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হ� আমােদরেক তাওহীেদর িশকা াদে 
হ� ইসলােমর রকনসমমেহর মেধয একিট রকন। এই হ� 
তাওহীদ তথা আ�াহর এক�বােদ ভরপমর একিট ইবাদত। 
হেজর িনেেতর সমে তাওহীদ:  
একজন হাজী যখন হে�র  িনেত করেছ তখন াস বলেছ, “ াহ 
আ�াহ আপনার আ�ােন সাড়া িদেে আিম উপি�ত হলাম াকােনা 
ালৗিককতা বা নােমর জনয নে। (এই অেথর হাদীসিট ইবনু মাজাে 
বিণরত হেেেছ) 
তালিবোর শরেত তাওহীদ:  
হে�র তালিবো পুেরাটাই তাওহীেদর বাণী। “লা�াইক আ�াহ�া 
লা�াইক, লা�ািেক লা-শািরকা লাকা লা�াইক। ই�াল হামদা 
ওোন ান‘মাতা লাকা ওোল মুলক, লা- শারীকা লাক।” 
অথর্ ‘আিম আপনার ডােক সাড়া িদেে আপনার িনকট উপি�ত 
হেেিছ! াহ আ�াহ আিম আপনার িনকট উপি�ত হেেিছ, আপনার 
াকানই অংশীদার ানই, আপনার িনকট উপি�ত হেেিছ, সকল 
�কার �শংসা আপনার এবং ান‘মত সাম�ী সবই াতা আপনার। 
আপনারই জনয বাদশাহী, আপনার াকােনা অংশীদার ানই0

1।’ 
�াওোেফর শরেত তাওহীদ:  
�াওোেফর শরেত ‘িবসিম�াহ আ�াহ আকবার’ বেল আ�াহ র 
এক�বােদর �ীকৃিত িদেে �াওোফ শর করা হে�।  
 

                                                           
1 বুখারী-৩/৪০৮,মুসিলম-২/৮৪১  
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সা‘ঈর শরেত তাওহীদ:   
সাফা পাহােড় আেরাহণ কের বলেত হে্ “লা-ইলাহা ই�া�াহ 
ওোহদাহ লা-শািরকা লাহ, লাহল মুলকু ওোলাহল হামদু ওোহো 
আলা কুি� শাইেিন কাদীর, লা-ইলাহা ই�া�াহ ওোহদাহ, 
আনজাযা ওো‘দাহ, ওো নাসারা ‘আবদাহ, ওো হাযামাল আহযাবা 
ওোহদাহ।”  
অথর্ঃ  আ�াহ বযতীত ইবাদেতর াযাগয াকােনা মা‘বুদ ানই, িতিন 
একক, তাঁর াকােনা শরীক ানই, রাজ� তাঁরই এবং �শংসা মা�ই 
তাঁর। িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান, আ�াহ বযতীত াকােনা 
মা‘বুদ ানই, িতিন একক, িতিন তাঁর ওোদা পমণর করেছন এবং 
িতিন তাঁর বা�ােক সাহাযয করেছন আর িতিন একাই 
শ�বািহনীেক পরাভম ত করেছন1

2।  
আরাফার াদা‘আেত তাওহীদ:  
আরাফার াদা‘আসমমেহর মেধয সেবরা�ম াদা‘আও তাওহীেদর 
অমীে বাণী। রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওো সা�াম বেলেছন: 
সেবরা�ম াদা‘আ হল আরাফার িদেনর াদা‘আ, আিম এবং আমার 
পমবরবতরী নবীগণ ায সেবরা�ম কথা বলেছেন তা হেলা: 
“লা- ইলাহা ই�া�াহ ওোহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল  মুলকু 
ওোলাহল হামদু ওোহো আলা কুি� শাইিেন কাদীর।”  

                                                           
2 (মুসিলম-২/৮৮৮) 
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অথর্ আ�াহ বযতীত ইবাদেতর াযাগয াকােনা মা‘বুদ ানই, িতিন 
একক, তাঁর াকােনা শরীক ানই, রাজ� ও �শংসা তাঁরই জনয, 
িতিনই সবিকছুর উপর কমতাশীল2F

