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‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ — আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য 

মাবু্দ ব্া উপাসয নাই। এইতটা ইছিামৰ চূড়ান্ত কলিমা, মানৱ 

জীৱনৰ পৰম ব্াকয। এই সৰু লকন্তু মূিযব্ান পুলিকাৰ্ এই 

ব্াকযৰ মৰ্থাদা, ফজীিৰ্, িম্ভ ব্া ৰুকন, চৰ্থ, অৰ্থ, চালহদা ব্া 

দাব্ী, উপকালৰৰ্া আৰু প্ৰভাৱ আতিালচৰ্ হহতছ। 
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লব্ছলমল্লালহৰ ৰহমালনৰ ৰাহীম 

ৰ্াৱৰ্ীয় প্ৰশংসা আল্লাহৰ ব্াতব্। আলম ৱৰ্ওঁৰ ওচৰতৰ্ই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কতৰা আৰু 
ৱৰ্ওঁৰ ওচৰতৰ্ই ৰ্াওব্া কতৰা। আমাৰ নফছৰ সকতিা প্ৰকাৰ লব্পৰ্থয় আৰু কুকীলৰ্থৰ 
পৰা ৰক্ষা পাব্লি ৱৰ্ওঁৰ ওচৰতৰ্ই সহায় প্ৰাৰ্থনা কতৰা। আল্লাতহ ৰ্াক লহদায়ৰ্ দান 
কতৰ ৰ্াক পৰ্ভ্ৰষ্ট কলৰব্লি ৱকাতনা নাই, আৰু ৱৰ্ওঁ ৰ্াক পৰ্ভ্ৰষ্ট কতৰ ৰ্াৰ ৱকাতনা 
পৰ্ প্ৰদশথনকাৰী নাই। 

ৰ্াৰ লপছৰ্ মই সাক্ষয প্ৰদান কলৰতছা ৱৰ্, আল্লাহ এজন আৰু অলিৰ্ীয়, ৱৰ্ওঁৰ 
ৱকাতনা অংশীদাৰ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ব্ান্দাহ 
আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুি। আল্লাহৰ ৰ্ৰফৰ পৰা লকয়ামৰ্ হিতক চািাৰ্ আৰু ছািাম ব্লষথৰ্ 
হওঁক ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুিৰ ওপৰৰ্, নব্ী পলৰয়ািৰ ওপৰৰ্ িগতৰ্ সকতিা ছাহাব্াৰ ওপৰৰ্ 
আৰু ৱসই সমূহ ব্যলিৰ ওপৰৰ্ লৰ্সকতি ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ছুন্নৰ্ৰ 
অনুসৰণ কলৰতছ আৰু মজবু্ৰ্লক ধাৰণ কলৰতছ ৱৰ্ওঁৰ ছুন্নৰ্ক।  

আল্লাহ ৰ্া‘আিাই আমাক ৱৰ্ওঁৰ স্মৰণ কৰাৰ ব্াতব্ আতদশ কলৰতছ আৰু ৱৰ্ও ঁ
ৰ্াৰ স্মৰণকাৰীসকিৰ প্ৰশংসা কলৰতছ আৰু ৱৰ্ওঁতিাকৰ ব্াতব্ পুৰষ্কাৰৰ প্ৰলৰ্শ্ৰুলৰ্ 
কলৰতছ। ৱৰ্ওঁ আমাক সাধাৰণভাতৱ সব্থাব্স্থাৰ্ ৱৰ্ওঁক স্মৰণ কলৰব্লি লনতদথশ লদতছ। 
আতকৌ লব্লভন্ন ইব্াদৰ্ সম্পন্ন কৰাৰ লপছতৰ্া ৱৰ্ওঁক স্মৰণ কৰাৰ লনতদথশ লদতছ।  

ৱৰ্ওঁ হকতছেঃ  

ٰ ُجُنوبُِكۡم   ﴿ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َولََعَ لَٰوةَ فَٱۡذُكُرواْ ٱَّللَّ  [  ١٠٣: النساء]﴾ فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ

“এতৰ্তক ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ামাতিাতক ছািাৰ্ সমাপ্ত কলৰব্া ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ামাতিাতক লৰ্য় হহ, 
ব্লহ আৰু শুই ৰ্কা অৱস্থাতৰ্া আল্লাহক স্মৰণ কলৰব্া’’। (ছুৰা আন লনছা, ১০৩)  

আল্লাহ ৰ্াআিাই আৰু হকতছেঃ  

َشدَّ ذِۡكٗرا   ﴿
َ
ۡو أ
َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ َنِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّللَّ [ ٢٠٠: ابلقرة]﴾ فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ  
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‘‘ৰ্াৰ লপছৰ্ ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ামাতিাতক হজ্জৰ কামসমূহ সমাপ্ত কলৰব্া ৱৰ্লৰ্য়া আল্লাহক 
এতনলক স্মৰণ কলৰব্া ৱৰ্তনলক ৱৰ্ামাতিাতক লনজৰ লপৰৃ্-পুৰুষসকিক স্মৰণ কলৰ 
ৰ্াকা অৰ্ব্া ৰ্াতৰ্ালকও অলধক’’। (ছুৰা আি-ব্াক্বাৰাহ, ২০০)  

লব্তশষলক হজ্জ পািনৰ সময়ৰ্ ৱৰ্ওঁক স্মৰণ কৰাৰ কৰ্া হকতছেঃ 

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡۡلََراِم  ﴿ ِۡن َعَرَفٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱَّللَّ فَۡضُتم م 
َ
 [  ١٩٨: ابلقرة]﴾ فَإَِذآ أ

“এতৰ্তক ৱৰ্ামাতিাতক ৱৰ্লৰ্য়া আৰাফাৰ্ৰ পৰা উভলৰ্ আলহব্া ৱৰ্লৰ্য়া মাশ্বআৰুি 
হাৰাম (মুজদালিফা)ৰ ওচৰৰ্ আল্লাহক স্মৰণ কলৰব্া। (ছুৰা আি-ব্াক্বাৰাহ, ১৯৮)  

ৱৰ্ওঁ আৰু হকতছেঃ 

ِۢن بَِهيَمةِ  ﴿ ٰ َما َرزََقُهم م  ۡعلُوَمٍٰت لََعَ يَّامٖ مَّ
َ
ِ ِِفٓ أ نَۡعِٰم  ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّللَّ

َ
: احلج]﴾ ٱۡۡل

٢٨  ] 

“ৰ্াতৰ্ ৱৰ্ওঁতিাতক লনজৰ কিযাণৰ ঠাইতব্াৰৰ্ উপলস্থৰ্ হ’ব্ পাতৰ আৰু আল্লাতহ 
ৱৰ্ওঁতিাকক চৰু্ষ্পদ জন্তুৰ পৰা লৰ্তব্াৰ জীলৱকা লহচাতপ দান কলৰতছ ৱসইতব্াৰৰ 
ওপৰৰ্ লনলদথষ্ট লদনতব্াৰৰ্ আল্লাহৰ নাম উচ্চাৰণ কলৰব্ পাতৰ”। (ছুৰা-আি-হাজ্জ, ২৮)  

ৱৰ্ওঁ আৰু হকতছেঃ 

ۡعُدوَدٰٖت   ﴿ يَّاٖم مَّ
َ
َ ِِفٓ أ  [  ٢٠٣: ابلقرة]﴾ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّللَّ

“আৰু ৱৰ্ামাতিাতক লনলদথষ্ট লদনসমূহৰ্ আল্লাহক স্মৰণ কলৰব্া।” (ছুৰা আি-ব্াক্বাৰাহ, 
২০৩)  

ইয়াৰ ব্ালহতৰ আল্লাহৰ স্মৰণৰ ব্াতব্ ৱৰ্ওঁ ছািাৰ্ প্ৰলৰ্ষ্ঠা কৰাৰ ব্যৱস্থা কলৰতছ। এই 
প্ৰসঙ্গৰ্ ৱৰ্ওঁ হকতছেঃ  

ٰوةَ ِِلِۡكرِٓي ﴿
لَ قِِم ٱلصَّ

َ
 [  ١٤: طه]﴾  ١٤َوأ

“এতৰ্তক ৱমাৰ স্মৰণাতৰ্থ ছািাৰ্ কাতয়ম কৰা।” (ছুৰা ত্বা-হা, ১৪) 

ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ  
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ِ َعزَّ وََجلَّ » ِر اَّللَّ ٍل َوُُشأٍب وَِذكأ كأ
َ
يَّاُم أ

َ
يَّاَم أ

َ  «ََإِنَّ َهِذهِ اْلأ

“ৰ্াশ্বলৰকৰ লদনতব্াৰ হহতছ ৱখাৱাৰ পানাহাৰৰ আৰু আল্লাহক স্মৰণৰ ব্াতব্।” 
(মুছলিম: ১১৪১; আবু্ দাউদ: ২৮১৩)  

আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ  

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ َها ٱِلَّ يُّ
َ
أ َ ذِۡكٗرا َكثرِٗيا َيَٰٓ ِصيًلا  ٤١ٱۡذُكُرواْ ٱَّللَّ

َ
 [  ٤٢،  ٤١: االحزاب]﴾ ٤٢َوَسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

“ৱহ ঈমান্দাৰসকি! ৱৰ্ামাতিাতক আল্লাহক ৱব্লছ ৱব্লছ স্মৰণ কৰা, আৰু পুৱা-গধূলি 
ৱৰ্ওঁৰ পলৱত্ৰৰ্া আৰু মলহমা ৱ াষণা কৰা”। (ছুৰা আি-আহৰ্াব্, ৪১-৪২)  

ইয়াৰ্ জনাই ৱৰ্াৱা প্ৰতয়াজন ৱৰ্, আটাইৰ্লক উত্তম লৰ্ক ৰ (স্মৰণ হহতছ,  

يأَك هَلُ ) َدهُ اَل َُشِ  )اَل إهَِل إاِلَّ اهلُل وَحأ

“আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, ৱৰ্ওঁ একক ৱৰ্ওঁৰ ৱকাতনা অংশীদাৰ 
নাই।  

 ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ আটাইৰ্লক উত্তম দুআ আৰাফাৰ্ 
লদৱসৰ দুআ আৰু আটাইৰ্লক উত্তম কৰ্া লৰ্তটা মই আৰু ৱমাৰ পূব্থৱৰ্থী নব্ীসকতি 
হকতছেঃ ৱসয়া হহতছ:  

ٍء قَِديأر  ) ُد َو ُهَو لََعَ ُُكِّ ََشأ يأَك هَلُ ، هَلُ الـُمـلأُك َو هَلُ احلَمأ َدهُ اَل َُشِ  )اَل إهَِل إاِلَّ اهلُل وَحأ

উচ্চাৰণেঃ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু িা-শ্বাৰীকা িাহু, িাহুি মুিকু অিাহুি হামদু 
অহুৱা আিা কুলল্ল শ্বাইলয়ন ক্বাদীৰ।  

“আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, ৱৰ্ওঁ একক, ৱৰ্ওঁৰ ৱকাতনা অংশীদাৰ 
নাই, ৰাজত্ব একমাত্ৰ ৱৰ্ওঁতৰই আৰু প্ৰশংসাও একমাত্ৰ ৱৰ্ওঁৰ ব্াতব্ই, আৰু ৱৰ্ওঁ 
সকতিা ব্স্তু ওপৰৰ্ ক্ষমৰ্াব্ান”।   

 ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহৰ স্মৰণসমূহৰ মাজৰ্ অনযৰ্ম।   
এই মহামূিযব্ান ব্াণীৰ আতছ লব্তশষ মৰ্থাদা িগতৰ্ ইয়াৰ হসতৰ্ সম্পকথ আতছ লব্লভন্ন 
হুকুম আহকামৰ। আৰু এই কলিমাৰ আতছ এটা লব্তশষ অৰ্থ আৰু উতেশয আৰু 
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লকছুমান চৰ্থ, ফিৰ্ এই কলিমা ৱকৱি গৰ্ানুগলৰ্ক ভাতৱ মুতখতৰ উচ্চাৰণ 
কৰাতটাতৱই ঈমানৰ ব্াতব্ ৰ্তৰ্ষ্ট নহয়। এই ব্াতব্ই মই ৱমাৰ লিখলনৰ লব্ষয়ব্স্তু লহচাতপ 
এই লব্ষয়তটাক অগ্ৰালধকাৰ লদতছা আৰু আল্লাহৰ ওচৰৰ্ প্ৰাৰ্থনা কতৰা ৱৰ্ওঁ ৱৰ্ন ৱমাক 
আৰু আতপানাতিাকক এই মহান কলিমাৰ ভাব্াতৱগ অনুধাৱন কলৰ ইয়াৰ দাব্ী 
অনুৰ্ায়ী ৱৰ্ওঁৰ সকতিা কাম কৰাৰ ৰ্াওফীক দান কৰক আৰু আমাক ৱসইসকি 
ৱিাকৰ অন্তভুথি কৰক লৰ্সকতি এই কলিমাৰ সলঠক অৰ্থ বু্লজব্লি সক্ষম হহতছ। 

 লপ্ৰয় পাঠক, এই কলিমাৰ ব্যাখযা কতৰাতৰ্ মই লনম্নলিলখৰ্ লব্ষয়তব্াৰৰ ওপৰৰ্ 
আতিাকপাৰ্ কলৰম: 

 মানৱ জীৱনৰ্ এই কলিমাৰ মৰ্থাদা  
 ইয়াৰ ফজীিৰ্  
 ইয়াৰ ব্যাকৰলণক ব্যাখযা  
 ইয়াৰ িম্ভ ব্া ৰুকনসমূহ  
 ইয়াৰ চৰ্থাৱিী  
 ইয়াৰ অৰ্থ আৰু দাব্ী  
 এই কলিমা পাঠ কলৰতি মানুতহ ৱকলৰ্য়া উপকৃৰ্ হ’ব্ আৰু ৱকলৰ্য়া উপকৃৰ্ 
নহ’ব্  

 আমাৰ সালব্থক জীৱনৰ্ ইয়াৰ প্ৰভাৱ লক?  
এলৰ্য়া আল্লাহৰ সাহাৰ্য কামনা কলৰ কলিমা "  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله " ৰ গুৰুত্ব আৰু মৰ্থাদা 

সম্পতকথ মই আতিাচনা আৰম্ভ কলৰতছা।  

1. ব্যলি জীৱনৰ্ কলিমা  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ গুৰুত্ব আৰু মৰ্থাদা: 

এইতটা এতনকুৱা এটা গুৰুত্বপূণথ ব্াণী লৰ্তটা মুছলিমসকতি ৱৰ্ওঁতিাকৰ আজান, 
ইকামৰ্, ব্িৃৰ্া-লব্বৃ্লৰ্ৰ্ ব্লিষ্ঠ কন্ঠৰ্ ৱ াষণা কলৰ ৰ্াতক, এইতটা এতনকুৱা এটা 
কলিমা ৰ্াৰ ব্াতব্ প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ হহতছ আকাশ পৃলৰ্ৱী, সৃলষ্ট হহতছ সকতিা মাখিুকাৰ্। আৰু 
ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ ব্াতব্ আল্লাহ ৰ্াআিাই ৰু্তগ ৰু্তগ ৱপ্ৰৰণ কলৰতছ অসংখয নব্ী ও ৰাছুি 
আৰু অৱৰ্ীণথ কলৰতছ ঐশী লকৰ্াব্সমূহ,  প্ৰণয়ন কলৰতছ অসংখয লব্ধান। প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ 
কলৰতছ মীৰ্ান িগতৰ্ ব্যৱস্থা কলৰতছ পুংখানুপুঙ্খ লহচাপ লনকাচৰ, প্ৰস্তুৰ্ কলৰতছ জান্নাৰ্ 
আৰু জাহান্নাম। এই কলিমাক স্বীকাৰ আৰু অস্বীকাৰ কৰাৰ মাধযমতৰ্ই মানৱ 
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সম্প্ৰদায় ঈমানদাৰ আৰু কালফৰ এই দুই ভাগৰ্ লব্ভি হহতছ। এতৰ্তক সৃলষ্ট জগৰ্ৰ্ 
মানুহৰ কমথ, কমথৰ ফিাফি, পুৰষ্কাৰ অৰ্ব্া শালি সকতিা ব্স্তুতৰই উৎস হহতছ এই 
কলিমা। ইয়াৰ ব্াতব্ই উৎপলত্ত হহতছ সৃলষ্ট জগৰ্ৰ, এই সৰ্যৰ লভলত্ততৰ্ই আলখৰাৰ্ৰ 
প্ৰতনাত্তৰ আৰু ইয়াৰ লভলত্ততৰ্ই প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ হ’ব্ ৱছাৱাব্ আৰু শালি। এই কলিমাৰ 
ওপৰৰ্ লভলত্ত কলৰ প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ হহতছ মুছলিমসকিৰ লকব্িা আৰু এইতটাতৱই হহতছ 
মুছলিমসকিৰ জালৰ্ সত্তাৰ লভলত্ত-প্ৰিৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰলৰ্ষ্ঠাৰ ব্াতব্ই খাপৰ পৰা 
উলিওৱা হহতছ লজহাদৰ ৰ্তৰাৱাি।  

ব্ান্দাৰ ওপৰৰ্ এইতটাতৱই হহতছ আল্লাহৰ অলধকাৰ, এইতটাতৱই ইছিামৰ মূি 
ব্িব্য আৰু শালন্তৰ আব্াসৰ (জান্নাৰ্ৰ) চালব্কালঠ আৰু আলদ অন্ত সকতিাতৱই 
জব্াব্লদলহ হ’ব্ এই কলিমা সম্পতকথ।  

আল্লাতহ লকয়ামৰ্ৰ লদনা প্ৰতৰ্যক ব্যলিতকই প্ৰন কলৰব্, ৰু্লম কাৰ ইব্াদৰ্ 
কলৰলছিা? নব্ীসকিৰ আহ্বানৰ্ লকমানলখলন সঁহালৰ লদলছিা? এই দুটা প্ৰনৰ উত্তৰ 
লনলদয়া হিতক ৱকাতনা ব্যলিতয়ই ৰ্াৰ দুটা ভলৰ সামানযৰ্তমা আগুৱাব্ ৱনাৱালৰব্। আৰু 
প্ৰৰ্ম প্ৰনৰ সলঠক উত্তৰ হ’ব্ "  َاهللُ  إاِلَّ  إهِلَ  ال  "ক ভািদতৰ জালন ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ দান কৰা 
আৰু ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী কাজ কৰা। আৰু লিৰ্ীয় প্ৰনৰ উত্তৰ সলঠক হ’ব্ মুহাম্মদ 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক ৰাছুি লহচাতপ মালন ৱৰ্ওঁৰ লনতদথশৰ আনুগৰ্যৰ মাধযমৰ্। 
আৰু এই কলিমাই হহতছ কুফৰ আৰু ইছিামৰ মাজৰ্ পাৰ্থকয সৃলষ্টকাৰী। এইতটা হহতছ 
আল্লাহ ভীলৰ্ৰ কলিমা আৰু মজবু্ৰ্ অৱিম্বন।   

এই কলিমাই ইব্ৰাহীম আিাইলহচ ছািাম ৰালখ হৰ্ হগতছেঃ 

 [  ٢٨: الزخرف]﴾  ٢٨وََجَعلََها ََكَِمَۢة بَاقَِيٗة ِِف َعقِبِهِۦ لََعلَُّهۡم يَۡرِجُعوَن  ﴿

“আৰু এই ৱ াষণাক ৱৰ্ওঁ লচৰন্তন ব্াণীৰূতপ ৰালখ হৰ্ হগতছ ৱৰ্ওঁৰ উত্তৰসূৰীসকিৰ 
মাজৰ্, ৰ্াতৰ্ লসহঁতৰ্ উভলৰ্ আতহ।” ]ছুৰা আৰ্-ৰু্খৰুফ: ২৮[ 

এইতটাতৱই ৱসই কলিমা ৰ্াৰ সাক্ষয আল্লাহ ৰ্া‘আিাই লনতজই লনজৰ ব্াতব্ লদতছ, 
িগতৰ্ লফলৰিাসকি আৰু জ্ঞানী ব্যলিসকতিও সাক্ষয লদতছ। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِط  ََلٓ إَِلٰهَ ﴿
ُ
ۥ ََلٓ إَِلَٰه إَِلَّ ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ نَُّه

َ
ُ أ  ١٨إَِلَّ ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم  َشِهَد ٱَّللَّ

 [  ١٨: ال عمران]﴾ 
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“আল্লাতহ সাক্ষয লদতয় ৱৰ্, লনশ্চয় ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, আৰু 
লফলৰিাসকি িগতৰ্ জ্ঞানীসকতিও (এই সাক্ষয লদতয়); ৱৰ্ওঁ নযায়-নীলৰ্ৰ ওপৰৰ্ 
প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্। ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, (তৰ্ওঁ) পৰাক্ৰমশািী, 
প্ৰজ্ঞাময়।’’ (ছুৰা আতি ইমৰান, ১৮)  

এই কলিমাই ইখিাছ ৰ্ৰ্া সৰ্যলনষ্ঠাৰ ব্াণী, এইতটাতৱই সৰ্যৰ সাক্ষয আৰু ৰ্াৰ দাৱাৰ্ 
িগতৰ্ লশ্বকথৰ হসতৰ্ সম্পকথ লছন্ন কৰাৰ ব্াণী আৰু এই ব্াতব্ই সৃলষ্টজগৰ্ক সৃলষ্ট কৰা 
হহতছ। ৱৰ্তন আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

نَس إَِلَّ ِِلَۡعُبُدوِن  ﴿ نَّ َوٱۡۡلِ  [  ٥٦: اذلاريات]﴾  ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ
“মই লজন আৰু মানুহক ৱকৱি এই ব্াতব্ই সৃলষ্ট কলৰতছা ৱৰ্, লসহঁৰ্ ৱকৱি ৱমাতৰই 
ইব্াদৰ্ কলৰব্।” (ছুৰা আৰ্-ৰ্ালৰয়াৰ্-৫৬)  

এই কলিমা প্ৰচাৰৰ ব্াতব্ আল্লাতহ সকতিা ৰাছুি আৰু ঐশী লকৰ্াব্সমূহ অৱৰ্ীণথ 
কলৰতছ, ৱৰ্ওঁ হকতছেঃ 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن  ﴿
َ
ٓ أ نَُّهۥ ََلٓ إَِلَٰه إَِلَّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِلَّ نُوِِحٓ إَِِلۡهِ أ

َ
 [  ٢٥ :االنبياء]﴾  ٢٥َوَمآ أ

“আৰু ৱৰ্ামাৰ পূতব্থ আলম লৰ্ ৰাছুিতকই ৱপ্ৰৰণ কলৰতছা ৱৰ্ওঁৰ ওচৰৰ্ এইতটাতৱই 
অহী কলৰতছা ৱৰ্, ‘ৱমাৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, ৱসতয় ৱৰ্ামাতিাতক 
ৱকৱি ৱমাতৰই ইব্াদৰ্ কৰা’’। (ছুৰা আি-আলম্বয়া, আয়াৰ্ ২৫) 

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ 

ۥ ََلٓ إَِلٰ  ﴿ نَُّه
َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ
َ
ۦٓ أ ِ ٰ َمن يََشآءُ ِمۡن ِعَبادِه ۦ لََعَ ِ ۡمرِه

َ
وِح ِمۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ نَا۠ فَٱتَُّقوِن ُيَن 

