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ভূঠমকা 
 

ঠবসঠমল্লাঠহে োহমাঠনে োঠহম 
আকীদা মানব প্রকৃঠতে স্বভারবে অঠবরেদয অংশ, তাে 
মদহ-মন ও অঠিরত্বে সারে অঙ্গাঙ্গীভারব জঠেত। একিু 
গভীেভারব ঠিিা কেরলই ঠবষয়ঠি সকরলে কারে স্পষ্ট্ 
হরয় উিরব। মকননা মানুষ যখন মেরক বুঝরত ঠশরখ, 
তখন মেরকই মস মকারনা না মকারনা ঠবশ্বারসে প্রঠত ঝুুঁরক 
পরে। জীবরনে অরনক ঠকেুই তাে কারে এমনভারব 
প্রঠতভাত হয় ময, তা মেরক মস ঠনরজরক মকারনাক্ররমই 
ঠবঠেন্ন কেরত পারে না। এসব ঠকেুে যোেনতা যাই 
োকুক না মকন, প্রেরম তা বযঠক্ত মানরস এবং পরে তাে 
প্রাতযঠহক জীবরন বযাপক প্রভাব মফরল, বেং তাে পুরো 
জীবনিাই ঠবনযি হয় আকীদা-ঠবশ্বারসে আরলারক। 

মানুষ স্বভাবতই সামাঠজক জীব হওয়ায় তাে বযঠক্ত 
জীবরনে প্রভাব সমাজ জীবরন পুরোপুঠে প্রঠতঠবঠিত হরয় 
যায়। এভারব বযঠক্তে আকীদা এক সময় সমারজে 
আকীদায় পঠের্ত হয়। মানুরষে বযঠক্তগত জীবরন ঠবঠভন্ন 
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আকীদাে সমাহাে ঘিরল সমাজরকও এসকল আকীদায় 
ঠবভক্ত হরত মদখা যায়।  

একঠি মুসঠলম প্রোন সমারজ সহীহ ইসলামী আকীদাই 
হরলা সমারজে বৃহত্তে মেঠর্ে আকীদা। সহীহ আকীদা 
মেরক ঠবিুযঠত, বনঠতক অবেয়, বনঠতক ঠশোে 
অনুপঠস্থঠত, োজননঠতক অঠস্থঠতশীলতা, স্বােনপেতা ও লুরি 
পুরি খাওয়াে প্রবর্তা ইতযাঠদ আরো বহুঠবে কােরর্ 
একঠি উত্তম সমাজ অশাি, অঠস্থে, দুবনল ও দুননীঠতগ্রি 
সমারজ পঠের্ত হয়। মস সমাজরক আবাে সুন্দে ও 
সুশীল সমারজ উন্নীত কোে জনয প্ররয়াজন হয় সংস্কাে 
কারজে। এ আরলািনায় সঠিক আকীদাে পঠেিয় তুরল 
েরে কীভারব তা সমাজ সংস্কারে ফলপ্রসু অবদান োখরত 
পারে আমো মসঠদরক আরলাকপাত কেব।  
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আকীদাে পঠেিয়: 

আকীদা একঠি আেবী শব্দ, যা عقد মেরক গৃহীত। এে 
অেন হরে দৃঢ়ভারব বাুঁো। মানুষ দৃঢ়তাে সারে যা ঠকেু 
তাে অিরে মগুঁরে মনয় তাই হরলা আকীদা। ড. নারসে 
আবু্দল কেীম আল-আকল আকীদাে পাঠেভাঠষক সংজ্ঞা 
ঠদরত ঠগরয় বরলন, 

العقيدة يف االصطالح العام : اإليمان اجلازم واحلكم القاطع 
 اذلي ال يتطرق إيله الشك دلى املعتقد

অেনাৎ সাোের্ পঠেভাষায় আকীদা হরে এমন দৃঢ় ঠবশ্বাস 
ও অকািয ঠবোরনে নাম যারত আকীদা মপাষর্কােীে 
হৃদরয় মকারনা সরন্দহ োরক না।  

এে আরেকিু বযাখযা ঠদরত ঠগরয় মুহাম্মাদ ইবোহীম আল-
হামাদ বরলন, 

العقيدة يف االصطالح العام تطلق ىلع حكم اذلهن اجلازم، حقا 
اكن أم باطال، فإن اكن احلكم اذلهين اجلازم صحيحا اكنت 
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العقيدة صحيحة، اكعتقاد املسلمني بوحدانية اهلل، وإن اكن باطال 
  ثالث ثالثة. اكنت العقيدة باطال، اكعتقاد انلصارى بأن اهلل

অেনাৎ আকীদা শব্দঠি সাোের্ পঠেভাষায় মরনে সুদৃঢ় 
ঠবশ্বারসে মেরত্রই বযবহৃত হরয় োরক, িাই এ ঠবশ্বাস 
সতয মহাক বা বাঠতল মহাক। যঠদ অিরেে এ সুদৃঢ় 
ঠবশ্বাস সহীহ ও সঠিক হরয় োরক তাহরল আকীদা হরব 
শুদ্ধ। মযমন, আল্লাহে একত্ববারদে প্রঠত সকল মুসঠলরমে 
ঠবশ্বাস। আে যঠদ অিরেে এ সুদৃঢ় ঠবশ্বাস বাঠতল ও 
ভ্রাি হয় তাহরল আকীদাও হরব বাঠতল ও ভ্রাি। মযমন, 
‘আল্লাহ ঠতনজরনে একজন’ বরল খৃষ্ট্ানগর্ ময আকীদা 
মপাষর্ করে োরক। 

ইসলামী আকীদাে পঠেিয়: 

ইসলামী আকীদাে সংজ্ঞায় ড. নারসে আবদুল কেীম 
আল-আকল বরলন, ‘‘ইসলামী আকীদা হরে আল্লাহ ও 
তাে উলুঠহয়যাত, রুবুঠবয়াত এবং নাম ও গুর্াবঠলে প্রঠত 
সুদৃঢ় ঈমান আনয়ন। আে তাে ঠফঠেশতাগর্, গ্রন্থসমূহ, 
োসূলগর্, আঠখোত ঠদবস, তাকদীরেে ভারলা-মন্দ এবং 



 

8 

 

