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আল্লায ওয ঈভান 

   

আল্লা তা‘আরা তায ফান্দাদদযদক অদের অনুকম্পায় ঢেদক ঢযদেদেন। িদর-স্থদর, তাদদয যীয ও জযাদবে তথা 
ভগ্র ৃজথফীদত প্রকায-অপ্রকায অংেয জন‘আভত েজিদয় জদদয়দেন তাদদয করযাদে। আল্লা তা‘আরা ফদরন,  

 ﴿ ًۡ َ ل
َ
ْۡۡأ ا نۡ ۡثََرو 

َ
َۡۡأ رَۡۡٱّلل  اۡىَُكًَۡشخ  َمََٰوَٰتِِۡۡفٌۡۡ  اۡٱلص  ٌَ ۡرِضِۡۡفَۡۡو

َ َبؼَۡۡٱۡل  ش 
َ
ًۡ َۡوأ ۥَۡغيَي ُك ُّ ٍَ َِٓرةۡ َُِۡػ َِة  َۡۡظَٰ  [٤٢/ للهان] ﴾َۡوَباِط

“ঢতাভযা জক ঢদে না নদবাভণ্ডর ও বূ-ভণ্ডদর মা জকেু আদে আল্লা তা‘আরা তায ফই ঢতাভাদদয অধীনস্ত কদয 
জদদয়দেন, আয ঢতাভাদদয প্রজত তায প্রকায ও অপ্রকায জন‘আভতভূ জযূেে কদয জদদয়দেন।” [ূযা রুকভান, 
আয়াত: ২০]  

অনযত্র ফদরন,  

َُٰكً﴿ ََِۡوَءاثَى اُۡكٌِّّۡۡ ٔهُ ٌَۡۡ ٍُ ُ ۡل 
َ
ِْۡۡإَونَۡشأ وا َتَۡۡتُػدُّ ٍَ ُِِۡۡػ  ٓ َۡۡلۡۡٱّلل  ا َْ ََۡۡإِنۡ ُُۡت ُصٔ نَسَٰ ِ

ار ۡۡىََظئُم ۡۡٱۡل   [٥٦/ ابراهيم] ﴾٣٤َۡنف 

“মা ঢতাভযা ঢেদয়ে, তায প্রদতযকজি ঢথদকই ঢতাভাদদযদক জতজন জদদয়দেন। মজদ আল্লায জন‘আভত জদফ কদয ঢদে, 
তদফ গুদে ঢল কযদত াযদফ না। জনশ্চয় আল্লা ক্ষভাীর, দয়ারু।” [ূযা ইফযাীভ, আয়াত: ৩৪]  

তদফ ফান্দায ওয ফদেদয় ফি জন‘আভত দরা নফী-যূর ঢপ্রযে কযা, জকতাফ অফতীেে কযা ও ইরাদভয জদায়াত 

দান কযা। এ জন‘আভদতয দাজফ দরা, আল্লা তা‘আরায প্রায ক-অজধকায জফলদয় ভযক জ্ঞানািেন ও মথামথবাদফ তা 
প্রদয়াদেয ফযাাদয মত্নফান ওয়া। আল্লা তা‘ আরায গুরুত্বূেে কভূদয প্রথভজি দরা, তায ওয ঈভান; মা গ্রজথত 

দফ হৃদদয়য েবীদয এফং মায অজবফযজি ঢোোঁদি াদফ ফাজযক আেযদে। 
  

আল্লা তা‘আরায ওয ঈভান োযজি জফলয়দক অন্তবুেি কদয: 

প্রথভত: আল্লা তা‘আরায অজস্তদত্বয ওয ঈভান: 

আল্লা আদেন, জেদরন, থাকদফন। হৃদদয়য েবীদয কজিনবাদফ এ জফবা ঢালে কযায নাভই আল্লায অজস্তদত্বয প্রজত 

জফবা। এ জফবা ঢকাদনা অরীক ধাযো প্রূত নয়; ফযং এয দক্ষ যদয়দে অংেয দরীর। উদাযেত আল্লা 

