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আল্লাহ তলায়লািলার পলরচয় িলাভ করুি।

লরলি ছলাড়লা আর তকলাি ইিলাহ তিই।

{লতলি আল্লাহ তলায়লািলা, লরলি ছলাড়লা আর তকলাি মলাবদুদ 

তিই।} [সূরলা: আি-হলারর,আয়লাতঃ ২২।]
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{লতলি আল্লাহ তলায়লািলা, লরলি ছলাড়লা আর তকলাি মলাবদুদ 

তিই।} [সূরলা: আি-হলারর,আয়লাতঃ ২২।]

আল্লাহ তলায়লািলার পলরচয় িলাভ করুি। লরলি 
ছলাড়লা আর তকলাি ইিলাহ তিই।

আল্লাহ ছলাড়লা আর তকলাি মলাবদুদ তিই।

ইহলা পলরশুদ্ধ একত্ববলাগদর কলালিমলা। এলট একলট 

মহলাি লবধলাি রলা আল্লাহ তলায়লািলা বলান্লাগদর উপর 

ফরজ কগরগছি। ইসিলাম ধগম্ এর গুরুত্ব অপলরসীম, 

লিক ররীগরর মলাগঝ মলাথলার গুরুত্ব তরমি।

ইিলাহ-এর অথ্:

ইিলাহ: লতলি এমি উপলাস্ রলার আিদুেত্ করলা 

হয়। লতলি ইবলাদগতর তরলাে্।{গতলামরলা আল্লাহর 

ইবলাদত কর এবং তলাঁর সলাগথ কলাউগক ররীক কগরলা 

িলা।}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৩৬।]

িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর অথ্:

অথ্লাৎ আল্লাহ ব্তীত আর তকলাি সত্ মলাবদুদ তিই।

ইহলা মূি দুলট বদুলিয়লাদ বিলারলা েলিত।

প্রথম: প্রতলাপরলািী মহলামলহম আল্লাহ ব্তীত অি্ 

সকগির জি্ বলাতিলবক প্রভদুত্বগক অস্বীকলার করলা|

লবিতীয়: সলত্কলার প্রভদুত্বগক আল্লাহ তলায়লািলার 

জি্ সলাব্তি করলা। অি্ কলাগরলা জি্ সলাব্তি িলা করলা।

বিলতীয়ত: আল্লাহ তলায়লািলার পরলচয় িলাভ করুি রলিল 
ছলাড়লা আর তকলাি মলাবদুদ িইগ।
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িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর 

ফরীিত:

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি-«ইসিলাগমর লভলত্ত পলাঁচলট: আল্লাহ ব্লতত 

আর তকলাি মলাবদুদ তিই এবং মদুহলাম্দ সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম আল্লাহ তলায়লািলার রলাসূি এ 

কথলার সলাক্্ তদয়লা, সলািলাত কলাগয়ম করলা, রলাকলাত 

আদলায় করলা, হবি আদলায় করলা এবং রমরলাগির 

তরলাজলা রলাখলা ।» (-তবলাখলারী।)

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি-«আলম এবং আমলার পূগব্র িবীরলা 

সগব্লাত্তম তর কথলালট বগিগছি তলা হগচ্ছ- আল্লাহ 

ছলাড়লা আর তকলাি মলাবদুদ তিই। তলাঁর তকলাি ররীক তিই। 

রলাজত্ব এবং প্ররংসলা তলাঁর। লতলি সকি বস্তুর উপর 

ক্মতলাবলাি।»(-লতরলমলজ।) 

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি-«আল্লাহর িবী িূহ আ: মৃতদু্র পূব্মদুহুগত্ 

তলার সন্তলািগক বগিলছগিি, আলম ততলামলাগক 'িলা-

ইিলাহলা ইল্লাল্লাহ'এর লিগদ্র করলছ। লিশ্চই এক 

হলাগত সলাত আসমলাি ও সলাত রমীি  রলদ রলাখলা হয়, 

আর অপর হলাগত 'িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহ' রলাখলা হয়, 

তগব কলালিমলা বহিকলারী হলাতলট ভলালর হগব। আর 

সলাত আসমলাি ও রমীিগক রলদ একলট লরং এর মগতলা 

কগর ধতলর করলা হগতলা, তগব 'িলা-ইিলাহলা ইল্লাল্লাহ' 

কলালিমলালটর মগম্র ভলারত্ব তসটলাগক তভগঙ্ তফিগত 

সক্ম হগতলা।» (-আদলাবদুি মদুফরলাদ।)

'িলা-ইিলাহলা ইল্লাল্লাহ' বলা আল্লাহ ব্লতত তকলাি মলাবদুদ 

তিই- এই বলাক্লটগক তকন্দ্র কগরই জলান্নলাতগক 

সদুগরলালভত করলা হগয়গছ এবং জলাহলান্নলামগক করলা 

হগয়গছ উত্ততি এবং পলাপ ও পদুগণ্র কলাজ সম্পলাদগির 

প্রশ্ন এগসগছ।

িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর 

রত্সমূহ:

