তাওহীদুল উলূিহয়য্াহ বা তাওহীদুল ‘ইবাদাহ বলেত িক বুঝায়?
তাওহীদুল উলূিহয়য্াহ বা তাওহীদুল ‘ইবাদাহ হেলা:- আল্লাহ 0 মানব জািতেক েয কােজর জনয্; েয
উেদ্দেশয্ সৃিষ্ট কেরেছন, েসই কােজ তথা ‘ইবাদােত আল্লাহ্র এককতব্ অক্ষুন্ন রাখা এবং ‘ইবাদােত আল্লাহ্েক
একক ও অিদব্তীয় পর্মািণত করা। েমাটকথা, সকল পর্কার ‘ইবাদাত এক আল্লাহ্র জনয্ িনেবিদত করা। িতিন
বয্তীত তাঁর সৃিষ্ট; আর কাউেক আহবান না করা এবং ‘ইবাদেতর িবন্দুমাতর্ আল্লাহ বয্তীত অনয্ কােরা
উেদ্দেশয্ িনেবদন না করা। এমনিক আল্লাহর ৈনকটয্শীল েকান িফিরশতােক িকংবা আল্লাহ্র েপর্িরত েকান
নাবীেকও না। েয বয্িক্ত এসকল ‘ইবাদাত েথেক সামানয্ িকছু গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ িভন্ন অনয্ কােরা) জনয্
িনেবদন করেব, েস মুশিরক-কািফর বেল গণয্ হেব।
আল্লাহ্ (0) ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
َ سِلِمي
ْ ل اْلُم
ُ ت َوَأَنا َأَّو
ُ ك ُأِمْر
َ ك َلُه َوِبَذِل
َ شِري
َ ال
َ .ن
َ ب اْلَعاَلِمي
ِّ هلل َر
َِّ ي َوَمَماِتي
َ حَيا
ْ سِكي َوَم
ُ الِتي َوُن
َص
َ ن
َّ ل ِإ
ْ ُق

অথর্াৎ- আপিন বলুন! িনশ্চয়ই আমার নামায ও আমার েকব্ারবানী এবং আমার জীবন ও মৃতুয্
িবশব্পর্িতপালক আল্লাহ্র জনয্ িনেবিদত। তার েকান শরীক েনই এবং এজনয্ আিম আিদষ্ট হেয়িছ। আর আিম
পর্থম আত্মসমপর্ণকারী একজন।

২

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩

.ن
َ ح اْلَكاِفُرو
ُ ال ُيْفِل
َ عْنَد َرِّبِه ِإَّنُه
ِ ساُبُه
َح
ِ ن َلُه ِبِه َفِإَّنَما
َ ال ُبْرَها
َ خَر
َ هلل ِإَلًها آ
َِّ ع َمَع ا
ُ ن َيْد
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েকউ আল্লাহ্র সােথ অনয্ উপাসয্েক ডােক, তার কােছ যার ছনদ (পর্মাণ) েনই, তার িহসাব তার
পালনকতর্ার কােছ আেছ। িনশ্চয় কািফররা সফলকাম হেব না।

৪

রাছূেলর 1 সােথ তাঁর উম্মােতর দব্ন্দব্-িববােদর মূল িবষয়-বস্তু িছল এই তাওহীদুল উলূিহয়য্াহ। েকননা
পূবর্বতর্ী অিধকাংশ মুশিরকগণ আল্লাহ্র রুবূিবয়য্ােতর (পর্িতপালকেতব্র) এককেতব্ িবশব্াসী িছল। তারা এটা
সব্ীকার করেতা েয, আল্লাহ্ ছাড়া আর েকান সৃিষ্টকতর্া এবং জগত পিরচালনাকারী েনই। িকন্তু তারা তাঁর
সােথ ‘ইবাদােত অনয্েক শরীক করেতা। তােদর ধারণা িছল েয, এ সকল অংশীদার তােদর জনয্ আল্লাহ্র
১. ١٦٣-١٦٢ -سورة األنعام
২. ছূরা আল আন‘আম- ১৬২-১৬৩
৩. ١١٧ -سورة المؤمنون
৪. ছূরা আল মু’িমনূন- ১১৭

