
আ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রব

ড. মুহাাদ সারার আল য়ামী
ড. আ াুহ সািলম বামাম
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আ�াহ ও তাঁর নাম ও গণাবলীর 
মেধয্ েবঁেচ থাকা
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আল্লাহ তলায়লািলা এমি সত্তলা লরলি ব্লতত তকলাি ইিলাহ তিই।

লতলি এক, অখন্ডিীয় লতলি অলত মহলাি লতলি অত্ন্ত সম্লালিত লতলি উপলাস্ লতলি আলদ লতলি অন্ত

লতলি প্রকলার্ লতলি গুতি লতলি উদ্ভলাবিকলারী লতলি পরম উপকলারী লতলিই সব্দর্ী লতলিই তওবলা কবদুিকলারী

লতলিই সব্রলতিমলাি লতলি সংরক্ণকলারী
লতলি লহসলাব রক্লাকলারী 

ও গ্হণকলারী
লতলি রক্লাকলারী লতলি অত্ন্ত দলািরীি লতলিই সত্

লতলি সদুস্পষ্ লতলি প্রজ্লাবলাি
লতলি অত্ন্ত ধধর্্রীি 

এবং সলহষ্দু
লতলি প্ররংলসত লতলি লচরঞ্ীব লতলি লচরন্তি

লতলি সব্জ্ লতলি স্রষ্লা লতলিই সৃলষ্কত্লা লতলি তনেহময়ী লতলি অত্ন্ত দয়লািদু লতলি দয়লাময়

লতলিই লরলরকদলাতলা লতলি মহলাপর্গবক্ক লতলি রলালন্তদলাতলা লতলি সব্গ্লাতলা
লতলি লবলিময় দলািকলারী,

 পদুরস্লার দলাতলা

লতলি সমলাদরকলারী 

এবং রথলারথ 

মূি্লায়ণকলারী

লতলি সব্দলা লবদ্মলাি,

 সব্দলা উপলথিত

লতলি অমদুখলাগপক্ী,

 লকন্তু  সকগিই 

তলাঁর মদুখলাগপক্ী

লতলি সব্জ্ লতলি মহলাি লতলি মহলামলহম লতলি ক্মলাকলারী

লতলি জ্লািী লতলি সগব্লাচ্চ সত্তলা লতলি পরম ক্মলারীি লতলি অসীম ক্মলাপরলায়ি লতলি মহলাপলবরে লতলি মহলালবজয়ী

লতলি লিকটবত্ী লতলি মহলারলতিরলািী লতলি পলবরে লতলি মহলারলতিধর লতলি সদলা লিকটবত্ী লতলি সব্রলতিমলাি
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রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরিঃ «লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলার লিরলািব্বইলট িলাম 

রগয়গছ, গর ব্লতি তলা আয়ত্ব করগব তস জলান্নলাগত প্রগবর করগব।»(-বদুখলারী) 

লতলিই লিরলাপত্তলা 

লবধলািকলারী
লতলি সবগচগয় বড় লতলি মহলাি লতলি পরম দয়লাময় লতলি লিরলাপত্তলালবধলায়ক লতলি অত্ন্ত মর্লাদলারীি

লতলি মহলামলহম লতলিই মহলারলতিমলাি লতলি তদলায়লা কবদুিকলারী লতলি মলহয়লাি
লতলি সবলদক

 পলরগবষ্িকলারী
লতলি প্রকৃত রূপকলার

লতলি মহলারলতিধর লতলি রক্লাণলাগবক্ণকলারী লতলি মহলা-অলধপলত লতলি রলাজলালধরলাজ লতলি মহলাপ্রভদু লতলি তত্তবধলায়ক

লতলি সলাহলার্কলারী লতলি একক সত্তলা
লতলি প্রকৃত

 উত্তরলালধকলারী
লতলি সব্ব্লাপী সত্তলা লতলি পরম তনেহপরলায়ণ লতলি কম্লবধলায়ক

লতলি প্রকৃত বন্দু লতলি মহলাি দলাতলা লতলি সদুন্রতম লতলি দলািরীি লতলি মহলালবচলারক লতলি লচরঞ্ীব

লতলি প্রলতপলািক লতলি উত্তম বন্দু লতলি মলহমলাময়
লতলিই সলাব্গভৌমগত্বর 

অলধকলারী
লতলি আগরলাে্ দলািকলারী লতলি উত্তম

লতলি সংগকলাচিকলারী লতলিই সম্প্রসলারণকলারী লতলি ত্বরলালবিতকলারী লতলি অবিলত দলািকলারী লতলি তসৌন্র্্ দলািকলারী লতলি দলাতলা

লতলি পরম উপকলারী লতলি একক
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আল্লাহ ও তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীর মগধ্ 
তবঁগচ থলাকলা:

ক. লিশ্চয় লতলি আল্লাহ:

আল্লাহ লতলি অলত দয়লািদু অপলরসীম 

তমগহরবলাি...

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, অলত দয়লািদু, 

অপলরসীম তমগহরবলাি...

আল্লাহ তলায়লািলা লিগজর জি্ 

রহমত গুণগক পছন্ কগরগছি। তলাঁর 

রহমত তলাঁর তরিলাগধর উপর প্রলাধলাি্ 

িলাভ কগরগছ। তলাঁর রহমত সব 

লকছদুগক তবষ্ি কগর লিগয়গছ। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি: {লিশ্চয় আল্লাহর 

করুণলা সৎকম্রীিগদর লিকটবত্ী।} 

[সূরলা: আি-আরলাফ, আয়লাত: ৫৬।]

আর-রহমলাি, আর-রলহম, আি-বলার, আি-কলালরম, 

আি-জলাওয়লাদ, আর-রউফ, আি-ওয়লাহহলাব,:- 

এই সমতি গুণবলাচক িলাগমর অথ্ কলাছলাকলালছ। আর 

এসবগুগিলাই আল্লাহ তলায়লািলাগক তলাঁর ব্পক দয়লা 

ও অিদুগ্হগক প্রমলাণ কগর, রলা সকি সৃলষ্জেতগক 

রলালমি কগর। তম্ধ্ হগত লবগরষ অিদুগ্হ ও 

তস্পরলাি অংরলট লতলি লিধ্লালরত কগর তরগখগছি তলাঁর 

ঈমলািদলার বলান্লাগদর জি্। আল্লাহ তলায়লািলা বগিিঃ 

{(আমলার রহমত (সলাধলারণ ভলাগব) সকি বস্তুর উপর 

পলরব্লাতি। অত:পর (তকয়লামগতর লদি) তলা তলাগদর 

জি্ লিগখ তদব রলারলা তলাকওয়লা অজ্ি কগর।} [সূরলা: 

আি আ'রলাফ, আয়লাত: ১৫৬] সকি তিয়লামত, দুলিয়লা 

ও আগখরলাগতর সব কি্লাি ও অিদুগ্হই আল্লাহর 

রহমত, করুণলা ও অলতিগত্বর লিদর্ি এবং দয়লা ও 

বদলাি্তলার লিদর্ি। 

আল্লাহ অলত দয়লািদু এবং 

অপলরসীম তমগহরবলাি।

একজি মলহিলা তলার লরশুগক রখি দুধ পলাি 

করলালচ্ছগিি, তখি রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম তলার প্রলত ইলঙ্ত কগর বিগিিঃ 

আমলাগদর প্রলত সবগচগয় তবলর দয়লািদু হগিি 

আমলাগদর মলাগয়রলা।

«গতলামরলা লক মগি কগরলা, এ ভদ্রমলহিলা তলার 

সন্তলািগক আগুগি তফিগত পলাগর? (সলাহলাবীরলা 

বিগিি) আমরলা উত্তগর বিিলাম, তলার বিরলা এটলা 

অসম্ভব। এরপর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম বিগিি, আল্লাহর রপথ, এই মলহিলা 

তলার সন্তলাগির প্রলত রতটদুকদু তনেহরীি ও দয়লািদু 

আল্লাহ তলাঁর বলান্লাগদর প্রলত তলার তচগয়ও তবরী 

দয়লাবলাি।»(- গবলাখলারী।)
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আল্লাহ অলত দয়লািদু এবং অপলরসীম 

তমগহরবলাি।

লতলি সমতি সৃলষ্র উপর সলাধলারণ 

রহমত কগরি। লকন্তু লবগরষ রহমত তলাঁর 

মদুলমি বলান্লাগদর জি্ লিধ্লারণ কগর 

তরগখগছি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{লতলি মদুলমিগদর প্রলত পরম দয়লািদু।} 

[সূরলা: আি-আহরলাব, আয়লাত: ৪৩।]

আল্লাহ অলত দয়লািদু।

তলাঁর রহমগতর মগধ্ একলট হগিলাঃ 

মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক 

জেতবলাসীর জি্ রহমত এবং পথ প্রদর্ক 

রূগপ তপ্ররণ কগরগছি। আর তলাঁগক তলাগদর 

ইহকলািীি ও পরকলািীি কি্লাণ সংরক্ণকলারী 

রূগপ আলবভ্লাব �লটগয়গছি।

আল্লাহ অলত দয়লািদু।

আল্লাহ তলায়লািলা ব্লতত তকউ তলাঁর রহমতগক 

বলাধলাদলাি করলার ক্মতলা রলাগখ িলা। আর লতলি 

ব্লতত তকউ রহমত অবতীণ্ও করগত 

পলাগর িলা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আল্লাহ 

মলািদুগষর জি্ অিদুগ্গহর মধ্ তথগক রলা খদুগি 

তদি, তলা তফরলাবলার তকউ তিই এবং লতলি রলা 

বলারণ কগরি, তলা তকউ তপ্ররণ করগত পলাগর িলা 

লতলি ব্লতত। লতলি পরলারিমরলািী প্রজ্লাময়।} 

[সূরলা: ফলালতর, আয়লাত: ২।]

আল্লাহ অলত দয়লািদু এবং অপলরসীম 

তমগহরবলাি।

আল্লাহ লতলি দলাতলা ও 

দলািরীি।

লিশ্চয় আল্লাহ লতলি দলািরীি ও দলাতলা।

তহ তিয়লামতদলািকলারী! গহ আরলা পূরণকলারী!! 

তহ দয়লাময়!!!
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আমলাগক আপিলার সন্তুলষ্ দলাি করুি, আমলাগক লিরলাপত্তলা দলাি 

করুি, আমলাগক তসৌভলাে্ ও করুণলায় লসতি করুি।

আমলাগদর উপর অিদুগ্হ ও বদলাি্তলা দলাি করুি। গকিিলা আপলি 

অিদুগ্হ, বদলাি্তলা ও সম্লাগির অলধকলারী:{এবং ততলামলার লিকট 

তথগক আমলালদেগক অিদুগ্হ দলাি কর। তদুলমই সব লকছদুর দলাতলা।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ৮।]

«লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলা মহৎ, লতলি মহত্ত ও উন্নত চলররে পছন্ 

কগরি এবং মন্ ও লিকৃষ্ চলররে অপছন্ কগরি।»(-লতরলমলজ।)

আল্লাহ তলা'আিলা মহলা দলািরীি।

লতলি রলাগক ইচ্ছলা তলাগক দলাি কগরি, রলাগক ইচ্ছলা বলঞ্চত কগরি।

আল্লাহ তলা'আিলা দলািরীি।

তলাঁর দলাগির তকলাি সীমলা তিই এবং তলাঁর অিদুগ্হ প্রলতহত 

করলার ক্মতলা কলাগরলা তিই। লতলি রখি তকলাি বস্তু তক িক্্ 

কগর বগিিঃ {'হগয় রলাও'  তৎক্ণলাৎ তলা হগয় রলায়।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১১৭।]

আল্লাহ তলা'আিলা মহলা দলািরীি।

লতলি বলালহ্ক এবং আধ্লালত্মক লরলরক দলাি কগরি, এবং এর বিলারলা 

তলাঁর অিদুগ্গহ িব্তলা সৃলষ্ কগরি।

তম্ধ্ হগত একলট হগিলা, আল্লাহ তলাঁর বলান্লার অন্তগর কি্লাণমদুখী 

ও উপকলারী লবষয় উম্দুতি কগর তদি। তলাগক প্রজ্লা, সলিক পথ 

প্রদর্ি, তলাওফীক ও দুয়লা কবদুগির তসৌভলাে্ লদগয় থলাগকি। এগুগিলা 

এবং এছলাড়লা এজলাতীয় আগরলা রলা আগছ সবই আধ্লালত্মক লরলরগকর 

অন্তভদু্তি রলা লতলি অগিক মলািদুষগক দলাি কগরগছি।
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আল্লাহ তলা'আিলা মহলা দলািরীি।

লতলি দলাি কগরি, দলাি তথগক লবরত থলাগকি, ঊগধ্ উলিগয় থলাগকি, লিন্েলামী কগরি, সংরদু্ তি কগরি, 

লবলচ্ছন্ন কগরি। লিশ্চয় লতলি সব্ লবষগয়র উপর পূণ্লাঙ্ ক্মতলাবলাি।

আল্লাহ! লিশ্চয় লতলি দলািরীি ও দলাতলা।

লতলি অসীম-মহলা প্ররতি।

লিশ্চয় আল্লাহ লতলি অসীম-মহলা প্ররতি।{লিশ্চয় আল্লাহ সব্ব্লাপী, সব্জ্।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১১৫।]

লতলি সব্ব্লাপী।

লতলি এমি দলাতলা, গরগকলাি প্রলালথ্ত লবষয়ই তলাঁর ব্লতির অধীগি।

লতলি অসীম।

তলাঁর গুণলাবিীর মগধ্ লতলি পলরপূণ্। তলাঁর িলামসমূগহ লতলি মহলাি। তলাঁর প্ররংসলা এত অলধক রলা েণিলায় 

তরষ হগব িলা। লতলি দয়লা, বদলাি্তলা, অিদুগ্হ, রলাজত্ব, স্বত্তলালধকলার এবং বড়গত্ব মহলা প্ররতি ও অসীম।

লতলি পলরব্তিকলারী।

লতলি তলাঁর সমতি সৃলষ্গক দলাি, পর্লাতিতলা, জ্লাি, আয়ত্ব, সংরক্ণ ও লিয়্রেগণর ব্লাপলাগর পলরব্তি কগরগছি।

লতলি সব্ব্পী।

আি-ওয়লাসী এমি সত্তলা রলার ্বণরলতি সব্ব্পী তথলা সবলকছদুগকই রলালমি কগর এবং তলাঁর লিকট তকলাি 

ভলাষলা দুগব্লাধ্ লকংবলা ভলাষলা সমূহ তলার কলাগছ লমগর একলাকলার হগয় রলায় িলা।  

লতলি অসীম।
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লতলি তলাঁর বলান্লাগদর জি্ তলাঁর মগিলালিত ধম্ ও 

