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আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিীর 

মলাধ্গম তলাঁগক লচিদুি: 

{আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই তস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক। 

আর তলাগদরগক বজ্ি কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। তলারলা 

লিগজগদর কৃতকগম্র ফি রীঘ্ই পলাগব।} [সূরলা: আি-আ’রলাফ, আয়লাত: ১৮০]
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আল্লাহর িলাম ও 
গুণলাবিীর মলাধ্গম 

তলাঁগক লচিদুি: 
তৃতীয়তঃ িলাম ও গুণলাবিীর 

মলাধ্গম আল্লাহর পলরচয় িলাভ 

করুি:

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আর আল্লাহর 

জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই তস িলাম 

ধগরই তলাঁগক ডলাক। আর তলাগদরগক বজ্ি কর, 

রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। 

তলারলা লিগজগদর কৃতকগম্র ফি রীঘ্ই পলাগব।} 

[সূরলা: আি-আ’রলাফ, আয়লাত: ১৮০]

১- {আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব 
উত্তম িলাম সমূহ}, এর অথ্।

মহলাি প্রভদুর সব িলামই প্ররংসলামূিক, আল্লাহ 

তলায়লািলা এর সবগুলিগকই সদুন্রতম ও চমৎকলার 

বগি বণ্িলা কগরগছি। ইররলাদ হগয়গছ: {আর 

আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই 

তস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক। আর তলাগদরগক বজ্ি 

কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। 

তলারলা লিগজগদর কৃতকগম্র ফি রীঘ্ই পলাগব।} 

[সূরলা: আি-আ’রলাফ, আয়লাত: ১৮০।]

আল্লাহর িলামসমূহ শুধদুমলারে রব্েতভলাগবই  

সদুন্র িয়। বরং তসগুগিলা পলরপূণ্ গুণলাবিীর প্রলত 

ইলঙ্ত বহি কগর। সদুতরলাং তলাঁর সকি িলামই হগচ্ছ 

প্ররংসলামূিক, মলহমলাপ্রকলারক ও মর্লাদলাপ্রকলারক। 

একলারগণই তসগুগিলাগক বিলা হগয়গছ সদুন্র। আল্লাহর 

সকি গুণলাবিীই হগচ্ছ পলরপূণ্ গুণলাবিী। সকি 

স্তুলতই হগচ্ছ মলহমলামূিক। তলাঁর সকি কলাজই 

প্রজ্লাপূণ্, করুণলালিভ্র, কি্লাণকর ও ি্য়লিষ্ঠ।
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ঈমলাগির একলট অংর হগচ্ছ আল্লাহর 

সকি িলাম ও গুণলাবিীর প্রলত লবশ্লাস 

রলাখলা। আল্লাহর লকতলাব ও তলাঁর রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর 

সহীহ হলাদীগসর আগিলাগক আল্লাহর 

িলাম ও গুিলাবিীর প্রলত ঈমলাগির দুলট 

লভলত্ত রগয়গছ।

প্রথম মূিিীলত:

তকলাি প্রকলার লবকৃলত, সংগকলাচি, 

সলাদৃর্ লকংবলা সমকক্ থিলাপি 

ব্লতগরগক আল্লাহর মলাহগত্বর সলাগথ 

সলামঞ্স্পূণ্ ও বলণ্ত সকি িলাম 

আল্লাহর জি্ সলাব্তি করলা। গরমি 

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {গকলাি লকছদুই 

তলাঁর অিদুরূপ িয়। লতলি সব শুগিি, 

সব তদগখি।}[সূরলা: আর-শুরলা, আয়লাত: ১১।]

লবিতীয় মূিিীলত:

তস সকি িলাগমর অথ্ বদুঝলা এবং তসগুগিলার মম্ তরসব গুণলাবিীগক রলালমি কগর তসগুগিলাগক আল্লাহর জি্ 

সলাব্তি করলা। তগব তকলাি অবথিলাগতই আল্লাহর তসসব গুি ও ধবলরগষ্্র ধরণ লিগয় তকলাি ব্খ্লায় পলতত িলা 

হওয়লা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {লতলি জলাগিি রলা লকছদু তলাগদর সলামগি ও পশ্চলাগত আগছ এবং তলারলা তলাগক 

জ্লাি বিলারলা আয়ত্ত করগত পলাগর িলা।}[সূরলা: ত্বহলা, আয়লাত: ১১০।]

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর বলান্লাগদরগক তলাঁর সদুন্র িলামসমূহ ও সদুউচ্চ গুণলাবিীর সলাগথ পলরলচলত করলার 

উগদের্ও বণ্িলা কগরগছি। আর তস উগদের্ হগিলাঃ এগুগিলার মলাধ্গম তলার ইবলাদত করলা। গরমি আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি:{বিদুিঃ আল্লাহ বগি আহবলাি কর লকংবলা রহমলাি বগি, গর িলাগমই আহবলাি কর িলা তকি, 

