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জুমাদাল উলা মাসের করণীয় বজজনীয় 

মুেলমান আমল থেসক কখসনা খালল োসক না। প্রলিলি মূহুিজ িার আমসল কাসি। একজন মুেলমাসনর েবসেসয় বড় আমলহসলা মৃিুু পর্জন্ত 

ঈমাসনর উপর অিল োকা। েমসয়র লদসক লক্ষ্ু কসর এই মাসে লবসেষ থকান আমল না োকায় মুলমসনর েবসেসয় মূলবান লজলনে ঈমান-

আক্বীদার লবষসয় েংলক্ষ্প্ত আসলােনা করা হসলা। 

িাওহীদ-লরোলাসির হাকীকি ও িাৎপর্জ 

ْمۚ    اءح َبيْنَهح ََحَ اِر رح ُفَ اءح َعََل الْكح ۚ       َوالَُِذيَن َمَعهح أَِشُدَ ِ ولح اّلُلَ سح ٌد ُرَ َُمَ  ُّمح

িরজমা; ‘হর্রি মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহ িা‘আলার রােূল এবং িার োেীগণ কাসেরসদর লবরুসে কস ার এবং 

লনসজসদসর মাসে পরস্পর েহানুভূলিেীল।’ (েুরা োিহ:২৯) 

বলণজি আয়াি হুদাইলবয়ার েলির পসর নালর্ল হয়। হুদাইলবয়ার েলিসক প্রকােু লবজয় বসল থ াষণা করা হয়। র্লদও বালহুক ভাসব লবজসয়র 

থকান লেহ্ন িাসি লবদুমান লিল না। থর্ কারসণ হর্রি উমর োরুক রালর্. েহ অনুানু োহাবীগণ এ েলির বুাপাসর খুবই থপসরোন লিসলন। 

পরবিজীসি আল্লাহ িা‘আলা এ েলির অসনক থহকমি প্রকাে করসলন। েুলসহ হুদাইলবয়ার পরপরই খাইবার লবজয় হসয় থগসলা। প্রেুর গনীমি 

মুেলমানসদর হাসি এসে এিলদসনর আলেজক েমেুার েমাধান হসয় থগল। অপর লদসক ইয়াহুদী জালি েমূ্পণজ পর্ুজদস্ত হসলা এবং েমসয়র 

বুবধাসন মক্কা লবজয় হসয় েরম ও পরম লক্ষ্ু অলজজি হসলা। 

হুদাইলবয়ার েলিপত্র প্রস্তুিকাসল কাসেরসদর অসর্ৌলিক েিজ 

েুলাহনামা (েলিপত্র) প্রস্তুিলসে মক্কায় কাসেরসদর পক্ষ্ থেসক অসনকগুসলা অবালিি কার্জ ও অসর্ৌলিক েিজ উত্থালপি হসয়লিল। িার মসধু 

িাসদর দু‘একলি উসল্লখসর্াগু কার্জকলাপ হসলা েুলাহানামার শুরুসি হর্রি আলী রালর্. ‘লবেলমল্লাহ’ েরীে ললসখলিসলন। লকন্তু কাসেররা িা 

মানসলা না। িারা বরং বসল বেসলা-রহমান থক? িাসক আমরা লেলন না। েুিরাং আমাসদর লনয়ম মসিা “লবেলমকা আল্লাহুম্মা” ললখসি হসব। 

মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর লনসদজসে িাই থলখা হসলা। িারপর হর্রি আলী রালর্. ললখসলন-এিা একলি েুলিনামা, র্া 

মুহাম্মাদুর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম মক্কাবােীসদর োসে েম্পাদন করসলন। কাসেররা এসি আপলি কসর বেসলা থর্, মুহাম্মাদ 

োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লামসক র্লদ আমারা আল্লাহর রােূল থমসনই থনই, িাহসল িার োসে আমাসদর লববাদ লকসের? িাহসল থিা েমস্ত 

েগড়ার অবোন হসয় র্ায়। েুিরাং উি রােূলুল্লাহ েসের স্থসল ‘মুহাম্মাদ লবন আেুল্লাহ’ ললখসি হসব। 

এ দালব লনসয় িারা খুবই পীড়াপীলড় ও বাড়াবালড় করসি লাগসলা। িখন মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর লনসদজসে িাসদর দালব 

