নবীজি (সঃ) উত্তরে বলরলন; ‘আল্লাহ বযতীত ক ান উপাসয কনই এবং ক াহাম্মদ (সা:) তাাঁে েসূল, এ ক াষণা
েরব, না াি ারে েরব, যা াত কদরব, ে িারনে কোিা োখরব এবং বােতুল্লাহে হজ্জ্ব েরব- যজদ তুজ
কসখারন কপ ছাঁ রত স র্থ হও, উ োহ ো, িানাবারতে ক াসল ো, পজেপূণভ
থ ারব অিু ো… এটাই হল
ইসলা ’।





ইবরন িুযী আল- েনাত্বী বরলন, ইসলার ে শাজি অর্থ হরলা- আত্মস পথণ। শেীেরতে ভাষাে এে অর্থ
দাাঁড়াে- শােীজে ও ক জখ সম্মজতে াধ্যর আল্লাহ্ ও তাাঁে োসূরলে প্রজত পূণথ আত্মস পথণ। আে
শাজি ভারব ঈ ান হরলা- সতযােন। শেীেরতে পজেভাষাে ঈ ান হরলা- আল্লাহ্, তাাঁে কেরেশতা, জ তাব,
েসূল, আরখোরতে প্রজত পূণথ জবশ্বাস স্থাপন ো। এ পজেরপ্রজিরত ইসলা ও ঈ ান আলাদা জবষেবস্তু।
ইসলা ও ঈ ান এই দুই পজেভাষা যখন এ ই বক্তরবয বজণথত হে তখন বুঝরত হরব এই দুইজট আলাদা অর্থ
বহন েরছ। আে যজদ এ দুইজটে শুধ্ু কযর ারনা এ জট উরল্লখ হে তখন বুঝরত হরব এে কর্র উভেজটই
উরেশয।
ইসলার ে স্তম্ভ পাাঁচজট। ারল া, না াি, কোিা, হি ও িা াত। ারল া হরলা, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
হু াম্মাদুে োসুলল্ল
ু াহ।’ এে অর্থ হরলা, আল্লাহ ছাড়া ক ারনা সতয উপাসয কনই এবং হু াম্মদ (সা.) আল্লাহে
োসুল।

এই দুজট বার যে সািযদারনে াধ্যর ই এ িন াজেে সু জল হরে যাে। আে এই শাহাদাত স্বী াে না োে
ােরণই আহরল জ তাব ণ সবথসম্মজতক্রর ারেে। ইসলার ে এ স ল আ লগুরলাে ক ান এ জটও যজদ
ক উ অস্বী াে রে কস াজেে হরে যারব।
এিনয এই দুই বা য ও সািয জ রল ইসলার ে এ জট এ রু ুন রড় উরেরছ। ােণ এই দুইজট বা যই
এ জট জবষরেে জদর চূড়ান্ত হে। আে তা হরলা ‘ইবাদরতে জবশুদ্ধতা’। ক ননা এই দুই জবষরেে সািয ও চচথা
ছাড়া ইবাদত শুদ্ধ হরবনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- যা দ্বাো ইখলারসে বাস্তবােন রট। ুহাম্মাদুে োসূলুল্লাহ- যা
দ্বাো আনু তয ও অনুসেরণে প্রজতষ্ঠা রট। এবং ুহাম্মদর (সঃ) অনুসেরণে সারিযে াধ্যর এই জবশ্বারসে
প্রজতেলন রত কয, জতজন যা বরলরছন তা সতয বরল স্বী াে ো। তাাঁে আজনত প্রজতজট সতযর অবশযজবশ্বাসয বরল ক রন কনো। জনরিে ল্পনা, যুজক্ত জ ংবা ধ্ােণাপ্রসূত ূলযােন জদরে এে জবরোজধ্তাে
ধ্ারে ারছও না যাওো। ােণ জনরিে জবরব ও আরব র বশীভূত ো পূবথ ই ান আনেন না েরল তা
প্র ৃত ঈ ানই না। এ বেং প্রবৃজত্তে অনুসেণ, কহদারেরতে ােণ নে। কয ানুষ ুহাম্মদ োসূলুল্লাহ (সঃ) এে
আজনত সতযর রনপ্রারণ জবশ্বাস েরব কস স্বতস্ফুতথভারবই বলরবঃ সাজ ’না, আ ান্না, সদা না। (শুনলা ,
ঈ ান আনলা ও জবশ্বাস েলা )।

ইসলার ে পাাঁচ স্তম্ভঃ
১. ারল াে থ র্া হরলা, আল্লাহ ছাড়া ক ারনা সতয উপাসয কনই—এ র্া রনপ্রারণ জবশ্বাস রে রু খ
উচ্চােণ ো এবং এে দাজব অনুযােী আ ল ো। পাশাপাজশ োসুল (সা.)-এে জনরে আসা শজেেত ক াতারব
আ ল ো। এবং জতজন কযসব জবষে সম্পর থ সত থ রেরছন কসগুরলা কর্র জবেত র্া া।


