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কালেমা “ো ইোহা ইল্লাল্লাহ”-এর মমকােক 

“ো ইোহা ইল্লাল্লাহ”-এই বাকযরি ধলমকর মূেবাণী এবাং 
ইসোমী রমল্লালতর রিরত্ত। এই কালেমার দ্বারা আল্লাহ 
তা‘আো মুসরেম ও কারিলরর মলধয পােককয রনধকারণ 
কলরন। এরই বাস্তবায়লন সমস্ত নবী-রাসূলের আহ্বান 
রিে ককন্দ্রীিূত। এরই বাস্তবায়লন নারযে হয় পরবত্র 
গ্রন্থাবেী, সৃরি হয় সমগ্র রিন্ন ও মানবকুে। 

আমালদর রপতা আদম ‘আোইরহস সাোম সবকপ্রেম এই 
কালেমার প্ররত আহ্বান িানান তার সন্তান-সন্তরতলদর। 
রতরন ও তার বাংশধর নূহ ‘আোইরহস সাোম পযকন্ত এই 
কালেমার ওপরই প্ররতরষ্ঠত রিলেন। অতঃপর নূহ 
‘আোইরহস সাোলমর সম্প্রদালয় ইবাদলতর কেলত্র রশকক 
কদখা রদলে আল্লাহ তা‘আো নূহ ‘আোইরহস সাোমলক 
তালদর প্ররত কপ্ররণ কলরন। রতরন তালদরলক আল্লাহর 
একত্ববালদর (তাওহীদ) প্ররত আহ্বান িানান এবাং বলেন, 

و َٰي  َٰ﴿ اَّٰلَل َٰٱَُٰبُدوا َٰع َٰٱَٰم َٰق  ََُٰٰه َٰإ ل  ََٰٰم  ن ََٰٰل ُكمَٰم  ي   [  ٣٢: املؤمنون] ﴾هَُٰغ 
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“কহ আমার সম্প্রদায়, কতামরা আল্লাহরই ইবাদত কর। 
রতরন বযতীত কতামালদর আর ককালনা উপাসয কনই।” [সূরা 
আে-মুরমনূন, আয়াত: ২৩] 

নূহ ‘আোইরহস সাোলমর পর এিালব হূদ, সালেহ, 
ইবরাহীম, েূত, শু‘আইব ও অনযনযা সকে রাসূেগণও 
তালদর স্ব স্ব িারতলক এই কালেমা অেকাৎ “ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ”-এর প্ররত, আল্লাহর একত্ববালদর প্ররত এবাং 
রতরন রিন্ন অলনযর ইবাদত বাদ রদলয় ককবে তাাঁরই িনয 
তা “খালেস” করার আহ্বান িানান। 

সবকলশষ এই কালেমার বাতকা রনলয় পৃরেবীলত আগমন 
কলরন সবকলেষ্ঠ রাসূে, আমালদর রপ্রয় নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম। রতরন এলস প্রেলম তাাঁর 
সম্প্রদায়লক তাওহীলদর প্ররত আহ্বান কলর বলেন, 

ُ ُتْفِلُحوا» َها انلَّاُس، قُولُوا: ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ يُّ
َ
 «يَا أ

“কহ আমার সম্প্রদায়, কতামরা বে- আল্লাহ বযতীত ককালনা 
সতয মা‘বূদ বা উপাসয কনই, কতামরা সিেকাম হলব”। 
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রতরন তালদরলক ককবে আল্লাহর িনয ইবাদত খালেস 
করার আহ্বান িানান এবাং তালদর বাপ-দাদা 
পূবকপুরুষগণ পরম্পরায় আল্লাহর সালে কয রশকক, 
প্ররতমাপূিা, পাের, বৃে ও অনযানয বস্তুর ইবাদত চলে 
আসলি, তা বিকন করলত বলেন। মুশররকরা তাাঁর এই 
আহ্বান সরাসরর প্রতযাখযান কলর বলে উঠলো: 

ع ل َٰ﴿ ج 
 
ة َٰٓأۡلٱَٰأ ًدا َٰو  ََٰٰاه َٰإ ل  ََٰٰل ه  اه  ََٰٰإ نَََٰٰح  اب ََٰٰء َٰل ش  ََٰٰذ   [  ٥: ص] ﴾٥َُٰعج 

“রতরন কতা অলনক মা‘বূলদর বদলে এক মা‘বূদ রির কলর 
রনলেন। এিালতা অতযন্ত আ্চরলযকর রবষয়”। [সূরা সদ, 
আয়াত: ৪] 

