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উন্মুক্ত
এই বইবয়ি মকান স্বত্ব মনই। মে মকউ এই বই ুদ্রণ ও প্রকাশ মকািবত পািববন। শুিু দুইরট শর্ত্ব
- (ক) ঐ ুদ্রণ এই বইবয়ি রনভ্ুবল (Exact ) নকল মহাবত হবব, মকাথাও সা ান্য ভ্ুলও
থাকবত পািবব না, অন্ততঃ বক্তববযি অথব বা উবদেশ্য  বদবল োয় এ ন ভ্ুল থাকবত পািবব না।
(খ) েরদ মকউ মকান রবষয় (Poi nt , Subj ect ) আিও ভ্াবলা মকাবি প্রকাশ মকািবত র্ান,
বা বইবয়ি বক্তববযি স থববন আিও সুন্দি েুরক্ত, প্র াণ বা তথয মোগ মকািবত র্ান- এক
কথায় এই বইবক আিও সুন্দি, আিও েুরক্তবহ মকািবত র্ান, তবব এই বইবয়ি মকান্ মকান্
লাইবন রক পরিবর্ত্বন, পরিবিবন মকািবত র্ান তা উবেখ মকাবি এই বইবয়ি প্রকাশবকি কাছ
মথবক অনু রত রনবত হবব। এছাড়া ভ্াষান্তি (Tr ansl at i on ) মকািবলও তা প্রকাশকবক
মদরখবয় অনু রত রনবত হবব।
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মলখক পরিরর্রত
আোহি দীন (দীনুল হক) প্ররতষ্ঠাি লবযয প্রকৃত উম্মবত ম াহাম্মদীি মে ম াজাবহদগণ
আিববি রুপ্রান্তি মথবক এ উপ হাবদবশ এবসরছবলন তাবদিই উর্ত্িসূিী ো ানাি এ া
(এ া ুযো ান) জনাব ম াহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯২৫ সবন টাঙ্গাইবলি কিরটয়াি
হাজাি বছবিি ঐরতহ্যবাহী পন্নী পরিবাবি শবব বিাবতি মশষ িাবত্র জন্মগ্রহণ কবিন।
গ্রাব ি স্কুবলি পাঠ মশবষ রতরন প্রথব সা’দত কবলজ এবং পবি মকালকাতায় ইসলার য়া
কবলবজ অিযয়ন কবিন। ছাত্র জীববনই রতরন রিরটশ রববিািী সংগ্রাব েুক্ত মহাবয় পবড়ন।
মসই সুবাবদ হাত্মা গােী, কাবয়বদ আে ম াহাম্মদ আলী রজন্নাহ, অিরবন্দু মবাস,
শহীদ মসাহিাওয়াদবী, আো া এনাবয়ত উোহ খান াশবিকী,
াওলানা সাইবয়দ
আবুল আলা ওদুদী এবদি সংস্পবশব আবসন। ১৯৬৩ সাবল রতরন প্রাবদরশক আইন
পরিষবদি সদস্য (এ .রপ) রনববারর্ত হন।
বুরি হবাি পি মথবকই রতরন মদখবত পান স স্ত ম াসবল জগত মকান না মকান পাশ্চাতয
প্রভ্ুি মগালা । তখন মথবকই একরট প্রশ্ন তাাঁি বন নাড়া রদবত থাবক মে,
ুসল ান
মবাবল পরিরর্ত জারতরটই েরদ আোহি বনানীত জারত মহাবয় থাবক তাবহাবল তাবদি এই
ঘৃরণত দাসবত্বি কািণ রক? একস য় আোহি অবশষ িহব এ প্রবশ্নি জবাব রতরন মপবত
আিম্ভ মকািবলন। একটু একটু মকাবি, সািা জীবন মিাবি রতরন বুঝবত পািবলন মকাথায়
মসই শুভ্ংকবিি োাঁরক, মে োাঁরকবত পবড় আজ োবদি পৃরথবীি মেষ্ঠ জারত হবাি কথা- তািা পৃরথবীি রনকৃষ্টত জারতবত পরিণত মহাবয়বছ। রতরন বুবঝব লন, মর্ৌদেশশ’ বছি
আবগ হানবী মে দীনবক স স্ত জীববনি সািনায় আিবব প্ররতষ্ঠা মকাবিরছবলন এবং
পিবর্ত্বীবত তাাঁি প্রকৃত উম্মাহ অিব পৃরথবীবত প্ররতষ্ঠা মকাবিরছবলন, মসই দীনরট আি
আজ আ িা ‘এসলা ি ব’ মবাবল মে দীনরট অনুসিণ করি এই দু’রট দীন পিস্পিরববিািী, রবপিীত ুখী দু’মটা এসলা । েবল িসুবলি রনজ হাবত গড়া জারতরট এবং
বর্ত্ব াবনি ম াসবল জনসংখযারটও সম্পূণব রবপিীত ুখী। এসলাব ি সরঠক আকীদা,
তওহীবদি ববাণী, এবাদবতি অথব, ম া’ম ন, ম াসবল , উম্মবত ম াহাম্মদী হবাি
শর্ত্ব, মহদায়াহ- তাকওয়া, সালাবতি (না াে) সরঠক উবদেশ্য , দীন প্ররতষ্ঠাি তরিকা,
৫ দো ক বসূরর্ এবং রকভ্াবব তাবক প্রবয়াগ কিবত হয় ইতযারদসহ আবিা বহু রবষয় রতরন
আোহি দয়ায় বুঝবত পািবলন। িসুল ১৪০০ বছি আবগ আবখিী ো ানায় দাজ্জাবলি
আরবভ্বাব সম্পবকব মে ভ্রবষ্যিাণী মকাবি রগবয়বছন মসইসব হাদীবসি রূপক বণবনা মথবক
প্র াণ মকািবলন মে বর্ত্ব ান ইহুদী- খ্রীস্টান োরিক ‘সভ্যতা’ই মহাবচ্ছ মসই ভ্য়ঙ্কি দানব।
রতরন তাি এ উপলরিগুরল মলখনীি ািযব প্রকাশ মকািবলন এবং প্রকৃত এসলা বক
সািা পৃরথবীবত প্ররতষ্ঠাি লবযয ১৯৯৫ সাবল ‘মহেবুত তওহীদ’ নাব একরট
আবন্দালবনি সূর্না মকািবলন। এই লবযয রতরন তাাঁি রনবজি স স্ত সম্পদ অকাতবি
রবরলবয় রদবয়বছন এবং সা ারজক অবস্থানবক রনরিবিায় পরিতযাগ মকাবিবছন। রতরন এ ন
এক পিশপাথি োি সংস্পশব ানুষবক জান্নাবতি শারন্ত মদয়। গত ১৬ বছি মিাবি শত
প্ররতকূলতাি বিযও আোহি প্রতযয সাহাবেয দৃঢ়বর্তা, আত্মপ্রতযয়ী এ হান বযরক্ত

রনিন্তি মর্ষ্টা র্ারলবয় োবচ্ছন হাজাি বছবিি মেকাহ, তেরসি আি েবতায়াি পাহাবড়ি
রনবর্ মে সহজ- সিল (মসিাতুল ম াস্তাকী ) এসলা র্াপা পবড় মিাবয়বছ মসই এসলা বক
তাি ম ৌরলক, অনারবল রূবপ উিাি মকাবি ানুবষি সা বন উপরস্থত মকািবত। আবখিী
ে ানায় আবাি েখন আোহি দীন কাবয় হবাি ভ্রবষ্যিাণী মঘারষত মহাবয়বছ, রঠক
মসই ে ানায় এবস েুগপৎ প্রকৃত এসলাব ি প্রকাশ ও দাজ্জাবলি পরির্য় উবন্মারর্ত
হওয়াি ঘটনারট রনঃসবন্দবহ আোহি এক হাপরিকল্পনাি ইরঙ্গত।

বই পরিরর্রত
‘দাজ্জাল ? ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা!’- গ্রন্থখারন দাজ্জাবলি উপি মলখা মকান
গতানুগরতক গ্রন্থ নয়। এরট মকািান, হাদীস, বাইববল ও রবজ্ঞাবনি আবলাবক
িরর্ত বহু দুলবভ্ তথয- স ৃি একরট গ্রন্থ। মশষ িসুবলি ভ্রবষ্যিাণী বত সহস্র সহস্র
বষববযাপী ানব অিুযরষত পৃরথবীি আবখিী ে ানায় রবিাট এক মঘাড়ায় মর্াবড়
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব হিণকািী এক হাশরক্তিি এক র্যু রবরশষ্ট দানব দাজ্জাবলি
আরবভ্বাব মঘাটবব োি পদতবল স গ্র ম াসবল রববেি করুণ পরিণরত মনব
আসবব। এ ন পিাশরক্তিি দাজ্জাবলি পরিরর্রত ূলক অসংখয হাদীবসি রূপক
বণবনা মথবক আোহি অবশষ িহ বত মহেবুত তওহীবদি এ া , এ গ্রবন্থি মলখক
ম াহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী প্র াণ মকািবত সয মহাবয়বছন মে দাজ্জাল মকান
রূপকথাি দদতয নয় বিং বর্ত্ব ান বস্তুবাদী ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাই মহাবচ্ছ
িসুল বরণবত মসই দানব দাজ্জাল, বাইবববল োবক Ant i - Cr i st রহসাবব উবেখ
কিা মহাবয়বছ।
আোহি িসুল দাজ্জাবলি আরবভ্বাববক আদব ি সৃরষ্ট মথবক মকয়া ত পেবন্ত
সবর্াইবত বৃহৎ ও সংকটজনক ঘটনা মবাবল উবেখ মকাবিবছন এবং এি মথবক
রতরন স্বয়ং আোহি কাবছ আেয় প্রাথবনা মকাবিবছন। রকন্তু দুভ্বাবগযি রবষয় মহাবচ্ছ
এই জারতি আবল স প্রদায় মসই হাগুরুত্বপূণব দাজ্জাবলি বযাপাবি আশ্চেবযিক
রনরববকাি। এই হা প্রবয়াজনীয় বযাপািটাবক মবাঝাি জন্য েতটুকু ে রদবয়বছন
তাি মর্বয় লয গুণ মবশী ে ও স য় রদবয়বছন দারড়- ম াছ, টুরপ- পাগড়ী,
পাজা া, ম সওয়াক, কুলুখ আি রবরব তালাবকি ত তুচ্ছ েতওয়াি রববেষবণ।
েবল তাবদি অজ্ঞাবতই ম াসবল উম্মাহি হারবপবদি সংবকত বারজবয় ৩৭১ বছি
আবগই দাজ্জাল জন্মগ্রহণ মকাবিবছ। মস তাি দশশব দকবশাি পাি মহাবয় বর্ত্ব াবন
মেৌববন উপনীত মহাবয়বছ এবং মদাদবণ্ড প্রতাবপ সািা পৃরথবীবক তাি পাবয়ি রনবর্
পদদরলত মকাবি মর্াবলবছ; আজ স স্ত পৃরথবীসহ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত
জারতরটও দাজ্জাল অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাবক তাি িব, প্রভ্ূ মবাবল
ম বন রনবয় তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ।
পৃরথবীি এই র্ি ক্রারন্তলবে মহেবুত তওহীবদি এ া দল ত রনরবববশবষ স গ্র
ানবজারতবক আহ্বান মকািবছন আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব হিণকািী এই দানববক
প্ররতহত মকাবি আোহ প্রদর্ত্ “এক অনন্য সুবোগ” গ্রহণ মকাবি বদি ও ওহুবদি
দুই েুবিি শহীদবদি সরম্মরলত সম্মান ও পুিস্কাি লাভ্ কিাি জন্য। তাই
ানবজারতি রু ক্তি লবযযই এই গ্রন্থখারনি প্রর্াি ও প্রসাি অপরিহােবয মহাবয়
উবঠবছ। ইনশাআোহ হান আোহ পাক এই গ্রবন্থি িািা দাজ্জাবলি স্বরূপ
উবন্মার্বনি ািযব পথহািা রবভ্রান্ত, মতহার্ত্ি মেিকায় রবভ্ক্ত এই ম াসবল

জনসংখযাবক দাজ্জাবলি রবরুবি ঐকযবি মহাবয় সববাত্মক প্ররতবিাি গবড় মতালাি
পথ মদখাববন।

বইবয় বযবহৃত বানানিীরত সম্পবকব আ াবদি দু’রট কথা
সম্মারনত পাঠক পারঠকা, আপনািা এ বইবয় প্রর্রলত বানানিীরতি রকছুটা বযরতক্র মদখবত
পাববন। এ বযাপাবি আ াবদি বযাখযা মহাবচ্ছ:প্রথ ত, মকান মকান শব্দ মেভ্াবব ুবখ উচ্চািণ কিা হয় মসভ্াবব মলখা হয় না , আবাি মেভ্াবব
মলখা হয় মসভ্াবব ুবখ উচ্চািণ কিা হয় না। মে ন ‘করি’ শব্দরট উচ্চািবণি স য় ক+ও=বকা
কিা হয় রকন্তু মলখাি স য় মলখা হয় ক+অ=ক। এবত মলখা এবং বলাি বিয অসা ঞ্জস্য মথবক
োয়। মে ন: বইবয়ি ৯ পৃষ্ঠায় উবেখ আবছ- মে হৃদবয় রবোস কবি মে আোহ ছাড়া মকান
এলাহ মনই এবং ম াহাম্মদ (দঃ) তাাঁি িসুল, আোহ তাি জন্য জাহান্না হািা মকাবি মদববন।
এই ‘কবি’ এবং ‘মকাবি’ দু’মটা শবব্দি জন্য েরদ একই বানান অথবাৎ ‘কবি’ মলখা হয়
তাবহাবল উচ্চািণ মক ন হবব? এ অসা ঞ্জস্য দূি কিাি জন্যই মলখক কবি, ববল, হবয়বছ,
হল ইতযারদি বদবল মকাবি, মবাবল, মহাবয়বছ, মহাল ইতযারদ বানান বযবহাি মকাবিবছন।
রিতীয়ত, আিবী শবব্দি বাংলা বানাবনি মযবত্রও প্রর্রলত িীরতি উচ্চািবণ ভ্ুল মিাবয়বছ। আিবী
মে ববণবি রনবর্ ‘মেি’ থাকবব বাংলায় মসখাবন এ- কাি (এ, অ), এবং খাড়া ‘মেি’ বা ‘ইয়া’
েুক্ত থাকবব মসখাবন ই বা ঈকাি (/ ীর ) বযবহাি মকািবত হবব।
শুি বানান
মবসব োহ
এসলা

প্রর্রলত বানান
রবসর োহ
ইসলা

শুি বানান
এলাহ
ম াসবল

প্রর্রলত বানান
ইলাহ
ুসরল

মলখবকি বযবহৃত এ বানানিীরত নতুন রকছু নয়। াত্র ৩০/৪০ বছি আবগও সববত্র আিবী ‘মেি’
এি উচ্চািণ এ- কাি রদবয়ই কিা মহাত। উপ হাবদবশি প্রখযাত আবল
ওলানা আকিা খাাঁ
িরর্ত রবখযাত ‘ম াস্তো র্রিত’ গ্রন্থরটবতও ইসলাব ি বানান ‘এছলা ’- ই মলখা মহাবয়বছ। রতরন
একা নন, তাি স সা রয়ক সবাই এভ্াববই রলখবতন। করব কাজী নজরুল ইসলা ও তাি
নাব ি বানাবন ‘এসলা ’ রলখবতন। তখনকাি একরট বহুল প্রর্ারিত পরত্রকাি না রছবলা
‘ম াসবল
ভ্ািত’ ো সকবলই অবগত আবছন। বাংলা একাবর্ ী মথবক প্রকারশত অরভ্িাবন
‘ইসলা ’ এবং ‘এসলা ’ দুবটা বানানই উবেখ কিা মহাবয়বছ। অবনক ববয়াবজযষ্ঠ প্রবীণ বযরক্ত
এখবনা আিরব বণব ালা পবড়ন - আরলে, মব, মত, মস এভ্াবব। এ নরক আ িাও অবনক
আিবী শব্দ এ- কাি এবং ও- কাি রদবয় উচ্চািণ মকারি। মে ন: ম াবািক, কাবেি, ম াশবিক,
আবল , জাবল , এবাদত, গাবয়ব, এশা, াবহ ি জান, হাবেজ ইতযারদ। রকছুরদন মহাল
আিবী মথবক এই এ- কাি ( ম ) এবং ও- কাি ( ম া) এি বযবহাি বাদ মদওয়া মহাবচ্ছ। এ
পিরত োিা র্ালু মকাবিবছন তািা শুিু মে একরট ভ্ুলই মকাবিবছন তাই নয়, তািা পুবিা আিবী
ভ্াষা মথবক দু’রট উচ্চািণই [এ ( ম ) এবং ও ( ম া) ] বাদ রদবয় রদবয়বছন। এ রনবতই আিবী
ভ্াষা উচ্চািবণি (Phonet i cs ) রদক মথবক খুব মবশী স ৃি নয়; র্, ট, ঠ, থ, প, ড় ইতযারদ
অবনক অবনক উচ্চািণই এ ভ্াষায় মনই। তাি বিয এ ভ্াষা মথবক ‘এ’ ( A) এবং ও (O) কাবিি ত দু’রট গুরুত্বপূণব উচ্চািণ উরঠবয় রদবয় আিবী ভ্াষাবক আবিা দরিদ্র কিা মহাবচ্ছ। তাই
মলখক আিবী ভ্াষাি রর্িার্রিত ও শুি উচ্চািণ অনুসাবিই আিবী শবব্দি বানান রলবখবছন।
আশা মকারি সুহৃদ পাঠক আ াবদি এ বানানিীরত বযবহাবিি কািণ বুঝবত পািববন। প্রকাশক

মলখবকি আবলাড়ন সৃরষ্টকািী অন্যান্য বই
 এ ইসলা ইসলা ই নয়
 এসলাব ি প্রকৃত রূপবিখা
 এসলাব ি প্রকৃত সালাহ্
 বাঘ- বন- বন্দুক

মবসব োবহি িহ াবনি িরহ

প্রথ কথা
মর্ৌদেশশ’ বছি মথবক ম াসবল উম্মাহি ঘবি ঘবি দাজ্জাল সম্ববে আবলার্না মর্াবল আসবছ।
আোহি মশষ িসুল ানবজারতি ভ্রবষ্যৎ সম্ববে মেসব কথা মবাবল মগবছন, পৃরথবীবত রক রক
ঘটনা মঘাটবব মসগুরল সম্ববে আভ্াষ ও সিাসরি ো জারনবয় রদবয়বছন মসগুরলি বিয দাজ্জাল
সম্ববে ভ্রবষ্যিাণীগুরল মে ন রর্র্ত্াকষবক মত রন গুরুত্বপূণব ও উরিেকি। উরিেকি ও ভ্ীরতপ্রদ
এই জন্য মে দাজ্জাবলি শরক্ত, প্রভ্াব ও প্ররতপরর্ত্স গ্র ানবজারতি উপি প্রর্ণ্ড প্রভ্াব রবস্তাি
মকাবি ইরতহাবসি ম াড় ঘুরিবয় মদবব, স স্ত ানবজারতবক রবপবথ র্ালাবাি মর্ষ্টা মকািবব। শুিু
মর্ষ্টা নয়, মবশ রকছু স বয়ি জন্য দাজ্জাল তাি শরক্ত ও প্রভ্াব রবস্তাি মকাবি মগাটা
ানবজারতবকই রবপবথ পরির্ারলত মকািবব। কাবজই দাজ্জাল মক মকানভ্াববই মছাট মকাবি
মদখাি বা অবজ্ঞা কিাি উপায় মনই।
আোহি িসুল মবাবলবছন- আদব ি সৃরষ্ট মথবক মকয়া ত পেবন্ত এ ন মকান রবষয় বা ঘটনা হবব
না, ো দাজ্জাবলি মর্বয় গুরুতি ও সংকটজনক (হাদীস- এ িান রবন মহাসাবয়ন (িাঃ) মথবক
ম াসবল )। রতরন এ কথাও মবাবলবছন মে- নুহ (আঃ) মথবক রনবয় মকান নবীই বাদ োন রন রেরন
তাাঁি উম্মাহবক দাজ্জাল সম্ববে সতকব কবিন রন (হাদীস- আবু ওবায়দা রবন োরিাহ (িাঃ) ও
আব্দুলাহ রবন ও ি (িাঃ) মথবক আবু দাউদ, মবাখািী, ম াসবল ও রতির রে)। শুিু তাই
নয়, আোহি নবী রনবজ দাজ্জাবলি সংকট (মেত্না) মথবক আোহি কাবছ আেয় মর্বয়বছন
(হাদীস- আয়শা (িাঃ) মথবক মবাখািী)।
রর্ন্তা কিাি রবষয় মহাবচ্ছ, মে বযাপািটা ানবজারতি সৃরষ্ট মথবক রনবয় ধ্বংস পেবন্ত ো রকছু
মঘাটবব মস স স্ত রকছুি মর্বয় বড়, গুরুত্বপূণব, মে রবষয় সম্ববে নুহ (আঃ) ও তাাঁি পিবর্ত্বী
প্রবতযক নবী তাাঁি জারতবক সতকব মকাবি মগবছন এবং ো মথবক মশষ ও সবববেষ্ঠ নবীও আোহি
কাবছ আেয় (পানাহ্) মর্বয়বছন মসটা কতখারন গুরুত্বপূণব, রবিাট (হাদীবস রবেনবী “আকবি”
শব্দ বযবহাি মকাবিবছন) এবং আ িা মস সম্ববে কতটুকু সজাগ ও সবর্তন? বাস্তব অবস্থা এই
মে আ িা ম াবটই সজাগ নই এবং নই মবাবলই আ িা বুঝরছনা মে ৪৭৪ বছি আবগই
দাজ্জাবলি জন্ম মহাবয়বছ এবং মস তাি দশশব, দকবশাি পাি মহাবয় বর্ত্ব াবন মেৌববন আবছ
এবং এও বুঝরছনা মে স স্ত পৃরথবীসহ আ িা ম াসবল িাও দাজ্জাল মক িব, প্রভ্ু মবাবল
স্বীকাি মকাবি রনবয়রছ ও তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আরছ। প্রকৃত দীন মথবক রবর্ুযত হবাি শারস্ত
রহসাবব আোহ এই জারতবক (মেটা রনবজবদি ম াসবল মবাবল পরির্য় মদয় ও রনবজবদি
ম াসবল মবাবল রবোস কবি) কবয়ক শতাব্দীি জন্য ইউবিাবপি খৃষ্টান জারতগুরলি দাবস পরিণত
মকাবি রদবয়রছবলন এবং ঐ দাসবত্বি স বয় প্রভ্ুবদি প্রবরতবত রশযাি েবল প্রকৃত দীন মথবক
রবরচ্ছন্ন মহাবয় আবছ। কাবজই দাজ্জাল সম্ববে তাবদি মকান াথাবযথা মনই। এিা আিাহা
রলংকবনি কয়টা দাাঁত রছবলা তা জাবনন, মশকসরপবয়ি মথবক অনগবল আবৃরর্ত্ মকািবত পাবিন,
রকন্তু আোহি িসুল মে ানবজারতি জীববন দাজ্জাল নাব এক হারবপদ আরবভ্ূবত হবাি
ভ্রবষ্যিাণী মকাবি রগবয়বছন তা তাবদি কাবছ এক মকৌতুকপূণব সংবাদ। এই জারতি মে অংশটা

মকািান- হাদীস পবড়ন তািা ছাড়া দাজ্জাল সম্ববে মকউ রর্ন্তা- ভ্াবনাও কবিন না, মকান
গুরুত্বও মদন না। ঐ মে অংশটা মকািান- হাদীস নাড়ার্াড়া কবিন মসই অংশও দাজ্জাল মক
রনবয় াথা ঘা ান না, প্রকৃতপবয দাজ্জাল কী তা বুঝবত মর্ষ্টা কবিন না; কািণ তাবদি
সংকীণব দৃরষ্টভ্ঙ্গী রনবয় তািা অবপযায় আবছন মে আবখিী ে ানায় রবিাট এক মঘাড়ায় র্বড় এক
র্যু রবরশষ্ট এক দানব পৃরথবীবত আরবভ্ূবত হবব। মে হাদীসগুরলবত িসুলাোহ দাজ্জাল সম্ববে
ভ্রবষ্যিাণী মকাবিবছন মসগুরলি শারব্দক অথববকই তািা গ্রহণ মকাবিবছন, তাি মবশী আি তািা
তরলবয় মদবখন রন বা মদখবত পাবিন রন। মে ঘটনারটবক আবখিী নবী আদ (আঃ) মথবক
মকয়া ত পেবন্ত ানবজারতি জন্য সববর্বয় গুরুতি ও সাংঘারতক ঘটনা মবাবল রর্রিত মকাবিবছন
মসই হা- গুরুত্বপূণব রবষয়রট রনবয় তািা মকানও গভ্ীি গববষণা কবিন রন। এই হা- প্রবয়াজনীয়
বযাপািটাবক মবাঝাি জন্য েতটুকু ে রদবয়বছন তাি মর্বয় লয গুণ মবশী ে ও স য় রদবয়বছন
দারড়- ম াছ, টুরপ- পাগড়ী, পাজা া, ম সওয়াক, কুলুখ আি রবরব তালাবকি ত তুচ্ছ
েতওয়াি রববেষবণ।
অন্যান্য সবাি ত আর ও অবপযায় রছলা আবখিী ে ানায় রবিাট আকাবিি এক মঘাড়ায়
উপরবষ্ট এক মর্াখ অে এক দানববি, এবং তাি িব, প্রভ্ু হবাি দারবি। এই আকীদায় প্রথ
িাক্কা মপলা ম াহাম্মদ আসাদ নাব ি এক ভ্দ্রবলাবকি মলখা মিার্ টু ম ক্কা (Road t o
Mecca ) বইরটবত। এই মলখবকি না রছবলা Leopol d Wei ss ( রলওবপাল্ড ওয়াইস), ইরন
অরিয়াি এক ইহুদী পুবিারহত পরিবাবি জন্মগ্রহণ মকািবলও আোহ ও তাাঁি িসুবলি িহব েুবক
বয়বসই দীনুল এসলা গ্রহণ কবিন ও মশষ জীববন সুন্দি তেরসিসহ মকািাবনি অনুবাদ কবিন
মেটা লন্র্ন মথবক প্রকারশত মহাবয়বছ। দাজ্জাল সম্ববে রলখবত মেবয় রতরন তাি ঐ বইবয়
মবাবলবছন মে পাশ্চাতয বস্তুবাদী সভ্যতাই মহাবচ্ছ রবেনবী বরণবত দাজ্জাল । দুঃবখি রবষয়
ম াহাম্মদ আসাদ ঐটুকু মবাবলই যান্ত মহাবয়বছন, আি মকান গববষণা কবিন রন। বইরট
পবড়রছলা খৃষ্টীয় উরনশ শ’ পঞ্চাশ দশবকি মশষ বা ষাট দশবকি প্রথ রদবক। তািপি েতই ও
সম্ববে মভ্ববরছ ততই পরিষ্কাি মহাবয়বছ মে ম াহাম্মদ আসাদ রঠকই বুবঝবছন। িসুলাোহি
স বয়ি রনিযি আিববদি োরিক সভ্যতাি প্রেুরক্তগত মকৌশবলি ওপি রভ্রর্ত্ কিা হাশরক্তশালী
সভ্যতা সম্ববে মবাঝাবাি মর্ষ্টা অব্য ই অথবহীন মহাবতা, তাবদি পবয তা মবাঝা ম াবটই সম্ভব
রছবলা না। তাই আোহি নবী এটাবক তাবদি কাবছ রূপকভ্াবব ( Al l egor i cal l y ) বণবনা
মকাবিবছন। মর্ৌদেশশ’ বছি আবগি রনিযি আিববদি পবয সম্ভব না মহাবলও বর্ত্ব াবন দাজ্জাল
সম্ববে হানবীি ভ্রবষ্যিাণীগুরল োর্াই মকািবল সবন্দবহি মকান স্থান থাবক না মে হাশরক্তিি
পাশ্চাতয বস্তুবাদী সভ্যতাই মহাবচ্ছ আোহি িসুল বরণবত মসই রনরদবষ্ট দাজ্জাল ।
রবেনবীি দাজ্জাল সম্ববে ভ্রবষ্যিাণীগুরলি উৎস মহাবচ্ছ হাদীস। সবাই জাবনন মে হাদীবসি
মবশ কবয়করট মেণী আবছ। এি বিয প্রিান রতনরট; প্রথ মেণী মহাল সরহহ অথবাৎ সরঠক।
রিতীয় মহাল হাসান, এটাও সরঠক রকন্তু প্রথ মেণীি ত নয়। তৃতীয় মহাল দয়ীফ্ অথবাৎ
দুববল, রকন্তু দয়ীফ্ মহাবলও গ্রহণ কিা হয়। এ ছাড়াও হাদীবসি গিীব,
ুনকাি,
া’রুে
ইতযারদ আিও অবনক মেণী আবছ। হাদীবসি সতযতা- অসতযতা োর্াইবয়ি করঠন প্ররক্রয়ায়
মে ন বহু অসতয, বাবনায়াট হাদীস পরিতযক্ত মহাবয়বছ, মত রন অবনক সতয হাদীসও সতয
হওয়া সবেও এসনাবদি অভ্াবব বাদ মপাবড় মগবছ। মকান একরট রবষবয় পূণব িািণা কিাি জন্য
প্রবয়াজন ঐ রবষয়রট (Subj ect ) সম্ববে সরহহ, হাসান, দয়ীে, এ ন রক পরিতযক্ত
হাদীসও পেবাবলার্না মকাবি একরট স যক িািণা কিা। তাবত ঐ রবষয়রট সম্ববে একরট পূণব রর্ত্র

বন েুবট ওবঠ। দাজ্জাল সম্ববে আবলার্নাবতও আর এই নীরতই গ্রহণ মকাবিরছ, েরদ রভ্রর্ত্
অব্য ই মিাবয়বছ সরহহ হাদীসগুরলি ওপি।
দাজ্জাল সম্ববে হানবীি হাদীসগুরলবক আর দু’মটা ভ্াবগ ভ্াগ মকাবিরছ। একটা ভ্াগ
দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুবত্বি বযাপাবি, অন্যরট দাজ্জাবলি পরির্য়জ্ঞাপক। ানবজারতি
জীববনি সববাবপযা গুরুত্বপূণব, সবববৃহৎ রবপবদি সম্ববে ানুষ মববখয়াল রনরুবিগ। োিা িব বি
বযাপাবি হা- আবল মহাবয়বছন ও ি বর্র্বাি বিয র্ুবব আবছন তািাও সংকীণব ও প্রায়াে দৃরষ্টি
জন্য মদখবত ও বুঝবত সয হন রন মে দাজ্জাবলি আরবভ্বাব ানবজারত ধ্বংসকািী নুবহি (আঃ)
হাপ্লাববনি মর্বয়ও, প্রলয়ঙ্কিী রবেেুবিি মর্বয়ও মকন বড় (আকবি) ঘটনা; মকন হাভ্ািবত
বরণবত কুরুবযবত্রি েুবিি (েরদ মস ঘটনা সতয মহাবয় থাবক) মর্বয়ও সাংঘারতক, মে েুবি
আঠাবিা অবযৌরহণী অথবাৎ প্রায় এক মকারট আদ সন্তান রনহত মহাবয়রছবলা। অন্য ভ্াবগি
হাদীসগুরলবত আোহি মশষ িসুল ানবজারত মেন দাজ্জাল মক রঠকভ্াবব রর্নবত পাবি ও
সাবিান হয়, দাজ্জাল মক প্রতযাখযান কবি, তাি রববিারিতা কবি, মস জন্য তাি পরিরর্রতি
জন্য রর্িগুরল মবাবলবছন। রকন্তু তাি স বয়ি ানুবষি রশযাি স্বল্পতাি জন্য তাাঁবক বািয মহাবয়
দাজ্জাল মক রূপকভ্াবব বণবনা মকািবত মহাবয়বছ। রকন্তু মস রূপক বণবনা আজ পরিষ্কািভ্াবব িিা
রদবয়বছ, েরদও আ াবদি প্রায়াে দৃরষ্টি জন্য মস বণবনাও আ িা বুঝবত সয মহারচ্ছ না,
দাজ্জাল মক মর্াবখি সা বন মদখবত মপবয় ও দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় মপাবড় মথবকও বুঝবত
পািরছনা মে এই মসই রবেনবী বরণবত দাজ্জাল , াসীহ উল কাযোব।
প্রথব ই দাজ্জাবলি না টাবক মনয়া োক। আোহি িসুল এবক দাজ্জাল নাব অরভ্রহত
মকাবিবছন। রকন্তু এটা মকান না নয়, এটা একটা বণবনা, অথবাৎ রবষয়টাি বণবনা। মে ন
এ া
াহ্দী মকান না নয় বণবনা। াহ্দী অথব মহদায়াহ প্রাপ্ত, রেরন সরঠক পথ, মহদায়াহ
মপবয়বছন, তাাঁি রনবজি অন্য না থাকবব সবাি ত। মত রন দাজ্জাল
শবব্দি অথব
র্াকরর্কয য় প্রতািক, মেটা বাইবি মথবক মদখবত খুব সুন্দি রকন্তু মভ্তবি কুৎরসত। মে ন
াকাল েল, মদখবত অরত সুন্দি,
বন হবব মখবতও অরত সুস্বাদু, রকন্তু আসবল মখবত
রবস্বাদ, রতক্ত। পাশ্চাতয োরিক সভ্যতা বাইবি মথবক মদখবত র্াকরর্কয য়, এি প্রেুরক্তগত
সােলয ানুষবক ুগ্ধ মকাবি মেবল, মর্াখ িাাঁরিবয় মদয়, রকন্তু এি প্রভ্াবািীন পৃরথবী
সা ারজক, অথবননরতক, িাজননরতক অরবর্াবি, দুঃবখ, ক্রন্দবন, অশ্রুবত ভ্িপুি। রবগত
শতাব্দীবত এই ‘সভ্যতা’ দুইরট রবেেুি মকাবি মর্ৌদেশ মকারট আদ সন্তান হতাহত মকাবিবছ এবং
তািপি মথবক রবরভ্ন্ন মছাট খাবটা েুবি আিও দুই মকারট ানুষ হতযা মকাবিবছ। আহত
রবকলাবঙ্গি সংখযা ঐ ম াট সংখযাি বহুগুণ। রবিবা, সন্তানহািা, গৃহহািা, মদশতযাগীবদি
মকান রহসাব মনই। আি এই নতুন শতাব্দীবত শুিু এক ইিাবকই হতযা মকাবিবছ দশ লয ানব।
ইিাক ছাড়াও আেগারনস্তানসহ আিও অবনকগুবলা মদবশ তাি এই হতযােজ্ঞ আজও মর্ালবছ।
এই ‘সভ্যতা’ি অিীনস্ত স স্ত পৃরথবীবত খুন, র্ুরি, র্াকারত, হাইজযাক, িষবণ, অতযার্াি
সী াহীন এবং প্ররতরদন প্ররত মদবশ িাাঁ িাাঁ মকাবি মববড় মর্াবলবছ। তাই এি না দাজ্জাল
র্াকরর্কয য়, মর্াখ িাাঁিাবনা প্রতািক।

দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুত্ব
এক ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- আদব ি সৃরষ্ট মথবক রনবয় মশষরদন (অথবাৎ মকয়া ত) পেবন্ত ো রকছু
মঘাবটবছ ও মঘাটবব তাি বিয দাজ্জাবলি মর্বয় বড় আি রকছু মঘাটবব না। [এ িান রবন
মহাসাবয়ন (িাঃ) মথবক ম াসবল ]
অতযন্ত গুরুত্বপূণব হাদীস, কািণ দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুবত্বি কথা মবাঝাবত মেবয় রবেনবী
শব্দ বযবহাি মকাবিবছন ‘আকবি’, অরত বড়। আিও গুরুত্বপূণব এই জন্য মে আদব ি (আঃ)
সৃরষ্ট মথবক মকয়া ত অথবাৎ ানবজারতি সৃরষ্ট মথবক মশষ পেবন্ত স বয়ি বিয সবববৃহৎ,
সববর্বয় গুরুত্বপূণব ঘটনা হওয়াটা ক কথা নয়, রনঃসবন্দবহ বলা োয় সাংঘারতক, কািণ
ানবজারতি জীববন নুবহি (আঃ) স বয় হাপ্লাববন স স্ত পৃরথবী র্ুবব মেবয় ানবজারতসহ সব
প্রাণী, পশুপযী ধ্বংস মহাবয় রগবয়রছবলা। দু’রট রবেেুবি অল্প স বয়ি বিয ক পবয মর্ৌদেশ
মকারট ানব হতাহত মহাবয়বছ, ইরতহাবসি আবগ আিও অ ন সববনাশা রবপেবয় হয়বতা
মহাবয়বছ। অথর্ হানবী মবালবছন, ও সব রকছুি মর্বয়ও সাংঘারতক বযাপাি হবব দাজ্জাবলি
আরবভ্বাব। ানবজারতি অতীবত রক রক ঘটনা মঘাবটবছ তা আোহ তাাঁি িসুলবক জারনবয়
রদবয়বছন, মকািানই তাি প্র াণ আি ভ্রবষ্যবত রক রক মঘাটবব তাও মে তাাঁি িসুল জানবতন
তাি প্র াণ দাজ্জাল ও অন্যান্য বহু বযাপাি সম্ববে তাাঁি ভ্রবষ্যিাণী। দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি
গুরুবত্বি কথা বলাি স য় অতীবত নুবহি (আঃ) হাপ্লাববনি কথা বা ভ্রবষ্যবত রবেেুবিি কথা
তাাঁি বন রছবলা না এ কথা অসম্ভব। কািণ রতরন সািািণ মলাক রছবলন না। রতরন রছবলন
আোহি িসুল, তাাঁি প্ররতরট কথা, প্ররতরট শব্দ মভ্ববরর্বন্ত বলা। কাবজই এ এক সাংঘারতক
ভ্রবষ্যিাণী এবং এ ন ানুবষি ভ্রবষ্যিাণী ো অবযথব, র থযা মহাবতই পাবিনা। অথর্ এ ন
গুরুত্বপূণব বযাপাি সম্ববে আ িা মববখয়াল, উদাসীন রকন্তু এি মর্বয় তুচ্ছ হাজািও রবষয় রনবয়
তুলকালা মকািরছ। এবাি মদখা োক দাজ্জাল অথবাৎ জড়বাদী, োরিক ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি
(Mat er i al i st i c, Technol ogi cal Judeo- Chr i st i an Ci vi l i zat i on ) আরবভ্বাব
ানবজারতি জীববন সবববহৃ ৎ ও সববর্বয় রবপজ্জনক ঘটনা মকন? এি গুরুত্ব রঠকভ্াবব বুঝবত
মগবল আ াবদি আদব ি (আঃ) অথবাৎ ানবজারতি সৃরষ্টি স বয় রেবি মেবত হবব।
হাকাশ, মসই হাকাবশ অগণয ছায়াপথ (Gal axy ) , নীহারিকা (Nebul a) , অসংখয সূেবয,
র্াাঁদ, গ্রহ, এক কথায় এই হারবে আজ পেবন্ত োি মশষ পাওয়া োয়রন, তা শুিু ‘কুন’
আবদশ রদবয় সৃরষ্ট কিাি পি আোহি ইচ্ছা মহাল এ ন একরট সৃরষ্ট কিাি োি বিয স্বািীন
ইচ্ছাশরক্ত থাকবব। এই রবপুল, রবিাট হারববেি প্ররত অণু- পি াণু তাাঁি মবাঁবি মদওয়া রনয়ব
মর্ালবছ, ঐ রনয় মথবক একরট র্ুবলি মকারট ভ্াবগি এক ভ্াগও সবি োবাি য তা বা শরক্ত
কাবিা মনই, মস স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত কাউবক আোহ মদন রন। এ স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত রতরন তাাঁি
ালাবয়কবদিও মদন রন; মে ালাবয়ক অথবাৎ মেবিশতাি ওপি মে কাবজি দারয়ত্ব রদবয়বছন
তা মথবক এক পি াণু পরি াণও ভ্রষ্ট হবাি শরক্ত তাবদি মদন রন। এবাি তাাঁি ইচ্ছা মহাল তাাঁি
রনবজি স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত তাাঁি মকান সৃষ্ট জীববক রদবয় মদখা ঐ স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত রনবয় মস রক
কবি (মকািান- সুিা দাহি, আয়াত ২, ৩)। তাই আোহ সৃরষ্ট মকািবলন আদ বক (আঃ)।

মেবহতু এি মদবহি মভ্তি রতরন তাাঁি রনবজি আত্মা স্থাপন মকািববন, মসই সম্মাবন আদব ি
মদহ রতরন দতরি মকািবলন ‘কুন’ আবদশ রদবয় নয়, তাাঁি রনবজি হাবত (মকািান- সুিা সা’দ,
আয়াত ৭৫)। তািপি তাি মদবহি বিয আোহ তাাঁি রনবজি আত্মা মথবক েুাঁবক (প্রববশ
মকারিবয়) রদবলন (মকািান- সুিা মহজি, আয়াত ২৯; সুিা সাজদা, আয়াত ৯; সুিা
সা’দ, আয়াত ৭২)। আোহ তাাঁি রনবজি আত্মা, মেটাবক রতরন মবালবছন আ াি আত্মা,
মসটা মথবক আদব ি বিয েুাঁবক মদওয়া অথব আোহি কাবদরিয়াত অথবাৎ ো ইচ্ছা তা কিাি
স্বািীন ইচ্ছাশরক্তসহ আোহি স স্ত রসেত, গুণ, র্রিত্র আদব ি বিয মর্াবল আসা। আোহি
রূহ্ আদব ি অথবাৎ ানুবষি মভ্তবি মর্াবল আসাি সবঙ্গ সবঙ্গ মস অন্যান্য স স্ত সৃষ্ট রজরনবসি
মর্বয় বহু ঊবিব উবঠ মগবলা, কািণ তাি বিয তখন স্বয়ং আোহি স স্ত রসেত্সহ স্বািীন
ইচ্ছাশরক্ত এবস মগবলা ো আি মকান সৃরষ্টি বিয মনই। মস মহাবয় মগবলা আশিােুল াখলুকাত,
স স্ত সৃরষ্টি বিয সবববাচ্চ সম্মারনত। স্বািীন ইচ্ছাশরক্তসহ আোহি রূহ্ মে রতরন ানববি মদবহি
মভ্তি স্থাপন মকািবলন এটাই মহাল ানুবষি কাবছ তাাঁি আ ানত, মে আ ানত ানুষ ছাড়া
আি কাবিা কাবছ মনই (মকািান- সুিা আহোব, আয়াত ৭২)।
স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত রনবয় ানুষ রক কবি মস পিীযা মকািবত মগবল অব্য ই একরট রবরুিশরক্ত
প্রবয়াজন, না মহাবল পিীযাই অথবহীন, খারল াবঠ মগাল রদবল মতা আি পিীযা হয় না, তাই
আোহ দাাঁড় কিাবলন এবরলসবক। তাবক শরক্ত রদবলন ানুবষি মদহ বনি বিয ঢুবক কুপিা শব
রদবয় তাবক প্রভ্ারবত ও পথভ্রষ্ট কিাি। আোহ েখন আদ বক সৃরষ্ট কিাি রসিান্ত রনবলন তখন
এবরলস ালাবয়ক অথবাৎ মেবিশতাবদি বিয একজন। আদ অথবাৎ আোহি খলীো ানুষ
সৃরষ্টি বযাপাবি ালাবয়কবদি তা ত জানবত র্াইবল এবরলসসহ তািা সবাই মবাবলরছবলামকন আদ সৃরষ্ট মকািবত র্াও? আ িাইবতা মতা াি গুণকীর্ত্ববণি জন্য েবথষ্ট, মতা াি এ
সৃরষ্টবতা োসাদ (অতযার্াি, অরবর্াি, অশারন্ত) আি সাোকুরদেশ া (েুি,
ািা ারি,
িক্তপাত) মকািবব (মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত ৩০)। এখাবন প্রশ্ন আবস- আোহ তখনও
আদ বক সৃরষ্টই কবিনরন। শুিু মবাবলবছন সৃরষ্ট মকািবত র্াই, এটুকু শুবনই ালাবয়কিা রক
মকাবি বলবলা, সৃরষ্ট কিাি পি এই নতুন সৃরষ্টরট রক মকািবব? এি জবাব মহাবচ্ছ আোহ েরদ
শুিু এইটুকু মবালবতন মে আর আদ নাব একরট জীব সৃরষ্ট মকািবত র্াই তবব ালাবয়কিা
রকছুই মবালবতা না। রকম্বা হয়বতা বলবতা প্রভ্ু! তুর লয মকারট সৃরষ্ট মকাবিবছা, আিও একরট
মকািবব, এবত আ াবদি কী বলাি আবছ? মতা াি ইচ্ছা মহাবল কবিা। রকন্তু আোহ তা ববলন
রন, রতরন মবাবলরছবলন আর পৃরথবীবত আ াি খরলো সৃরষ্ট মকািবত র্াই (মকািান- সুিা
বাকািা, আয়াত ৩০)। এই খরলো শব্দ মথবকই ালাবয়কিা বুবঝ মগল মে এই নতুন সৃরষ্টরট
তাবদি ত স্বািীন ইচ্ছাশরক্তরবহীন একরট সৃরষ্ট হবব না কািণ খলীো অথব প্ররতরনরি, এবং
প্ররতরনরি অথব মহাল োি প্ররতরনরি তাি শরক্ত তাি বিয অব্য ই থাকা, ক ই মহাক, মবশীই
মহাক। তািা বুঝবলা এই নতুন সৃরষ্ট আদব ি অথবাৎ আোহি প্ররতরনরিি বিয থাকবব আোহি
রসেত্, আোহি গুণস ূহ োি বিয স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত অন্তভ্ুবক্ত। স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত থাকা অথবই
মহাবচ্ছ আোহি মদখাবনা পথ, মহদায়াহ ানা বা মসটা না ম বন রনবজি ইচ্ছা ত পবথ র্লাি
শরক্ত। আি আোহি মদখাবনা পবথ না মর্াবল রনবজি দতিী পবথ র্লাি অব্য ম্ভাবী েল হবব
োসাদ (স াবজি বিয অন্যায়, অতযার্াি, অরবর্াি, অশারন্ত) এবং সাোকুরদেশ া (েুি,
ািা ারি, হতযা, িক্তপাত) তাই ালাবয়কিা আদ বক সৃরষ্টি আবগই মস কথা মবালবত
মপবিরছবলা।

অরত সংবযবপ এি পবিি ঘটনাগুরল মহাবচ্ছ এই মে, আদব ি (আঃ) অথবাৎ ানুবষি মদহ রনজ
হাবত দতিী মকাবি তাি মদবহি মভ্তবি আোহি রনবজি রূহ্, আত্ম মথবক েুাঁবক রদবয় আোহ
ালাবয়কবদি আবদশ মকািবলন আদ অথবাৎ ানুষবক সাজদা মকািবত (মকািান- সুিা
বাকািা, আয়াত ৩৪; সুিা আ’িাে, আয়াত ১১)। এবরলস অস্বীকাি মকািবলা ও আোহবক
মবালবলা আ িা ালাবয়কিা মবাবলরছলা মতা াি এই নতুন সৃরষ্ট এই আদ , মতা াি এই
খলীো পৃরথবীবত অন্যায়, অরবর্াি, অতযার্াি আি েুি,
ািা ারি, িক্তপাত মকািবব।
আ াবদি এই কথা মে সতয তা প্র াণ মকাবি মদখাববা। আোহ এবরলবসি অথবাৎ শয়তাবনি এ
র্যাবলঞ্জ গ্রহণ মকািবলন, কািণ তাাঁি খলীো সৃরষ্টি উবদেশ্য ই রছবলা তাই পিীযা কিা মে তাাঁি
স্বািীন ইচ্ছাশরক্তিি খলীো মকান্ পবথ র্বল তা মদখা। এবরলবসি র্যাবলঞ্জ গ্রহণ মকাবি রতরন
এই নতুন মখলাি রনয় কানুন, শর্ত্ব ইতযারদ রনরদবষ্ট মকাবি রদবলন। মসগুবলা মহাল ম াটা ুরট
এই:ক) এবরলসবক অনু রত ও শরক্ত মদওয়া মগবলা মে মস আোহি খলীো আদব ি মদবহ,
গবজ, রশিা- উপরশিায় প্রববশ মকািবত পািবব ও তাবক বুরি পিা শব রদবত পািবব।

ন-

খ) আোহ েুবগ েুবগ পৃরথবীি প্ররত জনপবদ তাাঁি নবী- িসুলবদি পারঠবয় ানুষবক মহদায়াহ
অথবাৎ পথ প্রদশবন মকািববন (মকািান- সুিা উনুস, আয়াত ৪৭; সুিা নহ্ল, আয়াত ৩৬;
সুিা িা’দ, আয়াত ৭)। মস মহদায়াহ মহাল তওহীদ, জীববনি সববস্তবি, সবব অঙ্গবন এক
আোহ ছাড়া আি কাবিা আইন- কানুন, আবদশ- রনবষি অস্বীকাি কিা এবং এক াত্র তাাঁিই
আবদশ- রনবষি পালন কিা।
এিপি বরন আদব ি সম্মুবখ স রষ্টগত জীবন পরির্ালনাি জন্য দু’রট াত্র পথ মখালা মিাইবলা।
হয় আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব স্বীকাি মকাবি নবী- িসুলবদি ািযব মপ্ররিত আোহি মদয়া জীবনরবিানবক (দীন) স রষ্টগত জীববন প্ররতষ্ঠা মকাবি মসই ম াতাববক জীবন পরির্ালনা কিা অথবা
এবরলবসি পিা শব ম বন রনবয় স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকাি মকাবি রনবজবদি অথবাৎ ানুবষি
সাবববভ্ৌ ত্ব প্ররতষ্ঠা মকাবি রনবজিাই আইন- কানুন দতিী মকাবি মসই ম াতাববক স রষ্টগত জীবন
পরির্ালনা কিা। তৃতীয় মকান পথ মিাইবলা না।
এই হারববেি স্রষ্টাি অসী জ্ঞাবনি তুলনায় অরত সা ান্য জ্ঞাবনি অরিকািী বরন আদ বক
পরিরস্থরত ভ্াবলা মকাবি বুবঝ মনবাি জন্য আোহ তাবদি জারনবয় রদবলন মে- ঐ দুই পবথি বিয
মে বা োিা তাাঁি সাবববভ্ৌ ত্ববক (Sover ei gnt y ) স্বীকাি মকাবি রনবয় নবী- িসুলবদি ািযব
পাঠাবনা আইন- কানুন, আবদশ- রনবষিবক তাবদি স রষ্টগত জীববন প্ররতষ্ঠা ও প্রবয়াগ মকািবব
তাবদি রতরন গ্রহণ মকািববন, বযরক্তগত স স্ত অপিাি, মগানাহ াে মকাবি তাবদি জান্নাবত
স্থান মদববন। এই প্ররতশ্রুরত স স্ত মকািাবন ও সরহহ হাদীবস ছরড়বয় আবছ। এটাবক আিও
পরিষ্কাি মকাবি বুরঝবয় মদবাি জন্য আোহি িসুল তাাঁি রবরশষ্ট সাহাবা আবু েিবক (িাঃ)
মবালবলন- মে মলাক ৃতুয পেবন্ত আোহি তওহীবদি ওপি অটল থাকবব মস বযরভ্র্ািী ও মর্াি
মহাবলও জান্নাবত প্রববশ মকািবব (হাদীস- আবুেি মগোিী (িাঃ) মথবক মবাখািী ও ম াসবল )।
এ ছাড়াও রতরন বহুবাি বহুভ্াবব এ কথা পরিষ্কাি মকাবি রদবয়বছন মে- আোহি সাবববভ্ৌ বত্ব,
মসিাতুল ুস্তাকীব অথবাৎ তওহীবদ মে অটল থাকবব, রবর্ুযত হবব না, তাি পৃরথবী ভ্রর্ত্ব
মগানাহও তাবক জান্নাত মথবক মেিাবত পািবব না। এ বযাপাবি মবাখািী, ম াসবল সহ অসংখয