তা‘আরায ৃজিিেৎ ও এদত জিয় জনেুোঁত জযোরনা দ্ধজত আল্লা তা‘আরায অজস্তত্ব জনদদেক একজি ফি প্রভাে। স্রিা 
োিা ঢকাদনা জকেুই জনদিদক অজস্তদত্ব আনদত াদয না। ঢকননা অজস্তদত্বয ূদফে প্রজতজি জিজনই থাদক অজফদযভান। আয 

অজফদযভান জিজনদয দক্ষ ৃজি কযা কল্পনাতীত ফযাায। আকজিকবাদফ ঢকাদনা জকেুয অজস্তদত্ব আািাও অম্ভফ। 
কাযে ংেজিত প্রজতজি ফস্তু ফা ম্পাজদত প্রজতজি কাদিয একিন ংেিক-ম্পাদনকাযী থাকা িরুজয। ুতযাং এ 
ভাজফব ও এদত জফযািভান ফস্তুাভগ্রী স্বৃি ঢকাদনা জফলয় দত াদয না। অকিাৎ ততজয দয়ও অজস্তদত্ব আদ জন 

এগুদরা। আা ম্ভফও নয়। তাই ভাজফদবয ৃজি ও জযোরনায জেদন একিন ৃজিকতো ও প্রজতারক যদয়দেন, 
জফলয়জি অতযন্ত জযস্কায। ৃজিিেৎ তায ভগ্র জফারতা জনদয় স্রিায অজস্তদত্বয প্রভাে ঢ ালো কযদে দ্ব্যথেীন বালায়। 
স্রিায অজস্তত্ব একজি অদভা  ফাস্তফতা। আয মা ফাস্তফ তা অস্বীকায কযাই দরা প্রফঞ্চনা। তাই ভাজফদবয কজিন 

ফাস্তফতায জনদযদেই আভযা আল্লায অজস্তদত্বয প্রজত জফবা যােদত ফাধয। 
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জদ্ব্তীয়ত: আল্লায রুফুজফয়যাদতয ওয ঈভান: 

অথোৎ ৃজি, ৃজিয ভাজরকানা একভাত্র আল্লা তা‘আরায। জতজনই জযোরক-প্রজতারক। জতজন একাই আদদ-জনদদেদয 

অজধজত। আর-কুযআদন এদদে, 

َلۡ﴿
َ
َي قَُۡۡلُۡۡأ ُر ۡۡٱۡل  م 

َ َُۡۡتَباَركََۡۡوٱۡل  ۡۡٱّلل  ٍِيََۡۡربُّ  [٧٦/ االعراف] ﴾٥٤ۡٱى َعَٰيَ

“শুদন যাদো, ৃজি ও আদদ একভাত্র তাোঁযই কাি।” [ূযা আর-আ‘যাপ, আয়াত: ৫৪] 

অনযত্র এদদে, 

﴿ًُۡ َٰىُِك َُۡۡذ ًۡ ۡٱّلل  ي ُم َۡۡلَُۡۡربُُّك ٍُ ََۡۡٱل  ِي ُغٔنََۡۡوٱَّل  اُۡدوُِِّۦٌَِۡۡثَد  يُِهٔنٌََۡۡ  ٍ ٍِيۡرٌََِۡۡي  [٣٥/ فاطر] ﴾ۡكِط 
“ইজনই আল্লা! ঢতাভাদদয যফ, াম্রািয তাযই। তায জযফদতে ঢতাভযা মাদদযদক ডাক, তাযা তুচ্ছ ঢেিুয আজিয 
আফযদনযও ভাজরক নয়।” [ূযা আর-পাজতয, আয়াত: ১৩] 

আল্লা তা‘আরায রুফুজফয়যাতদক অস্বীকায কদযদে ৃজথফীয ইজতাদ এভন কাউদক েুোঁদি াওয়া দুষ্কয দফ। তদফ 
এভন অদনদকই আদে মাযা ঢিদ ধদয অঙ্কাযফত জনদিয কথায় আস্থা না ঢযদেও আল্লা তা‘আরায রুফুজফয়যাতদক 

অস্বীকায কযায ধৃিতা ঢদজেদয়দে। ঢমভন জপয‘আউন তায ম্প্রদায়দক ফদরে, 

َُا ۡ﴿
َ
ًُۡۡأ ََٰۡۡربُُّك َ ۡع 

َ  [٤٦/ انلازاعت] ﴾ۡٱۡل 
“আজভই ঢতাভাদদয ঢযা যফ।” [ূযা আন-নাজম‘আত, আয়াত: ৩৮]  