َ
ٓ أ  ٢َه إَِلَّ

 [  ٢: انلحل]﴾ 
“ৱৰ্ওঁ লনজ ব্ান্দাসকিৰ মাজৰ্ ৰ্াৰ প্ৰলৰ্ ইচ্ছা লনজ লনতদথশৰ্ ৰূহ (অহীসহ লফলৰিা) 
ৱপ্ৰৰণ কতৰ এই বু্লি ৱৰ্, ৱৰ্ামাতিাতক সৰ্কথ কৰা, মই লব্তন আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ 
নাই; ৱসতয় ৱৰ্ামাতিাতক ৱমাৰ ৰ্াক্বৱা অৱিম্বন কৰা”। (আন-নাহি-২) 

ইব্তন ওৱাইনা ৰালহমাহুল্লাতহ হকতছেঃ “ব্ান্দাৰ ওপৰৰ্ আল্লাহ ৰ্া‘আিাৰ 
আটাইৰ্লক প্ৰধান আৰু ডাঙৰ লনয়ামৰ্ হহতছ ৱৰ্ওঁ ৱৰ্ওঁতিাক"  َاهللُ  إاِلَّ  إهِلَ  ال " ৱৰ্ওঁ এই 
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একত্বব্াদৰ হসতৰ্ পলৰচয় কলৰ লদতছ। পৃলৰ্ৱীৰ্ লপয়াহঁৰ্ কাৰ্ৰ ৰৃ্ষ্ণাৰু্ৰ এজন 
মানুহৰ ওচৰৰ্ শীৰ্ি পানীৰ লৰ্ মূিয, আলখৰাৰ্ৰ্ জান্নাৰ্ব্াসীৰ ব্াতব্ এই কলিমা 
ৰ্দ্ৰুপ’’1। 

ইয়াৰ ব্ালহতৰ লৰ্ ব্যলি এই কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ লস ৰ্াৰ সম্পদ আৰু জীৱনৰ 
লনৰাপত্তা গ্ৰহণ কলৰতি। আৰু লৰ্ ব্যলি ৱসয়া অস্বীকাৰ কলৰব্ লস ৰ্াৰ জীৱন আৰু 
সম্পদৰ লনৰাপত্তা ৱহৰুৱাব্।   

ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ  

بَُد َمنأ ُدوِن اهللِ ، اَل إهَِلَ إاِلَّ اهللُ : َمنأ قَاَل »  «وَِحَسابُُه لََعَ اهللِ ، وََدُمهُ ، َحُرَم َماهُلُ ، َوَكَفَر بَِما ُيعأ

“লৰ্ ব্যলিতয় ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰতি আৰু আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন 
সকতিা উপাসযক অস্বীকাৰ কলৰতি, ৰ্াৰ ধন-সম্পদ আৰু জীৱন লনৰাপদ হ’ি আৰু 
ৰ্াৰ কৃৰ্কমথৰ লহচাপ লনকাচ আল্লাহৰ ওপৰৰ্। ]মুছলিম:২৩[  

এজন কালফৰক ইছিামৰ প্ৰলৰ্ আহ্বানৰ ব্াতব্ প্ৰৰ্তমই এই কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ লব্চৰা 
হয়। নব্ী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ৱৰ্লৰ্য়া মু‘আৰ্ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুক য়ামানলি 
ইছিামৰ দাৱাৰ্ৰ ব্াতব্ ৱপ্ৰৰণ কলৰলছি ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ওঁক হকলছিেঃ  

ِل الأِكتَاِب » هأ
َ
ًما ِمنأ أ ِِت قَوأ

أ
نَّ اَل إهَِلَ إاِلَّ اهللُ ، إِنََّك تَأ

َ
 «فَادأُعُهمأ إََِل َشَهاَدِة أ

ৰু্লম আহতি লকৰ্াব্ৰ ওচৰলি হগ আছা, এতৰ্তক সব্থপ্ৰৰ্ম লসহঁৰ্ক ‘‘িা ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহ’’ৰ সাক্ষয দান কৰাৰ ব্াতব্ আহ্বান কলৰব্া। (বু্খাৰী: ৪৩৪৭; মুছলিম: ১৯) 

লপ্ৰয় পাঠকসকি! এলৰ্য়া লচন্তা কৰক, িীনৰ দৃলষ্টৰ্ এই কলিমাৰ স্থান ৱকান 
পৰ্থায়ৰ্ আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব লকমান। এই ব্াতব্ই ব্ান্দাৰ প্ৰৰ্ম কাম হহতছ এই কলিমাৰ 
স্বীকৃলৰ্ দান কৰা; লকয়তনা ই হহতছ সকতিা কমথৰ মূি লভলত্ত। 

 :ৰ ফজীিৰ্ الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله  .2
এই কলিমাৰ ব্হুতৰ্া ফজীিৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ আৰু আল্লাহৰ ওচৰৰ্ ইয়াৰ লব্তশষ 

মৰ্থাদা আতছ।  

                                                           
1 ইব্তন ৰজব্, কালিমাৰু্ি ইখিাছ, পৃ. ৫২-৫৩।  
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ৰ্াৰ মাজৰ্ লব্তশষভাতৱ উতল্লখতৰ্াগয: 

 লৰ্ ব্যলিতয় সৰ্যলনষ্ঠভাতৱ এই কলিমা পাঠ কলৰব্ আল্লাতহ ৰ্াক জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ 
কৰাব্। আৰু লৰ্ ব্যলি লমছালক এই কলিমা পাঠ কলৰব্ ৱৰ্তন্ত ই পৃলৰ্ৱী ৰ্াৰ 
জীৱন আৰু সম্পদৰ লহফাজৰ্ কলৰব্ লঠক, লকন্তু লস ইয়াৰ লহচাপ লনকাচ আল্লাহৰ 
ওচৰৰ্ লদব্ িালগব্।  

 এইতটা এটা সংলক্ষপ্ত ব্াকয, ৱকইলটমান ব্ণথ আৰু শব্দৰ সমাতৰাহ মাত্ৰ, উচ্চাৰণ 
কতৰাতৰ্ও অলৰ্ সহজ লকন্তু লকয়ামৰ্ৰ লদনা মীৰ্ানৰ ৰু্িাচনীৰ্ হ’ব্ ব্ৰ গধূৰ।  

ইব্তন লহব্বান আৰু হালকতম আবু্ ছা‘ঈদ খুদৰী ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহু)ৰ পৰা ব্ণথনা 
কলৰতছ, ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ  

اهلل قَاَل ُك ِعبَادك قَاَل ُموََس يَا رب َعلمِِن َشيأئا أذكرك وأدعوك بِِه قَاَل يَا ُموََس قل اَل إهَِل إاِلَّ »
بع واعمرهن َمَوات السَّ ن السَّ

َ
بع يِف كفة َواَل إهَِل إاِلَّ  َيُقولُوَن َهَذا قَاَل يَا ُموََس لَو أ ِي واْلرضيني السَّ َغْيأ

 «اهلل بِهن اَل إهَِل إاِلَّ اهلل يِف كفة َمالَتأ 

“মূছা ‘আিাইলহচ ছািাতম এব্াৰ আল্লাহ ৰ্া‘আিাক ক’ৱি, “ৱহ ৰব্, ৱমাক এতনকুৱা 
লকব্া এটা লশক্ষা লদয়ক লৰ্তটাৰ িাৰা মই আতপানাক স্মৰণ কলৰম আৰু আতপানাক 
আহ্বান কলৰম’। আল্লাতহ ক’ৱি, ‘ৱহ মূছা! ৱকাৱা, " ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل"। মূছা ‘আিাইলহচ 

ছািাতম ক’ৱি, ‘এইতটা ৱদখুন আতপানাৰ সকতিা ব্ান্দাই কয়’। আল্লাহৱ  ক’ৱি, ‘ৱহ 
মূছা! মই ব্যৰ্ীৰ্ সপ্তাকাশ আৰু ইয়াৰ মাজৰ্ অৱস্থানকাৰী সকতিা ব্স্তু আৰু সপ্ত 
পৃলৰ্ৱী ৰ্লদ এটা পাল্লাৰ্ ৰখা হয় আৰু "  ُاَل إهِلَ إاِلَّ اهلل"ক এটা পাল্লাৰ্ ৰখা হয় 
ৱৰ্তনহ’ৱি ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ পাল্লা ভাৰী হ’ব্”। (হালকতম হকতছেঃ হালদছতটা 
ছহীহ)।2 
এতৰ্তক এই হাদীছৰ মাধযমৰ্ প্ৰমাণ ৱপাৱা গ’ি ৱৰ্, িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ হহতছ, 
আটাইৰ্লক উত্তম লৰ্লকৰ ব্া স্মৰণ। 
আবু্দল্লাহ ইব্তন ওমৰ ৰালিয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ব্লণথৰ্, ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
অছাল্লাতম হকতছ, সব্াতৰ্ালক উত্তম দুআ আৰাফাৰ্ লদৱসৰ দুআ আৰু সব্াতৰ্ালক উত্তম 
কৰ্া লৰ্তটা মই আৰু ৱমাৰ পূব্থৱৰ্থী নব্ীসকতি হকতছ, ৱসয়া হহতছ, 

                                                           
2 হালকম (১/৫২৮); ইব্তন লহব্বান, হাদীছ নং (২৩২৪) মাৱালৰদ।  
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ٍء قَِديأر  )  ُد َو ُهَو لََعَ ُُكِّ ََشأ يأَك هَلُ ، هَلُ الـُمـلأُك َو هَلُ احلَمأ َدُه اَل َُشِ  )اَل إهَِل إاِلَّ اهلُل وَحأ

“আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই, ৱৰ্ওঁৰ ৱকাতনা অংশীদাৰ নাই। ৰাজত্ব 
একমাত্ৰ ৱৰ্ওঁতৰই আৰু প্ৰশংসাও ৱকৱি ৱৰ্ওঁৰ ব্াতব্ই, ৱৰ্ওঁ সকতিা ব্স্তু ওপৰৰ্ 
ক্ষমৰ্াব্ান’’।3 

 এই কলিমা ৱৰ্ সকতিাৰ্লক ৱব্লছ গুৰুত্বপূণথ আৰু গধূৰ ৰ্াৰ আৰু এটা প্ৰমাণ 
হহতছ, আবু্দল্লাহ ইব্তন ‘আমৰ ৰালিয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ব্লণথৰ্ এটা হাদীছ, ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ  

َم الِقيَاَمِة َفيَنأُشُ » ِِت لََعَ رُُءوِس اخلًََلئِِق يَوأ مَّ
ُ
َ َسيَُخلُِّص رَُجًًل ِمنأ أ ِعنَي ِسِجًلا  إِنَّ اَّللَّ َعًة َوتِسأ َعلَيأِه تِسأ

، ُثمَّ َيُقوُل  ُتنأِكُر ِمنأ َهَذا : ُُكُّ ِسِجلٍّ ِمثأُل َمدِّ ابَلََصِ
َ
َظلََمَك َكتَبَِِت احلَافُِظوَن؟ َفيَُقوُل أ

َ
، اَل يَا رَبِّ : َشيأئًا؟ أ

؟ َفيَُقوُل : َفيَُقوُل  ر  فَلََك ُعذأ
َ
َم، فَإِنَُّه اَل ُظلأَم ، بَََل إِنَّ لََك ِعنأَدنَا َحَسنَةً : َفيَُقوُل ، اَل يَا رَبِّ : أ َعلَيأَك ايلَوأ

ُرُج بَِطاقَة  ِفيَها نأ اَل : َفتَخأ
َ
َهُد أ شأ

َ
ًدا أ نَّ ُُمَمَّ

َ
َهُد أ شأ

َ
ُ َوأ ُُضأ َوزأنََك : َعبأُدهُ َورَُسوهُلُ، َفيَُقوُل  إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ ، احأ

ِت، َفَقاَل يَا رَبِّ َما َهِذهِ ابِلَطاقَُة َمَع َهِذهِ : َفيَُقوُل  ِجًلَّ لَُم : السِّ ِجل»: قَاَل ، "إِنََّك اَل ُتظأ َ ََاُت يِف َفتُوَضُع السِّ
ٍة َوابلِ  ء   َطاقَةُ َكفَّ ِ ََشأ ِم اَّللَّ ُت َوَثُقلَِت ابِلَطاقَُة، فًََل َيثأُقُل َمَع اسأ ِجًلَّ ٍة، َفَطاَشِت السِّ  «يِف َكفَّ

“লকয়ামৰ্ৰ লদনা ৱমাৰ উম্মৰ্ৰ এজন ব্যলিক সকতিা মানুহৰ সনু্মখৰ্ মাৰ্া হ’ব্, ৰ্াৰ 
সনু্মখৰ্ লনৰালনব্বইটা (পাপ কমথৰ) লনব্ন্ধ পুলৰ্ ৰখা হ’ব্ আৰু এতকাটা পুলৰ্ৰ পলৰলধ 
হ’ব্ চকুদৃলষ্টৰ সীমাতৰখাৰ সমান। ইয়াৰ লপছৰ্ ৰ্াক ৱকাৱা হ’ব্, ‘এই লনব্ন্ধ পুলৰ্ৰ্ লৰ্ 
লিলপব্দ্ধ হহতছ ৱসইতব্াৰ ৰু্লম অস্বীকাৰ কৰাতন’? উত্তৰৰ্ ৱসই ব্যলিতয় ক’ব্, ‘ৱহ ৰব্! 
মই ৱসইতব্াৰ অস্বীকাৰ নকতৰা’। ৰ্াৰ লপছৰ্ ৱকাৱা হ’ব্, ‘এই সম্পতকথ ৱৰ্ামাৰ ৱকাতনা 
আপলত্ত আতছ ৱনলক? অৰ্ব্া ইয়াৰ পলৰব্তৰ্থ ৱৰ্ামাৰ ৱকাতনা ৱনক আমি আতছ ৱনলক’? 
ৱৰ্লৰ্য়া লস ভীৰ্-সন্ত্ৰি অৱস্থাৰ্ ক’ব্, ‘নাই, এতকা নাই’। ৰ্াৰ লপছৰ্ ৰ্াক ৱকাৱা 
হ’ব্, ‘ৱমাৰ ওচৰৰ্ ৱৰ্ামাৰ এটা পুণয আতছ আৰু ৱৰ্ামাৰ ওপৰৰ্ ৱকাতনা প্ৰকাৰ 
অৰ্যাচাৰ কৰা নহ’ব্’, ফিৰ্ ৰ্াৰ ব্াতব্ এখন কাডথ উলিয়াই আনা হ’ব্, ৰ্াৰ্ লিখা 
ৰ্ালকব্,  

                                                           
3 লৰ্ৰলমজী, লকৰ্াবু্দ দাওৱাহ, হাদীছ নং-২৩২৪। 
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َهدُ "  شأ
َ
  أ

َ
هُلُ أ ًدا َعبأُدُه َو رَُسوأ نَّ ُُمَمَّ

َ
َهُد أ شأ

َ
 " نأ اَل إهِلَ إاِلَّ اهلُل َو أ

‘মই সাক্ষয লদওঁ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই িগতৰ্ মই আৰু 
সাক্ষয লদওঁ ৱৰ্, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ব্ান্দা আৰু ৱৰ্ওঁৰ 
ৰাছুি।’ ৱৰ্লৰ্য়া ৱসই ব্যলি লব্স্ময়ৰ হসতৰ্ ক’ব্, ‘ৱহ ৱমাৰ ৰব্! এইখন লক কাডথ, 
লৰ্তটা লনৰালনব্বইটা লনব্ন্ধ পুলৰ্ৰ সমৰু্িয’? ৱৰ্লৰ্য়া ৱকাৱা হ’ব্, ‘ৱৰ্ামাৰ ওপৰৰ্ 
অকতণা অনযায় কৰা নহ’ব্’। ৰ্াৰ লপছৰ্ ৱসই লনৰালনব্বইটা পুলৰ্ এটা পাল্লাৰ্ ৰখা 
হ’ব্ আৰু ৱসই কাডথখন আন এটা পাল্লাৰ্ ৰখা হ’ব্ ৱৰ্লৰ্য়া ৱসই পুলৰ্তব্াৰৰ ওজন 
কাডথখনৰ ৰু্িনাৰ্ অৰ্যন্ত নগণয হ’ব্ আৰু কাডথ ৰ্কা পাল্লাতটা ভাৰী হ’ব্।”4 

হালফজ ইব্তন ৰজব্ ৰালহমাহুল্লাতহ ৱৰ্ওঁৰ ‘‘কালিমাৰু্ি ইখিাছ’’ নামক গ্ৰন্থৰ্ এই 
মহামূিযব্ান কলিমাৰ আৰু ব্হুতৰ্া ফজীিৰ্ ব্ণথনা কলৰতছ আৰু প্ৰতৰ্যকতটাৰ সপতক্ষ 
দিীি-প্ৰমাণালদ উতল্লখ কলৰতছ। ৰ্াৰ মাজৰ্ আতছ, এই কলিমা হ’ব্ জান্নাৰ্ৰ মূিয, 
ৱকাতনা ব্যলিতয় জীৱনৰ ৱশষ মূহুৰ্থতৰ্া ৰ্লদ এই কলিমা পাঠ কলৰ মৃৰু্যব্ৰণ কতৰ লস 
জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ কলৰব্, এইতটাতৱই জাহান্নামৰ পৰা মুলিৰ একমাত্ৰ পৰ্ আৰু 
আল্লাহৰ ক্ষমা লনলশ্চৰ্ কৰাৰ মাধযম, সকতিা ধৰণৰ পূণয কমথসমূহৰ মাজৰ্ এই 
কলিমাই ৱেষ্ঠ, ই পাপ পলিিৰ্াক দূৰীভূৰ্ কতৰ, হৃদয় মনৰ্ ঈমানৰ লৰ্ লনলশ্চহ্ন হহ 
ৰ্ায় এই কলিমাই ৱসইতব্াৰক সজীৱ কতৰ, স্তুপকৃৰ্ পাপ-ৰালশ সম্বলিৰ্ ব্ািাম 
গ্ৰন্থতব্াৰৰ ওপৰৰ্ এই কলিমা ভাৰী হ’ব্। আল্লাহক ৱপাৱাৰ পৰ্ৰ্ লৰ্মানতব্াৰ 
প্ৰলৰ্ব্ন্ধকৰ্া আতছ ৱসই সকতিাতব্াৰতক এই কলিমাই লছন্ন-লভন্ন কলৰ আল্লাহৰ ওচৰৰ্ 
ৱপৌঁচাই লদব্। এই কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ দানকাৰীক আল্লাতহ সৰ্যালয়ৰ্ কলৰব্। নব্ীসকিৰ 
কৰ্াৰ মাজৰ্ এইতটাতৱই হহতছ আটাইৰ্লক উত্তম কৰ্া, এইতটাতৱই হহতছ সব্াতৰ্ালক 
উত্তম আমি, আৰু এইতটাতৱই হহতছ এতনকুৱা আমি লৰ্তটা ব্হুগুণ ব্লধথৰ্ হয়। এইতটা 
দাস মুলি কৰাৰ সমৰু্িয। চয়ৰ্ানৰ পৰা লহফাজৰ্কাৰী। কব্ৰ আৰু হাছৰৰ 
লব্ভীলষকাময় অৱস্থাৰ লনৰাপত্তা দানকাৰী। কব্ৰৰ পৰা উঠাৰ লপছৰ্ এই কলিমাই হ’ব্ 
মুলমনসকিৰ ৱলাগান। 

                                                           
4 জাতম‘ আৰ্ লৰ্ৰলমজী, হালদছ নং ২৬৩৯; আ্ি হালকম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬। 
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এই কলিমাৰ ফজীিৰ্ৰ মাজৰ্ আৰু এটা হহতছ, এই কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ দানকাৰীৰ 
ব্াতব্ জান্নাৰ্ৰ আঠ টা দুৱাৰ খুলি লদয়া হ’ব্ আৰু লস লনজ ইচ্ছামতৰ্ লৰ্তকাতনা 
দুৱাতৰতৰ প্ৰতৱশ কলৰব্ পালৰব্।  

এই কলিমাৰ আন এটা ফজীিৰ্ হহতছ, ইয়াৰ সাক্ষযদানকাৰীতয় ইয়াৰ দাব্ী 
অনুৰ্ায়ী প্ূণথভাতৱ আমি নকৰাৰ ফিৰ্ আৰু লব্লভন্ন অপৰাধৰ ফি স্বৰূতপ জাহান্নামৰ্ 
প্ৰতৱশ কলৰতিও অৱতশয ৱকাতনা এটা সময়ৰ্ জাহান্নামৰ পৰা মুলি িাভ কলৰব্।  

ইব্তন ৰজব্ ৰালহমাহুল্লাতহ ৱৰ্ওঁৰ উি পুলৰ্ৰ্ এই কলিমাৰ এইতব্াৰ ফজীিৰ্ 
ব্ণথনাৰ ব্াতব্ লৰ্ পলৰতচ্ছদ ৰচনা কলৰতছ এইতটা হহতছ ৰ্াৰ ব্ণথনা। ৱৰ্ওঁ এই 
ৱগাতটইতব্াৰ, দিীি প্ৰমাণালদসহ ব্ণথনা কলৰতছ।5  

3. এই কলিমাৰ ব্যকৰণগৰ্ আতিাচনা, ইয়াৰ িম্ভ আৰু চৰ্থসমূহ 
 এই কলিমাৰ ব্যকৰণগৰ্ আতিাচনা:  
লৰ্তহৰু্ ব্হুতৰ্া ব্াকযৰ অৰ্থ বু্জাতটা লনভথৰ কতৰ ৰ্াৰ ব্যকৰণগৰ্ আতিাচনাৰ ওপৰৰ্, 
ৱসতয় ওিামাতয় ৱকৰাতম " ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل"  এই ব্াকযৰ ব্যকৰণগৰ্ আতিাচনাৰ প্ৰলৰ্ 

ৱৰ্ওঁতিাকৰ দৃলষ্ট লনব্ন্ধ কলৰতছ আৰু ৱৰ্ওঁতিাতক হকতছ ৱৰ্, এই ব্াকযৰ্ "ال"  শব্দতটা 

‘নালফয়া লিি লজনছ’ (সমতগাত্ৰীয় অৰ্থ লনলষদ্ধকাৰী লনতষধসূচক ব্াকয) আৰু  ِهلإ  (ইিাহ) 

শব্দতটা ইয়াৰ ইলছম (উতেশয), মাব্লন আিাি ফাৰ্াহ্ (লৰ্তটা সব্থাৱস্থাতৰ্ই ফাৰ্াহ ব্া 
ৰ্ব্ৰ লব্লশষ্ট হয়)। আৰু ইয়াৰ খব্ৰতটা (লব্তধয়তটা) ইয়াৰ্ উহয, ৱসইতটা হহতছ قح  

শব্দ। অৰ্থাৎ ৱকাতনা হক ব্া সৰ্য ইিাহ নাই।  ُإاِلَّ اهلل হহতছ খব্ৰ, (লব্তধয়) লৰ্তটা 
মাৰফু (তপচ ৱহাৱাৰ স্থানৰ্; কাৰণ ৱসয়া) "حق" শব্দৰ পৰা ইছতৰ্ছনা ব্া লভন্ন। অৰ্থাৎ 
আল্লাহৰ ব্ালহতৰ হক ব্া সৰ্য ইিাহ বু্লি ৱকাতনা নাই।  

 শব্দৰ অৰ্থ ‘‘মা‘বু্দ’’ আৰ ৱৰ্ওঁ হহতছ ৱসই সত্তা লৰ্ সত্তাৰ প্ৰলৰ্ কিযাণৰ আশাৰ্ "إهِلَ "