সব সদুন্র িলাম তলাঁরই।} [সূরলা: আি-ইসরলা, আয়লাত: ১১০।]
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আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই তস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক। 

আর তলাগদরগক বজ্ি কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। তলারলা লিগজগদর কৃতকগম্র ফি 

রীঘ্ই পলাগব।}[সূরলা: আি-আ’রলাফ, আয়লাত: ১৮০]

{গস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক} এর উগদের্: 

আল্লাহর সদুন্র িলামগুগিলার মলাধ্গম তলাঁগক ডলাকলার দু'লট লদক আগছ। গকলাি লকছদু চলাওয়লার আগবদগি 

আল্লাহগক ডলাকলা, গরমিঃ তহ আল্লাহ! আমলাগক দলাি করুি। গহ রলহম! আমলাগক রহমত করুি। গহ কলারীম! 

আমলাগক সম্লালিত করুি। লবিতীয়ত: গকলাি চলাওয়লা সবিলিত দু'আ ছলাড়লাই লিছক প্ররংসলা ও ইবলাদগতর তক্গরে 

আল্লাহর তসসব িলাগম তলাঁগক আহবলাি করলা। গরমিঃ আল্লাহর গুিবলাচক িলাম সমূগহর মলাধ্গম তলাঁর মলহমলা 

বণ্িলা করলা। আর সদুন্র গুি ও িলাগমর অলধকলারী মহলাি আল্লাহর মহীমলাকীত্ি একলাধলাগর রবলাি ও অন্তর 

উভয়লট বিলারলায়ই হগত পলাগর।

{আর তলাগদরগক বজ্ি কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি} এর 
উগদের্:

আল্লাহর িলাগমর অলস্বকৃলত: কদুরআগি  বলণ্ত আল্লাহর তকলাি গুিবলাচক লবষয়গক অস্বীকলার করলা, অথবলা 

আল্লাহর তকলাি গুিগক তলাঁর সৃলষ্র সলাগথ তদুিিলা করলা, লকংবলা তলাঁর গুণ বলা িলাগমর সলাগথ এমি অসমলাঞ্স্ 

লবষয়রদুতি ও ব্খ্লা করলা- রলার অলতিত্ব কদুরআি-সদুন্নলাহর তকলাথলাও তিই।

আল্লাহর গুণলাবিী ও িলামসমূগহর জ্লািলাজ্গির গুরুত্ব:

লিগম্ন আল্লাহর মলাহত্ত, মর্লাদলা, গুণলাবিী ও িলামসমূহ সম্পগক্ জ্লািলাজ্গির গুরুত্ব প্রদত্ত হগিলাঃ

প্রথমত:
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আল্লাহর সত্তলা ও তলাঁর অলতসদুন্র িলামসমূহ ও মহলাি 

গুণলাবিী সংরিলান্ত জ্লািই সগব্লাৎকৃষ্ ও সব্গ্ষ্ঠ জ্লাি। 

মলািদুষ এ সম্পগক্ তলার সলাধ্মগতলা জ্লাি অজ্ি করগব। 

আর আল্লাহর গুণলাবিী ও িলামসমূহ সম্পগক্ বলান্লার 

ধলারণলা ও লবশ্লাগসর লভলত্তগতই বলান্লার বগন্েী ও আল্লাহর 

প্রলত ভলািবলাসলা লিণ্য় হগব, রলা তলাগক আল্লাহর সন্তুলষ্ 

অজ্ি ও জলান্নলাত িলাগভর মলাধ্গম সফিতলার সগব্লাচ্চ 

লরখগর তপৌঁগছ লদগব। আর তসই িগক্্ তপৌঁছলা  আল্লাহর 

তলাওফীক ব্লতত অসম্ভব।

লবিতীয়ত:

আল্লাহর গুণলাবিী ও িলামসমূহ সম্পগক্ জ্লাি অজ্িই 

হগচ্ছ তমৌলিক জ্লাি, ঈমলাগির লভলত্ত ও প্রথম ফরজ। 

মলািদুষ তলার রবগক রথলারথভলাগব জলািগত ও লচিগত 

পলারগিই তকবি তলাঁর রথলাথ্ ইবলাদত করগত পলারগব। 

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {গজগি রলাখদুি, আল্লাহ ব্তীত 

তকলাি উপলাস্ তিই।}[সূরলা: মদুহলাম্লাদ, আয়লাত: ১৯।]

তৃতীয়ত: 

আল্লাহর গুণলাবিী ও তলাঁর িলামসমূগহর 

সম্পগক্ জ্লাি অজ্গির মলাধ্গম ঈমলাি ও 

লবশ্লাস বৃলদ্ধ পলায়। একত্ববলাগদ দৃঢ়তলা আগস। 

ইবলাদগতর স্বলাদ অিদুভূত হয়। আর এটলাই হগচ্ছ 

ইবলাদগতর প্রলাণ, মূি ও উগদের্। মলহমলালবিত 

ও পলবরে িলাগমর অলধকলারী মহলাি আল্লাহ রখি তলাঁর 

প্রলত ভলাগিলাবলাসলা ও তলাঁর সত্তলা সম্পলক্ত জ্লাগির  কলারগণ 

কলাউগক সম্লালিত করগত চলাি, তখি লতলি তলাঁর মহৎ গুণলাবিী উপিলব্ধ করলার লিলমগত্ত বলান্লার অন্তর খদুগি 