ঢ আদযা ফদরদে,   

ا﴿ َٓ يُّ
َ
أ َۡۡيَٰٓ

ُ
َل ٍَ اۡٱل  ُتٌَۡۡ  ٍ َۡ ۡىَُكًَۡغيِ ِ ّۡرٌّۡ َٰ ِيۡإَِل و كِدۡ َۡغي 

َ
َُِۡۡلۡۡفَأ ََٰهََٰمَٰ َۡۡي َػوۡٱىّطِيَِۡۡۡعَ ۡۡفَٱج  اّۡلِ ََٓۡۡص ح  َػّلِ

يِعُۡۡى  ط 
َ
ِۡۡإَِلَٰٓۡۡأ َّٰ ُۡۡمَٔسَٰۡۡإَِل ۥِۡإَوّنِ ُّ ُِّ ُظ

َ
َََۡۡۡل ٌِۡ

َِٰذبِيَۡ  [٪٥/ اللطص] ﴾ٱى َك

“ঢ জযলদফেে, আজভ িাজন না ঢম, আজভ ফযতীত ঢতাভাদদয ঢকাদনা উায আদে।” [ূযা আর কাা, আয়াত: ৩৮] 

জপয‘আউন জনদিয ওয আস্থা জনদয় কথাগুদরা ফদর জন। কাযে আল্লা তা‘আরা ূযা আন-নাভদর ফদরদেন,   

اوََجَحُدوا بَِها ﴿ ْنُفُصُهْم ُظلًْها وَُعلُوًّ
َ
  41. شورة انلهل /﴾َواْشتَيَْلنَتَْها أ

“তাযা অংকাদযয ফফতেী দয় জনদেনাফরী প্রতযােযান কযর, মজদও তাদদয অন্তয এগুদরা তয ফদর জফবা 

কদযজের।” [ূযা আন-নাভর, আয়াত: ১৪]   

ভূা আরাইজ ারাভ জপয‘আউনদক রক্ষয কদয ফদরজেদরন,  

َتۡۡىََلدۡ ﴿  ٍ َٓۡۡغيِ ا َُزَلٌَۡۡ
َ
ُؤَلٓءِۡۡأ َۡۡهَٰٓ ۡۡإِل  َمََٰوَٰتَِۡۡربُّ ۡرِضۡۡٱلص 

َ ۡۡبََصآنِرََۡۡوٱۡل  َُِّمِۡۡإَوّنِ ُظ
َ
نَُۡۡۡل  ٔ اَۡيَٰفِر َغ ث ُبٔر   [٣٢٤/ االرساء] ﴾١٠٢ٌَۡۡ

“তুজভ অফযই িান ঢম, আভান ও িজভদনয যফই এফ জনদেনাফরী প্রতযক্ষ প্রভােস্বরূ নাজমর কদযদেন। ঢ 

জপয‘আউন, আভায ধাযো তুজভ ধ্বং দত েদরে”। [ূযা আর-ইযা, আয়াত: ১০২] 

এদত প্রভাজেত দরা ঢম, ভুজযকযা আল্লা তা‘আরায উরুজয়যাদতয ফযাাদয অংীফাদী জফবা ঢালে কযা দেও 

রুফুজফয়যাতদক স্বীকায কদয জনত জনজদ্ব্েধায়। আল্লা তা‘আরা ফদরন, 

َِۡۡكُو﴿ ٍَ ِ ّ ۡرُضۡۡل
َ َۡٱۡل  ٌَ َٓۡۡو ا َٓ ًۡ ۡإِنۡفِي ٔنَُۡۡنُِج ٍُ يَ ِ َۡۡشَيُلٔلُٔن٨٤ََۡۡۡتػ  فََلۡۡكُو ّۡۡلِل 

َ
ُرونَۡۡأ َۡكُو ٨٥ۡۡۡثََذن  ٌَۡۡ َمََٰوَٰتِۡۡر بُّ ب عِۡۡٱلص  ۡۡٱلص  ًِۡۡٱى َػر ِشَۡۡوَربُّ ۡٱى َػِظي

