন দখা যায় য বিশর ভাগ 

লাক য কথার উ র িদে  স  ভুল হেলও সবাই সই উ র  দয়ার চ া 

করেছ। মা  29 শতাংশ মানুষ কঠাক উ র িদে  এবং দেলর মতামেতর সােথ 

যাে  না। িভেড়র মেধ  িভ  হেয় উেঠ দাঁড়ােনা এবং সা ার হওয়ার জন  সাহস 



দরকার হয়। য সাহস বিশরভাগ মানুেষর থােক না এবং তারা ধেমর জােল পা 

িদেয় িনেজর জীবন ন  কের।  

 
(( কেহাম িসনে াম)) 

   ধম য় নতা এবং আ রিতমূলক ব ি রা তােদর অনুগামীেদর এবং িশকার এর 

মেধ  এমন মানিসকতা ঢুিকেয় দয় য তােক ছেড় বিরেয় আসার পরও তারা 

আনুগত  ভুলেত পােরনা।  তােদর যারা বি  কেরিছল তােদর িত এক অ ু ত 

আনুগত  বাধ তােদর জ ায়।  

      লীন তার মা-বাবার কােছ বািড়েত িফের আসেলা ক ােম েনর অত াচােরর 

কথা পুিলশেক বা তার মা-বাবােক জানায় না। ক ােমরেনর ীর সােথ ফােন 

িনয়িমত যাগােযাগ রােখ, যিদও তারা জেনই তাঁর িত অত  িনমম িছল। 

িজিনস তােক সম  ঘটনা গাপন রাখেত পাের এবং কিলন কান কারেণ সই কথা 

েন।  

       ধীের ধীের ক ােম ন এবং িজিনস মাণ লাপাট কের িদেত িদেক থােক 

যােত বাঝা না যায় য কািলন কানিদনও তােদর বািড়েত িছল। ক ােম ন 

মাগতভােব তােক িফের আসার জন  িভ া করেত থােক িক  কািলন িফের 

যায় না। তবু স তােদর আ  কের য পুিলশেক স িকছু জানােব না।    

      বািড়েত থাকেত থাকেত বািড়র লােকর কােছ িকছু কথা আেছ বেল ফেল 

এবং বািড়র লােকরা তােক বেল পুিলশেক জানােত। তার বান এেক জানায় 

দেশর পুিলশেক ফান করেত চেলেছ িক  কিলন তােক বারন কের আ াস িদেয় 

বেল স তােদর জনেক মা কের িদেয়েছ এবং তার একটাই কামনা, যােত তারা 

আর তার জীবেন কানিদনও িফের না আেসা।  

      তার অত াচােরর ঘটনা শানার পর এটা িব াস করা ক ন য এরকম অপরাধ 

ক কও মা কের িদেত পাের। Hooker দ িত িছল ভয়ানক। ক ােম ন 

জািনেয়িছল য আেগ এক  মেয়েক হত া কেরেছ এবং তার ী তােদর মত 

িডেয়িচেকা। তারা সমােজর পে  িতকারক মারা ক। তাহেল কন কল ইন 

তােদর নােম পুিলেশর কােছ অিভেযাগ জানােলা না ?  

      অপরিদেক যিনস ক ােমরনেক ছেড় চেল যায়। তার ভয় এবং পাপ বাধ 

তােক ের ের খাি ল। স কােরা সােথ কথা বলার েয়াজন মেন কের। এবং 

এক ডা ােরর কােছ িগেয় তার িরেসপসিন  ক সব কথা খুেল বেল এবং পের 



চােচর ফাদার এর কােছ সম  অপরাধ ীকার কের। সব েন হতবুি  ফাদার তার 

অনুমিত িনেয় পুিলশেক জানায়।  

     জিমস, পুিলশেক আেরক  যুবতীর কথা জানায় যােক তারা বি  করার চ া 

কেরিছল। সই সহেযািগতা না করা এবং িচৎকার করেত থাকায় ক ােম ন তার 

গলা কেট হত া কের এবং তার মৃতেদহ জ েলর মাঝখােন ফেল িদেয় আেস। 

স মৃতেদহ খঁুেজ না পাওয়া যায় তািমলনাড় ুপর হত ার অপরাধ এর শাি  অবশ  

দওয়া যায় না।  

    জিনস জানায় িকভােব স এবং তার ামী িমেল কািলন ক মানিসক এবং 

শারীিরক অত াচােরর  মেধ  রেখ আ সমপণ করেত বাধ  কের। স আেরা 

খঁু না  ঘটনা বেল এবং এটাও জােন য স এবং তার ামী তার সম  মাণ 

লাপাট কের িদেত ব  িছল। পুিলশ এেস িতেবশীেদর কােছ িজ াসাবাদ করেল 

তারা সবাই জানায় এই দ িতর সাধারণ, িনরীহ, ভােলা। তােদর এমন িকছু 

সে হজনক গিতিবিধ তারা ল  কেরিন। পুিলশ এটা দেখ হতবাক হেয় য 

কািলন এর হােত পালােনার অেনক, অেনক সুেযাগ থাকেলও স কােনা 

সুেযাগই নইিন এবং বারবার বি জীবেনর িফের গেছ। এমনিক যখন স রা ায় 

িভ া করত তখেনা পুিলশেক িকছু জানায়িন কােরা কােছ সাহায  চাইিন।  

    কােট িবচার চলাকালীন কািলন এর হতবুি কর মানিসকতা িবচারক এবং 

দশকেদর িব ল কের। এক  টপ রকিডং পাওয়া যায় যখােন কািলন তার 

অত াচারী ধষক হরণকারী ক "ভােলাবােস" বেল ীকার করেছ  । িক  অবেশেষ 

িবচার হয় এবং ক ােম ন দাষী সাব  হয় এবং তার যাব ীবন কারাগার হয়।  

    আিম এমন িকছু করেবা মুসিলমেদর জািন,  যারা ইসলাম ত াগ করা সে ও 

মাঃ  িত এক ধরেনর আনুগত  বাধ কের। ১৯৯৯ সােল হাসান বেল একজেনর 

সােথ আমার অনলাইন আলাপ হয় এবং স ইসলামেক র া কের আমার সােথ 

তক িবতক কের। িকছু বছর পর সই ইসলাম ছেড় চেল যায়, এবং আমরা ভােলা 

ব ু  ট পিরণত হই। িক  স মােঝমােঝই বেল য আমার িনেজর গলার আওয়াজ 

একটু নািমেয় কথা বলা উিচত এতটা সা ার হওয়া উিচত না। িকছুিদন আেগ 

আিম তােক মাহমুেদর অত াচািরত বালক বয়েসর উপর লখা এক  ব  পাঠােল 

স মাহা েদর িত সমব িথ হয়। একজন গণহত া রক এর িত ক ণা বাধ 

কের। গেবষণায় দখা গেছ বিশরভাগ ধম য় নতা এবং অপরাধীরা  অত াচারী 

বালক বয়েস িশকার। সটা হয়েতা তােদর িবকৃত মানিসকতার ব াখ া িদেত পাের 



িক  তােদর অন ায় ক কখেনা ন ায তা দান করেত পাের না। এেদর িত সমব থী 

হওয়া অবা ব।  সরকম হাসান ও !ওর সামেন যিদ Mohammed  এর নােম  

বােজ িকছু কও বেল তার িত ু  হত। স জানায়, " on a personal 

note, leaving Islam was enormously difficult"  স পূব 

মুসিলমেদর িনেয় এক  দল বানায় এবং সখােন ইসলােমর অত াচােরর কথা বণনা 

করেত থােক আে ালন জানােত থােক। আমরা জন যন একই মু ার ই িপঠ। 

যখন স ইসলাম  ছােড় , একজন মুসিলম িহেসেব তার অিভ তার কথা স 

আমােক মু েণর জন  পাঠায়। কেয়ক বছর পর দেয়র পিরবতন হয় এবং স 

আমােক বেল ওই অিভ তার নমুনা  ফেল িদেত। আিম িদ না। আিম স  

পাবিলশ কির। কারণ মানুেষর জানা দরকার য ইসলাম ছেড় বিরেয় আসেলা 

সই মগজ ধালাই থেক বেরােনা অত সহজ নয়। আিম কানিদনও তার আসল 

পিরচয় জনসমে  আিনিন।  

       সারা জীবন যখন মানুষ একই আেছ িভতের মেধ  থােক তার মন সই ভােব 

গ ত হেয় যায় সই িচ া শি র অপারগতা থেক স সহেজ বর হেত পাের না, 

এবং কানমেত শারীিরকভােব বিরেয় আসেলও স ক িছ  কের িদেলও মেনর 

গাপেন অবেচতন মেন স  িবধেত থােক। এক রকেমর আ  দাষ এর বাধ জ  

নই। আিম হাসানেক ইসলােম ব ন থেক মু  করেলও স িক  একবারও 

আমােক ধন বাদ জানাই িন, এমনিক আমার িত স খুব ত গেছ এবং আমার 

যুি পূণ কথার ায়শই িবেরাধ কেরেছ , স লেখ , " anyone who 

understands the power of religion can have over people 
who are born to a faith will know that from a very early 
age it forms their world, the whole identity. place in the 
world meaning to the life and comfort zone. rejecting it is 
not only simply an intellectual process but one that tears 
your whole world apart. it means losing your identity and 
meaning for life it means losing family and friends and it 
means depression and emotional trauma not only to 
mention abuse intermediation and even death threats in 
some cases" .  হাসােনর এই কথার সােথ আিম স ূণ একমত। Seven 

valleys from faith ব  আিম িনেজ আমার ইসলাম ছেড় বিরেয় আসার 

অিভ তার কথা বণনা কেরিছ। িক  মাহা েদর িত আিম অন রকম আনুগত  



কানিদনও বাধ কিরিন। আিম তােক ঘৃণা কির। যমন টা বিশরভাগ পূব 

মুসিলমরাই কের ,িক  জনসমে  ীকার করেত পাের না।  

     যিদও হাসােনর ব াপার  খুব এক  লভ নয়। িনেজর িচ া এবং াধীনতা 

হরণকারী র িত এক অব  আনুগত  বাধ কেহাম িসনে াম নােম পিরিচত। 

১৯৭৪ সােল Patricia Hearst নামক 19 বছর বয়েসই িকেশারীেক তার ধনী 

পিরবার থেক হরণ করা হয়। তার ব ী অব ােত স তার হরণকারী দর িত 

এমন এক ভালবাসা এবং আনুগত  অজন কের, য তােদর সােথ স ব াংক 

ডাকািত পয  করেত চেল যায় এবং ধরা পড়ার পর িনেজেক তােদর একজন বেল 

দািব কের। 

    হাসান এর গে র এক  ভ সমাি  আেছ। 2012 সােল আমােক এক  

ইেমইল পাঠায় যখােন স লেখ, " I just wanted to say that I must 

credit you for giving me the slap in the face many years 
ago that I need to wake up from the religious delusion I 
was in as a Muslim. all the it took me several years to 
finally live Islam it was my exchanges with you years 
earlier that set the ball in motion. at the time of course it 
was a very painful and shocking screens but I needed that 
slap in the face and so I wish to thank you for that now - 
something I couldn't do at the time"  
         তার এই ইেমইল এর জন  আিম অত  কৃত  এবং খুিশ। আমার কােছ 

হাসােনর মূল  অেনক এবং তার সুখ ই আিম িচরকাল চেয় এেসিছ। স এক 

উ ল ন ।  

     মেনািবদ Chris Hatcher কািলন এবং hooker দর অিভ তার 

মানিসক যাচাই করেত আেসন। তােদর স ক েক িতিন ধষ মষকামী স ক বেল 

জানান, যেহতু ডিমেন  এবং সাবিমিসভ চািরি ক বিশ  পাওয়া যায়। মেনািবদ 

ব াখ া কেরন য হঠাৎ কের কাউেক ব ী করা হেল তার মানিসকতা িকভােব 

পিরবতন হেত পাের স িক রকম ভেয়র মেধ  থাকেত পাের এবং তাঁর যুি  িচ া 

স ূণ েপ লাপ পেত পাের। বাইেরর জগত থেক িবি তা, আেলা থেক 

িবি টা( তােক অ কার ঘের ব  কের রাখা হেতা) অস ব শারীিরক এবং 

মানিসক অত াচার, দিহক কােযর অ মতা, ধীের ধীের কািলন এর মানিসকতােক 

স ূণ আহত কের।তাঁর জীবনদশন তার পিরচয় তার ি ভি  স ূণ পাে  যায় 



এবং তার হরণকারী িত আনুগত  বাধ চেল আেস। এ  কেহাম িসনে াম এর 

অন তম বিশ ।  

     ইসলােম ও একইরকমভােব অেযৗি ক অ ু ত িনয়ম কারণ আেছ য ল  

ল  মানুষ পালন কের চেল কান রকম  সে হ ছাড়া কারণ তারা ধেমর িত 

আনুগত  বাধ কের । কারণ ধম য় আচার িবচার ক তারা জীবেনর এক অ  বািনেয় 

ফেল অিবে দ  অ  যখান থেক বিরেয় আসা অস ব। এবং শারীিরক ভােব 

বিরেয় আসেলও মানিসকভােব অভ াস পা ােনা এটাও অিচ নীয় ভােব ক ন। 

এবং নামাজ পড়ার াথনা করার মহ দ দিশত অ ু ত অ ু ত সময় মানুেষর 

সাধারণ জীবন যা ার পেথ িব  হেত থােক । আমােক এক মুসিলম মিহলা জানান 

য তােক মাঝরাে  উেঠ ান কের নামাজ পড়েত হয় আবার তােক ঘুমােত যেত 

হয়, তার এক  ছাট বা া আেছ তােক সামলােত হয় পরিদন কােজ যেত হয় 

এই ধরেনর িনয়িমত শারীিরক এবং মানিসক চাপ মানুেষর কােজ এবং িচ ার 

ভি েত বাধা সৃি  কের। মাঃ এর এরকম অ ু ত িনয়ম বতেনর কারেণ এ । কারণ 

িতিন চেয়িছেলন মানুেষর িনজ  জীবন বেল িকছু থাকেব না তার কথামেতা িতিন 

যখন উঠেত বসেবন তারা উঠেব যখন েত বসেবন তারা শােব। এরা িকভােব 

বাথ েম যােব ,িকভােব খােব, িকভােব কান পােশ িফের ঘুমােত যােব, স 

স েকও িতিন িবধান িদেয়েছন এবং একজন আদশ মুসিলম ধম পালনকারী 

িহেসেব সম  হেয়েছ অ র অ র পালন করা তামার অবশ  কতব । এসেবর 

কােনা যুি  হয় না। তবুও অসংখ  মানুষ পালন করেত থােক কের চেলেছ এবং 

ভিবষ েতও হইেতা করেব।  

        ইসলােম তােদর সম  পিরচয় ত াগ কের শূন তা মেন নওয়ার িশ া 

দওয়া হয়। " তুিম কতবার জামা কাপড় পিরবতন করেব? কত ণ জামা পেড় 

থাকেব ? এই দহ ত াগ কেরা সম  িকছু থেক মুি  পােব !!" আ জীবন ত াগ 

আনুগেত র সবে  ল ণ। " I am not bring our of newfangled 

doctor in among the messenger not do I know what will 
be done with me always with you I follow but that which 
is revealed to me by inspiration and I am better warner 
open and clear"(46:9) 
    এ  এমন এক ধরেনর িমি  কথা য ধেমর িত মানুষেক আকৃ  কের। িক  

এ ই সই অত াচােরর আেরক  িপঠ। অপ ত িশকার অত াচািরত ী এবং 

িনযািতত জলবি  কেহাম িসনে াম এর অন তম িনদশক। এরা তােদর 



অত াচার এর ওপর মানিসক এবং শারীিরক ভােব এমন বল হেয় পেড় য স েক 

ভােলাবাসা বা আনুগত  বেল ভাবেত  কের দয়। অত াচারীর িত তােদর 

আকষন দেখ বাইেরর মানুষ  হেয় যায়। মুসিলমরাই ইসলােমর অন তম এবং 

াথিমক িশকার। িক  খুব কম মুসিলম এ  অনুভব করেত পাের। তারা এ েক 

ধেমর িত মভােব এবং তােদরেক কউ সই মাহ মায়া থেক বিরেয় 

আসেত সাহায  করেত চাইেল তার িদেক তেড় যায়।  

 
    (( ধম ও অচনা র  তী ক আকষণ বাধ কের)) 