হাদীস মপশ কিা োয়। আোহি নবী মবাবলবছন- বান্দাবদি সাবথ আোহি র্ুরক্ত (Cont r act )
মহাবচ্ছ মে তািা আোহ ছাড়া আি কাউবক ানবব না, তাবহাবলই আোহ তাবদি মকান শারস্ত
মদববন না (জান্নাবত প্রববশ কিাববন); ( হাদীস- ম া’য়াজ (িাঃ) মথবক মবাখািী, ম াসবল )।
রতরন আিও মবাবলবছন- মে হৃদবয় রবোস কবি মে আোহ ছাড়া মকান এলাহ মনই এবং
ম াহাম্মদ (দঃ) তাাঁি িসুল, আোহ তাি জন্য জাহান্না হািা মকাবি মদববন (হাদীসওবায়দাহ রবন মসায়াব ত (িাঃ) ও আনাস (িাঃ) মথবক মবাখািী, ম াসবল )। আোহি িসুল
আিও মবাবলবছন- জান্নাবতি র্াবী মহাবচ্ছ তওহীদ (হাদীস- ু’য়াে রবন জাবাল (িাঃ) মথবক
আহ দ)। এখাবন বন িাখবত হবব মে এই তওহীদ বর্ত্ব াবনি বযরক্তজীববনি আংরশক তওহীদ
নয়, এ তওহীদ সারববক জীববনি তওহীদ অথবাৎ িাষ্ট্রীয়, িাজননরতক, অথবননরতক, আইনকানুন, দণ্ডরবরি, রশযা ইতযারদ ানব জীববনি সবব অঙ্গবনি তওহীদ অথবাৎ আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব।
এই তওহীবদি রবপিীবত মশিক ও কুেি সম্ববে আোহ মবাবলবছন আ াি ইচ্ছা মহাবল আর
ানুবষি স স্ত মগানাহ, অপিাি য া মকাবি মদববা, রকন্তু মশিক ও কুেি য া মকািববা না।
কুেি মহাবচ্ছ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক সিাসরি অস্বীকাি মকাবি ানুবষি স রষ্টগত জীববনি জন্য
আইন- কানুন, দণ্ডরবরি ইতযারদ দতিী মকাবি মসই ম াতাববক জীবন পরির্ালনা কিা, আি
মশিক মহাল আোহবক আংরশকভ্াবব স্বীকাি মকাবি ও আংরশকভ্াবব অস্বীকাি মকাবি জীববনি
মকানও মকানও মযবত্র, রবষবয় রনবজবদি ইচ্ছা ত আইন- কানুন বা রনয় - পিরত দতিী মকাবি
মসই ত র্লা। জীববনি মে মকান একরট াত্র অঙ্গবনও আোহি আইবনি বদবল অন্য মকান
আইন ানা মশিক। আোহ প্ররতশ্রুরতবি মহাবয়বছন মে রতরন মশিক (তাবক আংরশকভ্াবব
অস্বীকাি কিা) ও কুেি (তাবক সম্পূণবভ্াবব অস্বীকাি কিা) কখনও য া মকািববন না (মকািানসুিা মনসা, আয়াত ৪৮, ১১৬ ও সুিা ম াহাম্মদ, আয়াত ৩৪)।
তাবহাবল মদখা োবচ্ছ মে োিা স রষ্টগত ও সারববক জীববন আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব মে
সরতযকািভ্াবব স্বীকাি মকাবি রনবলা তািা তওহীদ গ্রহণ মকািবলা, মসিাতুল ুস্তাকীব োত্রা
শুরু মকািবলা, দীনুল কাইবয়য াবত কাবয় মহাল- তািা পৃরথবীপূণব বযরক্তগত মগানাহ রনবয়ও
আোহি সা বন হারেি মহাবল আোহ সব য া মকাবি তাবদি জান্নাত মদববন (হাদীস- আবুেি
(িাঃ) মথবক রতির রে, রতবিানী ও বায়হাকী)। অন্যরদবক ঐ তওহীবদ োিা মনই অথবাৎ
স রষ্টগত ও সারববক জীববন োিা আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি কবি নাই, বা আংরশকভ্াবব
মকাবিবছ, তািা বযরক্তজীববন েত সওয়াব ও পুবণযি কাজই করুক আোহ তা গ্রহণ মকািববন
না, তাবদি জাহান্নাব মদববন। অথবাৎ স রষ্টগত ও সারববক তওহীদ বযরক্তগত জীববনি
সৎকাজ, তাকওয়াি পূবশ
ব র্ত্ব, ওটা না থাকবল পৃরথবীপূণব মনক কাজ, সািািারত্রি না াে,
সািা বছবিি মিাো রনষ্ফল (মকািান- সুিা আনআ , আয়াত ৮৮, এবং সুিা েু াি, আয়াত
৬৫ ও হাদীস)।
আোহি খরলো আদ বক (আঃ) দতিী কিাি রবরুবি এবরলস ও ালাবয়কবদি মে েুরক্ত রছবলা
তা মহাল এই মে, আদ অথবাৎ ানুষ পৃরথবীবত োসাদ (অন্যায়, অরবর্াি, অতযার্াি,
অশারন্ত) ও সাোকুরদেশ া (িক্তপাত অথবাৎ েুি,
ািা ারি, হতযা) মকািবব (মকািান- সুিা
বাকািা, আয়াত ৩০)। এবরলস ও ালাবয়কিা এ কথা ববল রন মে ানুষ না াে পড়বব না,
মিাো িাখবব না, োকাহ মদবব না, হজ্ব মকািবব না, তািা র্ুরি, র্াকারত বযরভ্র্াি
মকািবব,
দ খাবব, জুয়া মখলবব। তািা মে দু’মটা কািণ মবাবলরছবলা মস দু’মটাই স রষ্টগত

প্রশ্ন, বযরক্তগত নয় এবং একটু রর্ন্তা মকািবলই মদখা োয় মে ানুষ সৃরষ্টি স য় মথবক এই দু’রট
স রষ্টগত স স্যাই আজ পেবন্ত মর্াবল আসবছ এবং আজও এি স ািান কিা োয়রন। প্রথ
রবেেুবিি পি লীগ অব মনশন্স্ (League of Nat i ons ) দতিী মকাবিও নয় এবং রিতীয়
রবেেুবিি পি জারতসংঘ (Uni t ed Nat i ons ) গঠন মকাবিও নয়। কািণ মসাজা- আোহ
ানুষবক অরত অল্প জ্ঞান রদবয়বছন, মস সৃরষ্টি স স্ত িহস্য জাবন না; সৃরষ্টি মকন, তাি
রনবজি মদহ ও ন মক ন মকাবি কাজ কবি তাও মস ভ্াবলা মকাবি মবাবঝ না। কাবজই ানুবষি
পবয এটা অসম্ভব মে মস এ ন একটা জীবন- রবিান, জীবন- বযবস্থা, সংরবিান দতিী মকািবব
মেটা ম বন মর্ালবল তাি স রষ্টগত জীববন োসাদ আি সাোকুরদেশ া না থাবক। এি এক াত্র
স ািান মহাবচ্ছ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব স্বীকাি মকাবি নবী- িসুলবদি ািযব মপ্ররিত জীবনরবিান (দীন) স রষ্টগত ও সারববক জীববন প্ররতষ্ঠা ও প্রবয়াগ কিা।
সববশরক্ত ান আোহ এবরলবসি র্যাবলঞ্জ গ্রহণ মকাবি েখন তাবক ানুবষি মদহ- বনি বিয,
রস্তবষ্কি বিয প্রববশ মকাবি ানুষবক প্রভ্ারবত ও প্রবিারর্ত (ওয়াসওয়াসা) কিাি অনু রত
রদবলন তখন এবরলস আোহবক বলবলা- আর মতা াি মসিাতুল ুস্তাকীব ি ওপি তাবদি
(আদ সন্তাবনি) জন্য ওাঁৎ মপবত থাকববা। মসখান মথবক আর তাবদি ওপি সম্মুখ মথবক,
মপছন মথবক, র্ান মথবক, বা মথবক আক্র ণ মকািববা (মসিাতুল ুস্তাকী মথবক রবর্ুযত
কিাি জন্য); ( মকািান- সুিা আ’িাে, আয়াত ১৬- ১৭)। আদ সৃরষ্টি রবরুবি েুরক্তি বিয
মে ন এবরলস না াে, মিাো, হজ্ব, োকাহ ও অন্যান্য এবাদত কিা মথবক ানুষবক রবিত
িাখাি মর্ষ্টাি কথা ববল রন,
ানুষবক মগানাবহ রলপ্ত কিাি মর্ষ্টাি কথা ববল রন, আোহবক
র্যাবলঞ্জ কিাি স য়ও এবরলস ওগুবলাি মকান কথাই বলবলা না, বলবলা আদ বক মতা াি
মদয়া মসিাতুল ুস্তাকীব ি সহজ সিল িাস্তায় আর ওাঁৎ মপবত মবাবস থাকববা, মতা াি সৃষ্ট
আদ , বরন- আদ েখন ও পবথ মর্ালবব তখন আর তাি সম্মুখ মথবক, মপছন মথবক,
র্াইবন মথবক, বাব মথবক অথবাৎ র্ািরদক মথবক তাবক আক্র ণ (Ambush) মকািববা তাবক
মতা াি ঐ সহজসিল পথ মথবক রবর্ুযত কিাি জন্য। তাবহাবল মদখা োবচ্ছ বরন আদ বক
না াে, মিাো, হজ্ব, োকাহ ইতযারদ এবাদত মথবক রবিত কিা বা মগানাবহ রলপ্ত কিাই
এবরলবসি লযয নয়, তাি লযয মহাবচ্ছ ানুষবক মসিাতুল ুস্তাকী মথবক রবর্ুযত কিা। সুতিাং
মসিাতুল স্ত
ু াকী না াে, মিাো, হজ্ব, োকাবতি মর্বয় বা মগানাহ মথবক মবাঁবর্ থাকাি মর্বয়
অবনক মবশী প্রবয়াজনীয়, অবনক মবশী গুরুত্বপূণব।
কী এই মসিাতুল ুস্তাকী ? কী এই সহজসিল পথ? এি না সহজসিল মকন? এি পরিষ্কাি
জবাব মহাবচ্ছ- তওহীদ, সবববযাপী তওহীদ, জীববনি সবব অঙ্গবনি (Facet ), সবব রবভ্াবগি
তওহীদ। সা রগ্রক জীববনি মকান অঙ্গবন আোহি মদয়া আইন- কানুন (শরিয়াহ) ছাড়া আি
কাউবক, মকান রকছুবক না ানা, এই সহজসিল কথা। এই জন্যই আোহি িসুল আোহি ঐ
নীরতবক (সুন্নাতাোহ) বযাখযা মকাবি মবাবলবছন মে, োবদি ঐ মসিাতুল ুস্তাকী অথবাৎ তওহীদ
মথবক এবরলস রবর্ুযত মকািবত পািবব না তািা জীববন েত বড় মগানাহই করুক, এ ন রক এই
দীবন মে দু’রট হাপাবপি শারস্ত সবববাচ্চ, অথবাৎ বযরভ্র্াি ও র্ুরি, মস দু’রট মকািবলও আোহ
তা াে মকাবি তাবদি জান্নাবত প্রববশ কিাববন। ঐ সবঙ্গ রবেনবী ারটবত একরট সিল মিখা
মটবন মবালবলন- এই মহাবচ্ছ আোহি িাস্তা, মসিাতুল ুস্তাকী । তািপি রতরন ঐ মসাজা মিখা
মথবক দুই রদবক কতগুরল মিখা মটবন মবালবলন- এগুরল ঐ স স্ত িাস্তা মে িাস্তায় োবাি জন্য
শয়তান র্াকবত থাকবব। এই মবাবল রতরন মকািান মথবক পড়বলন- “রনশ্চয়ই এই মহাবচ্ছ আ াি

(আোহি) সহজ, সিল পথ। এই পবথ র্বলা, অন্যান্য পবথ মর্াল না। কািণ ঐ সব পথ
মতা াবদি আোহি পথ মথবক রবর্ুযত মকাবি মদবব” (হাদীস- আব্দুলাহ রবন াসুদ (িাঃ) মথবক
আহ দ, মনসায়ী, ম শকাত)।
মপছবন মবাবল এবসরছ ালাবয়কিা (এবরলস োবদি বিয অন্তভ্ুবক্ত রছবলা) ানুষ সৃরষ্টি রবরুবি
মে দু’রট েুরক্ত আোহি কাবছ মপশ মকাবিরছবলা, অথবাৎ োসাদ ও সাোকুরদেশ া দু’মটাই
স রষ্টগত রবষয়, বযরক্তগত নয়। োসাদ শবব্দি বিয সা ারজক, িাষ্ট্রীয়, িাজননরতক,
অথবননরতক ইতযারদ সববিকব ি অন্যায়, অতযার্াি, অশারন্ত এবস োয়। আি সাোকুরদেশ া
অথবাৎ িক্তপাত শবব্দি বিয ািা ারি, সংঘষব, মছাট বড় েুি,
হােুি সব এবস োয়।
অথবাৎ এবরলস আোহবক মে র্যাবলঞ্জ রদবলা তাি পরিষ্কাি অথব মহাল, ‘মতা াি খলীো অথবাৎ
বরন- আদ ,
ানবজারতবক আর োসাদ আি সাোকুরদেশ ায় পরতত কিাববা এবং তা কিাবত
মগবল আ াবক ানুষবক মতা াি এবাদত কিা মথবক, না াে, মিাো, হজ্ব, োকাহ ও
অন্যান্য সওয়াববি কাজ মথবক রবিত কিাি মকান প্রবয়াজন মনই। শুিু াত্র তাবক মসিাতুল
ুস্তাকী , মতা াি তওহীদ, মতা াি সাবববভ্ৌ ত্ব মথবক রবর্ুযত মকািবত পািবলই মতা মস
অব্য ম্ভাবীভ্াবব োসাদ আি সাোকুরদেশ ায় পরতত হবব, আি তা মহাবলই মতা আ াি মকো
েবতহ মহাবয় মগল। মতা াি সাবববভ্ৌ ত্ব মথবক রবর্ুযত কিাি পি মস েত খুরশ না াে, মিাো,
হজ্ব, োকাহ মকািবত থাকুক আ াি মকান আপরর্ত্ মনই, কািণ আ াি র্যাবলবঞ্জ মতা আর
রজবত মগলা । এই জন্যই এবরলস কখবনা আোহবক এ র্যাবলঞ্জ মদয় রন মে, আদ বক
এবাদত মথবক রবিত কিাবাি, বা মগানাবহ রলপ্ত কিাবাি মর্ষ্টা মকািবব, মস র্যাবলঞ্জ রদবয়বছ
মসিাতুল ুস্তাকীব ি, তওহীবদি, সহজ- সিল িাস্তা মথবক আদ বক রবর্ুযত কিাবাি। এি
রবপিীবত আোহ মঘাষণা রদবয় রদবলন- আ াি তওহীদবক, আ াি সাবববভ্ৌ ত্ববক মে বা োিা
স্বীকাি মকাবি মনবব, তা মথবক রবর্ুযত হবব না তািা কত এবাদত মকাবিবছ, তািা কত
মগানাহ মকাবিবছ, রকছুই আর মদখববা না, তাবদি জান্নাবত প্রববশ কিাববা, তািা বযরভ্র্াি
ও র্ুরি মকািবলও (আবু েি (িাঃ) মথবক মবাখািী, ম াসবল এবং আিও অসংখয হাদীস, ও
মকািান)। মসই সবঙ্গ রতরন এও মবাবলবছন মে বা োিা মশিক মকািবব অথবাৎ আ াি সবববযাপী
তওহীবদি মকাথাও অন্যবক এতটুকু স্থান মদবব তাবক বা তাবদিবক আর য া মকািববা না,
তাবদি জাহান্নাব স্থান মদববা। তািা েত ভ্াবলা আ লই করুক আর তা গ্রহণ মকািববা না
(মকািান- সুিা েু াি, আয়াত ৬৪- ৬৬)।
আপাতদৃরষ্টবত আোহি এই র্ি পন্থী বনাভ্াব মকন? কািণ আবছ। ানুষ স রষ্টগত জীববন মে
সংরবিান, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, রনয় - পিরত স্বীকাি মকাবি তা ম বন র্বল তাি প্রভ্াব
অরত শরক্তশালী, তা বযরক্ত জীববনি কাজক ববক দারুণভ্াবব প্রভ্ারবত কবি, রনয়িণ কবি।
বযরক্তগত জীবন- পিরত েরদ স রষ্টগত জীবন- বযবস্থা মথবক রভ্ন্ন হয় তবব স রষ্টগত জীববনি
বৃহর্ত্ি প্রভ্াবব ও র্াবপ বযরক্তগত জীবন- পিরত ক্রব দুববল মহাবত মহাবত রবলীন মহাবয় োবব।
আি েরদ বযরক্তগত জীবন- পিরত স রষ্টগত জীবন- বযবস্থাি রবপিীত হয় তবব উভ্বয়ি বিয
সংঘষব হবব এবং মস সংঘবষব বযরক্তগত জীবন- পিরত অব্য ই পিারজত হবব। মজানাকী মপাকাি
রনবজি মদবহি আবলাবক তাি বযরক্তগত রকছুটা কাজ মহাবত পাবি রকন্তু তা িাবতি অেকাি দূি
মকািবত পাবি না।
রিতীয় কািণ মহাল, েরদ ানবজারতবক একরট অন্যায়, অরবর্াি, অতযার্াি, অশারন্তহীন
জীবন োপন মকািবত হয়, অথবাৎ মে জীববন োসাদ ও সাোকুরদেশ া মনই তবব তাবক অব্য ই

এ ন একরট সংরবিান ও ঐ সংরবিান রনঃসৃত আইন- কানুন, দণ্ডরবরি প্রণয়ন মকািবত হবব ো
রনখুত
াঁ ও রনভ্ুবল। ানবজারতি পবয তা সম্ভব নয়, কািণ তাি জ্ঞাবনি পরিরি মছাট, সীর ত।
আইন- কানুন ও দণ্ডরবরিি রভ্রর্ত্ মহাবচ্ছ ানুবষি নস্তত্ব। বর্ত্ব ান পৃরথবীি মেষ্ঠ বনারবদ,
বনারবজ্ঞানীিা মবালবছন- আ িা ানুবষি রবশাল নস্তবত্বি শুিু িািপ্রাবন্ত এবস দাাঁরড়বয়রছ।
কাবজই ানুবষি পবয ঐ িক একরট রনভ্ুবল ও রনখুাঁত সংরবিান, জীবন- বযবস্থা দতিী কিা
সম্ভব নয়। তাই আোহ ানুষবক মবাবলবছন- আ াি সাবববভ্ৌ ত্ব ম বন নাও, আর ই রবশাল
সৃরষ্টি স্রষ্টা, মতা াবদি মদহ ও বনিও স্রষ্টা, তাই আর জারন মক ন সংরবিান, আইনকানুন, দণ্ডরবরি ম বন মর্ালবল মতা িা োসাদ ও সাোকুরদেশ াহীন স াবজ বাস মকািবত
পািবব, শারন্তবত (এসলাব ) বাস মকািবত পািবব। আি েরদ আ ািই মদয়া স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত
বযবহাি মকাবি আ াি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকাি মকাবি রনবজিা সাবববভ্ৌ মহাবয় সংরবিান, আইনকানুন ও দণ্ডরবরি, অথবনীরত দতিী মকাবি তাই ম বন র্বলা তবব এবরলস মে োসাদ ও
সাোকুরদেশ ায় মতা াবদি মেলবব মবাবলরছবলা মতা িা তাবতই পরতত হবব, তাবহাবল মস
আ াবক মে র্যাবলঞ্জ রদবয়রছবলা তাবত মস জয়ী হবব, আর পিারজত হববা। আর
সববশরক্ত ান, আর ইচ্ছা মকািবলই স স্ত পৃরথবীি ানুষ এই ুহুবর্ত্বই আ াি সাবববভ্ৌ ত্ববক
স্বীকাি মকাবি মনবব (মকািান- সুিা আনআ , আয়াত ৩৫, সুিা ইউনুস, আয়াত ৯৯)। রকন্তু
আর তা মকািববা না, আর মদখবত র্াই আ াি মদয়া স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত বযবহাি মকাবি মতা িা
কী কবিা। সারববক জীববন আ াি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি মকাবি মতা িা েত সওয়াববি কাজই
কি, েত এবাদতই কি, েত তাকওয়াই কি স স্ত আর িুলা- য়লাি ত ছুবাঁ ড় রছরটবয়
মেবল মদববা (মকািান- সুিা মোিকান, আয়াত ২৩)।
আদ (আঃ) মথবক ম াহাম্মদ (দঃ) পেবন্ত হাজাি হাজাি (হয়ত লয লয) বছি িবি ানুবষি
প্ররত জনপবদ আোহ তাাঁি মপ্ররিতবদি, নবী- িসুলবদি পারঠবয় আসবছন (মকািান- সুিা িা’দ,
আয়াত ৭, সুিা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুিা নহ্ল, আয়াত ৩৬)। স য় ও স্থানবভ্বদ আইনকানুন তোৎ মহাবয়বছ, রকন্তু ূল রভ্রর্ত্ সব স য় ঐ এক কথা- তওহীদ, আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব। কািণ সাবববভ্ৌ ত্ব তাাঁি না মহাবল সংরবিানও তাাঁি হবব না এবং সংরবিান রনঃসৃত
আইন- কানুন, দণ্ডরবরিও তাাঁি হবব না এবং তা না মহাবলই তা মহাবত হবব ানুবষি
সাবববভ্ৌ বত্বি ওপি এবং পরিণরত হবব মসই োসাদ ও সাোকুরদেশ া। আি আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি রনবলই সংরবিান হবব তাাঁি বাণী (পূববব অন্যান্য মকতাব, বর্ত্ব াবন
মকািান), আি তা মথবক রনঃসৃত আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, দীন। েুবগ েুবগ পৃরথবীি রবরভ্ন্ন
স্থাবন এবকি পি এক নবী ও িসুলবদি আোহ পারঠবয়বছন, তািা এবস ঐ একই বাণী প্রর্াি
মকাবিবছন, তওহীদ, মসিাতুল ুস্তাকী , দীনুল কাইবয়য া, শােত- রর্িন্তন, সনাতন
ি ।ব নবী িসুলিা র্বল মগবল শয়তাবনি প্রবিার্নায় তাাঁবদি উম্মাহ তাবদি দীনবক রবকৃত মকাবি
মেবলবছ। তাবদি বিয একটা পুবিারহত মেণী গরজবয়বছ, োিা সািা জীবন ঐ দীন রনবয়ই বযস্ত
মথবকবছ। শরিয়াহ’ি রবিানগুবলাবক নানাভ্াবব রববেষণ মকাবি মকাবি নতুন নতুন েবতায়া মবি
মকাবিবছ ও তা জনসািািণবক রশরখবয়বছ। সহজ সিল পথ মসিাতুল ুস্তাকী বক এক দুবববািয,
জরটল রবষবয় পরিণত মকাবি জারতবক ূল লযয মথবকই রবর্ুযত মকাবি মেবলবছ। তািা আোহি
মকতাবব মোগ- রববয়াগ মকাবি তাবদি স্বাবথবি পরিপন্থী আবদশ রনবদবশগুরলবক বদরলবয় স্বাবথবি
অনুকূবল রনবয় এবসবছ। করঠন আবদশগুরল, মেগুরল পালন মকািবত মগবল যরত হয়,
তযাবগি, মকািবানীি প্রবয়াজন হয় মসগুরলবক বাদ রদবয় সহজ কাজগুরলবক প্রািান্য রদবয়বছ।
এ রন মকাবি রবকৃরত েখন এ ন পেবাবয় মর্াবল মগবছ মে, মস দীন পালন মকািবল উপকাবিি

মর্বয় অপকািই মবশী মহাবয় দাাঁরড়বয়বছ তখন মসটাবক শুিরিবয় ভ্ািসাব য রেরিবয় মনবাি জন্য
িহ ানুি িরহ আোহ আবাি তাাঁি নবী- িসুল পারঠবয়বছন।
এইখাবন একরট অরত প্রবয়াজনীয় ও গুরুত্বপূণব কথা বন িাখবত হবব, কািণ আদ (আঃ)
মথবক মকয়া ত পেবন্ত, অথবাৎ ানবজারতি জন্ম মথবক ৃতুয পেবন্ত স বয়ি বিয দাজ্জাবলি
আরবভ্বাব সববর্বয় বৃহৎ, সববর্বয় গুরুত্বপূণব ঘটনা মকন, এই প্রবশ্নি সবঙ্গ এটা জরড়ত।
কথাটা মহাবচ্ছ এই : পৃরথবীি রবরভ্ন্ন স্থাবন, রবরভ্ন্ন স বয় প্ররত জনপবদ আোহ মপ্ররিত নবীিসুলবদি আসা, তাাঁবদি র্বল োবাি পি দীনবক রবকৃত কিা, মস রবকৃরত মশািিাবত আবাি
নবী- িসুলবদি আসা- এই রনিবরচ্ছন্ন িািাবারহকতাি
বিয একরট রবষয় দৃঢ় ও
অপরিবর্ত্বনীয়ভ্াবব মর্াবল এবসবছ। মসটা মহাবচ্ছ- ানবজারত তাি জীবন- বযবস্থাি আইনকানুবনি উৎস রহসাবব কখনই স্রষ্টাবক আনুষ্ঠারনকভ্াবব অস্বীকাি কবি নাই, আোহবক এলাহ
রহসাবব কখনও অস্বীকাি কবি নাই। আোহি মদয়া দীনবক, আইন- কানুন দণ্ডরবরিগুরলবক
রনবজবদি স্বাবথবি অনুকূবল বযবহাি কিাি জন্য, অন্যবক মশাষণ কিাি জন্য দু রড়বয়,
ুর্রড়বয় রবকৃত মকাবি মেবলবছ। রকন্তু ঐ রবকৃত রূপবিখাবকও িব ি
ব অনুশাসন মবাবলই র্ালাবত
মহাবয়বছ। সাবববভ্ৌ রহসাবব আোহবক অস্বীকাি মকাবি সাবববভ্ৌ ত্ব রনবজবদি হাবত কখনই তুবল
মনয়া হয় রন, মনবাি মর্ষ্টাও কিা হয় রন। কথাটা আিও একটু পরিষ্কাি কিা দিকাি কািণ
দাজ্জাল এত গুরুত্বপূণব মকন মে তাবক আোহি মশষ িসুল ানবজারতি জন্ম মথবক মশষ
পেবন্তসম্পূণব স য়টাি বিয সববর্বয় বড় ঘটনা মবাবল বণবনা মকাবিবছন। এই মে মবাললা মে
ানুষ কখনই আোহবক এলাহ রহসাবব অস্বীকাি কবি নাই- এ কথাটাি একটু বযাখযাি প্রবয়াজন
আবছ। িব বি অনুশাসন মবাবল হুকু র্ালাবলও ক্র শ রবকৃরত এ ন পেবাবয় মর্াবল মগবছ মে
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব শুিু ুবখ স্বীকৃরত রদবলও কােবযতঃ সাবববভ্ৌ ত্ব ানুবষি হাবত মর্াবল মগবছ।
মে ন - মেিাউন রনবজবক ‘িা’ অথবাৎ সূবেবযি উপাসক মবাবল প্রর্াি মকািবলও মস রনবজই
সাবববভ্ৌ মহাবয় রগবয়রছবলা। রকন্তু বন িাখবত হবব মে মেিাউবনি এই সাবববভ্ৌ ত্ব রছবলা
কােবযতঃ, আনুষ্ঠারনকভ্াবব নয়, মস তাি সাবববভ্ৌ ত্ব সূেবয মদবতা ‘িা’- এি নাব র্ালাবতা।
রিতীয়তঃ তাি ঐ সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ্) সীর ত রছবলা র শবি, পৃরথবী য় নয়। দাজ্জাবলি
অথবাৎ ানুবষি এই সাবববভ্ৌ ত্ব কােবযতঃ ও আনুষ্ঠারনক উভ্য়ই এবং পৃরথবী য়, তাই এটা
ানব ইরতহাবসি সববর্বয় বড় ঘটনা।
দু’রট উদাহিণ রদরচ্ছ: আোহি নবী ুসাি (আঃ) দীনবক পুবিারহত মেণী, িাব্বাই, সাদেশুসাই ও
োরিসীিা েখন র্ুলবর্িা রববেষণ মকাবি ও রনবজবদি স্বাবথবি অনুকূবল বযবহাি মকাবি রবকৃত
মকাবি মেলবলা, তখন মসটাবক মশািিাবত, ওটাবক নতুন জীবন রদবত আোহ পাঠাবলন তাাঁি
অন্য নবী ঈসাবক (আঃ)। ইহুদীবদি ঐ আবল মেণী, িাব্বাই- সাদেশুসাইিা আোহি মকতাব
তওিাত পড়াবশানা মকাবিবছন সািা জীবন, তওিাবতি আইন- কানুবনি ওপি কবঠাি গববষণা
মকাবিবছন, তািা কখবনাই আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকাি কবিন নাই, তাাঁি মকতাব
তওিাতবকও অস্বীকাি কবিন নাই। তওিাবতি আইন- কানুনগুরলবক তািা অরতরববেষণ মকাবি
রবকৃত মকাবি মেবলরছবলন, রকন্তু ঐ রবকৃত আইনগুরলবক তাবদিবক তওিাবতি আইন মবাবলই
র্ালাবত মহাবয়বছ। িাব্বাই- সাদেশুসাইিা এ কথা মবালবত পাবিন রন, বা ববলন রন মে তওিাবতি
আইন- কানুন অর্ল মহাবয় মগবছ, তাই আ িা আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, অথবনীরত এসব
নতুন মকাবি দতিী মকািরছ। এই উপ হাবদবশি হাজাি হাজাি বছবিি ইরতহাসও তাই। নু
অথবাৎ নুবহি (আঃ) ািযব আোহ মে শরিয়াহ অথবাৎ আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, অথবনীরত,

িাষ্ট্রনীরত ইতযারদ পারঠবয়রছবলন পিবর্ত্বীবত তা পুবিারহত মেণী তাবদি কাবয় ী স্বাবথব ি জন্য
রবকৃত মকাবি মেলবলও তা ঐ নুসংরহতাি নাব ই অথবাৎ আোহি মদয়া আইন মবাবলই র্ালাবত
মহাবয়বছ। যরত্রয় িাজািা মদশ জারত শাসন মকািবতন রকন্তু আইন ও আইবনি বযাখযা রদবতন
পুবিারহতিা শাস্ত্র মদবখ মদবখ, িাজাবদি সািয রছবলা না তা অস্বীকাি মকাবি রনবজিা আইন
দতিী মকাবি মনবাি। তা মকািবত মগবল বা শাস্ত্র লংঘন মকািবত মগবল তৎযণাৎ াৎস্যন্যায়
(রববদ্রাহ মকাবি িাজাবক হতযা) মহাবয় মেবতা। এ নরক োবদি বিয আোহি মশষ ও মেষ্ঠ নবী
আরবভ্ূবত মহাবলন, োবদি আ িা ম াশবিক ও কাবেি মবাবল জারন তািাও আোহবক রবোস
মকািবতা, তাাঁবক স স্ত সৃরষ্টি স্রষ্টা মবাবল জানবতা।
এ কথাি সাযয স্বয়ং আোহ রদবচ্ছন। রতরন তাাঁি িসুলবক মবালবছন- তুর েরদ তাবদি (আিববি
অরিবাসীবদি) রজজ্ঞাসা কি আস ান ও ে ীন মক সৃরষ্ট মকাবিবছন? তবব তািা অব্য ই জবাব
মদবব মসই সববশরক্ত ান হাজ্ঞানী (আোহ); ( মকািান- সুিা েুখরুে, আয়াত ৯)। অন্যত্র
মবালবছন- তুর েরদ তাবদি প্রশ্ন কি- আকাশ ও পৃরথবী মক সৃরষ্ট মকাবিবছন এবং মক সূেবয ও
র্াাঁদবক তাবদি (কর্ত্ববয কাবজ) রনবয়ারজত ও রনয়িণ মকািবছন? তবব তািা অব্য ই মবালবব,
আোহ (মকািান- সুিা আন্কাবুত, আয়াত ৬১)। আোহ আবাি মবালবছন- েরদ তুর তাবদি
রজজ্ঞাসা কি- ারট (পারনি অভ্াবব শুরকবয় মেবয়) বি োবাি পি আকাশ মথবক পারন বষবণ
মকাবি মক তাবক আবাি পুনজবীবন দান কবিন? তবব তািা অব্য ই মবালবব- আোহ (মকািানসুিা আন্কাবুত, আয়াত ৬৩)। রতরন আবাি মবালবছন তাাঁি িসুলবক- েরদ তাবদি প্রশ্ন কিবক
এই হাকাশ ও পৃরথবী সৃরষ্ট মকাবিবছন? তবব তািা অব্য ই জবাব মদবব- আোহ (মকািানসুিা মলাক ান, আয়াত ২৫)। আোহি মশষ িসুল েখন আিববি তথা পৃরথবীি ম াশবিক ও
কাবেিবদি তওহীবদি, আোহি সাবববভ্ৌ বত্বি রদবক র্াক রদবয়রছবলন তখন তািা
মবাবলরছবলা- আ িা রক আোহবক রবোস মকারি না? অব্য ই রবোস মকারি, আ িা হুবাল,
লাত, ান্নাতবক পূজা মকারি মতা শুিু এই জন্য মে তািা আোহি কাবছ আ াবদি জন্য সুপারিশ
মকািবব (মকািান- সুিা ইউনুস, আয়াত ১৮)। আ িা রক কাবাবক আোহি ঘি মবাবল রবোস
মকারি না? অব্য ই মকারি। আ িা রক আ াবদি সন্তানবদি না আব্দুলাহ িারখ না? আ িা
প্ররত কাজ রক আোহি না রনবয় শুরু মকারি না? রনশ্চয়ই মকারি। তাবহাবল তুর আ াবদি
আবাি মকান তওহীদ মশখাবত র্াও? ম াটকথা আদ (আঃ) মথবক রনবয় ানবজারত কখনই
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক আনুষ্ঠারনকভ্াবব অস্বীকাি মকাবি সাবববভ্ৌ ত্ববক রনবজবদি হাবত তুবল
মনয় রন। রকন্তু সৃরষ্টি প্রথ মথবক এটাই রছবলা এবরলবসি মঘারষত লযয। েখন মস আোহবক
র্যাবলঞ্জ রদবয়রছবলা মে মতা াি খলীোবক আর মতা াি মসিাতুল ুস্তাকী মথবক রবর্ুযত
মকািববা, তখন মস এ কথাই বুরঝবয়রছবলা মে মস তাবক আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি
কিাবব, তাাঁি সবববযাপী তওহীদবক অস্বীকাি কিাবব।
েুবগ েুবগ পৃরথবীি প্ররত জনপবদ নবী- িসুল পারঠবয় ানুষবক মহদায়াহ্, পথ- প্রদশববনি
প্ররক্রয়ায় আোহ বরন- এসিাঈলীবদি বিয পাঠাবলন তাাঁি নবী ুসাবক (আঃ)। মে কবয়কজন
নবী আোহি কাছ মথবক শরিয়াহ রনবয় এবসবছন ুসা (আঃ) তাাঁবদি অন্যত । শরিয়াহ মহাল
স রষ্টগত ও বযরক্তগত জীবন পরির্ালনাি জন্য রনয় - পিরত, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি,
অথবনীরত ইতযারদ। অথবাৎ ানব জীবন পরির্ালনাি জন্য ো রকছু প্রবয়াজন সবই শরিয়াহ’ি
অন্তভ্ুবক্ত। ুসা (আঃ) পৃরথবী মথবক মর্াবল োবাি পি বরন- এসিাঈলীবদি বিয মসই সব রবকৃরত
এবস মগবলা মেগুরল পূবববর্ত্বী সব জারতি বিয এবসবছ। ুসাি (আঃ) উম্মবতি বিয একরট

পুবিারহত মেণী গজাবলা োিা শরিয়াহ’ি আইন- কানুন গুরলি র্ুলবর্িা রববেষণ মকাবি মকাবি
নতুন নতুন েবতায়া আরবষ্কাি মকাবি তা জনসািািবণি ওপি র্াপাবত থাকবলা। ক্রব ক্রব
এ ন অবস্থা দাাঁড়াবলা মে, দীবনি আসল উবদেশ্য ই তাবদি সা বন মথবক মলাপ মপবয়
পুংখানুপুংখভ্াবব শরিয়াহ পালনই তাবদি ুখয লযয মহাবয় দাাঁড়াবলা।
দীবনি এই রবকৃরতি শারস্ত রহসাবব আোহ বরন এসিাঈল জারতবক মদববদবী পূজক ইউবিাপীয়
মিা ানবদি দাবস পরিণত মকাবি রদবয়রছবলন, মে ন একই কািবণ পিবর্ত্বীবত ম াসবল নাব
পরিরর্ত জারতটাবক ইউবিাবপি রবরভ্ন্ন খৃষ্টান জারতগুরলি দাবস পরিণত মকাবি রদবয়বছন। ঈসা
(আঃ) েখন বরন- এসিাঈলীবদি বিয আরবভ্ূবত মহাবলন তখন তািা মদব- মদবী পূজািী
(Pagan) মিা ানবদি দাস। এই নতুন নবী ঈসা (আঃ) তাাঁি সবঙ্গ মকান শরিয়াহ আনবলন না
কািণ তাাঁি পূবববর্ত্বী ুসাি (আঃ) শরিয়াহ তখনও ম াটা ুরট অরবকৃত রছবলা। ঈসা (আঃ) বরনএসিাঈল জারতবক ো ো মবালবলন তাি বিয প্রিান প্রিান রবষয় মহাল:( ক) আর
ুসাি শরিয়াহ (আইন- কানুন, Law of Moses ) বারতল মকািবত আরস নাই,
বিং ওটাবক সতযায়ন ও স থবন মকািবত এবসরছ। এই কথা মবাবল ঈসা (আঃ) বুঝাবচ্ছন মে রতরন
ুসাি (আঃ) শরিয়াহবত মকান হস্তবযপ মকািবত আবসন রন, দীবনি আত্মাবক বাদ মদওয়ায় ঐ
শরিয়াহ প্রাণহীন মহাবয় মগবছ, কাবজই মসই প্রাণবক অথবাৎ ভ্ািসা যবক আবাি েথাস্থাবন
প্ররতষ্ঠাি জন্যই রতরন মপ্ররিত মহাবয়বছন।
( খ) শুিু াত্র এসিাঈবলি পথভ্রষ্ট ম ষগুরল ছাড়া অন্য কাবিা জন্য আ াবক পাঠাবনা হয় নাই

(বাইববল- রনউ মটস্টাব ন্ট,
যাথু ১৫:২৪)। এ কথা মবাবল ঈসা (আঃ) তাাঁি উপি আোহি
মদয়া দারয়বত্বি সী াি কথা পরিষ্কাি মকাবি রদবলন। পবি আিও পরিষ্কাি মকািবলন েখন রতরন
তাাঁি প্রিান বািজন রশষ্যবক প্রর্াি কাবজ র্ারিরদবক পারঠবয় রদবলন। তাবদি রতরন রনবদবশ রদবয়
রদবলন মতা িা অন্য মকান জারতি বিয োবব না, স্যা ারিয়ানবদি মকান নগিীবত, শহবি
প্রববশ মকািবব না। মতা িা শুিু াত্র এসিাঈলী স াবজি পথভ্রষ্ট ম ষগুরলি কাবছ মেবত থাকবব
(বাইববল- রনউ মটস্টাব ন্ট, যাথু ১০:৬)।
আোহি প্রবতযক নবীবকই তাাঁি পূবববর্ত্বী নবীি উম্মাহি পুবিারহত মেণী প্রর্ণ্ডভ্াবব বািা রদবয়বছ,
সবববতাভ্াবব তাাঁি রববিারিতা মকাবিবছ। মকান নবীই এি বযরতক্র নন। কািণপ্রথ তঃ পূবববর্ত্বী নবীি দীবনি রবকৃত রূপটাবকই পুবিারহত মেণী প্রকৃত দীন মবাবল রবোস
মকািবতা। নতুন নবী েখন ঐ রবকৃত রূবপি রবরুবি কথা মবাবলবছন তখন তািা বন মকাবিবছঐ মলাক পথভ্রষ্ট।
রিতীয়তঃ দীন সম্ববে তাবদি জ্ঞাবনি অহংকাি। সািা জীবন ি ব রবষয়ক বযাপাি রনবয় গববষণা
পড়াবশানা মকাবি তাবদি বিয জ্ঞাবনি প্রর্ণ্ড অহংকাি জন্ম রনবয়বছ। পযান্তবি নবী আরবভ্ূবত
মহাবয়বছন প্রায় প্ররতবযবত্র রনিযি মহাবয়, রকন্তু আোহ মথবক সিাসরি জ্ঞানপ্রাপ্ত মহাবয়।
কাবজই পুবিারহত মেণী, আবল িা ঐ রনিযি ানুবষি কথা ানবত িারজ হয় রন।
তৃতীয়তঃ ঐ পুবিারহত মেণী আোহি মদয়া মকতাববি রবকৃত বযাখযা মকাবি মকতাববি আয়াত
রবক্রী মকাবি অথব উপাজবন কিা হািা বক (মকািান- বাকািা ১৭৪, ইয়াসীন ২০- ২১) (রনরষি)
জাবয়জ মকাবি রনবয়বছ তা নতুন নবী অব্য ই রববিারিতা মকাবিবছন। পুবিারহত মেণীি পবয তা
ম বন মনওয়া অসম্ভবও রছবলা; কািণ তা ম বন রনবল তাবদি অনবি রুরজ- মিাজগাি বে মহাবয়
োয়।

র্তুথত
ব ঃ পুবিারহত মেণী মদবখবছ মে- এই মলাকবক স্বীকাি মকাবি রনবল স াবজি সম্মারনত
প্রভ্াবশালী স্থান মথবক তাবদি পতন, এক কথায় কাবয় ী স্বাবথবি অবসান। এইসব কািবণ এক
নবীি উম্মাহি পুবিারহত মেণী কখনও নতুন নবীবক স্বীকাি মকাবি মনয় রন। সব স য় নতুন
নবীবক স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ সািািণ জনগবণি িয মথবক ানুষ। ঈসাি (আঃ) মযবত্রও এি
বযরতক্র মহাল না। ুসাি (আঃ) িব বও পুবিারহত মেণী িাব্বাই, সাদেশুসাই, োরিসীিা,
অথবাৎ আবল মেণী একবোবগ উবঠ মপাবড় মলবগ মগবলা নতুন নবী ঈসাি (আঃ) প্রর্ণ্ড
রববিারিতায়। এই রববিারিতায় তািা সাহােয রনবলা তাবদি শাসক মিা ানবদি। মিা ানিা প্রথব
ইহুদীবদি মভ্তি ি ব রনবয় রববাবদ জরড়বয় মপাড়বত র্ায় রন, রকন্তু পুবিারহত মেণী ঈসাবক
(আঃ) মিা ানবদি শাসবনি ও প্রভ্ুবত্বি পবয এক রবপজ্জনক শরক্ত রহবসবব উপস্থারপত মকািবলা
ও অবনক মর্ষ্টাি পি তাবদি রবোস কিাবত স থব মহাবলা। এিপি মিা ানবদি রদবয় ঈসাবক
(আঃ) ৃতুযদণ্ড রদবয় েখন তা কােবযকিী কিাি জন্য তাাঁবক ক্রুবশ ওঠাবাি ববন্দাবস্ত মকািবলা
তখন আোহ ালাবয়ক অথবাৎ মেবিশতাবদি রদবয় সশিীবি তাাঁবক আস াবন উরঠবয় রনবলন এবং
ঈসাি (আঃ) মে রশষ্য রবোসঘাতকতা মকাবি তাাঁবক আবল ও মিা ানবদি হাবত মিারিবয়
রদবয়রছবলা তাি মদহ ও মর্হািা একদ ঈসাি (আঃ) ত মকাবি রদবলন, তািা ঈসা (আঃ) বন
মকাবি তাবকই ক্রুবশ উরঠবয় হতযা মকািবলা।
আোহি নবী ঈসা (আঃ) াত্র রতন বছি বরন- এসিাঈলীবদি মহদায়াত কিাি স য়
মপবয়রছবলন। এই রতন বছবিি অক্লান্ত মর্ষ্টাি েবল ৭২ জন,
তান্তবি ১২০ জন ইহুদী তাবদি
ভ্ুল বুঝবত মপবি ঈসাি (আঃ) রশষ্যত্ব গ্রহণ মকাবিরছবলা। আোহ ঈসাবক (আঃ) আস াবন
উরঠবয় মনয়া ও ঈসাি (আঃ) মর্হািাি জুর্াস্ ইস্কারিয়াসবক ঈসা (আঃ) বন মকাবি ক্রুবশ
উরঠবয় প্রাণদণ্ড মদয়াি পি ঈসাি (আঃ) ঐ ৭২ বা ১২০ জন আসহাব প্রাণভ্বয় নানারদবক ছরড়বয়
ও লুরকবয় মগবলন, মকউ এবকবাবি মদশ মছবড় পারলবয় মগবলন। োিা পযাবলস্টাইবন মিাবয়
মগবলন তািা মগাপবন ঈসাি (আঃ) মদখাবনা পবথ মর্ালবলও প্রকাব্য  রনবজবদি িাব্বাই,
সাদেশুসাই ও োরিসীবদি বতি স থবন রদবয় প্রাণ বাাঁর্াবনা ছাড়া তাবদি আি মকান উপায়
মিাইবলা না। এি রকছুরদন পি পল নাব একজন ইহুদী ঈসাি (আঃ) ওপি ঈ ান আনবলন। ইরন
সরতযই ঈসাবক (আঃ) রবোস মকাবিরছবলন রকনা তা সবন্দবহি রবষয় কািণ তাি পিবর্ত্বী
কাজক ব গভ্ীিভ্াবব রববেষণ মকািবল বন হয় মে, ঈসাি (আঃ) রশষ্যবদি বিয ঢুবক তাবদি
সতযপথ মথবক রবর্ুযত মকাবি মদয়াই রছবলা তাি উবদেশ্য ।
ঈসা (আঃ) খৃষ্টান ি ব মবাবল নতুন ি ব প্রর্াি কিাি জন্য আবসন রন, মস মর্ষ্টাও কখনও কবিন
রন। ইহুদীবদি ি ব, অথবাৎ ুসাি (আঃ) ািযব মপ্ররিত জুর্াই (প্রকৃতপবয মসই তওহীদ,
এসলা ) ি ব পুবিারহতবদি হস্তবযবপি েবল ভ্ািসা য হারিবয় মে রবকৃরতি বিয পরতত
মহাবয়রছবলা মসই রবকৃরত মথবক মসটাবক উিাি কিাি জন্য এবসরছবলন ঈসা (আঃ)। রঠক মে ন
বুি (আঃ) মপ্ররিত মহাবয়রছবলন তদানীন্তন দবরদক, সনাতন িব বি রবকৃরতবক মশািিাবাি জন্য।
পল ঈসাি (আঃ) রশষ্যবদি বিয ঢুবক মে কয়রট পরিবর্ত্ববনি মর্ষ্টা মকািবলন তাি বিয
সববপ্রিানরট মহাবচ্ছ ঈসাি (আঃ) রশযাবক বরন এসিাঈলীবদি বিয সী াবি না মিবখ এটাবক
বাইবি অ- ইহুদীবদও বিয প্রর্াি কিা ও তাবদি ঈসাি (আঃ) রশষ্যত্ব গ্রহণ মকািবত আহ্বান
কিা। পল েখন ঈসাি (আঃ) রশষ্যবদি তাবদি নবীি রশযাি রববিািী এই প্রস্তাব রদবলন তখন
তািা মকউ মজরুসাবলব রছবলন না, ইহুদী আবল বদি ভ্বয় তািা স্ববদশ মথবক গ্রীবস, এবং
উর্ত্ি- রসরিয়াি রবরভ্ন্ন শহবি নগবি পারলবয় রগবয়রছবলন। রকছুসংখযক রশষ্য- সাহাবা প্রাণ

বাাঁর্াবত এরন্টয়ক শহবি র্বল রগবয়রছবলন োবদি বিয ঈসাি (আঃ) বািজন প্রিান রশষ্যবদি
অন্যত বািনাবাসও রছবলন। এবদি কাবছ পল েখন তাি ঐ প্রস্তাব রদবলন তখন তািা ভ্য়ানক
ভ্য় মপবয় মগবলন কািণ এ প্রস্তাব তাবদি রশযক ঈসাি (আঃ) রশযাি সম্পূণব রবপিীত। রববশষ
মকাবি বািা রদবলন রবরশষ্ট সাহাবা বািনাবাস। রকন্তু মস বািা সবেও পল সাহাবাবদি ত
বদলাবত স থব মহাবলন। মবািহয় কািণ এই রছবলা মে বযথব, পিারজত ও প্রাণভ্বয় পলায়নকািী
রশষ্যিা উপলরি মকািবলন মে, বরন এসিাঈলীবদি বিয ঈসাি (আঃ) রশযা প্রর্াি অসম্ভব।
মেখাবন ঈসা (আঃ) রনবজ বযথব মহাবয় মগবছন মসখাবন রশষ্যিা হতাশ হববন তাবত আশ্চেবয হবাি
রকছু মনই। তািা বুঝবলন ঈসাি (আঃ) নীরত রবসজবন রদবয় বাইবি অ- ইহুদীবদি বিয প্রর্াি না
মকািবল ঐ শ’খাবনক রশবষ্যি পি পৃরথবীবত ঈসাি (আঃ) রশযা লুপ্ত মহাবয় োবব। এবক বাাঁরর্বয়
িাখবত মগবল অ- ইহুদীবদি বিয প্রর্াি কিা ছাড়া আি উপায় মনই। তািা বুঝবলন না বা
বুঝবলও পাশ কারটবয় মগবলন মে ঈসা (আঃ) ও কাজ মকািবত রনরদবষ্টভ্াবব রনবষি মকাবি মগবছন
কািণ জুর্াই ি ব ও তাি সংস্কাি দু’মটাই শুিু াত্র বরন- এসিাঈলীবদি বিয সী াবি। ওি
বাইবি ওটা সম্পূণব অর্ল।
আ াবদি রববশষ মকাবি বন িাখবত হবব মে ইহুদীবদি ি ব অথবাৎ জুর্াই ি ব মগারত্রয় ি ব,
শুিু াত্র বরন- এসিাঈলীবদি জন্য। ঈসাবক (আঃ) আোহ পারঠবয়রছবলন সীর ত দারয়ত্ব রদবয়,
শুিু পথভ্রষ্ট বরন- এসিাঈলীবদি মহদায়াত মকািবত। ঈসা (আঃ) রনবজ রছবলন ুসাি (আঃ) িব বি
অনুসািী, তাাঁি প্রবতযক রশষ্যও রছবলন ইহুদী, বরন- এসিাঈল। তবভ্দ শুিু রছবলা িাব্বাই,
সাদেশুসাই ও োরিসীবদি অথবাৎ আবল মেণীি সাবথ, আদশবগত, আকীদাগত। পল ঈসাি
(আঃ) মঘাি রববিািী ও তাাঁবক রনেবাতনকািীবদি প্রথ সারিি একজন রছবলন এটা বড় কথা নয়,
কািণ পৃরথবীবত বহু উদাহিণ আবছ মেখাবন মঘাি রববিািী রনবজি ভ্ুল বুঝবত মপবি পবি
অকৃরত্র , দৃঢ় স থবক মহাবয় মগবছন। ও ি রবন খার্ত্াব (িাঃ), খাবলদ রবন ওয়ারলদ (িাঃ),
একিা া রবন আবু জাবহল (িাঃ) তাি প্রকৃষ্ট উদাহিণ। বড় কথা মহাল এই মে, পল ঈসাি
(আঃ) সবঙ্গ মথবক সিাসরি তাাঁি কাছ মথবক রশযা গ্রহণ কবিন রন, তাাঁি সাহর্েবয পান রন।
কাবজই ঈসাি (আঃ) প্রকৃত রশযা ও তাি
ব রতরন পান রন, অথর্ ঈসা (আঃ) পৃরথবী মথবক
মর্াবল োবাি মবশ পবি, োিা সববযণ ঈসাি (আঃ) সাহর্বেবয মথবক রছবলন, তাাঁি কাছ মথবক
সিাসরি রশযা মপবয়রছবলন তাবদি মর্বয় বড় প্রবক্তায় পরিণত মহাবয় দাাঁড়াবলন এবং রতরন মে
রশযা প্রর্াি আিম্ভ মকািবলন তা ঈসাি (আঃ) রশযা মথবক শুিু বহু দুবি নয়, প্রিান প্রিান
বযাপাবি এবকবাবি রবপিীত। ো মহাক, পবলি দবলি ইউবিাবপি রবরভ্ন্ন স্থাবন ভ্র ণ ও
প্রর্াবিি েবল অ- ইহুদীবদি িয মথবক অবনক মলাক ঈসাি (আঃ) ওপি রবোস এবন পবলি
মনতৃবত্ব তাি রশষ্যবদি উপবদশ বত মর্ালবত মর্ষ্টা আিম্ভ মকািবলা। তখন রকন্তু আি ঈসাি
(আঃ) রশযা অরবকৃত মনই। পল তাি সুরবিা ও ইচ্ছা ত ঈসাি (আঃ) রশযাবক মোগ- রববয়াগ
মকাবি এ ন অবস্থায় রনবয় মগবছন মে মসটা আি তখন ইহুদীবদি অথবাৎ ুসাি (আঃ) ি বও নয়,
রকম্বা ুসাি (আঃ) িব বি রবকৃরত শুিরিবয় মসটাবক ঈসা (আঃ) মে ভ্ািসাব য রেরিবয় আনবত
মর্ষ্টা মকাবিরছবলন মসটাও নয়, পবলি হাবত মপাবড় মসটা এক নতুন িব বি রূপ রনবয়বছ।
বর্ত্ব াবন খৃষ্টান িব বি অবনক পরণ্ডতিাই মবালবছন মে আ িা আজ মে খৃষ্টি ব মদরখ এটাবক
খৃষ্টি ব (Chr i st ai ni t y ) না মবাবল পরলয় ি ব (Paul i ni t y ) বলা উরর্ত। ো মহাক ঐসব
কািবণ ঈসাি (আঃ) রশযাি ঐ রবকৃত রূপটাবক একটা নতুন না মদয়া দিকাি মহাবয় পড়বলা।
ুসাি (আঃ) ি ব অথবাৎ জুর্াই (ইহুদী) িব ি
ব গলদ ও রবকৃরত সংস্কাি মকাবি মসটাবকই আবাি
পুনজবীবন মদবাি মর্ষ্টাবক ূল ইহুদী ি ব মথবক রবরচ্ছন্ন মকাবি- একরট নতুন ি বই সৃরষ্ট কিা

