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সংঠিপ্ত িেথনা............. 
িইঠি আল্লামা শাইখ আিদুল আযীয ইিন িায রহ. 
এর একঠি ভাষে, যাহি ঠিঠন আহহল সুন্নাি ওয়াল 
জামা‘আহির মমৌঠলক আকীদা-ঠিশ্বাস িুহল ধহরহেন। 
কারে, কুরআন ও সুন্নাহ মথহক এিাই জানা যায় ময, 
মকাহনা কথা ও কাজ িখনই শুদ্ধ ও গ্রহেহযাগয হহি 
যখন িা সহীহ আকীদার ওপর ঠভঠি কহর সংঘঠিি 
হহি, যঠদ আকীদা অশুদ্ধ হয়, িখন এর ওপর ঠভঠি 
কহর যা ঠকেু সংঘঠিি হহি সিই িাঠিল িহল গেয 
হহি। 
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ভূঠমকা 
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জনয, দুরূদ ও সালাম 
সিথহশষ নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম, 
িাাঁর পঠরিার-পঠরজন ও সাহািীগহের ওপর। কুরআন ও 
সুন্নাহি িঠেথি শরী‘আঠি প্রমাোঠদর িারা একথা 
সুস্পষ্টরূহপ পঠরজ্ঞাি রহয়হে ময, যািিীয় কথা-িািথা ও 
কাযথািঠল মকিল িখনই আল্লাহ িা‘আলার ঠনকি স্বীকৃি 
ও গৃহীি হয়, যখন িা ‘ঠিশুদ্ধ আকীদা’ অথথাৎ সঠিক ধমথ 
ঠিশ্বাহসর ঠভঠিহি সম্পাঠদি হহয় থাহক। আর যঠদ 
আকীদা ঠিশুদ্ধ না হয় িাহহল িার ঠভঠিহি সম্পাঠদি 
যািিীয় কথা ও কাজ আল্লাহর ঠনকি িাঠিল িহল গেয 
হয়। আল্লাহ িা‘আলা িহলন,  

ِ ِمَن َوَمن يَۡكُفۡر ﴿ َِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرة يَم بِٱۡۡلِ
 [5]املائدة: ﴾ٱۡلَخَِِٰسِينَ 

“ময মকউ ঈমান প্রিযাখযান করহি িার সমস্ত কাজ 
অিশযই ঠিিহল যাহি এিং মস পরকাহল িঠিগ্রস্তহদর 
অন্তভুথক্ত হহি”। [সূরা আল-মাহয়দাহ, আয়াি: ৫] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন,  
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ۡكَت ََلَۡحَبَطنذ ﴿ ۡۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك َلئِۡن أ وِِحَ إََِلَۡك ِإَوََل ٱَّلذ

ُ
َولََقۡد أ

 [65﴾ ]الزمر:َعَملَُك َوََلَُكوَننذ ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِينَ 

“অিশযই মিামার প্রঠি এিং মিামার পূহিথ অিীি সমস্ত 
নিী রাসূলগহের প্রঠি এ িািথা পািাহনা হহয়হে ময, িুঠম 
যঠদ আল্লাহর সাহথ ঠশকথ কর, িাহহল মিামার সমস্ত কাজ 
অিশযই িৃথা হহয় যাহি, আর িুঠম ঠনিঃসহেহহ 
িঠিগ্রস্তহদর অন্তভুথক্ত হহি”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: 
৬৫] 
এই অহথথর সপহি কুরআহন কারীহম িঠেথি আয়াহির 
সংখযা অহনক। আল্লাহ িা‘আলার অিিীেথ সুস্পষ্ট ঠকিাি 
ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর হাদীহস 
প্রমাঠেি আহে ময, ঠিশুদ্ধ আকীদার সারকথা হহলা: 
আল্লাহর ওপর, িাাঁর ঠিঠরশিাগে, ঠকিািসমূহ ও 
রাসূলগহের ওপর, আহখরাহির ঠদন এিং ভাহগযর মঙ্গল-
অমঙ্গহলর ওপর ঠিশ্বাস স্থপন করা। এ েয়ঠি ঠিষয়ই 
হহলা মসই সঠিক ধমথঠিশ্বাহসর মমৌঠলক ঠিষয়িস্তু িা 
নীঠিমালা, যা ঠনহয় নাঠযল হহলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 
এিং মপ্রঠরি হহলন আল্লাহর ঠপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম। এই মমৌঠলক নীঠিমালারই শাখা-
প্রশাখা হহলা গাহয়িী ঠিষয়াঠদ এিং আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল 
কৃিথক প্রদি যািিীয় খিরাখির, মযগুহলার প্রঠি ঠিশ্বাস 
স্থাপন করা প্রহিযহকর জনয অপঠরহাযথ। উক্ত েয় 
নীঠিমালার সপহি কুরআন ও সুন্নাহ’মি অসংখয প্রমাোঠদ 
রহয়হে। িন্মহধয আল্লাহ িা‘আলার ঠনহনাক্ত িােীগুহলা 
সঠিহশষ প্রঠেধানহযাগয। 
আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

َِٰكنذ ل﴿ ْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَل ن تَُولُّوا
َ
ۡيَس ٱۡلِِبذ أ

 ِ ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتَِٰب َوٱنلذبِي   ﴾نَ  ۧٱۡلِِبذ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ
 [177]ابلقرة:

“মিামরা পূিথঠদহক মুখ করহল ঠক পঠিম ঠদহক, িা 
প্রকৃি মকাহনা পূহেযর িযাপার নয়; িরং প্রকৃি পূহেযর 
কাজ হহলা ময, আল্লাহ িা‘আলা, মশষ ঠদন ও 
ঠিঠরশিাকুল, অিিীেথ ঠকিািসমূহ এিং মপ্রঠরি 
নিীগহের ওপর ঠনষ্ঠার সাহথ ঈমান আনয়ন করা”। [সূরা 
আল-িাকারাহ, আয়াি: ১৭৭] 
আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 
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نزَِل إََِلۡهِ ﴿
ُ
ِ َءاَمَن ٱلرذُسوُل بَِمآ أ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَۚ ُُكٌّ َءاَمَن بِٱَّللذ ِمن رذ

َحد  
َ
ُِق َبۡۡيَ أ ِن رُُّسلِهۚۦَِ َوقَالُواْ  َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفر  م 

َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربذَنا ِإَوََلَۡك 
َ
 [285﴾ ]ابلقرة:ٱلَۡمِصيُ َسِمۡعَنا َوأ

“রাসূল মসই ঠহদায়াহি (পথ ঠনহদথহশই) ঈমান এহনহেন 
যা স্বীয় রহির ঠনকি মথহক িাাঁর প্রঠি নাঠযল হহয়হে, 
আর মুঠমনগেও (মসিার ওপর ঈমান এহনহে)। িারা 
সকহলই আল্লাহ িা‘আলা, িাাঁর ঠিঠরশিাগে, ঠকিািসমূহ 
এিং রাসূলগহের ওপর ঈমান আনয়ন কহরহে। িারা 
িহল: আমরা আল্লাহর রাসূলগহের মহধয মকাহনা মভদাহভদ 
কঠর না”। [সূরা আল-আল-িাকারাহ, আয়াি: ২৮৫] 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 

َها ﴿ يُّ
َ
أ َٰ َيَٰٓ َل لََعَ ِي نَزذ َِٰب ٱَّلذ ۦ وَٱلِۡكَت ِ ِ َورَُسوِِل ِيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّللذ ٱَّلذ

نَزَل مِ 
َ
ِٓي أ ۦ َوٱۡلِكَتَِٰب ٱَّلذ ِ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ رَُسوِِل َۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّللذ ن َقۡبُل

َََٰلا بَِعيًدا  ﴾َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضلذ َضَل
 [136]النساء:

“মহ ঈমানদারগে, মিামরা আল্লাহর ওপর, িাাঁর রাসূহলর 
ওপর এিং মস ঠকিাহির ওপর ঈমান আনয়ন কর, যা 
আল্লাহ িাাঁর রাসূহলর ওপর নাঠযল কহরহেন। আর মসসি 
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ঠকিাহির ওপরও ঈমান আনয়ন কর, যা ঠিঠন এর পূহিথ 
নাঠযল কহরহেন। আর ময িযঠক্ত আল্লাহ, িাাঁর 
ঠিঠরশিাগে, ঠকিািসমূহ ও রাসূলগে এিং মশষ 
ঠদিহসর সাহথ কুিরী (অস্বীকার) করহি মস ভীষেভাহি 
পথভ্রষ্ট হহয় পড়হি”। [সূরা আন-ঠনসা, আয়াি: ১৩৬] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

﴿ ِۚ َٰلَِك ِِف كَِتَٰب  ۡرِضِۚ إِنذ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسير  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ  [70]احلج: ﴾إِنذ َذ

“মিামার ঠক জানা মনই ময, আসমান-জমীহনর সিঠকেুই 
আল্লাহর জ্ঞাহনর আওিাভুক্ত, সিঠকেুই একঠি ঠকিাহি 
ঠলঠপিদ্ধ রহয়হে। এহিা আল্লাহর পহি অঠি সহজ”। 
[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: ৭০] 
উপহরাক্ত নীঠিমালার প্রমাহে সহীহ হাদীহসর সংখযাও 
অহনক। িন্মহধয মসই সুপ্রঠসদ্ধ হাদীসঠি ঠিহশষভাহি 
উহল্লখহযাগয, যা ইমাম মুসঠলম স্বীয় সহীহ হাদীস গ্ররহন্থ 
আমীরুল মুঠমনীন ‘উমার ইিনুল খািাি রাঠদয়াল্লাহু 
‘আনহু মথহক িেথনা কহরহেন। উক্ত হাদীহস এহসহে ময, 
ঠজিরীল আলাইঠহস সালাম যখন নিী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
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ওয়াসাল্লামহক ঈমান সম্পহকথ ঠজজ্ঞাসা কহরন, িখন ঠিঠন 
উিহর িহলন, “ঈমান হহে িুঠম আল্লাহ িা‘আলার ওপর, 
িাাঁর ঠিঠরশিাকুল, ঠকিািসমূহ, রাসূলগে ও মশষ 
ঠদিহসর ওপর ঈমান আনয়ন করহি, আর িাকদীহরর 
ভাহলা-মহের ওপরও ঈমান রাখহি”। (সহীহ িুখারী ও 
মুসঠলম) 
এ েয়ঠি মূলনীঠি মথহকই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া িা‘আলা 
ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত যািিীয় গাহয়িী ঠিষহয় মুসঠলহমর 
আকীদা-ঠিশ্বাহসর সিঠকেু ঠনধথাঠরি হহয়হে।   
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[প্রথম নীঠি] 
আল্লাহর ওপর ঈমান 

আল্লাহর ওপর ঈমাহনর প্রথম কথা হহলা, এ ঈমান 
রাখহি হহি ময, ঠিঠনই ইিাদি পাওয়ার একমাত্র মযাগয, 
সঠিযকার মা‘িুদ, অনয মকউ নয়। মকননা একমাত্র ঠিঠনই 
িাোহহদর স্রষ্টা, িাহদর প্রঠি অনুগ্রহকারী এিং িাহদর 
জীঠিকার িযিস্থাপক। ঠিঠন িাহদর প্রকাশয-অপ্রকাশয 
যািিীয় ঠিষয় সম্পহকথ পূেথ অিঠহি এিং ঠিঠন িাাঁর 
অনুগি িাোহক প্রঠিিলদাহন ও অিাধযজনহক শাঠস্ত 
প্রদাহন সমূ্পেথ সিম। আর এ ইিাদহির জহনযই আল্লাহ 
িা‘আলা ঠজন্ন ও ইন সানহক সৃঠষ্ট কহরহেন এিং িাহদর 
প্রঠি িা িাস্তিায়হনর ঠনহদথশ ঠদহয়হেন। মযমন, আল্লাহ 
িহলন,  

نَس إَِلذ َِلَۡعُبُدوِن َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡ ﴿  ِن  ٥٦نذ َوٱۡۡلِ رِيُد ِمۡنُهم م 
ُ
ٓ أ َما

ن ُيۡطعُِمونِ 
َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزق  َوَمآ أ اُق ُذو ٱۡلُقوذةِ ٱلَۡمتِۡيُ  ٥٧ ر  زذ َ ُهَو ٱلرذ  ﴾إِنذ ٱَّللذ

 [57-56]اذلاريات:

“আঠম ঠজন্ন ও ইনসানহক মকিল আমারই ইিাদহির জনয 
সৃঠষ্ট কহরঠে। আঠম িাহদর ঠনকি মকাহনা ঠরঠযক িাই না, 
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এিাও িাই না ময, িারা আমাহক খাওয়াহি। ঠনিঃসহেহহ 
আল্লাহ ঠনহজইহিা ঠরঠযকদািা, মহান শঠক্তধর ও প্রিল 
পরাক্রান্ত”। [সূরা আয-যাঠরয়াি, আয়াি: ৫৬-৫৭) 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 

