
 

 

আ াহর সু র সু র নাম, স েলার অথ ও সংি  ব াখ া 
 
আ া  বেলন  َوِللَِّھ اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَھا 
"আ াহর অেনক সু র সু র নাম আেছ, সই নােমর মাধ েম তামরা তােঁক ডাক।” (সূরা আরাফঃ ১৮০) আবু রায়রা 

(রা:) হেত বিণত। িতিন বেলন, রাসূলু া  (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
ِللَِّھ َتَعاَلى ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن اْسًما ِماَئًة إالَّ وَاِحدًا َمْن َأْحَصاَھا َدَخَل اْلَجنََّة ِإنَّ  "আ াহ তায়ালার এমন িনরান ইিট (এক কম 

একশ) নাম রেয়েছ, য উহা গণনা করেব স জা ােত েবশ করেব। (বখুারী ও মসুিলম)  
হাদীেছ য বলা হেয়েছ: " য ব ি  উহা গণনা করেব স জা ােত েবশ করেব।" এর অথ হে : 
 (১) শ  ও সংখ া সমহূ গণনা করা।  
(২) উহার অথ ও তাৎপয অনধুাবন করা, তার িত ঈমান রাখা ও স অনযুায়ী আমল করা। যমন: اْلَحِكیُم মহা িব । বা া 

যখন িনেজর যাবতীয় িবষয় তারঁ কােছ সমপণ করেব তখনই এ নােমর উপর আমল হেব। কননা সকল িবষয় তারঁই 

হকমত ও পাি েত ই হেয় থােক। বা া যখন বলেব دُّوُساْلُق  বা মহা পিব , তখন অ ের অনভুব করেব য, িতিন যাবতীয় 

দাষ- “িট থেক পতূ পিব । 
 (৩) নামসমহূ উে খ কের আ করা। এ আ কারঃ (ক) শংসা ও ইবাদেতর আ (খ) েয়াজন পরূেণর জন  াথনা।  
 
করুআন ও সু া  অনুস ান কের আ াহর য সম  নাম জানা যায় তা িন প: 

 
আ াহর 

নাম সমহূ  
নােমর ব াখ া 

 ( আ اهللا াহ) মিহমাময় আ া  । িতিন সৃি কেুলর ইবাদত ও দাসে র অিধকারী। িতিনই মাবদূ-উপাস , তারঁ কােছ 
িবনীত হেত হয়, ক-ূিসজদাসহ যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা তােঁকই িনেবদন করেত হয়। 

পরম দয়ালু, সৃি (আর রাহমান) الرَّْحَمُن র সকেলর িত ব াপক ও শ  দয়ার অথেবাধক নাম। এ নামিট আ াহর 
জেন  সিবেশষ, িতিন ব তীত কাউেক রহমান বলা জােয়য নয়। 

পরম ক (আর রাহীম) الرَِّحیُم ণাময়, িতিন মিুমনেদরেক িনয়া ও আেখরােত মাকারী ক ণাকারী, তারঁ ইবাদেতর 
িত মিুমনেদর হদায়াত কেরেছন। জা াত িদেয় আেখরােত তােদরেক স ািনত করেবন। 

আল আফুউ) মাকারী, িতিন বা  الَعُفُو ার নাহ িমিটেয় দন তােক মা কের দন, অপরাধ কের শাি েযাগ  হওয়া 
সে ও িতিন শাি  দন না। 

মহা (আল গাফূর) الَغُفْوُر মাশীল, িতিন বা ার অন ায় গাপন রােখন, তােক লাি ত কেরন না এবং শাি ও দন না। 
অত (আল গাফফার)  اْلَغفَّاُر িধক মাকারী, নাহগার বা া মা াথনা করেল িতিন তােক মা কের দন। 

  الرَُّءوُف
( আর  রাউফ) অিতব দয়ালু, রহমত বা দয়ার সাধারণ অেথর তলুনায় এ শ িট অিধক ও ব াপক অথেবাধক 
তারঁ এই দয়া িনয়ােত সৃি র সকেলর জেন  এবং আেখরােত কিতপয় মানেুষর জেন । আর তারা হে  আ াহর 
ব ু মিুমনগণ। 

