“মুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ” এই শাহাদাহ তথা সােক্ষয্র অথর্ ও তাৎপযর্ িক?
“মুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র রাছূল” এই সােক্ষয্র পর্কৃত অথর্ হেলা:- মুহাম্মাদ 1 মানব ও িজন জািতর পর্িত
আল্লাহ্র েপর্িরত সবর্েশষ রাছূল, যার কােছ আল্লাহ্র পক্ষ হেত এেকর পর এক বাতর্া বা সংবাদ আেস। িতিন
ইলাহ বা উপাসয্ নন এবং উপাসয্ হওয়ার েকান গুণাবলী বা েযাগয্তা তাঁর মেধয্ েনই। িতিন শুধুমাতর্ আল্লাহ্
র এক বান্দাহ এবং তাঁর েপর্িরত নাবী ও রাছূল।
“ ”محمد الرسول اهللএই শাহাদাহ বা সাক্ষয্ পর্দােনর দািব ও চািহদা হেলা:(ক) রাছূল 1 যা িকছুর আেদশ কেরেছন তা যথাযথভােব েমেন চলা।
(খ) তাঁর েদয়া যাবতীয় বাতর্া-সংবাদেক িনিদ্ধর্ধায়-িনঃসেন্দেহ সতয্ বেল িবশব্াস করা।
(গ) িতিন যা িকছু করেত িনেষধ কেরেছন তা েথেক সম্পূণর্রূেপ িবরত থাকা।
(ঘ) আল্লাহ্র িনেদর্িশত এবং রাছূেলর (1) অনুসৃত শারী‘য়াত (িনয়ম-নীিত ও িবধান) অনুযায়ী আল্লাহ্র
‘ইবাদাত করা। শারী‘য়ােতর মেধয্ নতুন িকছু েযাগ বা সংেযাজন না করা এবং িনেজর মনগড়া পন্থায়
আল্লাহ্র ‘ইবাদাত না করা।
েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়াতিট তা-ই পর্মাণ কের। আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১
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অথর্াৎ- রাছূল েতামােদরেক যা েদন, তা গর্হণ কেরা এবং যা েথেক িনেষধ কেরন, তা েথেক িবরত থােকা।
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“লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ” এবং “মুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ” এ দু’িট সাক্ষয্ একইসােথ পর্দােনর অতয্াবশয্কতা
েথেক একথাই বুঝা যায় েয, এ বাকয্ ও সাক্ষয্ দু‘িট একিট অপরিটর সােথ অতয্ন্ত িনিবড় ও অিবেচ্ছদয্ভােব
জিড়ত। েযেহতু এখােন পর্থম বাকয্িটেত বলা হেয়েছ েয, আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই, তাই
িদব্তীয় বাকয্িট েথেক স্পষ্টতঃ বুঝা যায় েয, মুহাম্মাদ 1 েকান মা‘বূদ বা উপাসয্ নন, িতিন আল্লাহ্র
বান্দাহ ও রাছূল।
িজন ও মানবজািতর িনকট আল্লাহ্র িরছালাত সুস্পষ্টভােব েপৗঁেছ েদয়াই হেচ্ছ মুহাম্মাদ 1 এর দািয়তব্ ও
১. ٧ -سورة الحشر
২. ছূরা আল হাশ্র -৭
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কতর্বয্।
কােরা উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা তােক েদয়া হয়িন, এমনিক িনেজরও েকান কলয্াণ সাধন িকংবা
অিনষ্ট েথেক িনেজেক রক্ষার েকান ক্ষমতা তাঁর (মুহাম্মাদ 1 এর) েনই।
তাই েকউ তাঁেক (রাছূলেক) উপােসয্র পযর্ােয় িনেয় েগেল; তােক মা‘বূদ মেন করেল তা হেব আল্লাহ্েক
উপাসয্ বা মা‘বূদ বেল অসব্ীকার করা এবং মুহাম্মাদেক (1) আল্লাহ্র বান্দাহ ও রাছূল বেল অসব্ীকার
করা। েমাটকথা, এটা হেব আল্লাহ্র উলূিহয়য্াত এবং মুহাম্মাদ 1 এর িরছালােতর পর্িত অসব্ীকৃিত জ্ঞাপন
করা।
শাহাদাতাইেনর পর্থম বাকয্িট (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) দব্ারা েযভােব ‘ইবাদােত আল্লাহ্র একতব্ পর্িতষ্ঠা করা
হেয়েছ এবং ‘ইবাদােতর একক হকব্ ও অিধকার আল্লাহ্র জনয্ িনিদর্ষ্ট ও সংরক্ষণ করা হেয়েছ, েতমিন
িদব্তীয় বাকয্িট (মুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ) দব্ারা িনঃশতর্ভােব অনুসরণীয় হওয়ার একক মযর্াদা রাছূেলর (1)
জেনয্ িনিদর্ষ্ট ও সংরক্ষণ করা হেয়েছ। অথর্াৎ িবনা বাকয্ বয্েয় িবনা শেতর্ রাছূলই (1) হেলন একমাতর্
অনুসরণীয় বয্িক্ততব্।
এ কথার পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৩

অথর্াৎ- িনশ্চয় েতামােদর জনয্ আল্লাহ্র রাছূেলর মেধয্ রেয়েছ উত্তম আদশর্।
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৫
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অথর্াৎ- আপিন বলুন, যিদ েতামরা আল্লাহ্েক ভােলাবাস তাহেল আমার অনুসরণ কেরা, আল্লাহ েতামােদর
ভােলাবাসেবন।
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তাই শুধু মুেখ “মুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ” (মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাছূল) বলেল চলেব না, বরং এরই সােথ সােথ

৩. ٢١ -سورة األحزاب
৪. ছূরা আল আহ্যাব- ২১
৫. ٣١ -سورة آل عمران
৬. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩১
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রাছূেলর (1) যাবতীয় আেদশ-িনেষধ যথাযথভােব েমেন চলেত হেব, তাঁর সকল কথােক িনিদ্ধর্ধায় সতয্
বেল সব্ীকার করেত হেব, একমাতর্ তাঁর (রাছূেলর) িনেদর্িশত তব্রীকব্া অনুযায়ী আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেত হেব
এবং অন্তের দৃঢ়ভােব এ িবশব্াস েপাষণ করেত হেব েয, মুহাম্মাদ 1 েকান উপাসয্ বা মা‘বূদ নন, বরং
িতিন শুধুমাতর্ আল্লাহ্র এক বান্দাহ এবং তাঁরই (আল্লাহ্র) েপর্িরত সবর্েশষ রাছূল।
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