“লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ” এই শাহাদাহ তথা সাক্ষয্ পর্দােনর অথর্ ও তাৎপযর্ িক?
“( ”ال إله إال اهللলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) এই বাকয্িটর পর্কৃত ও যথাথর্ অথর্ হেলা: ال معبود بحق إال اهلل/ ال إله حق إال اهلل
অথর্াৎ- আল্লাহ ছাড়া আর েকান সতয্ বা সিতয্কার মা‘বূদ েনই।
আল্লাহ 0 বয্তীত অনয্ যা িকছুর উপাসনা করা হয়, তা িতিন েকান নাবী েহান বা অলী েহান, অথবা অনয্
েয েকান মানব সন্তান েহান িকংবা িফিরশতা বা িজন অথবা অনয্ যা িকছুই েহাক না েকন, েস সবই হেলা
বািতব্ল উপাসয্।
সিতয্কােরর মা‘বূদ হেলন একমাতর্ আল্লাহ 0।
“( ”ال إله إال اهللলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) এই মহান কািলমাহ্িট আল্লাহ িভন্ন অনয্ কােরা সিতয্কার বা সতয্
মা‘বূদ (উপাসয্) হওয়ার িবষয়িটেক সম্পূণর্রূেপ অসব্ীকার ও পর্তয্াখয্ান কের। এই কািলমাহ্িট গায়রুল্লাহ্র
(আল্লাহ িভন্ন অনয্ কােরা) ‘ইবাদাতেক সম্পূণর্রূেপ বািতল েঘাষণা কের এবং একই সােথ একমাতর্
আল্লাহেক (b) সিতয্কার ও পর্কৃত মা‘বূদ বেল েঘাষণা ও সব্ীকৃিত পর্দান কের। এই মহান কািলমাহ
আল্লাহেক (0) ‘ইবাদােতর একক অিধকারী ও হকব্দার বেল সুস্পষ্ট েঘাষণা পর্দান কের।
এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:১

.ل
ُط
ِ ن ُدوِنِه ُهَو اْلَبا
ْ ن ِم
َ عو
ُ ن َما َيْد
َّ ق َوَأ
ُّ ح
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ك ِبَأ
َ َذِل

অথর্াৎ- এটা এ জনয্ েয, আল্লাহ্ই সতয্ এবং তাঁর পিরবেতর্ তারা যােক ডােক তা অসতয্।

২

তাই “আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই” ( )ال إله إال اهللএই েঘাষণা ও সােক্ষয্র তাৎপযর্ এবং এর
অপিরহাযর্ দািব হেলা:পর্থমতঃ- মেন-পর্ােণ (‘আকব্ীদাহ-িবশব্ােস) এবং কথা ও কােজ একমাতর্ আল্লাহ 0 বয্তীত অনয্ সকল
উপাসয্েক অসব্ীকার ও বজর্ন করা, েসগুেলার উপাসনা ও উপাসনাকারীেদরেক পর্তয্াখয্ান করা এবং তােদর
েথেক সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও দূের থাকা।

১. ٦٢ -سورة الحج
২. ছূরা আল হাজ্জ- ৬২
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এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:هلل َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ ن ِم
َ ن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَّنا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِمَّما َتْعُبُدو
َ سَنٌة ِفي ِإْبَراِهيَم َواَّلِذي
َح
َ سَوٌة
ْ ت َلُكْم ُأ
ْ َقْد َكاَن
৩

.حَدُه
ْ هلل َو
َِّ حَّتى ُتْؤِمُنوا ِبا
َ ضاُء َأَبًدا
َ اْلَعَداَوُة َواْلَبْغ

অথর্াৎ- েতামােদর জেনয্ ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগেণর মেধয্ চমৎকার আদশর্ রেয়েছ। যখন তারা তােদর
সম্পর্দায়েক বেলিছেলন, েতামােদর সােথ এবং েতামরা আল্লাহ্র পিরবেতর্ যার ‘ইবাদাত কর, তার সােথ
আমােদর েকান সম্পকর্ েনই, আমরা েতামােদর মািননা। েতামরা এক আল্লাহ্র পর্িত িবশব্াস স্থাপন না করা
পযর্ন্ত েতামােদর মেধয্ ও আমােদর মেধয্ িচরশতর্ুতা থাকেব।
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িদব্তীয়তঃ- সািবর্কভােব ‘ইবাদাতেক একমাতর্ রাবব্ুল ‘আলামীন আল্লাহ্র জেনয্ খাঁিট ও খািলস করা। অথর্াৎ
খাঁিট মেন একিনষ্ঠভােব এক আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা। এটাই হেলা কািলমােয় তব্ািয়য্বাহ (তাওহীেদর বাকয্)
“লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ” এর হাকব্ীকব্াত বা পর্কৃত তাৎপযর্।
এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৫

.ال ِإَّياُه
َّ ال َتْعُبُدوا ِإ
َّ ك َأ
َ ضى َرُّب
َ َوَق

অথর্াৎ- েতামার পালনকতর্া আেদশ কেরেছন েয, েতামরা একমাতর্ তাঁেক ছাড়া আর কারও ‘ইবাদাত কেরা
না।
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৭

.ن
َ ح اْلَكاِفُرو
ُ ال ُيْفِل
َ عْنَد َرِّبِه ِإَّنُه
ِ ساُبُه
َح
ِ ن َلُه ِبِه َفِإَّنَما
َ ال ُبْرَها
َ خَر
َ هلل ِإَلًها آ
َِّ ع َمَع ا
ُ ن َيْد
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েকউ আল্লাহ্র সােথ অনয্ উপাসয্েক ডােক, তার কােছ যার েকান দালীল-পর্মাণ েনই, তার
িহসাব তার পালনকতর্ার কােছ আেছ। িনশ্চয় কািফররা সফলকাম হেব না।

৮

তাই শুধুমাতর্ মুেখ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ” বলেলই মুছলমান হওয়া যােব না। মুছলমান হেত হেল মুেখ এই
৩. ٤ -سورة الممتحنة
৪. ছূরা আল মুমতািহনা-৪
৫. ٢٣ -سورة اإلسراء
৬. ছূরা আল ইছরা- ২৩
৭. ١١٧-سورة المؤمنون
৮. ছূরা আল মু’িমনূন- ১১৭
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কািলমাহ সব্ীকার করার সােথ সােথ মেন-পর্ােণ ও কােজ-কেমর্ একমাতর্ আল্লাহ 0 বয্তীত অনয্ সকল
উপাসয্েক অসব্ীকার ও বজর্ন করেত হেব এবং এসব বািতব্ল উপােসয্র উপাসনা েথেক এবং যারা এগুেলার
উপাসনা কের তােদর েথেকও সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও দূের থাকেত হেব। সােথ সােথ সািবর্কভােব ‘ইবাদাতেক
শুধুমাতর্ রাবব্ুল ‘আলামীন আল্লাহ্র জেনয্ খাঁিট ও িবশুদ্ধ করেত হেব, তথা খাঁিট মেন একিনষ্ঠভােব এক
আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেত হেব।
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