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উপহাৰ 
 

  বনষ্ঠা, ইখলাছ আৰু আন্তবৰকৰ্াৰ সসথৰ্ সৰ্য 

অনুসন্ধানকাৰীসকলৰ প্ৰবৰ্। 

  সথেৰ্ন ববথবকবানসকলৰ প্ৰবৰ্। 
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সূেীপত্ৰ 
 

 

 

 

 م العنوان الصفحة

৪ পঢাৰ আগথৰ্ই বকছুমান প্ৰশ্ন ১ 

৫ মূল ববষয ২ 

১৫ বাইথবলৰ্ আল্লাহৰ ৰ্াওহীদ (ৱল্ড ছটস্টাথমন্টৰ্ এক আল্লাহ) ৩ 

১৬ বাইথবলৰ্ আল্লাহৰ ৰ্াওহীদ (বনউ ছটস্টাথমন্টৰ্ এক আল্লাহ) ৪ 

১৭ ছকাৰআনুল কাৰীমৰ্ আল্লাহৰ ৰ্াওহীদ (অ তাৎ এক আল্লাহ) ৫ 

১৮ পবৰবিষ্ট ৬ 

২১ উপসংহাৰ ৭ 

২৪ সবতথিষ অনুভূবৰ্ ৮ 
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ভূবমকা 
 

পঢাৰ আগথৰ্ই বকছুমান প্ৰশ্নঃ 

১). এই এথকই বাৰ্তাৰ উথেিয বক ? 

২). বাৰ্তাথটা সম্পথকত বাইথবথল বক কয ? 

৩). বাৰ্তাথটা সম্পথকত ছকাৰআথন বক কয ? 

৪). আৰু এই বাৰ্তা সম্পথকত আথপানাৰ মৰ্ামৰ্ বক ? 
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মূল ববষয: 

আদমক সৃবষ্ট কৰাৰ বপছৰ পৰা এটা সৰ্য বাৰ্তা মানৱজাবৰ্ৰ ইবৰ্হাসৰ্ মানুহৰ 

ওপৰৰ্ নযস্ত আৰু বসহঁৰ্ৰ লগৰ্ বাবহৰ্। মানুহক ছসই বাৰ্তাথটা স্মৰণ কৰাবলল 

আৰু বসহঁৰ্ক সবিক প ৰ্ উভৰ্াই আবনবলল সৰ্য এক ইলাথহ নবী আৰু 

ৰাছুলসকলক ছপ্ৰৰণ কবৰথছ, ছেথন আদম, নূহ, ইব্ৰাহীম, মুছা, ঈছা আৰু 

মুহাম্মদ আলাইবহমুে ছালাৰু্ অে-ছালাম। এথকই বাৰ্তা ছপৌঁছাবলল ছৰ্ওঁথলাক 

সকথলাথৱ ছপ্ৰবৰৰ্। বাৰ্তাথটা সহথছ: 

 

 

 

 

 

  

সৰ্য ইলাহ (উপাসয) ছকৱল এজন, এথৰ্থক ছকৱল ছৰ্ওথঁৰই 
ইবাদৰ্ কৰা। 

 اإلهل احلق واحد فقط فاعبدوه
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এক ইলাথহই সৰ্য, ছৰ্থৱইঁ স্ৰষ্টা আৰু ছৰ্থৱইঁ মাবুদ (উপাসয) 

ছৰ্থৱঁই ছপ্ৰৰণ কবৰথছ: এই বাৰ্তাথটা ছপৌঁছাবলল 

   ...   ... নূহক 
আল্লাহ এক, ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল 
ছৰ্ওঁথৰই ইবাদৰ্ কৰা 

   ...   ... ইব্ৰাহীমক 
আল্লাহ এক, ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল 
ছৰ্ওঁথৰই ইবাদৰ্ কৰা 

   ...   ... মুছাক 
আল্লাহ এক, ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল 
ছৰ্ওঁথৰই ইবাদৰ্ কৰা 

   ...   ... ঈছাক 
আল্লাহ এক, ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল 
ছৰ্ওঁথৰই ইবাদৰ্ কৰা 

   ...   ... মুহাম্মদক 
আল্লাহ এক, ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল 
ছৰ্ওঁথৰই ইবাদৰ্ কৰা 
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আল্লাহ ৰ্াআলাই দৃঢ সংকল্পৰ অবিকাৰী বাৰ্তাবাহক বহুথৰ্া মহাপুৰুষ (ৰাছুল) 

