আাহর স
ু র স
ু র নাম,সেলার অথ ও সংি বাখা
আসমাউল সনা অথ হে আাহর স
ু র নামসমহু ।
আা বেলন ﺎ ﺑِﻬﻮهﻋ ﻓَﺎدَﻨﺴ اﻟْﺤﺎءﻤﺳ اﻪﻟ وআাহর অেনক স
ু র স
ু র নাম আেছ, সই নােমর
মাধেম তামরা তাঁেক ডাক। (সূরা আল-আরাফ,আয়াতঃ ১৮০)
হািদস শরীেফ এেসেছ-

ﺔً اﺎﯨﺎ ﻣﻤ اﺳﻦﻴﻌﺴﺗﺔً وﻌﺴ ﺗﻪنﱠ ﻟ اﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗَﺎل اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟلﻮﺳنﱠ رةَ اﺮﻳﺮ ﻫِﺑ اﻦﻋ
َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﺧَﻞﺎ دﺎﻫﺼﺣ اﻦﺪًا ﻣاﺣو
আবূ রাইরা (রািয়াা আন) হেত বিণত। আাহর রাসূল (সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম) বেলেছন,
আাহর িনরানববই অথাৎ এক কম একশ’িট নাম রেয়েছ, য বি তা মেন রাখেব স জাােত েবশ
করেব।
(সহীহ বখু ারী,হািদস নং-২৭৩৬,তাওহীদ পাবিলেকশন)

আাহ তায়ালার এমন িনরানইিট (এক কম একশ) নাম রেয়েছ, য উহা গণনা করেব স জাােত েবশ
করেব। হাদীেছ য কথা বলা হেয়েছ- “য বি উহা গণনা করেব স জাােত েবশ করেব।” এর অথ
হেঃ
১। শ ও সংখা সমূহ গণনা করা।
২। উহার অথ ও তাৎপয অনধু াবন করা, তার িত ঈমান রাখা ও স অনযু ায়ী আমল করা। যমন, ﻴﻢاﻟْﺤ
মহা িব। বাা যখন িনেজর যাবতীয় িবষয় তাঁর কােছ সমপণ করেব তখনই এ নােমর উপর আমল হেব।
কননা সকল িবষয় তাঁরই হকমত ও পািেতই হেয় থােক। বাা যখন বলেব  اﻟْﻘُﺪﱡوسবা মহা পিব,
তখন অের অনভ
ু ব করেব য, িতিন যাবতীয় দাষ-িট থেক পূত পিব।
৩। নামসমূহ উেখ কের আ করা। এ আ ’কারঃ (ক) শংসা ও ইবাদেতর আ, (খ) েয়াজন
পূরেণর জন াথনা।

কুরআন ও সু া অনসু ান কের আাহর য সম নাম জানা যায় তা িনপঃ
আাহর নাম সমূহ ও নােমর বাখাঃ

ﻪ( اﻟআাহ) আা। িতিন সিক
ৃ ু েলর ইবাদত ও দাসের অিধকারী। িতিনই মাবূদ-উপাস, তাঁর কােছ
িবনীত হেত হয়, কূ -িসজদাসহ যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা তাঁেকই িনেবদন করেত হয়।

ﻦﻤﺣ( اﻟﺮআর রাহমান) পরম দয়াল,ু সির
ৃ সকেলর িত বাপক ও শ দয়ার অথেবাধক নাম। এ
নামিট আাহর জেন সিবেশষ, িতিন বতীত কাউেক রহমান বলা জােয়য নয়।

ﻴﻢﺣ( اﻟﺮআর রাহীম) পরম কণাময়, িতিন মিু মনেদরেক িনয়া ও আেখরােত মাকারী কণাকারী, তাঁর
ইবাদেতর িত মিু মনেদর হদায়াত কেরেছন। জাাত িদেয় আেখরােত তােদরেক সািনত করেবন।

ﻔُﻮ( اﻟﻌআল আফউু ) মাকারী, িতিন বাার নাহ িমিটেয় দন তােক মা কের দন, অপরাধ কের
শািেযাগ হওয়া সেও িতিন শাি দন না।

ر( اﻟﻐَﻔُﻮআল গাফ
ূ ) মহামাশীল, িতিন বাার অনায় গাপন রােখন, তােক লািত কেরন না এবং
শািও দন না।

( اﻟْﻐَﻔﱠﺎرআল গাফফার) অতিধক মাকারী, নাহগার বাা মা াথনা করেল িতিন তােক মা কের
দন।

وفء( اﻟﺮআর রাউফ) অিতব দয়াল,ু রহমত বা দয়ার সাধারণ অেথর তুলনায় এ শিট অিধক ও বাপক
অথেবাধক তাঁর এই দয়া িনয়ােত সির
ৃ সকেলর জেন এবং আেখরােত কিতপয় মানেু ষর জেন। আর তারা
হে আাহর বু মিু মনগণ।

