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ভূক্তমকা
ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রাহমাক্তের রাহীম
যাবর্ীয় প্রশংসা আল্লাহর জেয। আমরা র্াাঁরই ক্তেকট ক্ষমা প্রার্থো কক্তর
এবং র্াাঁরই ক্তেকট র্াওবা কক্তর। আমালদর েফলসর সকে প্রকার
ক্তবপযথয় ও কু-কীক্তর্থ থর্লক রক্ষা করার জেয র্াাঁরই সাহাযয প্রার্থো কক্তর।
আল্লাহ যালক ক্তহদায়ার্ দাে কলরে র্ার থকালো পর্ভ্রষ্টকারী থেই, আর
যালক পর্ভ্রষ্ট কলরে র্ার থকালো পর্ প্রদশথেকারী থেই।
অর্ঃপর আক্তম সাক্ষয প্রদাে করক্তি থয, আল্লাহ এক এবং অক্তির্ীয়, র্াাঁর
থকালো শরীক থেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর বান্দা ও রাসু ে। আল্লাহর পক্ষ থর্লক ক্তকয়ামর্ পযথন্ত সাোর্ ও
সাোম বক্তষথর্ হউক র্াাঁর রাসূ ে, আহলে বাইর্ এবং সমস্ত সাহাবীগলণর
ওপর আর ঐ সমস্ত বযক্তিলদর ওপর যারা অেু সরণ কলরলিে রাসু ে
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়া সাল্লালমর এবং আাঁকলে ধলরলিে র্াাঁর
সু ন্নার্লক।
অর্ঃপর আল্লাহ র্া‘আো আমালদরলক র্াাঁর ক্তযক্তকর করার জেয আলদশ
কলরলিে এবং ক্তর্ক্তে র্াাঁর ক্তযক্তকরকারীলদর প্রশংসা কলরলিে ও র্ালদর
জেয পুরস্কালরর ওয়াদা কলরলিে। ক্তর্ক্তে আমালদরলক সাধারণভালব
সবথাবস্থায় র্াাঁর ক্তযক্তকর করলর্ ক্তেলদথশ ক্তদলয়লিে। আবার ক্তবক্তভন্ন ইবাদর্
সম্পন্ন করার পর র্াাঁর ক্তযক্তকর করার ক্তেলদথশ ক্তদলয়লিে। ক্তর্ক্তে বলেে,
ُ ۡ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
ٗ ُ ُ َ ٗ ٰ َ َ َّ
ُ
ٰ َ َ ودا َو
]٣٠١ :َع ُج ُنوبِك ۡم﴾ [النساء
ٱلصل ٰوةَ فٱذك ُروا ٱّلل ق ِيما وقع
﴿فإِذا قضيتم





“অর্ঃপর থর্ামরা যখে সাোর্ সমাপ্ত কর র্খে দণ্ডায়মাে, উপক্তবষ্ট ও
শাক্তয়র্ অবস্থায় আল্লাহর ক্তযক্তকর কর’। [সূ রা আে-ক্তেসা, আয়ার্: ১০৩]
আল্লাহ আলরা বলেে,
ۡ
ُ ۡ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ
ََ َ ُ ٓ
:ٱّلل كذِك ِرك ۡم َءابَا َءك ۡم أ ۡو أش َّد ذِك ٗرا﴾ [ابلقرة
﴿فإِذا قضيتم منٰسِككم فٱذكروا
]٠٠٠

‘আর যখে থর্ামরা হলজর যাবর্ীয় অেু ষ্ঠাোক্তদ সমাপ্ত করলব র্খে
আল্লাহর ক্তযক্তকর করলব, থযমে কলর স্মরণ করলর্ থর্ামালদর
ক্তপর্ৃপুরুষলদরলক, বরং (আল্লাহলক) এর থচলয়ও থবক্তশ স্মরণ করলব’।
[সূ রা আে-বাকারাহ, আয়ার্: ২০০]
ক্তবলশষ কলর হজ পােলের সময় র্াাঁর ক্তযক্তকর করার জেয বলেে,
ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
َ ٱّلل ع
َ َّ ٱذ ُك ُروا
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر
]٣٩١ :ٱۡل َر ِام﴾ [ابلقرة
﴿فإِذا أفضتم مِن عرفت ف
ِ
“অর্ঃপর যখে আরাফার্ থর্লক থর্ামরা ক্তফলর আসলব র্খে
(মুযদালেফায়) মাশ্আলর হারাম এর ক্তেকট আল্লাহর ক্তযক্তকর কর। [সূ রা
আে-বাকারাহ, আয়ার্: ১৯৮]
ক্তর্ক্তে আলরা বলেে,
َ ُ ۡ َّ َّ َ ٓ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ
َ َع َما َر َز َق ُهم مِن بَه
ٰ َ َ ومٰت
ِيمة
﴿ل ِيشهدوا منفِع لهم ويذكروا ٱسم ٱّللِ ِف أيام معل
ِ
َ َۡ ۡ
]٠١ :ٱۡلنع ٰ ِم﴾ [احلج
“এবং র্ারা থযে ক্তেক্তদথষ্ট ক্তদেগুলোলর্ আল্লাহ র্ালদরলক চর্ুস্পদ জন্তুর
মধয থর্লক থয সমস্ত ক্তরযক ক্তদলয়লিে র্ার উপর আল্লাহর োম স্মরণ
কলর”। [সূ রা-আে-হাজ, আয়ার্: ২৮]





ক্তর্ক্তে আলরা বলেে,

َ َ َّ
ۡ َ
َ
ٓ ِ ٱذ ُك ُروا ٱّلل
]٠٠١ :ف أيَّام َّم ۡع ُدودٰت﴾ [ابلقرة
﴿و

“আর এই ক্তেক্তদথষ্ট সংখযক কলয়ক ক্তদলে আল্লাহর ক্তযক্তকর কর”। [সূ রা
আে-বাকারাহ, আয়ার্: ২০৩]
এিাো আল্লাহর ক্তযক্তকলরর েলক্ষয ক্তর্ক্তে সাোর্ প্রক্তর্ষ্ঠা করার বযবস্থা
কলরলিে। এ প্রসলে ক্তর্ক্তে বলেে,

َّ ﴿ َوأَقِم
ٓ ٱلصلَ ٰوةَ ِِل ِۡكر
]٣١ : ﴾ [طه١٤ ي
ِ
ِ

“আমার ক্তযক্তকলরর জেয সাোর্ প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ কর”। [সূ রা ত্ব-হা, আয়ার্:
১৪]
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে,
َّ
َّ َّ َ أ َ َّ َ َ َّ ه َ أ َ ه أ َ أ
»اّلل َع َّز َو َجل
ِ «َإِن ه ِذهِ اْليام أيام أكل وُشب و ِذك ِر
“র্াশক্তরলকর ক্তদেগুলো হলে খাওয়া পাোহার এবং আল্লাহর ক্তযক্তকলরর
জেয।”1
আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
ً َ ٗ ۡ
ۡ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ  َو َسب٤١ ٱّلل ذ ِۡك ٗرا َكث ِٗريا
َ َّ ٱذ ُك ُروا
﴾ ٤٢ حوهُ بُك َرة َوأصِ يل
﴿يأيها ٱِلِين ءامنوا
ِ
]١٠ ،١٣ :[االحزاب

1

সহীহ মুসক্তেম, হাদীস েং ১১৪১; আবূ দাউদ, হাদীস েং ২৮১৩।





“থহ ঈমােদারগণ আল্লাহলক থবক্তশ থবক্তশ কলর ক্তযক্তকর কর এবং সকাে
সন্ধ্যা র্াাঁর র্াসবীহ পাঠ কর”। [সূ রা আে-আহযাব, আয়ার্: ৪১-৪২]
এখালে বলে রাখা প্রলয়াজে থয, সবলচলয় উত্তম ক্তযক্তকর হলো,
َ َ َ َّ ه َ أ َ ه َ َ أ
ك َهله
ُشي
ِ ال ِإهل ِإال الل وحده ال
“আল্লাহ িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ থেই, ক্তর্ক্তে একক র্াাঁর থকালো
শরীক থেই।”
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে, সবলচলয় উত্তম থদা‘আ
‘আরাফার্ ক্তদবলসর থদা‘আ এবং সবলচলয় উত্তম কর্া যা আক্তম এবং
আমার পূ বথবর্থী েবীগণ বলেলিে, র্া হলো:
َ َ َ َّ ه َ أ َ ه َ َ أ َ َ ه َ ه ه أ ه َ َ ه َ أ ه َ ه َ َ َ ه ِّ َ أ
شء ق ِديأر
 هل الـمـلك و هل احلمد و هو لَع ُك، ُشيك هل
ِ ال إِهل إِال الل وحده ال
উচ্চারণ: োইোহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ো- শারীকাোহু, োহুে মুেকু ওয়া

োহুে হামদু ওয়া হুয়া আো কুক্তল্ল শাইক্তয়ে ক্বাদীর।
“আল্লাহ িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ থেই, ক্তর্ক্তে একক, র্াাঁর থকালো
শরীক থেই, রাজত্ব একমাত্র র্াাঁরই জেয এবং প্রশংসা একমাত্র র্াাঁরই
জেয, আর ক্তর্ক্তে সকে ক্তকিু র ওপর ক্ষমর্াবাে”।
‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহর ক্তযক্তকরসমূ লহর মলধয অেযর্ম।
এই মহামূ েযবাে বাণীর রলয়লি ক্তবলশষ মযথাদা এবং এর সালর্ সম্পকথ
রলয়লি ক্তবক্তভন্ন হুকুম আহকালমর। আর এই কালেমার রলয়লি এক
ক্তবলশষ অর্থ ও উলেশয এবং কলয়কক্তট শর্থ, ফলে এ কালেমালক
গর্ােু গক্তর্ক মুলখ উচ্চারণ করাই ঈমালের জেয যলর্ষ্ট েয়। এ জেযই





আক্তম আমার থেখার ক্তবষয়বস্তু ক্তহলসলব এ ক্তবষয়ক্তটলক অগ্রাক্তধকার ক্তদলয়ক্তি
এবং আল্লাহর ক্তেকট প্রার্থো কক্তর ক্তর্ক্তে থযে আমালক এবং
আপোলদরলক এই মহাে কালেমার ভাবালবগ ও মমথার্থ অেু ধাবে করর্ঃ
এর দাবী অেু যায়ী র্াাঁর সমস্ত কাজ করার র্াওফীক দাে কলরে এবং
আমালদরলক ঐ সমস্ত থোকলদর অন্তভুথি কলরে যারা এই কালেমালক
সক্তঠক অলর্থ বুঝলর্ থপলরলিে।
ক্তপ্রয় পাঠক, এ কালেমার বযাখযা দােকালে আক্তম ক্তেম্নবর্থী ক্তবষয়গুলোর
ওপর আলোকপার্ করব:
মােু লষর জীবলে এ কালেমার মযথাদা
এর ফযীের্
এর বযাকরক্তণক বযাখযা
এর স্তম্ভ বা রুকেসমূ হ
এর শর্থাবেী
এর অর্থ এবং দাবী
কখে মােু ষ এ কালেমা পালঠ উপকৃর্ হলব আর কখে উপকৃর্
হলব ো?
আমালদর সাক্তবথক জীবলে এর প্রভাব কী?
 الَ إهلَ إالَّ هএর গুরুত্ব ও
এবার আল্লাহর সাহাযয কামো কলর কালেমা الل
ِ ِ
মযথাদা সম্পলকথ এখে আক্তম আলোচো শুরু করক্তি।
 الَ إهلَ إالَّ هএর গুরুত্ব ও মযথাদা:
বযক্তি জীবলে কালেমা الل
ِ ِ





এক্তট এমে এক গুরুত্বপূ ণথ বাণী যা মুসক্তেমগণ র্ালদর আযাে, ইকামার্,
বিৃর্া-ক্তববৃ ক্তর্লর্ বক্তেষ্ঠ কলে থ াষণা কলর র্ালক, এক্তট এমে এক
কালেমা যার জেয প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ হলয়লি আসমাে জক্তমে, সৃ ক্তষ্ট হলয়লি সমস্ত
মাখেু কার্। আর এর প্রচালরর জেয আল্লাহ যু লগ যু লগ পাক্তঠলয়লিে
অসংখয রাসু ে এবং োক্তযে কলরলিে আসমাক্তে ক্তকর্াবসমূ হ, প্রণয়ে
কলরলিে অসংখয ক্তবধাে। প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ কলরলিে মীযাে এবং বযবস্থা
কলরলিে পুঙ্খােু পুঙ্খ ক্তহলসলবর, তর্ক্তর কলরলিে জান্নার্ এবং জাহান্নাম।
এই কালেমালক স্বীকার করা এবং অস্বীকার করার মাধযলম মােব
সম্প্রদায় ঈমােদার এবং কাক্তফর এই দু ই ভালগ ক্তবভি হলয়লি। অর্এব,
সৃ ক্তষ্ট জগলর্ মােু লষর কমথ, কলমথর ফোফে, পুরস্কার অর্বা শাক্তস্ত সব
ক্তকিু রই উৎস হলে এই কালেমা। এরই জেয উৎপক্তত্ত হলয়লি সৃ ক্তষ্ট
কুলের, এ সলর্যর ক্তভক্তত্তলর্ই আলখরালর্র ক্তজজ্ঞাসাবাদ এবং এর
ক্তভক্তত্তলর্ই প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ হলব সাওয়াব ও শাক্তস্ত। এই কালেমার ওপর ক্তভক্তত্ত
কলর প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ হলয়লি মুসক্তেমলদর ক্তকবো এবং এ হলো মুসক্তেমলদর
জাক্তর্ সত্তার ক্তভক্তত্ত-প্রস্তর এবং এর প্রক্তর্ষ্ঠার জেয খাপ থর্লক থখাো
হলয়লি ক্তজহালদর র্রবারী।
বান্দার ওপর এটাই হলে আল্লাহর অক্তধকার, এটাই ইসোলমর মূ ে
বিবয ও শাক্তন্তর আবালসর (জান্নালর্র) চাক্তবকাক্তঠ এবং পূ বথা-পর সকেই
ক্তজজ্ঞাক্তসর্ হলব এই কালেমা সম্পলকথ।
আল্লাহ ক্তকয়ামলর্র ক্তদে প্রলর্যক বযক্তিলক ক্তজজ্ঞাসা করলবে, র্ুক্তম কার
ইবাদর্ কলরি? েবীলদর ডালক কর্টুকু সাো ক্তদলয়ি? এ দু ই প্রলের
উত্তর থদওয়া বযর্ীর্ থকালো বযক্তি র্ার দু লটা পা সামােযর্ম োোলর্
َّ َ َ
ال ه
পারলব ো। আর প্রর্ম প্রলের সক্তঠক উত্তর হলব الل
 ال ِإهل ِإথক





ভালোভালব থজলে এর স্বীকৃক্তর্ দাে করা এবং এর দাবী অেু যায়ী কাজ
করার মাধযলম। আর ক্তির্ীয় প্রলের উত্তর সক্তঠক হলব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক রাসূ ে ক্তহলসলব থমলে র্াাঁর ক্তেলদথলশর আেু গলর্যর
মাধযলম। আর এ কালেমাই হলে কুফুর ও ইসোলমর মলধয পার্থকয
সৃ ক্তষ্টকারী। এ হলে আল্লাহভীক্তর্র কালেমা ও মজবুর্ অবেম্বে এবং এ
কালেমাই ইবরাহীম আোইক্তহস সাোম থরলখ থগলেে।
َٗ َ َ َ َََ َ َ
َ
َ
ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ
]٠١ : ﴾ [الزخرف٢٨ ج ُعون
ِ ﴿وجعلها َك ِمَۢة باقِية ِف عقِبِهِۦ لعلهم ير
“অক্ষয় বাণীরূলপ র্াাঁর পরবর্থীলর্ র্াাঁর সন্তােলদর জেয থযে র্ারা ক্তফলর
আলস এ পলর্”। [সূ রা আয-যু খরুফ আয়ার্: ২৮]
এই থসই কালেমা যার সাক্ষয আল্লাহ র্া‘আো স্বয়ং ক্তেলজই ক্তেলজর জেয
ক্তদলয়লিে, আলরা ক্তদলয়লিে ক্তফক্তরশর্াগণ ও জ্ঞােী বযক্তিগণ। আল্লাহ
র্া‘আো বলেে,
ۡ
ٓ َ ۡ ۡ ُ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ ٰ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ
ُ َّ َ ٓ َ
َٰٓ ﴿ش ِهد ٱّلل أنهۥ ل إِله إِل هو وٱلم
لئِكة َوأولوا ٱلعِل ِم قائ ِ َما بِٱلق ِۡس ِط ل إِلٰ َه إِل ه َو
ُ ٱۡلك
ُ ۡٱل َعز
َ ۡ يز
]٣١ : ﴾ [ال عمران١٨ ِيم
ِ
“আল্লাহ সাক্ষয ক্তদলয়লিে, ক্তেশ্চয় ক্তর্ক্তে িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ
থেই এবং ক্তফলরশর্াগণ ও েযায়ক্তেষ্ঠ জ্ঞােীগণও সাক্ষয ক্তদলয়লিে থয, ক্তর্ক্তে
িাো আর থকালো সর্য ইোহ থেই। ক্তর্ক্তে পরাক্রমশােী প্রজ্ঞাময়’। [সূ রা
আলে ইমরাে, আয়ার্: ১৮]
এ কালেমাই ইখোস র্র্া সর্যক্তেষ্ঠার বাণী, এটাই সলর্যর সাক্ষয ও র্ার
দাওয়ার্ এবং ক্তশকথ এর সালর্ সম্পকথ ক্তিন্ন করার বাণী এবং এ জেযই
সমস্ত সৃ ক্তষ্ট জগলর্র সৃ ক্তষ্ট। থযমে, আল্লাহ র্া‘আো বলেে,





