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তাওহিদ িল সকল মলূনীহতর চড়ূান্ত মলূনীহত 

যে মলূনীহত লংঘন করর,  যস গন্তরযে যপ ৌঁছরত পারর না। 

 

তাওহিরদর গুরুরের কাররে এযং যেরিতু তাওহিদই আমারদর হনকট সযবপ্রথম ও সাযবক্ষহেক,  

তাই আমরা আররকযার এ হযষরে দৃহি আকষবে করহছ যে,   

আমরা নযী সা: এর অনুসরে করত: তাওহিরদর হযষে যারযার গুরুে সিকারর যলার কাররে 
কহতপে যলাক আমারদররক তা যথরক হিরারনার িীন যচিা কররছ।  

তারদর দাহয িল,  উম্মাি মুওোিহিদ (তাওহিরদ হযশ্বাসী),  তাই তারদররক তাওহিরদর দাওোত 
যদওোর প্ররোজন যনই। 

যকান সরেি যনই যে,  এই প্রলাপ যাকেই একহট গুরুে সৃহিকারী,  ো অরনক দাহে ও 
মুজাহিদরদর জন্য তাওহিদ পেবারলাচনা করা,  যযাঝা ও তার হযপরীত হিরকগুরলা জানার 
প্ররোজনীেতা যাহড়রে যদে।  

হযরিষ করর সমকালীন হযহিন্ন হিররকর স্বরূপ,  ো যতবমারন আমারদর যেহি ও সমারজর মধ্ে 
ছহড়রে পরড়রছ। 

 

শুধ্মুাত্র দুই প্রকার যেহিই এর গুরুেরক খারটা করর যদখরত পারর: 

এক. তাওহিরদর প্রকতৃ তত্ত্ব ও ইসলাম ধ্রমব তার উচ্চ মেবাদার যোপারর অজ্ঞ যেহি। 

দুই. চলমান যাস্তযতা সম্পরকব অজ্ঞ যেহি,  যে মানুষ,  সমাজ ও সমারজর মারঝ যে তাওহিদ 
হযররাধ্ী আধ্ুহনক হিরকসমূি ছহড়রে আরছ,  তার সম্পরকব জারন না। 

 

তাওহিরদর প্রকতৃ তত্ত্ব ও ইসলারম তার উচ্চ মেবাদা সম্পরকব আমরা সযবদাই যরল থাহক। পূরযবও 
অরনক যার,  যারযার এযোপারর আরলাচনা কররহছ,  কথা যরলহছ এযং অযোিতিারয যলরযা 
ইংিাআল্লাি।  

আমরা পূরযব আরলাচনা কররহছ যে,  তাওহিদ িল দ্বীরনর সকল মূলনীহতর মূলনীহত এযং তার 
সুদৃঢ় স্তম্ভ,  ো যেহতত ইসলাম দাৌঁড়ারতই পাররয না।  

তাই এটা যেহতত আমল,  ইযাদত,  কুরযানী,  দাওোত,  হজিাদ ও অন্য যকান হকছইু 
গ্রিেরোগে িরয না। 
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আল্লাি তা’আলা মানযজাহতর যেষ্ঠ জামাত নযীরদর সম্পরকব যরলন: 

يَْعَملُونََ َكانُوا َما َعْنهُمَْ لََحبِطََ أَْشَرُكوا َولَوَْ ِعبَاِدهَِ ِمنَْ يََشاءَُ َمنَْ بِهَِ يَْهِدي ّللَاَِ هَُدى َذلِكََ  

“এটা আল্লাি প্রদত্ত হিদাোত,  োর মাধ্েরম হতহন যাোরদর মধ্ে িরত োরক চান সরল 
পরথ যপ ৌঁরছ যদন।  

তারা েহদ হিরক করত,  তরয তারদর সমস্ত (সৎ) কমব হনষ্ফল িরে যেত।” 

 