ِ َۡۡشَيُلٔلُٔن٨٦َۡۡ فََلۡۡكُو ّۡۡلِل 
َ
َۡ ۡكُو ٨٧َۡۡۡتج ُلٔنَۡۡأ ء ُۡۡكَِّۡۡميَُهُٔتۡۡبَِيِدهِۦٌَۡ َََٔۡۡش  ُْ ًۡ ۡإِنَۡغيَي ُُِّۡۡيَارَُۡۡوَلُُۡۡيِيَُۡۡو ٔنَُۡۡنُِج ٍُ يَ ِ َۡۡشَيُلٔلُٔن٨٨ََۡۡۡتػ  ۡكُو ّۡۡلِل 

َٰۡ ن 
َ
َحُرونَۡۡفَأ   [٫٪  ،٦٪/ املؤننون] ﴾٨٩ۡتُص 
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“ফরন! ৃজথফী ও এদত মাযা আদে, তাযা কায? মজদ ঢতাভযা িান, তদফ ফদরা। তাযা ফরদফ, ফই আল্লায। ফরুন, 
তফুও জক ঢতাভযা জেন্তা কয না? ফরুন! প্তাকা ও ভা-‘আযদয ভাজরক ঢক? তাযা ফরদফ, আল্লা। ফরুন! তফুও 
জক ঢতাভযা তাকওয়া অফরম্বন কযদফ না? ফরুন! ঢতাভাদদয িানা থাকদর ফদরা, কায াদত ফ ফস্তুয কতৃেত্ব,  জমজন 
যক্ষা কদযন এফং মায কফর ঢথদক ঢকউ যক্ষা কযদত াদয না। তাযা ফরদফ আল্লায। ফরুন! তাদর ঢকাথা ঢথদক 
ঢতাভাদযদক িাদু কযা দচ্ছ?” [ূযা আর-ভুজভনূন, আয়াত: ৮৪-৮৯]  

আল্লা তা‘আরা আদযা ফদরন, 

ًَۡوىَهَِ﴿ ُٓ َ ۡل 
َ
َۡ َۡشأ َمََٰوَٰتَِۡۡخيَقٌَۡۡ  ۡرَضۡۡٱلص 

َ َۡ َۡوٱۡل  َۡ ََۡلَُلٔىُ ُٓ ًُۡۡٱى َػزِيزَُۡۡخيََل   [٫/ الزخرف] ﴾٩ۡۡٱى َػيِي

“আজন মজদ তাদদযদক জিজ্ঞাা কদযন, ঢক নদবাভণ্ডর ও বূ-ভণ্ডর ৃজি কদযদে? তাযা অফযই ফরদফ, এগুদরা ৃজি 

কদযদেন যািভারী ফেজ্ঞ আল্লা।” [ূযা আম-মুেরুপ, আয়াত: ৯]  

অনযত্র ফদরন, 

ًَۡوىَهَِ﴿ ُٓ َ ۡل 
َ
َۡ َۡشأ  ٌۡ ًۡ ُٓ َۡ َۡخيََل هََۡۡلَُلٔىُ ُ َٰۡۡٱّلل  ن 

َ
فَُهٔنَۡۡفَأ  [٩٪/ الزخرف] ﴾٨٧ۡيُؤ 

“আজন মজদ তাদদযদক জিজ্ঞাা কদযন ঢক তাদদযদক ৃজি কদযদে? তদফ অফযই তাযা ফরদফ আল্লা।” [ূযা আম-
মুেরুপ, আয়াত: ৮৭]  

তৃতীয়ত: আল্লা তা‘আরায উরুজয়যাদতয ওয ঈভান: 

অথোৎ একভাত্র আল্লা তা‘আরাই জতযকাযাদথে যফ। জফনয় ও ভব্বত ভজিত ইফাদদতয উমুি একভাত্র জতজনই। 

জতজন োিা অনয ঢকউ ইফাদদতয উমুি নয়, দত াদয না। আর-কুযআদন এদদে, 

﴿ ًۡ ُك ُٓ َّٰ ِۡۡإَوَلَٰ ۡهۡإَِل َٓۡۡوَِٰحد  َّۡۡل  َٰ ۡۡإَِل َٔۡۡإِل  َُُْۡۡ َمَٰ ًُۡۡٱلر ح    [٣٨٥/ ابللرة] ﴾١٦٣ۡٱلر ِحي