১- এর মম্ সম্পগক্ অবেত হওয়লা- 

আর তলা হি এই বলাগক্র উলতিকলারী এর মম্ 

ও এর সগঙ্ সংললিষ্ লবষয়লাদীগক রতি করগব। 

রথলা, েলাইরুল্লাহর মলাবদুদ হওয়লাগক অলস্বকলার করলা 

এবং আল্লাহগকই একমলারে উপলাস্রূগপ গ্হণ করলা 

ইত্লালদ। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{অত:পর 

তজগি রলাখ তর, আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি ইিলাহ তিই।}

[সূরলা: মদুহলাম্লাদ, আয়লাত: ১৯।]

২- দৃঢ় লবশ্লাস থিলাপি করলা:

অথ্লাৎ িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এবং এর সলাগথ সংললিষ্ 

লবষগয়র প্রলত এর সলাক্্দলািকলারীর অন্তগর তকলাি 

সগন্হ পলতত িলা হওয়লা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{তলারলাই মদুলমি, রলারলা আল্লাহ ও তলাঁর রসূগির প্রলত 

ঈমলাি আিলার পর সগন্হ তপলাষণ কগর িলা এবং 

আল্লাহর পগথ প্রলাণ ও ধি-সম্পদ বিলারলা তজহলাদ কগর। 

তলারলাই সত্লিষ্ঠ।}[সূরলা: হুজরলাত, আয়লাত: ১৫।]
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রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- «রখি তকলাি বলান্লা তকলাি ধরগির সগন্হ 

ও সংরয় ব্লতগরগক 'আল্লাহ ব্লতত তকলাি মলাবদুদ 

তিই এবং মদুহলাম্দ সলা. আল্লাহর রলাসূি' এই মগম্ 

সলাক্্ লদগব এবং এই লবশ্লাস লিগয়ই আল্লাহর 

দরবলাগর উপলথিত হগব, গস অবর্ই জলান্নলাগত প্রগবর 

করগব।» (-মদুসলিম।)

৩-এই বলাগক্র দলাবীগক অন্তলরক এবং 

তমৌলখকভলাগব লস্বকলার ও গ্হণ করলা: 

এখলাগি অন্তর তথগক এবং তমৌলখকভলাগব গ্হণ 

করলা বিগত উগদের্ হগিলা এই  লবশ্লাসগক প্রত্লাখ্লাি 

িলা করলা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{অপরলাধীগদর 

সলাগথ আলম এমলি ব্বহলার কগর থলালক। তলাগদর 

রখি বিলা হত, আল্লাহ ব্তীত তকলাি উপলাস্ 

তিই, তখি তলারলা ঔদ্ধত্ প্রদর্ি করত।}  

[সূরলা: আস-সলাফ্ ফলাত, আয়লাত: ৩৪-৩৫।]

৪-কলালিমলাতদুত তলাউহীগদর আগিলাগক প্রমলালণত 

লবষয়লাদীর সম্দুগখ লিগজগক সমপ্ি করলা।

অথ্লাৎ বলান্লা আল্লাহর লিগদ্লরত লবষগয়র উপর 

আমি করগব এবং তলাঁর লিলষদ্ধ লবষয়গক বজ্ি 

করগব। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: 

{গর ব্লতি সৎকম্পরলায়ণ হগয় স্বীয় মদুখমন্ডিগক 

আল্লাহ অলভমূখী কগর, গস এক মজবদুত হলাতি ধলারণ 

কগর, সকি কগম্র পলরণলাম আল্লাহর লদগক।} 

[সূরলা: িদুকমলাি, আয়লাত: ২২] 

প্রকৃত তেলািলামী হগচ্ছ অন্তগরর তেলািলামী ও দলাসত্ব। 

সদুতরলাং তর তলার দলাসত্ব গ্হণ করগব তস তলার বলান্লা 

লহগসগব লবগবলচত হগব।

৫- সত্লায়ি করলা: 

অথ্ হগিলা বলান্লা “িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু” অন্তর 

তথগক বিলা এবং তলার কথলা ও কলাগজর মলাধ্গম 

ইহলাগক সত্লায়ি করলা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:

{আর মলািদুগষর মগধ্ লকছদু তিলাক এমি রগয়গছ 

রলারলা বগি, আমরলা আল্লাহ ও পরকলাগির প্রলত ঈমলাি 

এগিলছ অথচ আগদ তলারলা ঈমলািদলার িয়। তলারলা 

আল্লাহ এবং ঈমলািদলারেণগক তধলাঁকলা তদয়। অথচ 

এগত তলারলা লিগজগদরগক ছলাড়লা অি্ কলাউগক তধলাঁকলা 

তদয় িলা অথচ তলারলা তলা অিদুভব করগত পলাগর িলা।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ৮-৯।]
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(৬) ইখিলাস 