﴿ِ ِي َخلََقُكۡم وَٱَّلذ َها ٱنلذاُس ٱۡعُبُدواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ يَن مِن َقۡبلُِكۡم َيَٰٓ

َٰش   ٢١لََعلذُكۡم َتتذُقوَن  ۡرَض فَِر
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡۡل َمآَء بَِنآء  ٱَّلذ  ا َوٱلسذ

َمآءِ َمآء   نَزَل ِمَن ٱلسذ
َ
َِٰت رِۡزق   َوأ ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلذَمَر

َ
ا لذُكۡمۖ فَََل فَأ

نَداد  
َ
ِ أ نُتۡم َتۡعلَُمونَ ََتَۡعلُواْ َّلِلذ

َ
 [22-21]ابلقرة:  ﴾٢٢ا َوأ

“মহ মানুষ, মিামরা মিামাহদর রহির ইিাদি কর ঠযঠন 
মিামাহদর ও মিামাহদর পূিথিিথী সকলহক সৃঠষ্ট কহরহেন, 
যাহি মিামরা মুিাকী হহি পার। ঠিঠনই মসই সিা ঠযঠন 
মিামাহদর জহনয পৃঠথিীহক ঠিোনাস্বরূপ, আকাশহক 
োদস্বরূপ তিঠর কহরহেন এিং আকাশ হহি িৃঠষ্টধারা 
িষথে কহর এর সাহাহযয নানা প্রকার িল-শষয উৎপাদন 
কহর মিামাহদর জীঠিকার িযিস্থা কহরহেন। অিএি, 
মিামরা এসি কথা মজহনশুহন কাউহক আল্লাহর সমকি 
দাাঁড় করাহি না”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি : ২১-২২] 
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এ সিযহক স্পষ্ট কহর িুহল ধরার জনয এিং এর প্রঠি 
উদাি আহ্বান জাঠনহয় এর পঠরপন্থী ঠিষয় মথহক সিকথ 
কহর মদওয়ার উহদ্দহশয আল্লাহ যুহগ যুহগ িহু নিী-রাসূল 
পাঠিহয়হেন ও ঠকিািসমূহ নাঠযল কহরহেন। 
মহান আল্লাহ িহলন, 

ة  ﴿  مذ
ُ
ِ أ

ِن ٱعۡ  َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُُك 
َ
َ َوٱۡجَتنُِبواْ رذُسوًَل أ ْ ٱَّللذ ُبُدوا

 ۖ َُٰغوَت  [36]انلحل: ﴾ٱلطذ
“প্রহিযক জাঠির প্রঠি আমরা রাসূল পাঠিহয়ঠে এই 
আহদশ সহকাহর ময, মিামরা একমাত্র আল্লাহরই ইিাদি 
কর এিং িাগুি (শয়িানী শঠক্ত) এর ইিাদি মথহক দূহর 
থাক”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৩৬] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

نذُهۥ ََلٓ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رذُسول  إَِلذ نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
نَا۠ َوَمآ أ

َ
ٓ أ ََٰه إَِلذ  إَِل

 [25]األنبياء: ﴾فَٱۡعُبُدونِ 

“আর আপনার পূহিথ যখনই আমরা মকাহনা রাসূল 
পাঠিহয়ঠে িখনই িাহক মিা এিাই ওহী কহরঠে ময, 
ঠনিয় আঠম (আল্লাহ) িযিীি মকাহনা সঠিযকাহরর মা‘িুদ 
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মনই, সুিরাং মিামরা মকিল আমারই ইিাদি কর।” 
[সূরা আল-আঠিয়া, আয়াি: ২৫] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

ۡن َحِكيم  َخبِي  ﴿ ُ لَۡت ِمن َّلذ ِ َُٰتُهۥ ُثمذ فُص  ۡحِكَمۡت َءاَي
ُ
َلذ  ١كَِتٌَٰب أ

َ
أ

ِۡنُه نَِذيرر  َۚ إِنذِِن لَُكم م  َ  [2-1]هود: ﴾ َوبَِشير َتۡعُبُدٓواْ إَِلذ ٱَّللذ

“এঠি এমন এক ঠকিাি যার আয়ািসমূহ এক প্রজ্ঞাময় 
সিথজ্ঞ সত্ত্বার ঠনকি মথহক দৃঢ় প্রঠিঠষ্ঠি এিং সঠিস্তাহর 
ঠিিৃি রহয়হে, মযন মিামরা আল্লাহ িযিীি অনয কাহরা 
ইিাদি না কর। অনন্তর, আঠম িাাঁরই পি মথহক 
মিামাহদর প্রঠি একজন ভয় প্রদশথনকারী ও 
সুসংিাদদািা”। [সূরা হূদ, আয়াি: ১-২] 
উঠল্লঠখি ইিাদহির প্রকৃি অথথ হহলা: যািিীয় ইিাদি 
একমাত্র আল্লাহ িা‘আলার জনযই ঠনহিঠদি করা। প্রাথথনা, 
ভয়, আশা, সালাি, সাওম, যহিহ, মান্নি ইিযাঠদ 
সিথপ্রকার ইিাদি িাাঁরই প্রঠি পূেথ ভাহলািাসা মরহখ 
শ্রদ্ধাপূেথ ভয় ও পূেথ িশযিাসহ সম্পাদন করা। কুরআহন 
কারীহমর অঠধকাংশ আয়াি এই মহান মমৌঠলক নীঠি 
সম্পহকথই অিিীেথ হহয়হে। আল্লাহ িহলন, 
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ِيَن ﴿ ُ ٱَّل  ا ِلذ َ ُُمۡلِص  ِيُن ٱۡۡلَالُِصَۚ  ٢فَٱۡعُبِد ٱَّللذ ِ ٱَّل  ََل َّلِلذ
َ
 ﴾أ

 [3-2]الزمر:

“অিএি, িুঠম এক আল্লাহরই ইিাদি কর, দীনহক 
একমাত্র িাাঁরই জহনয খাহলস কর। সািধান, খাহলস 
দীনহিা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপয”। [সূরা আয-যুমার, 
আয়াি: ২-৩] 
আল্লাহ িা‘আলা আরও িহলন, 

ٓ إِيذاهُ ﴿ َلذ َتۡعُبُدٓواْ إَِلذ
َ
 [23]اإلرساء: ﴾َوقَََضَٰ َربَُّك أ

“মিামার রি এই ঠিধান কহর ঠদহয়হেন ময, মিামরা 
মকিল িাাঁরই ইিাদি করহি, অনয কাহরা নয়”। [সূরা 
আল-ইসরা, আয়াি: ২৩] 
মহান আল্লাহ আহরা িহলন,  

ِيَن َولَوۡ ﴿  َ ُُمۡلِِصَۡي َِلُ ٱَّل  َِٰفُرونَ  فَٱۡدُعواْ ٱَّللذ  [14]اغفر: ﴾َكرِهَ ٱۡلَك

“অিএি, মিামরা আল্লাহহকই ডাক, ঠনহজহদর দীনহক 
মকিল িাাঁরই জহনয খাহলসভাহি ঠনঠদথষ্ট কহর, কাঠিরহদর 
কাহে িা যিই দুিঃসহ মহাক না মকন”। [সূরা আল-
গাঠির, আয়াি: ১৪] 
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মু‘আয রাঠদয়াল্লাহু আনহু মথহক িঠেথি, নিী সাল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম িহলহেন ময, ‘িাোর ওপর আল্লাহর 
অঠধকার হহলা িারা মযন মকিল িাাঁরই ইিাদি কহর 
এিং এহি অনয কাউহক িাাঁর সাহথ অংশীদার না কহর’। 
আল্লাহর ওপর ঈমাহনর আহরকঠি ঠদক হহলা-ঐ সমস্ত 
ঠিষহয়র ওপর ঈমান রাখা, যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 
িাোগহের ওপর ওয়াঠজি ও িরয কহরহেন। মসগুহলা 
হহে, ইসলাহমর পাাঁিঠি স্তম্ভ: (১) এ সািয প্রদান করা 
ময, আল্লাহ িযিীি মকাহনা হক্ব মা‘িুদ মনই এিং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, (২) 
সালাি প্রঠিষ্ঠা করা, (৩) যাকাি মদওয়া, (৪) রমযাহনর 
সাওম পালন, (৫) িায়িুল্লাহ শরীহি মপৌঁোর সামথথয 
থাকহল হজ পালন করা ইিযাঠদসহ অনযানয িরযগুহলা, যা 
ঠনহয় পঠিত্র শরী‘আহির আগমন ঘহিহে। 
উপহরাক্ত স্তম্ভ িা রুকনগুহলার মহধয সিথাহপিা গুরুত্বপূেথ 
ও প্রধান করুন হহলা এই সািয মদওয়া ময, আল্লাহ 
িযিীি অনয মকাহনা সিয মা‘িুদ মনই এিং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এঠিই 
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হহলা কাহলমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর প্রকৃি মমথাথথ। 
মকননা এর যথাথথ অথথ হহলা-আল্লাহ িযিীি অনয মকাহনা 
সঠিযকার মা‘িুদ মনই। সুিরাং িাাঁহক িযিীি যা ঠকেুর 
ইিাদি করা হয়, মস মানি সন্তান মহাক আর ঠিঠরশিা, 
ঠজন্ন িা অনয যাই মহাক সিই িাঠিল। সঠিযকার মা‘িুদ 
হহলন মকিল মসই মহান আল্লাহ িা‘আলাই। আল্লাহ 
িা‘আলা িহলন, 

نذ ٱ﴿
َ
َٰلَِك بِأ نذ َذ

َ
ۦ ُهَو ٱۡلَبَِٰطُل َوأ نذ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ َّللذ

َ ُهَو ٱۡلَعِِلُّ ٱۡلَكبِيُ   [62]احلج: ﴾ٱَّللذ

“িা এই জহনয ময, আল্লাহই প্রকৃি সিয এিং িাাঁহক িাদ 
ঠদহয় ওরা যাহদর আহ্বান (ইিাদি) করহে িা ঠনিঃসহেহহ 
িাঠিল”। [সূরা আল-হাজ, আয়াি: ৬২] 
ইহিাপূহিথ িলা হহয়হে ময, আল্লাহ এই যথাথথ মমৌঠলক 
ঠিষহয়র উহদ্দহশযই ঠজন্ন ও ইন সান সৃঠষ্ট কহরহেন এিং 
িাহদরহক িা পালহনর ঠনহদথশ ঠদহয়হেন। সুিরাং মহ 
পািক, ঠিষয়ঠি ভাহলা কহর মভহি মদখুন এিং এ সম্পহকথ 
গভীরভাহি ঠিন্তা করুন। আপনার কাহে ঠনিয় স্পষ্ট হহয় 
উিহি, অঠধকাংশ মুসঠলম উক্ত গুরুত্বপূেথ মমৌঠলক নীঠি 
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সম্পহকথ ঠিরাি অজ্ঞিার মহধয ঠনপঠিি রহয়হে। িহল 
িারা আল্লাহর সাহথ অহনযরও ইিাদি করহে এিং িাাঁর 
প্রাপয ও খাহলস অঠধকার অহনযর জহনয ঠনহিঠদি কহর 
িহলহে। 
এিাও আল্লাহ িা‘আলার প্রঠি ঈমাহনর অন্তভুথক্ত ময, 
ঠিঠনই সকল সৃৃ্ঠষ্টর সৃঠষ্টকিথা, িাহদর যািিীয় ঠিষহয়র 
িযিস্থাপক এিং আল্লাহ মযভাহি ইো মসভাহি স্বীয় জ্ঞান 
ও কুদরহির িারা িাহদরহক ঠনয়ন্ত্রে কহরন। ঠিঠন 
দুঠনয়া-আহখরাহির মাঠলক ও সমগ্র জগৎিাসীর 
প্রঠিপালক। ঠিঠনই আপন িাোহগহের যািিীয় 
সংহশাধন, িাহদর ইহহলৌঠকক ও পারহলৌঠকক মঙ্গল ও 
কলযাহের প্রঠি আহ্বান জানাহনার উহদ্দহশয রাসূলগেহক 
মপ্ররে কহরহেন। এ সি যািিীয় ঠিষহয় আল্লাহ 
িা‘আলার মকাহনা শরীক মনই। আল্লাহ িহলন, 

﴿ ِ َٰ ُُك  ء ٖۖ َوُهَو لََعَ ِ ََشۡ
َٰلُِق ُُك  ُ َخ ء  َوكِيلر  ٱَّللذ  [62]الزمر: ﴾ََشۡ