োরা তাওহিদ হযশ্বাস করা যেহতত আমল করত,  তারদর সম্পরকব আল্লাি তা’আলা যরলন: 

ا هَبَاءَ  فََجَعْلنَاهَُ َعَملَ  ِمنَْ َعِملُوا َما إِلَى َوقَِدْمنَا َمْنثُور   

“তারা (দুহনোে) ো হকছু আমল করররছ,  আহম তার িােসালা কররত আসয এযং 
যসগুরলারক শুরেে হযহক্ষপ্ত ধ্ুরলাযাহল (-এর মত মূলেিীন) করর হদয।” 

 

তাওহিদ যেহতত না মহুি হমলরয এযং না আল্লাির সন্তুহি ও জান্নারত যপ ৌঁছা সম্ভয িরয। তাই 
এটা িল সুদৃঢ় িাতল,  োর সারথ আল্লাি মুহিরক সম্পৃি করররছন।  

 

আল্লাি সুযিানাহু ওো তাআলা যরলন: 

ينَِ فِي إِْكَراهََ َلَ ْشدَُ تَبَيَنََ قَدَْ الدِّ  بِاْلُعْرَوةَِ كََاْستَْمسََ فَقَدَِ بِاّلَلَِ َويُْؤِمنَْ بِالطَاُغوتَِ يَْكفُرَْ فََمنَْ اْلَغيَِّ ِمنََ الرُّ
لَهَا اْنفَِصامََ َلَ اْلُوْثقَى  

“দ্বীরনর হযষরে যকান জযরদহস্ত যনই। হিদাোরতর পথ যগামরািী যথরক সুস্পি িরে 
যগরছ। এর পর যে যেহি তাগুতরক অস্বীকার করর আল্লাির প্রহত ঈমান আনরয,  যস 
এক মজযতু িাতল আৌঁকরড় ধ্রল,  ো যিরে োওার যকান আিঙ্কা যনই।” 

যতবমারন অরনক মানুষ যে তাওহিদ িেকারী হযষেসমূরি হলপ্ত,  মজযুত িাতরলর যোপারর অজ্ঞ,  

সংিেগ্রস্ত অথযা অহতর্জনন ও হিহথলতার মারঝ ঘুরপাক খারছে  তা যযাঝার জন্য একজন যেহির 
ঐ সকল আরলমরদর কথা হচন্তা করাই েরথি,  োরা হনরজরা পথভ্রি িরে অন্যরদররকও পথভ্রি 
করররছ,  তাগুতরদর ধ্রমব হনরজরা গ্রিে করর অন্যরদররকও তা গ্রিে করার জন্য আহ্বান কররছ।  

আর োরা এই তাগুতরদর ধ্মব যথরক যযর িরে োরছে  তারদররক খাররজী,  সন্ত্রাসী অপযাদ হদরছে  
এযং এর উপর হিহত্ত করর িাতওো হদরছে :  

“তারদর হযরুরে েুে করা,  তারদররক কারারুে করা ও হনহিহ্ন করা ওোহজয”। 
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মুরহজো,  মাদখালী ও জাহম যগাষ্ঠীগুরলার হদরক তাকারলও েরথি িরয,  হকিারয তারা 
তাগুতরদর ধ্মব গ্রিে করররছ,  তারদররক যােআত হদরেরছ,  হনরজরদর পাগলামীর িসল 
তারদর ঘরর তুলরছ। িরল তারা তারদর অনুগত সসহনক ও একহনষ্ঠ গুপ্তচরর পহরেত িরেরছ।  

এমনহক তারদর অরনরক তাগুতরদর হসংিাসন রক্ষাে তারদর যসনাযাহিনী,  হনরাপত্তাযাহিনী ও 
মুখপাত্ররদর যথরকও অহধ্ক হনষ্ঠাযান ও উপকারী যন্ধুর িূহমকা পালন কররছ।  

