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৩ তাওহীদের কাদেমা: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত  ২ 
১৩ হারেি থর্দক কাদেমার অনযানয ফযীেত ৩ 
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ভূরমকা 
 

িকে প্রশংিা আল্লাহ তাআোর িনয, রযরন িৃরিকুদের রব্ব। আরম িাক্ষ্য রেরি 

থয, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া থকাদনা িতয ইোহ থনই, তার থকাদনা শরীক থনই। 

আরম আরও িাক্ষ্য রেরি থয, মুহাম্মাে তার িান্দা ও রািূে। আল্লাহ তার ওপর 

িাোত ও িাোম থপ্ররণ করুন। 

অতঃপর, িক্ষ্যমাণ পুরিকায় িিদচদয় িরকতময়, মহান, থেষ্ঠ ও কেযাণকর 

কাদেমা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর ফযীেত, মূেিক্তিয, শতথ ও পররপন্থী রিষয়ক 

অতীি িরুরর িারিংদক্ষ্পদক অন্তভুথক্ত করা হদয়দছ। পুরিকারি মূেত আমার 

রেখা  (فقه األدعية واألذاكر) গ্রদন্থর একরি অধযায়। কতক িনু্ধর আগ্রদহ িইরি 

স্বতন্ত্রভাদি প্রকাশ করা হদো, থযন তার ফাদয়ো িযাপক হয় ও তা থর্দক 

উপকৃত হওয়া িিার িনয িহি হয়। আল্লাহর রনকি প্রার্থনা কররছ, রতরন 

এদত িরকত োন করুন এিং স্বীয় িান্দাদের থর্দক যার িনয ইিা কদরন অত্র 

পুরিকাদক রহোয়াদতর উরিো করুন। আমাদের িিাইদক রতরন িরিক থিািা 

পর্ প্রোন করুন, তাদের পর্ যাদের ওপর রন‘আমত োন কদরদছন। থযমন, 

নিী, রিরিক, শহীে ও থনককার িান্দাগণ। িনু্ধ রহদিদি তারাই িদিথাত্তম, 

আল্লাহ যদর্ি এিং রতরনই িদিথাত্তম অরভভািক। আমাদের নিী মুহাম্মাে, তাাঁর 

পররিারিগথ ও তাাঁর িকে িার্ীদের ওপর আল্লাহ িাোত ও িাোম থপ্ররণ 

করুন। 

আবু্দর রাযযাক ইিন আবু্দে মুহরিন আে-িের 
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তাওহীদের কাদেমা: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত 

িদন্দহ থনই তাওহীদের কাদেমার রদয়দছ মহান ফযীেত, অদনক মযথাো ও 

রিদশষ বিরশিয, যা কাদরা পদক্ষ্ই অনুিন্ধান কদর থশষ করা িম্ভি নয়। কারণ, 

এ কাদেমা িদিথাত্তম, িিথদেষ্ঠ ও িিদচদয় মহান। এ কাদেমার িনযই মখেুক 

িৃরি, রািূেদের থপ্ররণ ও রকতাি নারযে করা। এ কাদেমার িনয মানুষ কারফর 

ও মুরমন েু’ভাদগ রিভক্ত, থকউ থিৌভাগযিান িান্নারত, থকউ হতভাগা িাহান্নারম। 

এিাই মিিুত ররশ ও তাকওয়ার কাদেমা, েীদনর মহান রুকন ও ঈমাদনর 

গুরুত্বপূণথ শাখা। এ কাদেমার দ্বারা িান্নাত োভ হয় ও িাহান্নাম থর্দক মুরক্ত 

রমদে। এ কাদেমা িান্নাদতর চারি, েীদনর মূে রশক্ষ্া, থমৌরেক িম্ভ ও প্রধান 

রশদরানাম। এ কাদেমার ফযীেত ও মযথাো থযভাদি মূেযায়ন করা থহাক, 

জ্ঞানীরা তা থর্দক যত জ্ঞান আহরণ করুক, কাদরা পদক্ষ্ই তা পূণথরূদপ আয়ত্ত 

করা িম্ভি নয়। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ۥَٱّلَلَهََشِهدََ﴿ نَهه
َ
وَََإَِلََإَِلَٰهََََلَاَأ َََْوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَهَهه هوا ْول

ه
َۢاَٱۡلعِۡلمَََِوأ ائَِم وَََإَِلََإَِلَٰهََََلاََبِٱۡلقِۡسِطَ َقَا َٱۡلَعزِيزَهَهه

 [  ٨١: عمران ال] ﴾١٨َٱۡۡلَِكيمَه

“আল্লাহ িাক্ষ্য থেন থয, রতরন ছাড়া থকাদনা (িতয) ইোহ থনই, আর মাোদয়কা 

ও জ্ঞানীগণও (িাক্ষ্য থেন) নযাদয়র ওপর প্ররতরষ্ঠত হদয়। রতরন ছাড়া থকাদনা 

(িতয) ইোহ থনই, রতরন পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞাময়”। [িূরা আদে ইমরান, আয়াত: 

১৮]  

তাওহীদের কাদেমা, তর্া ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’থক আল্লাহ তা‘আো িকে নিীর 

োওয়াদতর রনযথাি ও তাদের ররিাোদতর িারাংশ িদেদছন, যা তার রিদশষ 

ফযীেত িদন্দহ থনই। থযমন, রতরন িদেন, 
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اَ﴿ رَۡسۡلَناََوَما
َ
ولَ َِمنََقۡبلَِكََِمنَأ ۥَإََِلۡهََِنهوِحَاَإَِلََرَسه نَهه

َ
نَا ََإَِلاََإَِلَٰهََََلاََأ

َ
ونََِأ : االنبياء] ﴾٢٥َفَٱۡعبهده

٥٢  ] 

“আর থতামার পূদিথ আমরা থয রািূেই পারিদয়রছ, তার প্ররত আমরা এ ওহী 

নারযে করর থয, ‘আরম ছাড়া থকাদনা (িতয) ইোহ থনই’। িুতরাং থতামরা 

আমারই ইিােত কর”। [িূরা আে-আরিয়া, আয়াত: ২৫]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ََُِِفَََبَعۡثَناََولََقدَۡ﴿ َمة ََكه
ه
وًلََأ نََِرَسه

َ
ََْأ وا ََْٱّلَلَََٱۡعبهده وَت َََوٱۡجَتنِبهوا  [  ٦٣: انلحل] ﴾٣٦َٱلَطَٰغه

“আর আমরা অিশযই প্রদতযক িারতদত একিন রািূে থপ্ররণ কদররছ থয, 

থতামরা আল্লাহর ইিাোত কর এিং পররহার কর তাগুতদক”। [িূরা আন-নাহে, 

আয়াত: ৩৬]  

িূরা আন-নাহাদের শুরুদত আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ِلهََ﴿ َنُ وحََِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَََيه ۡمرِهِۦَِمنََۡبِٱلرُّ
َ
َََٰأ اءَهََمنَََعَ نََِۡعَبادِهِۦاََِمنََۡيََشا

َ
ََْأ ا وا نِذره

َ
ۥَأ نَهه

َ
نَا ََإَِلاََإَِلَٰهََََلاََأ

َ
َأ

ونَِ  [  ٥: انلحل] ﴾٢ََفَٱَتقه

“রতরন মাোদয়কাদের আপন রনদেথদশ রূহ রেদয় নারযে কদরন তার িান্দাদের 

মদধয যাদক ইিা তার প্ররত, থযন থতামরা িতকথ কর থয, আরম ছাড়া থকাদনা 

ইোহ নই। অতএি, থতামরা আমাদক ভয় কর”। [িূরা আন-নাহে, আয়াত: ২] 

অত্র িূরার শুরুদত আল্লাহ তা‘আো স্বীয় িান্দাদের ওপর একারধক রনয়ামদতর 

কর্া উদল্লখ কদরদছন, তন্মদধয 
نَا ََإَِلاََإَِلَٰهََََلَا

َ
َأ  (অর্থাৎ আরম ছাড়া থকাদনা ইোহ 

থনই) িংিরেত আয়াত িিথপ্রর্ম। এ থর্দক প্রতীয়মান হয় থয, তাওহীদের 
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কাদেমা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িিদচদয় িড় রন‘আমত। এ রন‘আমতই স্বীয় 

িান্দাদের ওপর পূণথরূদপ োন কদরদছন আল্লাহ, থযমন রতরন িদেদছন: 

ۡسَبغََ﴿
َ
مَََۡوأ ۥََعلَۡيكه  [  ٥٢: لقمان] ﴾٢٠ََوَباِطَنة  َََظَِٰهَرةَ َنَِعَمهه

“আর থতামাদের প্ররত তার প্রকাশয ও অপ্রকাশয রন‘আমত পূণথরূদপ রেদয়দছন”। 

[িূরা েুকমান, আয়াত: ২০]  

মুিারহে রহ. িদেন, এখাদন রন‘আমত দ্বারা উদিশয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’।1 

িুরফয়ান ইিন ‘উইয়াইনাহ রহ. িদেন, আল্লাহ তার থকাদনা িান্দাদক এমন 

রন‘আমত থেন রন, যা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ-জ্ঞান থর্দক িড়”!2  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: আল্লাহ তা‘আো এ কাদেমাদক কুরআনুে 

কারীদম তারয়যিাহ িা পরিত্র িদে গুণারিত কদরদছন। থযমন, রতরন িদেন, 

لَمَۡ﴿
َ
ََٱّلَلَهَََضََبَََكۡيَفََتَرَََأ ۡصلهَهاََطُيَِبةَ ََكَشَجَرة َََطُيَِبةَ َََكَِمةَ ََمَثل 

َ
َهاَثَابِتَ َأ اءََِِفَََوفَرۡعه ٢٤ََٱلَسَما

لََهاَتهۡؤِتَا كه
ه
َََأ َََرُبَِها ََبِإِۡذنََِِحيِۢنَكه ۡمَثاَلََٱّلَلَهََوَيۡۡضِبه

َ
مََۡلِلَناِسََٱۡۡل ونَََلََعَلهه  ﴾٢٥ََيَتَذَكره

 [  ٥٢  ،٥٢: ابراهيم]

“তুরম রক থেখ না, আল্লাহ কীভাদি উপমা থপশ কদরদছন? কাদেমা তাইদয়যিাহ, 

যা একরি ভাদো িৃদক্ষ্র নযায়, যার মূে িুরির আর শাখা-প্রশাখা আকাদশ। 

থিরি তার রদির অনুমরতদত িি িময় ফে োন কদর, আর আল্লাহ মানুদষর 

িনয নানা েৃিান্ত প্রোন কদরন, যাদত তারা উপদেশ গ্রহণ কদর”। [িূরা 

ইিরাহীম, আয়াত: ২৪-২৫] 

                                           
1 তাফিীদর ইিন কারির: (১১/৭৮) 
2 ‘কারেমাতুে ইখোি’ গ্রদন্থ ইিন রিি উদল্লখ কদরদছন: (পৃ. ৫৩) 
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: আল্লাহ তা‘আো এ কাদেমাদক কুরআনুে 

কারীদম িুেৃঢ় িাণী িদেদছন। থযমন, রতরন িদেন, 

﴿َ ََْٱََّلِينَََٱّلَلَهَيهثَُبِته ةََِِفََٱثلَابِِتََبِٱۡلَقۡولَََِءاَمنهوا ۡنَياَٱۡۡلََيوَٰ َٱلَظَٰلِِمَينََٱّلَلَهََويهِضلََُّٱٓأۡلِخَرةِ َََوِفََٱدلُّ
اءَهََماَٱّلَلَهََوَيۡفَعلهَ  [  ٥٢: ابراهيم] ﴾٢٧َيََشا

“আল্লাহ অরিচে রাদখন ইমানোরদেরদক িুেৃঢ় িাণী দ্বারা েুরনয়ার িীিদন ও 

আরখরাদত। আর আল্লাহ যারেমদের পর্ভ্রি কদরন এিং আল্লাহ যা ইিা তা 

কদরন”। [িূরা ইিরাহীম, আয়াত: ২৭] 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা থিই আরে ও পুরদনা ওয়াো, 

যার উদল্লখ কদরদছন আল্লাহ তা‘আো কুরআনুে কারীদমর রনদের আয়াদত: 

ونََََلَ﴿ اَٱلَرِنَٰمۡحَِعندَََٱََّتَذََََمنََِإَِلََٱلَشَفََٰعةََََيۡملِكه  [  ١٢: مريم] ﴾٨٧ََعۡهد 

“যারা পরম করুণামদয়র কাছ থর্দক প্ররতশ্রুরত রনদয়দছ তারা ছাড়া অনয থকউ 

িুপাররশ করার ক্ষ্মতা রাখদি না”। [িূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৭]  

ইিন আব্বাি রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িরণথত, রতরন িদেন, “এখাদন ‘আহে’ 

িা প্ররতশ্রুরত অর্থ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িাক্ষ্ী প্রোন করা, আর িকে শরক্ত ও 

িামদর্থযর ওপর ভরিা তযাগ কদর একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরিা করা, এিাই 

িকে তাকওয়ার মূে”।1 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা মিিুত ররশ, থয আাঁকদড় 

ধরদি নািাত পাদি, আর থয আাঁকদড় ধরদি না ধ্বংি হদি। আল্লাহ তা‘আো 

িদেন, 

                                           
1 তািরানী, আে-থো‘আ: (৩/১৫১৮) 
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رَََۡفَمن﴿ ۡرَوةََِٱۡسَتۡمَسَكَََفَقدََِبِٱّلَلَََِويهۡؤِمنَََۢبِٱلَطَٰغهوتََِيَۡكفه ۡثَقَََٰبِٱۡلعه  [  ٥٢٣: ابلقرة] ﴾٢٥٦َٱلۡوه

“অতএি, থয িযরক্ত তাগুতদক অস্বীকার কদর এিং আল্লাহর প্ররত ঈমান আদন, 

অিশযই থি মিিুত ররশ আাঁকদড় ধদর, যা রছন্ন হিার নয়”। [িূরা আে-িাকারা, 

আয়াত: ২৫৬]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

هۡسلِمَََۡوَمن﴿ َۥاَي وَََٱّلَلََِإَِلََوَۡجَههه ِۡسنَ ََوهه ۡرَوةََِٱۡسَتۡمَسَكَََفَقدََُِمه َىَبِٱۡلعه ۡثَقَٰ  [  ٥٥: لقمان] ﴾٢٢َٱلۡوه

“আর থয িযরক্ত একরনষ্ঠ ও রিশুদ্ধ রচদত্ত আল্লাহর কাদছ রনিদক িমপথণ কদর, 

থি থতা শক্ত ররশ আাঁকদড় ধদর”। [িূরা েুকমান, আয়াত: ২২]  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা রচরন্তন িাকয, যা ইিরাহীম 

আোইরহি িাোম তার পরিতথী প্রিদন্মর থভতর থরদখ থগদছন, থযন তারা রশকথ 

থর্দক রফদর আদি।  

আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

َٰهِيمَهَقَاَلََِإَوذَۡ﴿ بِيهََِإِبَۡر
َ
اء ََإِنَِنَََوقَۡوِمهِۦاََِۡل ونَََُمَِماَبََرا ۥََفَطَرِنََٱََّلِيَإَِل٢٦ََََتۡعبهده ٢٧َََسَيۡهِدينََِفَإِنَهه

مَََۡعقِبِهِۦَِفََبَاقَِيةَ َََكَِمَۢةَوََجَعلََها  [  ٥١  ،٥٣: الزخرف] ﴾٢٨َيَۡرِجعهونَََلََعَلهه

“আর স্মরণ কর, যখন ইিরাহীম স্বীয় রপতা ও তার কওমদক িদেরছে, 

‘থতামরা থযগুদোর ইিাোত কর, রনশ্চয় আরম তাদের থর্দক িম্পকথমুক্ত, তদি 

(রতরন ছাড়া) রযরন আমাদক িৃরি কদরদছন। অতঃপর রনশ্চয় রতরন আমাদক 

শীঘ্রই রহোয়াত রেদিন। আর এরিদক থি তার উত্তরিূররদের মদধয এক রচরন্তন 

িাণী িারনদয় থরদখ থগে, যাদত তারা প্রতযািতথন করদত পাদর”। [িূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৮]  
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এিা তাকওয়ার কাদেমা। মুহাম্মাে 

িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর িার্ীদের ওপর এ কাদেমাই আল্লাহ 

অিধাররত কদরদছন, তারাই এর অরধক হকোর ও উপযুক্ত রছে, আল্লাহ িদেন,  

ََْٱََّلِينََََجَعَلََإِذَۡ﴿ وا نَزَلََٱۡلَجَِٰهلَِيةَََِحَِيةَََٱۡۡلَِمَيةَََقهلهوبِِهمَهَِفَََكَفره
َ
ۥَٱّلَلَهَفَأ ََََٰسِكينََتهه وِِلِۦَََعَ َرَسه

َ ۡؤِمنِيََََوََعَ مََۡٱلۡمه لَۡزَمهه
َ
ََْٱتَلۡقَوىَََََٰكَِمةََََوأ َحقََََوََكنهواا

َ
نََبَِهاَأ ۡهلََها

َ
ُلََِٱّلَلَهََوََكنََََوأ ءَ َبِكه اَََشۡ ََعلِيم 

 [  ٥٣: الفتح] ﴾٢٦

“যখন কারফররা তাদের অন্তদর আত্ম-অহরমকা থপাষণ কদররছে, িাদহেী যুদগর 

অহরমকা। তখন আল্লাহ তার রািূে ও মুরমনদের ওপর স্বীয় প্রশারন্ত নারযে 

করদেন এিং তাকওয়ার িাণী তাদের িনয অপররহাযথ করদেন, আর তারাই 

রছে এর িিথারধক উপযুক্ত ও এর অরধকারী। আর আল্লাহ হদেন প্রদতযক 

রিষদয় িিথজ্ঞ”। [িূরা আে-ফাতহ, আয়াত: ২৬]  