আৰু ছৰ্ওঁথলাকৰ বাবহথৰ আৰু বহুথৰ্া ৰাছুল আৰু নবী ছপ্ৰৰণ কবৰথছ, 

বেসকলৰ বকছুমানক আবম জাথনা আৰু বহুৰ্থক আবম নাজাথনা, বকছুমান 

গুৰুত্বপূণত দাবযত্ব পালন কৰাৰ বাথবঃ ছেথন 

১). আল্লাহৰ অবহ (প্ৰৰ্যাথদি) গ্ৰহণ কৰা আৰু ইযাক বনজ বনজ সম্প্ৰদায আৰু 

অনুসাৰীসকলৰ ওেৰৰ্ ছপৌঁছাই বদযা। 

২). মানুহক ৰ্াওহীদৰ বিক্ষা বদযা আৰু ইখলাছৰ সসথৰ্ আল্লাহৰ ইবাদৰ্ 

পালন কৰাৰ পদ্ধবৰ্ বণতনা কৰা। 

৩). ক া আৰু কমতৰ্ উত্তম আদিত বহোথপ বনজথক উথমােন কৰা, োথৰ্ 

আল্লাহৰ প ৰ্ েলাৰ বাথব মানুথহ ছৰ্ওঁথলাকৰ অনুসৰণ কবৰবলল সক্ষম হয। 

৪). অনুসাৰীসকলক আল্লাহৰ ৰ্াক্বৱা, আনুগৰ্য আৰু ছৰ্ওঁৰ আথদি মানাৰ 

দীক্ষা প্ৰদান কৰা। 

৫). অনুসাৰীসকলক দ্বীনৰ ববিান আৰু উত্তম েবৰত্ৰৰ বিক্ষা বদযা। 

৬). পাপী, মূৰ্তীপূজাৰী মুশ্ববৰক আৰু আন আন ছলাকৰ বহদাযৰ্ আৰু সবিক 

বনথদতিনা প্ৰদান কৰা। 

৭). মানুহক অৱগৰ্ কথৰাৱা ছে, মৃৰু্যৰ বপছৰ্ বসহঁৰ্ক অৱিযই পুনৰুবিৰ্ 

কৰা হ’ব আৰু বকযামৰ্ৰ বদনা বসহঁৰ্ৰ আমলৰ বহোপ-বনকাে ছলাৱা হ’ব, 

এথৰ্থক বেথয ঈমান আবনথছ আৰু ছনক আমল কবৰথছ ৰ্াৰ প্ৰবৰ্দান জান্নাৰ্ 

আৰু বেথয আল্লাহৰ লগৰ্ আনক অংিী কবৰথছ আৰু অবািয সহথছ ৰ্াৰ বিকনা 

জাহান্নাম। 
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বনশ্চয সকথলা নবী আৰু ৰাছুলৰ স্ৰষ্টা আৰু ছপ্ৰৰণকাৰী মাত্ৰ এক ইলাহ। ববশ্ব 

জগৰ্ আৰু ইযাৰ অন্তগতৰ্ সকথলা সৃবষ্টজীৱ এক স্ৰষ্টাৰ অবস্তত্বৰ ছ াষণা আৰু 
ৰ্াৰ একত্বৰ সাক্ষী প্ৰদান কথৰ। এক আল্লাথহই ববশ্ব জগৰ্ৰ স্ৰষ্টা, জগৰ্ৰ্ 

 কা মানুহ, জীৱজন্তু আৰু কীট-পৰ্ঙ্গৰ স্ৰষ্টাও ছৰ্থৱঁই। ছৰ্থৱঁই মৃৰু্যৰ স্ৰষ্টা 
আৰু ছৰ্থৱঁই স্ৰষ্টা স্থাযী আৰু ক্ষণস্থাযী জীৱনৰ। 

বনসথেথহ ইযাহূদী, খ্ৰীস্টান আৰু মুছবলমসকলৰ ওেৰৰ্ সংৰবক্ষৰ্ পবৱত্ৰ 

বকৰ্াবসমূহ আল্লাহৰ অবস্তত্ব আৰু ছৰ্ওঁৰ ৰ্াওহীদৰ সাক্ষী প্ৰদান কথৰ। 

প্ৰকৃৰ্ সৰ্যানুসন্ধাকাৰীথয ছেবৰ্যা বকৰ্াথব মুক্বাোছ আৰু ছকাৰআনুল কাবৰমৰ্ 

ইলাহৰ ৰ্াৎপেত বাস্তৱিবমতৰ্াৰ সসথৰ্ অিযযন কবৰব, ছৰ্বৰ্যা বস পৰবনভতৰিীল 

অসৰ্য ইলাহৰ সববিষ্টযৰ পৰা আল্লাহৰ একক সববিষ্টযসমূহ পৃ ক কবৰবলল 

সক্ষম হ’ব, োৰ লগৰ্ একমাত্ৰ আল্লাহ ৰ্াআলাই ববথিবষৰ্, িাৰণাপ্ৰসূৰ্ অসৰ্য 

ইলাহৰ ৰ্াৰ্ ছকাথনা অংি নাই, আল্লাহৰ ছসইসমূহ সববিষ্টযৰ পৰা বকছুমান 

সহথছঃ 

১). সৰ্য ইলাহ সহথছ স্ৰষ্টা, ছৰ্ওঁ কাথৰা সৃবষ্ট নহয। 

২). সৰ্য ইলাহ এজন, ছৰ্ওঁৰ ছকাথনা অংিীদাৰ নাই। ছৰ্ওঁ একাবিথকা নহয। 

ছৰ্ওঁ কাথৰা বপৰ্া বা পুত্ৰ নহয। 

৩). আল্লাহ ৰ্া‘আলা সৃবষ্টজীৱৰ বেন্তা আৰু কল্পনাৰ পৰা পবৱত্ৰ আৰু বহু 

ঊৰ্ধ্তৰ্, পৃব ৱীৰ্ ছকাথনা েকুথৱ ছৰ্ওঁক আযত্ত কবৰবলল সক্ষম নহয। 

৪). আল্লাহ িাশ্বৰ্, বেৰন্তন আৰু অববনশ্বৰ। ছৰ্ওঁ ছকবৰ্যাও মৃৰু্য বৰণ 
নকবৰব। ছৰ্ওঁ ছকাথনা বস্তুৰ মাজৰ্ বনবহৰ্ নহয অ বা অনুপ্ৰথৱি নকথৰ। 
বনজ সৃবষ্ট জগৰ্ৰ পৰা ছকাথনা বস্তুৰ ছৰ্ওঁ ছদহিাৰণ নকথৰ। 
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৫). আল্লাহ অমুখাথপক্ষী আৰু বনজ সত্ত্বাৰ্ প্ৰবৰ্বষ্ঠৰ্। বনজ সৃবষ্টজীৱৰ পৰা 
সমূ্পণত অভাৱমুক্ত। ছৰ্ওঁ সৃবষ্টজীৱৰ মুখাথপক্ষী নহয। ছৰ্ওঁৰ ছকাথনা বপৰ্া- 
মাৰ্া নাই, আৰু ছকাথনা স্ত্ৰী ও সন্তাথনা নাই। ছৰ্ওঁ খাদয বা পানীয বা কাথৰা 
সহাযৰ মুখাথপক্ষী নহয, বকন্তু বেথবাৰ মখলুক ছৰ্ওঁ সৃবষ্ট কবৰথছ আটাথয ছৰ্ওঁৰ 

