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আপনার স�ানেক তাওহীেদর িশকা িদন 
একজন মুসিলম িহেসেব আমরা স�ানেক বুি� িবকােশর �থম �হেরই 

দীন স�েকর  াররা িদেত ইইুক থািক। স�ান কথা বলা শু করেতই 

আমরা অেনেক আ�াহ, আ�ু-আ�ু িশকা াদই। কােলমােয় শাহাদাহ 

াশখাই। তারপর �েমই তােক সালাত, িসয়াম ইতযািদ ইবাদেতর সে� 

পিরিচত করাই। িক� ায কাজিট আমরা কির না তা হেলা স�ানেক 

শ ু কােলমা াশখােনাই নয়; তােক তাওহীদ িশকা াদয়া, ঈমােনর 

ামাটামুিট িব�ািরত িশকা াদয়া এবং তাওহীেদর সে� সাংঘিষরক 

িদকগেলা স�েকর  াররা াদয়া।  

তাইেতা াদখা যায় আমােদর স�ানরা বড় হেয়ও অবেচতন মেন 

তাওহীেদর িশকা পিরপরী কাজ কের বেস। িশরেকর গ� িমি�ত কথা 

বেল বেস। িশশকােলর এই ঘাটিত আর সারা জীবন পপরর হয় না। 

অেনেকর াকেষ াদখা যায় পরবতরীেত তােক েরর কিরেয় িদেল িতিন 

এটােক অপমান িহেসেব াদেখন। এমনিক অেনেক বেলই বেসন, হযা, 

বাপ-দাদার আমল াথেক িক তেব ভুলই কের আসিছ! 

অথচ সাহাবীেদর অব�া াদখুন। তাঁরা বুি�র উে�েষর সে� সে�ই 

িশশেক তাওহীদ াশখােতন। ঈমােনর িশকােক তাঁরা এেলম ও আমেলর 
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িশকার ওপর অ াি কার িদেতন। কারর, এেলম ও আমেলরও আেগ 

ঈমান। জুনদুব িবন আবদু�াহ রা. াথেক বিররত, িতিন বেলন, রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُْن فِتْيَيٌن «
َ
مَّ  َال� ََ ِِ ال ّّ ت  َلميْ ص َ� ِّ

ِّ ََ ت ْن ُمّغي َن
َ
تََعمّْوغَي تِإليَويَن َ�بَْل و ََ    ٌٌ ََ تِال ََ َح

ُقْرآَن 
ْ
َََعمّْوغَي تل ُقْرآَن   ُمّ  

ْ
ِِ إِيَوينًي  ََتََعمَّ  تل يزَْ�ْ�نَي نِ

 »فَ

‘আমরা রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� থাকতাম। 

তখন আমরা টগবেগ যুবা িছলাম। াস সময় আমরা ঈমান িশিখ 

আমােদর কুরআন াশখার আেগ। এরপর আমরা কুরআন িশিখ। এেত 

কের আমােদর ঈমান াবেড় যায় বহগের।’ (সহীহ ইবন মাজা : ৬১।) 

এ জনযই রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদরেক কুরআন 

াশখােনার আেগ ঈমান িশকা াদন। আর ঈমান হেলা- হাদীেস াযমন 

এেসেছ : আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ াথেক বিররত, রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْ�نَيَهي «
َ
ُ َالو َّ  ت

ّ
َ إِد

َ
مَُ ي َْْوُال َد إَِ َُ فْ

َ
ْعَبًة فَْ ُْ َتوَن  َِ ٌَ َال ُْ ْال نِ

َ
بُْعوَن و ََ ٌَ َال ُْ تِإليَويُن نِ

ْعبٌَة ِنَن تإلِ  ُْ َيَيُء 
ْ
ِِ َالتل ِر�

ّّ َىع َلِن تل
َ
 .»يَوينِ إَِنيَطُة تذ
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‘ঈমােনর স�েরর িকছু াবিশ অথবা (বররনাকারীর মেত িতিন বেলেছন) 

ষােটর িকছু াবিশ শাখা রেয়েছ। এসেবর সেবরাািট হেলা, লা ইলাহা 

ই�া�াহ বলা এবং সবরিননিট হেলা পথ াথেক ককদায়ক বব অপসারর 

করা। আর ল�া ঈমােনর একিট অংশ।’ (মুসিলম : ১৬২; মুসনাদ 

আহমদ : ৯৩৫০।)   