মহাল এবং এই নতুন িব ি
ব না মদয়া মহাল খৃষ্টি ব। পল কর্ত্ৃবক এই মে নতুন নাব নতুন একরট
ি ব র্ালু কিা মহাল এটা রকন্তু ঈসাি (আঃ) মদবশ মহাল না, কািণ ইহুদী পুবিারহতিা ঈসা (আঃ)
ও তাাঁি রশযাবক প্রতযাখযান মকাবিবছ ও তাাঁি অনুসািীবদি মদশ মথবক বরহষ্কাি মকাবি রদবয়বছ।
পযাবলস্টাইবন তখন ঈসাি (আঃ) মকান অনুসািী মনই, থাকবলও মগাপবন, বযরক্তগতভ্াবব।
সুতিাং এই নতুন িব ি
ব পর্ত্ন কিা মহাল মজরুসাবল নয়, পযাবলস্টাইবন নয়, বাইবি
এরন্টয়ক (Ant i och) নগবি (বাইববল, রনউ মটস্টাব ন্ট, এট ১১:২৬) । আিও পরিহাবসি
বযাপাি মহাল এই মে, মে ঈসাি (আঃ) নাব এই িব বি সূত্রপাত কিা মহাল মসই ঈসা (আঃ)
তাাঁি জীববনও ‘খৃষ্টি ব’ মবাবল মকান িব বি না ই মশাবনন রন।
পল ও তাি অনুসািীিা েখন এই নতুন ি ব ইউবিাবপ প্রর্াি আিম্ভ মকািবলন তখন
ইউবিাপীয়ানিা নানা িক মদব- মদবীি, ভ্ূত- মপত্নীি পূজা মকািবতা। ভ্ূ িযসাগবিি অপি
পাবিই রছবলা এবকেিবাদী জুর্াই ি ব, অথবাৎ ুসাি (আঃ) ািযব মপ্ররিত জীবন- রবিান।
রকন্তু তা তািা গ্রহণ কবি রন, কািণ ওটা সীর ত রছবলা শুিু বরন- এসিাঈলীবদি বিয;
ইহুদীিাই তাবদি ি ববক বাইবিি কাউবক গ্রহণ মকািবত রদবতানা- তািা জানবতা মে ও ি ব শুিু
তাবদি মগারত্রয় ি ব। মে জন্য ঈসা (আঃ) তা রনবজও অ- ইহুদীবদি বিয প্রর্াি কবিন রন, তাাঁি
রশষ্যবদিও তা মকািবত রনবষি মকাবি রদবয়রছবলন। এখন পল েখন ঐ িব বি একটা রবকৃত রূপ
ইউবিাপীয়ানবদি সা বন উপস্থারপত মকাবি তা গ্রহণ মকািবত মবালবলন তখন তািা মদখবলা মে
ঐ রবকৃত রূপটাও তাবদি মদব- মদবী, ভ্ূত- মপত্নী পূজাি মর্বয় অবনক ভ্াবলা, অবনক উন্নত।
এছাড়াও অন্যান্য কািবণ পবলি এই ‘ি ’ব সম্পূণব ইউবিাবপ গৃহীত মহাল। ইউবিাবপ এই ি ব
সারববকভ্াবব গৃহীত হবাি পি এক বুরনয়াদী স স্যা মদখা রদবলা। ুসা (আঃ) রছবলন বরন
এসিাঈলীবদি জন্য জীবন- রবিান অথবাৎ দীবনি বাহক, মে দীন শরিয়াহ অথবাৎ স রষ্টগত
জীববনি িাজননরতক, আথব- সা ারজক, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি ইতযারদ এবং বযরক্তগত
জীববনি আত্মশুরিি- প্ররক্রয়াি ভ্ািসা যেুক্ত (ওয়াসাতা) বযবস্থা। ঐ দীবনি আত্মাি রদকটাবক
পরিতযাগ মকাবি ওটাি শরিয়াবতি র্ুলবর্িা রববেষণ মকাবি মসটাবকই পালন কিাি
আরতশেযবকই ি ব পালন বন কিাি রবরুবি মপ্ররিত মহাবলন ঈসা (আঃ)। রতরন মবালবলনআর ুসাি (আঃ) শরিয়াহ (Law of Moses ) বারতল মকািবত মপ্ররিত হই রন, বিং মসটাবক
সতযায়ন, স্বীকৃরত রদবত এবসরছ। রকন্তু মতা িা মে আত্মাি রদকটাবক পরিতযাগ মকাবিবছা
মসটাবকই পুনঃপ্ররতষ্ঠা মকািবত এবসরছ। সুতিাং ঈসাি (আঃ) রশযাি বিয রবন্দু াত্র জাতীয়
শরিয়াহ মনই, আবছ শুিু বযরক্তগতভ্াবব আত্মশুরিি প্ররক্রয়া। পল ও তাি সাঙ্গপাঙ্গবদি প্রর্াবি
ইউবিাপ এই একতিো, ভ্ািসা যহীন ি ব গ্রহণ মকািবলা ও তা তাবদি জাতীয় জীববন
প্ররতষ্ঠাি মর্ষ্টা মকািবলা। কািণ মপছবন মবাবল এবসরছ মে,
ানুষ কখনই সাবববভ্ৌ ত্ব রনবজি
হাবত রনবয় আইন- কানুন দতিী মকাবি- মসই ম াতাববক স রষ্টগত জীবন োপবনি মর্ষ্টা কবি
রন। খৃষ্টি ব গ্রহণ মকাবি ইউবিাপ খৃষ্টি ব বতই স রষ্টগত জীবন পরির্ালনা কিাি মর্ষ্টা
মকািবলা। মিাব আসীন মপাপ স গ্র ইউবিাবপি জীবন- বযবস্থাি পথ রনবদবশ রদবত আিম্ভ
মকািবলন।
আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, িাষ্ট্র বযবস্থা, অথবনীরত, িাজনীরতহীন একরট বযবস্থা রদবয় একরট
স রষ্টগত জীবন পরির্ালনা অসম্ভব এটা সািািণ জ্ঞান। অথর্ মপাপ ও ইউবিাপীয় িাজািা মসই
বযথব মর্ষ্টাই মকািবলন কািণ ি বীয় আবদশ- রনবষি বাদ রদবয় অথবাৎ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক
প্রতযাখযান মকাবি রনবজিা সাবববভ্ৌ মহাবয় নতুন সংরবিান, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি প্রণয়ন

মকাবি মনয়া তখনও ানুবষি কাবছ অরর্ন্তযনীয় বযাপাি রছবলা। এই মর্ষ্টা মকািবত মেবয় প্ররতপবদ
ইহবলৌরকক ও পািবলৌরকক জীববনি বযাপাবি সংঘাত আিম্ভ মহাল এবং ক্র শ তা এক প্রকট
স স্যারূবপ মদখা রদবলা। এই সংঘাবতি দীঘব ও রবস্তৃত রববিবণ না মেবয় শুিু এটুকু মবালবলই
মর্ালবব মে এই সংঘাত এক স বয় এ ন পেবাবয় মেবয় মপৌাঁছাবলা মে ইউবিাপীয় িাজা ও স াজ
মনতাবদি সা বন দু’মটা পথ মখালা মিাইবলা- হয় এই ি ব বা জীবন- বযবস্থাবক সম্পূণব তযাগ
মকািবত হবব, আি নইবল এটাবক রনববাসন রদবত হবব ানুবষি বযরক্তগত জীববনি সংকীণব
পরিরিি সী াবিতাি বিয, মেখান মথবক এটা িাষ্ট্রীয়, িাজননরতক, অথবননরতক ক ক
ব াবণ্ড
মকান প্রভ্াব রবস্তাি না মকািবত পাবি। মেবহতু ি ববক ানুবষি সারববক জীবন মথবক রবদায় মদয়া
অথবাৎ স স্ত ইউবিাবপি ানুষবক নারস্তক বারনবয় মদয়া সম্ভব নয়, তাই মশষ পেবন্ত ইউবিাপীয়
িাষ্ট্র ও স াজ মনতািা রিতীয় পথটাবক গ্রহণ মকািবলন এবং অষ্ট মহনিীি িাজত্বকাবল ১৫৩৭
খৃষ্টাবব্দ ইংলযাবন্র্ প্রথ আনুষ্ঠারনকভ্াবব এই কাজ অথবাৎ খৃষ্টান ি ববক ানুবষি সারববক জীবন
মথবক রবরচ্ছন্ন মকাবি বযরক্তগত জীববন রনববারসত কিা মহাল, দাজ্জাবলি জন্ম মহাল। ইংলযাবন্র্ি
পবি ক্রব ক্রব স স্ত খৃষ্টান জগৎ এই নীরত গ্রহণ ও প্রবয়াবগ বািয মহাল। এি পি মথবক খৃষ্টান
জগবতি িাজননরতক, অথবননরতক, রশযা, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, এক কথায় জাতীয়
জীববন এই হারববেি স্রষ্টাি আি মকান কর্ত্ৃবত্ব মিাইবলা না। এি পি ইউবিাপীয় খৃষ্টানিা ক্রব ই
বস্তুবাদী (Mat er i al i st i c ) মহাবয় মপাড়বত শুরু মকািবলা। এটা একটা পরিহাস (I r ony )
মে, মে জারতি সকল মলাক এ ন একরট ি ব গ্রহণ মকািবলা মে িব বি ূল িই মহাবচ্ছ
আত্মশুরি, মকউ এক গাবল র্ড় রদবল তাবক অন্য গাল মপবত দাও, মজাি মকাবি গাবয়ি মকাট
খুবল রনবল তাবক আলবখোটাও রদবয় দাও, মসই জারত একরট কবঠাি বস্তুবাদী সভ্যতাি জন্ম
মদবব। রকন্তু তাই মহাল কািণ মপছবন মে ন মবাবল এবসরছ, স রষ্টগতভ্াবব ানুষ মেটা গ্রহণ ও
প্রবয়াগ কবি মসটাি প্রভ্াবই প্রবল ও শরক্তশালী মহাবয় দাাঁড়ায়, বযরক্ত মসখাবন মগৌণ ও দুববল
মহাবয় োয়। খৃষ্টি ববক জাতীয় জীবন মথবক বযরক্ত জীববন রনববারসত মকাবি আশা কিা মেবতা মে
জাতীয় জীববন িব বি ূলযববাি রবসজবন রদবলও বযরক্ত জীববন িব বি প্রভ্াবব ানুষ পাপ ও
অপিািহীন হবব- রকন্তু কােবযবযবত্র তাও মহাবলা না, মে মকান পরিসংখযান মবাবল মদবব মে
পাশ্চাবতয, খুন, জখ , র্াকারত, হাইজযাক, মবা াবারজ, িষবণ, বযরভ্র্াি ইতযারদ
প্ররতরদন িাই িাই মকাবি বাড়বছ। কািণ স রষ্টগত বৃহর্ত্ি জীববনি র্াবপ বযরক্ত তাি রনজস্ব র্রিত্র
মবশী রদন মিাবি িাখবত পাবি না। রববশষ মকাবি েরদ জাতীয় জীববনি আইন- কানুন,
দণ্ডরবরি, অথবনীরত ইতযারদ ানুবষি দতিী কিা অথবাৎ ত্রুরটপূণব হয়। স রষ্টগত জীববন এই
বস্তুবাদ রনবয় ইউবিাপীয় খৃষ্টানিা গত ৪৭৪ বছবি ক্রব ক্রব োরিক প্রেুরক্তগত রবজ্ঞান র্র্বা
মকাবি প্রর্ণ্ড শরক্তশালী মহাবয় উঠবলা ও বর্ত্ব াবন এই শরক্তববল স স্ত পৃরথবীি ক বকাণ্ড রনয়িণ
মকািবছ। দাজ্জাল এখন পূণব
ব য়ষ্ক, েুবক।
দাজ্জাবলি অথবাৎ জুরর্ও খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতাি আরবভ্বাব ানুষ সৃরষ্টি স য় মথবক পৃরথবীি
ধ্বংস পেবন্ত স স্ত ঘটনাি বিয সবববৃহৎ ঘটনা, নুবহি (আঃ) স বয়ি হাপ্লাববন ানবজারত
ধ্বংস মহাবয় োবাি মর্বয়ও বড় ঘটনা এই জন্য মে, আোহ মে উবদেশব্য  ানুষ, তাাঁি খলীো
সৃরষ্ট মকাবিরছবলন- অথবাৎ পিীযা মকাবি মদখা মে স্বািীন ইচ্ছাশরক্তরবরশষ্ট এই সৃরষ্টরট তাি স্রষ্টাি
সাবববভ্ৌ ত্ববক সম্মান মকাবি স্রষ্টাি মদয়া জীবন- রবিান, দীন ম াতাববক জীবন োপন কবি,
নারক মস তাি স্বািীন ইচ্ছাশরক্তবক অপবযবহাি মকাবি স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ববক প্রতযাখযান মকাবি
রনবজি জীবন- রবিান রনবজই দতিী মকাবি মসই ম াতাববক তাি স রষ্টগত জীবন োপন কবি।
আদ (আঃ) মথবক শুরু মকাবি রর্িরদন স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি র্লাি পি ইহুদীবদি

জুর্াই িব বি সংস্কাবিি ঈসাি (আঃ) প্রবর্ষ্টাি রবকৃত রূপটাবক ইউবিাবপি স রষ্টগত জীববন
প্রবয়াবগি বযথবতাি েবল েখন ঐ দীনবক স রষ্টগত জীবন মথবক বযরক্তগত জীববন রনববারসত কিা
মহাল তখন ানববি স রষ্টগত জীববন প্রথ বাবিি ত স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ববক প্রতযাখযান কিা
মহাল। এই প্রথ এবরলস ানুষবক, বরন- আদ বক তওহীদ মথবক, মসিাতুল ুস্তাকী মথবক
(মে মসিাতুল ুস্তাকীব ি ওপি ওাঁৎ মপবত ববস মথবক মস আোহি খলীো বরন আদব ি ওপি
আক্র ণ র্ালাবব মবাবল আোহবক র্যাবলঞ্জ রদবয়রছবলা; ( মকািান- সুিা আ’িাে, আয়াত
১৬, ১৭) ) দীনুল কাইবয়য া অথবাৎ সনাতন ি ব মথবক রবর্ুযত মকািবত স থব মহাল। এটা
আদ , আোহি খলীো, প্ররতরনরি সৃরষ্ট কিাি ম ৌরলক প্রশ্ন, আোহবক মদয়া এবরলবসি
র্যাবলবঞ্জি ম ৌরলক প্রশ্ন, এই র্যাবলবঞ্জ এটাই এবরলবসি প্রথ রবজয় তাই দাজ্জাবলি জন্ম ও
আরবভ্বাব আদ (আঃ) মথবক মকয়া ত পেবন্ত ানুবষি জীববনি সবববৃহৎ ও সববর্বয় গুরুত্বপূণব
ঘটনা।

দুই ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- নুহ (আঃ) মথবক শুরু মকাবি আোহি এ ন মকান নবী হন রন রেরন
তাাঁি উম্মাহবক, অনুসািীবদিবক দাজ্জাল সম্পবকব সাবিান ও সতকব মকাবি োন রন। আর ও
মতা াবদি দাজ্জাল সম্পবকব সাবিান মকািরছ। [আবু ওবায়দা রবন োিিাহ (িাঃ) মথবক
রতির রে, আবু দাউদ]
এখাবন লযয কিাি রবষয় মহাবচ্ছ এই মে, দাজ্জাবলি আরবভ্বাব ানবজারতি জীববনি
সববাবপযা গুরুত্বপূণব ও বড় ঘটনা হবাি কথায় হানবী মবালবলন, আদ (আঃ) মথবক মকয়া ত
পেবন্ত, রকন্তু সতকববাণী মদবাি কথায় মবালবলন, আদব ি (আঃ) বহু পবি নুহ (আঃ) মথবক
তাাঁি পিবর্ত্বী নবীবদি ও তাাঁবদি উম্মাহবদি। অথবাৎ আদ (আঃ) মথবক নুবহি (আঃ) আবগ পেবন্ত
মে সব নবী- িসুল (আঃ) এবসবছন তািা তাাঁবদি উম্মাহবদি দাজ্জাল সম্পবকব সতকব কবিন রন।
িবি মনয়া োয় মে, প্রবয়াজন রছবলা না, নইবল তািা অব্য ই তা মকািবতন। প্রশ্ন মহাবচ্ছ
নুবহি (আঃ) আবগ পেবন্ত দাজ্জাল সম্ববে ানুষবক সতকব কিাি প্রবয়াজন মকন রছবলা না এবং
নুবহি (আঃ) স য় মথবক মসটাি প্রবয়াজন মকন আিম্ভ মহাল?
এ প্রবশ্নি উর্ত্ি আোহই জাবনন, তবব আর ো বুরঝ তা মহাবচ্ছ এই মে,
ানবজারতি
ইরতহাসবক দুইরট প্রিান ভ্াবগ বা পববব ভ্াগ কিা োয়। প্রথ ভ্াগরট আদ (আঃ) মথবক নুবহি
(আঃ) রঠক আবগ পেবন্ত এবং রিতীয় ভ্াগরট নুহ (আঃ) মথবক শুরু মকাবি আজও মর্ালবছ। নুবহি
(আঃ) স বয় হাপ্লাবন মহাবয় ানুষসহ স স্ত পৃরথবীি প্রাণী ধ্বংস মহাবয় মেবয় নুহ (আঃ) মথবক
ানবজারত আবাি আিম্ভ হওয়ায় নুবহি (আঃ) এক না আদব সানী অথবাৎ রিতীয় আদ । নুহ
(আঃ) মথবক বরন আদব ি,
ানুষ জারতি জীববনি, ইরতহাবসি রিতীয় অিযায়, পবব আিম্ভ
মহাল। মকািাবন আ িা আদব ি (আঃ) পি মথবক নুহ (আঃ) পেবন্ত মকান নবী- িসুবলি না পাই
না। রকন্তু তাি াবন এ নয় মে, ঐ স বয়ি বিয মকান নবী িসুল আোহ পৃরথবীবত পাঠান রন;
অব্য ই রতরন পারঠবয়বছন এবং বহু সংখযায় পারঠবয়বছন। কািণ এক লাখ র্রব্বশ হাজাি,
তান্তবি দুই লাখ র্রব্বশ হাজাি নবী- িসুবলি বিয মকািাবন আ িা না পাই াত্র জনারত্রবশক।

বারকিা মকাথায়? কবব এবসবছন? মকািাবন আোহও মবাবলবছন- আর পৃরথবীি প্ররত
জনপবদ, মলাকালবয় আ াি নবী পারঠবয়রছ (মকািান- সুিা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুিা
নহ্ল, আয়াত ৩৬, সুিা িা’দ, আয়াত ৭)। এও মবাবলবছন- তাবদি (পূবববর্ত্বী
নবীিসুলবদি) কতবকি সম্ববে মতা াবক [ব াহাম্মদবক (দঃ) ] জানালা , কতবকি সম্ববে
জানালা না (মকািান- সুিা ম া’ম ন, আয়াত ৭৮)। এই মে াত্র রত্রশ জবনি ত নবীিসুলবদি না আোহ তাাঁি মশষ নবীি ািযব আ াবদি জানাবলন, তািা সবাই নুবহি (আঃ)
পি, তাাঁি আবগি নয়। তাি াবন নুবহি (আঃ) আবগ ানবজারতি বিয রবিাট সংখযাি নবীিসুল মপ্ররিত মহাবয়বছন োবদি না এবং মক পৃরথবীি মকাথায়, মকান্ জারত, মকান্ জনপবদ
মপ্ররিত মহাবয়বছন তা আ াবদি জানা মনই।
রহন্দু শাবস্ত্র (প্রকৃতপবয রহন্দু মবাবল মকান ি ব বা রহন্দু শাস্ত্র মবাবল মকান শাস্ত্র পৃরথবীবত মনই।
মবদ, উপরনষদ, গীতায়, পুিাবণ মকাথাও রহন্দু শব্দই মনই। শব্দরট এরশয়া াইনি, খুব
সম্ভব তুকবী মদশ মথবক এবসবছ রসেু শবব্দি অপভ্রংশ রহসাবব। উপ হাবদবশ প্রর্রলত এই িব বি
প্রকৃত না সনাতন ি ব, মকািাবন মেটাবক বলা মহাবয়বছ দীনুল কাইবয়য া, শােত, রর্িন্তন
ি ব, অথবাৎ তওহীদ (মকািান- সুিা রূ , আয়াত ৪৩, সুিা বাইবয়যনা, আয়াত ৫) )।
ানবজারতি জীববনি আয়ুষ্কালবক র্ািরট ভ্াবগ ভ্াগ কিা মহাবয়বছ এবং ভ্াগগুরলবক এক একরট
েুগ বলা মহাবয়বছ। প্রথ েুবগি না সতয েুগ, রিতীয় েুবগি না মত্রতা েুগ, তৃতীয় েুবগি
না িাপি েুগ ও র্তুথব েুবগি না করল েুগ এবং তাি পিই অথবাৎ করল েুগ মশষ মহাবলই
হাপ্রলয় অথবাৎ মকয়া ত মহাবয় ানুষ, পৃরথবী সবই মশষ মহাবয় োবব। ঐ ি ব বত সতযেুবগ
সতয ও র থযাি সংঘষব মহাবল শতকিা একশ’ বািই সতয জয়ী হবতা, র থযা পিারজত হবতা;
মত্রতা েুবগ সতয ও র থযাি সংঘষব মহাবল শতকিা পঞ্চাশবাি সতয জয়ী এবং শতকিা পঞ্চাশবাি
র থযা জয়ী হবতা, িাপি েুবগ ঐ িক সংঘষব মহাবল র থযা শতকিা পাঁর্ার্ত্ি বাি জয়ী, সতয
পাঁরর্শবাি জয়ী ও মশষ করলেুবগ সতয- র থযাি সংঘবষব র থযা শতকিা একশ’ বািই জয়ী ও
সতয একশ’ বািই পিারজত হবব। এটা একটা রর্র্ত্াকষবক বযাপাি মে, রহন্দু িব বি আবাসভ্ূর
এই ভ্ািত উপ হাবদশ মথবক বহু দুবি গ্রীক ও মিা ানবদি প্রার্ীন িব বও ানবজারতি
আয়ুষ্কালবক র্াি ভ্াবগ ভ্াগ কিা মহাবয়বছ। প্রথ রট স্বণব েুগ, রিতীয়রট মিৌপয েুগ, তৃতীয়রট
তাম্র েুগ ও মশষরট মলৌহ েুগ। ম াটা রু ট রহন্দু িব ি
ব রবভ্াবগি অনুরূপ। এসলা িব ব রঠক অ ন
পরিষ্কাি েুগ রবভ্াগ না থাকবলও বর্ত্ব ান স য় মে মশষ েুগ অথবাৎ আবখিী ে ানা তা সববত্র
গৃহীত এবং হানবীি রবরভ্ন্ন হাদীস রদবয় স রথবত। সনাতন ি ব বত সতয েুবগ ানুবষি আয়ু
রছবলা এক লয বছি, মত্রতা েুবগ দশ হাজাি বছি, িাপবি দুই হাজাি এবং করল েুবগ অথবাৎ
বর্ত্ব াবন একশ’ রবশ বছি। বন হয় এটা গড়পড়তা আয়ু রছবলা না, ঊিবত আয়ু রছবলা কািণ
বর্ত্ব ান করল েুবগ ানুষ ঊিবত একশ’ রবশ বছবিি ত বাাঁবর্ মদখা োবচ্ছ।
ো মহাক, এখন প্রশ্ন মহাবচ্ছ নুহ (আঃ) মকান্ েুবগি নবী রছবলন? কতকগুরল কািণ মথবক
আ াি বন হয় রতরন িাপি েুবগ জবন্মরছবলন। মকািাবন আোহ মবাবলবছন- নুহ নয়শ’ পঞ্চাশ
বছি তাাঁি জারতি বিয রছবলন (মকািান- সুিা আন্কাবুত, আয়াত ১৪)। আোহ এখাবন শব্দ
বযবহাি মকাবিবছন ‘নাবকশ’ অথবাৎ তাাঁি জারতি বিয রছবলন। এখাবন স্পষ্ট নয় মে নুহ (আঃ)
তাাঁি জারতি বিয ম াট সাবড় নয়শ’ বছি রছবলন, নারক নবুয়াত পাবাি পি সাবড় নয়শ’ বছি
তাাঁি জারতি বিয তওহীদ প্রর্াি মকাবি বযথব মহাবয়রছবলন। েরদ মিাবি মনই মে, রতরন তওহীদ
প্রর্াি মকাবিবছন সাবড় নয়শ’ বছি তবব অন্তত আিও র্াি পাাঁর্শ’ বছি ওি সাবথ মোগ

মকািবত হবব, কািণ অব্য ই রতরন জবন্মি সবঙ্গ সবঙ্গ নবুয়াত পান রন, একটা পরিণত বয়বস
মপবয়বছন; অথবাৎ এই দাাঁড়ায় মে,
হাপ্লাববনি স য় তাাঁি বয়স রছবলা মর্ৌদেশশ’ বা পবনিশ’
বছি। তািপি হাপ্লাববনি পি তাাঁি ুরষ্টব য় অনুসািীবদি াবঝও রতরন মবশ রকছুকাল
মবাঁবর্রছবলন। অথবাৎ ম াট দু’হাজাি বছবিি কাছাকারছ। আি েরদ িবি মনই মে, রতরন তাাঁি
জারতি বিয ম াট সাবড় নয়শ’ বছি রছবলন এবং তািপি হাপ্লাবন মহাল, তাবহাবলও রতরন
প্লাববনার্ত্ি মে স য়টা তাাঁি অনুসািীবদি বিয কাটাবলন মসটা েরদ রতন, র্াি বা পাাঁর্শ’ বছি
মহাবয় থাবক তা মহাবলও মসই দু’হাজাি বছবিি কাছাকারছই োবচ্ছ। িাপি েুবগি ানুবষি
ঊিবত আয়ু রছবলা মদড় দু’হাজাি বছি। তাই আর নুহবক (আঃ) িাপি েুবগি নবী বন মকারি।
এবাি আসা োক দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি ও মস সম্ববে সতকবীকিবণি কাজ নুহ (আঃ) মথবক
আিম্ভ হবাি কািবণ। এি কািণ মহাল সতয ও মত্রতা েুবগ দাজ্জাবলি জবন্মি সম্ভাবনাই রছবলা
না। কািণ সতয ও র থযাি েুবি সতয েুবগ শতকিা একশ’ বাি ও মত্রতা েুবগ শতকিা পঞ্চাশ
বািই সবতযি মেখাবন জয় হবতা মসখাবন দাজ্জাবলি জবন্মি সম্ভাবনা (Pot ent i al i t y ) রছবলা
না। কািণ ূলতঃ দাজ্জাল মহাবচ্ছ র্াকরর্কয য় প্রতািক োবক আোহি িসুল কাযোব অথবাৎ
র থযা, র থযাবাদী মবাবল আ াবদি সবঙ্গ পরির্য় মকারিবয় রদবয়বছন। িাপি েুবগ অথবাৎ নুবহি
(আঃ) স য় মথবক আিম্ভ মহাল দাজ্জাবলি ত একরট র থযাি আরবভ্বাববি সম্ভাবনা, কািণ এই
েুবগ সতয ও র থযাি িবে জয় পিাজবয়ি অনুপাত মহাবয় দাাঁড়াবলা শতকিা পাঁর্ার্ত্ি বাি র থযাি
জয়। তাই নুহ (আঃ) মথবকই আিম্ভ মহাল প্রবতযক নবীি দাজ্জাবলি আরবভ্বাব সম্ববে সতকববাণী,
েরদও প্রকৃতপবয দাজ্জাবলি জন্ম হবব মঘাি করলেুবগ, বর্ত্ব াবন, তবুও মেবহতু শতকিা
পাঁর্ার্ত্ি ভ্াগ র থযাি জবয়ি স য় আিম্ভ মহাল িাপি েুগ মথবক, কাবজই তখন মথবকই নবী
িসুলবদি সতকববাণীও শুরু মহাল।
রবেনবীি মেসব হাদীবস আ িা দাজ্জাবলি বন্দী মহাবয় থাকাি ও েথাস বয় প্রকাশ হবাি কথা
পাই মসগুরলি প্রকৃত অথব এটাই; তখনকাি রদবনি ানুষবক রূপক অবথব বলা। মকান অজানা
িীবপ দাজ্জাল
শৃংখরলত মহাবয় থাকাটা তাি ঐ সম্ভাবনাি (Pot ent i al i t y ) কথাই
রূপকভ্াবব বরণবত। আদ (আঃ) মথবক মকয়া ত পেবন্ত অথবাৎ ানবজারতি সম্পূণব আয়ুষ্কাবলি
বিয সবববৃহৎ ও সববর্বয় গুরুত্বপূণব ঘটনা মহাবলও দাজ্জাল সম্পবকব সাবিানবাণী আদব ি
(আঃ) অবনক পবি নুহ (আঃ) মথবক আিম্ভ মকন মহাল তাি কািণ এই। অথবাৎ নুবহি (আঃ) আবগ
সতয ও মত্রতা েুবগ দাজ্জাবলি ত এতবড় র থযাি প্রকাশ ও তাি পৃরথবীবক পদানত কিাি মকান
সম্ভাবনা (Pot ent i al i t y ) রছবলা না।
এখাবন রবরভ্ন্ন হাদীবস বরণবত ইববন সাইয়াদ (িাঃ) সম্ববে কবয়করট কথা বলা প্রবয়াজন, কািণ
প্রকৃত বযাপাি বুঝবত না মপবি এবক অনথবক অরত গুরুত্ব মদয়া মহাবয়বছ, এ নরক ম শকাবত
একরট পুবিা অিযায়ই ইববন সাইয়াবদি ওপি মদয়া মহাবয়বছ, অথর্ এটা এ ন মকান গুরুত্বপূণব
ঘটনাই নয়।
বযাপািটা এই: রবেনবীি স য় দীনায় এক ইহুদী পরিবাবি এক রশশু জন্ম মনয়। রশশুরট
মবািহয় রকছুটা অস্বাভ্ারবক রছবলা, কািণ এ খবি হানবীি কাবছ মপৌাঁছবল রতরন তাবক মদখবত
োন। রকন্তু এবক মসই রনরদবষ্ট দাজ্জাল মবাবল আোহি িসুল অব্য ই বন কবিন রন। মেখাবন
রতরন জাবনন মে, প্রকৃত দাজ্জাল তাাঁি বহু পবি াহ্দী (আঃ) ও ঈসাি (আঃ) স য় আরবভ্ূবত হবব
এবং ঈসাি (আঃ) হাবত ধ্বংস হবব মসখাবন রতরন তাাঁি রনবজি পরবত্র উপরস্থরতি স য় দীনায়
কাউবক মসই রনরদবষ্ট দাজ্জাল মবাবল বন মকািববন মক ন মকাবি? তাছাড়া রতরন মতা রনবজই

মবাবলবছন মে দাজ্জাল ক্কায় এবং দীনায় প্রববশ মকািবত পািবব না (হাদীস- মবাখািী এবং
ম াসবল ) অথর্ ইববন সাইয়াদ (িাঃ) জবন্মবছনই দীনায় এবং ক্কাবতও মগবছন হজ্ব মকািবত।
তাছাড়া ইববন সাইয়াদ (িাঃ) ম াসবল মহাবয়রছবলন এবং তাি দাজ্জাল হওয়াি সম্ববে রনবজই
মবাবলবছন- আোহি িসুল রক ববলন রন মে, দাজ্জাবলি মকান সন্তান হবব না, অথর্ আ াি সন্তান
আবছ; রতরন রক ববলন রন মে, দাজ্জাল কাবেি হবব আি আর ম াসবল (হাদীস- আবু সাইদ
খুদিী (িাঃ) মথবক ম াসবল )। ম াট কথা দীনাি আবু সাইয়াদ (িাঃ) দাজ্জাল রছবলন না এবং
তাি দাজ্জাল হবাি মকান সম্ভাবনাই রছবলা না। মে ঈসাি (আঃ) হাবত ৃতুযি কথা রবেনবী
ভ্রবষ্যিাণী মকাবি মগবছন, মসই ঈসাি (আঃ) বহু পূবববই ইববন সাইয়াবদি (িাঃ) স্বাভ্ারবক ৃতুয
মহাবয়বছ। কখবনা কখবনা আোহি িসুল নবুয়াবতি র থযা দারবদাি ও অতযার্ািী শাসকবদি
দাজ্জাল মবাবল অরভ্রহত মকাবিবছন, রকন্তু তা আবখিী ে ানাি মসই রনরদবষ্ট দাজ্জাল নয় োি
সম্ববে নবী িসুলিা ানবজারতবক সতকব ও সাবিান মকাবি এবসবছন। অথর্ বুঝবত না মপবি
ইববন সাইয়াদবক (িাঃ) মসই প্রকৃত দাজ্জাল মবাবল রর্রিত কিাি মর্ষ্টায় হাদীবস একরট পুবিা
অিযায়ই মোগ কিা মহাবয়বছ। আর এি মকান গুরুত্ব মদই না, কািণ প্রকৃত দাজ্জাল মক আর
আোহ ও তাাঁি িসুবলি দয়ায় রর্রিত মকািবত মপবিরছ।
রবেনবীি স য় ানুষ মে বর্ত্ব াবনি জুরর্ও-খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি ত আত্মাহীন একরট হাশরক্ত
সম্ববে িািণা মকািবত অস থব রছবলা, মে জন্য তাাঁবক এ সম্ববে রূপক (Alligorically) বণবনা
মকািবত মহাবয়বছ, তাি প্রকৃষ্ট প্র াণ এই ইববন সাইয়াবদি (িাঃ) ঘটনা ও ওটাবক এত গুরুত্ব
মদয়া।

রতন ॥
আোহি িসুল দাজ্জাবলি মেত্না মথবক আোহি কাবছ আেয় মর্বয়বছন। [ আবয়শা (িাঃ) মথবক
মবাখািী]
এই হাদীসরটবক আর দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুবত্বি বযাপাবি একরট উবেখবোগয হাদীস
মবাবল বন মকারি। কািণ লযয মকািবত হবব, আোহি কাবছ আেয় মক র্াইবছন। রতরন আি
মকউ নন, রতরন সববেুবগি সবববেষ্ঠ ানব, স গ্র ানবজারতি পথ প্রদশবক, আোহি কবয়ক
লয নবী- িসুবলি (আঃ) মনতা,
াকাব াহ্ ুদায় মে একরট াত্র ানুষবক আোহ স্থান মদবাি
প্ররতশ্রুরত রদবয়বছন,
ানুষ জারতি ুকুট রণ ম াহাম্মদ রবন আবদ আোহ (দঃ)। এই ানুষ
েখন মকান মেত্না অথবাৎ রবপদ, সংকট, অশারন্ত, মগালবোগ মথবক আোহি কাবছ আেয়
প্রাথবনা কবিন তবব মস মেত্না কত বড় মেত্না মসটা মবাঝাবাি জন্য েুরক্ত- তবকবি প্রবয়াজন
কবি না। এখাবন আর আবাি মবালরছ, আোহি িসুল দাজ্জাবলি আরবভ্বাববক মে গুরুত্ব রদবয়
মগবছন আ াবদি আবল মবাবল পরিরর্ত মেণীরট তাি লয ভ্াবগি এক ভ্াগও মদনরন। মে
ভ্য়াবহ মেত্না মথবক আোহি সবববেষ্ঠ নবী আোহি কাবছ আেয় মর্বয়বছন, আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক, িবুরবয়াতবক প্রতযাখযান মকাবি স স্ত ানব জারতবক রদবয় রনবজবক িব, প্রভ্ু

মবাবল স্বীকাি মকারিবয়বছ, মসই দাজ্জাবলি মর্বয় এই মেণীি কাবছ দারড়, টুরপ এবং অন্যান্য
অবনক ক গুরুত্বপূণব বযাপািগুরল অবনক মবশী প্রবয়াজনীয়, গুরুত্বপূণব। কািণও আবছ।
আকীদাি রবকৃরতি জন্য এই দীনুল এসলাব ি লযয, উবদেশ্য , এি অরস্তবত্বি কািণ এবদি
সা বন মথবক অদৃ্য  মহাবয় মেবয় অন্য লযয, অন্য উবদেশ্য  এবস স্থান মকাবি রনবয়বছ। সুতিাং
অব্য ম্ভাবীরূবপ তাবদি অগ্রারিকাবিি (Priority) িািণাও রবকৃত মহাবয় মগবছ। তাই তাবদি কাবছ
প্রকৃত তওহীদ ও তওহীদ প্ররতষ্ঠাি মজহাবদি মর্বয় দারড়, টুরপ, ম াছ, পাজা াি গুরুত্ব
মবশী। এবদি অগ্রারিকাবিি িািণা (আকীদা) মসই প্ররতববশীবদি ত োিা কপাবল র্াকাবতি
গুলী মলবগ রনহত গৃহস্বা ীি ৃতবদহ মদবখ মবাবলরছবলন- ইস্! অবল্পি জন্য মর্াখটা মবাঁবর্ মগবছ।
োক, এখাবন ও রবষয় আবলার্নাি নয়, এখাবন শুিু দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুবত্বি কথা (এ
রবষবয় পাঠবকি মকৌতুহল মহাবল তাবক আ াি মলখা “এ ইসলা ইসলা ই নয়” বইরট পড়বত
অনুবিাি মকািরছ)। আোহি কাবছ দাজ্জাবলি মেত্না মথবক রবেনবীি আেয় প্রাথবনা বুরঝবয় মদয়
মে, দাজ্জাবলি আরবভ্বাব কত বড় ঘটনা।

দাজ্জাবলি পরিরর্রত
দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুরুবত্বি কথা বলাি পি আোহি িসুল তাি সম্ববে মবশ কতকগুরল রর্ি
মবাবল মগবছন োবত তাাঁি উম্মাহ দাজ্জাল মক দাজ্জাল মবাবল রর্নবত পাবি ও সতকব হয়,
তাবক গ্রহণ না কবি এবং তাি রববিারিতা কবি, তাবক প্ররতবিাি কবি। এগুবলা একটা একটা
মকাবি মপশ মকািরছ। এক রদক রদবয় বইবয়ি এই অিযায়রট গুরুত্বপূণব, কািণ দাজ্জাল মক
দাজ্জাল মবাবল আ িা েরদ রর্নবতই না পারি তবব আ াবদি রবপবদি সম্ভাবনা বহু মবশী মহাবয়
োয়। এ অবনকটা এ ন মে শত্রু েরদ বেু মসবজ আ াবদি বিয প্রববশ কবি এবং আ িা তাবক
শত্রু মবাবল না রর্রন তবব রবপবদি ঝুাঁরক কত মবশী মহাবয় োয়। এ জন্যই মবািহয় আোহি িসুল
দাজ্জাল মক োবত আ িা সহবজই রর্নবত পারি মসজন্য অবনকগুরল রর্ি মবাবল মগবছন। রকন্তু
ঐসবঙ্গ এ কথাও মবাবল মগবছন মে প্রকৃত ম া’ম ন ছাড়া,
হাপরণ্ডত মহাবলও দাজ্জাল মক
দাজ্জাল মবাবল রর্নবত পািবব না, েরদও দাজ্জাবলি কপাবল “কাবেি” শব্দরট মলখা থাকবব।
আি ম া’ম ন রনিযি মহাবলও দাজ্জাল মক দাজ্জাল মবাবল রর্নবত পািবব (এই অিযাবয়িই
১১ নং হাদীস)।

এক ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাল ইহুদী জারতি বিয মথবক উরিত হবব এবং ইহুদী ও
ম ানাবেকিা তাি অনুসািী হবব। [ ইববন হানবাল (িাঃ) মথবক ম াসবল ]
এই হাদীসরটি রববশষ বযাখযাি প্রবয়াজন কবি না কািণ বর্ত্ব াবনি জড়বাদী
(Mat er i al i st i c ) সভ্যতা মে ইহুদী জারত মথবক জবন্মবছ তা দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি
গুরুবত্বি এক নম্বি হাদীবসই রববেষণ মকাবিরছ। তাছাড়া এই সভ্যতাি প্রর্রলত না ই মহাবচ্ছ
ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতা (Judeo- Chr i st i an Technol ogi cal Ci vi l i zat i on ) ।
না কিবণই বংশ পরির্য় স্বীকাি মকাবি মনয়া মহাবয়বছ। ইহুদী ও খৃষ্টানিা মে এি অনুসািী হবব
তা মতা স্বাভ্ারবক রকন্তু হানবী মে ম ানাবেকবদি অন্তভ্ুবক্ত মকািবলন তাি অথব মহাবচ্ছ এই মে,
ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জারতরট প্রায় সম্পূণবটাই দাজ্জাল মক তাি দারব ম াতাববক িব
অথবাৎ প্রভ্ু মবাবল ম বন মনবব এবং রনবয়বছ। ম ানাবেকবদি সংজ্ঞা অথবাৎ ‘ ুবখ এক কথা বলা
আি কাবজ অন্যটা কিা’ অনুোয়ী এিা ম ানাবেবকি পেবাবয় পবড়। রনবজবদি ম াসবল মবাবল
পরির্য় রদবয়, না াে, মিাো, হজ্ব, োকাহ ও নানারবি এবাদত মকাবিও আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক প্রতযাখযান মকাবি দাজ্জাবলি মশখাবনা ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক জাতীয় জীববন
স্বীকাি মকাবি মনয়া েরদ ম ানাবেকী না হয় তবব আি ম ানাবেকী রক?

দুই ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাল রনবজবক ানুবষি িব, প্রভ্ু মবাবল মঘাষণা মকািবব এবং
ানবজারতবক মবালবব তাবক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি রনবত। [মবাখািী]
দাজ্জাবলি এই দাবী “আ াবক প্রভ্ু মবাবল স্বীকাি কবিা” এি অথব রক? এি অথব মহাবচ্ছ এই মে
দাজ্জাল পৃরথবীি ানুষবক মবালবব মে, আর
ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি ওপি প্ররতরষ্ঠত মে
িাজননরতক, অথবননরতক, সা ারজক বযবস্থা রদরচ্ছ, মে আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, রশযাবযবস্থা রদরচ্ছ তা মতা িা গ্রহণ ও প্রবয়াগ কবিা। মতা িা বহু পুিাতন মবদ,
নু- সংরহতা ও
মকািান- হাদীস রনঃসৃত মে আইন- কানুন, অথবনীরত, দণ্ডরবরি ইতযারদ জীববন প্রবয়াগ
মকািরছবল তা পুিাবনা, অর্ল ও বববি; ওগুবলা তযাগ মকাবি আর মে অরত আিুরনক আইনকানুন রদরচ্ছ তা গ্রহণ কবিা ও মতা াবদি স রষ্টগত জীববন প্রবয়াগ কবিা। তা মহাবল মতা িা
আ াবদি ত সভ্য হবব, স ৃরিশালী, িনী ও শরক্তশালী হবব। মতা াবদও জীবন োত্রাি ান
আ াবদি ত উন্নত হবব। আ িা মে ন স্বগবসুবখ আরছ মতা িাও এ রন স্বগবসুখ মভ্াগ মকািবব।
দাজ্জাল িব, প্রভ্ু হবাি দাবী মকািবছ রকন্তু স্রষ্টা হবাি দাবী মকািবছ না। পাশ্চাবতযি ইহুদী
খৃষ্টান োরিক সভ্যতা ও শরক্ত রঠক এই প্রভ্ুবত্বি, িবুরবয়াবতি দারবই মকািবছ,
ানুবষি স্রষ্টা
হবাি দারব মকািবছ না। মস মবালবছ বযরক্তগত জীববন মতা িা রহন্দু, ম াসবল , খৃষ্টান,
ইহুদী, দজন, মবৌি ো থাকবত র্াও থাবকা এবং েত খুরশ মতা াবদি আোহবক, ঈেিবক,
গর্বক, এলীবক র্াবকা। েত খুরশ না াজ পবড়া, মিাো কবিা, হজ্ব কবিা, প্রাথবনা কবিা
আ াি মকান আপরর্ত্ মনই রকন্তু স রষ্টগত জীববন আ াি িবুরবয়াহ্, প্রভ্ুত্ব ম বন নাও। এখাবন
মতা াবদি স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব প্রতযাখযান মকাবি আর মে জনগবণি, একনায়বকি, মকান
রববশষ মেণীি, সংখযাগরিবষ্ঠি অথবাৎ এক কথায় ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব সৃরষ্ট মকাবিরছ, তাি মে
মকান একটাবক ম বন নাও।
আজ ানবজারত দাজ্জাবলি ঐ দারব ম বন রনবয়বছ এবং ম বন মনয়ায় দাজ্জাল
ানবজারতবক
তাি কাবছ মে জান্নাবতি ত রজরনসরট আবছ তাবত প্রববশ মকারিবয়বছ। তাই আজ স স্ত
ানবজারত জাহান্নাব ি আগুবন পুড়বছ। স স্ত পৃরথবীবত মকাথাও শারন্ত মনই। একরট াত্র দম্পরত
মথবক সৃষ্ট মহাবয়ও, একরট াত্র জারতি অন্তভ্ুবক্ত মহাবয়ও (মকািান সুিা বাকািা, আয়াত ২১৩;
সুিা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুিা মনসা, আয়াত ১) ানুষ এবক অপিবক রনষ্ঠুিভ্াবব হতযা
মকািবছ, আগুবন পুরড়বয় ািবছ, তাবদি বাড়ী ঘি জ্বারলবয় রদবচ্ছ, নািীবদি িষবণ মকািবছ।
দাজ্জাবলি অথবনীরত গ্রহণ কিাি েবল ানুবষি বিয মকউ মকারট মকারট ুদ্রাি ারলক মহাবয়
জঘন্য রবলাস- বযাসবনি বি র্ুবব আবছ আি মকউ না মখবত মপবয় বি োবচ্ছ, মখবত পিবত
রদবত না মপবি রনবজবদি মছাট মছাট বাচ্চা সন্তানবদি হতযা মকাবি রনবজিা আত্মহতযা মকািবছ,
া গাবয় আগুন লারগবয় আত্মহতযা মকািবছ, মপবটি সন্তান অবন্যি কাবছ রবরক্র মকাবি রদবচ্ছ;
আোহি মদয়া দণ্ডরবরি প্রতযাখযান মকাবি দাজ্জাবলি দণ্ডরবরি গ্রহণ কিায় সববিক অপিাি
র্ুরির্াকারত, হাইজযাক, অপহিণ, রছনতাই, খুনজখ , িষবণ প্ররত মদবশ, প্ররত জারতবত
িাাঁ িাাঁ মকাবি মববড় মর্াবলবছ; আোহি মদয়া রশযা বযবস্থা তযাগ মকাবি দাজ্জাবলি মদয়া
আত্মাহীন, আোহহীন বযবস্থা গ্রহণ কিাি েবল ানুষ তাি দনরতক র্রিত্র হারিবয় পশুি পেবাবয়
মনব োবচ্ছ।

সাজদা অথব আত্মস পবণ, কাউবক সাজদা কিাি অথব তাি কাবছ আত্মস পবণ মকাবি তাি
আবদশ রনবদবশ ম বন র্লা- তাই আোহ তাাঁবক ছাড়া আি কাউবক সাজদা কিা রনবষি
মকাবিবছন। রকন্তু ম াসবল সহ স স্ত ানবজারত আজ দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী খৃষ্টান োরিক
সভ্যতাি পাবয় আত্মস পবণ মকাবিবছ, তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ। এক কথায় এবরলস
ানবজারতবক আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব মথবক, তওহীদ মথবক রবর্ুযত মকাবি তাবক োসাদ ও
সাোকুরদেশ ায় পরতত কিাি মে র্যাবলঞ্জ আোহবক রদবয়রছবলা আজ তাবত মস সয মহাবয়বছ,
আজ মস জয়ী অবস্থায় আবছ।

রতন ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি বাহবনি দুই কাবনি বিয দূিত্ব হবব সর্ত্ি হাত। [আবু
মহািায়িা (িাঃ) মথবক বায়হাকী, ম শকাত]
আিবী ভ্াষায় সর্ত্ি মবালবত সাবতি রপবঠ শুন্য রদবল মে ন ৭০ মবাঝায় মত রন এি আিও
একটা বযবহাি আবছ। মসটা মহাল মকান সংখযাবক বহু বা অসংখয মবাঝাবাি জন্যও ঐ সর্ত্ি
সংখযা বযবহাি কিা হয়। এটা শুিু ঐ সর্ত্ি সংখযা রদবয়ই কিা হয়, অন্য মকান সংখযা, মে ন
পঞ্চাশ বা একশ’ রদবয় কিা হয় না। এই হাদীসটায় রবেনবী দাজ্জাল মে রবশাল, রবিাট রকছু
এই কথাটা রূপবকি ািযব মবাবলবছন। বাহবনি দুই কাবনি িযকাি দূিত্ব বহু হাত মহাবল,
বাহনটা কত বড় এবং তাবহাবল মসই বাহবনি আবিাহী কত বড়। এই প্রসবঙ্গ এখাবন আবিকরট
হাদীস মপশ মকািবত র্াই। এ হাদীসরট আর ছাত্রজীববন ভ্ািবতি িযপ্রবদবশি একজন বড়
আবলব ি কাছ মথবক শুবনরছলা । তখন ওটাি উৎস রলবখ িারখ রন এবং এখন আি মকাথাও
খুাঁবজ পারচ্ছ না। হাদীসরট মহাল, আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি মঘাড়াি বা গািাি
(বাহবনি) এক পা পৃরথবীি পূববপ্রাবন্ত, অন্য পা পরশ্চ প্রাবন্ত হবব। এ হাদীসরট আর সরহহ
মবাবল রবোস মকারি, কািণ ওপবি আবু মহািায়িাি (িাঃ) ঐ হাদীসরটি এরট পরিপূিক ও
একাথবববািক। দু’মটািই অথব দাজ্জাল ও তাি বাহন উভ্য়ই রবিাট, রবশাল ও পৃরথবীবযাপী।
বর্ত্ব াবন পৃরথবীবত ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি মর্বয় বড়, এি মর্বয় শরক্তিি রকছুই মনই,
এ কথায় মকউ রি ত মকািবত পািববন না, এটা সবন্দহাতীত সতয। এই শরক্তি কাবছ স স্ত
পৃরথবী নতজানু মহাবয় আবছ, এি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ। কাবিা সািয মনই এই সভ্যতাি
রবরুবি দাাঁড়াবাি বা এবক প্ররতবিাি কিাি। আবিাহী দাজ্জাল মহাবচ্ছ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা আি
তাি মঘাড়া বা বাহন মহাবচ্ছ দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তগত েি (Sci ent i f i c Technol ogy ) । এই
দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তগত েিই মহাবচ্ছ এি হাশরক্ত। এই সভ্যতাি েি আজ পৃরথবীি সববত্র। এ এত
শরক্তশালী মে এি পাি াণরবক অস্ত্র (Nucl ear weapons ) আজ এই পৃরথবীবক মভ্বঙ্গ মেলবত
পাবি। রবেনবীি রূপক বণবনাি শারব্দক অথব রনবয় োিা রবিাট এক মঘাড়ায় উপরবষ্ট একর্যু এক
দানববি অবপযায় আবছন, এই দুইরট হাদীসই তাবদি ভ্ুল িািণা মশািিাবাি জন্য েবথষ্ট বন
মকারি। দুই কাবনি বিয শত শত বা হাজাি হাজাি হাত দূিত্ব বা পৃরথবীি দুই প্রাবন্ত দুই পা,
এ ন বাহন রক সম্ভব বা বাস্তব? এটা নড়ার্ড়া মকািবব মকাথায়? এিপিও োিা ঐ িািণা রনবয়
থাকববন তািা মকয়া ত পেবন্ত তাবদি িািণাি (আকীদাি) দাজ্জাবলি জন্য অবপযা মকািবত
পাবিন।

র্াি ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি গরত হবব অরত দ্রুত। মস বায়ুতারড়ত ম বঘি ত আকাশ
রদবয় উবড় মর্ালবব। [নাওয়াস রবন সা’ ান (িাঃ) মথবক ম াসবল , রতির রে]

এই হাদীবসি মবশী বযাখযাি প্রবয়াজন কবি না। দাজ্জাল অথবাৎ পাশ্চাতয োরিক সভ্যতাি দতিী
এবিাবপ্লন েখন আকাশ রদবয় উবড় োয় তখন মে মসটাবক বায়ুতারড়ত অথবাৎ মজাি বাতাবস
র্ারলত ম বঘি টুকবিাি ত মদখায় তা মকউ অস্বীকাি মকািবত পািববন রক?