থমসন লনসয় ‘রােূলুল্লাহ’ েেলি মুসি থেলা হসলা এবং িদস্থসল “লবন আেুল্লাহ” থলখা হসলা। দ্বীসনর স্বাসেজ মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়াোল্লাম-এর লবনয় ও নম্রিার এই প্রকাে আল্লাহ িা‘আলার দরবাসর েমাদৃি হসলা। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর লবধান [সর্ বুালি আল্লাহর জনু 

লবনয়ী হয়, আল্লাহ িা‘আলা িাাঁসক উচ্চ মর্জাদা দান কসরন] অনুর্ায়ী এ আয়াসির মসধু লবসেষভাসব মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-

এর নাসমর োসে রােূলুল্লাহ্ েে নালর্ল কসর লেরস্থায়ী কসর লদসলন-র্া লকয়ামি পর্জন্ত থকালি থকালি মানুষ কিৃজক লললখি ও পল ি হসি 

োকসব। 

মহুাম্মাদ নাসমর োেজকিা 

মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লামসক কুরআসন কারীসম আল্লাহ িা‘আলা লবলভন্ন নাসম ভূলষি কসরসিন। িার মসধু ‘মুহাম্মাদ’ নামলি খুবই 

গুরুত্বপূণজ। এ নামলি আল্লাহ িা‘আলা কুরআসন পাসকর োর স্থাসন উসল্লখ কসরসিন এবং এ নামলি নবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর 

জসের পূসবজই িাাঁর দাদা খাজা আেুল মুিাললবসক স্বসের মাধুসম জানাসনা হসয়লিল। আর এ নাসমর েূড়ান্ত বলহিঃপ্রকাে হসব হােসরর ময়দাসন। 

নবীজী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম র্খন েকল মানুসষর জনু েুপালরসের লসক্ষ্ু মাকাসম মাহমূসদ উপলস্থি হসয় আল্লাহর দরবাসর েলরয়াদ 

করসবন এবং আল্লাহ িা‘আলা থেই েুপালরে কবুল কসর লহোব শুরু করসবন। ইলিপূসবজ েব মানুষ েকল বড় বড় রােূল আ. গসণর দরবাসর 

লগসয় লেসর আেসব, থকউ িাসদর েুপালরসের লর্ম্মাদারী লনসি োহে করসবন না, ল ক এমনই মুহূসিজ মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম 

োো‘আসির লর্ম্মাদারী গ্রহণ করায় এবং োো‘আি করায় দুলনয়ার শুরুলে থেসক থেষ পর্জন্ত র্ি মানুসষর দুলনয়াসি আলবভজাব  সিসি, 

েকসল একবাসকু নবীজী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর প্রেংোয় পঞ্চমুখ হসবন। িখন মুহাম্মাদ অেজাৎ প্রেংলেি নাসমর পূণজপ্রকাে 

 িসব। মহানবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর আসরক নাম ‘আহমাদ’ অেজ- েকসলর থেসয় থবেী প্রেংোকারী। বাস্তলবক পসক্ষ্ লিলন 

আল্লাহ িা‘আলার জনু েবসেসয় থবেী কুরবানী কসরসিন এবং জান-মাল লদসয় আল্লাহর েবসেসয় থবেী প্রেংো কসরসিন। িার লবলনমসয় আল্লাহ 

িা‘আলার এই লবধান বাস্তবালয়ি হসব থর্, দুলনয়াসি থর্ র্ি থবেী আল্লাহ িা‘আলার প্রেংো করসব, িার দ্বীসনর জনু র্ি থবেী কুরবানী 

করসব, আল্লাহ িা‘আলা িাসদরসক দুলনয়াসি ও আলখরাসি িিসবেী প্রেংলেি ও মর্জাদােীল করসবন। িাসয়সের জুলুম ও অিুাোসরর 

পরক্ষ্সণই লমরাসজ আল্লাহ িা‘আলার দীদার ও োলন্নধু লাভ িার জ্বলন্ত উদাহরণ। আল্লাহ িা‘আলা বান্দার কুরবানী, িুাগ-লিলিক্ষ্া, কষ্ট-