ি�য় পাঠক, আপিন িন�য় াদেখ থাকেবন, াছা� িশশ ায এখেনা ভােলা 

কের কথা বলেতও াশেখিন। যখন াস আজােনর বাকয শনেত পায়, এর 

সুের সুর িমিলেয়, মুয়াি�েনর কে�র অনুকরের াসও তার আওয়াজ 

ল�া কের। এমনিক উপি�ত বযিিেদর অলেকয াস �ায়শই �িতবার 

আজােনর সময় সচিকত ও উৎকরর হয়। তারপর াস িনেজর াথেকই 

তাওহীেদর কােলমা, তাওহীেদর নবীর ারসালােতর সােকযর কােলমা 

আবৃি� করেত থােক।  

আমার পােশর বাসার ছয় বছর বেয়সী নাসরািরেত পড়া বাাািট ারাজ 

আজান াদয়। মসিজেদর আজান শু হওয়া মাষ পি�ম িদেকর 

াবলকিনেত দাঁিড়েয় াসও শু কের আজান াদয়া। িবেয়কর এবং 

ঈমান জাগািনয়া বযাপার হেলা, বাাািটর আজান হয় �ায় িনভুরল এবং 

উাারর ও ক��র াবশ আকষররীয়। সুতরাং �িতিট অিভভাবেকরই 
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উিচত, কুঁিড় াথেক মুকুিলত হবার আেগই িনেজর িশশ স�ােনর য� 

ানয়া। সু�র উাারের িশশেক কােলমােয় তাওহীদ তথা ‘লা ইলাহা 

ই�া�াহ’ িশকা াদয়া। তারপর কােলমার মমর ও মাহাায িশিখেয় াদয়া।  

স�ািনত অিভভাবকবৃ�, আপিন যিদ (‘লা ইলাহা ই�া�াহ’) কােলমােয় 

তাওহীেদর মমর উপলিি করেতন, এর মাহাায ও মযরাদা স�েকর 

অবগত হেতন, তেব িন�য় তা িনেজর াভতর দৃঢভােব  ারর করেতন 

এবং িনজ স�ানেক এ কােলমা বারবার উাারর ও আবৃি� করার 

িনেদরশ িদেতন। আহমদ িবন হা�ল রহ. আ�ু�াহ িবন উমর রা. সপেষ 

বররনা কেরন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِ نُوحً « َّ ّ ت ِّ
ِِ إِّن نَ ٌُ َْيَال ِدنِْغ َوفَي

ْ
ُِ تل تْ م  لَّوي َحَضَ ٌّ َلمَيَْك : ي �ّ ت  لميِ َال ّص َْي إِ

ََْ يَك َلِن تثْنَتَْ�ِ 
َ
وَِ�ّيَة   آُمُرَك نِيثْنَتَْ�ِ   َالو

ْ
ُ   فَنِّن تلّسَويَالتِت : تل َّ  ت

ّ
َ إِد

َ
آُمُرَك نَِه ِإَ

  ََ َ� تلّسبْ ِِ ََ
َ
ََ َالتذ ٍة لَرََجَحْت  تلّسبْ َّ ِِ ِم  ُ َّ  ت

ّ
َ إِد

َ
َعْت َد إَِ ِِ ٍة َالُال َّ ِِ ِم ْعَن  ِِ لَْو ُال

َقًة ُنبَْ َوًة لََقَصَوتْ ُ 
ْ
ََ ُمّن َحم َ� تلّسبْ ِِ ََ

َ
ََ َالتذ ّن تلّسَويَالتِت تلّسبْ

َ
َ نِِ ّن   َاللَْو و

َ
ّن َد إَِ

 ُ َّ  ت
ّ
 .»إِد

‘নপহ আলাইিহস সালােমর যখন মৃতুয উপি�ত হেলা, িতিন তখন তার 

পুেষর উে�েশ বলেলন, ‘আিম াতামােক সংেকেপ অিসয়ত করিছ। 
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াতামােক দুিট িবষেয়র িনেদরশ িদিই এবং দুিট িবষয় াথেক িনেষ  

করিছ। াতামােক িনেদরশ িদিই ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’-এর। াকননা সাত 

আকাশ আর সাত যমীনেক যিদ এক পা�ায় রাখা হয় আর ‘লা ইলাহা 

ই�া�াহ’ াক রাখা হয় আেরক পা�ায় তেব সাত আসমান ও যমীেনর 

াচেয় ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’-র পা�াই ভারী হেব। যিদ সাত আসমান আর 

সাত যমীন াকােনা াহঁয়ালীপপরর বৃ�  ারর কের তেব ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ 

তা াভদ কের চেল যােব। [আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৪৮; মুসনাদ 