ۡ ُ َۡ َ َ َ
ُ ُ ۡ َّ َ ۡ ٱۡل َّن َو
]٦٥ : ﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إِل ِِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت
ِ
“আক্তম ক্তজন্ন ও ইেসােলক শুধু মাত্র আমার ইবাদলর্র জেয সৃ ক্তষ্ট
কলরক্তি”। [সূ রা আয-যাক্তরয়ার্, আয়ার্: ৫৬]
এই কালেমা প্রচালরর জেয আল্লাহ সমস্ত রাসূ ে এবং আসমাক্তে
ক্তকর্াবসমূ হ থপ্ররণ কলরলিে, ক্তর্ক্তে বলেে,
ُ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ ٓ َ ُ َّ َ َ ٓ ِ ُ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن َق ۡبل َِك مِن َّر ُسول إ َّل ن
﴾٢٥ ون
ِ
ِ وح إ ِ ِۡلهِ أنهۥ ل إِلٰه إِل أنا فٱعبد
]٠٦ :[االنبياء
“আমরা থর্ামার পূ লবথ থয রাসূ েই থপ্ররণ কলরক্তি র্াাঁর ক্তেকট এই
প্রর্যালদশ পাক্তঠলয়ক্তি থয, আক্তম িাো অেয থকালো সর্য মা‘বুদ থেই
অর্এব থর্ামরা আমারই ইবাদর্ কর’। [সূ রা আে-আক্তম্বয়া, আয়ার্:
২৫]
আল্লাহ আলরা বলেে,
َ َۡ
َ
َ ٓ َ َّ َ
ٓ َ
َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ ُ
ُّ ك َة ب
ٰ َ َ وح م ِۡن أ ۡمره ِۦ
ِ ٱلر
َع َمن يَشا ُء م ِۡن ع َِبادِه ِۦٓ أن أنذ ُِر ٓوا أن ُهۥ ل إِلٰ َه
نل ٱلم
ِ ِ لئ
ِ ﴿ي
ِ
ُ َّ َ َ َ ٓ َّ
]٠ :﴾ [انلحل٢ ون
ِ إِل أنا فٱتق
“ক্তর্ক্তে র্াাঁর বান্দালদর মলধয যার প্রক্তর্ ইো স্বীয় ক্তেলদথলশ রূহ (ওহী) সহ
ক্তফক্তরশর্া থপ্ররণ কলরে এই বলে থয, থর্ামরা সর্কথ কর থয, আক্তম
িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ থেই। অর্এব, থর্ামরা আমালকই ভয়
কর”। [সূ রা আে-োহে, আয়ার্: ২]
ইবে উইয়াইো বলেে, “বান্দার ওপর আল্লাহ র্া‘আোর সবলচলয় প্রধাে
 الَ إهل َ إالَّ هর্াাঁর এই
এবং বে ক্তে‘আমর্ হলো ক্তর্ক্তে র্ালদরলক الل
ِ ِ





একত্ববালদর সালর্ পক্তরচয় কলর ক্তদলয়লিে। দু ক্তেয়ার ক্তপপাসা কার্র
র্ৃষ্ণার্থ একজে মােু লষর ক্তেকট ঠাণ্ডা পাক্তের থয মূ েয, আলখরালর্
জান্নার্বাসীলদর জেয এ কালেমা র্দ্রূপ’2।
র্ািাো থয বযক্তি এ কালেমার স্বীকৃক্তর্ দাে করে থস র্ার সম্পদ এবং
জীবলের ক্তেরাপত্তা গ্রহণ করে। আর থয বযক্তি র্া অস্বীকার করে থস
র্ার জীবে ও সম্পদ ক্তেরাপদ করে ো।
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে,
َ ه
َ ه َ َ هه َ ه
َ أ َ َ َ َ َ َّ ه َ َ َ َ َ ه أ َ ه َ أ ه
 َو ِح َسابهه َلَع، َود همه،اهل
 حرم م،لل
ِ ون ا
ِ  وكفر بِما يعبد من د، ال ِإهل ِإال الل:«من قال

»لل
ِ ا

“থয বযক্তি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ্’ এর স্বীকৃক্তর্ দাে করে এবং আল্লাহ
িাো অেয সব উপাসযলক অস্বীকার করে, র্ার ধে- সম্পদ ও জীবে
ক্তেরাপদ হে এবং র্ার কৃর্কলমথর ক্তহসাব আল্লাহর ওপর বর্থাে”।3
একজে কাক্তফরলক ইসোলমর প্রক্তর্ আহ্বালের জেয প্রর্ম এই কালেমার
স্বীকৃক্তর্ চাওয়া হয়। েবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখে মু‘আয
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুলক ইয়ামালে ইসোলমর দাওয়ালর্র জেয পাঠাে র্খে
র্াাঁলক বলেে,

َ َّ
َ ك تَأأت قَ أو ًما م أن أَ أهل الأ
هل إ َّال ه
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ أ ه ه أ
»الل
« ِإن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ  فادعهم ِإل شهاد ِة أن ال ِإ،اب
ِ كت

2

ইবে রাজাব, কালেমার্ুে ইখোস, পৃ . ৫২-৫৩।

3

সহীহ মুসক্তেম, হাদীস েং ২৩।





“র্ুক্তম আহলে ক্তকর্ালবর ক্তেকট যাে, অর্এব সবথপ্রর্ম র্ালদরলক ‘ো
ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষয দাে করার জেয আহ্বাে করলব”।4
ক্তপ্রয় পাঠকগণ, এবার ক্তচন্তা করুে, দীলের দৃ ক্তষ্টলর্ থকাে পযথালয় এ
কালেমার স্থাে এবং এর গুরুত্ব কর্টুকু। এজেযই বান্দার প্রর্ম কাজ
হলো এ কালেমার স্বীকৃক্তর্ দাে করা; থকেো এ হলো সমস্ত কলমথর মূ ে
ক্তভক্তত্ত।

 الَ إهلَ إالَّ هএর ফযীের্:
الل
ِ ِ

এ কালেমার অলেক ফযীের্ বক্তণথর্ হলয়লি এবং আল্লাহর ক্তেকট এর
ক্তবলশষ মযথাদা রলয়লি। র্ন্মলধয ক্তবলশষভালব উলল্লখলযাগয:
থয বযক্তি সর্য-সক্তর্যই কায়মলোবালকয এ কালেমা পাঠ করলব, আল্লাহ
র্ালক জান্নালর্ প্রলবশ করালবে। আর থয বযক্তি ক্তমলি-ক্তমক্তি এ
কালেমা পাঠ করলব র্া দু ক্তেয়ালর্ র্ার জীবে ও সম্পলদর ক্তহফাযর্
করলব বলট, র্লব র্ালক এর ক্তহসাব আল্লাহর ক্তেকট ক্তদলর্ হলব।
এক্তট একক্তট সংক্তক্ষপ্ত বাকয, হালর্লগাো কলয়কক্তট বণথ এবং শলের
সমালরাহ মাত্র, উচ্চারলণও অক্তর্ সহজ ক্তকন্তু ক্তকয়ামলর্র ক্তদে
মীযালের পাল্লায় হলব অলেক ভারী।
ইবে ক্তহব্বাে এবং আে হালকম আবু সা‘ঈদ খুদরী রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু
থর্লক বণথো কলরে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে,
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َّ َ َ
َ َ
َ َ
َ أ
َ
َ
َ َ َ َ ه
لمن شيئا أذكرك وأدعوك بِ ِه قال يَا هموس قل ال ِإهل ِإال الل قال
ِ «قال موس يا رب ع
َ َ َ َه ه َ َ َ َ َ َ ه
َأ
َ
َّ
َ َ َّ
ْيي
ِ ُك ِعبادك يقولون هذا قال يا موس لو أن السموات السبع واعمرهن غ
َّ َ َ
السبع ف كفة َو َال إ َهل إ َّال الل ف كفة َمالَ أ
َّ واْلرضيني
»ت بِهن ال ِإهل ِإال الل
ِ
ِ
ِ ِ
“মূ সা ‘আোইক্তহস সাোম একদা আল্লাহ র্া‘আোলক বেলেে, থহ রব,
আমালক এমে একক্তট ক্তবষয় ক্তশক্ষা দাে করুে যা িারা আক্তম আপোলক
স্মরণ করব এবং আপোলক আহ্বাে করব। আল্লাহ বেলেে, থহ মূ সা
 الَ إهلَ إالَّ هমূ সা ‘আোইক্তহস সাোম বেলেে, এলর্া আপোর
বলো, الل
ِ ِ
সকে বান্দাই বলে র্ালক। আল্লাহ বেলেে, থহ মূ সা, আক্তম বযর্ীর্
সপ্তাকাশ ও এর মালঝ অবস্থােকারী সকে ক্তকিু এবং সপ্ত জমীে যক্তদ
 الَ إهلَ إالَّ هএক পাল্লায় রাখা হয় র্া হলে
এক পাল্লায় রাখা হয় আর الل
ِ ِ
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর পাল্লা ভারী হলব”। (হালকম বলেে, হাদীসক্তট
সহীহ)।5
অর্এব, এ হাদীলসর মাধযলম প্রমাণ পাওয়া থগে থয, ো ইো-হা
ইল্লাল্লাহ হলে, সবলচলয় উত্তম ক্তযক্তকর।
আেু ল্লাহ ইবে উমার রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুমা থর্লক বক্তণথর্, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে, সবলচলয় উত্তম থদা‘আ ‘আরাফার্ ক্তদবলসর
থদা‘আ এবং সবলচলয় উত্তম কর্া যা আক্তম এবং আমার পূ বথবর্থী েবীগণ
বলেলিে, র্া হলো,
َ َ َ َّ ه َ أ َ ه َ َ أ َ َ ه َ ه ه أ ه َ َ ه َ أ ه َ ه َ َ َ ه ِّ َ أ
شء ق ِديأر
 هل الـمـلك و هل احلمد و هو لَع ُك، ُشيك هل
ِ ال إِهل إِال الل وحده ال
5
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“একমাত্র আল্লাহ িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ থেই, র্াাঁর থকালো
শরীক থেই। রাজত্ব একমাত্র র্াাঁরই জেয এবং প্রশংসা একমাত্র র্াাঁরই
জেয, ক্তর্ক্তে সকে ক্তকিু র ওপর ক্ষমর্াবাে’।6
এ কালেমা থয সমস্ত ক্তকিু থর্লক গুরুত্বপূ ণথ ও ভারী র্ার আলরকক্তট
প্রমাণ হলো, আবদু ল্লাহ ইবে ‘আমর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু থর্লক অপর
একক্তট হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম
বলেে,
َ
ِّ َ َّ َّ َ َ ه
َ َأَ َ َ ََأه ه
ً
َ َ َّ ه ً أ ه
ش َعليأ ِه ت ِ أس َعة
وس اخلَالئِ ِق يوم ال ِقيام ِة فين
ِ «إِن اّلل سيخل هص َرجال ِمن أم ِت لَع هر هء
ً هل
َ َ ََ َ َ َ أ
أ ه َ ِّ َ َ ه َّ َ ه ه َ ه أ
َ َ أ
ك هر ِم أن هذا شيئًا؟ أظل َمك
ِ  أتن: ثم يقول،َص
ِ وتِس ِعني ِس ِجال ُك ِس ِجل ِمثل مد ابل
َ َ ه ه َََ َ أ َ ه ه
َ ه َ َ ه ه
َ ه ه
َ
: فيَقول، ال يَا َر ِّب: أفلك هعذر؟ فيَقول: فيَقول، ال يَا َر ِّب:كتَبَ ِت احلَافِظون؟ فيَقول
َ َ َ َّ َ َ أ َ َ َ َ َ ً َ َّ ه َ ه أ َ َ َ أ َ َ أ َ َ َ أ ه ه َ َ َ َ أ َ أ
 أش َه هد أن ال:يها
 فتخرج بِطاقة ِف، ف ِإنه ال ظلم عليك ايلوم،بل ِإن لك ِعندنا حسنة
ه
َ َ َّ َّ ه َ َ أ َ ه َ َّ ه َ َّ ً َ أ ه ه َ َ ه ه ه َ َ ه ه أ ه أ َ َ َ ه
 يَا َر ِّب َما: فيَقول،ض َو أزنك
 اح: فيقول،إِهل إِال اّلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل
َّ ِّ
َ َ َ َّ َ َ ه أ َ ه َ َ َ ه َ ه ِّ َّ ه
َ َ َ َ َه
َ
 «فتوضع الس ِجالت ِف: قال،"  ِإنك ال تظلم: فقال،الس ِجال ِت
ِابلطاقة مع ه ِذه
ِ ِه ِذه
َ ِّ َّ ه َ ه
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ه
َّ َ َ ه َ َ َ أ ه ه َ َ أ
اّلل
ِ ت الس ِجالت َوثقل
ِ  فطاش،ابلطاقة ِف كفة
ِ  فال يثقل مع اس ِم،ابلطاقة
ِ ت
ِ كفة و
َ أ
»شء
“ক্তকয়ামলর্র ক্তদে আমার উম্মালর্র এক বযক্তিলক সকে মােু লষর সামলে
ডাকা হলব, র্ার সামলে ক্তেরােব্বইক্তট (পালপর) ক্তেবন্ধ্ পুস্তক রাখা হলব
এবং এলককক্তট পুস্তলকর পক্তরক্তধ হলব চক্ষুদৃ ক্তষ্টর সীমালরখার সমাে। এর
পর র্ালক বো হলব, এই ক্তেবন্ধ্ পুস্তলক যা ক্তকিু ক্তেক্তপবদ্ধ হলয়লি র্া ক্তক
র্ুক্তম অস্বীকার কর? উত্তলর ঐ বযক্তি বেলব, থহ রব আক্তম র্া অস্বীকার
6
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কক্তর ো। র্ারপর বো হলব, এর জেয থর্ামার থকালো আপক্তত্ত আলি
ক্তকো? অর্বা এর পক্তরবলর্থ থর্ামার থকালো থেক কাজ আলি ক্তকো?
র্খে থস ভীর্সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেলব, ো র্াও থেই। অর্ঃপর বো হলব,
আমার ক্তেকট থর্ামার ক্তকিু পুলণযর কাজ আলি এবং থর্ামার ওপর
থকালো প্রকার অর্যাচার করা হলব ো, অর্ঃপর র্ার জেয একখাো
কাডথ থবর করা হলব র্ালর্ থেখা র্াকলব,
َّ َ َ َ أ َ ه َ أ
الل َو أَ أش َه هد أَ َّن هحمَ َّم ًدا َعبأ هد هه َو َر هس أو ههله
ال ه
أشهد أن ال ِإهل ِإ
‘আক্তম সাক্ষয ক্তদক্তে থয, আল্লাহ িাো অেয থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং
আক্তম আলরা সাক্ষয ক্তদক্তে থয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর বান্দা ও র্াাঁর রাসূ ে।’ র্খে ঐ বযক্তি ক্তবস্মলয়র সালর্ বেলব,
থহ আমার রব, এই কাডথখাো ক্তক ক্তেরােব্বইক্তট ক্তেবন্ধ্ পুস্তলকর সমর্ুেয
হলব? র্খে বো হলব, থর্ামার ওপর থকালো প্রকার অর্যাচার করা হলব
ো। এর পর ঐ ক্তেরােব্বইক্তট পুস্তক এক পাল্লায় রাখা হলব এবং ঐ কাডথ
খাো এক পাল্লায় রাখা হলব র্খে ঐ পুস্তক গুলোর ওজে কাডথ খাোর
র্ুেোয় অর্যন্ত েগণয হলব এবং কালডথর পাল্লা ভারী হলব।”7
হালফয ইবে রজব রহ. র্ার ‘কালেমার্ুে ইখোস’ োমক গ্রলে এ
মহামূ েযবাে কালেমার আলরা বহু ফযীের্ বণথো কলরলিে এবং
প্রলর্যকক্তটর সপলক্ষ দেীে-প্রমাণাক্তদ উলল্লখ কলরলিে। র্ন্মলধয রলয়লি,
এই কালেমা হলব জান্নালর্র মূ েয, থকালো বযক্তি জীবলের থশষ মূ হুলর্থও
এ কালেমা পাঠ কলর মারা থগলে থস জান্নালর্ প্রলবশ করলব, এটাই
7
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জাহান্নাম থর্লক মুক্তির একমাত্র পর্ এবং আল্লাহর ক্ষমা ক্তেক্তশ্চর্ করার
মাধযম, সমস্ত পূ ণয কাজগুলোর মলধয এ কালেমাই থেষ্ঠ, এক্তট পাপ
পক্তিের্ালক দূ র কলর, হৃদয় মলে ঈমালের যা ক্তকিু ক্তেক্তশ্চহ্ন হলয় যায় এ
কালেমা থসগুলোলক সজীব কলর, স্তুপকৃর্ পাপ-রাক্তশ সম্বক্তের্ বাোম
গ্রেগুলোর উপর এ কালেমা ভারী হলব। আল্লাহলক পাওয়ার পলর্
যর্সব প্রক্তর্বন্ধ্কর্া রলয়লি সব ক্তকিু লক এ কালেমা ক্তিন্ন-ক্তভন্ন কলর
আল্লাহর ক্তেকট থপৌঁলি ক্তদলব। এ কালেমার স্বীকৃক্তর্ দােকারীলক আল্লাহ
সর্যাক্তয়র্ করলবে। েবীলদর কর্ার মলধয উত্তম কর্া হলো এটাই,
সবলচলয় উত্তম আমে হলে এক্তটই, আর এক্তট হলে এমে আমে যা
বহুগুণ বক্তধথর্ হয়। এক্তট থগাোম আযাদ করার সমর্ুেয। শয়র্াে থর্লক
ক্তহফাযর্কারী। কবর ও হাশলরর ক্তবভীক্তষকাময় অবস্থার ক্তেরাপত্তা
দােকারী। কবর থর্লক দণ্ডায়মাে হওয়ার পর এ কালেমাই হলব
মুক্তমেলদর থলাগাে।
এ কালেমার ফযীেলর্র মলধয আলরা হলে, এই কালেমার স্বীকৃক্তর্
দােকাক্তরর জেয জান্নালর্র আটক্তট িার খুলে থদওয়া হলব এবং থস
ইোমর্ থয থকালো িার ক্তদলয় প্রলবশ করলর্ পারলব।
এ কালেমার অেয ফযীের্ হলে, এর সাক্ষযদােকারী এর দাবী অেু যায়ী
পূ ণথভালব কাজ ো করার ফলে এবং ক্তবক্তভন্ন অপরালধর ফে স্বরূপ
জাহান্নালম প্রলবশ করলেও অবশযই থকালো এক সময় জাহান্নাম থর্লক
মুক্তি োভ করলব।