ﻴﻢﻠ( اﻟﺤআল হালীম) মহাসিহু, িতিন বাােদরেক তাৎিণক শাি দন না; অথচ িতিন শাি িদেত
সম। বরং তারা মাফ চাইেল িতিন তােদরেক মাফ কের দন।

اب( اﻟﺘﱠﻮআত তাওয়াব) তওবা কবূলকারী, িতিন বাােদর মেধ যােক চান তওবা করার তাওফীক দন
এবং তােদর তওবা কবূল কেরন।

ﺮّﻴﺘ( اﻟﺴআস িসীর) দাষ-িট গাপনকারী, িতিন বাার অনায় গাপন রােখন, সিক
ৃ ু েলর সামেন
তােদরেক লািত কেরন না। িতিন ভালবােসন বাা িনেজর এবং অেনর দাষ-িট গাপন রাখক
ু , তাহেল
িতিনও তােদর অপরাধ গাপন রাখেবন।

( اﻟﻐَﻨআল গানী) ঐযশালী, িতিন সিক
ৃ ু েলর কােরা মখু ােপী নন। কননা িতিন িনেজ পিরপূণ, তাঁর
ণাবলী পিরপূণ। সির
ৃ সকেলই ফকীর, অনু হ ও সাহােযর জেন তাঁর উপর িনভরশীল।

ﺮِﻳﻢ( اﻟআল কারীম) মহা অনু হশীল, সবািধক কলাণকারী, সমু হান দানকারী। যােক যা চান যভােব
ইা দান কেরন। চাইেলও দান কেরন, না চাইেলও দান কেরন। নাহ মাফ কেরন, দাষ-িট গাপন
রােখন।

مﺮﻛ( اﻻআল আকরাম) সবািধক সািনত, সেবা সােনর অিধকারী, তােত তাঁর কান দা
ৃ নই।
যাবতীয় কলাণ তাঁর িনকট থেকই আেস। িনজ অনু েহ মিু মনেদর পরু ৃত করেবন। অবাধেদর সেু যাগ
দন, নায়িনার সােথ তােদর িহসাব িনেবন।

ﺎبﻫ( اﻟْﻮআল ওয়াহহাব) মহান দাতা, িবিনময় বতীত িবনা উেেশই অতিধক দান কেরন। না চাইেতও
অনু হ কেরন।

ادﻮ( اﻟْﺠআল জাওয়াদ) উদার দানশীল, সিক
ৃ ু লেক উদারভােব অিধক দান ও অনু হ কেরন। তাঁর
উদারতা ও অনু হ িবেশষভােব মিু মনেদর িত বশী হেয় থােক।

ودد( اﻟْﻮআল ওয়াদূদ) মহম বু, িতিন তাঁর মিু মন বুেদর ভালবােসন, মাগিফরাত ও নয়ামত িদেয়
িতিন তােদর িত ভালবাসা কাশ কেরন। িতিন তােদর িত স হন এবং তােদর আমল কবূল কেরন।
তােদরেক পিথবীবাসীর
কােছও ভালবাসার পা কেরন।
ৃ

ﻄﻌ( اﻟْﻤআল ম’ু তী) দানকারী, তাঁর অফরু  ভাার থেক সিক
ৃ ু েলর যােক চান যা চান দান কেরন।
তাঁর দােনর াংশ তাঁর (মিু মন) বুেদর জেন হেয় থােক। িতিনই সকল ব সি
ৃ কেরেছন ও তােত
আকৃিত দান কেরেছন।

ﻊاﺳ( اﻟﻮআল ওয়ািস’উ) মহা শ, তাঁর ণাবলী স
ু শ। কউ যথাযথভােব তাঁর ণগান গাইেত
পারেব না। তাঁর মহ ও রাজ সিু বশাল শ। তাঁর মাগিফরাত ও কণা স
ু শ। দয়া ও অনু হ
স
ু শ।

ﻦﺴﺤ( اﻟْﻤআল মহু িসন) মহা অনু হকারী, িতিন ীয় সা, ণাবলী ও কেম অিত উম। িতিন
স
ৃ কেরেছন এবং সিক
ৃ ু েলর িত অনু হ কেরেছন।
ু রভােব সকল ব সি

( اﻟﺮازقআর রািযক) িরিযকদাতা, িতিন সিক
ৃ ু েলর সকলেক িরিযক িদেয় থােকন। িতিন জগত সির
ৃ পূেব
তােদর িরিযক িনধারণ কেরেছন। আর পিরপূণেপ সই িরিযক তােদর দান করার দািয় হণ কেরেছন।