       ক ােম ন এর ী যিনস এর ব বহার গেবষণার যাগ । স িছল সব 

আ স ান যু  এক মিহলা য তার ভােলাবাসার মানুষেক খুিশ করেত যা খুিশ 

তাই করেত পাের, তার সােথ থাকেত িগেয় তােক খুিশ করেত িগেয় যিদ িনেজর 

ান িবসজন িদেত হয় তবুও রািজ। সও িক  ক ােম েনর ধষকামী মানিসকতার 

িশকার। স থম যুবতীর খুেন ক ােমরনেক পূণ সহেযািগতা কের এবং কািলন এর 

হরন এবং তারা অত াচােরও তারা সহেযািগতা দখা যায়। এবং অবেশেষ সই 

িক  অপরাধেবােধ ক ােমরনেক ধিরেয় দয় না ধিরেয় দয় তার কািহনী সামেন 

আেন কারণ স কািলন এর িত িহংসা বাধ কেরিছল।  

          এখােন আমরা অেনকটা খািদজার সােথ জিনস এর িমল পাই। একই রকম 

িনভরশীলতা তােদর ামীেদর িত তােদর িছল। যারা থম ইসলাম হণ কের 

তােদর মানিসকতাও িছল এক। িকছু িছল জল পালােনা ীতদাস ধরেনর যুবক 

িকেশার এবং বািক িছল ম কাতর হ কাতর িকছু আ স ানহীন নারী। যারা 

মেনােযােগর জন  সব িকছু করেত রািজ িছল। যুি পূণ বুি মান মানুষরা ইসলােমর 

মেতা ংসা ক ধেমর িত কখেনাই আকষণ বাধ কের না। তারা শাি কামী। কম 

বুি র এত ান হীন তারক মানুষ এরকম ধেমর িত আকৃ  হয় এবং ছেড় 

কখেনা বেরােত পাের না।  

      মুসিলমরা একাধাের িশকার এবং িশকাির। মাঃ অেনকিদন আেগ মৃত। িক  

তাঁর বিতত বাণী আচার-িবচার এখেনা যমন মানুষ অনুসরণ করেছ তাঁর বিতত 

অন ােয়র পেথ অনুসরণকারী কম নয়। সারা পৃিথবীেত িজহােদর জন  এক  িবকৃত 

মানিসকতার মানুষ দায়ী। যভােব মুসিলমরা ইসলােমর উপর িনভর কের থােক 

একই রকমভােব িজিনস তার ামীর িত িনভরশীল িছল। সম  িকছু জানা সে ও 

িনেজ অত াচািরত হওয়া সে ও ছেড় যেত পােরিন।মানুষ িহেসেব আমােদর গব 



হল আমােদর মু  িচ া। তারা িচ াশি  িবচারবুি  িবসজন িদেয়েছ এবং দানবীয় 

ভগবােনর ই ার কােছ আ সমপণ কের িদেয় বেস থেকেছ।  

      পািক ান সৗিদ আরব এবং িমশর এর িদেক তািকেয় দেখা !? সম  

ইসলািমক দেশর িদেক তািকেয় দেখা !? অকথ  অত াচার এর মেধ  িদন যাপন 

কের অথচ এক ফাঁটা িতবাদ কেরনা। অত াচার সখানকার সাধারণ ব াপার। অথচ 

এ েক িকনা মধ প ী বা নরমপ ী ইসলাম বলা হয় !? তারা সবাই এই ধরেনর 

ংসা ক রাগ স েক অবিহত পিরিচত িক  তবুও এ  সুর ার জন  ব । 

এেদর সামেন কারআেনর িকছু বাণী শানােনা হাক এবং এরা নাচা  হেয় 

যােব।  

      অসংখ  িনরীহ মানুষেদর িব াসঘাতকতা এবং িবধম  তার কারেণ পািক ােনর 

জেন অত াচার করা হয়। সামান  কারণ, সিত  কারণ তারা মাহা েদর 

আসল েপর িকছু ঘটনা মানুষেক বলেত িগেয়িছল। তােদর চােখ ধম িন া 

ববরতা। তােদর অত াচার ইিতহাসেক গিবত ইিতহাস িহেসেব কাশ কের তারা 

গবেবাধ কের এবং বািক পৃিথবীর কউ এই হাস কর ঘটনা িব াস করেত বেল,  

যুি বাদী মানুষ িব াস না করেল, রেগ িগেয় খুনাখুিন  কের দয়। 

       এমন এমন দশ যারা একসময় ব বসা-বািণেজ  সািহেত  ঐিতেহ  শি শালী 

সভ তার অংশ িছল, তারা এখন পাগলাগারদ এ পিরণত হেয়েছ শয়তােনর অচনা 

করেছ এবং অেলৗিককতার িপছেন ছুটেছ। ঐিতহ  সই পরাকা া এখন ববরতা, 

নৃশংসতাঃ ,িনমমতার খিনেত পিরণত হেয়েছ । 

      মুসিলমরা তােদর িবপাক স েকসেচতন িক  তা মানেত রািজ নয়। সবাই 

দখেত পাে  পির ার িক  িব াস করেত রািজ হে  না। এক মাদক সবনকারী 

অ ািডে ড মত এেদর মানিসকতা ধেমর মাহ এরা েল খেয় বেস আেছ। যতই 

অত াচািরত হে  ততই ধমেক আেরা আঁকেড় ধরেছ। পাগলািমর কান সীমা নই। 

      মুি  আেস ান এর মধ  িদেয়,  িক  অ ানতার মধ েম কখেনাই নয়। যখন 

তারা ইসলােমর ভােলা-ম  অত াচার এর ইিতহাস স েক খালা চােখ 

আেলাচনা করেত পারেব, এরকম বই িবনা িভয় এ পড়েত পারেব,  সিদনই তােদর 

অ তার অ কার র হেব তারা মুি র িদেক এিগেয় যােব। ইসলাম এর িবনােশর 

মধ  িদেয় মুসিলম এবং তােদর মানিবকতা উ ার হেব।  

 
 



নবম অধ ায়  

 
(( ঢউ এবং ভাব)) 

  এই বইেয়র ভূিমকােত আিম উে খ কেরিছ য micheal hart দািব কেরন,  

মাঃ সবেথেক ভাবশালী মানুেষর তািলকায় থম। তারপের আেস আইজাক 

িনউটন, যী ী , গৗতম বু  ,কনফুিসয়াস ,এবং স  পল। িক  এটা হাট উে খ 

কেরনিন য সই ভাব ভােলা ভাব নািক ম  ভাব। অ াডলফ িহটলার , 

মাওেসতুং, জােসফ ািলন ,িনেকােলা ম ািকয়ােভিল িক  সই মাঃ ারা 

ভািবত লােকেদর মেধ  পেড়।  

     আিম হােটর দািব অ ীকার কির না। িক  এটা বাঝাটা পূণ য তার 

ভাব কতটা ঋণা ক।  

 
(( নাৎিসবাদ এর উপর মাঃ এর ভাব)) 

মাঃ এর কতৃ  কািম িনিববাদী ধম য় আিধপত  িহটলােরর চরম জািতবাদ ক 

ভািবত কের। আলবাট ি র , িহটলােরর যু কালীন ম ী, মেন কেরন য িতিন 

িহটলার এর মুেখ এই কথা েনেছন য িহটলার এব াপাের আে প কাশ কেরন, 

কারণ অ ম শতেক মুসিলমরা াে র ওপাের মূল ইউেরােপ ঢুকেত পােরিন তাই,  

     " Had the Arabs in the battle the world would have 
been Mohammedan today. for theirs was the religion that 
believed in spreading the faith by the sword and 
subjugating all Nations to that faith. The Germany people 
would have become hairs to their religion. such a create 
was perfectly suited to the German temperate mint. Hitler 
state that the can wearing Arabs because of their racial 
infinity food in the long run have been unable to contend 
with the Harsher climate and conditions of the country, 
they could not have kept down the more vigorous native 
so that ultimately not Arabs but is my German could have 
stood at the head of this Mohammed an Empire. 
   Hitler usually concluded that historical speculation by 
remarking, ' you see it's been our misfortune to have the 
wrong religion why didn't we have the religion of the 



Japanese who regard sacrifice for the fatherland as the 
highest good ? the Mohammedan religion to would have 
been much more comfortable to ask then Christianity ! 
Why did it have to be Christianity with its meekness and 
flabbiness !  
           এ িনেয় কান সে হ নই য িহটলার মাহমুেদর ধষ পেথর শংসক 

িছেলন এবং ইসলামেক আকষক বেল মেন করেতন। যভােবই িহংসা যুে র 

মাধ েম ইসলাম ছিড়েয়িছল স ব াপার  তার পছ  িছল। হওয়ারই তা কথা !! 

জনই তা একই ধরেনর উ াদ।  

     ১৯৪০ সােল নাৎিস জামািন রা এক  চলি  কাশ কের যার নাম" দ  

এটানালস িজউ", যখােন তােদর অি ম পিরণিতর কথা "ফাইনাল সিলউশন 

"িহেসেব কাশ করা হয়। সখােনই ই িদ মানুষেক ইঁ েরর সােথ তুলনা করা হয়। 

ইঁ র কন ? কারণ হাদীেস উে খ আেছ মাহা াদ একবার একদল ই িদেক 

দেখ ইঁ র হেল ভুল কেরিছেলন!  

        সই চলি ে  ই িদেদর এক কার যাযাবর ঐিতহ  হীন পরজীবী বেল 

দখােনা হয় এবং তারা য টাকা পয়সা িদেয় সুখ লাভ কের এবং আন বাজার 

দাশিনেকর মেতা পাগেলর জীবন যাপন কের সই ব াপাের  অপমানকর ম ব  

করা হয়। এ ও কারআেনর বাণী ারা উ ত। যখােন ম ব  করা হয় িবেরাধীরা 

সবেথেক অিভজাত এবং হাজার বছর বাচেত ভােলাবােস।  

     কাল জং যার 930 সােলর এক সা াৎকাের জামািনেত নাৎিস উ াবন িনেয় 

ম ব  কেরন, " আমরা জািন না িহটলার এক নতুন ধরেনর ইসলাম াপন করেত 

চেলেছ িকনা !? স সই পেথই চেলেছ একদম মাঃ এর মতই তার হাবভাব। 

জামািনর মানিসকতা ইসলািমক। যু কামী এবং ইসলািমক। তারা দানবীয় দবতার 

উপাসনা এ ব ! এ  িক  পৃিথবীর ভিবষ ৎ পাে  িদেত পাের!" 

       িহটলােরর দশেন ইসলািমক সম  রকম বিশ  এবং িহং তা খঁুেজ পাওয়া 

যায়।  মাঃ এর মিত তার িব াস িছল স সব  ানী তার কথা কখেনা ভুল হেত 

পাের না। স মেন করত আয জািত হল পৃিথবীর  জািত যােদর অিধকার আেছ 

পৃিথবীর বািক সম  জািতর জীবন-মরণ িনধারণ করা এবং স ূণ আিধপত  কােয়ম 

করা।  

 



(( কমউিনজম / সাম বাদ এর উপর মাহা দ এর ভাব)) 

   সাম বাদী ি ভি  ও িকছুটা ইসলািমক ি ভি র সােথ িমিলত। বা া  রােসল 

তার "িদ াি স অ া  দ  িথওির অফ বলেশিভজম"  এ লেখন, 

      " balsri combines the characteristics of the French 
revolution with those of the rise of Islam marks has 
thought that communism is fatally predestined to come 
about; this produces a state of mind not unlike that of the 
early success of Muhammad, …. Religious bolshevism is 
to be reckoned with Mohammedanism, rather than with 
Christianity and Buddhism. Christianity and Buddhism 
are primarily personal religion with mystical doctrines 
and a love of contemplation. Mohammedanism and 
bolshevism are practica,l social, unspiritual, constant to 
win the emoire of this world" 
    জুেলস মে রত সাম বাদ ক িবংশ শতা ীর ইসলাম বেল উে খ কেরন। 

যখােন িতিন কিমউিনজমেক মানব িহংসা ক এক সমাজ গা ী বেল উে খ 

কেরন এবং জানান হািতয়ার ছাড়া মানুেষর মেতা িজব ক সংযত রাখা স ব না। 

কথা  শানা শানা লাগেছ! তাই নয় িক ?কারণ অভয় ইসলাম এবং সাম বাদ 

ধমেক এক আ জািতক অব ােত িনেয় যায়; যখােন পৃিথবীর উপর আিধপত  

িব ার করা মানুেষর মেধ  এক  ধম, িচ া ভাবনা, ঢুিকেয় দওয়া সাজা হেয় 

ওেঠ। সাম বাদী বলেশিভক ব ি েদর ইসলােমর সােথ সাম বােদর তুলনা কের 

পৃিথবী জয় করার  দখায় এরকম উি  সংখ ািতত।  

     Bernad Lewis তার ব  "কিমউিনজম এ  ইসলাম " এ লেখন , " I 

turn now from the accidental to the essential factors. to 
those deriving from the very nature of Islamic society 
tradition and thought. The first of these is the 
authoritarianism perhaps we may even say the 
totalitarianism, of the Islamic political tradition….many 
atoms have been made to show that is lamb and 
democracy and identical atoms usually based on the 
misunderstanding of Islam or democracy or both. this sort 
of argument expresses and need of the uprooted Muslim 



intellectual who is no longer satisfied with your capable 
of understanding traditional Islamic values and who tries 
to justify or rather restate his inherited faith in the term of 
fashionable ideology of the day. it is an example of a 
romantic and apologies take presentation of Islam that is 
a recognise faces in the reaction of Muslim thought to the 
impact of the west… in the point of fact except for the 
early caliphate when the anarchic individualism  of tribal 
Arabia was still effective, the political history of Islam is 
one of the almost unrelieved autocracy…. It was 
authoritarianism, often arbitrary sometimes tyrannical.  
there are no parliament or representative assemblies of 
any kind, no councils, and communes, no chambers of 
nobility or a States ,no municipalities in the history of 
Islam. Nothing but sovereign power, to which the subject 
word complete and unwavering obedience as a religious 
duly imposed by the holy law. in the great days of 
classical Islam this duty was only ode to the lawfully 
appointed caliph, as god's servant on earth and the head 
of theocratic community. And then only for as long as he 
upheld the law, but with the decline of the celiphate and 
the growth of military dictatorship, Muslim Jurist and 
theologians accommodated their teachings to the changed 
situation and extended the religious duty of obedience to 
any effective authority, however impious however 
Barbarous. for the last thousand years the political 
thinking of Islam has been dominated by such maxims  as 
"Tyrrany is better than anarchy" and "whose power is 
established , his obedience to him is incumbent." 
  ……… Quite obviously, the ulama of Islam are very 
different from the communist party. Nevertheless, on 
closer examination we find certain uncomfortable 
resemblances. Both groups process totalitarian doctrine. 
with complete and final answers to all questions on 
heaven and Earth the answers are different in every 



respect I like only in their final ET and completeness. and 
in the contrast they offer with the eternal questioning of 
Western man. both groups offer to the members and 
followers the agreeable sensation of belonging to a 
community of believers. who are always right ,as against 
and outer world ,of an believers, who are always wrong. 
Both offer and exhilarating feeling of mission, of purpose 
,of being engaged in a collective adventure to accelerate 
the historically inevitable victory of the true faith over the 
infidel evil doers . 
the traditional Islamic divisions of the world into the 
house of Islam, and the house of war, two necessarily 
opposite groups ,of which the first has the collective 
obligations of perpetual struggle against the second. Also 
has obvious parallel in the communist view of world 
affairs. Then again, the content of believe is utterly 
different, but the aggressive fantasism I'm of the believer 
is the same. The humour is who summed up the 
communist creed as, " there is no God ! And kark Marx is 
his prophet !" Was laying his finger on a real affinity. the 
call to a communist jihad ,a holy war, for the faith- a new 
faith but against the  selfsame Western, Christian enemy 
might will strike are responsive note.  
 
(( মাঃ এর ফ ািসবাদ এর উপর ভাব )) 

 
ফ ািসবােদর উপেরও ইসলােমর ভাব অন ীকায। ফ ািসবাদ এক  িতি য়াশীল 

কতৃ বাদী রাজৈনিতক ভাবাদশ। ইসলােমর ব াপােরও পািখ কথা বলা যেত পাের। 

বিনেতা মুেসািলিন বেল , " fascism was not afraid to call itself 

reactionary does not hesitate to call it self illeberal end 
anti liberal." িক  িকেসর উপর িতি য়া ? আেমিরকান সাংবািদক িচপ 

বরেলট লেখন, " 1789 সােল ফরািস িবে ােহর তে র উপর িনভর কের তার 



িতি য়ার িহেসেব ফ ািসবাদ তির, ফ ািস রা ফরািস িবে ােহর সম  কারণ 

এবং তার াগান ক ঘৃণা কের , য  িছল " াধীনতা সাম তা এবং সৗহাদ তা" "  

      ইসলাম ও একইভােব ম া এবং মিদনায় শাি কামী সু র ধমিব ােসর 

ঋণা ক িতি য়া িহেসেব গেড় ওেঠ। ব ই রবােদর িব ে  িগেয় এেক রবাদী 

ধেমর সৃি  কের। যখােন মানব াধীনতা এবং িচ ার মুি  বেল িকছু থােকনা। 

ম া-মিদনা বাঁিশেদর শাি র জীবন  মাঃ সহ  করেত পােরিন। স অমীমাংিসত 

এবং িনিববাদী আিধপত  কােয়ম করেত চেয়িছল। এখেনা ইউেরােপ মুসিলমরা 

াগান দয়, " াধীনতা নরেক যাক " ," গণত  হেলা ভ ািম" 

     আেমিরকান ইরানীয় সাংবািদক আমীর তােহির ব াখ া কের, " আঠােরােশা 90 

সাল অি  ইসলােম গণত  বেল কান শ  িছল না। ধু য তােদর ভাষা িছল না 

তাই নয় তােদর মেনও হয়েতা িছল না। াধীনতা সাম তা এবং সৗহাদ  তার কান 

মূল  ইসলােম নই। এ  অিচ নীয়। িব াস ঘািত, িবধম  ভাবনা। কারণ ওরা য 

ধেমর িব ে  লড়াই চালায় স ধেম এ ব াপাের িলর  সবািধক, সখােন 

াধীনতা এবং সাম তার উপর িনভর কের ধম িতি ত!" 