“আয ঢতাভাদদয ইরা এক-অজদ্ব্তীয় ইরা। জতজন জবন্ন অনয ঢকাদনা উায ঢনই। জতজন করুোভয়, দয়ারু।” [ূযা 

আর-ফাক্বাযা আয়াত: ১৬৩] 

আদযা এদদে, 

َبابۡ ﴿ ر 
َ
َجَفّرِكُٔنََۡۡءأ ۡرٌُّۡ مَِۡۡخي 

َ
ُۡۡأ َِٰحدُۡۡٱّلل  ارُۡۡٱى َو  ٓ ا٣٩ۡۡٱى َل ُبُدونٌََۡۡ ُٓۡۡدوُِِّۦٌََِٓۡۡۡتػ  آءۡ ۡإِل  ٍَ ش 

َ
ٓۡۡأ ا َْ ٔ ٍُ ي ُج  ٍ ًۡ َۡش ُُج

َ
َٓۡۡوَءابَآؤُُكًۡأ ا َُزَلٌۡۡ 

َ
ُۡۡأ اۡٱّلل  َٓ ِ ٌَِۡۡب

 ۡ َر َطَٰ
ًُۡۡإِنُِۡۡشي  ُك  ۡۡٱۡل  ِۡۡإِل  َمرَّۡۡلِل 

َ
ۡۡأ ل 

َ
ْۡۡأ ُبُدٓوا َٓۡۡتػ  َٰلَِمۡۡإِي اهُ ۡۡإِل  ََُۡۡذ ًُۡۡٱّلِي ِ َلّي

َۡ ۡٱى  َثََۡۡوَلَِٰك ك 
َ
ٍُٔنََۡۡلۡۡٱنل اِسۡۡأ يَ  [٦٢  ،٥٫/ يوشف] ﴾٤٠َۡيػ 

“ৃথক ৃথক অদনক উায বাদরা, না যািভারী এক আল্লা? ঢতাভযা আল্লাদক ঢেদি জনেক কতগুদরা নাদভয 
ইফাদত কয, ঢগুদরা ঢতাভযা এফং ঢতাভাদদয ফা-দাদাযা াফযস্ত কদয জনদয়ে। আল্লা এদদয ফযাাদয ঢকাদনা প্রভাে 

অফতীেে কদযন জন।” [ূযা ইউুপ আয়াত: ৩৯-৪০]  

প্রবুত্ব একভাত্র আল্লা তা‘আরায িনয। ইফাদদতয অজধকাযী একভাত্র জতজনই। প্রবুদত্বয ঢক্ষদত্র মাযা আল্লায াদথ অনয 

কাউদক অংীদায জদদফ াফযস্ত কদয তাদদয ধাযো বুর, অফাস্তফ। মাযা এ বুর ধাযোয় জনতত, অতযন্ত ঢিাযাদরা 
মুজিদত েণ্ডন কযা দয়দে তাদদয জফবা জফত্র কুযআদনয নানা িায়োয়। কদয়কজি উদাযে উদল্লে কযা দরা:  

এক. ভুজযকযা ঢমফ জফলয়দক প্রবু ভদন কদয জফবা স্থান কদযদে, প্রবুদত্বয ঢকাদনা তফজিযই তাদদয ভদধয ঢনই। 
জফত্র কুযআদন জফদলবাদফ এ ফিদফযয দক্ষ মুজি দাোঁি কযাদনা দয়দে। মুজিগুদরায াযকথা র,  আল্লা জবন্ন 

অনযফ উায ৃজিয ক্ষভতা যাদে না। কাযও ইি-অজনদিয ক্ষভতা এদদয ঢনই। যক্ষা অথফা ধ্বং ঢকাদনা জকেুযই 

ক্ষভতা এদদয ঢনই। এযা িীফন-ভৃতুযয ভাজরক নয়। আভান-িজভদনয ঢকাদনা জিজনদয ভাজরক এযা নয় এফং এদত 