ইবলাদতগক সহজ কগর লদগয়গছি। আর তলাগদর জি্ 

দীিগক প্ররতি কগর লদগয়গছি।

লিশ্চয় আল্লাহ অসীম।

আল্লাহ তনেহরীি।

লিশ্চয়ই লতলি আল্লাহ, লতলি তনেহরীি। {লতলি 

ক্মলারীি, গপ্রমময়।}[সূরলা: বদুরুজ, আয়লাত: ১৪।]

আল্লাহ তলাঁর বলান্লাগদর ব্লাপলাগর তনেহরীি, 

লতলি তলাগদর তনেহ কগরি, লিকটবত্ী কগরি। 

লতলি তলাগদর উপর সন্তুষ্ হি এবং তলাগদরগকও 

তলার প্রলত সন্তষ্ কগরি। {রলাগদরগক লতলি 

ভলািবলাসগবি এবং তলারলা তলাঁগক ভলািবলাসগব।} 

[সূরলা: মলালয়দলাহ, আয়লাত: ৫৪।]

আল্লাহ তলাগদর প্রলত মলািদুগষর মগি ভলািবলাসলা 

সৃলষ্ কগরি, অতপর মলািদুষ তলাগদরগক ভলািবলাসগত 

শুরু কগর। মলািদুগষর কলাগছ তলাগদর গ্হণগরলাে্তলা 

সৃলষ্ হয়।

লতলি তপ্রমময়।

লতলি বলান্লার লিকটবত্ী, গনেহরীি ও বলান্লার 

কি্লাগণর ব্লাপলাগর লতলি মমতলাময়ী।

লতলি তনেহরীি।

তলাঁর বলান্লারলা তলাগক ভলাগিলাবলাগস এবং তলাঁর সলাক্লাগতর ব্লাপলাগর সব্দলা আগ্হী থলাগক। হলাদীগস এগসগছঃ 

«তর আল্লাহর সলাক্লাৎপ্রলাথ্ী, আল্লাহ তলায়লািলাও তলার সলাক্লাৎ পছন্ কগরি।»(-গবলাখলারী।)

লতলি তনেহরীি।

লতলি আপিলার অন্তরগক �ৃণলা ও তরিলাধ তথগক পলরশুদ্ধ করলার লিগদ্র লদগয়গছি। আর তনেহ ভলািবলাসলার পলালি 

বিলারলা লবগবিগষর ময়িলা তধৌত করলার আগদর কগরগছি এবং হৃদ্তলা ও বন্দুগত্বর বরফ বিলারলা লহংসলার আগুিগক 

লিলভগয় তদয়লার পরলামর্ লদগয়গছি।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ-গনেহরীি।

আি ওয়লাদুদ এমি সত্তলা লরলি তলাঁর িবী রলাসূিগদরগক 

এবং তলাগদর অিদুসলারীগদর ভলািবলাগসি এবং তলারলাও 

আল্লাহ তলায়লািলাগক ভলাগিলাবলাগসি। লতলি তলাগদর লিকট 

সব্লালধক লপ্রয়। আল্লাহগপ্রগম তলাগদর অন্তর পলরপূণ্। 

তলাগদর লজহ্লা তলাঁর প্ররংসলায় অলবচি থলাগক এবং তলাগদর 

তি-মি সব্লদক তথগক তলাঁর তপ্রম, ভলািবলাসলা ও লিষ্ঠলায় 

তলারলা তমলাহগ্তি হগয় পগড়।   
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আল্লাহ, লতলি লচরঞ্ীব, রলাশ্ত।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, লচরঞ্ীব, লচরন্তি। {আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি উপলাস্ তিই, লতলি লচরঞ্ীব, সবলকছদুর 

ধলারক।}[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, সবলকছদুর ধলারক। {আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি উপলাস্ তিই, লতলি লচরঞ্ীব, সবলকছদুর 

ধলারক।}[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২।]

লতলি লচরঞ্ীব।

লতলি লচরথিলায়ী জীবগির অলধকলারী, সদুতরলাং লতলি কলাগরলা মদুখলাগপক্ী িি এবং লতলি ব্লতত সব লকছদুই 

তলাঁর লিকট মদুখলাগপক্ী। তলাঁর পলবরে সত্তলা ব্লতত সব লকছদুই ধ্বংসরীি।

লতলি অলবিশ্র।

লতলি লিগজ লিগজই প্রলতলষ্ঠত। লতলি তকলাি বস্তুর মদুখলাগপক্ী িি।

লতলি সব লকছদুর ধলারক।।

লতলি প্রলতলট মলািদুগষর জীবিলাচরণ ধলারণ কগর রলাগখি। লতলি তলাগদর কম্, অবথিলা, উলতি, গিক আমি 

এবং বদ আমিসমূগহর সংরক্ণকলারী এবং আগখরলাগত এর লভলত্তগত তলাগদর প্রলতদলাি দলাি করগবি।

লতলি সব লকছদুর ধলারক।

লতলি তলাঁর বলান্লাগদর কগম্র লহসলাবরক্ক।

লতলি সব লকছদুর ধলারক।।

লতলি তলাঁর সৃলষ্র জীবি, লরলরক, তলাগদর অবথিলাি পলরবত্ি এবং লিয়্রেগণর কতৃ্গত্বর অলধকলারী।

লতলি অিন্ত, অলবিশ্র।

লতলি লচরথিলায়ী, তলাঁর তকলাি তরষ তিই। লতলি সদুমহলাি মর্লাদলার অলধকলারী এবং মহলা পলবরে।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ! লরলি লচরথিলায়ী , লচরঞ্ীব। 

লতলি লচরঞ্ীব।

লতলি সত্তলােতভলাগব সকি উত্তম গুণলাবিীর অলধকলারী। 

লতলি অলবিশ্র। লতলি পরলারিমরলািী আল্লাহ লহগসগব 

সকি গুণলাবিীর অলধকলারী।
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আল্লাহ প্রতলাপরলািী

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, সগব্লাচ্চ, সদুমহলাি ও প্রচণ্ড প্রতলাপরলািী। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {লতলিই আল্লাহ, লতলি ব্লতত 

তকলাি উপলাস্ তিই। লতলিই একমলারে মলালিক, পলবরে, রলালন্ত ও 

লিরলাপত্তলাদলাতলা, আ্য়দলাতলা, পরলারিলান্ত, প্রতলাপলালবিত, মলাহলাত্রীি। 

তলারলা রলাগক অংরীদলার কগর আল্লাহ তলা'আিলা তলা তথগক পলবরে।}

[সূরলা: হলারর, আয়লাত: ২৩।]

লতলি প্রতলাপরলািী।

লতলি ভনি হৃদয় তমরলামতকলারী, লতলি পরলাভূত মলািদুগষর 

সলাহলার্কলারী, অভলাবগ্তিগদর অভলাব তমলাচিকলারী, পদস্খলিতগদর 

স্খিি তমলাচিকলারী, গেলািলাহেলারগদর গুিলাহসমূহ মলাজ্িলাকলারী, 

রলালতিপ্রলাতিগদর মদুতিদলাতলা, তলাঁর ভলাগিলাবলাসলা তপলাষণকলারীগদর অন্তগর 

প্ররলালন্তদলািকলারী।

লতলি প্রতলাপরলািী।

লরলি লচর সমদুন্নত এবং তলাঁর মহলাি তিয়লামত পদুগরলা সৃলষ্জেগত 

লবতিৃত।

লতলি প্রতলাপরলািী।

লতলি ঐ সত্তলা প্রগত্ক বস্তুই রলার পলরচয় জলাগি। 

প্রলতলট বস্তু তলাঁর অিদুেত এবং তকলাি লকছদু তলাগক অি্ 

লকছদু তথগক লবস্মৃত করগত পলাগর িলা।

লতলি প্রতলাপরলািী।

লতলি প্রবি প্রতলাপরলািী, লতলি সমতি রলাজ্ ও 

রলাজগত্বর একচ্ছরে অলধপলত, লতলি সম্লালিত এবং 

মহলাি।

লতলি প্রতলাপরলািী।

তলাঁর সম্দুগখ বহু অহঙ্লারীও লবিয়লাবিত হগয় পগড়গছ। তলাঁর সম্দুগখ বহু বড়ত্ব প্রদর্ণকলারীর অহলমকলা চূণ্ 

হগয়গছ। বড় বড় রলাজলা-বলাদরলা, এবং তরৌর্বীগর্র অলধকলারী তিতলােণ, তলাঁর সলামগি তদুচ্ছ প্রমলালণত হগয়গছ। 

অবলাধ্-অপরলাধীরলা তলাঁর সলামগি পদলািত ও লবচূণ্ হগয়গছ।

লিশ্চয় লতলিই আল্লাহ, লরলি প্রচণ্ড প্রতলাপরলািী।

আল্লাহর গুিবলাচক িলাম 'আি-জলাব্বলার' বহুমদুখী 

অথ্গবলাধক রব্। এর অথ্ একলাধলাগর সদুউচ্চ, সমদুন্নত, 

মহলাপরলারিমরলািী ও অলতদয়লািদু, ভনি হৃদয় ও অক্ম 

দুব্িগদর অন্তরসমূগহ প্ররলালন্তদলািকলারী ও তজলাড়লা 

প্রদলািকলারী এবং তলাঁর কলাগছ রলারলা আ্য় তচগয়গছ 

এবং তলাঁর প্রলত মগিলালিগবর কগরগছ, তলাগদর প্রলত 

রহমকলারী।
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লতলি অলতরয় সদুন্র|

লিশ্চয় সদুমহলাি আল্লাহ অলতরয় সদুন্র।

তহ আল্লাহ! আমরলা আপিলার মলহমলালবিত সত্তলাগক অবগিলাকগির 

স্বলাদ আস্বলাদগির প্রলাথ্িলা করলছ এবং আপিলার স্বলাক্লাগতর জি্ 

ব্কদুিতলা প্রলাথ্িলা করলছ।

লতলি অলতরয় সদুন্র।

তলাঁর গুণলাবিী ও িলামসমূহ সগব্লাৎকৃষ্ এবং তলাঁর গুণলাবিী 

পলরপূণ্।

লতলি অলতরয় সদুন্র।

পূণ্তর িলামসমূগহর তসৌন্র্ এবং পূণ্তর গুণলাবিীর 

তসৌন্র্ ও সলাধলারণ পূণ্তলার তসৌন্গর্র অলধকলারী লতলি। 

{আপিলার প্রলতপলািগকর বলাক্ পূণ্ সত্ ও সদুষম।} 

[সূরলা: আিআ’ম, আয়লাত: ১১৫।]

লতলি ঐ সত্তলা লরলি তলাঁর সমতি সৃলষ্গক সদুন্র কগরগছি।

লতলি অলতরয় সদুন্র।

তলাঁর সৃলজত বস্তুর তসৌন্র্,  তলাঁর বড়ত্ব ও তসৌন্গর্র প্রমলাণ। 

সদুতরলাং লবগবক সমূহ পলরগবষ্ি তলাঁর তসৌন্র্ পলরব্তি করগত 

পলারগব িলা, এবং তকলাি বদুঝ-রলতি তলাঁর গুি-ববলরগষ্্র সীমলািলা 

আলবস্লার করগত পলারগব িলা। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

ইররলাদ কগরি: «'আমরলা আপিলার পলরপূণ্ প্ররংসলা করগত সক্ম 

িই, গরমিলট আপলি লিগজর সম্পগক্ কগরগছি।» (-মদুসলিম।)

লতলি অলতরয় সদুন্র।

লতলি তলাঁর সৃলষ্গক তসৌন্র্ দলাি কগরগছি, এবং তলাঁর ব্লাপলাগর তলাগদর সদুন্র ধলারণলা লদগয়গছি।

তহ সদুন্রতম! আপলি সদুন্রগক পছন্ কগরি। আপলি ঈমলাগির বিলারলা আমলাগদর অন্তরসমূহগক সদুগরলালভত 

কগর লদি এবং আমলাগদর আখিলাকগক তসৌন্র্মলণ্ডত কগর লদি। আমলাগদর বলালহরগকও কগর লদি তসৌন্র্ময়।

লিশ্চয় আল্লাহ অলতরয় সদুন্র।

আল্লাহ, লতলি সব্জ্, মহলাজ্লাণী, পলরগবষ্িকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ- লরলি সব্জ্, মহলাজ্লাণী, পলরগবষ্িকলারী।

সব্জ্, মহলাজ্লাণী, পলরগবষ্িকলারী।
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লতলি এমি সত্তলা রলার জ্লাি পলরগবষ্ি কগর লিগয়গছ বলালহ্ক ও অভ্ন্তরীণ সবলকছদুগক; গেলাপি ও 

প্রকলার্গক; সম্ভব, অসম্ভব এবং অপলরহলার্ লবষয়লাদীগক; ঊধ্জেত ও লিন্জেতগক; অতীত বত্মলাি ও 

ভলবষ্তগক। সদুতরলাং তকলাি বস্তু্ ই তলাঁর লিকট তেলাপি তিই। 

লতলি সব্জ্, মহলাজ্লািী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {লিশ্চয় আল্লাহর কলাগছই তকয়লামগতর জ্লাি রগয়গছ। 

লতলিই বৃলষ্ বষ্ণ কগরি এবং েভ্লারগয় রলা থলাগক, লতলি তলা জলাগিি। গকউ জলাগি িলা আেলামীকি্ তস লক 

উপলাজ্ি করগব এবং তকউ জলাগি িলা তকলাি তদগর তস মৃতদু্বরণ করগব। আল্লাহ সব্জ্, সব্লবষগয় সম্ক 

জ্লাত।}[ সূরলা: িদুকমলাি, আয়লাত: ৩৪।]

আল্লাহ সব্জ্, মহলাজ্লাণী, পলরগবষ্িকলারী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {িগভলামন্ডি ও ভূমন্ডগি রলা আগছ, 

লতলি তলা জলাগিি। লতলি আরও জলাগিি ততলামরলা রলা তেলাপগি কর এবং রলা প্রকলাগর্ কর। আল্লাহ অন্তগরর 

লবষয়লালদ সম্পগক্ সম্ক জ্লাত।}[সূরলা: তলােলাবদুি, আয়লাত: ৪।]

সদুতরলাং লতলি সব লকছদু জলাগিি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আল্লাহ সতিলাকলার সৃলষ্ কগরগছি, এবং 

পৃলথবীও তসই পলরমলাগণ, এসগবর মগধ্ তলাঁর আগদর অবতীণ্ হয়, রলাগত ততলামরলা জলািগত পলার তর, আল্লাহ 

সব্রলতিমলাি এবং সবলকছদু তলাঁর তেলাচরীভূত।}[সূরলা: তলািলাক, আয়লাত: ১২।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি: {এবং সবলকছদু তলাঁর তেলাচরীভূত।}[সূরলা: তলািলাক, আয়লাত: ১২।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ! লরলি সব্জ্, মহলাজ্লাণী, পলরগবষ্িকলারী।

আল্লাহ লিকটবত্ী।

লিশ্চয় আল্লাহ তলায়লািলা লিকটবত্ী।

 গহ ঐ সত্তলা! লরলি তলাগক আহবলািকলারীর লিকটবত্ী। গহ ঐ সত্তলা! লরলি তলাঁর লিকট প্রত্লারী ব্লতির 