১
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(0) কােছ সুপািরশকারী হেব।
েযমন- আল্লাহ 8 তােদর কথা বণর্না কের ইরশাদ কেরেছন:ن ُهَو
ْ ال َيْهِدي َم
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن ِإ
َ خَتِلُفو
ْ حُكُم َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َي
ْ هلل َي
ََّ ن ا
َّ هلل ُزْلَفى ِإ
َِّ ال ِلُيَقِّرُبوَنا ِإَلى ا
َّ ن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم ِإ
ْ خُذوا ِم
َ ن اَّت
َ َواَّلِذي
৫

.ب َكَّفاٌر
ٌ َكاِذ

অথর্াৎ- যারা আল্লাহ বয্তীত অনয্েদরেক অলী িহেসেব গর্হণ কের েরেখেছ এবং বেল েয, আমরা তােদর
(েদব-েদবীেদর) উপাসনা েকবল এ জনয্ই কির, েযন তারা আমােদরেক আল্লাহ্র িনকটবতর্ী কের েদয়।
িনশ্চয় আল্লাহ তােদর মেধয্ তােদর পারস্পিরক িবেরাধপূণর্ িবষেয়র ফায়সালা কের েদেবন। আল্লাহ
িমথয্াবাদী কািফরেক সৎপেথ পিরচািলত কেরন না।

৬

আর এ জনয্ই আল্লাহ 0 সমস্ত রাছূলেদরেক খািলস আল্লাহ্র এককেতব্র পর্িত দা‘ওয়াত েদয়ার জনয্
েপর্রণ কেরেছন। আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭

.ن
ِ عُبُدو
ْ ال َأَنا َفا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ حي ِإَلْيِه َأَّنُه
ِ ال ُنو
َّ ل ِإ
ٍ سو
ُ ن َر
ْ ك ِم
َ ن َقْبِل
ْ سْلَنا ِم
َ َوَما َأْر

অথর্াৎ- আর আিম আপনার পূেবর্ েয রাছূলই েপর্রণ কেরিছ, তার পর্িত এই পর্তয্ােদশই কেরিছ েয, আিম
ছাড়া েকান উপাসয্ েনই। সুতরাং েতামরা আমারই ‘ইবাদাত কেরা।

৮

বতর্মান যুেগর মুশিরক এবং পূবর্বতর্ী যুেগর মুশিরকেদর িদেক তাকােল েদখা যায় েয, পূেবর্কার যুেগর
মুশিরকেদর তুলনায় বতর্মান যুেগর মুশিরকেদর িশরক আেরা জঘনয্ ও মারাত্মক। পূবর্বতর্ী যুেগর
মুশিরকগণ সুেখ-আনেন্দ আল্লাহ্র সােথ শরীক করেতা, িকন্তু তারা দুঃখ-কেষ্ট, িবপেদ-আপেদ আল্লাহেক
ডাকেতা, আল্লাহ্র আশর্য় গর্হণ করেতা এবং তার পর্িত িবশব্াস স্থাপন করেতা। েযমন- এ সম্পেকর্ আল্লাহ
0 ইরশাদ কেরেছন:৯

.ن
َ شِرُكو
ْ جاُهْم ِإَلى اْلَبِّر ِإَذا ُهْم ُي
َّ ن َفَلَّما َن
َ ن َلُه الِّدي
َ صي
ِ خِل
ْ هلل ُم
ََّ عُوا ا
َ ك َد
ِ َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْل

অথর্াৎ- তারা যখন েনৗযােন আেরাহন করেতা তখন তারা আল্লাহ্েক ডাকেতা দব্ীনেক তাঁর জনয্ খািলস কের
৫. ٣ -سورة الزمر
৬. ছূরা আয্যুমার- ৩
৭. ٢٥ -سورة األنبياء
৮. ছূরা আল আিমব্য়া- ২৫
৯. ٦٥ -سورة العنكبوت

২
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একিনষ্ঠভােব। অতঃপর যখন িতিন তােদরেক স্থেলর আশর্য় িদেতন তখনই তারা তাঁর সােথ অংশীদার স্থাপন
করত।