পাাঁর্ ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি আবদবশ আকাশ মথবক বৃরষ্ট বষবণ হবব। [নাওয়াস রবন
সা’ ান (িাঃ) মথবক ম াসবল , রতির রে]
বর্ত্ব ান ইহুদী খৃষ্টান সভ্যতাি দবজ্ঞারনক প্রেুরক্ত (Sci ent i f i c Technol ogy ) আকাবশ
হালকা ম বঘি ওপি এবিাবপ্লন রদবয় িাসায়রনক পদাথব (Chemi cal s ) রছরটবয় বৃরষ্ট না াবত
পাবি এ কথা তথযারভ্জ্ঞ প্রবতযক মলাকই জাবনন। পৃরথবীি রবরভ্ন স্থাবন ঐ প্ররক্রয়ায় কৃরষ কাবজি
জন্য বৃরষ্ট না াবনা মহাবচ্ছ। সবন্দহ মহাবল মে মকান আবহাওয়া রবজ্ঞানীি (Met er ol ogi st ) বা
কৃরষরববদি (Agr i cul t ur i st ) কাছ মথবক মজবন রনবত পাবিন।

ছয় ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি গরু- গাভ্ী,
রহষ, বকরি, মভ্ড়া, ম ষ, ইতযারদ
বড় বড় আকাবিি হবব এবং মসগুবলাি স্তবনি মবাটা বড় বড় হবব (ো মথবক প্রর্ুি পরি াবণ দুি
হবব)। [নাওয়াস রবন সা’ ান (িাঃ) মথবক ম াসবল , রতির রে]।
তথযারভ্জ্ঞ প্ররতরট মলাকই জাবনন মে ইউবিাপ, আব রিকাি অথবাৎ পাশ্চাত জগবতি Cat t l e
অথবাৎ গরু রহষ, বকিী মভ্ড়া ইতযারদ প্রাণীি আকাি বারক দুরনয়াি ঐসব গৃহপারলত পশুি
মর্বয় অবনক বড়, মকান মকানটা এবকবাবি রিগুণ এবং ওগুবলা প্রাবর্যি পশুগুরলি মর্বয় র্ািপাাঁর্
গুণ মবশী দুি মদয়। ও দু’মটাই ওিা সম্ভব মকাবিবছ দবজ্ঞারনক প্রেুরক্ত কাবজ লারগবয়।

সাত ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাল
ারটি রনবর্ি সম্পদবক আবদশ মকািবব ওপবি উবঠ
আসাি জন্য এবং সম্পদগুরল ওপবি উবঠ আসবব এবং দাজ্জাবলি অনুসিণ মকািবব। [নাওয়াস
রবন সা’ ান (িাঃ) মথবক ম াসবল , রতির রে]
দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি জবন্মি আবগ ভ্ূগভ্বস্থ অথবাৎ ারটি গভ্ীি নীবর্ি
খরনজ সম্পদ সম্পবকব ানুবষি জ্ঞান খুবই সীর ত রছবলা। ারটি সা ান্য রনবর্ি রকছু রকছু সম্পদ
ানুষ কখবনা কখবনা আহিণ মকািবত পািবতা। এই সভ্যতাি সৃষ্ট দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তি উন্নরতি

েবল দাজ্জাল ারটি গভ্ীি নীর্ মথবক, এ নরক স ুবদ্রি তলবদশ মথবক মতল, গযাস ইতযারদ
নানা িকব ি খরনজ সম্পদ ওপবি উরঠবয় আনবত সয মহাবয়বছ ও পৃরথবী য় তা ওঠাবচ্ছ।
এটাবকই হানবী মবাবলবছন মে, দাজ্জাবলি আবদবশ ারটি রনবর্ি সম্পদ ওপবি উবঠ আসবব।
তািপি ঐ সম্পদ দাজ্জাল মক অনুসিণ মকািবব তাি অথব মহাল এই মে,
ারটি রনর্ মথবক
ওপবি উবঠ আসাি পি দাজ্জাল তা পৃরথবীি মেখাবন ইচ্ছা রনবয় োবব, মেখাবন ইচ্ছা পাঠাবব,
ঐ সম্পদ দাজ্জাবলি েিপারত, কল- কািখানা, জাহাজ, গাড়ী, েুবিি োনবাহন ইতযারদ
স স্ত রকছুবত বযবহাি মকািবব। আজ রবেনবীি ভ্রবষ্যিাণী অযবি অযবি সতযারয়ত মহাবয়বছ।

আট ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি কাবছ মিবেবকি রবশাল ভ্াণ্ডাি থাকবব। মসখান মথবক মস
োবক ইচ্ছা তাবক মদবব। োিা তাি রববিারিতা মকািবব তাবদি মস ঐ ভ্াণ্ডাি মথবক মিবেক মদবব
না। এইভ্াবব মস ম াসবল বদি অতযন্ত কষ্ট মদবব। োিা দাজ্জাল মক অনুসিণ মকািবব তািা
আিাব থাকবব আি োিা তা মকািবব না তািা কবষ্ট থাকবব। [মবাখািী ও ম াসবল ]
এখাবন প্রথব ই পরিষ্কাি মকাবি মনয়া দিকাি মে মিবেক শবব্দি অথব শুিু খাদযদ্রবয নয়। মিবেক
মবালবত খাদযদ্রবয, বাড়ী- ঘি, গারড়- মঘাড়া, টাকা- পয়সা সবই মবাঝায়। এক কথায়
পারথবব সম্পদ মবালবত ো মবাঝায় তা সবই মিবেক। দাজ্জাবলি কাবছ অথবাৎ পাশ্চাবতযি ইহুদীখৃষ্টান োরিক সভ্যতাি কাবছ মে মিবেবকি রবপুল ভ্াণ্ডাি আবছ এ কথা বযাখযা কিাি মকান
প্রবয়াজন মনই। পৃরথবীি সম্পবদি রসংহভ্াগই তাবদি দখবল। এই সম্পদ মথবক দাজ্জাল কাবদি
মদয়? শুিু তাবদি মদয় োিা তাবক ম বন রনবয়বছ, তাবক স্বীকাি মকাবিবছ, স্রষ্টাি মদয়া
জীবন- রবিান তযাগ মকাবি দাজ্জাবলি সৃষ্ট তি ি, বাদ, নীরত গ্রহণ মকাবিবছ। োিা দাজ্জাল
মক প্রতযাখযান কবি দাজ্জাল তাবদি মদয় না, েরদও আজ দাজ্জাল মক প্রতযাখযান কিাি প্রায়
মকউ মনই। স স্ত পৃরথবীবত তাি একক আরিপতয ও প্রভ্ুত্ব রবিাজ মকািবছ।
আজ েরদ মকান মদশ, জারত বা জনবগাষ্ঠী দাজ্জাল মক অস্বীকাি মকাবি আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব
মঘাষণা কবি ও মকািান হাদীবসি বযবস্থায় স রষ্টগত জীবন োপন মকািবত মর্ষ্টা কবি তবব রক
হবব? রনরশ্চতভ্াবব বলা োয় মে, দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি কাছ মথবক শুিু
সববপ্রকাি সাহােযই বে মহাবয় োবব না, স স্ত পাশ্চাতয জগবতি রববিারিতা আিম্ভ মহাবয় োবব।
এ রববিারিতা শুিু দাজ্জাল নয়, দাজ্জাবলি সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি রনবয় দাজ্জাবলি
পাবয় সাজদায় অবনত অন্যান্য জারতগুরলি ানুষও, োি বিয ‘ম াসবল ’ না িািীিাও
আবছন, তাবদি কাছ মথবকও আসবব। পাশ্চাতয োরিক সভ্যতাি উদ্ভাবক ইহুদী খৃষ্টান
জগবতি বাইবি পৃরথবীি প্রবতযকরট জারত ও মদশ দাজ্জাবলি ুখাবপযী, তাি কাবছ রভ্যাি
হাত বারড়বয় আবছ। এবদি বিয োিা দাজ্জাবলি িাজননরতক, অথবননরতক ইতযারদ স রষ্টগত
বযবস্থা স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ তাবদি মস রভ্যা ও ঋণ রদবয় কৃতাথব মকািবছ, বাাঁরর্বয় িাখবছ।
দাজ্জাল রভ্যা না রদবল তািা না মখবয় থাবক, দাজ্জাল ঋণ না রদবল তাবদি সিকাি অর্ল
মহাবয় োয়, স স্ত উন্নয়ন ল
ূ ক (দাজ্জাবলি দৃরষ্টবত উন্নয়ন ূলক) ক বকাণ্ড বে মহাবয় োয়।

পৃরথবীি মে মকান মদশ বা জারত দাজ্জাবলি একটু অবািযতা মকািবলই তাবক সব িক সাহােয
মদয়া বে (Economi c Sanct i on ) মকাবি মদয়, তাি ওপি অথবননরতক, বারণরজযক
অববিাি (Embar go) স্থাপন কবি। জারতসংঘ, রবে স্বাস্থয সংস্থা, রবেবযাংক, আন্তজবারতক
সাহােয তহরবল (Consor t i um) ইতযারদ, এক কথায় দাজ্জাবলি অিীবন েত রকছু আবছ তাি
মকান রকছু মথবকই মকান সাহােয পাওয়া োয় না। ভ্াববত আশ্চেবয লাবগ মে বর্ত্ব াবন দাজ্জাল মে
Sanct i on ও Embar go আবিাপ মকাবি তাি অবািয জারতগুরলবক শারস্ত রদবয় ববশ আনবত
মর্ষ্টা কবি ১৪০০ বছি আবগ আোহি িসুল রঠক মসটাই ভ্রবষ্যিাণী মকাবি মগবছন- শুিু
আযরিকভ্াবব ঐ Sanct i on ও Embar go শব্দ দু’রট বযবহাি না মকাবি।

নয় ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি র্ান মর্াখ অে হবব। [আব্দুলাহ রবন ও ি (িাঃ) মথবক
মবাখািী ও ম াসবল ]
দাজ্জাবলি র্ান র্যু অে হবব অথব মস র্ান মর্াখ রদবয় রকছুই মদখবত পাবব না, ো মদখবব সবই
বাাঁ মর্াখ রদবয়। আোহ ো রকছু দতিী মকাবিবছন সব রকছুিই দু’মটা রবপিীত রদক আবছ। এই
হাসৃরষ্টও দৃ্য  ও অদৃ্য , করঠন ও বায়বীয়, আবলা ও অেকাি, আগুন ও পারন, রদন ও
িারত্র ইতযারদ রবপিীত রজরনবসি ভ্ািসা যেুক্ত র েণ। এই পৃরথবীবত আোহ তাাঁি মে খলীো
পাঠাবলন মসই ানুবষি জন্যও রতরন রনিবারিত মকািবলন রবপিীত ুখী রবষয়। তাি জন্যও রতরন
রনরদবষ্ট মকািবলন মদহ ও আত্মা, জড় ও আিযারত্মক, সতয ও র থযা, সওয়াব ও মগানাহ,
ভ্াবলা ও ন্দ, ইহকাল ও পিকাবলি ভ্ািসা যেুক্ত স ন্বয়। এই দুইবয়ি ভ্ািসা যই মহাবচ্ছ
স্বাভ্ারবক, প্রাকৃরতক। তাাঁি এই খলীোি জন্য মে দীন, জীবন- রবিান রতরন তাাঁি নবী িসুবলি
ািযব মপ্রিণ মকািবলন মসটাি এক না দীনুল রেতিাহ, প্রাকৃরতক, স্বাভ্ারবক জীবনবযবস্থা এবং মসই দীন োিা ম বন মর্ালবব আোহ তাবদি না রদবলন র োতান ওয়াসাতা,
ভ্ািসা যেুক্ত জারত (মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত ১৪৩)। এই ভ্ািসাব যি দু’রদবকি মে
মকান রদকবক বাদ রদবলই ভ্ািসা য নষ্ট মহাবয় োবব ও অস্বাভ্ারবক অপ্রাকৃরতক অবস্থাি সৃরষ্ট হবব
এবং আোহ তাাঁি খলীো, ানুষ সৃরষ্ট মকাবি মে পিীযা মকািবত র্ান তা বযথব মহাবয় োবব।
পথভ্রষ্ট বরন- এসিাঈল জারতবক মহদায়াত কিাি জন্য মপ্ররিত আোহি নবী ঈসাি (আঃ) প্রবর্ষ্টা
বযথব হবাি পি তাাঁি রশযাবক ইউবিাবপি স রষ্টগত জীববন প্ররতষ্ঠাি মর্ষ্টা একটা অর্ল অবস্থাি
সৃরষ্ট মকািবলা। িাজননরতক, আথব- সা ারজক, িাষ্ট্রীয় বযবস্থারবহীন একটা ভ্ািসা যহীন
বযবস্থা, মেটাি উবদেশ্য ই রছবলা শুিু আত্মশুরিি পরিতযক্ত প্ররক্রয়াবক (তরিকা) পুনঃপ্ররতষ্ঠা,
মসটা ানুবষি সারববক জীববন অর্ল এটা সািািণ জ্ঞাবনই (Common sense ) মবাঝা োয়। এই
অর্ল বযবস্থাবক র্ালু কিাি মর্ষ্টা বযথব মহাবল ইউবিাপ েখন ানুবষি স রষ্টগত জীববনি
সাবববভ্ৌ ত্ব আোহি হাত মথবক রছরনবয় রনবয় রনবজবদি হাবত তুবল রনবয় সংরবিান,
িাজননরতক, আথব- সা ারজক, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি দতিী মকাবি রনবলা তখন তািা

জীববনি ভ্ািসা য সম্পূণবরূবপ ধ্বংস মকাবি মেলবলা। দু’মর্াখ রদবয় না মদবখ এক মর্াখ অে
মকাবি শুিু এক মর্াখ রদবয় মদখবত শুরু মকািবলা। অে মকািবলা র্ান অথবাৎ দরযণ মর্াখটাবক।
র্ান এবং বাব ি বিয র্ানবক মনয়া হয় উর্ত্ ও বা বক মনয় হয় অি রহসাবব। মকয়া বতি
রদন জান্নারতবদি আ লনা া, তাবদি কাবজি মিকর্ব বই মদয়া হবব র্ান হাবত, জাহান্না ীবদি
মদয়া হবব বা হাবত (মকািান- সুিা হাক্কাহ্, আয়াত ১৯, ২৫ ও সুিা ইনরশকাক, আয়াত
৭)। মদহ ও আত্মাি বিয আত্মা র্ান মদহ বা , সতয ও র থযাি বিয সতয র্ান র থযা বা ,
ইহকাল ও পিকাবলি বিয পিকাল র্ান, ইহকাল বা , জড় ও আিযাবত্মি বিয আিযাত্ম
র্ান,
জড় বা
ইতযারদ। ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুতারিক সভ্যতাি (Judeo- Chr i st i an
Mat er i al i st i c Ci vi l i zat i on ) র্ান মর্াখ অে অথবাৎ জীববনি ভ্ািসাব যি একটা
রদক, আত্মাি রদক, পিকাবলি রদক, অদৃব্য ি (গাবয়ব) রদক, সবতযি রদক মস মদখবত
পায় না, তাি স স্ত ক বকাণ্ড জীববনি শুিু একটা রদক রনবয়, মদবহি রদক, জড় ও বস্তুি
রদক, েি ও েবিি প্রেুরক্তি রদক, ইহকাবলি রদক, কািণ শুিু বা মর্াখ রদবয় মস জীববনি
ঐ একটা রদকই মদখবত পায়। তাই রবেনবী মবাবলবছন, দাজ্জাবলি র্ান মর্াখ অে হবব। এই
ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী ‘সভ্যতা’ শরক্তশালী দূিবীন রদবয় তাি বাাঁ মর্াখ রদবয় এই হারবে, এই
রবশাল সৃরষ্টবক মদখবত পায়। রকন্তু তাি র্ান মর্াখ অে মবাবল এই সৃরষ্টি স্রষ্টাবক মদখবত পায়
না; অণু- পি াণু মথবক শুরু মকাবি রবশাল হাকাশ পেবন্ত প্রবতযকরট বস্তু মে এক অলংঘনীয়
রবিাবন বাাঁিা আবছ তা দাজ্জাল তাি বাাঁ মর্াখ রদবয় মদখবত পায়, রকন্তু র্ান মর্াখ মনই মবাবল
এই হারবিাবনি রবিাতাবক মদখবত পায় না। রশশুি জবন্মি আবগই াবয়ি বুবক তাি খাবাবিি
বযবস্থা কিা আবছ তা দাজ্জাবলি রর্রকৎসা রবজ্ঞান তাি বাাঁ মর্াখ রদবয় মদখবত পায়, রকন্তু রেরন
এ বযবস্থা মকাবি মিবখবছন মসই হাবযবস্থাপকবক মস মদখবত পায় না, কািণ তাি র্ান মর্াখ
অে।

দশ ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি সবঙ্গ জান্নাত ও জাহান্নাব ি ত দুইরট রজরনস থাকবব। মস
মেটাবক জান্নাত মবালবব মসটা আসবল হবব জাহান্না , আি মস মেটাবক জাহান্না মবালবব মসটা
আসবল হবব জান্নাত। মতা িা েরদ তাি (দাজ্জাবলি) স য় পাও তবব দাজ্জাল মেটাবক জাহান্না
মবালবব তাবত পরতত হবয়া, মসটা মতা াবদি জন্য জান্নাত হবব। [আবু মহািায়িা (িাঃ) এবং
আবু মহাোয়ো (িাঃ) মথবক মবাখািী ও ম াসবল ]
খৃষ্টি ব ম াতাববক স রষ্টগত জীবন পরির্ালনা বযথব হওয়াি পি সাবববভ্ৌ ত্ব আোহি হাত মথবক
ানুবষি হাবত তুবল মনবাি পি সংরবিান, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, অথবনীরত ইতযারদ দতিী
মকাবি ানব জীবন পরির্ালনা আিম্ভ মহাল, োি না মদয়া মহাল ি বরনিবপয গণতি
(Secul ar Democr acy ) । এই গণতবিি সাবববভ্ৌ ত্ব মিাইবলা ানুবষি সংখযাগরিবষ্ঠি হাবত।
অথবাৎ ানুষ তাি স রষ্টগত, জাতীয় জীবন পরির্ালনাি জন্য সংরবিান ও মসই সংরবিান
রনঃসৃত আইন- কানুন প্রণয়ন মকািবব শতকিা ৫১ জন বা তাি মবশী। মেবহতু ানুষবক আোহ

সা ান্য জ্ঞানই রদবয়বছন মসবহতু মস এ ন সংরবিান, আইন- কানুন দণ্ডরবরি, অথবনীরত দতিী
মকািবত পাবি না ো রনখুাঁত, রনভ্ুবল ও ত্রুরটহীন, ো ানুবষি িযকাি স স্ত অন্যায়, অরবর্াি
দূি মকাবি ানুষবক প্রকৃত শারন্ত (এসলা ) রদবত পাবি। কাবজই ইউবিাবপি ানুবষি দতিী
ত্রুরটপূণব ও ভ্ুল আইন- কানুবনি েবল জীববনি প্ররতবযবত্র অন্যায় ও অরবর্াি প্রকট মহাবয়
উঠবলা। রববশষ মকাবি অথবননরতক জীববন সুদরভ্রর্ত্ক িনতারিক অথবনীরত র্ালু কিায় মসখাবন
র্ি অরবর্াি ও অন্যায় আিম্ভ মহাবয় মগবলা। ুরষ্টব য় ানুষ িনকুববি মহাবয় সী াহীন প্রার্ুেবয ও
মভ্াগরবলাবসি বিয র্ুবব মগবলা আি অরিকাংশ ানুষ মশারষত মহাবয় দারিবদ্রযি র্ি সী ায়
মনব মগবলা। স্বাভ্ারবক রনয়ব ই ঐ অথবননরতক অন্যায়, অরবর্াবিি রবরুবি ইউবিাবপি
ানুবষি এক অংশ রববদ্রাহ মকািবলা ও গণতারিক িনতিবক বাদ রদবয় স াজতি ও সা যবাদ
প্ররতষ্ঠা মকািবলা। ইউবিাবপি ানুবষি অন্য একটা অংশ গণতারিক পিরতি অন্যান্য রদবকি
বযথবতা মদবখ মসটা বাদ রদবয় একনায়কতি প্ররতষ্ঠা মকািবলা। অথবাৎ গণতি মথবক
একনায়কতি, িনতি মথবক স াজতি, সা যবাদ এগুবলা সবই অেকাবি হাতড়াবনা, এক
বযবস্থাি বযথবতায় অন্য নতুন আবিকরট বযবস্থা দতিী কিা। রকন্তু বন িাখবত হবব মে আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক বাদ রদবয় ি বরনিবপযতা, প্রকৃতপবয স রষ্টগত জীববনি ি বহীনতা অবলম্বন
কিাি পি মথবক েত তি (- cr acy ) , েত বাদই (- i sm) র্ালু কিাি মর্ষ্টা ইউবিাবপি
ানুষ মকাবিবছ সবগুরলি সাবববভ্ৌ ত্ব ানুবষি হাবত মিাবয়বছ। অথবাৎ িাজতি, গণতি,
িনতি, স াজতি, সা যবাদ, একনায়কতি, এসবগুরলই ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি রবরভ্ন্ন
িাপ, রবরভ্ন্ন পেবায় (Phase, st ep ) াত্র। এই সবগুরল তি বা বাবদি স রষ্টই মহাবচ্ছ এই
ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল ।
এই দাজ্জাল অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা পৃরথবীি ানবজারতবক মবালবছ ানুবষি স রষ্টগত
জীবন োপবনি জন্য আ াবদি এই ি বরনিবপয প্রণালীই মহাবচ্ছ সবববেষ্ঠ। ানুবষি দতিী কিা
সংরবিান, মসই সংরবিাবনি ওপি রভ্রর্ত্ কিা ানুবষি দতিী কিা আইন- কানুন, দণ্ডরবরি,
অথবনীরত, স াজনীরত, রশযা- বযাবস্থা ইতযারদই সবববেষ্ঠ, আিুরনক। মতা িা এই বযবস্থা
ম বন নাও, গ্রহণ কবিা তাবহাবল মতা িা স্বগবসুবখ বাস মকািবব, মতা াবদি অথবননরতক
অবস্থা, রশযা- দীযা, রর্রকৎসা, জীবনোত্রাি ান এ ন উন্নীত হবব, এ ন মভ্াগরবলাবস
বাস মকািবত পািবব মে তা জান্নাবতি সুবখি স ান। আি েরদ আ াবদি এই নীরত মতা িা গ্রহণ
না কবিা, তবব মতা িা দারিদ্রয, যুিা অরশযাি বিয জাহান্নাব ি কষ্ট মভ্াগ মকািবত থাকবব।
োিা দাজ্জাবলি কথায় রবোস মকাবি ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি ি বরনিবপয অথবাৎ আোহি
সাবববভ্ৌ ত্বহীন জীবন- বযবস্থা ম বন মনবব তাবদি মস গ্রহণ মকাবি তাি জান্নাবত স্থান মদবব,
তাবদি িাজননরতক, অথবননরতক, সা রিক ইতযারদ সবববতাভ্াবব সাহােয মকািবব। আি োিা
দাজ্জাবলি জীবন- বযবস্থা প্রতযাখযান মকািবব তাবদি মস তাি রবিাট িন ভ্াণ্ডাি মথবক মকান
অথবননরতক সাহােয মদবব না, তাবদি মস িাজননরতক, সা রিকভ্াবব রববিারিতা মকািবব
অথবাৎ মস তাবদি তাি জাহান্নাব রনবযপ মকািবব।
দাজ্জাল মে ানবজারতবক উপবিাক্ত কথা মবালবছ তা রনরদবষ্ট ঘটনাবলী রদবয় প্র াণ কিাি
দিকাি কবি না। পাশ্চাবতযি স স্ত প্রর্াি েিগুরল এই কথা প্রকাব্য , অপ্রকাব্য , স্থুল ও
সুক্ষ্মভ্াবব মবাবল োবচ্ছ মে তাবদি ি বরনিবপয িাজননরতক বযবস্থা (োি বিয গণতি,
িাজতি, স াজতি, একনায়কতি ও সা যবাদ অন্তভ্ুবক্ত), তাবদি অথবননরতক বযবস্থা (োি
বিয িনতি ও স াজতারিক বযবস্থা অন্তভ্ুবক্ত), তাবদি রশযা- বযবস্থা (মেটা সম্পূণবভ্াবব

জড়বাদী, বস্তুবাদী, মেখাবন আত্মাি রশযাি মকান স্থান মনই), তাবদি সা ারজক বযবস্থা
(মেখাবন অনবি মেৌন ক বকাণ্ড সম্পূণব স্বাভ্ারবক মবাবল গৃহীত, মেখাবন স কার তা
আইনসঙ্গত), তাবদি দতিী কিা দণ্ডরবরি সবই সবববার্ত্ , প্রগরতশীল, আিুরনক। ওি মর্বয়
উৎকৃষ্ট আি রকছু মহাবত পাবি না। ওি বাইবি েত িাজননরতক, সা ারজক, অথবননরতক,
রশযাবযবস্থা আবছ সব মগাাঁড়া, পশ্চাৎ ুখী, প্ররতরক্রয়াশীল, মসবকবল ও হাস্যকি বযবস্থা।
আোহি িসুল মবাবলবছন- োিা দাজ্জাবলি জীবন- বযবস্থা স্বীকাি মকাবি মনবাি েবল দাজ্জাবলি
জান্নাবত স্থান পাবব তািা মদখবব প্রকৃতপবয তা জাহান্না । আি োিা দাজ্জাল মক অস্বীকাি
কিাি দরুন তাি জাহান্নাব রনরযপ্ত হবব মদখবব তািা জান্নাবত আবছ। আোহি িসুবলি কথা
সতয রকনা োর্াই মকাবি মদখা োক। এই োর্াইবয়ি স য় এ কথা বন িাখবত হবব মে গণতি
মথবক িাবপ িাবপ ও পেবায়ক্রব সা যবাদ (Communi sm) পেবন্ত মপৌাঁছবলও প্রকৃতপবয স গ্রটা
র রলবয় একটাই রবষয় ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল এবং দাজ্জাবলি ৃদু মথবক উগ্রত
রূপ। অন্যভ্াবব বলা োয় জন্ম মথবক দাজ্জাবলি ক্রব ক্রব বড় হওয়া।
দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাই ানুবষি এক াত্র গ্রহণবোগয সভ্যতা, জীবনবযবস্থা এই প্রর্ািণায় রবোস মকাবি মে জনস রষ্ট, জারত বা মদশ তা গ্রহণ মকাবিবছ অথবাৎ
দাজ্জাবলি জান্নাবত, স্ববগব প্রববশ মকাবিবছ তাবদি অবস্থা পেবাবলার্না মকািবল মদখা োয়
প্রতারিত মহাবয় প্রববশ কিাি পি অরত শীঘ্রই তািা বুঝবত মপবিবছ মে তািা আসবল জাহান্নাব ,
নিবক প্রববশ মকাবিবছ। কথাটা ভ্াবলা মকাবি মবাঝাি জন্য দাজ্জাবলি উগ্রত রূপ সা যবাদ
(কর উরনজ বক) রবববর্নায় মনয়া োক।
মসারভ্বয়ত ইউরনয়ন ও র্ীবন সা যবাদ প্ররতষ্ঠাি পি মথবক তাবদি প্রর্ািেবিি ািযব অথবাৎ
মিরর্ও, মটরলরভ্শবন- এ কথা লয মকারট বাি বলা মহাবয়বছ মে সা যবাদী স াবজ, মদবশ
থাকা স্ববগবি সুবখ থাকাি স ান। োিা ঐ মদশগুবলাি মিরর্ও ম াটা রু ট রনয়র তভ্াবব শুবন
এবসবছন তাবদি এ কথা মবাবল মদবাি দিকাি মনই। এখাবন লযণীয় মে, তািা তাবদি
স াজটাবক সববদাই স্বগব (Par adi se ) মবাবল বারক পৃরথবীবক সা যবাদ গ্রহণ মকাবি স্ববগব
প্রবববশি আ িণ জারনবয়বছ এবং রবেনবী রঠক ঐ জান্নাত অথবাৎ Par adi se শব্দটাই বযবহাি
মকাবিবছন। দাজ্জাবলি স্বগব Par adi se েরদ সতযই স্বগব মহাবয় থাবক তবব োিা মসখাবন প্রববশ
মকািবব তািা রনশ্চয়ই আি কখনই মসখান মথবক মবি মহাবয় আসাি রর্ন্তাও মকািবব না, এ কথা
মতা আি র থযা মহাবত পাবি না। রকন্তু প্রকৃতপবয রক মহাবয়বছ? কর উরনষ্ট বযবস্থা গ্রহণ ও
কােবযকিী কিাি রকছু পিই মসারভ্বয়ত ইউরনয়ন রনবজবক বারক পৃরথবী মথবক সম্পূণবভ্াবব রবরচ্ছন্ন
মকাবি মেলবলা।
স গ্র মসারভ্বয়ত ইউরনয়বনি মভ্তবি রক মহাবচ্ছ না মহাবচ্ছ মস সম্ববে শাসকিা মেটুকু খবি
বাইবি মেবত রদবতা তাি মবশী আি মকান খবি বারক পৃরথবীি মকউ মপবতা না। এই রবরচ্ছন্নতা
অরত রশগরগিই এ ন পেবাবয় মেবয় মপৌাঁছবলা মে বারক দুরনয়ায় এি না মহাবয় মগবলা I r on
Cur t ai n , মলাহাি পদবা। এ পদবা এ ন দুবভ্বদয মহাবয় দাাঁড়াবলা মে, রবিাট মদশটাি সািািণ
সড়ক বা রব ান দুঘবটনাি খবি পেবন্ত বারক দুরনয়াি ানুষ জানবত পািবতা না। পিবর্ত্বীবত েখন
র্ীন ঐ জীবন- বযবস্থা গ্রহণ মকািবলা, দাজ্জাল মক িব স্বীকাি মকাবি দাজ্জাবলি উগ্রত পেবায়
সা যবাদী জীবন- বযবস্থা গ্রহণ মকািবলা তখন মসখাবনও মসই একই বযাপাি দাাঁড়াবলা, র্ীন
বারক দুরনয়া মথবক রনবজবক রবরচ্ছন্ন মকাবি মেলবলা এবং এি না মহাবয় মগবলা Bamboo
Cur t ai n , বাাঁবশি পদবা।

এই দুই রবিাট মদবশি শাসকিা এই রবরচ্ছন্নতাি নীরত মকন গ্রহণ মকািবলন? একটা রববশষ
বযবস্থা গ্রহণ ও প্রবয়াবগি েবল মকান মদশ জারত বা স াজ েরদ স্ববগব পরিণত হয় তবব মতা মসই
জারতি শাসকবদি রঠক উলবটা কিা উরর্ত। পদবা মদবাি বদবল তাবদি জন্য অব্য  কর্ত্ববয রছবলা
স স্ত িাি খুবল মদয়া; বারক পৃরথবীবক বলা মে- দযাবখা! আ িা মবালরছ আ িা স্বগবসুবখ আরছ
এ কথা সতয রকনা। তাবদি কর্ত্ববয রছবলা মসারভ্বয়ত ইউরনয়বনি জনগণবক বলা মে, আ িা
পাসবপাটব প্রথা উরঠবয় রদরচ্ছ, মতা িা এ স্বগব মছবড় েরদ মকাথাও মেবত র্াও োও, মকান বািা
মদববা না। তাবদি কর্ত্ববয রছবলা বারক পৃরথবীি ানুষবক মর্বক বলা- আ িা রভ্সা প্রথা উরঠবয়
রদরচ্ছ, মতা িা এবস মদবখ োও আ িা জান্নাবত (Par adi se) আরছ রকনা। পিবর্ত্বীবত রঠক
ঐ বযাপাি র্ীবনও মহাল। সা যবাদ, কর উরনজব ি জবন্মি পি মথবক এই মসরদন পেবন্ত অথবাৎ
স্নায়ুেুবিি অবসান পেবন্ত কর উরনষ্ট মদশগুরল মে রনবজবদি বারক পৃরথবী মথবক রবরচ্ছন্ন মকাবি
মিবখরছবলা, তাবদি জনগবণি সাবথ বাইবিি পৃরথবীি জনগবণি সা ান্যত সংবোগ রছবলা না
এ কথা মকান তথযারভ্জ্ঞ (I nf or med )
ানুষই অস্বীকাি মকািবত পািববন না, এটা
ঐরতহারসক সতয। ঐ মদশগুরলি বাইবিি দুরনয়াি সাবথ সংবোগ রছবলা শুিু াত্র ওপবিি তলাি
শাসকবদি সবঙ্গ, আি কাবিা সবঙ্গ নয়।
শুিু মসারভ্বয়ত ইউরনয়ন ও র্ীবনি বযাপাবিই নয়, েখনই মে মদশ দাজ্জাবলি উগ্রত রূপ
কর উরনজব ি আহ্বাবন সাড়া রদবয় তাি স্ববগব প্রববশ মকাবিবছ, তখনই মস মদশবক মসারভ্বয়ত
ও র্ীবনি ত বারক পৃরথবী মথবক রনবজবক রবরচ্ছন্ন মকাবি মেলবত মহাবয়বছ।
‘স্ববগব’ প্রববশ মকাবিও ঐ উবটা নীরত গ্রহণ কিা ছাড়া ঐ সব মদবশি শাসকবদি আি মকান

নীরত গ্রহণ কিা সম্ভব রছবলা না। তাি কািণ মহাল এই মে, স্ববগবি প্ররতশ্রুরত মপবয় মসই স্ববগব
প্রববশ কিাি পি মসসব মদবশি জনসািািণ অরত শীঘ্রই বুঝবত পািবলা মে এ মতা স্বগব নয়, এ
মতা নিক। রকন্তু তখন মবশী মদিী মহাবয় মগবছ। তবুও তািা প্রাণপণ মর্ষ্টা র্ালাবত লাগবলা ঐ
স্বগব মথবক মবি মহাবয় আসাি জন্য। সহজ কথা নয়, কািণ ও স্বগব মথবক মবি হবাি অথব
রনবজবদি মদশ, লয স্মৃরত জড়াবনা রপ্রয় জন্মভ্ূর রর্িরদবনি জন্য তযাগ মকাবি সম্পূণব
অপরিরর্ত মদবশ, অবর্না স াবজ বাস কিা, োবদি ভ্াষা পেবন্ত তাবদি অজানা। রকন্তু
অনস্বীকােবয ইরতহাস এই মে ঐসব মদবশি জনসািািণ তাবদি জন্মভ্ূর মথবক পারলবয় অজানা
মদবশ মর্াবল োবাি জন্য রনিবরচ্ছন্ন মর্ষ্টা র্ারলবয় মগবছ। এই মর্ষ্টায় তািা পরিবাবিি অন্যবদি
প্রাণও রবপন্ন মকাবিবছ, সহায়- সম্পদ রবসজবন মতা মছাট কথা।
কর উরনষ্ট পূবব বারলবন মথবক পরশ্চ বারলববন মলাক পারলবয় োওয়া বে মকািবত িারশয়ানিা
রবখযাত বা কুখযাত বারলবন মদয়াল দতিী মকািবলা। তবুও ানুষ পালাবনা বে কিা োয় না মদবখ
মদয়াবলি ওপি প্ররত পঞ্চাশ গজ অন্তি স্তম্ভ (Wat ch t ower ) দতিী মকাবি মসখাবন ম রশনগান
বসাবনা মহাল। হুকু মদয়া মহাল কাউবক মদয়াল টপবক পালাবত মদখবলই গুলী মকাবি হতযা
মকািবত। তবু মলাক পালাবনা বে হয় না মদবখ পরিখা মখাড়া মহাল, কাাঁটাতাবিি মবড়া মদয়া
মহাল ও নানা িক দবদুযরতক েিপারত বসাবনা মহাল পলায়নকািীবদি খুাঁবজ মবি মকাবি হতযা বা
বন্দী কিাি জন্য। রকন্তু রকছুবতই ‘স্বগব’ মথবক পালাবনা বে কিা মগবলা না। ঐ স বয়ি খববিি
কাগজ োিা রনয়র ত পবড়বছন, মিরর্ও শুবনবছন তাবদি কাবছ ‘স্বগব’ মথবক পালাবনাি মর্ষ্টায়
মগ্রেতাি, গুলী মকাবি হতযা ইতযারদ দদনরন্দন খবি রছবলা। ১৯৪৯ সন মথবক ১৯৬১ সন পেবন্ত
২৭ লাখ নি- নািী, রশশু কর উরনষ্ট স্বগব মথবক পারলবয় মেবত স থব হয় এবং ঐ সংখযাি মর্বয়
বহুগুণ ঐ পালাবাি মর্ষ্টায় রনহত হয়, বন্দী হয়।

‘স্বগব’ মথবক পালাবনাি মর্ষ্টায় বহু মলাক সেল মহাবয়বছ,

বহু মলাক রবেল মহাবয়বছ, বন্দী
মহাবয়বছ, প্রাণ হারিবয়বছ। শাসকিা পালাবনাটা প্রায় অসম্ভব মকাবি মতালাি পি ানুষ রিয়া
মহাবয় রবকল্প পথ িিবলা। একদল মবলুবন র্বড় িারশয়াি সী ান্ত পাি মহাল, অবনবক নদী ও
পরিখা সাাঁতবি পাি মহাল, অব্য  পরিখাগুরল সাাঁতবি পাি মহাবত মেবয় অবনবক গুলী মখবয় ািা
পড়বলা। দু’রট পরিবাি এক অরভ্নব পন্থায় পূবব জা বানী মথবক পরশ্চ জা বানীবত পারলবয় এবস
সািা পৃরথবীবত সাড়া জারগবয়রছবলা।
পূবব ও পরশ্চ ভ্াগ মহাবয় পূবব জা বানী মসারভ্বয়ত ইউরনয়বনি প্রভ্াবািীন একরট কর উরনস্ট
মদবশ পরিণত হওয়াি পি মিল লাইনগুরলবক নতুন সী াবন্ত মদয়াল রদবয় বে মকাবি মদয়া
মহাবয়রছবল। ঐ দু’রট পরিবাি অরত মকৌশল ও মর্ষ্টায় একরট মিলওবয় ইরঞ্জন মোগাড় কবি।
তািপি ঐ দুই পরিবাবিি নািী ও রশশুবদি তাবত উরঠবয় পুরুষিা তীিগরতবত ঐ ইরঞ্জনরট রদবয়
িাক্কা রদবয় মদয়াল মভ্বঙ্গ পরশ্চ জা বানীবত মর্াবল আবস। আিও রবরভ্ন্ন উপাবয় বহু নািী- পুরুষ
রশশু তাবদি রপ্রয় জন্মভ্ূর , মদশ, আত্মীয়- স্বজন, বেু- বােব স বস্তি ায়া তযাগ মকাবি
প্রাণ হাবত রনবয় একরদন মেটাবক স্বগব মভ্ববরছবলা তা মথবক পারলবয় োবাি মর্ষ্টা মকাবিবছ।
এটা শুিু মসারভ্বয়ত ইউরনয়বনি বযাপাবিই নয়, মে জনস রষ্টই ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি
উগ্রত রূপ কর উরনজব ি স্ববগব প্রববশ কিাি আহ্বাবন সাড়া রদবয় মসটাবক গ্রহণ মকাবিবছ,
তািা অরর্বিই বুঝবত মপবিবছ মে, তািা নিকবক স্বগব বন মকাবি তাবত প্রববশ মকাবিবছ।
র্ীবনও ঐ একই বযাপাি মহাবয়বছ। ম াহভ্বঙ্গি পি হাজাি হাজাি র্ীনা তাবদি মদশ মথবক
বাইবিি জগবত পারলবয় োবাি মর্ষ্টায় প্রাণ হারিবয়বছ, বন্দী মহাবয়বছ। ূল র্ীন ভ্ূখণ্ড মথবক
স ুদ্র প্রণালী সাাঁতবি পাি মহাবয় বৃরটশ শারসত হংকং- এ পারলবয় োবাি মর্ষ্টায় বহু র্ীনা র্ুবব
ািা মগবছ। েুবি আব রিকানিা মহবি োবাি পি সম্পূণব রভ্বয়তনা কর উরনষ্টবদি হাবত মর্াবল
োবাি পি মস মদশ মথবক ানুষ পালাবনাি মে রবিাট রহরড়ক মপাবড় রগবয়রছবলা ও তা বহু বছি
পেবন্ত র্বলবছ মস খবি জানা মনই এ ন মলাক পৃরথবীবত রবিল। মছাট বড় মনৌকা মবাঝাই মকাবি
নািী, রশশু, বৃিসহ ানুষ স ুবদ্র মভ্বসবছ। তািা মকাথায় মপৌাঁছবব, মকান্ মদবশ আেয় পাবব
রকছুই না মজবনও তািা শুিু দাজ্জাবলি ‘স্বগব’ মথবক পালাবাি জন্য রিয়া মহাবয় মে মনৌকায়
একশ’ জবনি স্থান হবব মস মনৌকায় পাাঁর্ সাতশ’ ানুষ ভ্রর্ত্ব মহাবয় স বু দ্র মভ্বসবছ। হাজাি
হাজাি মনৌকা মজাি বাতাবস, ঝবড় র্ুবব মগবছ, হাজাি হাজাি মনৌকা জলদসুযিা (Pi r at es )
আক্র ণ মকাবি লুবট রনবয়বছ,
ানুষবদি হতযা মকাবি স ুবদ্র মেবল রদবয়বছ, ম বয়বদি িষবণ
মকাবিবছ, তাবদি রববদবশ রবরক্র মকাবি রদবয়বছ।
এ স স্ত খবি হাজাি হাজাি বাি স স্ত পৃরথবীি সংবাদপবত্র প্রকারশত মহাবয়বছ, বহু ছরব
ওগুরলবত ছাপা মহাবয়বছ। মসই সব মলা হষবক খবি পবড়, ছরব মদবখ পৃরথবীি ানুবষি হৃদয়
মকাঁবপ উবঠবছ। এবতা সংখযায় এবতা বাি এই পালাবনাি মর্ষ্টা মহাবয়বছ মে এবদি জন্য একটা
আলাদা শব্দই সৃরষ্ট মহাবয়বছ- The Boat Peopl e - মনৌকাি ানুষ। পৃরথবীি স স্ত
সংবাদপত্র, মিরর্ও, মটরলরভ্শন এখন এবদি এই নাব ই উবেখ কবি। রভ্বয়তনাব ও এসব
খবি মপৌাঁবছবছ, রকন্তু তাবতও ঐ স্ববগবি অরিবাসীবদি মেিাবত পাবি রন। তািপিও তািা স্ত্রী
পুরুষ, নািী ও রশশুবদি রদবয় মনৌকা অরতরিক্ত মবাঝাই মকাবি প্রাণ হাবত রনবয় অজানা স ুবদ্র
মনৌকা ভ্ারসবয়বছ।

দরযণ প্রশান্ত হাসাগিীয় এ ন একটাও মদশ মনই মেখাবন ‘স্বগব’ মথবক পলায়নকািী আেয়
প্রাথবীবদি জন্য বড় বড় রশরবি (Camp) খুলবত না মহাবয়বছ। এই মসরদন হংকং- এি আেয়
রশরবি মথবক মলাকজনবক রভ্বয়তনাব ি ‘স্ববগব’ মেিত পাঠাবাি মর্ষ্টায় আেয়প্রাথবীবদি সাবথ
হংকং পুরলবশি মে তু ল
ু সংঘষব মহাবয় মগবলা, োবত পুরলশসহ ‘স্ববগবি’ ভ্ূতপূবব বারসন্দাবদি
কবয়কজন ািা মগবলা মস সংবাদ ও ছরব আ াবদি মদবশি প্রায় সব সংবাদপবত্রই ছাপা
মহাবয়রছবলা (এরট নব্বই দশবকি াঝা ারঝ স বয়ি অথবাৎ বইরট প্রথ বাি প্রকারশত হওয়াি
রকছুরদন পূবববি ঘটনা)। ঐ একই অবস্থা প্ররতরট স াজতিী ও সা যবাদী মদবশি। কর উরনষ্ট
রকউবাি একরট উবেখবোগয জনসংখযা এখন েুক্তিাবষ্ট্রি মলারির্ায় অস্থায়ীভ্াবব বাস মকািবছ
আেয়প্রাথবী রহবসবব।
দাজ্জাবলি মঘারষত জান্নাত মে মসটাি অরিবাসীবদি জন্য প্রকৃতপবয জাহান্না তাি সববর্বয় বড়
প্র াণ আ াি বন হয় মকারিয়াি েুবিি একরট ঘটনা। রিতীয় রবেেুবিি পি মকারিয়া মদশরট
দু’রট ভ্াবগ ভ্াগ মহাবয় োয়। উর্ত্ি ও দরযণ মকারিয়া এবং এ ভ্াগ আজও আবছ। দু’মটাই
দাজ্জাবলি পূজািী। শুিু তোৎ মহাবচ্ছ এই মে দরযণ মকারিয়া দাজ্জাবলি পূববতন পেবাবয়ি
গণতারিক- িনতারিক বযবস্থাি অিীবন আবছ আি উর্ত্ি মকারিয়া দাজ্জাবলি উগ্রতি পেবাবয়ি
সা যবাদী একনায়কতারিক অথবাৎ কর উরনষ্ট বযবস্থাি অিীবন আবছ।
১৯৫২ সাবল এই দুই মকারিয়াি বিয েুি মববি মগবলা। উর্ত্ি মকারিয়াি সাহাবেয এরগবয় এবলা
কর উরনষ্ট মসারভ্বয়ত ইউরনয়ন ও র্ীন আি দরযণ মকারিয়াি সাহাবেয এরগবয় এবলা জারতসংবঘি
(Uni t ed Nat i ons ) অিীবন েুক্তিাষ্ট্র, বৃবটন, ফ্রান্স ইতযারদ অবনকগুবলা অ- কর উরনস্ট
মদশ। েুি র্লবলা রতন বছি। তািপি সরে মহাল। সরেি অবনকগুবলা শবর্ত্বি বিয একরট শর্ত্ব
মহাল েুিবন্দী রবরন য়। এ রবরন বয়ি শবর্ত্বি বিয একরট শর্ত্ব মহাল এই মে, মকান পযই
েুিবন্দীবদি তাবদি ইচ্ছাি রবরুবি মজাি মকাবি মেিত পাঠাবত পািবব না, োিা রনবজবদি
ইচ্ছায় তাবদি মদবশ রেবি মেবত র্াইবব শুিু তাবদিই মেিত পাঠাবনা োবব। েুিবন্দী রবরন য়
মহাবয় োবাি পি মদখা মগবলা মে, মসারভ্বয়ত ইউরনয়ন, র্ীন ও উর্ত্ি মকারিয়াি অথবাৎ
কর উরনষ্টবদি হাবত অ- কর উরনস্টবদি অথবাৎ আব রিকান ও অন্যান্য মদবশি ১২, ৭৬০ (বাি
হাজাি সাতশ’ ষাট) জন েুিবন্দীি বিয ৩৪৭ (রতনশ’ সাতর্রলশ) জন রেবি আসবত
অস্বীকাি মকািবলা, অথবাৎ তািা কর উরনস্ট মদবশই মথবক মগবলা। এবদি বিয ২১ (একুশ)
জন আব রিকানও রছবলা।
অপিরদবক জারতসংবঘি অিীবন মদশগুবলাি অথবাৎ অ- কর উরনস্টবদি হাবত কর উরনস্টবদি
৭৫, ৭৯৭ (পাঁর্ার্ত্ি হাজাি সাতশ’ সাতানব্বই) জন েুিবন্দীবদি বিয মথবক রনবজবদি মদবশ
রেবি মেবত অস্বীকাি মকািবলা ৪৮, ৮১৪ (আটর্রলশ হাজাি আটশ’ মর্ৌদেশ) জন। এত রবপুল
সংখযক েুিবন্দী তাবদি রনজ মদবশ মেিত না োওয়ায় জারতসংঘ এক স স্যাি সম্মুখীন মহাবয়
মপাবড়রছবলা। পবি এবদি রেরলপাইবন, েিব াসা ও অন্যান্য স্থাবন পুনববাসবনি বযবস্থা মকাবি
মদয়া হয়। োবদি বন এই সংখযা সম্ববে সবন্দহ বা অরবোস আসবব তািা মকারিয়ান েুবিি
ইরতহাস, বৃরটশ রবেজ্ঞান মকাষ (Encycl opedi a Br i t anni ca ) মদবখ রনবত পাবিন বা
সিাসরি জারতসংবঘ রর্রঠ রলবখ মজবন রনবত পাবিন।
এই ঘটনাি পি আি মকান সবন্দহ রক থাকবত পাবি মে কর উরনস্টবদি বহু মঘারষত ‘স্বগব’
( Par adi se) প্রকৃতপবয মসটাি অরিবাসীবদি জন্য নিক? ওটা েরদ নিক নাও মহাবয় শুিু
বাইবিি দুরনয়াি অথবাৎ অ- কর উরনস্ট মদশ ও জারতগুবলাি অবস্থাি ত হবতা তবব ঐ হাজাি

হাজাি েুিবন্দীিা সকবলই অব্য ই তাবদি রনবজবদি মদবশ রেবি মেবতা। কািণ উভ্য় স্থাবনি
অবস্থা স ান বা ম াটা রু ট স ান হবলও একরদবকি পালায় মিাবয়বছ তাবদি রপ্রয় মদশ,
জন্মভ্ূর , বাবা- া, ভ্াই- মবান, স্ত্রী- মছবলব বয়, বেু- বােব, দশশববি স্মৃরত জড়াবনা
বাসস্থান। ঐ স স্ত রবসজবন রদবয় েরদ হাজাি হাজাি ানুষ অজানা মদবশি অরনরশ্চত ভ্রবষ্যবতি
ঝুাঁরকি রসিান্ত মনয়, তাবহাবল রনরশ্চতই বলা োয় মে, ঐ মলাকগুবলা তাবদি মদশবক জাহান্না
বা নিক মবাবল রবোস কবি। মেিত না োওয়া ঐ সংখযা মথবকই রনরশ্চতভ্াবব বলা োয় মে, মে
২৬, ৯৮৩ (প্রায় সাতাশ হাজাি) েুিবন্দী রনবজবদি কর উরনস্ট মদবশ রেবি মগবলা তািা রেবি
মগবছ দাজ্জাবলি স্ববগবি জন্য নয়, মগবছ তাবদি স্ত্রী, পুত্র- কন্যা, বাপ- া’ি, বেুবােববি, আত্মাি সাবথ জড়াবনা,
ায়া
তায় মঘিা জন্মভ্ূর বক রর্িরদবনি জন্য তযাগ
মকািবত না মপবি। ঐগুবলাি ায়া তযাগ মকািবত না মপবি তািা মজবন- শুবনই নিকই মববছ
রনবয়বছ। সরেি শবর্ত্বি বিয েরদ এই শর্ত্বও মোগ কিা হবতা মে, মেসব েুিবন্দী মস্বচ্ছায়
রনবজবদি মদবশ রেবি োবব না তাবদি পরিবািবকও এবন তাবদি কাবছ মদয়া হবব তবব এ
সাতাশ হাজাবিি বিয সাতশ’ জনও রেবি মেবতা রকনা সবন্দহ আবছ।
এখন প্রশ্ন মহাল- এ কী িক ‘স্বগব’ মে স্ববগবি অরিবাসীিা মসখান মথবক পালাবনাি জন্য প্রাণ
হাবত মনয়, স ুদ্র সাাঁতবি পাি হবাি মর্ষ্টায় র্ুবব বি, মছাট মছাট মনৌকায় স ুদ্র পারড় মদবাি
মর্ষ্টা কবি, ইবলকরিক কাাঁটা তাবিি শক মখবয় বি, ‘স্বগবিযীবদি’ গুলী মখবয় বি এবং
শত্রুি হাবত বন্দী মহাবল জন্মভ্ূর , স্ত্রী- পুবত্রি ায়া তযাগ মকাবি আবাি ‘স্ববগব’ রেবি মেবত
অস্বীকাি কবি! এখাবন আবিকরট প্রশ্ন আবস। মসটা মহাল- তবব রক মেসব মদশ কর উরনজ
গ্রহণ মকাবিবছ শুিু মসইসব মদশ জাহান্নাব ি ত, আি মে সব মদশ কবি রন মসগুবলা
জান্নাবতি ত? না, তা নয়। আর মপছবন মবাবল এবসরছ মে- জাতীয়, িাষ্ট্রীয়, সা রিক,
আথব- সা ারজক ইতযারদ মকান রবষবয়ই খৃষ্টান িব বি মকান রনবদবশনা, এ নরক বক্তবয পেবন্ত না
থাকা সবেও ওটাবক সা রগ্রক জীববন প্রবয়াবগি মর্ষ্টায় অবিারিত বযথবতা েখন ি রব নিবপযতাি
জন্ম রদবলা, স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব ানুবষি হাবত এবলা তখনই দাজ্জাবলি জন্ম মহাল।
তািপি জবন্মি পি মে ন মকান প্রাণী ক্রব বড় হয়, তাি জীববন একটাি পি একটা িাপ বা
পবব আবস, মত রন দাজ্জাবলি জীববনও িাপ, পবব (Phase) এবসবছ। প্রথব গণতি ও তাি
অপূণবতা ও ত্রুরটি কািবণ উদয় মহাবয়বছ একনায়কতি (Di ct at or shi p ) । িনতবিি কুেল ও
অরবর্াবিি েবল এবসবছ স াজতি ও তাি উগ্রতি রূপ সা যবাদ, কর উরনজ । স বয় স বয়
ঐ রবরভ্ন্ন পেবাবয়ি, িাবপি অনুসািীবদি সবঙ্গ সংঘষব মহাবয়বছ, মে ন রিতীয় রবেেুবি গণতি
ও স াজতি মজাট মবাঁবি একনায়কতিবক ধ্বংস মকািবলা। রকন্তু তাি পিপিই গণতারিক
িনতবিি সাবথ স াজতারিক কর উরনজব ি স্নায়ুেুি বা ঠাণ্ডা লড়াই (Col d war ) শুরু মহাবয়
মগবলা। এই ঠাণ্ডা লড়াই মকারিয়ায়, রভ্বয়তনা ও আিও মছাট খাবটা দু’র্াি জায়াগায় প্রকৃত
েুবিি (Shoot i ng war ) রূপ রনবলও বযাপক আকাবি হয় রন শুিু একরট াত্র কািবণ। মসটা
মহাল রিতীয় রবেেুবিি পি মথবকই গণতারিক িনতবিি ও স াজতারিক কর উরনজব ি উভ্বয়ি
হাবত পাি াণরবক অস্ত্র রছবলা। উভ্বয়ই জানবতা মে এ অস্ত্র বযবহাি মকািবল উভ্য়বকই ধ্বংস
মহাবত হবব। এই পরিরস্থরতই Det er ent রহবসবব কাজ মকাবি তখন তৃতীয় রবেেুি বািবত
মদয় রন। রনবজবদি পরিণাব ি এই ভ্য়ই শুিু পৃরথবী ধ্বংসকািী অস্ত্রগুবলাবক বযবহাি কিা মথবক
উভ্য়পযবক রবিত মিবখবছ।োরিক ‘সভ্য’ ভ্াষায় এিই না Det er ent , দা’তাত। রকন্তু
বন িাখবত হবব দাজ্জাবলি জীববন দশশব, দকবশাি, মেৌববনি ত পেবায় আসবলও এবং

