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অনু বাদরকি কথা
স স্ত প্রিাংসা এক াত্র আল্লাহি জনু, রযরন িাড়া আি মকারনা িব মনই,
আি মকারনা প্রকৃত া‘বুদও মনই। দু রূদ ও সাল্লা বরষথত মহাক সৃ রিকুল
রিরিা রর্ তাওহীরদি বার্ী প্রিািক মিষ নবী ু হাম্মাদ, তাাঁি পরিবািপরিজন, সাহাবী এবাং তাাঁি সরিক অনু সািী মসই সব বীি মসনানীরদি ওপি
যারদি াধ্ুর তাওহীরদি িাশ্বত পয়ো সািা রবরশ্ব প্ররতরষ্ঠত হরয়রি।
“আর রজন্ন ও ইনসান জারতরক মকবল আ াি ইবাদারতি জনুই সৃ রি
করিরি” - হান আল্লাহি এ ম াষর্াি রধ্ুই রনরহত িরয়রি তাওহীরদি
ূ লকথা। তাইরতা সকল নবী ও িাসূ লের্ রনজ রনজ উম্মাতরদিরক
শুধ্ু াত্র এক আল্লাহি ইবাদারতি রদরকই প্রথ আহ্বান জারনরয়রিরলন।
সু তিাাং তাওহীদরক উি রূরপ বুরে মস আরলারক জীবনরক
পরিপূ র্থরূরপ মেরল সাজারনা প্ররতুক ু সরলর ি আশু কতথবু। তাওহীদ
সম্পরকথত পযথাপ্ত জ্ঞারনি অভারব ময মকউ সহরজই রিকথ ও রবদ‘আরত
রলপ্ত হরয় পড়রত পারি এবাং মস সারথ তাি আরিিারতি জীবন হরয়
পড়রত পারি ভয়ানক ভারব রবপন্ন।
বাাংলা ভাষাভাষী প্ররতুক ু সরল যারত তাওহীদ সম্পরকথ সহরজ সরিক
ধ্াির্া অজথন কিরত পারি মস উরেরিু ই া

ু হাম্মাদ ইবন সউদ

ইসলা ী রবশ্বরবদুালরয়ি প্রিুাত প্ররফসি এবাং মসৌদী আিরবি উচ্চ
উলা া পরিষরদি অনুত

সদসু ড. সারলহ ইবন ফাওযান আল-

ফাওযারনি মলিা ‘রকতাবুত তাওহীদ’ বইরিি অনু বারদি তাড়া অনু ভব
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করি। ূ ল আিবী বইরিি না রিল ‘আকীদাতুত তাওহীদ’ বা তাওহীদী
আকীদা। তাওহীদরক যারত ু সরল ের্ রনরজরদি জীবরন প্ররতরষ্ঠত করি
মস রভরিক জীবন েড়রত পারিন, মস জনু ময সব রবষরয় জ্ঞানাজথন
অতুাবিুকীয় -এ ন সব রবষরয়ি আরলািনাই এ বইরত মপি কিা
হরয়রি। এ বইরয়ি গুরুেপূ র্থ িয়রি অধ্ুায় িরয়রি। ‘ইসলা ী আকীদাি
পরিিয়’ এ বইরয়িই প্রথ দু ’রি গুরুেপূ র্থ অধ্ুায়। এ প্রথ দু ’রি অধ্ুারয়ি
রবষয়বস্তুি স্বতন্ত্র গুরুরেি প্ররত লেু মিরি তা ইসলা

হাউরসি

ওরয়বসাইরি মদওয়াি পরিকল্পনা মনয়া হরয়রি। কাির্, বাকী অাংি পূ বথ
মথরকই ইসলা হাউরসি ওরয়বসাইরি মদওয়া আরি।
রবষয়বস্তুরক আকষথর্ীয়ভারব সিল ও সহজরবাধ্ু ভাষায় উপস্থাপন এ
বইরয়ি অনুত দবরিিু। অনু বারদ এ দবরিিু যথাসম্ভব ফুরিরয় মতালাি
বুাপারি আন্তরিক প্রয়াস রিরলা। তা সরেও ময মকারনা প্রকাি ভুলত্রুরি মথরক যাওয়া অসম্ভব নয়। ময মকারনা ভুল-ত্রুরিি প্ররত সহৃদয়
পািকবৃ রেি দৃ রি আকষথর্ রকাংবা তারদি মদওয়া ময মকারনা পিা িথ
সাদরি েৃহীত হরব। এ অনু বারদি পরি াজথনায় সাহাযু করি এবাং
প্ররয়াজনীয় পিা িথ রদরয় যািা সরক্রয় অবদান মিরিরিন তারদিরক
আন্তরিক ধ্নুবাদ জানাই। আল্লাহ্ আ ারদি, তারদি ও আরিা যািা এ
কারজ সহায়তা করিরিন -সবাি সৎক থগুরলা কবুল করুন! আ ীন!!
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ভূর কা
স স্ত প্রিাংসা সৃ রিকুরলি িব আল্লাহি জনু। সালাত ও সালা বরষথত মহাক
সতুবাদী রবশ্বস্ত নবী ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি ওপি এবাং
তাাঁি সকল পরিবাি-পরিজন ও সাহাবীেরর্ি ওপি।
এরি তাওহীদ রবষয়ক একরি গ্রন্থ। এরত সহজ ও সাবলীল পদ্ধরত প্ররয়ারেি
পািাপারি রবষয়বস্তু সাংরেপ্তভারব মপি কিাি প্ররত লেু িািা হরয়রি।
বইরিি রবষয়বস্তু বহু উৎস গ্রন্থ তথা আ ারদি বড় বড় ই া রদি গ্রন্থাবলী
মথরক রবরিষ করি িায়িুল ইসলা
কাইরয়ু , িাইিুল ইসলা

ইবন তাইর য়াহ, আল্লা া ইবনু ল

ু হাম্মাদ ইবন আবদু ল ওয়াহ্হাব ও তাি

িাত্রবৃ রেি নুায় ু বািক দাওয়াতী কারজি বীিরসনানী বড় বড় ই া রদি
গ্রন্থ মথরক িয়ন কিা হরয়রি। সন্দেহ নেই ইসলামী আকীদাি রবষয়রি
মসই ম ৌরলক জ্ঞারনিই অন্তভুথক্ত, যা রিো কিা, অপিরক রিো মদওয়া ও
মস ম াতারবক আ ল কিা যথাথথ গুরুরেি দাবীদাি, যারত করি বাোি
আ ল সহীহ্ হয়, আল্লাহি রনকি তা গ্রহর্রযােু হয় এবাং আ লকািীি
জনু তা উপকািী হয়। রবরিষ করি আ িা এ ন এক স রয় অবস্থান
কিরি, যিন নারস্তকবাদ, সূ ফীবাদ, দবিােুবাদ, মপৌিরলক কবি পূ জা এবাং
হানবীি আদরিথি পরিপন্থী রবদ‘আরতি নুায় ভ্রান্ত তাদিথস ূ রহি সয়লাব
বরয় যারে। এ িক মোলরযােপূ র্থ পরিরবরি ু সরল যরদ কুিআন, সু ন্নাহ
এবাং সালারফ-সারলহীরনি তিীকা অনু যায়ী রবশুদ্ধ আকীদাি অরে সু সরিত
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হরত না পারি, তাহরল এ সব রবকৃত তাদিথস ূ হ তাি জনু অতুন্ত
রবপিনক হরয় উিরব এবাং তারক গ্রাস কিরব। আি তাই ু সরল রদি
সন্তানরদিরক যারত আকীদাি আসল উৎসস ূ হ মথরক রবশুদ্ধ আকীদা রিো
মদওয়া যায়, মস বুাপারি পূ র্থ গুরুে প্রদান ও বুবস্থা মনওয়া জরুিী।
ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লা া ‘আলা নারবরয়ুনা ু হাম্মাদ, ওয়ালা আরলরহ ওয়া
সাহরবহী...
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ইসলা ী আকীদাি পরিিয়
এরত িরয়রি রনম্নবরর্থত পরিরেদস ূ হ:
প্রথ পরিরেদ:
আকীদাি অথথ এবাং দীরনি ম ৌরলক রভরি রহরসরব এি গুরুরেি বর্থনা
আকীদাি আরভধ্ারনক অথথ:
َ العقد
َ (আল-‘আকদু ) মথরক েৃরহত। এি
আকীদা িব্দরি আিবী العقد
ْ
َّ َ َ
َ ْ الضم
অথথ মকারনা রকিু মবাঁরধ্ িািা। বলা হয় ي
َعقدت َعليْه القلب و
অথথাৎ আর

এি ওপি হৃদয় ও

নরক মবাঁরধ্রি। আকীদা হরলা ঐ

রবষয়, ানু ষ যা ম রন িরল। বলা হয়, ‘তাি আরি সু েি আকীদা’ অথথাৎ
এ ন আকীদা যা সরেহ ু ক্ত। আকীদা অন্তরিি কাজ। অনুভারব বলা
যায়, আকীদা হরলা মকারনা রবষরয়ি প্ররত অন্তরিি ঈ ান ও প্রতুয়
এবাং অন্তি রদরয় মস রবষয়রক সতু প্ররতপন্ন কিা।
আকীদাি িি‘ঈ অথথ:
িিী‘আরতি পরিভাষায় আকীদা হরলা: আল্লাহি প্ররত, তাাঁি ালাইকা
(রফরিিতা), তাাঁি গ্রন্থস ূ হ, তাাঁি িাসূ লের্ ও আরিিাত রদবরসি প্ররত
ঈ ান মপাষর্ এবাং তাকদীরিি ভারলা- রেি প্ররত ঈ ান িািা। আি
এগুরলারক বলা হয় ঈ ারনি রুকন।
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িিী‘আত দু ’ভারে রবভক্ত: আকীদা ও আ ল তথা অন্তরিি রবশ্বাসেত
রবষয় ও দদরহক, আরথথক ক ক
থ াণ্ডেত রবষয়:
আকীদােত রবষয়স ূ হ হরলা এ ন যা কারজ রূপারয়ত কিাি সারথ
সাংরিি নয় অথথাৎ যাি মকারনা বারহুক কাযথরূপ মনই। ময ন এই
আকীদা মপাষর্ কিা ময, আল্লাহ্ িব এবাং তাাঁি ইবাদাত কিা ওয়ারজব।
একইভারব ঈ ারনি উরল্লরিত বাকী রুকনগুরলাি প্ররতও রবশ্বাস িািা।
এগুরলারক বলা হয় ম ৌরলক রবষয়।
আি আ লী রবষয়স ূ হ হরলা এ ন যা কারযথ পরির্ত কিা যায়, ময ন
সালাত আদায়, যাকাত প্রদান, সাও পালন ও যাবতীয় সকল আ লী
রবধ্ান। এগুরলারক বলা হয় আনু ষরেক রবষয়। মকননা এগুরলাি
শুদ্ধাশুরদ্ধ উক্ত ম ৌরলক রবষয়স ূ রহি শুদ্ধাশুরদ্ধি ওপি রনভথিিীল।1
অতএব, রবশুদ্ধ আকীদা হরলা এ ন ম ৌরলক রভরি যাি ওপি দীন
স্থারপত এবাং যা থাকরল আ ল শুদ্ধ ও সহীহ হয়। ময ন, আল্লাহ
তা‘আলা বরলন:
َ
َ
ۡ ۡ ُ َ َ ٗ َٰ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
َ َٓ َ ُ َۡ َ َ َ َ
ۡشك بِع َِبادة ِ َربِهِۦٓ أ َح َدۢا
ِ ﴿فمن َكن يرجوا ل ِقاء ربِهِۦ فليعمل عمل صل ِحا ول ي
]١١١ :﴾ [الكهف١١٠

“অতএব, ময বুরক্ত তাি পালনকতথাি সাোত কা না করি মস মযন
সৎক থ সম্পাদন করি এবাং তাি িরবি ইবাদারত কাউরক িিীক না
করি।” [সূ িা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]
1

িািহুল-আকীদাহ আস-সাফারিরনয়া ১/৪।
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আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন:
َ َ َۡ َ ُ ۡ ََ َ
َ َ َۡ َۡ ۡ َ َ َۡ
َ ُ َ َ ُ َ
َ ِإَول ذٱَّل
ِ ﴿ولقد أ
ت َلَ ۡح َب َط ذن ع َملك َوَلَكون ذن
ِين مِن قبل ِك لئِن أۡشك
وح إَِلك
َ ۡ َ
َ خَٰ ِِس
]٤٦ :﴾ [الزمر٦٥ ين
مِن ٱل
ِ
“মতা াি প্ররত ও মতা াি পূ বথবতথীরদি প্ররত অহী মপ্রির্ কিা হরয়রি
ময, যরদ (আল্লাহি সারথ) িিীক কি তাহরল মতা াি আ ল রনষ্ফল
হরয় যারব এবাং তুর েরতগ্রস্তরদি অন্তভুথক্ত হরয় যারব।” [সূ িা আযযু াি, আয়াত: ৬৫]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন:
ُۡ ََ ُۡ ذ
َ ۡ ِين
ُ  َأ َل ِ ذّللِ ٱل٢ ِين
َ ُمل ِٗصا ذ ُّل ٱل
]٣ :ٱۡلال ُِص﴾ [الزمر
﴿فٱعب ِد ٱّلل
“অতএব, তুর ইিলাস ও রনষ্ঠাি সারথ আল্লাহি ইবাদাত কি। মজরন
িাি, আল্লাহি জনুই রনষ্ঠাপূ র্থ ইবাদাত ও আনু েতু।” [সূ িা আয-যু াি,
আয়াত: ২-৩]
সু তিাাং এই হান আয়াতস ূ হ ও অনু রূপ অরথথ আরিা বহুসাংিুক ময
আয়াতস ূ হ এরসরি তা এ প্র ার্ই বহন কিরি ময, আ ল রিকথ মথরক
ু ক্ত না হওয়া বুতীত কবুল হয় না। এ দৃ রিরকার্ মথরকই িাসূ লের্
(আল্লাহ তারদি ওপি সালাত ও সালা বষথর্ করুন) সবথপ্রথ আকীদা
সাংরিাধ্রনি প্ররত গুরুে আরিাপ করিরিন। তাই তািা সবথপ্রথ স্ব-স্ব
জারতি মলাকরদিরক এক াত্র আল্লাহি ইবাদারতি প্ররত ও অনু সব
রকিু ি ইবাদাত তুাে কিাি প্ররত আহ্বান জারনরয়রিরলন। ময ন,
আল্লাহ তা‘আলা বরলন:
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ۡ َ ً ُ ُ ُذ ذ
َ ٱلطَٰ ُغ
ۡ ٱّلل َو
َََۡ ۡ َََ
ٱج َتن ُِبوا ذ
َ ٱع ُب ُدوا ذ
]٣٤ :وت﴾ [انلحل
ك أمة رسول أ ِن
ِ ﴿ولقد بعثنا ِف
“আ িা অবিুই প্ররতুক জারতি

রধ্ু একজন িাসূ লরক মপ্রির্

করিরিলা এ রনরদথি রদরয় ময, মতা িা আল্লাহি ইবাদাত কিরব এবাং
তাগুতরক পরিহাি কিরব।” [সূ িা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]
প্ররতুক িাসূ লই তাি জারতরক প্রথর এ কথা বরল সরবাধ্ন করিরিরলন
ۡ
ُ َ َ َذ
ُ ۡ كم م ِۡن إ َلَٰه َغ
ময, ]٨٥ :﴾ [االعراف٥٩ ۡيهُ ٓۥ
“ ﴿ٱع ُب ُدوا ٱّلل ما لমতা িা
ِ
আল্লাহি ইবাদাত করিা, রতরন িাড়া মতা ারদি প্রকৃত আি মকারনা
ইলাহ মনই।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ৮৫] এ কথারি বরলরিরলন
নূ হ, হুদ, সারলহ, শু‘আইব এবাং সকল নবীের্ (আল্লাহ তারদি ওপি
সালাত ও সালা বষথর্ করুন) তারদি রনজ রনজ জারতি উরেরিু।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা নবুওয়ারতি পি মতি বিি ধ্রি
ানু ষরক তাওহীরদি প্ররত ও আকীদাি সাংরিাধ্রনি প্ররত আহ্বান
জানারত থাকরলন। মকননা আকীদাই হরে ঐ

ূ লরভরি যাি ওপি

দীরনি রভরি স্থারপত। আর প্রন্দযেক যুন্দেই দা‘ঈ-ইলাল্লাহ ও
সাংস্কািকের্ নবী ও িাসূ লেরর্ি মস আদরিথি অনু সািী রিরলন। তািা
তাওহীরদি প্ররত ও আকীদা সাংরিাধ্রনি প্ররত আহ্বান কিাি াধ্ুর ই
তারদি কাজ শুরু করিরিরলন। এিপি তািা দীরনি অনুানু
রনরদথিনাস ূ হ বাস্তবায়রনি রদরক রনারনরবি করিন।
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রিতীয় পরিরেদ:
আকীদাি উৎসগ্রন্থ এবাং আকীদা রবষয়ক জ্ঞানাজথরনি মেরত্র পূ বথবতথী
আরল েরর্ি নীরত
আকীদাি জ্ঞান ওহী রনভথি। সু তিাাং িিী‘আত প্ররর্তাি পে মথরক
মকারনা দলীল বা প্র ার্ িাড়া মকারনা আকীদা সাবুস্ত কিা যারব না।
আকীদাি মেরত্র রনজস্ব িায়, অরভ ত ও ইজরতহারদি মকারনা অবকাি
মনই। সু তিাাং আকীদাি উৎস শুধ্ু াত্র আল-কুিআন ও সু ন্নায় ময তথু
এরসরি তাি রধ্ুই সী াবদ্ধ থাকরব। মকননা আল্লাহ সম্পরকথ এবাং
আল্লাহি জনু রক হওয়া সেত এবাং মকান মকান বস্তু মথরক রতরন

ু ক্ত

ও পরবত্র তা তাাঁি মিরয় মবরি আি মকউই জারন না। আি আল্লাহি পি
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি মিরয় আল্লাহ সম্পরকথ
অরধ্ক জ্ঞান আি মকউই িারি না। এজনুই আকীদা অজথরনি মেরত্র
সালারফ সারলহ তথা পূ বথবতথী রবজ্ঞ সৎ আরল রদি ও তারদি
অনু সািীরদি নীরত রিল আল-রকতাব তথা আল-কুিআন ও আসসু ন্নাহ’ি রধ্ুই সী াবদ্ধ থাকা।
অতএব, আল্লাহ তা‘আলাি বুাপারি কুিআন ও সু ন্নাহ ময প্র ার্ বহন
কিরি তাি প্ররত তািা ঈ ান এরনরিন, মসভারবই আকীদারক সারজরয়
রনরয়রিন এবাং মস অনু যায়ী আ ল করিরিন। আল্লাহি রকতাব ও তাাঁি
িাসূ রলি সু ন্নাহ িািা যা প্র ারর্ত হয় রন আল্লাহ তা‘আলাি বুাপারি তা
তািা অস্বীকাি করিরিন এবাং প্রতুািুান করিরিন। এ কািরর্ই
আকীদাি মেরত্র তারদি

রধ্ু মকারনা

তরভদ হয় রন, বিাং তারদি

 12 

সকরলি আকীদা রিল এক ও অরভন্ন এবাং তারদি জা ায়াত বা দলও
রিল একরি। এি কাির্ হরলা, যািা আল্লাহি রকতাব ও তাাঁি িাসূ রলি
সু ন্নাহ আাঁকরড় ধ্রি, আল্লাহ তা‘আলা তারদি এক কারল ায় ঐকুবদ্ধ
থাকাি এবাং সরিক আকীদা ও এক নীরতি অনু সািী হওয়াি েুািারি
রদরয়রিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন:

ُ ََ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َۡ ذ
]١١٣ :ِيعا َول تف ذرقوا ﴾ [ال عمران
﴿وٱعت ِصموا ِِبب ِل ٱّللِ َج

“আি মতা িা ঐকুবদ্ধভারব আল্লাহি িিু রক আাঁকরড় ধ্রিা এবাং
পিস্পি রবরেন্ন হরয়া না।” [সূ িা আরল ই িান, আয়াত: ১০৩]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন:
ۡ
َ
ََ َ َ ُ ََُٗ َ َ ذ
َ
ُ
َٰ َ ضل َول ي َ ۡش
]١٢٣ :﴾ [طه١٢٣ ق
﴿فإ ِ ذما يَأت ِيَ ذنكم م ِِن هدى فم ِن ٱتبع هد
ِ َاي فل ي
“মতা ারদি কারি আ াি পে মথরক রহদায়াত এরস মেরল ময বুরক্ত
আ াি রহদায়াত অনু সির্ কিরব মস ভ্রি হরব না এবাং হতভােুও হরব
না।” [সূ িা ে-হা, আয়াত: ২৩]
এ জনুই এরদিরক অরভরহত কিা হরয়রি “আল-রফিকাহ আননারজয়াহ” অথথাৎ রবজয়ী দল অথবা ু রক্তপ্রাপ্ত দল নার । মকননা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

তারদি পরে নাজারতি সােু

রদরয়রিরলন যিন উম্মত ৭৩রি দরল রবভক্ত হরব বরল রতরন িবি
রদরয়রিন, ময দলগুরলাি একরি িাড়া বাকী সবগুরলা দল জাহান্না ী হরব
বরল রতরন জারনরয়রিন। আি যিন এ একরি দল সম্পরকথ তাাঁরক
রজজ্ঞাসা কিা হরয়রিল তিন রতরন বরলরিরলন, “আর

ও আ াি
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সাহাবীের্ আজ ময আদরিথি ওপি িরয়রি যািা মস আদরিথি ওপি
থাকরব তািাই মস ু রক্তপ্রাপ্ত বা নাজাতপ্রাপ্ত দল।”2
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

ময সাংবাদ রদরয়রিরলন বতথ ারন

তাি সতুতা বাস্তরব প্ররতফরলত হরয়রি। যিন রকিু মলাক আল-কুিআন
ও সু ন্নাহ িাড়া অনু রবষয় ময ন ইল ু ল কালা ও গ্রীকদিথন মথরক
উিিারধ্কািসূ রত্র প্রাপ্ত

ানরতক তথা তকথিারেি নীরত ালাি ওপি

তারদি আকীদাি রভরি স্থাপন করিরি, তিন তারদি আকীদায় বক্রতা
ও অননকু মদিা রদরয়রি, যাি ফরল তারদি কথা ও বক্তরবু সৃ রি হরয়রি
রবভরক্ত, মদিা রদরয়রি ু সরল জা ায়ারতি রধ্ু রবরেন্নতা এবাং িূ র্থরবিূ র্থ হরয় মেরি ইসলা ী স ারজি রভরি ।

2

হাদীসরি ই া আহ দ ু সনাদ গ্ররন্থ বর্থনা করিরিন।
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তৃতীয় পরিরেদ:
সরিক আকীদা মথরক রবিুুরতি কাির্ এবাং তা মথরক বাাঁিাি পন্থাস ূ হ
রবশুদ্ধ আকীদা মথরক রবিুুত হওয়া ধ্বাংস ও রনরিহ্ন হওয়াি কাির্।
মকননা রবশুদ্ধ আকীদাই কলুার্কি আ ল কিাি িরক্তিালী
মপ্রির্াদায়ক উপাদান। রবশুদ্ধ আকীদা িাড়া ময মকারনা বুরক্ত ধ্াির্াকল্পনা ও সরেরহি বিবতথী হরয় মযরত পারি, যা অরত সহরজই তাি
ন রস্তরে দানা মবাঁরধ্ সু িী জীবন পরিিালনাি মেরত্র সরিক দৃ রিভরে
মপাষর্ মথরক তারক বাধ্াগ্রস্ত কিরত পারি। ফরল তাি জীবন হরয়
পড়রব সেীন ও সাংকীর্থ। এিপি মস আত্মহতুাি াধ্ুর হরলও তাি
জীবনরক মিষ করি এ সাংকীর্থতা মথরক ু রক্ত পাওয়াি মিিা কিরব,
ময ন এ বুাপািরি বহু মলারকি জীবরন বাস্তব হরয় উরিরি যািা সরিক
আকীদাি রহদায়াত লাভ কিরত পারি রন। সরিক আকীদা ময স াজরক
পরিিারলত করি না মস স াজ একরি পািরবক স াজ, যা সু িী জীবরনি
সকল ূ লুরবাধ্ হারিরয় মফরল, যরদও মস স াজ দবষরয়ক জীবরনি
বহু উপাদারনি ারলক হরয় থারক, ময উপাদানগুরলা অরধ্কাাংি স য়
স াজরক ধ্বাংরসি রদরকই রনরয় যায়। আ িা অ ু সরল স ারজি রধ্ু
এ ধ্িরনি বহু দৃ িু অবরলাকন করি। মকননা দবষরয়ক এ উপাদানস ূ হ
সরিক উপরদি ও রদকরনরদথিনাি

ূ িারপেী, যারত এগুরলাি

কাযথকারিতা ও কলুার্ মথরক উপকৃত হওয়া যায়। আি সরিক ও রবশুদ্ধ
আকীদা িাড়া অনু মকারনা রকিু সরতুকাি রদকরনরদথিনা রদরত পারি
না। আল্লাহ তা‘আলা বরলন:
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َ ُ ۡ
ي َأي َها ٱلر ُس ُل ُُكُوا م َِن ذ
َٰٓ َ ﴿
]٨١ :ت َوٱع َملوا صَٰل ًِحا ﴾ [املؤمنون
ِ َٰٱلطي ِ َب
“মহ িাসূ লের্! মতা িা পরবত্র ও ভারলা বস্তু মথরক িাও এবাং সৎ কাজ
কি।” [সূ িা আল- ু র নূ ন, আয়াত: ৫১]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন:
َ
َ َۡ َ َُ َ ذ
َ ُ
َ ٗ ۡ َ َََ ۡ َ ََۡ َ ُ َ ذ
َ ٱۡلد
َ ۡ ۡي َوأ ََلذا َ ُّل
 أ ِن١٠ ِيد
ج َبال أوِ ِب معهۥ وٱلط
ِ َٰ ﴿ولقد ءاتينا داوۥد مِنا فضل ي
َ
َ ُ َ
َ ُ ۡ
َ َۡ ۡ
ۡ سب َغَٰت َوقَد ِۡر ف ذ
 َول ُِسل ۡي َمَٰ َن١١ ٱلِس ِد َوٱع َملوا صَٰل ًِحا إ ِ ِن ب ِ َما ت ۡع َملون بَ ِصۡير
ِ
ِ َٰ ٱعمل
ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َُ َۡ َ ََ َ ُ ُ َ َ ۡ ر َ َ َ ُ َ َ ۡ ر
َ ۡ ٱۡلن َمن َي ۡع َم ُل َب
ي
ٱلريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا ّلۥ عي ٱلقِط ِر ومِن
ِِ
ِ
َُ َ ُ َ ۡ َ
ۡ ََۡ
َ َ ۡ ُۡ ُ َ َۡ ۡ َ ۡ ُۡ ۡ َ ََ
ذ
َ
 يعملون ّلۥ١٢ ِاب ٱلسعِۡي
ِ يديهِ بِإِذ ِن ربِهِۦ ومن يزِغ مِنهم عن أمرِنا نذِقه مِن عذ
َ
ُ
ٓ َ
ُ
َ َٰ َ َ َ َ َٰ َ ذ
ۡ
َ َ
َ َ ۡ َ َ ِيل َو
اب َوق ُدور ذراس َِيَٰت ٱع َمل ٓوا َءال د ُاوۥد
َما يَشا ُء مِن مح ِريب وتمث
ِ
ِ جفان كٱۡلو
ُ ُ ۡٗ ََ ر ۡ َ َ ذ
ُ ك
]١٣ ،١١ :﴾ [سبأ١٣ ور
شكرا وقل ِيل مِن عِبادِي ٱلش
“আি আ িা রনিয় দাঊরদি প্ররত অনু গ্রহ করিরিলা । (আরদি
করিরিলা ) মহ পবথত ালা! মতা িা দাঊরদি সরে আ াি পরবত্রতা
ম াষর্া করিা এবাং রবহেকূলরকও। তাি জনু ন নীয় করিরিলা
মলৌহ। (রনরদথি রদরয়রিলা ) তুর

পূ র্থ

ারপি ব থ প্রস্তুত করিা এবাং

বুনরন পরি ার্ িো কি। আি সৎকাজ কি। মতা িা যা রকিু করিা
আর

তাি স ুকদ্রিা। আি আ িা সু লাই ারনি অধ্ীন করিরিলা

বায়ূ রক যা প্রভারত এক ারসি পথ অরতক্র কিত এবাং সন্ধ্ুায় এক
ারসি পথ অরতক্র কিত। আি আ িা তাি জনু েরলত তারেি এক
প্রস্রবর্ প্রবারহত করিরিলা । তাি িরবি অনু রতক্রর রজন্নরদি কতক
তাি সম্মু রি কাজ কিত। তারদি রধ্ু ময আ াি রনরদথি মথরক রবিুুত
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হয় তারক আর

জ্বলন্ত অরিি িারস্ত আস্বাদন কিারবা। তািা

সু লাই ারনি ইোনু যায়ী প্রাসাদ, ভাস্কযথ, হাউজ সদৃ ি বৃ হদাকাি পাত্র
এবাং সু দৃঢ়ভারব স্থারপত মডক রন থার্ কিত। (আর

বরলরিলা ) মহ

দাঊদ পরিবাি! কৃতজ্ঞতাি সারথ মতা িা কাজ কিরত থারকা, আ াি
বাোরদি রধ্ু অল্পই কৃতজ্ঞ।” [সূ িা সাবা, আয়াত: ১০-১৩]
অতএব, দবষরয়ক িরক্ত মথরক আকীদাি িরক্ত রবরেন্ন না হওয়া অতুন্ত
জরুিী। মকননা বারতল আকীদাি রদরক ধ্ারবত হরয় সরিক আকীদা
মথরক দবষরয়ক িরক্তরক রবরেন্ন কিরল দবষরয়ক িরক্ত ধ্বাংস ও
অধ্ঃপতরনি কাির্ হরয় দাাঁড়ায়। এ নরিই আজ কারফি িাষ্ট্রস ূ রহ
পরিদৃ ি হরে, যািা দবষরয়ক িরক্তি অরধ্কািী বরি, তরব মকারনা সহীহ
আকীদা তািা মপাষর্ করি না।
সহীহ আকীদা মথরক রবিুুত হওয়াি অরনকগুরলা কাির্ িরয়রি মযগুরলা
জানা অপরিহাযথ। তন্মরধ্ু সবরিরয় গুরুেপূ র্থ কাির্গুরলা রনম্নরূপ:
১. সহীহ আকীদা সম্পরকথ অজ্ঞতা। আি এ অজ্ঞতাি কাির্ হরে সহীহ
আকীদাি পিন মথরক রব ু ি থাকা অথবা সহীহ আকীদা সম্পরকথ
প্ররয়াজনীয় গুরুে না থাকা বা ক থাকা। যাি ফরল এ ন এক প্রজন্ম
সৃ রি হয় যািা মস আকীদাি রকিু ই জারন না এবাং এও জারন না মস
আকীদাি রবরিাধ্ী বস্তুগুরলা রক, মস আকীদাি রবপিীত রিন্তাভাবনাগুরলা
রক। যাি ফরল মস প্রজন্ম হক্ব ও সতুরক বারতল বরল রবশ্বাস করি
এবাং বারতলরক হক্ব বরল রবশ্বাস করি। ময ন উ ি ইবনু ল িািাব
িারদয়াল্লাহু আনহু বরলরিরলন, ‘ইসলার ি িিু রতা এভারব একরি
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একরি করি নি হরয় যারব যিন ইসলার ি রধ্ু এ ন বুরক্ত দতরি
হরব যািা জারহরলয়ুারতি পরিিয় জানরব না।’3
২. বাপ-দাদা তথা পূ বথপুরুষের্ ময তাদরিথি ওপি রিরলন মস বুাপারি
মোড়া ী প্রদিথন এবাং বারতল হওয়া সরেও করিািভারব তা আাঁকরড়
থাকা আি হক্ব ও সতু হওয়া সরেও এি রবপিীত যা িরয়রি তা
পরিতুাে কিা। ময ন আল্লাহ তা‘আলা বরলন:
َ
ََۡ ٓ
َ َ َ َ َٓ ٓ
َ َ َُ ُ ذ ُ َ ٓ َ َ َ ذُ َ ُ ۡ َذ
ٱّلل قالوا بَل نتب ِ ُع َما ألف ۡي َنا َعل ۡيهِ َءابَا َءنا أ َول ۡو َكن
﴿ِإَوذا قِيل لهم ٱتبِعوا ما أنزل
َ ۡ َ َ ُ
َ ُ ُٓ
َ
]١٧١ :﴾ [ابلقرة١٧٠ َءابَاؤه ۡم ل َي ۡعقِلون شيا َول َي ۡه َت ُدون
“যিন তারদিরক বলা হয় আল্লাহ যা নারযল করিরিন মতা িা তাি
অনু সির্ করিা। তািা বরল, আ িা মতা অনু সির্ কিরবা যাি ওপি
আ ারদি পূ বথবতথী পুরুষরদিরক আ িা মপরয়রিলা । (তািা রক এ নই
কিরব?) যরদও তারদি পূ বথবতথী পুরুষের্ রকিু ই উপলরি কিরতা না
এবাং সু পথ মপত না।” [সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১৭০]
৩. দলীল-প্র ার্ জানা িাড়াই আকীদাি মেরত্র ানু রষি বক্তবু অন্ধ্ভারব
ম রন মনওয়া। ময নরি বাস্তরব লেু কিা যায় জাহর য়া, ু ‘তারযলা,
আশ্আিীয়া, সূ রফয়া প্র ূ ি সতুরবরিাধ্ী দলস ূ রহি মেরত্র। মকননা
তািা তারদি পূ বথবতথী ভ্রি ই া ও মনতৃবৃ রেি অন্ধ্ অনু কির্ করিরি।
ফরল তািা রবশুদ্ধ আকীদা মথরক রবভ্রান্ত এবাং রবিুুত হরয় মেরি।