আহমদ : ৬৫৮৩।] 

উে�শয হেলা, স�ান যখন আে া আে া ভাষায় অ�প টকে� কথা বলেত 

শু কের, �থম যখন তার বাক�িতভার অিভেষক ঘেট, তখন ঈমােনর 

শাখাগেলার মে য �থম ও সেবরাািট তথা ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’-এর 

মা যেমই তা করার াচকা করা উিচত।  

একিট িবেদিশ পিষকায় আিম একিট কাটুরন াদেখিছলাম। এর 

কযাপশনিট িছল এমন : িনজ স�ােনর �থম বােকযাাারর শেন তার 

িদেক মু� দৃিকেত াচেয় গায়ক �ামী তার �ীেক বলেছন, াদখ, 

আমােদর বাবুিট গড না বেল �থেমই বলেছ ‘রাত’!! একজন ক�িশ�ীর 

িশশর কােছ অবশয এমনিট অিত াবিশ আ�েযরর িকছু নয়। িক� িবপি� 
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হেলা আজকােলর মুসিলম পিরচয় ারী ভাইেদর াথেকও এমন ঘটনা 

ঘটেছ। যারা ইসলােমর অনুসররেক  মরা�তা (?) ভাবেলও িনেজরাই 

আবার পি�মােদর অনুকরর কেরন অ�ভােব। ইদানীং এমন ঘটনা 

অহরহই ঘটেছ। াকবল একিট দৃকা� উপ�াপন করা যাক :  

এক ভ�েলাক তার িন�াপ িশশেক িনেয় পথ চলেছন। বয়স তার 

অনু�র চার বছর। পেথ াদখা হেল তার এক ব�ু বাাািটেক িজেেস 

করেলন, াতামার নাম িক? বাাািট একজন পপ গায়েকর নােম তার 

পিরচয় িদল। ব�ুিট বলেলন, বাহ! তুিম িক ওই িশ�ীর মেতা গান 

গাইেত পােরা? িশশর বাবা গিবরত কে� বলেলন, হযা, অবশযই। এমনিক 

িতিন স�ানেক গান শিনেয় িদেতও িনেদরশ িদেলন। বাবার িনেদরশ াপেয় 

িশশিট গাইেত শু করেলা। অথচ িশশিট এখেনা অেনক শ� উাারর 

করেত াশেখিন! ট াক াস বলিছল ত আর কিঠন শ�গেলা উাারর 

করিছল তার ক�না মেতা।  

আশা কির িশকরীয় িবষয়িট বুবেত অসুিবে  হেই না। হযা, বলিছলাম 

িনেজর িশশিটেক শু াথেকই আ�াহর নাফরমানীেত অভয� না কের 

তাঁর �শংসা ও বড়� সপচক সু�র বাকয উাারের অভয� করা উিচত। 

আমােদর াভেব াদখা দরকার িনজ স�ানেক আমরা াকাথায় িনেয় 
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যািই। াকাথায় আমরা আর াকাথায় রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সাহাবী? াকাথায় তাঁেদর স�ান আর াকাথায় আমােদর 

স�ান?  

ُ ٱ يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن َّ
َ
ن يُرِدۡ  َوَمن ِم� َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ ۥ َرهُ َصدۡ  حۡ �َۡ�َ ۥ ِديَهُ َ�هۡ  أ

َ
َّهُ  أ ِِ ۥ َرهُ َصدۡ  َعۡل َ�ۡ ۥ يُ

َما اَحرَجٗ  َضّيًِقا َّ ََ ّعدُ  ََ ّّ ٓ ٱ ِ�  يَ َما َّ � ل َ�ٰ  ءِ ُ ٱ َعُل َ�ۡ  لَِك ََ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ َّ َّ  �َ 
 ]١٢٥:تنقرٌ[  ﴾ِمُنونَ يُؤۡ 

‘সুতরাং যােক আ�াহ িহদায়াত করেত চান, ইসলােমর জনয তার বুক 

উ�ুি কের াদন। আর যােক �ক করেত চান, তার বুক স�ীরর-স�ুিচত 

কের াদন, াযন াস আসমােন আেরাহর করেছ। এমিনভােব আ�াহ 

অকলযার াদন তােদর উপর, যারা ঈমান আেন না’।  

াহ আ�াহ, আমােদর বকগেলােক আপনার িহদায়ােতর জনয উ�ুি 

কের াদন। আমােদর স�ােদর আপনার স�িকমািফক গেড় াতালার 

তাওফীক াদন। আমীন। 