মহাসিহ (আল হালীম)  الَحِلیُم ু, িতিন বা ােদরেক তাৎ িণক শাি  দন না; অথচ িতিন শাি  িদেত স ম। বরং 
তারা মাফ চাইেল িতিন তােদরেক মাফ কের দন। 

তওবা কবলূকারী, িতিন বা (আত তাওয়াব)  التَّوَّاُب ােদর মেধ  যােক চান তওবা করার তাওফীক দন এবং তােদর 
তওবা কবলূ কেরন। 

  السِّتِّْیُر
(আস িস ীর)

1
 দাষ- িট গাপনকারী, িতিন বা ার অন ায় গাপন রােখন, সৃি কেুলর সামেন তােদরেক 

লাি ত কেরন না। িতিন ভালবােসন বা া িনেজর এবং অেন র দাষ- িট গাপন রাখুক, তাহেল িতিনও তােদর 
অপরাধ গাপন রাখেবন। 

                              
1 উে খ  য, আস সা ার বা আস সািতর নামিট হাদীেস পাওয়া যায় না। তেব িস ীর নামিট হাদীেস উে িখ হেয়েছ। যমন:  



 

 

ঐ (আল গানী)  الَغِنيُّ যশালী, িতিন সৃি কেুলর কােরা মখুােপ ী নন। কননা িতিন িনেজ পিরপণূ, তারঁ ণাবলী পিরপণূ। 
সৃি র সকেলই ফকীর, অনু হ ও সাহােয র জেন  তারঁ উপর িনভরশীল। 

মহা অনু (আল কারীম)  الَكِریُم হশীল, সবািধক কল াণকারী, সুমহান দানকারী। যােক যা চান যভােব ই া দান কেরন। 
চাইেলও দান কেরন, না চাইেলও দান কেরন। নাহ মাফ কেরন, দাষ- িট গাপন রােখন। 

 اَألْكَرُم
(আল আকরাম) সবািধক স ািনত, সেবা  স ােনর অিধকারী, তােত তারঁ কান দৃ া  নই। যাবতীয় কল াণ 
তারঁ িনকট থেকই আেস। িনজ অনু েহ মিুমনেদর পরু তৃ করেবন। অবাধ েদর সুেযাগ দন, ন ায়িন ার সােথ 
তােদর িহসাব িনেবন। 

মহান দাতা, িবিনময় ব (আল ওয়াহহাব) اْلَوھَّاُب তীত িবনা উে েশ ই অত িধক দান কেরন। না চাইেতও অনু হ কেরন। 

উদার দানশীল, সৃি (আল  জাওয়াদ)  ْلَجَواُدا কলুেক উদারভােব অিধক দান ও অনু হ কেরন। তারঁ উদারতা ও অনু হ 
িবেশষভােব মিুমনেদর িত বশী হেয় থােক। 

  اْلَوُدوُد
(আল ওয়াদদূ) মহ ম ব ু, িতিন তারঁ মিুমন ব েুদর ভালবােসন, মাগিফরাত ও নয়ামত িদেয় িতিন তােদর 

িত ভালবাসা কাশ কেরন। িতিন তােদর িত স  হন এবং তােদর আমল কবলূ কেরন। তােদরেক 
পিৃথবীবাসীর কােছও ভালবাসার পা  কেরন। 

  اْلُمْعِطي
(আল মু'তী) দানকারী, তারঁ অফুর  ভা ার থেক সৃি কেুলর যােক চান যা চান দান কেরন। তারঁ দােনর 

াংশ তারঁ (মিুমন) ব েুদর জেন  হেয় থােক। িতিনই সকল ব  সৃি  কেরেছন ও তােত আকিৃত দান 
কেরেছন। 

