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সংজক্ষ্প্ত র্র্বনা............. 
কালেমা শাহাদাত : কালেমার মমব উপেজি করা 
প্রলতযক মুসজেলমর িলনয একান্ত িরুরী। এ প্রর্লে 
পাঠক কালেমা সম্পজকবত জনলের গুরুত্বপূর্ব জর্ষলয় 
অর্গত হলর্ন : (১) ো ইোহা ইল্লাল্লাহ এর অর্ব, 
(২) শাহাদালতর ররাকনসমূহ, (৩) ো ইোহা ইল্লাল্লাহ 
এর শতব , (৫) মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ সাক্ষ্য প্রদালনর 
মমবার্ব, (৫) মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ সাক্ষ্য প্রদালনর সালর্ 
সমৃ্পক্ত জর্ষয়ার্জে, (৬) কালেমা জর্লরাধী কাি ও 
কর্া। 
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কালেমা শাহাদাত (পর্ব-১) 
 

ইসোলমর রগাড়া পিন হলয়লে জশলকবর কেঙ্ক ও 
রপৌিজেকতার রনাংরামী মুক্ত খাাঁজি, জনলিিবাে তাওহীলদর 
ওপর। যার রূপকার ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘মুহাম্মাদুর 
রাসূেুল্লাহ’ এর শাহাদাত র্া সাক্ষ্য প্রদান। 
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর শাহাদালতর উলেশয: জর্নয়-নম্র 
িালর্ জনলিলক আল্লাহর সমীলপ সাঁলপ রদওয়া, তার র্শযতা 
রমলন রনওয়া। জতজন এক, তার রকালনা শরীক রনই, এিা 
র াষর্া রদওয়া। 
‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এর শাহদালতর উলেশয: জনলিলক 
সাঁলপ রদওয়ার পদ্ধজত ও ইর্াদলতর জর্শদ র্র্বনা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকি রর্লক গ্রহর্ করা। 
উিয় শাহাদালতর রমৌজখক উচ্চারর্ ইসোম গ্রহর্ ও 
ইসোমলক আজেঙ্গন করার র্জহিঃপ্রকাশ। 
জকয়ামলতর জদন দুইজি প্রলের উির না রদওয়া পযবন্ত রকালনা 
আদম সন্তান স্বীয় অর্স্থান তযাগ করলত পারলর্ না। 

প্রর্ম প্রে: রতামরা কার ইর্াদত করলত? 
জিতীয় প্রে: রাসূে রক কী িাওয়ার্ জদলয়ে? 
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প্রর্ম প্রলের উির: ইেম তর্া আল্লাহর পজরিয় োি, 
রমৌজখক স্বীকৃজত প্রদান এর্ং আমলের মাধযলম ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ এর র্াস্তর্ায়ন। 
জিতীয় প্রলের উির: ইেম তর্া রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লালমর পজরিয় োি, রমৌজখক স্বীকৃজত প্রদান এর্ং 
আনুগলতযর মাধযলম ‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এর র্াস্তর্ায়ন। 
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদালনর তাৎপযব: 
সংলর্দনশীে, তাৎপযবপূর্ব এ সাক্ষ্য প্রদালনর অর্ব হলো: 
‘সজতযকারালর্ব আল্লাহ োড়া রকউ ইর্াদলতর উপযুক্ত নয়। 
রযলহতু একমাত্র আল্লাহ তা‘আো সৃজিকতবা, অজধপজত, 
জরজযকদাতা, কেযার্সাধনকারী, ক্ষ্জতসাধনকারী ও 
পজরিােনাকারী, রসলহতু আল্লাহ তা‘আোর র্ান্দা স্বীয় 
জনলর্দন, আশা, িয়, মহব্বত, মীমাংসা, িরসা এর্ং সমস্ত 
কমবকালের র্যাপালর একমাত্র তাাঁর শরর্াপন্ন হলর্, অনয 
কালরা নয়। 
শাহাদালতর মূে জিজি: 
শাহাদাত র্া ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য মূে দু’জি 
জিজির ওপর জনিবরশীে- 
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১. প্রতযাখযান। 
২. স্বীকৃজত প্রদান। 