3।  
জামারাগেলােত কংকর িনেকেপর সমে তাওহীদ:  
জামারাগেলােত কংকর িনেকেপর সমে আ�াহ র এক�বােদর  
াঘাষণা িদেে বলেত হে “আ�াহ আকবার”।  
যাবতীে কমরকােে তাওহীেদর �ীকৃিত:  
হ� আদােের সমে মীনা, মুযদািলফা এবং আরাফােতর মাাঠ 
যাতাোেতর সমেও হাজীগেণর মুেখ হে�র তালিবো পােঠর 
মাধযেম আ�াহ র তাওহীদ বা এক�বােদর �ীকৃিত  �দান করা 
হে�।  

আ�াহর বাণী্ 
﴿ ٓ فَۡضُتم فَإَِذا

َ
ْ  َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا َّ  ]اا١٩٨:اتنقرةا[﴾�ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡشَعرِ  ِعندَ  �

“অত্পর যখন তাওোেফর জনয িফের আসেব আরাফাত াথেক, 
তখন মাশ‘আের হারােমর িনকেট আ�াহ াক �রণ কর।” (সমরা 
আল-বা�ারা-১৯৮) 
জােবর ( রািযো�াহ আনহ) াথেক বিণরত, িতিন বেলন্ নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ওো সা�াম) কাসওো নামক উেট আেরাহণ 
কের মুযদািলফাে আেসন। অত্পর াকবলামুখী হেে াদা‘আ 

                                                           
3 (িতরিমযী-৩/১৮৪) 
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কেরন এবং তাকবীর বেলন, লা-ইলাহা ই�া�াহ পাঠ কেরন এবং 
মহান আ�াহ র এক�বাদ বণরনা কেরন3F

4। 
কুরবানী বা হাদই যবাই করার সমে তাওহীদ:  
হাদই যেবহ করার সমে ‘িবসিম�ােহ আ�াহ আ কবার’ বেল 
যেবহ করার মাধযেম আ�াহ র এক�বােদর �ীকৃিত  �দান করা 
হে। আ�াহর বাণী্  

 ]اا٢:اتغكوثرا[﴾ ٢ َو�ۡ�َرۡ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ  ﴿

“অতএব আপনার পালনকতরার উে�েশয নামায আদাে করন 
এবং (যেবহ বা নাহর এর মাধযেম) র� �বািহত করন।” (সমরা 
কাওসার-২) 
এমিনভােব হে�র �িতিট করমকাাে একজন হাজী আ�াহ র 
এক�বােদর াঘাষণা িদে�, যা �মাণ কের ায ইবাদেতর মমলই 
হল আ�াহ র এক�বাদ। আর এই িনাদরশনাই আ�াহ সম� 
নবীগাণর িনকট া�রণ কেরেছন।  
আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ّمةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ  ﴿
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

َ
ْ  أ َ  �ۡ�ُبُدوا َّ �  ْ ُٰغوَتۖ  َو�ۡجَتنُِبوا َّ  ّمنۡ  فَِمۡنُهم �ل

ُ  َهَدى َّ ّقۡت  ّمنۡ  َوِمۡنُهم � ۚ  َعلَۡيهِ  ََ ْ  �لّضَ�ٰلَُة �ِض  ِ�  فَِسُ�وا
َ
�ۡ�  ْ  َكۡيَف  فَٱنُظُروا

�ِ�َ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  ا]اا٣٦:اتلحلا[﴾ ٣ �لُۡمَكّذِ
“আর অবশযই আমরা �েতযক জািতর মেধয রাসমল পািঠেেিছলাম 
এ িনেদরশ িদেে ায , াতামরা আ�াহ র ‘ইবাদাত কর এবং 

                                                           
4 (মুসিলম-২/৮৯১)। 
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তাগমতেক বজরন কর 4

5। অতঃপর তােদর িকছু সংখযকেক  আাা ি দাদাত 
িদেদেছন, আর তােদর িকছু সংখযেকর উপর পথথািি সাবয� 
হেেিছল; কােজই াতামরা যমীেন পিরথমণ কর অত্পর াদেখ 
নাও িমথযােরাপকারীেদর পিরণাম কী হেেেছ5

6? 