3

র নহাজুস সু ন্নাহ আন-নাবারবয়ুাহ ২/৩৯৮,

াদারিজুস সারলকীন ১/৩৪৩,

ু িতাসাি রসিাত আি-িাসূ ল, ু হাম্মাদ ইবন আবদু ল্লাহ ১/৩৯।
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৪. অলী-আওরলয়া ও সৎরলাকরদি মেরত্র বাড়াবারড় কিা, তারদিরক
তারদি যথাদাি উপরি স্থান মদওয়া এবাং তারদি বুাপারি এ আকীদা
মপাষর্ কিা ময, তািা কলুার্ সাধ্ন অথবা অকলুার্ মিাধ্ কিরত
পারিন। অথি মকবল আল্লাহ িাড়া আি মকউই তা কিরত সে
নন। আি তারদিরক আল্লাহ ও তাাঁি সৃ রিি রধ্ু হাজত পূ ির্ ও মদা‘আ
কবুরলি মেরত্র াধ্ু রহরসরব গ্রহর্ কিা যাি ফরল মিষ পযথন্ত আল্লাহি
পরিবরতথ তারদিই ইবাদাত কিা হরয় যায়। অনু রূপভারব তারদি
াযািস ূ রহ পশু যরবহ কিা, ানত কিা, মদা‘আ কিা, আশ্রয় ও সাহাযু
প্রাথথনাি াধ্ুর দনকিু ও সাওয়াব অজথন কিা যায় বরল রবশ্বাস কিা।
ময নরি করিরিল নূ হ আলাইরহস সাল্লার ি সম্প্রদারয়ি মলারকিা তারদি
পূ বথবতথী সৎ বুরক্তরদি মেরত্র যিন তািা বরলরিল,
َ ََُ َ َُ ََ ٗ َ ُ ََ َٗ ََ ُ َ ََ ُ ذ َ ََ ُ ۡ ََ ََ ُ ذ
ٗ ۡ َ وق َون
﴾٢٣ ِسا
﴿وقالوا ل تذرن ءال ِهتكم ول تذرن ودا ول سواع ول يغوث ويع
]٢٣ :[نوح
“মতা িা মতা ারদি ইলাহরদিরক পরিতুাে করিা না, মতা িা পরিতুাে
করিা না ওয়াদ, সূ ওয়া‘আ, ইয়াগুস, ইয়া‘উক ও নাসিরক।” [সূ িা নূ হ,
আয়াত: ২৩]
এিক ই আজ অরনক মদরি মদিা যায় কবিপূ জািীরদি মেরত্র।
৫. আল্লাহি পারথথব রনদিথনস ূ হ সম্পরকথ রিন্তা-ভাবনা মথরক োরফল
থাকা, আল্লাহি নারযলকৃত আল-কুিআরনি আয়াত রনরয় েরবষর্া মথরক
সরি যাওয়া ও বস্তুবাদী সভুতাি মিািধ্াাঁধ্াাঁরনা নানা অজথন রনরয় ি
থাকা; যাি ফরল তারদি ধ্াির্া হয় ময, এসব রকিু এক াত্র ানু রষিই
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সা রথথি ফসল। ফরল তািা ানু ষরক অরত াত্রায় সম্মান রদরত থারক
এবাং এ সকল অজথন শুধ্ু ানু রষি পরিশ্র ও আরবোরিি ফসল বরল
আিুারয়ত কিরত থারক। ইতঃপূ রবথ আল-কুিআরনি ভাষায় কারূন
ময ন বরলরিল,

ُ ﴿قَ َال إ ذن َما ٓ أُوت
ٓ َع ع ِۡلم عِند
َٰ َ َ ِيت ُهۥ
]٧٥ :ِي ﴾ [القصص
ِ

“মস বরলরিল, রনিয় এগুরলারতা আর

প্রাপ্ত হরয়রি আ াি জ্ঞারনি

রভরিরতই।” [সূ িা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৮]
ময রনভারব অনু সূ িারত

َ َ
ানু ষ বলরি: ﴾ ﴿هَٰذا ِلঅথথাৎ “এরি

আ াি।” [সূ িা ফুসরসলাত, আয়াত: ৫০]
ۡ َٰ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ذ
﴾َع عِلم
“ ﴿إِنما أوت ِيتهۥরনিয় আর তা প্রাপ্ত হরয়রি জ্ঞারনি
আরলারকই।” [সূ িা আয-যু াি, আয়াত: ৪৯]
অথি ঐ সোি রবিালে ও

হরেি বুাপারি তািা মকারনা রিন্তা ও

েরবষর্া করি রন রযরন এ রবশ্বজেরতি সকল রকিু সৃ রি করিরিন, আি
মস সরবি রধ্ু মিরি রদরয়রিন মিািধ্াাঁধ্ারনা সব দবরিিু, রযরন ানু ষরক
সৃ রি করিরিন, আি সৃ রিি মস সব দবরিিু িুরাঁ জ মবি কিা ও তা মথরক
উপকৃত হওয়াি বুাপারি
বরলন,

ানু ষরক সা থথ দান করিরিন। আল্লাহ
َ ُ َ
ُ ََ َ َُ ذ
]٦٤ :﴾ [الصافات٩٦ ٱّلل خلقك ۡم َو َما ت ۡع َملون
﴿و

“আল্লাহ মতা ারদিরক এবাং মতা িা যা করিা সবরকিু সৃ রি করিরিন।”
[সূ িা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]
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َۡ
ُ َ
ُ َ َ
َ كوت ذ
ُ ۡرض َو َما َخلَ َق ذ
ۡ َ ٱّلل مِن
ِ ت َوٱۡل
:َشء ﴾ [االعراف
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ ﴿أ َول ۡم يَنظ ُروا ِف َمل
]١٥٦
“তািা রক নযি মদয় রন আস ান ও য ীরনি সৃ রিি প্ররত এবাং মস
সকল রকিু ি প্ররত যা আল্লাহ সৃ রি করিরিন?” [সূ িা আল-আ‘িাফ,
আয়াত: ১৮৫]
ذُ ذ
ۡ َ َ ٓ ٓ َ َ َ ذ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ذ
ٱلس َماءِ َما ٗء فأخ َر َج بِهِۦ م َِن
ت وٱۡلۡرض وأنزل مِن
﴿
ِ ٱّلل ٱَّلِي خلق ٱلسمو
َ
ۡ
ُ َ ذ
َ ۡ ُۡ ُ َ ذ
ُ ٗ ذ
ذ
ت رِ ۡزقا لك ۡم َو َسخ َر لك ُم ٱلفلك َِلَ ۡج ِر َي ِف ٱۡلَ ۡح ِر بِأ ۡم ِره ِۦ َو َسخ َر لك ُم
ِ َٰ ٱثل َم َر
َ
ُ َ َ َ َ ذ َ َ ُ ُ ذ ۡ َ َ َۡ َ َ َٓ َۡ َ َ ذ
َ ٱَل َل َوٱَلذ َه
َ َۡ ۡ
ۡ ك ُم ذ
٣٣ ار
ي وسخر ل
ِ  وسخر لكم ٱلشمس وٱلقمر دائِب٣٢ ٱۡلنهَٰر
َۡ
ٓ َ ُۡ َ ۡ َ َ ذ
ُ
َ
ُ َ ََ
،٣٢ :ت ٱّللِ ل ُت ُصوها ﴾ [ابراهيم
ك َما َسأَلُ ُموهُ ِإَون ت ُعدوا ن ِعم
ِ وءاتىَٰكم مِن
]٣٦

“আল্লাহ রযরন আস ানস ূ হ ও য ীন সৃ রি করিরিন। আস ান মথরক
রতরন পারন বষথর্ করি তিািা মতা ারদি জীরবকাি জনু ফল ূ ল
উৎপাদন করিন। রতরন মনৌযানরক মতা ারদি অধ্ীন করি রদরয়রিন
যারত তাাঁি রনরদথরি এরি স ূ রদ্র রবিির্ করি এবাং রযরন মতা ারদি
কলুারর্ রনরয়ারজত করিরিন নদীস ূ হরক। রতরন মতা ারদি কলুারর্ি
জনু রনরয়ারজত করিরিন সূ যথ ও িন্দ্ররক যািা অরবিা একই রনয়র ি
অনু বতথী এবাং মতা ারদি কলুারর্ রনরয়ারজত করিরিন িারত্র ও
রদবসরক। আি মতা িা তাাঁি রনকি যা রকিু মিরয়ি তাি প্ররতরি হরত
রতরন মতা ারদিরক রদরয়রিন। মতা িা আল্লাহি অনু গ্রহ ের্না কিরল
তাি সাংিুা রনর্থয় কিরত পািরব না।” [সূ িা ইবিাহী , আয়াত: ৩২৩৪]
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৬. অরধ্কাাংি মেরত্র পরিবািগুরলা সরিক রদক-রনরদথিনা মথরক বরঞ্চত
থারক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
ُّ
ََ َ
ِّ ِّصانه أَ ْو ي َم
َ ِّ َلَع الْف ْط َرة فَأَبَ َواه ي َه ِّو َدانه أَ ْو ين
»ج َسانه
«ُك َم ْولو ٍد يوَل
“প্ররতুক নবজাতক রফৎিাত তথা ইসলার ি ওপি জন্মগ্রহর্ করি।
অতঃপি তাি বাবা- া তারক ইয়াহুরদ অথবা নাসািা রকাংবা াজুরস তথা
অরিউপাসরক পরির্ত করি।”4
সু তিাাং রিশুি মোাঁক, প্রবর্তা ও দৃ রিভরে ূ লুায়রন বাবা- ারয়ি একরি
রবিাি ভূ র কা িরয়রি।
৭. ইসলা ী রবরশ্বি অরধ্কাাংি মদরিই রিো ও প্রিাি

াধ্ু গুরলা

তারদি দারয়ে আদায় মথরক দূ রি মথরকরি। ফরল অরধ্কাাংি মেরত্র
কারিকুুলা

ও রিোক্র

প্রর্য়রনি মেরত্র ধ্ থীয় বুাপািরিরক মবরি

গুরুে প্রদান কিা হয় না। অথবা তাি প্ররত আরদৌ মকারনা গুরুেই
থারক না। আি অরডও-রভজুয়াল ও পিন উপরযােী প্রিাি
াধ্ু স ূ হসহ অরধ্কাাংি মেত্রই ধ্বাংস ও অধ্ঃপতরনি উপকিরর্
পরির্ত হরয়রি অথবা এগুরলা শুধ্ু াত্র দবষরয়ক ও আনে-উল্লারসি
বুাপারিই গুরুে রদরয় থারক এবাং মস সব রবষরয় মকারনাই গুরুে প্রদান
করি না যা দনরতকতা ও িরিত্ররক

ূ লু রদরয় থারক এবাং সহীহ

আকীদাি বীজ বপন করি। ফরল এরদি রধ্ু সৃ রি হরয়রি এ ন এক

4

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ১৩৮৫; সহীহ ু সরল , হাদীস নাং ৬৯২৮।
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প্রজন্ম যািা নারস্তকবারদি দসনুরদি সা রন জ্ঞানহীন, মস মলাকরদি
প্ররতরিাধ্ কিাি রতা সা থথ যারদি কারি আি অবরিি মনই।
এ অধ্ঃপতন ও ভ্রিতা মথরক বাাঁিাি উপায়স ূ হরক রনরম্ন এভারব
সাংরেরপ উরল্লি কিা মযরত পারি।
(ক) হান আল্লাহি গ্রন্থ আল-কুিআন ও তাাঁি িাসূ রলি সু ন্নাহ’ি রদরক
রফরি আসা, যারত এ উভয় উৎস মথরক সহীহ আকীদা অজথন কিা যায়
ময রনভারব সালারফ-সারলহ তথা পূ বথবতথী সতুরনষ্ঠ আরল ের্ এ
উৎসিয় মথরক তারদি আকীদা আহির্ কিরতন। আি এ উম্মরতি
সবথরিষ মলাকরদিরক সাংরিাধ্ন শুধ্ু াত্র মসই বস্তুই কিরত পারি যা
উম্মরতি প্রথ

অাংিরক সাংরিাধ্ন করিরিল। এি পািাপারি জানা

থাকরত হরব রবভ্রান্ত দলস ূ রহি আকীদা এবাং তারদি সাংিয়স ূ হ, মযন
তারদি মস সাংিয়গুরলা অপরনাদন কিা যায় এবাং এ সকল দল সম্পরকথ
ানু ষরক সতকথ কিা যায়। মকননা যািা অরনি সম্পরকথ জারন না তািা
মস অরনরি পরতত হওয়াি স ূ হ সম্ভাবনা থারক।
(ি) রিো বুবস্থাি রবরভন্ন স্তরি সহীহ আকীদা তথা সালারফসারলহীরনি রবশুদ্ধ আকীদা পড়ারনাি প্ররত প্ররয়াজনীয় গুরুে আরিাপ
কিা, রিোক্রর ি

রধ্ু আকীদা রবষরয় যরথষ্ঠ পরি ারর্ পািদারনি

িা বাড়ারনা এবাং এ রবষরয় পিীোি িাতা যািাইরয়ি মেরত্র িুড়ান্ত
গুরুে আরিাপ কিা।
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(ে) সালারফ-সারলহীরনি রবশুদ্ধ গ্রন্থস ূ হ রসরলবাসভূ ক্ত কিা এবাং
সূ রফয়া,

রবদ‘আতী,

জাহর য়া,

ু ‘তারযলা,

আি‘আরিয়া

ও

াতুরিরদয়াহসহ আরিা ময সব রবভ্রান্ত দলস ূ হ িরয়রি তারদি গ্রন্থস ূ হ
রসরলবাস মথরক বাদ মদওয়া। অবিু এ দলস ূ হ সম্পরকথ শুধ্ু এজনু
জ্ঞানাজথন কিা মযরত পারি যারত তারদি

রধ্ু ময বারতল আকীদা

িরয়রি তাি জবাব মদওয়া যায় এবাং তারদি সম্পরকথ সতকথ কিা যায়।
( ) এ ন এক দল সাংস্কািক দা‘ঈ ইলাল্লাহ দতরি হওয়া যািা ানু রষি
জনু সালাফ তথা পূ বথবতথী আরল রদি আকীদারক নবায়ন কিরব এবাং
মস আকীদা মথরক যািা রবিূ ুত হরয়রি তারদি রবভ্রারন্ত অপরনাদন
কিরব।
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রিতীয় অধ্ুায়:
তাওহীরদি অথথ ও এি প্রকািরভদ
আত-তাওহীদ:
তাওহীদ হরে সৃ রি ও সৃ রিজেতরক পরিিালনাি কতৃথপে রহসারব
আল্লাহরক একক বরল স্বীকাি কিা, তাাঁি জনু একরনষ্ঠভারব ইবাদাত
কিা, রতরন িাড়া অনু ময কারিাি ইবাদাত পরিতুাে কিা এবাং তাাঁি
ময সকল সু েি সু েি না ও হান গুর্াবলী িরয়রি তা সাবুস্ত কিা
আি তাাঁরক সকল মদাষ ও ত্রুরি মথরক পরবত্র ও ু ক্ত িািা। এ সাংজ্ঞা
অনু যায়ী তাওহীদ-এি রতনরি প্রকািই এরত িার ল
এগুরলাি বর্থনা মদওয়া হরলা:
1. তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ
2. তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ
3. তাওহীদু ল আস া ওয়াস্-রসফাত

িরয়রি। রনরি
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প্রথ ত: তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ এি আরলািনা
এরত িরয়রি রনম্নবরর্থত পরিরেদস ূ হ:
প্রথ

পরিরেদ: তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ এি অথথ এবাং এরি ময

ানবস্বভাবজাতপ্রসূ ত এবাং এি প্ররত ময ু িরিকরদি স্বীকৃরত রিল তাি
বর্থনা
রিতীয় পরিরেদ: আল-কুিআন ও আস-সু ন্নায় ‘আি-িব’ িব্দরিি অথথ
এবাং রুবুরবয়ুারতি মেরত্র পূ বথবতথী রবভ্রান্ত জারতস ূ রহি ধ্াির্া ও তাি
অপরনাদন
তৃতীয় পরিরেদ: আল্লাহি আনু েতু রনরদথি

ানাি মেরত্র স স্ত

জেরতি বিুতা ও নরত স্বীকাি
িতুথথ পরিরেদ: সৃ রি, জীরবকাপ্রদান ইতুারদ মেরত্র আল্লাহি একেবাদ
সাবুস্ত কিাি বুাপারি আল-কুিআরনি নীরত
পঞ্চ

পরিরেদ: তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ ময অপরিহাযথভারব তাওহীদু ল

উলু রহয়ুারক িার ল করি তাি বর্থনা
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প্রথ পরিরেদ:
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ এি অথথ এবাং এরি ময ানবস্বভাবজাতপ্রসূ ত
এবাং এি প্ররত ময ু িরিকরদি স্বীকৃরত রিল তাি বর্থনা
সাধ্াির্ অরথথ “তাওহীদ” হরে: আল্লাহই এক াত্র িব -এ আকীদা
মপাষর্ করি তাাঁি জনু ইবাদাতরক িারলস ও একরনষ্ঠ কিা আি তাাঁি
সকল না স ূ হ ও রসফাতরক সাবুস্ত কিা। এ আরলারক তাওহীদ রতন
প্রকাি:
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ, তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ, তাওহীদু ল আস া ওয়াস্রসফাত। এসব প্রকারিি প্ররতুকরিিই একরি রবরিষ অথথ িরয়রি যা
আরলািনা কিা প্ররয়াজন, যারত করি এ প্রকািগুরলাি রধ্ু পাথথকুিা
স্পি হরয় উরি।
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ হরে আল্লাহ তা‘আলারক তাাঁি কারজি মেরত্র
একক বরল ম রন মনওয়া। ময ন, এ রবশ্বাস কিা ময রতনেই সকল
সৃ রিজেরতি এক াত্র স্রিা।

ُ﴿ ذ
ۡ َ ٱّلل َخَٰل ُِق ُك
﴾َشء
ِ

“আল্লাহ সকল রকিু ি স্রিা।” [সূ িা আয-যু াি, আয়াত: ৬২]
আি এ রবশ্বাস কিা ময, রতরন সকল প্রার্ী, সকল
সবরকিু ি রিরযকদাতা।

ানু রষি ও অনু
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ُ
َۡ ِ ذ ََ ذ
َ
]٤ :ۡرض إِل َع ٱّللِ رِ ۡزق َها ﴾ [هود
﴿ َو َما مِن دٓابذة ِف ٱۡل
“পৃরথবীরত এ ন মকারনা প্রার্ী মনই যাি রিরজরকি দারয়ে আল্লাহি
উপরি মনই।” [সূ িা হূ দ, আয়াত: ৬]
আি এ রবশ্বাস কিাও ময, রতরন সকল িাজরেি ারলক, রতরন স গ্র
জাহারনি পরিিালক। রতরন িাসনে তা প্রদান করিন, ে তািুুত
করিন, রতরন ান ইিত দান করিন আবাি অপ ানও করিন। রতরন
সকল রকিু ি ওপি ে তাবান। রতরন রদবস িজনীি পরিক্র ন িান।
রতরন জীরবত করিন, রতরন ৃ তুু দান করিন।
ُ ٓ ََ
َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ُ ذ ُ ذ
زنع ٱل ُملك م ذِمن تشا ُء َوتعِز َمن
ِ ﴿ق ِل ٱللهم مل ِك ٱلمل
ِ ك تؤ ِت ٱلملك من تشاء وت
ۡ
َ
ذ
َ َ َ ََ ُٓ َ َ َُۡ ذ
َۡ ُ ُ
َُ ُٓ ََ
َذ
َع ُ َ ۡ َ ر
ِ َٰ تشاء وتذِل من تشاء بِيدِك ٱۡلۡي إِنك
ِ تول ِج ٱَلل ِف ٱَلهار٢٦ ك َشء قدِير
ۡ
ُۡ َ ۡذ
ُ َ َ ۡ َ َ َۡ ُ ُۡ َ
َ ََُ ُ ذ
ُتر ُج ۡٱل َ ذ
ح َوت ۡر ُزق َمن
ِ ِ ح م َِن ٱل َمي
ِ ت وُت ِرج ٱلميِت مِن ٱل
ِ وتول ِج ٱَلهار ِف ٱَل ِل و
َۡ ُٓ ََ
]٢٧ ،٢٤ :﴾ [ال عمران٢٧ ۡي ح َِساب
ِ تشاء بِغ
“বলু ন, মহ আল্লাহ, সাবথরভৌ িরক্তি ারলক! আপরন যারক ইো িাজে
প্রদান করিন এবাং যাি রনকি হরত ইো িাজে মকরড় মনন। যারক
ইো পিাক্র িালী করিন এবাং যারক ইো আপরন হীন করিন। কলুার্
আপনাি হারতই, রনিয় আপরন সব রকিু ি ওপি ে তাবান। আপরনই
িারত্ররক রদবরস পরির্ত করিন এবাং রদবসরক িারত্ররত পরির্ত করিন।
আপরন
আরবভথাব

ৃ ত হরত জীবরন্তি উদ্ভব

িান আবাি জীবন্ত হরত

ৃ রতি

িান। আি আপরন যারক ইো অপরির ত জীবরনাপকির্

দান করিন।” [সূ িা আরল ই িান, আয়াত: ২৬-২৭]
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আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা িাজে এবাং িরক্তি মেরত্র তাাঁি মকারনা
িিীক অথবা সহরযােী থাকারক সম্পূ র্থভারব প্রতুািুান করিরিন,
ময রনভারব রতরন সৃ রিকারযথ ও রিরজকপ্রদারনি মেরত্রও তাি মকারনা
িিীক মনই বরল ম াষর্া করিরিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ
ُ
َ َٰ َ َ ۡ ُ ذ
ُ َٱّللِ فَأ
َ اذا َخلَ َق ذٱَّل
]١١ :ِين مِن دونِهِۦ ﴾ [لقمان
ون م
ر
﴿هذا خلق
ِ
“এ হরে আল্লাহি সৃ ি। অতএব, মতা িা আ ারক মদিাও ময, রতরন
িাড়া আি যািা িরয়রি তািা রক সৃ রি করিরি।” [সূ িা লু ক ান, আয়াত:
১১]
রতরন আরিা বরলন,

َ ۡ ُ ُ
َ
َ َ ذ
َ َ
]٢١ :﴿أ ذم ۡن هَٰذا ٱَّلِي يَ ۡر ُزقك ۡم إِن أ ۡم َسك رِ ۡزق ُه﴾ [امللك

“মক এই সো ময মতা ারদিরক রিরযক প্রদান কিরিন, যরদ রতরন
রিরযক প্রদান বন্ধ্ করি মদন?” [সূ িা আল- ু লক, আয়াত: ২১]
অনুত্র রতরন স গ্র সৃ রিজেরতি ওপি তাাঁি একক রুবুরবয়ুারতি ম াষর্া
রদরয়রিন। রতরন বরলন,

َ ٱۡل ۡم ُد ِ ذّللِ َرب ۡٱل َعَٰلَم
َۡ ﴿
]٢ : ﴾ [الفاحتة٢ ي
ِ
ِ

“সকল প্রিাংসা আল্লাহি জনু রযরন সৃ রিকুরলি িব।” [সূ িা আলফারতহা, আয়াত: ২]
রতরন আরিা বরলন,
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َ َ َٰ َ َ ۡ ذ َ ذ ُ ذ
َ َۡ
ُ ذ َذ
َ ٱّلل ذٱَّلِي َخلَ َق ذ
ُ ك ُم ذ
ى َع
ت َوٱۡلۡرض ِف سِتةِ أيام ثم ٱستو
﴿إِن رب
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ۡ
ذَۡ ذَ َ َ ۡ ُُُ َ ٗ َ ذ
ۡ
ذ
َ ج
ُ ٱلش ۡم َس َو ۡٱل َق َم َر َوٱَل
وم ُم َسخ َر َٰت
ٱل َع ۡر ِش ُيغ ِش ٱَلل ٱَلهار يطلبهۥ حث ِيثا و
َ ۡ بأَ ۡمره ِۦٓ َأ َل َ ُّل
َ ٱّلل َرب ۡٱل َعَٰلَم
ُ ار َك ذ
َ ٱۡل ۡل ُق َو ۡٱۡلَ ۡم ُر َت َب
] ﴾ [االعراف٥٤ ي
ِ
ِ ِ
“মতা ারদি িব আল্লাহ, রযরন আকাি ণ্ডলী ও য ীন িয় রদরন সৃ রি
করিরিন। অতঃপি রতরন আিরিি ওপি উরিরিন। রতরন রদবসরক
িাত িািা আোরদত করিন যারত এরদি এরক অনুরক দ্রুত েরতরত
অনু সির্ করি, আি সূ যথ-িন্দ্র ও নেত্রিারজ তাাঁিই আজ্ঞাধ্ীন করি রতরন
সৃ রি করিরিন। মজরন িারিা, সৃ জন ও আরদি তাাঁিই।

রহ

য়

সৃ রিকুরলি িব আল্লাহ।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ৫৪]
আল্লাহ সৃ রিি সকলরক এ ন স্বভাব রদরয় সৃ রি করিরিন যারত তািা
তাাঁি রুবুরবয়ুারতি স্বীকৃরত প্রদান করি। এ নরক ময সকল ু িরিক
ইবাদারতি মেরত্র তাাঁি িিীক কিত তািাও স্বীকাি কিত ময, রতরন
এক াত্র িব। ময ন আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ
ۡ
َََ ُۡ ُ ُ َ ذ
َ ﴿قُ ۡل َمن ذرب ذ
ت ذ
 َس َيقولون ِّللِ قل أفل٨٦ ٱلس ۡبعِ َو َرب ٱل َع ۡر ِش ٱل َعظِ ي ِم
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ُ ََ
ُۡ
َ ُ َ
ُ ك
ُ ار َعلَ ۡيهِ إن ُك
ُ َشء َو ُه َو ُُي
ُ َۡي َو َل ُُي
ۡ َ وت ُك
نت ۡم
 قل َم ۢن ب ِ َي ِده ِۦ مل٨٧ ت ذتقون
ِ
ِ
ِ
َ َ ۡ ُ َٰ َ َ ُ ُ َ ذ ُ ۡ َ َ ذ
َ َ َ
]٥٦ ،٥٤ : ﴾ [املؤمنون٨٩ ح ُرون
 سيقولون ِّللِ قل فأن تس٨٨ ت ۡعل ُمون
“বল, মক সপ্ত আকাি ও হা আিরিি িব? তািা বলরব, আল্লাহ। বল,
তবুও রক মতা িা সাবধ্ান হরব না? তুর রজজ্ঞাসা কি, রতরন মক যাি
হারত সকল রকিু ি কতৃথে, রযরন আশ্রয় দান করিন এবাং যাি ওপি
মকারনা আশ্রয়দাতা মনই, যরদ মতা িা মজরন থারকা? তািা বলরব,
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আল্লাহ। বল, তবুও মতা িা মক ন করি ম াহগ্রস্ত হরো?” [সূ িা আলু র নূ ন, আয়াত: ৮৬-৮৯]
এ হরে মস তাওহীদ যাি রবপিীত প্রারন্ত বনী আদর ি পরিরিত মকারনা
দলই এিরনা পযথন্ত যায় রন। বিাং এ তাওহীরদি প্ররত স্বীকৃরত দারনি
স্বভাবসূ লভ তাড়না রদরয়

ানব হৃদয়রক সৃ রি কিা হরয়রি। তাই

জেরতি অনু রকিু ি প্ররত স্বীকৃরত দারনি মিরয় তাওহীদরক স্বীকৃরত
দারনি তাড়না

ানব হৃদরয় স্বভাবতই অরনক মবরি অনু ভূত হয়;

ময নরি আল্লাহি বার্ীরত িাসূ লেরর্ি বক্তরবু ফুরি উরিরি,
َۡ
َ ۡ ُُ ُُ ۡ َ َ
ذ َ ر
َ ك فَاطِر ذ
ِ ت َوٱۡل
]١١ :ۡرض﴾ [ابراهيم
ش
ٱّلل
ف
﴿۞قالت رسلهم أ
ِ
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
ِ
“তারদি িাসূ লের্ বরলরিল ময, আল্লাহি বুাপারি রক মকারনা সরেহ
আরি রযরন আস ানস ূ হ ও য ীরনি স্রিা?” [সূ িা ইবিাহী , আয়াত:
১০]
আি যািা আল্লাহরক এক াত্র িব রহরসরব অস্বীকাি কিাি
তারক না জানাি ভান করিরি, তারদি

াধ্ুর

রধ্ু সবরিরয় প্ররসদ্ধ হরে

রফি‘আউন। অথি প্রকৃত কথা হরে এই ময, মসও মভতরি মভতরি
আল্লাহরক িব রহরসরব রবশ্বাস কিত। ময ন, ূ সা আলাইরহস সালা
তারক বরলরিরলন,

َۡ
ٓ َ ُ َٰٓ َ َ َ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
َ َ لءِ إ ذل َرب ذ
ِ ت َوٱۡل
]١١٢ :ۡرض﴾ [االرساء
﴿قال لقد عل ِمت ما أنزل
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ هؤ

“রতরন বরলরিরলন, তুর মতা অবিুই জারনা এসব রকিু আস ানস ূ হ
ও য ীরনি িব-ই নারযল করিরিন।” [সূ িা আল-ইসিা, আয়াত: ১০২]
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আল্লাহ তাি সম্পরকথ এবাং তাি জারত সম্পরকথ বরলরিন,
ۡ ُ
ُ َٓ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ
ُٗ
]١٦ :ٱست ۡيق َن ۡت َها أنف ُس ُه ۡم ظل ٗما َو ُعلوا﴾ [انلمل
﴿وجحدوا بِها و
“তািা অস্বীকাি করিরি অথি তারদি ন তাি প্ররত রবশ্বাস মিরিরিল।
এিা তািা করিরি অরবিাি ও অহাংকািবিত।” [সূ িা আন-না ল,
আয়াত: ১৪]
অনু রূপভারব কর উরনস্টরদি

ধ্ু মথরক যািা আজ িবরক অস্বীকাি

করি তািা অহাংকািবিতই প্রকারিু তাাঁরক অস্বীকাি করি থারক। তািা
প্রকৃতপরে মোপরন এ কথাি স্বীকৃরত মদয় ময, ময মকারনা অরস্তেিীল
বস্তুি অবিুই একজন অরস্তেদানকািী িরয়রি এবাং ময মকারনা সৃ ি
বস্তুিই একজন স্রিা অবিুই িরয়রি। আি ময মকারনা রক্রয়াি একজন
রক্রয়ািীল িরয়রিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ذ
ُ ُ َۡ
َ َۡ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ  أ َ ۡم َخلَ ُقوا ذ٣٥ ون
ت َوٱۡلۡرض بَل ل
ۡي َشء أم هم ٱلخل ِق
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ ﴿أم خل ِقوا مِن غ
َ
]٣٨ ،٣٦ : ﴾ [الطور٣٦ يُوق ُِنون
“তািা রক মকারনা রকিু িাড়াই সৃ রি হরয়রি? নারক তািাই স্রিা? তািাই
রক আস ানস ূ হ ও য ীনরক সৃ রি করিরি? বিাং তািা দৃ ঢ়রবশ্বাস স্থাপন
করি না।” [সূ িা আস-তূ ি, আয়াত: ৩৫-৩৬]
স গ্র রবশ্বজেরতি উপি-রনি প্ররতরি অাংি রনরয় রিন্তা করুন, আপরন
মদিরত পারবন একজন স্রিা, একজন ারলরকি অরস্তে। সু তিাাং রবরবক
ও রফতিারতি মেরত্র রবরশ্বি স্রিারক অস্বীকাি ও প্রতুািুান কিা ূ লত
জ্ঞানরক অস্বীকাি ও প্রতুািুান কিািই না ান্তি। এতদু ভরয়ি

রধ্ু
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মকারনা পাথথকু মনই।5
আজ কর উরনস্টিা িরবি অরস্তে অস্বীকাি কিাি বুাপারি ময সু ি
উচ্চরকত কিরি এরি তািা কিরি শুধ্ু ই অহাংকািবিত এবাং রবরবক ও
সরিক রিন্তাি ফলাফল এরড়রয় রেরয়। যািা এ অবস্থাি রধ্ু িরয়রি
তািা ূ লত তারদি রবরবকরক অকাযথকি করি রদরয়রি এবাং রবরবরকি
প্ররত উপহাস কিাি রদরক ানু ষরক আহ্বান জারনরয়রি। করব বরলন,
কীভারব ইলাহরক অ ানু কিা যায়?
এবাং অস্বীকািকািী রকভারব তারক অস্বীকাি কিরত
পারি?
অথি প্ররতরি বস্তুরতই িরয়রি তাাঁি রনদিথন
যা এ প্র ার্ বহন কিরি ময রতরন একক।

5

মকননা রবশুদ্ধ সারয়ন্স বা জ্ঞান স্রিাি অরস্তেরক সাবুস্ত করি।
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রিতীয় পরিরেদ:
আল-কুিআন, আস-সু ন্নাহ ও ভ্রি জারতস ূ রহি ধ্াির্ায় ‘আি-িব’
িব্দরিি অথথ
১. আল-কুিআন ও আস-সু ন্নায় ‘আি-িব’ িব্দরিি অথথ:
‘আি-িাব’ ূ রল ‘িাববা’, ‘ইয়ারুববু’ এি রক্রয়া ূ ল। এি অথথ হরে
মকারনা বস্তুরক প্ররতপালন করি এক অবস্থা মথরক অনু অবস্থায় তথা
পূ র্থ অবস্থায় রনরয় যাওয়া। আিবীরত বলা হয়, ‘িববাহু, ওয়া-িাববা-হু,
ওয়া-িাববাবাহু’। সু তিাাং ‘িব’ িব্দরি কতৃথকািরকি জনু বুবহৃত একরি
রক্রয়া ূ ল। ‘আি-িাববু’ িব্দরি শুধ্ু াত্র আল্লাহি জনুই প্ররযাজু, রযরন
জেরতি সকল রকিু ি জনু যা েলজনক তাি রজম্মাদাি। রতরন িাড়া
আি কারিাি জনুই এিা বলা যারব না, ময ন আল্লাহি বার্ী,
َ ٱۡل ۡم ُد ِ ذّللِ َرب ۡٱل َعَٰلَم
َ ۡ ﴿ “সকল প্রিাংসা আল্লাহি জনু রযরন
﴾ ٢ ي
ِ
ِ
সৃ রিকুরলি িব।” [সূ িা আল-ফারতহা, আয়াত: ২]
আল্লাহ আরিা বরলন,
ُ َٓ َ ذَ َذ ُ ۡ َ َ ذ
َ ك ُم ۡٱۡلَ ذول
﴾ ١٢٦ ِي
ِ “ ﴿ٱّلل ربكم ورب ءابائআল্লাহ মতা ারদি িব এবাং
মতা ারদি বাপ-দাদারদি িব।” [সূ িা আি-শু‘আিা, আয়াত: ২৬]
আল্লাহ িাড়া অনুরদি জনু এ িব্দরি সু রনরদথি সবন্ধ্বািক িব্দ রহরসরব
হরলই শুধ্ু বলা যারব। ময ন বলা হয়, ‘িাববুোি’ অথথাৎ রিি ারলক
ও ‘িাববুল ফািাস’ অথথাৎ ম াড়াি ারলক। এ অরথথই আল্লাহ তা‘আলাি
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রনরম্নাক্ত বার্ীরত ইউসু ফ আলাইরহস সাল্লার ি বক্তবু মপি হরয়রি বরল
আয়ারতি তাফসীরিি রধ্ু একরি ত িরয়রি।
ۡ
ُ ۡ
َ َ َ َ َ َ َٰ ُ ذ
َٰ َ ٱلش ۡي
]٦٢ :ط ُن ذِك َر َربِهِۦ ﴾ [يوسف
﴿ٱذك ۡر ِن عِند ربِك فأنسىه
“তুর মতা াি িরবি কারি আ ারক স্মির্ করিা, রকন্তু িয়তান তাি
ারলরকি কারি তাি কথা স্মির্ কিরত তারক ভুরলরয় রদরয়রি।” [সূ িা
ইউসু ফ, আয়াত: ৪২]

