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ভূলমকা 
সকনিা ধৰণৰ প্ৰেংসা ছকৱি আল্লাহ তাআিাৰ িানি, লিজে সৃলিজগতৰ ৰব্ব। 

মই সাক্ষ্য লদওঁ ছি, একমাত্র আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই, 

ছতওঁৰ ছকানো অংেীদাৰ োই। মই আৰু সাক্ষ্য লদওঁ ছি, মুহাম্মাদ ছতওঁৰ িান্দা 

আৰু ৰািুি। আল্লানহ ছতওঁৰ ওপৰত িািাত আৰু িািাম ছপ্ৰৰণ কৰক। 

তাৰ লপিত, এই পুলিকাখেত আটাইতকক িৰকতময়, মহাে, ছেষ্ঠ আৰু 

কিযাণকৰ কলিমা ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ৰ ফজীিত, মূিিক্তিয, চতথ আৰু 

পলৰপন্থী লিষয়ক অলত জৰুলৰ লিষয়সমূহ অন্তভুথক্ত কৰা বহনি। পুলিকানটা 

আচিনত ছমাৰ লিখা  (فقه األدعية واألذاكر) গ্ৰন্থৰ এটা অধযায়। লকিুমাে িনু্ধৰ 
আগ্ৰহত পুলিকাখলে স্বতন্ত্ৰভানৱ প্ৰকাে কৰা হ’ি, িানত ইয়াৰ উপকাৰীতা 

িযাপক হয় আৰু তাৰ পৰা উপকৃত হ’িকি সকনিানৰ সহজ হয়। আল্লাহৰ 

ওচৰত প্ৰাৰ্থো কলৰনিা, ছতওঁ ইয়াত িৰকত দাে কৰক আৰু ছতওঁৰ লেজ 

িান্দাসকিৰ মাজৰ পৰা িাৰ িানি ইচ্ছা তাৰ িানিই এই পুলিকাক লহদায়তৰ 
অিীিা কৰক। আমাক সকনিানক ছতওঁ সলিক আৰু ছপাে পৰ্ প্ৰদাে কৰক, 

ছসইসকি ছিাকৰ পৰ্ লিসকিৰ ওপৰত ছতওঁ লে‘আমত দাে কলৰনি। ছিনে, 

েিী, লিলিক, শ্বহীদ আৰু পূণযিাে িান্দাসকিৰ পৰ্। িনু্ধ লহচানপ ছতওঁনিানকই 

সনিথাত্তম, আল্লানহই িনৰ্ি আৰু ছতনৱঁই সনিথাত্তম অলভভাৱক। আমাৰ েিী 

মুহাম্মাদ, ছতওঁৰ পলৰয়ািিগথ আৰু ছতওঁৰ সকনিা সঙ্গীৰ ওপৰত আল্লানহ 

িািাত ও িািাম ছপ্ৰৰণ কৰক। 

আবু্দৰ ৰাজ্জাক ইিনে আবু্দি মুহলিে আি-িদৰ 

তাওহীদৰ কলিমা: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ফজীিত 
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এই কৰ্াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, তাওহীদৰ কলিমাৰ িহুনতা মহাে ফজীিত 

আনি, িহুনতা মিথদা আৰু লিনেষ বিলেিয আনি, লিনিাৰ কানৰা পনক্ষ্ই 

অেুসন্ধাে কলৰ ছেষ কৰা সম্ভৱ েহয়। কাৰণ, এই কলিমা সনিথাত্তম, সিথনেষ্ঠ 

আৰু সিানতাকক মহাে। এই কলিমাৰ িানিই মখিুকক সৃলি কৰা বহনি, 

ৰািুিসকিক ছপ্ৰৰণ কৰা বহনি আৰু লকতাি অৱতীণথ কৰা বহনি। এই 

কলিমাৰ িানিই মােুহ কালফৰ আৰু মুলমে দুভাগত লিভক্ত, ছকানোিাই 
ছসৌভাগযিাে জান্নাতী, আনকৌ ছকানোিা হতভগা জাহান্নামী। এইনটানৱই মজিুত 
ৰিী আৰু তাক্বৱাৰ কলিমা, দ্বীেৰ মহাে ৰুকে আৰু ঈমােৰ গুৰুত্বপূণথ োখা। 
এই কলিমাৰ দ্বাৰাই জান্নাত িাভ হয় আৰু জাহান্নামৰ পৰা মুলক্ত। এই 
কলিমাই জান্নাতৰ চালি, দ্বীেৰ মূি লেক্ষ্া, ছমৌলিক িম্ভ আৰু প্ৰধাে লেনৰাোম। 

এই কলিমাৰ ফজীিত আৰু মিথদা ছিনেকক মূিযায়ে কৰা হওঁক, জ্ঞােীসকনি 

তাৰ পৰা লিমানেই জ্ঞাে আহৰণ েকৰক লকয়, কানৰা পনক্ষ্ই ছসয়া পূণথৰূনপ 

আয়ত্ত কৰা সম্ভৱ েহয়। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

َۢا بِٱۡلقِۡسِطِۚ ََلٓ إَِلَٰهَ ﴿ ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِم
ُ
نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ

َ
ُ أ إَِله ُهَو ٱۡلَعزِيُز  َشِهَد ٱَّلله

 [  ٨١: ال عمران]﴾ ١٨ٱۡۡلَِكيُم 

“আল্লানহ সাক্ষ্য লদনয় ছি, লেশ্চয় ছতওঁৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই, 

আৰু লফলৰিাসকি িগনত জ্ঞােীসকনিও এই সাক্ষ্য লদনয়; ছতওঁ েযায়েীলতৰ 

ওপৰত প্ৰলতলষ্ঠত। ছতওঁৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই, (নতওঁ) 
পৰাক্ৰমোিী, প্ৰজ্ঞাময়।”। [িুৰা আনি ইমৰাে, আয়াত: ১৮]  

তাওহীদৰ কলিমা, িা ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ আৰু ফজীিত ছকাৰআনে 

কালৰমত িলণথত বহনি ছিনে আল্লাহ তা‘আিাই ইয়াক সকনিা েিীৰ দাৱাতৰ 
মূি আৰু ছতওঁনিাকৰ লৰিািাতৰ সাৰাংে িুলি বকনি। ছতওঁ বকনি, 
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نهُهۥ ََلٓ إَِلَٰ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إَِله نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن َوَمآ أ

َ
ٓ أ : االنبياء]﴾ ٢٥َه إَِله

٥٢  ] 

“আৰু ছতামাৰ পূনিথ আলম লি ৰািুনিই ছপ্ৰৰণ কলৰনিা, তাৰ প্ৰলত আলম এই 

লেনদথনেই লদনিা ছি, ‘ছমাৰ িালহনৰ আে ছকানো (সতয) ইিাহ োই’। এনতনক 
ছতামানিানক ছমানৰই ইিাদত কৰা”। [িুৰা আি-আলিয়া, আয়াত: ২৫]  

আে এটা আয়াতত ছতওঁ বকনি, 

َُٰغوَتَۖ ﴿ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ةٖ رهُسوَلا أ مه

ُ
ِ أ

 [  ٦٣: انلحل]﴾ ٣٦َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُكل

“আৰু আলম অৱেযই প্ৰনতযক জালতনতই এনকাজেকক ৰািুি ছপ্ৰৰণ কলৰনিা ছি, 
ছতামানিানক আল্লাহৰ ইিাদত কৰা আৰু তাগুতক পলৰহাৰ কৰা”। [িুৰা আে-

োহি, আয়াত: ৩৬]  

িুৰা আে-োহিৰ আৰম্ভলণনতই আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

نهُهۥ ََلٓ إَِلَٰ  ﴿
َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
َٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦٓ أ ۡمرِهِۦ لََعَ

َ
وِح ِمۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ نَا۠ ُيَنل

َ
ٓ أ َه إَِله

 [  ٥: انلحل]﴾  ٢فَٱتهُقوِن 

“ছতওঁ লেজ িান্দাসকিৰ মাজত িাৰ প্ৰলত ইচ্ছা লেজ লেনদথেত ৰূহ- অহীসহ 

লফলৰিা- ছপ্ৰৰণ কলৰ কয় ছি, ছতামানিানক সতকথ কৰা, লেশ্চয় ছমাৰ িালহনৰ 

আে ছকানো সতয ইিাহ োই, এনতনক ছতামানিানক ছকৱি ছমানকই ভয় 
কৰা।”। [িুৰা আে-োহি, আয়াত: ২] 

এই িুৰাৰ আৰম্ভলণনতই আল্লাহ তা‘আিাই লেজ িান্দাসকিৰ ওপৰত একালধক 

লেয়ামতৰ কৰ্া উনল্লখ কলৰনি, তানৰ মাজত আনি  ۠نَا
َ
ٓ أ  অৰ্থাৎ ছমাৰ) ََلٓ إَِلََٰه إَِله

িালহনৰ আে ছকানো ইিাহ োই) সংিলিত আয়াত সিথপ্ৰৰ্ম। ইয়াৰ পৰা 
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প্ৰতীয়মাে হয় ছি, তাওহীদৰ কলিমা ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ আটাইতকক ডাঙৰ 

লে‘আমত। এই লে‘আমনতই আল্লানহ লেজ িান্দাসকিৰ ওপৰত পূণথৰূনপ দাে 

কলৰনি, ছিনে ছতও ঁবকনি: 

﴿ ٗۗ ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة َوَباِطَنٗة
َ
 [  ٥٢: لقمان]﴾ ٢٠َوأ

“আৰু ছতামানিাকৰ প্ৰলত ছতওঁৰ প্ৰকােয আৰু অপ্ৰকােয লে‘আমতসমূহ 
পূণথৰূনপ প্ৰদাে কলৰনি”। [িুৰা িুকমাে, আয়াত: ২০]  

মুজালহদ ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, ইয়াত লে‘আমতৰ দ্বাৰা ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ক 

িুনজাৱা বহনি।1 

িুলফয়াে ইিনে ‘উৱাইোহ ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, আল্লানহ ছতওঁৰ ছকানো িান্দাক 

এনেকুৱা ছকানো লে‘আমত প্ৰদাে কৰা োই, লিনটা ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ অৰ্থ-

জ্ঞােতকক ডাঙৰ”!2  

িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি ছি, আল্লাহ তা‘আিাই এই 

কলিমাক ছকাৰআেুি কাৰীমত তালয়যিাহ িা পলৱত্র িুলি গুণালিত কলৰনি। 

ছিনে, ছতওঁ বকনি, 

﴿ ٓ َما ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِِف ٱلسه
َ
ُ َمَثٗٗل ََكَِمٗة َطيلَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطيلَِبٍة أ لَۡم تََر َكۡيَف ََضََب ٱَّلله

َ
 ٢٤ءِ أ

ُروَن  ۡمَثاَل لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه
َ
ُ ٱۡۡل ۗٗ َوَيۡۡضُِب ٱَّلله ُكلََها ُكه ِحيِۢن بِإِۡذِن َربلَِها

ُ
﴾ ٢٥تُۡؤِِتٓ أ

 [  ٥٢،  ٥٢: ابراهيم]

                                           
1 তাফিীনৰ ইিনে কািীৰ: (১১/৭৮) 
2 ‘কালিমাতুি ইখিাি’ গ্ৰন্থত ইিনে ৰজনি উনল্লখ কলৰনি: (পৃ. ৫৩) 
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“তুলম ছদখা োইনে, আল্লানহ ছকনেকক উদাহৰণ দালঙ ধলৰনি? কলিমা 

তাইলয়যিাহ, লিনটা এটা ভাি িৃক্ষ্ৰ দনৰ, িাৰ মূি সুলিৰ আৰু োখা-প্ৰোখা 
আকােত। ই তাৰ ৰিৰ অেুমলতক্ৰনম সদায় ফি দাে কনৰ, আৰু আল্লানহ 

মােুহৰ িানি োো ধৰণৰ দৃিান্ত প্ৰদাে কনৰ, িানত লসহঁনত উপনদে গ্ৰহণ 
কনৰ”। [িুৰা ইব্ৰাহীম, আয়াত: ২৪-২৫] 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: আল্লাহ তা‘আিাই এই 

কলিমাক ছকাৰআেুি কাৰীমত সুদৃঢ় িাণী িুলি বকনি। ছিনে, ছতওঁ বকনি, 

﴿ ُ ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوُيِضلُّ ٱَّلله ةِ ٱدلُّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلهابِِت ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ُ ٱَّله َٰلِِمَيَۚ  يُثَبلُِت ٱَّلله ٱلظه
ُ َما يََشآُء   [  ٥٢: ابراهيم]﴾ ٢٧َوَيۡفَعُل ٱَّلله

“আল্লানহ মুলমে িান্দাসকিক পৃলৰ্ৱীৰ জীৱেত আৰু আলখৰাতত সুদৃঢ় িাণীৰ 
দ্বাৰা অলিচি ৰানখ। িগনত আল্লানহ িালিমসকিক পৰ্ভ্ৰি কনৰ আৰু আল্লানহ 

লি ইচ্ছা ছসইনটানৱই কনৰ”। [িুৰা ইব্ৰাহীম, আয়াত: ২৭] 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমাই বহনি ছসই আলদ 

আৰু পুৰলণ প্ৰলতশ্ৰুলত, লিনটাৰ উনল্লখ আল্লাহ তা‘আিাই ছকাৰআেুি কাৰীমৰ 

এই আয়াতত কলৰনি: 

ََذ ِعنَد ٱلرهِنَٰمۡح َعۡهٗدا ﴿ َفََٰعَة إَِله َمِن ٱَّته  [  ١٢: مريم]﴾ ٨٧َله َيۡملُِكوَن ٱلشه

“লিসকনি ৰহমােৰ পৰা প্ৰলতশ্ৰুলত বিনি ছতওঁনিাকৰ িালহনৰ আে ছকানেও 
িুপালৰি কৰাৰ ক্ষ্মতা োৰালখি”। [িুৰা মাৰইয়াম, আয়াত: ৮৭]  

ইিনে আব্বাি ৰালদ্বয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িলণথত, ছতওঁ বকনি, “ইয়াত ‘আহদ’ িা 

প্ৰলতশ্ৰুলত অৰ্থ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ সাক্ষ্ী প্ৰদাে কৰা, আৰু সকনিা েলক্ত 
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আৰু সামৰ্থৰ ওপৰত ভৰসা তযাগ কলৰ একমাত্র আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা কৰা, 

এইনটানৱই সকনিা তাক্বৱাৰ মূি”।3 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা বহনি মজিুত ৰিী, 

লিনয় ইয়াক খামুচী ধলৰি লস োজাত পাি, আৰু লিনয় খামুচী েধলৰি লস ধ্বংস 
হ’ি। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ ﴿ َُٰغوِت َوُيۡؤِمنَۢ بِٱَّلله  [  ٥٢٣: ابلقرة]﴾ ٢٥٦َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطه

“এনতনক, লি িযলক্ত তাগুতক অস্বীকাৰ কলৰনি আৰু আল্লাহৰ প্ৰলত ঈমাে 

আলেনি, অৱেযই লস মজিুত ৰিী খামুচী ধলৰনি, লিনটা ছকলতয়াও লিলচ্ছন্ন 
েহ’ি”। [িুৰা আি-িাকাৰা, আয়াত: ২৫৬]  

আে এটা আয়াতত ছতওঁ বকনি, 

ِ َوُهوَ ﴿ ۥٓ إََِل ٱَّلله ٰۗ  َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه  [  ٥٥: لقمان]﴾ ٢٢ُُمِۡسٞن َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ

“আৰু লি িযলক্তনয় একলেষ্ঠ আৰু লিশুদ্ধ লচনত্ত আল্লাহৰ ওচৰত লেজনক সমপথণ 
কনৰ, লেশ্চয় লস এটা মজিুত ৰিী খামুচী ধনৰ”। [িুৰা িুকমাে, আয়াত: ২২]  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা লচৰিুগমীয়া িাকয, 

লিনটা ইব্ৰাহীম আিাইলহচ িািানম ছতওঁৰ পৰিতথী প্ৰজন্মৰ লভতৰত ৰালখ বগনি, 

িানত লসহঁনত লশ্বকথৰ পৰা উভলত আনহ।  

আল্লাহ তা‘আিাই বকনি,  

                                           
3 তািৰােী, আদ-দুআ: (৩/১৫১৮) 
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ا َتۡعُبُدوَن ﴿ ِمه ۦٓ إِنهِِن بََرآءٞ مل بِيهِ َوقَۡوِمهِ
َ
َٰهِيُم ِۡل ِي ٢٦ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡر ۥ َسَيۡهِديِن  إَِله ٱَّله  ٢٧َفَطَرِِن فَإِنهُه

 [  ٥١،  ٥٣: الزخرف]﴾ ٢٨وََجَعلََها ََكَِمَۢة بَاقَِيٗة ِِف َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم يَۡرِجُعوَن 

“আৰু স্মৰণ কৰা, ছিলতয়া ইব্ৰাহীনম লেজ লপতৃ আৰু ছতওঁৰ সম্প্ৰদায়ক 

বকলিি, ‘ছতামানিানক লিনিাৰৰ ইিাদত কৰা, লেশ্চয় মই লসহঁতৰ পৰা 

সম্পকথমুক্ত, লকন্তু (নতওঁৰ িালহনৰ) লিজনে ছমাক সৃলি কলৰনি। এনতনক লেশ্চয় 
ছতও ঁ ছমাক েীনে লহদায়ত লদি। আৰু ইয়াক ছতওঁ ছতওঁৰ পৰিতথী 

ছিাকসকিৰ মাজত এটা লচৰন্তে িাণী লহচানপ ৰালখ বৰ্ গ’ি, িানত লসহঁনত 
প্ৰতযািতথে কলৰি পানৰ”। [িুৰা আি-িুখৰুফ, আয়াত: ২৬-২৮]  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এইনটা তাক্বৱাৰ কলিমা। 
মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ িাহািীসকিৰ ওপৰত এই কলিমাই 

আল্লানহ অৱধালৰত কলৰলিি, ছতওঁনিানকই ইয়াৰ অলধক হকদাৰ আৰু উপিুক্ত 

আলিি, আল্লাহ তাআিাই বকনি,  

ِيَن َكَفُرواْ ِِف قُلُوبِِهُم ﴿ َٰ رَُسوِِلِۦ إِذۡ َجَعَل ٱَّله ۥ لََعَ ُ َسِكينََتُه نَزَل ٱَّلله
َ
ٱۡۡلَِميهَة ََحِيهَة ٱۡلَجَِٰهلِيهةِ فَأ

ِ َشۡ 
ُ بُِكلل َۚ َوََكَن ٱَّلله ۡهلََها

َ
َحقه بَِها َوأ

َ
لَۡزَمُهۡم ََكَِمَة ٱتلهۡقَوىَٰ َوََكنُٓواْ أ

َ
ٍء َعلِيٗما َولََعَ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َوأ

 [  ٥٣: الفتح]﴾ ٢٦

“ছিলতয়া কালফৰসকনি লসহঁতৰ অন্তৰত আত্ম-অহলমকা ছপাষণ কলৰলিি, 

জালহিী িুগৰ অহলমকা। ছতলতয়া আল্লানহ ছতওঁৰ ৰািুি আৰু মুলমেসকিৰ 

ওপৰত ছতওঁৰ প্ৰোলন্ত োলিি কলৰনি আৰু তাক্বৱাৰ িাণী লসহঁতৰ িানি 

অপলৰহািথ কলৰনি, আৰু ছতওঁনিানকই আলিি ইয়াৰ সিথালধক উপিুক্ত আৰু 
ইয়াৰ অলধকাৰী। আৰু আল্লাহ বহনি প্ৰনতযক লিষয়ত সিথজ্ঞ”। [িুৰা আি-

ফাতহ, আয়াত: ২৬]  
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আিু ইিহাক িুিাই‘ছয় িণথো কলৰনি, আমৰ ইিে মায়মুনে বকনি: “মােুনহ িা-
ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ পৰা উত্তম আে ছকানো িাকয উচ্চাৰণ কৰা োই। িা‘দ ইিে 
ইয়ানজ বকনি, ছহ আিু আলব্দল্লাহ, এই কলিমা লক জাোনে? আল্লাহৰ েপত, 