ইখিলাস হগিলা এই কলালিমলার মলাধ্গম আল্লাহর 

সন্তুলষ্ অজ্গির ইচ্ছলা করলা। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিি:{তলাগদরগক এছলাড়লা তকলাি লিগদ্র করলা হয়লি 

তর, তলারলা খলাঁলট মগি একলিষ্ঠভলাগব আল্লাহর এবলাদত 

করগব, িলামলার কলাগয়ম করগব এবং রলাকলাত তদগব। 

এটলাই সলিক ধম্।}[সূরলা: আি-বলালয়্িলাহ, আয়লাত: ৫]

৭-এই কলালিমলা ও কলালিমলা ধলারণকলারীগদর 

মদুহলাব্বলাত করলা রলারলা এর উপর আমি কগর এবং 

তলার রত্সমূগহর সলাগথ অলঙ্কলারলাবদ্ধ। আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি:{আর তকলাি তিলাক এমিও 

রগয়গছ রলারলা অি্লাি্গক আল্লাহর সমকক্ 

সলাব্তি কগর এবং তলাগদর প্রলত ততমলি ভলািবলাসলা 

তপলাষণ কগর, গরমি আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা 

হগয় থলাগক। লকন্তু রলারলা আল্লাহর প্রলত ঈমলািদলার 

তলাগদর ভলািবলাসলা ওগদর তদুিিলায় বহুগুণ তবরী।} 

 [সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৬৫।]

রখিই অন্তগর আল্লাহর ভলাগিলাবলাসলা বৃলদ্ধ  পলায়, তখি 

তলার বগন্েীর চলালহদলা বৃলদ্ধ পলায়, এবং লতলি ছলাড়লা 

অি্ লবষয় তথগক লিগজগক মদুতি মগি করলার অভ্লাস 

েগড় ওগি।

এগুগিলা িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর তলাৎপর্। আর 

বলণ্ত রত্লাবিী আল্লাহর লিকট িলাজলাগতর কলারণ 

লহসলাগব লবগবলচত হগব। একদলা হররত হলাসলাি বসরী 

রলা.-গক বিলা হগিলা লকছদু মলািদুষ বগি, গর িলা ইিলাহলা 

ইল্লাল্লাহু বিগব তস জলান্নলাগত প্রগবর করগব। তখি 

লতলি ব্লাখ্লা কগর বিগিি, গর িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু 

বিগব তলারপর তলার দলাবী ও লবধলািলাবিী আদলায় 

করগব তস জলান্নলাগত রলাগব।  

“িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু” পলািকলারী রতক্ণ িলা 

কলালিমলার দলালব পূণ্ সম্পলাদি িলা করগব এবং তলার 

রত্সমূহ পূরণ িলা করগব ততক্ণ তসই কলালিমলা তলার 

তকলাি উপকলাগর আসগব িলা। কলালিমলা উচ্চলারগণর 

সলাগথ সলাগথ আমিও রদুতি হগত হগব, তগবই তকবি 

তস উপকৃত হগত পলারগব কলালিমলা বিলারলায়।

“িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু” এর 

লবশ্লাস ভঙ্কলারী কলাজ সমূহ:

১-লরক্, এখলাগি লরক্ বিগত উগদের্ হগিলা-

বড় লরক্। রলা মলািদুষগক ইসিলাম তথগক বলহষ্লার 

কগর তদয়। গর লরক্ লিগয় মৃতদু্ বরণ করগি আল্লাহ 

তলা'আিলা উতি ব্লতিগক ক্মলা কগরি িলা। আর বড় 

লরক্ হগিলা আল্লাহ তলাআিলার হগকর লবষগয় অথ্লাৎ 

তলাঁর ইবলাদত ও উপলাসিলা এবং পলািিকতৃগত্বর লবষগয় 

অি্ কলাউগক তলাঁর সগঙ্ ররীক সলাব্তি করলা, লকংবলা 

তলাঁর িলাম ও গুিলাবিীর তক্গরে অি্ কলাউগক অংরীদলার 

সলাব্তি করলা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{লিশ্চয় আল্লাহ 

তলাগক ক্মলা কগরি িলা, গর তলাঁর সলাগথ কলাউগক ররীক 

কগর। এছলাড়লা রলাগক ইচ্ছলা, ক্মলা কগরি। গর আল্লাহর 

সলাগথ ররীক কগর তস সদুদূর ভ্রলালন্তগত পলতত হয়।}

[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ১১৬।]

কলাগরলা জি্ই আল্লাহ ছলাড়লা অি্গক ডলাকলা সমীচীি 

িয়, আর তরভলাগব ডলাকগত লিগদ্র তদওয়লা হগয়গছ শুধদু 

তসভলাগবই ডলাকলার অিদুমলত রগয়গছ। আর এ লবষয়লট 

স্পষ্ হয় আল্লাহর লিগম্নলাতি বলািী তথগক -

{আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই 

তস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক। আর তলাগদরগক বজ্ি 

কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। 

তলারলা লিগজগদর কৃতকগম্র ফি রীঘ্ই পলাগব।}

[সূরলা: আ'রলাফ, আয়লাত: ১৮০।]