“আল্লাহই প্রঠিঠি িস্তুর সৃঠষ্টকিথা এিং ঠিঠনই সিথঠিষহয়র 
ঠযম্মাদার”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৬২] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন,  
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يذام  ﴿
َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ِي َخلََق ٱلسذ ُ ٱَّلذ ُثمذ  إِنذ َربذُكُم ٱَّللذ

َۡل ٱنلذَهاَر  ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ  ۡمَس َيۡطلُُبُهۥ َحثِيث  ٱۡلَعۡرِشٖۖ ُيۡغِِش ٱَلذ ا َوٱلشذ
َٰتِۢ  َر ۡمرِهِۦٓ  َوٱۡلَقَمَر َوٱنلُُّجوَم ُمَسخذ

َ
ُ بِأ ۡمُر  َتَباَرَك ٱَّللذ

َ
ََل َِلُ ٱۡۡلَۡلُق َوٱۡۡل

َ
 أ

َٰلَِمۡيَ   [54]األعراف: ﴾َربُّ ٱۡلَع
“ঠনিয় মিামাহদর রি হহলন আল্লাহ, ঠযঠন আকাশমণ্ডলী 
ও যমীনহক েয় ঠদহন সৃঠষ্ট কহরহেন। অিিঃপর ঠিঠন 
‘আরহশর উপর উিহলন। ঠিঠনই ঠদনহক রাি ঠদহয় মেহক 
মদন, িাহদর এহক অনযহক দ্রুিগঠিহি অনুসরে কহর। 
আর সূযথ, িাাঁদ ও নিত্ররাঠজ, যা িাাঁরই হুকুহমর অনুগি, 
িা ঠিঠনই সৃঠষ্ট কহরহেন। মজহন রাহখা, সৃঠষ্ট আর হুকুম 
প্রদাহনর মাঠলক ঠিঠনই। ঠির মঙ্গলময় মহান আল্লাহ 
ঠিঠনই সৃঠষ্টকুহলর রি”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ৫৪] 
আল্লাহ িা‘আলার প্রঠি ঈমাহনর আহরকঠি ঠদক হহলা, 
কুরআহন কারীহম উদৃ্ধি এিং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
ওয়াসাল্লাম মথহক প্রমাঠেি আল্লাহর সিথ সুের নামসমূহ 
ও িাাঁর সহিথান্নি গুেরাঠজর ওপর মকাহনা প্রকার ঠিকৃঠি, 
অস্বীকৃঠি, ধরে ঠনধথারে, গিন িা সাদৃশয আহরাপ না কহর 
ঈমান আনয়ন করা। আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 
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ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿  ءرۖ َوُهَو ٱلسذ  [11]الشورى: ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ
“মকাহনা ঠকেুই িাাঁর সদৃশ নয়। ঠিঠন সিথহশ্রািা, 
সিথদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াি: ১১] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন,  

﴿ ْ نُتۡم ََل َتۡعلَُمونَ فَََل تَۡۡضُِبوا
َ
َ َيۡعلَُم َوأ َۚ إِنذ ٱَّللذ ۡمَثاَل

َ
ِ ٱۡۡل  ﴾َّلِلذ

 [74]انلحل:
“সুিরাং মিামরা আল্লাহর মকাহনা সাদৃশয ঠস্থর কহরা না, 
ঠনিঃসহেহহ আল্লাহ জাহনন, মিামরা জান না”। [সূরা 
আন-নাহল, আয়াি: ৭৪] 
এ হহলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর 
সাহািীগে ও িাহদর ঠনষ্ঠািান অনুসারী আহহল সুন্নাহ 
ওয়াল জামা‘আহির আকীদা িা ঠিশ্বাস। ইমাম আিুল 
হাসান আল-আশ‘আরী রহ. িার ‘আল-মাকালাি আন 
আসহাঠিল হাদীস ওয়া আহঠলস-সুন্নাহ’ গ্রহন্থ এই 
আকীদার কথাই উদৃ্ধি কহরহেন। এভাহি ইলম ও 
ঈমাহনর ঠিজ্ঞজহনরাও িেথনা কহর মগহেন।  
* ইমাম আওযা‘য়ী রহ. িহলন, ইমাম যুহরী ও মাকহুলহক 
আল্লাহর গুেরাঠজ সম্পঠকথি আয়ািগুহলা সম্পহকথ ঠজজ্ঞাসা 
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করা হহল িারা িহলন, এগুহলা মযভাহি এহসহে ঠিক 
মসভাহিই মমহন নাও।  
* ওয়ালীদ ইিন মুসঠলম রহ. িহলন ইমাম মাহলক, 
আওযায়ী, লাইস ইিন সা‘দ ও সুিইয়ান সাওরীহক 
আল্লাহর গুেরাঠজ সিহে িঠেথি হাদীসসমূহ ঠজজ্ঞাসা করা 
হহল িারা সকহলই উিহর িহলন, ‘মকাহনারূপ ধরে 
ঠনধথারে িযিীিই এগুহলা মযভাহি এহসহে ঠিক মসভাহি 
মমহন নাও’।  
* ইমাম আওযা‘য়ী িহলন, িহুল সংখযায় িাহিঈগহের 
জীিদ্দশায় আমরা িলািঠল করিাম ময, আল্লাহ িা‘আলা 
িাাঁর ‘আরহশর উপর রহয়হেন এিং হাদীস শরীহি িঠেথি 
িাাঁর সি গুোিলীর ওপর আমরা ঈমান আনয়ন কঠর। 
* ইমাম মাহলহকর উস্তাদ রািী‘আহ ইিন আিু আবু্দর 
রহমান রহ.-মক (আল্লাহ িাাঁরই ‘আরহশর উপর উিা) 
সম্পহকথ যখন ঠজজ্ঞাসা করা হয় িখন ঠিঠন িহলন, 
আল্লাহ িাাঁর ‘আরহশর উপর উিা অজানা িযাপার নয়, 
িহি এর িাস্তি ধরে আমাহদর ঠিহিকগ্রাহয নয়। আল্লাহর 
পি মথহকই আহস ঠরসালাি, রাসূহলর দাঠয়ত্ব হহলা 
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স্পষ্টভাহি এর মঘাষো করা আর আমাহদর কিথিয হহলা 
এর প্রঠি ঠিশ্বাস স্থাপন করা।  
* ইমাম মাহলক রহ.-মক ‘ইঠস্তওয়া’ িা আল্লাহ িা‘আলা 
কিৃথক ‘আরহশর উপর উিা সম্পহকথ ঠজজ্ঞাসা করা হহল 
উিহর ঠিঠন িহলন, উপহর উিা আমাহদর জ্ঞাি আহে, 
িহি এর িাস্তি ধরন অজ্ঞাি, এর ওপর ঈমান আনয়ন 
করা আমাহদর অিশয কিথিয এিং এ সম্পহকথ 
ঠজজ্ঞাসািাদ করা ঠিদ‘আি।’ িারপর ঠিঠন প্রশ্নকিথাহক 
িলহলন, আমার মিা মহন হহে িুঠম খারাপ মলাক োড়া 
আর ঠকেু নও, িারপর িাহক িার মজঠলস মথহক মির 
কহর মদওয়ার ঠনহদথশ মদওয়া হয় এিং মির কহর মদওয়া 
হয়।   
* উহম্ম সালামাহ রাঠদয়াল্লাহু আনহা মথহক ঐ একই অহথথ 
হাদীস িঠেথি আহে।  
* আর ইমাম আিূ আবু্দর রহমান আবু্দল্লাহ ইিনুল 
মুিারক রারহ. িহলন, “আমরা আমাহদর মহান রি 
সম্পহকথ জাঠন ময, ঠিঠন সকল আসমাহনর ওপর 
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‘আরহশর ওপর রহয়হেন িাাঁর সৃঠষ্টকুল মথহক আলাদা 
হহয়।”  
উপহরাক্ত ঠিষহয় ইমামগহের অহনক িক্তিয রহয়হে। এ 
সংঠিপ্ত পঠরসহর এর ঠিস্তাঠরি উহল্লখ সম্ভি নয়। কাহরা 
এর অঠধক জানার আগ্রহ হহল আহহল সুন্নাহির 
আহলমগে কিৃথক উক্ত ঠিষহয়র উপর রঠিি ঠিঠভন্ন 
গ্রন্থািলী পযথাহলািনা কহর মদখহি পাহরন। উদাহরেস্বরূপ 
কহয়কঠি গ্রহন্থর নাম উহল্লখ করঠে।  
১) আিদুল্লাহ ইিন ইমাম আহমাদ রঠিি ঠকিািুস সুন্নাহ।  

২) প্রখযাি ইমাম মুহাম্মাদ ইিন খুযাইমা কিৃথক রঠিি 
ঠকিািুি িাওহীদ।  
৩) আিুল কাহসম আল-লাহলকায়ী আি-ত্বািারী রঠিি, 
আস-সুন্নাহ।  
৪) আিু িকর ইিন আিী ‘আঠসম রঠিি ঠকিািুস সুন্নাহ।  
৫) শাইখুল ইসলাম ইিন িাইঠময়যাহ কিৃথক প্রদি জিাি, 
যা ঠিঠন হামািাসীহদর জনয ঠদহয়ঠেহলন। িস্তুি এ 
মশহষাক্ত জিািঠি অঠি উপকারী এক মহৎ জিািনামা। 
এহি শাইখুল ইসলাম অঠি িমৎকারভাহি আহহল 
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সুন্নাহির আকীদাসমূহ স্পষ্টভাহি িুহল ধহরহেন এিং 
িাহদর িহুঠিধ উঠক্তসহ শরী‘আি ও িুঠদ্ধঠভঠিক 
প্রমােসমূহ উদৃ্ধি কহরহেন, যা আহহল সুন্নাহির িক্তহিযর 
ঠিশুদ্ধিা ও িাহদর ঠিপিীয় িক্তহিযর অসারিা 
সঠিকভাহি প্রমাে কহর।  
৬) অনুরূপভাহি শাইখুল ইসলাহমর আহরকঠি গ্রন্থ, যা 
‘ঠরসালাহয় িাদমুঠরয়া’ নাহম পঠরঠিি; মসিাহিও ঠিঠন 
উক্ত ঠিষয়ঠি সঠিস্তাহর আহলািনা কহরন। কুরআন-সুন্নাহ 
ও ঠিহিকগ্রাহয ঠিঠভন্ন দলীল ঠদহয় আহহল সুন্নাহির 
আকীদা স্পষ্ট কহর িেথনা কহরহেন এিং এমনভাহি 
ঠিরুদ্ধিাদীহদর প্রিুযির প্রদান কহরহেন ময, সিযাহেষী ও 
সরল-সাধু ময মকাহনা জ্ঞানভাজন িযঠক্ত একিু ঠিন্তা 
করহলই িাাঁর কাহে সিয উদ্ভাঠসি ও িাঠিল ঠিলুপ্ত হহি 
মদরী হহি না।  

আর ময মকউ আল্লাহ িা‘আলার পঠিত্র নামসমূহ ও 
গুেরাঠজ সংক্রান্ত ঠিশ্বাহস আহহল সুন্নাহির ঠিহরাঠধিা 
করহি, মস যা সািযস্ত করহি িা ঠনহষধ করহি িাহি 
ঠনঠিিভাহি কুরআন-সুন্নাহ ও ঠিহিকগ্রাহয দলীহলর 
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ঠিহরাঠধিা করার সাহথ সাহথ পরস্পর ঠিহরাধী ঠিশ্বাহস 
ঠনপঠিি হহি।   

* আহহল সুন্নাি ওয়াল জামাআ‘ি আল্লাহ িা‘আলার 
জহনয ঐসি গুোিলী সাদৃশযহীনভাহি প্রঠিঠষ্ঠি কহরন, যা 
ঠিঠন স্বীয় কুরআহন কারীহম অথিা িাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর সহীহ হাদীসসমূহহ আল্লাহর 
জহনয প্রঠিষ্ঠা কহরহেন। িারা আল্লাহহক িাাঁর সৃঠষ্টর সদৃশ 
হওয়া মথহক এমনভাহি পঠিত্র রাহখন যার মহধয িা‘ত্বীল 
িা গুেমুক্ত করার মকাহনা মলশ থাহক না। িহল িারা 
পরস্পর ঠিহরাধী অিস্থা মথহক মুক্ত হহয় দলীল-প্রমাহের 
ঠভঠিহি আল্লাহর গুোিলীর ওপর ঈমান আনয়ন কহর 
থাহকন। 