েমনতত্ত্ব ও গারয়বী মস সব ঠবষয় ও সংবারদে প্রঠতও 
ঈমান আনয়ন কো, ইসলামী আকীদাে অিভুনক্ত ময সব 
ঠবষয় সম্পরকন কুেআন ও সুন্নাহে সহীহ বক্তবয েরয়রে। 
ইসলামী আকীদাে মরেয আরো েরয়রে সালারফ 
সারলহীরনে ইজমা‘ প্রঠতঠিত হরয়রে এমন ঠবষরয়ে প্রঠত 
ঈমান োখা, শাসন-ঠনরদনশ-তাকদীে ও আইন প্রর্য়রন 
আল্লাহে সাবনরভৌম েমতারক স্বীকাে করে মনওয়া এবং 
তাুঁে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লামরক অনুকের্, 
অনুসের্, ঠবিাে ও শাসরনে একমাত্র আদশন ঠহরসরব 
মমরন মনওয়া।’’ 

ইসলামী আকীদাে ঠবষয়বস্তু: 

একঠি স্বতন্ত্র শাে ঠহরসরব ইসলামী আকীদাে আরলািয 
ঠবষয়বস্তু হরে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম, গারয়বী 
ঠবষয়সমূহ, নবুওয়াত, তাকদীে, মমৌঠলক অকািয 
ঠবোনসমূহ, দীরনে সকল মমৌলনীঠত, তত্ত্ব ও আকীদা 
এবং প্রবৃঠত্তে অনুসােী ঠবঠভন্ন দল, মত ও ঠবভ্রাি 
ঠফেকাসমূরহে ঠবভ্রাঠি খণ্ডন করে সঠিক জবাব প্রদান।  
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আকীদা শারেে ঠবঠভন্ন নাম: 

ইসলামী জ্ঞান তাপসগর্ আকীদাে আরো মবশ কঠি 
সমােনক শব্দ উরল্লখ করেরেন। মযমন, 

1. তাওহীদ: আকীদা ঠবষয়ক গ্রন্থরক অরনক আরলম 
‘তাওহীদগ্রন্থ’ নারম অঠভঠহত করেরেন। মযমন, ইমাম 
বুখােীে ‘‘ঠকতাবুত তাওহীদ’’, আবূ আবু্দল্লাহ মুহাম্মাদ 
ইবন খাফীরফে ‘‘ই‘ঠতকাদুত তাওহীদ’’, ইবন মান্দাে 
এে ‘‘আত-তাওহীদ ওয়া মা‘ঠেফাতু আসমাইল্লাহ’’, 
ইবন খুযায়মাহ এে ‘‘ঠকতাবুত তাওহীদ’’। 

2. আস সুন্নাহ: আকীদারক ‘সুন্নাহ’ নারমও এজনযই 
অঠভঠহত কো হয় ময, এে অনুসােীো দৃঢ়ভারব 
োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লারমে অনুসােী 
ঠেরলন। আকীদা ঠবষয়ক বহু গ্রন্থরক অরনক আরলম 
‘‘সুন্নাহ গ্রন্থ’’ নারম উরল্লখ করেরেন। মযমন, ইমাম 
আহমারদে ‘‘ঠকতাবুস সুন্নাহ গ্রন্থ’’, আসোরমে 
‘‘আস-সুন্নাহ গ্রন্থ’’, ইমাম আবূ দাঊরদে ‘‘আস সুন্নাহ 
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গ্রন্থ’’, ইবন আঠব আঠসম এে ‘‘আস সুন্নাহ গ্রন্থ’’ 
ইতযাঠদ। 

3. আশ-শােী‘আহ: এঠি যঠদও একঠি বযাপক শব্দ এবং 
এঠি দ্বাো পূর্ন ইসলামরকই বুঝারনা হয় তা সরত্ত্ব 
আরলমরদে মকউ মকউ আকীদা শাে বুঝারত 
‘শােীয়াহ’ শব্দ বযবহাে করেরেন। মযমন, ইমাম 
আজুেেীে ‘‘আশ-শােী‘আহ গ্রন্থ’’, ইমাম ইবন বাত্তাহ 
এে ‘‘আল ইবানাহ ‘আন শােী‘আঠতল ঠফেকাহ 
আন-নাঠজয়াহ...’’ ইতযাঠদ। 

4. আল-ঈমান: আরলমরদে মরেয অরনরকই তারদে 
আকীদাে উপে ঠলঠখত গ্ররন্থে ঠশরোনারম ‘‘আল-
ঈমান’’ বযবহাে করেরেন। মযমন, আবূ উবাইদ 
কাঠসম ইবন সাল্লাম এে ‘‘আল ঈমান গ্রন্থ’’, ইবন 
মান্দাহ এে ‘‘ঠকতাবুল ঈমান’’ ইতযাঠদ। 

5. উসূলুদ্দীন: মকউ মকউ এ শব্দঠি আকীদা বুঝারত 
বযবহাে করেরেন। মযমন, আবূ মানুসে আল-
বাগদাদীে ‘‘উসূলুদ্দীন গ্রন্থ’’, ইবন বাত্তাহ এে ‘‘আশ-
শােহু ওয়াল ইবানাহ ‘আলা উসূঠলস সুন্নাহ 
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ওয়াঠদ্দয়ানাহ’’, আবুল হাসান আল-আশ‘আেীে 
‘‘আল-ইবানাহ ‘আন উসূঠলঠদ্দয়ানাহ’’ ইতযাঠদ। 

6. আল-ঠফকহুল আকবাে: ইমাম আবূ হাঠনফা কতৃনক 
ঠলঠখত গ্ররন্থে নাম ঠেল ‘‘আল ঠফকহুল আকবাে’’ যা 
ঠতঠন আকীদা ঠবষরয় ঠলরখঠেরলন।  
এোো মুতাকাঠল্লমীনগর্ আকীদা শােরক ‘‘ইলমুল 
কালাম’’ এবং দাশনঠনকগর্ ‘‘আল-ফালসাফা আল-
ইসলাঠময়যাহ’’ বা ইসলামী দশনন, ‘‘আল-ইলাঠহয়যাত’’ 
ও ‘‘মযািাঠফঠজক্স’’ নারম অঠভঠহত করেরেন।  

মশরষাক্ত এ নামগুরলা সম্পরকন ড. নারসে আল-আকলসহ 
আরো অরনরক বরলন ময, ইসলামী আকীদারক এ সকল 
নারম অঠভঠহত কো মমারিই শুদ্ধ নয়। এে কাের্ বর্ননায় 
মুহাম্মাদ ইবোহীম আল-হামাদ বরলন, 

الالكم مصدره عقول البرش وهو مبين ىلع فلسفات اهلنود  ألن علم
وايلونان، واتلوحيد مصدره الويح، وعلم الالكم حرية واضطراب 
وجهل وشك وهلذا ذمه السلف، واتلوحيد علم ويقني وإيمان....... 
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وألن الفلسفة مبناها ىلع األوهام واألباطيل والعقليات اخليايلة 
 واتلصورات اخلرافية.