ওপৰৰ্ বনভতৰিীল। 

৬). মহান, পবৰপূণত আৰু ছসৌেেতমবিৰ্ গুণাৱলীৰ অবিকাৰী বহোথপ আল্লাহ 

একক, ছৰ্ওঁৰ গুণাৱলীৰ্ ছকাথনা সৃবষ্টজীৱ ছৰ্ওঁৰ অংিীদাৰ আৰু সমকক্ষ নহয 

আৰু ছকাথনা বস্তু ছৰ্ওঁৰ সাদৃিয নহয। 

এথনথবাৰ মানদি আৰু গুণাৱলীৰ দ্বাৰা (আৰু বহুথৰ্া গুণ আথছ, োৰ লগৰ্ 

একমাত্ৰ আল্লাহ ৰ্াআলাই ববথিবষৰ্) িাৰণাপ্ৰসূৰ্ বেথকাথনা ইলাহক বাবৰ্ল 

কৰা আৰু প্ৰৰ্যাখযান কৰা আমাৰ পথক্ষ সম্ভৱ। 

এবৰ্যা ছমাক সুথোগ বদযক, উথল্লবখৰ্ বাৰ্তা প্ৰসঙ্গৰ্ আথকৌ উভবৰ্ োওঁ লগথৰ্ 

বাইথবল আৰু ছকাৰআনুল কাৰীমৰ পৰা বকছুমান উদৃ্ধবৰ্ দাবি িথৰা, বেথবাথৰ 

আল্লাহৰ একক সত্ত্বাক প্ৰমাণ কথৰ, বকন্তু ৰ্াৰ আগথৰ্ ৰ্লৰ্ বদযা অনুভূবৰ্ৰ্ 

মই আপনাথলাকক অংিগ্ৰহণ কৰাব ববোথৰা: 
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পৰস্পৰ প্ৰশ্নকাৰী বকছুমান 

খ্ৰীস্টাথন আেবৰৰ্ হয: আল্লাহ 

এক এইথটা স্পষ্ট। আবমও 

এক ইলাহথক ববশ্বাস কথৰা, 

ছৰ্থন্ত  টনা বক ? 
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সৰ্য  টনা সহথছ, ছমাৰ গথৱষণা, খ্ৰীস্টান সম্পথকত গভীৰ অিযযন আৰু বসহঁৰ্ৰ 

লগৰ্ ছমাৰ আথলােনা-পেতাথলােনাৰ পৰা অৱগৰ্ সহথছা: বসহঁৰ্ৰ ওেৰৰ্ 

“আল্লাহ” (বসহঁৰ্ৰ বকছুমানৰ িাৰণা ছমাৰ্াববক) ৰ্লৰ্ উথল্লখ কৰা সত্তাসমূহক 

অন্তভূতক্ত কথৰ: 

১. আল্লাহ বপৰ্া। 

২. আল্লাহ পুত্ৰ। 

৩. আল্লাহ ৰুহুল কুদ`ছ। 

এটা স্পষ্ট ববষয আৰু সৰল ক া এজন বাস্তৱিমতী গথৱষকক প্ৰলুব্ধ কবৰ 

এইথবাৰ আক্বীদা ছপাষণকাৰী খ্ৰীস্টানসকলক বকছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদানৰ্ 

বািয কথৰ: ছেথন 

১. ছৰ্ামাথলাথক ছকাৱা ছে, “আল্লাহ এক” ইযাৰ অ ত বক, কাৰণ ছৰ্ামাথলাথক 

বৰ্বনজন ইলাহৰ ইবঙ্গৰ্ ছপাষণ কৰা ? 

২. আল্লাহ এথন এজন ছনবক, বেজথন বৰ্বনৰ বভৰ্ৰৰ্ প্ৰথৱি কবৰথছ; ছন 

বৰ্বনজথন একৰ বভৰ্ৰৰ্ প্ৰথৱি কবৰথছ: (১ৰ বভৰ্ৰৰ্ ৩, ছন ৩ৰ বভৰ্ৰৰ্ ১) 

? 

এইথবাৰ সবপৰীৰ্যপূণত ববশ্বাসসহ খ্ৰীস্টানসকলৰ বকছুমান আক্বীদা অনুসাথৰ 

বসহঁৰ্ৰ িাৰণা: বৰ্বনও জন ইলাহৰ বভন বভন দাবযত্ব, বভন বভন সত্ত্বা আৰু বভন 

বভন আকৃবৰ্ আথছ, ছেথন: 

১). আল্লাহ বপৰ্া = ছৰ্ওঁ স্ৰষ্টা। 

২). আল্লাহ পুত্ৰ = ছৰ্ওঁ ত্ৰাণকৰ্তা (মুবক্তদাৰ্া)। 



 

 

 এটা বাৰ্তা মাথ ান  12  

৩). আল্লাহ ৰুহুল কুদ`ছ = ছৰ্ওঁ উপথদষ্টা (সমাবনৰ্)। 

ৰ্াওৰাৰ্ আৰু ইবিল উভয বকৰ্াপৰ্ আল্লাহ সম্পথকত বে বণতনা দাবি িৰা সহথছ 

ৰ্াৰ লগৰ্ মাছীহ বনথজই আল্লাহৰ পুত্ৰ বা বসথযই ইলাহ বা বসথযই ইলাহৰ 

অংি ইৰ্যাবদ আক্বীদা সমূ্পণত সাং বষতক, ছেথন ইবিলৰ্ স্পষ্টভাথৱ আথছ, 

পৃব ৱীৰ্ ছকাথনও আল্লাহক ছদখা নাপাব: 