াজল ার বলা হে ইখলারসে বা য। অর্থাৎ তাওহীদ প্র াণ েরত ইখলাস ছাড়া জভন্ন ক ারনা পর্
কনই। এই াজল াে প্রর্ অংশ “লা ইলাহা” হরলা স স্ত বাজতল ইলাহর না চ োে শতথ, কশষ
অংশ “ইল্লাল্লাহ” হরলা জচেসতয ইলাহ আল্লাহুে অজস্তত্ব স্বী জৃ ত কদোে ক াষণা।

 এই াজল াে অরর্থে রধ্য আরছ আল্লাহে ভালবাসা ও আনু তয সবজ ছুে উরধ্থ োখা।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ুহাম্মাদুে োসূলুল্লাহ’ে সািয দাবী রে- আল্লাহ ও োসূরলে আজনত জবষরে দৃঢ়
জবশ্বাস স্থাপন ো। তাাঁরদে জনরদথশাবলীে অনু ত হওো। জনরষধ্াজ্ঞা ও সত থতা কর্র কবাঁরচ র্া া। তাাঁ রদে
জবধ্ান ৃত পদ্ধজত ছাড়া অনয ক ারনা পন্থাে ইবাদত পালন না ো। এই দুই বার যে সািয ইবাদরতে দুই
প্রধ্ান শতথর এ জিত রেরছ। এ , আল্লাহে প্রজত ইখলাস। দুই, োসূরলে কদখারনা পদ্ধজতে অনুসেণ।
ােণ কয সািয জদরব- আল্লাহ ছাড়া আে ক ান সতয ইলাহ নাই, কস অবশযই আল্লাহে প্রজত এ জনষ্ঠ হরব।
আে কয সািয জদরব- ুহাম্মদ আল্লাহে োসূল, কস অবশযই তাাঁর ছাড়া অনয ারো পর্ অনুসেণ েরবনা।

 “ইসলা ” এবং “ঈ ান” শিদ্বে যখন এ সারর্ এ ই বার য উরল্লখ হরব তখন প্রজতজটে আলাদা
অর্থ হরব। যখন ক ান এ জট উরল্লখ হরব তখন এ জট অপেজটে অর্থ বহন েরব। আেবী ভাষাে এই
ধ্েরণে প্ররো কদখা যাে। কয ন “তা ওো” ও “জবেে” শিদ্বে, ইস ও উদওোন শিদ্বে, েজ ে
ও জ সজ ন শিদ্বে। কয ন সূো হুিুোরতে কশরষ আল্লাহ এরসরছ- কতা ো বরলানা কয আ ো ঈ ান
এরনজছ, বেং বরলা আ ো ইসলা গ্রহণ রেজছ।
 শাহাদাত অর্থ িানা বা রনপ্রারণ জ্ঞাত হওো। ইলাহ শরিে অর্থ া’বুদ। ুহাম্মাদ োসুলূল্লাহ (সঃ)
সািয কদোে ারন হরলা তাাঁে জেসালারত জবশ্বাস ো, তাাঁে আজনত আরদরশে অনু ত হওো, তাাঁে
আজনত জনরষধ্াজ্ঞা কর্র জবেত র্া া।
২. সালাত ইবাদতস রূ হে রধ্য অতযন্ত গুরুত্বপূণথ ইবাদত। এজট এ ন এ ইবাদত, যা জবরশষ জ ছু র্া ও
রথ শাজ ল রে, ‘আল্লাহু আ বাে’ জদরে সালাত শুরু হে এবং ‘আসসালা ু আলাই ু ’ বরল কশষ হে।
 প্রজতজদন পাাঁচ ওোক্ত সালাত আদাে ো সবাে িনয েেি। হাজদরস সালাতর ইসলার ে ল
ূ খুজট
বরল অজভজহত ো হরেরছ। এই সালারতে বযাপারেই সবথপ্রর্ জহসাব কনো হরব। এজটই এ িন
ানুরষে ইসলার ে প্র াশয ানদন্ড। োসূলল্ল
ু াহ’ে (সঃ) কশষ অজসেরতে এ জট জছরলা এই
সালাত। এই সালারতে জহসাব জনরেই ানুষ হাশরেে েদারন সবথপ্রর্ েরেে সা রন দাাঁড়ারব।
তাাঁে রু খা ুখী হরব। প্রর্ সািাৎ হরব এই সালারতে জহসাব জনরেই।
 সালাত ারে ২ প্র াে। প্র াশয ারে যা সালারতে েেি, ওোজিব, সুন্নত, শতথ, স্ত
ু াহাব
রু নু , ওোক্ত, ইতযাজদর বুঝাে। আে অপ্র াশয ারে অর্থ খুশু-খুিু বিাে োখা।
 ই া াতুস সালাত অর্থ সজে পদ্ধজতরত সজে ভারব সালাত আদাে ো। ক উ যজদ আসরেে
না াি সূযথ ঢরল পড়াে পে আদাে রে তাহরল তা ই া াতুস সলাত হরলা না। আদাে হরত
পারে, তরব ই া াত না। এই সালাতর োসুলূল্লাহ (সঃ) ুনাজে রদে সালাত বরলরছন।