কারণ, মুশররকরা মূরতক-প্ররতমা, অেী-দরলবশ, গাি বৃে 
ইতযারদর ইবাদলত অিযি রিে। তারা এই সলবর নালম 
িবাই করত, মান্নত করলতা এবাং তালদর প্ররত আপন 
আপন প্রলয়ািন পূরণ ও দুঃখ-কি দূর করার আলবদন 
িানালতা। িলে, তারা এই তাওহীদী কালেমা “ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ” প্রতযাখযান কলর। কারণ, এই কালেমা আল্লাহ 
বযতীত তালদর অনয সব মা‘বুদ বা উপাসযলক বারতে 
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প্ররতপন্ন কলর। আল্লাহ তা‘আো সূরা সাফ িালতর ৩৫ ও 
৩৬ নাং আয়ালত বলেন, 

نُو ََٰٰإ َنُهم َٰ﴿ ون َٰت ك َٰي س ََّٰٰلَلَُٰٱَٰإ َلََٰٰه َٰإ ل  ََٰٰل  ََٰٰل ُهم ََٰٰق يل ََٰٰإ ذ اَٰا ََٰك  ُ ي ُقولُون ٣٥َََِٰٰٰب  ئ َناَٰو 
 
َٰأ

 ار ُكو َٰ
ت ن اَٰا ََٰل  اع ر ََٰٰء ال ه 

 [  ٢٣  ،٢٥: الصافات] ﴾٣٦َُٰنون ََّٰم ََٰٰل ش 

“তালদর রনকি ‘আল্লাহ বযতীত আর ককালনা সতয মা‘বূদ 
কনই’ বেলে তারা অহাংকার করলতা এবাং বেত আমরা 
রক এক উন্মাদ করবর কোয় আমালদর মা‘বূদগণলক বিকন 
করব”। [সূরা আস-সাফ িাত, আয়াত: ৩৫-৩৬] 

মূেতঃ মুশররকরা তালদর অজ্ঞতা, ভ্রারন্ত ও 
একগুলয়মীবশতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
পাগে করব বলে আখযারয়ত করলতা। যরদও তারা 
সমযকিালব িানত কয, রতরন তালদর মলধয সবলচলয় 
সতযবাদী, রবশ্বস্ত ও বুরিমান রিলেন। রতরন ককালনা করব 
রিলেন না। বস্তুতঃ অজ্ঞতা, অতযাচারী স্বিাব, আগ্রাসী 
চররত্র এবাং সমালি ভ্রারন্ত, রমেযা ও অবাস্তব তেয প্রচালরর 
ঐকারন্তক আগ্রহই রিে তালদর সতয গ্রহলণর পলে প্রধান 
অন্তরায়। সুতরাাং কয বযরি এই কালেমার অেক অনুধাবন 
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করলব না এবাং কালির মাধযলম রনলির িীবলন এর 
বাস্তবায়ন করলব না, কস মুসরেম হলত পালর না। মুসরেম 
কসই বযরি, কয আল্লাহ তা‘আোর একত্ববালদ রবশ্বাস রালখ 
এবাং যাবতীয় ইবাদত অনয কালরা পররবলতক একমাত্র 
আল্লাহর িনযই খাস কলর, তাাঁরই িনয সাোত (নামায) 
প্ররতষ্ঠা কলর, রসয়াম (লরাযা) পােন কলর, তাাঁলকই ডালক, 
তাাঁরই সাহাযয কামনা কলর, তাাঁরই উলদ্দলশয কস মান্নত 
কলর, িবাই কলর। এিালব সকে প্রকার ইবাদত কস 
ককবে আল্লাহ তা‘আোর প্ররতই রনলবদন কলর। একিন 
মুসরেম বযরির রির রবশ্বাস এই কয, আল্লাহ তা‘আোই 
ককবে ইবাদলতর কযাগয। রতরন বযরতলরলক আর ককউ এর 
হকদার নয়। চাই কস কহাক নবী, রিররশতা, অেী, প্ররতমা, 
বৃে, রিন্ন বা অনয রকিু; এরা ককউ ইবাদলতর কযাগয হলত 
পালর না। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

بُّك ََٰٰو ق ض  َٰ﴿ َلََٰٰر 
 
 [  ٣٢: اَلرساء] ﴾إ يَاهََُٰٰإ َل ََٰٰا َُٰبُدو َٰت ع ََٰٰأ
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“কতামালদর রব রনলদকশ রদলয়লিন, রতরন বযতীত অনয 
কালরা ইবাদত কতামরা করলব না”। [সূরা আে-ইসরা, 
আয়াত: ২৩] 