এইনটানৱই তাক্বৱাৰ কলিমা, মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ 

িাহািীসকিৰ ওপৰত আল্লানহ লিনটা আৱেযক কলৰ লদনি, প্ৰকৃতনত 

ছতওঁনিানকই ইয়াৰ ছিলি হকদাৰ আৰু উপিুক্ত আলিি”।4  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা লচৰ সতয আৰু 

চূড়ান্ত িািৱ কৰ্া। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ذَِن َِلُ ٱلرهۡحَمَُٰن َوقَاَل َصَواٗبا ﴿
َ
َۖ َله َيَتََكهُموَن إَِله َمۡن أ ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصفلٗ ﴾ ٣٨يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ

 [  ٦١: انلبا]

“লসলদো ৰূহ আৰু লফলৰিাসকনি োলৰিদ্ধভানৱ লৰ্য় লদি, িাক পৰম 

কৰুণামনয় অেুমলত লদি তাৰ িালহনৰ আে ছকানেও কৰ্া েক’ি, আৰু ছতওঁ 
লিক কৰ্াই ক’ি”। [িুৰা আে-োিা, আয়াত: ৩৮]  

আলি ইিেু আলি তািহা িাহািী ইিেু আব্বাি ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুমাৰ পৰা 

আল্লাহ তা‘আিাৰ িাণী: ذَِن َِلُ ٱلرهۡحَمَُٰن َوقَاَل َصَواٗبا
َ
 প্ৰসঙ্গত বকনি, “এনতনক إَِله َمۡن أ

আল্লানহ িাক িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ সাক্ষ্ী লদিকি ক’ি, একমাত্র ছতনৱঁই কৰ্া 
ক’ি। এইনটানৱই চূড়ান্ত আৰু সিথনেষ সতয-কৰ্া”।5 

                                           
4 তািৰােী, লফদ দুআ: (৩/১৫৩৩) 
5 তািৰােী, লফদ দুআ: (৩/১৫২০) 
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ইকলৰমা ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, “চূড়ান্ত সতয বহনি: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ”।6  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা বহনি সতযৰ 

আহ্বাে, তিৰ িাণীত আল্লাহ তা‘আিাই সতযৰ দাৱাত িুলি ইয়ানকই উনিেয 

কলৰনি: 

ۡيهِ إََِل ﴿ ٍء إَِله َكَبَِٰسِط َكفه ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ََل يَۡسَتِجيُبوَن لَُهم بََِشۡ ِۚ َوٱَّله ِ  َِلُۥ َدۡعَوةُ ٱۡۡلَقل
َٰٖل ٱلَۡمآءِ َِلَۡبلَُغ َفاهُ َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهۚۦَِ َوَما ُدََعُٓء  َٰفِِريَن إَِله ِِف َضَل  [  ٨٢: الرعد]﴾ ١٤ٱۡلَك

“সতযৰ আহ্বাে ছতওঁনৰই, আৰু লিসকনি ছতওঁৰ িালহনৰ আেক মানত, লসহঁনত 

লসহঁতৰ আহ্বােত অকনো সঁহাৰী লদি ছোৱানৰ, িৰং (লসহঁতৰ দৃিান্ত) ছসই 

িযলক্তৰ দনৰ, লিনয় পােীৰ ফানি লেজৰ দুহাত িঢ়াই লদনয় িানত তাৰ মুখকি 

ঢুলক পায় অৰ্চ তাৰ ওচৰত ছসয়া ছকলতয়াও ঢুলক োপাি, আৰু কালফৰসকিৰ 
আহ্বাে ছকৱি ভ্ৰিতাতনহ পিথিলসত হয়”। [িুৰা আৰ-ৰা‘দ, আয়াত: ১৪]  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা সতযৰ িন্ধে, ইয়াৰ 

লভলত্তনতই ইিিামৰ অেুসাৰীসকি এটা োৰীত ঐকযিদ্ধ হয়। এই কলিমা 

লসহঁতৰ ওচৰত িনু্ধত্ব আৰু েত্ৰুতা আৰু মুহাব্বত ও লিনদ্বষৰ মােদণ্ড। এই 

কলিমাৰ কাৰনণই মুিলিম উম্মাহ এটা েৰীৰ আৰু সীহ-গলিত প্ৰাচীৰৰ দনৰ, 

িাৰ এটা অংেই আে এটা অংেৰ দ্বাৰা েলক্তোিী হয়। শ্বাইখ মুহাম্মাদ আলমে 

শ্বােলকতী ৰালহমাহুল্লানহ (আজৱাউি িায়াে) গ্ৰন্থত বকনি, “মূি কৰ্া বহনি ছি: 

মুিলিম উম্মাহৰ প্ৰকৃত িন্ধে, লিনটা লিলভন্ন প্ৰকাৰৰ মােুহক এক কনৰ আৰু 

লিলভন্ন জালতৰ মাজত মুহাব্বত সৃলি কনৰ, ছসইনটা বহনি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ 

িন্ধে। আপুলে িক্ষ্য কৰা োইনে, এই কলিমাই মুিলিম উম্মাহক এটা েৰীৰ 

                                           
6 তািৰােী, লফদ দুআ: (৩/১৫২০) 
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আৰু এটা ছদৱািৰ দনৰ কলৰ লদনি, িাৰ এটা অংেই আে এটা অংেক 
েলক্তোিী কনৰ। এই কলিমা আকােৰ ধাৰক আৰু ইয়াৰ ওচনৰ পাজনৰ 

অৱিােকাৰী লফলৰিাসকিৰ অন্তৰসমূহক পৃলৰ্ৱীত িসিাসকাৰী আদম সন্তােৰ 

ওপৰত লহতাকাঙ্ক্ষী কলৰ লদনি, অৰ্চ আকাে আৰু পৃলৰ্ৱীৰ দূৰত্ব িহুত, 

এইনিাৰ আপুলে ভালৱ ছচাৱা োইনে?!  

আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

﴿ ِ ِيَن ََيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَِلُۥ يَُسبلُِحوَن ِِبَۡمِد َربلِهِۡم َوُيۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِّله يَن ٱَّله
ِيَن تَابُواْ َوٱتهَبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهمۡ  ءٖ رهَۡحَٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِّله َْۖ َربهَنا َوِسۡعَت ُكه َشۡ َعَذاَب  َءاَمُنوا

ۡزَوَِٰجهِۡم  ٧ٱۡۡلَِحيِم 
َ
َِٰت َعۡدٍن ٱلهِِت وََعدتهُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ ۡدِخۡلُهۡم َجنه

َ
َربهَنا َوأ

نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم 
َ
َٰتِِهۡمَۚ إِنهَك أ ِيه ِ  ٨َوُذرل يل ِ َوقِِهُم ٱلسه يل رََِحَۡتُهۚۥَ  اِت يَۡوَمئِٖذ َفَقدۡ اِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه

َٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم   [ ٩،  ٢: اغفر]﴾ ٩َوَذ

“লসংহাসে িহেকাৰী লফলৰিা আৰু লিসকনি ইয়াৰ চালৰওফানি উপলিত ৰ্ানক 

এই সকনিানৱই ছতওঁনিাকৰ প্ৰলতপািকৰ পলৱত্রতা আৰু গুণােুকীত্তথে কনৰ 

আৰু ছতওঁৰ প্ৰলত ঈমাে ৰানখ, আৰু মুলমেসকিৰ িানি ক্ষ্মা লিচালৰ কয়, ‘ছহ 

আমাৰ ৰি, ছতামাৰ ৰহমত আৰু জ্ঞানে সকনিা িস্তুনক আৱৰী আনি। এনতনক, 

লিসকনি তাওিা কনৰ আৰু ছতামাৰ পৰ্ অেুসৰণ কনৰ তুলম লসহঁতক ক্ষ্মা 
কলৰ লদয়া। আৰু জাহান্নামৰ োলিৰ পৰা তুলম লসহঁতক ৰক্ষ্া কৰা। ছহ আমাৰ 

ৰি! ছতওঁনিাকক লচৰিায়ী জান্নাতত প্ৰনৱে কনৰাৱা িাৰ প্ৰলতশ্ৰুলত তুলম 

ছতওঁনিাকক লদলিিা আৰু ছতওঁনিাকৰ লপতৃ-মাতৃ, পত্নী আৰু সন্তাে-

সন্তলতসকিৰ লিসকনি সৎকমথ কনৰ। লেশ্চয় তুলমনয়ই লেৰংকুে েলক্তমাে, 
প্ৰজ্ঞাময়”। [িুৰা গালফৰ, আয়াত: ৭-৯]  
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এই আয়াতত আল্লাহ তা‘আিাই ইলঙ্গত কলৰনি ছি, আৰশ্ব লসংহাসে িহেকাৰী 

আৰু লিসকনি ইয়াৰ চালৰওফানি উপলিত ৰ্ানক ছতওঁনিাকৰ মাজত আৰু 

পৃলৰ্ৱীত ৰ্কা আদম সন্তােৰ মাজত ছসতুিন্ধে লহচানপ কাম কলৰনি আল্লাহৰ 

প্ৰলত ঈমানে, ছসই কাৰনণ ছতওঁনিানক পৃলৰ্ৱীিাসীৰ িানি মহাে আৰু কিযাণময় 

দুআ কলৰনি”। 

তাৰ লপিত শ্বােলকতী ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, “মূি কৰ্া বহনি: ইয়াত ছকানো 

মুিলিমৰ লদ্বমত োই ছি, পৃলৰ্ৱীিাসীৰ পৰস্পৰ ছসতুিন্ধে আৰু আকাে ও 

পৃলৰ্ৱীত অৱিােকাৰীসকিৰ ছসতুিন্ধে এক আৰু অলভন্ন কলিমা: ‘িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহ। এনতনক এই কলিমাৰ িালহনৰ লদ্বতীয় ছকানো িস্তুক (নিনে িংে, 

ভাষা, িাে, ছদে আৰু মতিাদ তৰ্া গণতন্ত্ৰ, সমাজতন্ত্ৰ, ধমথলেৰনপক্ষ্তা আৰু 

জাতীয়তািাদ ইতযালদক) ছসতুিন্ধে িোই তাৰ ফানি আহ্বাে কৰা অৰ্িা তাৰ 

আদেথত ঐকযিদ্ধ ছহাৱা বিধ েহয়”।7 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা আটাইতকক ডাঙৰ 

ছেকী িা হািাোহ। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

﴿ َۖ ِۡنَها  [ ١٢: القصص]﴾ ٨٤َمن َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡۡيٞ مل

“ছকানোিাই হািাোহ বি আলহনি তাৰ িানি ৰ্ালকি তানতাকক উত্তম প্ৰলতদাে”। 
[িুৰা আি-কাচাচ, আয়াত: ৮৪]  

                                           
7 আজৱাউি িায়াে: (৩/৪৪৭) আৰু (৩/৪৪৮) 
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ইিনে মািউদ, ইিনে আব্বাি আৰু আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুমৰ পৰা 

িলণথত, এই আয়াতত হািাোৰ অৰ্থ: ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’।8 

ইকলৰমাহ ৰালহমাহুল্লানহ আল্লাহৰ এই িাণী ﴿ َۖ ِۡنَها ﴾ َمن َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡۡيٞ مل  

প্ৰসঙ্গত বকনি, অৰ্থাৎ লিনয় ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ বি আলহি, লস তাৰ কিযাণ 

অজথে কলৰি, কাৰণ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ িালহনৰ উত্তম আে ছকানো কিযাণ 

োই।9 

মুিোনদ আহমদ আৰু অেযােয গ্ৰন্থত আলহনি, আিু িৰ ৰালদয়াল্লাহু আেহুনৱ 

বকনি, “মই ক’ছিা, ছহ আল্লাহৰ ৰািুি! ছমাক এটা আমি লেক্ষ্া লদয়ক, 

লিনটানৱ ছমাক জান্নাতৰ ওচৰত আৰু জাহান্নামৰ পৰা দূৰত ৰালখি, ছতওঁ 

ক’ছি: “ছতামাৰ দ্বাৰা ছিলতয়াই লকিা এটা ছিয়া কাম বহ িায়, তাৰ লিপৰীনত 

সদায় এটা ভাি আমি কলৰিা। কাৰণ, প্ৰনতযক ভাি কমথ তাৰ দহগুণ”। মই 

ক’ছিা, ছহ আল্লাহৰ ৰািুি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ হািাোহ িা ছেকীৰ অন্তভূথক্ত 

ছে? ছতনখনত ক’ছি: “হয়, আটাইতকক ডাঙৰ হািাোহ এইনটানৱই”।10 

  

                                           
8 আদ-দুআ লিত তািৰােী: (৩/১৪৯৭,১৪৯৮) 
9 ইিেুি িান্না ৰলচত: ‘ফাজিুত তাহিীি ওৱা িাৱািুহুি জািীি’: (পৃ. ৭৪) 
10 আি-মুিোদ: (৫/১৬৯); আদ-দুআ লিত-তািৰােী: (১৪৯৮) 
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হাদীিৰ পৰা কলিমাৰ অেযােয ফজীিত 

ইয়াৰ আগত আলম ছকাৰআেুি কাৰীমৰ আনিাকত তাওহীদৰ কলিমা িা-ইিা-
হা ইল্লাল্লাহৰ ফজীিত সম্পনকথ আনিাচো কলৰনিা। কাৰণ, এইনটানৱই ছসই 
মহাে কলিমা, িাৰ িানি অলিত্বত আলহনি আকাে আৰু পৃলৰ্ৱী; সৃলি কৰা বহনি 
সকনিা মখিুক আৰু ছপ্ৰলৰত বহনি ৰািুিসকি। এই কলিমা প্ৰলতষ্ঠা কৰাৰ 
িানিই চৰীয়ত প্ৰদাে কৰা বহনি আৰু লকতাি অৱতীণথ কৰা বহনি। আনকৌ এই 

কলিমাৰ িানিই তুিাচেী িাপে কৰা বহনি, লহচাপ-লেকাচৰ িানি খাতা ছখািা 

বহনি আৰু জান্নাত ও জাহান্নামৰ িজাৰ িলহি। মােুহ মুলমে আৰু কালফৰ, 
ছেককাৰ আৰু িদকাৰ দু’ভাগত লিভক্ত এই কলিমাৰ িানিই। আল্লাহৰ সৃলি 

আৰু আনদে, ছিাৱাি আৰু োলিৰ মূি ৰহসয এই কলিমাই। এইনটা ছসই সতয 

িাণী, িাৰ ওপৰত দ্বীে প্ৰলতলষ্ঠত আৰু লকিিা লেধথালৰত। লকয়ামতৰ লদো 
পূিথৱতথী আৰু পৰিতথী সকনিানক এই কলিমা সম্পনকথ প্ৰশ্ন কৰা হ’ি।  

িান্দাৰ ভলৰ আল্লাহৰ সনু্মখৰ পৰা অিনপা আগ োিালঢ়ি, ছিলতয়া বিনক তাক 

দুটা লিষনয় প্ৰশ্ন কৰা েহ’ি:  

১. ছতামানিানক কাৰ ইিাদত কলৰিা?  

২. আৰু ৰািুিসকিক লক উত্তৰ লদলিিা? 

প্ৰৰ্ম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ জো, তাৰ স্বীকৃলত প্ৰদাে কৰা 

আৰু তাৰ ওপৰত আমি কলৰ কলিমা িািিায়ে কৰা। 
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লদ্বতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ: মুহাম্মাদুৰ ৰািুিুল্লাৰ অৰ্থ জো, ছতওঁক আল্লাহৰ ৰািুি 

লহচানপ স্বীকাৰ কৰা, ছতওঁৰ িেযতা মালে ছিাৱা আৰু ছতওঁৰ প্ৰলত আেুগতয 

প্ৰদেথে কলৰ ছতওঁৰ লৰিািত িািিায়ে কৰা।11 

এই কৰ্াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ফজীিত গণো কলৰ 

ছেষ কৰা কানৰা পনক্ষ্ সম্ভৱ েহয়, কাৰণ তাৰ ওপৰত লেভথৰ কনৰ পৃলৰ্ৱী 

আৰু আলখৰাতৰ সফিতা, প্ৰলতদাে আৰু ছিাৱাি, ছসনয় ইয়াৰ সকনিা অৰ্থ 

কানৰািাৰ অন্তৰত উদয় ছহাৱা িা কল্পোত অহা সম্ভৱ েহয়। ইয়াত মই 

ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ হাদীিৰ পৰা ছকইটামাে ফজীিত 

লিলপিদ্ধ কৰাৰ ছচিা কলৰম। 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ফজীিত: এই কলিমাৰ আমি সনিথাত্তম, ইয়াৰ ছিাৱাি 

িহুত ছিলি আৰু একালধক ছগািাম আজাদ কৰাৰ সমাে। এই কলিমা তাৰ 

পািকাৰীৰ িানি চয়তােৰ পৰা ঢািস্বৰূপ হয়। ছিনে, আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু 

‘আেহুৰ পৰা ইমাম িুখাৰী আৰু মুিলিনম িণথো কলৰনি, েিী চাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

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

يَْطاِن يَْوَمُه َذلَِك َحّتا  اَء بِِه، إاِلا َوََكنَْت ََلُ ِحْرًزا ِمَن الشا ََ ا  فَْضَل ِمما
َ
َحٌد بِْ

َ
َ ِِ

ْ
، َولَْم يَْ َ ِِ ْم ُُ  

ْكََثَ ِمْن َذلَِك 
َ
َحٌد َعِمَل َ

َ
َ» 

“লি িযলক্তনয় প্ৰলতলদে এে িাৰ এই দুআ পাি কলৰি: « وَْحَدُه اَل ، ُ اَل ِإََلَ إاِلا اَّللا
يَك ََلُ، ََلُ الُملُْك َوََلُ احلَْمُد، وَُهَو لََعَ  ٍء قَِديرٌ رَشِ «ُُكِّ ََشْ  (অৰ্থ: আল্লাহৰ িালহনৰ আে 

                                           
11 িাদুি মা‘আদ: (১/৩৪) 
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ছকানো সতয ইিাহ োই, ছতও ঁএকক ছতওঁৰ ছকানো অংেীদাৰ োই, ছতওঁৰ 

িানিই সকনিা ৰাজত্ব আৰু ছতনৱঁই সকনিা প্ৰেংসাৰ মালিক, আৰু ছতনৱঁই 

সকনিা িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতািাে) এইনটা তাৰ িানি দহটা দাস আিাদ কৰাৰ 

সমাে হ’ি, তাৰ আমিোমাত এে টা ছেকী লিখা হ’ি আৰু তাৰ আমিোমাৰ 
পৰা এে টা পাপ ছমাচে কৰা হ’ি। এই কলিমা ছসই লদো তাৰ িানি চয়তােৰ 
পৰা ঢািস্বৰূপ হ’ি, ছিলতয়া বিনক লস সন্ধযাত উপেীত েহয়। আৰু লস লিনটা 

বি উপলিত হ’ি তাতকক উত্তম িস্তু বি আে ছকানোনৱ উপলিত েহ’ি, লকন্তু 

লিনয় এই কলিমা আটাইতকক ছিলি পাি কলৰি তাৰ িালহনৰ”।12  

ইমাম িুখাৰী আৰু মুিলিম ৰালহমাহুল্লানহ িাহািী আিু আইয়ুযি আেিাৰী 

ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ সূত্রত িণথো কলৰনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম 

বকনি:  

ْنُفٍس »
َ
ْرَبَعَة َ

َ
ْعتََق َ

َ
ٍِ ََكَن َكَمْن َ  «ِمْن َوََلِ إِْسَماِعيَل َمْن قَالََها َعْْشَ ِمّرا

“লি িযলক্ত উক্ত দুআ দহিাৰ পাি কলৰি, লস ছিলেিা ইিমাঈিৰ িংেধৰৰ পৰা 

চালৰজে িযলক্তক মুক্ত কলৰনি”।13  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: েিীসকনি লিমাে অিীফা পাি 
কলৰনি তাৰ মাজত আটাইতকক উত্তম অিীফা বহনি এই কলিমা। আিী 

ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িলণথত, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

                                           
12 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৬৪০৩; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ২৬৯১ 
13 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৬৪০৪; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ২৬৯৩ 
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“আৰাফাতৰ সলন্ধযয়া মই আৰু ছমাৰ পূনিথ েিীসকনি লি বকনি, তাৰ মাজত 

সনিথাত্তম বহনি14: 

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

অৰ্থ: আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই, ছতওঁ একক ছতওঁৰ ছকানো 