ইবে রজব রহ. র্ার উি বইলর্ এই কালেমার এ সব ফযীের্ বণথোর
জেয থয পক্তরলেদ রচো কলরলিে এ হলে র্ার বণথো। ক্তর্ক্তে এসবগুলো
দেীে প্রমাণাক্তদসহ বণথো কলরলিে।8
এ কালেমার বযাকরণগর্ আলোচো, এর স্তম্ভ ও শর্থসমূ হ:
এ কালেমার বযাকরণগর্ আলোচো:
থযলহর্ু অলেক বালকযর অর্থ বুঝা ক্তেভথর কলর র্ার বযকরণগর্
 الَ إهلَ إالَّ هএই বালকযর
আলোচোর উপর, থসলহর্ু ওোমালয় থকরাম الل
ِ ِ
বযকরণগর্ আলোচোর প্রক্তর্ র্াাঁলদর দৃ ক্তষ্ট ক্তেবন্ধ্ কলরলিে এবং র্ারা
বলেলিে থয, এই বালকয  الশেক্তট ‘োক্তফয়া ক্তেে ক্তজন্স’ (সমলগাত্রীয় অর্থ
ক্তেক্তষদ্ধকারী ক্তেলষধসূ চক বাকয) এবং ( إِهلইোহ) শেক্তট এর ইসম
(উলেশয), মাবক্তে আোে ফার্হ্ (যা সবথাবস্থায় ফার্হ বা যবর ক্তবক্তশষ্ট
হয়)। আর এর খবরক্তট এখালে উহয, যা হলে  حقশেক্তট। অর্থাৎ থকালো
 إالَّ هহলে খবর, (ক্তবলধয়) যা মারফু (লপশ
হক বা সর্য ইোহ থেই। الل
ِ
হওয়ার স্থালে; কারণ র্া)  حقশে থর্লক ইসলর্সো বা ক্তভন্নর্র। অর্থাৎ
আল্লাহ বযর্ীর্ হক বা সর্য ইোহ বেলর্ থকউ থেই।
َ إهلশলের অর্থ ‘মা‘বুদ’ আর ক্তর্ক্তে হলেে ঐ সত্ত্বা থয সত্ত্বার প্রক্তর্
ِ
কেযালণর আশায় এবং অকেযাে থর্লক বাাঁচার জেয হৃদলয়র আসক্তি সৃ ক্তষ্ট
হয় এবং মে র্ার উপাসো কলর।

8

ইবে রাজাব, কালেমার্ুে ইখোস, পৃ . ৫৪-৬৬।





এখালে থকউ যক্তদ মলে কলর থয, উি খবরক্তট হলে ‘মাউজুদুে’ বা
‘মা‘বুদুে’ অর্বা এ ধরলের থকালো শে র্া হলে এটা হলব অর্যন্ত ভুে।
কারণ, বাস্তব থর্া এই থয, আল্লাহ বযর্ীর্ অলেক মা‘বুদ ক্তবদযমাে
রলয়লি থযমে মূ ক্তর্থ, মাজার ইর্যাক্তদ। র্লব আল্লাহ হলে সর্য মা‘বুদ,
আর ক্তর্ক্তে বযর্ীর্ অেয যর্ মা‘বুদ রলয়লি বা অেয থযগুলোর ইবাদর্
 الَ إهلَ إالَّ هএর ো
করা হয় র্া হলে অসর্য ও ভ্রান্ত। আর এটাই হলে الل
ِ ِ
বাচক ও হাাঁ বাচক এ দু ই স্তলম্ভর মূ ে দাবী।
 الَ إهلَ إالَّ هএই কালেমার রুকেসমূ হ:
الل
ِ ِ
এ কালেমার রলয়লি দু ’ক্তট স্তম্ভ বা রুকে। র্ন্মলধয প্রর্ম রুকে হলে ো
বাচক আর অপরক্তট হলো হাাঁ বাচক।
ো বাচক কর্াক্তটর অর্থ হলে, আল্লাহ বযর্ীর্ সমস্ত ক্তকিু র ইবাদর্লক
অস্বীকার করা, আর হযাাঁ সূ চক কর্াক্তটর অর্থ হলে একমাত্র আল্লাহই
সর্য মা‘বুদ। আর মুশক্তরকগণ আল্লাহ বযর্ীর্ থযসব মা‘বুলদর উপাসো
কলর সবগুলো ক্তমর্যা এবং বালোয়াট মা‘বুদ। আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
ۡ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُّ َ ۡ َ ُ َ َّ َّ َ َ ٰ َ
َ َّ ون مِن ُدونِهِۦ ُه َو ۡٱل َبٰ ِط ُل َوأَ َّن
ُّ ِ ٱّلل ُه َو ٱل َع
ل
﴿ذل ِك بِأن ٱّلل هو ٱۡلق وأن ما يدع
َ ۡ
ُ كب
]٥٠ : ﴾ [احلج٦٢ ري
ِ ٱل
“এটা এ জেয থয, আল্লাহ-ই প্রকৃর্ সর্য, আর ক্তর্ক্তে বযর্ীর্ যালদরলক
র্ারা ডালক থস সব ক্তকিু ই বাক্তর্ে”। [সূ রা আে-হাজ, আয়ার্: ৬২]
ইমাম ইবেু ে কাইলয়যম রহ. বলেে, ‘আল্লাহ র্া‘আো ইোহ বা মা‘বুদ’
এ কর্ার থচলয় ‘আল্লাহ বযর্ীর্ অেয থকালো সর্য মা‘বুদ থেই’ এই
বাকযক্তট আল্লাহর উেু ক্তহয়যার্ প্রক্তর্ষ্ঠার জেয অক্তধকর্র মজবুর্ দেীে;





থকেো ‘আল্লাহ ইোহ’ একর্া িারা অেযসব যর্ ভ্রান্ত ইোহ রলয়লি
র্ালদর ইোহ বা মা‘বুদ হওয়ালক অস্বীকার করা হয় ো। আর ‘আল্লাহ
বযর্ীর্ অেয থকালো সর্য ইোহ থেই’ এ কর্াক্তট উেু ক্তহয়যার্লক একমাত্র
আল্লাহর জেয সীমাবদ্ধ কলর থদয় এবং অেয সকে বাক্তর্ে ইোহলক
অস্বীকার কলর। ক্তকিু থোক চরম ভুেবশর্ঃ বলে র্ালক থয, ‘ইোহ’
শলের অর্থ ‘সৃ ক্তষ্ট করার ক্ষমর্ার অক্তধকারী।’
শাইখ সু োইমাে ইবে আেু ল্লাহ র্ার ক্তকর্াবুর্ র্াওহীলদর বযাখযায়
বলেে, ‘ইোহ এবং উেু ক্তহয়যালর্র’ অর্থ থর্া স্পষ্ট হলো, (অর্থাৎ র্া হলে
মা‘বুদ বা উপাসয) ক্তকন্তু থকউ যক্তদ বলে থয, ‘ইোহ’ শলের অর্থ হলে,
সৃ ক্তষ্ট করার ক্ষমর্ার অক্তধকারী বা অেু রূপ থকালো কর্া, র্খে র্ার
উত্তলর কী বো হলব?
মূ ের্ঃ এই প্রলের উত্তলরর দু ’ক্তট পযথায় রলয়লি, প্রর্মর্ঃ এটা একটা
উদ্ভট, অজ্ঞর্াপ্রসূ র্ কর্া। এ ধরলের কর্া ক্তবদ‘আর্ী বযক্তিরাই বলে
র্ালক, থকালো ক্তবজ্ঞ আলেম বা আরবী ভাষাক্তবদগণ ‘ইোহ’ শলের এ
ধরলের অর্থ কলরলিে বলে থকউ বেলর্ পারলব ো বরং র্াাঁরা এ শলের
ঐ অর্থই কলরলিে যা আমরা পূ লবথ আলোচো কলরক্তি9। অর্এব,
এখালেই এ ধরলের বযাখযা ভুে বলে প্রমাক্তণর্ হলো।
ক্তির্ীয়: ক্ষক্তেলকর জেয এ অর্থলক থমলে ক্তেলেও এমক্তেলর্ই ‘সর্য ইোহ’
ক্তযক্তে হলবে র্াাঁর জেয সৃ ক্তষ্ট করার গুণাবক্তে একান্তই অপক্তরহাযথ, অর্এব
‘ইোহ’ হওয়ার জেয সৃ ক্তষ্ট করার সাক্তবথক থযাগযর্া র্াকা থর্া
9

থদখুে, ো ইোহ ইল্লাল্লাহ এর রুকে বণথোয়।





অোঅক্তেভালবই র্ার সালর্ জক্তের্, আর থয থকালো ক্তকিু সৃ ক্তষ্ট করলর্
অক্ষম থস থর্া ‘ইোহ’ হলর্ পালর ো, যক্তদও র্ালক ইোহ রূলপ থকউ
অক্তভক্তহর্ কলর র্াকুক ো থকে। সু র্রাং থকউ যক্তদ ‘ইোহ’ িারা ‘সৃ ক্তষ্ট
করলর্ সমর্থ’ এটা বুলঝ র্ালকে র্লব মলে করলর্ হলব ক্তর্ক্তে এটাই
উলেশয ক্তেলেে থয ক্তযক্তে ইোহ বা মা‘বুদ হলবে র্াাঁর মলধয এ
বাধযর্ামূ েক ক্ষমর্াক্তট র্াকলর্ হলব। র্াাঁর উলেশয এটা েয় থয, ‘ইোহ’
বেলর্ ‘ের্ুে কলর সৃ ক্তষ্ট করলর্ সমর্থ’ এটুকু ক্তবশ্বালসর মাধযলম থকালো
বযক্তির ইসোলমর গক্তণ্ডলর্ প্রলবলশর জেয যলর্ষ্ট হলব অর্বা এর্টুকু
কর্া ক্তকয়ামলর্র ক্তদে জান্নার্ োলভর জেযও যলর্ষ্ট হলব। যক্তদ এর্টুকু
ক্তবশ্বাসই যলর্ষ্ট হলর্া র্াহলে আরলবর কাক্তফররাও মুসক্তেম বলে গণয
হলর্া। র্াই এ যু লগর থকালো থেখক যক্তদ ‘ইোহ’ শলের এ অর্থই কলর
র্ালকে র্া হলে র্ালক ভ্রান্ত বেলর্ হলব এবং কুরআে হাদীলসর
জ্ঞােগভথ দক্তেে িারা এর প্রক্তর্বাদ করা একান্ত প্রলয়াজে।10
 الَ إهلَ إالَّ هএর শর্থসমূ হ:
الل
ِ ِ
এই পক্তবত্র কালেমা মুলখ বোলর্ থকােই উপকালর আসলব ো থয পযথন্ত
এর সার্ক্তট11 শর্থ পূ ণথ করা ো হলব।
প্রর্ম শর্থ: এ কালেমার ো বাচক এবং হযাাঁ বাচক দু ’ক্তট অংলশর অর্থ
সম্পলকথ পক্তরপূ ণথ জ্ঞাে র্াকা প্রলয়াজে। অর্থ এবং উলেশয ো বুলঝ
শুধু মাত্র মুলখ এ কালেমা উচ্চারণ করার মলধয থকালো োভ থেই।
10

র্াইসীরুে আযীক্তযে হামীদ, পৃ . ৮০।

11

থকালো থকালো আলেম এর সালর্ অষ্টম শর্থ থযাগ কলরলিে, আর র্া হলে,

র্াগুলর্র সালর্ কুফুরী।





থকেো থস থক্ষলত্র ঐ বযক্তি এ কালেমার মলমথর ওপর ঈমাে আেলর্
পারলব ো। আর র্খে এ বযক্তির উদাহরণ হলব ঐ থোলকর মলর্া থয
থোক এমে এক অপক্তরক্তচর্ ভাষায় কর্া বো শুরু করে থয ভাষা
সম্পলকথ র্ার সামােযর্ম জ্ঞাে ও থেই।
ক্তির্ীয় শর্থ: ইয়াকীে বা দৃ ঢ় প্রর্যয়। অর্থাৎ এ কালেমার মাধযলম থয
কর্ার স্বীকৃক্তর্ দাে করা হলো র্ালর্ সামােযর্ম সলন্ধ্হ থপাষণ করা
চেলব ো।

 الَ إهلَ إالَّ هএর দাবী অেু যায়ী ঐ
র্ৃর্ীয় শর্থ: ঐ ইখোস বা ক্তেষ্ঠা, যা الل
ِ ِ
বযক্তিলক ক্তশকথ থর্লক মুি রাখলব।
চর্ুর্থ শর্থ: এই কালেমা পাঠকারীলক সলর্যর পরাকাষ্ঠা হলর্ হলব, থয
َ
সর্য র্ালক মুোক্তফকী আচরণ থর্লক ক্তবরর্ রাখলব। মুোক্তফকরাও َال إِهل
 إالَّ هএ কালেমা মুলখ মুলখ উচ্চারণ কলর র্ালক, ক্তকন্তু এর ক্তেগূ ঢ় র্ত্ত্ব
الل
ِ
ও প্রকৃর্ অলর্থ র্ারা ক্তবশ্বাসী েয়।
পঞ্চম শর্থ: ভালোবাসা। অর্থাৎ মুোলফকী আচরণ বাদ ক্তদলয় এই
কালেমালক সােন্দক্তচলত্ত গ্রহণ করলর্ হলব ও ভালোবাসলর্ হলব।
ষষ্ট শর্থ: আেু গর্য করা। এই কালেমার দাবী অেু যায়ী র্ার হকগুলো
আদায় করা, আর র্া হলে আল্লাহর জেয ক্তেষ্ঠা ও র্াাঁর সন্তুক্তষ্ট োলভর
জেয ফরয ওয়াক্তজব কাজগুলো আঞ্জাম থদওয়া।





সপ্তম শর্থ: আন্তক্তরকভালব এ কালেমালক কবুে করা এবং এর পর
িীলের থকালো কাজলক প্রর্যাখাে করা থর্লক ক্তেজলক ক্তবরর্ রাখা 12।
অর্থাৎ আল্লাহর যাবর্ীয় আলদশ পােে করলর্ হলব এবং র্াাঁর ক্তেক্তষদ্ধ
সব কাজ পক্তরহার করলর্ হলব।
এই শর্থগুলো প্রখযার্ আলেমগণ চয়ে কলরলিে কুরআে ও হাদীলসর
আলোলকই। অর্এব, এ কালেমালক শুধু মাত্র মুলখ উচ্চারণ করলেই
যলর্ষ্ট এমে ধারণা ক্তঠক েয়।
 الَ إهلَ إالَّ هএ কালেমার অর্থ ও র্ার দাবী:
الل
ِ ِ
পূ বথবর্থী আলোচো থর্লক এ কালেমার অর্থও এর উলেশয সম্পলকথ এ
 الَ إهلَ إالَّ هএর অর্থ হলে, সর্য এবং হক মা‘বুদ
কর্া স্পষ্ট হলো থয, الل
ِ ِ
বেলর্ থয ইোহলক বুঝায় ক্তর্ক্তে হলেে একমাত্র আল্লাহ, যার থকালো
শরীক থেই এবং ক্তর্ক্তেই একমাত্র ইবাদর্ পাওয়ার অক্তধকারী। র্াই এ
মহাে কালেমার অলর্থ এটাও অন্তভুথি থয, ক্তর্ক্তে বযর্ীর্ যর্ মা‘বুদ আলি
সব অসর্য এবং বাক্তর্ে, র্াই র্ারা ইবাদর্ পাওয়ার অলযাগয।
এজেয অক্তধকাংশ সময় আল্লাহ র্া‘আোর ইবাদালর্র আলদলশর সালর্
সালর্ ক্তর্ক্তে বযর্ীর্ অেয কালরা ইবাদর্ করলর্ ক্তেলষধ করা সম্বক্তের্
ক্তেলদথশো এলসলি। থকেো আল্লাহর ইবাদলর্র সালর্ অেয কাউলক
অংশীদার করা হলে থস ইবাদর্ গ্রহণলযাগয হলব ো। আল্লাহ র্া‘আো
বলেে,
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ফার্হুে মাজীদ, পৃ . ৯১।





ُ ۡ ُ َ َ َ َّ
ۡ َ
ُُۡ َ
]١٥ :ۡشكوا بِهِۦ شيا﴾ [النساء
ِ ﴿وٱعبدوا ٱّلل ول ت
“আর থর্ামরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদর্ কর এবং র্াাঁর সালর্ অেয
কাউলক শরীক কলরা ো।” [সূ রা আে-ক্তেসা, আয়ার্: ৩৬]
আল্লাহ আলরা বলেে,
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ َ َ
ُ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ
ٰ وت َو ُي ۡؤمِن بِٱّللِ فق ِد ٱستمسك بِٱلعروة ِ ٱلوث
ام ل َها
ق ل ٱنفِص
ِ ٱلطٰغ
ِ ﴿فمن يكفر ب
ُ َّ َو
]٠٦٥ : ﴾ [ابلقرة٢٥٦ ٱّلل َس ِميع َعل ِيم
“অর্ঃপর থয র্াগুর্লক অস্বীকার করলব এবং আল্লাহর উপর ঈমাে
আেলব থস বযক্তি দৃ ঢ় অবেম্বে ধারণ করে যা ক্তিন্ন হবার েয়। আর
আল্লাহ সবই শুলেে এবং জালেে।” [সূ রা আে-বাকারাহ, আয়ার্: ২৫৬]
ক্তর্ক্তে আলরা বলেে,

ۡ َ ً ُ َّ َّ ُ ُ
َ ٱلطٰ ُغ
ۡ ٱّلل َو
َََۡ ۡ َََ
َّ ٱج َتن ُِبوا
َ َّ ٱع ُب ُدوا
]١٥ :وت﴾ [انلحل
ك أمة رسول أ ِن
ِ ﴿ولقد بعثنا ِف

“আর ক্তেশ্চয় আমরা প্রলর্যক জাক্তর্র ক্তেকট রাসূ ে থপ্ররণ কলরক্তি এ
বলে থয, থর্ামরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদর্ কর এবং র্াগুর্লক পক্তরহার
কর।” [সূ রা আে-োহাে, আয়ার্: ৩৬]
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে,
َّ َ َ َ َ َ َ أ
َ ه َ َ هه َ ه
ه ََََ َ هأَه َ أ ه
» َود همه،اهل
 حرم م،لل
ِ ون ا
ِ  وكفر بِما يعبد من د، ال ِإهل ِإال الل:«من قال





“থয বযক্তি বেে, আল্লাহ িাো অেয থকালো সর্য ইোহ থেই এবং থস
আল্লাহ বযর্ীর্ অেয সব ক্তকিু র ইবাদর্লক অস্বীকার করে র্ার জীবে
ও সম্পদ অলেযর জেয ক্তেলষধ করে।”13
প্রলর্যক রাসূ েই র্ার জাক্তর্লক বলেলিে,

ۡ
ُ َ َ َ َّ
ُ ۡ كم م ِۡن إ َلٰه َغ
]٦٩ :ريهُ ٓۥ﴾ [االعراف
﴿ٱع ُب ُدوا ٱّلل ما ل
ِ