কখবনা কখবনা ঐ পেবায়গুবলাি বিয সংঘষব মহাবলও দাজ্জাল একরটই হাশরক্তিি আত্মাহীন
দানব ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা,
Judeo- Chr i st i an
Mat er i al i st i c
Ci vi l i zat i on।
কাবজই কর উরনস্ট উর্ত্ি মকারিয়াি মেসব েুিবন্দী মদবশ রেবি মগবলা না তািা শুিু দাজ্জাবলি
স্ববগবি উগ্রত অবস্থা মথবক রকছু নম্রতি অবস্থায় রেবি এবলা াত্র। মকারিয়াি েুবিার্ত্ি বন্দী
রবরন য় অংবকি রহসাব প্র াণ মকাবি রদবয়বছ হানবীি মসই ভ্রবষ্যিাণীি সতযতা মেটায় রতরন
মবালবছন দাজ্জাবলি সবঙ্গ একরট জান্নাবতি ত আবিকরট জাহান্নাব ি ত রজরনস থাকবব। মস
ানবজারতবক আহ্বান মকাবি মবালবব আ াবক মতা িা িব (প্রভ্ু) মবাবল ম বন নাও (আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব তযাগ মকাবি আ াি সাবববভ্ৌ ত্ব ম বন নাও)। োিা তাবক িব মবাবল ম বন মনবব
(িনতি, স াজতি, গণতি ইতযারদ গ্রহণ মকািবব) মস তাবদি তাি জান্নাবত স্থান মদবব এবং
মসটা তাবদি জন্য জাহান্না হবব, আি োিা তাবক িব মবাবল স্বীকাি মকািবব না মস তাবদি
তাি জাহান্নাব মদবব এবং মসটাই তাবদি জন্য জান্নাত হবব। আজ শুিু াত্র ক্কা ও দীনা ছাড়া
বারক স স্ত পৃরথবী দাজ্জাবলি জান্নাত, প্রকৃতপবয জাহান্না ।

এগাবিা ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি দুই মর্াবখি াঝখাবন (অথবাৎ কপাবল) কাবেি মলখা
থাকবব। শুিু ম া’ম ন, রবোসীিাই তা মদখবত এবং পড়বত পািবব; োিা ম া’ম ন নয়,
তািা পড়বত পািবব না। [আবু মহািায়িা (িাঃ), আবু মহাোয়ো (িাঃ) এবং আনাস (িাঃ) মথবক
মবাখািী ও ম াসবল ]
এই হাদীসরট শুিু অথববহ এবং আকষবণীয় নয়, অতযন্ত গুরুত্বপূণবও ববট। ম া’ম ন মহাবল
মলখাপড়া না জানবলও, রনিযি মহাবলও তািা পড়বত পািববন আি ম া’ম ন না মহাবল,
রশরযত মহাবলও, পরণ্ডত মহাবলও দাজ্জাবলি কপাবল কাবেি মলখা মদখবত ও পড়বত পািববন
না, এই কথা মথবকই এটা পরিষ্কাি মে, দাজ্জাবলি কপাবলি ঐ মলখা কাফ্, মে, মি এই
অযিগুবলা রদবয় মলখা নয়। ম া’ম নিা রনিযি হবলও ঐ মলখা মদখবত ও পড়বত পািববন।
ম া’ম ন কািা? আোহ মকািআবন মবাবলবছন- শুিু তািাই ম া’ম ন োিা আোহ ও তাাঁি
িসুলবক রবোস কবি, তািপি আি তাবত মকান সবন্দহ কবি না, এবং তাবদি প্রাণ ও সম্পদ
রদবয় আোহি িাস্তায় মজহাদ কবি; তািাই মহাল খাাঁরট (মকািান- সুিা হুজিাত, আয়াত ১৫)।
এখাবন বন িাখবত হবব মে ‘োিা আোহ ও তাাঁি িসুলবক রবোস কবি’ এ কথাি অথব োিা
আোহি সবববযাপী সাবববভ্ৌ বত্ব রবোস কবি, জীববনি প্ররত রবভ্াবগ, প্ররত অঙ্গবন আোহ
ছাড়া আি কাউবক স্বীকাি কবি না। দাজ্জাল মক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি মনয়ায় প্রায় সম্পূণব
ম াসবল দুরনয়া আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক বযরক্ত জীববন মকাণঠাসা মকাবি মিবখ আকীদাি
(Compr ehensi ve Concept ) রবকৃরতি কািবণ কােবযতঃ ম াশবিক ও কাবেি মহাবয় মগবছ।
কাবজই বৃহর্ত্ি জীববন দাজ্জাবলি কপাবল কাবেি মলখা অথবাৎ দাজ্জাল মে স রষ্টগত জীববন
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকািকািী কাবেি এটা তািা মদখবতও পান না সুতিাং পড়বতও পাবিন
না। রকন্তু জীববনি প্ররত অঙ্গবন আোহি সাবববভ্ৌ বত্ব রেরন রবোসী, অথবাৎ ম া’ম ন রতরন
রনিযি মহাবলও দাজ্জাল মে কাবেি তা মদখবত ও বুঝবত পাবিন অথবাৎ তাি কপাবল কাবেি
মলখা পড়বত পাবিন।
রবশাল বাহবন (োরিক প্রেুরক্ত) আসীন দানব মবাবল দাজ্জাল মক (ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা) মে ন
িসুলাোহ রূপকভ্াবব বণবনা মকাবিবছন দাজ্জাবলি কপাবল মলখাও মত রন রূপক বণবনা, অযি
রদবয় মলখা নয়। অন্য হাদীবস রবেনবী মবাবলবছন- স স্ত পৃরথবী দাজ্জাবলি পদতবল আসবব
(হাদীস- োবত া রবনবত কাবয়স (িাঃ) মথবক মবাখািী ও ম াসবল ,
ুসনাবদ আহ দ,
হাকী , দািউন নশুি)। পৃরথবীি মলাকসংখযাি এক পঞ্চ াংশ অথবাৎ পাাঁর্ ভ্াবগি এক ভ্াগ
ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জারতরটি সা ান্য অংশ বাবদ সবটাই দাজ্জাল মক (ইহুদী- খৃষ্টান
সভ্যতা) দাজ্জাল মবাবল রর্নবত না মপবি তাবক বেুভ্াবব রনবয় তাি আবদশ অনুসাবি মর্ালবব,
তাি পাবয় সাজদায় পরতত হবব। হানবীি কথায় মবাঝা োয়, মেবহতু স স্ত পৃরথবী দাজ্জাবলি
রনয়িবণ আসবব মসবহতু এই জারতরটও দাজ্জাবলি পদতবল, রনয়িবণ আসবব, অথবাৎ তাবক
িব মবাবল স্বীকাি মকাবি মনবব। তাই আ িা মদরখ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জারতরটি প্রায়
স স্ত ানুষ দাজ্জাল মক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ রকন্তু ওরদবক হা- পিবহেগাি,
ুর্ত্াকী। এ ন রক এই জারতি বিয কবয়করট মদশ আবছ োবদি শীষবস্থানীয় মনতাবদি কপাবল
সাজদাি কাবলা দাগ আবছ রকন্তু তািা দাজ্জাবলি আেবয় মথবক, দাজ্জাবলি কাছ মথবক অস্ত্রসহ

সবিক সাহােয রনবয় তাবদি মদবশি বিয োিা আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব, তওহীদ প্ররতষ্ঠা
মকািবত র্ান তাবদি বন্দী মকািবছন, রনেবাতন মকািবছন, গুলী মকাবি োাঁরস রদবয় হতযা
মকািবছন। এি কািণ এসব মনতাসহ ম াসবল রবে দাজ্জাবলি মশখাবনা এই কথা রবোস মকাবি
রনবয়বছন মে ি ব বযরক্তগত রবষয়, স রষ্টগত নয়, তাই তািা দাজ্জাবলি কপাবল কাবেি মলখা
মদখবত ও পড়বত পাবিন না।

বাবিা ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- আ াি উম্মবতি সর্ত্ি হাজাি মলাক দাজ্জাবলি অনুসিণ মকািবব।
[আবু সাঈদ খুদিী (িাঃ) মথবক শািবহ সুন্নাহ]
স স্ত পৃরথবীি ানুষ মে ন দাজ্জাল মক প্রভ্ু মবাবল স্বীকাি মকাবি মনবব ম াসবল মবাবল
পরিরর্ত এই জারতরটও মত রন দাজ্জাল মক িব মবাবল স্বীকৃরত মদবব এ কথা মপছবন স্থাবন স্থাবন
মবাবল এবসরছ। এবাি িসুলাোহি হাদীস রদবয় এ কথাি প্র াণ মহাবচ্ছ। মপছবন মবাবল এবসরছ
আিবী ভ্াষায় মকান রকছু বহু, অসংখয, অগরণত মবাঝাবত ঐ সর্ত্ি সংখযা বযবহাি হয়।
ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাবক স স্ত ইহুদীিা মে স থবন মকািবব তাি স্বাভ্ারবক কািণ ওটা তাবদিই
সৃরষ্ট। তাবদি স থবনবক বণবনা কিাি স য়ও িসুলাোহ ঐ সর্ত্ি সংখযাই বযবহাি মকাবিবছন,
মবাবলবছন- সর্ত্ি হাজাি ইহুদী দাজ্জাল মক অনুসিণ মকািবব(হাদীস- আনাস (িাঃ) মথবক
ম াসবল )। দু’মটা হাদীবসই রক পরি াণ ানুষ দাজ্জাল মক িব মবাবল ম বন তাবক অনুসিণ
মকািবব তা মবালবত মেবয় রবেনবী ইহুদী এবং তাাঁি উম্মাহ অথবাৎ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই
জারত, উভ্য়টাি সম্ববেই একই শব্দ বযবহাি মকাবিবছন- সর্ত্ি হাজাি। তাবহাবল রনঃসবন্দবহ
বলা োয় মে ইহুদী খৃষ্টানিা মে ন সবাই তাবদি রনবজবদি সৃষ্ট ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাবক,
দাজ্জাল মক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি মনবব রঠক মত রন ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই
জারতরটও তাই মনবব। প্রকৃত অবস্থাও তাই। আিববি একরট যুদ্র অংশ ছাড়া স স্ত ম াসবল রবে
দাজ্জাবলি, ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি দতিী িাষ্ট্রীয়, িাজননরতক, অথবননরতক বযবস্থায়
পরির্ারলত মহাবচ্ছ। আোহি মদয়া আইন, দণ্ডরবরি প্রতযাখযান মকাবি দাজ্জাবলি দতিী আইন
দণ্ডরবরি অনুোয়ী ম াসবল রববেি আদালতগুবলাবত রবর্াি মহাবচ্ছ, শারস্ত মদয়া মহাবচ্ছ। ন্যায়অন্যায়, ভ্াবলা- বন্দি, দনরতকতাি আোহি মদয়া ানদণ্ড পরিতযাগ মকাবি এই জারত এখন
দাজ্জাবলি মদয়া ানদণ্ড ও ূলযববাি গ্রহণ মকাবিবছ।
দাজ্জাবলি না উবেখ না মকাবিও তাবক ইহুদী- খৃষ্টান মবাবল হানবী কবয়করট হাদীবস তাাঁি
উম্মাহি দাজ্জাল মক স্বীকাি মকাবি মনবাি কথা মবাবলবছন। রতরন মবাবলবছন- ভ্রবষ্যবত
মতা িা মতা াবদি পূবব
ব র্ত্বীবদি পবদ পবদ অনুসিণ মকািবব, এ ন রক তািা েরদ গুইসাবপি
(সিীসৃবপি) গবর্ত্বও প্রববশ কবি তবব মতা িাও তাবদি অনুসিণ মকাবি মসখাবনও প্রববশ
মকািবব। তাাঁবক প্রশ্ন কিা মহাল- মহ িসুলাোহ! (োবদি অনুসিণ কিা হবব) তািা রক ইহুদী ও
খৃষ্টান? রতরন জবাব রদবলন- (তািা ছাড়া) আি কািা (হাদীস- আবদুলাহ রবন আ ি (িাঃ)
মথবক রতির রে এবং ুয়ারবয়াহ (িাঃ) মথবক আহ দ ও আবু দাউদ) ! অন্য একরট হাদীবস

হানবী মবাবলবছন- ভ্রবষ্যবত এ ন স য় আসবব েখন আ াি উম্মত ইহুদীবদি অনুসিণ ও
অনুকিণ মকািবত মকািবত এ ন পেবাবয়ও োবব মে তাবদি মকউ েরদ প্রকাব্য  তাি াবয়ি সাবথ
বযরভ্র্াি কবি তবব আ াি উম্মবতি িয মথবক তাও কিা হবব (হাদীস- আবু সাঈদ খুদিী (িাঃ)
মথবক মবাখািী ও ম াসবল )।
এই দুইরট ভ্রবষ্যিাণীবত িসুলাোহ ইহুদী ও খৃষ্টান মবাবলবছন, দাজ্জাল শব্দটা বযবহাি কবিন
রন। রকন্তু এই রবষবয় অন্যান্য হাদীসগুবলা পেবাবলার্না মকািবল এবং তাাঁি উম্মবতি সর্ত্ি হাজাি
মলাক দাজ্জাল মক অনুসিণ কিাি হাদীসবক মোগ মকািবল মকান সবন্দহ থাবক না মে, বর্ত্ব ান
ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতা মহাবচ্ছ দাজ্জাল আি ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জারত শুিু
বযরক্তগত রবষয় ছাড়া আি সবববতাভ্াবব দাজ্জাল মক িব, প্রভ্ু মবাবল স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ,
তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ। জাতীয় জীববন, মেটা আসল জীবন, মসই স রষ্টগত
জীববনি প্ররত রবষবয় কপাবল কাবেি মলখা দাজ্জাল মক অনুসিণ মকাবিও আকীদাি রবকৃরতি
কািবণ না াে, মিাো, ইতযারদ নানা িক রনষ্ফল এবাদত মকাবি োবচ্ছ।
দাজ্জাবলি আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক জাতীয় জীবন মথবক বযরক্ত জীববন রনববাসন মদয়াবক অথবাৎ
‘ি বরনিবপযতা’মক োিা স্বীকাি মকাবি রনবয়ও হা এবাদবত বযস্ত আবছন তািা “জাতীয় জীবনই
এসলাব খ
ু য ও প্রিান, বযরক্ত জীবন মগৌণ”, আ াি এ অরভ্ বতি রববিারিতা মকািববন তা
জারন। এ কথা আর মকািান এবং হাদীস মথবক হাজাি বাি প্র াণ মকািবত পারি। রকন্তু তা
এখাবন অপ্রাসরঙ্গক মবাবল শুিু একটা কথা তাবদি কাবছ মপশ মকািববা। এই দীবনি পাাঁর্রট
েিবদ আইন, অব্য  কর্ত্বববযি বিয র্ািরটই স রষ্টগত, জারতগত,
াত্র একরট বযরক্তগত।
ঈ ান (আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব) অথবাৎ তওহীদ, সালাহ (না াে), হজ্ব ও োকাহ- সব ক’রটই
স রষ্টগত শুিু াত্র মিাো বযরক্তগত। এ জারতি একরট অংশ এ ন রক বযরক্তগত জীববনও দাজ্জাল
মক িব মবাবল ম বন রনবয়বছ।

মতবিা ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাবলি শরক্ত, প্রভ্াব ও প্ররতপরর্ত্ পৃরথবীি স স্ত ারট ও পারন
(ভ্ূ- ভ্াগ ও স দ্র
ু ) আচ্ছন্ন মকািবব। স স্ত পৃরথবীি পৃষ্ঠবদশ র্া ড়া রদবয় জড়াবনা একরট বস্তুি
ত তাি কিায়র্ত্ হবব। [ স
ু নাবদ আহ দ, হাকী , দািউন নশুি]
বর্ত্ব াবনি

ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাই (Judeo Chr i st i an Technol ogi cal
Ci vi l i zat i on ) মে দাজ্জাল এ রসিান্ত োিা অস্বীকাি মকািববন বা তাবত সবন্দহ মকািববন
তািা ম বহিবানী মকাবি আ াবদি মবাবল মদববন রক তাবহাবল িসুলাোহ তাাঁি ঐ হাদীবস কাবক
বা রক মবাঝাবচ্ছন? স স্ত পৃরথবীি ারট ও পারন (Land and Sea ) অথবাৎ স স্ত পৃরথবীটাবক
আজ মকান্ হাশরক্ত আচ্ছন্ন মকাবি আবছ? তািা একটু রর্ন্তা মকািবলই মদখবত পাববন মে, ঐ
শরক্ত অব্য ই পাশ্চাবতযি ঐ ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতা। স স্ত পৃরথবীবত আজ এি শরক্ত
অপ্ররতবিািয। রকছুরদন আগ পেবন্তও দাজ্জাবলি দু’রট প্রিান ভ্াবগি বিয িে রছবলা, আজ
মনই, এখন দাজ্জাল রনিংকুশ য তাি অরিকািী। পৃরথবীি পৃবষ্ঠ মকান ভ্ূ- ভ্াগ, ারট মনই,

মকান স ুদ্র মনই মেখাবন এই হাশরক্ত ো ইচ্ছা তা মকািবত না পাবি। এই হাদীসরটবত রবেনবী
মে উপ া রদবয়বছন তা সতযই প্রকৃত অবস্থা বণবনা কবি- মকান রকছু রদবয় (এখাবন রতরন র্া ড়া
শব্দ বযবহাি মকাবিবছন) একটা বস্তুবক (এখাবন এই পৃরথবীবক) সম্পূণবভ্াবব জরড়বয় মেলা,
মপাঁরর্বয় মেলা। ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি োরিক শরক্ত মেভ্াবব স স্ত পৃরথবীটাবক পদানত মকাবি
মিবখবছ তাি রনখুাঁত বণবনা রদবয়বছন আোহি মেষ্ঠ নবী। পৃরথবীি ইরতহাস েতটুকু জানা োয়,
তা মথবক বলা োয় মে, অতীবত কখনও পৃরথবীবত এ ন একরট হাশরক্তি আরবভ্বাব হয় রন মে
শরক্ত স স্ত পৃরথবীবক পদানত ও রনয়িণ মকািবত মপবিবছ। এটা সম্ভবও রছবলা না। কািণ
মোগাবোগ বযবস্থা, োনবাহন ইতযারদ এ ন রছবলা না মে অল্প স বয়ি বিয পৃরথবীি মে মকান
স্থাবনি সাবথ মোগবোগ কিা োয় বা অল্প স বয়ি বিয মসখাবন োওয়া োয়। ইহুদী- খৃষ্টান
সভ্যতাি দবজ্ঞারনক প্রেুরক্ত (Sci ent i f i c Technol ogy ) মসটা সম্ভব মকাবিবছ। আি
মকাবিবছ মবাবলই ানব ইরতহাবস এই প্রথ এ ন একরট হাশরক্তিি দদতয- দানববি আরবভ্বাব
মহাবয়বছ মেটা স স্ত পৃরথবীবক পদানত মকাবিবছ।
এক স য় মিা ান সাম্রাজয পৃরথবীি এক উবেখবোগয অংশ শাসন মকািবতা, অন্য স য়
পািরসক শরক্ত রবিাট এলাকাি অরিপরত রছবলা। তািও আবগ বর্ত্ব াবনি আেগারনস্তান মথবক
পূববব মবারণবও পেবন্ত রবশাল এলাকা ভ্ািতীয় সভ্যতাি অিীবন রছবলা। রকন্তু মকান একক
হাশরক্তই কখবনা স স্ত পৃরথবীবত আরিপতয মকািবত পাবি রন।
তাি উম্মতও মে দাজ্জাবলি পদানত হবব তা এই হাদীবসি অবথবি বিযই অন্তভ্ুবক্ত। তা েরদ না
হবতা তবব রতরন মেভ্াবব পৃরথবীবত দাজ্জাবলি আরিপতয হবব মসখাবন না মবাবল মবালবতনআ াি উম্মত তাবক স্বীকাি বা অনুসিণ মকািবব না, বা ‘আ াি উম্মত’ না মবাবল মবালবতনানবজারতি এক পঞ্চ াংশ (ম াসবল জারত পৃরথবীি মলাকসংখযাি এক পঞ্চ াংশ) দাজ্জাল
মক স্বীকাি মকািবব না। তা রতরন ববলন রন এবং তাি অথব তাাঁি উম্মতও দাজ্জাবলি অিীন হবব।
প্রকৃত অবস্থাও তাই।

মর্ৌদেশ ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- আিবব এ ন মকান স্থান থাকবব না ো দাজ্জাবলি পদতবল না আসবব
বা মসখাবন তাি প্রভ্াব ও প্ররতপরর্ত্ না থাকবব। [মবাখািী ও ম াসবল ]
দাজ্জাবলি প্রভ্াব, প্ররতপরর্ত্ মে স স্ত পৃরথবী য় হবব অথবাৎ স স্ত পৃরথবীবক মস মনতৃত্ব মদবব এ
কথা িসুলাোহ মবশ কবয়করট হাদীবস মবাবলবছন। এবাি এই হাদীসরটবত রতরন রনরদবষ্ট মকাবি
আিববি কথা, তাাঁি ািযব এসলাব ি মে মশষ সংস্কিণরট আোহ মে মদবশ পারঠবয়রছবলন
মসই আিব মদবশি কথা মবালবছন। রতরন মবালবছন- মসই আিবও দাজ্জাবলি হাত মথবক িযা
পাবব না, তাি পদতবল মর্াবল োবব। আিবব েরদও আোহি মদয়া আইন- কানুন ও দণ্ডরবরি
ম াটা ুরট র্ালু আবছ, অথবাৎ ও বযাপাবি দাজ্জাল মক স্বীকাি কবি নাই, রকন্তু অন্যান্য স স্ত
বযাপাবি আিববি শাসকিা দাজ্জাবলি অথবাৎ পাশ্চাতয শরক্তি কাবছ নতজানু মহাবয় তাি আবদশ
রনবদববশি অবপযায় আবছন। শুিু াত্র আইন- কানুন ও দণ্ডরবরি ছাড়া অন্যান্য স স্ত রবষবয় আিব

মনতািা পাশ্চাবতযি আবদশ- রনবদববশি অিীন এ কথা োিাই ওবদি সম্ববে খবি িাবখন তািাই
স্বীকাি মকািববন। কািণও আবছ। মনতািা, শাসকিা জাবনন মে,
হাশরক্তিি পাশ্চাতয
সভ্যতাি রবরুবি মগবল তাবদি রসংহাসন, আ ীিত্ব থাকবব না। দাজ্জাল তাবদি সরিবয় রদবয়
তাি পছন্দ ত শাসক রনবয়াগ মকািবব। কাবজই রবেনবী মবাবলবছন- স স্ত পৃরথবীবতা ববটই,
এ নরক স স্ত আিবও দাজ্জাবলি পদানত হবব।

পবনবিা ॥
আোহি িসুল মবাবলবছন- দাজ্জাল পৃরথবীি সববত্র মেবত পািবব ও োবব রকন্তু ক্কা ও দীনায়
প্রববশ মকািবত পািবব না। দীনায় প্রবববশি প্রবতযক দিজায় দু’জন মকাবি ালাবয়ক
(মেবিশতা) পাহািা মদবব োিা দাজ্জাল মক মসখাবন প্রববশ মকািবত মদবব না। [আবু বাকিাহ
(িাঃ) ও োবত া রবনবত কাবয়স (িাঃ) মথবক- মবাখািী ও ম াসবল ]
আজ স স্ত পৃরথবীি রদবক একবাি তাকাবলই রবেনবীি এই কথাি সতযতা উপলরি কিা োয়।
ম াসবল মবাবল পরিরর্ত জারতরটসহ অন্যান্য স স্ত জারতগুরল দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান
সভ্যতাি দতিী গণতি, স াজতি ইতযারদ নীরত ও তাি দতিী আইন- কানুন, অথবনীরত,
দণ্ডরবরি ইতযারদ গ্রহণ মকাবি মসই ম াতাববক তাবদি স রষ্টগত অথবাৎ িাষ্ট্রীয়, িাজননরতক,
অথবননরতক জীবন পরির্ালনা মকািবছ। পৃরথবীবত মে ম াসবল সংখযাগরিষ্ঠ মদশগুবলা আবছ
মসগুবলাি সিকাি ও জনসািািণ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব প্রতযাখযান মকাবি দাজ্জাল মক িব, প্রভ্ু
ম বন রনবয় তাি মশখাবনা ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক গ্রহণ ও প্রবয়াগ মকািবছ।
কাবজই দাজ্জাবলি প্রভ্ুত্ব আজ সবব য়। দাজ্জাল পৃরথবীি সববত্র মেবত পািবব অথব স স্ত
পৃরথবীটাই তাি প্রভ্ুবত্বি অিীন হবব। শুিু াত্র ক্কা ও দীনায় মস প্রববশ মকািবত পািবব না।
বন িাখবত হবব িসুলাোহ এক হাদীবস মবাবলবছন (‘দাজ্জাবলি পরিরর্রত’ অিযাবয়ি মর্ৌদেশ নম্বি
হাদীস) স স্ত আিব দাজ্জাবলি পদানত হবব আি এই হাদীবস মবালবছন- শুিু ক্কা ও দীনায়
এি বযরতক্র হবব। এি অথব মহাল ক্কা ও দীনা এই দু’রট শহি ছাড়া বারক আিব মদশও
দাজ্জাবলি পদানত হবব। আজ রবেনবীি ভ্রবষ্যিাণী সবতয পরিণত মহাবয়বছ। উপসাগিীয় েুবিি
পি মখাদ আিব উপিীবপ ইহুদী- খৃষ্টান সা রিক বারহনী প্রববশ মকাবিবছ ও স্থায়ী আসন মগাঁবড়
মবাবসবছ এবং এখন স গ্র অঞ্চবল ঐ দাজ্জালী সা রিক শরক্তই সববর্বয় শরক্তশালী। রকন্তু আজও
তািা অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টানিা ক্কা ও দীনায় প্রববশ মকািবত পাবি রন এবং ইনশাোহ কখনও
পািবব না। পািবব না এ কািবণ নয় মে ম াসবল না িািী রকন্তু দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায়
পরতত এই জারতি বািাি কািবণ। কািণ রবেনবী তাাঁি হাদীবসই মবাবল রদবয়বছন- মসটা মহাবচ্ছ
ালাবয়কবদি রদবয় পাহািা মদয়া।

মষাল ॥

আোহি িসুল দাজ্জাল মক কখবনা কখবনা াসীহ উল- কাযোব মবাবল আখযারয়ত মকাবিবছন
[আবু সাঈদ খুদিী (িাঃ) মথবক ম াসবল ]। আবাি কখবনা কখবনা তাবক াসীহ উদ্- দাজ্জাল
মবাবলও বণবনা মকাবিবছন [আবু মহািায়িা (িাঃ) মথবক মবাখািী ও ম াসবল , আবু বাকিাহ
(িাঃ) ও ওবাদাহ রবন্ মসায়াব ত (িাঃ) মথবক আবু দাউদ]। ঐ একই শব্দ ‘ াসীহ’ িসুলাোহ
আোহি অন্য নবী ঈসা (আঃ) সম্ববেও বযবহাি মকাবিবছন [ববাখািী, ম াসবল , রতির রে]।
আোহও মকািাবন এই াসীহ শব্দরট কবয়কবাি তাাঁি নবী ঈসা (আঃ) সম্ববে বযবহাি মকাবিবছন।
একই শব্দ আোহি একজন নবী ও তাি রঠক রবপিীত, আোহবক অস্বীকািকািী, আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব অপহিণকািী কাবেি, উভ্বয়ি ওপি বযবহাি আপাতদৃরষ্টবত পিস্পিরববিািী ও
অসঙ্গত বন হয় না রক? দাজ্জাল মক কাযোব অথবাৎ র থযাবাদী বলাি অথব সহজ, মস মতা
অরত অব্য ই র থযাবাদী, কািণ মে ানবজারতবক মবালবব আর িব, প্রভ্ু, মস মে বৃহর্ত্
র থযাবাদী তা মতা বলাি অবপযা িাবখ না, এবং মস মে দাজ্জাল অথবাৎ র্াকরর্কয য়, মর্াখন িাাঁিাবনা প্রতািক তাবতও মকান সবন্দহ মনই। রকন্তু তাবক ও রনবজি পূবববর্ত্বী নবীবক একই
াসীহ শব্দ প্রবয়াগ রর্র্ত্াকষবক। এি জবাব পাওয়া োবব াসীহ শব্দরটি অথব পরিষ্কাি মহাবলই।
‘ াসীহ’ শবব্দি অথব মহাবচ্ছ মলপন কিা,

আবৃত কিা, মকান রকছুি ওপি হাত বুলাবনা,
জরড়বয় মেলা, আচ্ছন্ন বা অন্তভ্ুবক্ত কিা। এই অবথব এ দৃরষ্টবত ঈসা (আঃ) ও দাজ্জাল দু’জবনই
াসীহ। েরদও ঈসা (আঃ) মপ্ররিত মহাবয়রছবলন শুিু বরন- এসিাঈলীবদি মহদায়াবতি জন্য। রকন্তু
তাি সী াবিতাবক অস্বীকাি মকাবি পল প্র ুখ রশষ্যিা মক ন মকাবি তাি রশযাবক খৃষ্টান নাব
এক িব ব রূপান্তরিত মকাবি ঐ ি ব ইউবিাবপ প্রর্াি ও প্ররতষ্ঠা মকািবলন ও োি েবল দাজ্জাবলি
জন্ম মহাল তা মপছবন রলবখ এবসরছ (‘দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি গুিত্ব’ অিযাবয়ি এক নং হাদীস)।
পিবর্ত্বীবত জ্ঞান- রবজ্ঞাবন, দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তবত হা শরক্তশালী মহাবয় ইউবিাবপি রবরভ্ন্ন খৃষ্টান
জারত ও িাষ্ট্রগুবলা তাবদি সা রিক শরক্তববল পৃরথবীি প্রায় সবটাই দখল মকাবি রনবলা। তাবদি
প্রভ্াবব ও তাবদি প্ররতরষ্ঠত রবদযালয়গুবলাবত রশযাি েবল ও খৃষ্টান প্রর্ািকবদি
(Mi ssi onar y ) অক্লান্ত মর্ষ্টা ও প্রর্ুি অথব বযবয়ি েবল এ রবরজত পৃরথবীি বহু ানুষ ঐ খৃষ্টান
ি ব গ্রহণ মকািবলা। বর্ত্ব াবন খৃষ্টানিা পৃরথবীবত সংখযাগরিষ্ঠ, পৃরথবীি এ ন স্থান ক ই আবছ
মেখাবন উবেখবোগয সংখযায় খৃষ্টান মনই। অথবাৎ খৃষ্টান ি ব স স্ত পৃরথবীটাবক মলপন, আবৃত
মকাবি আবছ। রবকৃত মহাবলও এই ি ব ঈসা (আঃ) মথবকই উদ্ভুত মহাবয়বছ এবং স স্ত পৃরথবীবক
াস্হ অথবাৎ মলপন, আবৃত কিাি কািবণই তাি উপারি াসীহ। পযান্তবি মসই ঈসা (আঃ)
মথবকই উদ্ভুত ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাও আজ স স্ত পৃরথবীবক শুিু মলপন ও আবৃত নয়,
পদদরলত মকাবি আবছ। কাবজই এিও উপারি াসীহ, মলপনকািী, আচ্ছন্নকািী। দাজ্জাল
মক িসুলাোহ াসীহ উল কাযোব মবাবলও অরভ্রহত মকাবিবছন। কাযোব শবব্দি অথব
র থযাবাদী। দাজ্জাল র্াকরর্কয য় রবিাট র থযা রদবয় স স্ত পৃরথবীবক আবৃত, আচ্ছন্ন মকাবি
আবছ, তাই এবক রবেনবী না রদবয়বছন াসীহ উল কাযোব।

সবতবিা ॥

আোহি িসুল মবাবলবছন- ঈসা (আঃ) দাজ্জাল মক হতযা মকািববন। [আব্দুলাহ রবন ও ি (িাঃ)
মথবক ম াসবল এবং নাওয়াস রবন সা’ ান (িাঃ) মথবক ম াসবল ও রতির রে]
এ সম্ববে হাদীসস ূবহ মে বণবনা পাওয়া োয় মসগুবলা একত্র মকাবি সাজাবল মদখা োয় এ া
াহ্দী (আঃ) প্রকাশ হবাি পি একরদন আসবিি সালাবতি রঠক আবগ ঈসা (আঃ) দু’রট
ালাবয়বকি কাাঁবি ভ্ি মকাবি দাব শবকি এক সরজবদি পূবব রদবকি র নাবিি ওপি এবস
না ববন। রতরন মঘাষণা মকািববন মে রতরন দাজ্জাল মক হতযা মকািবত মপ্ররিত মহাবয়বছন। পবি
এ া
াহ্দীি (আঃ) মনতৃবত্ব দাজ্জাবলি শরক্তগুবলাি সবঙ্গ েখন ম াসবল বদি মজহাদ হবব
তখন ঈসা (আঃ) দাজ্জাল মক রনবজ হতযা মকািববন। িসুলাোহি বরণবত ভ্রবষ্যবতি এই
ঘটনাগুরল সম্ববে সরহহ হাদীসগুরল কবয়করট গুরুত্বপূণব প্রবশ্নি জন্ম মদয়। দাজ্জাল মক হতযাি
কিাি জন্য দুই হাজাি বছি আবগি একজন নবীবক রনরদবষ্ট কিাি কািণ রক? দুই হাজাি বছি
আবগ একজন নবীবক আোহ সশিীবি আস াবন উরঠবয় রনবয় তাাঁবক মবারসবয় মিবখ রদবলন।
তািপি হাজাি হাজাি বছি পবি [ঈসা (আঃ) কবব আসববন আ িা জারন না, তবব
ইবতা বিযই দুই হাজাি বছি পাি মহাবয় মগবছ।] তাাঁবক সশিীবি পৃরথবীবত মেিত পাঠাবনা হবব
দাজ্জাল মক ধ্বংস কিাি জন্য। মকন? আোহ রক দাজ্জাবলি স সা রয়ক এ া
াহ্দীবক
(আঃ) রদবয় বা অন্য মে মকান মলাক রদবয় দাজ্জাল মক হতযা কিাবত পািববন না? বা তাাঁি রক
আি ানুষ সৃরষ্ট কিাি য তা মশষ মহাবয় োবব? ( নাউেুরবোহ র ন- োবলক)। আদ মথবক
রনবয় মকয়া ত পেবন্ত রেরন অসংখয ানুষ সৃরষ্ট মকাবিবছন ও মকািববন তাাঁি জন্য দাজ্জাল মক
হতযা কিাি জন্য আি একরট াত্র ানুষ সৃরষ্ট কিা রক করঠন কাজ রছবলা? এক ইদরিস্ (আঃ)
ছাড়া আি মকান ানুষ সশিীবি আস াবন মেবত পাবিন রন এবং ইদরিস্ (আঃ) আি কখনও
পৃরথবীবত রেবি আসববন না, অথর্ এক াত্র ঈসাবক (আঃ) সশিীবি পৃরথবীবত মেিত পাঠাবনা
হবব দাজ্জাল মক হতযা কিাি জন্য। আোহি এই বযরতক্র ি বী অদ্ভুত কাবজি কািণ রক?
কািণ আবছ। এ কথা সবন্দহাতীত এবং মকউ অস্বীকাি মকািবত পািববন না মে, দু’হাজাি বছি
আবগি ঈসাি (আঃ) সবঙ্গ অন্ততপবয দু’ হাজাি বছি পবিি (মবশীও মহাবত পাবি) দাজ্জাবলি
এক ঘরনষ্ঠত সম্পকব আবছ। তা না থাকবল, আি মকউ নয়, অন্য মকান নবীও নয়, এ া
াহ্দীও (আঃ) নয়, শুিু ঈসাবকই (আঃ) রনরদবষ্ট মকাবি আস াবন মিবখ মদয়া মহাবয়বছ মকন
দাজ্জাল মক হতযা বা ধ্বংস কিাি জন্য, মে দাজ্জাল ঈসাি (আঃ) জীববনি হাজাি হাজাি
বছি পি জন্ম মনবব?
েরদ আ িা দাজ্জাল সম্ববে প্রর্রলত িািণাবক (আকীদা) স্বীকাি মকাবি মনই- অথবাৎ দাজ্জাল
শািীরিকভ্াবব পৃরথবীি ত রবিাট মঘাড়ায় আসীন এক র্যু রবরশষ্ট একটা দানব দদতয হবব,
তবব প্রশ্ন এই মে, তাবক হতযা কিাি জন্য হাজাি হাজাি বছি আবগি একজন রববশষ, রনরদবষ্ট
নবীবক অতীত মথবক ভ্রবষ্যবত রেবি আসবত হবব মকন? এ প্রবশ্নি সহজ জবাব র বল োবব
েরদ আ িা বর্ত্ব াবনি ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাবক দাজ্জাল
মবাবল রর্রিত মকারি।
প্রকৃতপবয এটাই মহাবচ্ছ এ প্রবশ্নি এক াত্র উর্ত্ি এবং এ উর্ত্ি ছাড়া আি মকান উর্ত্বিি
েথাথবতা মনই।
ঈসা (আঃ) িব ব রছবলন ম া’ম ন ও ম াসবল , অন্যান্য সব নবীি তই, এবং জারতবত
রছবলন বরন- এসিাঈল, ইহুদী। তাাঁি জারতি রবকৃত দীনবক সংস্কাি কিাি মর্ষ্টা রবেল হবাি

েবল তাাঁি রশষ্যিা রবপথগা ী মহাবয় মে জড়বাদী োরিক সভ্যতাি হাশরক্তশালী দানব সৃরষ্ট
মকািবলা, মে দানব স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকাি মকাবি রনবজবক িব, প্রভ্ু হবাি দাবী
মকািবলা এবং ানবজারতবক রদবয় তা স্বীকাি কিাবলা, মস দানববক হতযা, ধ্বংস কিাি
দারয়ত্ব আি কাবিা নয়, শুিু ঈসািই (আঃ)। ঈসাবক (আঃ) আোহি নবী মবাবল অস্বীকাি মকাবি
জুর্াই িব বি আবল িা অথবাৎ িাব্বাই, সাদেশুসাই এবং োরিসীিা েখন তাবদি শাসক
মিা ানবদি রদবয় তাাঁবক ক্রুবশ উরঠবয় হতযা কিাি মর্ষ্টা মকািবলা তখন আোহ তাাঁি নবীবক
ালাবয়ক রদবয় আস াবন উরঠবয় রনবলন এবং তাাঁি মে রশষ্য াত্র রতরিশরট ুদ্রাি জন্য তাাঁবক
আবল ও মিা ানবদি হাবত মিারিবয় রদবয়রছবলা মসই জুর্াস ইস্কারিয়াবসি মর্হািা ও আকৃরত
অরবকল ঈসাি (আঃ) বতা মকাবি রদবলন। ইহুদী িব বি আবল িা ও মিা ানিা তাবকই ঈসা
(আঃ) বন মকাবি ক্রুবশ উরঠবয় হতযা মকািবলা। এ ন মহাবত পাবি মে, আস াবন উরঠবয়
মনবাি পি আোহ ঈসাবক (আঃ) ভ্রবষ্যবত তাাঁি উম্মাহি কাবজি েবল মে দাজ্জাবলি জন্ম হবব
তা মদরখবয় রদবলন, ো মদবখ ঈসা (আঃ) আোহবক মবালবলন- ইয়া আোহ! আ াি উম্মবতি
কাবজি েবলি জন্য আর ও অন্তত আংরশকভ্াবব দায়ী। কাবজই আ াি উম্মবতি সৃষ্ট দানববক
ধ্বংস কিাি দারয়ত্ব আ াবকই দাও। অথবা এ নও মহাবত পাবি মে, আোহই ঈসাবক (আঃ)
মবালবলন- ঈসা! দযাবখা, মতা িা উম্মবতি ভ্ুবলি, রবপথগা ীতাি েবল মক ন হাশরক্তিি
দানব সৃরষ্ট মহাবয়বছ মে আ াি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি মকাবি রনবজবক িব, প্রভ্ু মবাবল
পৃরথবীবত প্ররতষ্ঠা মকাবিবছ এবং আ াি মশষ নবীি উম্মতসহ ানবজারত তাবক িব মবাবল ম বন
রনবয়বছ। মেবহতু মতা াি উম্মত মথবকই এই কাবেি দানববি জন্ম, কাবজই মতা াবকই আর
দারয়ত্ব রদরচ্ছ এবক ধ্বংস কিাি জন্য। দাজ্জাল মক হতযা বা ধ্বংস কিাি জন্য আোহি প্রর্রলত
রনয় মভ্বঙ্গ আস ান মথবক হাজাি হাজাি বছবিি অতীবতি একজন রনরদবষ্ট নবীবক পৃরথবীবত
পাঠাবাি অন্য মকান কািণ আর মদরখ না। েরদ মকউ অন্য কািণ মবি মকািবত পাবিন তবব তা
প্রকাশ মকািবল আ াি ভ্ুল সংবশািন মকািববা।
এ পেবন্ত মে হাদীসগুরল মপশ মকািলা সবগুরলবতই িসুলাোহ দাজ্জাল মক সিাসরি উবেখ
মকাবিবছন। এবাি কবয়করট হাদীস উপস্থাপন মকািরছ মেগুরলবত হানবী দাজ্জাল শব্দরট
বযবহাি না মকাবিও ঐ দাজ্জাল মকই বুরঝবয়বছন। মপছবন আর প্র াণ মকাবি এবসরছ মে
ম াসবল , ম া’ম ন ও উম্মবত ম াহাম্মদী হবাি দাবীদাি এই জারতরটসহ স স্ত ানবজারত
আজ কবয়কশ’ বছি মথবক দাজ্জাল মক অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতাবক প্রভ্ু, িব
মবাবল ম বন রনবয় তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ, শুিু বযরক্তগত জীববনি উপাসনা,
এবাদত ছাড়া আি সববরবষবয় তাি অনুসিণ ও অনুকিণ মকািবছ। এ ন রক এি একরট
উবেখবোগয অংশ বযরক্তজীববনও ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি নকল কিাি প্রাণান্ত প্রয়াস মকািবছ।
এিই ভ্রবষ্যিাণী মকাবিবছন রবেনবী এই হাদীসগুরলবত।
ক) আোহি িসুল মবাবলবছন- মতা িা (ভ্রবষ্যবত) মতা াবদি পূবব
ব র্ত্বীবদি অনুসিণ, অনুকিণ
মকািবব, এ ন রক তািা েরদ সিীসৃবপি গবর্ত্ব প্রববশ কবি তবব মতা িাও তাই মকািবব। তাাঁবক
প্রশ্ন কিা মহাল- মহ আোহি িসুল- (োবদি অনুসিণ কিা হবব) তািা রক ইহুদী ও খৃষ্টান?
রতরন জবাব রদবলন- আি কািা (হাদীস- আবু সাঈদ (িাঃ) মথবক- মবাখািী, ম াসবল ,
ম শকাত) ?
খ) আোহি িসুল মবাবলবছন- রনশ্চয়ই এ ন স য় আসবছ েখন বরন এসিাঈলীবদি এ ন পবদ
পবদ অনুকিণ কিা হবব মে তাবদি মকউ েরদ তাি াবয়ি সবঙ্গ প্রকাব্য  বযরভ্র্াি কবি তবব

আ াি উম্মাহি িয মহাবতও মকউ তাই মকািবব (হাদীস- আব্দুলাহ রবন আ ি (িাঃ) মথবকমবাখািী, ম াসবল , ম শকাত)। এই হাদীসরটবত রবেনবী শুিু বরন- এসিাঈল উবেখ
মকাবিবছন, খৃষ্টান উবেখ কবিন রন, রকন্তু আর মপছবন মদরখবয় এবসরছ (‘দাজ্জাবলি
আরবভ্বাববি গুরুত্ব’ অিযাবয়ি এক নম্বি হাদীবসি বযাখযা) আসবল ইহুদী মবালবত ইহুদী খৃষ্টান
উভ্য়বকই মবাঝায় এবং মস জন্য রবরভ্ন্ন হাদীবসও আোহি িসুল শুিু ইহুদী মবাবল উভ্য়বকই
বুরঝবয়বছন। এই দুইরট হাদীবসও দাজ্জাল শব্দ উবেখ না মকাবিও রবেনবী রনঃসবন্দবহ দাজ্জাল
মকই বুরঝবয়বছন।

দাজ্জাল সম্ববে অন্যান্য হাদীস
বইবয়ি প্রথ রদবক রলবখ এবসরছ মে হাদীসস ূবহি সতযতা োর্াইবয়ি করঠন প্ররক্রয়ায়
এসনাবদি অভ্াবব বা ত্রুরটবত অবনক সরহহ অথবাৎ সতয হাদীসও পরিতযক্ত মহাবয়বছ, বাদ
মপাবড় মগবছ। দাজ্জাল সম্ববেও কতকগুবলা হাদীস আবছ মেগুবলা এসনাবদি অভ্াবব সরহহ
পেবাবয় মনয়া হয়রন- রকন্তু ওগুবলা পড়বলই মবাঝা োয় মে ওগুবলা সরহহ, কািণ সরহহ
হাদীসগুবলাি সবঙ্গ ওগুবলা শুিু সা ঞ্জস্যপূণব নয়, সম্পূণব সম্পূিক। এি িয মথবক একরট
হাদীস মপছবন উবেখ মকাবি এবসরছ মেটায় বলা মহাবয়বছ- দাজ্জাবলি মঘাড়াি অথবাৎ বাহবনি
এক পা থাকবব (পৃরথবীি) পূবব ( াশবিক) প্রাবন্ত, অন্য পা থাকবব পরশ্চ ( াগবিব) প্রাবন্ত।
এখন অন্য দু’একরট হাদীস উবেখ মকািববা।
মপছবন Leopol d Wei ss অথবাৎ ম াহাম্মদ আসাবদি কথা রলবখরছ। প্রকৃতপবয তাি Road
t o Mecca বইবয় দাজ্জাল সম্ববে তাি অরভ্ তই আ াবক এই রবষবয় রর্ন্তাি মপ্রিণা মদয়।
তাি আবগ আর ও অবন্যি ত দাজ্জাল সম্ববে প্রর্রলত িািণা, আকীদাই মপাষণ মকািতা অথবাৎ রবিাট মঘাড়াি ওপি উপরবষ্ট এক র্যুওয়ালা এক দানব- পৃরথবীি ানুষবক মবালবছআর মতা াবদি িব, প্রভ্ু! আি পৃরথবীি সব ানুষ তাবক িব মবাবল ম বন রনবয় তাবক সাজদা
মকািবছ। দাজ্জাবলি সাবববভ্ৌ ত্ববক ম বন রনবয় দাজ্জাবলি মদয়া িাজননরতক, িাষ্ট্রীয়, আথবসা ারজক বযবস্থা, ানুবষি দতিী কিা আইন- কানুন, দণ্ডরবরি ইতযারদ তাবদি জাতীয় জীববন
প্ররতষ্ঠা ও প্রবয়াগ মকািবছ। তাি বইরটবত ম াহাম্মদ আসাদ দাজ্জাল সম্ববে মে কয়রট হাদীস
মবালবলন তাি বিয শুিু একরট বাবদ সবগুবলা সরহহ। ঐ একরট মহাবচ্ছ এই- পৃরথবীি অপি
প্রাবন্ত(অথবাৎ পৃরথবীি সববত্র) রক কথা মহাবচ্ছ দাজ্জাল তা শুনবত পাবব এবং পৃরথবীি অপি
প্রাবন্ত রক মহাবচ্ছ তা মদখবত পাবব।
এই হাদীসরটি অথব মে মিরর্ও ও মটরলরভ্শন তা মতা আহাম্মকও বুঝবব এবং ও দু ’রট মে ইহুদীখৃষ্টান োরিক সভ্যতাি দান তাও সবািই জানা। ম াহাম্মদ আসাদ এই হাদীসরট মবাবলরছবলন
ক্কাি তখনকাি মেষ্ঠ আবল ও শাবয়খ আবদুলাহ ইববন বুলাইরদবদি সা বন রেরন তদানীন্তন
বাদশাহ আবদুল আেীে ইববন সউদবক ি ব রবষবয় পিা শব ও উপবদশ রদবতন। মেবহতু মসই
শাবয়খ ঐ হাদীবসি সতযতা সম্ববে মকান প্রশ্ন তুলবলন না, বিং আসাবদি বতিই স থবন
মকািবলন মসবহতু আ িা মিাবি রনবত পারি মে ঐ হাদীস সরঠক। রিতীয়ত, এটা অন্যান্য স স্ত
সরহহ হাদীবসি স াথবক ও সম্পূিক। হানবীি এই হাদীসরট আিও একরট রবষয় পরিষ্কাি মকাবি
রদবচ্ছ। োিা হাদীবসি শারব্দক অথব গ্রহণ মকাবি দাজ্জাল মক একরট দানব বা দদতয রহবসবব
রনবচ্ছন তাবদি বত পৃরথবীি অন্য প্রাবন্তি কথা দাজ্জাল একাই শুনবত ও মদখবত পাবব। রকন্তু
মবতাি ও মটরলরভ্শন রক আজ শুিু একজন শুনবত ও মদখবত পায়? অব্য ই নয়। অথবাৎ
দাজ্জাল একটা াত্র বযরক্ত বা রজরনস (Uni t ) নয়, দাজ্জাল মহাবচ্ছ ইহুদী- খৃষ্টান োরিক
সভ্যতাি হাশরক্তশালী রবিাট একর্যু দানব ও তাি অনুসািীিা।
আিও একরট রর্র্ত্াকষবক হাদীস পাঠকবদি সা বন মপশ মকািরছ। এটািও সনদ আ াি জানা
মনই। অবনক রদন আবগ এক ভ্দ্রবলাবকি কাছ মথবক শুবনরছলা । তখন দাজ্জাল সম্ববে রববশষ
মকান আগ্রহও রছবলা না, দাজ্জাবলি ঘটনা ও আরবভ্বাব মে এত গুরুত্বপূণব তাও জানতা না।
কাবজই রেরন এ হাদীসরট আ ায় মবাবলরছবলন তাবক হাদীবসি সনদ সম্ববে রজজ্ঞাসা মকারি রন।