অংেীদাৰ োই, ছতওঁৰ িানিই সকনিা ৰাজত্ব আৰু ছতনৱঁই সকনিা প্ৰেংসাৰ 

মালিক, আৰু ছতনৱইঁ সকনিা িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতািাে। 

আে এটা িণথোত আলহনি: সনিথাত্তম দুআ ‘আৰাফাতৰ লদেৰ দুআ। মই আৰু 

ছমাৰ পূনিথ েিীসকনি লি বকনি, তাৰ মাজত সনিথাত্তম বহনি:15 

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

অৰ্থ: আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই, ছতও ঁএকক ছতওঁৰ ছকানো 

অংেীদাৰ োই, ছতওঁৰ িানিই সকনিা ৰাজত্ব আৰু ছতনৱঁই সকনিা প্ৰেংসাৰ 

মালিক, আৰু ছতনৱইঁ সকনিা িস্তুৰ ওপৰত ক্ষ্মতািাে। 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: লকয়ামতৰ লদো এইনটা গুণাহৰ 

িহীৰ লিপৰীনত গধুৰ বহ ঢলি পলৰি। ছিনে, আবু্দল্লাহ ইিনে আমৰ ইিেুি 

‘আচ ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ হাদীিত আলহনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম 

বকনি: 

ِِت لََعَ رُُءوِس اْْلاَلئِِق يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفيُنَْْشُ ََلُ تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسجِ » ما
ُ
ٍل ِمْن َ َُ ال، ُُكُّ يَُصاُح بَِر

ُ  ِسِجلٍّ ِمنَْها َمدا  ُقوُل اَّللا َُ ، ُثما  ل ابْلَََصِ ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ : " ََلُ  عز َو
َ
، : َفيَُقوُل " َ ال يَا رَبِّ

                                           
14 তািৰােী, আদ-দুআ: (৮৭৪) 
15 লতৰলমজী, হাদীি েং ৩৫৮৫; লিিলিিাহ িহীহাহ: (৪/৭,৮) 
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ل َفيَُقوُل  ْو َحَسنٌَة؟ : عز َو
َ
لََك ُعْذٌر َ

َ
ُل، َفيَُقو" َ َُ ، َفيَُقوُل : ُل َفيََهاُب الرا ل ال يَا رَبِّ  :عز َو

ُ : بَِطاقٌَة ِفيَها، َفتُْخَرُج ََلُ "، َوإِناُه ال ُظلَْم َعلَيَْك ةً  إِنا لََك ِعنَْدنَا َحَسنَ بََل  ْن ال إََِلَ إاِل اَّللا
َ
ْشَهُد َ

َ
َ

ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ، َفيَُقوُل  نا ُُمَما
َ
؟ َفيَُقوُل يَا رَبِّ َما َهِذهِ ابْلِط: َوَ ِِ ِجال إِناَك ال : ََاقَُة َمَع َهِذهِ السِّ

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

“লকয়ামতৰ লদো সকনিা মােুহৰ সানু্মখত ছমাৰ উম্মতৰ পৰা এজে িযলক্তক 

লচঞঁলৰ লচঞলঁৰ মাতা হ’ি, তাৰ লপিত তাৰ লেৰােব্বইটা িহী ছপচ কৰা হ’ি, 

প্ৰনতযক িহীৰ বদৰ্ঘথয হ’ি চকুৰ দৃলি সমপলৰমাণ, তাৰ লপিত আল্লাহ তা‘আিাই 

ক’ি: এইনিাৰৰ পৰা তুলম লকিা অস্বীকাৰ কৰা ছে? লস ক’ি: েহয়, ছহ ছমাৰ 

ৰি। আল্লানহ ক’ি: ছতামাৰ ছকানো অজুহাত অৰ্িা ছকানো ছেকী আনি ছেলক? 

িযলক্তজনে ভয় পাই িাি আৰু ক’ি, ছহ ছমাৰ ৰি! েহয়, ছকানো ছেকী োই। 

আল্লানহ ক’ি: অৱেযই, আমাৰ ওচৰত ছতামাৰ এটা ছেকী আনি, আৰু লেলশ্চত 

ৰ্াকা ছতামাৰ ওপৰত ছকানো অেযায় কৰা েহ’ি, ইয়াৰ লপিত এটা কাডথ ছপচ 

কৰা হ’ি, ি’ত ৰ্ালকি: 

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ » نا ُُمَما
َ
ُ َوَ ْن ال إََِلَ إاِل اَّللا

َ
ْشَهُد َ

َ
َ» 

িযলক্তজনে ক’ি: ছহ ছমাৰ ৰি! এইনিাৰ িহীৰ লিপৰীনত এই কাডথৰ মূিয লক? 

আল্লানহ ক’ি: ছতামাৰ ছকানো অেযায় কৰা েহ’ি। ছতনখত (চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

অিাল্লানম) বকনি, তাৰ লপিত সকনিা িহী এটা পাল্লাত আৰু কাডথখে আে 
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এটা পাল্লাত ৰখা হ’ি, ছতলতয়া িহীসমূহ ওপৰকি উলি িাি আৰু কলিমাৰ কাডথ 

গধুৰ বহ ঢলি পলৰি”।16  

ইয়াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, উক্ত িযলক্তনয় অন্তৰৰ অন্তঃিিৰ পৰা ‘িা-ইিা-

হা ইল্লাল্লাহ’ বকলিি, ছসই িানিই তাৰ কাডথখে সকনিা িহীক পাতি কলৰ 

লেনজই গধুৰ বহ ঢলি পলৰনি। কাৰণ মােুহৰ অন্তৰত ৰ্কা ঈমােৰ পাৰ্থকযৰ 

ফিত আমনিা পাৰ্থকয হয়, অেযৰ্া ছসই বমদামত এনেকুৱা িহুনতা ছিাক 

ৰ্ালকি, লিসকনি ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ বকনি, লকন্তু তাৰ দনৰ লসহঁতৰ ছিাৱাি 

হালচি েহ’ি। কাৰণ, লসহঁতৰ অন্তৰত কলিমাৰ ঈমাে দুিথি আলিি। ইমাম 

িুখাৰী আৰু মুিলিম ৰালহমাহুল্লানহ আোি ইিনে মালিক ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ 

সূত্রত িণথো কলৰনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

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

ٍة ِمْن َخرْيٍ   «َوْزُن َذرا

“লিনয় িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ বকনি আৰু তাৰ অন্তৰত িৱৰ ওজে পলৰমাণ 

কিযাণ আনি লস জাহান্নামৰ পৰা িালহৰ হ’ি। জাহান্নামৰ পৰা ছসই িযলক্তনকা 

িালহৰ কৰা হ’ি, লিনয় িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ বকনি আৰু তাৰ অন্তৰত ছৰ্ঘঁহু 

পলৰমাণ কিযাণ আনি। িগনত জাহান্নামৰ পৰা ছসই িযলক্তও িালহৰ হ’ি, লিনয় 

িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ বকনি আৰু তাৰ অন্তৰত অণু পলৰমাণ ঈমাে আনি”।17  

                                           
16 আি-মুিোদ: (২/২১৩); লতৰলমজী, হাদীি েং ২৬৩৯; ইিনে মাজাহ, হাদীি েং ৪৩০০; 
িহীহ আি-জানম‘, হাদীি েং ৮০৯৫ 

17  িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৪৪; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ১৯৩, ৩২৫ 
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ইয়াৰ পৰা সািযি হয় ছি, ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ছকাৱা সকনিানৱই সমাে েহয়, 

সমােভানৱ সকনিানৱ ঈমাে ধাৰণ কৰা োই। 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: িলদ আকাে আৰু পৃলৰ্ৱীক 

এই কলিমাৰ লিপৰীনত ওজে কৰা হয়, তৰ্ালপও ইয়াৰ ওজে ছিলি হ’ি। 

ছিনে, আবু্দল্লাহ ইিনে আমৰ ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুনৱ েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

অিাল্লামৰ পৰা িণথো কলৰনি, 

بَْع، : َنا نُوًحا قَاَل اِلبِْنِه عند موته» ِِ السا َمَوا ، فَإِنا السا ُ بَْع، َوالآُمُرَك باَِل إََِلَ إاِلا اَّللا رِْضنَي السا
َ
ََْ

 َ ، َول ُ َحْت بِِهنا اَل إََِلَ إاِلا اَّللا ََ ٍة، َر ُ ِِف ِكفا ٍة، َووُِضَعْت اَل إََِلَ إاِلا اَّللا نا لَْو وُِضَعْت ِِف ِكفا
َ
ْو َ

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

“েূহ আিালহচ িািানম মৃতুযৰ সময়ত লেজ সন্তােক বকলিি: মই ছতামাক িা-

ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ লেনদথে লদওঁ। কাৰণ, িলদ সানতা আকাে আৰু সানতা জলমে 

এটা পাল্লাত ৰখা হয় আৰু িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহক আে এটা পাল্লাত ৰখা হয়, 
তৰ্ালপও িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ওজে ইয়াৰ লিপৰীনত ছিলি হ’ি। আৰু িলদ 

সানতা আকাে এটা িৃত্তত পলৰণত হয় তৰ্ালপও ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লানহ’ ইয়াক 

পাতি কলৰ লদি।18  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: আল্লাহৰ িগত এই কলিমাৰ 

ছকানো পদথা োই, িৰং সকনিা পদথা ছভদ কলৰ ই আল্লাহৰ ওচৰত ছপৌঁলি িায়। 

লতৰলমজীনয় আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িণথো কলৰনি, েিী চাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

                                           
18 মুিোদ: (২/১৭০); লিিলিিাহ িহীহাহ, লিি আিিােী: (১৩৪) 
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َماِء َحّتا ُتْفِِضَ إََِل الَْعْرِش َما : َما قَاَل َعبْدٌ » بَْواُب السا
َ
ُ َقطُّ ُُمِْلًصا إاِلا فُِتَحْت ََلُ َ اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

تَنََب الَْكبَائِرَ  َْ  «ا

“ছকানো িান্দাই ছিলতয়া অন্তৰৰ অন্তঃিিৰ পৰা « ُ «اَل إََِلَ إاِلا اَّللا  বকনি, ছতলতয়াই 

লেশ্চয় তাৰ িানি আকােৰ দুৱাৰসমূহ ছখািা বহনি, িানত ই আৰশ্ব বিনক 

ছপৌঁলি িায়, ছিলতয়া বিনক লস কিীৰা গুোহৰ পৰা লিৰত ৰ্ানক”।19  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা লিনয় ক’ি তাৰ 

িানি ই োজাতস্বৰূপ হ’ি। িহীহ মুিলিমত আলহনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

অিাল্লানম এজে মুৱালজ্জেক কওঁনত শুলেনি: «َشهد َن الهلإ إالاهلل»  (মই সাক্ষ্য 

লদওঁ ছি, আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই)। ছতও ঁক’ছি: َخَرَج ِمنَ » 
  লস জাহান্নামৰ পৰা মুলক্ত পানি”।20“ انلاارِ «

ইতিাে ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুনৱ বকনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

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

“লেশ্চয় লিনয় আল্লাহৰ সন্তুলি অজথে কৰাৰ উনিনেয ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ক’ি, 

আল্লানহ তাক জুইৰ িানি হাৰাম কলৰ লদি”।21  

‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমাক েিী চাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ অিাল্লানম ঈমােৰ সনিথাত্তম োখা িুলি বকনি। আিু হুৰাইৰা 

ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িলণথত, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি, 
                                           

19 লতৰলমজী, হাদীি েং ৩৫৯০; িহীহ আি-জানম‘ (হাদীি েং ৫৬৪৮) গ্ৰন্থত আিিােীনয় 
হািাে িুলি বকনি। 

20 িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩৮২ 
21 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৬৯৩৮; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩৩, ২৬৩ 
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ِريِق : اإِليَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبًَة، َعالها قَْوُل » َذى َعِن الطا
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
، َوَ ُ  «اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

“ঈমােৰ সত্তৰনৰা অলধক োখা আনি। তানৰ সনিথাত্তম োখা বহনি িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহ ছকাৱা, আৰু ইয়াৰ সিথলেম্ন োখানটা বহনি িাট-পৰ্ৰ পৰা কিদায়ক 

িস্তু দূৰ কৰা”।22  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমাক েিী চাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ অিাল্লানম সনিথাত্তম লিলকৰ িুলি বকনি, ছিনে ইমাম লতৰলমজী 

প্ৰমুখসকনি জালিৰ ইিেু আলব্দল্লাহ ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িণথো কলৰনি, 

ছতওঁ ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামক কওঁনত শুলেনি: 

ْكرِ » فَْضُل اذلِّ
َ
فْض: َ

َ
، وَ ُ ََعءِ ال إََِلَ إاِل اَّللا ِ : َََل اَلُّ  «احْلَْمُد َّلِلا

“সনিথাত্তম লিলকৰ: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ আৰু সনিথাত্তম দুআ বহনি: আি-

হামদুলিল্লাহ”।23  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ আে এটা ফজীিত বহনি: এই কলিমা লিনয় অন্তৰৰ পৰা 

পাি কলৰি, লকয়ামতৰ লদো ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ িুপালৰি 

িাভ কলৰ আটাইতকক ছিলি লসনয়ই ধেয হ’ি। আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু 

‘আেহুৰ পৰা িলণথত, ছতওঁ বকনি, প্ৰশ্ন কৰা হ’ি, ছহ আল্লাহৰ ৰািুি! 

লকয়ামতৰ লদো আনপাোৰ িুপালৰি িাভ কলৰ আটাইতকক ছিলি ধেয ছকাে 

হ’ি? ছতনখনত ক’ছি: 

                                           
22 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৯; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩৫ 
23 লতৰলমজী, হাদীি েং ৩৩৮৩; ইিনে মাজাহ, হাদীি েং ৩৮০০; িহীহ আি-জানম‘ (হাদীি 
েং ১১০৪) গ্ৰন্থত আিিােীনয় হাদীিনটাক হািাে িুলি বকনি। 
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يُْت ِمْن »
َ
ُل ِمنَْك لَِما َرَ وا

َ
َحٌد َ

َ
لَِِن َعْن َهَذا احْلَِديِث َ

َ
ْن اَل يَْسْ

َ
بَا ُهَريَْرَة، َ

َ
لََقْد َظنَنُْت يَا َ

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

ْو َنْفِسهِ 
َ
 «قَلِْبِه َ

“ছহ আিু হুৰাইৰা, মই ধাৰণা কলৰনিা, এই হাদীি সম্পনকথ ছতামাতকক আগত 

ছকানেও ছমাক প্ৰশ্ন েকলৰি। কাৰণ, হাদীিৰ ওপৰত মই ছতামাৰ আগ্ৰহ িক্ষ্য 
কলৰনিা। লকয়ামতৰ লদো ছমাৰ িুপালৰি িাভ কলৰ আটাইতকক ছিলি ভাগযিাে 

লস হ’ি, লিনয় লেজৰ অন্তৰ অৰ্িা েফিৰ পৰা আন্তলৰক ভানৱ িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহ ক’ি”।24 

এই হাদীিত ছতওঁ বকনি: « ْإاِلا  إََِلَ  اَل  قَاَل  َمن  ُ «قَلِْبهِ  ِمنْ  َخالًِصا اَّللا  এই কৰ্াই প্ৰমাণ 

কনৰ ছি, ছকৱি মুনখনৰ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ ছকাৱানটানৱই িনৰ্ি েহয়, িৰং 

ছকাৰআে আৰু হাদীিত িলণথত কলিমাৰ চতথসমূহ আৰু ইয়াৰ জৰুৰী 

লিষয়সমূহ িািিায়ে কৰা আৱেযক, অেযৰ্া িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ মূিযহীে। 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ চতথসমূহ 

ইলত পূনিথ আলম সনিথাচ্চ, সনিথাত্তম আৰু সিথনেষ্ঠ কলিমা িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ 
লকিুমাে ফজীিত জালেনিা। িগনত জালেনিা িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ কাৰনণ 
পৃলৰ্ৱী আৰু আলখৰাতত িহুনতা ফজীিত, উপকাৰ আৰু কিযাণ অজথে হয়, 

লকন্তু মুিলিম লহচানপ প্ৰনতযকনৰ জো উলচৎ ছি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ ছমৌলখক 

ভানৱ উচ্চাৰণ কৰানটানৱই িনৰ্ি েহয়, িৰং ইয়াৰ হক আৰু ফৰজসমূহ 

আদায় কৰা আৰু ইয়াৰ চতথসমূহ পূৰণ কৰা জৰুৰী, লিনিাৰ ছকাৰআে আৰু 

িুন্নাহত আনি। এটা লিষয় লিনটা প্ৰনতযক মুিলিনম জানে ছি, লিনিাৰ ইিাদতৰ 

                                           
24 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৯৯ 
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দ্বাৰা আলম আল্লাহৰ বেকটয অজথে কনৰা ছসইনিাৰ ইিাদতৰ লেজা লকিুমাে চতথ 

আনি, লিনিাৰ েহ’ছি সংলিি ইিাদত গ্ৰহণ কৰা েহয়। ছিনে, িািাত অজু 

েহ’ছি গ্ৰহণ কৰা েহয়, এইদনৰ হজ্জ, ইয়াৰ চতথলিহীে গ্ৰহণ কৰা েহয়, 

এইদনৰ সকনিা ইিাদত লেধথালৰত চতথলিহীে গ্ৰহণ কৰা েহয়, লিনিাৰ চতথ 

ছকাৰআে আৰু িুন্নাহত লিধৃত বহনি। লিক ছসইদনৰ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ গ্ৰহণ 

কৰা েহয়, ছিলতয়া বিনক িান্দাই ইয়াৰ চতথসমূহ পূৰণ েকলৰি, িাৰ িণথো 

ছকাৰআে আৰু হাদীিত আলহনি। 

আমাৰ আদেথিাে পূিথপূৰুষসকনি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ চতথৰ ওপৰত গুৰুত্ব 

প্ৰদাে কলৰনি। কাৰণ, চতথ িািিায়ে কৰা লিহীে িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ 

গ্ৰহণনিাগয েহয়। ছিনে, হািাে িািৰী ৰালহমাহুল্লাহৰ পৰা িলণথত, ছতওঁক প্ৰশ্ন 

কৰা হ’ি: “লকিুমাে ছিানক কয়, লিনয় ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ক’ি লস জান্নাতত 

িাি। ছতওঁ ক’ছি, লিনয় ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ক’ি িগনত ইয়াৰ হক আৰু 

ফৰজসমূহ আদায় কলৰি লস জান্নাতত িাি”। 

প্ৰলসদ্ধ আৰিী কলি ফাৰািদানক ছিলতয়া লেজ স্ত্ৰীক দাফে কলৰলিি, ছতলতয়া 

হািাে িািৰীনয় তাক ক’ছি, এই লদেৰ িানি লক প্ৰস্তুত কলৰিা? লস ক’ছি: 
সত্তৰ িিৰৰ পৰা িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ সাক্ষ্ীক প্ৰস্তুত কলৰনিা। হািাে 
িািাৰীনয় ক’ছি: ছতামাৰ প্ৰস্তুলত িৰ সুন্দৰ; লকন্তু িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ লকিুমাে 

চতথ আনি। সাৱধাে সতী-সাধ্বী োৰীক ছকলতয়াও অপিাদ লেলদিা”। 

ওহাি ইিেু মুোলব্বনহ এজে িযলক্তক ক’ছি, লিনয় ছতওঁক প্ৰশ্ন কলৰলিি: “িা-

ইিা-হা ইল্লাল্লাহ জান্নাতৰ চালি েহয় জানো? ছতনখনত বকলিি: অৱেযই, লকন্তু 

মেত ৰালখিা প্ৰনতযক চালিৰ দাঁত আনি, তুলম িলদ দাঁত লিলেি চালি বি আহা 

ছতনন্ত ছতামাৰ িানি (জান্নাতৰ দুৱাৰ) ছখািা হ’ি, অেযৰ্া ছখািা েহ’ি। 
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ছতনখনত দাঁত িুলি বক িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ চতথসমূহৰ ফানি ইংলগত 

কলৰনি”।25  

ছকাৰআে আৰু িুন্নাহ অেুসন্ধাে কৰাৰ লপিত আহনি ইল্মসকিৰ ওচৰত স্পি 

বহনি ছি, সাতটা চতথলিহীে িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ গ্ৰহণনিাগয েহয়, ছসইনিাৰ 

বহনি: 