লিকটবত্ী।
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তহ ঐ সত্তলা! লরলি তলাঁর কলাগছ প্রলাথ্িলাকলারীর লিকটবত্ী। গহ ঐ সত্তলা! লরলি আমলাগদর লিকটবত্ী। গহ ঐ 

সত্তলা! লরলি আমলাগদর নেলায়দুতগ্রের (সদুষদুম্নলার) গচগয়ও লিকটবত্ী।

তহ লিকটবত্ী সত্তলা! আপিলার কলািলাগমর মলাধ্গম ও আপিলার বন্দুগত্বর মলাধ্গম আমলাগদর প্রলত অিদুগ্হ 

করুি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আর আমলার বলান্লারলা রখি ততলামলার কলাগছ লজগজ্স কগর আমলার ব্লাপলাগর 

বস্তুতঃ আলম রগয়লছ সলন্নকগট} [সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৮৬।]

লতলি অলত লিকটবত্ী

লতলি তলাঁর ইিম ও অবেলতর কলারগণ মহলাউচ্চতলার তক্গরে লিকটবত্ী।

লতলি অলত লিকটবত্ী,

ঐ ব্লতির, গর তলাগক ডলাগক। লতলি দলাি কগরি ও অিদুগ্হ কগরি। উঁচদু কগরি, প্রকলার কগরি এবং লতলি 

লিরুপলায় ব্লতির ডলাগক সলাড়লা তদি।

লতলি অলত লিকটবত্ী,

ঐ ব্লতির, গর তলাঁর প্রলত ধলালবত হগয়গছ এবং তলাঁর সলাগথ সম্পক্ থিলাপি কগরগছ। লতলি তেলািলাহ মলাজ্িলা 

কগরি এবং তওবলা কবদুি কগরি।

লতলি অলত লিকটবত্ী:

লতলি এমি লবষয় কবদুি কগরি রলার বিলারলা বলান্লা তলাঁর ধিকট্ অজ্ি কগর। বলান্লা তলার রতখলালি লিকটবত্ী 

হয়, লতলি তলার ততখলালি লিকটবত্ী হি।

লতলি অলত লিকটবত্ী:

বলান্লাগদর অবথিলা সম্পগক্ লতলি সম্ক অবেত। লতলি ইিম ও আয়ত্ব বিলারলা সকিগক পলরগবষ্ি কগর 

তরগখগছি এবং তকলাি লকছদুই তলাঁর কলাগছ তেলাপি িয়।

লতলি অলত লিকটবত্ী,

তলাঁর সলাহলার্-অিদুগ্হ, সংরক্ণ এবং সমথ্গির লদক তথগক। আল্লাহর এ ধরগণর ধিকট্ শুধদু তলাঁর লবলরষ্্ 

বলান্লাগদর জি্ প্রগরলাজ্।
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লতলি অলত লিকটবত্ী,

বলান্লােণ তলাগদর সকি আরলা-আকলাখিলা পূরগণর জি্ আল্লাহর প্রলত ধলালবত হয়। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{আলম ততলামলাগদর অগপক্লা তলার অলধক লিকগট থলালক} [সূরলা: আি ওয়লালকয়লাহ, আয়লাত: ৮৫।]

লতলি অলত লিকটবত্ী,

আত্মলাসমূহ তলাঁর ধিকগট্র অিদুভূলতগত আপ্লুত হয় এবং তলাঁর স্মরগণ উৎফদুল্ হয়।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ অলত লিকটবত্ী।

'আিক্বলারীব' ঐ সত্তলা লরলি তলাঁর জ্লাি, পলরগবষ্ি, 

পর্গবক্ণ ও প্রত্ক্করগণর মলাধ্গম প্রগত্ক 

ব্লতির লিকটবত্ী। আল্লাহ তদলায়লা কবদুিকলারী।

লিশ্চয় মহলাি আল্লাহ তদলায়লা কবদুিকলারী, 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আমলার পলািিকত্লা লিকগটই আগছি, কবদুি কগর থলাগকি; সগন্হ তিই।} 

[ সূরলা: হুদ, আয়লাত: ৬১।]

লতলি তদলায়লা কবদুিকলারী,

বলান্লা রখি আল্লাহর দলারথি হয় এবং তলাঁর কলাগছ ধবধ প্রলাথ্িলা তপর কগর তখি লতলি তলার ডলাগক সলাড়লা তদি। 

আর লতলিই বলান্লাগক তদলায়লা করলার লিগদ্র লদগয়গছি এবং তদলায়লা কবদুগির ওয়লাদলা কগরগছি।

লতলি তদলায়লা কবদুিকলারী।

তজিখলািলায় বন্ী মদুলতির প্রত্লারলায়, সমদুগদ্র লিমলজ্জত ব্লতি পলররেলাগণর আরলায়, দলালরদ্রতলার করলা�লাগত 

জজ্লরত ব্লতি তলার দলালরদ্র মদুলতির আরলায়, এলতম তলার অসহলায়ত্ব িলা�গবর জি্, অসদুথি তলার অসদুথিতলা 

দূগরর আরলায়, বন্্লা তলার বন্্লাত্ব পলরসমলালতির তগর তলাঁর প্রলত আকদুলত জলািলায়। অত:পর লতলি তলাগদর তদলায়লা 

কবদুি কগরি। মলািদুষগক তলার প্রলালথ্ত বস্তু  দলাি কগরি এবং সদুখী-সমৃদ্ধরলািী কগরি।

আল্লাহর গুিবলাচক িলাম 'আি-মদুলজব' বিগত উগদের্ 

হগিলা, ঐ সত্তলা লরলি তরগকলাি অবথিলায় তরগকলাি থিলাগি 

প্রলাথ্িলাকলারীর ডলাগক সলাড়লা তদি।

লতলি তদলায়লা কবদুিকলারী।

লতলি লিরুপলায় ব্লতির ডলাগক সলাড়লা তদি। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি:

{বি ততলা তক লিঃসহলাগয়র ডলাগক সলাড়লা তদি 

রখি তস ডলাগক এবং কষ্ দূরীভূত কগরি।} 

 [সূরলা: আি-িলামি, আয়লাত: ৬২।]

তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীর মলাধ্গম তর তলাগক ডলাগক এবং তলাঁর লিকট লমিলত কগর লতলি তলার ডলাগক সলাড়লা 

তদি। সদুতরলাং তর তলাগক বলন্দরলা তথগক ডলাগক তলাগক মদুলতির ব্বথিলা কগরি। গর তলাগক সমদুগদ্রর মধ্ তথগক 

তলাঁর কলাগছ লমিলত কগর তলাগক লতলি মদুলতি দলাি কগরি। গর তলার দলালরদ্রতলার কষলা�লাগত তথগক লরলরক প্রলাথ্িলা 

কগর তলাগক লতলি সচ্ছিতলা ও লিরলাপত্তলা দলাি কগরি। কগতলা এতীম লস্বয় তত্তলাবধলাগির জি্ তলাগক তডগকগছ, 

লতলি তলার ডলাগক সলাড়লা লদগয় অলভভলাবগকর ব্বথিলা কগরগছি এবং তলাগক বড় কগর তদুগিগছি। বহু অসদুথি 

ব্লতি তলাঁর কলাগছ সদুথিতলার আরলা ব্তি কগরগছ, অতঃপর লতলি তলাগক সদুথিতলা দলাি কগরগছি। এমি অগিক 

বন্্লা মলহিলা আগছ রলারলা অিদুিয় লবিয় কগর বন্লাত্ ত�লাছলাগিলার প্রলাথ্িলা কগরগছি, লতলি তলাগক সন্তলাি দলাি 

কগরগছি এবং সম্লালিত কগরগছি। 
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লিশ্চয় মহলাি আল্লাহ ডলাগক সলাড়লা দলাি কগরি।

আল্লাহ আগিলাকময় সত্তলা।

লিশ্চয় আল্লাহ আগিলাকময় সত্তলা। {আল্লাহ িগভলামন্ডি ও ভূমন্ডগির তজ্লালত}[সূরলা: আি-িূর, আয়লাত: ৩৫।]

লতলি আগিলা।

লতলি ঐ সত্তলা লরলি তলাঁর পলরচয় প্রলাতিগদর অন্তরগক িূরলালবিত কগরগছি এবং পথপ্রদর্গির মলাধ্গম তলাগদর 

আত্মলাগক আগিলালকত কগরগছি।

লতলি আগিলা।

লতলি তলাঁর িূর বিলারলা অন্কলার দূরীভূত কগরগছি ও িগভলামণ্ডি-ভূমণ্ডিগক আগিলালকত কগরগছি। তলাগক 

অগবিষণকলারীগদর পথ ও অন্তরগক আগিলাকজ্জ্বি কগরগছি।

আল্লাহ, লতলি আগিলাকময়। তলাঁর পদ্লা হগিলা িূগরর। রলদ তলা উগন্লাচি কগরি, তগব দৃলষ্র সীমলার মগধ্ রলা 

লকছদু রগয়গছ, তলার সবলকছদুগক বিলালিগয় ভস্ম কগর লদগব। 

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ- আগিলাকময় সত্তলা।

আল্লাহ,  লতলি প্রজ্লাবলাি।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, লতলি প্রজ্লাবলাি। {আল্লাহ লক লবচলারকগদর মগধ্ ত্ষ্তম লবচলারক িি?} 

[সূরলা: আত-তীি, আয়লাত: ৮।]

লতলি প্রজ্লাবলাি।

হলালকম ঐ সত্তলা লরলি সব লকছদুর জ্লাি রলাগখি এবং তলা আয়ত্ত কগরি। লতলি প্রগত্ক বস্তুগক তলার রথলাথিলাগি  

থিলাপি কগরি।

লতলি প্রজ্লাবলাি।

ররীয়ত এবং তলাঁর সৃষ্ প্রকৃলত, প্রজ্লার লভলত্তগতই লবলধবদ্ধ ও প্রচলিত হগয়গছ। সদুতরলাং তরগকলাি ব্লাপলাগর 

তলার লবধলাি প্রবত্ি প্রলাজ্তলার লভলত্তগতই হগয় থলাগক। গসসগব থলাগক গুতি রহস্ এবং ইহ ও পরকলািীি 

উপকলালরতলা।

লতলি প্রজ্লাবলাি।

 তলাঁর ফলায়সলািলা ও ভলাে্লিখগির তবিলায় প্রজ্লাবলাি। দলরদ্রগক দলরদ্র করলার মলাগঝ,  রুগনির তরলােলারিলাগন্তর 

মগধ্, দূব্গির দূব্িতলায়, ঋণগ্তি ব্লতির লরতিতলা ও অিটগির তক্গরেও লতলি প্রজ্লাবলাি, এসগবর লপছগিও 

তকলাি িলা তকলাি কি্লাি ও তলাৎপর্ লিলহত আগছ। 

তলাঁর কথলা, কম্ ও পলরকপেিলা তকলাি প্রকলার 

ত্রুলট লকংবলা স্খিিমদুতি। মহলাি আল্লাহই তকবি 

সগব্লাচ্চ প্রজ্লার অলধকলারী।

লতলি প্রজ্লাবলাি:

লরলি তলাঁর বলান্লাগদরগক তলাৎপর্, প্রলাজ্তলা, 

হলাকীম ঐ সত্তলা রলার সৃলষ্ ও লিদর্গি রগয়গছ মহলা 

লবচক্ণতলা। গকলাি লকছদুই লতলি অিথ্ক সৃলষ্ কগরিলি 

এবং অগহতদুক তকলাি লবষগয়র প্রবত্ি কগরিলি। 

হলাকীম ঐ সত্তলা শুরু এবং তরষ রলার হুকদুগমর অধীি।
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জ্লািেব্তলা এবং ধীরলথিরতলা এবং প্রগত্ক লবষয়গক তলার রথলারথ থিলাগি 

থিলাপি করলার দীক্লা তদি।

আল্লাহ লতলি আহকলামদুি হলালকমীি। সৃলষ্র তকলাি লকছদুই তলাঁর অিদুমলত 

ব্লতত সং�লটত হয় িলা। হলািলাি লকংবলা হলারলাম লিধ্লারণ করলার অলধকলার 

তকবি তলারই। লতলি রলা লবলধবদ্ধ কগরগছি, গসটলাই তলাঁর লিগদ্র। আর 

তরসব লবষগয় লতলি আগদর-লিগষধ জলালর কগরগছি, গসগুগিলাই হগিলা তলাঁর 

দীি। তলাঁর লিগদ্র তপছগি তিগি তদয়লার ক্মতলা কলাগরলা তিই এবং তলাঁর 

রলতি ও ফয়সলািলার প্রলতহত করলারও তকউ তিই।

লতলি প্রজ্লাবলাি।

লতলি কলাগরলা উপর জদুিদুম কগরি িলা। লতলি তলাঁর আগদর প্রদলাগি, লিগষধ 

করগি এবং সংবলাদ প্রদলাগি ইিসলাফেলার।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, প্রজ্লাবলাি ও সব্জ্।
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আল্লাহ তলা'আিলা মলালিক, বলাদরলাহ, 

একচ্ছরে অলধপলত।

একচ্ছরে অলধপলত ঐ সত্তলা লরলি সমতি 

রলাজগত্বর একক অলধকলারী। সদুতরলাং লতলি 

রলাজলালধরলাগজর লবগরষগণর অলধকলারী। 

আর এলট বড়ত্ব, প্রভলাবরলালিত্ব প্রকলারক 

একলট গুণ। লতলি এমি সত্তলা রলার সৃলষ্ 

করলা এবং লিগদ্র জলালর ও প্রলতদলাি 

তদয়লার লিরঙ্দুর অলধকলার রগয়গছ। 

িগভলামণ্ডি ও ভূমণ্ডি তলারই, সব লকছদুই 

তলাঁর বলান্লা ও মলালিকলািলাধীি, তলারই 

অিদুেত।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, একচ্ছরে অলধপলত। {লতলিই একমলারে 

মলালিক, পলবরে}[সূরলা: আি-হলারর, আয়লাত: ২৩।]

লতলি মলালিক (অলধপলত)।

লতলি বড় ও মহলাি। বলান্লার কম্সমূহ পলরচলািিলা ও লিয়্রেণ কগরি। সদুতরলাং সমগ্ সৃলষ্ তলাঁর দলাস ও 

অিদুেত। লতলি তলাগদর অলধপলত ও মলালিক।

তলাঁর জি্ই সমতি রলাজত্ব। এমি তকলাি রলাজলা বলা তিতলা তিই তর তলাঁর অধীগি িয়। আসমলাি ও জলমগি 

এমি তকলাি কি্লাণ তিই রলা তলাঁর দলাি ও অিদুগ্হ িয়। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আসমলাি ও রমীগি রলা লকছদু 

রগয়গছ, সবই তলাঁর|}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৫৫।]

লতলি মলালিক (অলধপলত)।

অেলণত তলাঁর দলাি, বলান্লাগদর প্রলত  অগেি দলাগির কলারগণ তলাঁর রলাজগত্ব সলামলাি্তম �লাটলত হয় িলা 