তাদদয আদদৌ ঢকাদনা অংীদাজযত্ব ঢনই। আর-কুযআদন এদদে, 
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﴿ْۡ َُذوا ةۡ ُۡدوُِِّۦٌََِٓۡۡۡوٱَّت  َٓ ِ َۡۡءال ََۡۡي يُُلٔنَۡۡل  ًۡ ۡاۡٔۡ َشي  ُْ يُِهٔنََۡۡوَلَُۡۡي يَُلٔنََۡۡو  ٍ ًۡ َۡي ِٓ ُُفِص
َ
اِۡۡل اَۡوَلَۡۡضّ  ػ  يُِهٔنََۡۡوَلَۡۡنف   ٍ ث اَۡي  ٔ ةۡ َۡوَلَۡۡم َٰٔ اَۡوَلَۡۡحَي ۡنُُشٔر 

 [٥/ الفركان] ﴾٣ۡ
“তাযা আল্লা ফযতীত অদনক উায গ্রে কদযদে, মাযা জকেুই ৃজি কদয না ফযং তাযাই ৃি, জনদিদদয করযাে-
অকরযাে এয ভাজরক তাযা নয়। িীফন, ভৃতুয ও ুনরুত্থাদনয ভাজরক এযা নয়।” [ূযা আর-পুযকান আয়াত:: ৩] 
আদযা এদদে, 

ُِكٔنَۡ﴿ يُۡش 
َ
اۡأ ََۡۡي يُقَُۡۡلٌَۡۡ ًۡ ۡاۡٔۡ َشي  ُْ َجِطيُػٔنََۡۡوَل١٩١َُۡۡۡي يَُلٔنََۡۡو ًۡ ۡيَص  ُٓ َ اۡل ًۡ َۡوَلَُٓۡۡۡص   ُٓ ُُفَص

َ
ونَۡۡأ  [٣٫٤  ،٣٫٣/ االعراف] ﴾١٩٢ۡيَُِۡصُ

“তাযা জক এভন কাউদক যীক াফযস্ত কদয, ঢম একজি ফস্তুও ৃজি কদয জন; ফযং তাদদযদক ৃজি কযা দয়দে। আয 

তাযা না তাদদয াাময কযদত াদয, না জনদিয াাময কযদত াদয।” [ূযা আর-আ‘যাপ আয়াত: ১৯১-১৯২] 

দুই. ভুজযকযা জফবা কযত ঢম, আল্লা তা‘আরাই প্রজতারক, ৃজিকতো, তাোঁয াদতই ভস্ত জিজনদয ভাজরকানা, 
জতজন যক্ষা কদযন এফং তাোঁয অজধকাদযয ফরয় ঢথদক ঢকউ ারাদত াদয না। আল্লা তা‘আরা ফদরন,  

ًَۡوىَهَِ﴿ ُٓ َ ۡل 
َ
َۡ َۡشأ  ٌۡ ًۡ ُٓ َۡ َۡخيََل هََۡۡلَُلٔىُ ُ َٰۡۡٱّلل  ن 

َ
فَُهٔنَۡۡفَأ  [٩٪/ الزخرف] ﴾٨٧ۡۡيُؤ 

“তুজভ মজদ তাদদযদক জিজ্ঞাা কয, ঢক তাদদযদক ৃজি কদযদে? তাযা অফযই ফরদফ, আল্লা।” [ূযা আম-মুেরুপ 
আয়াত:: ৮৭] 

অনযত্র ফদরন,  

َۡكُو ۡ﴿ زُكُُكًٌَۡ ََۡۡيَر  ِ آءٌِّۡۡ ٍَ ۡرِضۡۡٱلص 
َ ََۡوٱۡل   ٌ

َ
يُِمۡۡأ  ٍ عََۡۡي  ٍ ب َصَٰرَۡۡٱلص 

َ ََۡوٱۡل  ٌَ ََۡۡٱى َحۡ َُۡي رِجَُۡۡو ّيِِتٌِۡۡ ٍَ رِجُۡۡٱل  ّيَِتَۡۡوُيخ  ٍَ ََۡۡٱل  َۡٱى َحٌِِّۡۡ ٌَ ۡيَُدبِّرَُۡۡو
َر ۡ م 
َ ُ ۡۡفََصَيُلٔلُٔنَۡۡٱۡل  فََلَۡۡفُلو ۡۡٱّلل 