زﱠاق( اﻟﺮআর রাযযাক) সবািধক িরিযকদাতা, িতিন সিক
ৃ ু লেক অিধকহাের িরিযক িদেয় থােকন। তাঁর
কােছ াথনা না করেতই িতিন িরিযেকর ববা কেরন। এমনিক অবাধেদরেকও িতিন িরিযক িদেয় থােকন।

ﻒﻴ( اﻟﻠَﻄআল লাীফ) স
ু দশী, সকল িবষেয়র স
ু ািতস
ু ান আেছ তাঁর কােছ। কান িকছইু গাপন
থােকনা তাঁর িনকট। িতিন বাােদর িনকট এত গাপনীয়ভােব কলাণ ও উপকার পৗঁিছেয় থােকন য তারা
ধারণাই করেত পাের না।

ﺮ( اﻟﺨَﺒﻴআল খাবীর) মহাসংবাদ রক, িতিন যমন সকল বর কাশ িবষেয়র ান রােখন,
অন
ু পভােব তাঁর ান সবিকছরু গাপন ও অকাশ সংবাদেকও বন কের আেছ।

( اﻟْﻔَﺘﱠﺎحআল ফাাহ) উোচনকারী, িতিন তাঁর রাজের ভাার এবং কণা ও িরিযক থেক যা ইা
বাােদর জেন খেু ল দন। তাঁর ান ও িহকমত অনযু ায়ীই িতিন তা উ
ু কের থােকন।

ﻴﻢﻠ( اﻟﻌআল আ’লীম) মহাানী, তাঁর ান বন কের আেছ যােহর-বােতন, কাশ-অকাশ, অতীত,
বতমান ও ভিবষেতর যাবতীয় িবষয়েক। কান িকছইু তাঁর কােছ গাপন বা লক
ু ািয়ত নয়।

ﺮ( اﻟﺒআল বার) মহাকলাণদাতা, িতিন সিক
ৃ ু লেক শ কলাণদানকারী। িতিন দান কেরন িক তাঁর
দানেক কউ গণনা করেত পাের না। িতিন িনজ অীকাের সতবাদী। িতিন বাােক মা কেরন, তােক
সাহায কেরন ও রা কেরন। িতিন বাার অদানও হণ কেরন এবং তার ছওয়াবেক বি
ৃ করেত
থােকন।

ﻢﻴ( اﻟﺤআল হাকীম) মহািব, িতিন িনজ ােন সকল বেক উপয
ু ভােব াপন কেরন। তাঁর
পিরচালনা ও ববাপনায় কান িট হয় না ভুলও হয় না।

ﻢ( اﻟْﺤআল হাকাম) মহািবচারক, িতিন নায়িনার সােথ সিক
ৃ ু েলর িবচার করেবন। কােরা িত
অতাচার করেবন না। িতিনই সািনত িকতাব (সংিবধান) নািযল কেরেছন, যােত কের উ সংিবধান
অনযু ায়ী মানেু ষর মােঝ িবচার কায সাদন করা যায়।

ﺮ( اﻟﺸﱠﺎﻛআশ শািকর) কৃততাকারী, য বাা তাঁর আনগু ত কের ও তাঁর ণগান গায় িতিন তার শংসা
কেরন। আমল যত কম হাক না কন িতিন তােত িতদান দন। যারা তাঁর নয়ামেতর কিরয়া কের
িবিনমেয় তােদর নয়ামতেক িনয়ােত আেরা বি
ৃ কের দন এবং পরকােল িতদান বি
ৃ করেবন।

ﻮر( اﻟﺸﱠআশ শাকুর) কৃততািয়, বাার সামান আমল তাঁর কােছ পিবময়। িতিন তােত বণ
ছওয়াব দান কেরন। বাার িত আাহর কৃততা করার অথ হে তার কেমর িতদান দয়া এবং
আনগু ত হণ করা।

ﻞﻴﻤ( اﻟﺠআল জামীল) অিতব স
ৃ
ু র, িতিন িনজ সা, নাম ও ণাবলীেত এবং কেম অিতব স
ু র। সির
য কান সৗয তাঁর প থেকই দ।

ُﺠِﻴﺪ( اﻟْﻤআল মাজীদ) মহােগৗরবািত সাকােশ ও পিথবীেত
গব ও অহংকার, সান ও মযাদা এবং
ৃ
উতা ও  একমা তাঁরই।

ﻟ( اﻟْﻮআল ওয়ালী) মহা অিভভাবক, িতিন সি
ৃ জগেতর িতিট িবষেয়র পিরচালনাকারী, রাজে
কতৃ কারী। িতিনই তাঁর মিু মন বুেদর সাহাযকারী, মদদকারী ও রাকারী।

ُﻴﺪﻤ( اﻟْﺤআল হামীদ) মহাশংিসত, িতিন িনজ নাম, ণাবলী ও কেম সেবা শংিসত। সখু -ঃখ,
আন-বদনা ও সলতা-অভােব তাঁরই শংসা। িতিনই সকল শংসা ও িতর হকদার। কননা িতিন
সকল পিরপূণ ণাবলীর অিধকারী।