আৰু অকিযাণৰ পৰা ব্চাৰ ব্াতব্ হৃদয়ৰ আসলি সৃলষ্ট হয় আৰু মতন ৰ্াৰ উপাসনা 
কতৰ।  

ইয়াৰ্ ৱকাতনাব্াই ৰ্লদ ভাতৱ ৱৰ্, উি খব্ৰতটা হহতছ ‘‘মাউজুদুন’’ ব্া ‘‘মা‘বু্দুন’’ অৰ্ব্া 
এই ধৰণৰ ৱকাতনা শব্দ, ৱৰ্তন্ত ৱসইতটা হ’ব্ অৰ্যন্ত ভুি। কাৰণ ব্ািৱ এই ৱৰ্, 

                                                           
5 ইব্তন ৰজব্, কালিমাৰু্ি ইখিাছ, পৃ. ৫৪-৬৬।  
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আল্লাহৰ ব্ালহতৰ ব্হুতৰ্া মা‘বু্দ লব্দযমান আতছ ৱৰ্তন মূলৰ্থ, মাজাৰ ইৰ্যালদ। লকন্তু 
আল্লাহ হহতছ সৰ্য মাবু্দ, আৰু ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ আন লৰ্মান মা‘বু্দ আতছ ব্া আন 
লৰ্তব্াৰৰ ইব্াদৰ্ কৰা হয় ৱসয়া হহতছ অসৰ্য আৰু ভ্ৰান্ত। আৰু এইতটাতৱই হহতছ "  َال
  ৰ নহয় ৱব্াধক আৰু হয়তব্াধক এই দুই িম্ভৰ মূি দাব্ী। " إهَِل إاِلَّ اهللُ 

  :এই কলিমাৰ ৰুকনসমূহ الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله  

এই কলিমাৰ আতছ দুটা িম্ভ ব্া ৰুকন। ৰ্াতৰ প্ৰৰ্ম ৰুকনতটা হহতছ নহয়তব্াধক 
আৰু আনতটা হহতছ হয়তব্াধক। 

নহয়তব্াধক কৰ্াতটাৰ অৰ্থ হহতছ, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ সকতিা ব্স্তুৰ ইব্াদৰ্ক অস্বীকাৰ 
কৰা, আৰু হয়তব্াধক কৰ্াতটাৰ অৰ্থ হহতছ একমাত্ৰ আল্লাতহই সৰ্য মা‘বু্দ। আৰু 
মুশ্বলৰকলব্িাতক আল্লাহৰ ব্ালহতৰ লৰ্তব্াৰ মা‘বু্দৰ উপাসনা কতৰ ৱসই সকতিাতব্াৰ 
হহতছ ব্ালৰ্ি আৰু ব্াতনাৱাট মা‘বু্দ। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

َ ُهَو ٱۡلَعِِلُّ ٱۡلكَ ﴿ نَّ ٱَّللَّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَبِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نَّ ٱَّللَّ

َ
﴾  ٦٢برُِي َذٰلَِك بِأ

 [  ٦٢: احلج]
“আৰু এই কাৰতণও ৱৰ্, লনশ্চয় আল্লাহ, ৱকৱি ৱৰ্তৱঁই সৰ্য আৰু ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ 
লসহঁতৰ্ লৰ্তব্াৰক আহ্বান কতৰ, ৱসই সকতিা অসৰ্য। লনশ্চয় আল্লাহ, ৱৰ্তৱঁই সুউচ্চ, 
সুমহান”। (আি হাজ্জ-৬২) 

ইমাম ইব্নুি কাইলয়যতম হকতছেঃ ‘‘আল্লাহ ৰ্া‘আিা ইিাহ ব্া মাবু্দ’’ এই কৰ্াৰ্লক 
‘‘আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য মাবু্দ নাই’’ এই ব্াকযতটা আল্লাহৰ উিুলহয়াৰ্ 
প্ৰলৰ্ষ্ঠাৰ ব্াতব্ অলধক মজবু্ৰ্ দিীি; লকয়তনা ‘‘আল্লাহ ইিাহ’’ এই কৰ্াৰ িাৰা আন 
আন লৰ্মান ভ্ৰান্ত ইিাহ আতছ ৱসইতব্াৰৰ ইিাহ ব্া মা‘বু্দ ৱহাৱাক অস্বীকাৰ কৰা 
নুবু্জায়। আনহাতৰ্ ‘‘আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই’’ এই ব্াকযতটাতৱ 
উিুলহয়যাৰ্ক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ব্াতব্ সীমাব্দ্ধ কলৰ লদতয় আৰু আন আন সকতিা 
ব্ালৰ্ি ইিাহক অস্বীকাৰ কতৰ। লকছুমান ৱিাতক চৰম ভুিব্শৰ্েঃ হক ৰ্াতক ৱৰ্, 
‘‘ইিাহ’’ শব্দৰ অৰ্থ “সৃলষ্ট কৰাৰ ক্ষমৰ্াৰ অলধকাৰী।” 

শ্বাইখ ছুিাইমান ইব্ন আবু্দল্লাতহ ৱৰ্ওঁৰ লকৰ্াবু্ৰ্ ৰ্াওহীদৰ ব্যাখযাৰ্ হকতছেঃ ‘‘ইিাহ 
আৰু উিুলহয়যাৰ্ৰ’’ অৰ্থ স্পষ্ট হ’ি, (অৰ্থাৎ ৱসয়া হহতছ মা‘বু্দ ব্া উপাসয) লকন্তু 
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ৱকাতনাব্াই ৰ্লদ কয় ৱৰ্, “ইিাহ” শব্দৰ অৰ্থ হহতছ, সৃলষ্ট কৰাৰ ক্ষমৰ্াৰ অলধকাৰী” ব্া 
অনুৰূপ ৱকাতনা কৰ্া, ৱৰ্লৰ্য়া ৰ্াৰ উত্তৰৰ্ লক ৱকাৱা হ’ব্?  

দৰাচিতৰ্ এই প্ৰনৰ উত্তৰৰ দুটা পৰ্থায় আতছ, প্ৰৰ্মেঃ এইতটা এটা উদ্ভট, অজ্ঞৰ্াপ্ৰসূৰ্ 
কৰ্া। এই ধৰণৰ কৰ্া লব্দ‘আৰ্ী ব্যলিসকতিই হক ৰ্াতক, ৱকাতনা লব্জ্ঞ আলিম ব্া 
আৰব্ী ভাষালব্দসকতি ‘‘ইিাহ’’ শব্দৰ এই ধৰণৰ অৰ্থ কলৰতছ বু্লি ৱকাতনাব্াই কব্ 
ৱনাৱালৰব্ ব্ৰং ৱৰ্ওঁতিাতক এই শব্দৰ ৱসইতটা অৰ্থতহ কলৰতছ লৰ্তটা আলম পূতব্থ 
আতিাচনা কলৰতিা6। এতৰ্তক, এই লখলনতৰ্ এই ধৰণৰ ব্যাখযা ভুি বু্লি প্ৰমালণৰ্ হ’ি। 

লিৰ্ীয়েঃ ক্ষতন্তকৰ ব্াতব্ এই অৰ্থক মালন িতিও এতনও ‘‘সৰ্য ইিাহ’’ লৰ্জন হ’ব্ 
ৱৰ্ওঁৰ ব্াতব্ সৃলষ্ট কৰাৰ গুণাৱিী একান্তই অপলৰহাৰ্থ, এতৰ্তক ‘‘ইিাহ’’ ৱহাৱাৰ ব্াতব্ 
সৃলষ্ট কৰাৰ সালব্থক ৱৰ্াগযৰ্া ৰ্কাতৰ্া এতনও ৰ্াৰ িগৰ্ জলড়ৰ্, আৰু লৰ্তকাতনা ব্স্তু 
সৃলষ্ট কলৰব্লি অক্ষম লস ৱদখুন ‘‘ইিাহ’’ হ’ব্ই ৱনাৱাতৰ, ৰ্লদও ৰ্াক ইিাহ ৰূতপ 
ৱকাতনাব্াই অলভলহৰ্ নকৰক লকয়। এতৰ্তক ৱকাতনাব্াই ৰ্লদ ‘ইিাহ’ৰ িাৰা ‘সৃলষ্ট 
কলৰব্লি সমৰ্থ’ এইতটা বু্লজতছ ৱৰ্তন্ত ভালব্ৱ িালগব্ ৱৰ্ওঁ এইতটাতৱই উতেশয হিতছ 
ৱৰ্, লৰ্জন ইিাহ ব্া মা‘বু্দ হ’ব্ ৱৰ্ওঁৰ মাজৰ্ এই ব্াধযৰ্ামূিক ক্ষমৰ্াতটা ৰ্ালকব্ 
িালগব্। ৰ্াৰ উতেশয এইতটা নহয় ৱৰ্, ‘ইিাহ’ ৱব্াতিাতৰ্ ‘নৰু্নলক সৃলষ্ট কলৰব্লি 
সমৰ্থ’ এই লখলন লব্শ্বাসৰ মাধযমৰ্ ৱকাতনা ব্যলিৰ ইছিামৰ গলিৰ্ প্ৰতৱশৰ ব্াতব্ ৰ্তৰ্ষ্ট 
হ’ব্ অৰ্ব্া এইলখলন কৰ্া লকয়ামৰ্ৰ লদনা জান্নাৰ্ িাভৰ ব্াতব্ও ৰ্তৰ্ষ্ট হ’ব্। ৰ্লদ 
এইলখলন লব্শ্বাতসই ৰ্তৰ্ষ্ট হ’ৱিতহঁতৰ্ন ৱৰ্তনহ’ৱি আৰব্ৰ কালফৰ সকতিও মুছলিম 
বু্লি গণয হ’ৱিতহঁতৰ্ন। ৱসতয় এই ৰু্গৰ ৱকাতনা ৱিখতক ৰ্লদ ‘‘ইিাহ’’ শব্দৰ এই অৰ্থই 
কলৰতছ ৱৰ্তনহ’ৱি ৰ্াক ভ্ৰান্ত বু্লিতহ ৱকাৱা হ’ব্ িগতৰ্ ৱকাৰআন হাদীছৰ জ্ঞানগভথ 
দিীিৰ িাৰা ইয়াৰ প্ৰলৰ্ব্াদ কৰাও একান্ত প্ৰতয়াজন।7              

 ৰ চৰ্থসমূহেঃ الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله  

                                                           
6 চাওঁক, িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ৰুকনৰ ব্ণথনা।   
7 ৰ্াইছীৰুি আৰ্ীলৰ্ি হামীদ পৃ. ৮০।  
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এই পলৱত্ৰ কলিমাৰ সাৰ্টা8 চৰ্থ পূৰণ নকৰালিতক ইয়াৰ ৱমৌলখক উচ্চাৰণ ৱকাতনা 
কামৰ্ নালহব্।  

প্ৰৰ্ম চৰ্থ: এই কলিমাৰ নহয়তব্াধক আৰু হয়তব্াধক দুটা অংশৰ অৰ্থ সম্পতকথ 
পলৰপূণথ জ্ঞান ৰ্কা প্ৰতয়াজন। অৰ্থ আৰু উতেশয নুবু্লজ ৱকৱিমাত্ৰ মুতখতৰ এই কলিমা 
উচ্চাৰণ কৰাৰ মাজৰ্ ৱকাতনা িাভ নাই। লকয়তনা ৱসই ৱক্ষত্ৰৰ্ ৱসই ব্যলি এই 
কলিমাৰ মমথৰ ওপৰৰ্ ঈমান আলনব্লি সক্ষম নহ’ব্। আৰু ৱৰ্লৰ্য়া ৱসই ব্যলিৰ 
উদাহৰণ হ’ব্ ৱসই ৱিাকৰ দতৰ লৰ্জতন এতনকুৱা এটা অপলৰলচৰ্ ভাষাৰ্ কৰ্া ৱকাৱা 
আৰম্ভ কলৰতি লৰ্ ভাষা সম্পতকথ ৰ্াৰ সামানযৰ্ম জ্ঞানও নাই।  

লিৰ্ীয় চৰ্থ: ইয়াকীন ব্া দৃঢ় প্ৰৰ্যয়। অৰ্থাৎ এই কলিমাৰ মাধযমৰ্ লৰ্ কৰ্াৰ 
স্বীকৃলৰ্ দান কৰা হ’ি ৰ্াৰ্ সামানযৰ্তমা সতন্ধহ ৱপাষণ কৰা নচলিব্।  

ৰৃ্ৰ্ীয় চৰ্থ: ৱসই ইখিাছ ব্া লনষ্ঠা, লৰ্তটা  ُالَ إهِلَ إاِلَّ اهلل ৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী ৱসই ব্যলিক 
লশ্বকথৰ পৰা মুি ৰালখব্। 

চৰু্ৰ্থ চৰ্থ: এই কলিমাৰ পাঠকাৰী সৰ্যব্াদী হ’ব্ িালগব্, লৰ্ সৰ্যব্াদীৰ্াই ৰ্াক 
মুনালফকী আচৰণৰ পৰা লব্ৰৰ্ ৰালখব্। মুনালফকসকতিও  َاهللُ  إاِلَّ  إهِلَ  ال  এই কলিমা 
ৱমৌলখকভাতৱ উচ্চাৰণ কতৰ, লকন্তু ইয়াৰ লনগূঢ় ৰ্ত্ত্ব আৰু প্ৰকৃৰ্ অৰ্থৰ্ লসহঁৰ্ লব্শ্বাসী 
নহয়। 

পঞ্চম চৰ্থ: মুহাব্বৰ্। অৰ্থাৎ মুনাতফকী আচৰণ এলৰ এই কলিমাক সানন্দলচতত্ত 
গ্ৰহণ কলৰব্ িালগব্ আৰু ভাি পাব্ িালগব্।  

ষষ্ট চৰ্থ: আনুগৰ্য কৰা। এই কলিমাৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী ৰ্াৰ হকসমূহ আদায় কৰা, 
আৰু ৱসয়া হহতছ আল্লাহৰ ব্াতব্ লনষ্ঠা আৰু ৱৰ্ওঁৰ সন্তুলষ্ট িাভৰ ব্াতব্ ফৰজ ওৱালজব্ 
কাজসমূহ পািন কৰা।  

                                                           
8 লকছুমান আলিতম ইয়াৰ িগৰ্ অষ্টম চৰ্থ ৱৰ্াগ কলৰতছ, আৰু ৱসয়া হহতছ, ৰ্াগুৰ্ক অস্বীকাৰ কৰা।  
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সপ্তম চৰ্থ: আন্তলৰক ভাতৱ এই কলিমাক কবু্ি কৰা আৰু ইয়াৰ লপছৰ্ িীনৰ 
ৱকাতনা কমথক প্ৰৰ্যাখান কৰাৰ পৰা লনজতক লব্ৰৰ্ ৰখা9। অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ৰ্াৱৰ্ীয় 
আতদশ পািন কলৰব্ িালগব্ আৰু ৱৰ্ওঁৰ লনলষদ্ধ সকতিা কমথ পলৰহাৰ কলৰব্ িালগব্।   

এই চৰ্থসমূহ প্ৰখযাৰ্ আলিমসকতি ৱকাৰআন হাদীছৰ আতিাকতৰ্ই চয়ন কলৰতছ, 
এতৰ্তক এই কলিমা ৱকৱি মুতখতৰ উচ্চাৰণ কলৰতিই ৰ্তৰ্ষ্ট এতনকুৱা ধাৰণা লঠক 
নহয়।  

 এই কলিমাৰ অৰ্থ আৰু ৰ্াৰ দাব্ী الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله  .4

পূব্থৱৰ্থী আতিাচনাৰ পৰা এই কলিমাৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ উতেশয সম্পতকথ এই কৰ্া 
স্পষ্ট হ’ি ৱৰ্,  ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل ৰ অৰ্থ হহতছ, সৰ্য আৰু হক মাবু্দ বু্লিতি লৰ্ ইিাহক 

বু্জায় ৱৰ্ওঁ হহতছ একমাত্ৰ আল্লাহ, ৰ্াৰ ৱকাতনা অংশীদাৰ নাই আৰু ৱৰ্তৱঁই একমাত্ৰ 
ইব্াদৰ্ ৱপাৱাৰ অলধকাৰী। ৱসতয় এই মহান কলিমাৰ অৰ্থৰ্ এইতটাও অন্তভুথি ৱৰ্, 
ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ লৰ্মান মাবু্দ আতছ সকতিা অসৰ্য আৰু ব্ালৰ্ি, ৱসতয় লসহঁৰ্ ইব্াদৰ্ 
ৱপাৱাৰ অতৰ্াগয।  

এই ব্াতব্ই অলধকাংশ সময়ৰ্ আল্লাহ ৰ্া‘আিাৰ ইব্াদৰ্ৰ আতদশৰ িগৰ্ ৱৰ্ওঁৰ 
ব্ালহতৰ আন কাতৰা ইব্াদৰ্ কলৰব্লি লনতষধ কৰা সম্বলিৰ্ লনতদথশনা আলহতছ। লকয়তনা 
আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ৰ িগৰ্ আনক অংশীদাৰ কৰা হ’ৱি ৱসই ইব্াদৰ্ গ্ৰহণতৰ্াগয নহ’ব্। 
আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

َ َوََل تُۡۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي  ﴿  [  ٣٦: النساء]﴾ ا    ٗ ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ

“ৱৰ্ামাতিাতক আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কৰা, আৰু ৱৰ্ওঁৰ িগৰ্ আন কাতকা অংশীদাৰ স্থাপন 
নকলৰব্া।” (আন লনছা-৩৬) 

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ  

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلۡ ﴿ ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱَّللَّ ۡ ُعۡروَ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ ُ َسمِ ُوۡثََقٰ ََل ٱةِ ٱل يٌع َعلِيٌم نفَِصاَم لََها  َوٱَّللَّ
 [  ٢٥٦: ابلقرة]﴾  ٢٥٦

                                                           
9 ফাৰ্হুি মাজীদ, পৃ. ৯১।  
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“এতৰ্তক লৰ্তয় ৰ্াগুৰ্ক অস্বীকাৰ কলৰব্ আৰু আল্লাহৰ প্ৰলৰ্ ঈমান আলনব্ লস 
এতনকুৱা এডাি ৰছীৰ্ খামুলচ ধলৰতি লৰ্তটা ৱকলৰ্য়াও লব্লচ্ছন্ন নহ’ব্; আৰু আল্লাহ 
সব্থতোৰ্া, সব্থজ্ঞানী।” (আি ব্াকাৰাহ-২৫৬) 

ৱৰ্ওঁ আৰু হকতছেঃ  

َ وَ  ﴿   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ
َ
ةٖ رَُّسوَلا أ مَّ

ُ
ِ أ
ْ ٱۡجتَ َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُك  ُٰغوَت   نُِبوا  [  ٣٦: انلحل] ﴾ٱلطَّ

“আৰু অৱতশয আলম প্ৰতৰ্যক জালৰ্ৰ ওচৰতৰ্ই ৰাছুি পঠাইলছতিা এই লনতদথশ প্ৰদান 
কলৰ ৱৰ্, ৱৰ্ামাতিাতক আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কৰা আৰু ৰ্াগুৰ্ক পলৰহাৰ কৰা।” (আন 
নাহাি-৩৬) 

ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ  

بَُد َمنأ ُدوِن اهلِل، َحُرَم َماهُلُ،  بَِماَوَكَفَر ، اَل إهَِلَ إاِلَّ اهللُ : َمنأ قَاَل »  «وََدُمهُ ُيعأ

“লৰ্ ব্যলিতয় ক’ৱি, ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ 
নাই আৰু ৱৰ্ওঁ আল্লাহৰ ব্ালহতৰ সকতিা ব্স্তুৰ ইব্াদৰ্ক অস্বীকাৰ কলৰতি’ ৱৰ্ও ঁ
লনজৰ জীৱন আৰু সম্পদ আনৰ ব্াতব্ হাৰাম কলৰতি।”10 

 প্ৰতৰ্যক ৰাছুতিই লনজ জালৰ্ক হকতছেঃ 

ۥٓ  ﴿ ِۡن إَِلٍٰه َغرۡيُهُ َ َما لَُكم م   [  ٥٩: االعراف]﴾ ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ
“ৱৰ্ামাতিাতক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কৰা, ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ ৱৰ্ামাতিাকৰ আন 
ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই।” (আি-আ‘ৰাফ, ৫৯) ইয়াৰ ব্ালহতৰও এই সম্পতকথ আৰু 
প্ৰমাণালদ আতছ।  

ইব্তন ৰজতব্ হকতছেঃ কলিমাৰ এই অৰ্থ ব্ািব্ালয়ৰ্ হ’ব্ ৱৰ্লৰ্য়া, ৱৰ্লৰ্য়া ব্ান্দাতহ 
 ৰ স্বীকৃলৰ্ দান কৰাৰ লপছৰ্ এইতটা লব্শ্বাস কলৰব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ اَل إهَِل إاِلَّ اهللُ 

আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই আৰু মাবু্দ ৱহাৱাৰ একমাত্ৰ ৱৰ্াগয ৱসই সত্তা ৰ্াক ভয়-
ভীলৰ্, লব্নয়-ভািতপাৱা, আশা-ভৰসা সহকাতৰ আনুগৰ্য কৰা হয়, ৰ্াৰ ওচৰৰ্ প্ৰাৰ্থনা 

                                                           
10 মুছলিম লকৰ্াবু্ি ঈমান হাদীছ-নং ২৩। 
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কৰা হয়, ৰ্াৰ সমীপৰ্ দুআ কৰা হয় আৰু ৰ্াৰ অব্াধযৰ্াৰ পৰা লব্ৰৰ্ ৰ্কা হয়। 
আৰু এইতব্াৰ কমথ একমাত্ৰ মহান আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন কাতৰা ব্াতব্ প্ৰতৰ্াজয নহয়।  

এই ব্াতব্ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ৱৰ্লৰ্য়া মক্কাৰ কালফৰসকিক ক’ৱি, 
ৱৰ্ামাতিাতক ৱকাৱা,  ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل উত্তৰৰ্ লসহঁতৰ্ ক’ৱি, 

ٌء ُعَجاٞب  ﴿ ا  إِنَّ َهَٰذا لَََشۡ َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلٰٗها َوِٰحدا
َ
 [  ٥: ص]﴾  ٥أ

“এওঁ সকতিা ইিাহক ৱকৱি এজন ইিাহ ব্নাই হিতছ ৱনলক? লনশ্চয় এইতটা এটা 
অৰ্যাশ্চৰ্থ লব্ষয়!” (ছুৰা ৱছাৱাদ-৫) 

ইয়াৰ অৰ্থ হহতছ লসহঁতৰ্ বু্লজব্ পালৰতছ ৱৰ্, এই কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ মাতনই এলৰ্য়াৰ পৰা 
মূলৰ্থপূজা ব্ালৰ্ি কলৰব্ িালগব্ আৰু ইব্াদৰ্ একমাত্ৰ আল্লাহৰ ব্াতব্ই লনধথাৰণ কলৰব্ 
িালগব্। আৰু লসহঁতৰ্ ৱকলৰ্য়াও এতনাকুৱা কামনা নকতৰ। ৱসতয় ইয়াতৰ্ই প্ৰমালণৰ্ 
হ’ি ৱৰ্,  ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل ৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ দাব্ী হহতছ ইব্াদৰ্ক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ব্াতব্ 

লনলদথষ্ট কৰা আৰু আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন সকতিা উপাসযৰ ইব্াদৰ্ পলৰহাৰ কৰা।  