“থর্ামরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদর্ কর এবং আল্লাহ িাো থর্ামালদর
আর থকালো ইোহ থেই”। [সূ রা আে-আ‘রাফ, আয়ার্: ৫৯] এর্দ
বযর্ীর্ এ সম্পলকথ আলরা প্রমাণাক্তদ রলয়লি।
ইবে রজব বলেে, কালেমার এই অর্থ বাস্তবাক্তয়র্ হলব র্খে, যখে
 الَ إهلَ إالَّ هএর স্বীকৃক্তর্ দাে করার পর এটা ক্তবশ্বাস করলব থয,
বান্দাহ الل
ِ ِ
আল্লাহ িাো আর থকালো সর্য ইোহ থেই এবং মা‘বুদ হওয়ার একমাত্র
থযাগয ঐ সত্তা যালক ভয়-ভীক্তর্, ক্তবেয়, ভালোবাসা, আশা-ভরসা সহকালর
আেু গর্য করা হয়, যার ক্তেকট প্রার্থো করা হয়, যার সমীলপ থদা‘আ করা
হয় এবং যার অবাধযর্া থর্লক ক্তবরর্ র্াকা হয়। আর এ সমস্ত কাজ
একমাত্র মহাে আল্লাহ িাো আর কালরা জেয প্রলযাজয েয়।
এ জেয রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখে মক্কার কালফরলদরলক
 الَ إهلَ إالَّ هউত্তলর র্ারা বেলো,
বেলেে, থর্ামরা বলো, الل
ِ ِ
َ
َ َشء ُع
ۡ َ َ ﴿أ َج َع َل ٱٓأۡلل َِه َة إ ِ َل ٰ ٗها َوٰح ًِدا إ ِ َّن َهٰ َذا ل
]٦ :﴾ [ص٥ جاب
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সহীহ মুসক্তেম, ক্তকর্াবু ে ঈমাে, হাদীস েং ২৩।





“থস ক্তক সমস্ত ইোহলক এক ইোহলর্ পক্তরণর্ কলরলি ? এ থর্া অর্যন্ত
আশ্চলযথর ক্তবষয়।” [সূ রা থসায়াদ, আয়ার্: ৫]
এর অর্থ হলো র্ারা বুঝলর্ পারে থয, এ কালেমার স্বীকৃক্তর্ মালেই
এখে হলর্ মূ ক্তর্থপূজা বাক্তর্ে করা হলো এবং ইবাদর্ একমাত্র আল্লাহর
জেয ক্তেধথারণ করা হলো। আর র্ারা কখেও এমেক্তট কামো কলর ো।
 الَ إهلَ إالَّ هএর অর্থ এবং এর দাবী
র্াই এখালেই প্রমাক্তণর্ হলো থয, الل
ِ ِ
হলে ইবাদর্লক একমাত্র আল্লাহর জেয ক্তেক্তদথষ্ট করা এবং আল্লাহ বযর্ীর্
অেয সব ক্তকিু র ইবাদর্ পক্তরহার করা।
 الَ إهلَ إالَّ هর্খে থস এ থ াষণাই প্রধাে
এজেয থকালো বযক্তি যখে বলে, الل
ِ ِ
কলর থয, ইবাদলর্র একমাত্র অক্তধকারী আল্লাহ র্া‘আোই এবং ক্তর্ক্তে
বযর্ীর্ অেয ক্তকিু র ইবাদার্ থযমে, কবরপূ জা পীরপূ জা ইর্যাক্তদ সমস্ত
ক্তকিু ই বাক্তর্ে। এর মাধযলম থগারপূ জারী ও অেযােযরা যারা মলে কলর
 الَ إهلَ إالَّ هএর অর্থ হলে এই বলে স্বীকৃক্তর্ থদয়া থয, আল্লাহ
থয, الل
ِ ِ
আলিে অর্বা ক্তর্ক্তে সৃ ক্তষ্টকর্থা এবং ক্তর্ক্তে থকালো ক্তকিু উদ্ভাবে করলর্
সক্ষম, র্ালদর এই সমস্ত মর্বাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাক্তণর্ হলো।
 الَ إهلَ إالَّ هএর অর্থ হলো
আবার অলেলক মলে কলর থয, কালেমা الل
ِ ِ
থকবে ‘হালকক্তময়াহ বা হুকুমদার্া-ক্তবধােদার্া অর্বা সাবথলভৌমত্ব শুধু মাত্র
আল্লাহর’ এবং মলে কলর থয, থয থকউ র্ার জীবলে এ ক্তবশ্বাস করে,
থকবে এর িারা ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এর বযাখযা করে, থস ক্তেঃশর্থ
র্াওহীদ প্রক্তর্ষ্ঠা করে, এরপর যক্তদ আল্লাহ বযর্ীর্ অেয কালরা পূ জাঅচথো করা হয় বা মৃর্ বযক্তিলদর ক্তবষলয় ক্তবশ্বাস করা হয় থয, র্ালদর
োলম মান্নর্, কুরবােী ও ভযাট প্রদাে করার মাধযলম র্ালদর তেকটয োভ





করা সম্ভব বা র্ালদর কবলরর চার পালশ্বথ ু লর র্াওয়াফ করালর্ ক্তকংবা
র্ালদর কবলরর মাক্তটলক বরকর্ময় মলে করালর্ থকালো অসু ক্তবধা থেই
এবং এলর্ ক্তকিু আলস যায় ো। এ থোলকরা অেু ধাবে করলর্ পালর ক্তে
থয এলদর মলর্া এ ধরলের আক্বীদা-ক্তবশ্বাস র্ৎকােীে মক্কার
কালফরগণও থপাষণ করর্। র্ারা ক্তবশ্বাস করর্ থয, আল্লাহই সৃ ক্তষ্টকর্থা,
একমাত্র উদ্ভাবক এবং র্ারা অেযােয থদব-থদবীর ইবাদর্ শুধু মাত্র
এজেযই করর্ থয, র্ারাই র্ালদরলক আল্লাহ র্া‘আোর খুব ক্তেকটবর্থী
কলর ক্তদলব। র্ারা মলে করর্ ো থয, ঐ সব থদব-থদবী সৃ ক্তষ্ট করলর্
ক্তকংবা ক্তরক্তযক দাে করলর্ সক্ষম। অর্এব, ‘হালকক্তময়াহ বা ক্তবধােদার্া
বা সাবথলভৌমত্ব আল্লাহর জেয’ এবং এটাই ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর
প্রকৃর্ অর্থ বা একমাত্র অর্থ এমেক্তট েয় বরং ক্তেঃলসলন্দলহ হালকক্তময়াহ
বা ক্তবধাে প্রদাে বা সাবথলভৌমত্ব এগুলো আল্লাহর জেযই ক্তেক্তদথষ্ট এবং র্া
এ কালেমার অলর্থর একক্তট অংশ মাত্র। থকেো থকউ যক্তদ এক ক্তদলক
রালের ক্তবক্তভন্ন অংলশ থযমে, আইে আদাের্ বা ক্তবচার ক্তবভাগ ইর্যাক্তদলর্
শরী‘আলর্র হুকুম প্রক্তর্ষ্ঠা কলর অেয ক্তদলক আল্লাহর ইবাদলর্ র্াাঁর সালর্
অেয কাউলক শরীক কলর র্া হলে এর থকালো মূ েযই হলব ো। সু র্রাং
শুধু হালকক্তময়যাহ বা সাবথলভৌমত্ব আল্লাহর, এটা প্রক্তর্ষ্ঠাই কালেমা ‘ো
ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এর প্রকৃর্ উক্তেষ্ট অর্থ েয়।
 الَ إهلَ إالَّ هএর অর্থ এটাই হলর্া থযমেক্তট ঐ সমস্ত থোক ধারণা
যক্তদ الل
ِ ِ
কলর র্াহলে মক্কার মুশক্তরকলদর সালর্ রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
ওয়াসাল্ললমর থকালো িন্দ্বই র্াকর্ ো। ক্তর্ক্তে র্ালদরলক যক্তদ শুধু মাত্র
এর্টুকু আহ্বােই করলর্ে থয, থর্ামরা এ মলমথ স্বীকৃক্তর্ প্রদাে কর
থয,আল্লাহ র্া‘আো উদ্ভাবে করলর্ সক্ষম অর্বা আল্লাহ বেলর্ একজে





থকউ আলিে অর্বা থর্ামরা ধে-সম্পদ এবং অক্তধকার সংক্রান্ত
ক্তবষয়গুলোলর্ শরী‘আর্ অেু যায়ী ফায়সাো কর। এর সালর্ সালর্ ক্তর্ক্তে
যক্তদ র্ালদরলক একমাত্র আল্লাহর ইবাদর্ করার কর্া বো থর্লক ক্তবরর্
র্াকলর্ে র্াহলে কােক্তবেম্ব ো কলর র্ারা রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
ওয়াসাল্লালমর আহ্বালে সাো ক্তদর্। ক্তকন্তু র্ারা আরবী ভাষী হওয়ার
 الَ إهلَ إالَّ هএর স্বীকৃক্তর্ থদওয়ার অর্থই
কারলণ বুঝলর্ থপলরক্তিে থয, الل
ِ ِ
হলে সমস্ত থদব-থদবীর ইবাদর্লক বাক্তর্ে বলে থ াষণা করা। র্ারা
আলরা বুলঝক্তিে থয, এই কালেমা শুধু মাত্র এমে কর্গুলো শলের
সমালরাহ েয় থয, যার থকালো অর্থ থেই বরং এসব ক্তকিু বুঝার কারলণই
র্ারা এর স্বীকৃক্তর্ দাে থর্লক ক্তবরর্ র্াকে এবং বেে,
َ
َ َشء ُع
ۡ َ َ ﴿أ َج َع َل ٱٓأۡلل َِه َة إ ِ َل ٰ ٗها َوٰح ًِدا إ ِ َّن َهٰ َذا ل
]٦ :﴾ [ص٥ جاب
“থস ক্তক সমস্ত ইোহগুলোলক এক ইোহলর্ পক্তরণর্ করে? এ থর্া
অর্যন্ত আশ্চলযথর ক্তবষয়।” [সূ রা থসায়াদ, আয়ার্: ৫]
থযমে, র্ালদর সম্পলকথ আল্লাহ আলরা বলেে,
ُ َ َ َ ُ ُ
َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َّ َ ٰ َ ٓ َ ۡ ُ َ َ َ ٓ ُ َ ۡ ُ َّ
 َو َيقولون أئ ِ َّنا َلَارِك ٓوا َءال َِهت َِنا٣٥ ِبون
ِ ﴿إِنهم َكنوا إِذا قِيل لهم ل إِله إِل ٱّلل يستك
ۡ َّ
َ
]١٥ ،١٦ :﴾ [الصافات٣٦ ل ِشاعِر َّم ُنون
“র্ালদরলক যখে বো হলর্া, ‘আল্লাহ বযর্ীর্ থকালো সর্য ইোহ থেই’
র্খে র্ারা উদ্ধর্য প্রদশথে করর্ এবং বের্, আমরা ক্তক এক উন্মাদ
কক্তবর কর্ায় আমালদর সকে উপাসযলক পক্তরর্যাগ করব? [আসসাফফার্, আয়ার্: ৩৫-৩৬]





 الَ إهلَ إالَّ هএর মালেই হলে সমস্ত ক্তকিু র
অর্এব, র্ারা বুঝে থয, الل
ِ ِ
ইবাদর্ থিলে ক্তদলয় একমাত্র আল্লাহর জেয ইবাদর্ করা। র্ারা যক্তদ
এক ক্তদলক কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বের্ অেযক্তদলক থদব-থদবীর
ইবাদলর্র ওপর প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ র্াকর্ র্া হলে এটা হর্ স্বক্তবলরাক্তধর্া, অর্চ
এমে স্বক্তবলরাক্তধর্া থর্লক র্ারা ক্তেজলদরলক ক্তবরর্ থরলখলি। ক্তকন্তু
আজলকর কবর পূ জারীরা এই জ েযর্ম স্বক্তবলরাক্তধর্া থর্লক ক্তেজলদরলক
ক্তবরর্ রাখলি ো। র্ারা একক্তদলক বলে, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ অেযক্তদলক
মৃর্ বযক্তি এবং মাজার ক্তভক্তত্তক ইবাদলর্র মাধযলম এ কালেমার
ক্তবলরাক্তধর্া কলর র্ালক। অর্এব ধ্বংস ঐ সকে বযক্তির জেয যালদর
থচলয় আবূ জাহাে ও আবু োহাব ক্তিে কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর
অর্থ সম্পলকথ আলরা থবক্তশ অক্তভজ্ঞ।
সংক্তক্ষপ্ত কর্া হলো, থয বযক্তি কালেমার অর্থ থজলে বুলঝ কালেমার দাবী
অেু যায়ী আমে করার মাধযলম এর স্বীকৃক্তর্ দাে করে এবং প্রকাশয
অপ্রকাশয সবথাবস্থায় ক্তেজলক ক্তশকথ থর্লক ক্তবরর্ থরলখ দৃ ঢ় প্রর্যলয়র সালর্
একমাত্র আল্লাহর ইবাদার্লক ক্তেধথারণ করে, থস বযক্তি প্রকৃর্ অলর্থ
মুসক্তেম। আর থয এই কালেমার মমথার্থলক ক্তবশ্বাস ো কলর এমক্তেলর্
প্রকাশযভালব এর স্বীকৃক্তর্ দাে করে এবং এর দাবী অেু যায়ী
গর্ােু গক্তর্কভালব কাজ করে থস বযক্তি মূ ের্ মুোক্তফক। আর থয মুলখ
এ কালেমা বেে এবং ক্তশকথ এর মাধযলম এর ক্তবপরীর্ কাজ করে থস
প্রকৃর্ অলর্থ স্বক্তবলরাধী মুশক্তরক। সু র্রাং এ কালেমা উচ্চারলণর সালর্
সালর্ অবশযই এর অর্থ জােলর্ হলব। কারণ, অর্থ জাোই হলে এর
দাবী অেু যায়ী আমে করার মাধযম। আল্লাহ বলেে,





َ َ
ُ َ ۡ َ َ َ َّ
]١٥ : ﴾ [الزخرف٨٦ ٱۡل ِق َوه ۡم َي ۡعل ُمون
ِ ﴿إِل من ش ِهد ب
“র্লব যারা থজলে বুলঝ সলর্যর সাক্ষয ক্তদে র্ারা বযর্ীর্ (অেযরা
সু পাক্তরলশর অক্তধকারী হলব ো)”। [সূ রা আয-যখরুফ, আয়ার্: ৮৬]
আর এ কালেমার চাক্তহদা অেু যায়ী আমে হলে, একমাত্র আল্লাহর
ইবাদর্ করা এবং আল্লাহ বযর্ীর্ অেয সকে ক্তকিু র ইবাদর্লক
অস্বীকার করা। এ কালেমা িারা মূ ে উলেশয থর্া র্াই।
আর কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর অেযর্ম দাবী হলো ইবাদর্,
থমায়‘আলমোর্ (লেে-থদে) হাোে-হারাম, সবথাবস্থায় আল্লাহর ক্তবধােলক
থমলে থেওয়া এবং আল্লাহ বযর্ীর্ অেয কারও প্রবক্তর্থর্ ক্তবধােলক বজথে
করা। আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
َ َ ُ ۡ َُ َۡ
ُ َّ ُِش ُعوا ل َ ُهم م َِن ٱلِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذن به
َ َ ك َٰٓ ُؤا
 ]٠٣ :ٱّلل ﴾ [الشورى
﴿أم لهم ُش
ِ
ِ
“র্ালদর ক্তক এমে থকালো শরীক থদবর্া আলি যারা র্ালদর জেয ক্তবধাে
রচো করলব যার অেু মক্তর্ আল্লাহ থদে ক্তে”। [সূ রা আশ-শূ রা, আয়ার্:
২১]
এ থর্লক বুঝা থগে অবশযই ইবাদর্, থেে-থদে এবং মােু লষর মলধয
ক্তবর্ক্তকথর্ ক্তবষয়সমূ হ ফয়সাো করলর্ আল্লাহর ক্তবধােলক থমলে ক্তেলর্
হলব এবং এর ক্তবপরীর্ মােব রক্তচর্ সকে ক্তবধােলক র্যাগ করলর্ হলব।
এ অর্থ থর্লক আলরা বুঝা থগে থয, সমস্ত ক্তবদ‘আর্ এবং কুসংস্কার যা
ক্তজন্ন ও মােবরূপী শয়র্াে রচো কলর, র্াও পক্তরর্যাগ করলর্ হলব।
আর থয এগুলোলক গ্রহণ করলব থস মুশক্তরক বলে গণয হলব। থযমে,
আল্লাহ র্া‘আো বলেে,





َ َ ُ ۡ َُ َۡ
ُ َّ ُِش ُعوا ل َ ُهم م َِن ٱلِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذن به
َ َ ك َٰٓ ُؤا
]٠٣ :ٱّلل ﴾ [الشورى
﴿أم لهم ُش
ِ
ِ
“র্ালদর ক্তক এমে শরীক থদবর্া আলি যারা র্ালদর জেয ক্তবধাে রচো
করলব যার অেু মক্তর্ আল্লাহ থদে ক্তে?” [সূ রা আশ-শূ রা, আয়ার্: ২১]
আল্লাহ আলরা বলেে,

َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ
]٣٠٣ : ﴾ [االنعام١٢١ ۡشكون
ِ ﴿ِإَون أطعتموهم إِنكم لم

“যক্তদ থর্ামরা র্ালদর আেু গর্য কর র্াহলে ক্তেশ্চয়ই থর্ামরা মুশক্তরক”।
[সূ রা আে-আে‘আম, আয়ার্: ১২১]
আল্লাহ আলরা বলেে,

َّ
َّ
ُ
ٗ ار ُه ۡم َو ُر ۡه َبٰ َن ُه ۡم أَ ۡر َب
َ ٱّتَ ُذ ٓوا أ َ ۡح َب
]١٣ :ون ٱّللِ ﴾ [اتلوبة
د
ِن
م
ا
اب
﴿
ِ

“আল্লাহ বযর্ীর্ র্ারা র্ালদর পক্তণ্ডর্ ও পুলরাক্তহর্লদরলক রবরূলপ গ্রহণ
কলরলি”। [সূ রা আর্-র্াওবাহ, আয়ার্: ৩১]
সহীহ হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি, েবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখে
আদী ইবে হালর্ম আর্-ত্বায়ীর সামলে উক্তল্লক্তখর্ আয়ার্ পাঠ কলরে
র্খে ‘আদী বেলেে, থহ আল্লাহর রাসূ ে, আমরা আমালদর পীরপুলরাক্তহর্লদর ইবাদর্ কক্তর ো। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম
বেলেে, আল্লাহ থয সমস্ত ক্তজক্তেস হারাম কলরলিে থর্ামালদর পীরপুলরাহীর্রা র্া হাোে কলরলি, আর আল্লাহ থয সমস্ত ক্তজক্তেস হাোে
কলরলিে র্া র্ারা হারাম বা অববধ কলরলি, থর্ামরা ক্তক এলর্ র্ালদর
অেু সরণ কর ো? আদী বেলেে, অবশযই হযাাঁ, এলর্ আমরা র্ালদর