১. কলিমাৰ অৰ্থ জো, অৰ্থাৎ কলিমাৰ লভতৰত লক অস্বীকাৰ কৰা বহনি আৰু 

লক সািযি কৰা বহনি ছসয়া জো জৰুৰী, ইমাে লখলে জ্ঞাে অজথে কৰা লিনটা 

ইয়াৰ অৰ্থ সম্পনকথ অজ্ঞতাৰ লিপৰীত। 

২. কলিমাৰ লভতৰত লি সািযি কৰা বহনি ছসয়া মনে-প্ৰানণ লিশ্বাস কৰা 

জৰুৰী, লিনটা কলিমা সম্পনকথ সংেয় আৰু সনন্দহ ছপাষণ কৰাৰ লিপৰীত। 

৩. কলিমাৰ প্ৰলত পূণথ ইখিাি প্ৰদেথে কৰা জৰুৰী, লিনটা ইয়াৰ অৰ্থ আৰু দািী 

িািিায়ে কৰাৰ সময়ত লশ্বকথ আৰু লৰয়াক প্ৰেয় লদয়াৰ লিপৰীত। 

৪. কলিমানটাক মনে-প্ৰানণ সতয িুলি জো জৰুৰী, লিনটা ইয়াৰ প্ৰলত লমৰ্যানৰাপ 

কৰাৰ লিপৰীত। 

৫. কলিমাৰ লভতৰত সািযি কৰা সত্বাক (আল্লাহক) মুহাব্বত কৰা জৰুৰী, 

লিনটা ছতওঁৰ প্ৰলত ছকানো প্ৰকাৰৰ লিনদ্বষ আৰু অসন্তুলি প্ৰকাে কৰাৰ 

লিপৰীত। 

৬. কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীৰ প্ৰলত আেুগতয প্ৰদেথে কৰা জৰুৰী, লিনটা ইয়াৰ 

অৰ্থ আৰু দািীক তযাগ কৰাৰ লিপৰীত। 

                                           
25 এইনিাৰ িাণী (আিাৰ) ইিেু ৰজনি ‘কালিমাতুি ইখিাি’ (পৃ.১৪) গ্ৰন্থত উনল্লখ কলৰনি। 
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৭. কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািী মনে-প্ৰানণ গ্ৰহণ কৰা জৰুৰী, লিনটা ইয়াৰ অৰ্থ 

আৰু দািীৰ িািিায়েক প্ৰলতনৰাধ কৰাৰ লিপৰীত। 

সানতাটা চতথক এজে আহনি-ইনল্ম এটা কলিতাত একলত্রত কলৰনি, ছিনে: 

 ُمبة وانقياد والقبول هلا علم يقني وإخالص وصدقك مع

১. ‘ইল্ম’ অৰ্থাৎ অৰ্থ আৰু দািী জো, ২. ‘ইয়াকীে’ অৰ্থাৎ অৰ্থ আৰু দািীক 

দৃঢ়ভানৱ লিশ্বাস কৰা, ৩. ‘ইখিাি’ অৰ্থাৎ অৰ্থ আৰু দািীক িািিায়ে কৰাৰ 
সময়ত লৰয়া (নিাকক ছদখুৱািকি কৰা কাম) িা লশ্বকথত লিপ্ত ছোনহাৱা। ৪. 
‘লিদক’ অৰ্থাৎ কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীৰ প্ৰলত সতযানৰাপ কৰা। ৫. ‘মুহাব্বত’ 

অৰ্থাৎ কলিমাৰ লভতৰত সািযি কৰা সত্বাক মুহাব্বত কৰা, ৬. ‘ইেলকয়াদ’ 

অৰ্থাৎ কলিমাৰ লভতৰত সািযি কৰা সত্বাৰ প্ৰলত লেঃচতথ আেুগতয প্ৰদেথে কৰা 

৭. ‘কিুি’ অৰ্থাৎ কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীক আেন্দলচনত্ত গ্ৰহণ কৰা। 

তিত আলম ছকাৰআে আৰু িুন্নাহৰ আনিাকত এইনিাৰ চতথৰ অৰ্থ আৰু দািী 

সংনক্ষ্নপ আনিাচো কলৰনিা, িানত প্ৰনতযকনটা চতথ সকনিানৰ ওচৰত স্পি 

হয়।26 

প্ৰৰ্ম চতথ: এই কলিমাৰ লভৰতৰত লি অস্বীকাৰ কৰা বহনি আৰু লি সািযি 

কৰা বহনি তাৰ অৰ্থ জো জৰুৰী, লিনটা কলিমা সম্পনকথ অজ্ঞ ৰ্কাৰ লিপৰীত। 

অৰ্থাৎ লিনয় িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ ক’ি, লস সকনিা প্ৰকাৰ ইিাদত ছকৱি 

আল্লাহনকই উৎসগথ কলৰি িালগি, ছতওঁৰ িালহনৰ অেযােয উপাসযক অস্বীকাৰ 

কলৰি িালগি। ছিনে, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি: 

                                           
26 এই চতথসমূহ আৰু লিিালৰত চাওঁক (মা‘আলৰলজি কিুি) গ্ৰন্থত: (১/৩৭৭) 
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 [  ٢: الفاحتة]﴾ ٥إِيهاَك َنۡعُبُد ِإَويهاَك نَۡسَتعُِي ﴿

“লেশ্চয় আলম ছকৱি ছতামানৰই ইিাদত কনৰা আৰু ছতামাৰ ওচৰত সহায় 
লিচানৰা”। [িুৰা আি-ফালতহা, আয়াত: ৫] অৰ্থাৎ আলম ছতামাৰ ইিাদত কনৰা, 

ছতামাৰ িালহনৰ আে কানৰা ইিাদত েকনৰা, ছতামাৰ ওচৰত সহায় লিচানৰা, 
ছতামাৰ িালহনৰ আে কানৰা ওচৰত সহায় লেলিচানৰা।  

আে এটা আয়াতত ছতওঁ বকনি, 

﴿ ُ نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ٱَّلله
َ
 [  ٨٩: ُممد ]﴾ ١٩فَٱۡعلَۡم أ

“জালে ছৰ্াৱা ছি, আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো (সতয) ইিাহ োই”। [িুৰা 
মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]  

আে এটা আয়াতত ছতওঁ বকনি, 

ِ َوُهۡم َيۡعلَُموَن  ﴿  [  ١٣: الزخرف]﴾  ٨٦إَِله َمن َشِهَد بِٱۡۡلَقل

“লকন্তু লসহঁতৰ িালহনৰ লিসকনি জালে-শুলে সতয সাক্ষ্য লদনয়”। [িুৰা আি-

িুখৰুফ, আয়াত: ৮৬]  

এই আয়াতৰ িযাখযা প্ৰসঙ্গত মুফালচ্ছৰসকনি বকনি: লিসকনি িা-ইিা-হা 
ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ জালে সাক্ষ্ী লদনয় ছতওঁনিাকক ইয়াত উনিেয কৰা বহনি। অৰ্থাৎ 
মুখ আৰু অন্তৰৰ সমিয়ত লি সাক্ষ্ী লসহঁনত প্ৰদাে কলৰনি তাৰ অৰ্থ লসহঁনত 

জানে। উিমাে ইিনে আফফাে ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা ইমাম মুিলিনম িণথো 

কলৰনি, ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

، َدَخَل اْْلَناةَ َمْن » ُ ناُه، اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
َ
ْعلَُم أ َُ َِ وَُهَو   «َما
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“লিনয় ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ অৰ্থ জো অৱিাত মৃতুযিৰণ কলৰি লস জান্নাতত 

িাি”।27 ইয়াত ছতওঁ ইল্ম তৰ্া কলিমাৰ অৰ্থ জোৰ চতথানৰাপ কলৰনি। 

লদ্বতীয় চতথ: কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীৰ প্ৰলত দৃঢ় লিশ্বাস ছপাষণ কৰা, তাত 

ছকানো প্ৰকাৰৰ সনন্দহ আৰু সংেয়ক আেয় লেলদয়া। অৰ্থাৎ কলিমা 

উচ্চাৰণকাৰী তাৰ অৰ্থ আৰু দািীক মনে-প্ৰানণ লিশ্বাস কলৰি, িানত তাত 

সনন্দহ আৰু সংেয় োৰ্ানক, লকন্তু এই ধৰণৰ দৃঢ় লিশ্বাস িা ইয়াকীে অজথে 
কৰাৰ িানি পূণথ জ্ঞাে ৰ্কা জৰুৰী। আল্লাহ তা‘আিাই মুলমেসকিৰ গুণাৱিীৰ 

আনিাচোত বকনি, 

﴿ 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ْ بِأ ِ َورَُسوِِلِۦ ُثمه لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدوا ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله نُفِسِهۡم ِِف إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱَّله

َِٰدقُوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
َِۚ أ  [  ٨٢: احلجراِ]﴾ ١٥َسبِيِل ٱَّلله

“মুলমে ছকৱি লসহঁনতই লিসকনি আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰািুিৰ প্ৰলত ঈমাে 
আলেনি, তাৰ লপিত সনন্দহ ছপাষণ কৰা োই। লেজৰ সম্পদ আৰু লেজৰ 

জীৱে লদ আল্লাহৰ পৰ্ত লজহাদ কলৰনি। এওঁনিানকই সতযলেষ্ঠ”। [িুৰা আি-

হুজুৰাত, আয়াত: ১৫]  

আল্লাহৰ িাণী:  اْ يَۡرتَابُو لَمۡ  ُثمه  অৰ্থাৎ লসহঁনত দৃঢ়ভানৱ লিশ্বাস কলৰনি, সনন্দহ 

ছপাষণ কৰা োই। 

আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িলণথত, ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

অিাল্লানম বকনি: 

                                           
27 িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩৬ 
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َ بِِهَما َعبٌْد غَ » ، اَل يَلََْق اَّللا ِ ِّنِّ رَُسوُل اَّللا
َ
ُ َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
ْشَهُد َ

َ
رْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما، إاِلا َدَخَل َ

 «اْْلَناةَ 

“মই সাক্ষ্য লদও ঁছি, আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয ইিাহ োই আৰু মই 

ছতওঁৰ ৰািুি। লিনকানো িান্দাই এই দুটা লিষয় সম্পনকথ সনন্দহ ছপাষণ 

কৰালিহীে আল্লাহৰ িগত সাক্ষ্াত কলৰি লস জান্নাতত িাি”।28  

আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা ইমাম মুিলিনম আৰু এটা হাদীি িণথো 

কলৰনি, ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

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

“এই ছদৱািৰ লপিফানি তুলম িাক পািা, লস িলদ লেজৰ অন্তৰৰ পৰা দৃঢ় 

লিশ্বাসসহ ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ সাক্ষ্য প্ৰদাে কনৰ, তাক জান্নাতৰ সুসংিাদ 

প্ৰদাে কৰা”।29  

এই হাদীিত ছতওঁ কলিমাৰ িানি ইয়াকীে িা দৃঢ় লিশ্বাসৰ চতথানৰাপ কলৰনি। 

তৃতীয় চতথ: কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািী পূণথ ইখিািৰ বসনত গ্ৰহণ কৰা, িানত 

তাত লশ্বকথ আৰু লৰয়াৰ অংে োৰ্ানক। অৰ্থাৎ প্ৰকােয আৰু অপ্ৰকােয সকনিা 

প্ৰকাৰৰ লশ্বকথৰ পৰা আমিক মুক্ত ৰখা। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ِيُن ٱۡۡلَالُِصَۚ ﴿ ِ ٱدلل ََل َّلِله
َ
 [  ٦: الزمر]﴾ ٣أ

“জালে ছৰ্াৱা, আল্লাহৰ িানিই একলেষ্ঠ ইিাদত”। [িুৰা আি-িুমাৰ, আয়াত:৩]  

                                           
28 িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ২৭ 
29 িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩১ 
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আে আয়াতত ছতওঁ বকনি, 

ِيَن ﴿ َ ُُمۡلِِصَي َِلُ ٱدلل ِمُرٓواْ إَِله َِلَۡعُبُدواْ ٱَّلله
ُ
 [  ٢: ابلينة]﴾ ٥َوَمآ أ

“আৰু লসহঁতক ছকৱি এই লেনদথে লদয়া বহলিি ছি, লসহঁনত ছিে ছকৱি 
আল্লাহৰ ইিাদত কনৰ, ছতওঁৰ িানিই দ্বীেক একলেষ্ঠ কনৰ”। [িুৰা আি-

িাইলয়যোহ, আয়াত: ৫]  

আিু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িলণথত, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম 

বকনি: 

ْو َنْفِسهِ »
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه َ ْسَعُد انلااِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
َ» 

“ছমাৰ িুপালৰিৰ দ্বাৰা ছসই িযলক্ত আটাইতকক ছিলি ছসৌভাগযিাে হ’ি, লিনয় 

ইখিািৰ বসনত অন্তৰৰ পৰা িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ ক’ি”।30 এই হাদীিত ছতওঁ 

কলিমাৰ িানি ইখিাি চতথ কলৰনি। 

চতুৰ্থ চতথ: কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীক সতয জো, লমৰ্যানৰাপ েকৰা অৰ্থাৎ 
সততাৰ বসনত িান্দাৰ অন্তৰৰ পৰা এই কলিমা উচ্চাৰণ কৰা। সততাৰ অৰ্থ, 
মুখৰ িগনত অন্তৰৰ লমি ৰ্কা। এই সততা েৰ্কাৰ িানি অৰ্থাৎ অন্তৰৰ বসনত 

মুখৰ লমি েৰ্কাৰ কাৰনণ মুোলফকসকিৰ দুেথাম কলৰ আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ُ َيۡعلَُم ﴿ ِۗٗ َوٱَّلله ُ يَۡشَهُد إِنه إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َقالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك لََرُسوُل ٱَّلله إِنهَك لََرُسوُِلُۥ َوٱَّلله
َِٰذبُوَن   [ ٨: املنافقون]﴾ ١ٱلُۡمَنَٰفِقَِي لََك

                                           
30 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৯৯ 



 

 

 
 32  

“ছিলতয়া ছতামাৰ ওচৰত মুোলফকসকি আনহ, ছতলতয়া কয়, আলম সাক্ষ্য লদও ঁ

ছি, লেশ্চয় আপুলে আল্লাহৰ ৰািুি আৰু আল্লানহ জানে ছি, অৱেযই তুলম ছতওঁৰ 

ৰািুি। িগনত আল্লানহ সাক্ষ্য লদনয় ছি, লেশ্চয় মুোলফকসকি লমিিীয়া”। [িুৰা 

আি-মুোলফকূে, আয়াত: ১]  

এই আয়াতত আল্লানহ লসহঁতক লমৰ্যািাদী সািযি কলৰনি, কাৰণ লসহঁনত 
ছমৌলখকভানৱ লিনটা বকনি লসহতঁৰ অন্তৰত ছসইনটা োলিি।  

আে এটা আয়াতত আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ن ﴿
َ
ُكٓواْ أ ن ُيۡۡتَ

َ
َحِسَب ٱنلهاُس أ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمَۖ  ٢َيُقولُٓواْ َءاَمنها َوُهۡم ََل ُيۡفَتُنوَن أ َولََقۡد َفَتنها ٱَّله

َِٰذبَِي  ِيَن َصَدقُواْ َوََلَۡعلََمنه ٱۡلَك ُ ٱَّله  [  ٦،  ٥: العنكبِو]﴾ ٣فَلََيۡعلََمنه ٱَّلله

“মােুনহ এইনটা ধাৰণা কনৰ ছেলক ছি, আলম ঈমাে আলেনিা িুলি ক’ছিই 

লসহঁতক এলৰ লদয়া হ’ি, আৰু লসহঁতক পৰীক্ষ্া কৰা েহ’ি। আলম লসহঁতৰ 
পূিথৱতথীসকিনকা পৰীক্ষ্া কলৰনিা। ফিত আল্লানহ অৱেযই প্ৰকাে কলৰি ছি, 

ছকাে সতযিাদী আৰু অৱেযই প্ৰকাে কলৰি ছি, ছকাে লমৰ্যািাদী”? [িুৰা আি-

‘আেকািূত, আয়াত: ২-৩] 

ইমাম িুখাৰী আৰু মুিলিম ৰালহমাহুল্লানহ মু‘আি ইিনে জািাি ৰালদয়াল্লাহু 

‘আেহুৰ পৰা িণথো কলৰনি, েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি: 

ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه، إاِل حَ » نا ُُمَما
َ
، َوَ ُ نا ال إََِلَ إاِل اَّللا

َ
َحٍد يَْشَهُد َ

َ
ُ َما ِمْن َ َمُه اَّللا را
 «لََعَ انلاارِ 

“লিনয় অন্তৰৰ সততাৰ বসনত সাক্ষ্য লদি ছি, আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো 

সতয মা‘িুদ োই আৰু মুহাম্মাদ ছতওঁৰ িান্দা আৰু ৰািুি, লেশ্চয় আল্লানহ তাৰ 



 

 

 
 33  

ওপৰত জাহান্নাম হাৰাম কলৰ লদি”।31 এই হাদীিত ছতওঁ কলিমাৰ লভতৰত 

সততাৰ চতথানৰাপ কলৰনি। 

পঞ্চম চতথ: এই কলিমাৰ লভতৰত সািযি কৰা সত্তাক মুহাব্বত কৰা, িানত 

ছতওঁৰ প্ৰলত লিনদ্বষ আৰু অসন্তুলি সৃলি েহয়, ছিনে কলিমা উচ্চাৰণকাৰীনয় 

আল্লাহ, আল্লাহৰ ৰািুি, দ্বীে ইিিাম আৰু মুিলিমসকিক মুহাব্বত কলৰি, 

লিসকি মুিলিনম আল্লাহৰ লেনদথে িািিায়ে কনৰ আৰু তাত সীমািঙ্ঘে 
েকনৰ। আেহানত লিসকনি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ লিনৰালধতা কনৰ আৰু তাৰ 

লিপৰীত িস্তুত লিপ্ত হয়, (নিনে লশ্বকথ আৰু কুফৰ,) লসহঁতক অপিন্দ কনৰ। 
এনতনক, কলিমাৰ ঈমােৰ িানি মুহাব্বত জৰুৰী। দিীি, আল্লাহৰ িাণী: 

﴿ َِۖ ِ ٱَّلله نَداٗدا َُيِبُّوَنُهۡم َكُحبل
َ
ِ أ  [  ٨٣٢: ابلقرة]﴾ ١٦٥َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله

“আৰু মােুহৰ মাজত এনেকুৱা লকিুমাে মােুহ আনি, লিসকনি আল্লাহৰ 

িালহনৰ আেনকা আল্লাহৰ সমকক্ষ্ৰূনপ গ্ৰহণ কনৰ, লসহঁতনকা ছসই দনৰ ভাি 
পায় ছিনেকক আল্লাহক ভাি পাি িানগ”। [িুৰা আি-িাকাৰা, আয়াত: ১৬৫]  

হাদীিত আলহনি: 

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

“ঈমােৰ আটাইতকক মজিুত ৰিী আল্লাহৰ িানি মুহাব্বত কৰা আৰু আল্লাহৰ 

িানিই লিনদ্বষ ছপাষণ কৰা”।32  

                                           
31 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ১২৮; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ৩২ 
32 আহমদ লফি মুিোদ: (৪/২৮৬); লিিলিিাহ িহীহাহ: (১৭২৮) 
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ষষ্ঠ চতথ: কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািী মনে-প্ৰানণ গ্ৰহণ কৰা, লিনটা প্ৰতযাখযাে 
কৰাৰ লিপৰীত। সতযলেষ্ঠ ভানৱ কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীক গ্ৰহণ কৰা জৰুৰী। 
লিসকনি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ গ্ৰহণ কলৰি আল্লাহ তা‘আিাই লসহঁতক মুলক্ত 
প্ৰদাে কলৰি। আেহানত, লিসকনি কলিমা গ্ৰহণ েকলৰি, িৰং প্ৰতযাখযাে কলৰি 

লসহঁতৰ পৰা ছতওঁ প্ৰলতনোধ গ্ৰহণ কলৰি আৰু লসহঁতক ধ্বংস কলৰি। আল্লাহ 

তা‘আিাই বকনি, 

ا َعلَۡيَنا نُنِج ٱلُۡمۡؤِمنَِي ُثمه ُنَنّجلِ رُُسلََنا ﴿ َٰلَِك َحقًّ َْۚ َكَذ ِيَن َءاَمُنوا  [ ٨٢٦: يونس ]﴾ ١٠٣َوٱَّله