َ
َ
ۡ َ َ
আি আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী, ] ﴾ [يوسف٥٠ ج ۡع إ ِ َٰل َربِك
ِ “ ﴿قال ٱرরতরন
বলরলন তুর মতা াি পালনকািীি কারি রফরি যাও।” [সূ িা ইউসু ফ,
আয়াত: ৫০]
আল্লাহ তা‘আলাি আরিক বার্ী হরে,

َ ُ َ ٓ َ
َۡ
]٦١ :“﴿أ ذما أ َح ُدك َما فيَ ۡس ِق َر ذب ُهۥ َخ ٗرا ﴾ [يوسفমতা ারদি একজন তাি

পালনকািীরকরক িিাব পান কিারব।” [সূ িা ইউসু ফ, আয়াত: ৪১]
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা হারিরয় যাওয়া উষ্ট্রী সম্পরকথ
َ َ
বরলরিরলন,  َح ََّّت َي َدها َر ُّب َهاঅথথাৎ যতের্ না উষ্ট্রীি িব তারক রফরি
পায়।6
এি িািা স্পি হরয় মেল ময আল্লাহি মেরত্র ‘আি-িব’ সু রনরদথি
রবরিষুপদ ও সবন্ধ্বািক পদ রহরসরব উভয় ভারবই বুবহৃত হরত
পারি। সু তিাাং এভারব বলা মযরত পারি: ‘আি-িব’ অথবা ‘িাববুল

6

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ২২৯৬; সহীহ ু সরল , হাদীস নাং ৪৫৯৯।
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‘আলা ীন’ অথবা ‘িাববুন্নাস’। তরব আল্লাহ

িাড়া অনুরদি মেরত্র

‘আি-িব’ বলা যারব না। অবিু িব্দরিরক অনুরদি মেরত্র সবন্ধ্বািক
িব্দ রহরসরব বুবহাি কিা মযরত পারি ময ন, ‘িাববুল ানরযল’ অথথাৎ
বারড়ি ারলক, ‘িাব্বু োি’ অথথাৎ রিি ারলক, ‘িাববুল ইরবল’ অথথাৎ
উরিি ারলক।
আি িাববুল আলা ীন কথারিি অথথ হরে, তারদি স্রিা ও

ারলক,

তারদি সাংরিাধ্নকািী এবাং বহু রনয়া ত রদরয়, িাসূ লরদিরক পারিরয়
ও গ্রন্থস ূ হ নারযল করি তারদি প্ররতপালনকািী এবাং তারদি আ রলি
পুিস্কাি দানকািী। আল্লা া ইবনু ল কাইরয়ু িহ. বরলন, “রুবুরবয়ুাহ
কথারিি দাবী হরলা বাোরদিরক রনরদথি প্রদান কিা, তারদিরক রনরষধ্
কিা এবাং বাোরদি যািা সৎ তারদিরক এহসান রদরয় পুিস্কৃত কিা ও
যািা পাপী তারদিরক পারপি সাজা মদওয়াি ে তা প্ররয়াে।”7
২. ভ্রিজারতস ূ রহি ধ্াির্ায় ‘আি-িব’ িব্দরিি অথথ:
আল্লাহ সৃ রিকূলরক তাওহীরদি প্ররত স্বভাবসু লভ আকষথর্ ও হান িব
তথা স্রিাি পরিরিরত রদরয় সৃ রি করিরিন। ময ন আল্লাহ তা‘আলা
বরলরিন,
َۡ َ َۡ َ ََۡ َ َ َ ٗ ۡ َ َ ذ ذ َ َ َ ذ
َ َ ۡ َ ۡ ََ
ِ ِين حن ِيفا ف ِطرت ٱّللِ ٱل ِت فطر ٱَلاس عليها ل تبدِيل
ۡلل ِق
ِل
ل
ك
﴿فأق ِم وجه
ِ
ذ
]٣١ :ٱّللِ ﴾ [الروم

7

াদারিজুস সারলকীন: ১/৮।
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“অতএব, তুর

একরনষ্ঠ হরয় রনরজরক দীরনি জনু প্ররতরষ্ঠত করিা।

(এ-দীন-রি) আল্লাহি রফতিাত, যা অনু যায়ী রতরন

ানবরক সৃ রি

করিরিন। আল্লাহি সৃ রিি মকারনা পরিবতথন মনই।” [সূ িা আি-রূ ,
আয়াত: ৩০]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন:
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ذ
ُ
َ ٓ َ ۢ ِ َ َ َ َ َ ۡ
ُ سه ۡم َأل َ ۡس
ت
ن َءاد َم مِن ظ ُهورِهِم ذرِيتهم وأشهدهم
ِِ َع أنف
ِ ﴿ِإَوذ أخذ ربك من ب
َٓ َ ََ ُ َ ۡ ُ َ
َٰ بِربِكم قالوا ب
]١٧١ :ل ش ِه ۡدنا ﴾ [االعراف
“আি স্মির্ কি মতা াি িব আদ

সন্তারনি পৃষ্ঠরদি মথরক তাি

বাংিধ্িরদিরক মবি করিন এবাং তারদি রনরজরদি সবরন্ধ্ স্বীকারিারক্ত
গ্রহর্ করিন এবাং বরলন, আর রক মতা ারদি িব নই? তািা বলল,
হুাাঁ অবিুই, আ িা সােী িইলা ।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ১৭২]
সু তিাাং আল্লাহি রুবুরবয়ুারতি প্ররত স্বীকৃরত প্রদান এবাং তাি প্ররত
রনারনরবি একরি স্বভাবজাত রবষয়। আি রিকথ হরে একরি
আরিারপত বা আপরতত
বরলরিন,

িনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

ُّ
ََ َ
ِّ ِّصانه أَ ْو ي َم
َ ِّ َلَع الْف ْط َرة فَأَبَ َواه ي َه ِّو َدانه أَ ْو ين
»ج َسانه
«ُك َم ْولو ٍد يوَل
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“প্ররতুক নবজাতক রফতিাত তথা ইসলার ি ওপি জন্মগ্রহর্ করি।
অতঃপি তাি বাবা- া তারক ইয়াহুরদ অথবা নাসািা রকাংবা াজুরস তথা
অরি উপাসরক পরির্ত করি।”8

অতএব, বাোরক যরদ তাি স্বভাবজাত রফতিাতসহ মিরড় মদওয়া হয়
তাহরল মস তাওহীদ অরভ ূ িী হরব এবাং িাসূ লেরর্ি দাওয়াতরক গ্রহর্
কিরব। এ তাওহীদ রনরয়ই আে ন করিরিন িাসূ লের্, নারযল হরয়রি
সকল আস ানী গ্রন্থ আি এি ওপি প্র ার্ বহন কিরি জােরতক বহু
রনদিথন। রকন্তু রবিুুত তািরবয়াত ও রিো এবাং নারস্তকবাদী পরিরবিএদু ’মিা নবজাতরকি দৃ রিভরেরক পরিবতথন করি মদয়। আি মসিান
মথরকই সন্তানিা ভ্রিতা ও বক্রতায় তারদি বাবা- ারয়ি অন্ধ্ অনু কির্
করি থারক। হাদীরস কুদসীরত আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ ْ َ
َّ َ َ َ
ْ َ َ ِّ
َّ
ْ َ َ َّ
َ
»اء ُكه ْم َوإنه ْم أتتهم الشيَاطني فاجتَاَلْه ْم ع ْن دينه ْم
« َوإِّن خلقت عبَادى حنف
“আর আ াি বাোরদি সকলরক একরনষ্ঠ ( ু সরল ) করি সৃ রি করিরি।
অতঃপি িয়তান তারদি কারি এরস তারদিরক তারদি দীন মথরক
সরিরয় মদয়”9
অথথাৎ িয়তান তারদিরক প্ররত াস ূ রহি ইবাদারতি প্ররত রফরিরয় মদয়
এবাং আল্লাহ িাড়া আরিা অরনক িব গ্রহর্ কিাি প্ররত উিু দ্ধ করি;

8

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ১৩৮৫; সহীহ ু সরল , হাদীস নাং ৬৯২৮।

9

হাদীসরি ই া আহ দ ও ু সরল বর্থনা করিরিন।
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যাি ফরল তািা ভ্রিতা, ধ্বাংস, রবরেন্নতা ও তাননরকু পরতত হয়।
তারদি প্ররতুরকই, অরনুি গ্রহর্ কিা িব বাদ রদরয় রনরজি জনু এ ন
এক িব গ্রহর্ করি যাি মস ইবাদাত করি। মকননা তািা যিন
সরতুকাি িবরক পরিতুাে করিরি তিন বারতল িবরদিরক গ্রহর্ কিাি
ু সীবরত তািা রনপরতত হরয়রি। ময ন, আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ُ َ َ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ذ ذ
]٣٢ :ٱۡل ِق إِل ٱلضلَٰل ﴾ [يونس
﴿فذل ِكم ٱّلل ربكم ٱۡلق فماذا بعد
“রতরন আল্লাহ মতা ারদি সতু িব। সতু তুাে কিাি পি রবভ্রারন্ত
বুতীত আি রক থারক?” [সূ িা ইউনু স, আয়াত: ৩২] আি রবভ্রারন্তি
মকারনা সী ানা বা মিষ মনই। যািাই তারদি প্রকৃত িব মথরক ু ি
রফরিরয় মনয় তারদি প্ররতুরকি রধ্ুই অপরিহাযথভারব রবভ্রারন্ত রবিাজ
করি। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ٓ َ ٓذ
َ
َ
َ ُ ََ ََۡ َ ر
ُ
ُ ۡي أ َ ِم ذ
ون َخ ۡ ر
ُ ٱّلل ۡٱل َوَٰح ُِد ۡٱل َق ذه
 َما ت ۡع ُب ُدون مِن دونِهِۦٓ إِل أ ۡس َما ٗء٣٩ ار
﴿ءأرباب متف ِرق
َ
ۡ
ُ َُٓ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ُ َُۡ ذ
ُ نز َل ذ
َ كم ذما ٓ أ
]٦١ ،٣٦ :ٱّلل ب ِ َها مِن ُسل َطَٰن ﴾ [يوسف
سميتموها أنتم وءاباؤ
“রভন্ন রভন্ন বহু িব মশ্রয় নারক পিাক্র িালী এক আল্লাহ ? তাাঁরক মিরড়
মতা িা মকবল কতগুরলা নার ি ইবাদাত কিি ময না গুরলা মতা িা
ও মতা ারদি রপতৃপুরুষিা মিরিরিা। এগুরলাি মকারনা প্র ার্ আল্লাহ
নারযল করিন রন।” [সূ িা ইউসু ফ, আয়াত: ৩৯-৪০]
গুর্াবলী ও কর থি মেরত্র দু ’জন স কে স্রিা সাবুস্ত কিাি াধ্ুর
রুবুরবয়ুারতি মেরত্র রিকথ কিা

ূ লতঃ অসম্ভব। তরব করতপয়

ু িরিরকি তা ত হরলা, তারদি উপাসুের্ জেরতি মকারনা মকারনা
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মেরত্র তাসািরুফ তথা পরিবতথন-পরিবধ্থরনি অরধ্কাি িারি। ূ লত এ
সকল উপারসুি উপাসনাি বুাপারি িয়তান তারদিরক রনরয় একরি
মিলায় ম রত উরিরি এবাং প্ররতুক জারতি সারথ িয়তান তারদি বুরদ্ধ
রবরবরকি ক -রবি অনু সারি মিল তা ািা করিরি। একদলরক িয়তান
এসকল উপারসুি ইবাদারতি রদরক আহ্বান করিরি ৃ তরদিরক সম্মান
প্রদিথরনি াধ্ুর , যািা মস সকল প্ররত ারক এ সব ৃ ত মলারকি িরব
অনু যায়ী সারজরয়রি, ময ন নূ হ এি জারত। আরিকদল নেত্র ও গ্ররহি
আকাি রদরয় প্ররত াগুরলাি পুরজা কিরি। তারদি ধ্াির্া এসব নেত্র
ও গ্রহ রবশ্বজেরতি ওপি রক্রয়ািীল। তাই তািা এসব প্ররত াি জনু
ি ও মসবক দতরি করিরি।
এসকল গ্রহ-নেরত্রি ইবাদাত রনরয় তািা রনরজিাও

তরভরদ রলপ্ত

হরয়রি। তারদি মকউ সূ রযথি ইবাদাত করি আি মকউ করি িরন্দ্রি
ইবাদাত। মকউ আবাি িন্দ্র-সূ যথ বাদ রদরয় অনুানু গ্রহ-নেরত্রি
ইবাদাত করি থারক। এ নরক তািা মসসব গ্রহ-নেরত্রি প্ররতকৃরতও
বারনরয় রনরয়রি। প্ররতরি গ্ররহি জনু িরয়রি একরি রবরিষ প্ররতকৃরত।
এ সব পূ জািীরদি

রধ্ু মকউ মকউ আবাি অরিপূ জাও করি থারক,

তািা হরে াজূ স। তারদি মকউ আবাি োভীি পূ জা করি থারক, ময ন
ভািরত মদিা যায়। তারদি রধ্ু অরনরক ালাঈকা তথা রফরিিতারদি
পূ জা করি থারক। অরনরক আবাি বৃ ে ও পাথরিি পূ জা করি থারক।
তারদি অরনরক কবি এবাং কবরিি ওপি ময মসৌধ্ স্থাপন কিা হয়
মসগুরলাি ইবাদাত করি থারক। এি কাির্ হরলা এসকল বস্তুি রধ্ু
রুবুরবয়ুারতি দবরিরিুি রকিু অাংি আরি বরল তািা ধ্াির্া করি।
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এরদি একদল এ ধ্াির্া মপাষর্ করি ময, এ সকল প্ররত া অদৃ িু ও
োরয়বী রকিু ি প্ররতরনরধ্ে করি। ইবনু ল কাইরয়ু বরলন, “প্রকৃতপরে
অদৃ িু উপারসুি প্ররতকৃরতরতই প্ররত া দতরি কিা হরয়রিল। তািা
প্ররত ারক অদৃ িু উপারসুি প্ররতকৃরত, অবস্থা ও িরব অনু যায়ী দতরি
করিরি যারত এ প্ররত া মস অদৃ িু উপারসুি স্থলারভরষক্ত হরত পারি।
নতুবা এিারতা সকরলিই জানা ময, মকারনা রবরবকবান তাি রনরজি
হারত একরি কাষ্ঠিন্ড অথবা পাথিরক মিাদাই করি এ আকীদা মপাষর্
কিরত পারি না ময, মস তাি ইলাহ বা উপাসু... ... ... ।”10
অনু রূপভারব প্রািীন ও আধ্ু রনক যু রেি কবিপূ জািীের্ ধ্াির্া করি
থারক ময, এ সকল ৃ ত বুরক্তের্ তারদি জনু িাফায়াত কিরব এবাং
তারদি অভাব পূ িরর্ ও হাজত পূ িরর্ আল্লাহি কারি তারদি বুাপারি
ধ্ুস্থতা কিরব। তারদি বক্তবু আল্লাহ কুিআরন উরল্লি করিরিন
এভারব,

ۡ َ َُۡ ُ ُ ۡ ذ َُ ُ َٓ َ ذ
َٰٓ َ ٱّللِ ُزل
]٣ :ف ﴾ [الزمر
﴿ما نعبدهم إِل َِلق ِربونا إِل

“আ িা এরদি ইবাদাত মতা এ জনুই করি ময, এিা আ ারদিরক
আল্লাহি রনকিবতথী করি মদরব।” [সূ িা আয-যু াি, আয়াত: ৩]
َ ُ َٰٓ َ َ ُ ٓ َ ُ َٰٓ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ذ
َ ََُُۡ
ُ
عؤنا عِن َد
ون ٱّللِ ما ل يُضهم ول ينفعهم ويقولون هؤلءِ شف
ِ ﴿ويعبدون مِن د
ذ
]١٥ :ٱّللِ ﴾ [يونس

10

ইোসাতুল লাহফান ২/২২০।
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“আি তািা আল্লাহ বুতীত এ ন বস্তুি ইবাদাত করি থারক, যা তারদি
মকারনা েরত কিরত পারি না এবাং তারদি মকারনা কলুার্ও সাধ্ন
কিরত পারি না। আি তািা বরল, এিা আল্লাহি কারি আ ারদি জনু
িাফা‘আতকািী।” [সূ িা ইউনু স, আয়াত: ১৮]
অনু রূপভারব আিরবি করতপয় ু িরিক এবাং িৃিানের্ তারদি া‘বুদ
ও উপারসুি বুাপারি ধ্াির্া কিত ময, এিা আল্লাহি সন্তান। আিরবি
ু িরিকিা রফরিিতারদি ইবাদাত কিত এ রবশ্বারস ময, এিা আল্লাহি
কনুা। আি িৃিানের্ াসীহ আলাইরহস সাল্লার ি ইবাদাত কিত এ
রবশ্বারস ময, রতরন আল্লাহি পুত্র।
৩. এসব বারতল ধ্াির্াি অপরনাদন:
রনম্নবরর্থত আয়াতস ূ হ িািা আল্লাহ তা‘আলা এসকল বারতল ধ্াির্া
অপরনাদন করিরিন।
(ক) যািা প্ররত াপূ জািী তারদি অপরনাদন কিা হরয়রি আল্লাহি এ
বার্ী রদরয়:

ُ
َََ َُۡ ُ ذ
َ َٰ ٱلل
َٰٓ اثلَ َة ۡٱۡل ۡخ َر
َٰ ت َو ۡٱل ُع ذز
]٢١ ،١٦ : ﴾ [انلجم٢٠ ى
ِ  َو َم َن َٰوةَ ٱثلذ١٩ ى
﴿أفرءيتم

“মতা িা রক মদরিি লাত ও উিারক এবাং তৃতীয় আরিকরিানাতরক?” [সূ িা আন-নাজ , আয়াত: ১৯-২০]
আয়াতরিি অরথথি বুািুায় কুিতুবী বরলরিন, “মতা িা রক এসকল
উপাসুরদিরক অবরলাকন করিি! এিা রক মকারনা কলুার্ সাধ্ন করিরি
অথবা েরত করিরি, যাি ফরল এিা হান আল্লাহি িিীক হরত পারি?
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অথবা তািা রক রনরজরদিরক িো কিরত মপরিরিল যিন িাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা ও তাাঁি সাহাবীের্ (িারদয়াল্লাহু ‘আনহু )
এগুরলা মভরে িুি াি করি রদরয়রিরলন ও ধ্বাংস করিরিরলন?

আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
َ َ َ ۡ
َ
َ َُُۡ َ
ٗ  قَالُوا َن ۡع ُب ُد أ َ ۡص َن٧٠ ون
َ ﴿ َوٱتۡ ُل َعلَ ۡيه ۡم َن َبأَ إبۡ َرَٰه
اما
 إِذ قال ِۡلبِيهِ َوق ۡو ِمهِۦ ما تعبد٦٩ ِيم
ِ
ِ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ُ َ َ
ُ َ
َ
َ كف
 أ ۡو يَنف ُعونك ۡم أ ۡو يَ ُُضون٧٢  قال هل ي َ ۡس َم ُعونك ۡم إِذ ت ۡد ُعون٧١ ِي
ِ َٰ ف َنظل ل َها ع
ۡ ُ َ
َ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ َٓ
]٧٦ ،٤٦ : ﴾ [الشعراء٧٤  قالوا بَل َو َج ۡدنا َءابَا َءنا كذَٰل ِك َيف َعلون٧٣
“এরদি কারি ইবিাহীর ি িনা বর্থনা কি। মস যিন তাি রপতা ও
জারতরক বরলরিল মতা িা রকরসি ইবাদাত করিা? তািা বলল, আ িা
ূ রতথপূজা করি এবাং আ িা রনষ্ঠাি সারথ এরদি পূ জায় রনিত থাকব।
মস বলল, মতা িা প্রাথথনা কিরল ওিা রক মিারন? অথবা ওিা রক
মতা ারদি উপকাি রকাংবা অপকাি কিরত পারি? তািা বলল, না, তরব
আ িা আ ারদি রপতৃপুরুষরদিরক এরূপই কিরত মদরিরিলা ।” [সূ িা
আি-শুয়ািা, আয়াত: ৬৯-৭৪]
তািা এ বুাপারি এক ত হরয়রি ময, এ সকল ূ রতথ ও প্ররত াস ূ হ
মকারনা মদা‘আ ও আহ্বান শুনরত পায় না। তািা কলুার্ সাধ্ন কিরত
পারি না, েরতও কিরত পারি না। তািা শুধ্ু তারদি রপতৃপুরুষরদি
অন্ধ্ অনু কিরর্ই এগুরলাি ইবাদাত কিত বা পূ জা কিত। আি অন্ধ্
অনু কির্ একরি বারতল দলীল।
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(ি) যািা গ্রহ-সূ যথ ও িরন্দ্রি পূ জা কিত আল্লাহ তারদি জবাব রদরয়রিন
রনরম্নি বার্ী িািা,

َ
َ ذ
ذ
َ ج
ُ ٱلش ۡم َس َو ۡٱل َق َم َر َوٱَل
]٨٣ :وم ُم َسخ َرَٰت بِأ ۡم ِره ِۦٓ ﴾ [االعراف
﴿و

“আি সূ য,থ িাাঁদ ও নেত্রিারজ, যা তাাঁিই হুকুর ি অনু েত, তা রতরনই
সৃ রি করিরিন।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ৫৪]
রতরন আরিা বরলন,
ذ
َ ۡ َ َ َٰ ذ ۡ ُ َ ذ َ ُ َ ذ
َۡ َ
ُ ٱلش ۡم ُس َو ۡٱل َق َم ُر َل ت َ ۡس
ج ُدوا ل ِلش ۡم ِس َول ل ِلق َم ِر
﴿ومِن ءايتِهِ ٱَلل وٱَلهار و
ُ
َ
َ
ُ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ذٱَّلِي َخلَ َق ُه ذن إن ك
]٣٧ : ﴾ [فصلت٣٧ نت ۡم إِيذاهُ ت ۡع ُب ُدون
ِ
“তাাঁি রনদিথনাবলীি রধ্ু িরয়রি িাত-রদন, সূ যথ ও িন্দ্র। মতা িা সূ যথ
ও িরন্দ্রি উরেরিু সাজদাহ করিা না বিাং সাজদাহ করিা মসই আল্লাহি
উরেরিু রযরন এ সকল রকিু সৃ রি করিরিন যরদ মতা িা তাাঁিই ইবাদাত
করি থাক।” [সূ িা ফুসরসলাত, আয়াত: ৩৭]
(ে) যািা রফরিিতা ও

াসীহ আলাইরহস সাল্লার ি পূ জা কিত

তারদিরক আল্লাহি সন্তান রন করি, আল্লাহ তারদি বক্তবু অপরনাদন
করিরিন তাাঁি এই বার্ী রদরয়:

َ ذ
َ
ُ ٱُتَ َذ ذ
]٦١ :ٱّلل مِن َول ﴾ [املؤمنون
“ ﴿ماআল্লাহ মকারনা সন্তান গ্রহর্ করিন

রন।” [সূ িা আল ু র নূ ন, আয়াত: ৯১]
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َ ذ َٰ َ ُ ُ َ ُ َ َ ر َ َ ۡ َ ُ ذ ُ َ َٰ ر
তাাঁি আরিা বার্ী: ]١١١ :ح َبة ﴾ [االنعام
ِ ﴿أن يكون ّلۥ ول ولم تكن ّلۥ ص
“তাাঁি সন্তান কীভারব হরত পারি অথি তাাঁি মকারনা েী রিল না?” [সূ িা
আল-আন‘আ , আয়াত: ১০১]
রতরন আরিা বরলন:

َ ُُ ُ ذ
َ
ۡ َ ُل َول َ ۡم ي
ۡ ِ َ﴿ل َ ۡم ي
]٦ ،٣ : ﴾ [االخالص٤ ۢ  َول ۡم يَكن ُّلۥ كف ًوا أ َح ُد٣ ول

“তাাঁি মকারনা সন্তান মনই এবাং রতরনও কারিা সন্তান নন। মকউই তাাঁি
স কে নয়।” [সূ িা আল-ইিলাস, আয়াত: ৩-৪]
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তৃতীয় পরিরেদ:
আল্লাহি আনু েতু ও রনরদথি ানাি মেরত্র স স্ত জেরতি বিুতা ও
নরত স্বীকাি
রনিয় পুরিা রবশ্বজেত -যারত িরয়রি আস ান-য ীন, গ্রহ-নেত্র,
প্রার্ীকূল, বৃ ে এবাং জল-স্থল ও অন্তিীে,

ালাঈকা, রজন্ন ও

ইনসান...এি সবরকিু ই আল্লাহি বিীভূ ত ও তাাঁি জােরতক রনরদথরিি
অনু েত। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َۡ
ٗ َ
َ ﴿ َو َ ُّل ٓۥ أ َ ۡسلَ َم َمن ف ذ
ِ ت َوٱۡل
]٥٣ :ۡرض َط ۡو ٗع َوك ۡرها ﴾ [ال عمران
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
“আকাি ণ্ডলী ও য ীরন যা রকিু িরয়রি সকরলই মস্বোয় অথবা
অরনোয় তাাঁি কারি আত্মস পথর্ করিরি।” [সূ িা আরল ই িান,
আয়াত: ৮৩]
রতরন আরিা বরলন,

َۡ
َ َ ُر ذ
َ ﴿بَل ذ ُّلۥ َما ف ذ
ِ ت َوٱۡل
]١١٤ : ﴾ [ابلقرة١١٦ ۡرض ك ُّلۥ قَٰن ُِتون
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ

“বিাং আকাি ণ্ডলী ও য ীরন যা রকিু আরি সব তাাঁিই। সব তাাঁিই
অনু েত।” [সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১১৬]
َۡ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ ذ
َ ﴿ َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما ف ذ
ِ ت َو َما ِف ٱۡل
بون
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
ِ ۡرض مِن دٓابة وٱلملئِكة وهم ل يستك
]٦٦ : ﴾ [انلحل٤٩
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“আি আল্লাহি উরেরিুই সাজদাহহ কিরি যা রকিু িরয়রি
আকাি ণ্ডলীরত এবাং মযসকল প্রার্ী িরয়রি য ীরন, আি ালাঈকাের্
যািা কিরনা অহাংকাি করি না।” [সূ িা আন-নাহল, আয়াত: ৪৯]
َۡ
ذ
َۡ
َ ٱّلل ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن ف ذ
َ ﴿ َأل َ ۡم تَ َر أ َ ذن ذ
ِ ت َو َمن ِف ٱۡل
ۡرض َوٱلش ۡم ُس َوٱلق َم ُر
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
َ
ٓ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ ذ َ ُ َ ذ
ِ ٱل َواب َوكث ِۡير م َِن ٱَلذ
]١٥ :اس ﴾ [احلج
ٱۡلبال وٱلشجر و
ِ وٱَلجوم و
“তুর

রক মদরিা না আল্লাহি উরেরিু সাজদাহ করি যা রকিু আরি

আকাি ণ্ডলীরত ও যা রকিু আরি য ীরন এবাং সূ যথ-িন্দ্র-নেত্র ণ্ডলী,
পবথতিাজী, বৃ েলতা, জীবজন্তু এবাং সাজদাহ করি

ানু রষি

রধ্ু

অরনরক?” [সূ িা আল-হাজ, আয়াত: ১৮]
َۡ
ۡ ُ ُ َٰ َ َ ٗ ۡ َ َ ٗ ۡ َ
َ ﴿ َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن ف ذ
َ ٱل ُغ ُدو َو
ِ ت َوٱۡل
١٥ ۩ٱٓأۡلصا ِل
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
ِ ۡرض طوع وكرها وظِللهم ب
ِ
]١٨ :﴾ [الرعد

“আল্লাহি জনুই আকাি ণ্ডলী ও য ীরনি সব রকিু ইোয় ও অরনোয়
সাজদাবনত হয় এবাং সকাল ও সন্ধ্ুায় তারদি িায়াগুরলাও।” [সূ িা
আি-িা‘দ, আয়াত: ১৫]
সু তিাাং এ সৃ রি ও সৃ িজেতস ূ রহি সবরকিু ই আল্লাহি অনু েত ও তাাঁি
ে তাি কারি বিীভূ ত। এগুরলা আল্লাহি ইো অনু যায়ী এবাং তাাঁি
রনরদথিক্রর পরিিারলত হয়। এি মকারনা রকিু ই আল্লাহি রনরদথি অ ানু
করি না। অরত সু ক্ষ্ম রনয় ও িৃ ঙ্খলাি সারথ তািা রনজ রনজ কতথবু
পালন করি এবাং অরনবাযথ ফলাফরল উপনীত হয় আি রনরজরদি স্রিারক
সকল মদাষ, ত্রুরি ও অে তা মথরক পরবত্র বরল ম াষর্া করি।
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আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ ۡ ذ
ُ َۡ
ُ َٰ ٱلس َم َٰ َو
ت ذ
﴿ت ُ َسب ُح َ ُّل ذ
َشء إِل ي ُ َسب ِ ُح ِِبَ ۡم ِده ِۦ
ٱلس ۡب ُع َوٱۡلۡرض َو َمن فِي ِه ذن ِإَون مِن
ِ
َ
َ َ ُ َ َۡ ذ
َ
ۡ
ُ
ۡ
]٦٦ :َولَٰكِن ل تفقهون تسبِيحهم ﴾ [االرساء
“সপ্ত আকাি, য ীন এবাং এ সকরলি অন্তবতথী সকল রকিু তাাঁিই
পরবত্রতা ও রহ া ম াষর্া করি। আি এ ন রকিু মনই যা তাাঁি সপ্রিাংস
পরবত্রতা ও রহ া ম াষর্া করি না। রকন্তু তারদি পরবত্রতা ও রহ া
ম াষর্া মতা িা অনু ধ্াবন কিরত পারিা না।” [সূ িা আল-ইসিা, আয়াত:
৪৪]
সু তিাাং নীিব ও সিব, জীরবত ও

ৃ ত, এ সৃ রিজেরতি সবরকিু ই

আল্লাহি অনু েত। তাাঁি জােরতক রনরদথরিি অনু সািী। এসব রকিু ই
তারদি বাস্তব অবস্থা ও বক্তরবুি ভাষায় সকল মদাষ-ত্রুরি ও অে তা
মথরক আল্লাহি পরবত্রতা ম াষর্া কিরি। মকারনা রবরবকবান বুরক্ত
যিনই এ সৃ রিজেত রনরয় রিন্তাভাবনা কিরব মস জানরত পািরব ময,
এগুরলা সতুসহকারি এবাং সরতুি উরেরিুই সৃ রি হরয়রি। আি
এগুরলা তারদি প্ররতপালরকি রনরদথি ত পরিিারলত হয়, তাাঁি রনরদথি
অ ানু কিা ও তা মথরক রপিপা হওয়াি মকারনা অপরিিা এরদি রধ্ু
মনই। সকরলই স্বভাবজাত তাড়নায় তারদি স্রিাি স্বীকৃরত প্রদান
কিরি।

িায়িুল ইসলা ইবনু তাইর য়ুাহ িারহ াহূ ল্লাহ বরলন,”তািা অনু েত ও
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আত্মস পথর্কািী এবাং স্বপ্ররর্ারদতভারব বিীভূ ত হরত বাধ্ু করয়ক রদক
মথরকঃ
এক. তািা স্রিাি প্ররত তারদি হাজত, প্ররয়াজন, উপরযারেতা ও
জরুিত সম্পরকথ জ্ঞান িারি।
দু ই. আল্লাহি রনধ্থারিত তাকদীি ও ইো ময তারদি ওপি জািী হরে,
রবনরয়ি সারথ তািা তা ম রন মনয় এবাং তাি প্ররত আত্মস পথর্ করি।
রতন. রবপরদ-আপরদ তািা আল্লাহি কারিই মদা‘আ করি থারক।
ু র ন বুরক্ত মস্বোয় তাি িরবি রনরদথরিি অনু েত হরয় থারক।
অনু রূপভারব আল্লাহ তা‘আলাি রনধ্থারিত তাকদীরিি রলিন অনু যায়ী ময
সকল বালা- ু সীবত তাি ওপি আপরতত হয় তা মস ম রন মনয়। মকননা
মস বালা- ু সীবরতি স য় মস্বোয় সবি ও অনুানু মযসব রনরদথি তারক
কিা হরয়রিল তা পালন করি থারক। অতএব, মস মস্বোয় আল্লাহি
কারি আত্মস পথর্কািী এবাং মস্বোয় মস আল্লাহি অনু েত।11
আি কারফি বুরক্ত তাি িরবি জােরতক রনরদথি ম রন রনরয় থারক।
জেরতি সকল রকিু ি সাজদাহ বলরত এিারন বুোরনা হরয়রি, অনু েত
থাকা। প্ররতুক বস্তুি সাজদাহ মস বস্তু অনু পারতই হরয় থারক যা তাি
জনু উপরযােী। হান িাববুল আলা ীরনি অনু েত হওয়া এ সাজদাহি
রধ্ুই অন্তভুক্ত
থ । আি প্ররতুক বস্তুি তাসবীহ পাি মস বস্তু অনু সারিই
ধ্রি রনরত হরব প্রকৃত অরথথ, রূপক অরথথ নয়।
11

াজ ু আল ফাতাওয়া: ১/৪৫।
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আি আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী:
َۡ
َ َُۡ ذ
َ ون َو َ ُّل ٓۥ أ َ ۡسلَ َم َمن ف ذ
َ ۡ ﴿أ َ َف َغ
ۡ َ ۡرض َط ۡو ٗع َو َك ۡر ٗها
ِ ت َوٱۡل
ِِإَوَله
ِين ٱّللِ يبغ
د
ۡي
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
ِ
َ
]٥٣ : ﴾ [ال عمران٨٣ يُ ۡر َج ُعون
“তািা রক আল্লাহি দীন বুতীত অনু রকিু অনু সন্ধ্ান কিরি? অথি
আল্লাহিই কারি আত্মস পথর্ করিরি আস ানস ূ হ ও য ীরন যা রকিু
িরয়রি মস্বোয় ও অরনোয় এবাং তাাঁি কারিই তারদিরক রফরি মযরত
হরব”। [সূ িা আরল ই িান, আয়াত: ৮৩]
এ আয়াতরিি বুািুায় িায়িুল ইসলা তাইর য়ুা িহ. বরলন, “আল্লাহ
সু বহানাহু