এবং তকলাি কলাজ তলাগক অপর তকলাি কলাজ তথগক লবরত লকংবলা লবস্মৃত রলাখগত পলাগর িলা। সহীহ হলাদীগস 

কদুদসীগত আগছঃ «রলদ ততলামলাগদর পূগব্র-পগরর, মলািদুষ ও লজিগদর সকগি একলট ভূলমগত দলালড়গয় আমলার 

কলাগছ সকগির আলজ্ তপর করগত থলাগক এবং আলম এগক এগক সকগির চলাওয়লা পূরণ কলর, তগব সমদুগদ্রর 

মলাগঝ ডদুবলাগিলা সদুইগয়র মলাথলায় আসলা পলালি সমদুগদ্রর পলালিগক রতটদুকদু কমলাগত সক্ম হগব, আমলার সমৃলদ্ধগত 

ততটদুকদুই তকবি কমগব।» (- মদুসলিম রলরফ।)

লতলি মলালিক (অলধপলত)।

লতলি রলাগক ইচ্ছলা রলাজত্ব দলাি কগরি। আল্লাহ বগিিঃ {বিদুি ইয়লা আল্লাহ! তদুলমই সলাব্গভ ম রলতির 

অলধকলারী। তদুলম রলাগক ইচ্ছলা রলাজ্ দলাি কর, এবং রলার কলাছ তথগক ইচ্ছলা রলাজ্ লছলিগয় িলাও, এবং রলাগক ইচ্ছলা 

সম্লাি দলাি কর, আর রলাগক ইচ্ছলা অপমলাগি পলতত কর। গতলামলারই হলাগত রগয়গছ রলাবতীয় কি্লাণ। লিশ্চয়ই 

তদুলম সব্ লবষগয় ক্মতলারীি।}[সূরলা: আগি ইমরলাি, আয়লাত: ২৬।]

লতলি মলালিক (অলধপলত)।

লতলি তলাঁর সৃলষ্র একচ্ছরে অলধপলত। ইহ ও পরকলাগির কম্পলরচলািিলাকলারী। অতএব সকগিগকই তলাঁর 

প্রলত অিদুরতি হগত হগব। তলাঁর কলাগছই আ্য় গ্হণ ও ফলরয়লাদ করগত হগব। গদলায়লা, কলাকদুলত-লমিলত, অিদুিয়-
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লবিয় কগর তলাঁর কলাগছই প্রলাথ্িলা করগত হগব।

লতলি আল্লাহ, লতলিই বলাদরলা, সব লকছদুর অলধকলারী, 

একচ্ছরে অলধপলত।

মহলাি আল্লাহ পলবরে।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, মহলা পলবরে।

স্বীয় মলহমলায় লতলি পূত-পলবরে। তলাঁর প্ররংসলা 

সদুউচ্চ। তলাঁর তিয়লামতরলালজ মহলাি। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি: {লতলিই আল্লাহ লতলি ব্লতত তকলাি উপলাস্ 

তিই। লতলিই একমলারে মলালিক, পলবরে, রলালন্ত।} 

[সূরলা: আি-হলারর, আয়লাত: ২৩।]

লতলি মহলা পলবরে ও লিষ্িদুষ। আত্মলা ও 

তফগররতলােগণর প্রলতপলািক। সদুতরলাং লিষ্িদুষ 

অলধপলত পলবরেতম সত্তলা।

লতলি রলালন্ত দলাতলা, পলবরে। লতলি মহলাি। সব্প্রকলার 

ত্রুলট তথগক মদুতি। সৃলষ্র তকউ তলাঁর সমকক্ িয়। লতলি 

সমতি তদলাষ তথগক মদুতি। লসফলাগত কলামলাগির তক্গরে 

তকউ তলাঁর সমকক্ বলা লিকটবত্ী িয়।

লিশ্চয় লতলি মহলাপলবরে আল্লাহ।

লতলি সব্প্রকলার তদলাষ-ত্রুলট তথগক পলবরে ও 

লিষ্িদুষ। লতলি এমি গুণ তথগক পলবরে রলা তলাঁর সলাগথ 

সলামঞ্স্ িয়। সগব্লাপলর লতলি মলহয়লাি।

লিশ্চয় লতলি মহলাপলবরে আল্লাহ।

লতলি তসৌন্র্, বড়ত্ব এবং পলরপূণ্তলার গুগণ 

গুণলালবিত। লতলি সব্প্রকলার তদলাষ-ত্রুলট তথগক 

মদুতি। তলাঁর সমকক্ তকউ তিই। তলাঁর পলরপূণ্তলার 

তকলাি উপমলা তিই। তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীসমূগহর 

সীমলাগরখলায় তকউ তপৌঁছগত পলারগব িলা।

লিশ্চয় লতলি মহলাপলবরে আল্লাহ।

'কদুদেদুস' এমি সত্তলা অন্তর আকপগট রলার পলবরেতলা 

বণ্িলা কগর এবং তলাঁগক সব আরলজ ও আরলা পূরগণর 

তকন্দ্র মগি কগর। লজহ্বলা রলার অিবরত পলবরেতলা 

বণ্িলা কগর, আর তলাই লজহ্বলা অিন্তর তলাসবীহ পলাি 

কগর।

লিশ্চয় লতলি মহলাপলবরে আল্লাহ।

'কদুদেদুস' এমি সত্তলা লরলি বরকত দলািকলারী এবং 

দলাতলা। মহত্ত ও প্ররংসলার অলধকলারী। বরকত তলাঁর 

কলাছ তথগকই অবতীণ্ হয়, বরকত তলাঁর কলাগছই 

িলাভ করলা রলায়। লতলিই তলাঁর বলান্লাগক বরকত দলাি 

কগরি। তলাগক বরকতময় তিয়লামত ও পদুরস্লাগর 

ভূলষত কগরি।

লিশ্চয় লতলি মহলাপলবরে আল্লাহ।

আল্লাহ-লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।

লিশ্চয় আল্লাহ লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।

আল্লাহ একমলারে রলালন্তদলাতলা, রলালন্ত তলাঁর পক্ 

তথগকই আগস। আল্লাহর কলাগছ লিগজগক সমপ্ণ 

করলার মগধ্ই বলান্লার রলালন্ত লিলহত। তলাঁর তলাওফীক 

ছলাড়লা কলাগরলা মদুলতি লমিগত পলাগর িলা।  

লিশ্চয় লতলি সকি তদলাষত্রুলট তথগক মদুতি।

লতলি সব্ প্রকলার ত্রুলট ও অসম্পূণ্তলা তথগক মদুতি। 
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লতলিই সৃষ্জীবগক রলাবতীয় লবপদ ও ক্লত তথগক 

রক্লাকলারী।

লিশ্চয় লতলি লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।

তলাঁর রলাবতীয় গুণলাবিী সৃষ্জীগবর সলাগথ সলাদৃর্ 

হওয়লা তথগক পলবরে। সব্প্রকলার অসম্পূণ্তলা অক্মতলা 

তথগক লিরলাপদ। তলাঁর জ্লাি পলরপূণ্ ও পূণ্লাঙ্। তলাঁর 

ি্লায়লবচলার সব্ব্লাপী ও পূণ্লাঙ্। তলাঁর মলালিকলািলা 

পলরপূণ্ ও লিরলাপদ। তলাঁর লিগদ্র ত্রুলটমদুতি। তলাঁর 

লবচলার ত্রুলটহীি। তলাঁর কম্ লিগদ্লাষ। রলালন্তদলাতলা 

লতলিই। তলাঁর তথগকই রলালন্ত আগস। লতলি সদুউচ্চ; 

মহত্ব ও মহলািদুভবতলার অলধকলারী।

আল্লাহ পলাক উভয় জেগতই 

আপি বলান্লাগদর জি্ রলালন্ত লিধ্লারণ 

কগরগছি।{ইরিলাহীগমর প্রলত রলালন্ত বলষ্ত তহলাক।} 

[সূরলা: আস-সলাফফলাত, আয়লাত: ১০৯।]

{মূসলা এবং হলারুগির প্রলত রলালন্ত বলষ্ত তহলাক}

[সূরলা: আস-সলাফফলাত, আয়লাত: ১২০।]

{গপ্রলরত রলাসূিগদর প্রলত রলালন্ত বলষ্ত তহলাক}

[সূরলা: আস-সলাফফলাত, আয়লাত: ১৮১।]

অপর এক আয়লাগত আল্লাহ বগিিঃ {(বিলা হগবঃ) 

এগুগিলাগত (জলান্নলাগত) লিরলাপত্তলা ও রলালন্ত সহকলাগর 

প্রগবর কর।}[সূরলা: আিলহজ্ র, আয়লাত: ৪৬।]

লিরলাপত্তলাদলাতলা।

অথ্লাৎ লতলি এমি পলরপূণ্ লিরলাপত্তলা দলাি করগবি-

রলারপর তকলাি ভয় থলাকগব িলা এবং এমি ব্পক ক্মলা 

করগবি, রলার পগর তকলাি রঙ্লা থলাকগব িলা।

লতলিই রলালন্তময়। তলাঁর কলাছ তথগকই রলালন্ত আগস।

লিশ্চয়ই আল্লাহ রলালন্তময়।

আল্লাহ সত্।

লিশ্চয় আল্লাহ সত্। {এগুগিলা এ কলারগণ তর, 

আল্লাহ সত্}  [সূরলা: হবি, আয়লাত: ৬।] 

আল্লাহ সত্।

তলাঁর সত্তলা ও গুণলাবিী সত্। গুণলাবিী ও 

ধবলরষ্্সমূগহ লতলি পূণ্তম। তলাঁর গুিলাবিী তলাঁর 

সত্তলার অপলরহলার্ লবষয়। আর তকলাি বস্তুর অলতিত্ব 
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তলাঁর অলতিত্ব ছলাড়লা কপেিলাতীত। মহত্ব, গসৌন্র্ ও পূণ্তলার গুগণ লতলি লবগরষলালয়ত লছগিি, আগছি, 

থলাকগবি। তলাঁর অলতিত্ব ও গুণলাবিী লচরন্তি।

আল্লাহ সত্।

তলাঁর কথলা সত্, তলাঁর কম্ সত্, তলাঁর সলাগথ সলাক্লাৎ হগব- সত্, তলাঁর রলাসূিেণ সত্, তলাঁর 

লকতলাবসমূহ সত্, তলাঁর বিীিই প্রকৃত বিীি, একমলারে লতলিই ইবলাদগতর হকদলার, তলাঁর ইবলাদগত তকলাি 

অংলরদলার তিই-এটলা সত্। প্রগত্ক বস্তু তলাঁর কলাগছই প্রত্লাবত্ি করগব, এটলাই চূড়লান্ত সত্। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি: {এটলা এ কলারগণও তর, আল্লাহই সত্; আর তলাঁর পলরবগত্ তলারলা রলাগক ডলাগক, তলা 

অসত্ এবং আল্লাহই সবলার উগচ্চ, মহলাি।}[সূরলা: হবি, আয়লাত: ৬২।]

লিশ্চয়ই আল্লাহ হক তথলা সত্।

লিশ্চয়ই আল্লাহ লিরলাপত্তলা দলািকলারী ও রক্ণলাগবক্ণকলারী।

লিশ্চয়ই আল্লাহ লিরলাপত্তলা দলািকলারী ও রক্ণলাগবক্ণকলারী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {লতলিই আল্লাহ 

লতলি ব্লতত তকলাি উপলাস্ তিই। লতলিই একমলারে মলালিক, পলবরে, রলালন্ত ও লিরলাপত্তলাদলাতলা, আ্য়দলাতলা, 

পরলারিলান্ত, প্রতলাপলালবিত, মলাহলাত্রীি। তলারলা রলাগক অংরীদলার কগর আল্লাহ তলা’আিলা তলা তথগক পলবরে।}  

[সূরলা: হলাশ্ র, আয়লাত: ২৩।]

আল্লাহ লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।

লরলি আপি বলান্লাগদর মলাগঝ রলালন্ত ছলড়গয় তদি এবং সৃলষ্জেগতর মলাগঝ লিরলাপত্তলা লবধলাি কগরি। 

আর ওহীর মলাধ্গম প্ররলালন্ত অবতীণ্ কগরি। {এবং রদুদ্ধভীলত তথগক তলাগদরগক লিরলাপদ কগরগছি।} 

[সূরলা: কদুরলাইর, আয়লাত: ৪।]

লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।

লরলি লবশ্তি, পলরপূণ্ রক্লাণলাগবক্ণকলারী,  সৃলষ্জীগবর কম্কলাগণ্ডর প্রত্ক্কলারী।

লিরলাপত্তলা লবধলায়ক।
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লতলি কলাগরলা পূণ্ হ্রলাস কগরি িলা। কলাউগক প্রলাগপ্র 

অলতলরতি রলালতি তদি িলা। মর্লাদলা ও সম্লাগির প্রলালতির 

লতলিই অলধক হকদলার। বলান্লাগক কি্লাণ ও অিদুগ্হ 

দলাগির লতলিই অলধক তরলাে্।

লতলি রক্ক।

লতলি লিজ বলান্লাগদর রক্লাণলাগবক্ণ কগরি। 

তলাগদর লিয়্রেণ কগরি। তলাগদর প্রলত িক্্ রলাগখি। 

তলাগদর কলাজ কম্ ও অবথিলা অবগিলাকি কগরি। তলারলা 

তলাঁর পর্গবক্ণ ও ক্মতলার তবষ্িীর মলাগঝই অবথিলাি 

কগর। সব লকছদুই তলাঁর জি্ সহজ। সব লকছদুই তলাঁর 

মদুখলাগপক্ী। {গকলাি লকছদুই তলাঁর মত িয়। এবং লতলি 

সব্দ্রষ্লা, সব্গ্লাতলা।}[সূরলা: আর-শুরলা, আয়লাত: ১১।]

লিশ্চয় আল্লাহ লিরলাপত্তলালবধলায়ক ও তত্তলাবধলায়ক।

লতলি লিরলাপত্তলালবধলায়ক।

পলরপূণ্ মহত্ব ও তসৌন্র্ এবং পূণ্তর গুণলাবিী 

প্রসগঙ্ লরলি স্বয়ং লিগজর প্ররংসলা কগরগছি এবং 

লরলি তলাঁর রলাসূিগদরগক তপ্ররণ কগরগছি, তলাঁর 

লকতলাবসমূহগক রলাবতীয় লিদর্ি ও অকলাট্ দিীি 

প্রমলাণ লদগয় িলালরি কগরগছি।

রথলাথ্ তদলারককলারী।

লরলি সকি লবষগয়র তেলাপি রহস্ ও তভদ সম্পগক্ 

জলাগিি। সব লবষয় রলার জ্লাগির আয়গত্ব রগয়গছ।

আল্লাহ ক্মলারীি, মলাজ্িলাকলারী, পরম ক্মলাপরলায়ণ।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, ক্মলারীি, পরম ক্মলাপরলায়ণ। {লিশ্চয় আল্লাহ মলাজ্িলাকলারী ক্মলারীি।} 