তদি, এবং তস ওহীর আগিলা তথগক তসগুগিলা অজ্ি করগত সক্ম হয়। ফগি অলহর আগিলাগক তকলাি লবষয় 

প্রলতভলাত হগি তস তলা রথলাথ্ভলাগব গ্হণ কগর তিয়। সন্তষ্লচগত্ত তমগি তিয় এবং দৃঢ় লবশ্লাগস িত হগয় রলায়। 

ফগি ওহীর  আগিলায় তলার অন্তর আগিলালকত হগয় রলায়।

তরগকলাি জ্লাগির মর্লাদলা লিণ্য় হয় তলার লবষয়বস্তুর উপর 

লভলত্ত কগর। আর বিলা বলাহুি্, আল্লাহর গুণলাবিী ও 

িলামসমূহ সম্পলক্ত জ্লাগির তচগয় আর তকলাি মহৎ জ্লাি 

তিই। কলারণ, আল্লাহর তচগয় ত্ষ্ঠ আগিলাচ্ লবষয় আর 

লক হগত পলাগর?

ফগি উতি ইিগমর অলধকলারী ব্লতির অন্তর প্ররতি হয়, আিন্ ও আল্লাহগপ্রগম পলরপূণ্ হগয় রলায়, 

স্বয়ংসমৃদ্ধতলা তবগড় রলায়,  এর মলাধ্গম তলার জ্লাি ও প্রজ্লা সদুদৃঢ় হয়, আত্মলা প্ররলালন্ত িলাভ কগর এবং  

লথিলতরীি হগয় রলায়। অতঃপর তস জ্লাগির ময়দলাগি পলরভ্রমণ কগর তবড়লায়। তলার অন্তরদৃলষ্ সদুক্ হয়। 

কলারণ তস  লিলশ্চত, জ্লাগির মর্লাদলা লিভ্র কগর তলার লবষয়বস্তুর উপর। আর উপলরউতি মহলাি গুিলাবিীর 

অলধকলারী আল্লাহ এর মহলাি সত্তলা ও তলাঁর গুিলাবিীর তচগয় আর তকলাি লবষয়ই উৎকৃষ্ িয়। আল্লাহ তলা'আিলার 

িলাম ও গুিলাবিীর ইিগমর মর্লাদলার আগরকলট কলারণ হগিলা বলান্লােণ তলার তসসব গুি-ববলরগষ্্র কলাঙ্লাি 
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ও মদুখলাগপক্ী। মলািদুগষর রূহ ও আত্মলা তলার সৃলষ্কত্লার পলরচয় িলাভ এবং তলার স্মরণ ও 

মদুহলাব্বলাগতর তচগয় অি্ তকলাি লকছদুর প্রলত তবলর মদুখলাগপক্ী িয়। আর এলট অজ্ি হগব 

তখিই রখি বলান্লা আল্লাহর গুি ও ধবলরগষ্্র ইিম হলালসি করগব। সদুতরলাং বলান্লা আল্লাহর 

গুি-ববলরগষ্্র জ্লাি রগতলা তবলর অজ্ি কগর, আল্লাহগক তগতলা তবলর লচিগত পলাগর, তলাঁর 

প্রলত তগতলা তবলর আকৃষ্ হয় এবং তলাঁর লিকটবত্ী হয়। আর রগতলা তবলর এ লবষয়লটগক 

এলড়গয় থলাগক, আল্লাহ সম্পগক্ তগতলা তবলর অজ্ থলাগক, আল্লাহ তলার লিকট তগতলা তবলর 

অপছন্িীয় হয় এবং তলার তথগক দূগর অবথিলাি কগর। বলান্লা স্বীয় অন্তগর আল্লাহর অবথিলাি 

তরমি রলাগখ, আল্লাহও তলার প্রলত তস ধরগণর অবথিলাি গ্হণ কগর থলাগকি। 

আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী সম্পগক্ জ্লাি অজ্ি 

অন্তগরর পলরশুলদ্ধ ও ঈমলাগির পলরপূণ্তলার কলারণ:

চতদুথ্ত:

আল্লাহ তলায়লািলা সম্পগক্ তর ব্লতি বলাতিলবক জ্লাি 

রলাগখি,  লতলি আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী তথগক রলা 

জ্লাি অজ্ি কগরগছি তলা লদগয় আল্লাহর মর্লাদলা ও 

লতলি তরসব লবলধ-লবধলাি তথলা রলরয়ত লদগয়গছি, 

তলার রথলাথ্তলা উপিলব্ধ কগরি। আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর িলাম ও লসফলাগতর দলালবর লবপরীগত 

