
তাওহিদের পহরচয়ঃ 

তাওহিে শদের অর্ থ িল “একত্ববাে”। ইসলামী শরীযদতর পহরভাষায আল্লাি তাযালাদক এক ও অহিতীয হিদসদব স্বীকার কদর নেওযাদক তাওহিে বদল। মুসহলম িদত িদল একজে 

মােুষদক সব থপ্রর্ম আল্লাি তা’আলার একত্ববাদে হবশ্বাস করদত িদব। তাওহিদে হবশ্বাস বযতীত নকাে বযক্তি ইসলাদম প্রদবশ করদত পাদর ো। ইসলাদমর সকল হশক্ষা ও আেশ থ 

তাওহিদের উপর প্রহতষ্ঠিত। 

পহবত্র কুরআদে মিাে আল্লি বদলে়ঃ 

 ال له ال إل إال هو الخي القيوم

আল্লাি ছাডা অেয নকাে উপাসয নেই, হতহে জীহবত, সবহকছুর ধারক। (সূরা আল বাক্কারাি, আযাত়ঃ ২৫৫) 

মিাে আল্লািদক সষৃ্ঠিকতথা, পালেকতথা, হরক্তজকোতা ও ইবােদতর যাদ গ্য এক ও অহিতীয সত্তা হিদসদব হবশ্বাদসর োমই তাওহিে। েুহেযাদত যত েবী-রাসুল এদসদছে সবাই তাহিদের 

োওযাত হেদযদছে। ইসলাদমর সকল হবহধ- হবধাে তাওিীদের উপর প্রহতষ্ঠিত। আর ইসলাদমর মূল হবষয িল সালাত, যাকাত, সাওম, িজ – সকল ইবােতই এক আল্লাির জেয। 

মুসহলম িওযার পূব থ শতথ িদলা ঈমাে আো। আর ঈমাদের শুরু িল তাওিীদে হবশ্বাস করা।যতক্ষণ পয থন্ত নকউ তাওিীদে হবশ্বাস করদব ো নস মুহমে বদল গ্ণয িদব ো। 

সৃষ্ঠি জগ্দতর বাস্তব উোিরণ়ঃ 

আমাদের চারপাদশর সষৃ্ঠি জগ্দতর হেদক তাকাদল আল্লািপাদকর একত্ববাদের পহরচয পাওযা যায। সষৃ্ঠির শুরু নর্দক আজ পয থন্ত প্রকৃহতর সবহকছুই সুচারুরূদপ পহরচাহলত িদে। 

সূয থ সষ্ঠিক সমদয উহেত িদে আবার অস্ত যাদে। মিাহবদশ্বর যা হকছু আদছ সবহকছুর একজেই হেযন্ত্রে করদছে। আর হতহে িদলে “আল্লাি”্। পহবত্র কুরআদে মিাে আল্লাি 

বদলে়ঃ 

ُ لَفََسدَتَا فُْسبخان ال له رب العزش عما يصفون  لو كان فيهما آلهةُ إال ّللاه

যহে েভাদ মন্ডল ও ভুমন্ডদল আল্লাি বযতীত অেযােয উপাসয র্াকত, তদব উভদযর ধ্বংস িদয নযত। অতএব তারা যা বদল, তা নর্দক আরদশর অহধপহত আল্লাি পহবত্র। সূরা 

আহিযা, আযাত ২২ 

একটু লক্ষয করদলই নেখা যায হবশাল এই পহৃর্বীর সবহকছুই সুশৃঙ্খলভাদব পহরচাহলত িদে। যহে একাহধক ইলাি র্াকতাদ  তািদল হবশৃঙ্খলা সষৃ্ঠি িত। একজে স্রিা চাইদতে সূয থ পূব থ 

হেদক উিুক, অেয স্রিা চাইদতে পক্তিম হেদক উিুক। হকন্তু সষৃ্ঠির শুরু নর্দক নকযামত পয থন্ত সূয থ তার হেযদম পূব থ হেদক উিদব এবং পক্তিম হেদক অস্ত যাদব। আল্লিার সষৃ্ঠিজগ্দতর 

সামােয অংশ িল আমাদের পহৃর্বী। বড বড গ্রি েক্ষত্র রদযদছ হবশ্বজগ্দত। 

এগুদলা প্রদতযকষ্ঠট সুশৃঙ্খলভাদব ঘুরদছ। স্রিা একজে বদলই তা সুশৃঙ্খলভাদব ঘুরদছ। কত সুন্দর আমাদের পহৃর্বী। হবশাল হবশাল পািাড-পব থত, েেেেী, সাগ্র মিাসাগ্র, হবশাল 

আকাশ, হবস্তৃত মাি এইসব হেজ নর্দক সষৃ্ঠি িযহে। মিাে আল্লাি এইসব সষৃ্ঠি কদরদছে মােুদষর উপকাদরর জেয। আল্লাি শুধু সষৃ্ঠি কদরে হে বরং োো রকম স্বাে, নসৌন্ধয থয 

হেদযদছে। 

এক এক ফদলর স্বাে এক এক রকম। আম গ্াদছ আম িয, জাম গ্াদছ জাম। ফুদলর রদযদছ হবহভন্ন নসৌরভ। ঋতুদভদে ফুদলর ববহচত্র পহরলহক্ষত িয। পশু পাহখর মদধয ও রদযদছ 

হভন্নতা। এক এক পাহখর ডাক এক এক রকম। গ্রু, ছাগ্ল, হবডাল তাদের হেজ হেজ স্বদরই ডাকাডাহক কদর। যহে একাহধক স্িা র্াকত তািদল হবশ্বজগ্দত সবহকছুর মদধয অহেযম 

নেখা হেত। হকন্তু হবশ্বজগ্দতর সবহকছুই হেযমতাহন্ত্রকভাদব চলদছ। এদতই প্রমাহণত িয হবশ্বজগ্দতর পালেকতথা, হেযন্ত্রণকারী একজে মিাে আল্লাি। আল্লািপাক আমাদের 

চারপাদশ যা যা সষৃ্ঠি কদরদছে সব আমাদের কলযাদণর জেয। অসংখয নেযামত োে কদরদছে। খাদেযর জেয জহমদক কদরদছে উব থর, আকাশ নর্দক বৃষ্ঠি বষ থণ কদর প্রকৃহতদক কদরে 

সদতজ। 

 


	তাওহিদের পরিচয়ঃ
	পবিত্র কুরআনে মহান আল্লহ বলেনঃ
	সৃষ্টি জগতের বাস্তব উদাহরণঃ