[সূরলা: হবি, আয়লাত: ৬০।]

আল্লাহ ক্মলারীি, মলাজ্িলাকলারী, পরম ক্মলাপরলায়ণ।

লতলি সব্দলা বলান্লাগক ক্মলা করলা ও মলাজ্িলা করলার ধবলরগষ্্ লবগরষলালয়ত,  পরম ক্মলারীি লহগসগব স্বীকৃত। 

প্রগত্গক তরমলিভলাগব আল্লাহর রহমত ও দয়লার মদুখলাগপক্ী, গতমলি তলাঁর ক্মলা িলাগভরও মদুখলাগপক্ী।

তহ ঐ সত্তলা! লরলি বলান্লাগক ক্মলাপ্রলালতির রত্পূরণ সলাগপগক্ মলাজ্িলা ও ক্মলার প্রলতশ্রুলত লদগয়গছ। আল্লাহ 

বগিি: {আর তর তওবলা কগর, ঈমলাি আগি এবং সৎকম্ কগর, অতঃপর সৎপগথ অটি থলাগক, আলম তলার 

প্রলত অবর্ই ক্মলারীি।}[সূরলা: ত্বহলা, আয়লাত: ৮২।]

তহ পরম ক্মলারীি! আমলাগদরগক খলাঁলট তওবলা করলার তওফীক দলাি করুি। এমি তওবলা রলার বিলারলা আমরলা 

রলাবতীয় গুিলাহ তথগক পলরপূণ্রূগপ বলাঁচগত পলারব। লিগজগদর ভদুিত্রুলট ও িলাফরমলালির উপর িলজ্জত হব 

এবং আপিলার আিদুেত্ করলা ও আপিলার িলাফরমলালি পলরত্লাগের উপর সংকপেবদ্ধ হগবলা। আমলাগদর ক্মলা 

করুি তহ পরম ক্মলারীি!
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তহ আল্লাহ, আপলি পরম ক্মলারীি! আপলি ক্মলাগক ভলািবলাগসি, সদুতরলাং  আমলাগদর ক্মলা করুি। 

তহ আল্লাহ! আপলি আমলাগদর জলালিগয়গছি তর, আপলি পরম ক্মলারীি, অলতরয় দয়লািদু। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি: {আপলি আমলার বলান্লাগদরগক জলালিগয় লদি তর, আলম অত্ন্ত ক্মলারীি দয়লািদু।} 

[সূরলা: আি-লহজ্ র, আয়লাত: ৪৯।]

সদুতরলাং তহ পরম ক্মলারীি আমলাগদর উপর রহম করুি, আমলাগদর ক্মলা করুি।

আল্লাহ ক্মলারীি, মলাজ্িলাকলারী, পরম ক্মলাপরলায়ণ।

আল্লাহ তওবলা কবদুিকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, তওবলা কবদুিকলারী।

{লিঃসগন্গহ আল্লাহ দয়লাময় করুণলারীি।} 

[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ১১৮।]

লতলি তওবলা কবদুিকলারী।

লরলি পরম অিদুগ্গহ আপি বলান্লাগদর জি্ তওবলার লবধলাি 

তরগখগছি; বরং এর তচগয় বড় লকছদুরও প্রলতশ্রুলত লদগয়গছি। 

তসটলা হগিলাঃ লতলি গুিলাহগক পূগণ্ পলরবলত্ত করলার ওয়লাদলা 

কগরগছি।

লতলি তওবলার ততৌলফক দলািকলারী।

লতলি বলান্লাগদর তওবলার উপর অটি থলাকলার রলতি তদি 

এবং কষ্ সহ্ করলার ক্মতলা তদি।

লতলি তওবলার ততৌলফকদলাতলা।

লরলি বলান্লাগদর তওবলার ততৌলফক দলাি কগরি, তওবলার 

প্রলত উৎসলালহত কগরি, তওবলার লদগক ধলালবত কগরি।

লতলি তওবলা কবদুিকলারী।

লরলি বলান্লাগদর তওবলা কবদুি কগরি, তওবলার উপর অটি রলাগখি, মর্লাদলা বদুিন্ কগরি, গুিলাহ মলাজ্িলা 

কগরি। লতলি কতই িলা মহলাি!

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, তওবলা কবদুিকলারী।

লতলি তওবলা কবদুিকলারী।

লরলি তওবলাকলারীর তওবলা সব্দলা কবদুি 

কগরি। অিদুততি ব্লতির পলাপ মলাজ্িলা কগরি। 

তর তকউই আল্লাহর কলাগছ খলাঁলট লদগি তওবলা 

কগর আল্লাহ তওবলাকলারীগদর তওবলা কবদুি 

কগরি। প্রথমত, তলাগদরগক তওবলার ততৌলফক 

তদি এবং খলাঁলট অন্তগর তওবলার ততৌলফক 

তদি। অত:পর লতলি তওবলা কবদুি কগরি 

এবং তলাগদর পলাপ মলাফ কগরি। সদুতরলাং লতলি 

ক্মলারীি, তওবলা কবদুিকলারী।
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আল্লাহ এক ও একক।

লিশ্চয় আল্লাহ এক ও একক

তহ একক সত্তলার অলধকলারী! একক িলাম ও 

গুণলাবিীর অলধকলারী!

আমরলা আপিলার কলাগছ প্রলাথ্িলা কলর একলিষ্ঠতলা, 

ভলািবলাসলা ও আরলার। গহ একক! গহ অমদুখলাগপক্ী।

লতলি একক।

সত্তলা, িলামসমূহ ও গুণলাবিীগত লতলি এক। তলাঁর 

সমকক্ ও সলাদৃর্ লকছদু তিই। তলাঁর দৃষ্লান্ত ও উপমলা 

তিই।{আপলি লক তলাঁর সমিলাম কলাউগক জলাগিি?}

[সূরলা: মলারইয়লাম, আয়লাত: ৬৫।]

লতলি একক।

উপলাস্ ও ইবলাদতগরলাে্ প্রভদুগত্ব লতলি একক। 

একমলারে লতলিই ইবলাদগতর তরলাে্। কম বলা তবলর 

সব্প্রকলার ইবলাদত একমলারে তলারই জি্ করলা হগব।

লতলি একক।

লরলি ঈলসিত একক; উপলাস্, প্রলতপলািক। 

অন্তগরর অন্তথিি তলাঁর সলাক্্ তদয়। আর দৃলষ্সমূহ 

েলাগয়গবর মলালিক তসই মহলাি আল্লাহর লদগকই তচগয় 

থলাগক।

লতলি এক, একক।

আল্লাহ এক, তলাঁর তকলাি ররীক তিই’ একথলার 

স্বীকৃলতদলাগির প্রকৃলত লদগয়ই আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর 

বলান্লাগক সৃলষ্ কগরগছি। সদুতরলাং লতলি ছলাড়লা আর 

এমি তকউ তিই রলার কলাগছ আ্য় লিগি বলান্লা 

সলাফি্ অজ্ি করগত সক্ম হগব।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ এক, অলবিতীয়।

লতলি এক, অলবিতীয়।

লরলি তলাঁর সকি পূণ্তলাসহ একক। রলার মগধ্ 

তকলাি অংরীদলাগরর অংরীদলালরত্ব তিই। বলান্লার 

জি্ আবর্কত্ব্ হগিলা অন্তগর, মদুগখ ও কগম্ 

আল্লাহগক এক বগি স্বীকলার করলা। আল্লাহর পূণ্তলা ও 

একত্ববলাগদর সলাক্্ তদয়লা। সকি ইবলাদগতর উপরদুতি 

শুধদু তলাগকই মগি করলা।
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আল্লাহ স্বয়ংসমৃদ্ধ, সকগিই তলাঁর মদুখলাগপক্ী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ অমদুখলাগপক্ী। {বিদুি, 

লতলি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমদুখলাগপক্ী} 

[সূরলা: আি-ইখিলাস, আয়লাত: ১-২।]

লতলি স্বয়ংসমৃদ্ধ।

লরলি আপি িলাম ও গুণসমূগহ পলরপূণ্। সদুতরলাং তকলাি 

অসম্পূণ্তলা ও অক্মতলা তলাগক স্পর্ করগত পলাগর িলা।

লতলি স্বয়ংসমৃদ্ধ।

লতলি এমি ধিী, সকগিই রলার মদুখলাগপক্ী। লতলি 

কলাগরলা মদুখলাগপক্ী িি। {লরলি সবলাইগক আহলার্ 

দলাি কগরি ও তলাঁগক তকউ আহলার্ দলাি কগর িলা।} 

[সূরলা: আি আিআম, আয়লাত: ১৪।]

লতলি অমদুখলাগপক্ী।

লতলি ব্বথিলাপক, প্রলতপলািক, কতৃ্ত্বরীি অলধপলত।

লতলি অমদুখলাগপক্ী।

অন্তরসমূহ রলাবতীয় প্রগয়লাজগি তলাঁর অলভমদুখী হয়। 

লতলি তলাগদরগক দলাি কগরি। লতলি লিরলার কগরি িলা। 

মলািদুষ লবপগদ-আপগদ তলাগক ডলাগক। লতলি লবপদ দূর 

কগরি এবং ডলাগক সলাড়লা তদি। লদরলাহীি তিলাগকরলা 

আল্লাহর কলাগছ ফলরয়লাদ কগর, লতলি তলাগদর লদরলা তদি। 

ভীত তিলাগকরলা তলাঁর কলাগছ অিদুিয় কগর, লতলি তলাগদর 

প্ররলান্ত ও লিরলাপদ কগরি। একত্ববলাগদ লবশ্লাসীরলা তলাঁর 

কলাগছ আরলা ব্তি কগর, লতলি তলাগদর আরলা পূরণ কগরি। লবপদগ্তি তিলাক তলাঁর কলাগছ প্রলাথ্িলা কগর লতলি 

তলাগদর লবপদ তথগক মদুলতি তদি।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, অমদুখলাগপক্ী।

লতলি স্বয়ংসমৃদ্ধ।

রলার কলাগছ সমতি সৃলষ্জীব, তলাগদর সকি 

প্রগয়লাজগি এবং সব্লাবথিলায় প্রলাথ্িলা কগর। 

তকিিলা লতলিই আপি সত্তলা, গুিলাবিী ও িলাম 

এবং কগম্ পূলরপূণ্ ও স্বয়ংসমৃদ্ধ।
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আল্লাহ পরলারিমরলািী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, পরলারিমরলািী।{লিশ্চয় আল্লাহ পরলারিমরলািী, 

প্রজ্লাময়}[সূরলা: আিফলাি, আয়লাত: ৬৭।]

আল্লাহ পরলারিমরলািী, মহলা রলতিধর, প্রলাধলাি্ লবতিলারকলারী।

তকলাি বিবলাগির বি রলার তকলাি ক্লত করগত পলাগর িলা। গকলাি 

ক্মতলারলািীর দলাপট রলাগক অক্ম করগত পলাগর িলা। লতলি সদুউচ্চ, সব্জ্, 

লতলিই পরলারিমরলািী।

লতলি পরলারিমরলািী।

তলাঁর মর্লাদলা পলরপূণ্। সব লকছদুই তলাঁর সলামগি তদুচ্ছ ও িত। তলাঁর সলামগি 

সব রলতিরলািীই দুব্ি। লতলি ছলাড়লা সব লকছদুই িেণ্। সব সৃলষ্জীবই হীি।

লতলি প্রতলাপরলািী।

লতলি রলাগক ইচ্ছলা মর্লাদলা তদি। রলার তথগক ইচ্ছলা লছলিগয় তিি। রলাগক ইচ্ছলা 

িলালছিত কগরি। কি্লাণ তলাঁর হলাগতই। মহলাি আল্লাহ বগিিঃ {সমতি সম্লাি 

আল্লাহর জি্ই লিধ্লালরত।}[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ৬৫।]

সদুতরলাং তেলাগরে বলা বংগর তকলাি তেৌরব তিই। সম্পগদ বলা উপকরগণ তকলাি 

সম্লাি তিই। সম্লাি একমলারে আল্লাহর হলাগত এবং তলাঁর তথগকই সম্লাি আগস।

লতলি পরলারিমরলািী।

সম্লাি একমলারে আল্লাহর পক্ তথগক আগস। সম্লাি বৃলদ্ধও তলাঁর 

অিদুগ্গহই হয়। তলাই শুধদু আল্লাহর কলাগছই আ্য় চলাওয়লা উলচত। 

মর্লাদলা তপগত চলাইগি খলাঁলট লদগি আল্লাহর প্রলতই মগিলালিগবর 

করলা উলচত। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {রলতি ততলা আল্লাহ 

তলাঁর রসূি ও মদুলমিগদরই লকন্তু মদুিলালফকরলা তলা জলাগি িলা।} 

[সূরলা: আি-মদুিলালফকদুি, আয়লাত: ৮।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, পরলারিমরলািী।

লতলি পরলারিমরলািী।

তেৌরব পদুগরলাটলাই রলার, রলতি ও 

দলাপগটর তেৌরগবর অলধকলারী লরলি, 

লতলি পরলারিমরলািী। সৃলষ্র অি্ কলাগরলা 

জি্ এ তেৌরব অজ্ি অসম্ভব।  লতলি 

লবদ্মলাি সকি বস্তুগক বগর রলাগখি 

আপি ক্মতলাবগি। সৃলষ্জীব তলাঁর 

সলামগি িলত স্বীকলার কগর। তলাঁর বড়গত্বর 

সলামগি অবিত হয়।
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আল্লাহ অসীম ক্মতলার অলধকলারী, প্রতলাপরলািী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ অসীম ক্মতলার অলধকলারী, প্রতলাপরলািী।

মলািব দলািব সকগির উপর ক্মতলাধর। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{লতলিই পরলারিলান্ত স্বীয় বলান্লাগদর উপর। লতলিই জ্লািময়, সব্জ্।} 

[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ১৮।]

লতলি মহলাপরলারিলান্ত।

আল্লাহগদ্রলাহী ও অহংকলারীগদর লতলি ত্ষ্ঠতর প্রমলাণ লদগয় পরলাভূত কগরি। 

সদুমহলাি গুণলাবিী, সদুন্র িলামসমূহ এবং প্রভদুগত্ব তলাঁর একক অলধকলারগক অকলাট্ 

দিীি-প্রমলাণ লদগয় প্রলতলষ্ঠত কগরি।

লতলি মহলাপরলারিলান্ত।

অত্লাচলারী, লবগদ্রলাহী ও অহঙ্লারীগদর পরলাভূতকলারী। তলাঁর প্রলতপলািক ও 

একমলারে ইবলাদগতর হকদলার এবং সদুন্র তম িলাম ও গুণলাবিীর অলধকলারী হওয়লার 

স্বপগক্ সদুস্পষ্ প্রমলাণ প্রলতষ্ঠলা কগরগছি।

লতলি মহলাপরলারিলান্ত।

লতলি অত্লাচলারী, লবগদ্রলাহী ও অহঙ্লারীগদর পরলাভূতকলারী। তলাগদর ইচ্ছলা িলা 

থলাকলা সগত্বও তলাগদরগক হলারগরর ময়দলাগি একলরেত করগবি, উপলথিত হগত 

বলাধ্ করগবি। {এবং তিলাগকরলা পরলারিমরলািী এবং আল্লাহর সলামগি তপর হগব} 

[সূরলা: ইবরলাহীম, আয়লাত: ৪৮।]