ওয়া

তা‘আলা

মস্বোয়

ও

অরনোয়

সৃ রিজেরতি

আত্মস পথরর্ি কথা এিারন উরল্লি করিরিন। মকননা সৃ রিজেরতি
সবরকিু ই পরিপূ র্থভারব তাাঁিই ইবাদাত করি থারক, িাই মকারনা
স্বীকৃরতদানকািী এি স্বীকৃরত দান করুক রকাংবা তা অস্বীকাি করুক।
তািা তাাঁি কারি ঋনী, তাাঁি িািা পরিিারলত। সু তিাাং তািা মস্বোয় ও
অরনোয় তাাঁি কারি আত্মস পথর্কািী। আল্লাহ যা মিরয়রিন, যা
তাকদীরি রনধ্থারিত করিরিন এবাং ময রসদ্ধান্ত রদরয় রদরয়রিন
সৃ রিজেরতি কারিা পরেই তা মথরক মবি হওয়াি সাধ্ু মনই। আি
রতরন িাড়া কারিা মকারনা িরক্ত ও সা থথও মনই। রতরন সৃ রিি সকরলি
িব, তারদি ারলক। রতরন ময ন ইো তারদিরক পরিিারলত করিন।
রতরন তারদি প্ররতুরকি স্রিা, তারদি অরস্তেদানকািী এবাং তারদি
অবয়বদানকািী। রতরন িাড়া আি যা রকিু আরি সবই তাাঁি অরধ্নস্ত,
তাাঁি সৃ ি ও দতরিকৃত, তাাঁি মদওয়া দবরিি রণ্ডত, তাাঁি ু িারপেী, তাাঁি
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অনু েত, তাাঁি কারি পযথদুস্ত। আি রতরন পরবত্র ও হান একক সো,
পিাক্র িালী স্রিা, সৃ রিকািী এবাং অবয়বপ্রদানকািী।12

12

াজ ু আল ফাতাওয়া: ১০/২০০।
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িতুথথ পরিরেদ:
স্রিাি অরস্তে ও তাাঁি একেবাদ প্র ারর্ আল-কুিআরনি নীরত
স্রিাি অরস্তে ও তাাঁি একেবাদ প্র ারর্ আল-কুিআরনি নীরত সরিক
রফতিাত ও স্বভাব এবাং সু স্থ রবরবরকি সারথ সেরতপূ র্থ। আি এ নীরত
বাস্তবারয়ত হরয়রি এ ন রবশুদ্ধ প্র ার্ উপস্থাপরনি

াধ্ুর

যিািা

রবরবক সম্পন্ন সকল ানু ষ সন্তুি হয় এবাং প্ররতপে তা ম রন মনয়।
এ সকল রবশুদ্ধ প্র ারর্ি রধ্ু িরয়রি:
১. এিা সবািই জরুিী জ্ঞারনি অন্তভুথক্ত ময, প্ররতুক িনাি মপিরন
অবিুই একজন

িনাসৃ রিকািী িরয়রি। এরি সবথজনগ্রাহু ও

জরুিীভারব রফতিাত িািা অরজথত জ্ঞারনি অন্তভুথক্ত একরি রবষয়।
এ নরক রবষয়রি রিশুরদি কারিও মবাধ্ে ু। মকারনা রিশুরক যরদ
মকারনা প্রহািকািী প্রহাি করি এবাং রিশুরি প্রহািকািীরক মদিরত না
পায় তরব মস অবিুই প্রশ্ন কিরব, মক আ ারক ম রিরি? যরদ তারক
বলা হয় মতা ারক মকউই প্রহাি করি রন তিন তাি রবরবক একথা
গ্রহর্ কিরব না ময, মকারনা ধ্িরনি

িনা প্রবাহ সৃ রিকািী িাড়াই

প্রহারিি িনারি রিরি। যরদ তারক বলা হয়, অ ু ক মতা ারক ম রিরি,
মস কাাঁদরত থাকরব যতের্ না তাি প্রহািকািীরক প্রহাি কিা হয়।
এজনুই আল্লাহ তা‘আলা বরলরিন

ُ ُ َۡ
َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َۡ ۡ
]٣٦ : ﴾ [الطور٣٥ َشء أ ۡم ه ُم ٱلخَٰل ِقون
ۡي
غ
ِن
م
وا
ِق
﴿أم خل
ِ

“তারদিরক রক সৃ রি কিা হরয়রি মকারনা রকিু িাড়াই, নারক তািাই
সৃ রিকািী?” [সূ িা আত-তূ ি, আয়াত: ৩৫]
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এরি একরি সু রনরদথি বিন যা আল্লাহ তা‘আলা অস্বীকৃরতজ্ঞাপক
প্রশ্নরবাধ্ক িরব্দি াধ্ুর উরল্লি করিরিন একথা বর্থনা কিাি জনু
ময, এ ভূ র কািুকু অবিুম্ভাবীভারব সবথজনরবরদত, কারিা পরেই এরক
অস্বীকাি কিা সম্ভব নয়। রতরন বরলরিন, “তািা রক তারদিরক সৃ রিকািী
মকারনা স্রিা িাড়াই সৃ রি হরয়রি, নারক তািাই রনরজরদিরক সৃ রি
করিরি?” দু ’মিা রবষরয়ি প্ররতুকরিই বারতল ও অশুদ্ধ। অতএব, এিা
রনরদথি হরয় মেল ময, তারদি অবিুই এ ন একজন স্রিা িরয়রিন রযরন
তারদিরক সৃ রি করিরিন। রতরন হরেন আল্লাহ সু বহানাহু। রতরন িাড়া
আি মকারনা স্রিা মনই। রতরন বরলরিন,
َ َ
ُ
َ َٰ َ َ ۡ ُ ذ
ُ َٱّللِ فَأ
َ اذا َخلَ َق ذٱَّل
]١١ :ِين مِن دونِهِۦ ﴾ [لقمان
ون م
ر
﴿هذا خلق
ِ
“এ হরে আল্লাহি সৃ রি। সু তিাাং আ ারক মদিাও রতরন িাড়া আি
মযসব সো িরয়রি তািা রক সৃ রি করিরি?” [সূ িা লু ক ান, আয়াত:
১১]

َۡ
َُ َ
ُ َ ﴿أ
ِ ون َماذا َخلقوا م َِن ٱۡل
]٦ :ۡرض ﴾ [االحقاف
ر
ِ

“আ ারক মদিাও ময তািা য ীন মথরক রক সৃ রি করিরি?” [সূ িা আলআহ্কাফ, আয়াত: ৪]
ۡ َ َ َُ َ ََٓ ُ َۡ َ َ ُ ذ
ُ ُ َ ُذ
ُ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ
ك
ۡشَك َء خلقوا كخلقِهِۦ فت
ِ﴿أم جعلوا ِّلل
ِ شبه ٱۡللق علي ِهم ق ِل ٱّلل خَٰل ِق
ۡ ُ ۡ َ
َۡذ
]١٤ : ﴾ [الرعد١٦ َشء َوه َو ٱل َوَٰح ُِد ٱلقه َٰ ُر
“নারক তািা আল্লাহি জনু এ ন সব িিীক রস্থি করি মিরিরি যািা
তারদিরক সৃ রি করিরি মযভারব রতরন সৃ রি করিন, ফরল তারদি কারি
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উভয় সৃ রি এক িক

হরয় রেরয়রি? বল, আল্লাহই সবরকিু ি স্রিা।

রতরন একক, পিাক্র িালী।” [সূ িা আি-িা‘দ, আয়াত: ১৬]
َ
َۡ َ ذ
َ ُ َۡ َ ذ ذ
ُ
ۡ ابا َولَو
ٗ ََيلُ ُقوا ُذب
]٧٣ :ٱج َت َم ُعوا ُّل﴾ [احلج
ون ٱّللِ لن
ِ ﴿إِن ٱَّلِين تدعون مِن د
ِ
“রনিয় যািা আল্লাহি পরিবরতথ অনু রকিু রক আহ্বান করি, তািা
সরম্মরলত হরয়ও কিরনাই একরি ারিরকও সৃ রি কিরত পািরব না।”
[সূ িা আল-হজ, আয়াত: ৭৩]
َ َُُۡ ُ
َ ُ َۡ َ َ ذ
ۡ َ َ َُُۡ َ ذ
ُ
]٢١ : ﴾ [انلحل٢٠ ون ٱّللِ ل َيلقون شيا َوه ۡم َيلقون
ِ ﴿وٱَّلِين يدعون مِن د
“যািা আল্লাহি পরিবরতথ অনু রকিু রক আহ্বান করি তািা মকারনা রকিু ই
সৃ রি কিরত পারি না বিাং তারদিরকই সৃ রি কিা হয়।” [সূ িা আননাহল, আয়াত: ২০]

ََ
َ َُۡ َ ذ َُۡ َََ َ َ ذ
]١٧ : ﴾ [انلحل١٧ ﴿أف َمن َيل ُق ك َمن ل َيل ُق أفل تذك ُرون

“রযরন সৃ রি করিন রতরন রক ঐ বস্তুি নুায় যা সৃ রি করি না? তবু রক
মতা িা উপরদি গ্রহর্ কিরিা না?” [সূ িা আন-নাহল, আয়াত: ১৭]
বাি বাি মদওয়া এ িুারলরেি পািাপারি মকউই এ দাবী করি রন ময,
মস মকারনা রকিু সৃ রি করিরি। বিাং মকারনা প্র ার্ সাবুস্ত কিা মতা
দূ রি থাকুক, শুধ্ু াত্র এ দাবীি উত্থাপনও মকউ করি রন। ফরল এিা
সু রনরদথি হরয় মেল ময, হান আল্লাহ সু বহানাহুই হরেন এক াত্র স্রিা।
তাাঁি মকারনা িিীক মনই।
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২. সািা জাহারনি সু িৃঙ্খল ও সু দৃঢ় বুবস্থাপনা হরলা এ রবষরয় সবরিরয়
বড় দলীল ময, এি পরিিালক একজন াত্র ইলাহ, একজনই িব, যাি
মকারনা িিীক মনই, মনই মকারনা রববাদীও। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ ذ
َ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ ٗ ذ
ُ ٱُتَ َذ ذ
ب ك إِلَٰه ب ِ َما خل َق َول َعل
ٱّلل مِن ول وما َكن معهۥ مِن إِله إِذا َّله
﴿ما
َ
َٰ َ َب ۡع ُض ُه ۡم
]٦١ :َع َب ۡعض ﴾ [املؤمنون
“আল্লাহ মকারনা সন্তান গ্রহর্ করিন রন এবাং তাাঁি সারথ মকারনা অনু
ইলাহও মনই। যরদ থাকত তরব প্ররতুক ইলাহ স্বীয় সৃ রি রনরয় পৃথক
হরয় মযত এবাং এরক অপরিি ওপি প্রাধ্ানু রবস্তাি কিত।” [সূ িা
আল- ু র নূ ন, আয়াত: ৯১]
সু তিাাং সরতুকাি ইলাহ এ ন এক স্রিা হওয়া বাঞ্ছনীয় রযরন হরবন
ক থরবধ্ায়ক। যরদ তাাঁি সারথ আি মকারনা ইলাহ মথরক থারক রযরন তাাঁি
িাজরে তাাঁি সারথ িিীক - আল্লাহ তা মথরক পরবত্র ও হান -, তাহরল
অবিুই মস ইলারহিও সৃ রিকাজ ও অনুানু কাজ থাকরব। যরদ সরতু
এ ন হয় তাহরল তাাঁি সারথ অনু ইলারহি িিীকানা তাাঁরক িুরি কিরব
না বিাং রতরন যরদ তাাঁি িিীকরক রনয়ন্ত্রর্ কিরত স থথ হন এবাং একাই
িাজে ও ইলারহয়ুারতি ারলক হরত পারিন তরব রতরন তাই কিরবন।
আি যরদ তা কিরত অস থথ হন তাহরল রতরন িাজে ও সৃ রিরত রনরজি
অাংি রনরয়ই একাকী পরড় থাকরবন মযভারব দু রনয়াি বাদিাহিা রনজ
রনজ িাজে রনরয় অনুরদি মথরক পৃথক হরয় পরড় আরিন। এ তাবস্থায়
জেরত রবভরক্ত মদিা মদরব। সু তিাাং পুরিা অবস্থারি রতন অবস্থাি একরি
অবিুই হরব:
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ক. হয় একজন অনুজরনি ওপি রবজয়ী হরব এবাং সকল ারলকানাি
অরধ্কািী হরব।
ি. অথবা তারদি প্ররতুরকই এরক অনু মথরক পৃথক হরয় রনজ রনজ
িাজে ও সৃ রি রনরয় থাকরব ফরল জেত রবভক্ত হরব।
ে. অথবা তারদি উভরয় একজন

ারলরকি অধ্ীনস্থ থাকরব রযরন

তারদি বুাপারি যা ইো তাই কিরবন। রতরনই হরবন প্রকৃত ইলাহ
এবাং তািা হরব তাাঁি বাো।
এ মিরষাক্ত কথারিই হরে ূ ল বাস্তবতা। মকননা জেরত মকারনা রবভরক্ত
মনই এবাং মকারনা ত্রুরিও মনই। এ িািা প্র ারর্ত হয় জেরতি
পরিিালনাকািী একজনই এবাং তাাঁি মকারনা রববাদী মনই এবাং রতরনই
এক াত্র ারলক, তাাঁি মকারনা িিীক মনই।
৩. সৃ রিজেতরক তাি দারয়ে আদায় ও কতথবু পালরন অনু েত িািা।
এ জেরত এ ন মকারনা সৃ ি বস্তু মনই যা তাি দারয়ে পালনরক অস্বীকাি
করি ও তা মথরক রবিত থারক। ূ সা আলাইরহস সাল্লা

এ রবষয়রি

রদরয়ই প্র ার্ মপি করিরিরলন যিন মফিআউন তাাঁরক রজজ্ঞাসা
ُ َ َ ََ ذ
َٰ َ ك َما َي َٰ ُم
করিরিল, ]٦٦ : ﴾ [طه٤٩ وس
“﴿قال فمن ربরফি‘আউন বলল, মহ
ূ সা! মতা ারদি িব মক?” [সূ িা ে-হা, আয়াত: ৪৯] ূ সা আলাইরহস
সাল্লা একরি পরিপূ র্থ জবাব রদরয় বরলরিরলন,
َ َ ذ ٓ َ ۡ َ ُذ
ۡ َ ك
َٰ َشء َخ ۡل َق ُهۥ ُث ذم َه َد
]٨١ : ﴾ [طه٥٠ ى
﴿ربنا ٱَّلِي أعط َٰى
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“‘আ ারদি িব হরেন মসই সো, রযরন সবরকিু সৃ রি করিরিন।
অতঃপি তারক রহদায়াত রদরয়রিন।” [সূ িা ে-হা, আয়াত: ৫০]
এি অথথ হরে আ ারদি প্রভূ হরেন মসই সো রযরন সকল সৃ রিজেতরক
সৃ রি করিরিন এবাং প্ররতুক সৃ ি বস্তুরক তাি উপযু ক্ত অবয়ব রদরয় সৃ রি
করিরিন, িাই মসিা মদরহি বড়ে-রিািে বা ধ্ু

অবয়ব মহাক ও

অনুানু গুর্াবলী সাংক্রান্তই মহাক। অতঃপি প্ররতুক সৃ রিরক ময জনু
সৃ রি করিরিন মস রদরক রহদায়াত রদরয়রিন। আি এ রহদায়াত হরে
পথরনরদথি ূ লক ও জ্ঞানেত রহদায়াত। আি এ রহদায়াতই স স্ত
ািলু কারতি রধ্ু পরিপূ র্থভারব মদিা যায়। অতএব, প্ররতুক ািলু ক
মসজনুই মিিা করি ময কলুারর্ি জনু তারক সৃ রি কিা হরয়রি এবাং
তাি মথরক যাবতীয় অরনি প্ররতরিারধ্ি জনু মিিা করি থারক। এ নরক
আল্লাহ জীবজন্তুরকও উপলরি ও অনু ভূরত িরক্ত দান করিরিন যা িািা
মস রনরজি উপকািী কাজ কিরত সে হয় এবাং তাি জনু যা েরতকি
তা প্ররতরিাধ্ কিরত স থথ হয়। আি যা িািা মস তাি জীবরন
প্ররয়াজনীয় কাজ কিরত পারি। ময ন আল্লাহ বরলন,
ََ َ ۡ َ ذ ٓ َ ۡ َ َ ُذ
]٧ :َشء خلق ُهۥ ﴾ [السجدة
﴿ٱَّلِي أحسن ك
“রযরন সব রকিু রক সু েি অবয়ব রদরয় সৃ রি করিরিন।” [সূ িা আসসাজদাহ, আয়াত: ৭]
সু তিাাং রযরন স স্ত ািলু কাতরক সৃ রি করিরিন এবাং এ সকল সৃ রিরক
সু েি অবয়ব দান করিরিন ময সু েি অবয়রবি ওপি রবরবক মকারনা
আপরি উপস্থাপন কিরত পারি না। আি এসব রকিু রকই তারদি
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কলুারর্ি রদরক পথ প্রদিথন করিরিন। রতরনই হরেন প্রকৃত িব।
তারক অস্বীকাি কিাি অথথই হরে পৃরথবীি সবরিরয় বাস্তব ও সবরিরয়
বড় সোরক অস্বীকাি কিা। আি এরি হরে বড় ধ্িরনি অহাংকাি ও
স্পি র থুাবারদতা। আল্লাহ তা‘আলা সৃ রিি সকলরক সবরকিু দান
করিরিন, দু রনয়ায় যাি প্ররয়াজন তারদি িরয়রি। তািপি তারদিরক
মস সব বস্তু িািা কলুার্ অজথরনি পদ্ধরত রিরিরয়রিন। মকারনা সরেহ
মনই ময, রতরন সকল প্রকাি বস্তুরক তাি উপরযােী আকৃরত ও অবয়ব
দান করিরিন, পািস্পরিক রববাহ-র লন ও ভারলাবাসায় প্ররতুক
জারতি নি-নািীরক তাি উপযু ক্ত আকৃরত দান করিরিন। আি প্ররতুক
অেরক তাি ওপি অরপথত কারজি উপরযােী আকৃরত প্রদান করিরিন।
এসবরকিু ি রধ্ুই সু স্পি, সু দৃঢ় ও সরেহ ু ক্ত এ প্র ার্ িরয়রি ময,
হান আল্লাহ তা‘আলাই সবরকিু ি িব। রতরনই এক াত্র ইবাদারতি
অরধ্কািী, অনু রকিু নয়। করব বরলন,
সবরকিু ি রধ্ুই িরয়রি তাাঁি একরি রনদিথন
যা প্র ার্ করি ময রতরন এক।
আি এরত মকারনা সরেহ মনই ময, সৃ রিকারজ হান আল্লাহ সু বহানাহুি
একক রুবুরবয়ুাত প্র ার্ িািা উরেিু হরলা, এক াত্র আল্লাহ তা‘আলাি
ইবাদাত ওয়ারজব হওয়াি ওপি প্র ার্ মপি কিা, যাি মকারনা িিীক
মনই। এরক বলা হয় তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ। সু তিাাং মকারনা ানু ষ যরদ
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাি প্ররত স্বীকৃরত জ্ঞাপন করি রকন্তু তাওহীদু ল
উলু রহয়ুাহরক মস অস্বীকাি করি অথবা সরিক ও রবশুদ্ধ পন্থায়
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তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি স্বীকৃরত আদায় না করি, তরব মস ু সরল হরব
না এবাং মস তাওহীদপন্থী বরলও স্বীকৃরত পারব না বিাং মস রবরবরিত
হরব অস্বীকািকািী কারফিরূরপ। ইনিাআল্লাহ পিবতথী পরিরেরদ
আ িা এ সম্পরকথই আরলািনা কিব।
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পঞ্চ পরিরেদ:
উলু রহয়ুারতি মেরত্র আল্লাহি একেবাদ প্ররতষ্ঠা কিা রুবুরবয়ুারতি
মেরত্র একেবাদ ম রন মনওয়াি অপরিহাযথু দাবী
এি অথথ হরে, ময বুরক্ত আল্লাহি জনু তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ তথা
রুবুরবয়ুারতি মেরত্র একেবাদরক স্বীকাি করি মনয়। ময ন, মস এ
স্বীকৃরত প্রদান করি ময, হান আল্লাহ িাড়া জেরতি মকারনা স্রিা মনই,
রিরযকদাতা মনই, পরিিালনাকািী মনই, তাি জনু এ স্বীকৃরত মদওয়াও
অপরিহাযথু হরয় উরি ময, সকল প্রকাি ইবাদারতি হক্বদাি আল্লাহ
সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা িাড়া আি মকউ হরত পারি না। আি এরিই
হরলা তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ তথা ইবাদারতি মেরত্র আল্লাহি
একেবারদি ম াষর্া। মকননা উলু রহয়ুারতি অথথ হরে ইবাদাত। আি
‘ইলাহ’ িব্দরিি অথথ হরে া‘বুদ বা উপাসু। সু তিাাং আল্লাহ িাড়া আি
কাউরক আহ্বান কিা যারব না, কারিা কারি মদা‘আ কিা যারব না,
আল্লাহি কারি িাড়া আি কারিা কারি সাহাযু প্রাথথনা কিা যারব না।
তাাঁি ওপিই মকবল তাওয়াক্কুল ও রনভথিতা স্থাপন কিা যারব। যত
কুিবানী শুধ্ু তাাঁি জনুই যরবহ কিা হরব এবাং ানত শুধ্ু তাাঁি নার ই
কিা হরব। সকল প্রকাি ইবাদাত শুধ্ু তাাঁি জনুই পালন কিা হরব।
অতএব, তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ হরে তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ অপরিহাযথু
হওয়াি দলীল বা প্র ার্। এজনুই অরনক স য় আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলা তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহরক যািা অস্বীকাি করি তারদি ওপি মস
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সব রবষয় িািা দলীল মপি করিরিন, তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাি ময রবষরয়
তািা স্বীকৃরত প্রদান কিত। ময ন, আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী:
ُ ذ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ ذ
ۡ ُ َ َٰٓ َ َ ذ
ُ ََ َ
َ ك ۡم َو ذٱَّل
ِين مِن ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم ت ذتقون
اس ٱع ُب ُدوا َر ذبك ُم ٱَّلِي خلق
﴿يأيها ٱَل
َ
َ
َ
ذ
ۡ َ ٓ ٓ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ٗ َ ذ َ ٓ َ َ ٓ ٗ َ َ َ َ ذ
ٱلس َما ِء َما ٗء فأخ َر َج بِهِۦ
 ٱَّلِي جعل لكم ٱۡلۡرض ف ِرشا وٱلسماء بِناء وأنزل مِن٢١
َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ ۡٗ ذ ُ ۡ ََ َۡ َ ُ ذ
ذ
]٢٢ ،٢١ :﴾ [ابلقرة٢٢ نت ۡم ت ۡعل ُمون
ت رِزقا لكم فل َتعلوا ِّللِ أندادا وأ
ِ َٰ م َِن ٱثل َم َر
“মহ ানব ণ্ডলী! মতা িা মতা ারদি মসই িরবি ইবাদাত করিা রযরন
মতা ারদিরক সৃ রি করিরিন এবাং মতা ারদি পূ বথবতথীরদিরকও সৃ রি
করিরিন মযন মতা িা তাকওয়া অবলবন করিা। রতরন মতা ারদি জনু
য ীনরক রবিানা করিরিন আি আকািরক করিরিন িাদ। আি আকাি
মথরক পারন বষথর্ করি তা িািা মতা ারদি রিরযকস্বরূপ ফল ূ ল
উৎপাদন করিরিন। সু তিাাং মতা িা মজরন শুরন আল্লাহি জনু মকারনা
স কে রস্থি করিা না।” [সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ২১-২২]
অতএব, আল্লাহ বাোরদিরক তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ ম রন মনয়াি রনরদথি
প্রদান করিরিন। আি এ প্রকারিি তাওহীদ হরে তাাঁিই ইবাদারতি
না । রতরন তারদি কারি তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ রদরয় দলীল মপি
করিরিন, ময তাওহীরদি ারনই হরে পূ বথবতথী পিবতথী সকল ানু রষি
সৃ রি, আস ান ও য ীন এবাং এতদু ভরয়ি রধ্ু যা রকিু আরি সবরকিু ি
সৃ রি, বাতাসরক অনু েত কিা, বৃ রিবষথর্, উরদ্ভদ উৎপাদন এবাং মস সব
ফল ূ ল সৃ রি কিা যা বাোরদি রিরযক বরল রবরবরিত। সু তিাাং বাোরদি
জনু এিা স ীরিন নয় ময, তািা তাাঁি সারথ অনু এ ন কারিাি িিীক
কিরব যারদি বুাপারি তািা জারন ময, ওিা এ সরবি মকারনা রকিু
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রকাংবা অনু রকিু ও করি রন। অতএব, তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ প্র ারর্ি
স্বভাবজাত পন্থা হরে এ ধ্িরনি তাওহীরদি ওপি তাওহীদু ি
রুবুরবয়ুাহ রদরয় প্র ার্ মপি কিা। মকননা ানু ষ প্রথ ত তাি সৃ রিি
উৎস, তাি কলুার্ ও অকলুারর্ি প্ররত ঔৎসু কু মদিায়। তািপি মস
ঐ সব াধ্ুর ি প্ররত তাি রনারযাে রস্থি করি যা তারক মস উৎরসি
রনকবতথী করি মদয় এবাং যা তাি

নপুত আি তাি রনরজি ও মস

উৎরসি ধ্ুকাি সম্পকথরক জবুত করি।
অতএব, তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ হরে তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি প্ররবিিাি।
এজনুই আল্লাহ এ পন্থায় ু িরিকরদি ওপি দলীল মপি করিরিন এবাং
তাাঁি িাসূ লরক এ পন্থা িািাই ু িরিকরদি রবরুরদ্ধ দলীল মপি কিাি
রনরদথি প্রদান করিরিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َٓ
ُ
َ ُ ُ َ ذ ُۡ َََ َ َ ذ
َ َ َ ُ ُ
ُ َۡ
 َس َيقولون ِّللِ قل أفل تذك ُرون٨٤ نت ۡم ت ۡعل ُمون
ِيها إِن ك
﴿قل ل َِم ِن ٱۡلۡرض َو َمن ف
ۡ
ۡ
َََ ُۡ ُ ُ َ ذ
َ  قُ ۡل َمن ذرب ذ٨٥
ت ذ
 َس َيقولون ِّللِ قل أفل٨٦ ٱلس ۡبعِ َو َرب ٱل َع ۡر ِش ٱل َعظِ ي ِم
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ُ ََ
ُۡ
َ ُ َ
ُ ك
ُ ار َعلَ ۡيهِ إن ُك
ُ َشء َو ُه َو ُُي
ُ َۡي َو َل ُُي
ۡ َ وت ُك
نت ۡم
 قل َم ۢن ب ِ َي ِده ِۦ مل٨٧ ت ذتقون
ِ
ِ
ِ
َ َ ۡ ُ َٰ َ َ ُ ُ َ ذ ُ ۡ َ َ ذ
َ َ َ
]٥٦ ،٥٦ :﴾ [املؤمنون٨٩ ح ُرون
 سيقولون ِّللِ قل فأن تس٨٨ ت ۡعل ُمون
“তুর

রজজ্ঞাসা কি, এ য ীন এবাং এরত যািা আরি তািা কাি

ারলকানাধ্ীন যরদ মতা িা মজরন থারকা? তািা বলরব, আল্লাহিই
ারলকানাধ্ীন। বল, তবুও রক মতা িা রিো গ্রহর্ কিরবনা? তুর
রজজ্ঞাসা কি, মক সপ্তাকাি ও হা আিরিি অরধ্পতী? তািা বলরব,
আল্লাহ। বল, তবুও রক মতা িা সতকথ হরব না? তুর

রজজ্ঞাসা কি,

সকল রকিু ি কতৃথে কাি হারত? রযরন আশ্রয় দান করিন এবাং যাি
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ওপি আশ্রয়দাতা মনই, যরদ মতা িা মজরন থারকা। তািা বলরব,
আল্লাহ। বল, তবু মতা িা মক ন করি ম াহগ্রস্ত হরো?” [সূ িা আলু র নূ ন, আয়াত: ৮৪-৮৯]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,

ۡ َ ۡ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ َٰ َ ذ
]١١٢ :َشء فٱع ُب ُدوهُ ﴾ [االنعام
ك
ِ ﴿ذل ِكم ٱّلل ربكم ل إِله إِل هو خل ِق

“রতরন আল্লাহ মতা ারদি িব। রতরন িাড়া আি প্রকৃত মকারনা ইলাহ
মনই। রতরন সবরকিু ি স্রিা। সু তিাাং তাাঁি ইবাদাত করিা।” [সূ িা আলআন‘আ , আয়াত: ১০২]
আল্লাহ রুবুরবয়ুারতি মেরত্র তাাঁি একেবারদি দলীল রদরয় রতরন ময
ইবাদারতি হক্বদাি মস রবষরয়ি ওপি প্র ার্ মপি করিরিন। আি
তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ প্ররতষ্ঠাি জনুই আল্লাহ সৃ রিজেতরক সৃ রি
করিরিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

ۡ ُ َۡ َ َ َ
ُ ُ ۡ ٱۡل ذن َو ۡ َ ذ
]٨٤ : ﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إِل َِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت
ِ

“আি আর রজন্ন ও ইনসানরক এক াত্র আ াি ইবাদারতি জনুই সৃ রি
করিরি।” [সূ িা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]
“আ াি ইবাদারতি জনু” কথারিি অথথ হরে তািা শুধ্ু াত্র আ ািই
ইবাদাত কিরব। বাো শুধ্ু াত্র তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাি বুাপারি স্বীকৃরত
জ্ঞাপরনি াধ্ুর একেবাদী হরত পারি না যতের্ না মস তাওহীদু ল
উলু রহয়ুাি স্বীকৃরত প্রদান কিরব এবাং তা কারযথ পরির্ত কিরব।
অনুথায়

ু িরিকিা মতা তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাি প্ররত স্বীকৃরত জ্ঞাপন
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করিরিল, অথি মস স্বীকৃরত তারদিরক ইসলার প্ররবি কিায় রন এবাং
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

তারদি সারথ রজহাদ

করিরিরলন। যরদও তািা এ স্বীকৃরত প্রদান কিত ময, আল্লাহই স্রিা,
রিরযকদাতা, জীবনদাতা ও
বরলরিন,

ৃ তুুদানকািী। ময ন, আল্লাহ তা‘আলা

ُ ﴿ َولَئن َس َأ َۡلَ ُهم ذم ۡن َخلَ َق ُه ۡم ََلَ ُقولُ ذن ذ
]٥٧ :ٱّلل ﴾ [الزخرف
ِ

“যরদ তুর তারদিরক রজজ্ঞাসা কি, মক তারদিরক সৃ রি করিরি? তািা
অবিুই অবিুই বলরব, আল্লাহ।” [সূ িা আয-যু িরুফ, আয়াত: ৮৭]
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ذ ۡ َ َ َ ذ
ُ يز ۡٱل َعل
ُ ۡرض ََلَ ُقولُ ذن َخلَ َق ُه ذن ۡٱل َعز
﴾ ٩ ِيم
ت وٱۡل
ِ ﴿ولئِن سأَلهم من خلق ٱلسمو
ِ
]٦ :[الزخرف

“যরদ তুর

তারদিরক রজজ্ঞাসা কি, মক আকাি ণ্ডলী ও য ীন সৃ রি

করিরি? তািা অবিুই অবিুই বলরব,

হা পিাক্র িালী প্রজ্ঞাবান

এগুরলারক সৃ রি করিরিন।” [সূ িা আয-যু িরুফ, আয়াত: ৯]
َۡ ٓ َ ذ
ُۡ
ُۡ
َ َۡ
ُ ُ
ۡرض أ َ ذمن َي ۡمل ُِك ذ
ِ ٱلس َماءِ َوٱۡل
ٱلس ۡم َع َوٱۡلبۡص َٰ َر َو َمن َي ِر ُج
﴿قل َمن يَ ۡر ُزقكم مِن
ۡ
َ ُ َُ َ َ َ َۡۡ ُ َُ ََ َ ۡ َ َ َۡ ُ ۡ َُ
ُ ون ذ
ۡٱل َ ذ
﴾ٱّلل
ح ومن يدبِر ٱۡلمر فسيقول
ِ ِ ح م َِن ٱل َمي
ِ ت ويخ ِرج ٱلميِت مِن ٱل
]٣١ :[يونس

“বল, মক মতা ারদিরক আকাি ও য ীন হরত জীরবকা সিবিাহ করি
অথবা শ্রবর্ ও দৃ রিিরক্ত কাি কতৃথোধ্ীন? জীবতরক ৃ ত মথরক মক
মবি করিন এবাং ৃ তরক জীরবত হরত মক মবি করিন? এবাং সকল
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রবষয় মক রনয়ন্ত্রর্ করিন? তিন তািা বলরব, আল্লাহ।” [সূ িা ইউনু স,
আয়াত: ৩১]
আল-কুিআরন এ িক আরিা বহু আয়াত িরয়রি। অতএব, ময বুরক্ত
এ ধ্াির্া িারি ময, তাওহীদ হরে শুধ্ু আল্লাহি অরস্তরেি স্বীকৃরত
মদওয়া অথবা এ স্বীকৃরত মদওয়া ময, আল্লাহই হরেন স্রিা এবাং জেরতি
ক থরবধ্ায়ক আি এ প্রকারিি উপরিই মস তাি স্বীকৃরতরক সী াবদ্ধ
িারি, তাহরল তাওহীরদি হাক্বীকাত সম্পরকথ মস জারন বরল রবরবরিত
হরব না, ময তাওহীরদি রদরক আহ্বান করিরিরলন িাসূ লের্। মকননা
মস অপরিহাযথু রবষয়রি মিরড় যাি জনু অপরিহাযথু মসরিি কারি মথর
মেরি। অনুকথায় মস দলীরলি রনরদথিনা তুাে করি দলীরলি কারি
মথর মেরি।
আল্লাহি উলু রহয়ুারতি অনুত দবরিিু হরলা সকল রদক মথরকই এরত
িরয়রি পি পূ র্থতা, যারত মকারনা রদক মথরকই মকারনা ধ্িরনি ত্রুরি
মনই এবাং এরি সব ইবাদাত এক াত্র আল্লাহি জনু রনধ্থারিত হওয়ারক
অপরিহাযথ করি। অনু রূপভারব সম্মান প্রদিথন, ভয়, মদা‘আ, আিা,
আল্লাহি রদরক রফরি আসা, তাওয়াক্কুল ও রনভথিতা, সাহাযু প্রাথথনা,
পি