    ইসলােম মানুেষর মূেল র মিবকাশ খািনকটা এরকম,  

      "একদম চুড়া ত থােক াধীন মুসিলম পু ষ 

    তারপর ান পায় ীতদাস মুসিলম পু ষ 

     তারপর আেস াধীন মুসিলম নারী 

      তারপর ান পায় ীতদাসী মুসিলম নারী।  

    তারপের আেস াধীন ই িদ এবং ী  ধেমর পু ষ 

    তারপের ান পায় দাস ই িদ এবং ী ােনর পু ষ।  

     সবেশষ ান ীতদাসী ই িদ এবং ীি য়ান নারীেদর " 

      ইসলােম তােদর সৗ াতৃ  বাধ অমুসিলমেদর পয  পৗঁছায় না। এবং এর 

থম কাশ ঘেট মাহা েদর ারা াচীন মিদনােত। দিখ এক  সু  াভািবক 

হাস কর সমাজেক ববরতার আঘােত মাহা দ রাচােরর পরাকা া ত পিরণত 

কের।  কারান বেল, " the believers are harsh against 

unbelievers but compassionate amongst each 
other"(48:29) 
     কারআন ারা উ ু  হেয় এক ধরেনর  িহং  রাজৈনিতক দল তির হয়। 

এরকম থম দেলর নাম িছল খািরিজজ । এরা  ধরেনর নীিত চালু কের। থম 



"সম  ইসলািমক সদস েক অবশ ই কারআন মেন চলেত হেব"। ি তীয়তঃ, " 

ত  াধীনতার ওপর এ িগেয় ইসলািমক রাে র উদয়"। কারআেনর িবিভ  বাণী 

অনুসরণ কের তারা আ াহর পথ মেন মানুষেক অত াচার কের িনেজর সা াজ  

জয় এ বিরেয় পেড়। ফ ািসবাদ ও এভােবই মতায় আেস। সখােন ত  

ব ি ত  মানব াধীনতার কান ান নই, আেছ রাে র াধীনতা রাে র অভু ান 

এক অটুট সা াজ ঃ িহসােব।  

     ইসলাম এবং ফ ািসবাদ এর মেধ  অেনক িমল পাওয়া যায়। ই দলই "আিম" 

এবং "তুিম" নামক  দল সৃি  কের। এখােন" আিম" পৃিথবীেত যত িকছু ভােলা 

তার সােথ যু  এবং "তারা" বা "তুিম" পৃিথবীেত যত খারাপ অন ায় তার সােথ 

যু । তােদর সােথ যত অন ায় অিবচার হে  তােদর িবেরািধতা যারা করেছ তােদর 

জন ই িনিদ  "তারা" দায়ী।  

       ইসলােমর মেতাই ফ ািসবােদর িনেজর দেলর মেধ  আত  ছিড়েয় এবং 

বাইেরর লােকেদর িন মােনর মাধ েম দল গ ত এবং চািলত হয়। িসগমু  েয়ড 

িলেখেছন, " it is always possible to unite considerable 

numbers of man in love towards one another ,so long as 
there is still some remaining as objects of aggressive 
manifestation" 
     ইসলােমর সােথ ফ ািসবােদর য িমল েলা পাওয়া যায়, তার উি িখত 

বিশ িল বারেলখ িবেশষভােব উে খ কেরেছন,  

●      উ  দশ ম এবং দেশর িত অত ািধক ভি  ( উ ) 

●       বুি বৃ  হীন পরা ম এবং শািহদ  

●       অিতির  যু  ি য়তা এবং যুে র শংসা এবং েয়াজেনর েনা 

গান 

●       অত াচার এবং মিকর মাধ েম িনেজর ি ভি  অপেরর উপর 

চািপেয় দওয়া 

●      সমােলাচকেদর মুখ িচরতের ব  কের দওয়া 

●      কতৃ বাদী নতােদর উপর স ূণ িনভরতা এবং কীয় াধীনতার 

অনুপি িত।  

●      মনমু কর নতার চািরপােশ এক ধম য় নতার ভাব 



●       আধুিনকতার িব ে  িগেয় ভাবনা 

●       িনেজর শ েক িনচু এবং অপমােনর চােখ দখা, তােদর অি  

পৃিথবী থেক মুেছ ফলেত চাওয়া।  

●      কতৃ  কােম উ  আ িতকৃিত ভাবনা 

●     এক  ধমিচ া অনুসরণ কের পৃিথবী জয় করার বাসনা।  

     
ফ ািসবাদ এবং ইসলাম েটাই কীয় ব ি  াতে র িব ে  এবং আিধপত কারী 

দশ বােদর পে । মুেসািলিনর কথায় বলা যায়, " if classical liberalism 

spells individualism ,fascism spells government" 
        ইসলােমর মেতাই ফ ািসবাদ পৗ ষে র পরা ম, যু  ি য়তা ,এবং 

িহং তার মাধ েম কতৃ  ধারণা ক উৎসাহ দয়।  

     মাঃ মেতাই মুেসািলিনর ি ভি েত নারীেদর াথিমক এবং একমা  কাজ 

হেলা িশ  বহন করা, যখােন পু ষেদর থম এবং ধান কাজ হল যুে  যাওয়া, 

তার িনেজর কথায়, " what is two men is what maternity is to 

the woman"  
     ফ ািসবাদ এবং নাৎিসবাদ মহ েদর ভাব আেস, Friedrich Nietzsche 

এর দাশিনক ভাবনা থেক যা ব  রাজৈনিতক দল িলেক উ ু  কের। িতিন িনেজ 

ইসলাম ারা ভািবত িছেলন এবং The order of assassins নামক ে  

পৃিথবীেত আিধপত  বজায় রাখেত গেল ইসলােমর ি ভি  থেক ভাল য আর 

িকছুই হেত পাের না এ  িতিন উে খ কেরন। রাজৈনিতক দল েলােত এরকম 

ভােলা এবং খারাপ "আিম" এবং "আমরা "এবং "তারা "এই ধরেনর ি ভি র 

ব া তার  বেল মেন করা হয়।  িতিন িনেজ ব ি াত  অিব াসী িছেলন। 

এবং িনেজ িহটলােরর মত বলেতন য বৗ  এবং ি ান ধম বল পু েষর ধম।  

    বলাই বা ল  মাহমুদ দাঁড়া ভািবত রাজৈনিতক এবং ধম য় দল িল পৃিথবীেত 

আজ পয  ধনা ক কান পিরবতন ঘটােত পােরিন। B কবলমা  আেরা বিশ 

বিশ পিরমােণ জািতগত িবে ষ এবং মানব হত ার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। মাঃ এর 

ি ভি  যুেগর পর যুগ ধের এমন এমন সমাজিবেরাধী সাইেকাপ াথ আকৃ  কেরেছ 

যারা একা হােত তােদর বাি তার ারা পৃিথবীর সবনাশ ঘটােত বােরবাের ায় স ম 

হেয় চেলেছ। এবং যিদ এখনই আমরা মাহা েদর এই িচ া ধারা স ূণ মানুেষর 



মন থেক সিরেয় িদেত না পাির, তাহেল ভিবষ েত এরকম ঘটনা ঘটেব তা বলার 

অেপ া রােখ না।  

       Charles Watson , GH bousquet, Bertrand Russell, 
Jules monnerot, czeslaw milosz , Carl Jung, Karl Barth, 
Saeed amir Arjomand , maxim Robinson এবং Manfred 

halpern এর  মত মনীষীরা নাৎিসবাদ ফ ািসবাদ এবং সাম বাদ এর সােথ 

ইসলােমর িমল এর কথা বারবার উে খ কেরেছন।  

   
  (( ইসলাম এবং ািসক াল সভ তার ংস)) 

John O'Neil তার পৃিথবী তালপাড় কের দওয়া , " Holy worriors: 

Islam and the demise of classical civilization" ত আরবেদর 

আ মেণর ফেল ঐিতহ বাহী রামান সা ােজ র ংস হেয় যাওয়া, এবং ি ান 

ইেটর মেতা এক শাি বাদী ধেমর সার থমেক যাওয়ার কথা বেলন।  

         (( Copy paste from the original book, page number: 
269-271)) 
       এখন এই আধুিনক যুেগ ইিতহাস িক িনেজর পুনরাবৃি  করেছ না ? মুসিলমরা 

আবার পি ম সভ তা আ মণ কেরেছ। এবার অিভবাসেনর ছ েবেশ এবং পি েম 

র জগৎ ঘুম  অব ায় রেয়েছ। এবােরর আ মণ আেরা বিশ মারা ক কারণ িশকার  

জােন না য, তারা আ া  হে  তারা একদমই সেচতন নয়। থম আ মেণর 

সময় পি মা সভ তা িছল জা ত এবং িনেজেদরেক এেদর হাত থেক সুর া 

করেত তারা পেরিছল। তােদর িনজ  ধম িছল, িনজ  ঐিতহ  িছল, এবং সই ধম 

ও ঐিতহ েক আঁকেড় ধের তারা শ পে র িনধন করেত সমথ হেয়িছল। িক  এই 

সময় পি েম সভ তার রাজৈনিতক মাড় ঘুিরেয় িদেয়েছ সাম বাদ এবং বামপ ীর 

মত মারণ রাগ, িনেজেদর ঐিতহ  করা ভুলেত চেলেছ, এবং রাজৈনিতক 

ন ায তা বেল কান ব  এই দশ েলােত আর নই। ম দ হীন মাতাল ঘুম  

সােপ পিরণত হেয়েছ। তারা িনেজেদর পিরচয় ভুেল গেছ এবং তােদর সভ তা 

িকেসর তীক স  ভুেল গেছ। অপরিদেক তােদর আ মনকারী ইসলাম িক  

বেলিন তােদর পিরচয় এবং তারা  জােন তারা িক চায়। অ ািরে াটল বেল 

গেছন কৃিত ন ান রােখনা, শূন ান ঘৃণা সহকাের পিরত াগ কের।" 



Nature abhores vacuum". এই নীিত মুসলমানেক িভতের ঢুকেত এবং 

িভতর থেক পি মী পদ সভ তার িচরতের িত করেত সাহায  করেছ।  

       জীবাণু আকাের অত  ছাট হয়, খািল চােখ দখা পয  যায়না, িক  এক 

িহং  বন  প র থেকও তা মারা ক। ইসলািমক অিভবাসন এরকম ছ প 

জীবাণুর মত। যারা শরীেরর িভতের েবশ কের িভতর থেক শরীর য় কের। 

পিরি িত এত খারাপ, য যখন , Douglous Carswell , একজন ি শ 

এমিপ, যখন UKIP  পিরত াগ কের, তার ভাষেণ এেস গেবর সােথ জানায়, " 

what was once dismissed as political correctness gone 
mad we now recognise it as just straight forward good 
manners"  রাজৈনিতক ি করণ কান ভােলা নিতক িবচার নয়। এই কথা র 

উৎপি  ািলন রাজনীিত থেক পূজার সাম বাদ এবং সমাজবােদর মাঝখােন 

ঘাের। এর মােন হেলা তখন িমথ াচার করেত হেব যখন সত  সাম বােদর 

িবেরািধতা কেরন। এর মােন হেলা িমথ া হল নতুন সিত  এবং স সিত  সাম বাদী, 

মারি  ি ভি  থেক উপ ািপত।   

       রাজৈনিতক ি করণ হল পি মী সভ তা সাদা মানুেষর অিজত অনা মতা। 

পি ম ইসলাম ক হারােত পাের, িক  বামপ ী মত এক অৈনিতক রাজনীিত িদেয় 

নয়।যতিদন না পি ম সভ তা বামপ ী সাম বাদ এর সম  শাখা ক হারােত স ম 

হে  তােদর ত হেয় থাকা উিচত কারণ যেকান সময় ইসলাম রাজনীিতেত 

েবশ কের স ূণ দখল িনেয় িনেত পাের। কারণ ইসলাম তােদর এই বলতা 

স েক সেচতন এবং তারা এখন থেকই তােদর জেয়া াশ  কের িদেয়েছ।   

      আমার কথা যিদ বুঝেত অসুিবধা হেয় থােক, আিম আরও  কের বলিছ, 

য রাজৈনিতক ি করেণর রাগ সম  রাজৈনিতক দল িলেক অ  কের দয়। 

তােদর মেধ  নিতক িবচার বেল কান ব  অবিশ  নই। এখন একমা  আশা 

হেলা নতুন িতি ত রাজৈনিতক দল যারা শ পে র খালাখুিল স ুখ সমর এ 

যেত ভীত স  নয়। িনেজেদর ঐিতহ  র া করেত যারা ব পিরকর। Geert 

Wilder এর নদারল া স এ ি ত ি ডম পা  এক  আশার আেলা।  

 
(( আধুিনক পি মা সভ তা ইসলােমর ভাব)) 

   মানুেষর িচ া-ভাবনা বাতােস থেক তগিতেত ছড়ায়। থেম এক মানুেষর 

মাথা থেক অন  মানুষ এবং এই কের এক সভ তা থেক অপর সভ তায় 



অিত িমত হয়। পিরেবশ-পিরি িত িহেসেব তারা পিরবিতত হয় িক  ভাবনার মূল 

িবষয় একই থােক। আজেকর িদেন দাঁিড়েয় ব  পি মা দশ েলােত ইসলােমর 

সমােলাচনা করা মারা ক। ডাচ রাজৈনিতক Geert Wilder ইসলােমর িব ে  

কথা বলার  অপরােধ অিভযু  হােয়িছেলন। কারণ িতিন সমােজ িকছু পিরবতন 

আনেত চান এবং িনেজর ঐিতহ  ভুেল য দশ ইসলামী িচ া ধারার িদেক 

ঝঁুকেছ, স িব ে  িতিন িতবাদ জানান।  সম  ইউেরােপ আে  আে  সািরয়া 

নীিত চালু হেয় যাে । ইংল াে  32 বছর বয়সী andrew Ryan এর 70 িদন 

হাজতবাস হয় কারান পাড়ােনার জন । মা  30 বছর আেগই এক  িনিদ  ধেমর 

ধম  পুিড়েয় দওয়ার জন  জল বাস করা অিচ নীয় িছল। এটা  য 

ইসলােমর সমােলাচনা িত অসিহ ু তা ধীের ধীের ইউেরাপ এর রে  ঢুেক যাে । 

িনেচর ঘটনা তার এক  ল  িনদশন,  

     ২০১১ সােল terry Jones , এক  ছা  ধমসভার যাজক যখন এক কিপ 

কারআন পুিড়েয় দয়, তখন আফগািন ােন মুসিলমরা আ মণ চালায় এবং 

িড়জন পরেদশী ক হত া কের, যােদর সােথ কারআন পাড়ােনার কােনা 

স কই নই। আেমিরকার মুখ  রাজনীিতিবদ এবং িমিডয়া এই ব াপাের 

আফগানেদর কান ববরতা দখেত পায়না, বর  তারা সই সামান  যাজক 

জা েক সামান  কাগেজ তির এক  বই পুিড়েয় দয়ার জন  দায়ী কের, এই 

িহং তার কারণ িহেসেব। পি মা সভ তা পা াে  এবং খারােপর িদেক। মানুেষর 

সম  বাক াধীনতা সমােলাচনার াধীনতা কের নওয়া হে  ইসলােমর িত 

ায়। চািচেলর তা া িন য়ই চরম আফেসাস বাধ করেছন,১৮৯৯ সােল 24 

বছর বয়সী চািচল তা লখা  The River war এ এই উপেদশ কাির বাণী 

িলেখন, 

  (( Copy paste from the original book , page 272,)) 
     
   ((( ক াথিলক চাচ ইসলােমর ভাব)) 

 যমনভােব ইসলাম ইউেরাপ এবং পি মা সভ তা পিরবতন ঘটাে ', হ  

মধ যুগীয় চাচ সং ৃ িতর ও পিরবতন ঘ েয় িদেয়েছ।  

O'Neil তার ে  লেখন,   

  ( Copy paste from the original book, page 273)) 



      ধমযু  এবং তদ  জাির করার জন  বাইেবেল কানরকম আ প  সমথন 

কের ন ায তা দান করা নই। এই িজিনস  িজহাদ এবং িমনহা ারা অনু ািণত। 

িমনহা মােন হল তদ  করা। ৮৩৩ CE ট Abbasid caliph, al- 

ma'mum এই তে র উ াবন কেরন তার দাশিনক ধমত  ত। 

    পি েম সভ তা ইসলােমর অনু েবেশর কারেণ ক াথিলক চাচ িল 

আধ াি কতা উপর স ূণ জার িদেয়, িব ান এবং যুি  উপর িগত িচ  বিসেয় 

দয়। সহ  বছেরর ানদান ি য়া িগত হেয় যায়।  

          পািথব মতা এবং যুি র উপর মতা দখল কের নওয়ার সমথক 

যী ী  িছেলন না। িতিন বেলিছেলন ধুমা  এই পৃিথবী তার রাজ  নয়, তার 

থেকও বড়। তার কথার মেধ  কান িহং  মানব হত াকারী বাতা িছল না। 

আজেকর চাচ ও ইসলাম ারা অনু ািণত এবং তার বিশ তাই জার কের বিসেয় 

দওয়া। চাচ িনেজর ঐিতহ েক ধের রাখেত পােরিন এবং স  ধীের ধীের রসাতেল 

যেত িদে । 

    পারস  িমশর ভারত বষ এবং অন ান  দেশ ইসলােমর ভাব আেরা িব ংসী। 

এই দেশর ঐিতহ  ইসলািমক রাজ কােল স ূণ মুেছ দওয়া হয় এবং চুর 

মানুষ জারপূবক তােদর পিরচয় এবং ভাষা পা ােত বাধ  হয়। পি মা সভ তা যিদ 

এইভােব ইসলাম এবং তার রীিতনীিতেক মাথায় চলেত থােক তােদর দশা ও হয় 

এইরকম হেব।  

 
(( গাপন স দায় িলেত ইসলােমর ভাব))  

গাপন স দায় যমন, The Shrines, The Rosicrucian, The 

Freemason , The Illuminati, এবং মািফয়া দল েলা ও ইসলাম এবং 

িব ংসী রাজনীিত ারা অনু ািণত। এবং এই ধরেনর  সিমিতর থম বতক 

হাসান সাবা একাদশ শতা ী ত, িযিন খুিন দর আলাদা দল গঠন কেরিছেলন।  

       Illuminati হেলা এমন এক গাপন স দায় যারা roshaniya(উ ল 

করা) ারা বিতত। Roshaniya ষ দশ শতেকর আফগান  সিমিত, যার 

বতক িপর রাশান ( দী  স ). িপর রশান মানুেষর আ ার এক দহ ছেড় অন  

দেশ গমন এবং তার মাধ েম পরম আ ার সােথ িমলেনর কথা চার কেরন। 

হাসান সাবা র ারা চািরত ধম েদেশর মূল ও িছল অনু প। স হ ইসলােমর এক 

ভগবান এক মানুষ , মাটকথা এেক রবােদর উ লতা বুেঝিছেলন ,এবং স  



িনেজ ধম েদেশর মাধ েম চার করার চ া চািলেয়িছেলন। মাহা েদর মেতা 

তােদর এক ধম য়  থাকেতা য িছল ভগবােনর সরাসির িতিনিধ। পিব  মানুষ 

যােক া করা এবং মেন চলা সবার কতব । সব   ােনর অিধকারী এবং 

সখােন কবলমা  স এক ব ি  ভােলা এবং খারােপর মেধ  িবচার করেত স ম।  

         এই গাপনীয়তা িক  সববহ এর সােথ  হয়িন। জাফর, সাত পরম 

ইমাম এর মেধ  একজন , জানায়, "  our cause is a secret with 

another secret. the secret of something that remains 
hidden, a secret that only another secret can reveal. it is a 
secret, about a secret ,that is based on a secret" 
      এইেয গাপনীয়তা,  ান ,এর উপর িনভর কের সম  গাপন 