এিাই হলো কালেমালয় َل هلإ إَل اهلل এর মমকােক। অেকাৎ 

আল্লাহ বযতীত সরতযকার উপাসয আর ককউ কনই। কালেমা 
এর মলধয অস্বীকারসূচক ও স্বীকৃরতসূচক উিয় রদক 
রলয়লি। এই কালেমায়, একরদলক কযমন আল্লাহ বযতীত 
অনয কালরা উপাসয হওয়ার বযাপাররি অস্বীকার করা হলে, 
কতমরন অপর রদলক ককবে আল্লাহ তা‘আোরই উপাসয 
হওয়ার অরধকার প্ররতষ্ঠা হলে। তাই আল্লাহ বযতীত অনয 
কাউলক উপাসযগুলণ রবলশরষত করলে তা হলব বারতে। 
কারণ, এই গুণ আল্লাহ তা‘আোরই প্ররতরষ্ঠত অরধকার। 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

نَََٰٰل ك َٰذ  َٰ﴿
 
نَََٰٰقَُّٰل  َٰٱَُٰهو ََّٰٰلَل َٰٱَٰب أ

 
أ اَٰو  ُلَٰب  َٰل َٰٱَُٰهو ََٰٰۦُدون ه ََٰٰم نَُٰعون َٰي د ََٰٰم   ﴾ط 

 [  ٣٣: احلج]

“তা এই িনয কয, আল্লাহ রতরনই সতয এবাং ওরা তাাঁর 
পররবলতক যালক ডালক তা বারতে”। [সূরা আে-হাি, 
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আয়াত: ৬২] সুতরাাং ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই প্রাপয, 
অনয কালরা নয়। কারিররা কয এই ইবাদত অলনযর প্ররত 
রনলবদন কলর, তা সমূ্পণক বারতে কাি এবাং এিা অপালত্র 
রাখার শারমে। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

اي  َٰ﴿ ه  يُّ
 
َبُكمََُُٰٰبُدوا َٰع َٰٱَٰنلَاُسَٰٱَٰأ ُكم ََََّٰٰل يٱَٰر  ل ق  َٰل ُكم َٰق ب ََٰٰم نَََّٰل ين َٰٱو ََٰٰخ 
 [  ٣٢: ابلقرة] ﴾٢١َٰت َتُقون ََٰٰم َٰل ع َلكَُٰ

“কহ মানুষ! কতামরা কতামালদর কসই রলবর ইবাদত কর, 
রযরন কতামালদর ও কতামালদর পূবকবতকীলদর সৃরি কলরলিন। 
যালত, কতামরা মুত্তাকী হলত পার”। [সূরা আে-বাকারাহ, 
আয়াত: ২১] কুরআন শরীলির সবকলেষ্ঠ সূরা িারতহার 
একরি আয়ালত আল্লাহ তা‘আো বলেলিন: 

 [ ٥: الفاحتة] ﴾٥َٰت ع يَُٰن س ََِٰٰإَويَاك ََُٰٰبدَُٰن ع ََٰٰإ يَاك َٰ﴿

“আমরা শুধু কতামারই ইবাদত করর এবাং শুধু কতামারই 
সাহাযয কামনা করর”। [সূরা আে-িারতহা, আয়াত: ৫] 
আল্লাহ তা‘আো মুরমনগণলক এিালব বেলত রনলদকশ 
কলরলিন: “কহ আল্লাহ! আমরা একমাত্র কতামারই ইবাদত 
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করর এবাং একমাত্র কতামারই রনকি সাহাযয কামনা করর। 
আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন, 

ََّٰٰلَل َٰٱَُٰبُدوا َٰع َٰٱو َٰ﴿ ل  ََٰٰۦب ه ََُٰٰكوا َٰتُش  ََٰٰو  ي   [  ٢٣: النساء] ﴾اش 

“কতামরা আল্লাহর ইবাদত কর এবাং এলত তাাঁর সালে 
ককালনা রকিু শরীক কলরা না”। [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 
৩৬] 

আল্লাহ তা‘আো অনযত্র বলেন, 

ا َٰ﴿ ََٰٰو م 
ُ
ي َُٰم ََّٰٰلَل َٰٱَُٰبُدوا َِٰل  ع ََٰٰإ َلََٰٰا َٰم ُرو َٰأ ََُٰٰل ص  ا ََٰٰل  ين َٰٱَٰل   [  ٥: ابلينة] ﴾ء َُٰحن ف 

“তারা কতা আরদি হলয়রিে আল্লাহর আনুগলতয রবশুি রচত্ত 
হলয় একরনষ্ঠিালব তাাঁর ইবাদত করলত”। [সূরা আে-
বারয়যনাহ, আয়াত: ৫] 

আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন, 

َٰل َُٰم ََّٰٰلَل َٰٱَُٰبد َٰع َٰٱف َٰ﴿ ٢َََٰٰٰل  ين َٰٱََٰلََُٰٰاص  ل 
 
َ ََٰٰأ   ،٣: الزمر] ﴾ال ُ َٰل  َٰٱَٰل  ينَُٰٱَّٰلل 

٢  ] 
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“আল্লাহর ইবাদত কর, তাাঁর আনুগলতয রবশুি রচত্ত হলয়। 
কিলন রাখ, খালেস আনুগতয আল্লাহরই প্রাপয”। [সূরা 
আয-যুমার, আয়াত: ২-৩] 

এিালব আরও অলনক আয়াত রলয়লি, যা এ কোই প্রমাণ 
কলর কয, ইবাদলতর কযাগয একমাত্র আল্লাহ তা‘আোই। 
এলত সৃরির ককালনা অাংশ কনই। এ-ই হলে কালেমা “ো 
ইোহা ইল্লাল্লাহ”-এর মমকােক। এর হাকীকত ও দাবী হলো, 
আপরন আল্লাহ তা‘আোর িনযই সমূহ ইবাদত খাস ও 
খালেস করলবন এবাং রতরন বযতীত অনয সবার কেলত্র এর 
অস্বীকৃরত িানালবন। িানা কো, এই রবশ্বিগলত আল্লাহ 
বযতীত তাাঁর অলনক সৃরির উলদ্দলশয ইবাদত চেলি। 
অতীলতও আল্লাহলক বাদ রদলয় মূরতক-প্ররতমা, রির‘আউন 
ও রিররশতালদর ইবাদত হলয়লি, আল্লাহলক কিলে ককালনা 
ককালনা নবী-রাসূে ও কনক কোকলদর ইবাদত করা 
হলয়লি। এসবই ঘলিলি। তলব তা হলয়লি বারতে ও 
সলতযর পররপরন্থ। সরতযকার মা‘বূদ কতা আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আো। রতরনই কতা হলেন ইবাদলতর একমাত্র 
কযাগয ও অরধকারী। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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نَََٰٰل ك َٰذ  َٰ﴿
 
نَََٰٰقَُّٰل  َٰٱَُٰهو ََّٰٰلَل َٰٱَٰب أ

 
أ اَٰو  ُلَٰب  َٰل َٰٱَُٰدون ه ََٰٰم نَُٰعون َٰي د ََٰٰم  نَََٰٰط 

 
أ َّٰلَل َٰٱَٰو 

َُّٰل َٰٱَُٰهو َٰ ل  ب يَُٰل َٰٱَٰع   [  ٢٣: لقمان] ﴾٣٠َٰك 

“তা এিনয কয, আল্লাহই সতয এবাং ওরা তাাঁর পররবলতক 
যালক ডালক তা রমেযা। আল্লাহ, রতরন কতা সুউচ্চ-মহান”। 
[সূরা েুকমান, আয়াত: ৩০] 

[এই হলো ইসোলমর প্রেম রিরত্ত কালেমা তাইলয়যবার 
প্রেম অাংশ “ো ইোহা ইল্লাল্লাহ”-এর সারকো।] 
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আল্লাহর সালে রশকক-এর রবলেষণ 

ইবাদলত আল্লাহর সালে অনয কাউলক শরীক করার নাম 
রশকক। কযমন, প্ররতমা-মূরতক বা অনয কাউলক কডলক তার 
রনকি সাহাযয কামনা, তার িনয মান্নত বা তার উলদ্দলশয 
সাোত পো বা সাওম পােন করা বা যলবহ করা এিালব 
বাদািী-র উলদ্দলশয বা ‘আইদারুস’র উলদ্দলশয যলবহ করা 
বা ককালনা বযরির উলদ্দলশয সাোত পো বা রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকি বা ইরাকি শাইখ 
আবদুে কারদর রিোনী, ইয়ামনি ‘আইদারুস, রমশরি 
বাদািী বা অনযানয মৃত বা যারা অনুপরিত তালদর রনকি 
সাহাযয প্রােকনা করা, এইসব কালির নাম রশকক। 

এিালব ককউ যরদ নেত্ররারি বা রিন্নলদর কডলক তালদর 
কালি িররয়াদ কলর বা সাহাযয কামনা কলর বা এ িাতীয় 
ইবাদত কলমকর ককালনা একরি যখন ককালনা িে সৃরি, মৃত 
বা অনুপরিত কালরা িনয রনলবদন কলর তখন তা 
আল্লাহর সালে রশকক নালম আখযারয়ত হলব। আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, 
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ل و َٰ﴿ ش  ََٰٰو 
 