আিু ইিহাক িুিাই‘ঈ িণথনা কদরন, আমর ইিন মায়মুন িদেদছন: “মানুষ ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহ থর্দক উত্তম থকাদনা িাকয উচ্চারণ কদর রন। িা‘ে ইিন ইয়াে 

িদেন, থহ আিু আবু্দল্লাহ, িান এ কাদেমা কী? আল্লাহর কিম, এরিই 

তাকওয়ার কাদেমা, মুহাম্মাে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর িাহািীগদণর 

ওপর আল্লাহ যা আিশযক কদর রেদয়দছন, িস্তুত তারাই এর থিরশ হকোর ও 

উপযুক্ত রছে”।1  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা রচর িতয ও চূড়ান্ত িািি 

কর্া। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

                                           
1 তািরানী, রফে থো‘আ: (৩/১৫৩৩) 
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ومَهَيَۡومََ﴿ وحَهََيقه ا َََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَهَٱلرُّ ونََََلَََصُف  ذِنََََمنََۡإَِلَََيَتََكَمه
َ
 ﴾٣٨ََصَواب اََوقَاَلََٱلَرۡحَمَٰنَهََِلَهَأ

 [  ٦١: انلبا]

“থিরেন রূহ ও মাোদয়কাগণ িাররিদ্ধভাদি োাঁড়াদি, যাদক পরম করুণাময় 

অনুমরত থেদিন থি ছাড়া অনযরা থকাদনা কর্া িেদি না, আর থি রিক কর্াই 

িেদি”। [িূরা আন-নািা, আয়াত: ৩৮]  

আরে ইিন আিু তােহা িাহািী ইিন আব্বাি রারেয়াল্লাহু ‘আনহুমা থর্দক 

আল্লাহ তা‘আোর িাণী: َذِنََََمنََۡإَِل
َ
َصَواب اََوقَاَلََٱلَرۡحَمَٰنَهََِلَهَأ  প্রিদঙ্গ িদেন, “তদি 

আল্লাহ যাদক ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িাক্ষ্ী রেদত িেদিন, একমাত্র থি-ই কর্া 

িেদি। এিাই চূড়ান্ত ও িিথদশষ িতয-কর্া”।1 

ইকররমা রহ. িদেন, “চূড়ান্ত িতয হদি: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ”।2  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা িদতযর োওয়াত, রনদের 

িাণীদত আল্লাহ তা‘আো িদতযর োওয়াত িদে এরিই উদিশয কদরদছন: 

َ ََدۡعَوةهَََِلهۥ﴿ ونََََوٱََّلِينَََٱۡۡلَُقِ مَيَۡسَتِجيبهونََََلََدهونِهِۦَِمنَيَۡدعه ءَ َلَهه َإَِلَََكَفۡيهَََِكَبَِٰسِطََإَِلََبََِشۡ
اءَِ وََََوَماََفاههَََِلَۡبلهغَََٱلَۡما ََهه ََعاءَهََوَماَبَِبَٰلِغِهۦِن َٰفِِرينَََده  [  ٨٢: الرعد] ﴾١٤ََضَلَٰلَ َِفََإَِلََٱۡلَك

“িদতযর আহ্বান তাাঁরই, আর যারা তাদক ছাড়া অনযদেরদক ডাদক, তারা তাদের 

ডাদক িামানযও িাড়া রেদত পাদর না, িরং (তাদের েৃিান্ত) ঐ িযরক্তর মত, থয 

পারনর রেদক তার েু’হাত িারড়দয় থেয় থযন তার মুদখ তা থপৌঁদছ অর্চ তার 

                                           
1 তািরানী, রফে থো‘আ: (৩/১৫২০) 
2 তািরানী, রফে থো‘আ: (৩/১৫২০) 
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কাদছ তা থপৌঁদছািার নয়, আর কাদফরদের ডাক থতা শুধু ভ্রিতায় পযথিরিত 

হয়”। [িূরা আর-রা‘ে, আয়াত: ১৪]  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা িরতযকার িন্ধন, এর রভরত্তদত 

ইিোদমর অনুিারীরা এক কাতাদর ঐকযিদ্ধ হয়। এ কাদেমা তাদের রনকি 

িনু্ধত্ব ও শত্রুতা এিং মহব্বত ও রিদদ্বদষর মানেণ্ড। এ কাদেমার কারদণ 

মুিরেম উম্মাহ এক শরীর ও শীশা-গাো প্রাচীদরর নযায়, যার এক অংশ অপর 

অংশ দ্বারা শরক্তশােী হয়। শাইখ মুহাম্মাে আরমন শানরকতী রহ. (আেওয়াউে 

িায়ান) গ্রদন্থ িদেন, “থমািাকর্া: মুিরেম উম্মাহর প্রকৃত িন্ধন, যা রিরভন্ন 

প্রকার মানুষদক এক কদর এিং রিরভন্ন িারতর মদধয মহব্বত িৃরি কদর, থিরি 

হদি ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িন্ধন। তুরম রক েক্ষ্য কর রন, এ কাদেমা মুিরেম 

উম্মাহদক এক শরীর ও এক থেয়াদের নযায় কদর রেদয়দছ, যার এক অংশ 

অপর অংশদক শরক্তশােী কদর। এ কাদেমা আিমাদনর ধারক ও তার 

আশপাদশ অিিানকারী মাোদয়কাদের অন্তরিমূহদক িরমদন িিিািকারী আেম 

িন্তাদনর ওপর রহতাকাঙ্ক্ষী কদর রেদয়দছ, অর্চ আিমান ও িরমদনর েূরত্ব 

অদনক, এিি তুরম থভদি থেখ রন?!  

আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ونََََحۡوَِلهۥََوَمنََۡٱۡلَعۡرَشََََيِۡملهونَََٱََّلِينََ﴿ هَسُبِحه ونَََبِهِۦََويهۡؤِمنهونََََرُبِهِمََِِۡبَۡمدََِي َلََِّلِينََََويَۡسَتۡغفِره
 َْ ََََوِسۡعَتَََرَبَناََءاَمنهوا ء ََكه اَرََۡحَةَ َََشۡ ََْلََِّلِينَََفَٱۡغفِرََۡوَِعۡلم  ََْتَابهوا وا ََعَذاَبَََوقِِهمَََۡسبِيلََكَََوٱَتَبعه

مَََۡرَبَنا٧ََٱۡۡلَِحيمَِ ۡدِخۡلهه
َ
مََۡٱَلِتَََعۡدنَ َِتََجَنََََٰوأ ائِِهمََِۡمنَََۡصلَحََََوَمنَوََعدَتهه ۡزَوَِٰجهِمَََۡءابَا

َ
ََوأ

َٰتِِهۡمَن نَتََإِنََكَََوذهُرَِي
َ
َََوقِِهمَه٨ََٱۡۡلَِكيمَهَٱۡلَعزِيزَهَأ ََتَقَََِوَمنَاِتَ ٱلَسُيِ َََفَقدََۡيَۡوَمئِذَ َاتَِٱلَسُيِ ۥن َرََِحَۡتهه

َٰلَِكَ وََََوَذ  [ ٩  ،٢: اغفر] ﴾٩َٱۡلَعِظيمَهَٱۡلَفۡوزَهَهه
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“যারা আরশদক ধারণ কদর এিং যারা তার চারপাদশ রদয়দছ, তারা তাদের 

রদির প্রশংিািহ তািিীহ পাি কদর এিং তার প্ররত ঈমান রাদখ, আর 

মুরমনদের িনয ক্ষ্মা থচদয় িদে, ‘থহ আমাদের রি, আপরন রহমত ও জ্ঞান 

দ্বারা িি রকছুদক পররিযাপ্ত কদর রদয়দছন। অতএি, যারা তাওিা কদর এিং 

আপনার পর্ অনুিরণ কদর আপরন তাদেরদক ক্ষ্মা কদর রেন। আর 

িাহান্নাদমর আযাি থর্দক আপরন তাদেরদক রক্ষ্া করুন”। [িূরা গারফর, 

আয়াত: ৭-৯]  

এ আয়াদত আল্লাহ তা‘আো ইরঙ্গত কদরদছন, আরশ িহনকারী ও তার পাদশ 

যারা রদয়দছ তাদের মাদে ও িরমদন র্াকা আেম িন্তাদনর মাদে থিতুিন্ধন 

রহদিদি কাি কদরদছ আল্লাহর প্ররত ঈমান, থয কারদণ তারা িরমনিািীর িনয 

মহান ও কেযাণময় এরূপ থো‘আ কদরদছ”। 

অতঃপর শানরকতী িদেন, “থমািাকর্া: এদত থকাদনা মুিরেদমর রদ্বমত থনই থয, 

িরমনিািীর পরস্পর থিতুিন্ধন এিং আিমান ও িরমদন অিিানকারীদের 

থিতুিন্ধন এক ও অরভন্ন কাদেমা: ‘ো-ইোহ ইল্লাল্লাহ। অতএি এ কাদেমা 

িযতীত রদ্বতীয় থকাদনা িস্তুদক (থযমন িংশ, ভাষা, িান, থেশ ও মতিাে তর্া 

গণতন্ত্র, িমািতন্ত্র, ধমথরনরদপক্ষ্তা ও িাতীয়তািাে ইতযারেদক) থিতুিন্ধন 

িারনদয় তার রেদক আহ্বান করা রকংিা তার আেদশথ ঐকযিদ্ধ হওয়া বিধ 

নয়”।1 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা িিদচদয় িড় থনকী িা 

হািানাহ। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

                                           
1 আেওয়াউে িায়ান: (৩/৪৪৭) ও (৩/৪৪৮) 
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اءََََمن﴿ ۥَبِٱۡۡلََسَنةََِجا  [ ١٢: القصص] ﴾٨٤َُمِۡنَها َََخۡي ََفَلَهه

“থকউ হািানাহ রনদয় আিদে তার িনয র্াকদি তা থর্দক উত্তম প্ররতোন”। 

[িূরা আে-কািাি, আয়াত: ৮৪]  

ইিন মািউে, ইিন আব্বাি ও আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহুম থর্দক িরণথত, 

আয়াদত হািানাহ অর্থ: ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’।1 

ইকররমাহ রহ. আল্লাহর িাণী اءََََمن﴿ ۥَبِٱۡۡلََسَنةََِجا  ,প্রিদঙ্গ িদেন  ﴾ُمِۡنَها َََخۡي ََفَلَهه

অর্থাৎ থয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ রনদয় আিদি, থি তার কেযাণ অিথন করদি, 

কারণ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ অদপক্ষ্া উত্তম থকাদনা কেযাণ থনই।2 

মুিনাে-এ আহমে ও অনযানয গ্রদন্থ এদিদছ, আিু যর রারেয়াল্লাহু আনহু িদেন, 

আরম িেোম, থহ আল্লাহর রািূে, আমাদক একরি আমে রশক্ষ্া রেন, যা 

আমাদক িান্নাদতর কাদছ ও িাহান্নাম থর্দক েূদর রাখদি, রতরন িেদেন: “যখন 

মন্দ রকছু কর, তার রিপরীদত ভাদো রকছুও কর। কারণ, প্রদতযক ভাদো তার 

েশগুণ”। আরম িেোম, থহ আল্লাহর রািূে, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ রক হািানাহ িা 

থনকীর অন্তভুথক্ত? রতরন িেদেন: “হযাাঁ, িিদচদয় িড় হািানাহ এরিই”।3 

  

                                           
1 আে-থো‘আ রেত তািরানী: (৩/১৪৯৭,১৪৯৮) 
2 ইিন আরিে েুরনয়া ররচত: ‘ফােেুত তাহেীে ওয়া িাওয়ািুহুে িােীে’: (পৃ. ৭৪) 
3 আে-মুিনাে: (৫/১৬৯); আে-থো‘আ রেত-তািরানী: (১৪৯৮) 
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হােীি থর্দক কাদেমার অনযানয ফযীেত 

পূদিথ আমরা তাওহীদের কাদেমা ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত িম্পদকথ 

আদোচনা কদররছ কুরআনুে কারীদমর আদোদক। কারণ, এরিই থিই মহান 

কাদেমা, যার িনয অরিদত্ব এদিদছ আিমান ও িরমন; িৃরিত হদয়দছ িকে 

মখেুক এিং থপ্রররত হদয়দছন রািূেগণ। এ কাদেমা প্ররতষ্ঠা করার িনযই 

শরী‘আত প্রোন ও রকতাি নারযে করা হদয়দছ। আিার এ কাদেমার িনযই 

োাঁরড়-পাল্লা িাপন, রহদিদির খাতা থখাো এিং িান্নাত ও িাহান্নাদমর িািার 

িিদি। মানুষ মুরমন ও কারফর, থনককার ও িেকার েু’ভাদগ রিভক্ত এ 

কাদেমার িনয। আল্লাহর িৃরি ও আদেশ, িাওয়াি ও শারির মূে রহিয এ 

কাদেমা। এরি থি িতয িাণী, যার ওপর েীন প্ররতরষ্ঠত ও রকিো রনধথাররত। 

রকয়ামদতর রেন পূিথিতথী ও পরিতথী িিাইদক এ কাদেমা িম্পদকথ রিদজ্ঞি করা 

হদি।  

িান্দার পা আল্লাহর িমু্মখ থর্দক হিদি না, যতক্ষ্ণ না তাদেরদক েু’রি 

মািআো িম্পদকথ রিদজ্ঞি করা হদি:  

১. থতামরা কার ইিাোত কদরছ?  

২. রািূেদের কী উত্তর রেদয়ছ? 

প্রর্ম প্রদের উত্তর: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ িানা, তার স্বীকৃরত প্রোন করা ও 

তার ওপর আমে কদর কাদেমা িািিায়ন করা। 
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14 

রদ্বতীয় প্রদের উত্তর: মুহাম্মােুর রািূেুল্লার অর্থ িানা, তাদক আল্লাহর রািূে 

রহদিদি স্বীকার করা, তার িশযতা থমদন থনওয়া ও তার প্ররত আনুগতয প্রেশথন 

কদর তার ররিাোহ িািিায়ন করা।1 

িদন্দহ থনই, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত কাদরা পদক্ষ্ গণনা কদর থশষ করা 

িম্ভি নয়, কারণ তার ওপর রনভথর কদর েুরনয়া ও আরখরাদতর িফেতা, 

প্ররতোন ও িাওয়াি, তাই তার িি অর্থ কাদরা অন্তদর উেয় হওয়া িা কল্পনায় 

আিা িম্ভি নয়। এখাদন আরম রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর 

হােীি থর্দক কদয়করি ফযীেত রেরপিদ্ধ করার থচিা করি। 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত: এ কাদেমার আমে িদিথাত্তম, তার িাওয়াি 

অদনক থিরশ ও অদনক থগাোম আিাে করার িমান। এ কাদেমা তার 

পািকারীর িনয শয়তান থর্দক ঢােস্বরূপ হয়। থযমন, আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু 

‘আনহু থর্দক ইমাম িুখারী ও মুিরেম িণথনা কদরন, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

يَك ََلُ، ََلُ الُملُْك َوََلُ احلَْمُد، وَُهَو » ، وَْحَدهُ اَل رَشِ ُ ٍء قَِديٌر، ِِف َمْن قَاَل: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا لََعَ ُُكِّ ََشْ
ٍة، ََكنَْت ََلُ َعْدَل َعْْشِ ِرقَاٍب، َوُكِتبَْت ََلُ ِمائَُة َحَسنٍَة، َوحُمِيَْت َعنُْه ِمائَةُ  َسيِّئٍَة،  يَْوٍم ِمائََة َمرا

َحدٌ 
َ
ِت أ

ْ
، َولَْم يَأ يَْطاِن يَْوَمُه َذلَِك َحَّتا ُيْمِِسَ ا َجاَء بِِه، إاِلا  َوََكنَْت ََلُ ِحْرًزا ِمَن الشا فَْضَل ِمما

َ
بِأ

ْكََثَ ِمْن َذلَِك 
َ
َحٌد َعِمَل أ

َ
 «أ

“থয িযরক্ত প্রদতযক রেন একশত িার পাি করদি: « ،ُيَك ََل ، وَْحَدهُ الَ رَشِ ُ الَ إََِلَ إاِلا اَّللا
ٍء قَِديرٌ  «ََلُ الُملُْك َوََلُ احلَْمُد، وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ  (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া থকাদনা ইোহ থনই, 

রতরন এক তার থকাদনা শরীক থনই, তার িনযই িকে রািত্ব এিং রতরন িকে 

                                           
1 যােুে মা‘আে: (১/৩৪) 
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প্রশংিার মারেক, আর রতরনই িকে িস্তুর ওপর িিথময় ক্ষ্মতার অরধকারী) 

এরি তার িনয েশরি থগাোম আযাে করার িমান হদি, তার আমেনামায় এক 

শত থনকী রেখা হদি এিং তার আমেনামা থর্দক এক শত পাপ থমাচন করা 

হদি। এ কাদেমা থি রেন তার িনয শয়তান থর্দক ঢােস্বরূপ হদি, যতক্ষ্ণ না 

থি িন্ধযায় উপনীত হয়। আর থি যা রনদয় উপরিত হদি তার থচদয় উত্তম রকছু 

রনদয় থকউ উপরিত হদি না, তদি থয এ কাদেমা তার থচদয় থিরশ পাি করদি 

থি িযতীত”।1  

ইমাম িুখারী ও মুিরেম রহ. িাহািী আিু আইয়ুি আনিারী রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 

িূদত্র িণথনা কদরন, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন:  

ْنُفٍس ِمْن َوََلِ إِْسَماِعيَل  َمنْ »
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعتََق أ

َ
 «قَالََها َعْْشَ ِمّراٍت ََكَن َكَمْن أ

“থয িযরক্ত উক্ত থো‘আ েশিার িেদি, থি থযন ইিমাঈদের িংশধর থর্দক চার 

িযরক্তদক মুক্ত করে”।2  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: নিীগণ যত অযীফা পাি কদরদছন তার 

