তব্াগুত কী এবং তব্াগুতেক অসব্ীকার করার অথর্ কী?
তব্াগুত শেব্দর আিভধািনক অথর্ হেলা:- “সীমালঙ্ঘনকারী” “পথভর্ষ্টকারী” বা “বািতব্ল উপাসয্”।
শারী‘য়ােতর পিরভাষায়- একমাতর্ আল্লাহ b বয্তীত অনয্ যা িকছুর উপাসনা করা হয়, েস সবেক তব্াগুত
বলা হয়।
তব্াগুতেক অসব্ীকার করার অথর্ হেলা- “আল্লাহ 0 িভন্ন সকল উপাসয্ বািতব্ল, আর আল্লাহ্ই (7)
হেলন একমাতর্ সতয্ ও সিতয্কার উপাসয্” এই িবশব্াস অন্তের দৃঢ়ভােব েপাষণ করা, সােথ সােথ সকল
বািতব্ল উপােসয্র (েযমন- মূিতর্, পর্িতমা, েদব-েদবী, িজন, মানুষ, গাছ, পাথর, আগুন,
চন্দর্, সূযর্, গর্হ, নক্ষতর্ ইতয্ািদর) উপাসনা ও তােদর উপাসনাকারীেদরেক পুেরাপুির বজর্ন কের েস সব
েথেক সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও িনরাপদ দূের থাকা। েকননা েকব্ারআেন ‘আযীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:১

.صاَم َلَها
َ ال انِف
َ ى
َ ك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَق
َ س
َ سَتْم
ْ هلل َفَقِد ا
ِّ ت َوُيْؤِمن ِبا
ِ غو
ُ طا
َّ ن َيْكُفْر ِبال
ْ َفَم

অথর্াৎ- েয বয্িক্ত তব্াগুতেক অসব্ীকার কের এবং আল্লাহ্েত িবশব্াস স্থাপন কের, েস ধারণ কের িনেয়েছ সুদৃঢ়
রজ্জু যা িছন্ন হওয়ার নয়।
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩

.ت
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ِّ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُك

অথর্াৎ- আিম পর্েতয্ক উম্মােতর মেধয্ই রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র ‘ইবাদাত কেরা
এবং তব্াগুত েথেক দূের থােকা।

৪

েয বয্িক্ত আল্লাহ 7 বয্তীত যা িকছুর উপাসনা করা হয়, েস সকল উপাসয্েক বািতব্ল বেল অসব্ীকার না
করেব এবং আল্লাহ্েক (0) একমাতর্ সতয্ ও সিতয্কার উপাসয্ বেল িবশব্াস ও সব্ীকার না করেব, এবং
বািতব্ল উপাসয্সমূেহর উপাসনাকারীেদর সােথ সকল পর্কার সম্পকর্ িছন্ন না করেব, েস মুছলমান বেল গণয্
হেব না।

১. ٢٥٦ -سورة البقرة
২. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৬
৩. ٣٦ -سورة النحل
৪. ছূরা আন্ নাহল- ৩৬
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মুছলমান হেত হেল অবশয্ই এই িবশব্াস েপাষণ করেত হেব েয, আল্লাহ্ই হেলন ‘ইবাদাত বা উপাসনার
একমাতর্ েযাগয্ ও হকব্দার। তব্াগুত তথা িজন, েদব-েদবী, পর্িতমা এবং আল্লাহ বয্তীত েয িনেজেক উপাসয্
বেল দািব কের িকংবা িনেজর উপাসনা করার পর্িত মানুষেক আহবান জানায়, অথবা িনেজ উপাসয্ হেত
পছন্দ কের বা উপাসয্ হওয়ােত সন্তুিষ্টেবাধ কের, েসসব িকছুই হেলা তব্াগুত তথা বািতব্ল উপাসয্ এবং
এগুেলার উপাসনা হেলা বািতব্ল উপাসনা।
তাই পর্েতয্ক মানুেষর জনয্ এসব বািতব্ল উপাসয্েক অসব্ীকার করা, তােদর উপাসনা েথেক
সম্পূণর্রূেপ িবরত থাকা এবং যারা এসব বািতব্ল উপােসয্র উপাসনা কের তােদর েথেকও িনরাপদ দূের
থাকা অতয্াবশয্ক।
শারী‘য়ােতর পিরভাষা অনুযায়ী মূিতর্, েদব-েদবী, গাছ, পাথর, িজন, আগুন, চন্দর্, সূযর্ ইতয্ািদ যা িকছুর
উপাসনা করা হয়, এগুেলা েযমন তব্াগুত তথা বািতব্ল উপাসয্, েতমিন মানুেষর মেধয্ যারা িনেজেক উপাসয্
বেল দািব কের িকংবা েয বয্িক্ত েলাকজনেক তার ‘ইবাদাত করার বা তােক পূেজা করার জনয্ আহবান
জানায়, অথবা িনেজ উপাসয্ হওয়া পছন্দ কের বা তােত সন্তুিষ্টেবাধ কের, তারাও হেলা তব্াগুত।
তেব নাবী-রাছূল m এবং ঈমানদার-েনক্কার অনয্ানয্ বয্িক্তবগর্ ও িফিরশতা- যােদর উপাসনা অেনেক
কের থােক, তারা তব্াগুেতর পযর্ায়ভুক্ত নন। েকননা তারা কাউেক তােদর উপাসনা করার পর্িত
আহবান জানান িন, িকংবা তারা িনেজেক কখেনা উপাসয্ বেল দািব কেরনিন, এমিনভােব তারা িনেজ
উপাসয্ হওয়ােক পর্াণভের ঘৃণা কেরেছন, এটােক আেদৗ পছন্দ কেরনিন এবং তােত িবন্দুমাতর্ সন্তুিষ্টেবাধ
কেরনিন। তারা সবসময় মানবজািতেক এক আল্লাহ্র ‘ইবাদােতর পর্িত এবং অনয্ সকল উপাসয্েক পিরহার
ও বজর্ন করার পর্িত আহবান জািনেয়েছন। সুতরাং তােদর আেদশ, িনেদর্শ ও আহবানেক উেপক্ষা বা লঙ্ঘন
কের তােদর িনেষধ ও পূণর্ অসন্তুিষ্ট সেত্তব্ও েকউ যিদ তােদর ‘ইবাদাত কের থােক, তাহেল তজ্জনয্ তারা
আল্লাহ্র িনকট দায়ী হেবন না এবং তারা তব্াগুেতর পযর্ায়ভুক্ত বেল কখেনা গণয্ হেবন না।
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