“ছৰ্ামাথলাথক ছকবৰ্যাও ছৰ্ওঁৰ ক া শ্ৰৱণ কৰা নাই আৰু ছৰ্ওঁৰ ছেহাৰা ছদখা 

নাই”। 

(থোহন ৫:৩৭) বা (ইবিল ইউথহান্না: ৫:৩৭) 

“ছকাথনাথৱই ছৰ্ওঁক ছকবৰ্যাও ছদখা নাই আৰু ছকাথনাথৱ ছৰ্ওঁক ছদবখবলল 

সক্ষম নহয”। 

(বটথমাব ৰ প্ৰবৰ্ প্ৰ মপত্ৰ: ৬:১৬) 

“এথন ছকাথনা নাই বেথয ছমাক ছদবখব আৰু জীবৱৰ্  াবকব”। 

(োত্ৰাপুব  ৩৩:২০) বা (আল-খুৰুজ ৩৩:২০) 

 

এইথবাৰ দলীল আৰু অনযানয দলীলৰ ওপৰৰ্ বভবত্ত কবৰ সৰ্ৰ্া আৰু 

আমানৰ্দাৰীৰ সসথৰ্ বকছুমান প্ৰশ্নৰ সমুখীন সহ আেবৰৰ্ হওঁ, বসহঁৰ্ৰ মথৰ্ 

“ঈছা-ই আল্লাহ” ইযাৰ লগৰ্ আমাৰ পথক্ষ ছকথনলক সম্ভৱ বাইথবলৰ বণতনাক 

সমন্বয কৰা, বেথটাথৱ প্ৰমাণ কথৰ ছে, এথন ছকাথনা নাই বেথয আল্লাহক ছদবখথছ 

আৰু ছৰ্ওঁৰ ক া শুবনথছ?! 
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 ঈছা জীবৱৰ্ অৱস্থাৰ্ ইযাহূদীসকথল ছৰ্ওঁক ছদখা নাবছলথন?, ঈছাক 

ঈছাৰ পবৰযালবগত আৰু ছৰ্ওঁৰ অনুসাৰীসকথল ছদখা নাইথন?, বসহঁথৰ্ 

ছদখা নাবছল ছন ঈছা মাছীহক (বসহঁৰ্থৰ বকছুমানৰ িাৰণা ছমাৰ্াববক ছৰ্ওঁ 

আল্লাহৰ পুত্ৰ) আৰু ছৰ্ওঁৰ মাৰ্ শুনা নাইথন? 

 ৰ্াওৰাৰ্, ইবিথল বকমান স্পষ্টভাথৱ সাবযস্ত কথৰ ছে, আল্লাহক ছকাথনও 

ছনথদবখব এই পৃব ৱীৰ্, ছকাথনাথৱ ছৰ্ওঁৰ মাৰ্ শুবনব ছনাৱাবৰব, ইযাৰ 

বপছথৰ্া আবম এথন ছলাকৰ সন্ধান পাওঁ (খ্ৰীস্টান জগৰ্ৰ্) বেথয ববশ্বাস 

কথৰ ছে, বসহঁথৰ্ ঈছাৰ সত্ত্বাক ছদবখথছ আৰু ছৰ্ওঁৰ িব্দ শ্ৰৱণ কবৰথছ 

ছৰ্থন্ত ছসই ঈছাই আল্লাহ বা আল্লাহৰ পুত্ৰ ছনবক? ছৰ্থনহ’ছল আল্লাহৰ 

সত্ত্বাৰ্ ছকাথনা ছগাপন ৰহসয আথছ ছনবক, (বেথটা আমাৰ ছবািগময নহয)? 

দৰােলথৰ্ ৰ্াওৰাৰ্ ইযাৰ ববপৰীৰ্ বণতনাথক প্ৰমাণ কথৰ, ছেথন আল্লাহ সম্পথকত 

সকথছ: “বনশ্চয মথযই ৰব (প্ৰবৰ্পালক), এই জগৰ্ৰ্ বদ্বৰ্ীয ছকাথনা ৰব নাই। 
মই লুকাই ক া ছকাৱা নাই আৰু ছমাৰ উথেিযক মই ছগাপন কৰা নাই। বনশ্চয 
মথযই আল্লাহ আৰু মই সৰ্য ক াথহ কওঁ। মই ছসইথটাথৱ প্ৰকাি কথৰা বেথটা 
সৰ্য”। (ইিইযা ৪৫:১৯) 

 

 

  

ছৰ্থনহ’ছল সৰ্য বক? 
অনুগ্ৰহপূবতক আগৰ ছলখাবখবন বাথৰ বাথৰ 

পঢক আৰু ৰ্াৰ্ পূণতভাথৱ মথনাথোগ 
বদযক। 
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এবৰ্যা মই বাইথবল আৰু ছকাৰআনুল কাৰীমৰ আথলাকৰ্ আল্লাহৰ বাস্তৱৰ্া 

অনুসন্ধানৰ্ ব্ৰৰ্ী হওঁ, ববনীৰ্ অনুথৰাি ৰ্াৰ আগথৰ্ আল্লাহ সম্পথকত 

আথপানাথলাকৰ মৰ্ামৰ্ আৰু বেন্তাসমূহ বযক্ত কৰক আৰু ছকাৰআনৰ আযাৰ্ 
আৰু বাইথবলৰ উদৃ্ধবৰ্সমূহ গভীৰভাথৱ অিযযন কৰক। ৰ্াৰ বপছৰ্ ইনোফপূণত 
বাস্তৱিমতী আৰু পেতাথলােনাৰ দৃবষ্টৰ্ এই পুব খন পবঢ সমাপ্ত কৰক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ববষযবভবত্তক বাস্তৱৰ্াৰ বখযাল 

ৰাবখ ছকাথনা প্ৰকাৰ ছটাকা 

সংথোজনববহীন বকছুমান দলীল 

দাবি িবৰথছা, অনুথৰাি  াবকল 

আগৰ-িাৰণা আৰু বসদ্ধান্ত ৰ্যাগ 

কবৰ বাস্তৱিমতী সহ েত্নৰ সসথৰ্ 
ৰ্াৰ্ বেন্তা কৰক। 
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এই িৰণৰ আৰু দলীল আথপানাৰ মনৰ্ 

পথৰথন? 