ََُٰٰكوا َٰأ  ب ط 

ن ََٰٰل  نُوا َََٰٰماَُٰهمع  ع َََٰٰك  لُون َٰي   [  ٨٨: اَلنعام] ﴾م 

“তারা যরদ রশকক করত তাহলে তালদর সব কৃতকমক 
রনষ্ফে হলয় কযত”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৮৮] 

আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন, 

د َٰ﴿ ل ق  وح  ََٰٰو 
ُ
ََٰٰك َٰإ ِل  ََٰٰأ ب ََٰٰم نَََّٰل ين َٰٱَِٰإَول  ش  ََٰٰل ئ ن ََٰٰل ك َٰق 

 
َٰك َٰأ َٰنََٰب ط َِٰل  ح ََٰٰت 

لُك َٰ م  َل  ُكون نَََٰٰع   [  ٣٥: الزمر] ﴾٦٥َِٰس  ين َٰخ  َٰل َٰٱَٰم ن ََٰٰو 

“কতামালদর প্ররত এবাং কতামার পূলবক অতীত সমস্ত 
রাসূেগলণর প্ররত অবশযই এ বাতকা পাঠালনা হলয়লি, তুরম 
যরদ আল্লাহর সালে রশকক কর তাহলে কতামার সমস্ত কনক 
আমে অবশযই বৃো যালব। আর তুরম রনঃসলেলহ িীষণ 
েরতগ্রস্তলদর অন্তিুকি হলব”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 
৬৫] 

রশলককর মলধয একরি হলো, পূণকিালব গাইরুল্লাহ’র ইবাদত 
করা। এিালক রশককও বো হয়, কুিুরীও বো হয়। কয 
আল্লাহ তা‘আো কেলক সমূ্পণক রবমুখ হলয় অলনযর উলদ্দলশয 
ইবাদত রনরদকি কলর কযমন বৃে, প্রস্তর, মূরতক, রিন্ন বা 
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ককালনা মৃত বযরি যালদরলক তারা আওরেয়া নাম রদলয় 
োলক, তালদর ইবাদত কলর, তালদর উলদলশয সাোত 
আদায় কলর, সাওম পােন কলর এবাং আল্লাহলক পুলরাপুরর 
িুলে যায়, এিা হলব সবলচলয় বে কুিুরী ও িঘনযতম 
রশকক। (আল্লাহর কালি তা কেলক রনরাপত্তা কামনা করর।) 
এিালব যারা আল্লাহর অরস্তত্বলক অস্বীকার কলর এবাং 
বলে: মা‘বূদ বা উপাসয বেলত ককউ কনই এবাং এই 
পারেকব িীবন একরি বস্তুগত বযাপার মাত্র। কযমনরি 
সমািতন্ত্রী ও নারস্তকরা বলে োলক, এরা হলো চরম 
পযকালয়র কারির, মুশররক ও পেভ্রি। (আল্লাহ তা‘আোর 
রনকি আেয় প্রােকনা করর।) 

কমািকো, এ িাতীয় সব আকীদা-রবশ্বাসলক আল্লাহর 
সালে রশকক ও কুিুরী বো হলয় োলক। 

ককালনা ককালনা কোক স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ মৃত বযরিলক 
ডাকা এবাং তালদর রনকি সাহাযয প্রােকনা করালক উসীো 
(মাধযম) নালম আখযারয়ত কলর এবাং তা িালয়য মলন 
কলর। এিা মারাত্মক িুে, ককননা একাি আল্লাহর সালে 
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রশকক রহলসলব পররগরণত; যরদও অজ্ঞ কোলকরা বা 
মুশররকরা এিালক “উসীো” নাম রদলয় োলক। এিাই 
হলো মুশররকলদর ধমক, আল্লাহ তা‘আো যার রনো ও 
কদাষারূপ কলরলিন। এিালক অস্বীকার এবাং এ কেলক 
সতকক করার িনয আল্লাহ তা‘আো রাসূেগণলক কপ্ররণ 
কলরলিন এবাং রকতাবসমূহ নারযে কলরলিন। 

আল্লাহ তা‘আোর বাণী: 

اي  َٰ﴿ ه  يُّ
 
ُنوا ََََّٰٰل ين َٰٱَٰأ يل ة َٰل َٰٱَٰه َٰإ ِل  ََٰٰا َٰت ُغو َٰب َٰٱو ََّٰٰلَل َٰٱََٰتُقوا َٰٱَٰء ام   [  ٢٥: دةاملائ] ﴾و س 