ভারলাবাসাি সারথ অবনত হওয়া ইতুারদ সব রকিু ই রবরবক,

িিী‘আত ও রফতিারতি রদক মথরক এক াত্র আল্লাহি জনুই রনধ্থারিত
হওয়ারক অপরিহাযথ করি মতারল। আি আল্লাহ িাড়া অনু কারিা জনু
এগুরলা পালন কিা রবরবরকি রদক মথরক, িিী‘আরতি রদক মথরক
এবাং রফতিারতি রদক মথরক রনরষদ্ধ বরলই রবরবরিত।
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রিতীয়ত: তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি আরলািনা
এরত িরয়রি রনরম্নাক্ত পরিরেদগুরলা:
প্রথ

পরিরেদ: তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি অথথ ও এরি িাসূ লেরর্ি
দাওয়ারতি ূ ল প্ররতপাদু রবষয়

রিতীয় পরিরেদ: িাহাদাত বার্ীিরয়ি অথথ এবাং এরত ময সকল ভুল
ও ত্রুরি হরয় থারক, িাহাদাত বার্ীি রুকন িতথ,
দাবী ও তা ভরেি কাির্স ূ হ
তৃতীয় পরিরেদ: িিী‘আরত ি রবধ্ান প্রনয়র্ তথা হালাল ও হািা
সাবুস্ত কিা আল্লাহিই অরধ্কাি
িতুথথ পরিরেদ: ইবাদারতি অথথ, প্রকাি ও বুাপকতা
পঞ্চ

পরিরেদ: ইবাদাত রনধ্থািরর্ নানা রবভ্রান্ত ধ্াির্া (ইবাদারতি
অরথথ ত্রুরি সৃ রি কিা রকাংবা বাড়াবারড় কিাি
াধ্ুর )

ষষ্ঠ পরিরেদ: রবশুদ্ধ ইবাদারতি উপাদানস ূ হ (ভারলাবাসা, ভয়, রবনয়
ও আিা)
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প্রথ পরিরেদ:
তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি অথথ ও এরি ময িাসূ লেরর্ি দাওয়ারতি ূ ল
প্ররতপাদু রবষয় মস প্রসরে
তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ: ‘আল-উলু রহয়ুাহ’-এি অথথ হরে ইবাদাত।
আি তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ হরে, বাো মযসব কাজ িিী‘আতসম্মত
উপারয় শুধ্ু াত্র আল্লাহি দনকিু অজথরনি জনু করি থারক, মসসব কাজ
িািা মকবল আল্লাহ তা‘আলারকই উরেিু কিা। ময ন, মদা‘আ, ান্নত,
যরবহ, আিা মপাষর্, ভয়, তাওয়াক্কুল বা রনভথিতা, আল্লাহি প্ররত
আকষথর্, সম্ভ্র

ও আল্লাহি কারি রফরি আসা ইতুারদ। এ প্রকাি

তাওহীদই শুরু মথরক মিষ পযথন্ত যত িাসূ ল এরসরিন সব িাসূ রলি
দাওয়ারতি ূ ল রবষয়। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ َ ً ُ ُ ُذ ذ
َ ٱلطَٰ ُغ
ۡ ٱّلل َو
َََۡ ۡ َََ
ٱج َتن ُِبوا ذ
َ ٱع ُب ُدوا ذ
]٣٤ :وت﴾ [انلحل
ك أمة رسول أ ِن
ِ ﴿ولقد بعثنا ِف
“আি আর

প্ররতুক জারতি রধ্ু অবিুই িাসূ ল মপ্রির্ করিরিলা

রদরয় এ রনরদথি রদরয় ময, মতা িা আল্লাহি ইবাদাত করিা এবাং
তাগুতরক বজথন করিা।” [সূ িা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
ُ ُ ۡ َ َ َ ٓ ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن َق ۡبل َِك مِن ذر ُسول إ ذل نُ ِ ٓ َ َ ذ ُ َ ٓ َ َ ذ
﴾٢٥ ون
ِ
ِ وح إ ِ َۡلهِ أنهۥ ل إِلَٰه إِل أنا فٱعبد
]٢٨ :[االنبياء

“আি আ িা আপনাি পূ রবথ ময িাসূ লই মপ্রির্ করিরিলা তাি কারি
এ প্রতুারদি করিরিলা

ময, আর

িাড়া প্রকৃত আি মকারনা ইলাহ
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মনই। সু তিাাং মতা িা আ ািই ইবাদাত করিা।” [সূ িা আল-আরবয়া,
আয়াত: ২৫]
প্ররতুক িাসূ ল তাি জারতি প্ররত দাওয়াতী কাযথক্র শুরু করিরিরলন
তাওহীদু ল উলু রহয়ুাি রনরদথি প্রদারনি াধ্ুর । ময ন, নূ হ, হূ দ, সারলহ
ও শু‘আইব আলাইরহস সাল্লা বরলরিরলন,

َ َ
ۡ
ُ َ َ َذ
ُ ۡ كم م ِۡن إ َلَٰه َغ
]٤٦ :ۡيهُ ٓۥ ﴾ [االعراف
﴿يَٰق ۡو ِم ٱع ُب ُدوا ٱّلل ما ل
ِ

“মহ আ াি সম্প্রদায়! মতা িা আল্লাহি ইবাদাত করিা। রতরন িাড়া
মতা ারদি আি মকারনা ইলাহ মনই।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ৬৪]
আল্লাহ আরিা বরলন,

ُذَ ذ
َ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ
ۡ
]١٤ :ٱّلل َوٱتقوهُ ﴾ [العنكبوت
ِيم إِذ قال ل ِق ۡو ِمهِ ٱع ُب ُدوا
﴿ِإَوبره

“আি ইবিাহী রকও, যিন রতরন তাি জারতরক বরলরিরলন, আল্লাহি
ইবাদাত করিা এবাং তাাঁি তাকওয়া অবলবন করিা।” [সূ িা আনকাবুত,
আয়াত: ১৬]
রতরন

ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি ওপি নারযল

করিরিরলন,

ُۡ َُۡ ٓ ُ ۡ ُ َۡ َ ۡ ُ َ ذ
َ ُمل ِٗصا ذ ُّل ٱل
]١١ : ﴾ [الزمر١١ ِين
﴿قل إ ِ ِن أمِرت أن أعبد ٱّلل

“বল, আ ারক রনরদথি মদওয়া হরয়রি যারত আর আল্লাহি আনু েরতু
একরনষ্ঠ হরয় তাাঁি ইবাদাত করি।” [সূ িা আয-যু াি, আয়াত: ১১]
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
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ْ
َ َّ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ
َّ
َ انل
َّ «أم ْرت أَ ْن أقَات َل
»َل إال اَّلل َوأن حم َّم ًدا َرسول اَّلل
اس َح ََّّت يَش َهدوا أن ال إ
“আ ারক ানু রষি সারথ রজহাদ কিরত রনরদথি মদওয়া হরয়রি যতের্
না তািা এই সােু মদয় ময, আল্লাহ িাড়া প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই
এবাং ু হাম্মাদ আল্লাহি িাসূ ল।”13
িিী‘আরতি হুকু প্ররযাজু হয় এ ন সকল বুরক্তি ওপি প্রথ

ময

রবষয়রি ওয়ারজব তা হরে, এ কথাি সােু মদওয়া ময, আল্লাহ িাড়া
আি প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই এবাং মস সােু অনু যায়ী আ ল কিা।
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

ۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ذ ُ َ ٓ َ َٰ َ ذ ذ
َ َ
]١٦ :ٱس َتغف ِۡر َِّلۢنبِك ﴾ [حممد
﴿فٱعلم أنهۥ ل إِله إِل ٱّلل و

“মজরন িাি, আল্লাহ িাড়া প্রকৃত মকারনা ইলাই মনই এবাং মতা াি
পারপি জনু ে া প্রাথথনা কি।” [সূ িা ু হাম্মাদ, আয়াত: ১৯]
ময বুরক্ত ইসলার প্ররবি কিরত িায় তারক প্রথ ময রনরদথিরি মদওয়া
হয় তা হরে দু ’মিা িাহাদাত বার্ী উচ্চাির্। এি িািা স্পি হরয়রি ময,
তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ বা ইবাদারত একেবাদই হরে িাসূ লেরর্ি
দাওয়ারতি

ূ ল উরেিু। আি তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ- এ না কির্

এজনুই কিা হরয়রি ময, উলু রহয়ুাহ হরে আল্লাহি গুর্, যাি ওপি
আল্লাহি ‘আল্লাহ’ না রি প্র ার্ বহন কিরি। মকননা আল্লাহ হরে
উলু রহয়ুারতি ারলক অথথাৎ উপাসনাি অরধ্কািী বা উপাসু। এ প্রকাি

13

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ২৫, ৩৯২, ১৩৯৯, ২৯৪৬; সহীহ ু সরল , হাদীস নাং
১৩৩-১৩৮।

 69 

তাওহীদরক ‘তাওহীদু ল ইবাদাহ’ও বলা হয় এ রবরবিনায় ময, দাসে
হরে বাোি গুর্। মকননা একরনষ্ঠ হরয় আল্লাহি ইবাদাত কিািা
বাোি ওপি অপরিহাযথ। কাির্ মস তাি িরবি ু িারপেী এবাং িরবি
কারি তাি প্ররয়াজন িরয়রি।
িাইিুল ইসলা ইবন তাইর য়ুাহ িহ. বরলন, “মজরন িারিা, আল্লাহি
প্ররত বাোি ু িারপেীতা হরলা এই ময, মস আল্লাহি ইবাদাত কিরব,
তাাঁি সারথ মকারনা রকিু ি িিীক কিরব না। তাাঁি এ ন মকারনা স কে
মনই ময, তাাঁি সারথ অনু রকিু ি তুলনা কিা মযরত পারি। তরব মকারনা
মকারনা রদক মথরক এি সারথ অরনুি রকিু িা তুলনা হরত পারি ময ন
িাদু ও পানীরয়ি প্ররত িিীরিি ু িারপেীতা। তরব এ দু রিাি রধ্ু
বহু পাথথকু িরয়রি। মকননা বাোি হাক্বীকাত হরে তাি হৃদয় ও তাি
রূহ। আি তাি ইলাহ আল্লাহ তা‘আলা িাড়া তাি মকারনাই কলুার্ ও
উপরযারেতা মনই, ময আল্লাহ িাড়া সরতুকাি আি মকারনা ইলাহও মনই।
সু তিাাং দু রনয়ায় আল্লাহরক স্মির্ কিা িাড়া তাি মসই হৃদয় ও রূহ
প্রিান্ত হয় না। আি যরদ আল্লাহ িাড়া অনু রকিু িািা বাোি আনে
ও উল্লাস অরজথত হয় তরব তা স্থায়ী হয় না, বিাং তা একপ্রকাি মথরক
অনু প্রকারি স্থানান্তরিত হরয় যায়। এক বুরক্ত মথরক অনু বুরক্তি রদরক
স্থানান্তরিত হয়। রকন্তু তাি ময প্রকৃত ইলাহ, তারক অবিুই তাি সারথ
(অন্তরিি সম্পরকথ) সম্পৃ ক্ত থাকরত হয়, সবথাবস্থায়, সব স য় ও
মযিারনই মস থাকুক না মকন।”14

14

াজ ু আল ফাতাওয়া: ১/২৪।
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এ প্রকারিি তাওহীদ িাসূ লেরর্ি দাওয়ারতি ূ ল রবষয়। মকননা এই
তাওহীদই হরে মস ূ ল রভরি যাি ওপি সকল আ ল স্থারপত। এ
প্রকাি তাওহীদ প্ররতরষ্ঠত না হরল মকারনা আ লই শুদ্ধ হয় না। মকননা
এই প্রকারিি তাওহীদ প্ররতরষ্ঠত না হরল তাওহীদরবরিাধ্ী রিন্তাভাবনা
মথরক যায়, যা রকনা রিকথ বরলই রবরবরিত। অথি আল্লাহ তা‘আলা
বরলরিন,

َ
َ ﴿إ ذن ذ
َ ۡ ُ ٱّلل َل َي ۡغف ُِر أن ي
]٦٥،١١٤ :ۡش َك بِهِۦ ﴾ [النساء
ِ

“রনিয় আল্লাহ তাাঁি সারথ িিীক কিারক ে া করিন না।” [সূ িা আনরনসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,

َ
َ ُ
ُ َ
َ
َ ۡ ﴿ َول َ ۡو أ
َ َ ۡش ُكوا
]٥٥ : ﴾ [االنعام٨٨ ۡلب ِ َط ع ۡن ُهم ذما َكنوا َي ۡع َملون

“যরদ তািা রিকথ করি তাহরল তািা ময সকল আ ল করিরিল তা
তারদি মথরক রনষ্ফল হরয় যারব।” [সূ িা আল-আন‘আ , আয়াত: ৮৮]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َۡ َ ََ ۡ ََ ذ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ذ
َ خَٰ ِِس
]٤٦ : ﴾ [الزمر٦٥ ين
﴿لئِن أۡشكت َلحبطن عملك وَلكونن مِن ٱل
ِ
“যরদ তুর

রিকথ কি তাহরল অবিুই মতা াি আ ল নি হরয় যারব

এবাং তুর

অবিুই েরতগ্রস্তরদি অন্তভুথক্ত হরয় যারব।” [সূ িা আয-

যু াি, আয়াত: ৬৫]
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এ িাড়াও বাোি ওপি ময সকল রবধ্ান সবথ প্রথ আরিারপত হয় এ
প্রকাি তাওহীদ তাি অনুত । ময ন, আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ َ ۡ َ
ُ ُۡ ََ َذ
ُُۡ َ
َٰ َ ٱل َو َٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح
]٣٤ :س ٗنا ﴾ [النساء
ِ ﴿وٱعبدوا ٱّلل ول ت
ِ ۡشكوا بِهِۦ شيا وب
ِ
“আি মতা িা আল্লাহি ইবাদাত করিা এবাং তাাঁি সারথ মকারনা রকিু ি
িিীক করিা না আি রপতা- াতাি সারথ সিুবহাি করিা।” [সূ িা আন
রনসা, আয়াত: ৩৬]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,

ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َذ َ ۡ ُ ُ ٓ ذ ٓ ذ
َٰ َ ٱل َو َٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح
َٰ ﴿۞وق
]٢٣ :س ًنا ﴾ [االرساء
ِ ض ربك أل تعبدوا إِل إِياه وب
ِ

“মতা াি িব এ রনরদথি প্রদান করিরিন ময, মতা িা আল্লাহ িাড়া আি
কারিা ইবাদাত কিরব না এবাং রপতা- াতাি সারথ সু েি বুবহাি
কিরব।” [সূ িা আল ইসিা, আয়াত: ২৩]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
ۡ َ ۡ َ
ُ ُۡ ُۡ َ َ َۡ َُۡ َ َ ذ َ َ ُ ۡ َ َۡ ُ ۡ َذ
َٰ َ ٱل َو َٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح
﴾س ٗنا
ب
و
ا
ي
ش
ِۦ
ه
ب
وا
ك
ۡش
ِ
ِ ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أل ت
ِ
ِ
]١٨١ :[االنعام

“বল, এরসা মতা ারদি িব মতা ারদি ওপি যা হািা করিরিন আর
মতা ারদি তা পাি করি মিানাই। আি তা হরলা এই ময, মতা িা তাাঁি
সারথ মকারনা রকিু িিীক কিরব না। আি রপতা- াতাি সারথ সিুবহাি
কিরব।” [সূ িা আল-আন‘আ , আয়াত: ১৫১]
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রিতীয় পরিরেদ:
িাহাদাত বার্ীিরয়ি অথথ এবাং এরত ময সকল ভুল ও ত্রুরি হরয়
থারক, িাহাদাত বার্ীি রুকন, িতথ, দাবী ও তা ভরেি কাির্স ূ হ
প্রথ ত: িাহাদাত বার্ীিরয়ি অথথ
১. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা ‘আল্লাহ িাড়া আি মকারনা প্রকৃত ইলাহ
মনই’ এ সােু মদওয়াি অথথ হরে এ রবশ্বাস মপাষর্ কিা ও এ স্বীকৃরত
প্রদান কিা ময, আল্লাহ িাড়া আি মকউই ইবাদারতি উপযু ক্ত নয় আি
এ রবষয়রি দৃ ঢ়ভারব ম রন মনওয়া এবাং তদনু যায়ী আ ল কিা। সু তিাাং
‘লা-ইলাহা’ এ কথারি ূ লতঃ আল্লাহ িাড়া আি যা রকিু িরয়রি সবরকিু
মথরক ইবাদারতি অরধ্কািরক অস্বীকাি কিাি রদরক ইরেত প্রদান
করি। আি ইবাদাত ময শুধ্ু াত্র আল্লাহিই অরধ্কাি, ‘ইল্লাল্লাহ’ কথারি
মসরি সাবুস্ত কিরি। সাংরেরপ এ কারল াি অথথ হরে: ‘আল্লাহ িাড়া
প্রকৃত আি মকারনা া‘বুদ মনই’।
এিারন ‘লা’ িব্দরিি রবরধ্য় রহরসরব ‘রবহাক্কীন’ (প্রকৃত) কথারি উহু
িরয়রি এবাং ‘মব াওজুরদন’ (অরস্তেিীল) িব্দরিরক রবরধ্য় রহরসরব (উহু
িরয়রি) উরল্লি কিা জারয়য নয়, মকননা এিা হরে বাস্তবতাি রবপিীত।
কাির্ আল্লাহ িাড়া অরনক উপাসু বাস্তরব অরস্তেিীল িরয়রি। তাহরল
অথথ দাাঁড়ায় এসব রকিু ি ইবাদাত আল্লাহ তা‘আলািই ইবাদারতি
িার ল। অথি এরি হরে সবরিরয় বড় বারতল ও অসতু বিন। আি
এরি হরে সরবথশ্বিবাদীরদি অরভ ত ও নীরত, যািা পৃরথবীি সবরিরয়
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বড় সতুরবরিাধ্ী বরল রবরবরিত। এ কারল ারিি রবরভন্ন বারতল ও
রবভ্রারন্তকি বুািুা কিা হরয়রি। তাি রধ্ু িরয়রি ময ন,

ক. এি অথথ হরলা ‘আল্লাহ িাড়া আি মকারনা া‘বুদ বা উপাসু মনই’,
এিা বারতল। মকননা এ কথারিি অথথ এই দাাঁড়ায় ময, হক্ব ও বারতল
সকল উপাসুই হরেন আল্লাহ, মযভারব ইরতাপূ রবথ বলা হরয়রি।
ি. এি অথথ হরে ‘আল্লাহ িাড়া মকারনা স্রিা মনই’। ূ লত: এ অথথরি
এ কারল াি ূ ল অরথথি অাংিরবরিষ, যা কারল াি ূ ল উরেিু নয়।
মকননা এি িািা শুধ্ু াত্র তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাই সাবুস্ত হরয় থারক।
অথি তাওহীদ প্ররতষ্ঠাি জনু এ অাংিিুকুই যরথি নয়। আি
ু িরিকের্ও এ ধ্িরনি তাওহীদরক স্বীকৃরত রদরয়রিল।
ে. এি অথথ হরলা ‘আল্লাহ িাড়া আি মকারনা আইনদাতা হুকু দাতা
মনই’। এরিও এ কারল াি ূ ল অরথথি অাংি

াত্র যা কারল াি ূ ল

উরেিু নয়। মকননা শুধ্ু এতিুকুই যরথি নয়। কাির্ যরদ মকউ
আল্লাহরক এক াত্র হুকু দাতা রহরসরব ম রন মনয় এবাং পািাপারি মস
আল্লাহ বুতীত অনু কারিা কারি মদা‘আ করি অথবা অনু কারিা জনু
মকারনা ইবাদাত পালন করি থারক তাহরল মস তাওহীদবাদী বরল
রবরবরিত হরব না।
অতএব, কারল াি এ রতন প্রকারিি বুািুাই বারতল অথবা ত্রুরিপূ র্থ।
সালাফ ও ু হারক্কক আরল রদি কারি এ কারল াি সরিক বুািুা হরলা
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এ কথা বলা ময, “আল্লাহ িাড়া প্রকৃত সরতুকাি মকারনা া‘বুদ বা
উপাসু মনই”।
২. ‘ ু হাম্মাদ আল্লাহি িাসূ ল’ -এ সােু মদওয়াি অথথ হরে প্রকারিু ও
মোপরন এ স্বীকৃরত প্রদান ময, রতরন আল্লাহি বাো ও সকল ানু রষি
কারি তাাঁি মপ্ররিত িাসূ ল। আি এ স্বীকৃরতি দাবী অনু যায়ী রতরন ময
রনরদথি রদরয়রিন মস বুাপারি তাাঁি আনু েতু কিা, রতরন ময সাংবাদ
রদরয়রিন তারত তারক সতু প্ররতপন্ন কিা, রতরন যা মথরক রনরষধ্
করিরিন এবাং সতকথ করিরিন তা পরিহাি কিা এবাং রতরন যা প্রিলন
করিরিন মকবল মস পন্থায়ই আল্লাহি ইবাদাত কিা।
রিতীয়ত: িাহাদাত বার্ীিরয়ি রুকনস ূ হ
ক. ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এি দু ’মিা রুকন িরয়রি। একরি হরে না
বািক, আরিকরি হরে হুাাঁ বািক। প্রথ রুকনরি হরে না বািক-‘লা
ইলাহা’। এ না বািক কথারি সকল রিকথরক বারতল বরল ম াষর্া করিরি
এবাং আল্লাহ িাড়া আি যত রকিু ি ইবাদাত, আিাধ্না ও উপাসনা কিা
হয় মস সকল রকিু ি প্ররত অস্বীকৃরতরক অপরিহাযথ করিরি। রিতীয়
রুকনরি হরে হুাাঁ বািক-‘ইল্লাল্লাহ’। এ রুকনরি িািা সাবুস্ত হয় ময,
আল্লাহ িাড়া আি মকারনা রকিু ই ইবাদারতি হক্বদাি ও অরধ্কািী নয়
এবাং মস অনু যায়ী আ ল কিারক এ রুকন অপরিহাযথ করি। এ দু রিা
অরথথ অরনকগুরলা আয়াত আল-কুিআরন এরসরি। ময ন, আল্লাহ
তা‘আলাি বার্ী:
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ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ ذ
ُ ََ َ ۡ ُۡ ذ
ۡ
َٰ َ ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
:ق﴾ [ابلقرة
وت َو ُيؤ ِم ۢن بِٱّللِ فق ِد ٱستمس
ِ ٱلطَٰغ
ِ ﴿فمن يكفر ب
]٢٨٤

“ময বুরক্ত তাগুতরক অস্বীকাি করি এবাং আল্লাহি প্ররত ঈ ান আনয়ন
করি মস সু দৃঢ় িিু রক আাঁকরড় ধ্িল।” [সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত:
২৫৬] এিারন ‘ময বুরক্ত তাগুতরক অস্বীকাি করি’ এরি প্রথ রুকন
‘লা-ইলাহা’ এি অথথ। আি পরিি ‘আল্লাহি প্ররত ঈ ান আনয়ন করি’
কথারি রিতীয় রুকন ‘ইল্লাল্লাহ’ এি অথথ। অনু রূপভারব ইবিাহী
আলাইরহস সাল্লা সম্পরকথ আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী:
ذ ذ
ٓ
َ
ذ
َ
َ
]٢٧ ،٢٤ : إِل ٱَّلِي ف َط َر ِن﴾ [الزخرف٢٦ ﴿إِن ِن بَ َراءر م ذِما ت ۡع ُب ُدون
“রনিয় আর

ু ক্ত মতা িা যাি ইবাদাত কিরিা তাি মথরক, অবিু

মসই সো িাড়া রযরন আ ারক সৃ রি করিরিন।” [সূ িা আয-যু িরুফ,
আয়াত: ২৬-২৭] “রনিয় আর

ু ক্ত” এ কথারি প্রথ

রুকরনি না

মবাধ্ক বক্তরবুি অথথ এবাং “অবিু মসই সো িাড়া রযরন আ ারক সৃ রি
করিরিন” কথারি রিতীয় রুকরনি হাাঁ মবাধ্ক বক্তরবুি অথথ।
‘ ু হাম্মাদ আল্লাহি িাসূ ল -এ বুাপারি সােু মদওয়াি রুকন িরয়রি
দু ’মিা। মসগুরলা হরলা- রতরন আল্লাহি বাো এবাং রতরন আল্লাহি িাসূ ল।
এ দু ’মিা রুকন িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি বুাপারি
ময মকারনা ধ্িরনি বাড়াবারড় অথবা ত্রুরি কিাি বুাপারি রনরষধ্াজ্ঞা
আরিাপ করিরি। মকননা রতরন হরেন আল্লাহি বাো ও তাাঁি িাসূ ল।
এ দু ’মিা

যথাদাপূ র্থ গুরর্ি

ধ্ু রদরয়ই রতরন হরেন সৃ রিজেরতি

সবরিরয় উি ও পরিপূ র্থ বুরক্তে। এিারন ‘আল্লাহি বাো’ কথারিি
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অথথ হরিি রতরন আল্লাহি অরধ্নস্থ ও আল্লাহি ইবাদাতকািী অথথাৎ রতরন
আল্লাহিই সৃ ি

ানু ষ এবাং

ানু ষরক যা মথরক রতরন সৃ রি করিরিন

তাাঁরকও তা মথরকই সৃ রি করিরিন। ানু রষি মেরত্র যা যা হরয় থারক
তাি মেরত্র মস একই রবষয়গুরলা হরয় থারক। ময ন আল্লাহ তা‘আলা
বরলরিন,

ُ ُۡ ُۡ ذ َٓ ََ ََ ر
]٤ : فصلت،١١١ :ۡش مِثلك ۡم ﴾ [الكهف
﴿قل إِنما أنا ب

“বল, রনিয় আর মতা মতা ারদি তই একজন।” [সূ িা আল-কাহফ,
আয়াত: ১১০, সূ িা ফুসরসলাত, আয়াত: ৬]
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা এ হক্ব ও দারয়ে পুরিাপুরি
পালন করিরিরলন। আল্লাহ মস বুাপারি তাাঁি প্রিাংসাও করিরিন।
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

َ
َ ََُۡ َ ذ
﴾ ٱّلل بِكاف ع ۡب َدهُۥ
﴿أليس

“আল্লাহ রক তাাঁি বাো ( ু হাম্মাদ)এি জনু যরথি নন?” [সূ িা আযযু াি, আয়াত: ৩৬]

َ ََٰع َع ۡب ِده ِ ۡٱلك َِت
َ َ ِي أ
ٓ ٱۡل ۡم ُد ِ ذّللِ ذٱَّل
َۡ ﴿
َٰ َ َ نز َل
]١ :ب ﴾ [الكهف

“সকল প্রিাংসা মসই আল্লাহি জনু রযরন তাাঁি বাোি ওপি নারযল
করিরিন গ্রন্থ।” [সূ িা আল-কাহফ, আয়াত: ১]
َ ٓ ُۡ َ َ ذ
ۡ َۡ َ َٗۡ
ۡ َ َٰ ۡس
َ ۡ ِي أ
َ ۡ ج ِد
]١ :ٱۡل َر ِام ﴾ [االرساء
﴿سبحَٰن ٱَّل
ِ ى بِعب ِده ِۦ َلل مِن ٱلمس
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“মসই সোি প্রিাংসা ও পরবত্রতা রযরন তাাঁি বাো ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লা রক িারত্রকারল

সরজদু ল হািা

মথরক ভ্র র্

করিরয়রিন।” [সূ িা আল-ইসিা, আয়াত: ১]

আি “িাসূ ল” অথথ হরে মস বুরক্ত যারক সকল

ানু রষি কারি

সু সাংবাদদাতা ও সতকথকািীরূরপ আল্লাহি প্ররত দাওয়াত মদওয়াি জনু
মপ্রির্ কিা হরয়রি। ‘আল্লাহি বাো ও িাসূ ল’ এ দু ’মিা গুরর্ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা রক রবরিরষত করি িাহাদাহ বা সােু
মদওয়াি উরেিু হরলা তাাঁি বুাপারি বাড়াবারড় কিারক রনরষধ্ কিা
এবাং তাাঁি রবষরয় ত্রুরিপূ র্থ আিির্ কিারকও অগ্রাহু কিা। মকননা তাাঁি
উম্মরতি দাবীদাি এ ন বহু মলাকই তাাঁি বুাপারি বাড়াবারড় করিরি,
এ নরক তাাঁরক উবুরদয়াত বা বাোি স্তি মথরক আল্লাহি পরিবরতথ
উপারসুি স্তরি উপনীত করিরি। আল্লাহরক বাদ রদরয় তাাঁি কারিই
তািা সাহাযু প্রাথথনা করিরি। রনরজরদি প্ররয়াজন পূ িরর্ি বুাপারি
অথবা রবপদ মথরক উদ্ধারিি বুাপারি তাাঁি কারিই তািা প্রাথথনা করিরি,
অথি আল্লাহ িাড়া তা আি মকউ রদরত পারি না। আবাি মকউ মকউ
তাাঁি রিসালাতরক অস্বীকাি করিরি অথবা তাাঁরক জীবরনি সবথরেরত্র
অনু সির্ কিাি বুাপারি যরথি ত্রুরি মদরিরয়রি এবাং রতরন ময আদিথ
রনরয় এরসরিন তাাঁি রবপিীত কথা ও তা রতি ওপি রনভথি করিরি।
তাাঁি রবধ্ান ও তাাঁি মদওয়া সাংবাদরক রভন্নারথথ প্ররয়ারেি অপরিিা তািা
করিরি।
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তৃতীয়ত: িাহাদাত বার্ীিরয়ি িতথস ূ হ
[ক] ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ িতথস ূ হ:
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এি সােু দারনি মেরত্র সাতরি িতথ পূ ির্ কিা
অপরিহাযথু। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এি সােুদানকািী এ সাতরি িতথ
একসারথ পূ ির্ না কিরল তাি এ বার্ী উচ্চাির্ তাি মকারনা উপকারি
আসরব না। এ সাতরি িতথ হরে রনম্নরূপ:
[১] এ বুাপারি এ ন জ্ঞান থাকা যা সকল অজ্ঞতারক দূ ি করি।
[২] এ বার্ীি প্ররত এ ন দৃ ঢ় প্রতুয় থাকা যা ময মকারনা সরেহরক
অপরনাদন করি।
[৩] সবথান্তকিরর্ এ বার্ীরক ম রন মনয়া এবাং মকারনা ধ্িরনি প্রতুািুান
না কিা।
[৪] এ বার্ীি প্ররত রনিঙ্কুি আনু েতু প্রদিথন এবাং মকারনাভারবই
আনু েতু তুাে না কিা।
[৫] এ ন রনষ্ঠা ও ইিলাস যা সকল প্রকাি রিকথরক প্রতুািুান করি।
[৬] এ বার্ীি প্ররত এ ন সতুবারদতা মপাষর্, যা এ বার্ীরক ময মকারনা
ধ্িরনি র থুা প্ররতপন্ন কিাি পরথ বাধ্া সৃ রি করি।
[৭] এ বার্ীি প্ররত এ ন ভারলাবাসা ও হব্বত যা এ বার্ীি প্ররত ময
মকারনা ৃ র্ারক দূ িীভুত করি।
এ িতথগুরলাি রবস্তারিত বর্থনা রনম্নরূপ:
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প্রথ িতথ: এ বার্ীি অথথ ও উরেিু মজরন মনওয়া এবাং এ বার্ী কী
কী সাবুস্ত কিরি আি মকান মকান রবষয়রক অস্বীকাি কিরি মসরি
এ নভারব মজরন মনওয়া যারত মকারনা ধ্িরনি অজ্ঞতা না থারক।
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

َ َ
ُ َۡ َ َ َ ذ
]٥٤ : ﴾ [الزخرف٨٦ ٱۡل ِق َوه ۡم َي ۡعل ُمون
ِ ﴿إِل من ش ِهد ب

“ঐ বুরক্তের্ িাড়া, যািা মজরন-শুরন সরতুকািভারব সােু প্রদান
করি।” [সূ িা আয-যু িরুফ, আয়াত: ৮৬]
‘সােু প্রদান কিা’ বলরত এিারন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এি প্ররত সােু
প্রদান কিা বুোরনা হরয়রি। আি ‘মজরন শুরন’ বলরত বুোরনা হরয়রি
ময, তারদি বাকযরন্ত্রি

াধ্ুর

তািা ময সােু প্রদান করিরি অন্তি

রদরয় তািা তা জারন। অতএব, যরদ মকউ এ কারল াি অথথ না মজরন
শুধ্ু াত্র ু রি উচ্চাির্ করি তাহরল এ কারল া তাি মকারনা উপকারি
আসরব না। মকননা এ কারল া ময অথথ বহন কিরি মস তাি প্ররত
রবশ্বাস স্থাপন করি রন।
রিতীয় িতথ: প্রতুয় ও রবশ্বাস
এ কারল া রযরন উচ্চাির্ কিরবন, এ কারল াি অরথথি প্ররত তাি দৃ ঢ়
রবশ্বাস থাকরত হরব। যরদ এ কারল াি অরথথি প্ররত তাি মকারনা
ধ্িরনি সরেহ থারক তাহরল এ কারল া তাি মকারনা উপকারি আসরব
না। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ ُ
ذ
َُ َ َ ذ َ ُۡ ۡ ُ َ ذ
ِ ٱّللِ َو َر ُس
]١٨ :وّلِۦ ث ذم ل ۡم يَ ۡرتابُوا ﴾ [احلجرات
ِ ﴿إِنما ٱلمؤمِنون ٱَّلِين ءامنوا ب
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“রনিয় ু র ন হরে মস সব মলারকিাই যািা আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ রলি
প্ররত ঈ ান এরনরি। তািপি তািা আি মকারনা সরেহ করি রন।”
[সূ িা আল-হুজিাত, আয়াত: ১৫]
অতএব, যরদ মকারনা বুরক্ত এ কারল াি প্ররত সরেহপিায়র্ হরয় পরড়
মস হরব ু নারফক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
ْ َ َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ « َم ْن لَق
ْ ِّ َاَّلل م ْستَيْقنًا ب َها قَلْبه فَب
ِّشه
يت م ْن َو َراء هذا احلَائط يشهد أن ال إَل إال
َّ ْ
»باْلَنة
“এ মদওয়ারলি মপিরন যরদ মতা িা এ ন বুরক্তি সাোত পাও ময
হৃদরয় দৃ ঢ় প্রতুয় মিরি সােু রদরে ময, আল্লাহ িাড়া প্রকৃত আি
মকারনা ইলাহ মনই তাহরল তারক জান্নারতি সু সাংবাদ দাও।”15 অতএব,
যাি অন্তরি এ কারল াি প্ররত দৃ ঢ় প্রতুয় ও রবশ্বাস সৃ রি হয়রন মস
জান্নারত প্ররবরিি অরধ্কাি িারি না।
তৃতীয় িতথ: এক াত্র আল্লাহি ইবাদাত কিা ও রতরন িাড়া আি সকল
রকিু ি ইবাদাত ও আিাধ্না পরিতুাে কিাি রবষরয় এ কারল াি ময
দাবী তা পরিপূ র্থভারব সবথান্তকিরর্ ম রন মনয়া। অতএব, ময বুরক্ত এ
কারল া উচ্চাির্ কিরব অথি তা ম রন মনরব না এবাং এ কারল া
অনু যায়ী িলরব না, মস ঐসব মলাকরদি অন্তভুথক্ত হরব যারদি বুাপারি
আল্লাহ বরলরিন,