“মকননা ইলমুল কালারমে উৎস হরলা মানব বুঠদ্ধ-ঠবরবক, 
যা ঠহনু্দ ও ঠগ্রক দশনন ঠনভনে। পোিরে তাওহীরদে মূল 
উৎস হরলা অহী। তাোো ইলমুল কালারমে মরেয েরয়রে 
অঠস্থেতা, ভােসামযহীনতা, অজ্ঞতা ও সংশয়-সরন্দহ। 
এজনযই সালারফ সারলহীন ইলমুল কালারমে ঠনন্দা জ্ঞাপন 
করেরেন। আে তাওহীদ হরলা জ্ঞান, দৃঢ় ঠবশ্বাস ও ঈমান 
ঠনভনে,….. আরেকঠি কাের্ এও বলা মযরত পারে ময, 
দশনরনে ঠভঠত্ত অনুমান, বাঠতল আকীদা, কাল্পঠনক ঠিিা ও 
কু-সংস্কােেন্ন োের্াে ওপে স্থাঠপত”। 

ইমাম হাোওয়ী ذم الالكم وأهله নারম ৫ খরণ্ডে একঠি বই 
এবং ইমাম গায   যালী تهافت الفالسفة নারম একঠি বই 
েিনা করেরেন। এোো ‘ইলমুল কালাম’ ও ‘ফালসাফা’ 
ময সঠিক ইসলামী আকীদাে প্রঠতঠনঠেত্ব করে না, মস 
ঠবষরয় ইমাম ইবন তাইঠময়া ও ইবনুল কাইরয়যমসহ 
আরো বহু মুসঠলম স্কলাে ঠবিাঠেত আরলািনা করেরেন।  
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সহীহ ও সঠিক ইসলামী আকীদাে ববঠশষ্ট্য: 

সহীহ ইসলামী আকীদাে গুরুত্বপূর্ন ববঠশষ্ট্য হরে ঠনম্নরূপ: 

1. এ আকীদা ঠবশুদ্ধ উৎস মেরক গৃহীত: মকননা আল 
কুেআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালারফ সারলহীরনে ইজমা‘ 
এে ওপে এে ঠভঠত্ত স্থাঠপত। এ ঠতনঠিে প্ররতযকঠিই 
হরে ইসলামী শেী‘আরতে প্রামার্য দলীল, যা 
অকািয। ঠকন্তু অনযানয ঠফকনা, মতবাদ ও েরমন এ 
ববঠশষ্ট্য মনই। মকননা ঠশয়ারদে আকীদাে উৎস হরে 
তারদে ইমামগরর্ে বার্ী, মুতাকাঠল্লমীরনে কারে 
‘আকল বা ঠবরবকই হরে সবরিরয় বে উৎস। 
সুফীরদে কারে কাশফ, ইলহাম ও স্বপ্ন অনযতম 
উৎস। সমাজতন্ত্র ও েমন ঠনেরপেতাবারদে মত 
মতাবাদসমূরহ মানব মঠিষ্ক ঠনিঃসৃত ঠবভ্রাি ঠিিা-
মিতনাই হরে প্রোন উৎস। আে ইয়াহুদী ও 
নাসাোরদে েমনগুরু ও পাদ্রীোই দীন ও আকীদাে 
জ্ঞারনে উৎস, যারদেরক তাো েব বাঠনরয় ঠনরয়রে। 
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2. আল্লাহ ও োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লারমে 
মদওয়া তরেযে প্রঠত পঠেপূর্ন-স্বীকৃঠত জ্ঞাপন এ 
আকীদাে অনযতম ববঠশষ্ট্য: 
মকননা আকীদা হরে ঈমান ঠবল গায়ব এে অিগনত, 
যাে জ্ঞান অনয মকারনা পন্থায় অজনন কো সম্ভব নয়। 
এজনযই শােরহ আকীদাতুত ত্বহাওঠয়য়যাহ গ্ররন্থ বলা 
হরয়রে: 
 )وال تثبت قدم اإلسالم إال ىلع ظهر التسليم واالستسالم(

অেনাৎ মমরন মনয়া ও আত্মসমপনর্ োো ইসলারমে 
ঠভত মজবুত হয় না।  
ইসলামী আকীদা ঠভন্ন অনযত্র আমো মদঠখ- মসখারন 
আরে মানব েঠিত মরতে আঠেপতয, অহী ঠনভনে 
জ্ঞারনে পঠেবরতন শুেুমাত্র আকল ও োরয়ে প্রাোনয 
এবং ঠহদায়ারতে পঠেবরতন প্রবৃঠত্ত অনুসেরর্ে 
প্রাোনয।  

3. সহীহ ইসলামী আকীদা মানুরষে সুস্থ ঠবরবক এবং 
তাে প্রকৃঠত, ঠফতোত ও স্বভারবে সারে সঙ্গঠতপূর্ন। 
এঠদক ইঠঙ্গত করেই ইমাম ইবন তাইঠময়া বরলন, 
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  )العقل السليم ال يعارض انلقل الصحيح(

অেনাৎ কুপ্রবৃঠত্ত, সংশয় ও প্ররোিনা মুক্ত সুস্থ ঠবরবক 
ত্রুঠিমুক্ত, ঠবশুদ্ধ ও অহী-ঠনভনে দলীরলে ঠবরোেী হয় 
না।  

4. োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম তাুঁে সাহাবীগর্ 
এবং তারদে অনুসােী ইমামগর্ ও পেবতনীকারলে 
সকল মুসঠলমরদে কারে এ আকীদাে স্বরূপ একই 
ঠেল। সুতোং কুেআন-সুন্নাহ’য় যাে সম্পরকন মকারনা 
তেয মনই ঠকংবা সালারফ সারলহীন ময ঠবষরয় মকারনা 
বক্তবয োরখন ঠন আকীদাে এমন মকারনা মমৌঠলক 
ঠবষয় মনই। 

5. সহীহ ইসলামী আকীদাে অনযতম ববঠশষ্ট্য হরে এঠি 
অতযি সুস্পষ্ট্, মবােগময ও জঠিলতামুক্ত, যা বুঝা 
আরলম ঠকংবা সাোের্ মেঠর্ে মানুষ কারো পরেই 
কষ্ট্কে নয়। কুেআন ও সুন্নাহ’য় আকীদা ঠবষয়ক 
এমন অরনক দলীল েরয়রে যা সহরজই মোতারক 
আশ্বি ও মুগ্ধ করে। কুেআন ঠবরশষভারব এরেরত্র 
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অঠভনব পদ্ধঠত অবলিন করেরে। মযমন, আল্লাহ 
বরলন, 