লতলি মহলাপরলারিলান্ত।

তলাঁর ইচ্ছলা অবলালরতভলাগব বলাতিবলালয়ত হয়। রত বড়ই তহলাক িলা তকি, সৃষ্জীগবর 

তকউ তলা তিকলাগত পলাগর িলা। অলভিব ও তদুিিলাহীি সৃলষ্কত্লা লতলি। রত সৃলষ্র ক্মতলা রতদূরই তপৌঁছদুক িলা 

তকি, তলাঁর সৃলষ্র দৃষ্লান্ত উপথিলাপগি অক্ম। রতই সদুন্র ও চমৎকলার বণ্িলায় পলারদর্ী তহলাক িলা তকি, তলাঁর 

সৃলষ্র অলভিবগত্বর বণ্িলা লদগত সকি বলাগ্ীেণ অক্ম।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ মহলাপরলারিলান্ত, সকগির উপর লতলি ক্মতলাবলাি।

লতলি মহলাপরলারিলান্ত।

লতলি সব লকছদুগক আয়ত্বকলারী। সৃলষ্জীব তলাঁর সলামগি 

িত হয়। তলাঁর দলাপট, রলতি ও পূণ্লাঙ্ ক্মতলার সলামগি 

অবিত হয়।
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আল্লাহ লরলরকদলাতলা।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ লরলরকদলাতলা। {আল্লাহ 

তলা’আিলাই ততলা জীলবকলাদলাতলা রলতির আধলার, পরলারিলান্ত} 

[সূরলা রলালরয়লাত, আয়তঃ ৫৮।]

লতলি লরলরকদলাতলা।

তলাঁর হলাগতই বলান্লার জীলবকলা ও লরলরক। মহলাি আল্লাহ 

রলাগক ইচ্ছলা প্ররতি লরলরক তদি। রলাগক চলাি সঙ্ীণ্ কগর 

তদি। তলাঁর হলাগতই সব লকছদুর পলরচলািিলা এবং আসমলাি ও 

জমীগির ক্মতলা। আল্লাহ তলায়লািলা বগিিঃ {আর পৃলথবীগত 

তকলাি লবচরণরীি তিই, তগব সবলার জীলবকলার দলালয়ত্ব 

আল্লাহ লিগয়গছি লতলি জলাগিি তলারলা তকলাথলায় থলাগক এবং 

তকলাথলায় সমলালপত হয়।}[সূরলা: হুদ, আয়লাত: ৬।]

এবং আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {এমি অগিক জন্তু আগছ, 

রলারলা তলাগদর খলাদ্ সলঞ্চত রলাগখ িলা। আল্লাহই লরলরক তদি 

তলাগদরগক এবং ততলামলাগদরগকও। লতলি সব্গ্লাতলা, সব্জ্।}

[সূরলা: আি-আিকলাবদুত, আয়লাত: ৬০।]

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {লিশ্চয় ততলামলার পলািকত্লা 

রলাগক ইচ্ছলা অলধক জীবগিলাপকরণ দলাি কগরি এবং 

লতলিই তলা সংকদুলচতও কগর তদি। লতলিই তলাঁর বলান্লাগদর 

সম্পগক্ ভলাগিলাভলাগব অবলহত,-সব লকছদু তদখগছি।} 

[সূরলা: আি-ইসরলা, আয়লাত: ৩০।]

আল্লাহ তলায়লািলা বগিিঃ {আর আল্লাহ 

রলাগক ইচ্ছলা সীমলাহীি রুরী দলাি কগরি।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২১২।]
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লতলি লরলরকদলাতলা।

সকি মলািদুষ অভলাবী, তলার ও তলার লরলরগকর মদুখলাগপক্ী। 

আল্লাহ তিককলার ও বদকলার এবং পূব্বত্ী ও পরবত্ী সবলাইগক 

লরলরক তদি।

লতলি লরলরকদলাতলা।

তর তলাঁর প্রলত পলরচ্ছন্ন হ্রদয় ও পলরচ্ছন্ন অন্তর লিগয় প্রলাথ্িলায় 

অগ্সর হয়, লতলি তলাগক পলরপূণ্ লরলরক ও অিদুগ্হ দলাি কগরি। 

তর চলায় তলাগক লতলি জ্লাি ও ঈমলাগির তখলারলাক দলাি কগরি। 

তর প্রলাথ্িলা কগর তলাগক লতলি হলািলাি লরলরক দলাি কগরি। রলা 

অন্তগরর সততলা ও ধগম্র লিষ্িদুষতলা অজ্গি তলাগক সলাহলার্ 

কগর।

লিশ্চয় আল্লাহ লরলরকদলাতলা।

আল্লাহ সূক্ষ্ম।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ সূক্ষ্ম।{আমলার পলািিকত্লা রলা চলাি,   সম্পন্ন কগরি}[সূরলা: ইউসদুফ, আয়লাত: ১০০।]

লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

লরলি দয়লা, মমতলা ও তনেহবরত এক সৃষ্জীবগক অি্ সৃষ্জীগবর অিদুেত কগর তদি।

লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

লরলি অেলণত পূণ্, অসংখ্ দলাি ও অিদুগ্হ প্রদলািকলারী।

লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

আপি বলান্লাগদর প্রলত অলত দয়লািদু।{লিশ্চয় আল্লাহ আপি বলান্লাগদর প্রলত অলত দয়লাি} 

[সূরলা: আর-শুরলা, আয়লাত: ১৯।]

বিীি ও দুলিয়লার জি্ রলা কি্লাণকর বলান্লাগক তলা দলাি কগরি এবং রলা তলাগদর বিীি ও দুলিয়লার জি্ 

অকি্লাণকর তলা তথগক তলাগদরগক দূগর রলাগখি।

আল্লাহ সূক্ষ্মদর্ী।

তকলাি দৃলষ্ তলাগক ধলারণ করগত পলাগর িলা, লকন্তু  সকি দৃলষ্ তলাঁর আয়ত্তলাধীি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{দৃলষ্সমূহ তলাঁগক তপগত পলাগর িলা, অবর্ লতলি দৃলষ্সমূহগক তপগত পলাগরি। লতলি অত্ন্ত সদুক্দর্ী, সদুলবজ্।}

[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ১০৩।]
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লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

লতলি বস্তু সমূগহর তেলাপি রহস্ জলাগিি। গরগকলাি কলাগজর 

সূক্ষ্মলতসূক্ষ্ম লবষয়ও তলাঁর আয়গত্ব রগয়গছ। রলাগত বলা লদগি তকলাি 

সমগয়ই তকলাি লজলিস তলাঁর অগেলাচগর তিই। বলান্লাগদর জি্ রলা 

লকছদু কি্লাণকর এবং এর মলাগঝ তকলািটলা ক্দুদ্র তকলািটলা মহলাি তলা 

লতলি জলাগিি। লতলি তলাগদর প্রলত অত্ন্ত দয়লাবলাি।

লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

লতলি রখি তকলাি ফয়সলািলা কগরি তখি বলান্লার প্রলত 

দয়লাপরবর থলাগকি। ভলাগে্র লিখগির পর কগষ্ পলতত হগি লতলি 

সহলায় হি। রখি সকি পথ বন্ হগয় রলায় এবং লবপগদ আপলতত 

হয়, তখি লতলি তলাগদর জি্ প্ররলালন্তর দুয়লার খদুগি তদি। তলাগদর 

কলিিতম সঙ্টগকও লতলি সহজ কগর তদি।

লিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্ী।

লতলি সূক্ষ্মদর্ী।

রলাবতীয় তেলাপি তভদ ও রহস্ 

তলাঁর জ্লাগির আওতলাধীি। সকি 

তেলাপি বস্তু, অপ্রকলার্ লবষয় ও সূক্ষ্ম 

লবষয়লাবিী সম্পগক্ লতলি অবেত। রলা 

উপকলারী তলা লতলি মদুলমিগদর কলাগছ 

তপৌঁগছ তদি এমি সদুগকৌরগি এবং 

এমি সব উপলাগয় রলা, তলারলা ধলারণলাই 

করগত পলাগর িলা।

আল্লাহ একমলারে উন্দুতিকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, লতলি একমলারে উন্দুতিকলারী। {লতলি ফয়সলািলাকলারী, সব্জ্}[সূরলা: সলাবলা, আয়লাত: ২৬।]

লতলি উন্দুতিকলারী।

লতলি আমলাগদর জি্ লিজ রহমত উন্দুতি কগর তদি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আল্লাহ মলািদুগষর জি্ 

অিদুগ্গহর মধ্ তথগক রলা খদুগি তদি, তলা তফরলাবলার তকউ তিই।}[সূরলা: ফলালতর, আয়লাত: ২।]

লতলি উন্দুতিকলারী।

আল্লাহ আমলাগদর সকগির জি্ তলাঁর বরকত উন্দুতি কগর লদি। আমলাগদর সবলাইগক তলাঁর দয়লা ও অিদুগ্হ 

দলাি করুি এবং তলাঁর ক্মলা ও দলাি বলালড়গয় লদি।

লতলিই আল্লাহ, লরলি তহদলাগয়ত ও ঈমলাি লদগয় বন্ হৃদয়সমূহ উন্দুতি কগর তদি।

লতলি উন্দুতিকলারী।

লতলি উদলারতভলাগব রহমগতর দরজলাসমূহ উন্দুতি কগরি এবং তিয়লামগতর অজস্র ধলারলা বইগয় তদি। জ্লাি ও 

প্রজ্লার আগিলাসমূহ মলািদুগষর জি্ উগন্লাচি কগরি এবং এর বিলারলা অন্তরসমূহ অিঙ্ৃত কগরি। হৃদয়সমূগহর 

সলামগি ঈমলাগির বিলার খদুগি লদগয় তলাগদরগক পগথর লদরলা তদি।

আল্লাহ উন্দুতিকলারী।

লরলি বলান্লাগদর তপগররলািী দূর কগরি। সকি লচন্তলা লবদূলরত কগরি। লবপদ ও সঙ্ট মদুতি কগর তদি।

আল্লাহ উন্দুতিকলারী।

হলারগরর ময়দলাগি লরলি বলান্লাগদর মলাগঝ ি্লায়ভলাগব ফয়সলািলা করগবি। লতলিই প্ররংলসত অলভভলাবক।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, উন্দুতিকলারী।

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



154

আল্লাহ উন্দুতিকলারী।

লরলি লিজ ররীয়গতর লবলধলবধলাি, 

আপি তলাকদীর এবং প্রলতদলাি এর 

লবধলািলাবিী বিলারলা বলান্লাগদর মলাগঝ 

ফয়সলািলা করগবি। লরলি লিজ দয়লায় 

সত্বলাদীগদর দৃলষ্ খদুগি তদি। 

তরি তলারলা তলাগক লচগি ভলািবলাগস 

ও তলাঁর লদগক অিদুততি মগি ধলালবত 

হয়। বলান্লাগদর জি্ আপি রহমত 

ও ধবলচরেময় লরলরগকর বিলারসমূহ 

অবলালরত কগরি।

আল্লাহ অভলাবমদুতি, অভলাবগমলাচিকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ অভলাবমদুতি, অভলাবগমলাচিকলারী।

লতলি অভলাবমদুতি।

লরলি স্বয়ংসম্পূণ্। রলার রগয়গছ পলরপূণ্ লিরঙ্দুর অমদুখলাগপলক্তলা, 

তলাঁর রলাবতীয় গুণ ও পূণ্লাঙ্তলায় তকলাি ধরগির �লাটলত আসগত 

পলাগর িলা। অমদুখলাগপক্ী হওয়লা তলাঁর জি্ অলিবলার্ লবষয়। কলারণ 

তলাঁর অমদুখলাগপলক্তলা তলাঁর সত্তলারই আবলর্ক দলালব। লতলি সৃলষ্কত্লা, 

রলতিধর, লরলরকদলাতলা, অিদুগ্হকলারী হওয়লা অলিবলার্। সদুতরলাং 

লতলি তকলাি লবষগয় কলারও কলাগছ মদুখলাগপক্ী িি। এক কথলায় লতলি 

অভলাবমদুতি; তলাঁর হলাগতই আসমলাি জমীগির ভলাণ্ডলার। দুলিয়লা ও 

আগখরলাগতর তকলাষলােলার।

লতলি অভলাবমদুতি।

লতলি লিজ বলান্লাগদর তথগক অমদুখলাগপক্ী, তলাগদর তথগক খলাদ্-

পলািীয় চলাি িলা। লতলি তলাদগরগক এজি্ সৃলষ্ কগরিলি তর, তলাগদর 

মলাধ্গম সমৃলদ্ধ �টলাগবি, রলতি সঞ্চলার করগবি বলা লিঃসঙ্তলা দূর 

করগবি। কলারণ, অভলাব, দূব্িতলা লকংবলা লি:সঙ্তলা- এসগবর তকলািলটই 

তলাঁর মলাগঝ তিই। বরং সৃলষ্জীব লিগজগদর খলাদ্ ও পলািীয় তথলা সকি 

লবষগয় তলারই মদুখলাগপক্ী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আমলার এবলাদত 

করলার জি্ই আলম মলািব ও লজি জলালত সৃলষ্ কগরলছ। আলম তলাগদর 

কলাগছ জীলবকলা চলাই িলা এবং এটলাও চলাই িলা তর, তলারলা আমলাগক আহলার্ 

তরলােলাগব।} [সূরলা: আর-রলালরয়লাত, আয়লাত: ৫৬-৫৭।]

লতলি অভলাবমদুতি-স্বয়ংসমৃদ্ধ।
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লতলি মলািদুগষর দলালরদ্র দূর কগর তলাগদরগক অভলাবমদুতি কগরি এবং তলাগদর প্রগয়লাজি পূরণ করগত লেগয় 

তলাঁর ভলাণ্ডলাগর কখগিলা তকলাি �লাটলত তদখলা তদয় িলা। তলাঁর বলান্লারলা লতলি ছলাড়লা অি্ কলাগরলা মদুখলাগপক্ী হগত 

হয় িলা। গরমি হলাদীগস কদুদসীগত এগসগছ: «রলদ ততলামলাগদর পূগব্র-পগরর, মলািদুষ ও লজিগদর সকগি একলট 

ভূলমগত দলালড়গয় আমলার কলাগছ সকগির আলজ্ তপর করগত থলাগক, এবং আলম এগক এগক সকগির চলাওয়লা 

পূরণ কলর, তগব সমদুগদ্রর মলাগঝ ডদুবলাগিলা সদুইগয়র মলাথলায় আসলা পলালি সমদুগদ্রর পলালিগক রতটদুকদু কমলাগত সক্ম 