মদধয িিদচদয় উত্তম অযীফা এ কাদেমা। আেী রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িরণথত, 

নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: “আরাফাদতর িন্ধযায় আরম এিং 

আমার পূদিথ নিীগণ যা িদেরছ, তন্মদধয িদিথাত্তম হদি3: 

ٍء قَِديرٌ  ال» يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ احْلَْمُد، وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ُ وَْحَدُه، ال رَشِ  «إََِلَ إاِل اَّللا

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৬৪০৩; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ২৬৯১ 
2 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৬৪০৪; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ২৬৯৩ 
3 তািরানী, থো‘আ: (৮৭৪) 
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16 

অপর িণথনায় এদিদছ: িদিথাত্তম থো‘আ ‘আরাফাদতর রেদনর থো‘আ। আরম ও 

আমার পূদিথ নিীগণ যা িদেরছ, তন্মদধয িদিথাত্তম হদি:1 

ٍء قَِديرٌ  اَل » يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك، َوََلُ احْلَْمُد، وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ُ وَْحَدُه اَل رَشِ  «إََِلَ إاِلا اَّللا

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: রকয়ামদতর রেন এরি পাদপর েফতদরর 

রিপরীত ভারী হদয় নুদয় পড়দি। থযমন, আবু্দল্লাহ ইিন আমর ইিনুে ‘আি 

রারেয়াল্লাহু ‘আনহুর হােীদি এদিদছ, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম 

িদেদছন: 

ِِت لََعَ رُُءوِس اْْلاَلئِِق يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفيُنَْْشُ ََلُ تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسِجال، ُُكُّ  يَُصاحُ » ما
ُ
بِرَُجٍل ِمْن أ

 ُ ، ُثما َيُقوُل اَّللا ،  عز وجل ِسِجلٍّ ِمنَْها َمدُّ ابْلَََصِ ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ " َفيَُقوُل: ال يَا رَبِّ
َ
ََلُ: " أ

، َفيَُقوُل عز وجل:  ُقوُل َفيَ  ْو َحَسنٌَة؟ " َفيََهاُب الراُجُل، َفيَُقوُل: ال يَا رَبِّ
َ
لََك ُعْذٌر أ

َ
 عز وجل: أ

ْن ال إََِلَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
 إاِل بَََل إِنا لََك ِعنَْدنَا َحَسنَاٍت، َوإِناُه ال ُظلَْم َعلَيَْك "، َفتُْخَرُج ََلُ بَِطاقٌَة ِفيَها: أ

نا 
َ
ُ َوأ ًداحُمَ  اَّللا ِجالِت؟ َفيَُقوُل  ما إِناَك : َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ َما َهِذهِ ابْلَِطاقَُة َمَع َهِذهِ السِّ

ِجالُت َوَثُقلَِت  ٍة، َفَطاَشِت السِّ ٍة َوابْلَِطاقَُة ِِف ِكفا ِجالُت ِِف ِكفا ال ُتْظلَُم ".قَاَل: َفتُوَضُع السِّ
 «ابْلَِطاقَةُ 

“রকয়ামদতর রেন িকে মানুদষর িামদন আমার উম্মত থর্দক এক িযরক্তদক 

রচৎকার কদর ডাকা হদি, অতঃপর তার রনরানব্বইরি েফতর থপশ করা হদি, 

প্রদতযক েফতদরর বের্ঘথয হদি থচাদখর েৃরি িমপররমাণ, অতঃপর আল্লাহ 

তা‘আো িেদেন: এিি থর্দক থকাদনাও একরি তুরম অস্বীকার কর? থি িেদি: 

না, থহ আমার রি। আল্লাহ িেদিন: থতামার থকাদনা অিুহাত অর্িা থকাদনা 

থনকী আদছ রক? থোকরি ভয় থপদয় যাদি এিং িেদি, থহ আমার রব্ব, না 

                                           
1 রতররমযী, হােীি নং ৩৫৮৫; রিেরিোহ িহীহাহ: (৪/৭ ও ৮) 
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থকাদনা থনকী থনই। আল্লাহ িেদিন: অিশযই, আমাদের কাদছ থতামার একরি 

থনকী আদছ, আর রনরশ্চত র্াক থতামার ওপর যুেুম করা হদি না, এরপর 

একরি কাডথ থপশ করা হদি, থযখাদন র্াকদি: 

ْشَهدُ »
َ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  أ نا حُمَما

َ
ُ َوأ ْن ال إََِلَ إاِل اَّللا

َ
 «أ

থোকরি িেদি: থহ আমার রি, এিি েফতদরর রিপরীদত এ কাদডথর মূেয কী? 

আল্লাহ িেদিন: তুরম যুেদমর রশকার হদি না। রতরন িদেন, অতঃপর িকে 

েফতর এক পাল্লায় আর কাডথরি রাখা হদি অপর পাল্লায়, তখন েফতরগুদো 

উপদর উদি যাদি আর কাদেমার কাডথ ভারী হদয় নুদয় পড়দি”।1  

এদত িদন্দহ থনই থয, উক্ত িযরক্ত অন্তদরর অন্তঃিে থর্দক ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 

িদেদছ, থি িনযই তার কাডথরি িকে েফতরদক হােকা কদর রনদি ভারী হদয় 

নুদয় পদড়দছ। কারণ মানুদষর অন্তদর র্াকা ঈমাদনর তারতদমযর ফদে আমেও 

তারতময হয়, অনযর্ায় থি ময়োদন এরূপ থোক অদনক র্াকদি, যারা ‘ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িদেদছ, রকন্তু তার মত তাদের িাওয়াি হারিে হদি না। 

কারণ, তাদের অন্তদর কাদেমার ঈমান েুিথে রছে। ইমাম িুখারী ও মুিরেম 

রহ. আনাি ইিন মারেক রারেয়াল্লাহু ‘আনহু িূদত্র িণথনা কদরন, নিী িাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

، َوََيُْرُج ِمَن انلا » ُ َوِِف قَلْبِِه َوْزُن َشِعرَيةٍ ِمْن َخرْيٍ اِر َمْن ََيُْرُج ِمَن انلااِر َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
ُ َوِِف قَلِْبِه َوْزُن بُرا  ، َوََيُْرُج ِمَن انلااِر َمْن قَاَل اَل إََِلَ قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا ُ َوِِف قَلِْبِه  ةٍ ِمْن َخرْيٍ إاِلا اَّللا

ٍة ِمْن َخرْيٍ   «َوْزُن َذرا

                                           
1 আে-মুিনাে: (২/২১৩); রতররমযী, হােীি নং ২৬৩৯; ইিন মািাহ, হােীি নং ৪৩০০; িহীহ 
আে-িাদম‘, হােীি নং ৮০৯৫ 
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“থয  ُ  িদেদছ এিং তার অন্তদর যদির ওিন পররমাণ কেযাণ রদয়দছ اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

থি িাহান্নাম থর্দক থির হদি। িাহান্নাম থর্দক থিও থির হদি, থয  ُ  اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
িদেদছ এিং তার অন্তদর গম পররমাণ কেযাণ রদয়দছ। আিার িাহান্নাম থর্দক 

থিও থির হদি, থয  َإاِلا اَل إََِل  ُ اَّللا  িদেদছ এিং তার অন্তদর অণু পররমাণ ঈমান 

রদয়দছ”।1  

এ থর্দক িািযি হয় ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িো িিাই িমান নয়, িমানভাদি 

িিাই তার ঈমান ধারণ কদর রন। 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: যরে আিমান ও িরমনদক এ কাদেমার 

রিপরীদত ওিন করা হয়, তিুও তা নুদয় পড়দি। থযমন, আবু্দল্লাহ ইিন আমর 

রারেয়াল্লাহু ‘আনহু নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম থর্দক িণথনা কদরন, 

رِْضنَي السا »
َ
بَْع، َواْْل َمَواِت السا ، فَإِنا السا ُ بَْع، أنا نُوًحا قَاَل اِلبِْنِه عند موته: آُمُرَك باَِل إََِلَ إاِلا اَّللا

 ، ُ ٍة، رََجَحْت بِِهنا اَل إََِلَ إاِلا اَّللا ُ ِِف ِكفا ٍة، َووُِضَعْت اَل إََِلَ إاِلا اَّللا نا  لَوْ وَ لَْو وُِضَعْت ِِف ِكفا
َ
أ

 ُ بَْع ُكنا َحلَْقًة ُمبَْهَمًة، لَقَصَمتُْهنا اَل إََِلَ إاِلا اَّللا َمَواِت السا  «السا

“নূহ আোরহি িাোম মৃতুযর িময় স্বীয় িন্তানদক িদেদছন: আরম থতামাদক ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহর রনদেথশ রেরি। কারণ, যরে িাত আিমান ও িাত িরমন এক 

পাল্লায় রাখা হয় আর ো-ইোহা ইল্লাল্লাহদক অপর পাল্লায় রাখা হয়, তিুও ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহ তাদের রিপরীত নুদয় পড়দি। আর যরে িাত আিমান এক 

িৃদত্ত পররণত হয় তিুও ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ তাদক হােকা কদর রেদি।2  

                                           
1  িহীহ িুখারী, হােীি নং ৪৪; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ১৯৩, ৩২৫ 
2 মুিনাে: (২/১৭০); রিেরিোহ িহীহাহ, রেে আেিানী: (১৩৪) 
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: আল্লাহর িাদর্ এ কাদেমার থকাদনা পেথা 

থনই, িরং িকে পেথা থভে কদর থি আল্লাহ পযথন্ত থপৌঁদছ যায়। রতররমরয আিু 

হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িণথনা কদরন, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

َماِء َحَّتا » بَْواُب السا
َ
ُ َقطُّ ُُمِْلًصا إاِلا فُِتَحْت ََلُ أ ُتْفِِضَ إََِل الَْعْرِش َما  َما قَاَل َعبٌْد: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

 «اْجتَنََب الَْكبَائِرَ 

“থকান িান্দা যখরন অন্তদরর অন্তঃিে থর্দক « ُ «اَل إََِلَ إاِلا اَّللا  িদেদছ, তখরন 

অিশযই তার িনয আিমাদনর েরিািমূহ থখাো হদয়দছ, থযন তা আরশ পযথন্ত 

থপৌঁদছ যায়, যািত থি কিীরা গুনাহ থর্দক রিরত র্াদক”।1  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা থয িেদি তার িনয তা 

নািাতস্বরূপ হদি। িহীহ মুিরেদম এদিদছ, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম 

িননক মুয়াযরযনদক িেদত শুনদেন: «أشهد أن الهلإ إالاهلل»  (আরম িাক্ষ্য রেরি 

থয, আল্লাহ ছাড়া িতয থকাদনা ইোহ থনই)। রতরন িেদেন: «ِمَن انلاارِ َخَرَج »   “থি 

িাহান্নাম থর্দক মুরক্ত থপে”।2  

ইতিান রারেয়াল্লাহু ‘আনহু িদেন, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

« ِ ، يَبْتَِِغ بَِذلَِك وَْجَه اَّللا ُ َم لََعَ انلااِر َمْن قَاَل: ال إََِلَ إاِل اَّللا َ َحرا  «إِنا اَّللا

                                           
1 রতররমযী, হােীি নং ৩৫৯০; িহীহ আে-িাদম‘ (হােীি নং ৫৬৪৮) গ্রদন্থ আেিানী হািান 
িদেদছন। 

2 িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩৮২ 
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20 

“রনশ্চয় থয আল্লাহর িন্তুরি অিথন করার উদিদশয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িেদি, 

আল্লাহ তাদক আগুদনর ওপর হারাম কদর রেদিন”।1  

‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’র অপর ফযীেত: এ কাদেমাদক নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম ঈমাদনর িদিথাত্তম শাখা িদেদছন। আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 

থর্দক িরণথত, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেন, 

رِ » َذى َعِن الطا
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة اْل

َ
، َوأ ُ  «يِق اإِليَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبًَة، أعالها قَْوُل: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

“ঈমান িত্তদরর অরধক শাখা িংিরেত। িদিথাত্তম শাখা হদো ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ 

িো, আর তার িিথরনে শাখা রািা থর্দক কি েূর করা”।2  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমাদক নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম িদিথাত্তম রযরকর িদেদছন, থযমন ইমাম রতররমযী প্রমুখগণ িারির 

ইিন আবু্দল্লাহ রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িণথনা কদরন, রতরন রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লামদক িেদত শুদনদছন: 

« ِ ََعِء: احْلَْمُد َّلِلا فَْضَل اَلُّ
َ
، وأ ُ ْكِر: ال إََِلَ إاِل اَّللا فَْضُل اذلِّ

َ
 «أ

“িদিথাত্তম রযরকর: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ ও িদিথাত্তম থো‘আ: আে-হামেুরেল্লাহ”।3  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীেত: এ কাদেমা থয অন্তর থর্দক িেদি, 

রকয়ামদতর রেন রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর িুপাররশ োভ কদর 

িিদচদয় থিরশ থিই ধনয হদি। আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িরণথত, 
                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৬৯৩৮; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩৩, ২৬৩ 
2 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৯; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩৫ 
3 রতররমযী, হােীি নং ৩৩৮৩; ইিন মািাহ, হােীি নং ৩৮০০; িহীহ আে-িাদম‘ (হােীি নং 
১১০৪) গ্রদন্থ আেিানী হােীিরিদক হািান িদেদছন। 
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রতরন িদেন, রিদজ্ঞি করা হদো, থহ আল্লাহর রািূে, রকয়ামদতর রেন আপনার 

িুপাররশ োভ কদর িিদচদয় থিরশ ধনয থক হদি? রতরন িেদেন: 

يُْت ِمْن  لََقدْ »
َ
ُل ِمنَْك لَِما َرأ وا

َ
َحٌد أ

َ
لَِِن َعْن َهَذا احْلَِديِث أ

َ
ْن اَل يَْسأ

َ
بَا ُهَريَْرَة، أ

َ
َظنَنُْت يَا أ

ْسَعُد انلااِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا 
َ
ُ َخالًِصا ِمْن  ِحرِْصَك لََعَ احْلَِديِث، أ اَّللا

ْو َنْفِسهِ  ِبهِ قَلْ 
َ
 «أ

“থহ আিু হুরায়রা, আরম ধারণা কদররছ, এ হােীি িম্পদকথ থতামার থচদয় আদগ 

থকউ আমাদক রিদজ্ঞি করদি না। কারণ, হােীদির ওপর আরম থতামার আগ্রহ 

েক্ষ্য কদররছ। রকয়ামদতর রেন আমার িুপাররশ োভ কদর িিদচদয় থিরশ 

ভাগযিান থি হদি, থয রনদির অন্তর অর্িা নফি থর্দক খারেিভাদি ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহ িেদি”।1 

অত্র হােীদি রতরন িদেদছন: « َِخالًِصا ِمْن قَلِْبه ُ «َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا  এ কর্া প্রমাণ 

কদর, মুদখ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ িো যদর্ি নয়, িরং কুরআন ও হােীদি িরণথত 

কাদেমার শতথিমূহ ও তার িরুরর রিষয়গুদো িািিায়ন করা আিশযক, 

অনযর্ায় ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ মূেযহীন। 

  

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৯৯ 
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর শতথিমূহ 

ইদতাপূদিথ আমরা িদিথাচ্চ, িদিথাত্তম ও িিথদেষ্ঠ কাদেমা ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর 

কতক ফযীেত থিদনরছ। আরও থিদনরছ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িদেৌেদত েুরনয়া 

ও আরখরাদত অদনক ফযীেত, উপকার ও কেযাণ হারিে হয়, তদি মুিরেম 

রহদিদি প্রদতযদকর িানা উরচৎ থয, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ মুদখ উচ্চারণ করাই 

যদর্ি নয়, িরং তার হক ও ফরযিমূহ আোয় করা এিং তার শতথিমূহ পূণথ 

করা িরুরর, যা কুরআন ও িুন্নাহয় রদয়দছ। একরি রিষয় প্রদতযক মুিরেম 

িাদন থয, থযিি ইিােত দ্বারা আমরা আল্লাহর বনকিয হারিে করর থিিি 

ইিাোদতর রনিস্ব রকছু শতথ রদয়দছ, যা িযতীত িংরিি ইিাোত গ্রহণ করা হয় 

না। থযমন, িাোত অযু িযতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ হি তার শতথ 

িযতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ িকে ইিাোত রনধথাররত শতথ িযতীত গ্রহণ 

করা হয় না, থযিি শতথ কুরআন ও িন্নাহয় রিধৃত হদয়দছ। অনুরূপ ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহ গ্রহণ করা হয় না, যতক্ষ্ণ না িান্দা তার শতথিমূহ পূরণ করদি, যার 

িণথনা কুরআন ও হােীদি এদিদছ। 

আমাদের আেশথ পূিথিূররগণ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর শদতথর ওপর থিার তারগে 

কদরদছন। কারণ, শতথ িািিায়ন করা িযতীত ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণদযাগয 

নয়। থযমন, হািান িিরী রহ. থর্দক িরণথত, তাদক রিদজ্ঞি করা হদো: “কতক 

থোক িদে: থয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িেদি থি িান্নাদত যাদি। রতরন িেদেন: 

থয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িেদি এিং তার হক ও ফরযিমূহ আোয় করদি থি 

িান্নাদত যাদি”। 

প্ররিদ্ধ আররি করি ফারাযোক স্বীয় স্ত্রীদক োফন কররছদেন, তখন হািান 

িিরী তাদক িদেন, এ রেদনর িনয কী প্রস্তুত কদরছ? থি িেে: িত্তর িছর 
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যািৎ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িাক্ষ্ীদক প্রস্তুত কররছ। হািান িিরী িেদেন: 

থতামার প্রস্তুরত খুি িুন্দর; রকন্তু ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর করতপয় শতথ রদয়দছ। 