-ইমলাম আবদু হলািীফলা।
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি:{আপিলার 

প্রলত এবং আপিলার পূব্বত্ীগদর প্রলত প্রত্লাগদর 

হগয়গছ, রলদ আল্লাহর ররীক লথির কগরি, 

তগব আপিলার কম্ লিষ্ফি হগব এবং আপলি 

ক্লতগ্তিগদর একজি হগবি। বরং আল্লাহরই 

এবলাদত করুি এবং কৃতজ্গদর অন্তভদু্তি থলাকদুি।} 

[সূলারলা: জদুমলার, আয়লাত: ৬৫-৬৬।]

২- তর ব্লতি আল্লাহ ও তলাঁর মলাগঝ লবলভন্ন 

মধ্থিতলাকলারী সলাব্তি করগব এ উগদেগর্ তর, উতি 

মধ্থিতলাকলারীর লিকট দুআ করগব এবং তলার কলাগছ 

সদুপলালরর প্রলাথ্িলা করগব, তলার উপর ভরসলা করগব 

এবং ইবলাদগতর তক্গরে তলার আিদুেত্  করগব, এর 

মলাধ্গম তস “িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু” এর লবশ্লাস 

ভঙ্কলারী লহগসগব লবগবলচত হগব।

৩- তর মদুরলরকগদরগক কলাগফর বিগব িলা, বলা 

তলাগদর কদুফরীগত সগন্হ করগব লকংবলা তলাগদর 

মতলাদর্গক লবশুদ্ধ সলাব্তি করগব তস কদুফরী কগরগছ 

বগি েণ্ হগব। গকিিলা তস আল্লাহর একমলারে 

মগিলালিত, লিব্লালচত ধম্ ইসিলাগমর লবধলািবিীর 

অন্তভূ্তি লবষগয় সগন্হগপলাষণকলারী। সদুতরলাং 

তর বলান্লা আল্লাহ ছলাড়লা অি্গক অস্বীকলার করলার 

ব্লাপলাগর সগন্হ তপলাষণ করগব, বলা তলার ইবলাদগত 

তকলাি পলরবত্ি করগব, লকংবলা ইহুলদ, িলাসলারলা, 

অলনি উপলাসকগদর কদুফরীর ব্লাপলাগর সগন্হ তপলাষণ 

করগব, অথবলা তলাগদর জলাহলান্নলাগম রলাওয়লার ব্লাপলাগর 

সগন্হ করগব অথবলা মদুরলরকগদর এমি তকলাি কম্ 

বলা মতলাদ্গরর লবষয়গক লবশুদ্ধ মগি করগব রলার 

লবরুগদ্ধ তকলারআি হলাদীগস বতিব্ এগসগছ তগব তস 

কদুফলর কগরগছ বগি েণ্ হগব। 

৪- তর ব্লতি রলাসূগির তহদলায়লাতবলাণীর তচগয় 

অি্ তকলাি তহদলায়লাতবলাণীগক অলধক পলরপূণ্ মগি 

করগব, অি্ কলাগরলা প্রজ্লাগক  তলাঁর প্রজ্লার তচগয় 

অলধক উত্তম মগি করগব, গস কদুফরী কগরগছ বগি 

েণ্ হগব। গতমলি তর তকলাি সলামলালজক লবধলাি বলা 

তকলাি আদলর্ক িীলতগক ররীয়গতর লবধলাগির উপগর 

প্রলাধলাি্ তদগব অথবলা তলার হুকদুমগক জলাগয়জ বগি 

লবশ্লাস করগব অথবলা তসগুগিলাগক ররীয়গতর অিদুরূপ 

মগি করগব- তগব এসবও মহলাি আল্লাহর লবরুগদ্ধ 

কদুফরী লহগসগব লবগবলচত হগব। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিি: {গরসব তিলাক আল্লাহ রলা অবতীণ্ কগরগছি, 

তদিদুরলায়ী ফলায়সলািলা কগর িলা, তলারলাই কলাগফর।}

[সূরলা: মলালয়দলাহ, আয়লাত: ৪৪।]

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{অতএব, গতলামলার 

পলািিকত্লার কসম, গস তিলাক ঈমলািদলার হগব িলা, 

রতক্ণ িলা তলাগদর মগধ্ সৃষ্ লববলাগদর ব্লাপলাগর 

ততলামলাগক ি্লায়লবচলারক বগি মগি িলা কগর। অতঃপর 

ততলামলার মীমলাংসলার ব্লাপলাগর লিগজর মগি তকলাি রকম 

সংকীণ্তলা পলাগব িলা এবং তলা হূষ্লচগত্ত কবদুি কগর 

তিগব।}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৬৫।]
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৫-রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম তর 