তকলাি লকছদু কগরি িলা। তলাঁর সকি কলাজ ি্য়-লিষ্ঠলা, অিদুগ্হ ও প্রজ্লায় পলরপূণ্। লতলি তলাঁর 

প্ররংসলা, প্রজ্লা, অিদুগ্হ ও ি্য়পরলায়ণতলার দলালবর লবপরীত তকলাি লবধলাি জলালর কগরি িলা। 

তলাঁর সকি লিগদ্র সত্ ও সলিক। তলাঁর সকি আগদর-লিগষধ ি্য়সম্ত, প্রজ্লা ও দয়লায় 

পলরপূণ্। 

পঞ্চমত:

আল্লাহর গুণলাবিীর সগঙ্ প্রকলার্ ও অপ্রকলার্ ইবলাদত সমূগহর েভীর সম্পক্ রগয়গছ। 

কলারণ আল্লাহর সকি গুণলাবিীরই আিদুষলালঙ্ক ইবলাদত রগয়গছ। উতি গুিলট তস ইবলাতদতগক 

আবর্ক কগর। বলান্লার অন্তর ও বলালহ্ক অঙ্-প্রত্ঙ্ বিলারলা সম্পলালদত সব ইবলাদতই আল্লাহর 

তকলাি িলা তকলাি লসফলাত সংললিষ্। সদুতরলাং বলান্লা রখি আল্লাহর লসফলাত- ক্লত করলা, উপকলার 

করলা, দলাি করলা, লিগষধ করলা, সৃলষ্ করলা, লরলরক তদয়লা, জীলবত করলা, মৃতদু্ তদওয়লা- এগুগিলাগক একমলারে 

আল্লাহর জি্ই লিধ্লালরত বগি জলাগি- তখি তলার মগধ্ তলাওয়লাক্দুি ও আল্লাহর প্রলত ভরসলার ইবলাদত সৃলষ্ 

হয়। অিদুরূপভলাগব বলান্লা রখি আল্লাহর লসফলাতঃ সব্দ্রষ্লা ও সব্গ্লাতলা হওয়লা, তলার কলাগছ লবন্দু পলরমলাণ 

বস্তুও অপ্রকলার্ িলা থলাকলা,  সকি গুতি লবষয়লাদী জলািলা, মলািদুগষর তচলাগখর তখয়লািত এবং অন্তগর থলাকলা গুতি 

লবষগয় অবেত থলাকলা-ইত্লালদগক লবশ্লাস কগর, তখি এর ফগি স্বীয় বলাকরলতি, অি্লাি্ বলালহ্ক অঙ্-প্রত্ঙ্ 

ও অন্তরগক অি্লায় তথগক মদুতি রলাখলার ইবলাদত কগর থলাগক। আর এসব অঙ্-প্রগত্গঙ্র ব্বহলার আল্লাহর 

সন্তলষ্র উপর লভলত্ত কগর করগি বলান্লার মগধ্ িজ্জলার গুণ সৃলষ্ হয়। আর িজ্জলা তলাগক হলারলাম ও অি্লায় 

কলাজ তথগক দূগর থলাকগত সহলায়তলা কগর। এমলিভলাগব আল্লাহর স্বয়ংসমৃদ্ধতলা, তলাঁর মহত্ত, সম্লাি, পলবরেতলা, 

ইহসলাি ও রহমত সম্পগক্ জ্লাি থলাকগি বলান্লার আরলার ব্লতি বৃলদ্ধ পলায়। আল্লাহর মহত্ত ও সম্লাি সম্পগক্ 

জ্লাি থলাকগি আল্লাহর প্রলত অিদুিয় ও মদুহলাব্বত অলজ্ত হয়। আর অন্তগরর উগল্লখত গুতি অবথিলাসমূহ 

বলান্লাগক প্রকলার্ অগিক ইবলাদত করগত সহলায়তলা কগর। সদুতরলাং এই সব ইবলাদতই হগচ্ছ আল্লাহর িলামসমূহ 

ও লসফলাগতর চলালহদলা ও দলালব।
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ষষ্ঠত:

অন্তর প্ররলান্তকরণ, চলররে ও আচরণ সংগরলাধগির তক্গরে আল্লাহর িলাম ও লসফলাতসমূগহর অগিক ভূলমকলা 

রগয়গছ। একইভলাগব তসগুগিলা সম্পগক্ তকলাি ভলাবিলা ও ধলারণলা িলা থলাকগি আত্মলাব্লধর দুয়লার খদুগি রলায়।

সতিমত:

আল্লাহর িলাম ও লসফলাতসমূহ সম্পগক্ জ্লাি অজ্ি করগি কগম্ ও লবপদলাপগদ বলান্লা রলান্তিলা পলায়। বলান্লা 

রখি জলািগব তর, তলার প্রভদু মহলাজ্লািী, প্রজ্লাময় ও ি্লায়পরলায়ণ; তখি তস কলাউগক জদুিদুম করগব িলা। বরং 