খিরোর িতী-িাধ্বী নারীদক কখদনা অপিাে রেদি না”। 

ওহাি ইিন মুনারব্বহ িননক িযরক্তদক িদেন, থয তাদক প্রে কদর রছে: “ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহ রক িান্নাদতর চারি নয়? রতরন িেদেন: অিশযই, তদি প্রদতযক 

চারির োাঁত রদয়দছ, তুরম যরে োাঁত রিরশি চারি রনদয় আি থতামার িনয থখাো 

হদি, অনযর্ায় থখাো হদি না। রতরন োাঁত িদে ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর শদতথর 

রেদক ইশারা কদরদছন”।1  

কুরআন ও িুন্নাহ অনুিন্ধান থশদষ আহদে ইেমদের রনকি স্পি হদয়দছ থয, 

িাতরি শতথ িযতীত ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণদযাগয নয়, থিগুদো হদি: 

১. কাদেমার অর্থ িানা, অর্থাৎ কাদেমার থভতর কী অস্বীকার ও কী িািযি 

করা হদয়দছ তা িানা িরুরর, যা তার অর্থ িম্পদকথ অজ্ঞতার রিপরীত। 

২. কাদেমার থভতর যা িািযি করা হদয়দছ তা মদন-প্রাদণ রিশ্বাি করা িরুরর, 

যা কাদেমা িম্পদকথ িংশয় ও িদন্দহ থপাষণ করার রিপরীত। 

৩. কাদেমার প্ররত পূণথ ইখোি প্রেশথন করা িরুরর, যা তার অর্থ ও োরি 

িািিায়ন করার িময় রশকথ ও ররয়াদক প্রেয় থেওয়ার রিপরীত। 

৪. কাদেমাদক মদন-প্রাদণ িতয িানা িরুরর, যা তার প্ররত রমর্যাদরাপ করার 

রিপরীত। 

                                           
1 এিি িাণী (আিার) ইিন রিি ‘কারেমাতুে ইখোি’ (পৃ. ১৪) গ্রদন্থ উদল্লখ কদরদছন। 
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৫. কাদেমায় িািযি িত্তাদক (আল্লাহদক) মহব্বত করা িরুরর, যা তার প্ররত 

থকাদনা প্রকার রিদদ্বষ ও অিন্তুরি প্রকাশ করার রিপরীত। 

৬. কাদেমার অর্থ ও োরির প্ররত আনুগতয প্রেশথন করা িরুরর, যা তার অর্থ ও 

োরিদক তযাগ করার রিপরীত। 

৭. কাদেমার অর্থ ও োরি মদন-প্রাদণ গ্রহণ করা িরুরর, যা তার অর্থ ও োরির 

িািিায়নদক প্ররতদরাধ করার রিপরীত। 

িাতরি শতথদক িননক আহদে-ইেম এক করিতায় একত্র কদরদছন, থযমন: 

 وانقياد والقبول هلا حمبة يقني وإخالص وصدقك مع علم
১. ‘ইেম’ অর্থাৎ অর্থ ও োরি িানা, ২. ‘ইয়ারকন’ অর্থাৎ অর্থ ও োরিদক 

েৃঢ়ভাদি রিশ্বাি করা, ৩. ‘ইখোি’ অর্থাৎ অর্থ ও োরিদক িািিায়ন করার 

িময় ররয়া ও রশদকথ রেপ্ত না হওয়া। ৪. ‘রিেক’ অর্থাৎ কাদেমার অর্থ ও োরির 

প্ররত িতযাদরাপ করা। ৫. ‘মহব্বত’ অর্থাৎ কাদেমায় িািযি িত্তাদক মহব্বত 

করা, ৬. ‘ইনরকয়াে’ অর্থাৎ কাদেমায় িািযি িত্তার প্ররত রনঃশতথ আনুগতয 

প্রেশথন করা, ও ৭. ‘কিুে’ অর্থাৎ কাদেমার অর্থ ও োরিদক িানদন্দ গ্রহণ 

করা। 

রনদে আমরা কুরআন ও িুন্নার আদোদক এিি শদতথর অর্থ ও োরি িংদক্ষ্দপ 

আদোচনা কররছ, থযন প্রদতযক শতথ িিার রনকি পররষ্কারভাদি স্পি হয়।1 

প্রর্ম শতথ: এ কাদেমায় কী অস্বীকার আর কী িািযি করা হদয়দছ তার অর্থ 

িানা িরুরর, যা কাদেমা িম্পদকথ অজ্ঞ র্াকার রিপরীত। অর্থাৎ থয ো-ইোহা 

                                           
1 এিি শতথিমূহ আদরা রিিাররত থেখুন (মা‘আরররিে কিুে) গ্রদন্থ: (১/৩৭৭) 
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ইল্লাল্লাহ িেদি, থি িকে প্রকার ইিাোত আল্লাহদক উৎিগথ করদি, রতরন 

িযতীত অনযানয মা‘িুেদক অস্বীকার করদি। থযমন, আল্লাহ তা‘আো িদেদছন: 

 [  ٢: الفاحتة] ﴾٥َنَۡسَتعِيَهَِإَويَاكََََنۡعبهدَهَإِيَاكََ﴿

“রনশ্চয় আমরা আপনারই ইিাোত করর এিং আপনার রনকি িাহাযয চাই”। 

[িূরা আে-ফারতহা, আয়াত: ৫] অর্থাৎ আমরা আপনার ইিাোত করর, আপরন 

িযতীত কাদরা ইিােত করর না, আপনার রনকি িাহাযয চাই, আপরন িযতীত 

কাদরা রনকি িাহাযয চাই না।  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ۥَفَٱۡعلَمَۡ﴿ نَهه
َ
 [  ٨٩:  حممد] ﴾١٩َٱّلَلَهَإَِلََإَِلَٰهََََلاََأ

“থিদন রাখ থয, আল্লাহ ছাড়া থকাদনা ইোহ থনই”। [িূরা মুহাম্মাে, আয়াত: ১৯]  

অপর আয়াদত িদেন, 

مََۡبِٱۡۡلَقَََُِشِهدََََمنَإَِلََ﴿  [  ١٣: الزخرف] ﴾٨٦َََيۡعلَمهونََََوهه

“তদি তারা ছাড়া যারা থিদন-শুদন িতয িাক্ষ্য থেয়”। [িূরা আয-যুখরুফ, 

আয়াত: ৮৬]  

এ আয়াদতর িযাখযা প্রিদঙ্গ মুফািরিরগণ িদেদছন: যারা ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর 

অর্থ থিদন িাক্ষ্ী রেদি তারাই এখাদন উদিশয। অর্থাৎ মুখ ও অন্তদরর িমিয় 

থয িাক্ষ্ী তারা প্রোন কদরদছ তার অর্থ তারা িাদন। উিমান ইিন আফফান 

রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক ইমাম মুিরেম িণথনা কদরন, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 
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، َدَخَل اْْلَناةَ » ُ ناُه، اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
َ
 «َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم أ

“থয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ িানা অিিায় মারা থগে থি িান্নাদত যাদি”।1 

এখাদন রতরন ইেম তর্া কাদেমার অর্থ িানার শতথাদরাপ কদরদছন। 

রদ্বতীয় শতথ: কাদেমার অর্থ ও োরির প্ররত প্ররত েৃঢ় রিশ্বাি োেন করা, তাদত 

থকাদনা প্রকার িদন্দহ ও িংশয়দক আেয় না থেওয়া। অর্থাৎ কাদেমা 

উচ্চারণকারী তার অর্থ ও োরিদক মদন-প্রাদণ রিশ্বাি করদি, থযন তাদত িদন্দহ 

ও িংশয় না র্াদক, তদি এ িাতীয় েৃঢ় রিশ্বাি িা ইয়াকীন হারিে করার িনয 

পূণথ জ্ঞান র্াকা িরুরর। আল্লাহ তা‘আো মুরমনদের গুণািরের আদোচনায় 

িদেন, 

ۡؤِمنهونَََإَِنَما﴿ ََْٱََّلِينَََٱلۡمه وِِلِۦَبِٱّلَلَََِءاَمنهوا ََْلَمََۡثهمََََورَسه ََْيَۡرتَابهوا وا َٰلِِهمَََۡوَجََٰهده ۡمَو
َ
ِسِهمََۡبِأ نفه

َ
َِفَََوأ

ْوَلَٰٓئَِكََٱّلَلِنَََسبِيلَِ
ه
مَهَأ  [  ٨٢: احلجرات] ﴾١٥َٱلَصَِٰدقهونَََهه

“মুরমন থকিে তারাই যারা আল্লাহ ও তাাঁর রািূদের প্ররত ঈমান এদনদছ, 

তারপর িদন্দহ থপাষণ কদর রন। আর রনদিদের িম্পে ও রনিদের িীিন 

রেদয় আল্লাহর রািায় রিহাে কদরদছ। এরাই িতযরনষ্ঠ”। [িূরা আে-হুিুরাত, 

আয়াত: ১৫]  

আল্লাহর িাণী: ََََْلَمََۡثهم يَۡرتَابهوا  অর্থ তারা েৃঢ়ভাদি রিশ্বাি কদরদছ, িদন্দহ থপাষণ 

কদর রন। 

আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িরণথত, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

                                           
1 িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩৬ 
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ْشَهدُ »
َ
َ بِِهَما َعبٌْد َغرْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما، إاِلا دَ  أ ، اَل يَلََْق اَّللا ِ ِّنِّ رَُسوُل اَّللا

َ
ُ َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
َخَل أ

 «اْْلَناةَ 

“আরম িাক্ষ্য রেরি থয, আল্লাহ ছাড়া থকাদনা ইোহ থনই এিং আরম তার 

রািূে। থয থকাদনা িান্দা এ েু’রি রিষয় িম্পদকথ িদন্দহ থপাষণ করা িযতীত 

আল্লাহর িাদর্ িাক্ষ্াত করদি থি িান্নাদত যাদি”।1  

আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক ইমাম মুিরেম আদরকরি হােীি িণথনা 

কদরন, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

ْن ال إََِلَ »
َ
ُه بِاْْلَناةِ َمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء هذا احْلَائِِط يَْشَهُد أ ْ ُ ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه، فَبَْشِّ  «إاِل اَّللا

“এ থেয়াদের পশ্চাদত তুরম যাদক পাদি, থি যরে রনদির অন্তর থর্দক েৃঢ় 

রিশ্বািিহ ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’র িাক্ষ্য প্রোন কদর, তাদক িান্নাদতর িুিংিাে 

প্রোন কর”।2  

এ হােীদি রতরন কাদেমার িনয ইয়াকীন িা েৃঢ় রিশ্বাি শতথাদরাপ কদরদছন। 

তৃতীয় শতথ: কাদেমার অর্থ ও োরি পূণথ ইখোিিহ গ্রহণ করা, থযন তাদত রশকথ 

ও ররয়ার অংশ না র্াদক। অর্থাৎ প্রকাশয ও অপ্রকাশয িকে প্রকার রশকথ থর্দক 

আমেদক মুক্ত রাখা। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

َلَ﴿
َ
ََِأ َنَٱدُلِينَهَّلِلَ  [  ٦: الزمر] ﴾٣َٱۡۡلَالِصه

“থিদন থরখ, আল্লাহর িনযই একরনষ্ঠ ইিাোত”। [িূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]  

                                           
1 িহীহ মুিরেম, হােীি নং ২৭ 
2 িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩১ 
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অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

اَ﴿ َََْوَما ا وا ِمره
ه
ََْإَِلََأ وا ۡلِِصيَََٱّلَلََََِلَۡعبهده  [  ٢: ابلينة] ﴾٥َٱدُلِينََََِلَهَُمه

“আর তাদেরদক থকিে এই রনদেথশ থেওয়া হদয়রছে থয, তারা থযন আল্লাহর 

ইিােত কদর তারই িনয েীনদক একরনষ্ঠ কদর”। [িূরা আে-িাইরয়যনাহ, 

আয়াত: ৫]  

আিু হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক িরণথত, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

ْسَعدُ »
َ
ْو َنْفِسهِ  أ

َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ  «انلااِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

“আমার িুপাররশ দ্বারা ঐ িযরক্ত িিদচদয় থিরশ থিৌভাগযিান হদি, থয ইখোদির 

িাদর্ অন্তর থর্দক ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ িেদি”।1 এ হােীদি রতরন কাদেমার িনয 

ইখোি শতথ কদরদছন। 

চতুর্থ শতথ: কাদেমার অর্থ ও োরিদক িতয িানা, রমর্যাদরাপ না করা অর্থাৎ 

িততার িাদর্ িান্দার অন্তর থর্দক এ কাদেমা উচ্চারণ করা। িততার অর্থ, 

মুদখর িাদর্ অন্তদরর রমে র্াকা। এ িততা না র্াকায় অর্থাৎ অন্তদরর িাদর্ 

মুদখর রমে না র্াকায় মুনারফকদের েুনথাম কদর আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

اَءكَََإَِذا﴿ ونََََجا َنَٰفِقه ََْٱلۡمه هوا ولهََإِنََكََنَۡشَهدَهََقال هۥَإِنََكَََيۡعلَمَهََوٱّلَلَهَٱّلَلِ ََلََرسه وِله َإِنَََيَۡشَهدَهََوٱّلَلَهَلََرسه
َنَٰفِقِيََ َِٰذبهونَََٱلۡمه  [ ٨: املنافقون] ﴾١َلََك

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৯৯ 
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“যখন থতামার কাদছ মুনারফকরা আদি, তখন িদে, আমরা িাক্ষ্য রেরি থয, 

রনশ্চয় আপরন আল্লাহর রািূে এিং আল্লাহ িাদনন থয, অিশযই তুরম তার 

রািূে। আর আল্লাহ িাক্ষ্য রেদিন থয, অিশযই মুনারফকরা রমর্যািােী”। [িূরা 

আে-মুনারফকূন, আয়াত: ১]  

অত্র আয়াদত আল্লাহ তাদের রমর্যািােী িািযি কদরদছন, কারণ তারা মুদখ যা 

িদেদছ তাদের অন্তদর থিরি রছে না।  

অপর আয়াদত আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

َحِسَبَ﴿
َ
ََأ نَٱنلَاسه

َ
ََْأ واا كه ۡۡتَ نَيه

َ
ََْأ هواا ول مَََۡءاَمَناََيقه ۡفَتنهونََََلَََوهه ََقۡبلِِهۡمَ َِمنَٱََّلِينََََفَتَناََولََقد٢َََۡيه

ََْٱََّلِينَََٱّلَلَهَفَلََيۡعلََمنََ َِٰذبِيََََوََلَۡعلََمنََََصَدقهوا  [  ٦  ،٥: العنكبوت] ﴾٣َٱۡلَك

“মানুষ রক মদন কদর থয, আমরা ঈমান এদনরছ িেদেই তাদের থছদড় থেওয়া 

হদি, আর তাদের পরীক্ষ্া করা হদি না। আর আমরা থতা তাদের পূিথিতথীদের 

পরীক্ষ্া কদররছ। ফদে আল্লাহ অিশযই থিদন থনদিন, কারা িতয িদে এিং 

অিশযই রতরন থিদন থনদিন, কারা রমর্যািােী”? [িূরা আে-‘আনকািূত, আয়াত: 

২-৩] 

ইমাম িুখারী ও মুিরেম রহ. মু‘আয ইিন িািাে রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থর্দক 

িণথনা কদরন, নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেদছন: 

ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه، إاِل َحرا  َما» نا حُمَما
َ
، َوأ ُ نا ال إََِلَ إاِل اَّللا

َ
َحٍد يَْشَهُد أ

َ
ُ ِمْن أ َمُه اَّللا
 «لََعَ انلاارِ 

“এমন থকউ থয অন্তদরর িততা থর্দক িাক্ষ্য রেদি আল্লাহ ছাড়া থকাদনা মা‘িুে 

থনই এিং মুহাম্মাে তার িান্দা ও রািূে, অিশযই আল্লাহ তার ওপর িাহান্নাম 



 

 

তাওহীদের কারেমা: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ 
30 

হারাম কদর রেদিন”।1 এ হােীদি রতরন কাদেমার থভতর িততার শতথাদরাপ 

কদরদছন। 

পঞ্চম শতথ: এ কাদেমায় িািযি িত্তাদক মহব্বত করা, থযন তার প্ররত রিদদ্বষ 

ও অিন্তুরি িৃরি না হয়, থযমন কাদেমা উচ্চারণকারী আল্লাহ, আল্লাহর রািূে, 

েীন ইিোম ও মুিরেমদের মহব্বত করদি, থযিি মুিরেম আল্লাহর রনদেথশ 

িািিায়ন কদর ও তাদত িীমােঙ্ঘন কদর না। পক্ষ্ান্তদর যারা ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহর রিদরারধতা কদর এিং তার রিপরীত িস্তুদত রেপ্ত হয়, থযমন রশকথ ও 

কুফর, তাদেরদক অপছন্দ কদর। অতএি, কাদেমার ঈমাদনর িনয মহব্বত 

িরুরর। েেীে, আল্লাহর িাণী: 

اَٱّلَلََِدهونََِِمنََيَتِخذَهََمنَٱنلَاِسَََوِمنََ﴿ نَداد 
َ
مََۡأ ِبُّوَنهه ُبَََِيه  [  ٨٣٢: ابلقرة] ﴾١٦٥َٱّلَلِ َََكحه

“আর মানুদষর মদধয এমনও আদছ, যারা আল্লাহ ছাড়া অনযদক আল্লাহর 

িমকক্ষ্রূদপ গ্রহণ কদর, তাদেরদক আল্লাহদক ভাদোিািার মদতা ভাদোিাদি”। 

[িূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৬৫]  

হােীদি এদিদছ: 

ْوَثُق »
َ
ِ  أ ، َوابْلُْغُض ِِف اَّللا ِ  «ُعَرى اإِليَماِن، احْلَبُّ ِِف اَّللا