هلإ ال  : প্রতযাখযান। অর্বাৎ ইর্াদলতর উপযুক্ত রয রকালনা 

উপালসযর অজস্তত্বলক প্রতযাখযান করা, একমাত্র আল্লাহ 
তা‘আো র্যতীত। 

اهلل إال  : স্বীকৃজত প্রদান। একমাত্র আল্লাহ তাআোই 

ইর্াদলতর উপযুক্ত অনয রকউ নয়, এর স্বীকৃজত প্রদান 
করা। 
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর শতবসমূহ: 
আলোজিত কালেমালয় তাওহীদ িান্নালত প্রলর্লশর 
িাজর্স্বরূপ, িাহান্নাম তালত মুজক্তর ঢােস্বরূপ। রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেন, 

لَمُ  وَُهوَ  َماَت  َمن  » ن   َيع 
َ
َنَةَ  َدَخَل  اهللُ  إَِل  إَِلَ  َل  أ  .«اْل 
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“রয  ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ (অর্বাৎ আল্লাহ োড়া রকালনা 
মা‘রূ্দ রনই) এর অর্ব, তাৎপলযবর জ্ঞান জনলয় মারা রগে 
রস িান্নালত প্রলর্শ করলর্।’’1 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আলরা র্লেন, 

هَ  بَِذلَِك  يَب تَِغ  اهللُ  إَِل  إَِلَ  َل : قَاَل  َمن   انَلارِ  ََعَ  َحَرمَ  قَد   اهللَ  إِنَ »  وَج 
 .«اهللِ 

“অর্শযই আল্লাহ তা‘আো ঐ র্যজক্তর ওপর িাহান্নাম 
হারাম কলর জদলয়লেন, রয আল্লাহ তা‘আোর সন্তুজি 
অিবলনর িলনয ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাজি পাঠ 
কলরলে।”2 
আফলসাস! অলনক মানুষ কালেমালয় শাহাদাত শুধু মুলখ 
উচ্চারর্ কলর পরমানলন্দ জনজিন্ত র্লস আলে, অর্ি এর 
শতব, এর দার্ী র্াস্তর্ায়ন রয কত অপজরহাযব তা এলকর্ালর 

                                                           
1 মুসান্নালফ ইর্ন আজর্ শায়র্াহ, হাদীস নং ১০৮৬৮; মুসনালদ 
আহমদ, হাদীস নং ৪৯৮। 

2 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ৫৪০১, ১১৮৫; সহীহ মুসজেম, ১/৪৫৪।   
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রর্মােুম িুলে আলে। ওহার্ ইর্ন মুনাজব্বহ রহ.-রক প্রে 
করা হলয়জেে, 

لَي َس »
َ
تَاحُ  اّلَلُ  إَِل  إَِلَ  لَ  أ تَاح   لَي َس  َولَِكن   بَََل،»: قَاَل  اْلََنِة؟ ِمف   ِمف 

، َلُ  إَِل  نَان  س 
َ
تَاح   ِجئ َت  فَإِن   أ نَان   َلُ  بِِمف  س 

َ
تَح   لَم   َوإَِل  لََك، فُتِحَ  أ  ُيف 

 .«لََك 
“ো ইোহা ইল্লাল্লাহ জক িান্নালতর িাজর্ নয়? জতজন উির 
জদলেন: অর্শযই। তলর্ প্রজতজি িাজর্র জকন্তু দাাঁত র্ালক। 
যজদ তুজম দাাঁত আলে এমন িাজর্ জনলয় আস, রতামালক 
দরিা খুলে রদওয়া হলর্। অনযর্ায় দরিা খুলে রদওয়া 
হলর্ না।”3 
কতক প্রজ্ঞাময় ওোমালয় রকরাম জনলের পংজক্তর মাধযলম  
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর শতবগুলো একজত্রত কলর র্র্বনা 
কলর জদলয়লেন: 

 .هلا والقبول وانقياد حمبة  وصدقك وإخالص يقني علم
 .أهلا قد األوثان من اإلل سوى بما منك الكفران ثامنها وزيد

 

                                                           
3 সহীহ রু্খারী ২/৭১।   



 

8 

 