িাকলীে বরদােি ইিুালদও কড়া ক্রালন্ত লহোব রাসখন এবং বান্দাসক থেই অনুপাি বরং িার থেসয় অসনক থবেী প্রলিদান লদসয় োসকন। 
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কাললমা িাইসয়ুবা ও িার দালব 

আয়াসির প্রেম অংেিুকু কাললমাসয় িাইসয়ুবা [“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রােূলুল্লাহ”]-এর লদ্বিীয় অংে বসি। আর কাললমা িাইসয়ুবার 

প্রেমাংেও লবলভন্ন আয়াসির মসধু উসল্লখ আসি। প্রেমাংসের মাধুসম  আল্লাহ িা‘আলার োসে আমরা ওয়াদাবে হসয় র্াই থর্, আল্লাহ িাড়া 

আমাসদর আর থকান মা’বুদ থনই। অেজাৎ, আল্লাহ বুিীি আর থকউই ইবাদি পাওয়ার থর্াগু নয় বা অনু কাউসক ইবাদি করার থকান েুসর্াগ 

থনই। কারণ স্পষ্ট। একমাত্র আল্লাহ িা‘আলাই আমাসদর েৃলষ্টকিজা, লরলর্ক দািা। লিলনই আমাসদর কলুাণাসেজ র্া লকিু দরকার েব লকিুই 

েম্পন্ন কসরসিন, লদসয়সিন। লিলন েমস্ত উিম গুসণর পলরপূণজ অলধকারী। থকান থদাষ-ত্রুলি িাাঁর ধাসও কাসি থ ষসি পাসরনা। িার েয়োলা 

বুিীি অনু কাসরা হাসি আমাসদর উপকার বা অপকাসরর োমানুিম ক্ষ্মিাও প্রদান করা হয়লন। েৃষ্টজীব দ্বারা বালহুক ভাসব আমাসদর থকান 

কলুাণ বা অকলুাণ োলধি হসল থেিা মূলি আমাসদর কমজেসলর লভলিসি স্বয়ং আল্লাহ িা‘আলার লেোসন্তর বলহিঃপ্রকাে মাত্র। মাখলুক ও 

েৃষ্টজীসবর লনজস্ব থকান ক্ষ্মিা থনই। িার লভিসর থর্ ক্ষ্মিা বা িািীর আমরা লক্ষ্ু কলর, িা মূলিিঃ আল্লাহ িা‘আলারই থদয়া ক্ষ্মিা এবং থে 

ঐক্ষ্মিা প্রকাে করসিও আল্লাহর হুকুসমর মুখাসপক্ষ্ী। এ কারসণই আগুসনই আগুসনর জ্বালাসনার ক্ষ্মিা েবজক্ষ্ণ জারী োকা েসেও হর্রি 

ইবরাহীম আ. থক আগুন জ্বালাসি পাসরলন। বরং আরাম ও োলন্ত লদসয়লিল। ধারাসলা িুলরর লভিসর েব েময় কািার ক্ষ্মিা লক্ষ্ু করা থগসলও 

ঐ িলুর ইেমাইল আ. থক কাসিলন। পালনর লভিসর ডুবাসনা ক্ষ্মিা লবদুমান োকা েসে ঐ পালন হর্রি মূো আ.-এর বালহনীসক ডুবায়লন। 

োহাবী হর্রি আলা ইবনুল হার্রামী রালর্.-এর থেনাদলসক ডুবায়লন। এেসবর একিাই কারণ, মাখলুক বা েৃষ্টজীব িার ক্ষ্মিা প্রকাে করসি 

হসল ক্ষ্মিাদানকারী আল্লাহ িা‘আলার লনসদজসের মুহিাজ হয়। লিলন লনসষধাজ্ঞা জারী করসল, থকান মাখলুসকর থকান ক্ষ্মিা প্রকাে থপসি 

পাসর না। 

উপকার বা অপকার করার মাললক একমাত্র আল্লাহ 

এজনু নবীসয় কারীম োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম হর্রি ইবসন আব্বাে রালর্. থক বলসলন- থহ ইবসন আব্বাে! েমগ্র দুলনয়ার মাখলুকাি 

র্লদ থিামার থকান কলুাণ বা ক্ষ্লি করসি োয় অেে আল্লাহ িা‘আলা র্লদ না োন, িাহসল মাখলুক থিামার লবন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষ্লি করসি 