িরল তাগুতরদর যসনাযাহিনী ও সসন্যরা আঘাত করর তারদর তরযারী ও ক্ষমতা দ্বারা এযং 
মানুষরক তাগুহত আইরনর অনুগত করর।  

আর তারা আঘাত করর িরীেরতর তরযারী দ্বারা এযং তারদর ধ্ারো অনুোেী মানুষরক তার 
িাসরনর অনুগত করর,  তাগুরতর ধ্মব গ্রিে কররত আহ্বান করর। এরক্ষরত্র তারা ওিীর 
দহললগুরলারক হযকৃত করর এযং সালারির উহিগুরলারক অপারত্র যররখ হনরজরদর পরক্ষ প্রমাে 
যপি করর।  

আর মানুষ িরীেরতর নারম তারদর কথা মানরছ,  তারদর অনুসরে কররছ। এিারয তারা হনজস্ব 
পথভ্রিতা ও হযভ্রাহন্ত দ্বারা িরীেরতর যচিারাই হযকতৃ করর হদরছে । 

 

ঐ সকল যলাকরদর অযস্থা হচন্তা করাও েরথি,  োরা হনরজরদর তাওহিরদর উপলহি যথরক 
আধ্ুহনক প্রহতমালে তথা হিরকী পালবারমরটট অংিগ্রিরের হনরষধ্াজ্ঞা যুঝরত পাররহন এযং 
যুঝরত পাররহন তার অনুসারীরদররক আইন রচনাকারী প্রিু যানারনার হনরষধ্াজ্ঞাও। 

অথচ আল্লাি তা’আলা যরলরছন: 

قُونََُمتَفََ أَأَْربَابَ  اْلقَهَارَُ اْلَواِحدَُ ّللَاَُ أَمَِ َخْيرَ  رِّ  أَْنتُمَْ َسَمْيتُُموهَا أَْسَماءَ  إَِلَ ُدونِهَِ ِمنَْ تَْعبُُدونََ َما 
َِ إَِلَ اْلُحْكمَُ إِنَِ ُسْلطَانَ  ِمنَْ بِهَا ّللَاَُ أَْنَزلََ َما َوآبَاُؤُكمَْ ينَُ لِكََذََ إِيَاهَُ إَِلَ تَْعبُُدوا أََلَ أََمرََ ّلِلَ  الدِّ

يَْعلَُمونََ َلَ النَاسَِ أَْكثَرََ َولَِكنََ اْلقَيِّمَُ  

“হিন্ন হিন্ন যহু প্রহতপালক যেে,  না যসই এক আল্লাি,  োর ক্ষমতা সযবযোহপ? তারক 
যছরড় যতামরা োর ইযাদত কররা,  তার সারযত্তা কতগুরলা নারমর যযহি হকছু নে,  ো 
যতামরা ও যতামারদর যাপ-দাদাগে যররখ হদরেরছা।  

আল্লাি তার পরক্ষ যকানও দহলল নাহেল কররনহন। হুকুম দারনর ক্ষমতা আল্লাি ছাড়া 
অন্য কাররা যনই। হতহনই এ হুকুম হদরেরছন যে,  যতামরা তার হিন্ন অন্য কাররা ইযাদত 
কররা না। এটাই সরল-রসাজা পথ,  হকন্তু অহধ্কাংি যলাক জারন না।” 

 

িরল অরনক মানুষ তারদর দ্বারা প্রতাহরত িরেরছ,  তারদররক অনুসরে করররছ,  সািােে করররছ 
এযং তারদররক এই আধ্হুনক প্রহতমালরের (পালবারমটট) সদস্য হিসারয মরনাহনত কররছ। 
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ঐ সকল নামধ্ারী মুসহলমরদর অযস্থাও হচন্তা করা উহচত,  চাই তারা যেহি যিাক যা ্রুপপ যিাক  
হকিারয তারা তাওহিদ যথরক একথা যুঝরত পাররছ না যে,  তাগুতরদর সািােে করা,  তারদর 
আইন-কানুরনর পািাদারী করা এযং প্রাচে ও পািারতের কারিররদররক ঐ সকল যেষ্ঠ 
মুজাহিদরদর হযরুরে সিরোগীতা করা িারাম,  োরা িরীেরতর িাসন প্রহতষ্ঠার জন্য এযং 
িাসনকতৃবরে আল্লাির একে প্রহতষ্ঠার জন্য কাজ কররছ। 