“কহ মুরমনগণ, আল্লাহলক তাকওয়া অবেম্বন কর এবাং 
তাাঁর ননকিয তাোশ কর”। [সূরা আে-মালয়দাহ, আয়াত: 
৩৫] 

এই আয়ালত কয উসীোর কো বো হলয়লি তা হলো 
আল্লাহ তা‘আোর আনুগলতযর দ্বারা তাাঁর ননকিয োলির 
কচিা করা। সমস্ত ওোমালয় ককরালমর রনকি এিাই 
উসীোর অেক। সুতরাাং আল্লাহর ননকিয োলির উলদ্দলশয 
সাোত আদায় করা একরি উসীো, আল্লাহর িনয যলবহ 
করা একরি উসীো। কযমন, কুরবানী কদওয়া, হলির হাদী 
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কদওয়া, এিালব রসয়াম পােন করাও একরি উসীো। 
সাদকা প্রদান একরি উসীো, আল্লাহ তা‘আোর রযরকর, 
কুরআন রতোওয়াতও উসীো। এিাই হলো আল্লাহ 
তা‘আোর বাণী: 

يل ة َٰل َٰٱَٰه َٰإ ِل  ََٰٰا َٰت ُغو َٰب َٰٱو َٰ﴿  [  ٢٥: دةاملائ] ﴾و س 

এর মমকােক আল্লাহ তা‘আোর আনুগলতযর দ্বারা তাাঁর 
ননকিয োলির কচিা কর। ইবন কারসর, ইবন িরীর ও 
বাগািী প্রমুখ মুিাস সীরগণ এক বালকয বলেলিন এর 
প্রকৃত অেক হলো: আল্লাহর আনুগতয দ্বারা তাাঁর ননকিয 
তাোশ কর এবাং কতামরা কযখালনই োক তাাঁর প্রবরতকত 
রবষয়ারদ যো- সাোত, রসয়াম, সদকা ইতযারদ দ্বারা তা 
কামনা কর। 

এিালব আল্লাহ তা‘আোর অনয একরি আয়ালত এই অেক 
বযি কলরলিন, আর তা হলো: 

ل  َٰ﴿ و 
ُ
ب  ه مََُٰٰإ ل  ََٰٰت ُغون َٰي ب ََُٰٰعون َٰي د ََََّٰٰل ين َٰٱَٰئ ك َٰأ يل ة َٰل َٰٱَٰر  ُهم ََٰٰو س  يُّ

 
ق ََٰٰأ

 
َٰر ُبَٰأ

ي ر َٰ افُون ََٰٰۥت هَُٰر ح  ََُٰٰجون َٰو  ي خ  اب هََُٰٰو  ذ   [  ٥٥: اَلرساء] ﴾ع 
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“তারা যালদরলক আহ্বান কলর তারা রনলিরাই কতা 
রনলিলদর রলবর ননকিয োলির িনয উসীো তাোশ কলর 
কয, তালদর মলধয কক অরধক রনকিবতকী। তারা তাাঁর 
রহমলতর আশা কলর এবাং তাাঁর আযাবলক িয় কলর।” 
[সূরা আে-ইসরা, আয়াত: ৫৭] 

এিালব রাসূেবগক ও তালদর অনুসারীগণ আল্লাহর ননকিয 
োলির উলদ্দলশয ঐসব রবষয়লকও উসীো রহলসলব গ্রহণ 
কলরলিন যা রতরন প্রবরতকত করলখলিন। কযমন, আল্লাহর 
রাস্তায় রিহাদ, সাওম, সাোত, কুরআন রতোওয়াত 
ইতযারদ।  

আর ককালনা ককালনা কোলকর ধারণা কয, উসীো মালন মৃত 
বযরির ডাকা ও আওরেয়ালদর কালি সাহাযয প্রােকনা করা 
তা একরি বারতে ধারণা, এিা মুশররকলদরই আকীদাহ, 
যালদর সম্পলকক আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ي ع َٰ﴿ اَّٰلَل َٰٱَُٰدون ََٰٰم نَُٰبُدون َٰو  ََٰٰم  ََٰٰي ُُضُُّهم ََٰٰل  ل  ُعُهم ََٰٰو  ي ُقولُون ََٰٰي نف  َٰو 
ع  ََٰٰء َُٰؤل  َٰه  َٰ  [  ٢٨: يونس] ﴾ّلَل َٰٱَٰع ند ََُٰٰؤن اُشف 
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“তারা আল্লাহ বযতীত এমন বস্তুর ইবাদত করলি যা 
তালদর েরতও করলত পালর না, উপকারও করলত পালর 
না। তদুপরর তারা বলে কয, এগুলো আল্লাহর রনকি 
আমালদর সুপাররশকারী।” [সূরা ইউনূস, আয়াত: ১৮] 
আল্লাহ তালদর এই বিবয নাকচ কলর রদলয় বলেন, 