এই কাৰতণ ৱকাতনা ব্যলিতয় ৱৰ্লৰ্য়া কয়,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৱৰ্লৰ্য়া লস এই ৱ াষণাই প্ৰধান 

কতৰ ৱৰ্, ইব্াদৰ্ৰ একমাত্ৰ অলধকাৰী আল্লাহ ৰ্া‘আিা আৰু ৱৰ্ওঁৰ ব্ালহতৰ আনৰ 
ইব্াদৰ্ ৱৰ্তন, কব্ৰপূজা, পীৰপূজা ইৰ্যালদ সকতিাতব্াতৰই ব্ালৰ্ি। ইয়াৰ িাৰা 
কব্ৰপূজাৰী আৰু অনযানযসকতি লৰ্সকতি ভাতৱ ৱৰ্,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ অৰ্থ হহতছ ৱকৱি 

এই বু্লি স্বীকৃলৰ্ লদয়া ৱৰ্, আল্লাহৰ অলিত্ব আতছ, অৰ্ব্া ৱৰ্ওঁ সৃলষ্টকৰ্থা আৰু ৱৰ্ওঁ 
লকব্া উদ্ভাৱন কলৰব্লি সক্ষম ইয়াৰ ব্ালহতৰ আন এতকা নুবু্জায়, লসহঁৰ্ৰ এই সকতিা 
মৰ্ব্াদ ভ্ৰান্ত বু্লি প্ৰমালণৰ্ হ’ি।  

আনহাতৰ্ ব্হুতৰ্ ধাৰণা কতৰ ৱৰ্, কলিমা  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ অৰ্থ হহতছ ৱকৱি “হাতকলময়াহ 

ব্া হুকুমদাৰ্া-লব্ধানদাৰ্া অৰ্ব্া সাব্থতভৌমত্ব ৱকৱি আল্লাহৰ” আৰু ধাৰণা কতৰ ৱৰ্, 
লৰ্তয় ৰ্াৰ জীৱনৰ্ এই লব্শ্বাস কলৰতি, ৱকৱিমাত্ৰ ইয়াৰ িাৰা ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ 
ব্যাখযা কলৰতি, লস লনেঃচৰ্থ ৰ্াওহীদ প্ৰলৰ্ষ্ঠা কলৰতি, ইয়াৰ লপছৰ্ ৰ্লদ আল্লাহৰ ব্ালহতৰ 
আন কাতৰা পূজা-অচথনা কৰা হয় ব্া মৃৰ্ ব্যলিসকিৰ লব্ষতয় লব্শ্বাস কৰা হয় ৱৰ্, 
লসহঁৰ্ৰ নামৰ্ মান্নৰ্, কুৰব্ানী আৰু ৱভট প্ৰদান কৰাৰ মাধযমৰ্ ৱৰ্ওঁৰ হনকটয িাভ 
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কৰা সম্ভৱ ব্া লসহঁৰ্ৰ কব্ৰৰ চালৰওফাতি  ুলৰ ৰ্াওৱাফ কৰাৰ্ নাইব্া লসহঁৰ্ৰ কব্ৰৰ 
মালটক ব্ৰকৰ্ময় বু্লি ভৱাৰ্ ৱকাতনা অসুলব্ধা নাই আৰু এতন কৰাতৰ্া ৱকাতনা 
অসুলব্ধা নাই। এই ৱিাকসকতি অনুধাৱন কলৰব্ পৰা নাই ৱৰ্ ইহঁৰ্ৰ দতৰ এই ধৰণৰ 
আক্বীদা-লব্শ্বাস ৱসই সময়ৰ মক্কাৰ কালফৰসকতিও ৱপাষণ কলৰলছি। লসহঁতৰ্ লব্শ্বাস 
কলৰলছি ৱৰ্, আল্লাতহই সৃলষ্টকৰ্থা, একমাত্ৰ উদ্ভাৱক আৰু লসহঁতৰ্ অনযানয ৱদৱ-ৱদৱীৰ 
ইব্াদৰ্ ৱকৱি এই ব্াতব্ই কলৰলছি ৱৰ্, লসহঁতৰ্ই লসহঁৰ্ক আল্লাহ ৰ্া‘আিাৰ অলৰ্ 
লনকটৱৰ্থী কলৰ লদব্। লসহঁতৰ্ এইতটা ৱকলৰ্য়াও ভব্া নালছি ৱৰ্, ৱসইতব্াৰ ৱদৱ-ৱদৱী 
সৃলষ্ট কলৰব্লি অৰ্ব্া জীলৱকা দান কলৰব্লি সক্ষম। এতৰ্তক ‘হাতকলময়াহ ব্া 
লব্ধানদাৰ্া ব্া সাব্থতভৌমত্ব ৱকৱি আল্লাহৰ ব্াতব্’ আৰু এইতটাতৱই ‘‘িা ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহ’’ৰ প্ৰকৃৰ্ অৰ্থ ব্া একমাত্ৰ অৰ্থ এতনকুৱা নহয় ব্ৰং লনেঃতসতন্দতহ হাতকলময়াহ 
ব্া লব্ধান প্ৰদান ব্া সাব্থতভৌমত্ব এইতব্াৰ আল্লাহৰ ব্াতব্ই লনলদথষ্ট আৰু ৱসয়া এই 
কলিমাৰ অৰ্থ এটা অংশ মাত্ৰ। লকয়তনা ৱকাতনাব্াই ৰ্লদ এফাতি ৰাষ্ট্রৰ লব্লভন্ন অংশৰ্ 
ৱৰ্তন, আইন আদািৰ্ ব্া লব্চাৰ লব্ভাগ ইৰ্যালদৰ্ চৰীয়ৰ্ৰ হুকুম প্ৰলৰ্ষ্ঠা কতৰ 
আনফাতি আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ৰ্ ৱৰ্ওঁৰ িগৰ্ আন কাতৰাব্াক অংশীদাৰ কতৰ ৱৰ্তনহ’ৱি 
ইয়াৰ ৱকাতনা মূিযই নাৰ্ালকব্। এতকতৰ্ ৱকৱি হাতকলময়যাহ ব্া সাব্থতভৌমত্ব আল্ল াহৰ, 
এইতটা প্ৰলৰ্ষ্ঠা কলৰতিই কলিমা িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ প্ৰকৃৰ্ উতেশয সাৰ্থক নহয়।  

ৰ্লদ  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ অৰ্থ এইতটাতৱই হ’ৱিতহঁতৰ্ন ৱৰ্তনলক ৱসইসকি ৱিাতক ধাৰণা 
কতৰ ৱৰ্তনহ’ৱি মক্কাৰ মুশ্বলৰকসকিৰ িগৰ্ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ 
ৱকাতনা িন্দ্বই নাৰ্ালকতিতহঁতৰ্ন। ৱৰ্ওঁ লসহঁৰ্ক ৰ্লদ ৱকৱি এইলখলন কব্লি আহ্বান 
কলৰতিতহঁতৰ্ন ৱৰ্, ৱৰ্ামাতিাতক ৱকৱি এই লব্ষতয় স্বীকৃলৰ্ প্ৰদান কৰা ৱৰ্, আল্লাহ 
ৰ্া‘আিা উদ্ভাৱন কলৰব্লি সক্ষম। অৰ্ব্া আল্লাহ বু্লি ৱকাতনাব্া এজন আতছ, অৰ্ব্া 
ৱৰ্ামাতিাতক ধন-সম্পদ আৰু অলধকাৰ সংক্ৰান্ত লব্ষয়তব্াৰৰ্ চৰীয়ৰ্ অনুৰ্ায়ী ফয়চািা 
কৰা। িগতৰ্ ৱৰ্ওঁ ৰ্লদ লসহঁৰ্ক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কৰাৰ কৰ্া ৱকাৱাৰ পৰা 
লব্ৰৰ্ ৰ্ালকতিতহঁতৰ্ন ৱৰ্তনহ’ৱি লসহঁতৰ্ অকতণা পিম নকলৰ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ অছাল্লামৰ আহ্বানৰ্ সঁহালৰ লদতিতহঁতৰ্ন। লকন্তু লসহঁতৰ্ আৰব্ী ভাষী ৱহাৱাৰ 
কাৰতণ বু্লজব্ পালৰলছি ৱৰ্,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ স্বীকৃলৰ্ লদয়াৰ অৰ্থই হহতছ সকতিা ৱদৱ-

ৱদৱীৰ ইব্াদৰ্ক ব্ালৰ্ি বু্লি ৱ াষণা কৰা। লসহঁতৰ্ আৰু বু্লজ পাইলছি ৱৰ্, এই 
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কলিমা ৱকৱি এতন লকছুমান শব্দৰ সমাতৰাহ নহয় ৱৰ্, ৰ্াৰ ৱকাতনা অৰ্থ নাই ব্ৰং এই 
সকতিাতব্াৰ বু্লজ ৱপাৱাৰ ব্াতব্ই লসহঁতৰ্ ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ দানৰ পৰা লব্ৰৰ্ আলছি আৰু 
হকলছি, 

ٌء ُعَجاٞب  ﴿ ا  إِنَّ َهَٰذا لَََشۡ َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلٰٗها َوِٰحدا
َ
 [  ٥: ص]﴾  ٥أ

“এওঁ সকতিা ইিাহক ৱকৱি এজন ইিাহ ব্নাই হিতছ ৱনলক? লনশ্চয় এইতটা এটা 
অৰ্যাশ্চৰ্থ লব্ষয়!” ]ছুৰা ৱছাৱাদ:৫[ 

ৱৰ্তন লসহঁৰ্ৰ লব্ষতয় আল্লাতহ আৰু হকতছ, 

وَن  ﴿ ُ يَۡسَتۡكِِبُ ُۡنونِۢ  ٣٥إِنَُّهۡم ََكنُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم ََلٓ إَِلَٰه إَِلَّ ٱَّللَّ ئِنَّا ََلَارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ َّمَّ
َ
 ٣٦َوَيُقولُوَن أ

 [  ٣٦،  ٣٥: الصافات]﴾ 

“লসহঁৰ্ক ৱৰ্লৰ্য়া ৱকাৱা হহলছি, ‘আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য ইিাহ নাই’, 
ৱৰ্লৰ্য়া লসহঁতৰ্ অহংকাৰ কলৰলছি। আৰু হকলছি, ‘আলম এজন উন্মাদ কলব্ৰ কৰ্াৰ্ 
আমাৰ ইিাহসমূহক ব্জথন কলৰম ৱনলক’? (আচ-ছাফফাৰ্-৩৫-৩৬) 

এতৰ্তক লসহঁতৰ্ বু্লজ পাইলছি ৱৰ্,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ মাতনই হহতছ সকতিা উপাসযৰ 
ইব্াদৰ্ এলৰ একমাত্ৰ আল্লাহৰ ব্াতব্ ইব্াদৰ্ কৰা। লসহঁতৰ্ ৰ্লদ এফাতি কলিমা ‘‘িা 
ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ কতিতহঁতৰ্ন আনফাতি ৱদৱ-ৱদৱীৰ ইব্াদৰ্ৰ ওপৰৰ্ প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ 
ৰ্ালকতিতহঁতৰ্ন ৱৰ্তনহ’ৱি এইতটা হতিতহঁতৰ্ন স্বলব্তৰালধৰ্া, অৰ্চ এতনকুৱা 
স্বলব্তৰালধৰ্াৰ পৰা লসহঁতৰ্ লনজতক লব্ৰৰ্ ৰালখতছ। লকন্তু আলজৰ ৰু্গৰ কব্ৰ 
পূজাৰীসকতি এই জ নযৰ্ম স্বলব্তৰালধৰ্াৰ পৰা লনজতক লব্ৰৰ্ ৰখা নাই। লসহঁতৰ্ 
এফাতি, ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ কয়, আনফাতি মৃৰ্ ব্যলি আৰু মাজাৰ লভলত্তক 
ইব্াদৰ্ৰ মাধযমৰ্ এই কলিমাৰ লব্তৰালধৰ্া কলৰ ৰ্াতক। এতৰ্তক ধ্বংস ৱসই সকি 
ব্যলিৰ ব্াতব্ লৰ্সকিৰ্লক আবু্ জাহাি আৰু আবু্ িাহাব্ আলছি কলিমা ‘‘িা ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহ’’ৰ অৰ্থ সম্পতকথ আৰু ৱব্লছ অলভজ্ঞ। 

সংলক্ষপ্ত কৰ্া হ’ি, লৰ্ ব্যলিতয় কলিমাৰ অৰ্থ জালন বু্লজ কলিমাৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী আমি 
কৰাৰ মাধযমৰ্ ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ আৰু প্ৰকাশয অপ্ৰকাশয সব্থাৱস্থাৰ্ লনজতক 
লশ্বকথৰ পৰা লব্ৰৰ্ ৰালখ দৃঢ় প্ৰৰ্যয়ৰ হসতৰ্ একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইব্াদাৰ্ক লনধথাৰণ 
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কলৰব্, ৱসই ব্যলিতহ হহতছ প্ৰকৃৰ্ অৰ্থৰ্ মুছলিম। আৰু লৰ্তয় এই কলিমাৰ ভাৱাৰ্থক 
লব্শ্বাস নকলৰ এতনই প্ৰকাশযভাতৱ ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ আৰু ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী 
গৰ্ানুগলৰ্কভাতৱ কাজ কলৰব্ ৱসই ব্যলি দৰাচিতৰ্ মুনালফক। আৰু লৰ্তয় 
ৱমৌলখকভাতৱ এই কলিমা ক’ব্ আৰু শ্বলকথ কৰাৰ মাধযমৰ্ ইয়াৰ লব্পৰীৰ্ কাম কলৰব্ 
লস প্ৰকৃৰ্ অৰ্থৰ্ স্বলব্তৰাধী মুশ্বলৰক। ৱসতয় এই কলিমা উচ্চাৰণৰ িতগ িতগ অৱতশয 
ইয়াৰ অৰ্থ জালনব্ িালগব্। কাৰণ অৰ্থ জনাই হহতছ ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী আমি কৰাৰ 
মাধযম। আল্লাতহ হকতছেঃ 

ِ َوُهۡم َيۡعلَُموَن  ﴿  َمن َشِهَد بِٱۡۡلَق 
 [  ٨٦: الزخرف]﴾  ٨٦إَِلَّ

 “লকন্তু ৱৰ্ওঁতিাকৰ ব্ালহতৰ লৰ্সকতি জালন-শুলন সৰ্য সাক্ষয লদতয়। (ইয়াৰ ব্ালহতৰ 
ৱকাতনও ছুপালৰছৰ অলধকাৰী নহ’ব্)’’ (আৰ্-ৰ্খৰুফ, ৮৬) 

আৰু এই কলিমাৰ চালহদা অনুৰ্ায়ী আমি হহতছ, একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কৰা 
আৰু আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন সকতিাতৰ ইব্াদৰ্ক অস্বীকাৰ কৰা। এই কলিমাৰ িাৰা 
মূি উতেশয এইতটাতৱই। 

িগতৰ্ কলিমা ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ৰ অনযৰ্ম দাব্ী হহতছ ইব্াদৰ্, ৱমাৱামািাৰ্ 
(তিন-ৱদন) হািাি-হাৰাম, সব্থাৱস্থাৰ্ আল্লাহৰ লব্ধানক মালন ৱিাৱা আৰু আল্লাহৰ 
ব্ালহতৰ আনৰ প্ৰব্লৰ্থৰ্ লব্ধানক ব্জথন কৰা। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

﴿  ُ َذۢن بِهِ ٱَّللَّ
ۡ
ِيِن َما لَۡم يَأ َِن ٱل  َُٰٓؤاْ َُشَُعواْ لَُهم م  ۡم لَُهۡم ُُشََك

َ
[  ٢١: الشورى]﴾ أ

“অৰ্ব্া লসহঁৰ্ৰ এতন লকছুমান অংশী আতছ ৱনলক, লৰ্লব্িাতক লসহঁৰ্ৰ ব্াতব্ িীনৰ পৰা 
চৰীয়ৰ্ প্ৰৱৰ্থন কলৰতছ, ৰ্াৰ অনুমলৰ্ আল্লাতহ লদয়া নাই? (ছুৰা আশ- শুৰা, ২১)  

ইয়াৰ িাৰা বু্জা গ’ি অৱতশয ইব্াদৰ্, ৱিন-ৱদন আৰু মানুহৰ মাজৰ্ লব্ৰ্লকথৰ্ 
লব্ষয়সমূহ ফয়চািা কলৰব্লি আল্লাহৰ লব্ধানক মালন িব্ িালগব্, িগতৰ্ ইয়াৰ 
লব্পৰীতৰ্ মানৱ ৰলচৰ্ সকতিা লব্ধানক ৰ্যাগ কলৰব্ িালগব্। এই অৰ্থৰ পৰা আৰু 
বু্জা গ’ি ৱৰ্, সকতিা ধৰণৰ লব্দ‘আৰ্ আৰু কু-সংস্কাৰ লৰ্তব্াৰ জ্বীন আৰু মানৱৰূপী 
চয়ৰ্াতন ৰচনা কতৰ, ৱসইতব্াতৰা পলৰৰ্যাগ কলৰব্ িালগব্। আৰু লৰ্তয় এইতব্াৰক গ্ৰহণ 
কলৰব্ লস মুশ্বলৰক বু্লি গণয হ’ব্। ৱৰ্তন আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 
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َُٰٓؤاْ َُشَُعواْ لَُهم م ِ  ﴿ ۡم لَُهۡم ُُشََك
َ
َذنۢ أ

ۡ
ِيِن َما لَۡم يَأ ُ   بِهِ  َن ٱل   [  ٢١: الشورى] ﴾ ٱَّللَّ

“অৰ্ব্া লসহঁৰ্ৰ এতন লকছুমান অংশী আতছ ৱনলক, লৰ্লব্িাতক লসহঁৰ্ৰ ব্াতব্ িীনৰ পৰা 
চৰীয়ৰ্ প্ৰৱৰ্থন কলৰতছ, ৰ্াৰ অনুমলৰ্ আল্লাতহ লদয়া নাই?” ]ছুৰা আশ-শুৰা:২১[ 

আল্লাহ ৰ্াআিাই আৰু হকতছেঃ 

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّكۡم لَُمۡۡشُِكوَن  ﴿
َ
 [  ١٢١: االنعام]﴾  ١٢١ِإَوۡن أ

“আৰু ৰ্লদ ৱৰ্ামাতিাতক লসহঁৰ্ৰ আনুগৰ্য কৰা, ৱৰ্তন্ত ৱৰ্ামাতিাতক অৱতশয মুশ্বলৰক 
হ’ব্া।” (আি-আন‘আম: ১২১)  

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ 

﴿  ِ ِن ُدوِن ٱَّللَّ ۡرَباٗبا م 
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ  [ ٣١: اتلوبة] ﴾ٱَّتَّ

“লসহঁতৰ্ আল্লাহৰ ব্ালহতৰ লসহঁৰ্ৰ পলিৰ্ আৰু সংসাৰ-লব্ৰালগসকিক লসহঁৰ্ৰ ৰব্ 
লহচাতপ গ্ৰহণ কলৰতছ।’’ (ছুৰা আৰ্-ৰ্াওব্াহ, ৩১) 

ছহীহ হালদছৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ, নব্ী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ৱৰ্লৰ্য়া আদী ইব্তন 
হালৰ্ম আৰ্-ত্বায়ীৰ সনু্মখৰ্ উতল্ললখৰ্ আয়াৰ্তটা পাঠ কলৰতি ৱৰ্লৰ্য়া ‘আদীতয় ক’ৱি, 
ৱহ আল্লাহৰ ৰাছুি! আলমতৰ্া আমাৰ ৱনৰৃ্ব্গথ-পুতৰালহৰ্সকিৰ ইব্াদৰ্ নকতৰাঁ। ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ক’ৱি, আল্লাতহ লৰ্তব্াৰ ব্স্তু হাৰাম কলৰতছ ৱৰ্ামাতিাকৰ 
পুতৰাহীৰ্সকতি ৱসয়া হািাি কলৰতছ, আৰু আল্লাতহ লৰ্তব্াৰ ব্স্তু হািাি কলৰতছ ৱসয়া 
লসহঁতৰ্ হাৰাম ব্া অলব্ধ কলৰতছ,  ৱৰ্ামাতিাতক এই লব্ষতয় লসহঁৰ্ৰ অনুসৰণ কৰা নাই 
ৱন? আদীতয় ক’ৱি, অৱতশয হয়, এই লব্ষতয় আলম লসহঁৰ্ৰ অনুসৰণ কলৰলছতিা। ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ক’ৱি, এইতটাতৱই লসহঁৰ্ৰ ইব্াদৰ্ কৰা বু্জায়11। 

আশ্ব-শ্বাইখ আবু্দৰ ৰহমান ইব্তন হাছাতন হকতছেঃ এতৰ্তক বু্জা গ’ি অনযায় কামৰ্ 
লসহঁৰ্ৰ আনুগৰ্য কৰাৰ ব্াতব্ই এইতটা আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আনৰ ইব্াদৰ্ হহ গ’ি আৰু 
ইয়াক মাধযমতৰ্ই পুতৰালহৰ্সকিৰ লসহঁতৰ্ লনজৰ ৰব্ লহচাতপ গ্ৰহণ কলৰলছি। আৰু 
এয়া হি আমাৰ ব্ৰ্থমান জালৰ্ৰ অৱস্থা আৰু এইতটা এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ লশ্বকথ ৰ্াৰ 

                                                           
11 লৰ্ৰলমজী, হাদীছ নং ৩০৯৪। লকৰ্াবু্ৰ্ ৰ্াফছীৰ।  
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মাধযমৰ্ আল্লাহৰ একত্বব্াদ ব্া ৰ্াওহীদক অস্বীকাৰ কৰা হয়, লৰ্ একত্বব্াদ ব্া 
ৰ্াওহীদৰ অৰ্থ ব্হন কতৰ কলিমা “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ”ৰ সাক্ষয। এতৰ্তক ইয়াৰ্ 
স্পষ্টভাতৱ প্ৰমালণৰ্ হ’ি ৱৰ্, এই ইখিাছৰ কলিমাই (িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ) এইতব্াৰ 
লব্ষয়ক সমূ্পণথভাতৱ অস্বীকাৰ কতৰ, কাৰণ ৱসইতব্াৰ এই কলিমাৰ অৰ্থৰ সমূ্পণথ 
লব্তৰাধী। 

অনুৰূপভাতৱ মানৱ ৰলচৰ্ আইনৰ ওচৰৰ্ লব্চাৰৰ ব্াতব্ আগমন কৰা, লব্চাৰৰ 
ব্াতব্ ৱসইতব্াৰৰ িাৰস্থ ৱহাৱা পলৰৰ্যাগ কৰা ওৱালজব্। লকয়তনা, লব্চাৰ ফয়চািাৰ্ 
আল্লাহৰ লকৰ্াব্ ৱকাৰআন আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুিৰ ওচৰৰ্ ৱৰ্াৱা ওৱালজব্। ৱসইদতৰ 
আল্লাহৰ লকৰ্াব্ আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুিৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা আইন আৰু লব্ধানৰ ওচৰৰ্ 
লব্চাৰৰ ব্াতব্ ৱৰ্াৱা পলৰৰ্যাগ কৰাও ওৱালজব্। আল্লাতহ হকতছেঃ  

ِ َوٱلرَُّسوِل  ﴿ وهُ إََِل ٱَّللَّ ءٖ فَُردُّ  [  ٥٩: النساء]﴾ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ

“ৱৰ্ামাতিাকৰ মাজৰ্ ৱকাতনা লব্ষয় হি মৰ্তভদ  লটতি ৱসয়া উপস্থাপন কৰা আল্লাহ 
আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুিৰ ওচৰৰ্।” (আন লনছা-৫৯) 

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ   

 ﴿ ِ ُ َرّب  ِ  َذٰلُِكُم ٱَّللَّ ۥٓ إََِل ٱَّللَّ ءٖ فَُحۡكُمُه  [  ١٠: الشورى]﴾ َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن ََشۡ

“আৰু ৱৰ্ামাতিাতক লৰ্ লব্ষয়তৰ্ মৰ্তভদ নকৰা লকয়, ৰ্াৰ মীমাংসা ৱকৱি আল্লাহতৰই 
ওচৰৰ্। ৱৰ্তৱঁই আল্লাহ, ৱমাৰ ৰব্;” (ছুৰা আশ-শুৰা ১০)  

লৰ্ ব্যলি আল্লাহৰ হুকুম ৱমাৰ্ালব্ক ফয়চািা নকতৰ ৰ্াৰ লব্ষতয় আল্লাহৰ ফয়চািা হহতছ 
এই ৱৰ্, লস কালফৰ অৰ্ব্া ৰ্ালিম অৰ্ব্া ফালছক আৰু ৰ্াৰ ঈমান্দাৰ ৱহাৱাৰ লব্ষয়তটা 
অস্বীকাৰ কলৰতছ। লৰ্তটা প্ৰমাণ কতৰ ৱৰ্, আল্লাহৰ হুকুম অনুৰ্ায়ী লৰ্ ব্যলি ফয়চািা 
নকলৰব্ লস কালফৰ হহ ৰ্াব্ ৱৰ্লৰ্য়া লস চৰীয়ৰ্ লব্তৰাধী ফায়চািা লদয়াক জাতয়ৰ্ ব্া 
ৱমাব্াহ বু্লি ভালব্ব্ অৰ্ব্া এই বু্লি ভালব্ব্ ৱৰ্, ৰ্াৰ ফয়চািা আল্লাহ ৰ্া‘আিাৰ 
ফয়চািাৰ পৰা অলধক উত্তম ব্া অলধক গ্ৰহণীয়। এতনকুৱা লব্শ্বাস ৱপাষণ কৰা হ’ব্ 
ৰ্াওহীদ পলৰপন্থী, কুফুৰী আৰু লশ্বকথ আৰু ৱসয়া  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله এই কলিমাৰ অৰ্থৰ 
এতকব্াতৰ লব্তৰাধী।  
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আৰু ৰ্লদ লব্চাৰতক ব্া শাসতক চৰীয়ৰ্ লব্তৰাধী ফয়চািা দানক ৱমাব্াহ ব্া জাতয়ৰ্ 
বু্লি নাভাতব্, ব্ৰং চৰীয়ৰ্ অনুৰ্ায়ী ফয়চািা প্ৰদানক ওৱালজব্ বু্লি ভাতব্ লকন্তু পালৰ্থৱ 
িািসাৰ ব্শৱৰ্থী হহ লনজৰ মতনসজা আইতনতৰ ফয়চািা কতৰ ৱৰ্তন্ত এইতটা সৰু লশ্বকথ 
আৰু সৰু কুফৰীৰ পৰ্থায়ৰ্ পলৰব্। লকন্তু এইতটাও  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ অৰ্থৰ পলৰপন্থী। 
এতৰ্তক  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله এটা পূণথাঙ্গ পৰ্ আৰু পদ্ধলৰ্, এই কলিমাই মুছলিমসকিৰ 

জীৱনক সালব্থকভাতৱ লনয়ন্ত্ৰণ কলৰব্ আৰু পলৰচািনা কলৰব্ ৱৰ্ওঁতিাকৰ সকতিা 
ইব্াদৰ্-ব্তন্দগী আৰু সকতিা কমথক। এই কলিমা ৱকৱি লকছুমান শব্দৰ সমাতৰাহ 
নহয় ৱৰ্, নুবু্লজ ইয়াক পুৱা গধূলি ৰ্াছব্ীহ লহচাতপ ৱকৱি ব্ৰকৰ্ৰ ব্াতব্ পাঠ কলৰব্ 
আৰু ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী আমি কৰাৰ পৰা লব্ৰৰ্ ৰ্ালকব্ অৰ্ব্া ইয়াৰ লনতদথলশৰ্ 
পৰ্ৰ্ পলৰচালিৰ্ নহ’ব্। দৰাচিতৰ্ ব্হুতৰ্ই ইয়াক ৱকৱি মাত্ৰ গৰ্ানুগলৰ্ক ভাতৱ 
মুতখতৰ উচ্চাৰণতহ কলৰ ৰ্াতক, লকন্তু লসহঁৰ্ৰ লব্শ্বাস আৰু কমথ ইয়াৰ পলৰপন্থী। 

কলিমা  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ আৰু এটা দাব্ী হহতছ, আল্লাহৰ লৰ্মান গুণব্াচক নাম আৰু 

ৱৰ্ওঁৰ লনজ সত্তাৰ লৰ্তব্াৰ নাম আতছ লৰ্তব্াৰ ৱৰ্ও ঁলনতজই ব্ণথনা কলৰতছ অৰ্ব্া ৱৰ্ওঁৰ 
ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ব্ণথনা কলৰতছ ৱসইতব্াৰ নাম আৰু গুণাৱিীক 
ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ভাতৱ সাব্যি কৰা। ৱৰ্তন আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

ئِهۦِ  َسُيۡجَزۡوَن َما َكَ ﴿ ۡسَمَٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِِفٓ أ ۡسَمآءُ ٱۡۡلُۡسََنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها  َوَذُرواْ ٱِلَّ

َ
ِ ٱۡۡل  ١٨٠نُواْ َيۡعَملُوَن َوَّلِلَّ

 [  ١٨٠: االعراف]﴾ 

“আৰু আল্লাহৰ ব্াতব্ আতছ সুন্দৰ সুন্দৰ নাম। এতৰ্তক ৱৰ্ামাতিাতক ৱৰ্ওঁক ৱসইতব্াৰ 
নাতমতৰই আহ্বান কৰা; আৰু লৰ্সকতি ৱৰ্ওঁৰ নাম লব্কৃৰ্ কতৰ লসহঁৰ্ক ব্জথন কৰা; 
লসহঁৰ্ৰ কৃৰ্কমথৰ ফি অনলৰ্পিতম লসহঁৰ্ক লদয়া হ’ব্”। (আি-আ‘ৰাফ: ১৮০)  

ফাৰ্হুি মলজদ লকৰ্াব্ৰ ৱিখতক হকতছ, “আৰব্ী ভাষাৰ্ প্ৰকৃৰ্ ‘ইিহাদ’ 
ৱব্াতিাতৰ্, সলঠক পৰ্ পলৰহাৰ কলৰ ব্ক্ৰ পৰ্ অনুসৰণ কৰা আৰু ব্ক্ৰৰ্াৰ ফাতি ঢাি 
খাই পৰ্ভ্ৰষ্ট ৱহাৱাক বু্জায়। 

 আল্লাহৰ সকতিা নাম আৰু গুনব্াচক নামৰ মাজতৰ্ই ৱৰ্ওঁৰ পলৰচয় আৰু 
কামালিয়াৰ্ প্ৰসু্ফলটৰ্ হহ উতঠ ব্ান্দাৰ ওচৰৰ্। ৱিখকৱ  আৰু হকতছ, এতৰ্তক 
আল্লাহৰ নামসমূহৰ লব্ষয়ৰ্ ব্ক্ৰৰ্া অৱিম্বন কৰা মাতন ৱসইতব্াৰ নামক অস্বীকাৰ 
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কৰা, অৰ্ব্া ৱসইতব্াৰ নামৰ অৰ্থক অস্বীকাৰ ব্া অপ্ৰতয়াজনীয় ব্া অপ্ৰাসলঙ্গক বু্লি ভব্া, 
অৰ্ব্া অপব্যাখযাৰ মাধযমৰ্ ইয়াৰ সলঠক অৰ্থক পলৰব্ৰ্থন কলৰ লদয়া, অৰ্ব্া আল্লাহৰ 
ৱসইতব্াৰ নামৰ িাৰা ৱৰ্ওঁৰ সৃলষ্টক লব্তশলষৰ্ কৰা। ৱৰ্তন অহদাৰু্ি ওজুদ পন্থীসকতি 
স্ৰষ্টা আৰু সৃলষ্টক এটা কলৰ সৃলষ্টৰ ভাি-ৱব্য়া ব্হু ব্স্তুক আল্লাহৰ নামৰ্ লব্তশলষৰ্ 
কলৰতছ12।  

এতৰ্তক লৰ্ ব্যলি মুৰ্ালৰ্িা সম্প্ৰদায় ব্া জাহলময়া ব্া আশ্বাতয়ৰা মৰ্ব্াদৰ্ 
লব্শ্বাসীসকিৰ অনুৰূপ আল্লাহৰ নামসমূহৰ আৰু গুনাৱিীৰ অপব্যাখযা কলৰব্, অৰ্ব্া 
ৱসইসকি ৱিাতক অপ্ৰতয়াজনীয় আৰু অৰ্থ-সাৰ শূণয বু্লি ভালব্তি, অৰ্ব্া ৱসইতব্াৰৰ 
অৰ্থ ৱব্াধগময নহয় বু্লি ভালব্তি আৰু এইতব্াৰ নাম আৰু গুণাৱিীৰ সুমহান অৰ্থৰ 
ওপৰৰ্ লব্শ্বাস ৱপাষণ নকলৰতি লস প্ৰকৃৰ্তৰ্ আল্লাহৰ নাম আৰু গুণাৱিীৰ্ ব্ক্ৰৰ্াৰ 
পৰ্ অৱিম্বন কলৰতি আৰু ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ অৰ্থ আৰু উতেশযৰ লব্তৰালধৰ্া 
কলৰতি। লকয়তনা ‘‘ইিাহ’’ হহতছ ৱৰ্ওঁ, ৰ্াক ৱৰ্ওঁৰ নাম আৰু লছফাৰ্ৰ মাধযমৰ্ 
আহ্বান কৰা হয় আৰু ৱৰ্ওৰঁ হনকটয িাভ কৰা হয়। আল্লাতহ হকতছেঃ (فَادأُعوأهُ بَِها) 
“এইতব্াৰ নামৰ মাধযমৰ্ ৱৰ্ওঁক আহ্বান কৰা’’। আৰু ৰ্াৰ ৱকাতনা নাম ব্া লছফাৰ্ 
নাই লস ৱকতনলক ‘‘ইিাহ’’ ব্া উপাসয হ’ব্ পাতৰ আৰু লকহৰ মাধযমৰ্ ৱৰ্ওঁক আহ্বান 
কৰা হ’ব্?  

ইমাম ইব্নুি কাইলয়যতম হকতছেঃ চৰীয়ৰ্ৰ লব্লভন্ন হুকুম আহকামৰ লব্ষয়ৰ্ এই 
উম্মৰ্ৰ পূব্থৱৰ্থী মানুষসকি লব্ৰ্কথৰ্ লিপ্ত হ’ৱিও লছফাৰ্ সংক্ৰান্ত আয়াৰ্সমূহৰ্ ব্া 
এই সম্পকথৰ্ লৰ্ সংব্াদ আলহতছ ৰ্াৰ্ ৱকাতনও লব্ৰ্কথৰ্ লিপ্ত ৱহাৱা নাই। ব্ৰং 
ছাহাব্াতয় ৱকৰাম আৰু ৰ্াতব্য়ীসকতি এই লব্ষতয় একমৰ্ হহতছ ৱৰ্, আল্লাহৰ এইতব্াৰ 
আছমাতয় হুছনা (সুন্দৰ নাম) আৰু লছফাৰ্ৰ প্ৰকৃৰ্ অৰ্থ বু্জাৰ লপছৰ্ লঠক ৱৰ্তনলক 
ৱসয়া ব্লণথৰ্ হহতছ, ৱকাতনা প্ৰকাৰ অপব্যাখযা নকৰালক ৱসয়া ৱৰ্তনলকতয় মালনব্ িালগব্ 
আৰু স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ িালগব্। ইয়াৰ্ প্ৰমালণৰ্ হ’ি ৱৰ্, আল্লাহৰ আছমাতয় হুছনা 
আৰু লছফাৰ্ৰ লব্িালৰৰ্ ব্যাখযা প্ৰদান কৰা এটা গুৰুত্বপূণথ লব্ষয়। কাৰণ ৰ্াওহীদ 
আৰু লৰছািৰ্ক দৃঢ়ভাতৱ প্ৰলৰ্পন্ন কৰাৰ এটাই মূি উৎস আৰু ৰ্াওহীদৰ স্বীকৃলৰ্ৰ 
ব্াতব্ এইতব্াৰ আছমাতয় হুছনাৰ স্বীকৃলৰ্ এটা অলব্তচ্ছদয অংশ। এই ব্াতব্ই আল্লাহ 

                                                           
12 এই মৰ্ব্াদক ইংৰালজৰ্ penthiesm আৰু অসমীয়াৰ্ সব্থশ্বৰব্াদ বু্লি ৱকাৱা হয়।  
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আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ অছাল্লাতম লব্িালৰৰ্ ব্যাখযা প্ৰদান কলৰতছ; ৰ্াতৰ্ 
ৱকাতনা প্ৰকাৰ সংশয়ৰ অৱকাশ নাৰ্াতক।  

হুকুম-আহকাম ৰ্ৰ্া লব্লধ-লব্ধানৰ আয়াৰ্সমূহ লব্জ্ঞ ব্যলিসকিৰ ব্ালহতৰ 
সকতিাতৰ ব্াতব্ বু্জা অিপ কলঠন কাম, লকন্তু আল্লাহৰ লছফাৰ্ সংক্ৰান্ত আয়াৰ্সমূহৰ 
সাধাৰণ অৰ্থ সকতিা মানুতহই বু্লজব্ পাতৰ। অৰ্থাৎ ৱৰ্ওঁৰ সত্তা আৰু আকৃলৰ্ বু্জাৰ 
ব্ালহতৰ আচি অৰ্থ সকতিাতৱই বু্লজব্ পাতৰ13। 

ৱিখতক আৰু হকতছেঃ এইতটা এতনকুৱা এটা লব্ষয় লৰ্তটা সহজাৰ্ প্ৰবৃ্লত্ত, সুস্থ 
মলিস্ক আৰু ঐশী লকৰ্াব্সমূহৰ মাধযমৰ্ বু্লজব্ পৰা ৰ্ায় ৱৰ্, ৰ্াৰ মাজৰ্ পূণথৰ্া 
অজথনৰ সকতিা গুণাৱিী নাৰ্াতক লস কদালপও ইিাহ ব্া মা‘বু্দ, পলৰচািক আৰু ৰব্ 
হ’ব্ ৱনাৱাতৰ। লস হ’ব্ লনন্দনীয় ত্ৰুলটপূণথ আৰু অসমূ্পণথ আৰু পূব্থাপৰ ৱকাতনা 
অৱস্থাতৰ্ই লস প্ৰশংলসৰ্ হ’ব্ ৱনাৱাতৰ। সব্থাৱস্থাৰ্ প্ৰশংলসৰ্ হ’ব্ ৱৰ্তৱঁই ৰ্াৰ মাজৰ্ 
কামালিয়াৰ্ ব্া পূণথৰ্া অজথনৰ সকতিা গুণাৱিী লব্দযমান আতছ। এই ব্াতব্ই আহিুছ 
ছুন্নাহ ওৱাি জামা‘আৰ্ৰ পূব্থকািীন মনীষীসকি ছুন্নাৰ্ৰ ওপৰৰ্ ব্া আল্লাহৰ লছফাৰ্ 
সাব্যিকৰণ ৱৰ্তন, ৱৰ্ওঁ সকতিা সৃলষ্টৰ উদ্ধথৰ্, ৱৰ্ওঁৰ কতৰ্াতপাকৰ্ন ইৰ্যালদৰ ওপৰৰ্ 
লৰ্তব্াৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কলৰতছ ৱসইতব্াৰৰ নাম লদতছ ‘‘আৰ্-ৰ্াওহীদ’’ লহচাতপ। কাৰণ 
এইতব্াৰ গুণাৱিীক অগ্ৰাহয ব্া অস্বীকাৰ কৰা আৰু ইয়াৰ িগৰ্ কুফৰী কৰাৰ অৰ্থ 
হহতছ, সৃলষ্টকৰ্থাক অস্বীকাৰ কৰা আৰু ৱৰ্ওঁৰ অব্াধয ৱহাৱা। আৰু আল্লাহৰ একত্বব্াদ 
ব্া ৰ্াওহীদৰ অৰ্থ হহতছ ৱৰ্ওঁৰ সকতিা কামালিয়ৰ্ৰ লছফাৰ্ক মালন ৱিাৱা, সকতিা 
ৱদাষত্ৰুলট আৰু আনৰ িগৰ্ সাদৃশযৰ পৰা ৱৰ্ওঁক পলৱত্ৰ বু্লি ভব্া14।  

 

5. এজন ব্যলিৰ ব্াতব্ ৱকলৰ্য়া " ُاَل إهَِل إاِلَّ اهلل" ৰ স্বীকৃলৰ্ ফিদায়ক হ’ব্ আৰু ৱকলৰ্য়া 

ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ লনষ্ফি হ’ব্? 
 

আলম পূতব্থই হকতছা ৱৰ্,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ স্বীকৃলৰ্ৰ িগতৰ্ ইয়াৰ অৰ্থ বু্জা আৰু ইয়াৰ 

দাব্ী অনুৰ্ায়ী আমি কৰাতটা ওৰ্তপ্ৰাৰ্ভাতৱ জলড়ৰ্ লকন্তু ৱকাৰআন আৰু হালদছৰ্ 
এতনকুৱা লকছুমান উদৃ্ধলৰ্ আতছ ৰ্াৰ পৰা সতন্দহৰ উদ্ভৱ হয় ৱৰ্, ৱকৱি ‘‘িা ইিা-হা 

                                                           
13 ইব্নুি কাইলয়যম, মুখৰ্াছাৰুছ ছাৱা‘লয়কুি মুৰছািাহ ১/১৫।  
14 ইব্নুি কাইলয়যম, মাদালৰজুছ ছাতিকীন ১/২৬।  
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ইল্লাল্লাহ’’  মুতখতৰ উচ্চাৰণ কলৰতিই ৰ্তৰ্ষ্ট। দৰাচিতৰ্ লকছুমান মানুহ এতনকুৱা 
ধাৰণাই ৱপাষণ কলৰ ব্লহতছ। এতৰ্তক সৰ্যসন্ধানীসকিৰ ব্াতব্ এই সতন্দহৰ লনৰসন 
কলৰ লদয়াতটাতৱ মই একান্ত প্ৰতয়াজন বু্লি ভাতব্া। 

ইৰ্ব্ান ৰালিয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ব্লণথৰ্ হাদীছৰ্ ৱকাৱা হহতছ, “লৰ্ ব্যলিতয় 
আল্লাহৰ সন্তুলষ্ট অজথনৰ ব্াতব্ ক’ব্, ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’, আল্লাতহ ৰ্াৰ ওপৰৰ্ 
জাহান্নামৰ জুইক হাৰাম কলৰ লদব্।15” এই হাদীছৰ আতিাচনাৰ্ শ্বাইখ ছুিাইমান 
ইব্তন আবু্দল্লাতহ হকতছেঃ মনৰ্ ৰালখব্, অতনক হাদীছৰ ব্ালহযক অৰ্থ ৱদলখতি ধাৰণা হ’ব্ 
ৱৰ্, ৱকাতনা ব্যলিতয় ৰ্াওহীদ আৰু লৰছািৰ্ৰ ৱকৱি সাক্ষয দান কলৰতিই জাহান্নামৰ 
ব্াতব্ লস হাৰাম হহ ৰ্াব্ ৱৰ্তনলক উপতৰাতল্ললখৰ্ হাদীছৰ্ ৱকাৱা হহতছ। এইদতৰ আনাছ 
ৰালিয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ব্লণথৰ্ হাদীছতৰ্া আলহতছ ৱৰ্ওঁ হকতছেঃ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ অছাল্লাম আৰু মু‘আৰ্ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহু এব্াৰ ছাৱাৰীৰ লপলঠৰ্ আতৰাহণ 
কলৰ কৰব্াৰ্ হগ আলছি ৱসই সময়ৰ্ নব্ী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম মু‘আৰ্ক মাৰ্ 
লদতি। ৱৰ্ওঁ কতি, িাব্বাইকা ওৱা ছা‘দাইক, ইয়া ৰাছুিাল্লাহ। ইয়াৰ লপছৰ্ ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম কতি, ৱহ মু‘আৰ্! লৰ্জন ব্ান্দাই এই সাক্ষয প্ৰদান কলৰব্ 
ৱৰ্, ‘‘আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য মা‘বু্দ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুি’’ আল্লাতহ ৰ্াক জাহান্নামৰ ব্াতব্ হাৰাম কলৰ লদব্16। এইদতৰ 
ইমাম মুছলিতম ‘উব্াদাহ ৰালিয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ব্ণথনা কলৰতছ ৱৰ্, ৰাছুি চাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ ‘‘লৰ্ ব্যলিতয় সাক্ষয লদব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা 
সৰ্য ইিাহ নাই আৰু মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ব্ান্দাহ আৰু 
ৰাছুি, আল্লাতহ ৰ্াক জাহান্নামৰ ব্াতব্ হাৰাম কলৰ লদব্’’17। ইয়াৰ ব্ালহতৰও ব্হুতৰ্া 
হাদীছৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ, লৰ্ ব্যলিতয় ৰ্াওহীদ আৰু লৰছািাৰ্ৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ ৰ্াক 
জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ কতৰাৱা হ’ব্, লকন্তু জাহান্নাম ৱৰ্ ৰ্াৰ ব্াতব্ হাৰাম কৰা হ’ব্ এতনকুৱা 
ৱকাতনা উতল্লখ ৰ্াৰ্ নাই। এইদতৰ ৰ্াবু্ক ৰু্দ্ধ চিাকালিনৰ এটা  টনা, আবু্ হুৰাইৰা 
ৰালিয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ব্লণথৰ্ এটা হাদীছৰ্ আলহতছ ৱৰ্, ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