লবধলাি এগিগছি তসগুগিলার তকলাি একলট রলদ তকউ 

অপছন্ কগর, (গস উতি লবধলাি পলািি করগিও 

তলার কলাগছ অলপ্রয় হওয়লার কলারগণ) গস কলাগফর 

হগয় রলাগব। সদুতরলাং তর সলািলাত অপছন্ করগব তস 

সলািলাত আদলায় করগিও কলাগফর বগি লবগবলচত 

হগব। গকিিলা তস আল্লাহর লিগদ্র অপছন্ কগরগছ। 

আর িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর একলট রত্ হগচ্ছ রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম কতৃক আল্লাহর পক্ 

তথগক আিীত লবষয়লাবিীর  প্রগত্কলটগক মগিপ্রলাগণ 

মদুহলাব্বত করলা। আর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম তর লবধলাি লিগয় এগসগছি তলা তর 

ব্লতি অপছন্ করগব তস তরি রলাহলাদলাত (মদুহলাম্দ 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম আল্লাহর রলাসূি) 

হওয়লাগকই প্রকৃত অগথ্ অপছন্ করগিলা। কলারণ 

কলালিমলাগয় রলাহলাদলাগতর দলালব হগিলা রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম  তর লবধলাি আিয়ি কগরগছি 

তলার প্রলত লিগজগক সমপ্ি করলা এবং আিন্লচগত্ত 

তলা তমগি তিওয়লা।

৬। তর আল্লাহর বিীগির তকলাি লবষয়, ছলাওয়লাব 

বলা রলালতি সম্পগক্ িলাটিলা করগব তস কদুফরী কগরগছ 

বগি লবগবলচত হগব। গকিিলা তস এই বিীগির প্রলত 

অসম্লাি প্রদর্ি কগরগছ তর বিীগির প্রলত এবং তর 

বিীগির আিয়িকলারীর প্রলত সম্লাি প্রদর্ি করলা তলার 

উপর আবর্ক। আর এ কলারগণই আল্লাহ তস সকি 

ব্লতির ব্লাপলাগর কদুফরীর ফয়সলািলা লদগয়গছি, রলারলা 

আল্লাহর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ও 

তলাঁর সলাহলাবীগদর ব্লাপলাগর িলাটিলা লবদ্রূপ কগরগছ। 

তলারলা বিগতলা-''আমলাগদর এসব কলারী সলাগহবগদর 

(সলাহলাবলাগয় তকরলাগমর) মগতলা অলধক তিলাভী ও 

লমথদু্ক এবং ভীরু কলাউগক তদলখলি।'' তখি আল্লাহ 

তলা'আিলা িলালরি কগরগছি-

{আর রলদ তদুলম তলাগদর কলাগছ লজগজ্স কর, তগব 

তলারলা বিগব, আমরলা ততলা কথলার কথলা বিলছিলাম 

এবং তকতদুক করলছিলাম। আপলি বিদুি, গতলামরলা লক 

আল্লাহর সলাগথ, তলাঁর হুকদুম আহকলাগমর সলাগথ এবং 

তলাঁর রসূগির সলাগথ িলাটিলা করলছগি? ছিিলা কর িলা, 

ততলামরলা তর কলাগফর হগয় তেছ ঈমলাি প্রকলার করলার 

পর।} [সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ৬৫-৬৬।] 

আল্লাহ তলায়লািলা তলাগদর কদুফরীর রলায় ত�লাষণলা 

লদগয়গছি রলদও তলারলা পূগব্ মদুলমি লছগিলা। লিগম্লাতি 

বলাক্লট এলবষয়গক প্রমলালণত কগর:{গতলামরলা তর 

কলাগফর হগয় তেছ ঈমলাি প্রকলার করলার পর।} 

[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ৬৬।]

সদুতরলাং তলারলা তর জ�ি্ কথলা বগিলছি, তলার 

লববরণ তদওয়লার পূগব্ই আল্লাহ তলাআিলা তলাগদরগক 

'ঈমলািদলার' সলাব্তি কগরগছি, তলারপর তলাগদর 

কৃতকগম্র কলারগণ তলাগদরগক কলাগফর ত�লাষণলা 

কগরগছি। অথচ তলারলা তস কথলাগুগিলা বগিলছগিলা  

িলাটিলাচ্ছগি এবং তলারলা তচগয়লছগিলা এর বিলারলা পগথর 

কলাঁটলা দূর করগত।

৭। রলাদু :