৩. িা াত শরিে অর্থ বৃজদ্ধ পাওো, কবজশ হওো। জনধ্থাজেত স রে জনজদথষ্ট ক াষ্ঠীে িনয জনধ্থাজেত সম্পদ বযে
োে না িা াত। ক ােআরন বহু স্থারন সালারতে সরে িা ারতে আরলাচনা হরেরছ।
 আল্লাহে জ তাব ও োসূরলে সুন্নরত িা াত হরলা সালারতে পাশাপাজশ অবস্থান ো স্তম্ভ। এজট
আজর্থ ইবাদত। এই ইবাদত পালরনে াধ্যর ধ্নীে কয ন জনরিে দাজেত্ব আদাে হে, কত জন
েীরবে আজর্থ স্বচ্ছলতা অজিথত হে।
 যা াত আদারেে অর্থ হরলা, জনজদথষ্ট সম্পদ কর্র জনজদথষ্ট পজে াণ জনজদথষ্ট স রেে রধ্য জনজদথষ্ট
সম্পদ জনজদথষ্ট খারত বযে রে ইবাদত পালন োর যা াত বরল।

৪. কোিাে আেজব হরলা জসো । জসোর ে শাজি অর্থ জবেত র্া া। সুবরহ সাজদ উজদত হওোে পে কর্র
সূযাথ স্ত পযথন্ত সব ধ্েরনে পানাহাে ও কয ন সরম্ভা কর্র জবেত র্া াে না কোিা।
 ে িান হরলা এ ন এ াস যা আসাে ছে াস আর কর্র ই প্রস্তুজত কনো হরতা োসূলল্ল
ু াহ’ে
যুর । এজট এ ন এ ইবাদত যা অন্তে ও কদহর এ ই সারর্ পজেশুদ্ধ রে। এজট এ ন এবাদত
যাে জনজদথষ্ট জবজন ে কনই। এে জবজন ে ক বল আল্লাহ জনরিই জদরবন। তাই এই রু রনে গুরুত্ব
অপজেসী । যা তা ওো অিথরনে জবরশষ পারর্ে।
পুরো ে িান াস জসো পালন ো েেি। এ ছাড়া বছরেে জবজভন্ন স রে নেল কোিা েরেরছ।
৫. হি শরিে অর্থ ইচ্ছা ো। জনধ্থাজেত শতথসহ জনজদথষ্ট স রে জবরশষ পদ্ধজতরত ইবাদত োে িনয ক্কাে
রনে ইচ্ছা োর হি বরল। সা র্থযবান বযজক্তে ওপে ক াটা িীবরন এ বাে হি ো েেি।
 হরিে বযাপারে বলা হরেরছ এে জবজন ে িান্নাত ছাড়া আে জ ছু নে। হি আল্লাহে নন টয
অিথরনে প্র াশয ও অদৃশয ইবাদত। এই ইবাদতজটর আল্লাহ ইসলার ে রু রনে রধ্য অন্তভুক্ত
থ
োে জপছরন েহসয হরলা- প্রজতজট সু জল র আজর্থ ও শােীজে ভারব সা র্থযবান হওোে
অনুরপ্রেণা কদো। এ ইভারব যা াত। সু জল ািই অর্থননজত ভারব সাবলম্বী হরব এটাই
এইস ল ক জল রু রনে জপছরন র্া া জনজহত উরেশয।
ইসলার ে এই পাাঁচ রু ন জ ক বল ুসজল রদে উরেরশয জনরদথজশত? এই র্াে উপে স ল উলা া ণ
এ ত কয, াজল া বা শাহাদারতে সািয কদোে দাজব ুসজল ও াজেে সবাে জদর ই কদো হরেরছ। বাজ
চাে রু ন সালাত, যা াত, সাও ও হরিে বযাপারে জভন্ন ত র্া রলও সজে র্া হরচ্ছ, ারেেোও এই
েেি আদারেে আরদরশে অন্তভুথক্ত আরছ। তরব শাহাদাত আদাে ো ছাড়া এসব আদাে েরলও ক ারনা
ারি আসরবনা।
 হাজদরসে এই অংরশ ূলত দ্বীরনে বাজহয ও প্র াশ আ লগুরলার পজেচে জেরে কদো হরেরছ।
যার ইসলা বরল সংজ্ঞা কদো হরেরছ। জবষেজট বুঝা যাে কশরষ অিু, ক াসল ও ও োে
সংযুজক্তে াধ্যর । এভারব সব ধ্েরণে েেি, ওোজিব, সুন্নত অন্তভুথক্ত। এ নজ হাো াি
কর্র কবাঁরচ র্া াও ইসলার ে অংশ। আে পরেে অংরশ ঈ ানর পজেচে ো হরেরছ যা দ্বীরনে
অপ্র াশয ও অন্তরেে আ ল।