িস্তুি আল্লাহ িা‘আলার ঠিরন্তন নীঠিই হহলা, ময মকাহনা 
মানুষ রাসূলগহের মাধযহম মপ্রঠরি সিযহক আাঁকহড় িাাঁর 
সমুদয় সামথথয মস পহথ িযয় কহর এিং ঠনষ্ঠার সাহথ এর 
অহেষায় থাহক, িাহক আল্লাহ িা‘আলা সহিযর পহথ 
িলার িাওিীক দান কহরন এিং িার িক্তিযহক ঠিজয়ী 
কহর মদন। আল্লাহ িা‘আলা িহলন,  
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 ﴿ ِ َۚ بَۡل َنۡقِذُف بِٱۡۡلَق   َولَُكُم لََعَ ٱۡلَبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِقر
ا تَِصُفونَ   [18]األنبياء: ﴾ٱلَۡوۡيُل ِممذ

“িরং আমরা মিা িাঠিহলর ওপর সহিযর আঘাি মহহন 
থাঠক, িহল িা অসিযহক িুেথ-ঠিিুেথ কহর মদয় এিং 
িৎিনাৎই িাঠিল ঠিলুপ্ত হহয় যায়।” [সূরা আল-আঠিয়া, 
আয়াি: ১৮] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরকঠি আয়াহি িহলন, 

ۡحَسَن َتۡفِسًيا﴿
َ
ِ َوأ تُونََك بَِمَثل  إَِلذ ِجۡئَنََٰك بِٱۡۡلَق 

ۡ
]الفرقان:  ﴾َوََل يَأ

33] 

“আর যখনই িারা মিামার সমু্মহখ মকাহনা নিুন উদাহরে 
মপশ কহরহে, সহঙ্গ সহঙ্গ আমরা এর হক্ব জিাি মিামাহক 
জাঠনহয় ঠদহয়ঠে এিং অঠি উিমভাহি মূল কথা িযক্ত 
কহর ঠদহয়ঠে”। [সূরা আল-িুরকান, আয়াি: ৩৩] 
হাহিয ইিন কাসীর রহ. িার ঠিখযাি িািসীর গ্রহন্থ 
আল্লাহ িা‘আলার িােী: 

يذام  ﴿
َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ِي َخلََق ٱلسذ ُ ٱَّلذ ُثمذ  إِنذ َربذُكُم ٱَّللذ

 [54﴾ ]األعراف:َتَوىَٰ لََعَ ٱۡلَعۡرِشٖۖ ٱسۡ 

“িস্তুি মিামাহদর প্রভু মসই আল্লাহ ঠযঠন আকাশমণ্ডলী ও 
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যমীনহক েয় ঠদহন সৃঠষ্ট কহরন, অিিঃপর ঠিঠন ‘আরহশর 
উপর উহিহেন”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ৫৪] এর 
িযাখযা প্রসহঙ্গ অঠি সুের কথা িহলহেন যা অিযন্ত 
উপকারী ঠিধায় এখাহন প্রঠেধানহযাগয মহন করঠে। ঠিঠন 
িহলন, এ প্ররসহঙ্গ মলাকহদর িক্তিয অহনক, এর ঠিস্তাঠরি 
িেথনার স্থান এখাহন নয়। আমরা এ িযাপাহর ঐ পথই 
গ্রহে করহিা, ময পহথ িহলহেন পূহিথকার সুহযাগয মনীষী 
ইমাম মাহলক, আওযা‘য়ী, সাওরী, লাইস ইিন সা‘দ, 
শাহি‘ঈ, আহমদ ইিন রাহওঠয়য়াহসহ িৎকালীন ও 
পরিিথী মুসঠলমহদর ইমামগে। আর িা হহলা, আল্লাহর 
গুোিলীর িেথনা মযভাহি আমাহদর কাহে মপৌঁহেহে ঠিক 
মসভাহিই িা মমহন মনওয়া, এর মকাহনা ধরে, সাদৃশয িা 
গুে ঠিমুঠক্ত ঠনেথয় িযঠিহরহকই। সাদৃশযপঠন্থহদর মঠস্তহে 
প্রথম লহেই আল্লাহর গুোিঠল সম্পহকথ ময কল্পনার উদয় 
ঘহি িা আল্লাহ মথহক সমূ্পেথরূহপ ঠিদূঠরি। মকননা 
মকাহনা িযাপাহরই মকাহনা সৃঠষ্ট আল্লাহর সদৃশ হহি পাহর 
না। িাাঁর সমিুলয মকাহনা িস্তু মনই। ঠিঠন সিথহশ্রািা, 
সিথদ্রষ্টা। প্রকৃিপহি ঠিষয়ঠি িদ্রূপই, মযরূপ শ্রহদ্ধয় 
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ইমামগে িহল মগহেন। িাহদর মহধয ইমাম িুখারীর 
উস্তাদ নু‘আইম ইিন হাম্মাদ আল খুযা‘য়ী অনযিম। ঠিঠন 
িহলহেন: ময মলাক আল্লাহহক িাাঁর সৃঠষ্টর সাহথ মকাহনা 
িযাপাহর সদৃশ মহন কহর মস কাঠির এিং ময আল্লাহর 
মস সি গুেরাঠজ অস্বীকার কহর যা িারা ঠিঠন ঠনহজহক 
ঠিহশঠষি কহরহেন, মসও কাঠির। মকননা আল্লাহহক স্বয়ং 
ঠিঠন িা িাাঁর রাসূল মযসি গুেরাঠজর িারা ঠিহশঠষি 
কহরহেন, সৃঠষ্টর সাহথ মসগুহলার মকাহনা সাদৃশয মনই। 
সুিরাং ময িযঠক্ত আল্লাহ িা‘আলার জহনয আল-কুরআহনর 
স্পষ্ট আয়াি ও সহীহ হাদীসসমূহহ িঠেথি গুেরাঠজ 
এমনভাহি প্রঠিষ্ঠা কহর যা আল্লাহর মহহত্বর সাহথ 
মানানসই হয় এিং িাাঁহক যািিীয় অপূেথিা, খুাঁি িা 
ত্রুঠি-ঠিিুযঠি মথহক পাক-পঠিত্র রাহখ, মস িযঠক্তই 
ঠহদায়াহির পথ সঠিকভাহি অনুসরে কহর িহল। 
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[ঠিিীয় নীঠি] 
ঠিঠরশিাহদর ওপর ঈমান 

ঠিঠরশিাগহের প্রঠি িযাপক ও ঠিশদভাহি ঈমান স্থাপন 
করহি হহি। একজন মুসঠলম িযাপকভাহি এ ঈমান 
মপাষে করহি ময, আল্লাহ িা‘আলার ঠিপুল সংখযক 
ঠিঠরশিা রহয়হে। িাহদরহক ঠিঠন ঠনজ আনুগহিযর জহনয 
সৃঠষ্ট কহরহেন। িাহদর িেথনা ঠদহয় ঠিঠন িহলহেন ময, 
িারা আল্লাহর আহগভাহগ মকাহনা কথা িহল না, িরং 
িারা সিথদা িাাঁর আহদশানুসাহর ঠনজ ঠনজ দাঠয়ত্ব পালন 
কহর থাহক।  
আল্লাহ িা‘আলা িহলন,  

ۡكَرُموَن ِعَبادر ﴿ ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن ََل يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلۡ  ٢٦ مُّ
َ
 ٢٧َقۡوِل َوُهم بِأ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم 
َ
َوََل يَۡشَفُعوَن إَِلذ لَِمِن ٱۡرتَََضَٰ وَُهم َيۡعلَُم َما َبۡۡيَ أ

ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ   [28-26]األنبياء:  ﴾م 

“িারা আল্লাহর সম্মাঠনি িাো। িাাঁর (আল্লাহর) 
আহগভাহগ িারা কথা িহল না িরং িারা সিথদা িাাঁহকই 
আহদশানুযায়ী দাঠয়ত্ব পালন কহর। িাহদর সমু্মহখ এিং 
পিাহি যা ঠকেু আহে সিঠকেুই িাাঁর জানা রহয়হে। 
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যাহদর পহি সুপাঠরশ শুনহি আল্লাহ রাযী হহিন মকিল 
িাহদর জনযই িারা সুপাঠরশ করহি। আর ঠিঠরশিারা 
আল্লাহর ভহয় সদা সিথদা ভীি সন্ত্রস্ত থাহক”। [সূরা আল-
আঠিয়া, আয়াি: ২৬-২৮] 
আল্লাহর ঠিঠরশিাগে অহনক প্রকার দাঠয়হত্ব ঠনহয়াঠজি 
রহয়হেন। িন্মহধয একদল িাাঁর ‘আরশ উহিালন কাহজ, 
অপর একদল জান্নাি-জাহান্নাহমর িত্ত্বািধাহন এিং 
আহরক দল মানুহষর আমলনামা সংরিহের দাঠয়হত্ব 
ঠনহয়াঠজি রহয়হেন। 
আর আমরা ঠিশদভাহি ঐসি ঠিঠরশিাহদর প্রঠি ঠিশ্বাস 
স্থাপন করি, যাহদর নাম আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল উহল্লখ 
কহরহেন। মযমন, ঠজিরীল, ঠমকাঈল, মাঠলক- ঠিঠন 
জাহান্নাহমর িত্ত্বািধায়ক এিং ইসরািীল- ঠিঠন ঠশঙ্গায় 
িুৎকার মদওয়ার দাঠয়হত্ব ঠনহয়াঠজি রহয়হেন। একাঠধক 
সহীহ হাদীহস িার কথা উহল্লখ আহে। 
আহয়শা রাঠদয়াল্লাহু আনহা মথহক িঠেথি এক সহীহ 
হাদীহস আহে ময, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম 
িহলহেন: “ঠিঠরশিাগে নূহরর সৃঠষ্ট, ঠজন্নকুল খাাঁঠি আগুন 
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মথহক সৃঠষ্ট এিং আদমহক যা ঠদহয় সৃঠষ্ট কহরহেন িা 
আল্লাহ িা‘আলা (কুরআহনর ঠিঠভন্ন আয়াহি) 
মিামাহদরহক িহল ঠদহয়হেন”। ইমাম মুসঠলম উক্ত 
হাদীসঠি সহীহ সনহদ স্বীয় গ্রহন্থ িেথনা কহরহেন। 
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[িৃিীয় নীঠি] 
আসমানী ঠকিািসমূহহর ওপর ঈমান 

এভাহি আল্লাহ িা‘আলার ঠকিািসমূহহর ওপর ঈমান 
আনয়হনর মিহত্র িযাপকভাহি এ ঈমান স্থাপন করহি 
হহি ময, আল্লাহ িা‘আলা আপন সহিযর মঘাষো এিং এর 
প্রঠি আহ্বান জানাহনার উহদ্দহশয িাাঁর নিী ও রাসূলগহের 
ওপর অসংখয ঠকিাি অিিীেথ কহরহেন। আল্লাহ িহলন,  

نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱلِۡمزَياَن َِلَُقوَم ﴿
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

 [25]احلديد:  ﴾ٱنلذاُس بِٱۡلقِۡسِطٖۖ 

“আমরা আমাহদর রাসূলগেহক সুস্পষ্ট ঠনদশথনাঠদসহ 
পাঠিহয়ঠে এিং িাহদর সাহথ ঠকিাি ও মীযান নাঠযল 
কহরঠে, যাহি মানুষ ইনসাি ও সুঠিিাহরর ওপর 
প্রঠিঠষ্ঠি হহি পাহর”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াি: ২৫] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

ة  ﴿ مذ
ُ
َِٰحَدة   ََكَن ٱنلذاُس أ ِ َفَبَعَث ٱ َو ُ ٱنلذبِي  ِيَن َوُمنِذرِيَن  َّۧللذ ِ َن ُمبَۡش 

نَزَل َمَعهُ 
َ
ِ َِلَۡحُكَم َبۡۡيَ ٱنلذاِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ َوأ ُم ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق 