“ঈমাদনর িিদচদয় মিিুত ররশ আল্লাহর িনয মহব্বত করা ও আল্লাহর িনয 

রিদদ্বষ থপাষণ করা”।2  

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ১২৮; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ৩২ 
2 আহমে রফে মুিনাে: (৪/২৮৬); রিেরিোহ িহীহাহ: (১৭২৮) 
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ষষ্ঠ শতথ: কাদেমার অর্থ ও োরি মদন-প্রাদণ গ্রহণ করা, যা প্রতযাখযান করার 

রিপরীত। িরতযকারভাদি কাদেমার অর্থ ও োরিদক গ্রহণ করা িরুরর। যারা 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ করদি আল্লাহ তা‘আো তাদের মুরক্ত রেদিন। 

পক্ষ্ান্তদর, যারা কাদেমা গ্রহণ করদি না, িরং প্রতযাখযান করদি তাদের থর্দক 

রতরন প্ররতদশাধ গ্রহণ ও তাদেরদক ধ্বংি কদরন। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ََثهمََ﴿ لََناَنهَنُجِ ْنَََوٱََّلِينَََرهسه َٰلَِكَََءاَمنهوا اََكَذ ۡؤِمنِيَََنهنجَََِعلَۡيَناََحقًّ  [ ٨٢٦:  يونس] ﴾١٠٣َٱلۡمه

“অতঃপর, আরম নািাত থেই আমার রািূেদেরদক এিং তাদেরদকও যারা 

ঈমান এদনদছ। এিা আমার োরয়ত্ব থয, মুরমনদের নািাত থেই”। [িূরা ইউনুি, 

আয়াত: ১০৩]  

অপর আয়াদত রতরন মুশররকদের িম্পদকথ িদেন, 

مَۡ﴿ ََْإَِنهه مََۡقِيَلََإَِذاَََكنهواا ونَََٱّلَلَهَإَِلََإَِلَٰهََََلاََلَهه هون٣٥ََََيَۡسَتۡكِِبه ول ئَِناََوَيقه
َ
ََْأ واا َلَِشاِعرَ ََءالَِهتَِناَتَلَارِكه

 [  ٦٣  ،٦٢:  الصافات] ﴾٣٦َََّمۡنهونَ 

“তাদেরদক যখন িো হত, ‘আল্লাহ ছাড়া থকাদনা (িতয) ইোহ থনই’ তখন 

রনশ্চয় তারা অহংকার করত। আর তারা িেত, আমরা রক এক পাগে করির 

িনয আমাদের উপািযদের থছদড় থেি”। [িূরা আি-িাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]  

িপ্তম শতথ: কাদেমার অর্থ ও োরির িামদন িশযতা স্বীকার করা, যা কাদেমা 

তযাগ করার রিপরীত। কারণ, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার অর্থ আল্লাহর 

শরী‘আদতর িামদন পূণথ আনুগতয প্রকাশ করা, তার রিধানদক থমদন থনওয়া 

এিং স্বীয় থচহারাদক আল্লাহর রেদক ধারিত করা িরুরর, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর 

অর্থদক আাঁকদড় ধরার অর্থ এিাই। এ িনয আল্লাহ তা‘আো িদেদছন: 
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هۡسلِمَََۡوَمن﴿ َۥاَي وَََٱّلَلََِإَِلََوَۡجَههه ِۡسنَ ََوهه ۡرَوةََِٱۡسَتۡمَسَكَََفَقدََُِمه َىَبِٱۡلعه ۡثَقَٰ  [ ٥٥: لقمان] ﴾٢٢َٱلۡوه

“আর থয িযরক্ত একরনষ্ঠ ও রিশুদ্ধরচদত্ত আল্লাহর কাদছ রনিদক িমপথণ কদর, থি 

থতা শক্ত ররশ আাঁকদড় ধরে”। [িূরা েুকমান, আয়াত: ২২] অর্থাৎ ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহদক আাঁকদড় ধরা। এখাদন আল্লাহ তা‘আো কাদেমার িাদর্ শরী‘আদতর 

প্ররত আনুগতয প্রোনদক শতথ কদরদছন, অর্থাৎ আল্লাহর িমীদপ আত্মিমপথণ 

করা।  

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িনয এিি শতথ িরুরর। কাদেমার উদিশয কখদনা শব্দ 

গণনা ও িাকয মুখি করা নয়। এমন অদনক িাধারণ থোক আদছ, যার থভতর 

কাদেমার িিক’রি শতথ রিেযমান এিং থি তা আাঁকদড় ধদরদছ, যরে তাদক িো 

হয়: গণনা কর থি ভাদো কদর তা গণনা করদত পারদি না, পক্ষ্ান্তদর 

কাদেমার শব্দ মুখিকারী অদনক আদছ, থয তীদরর মত কাদেমা উচ্চারণ করদত 

িক্ষ্ম, তদি তাদের অদনদক কাদেমা পররপন্থী িস্তুদত রেপ্ত। অতএি কাদেমার 

িনয ইেম ও আমে উভয় িরুরর, তদিই িযরক্ত িরতযকারভাদি ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহ িা তাওহীদের কাদেমার পররিারভুক্ত হদি, যার তাওফীক োতা ও 

িাহাযযকারী িত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআো। আমরা তার রনকি প্রার্থনা কররছ, 

রতরন থযন আমাদেরদক তার তাওরফক োন কদরন, িকে প্রশংিা একমাত্র তাাঁর 

িনযই রনদিরেত। 
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ ও িক্তিয 

িদন্দহ থনই, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ িদিথাত্তম, িিথদেষ্ঠ ও িিদচদয় পররপূণথ রযরকর, 

যা আল্লাহর রনকি গ্রহণদযাগয হওয়ার িনয মুদখ উচ্চারণ করাই যদর্ি নয়, 

িরং তার প্রকৃত অর্থ ও থমৌরেক রশক্ষ্া িািিায়ন করা িরুরর, থযমন রশকথ 

প্রতযাখযান করা, িকে ইিােদতর মারেকানা আল্লাহর িনয িািযি করা, 

কাদেমার িংরিি রিষয়দক েৃঢ়ভাদি রিশ্বাি করা। এভাদি িান্দা প্রকৃত মুিরেম 

ও ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর পররিারভুক্ত হয়। 

‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ, আল্লাহ িযতীত থকাদনা িস্তু ও িত্তা ইোহ হওয়ার 

থযাগযতা রাদখ না। রতরন িযতীত িকে িস্তুর উপািনা পর্ভ্রিতা, িড় যুেুম ও 

চূড়ান্ত পযথাদয়র থগামরাহী। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

َضلَََُّوَمنَۡ﴿
َ
ََِْمَمنَأ وا َََلَََمنَٱّلَلََِدهونََِِمنَيَۡدعه َۥاَيَۡسَتِجيبه مََۡٱۡلِقَيََٰمةَِيَۡومََِإَِلََََِٰله ََعائِهِمَََۡعنَوَهه َده
ِشَََِإَوَذا٥َََغَٰفِلهونََ ََحه ََْٱنلَاسه مََََۡكنهوا اءَ َلَهه ۡعَدا

َ
ََْأ   ،٢: االحقاف] ﴾٦ََكَٰفِرِينَََبِعَِباَدتِِهمَََۡوََكنهوا

٣  ] 

“তার থচদয় অরধক পর্ভ্রি আর থক, থয আল্লাহর পররিদতথ এমন কাউদক 

ডাদক, থয রকয়ামত রেিি পযথন্তও তার ডাদক িাড়া থেদি না? আর তারা 

তাদের আহ্বান িম্পদকথ উোিীন। আর যখন মানুষদক একত্র করা হদি, তখন 

এ উপািযগুদো তাদের শত্রু হদি এিং তারা তাদের ইিাোত অস্বীকার 

করদি”। [িূরা আে-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

َٰلَِكََ﴿ نََََذ
َ
وَََٱّلَلَََبِأ نَََٱۡۡلَقََُّهه

َ
ونََََماََوأ وَََدهونِهِۦَِمنَيَۡدعه نَََٱۡلَبَِٰطلهََهه

َ
وَََٱّلَلََََوأ ٦٢ََٱۡلَكبِيَهَٱۡلَعِلََُّهه

 [  ٣٥:  احلج] ﴾
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“আর এিা এ িনয থয, রনশ্চয় আল্লাহই িতয এিং তার পররিদতথ যাদক তারা 

ডাদক, অিশযই তা িারতে। আর রনশ্চয় আল্লাহ থতা িমুচ্চ, িুমহান”। [িূরা 

আে-হাি, আয়াত: ৬২]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ۡكَََإِنَََ﴿ ۡلمَ َٱلُشِ  [  ٨٦: لقمان] ﴾١٣َََعِظيمَ ََلظه

“রনশ্চয় রশকথ হদো িড় যুেুম”। [িূরা েুকমান, আয়াত: ১৩]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ونََ﴿ َٰفِره مَهََوٱۡلَك ونَََهه  [  ٥٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٤ََٱلَظَٰلِمه

“আর কারফররাই যারেম”। [িূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২৫৪]  

যুেুম অর্থ থকাদনা িস্তুদক তার উপযুক্ত িায়গায় না রাখা। ইিাোদতর উপযুক্ত 

হকোর আল্লাহ তা‘আো, তাই তাদক তযাগ কদর গায়রুল্লাহদক ইিাোত থিাপেথ 

করা িিদচদয় িড় যুেুম িা কুফুরী। কারণ, গায়রুল্লাহদক ইিাোত থিাপেথ 

করদে ইিাোত িরিক িান থর্দক রিচুযত হয়, যার থর্দক িড় যুেুম আর থনই। 

এদত িদন্দহ থনই থয, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ িুো ও আয়ত্ত করা িরুরর। 

কারণ, িকে আদেম একমত থয, কাদেমার অর্থ িুো ও তার োরির ওপর 

আমে করা ছাড়া শুধু তার উচ্চারণ কাদরা িনয কেযাণ িদয় আনদি না। থযমন, 

আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ونَََٱََّلِينََََيۡملِكهَََوَلَ﴿ ونِهََِِمنَيَۡدعه مََۡبِٱۡۡلَُقَََِشِهدََََمنَإَِلََٱلَشَفََٰعةَََده ونََََوهه  ﴾٨٦ََيۡعلَمه
 [  ١٣: الزخرف]
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“আর রতরন ছাড়া যাদেরদক তারা আহ্বান কদর তারা িুপাররদশর মারেক হদি 

না, তদি তারা ছাড়া যারা থিদন-শুদন িতয িাক্ষ্য থেয়”। [িূরা আয-যুখরুফ, 

আয়াত: ৮৬]  

মুফািরিরদের মদত আয়াদতর অর্থ: থয ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ থিদন-িুদে 

অন্তর থর্দক তার িাক্ষ্য রেদি ও মুদখ উচ্চারণ করদি এখাদন তার কর্াই িো 

হদয়দছ। কারণ িাক্ষ্য প্রোন করার অর্থ হদি, িাক্ষ্ীোতা তার িাক্ষ্য িম্পদকথ 

পররপূণথ জ্ঞাত, যরে মূখথতা থর্দক িাক্ষ্য থেয়, তাহদে এিা িাক্ষ্যই নয়। অনুরূপ 

িাক্ষ্য র্ঘিনার িতযতা ও আমে োরি কদর। এ থর্দক স্পি হয় থয, কাদেমার 

জ্ঞানািথদনর িাদর্ িারহযক আমে ও অন্তদরর িতযতা িরুরর, তদিই কাদেমা 

উচ্চারণকারী িান্দা খৃস্টানদের নীরত থর্দক পররত্রাণ পাদি, যারা ইেম িযতীত 

আমে কদর। অনুরূপ মুক্ত হদি ইয়াহূেীদের তররকা থর্দক, যারা িানা িদেও 

তার ওপর আমে কদর না। আর কাদেমার প্ররত অন্তদরর িতযতা প্রকাশ কদর 

মুনারফকদের তররকা থর্দক মুক্ত হদি, যারা অন্তর রেদয় কাদেমা রিশ্বাি কদর 

না। তদিই িান্দা রিরাদত মুিাকীদমর পররিারভুক্ত হদি, যাদের ওপর আল্লাহ 

রন‘আমত োন কদরদছন এিং যারা অরভশপ্ত ও পর্ভ্রি নয়। 

থমািাকর্া: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ তাদকই উপকৃত করদি, থয িাদন কাদেমা রক 

প্রমাণ কদর আর রক প্রতযাখযান কদর এিং তা মদন-প্রাদণ রিশ্বাি কদর ও তার 

ওপর আমে কদর; পক্ষ্ান্তদর অন্তদরর রিশ্বাি িযতীত থয কাদেমা িদে ও তার 

ওপর আমে কদর থি মুনারফক। আর থয কাদেমা উচ্চারণ কদর তার পররপন্থী 

িস্তু রশদকথ রেপ্ত হয় থি কারফর। অনুরূপ থকউ যরে কাদেমা উচ্চারণ কদর 

মুরতাে হয়, িা তার অিশয িরুরর থকাদনা রিষয় িা োরি অস্বীকার কদর, 

তাদকও কাদেমা উপকৃত করদি না, যরেও থি কাদেমা হািার িার উচ্চারণ 
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কদর। অনুরূপ থকউ যরে কাদেমার িাক্ষ্য প্রোন কদর থকাদনা প্রকার ইিাোত 

গায়রুল্লাদক প্রোন কদর। থযমন, থো‘আ, িদিহ, মান্নত, ফররয়াে, তাওয়াকু্কে, 

প্রতযািতথন, আশা, ভয়, মহব্বত এিং এ িাতীয় অনযানয ইিাোত, যা আল্লাহ 

িযতীত কাদরা িনয প্রদযািয নয়, তার থকাদনারি যরে আল্লাহ ছাড়া অনয কাদরা 

িনয প্রোন কদর, তদি থি আল্লাহর িাদর্ রশকথকারী মুশররক, যরেও থি মুদখ 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ কদর। কারণ, থি কাদেমার োরি তাওহীে ও 

ইখোদির ওপর আমে কদর রন, যা কাদেমার মূে ও থমৌরেক রশক্ষ্া।1 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ: এক ইোহ িযতীত িরতযকার থকাদনা মা‘িুে থনই, 

রতরন এক তার থকাদনা শরীক থনই। অরভধানগত ইোহ অর্থ: মা‘িুে। আর ো-

ইোহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ িযতীত িতয থকাদনা মা‘িুে থনই। থযমন, আল্লাহ 

তা‘আো িদেদছন: 

اَ﴿ رَۡسۡلَناََوَما
َ
ولَ َِمنََقۡبلَِكََِمنَأ ۥَإََِلۡهََِنهوِحَاَإَِلََرَسه نَهه

َ
نَا ََإَِلاََإَِلَٰهََََلاََأ

َ
ونََِأ : االنبياء] ﴾٢٥َفَٱۡعبهده

٥٢  ] 

“আর থতামার পূদিথ এমন থয রািূেই আমরা পারিদয়রছ, যার প্ররত আমরা এই 

ওহী নারযে কদররছ থয, ‘আরম ছাড়া থকাদনা (িতয) ইোহ থনই। িুতরাং থতামরা 

থকিে আমারই ইিাোত কর”। [িূরা আে-আরিয়া, আয়াত: ২৫]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ََُِِفَََبَعۡثَناََولََقدَۡ﴿ َمة ََكه
ه
وًلََأ نََِرَسه

َ
ََْأ وا ََْٱّلَلَََٱۡعبهده وَت َََوٱۡجَتنِبهوا  [  ٦٣: انلحل] ﴾٣٦َٱلَطَٰغه

                                           
1 থেখুন: ‘তাইরিরুে আযীরযে হামীে’: (পৃ. ৭৮) 
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“আর আমরা অিশযই প্রদতযক িারতদত একিন রািূে থপ্ররণ কদররছ থয, 

থতামরা আল্লাহর ইিাোত কর এিং পররহার কর তাগুতদক”। [িূরা আন-নাহে, 

আয়াত: ৩৬]  

এ থর্দক স্পি হে, ইোহ অর্থ মা‘িুে, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ অর্থ, একরনষ্ঠভাদি 

িকে ইিাোত আল্লাহদক থিাপেথ করা এিং তাগুদতর ইিাোত প্রতযাখযান করা। 

এ িনযই নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম যখন মক্কার কাদফরদের িদেদছন, 

থতামরা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িে, তখন তারা িদেরছে: 

َجَعَلَ﴿
َ
اَٱٓأۡللَِهةَََأ ءَ ََهََٰذاَإِنََََوَِٰحًدا ََإَِلَٰه  َجابَ َلَََشۡ  [  ٢:  ص] ﴾٥َعه

“থি রক িকে উপািযদক এক উপািয িারনদয় রনদয়দছ? রনশ্চয় এ থতা এক 

আশ্চযথ রিষয়”। [িূরা িাে, আয়াত: ৫] 

অনুরূপ হূে আোইরহি িাোদমর কাওম তাদের নিীদক িদেরছে, যখন রতরন 

িদেদছন: থতামরা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ িে: 

﴿َْ هواا ِجۡئتََناَقَال
َ
نَاََيۡعبهدَهَََكنََََماََونََذرَََوَۡحَدهۥهَٱّلَلَََنِلَۡعبهدَََأ اؤه  [  ٣٩: االعراف] ﴾٧٠ََءابَا

“তারা িেে, ‘তুরম রক আমাদের রনকি এ িনয এদিছ থয, আমরা এক 

আল্লাহর ইিাোত করর এিং তযাগ করর আমাদের রপতৃপুরুষগণ যার ইিাোত 

করত”? [িূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ৭০] 

নিীগণ যখন কওমদক ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর োওয়াত রেদয়দছন, তখন কওম 

এিি উত্তর রেদয়দছ। কারণ, তারা িানত কাদেমার অর্থ, আল্লাহ িযতীত িকে 

িত্তার উপািনা তযাগ করা, রযরন ইিাোদতর হকোর তার িনযই িকে ইিাোত 

িািযি করা। অতএি, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ েু’রি অর্থদক অন্তভুথক্ত কদর: অস্বীকার 
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করা ও িািযি করা, অর্থাৎ আল্লাহ িযতীত িকে ইোদহর ইিােত অস্বীকার 