তাবক আজ আি বনও মনই। তবব হাদীসরট ভ্ুরল রন,
বন আবছ। হাদীসরট এই- দাজ্জাল
সম্ববে বলাি স য় আোহি িসুল েখন দাজ্জাল খুব দ্রুতগরতসম্পন্ন হবব মবালবলন তখন মকান
মকান সাহাবা তাাঁবক প্রশ্ন মকািবলন, মক ন দ্রুত মস গরত হবব? তখন রবেনবী মবালবলনজুম্মাি সালাহ কাবয় মকািবত মে স য় লাবগ মসইটুকু স বয়ি বিয দাজ্জাল স স্ত পৃরথবী ঘুবি
আসবত পািবব।
আ িা জারন মে, ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতা আকাবশ মে উপগ্রহগুবলা (Sat el l i t e ) র্ালু
মকাবিবছ মসগুবলাি গরত ঘণ্টায় ক ববশী ১৮, ০০০ (আঠাবিা হাজাি) াইল। এই গরতবত
পৃরথবীবক এক র্ক্কি ঘুবি আসবত এই উপগ্রহগুবলাি স য় লাগবছ ৯০ মথবক ৯৫ র রনট। এই
রনরদবষ্ট গরতি কািণ আবছ। উপগ্রহসহ মে মকান বস্তুি গরত েরদ ঘণ্টায় আঠাবিা হাজাি াইবলি
মর্বয় ক হয় তবব তা শূবন্য থাকবত পািবব না, পৃরথবীি ািযাকষববণি (Gr avi t y ) টাবন তা
পৃরথবীি বুবক মপাবড় োবব। আবাি উপগ্রহগুবলাি গরত েরদ ঘণ্টায় ২৪, ০০০ (র্রব্বশ হাজাি)
াইবলি মবশী হয় তবব ওগুবলা ািযাকষববণি মটবন িাখাি শরক্তবক পিারজত মকাবি হাশূবন্য
মর্াবল োবব, পৃরথবীি র্ািরদবক ঘুিবত থাকবব না। এই জন্য ঘণ্টায় ২৪, ০০০ াইবলি মবশী
গরতি দবজ্ঞারনক না মহাবচ্ছ Escape Vel oci t y অথবাৎ মে Vel oci t y বা গরত লাভ্
মকািবল মকান বস্তু পৃরথবীি ািযাকষবণ শরক্তি টান মথবক রনবজবক ুক্ত মকাবি বাইবি,
হাকাবশ মর্াবল মেবত পাবি। কাবজই উপগ্রহগুবলাবক পৃরথবীি র্ািরদবক কযপবথ (Or bi t )
মিাবি িাখাি জন্য ওগুবলাি গরত ঘণ্টায় ১৮, ০০০ াইল িাখবত মহাবয়বছ। এই উপগ্রহগুবলা
শুিু মে েি তাই নয়, ওি বিয ানুষও রদবনি পি রদন,
াবসি পি াস অবস্থান মকািবছ।
মেসব িবকট হাশূবন্য পাঠাবনা মহাবচ্ছ মসগুরলি গরত ঘণ্টায় ২৪, ০০০ াইবলি মবশী কিা
মহাবচ্ছ।
আোহি িসুবলি স য় ঘণ্টা, র রনট ও মসবকবন্র্ি রহসাব রছবলা না। কাবজই দাজ্জাবলি
পৃরথবীি ঘুবি আসাি স য়টা তাাঁবক মবালবত মহাবয়বছ অন্য মকান কাবজি স বয়ি উদাহিণ
রদবয়, এবং মসটা রতরন রদবয়বছন সববর্বয় প্রবোজয উদাহিণ, জুম্মাি না াবেি স য় রদবয়।
জুম্মাি না াবেি প্রস্তুরত অথবাৎ মগাসল কিা, কাপড়- মর্াপড় পিা, সরজবদ োওয়া, মখাত্বা
মশানাসহ না াে পড়া, পরিরর্তবদি সবঙ্গ দু’র্ািরট কথা বলা ও বাড়ীবত রেবি আসা। সব
র রলবয় ম াটা ুরট ৯০ মথবক ৯৫ র রনবটি তই স য় লাবগ। অবনবক মবালবত পাবিন ও সব
রকছু সবেও জুম্মাি না াবে ৯০/৯৫ র রনট স য় লাবগ না। এ কথারটও রঠক। বর্ত্ব াবনি রবকৃত,
আোহি- সুবলি প্রদরশবত রদক- রনবদবশনাি রবপিীত ুখী, দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় অবনত
‘ম াসবল ’মদি জুম্মায় স য় ক লাবগ। কািণ এখন জুম্মা অথব মখাত্বা মশানা (মে মখাত্বাি
মকান অথবই এিা মবাবঝন না) ও দু’িাকাত না াে পড়া। রকন্তু িসুলাোহি স য় সরজদ রছবলা
তাি উম্মাহি স স্ত িকব ি ক বকাবণ্ডি প্রাণবকন্দ্র। কাবজই জুম্মায় এখনকাি মর্বয় স য় মবশী
লাগবতা। মেবহতু উপগ্রহ ও হাকাশর্ািী িবকটগুবলা ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি উদ্ভাবন
সুতিাং রনঃসবন্দবহ এই সভ্যতাই দাজ্জাল ।
এ হাদীসগুরলি বযাখযা মথবক মকান সবন্দবহি অবকাশ থাবক না মে আোহি িসুল কর্ত্ৃবক বরণবত
আবখিী ে ানাি দাজ্জাল মকান দৃ্য  ান (Vi si bl e ) বা শিীিী (Physi cal ) দানব নয়,
তখনকাি রদবনি ানুষবদি মবাঝাবাি জন্য এরট একরট রূপক (Al l egor i cal ) বণবনা মে কথা
মপছবন মবাবল এবসরছ। এি পিও েরদ মকউ মজাি মকাবি মবালবত র্ান মে, না, এক
র্যুরবরশষ্ট, রবিাটকায়, জ্বলজযান্ত একরট অোবিাহী দানবই আসবব, তাবহাবল আ াি বক্তবয

মহাবচ্ছ, িরুন আপনাি কথা ত এক র্যুরবরশষ্ট এক রবশাল দানব পৃরথবীবত উপরস্থত মহাল,
তাি বাহন মঘাড়া বা গািাি দুই কাবনি বযবিানই সর্ত্ি অথবাৎ বহু সহস্র হাত (মদখুন দাজ্জাবলি
পরিরর্রত অিযাবয়ি ১ নং হাদীস), তাবহাবল রক কাবিা বন সবন্দবহি মকান অবকাশ থাকবব মে
এটাই িসুল বরণবত মসই দাজ্জাল ? মর্াবখি সা বন প্রায় পৃরথবীি স ান আবয়াতবনি এক
দানববক মদবখ প্রথব ই সকবলি বন প্রশ্ন আসবব, এই রবিাট দানব আসবলা মকাবিবক! তাবক
মদবখ মকবল ম াসবল িাই নয়, অব াসবল িাও এক হু ূবর্ত্ব রর্বন মেলবব মে, এই মতা
এসলাব ি নবীি বরণবত দানব দাজ্জাল । সকল ানুবষিই তখন আ াবদি নবীি উপি এবং
এসলাব ি উপি ঈ ান এবস োবব।
রিতীয়ত, আোহি িসুল মবাবলবছন, দাজ্জাল ইহুদী জারত মথবক উদ্ভূত হবব এবং আ াি
উম্মবতি সর্ত্ি হাজাি (অসংখয) মলাক দাজ্জাবলি অনুসিণ মকািবব (মদখুন দাজ্জাবলি পরিরর্রত
অিযাবয়ি ৩ নং হাদীস)। দাজ্জাল েরদ িসুবলি বণবনা অনুোয়ী সরতযই জযান্ত মকান দানবীয়
প্রাণী হয় তাবহাবল রক মকাবি এ ন দানব ানব স প্রদাবয়ি অন্তভ্ুবক্ত ইহুদী জারতি িয মথবক
আসবত পাবি? আি ম াসবল িাই রক মকাবি আোহবক মছবড় একরট দানববক অনুসিণ
মকািবত পাবি?
তৃতীয়ত, আোহি িসুল মবাবলবছন, দাজ্জাবলি দুই মর্াবখি াঝখাবন (অথবাৎ কপাবল)
কাবেি মলখা থাকবব। শুিু ম া’ম ন, রবোসীিাই তা মদখবত এবং পড়বত পািবব; োিা
ম া’ম ন নয়, তািা পড়বত পািবব না (মদখুন দাজ্জাবলি পরিরর্রত অিযাবয়ি ১১ নং হাদীস)।
অথবাৎ রকছু মলাক (ম া’ম ন) দাজ্জাল মক কাবেি মবাবল বুঝবত পািবব আি রকছু মলাক (োিা
ম াব ন নয়) দাজ্জাল মে কাবেি তা বুঝবত পািবব না, এবং বুঝবত পািবব না মবাবলই বহু
সংখযক মলাক তাবক িব মবাবল ম বন মনবব। দাজ্জাল েরদ শিীিী মকান দানবই হয় তাবহাবল
সবাই তাবক প্রথ দশববনই দাজ্জাল মবাবল মর্নাি কথা। তািপিও মস কাবেি রক কাবেি নয়
এ রনবয় ানুবষি বিয রি ত হওয়া সম্ভব? িরুণ মকান মলাকালবয় বা জনবহুল স্থাবন হঠাৎ
একরট বাঘ এবস পড়বলা; মসখাবনি অবস্থাটা রক হবব ভ্াবুন। মছবল, বুবড়া, নািী, পুরুষ
রনরবববশবষ সবাই প্রাণ বাাঁর্াবত মে মেরদবক পািবব মদৌাঁবড় পালাবনাি মর্ষ্টা মকািবব, তাই নয়
রক? অথর্ অকল্পনীয় রবিাট, ভ্য়ঙ্কি একরট দানব, োি বাহবনি এক পা পৃরথবীি এক প্রাবন্ত
আবিক পা পৃরথবীি অপি প্রাবন্ত, তাবক সা না সা রন মদবখও মকউ রর্নবব- মকউ রর্নবব না,
মকউ তাবক অনুসিণ মকািবব- মকউ মকািবব না, মকউ তাি কপাবলি কাবেি মলখা পড়বত
পািবব- মকউ পািবব না এ রক মহাবত পাবি?
তাবহাবল আি সবন্দবহি মকান অবকাশ মনই মে দাজ্জাল মকান শিীিী বা বস্তুগত দানব নয়,
এরট একরট রবিাট শরক্তি রূপক বণবনা; মসই সাবথ এ কথাবতও সবন্দবহি মকান অবকাশ মনই
মে ঐ রবিাট শরক্তরটই মহাবচ্ছ বর্ত্ব ান দুরনয়াি ইহুদী- খ্রীস্টান বস্তুবাদী োরিক সভ্যতা।

বাইবববল দাজ্জাল
বাইবববলি নতুন রনয়ব (New Test ament ) ভ্রবষ্যিাণী কিা আবছ মে, পৃরথবীি মশষ স বয়
(Last hour ) Ant i - Chr i st আরবভ্ূবত হবব। Ant i - Chr i st - এি শারব্দক অনুবাদ
মহাবচ্ছ খৃষ্ট- রববিািী। আর
বন মকারি এই Ant i - Chr i st - ই রবেনবী বরণবত দাজ্জাল ।
অব্য  দাজ্জাল শবব্দি অথব মে ন বর্ত্ব াবনি ইহুদী- খৃষ্টান জড়বাদী োরিক সভ্যতাবক রনখুাঁত ও
পরিপূণবভ্াবব বণবনা কবি Ant i - Chr i st শব্দটা ততটা কবি না। দাজ্জাল শবব্দি অথব মহাবচ্ছ
এ ন একরট রজরনস ো এ ন র্াকরর্কয য় মে তা ানুবষি ন গজবক রবব ারহত মকাবি মেবল
রকন্তু প্রকৃতপবয রঠক তাি রবপিীত, অথবাৎ প্রতািক, বর্ত্ব ান োরিক সভ্যতাি রনখুাঁত বণবনা।
এই আত্মাহীন সভ্যতাি োরিক প্রেুরক্তি উৎপারদত রবস্ময়কি সৃষ্ট বস্তু ানুবষি নবক িাাঁরিবয়
মেবল, রকন্তু মভ্তবি আত্মা মনই মবাবল এি অনুসািীবদি ানববতি জীবব পরিণত কবি।
বাইবববলি র্াি জায়গায় Ant i - Chr i st ( খৃষ্ট- রববিািী বা রজশু- শত্রু) এি উবেখ আবছ।
আর একটা একটা মকাবি ওগুবলাি উিৃরত রদরচ্ছ। আোহি িসুল বরণবত দাজ্জাবলি সাবথ
বাইববল বরণবত Ant i - Chr i st - এি সাদৃ্য  অতযন্ত রর্র্ত্াকষবক। এই উিৃরতগুবলা রদরচ্ছ New
Wor l d Test ament of t he Hol y Scr i pt ur es মথবক। Aut hor i sed of Ki ng
James Ver si on - এি সবঙ্গ এি ভ্াষাি রকছু পাথবকয ছাড়া ূল বক্তববয মকান অর ল মনই।
1. Young chi l dr en, i t i s t he l ast hour , and, j ust as you have
hear d t hat Ant i - Chr i st i s comi ng even now t her e have come t o be
many Ant i - Chr i st s; f r om whi ch f act we gai n t he knowl edge t hat i s
t he l ast hour ( Act s: 1 Jo: 18 ) .

অথবাৎ- তরুণ সন্তানগণ! এখন পৃরথবীি মশষ স য় এবং মতা িা শুবনবছা মে খৃষ্ট- রববিািী
(রজশু- শত্রু) আসবছ; ইবতা বিযই অবনক রজশু রববিািী এবস মগবছ ো মথবক আ িা জানবত
পািরছ মে এটাই মশষ স য় (আবখিী ে ানা)।
রবেনবীি বরণবত দাজ্জাবলি সবঙ্গ এখাবন দু’রট র ল পারচ্ছ। একরট দাজ্জাবলি আরবভ্বাববি স য়
অথবাৎ আবখিী ে ানা (Last hour ) রিতীয়রট রবেনবী রনরদবষ্ট দাজ্জাল মক ছাড়াও অন্যান্য
োবল , প্রতািক, র থযাবাদীবক কখবনা কখবনা দাজ্জাল মবাবল অরভ্রহত মকাবিবছন। েরদও
আবখিী ে ানাি রনরদবষ্ট দাজ্জাবলি কথাও ভ্রবষ্যিাণী মকাবি মগবছন। বাইবববল একারিক Ant i Chr i st ইবতা বিযই এবস মগবছ বলা মহাবয়বছ।
2. Who i s t he l i ar i f i t i s not t he one t hat deni es t hat Jesus i s
t he Chi r st ? Thi s i s t he Ant i - Chr i st , t he one t hat deni es t he
Fat her and t he Son ( Act s: 1 Jo 2: 22 ) .

অথবাৎ- মে রজশুবক খৃষ্ট মবাবল অস্বীকাি কবি মস েরদ র থযাবাদী না হয় হবব র থযাবাদী আি
মক? মসই মহাবচ্ছ খৃষ্ট- রববিািী (রজশু- শত্রু) Ant i - Chr i st মে রপতা (Fat her ) এবং
পুত্রবক (Son) অস্বীকাি কবি।

রবেনবী দাজ্জাল মক র থযাবাদী মবাবল বণবনা মকাবিবছন এখাবন বাইবববল Ant i - Chr i st
সম্ববে রঠক মসই শব্দ বযবহাি কিা মহাবয়বছ- l i ar , র থযাবাদী। বাইবববল Ant i - Chr i st
মক র থযাবাদী বলা মহাবয়বছ এই জন্য মে মস রপতা (God) ও পুত্রবক (Jesus ) অস্বীকাি
মকািবব।
বন িাখবত হবব খৃষ্টানিা তাবদি রবকৃত আকীদায় ঈসাবক (আঃ) আোহি মছবল এবং উভ্য়বক
একই সর্ত্া মবাবল বন কবি। অথবাৎ বাইবববলি কথায় বলা মহাবচ্ছ আোহবক অস্বীকাি মকািবব।
হানবী মবাবলবছন দাজ্জাল রনবজবক ানুবষি িব মবাবল মঘাষণা মকািবব ও ানবজারতবক
মবালবব তাবক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি রনবত- অথবাৎ আোহবক অস্বীকাি মকািবত।
3. Ever y i nspi r ed expr essi on t hat conf esses Jesus Chr i st as havi ng
come i n t he f l esh or i gi nat es wi t h God,
but
ever y i nspi r ed
expr essi on t hat does not conf ess Jesus does not or i gi nat e wi t h
God. Fur t her mor e, t hi s i s t he Ant i - Chr i st ' s ( i nspi r ed expr essi on )
whi ch you have hear d was comi ng, and now i t i s al r eady i n t he
wor l d ( Act s: 1 Jo 4: 2, 3 ) .

অথবাৎ- প্রবতযক প্রতযারদষ্ট অরভ্বযরক্ত মেটা স্বীকাি কবি মে রজশুখৃষ্ট িক্ত- াংবস আরবভ্ূবত
মহাবয়বছন মসটা ঈেবিি রনকট মথবক এবসবছ, রকন্তু প্রবতযক প্রতযারদষ্ট অরভ্বযরক্ত মেটা রজশুবক
স্বীকাি কবিন না মসটা, ঈেবিি রনকট মথবক আবস নাই। অরিকন্তু, মসটাই মহাবচ্ছ রজশু
রববিািীি, Ant i - Chr i st ( প্রতযারদষ্ট অরভ্বযরক্ত) ভ্রবষ্যবত োি আগ ন সম্ববে মতা িা
শুবনবছা, এবং মস ইবতা বিযই পৃরথবীবত এবস মগবছ।
বাইবববলি এই কথাগুরলবতও আ িা পারচ্ছ মে Ant i - Chr i st ভ্রবষ্যবত আরবভ্ূবত হবব
(whi ch you have hear d was comi ng ) এবং মস রজশুবক অস্বীকাি মকািবব। হানবীি
কথািই পুনিাবৃরর্ত্।
4. For many decei ver s have gone f or t h i n t he wor l d, per sons not
conf essi ng Jesus Chr i st as comi ng i n t he f l esh. Thi s i s t he
decei ver and t he Ant i - Chr i st ( Act s: 2 Jo- 7 ) .

অথবাৎ- অবনক প্রতািক পৃরথবীবত এবসবছ রজশুখৃষ্ট িক্ত াংবস আরবভ্ূবত মহাবয়বছন এ কথা োিা
স্বীকাি কবিন নাই। এিাই মহাবচ্ছ প্রতািক, রজশু রববিািী (Ant i - Chr i st )।
বাইবববলি এই কথাগুবলা রবববর্না কিাি স য় আ াবদি বন িাখবত হবব মে আোহি মকতাব
বাইববল (এনরজল) আি মস প্রকৃত বাইববল মনই। ুসা (আঃ) মে রহব্রু ভ্াষায় কথা মবাবলবছন মস
ভ্াষাই মনই, বাইববলও মস ভ্াষায় মনই। ঈসা (আঃ) মে এযািা াইক ভ্াষায় কথা মবালবতন,
মসই এযািা াইক ভ্াষায় রলরখত বাইববল (এনরজল) পৃরথবীি মকাথাও মনই (গত শতারব্দবত
Gospel of Bar nabas অথবাৎ ঈসাি (আঃ) ঘরনষ্ঠ সাহাবী বানবাবাবসি রলরখত বাইববলরট তাি
কবি মথবক উিাি কিা মহাবয়বছ, তবব খৃষ্টান পুবিারহত স াজ মসরটবক ি বগ্রন্থ রহসাবব স্বীকৃরত
মদন রন কািণ এ বাইববলরটবত ঈসাি (আঃ) বক্তবয ম াটা ুরট অরবকৃত অবস্থায় আবছ, েবল তা
প্রর্রলত বাইববলগুরলি সাবথ বুরনয়ারদ রবষয়গুরলবত সাংঘরষবক)। আরদ বাইববল প্রথব গ্রীক ও
পবি লযারটন (মিা ান) ও পবি রবরভ্ন্ন ভ্াষায় অনুবাদ মহাবয় অন্যরূপ িািণ মকাবিবছ।
বাইবববলি আরদ এবকেিবাদ (তওহীদ) রবকৃত মহাবয় রত্রত্ববাবদ পরিণত মহাবয়বছ মে ন

এবিাহী (আঃ) তওহীদ রভ্রর্ত্ক র োবত এবিাহী অথবাৎ দীবন হানীে ক্রব রবকৃত মহাবয়
আিববি মপৌর্ত্রলকতায় পরিণত মহাবয়রছবলা। কাবজই Ant i - Chr i st অথবাৎ দাজ্জাল সম্ববে
বাইবববলি ভ্াষাও অব্য ই বদবল মগবছ। এতরকছু সবেও বহু অনূরদত, রবকৃত বাইবববলও
র্ািবাি উবেখ কিা Ant i - Chr i st সম্ববে মে কয়রট রবষয় বলা মহাবয়বছ তাি বিয দাজ্জাল
সম্ববে রবেনবীি বণবনাি সাদৃ্য  লযণীয়।
ক) আোহি িসুল মবাবলবছন দাজ্জাবলি আরবভ্বাব হবব আবখিী ে ানায়। বাইববল মবালবছ
Ant i - Chr i st - এি আরবভ্বাব হবব l ast hour - এ, অথবাৎ আবখিী ে ানায় (Act s: 1
Jo. 2: 18, 4: 3 )।
খ) হানবী মবাবলবছন দাজ্জাল আোহবক অস্বীকাি মকাবি রনবজ িব হবাি দাবী মকািবব।
বাইববল মবালবছ Ant i - Chr i st রপতা (Fat her , God ) ও পুত্রবক (Son, Jesus ) অস্বীকাি
মকািবব (Act s: 1 Jo. 2: 22, 4: 3, 2 Jo 7 )
গ) রবেনবী দাজ্জাল মক প্রতািক মবাবলবছন। বাইববলও Ant i - Chr i st
( প্রতািক) মবালবছ (Act s 2 Jo 7)।

মক Decei ver

ঘ) আোহি নবী দাজ্জাল মক র থযাবাদী (কাযোব) মবাবল আখযারয়ত মকাবিবছন। বাইববলও
Ant i - Chr i st মক Li ar (র থযাবাদী) মবালবছ (Act s: 1 Jo 2:22)।
এরট একরট রবিল ও রনষ্ঠুি পরিহাস মে, মে খৃষ্টানিা (েরদও তখনও তািা সম্পূণব হয় রন,
আংরশকভ্াবব জুর্াই অথবাৎ ইহুদী িব বই আবছ) বাইবববল মে Ant i - Chr i st - এি আরবভ্বাব
সম্ববে ভ্রবষ্যিাণী মকািবছন এবং ানুষবক মস সম্ববে সাবিান মকাবি রদবচ্ছন, অথর্ জাবনন
না তাবদিই কাবজি েবল Ant i - Chr i st অথবাৎ দাজ্জাবলি জন্ম হবব এবং তাবদি ভ্রবষ্যৎ
বংশিবিিাই হবব Ant i - Chr i st এি প্রথ সারিি অনুসািী।

রকন্তু. . . . . . . . .
দাজ্জাল ও বর্ত্ব ান ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা একই বস্তু ও োরিক শরক্তই এি বাহন রকন্তু
তাই মবাবল দবজ্ঞারনক োরিক প্রেুরক্তটাই খািাপ বা বজবনীয়, এই বই পবড় এ িািণা মেন কাবিা
বন না আবস। মকান রজরনস ভ্াবলা রক ন্দ তা সম্পূণব রনভ্বি কবি মসই রজরনবসি বযবহাবিি
ওপি। একটা অস্ত্র রদবয় র্াকারত বা খুন কিা োয়, মসই অস্ত্র রদবয়ই আোহি িাস্তায় মজহাদ
কিা োয়, খুনীি রবরুবি বযবহাি মকাবি অসহায়বক িযা কিা োয়। অস্ত্র রনবজ দায়ী নয়, মে
মসটাবক বযবহাি মকািবব দায়ী মস। দাজ্জাল
দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তবক বযবহাি মকািবছ
অন্যায়ভ্াবব। রর্রকৎসা, কৃরষ, আবহাওয়া ইতযারদ কতকগুরল রবষবয় ঐ প্রেুরক্ত বযবহাি
মকািবলও তাি প্রিান অংশই বযবহৃত মহাবচ্ছ সা রিক মযবত্র। এ কথা প্র াণ কিাি দিকাি কবি
না, পাশ্চাতয সভ্যতাি সিকািগুরলি সা রিক খাবত বযবয়ি সাবথ অন্যান্য খাবত বযবয়ি একরট
তুলনাই এ কথা পরিষ্কাি মকাবি মদবব। সা রিক খাবত ঐ বযবয়ি প্রিান উবদেশ্য ই মহাবচ্ছ বারক
পৃরথবীবক পদানত মকাবি িাখা। মত রনভ্াবব দাজ্জাবলি সৃষ্ট মিরর্ও মটরলরভ্শন ানুষবক ভ্াবলা
অবনক রকছু রশযা মদবাি সবঙ্গ সবঙ্গ হতযা, সরহংসতা, দবজ্ঞারনক পিরতবত অপিাি, নে
মেৌনতা ইতযারদ রশযা রদবয় তাবক পশুি পেবাবয় নার বয় রদবচ্ছ।
আোহ মে রবিাট, রবশাল রবেজগৎ সৃরষ্ট মকাবিবছন তা রতরন রবজ্ঞাবনি ওপি রভ্রর্ত্ মকাবিই
মকাবিবছন। আদ (আঃ) মক সৃরষ্ট মকাবি রতরন তাবক সব রজরনবসি না মশখাবলন (মকািানসুিা বাকািা, আয়াত ৩১)। সব রজরনবসি না মশখাবনাি অথব রক? এি অথব মহাবচ্ছ মকান্
রজরনবসি রক কাজ, মকান্ রজরনস রদবয় রক কাজ হয় তা মশখাবনা, এক কথায় রবজ্ঞান, কািণ
স স্ত সৃরষ্টটাই দবজ্ঞারনক। আি আদ বক (আঃ) মশখাবলন অথব ানুষ জারতবক মশখাবলন।
মকািাবনি এই আয়াত এই অথব বহন কবি মে,
ানুষ অনুসোন ও গববষণাি ািযব এই
দবজ্ঞারনক হাসৃরষ্টি অবনক তথয, অবনক িহস্য জানবত পািবব। ানুষ জারতি রবজ্ঞানীিা
গববষণা মকাবি আরবষ্কাি মকািবছন আোহি সৃষ্ট মকান রজরনস রদবয় কী হয়, আি তা প্রেুরক্তবত
বযবহাি মকািবছন। আোহ তাাঁি মকািাবন তাাঁি রবিাট সৃরষ্ট সম্ববে ভ্াববাি, গববষণা কিাি জন্য
বািবাি মবাবলবছন, দবজ্ঞারনক গববষণাবক নেল এবাদবতি মর্বয় অবনক ঊবিব স্থান রদবয়বছন।
আোহি ঐ আবদশ অনুোয়ী কাজ কিাি েবল এই ম াসবল জারতবত অতীবত রবিাট রবিাট
জ্ঞানী, রবজ্ঞানীি জন্ম মহাবয়বছ, োবদি কাবজি ওপি, গববষণাি েবলি ওপি রভ্রর্ত্ মকাবি
বর্ত্ব ান দবজ্ঞারনক প্রেুরক্ত সম্ভব মহাবয়বছ। অসািািণ প্ররতভ্াি অরিকািী ম াসবল রবজ্ঞানীবদি
গববষণাি েবল রবজ্ঞাবন, রর্রকৎসায়, দশববন, ইরঞ্জরনয়ারিংবয়, িসায়বন, এক কথায়
রবজ্ঞাবনি প্ররতরট শাখায় রবিাট অগ্রগরত কিাি পি আকীদাি রবকৃরতবত জ্ঞান- রবজ্ঞাবনি র্র্বা
মছবড়, অথবাৎ আোহি আবদশ অ ান্য মকাবি এই জারত েখন েবতায়াবাজী শুরু মকািবলা তখন
স্বভ্াবতঃই মসটা অজ্ঞানতাি ও অরশযা- কুরশযাি অেকাবি রনরযপ্ত মহাল। আি তাবদি কাবজি,
গববষণাি পরিতযক্ত রভ্রর্ত্ি ওপি অগ্রগরত মকাবি দাজ্জাল তাি দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তি রবশাল
ই ািত গবড় তুলবলা। পদাথব রবজ্ঞাবন ইববন হাইসা , রর্রকৎসা রবজ্ঞাবন ইববন রসনা, আল
নােীস, আল িাজী, অংক শাবস্ত্র আল খাওয়ারিে ী, আলরকন্দী, আল েিগানী, সািািণ
রবজ্ঞাবন ও ি খাইয়া , রববর্ত্বনবাবদ ইববন খালদুন প্র ুখ নীষীিা রবজ্ঞাবন প্ররত অঙ্গবন
গববষণা মকাবি মে রভ্রর্ত্ স্থাপন মকাবিরছবলন, আজ দাজ্জাবলি দবজ্ঞারনক প্রেুরক্তি শরক্ত তািই

েল। দাজ্জাল অন্যায় ও অপবযবহাি মকািবছ মবাবলই দবজ্ঞারনক প্রেুরক্ত ও েি বজবনীয় মহাবত
পাবি না- বজবনীয় মহাবচ্ছ ওি অপবযবহাি।
মেবহতু আোহ তাাঁি খলীো আদ বক (আঃ) রনজ হাবত সৃরষ্ট মকাবি তাবক জ্ঞান রবজ্ঞান
মশখাবলন, মসবহতু বন িাখবত হবব মে জ্ঞান- রবজ্ঞান মকান রববশষ জারতি বা রববশষ সভ্যতাি
সম্পদ নয়। সৃরষ্টি পি মথবকই ানবজারত এই জ্ঞান- রবজ্ঞাবন প্রগরত মকাবি আসবছ। অতীবত
োিা জ্ঞান- রবজ্ঞাবনি র্র্বা, গববষণা মকাবি রভ্রর্ত্ স্থাপন মকাবি মগবছন তাবদি মসই রভ্রর্ত্ি ওপি
বর্ত্ব াবনি গববষক, রবজ্ঞানীিা নতুন জ্ঞান- রবজ্ঞান মোগ মকািবছন এবং আজবকি রবজ্ঞানীবদি
গববষণাি েলবক ভ্রবষ্যবতি রবজ্ঞানীিা আিও সম্মুবখ এরগবয় রনবয় োববন। এবত মকান
জারতি, মকান সভ্যতাি ারলকানা মনই, এি ারলকানা স গ্র ানবজারতি। বীজগরণত
(Al gebr a ) আল খাওয়ারিে ী এবং রত্রবকাণর রত (Tr i gonomet r y ) আল বার্ত্ানী আরবষ্কাি
মকাবিবছন মবাবলই মে ন ঐ রবজ্ঞান ম াসবল জারতি সম্পদ নয় মত রন আবপরযক তে
(Theor y of Rel at i vi t y ) এলবাটব আইনষ্টাইন আরবষ্কাি মকাবিবছন মবাবলই তা ইহুদী
জারতি সম্পদ নয়- সবগুবলাই স গ্র ানবজারতি সম্পদ।
ানুবষি ইরতহাবস মদখা োয় মে রবরভ্ন্ন েুবগ রবরভ্ন্ন জারত, রবরভ্ন্ন সভ্যতা জ্ঞান- রবজ্ঞাবনি
র্র্বা, গববষণা মকাবি তাবক অগ্রগরতি পবথ রনবয় মগবছ। েখন মে জারত বা সভ্যতাি প্রাণশরক্ত
(Dynami sm) বৃরি মপবয়বছ মসই জারত বা সভ্যতা জ্ঞান, রবজ্ঞানবক স ৃি মকাবিবছ এবং স গ্র
ানবজারত তা মথবক উপকৃত মহাবয়বছ। এখাবন আোহি িসুল একরট হাদীবসি উবেখ
প্রবয়াজন। রতরন মবাবলবছন- জ্ঞান আহিবণি জন্য র্ীবনও োও (হাদীস- আনাস (িাঃ) মথবক
বায়হাকী, ম শকাত)। রবেনবীি স য় জ্ঞান- রবজ্ঞান, প্রেুরক্তবত (Sci ence and
Technol ogy ) র্ীনবদশ রছবলা পৃরথবীবত সববর্বয় উন্নত, তাই রতরন তাাঁি অনুসািীবদি
(উম্মাহ) তদারনন্তন পৃরথবীি জ্ঞান রবজ্ঞাবনি মকন্দ্র র্ীবন মেবয় ঐ জ্ঞান আহিবণি আবদশ
রদবয়বছন।
এ কথা আহাম্মবকও বুঝবব মে এই হাদীবস ‘জ্ঞান’ শব্দ রদবয় রতরন দীবনি জ্ঞান মবাঝান রন,
কািণ আোহি িসুলবক দীনায় মিবখ দীবনি জ্ঞান মশখাি জন্য র্ীবন োওয়াি , মে র্ীন তখনও
এসলাব ি না ই মশাবন রন, মকান অথবই হয় না। রবেনবী এখাবন ‘জ্ঞান’ মবাবল রবজ্ঞান ও
প্রেুরক্তবক বুরঝবয়বছন। হানবীি ঐ আবদবশি স য় এই জারতরট, মেটা বর্ত্ব াবন ম াসবল
মবাবল পরির্য় মদয়, মসটা জীরবত (Dynami c ) রছবলা, এবং জীরবত রছবলা মবাবলই মসটা
মনতাি আবদশ রশবিািােবয মকাবি জ্ঞান- রবজ্ঞান প্রেুরক্তবত পৃরথবীি রশযবকি আসন অরিকাি
মকাবি রনবয়রছবলা। তািপি আোহ ও িসুল জ্ঞান মবালবত ো বুরঝবয়বছন তা মথবক ভ্রষ্ট মহাবয়
েখন এ জারত ‘জ্ঞান’ মক শুিু েবতায়াি জ্ঞাবনি বিয সী াবি মকািবলা তখন এটা অরশযাকুরশযায় পরতত মহাবয় ৃত মহাবয় মগবলা এবং আজও মসই ৃতই আবছ।
আোহ ‘জ্ঞান’ মবালবত রক বুবঝন? ুসা (আঃ) একবাি আোহবক সাতরট প্রশ্ন মকাবিরছবলন।
তাি বিয একরট প্রশ্ন রছবলা- আোহ! আপনাি বান্দাবদি বিয জ্ঞানী মক? আোহ মবালবলন মে
জ্ঞানাজববন কখবনা তৃপ্ত হয় না এবং ানুবষি অরজবত জ্ঞানবকও মে বযরক্ত রনবজি জ্ঞাবনি বিয
জ া মকািবত থাবক (হাদীবস কুদসী- আবু মহািায়িা (িাঃ) মথবক বায়হাকী ও ইববন আসারকি;
আো া ুহাম্মদ াদানী (িঃ) এি ‘হাদীবস কুদসী’ গ্রবন্থি ৩৪৪ নং হাদীস, ইসলার ক
োউবন্র্শন, বাংলাবদশ)। এখাবন লযয কিাি রবষয় এই মে আোহ জ্ঞানবক দুই ভ্াবগ ভ্াগ
মকাবিবছন। প্রথ রট তাাঁি মদয়া জ্ঞান ো রতরন সৃরষ্টি প্রথ মথবক তাাঁি নবী- িসুলবদি ািযব

তাাঁি মকতাবস ূবহ ানবজারতবক অপবণ মকাবি আসবছন, োি মশষ মকতাব বা বই মহাবচ্ছ আলমকািান। এটা মহাবচ্ছ অরপবত জ্ঞান। আি ানুষ পড়াবশানা, রর্ন্তা- ভ্াবনা, গববষণা, পিীযারনিীযা মকাবি মে জ্ঞান অজবন কবি তা মহাল অরজবত জ্ঞান। ুসাি (আঃ) প্রবশ্নি জবাবব আোহ
রনরদবষ্ট মকাবি ‘ ানুবষি অরজবত জ্ঞান’ মবালবলন, শব্দ বযবহাি মকািবলন ‘আন্নাসু’, ানুষ।
অথবাৎ মে আোহি অরপবত জ্ঞান, অথবাৎ দীন সম্ববে জ্ঞান, এবং ানুবষি অরজবত জ্ঞান- এই
উভ্য় প্রকাি জ্ঞান অজবন মকািবত থাবক এবং কখবনাই তৃপ্ত হয় না অথবাৎ বন কবি না মে তাি
জ্ঞানাজবন সম্পূণব মহাবয়বছ, আি প্রবয়াজন মনই, মসই মহাবচ্ছ প্রকৃত জ্ঞানী, আবল । বর্ত্ব াবন
োিা রনবজবদি আবল , অথবাৎ জ্ঞানী বন কবিন, আোহি মদয়া জ্ঞানীি সংজ্ঞায় তািা আবল
নন, কািণ শুিু দীবনি জ্ঞাবনি বাইবি ানুবষি অরজবত জ্ঞাবনি সম্ববে তাবদি সা ান্যত জ্ঞানও
মনই এবং মসই জ্ঞান সম্ববে রপপাসাও মনই।
আর মপছবন একারিকবাি মবাবল এবসরছ মে আজ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জারতরট , মেরট
রনষ্ঠাভ্বি সালাহ, োকাহ, হজ্ব, সও (মিাো) ছাড়াও হাজাবিা নেল এবাদত ও তাকওয়া
অবলম্বন কবি মসরট তাি আকীদাি রবকৃরতবত এলাহ শবব্দি অথব মে সাবববভ্ৌ ত্ব তা না বুবঝ,
মসটাবক া’বুদ অথবাৎ উপাস্য বন মকাবি, অজ্ঞানতাি অেবত্বি কািবণ দাজ্জাবলি পাবয়
সাজদায় মপাবড় আবছ।
মকান সবন্দহ মনই মে অবনবকই আ াি এ কথায় রবিত হববন , অবনবক মঘাি আপরর্ত্ মকািববন
তািা মবালববন- কখবনাই না! আ িা দাজ্জাল মক সাজদা মকারি না। আ িা শুিু আোহবক
সাজদা মকারি। সাজদা কিাি অথব রক? সাজদাি প্রকৃত অথব মহাল কাউবক, মকান শরক্তবক
সবববতাভ্াবব স্বীকাি মকাবি মনয়া, তাি দতিী কিা আইন- কানুন, তাি আকীদাবক ম বন মনয়া,
তাি মদয়া ূলযববািবক, ন্যায়- অন্যাবয়ি ানদণ্ডবক স্বীকাি মকাবি তা জীববন কােবযকি কিা,
তাি রনয় ম াতাববক র্লা; শুিু াথা ারটবত মঠকাবনাই সাজদা নয়। আকাশ, ারট, পাহাড়,
পববত, নদী, স ুদ্র, গাছপালা, এক কথায় স স্ত সৃরষ্ট আোহবক সাজদা কবি (মকািান- সুিা
িা’দ, আয়াত ১৫; সুিা আি িহ ান, আয়াত ৬) অথবাৎ এিা আোহি মবাঁবি মদয়া স স্ত
আইন- কানুন ম বন র্বল। এিা ারটবত াথা মঠরকবয় আোহবক সাজদা কবি না।
দাজ্জাল রনবজবক িব অথবাৎ প্রভ্ু, পালনকর্ত্বা মবাবল মঘাষণা মকািবব ও ানবজারতবক তা
স্বীকাি মকািবত আবদশ মকািবব। ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এ জারতরটসহ স স্ত ানবজারত
দাজ্জাল মক স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ ও তাি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছ অথবাৎ দাজ্জাবলি সৃষ্ট
রবরভ্ন্ন ‘তি’ বা ‘বাদ’গুরলবক গ্রহণ মকাবি তাবদি জাতীয় জীববন তা প্রবয়াগ মকাবি মসই
ম াতাববক তাবদি স রষ্টগত জীবন পরির্ালনা মকািবছ- এক কথায় আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক
তযাগ মকাবি দাজ্জাবলি সাবববভ্ৌ ত্ববক গ্রহণ মকাবিবছ, আোহি মদয়া ূলযববািবক তযাগ মকাবি
দাজ্জাবলি মদয়া ূলযববািবক গ্রহণ মকাবি তাবক িব মবাবল স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ।

ানবজারতি বর্ত্ব ান অবস্থা
১৪০০ বছি আবগ আোহি মশষ িসুল আ াবদি এই স য় সম্ববে মে ভ্রবষ্যিাণীগুরল মকাবি
মগবছন আজ তা অযবি অযবি সতয মহাবচ্ছ। পৃরথবীবত একটা টুকবিা ারট বা পারন মনই ো
দাজ্জাবলি (ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি,
Judeo- Chr i st i an Technol ogi cal
Ci vi l i zat i on ) শরক্ত ও প্রভ্াব বলবয়ি বাইবি (দাজ্জাবলি পরিরর্রত অিযাবয়ি ১৩ নং ও ১৪
নং হাদীস)। ানবজারতি কাবছ দাজ্জাল দারব মকািবছ মে আোহবক বাদ রদবয় তািা মেন তাবক
িব (প্রভ্ু, প্ররতপালক) মবাবল ম বন মনয়, অথবাৎ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক পরিতযাগ মকাবি
ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক ম বন মনয়। ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি মে কয়রট বযবস্থা আবছ অথবাৎ
িাজতি, স াজতি, সা যবাদ, একনায়কতি ইতযারদবক পিারজত মকাবি বর্ত্ব াবন
িনতারিক গণতিই জয়ী এবং এি সাবববভ্ৌ ত্বই ম বন মনয়াি দারব দাজ্জাবলি। দাজ্জাবলি এই
দারবি কাবছ ানবজারত আজ আত্মস পবণ মকাবিবছ। মে এসলাব ি রভ্রর্ত্ই মহাবচ্ছ আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব (তওহীদ), মে সাবববভ্ৌ ত্ব ছাড়া এসলা ই মনই, মসই এসলাব ি দারবদাি,
‘ম াসবল ’ মবাবল পরিরর্ত জনসংখযারটও ভ্ুল আকীদাি কািবণ প্রায় সম্পূণবটাই িনতারিক
গণতবিি সাববভ্ৌ ত্ব ম বন রনবয়বছ, অথবাৎ দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয়বছ।
দাজ্জাবলি রশযা- বযবস্থায় রশরযতিা মতা ববটই, দাজ্জাবলি প্ররতরষ্ঠত াদ্রাসা ইতযারদবত (এ
রবষবয় পাঠবকি মকৌতুহল মহাবল তাবক আ াি মলখা “এ ইসলা ইসলা ই নয়” বইরট পড়বত
অনুবিাি মকািরছ), মেখাবন দাজ্জাবলি দতিী কিা এসলাব ি আবল ওলা া, আো া,
াশাবয়খিাও দাজ্জাবলি মদয়া ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি রনবয়ও ভ্াববছন তািা
ম া’ম ন, ম াসবল ই আবছন।
এই ম াসবল জনসংখযাি একরট অরত যুদ্র অংশ দাজ্জাবলি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি কিাি মর্ষ্টা
মকািবছ। এই যুদ্র অংশরটিও এসলা সম্ববে সরঠক আকীদা মনই। ানুষ সৃরষ্ট মকাবি এই
পৃরথবীবত তাবক তাাঁি খরলো, প্ররতরনরি রনেুক্ত মকাবি (মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত ৩০),
ানুবষি বিয তাাঁি রনবজি আত্মা েুাঁবক রদবয় (মকািান- সুিা মহজি, আয়াত ২৯; সুিা
সাজদা, আয়াত ৯; সুিা সা’দ, আয়াত ৭২), তাবক পৃরথবীবত পারঠবয় (মকািান- সুিা
বাকািা, আয়াত ৩৬),
ানুবষি মদহ- আত্মাি বিয এবরলসবক প্রববশ কিাি অনু রত রদবয়
(মকািান- সুিা বনী এসিাঈল ৬৪), তািপি আবাি নবী- িসুল পারঠবয় ানুষবক মহদায়াহ
অথবাৎ রদক রনবদবশনা রদবয় (মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত ৩৮) তাি উবদেশ্য  রক, এক
কথায় এসলা কী এ সম্ববে তাবদি সরঠক আকীদা (Compr ehensi ve Concept ) মনই।
অথর্ তািা আোহবক, তাাঁি িসুলবক ও দীনুল এসলা বক প্রাণ রদবয় ভ্ালবাবসন, আি তাই
তািা দাজ্জাবলি দারব গণতবিি সাবববভ্ৌ ত্ববক ানবত িাজী নন, তািা র্ান পৃরথবীবত আোহি
সতযদীন ানুবষি জীববন প্ররতরষ্ঠত মহাক। দুভ্বাগযক্রব এিা জাবনন না সতযদীন (দীনুল হক)
কী, এবং এি প্ররতষ্ঠাি সরঠক প্ররক্রয়া কী। এিা খৃষ্টানবদি প্ররতরষ্ঠত াদ্রাসায় খৃষ্টানবদি দতিী
কিা এক প্রাণহীন এসলা বক প্ররতষ্ঠাি জন্য ভ্ুল পবথ, ভ্ুল প্ররক্রয়ায় মর্ষ্টা মকািবছন।
দাজ্জাবলি পৃরথবীবযাপী
হাশরক্তি রবরুবি এিা অসহায়। দাজ্জাবলি প্রেুরক্ত
(Technol ogy ) , অসংখয মবা ারু রব ান, অসংখ টযাঙ্ক, েুিজাহাবজি রবরুবি তাবদি
রকছুই মনই। তাই তািা রিয়া মহাবয় এখাবন ওখাবন মবা া ম বি, পেবটন মকবন্দ্র হা লা মকাবি

দাজ্জাল মক প্ররতহত মকািবত র্াইবছন। আোহ, িসুল ও এসলাব ি জন্য এিা এ ন
উৎসগবীকৃত মে তািা শিীবি মবা া মবাঁবি তা োরটবয় শত্রু হতযা মকািবত মর্ষ্টা মকািবছন। তািা
বুঝবছন না দাজ্জাল মক প্ররতবিাি, সতযদীনবক প্ররতষ্ঠাি এগুবলা সরঠক পথ নয়, স স্ত পৃরথবী
োি হাবত, ‘ম াসবল ’ না সববস্ব জনসংখযাসহ স স্ত ানবজারত োি পাবয় সাজদায় প্রণত মস
হাশরক্তিি দানববি এবত রকছুই হবব না। রকছু মতা হবব না- ই বিং তাি লাভ্ হবব এবং
মহাবচ্ছ। এবদি ‘সিাসী’ ( Ter r or i st ) , ‘ম ৌলবাদী’ ( Fundament al i st ) , ‘র্ি পন্থী’
( Ext r emi st ) ,
‘জঙ্গী’ ( Mi l i t ant )
ইতযারদ বহুরবি নাব আখযারয়ত মকাবি,
‘ম াসবল ’ জনসংখযাসহ স স্ত ানবজারতবক তাবদি রবরুবি রযপ্ত মকাবি রদবয়বছ। এই
ম াসবল জনসংখযাি হা- সু
ু েীগণও োিা দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় মপাবড় আবছন তািা এই
‘সিাসীবদি’ রবরুবি, তাবদি তািা ঘৃণা কবিন।
দাজ্জাবলি রবরুবি দাাঁড়াবনা এই অরত যুদ্র দলবক বুঝবত হবব দাজ্জাল মক প্ররতবিাবিি এই পথ
ভ্ুল। তাবদি বুঝবত হবব এসলা অথবাৎ সতযদীন (দীনুল হক) কী এবং এি প্ররতষ্ঠাি সরঠক
প্ররক্রয়া কী। তাবদি বুঝবত হবব এবং উপলরি মকািবত হবব মে পৃরথবীবত সতযদীন প্ররতষ্ঠাি
এক াত্র সরঠক নীরত, পথ ও প্ররক্রয়া মহাবচ্ছ শুিু মসইটা মেটা আোহি িসুল রনবজ মকাবিবছন
এবং আ াবদি রশরখবয় মগবছন। ঐ পথ ছাড়া আি মকানও পবথ, মকানও প্ররক্রয়ায় তািা
আোহি সাহােয পাববন না, তািা সেলও হববন না এবং মহাবচ্ছন না।
দাজ্জাবলি িব হবাি দাবীি রবরুবি আজ মে যুদ্র জনস রষ্ট দাাঁরড়বয়বছ, োবদি দাজ্জাল না
রদবয়বছ ‘সিাসী’, তািা পৃরথবীি মকাথাও ঐ হাশরক্তিি দানববি সাবথ মপবি উঠবছন না।
কািণ তাবদি জন্য আোহি মকান সাহােয মনই। আোহি সাহােয মনই তাি প্রিান কািণ দু’মটা।
প্রথ ত- তািা আোহি সাবববভ্ৌ বত্বি প্রকৃত অথব মবাবঝন না, তািা ‘লা এলাহা এো আোহ’
এই কবল াি এলাহ শবব্দি ভ্ুল অথব কবিন। তািা এলাহ শবব্দি অথব কবিন া’বুদ অথবাৎ োবক
উপাসনা কিা হয়। এলাহ শবব্দি প্রকৃত অথব মহাল- োি হুকু , আবদশ, রনবদবশ শুনবত ও
পালন মকািবত হবব, আনুগতয মকািবত হবব অথবাৎ সাবববভ্ৌ ত্ব। আি া’বুদ শবব্দি প্রর্রলত
অথব মহাল- োবক উপাসনা কিা হয়, মসখাবন সা রগ্রক জীববন োি আবদশ রনবদবশ পালন
কিাি, আনুগতয কিাি প্রবয়াজন মনই ( া’বুদ শবব্দি প্রকৃত অথব জানাি জন্য ‘প্রকৃত এবাদত’
অিযায় মদখুন)। এই ভ্ুল অবথবি পরিণা আজ এই মহাবয়বছ মে স স্ত ানবজারত, এই
তথাকরথত ‘ম াসবল ’ জনসংখযাসহ,
হাস াবিাবহ রবিাট রবিাট কারুকােবয য় অরত সুদৃ্য 
সরজবদ,
রন্দবি, গীজবায়, রসনাগবগ ও পযাবগার্ায় আোহি উপাসনা কবি, এবাদত
কবি, রকন্তু তাবদি স রষ্টগত জীববন, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, রবর্াি োয়সালায়,
িাজননরতক, অথবননরতক জীববন আোহবক, তাাঁি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি মকাবি ানুবষি
সাবববভ্ৌ বত্বি আনুগতয কবি, আি দাজ্জাল ানবজারতি কাবছ রঠক এটাই র্ায়। মে কবল াি
রভ্রর্ত্ি উপি দীনুল হক অথবাৎ সতয জীবন- বযবস্থাি এ ািত দাাঁরড়বয় আবছ মসই কবল াি ভ্ুল
অবথবি আবিক পরিণা এই মহাবয়বছ মে প্রকৃত, সরঠক এসলা আজ হারিবয় মগবছ এবং
বর্ত্ব াবনি ‘লা া’বুদ এো আোহ’ অথবাৎ ‘আোহ ছাড়া মকান উপাস্য মনই’ কবল াি রবকৃত
এসলা টাবকই পৃরথবীবত প্ররতষ্ঠাি মর্ষ্টা ঐ যুদ্র দলরট মকাবি োবচ্ছন, মকাথাও সেল মহাবচ্ছন
না এবং হববনও না কািণ আোহ রবকৃত এসলা বক প্ররতষ্ঠাি মর্ষ্টায় সাহােয মকািববন না।
রিতীয়ত- এিা মে এসলা টাবক প্ররতষ্ঠা কিাি জন্য সংগ্রা মকািবছন এবং মে সংগ্রাব তাবদি