১. ইেম। 
২. দূঢ় জর্শ্বাস। 
৩. ইখোস। 
৪. সততা, আন্তজরকতা। 
৫. িালোর্াসা। 
৬. আত্মসমপবর্। 
৭. ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’-রক মলন প্রালর্ গ্রহর্ করা। 
৮. আল্লাহর জর্পরীলত উপাসয সকে মূজতব প্রতযাখযান 
করা। 
আিজি মূে জিজির ওপর সামানয আলোকপাত: 
১. এই কালেমার অর্ব, আলর্দন ও দার্ী সম্পবলক জ্ঞান 
অিবন করা, অজ্ঞতা পজরহার করা: 
র্ান্দালক অর্শযই িানলত হলর্ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
(প্রতযাখযান ও গ্রহর্) অস্বীকৃজত ও স্বীকৃজত দু’জি জর্ষলয়র 
সমন্বয়। এই কালেমার দাজর্ হলে: আল্লাহ োড়া রয 
রকালনা জিজনলসর ইর্াদলতর উপযুক্ততা প্রতযাখযান করা 
এর্ং একমাত্র আল্লাহ তা‘আোর িনয স্বীকৃজত প্রদান 
করা। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 
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نَُّهۥۡفَٱۡعلَمۡۡ﴿
َ
ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡأ ُۡۡإِلَّ  [١٩: حممد] ﴾ٱّللَّ

“রিলন রাখুন, আল্লাহ তা‘আো র্যতীত রকালনা উপাসয 
রনই।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯] রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেলেন: 

لَمُ  وَُهوَ  َماَت  َمن  » ن   َيع 
َ
َنَةَ  َدَخَل  اهللُ  إَِل  إَِلَ  َل  أ  .«اْل 

“রয র্যজক্ত ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর তাৎপযব ও অর্ব 
িানার্স্থায় মারা রগে, রস িান্নালত প্রলর্শ করলর্।”4 
২. এই কালেমার ওপর দৃঢ় জর্শ্বাস রাখা, সংশয়-সলন্দহ 
পজরতযাগ করা: 
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্ব ও তাৎপযবলক দৃঢ়িালর্ 
জর্শ্বাস করার মালন এর র্যাপালর রকালনা ধরলনর সংশয়, 
সলন্দহ র্া জকংকতবর্যজর্মূঢ়তার জর্নু্দমাত্র সংজমশ্রন র্াকলত 
পারলর্ না। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

                                                           
4 মুসান্নালফ ইর্ন আজর্ শায়র্াহ, হাদীস নং ১০৮৬৮; মুসনালদ 
আহমদ, হাদীস নং ৪৯৮।   
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ِينَۡۡٱلُۡمۡؤِمُنونَۡۡإِنََّما﴿ َِۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ َۡوَجََٰهُدوا ۡۡيَۡرتَابُوا ۡۡلَمُۡۡۡثمََّۡۡورَُسوِِلِۦۡبِٱّللَّ
َٰلِِهمۡۡ ۡمَو

َ
ۡۡبِأ

َ
ِۡهَۡسبِيلِِۡۡفۡۡنُفِسِهمَۡۡوأ َلَٰٓئَِكۡۡٱّللَّ و 

ُ
َِٰدقُونَُۡۡهمُۡۡأ  ﴾١٥ۡٱلصَّ

 [١٥: احلجرات]
“তারাই মুজমন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রজত ঈমান 
আনার পর সলন্দহ রপাষর্ কলর না এর্ং আল্লাহর রাস্তায় 
ধন-সম্পদ ও িীর্ন িারা জিহাদ কলর। তারাই 
সতযজনষ্ঠ।” [সূরা আে-হুিুরাত, আয়াত: ১৫] রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আরূ্ হুরায়রালক র্লেন, 

بَا يَا»
َ
ِ  بِنَع َلَ  اذ َهب   ُهَري َرَة، أ َائِِط  َهَذا َوَراءِ  ِمن   لَِقيَت  َفَمن   َهاَتني   احل 

َهدُ  ن   يَش 
َ
تَي ِقنًا اهللُ  إَِل  إَِلَ  َل  أ هُ  قَل بُهُ  بَِها ُمس  ََنةِ  فَبَِّشر   «بِاْل 