পারসব না। আর আল্লাহ িা‘আলা র্লদ থিামার উপকার বা ক্ষ্লি করার লেোন্ত কসরন িাহসল েমগ্র মাখলুক একত্র হসয় িা বি করসি েক্ষ্ম 

হসব না। (েূরাসয় ইউনুে-১০৭) 

োরকো, আল্লাহ িা‘আলা আমাসদর উপকার বা অপকার োধসন কাসরা মুখাসপক্ষ্ী নন। লকন্তু মাখলুক কাসরা উপকার বা অপকার করসি 

েমূ্পণজ ভাসব আল্লাহ িা‘আলার মুখাসপক্ষ্ী। 

লেরসক ললপ্ত হওয়া বলুেহীনিা 

লবধমজীরা থকান মাখলুসকর মসধু ক্ষ্মিা প্রিুক্ষ্ করসল িাসক থদবিা থভসব িার পূজা শুরু কসর থদয়। এিা একবাসরই অনেজক। বস্তুি িার ঐ 

ক্ষ্মিা লনজস্ব ক্ষ্মিা নয়, বরং থখাদাপ্রদি ক্ষ্মিা। আেল ক্ষ্মিাদািা ও ক্ষ্মিাধসরর ইবাদি না কসর িাাঁর অধীনস্থসক পূজা, ইবাদি করা 

লনবুজলেিা িাড়া আর কী হসি পাসর? বস্তুি েরীয়সির দৃলষ্টসি এিা প্রকােু লেরক। কুরআসন কারীসম আল্লাহ িা‘আলার থ াষণা হসে- “লিলন 

েকল গুনাহ মাে করসি পাসরন এবং িাওবাকারীর েকল গুনাহ মাে কসরও থদন, লকন্তু লেরকসক লিলন কখনই ক্ষ্মা করসবন না।” (েুরাসয় 

লনো-৪৮) 

হুাাঁ িারা র্লদ কাললমা পসড় লেরক থেসক িাওবা কসর থনয়, িাহসল অবেু িারাও ক্ষ্মাপ্রাপ্ত হসব। 

মেুললম েমাসজ প্রেললি লেরক 

উসল্লখু, লবধমজীরা থর্মন লবলভন্ন থদব-থদবীর ক্ষ্মিায় লবশ্বােী, থিমলন ভাসব অসনক মুেলমানসকও থদখা র্ায় থর্, িারা লবলভন্ন মাখলুসকর 

ক্ষ্মিায় লবশ্বােী। থর্মন অসনসক লনসজর পীরসক গাসয়ব জান্তা, মুেলকল কুো, হাজিরাওয়া, প্রসয়াজন পূণজকারী মসন কসর! অসনসক মার্ারবােী 

বুর্গুজসক ধন-েম্পদ ও পদমর্জাদাদািা, েন্তানদািা ইিুালদ লবশ্বাে কসর। এেব লবশ্বাসের থপ্রলক্ষ্সিই িারা মার্াসর র্ায়, ওরে কসর, লেন্নী কসর, 

গাড়ী োলমসয় থেখাসন পয়ো থদয়, পয়ো উ ায়, গরু-খােী থদয় কবরসক লেজদা কসর, িাওয়াে কসর ইিুালদ। অেে এ েবই আল্লাহ 

িা‘আলার োসে অংেীদার করার লেরকী গুনাহ হয়-র্া আল্লাহ িা‘আলা মাে করসবন না বসল কুরআসন কারীসম থ াষণা কসরসিন। 

আবার অসনক মানুষ লনসজর বুবো, লনসজর জলম, লনসজর লমল েুাক্টরী, লনসজর োকুরী ইিুালদসক পসরাক্ষ্ পালসনওয়ালা বা লরলর্কদািা লবশ্বাে 

কসর, র্লদও মুসখ স্বীকার কসর না। এেব আেবাব র্খন হাি িাড়া হসয় র্ায় বা নষ্ট হসয় র্ায় িখন িারা হা হুিাে কসর, একবাসরই থভসে 

পসড়। অসনসক অেুস্থ হসয় পসড়। িখন িাসদর থগামর োাঁক হসয় র্ায়। এিলদন িারা বসলসি-‘জলম বা থদাকান লরলর্কদািা নয়, বরং 