তরগকলাি পলরলথিলতগত সন্তুষ্ থলাকগব ও ধধর্ ধরগব। আর তকলাি সমস্লায় পলতত হগি মগি কগর তর, এর 

মগধ্ লিশ্চই তকলাি কি্লাি ও উপকলালরতলা লিলহত আগছ, রলা হয়গতলা তস আলবস্লার করগত পলারগছ িলা। লকন্তু 

অবর্ই উতি লবষয়লট আল্লাহর প্রজ্লা ও ইিগমর অলধগি রগয়গছ। এই মলািলসকতলা তপলাষগণর সলাগথ সলাগথই 

তস প্ররলান্ত হগয় রলায়, আল্লাহর প্রলত তলার আথিলা তবগড় রলায় এবং তলার সকি লবষয় আল্লাহর লিকট তসলাপদ্ 

কগর।

অষ্মত:

আল্লাহর গুণলাবিী ও িলাগমর মম্সমূহ উপিলব্ধর ফগি আল্লাহর প্রলত ভলাগিলাবলাসলা, তলাঁর মহত্ত, তলাঁর প্রলত 

আরলা ও ভয় এবং তলাঁর উপর ভরসলা ও তলাঁর সব্দ্রষ্লা হওয়লার তচতিলাগবলাধ সৃলষ্ হয়। 

িবম:

লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলার িলাম ও লসফলাতসমূগহর অথ্ উপিলব্ধর মলাধ্গম খদুব সহগজ আল্লাহর লকতলাব 

উপিলব্ধ করলা রলায়। আল্লাহ তলায়লািলা লিম্ন বলণ্ত আয়লাগত কদুরআি উপিলব্ধ করলার জি্ আমলাগদরগক লিগদ্র 

কগরগছি: {এলট একলট বরকতময় লকতলাব, রলা আলম আপিলার প্রলত বরকত লহগসগব অবতীণ্ কগরলছ, রলাগত 

মলািদুষ এর আয়লাতসমূহ িক্্ কগর এবং বদুলদ্ধমলািেণ তরি তলা অিদুধলাবি কগর।}[সূরলা: গসলায়লাদ, আয়লাত: ২৯।]

কদুরআগি তরগহতদু অলধক পলরমলাগি আল্লাহর িলাম ও লসফলাগতর উগল্খ রগয়গছ,   সদুতরলাং তসগুগিলা লিগয় 

লচন্তলাভলাবিলা করগি প্রকলারলান্তগর কদুরআি লিগয়ই লচন্তলাভলাবিলা করলা হয়। আর রখি আপলি কদুরআি লিগয় 

লচন্তলাভলাবিলা করগবি, তখি আপলি ভূমণ্ডগির উগধ্ আল্লাহর আরগর এক মহলা রলাজগত্বর সন্লাি পলাগবি। লরলি 

বলান্লার সকি লবষয় পলরচলািিলা কগরি, আগদর-লিগষধ কগরি, রলাসূি তপ্ররণ কগরি, লকতলাব িলালরি কগরি, 

সন্তুষ্ হি, অসন্তষ্ হি, রলালন্ত তদি, দলাি কগরি, অপমলালিত কগরি, উচ্চ মর্লাদলায় আসীি কগরি, অধ্িলমত 

কগরি, গদগখি, শুগিি, গেলাপি-প্রকলার্ সব জলাগিি, রলা ইচ্ছলা তলাই কগরি। সকি পলরপূণ্তলা ধবলরষ্্মলণ্ডত, 

সকি তদলাষ তথগক মদুতি, তলাঁর আগদর ব্লতত তকলাি লকছদু এক লবন্দুও িগড় িলা। তলাঁর জ্লাগির বলাইগর একলট 

পলাতলাও পগড় িলা। লতলি মহলাজ্লািী ও প্রজ্লাময়।
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তর আল্লাহগক তপগিলা তলার হলারলাগিলার লক আগছ? আর 

তর আল্লাহগক হলারলাগিলা তস লক তপি?

দরম:

আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী সম্পলক্ত জ্লাি মলািদুগষর 

অন্তগর আল্লাহর প্রলত লরষ্লাচলার ও িজ্জলা সৃলষ্ কগর। 

সদুতরলাং আল্লাহ তলায়লািলার সলাগথ লরষ্লাচলাগরর অথ্ 

হগিলা, তলাঁর মগিলালিত ধগম্র উপর প্রলতলষ্ঠত থলাকলা 

এবং বলালহ্ক ও অভ্ন্তরীণভলাগব ভদ্রতলা অবিবিি 

করলা। লতিলট লজলিস ব্লতত তকউ কখগিলা আল্লাহর 

সলাগথ আদব ও লরষ্লাচলার অজ্ি করগত পলারগব িলা। 

এক. আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিীসমূগহর ইিম হলালসি 

করলা। দুই. তলাঁর মগিলািীত ধম্, ররীয়ত ও লতলি রলা 

পছন্ ও অপছন্ কগরি তস সম্পলক্ত ইিম হলালসি 

করলা। লতি. সত্গক গ্হণ ও সত্ প্রলতপলািগি প্রস্তুত 

লবিম্র একলট আত্মলার অলধকলারী হওয়লা।

একলাদর: 