বাইথবল (ওল্ড ছটস্টাথমন্ট)-ৰ্ আথছ এক আল্লাথহই সৰ্য: 

 ছহ ইছৰাঈল শুনা: ছসইজথনই ৰব, ছৰ্থৱঁই আমাৰ ইলাহ, ৰব এজথনই। 

(আৰ্-ৰ্াছবনযা: ৬:৪) 

 এক আল্লাথহই আমাৰ জীৱনৰ ৰূহ সৃবষ্ট কৰা নাইথন আৰু ছৰ্থৱঁই আমাক 

জীবৱকা দান কৰা নাইথন? মালাবখ: (২:১৫) 

 োথৰ্ ছৰ্ামাথলাথক জনা আৰু ছমাৰ প্ৰবৰ্ ঈমান আনা আৰু ভাললক আযত্ত 

কৰা ছে, মথযই মই, আৰু মথযই আল্লাহ। ছমাৰ আগৰ্ ছকাথনা ইলাহ 

নাবছল আৰু ছমাৰ বপছথৰ্া ছকাথনা ইলাহ নহ’ব। মথযই ৰব, ছমাৰ বাবহথৰ 

আন ছকাথনা মুবক্তদাৰ্া নাই। ইিইযা: (৪৩:১০-১১) 

 মথয ছসই সত্ত্বা বেজন সবতপ্ৰ ম আৰু সবতথিষ, ছমাৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা 

ইলাহ নাই। ছমাৰ সদৃি ছকান আথছ?  (ইিইযা: ৪৪:৬) 

 মই ৰব নহওঁ ছনবক আৰু ছমাৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা ইলাহ নাই? মথযই 

সদাোৰী আৰু মুবক্তদাৰ্া, বদ্বৰ্ীয ছকাথনা ইলাহ নাই।  (ইিইযা: ৪৫:২১) 

 

 

 

 

 

 

এক আল্লাথহই সৰ্য বাইথবল (বনউ ছটস্টাথমণ্ট)-ৰ্: 



 

 

 এটা বাৰ্তা মাথ ান  16  

 ছসইথটাথৱ স্থাযী সুখী জীৱন, ে’ৰ্ বসহঁথৰ্ আথপানাৰ পবৰেয লাভ কবৰথছ 

ছে, আপুবন অকথলই সৰ্য ইলাহ আৰু (পবৰেয লাভ কবৰথছ) ইযাছু (ঈছা) 
মাছীহৰ, োক আপুবন ছপ্ৰৰণ কবৰবছল।  

ইবিল ইউথহান্না: (১৭:৩) 

 ছৰ্ামাথলাথক আল্লাহৰ ইবাদৰ্ কৰা, বেজন ছৰ্ামাথলাকৰ ইলাহ আৰু 

ছকৱল ছৰ্ওঁৰ বাথবই বখদমৰ্ উৎসগত কৰা। 

ইবিল মাত্তা: (৪:১০) 

 ছহ ইছৰাঈল শুনা, ছৰ্থৱঁই ৰব, ছৰ্থৱঁই আমাৰ ইলাহ। ছৰ্থৱই একমাত্ৰ 

ৰব। .... কাৰণ আল্লাহ এক, ছৰ্ওঁৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা নাই।  

ইবিল মাকত: (১২:২৮-৩৩) 

 কাৰণ আল্লাহ এক লগথৰ্ আল্লাহ আৰু বাোৰ মাজৰ্ মািযথমা এক। 

ছৰ্ওঁ সহথছ মানুহ মাছীহ ইযাছূ (ঈছা)। 

ব থমাছৰ প্ৰবৰ্ প্ৰ মপত্ৰ: (২:৫) 

 বসহঁৰ্ৰ ছকাথনাবাই ঈছাৰ ওেৰৰ্ আবহ ক’ছল: ছহ ছমাৰ সৎ (ছথলহ) 

ছনৰ্া, ছসই ভাল কামথটাথনা বক বেথটা মই কবৰম, োথৰ্ স্থাযী জীৱন 

অজতন হয? ৰ্াক (ঈছাই) ক’ছল: ৰু্বম ছমাক বকয ছথলহ বুবল ছকাৱা? 

এজনৰ বাবহথৰ আন ছকাথনও ছথলহ নহয, ছৰ্থৱঁই সহথছ আল্লাহ”। 

ইবিল মাত্তা: (১৯:১৬-১৭) মাবলক ছজমছৰ কবপৰ্ এথনকুৱা আথছ। 
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আথপানাৰ আৰু বকছুমান দলীল মনৰ্ 

পথৰথন, বেথবাথৰ বনবশ্চৰ্ভাথৱ প্ৰমাণ কথৰ 

আল্লাহ এক? (বৰ্বন নহয!) 