করা। িুতরাং আল্লাহ ছাড়া থযিি মাোদয়কা ও নিীগণ রদয়দছন (অনযদের কর্া 

থতা িাে) তারা থকউ ইোহ নয়, থকাদনা ইিাোদত তাদের অরধকার থনই। আর 

আল্লাহর িনয িকে ইিােত িািযি করা, অর্থাৎ িান্দা আল্লাহ িযতীত কাদরা 

িাদর্ যুক্ত হদি না, রতরন িযতীত থকাদনা িস্তুর প্ররত একরনষ্ঠভাদি মদনাদযাগী 

হদি না। এিাই অন্তদরর মদনাদযাগ, থকাদনা িস্তু িা িত্তার প্ররত এ িাতীয় 

মদনাদযাগ থর্দক িান্দা ইিােত উৎিদগথ প্রেুব্ধ হয়, থযমন থো‘আ, িদিহ ও 

মান্নত ইতযারে। 

কুরআনুে কারীদমর িহু িায়গায় ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, োরি ও উদিশয 

স্পিভাদি িণথনা করা হদয়দছ। থযমন, আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

مَۡ﴿ َ َإَِلَٰه ََِإَوَلَٰههكه وَََإَِلََإَِلَٰهََََلاَََوَِٰحد   [  ٨٣٦: ابلقرة] ﴾١٦٣َٱلَرِحيمَهَٱلَرۡحَمَٰنَهَهه

“আর থতামাদের ইোহ এক ইোহ। রতরন ছাড়া থকাদনা িতয ইোহ থনই। রতরন 

অরত েয়াময়, পরম েয়ােু”। [িূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৬৩]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

اَ﴿ َََْوَما ا وا ِمره
ه
ََْإَِلََأ وا ۡلِِصيَََٱّلَلََََِلَۡعبهده اءَََٱدُلِينََََِلَهَُمه َنَفا  [  ٢: ابلينة] ﴾٥َحه

“আর তাদেরদক থকিে এই রনদেথশ থেওয়া হদয়রছে থয, তারা থযন আল্লাহর 

ইিাোত কদর তারই িনয েীনদক একরনষ্ঠ কদর”। [িূরা আে-িাইরয়যনাহ, 

আয়াত: ৫]  

অপর আয়াদত িদেন, 
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َٰهِيمَهَقَاَلََِإَوذَۡ﴿ بِيهََِإِبَۡر
َ
اء ََإِنَِنَََوقَۡوِمهِۦاََِۡل ونَََُمَِماَبََرا ۥََفَطَرِنََٱََّلِيَإَِل٢٦ََََتۡعبهده ٢٧َََسَيۡهِدينََِفَإِنَهه

مَََۡعقِبِهِۦَِفََبَاقَِيةَ َََكَِمَۢةَوََجَعلََها  [  ٥١  ،٥٣: الزخرف] ﴾٢٨َيَۡرِجعهونَََلََعَلهه

“আর স্মরণ কর, যখন ইিরাহীম স্বীয় রপতা ও তার কাওমদক িদেরছে, 

‘থতামরা থযগুদোর ইিাোত কর, রনশ্চয় আরম তাদের থর্দক িম্পকথমুক্ত। তদি 

(রতরন ছাড়া) রযরন আমাদক িৃরি কদরদছন। অতঃপর রনশ্চয় রতরন আমাদক 

শীঘ্রই রহোয়াত রেদিন। আর এরিদক থি তার উত্তরিূররদের মদধয এক রচরন্তন 

িাণী িারনদয় থরদখ থগে, যাদত তারা প্রতযািতথন করদত পাদর”। [িূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: ২৮]  

িূরা ইয়ািীদন এক মুরমন িযরক্তর কর্া উদৃ্ধত কদর আল্লাহ িদেন, 

ۡعبهدَهََلاََِلََََوَما﴿
َ
ََّتِذَه٢٢ََتهۡرَجعهونَََِإَوََلۡهَََِفَطَرِنََٱََّلِيَأ

َ
َٱلَرۡحَمَٰنَهَيهرِۡدنََِإِنََءالَِهةًََدهونِهِۦاََِمنََءأ

 َ ُ ََتهۡغنَََِلََبِۡضه مَََۡعُنِ ونَََِوَلََاَشۡيَََشَفََٰعتههه َا٢٣ََيهنقِذه اَإُِنِ بِيَ ََضَلَٰلَ ََلِفََإِذ   [  ٥٢  ،٥٥: يس] ﴾٢٤َمُّ

“আর আরম থকন তার ইিাোত করি না রযরন আমাদক িৃরি কদরদছন? আর 

তার কাদছই থতামাদেরদক রফররদয় থনওয়া হদি। আরম রক তার পররিদতথ অনয 

ইোহ গ্রহণ করি? যরে পরম করুণাময় আমার থকাদনা ক্ষ্রত করার ইিা 

কদরন, তাহদে তাদের িুপাররশ আমার থকাদনা কাদি আিদি না এিং তারা 

আমাদক উদ্ধারও করদত পারদি না। এরূপ করদে রনশ্চয় আরম স্পি রিভ্রারন্তদত 

পরতত হি”। [িূরা ইয়ািীন, আয়াত: ২২-২৪]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 
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َاَقهۡلَ﴿ ِمۡرتهََإُِنِ
ه
نََۡأ

َ
ۡعبهدَََأ

َ
اَٱّلَلَََأ ۡلِص  ِمۡرته١١َََٱدُلِينََََِلَهَُمه

ه
نَََۡوأ

َ
ونَََِۡل كه

َ
َوَلََأ

َ
ۡسلِِميَََأ َقهۡل١٢َََٱلۡمه

َا ََإُِنِ َخافه
َ
ََإِنََۡأ َََعَصۡيته ۡعبهدَهَٱّلَلَََقهل١٣ََََِعِظيمَ َيَۡومَ ََعَذاَبَََرُبِ

َ
اَأ ۡلِص  : الزمر] ﴾١٤َدِيِنَََِلهۥَُمه

٨٢  ،٨٨  ] 

“িে, রনশ্চয় আমাদক রনদেথশ থেওয়া হদয়দছ আরম থযন আল্লাহর ইিাোত করর 

তারই িনয আনুগতযদক একরনষ্ঠ কদর। আমাদক আরও রনদেথশ থেওয়া হদয়দছ 

থযন আরম প্রর্ম মুিরেম হই। িে, আরম যরে আমার রদির অিাধয হই তদি 

আরম এক মহা-রেিদির আিাদির আশঙ্কা করর। িে, আরম আল্লাহরই ইিােত 

করর, তারই িনয আমার আনুগতয একরনষ্ঠ কদর”। [িূরা আয-যুমার, আয়াত: 

১১-১৪]  

রফর‘আউদনর পররিাদরর মুরমন িযরক্তর কর্া উদৃ্ধত কদর আল্লাহ িদেন, 

ََٰقۡومَِ﴿ مََِۡلَاََماََوَي وكه ۡدعه
َ
ََِإَِلََأ ة ونَِنَاَٱنلََجوَٰ ونَِن٤١َََٱنلَارََِإَِلَََوتَۡدعه رَََتَۡدعه ۡكفه

َ
ۡۡشِكَََبِٱّلَلََِِۡل

ه
َبِهِۦََوأ

نَا ََِعۡلمَ َبِهِۦَِلََلَۡيَسَََما
َ
مَََۡوأ وكه ۡدعه

َ
َنَماََجَرمََََل٤٢َََٱۡلَغَفَٰرََِٱۡلَعزِيزََِإَِلََأ

َ
ونَِنَاَأ ََِلهۥَلَۡيَسََإََِلۡهََِتَۡدعه

ۡنَياَِفَََدۡعَوة َ نَََٱٓأۡلِخَرةََِِفَََوَلََٱدلُّ
َ
اَََوأ نَََٱّلَلََِإَِلَََمَرَدنَا

َ
ۡۡسِفِيََََوأ مََۡٱلۡمه ََهه ۡصَحَٰبه

َ
 ﴾٤٣َٱنلَارََِأ

 [  ٢٦  ،٢٨: اغفر]

“আর থহ আমার কাওম, আমার কী হদো থয, আরম থতামাদেরদক মুরক্তর রেদক 

ডাকরছ আর থতামরা আমাদক ডাকছ আগুদনর রেদক! থতামরা আমাদক ডাকছ 

আরম থযন আল্লাহর িাদর্ কুফুরী করর, তার িাদর্ শরীক করর থয িযাপাদর 

আমার থকাদনা জ্ঞান থনই, আর আরম থতামাদেরদক ডাকরছ মহা-পরাক্রমশােী 

পরম ক্ষ্মাশীদের রেদক। এ িযাপাদর থকাদনা িদন্দহ থনই থয, যার রেদক 

থতামরা আমাদক ডাকছ, থি েুরনয়া িা আরখরাদত কাদরা ডাদকর থযাগয নয়। 
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আর আমাদের প্রতযািতথন হদি আল্লাহর রেদক এিং রনশ্চয় িীমােংর্ঘনকারীরা 

হদি আগুদনর িার্ী”। [িূরা গারফর, আয়াত: ৪১-৪৩]  

এরূপ অর্থ প্রোনকারী আয়াত অদনক রদয়দছ, যা থর্দক ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর 

অর্থ স্পি হয়, অর্থাৎ আল্লাহ িযতীত িকে িুপাররশকারী ও অংশীোরদের 

ইিােত তযাগ করা, একমাত্র আল্লাহদক িকে ইিােত থিাপেথ করা। এিাই 

হদি রহোয়াত ও িতয েীন, যা রেদয় আল্লাহ রািূেদের থপ্ররণ ও রকতাি 

নারযে কদরদছন। আর যারা ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ না থিদন ও তার োরি 

থমাতাদিক আমে না কদর মুদখ কাদেমা উচ্চারণ কদর, িরং কতক িময় 

গায়রুল্লাহদক করতপয় ইিােত থিাপেথ কদর। থযমন, থো‘আ, ভয়, িদিহ, মান্নত 

ও অনযানয ইিাোত, কাদেমার এ িাতীয় উচ্চারণ তাদেরদক ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহর পররিারভুক্ত করদি না এিং রকয়ামদতর রেন তারা আল্লাহর শারি 

থর্দক মুরক্ত পাদি না।1 

অতএি, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ অর্থহীন থকাদনা নাম নয় রকংিা িািিতাহীন 

থকাদনা কর্া নয় অর্িা এমন িাকয নয়, যার িুরনরেথি থকাদনা রিষয়িস্তু থনই, 

থযমন কতক থোদকর ধারণা। তাদের ধারণা, কাদেমার মূে উদিশয মুদখ 

উচ্চারণ করা, অন্তদর তার রিশ্বাি র্াকা িরুরর নয় অর্িা শুধু উচ্চারণ করাই 

যদর্ি, তার নীরত ও অর্থ িািিায়ন করা িরুরর নয়। তাদের ধারণা িরিক নয়, 

এিা কখদনা কাদেমার প্রকৃরত নয়, িরং এ কাদেমা মহান অদর্থর ধারক, রিরাি 

অর্থপূণথ িাকয, যা িকে িাদকযর অর্থ থর্দক িড়। 

                                           
1 থেখুন: ‘তাইিীরুে আযীরযে হামীে’: (পৃ. ১৪০) 
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পূদিথর আদোচনার িারাংশ: আল্লাহ িযতীত িকে রকছুর ইিাোত থর্দক মুক্ত 

হওয়া এিং আনুগতয, রিনয়, আশা, প্রতযাশা, মদনাদযাগ, তাওয়াকু্কে, থো‘আ ও 

প্রার্থনািহ আল্লাহর প্ররত মদনারনদিশ করা, িুতরাং ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ধারক 

আল্লাহ িযতীত কাদরা রনকি প্রার্থনা কদর না, ফররয়াে কদর না, রতরন িযতীত 

কাদরা ওপর তাওয়াকু্কে কদর না, কাদরা কাদছ আশা কদর না, কাদরা িনয 

িদিহ কদর না এিং রতরন িযতীত কাউদক থকাদনা প্রকার ইিােত উৎিগথ কদর 

না, িরং আল্লাহ িযতীত যাদের ইিাোত করা হয়, তাদের িিাইদক অস্বীকার 

কদর এিং একমাত্র আল্লাহর রেদক প্রতযপথণ কদর। 

েক্ষ্য করুন! ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কী মহান, কী স্পি, কী দ্বযর্থহীন, তদি 

আল্লাহ তাআোর তাওফীক িযতীত তা অিথন করা িম্ভি নয়। একমাত্র রতরনই 

তাওফীক োতা। 
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ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর িাক্ষ্ী ভঙ্গকারী কারণিমূহ 

আমরা ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর অর্থ িানোম, যা িান্দার থভতর অিশযই র্াকা 

িরুরর, তদিই আল্লাহর রনকি এ কাদেমা গ্রহণদযাগয হদি। কাদেমার এিি 

অর্থ ও শতথ খুি গুরুত্বপূণথ, যা োেন করা প্রদতযক মুিরেদমর অতীি িরুরর। 

কাদেমা প্রিদঙ্গ আদরকরি রিষয় গুরুদত্বর িাদর্ িানা িরুরর, যা কাদেমা 

পররপন্থী িা ইিোম ভঙ্গকারী রিষয় রহদিদি পরররচত, তাহদে কাদেমার অর্থ ও 

োরি িম্পদকথ িতকথ ও িদচতনতা িৃরদ্ধ পাদি। কারণ, আল্লাহ তা‘আো স্বীয় 

রকতাদি মুরমনদের পর্, যারা কাদেমার অর্থ ও োরিদক িািিায়ন কদরদছ, স্পি 

কদরদছন। আিার তাদের পর্ও স্পি কদরদছন, যারা তার রিদরারধতা কদরদছ। 

অতঃপর িারনদয় রেদয়দছন তাদের পররণরত ও এদের পররণরত, তাদের আমে 

ও এদের আমে। আরও িণথনা কদরদছন থিিি উপকরণ, থয কারদণ তারা 

থিৌভাগযিান হদয়দছ, আর এরা হদয়দছ হতভাগা। আল্লাহ তা‘আো স্বীয় রকতাদি 

েু’রি পর্ই স্পি কদরদছন, থযমন রতরন িদেদছন, 

لهَََوَكَذَٰلَِكَ﴿ ۡجرِِميََََسبِيلهَََولِتَۡستَبِيَََٱٓأۡلَيَِٰتََنهَفُصِ  [  ٢٢: االنعام] ﴾٥٥َٱلۡمه

“আর এভাদিই আমরা আয়াতিমূহ রিিাররত িণথনা করর। আর যাদত 

অপরাধীদের পর্ স্পি হদয় যায়”। [িূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৫৫]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

هَشاقِقَََِوَمن﴿ وَلََي َدىََََِٰلَهَتَبََيََََماََبۡعدََِِمنَََۢٱلَرسه ۡؤِمنِيََََسبِيلَََِغۡيََََوَيَتبِعََۡٱلۡهه ِۦَٱلۡمه َتََوَّلََََٰماَنهَوُِلِ
اَءۡتَََجَهَنَمَ ََونهۡصلِهِۦ  [  ٨٨٢:  النساء] ﴾١١٥ََمِصًياََوَسا

“আর থয রািূদের রিরুদ্ধাচরণ কদর, তার িনয রহোয়াত প্রকাশ পাওয়ার পর 

এিং মুরমনদের পদর্র রিপরীত পর্ অনুিরণ কদর, আমরা তাদক রফরাি থয 
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রেদক থি রফদর এিং তাদক প্রদিশ করাি িাহান্নাদম। আর আিাি রহদিদি তা 

খুিই মন্দ”। [িূরা আন-রনিা, আয়াত: ১১৫] 

পাপীদের পর্ থয িাদন না, যার রনকি তাদের পর্ স্পি নয়, খুি িম্ভি থি 

তাদের থগামরারহদত পরতত হদি। এ িনয আরমরুে মুরমনীন উমার ইিনুে 

খাত্তাি রারেয়াল্লাহু আনহু িদেন,  

 «تنقض عرى اإلسالم عروة عروة، إذا نشأ ِف اإلسالم من لم يعرف اْلاهلية إنما»

“ইিোদমর এক একরি ররশ তখন ভাঙ্গা হদি, যখন ইিোদমর থভতর তাদের 

িন্ম হদি, যারা িাদহরেয়াত কী রিরনি তা িানদি না”।  

কুরআন ও িুন্নাহয় অদনক আয়াত ও হােীি রদয়দছ, যা করিনভাদি িতকথ 

কদরদছ মুরতাে তর্া ইিোম থর্দক রিরিন্ন হওয়ার কমথকাণ্ড, িকে প্রকার 

রশকথ ও তাওহীদের কাদেমা ভঙ্গকারী উপকরণ থর্দক। আহদে ইেমগণ 

রফকদহর রকতাদি মুরতাে অধযায় িদেদছন: মুিরেম যরে ঈমান ভঙ্গকারী একরি 

িা িিকরি িস্তুদত রেপ্ত হয়, তদি থি েীন থর্দক থির হদয় যাদি, ো-ইোহা 

ইল্লাল্লাহর উচ্চারণ তাদক থকাদনা উপকার করদি না। কারণ, এ কাদেমা, যা 

িদিথাত্তম ও িিথদেষ্ঠ রযরকর, িযরক্তদক তখন উপকার করদি, যখন থি তার 

শতথিমূহ িািিায়ন ও তার ভঙ্গকারী রিষয় থর্দক থিাঁদচ র্াকদি। 

এদত িদন্দহ থনই থয, কাদেমা ভঙ্গকারী রিষয় িানার কেযাণ অদনক, যরে তার 

িানার উদিশয হয় এিি অরনি থর্দক থিাঁদচ র্াকা ও তার মুিীিত থর্দক 

িুরক্ষ্া োভ করা। িস্তুতঃ রশকথ, কুফর, িারতে ও তার তররকািমূহ থয িাদন, 

তার পদক্ষ্ থিিি থর্দক িতকথ র্াকা ও অপরদক িতকথ করা িহি হয়, 

থকাদনাভাদিই স্বীয় ঈমান ক্ষ্রতগ্রি করার িুদযাগ থি শয়তানদক থেয় না, িরং 
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িদতযর প্ররত ঈমান ও মহব্বত িরধথত হয়, ভঙ্গকারী িস্তুর প্ররত রিদদ্বষ ও রৃ্ঘণা 

