তাওহীদ আল উলু হহয়্যাহ এবং
তাগুতকে অস্বীোর

- শায়্খ আল আল্লামা সু লাইমান হবন নাহসর আল উলওয়্ান (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)

তাওহীদ আল উলু হহয়্যাহ এবং তাগুতকে অস্বীোর
হনশ্চয়্ই তাওহীদ আল উলু হহয়্যাহই হকে সসই উকেশয, যাকে সামকন সরকখ নবী-রাসূ লগণকে
দুহনয়্াকত পাঠাকনা হকয়্কে, আসমানী হেতাব নাহযল েরা হকয়্কে এবং হিহাকদর িনয তরবারী
উন্মু ক্ত হকয়্কে।
এবং যার িনয মানু ষ দুটি দকল হবভক্ত হকয়্ সগকে, এেদল হকয়্কে সন্তুষ্ট, অপরদল হকয়্কে
অসন্তুষ্ট।
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়্া তাআলা এই উকেশয বযতীত এেিন নবী বা রাসূ লকেও পাঠানহন সয
হতহন সু স্পষ্টরূকপ তাওহীকদর বাণী মানু ষকে িাহনকয়্ সদকবন, যা হল- এেমাত্র আল্লাহরই
ইবাদাত েরা এবং তার সাকে োউকে শরীে না েরা।
সববশহক্তমান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ েকরন,
“আর আহম অবশযই প্রকতযে িাহতকত এেিন রাসূ লকে পাঠিকয়্হে (এটা বলার িনয সয),
আল্লাহর ইবাদাত ের এবং তাগুতকে বিবন ের”। (সূ রা আন-নাহল ১৬:৩৬)
ইবাদাত বলকত সবাঝায়্ সেল প্রোশয-অপ্রোশয েো ও োিকে যা আল্লাহ তাআলা
ভালবাকসন এবং যাকত হতহন সন্তুষ্ট হন।
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তাাঁর েো ‘তাগুত সে বিবন ের’ এর অেব হকে তাগুত সেকে দূকর োো, তযাগ েরা এবং
অস্বীোর েরা।
তাগুত শব্দটি একসকে তুগইয়্ান (সীমালঙ্ঘন) সেকে, এর বহুবচন হকে তাওয়্াগীত।
‘হমেযা উপাসযকে (তাগুত) অস্বীোর েরা’- অেব সম্পকেব শাইখু ল ইসলাম মু হাম্মাদ হবন
আব্দু ল ওয়্াহহাব রাহহ. বকলকেন,