“তাৰ লপিত, আলম োজাত লদওঁ আমাৰ ৰািুিসকিক আৰু লসহঁতনকা লিসকনি 
ঈমাে আলেনি। এইনটা আমাৰ দালয়ত্ব ছি, আলম মুলমেসকিক োজাত লদওঁ”। 
[িুৰা ইউেুি, আয়াত: ১০৩]  

আে আয়াতত ছতওঁ মুশ্বলৰকসকিৰ লিষনয় বকনি, 

وَن ﴿ ُ يَۡسَتۡكِِبُ ئِنها تَلَارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعٖر  ٣٥إِنهُهۡم ََكنُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم ََلٓ إَِلََٰه إَِله ٱَّلله
َ
َوَيُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ   [  ٦٣،  ٦٢: الصافاِ ]﴾ ٣٦َّمه

“লসহঁতক ছিলতয়া ছকাৱা বহলিি, ‘আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানো (সতয) ইিাহ 
োই’ ছতলতয়া লেশ্চয় লসহঁনত অহংকাৰ কলৰলিি। আৰু লসহঁনত বকলিি, আলম 

এজে িিীয়া কলিৰ কাৰনণ আমাৰ উপাসযনিাৰক এলৰ লদমনে”। [িুৰা আচ-

িাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]  

সপ্তম চতথ: কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীৰ সনু্মখত িেযতা স্বীকাৰ কৰা, লিনটা 

কলিমা তযাগ কৰাৰ লিপৰীত। কাৰণ, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ উচ্চাৰণ কৰাৰ অৰ্থ 

আল্লাহৰ চৰীয়তৰ সনু্মখত পূণথ আেুগতয প্ৰকাে কৰা, তাৰ লিধােক মালে ছিাৱা 

আৰু লেজ ছচহাৰাক আল্লাহৰ ফানি ধালিত কৰা জৰুৰী, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ 
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অৰ্থক মজিুত ভানৱ ধাৰণ কৰাৰ অৰ্থ এইনটানৱই। এই িানিই আল্লাহ 

তা‘আিাই বকনি: 

ٰۗ َوَمن ﴿ ِ َوُهَو ُُمِۡسٞن َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ ۥٓ إََِل ٱَّلله  [ ٥٥: لقمان]﴾ ٢٢يُۡسلِۡم وَۡجَهُه

“আৰু লি িযলক্ত একলেষ্ঠ আৰু লিশুদ্ধলচনত্ত আল্লাহৰ ওচৰত লেজনক সমপথণ 
কনৰ, লস ছিলেিা মজিুত ৰিী ধাৰণ কলৰনি”। [িুৰা িুকমাে, আয়াত: ২২] 

অৰ্থাৎ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহক ধাৰণ কৰা। ইয়াত আল্লাহ তা‘আিাই কলিমাৰ 

বসনত চৰীয়তৰ প্ৰলত আেুগতয প্ৰদােক চতথ কলৰনি, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ সমীপত 
আত্মসমপথণ কৰা।  

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ িানি এইনিাৰ চতথ জৰুৰী। কলিমাৰ উনিেয ছকলতয়াও 
েব্দ গণো আৰু িাকয মুখি কৰা েহয়। এনেকুৱা িহুনতা সাধাৰণ ছিাক আনি, 

িাৰ লভতৰত কলিমাৰ ছগানটই চতথ লিদযমাে আনি আৰু লস ছসয়া মজিুত ভানৱ 

ধাৰণ কলৰনি, লকন্তু িলদ তাক ছকাৱা হয়: গণো কৰা, ছতলতয়া লস চতথসমূহ 

ভািকক গণোও কলৰি ছোৱালৰি, আেহানত কলিমাৰ েব্দ মুখিকাৰী িহুনতা 

ছিাক আনি, লিনয় তীৰৰ দনৰ কলিমা উচ্চাৰণ কলৰিকি সক্ষ্ম, লকন্তু লসহঁতৰ 
িহুনতই কলিমা পলৰপন্থী িস্তুত লিপ্ত। এনতনক কলিমাৰ িানি ইল্ম আৰু আমি 

উভয় জৰুৰী, ছতলতয়ানহ িযলক্ত এজনে সতযলেষ্ঠ ভানৱ িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ িা 

তাওহীদৰ কলিমাৰ পলৰয়ািভুক্ত হ’ি, িাৰ তাওফীকদাতা আৰু সাহািযকাৰী 

সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআিা। আলম ছতওঁৰ ওচৰনতই প্ৰাৰ্থো কলৰনিাঁ ছি, 

ছতওঁ ছিে আমাক ছতওঁৰ তাওফীক দাে কনৰ, সকনিা ধৰণৰ প্ৰেংসা 

ছকৱিমাত্র ছতওঁৰ িানিই লেনিলদত। 
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িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ আৰু িক্তিয 

এই কৰ্াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ সনিথাত্তম, সিথনেষ্ঠ 

আৰু আটাইতকক পলৰপূণথ লিলকৰ, লিনটা আল্লাহৰ ওচৰত গ্ৰহণনিাগয ছহাৱাৰ 

িানি ছকৱি মুনখনৰ উচ্চাৰণ কৰানটানৱই িনৰ্ি েহয়, িৰং ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ 

আৰু ছমৌলিক লেক্ষ্া িািিায়ে কৰানটাও জৰুৰী, ছিনে লশ্বকথ প্ৰতযাখযাে কৰা, 

সকনিা ধৰণৰ ইিাদতৰ অলধকাৰ ছকৱি আল্লাহৰ িানি সািযি কৰা, কলিমাৰ 
সংলিি লিষয়ক দৃঢ়ভানৱ লিশ্বাস কৰা। এইদনৰ িান্দাই প্ৰকৃত মুিলিম আৰু 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ পলৰয়ািভুক্ত হয়। 

‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ৰ অৰ্থ, আল্লাহৰ িালহনৰ ছকানো িস্তু আৰু সত্তাই ইিাহ 

ছহাৱাৰ ছিাগযতা োৰানখ। ছতওঁৰ িালহনৰ সকনিা িস্তুৰ উপাসো পৰ্ভ্ৰিতা, 

ডাঙৰ অেযায় আৰু চূড়ান্ত পিথায়ৰ ছগামৰাহী। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ۥٓ إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلِقَيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدََعٓئِهِ ﴿ ِ َمن َله يَۡسَتِجيُب َِلُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ ِممه
َ
ۡم َوَمۡن أ
ۡعَداٗٓء َوََكنُواْ بِعَِباَدتِهِ  ٥َغَٰفِلُوَن 

َ
،  ٢: االحقاف]﴾ ٦ۡم َكَٰفِرِيَن ِإَوَذا ُحِِشَ ٱنلهاُس ََكنُواْ لَُهۡم أ

٣  ] 

“ছসই িযলক্ততকক অলধক পৰ্ভ্ৰি আৰু ছকাে হ’ি পানৰ, লিনয় আল্লাহৰ পলৰিনতথ 

এনেকুৱা সত্তাক আহ্বাে কনৰ, লিনয় লকয়ামত লদৱস বিনকও তাৰ আহ্বােৰ 

উত্তৰ লদি ছোৱানৰ? আৰু লসহঁত লেজৰ আহ্বাে সম্পনকথ উদাসীে। ছিলতয়া 

মােুহক একলত্রত কৰা হ’ি, ছতলতয়া এই উপাসযসমূহ লসহঁতৰ েত্ৰু হ’ি আৰু 
লসহঁনত লসহঁতক কৰা ইিাদত অস্বীকাৰ কলৰি”। [িুৰা আি-আহকাফ, আয়াত: 

৫-৬]  

আে এটা আয়াতত ছতওঁ বকনি, 



 

 

 
 38  

َ ُهَو ٱۡلَعِِلُّ ٱۡلكَ  ﴿ نه ٱَّلله
َ
ۦ ُهَو ٱۡلَبَِٰطُل َوأ نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ  ٦٢بُِۡي َذ

 [  ٣٥: احلج ]﴾ 

“আৰু এইনটা এই িানি ছি, লেশ্চয় আল্লানহই সতয আৰু ছতওঁৰ পলৰিনতথ িাক 
লসহঁনত আহ্বাে কনৰ, লেশ্চয় ছসয়া িালতি। লেশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহাে”। 
[িুৰা আি-হাজ, আয়াত: ৬২]  

আে িাইত ছতওঁ বকনি, 

َك َلُظۡلٌم َعِظيٞم  ﴿ ۡ ِ  [  ٨٦: لقمان]﴾  ١٣إِنه ٱلِشل

“লেশ্চয় লশ্বকথ বহনি আটাইতকক ডাঙৰ িুিুম”। [িুৰা িুকমাে, আয়াত: ১৩]  

আৰু বকনি, 

َٰلُِموَن ﴿ َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه  [  ٥٢٢: ابلقرة]﴾  ٢٥٤َوٱۡلَك

“আৰু কালফৰসকনিই িালিম”। [িুৰা আি-িাকাৰা, আয়াত: ২৫৪]  

িুিুমৰ অৰ্থ বহনি, ছকানো িস্তুক তাৰ উপিুক্ত িােত েৰখা। ইিাদতৰ উপিুক্ত 
হকদাৰ ছকৱি আল্লাহ তা‘আিা, ছসনয় ছতওঁক এলৰ গায়ৰুল্লাহক ইিাদত অপথে 

কৰা আটাইতকক ডাঙৰ িুিুম িা কুফুৰী। কাৰণ, গায়ৰুল্লাহক ইিাদত অপথে 

কলৰনিই ইিাদত সলিক িােৰ পৰা লিচুযত হয়, লিনটাতকক ডাঙৰ িুিুম িা 

অেযায় আে এনকা োই। 

ইয়াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ িুজা আৰু আয়ত্ত 

কৰা জৰুৰী। কাৰণ, সকনিা আলিনম একমত ছি, কলিমাৰ অৰ্থ িুজা আৰু 
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তাৰ দািীৰ ওপৰত আমি কৰা লিহীে ছকৱি ইয়াৰ উচ্চাৰনণ কানৰা িানি 

কিযাণ বি োলহি। ছিনে, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ِ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ﴿ َفََٰعَة إَِله َمن َشِهَد بِٱۡۡلَقل ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلشه ﴾ ٨٦َوََل َيۡملُِك ٱَّله
 [  ١٣: الزخرف]

“আৰু ছতওঁৰ িালহনৰ লসহঁনত লিসকিক আহ্বাে কনৰ লসহঁনত িুপালৰিৰ 
অলধকাৰী েহ’ি, লকন্তু লসহঁতৰ িালহনৰ লিসকনি জালে-শুলে সতয সাক্ষ্য লদনয়”। 
[িুৰা আি-িুখৰুফ, আয়াত: ৮৬]  

মুফালচ্ছৰসকিৰ মনত আয়াতৰ অৰ্থ: লিনয় িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ জালে-িুলজ 

অন্তৰৰ পৰা ইয়াৰ সাক্ষ্য লদি আৰু মুনখনৰ উচ্চাৰণ কলৰি ইয়াত তানৰই কৰ্া 

ছকাৱা বহনি। কাৰণ সাক্ষ্য প্ৰদাে কৰাৰ অৰ্থ বহনি, সাক্ষ্ীদাতাই তাৰ সাক্ষ্য 

সম্পনকথ পলৰপূণথ জ্ঞাত ৰ্কা, িলদ েজোকক সাক্ষ্য লদনয়, ছতনেহ’ছি এইনটা 
সাক্ষ্যই েহয়। এইদনৰ সাক্ষ্যই ৰ্ঘটোৰ সতযতা আৰু আমি দািী কনৰ। ইয়াৰ 
পৰা স্পি হয় ছি, কলিমাৰ জ্ঞাোজথেৰ িগনত িালহযক আমি আৰু অন্তৰৰ 

সতযতা জৰুৰী, ছতলতয়ানহ কলিমা উচ্চাৰণকাৰী িান্দাই খৃিােসকিৰ েীলতৰ 
পৰা পলৰত্রাণ পাি, কাৰণ খৃিােসকনি ইল্মলিহীে আমি কনৰ। এইদনৰ মুক্ত 
হ’ি ইয়াহূদীসকিৰ েীলতৰ পৰা, লিসকনি জো সনেও তাৰ ওপৰত আমি 
েকনৰ। আৰু কলিমাৰ প্ৰলত অন্তৰৰ সতযতা প্ৰকাে কলৰ মুোলফকসকিৰ 

তলৰকাৰ পৰা মুক্ত হ’ি, লিসকনি অন্তনৰনৰ কলিমা লিশ্বাস েকনৰ। ছতলতয়ানহ 
িান্দাই লিৰানত মুিাকীমৰ পলৰয়ািভুক্ত হ’ি, লিসকিৰ ওপৰত আল্লানহ 

লে‘আমত দাে কলৰনি আৰু লিসকি অলভেপ্ত িা পৰ্ভ্ৰিও েহয়। 
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সাৰাংে: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ তানকই উপকৃত কলৰি, লিনয় জানে ছি, কলিমাই 

লক প্ৰমাণ কনৰ আৰু লক প্ৰতযাখযাে কনৰ আৰু ছসয়া মনে-প্ৰানণ লিশ্বাস কনৰ 

িগনত তাৰ ওপৰত আমি কনৰ; আেহানত লিনয় অন্তৰৰ লিশ্বাস িযতীত কলিমা 

পাি কনৰ আৰু তাৰ ওপৰত আমি কনৰ লস মুোলফক। আৰু লিনয় কলিমা 
উচ্চাৰণ কনৰ লকন্তু ইয়াৰ পলৰপন্থী িস্তু লশ্বকথত লিপ্ত হয় লস কালফৰ। এইদনৰ 
ছকানোিাই িলদ কলিমা উচ্চাৰণ কলৰ মুৰতাদ হয়, িা ইয়াৰ অৱেয জৰুৰী 

ছকানো লিষয় িা দািী অস্বীকাৰ কনৰ, ছসই িযলক্তনকা কলিমাই উপকৃত েকলৰি, 
িলদও লস কলিমা ছহজাৰ িাৰ উচ্চাৰণ েকৰক লকয়। এইদনৰ ছকানোিাই িলদ 
কলিমাৰ সাক্ষ্য প্ৰদাে কলৰ ছকানো ধৰণৰ ইিাদত গায়ৰুল্লাক প্ৰদাে কনৰ। 

ছিনে, দুআ, জনিহ, মান্নত, ফলৰয়াদ, তাৱাকু্কি, প্ৰতযািতথে, আো, ভয়, মুহাব্বত 

আৰু এই জাতীয় অেযােয ইিাদত, লিনিাৰ আল্লাহৰ িালহনৰ আে কানৰা িানি 

প্ৰনিাজয েহয়, তানৰ এটাও িলদ আল্লাহৰ িালহনৰ আে কানৰা িানি প্ৰদাে কনৰ, 

ছতনন্ত লস হ’ি আল্লাহৰ িগত লশ্বকথকাৰী মুশ্বলৰক, িলদও লস মুনখনৰ িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহ উচ্চাৰণ কনৰ। কাৰণ, লস কলিমাৰ দািী তাওহীদ আৰু ইখিািৰ 

ওপৰত আমি কৰা োই, লিনটা কলিমাৰ মূি আৰু ছমৌলিক লেক্ষ্া।33 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ: এক ইিাহৰ িালহনৰ সতয ছকানো মা‘িুদ োই, ছতও ঁ

একক ছতওঁৰ ছকানো অংেীদাৰ োই। অলভধাে লহচানপ ইিাহ অৰ্থাৎ: মা‘িুদ। 

আৰু িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ আল্লাহৰ িালহনৰ সতয ছকানো মা‘িুদ োই। 

ছিনে, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি: 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ﴿
َ
ٓ أ نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إَِله نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
: االنبياء]﴾ ٢٥َوَمآ أ

٥٢  ] 

                                           
33 চাওঁক: ‘তাইলিৰুি আিীলিি হামীদ’: (পৃ. ৭৮) 
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“আৰু ছতামাৰ পূনিথ লি ৰািুি আলম পলিয়াইনিা, ছতওঁৰ প্ৰলতও আলম এই ওহী 

োলিি কলৰনিা ছি, ‘ছমাৰ িালহনৰ আে ছকানো (সতয) ইিাহ োই। এনতনক 
ছতামানিানক ছকৱি ছমানৰই ইিাদত কৰা”। [িুৰা আি-আলিয়া, আয়াত: ২৫]  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

ةٖ ﴿ مه
ُ
ِ أ

َُٰغوَتَۖ َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُكل َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
 [  ٦٣: انلحل]﴾ ٣٦رهُسوَلا أ

“আৰু আলম লেশ্চয় প্ৰনতযক জালতনতই এনকাজেকক ৰািুি ছপ্ৰৰণ কলৰনিা ছি, 
ছতামানিানক আল্লাহৰ ইিাদত কৰা আৰু তাগুতক পলৰহাৰ কৰা”। [িুৰা আে-

োহি, আয়াত: ৩৬]  

ইয়াৰ পৰা স্পি হ’ি ছি, ইিাহ অৰ্থাৎ মা‘িুদ, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ অৰ্থাৎ, 

একলেষ্ঠভানৱ সকনিা ইিাদত আল্লাহনকই অপথে কৰা আৰু তাগুতৰ ইিাদত 
প্ৰতযাখযাে কৰা। এই িানিই েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম ছিলতয়া মক্কাৰ 

কালফসকিক বকলিি, ছতামানিানক ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ছকাৱা, ছতলতয়া 

লসহঁনত বকলিি: 

ٌء ُعَجاٞب ﴿ اَۖ إِنه َهََٰذا لَََشۡ َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحدا
َ
 [  ٢: ص ]﴾ ٥أ

“লস সকনিা উপাসযক এজে উপাসয িোই বিনি ছেলক? লেশ্চয় এয়া এক 
আশ্চিথ লিষয়”। [িুৰা চাদ, আয়াত: ৫] 

এইদনৰ হূদ আিাইলহচ িািামৰ সম্প্ৰদানয় লসহঁতৰ েিীক বকলিি, ছিলতয়া ছতওঁ 

বকলিি: ছতামানিানক ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ ছকাৱা: 

َ وَۡحَدهُۥ َونََذَر َما ََكَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا ﴿ ِجۡئتََنا نِلَۡعُبَد ٱَّلله
َ
 [  ٣٩: االعراف]﴾ ٧٠قَالُٓواْ أ
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“লসহঁনত ক’ছি, ‘তুলম আমাৰ ওচৰত এই িানি আলহিা ছেলক ছি, আলম এক 

আল্লাহৰ ইিাদত কলৰম আৰু আমাৰ লপতৃপুৰুষসকনি িাৰ ইিাদত কলৰলিি 

ছসইনিাৰক তযাগ কলৰম”? [িুৰা আি-আ‘ৰাফ, আয়াত: ৭০] 

েিীসকনি ছিলতয়াই লেজ সম্প্ৰদায়ক িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ দাৱাত লদনি, 

ছতলতয়াই ছতওঁনিাকৰ সম্প্ৰদানয় এইনিাৰ উত্তৰ লদনি। কাৰণ, লসহঁনত কলিমাৰ 

অৰ্থ জালেলিি, আল্লাহৰ িালহনৰ সকনিা সত্তাৰ উপাসো তযাগ কৰা, লিজে 
ইিাদতৰ হকদাৰ ছতওঁৰ িানিই সকনিা ধৰণৰ ইিাদত সািযি কৰা। এনতনক, 
িা-ইিা-হা ইল্লাল্লানহ দুটা অৰ্থক অন্তভূথক্ত কনৰ: অস্বীকাৰ কৰা আৰু সািযি 

কৰা, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ িালহনৰ সকনিা ইিাহৰ ইিাদত অস্বীকাৰ কৰা। এনতনক 

আল্লাহৰ িালহনৰ লিনিাৰ লফলৰিা আৰু েিী আনি (আেৰ কৰ্ানতা িানদই) 

লসহঁনতও ছকানো ইিাহ েহয়, ছকানো ধৰণৰ ইিাদতত ছতওঁনিাকৰ অলধকাৰ 

োই। আৰু লদ্বতীনটা বহনি, আল্লাহৰ িানি সকনিা ধৰণৰ ইিাদত সািযি কৰা, 

অৰ্থাৎ িান্দাই আল্লাহৰ িালহনৰ আে কানৰা িগত িুক্ত েহ’ি, ছতওঁৰ িালহনৰ 
আে ছকানো িস্তুৰ প্ৰলত একলেষ্ঠভানৱ মনোনিাগী েহ’ি। এইনটানৱই অন্তৰৰ 
মনোনিাগ, ছকানো িস্তু িা সত্তাৰ প্ৰলত এই জাতীয় মনোনিাগৰ পৰা িান্দাই 