িরল আমরা অরনক লম্বা শ্মশ্রুমহটিত ও নামধ্ারী দাহেরদররক যদখরত পাহছে ,  োরা তাগুহত 
সসন্যযাহিনী ও ধ্মবহনররপক্ষতাযাদী যসনাযাহিনীরত িহতব িরছে ।  

তারা এই আইরনর সসহনক,  মুখপাত্র,  যগারেো,  হনরাপত্তাকমবী ইতোহদ িরে সন্তুি। তারা 
আল্লাির তাওহিদ যথরক এগুরলার হনরষধ্াজ্ঞা যুঝরত পাররহন।  

অথচ যে যরুঝ তার হনকট এগুরলা স্পি তাওহিদ িেকারী হযষে। 

ঐসকল িােখ ও তাহলযুল ইলমরদর অযস্থাও হচন্তা করা উহচত,  োরা ধ্মবহনররপক্ষতাযাদী 
তাগুতরগাষ্ঠী ও আল্লাির হযধ্ান যেহতত হিন্ন হযধ্ারন িাসনকারীরদর পরক্ষ হযতকব করর। োরদর 
তাওহিদ ও তার মজযুত িাতল তারদররক যাৌঁধ্া হদরছে  না আল্লাির আইরনর হযপহরত 
িাসনকারীরদররক যতাষারমাদ কররত এযং তারদর কুিররক যছাট কুির যরল িালকা ও সিজ 
করর হদরত।  

এিারয তারা আল্লাির হযধ্ান যেহতত হিন্ন হযধ্ারন িাসন পহরচালনাকারী,  কুিররর পািারা 
দানকারী,  কারিররদর পৃষ্ঠরপাষকতাকারী,  মুসহলমরদর সারথ িত্রুতাকারী,  আল্লাি যেহতত 
অন্যরদররক িাসকরূরপ গ্রিেকারী এযং আল্লাির দ্বীন যেহতত অন্য হকছুরক আদিবরূরপ 
গ্রিেকারীরদর সকল অপরাধ্গুরলারক এমন গুনাি যলরছ,  ো ধ্মব যথরক যযর করর না।  

িরল এক্ষরত্র তারা ঐ সকল ইহুদীরদর সাদৃশ্য গ্রিে করররছ,  োরা িরীেরতর িাসন কােবকর 
কররত অস্বীকার কররহছল এযং তার হযধ্ান যথরক মুখ হিহররে হনরেহছল। আর এই গুনািরক 
তুছে  মরন কররহছল- 

 ِمْنهُمَْ فَِريقَ  يَتََولَى ثُمََ بَْينَهُمَْ لِيَْحُكمََ ّللَاَِ ِكتَابَِ إِلَى يُْدَعْونََ اْلِكتَابَِ ِمنََ نَِصيب ا أُوتُوا الَِذينََ إِلَى تَرََ أَلَمَْ
ُمْعِرُضونََ َوهُمَْ ا َلَإَِ النَارَُ تََمَسنَا لَنَْ قَالُوا بِأَنَهُمَْ َذلِكََ   َكانُوا َما ِدينِِهمَْ فِي َوَغَرهُمَْ َمْعُدوَداتَ  أَيَام 

 يَْفتَُرونََ

“তুহম হক তারদররক যদখহন,  োরদররক হকতারযর হকছু অংি যদওো িরেহছল। তারদররক 
আল্লাির হকতারযর হদরক িাকা িে,  োরত তা তারদর মরধ্ে হমমাংসা করর যদে।  