রলাদু হগিলা এমি সব ম্রেপলাি, ঝলাড়-ফদুঁক ও 

লেরলাকষলা রলার মলাধ্গম মলািদুগষর অন্তর ও ররীগর 

প্রভলাব লবতিলার কগর, হত্লাকলাণ্ড ও এধরগির কলাগজ 

উৎসলালহত কগর, স্বলামী-স্ত্রীর মলাগঝ লবগভদ সৃলষ্ কগর 

আর এটলা কদুফর। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-

{তলারলা ভলািরূগপ জলাগি তর, গর তকউ জলাদু অবিবিি 

কগর, তলার জি্ পরকলাগি তকলাি অংর তিই।}[সূরলা: 

আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১০২।]

অথ্লাৎ পরকলাগি তলারলা লকছদুই পলাগব িলা, এর 

আগে আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{তলারলা উভয়ই 

একথলা িলা বগি কলাউগক লরক্লা লদত িলা তর, আমরলা 

পরীক্লার জি্; কলাগজই তদুলম কলাগফর হগয়লা িলা।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১০২।]
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রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- «গতলামরলা সলাতলট ধ্বংসকলারী বস্তু হগত দূগর 

থলাকগব। তখি সলাহলাবলােণ লজজ্লাসলা করগিি, ধ্বংসকলারী 

সলাতলট বস্তু লক? উত্তগর লতলি বিগিি, (১) আল্লাহর 

সলাগথ ররীক করলা (২) রলাদু তটলািলা করলা (৩) আইগির 

লবধলাি ব্লতগরগক কলাউগক হত্লা করলা (৪) সদুদ খলাওয়লা 

(৫) অি্লায়ভলাগব ইয়লালতগমর মলাি সম্পদ তভলাে করলা (৬) 

রদুদ্ধ তজহলাগদর ময়দলাি হগত পিলায়ি করলা (৭) ঈমলািদলার 

লিগদ্লাষ সতীসলাধ্বী িলারীর প্রলত লমথ্লা অপবলাদ তদওয়লা।» 
(-গবলাখলারী।)

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- «গর ব্লতি সদুতলায় গ্লন্থ লদি, অতঃপর তলাগত ফদুঁক 

লদি, গস রলাদু করি। আর তর ব্লতি রলাদু করি তস লররক 

করি। গর লিগজর কি্লাণ ও অকি্লাণগক তকলাি বস্তুর সলাগথ 

সম্পৃতি করগব তলাগক ঐ বস্তুর কলাগছই তসলাপদ্ করলা হগব।» 
(-িলাসলায়ী।)

আর তজ্লালতষরলাস্ত্র এবং িক্রেরলালজর বিলারলা পৃলথবীর 

�টমলাি লবষগয়র দিীি লহসলাগব তপর করলাও রলাদুগটলািলার 

অন্তভদু্তি।  রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- «গর ব্লতি তলারকলা তথগক তথ্ আহরণ করগত 

তচষ্লা করগব তস রলাদুর একলট অংর আহরণ করি। গর 

ব্লতি এ প্রলরিয়লা অলধক হলাগর প্রগয়লাে করগব তস তরি 

রলাদুকম্ অলধক হলাগর প্রগয়লাে করি।»(-বলায়হলাকী।)

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি: {রলাদুকর তরখলাগিই 

থলাকদুক, সফি হগব িলা।}[সূরলা: ত্বহলা, আয়লাত: ৬৯।]

প্রণয় ও লবগচ্ছদ সৃলষ্ও রলাদুর অন্তভদু্তি। অথ্লাৎ দুজি 

লপ্রয় মলািদুগষর মলাগঝ লবগচ্ছদ  লকংবলা অি্ দুজগির মলাগঝ 

প্রণগয়র সৃলষ্ করলা।
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উপকলারী জ্লাি বলান্লাগক আল্লাহর একত্ববলাগদর 

প্রলত লবশ্লাসী কগর ততলাগি আর মলািদুষগক 

তখদমত ও অিদুগ্হ করলার প্রলত আগ্হী কগর 

ততলাগি। আর অপকলারী জ্লাি বলান্লাগক লরগক্র 

লদগক অগ্সর কগর, সলাগথ সলাগথ মলািদুগষর 

ক্লত ও অবজ্লা করলার প্রলত উবিদুদ্ধ কগর 

ততলাগি।

৮। মদুসলিম লবগরলাধীগদর প্রলত সহলায়তলা ও 

সহগরলালেতলা প্রদর্ি করলা রলাগক তকলারআগি 

'বন্দুরূগপ গ্হণ' বগি আখ্লা তদয়লা হগয়গছ। গরমি 

আল্লাহর বলাণী-{গতলামলাগদর মগধ্ তর তলাগদর 

সলাগথ বন্দুত্ব করগব, গস তলাগদরই অন্তভদু্তি।} 

[সূরলা: আি-মলালয়দলাহ, আয়লাত: ৫১।]

(তলাওয়লাল্ী) التولي আর (মদুয়লািলাহ) املواالة 
এক িয়। এখলাগি (মদুয়লািলাহ) املواالة বিগত বদুঝলাগিলা 