ِيٱََوُهوََ﴿ هَ ََوُهوَََۥيُعِيُدهََُُثمَذَقََلَ ل ََٱََدُؤا ََيبَ ََّلذ
َ
ََوَلََُهَِ َعلَيَ ََونَُأ

َٱََمَثُلَل َٱ
َ َىل  َ َمىَٱَِفََۡع  ىَلسذ َٱوَََتََِو

َ  ﴾٢٧َِكيمَُل ََٱََعزِيزَُلَ ٱََوُهوَََِضَ ۡرل 
 [  ٢٧: الروم]

“আে ঠতঠনই সৃঠষ্ট্ে সূিনা করেন তােপে ঠতঠনই এে 
পুনোবৃঠত্ত কেরবন। আে এিা মতা তাে জনয 
অঠেকতে সহজ। আসমান ও যমীরন সরবনাচ্চ মযনাদা 
তাুঁেই এবং ঠতঠন পোক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়”। [আে-
আে-রূম, আয়াত: ২৭] 
ঠতঠন আরো বরলন, 

َََءالَِهةَ َفِيِهَما ََََكنَََلَوَ ﴿ َُٱَإِّلذ َِٱَنَََحىَفَُسبَ َلََفَسَدتَا ََّللذ ََِّللذ ََرب 
اَِشََعرَ لَ ٱ  [  ٢٢: االنبياء] ﴾٢٢َُفونََيَِصَََعمذ

“যঠদ আসমান ও যমীরন আল্লাহ োো বহু ইলাহ 
োকত তরব উভয়ই ধ্বংস হরয় মযত। সুতোং তাো 
যা বরল, ‘আেরশে েব আল্লাহ তা মেরক পঠবত্র ও 
মহান”। [সূো আল-আঠিয়া, আয়াত: ২২] 
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6. এ আকীদা অসামঞ্জসযতা ও পেস্পে ঠবরোঠেতা 
মেরক মুক্ত। এঠদরক ইঠঙ্গত করে আল্লাহ বরলন,  

فََلَ﴿
َ
ََِِعندََِِمنَ َََكنََََولَوَ ََءاَنَ ُقرَ لَ ٱََيَتَدبذُرونَََأ َِٱََغي  َلَوََجُدوا ََّللذ
ىَخَ ٱَفِيهَِ  [  ٨٢:  النساء] ﴾٨٢َاَكثِيَ َافَ تَِل

“তাো ঠক কুেআন ঠনরয় গরবষর্া করে না? আে যঠদ 
তা আল্লাহ োো অনয কারো পে মেরক হত, তরব 
অবশযই তাো এরত অরনক ববপেীতয মদখরত মপত”। 
[সূো আন-ঠনসা, আয়াত: ৮২] 
পোিরে বাঠতল আকীদাসমূরহ অসামঞ্জসযতা খুব 
সহরজই মিারখ পরে। মকননা এগুরলাে মরেয েরয়রে 
পেস্পে ঠবরোঠেতা ও নানা ববপেীতয। 

7. এ আকীদা পৃঠেবীে সকল সমরয়, স্থারন ও অবস্থায় 
সকল জাঠতে উপরযাগী। ফরল ময মকারনা ঠদক 
মেরকই এ আকীদা ববষরমযে কাঠলমা মেরক মুক্ত।  

8. এ আকীদা ঠিেিন ও স্থায়ী। মকননা আল্লাহে 
নাঠযলকৃত কুেআন ও শেী‘আহ ঠিেিন ও স্থায়ী। 
আল্লাহ বরলন, 

َََنََُنَ َإِنذاَ﴿ ل  ِكَ ٱَانَزذ  [  ٩: احلجر] ﴾٩ََفُِظونََلََحىََۥَلََُِإَونذاَرَََّل 
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“ঠনিয় আমো কুেআন নাঠযল করেঠে, আে আঠমই 
তাে ঠহফাযতকােী”। [সূো আল-ঠহজে, আয়াত: ৯] 

9. সহীহ ইসলামী আকীদাে অনযতম আরেকঠি ববঠশষ্ট্য 
হরে এঠি মুসঠলমরদে মরেয পােস্পঠেক সম্প্রীঠত 
বৃঠদ্ধে মােযরম তারদেরক ঐকযবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ  করে। 
আকীদাে সুদৃঢ় বন্দন িুরি ঠগরয় বহুঠবে ঠবভ্রাি 
আকীদাে অনুসােী হওয়াে কােরর্ই আজ মুসঠলম 
ঠবরশ্ব িেম অননকয, ঠবরভদ ও হতাশা ঠবোজ কেরে। 

10.  দুঠনয়া ও আঠখোরতে ময মকারনা কলযার্কে জ্ঞান ও 
ঠবদযাে সারে এ আকীদাে মকারনা ঠবরোে ও দ্বন্দ্ব 
মনই। মসজনযই তাওহীদ ও শাে‘ঈ জ্ঞারনে পাশাপাঠশ 
বযঠক্ত, সমাজ ও োরেে জনয সকল উপকােী জ্ঞান 
িিনাে প্রঠতও ইসলাম উদু্বদ্ধ করেরে। 

11. এ আকীদা হৃদয়, আত্মা ও মদরহে সকল প্ররয়াজন 
পূেরর্ে মেরত্র একিা িমৎকাে সমতা েো করেরে। 
এমনঠি ঘরি ঠন ময, শুেু এক ঠদরকে দাবী পূের্ 
কেরত ঠগরয় জীবরনে অনয সকল ঠদকরক উরপো 
কো হরয়রে। 
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12. সহীহ ইসলামী আকীদা সুস্থ ঠবরবক ও আকলরক 
স্বীকৃঠত প্রদান করে, এে প্রঠত সম্মান প্রদশনন করে 
এবং তা যারত মকারনাক্ররমই অেম ও অকাযনকে 
হরয় না পরে মসঠদরক লেয োরখ। এজরনযই আল্লাহ 
পঠবত্র কুেআরন বােবাে সতযরক উপলঠি কোে জনয 
মানব ঠবরবকরক কাযনকে কোে প্রঠত উদু্বদ্ধ 
করেরেন। ঠতঠন মানুষরক আসমান ও যমীরনে 
সৃঠষ্ট্তরত্ত্বে ঠবষরয় ঠিিা ও গরবষর্া কোে ঠনরদনশ 
ঠদরয়রেন। ঠবশ্ব িোিরে আল্লাহে মহান ঠনদশননাবলী 
ঠনরয় গরবষর্া করে উপরদশ লারভে প্রঠত উৎসাহ 
ঠদরয়রেন। যাো ঠিিা-ভাবনা না করে পূবন-পুরুষরদে 
অন্ধ অনুকের্ করে, তারদে ঠনন্দা করেরেন। তরব 
এে পাশাপাঠশ ঠতঠন আকল ও ঠবরবরকে কারজে 
পঠেঠে ঠনেনাের্ করে ঠদরয়রেন, যারত মানুষ 
ইঠিয়গ্রাহয ঠবষয়সমূরহ আকলরক কারজ লাগায় এবং 
অতীঠিয় ঠবষরয় অহীে জ্ঞারনে উপে ঠনভনে করে।  