লরলর্কদািা আল্লাহ িা‘আলা’ এিা একান্তই িাসদর মুসখর কো; লদসলর লবশ্বাে নয়। নিুবা এি থপসরোনীর কী অেজ োকসি পাসর? িার 

োকুরী েসল থগসি, থদাকান নষ্ট হসয়সি, লকন্তু আল্লাহ থিা একই অবস্থায় আসিন। থপসরোনীর লক আসি? রুলি ও রুলজর থকান থোেজ বি হসয় 

থগসল লিলন নিুন আসরকিা থোেজ োলু কসর লদসবন। লিলন লক লনলদজষ্ট একিা থোসেজর মাধুসম লরলর্ক থপৌাঁিাসনার মুহিাজ? কখসনা নয়। লিলন 

বনী ইেরাইলসক দুলনয়ার থকান প্রকার থোেজ িাড়াই েলল্লে বির পর্জন্ত লালন-পালন কসর জগিবােীসক থদলখসয় লদসয়সিন। র্াসি কসর 

আল্লাহর প্রলি িাসদর ঈমান েহীহ হয় এবং িারা একমাত্র আল্লাহর ক্ষ্মিায় লবশ্বােী হয়। িসব আল্লাহ িা‘আলার প্রলি এ ধরসণর মজবুি 

লবশ্বাে ও দৃঢ় ঈমান এমলনই হালেল হয় না। এর জনু ঈমানী লাইসন থমহনি জরুরী। হর্রি োহাবাসয় থকরাম রালর্. থর্ভাসব ঈমান ও 
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আমাসলর দাওয়াসির থমহনসির মাধুসম অিল ঈমাসনর ও মজবুি আমল হালেল কসরলিসলন, আমাসদরসকও থেই একই রাস্তা গ্রহণ করসি 

হসব। হর্রি ইমাম মাললক রহ. বলসিন-এ উম্মসির থেষাংে পরবিজী থলাসকরা ঐ লজলনসের মাধুসমই ইেলাহ ও কালময়াবী অজজন করসি 

পারসব, থর্ লজলনসের মাধুসম এ উম্মসির প্রেমাংে অেজাৎ োহাবীগণ রালর্. কালময়াবী অজজন কসরলিসলন। (োর্াসয়সল আমাল-১০০৩পৃষ্ঠা) 

েকল র্ুসগর থলাসকরা থর্সহিু থিািসবলা থেসকই উপায়-উপকরণ ও আেবাসবর মসধু লাললি পাললি হসয়সি, বস্তু জগসির িা‘িীর এবং বস্তু 

থেসক েব লকিু হয়-এ দৃেু থদখসি থদখসি বড় হসয়সি-এসি কসর স্বাভালবক ভাসব িাসদর মসধু এ গলি থখয়াল ও ভুল লবশ্বাে জে লনসয়সি 

থর্, েীজ ও আেবাব থেসকই েব লকিু হয় এবং থবেী থবেী মাল থদৌলি, ধন-েম্পদ জমা করসি পারসলই বুলি েুখ োলন্ত ও ইজ্জসির 

অলধকারী হসয় র্য়। আর বড় বড় পদ থর্মন, রাজা বাদোহ, উজীর-নাজীর, মন্ত্রী-লমলনষ্টার হসি পারসল মহা েম্মানী হসি পাসর। থে র্ি বড় 

হসয়সি, এ ভ্রান্ত ধারনা িিসবেী িার মসধু বেমূল হসয়সি। অেে এিাই (ধন ললপ্সা ও পদললপ্সা) দুলনয়া ও আলখরাসি একিা মানুসষর 

ধ্বংসের মূল। 

েেলিার পে 

এ কারসণ র্ুসগ র্ুসগ আল্লাহ িা‘আলা বান্দার নাজাি ও কলুাসণর জনু র্ি নবী রােূল আ. থপ্ররণ কসরসিন, িাাঁসদর েকসলর একই আহবান 

লিল- َ اَي   ح ْو قح  اسح االنَُ هَ ُيح ا ِ فْ تح  الح ُلَ اِ  هَ ل  اِ ال  ْو ل ْو حح ل  