ََٰٰقُل َٰ﴿ ُتن ب  
 
اَّٰلَل َٰٱَٰون َٰأ ََٰٰب م  ع ََٰٰل  ََٰٰل مَُٰي  ََٰٰت َٰو  َٰلَسم  َٰٱَٰف  ل  ََٰٰو  َٰٱَٰف 

َٰض  َٰۡرل  
ت ع  ََٰٰۥن هَُٰح  َُٰسب َٰ َماَٰل  َٰو   [  ٢٨: يونس] ﴾ُكون َٰيُش  ََٰٰع 

“(কহ রাসূে) আপরন তালদরলক বলে রদন, কতামরা রক 
আল্লাহলক আকাশমণ্ডেী ও পৃরেবীর এমন রকিুর সাংবাদ 
রদে যা রতরন িালনন না? রতরন পাক-পরবত্র, তারা যালক 
শরীক কলর তা কেলক রতরন বহু উলবক।” [সূরা ইউনূস, 
আয়াত: ১৮] 

আল্লাহ তা‘আো আমালক ও সকে মুসরেমলক সরঠকিালব 
তাাঁর দীন অনুধাবলনর এবাং এর উপর অরচে োকার 
তাওিীক দান করুন। আর আমালদর সকে কু-প্রবৃরত্ত ও 
পাপাচালরর অমঙ্গে কেলক রতরন আেয় প্রদান করুন। 
রতরন সবকলোতা, অরত সরন্নকলি। আল্লাহ তা‘আো 
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আমালদর রপ্রয় নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর পররবার-পররিন, 
সাহাবীগণ এবাং রকয়ামত পযকন্ত তাাঁর সরঠক অনুসারীলদর 
ওপর দুরূদ ও সাোম বষকণ করুন। 
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প্রলনাত্তর 

প্রন-১ : ইবাদলতর অেক কী? 

উত্তর : ইবাদলতর অেক অতযন্ত রবনীত ও নম্র হলয় 
একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করা এবাং সকে রবরধ-রনলষধ 
পােলনর মাধযলম তাাঁরই সমূ্পণক অনুগত হলয় চো। 
আরেমগলণর িাষায় বযাপক অলেক: প্রকাশয অপ্রকাশয 
কযসব কো ও কালি আল্লাহ তা‘আো সন্তুি হন এবাং যা 
রতরন পিে কলরন তারই নাম ইবাদত। কযমন, ঈমান, 
ইসোম, কদা‘আ, আশা, িয়, আেয় প্রােকনা, সাহাযয 
কামনা, যলবহ করা, মান্নত করা ইতযারদ। 

প্রন-২ : তাওহীলদর অেক কী? 

উত্তর : তাওহীদ অেক আল্লাহ তা‘আোলক তাাঁর নবরশলিয 
একক ও অরদ্বতীয় বলে স্বীকার করা। অেকাৎ এই রবশ্বাস 
িাপন করা কয, আল্লাহ তা‘আো তাাঁর প্রিূলত্ব, তাাঁর 
সবকসুের নাম ও গুণাবরেলত এবাং তার ইবাদলত একক, 
এলত তাাঁর ককালনা শরীক কনই। এলকই আল্লাহর 
একত্ববাদ বো হলয় োলক। 
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প্রন-৩ : তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী? 

উত্তর : তাওহীদ রতন প্রকার।  

(১) আল্লাহর প্রিূলত্ব তাওহীদ;  

(২) তাাঁর নাম ও গুণাবরেলত তাওহীদ; এবাং  

(৩) তাাঁর ইবাদলত তাওহীদ। 

১। প্রিূলত্ব তাওহীদ : এই প্রকার তাওহীদলক তাওহীলদ 
রুবুরবয়যাত বো হলয় োলক। এর অেক হলো, এই কো 
স্বীকার করা কয, আল্লাহ তা‘আো সৃরিকমক, রররযক প্রদান, 
িীবন-মৃতুয দান এবাং আকাশ-িরমন তো রনরখে 
রবশ্বিগলতর সবকপ্রকার রনয়ন্ত্রণ, বযবিাপনা ও পররচােনায় 
একক ও অরদ্বতীয়। আলরা স্বীকার করা কয, রকতাবসমূহ 
নারযে ও নবী-রাসূেগণ কপ্ররলণর মাধযলম শাসন ও রবরধ-
রবধান প্রবতকলন আল্লাহ তা‘আো একক; এইসব কেলত্র 
তাাঁর ককালনা শরীক কনই। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