 [213]ابلقرة: ﴾فِيهِِۚ 
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“প্রথমঠদহক মানুষ একই পহথর অনুসারী ঠেল। অনন্তর 
আল্লাহ নিীহদর মপ্ররে কহরন সঠিক পহথর অুসারীহদর 
জনয সুসংিাদদািা এিং ঠিভ্রান্তহদর জনয ভীঠি 
প্রদশথেকারী ঠহহসহি। আর িাহদর সাহথ নাঠযল কহরন 
সহিযর প্রিীকসমূহ এ উহদ্দহশয ময, মলাকহদর মহধয 
মযসি ঠিষহয় মিঠিহরাধ সৃঠষ্ট হহয়হে ঠিঠন িার িূড়ান্ত 
িায়সালা কহর মদন”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি: 
২১৩] 
আর ঠিশদভাহি আমরা ঐসি ঠকিাহির ওপর ঈমান 
স্থাপন করহিা মযগুহলার নাম আল্লাহ িা‘আলা ঠিহশষভাহি 
উহল্লখ কহরহেন। মযমন, িাওরাি, ইঞ্জীল, যািুর ও 
কুরআন।  
* এগুহলার মহধয কুরআনই সহিথািম ও সিথহশষ ঠকিাি 
যা পূিথিিথী অপর ঠকিািসমূহহর সংরিক ও 
সিযয়নকারী। সমগ্র উম্মিহক এরই অনুসরে করহি হহি 
এিং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম মথহক িঠেথি 
সহীহ সুন্নািসহ এরই িায়সালা মমহন ঠনহি হহি। মকননা 
আল্লাহ িাাঁর নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
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ওয়াসাল্লামহক সমগ্র ঠজন্ন ও ইনসাহনর প্রঠি রাসূল 
ঠহহসহি মপ্ররে কহরহেন এিং িাাঁর প্রঠি এই মহান 
ঠকিাি ‘কুরআন শরীি’ নাঠযল কহরহেন, যাহি ঠিঠন ইহা 
িারা মলাকহদর মহধয িায়সালা কহরন। উপরন্তু, আল্লাহ 
িা‘আলা এই কুরআনহক িাহদর অন্তরস্থ যািিীয় িযাঠধর 
প্রঠিকার, িাহদর প্রঠিঠি ঠিষহয়র স্পষ্ট প্রঠিপাদক এিং 
মুঠমনহদর জনয ঠহদায়াি ও রহমিস্বরূপ অিিীেথ 
কহরহেন। আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

نَزۡلَنَُٰه ُمَباَركر ﴿
َ
ْ لََعلذُكۡم  فَٱتذبُِعوهُ َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ ُقوا  ﴾تُرََۡحُونَ َوٱتذ

 [155]األنعام:

“আর, এঠি এক মহাকলযােময় গ্রন্থ, যা আমরা অিিীেথ 
কহরঠে। সুিরাং মিামরা এরই অনুসরন কর এিং 
িাকওয়াপূেথ আিরে-ঠিঠধ গ্রহে কর। িাহহল মিামাহদর 
প্রঠি রহমি নাঠযল হহি”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: 
১৫৫] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

نۡلَا َعلَۡيَك ﴿ ِ ٱۡلِكَتََٰب تِۡبَيَٰن  َونَزذ
ء  ا ل ُِك  ىَٰ  َورََۡحَة  ى َوُهد   ََشۡ َوبُۡۡشَ

 [89﴾ ]انلحل:لِۡلُمۡسلِِمۡيَ 
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“আমরা মুসঠলমহদর জনয প্রহিযকঠি ঠিষহয় স্পষ্ট িযাখযা, 
পথ ঠনহদথশ, রহমি ও সুসংিাদস্বরূপ এই ঠকিাি মিামার 
কাহে অিিীেথ করলাম”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৮৯] 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 

َها ٱنلذاُس ﴿  يُّ
َ
أ ۥ ُمۡلُك قُۡل َيَٰٓ ِي َِلُ ِ إََِلُۡكۡم ََجِيًعا ٱَّلذ  إِّن ِ رَُسوُل ٱَّللذ

ۦ َوُيِميُتۖ َف  ََٰه إَِلذ ُهَو يُۡۡحِ ۡرِضٖۖ ََلٓ إَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ِ َورَُسوِِلِ   َ ٱلسذ اِمُنواْ بِٱَّللذ

ِي يُۡؤِمنُ  ِ ٱَّلذ  ِ م 
ُ
ِ ٱۡۡل َٰتِهِۦ َوٱتذبُِعوهُ لََعلذُكۡم َتۡهَتُدونَ ٱنلذِب  ِ َوََكَِم  ﴾ بِٱَّللذ

 [158]األعراف: 

“(মহ রাসূল) আপঠন িলুন, মহ মানিমণ্ডলী! ঠনিয় আঠম 
মিামাহদর সকহলর প্রঠি মপ্রঠরি মসই আল্লাহর রাসূল 
ঠযঠন যমীন ও আকাশসমূহহর একেত্র মাঠলক। ঠিঠন 
িযিীি আর মকাহনা হক্ব মা‘িুদ মনই, ঠিঠনই জীিন-মৃিুয 
দান কহরন। অিএি, মিামরা আল্লাহ ও িাাঁর ঠনরির 
নিীর প্রঠি ঈমান আন, ময আল্লাহ ও িাাঁর সকল িােীর 
প্রঠি ঠিশ্বাস রাহখ। আর মিামরা িার অনুসরে কর; 
যাহি মিামরা সরল সঠিক পহথর সোন লাভ করহি 
পার”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ১৫৮] 
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[িিুথথ নীঠি] 
রাসূলগহের ওপর ঈমান 

আল্লাহর মপ্রঠরি রাসূলগহের ওপরও িযাপক ও 
ঠিশদভাহি ঈমান স্থাপন করহি হহি। সুিরাং আমরা 
ঈমান রাঠখ ময, আল্লাহ িা‘আলা আপন িাোহদর প্রঠি 
িাহদর মহধয িহু সংখযক রাসূল- শুভসংিাদিাহী, ভীঠি 
প্রদশথনকারী ও সহিযর পাহন আহ্বায়করূহপ মপ্ররে 
কহরহেন। ময িযঠক্ত িাহদর আহ্বাহন সাড়া ঠদহয়হে মস 
মসৌভাহগযর পরশ লাভ কহরহে, আর ময িাহদর 
ঠিহরাঠধিা কহরহে মস হিযাশা ও অনুহশািনার ঠশকাহর 
ঠনপঠিি হহয়হে। 
রাসূলগহের মহধয সিথহশ্রষ্ঠ ও সিথহশষ হহলন আমাহদর 
ঠপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ 
িহলন, 

ة  َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ﴿   مذ
ُ
ِ أ

ِن ٱعۡ  ُُك 
َ
َ َوٱۡجَتنُِبواْ رذُسوًَل أ ْ ٱَّللذ ُبُدوا

 ۖ َُٰغوَت  [36﴾ ]انلحل:ٱلطذ
“প্রহিযক জাঠির প্রঠি আমরা রাসূল পাঠিহয়ঠে এই 
আহদশ সহকাহর ময, মিামরা একমাত্র আল্লাহর ইিাদি 
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কর এিং িাগুহির (শয়িান িা শয়িানী শঠক্তর) ইিাদি 
মথহক দূহর থাক”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৩৬] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

ِيَن َوُمنرُُّسَل  ﴿ ِ بَۡش  ُۢة َبۡعَد  مُّ ِ ُحجذ ِذرِيَن ِِلََلذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ ٱَّللذ
 [165]النساء:  ﴾ٱلرُُّسِلِۚ 

“আঠম িাদর সিাইহক শুভসংিাদিাহী ও সিকথকারী 
রাসূল ঠহহসহি মপ্রিে কহরঠে যাহি এ রাসূলগহের 
আগমহের পর মানুহষর পহি আল্লাহর ঠিরুহদ্ধ মকাহনা 
অঠভহযাগ না থাহক”। [সূরা আন-ঠনসা, আয়াি: ১৬৫] 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 

دٌ ﴿  ا ََكَن ُُمَمذ َحد   مذ
َ
بَآ أ

َ
َِٰكن  أ ِن ر َِجالُِكۡم َوَل ِ وََخاَتَم م  رذُسوَل ٱَّللذ

 ِ  [40]األحزاب: ﴾َن   ۧٱنلذبِي 

“মুহাম্মাদ মিামাহদর পুরুষহদর মহধয কাহরা ঠপিা নন 
িরং ঠিঠন মিা আল্লাহর রাসূল ও সিথহশষ নিী”। [সূরা 
আল-আহ যাি, আয়াি: ৪০] 
ঐ সমস্ত নিী–রাসূলগহেহর মহধয আল্লাহ যাহদর নাম 
উহল্লখ কহরহেন িা যাহদর নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
ওয়াসাল্লাম মথহক প্রমাঠেি হহয়হে িাহদর প্রঠি আমরা 
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ঠিশদভাহি ও ঠনঠদথষ্ট কহর ঈমান স্থাপন কঠর। মযমন, নূহ, 
হূদ, সাহলহ, ইিরাহীম ও অনযানয রাসূলগে। আল্লাহ 
িাহদর সকহলর ওপর, িাহদর পঠরিারিগথ ও 
অনুসারীহদর ওপর রহমি ও শাঠন্ত িষথে করুন। 
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[পঞ্চম নীঠি] 
আহখরাি ঠদিহসর ওপর ঈমান 

আহখরাি সম্পহকথ আল্লাহ িা‘আলা ও িাাঁর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম কিৃথক প্রদি যািিীয় 
সংিাহদর প্রঠি ঈমান স্থাপন আহখরাি ঠদিহসর ওপর 
ঈমাহনর অন্তভুথক্ত। মৃিুযর পর যা ঠকেু ঘিহি মযমন: 
কিহরর পরীিা, মসখানকার আযাি ও ঠন‘আমি, মরাজ 
ঠকয়ামহির ভয়ািহিা ও প্রিণ্ডিা, পুলঠসরাি, দাঠড়পাল্লা, 
ঠহসাি-ঠনকাশ, প্রঠিিল প্রদান, মানুহষর মহধয িাহদর 
আমলনামা ঠিিরে: িখন মকউিা িা ডান হাহি গ্রহে 
করহি আিার মকউিা িা িাম হাহি িা ঠপেহনর ঠদক 
হহি গ্রহন করহি ইিযাঠদ সিঠকেুর ওপর ঈমান স্থাপন 
উক্ত ঈমাহনর আওিাভুক্ত। এিিযিীি আমাহদর ঠপ্রয় নিী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর অিিরহের 
জনয ঠনধথাঠরি হাউহজ কাউসার, জান্নাি-জাহান্নাম, মুঠমন 
িাোগে কিৃথক িাহদর রহির দশথন লাহভ এিং িাহদর 
সাহথ আল্লাহর কহথাপকথনসহ অনযানয যা ঠকেু কুরআহন 
কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম মথহক 
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ঠিশুদ্ধভাহি িঠেথি হাদীহস উহল্লখ রহয়হে িার প্রঠি 
ঠিশ্বাস স্থাপনও আহখরাহির ঠদহনর ওপর ঈমাহনর 
অন্তভুথক্ত। সুিরাং উপহরাক্ত সি কয়ঠি ঠিষহয়র ওপর 
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল কিৃথক ঠনহদথঠশি পন্থায় ঈমান 
আনয়ন করা আমাহদর ওপর িরয। 
 



 

39 

 

[যষ্ঠ নীঠি] 
িাকদীহরর ওপর ঈমান 

িাকদীহরর ওপর ঈমান িলহি ঠনহনাক্ত িারঠি ঠিষহয়র 
ওপর ঈমান স্থাপনহক িুঝায়: 
প্রথমি: এই ঠিশ্বাস স্থাপন করা ময, অিীহি যা ঠকেু ঠেল 
এিং িিথমান িা ভঠিষযহি যা ঠকেু হহি িার সিঠকেুই 
আল্লাহ িা‘আলার জানা আহে। ঠিঠন আপন িাোহদর 
যািিীয় অিস্থা সম্পহকথ অিঠহি। িাহদর ঠরঠযক, িাহদর 
মৃিুযিে, িাহদর তদনঠেন কাযথািলীসহ অনযানয সি 
ঠিষয়াঠদ সম্পহকথ ঠিঠন সমযক অিগি, মকাহনা ঠকেুই 
িাাঁর অহগািহর মনই। ঠিঠন পাক-পঠিত্র মহান। এ 
সম্পহকথ আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

ء  َعلِيمر ﴿ ِ ََشۡ
َ بُِكل   [62]العنكبوت: ﴾إِنذ ٱَّللذ

“ঠনিয় আল্লাহ প্রহিযকঠি িস্তু সম্পহকথ সিথাঠধক জ্ঞাি”। 
[সূরা আল-‘আনকািুি, আয়াি: ৬২] 
মহা মহীম আল্লাহ আহরা িহলন, 

 ﴿ ِ
َحاَط بُِكل 

َ
َ قَۡد أ نذ ٱَّللذ

َ
ء  قَِديرر َوأ ِ ََشۡ

َٰ ُُك  َ لََعَ نذ ٱَّللذ
َ
ْ أ َِلَۡعلَُمٓوا

اا ء  ِعۡلَم  [12]الطالق:  ﴾ََشۡ
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“যাহি মিামরা জানহি পার ময, আল্লাহ সিঠকেুর ওপর 
শঠক্তমান এিং একথাও জানহি পার ময, আল্লাহর জ্ঞান 
সিঠকেুহিই পঠরিযাপ্ত হহয় আহে”।[সূরা আল-িালাক, 
আয়াি: ১২] 
ঠিিীয়ি: এই ঠিশ্বাস স্থাপন করা ময, আল্লাহ িা‘আলা যা 
ঠকেু ঠনধথারে ও সম্পাদন কহরহেন সিঠকেুই িাাঁর ঠলখা 
রহয়হে। এ সম্পহকথ আল্লাহ িহলন, 