 

দৰােলথৰ্ (ৰ্াওহীদৰ) এই বাৰ্তাই ছকাৰআনুল কাৰীমৰ প্ৰিান 

ববষয। 

 

 

 

 

ছকাৰআনুল কাৰীমৰ্ এক আল্লাথহই সৰ্য: 

 “ছকাৱা আল্লাহ এক, ছৰ্ওঁ অমুখাথপক্ষী, ছৰ্ওঁ কাথকা জম বদযা নাই আৰু 
বনথজও জম গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু ছৰ্ওঁৰ সমকক্ষ ছকাথনা নাই”। ছুৰা 
নম্বৰ: ১১২: আযাৰ্: (১-৪) 

 “ছমাৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা সৰ্য ইলাহ নাই, গবৰ্থক ছমাথৰই ইবাদৰ্ 
কৰা”। ছুৰা নম্বৰ ২১ আযাৰ্ঃ (২৫) 

 “বসহঁথৰ্ বনবশ্চৰ্ভাথৱ কুফৰী কবৰথছ বেহঁথৰ্ সকথছ ইলাহ সহথছ বৰ্বন 

(জন) সত্ত্বাৰ ৰৃ্ৰ্ীয সত্ত্বা, অ ে এক ইলাহৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা ইলাহ 

নাই, বসহঁথৰ্ বে কয ৰ্াৰ পৰা েবদ বসহঁথৰ্ ববৰৰ্ নহয, ছৰ্থন্ত বনশ্চয 
কাবফৰসকলক েন্ত্ৰণাদাযক িাবস্ত স্পিত কবৰব”। ছুৰা নম্বৰ: ৫, আযাৰ্: 

(৭২) 

 ‘বনশ্চয ছৰ্ামাথলাকৰ ইলাহ এক’। ছুৰা নম্বৰ: (৩৭), আযাৰ্: (৪) 

 “আল্লাহৰ লগৰ্ আন ছকাথনা ইলাহ আথছ ছনবক, ছকাৱা! েবদ ছৰ্ামাথলাথক 

সৰ্যবাদী ছৰ্থনহ’ছল প্ৰমাণ সল আহা”। ছুৰা নম্বৰ: ২৭: আযাৰ্: (৬৪) 
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পবৰবিষ্ট 

বনসথেথহ বাইথবল আৰু ছকাৰআনুল কাৰীমৰ এইথবাৰ দলীল আৰু অনযানয ি 

ি দলীল ‘আল্লাহ এজন ছৰ্ওঁৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা ইলাহ নাই’ এথনলক প্ৰমাণ 

কথৰ ছে, ৰ্াৰ্ সথেহৰ ছকাথনা অৱকাি না াথক। ছেথন বাইথবথল কয: “ছহ 

ইছৰাঈল শুনা: ৰব সহথছ আমাৰ ইলাহ, ৰব এজন। বনশ্চয আল্লাহ এক, ছৰ্ওঁৰ 

বাবহথৰ বদ্বৰ্ীয ছকাথনা নাই”। ইবিল মাকত: (১২:৮-৩৩)  

এই ক াই ছকাৰআনুল কাৰীথমও সকথছ এইদথৰ: “ছকাৱা, আল্লাহ এক”। ছুৰা 

নম্বৰ: ১১৩, আযাৰ্: ১। 

বাইথবথল ছকৱল এইবখবন সক ক্ষান্ত ছহাৱা নাই ছে, আল্লাহ এক, বৰং বস 

বনবশ্চৰ্ কবৰথছ ছে, আল্লাথহই সৃবষ্টকৰ্তা আৰু ছৰ্থৱঁই মুবক্তদাৰ্া: “ছৰ্ামাথলাথক 

জাবন ছলাৱা আৰু ছমাৰ ওপৰৰ্ ঈমান আনা, আৰু ভাললক স্মৰণ কৰা মথযই 

মই, মথযই আল্লাহ। ছমাৰ আগৰ্ ছকাথনা ইলাহ নাবছল আৰু ছমাৰ বপছথৰ্া 

ছকাথনা ইলাহ নহ’ব। মথযই ৰব আৰু ছমাৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা মুবক্তদাৰ্া 

নাই”। ইিইযা: (৪৩:১০-১১) 

ইযাৰ পৰা স্পষ্ট হয ছে, ঈছাৰ উলুবহযযাহ (ইবাদৰ্ৰ অবিকাৰ) বা ৰুহুল 

কুদছৰ উলুবহযযাহ বা আল্লাহৰ বাবহথৰ বসহঁৰ্ৰ কাথৰা উলুবহযযাৰ ক াৰ ছকাথনা 

বভবত্ত আৰু ছকাথনা প্ৰমাণ নাই। ছৰ্ওঁথলাক আল্লাহৰ সৃষ্ট বকছুমান মখলুকৰ 

বাবহথৰ আন এথকা নহয, ছৰ্ওঁথলাকৰ ছকাথনা কৰৃ্তত্ব নাই। ছৰ্ওঁথলাক আল্লাহ 
নহয, আল্লাহৰ ছজযাবৰ্ও নহয, ছসইদথৰ আল্লাহৰ িৰীৰ বা প্ৰবৰ্কৃবৰ্ও নহয। 
তেওঁৰ সদশৃ ত োননো বস্তু নোই, ছেথন উথল্লখ কৰা সহথছ বাইথবল আৰু 

ছকাৰআনুল কাৰীমৰ্। 
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 اإلهل احلق واحد فقط فاعبدوه وحده

সৰ্য ইলাহ এজন, এথৰ্থক ছৰ্ামাথলাথক ছকৱল ছৰ্ওথঁৰই ইবাদৰ্ 

কৰা। 

আল্লাহৰ বাবহথৰ আনৰ ইবাদৰ্ কৰা আৰু প ভ্ৰষ্টৰ্াৰ বাথবই আল্লাথহ 

ইযাহূদীসকলৰ ওপৰৰ্ ছৰাি অৱৰ্ীণত কবৰথছ: “প্ৰবৰ্পালকৰ ছৰাি বসহঁৰ্ৰ 
ওপৰৰ্ অৱিাবৰৰ্ সহথছ”। আল-আদাদ: (২৫:৩), এইদথৰ মূছা আলাইবহে 