“রহ আরূ্ হুরায়রা! তুজম আমার এ দু’জি িুতা জনলয়  যাও 
(তালক িুতা দু’জি প্রদান করলেন) এ রদওয়ালের ওপালশ 
অন্তলরর অন্তস্থে রর্লক দৃঢ় জর্শ্বাস জনলয় ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদানকারী যার সালর্ই তুজম সাক্ষ্াত 
করলর্ তালক িান্নালতর সুসংর্াদ দাও।”5 

                                                           
5 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৩১।   
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৩. এই কালেমার আলর্দন ও দার্ী স্বতিঃসু্ফতব গ্রহর্ করা, 
প্রতযাখযান না করা: 
অন্তর ও অঙ্গ-প্রতলঙ্গর মাধযলম এই কালেমার আলর্দন 
সমূ্পর্বরূলপ গ্রহর্ করা। রয র্যজক্ত এই কালেমার 
আলর্দনলক প্রতযাখযান করলর্, আন্তজরকিালর্ রমলন না 
জনলর্ রস কাজফর। সাধারর্ত প্রতযাখযান করা হলয় র্ালক 
অহংকার, জর্লরাজধতা, জহংসা, র্াপ-দাদার অোনুকরর্ 
ইতযাজদ কারলর্। রযমন, পজর্ত্র কুরআলনর িাষায় 
অহংকারর্শতিঃ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্ব ও 
তাৎপযবলক প্রতযাখযানকারী কাজফরলদর ঔদ্ধতয প্রকালশর 
কারলর্ হলয়লে। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ۡإِۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡلَُهمۡۡۡقِيَلۡۡإَِذاََۡكنُواا ۡۡإِنَُّهمۡۡ﴿ ُۡۡلَّ ونَۡۡٱّللَّ ئِنَّاَۡوَيُقولُون٣٥َۡۡۡيَۡسَتۡكِِبُ
َ
ۡأ

ُۡنونۡ ۡلَِشاِعر َۡۡءالَِهتَِناََۡلَارُِكواا ۡ  [  ٣٦  ،٣٥: الصافات] ﴾٣٦َّۡمَّ

“তালদর যখন র্ো হত আল্লাহ র্যতীত রকালনা উপাসয 
রনই, তখন তারা ঔদ্ধতয প্রদশবন করত এর্ং র্েত, 
আমরা জক এক উন্মাদ কজর্র কর্ায় আমালদর উপাসযলদর 
পজরতযাগ করর্?’’ [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]  
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অতীত উম্মলতর জিতর যারা এই কালেমার আহ্বান 
প্রতযাখযান কলরলে, আন্তজরকিালর্ গ্রহর্ করলত অস্বীকৃজত 
িাজনলয়লে, তালদর রর্লক রনওয়া প্রজতলশাধ জিত্র পজর্ত্র 
কুরআলন তুলে ধরা হলয়লে। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

اَۡۡوَكَذَٰلَِكۡ﴿ رَۡسۡلَناَۡما
َ
ِنۡقَۡرَية ِۡۡفَۡۡقۡبلَِكِۡۡمنۡأ ِذيرۡ ۡم 

ۡۡنَّ اَۡۡقاَلۡۡإِلَّ ۡإِنَّاُۡمۡۡتَفُوَها
اۡ اَءنَاۡوََجۡدنَا ََٰٓۡۡءابَا ة ََۡۡعَ مَّ

ُ
َِٰٓۡۡإَونَّاۡأ ۡقَتُدونََۡۡءاَثَٰرِهِمََۡعَ ََٰل٢٣ۡۡۡمُّ َولَوۡۡۡ۞َق

َ
ۡأ

ۡهَدىَِٰۡۡجۡئُتُكم
َ
اۡبِأ اَءُكۡمۡ َۡعلَۡيهِۡۡوََجدتُّمِۡۡۡممَّ اۡۡإِنَّاۡقَالُواا َۡۡءابَا رِۡسۡلُتمۡبَِما

ُ
ۡأ

َٰقَِبةََُۡۡكنََۡۡكۡيَفۡۡفَٱنُظرِۡۡۡمۡنُهۡمۡ ۡفَٱنَتَقۡمَنا٢٤َۡۡكَٰفُِرونَۡۡبِهِۦ بِيََۡۡع ِ ۡٱلُۡمَكذ 
 [٢٥  ،٢٣: الزخرف] ﴾٢٥