আল্লাহর গুণলাবিী ও িলামসমূগহর জ্লািলাজ্গির 

বিলারলা বলান্লা লিগজর সীমলাবদ্ধতলা, গদলাষ-ত্রুলট এবং 

অবথিলাি উপিলব্ধ করগত পলাগর। 

চলারলট মন্ স্বভলাগবর লভলত্তগত মলািদুষ সত্ 

অলস্বকলার কগর থলাগক। অহংকলার, গরিলাধ, লহংসলা ও কদু-

প্রবৃলত্ত। আর এ চলারলট মন্ স্বভলাগবর মূিলভলত্ত হগিলা 

লিগজর ও প্রলতপলািগকর পলরচয় সম্পগক্ অজ্তলা। 

তকিিলা বলান্লা রলদ তলার রগবর পলরপূণ্ গুণলাবিী ও 

মলহমলালবিত ধবলরষ্্সমূহ এবং লিগজর সীমলাবদ্ধতলা ও 

ক্ণথিলালয়গত্বর কথলা জলািগত পলাগর তলাহগি তস কখগিলা 

অহঙ্লারী এবং লিগজর তকলাি লবষয় লিগয় তরিলাধলালবিত 

হগব িলা এবং কলাগরলা উপর আল্লাহ প্রদত্ত তিয়লামগতর 

কলারগণ তস লহংসলা করগব িলা।

বিলাদর: 

আল্লাহ তলায়লািলার গুণলাবিী ও িলামসমূগহর 

ব্লাপলাগর বলান্লার অজ্তলা ও অস্পষ্তলা এবং তসসব 

গুগির ব্পলাগর আল্লাহ প্রদত্ত ব্খ্লায় সন্তষ্ িলা থলাকলা 

ভ্রষ্তলার অি্তম কলারণ। সদুতরলাং তর আল্লাহগক 

লচিগত পলাগরলি তস আসগি লকছদুই লচিগত পলাগর 

লি, এবং তর এই বলাতিবতলাগক উপিলব্ধ করগত পলাগর 

লি, গস তকলাি বলাতিবতলাই উপিলব্ধ করগত পলাগর লি। 

আর তর ব্লতি আল্লাহর সত্তলার জ্লাি, তলাঁর সন্তলষ্র 

পগথ চিলা, ও আল্লাহ পর্ন্ত তপৌছলার উপলায় সমূহ 

জলািলা তথগক বলঞ্চত থলাকগিলা, গস  তরি তকলাি জ্লাি 

ও কি্লাগির পথই মলাড়লায় লি। মলািদুগষর প্রকৃত তবঁগচ 

থলাকলা লিভ্র কগর তলার রূহ ও কিগবর তবঁগচ থলাকলার 

উপর। আর অন্তগরর প্রলাণ হগিলা তলার সৃলষ্কত্লার 

পলরচয় িলাভ করলা, তলাঁর ভলািবলাসলা িলািি করলা, 

একমলারে তলারই ইবলাদত করলা, তলাঁর প্রলত ধলালবত 

হওয়লা ও তলাঁর স্মরগণ প্ররলালন্ত অিদুভব করলা এবং তলাঁর 

ধিকট্লপ্রয় হওয়লা। গর ব্লতি এই জীবি তপি িলা 

তস তরি সমগ্ কি্লাণ তথগকই বলঞ্চত হগিলা। পলালথ্ব 

তকলাি প্রলালতিও তলার উতি ক্লত তপলাষলাগত পলারগব িলা।

রেগয়লাদর: 

আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী সম্পগক্ জ্লাি িলাভ 

করলা একত্ববলাদগক খলাগিছ করলা ও ঈমলািগক পলরপূণ্ 

করলার উপলায়। এর মলাধ্গম অন্তগরর ভলাি আমি 

সমূহ প্রকলার পলায়। গরমিঃ এখিলাস, আল্লাহর 

ভলাগিলাবলাসলা, আরলা, ভয় ও তলাওয়লাক্দুি ইত্লালদ। এই 

লবষগয় মলািদুষ খদুব কমই রত্বলাি হগয় থলাগক এবং 
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লচন্তলাভলাবিলা কগর থলাগক, অথচ অন্তরগক পলরশুদ্ধ ও কদুম্রেণলা তথগক রক্লার জি্ 