َ
 [٥٣/ يونس] ﴾٣١َۡۡتج ُلٔنَۡۡأ

“আজন জিজ্ঞাা করুন, ঢক রুমী দান কদয ঢতাভাদদযদক আভান ঢথদক ও িজভন ঢথদক জকংফা ঢক ঢতাভাদদয কান ও 

ঢোদেয ভাজরক? ঢক িীজফতদক ভৃদতয ঢবতয ঢথদক ঢফয কদযন এফং ঢকই-ফা ভৃতদক িীজফদতয ভধয ঢথদক ঢফয কদযন? 
ঢক কদযন কভেম্পাদদনয ফযফস্থানা? তেন তাযা ফদর উিদফ, আল্লা! আজন ফরুন, তায দযও ঢতাভযা তাকওয়া 
অফরম্বন কযে না?” [ূযা ইউনু আয়াত: ৩১] 

অংীফাদী ঢেতনায় উদু্ব্দ্ধদদয জনদিদদয ঢদওয়া াক্ষীয জবজিদতই তাদদয উয িরুজয দয় দি ঢম, একভাত্র 

আল্লাদকই তাযা যফ জদদফ ভানদফ। একভাত্র তাোঁযই ইফাদদত জনদিদদযদক জনদয়াজিত কযদফ। জনেক ধাযোিাত যফ 

ও ইরাদয ইফাদত ঢথদক জনদিদদযদক জযদয় আনদফ মাযা জনদিদদযই ঢকাদনা করযাে-অকরযাদেয ভাজরক নয়।  

েতুেথত: আল্লা তা‘আরায নাভ ও জপাদতয ওয ঈভান 

আল্লা তা‘আরায অজস্তত্ব ও এককতায় জফবাদয াাাজ তায ভস্ত নাভ ও জপাত (গুেভূ) এয প্রজত জফবা 

ভান গুরুত্বূেে। আর-কুযআন ও যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাজ ওয়াাল্লাদভয জফশুদ্ধ ুন্নায় আল্লা তা‘আরায ঢমফ 

নাভ ও জপাদতয কথা এদদে ঢদফয প্রজত জফবা কযা ঈভাদনয অজফদচ্ছদয অং। এ ভদভে জনদিদদয ক্ষ ঢথদক 

ঢকাদনা অফযােযা, জনজিয়কযে, আকৃজত ও উভা প্রদান ইতযাজদ ঢথদক জফযত থাকদত দফ কজিনবাদফ। আর-কুযআদন 
এদদে,  

﴿ِۡ آءَُۡۡوّلِل  ٍَ ش 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُص  ٔهُۡۡٱۡل  ُغ هۡۡفَٱد  ا َٓ ِ ْۡۡب َََۡۡوَذُروا ِي ِۡۡفٓۡۡيُي ِحُدونَۡۡٱَّل  هِّۦِ  َمَٰٓ ش 

َ
نَۡۡأ َزو  اَۡشُيج  ٌَْۡۡ ٔا ئُنَََۡۡكُُ ٍَ  [٢٪٣/ االعراف] ﴾١٨٠َۡۡيػ 

“আয আল্লায আদে ফ উিভ নাভ। কাদিই ঢগুদরা জদদয়ই তাোঁদক ডাদকা। আয তাদদযদক ফিেন কদযা, মাযা তায 

নাদভয ফযাাদয ফাোঁকা দথ েদর। তাযা জনদিদদয কৃতকদভেয পর ীঘ্রই াদফ।” [ূযা আর-আ‘যাপ, আয়াত:: ১৮০] 
অনযত্র এদদে, 

ٍِث يِِّۦۡىَي َسۡ﴿ هَۡۡن ء  َََٔۡۡش  ُْ ٍِيعَُۡۡو َِصيُۡۡٱلص   [٣٣/ الشورا] ﴾ۡٱۡل 
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“ঢকাদনা জকেুই তায অনুরূ নয়। জতজন ফেদরাতা, ফেদ্রিা।” [ূযা আ-ূযা, আয়াত: ১১] 

 

ভাপ্ত 
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