অেু সরণ করর্াম। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বেলেে, এটাই
র্ালদর ইবাদর্14।
আশ-শাইখ আবদু র রহমাে ইবে হাসাে বলেে, সু র্রাং অেযায় কালজ
র্ালদর আেু গর্য করার জেযই এটা আল্লাহ বযর্ীর্ অেযলদর ইবাদর্
হলয় থগে এবং এরই মাধযলম পীর-পুলরাক্তহর্লদর র্ারা ক্তেলজলদর রব
ক্তহলসলব গ্রহণ করে। আর এ হলো আমালদর বর্থমাে জাক্তর্র অবস্থা
এবং এটা এক প্রকার বে ক্তশকথ যার মাধযলম আল্লাহর একত্ববাদ বা
র্াওহীদলক অস্বীকার করা হয়, থয একত্ববাদ বা র্াওহীলদর অর্থ বহে
কলর কালেমা ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষয। অর্এব, এখালে
স্পষ্টভালব প্রমাক্তণর্ হলো থয, এই ইখোলসর কালেমা (ো-ইো-হা
ইল্লাল্লাহ) এসব ক্তবষয়লক সম্পূ ণথভালব অস্বীকার কলর কারণ র্া এ
কালেমার অলর্থর সম্পূ ণথ ক্তবলরাধী।
অেু রূভালব মােব রক্তচর্ আইলের কালি ক্তবচার চাওয়া, ক্তবচালরর জেয
থসগুলোর িারস্থ হওয়া পক্তরর্যাগ করা ওয়াক্তজব। থকেো, ক্তবচার
ফয়সাোলর্ আল্লাহর ক্তকর্াব কুরআলের কালি যাওয়া ওয়াক্তজব। র্দ্রূপ
আল্লাহর ক্তকর্াব বযর্ীর্ অেয থকালো আইে ও ক্তবধালের কালি ক্তবচালরর
জেয যাওয়া পক্তরর্যাগ করাও ওয়াক্তজব। আল্লাহ বলেে,
ۡ َ َ
َّ َ ُ ُّ ُ َ ۡ َ
َّ ٱّللِ َو
]٦٩ :ٱلر ُسو ِل ﴾ [النساء
﴿فإ ِن ت َنٰ َزع ُت ۡم ِف َشء فردوه إِل
“র্ারপর থর্ামরা যক্তদ থকালো ক্তবষলয় ক্তববালদ প্রবৃ ত্ত হলয় পে র্াহলে র্া
আল্লাহ ও রাসূ লের ক্তদলক প্রর্যাপথণ কর।” (আন্ ক্তেসা-৫৯)
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ক্তর্রক্তমযী, হাদীস েং ৩০৯৪। ক্তকর্াবু র্ র্াফসীর।





আল্লাহ আলরা বলেে,

َۡ ۡ
ُ ٰ َ َّ َ ٓ ُ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ُ َّ ِك ُم
]٣٠ :ٱّلل َر ِب ﴾ [الشورى
﴿ َو َما ٱخ َتلف ُت ۡم فِيهِ مِن َشء فحكمهۥ إِل ٱّللِ ذل

“থর্ামরা থয ক্তবষয়ই মর্লভদ কর, র্ার ফয়সাো আল্লাহর ক্তদলকই
প্রর্যাবক্তর্থর্ হলব, আর থস আল্লাহ, ক্তর্ক্তেই আমার রব”। [সূ রা আশ-শূ রা,
আয়ার্: ১০]
থয বযক্তি আল্লাহর হুকুম থমার্ালবক ফয়সাো কলর ো র্ার ক্তবষলয়
আল্লাহর ফয়সাো হলো এই থয, থস কাক্তফর অর্বা যাক্তেম অর্বা
ফালসক এবং র্ার ঈমােদার র্াকার ক্তবষয়ক্তট অস্বীকার কলরলি। যা
প্রমাণ কলর থয, আল্লাহর হুকুম অেু যায়ী থয বযক্তি ফয়সাো করলব ো
থস কাক্তফর হলয় যালব যখে থস শরী‘আর্ ক্তবলরাধী ফায়সাো থদয়ালক
জালয়য বা মুবাহ মলে করলব অর্বা মলে করলব থয, র্ার ফয়সাো
আল্লাহ র্া‘আোর ফয়সাো থর্লক অক্তধক উত্তম বা অক্তধক গ্রহণীয়।
এমে ক্তবশ্বাস থপাষণ করা হলব র্াওহীদ পক্তরপেী, কুফুরী ও ক্তশকথ এবং
َّ َ َ
ال ه
র্া الل
ِ ال إِهل إএই কালেমার অলর্থর এলকবালর ক্তবলরাধী।
আর যক্তদ ক্তবচারক বা শাসক শরী‘আর্ ক্তবলরাধী ফয়সাো দােলক মুবাহ
বা জালয়য মলে ো কলর, বরং শরী‘আর্ অেু যায়ী ফয়সাো প্রদােলক
ওয়াক্তজব মলে কলর ক্তকন্তু পাক্তর্ব
থ োেসার বশবর্থী হলয় ক্তেলজর মেগো
আইে ক্তদলয় ফয়সাো কলর র্লব এটা থিাট ক্তশকথ ও থিাট কুফুরীর
َّ َ َ
ال ه
পযথালয় পেলব। র্লব এটাও الل
 ال ِإهل ِإএর অলর্থর পক্তরপেী। অর্এব,
َّ َ َ
ال ه
الل
ِ ال إِهل إএকক্তট পূ ণথাে পর্ ও পদ্ধক্তর্, এ কালেমাই মুসক্তেমলদর
জীবেলক সাক্তবথকভালব ক্তেয়ন্ত্রণ করলব এবং পক্তরচােো করলব র্ালদর
সমস্ত ইবাদর্-বলন্দগী এবং সমস্ত কাজ কমথলক। এই কালেমা শুধু মাত্র





কর্গুলো শলের সমালরাহ েয় থয, ো বুলঝ এলক সকাে সন্ধ্যার
র্াসবীহ ক্তহলসলব শুধু মাত্র বরকলর্র জেয পাঠ করলব আর এর দাবী
অেু যায়ী কাজ করা থর্লক ক্তবরর্ র্াকলব অর্বা এর ক্তেলদথক্তশর্ পলর্
চেলব ো। মূ ের্ঃ অলেলকই এলক শুধু মাত্র গর্ােু গক্তর্ক ভালব মুলখ
উচ্চারণ কলর র্ালক, ক্তকন্তু র্ালদর ক্তবশ্বাস ও কমথ এর পক্তরপেী।
َّ َ َ
ال ه
কালেমা الل
 ال ِإهل ِإএর আলরা দাবী হলো, আল্লাহর যর্ গুণবাচক োম
ও র্াাঁর ক্তেজ সত্ত্বার থয সমস্ত োম আলি থযগুলোলক ক্তর্ক্তে ক্তেলজই বণথো
কলরলিে অর্বা র্াাঁর রাসু ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বণথো
কলরলিে থস সব োম ও গুণাবেীলক যর্াযর্ভালব সাবযস্ত করা। আল্লাহ
র্া‘আো বলেে,

َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ٓ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َ
ُ ﴿و ِّللِ ٱۡلسما ُء
ٓ ِ حدون
َٰٓ َ ف أ ۡس
ٰ ٱۡلس
مئِهِۦ َس ُي ۡج َز ۡون َما
ِ ن فٱدعوه بِها وذروا ٱِلِين يل
َ ُ
ُ َ
]٣١٠ : ﴾ [االعراف١٨٠ َكنوا َي ۡع َملون

“আর আল্লাহর জেয রলয়লি সবলচলয় উত্তম োমসমূ হ, কালজই থস সমস্ত
োম ধলরই র্াাঁলক ডাক, আর র্ালদরলক বজথে কর যারা র্াাঁর োলমর
বযাপালর বাাঁকা পলর্ চলে। র্ারা ক্তেলজলদর কৃর্কলমথর ফে অবশযই
পালব”। [সূ রা আে-আ‘রাফ, আয়ার্: ১৮০]
ফার্হুে মক্তজদ ক্তকর্ালবর থেখক বলেে, আরবলদর ভাষায় প্রকৃর্
‘ইেহাদ’ বেলর্ বুঝায়, সক্তঠক পর্ পক্তরহার কলর বক্র পর্ অেু সরণ
করা এবং বক্রর্ার ক্তদলক ঝুলক পলে পর্ভ্রষ্ট হওয়ালক।
আল্লাহর সমস্ত োম এবং গুেবাচক োলমর মলধযই র্াাঁর পক্তরচয় এবং
কামাক্তেয়ার্ ফুলট উলঠ বান্দার ক্তেকট। থেখক আলরা বলেে, অর্এব





আল্লাহর োমসমূ লহর ক্তবষলয় বক্রর্া অবেম্বে করা মালে ঐ সমস্ত োমলক
অস্বীকার করা অর্বা ঐ সমস্ত োলমর অর্থলক অস্বীকার বা অপ্রলয়াজেীয়
বা অপ্রাসক্তেক মলে করা অর্বা অপবযাখযার মাধযলম এর সক্তঠক অর্থলক
পক্তরবর্থে কলর থদওয়া অর্বা আল্লাহর ঐ সমস্ত োম িারা র্াাঁর
মাখেু কার্লক ক্তবলশক্তষর্ করা। থযমে, ওহদার্ুে ওয়াজুদ পক্তেরা স্রষ্টা ও
সৃ ক্তষ্টলক এক কলর সৃ ক্তষ্টর ভালো-মন্দ অলেক ক্তকিু লকই আল্লাহর োলম
ক্তবলশক্তষর্ কলরলি15।
অর্এব, থয বযক্তি মুর্াক্তযো সম্প্রদায় বা জাহক্তময়া বা আশালয়রা
মর্বালদ ক্তবশ্বাসীলদর অেু রূপ আল্লাহর োমসমূ লহর ও গুোবেীর
অপবযাখযা করে অর্বা থসগুলোলক অপ্রলয়াজেীয় ও অর্থ-সারশুেয মলে
করে অর্বা থসগুলোর অর্থ থবাধগময েয় বলে মলে করে এবং এসব
োম ও গুণাবেীর সু মহাে অলর্থর ওপর ক্তবশ্বাস আেলো ো থস মুের্
আল্লাহর োম ও গুণাবেীলর্ বক্রর্ার পর্ অবেম্বে করে এবং ‘ো
ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ও উলেলশযরই ক্তবলরাক্তধর্া করে। থকেো
‘ইোহ’ হলেে ক্তর্ক্তে, যাাঁলক র্ার োম ও ক্তসফালর্র মাধযলম ডাকা হয়
َ أ
এবং র্াাঁর তেকটয োভ করা হয়। আল্লাহ বলেে, (“ )فاد هع أو هه بِ َهاঐ সমস্ত
োলমর মাধযলম র্াাঁলক ডাক’। আর যার থকালো োম বা ক্তসফার্ থেই থস
ক্তকভালব ‘ইোহ’ বা উপাসয হলর্ পালর এবং ক্তকলসর মাধযলম র্ালক ডাকা
হলব?
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এ মর্বাদলক ইংলরক্তজলর্ penthiesm আর বাংোলর্ সলবথশ্বরবাদ বো হলয় র্ালক।





ইমাম ইবেু ে কাইলয়যম বলেে, শরী‘আলর্র ক্তবক্তভন্ন হুকুম আহকালমর
ক্তবষলয় এ উম্মলর্র পূ বথবর্থী মােু ষগণ ক্তবর্লকথ ক্তেপ্ত হলেও ক্তসফার্
সংক্রান্ত আয়ার্সমূ লহ বা এসম্পলকথ থয সংবাদ এলসলি র্ালর্ থকউ
ক্তবর্লকথ ক্তেপ্ত হয় ক্তে। বরং সাহাবালয় থকরাম এবং র্ালবয়ীগণ এ ক্তবষলয়
একমর্ হলয়লিে থয, আল্লাহর এসমস্ত আসমালয় হুসো এবং ক্তসফালর্র
প্রকৃর্ অর্থ বুঝার পর ক্তঠক থযভালব র্া বক্তণথর্ হলয়লি, থকালো প্রকার
অপবযাখযা িাোই র্া ঐভালবই থমলে ক্তেলর্ হলব এবং স্বীকৃক্তর্ দাে
করলর্ হলব। এখালে প্রমাক্তণর্ হলো থয, আল্লাহর আসমালয় হুসো এবং
ক্তসফালর্র ক্তবস্তাক্তরর্ বযাখযা প্রদাে করা একক্তট গুরুত্বপূ ণথ ক্তবষয়। কারণ,
র্াওহীদ ও ক্তরসাোর্লক দৃ ঢ়ভালব প্রক্তর্পন্ন করার এটাই মূ ে উৎস এবং
র্াওহীলদর স্বীকৃর্র জেয এ সমস্ত আসমালয় হুসোর স্বীকৃক্তর্ এক
অক্তবলেদয অংশ। এজেযই আল্লাহ এবং র্াাঁর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ
ওয়াসাল্লাম এর ক্তবস্তাক্তরর্ বযাখযা প্রদাে কলরলিে; যালর্ থকালো প্রকার
সংশলয়র অবকাশ ো র্াকলর্ পালর।
হুকুম-আহকাম র্র্া ক্তবক্তধ-ক্তবধালের আয়ার্গুলো ক্তবজ্ঞ বযক্তিগণ বযর্ীর্
সবার জেয বুলঝ উঠা একটু কক্তঠে কাজ, ক্তকন্তু আল্লাহর ক্তসফার্ সংক্রান্ত
আয়ার্সমূ লহর সাধারণ অর্থ সব মােু ষই বুঝলর্ পালর। অর্থাৎ র্াাঁর সত্তা
ও আকৃক্তর্ বুঝা বযর্ীর্ আসে অর্থ সকেই বুঝলর্ পালর16।
থেখক আলরা বলেে, এক্তট এমে একক্তট ক্তবষয় যা সহজার্ প্রবৃ ক্তত্ত, সু স্থ
মক্তস্তস্ক এবং আসমােী ক্তকর্াবসমূ লহর মাধযলম বুঝলর্ পারা যায় থয, যার
মলধয পূ ণথর্া অজথলের সমস্ত গুণাবেী ো র্ালক থস ক্তকিু লর্ই ইোহ বা
16
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মা‘বুদ, পক্তরচােক ও রব হলর্ পালর ো। থস হলব ক্তেক্তন্দর্ ত্রুক্তটপূ ণথ ও
অপক্তরপক্ক এবং পূ বথাপর থকালো অবস্থায় থস প্রশংক্তসর্ হলর্ পালর ো।
সবথাবস্থায় প্রশংক্তসর্ হলবে ক্তর্ক্তেই যার মলধয কামাক্তেয়ার্ বা পূ ণথর্া
অজথলের সমস্ত গুণাবেী ক্তবদযমাে র্ালক। এ জেযই আহেু স সু ন্নাহ ওয়াে
জামা‘আলর্র পূ বথকােীে মেীষীগণ সু ন্নালর্র উপর বা আল্লাহর ক্তসফার্
সাবযস্তকরণ থযমে, র্াাঁর সকে সৃ ক্তষ্টর উলধ্বথ র্াকা, র্াাঁর কলর্াপকর্ে
ইর্যাক্তদর উপর থয সব গ্রে রচো কলরলিে থসগুলোর োম ক্তদলয়লিে
‘আর্-র্াওহীদ’ ক্তহলসলব। কারণ এ সমস্ত গুণাবেীলক অগ্রাহয বা
অস্বীকার করা এবং এর সালর্ কুফুরী করার অর্থ হলো, সৃ ক্তষ্টকর্থালক
অস্বীকার করা এবং র্াাঁলক ো মাো। আর আল্লাহর একত্ববাদ বা
র্াওহীলদর অর্থ হলে র্াাঁর সমস্ত কামাক্তেয়লর্র ক্তসফার্লক থমলে থেওয়া,
সমস্ত থদাষত্রুক্তট ও অেয ক্তকিু র সালর্ র্ুেেীয় হওয়া থর্লক র্াাঁলক পক্তবত্র
মলে করা17।