জান াল উৎসগব মকািবছন মসটা প্রকৃত এসলা ই নয়। শুিু মে প্রকৃত এসলা ই নয় তাই নয়,
মসটাি আকীদা এবং পথ িসুবলি ািযব মপ্ররিত এসলাব ি এবকবাবি রবপিীত।
দাজ্জাল মক ভ্াবলাভ্াবব বুঝবত মগবল সাবববভ্ৌ ত্ব রক তা আবগ বুঝবত হবব। ানুষ সা ারজক
জীব, কাবজই একটা জীবন- বযবস্থা ছাড়া মস পৃরথবীবত শারন্তবত বসবাস মকািবত পাবি না।
এবং মসই জীবন- বযবস্থা মহাল দীন। সুতিাং মসই জীবন- বযবস্থা বা দীবন আইন- কানুন,
দণ্ডরবরি, অথবনীরত, স াজরবরি, সবই থাকবত হবব। অব্য  অব্য ই থাকবত হবব এবং এি
একটা সাবববভ্ৌ ত্বও অব্য ই থাকবত হবব; সাবববভ্ৌ ত্ব ছাড়া তা মর্ালবতই পািবব না। কািণ
েখনই আইন, দণ্ডরবরি অথবনীরত বা মে মকান বযাপাবিই মকান রসিান্ত রনবত হবব তখনই একটা
সাবববভ্ৌ বত্বি প্রবয়াজন হবব। উদাহিণ- স াবজ অপিাি দ বনি জন্য নিহতযাি শারস্ত ৃতুযদণ্ড
হওয়া উরর্ত রকনা। রকম্বা স াবজি সম্পদ সরঠক এবং সুষ্ঠু রবতিবণি জন্য অথবনীরত সুদ রভ্রর্ত্ক
হওয়া সরঠক রকনা? স াবজি মনতািা েরদ ঐ সব রবষবয় আবলার্না, পিা শব, েুরক্ত- তকব
কবিন তবব তা অনন্তকাল মিাবি মর্ালবত থাকবব- মকান রসিাবন্ত মপৌাঁছাবনা োবব না, কািণ
এইসব রবষবয় প্রবতযবকিই রভ্ন্ন রভ্ন্ন তা ত আবছ। একদল মবালববন- নিহতযাি অপিাবি
ৃতুযদণ্ড আইন না মকািবল স াবজ নিহতযা থা বব না, বাড়বব; আবিক দবলি ত এই হবব
মে ৃতুযদণ্ড ববববিারর্ত, নৃশংসতা, এ কখবনা আইন মহাবত পাবি না; আবিক দল হয়বতা
এই ত মদববন মে একরট নিহতযাি জন্য ৃতুযদণ্ড না রদবয় একারিক নিহতযাি জন্য ৃতুযদণ্ড
আইন কিা মহাক। একারিক অবথব কয়রট নিহতযা মকািবল ৃতুযদণ্ড মদওয়া হবব, দুইরট না
একশ’রট তাও প্রশ্ন মহাবয় দাাঁড়াবব। এবং এ রবতকব অনন্তকাল মর্ালবত থাকবব।
অনুরূপভ্াবব স াবজি অথবনীরত সুদরভ্রর্ত্ক হওয়া সরঠক না লাভ্ মলাকসান রভ্রর্ত্ক হওয়া উরর্ত
এ রনবয় রবতবকবি মকানরদন অবসান হবব না েরদ না রসিান্ত মনবাি ত একটা বযবস্থা না থাবক।
কাবজই মে মকান জীবন- বযবস্থায়ই মশষ রসিান্ত মনবাি জন্য একরট স্থান থাকবতই হবব। অন্যথায়
জীবন- বযবস্থাি মে মকান বযাপাবি পিা শব আবলার্নায় বসবল তা অনন্তকাল মর্ালবত থাকবব।
এই মশষ রসিান্ত মনবাি ও মদবাি কর্ত্ৃবত্ব ও অরিকািই মহাবচ্ছ সাবববভ্ৌ ত্ব। এই সাবববভ্ৌ ত্ব
মহাবত পাবি াত্র দুই প্রকাি। রেরন সৃরষ্ট মকাবিবছন তাাঁি, স্রষ্টাি; রকম্বা সৃবষ্টি অথবাৎ ানুবষি।
স্রষ্টা অথবাৎ আোহ ানুবষি জন্য একটা জীবন- বযবস্থা রদবয়বছন োবক রতরন মবাবলবছন দীন,
সুতিাং রতরন রনবজই মসটাি সাবববভ্ৌ । ঐ দীবনি বিযই রতরন ানুবষি জীববন ো রকছু
প্রবয়াজন, আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, অথবনীরত, স াজনীরত, রশযা, এক কথায় বযরক্ত,
পরিবাি, মগাষ্ঠী, জারত মে মকান পেবাবয় অরবর্াি, অশারন্ত, অন্যায়, অপিািহীন একটা
স াজ গঠন মকাবি মসখাবন বাস কিাি জন্য তাি রসিান্ত রদবয় রদবয়বছন। ানুষ েরদ স্রষ্টাি ঐ
রসিান্ত অথবাৎ আবদশগুরল ম বন রনবয় মসই ম াতাববক তাি বযরক্তগত, পারিবারিক, সা ারজক
ও জাতীয় জীবন পরির্ারলত কবি তবব মস আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক ম বন রনবলা। আি েরদ মস
আোহি মদয়া রসিান্তগুরলবক অস্বীকাি কবি, তবব তাবক অরত অব্য ই অন্য একরট জীবনবযবস্থা অথবাৎ দীন দতিী মকাবি রনবত হবব, কািণ একটা জীবন- বযবস্থা ছাড়া ানুষ পৃরথবীবত
বাস মকািবত পাবি না, তা অসম্ভব। এই নতুন জীবন- বযবস্থা দতিী মকািবত মগবলই মসখাবন
অরত অব্য ই একরট মশষ রসিাবন্তি স্থান, অরিকাি থাকবত হবব; এবং মেবহতু স্রষ্টাি
সাবববভ্ৌ ত্ববক তযাগ কিা মহাল, মসবহতু এই মশষ রসিাবন্তি স্থান, কর্ত্ৃবত্ব অরিকাি
(Aut hor i t y ) মহাবত হবব সৃরষ্টি অথবাৎ ানুবষি।

স গ্র ানবজারত, ‘ম াসবল ’ মবাবল পরিরর্ত ১৫০ মকারটি এই জনসংখযাসহ, আজ স্রষ্টাি,
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ্) তযাগ মকাবি ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক গ্রহণ মকাবিবছ। এই দুই
সাবববভ্ৌ ত্ব রবপিীত খ
ু ী, একরট স্রষ্টাি, অন্যরট সৃবষ্টি; এ দু’রট সাংঘরষবক। আোহি
সাবববভ্ৌ বত্বি ওপিই এসলা প্ররতরষ্ঠত, এই সাবববভ্ৌ ত্ব ছাড়া মকান এসলা মনই। আোহি
এই সাবববভ্ৌ বত্বি রবরুবি দাজ্জাল আজ দাাঁরড়বয়বছ সৃরষ্টি অথবাৎ ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি
প্ররতভ্ূ, প্ররতরনরি মহাবয়। হওয়াি কথা রছবলা এই মে ‘লা এলাহা এো আোহ’ অথবাৎ আোহি
সাবববভ্ৌ বত্ব রবোবসি দাবীদাি ‘ম াসবল ’ মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযা রনবজবদি সববপ্রকাি
রববভ্দ ভ্ুবল মেবয় ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি প্ররতরনরি দাজ্জাবলি রবরুবি রুবখ দাাঁড়াবনা।
দুভ্বাগযক্রব তা মতা হয়ই নাই বিং এই ‘লা এলাহা এো আোহ’ রেকিকািী, ম াসবল হবাি
দাবীদাি জনসংখযাি প্রায় সবটাই হয় গণতি, না হয় িাজতি, না হয় স াজতি, না হয়
একনায়কতবিি মকান না মকানটা ম বন রনবয় দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয় আবছ।
দাজ্জাল , অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, পাশ্চাতয সভ্যতা প্রকা্য  মঘাষণা রদবয় রদবয়বছ,
একারিকবাি রদবয়বছ মে মস স স্ত পৃরথবীবত গণতি অথবাৎ ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব প্ররতষ্ঠা
মকািবব। এ কাজ মস অবনক আবগ আিম্ভ মকাবিবছ এবং তা বহু ুখী; পৃরথবীবযাপী প্রর্াি
ািযব (Medi a) , রশযা- বযবস্থাি ািযব এবং শরক্ত প্রবয়াগ মকাবি। দাজ্জাল ভ্াবলা মকাবি
জাবন মে তাি সম্মুবখ প্রিান বািা এসলা মবাবল দীনরট োি বুরনয়াদ, রভ্রর্ত্ই মহাল আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ্) অথবাৎ োি রসিান্ত ছাড়া আি কাবিাও রসিান্ত অস্বীকাি কিা। তাি
সম্মুবখ আি মকান বািা মনই, কািণ পৃরথবীি বারক জারতগুরল ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক
ইবতা বিযই ম বন রনবয়বছ। প্রর্াি (Medi a) ও রশযা- বযবস্থাি েবল ম াসবল মবাবল পরিরর্ত
এ জনসংখযাি মনতৃত্ব ও সংখযাগরিষ্ঠ ভ্াগ দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয় মগবছ। বারক
শুিু একরট যুদ্র সংখযা োিা দাজ্জাল মক ‘দাজ্জাল ’ মবাবল না বুবঝও শুিু মস ম াসবল মবাবল
পরিরর্ত এই জনসংখযাবক তাি হুকুব ি দাবস পরিণত কিাি মর্ষ্টা মকািবছ, এইটুকুি জন্য এই
হাশরক্তি রবরুবি দাাঁরড়বয়বছ।
দাজ্জাবলি ইহুদী- খৃষ্টান োরিক সভ্যতাি কাবছ আবছ রবিাট রবশাল সা রিক শরক্ত, এবং আবছ
প্রভ্ূত পারথবব সম্পদ। দাজ্জাল রববিািী এই যুদ্র সংখযাি কাবছ ওসব রকছুই মনই, তাবদি
পারথবব সম্পদ, মতল গযাস ইতযারদও তাবদি হাবত মনই, মসগুবলা তাবদি সিকািগুবলাি
হাবত, োিা ইবতা বিযই দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয় আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক
কােবযতঃ অস্বীকাি মকাবি দাজ্জাবলি অথবাৎ ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক তাবদি এলাহ মবাবল স্বীকাি
মকাবি রনবয়বছ। সুতিাং রিয়া মহাবয় তািা ভ্ুল কাজ মকািবছন। তািা এখাবন ওখাবন মবা া
োটাবচ্ছন, পেবটন মকন্দ্রগুরল ধ্বংস মকািবছন। তাবত দাজ্জাবলি মকান যরত না হওয়ায় তািা
শিীবি মবা া মবাঁবি আত্মঘারত মহাবচ্ছন। এবত দাজ্জাবলি কী যরত মহাবয়বছ? িিবত মগবল
রকছুই না। টুইন টাওয়াি মগবছ তাবত দাজ্জাবলি কী মহাবয়বছ? এখন ঐ স্থাবনই মসই টুইন
টাওয়াবিি মর্বয়ও বড় টাওয়াি দতিী মকািবছ। বিং দাজ্জাবলি এবত লাভ্ মহাবচ্ছ। পৃরথবীি
ানুষবক মস মবালবছ মে- দযাবখা! এিা রক িক সিাসী। এিা রনিীহ রনিপিাি ানুষ,
স্ত্রীবলাক, রশশু হতযা মকািবছ আত্মঘারত মবা া ম বি। এবদি িি,
াি, মজবল দাও, োাঁরস
দাও। পৃরথবী দাজ্জাবলি এ কথা ম বন রনবয়বছ এবং দাজ্জাবলি রনবদবশ ম াতাববক তাই মকািবছ,
কািণ ইংিারজ প্রবাদ বাকয Mi ght i s r i ght অথবাৎ হাশরক্তিবিি কথাই রঠক।

এ প্রবাদ বাকয মে সতয তা এ মথবকই প্র াণ হয় মে পৃরথবীি ানুষ টুইন টাওয়াবিি দুই আড়াই
হাজাি ানুষ হতযাি জন্য দাজ্জাবলি আখযারয়ত ‘সিাসীবদি’ ঘৃণা কবি, রকন্তু রহবিারশ া
নাগাসারকি কবয়ক লয নি- নািী, রশশু, বৃি- বৃিা হতযাি জন্য দাজ্জাল মক ঘৃণাবতা কবিই
না বিং তাি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয় আবছ, তাি একটু কৃপা মপবল রনবজবদি িন্য বন
কবি। টুইন- টাওয়াবি শুিু কােবযয নিনািী রছবলা, রকন্তু নাগাসারক রহবিারশ াবত নি- নািী,
রশশু, বৃি, বৃিা, পঙ্গু, রবকলাঙ্গ, হাসপাতাল ভ্রর্ত্ব মিাগী, স্কুল, কবলজ, সবই রছবলা
এবং ঐ সবই দাজ্জাল এট মবা া ম বি কবয়ক র রনবটি বিয পৃরথবীি বুক মথবক রনরশ্চি
মকাবি রদবয়বছ। গত কবয়ক বছি মিাবি দাজ্জাল (তদারনন্তন মসারভ্বয়ট ইউরনয়নসহ কািণ
মসারভ্বয়ট ইউরনয়নও ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্ব রবোসী) আেগারনস্তাবন এবং ইিাবক প্রায় প্ররতরদন
মবসা রিক ানুষ, নািী, রশশু, বৃি- বৃিা, পঙ্গু, মিাগী হতযা মকাবি মর্াবলবছ। এগুবলাি
ম াট সংখযা ‘সিাসীবদি’ মবা া এবং আত্মঘারত হা লায় মবসা রিক নি নািী রশশুি হতযাি
সংখযাি হাজাি গুণ মবশী। এ কাবজি জন্য মকউ দাজ্জাল মক সিাসী ববল না, তাবক ঘৃণাও
কবি না, তাি তাববদারি মকািবত পািবল গদ গদ রর্র্ত্ মহাবয় োয়। মকন? ঐ প্রবাদ বাকযMi ght i s r i ght , শরক্তই মহাল ন্যায়- অন্যাবয়ি ানদণ্ড।
হাসতয মহাবচ্ছ এই মে- আোহি িসুবলি ভ্রবষ্যিাণীি সতযায়ন মহাবচ্ছ এই মে, দাজ্জাল
মহাবচ্ছ বর্ত্ব াবনি ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, তাি বাহন মহাবচ্ছ োরিক প্রেুরক্ত (Sci ent i f i c
Technol ogy ) , মে বাহবনি হাবত, শিীবি অজস্র েুিাস্ত্র, মবা ারু রব ান, েুি- জাহাজ,
টযাঙ্ক, কা ান, মযপণাস্ত্র এবং আণরবক মবা া ইতযারদ। এই অবস্ত্রি শরক্তবত হাশরক্তিি
মহাবয় মস ানবজারতবক মবালবছ, মতা িা আ াবক প্রভ্ু (িব) মবাবল স্বীকাি কবিা, আ াি
আবদশ পালন কবিা, এবং মতা িা স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ্) তযাগ মকাবি ানুবষি
সাবববভ্ৌ ত্ব গ্রহণ কবিা। স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব অবনক পুিাবনা বযাপাি, ওটা অবকবজা মহাবয়
মগবছ। তবুও মতা িা োি োি ি ব পালন কবিা মকান স স্যা মনই। ুসল ান, মতা িা েত
খুরশ লম্বা দারড় মিবখ, ম াছ মকবট মেবল, পাজা া হাাঁটু পেবন্ত মটবন উরঠবয় সরজবদ মদৌাঁড়াও,
মসখাবন ঘণ্টাি পি ঘণ্টা না াে পবড়া, আ াি মকান আপরর্ত্ মনই; খৃষ্টান, তুর লম্বা মজাব্বা
মপাবি, গলায় ক্রুশ ঝুরলবয়, গীজবায় মেবয় েত খুরশ নীরতবাকয, বক্তৃতা মকািবত র্াও কবিা,
আ াি মকান আপরর্ত্ মনই; মবৌি, তুর মগরুয়া বসন গাবয় রদবয়,
াথা ন্যাড়া মকাবি,
রভ্যা মকাবি খাবাি সংগ্রহ মকাবি পযাবগার্ায় মেবয় বুবিি ুরর্ত্বি সা বন মবাবস েত খুরশ ‘বুিং
স্বিণং গচ্ছা ী, সংঘং স্বিণং গচ্ছা ী’ গাও মকান আপরর্ত্ মনই; রহন্দু, তুর না াবরল গাবয়
রদবয় কপাবল রসাঁদুি আি র্ন্দবনি মোটা রদবয় মতা াবদি হাজাবিা িক
রন্দবিি মেটায় খুরশ
মেবয় হাজাবিা িক ুরর্ত্বি সা বন মবাবস ঘণ্টা বাজাও, মকান আপরর্ত্ মনই; ইহুদী, মতা িা
লম্বা আলখালা গাবয় রদবয় াথায় উাঁর্ু টুরপ মপাবি, বুবক মর্রভ্বর্ি স্টাি ঝুরলবয় রসনাগবগ মেবয়
প্রাথবনা কবিা, মকান আপরর্ত্ মনই। আপরর্ত্ মতা মনইই, বিং এগুবলা মতা িা েত মবরশ মকািবব
আর তত খুরশ হববা; কািণ মতা িা ওগুবলা রনবয় েত মবরশ বযস্ত থাকবব আর তত রনিাপদ
হববা।
রকন্তু সাবিান! কখবনা সাবববভ্ৌ বত্বি বযাপাবি প্রশ্ন তুবলা না, ও বযাপাবি োয়সালা মহাবয়
মগবছ। আর ানবজারতবক বািয মকাবিরছ আ াবক প্রভ্ু (িব) মবাবল ম বন রনবত; অথবাৎ আ াি
উপবদশ ম বন রনবত। আ াি উপবদশই আ াি আবদশ। এবং তাবদি সা রষ্টক জীববন অথবাৎ
িাষ্ট্র, আথব- সা ারজক জীববন ানুষবক সাবববভ্ৌ (এলাহ্) মবাবল ম বন রনবত বািয মকাবিরছ।

েরদ মকানও বযরক্ত বা দল আ াি উপবদশ অথবাৎ আবদবশি রবরুিার্ািণ কবি তবব মসই বযরক্ত
বা দল মেই িাবষ্ট্রি বারসন্দা মসই িাবষ্ট্রি সিকািবক আ াি অসন্তুরষ্ট জারনবয় রদবলই আ াি
ম জাজ খুরশ িাখাি জন্য মসই িাবষ্ট্রি সিকাি তাি সববশরক্ত রনবয় মসই বযরক্ত বা দবলি ওপি
ঝাাঁরপবয় মপাবড় মসটাবক ধ্বংস মকাবি মদয়; আ াি রকছুই মকািবত হয় না। আি েরদ মকান িাষ্ট্র
আ াি আবদশ ানবত গরড় রস কবি বা অ ান্যই কবি তবব প্রথ ত আর মস িাবষ্ট্রি রবরুবি
রনবষিাজ্ঞা (Sanct i on ) আবিাপ মকারি। মেবহতু পৃরথবীি স স্ত িাষ্ট্রই আ াি প্রভ্ুত্ববক
(িবুরবয়াহ্) ও ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি রনবয়বছ, মসবহতু তািা আ াি উপবদশ
(আবদশ) অনুোয়ী মস িাবষ্ট্রি সবঙ্গ বযবসা- বারণজয, মোগাবোগ বে মকাবি রদবয় মসটাবক প্রর্ণ্ড
অসুরবিাি বিয রনবযপ কবি। তাবত েরদ কাজ না হয় তবব আর মস িাবষ্ট্রি রবরুবি অববিাি
(Embar go) স্থাপন মকারি। বারক পৃরথবীি সবঙ্গ মসটাি স স্ত িক সম্পকব মকবট রদবয় মসটাবক
র্ািরদক মথবক অবরুি মকাবি মদই।
এবতও েরদ মস িাষ্ট্র আ াি প্রভ্ুত্ব ও ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি কাবছ আত্মস পবণ না কবি তবব
আর মসটাবক সা রিকভ্াবব আক্র ণ মকাবি মস িাষ্ট্র দখল মকাবি রনবয় মসখাবন আ াি আনুগতয
ও ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব স্বীকািকািী সিকাি স্থাপন মকারি। এই প্ররক্রয়ায় ঐ িাবষ্ট্রি লয লয
ানুষ আ াি মবা া, মযপণাস্ত্র, কা াবনি হা লায় রনহত হয়। মকারট মকারট রশশু, বৃি- বৃিা
পঙ্গু, রবকলাঙ্গ হয়। মস মদবশি স স্ত স্থাপনা ধ্বংস হয়। এ সবেও আ াবক তা মকািবত হবব
কািণ স স্ত পৃরথবীবত আ াি প্রভ্ুত্ব (িবুরবয়াহ্) ও স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ববক (উলুরহয়াহ্) হরটবয়
ানুবষি স রষ্টগত জীববন ানুবষিই সাবববভ্ৌ ত্ববক প্ররতষ্ঠা আ াি অঙ্গীকাি, আ াি ক্রুবসর্
(Cr usade ) । এ ক্রুবসবর্ আর ইবতা বিযই সাবববভ্ৌ বত্বি বযাপাবি রবেজয়ী মহাবয়রছ। ানুবষি
সাবববভ্ৌ ত্ব সববত্র প্ররতষ্ঠা মহাবয়বছ। স্রষ্টাি সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ্) আি মকাথাও মনই। রকন্তু
আ াি প্রভ্ুত্ববক (িবুরবয়াহ্) এখবনা রকছু রকছু িাষ্ট্র সম্পূণবভ্াবব ম বন রনবত অস্বীকাি মকািবছ।
তাবদি বিয দু’রট িাষ্ট্রবক রনবষিাজ্ঞা আবিাপ মকাবি ও পবি অববিাি মকাবিও বাগ ানাবত না
মপবি তাবদি সা রিকভ্াবব আক্র ণ মকাবি পিারজত মকাবি আ াি অবািয সিকাি ভ্ারগবয়
রদবয় মসখাবন আ াি একান্ত অনুগত সিকাি য তায় মবারসবয়রছ। আিও েরদ মকান িাষ্ট্র আ াি
প্রভ্ুত্ব ানবত িারজ না হয় তবব তাবদিও দশা ঐ দুই িাবষ্ট্রি তই হবব।
দাজ্জাবলি এই দাবী, এই হুকুব ি রবরুবি বলাি রববশষ রকছুই মনই। বাস্তবতাবক (Real i t y )
স্বীকাি মকাবি রনবয় রহসাব মকািবল মদখা োয় মে স্রষ্টা আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব (উলুরহয়াহ, লা
এলাহা এো আোহ) ও ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি িবে ইবতা বিযই আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব পিারজত
মহাবয় মগবছ। কািণ অরত সিল- োি সবঙ্গ দাজ্জাবলি িে অথবাৎ আোহি সাবববভ্ৌ বত্বি
িযাকািী ম াসবল মবাবল পরিরর্ত জনসংখযারট, ‘লা এলাহা এো আোহ’ কবল াি ভ্ুল অথব
মকাবি এলাহ শবব্দি অথববক এক াত্র হুকু দাতাি বদবল এক াত্র উপাস্য মবাবল রূপান্তি মকাবি
স রষ্টগত, জাতীয় জীববন আোহি প্ররতরট আবদশবক প্রতযাখযান মকাবি, ইহুদী- খৃষ্টানবদি
আবদশ প্ররতপালন মকাবি, পৃরথবী য় লয লয র্াকরর্কয য় সরজদ দতিী মকাবি তাবত হািু িা মকাবি এবাদত মকাবি দাজ্জাবলি সাবববভ্ৌ ত্ববক ম বন রনবয় তাি পয মহাবয় মগবছ। এই
জনসংখযারট মে এ ন মকািবব তা আোহি িসুল বহু পূবববই ভ্রবষ্যিাণী মকাবি মগবছন (পরিরর্রত
অিযায় ১২ নং হাদীস এবং ঐ অিযাবয়ি মশবষ ক এবং খ হাদীস), এ ন রক আোহি
সাবববভ্ৌ বত্বি মকন্দ্র ও তাাঁি নবীি রদনাি অরভ্ভ্াবক িাজশরক্তরট পেব ন্ত দাজ্জাবলি পাবয়
সাজদায় অবনত মহাবয় মগবছ, তাি আবদশ প্রাণপবণ পালন মকাবি মর্াবলবছ। না মকািবল

দাজ্জাবলি আবদবশ তাি রসংহাসন হািাবাি ভ্য় আবছ। অনুরূপ অবস্থা িযপ্রাবর্যি সবগুরল
িাজতি ও আ ীিতবিি। এ তিগুরলও ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্বি অঙ্গীভ্ুত। এিা সব এখন
দাজ্জাবলি শরক্ত বলবয়ি বিয আবি। এি বাইবি মে ম াসবল নাব ি জনসংখযা মিাবয়বছ
মসগুরলি শাসকবেণী ানুবষি সাবববভ্ৌ বত্ব রবোসী অথবাৎ দাজ্জাবলি অনুসািী।
তাবহাবল রক সব আশাই মশষ? না; তা নয়। তা মে নয় তাি কবয়করট কািণ আবছ। প্রথ
কািণ মহাল এই মে, আোহ তাাঁি মকািাবন তাাঁি মশষ িসুলবক িহ াতুরেল আ’লার ন মবাবলবছন
(মকািান- সুিা আরম্বয়া, আয়াত ১০৭)। অথবাৎ মশষ নবী ম াহাম্মদ (দঃ) স স ানবজারতি
জন্য আোহি মপ্ররিত িহ ত। োিা তাাঁবক এবং তাাঁি ািযব মপ্ররিত দীন, জীবন- বযবস্থা ম বন
রনবয় মসটাবক তাবদি জীববন কােবযকি মকািবব শুিু তাবদি জন্যই রতরন আোহি িহ ত। আোহ
মবাবলবছন রতরন তাাঁি িসুলবক স স্ত ানবজারতি জন্য িহ ত রহসাবব মপ্রিণ মকাবিবছনকাবজই এক স য় স স্ত ানবজারত তাাঁবক আোহি িসুল রহসাবব ম বন রনবয় তাি ািযব
পাওয়া দীনুল হক (সরঠক জীবন- বযবস্থা) তাবদি জীববন কােবযকি, প্ররতষ্ঠা মকািবব। তা না
মহাবল আোহি মদয়া িহ াতুরেল আ’লার ন উপারি অথবহীন মহাবয় োয়। তা অসম্ভব।
রিতীয় কািণ- আোহি িসুল ভ্রবষ্যিাণী মকাবিবছন- আোহ েতরদন র্ান ততরদন মতা াবদি
বিয নবুয়াত থাকবব (অথবাৎ রতরন স্বয়ং)। তািপি আোহ তা উরঠবয় রনববন। তািপি হবব
নবুয়াবতি পিরতবত মখলােত; েতরদন আোহ র্ান ততরদন তা থাকবব, তািপি আোহ তা
উরঠবয় রনববন। তািপি আসবব ুলকান (িাজতি); েতরদন আোহ র্ান ততরদন থাকবব,
তািপি আোহ তা উরঠবয় রনববন। তািপি আসবব জাবারিয়াত (শরক্ত প্রবয়াগ, মজািজবিদরস্ত ূলক শাসন)। তািপি আসবব নবুয়াবতি পিরতবত মখলােত (দালাবয়লু নবুয়াতবায়হাকী,
ুসনাদ- আহ দ রবন হাম্বল, ম শকাত)। িসুলাোহি এই ভ্রবষ্যিাণীি অরিকাংশ
রনখুাঁতভ্াবব বাস্তবারয়ত মহাবয়বছ। প্রথ ও রিতীয় অংশবতা রবতবকবি বাইবি। তািপি তৃতীয়
অংশ ইরতহাস। উ াইয়া েুবগ মখলােবতি পিরত বদরলবয় িাজতবি রূপান্তরিত মহাল, েরদও
িাজননরতক কািবণ ও ানুষবক মিাাঁকা মদওয়াি জন্য না মখলােতই মিাইবলা। স স্ত পৃরথবীবতই
তখন িাজতি র্ালু রছবলা; এসলাব ি মখলােত তখন তাবদি সার ল মহাবয় মগবলা। পৃরথবী য়
ঐ িাজতি র্লবলা কবয়ক শতাব্দী। তািপি ৪৭৪ বছি আবগ দাজ্জাবলি জন্ম হবাি পি িীবি
িীবি পৃরথবীি িাজতিগুরল মলাপ মপবয় মসখাবন দাজ্জাবলি অনুসািী রবরভ্ন্ন তি, বাদ, ইেম্
(- i sm) , মক্ররস (- cr acy ) ইতযারদ আসীন মহাল। আিম্ভ মহাল িসুল বরণবত জাবারিয়াত,
শরক্তি শাসন, Mi ght i s r i ght - এি শাসন, দাজ্জাবলি শাসন এবং এখন এটাই মর্ালবছ।
সুসংবাদ এই মে এি অবসান মঘাটবব এবং এি পি এনশা’আোহ আসবছ নবুয়াবতি পিরতবত
মখলােত। এবং মসটা আসবছ ঈসাি (আঃ) হাবত দাজ্জাবলি ধ্বংবসি পি।
তৃতীয় কািণ- আোহি িসুল একরদন মবালবলন- সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও। আ াি
উম্মাহি উদাহিণ এ ন এক বৃরষ্টি ত, োি প্রথ ভ্াবলা না মশষ ভ্াবলা বলা োয় না। ... এই
উম্মাহ ধ্বংস হবব মক ন মকাবি োি প্রথব আর ,
বিয াহ্দী এবং মশবষ ঈসা; রকন্তু এি
িযখাবন আবছ রবভ্রান্তিা; তািা আ াি মকউ নয়, আর ও তাবদি মকউ নই (হাদীস- আনাস
(িাঃ) মথবক রতির রে; জােি (িাঃ) মথবক িারেন)।
আোহি িসুবলি এই কথা মথবক মবাঝা োয় মে আবখিী ে ানায়, মশষ েুবগ, বাইবববলি
ভ্াষায় Last hour - এ এই উম্মাহি ানুষ আবাি এ ন ানুবষ পরিণত হবব োিা িসুবলি
েুবগি ানুবষি তই হবব। এবং এই উম্মাহি দুই প্রাবন্তি ানুবষি এ নই র ল হবব মে উম্মাহি

স্রষ্টা স্বয়ং িসুবলি পবযই বলা ুশরকল হবব মকানটা ভ্াবলা। মশাকি আলহা বদাবলোহ।
আোহি িসুবলি এই হাদীস মথবক পরিষ্কাি মহাবয় োবচ্ছ আবিকরট সতয, মে সতযরট আ িা
অথবাৎ মহেবুত তওহীদ বািবাি মবাবল আসরছ এবং সতযরট বলাি জন্য,
ানুষবক মবাঝাবাি
মর্ষ্টাি জন্য আ িা প্রর্ণ্ড বািাি সম্মুখীন মহারচ্ছ, রববশষ মকাবি বর্ত্ব ান রবকৃত এসলাব ি
আবল মেণীি কাছ মথবক অপ ারনত মহারচ্ছ, রনগৃরহত মহারচ্ছ; মস সতয মহাবচ্ছ এই মে
আোহি িসুবলি ৬০/৭০ বছি পি মথবক ভ্রবষ্যবত াহ্দী (আঃ) পেবন্ত মে স য় অথবাৎ
বর্ত্ব াবনি ম াসবল না িািী এই জনসংখযা িসুবলি মকউ নয়, এবং িসুলও তাবদি মকউ নন।
আোহি িসুল োবদি মকউ নন, এবং োিা িসুবলি মকউ নয় তািা রক ম াসবল বা ম া’ম ন
বা উম্মবত ম াহাম্মদী? অব্য ই নয়। এই জন্য নয় মে িসুল ও াহ্দীি অন্তববরর্ত্বকালীন
ম াসবল না িািী বর্ত্ব াবনি এই জনসংখযারট আোহি অরস্তত্ববক, তাাঁি একত্ববক রবোস কবি
না, রকন্তু তাাঁি সাবববভ্ৌ ত্ব অস্বীকাি মকাবি দাজ্জাবলি অথবাৎ জুরর্ও- খৃষ্টান সভ্যতাি, মে
সভ্যতাি সাবববভ্ৌ ত্ব আোহি নয়, ানুবষি, তা ম বন রনবয় তাি আনুগতয মকািবছ।
রঠক এই অবস্থা রছবলা আিববি ানুবষি মর্ৌদেশশ’ বছি আবগ েখন আোহ তাাঁি িসুলবক মসখাবন
পাঠাবলন। তখনকাি ঐ আিবিা আোহি অরস্তত্ব ও একবত্ব মত রন রবোস মকািবতা মে ন আজ
আ িা মকারি; রতরন মে স্রষ্টা, প্ররতপালক, সব রকছুি রনয়া ক, রতরন মে সববশরক্ত ান এ
সব রকছুই তািা রবোস মকািবতা (মকািান- সুিা েুখরুে, আয়াত ৯; সুিা আন্কাবুত,
আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুিা মলাক ান, আয়াত ২৫)। তািা এবিাহী বক (আঃ) আোহি নবী
মবাবল রবোস মকািবতা; রনবজবদি র োবত এবিাহী মবাবল রবোস মকািবতা; এবিাহী
(আঃ) িািা পুনরনবর বত কাবাবক আোহি ঘি মবাবল রবোস মকািবতা; কাবাি রদবক ুখ মকাবি
এবিাহীব ি (আঃ) মশখাবনা পিরতবত সালাহ (না াে) কাবয় মকািবতা; কাবাবক মকন্দ্র মকাবি
বছবি একবাি হজ্ব মকািবতা; কাবা তওয়াে (পরিক্র া) মকািবতা; মসখাবন মেবয় আোহি
িাস্তায় পশু মকািবানী মকািবতা; বছবি এক াস, ি াদান াবস সও (মিাো) পালন
মকািবতা; এ ন রক প্রবতযবক এবিাহীব ি (আঃ) মশখাবনা খাত্না মকািবতা। তািা প্ররত কাবজ
আোহি না রনবতা, দরলল ইতযারদ রলখবত, রববয়- শাদীি কারবন রলখবত তািা প্রথব ই
ওপবি আোহি না রলবখ আিম্ভ মকািবতা। আ িা মে ন এখন মলরখ মবসব োবহি িহ ান
আি িরহ , তািা মলখবতা মবসব কা আোহুম্মা; একই অথব। তাবহাবল োবদি বিয আোহি
িসুল তওহীদ অথবাৎ আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব প্ররতষ্ঠাি জন্য আসবলন তাবদি সাবথ বর্ত্ব াবনি
ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযাি তোৎ মকাথায়? েরদ ববলন মে তািা ুরর্ত্বপূজা
মকািবতা তবব তাি জবাব মহাবচ্ছ এই মে ঐ ম াশবিক আিবিা ঐ ুরর্ত্বগুবলাবক আোহ মবাবল
রবোস মকািবতা না, তাবদি স্রষ্টা মবাবলও রবোস মকািবতা না, তাবদি প্রভ্ু (িব) মবাবলও
রবোস মকািবতা না। একটু আবগই মকািাবনি মে আয়াতগুরলি উিৃরত রদবয়রছ মেগুবলায় আোহ
তাাঁি িসুলবক মবালবছন তাবদি প্রশ্ন মকািবত, ম াশবিকবদি জবাব মথবকই, মে জবাবগুরল
আোহ স্বয়ং রদবচ্ছন ম াশবিকবদি পয মথবক তা মথবকই পরিষ্কাি মহাবয় োয়। তাবহাবল
আিববদি কাবছ ঐ ুরর্ত্বগুরল কী রছবলা? তাবদি কাবছ ঐ ুরর্ত্বগুরল আোহ রছবলা না, তািা
রবোস মকািবতা ওগুরল আোহি রনকটবর্ত্বী, ঘরনষ্ঠ এবং রপ্রয়জন। তািা ওগুরলি পূজা মকািবতা
দু’মটা কািবণ- এক) মেবহতু ওগুবলা আোহি ঘরনষ্ঠ মসবহতু তািা পূজািীবদি পয মহাবয় মকান
বযাপাবি আোহি কাবছ সুপারিশ মকািবল আোহ তা ঞ্জুি মকািববন। মে ন মিাগ- মশাক মথবক
ুরক্ত, বযবসা- বারণবজয সােলয, মকান রবপদ মথবক উিাি ইতযারদ। এ কথাি প্র াণ এই মে,
স্বয়ং আোহ মবালবছন- তািা আোহ বযতীত োি এবাদত কবি তা তাবদি যরতও মকািবত পাবি

না, উপকািও মকািবত পাবি না। তািা ববল, ‘এইগুরল আোহি রনকট আ াবদি
সুপারিশকািী’ ( মকািান- সুিা ইউনুস, আয়াত ১৮)। দুই) তািা রবোস মকািবতা মে মেবহতু
ঐ ুরর্ত্বগুরল, ঐ মদব- মদবীগুরল আোহি ঘরনষ্ঠ ও রপ্রয় কাবজই তাবদি পূজা মকাবি তাবদি
সন্তুষ্ট মকািবত পািবল তািা পূজািীবদি আোহি সারন্নিয (কুিরবয়াহ্) এবন মদবব। এ বযাপাবিও
আোহ মবাবলবছন- োিা আোহি পরিববর্ত্ব অন্যবক অরভ্ভ্াবকরূবপ গ্রহণ কবি তািা ববল,
‘আ িা মতা এবদি পূজা এ জন্যই মকারি মে, এিা আ াবদিবক আোহি সারন্নবিয এবন
রদবব’( মকািান- সুিা েু াি, আয়াত ৩)। মদখা োবচ্ছ- আিব ম াশবিকবদি ুরর্ত্বপূজাি
মপছবন দু’মটা উবদেশ্য  রছবলা, একরট দুরনয়াদািী, অন্যরট আবখিাত। ঐ ুরর্ত্বগুরলবক আিববি
ম াশবিকিা কখনই আোহি স্থাবন বসায় নাই।
তাবহাবল প্রশ্ন মহাবচ্ছ- আজ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযারট (মকান উম্মাহ নয়) মে
দীনটাবক পালন মকাবি রনবজবদি ম া’ম ন, ম াসবল ও উম্মবত ম াহাম্মদী মবাবল রবোস কবি
এবং ৃতুযি পি জান্নাবত অথবাৎ মববহশবত োবাি আশা কবি ঐ জনসংখযারট এবং আিববি ঐ
ম াশবিকবদি জারতরট োি বিয তাবদি মহদায়াহি জন্য আোহ তাাঁি িসুল মপ্রিণ মকািবলন এ
দু’মটাি বিয প্রবভ্দ মকাথায়? কথাটা আিও পরিষ্কাি মকািরছ। বর্ত্ব াবনি এই দীন পাাঁর্রট
মিাকবনি (স্তম্ভ) ওপি দাাঁরড়বয় আবছ, এ কথায় মকান সবন্দহ আবছ রক? অব্য ই নয়; এবং
মসগুরল মহাবলা- ১) কবল া, ২) সালাহ (না াে), ৩) োকাহ, ৪) হজ্ব, ৫) সও (মিাো)।
োিা এগুরলি ওপি রবোস স্থাপন মকাবি ওগুরল পালন কবিন তাবদি বলা হয় ম া’ম ন,
ম াসবল ও উম্মবত ম াহাম্মদী। এখন মদখা োক তদারনন্তন আিববদি সাবথ অর ল মকাথায়।
১) কবল া। বর্ত্ব াবনি এই ম াসবল মবাবল পরিরর্ত জনসংখযা রবোস কবি আোহ এক, রতরন
উপাস্য, রতরন স্রষ্টা, রতরন িযাকর্ত্বা, রতরন িব অথবাৎ ভ্িণ- মপাষণকািী, রতরন
সববশরক্ত ান, রতরন পি দয়ালু, পি য াশীল ইতযারদ আিও অবনক রকছু। ঐ স বয়ি
আিবিাও রঠক এই কথাই রবোস মকািবতা। মকািাবন আোহ রনবজ এ কথাি সাযয রদবচ্ছন
(মকািান- সুিা েুখরুে, আয়াত ৯; সুিা আন্কাবুত, আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুিা মলাক ান,
আয়াত ২৫)।
২) সালাহ (না াে)। ম াসবল মবাবল পরিরর্ত বর্ত্ব াবনি এই জনসংখযাি ত ঐ ম াশবিক
আিবিাও আোহি ঘি কাবাি রদবক ুখ মকাবি সালাহ কাবয় মকািবতা এ কথা ইরতহাস।
আোহি িসুবলি ক্রীতদাস, পবি ুক্ত ও তাাঁি সন্তান রহসাবব গৃহীত োবয়দবক (িাঃ) খুাঁজবত
খুাঁজবত তাি বাপ- র্ার্ািা েখন শুনবত মপবলন মে োবয়দ (িাঃ) ক্কায় ম াহাম্মদ (দঃ) নাব ি
একজন মলাবকি কাবছ আবছ রেরন আোহি নবী হবাি দাবী মকািবছন। এ খবি শুবন তািা উর্ত্ি
আিব মথবক ক্কায় এবস মলাকজনবক রজজ্ঞাসা মকািবলন- আ িা ম াহাম্মদ (দঃ) নাব ি
একজন মলাকবক খুাঁজরছ, তাাঁবক মকাথায় পাওয়া োবব। মলাকজন বলবলা- না াবেি স য়
কাবায় োববন, মদখববন একজন মলাক অন্য সব না ােী মথবক রবরচ্ছন্ন, আলাদা মহাবয় একা
না াে পড়বছন, রতরনই আপনািা োবক খুাঁজবছন রতরন, ম াহাম্মদ (দঃ); অথবাৎ ক্কাি
ম াশবিকিা কাবাি রদবক ুখ মকাবি জা াবত সালাহ (না াে) কাবয় মকািবতা। অব্য  ঐ
সালাহ আোহি নবী এবিাহীব ি (আঃ) মশখাবনা পিরতি রছবলা, মশষ িসুলাোহি পিরতবত
রছবলা না। বর্ত্ব াবনি সালাবতি এই রনয় পিরত পবি এবসবছ।
৩) োকাহ। মে উবদেশব্য  োকাহ মদওয়া অথবাৎ রনবজি উপারজবত অথব মথবক স াবজি অন্য দুঃস্থ,
গরিব বা অবন্যি প্রবয়াজন পূণব মকািবত সাহােয মদয়া মস অবথব ঐ ম াশবিকিাও তাবদি

উপারজবত সম্পদ মথবক বহু দান- খয়িাত মকািবতা, এটাও ইরতহাস। তাবদি বিয হাবত
তাঈ’ি ত আবিা অবনক দানশীল রছবলা। আোহ তাাঁি মশষ িসুবলি ািযব মসই অরনয়র ত,
ইচ্ছাকৃত দানবক একটা শৃংখলাি (Di sci pl i ne) বিয এবন এটাবক শতকিা আড়াই (২ ১/২)
ভ্াবগ রনবেন মকাবিবছন।
৪) হজ্ব। এ কথা ইরতহাস মে তদারনন্তন ম াশবিক আিবিা বছবি একবাি কাবাবক মকন্দ্র মকাবি
হজ্ব পালন মকািবতা। তাবদি ঐ হবজ্বি স য়,
াস, তারিখ, রনয় কানুন প্রায় বর্ত্ব াবনি
হবজ্বি তই রছবলা।
৫) সও (মিাো)। তখনকাি ম াশবিকিাও বর্ত্ব াবনি দীবনি তই ি াদান াবসই এক াস
সও (মিাো) পালন মকািবতা। ঐ ম াশবিক আিববদি সাবথ তাবহাবল বর্ত্ব াবনি ম াসবল
মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযাি তোৎ কী এবং মকাথায়? ঐ আিববদি বিয েরদ িসুল
পাঠাবনাি প্রবয়াজন মহাবয় থাবক তবব এখনকাি এই জনসংখযাি অবস্থা কী?
উর্ত্ি মহাবচ্ছ- অতসব এবাদত সবেও, আোহি অরস্তবত্ব ও একবত্ব রবোস (ঈ ান) থাকা
সবেও, কাবাবক আোহি ঘি মবাবল রবোস কিা সবেও, কাবাি রদবক ুখ মকাবি সালাহ
(না াে) কাবয় কিা সবেও, আোহি সন্তুরষ্টি জন্য দীন দরিবদ্রি জন্য দান- খয়িাত
(োকাবতি ত) কিা সবেও, প্ররত বছি কাবা মকরন্দ্রক হজ্ব কিা সবেও, ি াদান াবস সও
(মিাো) কিা সবেও, এ ন রক প্রবতযবক খাত্না কিা সবেও ঐ আিবিা ম াশবিক রছবলা,
কািণ তাবদি বিয আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব, ‘লা এলাহা এো আোহ’ রছবলা না। তাবদি
সাবববভ্ৌ , এলাহ রছবলা কাবা ঘবিি অরভ্ভ্াবক, মকািাবয়শিা। তাবদি দীন রছবলা
মকািাবয়শিা মে রসিান্ত মদবব তা পালন কিা। আজ মে ন এই জারতি এলাহ মহাল দাজ্জাল ।
এবং দীন মহাল ানবিরর্ত জীবন- বযবস্থা, তি, ি, বাদ, ক্রযারস ইতযারদ।
বর্ত্ব াবনি ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযা ঐ ম াশবিক আিববদি তই আোহি
অরস্তবত্ব, একবত্ব রবোসী, সালাহ (না াে) কাবয় কবি, আোহি সন্তুরষ্টি জন্য দান- খয়িাত
(োকাহ) কবি, বছবি একবাি হজ্ব কবি, কাবা তওয়াে কবি, ি াদান াবস সও (মিাো)
িাবখ এবং খাত্না কবি রকন্তু ঐ আিববদি তই এ জনসংখযা আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব তযাগ মকাবি
দাজ্জাবলি অথবাৎ ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ববক গ্রহণ মকাবি ানুবষি রসিান্ত পালন মকািবছ তাবদি
জাতীয় জীববন। এই পথভ্রষ্টতাি সাংঘারতক ভ্ুবলি এক াত্র কািণ মহাবচ্ছ কবল াি, ‘লা
এলাহা এো আোহ’ি এলাহ শবব্দি অথববক বদরলবয় া’বুদ অথবাৎ উপাস্য কিা। অথবাৎ আোহ
এক াত্র ‘আবদশদাতা, সাবববভ্ৌ ’ মথবক বদরলবয় এক াত্র ‘উপাবস্য’ পরিণত কিা ো
আিববি ম াশবিকিা মকাবিরছবলা এবং তা মকাবি তাবদি স স্ত এবাদত সবেও ম াশবিক মহাবয়
রগবয়রছবলা। এবং এ জন্যই আোহ তাাঁি িসুলবক পারঠবয়রছবলন তাাঁি সাবববভ্ৌ ত্ববক আবাি
প্ররতষ্ঠা মকািবত এবং তাই তাাঁি িসুল এবস সাো পাহাবড় দাাঁরড়বয় ক্কাি স স্ত ানুষবক মর্বক
এবন প্রথব ই মবাবলরছবলন- বল (রবোস কি) ‘লা এলাহা এো আোহ’। ‘লা এলাহা এো
আোহ’ি অথব েরদ আোহ ছাড়া া’বুদ অথবাৎ উপাস্য হয় তবব িসুলাোহি ঐ র্াক অথবহীন
কািণ ঐ ম াশবিকিা না াে মপাবড়, আোহি িাস্তায় খির্ মকাবি, হজ্ব মকাবি ও ি াদাবনি
মিাো মিবখ আোহি উপাসক মহাবয়ই রছবলা, তাবদি আবাি আোহবক উপাস্য া’বুদ মবাবল
রবোস কিাি জন্য র্াক মদবাি প্রবয়াজন রক? আিববি এ ম াশবিকিা রক না াে, দানখয়িাত, হজ্ব, মিাো এগুরল ঐ মদববদবীি উবদেশব্য  মকািবতা? অব্য ই নয়- তািা আোহি
এবাদত রহসাবব মকািবতা। ম াশবিকিা রক উবদেশব্য  মদব- মদবীি পূজা মকািবতা তা আোহ

রনবজ তাাঁি মকািাবন পরিষ্কাি মবাবল রদবয়বছন (মকািান- সুিা েু াি,
ইউনুস, আয়াত ১৮)।

আয়াত ৩;

সুিা

তাবহাবল মদখা োবচ্ছ মে আদ (আঃ) মথবক শুরু মকাবি আোহি মশষ িসুল পেবন্ত েত নবীিসুল পৃরথবীবত এবসবছন এবং মশষ িসুল সাোয় উবঠ স ববত ানুষবক মে র্াক রদবলন মসটা
‘লা এলাহা এো আোহ, আোহ ছাড়া আি মকান আবদশদাতা মনই’, ‘লা া’বুদ এো
আোহ’ অথবাৎ ‘আোহ ছাড়া উপাস্য মনই’ নয়। আদ (আঃ) মথবক ম াহাম্মদ (দঃ) পেবন্ত মকান
নবী অন্য মকান কবল া রনবয় আবসন নাই। আোহি মশষ মকতাব মকািাবন একরটবাবিি জন্যও
লা া’বুদ এো আোহ মনই। আোহ ছাড়া অন্য মকান া’বুদ মনই এটা অরত সতয রকন্তু মসটা
কবল া নয়, এ দীবনি রভ্রর্ত্ নয়, এ কবল া পাঠ মকাবি অন্য দীবনি মকান ানুষ এই দীবন
প্রববশ মকািবত পািবব না। এ দীবন প্রববশ মকািবত মহাবল তাবক মে কাবল টা অব্য ই ুবখ
উচ্চািণ মকািবত হবব, অন্তবি রবোস মকািবত হবব এবং কাবজ পরিণত মকািবত হবব মসটা
মহাবচ্ছ ‘লা এলাহা এো আোহ’, আোহ ছাড়া আি মকান আবদশদাতা মনই। হুকু দাতা,
আবদশদাতা আবদশ মকািবল তবব মতা এবাদত, আবদশ মকাবিবছন মবাবলই মতা এবাদত কিা
হয়, আবদশ না মকািবল মতা এবাদত মকািবত মহাত না, সুতিাং আবদশ আবগ, আবদশ
পালন অথবাৎ এবাদত পবি (বল, ‘আর আরদষ্ট মহাবয়রছ আোহি আনুগবতয রবশুিরর্র্ত্,
অকপট মহাবয় তাাঁি এবাদত মকািবত।’ ( মকািান- সুিা েু াি, আয়াত ১১); এলাহ আবগ,
া’বুদ পবি। এলাহ এবং া’বুদ দু’রট আোদা শব্দ, রভ্ন্ন অথব।
দীনুল হবকি, এসলাব ি কবল াি অনুবাবদি এবং মসই ভ্ুল অনুবাদবক রবোস কিাি েল রক
মহাবয়বছ? েল এই মহাবয়বছ মে ম াসবল মবাবল পরিরর্ত এই জনসংখযারট আোহি এবাদত
কিাি জন্য পৃরথবীবত লয লয সুদৃ্য , জাক- জ কপূণব সরজদ দতিী মকাবি সালাহ (না াে)
পড়বছ, োকাহ রদবচ্ছ, হজ্ব মকািবছ, মিাো িাখবছ, এবং এছাড়াও বহু িক নেল
এবাদতও মকািবছ, বযরক্ত জীববন আোহি রনরদবষ্ট রকছু আবদশও পালন মকািবছ। রকন্তু জাতীয়
জীববনি বযাপাবি আোহ মে আবদশ রনবষি মকাবিবছন তা ানবছনা, পালনও মকািবছ না,
প্রতযাখযান মকািবছ অথবাৎ আোহবক এলাহ মবাবল ানবছ না,
া’বুদ মবাবল ানবছ। জাতীয়
জীববনি বযাপাবি এ জনসংখযা জুরর্ও- খৃষ্টান োরিক জড়বাদী সভ্যতাি আনুগতয মকািবছ অথবাৎ
দাজ্জাবলি অনুগত মহাবয় মগবছ, দাজ্জাল ও তাই র্ায়। এ কাজ মকাবি তািা এ দীবনি রভ্রর্ত্,
কবল া মথবকও মবি মহাবয় মগবছ। আোহি মশষ নবী এবস আোহি মে সাবববভ্ৌ ত্ববক পৃরথবীবত
প্ররতষ্ঠা মকাবি রগবয়রছবলন মসই সাবববভ্ৌ ত্ব ানুষ আবাি রবসজবন রদবয় ানুবষি, দাজ্জাবলি
সাবববভ্ৌ ত্ব গ্রহণ মকাবিবছ, দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয়বছ।
তাি উম্মাহ মে এই কাজরট মকািবব তা আোহি িসুল জানবতন, আোহ তাাঁবক জারনবয়রছবলনতাই রতরন ভ্রবষ্যিাণী মকাবি মগবছন- মতা িা মতা াবদি পূবববর্ত্বীবদি অনুসিণ অনুকিণ
মকািবব, এ ন রক তািা েরদ সিীসৃবপি গবর্ত্ব প্রববশ কবি তবব মতা িা তাও মকািবব। নবীবক
প্রশ্ন কিা মহাল- মহ আোহি িসুল! (োবদি অনুসিণ কিা হবব) তািা রক ইহুদী ও খৃষ্টান? রতরন
জবাব রদবলন- আি কািা (হাদীস- আবু সাঈদ (িাঃ) মথবক- মবাখািী, ম াসবল ও
ম শকাত) ? তাবহাবল পরিষ্কাি মবাঝা োবচ্ছ মে রতরন ও াহ্দীি (আঃ) িযবর্ত্বী বর্ত্ব াবনি এই
জনসংখযা সম্ববে মকন মবাবলবছন মে তািা তাাঁি মকউ নয়, রতরনও তাবদি মকউ নন। আনাস
(িাঃ) মথবক রতির রে ও জােি (িাঃ) এ মথবক িারেবনি এই সরহহ হাদীস মথবক আ িা রনরশ্চত
সুসংবাদ পারচ্ছ মে রতরন মথবক াহ্দী (আঃ) পেবন্ত ম াসবল না িািী জনসংখযারট প্রকৃতপবয