মহা শ ('আল ওয়ািস)  الَواِسُع , তারঁ ণাবলী সু শ । কউ যথাযথভােব তারঁ ণগান গাইেত পারেব না। তারঁ মহ  
ও রাজ  সুিবশাল শ । তারঁ মাগিফরাত ও ক ণা সু শ । দয়া ও অনু হ সু শ । 

মহা অনু (আল মহুিসন)  ُناْلُمْحسِِ হকারী, িতিন ¯x̂q স া, ণাবলী ও কেম অিত উ ম। িতিন সু রভােব সকল ব  সৃি  
কেরেছন এবং সৃি কেুলর িত অনু হ কেরেছন। 

িরিযকদাতা, িতিন সৃি (আর রািযক) الرازُق কেুলর সকলেক িরিযক িদেয় থােকন। িতিন জগত সৃি র পেূব তােদর 
িরিযক িনধারণ কেরেছন। আর পিরপণূ েপ সই িরিযক তােদর দান করার দািয়  হণ কেরেছন। 

সবািধক িরিযকদাতা, িতিন সৃি (আর রাযযাক)  الرَّزَّاُق কলুেক অিধকহাের িরিযক িদেয় থােকন। তারঁ কােছ াথনা না 
করেতই িতিন িরিযেকর ব ব া কেরন। এমনিক অবাধ েদরেকও িতিন িরিযক িদেয় থােকন। 

  الَلِطْیُف
(আল লা ীফ) সু দশী, সকল িবষেয়র সু ািতসু  ান আেছ তারঁ কােছ। কান িকছুই গাপন থােকনা তারঁ 
িনকট। িতিন বা ােদর িনকট এত গাপনীয়ভােব কল াণ ও উপকার পৗিঁছেয় থােকন য তারা ধারণাই করেত 
পাের না। 

মহাসংবাদ র (আল খাবীর)  الَخبْیُر ক, িতিন যমন সকল ব র কাশ  িবষেয়র ান রােখন, অনু পভােব তারঁ ান 
সবিকছুর গাপন ও অপকাশ  সংবাদেকও ব ন কের আেছ। 

আল ফা) اْلَفتَّاُح াহ) উে াচনকারী, িতিন তারঁ রাজে র ভা ার এবং ক ণা ও িরিযক থেক যা ই া বা ােদর জেন  
খুেল দন। তারঁ ান ও িহকমত অনযুায়ীই িতিন তা উ ু  কের থােকন।  

মহা (আল আ'লীম)  الَعِلیُم ানী, তারঁ ান ব ন কের আেছ যােহর-বােতন, কাশ -অ কাশ , অতীত, বতমান ও 
ভিবষ েতর যাবতীয় িবষয়েক। কান িকছুই তারঁ কােছ গাপন বা লকুািয়ত নয়। 

  الَبرُّ
(আল বার) মহাকল াণদাতা, িতিন সৃি কলুেক শ  কল াণদানকারী। িতিন দান কেরন িক  তারঁ দানেক 
কউ গণনা করেত পাের না। িতিন িনজ অ ীকাের সত বাদী। িতিন বা ােক মা কেরন, তােক সাহায  কেরন 

ও র া কেরন। িতিন বা ার অ দানও হণ কেরন এবং তার ছওয়াবেক বিৃ  করেত থােকন। 

মহািব (আল হাকীম)  الَحِكْیُم , িতিন িনজ ােন সকল ব েক উপযু ভােব াপন কেরন। তারঁ পিরচালনা ও 
ব ব াপনায় কান িট হয় না ভলু হয় না। 

মহািবচারক, িতিন ন (আল হাকাম)  اْلَحَكُم ায়িন ার সােথ সৃি কেুলর িবচার করেবন। কােরা িত অত াচার করেবন 
না। িতিনই স ািনত িকতাব (সংিবধান) নািযল কেরেছন, যােত কের উ  সংিবধান অনযুায়ী মানেুষর মােঝ 

                                                                                              
  وصححھ األلباني" إن اهللا حیي ستیر یحب الحیاء والستر: "النسائي عن یعلى بن أمیة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالروى أحمد وأبو داود و