ۡرُض ِمۡنُهۡمۖ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب َحفِيُۢظ﴿ 
َ
﴾ ]ق: قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱۡۡل

4] 

“পৃঠথিী িাহদর মদহ মথহক যা ঠকেু িয় কহর িা আমার 
জানা আহে এিং আমার ঠনকি একঠি সংরিক ঠকিাি 
রহয়হে”। [সূরা ক্বাি, আয়াি: ৪] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন,  

بِۡي  ﴿ ۡحَصۡيَنَُٰه ِِفٓ إَِمام  مُّ
َ
ء  أ  [12]يس:  ﴾َوُُكذ ََشۡ

“এিং আমরা প্রঠিঠি িস্তু একঠি স্পষ্ট ঠকিাহি সংরঠিি 
মরহখঠে”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াি: ১২] 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 
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﴿ ِۚ َٰلَِك ِِف كَِتَٰب  ۡرِضِۚ إِنذ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسير  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ  [70]احلج: ﴾إِنذ َذ

“মিামার ঠক জানা মনই, আকাশ ও পৃঠথিীহি যা ঠকেু 
রহয়হে আল্লাহ িা অিগি আহেন? ঠনিয় িা একঠি 
ঠকিাহি সংরঠিি আহে। িা আল্লাহর ঠনকি অঠি 
সহজ”। [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: ৭০] 
িৃিীয়ি: আল্লাহ িা‘আলার কাযথকরী ইোর প্রঠি ঠিশ্বাস 
স্থাপন করা। ঠিঠন যা ইো কহরন িাই হয় এিং যা ইো 
কহরন না িা হয় না। এ সম্পহকথ আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

َ َيۡفَعُل َما يََشآءُ إِنذ ٱ﴿  [18]احلج: ﴾َّللذ

“আল্লাহ যা ইো িা কহরন” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: 
১৮] 
মহা মহীম আল্লাহ আহরা িহলন,  

َراَد َشۡي ﴿
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ن َيُقوَل َِلُۥ ُكن َفَيُكونُ   ً إِنذ

َ
 [82]يس:  ﴾ا أ

“িস্তুি ঠিঠন যখন মকাহনা ঠকেুর ইো কহরন িখন িার 
কাজ শুধু এই হয় ময, ঠিঠন িাহক িহলন ‘হও’ িহল িা 
হহয় যায়”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াি: ৮২] 
আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র িহলন, 
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َٰلَِمۡيَ ﴿  ُ َربُّ ٱۡلَع ن يََشآَء ٱَّللذ
َ
ٓ أ  [29]اتلكوير: ﴾َوَما تََشآُءوَن إَِلذ

“আর আসহল মিামহদর িাওয়ায় ঠকেু হয় না, যিিে না 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন িান”। [সূরা আি-িাকভীর, 
আয়াি: ২৯] 
িিুথথি: এই ঠিশ্বাস রাখা ময, সমগ্র িস্তুজগি আল্লাহ 
িা‘আলার সৃঠষ্ট। ঠিঠন িযিীি না আহে মকাহনা স্রষ্টা, না 
আহে মকাহনা প্রভু-প্রঠিপালক। 

মহান আল্লাহ িহলন, 
ء  َوكِيلر ﴿ ِ ََشۡ

َٰ ُُك  ء ٖۖ َوُهَو لََعَ ِ ََشۡ
َٰلُِق ُُك  ُ َخ  [62]الزمر:  ﴾ٱَّللذ

“আল্লাহ প্রঠিঠি িস্তুর সৃঠষ্টকিথা এিং ঠিঠনই সিঠকেুর 
কমথঠিধায়ক”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৬২] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

َٰلِق  َغۡيُ ﴿ ِ َعلَۡيُكۡمَۚ َهۡل ِمۡن َخ ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ َها ٱنلذاُس ٱۡذُكُروا يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرِضِۚ 
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسذ ِ يَۡرُزقُُكم م  َٰ تُۡؤفَُكونَ ٱَّللذ ّنذ

َ
ۖ فَأ ََٰه إَِلذ ُهَو  ﴾ ََلٓ إَِل

 [3]فاطر:

“মহ মানিমণ্ডলী, মিামাহদর প্রঠি আল্লাহর ঠন‘আমিসমূহ 
স্মরে কর। আল্লাহ িযিীি ঠক মিামাহদর মকাহনা স্রষ্টা 
আহে! ময মিামাঠদগহক আকাশ ও পৃঠথিী মথহক ঠরঠযক 
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দান কহর? ঠিঠন িযিীি অনয মকাহনা হক্ব মা‘িুদ মনই। 
সুিরাং মিামরা মকাহনা পহথ পঠরিাঠলি হহো”? [সূরা 
িাঠির, আয়াি: ৩]  
অিএি, িাকদীহরর ওপর ঈমান িলহি আহহল সুন্নাি 
ওয়াল জামায়াহির মহি উপহরাক্ত িারঠি ঠিষহয়র প্রঠি 
ঠিশ্বাস স্থাপনহকই িুঝায়। পিান্তহর ঠিদ‘আি পন্থীরা এর 
মকাহনা মকাহনাঠি অস্বীকার কহর থাহক।  
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[আল্লাহর ওপর ঈমাহনর অন্তভুথক্ত আরও কহয়কঠি ঠিষয়] 
উহল্লখহযাগয ময, আল্লাহর ওপর ঈমাহনর মহধয এ ঠিশ্বাসও 
অন্তথভুক্ত রহয়হে ময,  
• ঈমান মাহন কথা ও কাজ যা পূহেয িৃঠদ্ধ এিং পাহপ 

হ্রাস পায়।  
• একথাও ঈমাহনর অন্তভুথক্ত ময, কুিুরী ও ঠশকথ িযিীি 

মকাহনা কিীরা গুনাহ- মযমন, িযঠভিার, িুঠর, সুদ গ্রহে, 
মদযপান, ঠপিা-মািার অিাধযিা ইিযাঠদর জনয মকাহনা 
মুসঠলমহক কাঠির িলা যাহি না, যিিে না মস িা 
হালাল িহল গেয করহি। আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

﴿ َۚ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ ن يُۡۡشَ
َ
َ ََل َيۡغفُِر أ  ﴾إِنذ ٱَّللذ

 [116]النساء:

“ঠনিয় আল্লাহ িাাঁর সাহথ ঠশকথ করার অপরাধ িমা 
কহরন না। এিিযিীি সিঠকেু যাহক ইো ঠিঠন িমা 
কহরন”। [সূরা আন-ঠনসা, আয়াি: ১১৬] 
িাোড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম মথহক 
একাঠধক মুিাওয়াঠির হাদীহস িঠেথি আহে ময, আল্লাহ 
িা‘আলা পরকাহল এমন মলাকহকও মুক্ত করহিন যার 
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অন্তহর (এ জগহি) শষযদানা পঠরমাে ঈমান ঠিদযমান 
ঠেল। 

• আল্লাহর পহথ প্রীঠি-ভাহলািাসা, ঠিহিষ, িেুত্ব এিং 
শক্রিা মপাষে করাও আল্লাহর প্রঠি ঈমাহনর অন্তভুথক্ত। 
সূিরাং মুঠমন িযঠক্ত অপর মুঠমনহদর ভাহলািাসহি এিং 
িাহদর সাহথ সম্প্রীঠি িজায় মরহখ িলহি। পিান্তহর 
মস কাঠিরহদর প্রঠি ঠিহিষ মপাষে করহি এিং িাহদর 
সাহথ তিরীিা িজায় রাখহি।  

• মুসঠলম উম্মাহর মুঠমনহদর শীষথস্থাহন রহয়হেন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর সাহািীগে। িাই 
আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আি িাহদর প্রঠি সম্প্রীঠি 
ও গভীর ভাহলািাসা মপাষে কহর। 

• আহহল সুন্নাি একথাও ঠিশ্বাস কহর ময, সাহািাহয় 
ঠকরামই নিীকুহলর পর সহিথািম মানিহগাষ্ঠী। নিী 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম িহলন,  

َنُهمر » يَن يَلُور ي
َنُهمر ُثمَّ اذلر يَن يَلُور ي

ِني ُثمَّ اذلر ُ انّلاس قَرر  «َخْير

“সহিথািম মানিহগাষ্ঠী আমরা যুহগর মলাহকরা, িারপর 
িাহদর পরিিথী যুহগর মানুষ এিং িারপর এহদর 
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পরিিথীগে’। (অত্র হাদীহসর ঠিশুদ্ধিার ওপর িুখারী ও 
মুসঠলম একমি) 
• িারা আহরা ঠিশ্বাস কহরন ময, এই সহিথািম 

মানিহগাষ্ঠীর মহধয আিু িকর ঠসদ্দীক হহলন সহিথািম, 
িারপর উমার িারুক, িারপর উসমান জুন-নূরাইন, 
িারপর আলী মুরিাযা রাঠদয়াল্লাহু আনহুম। িাহদর পর 
হহলন জান্নাহির সুসংিাদপ্রাপ্ত অপর সাহািীগে 
(রাঠদয়াল্লাহু আনহুম) িারপর আহরা িাকী সি 
সাহািীগহের স্থান (আল্লহ িাহদর ওপর সন্তুষ্ট মহান)। 

•  আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আি সাহািীগহের মহধয 
সংঘঠিি ঠিিাদ-ঠিসংিাদ সম্পহকথ মকাহনারূপ মন্তিয 
মথহক ঠিরি থাহকন। িারা মহন কহরন ময, সাহািীগে 
ঐসি িযাপাহর মুজিাঠহদ ঠেহলন। যাহদর ইজঠিহাদ 
সঠিক ঠেল িারা ঠিগুে, আর ভুল হহল একগুে 
সাওয়াহির অঠধকারী।  

• আহহল সুন্নাি রাসূলুল্লাহ র িংশধরহদর ভাহলািাহসন 
এিং িাহদর প্রঠি িেুত্ব প্রদশথন কহরন। আর িারা 
মুঠমনগহের মািৃকুল রাসূলুল্লাহর সহধঠমথনীহদর প্রঠিও 
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যথাথথ সম্মান প্রদশথন কহরন এিং িাহদর সকহলর জনয 
আল্লাহর সন্তুঠষ্ট কামনা কহরন।  

• এভাহি আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আহির মলাহকরা 
ঠনহজহদরহক রাহিযীহদর নীঠি মথহক মুক্ত রাহখন। 
রাহিযীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর 
সাহািীগহের প্রঠি ঠিহিষভাি মপাষে কহর এিং আহহল 
িাইহির প্রঠি সীমাঠিঠরক্ত ভঠক্ত প্রদশথে কহর এিং 
িাহদরহক আল্লাহ কিৃথক প্রদি স্থাহনর আহরা উপহর 
মযথাদা প্রদান কহর। 

• আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আি ঐসি ভ্রান্ত 
মিািলিীহদর নীঠি মথহকও ঠনহজহদরহক মুক্ত রাহখন, 
যারা মকাহনা মকাহনা কথা ও কাহজর িারা আহহল 
িাইিহক যন্ত্রো প্রদান কহর।  

আঠম এই সংঠিপ্ত পঠরসহর যা উহল্লখ কহরঠে, মসসি 
মসই ঠিশুদ্ধ আকীদা িা ধমথঠিশ্বাহসর অন্তভুথক্ত যা ঠদহয় 
আল্লাহ ি‘আলা িাাঁর ঠপ্রয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ ওয়াসাল্লামহক মপ্ররে কহরহেন। এঠিই 
নাজািপ্রাপ্ত আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আহির ধমথঠিশ্বাস, 
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যাহদর সম্পহকথ নিী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম 
ভঠিষযিােী কহর িহলঠেহলন:  

َُّهمر » نر َخَذل ُهمر مي َقِّ َمنرُصوررَة اَل يَُُضُّ ر لََعَ احلر ِتي مَّ
ُ
نر أ اَل تََزالر َطائيَفُة مي

ُر اهللي ُسبرَحانَهُ  مر
َ
ر أ  «َحَّتَّ يَأِتي

“আমার উম্মহির একঠি দল সিথদা সহিযর ওপর 
সাহাযযপ্রাপ্ত হহয় ঠিহক থাকহি। কাহরা অপমান, অিযািার 
িাহদর িঠি সাধন করহি পারহি না, যিিে না আল্লাহ 
িা‘আলার ঠনহদথশ (ঠকয়ামি) উপঠস্থি হহি”। 
ঠিঠন আহরা িহলন,  