 الَ إهلَ إالَّ هএর স্বীকৃক্তর্ ফেদায়ক হলব
একজে বযক্তির জেয কখে الل
ِ ِ

আর কখে এর স্বীকৃক্তর্ ক্তেষ্ফে হলব?
َّ َ َ
ال ه
আমরা পূ লবথই বলেক্তি থয, الل
 ال ِإهل ِإএর স্বীকৃক্তর্র সালর্ এর অর্থ বুঝা
এবং এর দাবী অেু যায়ী কাজ করাটা ওলর্ালপ্রার্ভালব জক্তের্ ক্তকন্তু
কুরআে ও হাক্তদলস এমে ক্তকিু উদ্ধৃক্তর্ আলি যা থর্লক সলন্দলহর উদ্ভব
হয় থয, শুধু মাত্র ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ মুলখ উচ্চারণ করলেই যলর্ষ্ট।
মূ ের্ঃ ক্তকিু থোক এ ধারণাই থপাষণ কলর বলস আলি। অর্এব
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সর্যসন্ধ্ােীলদর জেয এ সলন্দলহর ক্তেরসে কলর থদওয়া একান্তই
প্রলয়াজে মলে কক্তর।
ইর্বাে রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু থর্লক বক্তণথর্ হাদীলস বো হলয়লি, “থয বযক্তি
আল্লাহর সন্তুক্তষ্ট অজথলের েলক্ষয বেলব, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’, আল্লাহ র্ার
ওপর জাহান্নালমর আগুেলক হারাম কলর ক্তদলবে।18” এই হাদীলসর
আলোচোয় শাইখ সু োইমাে ইবে আেু ল্লাহ বলেে, মলে রাখলবে
অলেক হাদীলসর বাক্তহযক অর্থ থদখলে মলে হলব থয, থকালো বযক্তি
র্াওহীদ এবং ক্তরসাোলর্র শুধু মাত্র সাক্ষয দাে করলেই জাহান্নালমর জেয
থস হারাম হলয় যালব থযমেক্তট উক্তল্লক্তখর্ হাদীলস বো হলয়লি। এমক্তেভালব
আোস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু থর্লক বক্তণথর্ হাদীলসও এলসলি ক্তর্ক্তে বলেে,
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও মু‘আয রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু
একবার সাওয়ারীর ক্তপলঠ আলরাহণ কলর থকার্াও যালেে এমে সময়
েবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম মু‘আযলক ডাকলেে। ক্তর্ক্তে বেলেে,
োব্বাইকা ওয়া সা‘দাইকা ইয়া রাসূ োল্লাহ। এর পর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বেলেে, থহ মু‘আয, থয বান্দাই এ সাক্ষয প্রদাে
করলব থয, ‘আল্লাহ বযর্ীর্ থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে’ আল্লাহ র্ালক
জাহান্নালমর জেয হারাম কলর ক্তদলবে19। অেু রূপ ইমাম মুসক্তেম ‘উবাদাহ
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু থর্লক বণথো কলরে থয, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
ওয়াসাল্লাম বলেে, ‘থয বযক্তি সাক্ষয ক্তদলব থয, আল্লাহ বযর্ীর্ থকালো
18
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সর্য ইোহ থেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর
বান্দাহ এবং রাসূ ে, আল্লাহ র্ালক জাহান্নালমর জেয হারাম কলর
ক্তদলবে’20। এিাো অলেকগুলো হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি, থয বযক্তি র্াওহীদ
ও ক্তরসাোলর্র স্বীকৃক্তর্ দাে করলব র্ালক জান্নালর্ প্রলবশ করালো হলব,
র্লব জাহান্নাম র্ার জেয হারাম করা হলব এমে থকালো উলল্লখ র্ালর্
থেই। অেু রূপভালব র্াবুক যু দ্ধ চোকােীে একক্তট টো, আবু হুরায়রা
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু থর্লক বক্তণথর্ একক্তট হাদীলস এলসলি থয, রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম র্ালদরলক বেলেে, ‘আক্তম সাক্ষয ক্তদক্তে থয
আল্লাহ বযর্ীর্ থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং আক্তম আল্লাহর রাসূ ে।’
সংশয়হীেভালব এ কালেমা পাঠকারী যক্তদ আল্লাহর সালর্ সাক্ষাৎ কলর
র্লব জান্নালর্র মলধয এবং র্ার মলধয থকালো প্রক্তর্বন্ধ্কর্া র্াকলব
ো।21” এসব হাদীস ও বণথোর ক্তবষলয় শাইখ সু োইমাে ইবে আেু ল্লাহ
রহ. বলেে, শায়খুে ইসোম ইবলে র্াইক্তময়যাহ এবং অেযােয ওোমালয়
থকরাম এ ক্তবষলয় থয বযাখযা প্রদাে কলরলিে র্া অর্যন্ত চমৎকার। ইবলে
র্াইক্তময়যাহ্ রহ. বলেে, এ সমস্ত হাদীলসর অর্থ হলে, থয বযক্তি এ
কালেমা পাঠ কলর এর ওপর মারা যালব (থযভালব ক্তেক্তদথষ্ট সীমালরখায়
বক্তণথর্ হলয়লি) এবং এই কালেমালক সংশয়হীেভালব এলকবালর ক্তেলরট
আল্লাহর ভালোবাসায় হৃদয় মে থর্লক এর স্বীকৃক্তর্ ক্তদলব; থকেো প্রকৃর্
র্াওহীদ হলে সাক্তবথক ভালব আল্লাহর ক্তদলক মলোক্তেলবশ করা এবং
আকৃষ্ট হওয়া। অর্এব, থয বযক্তি খালেস ক্তদলে ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এর
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সাক্ষয দাে করলব থসই জান্নালর্ প্রলবশ করলব। আর ইখোস হলে
আল্লাহর প্রক্তর্ ঐ আকষথলণর োম থয আকষথণ বা আলবলগর ফলে
আল্লাহর ক্তেকট বান্দা সমস্ত পালপর জেয খালেস র্ওবা করলব এবং যক্তদ
এ অবস্থায় থস মারা যায় র্লবই জান্নার্ োভ করলর্ পারলব। কারণ,
অসংখয হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি থয, থয বযক্তি বেলব, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’
থস বযক্তি জাহান্নাম থর্লক থবক্তরলয় আসলব যক্তদ র্ার মলধয অণু পক্তরমাণও
ঈমাে ক্তবদযমাে র্ালক। এিাো অসংখয হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি থয, অলেক
থোক ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বোর পলরও জাহান্নালম প্রলবশ করলব এবং
কৃর্কলমথর শাক্তস্ত থভাগ করার পর থসখাে থর্লক থবক্তরলয় আসলব।
অলেকগুলো হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি, বক্তে আদম ক্তসজদা করার ফলে থয
ক্তচহ্ন পলে ঐ ক্তচহ্নলক জাহান্নাম কখলো স্পশথ করলর্ পারলব ো, এলর্
বুঝা থগে ঐ বযক্তিরা সাোর্ পের্ এবং আল্লাহর জেয সাজদাহ করর্।
আর অলেকগুলো মুর্াওয়াক্তর্র হাদীলস এভালব বক্তণথর্ হলয়লি থয, থয
বযক্তি বেলব, ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এবং এই সাক্ষয দাে করলব থয,
আল্লাহ িাো থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে, র্ার ওপর জাহান্নামলক হারাম করা হলব।
র্লব একর্াগুলো কলঠার শলর্থ (লযমে, ইখোস, ইয়াকীে, সর্র্া
ইর্যাক্তদর সালর্) শর্থযুি কলর বক্তণথর্ হলয়লি। অর্চ অক্তধকাংশ থোক
যারা এ কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ মুলখ উচ্চারণ কলর র্ারা জালে ো
ইখোস এবং ইয়াকীে বা দৃ ঢ় প্রর্যয় বেলর্ ক্তক বুঝায়। আর থয বযক্তি
এ ক্তবষয়গুলো সম্পলকথ অবক্তহর্ র্াকলব ো মৃর্ুযর সময় এ কারলণ
ক্তফর্োর সম্মু খীে হওয়াটাই স্বাভাক্তবক এবং ঐ সময় হয়র্ র্ার মালঝ
এবং এ কালেমার মালঝ প্রক্তর্বন্ধ্কর্া সৃ ক্তষ্ট হলর্ পালর। অলেক থোক এ





কালেমা অেু করণমূ েক বা সামাক্তজক প্রর্া অেু যায়ী পাঠ কলর র্ালক
অর্চ র্ালদর অন্তলর ঐকাক্তন্তকভালব ঈমালের খুক্তশ প্রলবশ কলর ো। আর
মৃর্ুযকালে ও কবলরর ক্তফর্োর সম্মু খীে যারা হয় র্ালদর অক্তধকাংশই
এই থেক্তণর মােু ষ। থযমে, হাদীলস বক্তণথর্ হলয়লি, এ ধরলের থোকরা
কবলর প্রে করার পর উত্তলর বেলব, ‘মােু ষলক এভালব একটা ক্তকিু
বেলর্ শুলেক্তি এবং আক্তমও র্ালদর মর্ বুক্তে আওক্তেলয়ক্তি মাত্র’। র্ালদর
অক্তধকাংশ কাজ কমথ এবং আমে র্ালদর পূ বথসূরীলদর অেু করলণই হলয়
র্ালক। আর এ কারলণ র্ালদর জেয আল্লাহর এ বাণীই থশাভা পায়:
ُ َ َ َ ٓ َ ٓ َ ۡ َ َ َّ
َ َٰٓ َ َ َّ
ۡ
َ
َٰٓ ﴿إِنا وجدنا َءابا َءنا
]٠١ : ﴾ [الزخرف٢٣ َع َءاث ٰ ِرهِم ُّمق َت ُدون
َع أ َّمة ِإَونا
“আমরা আমালদর ক্তপর্া-ক্তপর্ামহলদর এই পলর্র পক্তর্ক ক্তহলসলব থপলয়ক্তি
এবং আমরা র্ালদরই পদাংক অেু সরণ কলর চলেক্তি।” [সূ রা আযযু খরুফ, আয়ার্: ২৩]
এই দী থ আলোচোর পর বো যায় থয, এ প্রসলে বক্তণথর্ হাদীসগুলোর
মলধয থকালো প্রকার ক্তবলরাক্তধর্া থেই। অর্এব, থকালো বযক্তি যক্তদ পূ ণথ
ইখোস এবং ইয়াকীলের সালর্ এ কালেমা পাঠ কলর র্ালক র্া হলে
থকালো মলর্ই থস থকালো পাপ কালজর ওপর অক্তবচক্তের্ র্াকলর্ পালর
ো। কারণ, র্ার ক্তবশুদ্ধ ইসোম বা সর্র্ার কারলণ আল্লাহর ভালোবাসা
র্ার ক্তেকট সকে ক্তকিু র উলধ্বথ স্থাে পালব। অর্এব, এ কালেমা পাঠ
করার পর আল্লাহর হারামকৃর্ বস্তুর প্রক্তর্ র্ার হৃদলয়র মলধয থকালো
প্রকার আগ্রহ বা ইো র্াকলব ো এবং আল্লাহ যা আলদশ কলরলিে থস
সম্পলকথ র্ার মলের মালঝ থকালো প্রকার ক্তিধা- সংলকাচ বা ৃ ণা র্াকলব
ো। আর এ ধরলের বযক্তির জেযই জাহান্নাম হারাম হলব, যক্তদও র্ার





ক্তেকট থর্লক এর পূ লবথ ক্তকিু গুোহ হলয় র্ালক। কারণ র্ার ঈমাে,
ইখোস, ভালোবাসা এবং ইয়াকীে র্ার অেযসব পাপলক এভালব মুলি
ক্তদলব থযভালব ক্তদলের আলো রালর্র অন্ধ্কারলক দূ ক্তরভূ র্ কলর থদয়।22
শাইখ মুহাম্মাদ ইবে আেু ে ওয়াহ্হাব বলেে, এই প্রসলে র্ালদর
আলরকক্তট সংশয় এই থয র্ারা বলে, উসামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু এক
বযক্তিলক ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বোর পলরও হর্যা করার কারলণ রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম র্াাঁর এ কাজলক ক্তেন্দা কলরলিে এবং
উসামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুলক ক্তজজ্ঞাসা কলরলিে, র্ুক্তম ক্তক র্ালক ‘ো
ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বোর পর হর্যা কলরি? এ ধরলের আলরা অেযােয
হাদীস যালর্ কালেমা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারীর ক্তেরাপত্তা সম্পলকথ
বো হলয়লি। এ থর্লক এ সকে মূ খথরা বেলর্ চায় থয, থকালো বযক্তি এ
কালেমা পোর পর যা ইো করলর্ পালর, এ কারলণ আর কখলো
কালফর হলয় যালব ো এবং র্ার জীবলের ক্তেরাপত্তার জেয এটাই যলর্ষ্ট।
এ সমস্ত অজ্ঞলদর বেলর্ হয় থয, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম
ইয়াহূ দীলদর সালর্ ক্তজহাদ কলরলিে এবং র্ালদর বন্দী কলরলিে অর্চ
র্ারা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এ কর্ালক স্বীকার করর্। আর রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়া সাল্লালমর সাহাবীগণ বেু হাক্তেফা থগালত্রর সালর্
ক্তজহাদ কলরলিে অর্চ র্ারা স্বীকার করর্ থয, আল্লাহ এক এবং
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর থপ্রক্তরর্ পুরুষ এবং
র্ারা সাোর্ পের্ ও ইসোলমর দাবীদার ক্তিে। এভালব আেী

22

শাইখ সু োইমাে ইবে আবক্তদল্লাহ, র্াইসীরুে আযীক্তযে হামীদ, পৃ . ৬৬-৬৭।





রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু যালদরলক জ্বাক্তেলয় থমলরক্তিলেে র্ালদর কর্াও উলল্লখ
করা যায়।
এ সমস্ত অজ্ঞরা এ ক্তবষয় স্বীকৃক্তর্ দাে কলর থয, থয বযক্তি ‘ো ইোহা
ইল্লাল্লাহ’ বোর পর পুেরুত্থােলক অক্তবশ্বাস করলব থস কালফর ও
মুরর্াদ হলয় যালব এবং মুরর্াদ হওয়ার কারলণ র্ালক হর্যা করা হলব।
এিাো থয বযক্তি ইসোলমর স্তম্ভগুলোর থকালো একক্তটলক অস্বীকার
করলব র্ালক কাক্তফর বো হলব এবং মুরর্াদ হওয়ার কারলণ র্ালক হর্যা
 الَ إهلَ إالَّ هএ কালেমা উচ্চারণ করুক। র্া
করা হলব, যক্তদও থস মুলখ الل
ِ ِ
হলে ক্তবষয়টা থকমে হলো? আংক্তশক িীে থর্লক মুখ ক্তফক্তরলয় ক্তেলয়
বক্রর্ার পর্ গ্রহণ করলে যক্তদ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বো থকালো
উপকালর ো আলস র্া হলে রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর
আক্তের্ িীলের মূ ে ক্তবষয় র্াওহীলদর সালর্ কুফুরী করার পর কীভালব
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ শুধু মাত্র মুলখ উচ্চারণ করাটা র্ার উপকার সাধে
করলর্ পালর? মূ ের্ আল্লাহলরাহীরা এই সমস্ত হাদীলসর অর্থ বুঝলর্
পালর ক্তে23।
উসামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুর হাদীলসর বযাখযায় ক্তর্ক্তে আলরা বলেে, উসামা
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু ঐ বযক্তিলক হর্যা কলরলিে এই মলে কলর থয, ঐ
বযক্তি মুসক্তেম হওয়ার দাবী কলরলি শুধু মাত্র র্ার জীবে ও সম্পদ রক্ষার
ভলয়। আর ইসোলমর েীক্তর্ হলে থকউ ইসোম গ্রহণ করলে ঐ পযথন্ত
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র্ার ধে-সম্পদ ও জীবলের ক্তেরাপত্তা প্রদাে করা হলব থয পযথন্ত
ইসোলমর পক্তরপেী থকালো কাজ থস ো কলর। আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
َ َ
َ َّ
َ َض ۡب ُت ۡم ف
َ يأ ُّي َها َّٱِل
َ َ ِين َء َام ُن ٓوا إ ِ َذا
َٰٓ ﴿
]٩١ :يل ٱّللِ ف َتبَ َّي ُنوا ﴾ [النساء
ب
س
ِ
ِ
ِ
“থহ ঈমােদারগণ থর্ামরা যখে আল্লাহর পলর্ ক্তজহালদর জেয বাক্তহর হও
র্খে যাচাই কলর ক্তেও।” [সূ রা আে-ক্তেসা, আয়ার্: ৯৪] এই আয়ালর্র
অর্থ হলো এই থয, থকালো বযক্তির ইসোম গ্রহলণর পর ঐ পযথন্ত র্ার
জীবলের ক্তেরাপত্তা ক্তবধাে করলর্ হলব থয পযথন্ত ইসোম পক্তরপেী থকালো
কাজ র্ার ক্তেকট থর্লক প্রকাশ ো পায়। ক্তকন্তু যক্তদ এর ক্তবপরীর্ থকালো
কাজ করা হয় র্াহলে র্ালক হর্যা করা যালব। থকেো আয়ালর্ বো
হলয়লি, থর্ামরা অেু সন্ধ্ালের মাধযলম ক্তেরূপণ কর। আর যক্তদ র্াই ো
َ
হলর্া র্াহলে এখালে ( )ف َتبَ َّي ُنواঅর্থাৎ ‘যাচাই কর’ এ শলের থকালো
মূ েযই র্ালক ো। এভালব অেযােয হাদীসসমূ হ, যার আলোচো পূ লবথ বণথো
কলরক্তি অর্থাৎ থয বযক্তি ইসোম এবং র্াওহীলদর স্বীকৃক্তর্ দাে করে
এবং এরপর ইসোম পক্তরপেী কাজ থর্লক ক্তবরর্ র্াকে র্ার জীবলের
ক্তেরাপত্তা প্রদাে করা ওয়াক্তজব। আর একর্ার দক্তেে হলে, থয রাসূ ে
َ
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম উসামালক বেলেে, “র্ুক্তম ক্তক র্ালক َال إِهل
 إالَّ هবোর পর হর্যা কলরি?” থস রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
الل
ِ
ওয়াসাল্লামই বলেলিে, “আক্তম মােু লষর সালর্ ক্তজহাদ করার জেয আক্তদষ্ট
হলয়ক্তি থয পযথন্ত ো র্ারা সাক্ষয থদয় থয, আল্লাহ িাো আর থকালো
সর্য মা‘বুদ থেই।” আবার ক্তর্ক্তেই খালরক্তজলদর সম্পলকথ বলেে, ‘থর্ামরা
থযখালেই র্ালদর থদখা পাও থসখালেই র্ালদরলক হর্যা কর, আক্তম যক্তদ
র্ালদরলক থপর্াম র্াহলে ‘আদ জাক্তর্র হর্যার মর্ র্ালদরলক হর্যা





করর্াম’। অর্চ এরাই ক্তিে র্খেকার সময় সবলচলয় থবক্তশ ‘ো ইো-হা
ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণকারী। এমেক্তক সাহাবালয় থকরাম এ ক্তদক থর্লক এ
সমস্ত থোকলদর র্ুেোয় ক্তেজলদরলক খুব খালটা মলে করলর্ে। যক্তদও
র্ারা সাহাবালয় থকরালমর ক্তেকট থর্লক ক্তশক্ষা গ্রহণ করর্, ক্তকন্তু এলদর
ক্তেকট থর্লক ইসোম বক্তহভূ থর্ কাজ প্রকাশ পাওয়ায় এলদর “ো ইো-হা
ইল্লাল্লাহ” বো বা এর প্রচার করা এবং ইবাদর্ করা ও মুলখ ইসোলমর
দাক্তব করা থকালো ক্তকিু ই র্ালদর কালজ আসে ো। এভালব ইয়াহূ দীলদর
সালর্ যু দ্ধ করা এবং সাহাবীলদর ‘বেু হাক্তেফা’ থগালত্রর সালর্ যু দ্ধ করার
ক্তবষয়গুলোও এখালে উলল্লখলযাগয।
এ প্রসলে হালফয ইবে রজব র্ার ‘কালেমার্ুে ইখোস’ োমক গ্রলে
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ‘আক্তম আক্তদষ্ট হলয়ক্তি
মােু লষর সালর্ ক্তজহাদ করার জেয থয পযথন্ত ো র্ারা সাক্ষয থদয় থয,
আল্লাহ বযর্ীর্ থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে” এর বযাখযায় বলেে, ‘উমর ও
একদে সাহাবী বুলঝ ক্তিলেে থয, থয বযক্তি শুধু মাত্র র্াওহীদ ও
ক্তরসাোলর্র সাক্ষয দাে করলব একমাত্র এর ওপর ক্তেভথর কলর র্ালদর
দু ক্তেয়াবী শাক্তস্ত থর্লক অবযাহক্তর্ থদওয়া হলব। এ জেযই র্ারা যাকার্
প্রদাে করলর্ যারা অস্বীকার কলরলি র্ালদর সালর্ যু লদ্ধর বযাপালর
ক্তিধাক্তির্ হলয় পলেলিে, ক্তকন্তু আবূ বকর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু বুলঝক্তিলেে
থয, ‘ঐ পযথন্ত র্ালদরলক যু দ্ধ থর্লক অবযাহক্তর্ থদয়া যালব ো থয পযথন্ত
র্ারা এ কালেমার হক্ব (যাকার্) আদায় করলর্ স্বীকৃক্তর্ ো ক্তদলব।
থকেো রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলিে, “অর্ঃপর যখে
র্ারা এ কালেমার (র্াওহীদ ও ক্তরসাোলর্র) স্বীকৃক্তর্ ক্তদলব, র্খে র্ারা