“এমজনিালর্ আপনার পূলর্ব আমরা যখন রকালনা িনপলদ 
রকালনা সতকবকারী রপ্ররর্ কলরজে, তখন তালদরই 
জর্িশােীরা র্লেলে, আমরা আমালদর র্াপ-দাদালদর 
রপলয়জে এক পলর্র পজর্ক এর্ং আমরা তালদরই পদাঙ্ক 
অনুসরর্ কলর িজে। রস র্েত, রতামরা রতামালদর 
পূর্বপুরুষলদরলক রয জর্ষলয়র ওপর রপলয়ে, আজম যজদ 
তদলপক্ষ্া উিম জর্ষয় জনলয় রতামালদর কালে এলস র্াজক, 
তরু্ও জক রতামরা তাই র্েলর্, তারা র্েত রতামরা রয 
জর্ষয়সহ রপ্রজরত হলয়ে, তা আমরা মানর্ না। ফলে  
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আজম তালদর রর্লক প্রজতলশাধ জনলয়জে। অতিঃপর রদখুন, 
জমর্যালরাপকারীলদর পজরর্াম জকরূপ হলয়লে।” [সূরা আয-
যুখরুফ, আয়াত: ২৩-২৫] 
৪. এই কালেমার প্রজত সমূ্পর্ব আনুগতয প্রকাশ করা, 
পজরতযক্ত কলর না রাখা: 
র্াজহযক অঙ্গ-প্রতঙ্গ, আিযন্তজরর্ মননশীেতার মাধযলম 
িীর্লনর প্রজতজি রক্ষ্লত্র এই কালেমার অর্ব, আলর্দন ও 
তাৎপযবলক সমূ্পর্বরূলপ রমলন রনওয়া। যার সতযতা 
প্রমাজর্ত হলর্, আল্লাহ তাআোর আলদশ র্াস্তর্ায়ন, তার 
পেন্দনীয় র্স্তুগুলো গ্রহর্, অপেন্দনীয় র্স্তুগুলো র্িবন 
এর্ং তার রগাস্বা ও রাগাজন্বত জর্ষয়-র্স্তুগুলো পজরহার 
করার মাধযলম। আল্লাহ র্লেন, 

ۡۥاۡيُۡسلِمَۡۡۡوَمن﴿ ِۡۡإَِلۡۡوَۡجَهُه ۡبِٱۡلُعۡرَوةِۡۡٱۡسَتۡمَسَكَۡۡفَقدُُِۡۡمِۡسنۡ َۡوُهوَۡۡٱّللَّ
ۡى ِِۡۡإَوَلۡۡٱلُۡوۡثَقَٰ َٰقَِبةُۡۡٱّللَّ ُمورَِۡۡع

ُ
ۥاهََۡۡيُۡزنَكۡۡفََلَۡۡكَفرََۡۡوَمن٢٢ۡۡٱۡۡل  ﴾ُكۡفُرهُ

 [٢٣  ،٢٢: لقمان]
“রয র্যজক্ত সৎকমবপরায়র্ হলয় আল্লাহর জনকি আত্মসমপবন 
কলর, রস দৃঢ়িালর্ ধারর্ কলর এক মিরু্ত  হাতে। 
যার্তীয় কালির পজরর্াম আল্লাহর ইখজতয়ালর। রয র্যজক্ত 
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কুফুরী কলর, তার কুফুরী রযন আপনালক জিি না কলর।” 
[সূরা েুকমান, আয়াত: ২২-২৩] অনযত্র আল্লাহ র্লেন, 

َٰۡۡيُۡؤِمُنونََۡۡلَۡۡوَرب َِكۡۡفََلۡ﴿ ُِموَۡحّتَّ َۡلُۡۡثمَّۡۡبَۡيَنُهمَۡۡۡشَجرَۡۡفِيَماۡكََُۡيَك 
نُفِسِهمِۡۡۡفۡاََۡيُِدوا ۡ