সমাজ সংস্কারেে প্ররয়াজনীয়তা ও মস মেরত্র সঠিক 

ইসলামী আকীদাে ভূঠমকা ও গুরুত্ব: 
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মানুষ তাে বযঠক্ত জীবরনে সকল িাঠহদা মমিারনাে জনযই 
সমাজবদ্ধ হরয় বাস করে। ময মকারনা সমাজ গিরনে 
প্রোন লেযই হরলা মস সমারজে সকল সরভযে সাঠবনক 
কলযার্ সােন ও শাঠিপূর্ন সহাবস্থান ঠনঠিতকের্। ঠকন্তু 
বযঠক্ত জীবরনে অঠশো, কুঠশো ও স্বােনপেতা সমাজ 
জীবরন বে েেরনে মনঠতবািক প্রভাব মফরল সমাজরক 
দুননীঠত, ববষময, ঠবভঠক্ত, হানাহাঠন প্রভৃঠত বযাঠেরত 
কলুঠষত ও ঠবষাক্ত করে মতারল। তখনই মদখা মদয় 
সমাজ সংস্কারেে ঠবোি প্ররয়াজনীয়তা, মযমনঠি আমো 
অনুভব কেঠে আমারদে বতনমান সামাঠজক মপ্রোপরি। 

সমারজে বতনমান পঠেঠস্থঠত ঠবরেষর্ কেরল আমো মদঠখ 
সমসযা জজনঠেত দুননীঠতগ্রি ঘুরর্ েো এ সমারজে মানুরষে 
মরেয সঠিক আকীদাে জ্ঞান মনই বলরলই িরল। এেই 
অঠনবাযন পঠের্ঠত হরে আকীদায় অননকয এবং প্রবৃঠত্তে 
িাঠহদা অনুযায়ী যাে মযমন ইো মতমন আকীদা মপাষর্, 
কুেআন-সুন্নাহ ঠভঠত্তক এে যোেনতা োকুক বা নাই 
োকুক। অনযঠদরক মানুরষে ঈমান হরয় পরেরে অতযি 
দুবনল, অিে মেরক তাকওয়াে ঠবদায় ঘরিরে, পেকালীন 
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শাঠিে কো মস ঠবসৃ্মত হরয়রে। ফরল সমারজ মদখা 
ঠদরয়রে অঠস্থেতা, অঠস্থঠতশীলতা, লুরি-পুরি খাওয়াে 
প্রবর্তা, নানা প্রকাে সন্ত্রাস ও অপসংসৃ্কঠতে ঠবিাে 
ইতযাঠদ আরো অরনক সমসযা।  

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লারমে সীোরত আমো 
মদঠখ ঠতঠন তৎকালীন জারহলী সমাজরক বদরল ঠদরয় 
এরক পঠের্ত করেঠেরলন তখনকাে সরবনাৎকৃষ্ট্ সমারজ। 
বযঠক্ত ও সমাজ জীবরনে ইঠতবািক পঠেবতনন সােরনে ময 
আরন্দালন ঠতঠন শুরু করেঠেরলন নবুওয়াত প্রাঠপ্তে পে 
মেরক, তাে প্রােঠমক প্রঠক্রয়াই ঠেল আকীদাগত সংস্কাে। 
এ সম্পরকন সাইরয়দ কুতুব তাে مقومات اتلصور اإلساليم 
গ্ররন্থ বরলন, 

)لقد بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واجلزيرة العربية نهب 
مقسم بني الرومان يف الشمال، والفرس يف اجلنوب، يضعون أيديهم 

سواحل ابلحار، وىلع موارد األرزاق  ىلع أخصب بقاع اجلزيرة وىلع
واالجتار، وبعث صىل اهلل عليه وسلم واألوضاع االجتماعية 
واالقتصادية السائدة تمثل عهد الرق بمعظم سماته املمزية، وبعث 
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صىل اهلل عليه وسلم واألخالق يه أخالق اجلاهلية يف اخلمر والزنا 
به بيشء من هذا والقمار واللهو والرش والفساد. فلم يبدأ يوجهه ر

لكه، وقد اكن يملك أن يدعو العرب إىل وحدة قومية لطرد الرومان 
والفرس من أخصب بقاع اجلزيرة، ويوجه طاقة القتال فيهم 
واثلأرات بينهم إىل أعدائهم القوميني فيدينوا هل بالزاعمة وينسوا 
ما بينهم من أحقاد..... ولكن اهلل سبحانه اكن يعلم، واكن يعلم 

يوجهه أن هذا ليس هو الطريق وأن هذا ليس األساس، إنما نبيه و
األساس أن يعرف انلاس ربهم احلق، ويدينوا هل بالعبودية وحده، 