হগয়গছ (মদুরলরকগদর প্রলত) আকষ্ণ, সলাহচলার্। আর 

(তলাওয়লাল্ী) التولي হগচ্ছ মদুসলিম লবগরলাধীগদরগক 

সহগরলালেতলা করলা এবং তলাগদর সলাগথ রদুতি হগয় 

মদুসিমলািগদর লবরুগদ্ধ চরিলাগন্ত লিতি হওয়লা। গরমিলট 

মদুিলালফকগদর অবথিলা লছি। রলদ দুলিয়লাবী লবষগয় 

তকউ মদুরলরকগদরগক বন্দুরূগপ গ্হণ কগর তলাহগি 

তসও মহলা ক্লতর দলারপ্রলাগন্ত বগি লবগবলচত হগব।

 গর মগি করগব মদুহলাম্দ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাগমর ররীয়ত ত্লাে করগি তলার স্বচ্ছিতলা 

আসগব, গস কলাগফর। গকিিলা আল্লাহ তলায়লািলা 

মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর 

মলাধ্গম তর ইসিলামী ররীয়ত তপ্ররণ কগরগছি 

তলা সকি ররীয়গতর তচগয় ত্ষ্ঠ। আর ইসিলাম 

ব্লতত তকলাি ধম্ই আল্লাহর লিকট গ্হণগরলাে্ 

িয়। আল্লাহ বগিগছি:{লিঃসগন্গহ আল্লাহর 

লিকট গ্হণগরলাে্ বিীি একমলারে ইসিলাম।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ১৯।]

আল্লাহ বগিগছি:{গর তিলাক ইসিলাম ছলাড়লা অি্ 

তকলাি ধম্ তলািলার কগর, কলস্মণকলাগিও তলা গ্হণ 

করলা হগব িলা এবং আগখরলাগত তস ক্লতগ্তি।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ৮৫।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {বিদুি, রলদ 

ততলামরলা আল্লাহগক ভলািবলাস, তলাহগি আমলাগক 

অিদুসরণ কর, রলাগত আল্লাহ ও ততলামলালদেগক 

ভলািবলাগসি, এবং ততলামলালদেগক ততলামলাগদর পলাপ 

মলাজ্িলা কগর তদি। আর আল্লাহ হগিি ক্মলাকলারী 

দয়লািদু। বিদুি, আল্লাহ ও রসূগির আিদুেত্ প্রকলার 

কর। বস্তুতঃ রলদ তলারলা লবমদুখতলা অবিবিি কগর, 

তলাহগি আল্লাহ কলাগফরলদেগক ভলািবলাগসি িলা।}

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ৩১-৩২।]
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রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি-«রপথ ঐ সত্তলার রলার হলাগত মদুহলাম্গদর প্রলাণ, 

এই উম্গতর তরগকউ ইহুদী বলা লরিস্লাি আমলার 

িবদুওয়লাগতর কথলা শুিগব, অথচ রলা সহকলাগর আলম 

তপ্রলরত হগয়লছ তলার প্রলত ঈমলাি িলা এগি মৃতদু্ বরণ 

করগব, গস লিশ্চয় জলাহলান্নলামী হগব।» (-মদুসলিম।)

তলার একলট দৃষ্লান্ত হগিলা, লকছদু মূখ্ মগি কগর 

তর, তলাগদর বদুরদুে্ ও ওিীেণ মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাগমর আিদুেগত্র উগধ্ উগি 

তেগছ। এটলা সরলাসলর কদুফদুরী ও ইসিলাম ত্লাে।

অন্তর রলদ একলিষ্ভলাগব আল্লাহ অলভমদুখী 

িলা হয়, লতলি ব্লতত অি্ সকি লবষয় 

তথগক লবমদুখ িলা হয়, তগব  তস মদুরলরক |

তর ব্লতি সম্পূণ্রূগপ আল্লাহর বিীি তথগক মদুখ 

লফলরগয় তিয় এবং তলা চচ্লা িলা কগর তস কলাগফর। 

আর তর ব্লতি দীগির  আমি তথগক লবিকদুি মদুখ 

লফগরগয় লিগয়গছ, আর তস তর কদুফদুরীগত লিতি তলাগতই 

তদুলষ্ ও স্বলিভ্রতলা জলালহর কগর, রখি তলাগক ইসিলাম 

সংরিলান্ত তকলাি কলাজ বলা তলা'িীগমর লদগক আহবলাি 

করলা হয়, তখি তস তসটলাগক প্রত্লাখ্লাি কগর লকংবলা 

দীগির ইিম হলালসগির পর তসটলাগক গ্হণ ও তলার 

অিদুপলাগত আমি করলার লবষয়গক প্রত্লাখ্লাি কগর 

তগব তসও কলাগফর।

ইসিলাম ভঙ্কলারী এসব লবষয় ইচ্চলা কগর লকংবলা 

লমছলালমলছ লকংবলা কলাগরলা ভগয় করলার মলাগঝ তকলাি 

পলাথ্ক্ তিই। গজগিশুগি এর তকলাি একলটগত লিতি 

হগিই তস কলাগফর। তগব কলাউগক বলাধ্ করলার ফগি 

তস তকবি মদুগখ এর তকলািলট লস্বকলার করগি তলার 

লবষয়লট ব্লতরিম। আল্লাহ তলা'আিলা বিগছি:
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{রলার উপর জবরদলতি করলা হয় এবং তলার অন্তর লবশ্লাগস অটি থলাগক তস ব্তীত তর তকউ লবশ্লাসী হওয়লার 