এটলা অলতগুরুত্বপূণ্ লবষয়। গর ব্লতি ররীয়গতর উৎস ও সদুরেসমূহ সম্পগক্ 

ধলারণলা রলাগখ, তলার কলাগছ এটলা স্পষ্ তর অঙ্-প্রত্গঙ্র কম্সমূহ অন্তগরর 

কম্সমূগহর সলাগথ সম্পৃতি, এবং অন্তগরর লবশুদ্ধতলা ব্লতত অঙ্-প্রত্ঙ্ লবশুদ্ধ 

পগথ পলরচলালিত হগব িলা। বরং বলান্লার বলহ্ক অঙ্-প্রত্গঙ্র আমি সমূগহর 

তচগয় অন্তগরর আমিসমূহ অলধক পলািিীয় ও গুরুত্বপূণ্। একজি ঈমলািদলার 

একজি মদুিলাগফক তথগক স্বত্রে হগয় রলাি মূিত উভগয়র অন্তগরর আমগির 

উপর লভলত্ত কগর। আর বলহ্ক অগঙ্র আমগির পূগব্ই অন্তগরর আমি ব্লতগরগক কলাগরলা ইসিলাগম প্রগবরও 

কপেিলাতীত। রলারীলরক বলা ধদলহক ইবদলাগতর তদুিিলায় আলত্মক ইবদলাত অগিক তবলর মর্দলাপূি্। অন্তগরর 

আমগির পলরমলািও তবরী এবং থিলায়ী। অন্তর হগিলা রলারীলরক ইবলাদগতর পথ। রলার কলারগণ আলত্মক ইবদলাত 

সব্দলা আবর্ক, গকলাি অবথিলাগতই এগক্গরে ছলাড় তিই।

মলািবজলালতর আলত্মক ও 

রলারীলরক শুদ্ধতলার মলাধ্ম 

হগিলা আল্লাহর পলালরচয় 

িলাভ করলা।

আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী অিদুধলাবগির তক্গরে লকছদু জ্লাতব্ ও 

িক্ণীয় লবষয়: আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{গকলাি লকছদুই তলাঁর মত িয়। এবং লতলি সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।} [সূরলা: আর-শুরলা, আয়লাত: ১১।]

১। লিশ্চয় আল্লাহর সমতি িলামই অতীব সদুন্র। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব 

উত্তম িলাম।}[সূরলা: আরলাফ, আয়লাত: ১৮০।]

আল্লাহ তলায়লািলা আমলাগদরগক তলাঁর সমদুন্নত সত্তলার পলরচয় দলাি কগরগছি, গরি আমরলা তলাঁর ইবলাদত কলর, 

সলাগথ সলাগথ তলাগক ভয় কলর, ভলাগিলাবলালস ও তলাঁর লিকট মদুলতি প্রলাথ্িলা কলর।

২। আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী সলাব্তি হগব দুলট সূগরে, তৃতীয় তকলাি সূগরের মলাধ্গম িয়। তলাহগিলা আল্লাহর 

লকতলাব ও তলাঁর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম -এর সদুন্নলাত। সদুতরলাং এ দুলট ব্লতত অি্ লকছদুর 

মলাধ্গম তলাঁর িলাম ও গুণলাবিী সলাব্তি হগব িলা। সদুতরলাং আমরলা আল্লাহর জি্ তসসব লবষয়সমূহ সলাব্তি 

করগবলা রলা আল্লাহ ও তলাঁর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম সলাব্তি কগরগছি, এবং তলারলা রলা লিলষদ্ধ 

কগরগছি আমরলাও তলা লিলষদ্ধ জ্লাি করগবলা। আর তর লবষগয় আল্লাহর জি্ সলাব্তি লকংবলা খন্ডি তকলািলটই 

বলণ্ত হয়লি এরকম রগব্র ব্পলাগর লিরবতলা অবিবিি করগবলা। এমি লবষগয় রব্েতভলাগব তকলাি লকছদু 
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গ্হণও হগব িলা বজ্িও হগব িলা। তগব অগথ্র 

তক্গরে তলা লবগলিষণগরলাে্। অতএব আল্লাহর সত্তলার 

সলাগথ সলামঞ্স্পূণ্ তকলাি অথ্ হগি তলা গ্হণগরলাে্ 

হগব। আর রলদ এমি তকলাি অথ্ হয় রলা আল্লাহর 

সলাগথ সলামঞ্স্পূণ্ িয় তলাহগি তলা প্রত্লাখলাি করলা 

ওয়লালজব।   

৩- আল্লাহ তলায়লািলার গুণলাবিীর ব্লাপলাগর মন্তব্ 

করলা তলাঁর সত্তলার ব্লাপলাগর মন্তব্ করলার িলামলান্তর। 

সদুতরলাং আমরলা আল্লাহ তলায়লািলার সত্তলার প্রকৃত অবথিলা 

তরমি সলবতিলালরত জলালি িলা, তলাঁর সদুন্র গুণলাবিীর 

লবতিলালরত ব্খ্লাও ও ধরণও আমলাগদর অজলািলা। 

তলাই এ সকি লবষয় আমরলা তকলাি রকম পলরবত্ি 

পলরবধ্ি ও দৃষ্লান্ত ও উপমলা থিলাপি ছলাড়লাই দৃঢ়ভলাগব 

লবশ্লাস করগবলা ও তমগি তিব।

৪- আল্লাহর গুণলাবিী ও িলামসমূগহর অগিক 

বলাতিলবক অথ্ রগয়গছ, রূপক অথ্ িয়। আর তসসব 

গুিবলাচক িলাম  আল্লাহর সত্তলা ও তলাঁর সত্তলার মগধ্ 

থলাকলা অিলাদী গুিলাবিীগক প্রমলাণ কগর। গরমিঃ 

“আি-কলালদর” “আি-আলিম”“আি-হলাকীম” 