َ
اَۡحرَٗجاۡأ ِمَّ : النساء] ﴾٦٥ۡتَۡسلِيٗماَۡويَُسل ُِموا ۡۡقََضۡيَتۡۡم 

٦٥] 
“অতএর্, রতামার রলর্র শপর্! তারা কখলনা ঈমানদার 
হলত পারলর্ না, যতক্ষ্র্ না তালদর মলধয সৃি জর্র্ালদর 
র্যাপালর রতামালক জর্িারক র্লে রমলন না রনয়, তৎপর 
তুজম রয জর্িার করলর্ তা জিধাহীন অন্তলর গ্রহর্ না 
কলর।” [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৬৫] রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেলেন: 

 .«به جئت ملا تبعا هواه يكون حىت أحدكم ليؤمن»
“রতামালদর রকউ মুজমন র্লে গর্য হলর্ না যতক্ষ্র্ পযবন্ত 
আমার আনীত জর্ধালনর প্রজত তার প্ররৃ্জি আনুগতয প্রকাশ 
না করলর্।”6 

                                                           
6 ইমাম নাওয়ার্ী কতৃবক আরর্া‘ঈন গ্রলে র্জর্বত। 
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৫. এই কালেমার র্যাপালর জনলরি সততা প্রদবশন করা, 
জমর্যা ও কপিতা পজরহার করা: 
র্ান্দার অন্তলর সুপ্ত অজির্যজক্তর সালর্ মুলখর উচ্চারলর্র 
এতিুকু সমন্বয় র্াকলত হলর্, যার িারা তার অর্স্থা 
মুনাজফক তর্া কপিলদর অর্স্থা রর্লক সমূ্পর্ব পৃর্ক হলয় 
যায়- যারা জমর্যা ও রধাকার আশ্রয় জনলয় মুলখ এমন সর্ 
কর্া উচ্চারর্ কলর যা তালদর অন্তলর জর্দযমান র্ালক না। 
আল্লাহ র্লেন, 

َِۡۡءاَمنَّاَۡيُقوُلَۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ ۡبُِمۡؤِمنِيَُۡۡهمَۡوَماۡٱٓأۡلِخرَِۡۡوبِٱۡۡلَۡومِۡۡبِٱّللَّ
َۡۡيَُخَِٰدُعون٨َۡۡ ِينَۡۡٱّللَّ ۡاََۡيَۡدُعونََۡۡوَماَۡمُنوا َۡءاَۡوٱَّلَّ نُفَسُهمۡۡۡإِلَّ

َ
َۡوَماۡأ

وبِهِمِۡف٩ۡۡۡيَۡشُعُرونَۡ
ۡۡقُلُ َرض  ُۡۡفََزاَدُهمُۡۡمَّ َۡۡولَُهمَۡۡۡمَرٗضا ۡۡٱّللَّ ِۡلُم َۡۡعَذاب 

َ
ۡأ

 [ ١٠  ،٨: ابلقرة] ﴾١٠ۡيَۡكِذبُونَََۡۡكنُوا ۡۡبَِما

“আর মানুলষর মলধয জকেু রোক এমন রলয়লে যারা র্লে, 
আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রজত  ঈমান এলনজে অর্ি 
তারা আলদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এর্ং 
ঈমানদারগর্লক রধাাঁকা রদয়। অর্ি এর িারা জনলিলদরলক 
োড়া অনয কাউলক রধাাঁকা রদয় না। অর্ি তারা তা 
অনুির্ করলত পালর না। তালদর অন্তকরর্ র্যজধগ্রস্ত আর 
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আল্লাহ তালদর র্যজধ আলরা র্াজড়লয় জদলয়লেন। র্স্তুত 
তালদর িনয জনধবাজরত রলয়লে িয়ার্হ আযার্, তালদর 
জমর্যািালরর দরুন।” [সূরা আে-র্াকারাহ, আয়াত: ৮-১০] 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেলেন: 