َﻟﻮ( اﻟﻤআল মাওলা) অিভভাবক, িতিন পালনকতা, বাদশা, নতা। িতিন তাঁর মিু মন বুেদর সাহায ও
সহেযািগতাকারী।

ﺮﻴ( اﻟﻨﱠﺼআন নাসীর) সাহাযকারী, িতিন যােক ইা িনজ সাহায ারা শিশালী কেরন। িতিন যােক
মদদ কেরন তােক কউ পরািজত করেত পাের না। িতিন যােক লািত কেরন তােক কউ সাহায করেত
পাের না।

ﻴﻊﻤ اﻟﺴমহাবণকারী, তাঁর বণ েতক গাপনীয় সলা-পরামশেক বন কের, েতক কাশ িবষয়েক
বন কের; বরং সকল আওয়াজেক বন কের তা যতই উঁচু হাক অথবা নীচু বা ীণ হাক।

ﻴﺮﺼ( اﻟﺒআল বাসীর) মহাা, তাঁর দি
শ
ৃ জগেতর সকল িকছেক
ৃ
ৃ সকল
ু বন কের আেছ। দশ-অদ
িকছইু িতিন দখেত পান। যতই গাপন বা কাশ হাক না কন অথবা ু ও বহৎ
ৃ হাক না কন তাঁর
অেগাচের িকছইু থােক না।

ُ( اﻟﺸﱠﻬِﻴﺪআশ শাহীদ) মহাাী, িতিন সিক
ৃ ু েলর পযেবক। িতিন িনেজর একবাদ ও নায়-ইনসাফ
িতার া িদেয়েছন। মিু মনগণ তাঁর একবাদ ঘাষণা করেল িতিন তােদর াী হন। িতিন তাঁর
রাসূলগণ এবং ফেরশতােদর জেনও াী|

ﻴﺐﻗ( اﻟﺮআর রাীব) মহাপযেবক, িতিন সিক
ৃ ু েলর সবিকছইু জােনন। িতিন তােদর কম সমূহ গণনা

কের রােখন। কােরা চােখর পলক বা অেরর গাপন বাসনা তাঁর ান বিহভূত নয়।

ﻖﻴﻓ( اﻟﺮআর রাফী) মহান বু, দয়াল,ু িতিন িনেজর কেম খবু বশী নতা অবলন কেরন। িতিন সি
ৃ
ও িনেদেশর িবষয় মােয়ও ধীরীরভােব স কেরন। িতিন বাােদর সােথ কামল ও দয়ালু আচরণ
কেরন। সােধর বাইের তােদর উপর কান িকছ ু চািপেয় দন না। িতিন ন-ভ বাােক ভালবােসন।

ﺐ( اﻟﻘَﺮِﻳআল রীব) সবািধক িনকটবতী, িতিন ান ও মতার মাধেম সকল সির
ৃ িনকটবতী। সাহায
ও দয়ার মাধেম মিু মন বােদর িনকটবতী। সই সােথ িতিন সাকােশর উপর সমু হান আরেশ সমু ত।
িতিন সায় মাখলেু কর সােথ িমেশ থােকন না।

ﺠِﻴﺐ( اﻟﻤআল মজ
ু ীব) কবূলকারী, আহবােন সাডা় দানকারী, িতিন আহবানকারীর আহবােন এবং
াথনকারীর াথনায় সাডা় িদেয় থােকন। তাঁর ান ও িহকমত অনযু ায়ীই িতিন সাডা় িদেয় থােকন।

ﺖﻴﻘ( اﻟْﻤআল ম
ৃ কেরেছন এবং তা
ু ীত) ভরণ-পাষণ দানকারী, খাদদাতা, িতিন িরিযক ও খাদ সি
মাখলেু কর কােছ পৗঁেছ দয়ার দািয়ও িনেয়েছন। িতিন বাার িরিযক ও আমল লাকসান ও িট ছাডা় ই
সংরণ কেরন।

ﻴﺐﺴ( اﻟْﺤআল হাসীব) মহান িহসাব রক, যেথ, বাার ীন-িনয়ার যাবতীয় পূণ িবষেয়র
জেন িতিনই যেথ। তাঁর যেথতার াংশ মিু মনেদর জেন িনধািরত। মানষু িনয়ায় য আমল সাদন
কেরেছ িতিন তার িহসাব িনেবন।

ﻦﻣﻮ( اﻟﻤআল ম’ু িমন) িনরাপাদানকারী, িবাসী, নবী-রাসূল এবং তাঁেদর অনসু ারীেদর সততার সাী
িদেয় িতিন তােদর সতায়ন কেরেছন। তাঁেদর সততােক বাবায়ন করার জেন য দলীল-মাণ িদেয়েছন