আমার ক্তেকট থর্লক র্ালদর জীবেলক ক্তহফাযর্ করলব র্লব এ স্বীকৃক্তর্র
হক বা অক্তধকার অেু যায়ী ইসোমী দলণ্ড দক্তণ্ডর্ হলে দু ক্তেয়ায় র্ালদর
ওপর থস দণ্ড প্রলয়াগ করা হলব এবং র্ালদর পরকােীে ক্তহসালবর দাক্তয়ত্ব
আল্লাহর উপর বর্থালব।” আবু বকর রাক্তদয়াল্লাহু আেহু আরও
বলেক্তিলেে থয, “যাকার্ হলে, সম্পলদর হক”24।
অবশয আবূ বকর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুর এ বুঝ েবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ
ওয়াসাল্লাম থর্লক ইবে ‘উমার, আোস ও অেযােয অলেক সাহাবী
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহুম স্পষ্টভালবই বণথো কলরলিে। র্ারা বণথো কলরে,
েবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলিে,
ه أ ه َ أ ه َ َ َّ َ َ َّ َ أ َ ه َ أ َ َ َ َّ ه َ َ َّ ه َ َّ ً َ ه ه
 َويهق ه،ول الل
يموا
«أ ِمرت أن أقاتِل انلاس حّت يشهدوا أن ال ِإهل ِإال الل وأن حممدا رس
ِ ِ
َ َ َّ َّ َ َ َ ه أ ه
»الزَكة
 ويؤتوا،الصالة
“আক্তম মােু লষর সালর্ েোই করার জেয আক্তদষ্ট হলয়ক্তি থয পযথন্ত ো
র্ারা বেলব, ‘আল্লাহ িাো আর থকালো সর্য মা‘বুদ থেই এবং মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম র্াাঁর রাসূ ে এবং সাোর্ প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ করলব
ও যাকার্ দাে করলব”25।
র্ািাো আল্লাহ র্া‘আোর বাণীও এ অর্থই বহে কলর। ক্তর্ক্তে বলেে,
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অর্থাৎ সম্পলদর হক আদায় করার জেয হাদীলসর মলধযই ক্তেলদথশো থদওয়া হলয়লি।
সু র্রাং ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ বোর পরও থস ক্তকন্তু ক্তেরাপদ র্ালক ক্তে, কারণ থস
কালেমার হক েষ্ট কলরলি। সু র্রাং যারাই ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ বেলব র্ারা যক্তদ এ
কালেমার অর্থ ও চাক্তহদা ক্তবলরাধী কাজ কলর র্াহলে র্ারা থকালোভালবই ক্তেরাপদ
হলব ো। [সম্পাদক]
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সহীহ বু খারী, হাদীস েং ২৫; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস েং ২২।





ُ َ َ َّ َّ ۡ ُ َ َ ُّ َ َ َ ٰ َ َّ ُ َ َ َ َ ٰ َ َّ
ُ َ﴿فَإن تَابُوا َوأَق
﴾٥ ٱّلل غفور َّرحِيم
اموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة فخلوا سبِيلهم إِن
ِ
]٦ :[اتلوبة

“অর্ঃপর র্ারা যক্তদ র্ওবা কলর এবং সাোর্ প্রক্তর্ষ্ঠা কলর ও যাকার্
প্রদাে কলর, র্াহলে র্ালদর পর্ থিলে দাও।” [সূ রা আর্-র্াওবাহ,
আয়ার্: ৫] আল্লাহ আলরা বলেে,
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“র্ারা যক্তদ র্াওবা কলর, সাোর্ কালয়ম কলর ও যাকার্ প্রদাে কলর
র্াহলে র্ারা থর্ামালদর দীক্তে ভাই”। [সূ রা আর্-র্াওবাহ, আয়ার্: ১১]
এ থর্লক প্রমাক্তণর্ হলো থয, থকালো বযক্তির সালর্ দীক্তে ভ্রার্ৃত্ব ঐ পযথন্ত
প্রক্তর্ক্তষ্ঠর্ হলব ো, থয পযথন্ত থস র্াওহীলদর স্বীকৃক্তর্র সালর্ সালর্ সমস্ত
ফরয ওয়াক্তজব আদায় ো করলব। আর ক্তশকথ থর্লক র্াওবা করা ঐ
পযথন্ত প্রমাক্তণর্ হলব ো থয পযথন্ত র্াওহীলদর ওপর অক্তবচে ো র্াকলব।
আবূ বকর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আেহু যখে সাহাবীলদর কালি এটা প্রক্তর্ষ্ঠা
করলর্ সক্ষম হলেে, র্খে র্াাঁরা এ রালয়র প্রক্তর্ ক্তফলর আসলেে এবং
র্াাঁর ক্তসদ্ধান্তই সক্তঠক মলে করলেে। এলর্ বুঝা থগে থয, শুধু মাত্র এই
কালেমা পাঠ করলেই থযমে দু ক্তেয়ার শাক্তস্ত থর্লক থরহাই পাওয়া যালব
ো, থর্মক্তে ইসোলমর থকালো ক্তবক্তধ ক্তবধাে েং ে করলেও দু ক্তেয়ালর্ই
র্ালক শাক্তস্ত থভাগ করলর্ হলব। সু র্রাং আলখরালর্র শাক্তস্তর ক্তবষয়ক্তটও
একই রকম।





হালফয ইবে রাজাব আরও বলেে26, আলেমলদর মলধয অেয একক্তট দে
الَ إهلَ إالَّ ه
(উি সলন্দলহর জবালব) বলেে, এ সব হাদীলসর অর্থ হলে, الل
ِ ِ
মুলখ উচ্চারণ করা জান্নালর্ প্রলবশ এবং জাহান্নাম থর্লক ক্তেস্কৃক্তর্
পাওয়ার একটা প্রধাে উপকরণ এবং এর দাবী মাত্র। আর এ দাবীর
ফোফে ক্তসক্তদ্ধ হলব শুধু মাত্র র্খই যখে প্রলয়াজেীয় শর্থগুলো আদায়
করা হলব এবং এর প্রক্তর্বন্ধ্কর্াগুলো দূ র করা হলব। ঐ েলক্ষয থপৌঁিার
শর্থগুলো যক্তদ অেু পক্তস্থর্ র্ালক অর্বা এর প্রক্তর্বন্ধ্ক থকালো কাজ
পাওয়া যায় র্লব এ কালেমা পাঠ করা এবং এর েলক্ষয থপৌঁিা সম্ভব হয়
ো। হাসাে বসরী এবং ওয়াহাব ইবে মুোলব্বহ এ মর্ই বযাি কলরলিে
এবং এ মর্ই হলো অক্তধক স্পষ্ট।
র্ারপর ইমাম ইবে রাজাব রহ. হাসাে বসরী থর্লক বণথো কলরে থয,
ক্তর্ক্তে ফারাযদাক োমক কক্তবলক র্ার স্ত্রীর দাফলে সময় র্ালক বলেে, এ
ক্তদলের (মৃর্ুয ও আলখরালর্র) জেয ক্তক প্রস্তুক্তর্ গ্রহণ কলরি? উত্তলর
 الَ إهلَ إالَّ هএর থয
ফারাযদাক বেলেে, সত্তর বৎসর যাবর্ কালেমা الل
ِ ِ
সাক্ষয ক্তদলয় আসক্তি থসটাই আমার সম্বে। হাসাে বসরী বেলেে, থবশ
উত্তম প্রস্তুক্তর্; ক্তকন্তু এই কালেমার কর্গুলো শর্থ রলয়লি, র্ুক্তম অবশযই
পক্তবত্রা োরীলদর প্রক্তর্ অপবাদ আলরাপ কলর কক্তবর্া থেখা থর্লক
ক্তেজলক ক্তবরর্ রাখলব।
হাসাে বসরীলক প্রে করা হলো, ক্তকিু সংখযক মােু ষ বলে র্ালক থয, থয
 الَ إهلَ إالَّ هথস জান্নালর্ প্রলবশ করলব। র্খে ক্তর্ক্তে
বযক্তি বেলব, الل
ِ ِ
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কালেমার্ুে ইখোস, পৃ . ৯-১০।





বেলেে, ‘থয বযক্তি বেলব, “ো ইোহা ইল্লাল্লাহ” এবং এর ফরয
ওয়াক্তজব আদায় করলব থস জান্নালর্ প্রলবশ করলব।’
এক বযক্তি ওয়াহাব ইবে মুোলব্বহলক বেলেে, “ো ইোহা ইল্লাল্লাহ” ক্তক
থবলহলস্তর কুক্তঞ্জ? ক্তর্ক্তে বেলেে, হযাাঁ, র্লব প্রলর্যক কুক্তঞ্জর মলধযই দাাঁর্
কাটা র্ালক, র্ুক্তম থয চাক্তব ক্তেলয় আসলব র্ালর্ যক্তদ দাাঁর্ র্ালক র্লবই
থর্ামার জেয জান্নালর্র দরজা থখাো হলব, েইলে েয়।
আক্তম মলে করক্তি, আলেমলদর এ কর্াসমূ হ র্ালদর সলন্দলহর যর্াযর্
অপলোদে কলরলি যারা মলে কলর, “ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ” এ কালেমা
পাঠ করলেই জান্নালর্ প্রলবশ করলব, এর দাবী অেু যায়ী কাজ করা থহাক
বা োই থহাক, অেু রূপ র্ালদর সলন্দহও দূ রীভূ র্ হলো যারা মলে কলর
“ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ” বেলেই আর কখলো র্ালদরলক কাক্তফর বো
যালব ো, চাই মাজার পূ জা ও পীর পূ জার মাধযলম যর্ বে ক্তশলকথর চচথাই
র্ারা করুক ো থকে, যা বর্থমালে থকার্াও থকার্াও চচথা করা হলে।
কারণ এসব কমথকাণ্ড কালেমা “ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ” এর সম্পূ ণথ
পক্তরপেী ও এলকবালরই ক্তবপরীর্। বস্তুর্ এ জার্ীয় সলন্দহ তর্ক্তর করা
থসসব ভ্রষ্টলোকলদরই কাজ যারা কুরআে ও হাদীলসর থসসব সংক্তক্ষপ্ত
ভাষযসমূ হ গ্রহণ কলর র্ালক থযগুলোলক র্ারা ক্তেলজলদর মলর্র সপলক্ষ
দেীে ক্তহলসলব মলে কলর, অেযক্তদলক র্ারা থসসব সংক্তক্ষপ্ত ভাষযসমূ লহর
বণথোকারীভাষযসমূ হলক পক্তরর্যাগ কলর এবং ক্তবশদ বযাখযাসম্বক্তের্
ভাষযসমূ হলকও উলপক্ষা কলর। এলদর অবস্থা হলো ঐ সমস্ত থোকলদর
মলর্া যারা কুরআলের ক্তকিু অংলশ ক্তবশ্বাস কলর আর ক্তকিু অংলশর সালর্
কুফক্তর কলর। এলদর সম্পলকথ আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
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]٩ ،٧ : ﴾ [ال عمران٩ يعاد
ٱّلل ل ُيل ِف ٱل ِم
“ক্তর্ক্তেই আপোর প্রক্তর্ ক্তকর্াব োক্তযে কলরলিে র্ালর্ ক্তকিু সংখযক
আয়ার্ রলয়লি সু স্পষ্ট, থসগুলো ক্তকর্ালবর আসে অংশ। আর অেযগুলো
অস্পষ্ট। সু র্রাং যালদর অন্তলর কুক্তটের্া রলয়লি র্ারা ক্তফর্ো ক্তবস্তার ও
অস্পষ্ট আয়ার্ গুলোর অপবযাখযার অেু সরণ কলর। মূ ের্ থসগুলোর
বযাখযা আল্লাহ বযর্ীর্ থকউ জালে ো। আর যারা জ্ঞালে সু গভীর র্ারা
বলেে, আমরা এর প্রক্তর্ ঈমাে এলেক্তি, এসব আমালদর পােেকর্থার
পক্ষ থর্লক অবর্ীণথ হলয়লি। জ্ঞােী থোলকরা িাো অেয থকউ উপলদশ
গ্রহণ কলর ো। থহ আমালদর পােেকর্থা, র্ুক্তম আমালদরলক সরে পর্
প্রদশথলের পর আমালদর অন্তরলক সর্য েং লে প্রবৃ ত্ত কলরা ো এবং
থর্ামার ক্তেকট থর্লক অেু গ্রহ দাে কর র্ুক্তমই সব ক্তকিু র দার্া, থহ
আমালদর রব র্ুক্তম একক্তদে মােব জাক্তর্লক অবশযই একক্তত্রর্ করলব,
এলর্ থকালো সলন্দহ থেই। ক্তেশ্চয়ই আল্লাহ র্ার ওয়াদা ভে কলরে ো”।
[সূ রা আলে ইমরাে, আয়ার্: ৭-৯]
থহ আল্লাহ আমালদরলক র্াওফীক দাে করুে, যালর্ আমরা সর্যলক সর্য
ক্তহসালব থদক্তখ এবং র্া গ্রহে করলর্ পাক্তর। আর ক্তমর্যালক ক্তমর্যা ক্তহলসলব
থদক্তখ এবং র্া পক্তরহার করলর্ পাক্তর।





 الَ إهلَ إالَّ هএর প্রভাব
কালেমা الل
ِ ِ
সর্য এবং ক্তেষ্ঠার সালর্ এ মহাে কালেমা পাঠ করলে এবং এর প্রকাশয
ও অপ্রকাশয দাবী অেু যায়ী আমে করলে বযক্তি ও সমাজ জীবলে এ
কালেমার এক ক্তবলশষ সু ফে প্রক্তর্ফক্তের্ হলব। র্ন্মলধয ক্তেম্নবর্থী
ক্তবষয়গুলো উলল্লখলযাগয:
ক) এই কালেমা মুসক্তেমলদর মলধয একর্া সৃ ক্তষ্ট কলর আর এর
ফেস্বরূপ র্ারা আল্লাহর বলে বক্তেয়াে হলয় ক্তবজয় সূ ক্তচর্ করলর্ পালর
আল্লাহলরাহীলদর ওপর, থকেো র্খে র্ারা একই িীলের অেু সাক্তর এবং
একই আক্তকদায় ক্তবশ্বাসী হলয় পলে। আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
ُ َ َ َ ٗ َ َّ ۡ َ ُ َ ۡ َ
]٣٠١ :ِيعا َول تف َّرقوا ﴾ [ال عمران
﴿وٱعت ِصموا ِِبب ِل ٱّللِ َج
“আর থর্ামরা আল্লাহর রজ্জু লক সু দৃঢ়ভালব ধারণ কর, আর থর্ামরা
ক্তবক্তেন্ন হলয়া ো।” [সূ রা আলে ইমরাে, আয়ার্: ১০৩]
আল্লাহ আলরা বলেে,
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َّ
﴾٦٣ ٱّلل ألف بَ ۡي َن ُه ۡم إِن ُهۥ َع ِزيز َحكِيم
َجِيعا ما ألفت بي قلوب ِ ِهم ولكِن
]٥١ ،٥٠ :[االنفال

“ক্তর্ক্তেই থর্ামালক শক্তি যু ক্তগলয়লিে আপে সাহালযয ও মুক্তমেলদর ক্তদলয়।
আর ক্তর্ক্তে প্রীক্তর্ সঞ্চার কলরলিে র্ালদর অন্তলর। জক্তমলের সকে
সম্পদ বযায় করলে ও র্ুক্তম র্ালদর হৃদলয় প্রীক্তর্ সঞ্চার করলর্ পারলর্
ো। ক্তকন্তু আল্লাহ র্ালদর মলে পারস্পক্তরক প্রীক্তর্ সঞ্চার কলরলিে, ক্তেশ্চয়





ক্তর্ক্তে পরাক্রমশােী এবং প্রজ্ঞাময়’। [সূ রা আে-আেফাে, আয়ার্: ৬২৬৩]
ইসোমী আকীদায় যক্তদ অবেকয সৃ ক্তষ্ট হয় র্াহলে র্া থর্লক পরস্পলরর
মলধয ক্তবভক্তি এবং ঝগো কেলহর জন্ম থেয়। থযমে, আল্লাহ র্া‘আো
বলেে,

َ ِين فَ َّرقُوا د
َ ِين ُه ۡم َو ََكنُوا ش َِي ٗعا َّل ۡس
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ۡ َ ت م ِۡن ُه ۡم ِف
]٣٦٩ :َشء ﴾ [االنعام
ِ

“ক্তেশ্চয়ই যারা স্বীয় ধমথলক খড ব ক্তবখড ব কলরলি এবং অলেক দলে ক্তবভি
হলয়লি র্ালদর সালর্ থর্ামার থকালো সম্পকথ থেই।” [সূ রা আেআে‘আম, আয়ার্: ১৫৯]
আল্লাহ আলরা বলেে,
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]٦١ :﴾ [املؤمنون٥٣ ﴿ف َتق َّط ُع ٓوا أ ۡم َرهم بَ ۡي َن ُه ۡم ُز ُب ٗرا ك ح ِۡزب ب ِ َما َليۡ ِه ۡم ف ِر ُحون