 ويتحرروا من عبادة العباد، ويقبلوا لك ما جييؤهم من عند اهلل...(  

“োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম মপ্রঠেত হরয়রেন 
এমন এক সমরয় যখন জাঠযোতুল আেব উত্তরে মোমান 
ও দঠেরর্ পােরসযে মরেয লুরিো সম্পদ ঠহসারব বঠিত 
ঠেল। এো তারদে হাত প্রসাঠেত করেঠেল জাঠযোতুল 
আেরবে উবনে ভূঠম, সমুরদ্রাপকুল, সম্পদ ও বাঠর্রজযে 
সকল উৎরসে প্রঠত। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়া 
সাল্লাম এমনই এক সমরয় মপ্রঠেত হরয়রেন যখন 
ঠবোজমান সামাঠজক ও অেনননঠতক অবস্থা দাসত্ব যুরগে 
প্রঠতঠনঠেত্ব কেত ঠবপুল সমারোরহ। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম এমনই এক সমরয় মপ্রঠেত হরয়রেন 
যখন মদ, ঠযনা, জুয়া, মখল-তামাশা, মন্দ ও ঠবপযনয় 
সৃঠষ্ট্রত মানব িঠেত্র জারহঠলয়ারতে োোয় বহমান ঠেল। 
এ সরবে মকারনাঠি ঠদরয়ই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
ওয়াসাল্লাম সংস্কাে কাজ শুরু করেন ঠন। জাঠযোতুল 
আেরবে উবনে ভূঠম মেরক মোমান ও পােসীরদে 
তাোরনাে জনয ঠতঠন জাতীয়বাদী ঐরকযে ঠদরক 
আেবরদেরক আহ্বান কেরত সেম ঠেরলন। যুরদ্ধে সকল 
শঠক্ত ঠতঠন তারদে বযাপারে ঠনরয়াগ কেরত পােরতন এবং 
জাতীয় শত্রুরদে প্রঠত ঠতঠন আেবরদে মেঠপরয় তুলরত 
পােরতন। ফলত তাো তাে মনতৃরত্বে প্রঠত অনুগত হত 
এবং তারদে সকল ঠহংসা-ঠবরদ্বষ ভুরল মযত।......ঠকন্তু 
আল্লাহ জানরতন, ঠতঠন তাুঁে নবীরক জাঠনরয়ঠেরলন এবং 
ঠনরদনশনা ঠদরয়ঠেরলন ময, এিা সঠিক পে নয় এবং এিা 
মূল কাজ নয়। মূলকাজ হরে মানুষ তাে সঠতযকাে 
েবরক জানা এবং শুেু তাুঁেই দাসত্ব মমরন মনওয়া, আে 
তাুঁে বান্দারদে দাসত্ব মেরক মুক্ত হওয়া এবং পঠেরশরষ 
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আল্লাহে কাে মেরক যা-ই তারদে কারে আরস তাে সব 
ঠকেু গ্রহর্ কো....”।  

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়া সাল্লাম কতৃনক সফলভারব 
সমাজ পঠেবতনরনে ঠদরক ইঠঙ্গত করে প্রখযাত ইসলামী 
ঠিিাঠবদ শায়খ অঠহদুদ্দীন খান বরলন, 

Islam was able to establish an evil-free 
society for the first time in the history only 
because it employed this natural method of 
gradual change. We cannot find an example 
of such comprehensive success in 
transforming society on the part of any 
reform movement in the history of social 
reform. 

লেযর্ীয়, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম 
নবুওয়ারতে পে মাক্কী জীবরনে ১৩ বৎসরে আকীদা 
ঠবষয়ক জ্ঞান প্রিারেে প্রঠত সবনাঠেক গুরুত্ব ঠদরয়ঠেরলন। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লামই শুেু নয়, বেং সকল 
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নবী ও োসূলগরর্ে প্রেম কাজই ঠেল সঠিক আকীদাে 
প্রঠত সমারজে সবনিরেে মানুষরক আহবান। আল-
কুেআরনে ভাষায় তারদে মসই আহবান ঠেল, 

ىَ﴿ ََٱَُبُدوا َعَ ٱَمََِقوَ َي ِنَ َلَُكمََماَّللذ ََُهَ إَِلىََم   [  ٥٨: االعراف] ﴾َۥ هََُغي 

“মহ আমাে জাঠত, মতামো আল্লাহে ইবাদাত কে। ঠতঠন 
োো মতামারদে আে মকারনা সঠতযকাে ইলাহ মনই”। 
[সূো আল-আ ‘োফ, আয়াত: ৫৮] 

এে কাের্ ঠেল একঠিই, আকীদা শুদ্ধ না হরল বযঠক্ত 
জীবন শুদ্ধ হয় না, আে বযঠক্ত শুদ্ধ না হরল সমাজও শুদ্ধ 
হয় না। সঠিক ও ঠবশুদ্ধ ইসলামী আকীদা কীভারব সমাজ 
সংস্কারেে ঠবঠভন্ন মেরত্র গুরুত্বপূর্ন অবদান োখরত পারে 
ঠনরি মস বযাপারে আরলাকপাত কো হরে।  

1. বৃহত্তে জাতীয় ঐকয স্থাপরন সঠিক আকীদাে ভূঠমকা: 
সঠিক আকীদাে উপে একমত হওয়া োো বৃহত্তে 
ঐকয স্থাপন কো মযমন সম্ভব নয়, মতমঠন সাো 
ঠবরশ্বে মুসঠলম উম্মাহে পরেও ঐকযবদ্ধ হওয়া সুদূে 
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পোহত। এ প্রসরঙ্গ ড. উমাে সুলায়মান আল-
আশকাে বরলন, 
)ال يمكن أن تكون وحدة املسلمني ما لم جتمعهم عقيدة 

 واحدة( 
“একই আকীদা যতের্ মুসঠলমরদেরক ঐকযবদ্ধ না 
কেরব ততের্ পযনি মুসঠলম ঐকয বািবাঠয়ত হওয়া 
সম্ভব না”। 
প্রকৃতপরে আকীদাগত ঠবভ্রাঠিই সমারজ অননরকযে 
বীজ বপন করে। সমাজ হরয় পরে ঠবঠভন্ন দল-
উপদরল ঠবভক্ত। যঠদ প্রশ্ন উরি ময, প্ররতযরকই ঠনজ 
ঠনজ আকীদা ও ঠবশ্বাসরক সঠিক বরল মরন করে। 
মসরেরত্র ঠনঠদনষ্ট্ মকারনা আকীদারক সঠিক েরে ঠনরয় 
একমত হওয়া সম্ভব হরব না। কাের্, প্ররতযক দল 
ঠনজ মরতে প্রঠত আস্থাশীল। এ প্ররশ্নে উত্তরে ড. 
উমাে সুলাইমান আল-আশকাে বরলন, 
)العقيدة اإلسالمية الصافية منصوص عليها يف الكتاب 
والسنة ويمكن اتلديلل ىلع لك أصل من أصوهلا أو جزئية 
من جزئياتها، ثم إن السلف الصالح اذلين استقاموا ىلع 
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عقيدة اإلسالم احلق دونوا هذه العقيدة تدوينا يمزيها عن 
ئد أهل الفرق والضالل، ومن هؤالء العالمة الطحاوي عقا

دون عقيدة عرفت باسمه، رشحها حممد بن أيب العز احلنيف، 
ولم يقف األمر عند هذا فقد دون العقيدة الصحيحة كثري 
من العلماء من قبله وبعده، منهم اإلمام أمحد وابن تيمية 