﴿َٰ ل 
 
ََُٰٰأ َٰٱو ََٰٰقَُٰل َٰل  َٰٱَٰل 

ََّٰٰلَلَُٰٱَٰت ب ار ك ََُٰٰر َٰم َٰل    [  ٥٥: اَلعراف] ﴾ل م ي َٰع  َٰل َٰٱَٰر بُّ
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“কিলন রাখ, সৃিন ও রনলদকশ তাাঁরই, বরকতময় আল্লাহ, 
রবশ্বিগলতর প্রিূ-প্ররতপােক”। [সূরা আে-‘আরাি, 
আয়াত: ৫৪] 

২। নাম ও গুণাবরেলত তাওহীদ : এর অেক হলো, আল্লাহ 
তা‘আোলক ঐসব নাম ও গুণাবরের দ্বারা রবলশরষত করা, 
যদ্বারা কুরআন কারীলম রতরন রনলিলক এবাং রবশুি 
হাদীসসমূলহ তাাঁর রাসূে তাাঁলক রবলশরষত কলরলিন। আর 
এগুলোলক আল্লাহ তা‘আোর শালনর উপলযাগী পযকালয় 
এমনিালব প্ররতষ্ঠা করা, যালত সাদৃশয, উপমা, অপবযাখযা 
বা রনরিয় করলণর ককালনা কেশ না োলক। আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, 

َٰل ي َٰ﴿ م ث ََٰٰس  يَُٰل  َٰٱَٰلَسم يعَُٰٱَٰو ُهو ََٰٰء  َٰش  ََٰٰۦل ه َٰك  [  ٢٢: الشورا] ﴾ص   

“তার মলতা রকিুই কনই এবাং রতরনই সবকলোতা, 
সবকদ্রিা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 

৩। ইবাদলত তাওহীদ : এই প্রকার তাওহীদলক তাওহীলদ 
উেূরহয়যাহ বো হলয় োলক। এর অেক হলো, এককিালব আল্লাহ 
তা‘আোরই ইবাদত করা। রতরন বযতীত অনয কালরা ইবাদত না 



 

 

 
 24  

করা, অনয কালরা কালি কদা‘আ বা আেয় প্রােকনা না করা, 
একমাত্র তাাঁরই সাহাযয কামনা করা। তাাঁরই উলদ্দলশয  

মান্নত, িবাই ও কুরবানী ইতযারদ সবকপ্রকার ইবাদত রনলবদন 
করা। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ََٰٰإ نَََٰٰقُل َٰ﴿ ت  َل  ََٰٰص  نُُسك  م  ََٰٰو  ََٰٰي اي َٰو  ات  م  م  َ ََٰٰو  ١٦٢َََٰٰٰل م ي َٰع  َٰل َٰٱَٰر ب  ََّٰٰلل  َٰش  يك ََٰٰل 
َُٰ ب ذ  ََٰٰۥ َٰل  م ر ََٰٰل ك َٰو 

ُ
ن ا ََُٰٰتَٰأ

 
أ َوُلََٰٰو 

 
 [  ٢٣٢  ،٢٣٣: اَلنعام] ﴾١٦٣َٰل م ي َُٰمس َٰل َٰٱَٰأ

“(কহ রাসূে) আপরন বেুন, আমার সাোত (নামায), আমার 
যাবতীয় ইবাদত, আমার িীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীলনর উলদ্দলশয রনলবরদত। এলত তাাঁর ককালনা শরীক কনই, 
আরম এরই িনয আরদি হলয়রি এবাং মুসরেমলদর মলধয আরমই 
প্রেম।” [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] 

আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন, 

﴿َٰ 
ل  ب  ك ََٰٰف ص   [  ٣: الكوثر] ﴾٢َٰر َٰن  َٰٱو ََٰٰل ر 

“সুতরাাং কতামার রলবর উলদ্দলশয সাোত (নামায) আদায় এবাং 
কুরবানী কর”। [সূরা আে-কাউসার, আয়াত: ২] 

আল্লাহই আমালদর তাওিীকদাতা।
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কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’: একরি গুরুত্বপূণক 

পুরস্তকা। কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’-এর বযাখযা, 

রশলককর অেক ও হাকীকত, ইবাদত ও তাওহীলদর 

অেক এসব রবষয় সাংরেপ্ত আলোচনা তুলে ধরা 

হলয়লি বতকমান পুরস্তকায়। 
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