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iখলাসপূণ iবাদত
iখলাসপূণ iবাদত বাnার কােছ আlাহর pাপ eকিট aিধকার। সকল iবাদতuপাসনা aিdতীয় আlাহর জন i িনেবিদত হেত হেব e-িবষয়িট তাoহীেদর মূল দািব। iবাদত
আরাধনার কােনা kেti আlাহ িভn aন কােনা সttার সমীেপ িনেজেদরেক আেরািপত করা যােবনা।
আেদশ-িনেষেধর aনুবতীতা, আনুগt o iতায়াত পাoয়ার aিধকার eকমাt রাbুল আলামীেনর। তেব
iবাদত-আনুগt
pাণহীন hদ তািববিজত হেল চলেবনা। iবাদত হেত হেব iখলাসপূণ pাণবn o
ঐকািnক। iবাদত হেত হেব িরয়া o লাকেদখােনার ভাব থেক মুk। িশরেকর সামান তম ছঁায়া থেকo
পিবt। জীবন-মৃতু dআ আরাধনার সবটুকুi সমিপত করেত হেব eকমাt আlাহর সমীেপ। কােনা kেt
আlাহর সােথ কাuেক শরীক করা যােবনা। মেনাজগত o বািহ ক আচরেণর সকল িদক সাপদ করেত হেব
আlাহর আেদশ িনেষেধর আoতায়।
eরশাদ হেয়েছ –
ل
ُ ت َوَأﻧَﺎ َأوﱠ
ُ ﻚ ُأ ِﻣ ْﺮ
َ ﻚ َﻟ ُﻪ َو ِﺑ َﺬِﻟ
َ ﺷ ِﺮﻳ
َ ﴾ ﻟَﺎ١٦٢﴿ ﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ي َو َﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َر ﱢ
َ ﺤﻴَﺎ
ْ ﺴﻜِﻲ َو َﻣ
ُ ﺻﻠَﺎﺗِﻲ َو ُﻧ
َ ن
ﻞ ِإ ﱠ
ْ ُﻗ
َ ﺴِﻠﻤِﻴ
ْ ا ْﻟ ُﻤ
(١٦٢-١٦١ : ﻦ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
বলুন: আমার নামায, আমার কুরবানী eবং আমার জীবন o মরণ িব pিতপালেকর জন সমিপত। তার
কান aংশীদার নi। আিম তাi আিদ হেয়িছ eবং আিম pথম আtসমপনকারী।
(আল আন আম-161-162)
আেরা iরশাদ হেয়েছ(٢ : ﻦ )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ
َ ﺨِﻠﺼًﺎ َﻟ ُﻪ اﻟﺪﱢﻳ
ْ ﻋ ُﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻣ
ْ ﻖ ﻓَﺎ
ﺤﱢ
َ ب ﺑِﺎ ْﻟ
َ ﻚ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ِإﻧﱠﺎ َأ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِإَﻟ ْﻴ
আিম আপনার uপর e িকতাব যথাথrেপ নািযল কেরিছ। aতeব আপিন িন ার সােথ আlাহ তায়ালার
iবাদত কrন। (আয যুমার:2)
সহীহ হাদীেস কুদসীেত eেসেছ আlাহ তাআলা বেলন.  ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ أﺷﺮك ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮي ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺬي أﺷﺮك ﺑﻪ وأﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻳﺊ, أﻧﺎ أﻏﻨﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻦ اﻟﺸﺮك
(আিম সমs aংশীদারেদর িভতর বশী aমুখােপkী, য eমন আমল করল যার িভতর স আমার সােথ aন
কাuেক aংশীদার সাব s কেরেছ স আমল ঐ aংশীদােরর জন , আর আিম তা থেক মুk।)
মুয়ায iবেন জাবাল রা. বেলন, আিম eকিট গাধার িপেঠ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oসাlােমর স ী
িছলাম। িতিন আমােক িজjাসা কের বলেলন –
 )ﻓﺈن ﺣﻖ: ﻗﺎل, اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ:وﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻠﻰ اﷲ؟ ﻗﻠﺖ, ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ هﻞ ﺗﺪري ﺣﻖ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ
 وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻠﻰ اﷲ أن ﻻﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻻﻳﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ, اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﻳﺸﺮآﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
( ﻻﺗﺒﺸﺮهﻢ ﻓﻴﺘﻜﻠﻮا )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ: أﻓﻼ أﺑﺸﺮ اﻟﻨﺎس؟ ﻗﺎل, ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ:ﻓﻘﻠﺖ
( হ মুয়ায, তুিম িক জান বাnার uপর আlাহর িক িক হক রেয়েছ? eবং আlাহর uপর বাnার িক িক হক
রেয়েছ? আিম utর কের বললাম আlাহ eবং তার রাসূল ভাল জােনন। িতিন বলেলন, বাnার uপর
আlাহর হক হল, তারা তার eবাদত করেব, তার সােথ aন কাuেক শরীক করেব না। আlাহ তায়ালার
uপর বাnার হক হল, য িব িk তার সােথ কাuেক শরীক করেব না, তােক িতিন শািs িদেবন না। আিম
বললাম, হ আlাহর রাসূল! আিম িক মানুষেদরেক e-িবষেয় সুসংবাদ িদব না? িতিন বলেলন
, সুসংবাদ িদoনা, কননা তারা aকমন হেয় বেস থাকেব। (বুখারী o মুসিলম )
আেরকিট হাদীেস eেসেছ রসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন
 إذا ﺟﻤﻊ اﷲ: وﻗﺎل, وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻜﻢ, وﻻ إﻟﻰ ﺻﻮرآﻢ,إن اﷲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺟﺴﺎﻣﻜﻢ ﻧﺎدى ﻣﻨﺎد ﻣﻦ آﺎن أﺷﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﷲ أﺣﺪا ﻓﻠﻴﻄﻠﺐ ﺛﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ,اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻴﻮم ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ
( ﻓﺈن اﷲ أﻏﻨﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻦ اﻟﺸﺮك ) رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي,اﷲ
আlাহ তায়ালা তামােদর শরীর o চহারার িদেক তাকান না। তেব িতিন তামােদর anর o আমেলর িদেক
তাকান। িতিন বেলন, িkয়ামেতর িদন আlাহ তায়ালা যখন সমs মানুষেক eকিtত করেবন, eকজন

ঘাষণাকারী ঘাষণা িদেয় বলেব, য ব িk তার আমেল আlাহর সােথ aন কাuেক শরীক কেরেছ, স যন
তার সoয়াব আlাহ তায়ালা ছাড়া যােক শরীক কেরেছ তার কাছ থেক চেয় নয়। কারণ আlাহ তায়ালা
সমs শরীকেদর থেক aমুখােপিk। ( িতরিমযী )
iবাদেতর kেt iখলাস eকিট aিত grtপূণ িবষয়। iবাদেতর সবটুকু, ভয়-ভিk-ভােলাবাস-আসাভরসার সবেশষ িবnুটক
ু ু, িনেবিদত করেত eকমাt আlাহর uেdেশ। aংশীবাদী চতনার লঘু থেক লঘুতম
sশ থেক ঊেধ uঠােত হেব িনেজেদর। তেবi তা আমরা বাnার oপর আlাহর grtপূণ হক iখলাসপূণ
iবাদেত িনেজেদেরক আেরািপত করেত সমথ হব।
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