তীব্র হয়। এ ছাড়া আরও অদনক উপকার হারিে হয়, যা আল্লাহ িযতীত থকউ 

িাদন না। 

আল্লাহ চান িতয পর্ স্পি থহাক, থযন থিরি পছন্দকারীরা পছন্দ কদর ও তার 

অনুিারী হয়। আিার রমর্যা পর্ও স্পি থহাক, থযন থিিাদক রৃ্ঘণাকারীরা তা রৃ্ঘণা 

কদর ও তার থর্দক রিরত র্াদক। কেযাদণর পর্ িানা ও তা িািিায়ন করা 

থযরূপ িরুরর, থতমন িরুরর খারাদপর পর্ িানা ও তা  থর্দক রিরত র্াকা। 

ইমাম িুখারী ও মুিরেম রহ. িণথনা কদরন, হুযাইফাহ রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 

িদেদছন, িাহািীগণ রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লামদক কেযাণ 

িম্পদকথ রিদজ্ঞি করত, রকন্তু আরম রিদজ্ঞি করতাম অকেযাণ িম্পদকথ, যাদত 

তা আমাদক থপদয় না িদি থি ভদয়”।1 এ িনয িো হয়: 

 الْش ال للْش  لكن تلوقِّيه عرفت اليعرف الْش من انلاس يقع فيه ومن

“আরম খারাপদক রচদনরছ খারাদপর িনয নয়, িরং তার থর্ক থিাঁদচ র্াকার িনয, 

আর থযিি মানুষ খারাপ িাদন না, তারা তাদত পরতত হয়”। 

কাদেমার পররপন্থী রিষয় িানার অিিা যখন এরূপ এিং তার গুরুত্ব যখন 

এদতা থিরশ, তখন প্রদতযক মুিরেদমর ওপর ওয়ারিি এ কাদেমা রিনিকারী 

িস্তুগুদো আত্মি করা, থযন তার থর্দক থিাঁদচ র্াকা িম্ভি হয়।  

কদয়করি কারদণ কাদেমা ভঙ্গ হয়, যার িণথনা পূদিথ অরতিারহত হদয়দছ, তদি 

এিি ভঙ্গকারী থর্দক আদরা ভয়ঙ্কর ও থিরশ র্ঘিমান কারণ েশরি, যা আহদে 

                                           
1  িহীহ িুখারী, হােীি নং ৩৬০৬; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ১৮৪৭ 
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ইেমগণ িণথনা কদরদছন।1 রনদে িংদক্ষ্দপ তা উদল্লখ কররছ, থযন তার থর্দক 

রনরাপে র্াকা ও অনযদক রনরাপে রাখা িম্ভি হয়। 

প্রর্ম কারণ: ইিােদতর থক্ষ্দত্র আল্লাহর িাদর্ কাউদক শরীক করা ঈমান ভদঙ্গর 

কারণ। থযমন, আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

نََيۡغِفرَهََلََٱّلَلَََإِنَََ﴿
َ
هۡشَكَََأ َٰلَِكََدهونََََماََوَيۡغفِرَهَبِهِۦَي نََلَِمنََذ اءه  [  ٨٨٣:  النساء] ﴾١١٦َيََشا

“রনশ্চয় আল্লাহ ক্ষ্মা কদরন না তার িাদর্ শরীক করাদক এিং এ ছাড়া যাদক 

চান ক্ষ্মা কদরন”। [িূরা আন-রনিা, আয়াত: ১১৬]  

অপর আয়াদত রতরন িদেন, 

ۥ﴿ هۡشِكَََۡمنَإِنَهه َٰهَهَٱۡۡلََنةََََعلَۡيهََِٱّلَلَهََحَرمََََفَقدََۡبِٱّلَلََِي َوى
ۡ
نَصار ََِمنََۡلِلَظَٰلِِميََََوَماَٱنلَاره َََوَمأ

َ
 ﴾٧٢َأ

 [  ٢٥: دةاملائ]

“রনশ্চয় থয আল্লাহর িাদর্ শরীক কদর, তার ওপর অিশযই আল্লাহ িান্নাত 

হারাম কদর রেদয়দছন এিং তার রিকানা আগুন। আর যারেমদের থকাদনা 

িাহাযযকারী থনই”। [িূরা আে-মাদয়ো, আয়াত: ৭২]  

কদয়করি রশকথী ইিাোত, থযমন মৃতদের রনকি থো‘আ করা, তাদের রনকি 

ফররয়াে করা, রকছু তেি করা এিং তাদের িনয মান্নত ও িদিহ করা 

ইতযারে। 

                                           
1 থেখুন: েুরারুি িারনয়যাহ রফে আিওয়ািারতন নািরেয়যাহ: (২/২৩২) 
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রদ্বতীয় কারণ: আল্লাহ ও িান্দার মাদে মধযিতাকারী রনধথারণ করা, তাদেরদক 

আহ্বান করা, তাদের রনকি িুপাররশ তেি করা ও তাদের ওপর তাওয়াকু্কে 

করা ঈমান ভদঙ্গর কারণ। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ونََ﴿ مَََۡلَََماَٱّلَلََِدهونََِِمنََوَيۡعبهده ُّهه مَََۡوَلََيَۡضه هه هونَََيَنَفعه ول َلاءَََِوَيقه ؤه نَاََهَٰٓ َفَعَٰٓؤه َقهۡلََٱّلَلِنََِعندَََشه
َ تهَنُبِ

َ
ۡرِضَ َِفَََوَلََٱلَسَمََٰوَٰتََِِفَََيۡعلَمَهََلََبَِماَٱّلَلَََونََأ

َ
ۥَٱۡۡل ۡبَحََٰنهه ونََََعَماََوتََعََٰلَََٰسه هۡشِكه  ﴾١٨َي

 [  ٨١:  يونس]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন রকছুর ইিাোত করদছ, যা তাদের ক্ষ্রত করদত 

পাদর না এিং উপকারও করদত পাদর না। আর তারা িদে, ‘এরা আল্লাহর 

রনকি আমাদের িুপাররশকারী’। আপরন িেুন, ‘থতামরা রক আল্লাহদক 

আিমানিমূহ ও িরমদন র্াকা এমন রিষদয় িংিাে রেি, যা রতরন অিগত 

নন’? রতরন পরিত্র এিং তারা যা শরীক কদর, তা থর্দক রতরন অদনক ঊদধ্বথ”। 

[িূরা ইউনুি, আয়াত: ১৮]  

তৃতীয় কারণ: মুশররকদের কারফর না িো ও তাদের কুফুরী িম্পদকথ িদন্দহ 

থপাষণ করা ঈমান ভদঙ্গর কারণ।  

চতুর্থ কারণ: নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর আেশথ অদপক্ষ্া অনয কাদরা 

আেশথদক পররপূণথ িদে রিশ্বাি করা অর্িা নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়ািাল্লাদমর ফয়িাো থর্দক অনয কাদরা ফয়িাো উত্তম িানা ঈমান ভদঙ্গর 

কারণ, যারা তাগুদতর ফয়িাোদক প্রাধানয থেয় তারা এ থেরণভুক্ত। 

পঞ্চম কারণ: নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর আরনত েীদনর থকাদনা 

রিধানদক অপছন্দ করা ঈমান ভদঙ্গর কারণ, যরেও থি তার ওপর আমে কদর। 

আল্লাহ তা‘আো িদেন, 



 

 

তাওহীদের কারেমা: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ 
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َٰلَِكَ﴿ مَََۡذ َنهه
َ
ََْبِأ وا اَََكرِهه نَزَلَََما

َ
ۡحَبَطََٱّلَلَهَأ

َ
مََۡفَأ ۡعَمَٰلَهه

َ
 [  ٩:  حممد] ﴾٩َأ

“তা এ িনয থয, আল্লাহ যা নারযে কদরদছন তারা তা অপছন্দ কদর, অতএি 

রতরন তাদের আমেিমূহ রিনি কদর রেদয়দছন”। [িূরা মুহাম্মাে, আয়াত: ৯]  

ষষ্ঠ কারণ: রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর আরনত েীদনর থকাদনা 

রিধান অর্িা তাদত প্রমারণত িাওয়াি িা শারি রনদয় িযঙ্গ করা ঈমান ভদঙ্গর 

কারণ। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

ۡمَ﴿ تۡلَهه
َ
قهۡلََولَئِنََسأ َن ََونَلَۡعبه ََنهوضه َنَا كه ولهَنَإَِنَمَا نتهۡمَتَۡسَتۡهزِءهوَنَََلَقه ۦَكه وِِلِ ۦََورَسه َٰتِهِ بِٱّلَلََِوَءاَي

َ
أ

ۡمن٦٥ََ واَْقَۡدََكَفۡرتهمََبۡعَدَإِيَمَٰنِكه  [  66:  اتلوبة]﴾ ٦٦َلََتۡعَتِذره

“আর যরে তুরম তাদেরদক প্রে কর, অিশযই তারা িেদি, ‘আমরা 

আোপচাররতা ও থখে-তামাশা কররছোম। আপরন িেুন, ‘আল্লাহ, তার 

আয়াতিমূহ ও তার রািূদের িাদর্ রক থতামরা রিদ্রূপ কররছদে? থতামরা ওির 

থপশ কদরা না, থতামরা থতামাদের ঈমাদনর পর অিশযই কুফুরী কদরছ”। [িূরা 

আত-তাওিাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]  

িপ্তম কারণ: িােু ও িােুর অন্তভুথক্ত িারফ (আাকষথণ রকংিা রিকষথণ) ও 

‘আতফ ঈমান ভদঙ্গর কারণ। থয িােু কদর িা িােুর প্ররত িন্তুরি প্রকাশ কদর 

থি কারফর। কারণ, আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

َعُلَِمانَََِوَما﴿ َحدَ َِمنََۡيه
َ
وَلاَََحَتَََٰأ ۡر ََفََلََفِۡتَنة ََََنۡنَهَإَِنَماََيقه  [ ٨٢٥: ابلقرة] ﴾١٠٢َتَۡكفه

“আর তারা কাউদক থশখাত না থয পযথন্ত না িেত থয, ‘আমরা থতা পরীক্ষ্া। 

িুতরাং থতামরা কুফুরী কর না”। [িূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১০২]  
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অিম কারণ: মুশররকদের পক্ষ্ গ্রহণ করা ও মুিরেমদের রিপদক্ষ্ তাদেরদক 

িাহাযয করা ঈমান ভদঙ্গর কারণ। আল্লাহ তা‘আো িদেন, 

مََوَمنَ﴿ مَََۡيَتَولَهه ۥَُمِنكه ۡم ََفَإِنَهه  [ ٢٨: دةاملائ] ﴾٥١ََٱلَظَٰلِِميَََٱۡلَقۡومََََيۡهِديََلََٱّلَلَََإِنَََِمۡنهه

“থয তাদের িাদর্ িনু্ধত্ব করদি, থি রনশ্চয় তাদের একিন। রনশ্চয় আল্লাহ 

যারেম কাওমদক রহোয়াত থেন না”। [িূরা আে-মাদয়ো, আয়াত: ৫১]  

নিম কারণ: মুহাম্মাে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর েীন পােন না করার 

অিকাশ কতক মানুদষর রদয়দছ রিশ্বাি করা ঈমান ভদঙ্গর কারণ। আল্লাহ 

তা‘আো িদেন, 

اَٱۡۡلِۡسَلَٰمَََِغۡيَََيَۡبَتغَََِوَمن﴿ ۡقَبَلََفَلَنَدِين  وَََِمۡنهَهَيه : عمران ال] ﴾٨٥َٱۡلَخَِٰۡسِينَََِمنَََٱٓأۡلِخَرةََِِفَََوهه
١٢  ] 

“আর থয ইিোম ছাড়া অনয থকাদনা েীন চায় তার কাছ থর্দক তা কখদনা গ্রহণ 

করা হদি না এিং থি আরখরাদত ক্ষ্রতগ্রিদের অন্তভুথক্ত হদি”। [িূরা আদে 

ইমরান, আয়াত: ৮৫]  

েশম কারণ: আল্লাহর েীন থর্দক রিমুখ র্াকা কুফুরী, ঈমান ভদঙ্গর কারণ। থয 

আল্লাহর েীন রশদখ না ও তার ওপর আমে কদর না থি কারফর। আল্লাহ 

তা‘আো িদেন, 

ۡظلَمَهََوَمنَۡ﴿
َ
ۡعَرَضََثهمََََرُبِهِۦََيَِٰتَأَِبَذهُكِرَََِمَمنَأ

َ
انََأ ۡجرِِميَََِمنَََإِنَاََعۡنَها ونَََٱلۡمه نَتقِمه  ﴾٢٢َمه

 [  ٥٥:  السجدة]
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“আর তার থচদয় িড় যারেম থক, যাদক স্বীয় রদির আয়াতিমূদহর মাধযদম 

উপদেশ থেওয়ার পর তা থর্দক মুখ রফররদয় থনয়। রনশ্চয় আমরা অপরাধীদের 

থর্দক প্ররতদশাধ গ্রহণকারী”। [িূরা আি-িািোহ, আয়াত: ২২]  

এ েশরি রিষয় ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ তাওহীদের কাদেমা ভঙ্গকারী। থয 

থকউ এ েশরি থর্দক থকাদনা একরিদত পরতত হে তার ঈমান থশষ। এরূপ 

িযরক্ত ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা উপকৃত হদি না। আহদে-ইেমগণ আরও স্পি 

িদেদছন, এিি কাি হারি িাট্টায় করুক, ইিায় করুক িা ভদয় করুক থকাদনা 

পার্থকয থনই, তদি যাদক িাধয করা হয় থি িযতীত। ঈমান ভঙ্গকারী প্রদতযকরি 

িস্তু খুি ভয়ানক, আমাদের িমাদি যা িচরাচর িংর্ঘরিত হয়। মুিরেমদের 

এিি থর্দক েূদর র্াকা ও কুফদরর আশঙ্কায় ভীত র্াকা িরুরর। আমরা 

আল্লাহর রনকি তার থগাস্বা ও শারির উপকরণ থর্দক পানাহ চাই, রতরন 

আমাদের িিাইদক তার পছন্দনীয় িস্তুর তাওরফক রেন, আমাদেরদক ও িকে 

মুিরেমদক তার িরিক পদর্র রহোয়াত োন করুন। রনশ্চয় রতরন িিথদোতা, 

কিুেকারী ও অরত রনকিিতথী। 
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রিদশষয িা িিথনাম যাই থহাক এক শদব্দর রযরকর বিধ নয় 

আমরা পূদিথ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহর ফযীেত িম্পদকথ থিদনরছ। আরও থিদনরছ 

রযরকরকারীগণ থযিি শব্দ রেদয় রযরকর কদর তন্মদধয এিাই িদিথাত্তম ও 

িিথদেষ্ঠ রযরকর। এর শব্দ কম তদি অর্থ থিরশ, মানুষ তার মুখাদপক্ষ্ী, িরং 

খািার, পানীয়, থপাশাক ও অনযানয িস্তু থর্দক তার প্রদয়ািন অদনক থিরশ। 

পুদরা েুরনয়ার িনযই তার প্রদয়ািন, যার থকাদনা থশষ থনই, তাই কাদেমার 

রযরকর িিদচদয় থিরশ হয়। তার রযরকর িিদচদয় িহি, অদর্থর রেক থর্দক 

মহান, মযথাোর রিদিচনায় থেষ্ঠ! এেত িদেও কতক িারহে কাদেমা থর্দক মুখ 

রফররদয় থনয় এিং রিেআরত রযরকদর প্রতযািতথন কদর, মানুদষর বতরর করা 

রযরকদর মগ্ন হয়, যার প্রমাণ কুরআন ও িুন্নাহয় থনই, পূিথিূরর থকাদনা মনীষী 

থর্দকও থনই”।1 

একরি উোহরণ: িূফীদের কতক তররকায় রযরকদরর িময় শুধু একরি নাম িা 

রিদশষয উচ্চারণ করা হয়। থযমন, (اهلل اهلل), আল্লাহ আল্লাহ িারিার িো। 

আিার তাদের থকউ আল্লাহ নাম িা রিদশদষযর পররিদতথ িিথনাম রেদয় রযরকর 

কদর। থযমন, (هو) িারিার িদে। তাদের থকউ আরও িীমােঙ্ঘন কদর িদে: 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ িাধারণ থোদকর রযরকর, আর এক শব্দ অর্থাৎ শুধু আল্লাহ 

রিদশষ িযরক্তর রযরকর, আর রিদশষ থর্দক রিদশষ িযরক্তর রযরকর (هو) িিথনাম। 

আিার তাদের থকউ এরূপও িদে: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ মুরমদনর রযরকর, আর 

 (هو) নাম ‘আররফ অর্থাৎ আল্লাহর পররচয় অিথনকারীর রযরকর, আর (اهلل)
তাদের থর্দকও উন্নরত িাধনকারী মুহারক্কদকর রযরকর। নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                           
1 থেখুন: ফাতহুে মারিে: রে শাইখ আবু্দর রহমান: (পৃ. ৪৫) 
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ওয়ািাল্লাম িদিথাত্তম থয রযরকদরর কর্া িদেদছন, থিই তাওহীদের কাদেমার 