তথাহপ তারদর একদল উরপক্ষার সারথ মুখ হিহররে যনে। তা একাররে যে,  তারা যরল 
থারক,  আগুন কখরনাই আমারদররক হদন কতরকর যযহি স্পিব কররয না।” 

 



পৃষ্ঠা
 

ইহুদীরা তারদর যগা-যৎরসর ইযাদতরক যছাট কুির মরন করররছ,  তাই তারা দাহয করররছ যে,  

তারা মাত্র চহল্লি হদন জািান্নারম অযস্থান কররয,  অথবাৎ যে ক’হদন তারা তার ইযাদত করররছ।  

এিারয তারা অরনক হিরকী ও কুিরীরক তুছে  জ্ঞান করররছ,  িরল তা তারদররক আল্লাির 
হযধ্ান যথরক মুখ হিহররে হনরত দু:সািসী করর তুরলরছ। 

 

অনুরূপ এসকল হজিাদ পহরতোগকাহর যপছরন যরস থাকা যলারকরাও (খাওোহলি) তাওহিদ 
যুঝরত পাররহন। তারা দাহয করর,  আল্লাির হযধ্ান যেহতত হিন্ন হযধ্ারনর অনুসারীরা -োরা আর 
যগা-যৎরসর পজূারীরা এক সমান- তারদর এই হিরক নাহক যছাট কুির।  

তারদর হনকট তাওহিদ কারিররদর সারথ যন্ধুে কররত,  তারদর সািােে কররত এযং 
মুসলমানরদর হযরুরে তারদররক সমথবন কররত যাৌঁধ্া যদে না। 

 

যে এরদর অযস্থা ও ঐ সকল যলাকরদর অযস্থা হচন্তা কররয এযং এই মাসাআলাে (ো 
মুসলমানরদর হনকট তাওহিরদর প্রাথহমক জ্ঞান িওো উহচত) োরা আমারদর সারথ হযতকব করর,  

তারদর অযস্থা হচন্তা কররয যস যুঝরত পাররয তাওহিরদর যোপারর কথা যলার গুরুে ও 
প্ররোজনীেতা এযং তার হদরক দাওোত যদওো,  যারযার তা আরলাচনা করা,  উম্মাির তা যুঝা 
ও তার হযপরীত সমসামহেক হিরকগুরলা জানার আযশ্যকীেতা যুঝরত পাররয,  োর মরধ্ে 
অরনক মানুষ দলীেিারয এযং এককিারয প্ররযি কররছ। 

যে যলাক তাওহিদ যুরঝ,  যতবমান যাস্তযতা জারন এযং আধ্ুহনক হিরকগুরলা সম্পরকব ধ্ারো 
রারখ,  যস আমারদর এই কথাগুরলারত আিােবাহিত িরয না যা তারক নতুন হকছ ুমরন কররয 
না। 

 

আল্লাি তা’আলা িােখ ইযরন তাইহমো রি:এর প্রহত রিম করুন,  হতহন যরলন:  

এই হিরক উত্তররাত্তর যৃহে পারছে ,  এমনহক পুররা পৃহথযী যছরে যগরছ। আর অল্পসংখেক 
(গুরাযা) অপহরহচত যলাকই যকযল তার হযররাহধ্তা কররছ। হকন্তু তারদর সংখো অরল্পর 
মরধ্েও অল্প,  োরদর কথা যকউ যিারন না,  যকউ মারন না। 

 

যি আল্লাি আমারদররক ঐ সকল গুরাযারদর অন্তিূবি করুন,  োরা স্বীে তাওহিদরক আৌঁকরড় 
ধ্রররছ,  তার হদরক দাওোত হদরছে ,  তার হিহত্তরত েুে কররছ আর হিরক ও মুিহরকরদর 
যোপারর সতকব কররছ এযং তারদর যথরক সম্পকব হছে ন্ন কররছ,  যে পেবন্ত না আমরা আপনার 
সাক্ষাৎ লাি কহর। 