                                                           
15 বু্খাৰী, ১১/২০৬; মুছলিম, হাদীছ নং ৩৩।  
16 বু্খাৰী ১/১৯৯। 
17 মুছলিম ১/২২৮–২২৯।  
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অছাল্লাতম ৱৰ্ওঁতিাকক ক’ৱি, ‘মই সাক্ষয লদওঁ ৱৰ্ আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য 
মাবু্দ নাই আৰু মই আল্লাহৰ ৰাছুি।’ সংশয়হীনভাতৱ এই কলিমা পাঠকাৰী ৰ্লদ 
আল্লাহৰ িগৰ্ সাক্ষাৎ কতৰ ৱৰ্তন্ত জান্নাৰ্ৰ মাজৰ্ আৰু ৰ্াৰ মাজৰ্ ৱকাতনা 
প্ৰলৰ্ব্ন্ধকৰ্া নাৰ্ালকব্।18” এইতব্াৰ হাদীছ আৰু ব্ণথনাৰ লব্ষতয় শ্বাইখ ছুিাইমান 
ইব্তন আবু্দল্লাহ ৰালহমাহুল্লাতহ হকতছেঃ শ্বাইখুি ইছিাম ইব্তন ৰ্াইলময়যাহ্  আৰু অনযানয 
ওিামাতয় ৱকৰাম এই লব্ষতয় লৰ্ ব্যাখযা প্ৰদান কলৰতছ ৱসয়া অৰ্যন্ত স্পষ্ট। ইব্তন 
ৰ্াইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লাতহ হকতছেঃ এইতব্াৰ হাদীছৰ অৰ্থ হহতছ, লৰ্ ব্যলিতয় এই কলিমা 
পাঠ কলৰ ইয়াৰ ওপৰৰ্ মৃৰু্যব্ৰণ কলৰব্- ৱৰ্তনলক লনলদথষ্ট সীমাতৰখাৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ- 
আৰু এই কলিমাক সংশয়হীনভাতৱ এতকব্াতৰ স্পষ্টলক আল্লাহৰ মুহাব্বৰ্ৰ্ হৃদয় মনৰ 
পৰা ইয়াৰ স্বীকৃলৰ্ লদব্; লকয়তনা প্ৰকৃৰ্ ৰ্াওহীদ হহতছ সালব্থক ভাতৱ আল্লাহৰ ফাতি 
মতনালনতৱশ কৰা আৰু আকৃষ্ট ৱহাৱা। এতৰ্তক লৰ্ ব্যলি খালিছ অন্ততৰ ‘‘িা ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহ’’ৰ সাক্ষয দান কলৰব্ লস জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ কলৰব্। আৰু ইখিাছ হহতছ আল্লাহৰ 
প্ৰলৰ্ ৱসই আকষথণৰ নাম লৰ্ আকষথণ ব্া আতৱগৰ ফিৰ্ আল্লাহৰ ওচৰৰ্ ব্ান্দাই 
সকতিা পাপকমথৰ ব্াতব্ খালিছ (লনতভথজাি) ৰ্াওব্া কলৰব্ আৰু ৰ্লদ এই অৱস্থাতৰ্ই 
লস মৃৰু্যব্ৰণ কতৰ ৱৰ্লৰ্য়াতহ জান্নাৰ্ িাভ কলৰব্ পালৰব্। কাৰণ অসংখয হাদীছৰ্ 
ব্লণথৰ্ হহতছ ৱৰ্, লৰ্ ব্যলিতয় ক’ব্, ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৱসই ব্যলি জাহান্নামৰ পৰা 
ওিাই আলহব্ ৰ্লদ ৰ্াৰ মাজৰ্ অণু পলৰমাতণা ঈমান লব্দযমান ৰ্াতক। ইয়াতৰাপলৰও 
অসংখয হাদীছৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ ৱৰ্, ব্হুতৰ্া ৱিাক ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৱকাৱা লপছতৰ্া 
জাহান্নামৰ্ প্ৰতৱশ কলৰব্ আৰু কৃৰ্কমথৰ শালি ৱভাগ কৰাৰ লপছৰ্ ৰ্াৰ পৰা ওিাই 
আলহব্। ব্হুতৰ্া হাদীছৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ, ব্ালন আদম ছাজদা কৰাৰ ফিৰ্ লৰ্ লচহ্ন পতৰ 
ৱসই লচহ্নক জাহান্নাতম ৱকলৰ্য়াও স্পশথ কলৰব্ ৱনাৱালৰব্। এতৰ্তক বু্জা গ’ি ৱসই 
ব্যলিসকতি ছািাৰ্ পলঢ়লছি আৰু আল্লাহৰ ব্াতব্ ছাজদা কলৰলছি। আৰু ব্হুতৰ্া 
মুৰ্াৱালৰ্ৰ হাদীছৰ্ এতনলক ব্লণথৰ্ হহৱছ ৱৰ্, লৰ্ ব্যলিতয় ক’ব্, ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ 
আৰু এই সাক্ষয দান কলৰব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য মাবু্দ নাই আৰু 
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুি, ৰ্াৰ ওপৰৰ্ জাহান্নামক হাৰাম 
কৰা হ’ব্। লকন্তু এই কৰ্াতব্াৰ কতঠাৰ চৰ্থতৰ (তৰ্তন ইখিাছ, ইয়াকীন, সৰ্ৰ্া 

                                                           
18 মুছলিম ১/২২৪।  
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ইৰ্যালদৰ হসতৰ্) চৰ্থৰু্ি হহ ব্লণথৰ্ হহতছ। অৰ্চ অলধকাংশ ৱিাক লৰ্সকতি এই কলিমা 
‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ মুতখতৰ উচ্চাৰণ কতৰ লসহঁতৰ্ নাজাতন ইখিাছ আৰু ইয়াকীন ব্া 
দৃঢ় প্ৰৰ্যয় ৱব্াতিাতৰ্ লক বু্জায়। আৰু লৰ্ ব্যলি এই লব্ষয়তব্াৰ সম্পতকথ অৱলহৰ্ 
নাৰ্ালকব্ মৃৰু্যৰ সময়ৰ্ এই কাৰতণ লফৰ্নাৰ সনু্মখীন ৱহাৱাতটাতৱই স্বাভালৱক আৰু 
ৱসই সময়ৰ্ হয়তৰ্া ৰ্াৰ মাজৰ্ আৰু এই কলিমাৰ মাজৰ্ প্ৰলৰ্ব্ন্ধকৰ্া সৃলষ্ট হ’ব্ 
পাতৰ। ব্হুতৰ্া মানুতহ এই কলিমা অনুকৰণমূিক ব্া সামালজক প্ৰৰ্া অনুৰ্ায়ী পাঠ কতৰ 
অৰ্চ লসহঁৰ্ৰ অন্তৰৰ্ ঐকালন্তকভাতৱ ঈমানৰ ৱসাৱাদ প্ৰতৱশ নকতৰ। আৰু মৃৰু্যৰ 
সময়ৰ্ িগতৰ্ কব্ৰৰ লফৰ্নাৰ সনু্মখীন লৰ্সকতি হয় লসহঁৰ্ৰ অলধকাংশই এই ৱেনীৰ 
মানুহ। ৱৰ্তন হাদীছৰ্ ব্লণথৰ্ হহতছ, এই ধৰণৰ ৱিাকসকতি কব্ৰৰ্ প্ৰন কৰাৰ লপছৰ্ 
উত্তৰৰ্ ক’ব্, ‘‘মানুহক এতনলক লকব্া এটা কওঁতৰ্ শুলনতছা আৰু মতয়া লসহঁৰ্ৰ দতৰ 
ৱকৱি ৱমৌলখকভাতৱ উচ্চাৰণ কলৰতছা’’। লসহঁৰ্ৰ অলধকাংশ কমথ আৰু আমি  লসহঁৰ্ৰ 
পূব্থসূৰীলব্িাকৰ অনুকৰণতৰ্ই হহ ৰ্াতক। এই কাৰতণই লসহঁৰ্ৰ ব্াতব্ আল্লাহৰ এই 
ব্াণী ৱশাভা পায়: 

َٰٓ َءاَثٰرِهِ  ﴿ ةٖ ِإَونَّا لََعَ مَّ
ُ
َٰٓ أ  [  ٢٣: الزخرف] ﴾ ٢٣وَن ۡقَتدُ م مُّ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ

“লনশ্চয় আলম আমাৰ লপৰৃ্-পুৰুষসকিক এটা মৰ্াদশথৰ ওপৰৰ্ পাইতছা আৰু আলম 
ৱৰ্ওঁতিাকতৰই পদাি অনুসৰণ কলৰ চলিম।” (আৰ্-ৰু্খৰুফ-২৩)  

এই দী থ আতিাচনাৰ লপছৰ্ ক’ব্ পালৰ ৱৰ্, এই প্ৰসঙ্গৰ্ ব্লণথৰ্ হাদীছসমূহৰ মাজৰ্ 
ৱকাতনা প্ৰকাৰ লব্তৰালধৰ্া নাই। এতৰ্তক ৱকাতনা ব্যলিতয় ৰ্লদ পূণথ ইখিাছ আৰু 
ইয়াকীনৰ হসতৰ্ এই কলিমা পাঠ কতৰ ৱৰ্তনহ’ৱি ৱকাতনা মতৰ্ই লস ৱকাতনা পাপ 
কমথৰ ওপৰৰ্ অলব্চলিৰ্ ৰ্ালকব্ ৱনাৱাতৰ। কাৰণ ৰ্াৰ লব্শুদ্ধ ইছিাম ব্া সৰ্ৰ্াৰ 
কাৰতণ আল্লাহৰ মুহাব্বৰ্ ৰ্াৰ ওচৰৰ্ সকতিা ব্স্তুৰ উদ্ধথৰ্ স্থান পাব্। এতৰ্তক এই 
কলিমা পাঠ কৰাৰ লপছৰ্ আল্লাহৰ হাৰামকৃৰ্ ব্স্তুৰ প্ৰলৰ্ ৰ্াৰ হৃদয়ৰ মাজৰ্ ৱকাতনা 
প্ৰকাৰ আগ্ৰহ ব্া ইচ্ছা নাৰ্ালকব্ আৰু আল্লাতহ লৰ্ আতদশ কলৰতছ ৱসই সম্পতকথ ৰ্াৰ 
মনৰ মাজৰ্ ৱকাতনা প্ৰকৰ লিধা- সংতকাচ ব্া  ৃণা নাৰ্ালকব্। আৰু এই ধৰণৰ ব্যলিৰ 
ব্াতব্ই জাহান্নাম হাৰাম হ’ব্, ৰ্লদও ৰ্াৰ িাৰা ইয়াৰ পূতব্থ ৱকাতনা গুনাহ হহলছি। কাৰণ 
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ৰ্াৰ ঈমান, ইখিাছ, মুহাব্বৰ্ আৰু ইয়াকীন ৰ্াৰ আন আন সকতিা পাপ কমথক 
এতনলক মলচ লদব্ ৱৰ্তনলক লদনৰ ৱপাহতৰ ৰালৰ্ৰ অন্ধকাৰক দূলৰভূৰ্ কলৰ লদতয়।19  

শ্বাইখ মুহাম্মদ ইব্ন আবু্দি অহহাতব্ হকতছেঃ এই প্ৰসঙ্গৰ্ লসহঁৰ্ৰ আৰু এটা 
সংশয় এই ৱৰ্, লসহঁতৰ্ কয়, উছামা ৰালিয়াল্লাহু ‘আনহুতৱ এজন ব্যলিক ‘‘িা ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহ’’ ৱকাৱাৰ লপছতৰ্া হৰ্যা কৰাৰ কাৰতণ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম 
ৱৰ্ওঁৰ এই কমথক লনন্দা কলৰতছ আৰু উছামা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুক প্ৰন কলৰতছ, ৰু্লম 
ৰ্াক ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৱকাৱাৰ লপছতৰ্া হৰ্যা কলৰছা ৱনলক? এই ধৰণৰ আৰু 
অনযানয হাদীছ ৰ্’ৰ্ কলিমা ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ পাঠকাৰীৰ লনৰাপত্তা সম্পতকথ ৱকাৱা 
হহতছ। ইয়াৰ িাৰা এইতব্াৰ মূখথসকতি ক’ব্ লব্চাতৰ ৱৰ্, ৱকাতনা ব্যলিতয় এই কলিমা 
পঢ়াৰ লপছৰ্ লৰ্ ইচ্ছা ৱসইতটাতৱ কলৰব্ পাতৰ, আৰু ৱকলৰ্য়াও লস কালফৰ হহ নাৰ্াব্ 
আৰু ৰ্াৰ জীৱনৰ লনৰাপত্তাৰ ব্াতব্ এইতটাতৱই ৰ্তৰ্ষ্ট। এতনকুৱা অজ্ঞসকিক ক’ব্ 
িাতগ ৱৰ্, ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম ইয়াহুদীসকিৰ হসতৰ্ লজহাদ কলৰতছ 
আৰু লসহঁৰ্ক ব্ন্দীও কলৰতছ অৰ্চ লসহঁতৰ্ ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ এই কৰ্াক স্বীকাৰ 
কলৰলছি। িগতৰ্ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ছাহাব্ীসকতি ব্নু হালনফা ৱগাত্ৰৰ 
হসতৰ্ লজহাদ কলৰতছ অৰ্চ লসহঁতৰ্ স্বীকাৰ কলৰলছি ৱৰ্, আল্লাহ এক আৰু মুহাম্মদ -
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম- আল্লাহৰ ৱপ্ৰলৰৰ্ ৰাছুি আৰু লসহঁতৰ্ ছািাতৰ্া পলঢ়লছি 
আৰু ইছিামৰ দাব্ীদাতৰা আলছি। এইদতৰ আিী ৰালিয়াল্লাহু ‘আনহুতৱ লৰ্সকিক পুলৰ 
মালৰলছি লসহঁৰ্ৰ কৰ্াও উতল্লখ কলৰব্ পালৰ।  

এইসকি অজ্ঞই এই লব্ষতয় স্বীকৃলৰ্ দান কতৰ ৱৰ্, লৰ্ ব্যলি ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ 
ৱকাৱাৰ লপছৰ্ পুনৰুত্থানক অলব্শ্বাস কলৰব্ লস কালফৰ আৰু মুৰৰ্াদ হহ ৰ্াব্ আৰু 
মুৰৰ্াদ ৱহাৱাৰ কাৰতণ ৰ্াক হৰ্যা কৰা হ’ব্। ইয়াতৰাপলৰও লৰ্ ব্যলি ইছিামৰ 
িম্ভসমূহৰ ৱকাতনা এটাক অস্বীকাৰ কলৰব্ লস কালফৰ বু্লি পলৰগলণৰ্ হ’ব্ আৰু 
মুৰৰ্াদ ৱহাৱাৰ কাৰতণ ৰ্াক হৰ্যা কৰা হ’ব্, ৰ্লদও লস মুতখতৰ  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله এই কলিমা 
উচ্চাৰণ নকৰক লকয়। ৰ্ৱ তনহ’ৱি লব্ষয়তটা ৱকতনকুৱা হ’ি? আংলশক িীনৰ পৰা মুখ 
 ূৰাই হি ব্ক্ৰৰ্াৰ পৰ্ গ্ৰহণ কলৰতি ৰ্লদ ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৱকাৱা ৱকাতনা 
উপকাৰৰ্ নাতহ ৱৰ্তনহ’ৱি ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হি অহা িীনৰ মূি 

                                                           
19 শ্বাইখ ছুিাইমান ইব্ন আলব্দল্লাহ, ৰ্াইছীৰুি আৰ্ীলৰ্ি হামীদ, পৃ. ৬৬-৬৭। 
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লব্ষয় ৰ্াওহীদৰ হসতৰ্ কুফৰী কৰাৰ লপছৰ্ ৱকতনলক ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৱকৱি 
মুতখতৰ উচ্চাৰণ কৰাতটা ৰ্াৰ উপকাৰ সাধন কলৰব্ পাতৰ? মূিতৰ্ আল্লাহতরাহীসকতি 
এইতব্াৰ হাদীছৰ অৰ্থ বু্লজব্লি সক্ষম ৱহাৱা নাই20।  

উছামা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ হাদীছৰ ব্যাখযাৰ্ ৱৰ্ওঁ আৰু হকতছ, উছামা ৰালদয়াল্লাহু 
‘আনহুতৱ ৱসই ব্যলিক হৰ্যা কলৰতছ এই ধাৰণাৰ্ ৱৰ্, ৱসই ব্যলি মুছলিম ৱহাৱাৰ দাব্ী 
কলৰতছ ৱকৱি ৰ্াৰ জীৱন আৰু সম্পদ ৰক্ষাৰ ভয়ৰ্। আৰু ইছিামৰ নীলৰ্ হহতছ 
ৱকাতনাব্াই ইছিাম গ্ৰহণ কলৰতি ৱৰ্লৰ্য়ালিতক ৰ্াৰ ধন-সম্পদ আৰু জীৱনৰ 
লনৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ’ব্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লস ইছিামৰ পলৰপন্থী ৱকাতনা কাম নকলৰব্। 
আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

ِ فَ  ﴿ ۡبُتۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ََضَ َها ٱِلَّ يُّ
َ
أ ْ َتبَ َيَٰٓ  [  ٩٤: النساء]﴾  يَُّنوا

“ৱহ মুলমনসকি! ৱৰ্ামাতিাতক ৱৰ্লৰ্য়া আল্লাহৰ পৰ্ৰ্ ৰ্াত্ৰা কলৰব্া ৱৰ্লৰ্য়া পাৰ্থকয 
লনণথয় কলৰব্া।” (আন লনছা-৯৪) এই আয়াৰ্ৰ অৰ্থ হহতছ এই ৱৰ্, ৱকাতনা ব্যলিৰ 
ইছিাম গ্ৰহণৰ লপছৰ্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক ৰ্াৰ জীৱনৰ লনৰাপত্তা লব্ধান কলৰব্ ৱৰ্লৰ্য়া 
হিতক ইছিাম পলৰপন্থী ৱকাতনা কাম ৰ্াৰ িাৰা প্ৰকাশ নাপায়। লকন্তু ৰ্লদ ইয়াৰ 
লব্পৰীৰ্ ৱকাতনা কমথ কতৰ ৱৰ্তনহ’ৱি ৰ্াক (হাকীমৰ ফয়চািা অনুৰ্ায়ী) হৰ্যা কৰা 
হ’ব্। লকয়তনা আয়াৰ্ৰ্ ৱকাৱা হহৱছ, ৱৰ্ামাতিাতক অনুসন্ধানৰ মাধযমৰ্ লনৰূপণ কৰা। 
আৰু ৰ্লদ ৱসয়া নহতিতহঁতৰ্ন ৱৰ্তন্ত ইয়াৰ্ ( ْ  অৰ্থাৎ “ৰ্াচাই ব্া পাৰ্থকয লনণথয় (َفَتبَيَُّنوا
কৰা” এই শব্দৰ ৱকাতনা মূিযই নাৰ্াতক। এইদতৰ অনযানয হাদীছসমূহ, ৰ্াৰ আতিাচনা 
পূতব্থ ব্ণথনা কলৰতছা অৰ্থাৎ লৰ্ ব্যলি ইছিাম আৰু ৰ্াওহীদৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ আৰু 
ইয়াৰ লপছৰ্ ইছিাম পলৰপন্থী কমথৰ পৰা লব্ৰৰ্ ৰ্ালকব্ ৰ্াৰ জীৱনৰ লনৰাপত্তা প্ৰদান 
কৰা ওৱালজব্। আৰু এই কৰ্াৰ দিীি হহতছ, লৰ্ ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম 
উছামাক ক’ৱি, “ৰু্লম ৰ্াক  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৱকাৱাৰ লপছতৰ্া হৰ্যা কলৰছা ৱনলক?” ৱসই 

ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতমই হকতছেঃ “মই মানুহৰ িগৰ্ লজহাদ কৰাৰ ব্াতব্ 
আলদষ্ট হহতছা, লসহঁতৰ্ এই সাক্ষয লনলদয়া হিতক ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য 
মাবু্দ নাই।” আতকৌ ৱৰ্তৱঁই খাতৰলজসকিৰ লব্ষতয় হকতছেঃ ‘‘ৱৰ্ামাতিাতক লসহঁৰ্ক 

                                                           
20 চাওঁক, মাজমূ‘আৰু্ৰ্ ৰ্াওহীদ, পৃ. ১২০-১২১।  



32 
 

ৰ্তৰ্ই ৱদখা পাব্া ৰ্তৰ্ই লসহঁৰ্ক হৰ্যা কলৰব্া, মই ৰ্লদ লসহঁৰ্ক পাতিাতহঁতৰ্ন 
ৱৰ্তনহ’ৱি ‘আদ জালৰ্ৰ হৰ্যাৰ দতৰ লসহঁৰ্ক হৰ্যা কলৰতিাতহঁতৰ্ন’’। অৰ্চ ইহঁতৰ্ই 
আলছি ৱসই সময়ৰ আটাইৰ্লক ৱব্লছ ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চাৰণকাৰী। আনলক 
ছাহাব্াতয় ৱকৰাতম লনজতক এইসকি ৱিাকৰ ৰু্িনাৰ্ ব্ৰ সৰু বু্লি ভাৱ হহলছি। 
ৰ্লদও লসহঁতৰ্ ছাহাব্াতয় ৱকৰামৰ পৰাই লশক্ষা গ্ৰহণ কলৰলছি, লকন্তু ইহঁৰ্ৰ পৰা 
ইছিাম ব্লহভূথৰ্ কাম প্ৰকাশ ৱপাৱাৰ্ ইহঁৰ্ৰ “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ” ৱকাৱা ব্া ইয়াৰ 
প্ৰচাৰ কৰা আৰু ইব্াদৰ্ কৰা িগতৰ্ মুতখতৰ ইছিামৰ দাব্ী কৰা এতকাতৱই লসহঁৰ্ৰ 
কামৰ্ নালহি। এইদতৰ ইয়াহুদীসকিৰ হসতৰ্ ৰু্দ্ধ কৰা আৰু ছাহাব্াসকতি ‘‘ব্নু 
হালনফা’’ ৱগাত্ৰৰ হসতৰ্ ৰু্দ্ধ কৰাৰ লব্ষয়তব্াতৰা ইয়াৰ্ উতল্লখতৰ্াগয। 
এই প্ৰসঙ্গৰ্ হালফজ ইব্তন ৰজব্ ৱৰ্ওঁৰ ‘‘কালিমাৰু্ি ইখিাছ’’ নামক গ্ৰন্থৰ্ ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ হাদীছ ‘‘মই আলদষ্ট হহতছা মানুহৰ হসতৰ্ লজহাদ কৰাৰ 
ব্াতব্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লসহঁতৰ্ এই সাক্ষয লনলদব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য 
মা‘বু্দ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুি” ইয়াৰ ব্যাখযাৰ্ 
হকতছেঃ ‘ওমৰ আৰু এদি ছাহাব্াই বু্লজলছি ৱৰ্, লৰ্ ব্যলি ৱকৱি ৰ্াওহীদ আৰু 
লৰছািাৰ্ৰ সাক্ষয দান কলৰব্ একমাত্ৰ ইয়াৰ ওপৰৰ্ লনভথৰ কলৰ লসহঁৰ্ৰ দুলনয়াব্ী 
শালিৰ পৰা অব্যাহলৰ্ লদয়া হ’ব্। এই ব্াতব্ই লৰ্সকতি ৰ্াকাৰ্ প্ৰদান কলৰব্লি 
অস্বীকাৰ কলৰলছি লসহঁৰ্ৰ িগৰ্ ৰু্দ্ধৰ লব্ষতয় লিধালিৰ্ হহ পলঢ়লছি, লকন্তু আবু্ ব্কৰ 
ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুতৱ বু্লজলছি ৱৰ্, ‘ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লসহঁৰ্ক ৰু্দ্ধৰ পৰা অব্যাহলৰ্ লদয়া 
নাৰ্াব্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লসহঁতৰ্ এই কলিমাৰ হক্ব (ৰ্াকাৰ্) আদায় কলৰব্লি স্বীকৃলৰ্ 
লনলদব্। লকয়তনা ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছ, “এতৰ্তক ৱৰ্লৰ্য়া লসহঁতৰ্ 
এই কলিমাৰ (ৰ্াওহীদ আৰু লৰছািাৰ্ৰ) স্বীকৃলৰ্ লদব্, ৱৰ্লৰ্য়া লসহঁতৰ্ ৱমাৰ ৰ্ৰফৰ 
পৰা লসহঁৰ্ৰ জীৱনক লহফাৰ্ৰ্ কলৰব্ লকন্তু এই স্বীকৃলৰ্ৰ হক ব্া অলধকাৰ অনুৰ্ায়ী 
ইছিামী দিতৰ দলিৰ্ হতি পৃলৰ্ৱীৰ্ লসহঁৰ্ৰ ওপৰৰ্ ৱসই দি প্ৰতয়াগ কৰা হ’ব্ আৰু 
লসহঁৰ্ৰ পৰকািীন লহচাপৰ দালয়ত্ব আল্লাহৰ ওপৰৰ্।” আবু্ ব্কৰ ৰালদয়াল্লাহু আনহুতৱ 
আৰু হকলছি ৱৰ্, “ৰ্াকাৰ্ হহতছ, সম্পদৰ হক”21।  