15

হাদীসরি সহীহ ু সরলর বরর্থত হরয়রি, হাদীস নাং ১৫৬।
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ُ َ َ َ ُ ُ
َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ذ ُ ۡ َ ُ ٓ َ َ َ ُ ۡ َ ٓ َ َٰ َ ذ ذ
 َو َيقولون أئ ِ ذنا َلَارِك ٓوا َءال َِهت َِنا٣٥ بون
ِ ﴿إِنهم َكنوا إِذا قِيل لهم ل إِله إِل ٱّلل يستك
ۡذ
َ
]٣٤ ،٣٨ : ﴾ [الصافات٣٦ ل ِشاعِر َّم ُنون
“তারদিরক আল্লাহ বুতীত প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই বলরল তািা
অহাংকাি কিত এবাং বলত আ িা রক এক উন্মাদ করবি কথায়
আ ারদি ইলাহের্রক বজথন কিরবা?” [সূ িা আস-সাফফাত, আয়াত:
৩৫-৩৬]

আজ কবিপূ জািীরদি অবস্থাও এিক ই। মকননা তািা বরল লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ, অথি তািা কবরিি ইবাদাত ও উপাসনারক পরিতুাে করি
না। সু তিাাং তািা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এি ময অথথ িরয়রি মস অথথরক
সবথান্তকিরর্ গ্রহর্কািী নয়।
িতুথথ িতথ: এ কারল াি ময অথথ িরয়রি তাি প্ররত পূ র্থ আনু েতু মপাষর্।
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ ََ ُۡ ۡ َ ۡ َُٓ َ ذ َ َُ ُۡ ر
َٰ َ ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
:قى ﴾ [لقمان
﴿ومن يسل ِم وجههۥ إِل ٱّللِ وهو ُمسِ ن فق ِد ٱستمس
]٢٢

“ময মকহ আল্লাহি রনকি আত্মস পথর্ করি এবাং সৎক থপিায়র্ হয়
মস মতা দৃ ঢ়ভারব ধ্াির্ করি এক
আয়াত: ২২]

জবুত হাতল।” [সূ িা লু ক ান,
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এিারন ‘ জবুত হাতল’ বলরত ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’মক বুোরনা হরয়রি।
আি ‘আত্মস পথর্ করি’ কথারিি অথথ হরে আল্লাহি প্ররত ইিলাস
মিরি ও রনষ্ঠাবান হরয় আল্লাহি আনু েতু করি।
পঞ্চ িতথ: সতুবারদতা
এ বার্ী যিন মকউ উচ্চাির্ কিরব, তিন হৃদয় রদরয় মস এ বার্ীরক
সতু প্ররতপন্ন কিরব। যরদ মস শুধ্ু তাি ু রি এ বার্ী উচ্চাির্ করি
অথি তাি হৃদয় এ বার্ীি সতুতা প্ররতপন্ন কিল না তাহরল মস হরব
র থুাবাদী ু নারফক। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ َ َ َُ ُ َ َذ ذ
َ ُ َٰ َ ُ
َ ٱَلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن
ِ ﴿ َوم َِن ٱَلذ
ِعون
 يخد٨ ِي
ِ
ِ اس من يقول ءامنا بِٱّللِ وب
ِ
ُُ
َۡ
ۡ
ُ َ َٓ ذ
َ
ر
َذ
َ ٱّلل َو ذٱَّل
 ِف قلوب ِ ِهم ذم َرض٩ ِين َء َام ُنوا َو َما َي َد ُعون إِل أنف َس ُه ۡم َو َما يَش ُع ُرون
َ َ َ َ ُ ُ ذُ َ ٗ َ َُ ۡ َ َ ر
َ
ُ َ
ۡ
]١١ ،٥ : ﴾ [ابلقرة١٠ اب أ َِل ُم ۢ ب ِ َما َكنوا يَكذِبُون
فزادهم ٱّلل م َرضا ولهم عذ
“আি ানু রষি রধ্ু এ ন মলাকও িরয়রি যািা বরল, আ িা আল্লাহ
ও আরিিারতি প্ররত ঈ ান এরনরি, রকন্তু তািা ু র ন নয়। আল্লাহ এবাং
ু র নের্রক তািা প্রতারিত কিরত িায়। অথি তািা ময রনজরদি রভন্ন
অনু কাউরক প্রতারিত করি না তা তািা বুেরত পারি না। তারদি
অন্তরি বুারধ্ িরয়রি। অতঃপি আল্লাহ তারদি বুারধ্ বৃ রদ্ধ করিরিন
এবাং তারদি জনু িরয়রি কিদায়ক িারস্ত; কাির্ তািা র থুাবাদী।”
[সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ৮-১০]
ষষ্ঠ িতথ: ইিলাস বা পরিপূ র্থ রনষ্ঠা িািা
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এি অথথ হরে সকল প্রকাি রিরকথি উপাদান হরত আ লরক রবশুদ্ধ
িািা। ময ন, এ কারল াি সােু রদরয় পৃরথবীি মকারনা মলাভ না কিা
অথবা মলাক মদিারনাি জনুও তা উচ্চাির্ না কিা রকাংবা এ কারল া
উচ্চাির্ করি প্ররসরদ্ধ অজথরনি ইো মপাষর্ না কিা; মকননা উতবান
মথরক বরর্থত একরি সহীহ হারদরস িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লা বরলরিন,

ْ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َّ َ
َّ َ ْ َ َ
»َل إال اَّلل يَبتَِغ بذلك َوجه اَّلل
«فإن اَّلل قد حرم لَع انلار من قال ال إ

“রনিয় আল্লাহ জাহান্নার ি জনু হািা করি রদরয়রিন মস বুরক্তরক,
ময বরল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথথাৎ আল্লাহ িাড়া প্রকৃত আি মকারনা
ইলাহ মনই এ নভারব ময, মস শুধ্ু আল্লাহি সন্তুরিি ইোই মপাষর্
করি।”16
সপ্ত

িতথ: এ কারল াি প্ররত, তাি অরথথি প্ররত এবাং এ কারল া

অনু যায়ী যািা আ ল করিন মস সব মলাকরদি প্ররত ভারলাবাসা মপাষর্
কিা। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ُ َ َذ
ذ
ُ
ُ َ ۡ َُ ُ ٗ َ َ ذ
َ ٱّللِ َو ذٱَّل
ِ ﴿ َوم َِن ٱَلذ
ِين َء َام ُن ٓوا
ب
ِ اس من يتخِذ مِن د
ِ ون ٱّللِ أندادا ُيِبونهم كح
ََ
ٗ ذ
]١٤٨ :أشد ُحبا ِّللِ ﴾ [ابلقرة
“ ানু রষি

রধ্ু এ ন একদল মলাক িরয়রি যািা আল্লাহি পরিবরতথ

এ ন অরনক স কে রস্থি করি যারদিরক তািা আল্লাহরক ভারলাবাসাি

16

হাদীসরি ই া বু িািী ও ু সরল বর্থনা করিরিন। সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ৪২৫,
১১৮৬, ৫৪০১, সহীহ ু সরল , হাদীস নাং ১৫২৮।
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তই ভারলারবরস থারক। অথি যািা ঈ ান এরনরি তািা আল্লাহরকই
সবথারধ্ক ভারলাবারস।” [সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১৬৫]
সু তিাাং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এি যািা অনু সািী বা প্রবক্তা তািা একরনষ্ঠ
ও িারলসভারব আল্লাহরক হব্বত করি থারক। পোন্তরি যািা ু িরিক
ও রিকথীরত রলপ্ত তািা আল্লাহরক ভারলাবারস এবাং আল্লাহি সারথ
োয়রুল্লাহরকও ভারলাবারস। আি এ রবষয়রি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এি
ময দাবী িরয়রি তাি সারথ সাং াতপূ র্থ।
[ি] ‘ ু হাম্মাদ আল্লাহি িাসূ ল’ এ সােু মদওয়াি িতথগুরলা হরলা
রনম্নরূপ:
[১] ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি রিসালারতি প্ররত বীকৃরত
প্রদান ও মোপরন হৃদরয় দৃ ঢ় রবশ্বাস মপাষর্।
[২] এ িাহাদাত বার্ী উচ্চাির্ কিা ও প্রকারিু ু রি তাি স্বীকৃরত
মদওয়া।
[৩] ] ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি অনু সির্। রতরন ময
সতু রনরয় এরসরিন মস সতু অনু যায়ী আ ল কিা এবাং রতরন ময বারতল
মথরক রবিত থাকাি রনরদথি রদরয়রিন তা পরিতুাে কিা।
[৪] রতরন অতীত ও ভরবষুরতি ময োরয়রবি বুাপারি সাংবাদ রদরয়রিন
তা সতু প্ররতপন্ন কিা।
[৫] রনরজি প্রার্, সম্পদ, সন্তান, জনক ও সকল ানু রষি হববরতি
মিরয়ও তাাঁি প্ররত মবরি হব্বত ও ভারলাবাসা মপাষর্ কিা।
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[৬] তাাঁি কথারক সব বুরক্তি কথাি ওপি প্রাধ্ানু মদওয়া ও তাাঁি সু ন্নত
অনু যায়ী আ ল কিা।
িতুথথত: িাহাদাত বার্ীিরয়ি িারহদা বা দাবী
[ক] ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ িাহাদাত বার্ীি দাবী হরে আল্লাহ িাড়া
আি যত উপাসু িরয়রি সকল উপারসুি ইবাদাত, আিাধ্না ও পূ জা
পরিতুাে কিা। যা ‘লা-ইলাহা’ এ না মবাধ্ক কথারি িািা বুো যায়।
আি আল্লাহি সারথ মকারনা রকিু ি িিীক না করি এক াত্র তাাঁিই
ইবাদাত কিা যা ‘ইল্লাল্লাহ’ এ হুাাঁ বািক কথারি িািা বুো যায়।
প্রকৃতপরে মদিা যায় িাহাদাত বার্ী উচ্চাির্ করি থারক এ ন বহু
মলাকই এ িাহাদাত বার্ীি দাবীি রবরিারধ্তা করি থারক এবাং এ
ইলারহয়ুা বা উপাসু হওয়াি বুাপািরিরক তািা সৃ রিজেরতি কারিা
কারিা জনু, কবরিি জনু, াজারিি জনু, তাগুরতি জনু, োিপালা ও
পাথরিি জনু সাবুস্ত করি থারক। এরদি ধ্াির্া হরলা ময তাওহীদ
একরি রবদ‘আত এবাং তািা ঐসব মলাকরদি রবরিারধ্তা করি থারক
যািা তারদিরক তাওহীরদি প্ররত আহ্বান জানায়। আি তািা মসসব
মলাকরদি ত্রুরিও বর্থনা করি থারক যািা ইবাদাতরক এক াত্র আল্লাহি
জনু সাবুস্ত করি।
[ি] ‘ ু হাম্মাদ আল্লাহি িাসূ ল’ এ িাহাদাত বার্ীি দাবী ও িারহদা হরে
তাাঁি আনু েতু কিা, তারক সতু প্ররতপন্ন কিা, রতরন যা রনরষধ্ করিরিন
তা পরিতুাে কিা এবাং তাাঁি সু ন্নত অনু যায়ী আ রলি রধ্ুই সকরল
সী াবদ্ধ থাকা। এিাড়া এি বাইরি ময রবদ‘আত ও অনুানু নতুন
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প্রথাস ূ রহি প্রিলন িরয়রি তা পরিতুাে কিা এবাং তাাঁি কথারক অনু
সব মলারকি কথাি ওপি প্রাধ্ানু মদওয়া।
পঞ্চ ত: এ িাহাদাত বার্ীিয়রক রবনিকািী রবষয়স ূ হ
এ রবনিকািী রবষয়স ূ হ

ূ লত ইসলা

রবনিকািী রবষয় রহরসরবই

পরিরিত। মকননা িাহাদাত বার্ীিয় এিারন হরে মস দু ’মিা বার্ী যা
উচ্চাির্ করি মকারনা বুরক্ত ইসলার

অনু প্ররবি করি। এ বার্ীিয়

উচ্চাির্ কিাি ারন হরে মসগুরলাি অথথরক ম রন মনওয়া, মসগুরলাি
দাবী ও িারহদা অনু যায়ী সব স য় কাজ কিরত অভুস্ত হওয়া এবাং এ
বার্ীিরয়ি িারহদা অনু যায়ী ইসলার ি বড় বড় ইবাদাতগুরলা পালরন
অভুস্ত হওয়া। যরদ এ ূ লনীরত পালরন কারিা ত্রুরি মদিা যায় তাহরল
িাহাদাত বার্ী উচ্চািরর্ি স রয় ময প্ররতজ্ঞা মস করিরিল তা ভে করি
বসল।
ইসলা

ভেকািী অরনকগুরলা রবষয় িরয়রি। ফকীহ বা ইসলা ী

আইনবীদের্ রফকরহি গ্রন্থস ূ রহ এি জনু একরি রবরিষ অধ্ুায় িিনা
করিরিন যাি না তািা রদরয়রিন ‘বাব আি-রিো’ বা রিোত অধ্ুায়।
মসসব ভেকািী রবষয়গুরলা রধ্ু সবথারধ্ক গুরুেপূ র্থ হরলা দিরি রবষয়
যা িায়িুল ইসলা

ু হাম্মাদ ইবন আবদু ল ওয়াহহাব িহ. বর্থনা

করিরিন।
[১] আল্লাহি ইবাদারতি মেরত্র রিকথ কিা। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َ ﴿إ ذن ذ
َ ۡ ُ ٱّلل َل َي ۡغف ُِر أن ي
]٦٥ :ۡش َك بِهِۦ َو َيغف ُِر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشا ُء ﴾ [النساء
ِ
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“রনিয় আল্লাহ ে া করিন না তাাঁি সারথ িিীক কিারক এবাং এিাড়া
যারক ইো রতরন ময মকারনা পাপ ে া করি রদরত পারিন।” [সূ িা
আন-রনসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
َ
َ ُ ۡ ۡ ذ َ َ ۡ َ ذ َ ذ ُ َ َ ۡ ۡ َ ذ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ ُ َ َ ذ
َ ِلظَٰلِم
ي م ِۡن أن َصار
ۡشك بِٱّللِ فقد حرم ٱّلل عليهِ ٱۡلنة ومأوىه ٱَلار وما ل
ِ
ِ ﴿من ي
]٧٢ : ﴾ [املائدة٧٢

“রনিয় যািা আল্লাহি সারথ িিীক করি আল্লাহ তারদি জনু জান্নাতরক
হািা করি রদরয়রিন। তারদি বাসস্থান হরব জাহান্না আি যারল রদি
মকারনা সাহাযুকািী মনই।” [সূ িা আল- ারয়দাহ, আয়াত: ৭২]
এি

রধ্ু আরিা িরয়রি আল্লাহ বুতীত অনু কারিা উরেরিু যরবহ

কিা ময ন াযারিি উরেরিু যরবহ কিা রকাংবা জ্বীরনি উরেরিু যরবহ
কিা।
[২] ময বুরক্ত তাি রনরজি ও আল্লাহি

ােিারন

াধ্ু

রস্থি করি,

এিপি মস ঐ াধ্ু স ূ হরক আহ্বান করি, তারদি কারি মদা‘আ করি
িাফা‘আত প্রাথথনা করি এবাং তারদি ওপি মস তাওয়াক্কুল ও রনভথিতা
স্থাপন করি। সকল ু সরল আরল রদি সম্মরতক্রর মস কারফি হরয়
যারব।
[৩] ময বুরক্ত ু িরিকরদিরক কারফি বরল না এবাং তািা কারফি হরব
রকনা এ বুাপারি সরেহ মপাষর্ করি অথবা তারদি তবাদরক রবশুদ্ধ
রন করি মস কারফি হরয় যারব।
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[৪] ময বুরক্ত এ রবশ্বাস মপাষর্ করি ময, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লা িাড়া আি কারিা আদিথ আরিা মবরি পরিপূ র্থ অথবা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি হুকু ও রবধ্ারনি মিরয় অনু কারিা
হুকু

ও রবধ্ান উি , ময ন ঐসব মলাক যািা িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি রবধ্ারনি ওপি তাগুরতি রবধ্ানরক প্রাধ্ানু মদয়
এবাং ইসলার ি হুকুর ি ওপি অনুরবধ্ হুকু রক প্রাধ্ানু মদয় তািা
কুফুিীি রধ্ু রলপ্ত হরব। িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা ময
আদিথ রনরয় এরসরিন তাি মকারনা রকিু ি প্ররত ময বুরক্ত ৃ র্া মপাষর্
করি, রনরজ মস আ ল কিা সরেও মস কারফি হরয় যারব।
[৬] িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি দীন বা এ দীরনি
মকারনা সাওয়াব বা িারস্তি মকারনা রকিু ি প্ররত ময বুরক্ত উপহাস কিরব
মসও কুফুিী কিল। এি ওপি দলীল হরে আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী,
َ ُ ُ
َ
َ َ
َ
ُ ََ
ُۡ َ ذ
ِ ٱّللِ َو َء َايَٰتِهِۦ َو َر ُس
 ل ت ۡع َتذ ُِروا ق ۡد كف ۡرتم َب ۡع َد٦٥ نت ۡم ت ۡس َت ۡهزِ ُءون
وّلِۦ ك
ِ ﴿قل أب
ُ َ
]٤٤ ،٤٨ :يمَٰن ِك ۡم﴾ [اَلوبة
ِإ
“তুর বল, মতা িা রক আল্লাহ, তাাঁি আয়াতস ূ হ ও তাাঁি িাসূ রলি প্ররত
উপহাস কিি? মতা িা মকারনা ওজি মপি করিা না। মতা িা
মতা ারদি ঈ ারন পরি কুফুিী করিি।” [সূ িা আত-তাওবাহ, আয়াত:
৬৫-৬৬]
[৭] জাদু : এি রধ্ু িরয়রি কাউরক মকারনা রকিু মথরক রফরিরয় িািাি
জনু রকাংবা কাউরক মকারনা রকিু ি প্ররত আকৃি কিাি জনু জাদু কিা।
সম্ভবত: এ কথা দু রিা িািা উরেিু হরে ময মকারনা বুরক্তরক তাি েীি
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প্ররত ভারলাবাসা মপাষর্ মথরক রফরিরয় িািাি জনু ময জাদু কিা হয়
অথবা স্বা ীি প্ররত েীি হব্বত বাড়ারনাি জনু ময জাদু কিা হয়। ময
বুরক্ত তা কিরব অথবা তাি প্ররত সন্তুি থাকরব মস কুফুিী কিল। এি
প্র ার্ হরলা আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী,
ُ ۡ َ ََ ر
ۡ َ ۡ َ َ َ ذ َٰ ُ َ ٓ ذ
َ َُ ََ
]١١٢ :ت َيقول إِن َما َن ُن ف ِۡت َنة فل تكف ۡر ﴾ [ابلقرة
ان مِن أحد ح
ِ ﴿وما يعل ِم
“আি এ দু ই ালাঈকা কাউরক জাদু রিো রদত না এ কথা না বলা
পযথন্ত ময, রনিয় আ িা রফতনা। সু তিাাং মতা িা কুফুিী করিা না।”
[সূ িা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১০২]
[৮] ু িরিকরদি পেপারতে কিা এবাং ু সরল রদি রবরুরদ্ধ তারদিরক
সাহাযু সহরযারেতা কিা। এি প্র ার্ হরলা আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী,
َ َُ ۡ َ ذُ ُۡ ۡ ذ ذ
ذ
َۡ َۡ ذ
َ ٱلظَٰلِم
: ﴾ [املائدة٥١ ي
ٱّلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم
﴿ َو َمن َي َت َول ُهم مِنكم فإِنهۥ مِنهم إِن
ِ
]٨١

“মতা ারদি ধ্ু মথরক যািা তারদি সারথ বন্ধ্ুে কিরব তািা তারদিই
অন্তেথত বরল রবরবরিত হরব। রনিয় আল্লাহ এ ন সোরক রহদায়াত
দান করিন না যািা যারল ।” [সূ িা আল- ারয়দাহ, আয়াত: ৫১]
[৯] ময বুরক্ত এ রবশ্বাস মপাষর্ করি ময, রকিু রকিু মলারকি পরে
ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি িিী‘আত মথরক মবি হরয়
যাওয়াি অন ু রত িরয়রি বা মবি হওয়া সম্ভব ময ন ূ সা আলাইরহস
সাল্লার ি িিী‘আত মথরক রিরদি মবি হরয় রেরয়রিরলন। যাি এ রবশ্বাস
হরব মস কারফি বরলই রবরবরিত হরব। একদল মোাঁড়া ভন্ড সু ফী ময ন
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রবশ্বাস মপাষর্ করি ময, তািা এ ন এক স্তরি মপৌঁরি যায় ময স্তরি
মপৌঁরি মেরল িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি অনু সিরর্ি
আি মকারনা প্ররয়াজন থারক না।
[১০] আল্লাহি দীন মথরক ু ি রফরিরয় মনওয়া। ফরল তাাঁি দীরনি রিো
গ্রহর্ না কিা এবাং মস রিো অনু যায়ী আ ল না কিা। এি প্র ার্ হরলা
আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী,

ُٓ َ
ََ َ َ ذ
َ ُ
]٣ : ﴾ [االحقاف٣ ِين كف ُروا ع ذما أنذ ُِروا ُم ۡع ِرضون
﴿وٱَّل

“যািা কুফুিী করিরি তািা ময রবষরয় সতকথ কিা হরয়রিল মস রবষয়
মথরক রব ু ি।” [সূ িা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩]
আল্লাহ আরিা বরলন,
َ
َ َ ُ َ َ ۡ َۡ َ ُ ذ
َ ِي ُم
َ ت َربهِۦ ُث ذم أ َ ۡع َر َض َع ۡن َها ٓ إنذا م َِن ٱل ۡ ُم ۡجرم
نتق ُِمون
ِ
ِ ِ َٰ ﴿ومن أظلم مِمن ذكِر أَِبي
ِ
]٢٢ : ﴾ [السجدة٢٢

“ঐ বুরক্তি িাইরত যারল

মক আরি যারক আল্লাহি আয়াত স্মির্

করিরয় রদরল তা মথরক মস ু ি রফরিরয় মনয়। রনিয় আর অপিাধ্ীরদি
মথরক তাি প্ররতরিাধ্ অবিুই গ্রহর্ কিরবা।” [সূ িা আস-সাজদাহ,
আয়াত: ২২]
িাইি ু হাম্মাদ ইবন আবদু ল ওয়াহহাব বরলন, ‘তাওহীদ রবনিকািী এ
সব রবষরয়ি

রধ্ু মকারনা পাথথকু মনই, িাই রবনিকািী বুরক্ত মস

হারসুােরলই করুক বা গুরুরেি সারথই বলু ক রকাংবা ভরয় বলু ক।
অবিু যরদ তারক বাধ্ু কিা হয় তাি বুাপািরি রভন্ন। ইসলা
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রবনিকািী এ সকল রবষয়ই রবপরদি রদক মথরক অতুন্ত ভয়াবহ এবাং
ানু রষি রধ্ু িুব মবরি সাং রিত হরয় থারক। তাই ু সরলর ি উরিত
হরব এগুরলা সম্পরকথ সরিতন থাকা এবাং রনরজি বুাপারি এ
রবষয়গুরলারক ভয় করি িলা। আ িা আল্লাহি কারি তাাঁি মক্রারধ্ি অরি
মথরক এবাং তাাঁি যন্ত্রর্াদায়ক িারস্ত মথরক পানাহ িাই’।17

17

াজ ু ‘আত-তাওহীদ আন-নাজরদয়াহ পৃ . ৩৭-৩৯।
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তৃতীয় পরিরেদ:
িিী‘আরতি রবধ্ান প্রর্য়ন
িিী‘আত প্রর্য়ন

হান আল্লাহ তা‘আলািই অরধ্কাি। িিী‘আত

প্রনয়রর্ি অথথ হরে মস সকল িীরত-নীরত প্রর্য়ন যা আল্লাহ তাাঁি
বাোরদি জনু নারযল করিরিন। এ হরে মস িীরত-নীরত বাোের্ যা
তারদি আকীদাহ, ু ‘আ ালাত ও অনুানু মেরত্র ম রন িলরব। এি
রধ্ু িরয়রি হালাল হািার ি রবধ্ান। সু তিাাং আল্লাহ যা হালাল
করিরিন তা িাড়া অনু রকিু রক হালাল কিাি অরধ্কাি কারিা মনই
এবাং আল্লাহ যা হািা করিরিন তা িাড়া অনু রকিু রক হািা কিাি
অরধ্কািও কারিা মনই। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ ر َ َ َٰ َ َ َ ر َ ۡ َ ُ َ َ ذ
سنتكم ٱلكذِب هذا حلل وهذا حرام َِلف
َِتوا َع ٱّلل
ِ ﴿ول تقولوا ل ِما ت ِصف أل
َ ۡ
َ كذ
]١١٤ :ِب﴾ [انلحل
ٱل
“মযরহতু মতা ারদি রজহ্বা র থুা আরিাপ করি, তাই আল্লাহি প্ররত
র থুা আরিাপ কিাি জনু মতা িা বরলা না এিা হালাল এবাং ওিা
হািা ।” [সূ িা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬]
আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,
َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ٗ َ َ َ َٰ ٗ ُ ۡ َ ٓ ذ
ُ َ ُُۡ ََ َُۡ ذ ٓ َ ََ ذ
ّلل أذِن
ٱّلل لكم مِن رِزق فجعلتم مِنه حراما وحلل قل ءا
﴿قل أرءيتم ما أنزل
َ َُ َۡ َ ُ ۡ َۡ ََ ذ
]٨٦ : ﴾ [يونس٥٩ َتون
لكم أم َع ٱّللِ تف
“বল, মতা িা রক মভরব মদরিরিা, আল্লাহ মতা ারদিরক ময রিরযক
রদরয়রিন মতা িা তাি রকিু হালাল ও হািা করিি? বল, আল্লাহ রক
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মতা ারদিরক এি অনু রত রদরয়রিন? নারক মতা িা আল্লাহি প্ররত
র থুারিাপ কিি?” [সূ িা ইউনু স, আয়াত: ৫৯]
আল্লাহ কুিআন এবাং সু ন্নাহি মকারনা দলীল িাড়া হালাল ও হািা
সাবুস্ত কিারক রনরষধ্ করিরিন। আি রতরন জারনরয় রদরয়রিন ময, এিা
হরে আল্লাহি ওপি র থুা আরিাপ কিাি িার ল। রতরন আরিা
বরলরিন ময, ময বুরক্ত মকারনা দলীল িাড়া মকারনা রকিু রক ওয়ারজব
বরল সাবুস্ত করি অথবা হািা বরল সাবুস্ত করি, মস রনরজরক এ ন
মেরত্র আল্লাহি একজন িিীক বরল রস্থি কিল মযরি আল্লাহ
তা‘আলািই দবরিরিুি অন্তভুক্ত
থ । আি মসরি হরে িিী‘আত প্রর্য়ন।
আল্লাহ যা‘আলা বরলন,
َ َ ُ ۡ َُ َۡ
ُ ۡش ُعوا ل َ ُهم م َِن ٱلِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذ ۢن بهِ ذ
َ َ ك َٰٓ ُؤا
]٢١ :ٱّلل ﴾ [الشورى
“﴿أم لهم ۡشনারক
ِ
ِ
তারদি এ ন িিীকের্ িরয়রি যািা তারদি জনু দীরনি এ ন রকিু
রবষয় িিী‘আত রসদ্ধ করিরি যাি অনু রত আল্লাহ মদনরন।” [সূ িা আিশুিা, আয়াত: ২১]
ময বুরক্ত মজরন শুরন আল্লাহি পরিবরতথ িিী‘আত প্রর্য়নকািী এ বুরক্তি
আনু েতু কিরব এবাং তাি কাযথবলীি সারথ এক ত মপাষর্ কিরব মস
ূ লতঃ তারক আল্লাহি সারথ িিীক কিল। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ ُ ۡ َُ ۡ ُ ۡ ََ ُُۡ ُ ۡ ذ
]١٢١ : ﴾ [االنعام١٢١ ۡشكون
ِ ﴿ِإَون أطعتموهم إِنكم لم
“যরদ মতা িা তারদি আনু েতু করিা তাহরল রনিয় মতা িা ু িরিক
হরব।” [সূ িা আল-আন‘আ , আয়াত: ১২১]
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অথথাৎ আল্লাহ মযসব ৃ তরক হািা করিরিন যািা মসগুরলারক হালাল
করি, তারদিরক যািা এরত অনু সির্ কিরব তািা হরব ু িরিক। ময ন,
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা জারনরয় রদরয়রিন, যািা আল্লাহি
হািা কৃত বস্তুরক হালাল কিাি মেরত্র এবাং আল্লাহ হালালকৃত বস্তুরক
হািা

কিাি মেরত্র পাদ্রী ও ধ্ থজাযকরদি অনু সির্ কিরব তািা

আল্লাহি পরিবরতথ তারদিরক িব রহরসরব গ্রহর্ করি রনল। আল্লাহ
তা‘আলা বরলন,
ُٓ
ذ
ذ
ُ
ٗ ََۡ ۡ َُ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ٓ ُ َذ
َ ٱّللِ َوٱل ۡ َمس
ِيح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َو َما أم ُِر ٓوا إِل
ون
ِ ﴿ٱُتذوا أحبارهم ورهبَٰنهم أربابا مِن د
َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ٓ َ َٰ ٗ َ َٰ ٗ ذ ٓ َ َٰ َ ذ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ ذ
]٣١ :﴾ [اَلوبة٣١ ۡشكون
ِ َِلعبدوا إِلها وحِدا ل إِله إِل هو سبحنهۥ عما ي
“তািা আল্লাহ বুতীত তারদি পরণ্ডতের্রক ও সাংসািরবিােীের্রক
তারদি প্রভূ রূরপ গ্রহর্ করিরি আি রিয় তনয় সীহরকও। অথি
তািা এক ইলারহি ইবাদাত কিাি জনুই আরদি হরয়রিল। রতরন
বুতীত অনু মকারনা প্রকৃত ইলাহ মনই। তািা যারক িিীক করি তা
মথরক রতরন কতই না পরবত্র!” [সূ িা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]
‘আরদ ইবন হারত িারদয়াল্লাহু আনহু যিন এ আয়াতরি শুনরলন তিন
রতরন বলরলন, ইয়া িাসূ লাল্লাহ! আ িারতা তারদি ইবাদাত করি না।
তিন তারদিরক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

বরলরিরলন,

“আল্লাহ যা হািা করিরিন তািা রক তা হালাল করি না, আি মতা িাও
তা হালাল বরল ম রন নাও? আল্লাহ যা হালাল করিরিন তািা রক তা
হািা

করি না, আি মতা িাও তা হািা

বরল ম রন নাও?” রতরন

বলরলন, হুাাঁ। তিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

বলরলন,
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“এরিই হরে তারদি ইবাদাত কিাি অথথ।”18 িাইি আব্দু ি িহ ান
ইবন হাসান িহ. বরলন, হাদীসরিরত এ প্র ার্ িরয়রি ময, পরণ্ডত ও
সাংসািরবিােী ধ্ থযাজকরদি আল্লাহি নাফি ারনি মেরত্র অনু সির্ এি
ারন হরে আল্লাহি পরিবরতথ তারদি ইবাদাত কিা এবাং তা বড় রিরকথি
অন্তভুথক্ত হরব যা আল্লাহ ে া কিরবন না। মকননা আল্লাহ আয়ারতি
মিরষ বরলরিন,
َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ ُ ُ ٓ ذ َ ۡ ُ ُ ٓ َ َٰ ٗ َ َٰ ٗ ذ ٓ َ َٰ َ ذ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ ذ
﴾٣١ ۡشكون
ِ ﴿وما أمِروا إِل َِلعبدوا إِلها وحِدا ل إِله إِل هو سبحنهۥ عما ي
]٣١ :[اَلوبة

“অথি তািা এক ইলারহি ইবাদাত কিাি জনু আরদি হরয়রিল। রতরন
বুতীত অনু প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই। তািা যারক িিীক করি তা
হরত রতরন কত পরবত্র ও হান!” [সূ িা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]
এ আয়ারতি অনু রূপ আরিকরি আয়ারত আল্লাহ বরলরিন,
َ ذ
َ ُ ُ َ َ َٰ َ ذ ُ َ ۡ ر ذ ذ
ُ َۡ ََ
ۡ كلُوا م ذِما ل َ ۡم يُ ۡذ َكر
وحون
ٱس ُم ٱّللِ َعل ۡيهِ ِإَونهۥ لفِسق ِإَون ٱلشي ِطي َل
﴿ول تأ
ِ
َ
َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ذ
]١٢١ :﴾ [االنعام١٢١ ۡشكون
ِ إِل أو َِلائ ِ ِهم َِلجدِلوكم ِإَون أطعتموهم إِنكم لم
“যারত আল্লাহি না মনওয়া হয় রন তাি রকিু ই মতা িা আহাি করিা
না তা অবিুই পাপ। রনিয় িয়তারনিা তারদি বন্ধ্ুরদিরক মতা ারদি
সারথ রববাদ কিরত প্ররিািনা মদয়। যরদ মতা িা তারদি কথা ত িল
তরব মতা িা অবিুই ু িরিক হরব।” [সূ িা আল-আন‘আ , আয়াত:
১২১]
18

হাদীসরি সু নান রতি ীরযরত বরর্থত হরয়রি।
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বহু মলাক এরত রনপরতত হরয়রি। আি এসব মলাকরদিরক অনুিা অন্ধ্
অনু কির্ করিরি। মকননা তািা অনু সৃত বুরক্তি যিন রবরিাধ্ীতা করি
তিন মকারনা দলীল প্র ার্রক রবরবিনায় আরনরন। আি এরি হরে
রিরকথি অন্তেথত।
অতএব, আল্লাহি িিী‘আতরক সরিকভারব ম রন িলা এবাং এ
িিী‘আরতি রবপিীত আি সবরকিু পরিতুাে কিা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’এি দাবী।
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িতুথথ পরিরেদ:
ইবাদারতি অথথ ও বুাপকতা
[১] ইবাদারতি অথথ
ইবাদারতি ূ ল অথথ হরে নে হওয়া ও রবনয়ী হওয়া। আি িিী‘আরতি
পরিভাষায় ইবাদারতি অরনকগুরলা সাংজ্ঞা িরয়রি। তরব তাি অথথ
একরিই। এি রধ্ু একরি সাংজ্ঞা হরলা - ইবাদাত হরে িাসূ লেরর্ি
ভাষায় আল্লাহি রনরদথি ম রন িলাি াধ্ুর আল্লাহি আনু েতু কিা।
আরিকরি সাংজ্ঞা হরলা- ইবাদাত হরে আল্লাহি জনু রবনয়ী ও নে
হওয়া। সু তিাাং ইবাদারতি