َحد   ِمن   َما»
َ
َهدُ  أ ن   يَش 

َ
نَ  اهللُ  إَِل  إَِلَ  لَ  أ

َ
، رَُسوُل  حُمََمًدا َوأ قًا اّلَلِ  ِصد 

 «انَلارِ  ََعَ  اّلَلُ  َمهُ َحرَ  إَِل  قَل ِبِه، ِمن  
“রয র্যজক্ত আন্তজরকিালর্ এ সাক্ষ্য প্রদান করলর্ রয, 
‘আল্লাহ োড়া রকালনা উপাসয রনই এর্ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূে’ তার ওপর আল্লাহ 
তা‘আো িাহান্নাম হারাম কলর জদলর্ন।”7 
৬. এই কালেমার প্রজত খাাঁজি মহর্র্ত প্রদশবন করা, 
জর্লিষ রপাষর্ না করা: 
এই কালেমা ও তার আলর্দলনর প্রজত অগাধ িালোর্াসা 
ও মহব্বত রাখা। অর্বাৎ এই কালেমা অনুযায়ী আমে 
পেন্দ করা, যারা এর ওপর আমে কলর এর্ং এর প্রজত 
আহ্বান কলর তালদর ম হব্বত করা। যারা এই কালেমালক 

                                                           
7 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ১২৮। 
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অপেন্দ কলর এর সালর্ প্রতারর্া র্া জমর্যালরাপ কলর, 
এর রর্লক পৃষ্ঠপ্রদবশন কলর ও এর প্রিার প্রসারলক 
র্াধাগ্রস্ত কলর, তালদরলক অপেন্দ ও প্রজতহত করা। এই 
কালেমার প্রজত মহব্বলতর প্রমার্ রদওয়ার িনয আলরা 
প্রলয়ািন- আল্লাহ তাআোর আলদশকৃত ও পেন্দনীয় 
জিজনসগুলো রমলন রনওয়া, যজদও তা প্ররৃ্জির জর্পরীত 
হয়। অপরপলক্ষ্ আল্লাহ তা‘আোর জনলষধকৃত ও 
অপেন্দনীয় জিজনসগুলোর প্রজত জর্লিষ রপাষর্ করা, তা 
রর্লক দূলর র্াকা, যজদও তার প্রজত অন্তর ধাজর্ত হয়। 
আল্লাহর র্ান্দালদর সালর্ সম্পবক স্থাপন করা। আল্লাহর 
শত্রুলদর সালর্ সম্পবকলেদ করা। রাসূলের অনুলসরন 
অনুকরর্ করা। তার জদক জনলদবশনার অনুসরর্ করা। তার 
আনীত জর্ধানলক করু্ে করা। এ োড়া মহব্বত শুধু 
একজি দার্ী যার রকালনা র্াস্তর্তা রনই। আল্লাহ র্লেন, 

ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡيتَِّخذَُۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ نَداٗداۡٱّللَّ
َ
َُِۡۡيِبُّوَنُهمۡۡۡأ ِ َۡۡكُحب  ۡٱّللَّ

ِينَۡ َشدَُّۡۡءاَمُنواا َۡۡوٱَّلَّ
َ
اۡأ ِهُۡۡحب ٗ َّ ِ  [١٦٥: ابلقرة] ﴾ّلل 

“আর রকালনা রোক এমন রলয়লে যারা আল্লাহ র্যতীত 
অনয জকেুলক আল্লাহর সমকক্ষ্ সার্যস্ত কলর এর্ং এলদর 
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প্রজত এমন িালোর্াসা রপাষর্ কলর, রযমন আল্লাহর প্রজত 
িালোর্াসা হলয় র্ালক। জকন্তু যারা আল্লাহর প্রজত 
ঈমানদার তালদর িালোর্াসা এলদর তুেনায় র্হুগুর্ 
রর্জশ।” [সূরা আে-র্াকারাহ, আয়াত: ১৬৫] 
অর্বাৎ কালেমালয় তাওহীদ তালদর অন্তলর ও হৃদলয় 
স্থায়ীরূপ জনলয়লে। তালদর অন্তর ও হৃদয় এ কালেমা 
পজরপূর্ব কলর জদলয়লে, জর্ধায় অনয রকালনা জিজনলসর িনয 
তালদর অন্তর উনু্মক্ত হয় না। তালদর অন্তলর যত মহব্বত-
জর্লিষ রদখা যায় সর্ এই কালেমার অনুকরলর্ উৎসাজরত 
হয়। 
৭. এই কালেমার প্রজত পূর্ব ইখোস প্রদশবন করা, 
রেৌজককতা, সুখযাজত ও অংজশদাজরত্ব পজরহার করা:  
সমস্ত ইর্াদলত একমাত্র আল্লাহর প্রজত জনজর্ি জিলি 
মলনাজনলর্শন করা। রোি র্ড় সমস্ত জশকব রর্লক জনয়ত 
পজরশুদ্ধ রাখা। আল্লাহ র্লেন, 