তার সতায়ন কেরেছন। িনয়া-আেখরােতর সকল িনরাপা তাঁরই দান। মিু মনেদর িনরাপা িদেয়েছন য,
িতিন তােদর িত যল
ু মু করেবন না, তােদরেক শাি িদেবন না এবং িকয়ামেতর িবভীিষকাময় অবায়
তােদরেক িবপেদ ফলেবন না।

ُﻨﱠﺎن( اﻟْﻤআল মাান) অনু হকারী, দানকারী, িতিন অেঢল দান কেরন, বড় বড় নয়ামত দান কেরন।
সির
ৃ উপর পিরপূণেপ অনু হ কেরন।

ﺐِ( اﻟﻄﱠﻴআত ইেয়ব) মহা পিব, িতিন অিত পিব, যাবতীয় দাষ-িট থেক ম
ু । যাবতীয় সৗয,
 ও পিরপূণতা তাঁরই। িতিন সিক
ৃ ু লেক অফরু  কলাণ দান কেরন। আমল ও দান-সাদকা
একিনভােব তাঁর উেেশ না হেল এবং হালাল ও পিব উপাজন থেক না হেল িতিন তা কবূল করেবন না।

( اﻟﺸﱠﺎﻓআশ শাফী) আেরাগ দানকারী, িতিন অর ও অ-তের যাবতীয় বািধর আেরাগ দানকারী।
আা যা িদেয়েছন তা বতীত বাার হােত কান িনরাময়ক উপকরণ নই। আেরাগ বা রাগমিু র মতা
একমা তাঁর হােতই আেছ।

ُﻴﻆﻔ( اﻟْﺤআল হাফীয) মহারক, িতিন িনজ অনু েহ মিু মন বাার আমল সমূহ হফাযত ও সংরণ
কের থােকন। তাঁর অসীম মতা ারা মাখলক
ু াতেক লালন-পালন কেরন এবং রণােবণ কেরন।

ﻴﻞﻛ( اﻟْﻮআল ওয়াকীল) মহা িতিনিধ, িতিন সম জগেতর দািয় িনেয়েছন, সি
ৃ ও পিরচালনার
কতবভার হণ কেরেছন। অতএব সিক
ৃ ু লেক অি দান ও মদদ করার িতিনই িযাদার।

ق( اﻟْﺨَﻼআল খাা) সিকারী,
আা তাআলা য অগিণত ব সি
ৃ
ৃ কেরন শিট তার অথই বহণ
করেছ। িতিন সি
ৃ করেতই আেছন এবং সি
ৃ করার এই িবশাল মতা তাঁর মেধ িচরকালীন।

ﻖ( اﻟﺨَﺎﻟআল খািল) া, িতিন পূব দা
ৃ ছাডা় ই মাখলক
ৃ কেরেছন।
ু াতেক সি

ﺎرِى( اﻟﺒআল বারী) সজনকত
া, িতিন যা িনধারণ কেরেছন এবং যা িসা িনেয়েছন তােক অনি থেক
ৃ
অিে প দান কেরেছন।

رِﻮﺼ( اﻟﻤআল মস
ু াওিয়র) অবয়বদানকারী, আা তা’আলা িনেজর া, ান ও কণা অনযু ায়ী
সিক
ৃ ু লেক ইামত আকৃিত ও অবয়ব দান কেরেছন।

ب( اﻟﺮআর রব) ভু, িতপালক, িতিনই সিক
ৃ ু লেক তাঁর নয়ামতরাজী িদেয় িতপালন কেরন,
তােদরেক ধীের ধীের গেড় তােলন। িতিন মিু মন বুেদর অর যভােব সংেশাধন হয় সভােব যসহকাের
লালন-পালন কেরন। িতিনই মািলক, া, নতা ও পিরচালক।

ﻴﻢﻈ( اﻟﻌআল আযীম) সমু হান, িতিন িনজ সা, নাম ও ণাবলীেত সমু হান গৗরবািত। তাই সিক
ৃ ু েলর
আবশক হে তাঁর মহ ঘাষণা করা, তাঁেক সান করা এবং তাঁর আেদশ-িনেষেধর িত া জািনেয় তা
মেন চলা।

ﺎر اﻟﻘَﻬ/ﺮ( اﻟﻘَﺎﻫআল কািহর/আল কাহার) পরািজতকারী, অসীম মতাবান, িতিন বাােদরেক
বাধকারী, সিক
ৃ ু লেক তাঁর দােস পিরণতকারী, সকেলর উপর সেবা। িতিনই িবজয়ী, তাঁর জেনই সকল
মক নত হয়, সব মখু মল অবনিমত হয়।