قَتي انلََّصارَى لََعَ » ََتَ قًَة َو افر َ فيرر ى َو َسبرعينير دي َُهورَدُُ لََعَ إحر ََتَقتي اْلر إفر
ر إي  قًَة , ُُكَُّها ِفي َ فيرر نير ُة لََعَ ثاََلَث َو َسبرعي مَّ

ُ
هي أل ُق َهذي ري

قًَة, وََستَفر َ فيرر ثرنَتَنير
َدةً   «انلَّاري إالَّ َواحي

“ইয়াহুদী সম্প্রদায় একাির দহল ঠিভক্ত হহলা এিং 
ঠিষ্টান সম্প্রদায় িাহাির দহল ঠিভক্ত হহলা, আর আমার 
এই উম্মি ঠিয়াির দহল ঠিভক্ত হহি। িন্মহধয একঠি 
িাহদ সিক’ঠি দলই জাহান্নাহম যাহি। িখন সাহািীগন 
িহল উিহলন: মহ আল্লাহর রাসূল, মস দলঠি মকমন হহি? 
উিহর ঠিঠন িলহলন:  
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ر » َحابي صر
َ
نَا َعلَيرهي َو أ

َ
لي َما أ

ثر  «منر ََكَن لََعَ مي

“ময দল আমার ও আমার সাহািীহদর অনুসৃি নীঠির 
ওপর িলহি”। এই নীঠিই মসই আকীদা িা ধমথ ঠিশ্বাহসর 
নামন্তর; যার ওপর দৃঢ়ভাহি অিল থাকা এিং িার 
পঠরপন্থী ঠিষয় হহি সিকথ থাকা সকহলর পহি একান্ত 
অপঠরহাযথ।  

[যারা আকীদার িহত্র ঠিভ্রান্ত] 
আর যারা এই আকীদা মথহক পথভ্রষ্ট এিং এর ঠিপরীি 
পহথ পঠরিাঠলি, িারা কহয়ক প্রকাহর ঠিভক্ত। যথা- 
মূঠিথপুজক, প্রঠিমাপুজক, ঠিঠরশিা, আউঠলয়া, ঠজন্ন, িৃি, 
প্রস্তর ইিযাঠদর ইিাদিকারীগে। এসি মলাক আল্লাহর 
রাসূলহদর আহ িাহন সাড়া না ঠদহয় িাহদর ঠিহরাঠধিা ও 
শত্রুিা কহরহে। মযমনিা কহরহে কুরাইশ ও ঠিঠভন্ন 
আরি মগাত্র আমাহদর ঠপ্রয়নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ ওয়াসাল্লাহমর সাহথ। িারা িাহদর মা‘িুদহদর 
কাহে স্বীয় অভাি পূরহের, মরাগমুঠক্ত ও শত্রুর ওপর 
ঠিজয় লাহভর জনয প্রাথথনা জানাহিা এিং এই 
মা‘িুদহদরই উহদ্দহশয জিাই ও মান্নি ঠনহিদন করহিা। 
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িহল, যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম িাহদর 
এসি কমথকাহণ্ডর ঠিরুহদ্ধ দাাঁড়াহলন এিং িাহদরহক 
একমাত্র আল্লাহরই উহদ্দহশয খাহলসভাহি ইিাদি করার 
আহ্বান জানাহলন, িখনই িারা এই আহ্বানহক 
অস্বাভাঠিক মহন কহর এর ঠিরুহদ্ধ উহি পহড় লাগহলা 
এিং িলহি লাগহলা: 

ٌء ُعَجابر ﴿ َِٰحًداۖ إِنذ َهََٰذا لََِشۡ ا َو َٰه  َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِل
َ
 [5]ص:  ﴾أ

“মস ঠক িহু মা‘িুদহদর পঠরিহিথ মাত্র এক মা‘িুদ িাঠনহয় 
ঠনল? এহিা এক ঠনঠিি অদূ্ভি িযাপার”। [সূরা সদ, 
আয়াি: ৫]  
অনন্তর, রাসূলুল্লাহ িাহদরহক আল্লাহর প্রঠি ডাকহি 
থাহকন এিং ঠশকথ মথহক ভীঠিপ্রদশথন ও িাহদর কাহে 
স্বীয় আহ্বাহনর হাকীকি ঠিহেষহে আত্মঠনহয়াগ কহরন। 
যার িহল আল্লাহ িা‘আলা প্রথম ঠদহক িাহদর 
ঠকেুসংখযক মলাকহক ঠহদায়াি দান কহরন এিং পহর 
িারা দহল দহল আল্লাহর দীহন প্রহিশ কহর। এভাহি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম, িাাঁর সাহািীগে ও 
িাহদর ঠনষ্ঠািান অনুসারী িাহি‘ঈহদর ধারািাঠহক প্রিার 
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ও দীঘথ সংগ্রাহমর পর আল্লাহর দীন অনযানয সমুদয় ভ্রান্ত 
দীহনর ওপর ঠিজয়ী মিহশ আত্মপ্রকাশ করহলা।  

পরিিথী কাহলর মুশঠরক সম্প্রদায় 

সমহয়র িযিধাহন অিস্থার পঠরিিথন ঘহি এিং অঠধকাংশ 
মলাক অজ্ঞিায় ঠনমঠজ্জি হহলা। সংখযাগুরু জনগে নিী-
ওয়ালীগহের প্রঠি সীমাঠিঠরক্ত ভঠক্ত-শ্রদ্ধা এিং ঠিপদ-
আপহদ িাহদর ঠনকি প্রাথথনাসহ অনযানয ঠশহকথর মাধযহম 
ইসলাম পূিথ অেকার যুহগ ঠিহর মগল। িারা কাহলমা ‘লা 
ইলাহ ইল্লাল্লাহু’র প্রকৃি অথথ এিিুকু অনুধািহন িযথথিার 
পঠরিয় ঠদল, যিিুকু আরহির কাঠিররা উপলঠি করহি 
মপহরঠেল। (আল্লাহ সকলহক সিয উপলঠি করার 
িাওিীক ঠদন।)  
অজ্ঞিার সয়লাহি িথা নিুওয়াহির যুগ হহি দুরহত্বর 
িহল িিথমান কাল পযথন্ত মানুহষর মহধয িযাপকভাহি উক্ত 
ঠশকথ েঠড়হয় পহড়হে। িিথমান কাহল মুশঠরকহদর ভ্রান্ত 
ধারো হুিহু পূিথিিথী মুশঠরকহদর মহধযও ঠিদযমান ঠেল। 
িারা িলহিা: 

 ﴿ َِۚ ُؤنَا ِعنَد ٱَّللذ ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ  [18]يونس:  ﴾َهَٰٓ
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“িারা আল্লাহর ঠনকি আমাহদর জহনয সুপাঠরশকারী”। 
[সূরা ইউনুস, আয়াি: ১৮] 
িাহদর একথাও ঠেল;  

ِ ُزۡلَفَٰٓ ﴿ ُِبونَآ إََِل ٱَّللذ  [3]الزمر: ﴾َما َنۡعُبُدُهۡم إَِلذ َِلَُقر 
“আমরাহিা এগুহলার ইিাদি এ জনয কঠর ময, এরা 
আমাহদরহক আল্লাহর সাঠন্নহধয এহন ঠদহি”। [সূরা আয-
যুমার, আয়াি: ৩] 
আল্লাহ িা‘আলা এ ভ্রাঠন্তর অপহনাদন কহর স্পষ্ট িহল 
ঠদহলন ময, আল্লাহ ঠভন্ন কাহরা ইিাদি করা মস ময মকউ 
মহাক না মকন আল্লাহর সাহথ ঠশকথ ও কুিুরী করার 
নামান্তর। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা িহলন,  

ُهۡم َوََل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُونَ ﴿ ِ َما ََل يَُۡضُّ  َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللذ
 َِۚ ُؤنَا ِعنَد ٱَّللذ ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ  [18]يونس:  ﴾... َهَٰٓ

“িারা আল্লাহ িযিীি এমন িস্তুর ইিাদি করহে যা 
িাহদর িঠিও করহি পাহর না, উপরকারও করহি পাহর 
না। িদুপঠর িারা িহল ময, এগুহলা আল্লাহর ঠনকি 
আমাহদর সুপাঠরশকারী”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: ১৮] 
আল্লাহ িা‘আলা িাহদর িক্তিয নাকি কহর ঠদহয় িহলন, 
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   ...﴿ ِ ُتَنب 
َ
ۡرِضِۚ   ُ قُۡل أ

َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل ََٰو َم َ بَِما ََل َيۡعَلُم ِِف ٱلسذ وَن ٱَّللذ

ا يُۡۡشُِكونَ  ََِٰلَٰ َعمذ  [18]يونس:  ﴾ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََع
“(মহ রাসূল) িাহদরহক িল, মিামরা ঠক আল্লাহহক 
আকাশমণ্ডলী ও পৃঠথিীর এমন ঠকেুর সংিাদ ঠদে যা 
ঠিঠন জাহনন না? ঠিঠন পাক-পঠিত্র, িারা যাহক শরীক 
কহর িা মথহক ঠিঠন িহু উহবথ”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: 
১৮] 
এই আয়াহি আল্লাহ িা‘আলা স্পষ্ট কহর ঠদহলন ময, ঠিঠন 
ঠভন্ন মকাহনা ওলী, পয়গাির িা অনয কাহরা ইিাদি করা 
মহাঠশকথ, যঠদওিা ঠশকথকারীরা এর অনয নাম ঠদহয় থাহক। 
আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

﴿ ِ ُِبونَآ إََِل ٱَّللذ ۡوَِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إَِلذ َِلَُقر 
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱَّتذ َوٱَّلذ

 [3]الزمر: ﴾... ُزۡلَفَٰٓ 

“যারা আল্লাহর পঠরিহিথ অনযহক অঠভভািকরূহপ গ্রহে 
কহর িারা িহল: “আমরাহিা এগুহলার ইিাদি এজনয 
কঠর ময, এরা আমাহদরহক আল্লাহর সাঠন্নহধয এহন 
ঠদহি”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৩] 
আল্লাহ িা‘আলা িাহদর উিহর িহলন,  
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َ ََل َيۡهِدي ﴿...  َ ََيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِِف َما ُهۡم فِيهِ ََيَۡتلُِفوَن  إِنذ ٱَّللذ إِنذ ٱَّللذ
ارر  َمۡن ُهوَ  َِٰذبر َكفذ  [3]الزمر:  ﴾َك

“িারা ময ঠিষহয় পরস্পর মিহভদ করহে আল্লাহ ঠনিয় 
িাহদর মহধয এর িায়সালা কহর ঠদহিন। ঠনিয় আল্লাহ 
িা‘আলা এমন িযঠক্তহক ঠহদায়াি দান কহরন না ময 
জঘনয ঠমথুযক, সিয প্রিযাখযানকারী”। [সূরা আয-যুমার, 
আয়াি: ৩] 
উপহরাক্ত িােীর মাধযহম আল্লাহ িা‘আলা একথাঠি 
পঠরস্কার কহর িহল ঠদহয়হেন ময, মদা‘আ, ভয়-ভীঠি, 
আশা-ভরসা ইিযাঠদর মাধযহম আল্লাহ ঠভন্ন অনয কাহরা 
ইিাদি করার অথথ আল্লাহ িা‘আলার সাহথ কুিুরী করা 
এিং িাহদর মা‘িুদগে িাহদরহক আল্লাহর সাঠন্নহধয ঠনহয় 
আসহি, এ কথাঠি িাহদর একঠি জঘনযিম ঠমথযা তি 
ঠকেুই নয়। 

সঠিক ধমথ ঠিশ্বাহসর পঠরপন্থী কঠিপয় মিিাদ 

ঠিশুদ্ধ আকীদার পঠরপন্থী ও আল্লাহর রাসূলগে (িাহদর 
ওপর দরূদ ও সালাম িঠষথি মহাক) কিৃথক প্রিাঠরি ধমথ 
ঠিশ্বাহসর ঠিহরাধী একঠি মিিাদ হহলা,  
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• িিথমান কাহল নাঠস্তকিা ও কুিুরীর বজ্জািাহী মাকথস-
মলঠলন প্রমুখ পন্থীহদর ভ্রান্ত মিিাদ। িারা এহক 
সমাজিন্ত্র, কঠমউঠনজম িা অনয ময, নাঠস্তকহদর মূলমন্ত্র 
হহলা, ‘মা‘িুদ িা উপাসয িলহি মকউ মনই এিং এই 
পাঠথথি জীিন এিঠি িস্তুগি িযাপার মাত্র’। পরকাল, 
জান্নাি-জাহান্নাম এিং সমস্ত ধহমথর প্রঠি অস্বীকৃঠি 
িাহদর মমৌঠলক নীঠিমালার অন্তভুথক্ত। িাহদর িই-পুস্তক 
পযথাহলািনা করহল একথা ঠনঠিিভাহি উপলঠি করা 
যায়। ঠনিঃসহেহহ এিা সমস্ত ঐশী ধহমথর সমূ্পেথ 
পঠরপন্থী এক মিিাদ, যা দুঠনয়া ও আহখরাহি এর 
অনুসারীহদর এক িরম অশুভ পঠরেঠির ঠদহক 
পঠরিাঠলি করহে।  