স দায় েলা তির।  The Freemason রা তােদর দেল নতুন সদস  যাগ 

কের িনেজেদরেক ভগবােনর সরাসির িতিনিধ যার মেধ  ভােলা এবং খারাপ এর 

ান সবািধক এবং ধেনর সবািধক সব  অিধকারী। পৃিথবীেত জ  মানব 

উদাধারক িহেসেব, মানুেষর সােথ সম  রকম গাপনীয়তাঃ স ক বজায় রাখাই 

যার কাজ" এ িল বেল তারা ধম চার কের।  

     এ েলা েন খুব মহৎ মেন হয়। িক  সমধম  তার ছয় লাখ সদস  এটা 

জােননা এই সম  গাপনীয়তার সূ  মহ দ বিতত ইসলাম থেক। হাসান সাবা 

ও তার সব থম গাপন খুিন স দায় তির কেরন মাহা দ ারা অনু ািণত হেয় 

মতা অজন করেত কিত  বজায় রাখেত।  

       িগেনস বুেকর িব  রকেড অনুযায়ী, ভারেতর ঠগীর স দায় মাটামু  ই 

লাখ মানুেষর মৃতু র জন  দায়ী। তারা দািব কের সাত  মুসিলম আিদবাসী দল থেক 

তােদর উৎপি । থম ঠিগ দেলর নতা, যার নাম জানা যায়, তার নাম িছল 

িজয়াউি ন বারানী, িফেরাজ শােহর আমেল, তেরােশা ছাপা  সােল।  

        হিক দেলর অন তম কাজ হল যাতায়াতকারী তীথযা ী, যেকােনা 

যাতায়াতকারী, দর সামেন উপি ত হেয় তােদর সােথ যু  করা এবং তােদর সম  

িকছু কেড় নওয়া। এরা শি র দবী কালী র পুেজা করেতা। কালীমাতা সময় এর 

িতিনিধ  কেরন। সময় জ  দয় বড় কের তারপের ংস কের। তার চির  িবচার 

করেল দখা যায় এ  এক  িনমম ংসা ক মা। কালীর মেধ  আ াহর সম  

চািরি ক ণ বতমান। তােক মৃতেদেহর আ িত িদেত হয় এবং অগিণত বিলর 

মাধ েম তাঁর পূজা স  হয়। 



    1816 সােল ড র রবারট িস শরউড এক  ব  লেখন মা াজ িলটারাির 

গেজেট যখােন িতিন উে খ কেরন, এই ধরেনর খুিনেদর উ র ভারেত বলা হয় 

ঠাগী, যখােন দি ণ ভারেতর তািমল ভাষায় তারা "আির তুলুকার" বা "মুসলমান 

নুসার" নােম পিরিচত।  

       "Thug" কথা র উৎপি  সং ৃ ত মূল শ " াগ"  থেক, যার অথ হেলা 

গাপন। অ ু তভােব আরিব শ  তািকয়া, ভারতীয় ভাষায় ঠািগ বা thug  শে র 

অনু প। এবং যার অথ ও অনু প, " গাপন রাখা।"। এই ঠগী র ইিতহাস 

মাহা েদর ডাকািত-লুট এর ইিতহােসর সােথ িমেল যায়। সও মিদনার পেথ যা া 

কারীেদর িমথ া কথা বেল, তারণা কের ,তােদর সম  স ি  লুট কের খুন 

করত।  

      Thug রা হেলা গাঁড়ািম যু  ধমা  খুিন। মুসিলমেদর মেতাই তারাও 

িনেজেদর সমােলাচকেদর ক না মারা পয  শাি  পায় না। মানুষ হত া করােক সব 

থেক পিব  কাজ বেল মেন কেরন। এবং এসবই মাহা েদর িচ া ধারা থেক 

অনু ািণত, যার মেত, িজহাদ সবেথেক শংসার উপেযাগী কাজ। আ াহর জন  

লড়াই করা এবং হত া করা।  

     ঠগ দর িবিভ  ভাগ আেছ মতার বষম  আেছ, তােদর মেধ  আেছ ,  

    মামলুক বা মািলক, যারা দেলর স ি , কােজর পা  

    অ ার বা যা াদল, যারা অ ত কেয়ক  খুন কেরেছ । 

   ফিরস, যারা স ানীয় যা া দল।  

  কািহন,বা পুেরািহত ানীয় স দােয়র নতা। 

  ঘুল বা দত  , কেয়ক  ানীয় স দােয়র এক  অেপ াকৃত বড় মতাশালী 

নতা।  

  খািলফ, সবেথেক উ ােন সম  স দােয়র সবােপ া মতাশালী নতা।  

একটা িজিনস ল  করা নাম িল সব আরিবক। এ  আেরক  মাণ য এই 

ধরেনর স দায় ইসলাম থেক অনু ািণত। 

    মািফয়া দেলর কাজ কম এবং অি  ইসলাম থেক অনু ািণত। নবম শতা ীর 

শষ থেক একাদশ শতা ীর  পয , িসিসিল ট মুসিলম রা রাজ  বজায় 

রােখ। পের norman conquet  এর সময় তােদর িবনাশ ঘটেল ানীয় ডাকাত 

নতােদর দল িনেয় শূন ান পূরণ করেত চেল আেস। তারা সুর া দােনর বাদেলর 



জার কের টাকা পয়সা িনেত  কের, দি ণ ইটািলেত মুসিলমরা এভােবই িদন 

যাপন করত। এবং এখনকার িদেন তথাকিথত মািফয়া গােনর উৎপি  এবং তােদর 

রীিতনীিত মুসিলম ডাকাতদেলর অনু প।  

    পৃিথবীেত গত হাজার বছের যত রকেমর স দায় তির হেয়েছ যারা মানুেষর 

ওপর আিধপত  কােয়ম কের রাজ  বজায় করেত চেয়েছ তােদর িচ া ধারণা এবং 

দেলর উৎপি র কারণ ই হল ইসলােমর অি , েত ক  দল যারা গাপন ান 

লােভর কথা বেল , ণযুেগর রীিতনীিতর কথা বেল, ইসলাম ারা অনু ািণত এবং 

ভািবত।  

 
(( ইসলাম এবং সহ  বছেরর পরাজয়)) 

 ইসলােমর ণযুেগ ধারণা এক  তারণা ছাড়া আর িকছুই নয়। যিদও Abbasid 

এবং Umayyad নামক খািলফ রা ইসলািমক নাম মেয় যু -িব হ এবং 

সা ােজ  িব ার কেরিছল তারা িক  ইসলােমর কৃত িব াসী িছল না। এেদর 

পিরবারেদর ইিতহাস আেছ মাঃ এর সােথ দীঘ লড়াইেয়র। তােদর  িতন পু ষ 

আেগকার যা ােদর মৃতু র জন  মহ েদর ইসলামীও বািহনী দািয়। মাঃ এেদর 

জার পূবক  আ সমপণ করেট বাধ  কেরন, যখন িতিন ম া দখল করেত যান। 

তারা তােদর বি  ট পিরণত হই এবং ইসলাম িনেত বাদ  করা হয়।  

    Omayyad এবং Abbasid caliph রা ধমিনরেপ  স াট িছল। তারা 

কানরকম ভগবােনর পূজা িব াস করত না। িনেজেদরেক সরাসির ভগবান বেল 

ঘাষণা কেরিছল। িদিদর সােথ ইসলােমর মেতর িমল থাকেলও এরা ইসলাম 

অনুরাগী নয়। ইসলােমর উৎপি র থম ই শতেক এ  এক  ডাকাত দল ছাড়া 

আর িকছুই িছল না, আ হ এর নাম িনেয় এরা লুটতরাজ চালােত। আেশপােশর 

দেশর িব ানী এবং দাশিনক রা তােদর িনেয় মাথা ঘামায় িন এবং তােদরেক তু  

ডাকাত বেল পােশ সিরেয় রেখিছল। পরবত েত তােদর িতপি  বাড়েল এরা 

তােদরেক মেনােযাগ িদেত বাধ  হয় তােদর সােথ লড়াই মারামাির যু  চালােত 

থােক। মুসিলম এর জায় ঘটেল , এরা িনেজর াণ বাঁচােনার জন  আরবীয় নাম 

হণ কের এবং িনেজেদরেক মুসিলম বেল দািব কের।  

   O'Neil তার ে , িব ান এবং দশেন ইসলােমর িমথ া দািবর কথা উে খ 

কের িলেখন,  

( Copy paste from the original book,page 276-277,) 



     একদল িক  িকছুিদেনর জন  ইসলােমর িত আকষন বাধ করেলও তােদর 

যুি  ধােপ স  টেক না । িনেজেদর ক তারা mutazalis বেল উে খ কের। 

তােদর িচ াধারা দমন কের দয়া হয় এবং তারা অি হীন হেয় পেড়। অনু প 

ভােব , ashariya দল এবং বািক দল িলও িবলু  হেয় যায়। । 

    এক ব  Is Rumi what we think he is ? এ massoume 

price তােদর ধম পিরচয় িনেয় সে হ কাশ কেরন, এবং মাণ কের দন 

তখনকার িব ংসী রাজ কােল তারা মুসিলম ছ েবশ ধারণ করেত বাধ  হেয়িছল। 

মুসিলম দাশিনক রা আসেল ইসলােম িব াস করেতন না, নবী দর উে েশ , 

mohammod bin Zachariah al-Razi লেখন,  

   " The prophets Billy goats with long beard cannot claim 
any intellectual or spiritual supiority. Billy goats pretend 
to come with a message from God all the while 
exhausting themselves in sprouting the lies and imposing 
on the masses blind obedience to the 'words of the 
masters' , the first was of what all the prophec se is 
evident in the fact that they can predict one another one 
of arms for the other denies and yet each claims to be the 
sole depositary of the truth. As for the Quran , it is but 
and assorted mixture of absurd and inconsistent evils 
which has  ridiculously been judged inimitable , when in 
fact it's language style and it's much vaunted 'eloquence' 
are far from being faultless" 
     আবু আলী িসনা , (৯৮০-১০৩৭) ইসলােমর ধম ত  ক স ূণ ভুেয়া বেল 

দািব কেরন। এবং নবী পুনজ  ইত ািদ গাঁজাখুির থ ফু িদেয় উিড়েয় দন। এক  

ব  রচনা লেখন, এরকম ,  

   "  Hanif (Muslims )are stumbling Christians on Astray 
      Jews Wildered, Magians far on errors way 
     We mortals are composed of two great schools 
    Enlightened knaves for religious fools" 
  এ  সিত  হাস কর। বা ব জীবেন ধেমর অনুপেযািগতা দখােনার জন  এর থেক 

ভােলা ব িচ  রচনা আর স ব নয়। Muhammad Zachariah razi , Al 

khawarimi, Khayyam, Abu ali sina , Al Farabi এবং আেরা 



অসংখ  িব ানমন  এবং দাশিনক মানুষেদর সমােবেশ পারস  একসময় যুি বােদর 

পরাকা া েপ আ কাশ কেরিছল। ইউেরােপর দাশিনক এবং ব ািনক িব েবর 

700 বছর আেগই পারেস র িব ান িচ া িছল দখার মেতা। িক  স সব ব  হেয় 

যায়, হাজার হাজার পু ক ািলেয় দওয়া হয় ঐিতহ  ংস কের দওয়া হয় 

ইসলােমর পুন ান এবং ধেমর গাঁড়ািমর বাড়াবািড়র মাধ েম।  

    যিদ সই যুগ ক ংস না কের বাড়েত দয়া হেতা তাহেল ভেব দেখা 

আজেকর মানুেষর িব ান িচ া এবং চতনা কাথায় িগেয় দাঁড়ােত! আমরা আেরা 

কতটা উ িতর িশখের পৗঁছােত পারতাম!  

   নাৎিসবাদ সাম বাদ ফ ািসবাদ সম িকছুই ািসক াল পদী সভ তা ংেসর 

জন  দায়ী। যুেগর পর যুগ ধের ধমযু  দশ যায় ধে র নােম সা াজ  িব ার 

মানুেষর যুি  িচ া বাদী ম দ েক ধীের ধীের িঁড়েয় িদেয়েছ। এবং এই 

সবিকছুর  হেয়িছল মাহা দেক িদেয় j7 িব ংসী ধম সৃি র মাধ েম পৃিথবীর 

মানুেষর িচর ন অকল ােণর জন  দায়ী।  

 
(( ইসলাম এবং মুসিলম দর অনু তী )) 

 
যিদও ইসলাম ধমেক পৃিথবীর সম  মানবজািতর িত অিভস াত, মুসিলমরা সই 

অিভশােপর থম িশকার। ২০০৫ সােলর এক িনবে  " what went wrong 

?" dr ফা ক সািলম, একজন পািক ািন লখক, িলেখন,  
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  অধ াপক পারেভজ য় , একজন পািক ানী িনউি য়ার physicist উে খ 

কেরন ইসরাইেল এত িব ানী এবং িব ানমন  সং া িছল য সম  57  

ইসলািমক দশ এর িব ানী ক একসােথ করেলও হেব না। পৃিথবীর পাঁচ ভােগর 

এক ভাগ মানুষ ইসলাম অনুসরণ করেলও, তােদর মেধ  িব ানী সংখ া সম  এর 

1% ও নই। এই পিরসংখ ান িচ া উে ককারী।  

     িনউ ইয়ক টাইম পি কায় এক  ব  কাশ কের যােত িনবাসী মুসিলম 

ডা ার তািরক আে দ এক অভাবনীয় িচ ার খবর দন, " I am by no 

means an expert on the topic of Islam on Muslims, to 
defeat the threat of radical Islam I suggest that the answer 
lies among the people who are the least Muslim. it is only 



the secular forces within Islam that can subdue the 
screams of radicalism. " 
      িক  এটা িকভােব স ব ? য ইসলাম স েক সবেথেক কম জােন স িক 

কের এর িবনাশ করেত পারেব ? Dr, আহেমদ তাহেল এই যুি  দন য যারা 

মিডেকল ু ল থেক পাশ না কের বিরেয় আেস তারা সব থেক ভােলা িচিকৎসা 

করেত পাের ? শ প েক পরািজত করেত গেল তােদর স েক তােদর 

থেকও বিশ খবর রাখা জ ির। ইসলাম স েক স ূণ জেন অবিহত হেয় তার 

মানব অকল াণকর িদক েলা িবেবচনা কের তেবই সু  মাথায় এর িবনাশ স ব । 

য কােনা অ ভ শি র িবনাশ তার ভতর থেক পাওয়া ভশি র উ াবন 

ারা হয়। িশ া এবং নিতক ান লাভ ই এই ভয় র পিরি িত থেক বেরােনার 

একমা  উপায়।  

    যারা ইসলাম ভােলা কের জােন তারা এটাও জািন িহং তা এর এক  

অিবে দ  অ । িক  অ ভ িচ াকারী মানুষ এ েক তােদর াথ িসি র কােজ 

লাগায়। Khomeini , বেল, " those who know nothing of Islam 

pretend that Islam council's against war. Those are 
witless. Islam says; kill all the unbelievers just as they 
would kill you all…. Islam says; kill them put them to the 
sword! ... people cannot be made obedient except with 
the sword !" 
      এ  ইসলােমর আসল প। নরমপ ী মুসিলমরা কানরকম সমাধান নয়। তারা 

সমস ার এক  বড় অংশ। তারা খারাপ ভােলা কান িদক না িযিন িনেজর িচ া বুি  

মত ইসলােমর এক  ভােলা িদক তির কের কারান এবং মাহা দ এর িব ে  

ন ায তা মাণ করেত যায়। সাধারণ মুসিলমেদর স েক সেচতন হওয়াটা অস ব 

জ রী। সংখ াটা এখােন কান ব াপার নয়।  

       জামােনর ব াপক হত াকাে র স ে  বিশরভাগ সাধারণ জামািনেদর কান 

মন িছেলানা। িক  তােদর অমত ল  ল   মানুষেক মৃতু র হাত থেক িক  

বাঁচােত পােরিন। মুি ভর মানুষ যিদ ক মত মতা লাভ কের,  তাহেল তারা 

সম  পৃিথবীর িবনাশ এক লহমায় ঘ েয় িদেত পাের !  

     যিদ ইসলাম ভােলা হেব ,তাহেল ধু স  এত কম কের কন পালন করা 

হয়? ধু ভােলা িদক র কথা কন চার করা হয় ? এবং যিদ খারাপ হেব 



তাহেল এত লাক অনুসরণ কেরই বা কন ? সামান  পিরমাণ িবষ খেল হয়েতা 

আপনার মৃতু  হেব না! িক  আপিন খেত যােবন কন ? 