ﻦﻤﻴﻬ( اﻟﻤআল মহু াইিমন) রক, কতৃ কারী, িতিন সকল বেক পিরচালনাকারী, সংরণকারী, সাী

এবং সব িকছেক
ু বনকারী।

ﺰِﻳﺰ( اﻟﻌআল আযীয) মহাপরামশালী, মতা ও শির যাবতীয় িবষয় তাঁরই অিধকাের। িতিন
তাপশালী- তাঁেক কউ পারিজত করেত পাের না। িতিন বাধাদানকারী- িতিন কােরা মখু ােপী নন, কতৃ
ও িবজয় তাঁর হােতই- তাঁর অনমু িত ছাডা় কান িকছইু নডে় ত পাের না।

ﺎرﺒ( اﻟﺠআল জাার) মহাশিধর, িতিন যা চান তাই হয়, সিক
ৃ ু ল তাঁর কােছ পরািজত, তাঁর মহের
কােছ অবনিমত, তাঁর কুেমর গালাম। িতিন বাথাতুর ভের সহায়তা কেরন, অভাবীেক ল কেরন,
কিঠনেক সহজ কেরন, অসু ও িবপদাপেক উার কেরন।

ﺮِﺒَﺘ( اﻟﻤআল মত
ু াকাির) মহােগৗরবািত িতিন মহান, সকল দাষ-িটর উে। িতিন বাােদর িত
অতাচােরর অেনক উে। সির
ৃ অবাধেদরেক পরািজতকারী। গব-অহংকােরর একক অিধকারী িতিনই।

ﺒﻴﺮ( اﻟআল কাবীর) অতীব মহান, িতিন িনজ সা, ণাবলী ও কেম অিতব মহান ও বড।় তাঁর চেয় বড়
কান ব নই। তাঁর মহ ও ের সামেন সব িকছইু ু ও তু।

ِﻴـ( اﻟﺤআল হািয়ই) লাশীল, তাঁর সািনত সা ও িবশাল রাজের সােথ সামসশীল পায় িতিন
লা কেরন। আাহর লা হে তাঁর দান, কণা, উদারতা ও সান।

( اﻟﺤআল হাই) িচরীব, িতিন িচরকাল পিরপূণেপ জীিবত। িতিন এভােবই িছেলন ও আেছন এবং
থাকেবন। তাঁর  নই বা শষ নই। জগেত ােণর য অি তা তাঁরই দান।

ﻮم( اﻟﻘَﻴআল কাইয়ূম) িচরায়ী, িতিন িনেজ িনেজই িতিত, িতিন সিক
ৃ ু েলর কােরা মখু ােপী নন।
নেভামল ও ভূমেল যা িকছ ু আেছ তার সবিকছইু তাঁর মাধেমই িতা লাভ কেরেছ। সবাই তাঁর
দরবােরর িভুক।

ارِث( اﻟْﻮআল ওয়ািরস) উরািধকারী, সিক
ৃ ু ল ংস হওয়ার পর িতিনই থাকেবন, েতক বর মািলক
ংস হওয়ার পর তা তাঁর কােছই িফের যােব। আমােদর কােছ যা িকছ ু আেছ তা আমানত রপ আা
িদেয়েছন। এেলা সবই কৃত মািলক আাহর কােছ একিদন িফের যােব।

ُﺎن( اﻟﺪﱠﻳআদ দাইয়ান) মহািবচারক, িতিন সই সা সিক
ৃ ু ল যাঁর অনগু ত ও অবনিমত। িতিন বাােদর
কেমর িবচার করেবন। ভাল কেম বণ িতদান িদেবন। ম কেম শাি িদেবন অথবা তা মা কের
িদেবন।

ُﻚﻠ( اﻟﻤআল মািলক) মহান মািলক, বাদশা, আেদশ-িনেষধ ও কতেৃ র অিধকারী িতিনই। িতিন আেদশ ও
কেমর মাধেম সিক
ৃ ু লেক পিরচালনাকারী। তাঁর রাজ ও পিরচালনায় তাঁর কান শরীক নই।

ُﻚﺎﻟ( اﻟْﻤআল মািলক) মহান মািলক, িতিন মূেল সব িকছরু মািলক এবং মািলকানার যাগও একমা
িতিনই। জগত পয়দা করার সময় িতিনই মািলক, িতিন বতীত কউ িছলনা। সবেশেষ সিক
ৃ ু ল ংস হওয়ার
পরও মািলকানা তাঁরই।

ُﻚﻴﻠ( اﻟْﻤআল মালীক) মহান বাদশা, বাপকভােব মািলকানা ও কতৃ তাঁরই।

حﻮﺒ( اﻟﺴআস স
ু ূহ) মহামিহম, পূতপিব, িতিন সকল দাষ-িট থেক পিব। কননা পিরপূণতা,
 ও সৗেযর যাবতীয় ণাবলী তাঁরই।