১০

আর বতর্মান যুেগর মুশিরকরা তারা সুেখ-শািন্তেত, আনেন্দ, িবপেদ-আপেদ সবর্াবস্থায় গায়রুল্লাহ্র আশর্য়
গর্হণ কের এবং তােদরেক আহবান কের। েযমন আমােদর সমােজ অহরহ েদখা যায়, মুছলমান বেল
দািবদার অেনেক মুিতর্, পাথর অথবা মৃত কব্াব্রবাসীর িনকট বালা-মুসীবত েথেক মুিক্ত ও িনষ্কৃিত কামনা
করেছ, তােদর িনকট সাহাযয্ পর্াথর্না করেছ এবং তােদর উেদ্দেশয্ পশু উৎসগর্ ও নয্র-মানত করেছ।
িনেজর মেনাবাসনা পূরণ হওয়ার জনয্ কব্াব্েরর পােশ অবস্থান করেছ, কব্াব্র তব্াওয়াফ করেছ, আর সােথ
সােথ মৃত কব্াব্রবাসীর পর্িত িনেজর পর্েয়াজন পূরণ কের েদওয়ার আশা েপাষণ করেছ। তােদর অেনকেক
আবার একথাও বলেত শুনা যায়:- “যখন েতামরা েকান িবষেয়র সমাধান না েপেয় িদেশহারা হয় যােব,
তখন েতামরা কব্াব্রবাসীেদর আশর্য় গর্হণ কেরা”। ك
َ ن َذِل
ْ هلل ِم
َُّ عاَذَنا ا
َ َأ
এেদর সম্পেকর্ই আল্লাহ 7ইরশাদ কেরেছন:عَداًء
ْ س َكاُنوا َلُهْم َأ
ُ شَر الَّنا
ِح
ُ  َوِإَذا.ن
َ غاِفُلو
َ عاِئِهْم
َ ن ُد
ْع
َ ب َلُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم
ُ جي
ِ سَت
ْ ال َي
َ ن
ْ هلل َم
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ عو ِم
ُ ن َيْد
ْ ل ِمَّم
ُّ ض
َ ن َأ
ْ َوَم
১১

.ن
َ َوَكاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِري

অথর্াৎ- েয বয্িক্ত আল্লাহ্র পিরবেতর্ এমন বস্তুর পূজা কের, েয িকব্য়ামাত পযর্ন্ত তার ডােক সাড়া েদেব না,
তার েচেয় অিধক পথভর্ষ্ট আর েক? তারা েতা তােদর পূজা সম্পেকর্ও েবখবর। যখন মানুষেক হাশের
একিতর্ত করা হেব, তখন তারা তােদর শতর্ু হেব এবং তােদর ‘ইবাদাত অসব্ীকার করেব।

১২

অথচ মৃতরা কব্াব্ের তােদর িনেজেদরই েকান উপকােরর সাধয্ বা অিধকার রােখনা, অনয্েদর উপকােরর
সাধয্ বা অিধকার রাখা েতা দূেরর কথা। যারা িনেজেদর েকান উপকার করেত পাের না, তারা অেনয্র
উপকার করেব িক কের? উপকার-অপকােরর কতর্া ও মািলক েতা একমাতর্ আল্লাহ 0। এ সম্পেকর্
আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৩১

.يٍء َقِديٌر
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ خْيٍر َفُهَو
َ ك ِب
َ س
ْس
َ ن َيْم
ْ ال ُهَو َوِإ
َّ ف َلُه ِإ
َ ش
ِ ال َكا
َ ضٍّر َف
ُ هلل ِب
َُّ ك ا
َ س
ْس
َ ن َيْم
ْ َوِإ

অথর্াৎ- আল্লাহ্ যিদ েতামােক েকান কষ্ট েদন, তেব িতিন বয্তীত তা অপসারণকারী েকউ েনই। আর যিদ

১০. ছূরা আল ‘আনকাবুত- ৬৫
১১. ٦-٥ -سورة األحقاف
১২. ছূরা আল আহ্কব্াফ- ৫-৬
১৩. ١٧ -سورة األنعام

৩
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িতিন েতামার মঙ্গল কেরন, তেব িতিন সবিকছুর উপর ক্ষমতাবান।

১৪

১৪. ছূরা আল আন‘আম- ১৭
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