ছালাথম বসহঁৰ্ৰ ছসাণৰ দামুবৰথটাক ৰ্ধ্ংস কবৰথছ। 

আনহাথৰ্, একত্ববাদৰ্ ববশ্বাসী এদল খ্ৰীস্টান িাবস্ত আৰু বববভন্ন বনেতাৰ্নৰ 

সমুখীন সহথছ, কাৰণ বসহঁথৰ্ আল্লাহৰ ৰ্াওহীদৰ ওপৰৰ্ ঈমান আবনবছল আৰু 

অস্বীকাৰ কবৰবছল (আল্লাহৰ বাথব একবনষ্ঠ) ঈছাৰ দ্বীনৰ ববকৃবৰ্, আৰু পবৰহাৰ 

কবৰবছল পল আৰু ৰ্াৰ অনুসাৰীসকলৰ হাৰ্ৰ্ সৃষ্ট বত্ৰত্ববাদৰ ববদ‘আৰ্। ছসথয 

বসহঁৰ্ক বনেতাৰ্ন কৰা সহবছল। 

সাৰাংি: আদম, নূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা, ঈছা আৰু মুহাম্মদ আলাইবহমুে ছালামক 

আল্লাথহ ছপ্ৰৰণ কবৰথছ, োথৰ্ ছৰ্ওঁথলাথক মানৱ জাবৰ্ক ছৰ্ওঁৰ ওপৰৰ্ ঈমান 

ছপাষণ কবৰবলল আহ্বান জনায আৰু ছৰ্ওঁৰ বাথবই ছেন ইবাদৰ্ 

বনথভতজালভাথৱ পালন কথৰ, োৰ ছকাথনা অংিী আৰু সমকক্ষ নাই, ছৰ্ওঁ 
পবৱত্ৰ। ছৰ্ওঁথলাক সকথলাথৰ বাৰ্তা আবছল: 
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বেথহৰু্ নবী আৰু ৰাছুলসকলৰ বাৰ্তা এথকই আবছল, ছসথয ছৰ্ওঁথলাকৰ দ্বীন বা 

িমতও এক আবছল, ছৰ্থন্ত সকথলা নবী আৰু ৰাছুলৰ দ্বীন বক আবছল? 

ইযাৰ্ ছকাথনা সথেহ নাই ছে, ছৰ্ওঁথলাক সকথলাথৰ বৰছালৰ্ৰ মূল বভবত্ত 

আবছল “আৰ্-ৰ্াছবলম” বলল্লাহ অ তাৎ আল্লাহৰ বাথব আত্মসমপতণ, লক্ষণীয ছে, 

এই ৰ্াছবলম িব্দই “ইছলাম” িব্দৰ অ ত আৰু ৰ্াৎপেতক প্ৰকাি কথৰ। 

ছকাৰআনুল কাৰীথম স্পষ্ট সকথছ ছে, সকথলা নবী আৰু ৰাছুলৰ সৰ্য দ্বীন (িমত) 

ইছলাম, ছকাৰআনুল কাৰীমৰ এই বাস্তৱৰ্া বাইথবথলথৰ্া অনুসন্ধান কবৰব 
পাথৰ। (অহা পুবস্তকাৰ্ আবম এই বাস্তৱৰ্া বাইথবলৰ্ অনুসন্ধান কবৰম, ইন শ্বা 

আল্লাহ)। 
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উপসংহাৰ: 

মুবক্তৰ বাথব আমাৰ ওপৰৰ্ ওৱাবজৱ এই বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰা আৰু সৰ্ৰ্া ও 

ইখলাছৰ সসথৰ্ ইযাৰ ওপৰৰ্ ঈমান ছপাষণ কৰা, বকন্তু ছকৱল এইবখবন 

আমথলই েথ ষ্ট নহয! বৰং সকথলা নবী আৰু ৰাছুলৰ ওপৰৰ্ ঈমান ছপাষণ 

কৰাও অপবৰহােত, ইযাথৰ অন্তভূতক্ত আথছ নবী মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 

অছাল্লামৰ ওপৰৰ্ ঈমান ছপাষণ কৰা, ছৰ্ওঁৰ বহদাযৰ্ অনুসৰণ কৰা আৰু 
ৰ্াৰ প্ৰবৰ্ আমল কৰা। বেৰস্থাযী কলযাণময জীৱনৰ প  এইথটাথৱই। 

ছহ ইখলাছৰ সসথৰ্ প্ৰকৃৰ্ সৰ্য অথন্বষণকাৰী আৰু মুবক্ত ছপ্ৰযসী! আিা কথৰা 

আপুবন ববষযথটা সল বেন্তা কবৰব আৰু গভীৰভাথৱ মথনাথোগ বদব এবৰ্যাৰ 

পৰাই, বকন্তু অৱিযই সময ছিষ ছহাৱাৰ আগথৰ্ই, মৃৰু্যৰ আগৰ্, বেথটা হিাৎ 

আবহ োয! ছকাথন জাথন কাৰ মৃৰু্য ছকবৰ্যা আবহব? 
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 أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمداً رسول هللا

আশ্বহাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওৱা আশ্বহাদু আন্না 

মুহাম্মাদাৰ ৰাছুলুল্লাহ। 

অ তাৎ মই সাক্ষয বদওঁ ছে, আল্লাহৰ বাবহথৰ আন ছকাথনা 

সৰ্য ইলাহ নাই, মই আৰু সাক্ষয বদওঁ ছে, মুহাম্মদ 

আল্লাহৰ ৰাছুল। 

জৰুৰী আৰু গুৰুত্বপূণত এই ববষযৰ প্ৰবৰ্ বেন্তা আৰু পুনৰ গভীৰ দৃবষ্ট বদযাৰ 

বপছৰ্ ববথবক আৰু সৰ্য হৃদয ফযোলা কবৰবলল সক্ষম হ’ব ছে, আল্লাহ এক, 

ছৰ্ওঁৰ ছকাথনা অংিী নাই আৰু ছৰ্ওঁৰ ছকাথনা সন্তাথনা নাই। ৰ্াৰ বপছৰ্ 

ছৰ্ওঁৰ ওপৰৰ্ ঈমান আবনব আৰু একমাত্ৰ ছৰ্ওঁৰ ইবাদৰ্ কবৰব। আৰু 

ববশ্বাস কবৰব ছে, মুহাম্মদ নবী আৰু ৰাছুল ছেথন নবী আৰু ৰাছুল আবছল নূহ, 

ইব্ৰাহীম, মুছা আৰু ঈছা। 

 আপুবন ইচ্ছা কবৰথল এবৰ্যা ক’ব পাথৰ: 
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এই সাক্ষযই বেৰস্থাযী সুখময জীৱনৰ প ৰ্ প্ৰ ম পদথক্ষপ, আৰু এইথটাথৱই 