( اﻟﻘُﺪﱡوسআল ুূস) মহা পিব, িতিন সবধরেণর িট-িবচু িত থেক পিব, পির ও িনঃলষু ।
কারণ পূণতা বলেত যা বঝ
ৃ নই।
ু ায় এককভােব িতিনই তার উপয
ু , তাঁর কান দা

ﻼم( اﻟﺴআস সালাম) পরম শািদাতা, িতিন ীয় সা, নাম, ণাবলী ও কেম য কান ধরেণর দাষিট থেক ম
একমা তাঁর িনকট থেকই পাওয়া যায়।
ৃ
ু । িনয়া ও আেখরােতর যাবতীয় শাি-শংখলা

ﻖ( اﻟﺤআল হা) মহাসত, তাঁর মেধ কান সেহ নই সংশয় নই- না তাঁর নাম ও ণাবলীেত না তাঁর
উলিু হয়ােত। িতিনই সত মা’বূদ- িতিন বতীত কান মা’বূদ সত নয়।

ﻦﺒﻴ( اﻟﻤআল মবু ীন) স
ু কারী, কাশকারী, তাঁর একবাদ, িহকমত ও রহমেতর িতিট িবষয়
কাশ। িতিন বাােদরেক কলাণ ও হদায়ােতর পথ পিরার বাতিলেয় িদেয়েছন, যােত তারা তার
অনসু রণ কের এবং িবাি ও ংেসর পথও স
ু  বণনা কেরেছন, যােত তারা সতক থাকেত পাের।

( اﻟﻘَﻮيআল ািয়য়)ু মহা শিধর, িতিন পিরপূণ ইা-ািধনতার সােথ এক মতার অিধকারী।

ﻦﻴﺘ( اﻟﻤআল মাতীন) দঢৃ ়শির অিধকারী, িতিন িনজ মতা ও শিেত অত কেঠার। কান কােজ
ক-শ বা াি তাঁেক আ কের না।

( اﻟْﻘَﺎدِرআল ািদর) সবশিমান, িতিন সকল বর উপর শিমান, কান িকছইু তাঁেক আপরাগ করেত
পাের না- না যমীেন না আসমােন। িতিনই সব িকছ ু িনধারণ কেরেছন।

ﺮ( اﻟﻘَﺪِﻳআল াদীর) মহাতাপশালী, এ শিটর অথ পূেবর শিটরই অন
ু প। িক আ কাদীর শিটর
মাধেম আাহর শংসা অিধক হয়।

ﻘْﺘَﺪِر( اﻟْﻤআল ম
ৃ
ু ািদর) মহা মতাবান, আাহর পূব ান অনযু ায়ী িনধারণকৃত ব বাবায়েন ও সি
করেত তাঁর অিতির মতা আেছ।

َﻠﻋ اﻻ( اﻟﻌﻠআল আিলউল আ’লা) সউ
ু , মহান, মহর, সেবা, িতিন মযাদা, মতা ও সা তথা
সকল িদক থেক সেবা। সব িকছইু তাঁর রাজ ও মতার অিধেন। তাঁর উপের কখেনাই িকছ ু নই।

ﺎلﺘَﻌ( اﻟﻤআল মত
ু াআ’ল) িচরউত, তাঁর উতা ও মহের সামেন সকল ব অবনিমত। তাঁর উপের
িকছ ু নই। সকল ব তাঁর নীেচ ও অধীেন, তাঁর মতা ও রাজের বলেয়।

ﻘَﺪِّم( اﻟْﻤআল ম
ু ািম) অসরকারী, িতিন িনেজর ইা ও া অনযু ায়ী সকল বেক িবন কেরেছন
ও ােন রেখেছন। তাঁর ান ও অনু েহর িভিেত সির
ৃ কাউেক কােরা উপর াধান িদেয়েছন।

ّﺮﺧﻮ( اﻟْﻤআল মআ
ু খিখর) পােত রণকারী, িতিন িতিট বেক িনেজর িহকমত অনযু ায়ী যভােব
ইা াপন কেরন, যােক ইা অসর কেরন, যােক ইা পােত রােখন। পাপী বাােদরেক শাি িদেত
দরী কেরন, যােত তারা তাওবা করেত পাের আাহর কােছ িফের আসেত পাের।

ﺮﻌﺴ( اﻟْﻤআল মস
ু ািয়’র) মূল িনধারণকারী, িতিন িনেজর া ও ােনর দাবী অনযু ায়ী িবিভ বর
মূল, মযাদা,  ও ভাবেক বি
ৃ কেরন অথবা াস কেরন। ফেল উহা মূলবান (মহাঘ) হয় অথবা সা

হয়।

( اﻟْﻘَﺎﺑِﺾআল কািবয) কবজকারী, সংকুচনকারী, িতিনই াণীকুেলর জান কবজ কেরন। িতিন িনেজর
িহকমত ও মতা বেল সিক
ৃ ু েলর মেধ যার ইা িরিযক সংকুচন ও াস কেরন- তােদরেক পরীা করার
জেন।