• সহিযর পঠরপন্থী আহরকঠি মিিাদ হহলা:  
মকাহনা মকাহনা িাহিনী ও সূিী সম্প্রদায় ঠিশ্বাস কহর ময, 
িথাকঠথি ওলীগে এ সৃঠষ্ট জগহির িযিস্থাপনা ও 
পঠরিালনায় আল্লাহর সাহথ শরীক থাহক। িারা িাহদরহক 
কুিুি (পীর-দরহিশ), আওিাদ (ঠনভথরহযাগয খুাঁঠিস্বরূপ), 
গাওস (িঠরয়াদ শ্রিেকারী) ইিযাঠদ নাহম অঠভঠহি কহর। 
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িারাই স্বীয় মা‘িুদহদর জহনয এসি নাম উদ্ভািন কহরহে। 
আল্লাহর প্রভূহত্ব এঠি একঠি জঘেযিম ঠশকথ। এঠি 
ইসলাম পূিথ জাহহঠল যুহগর ঠশকথ মথহকও জঘেয। মকননা 
আরহির কাঠিরগে আল্লাহর প্রভূহত্ব ঠশকথ কহর ঠন, 
িাহদর ঠশকথ ঠেল ইিাদহি এিং িাও ঠেল সুখ-স্বােহের 
অিস্থায়। দুহযথাগ অিস্থায় িারা ইিাদি আল্লাহর জহনযই 
খাহলস কহর ঠনি। এ প্রসহঙ্গ আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

﴿ ْ َُٰهۡم إََِل  فَإَِذا َركُِبواْ ِِف ٱۡلُفۡلِك َدَعُوا ا ََنذى ِيَن فَلَمذ َ ُُمۡلِِصَۡي َِلُ ٱَّل  ٱَّللذ
ِ إَِذا  [65]العنكبوت: ﴾ُهۡم يُۡۡشُِكونَ  ٱۡلَِب 

“যখন িারা জলযাহন আহরাহে কহর িখন ঠিশুদ্ধঠিহি 
একঠনষ্ঠভাহি আল্লাহ মক ডাহক। িারপর যখন আল্লাহ 
িাহদরহক স্থহল ঠভড়াহয় উদ্ধার কহরন, িখন িারা ঠশহকথ 
ঠলপ্ত হহয় যায়”। [সূরা আল-‘আনকািূি, আয়াি: ৬৫] 
প্রভূহত্বর প্রহশ্ন িারা স্বীকার করহিা ময, িা একমাত্র 
আল্লাহরই অঠধকার। আল্লাহ িা‘আলা িহলন, 

 ﴿ ۖ ُ ۡن َخلََقُهۡم ََلَُقولُنذ ٱَّللذ َۡلَُهم مذ
َ
 [87]الزخرف: ﴾َولَئِن َسأ
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“আর যঠদ িুঠম িাহদরহক ঠজজ্ঞাসা কর, মক িাহদরহক 
সৃঠষ্ট কহরহে? উিহর িারা অিশযই িলহি আল্লাহ”। [সূরা 
আয-যুখরুি, আয়াি: ৮৭] 
আল্লাহ িা‘আলা আহরা িহলন, 

ۡمَع ﴿ ن َيۡملُِك ٱلسذ مذ
َ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱۡۡل َِن ٱلسذ قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم م 

 ۡ ََٰر َوَمن َُيۡرُِج ٱۡلَۡحذ ِمَن ٱل بَۡص
َ
َمي ِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱۡلَۡح ِ َوٱۡۡل

فَََل َتتذُقونَ 
َ
َۚ َفُقۡل أ ُ َۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّللذ ۡمَر

َ
 [31﴾ ]يونس:َوَمن يَُدب ُِر ٱۡۡل

“িল, আকাশ ও পৃঠথিী মথহক মক মিামাহদর ঠরঠযক 
সরিরাহ কহর অথিা শ্রিে ও দৃঠষ্ট শঠক্ত কার কিৃথত্বাধীন 
এিং মক জীঠিিহক মৃি মথহক ঠনগথি কহর এিং মক 
মৃিহক জীঠিি মথহক ঠনগথি কহর? আর মক যািিীয় 
ঠিষয় ঠনয়ন্ত্রে কহর? িখন িারা িলহি, ‘আল্লাহ’। িল, 
িিুও ঠক মিামরা সািধান হহি না”? [সূরা ইউনুস, 
আয়াি: ৩১] 
পরিিীকাহলর মুশঠরকরা পূিথিিথীকাহলর মুশঠরকহদর 
মিহয় আহরা দু’ঠি ঠিষহয় অগ্রগামী রহয়হে: 
[এক] িাহদর মকউ মকউ আল্লাহর প্রভূহত্বও ঠশকথ কহর। 
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[দুই] সুঠদন দুঠদথন উভয় অিস্থাহিই িারা ঠশকথ কহর। 
একথা মকিল ঐসি মলাহকরাই ভাহলা কহর জানহি 
পারহি যারা িাহদর সাহথ ঠমহশ স্বিহি িাহদর প্রকৃি 
অিস্থা পরীিা কহর মদখার সুহযাগ লাভ করহি এিং 
প্রিযিভাহি ঐসি ঠক্রয়াকলাপ অিহলাকন করহি যা 
ঠমশরস্থ হুসাইন, িাদাভী গংহদর কিহর, ইহডনস্থ 
‘আইদারূহসর কিহর, ইহয়হমহন আল-হাদীর কিহর, 
ঠসঠরয়ায় ইিন আরািীর কিহর, ইরাহক শাইখ আবু্দল 
কাহদর জীলানীর কিরসহ ঠিঠভন্ন প্রঠসদ্ধ সমাঠধ মিহত্রর 
আহশপাহশ তদনঠেন ঘহি িলহে। 

সাধারে মলাহকরা মৃহির প্রঠি সীমাঠিঠরক্ত ভঠক্ত প্রদশথন 
করহে এিং মসখাহন আল্লাহ িা‘আলার িহু অঠধকার খিথ 
করহে। ঠকন্তু অঠি অল্প মলাকই িাহদর এসি অপকীঠিথর 
ঠিরুহদ্ধ মসাচ্চার হহয় প্রকৃি িাওহীহদর িােী িাহদর 
কাহে উপস্থাঠপি করার সাহস করহে। অথি এই 
িাওহীহদর িােী প্রিার ও প্রঠিষ্ঠার জহনযই আল্লাহ 
িা‘আলা িাাঁর পূিথিিথী রাসূলগেহক (িাহদর প্রঠি রহমি 
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ও শাঠন্ত িঠষথি মহাক) মপ্ররে কহরহেন। আর আমাহদরহক 
সিথদা স্মরে রাখহি হহি ময,  

َِٰجُعونَ إِنذا ﴿  ِ ِإَونذآ إََِلۡهِ َر  [156﴾ ]ابلقرة:َّلِلذ

“আমরা আল্লাহরই জনয এিং ঠনঠিিভাহি িাাঁরই পাহন 
আমরা প্রিযািিথনকারী”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি: 
১৫৬] 
আল্লাহ িা‘আলার দরিাহর প্রাথথনা কঠর, ঠিঠন মযন ঐসি 
মলাকহক সঠিক পহথ ঠিঠরহয় আহনন এিং িাহদর মহধয 
সৎপহথ আহ্বানকারীহদর সংখযা িৃঠদ্ধ কহরন। আর 
মুসঠলম শাসকিৃে ও উলামহয় ঠকরামহক ঠশহকথর ঠিরুহদ্ধ 
সংগ্রাম এিং এর যািিীয় উপকরে ঠনমুথল সাধহনর 
িাওিীক দান কহরন। ঠনিয় ঠিঠন সিথহশ্রািা, অঠি 
সঠন্নকহি। 
• আল্লাহ িা‘আলার নাম ও গুোিলীর মিহত্র সঠিক 

ধমথঠিশ্বাহসর পঠরপন্থী আরও কহয়কঠি আকীদা হহলা 
জাহ ঠময়যাহ, মু‘িাঠযলা ও িাহদর অনুসারী 
ঠিদ‘আিপন্থীহদর মিিাদসমূহ। এরা মহামহীম আল্লাহ 
িা‘আলার প্রকৃি গুোিলী অস্বীকার কহর এিং িাাঁহক 
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সমূ্পেথ ও ঠনখুি গুোিলী মথহক ঠিমুক্ত িহল ঠিশ্বাস 
কহর। পিান্তহর িারা আল্লাহহক অঠস্তত্বহীনিা, জড়িা 
ও অসম্ভািয গুহে ঠিহশঠষি করার প্রয়াস পায়। 
প্রকৃিপহি আল্লাহ িা‘আলা িাহদর এসি অপিাদ 
মথহক িহু উহবথ। 

এিিযিীি, যারা আল্লাহ িা‘আলার মকাহনা মকাহনা গুে 
প্রঠিঠষ্ঠি কহর এিং অপর মকাহনা মকাহনা গুে অস্বীকার 
কহর িারাও উপহরাক্ত ভ্রান্ত মিিাঠদহদর অন্তভুথক্ত। 

উদাহরেস্বরূপ আশ‘আরী পন্থীহদর নাম উহল্লখ করা যায়। 
মকননা ঠকেু সংখযক গুহের স্বীকৃঠির মহধযই িাহদর পহি 
ঐসি গুোিলীর অনুরূপ অথথ গ্রহে করা অপঠরহাযথ হহয় 
পহড়, মযগুহলা িারা সরাসঠর উহপিা করিিঃ িারা 
প্রমাোঠদর অপিযাখযা প্রদাহনর প্রহিষ্টা িালায়। এভাহি 
িারা শ্রুি ও প্রমােয উভয় প্রকার দলীলগুহলার 
ঠিহরাঠধিা এিং পরস্পর ঠিহরাধী ঠিশ্বাহসর ঘুঠেথপাহক 
ঠনপঠিি হহয় পহড়। 
পিান্তহর, আহহল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আি আল্লাহর ঐসি 
পঠিত্র নাম ও ঠনখুাঁি গুোিলী প্রঠিঠষ্ঠি কহর মযগুহলা 
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ঠনহজর জনয ঠিঠন স্বয়ং িা িাাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম প্রঠিঠষ্ঠি কহরহেন। িারা আল্লাহ 
িা‘আলাহক িাাঁর সৃঠষ্টর সাদৃশয মথহক এমনভাহি পাক-
পঠিত্র রাহখন যাহি িা‘িীল িা গুে ঠিমুঠক্তর মকাহনা মলশ 
থাহক না। এভাহি িারা এ সম্পহকথ সমুদয় প্রমাোঠদর 
ওপর আমল করহি সিম হয় এিং মকাহনারূপ ঠিকৃঠি 
িা িা‘লীল না কহর পরস্পর ঠিহরাধী ঠিশ্বাস মথহক 
ঠনরাপদ থাহক। এই ঠিশ্বাসই দুঠনয়া ও আহখরাহি মুঠক্ত 
ও মসৌভাগয লাহভর একমাত্র উপায়। আর এঠিই হহলা মস 
‘ঠসরাহি মুস্তাকীম’ যার পঠথক ঠেহলন পূিথিিথী মুসঠলম 
উম্মি ও িাহদর ইমামিগথ।  
একথা অিীি সিয ময, পরিিথী মলাকগে মকিল মস 
পহথই পঠরশুদ্ধ হহি পাহর, ময পহথ িাহদর পূিথিিথীরা 
পঠরশুদ্ধ হহয় মগহেন। আর মস পথঠি হহলা: ‘কুরআন ও 
সুন্নাহির সঠিক অনুসরে এিং এিদুভহয়র পঠরপন্থী 
ঠিষয়সমূহ িজথন কহর িলা।’ 
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আল্লাহই আমাহদর িাওিীকদািা, ঠিঠনই আমাহদর জনয 
যহথষ্ট এিং পরহমািম প্রভূ। ঠিঠন িযিীি কাহরা মকাহনা 
শঠক্ত সামথথয মনই।  
আল্লাহ িাাঁর িাো ও রাসূল মুহাম্মাদ, িাাঁর পঠরিারিগথ ও 
িাাঁর সাহািীগহের ওপর সালাি ও সালাম মপ্ররে করুন। 
আমীন। 

সমাপ্ত 