  
(( ী িবে ষ এ মাঃ এর ভাব )) 

   ইসলাম সম  পৃিথবীর ে ই এক  ঋণা ক অনুে রণা , িক  তার ী ষ 

এর থেক িতকর িদক খুব কমই আেছ ? ইসলােমর সৃি র আেগ নারীরা স ূণ 

াধীনতা এবং এবং সুিবধার অিধকারী িছল।  

      যখন,  পারেস র রাজার খস  এর কন া পারেস র রানী িহেসেব অিভিষ  হন, 

তখন , মাঃ স কথা েন বেল , " never will succeed such a 

nation as make a woman their ruler" এরপর থেক পারেস র 

ইিতহােস ইরািন ইিতহােস কান াণীর রাজে র খবর পাওয়া যায়িন, কারণ 

ইসলাম স  র স ূণ দখল নয়।  

      মুসিলম রা দািব কের য পারস  ট মেয় দর অস ান িছল এত বিশ য 

তারা কন া স ান জ ােল তােক জীব  কবর িদেয় িদত। এ  সাধারণ মানুেষর এর 

িবচার বুি র বাইের। ইসলাম এর আেগ আরব এর নারী রা চ  স ােনর সােথ বাস 

করত। আিথক, বািনিজ ক সম  ে  তােদর িতপি  িছল অবাধ। মাঃ এর ী 

খািদজা তার সবে  উদাহরণ। িতিন ব বসায়ী নারী িছেলন। ম া র অন তম ধনী 

মিহলা িছেলন । আেগ উে িখত মুসান এর মা খু ান ও সরকম িতপি  শালী 

িছল।   

   একদমই মিদনা ট িসজাহ বেল এক মিহলা ধম বতক, মাঃ এর িব ে  

৩০০০০ সনার এক বািহনী িনেয় যুে ও করেত িগেয়িছেলন। আজেকর িদেন 

আরব মিহলারা  বািড়র থেক বাইের বেরােত তার ামীর অনুমিত িনেয় থেক। 

এতটা পরাধীনতার কারণ ইসলাম।  

    মাঃ কাবা দখল করার আেগ কাবা িছল ব  ঈ রবাদী দবেদবীর মি র। কাবা র 

ধান দবী িছল , আল লাত, তারা পিব  যািন র পূজা করেতা। চাঁদ এর দবী, 

যুে র দবী , কৃিতর দবী র অি  িছল। অেনকটা ি ক দবী দর মত। Bob 

trubshaw  বেলন , " মিদনা ম া এর ধান দবী িছল পুরাতন মিহমা ময়ী নারী 

শবা বা শায়বা। কাল পাথর এর মূিত িছল। িতিদন পুেজা করেত হেতা।  



   মাঃ এর িতপি  আেগ নারী র িছল মতার শীেষ । তারা িছল ঐিতহ বাহী , 

সং ৃ িতর ধারক এবং বাহক। ম া এবং মিদনায় ইিতহােস অসংখ  ব বসায়ী এবং 

বািণজ  কের নারীর উে খ পাওয়া যায়, যােদর ব বসা র িবলুি  এবং স ানহািনর 

জন  দায়ী হেলা মুসিলম রা। মুসিলম ঐিতহািসকরা অনন সাধারণ নারীর কথা উে খ 

কেরন। উ  ঐরফা এবং তার কন া সালমা। বািন ফরাদার ন ী িছেলন উ  ঔরফা, 

অন তম শি শালী। যখন মাঃ  তার রাজে  ডাকািত করেত যায়,  তখন 

মাহা েদর ডাকাত বািহনীর সােথ তােল তাল িমিলেয় যু  কেরিছেলন িতিন। তার 

লাকেদর মেধ  িতিন িছেলন স ািনত সবে  এবং জািতর অিধপি । ইবন ইসা 

মাঃ এর িব ে  তার যুে  বণনাকেরন, যখােন দখ যাই য উেটর িপেঠ চেড় , 

যুে র ব  পের, তার সম  সনাবািহনীেক পিরচালনা করেছন িতিন স ুখ সমের 

দাঁিড়েয়। িনেজর হােত অ  তুেল িনেয় িনেজর জনগেণর সুর া কেরিছেলন। 

যখােন মাঃ উেটর পছেন, তার অ  র ক এর ারা পিরবৃত হেয় চােরর মত 

লুিকেয় দাঁিড়েয়িছল। যােদর জন  াণ িবসজন িদেত বলেতা তােদর জীবন র া 

করার কথা একবারও ভােবিন।  

    যুে  উ  িজতেলও তার কন া সালমা ক ধের িনেয় যাওয়া হয়। সখােন 

তােক আইশা র পিরচািরকার কােজ লাগােনা হয়। িক  স কখেনা বস তার িশকার 

কেরািন, রাজর  তার ধমনীেত খর িছল। মাঃ মারা যাবার পর অেনক আরব 

ইসলাম ত াগ কের এবং বািক মুসিলম দর িব ে  যুে ও ঘাষণা কের , সই 

যুে  নতৃ  দন সালমা। তার মা এর উেটর িপেঠ দািড়েয় িছেলন সালমা, চােখ 

এ সরকম আ ন, তার সনা র চরম া ভি  পা ী।  

    এমনিক আেয়শা ও মাঃ  মৃতু র পর আলীর িব ে  যু  পিরচালনা কেরিছেলন। 

ইসলােমর অভু ােনর সময় মেয়েদর অব া কান অংেশই খারাপ িছল না। তারা 

িছেলন বীযবতী এবং বুি মতী। মেয়েডর ক বারখা পিরেয়, বাকা বািনেয়, ঘের 

বি  কের গ -ছাগেলর সমান ব বহার করেত, মুসিলমেদর আেরা কেয়ক দশক 

সময় লেগিছল।  

     
     এরকম এক ী শী ধেম মেয়েদর াধীনতা এবং িতপি  িকভােব স ব ? 

ইসলােমর ানগত এবং বুি গত ভােব িপিছেয় থাকার এ  অন তম এক  কারণ। 

মাঃ তার অনুগামীেদর ক বুিঝেয়িছেলন, য মেয়রা িবচার করেত পাের না 



,তােদর বুি  কম, সবিকছু ভুেল যায়। যিদও তার সব কয়  ী িছল অিতশয় 

বুি মতী। তারা মাহা দ এর সম  ছলনা ধের ফেলিছল, এবং তার বুি র সােথ 

ট া িদেয় চলত। আ  অহংকার তার উপর মেয়েদর িত িত সহ  করেত না 

পের তার িবকৃত মি ে র মেয়েদরেক িনেচ নািমেয় ফেল। তােদর সম  

অিধকার এবং িবচার মতা থেক সিরেয় দওয়া হয়।  

     কারআন এর বািন অনুযায়ী ,পু ষ র নারীেদর থেক সবিদক টেক মহ র, 

তার নারী র াথিমক কাজ হেলা পু ষ এর িখদমত খাটা। কারআন এ আেছ , 

মেয় দর িকছু মতা দওয়া হেত পাের, িক  স  কখেনাই কান পু ষ এর 

মতােক অিত ক করেত পাের না।  

   ইসলাম এর িতপি  বাড়ার পর আমরা কান ইসলািমক দেশ খািদজা উ  

িকরফা এবং সালমা দর দখেত পাই না।  

     আজেকর আধুিনকতার পৃিথবীেত যখন সম  জগেতর বািক মেয়রা সমান 

অিধকােরর লড়াই চািলেয় পু েষর পােয় পা িদেয় কাঁেধ কাঁধ থেক িব  জয় কের 

চেলেছ, সখােন িতিরশ িমিলয়ন মুসিলম িশ  কন া িশ ার আেলা পায় না। 

মুসিলম দর িজবেন নারীরা অধঃপিতত। মাঃ এর মেত, " woman is like a 

rib, when you attempt to straighten it you would break it. 
And if you leave her alone he would benefit by her, and 
crookedness will remain in her "  
       মাঃ এর নারী িবে ষ িত  মুসিলম এর রে  রে  ঢুিকেয় দই। তার 

িবকৃতকািম মানিসকতা িদেয় তির ধম পু ষ ক অহং সব , মুখ , মতাবুি দ ধীর 

প েত পিরণত কের যােদর বাঝার মতা থােকনা য নারী কৃিতর আেরক প। 

নারী মা ! তারা মেয়েদরেক অিশি ত কের রােখ, ফেল তােদর আ মযাদা এবং 

বুি  ান কম হয়, অপরিদেক নারী ভিবষ ৎ জে র জ দা ী। মা যিদ িশ ার 

আেলা থেক ের সের িগেয় থােক তাহেল স ানেক স ন ায়িবচােরর িশ া দয় 

িক কের ? আজ য মুসলমানরা সবার থেক িচ া বুি  িবদ া ত িপিছেয় , তার 

অন তম বড় কারণ হল তােদর জনসংখ ার অেধক অংশ ক তারা বি  বািনেয় 

রেখেছ। িকরকম সমােজর অ গিত অস ব।  

 
(( অমুসিলম দর  মাগত বাড়েত থাকা অসিহ ু তা )) 



    েত ক  ি য়ার এক  িতি য়া আেছ। তুিম যখন একজনেক বারবার 

আঘােতর পর আঘাত  করেত থােকা এক সময় স পা া আঘাত করেব ই। 

মুসিলম রা অত াচারী , ধষক, আত  বাদী জািত জা সারা পৃিথবীেক অশাি র মূল 

কারণ। এবং তারা যিদ ভেব থােক এরকম ভােব সারা জীবন চলেব তাহেল তারা 

মূখ এর েগ বাস কের।  

        অত াচািরত হেত হেত ইসলােমর িশকার রা আজ তােদর িতি য়া 

জানাে ন। মেন রাখা দরকার য িজহাদ হেলা 400 বছর আেগ ঘেট যাওয়া 

ধমযুে র  িতি য়া। ২০০২ 2 সােল ভারেতর জরােট যখন িহ ু রা িবে াহ কের 

অসংখ  মুসিলম হত া কের , তােদর মসিজদ ািলেয় িদেয়িছল, তার মূল কারণ 

হল মুসিলমরা থেম এক ন ভিত িহ ু  তীথযা ী ক মের দই, আিশর বিশ 

িশ  এবং ীর মৃতু  হয়।  

       আি কার সবেথেক জনব ল দশ হল নাইেজিরয়া। সখােন ি ান এবং 

মুসিলমেদর লড়াইেয় 10 হাজার মানুেষর মৃতু  ঘেট, যখন এ  1960 সােল 

ি শ এর হাত থেক াধীনতা লাভ করার পর। যিদও ই প ই এেক অপেরর 

িব ে  যু  কেরিছল িক  এটা ভুেল যাওয়া স ব নয় য মুসিলমরা এর থম 

যুে র আ ান দয়, এবং অসংখ  ি ানেদর মের যু  ঘাষণা কের।   

     মুসিলম দশ েলােত একই ধেমর অবল নকারী হেয়ও তারা অত াচােরর 

িশকার। এর িতি য়া িহেসেব 32 বছর বয়সী এক চরমপ ী andres Behring 

Breivik সরকােরর এক  িবি ংেয় বামা চািলেয় আট  মৃতু র কারণ হয় এবং 

69  িকেশারেক িল চািলেয় হত া কের।  

    মুসিলমরা যমন অনুেমাদনকারী ছ েবেশ পি মা দশ েলােত ঢুেক সখােন 

িজহােদর সৃি  করেছ তমিন য দশ েলা তােদর িনেজেদর বেল মােন ই ািমক 

দশ িলেতও যু িব েহর কান সীমা পিরসীমা নই। তারা িনেজর লাক িব াসী 

মুসিলমেদর উপের অত াচার চালায়। ব াপার  আর ধেমর আওতায় নই। এ  

িব ংসী রাচারী শাসন এর পযােয় পৗঁেছ গেছ।  

      এই সম  িতি য়ার কারণ হেলা ইসলাম ধযেক বলতা বেল ভােব। যিদ 

কউ ধযশীল হয় তােদর িব ে  অত াচার বািড়েয় দয়। যতই ধযশীল হাক না 

কন অত াচার িচরকাল মুখ বুেজ সহ  কের নওয়া মানুেষর ধম নয় স পা া 

আঘাত কের, তখন িবধম র আঘাত িহেসেব এরা িজহািদ িব ব  কের দয়। এ  



সই িশকার এবং িশকােরর খলা। এরা িনেজরা ই িশকাির এবং পের িনেজরা 

অত াচার এর িশকার বেল আ মেণর দািব রােখ।  

    ইসলাম এর িবেরািধতা ব  করা স ব নয়, কারণ এেত যুি পূণ। ইসলাম এর 

অত াচার ক পাশ কা েয় গেল তারা আেরা পেয় বসেব। অত াচার আেরা বাড়েব 

, য দশ তােদর আ য় িদেয়েছ , তােদর জনগণ এর সােথই খুন ধষণ এর মত 

অন ায় চািলেয় যােব। সাম বাদ ফ ািসবাদ নাৎিসবাদ এর মতই ইসলাম এখন ধেমর 

পিরবেত এক  িব ংসী রাজৈনিতক দল এ পিরণত হেয়েছ। এ  এক  রাজৈনিতক 

ভাবাদশ। 

      Wafa sultan এর উি  ট বলা যায়, "civilizations don't clash 

, they compete " কথা  অ ের অ ের সিত । এক  সভ তার সােথ 

আেরক  সভ তা যু  অসামািজক এবং অসভ তা। ভারতীয় সং ৃ িত চাইিনজ 

সং ৃ িত আি কার সং ৃ িত বা অন  কান সং ৃ িত িক এেক অপেরর সােথ যু  

করেছ ? না ! িক  ইসলাম সম  সং ৃ িত-ঐিতেহ র িব ে  যু  করেছ, কারণ 

এ  কান সং ৃ িত নয়। এ  সং ৃ িতর বপরীত  ডেক আনেছ। িব ংসী িবনাশকারী 

এক শি  ছাড়া এ  আর িকছুই নয়।  

   আিম Geert Wilder এর রাজৈনিতক ি ভি  এবং ইসলামেক থামােনার 

েচ ােক স ান এবং পূণ সহেযািগতা কির। যিদ ইসলাম এর িবেরাধী মানুষ দর 

ক থািমেয় দওয়া হয়, তাহেল ভিবষ েত পৃিথবীেট  এক  ম  ধষকামী 

পাগলাগারদ ছাড়া আর িকছুই থাকেব না। কারণ, এ   ভাবাদেশর মেধ  লড়াই। 

এক  ভাবাদশ াধীনতার বপরীেত র সহ  মতার, সাম তা র এবং ব  বােদর, 

যখােন ব ি াত  তা এবং বাক- াধীনতা সবািধক পূণ।  আেরক  

ভাবাদশ হেলা অসিহ ু তা আিধপত  িব ার এবং দাস  কােয়েমর। এবং ভােলা র 

জয় এ আমােদর সবািধক কাম ।  

 
 দশম অধ ায়  

 ((আমরা কান িদেক যাি  )) 

     
      মুসিলমরা িতমুহূেত মাহা েদর মেতা হওয়ার চ া কের। মুসিলম 

মৗলভীরা বছেরর-পর-বছর কারআন, সূরা ,হায়ােতর বাণী মুখ  করেত করেত 

কা েয় দয়। যখােন তারাও ইসলােমর িহং তা এবং অত াচােরর িশকার। সু াহ 



এর মাধ েম মুসিলম রা শেখ ,  িকভােব মহ দ নামাজ পড়েতা, িনেজর মুখ ধুেত, 

িনেজর দাঁত মাজত, নাক, কান পির ার করত, িকভােব খত,  খাওয়ার পর কান 

আঙুল চাটেতা, িক ধরেনর খাবার খেত ভােলাবাসেতা, কান পাশ িফের েতা। 

তার জামাকাপড় এর আকার এবং বণ িক ধরেনর িছল, তার দািড় কত ল া িছল ! 

িতিন যৗন স েক র আেগ না পের ান করত ! কান পা িদেয় িতিন টয়েলেট 

েবশ করত ! উিন বেস না দািড়েয় মূ  ত াগ করত ! নামাজ পড়ার সময় কান 

িদেক দাড়ােতা। তার হাত িদেয় তার পু ষা  পির ার করত ! মুসিলম দর কােছ 

এসব কাজ করা পিব  কাজ ! কারআন বেল , " verily you have in the 

prophet of Allah and excellent example"(33:21) 
     ইবন শাদ জািনেয়েছ, এক ভ  মাঃ এর িত তার ভি  দখেত িগেয় বেল 

, জেব থেক স মাঃ ক ায়াশ খেট দেখ, তেব থেক স  তার ও ীয় 

ফল।  

    মুসিলম রা ভােব মাঃ এর সব কােজর নকল করােক  আনুগত  বেল মেন 

কের । িনেজর পিরচয়, ব ি , সব িকছু িবসজন িদেয় তােদর নবী র ান হবার 

চ া কের। তােদরেক এক  িভ  জািত বেল উে খ করা ভুল হেব, তারা আসেল 

মাঃ এর ছাট ছাট িত প, যােদর কােনা িচ ার াধীনতা নই। তােদর এই 

ধরেনর ভি  দশন, তােদর িহং তা দশেনর মেতাই ভয়ানক।  

      িকছু ভােলা মানুষ ও আেছ যারা িনেজেদরেক মুসিলম বেল। তােদর ক " 

কােফর" বেল " আসল" মুসিলম রা অস ান জানায়। যমন , সালমান তাসীর , 

পা ােবর রাজ পাল  িবধম র আইন ভ  করার চ া করেল,  যার খুন কের দওয়া 

হয়।  

       নরমপ ী বুি মান যুি বাদী মুসিলমেদর কথা িচরকােলর মেতা ব  কের 

দওয়া হয় চরমপ ীেদর ারা।  সই িহেসেব দখেল ইসলােম কান চরমপ ী 

নরমপ ী , কানরকম প ী কান অি  নই। কারণ এেদর অি  থােক কান 

িব ােস। মুসিলমেদর কবল িতন ভােগ ভাগ করা যায়, ভােলা খারাপ এবং 

তারক।  

     যারা ভােলা মুসিলম তারা মাহা দ এর েত ক  কথা অ ের অ ের পালন 

কের, পৃিথবীর সম  মানবজািতর িত ঘৃণা পাষণ কের এবং আ  বিলদান এর 



সুেযাগ খঁুজেত থােক। আমরা তােদরেক আত বাদী নােম িচিন। তারা িনেজেদর ক 

সালাফী বেল উে খ কের মাঃ এবং তার অনুগামীেদর সু াহর অনুসরণ কারী।  

   খারাপ মুসিলম হল তারা যারা ইসলামেক কঠাক অনুসরণ কের না। িকরা িকছুটা 

ধেমর মেধ  এবং িকছুটা ধেমর বাইের পা িদেয় চেল। এেদর ইসলােমর িত িব াস 

বল এবং ইসলাম স েক ান সীিমত। িজহাদ এবং আ  বিলদান করার বাদেল 

এরা িনেজেদর জীবন আেরা ভােলা কের তালার জন  লড়াই চািলেয় যায়। 

ইসলােমর রীিতনীিতর িত িনিবকার এবং ধেমর খুব একটা ধার ধাের না। বিশরভাগ 

সময় আ  দাষ এ ভােগ, এবং ভােলা মুসিলম হেত পারল না বেল আে প 

কের। আশা কের একিদন তারা ভােলা মুসিলম হেয় পৃিথবীর জন  িকছু করেত। ( 

িজহাদী!!) 