                                                           
5 এ আোত াথেক একিট সতয  �ভােব �মািণত হে� ায, �েতযক নবীর িমশনই িছল 

তাওহীেদর। সবাই তাওহীেদর আহবান জািনেেেছন এবং তাগত ও িশকর াথেক তােদর 

উ�তেদরেক সাবধান কের াগেছন। এ বযাপাের �েতযেকর দাবী িছল এক। াকােনা 

াহরেফর িছল না। আদম , নমহ, মমসা, ঈসা ও মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহম ওো সা�াম 

�েতযেকই তাওহীদ তথা একমা� এক আ�াহর ইবাদত করার আহবান জািনেেেছন এবং 

আ�াহ বযতীত যাবতীে উপাসয পিরতযাগ করার আহবান জািনেেেছন। তােদর াকউই 

িনেজেক বা অপর াকান সৃি�েক ইলাহ বেল াঘাষণা াদনিন। নাসারােদর ি��বাদ ঈসা 

আলাইিহসসালােমর দাওোত নে। [সম� নবী-রাসমলেদর দাওোত ায একই িছল এবং 

আ�াহ তা‘আলা কতৃরক �েতযক জািতর িনকট নবী-রাসমল পাঠােনার িবষেে আেরা াদখুন, 

সমরা আল-আি�ো্ ২৫, সমরা আয-যুখরফ্ ৪৫] 
6 অথরাা িননেতা লাভ করার জনয অিভিতা র চাইেত আর াকােনা বড় িনভররেযাগয 

মানদে ানই। এখন তুিম িনেজই াদেখ নাও , মানব ইিতহােসর এেকর পর এক 

অিভিতা িক �মাণ করেছ ? আ�াহর আযাব কার ওপর এেসেছ-াফরাউন ও তার 

দলবেলর ওপর, না মমসা ও বনী ইসরাঈেলর ওপর ? সােলহেক যারা অ�ীকার কেরিছল 

তােদর ওপর , না তাঁেক যারা ামেন িনেেিছল তােদর ওপর ? হমদ, নমহ ও অনযানয 

নবীেদরেক যারা অমানয কেরিছল তােদর ওপর , না মু’িমনেদর ওপর? এই ঐিতহািসক 

অিভিতাগেলার ফল িক এই দাঁিড়েেেছ ায , আমার ই�ার কারেণ যারা িশকর করার ও 

মনগড়া শরী‘আত গঠেনর সুেযাগ লাভ কেরিছল তােদর �িত আমার সমথরন িছল ? বরং 

িবপরীত পেক এ ঘটনাবলী সু �ভােব একথা �মাণ করেছ ায , উপেদশ ও অনুশাসন 

সে�ও যারা এসব াগামরাহীর ওপর �মাগত াজার িদেে চেলেছ। আমার ই�াশি� 
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তাই হাজী সােহবেদর আমােদর আকুল আেবদন থাকেব, 
আপনারা অবশযই হ� াথেক তাওহীেদর এ মহান িশকা িনেে 
িনেজেদরেক আ�াহর আযাব ও গযব াথেক িনরাপদ করেবন। 
িনেজেদর ঈমান ও আমল াহফাযত করেবন। পরবতরী জীবন 
পমেবরর পিিলতা াথেক মু� রাখেবন। িশকর, িবদ‘আত পিরতযাগ 
কের তাওহীদ ও সু�ােতর অনািবল আন� ও �ােী শািির িদেক 
অ�সর হেবন। আ�াহ আমােদরেক তাওহীেদর উপর সু�িতি�ত 
রাখুন। আমীন।  
  
  
   
 

 

                                                                                                            
তােদরেক অপরাধ করার অেনকটা সুেযাগ িদেেেছ। তারপর তােদর ানৗকা পােপ ভের 

যাবার পর ডুিবেে াদো হেেেছ। [াদখুন, ইবন কাসীর; ফাতহল কাদীর]  