পর আল্লাহগত অলবশ্লাসী হয় এবং কদুফরীর জি্ মি উম্দুতি কগর তদয় (তলাগদর উপর আপলতত হগব আল্লাহর 

েরব এবং তলাগদর জগি্ রগয়গছ রলালতি)।}[সূরলা: িলাহি, আয়লাত: ১০৬।]

রলাগক কদুফরী করগত বলাধ্ করলা হগয়গছ তলারপর তস খদুরীমগি কদুফদুরীগক তমগি লিগয়গছ, গস কলাগফর। 

তকিিলা তস কদুফরীর জি্ বক্ উগন্লচত কগরগছ তথলা মলািলসকভলাগব প্রস্তুত ও সন্তষ্ লছি। আর তর মৃতদু্র 

আরঙ্লা তথগক রক্লা পলাওয়লার জি্ এমিলট করগব অথচ তলার অন্তর ঈমলাগি পলরপূণ্ এবং পলরতৃতি তলার ঈমলাি 

লিরলাপদ। তলার উপর তকলাি লকছদু বত্লাগব িলা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি- {তগব রলদ ততলামরলা তলাগদর পক্ তথগক 

তকলাি অলিগষ্র আরঙ্লা কর|}[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২৮।]

ইিম এমি একলট েলাছতদুি্ রলা সদুন্র চলররে, সৎকম্ 

এবং প্ররংলসত গুণ উৎপলাদি কগর। আর মূখ্তলা 

এমি েলাছতদুি্ রলা লিকৃষ্ চলররে ও লতরস্লারগরলাে্গুণ 

উৎপন্ন কগর।
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অিদুরীিি ও পর্লাগিলাচিলাঃ

।১ িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এই কলালিমলাগয় তলাওহীদ এর অথ্ লক? এর রুকি ও রত্সমূহ 

লক লক?

২।এমি লকছদু লবষয় উগল্খ করুি রলা "িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু" এর আদগর্র লবপরীত। হয়গতলা 

তসরকম তকলাি লকছদু আপিলার বলা আপিলার সমলাগজও লবদ্মলাি আগছ।
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তলাওহীগদর অিদুসলারী বলান্লার উপর আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ তিই 

মগম্ সলাগক্্র প্রভলাব:

আল্লাহর একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লার জি্ আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ তিই এই সলাক্্ তবর ফিদলায়ক। 

এই সলাক্্ বলান্লাগক পলরশুদ্ধ ও পলবরে কগর। তলার অন্তগরর আমিসমূহ তরমি মদুহলাব্বত, ভীলত, আরলা-

ভরসলা এ ধরগির অি্লাি্ লবষগয়র তক্গরে অন্তগরর উপর প্রভলাব তফগি। তলার আচরণ এবং আমিসমূগহর 

উপরও প্রভলাব তফগি, গহলাক তলা একলান্ত ব্লতি পর্লাগয় বলা আগরলা ব্পকভলাগব। সদুতরলাং িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু 

এর রলাহলাদলাত বলান্লার প্রকলারভলঙ্, ধ্লাি-ধলারিলা, আচরণ ও অন্তরগক আল্লাহর জি্ একলিষ্ঠ কগর। রলাগত 

আিদুেত্ শুধদু আল্লাহর এ কথলালট সদুস্পষ্ভলাগব প্রলতভলাত হয়। সদুতরলাং প্রকলার্ ও অপ্রকলার্ কথলা ও কগম্র 

মলাগঝ তর লবষয় আল্লাহ পছন্ কগরি তসসব লবষগয়র িলামই ইবলাদত। লিগম্ন এই লিদর্িলাবিীর লবগলিষণ তপর 

করলা হগিলা:

প্রথম ভলাে: অন্তগর প্রলতফলিত স্বয়ংলরিয় লিদর্িলাবিী -

অন্তগরর ইবলাদগতর মম্ ও তলার ফজীিগতর লবষয়লটগক তখলািলাসলা করলার জি্ আমরলা অন্তগরর এমি লকছদু 

ইবলাদগতর িমদুিলা উগল্খ করগবলা রলা িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর সলাক্্দলাগির লিদর্ি স্বরূপ অন্তগর প্রলতফলিত 

হগয়গছ।

তর আল্লাহর পলরচয় জলাগি তস আল্লাহগক ভলাগিলাবলাগস-
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