   তারপর আেস তারক। যারা সূ  জািন িক  লুিকেয় রােখ। দািব কের িকছু 

ব ি গত কারেণ ইসলামেক হাইজ াক করা হেয়েছ, যারা ভােলা মুসলমান নােম 

পিরিচত। তক কের ইসলাম এক  ভােলা ধম হেত পারেতা যিদ যৗি কতা 

থাকেতা। এবং যত ণ না এ  সি য় ভােব পািলত হে । িনেজেদরেক ভ  

মুসলমান বেল দািব কের িক  সািরয়া , যুহিদ জাসীর, তােরক ফতাহ, তাওফীক 

হািমদ মািজদ নওয়াজ এবং ইরশাদ মি  র মত গালমাল কারী ব া দর 

িবেরািধতা কের, যারা সম  পি েম ঐ ািমক রাজ  চালােনার চ া করেছ। 

ইসলােমর সম  রীিতনীিত অ ীকার কের বেলন এ  আসেল ইসলাম নয় আসেল 

ইসলােমর বাতা মহ । সবাইেক বাঝােনার চ া কের য ইসলাম শ  নয়, কারণ 

মেন মেন যুি  দয়িন য ধেমর িবেরাধীতা করেত তারা লি ত। যিদও তারা 

িনেজেদরেক ইসলােমর সমাজ সং ারক বেল উে খ কের, আসল মুসিলম দর 

চােখ তারা ঘৃণার পা ।  

     গাপন পািক ান, িবিবিস িভ ারা দিশত এক  তথ িচ  দখায় য 

িকভােব সামনাসামিন পািক ান পি ম সভ তার সহেযািগতা করেলও িভতের 

িভতের তািলবান আত বাদী সহায়ক। তারা আেমিরকােক খুিশ করেত আল-

কােয়দার সামান  িকছু হীন মানুষেক ব ী কের ল  ল  ডলােরর চুি পে  

া র কের অপরিদেক তােলবানেক সুর া দয় এবং তােদরেক লড়াই চািলেয় 

যেত উৎসাহ দয়। পািক ােনর এই ি চািরতা এর ফেল সহ া আেমিরকান সন  

মৃতু বরণ কেরেছ।  



       একই রকমভােব মধ প ী মুসলমানরা এরকম তারণার খলা খলেছ। সবার 

সামেন তারা ইসলােমর অেযৗি ক রীিতনীিতর িন া করেলও তারা বলেছ 

ইসলােমর আসল বাতা এ  নই, এরা আত বাদী থেকও বিশ ভয় র। কারণ 

ইসলােম সমাজ সং ার ব  এক  তারণার ব ।  

     টািকর ধানম ী মধ বত  ইসলাম এ স েক বেলন, " these 

descriptions are very ugly it is offensive and an insult to 
our religion. there is no moderate or  immoderate Islam. 
Islam is Islam and that's it!" 
     মধ প া িনেয় এরা িনেজেদর মেধ  হািস ঠা া করল এই তারণার মাধ েম এরা 

পি েম ভ তােক াস কের িনেত চায়, অন  ধেমর মানুষেদর ইসলােমর িত 

আকৃ  করেত চাই। তথাকিথত মধ প ী মুসলমানরা িজহািদেদর িন ু প সহেযাগী। 

এরা ভ তার আড়ােল লুিকেয় থােক িক  সম  অন ায় ক ক সমথন কের যায়। 

িনেজেদর ধেমর িত এটােক তারা িনেজর কতব  মেন কের।  

     এখােনই শষ নয়, যেহতু মুসিলমরা যু  মারামাির করা ছাড়া সমােলাচনার 

ব  করার আর কান পথ জােন না এরা ধীের ধীের সম  জািতেক গনহত ার পেথর 

িদেক এিগেয় দেব। এবং পৃিথবীর সবেথেক শি শালী িনউি য়ার/ পারমাণিবক অ  

মুসিলমেদর হােত থাকায় আমরা ধারণা করেত পাির য মানব জািতর ভিবষ ৎ কী 

রকম হেত পাের।  

       এরা িনেজেদর দেলর মেধ  মারামাির  করেব কারণ একজন মেন করেব 

অন  দেলর থেক তারা তর। গাজা র  ঘটনা এর এক  ভােলা উদাহরণ। 

সখােন ি ািন  িনেয় বাক-িবত া  হেল ওরা িনেজরাই দেল িবভ  হেয় 

িগেয় িনেজেদর মেধ  খুেনাখুিন  কের দয়। মুসিলমরা সহ  ছাট ছাট দেল 

িবভ । একদল অন  দলেক বিশ অিব াস এবং িবধম  মেন কের লড়াই চালায়। 

তােদরেক মা  এক  িজিনস সি িলত করেত পাের স  হল তােদর িব ংসী 

ঘৃণার মুখ  অমুসিলমেদর িদেক ঘুিরেয় দওয়া, এই ভােবই এই নীিত েয়াগ কের 

বািক পৃিথবীর সােথ তারা যু  চালায়।  

    অেনেকর মেত মুসিলমেদর মেধ  এই িবভাগ িল পিরকি ত। মেন হেত পাের 

য মহ দ িনেজই চাইেতন তার দেলর লােকরা িনেজেদর মেধ  মারামাির ক ক। 

তখন িতিন িনেজ মারামাির করা ই দেলর মেধ  ঝাঁিপেয় পড়ার সমাধান িদেবন, " 

and hold fast all of you together to the rope of Allah and 



be not divided"( surah 3:103) এটাই হয়েতা তাঁর পিরক না িছল, িক  

তার পিরক নােত িকছুটা ফাঁক থেক যার কারেণ ইসলােমর মেধ  কার যু  এখেনা 

অিবরত।  

   ইমাম আবু দাঊদ বেল আমােদর নবী বেলেছন িনেজেদর মেধ  ৭৩ িবভাগ হেব 

যার মেধ  72  ও কেমর ফেল নরেক যােব এবং মা  একভাগ যােব জা ােত। 

তথ  পির ার। যেহতু মা  এক  দল ,  বািক দল েলা তাহেল অ । 

সুতারাং িনেজর তা মােণর জন  লড়াই চািলেয় যাও। এরকম ইসলািমক 

িব ােসর হাজার রকম ভাগ আেছ। ধরা যাক তেকর খািতের, য শয়তান এর 

অি  বতমান এবং তার মূল কাজ হেলা মানব জািতর ংস ! এখন ইসলােমর 

থেক ভােলা আর কান ধম হেত পাের যখােন মানুষ এেক অপরেক শয়তােনর 

ত ভেব মারামাির করেত থােক ! এখােনই তা শয়তািন অি ে র মাণ হেয় 

গল! তাই না ? 

       ইসলােমর জন  যত াণ হত া হেয়েছ আর কােনা কারেণ এত হয়িন। যিদ 

িহটলার একাই তার উ াদনা দাঁড়াও 50 িমিলয়ন মানুেষর মৃতু র কারণ হয়, মাঃ 

উ াদনা হাজার হাজার িমিলয়ন মানুেষর মৃতু র কারণ। িহটলার য ত সৃি  

কেরিছল তা আজ ইিতহাস। িক  , ইসলাম ারা সৃ  ত থেক গত 1400 বছর 

ধের র  বেয় চেলেছ।  

     য  আমরা আেগই উে খ কেরিছ ইসলােমর থম িশকার হল এ র িব াসী। 

তােদর মন সং াের পিরপূণ দয় ঘৃণায় পিরপূণ তারা এক অত াচািরেতর জীবন 

যাপন কের এবং তােদর মি  ভয় ারা প াঘাত । তারা পৃিথবীর সবেথেক 

িবকৃত মন  মানুষ যারা িব াস কের বািক ধেমর লােকেদর কােছ ইসলাম ঈষার 

কারণ।  
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   উপেরা  কািহনী থেকই মুসিলমেদর নিতকতার আ িরক অভাব স েক 

সেচতন হওয়া যায়। যেহতু মাঃ ধান পশা িছল ডাকািত তাই আজও খুন 

ডাকািত লুটপাট করা ইসলােম জােয়জ। এবং স  িব ােসর ধনস ি  হেত পাের 

অবশ  স স ক হেত পাের। যতিদেন ধম েলার অি  থাকেব ততিদনই 

সবেথেক মুসিলমেদর িবরত রাখা অস ব।  

     আমার এক  িনব  পেড় এক মিহলা িলেখন, " আপনার কথা শানার পর 

আিম হতাশ এবং িব া  হেয়িছলাম আিম চ  য ণা অনুভব কেরিছলাম এবং 



চ  রাগ হেয়িছল অবসােদ ভুগিছলাম। ঃ ে র নরােশ র মেধ  িদনরাত 

কাটিছল। তখন আিম সেত র খাঁজ করেত  করলাম। আিম আমার ামীেক 

ইসলােমর আসল প স েক জানলাম স বলল পড়া ব  কের িদেত ?! িকভােব 

দেবা !? মানুষ য এত দানিবক হেত পাের এ  িব াস করা ক ন " 

     ইসলাম মানুষেক অ  কের দয়। তােদর মানিবকতা যুি েবাধ ন  কের দয়। 

এবং একইভােব যখন কান মুসিলম ইসলাম ছেড় বিরেয় আেস তখন তারা এক 

পিরবিতত মানুষ এ পিরণত হয়। আমােক অসংখ  মানুষ জািনেয়েছ য ইসলাম 

ছেড় বিরেয় আসার পর তােদর মন থেক জািতগত িবে ষ চেল গেছ এবং 

তারা সম  মানুষেক এক জািত ধুমা  মানব জািত িহেসেব দখেত স ম 

হেয়েছ। িবেয় িদেয় তােদর মন থেক ঘৃণা মুেছ গেছ, এখন তারা কান রকম 

আে প ছাড়া ভালবাসেত পাের, সবিকছুেত ভােলা দখেত পায়। কারণ তারা 

আেলা িফের পেয়েছ।  

     সই মিহলা আমােক জানায় িতিন হাজার  ছাে র িশি কা। যিদও তার পে  

খালাখুিল সত  জানােনা অস ব তবুও িতিন চ া করেবন সই সম  ছাট 

িশ েদর মেন আশার আেলা এবং ান এর িশখা ালােত। এই ভাবনা মহৎ, িক  

ঝঁুিকপূণ। াণঘাতী হেত পাের। কারণ মৗলভীরা ঘৃণা আ েনর মত িশ েদর মেধ  

ছিড়েয় দয়।  

        অমুসিলম দর ধান দশ হেলা তারা না জানার ভান কের। তারা সেত র 

আেশপােশ ঘুের বড়ায় িক  কখনই তােদর িব ে  কােনা কথা বেল না কারণ 

পিরনিত তারা জােন। সংসাের খেট খাওয়া মানুেষর পে  তাই মুখ খুেল কথা বলা 

অস ব। কারণ ােণর ঝঁুিক বতমান। যসব দশ মুসিলমেদর আ য় দয় তারা 

তােদর ধমাচােরর ে  কােনা রকম বাধা দান কের না। িক  ইসলােম এ  

স ব নয়। ইসলাম ছাড়া অন  কান ধেম অি  তারা ীকার কের না। তারা 

সবিকছু দখল কের িনেয় তােদর ঘৃণা এবং িহং তা ছিড়েয় িদেত চাই। উ িত কািম 

ভ  দেশর পে  এ  মেন নওয়া িকভােব স ব।  

       মুসিলমরা দেল দেল পি মা দশ েলােত অিভবাসন কের চেলেছ সই 

দশ িলেত উপিনেবশ াপন করার জন । এবার কান রকম সে হ ছাড়াই ভ  

রাজনীিতিবেদরা তােদরেক খালা হােত আম ণ জানাে । কউ কউ তা িবধম র 

আইন ক সমথন কের চেলেছন, এবং ইসলােমর িব ে  সম  সমােলাচনার মুখ 

ব  কের িদে ন।  



    অিভবাসেনর ফেল এবং মুসিলমেদর জ হার অত  বিশ হওয়ােত পি মী 

দশ েলােত মুসলমােনর সংখ া বাড়েছ। সমুে র শ  এক  জাহাজ ডুেব যেত 

পাের না যত ণ না এক িব ু  জল জাহােজর মেধ  ঢুকেছ। তমনভােবই দেশর 

িভতের ঢুেক মুসিলমরা েত ক  দশেক দখল কের িনেত চায় ইসলািমক দেশ 

পিরণত করেত চায়। যিদ তারা িনেজেদর দেশ সংখ া বৃি  কের তাহেল তারা 

গিরব থেক গিরবতর হেয় উঠেব, িনেজর অথনীিত শষ কের দেব। এই কারেণ 

উ ত অথনীিত যু  দেশ িগেয় সখানকার অথনীিত ক া করাই এেদর উে শ ।  

      যিদ পি মা সভ তা ংস হেয় যায় তাহেল ইসলােমর এই অ কার গহবর 

থেক বিরেয় আসার কােনা উপায় মানবজািত থাকেব না। আজ পয  হাওয়া 

সবেথেক বড় িবপযয় হেয় দাঁড়ােব। যিদ িহটলার ি তীয় িব যু  িজেত যত , 

তাহেল পৃিথবীর অব া যমন হেতা স রকম পৃিথবীর ভিবষ ৎ হেয় দাঁড়ােব। গণত  

ও মানুেষর বাক- াধীনতা বেল কান ব  থাকেব না। মধ যুগীয় অ কােরর মেধ  

মানুষ িচরতের িবলীন হেয় যােব।  

      িকছু িশি ত ভ  মানুষ মেন কের য মুসিলম, ওেদরেক ভুল বাঝা হয়। 

িক  তােদর ক ণা ইসলােম কান ভাব ফেল না। তারা ক ণা অনুভূিতহীন।  

      Wool waifa Samir নামক 21 বছর বয়সী এক প ােল াইন মিহলা 

ইসরাইেল েবশ করার চ া করেল, তােক পরী া-িনরী া করার পর তার 

ডা ােরর সা িফেকট দিখেয় তােক ঢুকেত দওয়া হয়। এই ঘটনার দড় বছর 

আেগ িনেজর বািড়েত ওয়াফা গ াস এিম ার ফেট যাওয়া ত আহত হেয়িছল। 

গাজা এর িচিকৎসা ব ব া ভােলা না হয় স ইজরােয়েল এেস িচিকতসা করােনার 

অনুমিত চাই। িক  স িচিকৎসা করেত আসিছল না। Wafa 10 কিজ 

িবে ারক বামার িনেয় ইসরাইেলর হসিপটােল েবশ কের সখানকার ডা ার 

নাস রাগীর সবাইেক উিড়েয় দওয়ার জন ।  

     যারা ইসলােমর ইিতহাস জােন তারা অবগত য মুসিলমরা িনেজেদর ব ু েদর 

ক মের গিবত হয়। তােদর দয় ক  মানুেষর দয় নয়। এেদর িত ক ণার 

এখেনা স ূণ বৃথা।  

     ইসলাম এ িক গণত  এবং পি েম মৗিলকতার তির করা স ব ? যিদ 

আমােদর ঘেরর মাঝখােন ইসলাম বেড় ওেঠ তাহেল আমরা িক সুর া পাব ? য 

ভাবাদশ সম  সং ৃ িত এবং ঐিতেহ র িব ে  যু  কের বড়ায়, তােক িক 

আমােদর দেশ েবশ করার অনুমিত দওয়া উিচত ?  



        অন  জািত এবং সং ৃ িতর লােকেদর সােথ সবসময় আগবািড়েয় যু  

বাড়ােনার ইিতহাস ইসলােম আেছ। কারণ আমরা আেগই উে খ কেরিছ এ  এক  

সং ৃ িত নয়। থেম এ  িছল এক  ডাকাত লুটতরােজর দল, পরবত েত এ  

এক  রাজৈনিতক ি ভি  ধারণ কের আিধপত  িব ােরর রাজৈনিতক রাচারী 

জািত বােধ পিরণত হয়। এবং ইসলাম নই, যিদ কান সমস া হেত র া করেত 

হয় স  হেলা পি েম িহ ু- বৗ -ি ান সং ৃ িত। যারা শাি কামী, সৗহােদর 

িদশারী, ােনর আেলাক দায়ী এবং ইসলােমর অকিথত অত াচাের িবলু  হেত 

পাের।  

     সম  সং ৃ িত এক নয় িক  সম  সং ৃ িতর াধীনতার অিধকার আেছ। 

ইসলাম সং ৃ েতর বপরীেত  িগেয় কাজ কের। যখােন তােদর জনসংখ ার অেধক 

নারী দর কান ভূিমকা নই। তােদর ান লােভর কান সুেযাগ নই। ফল প 

ইসলােমর ও সমৃি  এবং িতপি র সুেযাগ শূন । আমােদর াধীনতার জন  

আধুিনক সভ তা দায়ী এবং সই সভ তা ক সুর া দান করা আমােদর কতব ।  

    Dr, Peter Hammond তার  , " slavery terrorism and 

Islam the historical roots and contemporary threat" 
ইসলােমর "ধম য় অিধকার" এর জেন  বািকেদর বিলদান দয়ার কথা উে খ 

কেরন।  
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    এই তথ  আেরক বার উে খেযাগ ,  ইসলােম ডেমা ািফক বা জনতাি ক 

িবে ারণ পৃিথবীর কােছ মিক নয়। মিকটা হল এটা যখন তারা িনেজর দশ 

ছেড় অন  দেশ গমন কের সখােন িগেয় সখানকার সং ৃ িত মেন িনেত চায়না 

এবং স েক ইসলািমক আিধপেত র অধীেন আনার চ া কের। পি ম সভ তা 

এবং মানবজািতর সুর ার কল ােণ যত তাড়াতািড় স ব ইসলািমক ইিমে শন ব  

করা দরকার, শািরয়া ট াগ করা দরকার এবং যারা সখানকার আধুিনক সং ৃ িত 

মেন িনেত িবমুখ, তােদর বাবা-মা দা  িদদা যখােন বসবাস করত সখােন 

তােদরেক িফিরেয় দওয়া দরকার।  

       কারণ মুসিলমরা পি মা দশ েলােক িনেজর বেল মেন কেরনা যিদ তারা 

ওখােনই থােক, ওখােনই জ হণ কের। যমন ইংল াে  য সম  পািক ািন 

স ান জ হণ কের তারা িক  িনেজেদরেক কখেনা ি শ বেল ভাবেত িশেখ না 

তারা বংেশর বংশ ধের পািক ািন থেক যায়। এ  সব ে  সিত । ভারেতর 



মুসিলমরা কানরকম গ েগাল হেলই সবার আেগ পািক ােনর প  নয়। কান 

অমুসিলম সরকার সই দশ চ ােনেল মুসিলমরা সই দশেক িনেজর বেল মেন 

নয় না। তাহেল তােদরেক তােদর "িনেজর দেশ" ফরত পা েয় দওয়ায় 

সবেথেক ম ল।  

 
(( সংখ ালঘু িনয়ম কানুন)) 