ইিাদত উৎসগথত প্ৰিুব্ধ হয়, ছিনে দুআ, জনিহ আৰু মান্নত ইতযালদ। 

ছকাৰআেুি কাৰীমৰ িহু িাইত িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ, দািী আৰু উনিেয 

স্পিভানৱ িণথো কৰা বহনি। ছিনে, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيُم ﴿  [  ٨٣٦: ابلقرة]﴾ ١٦٣ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِلَٰهٞ َوَِٰحٞدَۖ َله

“আৰু ছতামানিাকৰ ইিাহ এজে ইিাহ। ছতওঁৰ িালহনৰ আে ছকানো সতয 
ইিাহ োই। ছতওঁ অলত দয়াময়, পৰম দয়ািু”। [িুৰা আি-িাকাৰা, আয়াত: 

১৬৩]  
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আে িাইত ছতওঁ বকনি, 

ِيَن ُحَنَفآَء َوَمآ ﴿ َ ُُمۡلِِصَي َِلُ ٱدلل ِمُرٓواْ إَِله َِلَۡعُبُدواْ ٱَّلله
ُ
 [  ٢: ابلينة]﴾ ٥أ

“আৰু লসহঁতক ছকৱি এই লেনদথে লদয়া বহলিি ছি, লসহঁনত ছিে আল্লাহৰ 
ইিাদত কনৰ আৰু ছতওঁৰ িানিই দ্বীেক একলেষ্ঠ কনৰ”। [িুৰা আি-

িাইলয়যোহ, আয়াত: ৫]  

আে িাইত ছতওঁ বকনি, 

ا َتۡعُبُدوَن ﴿ ِمه ۦٓ إِنهِِن بََرآءٞ مل بِيهِ َوقَۡوِمهِ
َ
َٰهِيُم ِۡل ۥ َسَيۡهِديِن  ٢٦ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡر ِي َفَطَرِِن فَإِنهُه  ٢٧إَِله ٱَّله

 [  ٥١،  ٥٣: الزخرف]﴾ ٢٨وََجَعلََها ََكَِمَۢة بَاقَِيٗة ِِف َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم يَۡرِجُعوَن 

“আৰু স্মৰণ কৰা, ছিলতয়া ইব্ৰাহীনম লেজ লপতৃ আৰু ছতওঁৰ সম্প্ৰদায়ক 

বকলিি, ‘ছতামানিানক লিনিাৰৰ ইিাদত কৰা, লেশ্চয় মই লসহঁতৰ পৰা 

সম্পকথমুক্ত। লকন্তু (নতওঁৰ িালহনৰ) লিজনে ছমাক সৃলি কলৰনি। এনতনক লেশ্চয় 

ছতওঁ ছমাক েীনেই লহদায়ত লদি। আৰু ইয়াক ছতওঁ পৰিতথী ছিাকসকিৰ 

মাজত এক লচৰন্তে িাণী লহচানপ ৰালখ গ’ি, িানত লসহঁনত প্ৰতযািতথে কলৰি 
পানৰ”। [িুৰা আি-িুখৰুফ, আয়াত: ২৮]  

িুৰা ইয়ািীেত এজে মুলমে িযলক্তৰ কৰ্া উদৃ্ধত কলৰ আল্লাহ তাআিাই বকনি, 

ِي َفَطَرِِن ِإَوََلۡهِ تُۡرَجُعوَن َوَما َِلَ ََلٓ ﴿ ۡعُبُد ٱَّله
َ
ُِذ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهةا إِن يُرِۡدِن ٱلرهۡحَمَُٰن  ٢٢ أ َّته

َ
َءأ

ِ َشَفََٰعُتُهۡم َشۡي  ٖ َله ُتۡغِن َعِنل بٍِي  ٢٣ا َوََل يُنقُِذوِن بُِۡضل ٓ إِٗذا لهِِف َضَلَٰٖل مُّ  [  ٥٢،  ٥٥: يس]﴾ ٢٤إِّنلِ

“আৰু মই লকয় ছতওঁৰ ইিাদত েকলৰম লিজনে ছমাক সৃলি কলৰনি? আৰু 

ছতওঁৰ ওচৰনতই ছতামানিাকক উভতাই ছিাৱা হ’ি। মই ছতওঁৰ পলৰিনতথ অেয 

ইিাহ গ্ৰহণ কলৰম ছেলক? িলদ ৰহমানে ছমাৰ ছকানো ক্ষ্লত কৰাৰ ইচ্ছা কনৰ, 
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ছতনেহ’ছি লসহঁতৰ িুপালৰি ছমাৰ ছকানো কামত োলহি আৰু লসহঁনত ছমাক 
উদ্ধানৰা কলৰি ছোৱালৰি। এছেকুৱা হ’ছি লেশ্চয় মই স্পি লিভ্ৰালন্তত পলতত 

হম”। [িুৰা ইয়ািীে, আয়াত: ২২-২৪]  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

ِيَن ﴿ ُ ٱدلل َ ُُمۡلِٗصا ِله ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َل ٱلُۡمۡسلِِمَي  ١١قُۡل إِّنلِ وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت ِۡل

ُ
قُۡل  ١٢َوأ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت 
َ
ٓ أ ِ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم إِّنلِ ۥ دِيِِن  ١٣َرّبل ُ ۡعُبُد ُُمۡلِٗصا ِله

َ
َ أ : الزمر]﴾ ١٤قُِل ٱَّلله

٨٢،  ٨٨  ] 

“ছকাৱা, লেশ্চয় ছমাক লেনদথে লদয়া বহনি মই ছিে আল্লাহৰ ইিাদত কনৰা 
ছতওঁৰ িানিই আেুগতযক একলেষ্ঠ কনৰা। ছমাক আৰু লেনদথে লদয়া বহনি ছি, 

মনয়ই ছিে প্ৰৰ্ম মুিলিম হওঁ। ছকাৱা, মই িলদ ছমাৰ ৰিৰ অিাধয হওঁ ছতনন্ত 
মই এক মহা-লদৱসৰ োলিৰ আেংকা কনৰা। ছকাৱা, ছমাৰ আেুগতয একলেষ্ঠ 

কলৰ মই ছকৱি আল্লাহনৰই ইিাদত কনৰা”। [িুৰা আি-িুমাৰ, আয়াত: ১১-১৪]  

লফৰ‘আউেৰ পলৰয়ািৰ মুলমে িযলক্তৰ কৰ্া উদৃ্ধত কলৰ আল্লাহ তাআিাই বকনি, 

دۡ ﴿
َ
ََٰقۡوِم َما َِلٓ أ ۡۡشَِك بِهِۦ  ٤١ُعوُكۡم إََِل ٱنلهَجوَٰةِ َوتَۡدُعونَِِنٓ إََِل ٱنلهارِ َوَي

ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَِِن ِۡل

َٰرِ  ۡدُعوُكۡم إََِل ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَغفه
َ
نَا۠ أ

َ
َما تَۡدُعونَِِنٓ إََِلۡهِ لَۡيَس َِلُۥ  ٤٢َما لَۡيَس َِل بِهِۦ ِعۡلٞم َوأ نه

َ
ََل َجَرَم أ

 ٞ ۡصَحَُٰب ٱنلهارِ  َدۡعَوة
َ
نه ٱلُۡمۡۡسِفَِي ُهۡم أ

َ
ِ َوأ ٓ إََِل ٱَّلله نَا نه َمَرده

َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ﴾ ٤٣ِِف ٱدلُّ

 [  ٢٦،  ٢٨: اغفر]

“ছহ ছমাৰ সম্প্ৰদায়! মই এইনটা লক ছদলখ আনিা ছি, মই ছতামানিাকক মুলক্তৰ 

লপনে মালত আনিা আৰু ছতামানিানক ছমাক জুইৰ ফানি মালত আিা! 

ছতামানিানক ছমাক মালত আিা িানত মই আল্লাহৰ িগত কুফুৰী কনৰা আৰু 
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ছতওঁৰ িগত অংেী িাপে কনৰা, লি লিষনয় ছমাৰ ছকানো জ্ঞাে োই, আৰু মই 
ছতামানিাকক মালতনিা মহা-পৰাক্ৰমোিী পৰম ক্ষ্মােীিৰ লপনে। এই লিষনয় 
ছকানো সনন্দহ োই ছি, িাৰ লপনে ছতামানিানক ছমাক মালত আিা, লস পৃলৰ্ৱী িা 

আলখৰাতত কানৰা আহ্বােৰ ছিাগয েহয়। কাৰণ আমাৰ প্ৰতযািতথে হ’ি 
আল্লাহৰ লপনে আৰু লেশ্চয় সীমািংৰ্ঘেকাৰীসকি হ’ি জুইৰ িালসন্দা”। [িুৰা 
গালফৰ, আয়াত: ৪১-৪৩]  

এই ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰদােকাৰী আয়াত িহুনতা আনি, িাৰ পৰা িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ স্পি হয়, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ িালহনৰ সকনিা িুপালৰিকাৰী আৰু 

অংেীদাৰসকিৰ ইিাদত তযাগ কৰা, একমাত্র আল্লাহনকই সকনিা প্ৰকাৰৰ 
ইিাদত অপথে কৰা। এইনটানৱই বহনি লহদায়ত আৰু সতয দ্বীে, লিনটা প্ৰদাে 

কলৰ আল্লানহ ৰািুিসকিক ছপ্ৰৰণ কলৰলিি আৰু লকতাি অৱতীণথ কলৰনি। 

আৰু লিসকনি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ োজালে আৰু তাৰ দািী ছমাতালিক 

আমি েকলৰ ছকৱি ছমৌলখকভানৱ কলিমা উচ্চাৰণ কনৰ, িৰং ছকলতয়ািা 

গায়ৰুল্লাহক লকিুমাে ইিাদত অপথে কনৰ। ছিনে, দুআ, ভয়, জনিহ, মান্নত 

আৰু অেযােয ইিাদত, কলিমাৰ এই জাতীয় উচ্চাৰণ লসহঁতক িা-ইিা-হা 

ইল্লাল্লাহৰ পলৰয়ািভুক্ত েকলৰি আৰু লকয়ামতৰ লদো লসহঁনত আল্লাহৰ োলিৰ 

পৰা মুলক্ত োপাি।34 

এনতনক, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ অৰ্থহীে ছকানো োম েহয় অৰ্িা িািৱতাহীে 

ছকানো কৰ্া েহয় োইিা এনে ছকানো িাকযও েহয়, লিনটাৰ সুলেলদথি ছকানো 
লিষয়িস্তু োই, ছিনেকক লকিুমাে ছিানক ধাৰণা কনৰ। লসহঁতৰ ধাৰণা বহনি, 
কলিমাৰ মূি উনিেয মুনখনৰ উচ্চাৰণ কৰা, অন্তৰত তাৰ লিশ্বাস ৰ্কা জৰুৰী 

                                           
34 চাওঁক: ‘তাইিীৰুি আিীলিি হামীদ’: (পৃ. ১৪০) 
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েহয় অৰ্িা ছকৱি উচ্চাৰণ কৰানটানৱই িনৰ্ি, তাৰ েীলত আৰু অৰ্থ িািিায়ে 

কৰা জৰুৰী েহয়। লসহঁতৰ ধাৰণা সলিক েহয়, এইনটা ছকলতয়াও কলিমাৰ 

প্ৰকৃলত েহয়, িৰং এই কলিমা মহাে অৰ্থৰ ধাৰক, িৰ ডাঙৰ অৰ্থপূণথ িাকয, 

লিনটা সকনিা িাকযৰ অৰ্থতকক ডাঙৰ। 

উক্ত আনিাচোৰ সাৰাংে: আল্লাহৰ িালহনৰ সকনিা িস্তুৰ ইিাদতৰ পৰা মুক্ত 

ছহাৱা আৰু আেুগতয, লিেয়, আো, প্ৰতযাো, মনোনিাগ, তাৱাকু্কি, দুআ আৰু 

প্ৰাৰ্থোসহ আল্লাহৰ প্ৰলত মনোলেনিে কৰা, এনতনক িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ 

ধাৰক আল্লাহৰ িালহনৰ আে কানৰা ওচৰত প্ৰাৰ্থো েকনৰ, ফলৰয়াদও েকনৰ, 

ছতওঁৰ িালহনৰ কানৰা ওপৰত তাৱাকু্কি েকনৰ, কানৰা ওচৰত আো েকনৰ, 

কানৰা িানি জনিহ েকনৰ িগনত ছতওঁৰ িালহনৰ কানৰািাক ছকানো ধৰণৰ 

ইিাদত উৎসগথও েকনৰ, িৰং আল্লাহৰ িালহনৰ লিসকিৰ ইিাদত কৰা হয়, 

লসহঁত আটাইনক অস্বীকাৰ কনৰ আৰু একমাত্র আল্লাহৰ লপনে প্ৰতযপথণ কনৰ। 

িক্ষ্য কৰক! িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ লকমাে মহাে, লকমাে স্পি, লকমাে 

দ্বযৰ্থহীে, লকন্তু আল্লাহ তাআিাৰ তাওফীকৰ িালহনৰ ছসয়া অজথে কৰা সম্ভৱ 

েহয়। একমাত্র ছতনৱঁই তাওফীকদাতা। 

িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ সাক্ষ্ী ভঙ্গকাৰী কাৰণসমূহ 

আলম িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ অৰ্থ জালেনিা, লিনটা িান্দাৰ লভতৰত অৱেযই ৰ্কা 

জৰুৰী, ছতলতয়ানহ আল্লাহৰ ওচৰত এই কলিমা গ্ৰহণনিাগয হ’ি। কলিমাৰ 

এইনিাৰ অৰ্থ আৰু চতথ িৰ গুৰুত্বপূণথ, লিনিাৰ পািে কৰা প্ৰনতযক মুিলিমৰ 
িানি অলতকক জৰুৰী। কলিমা প্ৰসঙ্গত আৰু এটা লিষয় গুৰুত্বৰ বসনত জো 

জৰুৰী, লিনটা কলিমা পলৰপন্থী িা ইিিাম ভঙ্গকাৰী লিষয় লহচানপ পলৰলচত, 

ছতলতয়ানহ কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািী সম্পনকথ সতকথ আৰু সনচতেতা িৃলদ্ধ পাি। 
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কাৰণ, আল্লাহ তা‘আিাই ছতওঁৰ লকতািত মুলমেসকিৰ পৰ্, (লিসকনি 

কলিমাৰ অৰ্থ আৰু দািীক িািিায়ে কলৰনি) স্পি কলৰনি। আনকৌ লসহঁতৰ 

পৰ্ও স্পি কলৰনি, লিসকনি তাৰ লিনৰালধতা কলৰনি। তাৰ লপিত জোই লদনি 

লসহঁতৰ পলৰণলত আৰু ইহতঁনৰা পলৰণলত, লসহঁতৰ আমি আৰু ইহঁতনৰা 

আমি। িগনত িণথো কলৰনি ছসইসমূহ উপকৰণ, লি কাৰনণ লসহঁনত 

ছসৌভাগযিাে বহনি, আৰু ইহঁত বহনি হতভগা। আল্লাহ তা‘আিাই ছতওঁৰ 

লকতািত দুনয়াটা পনৰ্ই স্পি কলৰনি, ছিনে ছতওঁ বকনি, 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبَِي َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمَي ﴿ ِ  [  ٢٢: االنعام]﴾ ٥٥َوَكَذَٰلَِك ُنَفصل

“এইদনৰই আলম আয়াতসমূহ লিিালৰত িণথো কনৰা। আৰু িানত 

অপৰাধীসকিৰ পৰ্ স্পি বহ িায়”। [িুৰা আি-আে‘আম, আয়াত: ৫৫]  

আে িাইত ছতওঁ বকনি, 

َٰ َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنَۢ ﴿ ِۦ َما تََوَّله ِ َ َِلُ ٱلُۡهَدىَٰ َوَيتهبِۡع َغۡۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوِلل َبۡعِد َما تَبَيه
ا   [  ٨٨٢: النساء ]﴾ ١١٥َونُۡصلِهِۦ َجَهنهَمَۖ َوَسآَءۡت َمِصۡيا

“আৰু লিনয় লহদায়ত প্ৰকাে ছপাৱাৰ লপিনতা ৰািুিৰ লিৰুদ্ধাচৰণ কনৰ, আৰু 

মুলমেসকিৰ পৰ্ৰ লিপৰীত পৰ্ অেুসৰণ কনৰ, আলম তাক ছসই লপনে উভতাই 
বি িাম লি ফানি লস উভলত িায় আৰু তাক প্ৰনৱে কৰাম জাহান্নামত। আৰু 

আিাস লহচানপ ই িৰ লেকৃি িাে”। [িুৰা আে-লেিা, আয়াত: ১১৫] 

পাপীষ্ঠসকিৰ পৰ্ লিনয় োজানে, িাৰ ওচৰত লসহঁতৰ পৰ্ স্পি েহয়, ছিলি 
সম্ভৱ লস লসহঁতৰ ছগামৰালহত পলতত হ’ি। এই িানিই আলমৰুি মুলমেীে ওমৰ 

ইিেুি খাত্তাি ৰালদয়াল্লাহু আেহুনৱ বকনি,  
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 «إنما تنقض عرى اإلسالم عروة عروة، إذا نشْ ِف اإلسالم من لم يعرف اْلاهلية»

“ইিিামৰ এনকা এনকাটা ৰিী ছতলতয়া লিলচ্ছন্ন হ’ি, ছিলতয়া ইিিামৰ লভতৰত 

লসহঁতৰ জন্ম হ’ি, লিসকনি জানহলিয়াত লক িস্তু ছসয়া োজালেি”।  

ছকাৰআে আৰু িুন্নাহত িহুনতা আয়াত আৰু হাদীি আনি, লিনিানৰ কলিেভানৱ 

সতকথ কলৰনি মুৰতাদ িা ইিিামৰ পৰা লিলচ্ছন্ন ছহাৱাৰ কমথকাণ্ডক, সকনিা 
প্ৰকাৰৰ লশ্বকথ আৰু তাওহীদৰ কলিমা ভঙ্গকাৰী উপকৰণৰ পৰা। আহনি 

ইল্মসকনি লফকাহৰ লকতািত মুৰতাদ অধযায়ত বকনি: মুিলিম িযলক্তনয় িলদ 

ঈমাে ভঙ্গকাৰী এটা িা ছগানটই ছকইটা িস্তুনত লিপ্ত হয়, ছতনন্ত লস দ্বীেৰ পৰা 
িালহৰ বহ িাি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ উচ্চাৰনণ তাক ছকানো উপকাৰ েকলৰি। 
কাৰণ, এই কলিমা, লিনটা সনিথাত্তম আৰু সিথনেষ্ঠ লিলকৰ, িযলক্ত এজেক 

ছতলতয়া উপকাৰ কলৰি, ছিলতয়া লস তাৰ চতথসমূহ িািিায়ে কলৰি আৰু তাৰ 

ভঙ্গকাৰী লিষয়ৰ পৰা আঁতৰত ৰ্ালকি। 

ইয়াত ছকানো সনন্দহ োই ছি, িলদ কলিমা ভঙ্গকাৰী লিষয়নিাৰ জোৰ উনিেয 

হয় এইনিাৰ অলেিৰ পৰা িালচ ৰ্কা আৰু ইয়াৰ মুলিিতৰ পৰা সুৰক্ষ্া িাভ 
কৰা ছতনন্ত ইয়াৰ কিযাণ িহুত। প্ৰকৃতনত লশ্বকথ, কুফৰ, িালতি আৰু তাৰ 