اۡ﴿ ا َۡۡوَما ِمُروا
ُ
ۡۡأ َِۡۡۡلَۡعُبُدوا ۡۡإِلَّ ِينََِۡۡلُُُۡۡمۡلِِصيَۡۡٱّللَّ اءَۡۡٱل  َۡوُيِقيُموا ُۡۡحَنَفا
ةَۡ لَوَٰ هَۡۡوُيۡؤتُوا ۡۡٱلصَّ ةَ َكوَٰ َٰلَِكۡۡٱلزَّ  [  ٥: ابلينة] ﴾٥ۡٱۡلَقي َِمةِۡدِينَُۡۡوَذ
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“তালদরলক এ োড়া রকালনা জনলদবশ করা হয় জন রয, তারা 
খাাঁজি মলন একজনষ্ঠিালর্ আল্লাহ তা‘আোর ইর্াদত করলর্, 
সাোত কালয়ম করলর্ এর্ং যাকাত জদলর্। এিাই সজঠক 
দীন।” [সূরা আে-র্াজয়যনাহ, আয়াত: ৫] রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেলেন: 

هَ  بَِذلَِك  يَب تَِغ  اهللُ  إَِل  إَِلَ  َل : قَاَل  َمن   انَلارِ  ََعَ  َحَرمَ  قَد   اهللَ  إِنَ »  وَج 
 .«اهللِ 

“অর্শযই আল্লাহ তা‘আো ঐ র্যজক্তর ওপর িাহান্নাম 
হারাম কলর জদলয়লেন, রয আল্লাহ তা‘আোর সন্তুজি 
অিবলনর িলনয ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাজি পাঠ 
কলরলে।’’8 
আরূ্ হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু ‘আনহু রর্লক র্জর্বত, জতজন 
র্লেন, 

، رَُسوَل  يَا: قُل ُت » َعدُ  َمن   اّلَلِ س 
َ
مَ  بَِشَفاَعِتَك  انَلاِس  أ  الِقيَاَمِة؟ يَو 

بَا يَا ،َظنَن ُت  لََقد  : "َفَقاَل 
َ
ن   ُهَري َرَة، أ

َ
لَِن  لَ  أ

َ
أ  احلَِديِث  َهَذا َعن   يَس 

َحد  
َ
َوُل  أ

َ
ي ُت  لَِما ِمن َك، أ

َ
َعدُ  احلَِديِث، ََعَ  ِحر ِصَك  ِمن   َرأ س 

َ
 انَلاِس  أ

                                                           
8 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ৫৪০১, ১১৮৫; সহীহ মুসজেম ১/৪৫৪। 
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مَ  بَِشَفاَعِت  ، إَِل  إَِلَ  لَ : قَاَل  َمن   الِقيَاَمةِ  يَو   قِبَلِ  ِمن   َخالًِصا اّلَلُ
ِسهِ   .«َنف 

“আজম র্লেজে রহ আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম জকয়ামলতর জদন আপনার সুপাজরলশর মাধযলম 
রক সর্লিলয় রর্জশ রসৌিাগযর্ান হলর্? জতজন র্েলেন: রহ 
আরূ্ হুরায়রা, আজম জনজিতিালর্ ধারর্া কলরজেোম রয, এ 
র্যাপালর রতামার আলগ রকউ আমালক জিজ্ঞাসা করলর্ না। 
রযলহতু হাদীলসর প্রজত রতামার অজধক আগ্রহ েক্ষ্য 
কলরজে। (শুন!) জকয়ামলতর জদন আমার শাফা‘আত র্া 
সুপাজরশ িারা ঐ র্যজক্ত রর্জশ োির্ান হলর্ রয অন্তলরর 
অন্তস্থে রর্লক জনজর্ি জিলি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
র্লেলে।”9 

                                                           
9 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ৯৯, ৬৫৭০; মুসনালদ আহমদ, হাদীস নং 
৮৮৫৭। 