‘থহ থলাক েকল! থিামরা একমাত্র আল্লাহ িা‘আলাসক মা’বূদ লহোসব লবশ্বাে কসরা, িাহসলই থিামরা কালময়াব হসব।’ একোর োরমমজ এিাই 

থর্, এক আল্লাহ থেসক েব লকিু হয়, েীজ ও আেবাসবর লনজস্ব থকান ক্ষ্মিা থনই। বরং িারা েসবজািভাসব আল্লাহ িা‘আলার হুকুসমর মুহিাজ। 

েুিরাং ধন-েম্পদ ও বড় বড় পদ মানুষসক েুখ-োলন্ত ইজ্জি-েম্মান লকিুই লদসি পাসর না। এগুসলার মসধু কালময়াবী লনলহি মসন করা 

মারাত্মক থধাাঁকা ও েমূ্পণজ বাস্তবিা লবসরাধী। 

নবীগসণর আ. মলূ দাওয়াি 

র্ুগ র্ুগ ধসর থর্ গলি থখয়াল ও ভুল লবশ্বাে মানুসষরা লদসলর মসধু লালন কসর এসেসি, নবী রােূলগণ আ. েবজ প্রেম থেখাসনই কু ারা াি 

কসরসিন এবং থে ভ্রান্ত ধারণার থবড়াজাল থেসক মানুষসক উোর কসর েল ক পসের েিান লদসয়সিন। েীজ ও আেবাব থেসক িাসদর ঈমান ও 

ইয়াকীনসক হলিসয় আল্লাহ িা‘আলার উপর িাসদর লবশ্বােসক বেমূল কসরসিন। মুলমন বান্দাগণ িাাঁসদর দাওয়াসি এ লবশ্বাসে লবশ্বােী হসয়সিন 

থর্, আমার লনজস্ব ধুান-ধারণা ভুল লিসলা। বস্তুি মাখলুসকর লনজস্ব থকান ক্ষ্মিা থনই। 

েকল ক্ষ্মিার মাললক একমাত্র আল্লাহ 

েকল ক্ষ্মিার একেত্র মাললক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর িাাঁরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীসনর ক্ষ্মিাসক বাস্তসব প্রিুক্ষ্ কসরসিন। থর্ কারসণ 

িাাঁরা ইেলামী মুজালহদ বালহনীর জনু রাস্তা কসর লদসি বসলসিন নদীসক। লমেসরর নীল দলরয়ার কাসি লেল  পাল সয়সিন-র্াসি কসর থে থকান 

র্ুবিীসক িার বসক্ষ্ ডুবাসনা িাড়াই আল্লাহর লনসদজসে প্রবালহি হয়। িাাঁসদর অবস্থাসনর জনু জেসলর লহংস্র জাসনায়ারসদরসক জেল খালী কসর 

অনুত্র েসল র্াওয়ার লনসদজে লদসয়সিন। বাস র মুসখ োপ্পড় থমসর পলেকসদর জনু রাস্তা থিসড় লদসি বসলসিন। লবসষর েমূ্পণজ থবািল থখসয় 

থেসলসিন। এক ধরসণর হাজাসরা  িনা কুরআন ও হাদীসের লবলভন্ন পািায় িলড়সয় লিলিসয় আসি। আল্লাহওয়ালা র্খন থখাদায়ী েলির উপর 

পূণজ লবশ্বােী হসয়সিন, িখন মাখলুকসক এভাসব িাাঁরা বুবহার কসরসিন। 

িাওহীসদর মমজকো 

প্রসিুক মানুসষর উপর েরজ, েীজ ও আেবাসবর ইয়াকীন লদল থেসক থবর কসর েব লকিু আল্লাহ িা‘আলার পক্ষ্ থেসক হওয়ার ইয়াকীন 

লদসলর মসধু বেমূল কসর থনয়া। এিার নামই িাওহীদ বা আল্লাহ িা‘আলার একত্ববাসদ লবশ্বােী হওয়া। কবসর েবজ প্রেম এ িাওহীসদর 

বুাপাসরই প্রশ্ন করা হসব। এ প্রসশ্নর জওয়াসব র্ারা কালময়াব হসবন, িারা োমসনর েকল  াাঁলি েহসজই পার হসয় র্াসবন। কারণ, মওি পরবিজী 