“আি-সলালম” “আি-বলালছর”। লিশ্চয় এসব 

মলহমলালবিত িলামসমূহ আল্লাহ তলায়লািলার পলবরে সত্তলার 

জি্ উপলরউতি গুি-ববলরষ্্গক প্রমলাণ কগর।

৫। লিশ্চয় সমতি ত্রুলট তথগক আল্লাহর মদুতি থলাকলার 

লবষয়লট লচরন্তি। সবধরগণর ত্রুলট তথগক আল্লাহর 

মদুতি থলাকলার লবষয়লট সংলক্তি ও তমৌলিকভলাগব 

লবশ্লাস করগত হগব আর ইলতবলাচক গুিসমূহ 

লবতিলালরতভলাগব বলণ্ত ব্খ্লা সলাগপগক্ লবশ্লাস 

করগত হগব। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{গকলাি লকছদুই 

তলাঁর অিদুরূপ িয়। লতলি সব শুগিি, সব তদগখি।} 

[সূরলা: আর-শুয়লারলা, আয়লাত: ১১।]

৬। আল্লাহর িলামসমূগহর প্রলত লবশ্লাস থিলাপি 

করলা: আল্লাহর গুিবলাচক িলাগমর প্রলত লবশ্লাস তরমি 

জরুরী, তলাঁর িলাগমর সূরেমূিগক লবশ্লাস করলাও 

ততমিই জরুরী। গরমি আল্লাহর িলাম 'রহীম' প্রমলাণ 

কগর তর, লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলার মগধ্ 'রহমত' গুণ 

রগয়গছ। অতএব লতলি তলার রহমগতর বলালর বিলারলা তলার 

বলান্লাগদরগক লসলঞ্চত কগরি।

আল্লাহ তলায়লািলার িলামসমূহ অিদুধলাবগির 

তক্গরে গুরুত্বপূণ্ ও তলাৎপর্পূণ্ লকছদু লবষয় 

িক্ণীয়। তলা হগচ্ছ:

১। লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলার িলামসমূহ লিলদ্ষ্ 

সংখ্লায় সীমলাবদ্ধ িয়। হলাদীস ররীগফ বিলা 

হগয়গছঃ «আলম প্রলাথ্িলা করলছ আপিলার পলবরে ঐ 

সকি িলাম বিলারলা রলা আপলি লিগজর জি্ লিব্লাচি 

কগরগছি, অথবলা আপিলার তকলাি সৃলষ্গক লরলখগয়গছি, 

অথবলা আপিলার লকতলাগব িলালরি কগরগছি, অথবলা 

রলা অদৃগর্র জ্লাি লহসলাগব লিগজর কলাগছ সংরলক্ত 

তরগখগছি।»(-আহমদ।)

২। লিশ্চয় আল্লাহর িলাম সমূগহর লকছদু আগছ এমি 

তর, গসগুগিলাগক আমরলা  তকবি আল্লাহ জি্ই সলাব্তি 

করগবলা, গসগুগিলা হগিলা ঐসব িলাম, রলা লতলি শুধদুমলারে 

লিগজর জি্ লিধ্লারি কগরগছি এবং তলার মগধ্ অি্ 

কলাউগক অংরীদলার কগরিলি। আল্লাহ তলায়লািলা ব্লতত 

অি্ কলারও তবিলায় তলা প্রগয়লাে করলাও জলাগয়র হগব 

িলা। গরমি “আল্লাহ” “আি-রহমলাি। আর তলাঁর লকছদু 

িলাম আগছ রলা অি্গদর জি্ ব্বহলার করলা রলায়। 

রলদও আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিীসমূহ পলরপূণ্ ও 

পূণ্তর। অি্গদর তবিলায় ব্বহলার হগি তস অথ্ 

তকলািভলাগবই প্রকলার করগব িলা।

৩। আল্লাহর িলামসমূহই তলাঁর গুণলাবিীর উৎস। 

সদুতরলাং প্রগত্ক িলাম লসফলাতগক সলাব্তি কগর। তগব 

লসফলাত তথগক তকলাি িলাম উৎসলালরত হয় িলা। গরমি 

আমরলা বগি থলালক আল্লাহ তলায়লািলা তরিলাধলালবিত হি। 

এই গুিলট তথগক তকলাি িলাম আমরলা সৃলষ্ ও আলবস্লার 

কগর বলি িলা তর লতলি 'েলাজদুব' বলা মহলাগরিলাগধর 

অলধকলারী।
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