                                                           
21 অৰ্থাৎ সম্পদৰ হক আদায় কৰাৰ ব্াতব্ হাদীছৰ মাজতৰ্ই লনতদথশনা লদয়া হহতছ। এতৰ্তক ‘িা 
ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ৱকাৱাৰ লপছতৰ্া লস লকন্তু লনৰাপদ নালছি, কাৰণ লস কলিমাৰ হক নষ্ট কলৰতছ। 
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অৱতশয আবু্ব্কৰ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ এই ভাব্াৰ্থ নব্ী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
অছাল্লামৰ পৰা ইব্তন ‘ওমৰ, আনাছ আৰু অনযানয ব্হুতৰ্া ছাহাব্া ৰালিয়াল্লাহু ‘আনহুতম 
স্পষ্টভাতৱ ব্ণথনা কলৰতছ। ৱৰ্ওঁতিাতক ব্ণথনা কলৰতছ, নব্ী চাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ অছাল্লাতম 
হকতছেঃ  

َهُدوا » قَاتَِل انلَّاَس َحَّتَّ يَشأ
ُ
نأ أ

َ
ِمرأُت أ

ُ
تُواأ ًَلةَ، َوُيؤأ ًدا رَُسوُل اهلِل، َوُيِقيُموا الصَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
نأ اَل إهَِلَ إاِلَّ اهلُل َوأ

َ
 أ

ََكةَ   «الزَّ

‘‘মই আলদষ্ট হহতছা মানুহৰ হসতৰ্ লজহাদ কৰাৰ ব্াতব্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লসহঁতৰ্ এই সাক্ষয 
লনলদব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য মা‘বু্দ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুি, িগতৰ্ ছািাৰ্ প্ৰলৰ্ষ্ঠা কলৰব্ আৰু ৰ্াকাৰ্ প্ৰদান 
কলৰব্”22। 
ইয়াতৰাপলৰও আল্লাহ ৰ্া‘আিাৰ ব্াণীতয়ও এই অৰ্থই ব্হন কতৰ। ৱৰ্ওঁ হকতছেঃ 

﴿  ْ َكٰوةَ فََخلُّوا لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
َ يلَُهۡم   َسبِ فَإِن تَابُواْ َوأ  [  ٥: اتلوبة] ﴾ ٥ َغُفورٞ رَِّحيٞم  إِنَّ ٱَّللَّ

“লকন্তু ৰ্লদ লসহঁতৰ্ ৰ্াওব্া কতৰ, ছািাৰ্ কাতয়ম কতৰ আৰু ৰ্াকাৰ্ প্ৰদান কতৰ ৱৰ্তন্ত 
লসহঁৰ্ৰ পৰ্ এলৰ লদব্া; লনশ্চয় আল্লাহ অলৰ্শয় ক্ষমাশীি, পৰম দয়ািু।” (আৰ্-ৰ্াওব্া, 
আয়াৰ্ ৫)  

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ 

َكٰوةَ فَإِۡخَوٰنُ ﴿ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
 [ ١١: اتلوبة] ﴾يِنِۗ ِِف ٱل ِ  ُكمۡ فَإِن تَابُواْ َوأ

“এতৰ্তক লসহঁতৰ্ ৰ্লদ ৰ্াওব্া কতৰ, ছািাৰ্ কাতয়ম কতৰ আৰু ৰ্াকাৰ্ প্ৰদান কতৰ, 
ৱৰ্তন্ত লসহঁতৰ্ ৱৰ্ামাতিাকৰ িীলন ভাই;” (ছুৰা ৰ্াওব্া ১১)  

ইয়াৰ পৰা প্ৰমালণৰ্ হ’ি ৱৰ্, ৱকাতনা ব্যলিৰ িগৰ্ িীলন ভ্ৰাৰৃ্ত্ব ৱৰ্লৰ্য়া হিতক 
প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ নহ’ব্, ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লস ৰ্াওহীদৰ স্বীকৃলৰ্ৰ িগতৰ্ সকতিা ফৰজ ওৱালজব্ 
আদায় নকলৰব্। আৰু লশ্বকথৰ পৰা ৰ্াওব্া কৰা ৱৰ্লৰ্য়া হিতক প্ৰমালণৰ্ নহ’ব্ ৱৰ্লৰ্য়া 
হিতক ৰ্াওহীদৰ ওপৰৰ্ অলব্চি নাৰ্ালকব্।  
                                                                                                                                        

এতৰ্তক লৰ্সকতিই ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ কব্ লসহঁতৰ্ ৰ্লদ এই কলিমাৰ অৰ্থ আৰু চালহদা লব্তৰাধী 
কমথ কতৰ ৱৰ্তনহ’ৱি লসহঁতৰ্ ৱকাতনা মতৰ্ই লনৰাপদ নহ’ব্। ]অনুব্াদক[ 
22 বু্খাৰী, হাদীছ নং ২৫; মুছলিম, হাদীছ নং ২২।  
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আবু্ ব্কৰ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুতৱ ৱৰ্লৰ্য়া ছাহাব্ীসকিৰ ওচৰৰ্ এইতটা প্ৰলৰ্ষ্ঠা 
কলৰব্লি সক্ষম হ’ি, ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ওঁতিাতক এই কৰ্াৰ প্ৰলৰ্ উভলৰ্ আলহি আৰু ৱৰ্ওঁৰ 
লসদ্ধান্ততকই সলঠক বু্লি ভালব্তি। এতৰ্ৱক বু্জা গ’ি ৱৰ্, ৱকৱিমাত্ৰ এই কলিমা পাঠ 
কলৰতিই ৱৰ্তনলক পালৰ্থৱ শালিৰ পৰা ৱৰহাই ৱপাৱা নাৰ্াব্, ৱসইদতৰ ইছিামৰ ৱকাতনা 
লব্লধ লব্ধান িং ন কলৰতিও পৃলৰ্ৱীতৰ্ই লস শালি ৱভাগ কলৰব্ িালগব্। এতৰ্তক 
আলখৰাৰ্ৰ শালিৰ লব্ষয়তটাও এতকই ধৰণৰ।  

হালফজ ইব্তন ৰজতব্ আৰু হকতছ23, আলিমসকিৰ মাজৰ্ আন এলট দতি (উি 
সতন্দহৰ উত্তৰৰ্) হকতছ, এইতব্াৰ হাদীছৰ অৰ্থ হহতছ,  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله মুতখতৰ উচ্চাৰণ 
কৰা জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ আৰু জাহান্নামৰ পৰা লনসৃ্কলৰ্ ৱপাৱাৰ এটা প্ৰধান উপকৰণ আৰু 
ইয়াৰ দাব্ী মাত্ৰ। আৰু এই দাব্ীৰ ফিাফি লসলদ্ধ হ’ব্ ৱকৱিমাত্ৰ ৱৰ্লৰ্য়াই ৱৰ্লৰ্য়া 
প্ৰতয়াজনীয় চৰ্থসমূহ আদায় কৰা হ’ব্ আৰু ইয়াৰ প্ৰলৰ্ব্ন্ধকৰ্াসমূহ দূৰ কৰা হ’ব্। 
ৱসই িক্ষযৰ্ ৱপৌঁছাৰ চৰ্থতব্াৰ ৰ্লদ অনুপলস্থৰ্ ৰ্াতক, অৰ্ব্া ইয়াৰ প্ৰলৰ্ব্ন্ধক ৱকাতনা 
কাম ৱপাৱা ৰ্ায় ৱৰ্তন্ত এই কলিমা পাঠ কৰা আৰু ইয়াৰ িক্ষযৰ্ ৱপৌঁছা সম্ভৱ নহয়। 
হাছান ব্ছৰী আৰু অহাব্ ইব্নু মুনাতব্বহ এইতটা মতৰ্ই ব্যি কলৰতছ আৰু এইতটা 
মতৰ্ই হহতছ অলধক স্পষ্ট।  

ৰ্াৰ লপছৰ্ ইমাম ইব্তন ৰজব্ ৰালহমাহুল্লাতহ হাছান ব্ছৰীৰ পৰা ব্ণথনা কলৰতছ ৱৰ্, 
ৱৰ্ওঁ ফাৰাৰ্দাক নামক এজন কলব্ক ৰ্াৰ স্ত্ৰীক দাফন কৰা সময়ৰ্ ৰ্াক ক’ৱি, এই 
লদনৰ (মৃৰু্য আৰু আলখৰাৰ্ৰ) ব্াতব্ লক প্ৰস্তুলৰ্ গ্ৰহণ কলৰতছ? উত্তৰৰ্ ফাৰাৰ্দাতক 
ক’ৱি, সত্তৰ ব্ছৰৰ পৰা লৰ্ কলিমা  َاهلله  إاِلَّ  إهِلَ  ال  ৰ সাক্ষয লদ আলহতছা ৱসইতটাতৱই ৱমাৰ 

সম্বি। হাছান ব্ছৰীতয় কতি, ব্ৰ উত্তম প্ৰস্তুলৰ্; লকন্তু এই কলিমাৰ লকছুমান চৰ্থ আতছ, 
ৰু্লম অৱতশয পলৱত্ৰা- নাৰীসকিৰ প্ৰলৰ্ অপব্াদ আতৰাপ কলৰ কলব্ৰ্া লিখাৰ পৰা 
লনজতক লব্ৰৰ্ ৰালখব্া।  

হাছান ব্ছৰীক প্ৰন কৰা হ’ি, লকছুমান মানুতহ কয় ৱৰ্, লৰ্ ব্যলিতয় ক’ব্,  َّالَ إهِلَ إاِل
 লস জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ কলৰব্। ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ওঁ ক’ৱি, ‘লৰ্ ব্যলিতয় “িা ইিা-হা اهلله 

                                                           
23 কাতিমাৰু্ি ইখিাছ, পৃ. ৯-১০।  
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ইল্লাল্লাহ” ক’ব্ আৰু ইয়াৰ ফৰজ ওৱালজব্ আদায় কলৰব্ ৱৰ্ওঁতহ জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ 
কলৰব্।’ 

এজন ব্যলিতয় অহাব্ ইব্ন মুনাতব্বহক ক’ৱি, “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ” জান্নাৰ্ৰ 
চালব্ নহয় ৱন? ৱৰ্ওঁ ক’ৱি, হয়, লকন্তু প্ৰতৰ্যক চালব্তৰই লকছুমান দাঁৰ্ ৰ্াতক, ৰু্লম লৰ্ 
চালব্ হি আলহব্া ৰ্াৰ্ ৰ্লদ দাঁৰ্ ৰ্াতক ৱৰ্লৰ্য়াতহ ৱৰ্ামাৰ ব্াতব্ জান্নাৰ্ৰ দুৱাৰ ৱখািা 
হ’ব্, অনযৰ্া নহয়।  

মই ভাতৱা, আলিমসকিৰ এই কৰ্াসমূহ লসহঁৰ্ৰ সতন্দহৰ ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ অপতনাদন 
কলৰতছ লৰ্সকতি ধাৰণা কতৰ, “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ” এই কলিমা পাঠ কলৰতিই 
জান্নাৰ্ৰ্ প্ৰতৱশ কলৰব্, ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী কাম কৰা হওক ব্া নহওক, এইদতৰ 
লসহঁৰ্তৰা সতন্দহ দূৰীভূৰ্ হ’ি লৰ্সকতি ভাতৱ “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ” কতিই আৰু 
ৱকলৰ্য়া লসহঁৰ্ কালফৰৰ অন্তভুথি নহ’ব্, ৰ্লদও মাজাৰ পূজা আৰু পীৰ পূজাৰ মাধযমৰ্ 
লসহঁতৰ্ লৰ্মান ডাঙৰ লশ্বতকথই নকৰক লকয়, লৰ্তটা ব্ৰ্থমান সময়ৰ্ ব্হু ঠাইৰ্ পলৰিলক্ষৰ্ 
হহতছ। কাৰণ এইতব্াৰ কমথকাি কলিমা “িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ”ৰ সমূ্পণথ পলৰপন্থী আৰু 
এতকব্াতৰই লব্পৰীৰ্। দৰাচিতৰ্ এই ধৰণৰ সতন্দহ সৃলষ্ট কৰা ৱসইসকি ভ্ৰষ্ট 
মানুহতৰই কাম লৰ্সকতি ৱকাৰআন আৰু হাদীছৰ ৱসইতব্াৰ সংলক্ষপ্ত ভাষযসমূহ গ্ৰহণ 
কলৰ ৰ্াতক লৰ্তব্াৰক লসহঁতৰ্ লনজৰ অলভমৰ্ৰ সপতক্ষ দিীি লহচাতপ ধাৰণা কতৰ, 
আনহাতৰ্ লসহঁতৰ্ ৱসইতব্াৰ সংলক্ষপ্ত ভাষযসমূহৰ ব্ণথনাকাৰী ভাষযসমূহক পলৰৰ্যাগ কতৰ 
আৰু লব্শদ ব্যাখযাসম্বলিৰ্ ভাষযসমূহতকা উতপক্ষা কতৰ। ইহঁৰ্ৰ অৱস্থা হ’ি ৱসইসকি 
ৱিাকৰ দতৰ লৰ্সকতি ৱকাৰআনৰ লকছু অংশক লব্শ্বাস কতৰ আৰু আন লকছু অংশৰ 
িগৰ্ কুফৰী কতৰ। ইহঁৰ্ৰ লব্ষতয় আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

مَّ  ﴿
َ
َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞت  فَأ

ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت ُّمُّ

َ
ِٓي أ ِيَن ِِف ُهَو ٱِلَّ ا ٱِلَّ

وِيلِهِۦ  َوَما 
ۡ
ُ  قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه مِۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ۥٓ إَِلَّ ٱَّللَّ وِيلَُه

ۡ
َيۡعلَُم تَأ

 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ٓ أ ُر إَِلَّ كَّ ِۡن ِعنِد َرب َِنا  َوَما يَذَّ ٞ م  ِٰسُخوَن ِِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُك  َربََّنا ََل تُزِۡغ  ٧ۡلَبِٰب َوٱلرَّ

نَك رَ  ُ اُب قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب ََلَا ِمن لَّ نَت ٱلۡوَهَّ
َ
َربََّنآ إِنََّك َجاِمُع ٱَلَّاِس ِِلَۡومٖ َلَّ  ٨ۡۡحَةا  إِنََّك أ

َ ََل ُُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَد   [  ٩،  ٧: ال عمران]﴾  ٩َرۡيَب فِيهِ  إِنَّ ٱَّللَّ
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“ৱৰ্তৱঁই ৱৰ্ামাৰ প্ৰলৰ্ এই লকৰ্াব্ অৱৰ্ীণথ কলৰতছ লৰ্তটাৰ লকছুমান আয়াৰ্ ‘মুহকাম’, 
ৱসইতব্াতৰই লকৰ্াপৰ মূি; আৰু আনতব্াৰ হ’ি মুৰ্াশ্বালব্হ, এতৰ্তক লৰ্হঁৰ্ৰ অন্তৰৰ্ 
ব্ক্ৰৰ্া আতছ ৱকৱি লসহঁতৰ্ই লফৰ্না আৰু ভুি ব্যাখযাৰ উতেতশয মুৰ্াশ্বালব্হাৰ্ৰ 
অনুসৰণ কতৰ। অৰ্চ আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনও ইয়াৰ ব্যাখযা নাজাতন; আৰু 
লৰ্সকি জ্ঞানৰ্ সুগভীৰ ৱৰ্ওঁতিাতক কয়, ‘আলম এইতব্াৰৰ প্ৰলৰ্ ঈমান ৱপাষণ কতৰা, 
এই সকতিা আমাৰ ৰব্ৰ পৰা আলহতছ’; আৰু জ্ঞান-বু্লদ্ধসম্পন্ন ৱিাকৰ ব্ালহতৰ আন 
ৱকাতনও উপতদশ গ্ৰহণ নকতৰ। ৱহ আমাৰ ৰব্! সৰি পৰ্ প্ৰদান কৰাৰ লপছৰ্ ৰু্লম 
আমাৰ অন্তৰসমূহক সৰ্য িঙ্ঘনপ্ৰব্ণ নকলৰব্া আৰু ৱৰ্ামাৰ ৰ্ৰফৰ পৰা আমাক 
ৰহমৰ্ প্ৰদান কৰা, লনশ্চয় ৰু্লম মহাদাৰ্া। ৱহ আমাৰ ৰব্! লনশ্চয় ৰু্লম এলদনাখন 
মানুহক সমতব্ৰ্ কলৰব্া ৰ্াৰ্ ৱকাতনা সতন্দহ নাই; লনশ্চয় আল্লাতহ প্ৰলৰ্শ্ৰুলৰ্ ভঙ্গ 
নকতৰ। (আতি ইমৰান-৭-৯) 

ৱহ আল্লাহ আমাৰ ওচৰৰ্ সৰ্যক সৰ্য লহচাতপ ৱদখুৱাই লদয়া আৰু ৱসয়া গ্ৰহন 
কলৰব্লি ৰ্াওফীক লদয়া। আৰু ব্ালৰ্িক ব্ালৰ্ি লহচাতপ ৱদখুৱাই লদয়া আৰু ৱসয়া 
পলৰহাৰ কলৰব্লি ৰ্াওফীক লদয়া। 

6. কলিমা  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ প্ৰভাৱ 

সৰ্য আৰু লনষ্ঠাৰ হসতৰ্ এই মহান কলিমা পাঠ কলৰতি আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশয আৰু 
অপ্ৰকাশয দাব্ী অনুৰ্ায়ী আমি কলৰতি ব্যলি আৰু সমাজ জীৱনৰ্ এই কলিমাৰ এক 
লব্তশষ সুফি প্ৰলৰ্ফলিৰ্ হ’ব্। ৰ্াতৰ মাজৰ্ লনম্নলিলখৰ্ লব্ষয়সমূহ উতল্লখতৰ্াগয: 

ক) এই কলিমাই মুছলিমসকিৰ মাজৰ্ একৰ্া সৃলষ্ট কতৰ আৰু ইয়াৰ ফিস্বৰূতপ 
ৱৰ্ওঁতিাতক আল্লাহৰ ব্িৰ্ শলিশািী হহ লব্জয় সূলচৰ্ কলৰব্ পাতৰ আল্লাহতরাহীসকিৰ 
ওপৰৰ্, লকয়তনা ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ওঁতিাক এতকই িীনৰ অনুসাৰী আৰু এতকই আলকদাৰ 
লব্শ্বাসী হহ পতৰ। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ  

ْ  َوٱۡعَتِصُمواْ ِِبَۡبلِ  ﴿ قُوا ِ ََجِيٗعا َوََل َتَفرَّ  [  ١٠٣: ال عمران]﴾  ٱَّللَّ

“আৰু ৱৰ্ামাতিাক সকতিাতৱ আল্লাহৰ ৰছীক দৃঢ়ভাতৱ ধাৰণ কৰা আৰু পৰস্পতৰ 
লব্লচ্ছন্ন নহব্া;” (আতি ইমৰান-১০৩) 
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আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ  

يََّدَك بَِنۡۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤمِننَِي  ﴿
َ
ِٓي أ لَّۡفَت  ٦٢ُهَو ٱِلَّ

َ
آ أ ۡرِض ََجِيٗعا مَّ

َ
نَفۡقَت َما ِِف ٱۡۡل

َ
لََّف َبنۡيَ قُلُوبِِهۡم  لَۡو أ

َ
َوأ

لََّف بَۡيَنُهۡم  إِنَُّهۥ َعزِيٌز َحِكيٞم 
َ
َ أ   [  ٦٣،  ٦٢: االنفال]﴾  ٦٣َبنۡيَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ٱَّللَّ

“আৰু ৰ্লদ লসহঁতৰ্ ৱৰ্ামাক প্ৰৰ্ালৰৰ্ কলৰব্ লব্চাতৰ ৱৰ্তন্ত ৱৰ্ামাৰ ব্াতব্ আল্লাতহই 
ৰ্তৰ্ষ্ট, লনশ্চয় ৱৰ্ওঁ ৱৰ্ামাক লনজ সহায়ৰ িাৰা আৰু মুলমনসকিৰ িাৰা শলিশািী 
কলৰতছ। আৰু ৱৰ্তৱঁই লসহঁৰ্ৰ পৰস্পৰৰ হৃদয়ৰ মাজৰ্ প্ৰীলৰ্ স্থাপন কলৰতছ। পৃলৰ্ৱীৰ 
ৰ্াৱৰ্ীয় সম্পদ ব্যয় কলৰতিও ৰু্লম লসহঁৰ্ৰ হৃদয়ৰ্ প্ৰীলৰ্ স্থাপন কলৰব্ 
ৱনাৱালৰিাতহঁতৰ্ন; লকন্তু আল্লাতহ লসহঁৰ্ৰ মাজৰ্ প্ৰীলৰ্ স্থাপন কলৰতছ, লনশ্চয় ৱৰ্ওঁ 
পৰাক্ৰমশািী, প্ৰজ্ঞাময়।’’ (আি-আনফাি-৬২-৬৩) 

ইছিামী আকীদাৰ্ ৰ্লদ অলনকযৰ সৃলষ্ট হয় ৱৰ্তনহ’ৱি ৰ্াৰ িাৰা পৰস্পৰৰ মাজৰ্ 
লব্ভলি আৰু কিহ লব্ব্াদৰ জন্ম িয়। ৱৰ্তন আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

ٍء   ﴿   قُواْ دِيَنُهۡم َوََكنُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِِف ََشۡ ِيَن فَرَّ  [  ١٥٩: االنعام]﴾ إِنَّ ٱِلَّ

“লনশ্চয় লৰ্সকতি লনজৰ িীনক লব্লচ্ছন্ন কলৰতছ আৰু লব্লভন্ন দিৰ্ লব্ভি হহতছ, 
লসহঁৰ্ৰ িগৰ্ ৱৰ্ামাৰ ৱকাতনা সম্পকথ নাই;” (আি আন‘আম-১৫৯) 

আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ 

يِۡهۡم فَرُِحوَن ﴿  ِحۡزبِۢ بَِما َلَ
ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُبٗرا  ُكُّ

َ
ُعٓواْ أ  [  ٥٣: املؤمنون]﴾ ٥٣َفَتَقطَّ

“লপছৰ্তহ মানুতহ লসহঁৰ্ৰ লনজৰ মাজৰ্ লসহঁৰ্ৰ এই িীনক ব্হুধা লব্ভি কলৰতছ। 
প্ৰতৰ্যক দতিই লসহঁৰ্ৰ ওচৰৰ্ লৰ্ আতছ ৱসইতটা হিতহ আনলন্দৰ্।” (আি মুলমনূন -
৫৩)     