হগব, আমলার সমৃলদ্ধগত ততটদুকদুই তকবি কমগব।»(-মদুসলিম )

লতলি অভলাবমদুতি।

লতলি তলাঁর কলতপয় বলান্লাগক তহদলায়লাত ও লবশুদ্ধ অন্তর দলাি করলার মলাধ্গম সমৃলদ্ধ দলাি কগরি। রলার ফগি 

তলারলা আল্লাহগক লচিগত পলাগর এবং তলাগক ভলাগিলাবলাগস। তলাঁর মহত্ত ও তেৌরবময়তলাগক উপিলব্ধ করগত সক্ম 

হয়। লতলি তলাগদর এমি সম্পদ বিলারলা সমৃদ্ধ কগর তদি রলা দুলিয়লার উৎকৃষ্তলা অগপক্লা ত্ষ্ঠতম ও পূণ্তম।

তহ মহলাি সত্তলা! দলাি রলার ভলাণ্ডলারগক কমলাগত পলাগর িলা। আপিলার হলািলাি লরলরক বিলারলা সমৃদ্ধ কগর 

আমলাগদরগক হলারলাম তথগক অমদুখলাগপক্ী কগর লদি। গকিিলা লিশ্চয়ই আপলি অমদুখলাগপক্ী, অভলাবগমলাচিকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ সমৃদ্ধরলািী ও সমৃলদ্ধ দলািকলারী।
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আল্লাহ ভরণ-গপলাষণ 

দলািকলারী ও খলাদ্দলাতলা।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে ভরণ-

তপলাষণ দলািকলারী ও খলাদ্দলাতলা। {লিশ্চয়ই 

আল্লাহ সব্ লবষগয় লহসলাব-লিকলার 

গ্হণকলারী}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৮৫]

ভরি-গপলাষণ দলািকলারী ও মহলাি খলাদ্দলাতলা। 

লরলি সৃষ্কদুিগক আহলার্ তপৌঁছলাি। তলাগদর জীবিধলারগণর উপকরণ সৃলষ্ কগরি। লপপলাসলা ও ক্দুধলা লিবলারণ 

এবং জীবিগক সদুখময় করলার রলাবতীয় তমৌলিক উপলাদলাি সৃলষ্ কগরি।

আল্লাহ একমলারে মহলাি খলাদ্দলাতলা।

লরলি জ্লাি লবজ্লাগির লবলচরে সম্ভলার লদগয় অন্তলারলাত্মলাসমূগহর খলাদ্ তরলােলাি। ফগি আত্মলাসমূহ প্রলাণরলতি 

পলায়, প্রফদুল্ হয়।

তহ মহলাি সত্তলা! লরলি সৃলষ্কদুগির প্রগয়লাজিীয় লবষয়লালদর ব্বথিলা কগরি এবং তলাগদর 

জীবি-মরগণর তত্তলাবধলাি কগরি। আমরলা আপিলার কলাগছ আপিলার আ্য়  এবং ক্মলা 

ও সদুথিতলা কলামিলা কলর। {লিশ্চয়ই আল্লাহ সব্ লবষগয় লহসলাব-লিকলার গ্হণকলারী} 

[সূরলা লিসলা, আয়লাত িং-৮৫।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে মহলাি খলাদ্দলাতলা।

মহলাি খলাদ্দলাতলা।

লরলি সকি অলতিত্বরীি বস্তুর জি্ তলার জীবগিলাপকরণ 

সব্রলাহ কগরগছি এবং তলাঁর সব সৃলষ্র কলাগছ লরলরক 

তপ্ররণ কগরি ও লিজ প্রজ্লা ও প্ররংসলা লদগয় তরভলাগব চলাি 

তলা বন্টি ও ব্য় কগরি।
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আল্লাহ লহসলাবগ্হণকলারী, লতলি সকগির জি্ রগথষ্।

লিশ্চয়ই আল্লাহ লহসলাবগ্হণকলারী, লতলি সকগির জি্ রগথষ্।

আল্লাহ সৃলষ্জীগবর লহসলাবগ্হণকলারী, লতলি সব্লবষগয় তলাগদর 

জি্ রগথষ্। {আল্লাহ লক তলাঁর বলান্লার পগক্ রগথষ্ িি?} 

[সূরলা: আর-জদুমলার, আয়লাত: ৩৬।]

'আল্লাহ আমলাগদর জি্ রগথষ্। লতলি উত্তম কম্লবধলায়ক।' 

আল্লাহর খিীি ইবরলাহীম আ. রখি আগুগি লিলক্তি হলচ্ছগিি 

তখি উতি বলাণীলট তলার মদুখ তথগক লিঃসৃত হয়। ফগি আগুি 

তলার জি্ রলালন্তদলায়ক িলাণ্ডলা হগয় রলায়। লিগম্নলাতি আয়লাগত 

কলারীমলার তপ্রক্লাপগট সলাহলাবলাগয় তকরলামও এউলতিলট কগরলছগিিঃ 

{ততলামলাগদর সলাগথ তমলাকলাগবিলা করলার জি্ তিলাগকরলা সমলাগবর 

কগরগছ বহু সলাজ-সরঞ্লাম।}[সূরলা: আগি ইমরলাি, আয়লাত: ১৭৩।]

একথলা শুগি তলারলা বগিলছগিি: {আমলাগদর জি্ আল্লাহই 

রগথষ্; কতই িলা চমৎকলার কলালময়লাবীদলািকলারী। অতঃপর 

লফগর এি মদুসিমলািরলা আল্লাহর অিদুগ্হ লিগয়, তগদর লকছদুই 

অলিষ্ হগিলা িলা। তলারপর তলারলা আল্লাহর ইচ্ছলার অিদুেত হি।} 

[সূরলা: আগি ইমরলাি, আয়লাত: ১৭৩-১৭৪।]

লতলি লহসলাব সংরক্ণকলারী।

আপি বলান্লাগদর সম্পগক্ সম্ক জ্লাত। 

ভরসলাকলারীগদর জি্ রগথষ্। লিজ প্রজ্লার 

আগিলাগক এবং বলান্লাগদর ক্দুদ্র ও বৃহৎ সব 

কম্ সম্পগক্ অবেলত তরগখ তস অিদুরলায়ী 

তলাগদর কি্লাণ ও অকি্লাণ বিলারলা প্রলতদলাি 

তদি।

আল্লাহ তলা'আিলা বলান্লার লিভদু্ি লহসলাব গ্হণকলারী। তলাগদর 

কম্সমূগহর লহসলাবগ্হণকলারী। অতএব তলাগদর আপি 

কগম্র প্রলতদলাি লদগবি। ভলাগিলা করগি ভলাগিলা প্রলতদলাি, 

মন্ করগি মন্। তলাগদর কগম্র প্রলতদলাি স্বরূপ রলা প্রলাপ্ 

তলাই লদগবি। {এবং লতলি দ্রুত লহসলাব গ্হণ করগবি।} 

[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ৬২।]

লতলি লহসলাব সংরক্ণকলারী।

সৃলষ্জেগতর প্রকলার্ অপ্রকলার্ সব্লবষয়  লিখদুঁতভলাগব তলাঁর 

আয়ত্বলাধীি।

তহ প্রলতপলািক! গহ সকগির জি্ রগথষ্ সত্তলা! আপলি 

আমলাগদর জি্ রগথষ্ হগয় রলাি। আমলাগদর সরি পথ 

তদখলাি। আমলাগদরগক অলধকহলাগর কি্লাণ দলাি করুি তহ 

দয়লাময়।    {অবর্ আল্লাহই লহসলাব তিয়লার ব্লাপলাগর রগথষ্} 

[ সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৬।]

লিশ্চয়ই আল্লাহ লহসলাব গ্হণকলারী, লতলি সকগির জি্ 

রগথষ্।

লতলি সকগির জি্ রগথষ্।

বলান্লার প্রগয়লাজিীয় ও অপলরহলার্ সকি 

লবষগয় লতলি রগথষ্। গর তলাঁর প্রলত ঈমলাি 

আগি, তলাঁর উপর ভরসলা কগর এবং বিীি ও 

দুলিয়লার প্রগয়লাজিীয় বস্তু তলাঁর কলাগছ চলায় 

লতলি অবর্ই তলার জি্ রগথষ্ হগয় রলাি। 
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আল্লাহ সদুস্পষ্কলারী-প্রকলারক।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ সদুস্পষ্কলারী প্রকলারক। {এবং তলারলা জলািগত পলারগব তর, অল্লাহই সত্, স্পষ্ 

ব্তিকলারী।}[সূরলা: আি-িূর, আয়লাত: ২৫।]

তহ মহলাি সদুস্পষ্কলারী-প্রকলারক! আমলাগদর সম্দুগখ সগত্র পথ সদুস্পষ্ কগর লদি এবং লমথ্লার সলাগথ 

সগত্গক গুলিগয় তফিলা তথগক আমলাগদরগক রক্লা করুি তহ প্রলতপলািক।

আল্লাহ সত্ ও বস্তুর অন্তলি্লহত রহস্ প্রকলারকলারী। ফগি রলাবতীয় সংরয় দূরীভূত হয়।

আল্লাহর একত্ব স্পষ্। লিঃসগন্গহ তলাঁর তকলাি ররীক তিই।

আল্লাহ সদুস্পষ্কলারী-প্রকলারক।

আল্লাহর পক্ তথগক  প্রলতলষ্ঠত তরৌলতিক ও ররয়ী প্রমলাণ এবং ইলন্দ্রয়গ্লাহ্ ও আলত্মক প্রমলাণ; সৃলষ্কদুগির 

প্রলত বদলাি্তলা তলাঁর সদুমহলাি অলতিত্ব ও লবরলাট কতৃ্ত্বগক সদুস্পষ্ভলাগব প্রমলালণত কগরগছ।

আল্লাহ সদুস্পষ্কলারী-প্রকলারক।

লরলি সদুস্পষ্ লকতলাবসহ রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক তপ্ররণ কগর তলাঁর বলান্লাগদর সলামগি 

সগত্র রলাজপথগক উন্দুতি কগর লদগয়গছি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {গতলামলাগদর কলাগছ একলট উজজ্জি 

তজ্লালত এগসগছ এবং একলট সমদুজ্জি গ্ন্থ।}[সূরলা: আি-মলালয়দলাহ, আয়লাত: ১৫।]

মহলাি আল্লাহ বলান্লাগদর তসৌভলাগে্র পথ স্পষ্ কগর বলাতগি লদগয়গছি। এ সফিতলাগক জদুগড় লদগয়গছি 

তলাঁর আিদুেত্ ও একত্ববলাদ স্বীকলার কগর তিয়লার পগথ।

লিশ্চয়  আল্লাহ স্পষ্ প্রকলারক।
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আল্লাহ সব্রলতিমলাি, পূণ্ ও স্বয়ংলরিয় রলতির অলধকলারী, 

রলতিরলািী।

লিশ্চয় লতলি  আল্লাহ সব্রলতিমলাি, পূণ্ ও স্বয়ংলরিয় রলতির অলধকলারী, রলতিরলািী। {লিশ্চয় আল্লাহ 

সবলকছদুর উপর পূণ্ ক্মতলাবলাি।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৮৪।]

{গরলাে্ আসগি, সব্লালধপলত সম্রলাগটর সলালন্নগধ্।}[সূরলা: আি-ক্বমলার, আয়লাত: ৫৫।]

{আপলি বিদুিঃ লতলিই রলতিমলাি।}[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ৬৫।]

লতলি পূণ্ ক্মতলাবলাি।

লতলি পূণ্ রলতির অলধকলারী। আপি রলতিগত 

লবদ্মলাি। সব লকছদু লতলি সৃলষ্ কগরগছি। 

তসই রলতিগতই লতলি এগুগিলা পলরচলািিলা 

কগরি, দুরতি কগরি, সদুদৃঢ় কগরি, জীবি 

দলাি কগরি, মৃতদু্ �টলাি। এবং প্রলতদলাগির 

জি্ বলান্লাগদর পদুিরুথিলাি �টলাগবি। ভলাগিলা 

তিলাকগক ভলাগিলা, মন্গক মন্ প্রলতদলাি 

লদগবি। লরলি এমি সত্তলা রলদ তকলাি লকছদু 

করগত চলাি তলাহগি 'কদুি(হগর রলাও)' বগিি, 

ফগি তলা হগয় রলায়। আপি রলতিবগিই লতলি 

অন্তরসমূগহ পলরত্ি �টলাি এবং তরলদগক 

চলাি তসলদগক লফরলাি, রলা ইচ্ছলা কগরি।

লতলি পূণ্ ও স্বয়ংলরিয় রলতির অলধকলারী।

সদুদৃঢ় রলতির অলধকলারী, আপি ইচ্ছলা ও উপকরগণর উপর পূণ্ 

ও স্বয়ংলরিয় রলতির মলালিক।

লতলি রলতিরলািী।

পূণ্রলতির অলধকলারী। লতলি জীবি দলাি কগরি, মৃতদু্ �টলাি, 

সকি বস্তু সৃলষ্ কগরগছি, তলাগদর পলরচলািিলা কগরি এবং সদুদৃঢ় 

কগরি।

লতলি রলতিরলািী।

লতলি পূিরুলথিত করগবি, আপি রলতিগত প্রলতদলাি লদগবি। 

আপি রলতিবগিই লতলি অন্তরসমূগহ ইচ্ছলামলালফক পলরবত্ি 

�টলাি।

লতলি রলতিরলািী।

লতলি পলরপূণ্ রলতির অলধকলারী। এই পূণ্তলায় অক্মতলা বলা 

অসম্পূণ্তলার তিরমলারে তিই।

লতলি রলতিরলািী।

লতলি তরভলাগব চলাি, রলা বিলারলা চলাি আপি সৃলষ্কদুিগক পলরচলািিলা কগরি। এলট তলাঁর রলতি ও আয়গত্বর 

পূণ্তলার প্রমলাণ।  

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ সব্রলতিমলাি, পূণ্ ও স্বয়ংলরিয় রলতির অলধকলারী, রলতিরলািী।

আল্লাহ একমলারে চূড়লান্ত মলালিকলািলার অলধকলারী।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে চূড়লান্ত মলালিকলািলার অলধকলারী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আলমই জীবিদলাি 

কলর, মৃতদু্দলাি কলর এবং আলমই চূড়লান্ত মলালিকলািলার অলধকলারী।}[সূরলা: আি-লহজ্ র, আয়লাত: ২৩।]

লতলি উত্তরলালধকলারী।

লরলি জমীগি ও জমীগির উপগরর সবলকছদুর স্বত্তলালধকলারী ও মলালিক। লতলি ছলাড়লা আর লকছদু অবলরষ্ থলাকগব 

িলা।
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লতলি উত্তরলালধকলারী।

লরলি সৃলষ্কদুি ধ্বংগসর পরও লিগজর পূণ্লাঙ্ রলাজত্ব লিগয় লবদ্মলাি থলাকগবি। সদুতরলাং 