লর্সন্দগীর েবজপ্রেম ও েসবজাচ্চ কল ন  াাঁলি হসে কবর। এ  াাঁলিসি কালময়াব হওয়ার অেজই হসে েমু্মসখর েকল  াাঁলিসি কালময়াব হওয়া। 

খাাঁলি ঈমাসনর হাকীকি 

শুধু মুসখ কাললমাসয় িাইলয়ুবা ও কাললমাসয় োহাদাি পড়ার নাম েহীহ ঈমান নয়। বরং অন্তসরর লবশ্বাসের েসে বুসে শুসন আমসল পলরবিজন 

এসন থখাদায়ী েলির উপর ঈমান আনার নাম েহীহ ঈমান ও খাললে িাওহীদ। এ কারসণই মক্কার কালেররা আমাসদর থেসক েুন্দর কসর 

পড়সি েক্ষ্ম হওয়া েসেও এ কাললমা পড়সি িারা রাজী হসিা না। 

িারা জানসিা থর্, এ কাললমা শুধু পড়সল েলসব না। বরং লবশ্বাসের পলরবিজন  িাসি হসব। আর িারা বাপ-দাদার ধমজ থিসড় লবশ্বাসের পলরবিজন 

করসি রাজী লিসলা না। এই হসলা কাললমার প্রেমাংসের োর েংসক্ষ্প। 

কাললমার লদ্বিীয় অংে হসে-“মুহাম্মাদুর রােূলুল্লাহ” র্া আমাসদর আসলালেি িােেীসরর মূল আয়াি। 

কাললমার লদ্বিীয় অংসের িাৎপর্জ 
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আয়াসির এ অংসের উসেেু হসলা- প্রেমাংসে থর্ ওয়াদা ও স্বীকাসরালি করা হসয়সি থর্, আল্লাহ বুিীি আর থকান মাবুদ থনই, িার 

বাস্তবায়সনর জনু বলা হসয়সি- ইবাদি একমাত্র আল্লাহ ি‘আলার জনুই করসি হসব। ইবাদি করার অেজ হসে- থেগুসলা লকভাসব থমসন েলসি 

হসব? িার বুাখুা লক হসব? এবং িার বাস্তব নমুনা লকরূপ হসব? 

থে প্রসশ্নর উিরই হসলা এ লদ্বিীয় অংে, অেজাৎ আল্লাহ িা‘আলা হুকুসমর বুাখুা ও িার বাস্তব নমুনা, “মুহাম্মাদুর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়াোল্লাম।” লিলন নবুওয়ুাি প্রালপ্তর পর দী জ থিইে বিসরর জীবসন র্া লকিু বসলসিন বা কসরসিন, িা েবই আল্লাহ িা‘আলার হুকুম-

আহকাসমর বুাখুা ও বাস্তব নমুনা। থর্মন আল্লাহ িা‘আলা নামার্ কাসয়ম করার লনসদজে লদসয়সিন। থেই নামার্ কি ওয়াি, কি রাকাআি 

এবং পড়ার পেলি লক? িা েমূ্পণজ ভাসব লনভজর কসর নবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর েুন্নসির ওপর। নবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়াোল্লাম-এর েুন্নি ও হাদীেেমূহ বাদ লদসয় আল্লাহ পাসকর একত্ববাদ বা কাললমার উপসর আমল করার দুলনয়াসি থকান পে নাই। কাললমার 

লদ্বিীয় অংসের োর এিাই থর্, একমাত্র মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম-এর িরীকার মসধুই কালময়াবী এবং োলন্ত লনলহি রসয়সি। এর 

বাইসর দুলনয়াসি র্ি িরীকা বা িন্ত্র-মন্ত আসি, িার থকানিার মসধু োলন্ত ও কালময়াবী থনই। বরং এেবই অেল। লকিু লদসনর মসধু এগুসলার 

অোরিা প্রকাে পাসব।লদ্বিীয়িিঃ এিাও স্মরণ রাখসি হসব থর্, হাদীে ও েুন্নাহ হসে কুরআসন কারীসমর বুাখুা ও িােেীর। এিাসক বাদ লদসয় 

দ্বীসনর ওপর েলার থকান রাস্তা থনই। 

আল্লাহ আমাসদর বুসে আমল করার থিৌলেক দান করুন। আমীন 