ারন হরে পরিপূ র্থ ভারলাবাসাি সারথ

আল্লাহি উরেরিু পরিপূ র্ভ
থ ারব রবনয় ও নেতা প্রকাি কিা। আি
ইবাদারতি একরি ভারলা সাংজ্ঞা হরলা- ‘ইবাদাত হরে মস সকল প্রকািু
ও অপ্রকািু কথা ও কারজি না , যা আল্লাহ ভারলাবারসন ও পিে
করিন’।
ইবাদাত করয়কভারে রবভক্ত:
১. অন্তরিি ইবাদাত
২. রজহ্বা বা বাকযরন্ত্রি ইবাদাত
৩. িািীরিক অে প্রতুরেি ইবাদাত।
ভয়, আিা, ভারলাবাসা, তাওয়াক্কুল ও রনভথিতা, রনয়া রতি প্ররত
আকষথর্, আযারবি প্ররত ভয় মপাষর্ এসবই হরে অন্তরিি ইবাদাত।
আি রজহবা ও অন্তি রদরয় তাসবীহ-তাহলীল পাি, আল্লাহি প্রিাংসা ও
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মিাকি আদায় হরে যু েপৎভারব রজহবা ও অন্তরিি ইবাদাত। এিাড়া
সালাত, যাকাত, হজ ও রজহাদ -এগুরলা হরে অন্তি ও িিীরিি
ইবাদাত। ইবাদাত আরিা বহু প্রকারিি িরয়রি যা অন্তি রদরয়, রজহবা
রদরয় এবাং িিীরিি অনু অে-প্রতুে রদরয় পালন কিা যায়। ইবাদারতি
উরেরিুই আল্লাহ সৃ রিজেতরক সৃ রি করিরিন। রতরন বরলরিন,
َ ُ ُ ََٓ ۡ
ۡ ُ َۡ َ َ َ
ُ ُ ۡ ٱۡل ذن َو ۡ َ ذ
ُۡ ُ ُ َٓ
يد أن
ِ ٱۡلنس إِل َِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت
ِ
ِ ما أرِيد مِنهم مِن رِزق وما أر٥٦ ون
ُ ٱلر ذز ُاق ُذو ۡٱل ُق ذوة ِ ٱل ۡ َمت
َ  إ ذن ذ٥٧ ُي ۡطع ُِمون
ٱّلل ُه َو ذ
]٨٥ ،٨٤ : ﴾ [اذلاريات٥٨ ِي
ِ
ِ
“আর রজন্ন ও ইনসানরক আ াি ইবাদারতি জনুই শুধ্ু সৃ রি করিরি।
আর
তািা

তারদি কারি মকারনা রিরযক িাই না এবাং এিাও িাই না ময,
আ ারক

আহাি

কিাক।

রনিয়

আল্লাহই

রিরযকদাতা,

পিাক্র িালী িরক্তি আধ্াি।” [সূ িা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬-৫৮]
আল্লাহ জারনরয় রদরয়রিন ময, রজন্ন ও ইনসানরক সৃ রিি রহক ত হরে
তািা আল্লাহি ইবাদাত কিরব, যরদও আল্লাহ তারদি ইবাদাত মথরক
অ ু িারপেী। বিাং তািাই আল্লাহি ইবাদারতি ু িারপেী। মকননা তািা
আল্লাহি ু িারপেী। সু তিাাং তািা আল্লাহি িিী‘আত অনু যায়ী তাাঁি
ইবাদাত কিরব।
আি ময বুরক্ত আল্লাহি ইবাদাত কিরত অস্বীকাি কিরব মস হরব
অহাংকািী এবাং ময বুরক্ত তাাঁি ইবাদাত কিরব ও তাাঁি সারথ অনু
আরিক সোি ইবাদাত কিরব মস হরব ু িরিক। আি ময বুরক্ত শুধ্ু াত্র
আল্লাহিই ইবাদাত কিরব এ ন পদ্ধরতরত যাি অনু রত রতরন মদন রন
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মস হরব রবদ‘আতী। আি ময বুরক্ত আল্লাহি প্রনয়র্ কিা িিী‘আরতি
পদ্ধরতরত শুধ্ু াত্র তাাঁিই ইবাদাত কিরব মস হরব তাওহীদবাদী ু র ন।
[২] ইবাদারতি প্রকািরভদ ও তাি বুাপকতা:
ইবাদারতি বহু প্রকািরভদ িরয়রি। রজহবা ও িািীরিক অে-প্রতুরেি
াধ্ুর আল্লাহি প্রকািু আনু েরতুি যত কাজ িরয়রি এবাং অন্তরিি
াধ্ুর

যত সাওয়ারবি কাজ কিা হয় ইবাদাত এ িক

সকল

কাজরকই িার ল করি। ময ন তাসবীহ, তাহলীল, কুিআন মতলাওয়াত,
সালাত, যাকাত, রসয়া ,হজ, রজহাদ, সৎকারজি রনরদথি প্রদান, অনুায়
কাজ মথরক রনরষধ্ কিা, আত্মীয়-স্বজন-এরত -র সকীন ও ু সারফিরদি
প্ররত ইনসাফ কিা, অনু রূপভারব আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ লরক

হব্বত

কিা, আল্লাহরক ভয় কিা, আল্লাহি রদরক প্রতুাবতথন কিা, আল্লাহি
প্ররত রনষ্ঠা ও ইিলাস িািা, আল্লাহি রবধ্ারনি প্ররত সবি কিা, তাকদীি
ও আল্লাহি পূ বথরনধ্থারিত রবষরয়ি প্ররত সন্তুি থাকা, আল্লাহি ওপি
তাওয়াক্কুল কিা, আল্লাহি িহ রতি আিা কিা, আল্লাহি আযাবরক ভয়
কিা। অতএব, ইবাদাত প্রকৃতপরে ু ’র ন বাোি প্ররতুক কাজরকই
িার ল করি যিন ঐ কাজগুরলা িািা মস আল্লাহি দনকরিুি রনয়ত
করি অথবা যা দনকিু অজথরন সহায়ক। এ নরক স্বভাব বা প্রথােত
কাজগুরলা ময ন রনদ্রা, পানাহাি, মবিারকনা, জীরবকাি সন্ধ্ান, রববাহ
ইতুারদ িািাও যিন বাো ইবাদাত পালরনি িরক্ত অজথরনি লেু রস্থি
করি তিন তাি রবশুদ্ধ ও সৎ রনয়রতি কািরর্ এগুরলা ইবাদারত
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পরির্ত হরব, যাি িািা বাো সাওয়াব অজথন কিরব। ইবাদাত শুধ্ু
দীরনি পরিরিত বড় বড় আ ল কিাি রধ্ুই সী াবদ্ধ নয়।
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পঞ্চ পরিরেদ:
ইবাদাত রনধ্থািরর্ নানা রবভ্রান্ত ধ্াির্া
ইবাদাত হরে ওহী রনভথি। এ কথাি অথথ হরলা: আল-কুিআন ও
সু ন্নাহ’ি দলীল িাড়া ইবাদারতি মকারনা রকিু ই িিী‘আতরসদ্ধ নয়। আি
যা িিী‘আতরসদ্ধ নয় তা রবদ‘আত ও প্রতুািুাত বরলই ের্ু হয়।
ময ন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
َ َ َْ َ
َْ ً َ َ
»« َم ْن َعمل ع َمال لي َس َعليْه أمرنا فه َو َرد
“ময বুরক্ত এ ন মকারনা কাজ করি যাি ওপি আ ারদি রনরদথি মনই
তা প্রতুািুাত।”19 অথথাৎ তাি মসই আ লরি তাি উপরিই রফরিরয়
মদওয়া হয় এবাং তাি কাি মথরক তা গ্রহর্ কিা হয় না বিাং এ আ ল
করি মস গুনাহোি হয়। মকননা এ আ লরি তিন পাপ ও নাফি ারন
রহরসরব সাবুস্ত হয় এবাং তা আনু েতু ও ইবাদাত বরল রবরবরিত হয়
না। সু তিাাং িিী‘আত সম্মত ইবাদাত পালরনি রবশুদ্ধ পদ্ধরত হরে অলসতা ও উরপো এবাং বাড়াবারড় ও মোাঁড়ার কিাি াো ারে একরি
ধ্ু

পন্থা অবলবন কিা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ ওয়াসাল্লা রক বরলন,

َ َ َ َ
َ ٱس َتق ِۡم َك َما ٓ أُم ِۡر
ۡ َ﴿ف
َ َت َو َمن ت
]١١٢ :اب َم َعك َول ت ۡطغ ۡوا ﴾ [هود

19

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ৭৩৪৯; সহীহ ু সরল , হাদীস নাং ৪৫৯০, ৭৬৬৬।
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“সু তিাাং তুর মযভারব আরদি হরয়ি তারত রস্থি থারকা এবাং মতা াি
সারথ যািা ঈ ান এরনরি তািাও রস্থি থাকুক। আি মতা িা সী া লঙ্ঘন
করিা না।” [সূ িা হূ দ, আয়াত: ১১২]
এ আয়ারত ইবাদাত পালরনি মেরত্র একরি রবশুদ্ধ পন্থাি রদক-রনরদথিনা
িরয়রি। আি মসরি হরে নুায় পরথ ইবাদাত পালরনি মেরত্র রস্থি
থাকা। যাি

রধ্ু মকারনা বাড়াবারড়ও মনই, মকারনা ক রতও মনই।

সী ালঙ্ঘন হরে বাড়াবারড় ও মোাঁড়ার ি াধ্ুর সী া অরতক্র কিা।
যিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

জানরত পািরলন ময, তাাঁি

রতনজন সাহাবী রনরজরদি আ রলি রধ্ু ক রত আরি বরল রন কিল,
ময ন তারদি একজন বলরলন, আর

মিাযা মিরি যাব এবাং মিাযা

ভাাংরবা না। আরিকজন বলরলন, আর সালাত পড়ব এবাং মকারনা িয়ন
কিরবা না। তৃতীয় বুরক্ত বলরলন, আর নািীরদিরক রববাহ কিরবা না।
তিন িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা
সাও ও িািব এবাং সাও

বলরলন, আি আর

ভােরবা, ম রয়রদিরক রববাহ কিব। ময

বুরক্ত আ াি সু ন্নাত মথরক ু ি রফরিরয় রনল মস আ াি অন্তভুথক্ত নয়।”20
এিন দু ’ ধ্িরনি মলাক মদিরত পাওয়া যায় যািা ইবাদারতি মেরত্র
দু রিা পিস্পি রবরিাধ্ী রতি ওপি িরয়রি।
প্রথ দল: তািা ইবাদারতি অথথ রনর্থরয় ত্রুরি সৃ রি করিরি এবাং ইবাদাত
আদারয়ি মেরত্র যরথষ্ঠ অবরহলা ও োফলরত প্রদিথন করিরি। এ নরক
তািা বহু ইবাদাতরক অকাযথকি করি রদরয়রি আি ইবাদাতরক তািা
20

হাদীসরি সহীহ বু িািী ও ু সরলর বরর্থত হরয়রি।
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করয়করি রনরদথি আ রলি ওপি এবাং রবরিষ রবরিষ অল্প রকিু
রনদিথরনি

রধ্ু সী াবদ্ধ করিরি, যা শুধ্ু াত্র

সরজরদ আদায় কিা

হয়। আি রি, অরফরস, বুবসায় মকরন্দ্র, িাস্তায়, ু ‘আ ালারতি মেরত্র,
িাজনীরতরত, রববাদ-রবসবারদ, ফায়সালাি মেরত্র ও জীবরনি আরিা
অনুানু মেরত্র ইবাদাত কিাি মকারনা সু রযােই তারদি কারি মনই।
এরি সরতু ময, সরজরদি রবিাি ফরযলত ও যথাদা িরয়রি এবাং পাাঁি
ওয়াক্ত সালাত

সরজরদ আদায় কিািা ওয়ারজব। রকন্তু ইবাদাত

সরজরদি রভতরি ও সরজরদি বাইরি ু সরল জীবরনি পুরিািারকই
িার ল করি।
রিতীয় দল: ইবাদারতি মেরত্র বাড়াবারড় করিরি। তািা

ু স্তাহাব

পযথারয়ি ইবাদাতগুরলারক ওয়ারজরবি পযথারয় রনরয় মেরি। তািা অরনক
ু বাহরক হািা করি রদরয়রি এবাং যািা তারদি রনয় নীরতি মিলাফ
করি তারদিরক তািা রবভ্রান্ত ও ভুল পরথ আরি বরল রসদ্ধান্ত রদরয়রি।
এভারব ইবাদারতি পুরিা অথথরক তািা ভ্রান্তভারব পারে রদরয়রি। অথি
ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি আদিথই হরে সরবথাি
আদিথ এবাং ইবাদারতি মেরত্র নতুন অরবেৃ ত সব রকিু ই হরে সবরিরয়
ে ও রনকৃি।
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ষষ্ঠ পরিরেদ:
রবশুদ্ধ ইবাদারতি উপাদানস ূ হ
ইবাদাত রতনরি উপাদারনি স রি। মসরি হরে:
১. হব্বত বা ভারলাবাসা
২. িাউফ বা ভয়
৩. িাজা বা আিা
হব্বত থাকরব রবনরয়ি সারথ, আি ভয় ও আিা থাকরব পিস্পরিি
সারথ অোেীভারব জরড়ত -ইবাদারতি রধ্ু এ অনু ভূরত সরম্মরলতভারব
থাকািা জরুিী। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি ু র ন বাোরদি গুর্ বর্থনায়
ُ
َ
বরলরিন, ﴾ حبون ُه ٓۥ
ِ “ ﴿ُيِب ُه ۡم َو ُيরতরন তারদিরক ভারলাবারসন এবাং তািা
তাাঁরক ভারলাবারস।” [সূ িা আল- ারয়দাহ, আয়াত: ৫৪]
ََ
ٗ ذ
َ “ ﴿ َو ذٱَّلযািা ঈ ান এরনরি
রতরন আরিা বরলন, ﴾ ِِين َء َام ُن ٓوا أشد ُحبا ِّلل
তািা আল্লাহরক সবরিরয় মবরি ভারলাবারস।” [সূ িা আল-বাকািাহ,
আয়াত: ১৬৫]
রতরন িাসূ ল ও নবীেরর্ি গুর্ বর্থনায় বরলন,
َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ
َ ُ َٰ َ ُ ُ َ ۡ ُ ذ
َ ون َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗبا َو ََكنُوا ََلَا َخَٰشِ ع
﴾ ٩٠ ِي
ت ويدع
﴿إِنهم َكنوا ي
ِ س ِرعون ِف ٱۡلير
]٦١ :[االنبياء
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“তািা সৎকর থ প্ররতরযারেতা কিত, তািা আ ারক ডাকত আিা ও
ভীরতি সারথ এবাং তািা রিল আ াি রনকি রবনীত।” [সূ িা আলঅরবয়া, আয়াত: ৯০]
সালাফ তথা পূ বথবতথী আরল রদি মকউ মকউ বরলন, ময বুরক্ত শুধ্ু
হব্বরতি সারথ আল্লাহি ইবাদাত কিরব মস ‘রযরেক’। আি ময বুরক্ত
শুধ্ু আিা রনরয় ইবাদাত কিরব মস ‘ ু িরজয়া’। আি ময বুরক্ত শুধ্ু ভয়ভীরতি সারথ তাাঁি ইবাদাত কিরব মস হরব ‘হারুিী’।21
আি ময বুরক্ত হব্বত, ভীরত ও আিা এ রতরনি সরম্মলরন তাাঁি ইবাদাত
কিরব মস হরব ু ’র ন ও তাওহীদপন্থী। িায়িুল ইসলা ইবন তাইর য়ুা
তাি ‘আল-উবূ রদয়াহ’ গ্ররন্থ এ রবষয়রি এভারব বর্থনা করিন, “আল্লাহি
দীন ারন হরে তাাঁি ইবাদাত, তাাঁি আনু েতু এবাং তাাঁি জনু রবনয়ী
হওয়া। ইবাদারতি প্রকৃত অথথ হরে রবনয় ও নেতা। বলা হয়, ‘নে
িাস্তা’ যিন তা

ানু রষি পদভারি নি

হরয় যায়। রকন্তু ইবাদাত

পালরনি রনরদথি নেতাি অথথ ময ন অন্তভুথক্ত করি মত রন হববরতি
অথথরকও িার ল করি। সু তিাাং ইবাদাত আল্লাহ তা‘আলাি জনু পরিপূ র্থ
ভারলাবাসাি সারথ পরিপূ র্থ নেতা ও রবনয়রক িার ল করি। ময বুরক্ত
মকারনা ানু রষি প্ররত ৃ র্া মপাষরর্ি পািাপারি তাি জনু নে হয় মস
তাি ইবাদাতকািী বরল ের্ু হরব না। আি ময বুরক্ত মকারনা রকিু রক

21

‘রযরেক’ হরলা মস বুরক্ত ময িীন ও িিীয়াত ারন না। ‘ ু িরজয়া’ হল ঐ বুরক্ত
ময ু রি ও রন ঈ ারনি স্বীকৃরত মদয়, রকন্তু কারযথ পরির্ত করি না। আি হারুিী
হল িারিজীরদি অন্তভুথক্ত।

 106 

ভারলাবারস অথি তাি জনু রবনে হয় না মসও তাাঁি ইবাদাতকািী বরল
ের্ু হরব না। ময ন, মকারনা বুরক্ত তাি বন্ধ্ু ও সন্তানরক ভারলাবারস।
এজনুই এদু রিাি মকারনা একরি এককভারব আল্লাহ তা‘আলাি
ইবাদারতি মেরত্র যরথি নয়। বিাং আল্লাহ বাোি কারি সবরকিু মথরক
ময ন রপ্রয়ত হরত হরব মত রন আল্লাহ বাোি কারি সবরকিু মথরক
সম্মারনত হরত হরব, বিাং পরিপূ র্থ

হব্বত এবাং পরিপূ র্থ রবনরয়ি

অরধ্কািী আল্লাহ িাড়া আি মকউ হরত পারি না.....।”22
এগুরলা হরে ইবাদারতি উপাদান, যারক র রি ইবাদাত আবরতথত হয়।
আল্লা াহ ইবনু ল কাইরয়ু তাি ‘আন-নূ রনরয়ুাহ’ কাবুগ্ররন্থ বরলন,
“িহ ারনি ইবাদাত হরে তাাঁরক পূ র্থরূরপ ভারলাবাসা
ইবাদাতকািীি রবনয় ও নেতাি পািাপারি, এ হরলা দু ’ম রু।
এ দু ’মিা ম রুি উপিই আবরতথত হরত থারক ইবাদারতি রদেন্ত,
দু ’ম রু যতরদন থাকরব ততরদন এভারবই আবরতথত হরব এ রদেন্ত।
িাসূ ল্লাহি রনরদথিই হরলা মস আবতথরনি মকন্দ্রস্থল
প্রবৃ রি, নাফস ও িয়তারনি অনু কির্ িািা তা আবরতথত হয় না।”
এিারন ইবন ইবনু ল কাইরয়ু িহ. রপ্রয়ত সো তথা আল্লাহি উরেরিু
হব্বত ও ভারলাবাসা এবাং রবনয় ও নেতাি ওপি ইবাদারতি
পরিক্র র্রক দু ই ম রুি ওপি আকারিি পরিক্র রর্ি সারথ তুলনা

22

াজ ু আত-তাওহীদ আন নাজরদয়া পৃ . ৫৪৯।
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করিরিন এবাং উরল্লি করিরিন ময, ইবাদারতি পরিক্র র্ িাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি রনরদথি ও রতরন যা প্রর্য়ন করিরিন
তাি সারথ পরিক্র র্ করি, প্রবৃ রিি সারথ নয় এবাং এ রবষরয়ি সারথ
নয় যা ানু রষি নাফস ও িয়তান রনরদথি প্রদান করি থারক; মকননা
তা ইবাদারতি অন্তভুথক্ত নয়। সু তিাাং িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লা যা প্রনয়র্ করিরিন তা-ই ইবাদরতি রদেন্তরক পরিিালনা
করি থারক। আি রবদ‘আত, কুসাংস্কাি, প্রবৃ রি এবাং রপতৃপুরুষরদি অন্ধ্
অনু কির্ ইবাদারতি রদেন্তরক পরিিালনা করি না।
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তৃতীয়ত: তাওহীদু ল আস া ওয়াস-রসফাত
এরত িরয়রি রনম্নরলরিত রবষয়গুরলা:
প্রথ ত: আল্লাহি না স ূ হ ও রসফাত রনধ্থািরর্ কুিআন, সু ন্নাহ ও
রবরবরকি দলীল
রিতীয়ত: আল্লাহি না

ও রসফারতি বুাপারি আহরল সু ন্নাত ওয়াল

জা া‘আরতি অনু সৃত নীরত
তৃতীয়ত: যািা আল্লাহি না ও রসফাতরক অস্বীকাি করি অথবা এি
রকয়দাংি অস্বীকাি করি তারদি জবাব
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প্রথ ত: আল্লাহি না স ূ হ ও রসফাত রনধ্থািরর্ কুিআন, সু ন্নাহ ও
রবরবরকি দলীল
[ক] কুিআন ও সু ন্নাহি দলীল
ইরতাপূ রবথ আ িা উরল্লি করিরি ময, তাওহীদ রতনভারে রবভক্ত:
তাওহীদু ি রুবুরবয়ুাহ, তাওহীদু ল উলু রহয়ুাহ, তাওহীদু ল আস া ওয়াসরসফাত। আ িা প্রথ দু ’রিি ওপি মবি রকিু প্র ার্ উরল্লি করিরি।
এিন আ িা তৃতীয় প্রকাি তাওহীদু ল আস া ওয়াস-রসফারতি ওপি
রকিু দলীল মপি কিব।
১. আল-কুিআরনি দলীরলি রধ্ু িরয়রি:
َ َ ُ ُۡ َ َ ذ َۡۡ َٓ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َُ ذ
َ
ُ ﴿و ِّللِ ٱۡلسما ُء
ٓ ِ حدون
َٰٓ َ ف أ ۡس
َٰ ٱۡلس
مئِهِۦ َس ُي ۡج َز ۡون َما
ِ ن فٱدعوه بِها وذروا ٱَّلِين يل
َ ُ
ُ َ
]081 :﴾ [االعراف١٨٠ َكنوا َي ۡع َملون
“আি আল্লাহি িরয়রি সু েি সু েি না

মতা িা মস নার

তাাঁরক

আহ্বান করিা। আি মসসব মলাকরদি মতা িা পরিতুাে করিা যািা
তাাঁি না স ূ রহ রবকৃরত সাধ্ন করি। তািা যা কিত অরিরিই তারদিরক
তাি প্ররতদান মদওয়া হরব।” [সূ িা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ১৮০]
এ আয়াতরিরত আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা রনরজি জনু
অরনকগুরলা না

সাবুস্ত করিরিন এবাং জারনরয়রিন ময, মসগুরলা

সু েিত । রতরন তাাঁরক মস না স ূ রহ ডাকাি রনরদথি প্রদান করিরিন।
ময ন এভারব তাাঁরক ডাকা হরব ময, ‘ইয়া আল্লাহ ! ইয়া িাহ ান! ইয়া
িাহী ! ইয়া হাইয়ূ ু! ইয়া কাইরয়ু ! ইয়া িাব্বাল আলা ীন!’ আি যািা
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তাাঁি নার রবকৃরত সাধ্ন করি তারদিরক রতরন ভয় প্রদিথন করিরিন।
অথথাৎ যািা তাাঁি নার ি বুাপারি সতুরক পাি কারিরয় িরল, আল্লাহ
মথরক মস না গুরলারক অস্বীকাি কিাি াধ্ুর অথবা তাি ময শুদ্ধ অথথ
িরয়রি মস শুদ্ধ অথথ বুতীত অনু অরথথ মসগুরলারক প্ররয়াে কিাি
াধ্ুর রকাংবা অনু আরিা মযভারব তা রবকৃত কিা যায় মসভারব রবকৃত
কিাি

াধ্ুর ; তারদিরক রতরন এ

তারদি এ

র থ ভয় প্রদিথন করিরিন ময,

ে কর থি প্ররতফল রতরন অরিরিই তারদিরক প্রদান

কিরবন। আল্লাহ তা‘আলা আরিা বরলন,

َ
ُ﴿ ذ
ُ ۡ ٱّلل َلٓ إ ِ َل َٰ َه إ ِ ذل ُه َو َ ُّل ۡٱۡل ۡس َما ٓ ُء
َٰ َ ٱۡل ۡس
]٥ : ﴾ [طه٨ ن

“আল্লাহ িাড়া প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই। তাাঁি িরয়রি সু েি সু েি
না ।” [সূ িা ে-হা, আয়াত: ৮]
রতরন আরিা বরলরিন,

ُ َ ذ ُ ذ َ ٓ َ َٰ َ ذ ُ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ ذ
ُ  ُه َو ذ٢٢ ِيم
ُ ٱلرح
ٱلر ۡح َمَٰ ُن ذ
ٱلش َه َٰ َدة ِ ُه َو ذ
ٱّلل
بو
ِ ﴿هو ٱّلل ٱَّلِي ل إِله إِل هو عل ِم ٱلغي
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ َ ُ ُ ذ َ ٓ َ َٰ َ ذ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ذ َ َٰ ُ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ذ
ُ ك
ب
ٱَّلِي ل إِله إِل هو ٱلمل ِك ٱلقدوس ٱلسلم ٱلمؤمِن ٱلمهي ِمن ٱلعزِيز
ِ ٱۡلبار ٱلمت
َ
ۡ
ۡ
ٓ
ُ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ ذ
َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َٰ َ ذ َ ذ
ُ ئ ٱل ۡ ُم َصو ُر َ ُّل ٱۡل ۡس َما ُء
َٰ َ ٱۡل ۡس
ن
ِ سبحن ٱّللِ عما ي
ِ
ِ هو ٱّلل ٱلخل ِق ٱۡلار٢٣ ۡشكون
َ
ۡ
َ ي ُ َسب ُح َ ُّلۥ َما ف ذ
ُ ٱۡلك
ُ ۡرض َو ُه َو ۡٱل َعز
َ ۡ يز
ِ ت َوٱۡل
]٢٦ ،٢٢ : ﴾ [احلِّش٢٤ ِيم
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ
ِ
ِ

“রতরন আল্লাহ। রতরন বুতীত প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই। রতরন োরয়ব
ও দৃ িু ান সবরকিু ি বুাপারি জ্ঞান িারিন। রতরন দয়া য়, পি দয়ালু ।
রতরন আল্লাহ। রতরন বুতীত প্রকৃত মকারনা ইলাহ মনই। রতরন ারলক,
রতরন পরবত্র, রতরন িারন্ত, রতরন রনিাপিারবধ্ায়ক, রতরন পিাক্র িালী,
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রতরন প্রবল, রতরন অরত রহ ারিত, তািা যারক িিীক রস্থি করি আল্লাহ
তা হরত পরবত্র ও

হান। রতরন আল্লাহ সৃ রিকতথা, উদ্ভাবনকতথা,

অবয়বদানকািী। তাাঁি িরয়রি সকল উি

না । আকি ণ্ডলী ও

পৃরথবীরত যা রকিু আরি সকরল তাাঁিই পরবত্রতা ও রহ া ম াষর্া করি।
রতরন পিাক্র িালী, প্রজ্ঞা য়।” [সূ িা আল-হািি, আয়াত: ২২-২৪]
এ আয়াতগুরলা আল্লাহি না স ূ হরক সাবুস্ত করি।
[২] িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি সু ন্নায় আল্লাহি না স ূ হ
সাবুস্ত কিাি বুাপারি অরনকগুরলা দলীল িরয়রি। এগুরলাি

রধ্ু

একরি হরলা আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু বর্থনা করিরিন, িাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
َّ ً َ
َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ ني
َ «إ َّن ََّّلل ت ْس َع ًة َوت ْسع
»اس ًما مائة إال َواح ًدا َم ْن أح َصاها دخل اْلَنة
“আল্লাহি িরয়রি রনিানব্বইরি না , একরি িাড়া একিতরি। ময বুরক্ত
এগুরলা যথাযথভারব কারজ লাোল, মস জান্নারত প্ররবি কিল।”23
আল্লাহি না স ূ হ এ সাংিুায় সী াবদ্ধ নয়। এি প্র ার্ হরলা - আব্দু ল্লাহ
ইবন াসউদ িারদয়াল্লাহু আনহু বর্থনা করিরিন ময, িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লা বরলরিন,
َ
ْ َْ َ َ َْ
َّ َ َ
َ َ َ
َ َْ َ
ْ ك بك ِّل
َ ْك َس َّمي
ت به نف َسك أ ْو أن َز ََله ِف كتَابك أ ْو َعل ْمتَه أ َح ًدا
اس ٍم هو ل
«أسأل
ْ
َ
ْ
َْ َ َ َ ْ ْ َََْ ْ َ َ َْ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ ْ َ َ ْ
»استَأث ْرت به ِف علم الغيْب عندك أن َتعل القرآن ربيع قلب
من خلقك أو
23

হাদীসরি ু িাফাকুন আলাইরহ। সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ২৭৩৬; সহীহ ু সরল ,
হাদীস নাং ৬৯৮৬।

 112 

“আর আপনাি কারি আপনাি মস সব নার ি উরসলায় মদা‘আ কিরি
মযসব না

আপনাি িরয়রি, ময নার

আপরন রনরজরক না কির্

করিরিন অথবা ময না আপরন আপনাি গ্ররন্থ নারযল করিরিন অথবা
আপনাি সৃ রিি কাউরক আপরন রিো রদরয়রিন রকাংবা আপনাি কারি
ময োরয়বী ইল

িরয়রি তারত আপরন ময না

মসগুরলাি উরসলায় আর

মিরি রদরয়রিন

প্রাথথনা কিরি ময, আপরন

হান আল-

কুিআনরক আ াি হৃদরয়ি রপ্রয় বসন্ত করি রদন।”24
আল্লাহি না স ূ রহি প্ররতুকরি না ই তাাঁি ময মকারনা একরি রসফাতরক
িার ল করি। অতএব, ‘আল-‘আলী ’ এ না রি ‘ইল ’ গুরর্ি প্র ার্
বহন কিরি। ‘আল-হারক ’ না রি রহক রতি প্র ার্ বহন কিরি।
‘আস-সার ‘উ’ ও ‘আল-বারিরু’ এ দু ’মিা না প্র ার্ বহন কিরি শ্রবর্
ও দৃ রিিরক্তি ওপি। এভান্দে প্রন্দযেকটি োম আল্লাহর এন্দককটি
নসফায ো গুন্দের প্রমাে েহে করমি। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ
ُ َ ََۡ
ٱّلل ذ
ۡ َ ُل َول َ ۡم ي
ۡ ِ َ ل َ ۡم ي٢ ٱلص َم ُد
ُ  ذ١ ٱّلل أَ َح رد
ُ ﴿قُ ۡل ُه َو ذ
ۢ كن ذ ُّلۥ ُك ُف ًوا أ َح ُد
 ولم ي٣ ول
]٨ ،١ : ﴾ [االخالص٤

24

হাদীসরি ু সনাদ গ্ররন্থ (৪৩১৮ নাং) ই া আহ দ বর্থনা করিরিন। ইবন রহব্বান
(৯৭২ নাং) এরক সহীহ হাদীস বরলরিন। এ হাদীসরি িািা প্র ারর্ত হয় ময, আল্লাহি
না রনিানব্বই মথরকও অরনক মবরি। অতএব, পূ বথবতথী রনিানব্বই নার ি হাদীসরি
িািা উরেিু হরে, ময বুরক্ত এ রনিানব্বইরি না রিিরব, মসগুরলা িািা আল্লাহরক
আহবান কিরব, আল্লাহি কারি মদা‘আ কিরব এবাং মসগুরলাি উসীলায় আল্লাহি
ইবাদাত কিরব মস জান্নারত প্ররবি কিরব। আি এরি এ রনিানব্বইরি নার ি
ফযীলত ও দবরিিু।
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“বল, রতরন আল্লাহ একক। আল্লাহ অ ু িারপেী। তাাঁি মকারনা সন্তান
মনই, রতরনও কারিা সন্তান নন। মকউই তাাঁি স কে নয়।” [সূ িা আলইিলাস, আয়াত: ১-৪]
আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু মথরক বরর্থত, রতরন বরলন, আনসারিি এক
মলাক সরজরদ কুবায় ই া রত কিরিল। যিরন মস মকারনা সূ িা রদরয়
সালাত শুরু কিত তিরন মস ‘কুল-হু আল্লাহু আহাদ’ সূ িারি পাি কিত।
এরি পাি মিষ কিাি পি মস এি সারথ আরিকরি সূ িা র লাত। মস
প্ররতুক িাক‘আরতই এিক কিত। তিন তাি সাথীিা এ বুাপারি
তাি সারথ কথা বলল। তািা বলল, তুর এই সূ িা রদরয় সালাত শুরু
করিা এিপি অনু একরি সূ িা র লাও কাির্ মতা াি কারি হয়ত এই
সূ িারি যরথি নয়। সু তিাাং হয় তুর এ সূ িা রদরয় পাি কিরব অথবা
এ সূ িা মিরড় অনু সূ িা পাি কিরব। তিন মস বুরক্ত বলরলন, ‘আর
সূ িা ইিলাস তুাে কিরত পািরবা না। যরদ মতা িা িাও তাহরল আর
মতা ারদি এভারবই ই া রত কিব। আি যরদ মতা িা অপিে করিা
তাহরল আর

মতা ারদিরক মিরড় যারবা।’ তারদি অরভ ত রিল মস

বুরক্ত তারদি রধ্ু সরবথাি বুরক্ত এবাং তারদি অপিে রিল ময, রতরন
িাড়া আি মকউ ই া রত কিরবন। যিন তারদি কারি নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লা

আসরলন তিন তািা তাাঁরক সাংবাদরি রদরলন।

তিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা তারক বলরলন, “মহ অ ু ক!
মতা ারক মতা াি বন্ধ্ুিা ময রনরদথি প্রদান কিরি তা পালন কিরত
রকরস মতা ারক রনরষধ্ কিরি? আি প্ররতুক িাক‘আরতই এ সূ িা
রনয়র ত পারি রকরস মতা ারক উিু দ্ধ কিরি?” তিন রতরন বলরলন,
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‘আর