ُﻂﺎﺳ( اﻟْﺒআল বািসতু) সমসারণকারী, িতিন তাঁর উদারতা ও কণায় বাােদর িরিযক শ কেরন।
অতঃপর তাঁর িহকমত অনযু ায়ী তা ারা তােদর পরীা কেরন। িতিন নাহগারেদর তাওবা কবূল করার
জেন ’হ সািরত কেরন।

لو( اﻻআল আওয়াল) অনাদী, িতিন সই সা যাঁর পূেব িকছইু িছল না। িতিন সি
ৃ কেরেছন বেলই
মাখলক
ু অি লাভ কেরেছ। িক তাঁর অিের কান  নই।

ﺮ( اﻵﺧআল আিখর) অন, তাঁর পর কান িকছ ু নই। িতিনই অন, িচরকালীন ও অিবশ। পিথবীর
সব
ৃ
িকছ ু ংস হেয় যােব; অতঃপর তাবতন করেব তাঁর কােছই। িক তাঁর অিের শষ নই।

ﺮ( اﻟﻈﱠﺎﻫআয যািহর) কাশ, িতিন সবিকছরু উপের সউ
ু । তাঁর উে িকছ ু নই। িতিন সকল বেক
করায়কারী ও বনকারী।

ﻦﺎﻃ( اﻟﺒআল বািন) গাপন, তাঁর পের কান িকছ ু নই। িতিন িনয়ােত মাখলেু কর দির
ৃ আডা় েল
থােকন; তারপরও িতিন তােদর িনকটবতী ও তােদরেক বনকারী।

( اﻟﻮِﺗْﺮআল িবতর) বেজাড় বা একক, িতিন একক তাঁর কান শরীক নই। িতিন অিতীয় তাঁর কান
নযীর নই।

ُﺪِﻴ( اﻟﺴআস সাইেয়দ) ভু, নতা, মানেু ষর অভাব পরু ণকারী, সিক
ৃ ু েলর একক নত ৃ তাঁর হােতই।
িতিন তােদর মািলক ও পালনকতা। সবিকছ ু তাঁর সি
ৃ ও দাস।

ُﺪﻤ( اﻟﺼআস সামাদ) অমখু ােপী, য়ং সূণ, িতিন িনেজর নত ৃে য়ং সূণ। মাখলক
ু াত যাবতীয়
েয়াজেন তাঁরই রণাপ হয়। কননা তারা তাঁর কােছ বডই় িন: িতিন সবার আহার যাগান; তােক কউ
আহার দয় না, তাঁর আহােরর কান দরকার নই।

ُﺪﺣﺪُ اﻻاﺣ( اﻟﻮআল ওয়ািহল আহাদ) একক, অীিতয়, সকল ে পিরপূণতায় িতিনই একক ও
অিতীয়; তাঁর কান অংশীদার নই। তাঁর অন
ু প কান িকছ ু নই। এই ণাবলী এককভােব তাঁরই
ইবাদতেক আবশক করেছ। তাঁর কান শরীক নই।

ﻟَﻪ( اﻻআল ইলাহ) মা’বূদ বা উপাস, িতিনই সত মাবূদ। এককভােব িতিন যাবতীয় ইবাদত ও দাস
পাওয়ার হকদার; অন কউ নয়।

ফটু নাটঃ
১। উেখ য, আস সাার বা আস সািতর নামিট হাদীেস পাওয়া যায় না। তেব িসীর নামিট হাদীেস

উেিখত হেয়েছ।

 إن:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل اﻟ ﺻﻠ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ أن اﻟﻨﺒ ﻋﻦ ﻳﻌﻠروى أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋ
 ﺳﺘﻴﺮ ﻳﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎء واﻟﺴﺘﺮ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻪ ﺣﻴاﻟ

ইয়ালা িবন উমাইয়া (রািয়াা আন)থেক বিণত। িতিন বেলন: িনয় আাহ লাশীল দাষিট
গাপনকারী। িতিন লাশীলতােক এবং মানেু ষর দাষিটেক গাপন করােক ভালবােসন। (আবু দাউদ,
নাসাই, আামা আলবানী (রাহমাতুািহ আলাইিহ) বেলনঃ হাদীসিট সহীহ)

২। এ নামিটর বাপাের ওলামাগেণর মেধ মতিবেরাধ রেয়েছ। তেব একদল আেলেমর মেত এিট আাহর
নােমর অভূ।

আাহর স
ু র স
ু র নাম, সেলার অথ ও সংি বাখা আবািহল হাদী িবন আবল জলীল
সংকলেনঃ শাইখ আুাহ আল কাফী, জবু াইল দাওয়াহ এ গাইেড সার,সৗদী আরব। (তাফসীল
উশর আখীর)