তলৰকাসমূহ লিনয় জানে, তাৰ িানি ছসইনিাৰৰ পৰা সতকথ ৰ্কা আৰু আেক 

সতকথ কৰা সহজ হয়, ছকানোমনতই লস লেজৰ ঈমাে ক্ষ্লতগ্ৰি কৰাৰ সুনিাগ 

চয়তােক লেলদনয়, িৰং সতযৰ প্ৰলত ঈমাে আৰু মুহাব্বত িৃলদ্ধ হয়, ভঙ্গকাৰী 

িস্তুৰ প্ৰলত লিনদ্বষ আৰু ৰৃ্ঘণা তীব্ৰ হয়। ইয়াৰ িালহনৰ আৰু িহুনতা উপকাৰ 

অজথে হয়, লিনিাৰ আল্লাহৰ িালহনৰ আে ছকানেও োজানে। 

আল্লানহ লিচানৰ সতয পৰ্ স্পি হওঁক, িানত ছসইনটা পিন্দকাৰীসকনি পিন্দ 

কনৰ আৰু তাৰ অেুসাৰী হয়। আেহানত ছতওঁ লিচানৰ িালতি পৰ্ও স্পি 
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হওঁক, িানত ছসইনটাক ৰৃ্ঘণাকাৰীসকনি ৰৃ্ঘণা কনৰ আৰু তাৰ পৰা লিৰত ৰ্ানক। 

কিযাণৰ পৰ্ জো আৰু ছসয়া িািিায়ে কৰা ছিনেকক জৰুৰী, ছতনেকক জৰুৰী 

ছিয়া পৰ্ জো আৰু তাৰ পৰা লিৰত ৰ্কা। ইমাম িুখাৰী আৰু মুিলিম 

ৰালহমাহুল্লানহ িণথো কলৰনি, হুিাইফাহ ৰালদয়াল্লাহু ‘আেহুনৱ বকনি, 

িাহািীসকনি ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামক কিযাণ সম্পনকথ সুলধলিি, 

লকন্তু মই প্ৰশ্ন কলৰলিনিা অকিযাণ সম্পনকথ, এই ভয়ত ছি, িানত ই ছমাক 

সংক্ৰলমত কলৰি ছোৱানৰ”।35  

এই িানিই ছকাৱা হয়: 

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

“মই ছিয়া সম্পনকথ পলৰলচত ছিয়াৰ িানি েহয়, িৰং তাৰ পৰা িালচ ৰ্ালকিকি, 

আৰু লিসকি মােুনহ ছিয়া লচলে োপায়, লসহঁনতই তাত পলতত হয়”। 

কলিমাৰ পলৰপন্থী লিষয় জোৰ অৱিা ছিলতয়া এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব 

ছিলতয়া ইমাে ছিলি, ছতলতয়া প্ৰনতযক মুিলিমৰ ওপৰত ওৱালজি এই কলিমা 

লিেিকাৰী িস্তুনিাৰ আত্মি কৰা, িানত তাৰ পৰা িালচ ৰ্কা সম্ভৱ হয়।  

ছকইিাটাও কাৰণত কলিমা ভঙ্গ হয়, িাৰ িণথো পূনিথ অলতিালহত বহনি, লকন্তু 

এইনিাৰ ভঙ্গকাৰীৰ পৰা আৰু ভয়ঙ্কৰ কাৰণ বহনি দহটা, লিনিাৰ আহনি 

ইল্মসকনি িণথো কলৰনি।36 তিত সংলক্ষ্প্তভানৱ ছসয়া উনল্লখ কৰা হ’ি, িানত 

তাৰ পৰা লেৰাপদ ৰ্কা আৰু আেক লেৰাপদ ৰখা সম্ভৱ হয়। 

                                           
35  িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৩৬০৬; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ১৮৪৭ 
36 চাওঁক: দুৰাৰুচ িালেয়যাহ লফি আজলৱিালতে োজলদয়যাহ: (২/২৩২) 
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প্ৰৰ্ম কাৰণ: ইিাদতৰ ছক্ষ্ত্রত আল্লাহৰ িগত আেক অংেীদাৰ িাপে কৰা 

ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। ছিনে, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

﴿  َۚ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ ن يُِۡشَ
َ
َ ََل َيۡغِفُر أ  [  ٨٨٣: النساء ]﴾ ١١٦إِنه ٱَّلله

“লেশ্চয় আল্লানহ ছতওঁৰ িগত অংেীদাৰ িাপে কৰাক ছকলতয়াও ক্ষ্মা েকনৰ 
আৰু ইয়াৰ িালহনৰ ছতওঁ লিনটা ইচ্ছা ক্ষ্মা কলৰ লদনয়”। [িুৰা আে-লেিা, 

আয়াত: ১১৬]  

আে িাইত আল্লাহ তাআিাই বকনি, 

﴿ َۖ َُٰه ٱنلهاُر َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنهَة َوَمأ َم ٱَّلله ِ َفَقۡد َحره ۥ َمن يُِۡشِۡك بِٱَّلله نَصارٖ إِنهُه

َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ ﴾ ٧٢َوَما لِلظه

 [  ٢٥: دةاملائ]

“লেশ্চয় লিনয় আল্লাহৰ িগত অংেীদাৰ িাপে কনৰ, তাৰ ওপৰত আল্লানহ 
জান্নাত হাৰাম কলৰ লদনি আৰু তাৰ লিকো জাহান্নাম। আৰু িালিমসকিৰ 

িানি ছকানো সহায়কাৰী োই”। [িুৰা আি-মালয়দা, আয়াত: ৭২]  

লকিুমাে লশ্বকথীয়া ইিাদত, ছিনে মৃত িযলক্তৰ ওচৰত দুআ কৰা, লসহঁতৰ ওচৰত 

ফলৰয়াদ কৰা, লকিা লিচৰা আৰু লসহঁতৰ িানি মান্নত ও জনিহ কৰা ইতযালদ। 

লদ্বতীয় কাৰণ: আল্লাহ আৰু িান্দাৰ মাজত মধযিতাকাৰী লেধথাৰণ কৰা, লসহঁতক 

আহ্বাে কৰা, লসহঁতৰ ওচৰত িুপালৰি তিি কৰা আৰু লসহঁতৰ ওপৰত 
তাৱাকু্কি কৰা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

﴿ َِۚ ُؤنَا ِعنَد ٱَّلله ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ ِ َما ََل يَُۡضُُّهۡم َوََل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَٰٓ قُۡل َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ِ ُتَنبل

َ
ِض ِِۚۚ سُ أ

َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل َمََٰو َ بَِما ََل َيۡعلَُم ِِف ٱلسه ا يُِۡشُِكوَن وَن ٱَّلله ﴾ ١٨ۡبَحََٰنُهۥ َوتََعََِٰلَٰ َعمه

 [  ٨١: يونس ]
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“আৰু লসহঁনত আল্লাহৰ িালহনৰ এনে িস্তুৰ ইিাদত কনৰ, লিনয় লসহঁতৰ ক্ষ্লতও 

কলৰি ছোৱানৰ আৰু উপকানৰা কলৰি ছোৱানৰ। আৰু লসহঁনত কয়, ‘এওঁনিাক 
আল্লাহৰ ওচৰত আমাৰ িুপালৰিকাৰী’। ছকাৱা, ‘ছতামানিানক আল্লাহক 

আকােসমূহ আৰু পৃলৰ্ৱীত ৰ্কা এনে ছকানো লিষনয় সংিাদ লদয়া ছেলক লিনটা 

ছতওঁ অৱগত েহয়’? ছতওঁ পলৱত্র আৰু লসহঁনত লি অংেীদাৰ িাপে কনৰ, তাৰ 
পৰা ছতওঁ িহু ঊধ্বথত”। [িুৰা ইউেুি, আয়াত: ১৮]  

তৃতীয় কাৰণ: মুশ্বলৰকসকিক কালফৰ িুলি গণয েকৰা আৰু লসহঁতৰ কুফুৰী 

সম্পনকথ সনন্দহ ছপাষণ কৰা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ।  

চতুৰ্থ কাৰণ: েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ আদেথৰ িালহনৰ আে কানৰা 

আদেথক পলৰপূণথ িুলি লিশ্বাস কৰা অৰ্িা েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ 

ফয়চািাতকক আে কানৰা ফয়চািা উত্তম িুলি ভৱা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ, লিসকনি 

তাগুতৰ ফয়চািাক প্ৰাধােয লদনয় লসহঁনত এই ছেণীভুক্ত। 

পঞ্চম কাৰণ: েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বি অহা দ্বীেৰ ছকানো লিধােক 

অপিন্দ কৰা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ, িলদও লস তাৰ ওপৰত আমি কনৰ। আল্লাহ 

তা‘আিাই বকনি, 

ۡعَمَٰلَُهۡم ﴿
َ
ۡحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ  [  ٩: ُممد ]﴾ ٩َذ

“ছসয়া এই িানি ছি, আল্লানহ লি অৱতীণথ কলৰনি লসহঁনত ছসয়া অপিন্দ কনৰ, 
এনতনক ছতওঁ লসহঁতৰ আমিসমূহ লিেি কলৰ লদনি”। [িুৰা মুহাম্মদ, আয়াত: 

৯]  
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ষষ্ঠ কাৰণ: ৰািুিুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বি অহা দ্বীেৰ ছকানো 

লিধাে অৰ্িা তাত প্ৰমালণত ছিাৱাি িা োলি বি িযঙ্গ কৰা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। 

আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

ۦ ُكنُتۡم تَسۡ ﴿ ۦ َورَُسوِِلِ َٰتِهِ ِ َوَءاَي بِٱَّلله
َ
تۡلَُهۡم ََلَُقولُنه إِنهَما ُكنها ََنُو ُۚ َونَلَۡعُبَۚ قُۡل أ

َ
َتۡهزُِءوَن َولَئِن َسأ

 [  66: اتلوبة ]﴾ ٦٦َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡمَۚ  ََل َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم ٦٥

“আৰু িলদ তুলম লসহঁতক ছসাধা, অৱেযই লসহঁনত ক’ি, ‘আলম আিাপ-আনিাচো 

আৰু ছখি-ছধমািীনহ কলৰলিনিা। ছকাৱা, ‘আল্লাহ, ছতওঁৰ আয়াতসমূহ আৰু 

ছতওঁৰ ৰািুিৰ িগত ছতামানিানক লিদ্ৰূপ কলৰলিিা? ছতামানিানক ওজৰ-আপলত্ত 

দালঙ েধলৰিা, ছতামানিানক ছতামানিাকৰ ঈমােৰ লপিত অৱেযই কুফুৰী 
কলৰিা”। [িুৰা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]  

সপ্তম কাৰণ: িাদু আৰু িাদুৰ অন্তভূথক্ত িাৰফ আৰু ‘আতফ (আাকষথণ িা 

লিকষথণ) ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। লি িাদু কনৰ িা িাদুৰ প্ৰলত সন্তুলি প্ৰকাে কনৰ 

লস কালফৰ। কাৰণ, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

َۖ َوَما ﴿ َٰ َيُقوََلٓ إِنهَما ََنُۡن فِۡتَنةٞ فََٗل تَۡكُفۡر َحٍد َحِته
َ
 [ ٨٢٥: ابلقرة]﴾ ١٠٢ُيَعللَِماِن ِمۡن أ

“আৰু লসহঁনত কানকা লেক্ষ্া লদয়া োলিি ছিলতয়া বিনক এই কৰ্া েককলিি ছি, 
‘আলম ছকৱি এটা পৰীক্ষ্া। এনতনক ছতামানিানক কুফুৰী েকলৰিা”। [িুৰা 
আি-িাকাৰা, আয়াত: ১০২]  

অিম কাৰণ: মুশ্বলৰকসকিৰ পক্ষ্ গ্ৰহণ কৰা আৰু মুিলিমসকিৰ লিপনক্ষ্ 

লসহঁতক সহায় কৰা ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

َٰلِِمَي  ﴿ َ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظه ِنُكۡم فَإِنهُهۥ ِمۡنُهۡمۗٗ إِنه ٱَّلله هُهم مل  [ ٢٨: دةاملائ]﴾  ٥١َوَمن َيَتَول
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“লিনয় লসহঁতৰ িগত িনু্ধত্ব কলৰি, লস লেশ্চয় লসহঁতৰ অন্তভূথক্ত। নিশ্চয় আল্লাহছ  

িালিম সম্প্ৰদায়ক লহদায়ত লেলদনয়”। [িুৰা আি-মালয়দা, আয়াত: ৫১]  

েৱম কাৰণ: এই লিশ্বাস ছপাষণ কৰাও ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ ছি, লকিুমাে মােুহৰ 

িানি মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বি অহা দ্বীে পািে েকৰাৰ 
অৱকাে আনি। আল্লাহ তা‘আিাই বকনি, 

َِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخَِٰۡسِيَن ﴿  :ال عمران]﴾ ٨٥َوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ ٱۡۡلِۡسَل
١٢  ] 

“আৰু লিনয় ইিিামৰ িালহনৰ আে ছকানো দ্বীে লিচানৰ তাৰ পৰা ছসয়া 

ছকলতয়াও গ্ৰহণ কৰা েহ’ি আৰু লস আলখৰাতত ক্ষ্লতগ্ৰিসকিৰ অন্তভূথক্ত 
হ’ি”। [িুৰা আনি ইমৰাে, আয়াত: ৮৫]  

দেম কাৰণ: আল্লাহৰ দ্বীেৰ পৰা লিমুখ ৰ্কা কুফুৰী, ঈমাে ভঙ্গৰ কাৰণ। লিনয় 
আল্লাহৰ দ্বীে লেলেনক আৰু তাৰ ওপৰত আমনিা েকনৰ লসও কালফৰ। আল্লাহ 

তা‘আিাই বকনি, 

َِر أَِب﴿ ن ُذكل ۡظلَُم ِممه
َ
َۚٓ إِنها ِمَن ٱلُۡمۡجرِِمَي ُمنَتقُِموَن َيَِٰت َوَمۡن أ ۡعَر َۚ َعۡنَها

َ
﴾ ٢٢َربلِهِۦ ُثمه أ

 [  ٥٥: السجدة ]

“ছসই িযলক্ততকক ডাঙৰ িালিম আৰু ছকাে হ’ি পানৰ, িাক ছতওঁৰ প্ৰলতপািকৰ 

আয়াতসমূহৰ মাধযমত উপনদে লদয়াৰ লপিনতা তাৰ পৰা মুখ ৰু্ঘৰাই িয়। 
লেশ্চয় আলম অপৰাধীসকিৰ পৰা প্ৰলতনোধ গ্ৰহণকাৰী”। [িুৰা আচ-িাজদাহ, 

আয়াত: ২২]  
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এই দহটা লিষয় িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ, অৰ্থাৎ তাওহীদৰ কলিমা ভঙ্গকাৰী। লি 
িযলক্ত এই দহটাৰ পৰা ছকানো এটাত পলতত হ’ি তাৰ ঈমাে ছেষ হ’ি। এনি 
িযলক্ত িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ দ্বাৰা উপকৃত েহ’ি। আহনে-ইল্মসকনি আৰু 

স্পিকক বকনি ছি, এইনিাৰ কাম ছধমািীনতই হওঁক োইিা ইচ্ছাকৃত ভানৱই 

কৰক অৰ্িা ভয়নতই কৰক ছকানো পাৰ্থকয োই, লকন্তু িাক িাধয কৰা হ’ি 

তাৰ িালহনৰ। ঈমাে ভঙ্গকাৰী প্ৰনতযকনটা িস্তু িৰ ভয়ােক, আমাৰ সমাজত 

এইনিাৰ সচৰাচৰ সংৰ্ঘলটত বহ ৰ্ানক। মুিলিমসকিৰ িানি এইনিাৰৰ পৰা 
দূকৰত ৰ্কা আৰু কুফৰীৰ আেংকাত ভীত বহ ৰ্কা জৰুৰী। আমল  আল্লাহৰ 

ওচৰত ছতওঁৰ ছক্ৰাধ আৰু োলিৰ উপকৰণৰ পৰা আেয় লিচানৰা, ছতওঁ 

আমাক সকনিানক ছতওঁৰ পিন্দেীয় িস্তুৰ তাওফীক দাে কৰক, আমাক আৰু 
ছগানটই মুিলিম উম্মতক ছতওঁৰ সলিক পৰ্ৰ লহদায়ত দাে কৰক। নিশ্চয় ছতও ঁ

সিথনোতা, কিুিকাৰী আৰু অলত লেকটৱতথী। 
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লিনেষয িা সিথোম লিনয়ই েহওঁক লকয় এক েব্দৰ লিলকৰ বিধ েহয় 

আলম ইয়াৰ আগত িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ফজীিত সম্পনকথ জালেনিা। আৰ ু

জানিনো যে এইন ানেই সন্বাত্তম আৰ ু স্বনেষ্ঠ নেনিৰ, এই িাকযৰ দ্বাৰাই 
স্মৰণকাৰীসকনি লেজ প্ৰলতপািকক স্মৰণ কনৰ। ইয়াৰ েব্দ কম লকন্তু অৰ্থ 

ছিলি, মােুহ ইয়াৰ মুখানপক্ষ্ী, িৰং আহাৰ, পােীয়, ছপািাক-পলৰধাে আৰু 

অেযােয িস্তুতকক ইয়াৰ প্ৰনয়াজে িহুত ছিলি। ছগানটই পৃলৰ্ৱীৰ িানিই ইয়াৰ 

প্ৰনয়াজে, িাৰ ছকানো ছেষ োই, ছসনয় কলিমাৰ স্মৰণ আটাইতকক ছিলি হয়। 

ইয়াৰ স্মৰণ আটাইতকক সহজ, অৰ্থৰ লদেৰ পৰা মহাে, মিথদাৰ লিনিচোত 

ছেষ্ঠ! ইয়াৰ লপিনতা লকিুমাে মুখথই কলিমাৰ পৰা মুখ ৰু্ঘৰাই িয় আৰু 

লিদআলত লিলকৰত প্ৰতযািতথে কনৰ, মােুনহ বতয়াৰ কৰা লিলকৰত মগ্ন হয়, িাৰ 

প্ৰমাণ ছকাৰআে আৰু িুন্নাহত োই, িািাফসকিৰ মাজৰ ছকানো মেীষীৰ 

পৰাও প্ৰমাণ োই”।37 

এটা উদাহৰণ: িুফীসকিৰ লকিুমাে তলৰকাত লিলকৰৰ সময়ত ছকৱি এটা োম 

িা লিনেষয উচ্চাৰণ কৰা হয়। ছিনে, (اهلل اهلل), আল্লাহ আল্লাহ িানৰ িানৰ 

ছকাৱা। আনকৌ লসহঁতৰ লকিুমানে আল্লাহৰ োম িা লিনেষযৰ পলৰিনতথ সিথোমনৰ 

লিলকৰ কনৰ। ছিনে, (هو) হু, হু, িানৰ িানৰ ছকাৱা। লসহঁতৰ লকিুমানে আৰু 

সীমািঙ্ঘে কলৰ কয় ছি, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ সাধাৰণ মােুহৰ লিলকৰ, আৰু 

এটা েব্দ অৰ্থাৎ ছকৱি আল্লাহ আল্লাহ ছকাৱা লিনেষ িযলক্তৰ লিলকৰ, আৰু 

লিনেষতকক লিনেষ িযলক্তৰ লিলকৰ বহনি (هو) হু, হু, সিথোম। আনকৌ লসহঁতৰ 

লকিুমানে এনেককও কয়: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ মুলমেৰ লিলকৰ, আৰু (اهلل) 

                                           
37 চাওঁক: ফাতহুি মাজীদ: লিশ্ব শ্বাইখ আবু্দৰ ৰহমাে: (পৃ. ৪৫) 
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আল্লাহৰ োম ‘আলৰফ লিল্লাহৰ লিলকৰ অৰ্থাৎ আল্লাহৰ পলৰচয় অজথেকাৰী 

িযলক্তৰ লিলকৰ, আৰু (هو) হু, লসহঁতককও উন্নলত সাধেকাৰী মুহালক্ককৰ লিলকৰ। 
েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম সনিথাত্তম লি লিলকৰৰ কৰ্া বকনি, ছসই 

তাওহীদৰ কলিমাৰ ওপৰত লসহঁনত এটা েব্দৰ লিলকৰ অৰ্িা সিথোমৰ লিলকৰক 

প্ৰাধােয লদনয়, অৰ্চ ছকৱি আমাৰ েিীনয়ই েহয়, পূিথৱতথী েিীসকনিও লি 
লিলকৰ কলৰনি তাৰ লভতৰত কলিমাৰ লিলকৰ সনিথাত্তম। এই লিষনয় লকিুমাে 
হাদীি আলম ইলতপূনিথ উনল্লখ কলৰনিা। এটা েব্দৰ লিনেষয হওঁক িা সিথোম 