 والشواكين والسفاريين وغريهم.(

“ঠবশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ঠবষরয় কুেআন ও সুন্নায় 
স্পষ্ট্ বক্তবয েরয়রে। এ আকীদাে প্রঠতঠি মমৌঠলক ও 
খুঠিুঁনাঠি ঠবষরয় দলীল মপশ কো সম্ভব। আে 
সালারফ সারলহীন সতয ইসলামী আকীদাে ওপেই 
প্রঠতঠিত ঠেরলন। তাো এ আকীদা এতিাই 
ভারলাভারব ঠলঠপবদ্ধ করেরেন ময, তা ঠফকনাবাজী ও 
ঠবভ্রাি মলাকরদে আকীদা মেরক পুরোপুঠে পৃেক। এ 
মহান বযঠক্তত্বরদে মরেয েরয়রেন আল্লামা ত্বহাবী, 
ঠযঠন একঠি আকীদা গ্রন্থ ঠলরখন যা তাে ঠনরজে 
নারমই ঠবখযাত। এ গ্ররন্থে বযাখযা ঠলরখরেন মুহাম্মাদ 
ইবন আঠবল ইয্ আল-হানাফী। ঠবষয়ঠি এখারনই 
মেরম োরক ঠন, বেং সহীহ আকীদাে ওপে বহু 
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আরলম এে আরগ ও পরে ঠলরখরেন। তারদে মরেয 
েরয়রেন ইমাম আহমাদ, ইবন তাইঠময়াহ, শাওকানী 
ও সাফােীনী প্রমুখ”। 

2. দুননীঠত, োহাজাঠন, যুলুম-ঠনযনাতনমুক্ত সুশীল সমাজ 

গিরন সঠিক আকীদা এমন একঠি মজবুত ঠভত বতঠে 

করে যাে ঠভঠত্তরত পঠেিাঠলত হয় সমারজে সকল 
কাজ-কমন, পােস্পঠেক মলন-মদন। অতএব, আকীদা 
যঠদ হয় ঠবকৃত ঠবভ্রাি ও ঠমেযাে ওপে স্থাঠপত, 
তাহরল সামাঠজক জীবন হরয় পেরব ঠবপন্ন, ঠবপযনি 
ও ধ্বংরসে মুরখামুখী। আজ আমারদে সমাজ ময 
অবস্থারন এরস দাুঁঠেরয়রে, তাে কাের্ মূলত এিাই। 
সুতোং সমাজরক ঠবকৃঠত, ঠবপযনয় ও ধ্বংরসে হাত 
মেরক েো কেরত হরল সঠিক আকীদাে ঠদরকই 
ঠফরে আসরত হরব। 

3. সমারজ শাঠিপূর্ন সহাবস্থান ঠনঠিত কোে মেরত্র সঠিক 

আকীদায় গুরুত্ব: একজন মুসঠলম বযঠক্তে আকীদাে 
অঠবরেদয অংশ এই ময, মস আল্লাহ ও তাুঁে োসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লারমে হুকুম অনুযায়ী 
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জীবন পঠেিালনা কোরক অপঠেহাযন মরন করে এবং 
তারদে হুকুরমে নাফেমানী কো অনবে বরল ঠবশ্বাস 
করে। আল্লাহ বরলন, 

َُٱَقََضََإَِذاَِمَنةَ ُمؤَ ََوَّلََِمنَ لُِمؤَ َََكنََََوَما﴿ مَ ََۥ َورَُسوُلََُّللذ
َ
نًَراأ

َ
َأ

َِٱَلَُهمََُيَُكونََ مَ َِمنَ ََيَةَُل 
َ
 [  ٣٦:  االحزاب] ﴾َرِهِم  َأ

“আে আল্লাহ ও তাুঁে োসূল মকারনা ঠনরদনশ ঠদরল 
মকারনা মুঠমন পুরুষ ও নােীে জনয ঠনজরদে বযাপারে 
অনয ঠকেু এখঠতয়াে কোে অঠেকাে োরক না”। 
[সূো আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬] 
সমারজ শাঠিপূর্ন সহাবস্থান ঠনঠিত কোে লরেয 
আল্লাহ তা‘আলা যখন মুসঠলমরদেরক পেস্পরেে 
ভাই বরল অঠভঠহত করেন, মকারনা বযঠক্তে জান ও 
মারলে ওপে িোও হওয়ারক গুরুতে অপোে বরল 
সনাক্ত করেন, িুঠক্তবদ্ধ সকল অমুসঠলরমে সারে কৃত 
িুঠক্ত পালরনে ঠনরদনশ প্রদান করেন, মস তখন 
ঠদ্বোহীন ঠিরত্ত মস ঠনরদনশ মমরন মনয়, মকননা এভারব 
মমরন মনওয়ািা তাে আকীদােই অংশ। আল্লাহ 
বরলন, 



 

30 

 

َىَِمُنونََيُؤَ ََّلَََوَرب َِكََفََلَ﴿ ُِموكََََحّتذ َُثمَذََنُهمَ بَيَ ََشَجرَََفِيَماَُُيَك 
نُفِسِهمَ َِفَ َََيُِدوا َََّلَ

َ
اَاَحرَجَ َأ ِمذ  ﴾٦٥َالِيمَ تَسَ ََويَُسل ُِموا َََتَقََضيَ َم 

 [  ٦٥:  النساء]

“অতএব মতামারদে েরবে কসম, তাো মুঠমন হরব 
না যতের্ না তারদে মরেয সৃষ্ট্ ঠববারদে বযাপারে 
মতামারক ঠবিােক ঠনেনাের্ করে, তােপে তুঠম ময 
ফয়সালা মদরব মস বযাপারে ঠনজরদে অিরে মকারনা 
ঠদ্বো অনুভব না করে এবং পূর্ন সম্মঠতরত মমরন 
মনয়”। [আন-ঠনসা: ৬৫] 

4. োজননঠতক ঠস্থঠতশীলতা আনয়রন সঠিক আকীদাে 

গুরুত্ব: ইসলামী আকীদাে অপঠেহাযন একঠি মমৌঠলক 
ঠবষয় হরে এ ঠবষরয় দৃঢ় ঈমান োখা ময, আল্লাহ 
মযমন এ ঠবশ্ব জগরতে সৃঠষ্ট্ কতনা, মতমঠন ঠতঠনই 
এে শাসন-কতৃনত্ব ও ঠনরদনরশে মাঠলক। আল্লাহ 
বরলন, 

َّلَ﴿
َ
َٱوَََقَُلَ ل ََٱََلََُأ

َ  [  54:االعراف] ﴾َُر َمَ ل 

“মজরন োখ, সৃঠষ্ট্ ও ঠনরদনশ তাুঁেই”। [সূো আল-
আ োফ, আয়াত: ৫৪] 
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َٱَإِنَذَقُل َ﴿
َ ِ ََۥُُكذهََُرََمَ ل   [  ١٥٤: عمران ال] ﴾َّلِلذ