“অর্ঃপর র্ারা র্ালদর কাজলক বহুধা ক্তবভি কলর ক্তদলয়লি প্রলর্যক
সম্প্রদায় ক্তেজ ক্তেজ মর্বাদ ক্তেলয় আেক্তন্দর্।” [সূ রা আে-মুক্তমেূ ে,
আয়ার্: ৫৩]
অর্এব, মােু লষর মলধয ঐকয সৃ ক্তষ্টর একমাত্র মাধযম হলে র্াওহীদ ও
 الَ إهلَ إالَّ هএর
ঈমাক্তে আকীদার বন্ধ্লে একক্তত্রর্ হওয়া। আর এটাই الل
ِ ِ
একমাত্র অর্থ। ইসোম ধলমথ দীক্তক্ষর্ হওয়ার পূ লবথ আরবলদর অবস্থা এবং
র্ালদর পরবর্থী অবস্থা ক্তবলবচো করলেই একর্া সু স্পষ্ট বুঝা যালব।
 الَ إهلَ إالَّ هএই কালেমার ক্তভক্তত্তলর্ গলে উঠা সমালজর মলধয ক্তফলর
খ) الل
ِ ِ
আলস শাক্তন্ত আর ক্তেরাপত্তার গযারযাক্তি; থকেো এ ধরলের ঈমালের ফলে





ঐ সমালজর প্রলর্যক বযক্তিই আল্লাহ যা হাোে কলরলিে র্া গ্রহণ কলর
আর যা হারাম কলরলিে র্ালক পক্তরহার কলর, সকে মােু ষ ক্তফলর আলস
সীমােং ে অর্যাচার ও শত্রুর্ার পর্ থর্লক এবং এলক অপলরর প্রক্তর্
বাক্তেলয় থদয় সহােু ভূক্তর্, ভালোবাসা ও ভ্রার্ৃলত্বর হার্। আল্লাহ র্া‘আো
বলেে,

ۡ َ
ۡ ۡ َّ
]٣٠ :﴿إِن َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة ﴾ [احلجرات

“ক্তেশ্চয় মুক্তমেরা এলক অপলরর ভাই’। [সূ রা আে-হুজুরার্, আয়ার্: ১০]
আর এই বাণীর অেু সরলণ এলক অপরলক জক্তেলয় থেয় প্রীক্তর্ আর
ভােবাসার জালে। এর বাস্তব ক্তেদশথে হলো আরবলদর অবস্থা। র্ারা এ
কালেমার িায়ার্লে একক্তত্রর্ হওয়ার পূ লবথ এলক অপলরর চরম শত্রু
ক্তিে। হর্যা, েু েে আর রাহাজাক্তের জেয র্ারা গবথলবাধ করর্। আর
 الَ إهلَ إالَّ هএর ঝাণ্ডার্লে একক্তত্রর্ হলো র্খে গলে উঠে
যখে র্ারা الل
ِ ِ
র্ালদর মালঝ ভ্রার্ৃলত্বর সীসাঢাো প্রাচীর। থযমে আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ َّ َ ُّ
]٠٩ :ۡحا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ [الفتح
﴿ُّممد رسول ٱّللِ وٱِلِين معهۥ أشِداء َع ٱلكفارِ ر
“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ে। আর র্াাঁর সার্ীরা কাক্তফরলদর ওপর কলঠার
এবং ক্তেলজলদর মলধয পরস্পর সহেু ভূক্তর্শীে।” [সূ রা আে-ফার্হ,
আয়ার্: ২৯] আল্লাহ র্া‘আো আলরা বলেে,
ََ ُ
ُ ۡ
ُ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ ٗ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ
ي قلوبِك ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم
﴿ َوٱذك ُروا ن ِعمت ٱّللِ عليكم إِذ كنتم أعداء فألف ب
ٗ ۡ
]٣٠١ :بِن ِۡع َمتِهِۦٓ إِخ َوٰنا ﴾ [ال عمران
“আর থর্ামরা থস ক্তে‘আমলর্র কর্া স্মরণ কর, যা আল্লাহ থর্ামালদরলক
দাে কলরলিে। থর্ামরা পরস্পর শত্রু ক্তিলে অর্ঃপর আল্লাহ থর্ামালদর





মলে সম্প্রীক্তর্ দাে কলরলিে, ফলে র্াাঁর অেু গ্রলহ থর্ামরা পরস্পর
ভ্রার্ৃলত্বর বন্ধ্লে আবদ্ধ হলয়ি”। [সূ রা আলে ইমরাে, আয়ার্: ১০৩]
গ) এ কালেমার বন্ধ্লে একক্তত্রর্ হলয় মুসক্তেমগণ োভ করলব
থখোফলর্র দাক্তয়ত্ব এবং থের্ৃত্বদাে করলব এ পৃক্তর্বীর, আর র্ারা দৃ ঢ়
প্রর্যয় ক্তেলয় থমাকাক্তবো করলব সকে ষেযন্ত্র ও ক্তবক্তভন্ন মর্বালদর।
আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
َۡ
َ
َ ٰ َ ٰ َّ
ُ َ
َ ۡ
ُ
ُ
ُ َّ ﴿ َو َع َد
َ ٱّلل َّٱِل
ِ ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِف ٱۡل
ۡرض ك َما
ِ ِين َء َامنوا مِنك ۡم َوع ِملوا ٱلصل ِح
َّ
َ َ
َ َ َۡ
َ ِن ل َ ُه ۡم د
َّ َ ِين مِن َق ۡبلِه ۡم َو َِلُ َمك
ۡ
َ ٱس َت ۡخلَ َف َّٱِل
ٰ ِين ُه ُم ٱِلِي ٱرت
ض ل ُه ۡم َوِلُ َبدَِلَّ ُهم مِن
ِ
َ ُ ُۡ َ َ ُ ُۡ َ َٗۡ ۡ ۡ َ َۡ
ۡ َ
]٦٦ :ۡشكون ِب شيا﴾ [انلور
ِ بع ِد خوف ِ ِهم أمنا يعبدون ِن ل ي
“থর্ামালদর মলধয যারা ঈমাে আলে এবং সৎকমথ কলর আল্লাহ র্ালদরলক
ওয়াদা ক্তদলয়লিে থয, র্ালদরলক অবশযই পৃক্তর্বীলর্ প্রক্তর্ক্তেক্তধত্ব দাে
করলবে, থযমে ক্তর্ক্তে প্রক্তর্ক্তেক্তধত্ব দাে কলরলিে র্ালদর পূ বথবর্থীলদরলক
এবং ক্তর্ক্তে অবশযই সু দৃঢ় করলবে র্ালদর িীেলক; থয িীেলক ক্তর্ক্তে
পিন্দ কলরলিে র্ালদর জেয এবং

ভয়-ভীক্তর্র পক্তরবলর্থ অবশযই

র্ালদরলক শাক্তন্ত দাে করলবে, র্ারা একমাত্র আমারই ইবাদর্ কলর
এবং আমার সালর্ থকালো ক্তকিু লক শরীক করলব ো।” [সূ রা আে-েূ র,
আয়ার্: ৫৫]
এখালে এই মহাে সফের্া অজথলের জেয আল্লাহ র্া‘আো একমাত্র র্াাঁর
ইবাদর্ করা এবং র্াাঁর সালর্ কাউলক শরীক ো করার শর্থালরাপ
কলরলিে আর এটাই হলো ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর দাবী ও অর্থ।





) থয বযক্তি ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ এর স্বীকৃক্তর্ দাে করলব এবং এর
দাবী অেু যায়ী আমে করলব র্ার হৃদলয়র মলধয খুাঁলজ পালব এক
অোক্তবে প্রশাক্তন্ত। থকেো থস এক প্রক্তর্পােলকর ইবাদার্ কলর এবং
ক্তর্ক্তে ক্তক চাে এবং ক্তকলস ক্তর্ক্তে রাক্তজ হলবে থস অেু পালর্ কাজ কলর
এবং থয কালজ ক্তর্ক্তে োরাজ হলবে র্া থর্লক ক্তবরর্ র্ালক। আর থয
বযক্তি বহু থদব-থদবীর পূ জা কলর র্ার হৃদলয় এমে প্রশাক্তন্ত আসলর্
পালর ো, কারণ ঐ সমস্ত উপাসযলদর প্রলর্যলকর উলেশয হলব ক্তভন্ন ক্তভন্ন
এবং প্রলর্যলক চাইলব র্ালক ক্তভন্ন ভালব পক্তরচােো করার জেয। আল্লাহ
বলেে,

َ
َ ُ َ َ ُّ
ُ َّ ون َخ ۡري أ َ ِم
ُ ٱّلل ۡٱل َوٰح ُِد ۡٱل َق َّه
]١٩ : ﴾ [يوسف٣٩ ار
﴿ َءأ ۡر َباب متف ِرق

“পৃর্ক পৃর্ক অলেক রব ক্তক ভালো োক্তক পরাক্রমশােী এক আল্লাহ?!”
[সূ রা ইউসু ফ, আয়ার্: ৩৯] আল্লাহ আলরা বলেে,
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ٗ َ َ ٗ ُ َ َ َ ُ ٰ َ َُش ََك ٓ ُء ُمت
ُ َّ َض َب
َ ُ ِٱّلل َم َث ٗل َّر ُج ٗل فِيه
َ َ ﴿
ان
ِ شكِسون ورجل سلما ل ِرجل هل يستوِي
ًَ
]٠٩ :َمثل ﴾ [الزمر
“আল্লাহ একক্তট দৃ ষ্টান্ত বণথো কলরলিে, থকালো একজে থোলকর উপর
পরস্পর ক্তবলরাধী কলয়কজে মাক্তেক রলয়লি আলরক বযক্তির প্রভু মাত্র
একজে, র্ালদর উভলয়র উদাহরণ ক্তক সমাে?” [সূ রা আয-যু মার,
আয়ার্: ২৯]
ইমাম ইবেু ে কাইলয়যম বলেে, এখালে আল্লাহ একজে মুশক্তরক ও
একজে একত্ববালদ ক্তবশ্বাসী বযক্তির অবস্থা বুঝাবার জেয এ উদাহরণ
ক্তদলয়লিে। একজে মুশক্তরলকর অবস্থা হলে এমে একজে দাস বা





চাকলরর মর্ যার ওপর কর্ৃথত্ব রলয়লি একলত্র কলয়কজে মাক্তেলকর।
আর ঐ সমস্ত মাক্তেকরা হলে পরস্পর ক্তবলরাধী, র্ালদর সম্পকথ হলে
দা-কুমোর সম্পকথ, একজে অপর জলের ক্তচর শত্রু। আর আয়ালর্
বক্তণথর্ (লমার্াশালকি) এর অর্থ হলো, ‘থয বযক্তির চক্তরত্র অর্যন্ত খারাপ’
আর মুশক্তরক থযলহর্ু ক্তবক্তভন্ন উপালসযর পূ জা কলর থসলহর্ু র্ার উপমা
থদওয়া হলয়লি ঐ দাস বা চাকলরর সালর্ যার মাক্তেক হলে একলত্র
কলয়কজে বযক্তি, যালদর প্রলর্যলকই র্ার থখদমর্ পাওয়ার জেয
প্রক্তর্লযাক্তগর্া কলর। এমর্াবস্থায় র্ার পলক্ষ এসব মাক্তেকলদর সবার
সন্তুক্তষ্ট অজথে করা অসম্ভব। আর থয বযক্তি শুধু মাত্র এক আল্লাহর ইবাদর্
কলর র্ার উদাহরণ হলে ঐ চাকলরর মলর্া থয শুধু মাত্র একজে
মাক্তেলকর অধীেস্ত থস র্ার মাক্তেলকর উলেশয সম্বলন্ধ্ অবগর্ র্ালক এবং
র্ার মলোর্ুক্তষ্টর পর্ থস জালে। র্াই এ চাকলরর জেয বহু মাক্তেলকর
অর্যাচার ও ক্তেপীেলের ভয় র্ালক ো। শুধু র্াই েয় ক্তেলজর মক্তেলবর
প্রীক্তর্, ভালোবাসা, দয়া ও করুণা ক্তেলয় অর্যন্ত ক্তেরাপলদ থস র্ার ক্তেকট
বসবাস কলর। এখে প্রে হলো এ দু ’জে চাকলরর অবস্থা ক্তক এক?27!
ঙ) এ ‘ো ইো-হা ইল্লাল্লাহ’ কালেমার অেু সারীরা দু ক্তেয়া ও আলখরালর্
সম্মাে ও সু মহাে মযথাদা োভ করলব। আল্লাহ র্া‘আো বলেে,
ُ ۡ َ ٓ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ َ
ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ ٓ َ َ ُ
َ
ٱلس َماءِ ف َتخ َطف ُه
ۡشك بِٱّللِ فكأنما خر مِن
ِ ۡشك ِي بِهِۦ ومن ي
ِ ﴿حنفاء ِّللِ غري م
َ َ
َّ
ُ ري أ َ ۡو َت ۡهوي بهِ ٱلر
ُ ۡ ٱلط
]١٣ : ﴾ [احلج٣١ حيق
ِ يح ِف مَكن َس
ِ ِ ِ

27

ইবেু ে কাইলয়যম, ই‘োমুে মুওয়ালক্ক‘য়ীে, ১/১৮৭।





“থয আল্লাহর ক্তদলক একক্তেষ্ঠ হলয় র্াাঁর সালর্ শরীক ো কলর এবং থয
আল্লাহর সালর্ শরীক কলর থস থযে আকাশ থর্লক ক্তিটলক পেে,
অর্ঃপর মৃর্লভাজী পাক্তখ র্ালক থিাাঁ থমলর ক্তেলয় থগে অর্বা বার্াস
র্ালক উক্তেলয় ক্তেলয় থকালো দূ রবর্থী স্থালে ক্তেলক্ষপ করে”। [সূ রা আেহাজ, আয়ার্: ৩১] এ আয়ার্ থর্লক বুঝা যায় থয, র্াওহীদ সু উলচ্চ উঠা
ও উন্নর্ ক্তশখলর আলরাহণ পক্ষান্তলর ক্তশকথ হলে পক্তর্র্ হওয়া, েীলচ
োমা ও অর্ে গহ্বলর ক্তেক্তক্ষপ্ত হওয়া।
আল্লামা ইবেু ে কাইলয়যম রহ. বলেে, ঈমাে এবং র্াওহীলদর সু মহাে
মযথাদা, প্রশক্তস্ত ও সম্মালের কারলণ এর উদাহরণ থদওয়া হলয়লি সু মহাে
আকালশর সালর্, যার িারা থস উধ্বথলোলক উলঠ এবং অবর্রণ স্থাে, থস
থসখাে থর্লক যমীলে অবর্রণ কলর এবং যমীে থর্লক থসটার ক্তদলকই
আলরাহণ কলর। আর ঈমাে ও র্াওহীদ পক্তরর্যাগকারীর উদাহরণ
থদওয়া হলয়লি আকাশ থর্লক যমীলের অর্ে গহ্বলর পলে যাওয়ার
সালর্, যার ফলে র্ার হৃদয় মে হলয় আলস ভীষণ সংকুক্তচর্, আর থস
অেু ভব কলর কলষ্টর পর কষ্ট, আ ালর্র পর আ ার্। আর থযখালে
রলয়লি এমে পাক্তখ থয র্ার অে প্রর্যেগুলো থিাাঁ থমলর ক্তেলয় যালব ও
ক্তিন্ন-ক্তভন্ন কলর ক্তদলব। ঐ পাক্তখর উদাহরণ ক্তদলয় বুঝালো হলয়লি এমে
শয়র্ােলদর যারা র্ার সহলযাগী হলব এবং র্ালক ধ্বংলসর মুলখ থঠলে
থদওয়ার জেয অক্তস্থর ও ক্তবব্রর্ করলর্ র্াকলব। আর থয বার্াস র্ালক
দূ রবর্থী সংকীণথ স্থালে ক্তেলক্ষপ করলব র্া হলো র্ার মলের কামো





বাসো, যা র্ালক আকাশ থর্লক মাক্তটর অর্ে গহ্বলর ক্তেলক্ষপ করলর্
প্রেু ব্ধ করলব।28
চ) এ কালেমা র্ার জীবে সম্পদ ও সম্মালের ক্তেরাপত্তা দাে করলব। রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেে, “আক্তম আক্তদষ্ট হলয়ক্তি মােু লষর সালর্
ক্তজহাদ করার জেয থয পযথন্ত ো র্ারা বেলব, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ আর যখে
র্ারা এ স্বীকৃক্তর্ দাে করলব র্খে আমার ক্তেকট থর্লক র্ালদর জীবে ও
সম্পদলক ক্তেরাপদ করলব। র্লব র্ার (ইসোলমর) থকালো হক বা অক্তধকার
েঙ্ঘে হলে র্া আর ক্তেরাপদ র্াকলব ো”।
এখালে “র্ার হক বা অক্তধকার” বেলর্ বুঝালো হলয়লি, র্ারা যখে এ
কালেমার স্বীকৃক্তর্ এবং দাবী অেু যায়ী কাজ করা থর্লক ক্তেলজলদরলক ক্তবরর্
রাখলব, অর্থাৎ র্াওহীলদর ওপর অক্তবচে র্াকলব ো, ইবাদর্লক ক্তশকথ মুি
করলব ো ও ইসোলমর প্রধাে প্রধাে কাজগুলো আদায় করলব ো, র্খে ‘ো
ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর স্বীকৃক্তর্ র্ালদর জীবে ও সম্পলদর ক্তেরাপত্তা দাে করলব
ো বরং এজেয র্ালদর জীবে োশ করা হলব এবং র্ালদর সম্পদলক
মুসক্তেমলদর জেয গেীমর্ ক্তহলসলব গ্রহণ করা হলব, থযভালব রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও র্াাঁর খেীফাগণ কলরলিে।
এিাো বযক্তি ও সমাজ জীবলে ইবাদর্, মু‘আমাোর্ (থেে-থদে) চক্তরত্র গঠে,
আচার অেু ষ্ঠাে সবক্তকিু লর্ই এ কালেমার প্রভাব পেলব।
পক্তরলশলষ আল্লাহর র্াওফীক কামো কক্তর। আল্লাহর পক্ষ থর্লক সাোর্ ও
সাোম থপশ করা থহাক আমালদর েবী মুহাম্মালদর ওপর এবং র্াাঁর পক্তরবারপক্তরজে ও সাহাবালয় থকরালমর ওপর।
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ইবেু ে কাইলয়যম, ই‘োমুে মুওয়াক্তক্ক‘য়ীে, ১/১৮০।





‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ -আল্লাহ িাো থকালো সর্য মা‘বুদ বা
উপাসয

থেই।

এক্তট

ইসোলমর

চূ োন্ত

কালেমা,

মােবজীবলের পরম বাকয। এই বালকযর মযথাদা, ফযীের্,
স্তম্ভ বা রুকে, শর্থ, অর্থ, চাক্তহদা বা দাবী, উপকাক্তরর্া ও
প্রভাব আলোক্তচর্ হলয়লি এ থিাট ক্তকন্তু মূ েযবাে পুক্তস্তকায়।