“গাইরুল্লাহর উপাসনা হওয়্াকে স্বীোর েকর তাকে ঘৃ ণা েরা, তা পহরতযাগ েরা এবং এর
সাকে সম্পহেব ত বযাহক্তবগবকে অহবশ্বাস েরা এবং তাকদরকে শত্রু হহকসকব গ্রহণ েরা”।
এই কারণে একজন একজন ব্যক্তির ইসলাম ততক্ষে পর্য ন্ত পক্তরপূ েয হণব্ না র্তক্ষে
না সস তাগুত সক অক্তিকার কণর।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়্া সাল্লাম বকলকেন,
“সয বযহক্ত বকল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং আল্লাহ বযতীত যা হেেু র ইবাদাত েরা হয়্ তাকত
অহবশ্বাস েকর, তার রক্ত ও সম্পদ হারাম এবং পু রষ্কৃত হকব আল্লাহর পক্ষ হকত।“
হাদীসটি সম্পণকয শাইখু ল ইসলাম মু হাম্মাদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহহাব্ তাাঁর ক্তকতাব্ু ত
তাওহীদ গ্রণে উণেখ কণরণেন সর্,
এটিই সবকচকয়্ ভালভাকব ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অেব প্রোশ েকর। আর তাই এেো বলা
হয়্ হন সয, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সমেবন েরাই এেিন বযহক্তর রক্ত ও সম্পদকে হারাম
েকর সদয়্ না, এমনহে সস যহদ এর অেবও িাকন এবং একে হবিয়্ী েকর,
এমনহে সস যহদ এটা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সমকনও সনয়্ এবং বকল “আল্লাহর সোন শরীে
সনই” তখনও তার রক্ত ও সম্পদ হারাম হকয়্ যায়্ না যতক্ষণ না সস এর সাকে সাকে তাগুতকে
অস্বীোর েরকব।
তাই সয বযহক্ত তাগুতকে অস্বীোর েকর না যহদ তাকে সকেহ েরা হয়্ বা আটে েরা হয়্
তকব তার রক্ত ও সম্পদ হারাম হকব না। তাই এটা হে অসাধারণ ও গুরুত্বপূ ণব হবষয়্ এটি।
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এবং এমন এেটা হববৃ হত আর দলীল যা সেল মতপােবযকেযর অবসান ঘটায়্।
এই হবষয়্টির গুরুত্ব অনু ধাবন েকর এবং যারা পেভ্রষ্ট তাকদর িনয নবী-রাসূ লগকণর হনকদব হশত
তাওহীদ আল উলু হহয়্যাহ বিায়্ রাখকত এই হেতাবটিকে (হেতাবু ত তাওহীদ) হশক্ষাদাকনর
িনয বাোই েরা হকয়্কে।
োরণ যখন তাওহীদ আল উলু হহয়্যাহ সম্পকেব উদাসীন োো হয়্ এবং এর সাকে সম্পহেব ত
হবষয়্গুকলা সংকক্ষহপত েরা হয়্, তখন সেল প্রোর হশরকের হবস্তার ঘকট, হবদ’আত ও
পাপাচার বৃ হি পায়্।
এগুকলা সবই তাওহীদ সেকে পেভ্রষ্টতা, এ সম্পকেব না িানা এবং এর হক্ব এবং সম্পূ রে
হবষয়্সমূ হ সম্পকেব উদাসীনতার ফল।
এখাকন আশ্চযবাহিত হওয়্ার হেেু সনই সয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়্া সাল্লাম এই
হবষয়্টি সম্পকেব শুধু তার নবু ওয়্যাকতর শুরুর হদকেই উপকদশ প্রদান েকরনহন বরং তার
িীবকনর সশষ পযবাকয়্ও এই হবষকয়্ সতেব েকরকেন এবং এর গুরুত্ব সম্পকেব িাহনকয়্কেন।
এেিন বযহক্ত যখন ইলকমর এে স্তর সেকে অনয স্তকর সপ াঁোয়্, তখন তার িনয তাওহীদ
আল উলু হহয়্যাহ গুরুত্বপূ ণব।
এবং তার িনয এটা হচন্তা েরা উহচত হকব না সয, এেিন বযহক্তর শুধু মাত্র মূ হতব পূ িা বা
েবরপূ িা না েরাই তাওহীকদ যোযে হবশ্বাস স্থাপন েরার িনয যকেষ্ট।
সর্মন ক্তিন্তা কণর পৃ ক্তিব্ীর সসই ক্তনণব্য াধ সলাণকরা র্ারা ব্ণল, র্তক্ষে না আমাণদর
সদণশ কব্রপূ জা হণে ততক্ষে আমরা ঠিক আক্তে।
কুফর হবত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীোর শুধু েবর পূ িা তযাগ েরার মকধয সীমাবি নয়্।
েবরপূ িা তযাগ েরার সাকে সাকে আকরা অকনে োি তযাগ েরকত হকব, যার হেেু বড় কুফর
আর হেেু সোট কুফর।
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আল্লাহর প্রাপয সম্মান-মযবাদা, অহধোর অনযকদর সদয়্া, আকলম-দরকবশকদর আনু গতয
েরা সসইসব োকি, যা েরকত আল্লাহ তাআলা হনকষধ েকরকেন,
আল্লাহ যা হালাল েকরকেন আর যা হারাম েকরকেন তা পহরবতব ন েকর সফলা,
আল্লাহর হবধান অনু যায়্ী শাসন না েকর,
গাইরুল্লাহর সদয়্া হবধান দ্বারা শাসন,
আল্লাহ সয ভুহম মু সহলমকদর দান েকরকেন তা ইহুদী নাসারাকদর হাকত তুকল সদয়্া,
সামেবয োো সকেও মু সহলমকদর হবিকয়্র আশা তযাগ েরা, তার উপর মু সহলম
সন্তানকদর ইহুদী-খৃ স্টান ও মু শহরেকদর হাকত তুকল সদয়্া –র্ার ফণল তারা
তাণদরণক ঐসকল ধণময র প্রক্তত আকৃষ্ট কণর আর তাণদরণক ইহুদী ও খৃ স্টাণন
পক্তরেত কণর।
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