“বল, ঠনিয় সব ঠবষয় আল্লাহে”। [সূো আরল 
ইমোন, আয়াত: ১৫৪] 

ََمَُكَ ل َُٱَإِنََِ﴿ ِهََإِّلذ  [  ٥٧: االنعام] ﴾َّلِلذ

“হুকুম মতা মকবল আল্লাহেই”। [সূো আল-
আন‘আম, আয়াত: ৫৭] 
এোো আল্লাহই সকল সাবনরভৌম েমতাে মাঠলক 
এবং একমাত্র আইনদাতা ও ঠবোনদাতা। এিা তারক 
েব ঠহরসরব মমরন মনওয়ােই অনযতম অেন। আমারদে 
সমারজ োজননঠতক ঠস্থঠতশীলতা তখনই ঠফরে 
আসরত পারে যখন এ আকীদাে প্রঠত োজননঠতক 
মনতৃবৃরন্দে দৃঢ় প্রতযয় োকরব। মূলত মানব েঠিত 
আইন ঠদরয় মকারনা মুসঠলম সমারজই শাঠি, শৃংখলা 
ও ঠস্থঠতশীলতা আসরত পারে না। সম্ভবত বািবতাই 
এে সবরিরয় বে প্রমার্ ও সােী।  

5. অপসংসৃ্কঠত মোরে সঠিক আকীদাে গুরুত্ব: ঠবজাতীয় 
ঠভনরদশী ও ঠভন্ন েরমনে অনুকেরর্ আমারদে 
বাংলারদশী সমারজ সংসৃ্কঠতে নারম বতনমারন ময সব 
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ঠকেুে িিনা হরে, তারক অপসংসৃ্কঠত নারম অঠভঠহত 
কেরল মবােকঠে মকারনা অতুযঠক্ত হরব না। মকননা 
এসব সংসৃ্কঠত মযমন আমারদে মদশীয় ঠিিা-মিতনা 
ও ঐঠতরহযে প্রঠতঠনঠেত্ব করে না, মতমন তা মুসঠলম 
আকীদাে সারে বহুলাংরশই সাংঘঠষনক। স্মের্ োখরত 
হরব আমারদে এ মদশঠি মুসঠলম প্রোন মদশ। তাই 
যঠদ আমো আমারদে সকল সাংসৃ্কঠতক ও সামাঠজক 
আিাে-অনুিানরক সঠিক ইসলামী আকীদাে আরলারক 
ঠবনযি কঠে, তাহরলই মদশ উপহাে মপরত পারে 
একঠি সুন্দে, রুঠিশীল, শালীন ও সুস্থ-সংসৃ্কঠত। 

6. ঠিিাে মেরত্র বনোজয ও ঠবভ্রাঠি এবং ঠশকন ও 

ঠবদ‘আত মেরক সমাজরক মুক্ত কোে বযাপারে সঠিক 

আকীদাে গুরুত্ব: সঠিক ইসলামী আকীদাে জ্ঞানই 
পারে সমারজে বুঠদ্ধজীবী মেঠর্ে ঠিিা জগতরক 
আরলাঠকত কেরত যা ঠদরয় তাো জাঠতরক ঠদরত 
পােরবন সতয পরেে ঠদশা। আজ এক মেঠর্ে 
বুঠদ্ধজীঠবরদে ঠিিাে মেরত্র ময বনোজয ও ঠবভ্রাঠি 
আমো লেয কেঠে, মুসঠলম নামোেী হওয়া সরত্ত্বও 
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ইসলারমে ঠবরুরদ্ধ তাো ময কলমযুদ্ধ িাঠলরয় যারে 
তাে সম্ভবত সবরিরয় বে কাের্ এই ময, ইসলামরক 
তাো ঠবকৃতভারব মজরনরেন, সঠিক ইসলামী আকীদা 
অজনরনে মসৌভাগয তারদে হয় ঠন। একই কো 
প্ররযাজয মস সকল ঠশঠেত ও অঠশঠেত মুসঠলমরদে 
মেরত্রও যাো ইবাদত মরন করে ঠশকন ও ঠবদ‘আরতে 
মরেয ঠনমঠিত। কুেআন ও সুন্নাহ’ে আরলারক তাো 
ঠশকন ও ঠবদ‘আরতে পঠেিয় পায় ঠন। ঠশকন ও 
ঠবদ‘আতরক মিনাে ময সকল মূলনীঠত েরয়রে তাো 
মসসব সম্পরকন সমূ্পর্ন গারফল। সঠিক আকীদাে 
প্রঠত সরিতনতা বৃঠদ্ধে পাশাপাঠশ আকীদাে জ্ঞান 
অজননই ঠনিয়তা ঠদরত পারে এসব ঠবভ্রাঠি এবং 
ঠশকন ও ঠবদ‘আত মেরক সমারজে সবাইরক মুক্ত 
কোে। 

অতএব, সহীহ ইসলামী আকীদাে জ্ঞান অজননই আল্লাহে 
প্রকৃত মুঠমন ও মুসঠলম বান্দা ঠহরসরব ঠনরজরক গরে 
মতালাে একমাত্র পন্থা। অনুরূপভারব একঠি সমাজরক 
পঠেপূর্ন ইসলামী সমাজ রূরপ গরে তুলরত িাইরল 
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সমারজে সকলরক সহীহ আকীদাে জ্ঞারন সমৃদ্ধ কোে 
মকারনা ঠবকল্প মনই। এরেরত্র সামাঠজক ও সাংসৃ্কঠতক 
ইসলামী সংগিনগুরলারক গুরু দাঠয়ত্ব পালন কেরত হরব। 
ইসলামী শেী‘আহ ও স্টাঠডরজে ওপে যাো দে তাো 
সহীহ আকীদা ঠবষরয় প্রামার্য গ্রন্থ েিনা করে এ ঠবষরয় 
বাংলা ভাষায় ঠলঠখত বইরয়ে ময অপ্রতুলতা েরয়রে তা 
দূে কেরত পারেন। এ বযাপারে মসঠজরদে ইমাম, খঠতব 
ও মাদোসা ঠশেকরদে সাহাযযও মনওয়া মযরত পারে। 
অবশয তাে আরগ তারদেরক সহীহ আকীদাে জ্ঞারন সমৃদ্ধ 
হরত হরব। সহীহ আকীদা প্রসারেে প্ররিষ্ট্াে মােযরম 
এভারব আমারদে সমাজ গরে ওিরত পারে ঠশকন ও 
ঠবদ‘আতমুক্ত একঠি সুন্দে সুশীল সমাজ ঠহরসরব।  

 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني.