এ সূ িারিরক ভারলাবারস।’ তিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ

ওয়াসাল্লা

তারক বলরলন, “এ সূ িাি প্ররত ভারলাবাসা মতা ারক

জান্নারত প্ররবি কিারব।”25
আরয়িা িারদয়াল্লাহু আনহা মথরক বরর্থত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লা এক বুরক্তরক একরি মিাি দসনু দরল মপ্রির্ কিরলন। মস
বুরক্ত তাি সাথীরদি রনরয় সালারতি ই া রত কিত এবাং মস ‘কুল-হু
আল্লাহ’ রদরয় সালাত মিষ কিত। যিন তািা রফরি আসল তিন তািা
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লার ি কারি রবষয়রি উরল্লি কিরল রতরন
বলরলন, “তারক রজরজ্ঞস করিা মকন মস এ কাজরি কিত?” তািা
তারক রজরজ্ঞস কিরল রতরন বলরলন, মকননা এ সূ িারি হরে আল্লাহি
গুর্, তাই আর

এ সূ িারি রদরয় পড়রত ভারলাবারস। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ ওয়াসাল্লা

বলরলন, “তারক এ সাংবাদ দাও ময, আল্লাহ

তা‘আলা তারক ভারলাবারসন।”26 অথথাৎ সূ িারি আল্লাহি গুর্াবলীরক
িার ল কিরি।
আল্লাহ তা‘আলা এ সাংবাদও রদরয়রিন ময, তাাঁি ু ি ণ্ডল িরয়রি। রতরন
বরলন,

ۡ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
َٰ ﴿ويب
]٢٧ : ﴾ [الرمحن٢٧ ٱۡلك َر ِام
ِ ق وجه ربِك ذو ٱۡلل ِل و

25

হাদীসরি ই া বু িািী তাি গ্ররন্থ বর্থনা করিরিন, হাদীস নাং ৭৪১।

26

সহীহ বু িািী, হাদীস নাং ৬৯৪০।
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“আি আপনাি িরবি মিহািা সোসহ স্থায়ী থাকরবন, রযরন সম্মারনত।”
[সূ িা আি-িাহ ান, আয়াত: ২৭]
এ সাংবাদও রদরয়রিন ময, তাাঁি দু ’মিা হাত িরয়রি। রতরন বরলরিন,
ُ “ ﴿ل َِما َخلَ ۡقআ াি দু ’হাত রদরয় আর যা সৃ রি
]٧٨ :ت ب ِ َي َد ذي ﴾ [ص
َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َۡ
করিরি।” [সূ িা মসায়াদ, আয়াত: ৭৫] ﴾ ان
ِ “ ﴿بل يداه مبسوطتবিাং তাাঁি
দু ই হস্ত প্রসারিত।” [সূ িা আল- ারয়দাহ, আয়াত: ৬৪]
রতরন এ সাংবাদও রদরয়রিন ময, রতরন সন্তুি হন, রতরন ভারলাবারসন,
রতরন মক্রাধ্ারিত হন, রতরন িাোরিত হন ইতুারদ আরিা অরনক গুর্াবলী
িরয়রি মযগুরলা রদরয় আল্লাহ রনরজরক বর্থনা করিরিন অথবা তাাঁি
িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা
আি আল্লাহি ময সকল না

তাাঁি বুাপারি বর্থনা করিরিন।

ও গুর্াবলী সাবুস্ত কিাি মেরত্র

িিী‘আরতি দলীল িরয়রি মসগুরলাি ওপি রবরবরকি রনম্নরলরিত
দলীলও প্র ার্ বহন কিরি:
[১] রবরভন্ন প্রকাি, নানা পাথথকু ও রনজ রনজ কতথবু আদারয় রনজস্ব
িৃ ঙ্খলা রনরয় এই ময রবিাল সৃ রিজেত িরয়রি এবাং তারদি জনু মদওয়া
রনধ্থারিত পরিকল্পনা অনু যায়ী তািা িলরি মসসব রকিু ই হান আল্লাহি
হে, সা থথ, কুদিত ও তাাঁি জ্ঞান-রহক ত-ইোি ওপি প্র ার্ বহন
কিরি।
[২] ইহসান এবাং দয়া প্রদিথন, েরত অপসাির্, রবপদ মথরক উদ্ধাি
এ সকল রকিু ই আল্লাহি িহ ত, দয়া, করুর্া ও হরেি প্র ার্ বহন
কিরি।
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[৩] পাপীরদি িারস্ত এবাং তারদি মথরক প্ররতরিাধ্ গ্রহর্, তারদি প্ররত
আল্লাহি মক্রাধ্ ও আল্লাহি ৃ র্াি প্র ার্ বহন কিরি।
[৪] আি অনু েত মলাকরদি সম্মারনত কিা এবাং তারদি পুিস্কৃত কিা
তারদি প্ররত আল্লাহি সন্তুরি ও ভারলাবাসাি প্র ার্ বহন কিরি।
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রিতীয়ত: আল্লাহি না ও রসফাতস ূ রহি বুাপারি আহরল সু ন্নাত
ওয়াল জা া‘আরতি নীরত
পূ বথবতথী আরল ের্ ও তারদি অনু সািী আহরল সু ন্নাত ওয়াল
জা া‘আরতি নীরত হরে আল্লাহি না স ূ হ ও তাাঁি গুর্াবলী আলকুিআন ও সু ন্নায় মযভারব এরসরি মসভারব সাবুস্ত কিা। তারদি নীরত
গুরলা রনম্ন বরর্থত রনয়র ি উপরি স্থারপত:
[১] তািা আল-কুিআন ও সু ন্নায় আল্লাহি না স ূ হ ও গুর্াবলী মযভারব
এরসরি মসভারবই সাবুসত্ম করি থারকন এবাং এ না

ও গুর্াবলীি

িব্দস ূ হ ময অথথ প্রদান কিরি তাও তািা সাবুস্ত করি থারকন। তািা
এ না ও গুর্াবলীি প্রকািু অথথ মথরক এগুরলারক পৃথক করিন না।
এসব িব্দ ও অথথরক তাি স্থান মথরক পরিবতথনও করিন না।
[২] তািা এ না ও গুর্াবলীগুরলাি সারথ ািলু রকি গুর্াবলীি তুলনীয়
হওয়ারক অস্বীকাি করিন। ময ন, আল্লাহ তা‘আলা বরলরিন,
َشءر َو ُه َو ذ
ُ يع ۡٱۡلَ ِص
ُ ٱلس ِم
ۡ َ ﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
]١١ : ﴾ [الشورى١١ ۡي
“তাাঁি রতা মকারনা রকিু ই মনই। রতরন সবথরশ্রাতা ও সবথদ্রিা।” [সূ িা
আি-শুিা, আয়াত: ১১]
[৩] আল্লাহ তা‘আলাি না স ূ হ ও গুর্াবলী সাবুস্ত কিাি মেরত্র তািা
আল-কুিআন ও সু ন্নায় যা এরসরি তা অরতক্র

করি অনু মকারনা

বক্তবু মপি করিন না। সু তিাাং আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ ল ময না

ও

গুর্াবলী সাবুস্ত করিরিন তািা তা সাবুস্ত করিন। আল্লাহ ও তাাঁি
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িাসূ ল যা অস্বীকাি করিরিন তািা তা অস্বীকাি করিন। আি আল্লাহ
ও তাাঁি িাসূ ল আল্লাহ সম্পরকথ ময রবষরয় িুপ রিরলন তািাও মস রবষরয
িুপ মথরকরিন।
[৪] তািা রবশ্বাস করিন ময, আল্লাহি না

ও গুর্াবলী সাংক্রান্ত ময

বক্তবু কুিআরন এবাং সু ন্নায় এরসরি তা ু হকা

বা সু দৃঢ় বক্তরবুি

অন্তভুথক্ত, যাি অথথ মবাধ্ে ু এবাং যাি বুািুা প্রদান কিা যায় এবাং তা
অরবাধ্ে ু ু তািারবহ আয়াতস ূ রহি অন্তভুথক্ত নয়। সু তিাাং মবাধ্ে ু
নয় এ যু রক্তরত তািা মসসব না ও রসফারতি অথথ আল্লাহি প্ররত অপথর্
করি না; ময ন তারদি প্ররত র থুারিাপকািী একদল মলাক তারদিরক
অপবাদ রদরয় থারক, অথবা তারদি নীরত ালা জানা না থাকাি কািরর্
স কালীন করতপয় মলিক বা গ্রন্থকাি তারদি প্ররত ময কিাে করি
থারক।
[৫] তািা আল্লাহ তা‘আলাি গুর্াবলীি কাইরফয়াত তথা অবয়ব বা ধ্ির্
আল্লাহি কারিই অপথর্ করি থারকন এবাং এ বুাপারি তািা মকারনা
রিন্তা-েরবষর্া করি না।
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তৃতীয়ত: যািা আল্লাহি না ও রসফাতরক অস্বীকাি করি অথবা এি
রকয়দাংি অস্বীকাি করি তারদি কথাি অপরনাদন।
এ ধ্িরনি মলাক রতন ভারে রবভক্ত:
[১] জাহর য়া: তািা হরে জাহ ইবন সাফওয়ান-এি অনু সািী। এিা
আল্লাহি সকল না এবাং রসফাতরক অস্বীকাি করি।
[২] ু ‘তারযলা: তািা ওয়ারসল ইবন ‘আতা-এি অনু সািী, রযরন হাসান
আল-বাসিীি দবিক মথরক রবরেন্ন হরয় রেরয়রিরলন। এিা আল্লাহি
না সাবুস্ত করি এ রবশ্বারসি রভরিরত ময, এগুরলা যাবতীয় অথথ মথরক
ু ক্ত িব্দ ালা াত্র। আি তািা আল্লাহি সকল গুর্াবলীরক অস্বীকাি
করি।
[৩] আিা‘ইিাহ ও

াতুরিরদয়ুাহ এবাং তারদি অনু সািীবৃ ে: এিা

আল্লাহি সকল না

এবাং রকিু রসফাতরক সাবুস্ত করি আি

বাকীগুরলারক অস্বীকাি করি। ময সাংিরয়ি ওপি রভরি করি তািা
তারদি তবাদরক দাাঁড় করিরয়রি তা হরে, তারদি ধ্াির্া অনু যায়ী এ
স স্ত রসফাত সাবুস্ত কিরল আল্লাহি সৃ রিি সারথ আল্লাহি রনরজিই
তুলনা হরয় পরড়। ফরল তা মথরক আ ারদি সরি যাওয়া উরিত; মকননা
ািলু রকি অরনকরকই আল্লাহি মস স স্ত না িািাও না কির্ কিা
হয় এবাং আল্লাহি মস স স্ত রসফাত বা গুর্াবলী িািাও তারদি গুর্
বর্থনা কিা হয়। এি ফরল তারদি ধ্াির্া অনু যায়ী না এবাং রসফারতি
িব্দ ও অরথথি রধ্ু উভরয়ি একরি তুলনা ও অাংিীদারিে সৃ রি হওয়াি
কািরর্ তারদি হাকীকত তথা ূ ল অরথথি রধ্ু তুলনা ও অাংিীদারিে
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অপরিহাযথু হরয় পরড়। এরত তারদি দৃ রিরত িারলরকি সারথ ািলু রকি
তুলনাও অবিুম্ভাবী হরয় পরড়। ফরল এ মথরক পরিত্রার্ পাওয়াি জনু
তািা দু ’মিাি ময মকারনা একরি পথ অবলবন করিরিএক: তািা এ সকল না ও গুর্াবলীি বুাপারি কুিআন ও হারদরসি
ময বক্তবু িরয়রি, মসগুরলারক তারদি প্রকািু অথথ মথরক তা’রবল বা
রভন্নিারত প্রবারহত করি; ময ন তািা ওয়াজহ্ বা ু ি ণ্ডলরক তা’রবল
বা রভন্ন িারত প্রবারহত করি আল্লাহি জাত বা সো িািা, ইয়াদমক
তা’রবল করি রনয়া ত িািা।
দু ই: তািা না ও রসফাত সম্পরকথত কুিআন ও হারদরসি বক্তবুগুরলারক
আল্লাহি প্ররত স পথর্ করি এবাং বরল ময, এগুরলা িািা রক উরেিু
আল্লাহই ভারলা জারনন, আ ারদি মবাধ্ে ু নয়। আি এ আকীদা তািা
মপাষর্ করি ময, এ না এবাং গুর্াবলী সম্পরকথ কুিআন ও হারদরসি
বক্তবুস ূ হ িািা প্রকািু অথথ বুোরনা হয় রন।27
আল্লাহি না

এবাং রসফাত যািা প্রথ

অস্বীকাি করিরি বরল জানা

মেরি, তািা হরে আিরবি করতপয় ু িরিক। আল্লাহ যারদি বুাপারি
এ বার্ী নারযল করিরিরলন,

27

পূ রবথই বলা হরয়রি ময, এরি সরিক পদ্ধরত নয়, এরি ভুল রবশ্বাস। কাির্, আল্লাহ
তা‘আলাি কুিআন ও িাসূ রলি সু ন্নাত মকারনা ধ্াাঁধ্াাঁ গ্রন্থ নয় ময, এিারন এ ন রকিু
থাকরব ময, তাি প্রকািু অথথ কিা যারব না, আি তাি অথথ বু ো যারব না।
[সম্পাদক]
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َ ٓ َۡ َ ٓ َُ ر َۡ ُ َ َۡ ُ ذ
َ َ ٓ
َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
ۡ َف أُ ذمة قَ ۡد َخل
ِٓ ك
ِي أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ َۡلك
ت مِن قبل ِها أمم َِلتل َوا علي ِهم ٱَّل
﴿كذل ِك أرسلن
َ ُُ ۡ َ ۡ ُ َ
ون ب ذ
]٣١ :ٱلرَٰمۡح ﴾ [الرعد
ِ وهم يكفر
“অনু রূপভারব মতা ারক পারিরয়রি এ ন এক জারতি রধ্ু যাি পূ রবথ
আরিা বহু জারত অরতবারহত হরয় মেরি, মযন আর মতা াি কারি যা
ওহীরূরপ মপ্রির্ করিরি তা তুর তারদি কারি রতলাওয়াত কি। অথি
তািা িহ ারনি প্ররত কুফুিী ও অস্বীকৃরত জ্ঞাপন করি।” [সূ িা আিিা‘দ, আয়াত: ৩০]
এ আয়ারতি িারন নযু ল হরে, কুিাইিিা যিন শুনরত মপল ময,
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা ‘আি-িাহ ান’ না রি উরল্লি
কিরিন তিন তািা তা অস্বীকাি কিল। আল্লাহ তিন তারদি বুাপারি
َ ُُ ۡ َ ُۡ َ
ون ب ذ
নারযল কিরলন ﴾ ٱلرَٰمۡح
ِ “ ﴿وهم يكفرতািা িাহ ারনি প্ররত কুফুিী
ও অস্বীকৃরত জ্ঞাপন কিরি”। ইবন জারিি বরলন ময, এরি রিল
হুদায়রবয়াি সরন্ধ্ি স য় যিন িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা
এবাং তারদি

ধ্ুকাি সরন্ধ্ি রবষরয় মলিক রলিরিল, “রবসর ল্লারহি

িাহ ারনি িাহী ”। যখে কুরাইশরা েন্দলনিল, ‘িাহ ান’ না রি
মতা আ ারদি জানা মনই।
ইবন জারিি ইবন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক আরিা বর্থনা করিন
ময, িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা সাজদািত অবস্থায় মদা‘আ
কিাি স য় বলরিরলন, ইয়া িাহ ান! ইয়া িাহী ! তিন ু িরিকিা
বলল, এ বুরক্ত ধ্াির্া করি ময, মস এক সোরক আহ্বান করি অথি
মস মতা দু ’জনরক আহ্বান কিরি। তিন নারযল হরলা,
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َ
َ
ۡ َ َذ
ُ ۡ ُ
ٱد ُعوا ذ
ُ ۡ ٱلر ۡح َمَٰ َن أ ٗيا ذما تَ ۡد ُعوا فَلَ ُه ۡٱۡل ۡس َما ٓ ُء
َٰ َ ٱۡل ۡس
:ن ﴾ [االرساء
ِ﴿ق ِل ٱدعوا ٱّلل أو
]١١١

“আপরন বলু ন ময, মতা িা আল্লাহরক আহ্বান করিা বা িাহ ানরক
আহ্বান করিা, যারকই মতা িা আহ্বান করিা না মকন তাি মতা িরয়রি
সু েি সু েি না ।” [সূ িা আল-ইসিা, আয়াত: ১১০]
আল্লাহ তা‘আলা সূ িা ফুিকারনি রধ্ু বরলরিন,
َ َ
ِلرَٰمۡح قَالُوا َو َما ذ
ِيل ل َ ُه ُم ْۤاوُدُجۡسٱ ل ذ
]٤١ :ٱلر ۡح َمَٰ ُن ﴾ [الفرقان
﴿ِإَوذا ق
“যিন তারদিরক বলা হয় মতা িা িাহ ারনি উরেরিু সাজদাহবনত
হও তিন তািা বরল িাহ ান মক?” [সূ িা আল-ফুিকান, আয়াত: ৬০]
এ

ু িরিক বুরক্তিাই হরে জাহর য়া,

ু ‘তারযলা, আিা‘ইিা এ ন

প্ররতুক অস্বীকািকািীি পূ বথসুিী, যািা আল্লাহি মস সব না

ও

গুর্াবলীরক অস্বীকাি করি ময সব না রতরন রনরজই সাবুস্ত করিরিন
অথবা তাাঁি িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

তাাঁি জনু সাবুস্ত

করিরিন।
আি তািা ( ু িরিকিা) িািাপ উিিসু িীি জনু কতই না িািাপ
পূ বথসুিী।
আল্লাহি না

ও গুর্াবলী সম্পরকথ এ ভ্রান্ত দলগুরলাি রবরুরদ্ধ

করয়কভারব জওয়াব মদওয়া মযরত পারি।
প্রথ

জওয়াব: আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা তাাঁি রনরজি জনু

অরনকগুরলা না

ও গুর্াবলী সাবুস্ত করিরিন এবাং তাাঁি জনু তাাঁি
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িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা ও মসসব না ও গুর্াবলী সাবুস্ত
করিরিন। সু তিাাং মসগুরলা বা তাি রকয়দাংিরক অস্বীকাি কিা আল্লাহ
এবাং তাাঁি িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা যা সাবুস্ত করিরিন তা
অস্বীকাি কিািই িার ল। আি এ কাজরি আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ রলি
রবরুদ্ধািাির্ কিািই না ান্তি।
রিতীয় জবাব:

ািলু রকি

রধ্ু এ গুর্াবলীি অরস্তে থাকাি কািরর্

রকাংবা ািলু রকি মকউ মকউ এসব নার ি মকারনা মকারনারি িািা না
িািাি কািরর্ আল্লাহ ও তাাঁি সৃ রিি

রধ্ু সাদৃ িু হওয়া ম ারিই

অপরিহাযথ হয় না। মকননা আল্লাহি িরয়রি এ ন সব না ও গুর্াবলী
যা তাাঁি জনুই রনরদথি। আি ািলু রকিও িরয়রি এ ন না ও গুর্াবলী
যা তারদি জনু রনরদথি। ময ন আল্লাহি এ ন এক সো িরয়রি যা
ািলু রকি সোি সারথ সাদৃ িুপূ র্থ নয়। সু তিাাং তাাঁি মযসব না
গুর্াবলী িরয়রি তাও
নয়। না

ািলু রকি না

এবাং সাধ্াির্ অরথথি

ও

ও গুর্াবলীি সারথ সাদৃ িুপূ র্থ

রধ্ু র রলত হওয়াি িািা এগুরলাি

ূ ল প্রকৃরতরত র রলত হওয়ারক অপরিহাযথ করি না। আল্লাহ রনরজই
রনরজি না রদরয়রিন ‘আল-‘আলী ’ ও ‘আল-হালী ’। অথি রতরন তাাঁি
মকারনা মকারনা বাোরক ‘আলী ’ নার অরভরহত করিরিন ময ন রতরন
বরলরিন,
َُ
ُ “ ﴿ َوب َ ذআি তািা তাাঁরক জ্ঞানী একরি সন্তারনি
﴾ ٢٨ ۡشوهُ بِغلَٰم َعل ِيم
সু সাংবাদ রদল।” [সূ িা আয-যারিয়াত, আয়াত: ২৮]
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এিারন জ্ঞানী সন্তান বলরত ইসহাক আলাইরহস সালা রক বুোরনা
হরয়রি। অনু আরিক বাোরক রতরন না রদরয়রিন ‘হালী ’। ময ন,
َُ َۡ ََ ذ
রতরন বরলরিন, ﴾ ١٠١ ۡشنَٰ ُه بِغلَٰم َحل ِيم
“ ﴿فبআি আ িা তাাঁরক সু সাংবাদ
রদলা

একজন সহনিীল সন্তারনি।” [সূ িা আস-সাফফাত, আয়াত:

১০১] এিারন সহনিীল সন্তান বলরত ঈস াইল আলাইরহস সালা রক
বুোরনা হরয়রি। এিারন ‘আল-‘আলী ’ ও আলী এক নয় ময রনভারব
‘আল-হালী ’ ও হালী এক নয়।
আল্লাহ রনরজরক না রদরয়রিন ‘আস-সার ‘ই’ এবাং ‘আল-বািীি’ বরল।
ময ন রতরন বরলরিন,
َ ٱّلل ََك َن َسم
ٗ يعۢا بَ ِص
َ “ ﴿إ ذن ذরনিয় আল্লাহ সবথরশ্রাতা ও সবথদ্রিা।”
﴾٥٨ ۡيا
ِ
ِ
[সূ িা আন-রনসা, আয়াত: ৫৮]
রতরন তাাঁি রকিু রকিু বাোরক সার ‘ই এবাং বািীি নার

অরভরহত

করিরিন। ময ন রতরন বরলরিন,
ۡ َ َۡ َ ذ
َ ج َع ۡل َنَٰ ُه َسم
َ َنس َن مِن ن ۡط َفة أ َ ۡم َشاج نذ ۡب َتل ِيهِ ف
ً يعۢا بَ ِص
َٰ َ ٱۡل
﴾ ٢ ۡيا
ِ
ِ ﴿إِنا خلقنا
]٢ :[االنسان

“অ িা মতা ানু ষরক সৃ রি করিরি র রলত শুক্ররবেু হরত, তারক পিীো
কিাি জনু। এ জনু আ িা তারক করিরি শ্রবর্িরক্ত সম্পন্ন ও
দৃ রিবান।” [সূ িা আল-ইনসান, আয়াত: ২] এিারন উরল্লরিত সা ীয়‘ বা
‘শ্রবর্িরক্ত সম্পন্ন’ আি ‘আস-সার য়’ একিক নয়। আবাি ‘বািীি’
বা দৃ রিবান ও ‘আল-বািীি’ অনু রূপ নয়, উভরয়ি রধ্ু পাথথকু আরি।

 125 

আল্লাহ তা‘আলা রনরজরক না

রদরয়রিন ‘আি-িাউফ’ এবাং ‘আি-

িাহী ’ বরল। রতরন বরলরিন,

ََ ُ ر
َ “ ﴿إ ذن ذরনিয় আল্লাহ ানু রষি প্ররত দয়ালু
وف ذرح ر
ِ ٱّلل بِٱَلذ
﴾ ٦٥ ِيم
اس لرء
ِ

ও করুর্া য়।” [সূ িা আল-হজ, আয়াত: ৬৫] অপিরদরক রতরন তাাঁি
মকারনা মকারনা বাোরক ‘িাউফ’ এবাং ‘িাহী ’ বরল অরভরহত করিরিন।
রতরন বরলরিন,
ُ َ ۡ ََ ۡ َ َٓ ُ ۡ َ ُ ر
ُ َ
ُ
يز َعلَ ۡيهِ َما َعنِت ۡم َحر ر
سِك ۡم َعز ر
يص َعل ۡيكم
نف
﴿لقد جاءكم رسول مِن أ
ِ
ِ
ُۡ ۡ َ َُ ر
وف ذرح ر
]١٢٥ : ﴾ [اَلوبة١٢٨ ِيم
بِٱلمؤ ِمن ِي رء
“রনিয় মতা ারদি কারি এরসরি মতা ারদি ধ্ু মথরক একজন িাসূ ল।
মতা ারদিরক যা রবপন্ন করি তা তাাঁি কারি কিদায়ক। রতরন মতা ারদি
েলকা ী,

ু র নরদি প্ররত দয়াদ্রথ ও পি

দয়ালু ।” [সূ িা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ১২৮]
এিারনও এ ‘িাউফ’ মস আি-িাউরফি ত নয় যা আল্লাহি না এবাং
এ ‘িাহী ’ মস আি-িাহীর ি রতাও নয় যা আল্লাহি না ।
অনু রূপভারব আল্লাহ রনরজি অরনক গুর্ বর্থনা করিরিন এবাং একইরূপ
গুরর্ি বর্থনা রতরন তাাঁি মকারনা মকারনা বাোি মেরত্রও করিরিন।
ۡ
َ ُ ُ ََ
ۡ َ ِ ون ب
ময ন রতরন বরলরিন, ﴾ٓشء م ِۡن عِل ِمهِۦ
“ ﴿ول ُيِيطতািা তাাঁি
জ্ঞারনি মকারনা রকিু ই পরিরবিন কিরত পারি না।” [সূ িা আলবাকািাহ, আয়াত: ২৫৫]
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রতরন তাাঁি রনরজরক জ্ঞারনি গুরর্ গুর্ারিত করিরিন। আবাি রতরন তাাঁি
ٓ
বাোরদিও জ্ঞান আরি বরল বর্থনা করিরিন। রতরন বরলরিন, ﴿ َو َما
ٗ َ ۡ ۡ ذ
ُ “ أُوتমতা ারদিরক িুব ক জ্ঞানই প্রদান কিা
﴾ ٨٥ ِيتم م َِن ٱلعِل ِم إِل قل ِيل
َ َ
হরয়রি।” [সূ িা আল-ইসিা, আয়াত: ৮৫] রতরন আরিা বরলন, ﴿ َوف ۡوق
“ ُك ذِي ع ِۡلم َعل رপ্ররতুক জ্ঞানীি ওপি িরয়রি এক হা জ্ঞানী।”
﴾ ٧٦ ِيم
ِ
ۡ ۡ ُ ُ َ ََ َ ذ
[সূ িা ইউসু ফ, আয়াত: ৭৬] রতরন আরিা বরলন, ِين أوتوا ٱلعِل َم
﴿وقال ٱَّل
﴾“যারদিরক জ্ঞান মদওয়া হরয়রিল তািা বলল।” [সূ িা আল-কাসাস,
আয়াত: ৮০] রতরন রনরজি িরক্তি গুরর্ি কথা উরল্লি করি বরলরিন,
َ “ ﴿إ ذن ذরনিয় আল্লাহ িরক্তিালী ও পিাক্র িালী।”
ٱّلل لَ َقوي َعز ر
﴾٤٠ يز
ِ
ِ
ِ
ُ ذ ذَ َُ ذ
[সূ িা আল-হাজ, আয়াত: ৪০] রতরন আরিা বরলন, ٱلر ذزاق
﴿إِن ٱّلل هو
ُ “ ُذو ۡٱل ُق ذوة ِ ٱل ۡ َمتরনিয় আল্লাহ রিরজকদাতা, িরক্ত ান
﴾ ٥٨ ِي

পিাক্র িালী।” [সূ িা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৮] আবাি রতরন তাাঁি
বাোরদি মেরত্রও িরক্তি কথা উরল্লি করিন। রতরন বরলন,
ذُ ذ
ُ ٗ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ََ َ
۞ٱّلل ٱَّلِي خلقكم مِن ض ۡعف ث ذم َج َعل ِم ۢن َب ۡع ِد ض ۡعف ق ذوة ث ذم َج َعل ِم ۢن َب ۡع ِد
﴿
َٗۡ َ َ ٗۡ َ ُذ
]٨٦ :قوة ضعفا وشيبة ﴾ [الروم
“আল্লাহই মতা ারদিরক দূ বথল মথরক সৃ রি করিরিন তািপি দূ বথলতাি
পরিই িরক্ত রদরয়রিন। তািপি িরক্ত মদওয়াি পি আবািও দূ বথলতা
ও বাধ্থকু রদরয়রিন।” [সূ িা আি-রূ , আয়াত: ৫৪] এ িক আরিা
অরনকগুরলা আয়াত িরয়রি।
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এ কথা সবাি জানা ময, আল্লাহি না স ূ হ ও তাাঁি গুর্াবলী তাাঁি সারথ
রনরদথি এবাং তাাঁিই উপরযােী। আি সৃ রিজেরতি না ও গুর্াবলী তারদি
সারথই রনরদথি ও তারদি উপরযােী। অতএব, না এবাং অরথথি রধ্ু
একিক হওয়াি িািা তাি হাক্বীকত ও ূ রলি রধ্ু একিক হওয়া
অপরিহাযথ হয় না। মকননা দু ’মিা একই না
একই গুর্ রবরিি দু ই বুরক্ত একিক

রবরিি দু ই বুরক্ত এবাং

হওয়ািা অপরিহাযথ নয় এিা

স্পি।
তৃতীয় জবাব: যাি মকারনা পরিপূ র্থ গুর্াবলী মনই মস ইলাহ হওয়াি
মযােুতা িারি না। এজনুই ইবিাহী আলাইরহস সালা তাাঁি বাবারক
ُ ِ “ ﴿ل َِم َت ۡع ُب ُد َما َل ي َ ۡس َم ُع َو َل ُي ۡبআপরন মকন এ ন বস্তুি
বরলরিরলন, ﴾ ص
ইবাদাত কিরিন যা শুরনও না মদরিও না?” [সূ িা ািইয়া , আয়াত:
৪২] যািা মো-বািু রিি ইবাদাত করিরিল তারদি জবাব রদরত রেরয়
َ
َ َذ
ً
ََ
َ
আল্লাহ তা‘আলা বরলরিন, ﴾ ﴿أل ۡم يَ َر ۡوا أن ُهۥ ل يُكل ُِم ُه ۡم َول َي ۡهدِي ِه ۡم َسبِيل ا
“তািা রক মদরি রন ময, এ মো-বািু িরি তারদি সারথ কথা বলরত পারি
না এবাং তারদিরক মকারনা পথও মদিারত পারি না?” [সূ িা আলআ‘িাফ, আয়াত: ১৪৮]
িতুথথ জবাব: আল্লাহি জনু গুর্াবলী সাবুস্ত কিা তাাঁি পরিপূ র্থতাি
পরিিায়ক। আি এ গুর্াবলী তাাঁি মথরক অস্বীকাি কিা তাাঁি মেরত্র
ত্রুরি সৃ রিকািী। মকননা যাি মকারনা গুর্ মনই মস হয়ত অরস্তেহীন
অথবা ত্রুরিপূ র্থ। আল্লাহ এসব রকিু মথরকই পরবত্র।

 128 

পঞ্চ জবাব: আল্লাহি গুর্াবলীস ূ হরক তাি প্রকািু ও স্পি অথথ মথরক
তারবল কিাি মকারনা দলীল মনই। তাই তারবল কিািা বারতল বরল
ের্ু। আি মবাধ্ে ু নয় এ যু রক্তরত এ গুর্াবলীগুরলাি অথথ আল্লাহি
কারি স পথর্ কিা অথথাৎ ‘আল্লাহই ভারলা জারনন’ এ কথা বলাি িািা
এিা অপরিহাযথ হয় ময, আল্লাহ তা‘আলা কুিআরন আ ারদিরক এ ন
বক্তবু িািা সরবাধ্ন করিরিন যাি অথথ আ িা বুরে না। অথি রতরন
আ ারদিরক তাাঁি না

ধ্রি ডাকাি জনু রনরদথি প্রদান করিরিন।

সু তিাাং আ িা রকভারব তাাঁরক এ ন রকিু িািা ডাকরবা যাি অথথ আ িা
জারন না? আ ারদিরক পুরিা কুিআন রনরয় রিন্তা েরবষর্া কিাি রনরদথি
দান কিা হরয়রি। রতরন রকভারব আ ারদিরক এ ন রকিু রনরয় রিন্তাভাবনাি রনরদথি প্রদান করিন যাি অথথ আ িা বুরে না?
এসব রকিু মথরক এিা স্পি হরয় মেরি ময, আল্লাহি না স ূ হ এবাং
তাাঁি গুর্াবলী অবিুই মযভারব তাাঁি জনু উপরযােী হয় মসভারব তাাঁি
জনু সাবুস্ত কিািা অতুন্ত জরুিী। তরব পািাপারি ািলু রকি সারথ
সাদৃ িুপূ র্থ হওয়ারক অস্বীকাি কিরত হরব। ময ন, আল্লাহ তা‘আলা
বরলরিন,

َشءر َو ُه َو ذ
ُ يع ۡٱۡلَ ِص
ُ ٱلس ِم
ۡ َ ﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
]١١ : ﴾ [الشورى١١ ۡي

“মকান রকিু ই তাাঁি রতা মনই, রতরন সবথরশ্রাতা, সবথদ্রিা।” [সূ িা আিশুিা, আয়াত: ১১]
অতএব, রতরন মকারনা রকিু তাাঁি সারথ সাদৃ িুপূ র্থ হওয়ারক অস্বীকাি
করিরিন এবাং তাাঁি রনরজি জনু শ্রুরতিরক্ত ও দৃ রিিরক্তরক সাবুস্ত
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করিরিন। এ িািা বুো মেল ময, রসফাত সাবুস্ত কিাি িািা সাদৃ িুপূ র্থ
হওয়া অপরিহাযথ হয় না এবাং এিাও বুো মেল ময, সাদৃ িু অস্বীকাি
করিই রসফাতরক সাবুস্ত কিরত হরব। এিাই হরে আল্লাহি না স ূ হ
ও গুর্াবলীি মেরত্র অস্বীকাি ও সাবুস্ত কিাি বুাপারি আহরল সু ন্নাত
ওয়াল জা া‘আরতি নীরতকথাি অথথ অথথাৎ মকারনা সাদৃ িু স্থাপন িাড়াই
তাাঁি গুর্াবলী সাবুস্ত কিরত হরব এবাং বারতল কিা িাড়াই তাাঁি
গুর্াবরলরক পরবত্র িািরত হরব।
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এ বইরিরত ইসলা ী আকীদাি পরিরিরত, আরলািু
রবষয় অতুন্ত প্রােলভারব তুরল ধ্িা হরয়রি। ইসলা ী
আকীদাি

গুরুেপূ র্থ

অাংি

তাওহীদ

সম্পরকথত

রবস্তারিত আরলািনা মপি কিা হরয়রি আল-কুিআন
ও সহীহ হাদীরসি আরলারক।
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