জান্নাৰ্ৰ দুৱাৰসমূহৰ প্ৰকৃৰ্ োবব। 

ছেবৰ্যা আপুবন এই প  গ্ৰহণ কৰাৰ বসদ্ধান্ত সলথছ, ছৰ্থনহ’ছল আপুবন 

আথপানাৰ বনু্ধৰ সহায লওঁক অ বা মুছবলম প্ৰবৰ্থবিীৰ সহায গ্ৰহণ কৰক 

বনকটবৰ্তী মছবজদৰ বাথব অ বা ইছলাবমক ছেন্টাৰৰ বাথব নাইবা আমাৰ লগৰ্ 

ছোগাথোগ কবৰ আমাক িনয কৰক অ বা আমাৰ ওেৰৰ্ বেবি বলখক, (আবম 

সূখী হম)। 

 

َ َيۡغفُِر ٱَّلذ ﴿ ِِۚ إِنذ ٱّللذ نُفِسِهۡم ََل َتۡقَنُطواْ ِمن رذۡۡحَةِ ٱّللذ
َ
ٰٓ أ فُواْ لََعَ ۡۡسَ

َ
ِيَن أ ِۚ قُۡل َيَٰعَِبادَِي ٱَّلذ نُوَ  َِمًِۚعا

ۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرذِحًُم  ۡسلِمُ  ٥٣إِنذُه
َ
نِيُبٓواْ إََِلَٰ َرب ُِكۡم َوأ

َ
ًَُكُم ٱلَۡعَذاُ  ثُمذ ََل َوأ تِ

ۡ
ن يَأ

َ
ۥ ِمن َقۡبِل أ واْ ََلُ

وَن  ًَُكُم ٱۡلَعَذاُ  َبۡغَتٗة  ٥٤تُنََصُ تِ
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ب ُِكم م  ِن رذ نزَِل إََِلُۡكم م 

ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتذبُِعٓواْ أ
نُتۡم ََل تَۡشُعُروَن 

َ
 [  ٢٥،  ٢٥: الزمر]﴾  ٥٥َوأ

“জনাই বদযা, ছহ ছমাৰ বাোসকল! ছৰ্ামাথলাকৰ মাজৰ বেসকথল বনথজই বনজৰ 

প্ৰবৰ্ অনযায কবৰথছ, ছৰ্ামাথলাথক আল্লাহৰ কৰুণাৰ পৰা বনৰাি নহ’বা। বনশ্চয 

আল্লাথহ সকথলা পাপ ক্ষমা কবৰ বদব। বনশ্চয ছৰ্ওঁ অবৰ্ ক্ষমািীল, পৰম 

দযালু। আৰু ছৰ্ামাথলাথক ছৰ্ামাথলাকৰ প্ৰবৰ্পালকৰ অবভমুখী ছহাৱা আৰু 

ছৰ্ামাথলাকৰ ওপৰৰ্ িাবস্ত অহাৰ আগথৰ্ই ছৰ্ামাথলাথক আত্মসমপতণ কৰা। 

(িাবস্ত অহাৰ) বপছৰ্ ছৰ্ামাথলাকক ছকাথনা সহায কৰা নহ’ব। ছৰ্ামাথলাকৰ 

অজ্ঞাথৰ্ হিাৎ ছৰ্ামাথলাকৰ ওপৰৰ্ িাবস্ত অহাৰ আগথৰ্ই ছৰ্ামাথলাথক 

অনুসৰণ কৰা উত্তম বস্তুৰ বে অৱৰ্ীণত কৰা সহথছ ছৰ্ামাথলাকৰ প্ৰবৰ্পালকৰ 

ফালৰ পৰা।( ছুৰা আে-েুমাৰ: (৫৩-৫৫) 
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বেন্তা আৰু েত্নৰ সসথৰ্ বাৰ্তাথটা পঢাৰ 

বপছৰ্ সম্ভৱৰ্ঃ প্ৰকৃৰ্ অনুসন্ধানকাৰীথয 

প্ৰশ্ন কবৰব: 

 সৰ্য বক? 
 ভূল বক? 
 কৰণীয বক?  

 

  

 

ইযাৰ্ আৰু এটা ববষয... 

 

সবতথিষ অনুভূবৰ্: 
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ইন শ্বা আল্লাহ পৰৱৰ্তী পুবস্তকাৰ্ এই প্ৰশ্নথবাৰ আৰু অনযানয প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 
অনুসন্ধান কবৰম। 

আৰু সববথিষ জাবনবলল অ বা প্ৰশ্নৰ বাথব অ বা মন্তবযৰ বাথব ছলখকৰ সসথৰ্ 

ৰ্লৰ্ বদযা বিকনাৰ্ ছোগাথোগ কৰক। এই ছক্ষত্ৰৰ্ আিা কথৰাঁ ছকাথনা বদ্বিা 

নকবৰব: 

ছপাষ্টব্স  নং ৪১৮, আল-হুফুফ, আল-আহছা, ৩১৯৮২, ছছৌবদ আৰব।  

 

 

   

 

(বেথকাথনা পবৰবৰ্তন আৰু সংথিািনক স্বাগৰ্ম জনাওঁ) 

 