ছকাৰআে আৰু িুন্নাহত ইয়াৰ লিলকৰ উনল্লখ োই, আৰু িািাফসকিৰ ছকানো 

আলিমৰ পৰাও িলণথত োই, লকন্তু পৰিতথী সময়ত লকিুমাে ছগামৰাহ (পৰ্ভ্ৰি) 

ছিানক দিীি প্ৰমাণ ছোনহাককনয় ইয়াৰ প্ৰচিে ৰ্ঘটাইনি। 

শ্বাইখুি ইিিাম ইিনে তাইলময়াহ ৰালহমাহুল্লানহ লিদ‘আতী লিলকৰকাৰীসকিৰ 

দিীি চৰমভানৱ খণ্ডে কলৰনিে। লিলকৰৰ এই লিদ‘আতক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰমাণ 

কৰাৰ িানি লসহঁনত লি দালঙ ধনৰ তাৰ িাতুিতা ছতওঁ প্ৰমাণ কলৰনি। ছতওঁ 

বকনি, “তলৰকতপন্থী লকিুমাে ছিখনক লিলখনি ‘আল্লাহ’ েব্দৰ লিলকৰ অলত 

মহাে। ইয়াৰ দিীি লহচানপ ছপচ কলৰনি ছকলতয়ািা অেুভূলত, ছকলতয়ািা লেজস্ব 

মত আনকৌ ছকলতয়ািা লমিা িণথো। ছিনে, লসহঁতৰ লকিুমানে বকনি, আিু 

তালিিক েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম বকনি, ‘‘আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ’ 

ছকাৱা। ছতওঁ আল্লাহ আল্লাহ লতলেিাৰ উচ্চাৰণ কলৰনি, তাৰ লপিত আিীক 

ইয়াৰ লেনদথে লদনি, আিীও ছসয়া লতলেিাৰ ক’ছি”। এইনটা সকনিা আলিমৰ 

মনতই জাি হাদীি, আেহানত েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লানম লি লিলকৰৰ 
লেনদথে লদলিি, তাৰ েীষথত আনি: িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ লিলকৰ। ছতওঁৰ খুৰা 
আিু তালিিৰ মৃতুযৰ সময়ত ছতও ঁএই কলিমাই ছপচ কলৰলিি, ছতওঁ বকলিি: 
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، قُْل » ُ لَكَِمًة : يَا َعمِّ ْشَهُد لََك بَِها ِعنَْد ااَل إََِلَ إاِلا اَّللا
َ
 «هللَ

“ছহ ছমাৰ খুৰা, িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ এটা িাকয কওঁক, মই আল্লাহৰ সনু্মখত 

আনপাোৰ িানি ইয়াৰ কাৰনণ সাক্ষ্য লদম”।38  

আে এটা হাদীিত বকনি, 

َد ُروًحُه لََها َروًْحا» ََ ُقولَُها َعبٌْد ِعنَْد َمْوتِِه إاِل َو َُ ْعلَُم لَكَِمًة ال 
َ
 «إِِّنِّ أل

“মই এনেকুৱা এটা িাকয জানো, মৃতুযৰ সময়ত লি িান্দাই এইনটা পলঢ়ি, 

লেশ্চয় তাৰ অন্তনৰ ইয়াৰ (প্ৰোলন্ত) সুগলন্ধ পাি”।39  

আে এটা হাদীিত ছতওঁ বকনি, 

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

“িাৰ সিথনেষ িাকয হ’ি িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ, লস জান্নাতত প্ৰনৱে কলৰি”।40  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

، فَإَِذا» ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا ُُمَما
َ
ُ َوَ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
َقاتَِل انلااَس َحّتا يَْشَهُدوا َ

ُ
ْن َ

َ
َ ُِ ِمْر

ُ
َفَعلُوا ذَلَِك،  َ

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

“ছমাক লেনদথে লদয়া বহনি ছি, মই ছিে মােুহৰ িগত িুদ্ধ কনৰা, ছিলতয়া বিনক 

লসহঁনত এই কৰ্া েকয়:  ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا ُُمَما
َ
ُ َوَ  আল্লাহৰ িালহনৰ আে) اَل إََِلَ ِإالا اَّللا

                                           
38 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ৩৮৮৪; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ২৪ 
39 আহমদ: (১/২৮); ইিনে মাজাহ, হাদীি েং ৩৭৯৫) 
40 আহমদ: (৫/২৪৭); আিু দাউদ, হাদীি েং ৩১১৬; ইৰৱাউি গািীি (হাদীি েং ৬৮৭) গ্ৰন্থত 
আিিােীনয় হাদীিনটাক হািাে িুলি বকনি। 



 

 

 
 58  

ছকানো সতয ইিাহ োই আৰু মুহাম্মাদ আল্লাহৰ ৰািুি) ছিলতয়া এইনটা লসহঁনত 

িািিায়ে কলৰি, ছমাৰ পৰা লসহঁতৰ ছতজ আৰু সম্পদ লেৰাপদ কলৰ িি, লকন্তু 

কলিমাৰ অলধকাৰী িযতীত আৰু লসহঁতৰ লহচাপ লেকাচ আল্লাহৰ ওপৰত”।41  

এই লিষনয় একালধক হাদীি আনি”। 

ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ আৰু বকনি, “এটা েব্দৰ লিলকৰ ছকানো 

অৱিানতই বিধ েহয়, চৰীয়তত এনে ছকানো দিীি োই িাৰ দ্বাৰা এটা েব্দৰ 

লিলকৰ মুিাহাি িুলি প্ৰমালণত হয়। লকিুমাে মূখথ আলিদৰ ধাৰণা মনত, আল্লাহ 

তা‘আিাৰ এই িাণী:  ُۡثمه َذرُۡهم َۖ ُ  ছকাৱা, আল্লাহ, তাৰ লপিত লসহঁতক তযাগ“ قُِل ٱَّلله

কৰা”42 ইয়াত উনিেয আল্লাহৰ োম িা লিনেষয। এইনটা লসহঁতৰ স্পি ভুি, 

িলদ লসহঁনত আয়াতৰ পূিথৰ অংেসহ লচন্তা কনৰ অৱেযই লসহঁতৰ ওচৰত ভুিনটা 

স্পি হ’ি। কাৰণ, আল্লাহ তা‘আিাই বকনি: 

نَزَل ٱۡلكِ ﴿
َ
ءٰٖۗ قُۡل َمۡن أ ِن َشۡ َٰ بََِشٖ مل ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله

َ
َ َحقه قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ََتََٰب َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

 ِ ۥ قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها َوَُّتُۡفوَن َكثِۡٗياَۖ وَُعلل ۦ ُموََسَٰ نُوٗرا وَُهٗدى للِلنهاِسِۖ ََتَۡعلُونَُه ِي َجآءَ بِهِ ۡمتُم ٱَّله
َۖ ُثمه َذرُۡهۡم ِِف َخوِۡضِهۡم يَۡلَعُبوَن  ُ نُتۡم َوََلٓ َءابَآؤُُكۡمَۖ قُِل ٱَّلله

َ
ا لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ  [  ٩٨: االنعام]﴾ ٩١مه

“আৰু লসহঁনত আল্লাহক িৰ্াৰ্থ সন্মাে লদয়া োই, ছিলতয়া লসহঁনত বকনি, আল্লানহ 
ছকানো মােুহৰ ওপৰত এনকানৱই োলিি কৰা োই। ছকাৱা, ছকানে োলিি 
কলৰলিি ছসই লকতাি, লিনটা মুিাই বি আলহলিি মােুহৰ িানি ছজযালত আৰু পৰ্ 

লেনদথেস্বৰূপ, ছতামানিানক ছসয়া লিলভন্ন কাগজত লিলখ ৰালখলিিা, ছতামানিানক 

ছসয়া প্ৰকাে কলৰলিিা আৰু িহু অংে ছগাপেও ৰালখলিিা, আৰু ছতামানিাকক 

                                           
41 িহীহ িুখাৰী, হাদীি েং ২৫; িহীহ মুিলিম, হাদীি েং ২২ 
42 িুৰা আি-আে‘আম, আয়াত: ৯১ 
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ছসই লেক্ষ্া লদয়া বহলিি লিনটা ছতামানিানক জো োলিিা আৰু ছতামানিাকৰ 

লপতৃপুৰুষসকনিও জো োলিি’? ছকাৱা, আল্লাহ। তাৰ লপিত লসহঁতক এলৰ 
লদয়া, লসহঁনত লসহঁতৰ ক্ৰীড়ামূিক সমানিাচোত ছখলি ৰ্াকক”। [িুৰা আি-

আে‘আম, আয়াত: ৯১] 

অৰ্থাৎ ছকাৱা: (“আল্লানহ”, ছসই লকতাি োলিি কলৰলিি লিনটা মুিাই বি 
আলহলিি)। এইনটা উনিেয (মুিতাদা) আৰু লিনধয় (খিৰ) দুটা অংে লমলি 

লিনেষযিাচক পূণথিাকয। ইয়াত উনিেয িা মুিতাদা বহনি ‘আল্লাহ’ েব্দ, আৰু 

লিনধয় িা খিৰ বহনি ‘ছসই লকতাি োলিি কলৰলিি লিনটা মুিাই বি আলহলিি’ 

উহয িাকয। উহয খিৰনটা পূিথৰ প্ৰশ্নৰ পৰাই িুজা িায়। এই ধৰণৰ উহয িাকয 

আৰিী আৰু অেযােয ভাষাত সচৰাচৰ িযৱহাৰ বহ ৰ্ানক, িলদ িাকযৰ এটা 

অংেই আে এটা অংেক িুজািকি িনৰ্ি হয়”। 

ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ এই ধৰণৰ িহুনতা উদাহৰণ দালঙ ধলৰনি, এটা 

পিথায়ত ছতওঁ বকনি, “চৰীয়তৰ দিীিৰ পৰা প্ৰমালণত হ’ি ছি, ছকৱি আল্লাহ 

আল্লাহ লিলকৰ মুিাহাি েহয়, অৰ্থাৎ এটা েব্দৰ লিলকৰ, লিনটা পূণথ অৰ্থ প্ৰকােত 

িনৰ্ি েহয়। এইদনৰ লিনিকৰ ওচৰনতা এই জাতীয় লিলকৰ প্ৰশ্নলিদ্ধ, কাৰণ 

এটা োনম ঈমাে আৰু কুফৰ এনকানৱই প্ৰমাণ েকনৰ। আৰু লহদায়ত আৰু 

ছগামৰাহী, ইল্ম আৰু মূখথতাও প্ৰমাণ েকনৰ...”। 

ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ আৰু বকনি, “এই িানিই আৰিী আৰু অেযােয 

ভাষাৰ সকনিা পলণ্ডত একমত ছি, এটা েব্দ বক চুপ ৰ্কা লিক েহয়, লিনটা পূণথ 

িাকয আৰু উপকাৰী কৰ্া েহয়। এই িানিই এজে আৰিীয়ানে ছিলতয়া ছকানো 

এজে মুয়ালজ্জেক এই িুলি কওঁনত শুলেনি: 

  َشهد َن ُممدا رسوَل اهللِ  
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(আশ্ব-হাদু আন্না মুহাম্মাদাে ৰািুিাল্লাহ) ছতওঁ ক’ছি: এওঁ লক কলৰনি?  

কাৰণ, মুয়ালজ্জনে ছিলতয়া  رسوَل েব্দত ফাতাহ (জিৰ) লদলিি, ছতলতয়া ছসইনটা 

আগৰ লিনেষযৰ লিনেষণ বহলিি, আৰু লিনেষনণ লিনেষযক পূণথ কনৰ, িাকযৰ 

লদ্বতীয় অংে পূণথ েকনৰ, লিনটাৰ িালহনৰ িাকয পূণথ েহয়। এই িানি ছতওঁ 

পৰিতথী িাকয (লিনধয়) অেুসন্ধাে কলৰনি। কাৰণ, মুয়ালজ্জনে মুিতাদা (উনিেয) 

বকনি, লকন্তু খিৰ (লিনধয়) ছকাৱা োলিি, ছসনয় িাকযনটা পূণথ ছহাৱা োলিি। 

এনতনক, এজে িযলক্তনয় িলদ আল্লাহ েব্দনটা ছহজাৰ িানৰা পনঢ় তৰ্ালপও লস 
মুলমে েহ’ি, ছকানো ছিাৱািও োপাি, আৰু জান্নাতনৰা হকদাৰ েহ’ি। কাৰণ, 
প্ৰনতযক ধমথৰ ছিানকই আল্লাহ েব্দনটা উচ্চাৰণ কনৰ, ছতওঁৰ তাওহীদ স্বীকাৰ 

কৰক িা েকৰক। আল্লানহ আমাক ছতওঁৰ োম স্মৰণ কৰাৰ লেনদথে লদ বকনি, 

ِ َعَلۡيهِِۖ ﴿  ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
َ
آ أ  [  ٢: دةاملائ]﴾ ٤فََُكُواْ ِممه

“এনতনক ছতামানিানক তাৰ পৰা ছখাৱা, লিনটা ছতামানিাকৰ িানি ধলৰ আলেনি 
আৰু তাত ছতামানিানক আল্লাহৰ োম স্মৰণ কৰা”। [িুৰা আি-মালয়দা, আয়াত: 

৪]  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

ِ َعلَۡيهِ ﴿ ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
 [  ٨٥٨: االنعام]﴾ ١٢١َوََل تَأ

“আৰু ছতামানিানক তাৰ পৰা আহাৰ েকলৰিা, িাৰ ওপৰত আল্লাহৰ োম 

উচ্চাৰণ কৰা ছহাৱা োই”। [িুৰা আি-আে‘আম, আয়াত: ১২১]  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

لَۡعَ ﴿
َ
 [  ٨: االلَع]﴾ ١َسبلِِح ٱۡسَم َربلَِك ٱۡۡل
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“তুলম ছতামাৰ সুমহাে ৰিৰ তািিীহ পাি কৰা”। [িুৰা আি-‘আিা, আয়াত: ১]  

ছতওঁ আৰু বকনি, 

 [  ٢٢: الواقعة]﴾  ٧٤فََسبلِۡح بِٱۡسِم َربلَِك ٱۡلَعِظيِم  ﴿

“এনতনক, ছতামাৰ মহাে ৰিৰ োমত তািিীহ পাি কৰা”। [িুৰা আি-

ওৱালক‘য়াহ, আয়াত: ৭৪] ইতযালদ আয়াতত আল্লাহৰ োম পূণথ িাকযৰ দ্বাৰা 

স্মৰণ কৰাৰ কৰ্া ছকাৱা বহনি। ছিনে, ক’ি بسم اهلل অৰ্িা ক’ি  سبحان ريب
 ইতযালদ িাকয। ছকলতয়াও এটা েব্দৰ سبحان ريب العظيم অৰ্িা ক’ি األلَع
উচ্চাৰণ কৰাৰ বিধতা প্ৰদাে কৰা ছহাৱা োই, এইদনৰ ছকানো লেনদথেও পািে 

কৰা ছহাৱা োই। আল্লাহ েব্দৰ দ্বাৰা লচকাৰ কলৰনি লচকাৰ হািাি েহয়, আৰু 

জনিহকৃত প্ৰাণীও হািাি েহয়, আৰু আে ছকানো িস্তুও হািাি েহয়”। 

তাৰ লপিত ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, “ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হ’ি ছি, 

এটা েব্দ উচ্চাৰণ কৰা মুিাহাি েহয়, ছকনেকক ছসইনটা লিনেষ িযলক্তৰ লিলকৰ 

হ’ি পানৰ? তানতাকক িহু দূকৰত সিথোমৰ (هو هو) লিলকৰ কৰাৰ বিধতা। 
কাৰণ, ছকৱি সিথোনম লেজস্ব ছকানো অৰ্থই প্ৰকাে েকনৰ, িৰং সিথোম 
ছিনেকক িযাখযা কৰা হয় ছসইনটা তানৰই অৰ্থ প্ৰকাে কনৰ। এনতনি, িক্তাৰ ইচ্ছা 

আৰু লেয়তৰ ওপৰত সিথোম লেভথৰেীি”।43 

ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ আৰু বকনি, “এটা েব্দৰ লিলকৰ িুন্নাহ 

ছমাতালিক েহয়, িৰং লিদ‘আতৰ অন্তভূথক্ত আৰু চয়তােী ছগামৰাহীৰ 

লেকটতম...”। 

                                           
43 মাজমুউি ফাতাৱা: (১০/৫৫৬-৫৬৫) 
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তাৰ লপিত ইিনে তাইলময়যাহ ৰালহমাহুল্লানহ বকনি, “আল্লাহৰ লিলকৰৰ ছক্ষ্ত্রত 

বিধ বহনি পূণথ িাকয ছকাৱা, িাৰ োম কািাম িা িাকয, কািামৰ একিচে বহনি 

কলিমা িা েব্দ। পূণথ িাকযৰ দ্বাৰা অন্তৰ উপকৃত হয়, তাৰ দ্বাৰাই ছিাৱাি, 

লিলেময় আৰু আল্লাহৰ বেকটয হালিি হয়, িগনত ছতওঁৰ মুহাব্বত, ভয় আৰু 

পলৰচয়সহ ইতযালদ মহাে সাফিয আৰু সুউচ্চ মিথদা অজথে হয়। আেহানত 

(িাকযৰ একাংে) এটা েব্দ বক িাকয ছেষ কৰাৰ ছকানো লভলত্ত োই, ছতনন্ত 

ছকলতয়া আনকৌ ছসইনটা লিনেষ িা লিনেষতকক লিনেষ লিলকৰ হ’ি? িৰং 

এইনটা লিদ‘আত আৰু ছগামৰাহী আৰু লিলন্দক ও োলিকসকিৰ লিকৃত 

মােলসকতাৰ িলহঃপ্ৰকাে। দ্বীেৰ প্ৰধাে দুটা মূিেীলত বহনি: ১. আল্লাহৰ িালহনৰ 

আে কানৰা ইিাদত েকৰা আৰু ২. ছতওঁ ছিনেকক ইিাদত কলৰিকি বকনি লিক 

ছতনেকক ছতওঁৰ ইিাদত কৰা, লিদ‘আতী পন্থাত ছতওৰঁ ইিাদত েকৰা”।44 

ইিনে তাইলময়যাৰ কৰ্া সমাপ্ত। ইয়াত আনি গনৱষণামূিক স্পি িণথো, ি’ত 

সনন্দহৰ ছকানো অৱকাে োই, হক (সতয) সদায় এইদনৰই স্পি হয়। 

এইনিাৰ লিদ‘আতীসকিৰ েতুে লিলকৰৰ ফিত মুিলিমসকিৰ মাজত লকিুমাে 

প্ৰশ্ন আৰু ভাৱোৰ জন্ম িলভনি: আল্লাহৰ দ্বীেত িাৰ ছকানো লভলত্ত োই, 

চৰীয়তৰ তৰফৰ পৰা িাৰ সপনক্ষ্ ছকানো দিীি োই, িৰং ইয়াৰ ছমাকালিিাত 

লিশুদ্ধ িুন্নাহ আৰু লিলকৰ তযাগ কৰাৰ ৰহসয লক? লকহৰ িানি লসহঁনত েিী 

চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ লহদায়তৰ পৰা আঁতৰ বহনি আৰু তাৰ পৰা মুখ 

ৰু্ঘৰাই বিনি? আৰু মনোলেনিে কলৰনি এনেকুৱা লকিুমাে লিলকৰত, লি লিষনয় 

আল্লানহ ছকানো দিীি োলিি কৰা োই! তৰ্ালপও লিদ‘আতী লিলকৰক মহাে 

িুলি গণয কৰাৰ কাৰণ লক?, তাক চূড়ান্ত পিথায়ৰ সন্মাে লদয়া, তাৰ লিপৰীনত 

                                           
44 মাজমুউি ফাতাৱা: (১০/১৩৪-২২৭) 
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িুন্নাহ আৰু শ্বৰঈ‘ লিলকৰৰ সন্মাে েি কৰাৰ কাৰণ লক, লি লিলকৰ সিথনেষ্ঠ 

আৰু সনিথাত্তম েিী চাল্লাল্লাহু আিাইলহ অিাল্লামৰ আদেথ?!  

আল্লানহ ছতওঁৰ ওপৰত আৰু ছতওঁৰ িংেধৰসকিৰ ওপৰত িগনত ছতওঁৰ 

সকনিা িাহািীৰ ওপৰত চািাত ও িািাম ছপ্ৰৰণ কৰক। 

সমাপ্ত 
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