
তাওহীদঃ 
বিশ্ব বিধাতা পবিপরূ্ণ ও পিম সত্তা। তাাঁি জাত িা সািসত্তা সকল প্রকাি 
গুর্ািলীতত ভিপিূ। যা বকছু আমিা পবিপরূ্ণতা িতল আখ্যাবিত কতি থাবক 
তাি সিবকছুই তাাঁি সািসত্তাি বিিাজমান। আি যা বকছু আমাতেি ধাির্ািও 
অতীত তাও তাাঁি জতনয ধাির্া কিা যাি। বতবন পিম পবিপরূ্ণ।  
বতবন সািণজনীন প্রভু, বতবন বিিন্তন, বিিঞ্জীি, শাশ্বত ও অমি। বতবন িূড়ান্ত 
সািণতভৌম ও সিণশবিমান। বতবন সিণজ্ঞ, সিণতরাতা ও সিণদ্রষ্টা। বতবন কাতিা 
মুখ্াতপক্ষী নন। বতবন ককান স্থান, কাল িা পাতে সীমািদ্ধ নন। স্থান, কাল, 
পাে তাাঁি জতনয কল্পনা কিািও অতশাভনীি। বতবন ককান িস্তুগত সত্তা নন। 
বতবন ককান বমর িা কযৌবগক সত্তা নন। বতবন একজন অপবিহাযণ সত্তা। 
 
============================ 
 
আদালতঃ 
আল্লাহ্ নযাি বিিািক, সুবিিািক ও সবুিিক্ষর্। বতবন হাবকম, সিণতরষ্ঠ োশণবনক 
ও প্রজ্ঞািান। তাাঁি প্রবতটি কাতযণ সুবনবেণ ষ্ট কাির্ বনবহত থাতক। বতবন অযথা 
ককান কাজ সম্পােন কতিন না।  
নযািবিিাতিি আিািী প্রবতশব্দ হতে ‘আদ্ল’। আদ্ল -এি বিপিীত শব্দ হতে 
যুলমু িা অতযািাি। আদ্ল এি বিবভন্ন অথণ হতত পাতি। তন্মতধয িািটি অথণ 
উতল্লখ্তযাগয। 
একঃ ভািসাময িক্ষা। 
েইুঃ সাময িা সমান বিিাি। 
বতনঃ সকলতক প্রাপয অবধকাি োন। 
িািঃ পাে বহতসতি করুর্া ির্ণর্।  
উপতিাি িািটি অতথণি িতুথণ প্রকাি আোলত িা নযািবিিাতিি অথণ অবধকাাংশ 
মুসবলম োশণবনক ও প্রজ্ঞাবিেগর্ গ্রহর্ কতিতছন। 
 



========================== 
 
বিসালত 
বিসালত হতলা একটি ঐশী োবিত্ব এিাং আল্লাহি বমশন। আল্লাহ একাতজ সতিণাচ্চ 
কযাগয ও পবিপরূ্ণ মানিসত্তাতেি বনতিাগ বেতিতছন। তাতেিতক মানুর্তেি বনকট 
কপ্রির্ কিা হতিতছ, ইহকাল ও পিকালীন লাভ ও কলযার্ সম্পতকণ  ির্ণনা কিাি 
জতনয, যাতত িাবিবেক কলরু্তা, শিতানী কমণকান্ড ও ক্ষবতকি আিির্ কথতক 
মানুর্তক পবিশুদ্ধ কিতত পাতিন।  
 
========================================= 
 
ইমামত 
ইমামত হতলা দ্বীতনি কমৌবলক বির্িসমূতহি একটি যাি উপি বিশ্বাস িযতীত 

ঈমান পবিপরূ্ণ হি না। নিুওিাত ও বিসালততি মত ইমামতও হতলা মহান 

আল্লাহি পক্ষ কথতক েিা ও করুর্া। সতুিাাং প্রততযক যুতগই পথ প্রেশণক ইমাম 

থাকা আিশযক বযবন মানুতর্ি কহোিাতকািী এিাং েবুনিা ও আতখ্িাততি 

কলযাতর্ি সাংিােোতা বহতসতি মহানিীি(সা.) প্রবতবনবধত্ব কিতিন। মহানিী(সা.) 

সিণসাধািতর্ি উপি কযরূপ সািণজনীন কিলািাত িা কততণ ত্ব িাখ্ততন ইমামিাও 

জনগর্তক যািতীি কলযাতর্ি পতথ পবিিালনা কিাি জনয, নযািনীবত প্রবতষ্ঠাি 

জনয, অনযাি-অবিিাি বনমূণল কিাি জনয কসরূপ কততণ ত্ব িাতখ্ন। 

========================================= 
 
আখেরাত 



মহান আল্লাহ মানুর্তক মততুযি পি পনুরুত্থান বেিতস নতুন কতি জীবিত 

কিতিন এিাং সৎকমণকািীতক পিুস্কতত কিতিন। আি পাপীতক শাবি বেতিন। এ 

বিশ্বাতসি কক্ষতে সামবগ্রকভাতি সমি ঐশী দ্বীনসমূহ ও োশণবনকিা একমত। 

পবিে ককািআতন প্রাি এক হাজাতিি মত আিাতত সুষ্পষ্টরূতপ পনুরুত্থান ও 

মানুর্তক বদ্বতীিিাতিি মত জীবিত কিাি িযাপাতি ইাংবগত কেিা হতিতছ। 

অতএি যখ্ন ককউ এ িযাপাতি বদ্বধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ কতি তখ্ন এটা সুষ্পষ্টরূতপ 

প্রতীিমান হি কয, প্রকত তপতক্ষ কস িাসূতলি (সা.) কিসালাততি প্রবত, বকাংিা 

মহান আল্লাহি অবিত্ব ও তাি ক্ষমতাি প্রবত সতেহ কপার্র্ কতি। 

 