(De Fact o ) ম াশবিক ও কাবেবি পেবযবরসত মহাবলও তাাঁি উম্মাহ ধ্বংস হবব না; আবাি
এনশাোহ এই রবভ্রান্ত জনসংখযাি ানুষ মথবক এ ন ানুষ জন্মাবব োিা এ নভ্াবব িসুলাোহি
রনবজি হাবতি গড়া উম্মাহি ম া’ম ন, ম াসবল ও উম্মবত ম াহাম্মদীি ত হবব মে তাাঁি
রনবজি পবযই বলা ুশরকল হবব মে তািাই ভ্াবলা নারক ঐ মশবষি এিা ভ্াবলা। মশাকি
আলহা বদাবলোহ।
র্তুথব কািণ- একরদন রবরশষ্ট সাহাবা আবু ওবায়দা (িাঃ) আোহি িসুলবক রজজ্ঞাসা মকািবলন,
ইয়া িসুলাোহ! আ িা োিা আপনাি সবঙ্গ মথবক করঠন মজহাদ মকািলা , আ াবদি মর্বয়
ভ্াবলা মলাক রক আি হবব? আোহি িসুল জবাব রদবলন- আবখিী ে ানায় এ ন মলাক
আরবভ্ূবত হবব োবদি অবস্থান (দিজা) মতা াবদি মর্বয়ও বহুগুণ ঊবিব হবব। রবরস্মত আবু
ওবায়দা (িাঃ) রজজ্ঞাসা মকািবলন- রক জন্য তাবদি দিজা এত উন্নত হবব? জবাবব আোহি
িসুল মবালবলন- আর মতা াবদি সবঙ্গ আরছ, তাবদি সবঙ্গ থাকববা না (হাদীস- আবু ওবায়দা
(িাঃ) মথবক- আহ দ ম শকাত)। একটু মখয়াল মকািবল এই হাদীসরটি বিয কবয়করট তথয
পাওয়া োয়। প্রথ তঃ প্রশ্ন মকািবছন মক? রতরন আি মকউ নন- আবু ওবায়দা (িাঃ) রেরন এ ন
ানুষ রছবলন োবক আোহি নবী তাাঁি রনবজি উপারি আল- আর ন রদবয় রদবয়রছবলন। রতরন আবু
ওবায়দাবক (িাঃ) উপারি রদবয়রছবলন- আর ন উল র োত, র োবতি আর ন, রেরন ওবহাবদি
েুবি আোহি িসুল আহত হবাি পি তাাঁি াথায় রশিস্ত্রাবণি মপবিক ঢুবক োওয়ায় মস মপবিক
কা রড়বয় মবি কিাি মর্ষ্টায় রনবজি একারিক দাাঁত মভ্বঙ্গ মেবলরছবলন। রেরন আোহি িসুবলি
পবি উম্মবত ম াহাম্মদীি মজহাবদি আর ি (Commander ) মহাবয় উর্ত্ি ইিাবকি অরিকাংশ
এলাকা দখবল এবন আোহি দীন প্ররতষ্ঠা মকাবিরছবলন। রিতীয়তঃ আবু ওবায়দা (িাঃ) কী
মবালবছন- রতরন মবাবলবছন, আ িা োিা আপনাি সবঙ্গ মথবক করঠন মজহাদ, সংগ্রা
মকািলা । এ প্রশ্ন মথবকই মবাঝা োয় আোহি নবী ও তাাঁি সাহাবািা এ দীবনি মকান্ কাজটাবক
সববর্বয় বড়, সববর্বয় গুরুত্বপূণব বন মকািবতন। আবু ওবায়দা (িাঃ) এ কথা মবালবলন না
মে, ইয়া িসুলাোহ! আ িা োিা আপনাি সাবথ মথবক সালাহ (না াে) কাবয় মকািলা ,
আপনাি সাবথ সও িাখলা , হজ্ব মকািলা , োকাহ রদলা , অন্যান্য অবনক ওয়াবজব,
নেল এবাদতও মকািলা । রতরন এসববি একটাও উবেখ মকািবলন না মেগুরল রনবয় আ িা এত
বযস্ত আরছ, রতরন মজহাবদি কথা মবালবলন- মেটা আ িা শুিু তযাগ মকারি নাই, এবকবাবি
অপ্রবয়াজনীয় বন মকাবি ভ্ুবলই মগরছ। শুিু তাই নয়, উম্মবত ম াহাম্মদী মবাবল পরিরর্ত এ
জনসংখযাি একরট উবেখবোগয অংশ এি রববিািী। আবু ওবায়দাি (িাঃ) এই প্রশ্ন মথবকই মবাঝা
োয় মে আোহি নবী ও তাাঁি সাহাবািা ঈ াবনি (আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব, তওহীদ) পবিই মকান্
কাজ, আ লটাবক স্থান রদবতন।
আবু ওবায়দাি (িাঃ) ত সাহাবাি প্রবশ্নি উর্ত্বি িসুলাোহ মে জবাব রদবলন তাি পরিষ্কাি অথব
এই মে ভ্রবষ্যবত এই উম্মাহ আবাি জাগবব, আবাি তাি আকীদা সরঠক মকাবি তাি সরঠক
অবস্থাবন রেবি োবব। এখাবন একটা কথা পরিষ্কাি মকাবি বুবঝ রনবত হবব। মসটা মহাবচ্ছ এই মে
আবখিী ে ানাি মে উম্মবত ম াহাম্মদীি কথা িসুলাোহ মবাঝাবচ্ছন তাবদি রঠক মসই সাহাবাবদি
তই মহাবত হবব। শুিু তোৎ থাকবব এই মে, নবীি সাহাবাবদি সবঙ্গ নবী রছবলন, তাি মশষ
ে ানাি ম া’ম নবদি সবঙ্গ রতরন থাকববন না। অথবাৎ আকীদায়, ঈ াবন, আোহি দীন
পৃরথবীবত প্ররতষ্ঠাি জন্য পারথবব সম্পদ ও রনবজবদি প্রাণ উৎসবগবি জন্য উদগ্রীব, ইস্পাবতি
ত ঐবকয, শৃংখলায়, আনুগবতয ও মহজিবত রঠক সাহাবাবদি ত, তোৎ শুিু একরট এবং

তা মহাল আোহি িসুবলি ত মনতৃত্ব ও মপ্রিণা, আকাশর্ুম্বী বযরক্তত্ব এই মশষ ে ানাি উম্মবত
ম াহাম্মদীি সবঙ্গ থাকববনা। শুিু এই তোবতি জন্যই তাবদি স্থান হবব তাবদিও ঊবিব। আোহি
িসুবলি এইসব ভ্রবষ্যিাণীগুরল মথবক (আিও আবছ) আ িা রনঃসবন্দহ মহাবত পারি মে
ভ্রবষ্যবত বর্ত্ব াবনি এই রবকৃত, শুিু রবকৃত নয়, এবকবাবি রবপিীত ুখী দীনরট আবাি ভ্ুল
বুঝবত মপবি আোহ তাাঁি মশষ নবীি ািযব মে সতযদীন দীনুল হক, দীনুল এসলা
পারঠবয়রছবলন মসই দীবন রেবি োবব; বর্ত্ব াবনি এই রেস্ক (অবািযতা), মশিক
(অংরশদারিত্ব), কুেি (অরবোস), েুল (অন্যায়), ম ানাবেকী (কাপটয) ও ালাউনী
(অরভ্শপ্ত) তযাগ মকাবি প্রকৃত ম া’ম ন ও ম াসবল এবং িসুবলি অসম্পূণব কাজবক, মে
কাবজি ভ্াি, দারয়ত্ব তাাঁি উম্মাহি ওপি রদবয় রতরন তাাঁি প্রভ্ুি কাবছ রেবি রগবয়রছবলন, মসই
কাজ পুনিায় শুরু মকাবি আবাি উম্মবত ম াহাম্মদী হবব। এনশাোহ মস স য় রনকটবর্ত্বী।

প্রকৃত এবাদত
কবল াি প্রকৃত অথব- ‘আোহ ছাড়া আি মকান এলাহ (আবদশদাতা, সাবববভ্ৌ ) মনই’মক
বদরলবয় ‘মকান া’বুদ (উপাস্য) মনই’মত পরিবর্ত্ববনি অথবাৎ কবল াটািই পরিবর্ত্ববনি েল রক
মহাবয়বছ তা মপছবন মবাবল এবসরছ। ানুষ জাতীয় জীববন আোহি স স্ত আবদশ প্রতযাখযান
মকাবি ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা অথবাৎ দাজ্জাল মক এলাহ এবং িব (প্রভ্ু) মবাবল ম বন রনবয়বছ।
এরদবক বযরক্ত জীববন সালাহ (না াে), োকাহ, হজ্ব, সও (মিাো) ও নানারবি কাজ মকাবি
আত্মতুরষ্টবত র্ুবব আবছ এই বন মকাবি মে তািা খুব এবাদত মকািবছ। মদখা োক আোহ মকান্
এবাদত র্ান, প্রকৃত এবাদত কী?
এবাদবতি প্রকৃত অথব মহাবচ্ছ- মে রজরনসরটবক মে কাজ কিাি জন্য সৃরষ্ট কিা মহাবয়বছ মসই
কাজরট কিাই মহাবচ্ছ মসই সৃষ্ট রজরনসরটি এবাদত। সূেবযবক সৃরষ্ট কিা মহাবয়বছ আবলা এবং তাপ
মদবাি জন্য, ঐ কাজই তাি এবাদত এবং সুেবয রনিবরচ্ছন্নভ্াবব তা মকাবি মর্াবলবছ- এবাদত
মকািবছ। আোহ এই পৃরথবীবক অথবাৎ ারটবক মে কাবজি জন্য সৃরষ্ট মকাবিবছন অথবাৎ প্রিানত
গাছপালা, েসল, েল, েুল ইতযারদ উৎপাদন কিা, তা মস ত্রুরটহীনভ্াবব মকাবি
মর্াবলবছ,
ারট তাি জন্য রনরদবষ্ট এবাদত মকাবি মর্াবলবছ। এ রনভ্াববই পারন, আবলা,
রবদুযৎ, আগুন ইতযারদ প্রবতযক সৃরষ্টই মসটাবক মে কাবজি জন্য সৃরষ্ট কিা মহাবয়বছ তা
রনখুাঁতভ্াবব পালন মকাবি মর্াবলবছ এবং োি োি জন্য রনরদবষ্ট এবাদত মকাবি মর্াবলবছ। এ
মগবলা আোহি সৃষ্ট রজরনসগুরল। ানুবষি সৃষ্ট রজরনবসি বযাপাবিও ঐ একই রনয় ;
ানুষ মে
রজরনস সৃরষ্ট মকাবিবছ মসই কাজরট কিাই মস রজরনবসি এবাদত। ানুষ ম াটি গারড় (Car )
সৃরষ্ট মকাবিবছ, উবদেশ্য - ঐ সৃষ্ট রজরনসরট ানুষবক এক জায়গা মথবক অন্য জায়গায় রনবয়
োবব। ঐ কাজরট কিাই ম াটি গারড়ি (Car ) এবাদত। ানুষ রবদুযত উৎপাদন মকািবছ আবলা
মদবাি জন্য, মিরর্ও মটরলরভ্শন এবং অন্যান্য েি র্ালাবাি জন্য। রবদুযত তাি কাজ মকািবছ,
এটাই তাি এবাদত এবং রবদুযত মিরর্ও, মটরলরভ্শন, করম্পউটাি ইতযারদ মে স স্ত েি
র্ালাবচ্ছ- মসই সব েবিি োি ো কাজ তাই কিাই ঐ সব েবিি এবাদত এবং তািা তা
রনখুাঁতভ্াবব মকাবি োবচ্ছ। আোহি সৃরষ্ট ও ানুবষি সৃরষ্টি বিয একরটই তোৎ তা মহাল ানুষ
ো সৃরষ্ট কবি তাি জন্য কাাঁর্া াল (Raw mat er i al ) দিকাি। আোহি তা প্রবয়াজন মনই;
তাাঁি ইচ্ছা এবং আবদশই েবথষ্ট। এখন মদখবত হবব আোহ ানুষবক রক জন্য, রক কাবজি
জন্য সৃরষ্ট মকািবলন। মসটা জানবত ও বুঝবত পািবলই আ িা বুঝবত পািব আ াবদি প্রকৃত
এবাদত কী?
ানুষ সৃরষ্টি বহু আবগই রতরন এই হারবে ও ালাবয়কবদি (মেবিশতা) সৃরষ্ট মকাবিবছন।
একরদন রতরন ালাবয়কবদি মবালবলন আর পৃরথবীবত আ াি খরলো স্থাপন মকািবত র্াই
(মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত- ৩০)। এবং ালাবয়কবদি ৃদু আপরর্ত্ সবেও রতরন তাাঁি
খরলো আদ বক (আঃ) সৃরষ্ট মকািবলন (আ িা ানুষ ঐ আদব ি (আঃ) সন্তান বরন- আদ
(মকািান- সুিা বাকািা, আয়াত ২১৩; সুিা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুিা মনসা, আয়াত ১)
)। অথবাৎ আদ (আঃ) ও ঐ সবঙ্গ আ িা ানুষ মহালা আোহি খরলো। তাবহাবল খরলো
শবব্দি প্রকৃত অথব রক তা আ াবদি সরঠকভ্াবব বুবঝ মনয়া অরত প্রবয়াজনীয়। তা না মহাবল আ িা
আ াবদি প্রকৃত এবাদত রক তা বুঝবত পািববা না। খরলো শবব্দি আরভ্িারনক অথব মহাবচ্ছ-

প্ররতরনরি; সাবববভ্ৌ সিকাবিি শাসরনক প্ররতরনরিি পদ বা কােবয; দূত; উপিওয়ালাি
বদবল কােবযিত বযরক্ত; মকান িাজাি প্ররতরনরি স্বরূপ শাসক, িাজপ্ররতরনরি ইতযারদ (রবরভ্ন্ন
অরভ্িান)। অথবাৎ মকউ মকান কাজ রনবজ না মকাবি অন্য কাউবক মসই কাজ কিাি জন্য রনেুক্ত
মকািবল মসই মলাক মহাল তাি খরলো। অবনক মবশী সংখযায় ুরিদ হওয়ায়, বা অন্য মে মকান
কািবণ মকান পীি, শায়খ ুরিদবদি িয মথবক মববছ মববছ তাি খরলো রনেুক্ত কবিন।
উবদেশ্য  মহাবচ্ছ এই মে ঐ খরলোিা শায়খ মে পিরতবত অথবাৎ তরিকায় তাি ুরিদবদি রশযা
মদন রঠক মসই পিরতবত ুরিদবদি রশযা মদববন তা মথবক রকছু াত্র বযরতক্র মকািবত পািববন
না। অথবাৎ পীবিি পয মহাবয়, তাি মহাবয় কাজ কিা অথবাৎ পীবিিই কাজ অন্য একজন
মকািবছন, কািণ তাবক পীবিি খরলো রনেুক্ত কিা মহাবয়বছ। েরদ ুরিদ শায়বখি মখলােত
মপবয় শায়বখি পিরত, তরিকা মকবট- মছবট বা আংরশক বা সম্পূণবরূবপ বাদ রদবয় রনবজ তরিকা
দতিী মকাবি মসই ম াতাববক ুরিদবদি তারল তিরবয়ত রদবত থাবকন, রকন্তু ুবখ শায়বখি
কর্ত্ৃবত্ব স্বীকাি কবিন তবব শায়খ বা পীি রক তাবক তাি খরলো রহসাবব সহ্য মকািববন?
অন্য একরট উদাহিণস্বরূপ বলা োয়- একজন সাবববভ্ৌ বাদশাহ বা িাজা তাি রবশাল িাজবত্বি
একরট প্রবদবশি জন্য একজন শাসক (Gover nor ) রনেুক্ত মকািবলন। ঐ শাসক মহাবলন
বাদশাহি রনেুক্ত িাজ প্ররতরনরি অথবাৎ বাদশাহি খরলো। বাদশাহি দতিী আইন- কানুন,
দণ্ডরবরি, অথবনীরত, স াজরবরি ইতযারদ ো রদবয় বাদশাহ রনবজ শাসন কাজ পরির্ালনা
কবিন, তাি রনেুক্ত ঐ িাজ প্ররতরনরি অথবাৎ খরলোিও কাজ হবব তাই; অথবাৎ বাদশাহি ো
কাজ ঐ খরলোিও মসই কাজ। ঐ প্ররতরনরিি মকান অরিকাি মনই বাদশাবহি মদওয়া মকান
আইন, মকান দণ্ডরবরি, অথবনীরতবত মকান পরিবর্ত্বন কিাি। ঐ প্ররতরনরি েরদ ুবখ বাদশাহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক সদাসববদা স্বীকাি মকাবিও বাদশাহি মদওয়া আইন- কানুন, দণ্ডরবরি,
অথবনীরত ইতযারদি মকানটা বাদ রদবয় তাি রনবজি হুকু র্ালান তবব বাদশাহ রক তাবক তাি
পবদ িাখববন? তাবক তাি প্ররতরনরি রহসাবব স্বীকৃরত বহাল িাখববন? নারক তাবক িাজিানীবত
মর্বক রনবয় তাবক শুিু পদর্ুযতই মকািববন না, তাবক কবঠাি শারস্তও মদববন। ঐ প্ররতরনরি,
গভ্নবি, খরলো েরদ প্রকাব্য  বাদশাহি সাবববভ্ৌ ত্ব মঘাষণা মকাবি রদবন পাাঁর্বাি বাদশাহবক
সাজদাও কবি রকন্তু বাদশাহি মদওয়া শাসনবযবস্থাবক বাদ রদবয় রনবজি দতিী শাসনবযবস্থা,
আইন- কানুন, দণ্ডরবরি, স াজনীরত, অথবনীরত দতিী মকাবি মসগুরল রদবয় বাদশাহি প্রবদশ
শাসন কবি তবব বাদশাহ তাি ম ৌরখক মঘাষণা ও পাাঁর্বাি সাজদাবক মকানই দা মদববন না,
তাবক কবঠাি শারস্ত মদববন। তাবহাবল মবাঝা োবচ্ছ মে মখলােত মহাবচ্ছ মকউ তাি রনবজি কর্ত্ববয
কাজগুরল েরদ রনবজ না মকাবি মসগুরল কিাি জন্য অন্য কাউবক রনেুক্ত কবি তবব তাবক
মখলােত অথবাৎ প্ররতরনরিত্ব মদয়া মহাল এবং মসই রনেুক্ত মলাকরট মহাল খরলো। আোহ আদ
(আঃ) অথবাৎ বরন- আদ ,
ানুষজারতবক তাাঁি খরলো রনেুক্ত মকািবলন, এবং মকািবলন তাাঁি
হাসৃরষ্টি,
হারববেি িয মথবক শুিু এই পৃরথবীবত। মবালবলন- ‘রেল আিবদ’ অথবাৎ
পৃরথবীবত,
হারববেি অন্য মকাথাও নয় (মকািান- সুিা বাকািাহ, আয়াত ৩০)। তাবহাবল
খরলো রহসাবব পৃরথবীবত ানবজারতি কাজ রক? কর্ত্ববয রক?
বরন- আদ বক,
ানুষবক তাাঁি খরলো, প্ররতরনরি রনেুক্ত না মকািবল আোহি মে কাজ রছবলা
মসইটাই মহাল ানুবষি কাজ, কর্ত্ববয। কী মসই কাজ? আোহি রক কাজ? আোহি কাজ
মহাল শাসন। রনবজি সৃষ্ট এই হারবেবক শাসনই তাাঁি কাজ। পৃরথবীবত এই কাজটা রতরন রনবজ
না মকাবি দারয়ত্ব রদবলন ানুষবক; অথবাৎ ানুষ আোহি মহাবয়, তাাঁি খরলো, প্ররতরনরি

মহাবয় পৃরথবীবত শাসন মকািবব। মক ন মকাবি মকািবব? আোহ মে ন রনবজি দতিী আইনকানুন, রনয় নীরত ম াতাববক হারবে শাসন মকািবছন, মত রন পৃরথবীি শাসবনি জন্য রতরন
রনবজ শাসন মকািবল মে আইন- কানুন, রনয় - নীরত রদবয় শাসন মকািবতন মসই আইনকানুন, রনয় - নীরত তাাঁি খরলোবক রদবয় মবালবলন- এইগুরল অনুোয়ী মতা িা মতা াবদি
শাসনকােবয পরির্ালনা মকািবব। এটাই মহাল মতা াবদি এবাদত মে জন্য মতা াবদি আর সৃরষ্ট
মকাবিরছ।
এই হারবে (Uni ver se) সৃরষ্ট মকাবি তাাঁি স্রষ্টা আোহ মসটাবক তাাঁি রনবজি সৃষ্ট আইনকানুন, রনয় - নীরত ম াতাববক পরির্ালনা মকািবছন। এই হাসৃরষ্টি বিয মকউ মনই, মকান
রজরনস মনই োি রবন্দু াত্র, এ নরক অণু াত্র স্বািীন ইচ্ছাশরক্ত আবছ। োবক মে কাজ মবাঁবি
রদবয়বছন মস কাজ মস রনখুাঁতভ্াবব মকাবি মর্াবলবছ; তা মথবক পি াণু পরি াণও রবর্ুযরতি শরক্ত
মনই। এই প্রথ রতরন একরট জীব সৃরষ্ট মকািবলন োি বিয রতরন তাাঁি আইন- কানুন, রনয় নীরতবক ভ্ঙ্গ মকািবাি ইচ্ছাশরক্ত রদবলন। মক ন মকাবি রদবলন? আদ বক (আঃ) সৃরষ্ট মকাবি
রতরন তাাঁি বিয রনবজি রূহ, আত্মা মথবক েুাঁবক রদবলন (মকািান- সুিা মহজি, আয়াত ২৯;
সুিা সাজদা, আয়াত ৯; সুিা সা’দ, আয়াত ৭২)। রনবজি আত্মা মথবক েুাঁবক মদওয়াি অথব
আোহি েত গুণ (রসেত্) আবছ সবগুরলই আদব ি বিয মর্াবল এবলা। আোহি গুণগুরলি
(রসেত্) বিয একরট মহাল কাবদরিয়াহ, রনবজি ইচ্ছা ত কাজ কিাি শরক্ত, মেটা সৃরষ্টি আি
কাবিা মনই; মে জন্য ানুষবক বলা হয় আশিােুল াখলুকাত অথবাৎ স স্ত সৃরষ্টি বিয
সম্মারনত। আোহি গুণগুরল (রসেত্) প্রবতযকরটই অসী , মে ন রতরন রনবজ অসী ; রকন্তু
আদব ি (আঃ) অথবাৎ ানুবষি বিয মেটুকু রতরন েুাঁবক রদবলন মসটুকু মহাল অরত সা ান্য।
হাস ুদ্র মথবক একরট মোটাি ত, এ নরক তাও নয়। আোহ আদ বক (আঃ) তাাঁি রনবজি
গুণাবরল ও শরক্ত রদবলন মকন? কািণ মহাল- মকউ কাউবক তাি রনবজি কাজ কিাি জন্য
খরলো, প্ররতরনরি রনেুক্ত মকািবল তাবক তাি পয মহাবয় কাজ কিাি য তা অব্য ই রদবত
হবব নইবল মস রক মকাবি কাজ মকািবব? পারথবব কাবজও মকউ রনবজি কাবজি দারয়ত্ব অন্যবক
অপবণ মকািবল তাবক ওকালতনা া বা Power of At t or ney রদবত হয়। রনবজি আত্মা মথবক
আদব ি (আঃ) বিয েুাঁবক মদওয়াবকই রতরন মবালবলন- আর আদ বক আ াি আ ানত রদলা
(মকািান- সুিা আহোব, আয়াত ৭২)।
তাবহাবল মদখা োবচ্ছ মে, আোহ এক াত্র আবদশদাতা, এলাহ এবং এক াত্র উপাস্য,
া’বুদ। প্রথব তাাঁবক এক াত্র এলাহ, আবদশদাতা সাবববভ্ৌ মবাবল স্বীকৃরত রদবত হবব,
তািপি তাাঁি আবদশ ম বন তাাঁি মখলােবতি দারয়ত্ব পালন মকািবত হবব অথবাৎ রতরন রনবজ মে
কাজ মকািবতন অথবাৎ শাসন তা তািই মদয়া আবদশ- রনবদবশ ম াতাববক মকািবত হবব, এটাই
মহাল তাাঁি এবাদত। কবল াি এলাহ শব্দবক া’বুবদ, উপাবস্য পরিণত কিাি েল এই মহাবয়বছ
মে আজ ম াসবল মবাবল পরিরর্ত রকন্তু কােবযতঃ কাবেি, ম াশবিক, োবল , োবসক ও
ম ানাবেক এই জনসংখযা এলাহবতও মনই,
া’বুবদও মনই, কািণ এটা আোহি উলুরহয়াহ্
এবং িবুরবয়াহ্ তযাগ মকাবি দাজ্জাবলি উলুরহয়াহ্ এবং িবুরবয়াহ গ্রহণ মকাবিবছ এবং আোহি
এবাদত তযাগ মকাবি দাজ্জাবলি পাবয় সাজদায় প্রণত মহাবয়বছ, তাি এবাদত মকািবছ। এই
জনসংখযা এবাদত বন মকাবি রক কাজ মকািবছ তা মদখা োক।
আোহ ানুষবক অথবাৎ আদ (আঃ) ও বরন- আদ বক তাাঁি খরলো রনেুক্ত মকাবিবছন, অথবাৎ
তাাঁি মহাবয় তাাঁিই মদয়া আইন- কানুন, রনয় - নীরত অনুোয়ী রনবজবদি শাসন কাজ পরির্ালনা

মকািবত আবদশ মকাবিবছন। আোহ মবাবলবছন, োিা আ াি নাবেল কিা রবিান (মকািান)
রদবয় শাসনকােবয পরির্ালনা (হুকু ) কবি না, তািা কাবেি, জাবল এবং োবসক (মকািানসুিা াবয়দা, আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই রবভ্রান্ত(মদায়ারেন) জনসংখযা সালাহ (না াে),
োকাহ, হজ্ব ও সও (মিাো) পালন মকাবি বন মকািবছ আ িা খুব এবাদত মকািরছ। আোহি
প্ররতরনরি মহাবয় পৃরথবীবত তাাঁি কাজ েরদ মখলােত অথবাৎ এবাদত মহাবয় থাবক তবব প্রশ্ন এই
মে- আোহ রক সালাহ (না াে) কাবয় কবিন? রতরন রক োকাহ মদন? রতরন রক হজ্ব কবিন?
রতরন রক সও (মিাো) িাবখন বা িাবত্র ঘু মথবক উবঠ তাহাজ্জুদ পবড়ন বা অন্যান্য মে সব কাজ
মকাবি এিা বন কবিন মে খুব এবাদত মকািরছ, তাি একটাও কবিন? অব্য ই নয়। এগুবলা
মখলােবতি অথবাৎ প্রকৃত এবাদবতি কাজ নয়। তাবহাবল এগুবলা রক? এগুবলা মহাবচ্ছআোহি মদয়া দীবন (জীবন- বযবস্থায়) ানুবষি জীববনি সববপ্রকাি অঙ্গবনি, ভ্াবগি
(Facet ) স ািান ও বযবস্থা মদওয়া আবছ; তা না মহাবল তা সববাঙ্গীন ও রনখুাঁত হয় না।
আোহি মদয়া দীন (জীবন- বযবস্থা) পরিপূণব, সম্পূণব। রতরন মবাবলবছন- মতা াবদি জন্য দীন
আর সম্পূণব ও পরিপূণব মকাবি রদবয়রছ (মকািান- সুিা াবয়দা, আয়াত ৩)। শুিু তাই নয় রতরন
মবাবলবছন- এবত আর রকছুই বাদ মদই রন (মকািান- সুিা মোিকান, আয়াত ৩৩)। কাবজই
ানুবষি জীববনি রবরভ্ন্ন ভ্াবগি (Facet ) জন্য তাাঁি রবিান মদয়া আবছ। তাাঁি দীনবক স্থায়ী ও
রস্থরতশীল িাখাি জন্য ও কখনও এটাি ওপি মকান আক্র ণ আসবল তাবক প্ররতহত কিাি জন্য
মে ঐকয, শৃংখলা, আনুগতযপূণব ও অন্যায়রববিািী র্রিবত্রি ানুবষি প্রবয়াজন মসই র্রিবত্রি
ানুষ সৃরষ্টি জন্য সালাবতি (না াবেি) বযবস্থা মিবখবছন। ানুবষি জীববন অথব ও সম্পদ একরট
অরত প্রবয়াজনীয় রবষয়; মসটাি সুবযবস্থা, োবত মসখাবন অথব ও সম্পবদি অস বণ্টন না হয়,
অরবর্াি না হয় মসজন্য স স্ত সম্পবদি দ্রুত সঞ্চিণরভ্রর্ত্ক োকাবতি বযবস্থা মিবখবছন। স স্ত
পৃরথবীবত দীবনি মকাথায় রক অবস্থা, রক স স্যা, মকাথায় রক কিা প্রবয়াজন এবং হাশবিি
রদবন আোহি কাবছ জীববনি কাবজি রহসাব মদবাি হড়াি (Rehear sal ) জন্য বাৎসরিক
হবজ্বি বযবস্থা মিবখবছন। তািপি মেবহতু ানুষ মদহ ও আত্মাি সরম্মরলত একরট একক (Uni t )
তাই তাি আত্মাি পরিচ্ছন্নতা উন্নরতি জন্য বযবস্থা মিবখবছন সাওব ি (মিাোি)। লযয মকািবল
মদখা োবব মে দীবনি পাাঁর্রট মিাকবনি (স্তবম্ভি) র্ািরটই স রষ্টগত,
াত্র একরট মহাবচ্ছ
বযরক্তগত এবং মসরট সও (মিাো)।
এবাদত বন মকাবি আজ এই মগা িাহ (রবভ্রান্ত) জনসংখযা ো মকািবছ তা প্রকৃত এবাদত অথবাৎ
মখলােবতি কাজ নয়; মখলােবতি কাজ অথবাৎ আোহি মদয়া দীনবক (জীবন- বযবস্থা) প্রবয়াগ
ও কােবযকিী (Ef f ect i ve) রঠক িাখাি জন্য আোহ মে স স্ত রবিান রদবয়বছন মসগুরল। প্রকৃত
এবাদত মহাবচ্ছ আোহি মদয়া দীন (জীবন- বযবস্থা) ম াতাববক তাাঁি পয মহাবয় শাসন কিা।
মসই এবাদত মথবক এই জনসংখযা আজ শুিু লয মকারট াইল দুবি নয়, এবকবাবি
রবপিীত ুখী। দাজ্জাবলি অথবাৎ ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব ম বন রনবয় এটা আোহি োবসক (অবািয)
মহাবয়বছ এবং দাজ্জাবলি,
ানুবষি দতিী জীবন- বযবস্থা জীববন প্রবয়াগ মকাবি আোহি
উপাসবকি বদবল দাজ্জাবলি উপাসবক পরিণত মহাবয়বছ। আজ ম াসবল না িািী না ােী,
োকাহ দানকািী, হজ্ব ও মিাো পালনকািী এই জনসংখযা ‘লা এলাহা এো আোহ’ কবল াি
এলাহবতও মনই, মসটাি ভ্ুল অথব মকাবি মে া’বুবদ মগবছ মস এবাদবতও মনই। আোহ এই
জনসংখযাি এলাহও নন,
া’বুদও নন (এ সম্ববে রবস্তারিত জানবত র্াইবল আ াি ‘এ ইসলা
ইসলা ই নয়’ বইরট পড়ুন)।

আর জারননা মে আোহ মে এবাদত কিাি জন্য ানুষ সৃরষ্ট মকািবলন মসই প্রকৃত এবাদত আর
বুরঝবয় মবালবত পািলা রকনা। মে এবাদবতি কথা রতরন মবাবলবছন, “আর জ্বীন ও ানুষ
জারতবক আ াি এবাদত কিা বযারতত অন্য মকান উবদেশব্য  সৃরষ্ট করি রন (এ সম্ববে রবস্তারিত
জানবত র্াইবল আ াি ‘এ ইসলা ইসলা ই নয়’ বইরট পড়ুন)।” এই এবাদত মহাবচ্ছ আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ববক স্বীকাি মকাবি রনবয় তাাঁি মখলােত অথবাৎ প্ররতরনরিত্ব কিা। এটা মকািবত মগবলই
তাাঁি পূবশ
ব র্ত্ব তাাঁি দীনুল হক অথবাৎ তাাঁি দীন ানুবষি জীববন প্ররতষ্ঠা কিা। এটা আজ পৃরথবীি
মকাথাও মনই। অথবাৎ মকাথাও তাাঁি প্রকৃত এবাদত অথবাৎ মখলােত মনই, এ ন রক আ িা
মহেবুত তওহীদ, োিা দীনুল হবক আরছ, আ িাও প্রকৃত এবাদত মকািবত স থব নই।

এক অনন্য সুবোগ
আোহি িসুল মবাবলবছন- অরভ্শপ্ত দাজ্জাল মক োিা প্ররতবিাি মকািবব তাবদি িতবা
(সম্মান, দিজা ও পুিস্কাি) বদি ও ওবহাদ েুবি শহীবদি িতবাি স ান হবব। [হাদীস- আবু
মহািায়িা (িাঃ) মথবক মবাখািী ও ম াসবল ]
দাজ্জাবলি মগাটা বযাপািটাই হা গুরুত্বপূণব ও রবিাট। ানবজারতি আয়ুষ্কাবলি বিয সবববৃহৎ
ঘটনা এ কথায় মকান সবন্দহ মনই, কািণ এটা মবাবলবছন স্বয়ং আোহি িসুল। রকন্তু উপবিি
এই হাদীসরট আ াবদি, অথবাৎ বর্ত্ব ান কাবলি ানুবষি জন্য একরট রববশষ বার্ত্বা, সংবাদ
এবন রদবচ্ছ। হাদীসরট একটু মখয়াল মকাবি পড়বল এি কবয়করট রববশষত্ব মর্াবখ মপাড়বব।
এসলাব আোহ তাাঁি ম া’ম ন বান্দাবদি জন্য সবববেষ্ঠ পুিস্কাি মিবখবছন শহীদবদি জন্য এবং
তা মহাবচ্ছ পারথবব ৃতুযি সবঙ্গ সবঙ্গ, রবনা রবর্াবি সবববেষ্ঠ জান্নাবত স্থান মদওয়া। এবং সবববেষ্ঠ
সম্মানও মিবখবছন মসই শহীদবদি জন্যই এবং তা মহাবচ্ছ তািা িবলও তাবদি ৃত না বলা।
শুিু তাই নয়- আোহ শহীদবদি জন্য কতকগুরল দবরশষ্টয (Speci al t i es ) দান মকাবিবছন ো
অন্য ম া’ম ন, ম াসবল মতা ববটই এ ন রক তাাঁি নবী- িসুলবদিও মদন নাই; মে ন
শহীবদি মগাসল মদয়া, জানাজা পড়া, কােন মদয়া ইতযারদি দিকাি মনই, তািা কববি
ালাবয়কবদি প্রবশ্নি সম্মুখীন হববন না ইতযারদ। এই সম্মান, এই পুিস্কাি ও এই দবরশষ্টযগুরল
সব শহীদবদি জন্য।
দাজ্জাল মক প্ররতবিািকািীবদি সম্ববে লযয কিাি রবষয় এই মে,
( ১) তািা শহীদ না মহাবয়ও শুিু প্ররতবিাি ও েুি মকাবিই শাহাদাবতি সম্মান,

পুিস্কাি ও

দবরশবষ্টযি অরিকািী হববন।
( ২) দাজ্জাল

মক প্ররতবিািকািী অথবাৎ োিা দাজ্জাবলি রবরুবি েুি মকািবব আোহ তাবদি
দুইজন শহীবদি পুিস্কাি, সম্মান ও দবরশষ্টয দান মকািববন। এছাড়া এসলাব ি আি মকাথাও
কাউবক দুইজন শহীবদি পুিস্কাি বা সম্মান মদয়াি প্ররতশ্রুরত মদয়া হয় নাই। শুিু াত্র উবম্ম হািা
(িাঃ) বরণবত একরট াত্র হাদীবস পাওয়া োয় মে সা ুরদ্রক েুবি র্ুবব ািা মগবল মস ম াজাবহদবক
দু’জন শহীবদি স ান সওয়াব মদয়া হবব। এ হাদীসরটি উৎস সুনাবন আবু দাউদ এবং এরট
সরহহ হাদীস নয়, হাসান; তাও ঐ দুই শাহাদাত সািািণ শাহাদাত।
( ৩) দাজ্জাল মক প্ররতবিািকািীবদি আোহ শুিু মে দুইজন সািািণ শহীবদি পুিস্কাি,

ও দবরশষ্টয দান মকািববন তা নয়,
আবিকরট ওবহাবদি েুবিি শহীবদি।
( ৪) স স্ত শহীদবদি

সম্মান
ঐ দুই শহীদ আবাি একরট বদবিি েুবিি শহীবদি এবং

বিয বদি ও ওবহাদ েুবিি শহীদবদি িতবা সবববেষ্ঠ। কািণ বদি ও
ওবহাবদি মে মকান েুবি আোহি িসুল (দঃ) পিারজত মহাবল তওহীদ পৃরথবীবত প্ররতরষ্ঠত মহাত
না। আোহি িসুল বদবিি মোিাবদি সবম্বািন মকাবি মবাবলবছন- মতা িা ো ইচ্ছা মকািবত
পাবিা, মতা াবদি জন্য জান্নাত রনরশ্চত মহাবয় মগবছ (হাদীস- আবু মহািায়িা (িাঃ) মথবক
মবাখািী)। লযয কিাি রবষয় মহাবচ্ছ রবেনবী এই আোস রদবচ্ছন বদবিি মোিাবদি,

শহীদবদি নয়, োিা শুিু েুি মকাবিবছন, শহীদ হন নাই তাবদি। আি দাজ্জাবলি
প্ররতবিািকািীবদি সুসংবাদ মদয়া মহাবচ্ছ শুিু ঐ বদবিি মোিাবদি নয়, শহীবদি; এবং শুিু
বদবিি নয়, বদবিি এবং ওবহাবদি েুবিি শহীদবদি সরম্মরলত পুিস্কাি, সম্মান ও
দবরশবষ্টযি।
দাজ্জাল মক প্ররতবিািকািীবদি জন্য আোহ এ ন অকল্পনীয় সম্মান, পুিস্কাি ও আসন
( াকা ) মকন মিবখবছন? তাি কািণ এখাবন প্রশ্ন এবরলবসি মদয়া আোহবক র্যাবলঞ্জ,
আোহি জয় পিাজবয়ি প্রশ্ন। আজ দাজ্জাল আোহি তওহীদবক প্রতযাখযান মকাবি রনবজবক িব
মবাবল দাবী মকাবি, আোহি হাত মথবক তাাঁি সাবববভ্ৌ ত্ব রছরনবয় রনবয় ানবজারতি ওপি
ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব র্ারপবয় রদবয়বছ। ানবজারতি অরত যুদ্র ও রবরচ্ছন্ন একরট অংশ ছাড়া আজ
আোহি সাবববভ্ৌ বত্বি পবয কথা বলাি ত পৃরথবীবত আি মকউই মনই। দাজ্জাল তাি
সববশরক্ত রনবয়াগ মকাবি মসই যুদ্র দলরটবক ‘সিাসী’ আখযা রদবয় পৃরথবীি বুক মথবক রনরশ্চি
কিাি জন্য উবঠ মপাবড় মলবগবছ। কাবজই দাজ্জাবলি রববিারিতা কিা, এি রবরুবি সংগ্রা ,
মজহাদ কিাি পুিস্কাি বদি ও ওবহাবদি শহীদবদি পুিস্কাবিি, সম্মাবনি স ান।
৫) পিকাবল শহীদিা স স্ত ম া’ম ন ও ম াসবল বদি ঈষবাি পাত্র হববন এবং মদখা োবচ্ছ
দাজ্জাল মক প্ররতবিািকািীিা স স্ত শহীদবদি ঈষবাি পাত্র হববন। এ ন রক বদবিি এবং
ওবহাবদি শহীদবদিও। কািণ তািা প্রবতযবক একজন শহীবদি সম্মান, পুিস্কাি ও দবরশষ্টয
পাববন। বদবিি শহীদ বদবিি েুবিি শাহাদাবতি এবং ওবহাবদি শহীদ ওবহাবদি েুবিি
শাহাদাবতি পুিস্কাি, সম্মান ও দবরশষ্টয পাববন। বদবিি শহীদ ওবহাবদি এবং ওবহাবদি শহীদ
বদবিি শাহাদাবতি পুিস্কাি ও সম্মান পাববন না। রকন্তু দাজ্জাবলি প্ররতবিািকািীবদি আোহ
বদবিি এবং ওবহাবদি েুবিি শহীদবদি সরম্মরলত পুিস্কাি, সম্মান ও দবরশষ্টয দান মকািববন।
স স্ত এসলাব আর মকাথাও মকান কাবজি, মকান সৎকাবেবযি জন্য এতবড়, এত অকল্পনীয়
রবিাট পুিস্কাি ও সম্মান মদরখ না। এ পুিস্কাি ও সম্মান স স্ত শহীদবদি জন্য পুিস্কাি ও
সম্মানবক বহুদূি ছারড়বয় মগবছ। এই অকল্পনীয় সম্মান ও পুিস্কাবিি সুবোগ মকান নবী িসুল
পান রন, মকানও উম্মাহও পান রন কািণ তাবদি স য় দাজ্জাল আরবভ্ূবত হয় রন। দাজ্জাল
আরবভ্ূবত মহাবয়বছ আ াবদি স য় এবং ঈসা (আঃ) আস ান মথবক মনব এবস তাবক হতযা
অথবাৎ ধ্বংস কিাি পি আি মকানরদন দাজ্জাল আরবভ্ূবত হবব না। মেবহতু ৪৭৪ বছি আবগ
দাজ্জাবলি জন্ম মহাবয়বছ এবং বর্ত্ব াবন মস পূণববয়স্ক মসবহতু সবন্দবহি রববশষ মকান অবকাশ
মনই মে ঈসাি (আঃ) আগ বনি স য়ও রনকটবর্ত্বী। রতরন দাজ্জাল ধ্বংস মকািবলই আি
মকানরদন দাজ্জাবলি প্ররতবিাি মকাবি ঐ অকল্পনীয় সম্মান ও পুিস্কাবিি সুবোগ থাকবব না।
ানুবষি ইরতহাবস লয লয বছবিি বিয এই মে সা ান্য স য়টুকু আ িা পারচ্ছ, এই স বয়ি
বিয োিা দাজ্জাল মক প্ররতবিাি মকািববন, তাি রবরুবি মজহাদ (সববাত্মক প্রবর্ষ্টা, সংগ্রা )
মকািববন শুিু তািাই ঐ অকল্পনীয় পুিস্কাি ও সম্মান পাববন আোহি কাছ মথবক।
মপছবন মবাবল এবসরছ মে দাজ্জাল মক প্ররতবিািকািীবদি জন্য আোহ মে সম্মান ও পুিস্কাি
রনিবািণ মকাবি মিবখবছন তা স স্ত এসলাব আি কািও জন্য িাবখন রন; এ ন রক অন্যান্য
শহীদবদি এবং নবী- িসুলবদি জন্যও নয়। মকান শহীদবদি বা নবী- িসুলবদি দুই দুইরট
শাহাদাবতি সম্মান ও পুিস্কাবিি প্ররতশ্রুরত মদওয়া হয় রন; তাও বদবিি ও ওবহাবদি েুবিি
শহীদবদি স ান এবং শহীদ না মহাবয়ও ঐ সম্মান ও পুিস্কাি। এি কািণ রক?

এি কািণ মহাবচ্ছ এই মে দাজ্জাল আোহবক তাাঁি সাবববভ্ৌ বত্বও (উলুরহয়াবতি) আসন মথবক
র্ুযত মকাবি রনবজ মস আসবন মবাসবত র্ায়। দাজ্জাবলি দাবী এই মে ানবজারত আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব এবং তাাঁি মদয়া দীন, জীবন- বযবস্থা প্রতযাখযান মকাবি তাি মদওয়া জীবন- বযবস্থা
তাবদি সা রষ্টক জীববন, অথবাৎ ানুবষি িাজননরতক, অথবননরতক, প্রশাসরনক, সা ারজক
জীববন প্ররতষ্ঠা মকািবব। ানুবষি বযরক্তগত জীববন মস মক ন মকাবি মর্ালবব মস বযাপাবি
দাজ্জাবলি মকান দাবী মনই;
ানুষ সরজবদ,
রন্দবি, র্াবর্ব, রসনাগবগ, পযাবগার্ায় োক
না োক, আোহবক, ঈেি ও মদব- মদবীবক, গর্বক, এরলবক বা বুিবক উপাসনা করুক
আি নাই করুক তাি মকান দাবী মনই। রকন্তু স রষ্টগত জীববন অথবাৎ িাজনীরতবত, প্রশাসবন,
অথবনীরতবত, আইন- কানুন, দণ্ডরবরিবত, রশযানীরতবত স্রষ্টাি মদওয়া রবিান ও ূলযায়নবক
পরিতযাগ মকাবি দাজ্জাবলি অথবাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাি রবিান ও ল
ূ যায়নবক স্বীকৃরত ও
প্ররতষ্ঠা কিাই মহাবচ্ছ তাি দাবী।
দাজ্জাবলি এই দাবী স স্ত ানবজারত ম বন রনবয়বছ (দাজ্জাবলি পরিরর্রত অিযাবয়ি ১৩ ও ১৪
নং হাদীস), এ ন রক ম াসবল হবাি দাবীদাি জারতরটও ম বন রনবয়বছ (দাজ্জাবলি পরিরর্রত
অিযাবয়ি ১২ নং হাদীস)। আজ স স্ত পৃরথবীবত মকাথাও স্রষ্টাি, আোহি সাবববভ্ৌ ত্ব মনই,
ানবজারতি স রষ্টগত জীববন আজ ানুবষিই সাবববভ্ৌ ত্ব প্ররতরষ্ঠত মহাবয়বছ, আি এটাই
মহাবচ্ছ দাজ্জাবলি দাবী। িাজতি (Monar chy ) , স াজতি (Soci al i sm) , গণতি
(Democr acy ) , সা যবাদ (Communi sm) , একনায়কতি (Fasci sm) এগুবলা সবই
দাজ্জাবলি রবরভ্ন্ন রূপ। এি বিয বর্ত্ব াবন গণতি অন্য সব রূপবক ছারপবয়, অবদর ত মকাবি
আরিপবতযি স্থান দখল মকাবিবছ এবং এটাবকই জুরর্ও খৃষ্টান সভ্যতা রনবজও গ্রহণ মকাবিবছ
এবং এটাবক বারক ানবজারতি ওপি র্ারপবয় মদবাি জন্য ো রকছু কিা দিকাি সবই মকািবছ।
গত রবেেুবি েরদ রহটলাবিি একনায়কতি (Fasci sm) জয়ী হবতা, তবব বারক পৃরথবী আজ
েযারসজ , একনায়কতবিি অিীবন থাকবতা; এবং গণতি ও সা যবাদবক অপাংবক্তয় মকাবি
িাখবতা, মে ন আজ একনায়কতি ও সা যবাদবক মকাবি িাখা মহাবয়বছ। রহটলাবিি জা বানীি
অথবাৎ একনায়কতবিি পিাজবয়ি পি দাজ্জাবলি অন্য রবভ্াগ, গণতি ও সা যবাদ পৃরথবীি
আরিপবতযি জন্য বহুরদন, ১৯৪৭ মথবক ১৯৯১ সন পেবন্ত স্নায়ুেুবিি (Col d War ) পি
সা যবাদ (Communi sm) পিারজত মহাবয় মগবলা এবং িনতারিক গণতি একচ্ছত্র আরিপতয
মপবয় মগবলা। এই দীঘব স্নায়ুেুি সারববকভ্াবব েুবি (Shoot i ng War ) পেবযবরসত হয় নাই শুিু
একরট াত্র কািবণ, আি মসটা মহাল- এই উভ্য় পবযি হাবতই রছল পাি াণরবক অস্ত্র; উভ্য়
পযই জানবতা মে এক পয এটা বযবহাি মকাবি অপিবক ধ্বংস মকািবত পািবলও তাি রনবজিও
ধ্বংস অরনবােবয। োবহাক একনায়কতি ও সা যবাবদি এই পিাজবয়ি পি মথবক িনতারিক
গণতারিক শরক্তই আজ পৃরথবীি অরিকাংশ মদবশ সাবববভ্ৌ বত্বও অরিকািী এবং এই শরক্তই
আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক পিারজত মকাবি রনবজ প্ররতরষ্ঠত মহাবয়বছ।
গণতিই ানুবষি জীবন- বযবস্থাি (দীন) সবববেষ্ঠ তি, প্রণালী, এবং এি মকান রবকল্প মনইএ কথা পত্র- পরত্রকায়, মিরর্ও- মটরলরভ্শবন, বক্তৃতায়, আবলার্নায় এবং রশযা- বযবস্থায়
অরবোন্ত, রনিবরচ্ছন্নভ্াবব প্রর্াবিি েবল আজ প্রায় স স্ত ানবজারত এই র থযাবক, এই
কুেিবক সতয মবাবল গ্রহণ মকাবিবছ।
এই র থযাবক গ্রহণ মকািবত মকান জারত িাজী না মহাবল বা গরড় রস মকািবল দাজ্জাল তাবদি
সবঙ্গ অন্য জারতগুরলি বযবসা- বারণজয বে মকাবি (Economi c Sanct i on) আরথবকভ্াবব

তাবদি যরত মকাবি তাবদি বািয কবি। তাবত েরদ কাজ না হয় তবব তাবদি অবরুি কবি অথবাৎ
অববিাি আবিাপ (Embar go ) মকাবি তাবদি নতজানু মহাবত বািয কবি (দাজ্জাবলি পরিরর্রত
অিযাবয়ি ৮ নং হাদীস)। তাবতও েরদ ঐ জারত আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক অস্বীকাি মকাবি ানুবষি
সাবববভ্ৌ ত্ববক গ্রহণ না কবি অথবাৎ গণতি ম বন না মনয় তবব তাি রবরুবি সা রিক অরভ্োন
পরির্ালনা মকাবি তাবদি পিারজত মকাবি ানুবষি সাবববভ্ৌ ত্ব গ্রহণ মকািবত বািয কবি। এই
মকািবত মেবয় তািা হাজাি হাজাি, লয লয মবসা রিক মলাক, নািী, রশশু, বৃিবদি
মবা া ম বি হতযা কবি, শত শত নগি, গ্রা গুরড়বয় মদয় এবং এ কাজবক তািা মকান অন্যায়
বন কবি না। এই হতযা ও ধ্বংসেজ্ঞবক তািা ববল Col l at er al damage , আনুষারঙ্গক
যয়যরত, এটা রকছু না, েুবি এটা মহাবয়ই থাবক।
এই পৃরথবী োি হাবতি ুবঠায়, োবক পিারজত কিাি শরক্ত কাবিা মনই মসই হাশরক্তি রবরুবি
োিা আোহি সাবববভ্ৌ ত্ববক রবজয়ী কিাি জন্য তাবদি প্রাণ ও পারথবব সম্পদ রনরশ্চতভ্াবব
মকািবানী কিাি জন্য দাাঁড়াবব তাবদি জন্য আোহ মে এসলাব ি সবববেষ্ঠ পুিস্কাি ও সম্মান তাাঁি
কাবছ জুত িাখববন তাবত আি আশ্চেবয কী? এ সম্মান ও পুিস্কাি নবী- িসুলবদি জন্যও
আোহ িাবখন রন কািণ মকান নবী- িসুলবক এ ন হাশরক্তি রবরুবি লড়বত হয় রন মেটাি
শরক্ত, প্রভ্াব ও প্ররতপরর্ত্ পৃরথবীি স স্ত ারট ও পারন (ভ্ূ- ভ্াগ ও স দ্র
ু ) আচ্ছন্ন মকািবব
(পরিরর্রত অিযাবয়ি ১৩ নং হাদীস)।
রকন্তু এই দানবরূপী দাজ্জাল ও আোহি নবী ঈসাি (আঃ) হাবত ধ্বংস হবব এবং আোহি
সাবববভ্ৌ ত্ব আবাি পৃরথবীবত প্ররতরষ্ঠত হবব- এ সুসংবাদ আোহি মশষ িসুল আ াবদি জারনবয়
রদবয়বছন (হাদীস- আব্দুলাহ রবন ও ি (িাঃ) মথবক- ম াসবল এবং নাওয়াস রবন সা’ ান (িাঃ)
মথবক- ম াসবল ও রতির রে এবং ম কদাদ (িাঃ) মথবক আহব দ, ম শকাত)। এই েুবগ
জবন্ম ানুষ জারতি ইরতহাবস সববর্বয় সাংঘারতক ঘটনায় অংশ রনবয় দাজ্জাবলি রবরুবি দাাঁরড়বয়
আোহি কাছ মথবক এই অকল্পনীয় পুিস্কাি ও সম্মান োিা লাভ্ মকািবব না তািা প্রকৃতই
হতভ্াগয।

এই বইরটবক মেন আোহ তাাঁি অপাি করুণায়
দাজ্জাবলি রবরুবি এক দুববল প্ররতবিাি রহসাবব
কবুল কবিন এই কা না করি। আ ীন॥