 পি মী দশ িলেত মুসিলমরা এখেনা সংখ া লঘু। িক  এর ত পিরবতন ঘটেত 

পাের। এটা একদমই স ব য আগামী িকছু বছেরর মেধ  ইসলাম আিধপত  

িব ারকারী ধম এ পিরণত হেয়েছ। 

    Rensselaer polytechnic institute িব ানীরা বেলন য গেবষণায় 

জানা গেছ সম  জনসংখ ার 10% যিদ এক  অটুট িব ােস িব াসী হয় তাহেল 

স জনসংখ ার অিধকাংশ স িব ােস িব াসী হেত বাধ । পাঠক বুঝেতই পারেছন 

এর মাধ েম আিম িক বলেত চাইলাম।  

   িব ানীেদর মেত, " when the number of committed opinion 

holders is below 10% there is no visible progress in a 
spread of ideas. it could literally take the amount of time 
compare table to the age of the universe for this size 
group to reach the majority. Once that number grows 
above 10% the idea spreads like flame" জানান, িব ানী 

boleslaw Szymanski। 

     "Socail consensus through the commited minorities' 
বে  দখা যায় য িকভােব এক  সংখ ালঘু মতবাদ িকছুটা আিধপত  পাওয়ার 

সােথ সােথ দাবানেলর মত সম  জনতার ি  আকষণ কের িনেয়েছ এবং 

সংখ া  মতবাদ িহেসেব আ কাশ করেছ।  

     ইসলাম িধমা  ক উৎসািহত কের। এবং েত ক মুসিলম ধম পিরবতনকারী 

িহেসেব কাজ করেত পাের। তুিম সবেথেক াধীনেচতা মুসলমােনর কােছ 

মাহা েদর নােম কান বােজ কথা বল সােথ সােথ স তা মু দ করেত 

চাইেব। তােদর এই িব াস তারা অপেরর মেধ  ছিড়েয় িদেত চাইেব। কারণ ধমা তা 

সং ামক।  

     ইসলামেক খেত গেল আমােদর এমন সন  দরকার যারা এর িবেরাধীতা 

করেত ভয় পােব না এবং যুি -তক িদেয় ইসলামেক হািরেয় দেব তার সার ক 



বাধা দেব। যিদ আিম িনিবকার থািক এবং কান রকম িতি য়া না দখায় এক 

সময় আমরা ইসলাম ারা পরািজত হেবা এবং মধ যুগীয় ববরতার অ কাের ডুেব 

যাব। সাহস অজন কের আমােদর ইসলােমর িব ে  কথা বলেত হেব এবং 

মুসিলমেদর মেধ  এ   করেত হেব য তারা আমােদর দেশ আসেত পাের, 

থাকেতই পাের, মানুষ িহেসেব ,িক  তােদর ধম য় িব াস ধমা তা কান ান এই 

দেশ নই। তারা ভােবই িতপি  লাভ করেত পাের না। এক  পারস  মতবাদ 

আেছ এ ব াপাের, " different of the Caravans and the partners 

of the bandits" এই দেশ ঢুেক ব ু েপ সবার সােথ তারণা কের এই 

দেশর িত করার অনুমিত তােদর দওয়া যােব না।  

       আমার মেন হয় ইসলামেক সমূেল উৎপাটন করা যােব খুবই অ  সমেয়র 

মেধ । িক  আমােদর এমন এক সাহসী মাধ ম দরকার যার মাধ েম আমরা সম  

জনসাধারেণর কােনকােন মাহা েদর আসল প ইসলােম িববাহ তা পৗঁেছ িদেত 

পারব। িমিলয়ন িমিলয়ন মানুেষর কােছ পৗঁছােনার এক মাধ ম আমােদরেক খঁুেজ 

িনেত হেব। এবং ফােনর তথ িচ  স মাধ ম িহেসেব কাজ করেত পারেব না, 

ওখােন পৗঁেছ চািরি ক িবে ষণসহ এক  এিপক বােয়ািপক তার জীবেনর উপর 

যিদ বানােনা যায়, তাহেল মানুেষর ি  আকষণ করা এবং মহ েদর ভােলা 

মানুেষর পদা সবার সামেন খুেল দওয়া স ব। এরকম এক  চলি ে র িচ নােট র 

আিম িলেখিছ, এবং এমন লােকর স ােন আিছ যারা এ  কাশ করেত সহায়ক 

হেবন। কারণ এই আধুিনক যুেগ আমরা এমন িজিনস করেত স ম যা কেয়ক বছর 

আেগ হয়েতা করেত পারতাম না। যমন অিভেনতােদর চাখ মুখ লুিকেয় 

তােদরেক এক  অেচনা পিরিচিত দওয়া যােত তােদর ােণর কানরকম িত না 

ঘেট। ই ারেনেটর মাধ েম চলি  ছিড়েয় দওয়া যােত কানরকম িথেয়টাের 

বামা ফলার আত  না থােক। এমন এক চলি  তির হেব যা যেকােনা সময় 

ডাউনেলাড কের দখা যােব এমনিক ম ােত ও  

 
(( রাজৈনিতকভােব ইসলােমর পরাজয় )) 

  আিম  ল  মাথায় রেখ এই বই  িলেখিছ, হ াক হল সম  মুসিলমেদর 

সত  দখেত সাহায  করা তােদর ইসলাম ত াগ কের আেরা মানবতাবািদ ধম খঁুেজ 

িনেত সাহায  করা এবং মানুষেক মানুষ িহেসেব দখেত সাহায  করা। অন  ল   

হল ইসলামেক পৃিথবীর ংেসর মিক িহেসেব এেকবাের সমূেল উৎপা ত করা। 



এই ধম িনিষ  করা দরকার। িক  এক  ধম িকভােব িনিষ  করা যায় ? গণতাি ক 

দশ িলেত ধমপালেনর তা সম  সুেযাগ দওয়া হেয়েছ তাই না ? এ ত 

মানুেষর অিধকার ? আমরা যিদ ইসলামেক িনিষ  কের িদই তাহেল িক আমরা 

তােদর মেধ  অসিহ ু  হেয় পরেবা না ?  

        ইসলাম িনেজেক ধম িহেসেব চার কের এবং ধািমক ভােব সািরত হয় 

িক  এর মূল ল  হেলা িব  আিধপত  কােয়ম। নাৎিসবাদ ফ ািসবাদ এবং সাম বাদ 

এর আসল উে শ  িছল িব  আিধপত  িব ার। ইসলােমর উ াকা া বা ব এবং 

রাজৈনিতক। এর সােথ যটু  গ য় আধ াি ক বাতা যু  স  লাকচ ু  ট ধুেলা 

দওয়ার জন । িজতু ইসলােমর ভাবাদশ রাজৈনিতক তাই এক  রাজৈনিতক দল 

যভােব িবনাশ করা যায় সভােবই ইসলামেক িবনাশ করার চ া করেত হেব। 

রাজৈনিতকভােব ! 

       ইসলাম কতৃ  াপন এ িব াসী। তারা ধীের ধীের উেঠ এেস সবিকছু দখল 

কের িনেত চায় সবার চােখর আড়ােল সবাইেক ক া কের িনেত চায়। উে শ  

স ূণ সা াজ বাদী। আমােদরেক সতক থাকেত হেব মুসিলমেদর কথাবাতা শানার 

জন । ওেদর িবে ােহর সময় ওেদর াগান মন িদেয় পড়েত হেব। ওেদর দয়াল 

িলখেনর িদেক নজর রাখেত হেব । কারণ াধীনতার উপের এর থেক বড় আ মণ 

আর হেত পাের না ! 

        াধীনভােব িবনামূেল  িক  াধীনতা অজন করা যায় না ! পি েমর সভ তা 

আজ াধীন কারণ তােদর পূবপু ষরা িব ে  সরকােরর ইসলােমর সােথ যু  কের 

জয়লাভ কেরিছল। ি তীয় এবং তৃতীয় জগেতর অথৈনিতকভােব বল দশ িল 

াধীন কারণ তারা সা াজ বাদী শি র িব ে  র পাত কের াধীনতা অজন 

কেরিছল। যিদ পােরাস এবং িমশর ও ইসলাম ক পরািজত করেত পারত আজ 

হয়েতা আমােদর এ ব াপাের িচ া করেত হত না। িক  সসব ইিতহাস। আমােদর 

হােত এখন এক  অ । রাজৈনিতকভােব ইসলাম ক পরািজত কের দেশর 

াধীনতা র া করা মানুষ াধীনতা এবং াত তা বজায় রাখা।  

       আমােদর সামেন িতন  পথ খালা আেছ। থম  হেলা িনিবকার থাকা, 

ওেদর িব ে  কােনা কথা না বলা। ফল প ইসলামিবেরাধীরা ইউেরাপ এবং 

আেমিরকার সংখ াগির  ধম হেয় উঠেব এবং স ূণ আিধপত  িব ার করেব। 

মধ যুগীয় ববর সা াজ বাদ িফিরেয় আনেব। যিদ আপনারা মেন কের থােকন য 

মুসিলম মতায় এেল তারা অিব াসী অমুসিলমেদরেক সাহায  করেব আপিন মুেখ 



েগ বাস কেরন এ  তােদর পে  করা কখনও স ব নয়। তারা িনেজেদরেক ই 

িব াস কেরনা। তােদর িবকৃত মন ধু দখলদাির ফলােত চাই। তােদরেক িবনা 

িতি য়ায় সম  িকছু দখল কের িনেত িদেল পি মা সভ তা এবং াধীনতা 

িবলু  হেব এবং য কথা  আিম বারংবার বলিছ মানুষ াধীনতা বেল িকছু থাকেব 

না। আরেবর নারীেদর মত অব া হেব আমােদর। হয় মৃত নয় বি ।  

       ি তীয় পথ হল, মুসিলমেদর সংখ াগির  হা পয  অেপ া করা এবং যখন 

ওরা আমােদরেক আ মণ করেত আসেব তখন িনেজেক সুর া দান করা। এই 

যুে  জয় স ব নয়। যখন িহং তার ব াপার আেস কউই মুসিলমেদর পরািজত 

করেত পাের না। ইিতহাস সা ী আেছ। আমরা সং ৃ িতবান সভ তার মানুষ 

আমােদর পে  িশ হত া, িকেশার হত া, নারী হত া করা স ব নয়।মুসিলমেদর 

মত িশ  হত া করা আর কােরার পে  স ব নয়।  

       ২০০৭ সােলর ১৩ ই য়াির িসিবিস  িভ এক  তািলকা কাশ কের,  

য স ূণ ক ানািডয়ান মুসিলমেদর 12% আত বাদী হামলায় িব াসী। ক ানািডয়ান 

ধানম ীর মৃতু  এবং তােদর পালােম  পুিড়েয় দওয়া তােদর ন ায তা দান কর। 

কানাডায় মুসিলমেদর সংখ া 7 লাখ, তার 12 পােস  মােন 84000 মুসিলম 

আত বাদী সমথন কের। িবিবিসর আেরক  িরেপােট কাশ পায় য সম  ইউেরাপ 

এবং আেমিরকা িমেল 16 হাজার ব ি র মেধ  অ ত 10 জন আত বাদী সমথন 

কের, এবং আেরা অেনক পিরসংখ ান আেছ যা দখেল িশউের উঠেত হই। য 

দলীয় জািত মানুষ হত া করেত সামান  িপছুপা হয়না তার পে  ভ  সু  মানুেষর 

লড়াই কের জতা অস ব।  আমােদর নিতকতার কােছ আমরা বল। তাই এই 

যুে  জয় অিচ নীয়।  

      এবং তৃতীয় পথ হল সািরয়া িনিষ  কের দওয়া। মুসিলম অনু েবশ িচরতেরর 

মত ব  কের দওয়া। যারা সহেযািগতা করেব না এবং ইসলািমক ভাবাদশ িনেয় 

যু  করেব তােদরেক জার কের িনেজেদর দেশ ফরত পা েয় দাও।  

    এটা বাঝা সহজ য তৃতীয় িবক  সব থেক কাযকর। এখােন আমরা অ কার 

অ ানতা ববরতার িব ে  লড়াই কের চেলেছ। আমােদরেক আমােদর বুি র 

সবটু  কােজ লাগােত হেব। অ কােরর িব ে  লড়াই করেত িগেয় আমরা 

অ কােরই তেলায়ার চালােবা না, সখােন বুি র আেলা ালব। কারণ িহং তার 

পে  ওেদর সােথ পের ওঠা অস ব, িক  যেহতু ওেদর ধেম এবং মুসিলমেদর 

িবকৃত মেন যৗি কতা এবং বুি র অভাব আমােদর বুি  িদেয় খলা সারেত হেব।  



      যিদ ভাবাদেশর যুে  ইসলামেক পরািজত করা হয় তাহেল পূব মুসিলমরা রাও 

ইসলােমর  িব ে  িবেরািধতা করেব। এই বুি র যুে  আমােদর সবেথেক বড় 

সহেযাগী হেলা পূব মুসিলমরা। কারণ তারা ইসলােমর থেক ইসলােমর অত াচার 

সহ  কের মানবতার খািতের ইসলাম ত াগ কেরেছ। তােদর থেক আর কউ 

ভােলা জােন না ভু েভাগী শাি  কমন। এরা াধীনতায় অথ বােঝ এবং িনেজর 

জীবেনর াধীনতা বজায় রাখেত তারা সহেযািগতা করেব।  

      এ  এক  জেয়র যু  হেব। এই যুে  আমরা িজতেবাই শ েক আমরা ব ু েত 

পিরণত করেবা এবং মুসিলমরা তােদর পরাধীনতা থেক মুি  পােব ধেমর বাঁধন 

থেক মু  হেব। কানরকম র পােত দরকার হেবনা কান িল চালাচািল হেব 

না। আমরা ঘৃণার বদেল ােনর আেলাক ছিড়েয় ভতর থেক ইসলািমক ভাবাদশ 

ক ংস করব।  

    কউ যিদ আমােক ভুল বুেঝ থােকন আিম আরও  কের বলিছ, আিম িক  

শাি বাদ এর কথা বিলিন। এক এক গােল চড় খেয় অপুরগান এিগেয় দওয়ার কথা 

বলিছনা । মুসিলমরা িহং , তারা শি র ভাষা বােঝ। যিদ তােদর িব ে  উেঠ 

দািরেয় শ  হেয় না দাঁড়ােনা হয় তামার গলা যখন তখন তারা কেট িদেত 

পারেব। তােদরেক শ  হােত শ  মানিসকতা িনেয় দমন করেত হেব, আমােদর 

বুি  বনাম তােদর িজহাদ।  

    কারণ িজহােদর মূলম  িহেসেব মুসিলমরা িব াস কের য, তত ণ লেড় যাও, 

যত ণ না িনেজ শি মান হেত পােরা। সবার থেক বিশ শি শালী জািতেত 

পিরণত হেত পার। তােদর শি র থেকও বড় শি  িহেসেব আমােদর আ কাশ 

করেত হেব এবং তােদর শি েক দেম িদেত হেব। যিদ আমরা ভেব থািক কােনা 

না কােনা একিদন ােনর আেলাক তােদর উপর পড়েব তােদর িচ া এবং দেয়র 

পিরবতন হেব, স  হেব না !! ও  কান পথ নয়। এ  একমা  পথ।  

     তােদর রহস  অনুস ান করেল, মধ  থেক আঘাত করেল ইসলাম একসােথ 

দাঁড়ােত পারেবনা। তােদর িমথ া িদেয় তির তােসর ঘর ভেঙ পড়েব। তােদর ধম 

িনেয় সংেবদনিশল মুসিলমরা অত  সতক ভােব সমপেন জীবন যাপন কের। 

একবার যিদ তােদর িব াস ভেঙ দওয়া যায় স  হেব চরম জয়।  

    Vaknin বেলেছন, " the narcissistic bully very often gets 

his way. His misdeeds are overlook his misbehaviour 
tolerated. This is partly because narcissist are excellent 



liars quote considerable thespian skills , and partly 
because no one wants to make around with that thug. 
Even if his thuggery is limited to words and gestures. " 
মুসিলমেদর ব বহােরর একদম স ক সং া এ  ! তারা িব ংসী ডাকাতদল ছাড়া 

আর িকছুই নয়।তােদর িব ে  একবার সাহস কের শ  পােয় দাঁড়ােত পারেল 

তারা পরাজয় ীকার করেত বাধ ।  

 
(( The fifth column among Us)) 
 ইসলােমর সত  খঁুেজ পাওয়া ক ন। কারণ এই িদশারী ধম সত  এবং িমথ ার মেধ  

লুেকাচুির খেল। বাইেরর িদক থেক দখেল এর মত সিহ ু  ধম খঁুেজ পাওয়া 

ক ন যখােন কৃত ােব এ  িহং তার িত প। ১৯৯৯ সােল archbishop 

Giuseppe Bernardino , তার এক মুসিলম নতার সােথ কেথাপকথেনর 

কথা মেন কের জানান, সই নতা গেবর হািস হেস বেলিছল, " thanks to 

your democratic law we will invade you. And thanks to 
our religious law we will dominate you"  
        য সম  অমুসিলমরা ইসলাম ধম  এর প  িনেয় কথা বেল তােদর আিম 