সকি রলাজত্ব তলার রলাজগত্বর লদগকই প্রত্লাবত্ি করগব। লতলি অত্লাচলার  ও সীমলািঙ্ঘি 

তথগক সতক্ কগরি।

লতলি উত্তরলালধকলারী।

লতলি বলান্লাগক তলাঁর পগথ ব্য় করগত উৎসলালহত কগরি। গকিিলা সম্পদ হগিলা সলাময়ীক-

ধলারকরলা বস্তুর ি্য়, জীবিও অথিলায়ী। চূড়লান্ত মলালিকলািলার অলধকলারী আল্লাহর লদগকই 

সবলকছদুগক প্রত্লাবত্ি করগত হগব।

লতলি উত্তরলালধকলারী।

লতলি বলান্লাগদরগক তলাঁর অকৃতজ্তলার  ব্লাপলাগর সতক্ কগরি। মূিত তিয়লামগতর উৎস 

লতলিই। আর পলরণলতগত তলাঁর লদগকই লফরগত হগব।

লতলি উত্তরলালধকলারী।

জমীি ও জমীগির উপগরর সবলকছদুর লতলি উত্তরলালধকলারী হগবি। লবদ্মলাি সবলকছদুই 

রথলাসমগয় ধ্বংসপ্রলাতি হগব। সদুতরলাং লতলিই চূড়লান্ত ও প্রকৃত মলালিকলািলার অলধকলারী। 

{অবগরগষ আলমই মলালিক রগয়লছ।}[সূরলা: আি ক্বসলাস, আয়লাত: ৫৮।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে চূড়লান্ত মলালিকলািলার অলধকলারী

আল্লাহ একমলারে সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা

তহ সব্গ্লাতলা! আমলাগদর প্রলাথ্িলা শুিদুি এবং ডলাগক সলাড়লা লদি। আপলিই আমলাগদর 

রলাবতীয় কম্, ত্রুলট লবচদু্লত ও প্রগয়লাজি সম্পগক্ সম্ক দৃলষ্ রলাগখি।

আল্লাহ সব্গ্লাতলা।

ক্দুদ্র লবকট সব ধরগির রব্ লতলি শুিগত পলাি। গকলাি রব্ শুিগত অপর রব্ তলাঁর জি্ 

অন্তরলায় হয় িলা। এক প্রলাথ্িলাকলারীর ডলাগক সলাড়লা লদগত লেগয় আগরক প্রলাথ্িলাকলারীগক লতলি 

ভদুগি রলাি িলা।

লতলি সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।

আপিলার কথলা লতলি তরলাগিি। তলাই লিগজগক সংরত 

রলাখদুি। আপিলার দুআ লতলি ্বণ কগরি। সদুতরলাং 

আপিলার প্রলতপলািগকর কলাগছ অিদুিয় লবিয় করুি। 

লতলি আপিলার সব কম্কলাণ্ড অবগিলাকি কগরি। 

তলাঁর কলাগছ তকলাি লবষয় তেলাপি থলাগক িলা। সদুতরলাং 

আপলি অিদুগ্হরীি তহলাি, আল্লাহ অিদুগ্হরীিগদর 

ভলাগিলাবলাগসি।

লতলি সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।

তছলাট তথগক তছলাট, বড় তথগক বড় এবং রলাগত বলা 

লদগি িদুকলালয়ত সব লজলিসই লতলি তদখগত পলাি।

লতলি সব্গ্লাতলা।

ভলাষলার লবলভন্নতলা ও চলালহদলার লবলচরেতলা সগত্তও 

লতলি সব কথলা তরলাগিি।

লতলি সব্দ্রষ্লা।
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লিকষ কলাগিলা রলাগত লিঃরগব্ পলাথগরর উপর হলাঁটগত থলাকলা কলাগিলা লপঁপড়লার পলাগয়র ক্ীণতম আওয়লাজ 

লতলি শুিগত পলাি। সতিম আসমলাগির উপর রলা লকছদু আগছ তলা তরমি তদখগত পলাি, গতমলি সতিম আসমলাগির 

লিগচ রলা লকছদু আগছ তলাও লতলি তদখগত পলাি।

লতলি সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।

তকলাি তেলাপি বস্তু  তলাঁর কলাগছ তেলাপি িয়। গকউই তলাঁর দৃলষ্ তথগক আড়লাি হয় িলা।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ একমলারে সব্গ্লাতলা, সব্দ্রষ্লা।

আল্লাহ তলায়লািলা পদুরস্লার দলাতলা এবং গুণগ্লাহী।

লিশ্চয়ই আল্লাহ তলায়লািলা পদুরস্লার দলাতলা  এবং গুণগ্লাহী।

লিশ্চয়ই আল্লাহ তলায়লািলা গুণগ্লাহী। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {তগব আল্লাহ তলা’আিলা অবর্ই তলা অবেত 

হগবি এবং তলার তস আমগির সলিক মদুি্ তদগবি।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৫৮।]

{লিশ্চয় আমলাগদর পলািিকত্লা ক্মলারীি, গুণগ্লাহী।}[সূরলা: ফলালতর, আয়লাত: ৩৪।]

মহলাি আল্লাহ সলামলাি্ কলাগজরও পদুরস্লার তদি। ভদুি তবলর হগিও ক্মলা কগরি। একলিষ্ঠভলাগব 

আমিকলারীগদর সওয়লাব লতলি বলালড়গয় তদি।

আল্লাহ গুণগ্লাহী।
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কৃতজ্তলা প্রকলারকলারীগদর দলাি কগরি। প্রলাথ্িলাকলারীগদরগক অিদুগ্হ কগরি। গর স্মরণ কগর লতলি তলাগক 

স্মরণ কগরি। সদুতরলাং কৃতজ্গদর পদুরস্লার মর্লাদলা বৃলদ্ধ, অকৃতজ্গদর জি্ িলাঞ্চিলা অবধলালরত। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি: {রলদ কৃতজ্তলা স্বীকলার কর, তগব ততলামলাগদরগক আরও তদব এবং রলদ অকৃতজ্ হও তগব 

লিশ্চয়ই আমলার রলালতি হগব কগিলার।}[সূরলা: ইবরলালহম, আয়লাত: ৭।]

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ পদুরস্লারদলাতলা, গুণগ্লাহী।

আল্লাহ প্ররংলসত।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ প্ররংলসত।

আল্লাহ তলাঁর সত্তলা, কম্, কথলা ও সৃলষ্কদুগির তপ্রলক্গত প্ররংসলাহ্্। লতলি তলাঁর সত্তলা, কম্, বতিব্ ও 

সৃলষ্গত এমি বড়ত্ব বলা তেৌরবময়তলার অলধকলারী, রলার তপ্রলক্গত লতলি প্ররংসলা পলাওয়লার তরলাে্। সদুতরলাং এই 

মহলাজেগত লতলি ছলাড়লা আর তকউ প্ররংসলার উপরদুতি তিই। তলাই প্ররংসলা ও পলরপূণ্ স্তুলত একমলারে তলারই 

জি্ লিধ্লালরত।

আল্লাহ প্ররংলসত।

লতলি আপি সত্তলা, িলামসমূহ, গুণলাবিী ও কম্রগজ্ প্ররংসলার উপরদুতি। তলাঁর রগয়গছ সদুন্রতম িলামসমূহ, 

পূণ্তম গুণলাবিী, পূণ্তর ও ত্ষ্ঠতম কম্। গকিিলা তলাঁর কম্ দয়লা ও ি্লাগয়র মলাগঝ আবত্িরীি। সদুতরলাং 

তহ প্ররংলসত! আপলি আমলাগদর প্রলত আপিলার লকতলাব অবতীণ্ কগরগছি, আপিলার বড়ত্ব লচলিগয়গছি এবং 

আমলাগদর মলাগঝ আপিলার রলাসূি মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক তপ্ররণ কগরগছি। এজি্ সমতি 

প্ররংসলা একমলারে আপিলার জি্ লিগবলদত।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ, প্ররংলসত।
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আল্লাহ তেৌরবময়, সব্লালধক 

বড়গত্বর অলধকলারী, সগব্লাচ্চ 

সম্লালিত।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ তেৌরবময়, সব্লালধক 

বড়গত্বর অলধকলারী, সগব্লাচ্চ সম্লালিত।

লিশ্চয়ই লতলি তেৌরব, বড়ত্ব, গ্ষ্ঠত্ব ও মহগত্বর 

ধবলরগষ্্ মলণ্ডত। লরলি বৃহত্তর, মলহমলালবিত, মহত্তম 

ও উচ্চতর। আল্লাহর খলাঁলট বলান্লাগদর অন্তগর রগয়গছ 

তলাঁর মহত্ত ও বড়ত্ব। তলাগদর অন্তরসমূগহ তলাঁর বড়ত্ব 

ও মহগত্ত পলরপূণ্। তলারলা তলাঁর সলামগি লবিীত হয়, 

তলাঁর বড়গত্বর সলামগি অবিত হয়।

তহ মহলাি সত্তলা আমরলা আপিলার পলবরেতলা ও 

মলহমলা ত�লাষণলা করলছ। আপলি কতই িলা মহলাি। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {অতএব, আপলি 

আপিলার মহলাি পলািিকত্লার িলাগম পলবরেতলা ত�লাষণলা 

করুি।}[সূরলা: আি ওয়লালকয়লাহ, আয়লাত: ৯৬।]

তহ সব্লালধক বড়গত্বর অলধকলারী, সগব্লাচ্চ 

মর্লাদলাবলাি এবং সগব্লাচ্চ মহত্ব ও মহলািদুভবতলার 

অলধকলারী সত্তলা। আমরলা আপিলার রথলারথ প্ররংসলা করলা ও আপিলার মহগত্বর রথলাথ্ গুণকীত্ি করগত অক্ম।

তলাঁর পলবরে সদুউচ্চ সত্তলায় লতলি মলহয়লাি। তলাঁর িলাম ও গুণসমূগহ লতলি েলরয়লাি। {লকছদুই তলাঁর মত িয়।}

[সূরলা: আর শুরলা, আয়লাত: ১১।]
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লতলি মহত্ব ও ত্ষ্ঠগত্বর অলধকলারী। গর তলাঁর গুণ লিগয় তলাঁর সলাগথ প্রলতগরলালেতলায় লিতি হয় লতলি তলাগক 

চূণ্-লবচূণ্ কগর তদি। গরমি আল্লাহ তলায়লািলা হলাদীগস কদুদসীগত বগিিঃ «অহংকলার ও বড়ত্ব আমলার চলাদর। 

ত্ষ্ঠত্ব ও মহত্ত আমলার পলরগধয়। গর এ দুলটর তর তকলাি একলটর সলাগথ টলািলাটলালি কগর আলম তলাগক আগুগি 

লিগক্প কলর।»(-আহমলাদ।)

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ তেৌরবময়, সব্লালধক বড়গত্বর অলধকলারী, সগব্লাচ্চ সম্লালিত।

আল্লাহ মহলাি, উচ্চতর; মহলামলহম।

লিশ্চয় লতলি আল্লাহ মহলাি, উচ্চতর; মহলামলহম।

মহলাি, উচ্চতর; মহলামলহম।

লতলি সব্লদক লদগয় সদুউচ্চ মর্লাদলার অলধকলারী। তলাঁর সত্তলা সদুউচ্চ, তলাঁর মর্লাদলা সদুউচ্চ, তলাঁর 

গুণলাবিী সদুমহলাি, তলাঁর প্রতলাপ সবলকছদুর ঊগধ্। {লতলিই সগব্লাচ্চ এবং সব্লাগপক্লা মহলাি।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৫৫।]

মহলাি আরগর লতলি সমলাসীি। গ্ষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, মহত্ব, গসৌন্র্ ও পরমপূণ্তলা ইত্লালদ সকি গুগণ লতলি 

গুণলালবিত। এসব গুণলাবিীর উৎকষ্তলার তরষ সীমলািলা হগিি স্বয়ং আল্লাহ।

লতলি সদুমহলাি, উচ্চতর।

লতলি সকি অসঙ্ত লবগরষণ তথগক ঊগধ্ব্ এবং সকি অসম্পূণ্তলা ও ত্রুলট তথগক মদুতি। তলাঁর সত্তলা, 

গুণলাবিী ও ক্মতলা সমদুন্নত।

লিশ্চয়ই আল্লাহ মহলাি, উচ্চতর; মহলামলহম। 
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আল্লাহ সংগকলাচিকলারী, সম্প্রসলারণকলারী।

লিশ্চয় আল্লাহ সংগকলাচিকলারী, সম্প্রসলারণকলারী।

আল্লাহ সংগকলাচিকলারী।

লতলি কলাগরলা কলাগরলা লরলরক সংকীণ্ কগর তলাগদর পরীক্লা কগরি। কতক তিলাকগক লরলরক তথগক বলঞ্চত 

কগর পরলাভূত কগরি। কতক তিলাকগক লরলরগকর লিশ্চয়তলা লদগয় তলাগদরগক মর্লাদলায় ভূলষত কগরি।

আল্লাহ সম্প্রসলারণকলারী।

লতলি লরলরক সম্প্রসলালরত কগরি। আলত্মক জ্লাি বৃলদ্ধ কগরি। তগব এই সংগকলাচি ও সম্প্রসলারণ তলাঁর 

তহকমত, রহমত, দয়লা, অিদুগ্গহর চলালহদলা লবগরষ।

লিশ্চয় আল্লাহ সংগকলাচিকলারী, সম্প্রসলারণকলারী।

 আল্লাহ তলা'আিলা একলাধলাগর দলাতলা ও প্রলতগরলাধকলারী।

 লিশ্চয় আল্লাহ দলাতলা, প্রলতগরলাধকলারী।

আল্লাহ দলাতলা ও প্রলতগরলাধকলারী।

লতলি লদগত চলাইগি বলাধলাদলািকলারী তকউ তিই। লতলি িলা লদগত চলাইগি তদয়লার তকউ তিই। সমতি কি্লাণ ও 

উপকলার তলাঁর কলাগছই চলাওয়লা হয়। লতলিই সব প্রত্লারলার তকন্দ্র। লতলি লিজ প্রজ্লা অিদুরলায়ী রলাগক ইচ্ছলা দলাি 

কগরি এবং রলাগক ইচ্ছলা বলঞ্চত কগরি।

তহ সম্প্রসলারণকলারী! আপিলার রহমত আমলাগদর জি্ সম্প্রসলালরত করুি। আপলি আমলাগদরগক আপিলার 

তিয়লামত দলাি করুি। অকি্লাণ তথগক আমলাগদর দূগর রলাখদুি। অকি্লাণ ও ক্লত প্রলতহত করুি।

লিশ্চয় আল্লাহ দলাতলা, প্রলতগরলাধকলারী।

সমতি প্ররংসলা আল্লাহর জি্ তরমি লতলি লিগজর গুিকীত্ি কগরগছি। সৃলষ্র জি্ সলাব্তি হওয়লা গুণ তথগক লতলি 

অগিক ঊগধ্ব্।

-ইমলাম রলাগফয়ী।
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