এতৰ্তক মানুহৰ মাজৰ্ ঐকয সৃলষ্টৰ একমাত্ৰ মাধযম হহতছ ৰ্াওহীদ আৰু ঈমানী 
আকীদাৰ ব্ন্ধনৰ্ একলত্ৰৰ্ ৱহাৱা। আৰু এইতটাতৱই   الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله ৰ একমাত্ৰ অৰ্থ। 
ইছিাম ধমথৰ্ দীলক্ষৰ্ ৱহাৱাৰ পূতব্থ আৰব্ীয়ানসকিৰ অৱস্থা আৰু লসহঁৰ্ৰ পৰৱৰ্থী 
অৱস্থা লব্তব্চনা কলৰতিই এই কৰ্া সুস্পষ্ট ভাতৱ বু্লজব্ পালৰব্।  
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খ)  الَ إهِلَ إاِلَّ اهلله এই কলিমাৰ লভলত্তৰ্ গলঢ় উঠা সমাজৰ মাজৰ্ উভলৰ্ আতহ শালন্ত আৰু 

লনৰাপত্তাৰ গযাৰালি; লকয়তনা এই ধৰণৰ ঈমানৰ ফিৰ্ ৱসই সমাজৰ প্ৰতৰ্যক 
ব্যলিতয়ই আল্লাহ আৰু ৱৰ্ওঁৰ ৰাছুতি লৰ্ হািাি কলৰতছ ৱসয়া গ্ৰহণ কতৰ আৰু লৰ্ 
হাৰাম কলৰতছ ৰ্াক পলৰহাৰ কতৰ, সকতিা মানুহ উভলৰ্ আতহ সীমািং ন অৰ্যাচাৰ 
আৰু শত্ৰুৰ্াৰ পৰ্ৰ পৰা আৰু এজতন আনজনৰ প্ৰলৰ্ সহানুভূলৰ্, ভািতপাৱা আৰু 
ভ্ৰাৰৃ্ত্বৰ হাৰ্ ব্ঢ়াই লদতয়। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ  

 [  ١٠: احلجرات]﴾ إِنََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ  ﴿

“লনশ্চয় মুলমনসকি পৰস্পতৰ পৰস্পৰৰ ভাই’’। ]ছুৰা আি-হুজুৰাৰ্:১০[ 

আৰু এই ব্াণীৰ অনুসৰতণ পৰস্পপতৰ পৰস্পৰক প্ৰীলৰ্ আৰু ভািতপাৱাৰ জািৰ্ 
ৱমলৰয়াই িয়। ইয়াৰ ব্ািৱ লনদশথন হহতছ আৰব্সকিৰ অৱস্থা। ৱৰ্ওঁতিাতক এই 
কলিমাৰ ছাৰঁ ৰ্িৰ্ একলত্ৰৰ্ ৱহাৱাৰ পূতব্থ ইজতন লসজনৰ চৰম শত্ৰু আলছি। হৰ্যা, 
িুন্ঠন আৰু ডকাইলৰ্ৰ ব্াতব্ লসহঁতৰ্ ৱগৌৰৱতব্াধ কলৰলছি। আৰু ৱৰ্লৰ্য়া ৱৰ্ওঁতিাতক  َال
 ৰ পৰ্াকাৰ ৰ্িৰ্ একলত্ৰৰ্ হ’ি ৱৰ্লৰ্য়া গলঢ় উলঠি লসহঁৰ্ৰ মাজৰ্ ভ্ৰাৰৃ্ত্বৰ إهِلَ إاِلَّ اهلله 
মজবু্ৰ্ প্ৰাচীৰ। ৱৰ্ৱন আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ 

آُء ﴿ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِ  َوٱِلَّ ٞد رَُّسوُل ٱَّللَّ َمَّ ارِ رَُۡحَآُء بَۡيَنُهمۡ ُّمُّ  [  ٢٩: الفتح]﴾ لََعَ ٱۡلُكفَّ

“মুহাম্মদ আল্লাহৰ ৰাছুি, আৰু ৱৰ্ওঁৰ সহচৰসকি কালফৰসকিৰ প্ৰলৰ্ অলৰ্ কতঠাৰ, 
পৰস্পৰৰ মাজৰ্ সহানুভূলৰ্শীি।” (আি-ফাৰ্হ:২৯)  

আল্লাহ ৰ্া‘আিাই আৰু হকতছেঃ  

ۦٓ إِ ﴿ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ
َ
لََّف َبنۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِذۡ ُكنُتۡم أ ال ]﴾ ۡخَوٰٗنا َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّللَّ

 [  ١٠٣: عمران

“আৰু ৱৰ্ামাতিাক সকতিাতৱ আল্লাহৰ ৰছীক দৃঢ়ভাতৱ ধাৰণ কৰা আৰু পৰস্পতৰ 
লব্লচ্ছন্ন নহব্া; আৰু ৱৰ্ামাতিাকৰ প্ৰলৰ্ আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰণ কৰা, এসময়ৰ্ 
ৱৰ্ামাতিাতক পৰস্পতৰ শত্ৰু আলছিা। ৰ্াৰ লপছৰ্ ৱৰ্তৱইঁ ৱৰ্ামাতিাকৰ মনৰ্ সম্প্ৰীলৰ্ 
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দান কলৰতছ, ফিৰ্ ৱৰ্ওঁৰ অনুগ্ৰহৰ্ ৱৰ্ামাতিাতক পৰস্পৰ ভ্ৰাৰৃ্ত্বৰ ব্ন্ধনৰ্ আৱদ্ধ 
হহছা”। (আতি ইমৰান: ১০৩)  

গ) এই কলিমাৰ ব্ন্ধনৰ্ একলত্ৰৰ্ হহ মুছলিমসকতি িাভ কলৰব্ লখিাফৰ্ৰ দালয়ত্ব 
আৰু ৱনৰৃ্ত্বদান কলৰব্ এই পৃলৰ্ৱীৰ, আৰু ৱৰ্ওঁতিাতক দৃঢ় প্ৰতৰ্যয় হি ৱমাকালব্িা 
কলৰব্ সকতিা ষড়ৰ্ন্ত্ৰ আৰু লব্লভন্ন মৰ্ব্াদৰ। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ  

ۡرِض َكَما ٱۡستَ ﴿
َ
ٰلَِحِٰت لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهۡم ِِف ٱۡۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱِلَّ ِيَن مِن وََعَد ٱَّللَّ ۡخلََف ٱِلَّ

ۡمٗنا  يَ 
َ
ِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ََلَُّهم م  ِ ِي ٱۡرتَََضٰ لَُهۡم َوَِلَُبد  ََِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱِلَّ ۡعبُُدونََِن ََل يُۡۡشُِكوَن ِِب َقۡبلِِهۡم َوَِلَُمك 

 [  ٥٥: انلور]﴾ ا    ٗ َشۡي 

“ৱৰ্ামাতিাকৰ মাজৰ্ লৰ্সকতি ঈমান আলনতছ আৰু সৎকমথ কলৰতছ আল্লাতহ 
ৱৰ্ওঁতিাকক প্ৰলৰ্শ্ৰুলৰ্ লদতছ ৱৰ্, ৱৰ্ওঁ অৱতশয ৱৰ্ওঁতিাকক পৃলৰ্ৱীৰ্ প্ৰলৰ্লনলধত্ব দান 
কলৰব্, ৱৰ্তনলক ৱৰ্ওঁ প্ৰলৰ্লনলধত্ব দান কলৰলছি ৱৰ্ওঁতিাকৰ পূব্থৱৰ্থীসকিক আৰু 
ৱৰ্ওঁ অৱতশয ৱৰ্ওঁতিাকৰ ব্াতব্ ৱৰ্ওঁতিাকৰ িীনক প্ৰলৰ্লষ্ঠৰ্ কলৰব্ লৰ্তটা ৱৰ্ওঁতিাকৰ 
ব্াতব্ ৱৰ্ওঁ পছন্দ কলৰতছ আৰু ৱৰ্ওঁতিাকৰ ভয়-ভীলৰ্ক শালন্ত-লনৰাপত্তাৰ্ পলৰব্ৰ্থন 
কলৰ লদব্। ৱৰ্ওঁতিাতক ৱকৱি ৱমাতৰই ইব্াদৰ্ কলৰব্, ৱমাৰ িগৰ্ আন কাতকা 
অংশীদাৰ স্থাপন নকলৰব্,” (আন্ নূৰ-৫৫)  

ইয়াৰ্ এই মহান সফিৰ্া অজথনৰ ব্াতব্ আল্লাহ ৰ্া‘আিাই একমাত্ৰ ৱৰ্ওঁৰ ইব্াদৰ্ 
কৰাৰ আৰু ৱৰ্ওঁৰ িগৰ্ আন কাতকা অংশী নকৰাৰ চৰ্থাতৰাপ কলৰতছ আৰু 
এইতটাতৱই হহতছ ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ দাব্ী আৰু অৰ্থ। 

 ) লৰ্ ব্যলি ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ ৰ স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ আৰু ইয়াৰ দাব্ী অনুৰ্ায়ী 
আমি কলৰব্ ৰ্াৰ হৃদয়ৰ মাজৰ্ লব্চালৰ পাব্ এক অনালব্ি প্ৰশালন্ত। লকয়তনা লস এজন 
প্ৰলৰ্পািকৰ ইব্াদৰ্ কতৰ আৰু ৱৰ্ওঁ লক লব্চাতৰ আৰু লক কলৰতি ৱৰ্ওঁ সন্তুষ্ট হ’ব্ 
ৱসই অনুপাতৰ্ কাম কতৰ আৰু লৰ্ কাম কলৰতি ৱৰ্ওঁ অসন্তুষ্ট হ’ব্ ৰ্াৰ পৰা লব্ৰৰ্ 
ৰ্াতক। আৰু লৰ্ ব্যলিতয় ব্হু ৱদৱ-ৱদৱীৰ পূজা কতৰ ৰ্াৰ হৃদয়ৰ্ এতন প্ৰশালন্ত আলহব্ 
ৱনাৱাতৰ, কাৰণ ৱসইসকি উপাসযৰ প্ৰতৰ্যকতৰ উতেশয হ’ব্ লভন লভন আৰু প্ৰতৰ্যতকই 
লব্চালৰব্ ৱসইতটা লভন্ন ভাতৱ পলৰচািনা কৰাৰ ব্াতব্। আল্লাহৱ  হকতছেঃ 
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اُر ﴿ ُ ٱۡلَوِٰحُد ٱۡلَقهَّ ِم ٱَّللَّ
َ
ِقُوَن َخرۡيٌ أ َتَفر  ۡرَباٞب مُّ

َ
 [  ٣٩: يوسف] ﴾ ٣٩َءأ

“লভন লভন অসংখয ৰব্ ভাি, ৱন মহাপ্ৰৰ্াপশািী এজন আল্লাতহই ভাি’? (ইউছুফ-৩৯) 
আল্লাতহ আৰু হকতছেঃ 

ََكُٓء ُمتََشِٰكُسوَن َورَُجًٗل ﴿ ُ َمَثًٗل رَُّجًٗل فِيهِ ُُشَ : الزمر] ﴾َتوَِياِن َمَثًلا  ُجٍل َهۡل يَسۡ ا ل ِرَ لَمٗ سَ ََضََب ٱَّللَّ
٢٩  ] 

“আল্লাতহ এটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কলৰতছ: এজন ব্যলি, ৰ্াৰ ৱকইব্াজতনা মলনব্ আতছ, 
লৰ্সকি পৰস্পৰ লব্ৰুদ্ধভাব্াপন্ন, আৰু আন এজন মানুহ, লৰ্জন ৱকৱি এজন মলনব্ৰ 
অনুগৰ্; এই দুজন ব্যলিৰ অৱস্থা এতক হ’ব্ পাতৰতন? (আৰ্ ৰু্মাৰ-২৯) 

ইমাম ইব্নুি কাইলয়যতম হকতছেঃ ইয়াৰ্ আল্লাতহ এজন মুশ্বলৰক আৰু এজন 
একত্বব্াদ লব্শ্বাসী ব্যলিৰ অৱস্থা বু্জাৰ ব্াতব্ এই উদাহৰণ লদতছ। এজন মুশ্বলৰকৰ 
অৱস্থা হহতছ এতন এজন দাস ব্া চাকৰৰ দতৰ ৰ্াৰ ওপৰৰ্ কৰৃ্থত্ব আতছ এতকিতগ 
ৱকইব্াজতনা মালিকৰ। আৰু ৱসইতব্াৰ মালিক হহতছ পৰস্পৰ লব্তৰাধী, লসহঁৰ্ৰ সম্পকথ 
হহতছ দা-মাছৰ সম্পকথ, এজন আনজনৰ লচৰ শত্ৰু। আৰু আয়াৰ্ৰ্ ব্লণথৰ্ 
(তমাৰ্াশ্বালকছ)ৰ অৰ্থ হহতছ, ‘‘লৰ্ ব্যলিৰ চলৰত্ৰ অৰ্যন্ত ৱব্য়া’’ আৰু মুশ্বলৰক লৰ্তহৰু্ 
লব্লভন্ন উপাসযৰ পূজা পাঠ কতৰ ৱসতয় ৰ্াৰ উপমা লদয়া হহতছ ৱসই দাস ব্া চাকৰৰ 
হসতৰ্ ৰ্াৰ মালিক হহতছ ৱকইব্াজতনা ব্যলি, প্ৰতৰ্যতকই ৰ্াৰ লখদমৰ্ ৱপাৱাৰ ব্াতব্ 
প্ৰলৰ্তৰ্ালগৰ্া কতৰ। এতন অৱস্থাৰ্ ৰ্াৰ পতক্ষ এই মালিকতব্াৰৰ সকতিাতৰ সন্তুলষ্ট 
অজথন কৰা অসম্ভৱ। আৰু লৰ্ ব্যলি ৱকৱিমাত্ৰ এক আল্লাহৰ ইব্াদৰ্ কতৰ ৰ্াৰ 
উদাহৰণ হহতছ ৱসই চাকৰৰ দতৰ লৰ্তয় ৱকৱিমাত্ৰ এজন মালিকৰ অধীনি লস ৰ্াৰ 
মালিকৰ উতেশয সম্বতন্ধ অৱগৰ্ আৰু ৱৰ্ওঁৰ সন্তুলষ্টৰ পৰ্ লস জাতন। ৱসতয় এই 
চাকৰৰ ব্াতব্ ব্হু মালিকৰ অৰ্যাচাৰ আৰু লনপীড়নৰ ৱকাতনা ভয় নাৰ্াতক। ৱকৱি 
ৱসয়াই নহয় লনজৰ মলনব্ৰ প্ৰীলৰ্, ভাতিাতপাৱা, দয়া আৰু কৰুণা হি অৰ্যন্ত লনৰাপদৰ্ 
লস ৱৰ্ওঁৰ ওচৰৰ্ ব্সব্াস কতৰ। এলৰ্য়া প্ৰন হ’ি এই দুজন চাকৰৰ অৱস্থা এতকই 
হ’ব্তন?24! 

                                                           
24 ইব্নুি কাইলয়যম, এ‘িামুি মুওৱাতক্ক‘য়ীন, ১/১৮৭।  
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ঙ) এই ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ কলিমাৰ অনুসাৰীসকতি পৃলৰ্ৱী আৰু আলখৰাৰ্ৰ্ সন্মান 
আৰু সুমহান মৰ্থাদা িাভ কলৰব্। আল্লাহ ৰ্া‘আিাই হকতছেঃ  

ِ فَكَ ﴿ ِ َغرۡيَ ُمۡۡشِكنَِي بِهۦِ  َوَمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ نَّ ُحَنَفآءَ َّلِلَّ
َ
مَ َما َخرَّ أ رۡيُ  ِمَن ٱلسَّ  آءِ َفَتۡخَطُفُه ٱلطَّ

َ
ۡو َتۡهوِي بِهِ أ

ِيُح ِِف َمََكٖن َسِحيٖق   [  ٣١: احلج]﴾  ٣١ٱلر 

“আল্লাহৰ প্ৰলৰ্ একলনষ্ঠ হহ আৰু ৱৰ্ওঁৰ িগৰ্ আনক অংশীদাৰ নকলৰ। কাৰণ লৰ্তয় 
আল্লাহৰ িগৰ্ অংশীদাৰ স্থাপন কতৰ লস ৱৰ্লনব্া আকাশৰ পৰা পলৰি আৰু চৰাইতয় 
ৰ্াক ৰ্াপ মালৰ হি গ’ি নাইব্া ব্ৰ্াতহ ৰ্াক উৰুৱাই লন ৱকাতনা দূৰৱৰ্থী ঠাইৰ্ 
লনতক্ষপ কলৰতি।” (আি হাজ্জ-৩১)  

এই আয়াৰ্ৰ পৰা বু্জা গ’ি ৱৰ্, ৰ্াওহীদ হহতছ সুউচ্চৰ্ উঠা আৰু উন্নৰ্ লশখৰৰ্ 
আতৰাহণ কৰা পক্ষান্ততৰ লশ্বকথ হহতছ পলৰ্ৰ্ ৱহাৱা, ৰ্িৰ্ নালম ৱৰ্াৱা আৰু অৰ্ি 
গহ্বৰৰ্ লনলক্ষপ্ত ৱহাৱা।   

আল্লামা ইব্নুি কাইলয়যম ৰালহমাহুল্লাতহ হকতছ, ঈমান আৰু ৰ্াওহীদৰ সুমহান 
মৰ্থাদা, প্ৰশলি আৰু সন্মানৰ কাৰতণ ইয়াৰ উদাহৰণ লদয়া হহতছ সুমহান আকাশৰ 
হসতৰ্, ৰ্াৰ িাৰা লস উদ্ধথতিাকৰ্ উতঠ আৰু অৱৰ্ৰণ স্থান, লস ৰ্াৰ পৰা পৃলৰ্ৱীৰ্ 
অৱৰ্ৰণ কতৰ আৰু পৃলৰ্ৱীৰ পৰাও ৱসইতটাৰ ফাতিই আতৰাহণ কতৰ। আনহাতৰ্ 
ঈমান আৰু ৰ্াওহীদ পলৰৰ্যাগকাৰীৰ উদাহৰণ লদয়া হহতছ আকাশৰ পৰা পৃলৰ্ৱীৰ 
অৰ্ি গহ্বৰৰ্ পলৰ ৱৰ্াৱাৰ িগৰ্, ৰ্াৰ ফিৰ্ ৰ্াৰ হৃদয় মন হহ আতহ ভীষণ 
সংকুলচৰ্, আৰু লস অনুভৱ কতৰ কষ্টৰ লপছৰ্ কষ্ট, আ াৰ্ৰ লপছৰ্ আ াৰ্। আৰু 
ৰ্’ৰ্ আতছ এতনকুৱা চৰাই লৰ্তয় ৰ্াৰ অঙ্গ প্ৰৰ্যঙ্গসমূহ ৰ্াপ মালৰ হি ৰ্াব্ আৰু লছন্ন- 
লভন্ন কলৰ লদব্। ৱসই চৰাইৰ উদাহৰণ লদ বু্তজাৱা হহতছ এতনকুৱা চয়ৰ্ানসকিক 
লৰ্সকতি লসহঁৰ্ৰ সহতৰ্াগী হ’ব্ আৰু ৰ্াক ধ্বংসৰ মুখৰ্ ৱঠলি লদয়াৰ ব্াতব্ অলস্থৰ 
আৰু লব্ব্ৰৰ্ কলৰব্। আৰু লৰ্ ব্ৰ্াতহ ৰ্াক দূৰৱৰ্থী সংকীণথ স্থানৰ্ লনতক্ষপ কলৰব্ ৱসয়া 
হহতছ ৰ্াৰ মনৰ কামনা-ব্াসনা, লৰ্তটা ৰ্াক আকাশৰ পৰা পৃলৰ্ৱীৰ অৰ্ি গহ্বৰৰ্ 
লনতক্ষপ কলৰব্লি প্ৰিুব্ধ কলৰব্।25  

                                                           
25 ইব্নুি কাইতয়যম, ই‘িামুি মুওয়ালক্ক‘য়ীন, ১/১৮০।  
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চ) এই কলিমাই ৰ্াৰ জীৱন সম্পদ আৰু সন্মানৰ লনৰাপত্তা দান কলৰব্। ৰাছুি 
চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাতম হকতছেঃ “মই আলদষ্ট হহতছা মানুহৰ হসতৰ্ লজহাদ কৰাৰ 
ব্াতব্ ৱৰ্লৰ্য়া হিতক লসহঁতৰ্ এই সাক্ষয লনলদব্ ৱৰ্, আল্লাহৰ ব্ালহতৰ আন ৱকাতনা সৰ্য 
মা‘বু্দ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুি। ৱৰ্লৰ্য়া লসহঁতৰ্ 
এই স্বীকৃলৰ্ দান কলৰব্ ৱৰ্লৰ্য়া ৱমাৰ ফািৰ পৰা লসহঁৰ্ৰ জীৱন আৰু সম্পদক 
লনৰাপদ কলৰব্। লকন্তু ইয়াৰ - ইছিামৰ - ৱকাতনা হক ব্া অলধকাৰ িঙ্ঘন হ’ৱি- 
ৱৰ্লৰ্য়া আৰু লনৰাপদ নাৰ্ালকব্”।  

ইয়াৰ্ “ৰ্াৰ হক ব্া অলধকাৰ” ৱব্াতিাতৰ্ বু্তজাৱা হহতছ, লসহঁতৰ্ ৱৰ্লৰ্য়া এই 
কলিমাৰ স্বীকৃলৰ্ আৰু দাব্ী অনুৰ্ায়ী কাম কৰাৰ পৰা লনজতক লব্ৰৰ্ ৰালখব্, অৰ্থাৎ 
ৰ্াওহীদৰ ওপৰৰ্ অলব্চি নাৰ্ালকব্, ইব্াদৰ্ক লশ্বকথ মুি নকলৰব্ আৰু ইছিামৰ 
প্ৰধান প্ৰধান কামসমূহ আদায় নকলৰব্, ৱৰ্লৰ্য়া ‘‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’’ৰ স্বীকৃলৰ্ 
লসহঁৰ্ৰ জীৱন আৰু সম্পদৰ লনৰাপত্তা দান নকলৰব্ ব্ৰং ইয়াৰ ব্াতব্ লসহঁৰ্ৰ জীৱন 
নাশ কৰা হ’ব্ আৰু লসহঁৰ্ৰ সম্পদক মুছলিমসকিৰ ব্াতব্ গনীমৰ্ লহচাতপ গ্ৰহণ কৰা 
হ’ব্, ৱৰ্তনলক ৰাছুি চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আৰু ৱৰ্ওঁৰ খিীফাসকতি কলৰতছ।  

ইয়াতৰাপলৰও ব্যলি আৰু সমাজ জীৱনৰ্ ইব্াদৰ্, মু‘আমািাৰ্ (ৱিন-ৱদন) চলৰত্ৰ গঠন, 
আচাৰ অনুষ্ঠান সকতিাতব্াৰতৰ্ই এই কলিমাৰ প্ৰভাৱ পলৰব্।  

অৱতশষৰ্ আল্লাহৰ ৰ্াওফীক কামনা কতৰা। আল্লাহৰ ৰ্ৰফৰ পৰা ছািাৰ্ আৰু 
ছািাম অৱৰ্ীণথ হওক আমাৰ লপ্ৰয় নব্ী মুহাম্মাদৰ ওপৰৰ্ আৰু ৱৰ্ওঁৰ পলৰয়ািব্গথৰ 
িগতৰ্ ছাহাব্াতয় ৱকৰামৰ ওপৰৰ্। 

 

অনুব্াদ সম্পন্ন হ’ি 14/05/2017 9:27 amৰ্ আিহামদুলিল্লাহ 

 