সবসময় সে েহর চােখ দিখ। আমার পে  এটা িব াস করা ক ন যেকান সু  

িশি ত মানুষ িকভােব এক িহং  অত াচারী ধেমর প  িনেয় কথা বলেত পাের। 

পািনেক এইেন বই িলেখেছ য িকভােব ি ািন  এবং ইসলাম এমন এক  ধম 

যা অেনেকই ভুল বােঝ এবং তার প  িনেয় এবং তােদর সম  অন ায  তা যাচাই 

কের অেনক মান িদেয় কথা বেলন।কংে স নতা mark D siljandar ারা 

রিচত A deadly misunderstanding  এমনই এক  । যার তেথ র 

থেক ভুলার কান িকছু হেত পাের না।  

    আেরক  অ ু ত উদাহরণ হল, িনউইয়ক এর ময়র মাইেকল মবাগ, কর 

ইসলােমর িত অ ু ত সমথন, যখােন িতিন 13  িবশাল মসিজদ তির করার 

জন  টাকা দান কেরন যার মা  িকছুটা ের ১৯  মুসিলম ৩০০০ আেমিরকান এর 

মৃতু র জন  দায়ী িছল । িকরকম অসমব থী কাজ করা িকভােব স ব ? তার এই 

কমকা  এমন সে েহর উে ক কের য নাইন-ইেলেভেনর ঘটনার পছেন তার 

কান হাত িছল িকনা দখার জন  তার িব ে  তদ  চালােনা হয়।  



    অমুসিলমেদর মুসিলম সমথেনর এরকম ঘটনা অেনক। তথ  অনুযায়ী 71 

শতাংশ আেমিরকান কানরকম ইসলািমক মসিজদ তির ত ু  হয়। মবােগর 

এক সা াৎকাের স জানায় এেদরেক সম  িকছু িদেয়  খুিশ রাখাটাই আত  বাদ 

ব  করার একমা  পথ। একজন আদশ আেমিরকান নাগিরেকর কােজই িতিন 

কেরেছন।  

      এরকম িকছু মানুষ যারা ইসলামেক সুর ার পথ দখায় তারা আমােদর মেধ  

প ম ে র মত। তারা আমােদর দশার জন  অেনকাংেশ দায়ী। শ র কােছ 

তারা দেশর দরজা খুেল িদেয় তােদর হােত আম ণ জানাে  কানরকম ল া 

বুি  ছাড়া। াধীনেচতা িমিডয়া এবং বামপ ী রাজৈনিতক দল িল এই কারেণ 

দেশর শ । হাস কর ব াপার হেলা মবাগ িছল ই িদ। িক  আিম মেন কির তার 

আসল ধম িছল টাকা।  

      জনতা ধীের ধীের জেগ উঠেছ। এ  অন তম হাস কর য যখােন ধম 

িনরেপ  িমিডয়া ইসলােমর অন ােয়র ন ায তা দানকারী মা াথ  িকছু ব  

কাশ কের ই ারেনেট এবং িনেচর ম েব  অসংখ  মানুষ তােদর ঘৃণা িবে ষ এবং 

সেত র তথ  উগের দয়। আর মানুেষ অেচতন নই , তারা সত  জানেত িশেখেছ 

বুঝেত িশেখেছ। রাজৈনিতক নতােদর ভ ািম স েক তারা অবিহত, এবং 

িনরেপ  ধম বাদ চালােল িক িত হেত পাের স স েকও তারা সেচতন।  

     সম  বই জুেড় আমরা এটাই দিখেয়িছ য িকভােব ইসলাম তারণার মাধ েম 

িহংসার মাধ েম ছিড়েয়েছ। এবং পরবত কােল কান এক অেলৗিককতার কারেণ 

শাি বাদী ধেমর আকার ধারণ কেরেছ। এখেনা িকছু িনেবাধ সই শাি বাদী ধেমর 

বাতা িব াস কের চাখ-কান বুেজ থােক।  তারা িনেজেদরেক িব ান বেল ইসলােমর 

সুর ার পেথ এিগেয় আেস "সিহ ু তার" বাণী চার কের এবং " সাহাদ  তার" 

কথা শানায়। এরা মুসিলমেদর থেকও বিশ তারক.।  

     ধুমা  রাজৈনিতকভােবই নয় ইসলামেক পরািজত করেত গেল আমােদর 

জনতার সেচতনতা দরকার। কারণ রাজনীিতিবদ পা ােব সরকার পা ােব 

রাজৈনিতক দল পা ােব। িক  গণতাি ক দেশর জনতা সরকার চালায় জনতা 

যিদ সেচতন না হয় তারা যিদ এখন থেক এক  ংসা ক ধেমর চােরর ফেল 

কত সু র সারী হেত পাের না বােঝ তাহেল আমরা িনেজেদর াধীনতা হারােবা। 

আমােদর পরবত  জে র কােছ আমরা দায়ভু । তােদর জন  আমরা  আরও 

সু র এবং শাি ময় পৃিথবী তির কের যেত চাই। ইসলােম িবনাশ ছাড়া স  স ব 



নয়। Orwell লেখন "in the time of universal deceit telling 

the truth becomes a revolutionary act". আমােদর িব বীর দরকার।  

 
(( ইসলামেক আইনত ভােব িকভােব অৈবধ করা স ব ))  

   আমােক ায়শই িজ াসা করা হয়, আমরা িকভােব ইসলােমর এই য বাড়েত 

থাকা মিক, তার িব ে  স ুখ সমের যু  করব। ২০০১ ছেল আিম বেলিছলাম 

ইসলাম িনেজরাই িনেজর ংেসর কারণ হেয় দাঁড়ােব। িক  তার বদেল শয়ারও 

ভাব ছিড়েয়েছ সািরত হেয়েছ। পি েমর সম  দশ িলেত মসিজদ তির 

হে  এবং জনসংখ ার মেধ  মুসিলমেদর সংখ া বাড়েছ। তারা রাজনীিতেত েবশ 

কেরেছ এমনিক হায়াইট হাউেস েবেশর অিধকার পেয়েছ। য আেমিরকান 

এখেনা জােননা য তারণাপূণ আেমিরকার রা পিত বারাক হােসন ওবামা একজন 

মুসিলম সমব থী তার মাথা পরী া করা দরকার ! 

    ইসলােমর এই সার ত ািশত। কারণ মুসলমানরা পি মা সভ তার উপর 

আিধপত  কােয়ম করার পিরক না গত কেয়ক দশক ধের কের চেলেছ। য কান 

অমুসিলম অবশ  এ ব াপাের স ূণ অনাবৃত এবং যখন এ  ঘেট তখন তারা অবাক 

হয়। যারা বামপ ী রাজনীিতেত িব াসী তারা এখনও এ  ীকার করেত অ ীকার 

কের। নাইন ইেলেভেনর মমাি ক ঘটনা ঘেট আেরা দশ বছর সময় লেগ গল 

মানুেষর সেচতন হেত। যারা এখেনা সেচতন নয় তারা ভুগেব, কারণ সেচতনতা 

দরকার াধীনতা যিদ ি য় , তেব হয় সেচতনতা দরকার।  

      তেব এক  সমস া আেছ। ইসলাম মানুেষর মেন এখেনা ধম িহেসেব িবরাজ 

কের। গণতাি ক দেশ এক  ধেমর উপর িনিষ তা জাির করা মানুেষর অিধকােরর 

বাইের পেড়। সাধারণ অিধকাের হ ে প করা হয়। িক  এক  উপায় ও আেছ। 

ইসলাম এক  ব  আয়তন যু  ধম। ব  িদশা তার। অন ান  ধেমর িদশা 

ডাইেমনশন এক । ধরা যাক িগেয় সাজা লাইন  মানুষেক ভগবােনর সােথ এক 

কের স  এক  ভা ক াল লাইন, উল  রখা। সই রখার ঘন  এবং গভীরতা 

ইসলােম স ূন পািথব। স  তার সামািজক এবং রাজৈনিতক ি ভি ।  

     সািরয়া নীিত ারা ইসলােমর সামািজক-রাজৈনিতক িভি র সং া দওয়া যায়। 

এই নীিত জীবেনর সম  জায়গায় হ ে প কের যমন ামী এবং ীর মধ কার 

স ক। সািরয়া নীিত অনুযায়ী এক ামীর স ূণ অিধকার আেছ তার ীেক 

শারীিরকভােব আঘাত করার। স তােক যখন খুিশ তখন তালাক িদেত পাের এবং 



স  স ূণ বধ। সই ী ারা কার যত িল স ান সব িলর উপর স ূণ 

অিধকার সই ামীর। স চার  পয  িবেয় করেত পাের।  ইত ািদ।  

    বলাই বা ল  এই ধরেনর নীিত মানব ধেমর িব ে । ধুমা  মুসিলমেদর 

উপেরই সািরয়া  তার ছিড় ঘারায় না। অমুসিলম দর জীবন এর উপরেস আিধপত  

িব ার করেত ব । যমন অমুসিলম দশ িলেত, তােদর িনেজেদর সুর ার জন  

মুসলমানেক ট া  িদেত হেব। যােত তারা কানরকম হা ামা না তির কের। আবার 

িনেজেদর মেধ  যিদ কােনা নারী (ধিষত) চারবার স  জ  দওয়ার পেরও , 

একবার ও পু  স ান জ  িদেত না পাের , তাহেল কারআন এর ২৪:২৩ বািন 

অনুযায়ী স িমথ াবাদী। তােক আিসবার ব াঘাত করা যায়। এরকম অমানিবক রীিত 

নীিতর সংখ া সংখ ািতত। এ িল সব সামািজক ইসলােমর মেধ  পেড়।  

     রাজৈনিতক ইসলােমর িভি  বিশ পূণ। এ  ছাড়া ইসলােমর কান 

অি  থােক না। কারণ পৃিথবীর অ র কের তারপর আিধপত  কােয়ম করেত 

রাজৈনিতক শি  দরকার হয় এবং স  আ াহর কাজ । এই কাজ  স  করেত 

হেব িজহাদ এর মাধ েম। সবাইেক ইসলােম ধমা িরত করা এর মূল ল  নয়, 

আসল উে শ  হেলা সবাইেক সািরয়া নীিতর আিধপেত র িনেচ িনেয় আসা। 

এমনিক য সম  ইসলািমক দশ শািরয়া নীিতর স ূণ মােন না তারা িজহািদেদর 

আ মেণর ল ।  

    এই ধরেনর নেটর আিধপেত  বলাই বা ল  কীয়তা ব ি াত  তা বেল 

িকছু অবিশ  থােক না। জীবেনর েত ক  িদক নীিতর ারা পিরচািলত হয়। য 

কারেণ মুসিলমরা বািকেদর বেল ইসলাম এক  ধম নয় এ  এক  জীবন। কারন 

জীবেনর উপর স ূণ কতৃ  বজায় কের। ধম জীবেনর অ  িহেসেব নয়, জীবন 

ধেমর অ  িহেসেব দখা হয়।  

      চাইিনজ স াসী sun zi বেলেছন িনেজর শ েক জােনা এবং তুিম কখেনা 

পরািজত হেব না। মুসিলমরা আমােদর সমােজর রীিত-নীিত জােন এবং আমােদর 

শাি কামী সমাজেক িনেজেদর আিধপত  িব ােরর জায়গা বেল তারা মেন করেত 

চাই, ভতর থেক তার িবনাশ করেত চাই। আমােদর মেধ  তােদর সহেযাগী 

আেছ, যােদরেক আিম প ম  এবং ব ব ত িনেবাধ বেল উে খ কির।  

       মুসিলমরা জােন িকভােব আমােদর গণত  এবং মৗিলক নিতকতােক 

আমােদর িব ে  ব বহার করা যায়। তারা শ পে র সম  খবর রােখ। অপরিদেক 



পি মা সভ তা ইসলােমর কােনা খবর রােখনা এইজেন ই সামািজক-রাজৈনিতক 

যুে  কারা পরািজত হে ।  

    ইসলািমক য়ী ক আমরা যিদ একবার বুেঝ ফলেত পাির তাহেল তােক 

পরািজত করার সহজ হেব। কারণ ধম িহেসেব আমরা ইসলামেক িনিষ  করেত 

পারব না অ ত আইনত তা নয়। িক  এক রাজৈনিতক ণািল িহেসেব এ েক 

িনিষ  করা স ব। কারণ গণত  এবং নিতক িনয়মাবলী সােথ ইসলাম রাজনীিতর 

দল িহসেব খাপ খায় না। এক  িনদশন হল, ইসলাম মানুেষর াধীনতা নীিতর 

উপের এটা িব াস কের না। সাম তা এবং বধতায় িব াস কের না। সম  িলে র 

সমান অিধকার িব াস কের না। এক  মুসিলেমর ধম ছেড় যাওয়ার াধীনতা এই 

রাজনীিতক দল দয় না। এবং এ  জীবনযাপেনর পেথ বাধা। এই মুসিলমেদর এর 

ব ন থেক মু  করেত এক রাজৈনিতক দল িহেসেব আইনত িনিষ  করা 

স ূণভােব স ব। 

    সািরয়া নীিত স েক আমােদর এক  অবিহত হাওয়া দরকার ,  

   (Copy paste from the original book page ,305-306)  
     সম  ইসলািমক দশ িশয়া-সুি  সম  স দােয়র মেধ  এই নীিত িল 

ইউিনভাসাল িহেসেব চিলত। শািরয়া নীিতর উ ব কারআন এবং হািদস থেক। 

এবং এই ধরেনর নীিত ইসলাম পি মী জগেত িনেয় আসেত চায়।  

       মারা ক িবষ সাইনাইড দখেত বড় দানার িচিনর মেতা। এিদেক দেখ 

িব াস করা ক ন য রকম িচিনর মেতা দখেত এক  িজিনস িতন সেকে র 

মেধ  মানুেষর মৃতু র কারণ হেত পাের। সরকম ভােবই ইসলামেক অন  ধেমর 

সােথ তুলনা কের তােক হণেযাগ  ভাবা মারা ক। কারেণর রীিতনীিত মারা ক। 

রাজৈনিতকভােব এর উ ান মানবকল ােণর পে  মারা ক। রাজনীিত এবং ধম 

আলাদা আলাদা ােন স ূণ কল াণকর এক  সমােজর কল ােণর জন  এক  

আ ার কল ােণর জন । িক  যখন ধম ও রাজনীিত িহেসেব আ কাশ কের তখন 

তা মানব িবে ষী হেয় দাঁড়ায়। সায়ানাইড িবে র মেধ  যিদ কাবন এবং 

নাইে ােজেনর ব নী ভেঙ দওয়া যায় তাহেল এ র অি  মুেছ যায়। আমরা 

যিদ রাজৈনিতক ইসলােমর িনিষ  তা ঘাষণা করেত পাের ইসলাম িবলু  হেয় 

যােব।  



     সম  ও ইসলািমক সংগঠন যমন মসিজদ এবং ইমামবাড়া সম  িকছুর ওপর 

িনেদশ জারী কের দয়া উিচত যােত তারা সািরয়া নীিতর কানরকম সার ঘটােত 

পাের। আধুিনক সমােজর রীিত-নীিত লংঘন না করেত পাের।  

     সম  মা াসা িলেক ব  কের দাও িজৎ এবং মুসিলম িশ েদরেক ,সাধারণ 

িশ েদর মত সাধারন ু েল পড়ােশানা শখােনা উিচত। আমরা িশ েদর মেধ  

জািতেভদ িক কের র করেত  পাির যিদ তােদর িশ া আলাদা আলাদা হয় এবং 

মুসিলম বা া দর ঘৃণার ম  শখােনা হয়। ধমযাজক এবং মৗলভীেদর অবসান 

ঘটােনা উিচত, েত ক  মসিজেদ আত বাদী কাযকলাপ ব  করার জন  

ক ােমরার ব ব াপনা রাখা উিচত। যিদ এক িব াস িহেসেব ইসলােমর িনিষ  তা 

জাির না করা যায় তাহেল রাজৈনিতক ভাবাদশ িহেসেব এ  ক ত াগ করা উিচত।  

       ি ান ধম এ এবং রাজনীিতর মেধ   দাগ টানা আেছ। যী  ী  কখেনা 

িনেজেক রাজৈনিতক নতা বেল দািব কেরনিন এবং সা াজ  িব ার করেত চানিন। 

যেহতু রাজনীিত এবং ইসলােম ধম িব াস অিবে দ , এবং মাঃ এর কথা অনুযায়ী 

, Al islamo deenun wa dawlah ( ইসলাম একাধাের ধম এবং সরকার) 

, ইসলােম বলতা লুিকেয় আেছ। একজন দােসর জন মািলক থাকেত পাের না। 

মুসিলমেদর ক করেত হেব তারা িক চায় এক  ধম নািক বাস করার জন  এক  

দশ !  

  বিশর ভাগ মুসিলম সািরয়া নীিত স েক সবিকছু জােন না।১৯৭৯ সােল 

Khomeini ক সমথন কের ইরািন ওরা এক বড় দাম চুিকেয়েছ, কারণ তারা 

ইসলােমর মিক উেপ া কেরিছল। আমরা মুসিলমেদর জীবেনর সবেথেক বড় 

উপকার  করব তােদর ধম থেক মু  কের।  

      মুসিলমেদর তােদর ধম স েক এক রামা কর ভাবনা আেছ যার কান 

বা বতা নই। শািরয়া িনেতর িহং তা এবং অমানিবকতা র কাশ তােদর চাখ 

খুেল দেব। গত কেয়ক বছের ই ারেনেটর মাধ েম সত  জানেত পের অসংখ  

মুসিলম তােদর ধম ত াগ কেরেছ। এটা আমােদর মেন রাখা অত  জ ির য 

মুসিলম মানুষ শ  নয়। ইসলাম শ ।অথচ, ইসলািমক এক  ভাবাদশ। ভাব আদশ 

মানুষেক আঘাত করেত পাের না, যারা স ভাবাদেশর অনুসরণ কের তারা পাের। 

এবং মারা ক জীবাণু ারা আ া  এক ব ি েক িনভৃত বাস এ রাখাই য়।   

      আপিন যিদ এই  পেড় থােকন তাহেল আপিন বুঝেত পারেছন 

মানবজািতর জন  ইসলাম এত বড় এক মিক কন ! অেনক মুসিলম এবং 



অমুসিলম সাধারণ মানুষ তােদর অসেচতনতার কারেণ এ ব াপার  উেপ া কের 

চেলেছ এবং ইসলােমর শাি র বাণী ছড়াে । তারাও তািরত। সত  আমােদরেক 

মুি  দেব। মূল সমস া হেলা য সত  রাজৈনিতক ি করেণর ক ায় পেড় আর 

বেরােত পারিছ না এবং ঘৃিণত তািরত িমথ া হেয় থেক যাে । ইসলােমর এত 

ফসার উেপ ার কারেণ। যত ণ না আমরা সা ার হি , অ তা িক  বজায় 

থাকেব। কারণ িন তা মারা ক।  

 