ওপর তারা এক শদব্দর রযরকর অর্িা িিথনাদমর রযরকরদক প্রাধানয থেয়, অর্চ 

শুধু আমাদের নিী নয়, পূিথিতথী নিীগণও থয রযরকর কদরদছন তার থভতর 

কাদেমার রযরকর িদিথাত্তম রযরকর। এ িম্পদকথ কতক হােীি আমরা পূদিথ 

থিদনরছ। অরধকন্তু এক শব্দ রিদশষয থহাক িা িিথনাম কুরআন ও িুন্নাহয় তার 

রযরকর উদল্লখ থনই, আর না পূিথিূরর থকাদনা আদেম থর্দক িরণথত আদছ, তদি 

পরিতথী কতক থগামরাহ থোক তার প্রচেন কদরদছ েেীে প্রমাণ ছাড়াই। 

শাখুে ইিোম ইিন তাইরময়াহ রহ. রিে‘আতী রযরকরকারীদের েেীে চরমভাদি 

খণ্ডন কদরদছন। রযরকদরর এ রিে ‘আতদক প্রচার ও প্রমাণ করার িনয তারা 

যা থপশ কদর তার িাতুেতা রতরন প্রমাণ কদরদছন। রতরন িদেন, “তররকতপন্থী 

কতক থেখক রেদখদছন ‘আল্লাহ’ শদব্দর রযরকর অতীি মহান। তার েেীে 

রহদিদি থপশ কদরদছ কখদনা অনুভূরত, কখদনা রনিস্ব মত িা কখদনা রমর্যা 

িণথনা। থযমন, তাদের থকউ িদেন, আেী ইিন আিু তারেিদক নিী িাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়ািাল্লাম িদেন, (‘আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ’ িে। রতরন আল্লাহ 

রতনিার উচ্চারণ করদেন, অতঃপর আেীদক তার রনদেথশ রেদেন, আেীও তা 

রতনিার িেে)। এরি িকে আদেদমর রনকিই িাদনায়াি হােীি, পক্ষ্ান্তদর নিী 

িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাম থয রযরকদরর রনদেথশ রেদতন, তার শীদষথ রদয়দছ: 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ রযরকর। চাচা আিু তারেদির মৃতুযর িময় রতরন এ কাদেমাই 

থপশ কদরদছন, রতরন িদেদছন: 

شْ »
َ
ُ لَكَِمًة أ ، قُْل: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا ِ يَا َعمِّ  «َهُد لََك بَِها ِعنَْد اَّللا
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“থহ আমার চাচা, ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ একরি িাকয িেুন, এিা রেদয় আরম 

আল্লাহর িামদন আপনার িনয িুপাররশ করি”।1  

অপর হােীদি িদেন, 

ْعلَُم لَكَِمًة ال َيُقولَُها َعبٌْد ِعنَْد َمْوتِِه إاِل وََجَد ُروًحُه لََها َروًْحا»
َ
 «إِِّنِّ ْل

“আরম একরি িাকয িারন, মৃতুযর িময় থকাদনা িান্দা িেদি না, তদি অিশযই 

তার অন্তর থিিার (প্রশারন্ত) িুঘ্রাণ পাদি”।2  

অপর হােীদি রতরন িদেন, 

، َدَخَل اْْلَناةَ » ُ ِمِه اَل إََِلَ إاِلا اَّللا  «َمْن ََكَن آِخُر لََكَ

“যার িিথদশষ িাকয হদি ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ, থি িান্নাদত প্রদিশ করদি”।3  

অপর হােীদি রতরন িদেন, 

ْن اَل »
َ
َقاتَِل انلااَس َحَّتا يَْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
، فَإَِذا َفَعلُوا ذَلَِك، أ ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما

َ
ُ َوأ إََِلَ إاِلا اَّللا

 ِ َها، وَِحَساُبُهْم لََعَ اَّللا ْمَوالَُهْم إاِلا ِِبَقِّ
َ
 «َعَصُموا ِمِنِّ ِدَماَءُهْم، َوأ

“আমাদক রনদেথশ প্রোন করা হদয়দছ থয, আরম মানুদষর িাদর্ যুদ্ধ করি, 

যতক্ষ্ণ না তারা িদে:  ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما
َ
ُ َوأ  আল্লাহ ছাড়া থকাদনা হক্ব) اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

মা‘িুে থনই এিং মুহাম্মাে আল্লাহর রািূে) যখন এিা তারা িািিায়ন করদি, 

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ৩৮৮৪; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ২৪ 
2 আহমে: (১/২৮); ইিন মািাহ, হােীি নং ৩৭৯৫) 
3 আহমে: (৫/২৪৭); আিু োউে, হােীি নং ৩১১৬; ইরওয়াউে গারেে (হােীি নং ৬৮৭) গ্রদন্থ 
আেিানী হােীিরিদক হািান িদেদছন। 
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আমার থর্দক তাদের রক্ত ও িম্পে রনরাপে কদর রনদি, তদি কাদেমার হক 

িযতীত এিং তাদের রহদিি আল্লাহর ওপর”।1  

এ রিষদয় একারধক হােীি রদয়দছ”। 

ইিন তাইরময়যাহ রহ. আরও িদেন, “এক শদব্দর রযরকর থকাদনা অিিাদতই 

বিধ নয়, শরী‘আদত এমন থকাদনা েেীে থনই যার দ্বারা এক শদব্দর রযরকর 

মুিাহাি প্রমারণত হয়। কতক মূখথ আদিদের ধারণা, আল্লাহ তা‘আোর িাণী: ََِقهل
 িে, আল্লাহ, অতঃপর তাদেরদক তযাগ কর”2 এদত উদিশয আল্লাহ“ ٱّلَله ََثهَمَََذرۡههمَۡ

নাম িা রিদশষয। এিা তাদের স্পি ভুে, যরে তারা আয়াদতর পূদিথর অংশিহ 

রচন্তা কদর অিশযই তাদের রনকি ভুেরি স্পি হদি। কারণ, আল্লাহ তা‘আো 

িদেদছন: 

َََْوَما﴿ وا ََْإِذََۡقَۡدرِهِۦاَََحقَََٱّلَلَََقََدره هوا اََقَال نَزَلَََما
َ
َََٰٱّلَلَهَأ ء ىََُمِنَبََشَ َََعَ نَزَلَََمنََۡقهۡلََََشۡ

َ
َٱۡلِكَتََٰبََأ

اءَََٱََّلِي وَسَََٰبِهِۦََجا اَمه ىَنهور  د  ۥَُلِلَناِسَ َوَهه وَنَهاَقََراِطيَسََََتَۡعلهونَهه ونَََتهۡبده ۡفه اَ ََوَّته لُِۡمتهمََكثِي  َوَعه
ََْلَمَََۡما واا نتهمَََۡتۡعلَمه

َ
ۡمَ ََوَلاََأ اؤهكه مََۡثهمَََٱّلَله ََقهلَََِءابَا  [  ٩٨: االنعام] ﴾٩١َيَۡلَعبهونََََخوِۡضِهمََِۡفَََذرۡهه

“আর তারা আল্লাহদক যর্ার্থ িম্মান থেয় রন, যখন তারা িেদছ, আল্লাহ থকাদনা 

মানুদষর ওপর রকছুই নারযে কদরন রন। িে, থক নারযে কদরদছ থি রকতাি, যা 

মুিা রনদয় এদিদছ মানুদষর িনয আদো ও পর্ রনদেথশস্বরূপ, থতামরা তা রিরভন্ন 

কাগদি রেদখ রাখদত, থতামরা তা প্রকাশ করদত আর অদনক অংশ থগাপন 

রাখদত, আর থতামাদেরদক রশক্ষ্া থেওয়া হদয়রছে যা িানদত না থতামরা ও 

থতামাদের রপতৃপুরুষ’? িে, আল্লাহ। তারপর তাদেরদক থছদড় োও, তারা 

                                           
1 িহীহ িুখারী, হােীি নং ২৫; িহীহ মুিরেম, হােীি নং ২২ 
2 িূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৯১ 



 

 

তাওহীদের কারেমা: ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ 
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তাদের অযারচত িমাদোচনায় থখেদত র্াকুক”। [িূরা আে-আন‘আম, আয়াত: 

৯১] 

অর্থাৎ িে: (“আল্লাহ”, থিই রকতাি নারযে কদরদছন যা মুিা রনদয় এদিদছন)। 

এরি উদিশয (মুিতাো) ও রিদধয় (খির) েু’রি অংশ রমদে রিদশষযিাচক 

পূণথিাকয। এখাদন উদিশয িা মুিতাো হদি ‘আল্লাহ’ শব্দ আর রিদধয় িা খির 

হদি ‘থিই রকতাি নারযে কদরদছন যা মুিা রনদয় এদিদছন’ উহয িাকয। উহয 

খিররি পূদিথর প্রে থর্দকই িুদে আদি। এরূপ উহয িাকয আররি ও অনযানয 

ভাষায় িচরাচর িযিহার হয়, যরে িাদকযর অপর অংশ থিই অংশ িুোদত যদর্ি 

হয়”। 

ইিন তাইরময়যাহ রহ. এরূপ অদনক উোহরণ থপশ কদরদছন, এক পযথাদয় রতরন 

িদেন, “শরী‘আদতর েরেে থর্দক প্রমারণত হদো থয, শুধু আল্লাহ আল্লাহ 

রযরকর মুিাহাি নয়, অর্থাৎ এক শদব্দর রযরকর, যা পূণথ অর্থ প্রকাদশ যদর্ি নয়। 

অনুরূপ রিদিদকর রনকিও এ িাতীয় রযরকর প্রেরিদ্ধ, কারণ একরি নাম ঈমান 

ও কুফর রকছুই প্রমাণ কদর না। আর না প্রমাণ কদর রহোয়াত ও থগামরাহী, 

ইেম ও মূখথতা...”। 

ইিন তাইরময়যাহ আরও িদেন, “এ িনয আররি ও অনযানয ভাষার িকে 

পরণ্ডতগণ একমত থয, এক শব্দ িদে চুপ র্াকা িুন্দর নয়, যা পূণথ িাকয ও 

উপকারী কর্া নয়। এ িনয িননক আরি যখন থকাদনা মুয়াযরযনদক িেদত 

শুনদেন:  ِأشهد أن حممدا رسوَل اهلل রতরন িেদেন: থি কী করে?  

কারণ, মুয়াযরযন যখন  رسوَل শদব্দ ফাতাহ (িির) রেে, তখন থিিা পূদিথর 

রিদশদষযর রিদশষণ হদো, আর রিদশষণ রিদশষযদক পূণথ কদর, িাদকযর রদ্বতীয় 
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অংশ পূণথ কদর না, যা িযতীত িাকয পূণথ হয় না। এ িনয রতরন পরিতথী িাকয 

(রিদধয়) অনুিন্ধান করদছন। কারণ, মুয়াযরযন মুিতাো (উদিশয) িদেদছ, খির 

(রিদধয়) িদেরন, তাই িাকযরি পূণথ হয় রন। অতএি, একিন িযরক্ত যরে আল্লাহ 

শব্দ হািার িারও পদড় তিুও থি মুরমন হদি না, থকাদনা িাওয়াদিরও হকোর 

হদি না, আর না হকোর হদি িান্নাদতর। কারণ, প্রদতযক ধদমথর থোক আল্লাহ 

শব্দ উচ্চারণ কদর, তার তাওহীে স্বীকার করুক িা না করুক। আল্লাহ 

আমাদেরদক তার নাম স্মরণ করার রনদেথশ রেদয় িদেন, 

 ﴿َْ هوا اََفََكه ۡمَسۡكنَََِمَما
َ
مََۡأ َََْعلَۡيكه وا ره  [  ٢: دةاملائ] ﴾٤ََعَلۡيهَِ َٱّلَلََِٱۡسمََََوٱۡذكه

“িুতরাং থতামরা তা থর্দক খাও, যা থতামাদের িনয ধদর এদনদছ এিং তাদত 

থতামরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর”। [িূরা আে-মাদয়ো, আয়াত: ৪]  

অপর আয়াদত িদেন, 

َََْوَلَ﴿ لهوا كه
ۡ
 [  ٨٥٨: االنعام] ﴾١٢١ََعلَۡيهََِٱّلَلََِٱۡسمَهَيهۡذَكرََِلَمََِۡمَماَتَأ

“আর থতামরা তা থর্দক আহার কদরা না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ 

করা হয় রন”। [িূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১২১]  

অপর আয়াদত িদেন, 

َََرُبَِكََٱۡسمََََسُبِحَِ﴿ َۡعَ
َ
 [  ٨: االلَع] ﴾١َٱۡۡل

“তুরম থতামার িুমহান রদির তািিীহ পাি কর”। [িূরা আে-‘আো, আয়াত: ১]  

অপর আয়াদত িদেন, 

 [  ٢٢: الواقعة] ﴾٧٤ََٱۡلَعِظيمَََِرُبَِكََبِٱۡسمََِفََسُبِحََۡ﴿
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“অতএি, থতামার মহান রদির নাদম তািিীহ পাি কর”। [িূরা আে-

ওয়ারক‘য়াহ, আয়াত: ৭৪] ইতযারে আয়াদত আল্লাহর নাম পূণথ িাকয দ্বারা স্মরণ 

করার কর্া িো হদয়দছ। থযমন, িেদি بسم اهلل অর্িা িেদি سبحان ريب اْللَع 

অর্িা িেদি سبحان ريب العظيم ইতযারে িাকয। কখদনা এক শব্দ উচ্চারণ করার 

বিধতা প্রোন করা হয় রন, এভাদি থকাদনা রনদেথশ পােন করা হয় না। আল্লাহ 

শব্দ দ্বারা রশকার করদে রশকার হাোে হয় না, আর না হাোে হয় িদিহকৃত 

প্রাণী, আর না থকাদনা িস্তু”। 

অতঃপর ইিন তাইরময়যাহ রহ. িদেন, “এ থর্দক প্রমাণ হদো থয, এক শব্দ 

উচ্চারণ করা মুিাহাি নয়, কীভাদি থিিা রিদশষ িযরক্তর রযরকর হয়? তার 

থর্দকও িহু েূদর িিথনাম (هو هو) রযরকর করার বিধতা। কারণ, শুধু িিথনাম 

রনিস্ব থকাদনা অর্থই প্রকাশ কদর না, িরং িিথনাম থযভাদি িযাখযা করা হয় 

থিিা তার অর্থই প্রকাশ কদর। অতএি, িক্তার ইিা ও রনয়দতর ওপর িিথনাম 

রনভথরশীে”।1 

ইিন তাইরময়যাহ রহ. আরও িদেন, “এক শদব্দর রযরকর িুন্নাহ থমাতারিক নয়, 

িরং রিে‘আদতর অন্তভুথক্ত এিং শয়তানী থগামরাহীর কাছাকারছ...”। 

অতঃপর ইিন তাইরময়যাহ িদেন, “আল্লাহর রযরকদরর থক্ষ্দত্র বিধ হদি পূণথ 

িাকয িো, যার নাম কাোম িা িাকয, কাোদমর একিচন কাদেমা িা শব্দ। পূণথ 

িাকয দ্বারা অন্তর উপকৃত হয়, তার দ্বারাই িাওয়াি, রিরনময় ও আল্লাহর বনকিয 

হারিে হয়, হারিে হয় তার মহব্বত, ভয় ও পররচয়িহ ইতযারে মহান িাফেয 

ও িুউচ্চ মযথাো। পক্ষ্ান্তদর (িাদকযর একাংশ) এক শব্দ িদে িাকয থশষ করার 

                                           
1 মািমুউে ফাতাওয়া: (১০/৫৫৬-৫৬৫) 
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থকাদনা রভরত্ত থনই, কদি থিিা রিদশষ রকংিা রিদশষ থর্দক রিদশষ রযরকর হে? 

িরং তা রিে‘আত ও থগামরাহী এিং রযরন্দক ও নারিকদের রিকৃত মানরিকতার 

িরহঃপ্রকাশ। েীদনর প্রধান েু’রি মূেনীরত: ১. আল্লাহ িযতীত কাদরা ইিাোত 

করি না এিং ২. রতরন থযভাদি ইিাোত করদত িদেদছন রিক থিভাদি তার 

ইিােত করি, রিে‘আতী পন্থায় তাাঁর ইিাোত করি না”।1 ইিন তাইরময়যার 

কর্া থশষ হদো। এখাদন রদয়দছ গদিষণামূেক স্পি িণথনা, যাদত িদন্দদহর 

থকাদনা অিকাশ থনই, হক িিথোই এভাদিই স্পি হয়। 

এিি রিে‘আতীদের নতুন রযরকদর হুমরড় খাওয়ার ফদে মুিরেমদের মাদে 

কতক প্রে ও ভািনার িন্ম রেদয়দছ: আল্লাহর েীদন যার থকাদনা রভরত্ত থনই, 

শরী‘আদতর পক্ষ্ থর্দক যার পদক্ষ্ থকাদনা েেীে থনই, তাদত হুমরড় খাওয়ার 

অর্থ কী? িরং তার থমাকারিোয় রিশুদ্ধ িুন্নাহ ও রযরকর তযাগ করার রহিয কী? 

রকদির িনয তারা নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর রহোয়াত থর্দক েূদর 

িরদছ এিং তার থর্দক মুখ রফররদয় রনদি? আর মদনারনদিশ করদছ এমন 

করতপয় রযরকদর, যার িম্পদকথ আল্লাহ থকাদনা েেীে নারযে কদরন রন! অরধকন্তু 

রিে‘আতী রযরকরদক মহান িানা, তাদক চূড়ান্ত পযথাদয়র িম্মান থেওয়া, তার 

রিপরীত িুন্নাহ ও শরঈ‘ রযরকদরর িম্মান নি করার কারণ কী, থয রযরকর 

িিথদেষ্ঠ ও িদিথাত্তম নিী িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়ািাল্লাদমর আেশথ?!  

আল্লাহ তার ওপর ও তার িংদশর ওপর এিং তার িকে িার্ীদের ওপর 

িাোত ও িাোম থপ্ররণ করুন। 

িমাপ্ত 

                                           
1 মািমুউে ফাতাওয়া: (১০/১৩৪-২২৭) 
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