ইয়ালা িবন উমাইয়া (রা.) থেক বিণত। িতিন বেলন: িন য় আ াহ ল াশীল দাষ িট গাপনকারী। িতিন ল াশীলতােক এবং 

মানুেষর দাষ িটেক গাপন করােক ভালবােসন। আব ুদাউদ, নাসাই, আ ামা আলবানী (রাহ:) বেলন: হাদীসিট সহীহ) 
 



 

 

িবচার কায স াদন করা যায়। 

  الشَّاِكُر
(আশ শািকর) কতৃ তাকারী, য বা া তারঁ আনগুত  কের ও তারঁ ণগান গায় িতিন তার শংসা কেরন। 
আমল যত কম হাক না কন িতিন তােত িতদান দন। যারা তারঁ নয়ামেতর কিরয়া কের িবিনমেয় তােদর 
নয়ামতেক িনয়ােত আেরা বিৃ  কের দন এবং পরকােল িতদান বিৃ  করেবন। 

কতৃ (আশ শাকরু)  الشَُّكوُر তাি য়, বা ার সামান  আমল তারঁ কােছ পিব ময়। িতিন তােত ব ণ ছওয়াব দান 
কেরন। বা ার িত আ াহর কতৃ তা করার অথ হে  তার কেমর িতদান দয়া এবং আনগুত  হণ করা। 

অিতব সু (আল জামীল)  الَجِمْیُل র, িতিন িনজ স া, নাম ও ণাবলীেত এবং কেম অিতব সু র। সৃি র য কান 
সৗ য তারঁ প  থেকই দ ।  

gnv‡MŠievwš̂Z, স (আল মাজীদ) اْلَمِجیُد াকােশ ও পিৃথবীেত গব ও অহংকার, স ান ও মযাদা এবং উ তা ও  
একমা  তারঁই। 

মহা অিভভাবক, িতিন সৃি (আল ওয়ালী)  اْلَوِليُّ  জগেতর িতিট িবষেয়র পিরচালনাকারী, রাজে  কতৃ কারী। িতিনই 
তারঁ মুিমন ব েুদর সাহায কারী, মদদকারী ও র াকারী। 

  اْلَحِمیُد
(আল হামীদ) মহা শংিসত, িতিন িনজ নাম, ণাবলী ও কেম সেবা  শংিসত। সুখ- ঃখ, আন - বদনা ও 
স লতা-অভােব তারঁই শংসা। িতিনই সকল শংসা ও িতর হকদার। কননা িতিন সকল পিরপণূ ণাবলীর 
অিধকারী। 

অিভভাবক, িতিন পালনকতা, বাদশা, নতা। িতিন তারঁ মিুমন ব (আল মাওলা)  املَولَى েুদর সাহায  ও 
সহেযািগতাকারী। 

ريصالن  (আন নাসীর) সাহায কারী, িতিন যােক ই া িনজ সাহায  ারা শি শালী কেরন। িতিন যােক মদদ কেরন তােক 
কউ পরািজত করেত পাের না। িতিন যােক লাি ত কেরন তােক কউ সাহায  করেত পাের না। 

মহা  السَِّمیُع বণকারী, তারঁ বণ েত ক গাপনীয় সলা-পরামশেক ব ন কের, েত ক কাশ  িবষয়েক ব ন কের; 
বরং সকল আওয়াজেক ব ন কের তা যতই উচঁু হাক অথবা নীচু বা ীণ হাক।  

  الَبِصیُر
(আল বাসীর) মহা া, তারঁ দিৃ  জগেতর সকল িকছুেক ব ন কের আেছ। দশৃ -অদশৃ  সকল িকছুই িতিন 
দখেত পান। যতই গাপন বা কাশ  হাক না কন অথবা ু  ও বহৃৎ হাক না কন তারঁ অেগাচের িকছুই 

থােক না। 

  الشَِّھیُد
(আশ শাহীদ) gnv¯v̂¶x, িতিন সৃি কেুলর পযেব ক। িতিন িনেজর এক বাদ ও ন ায়-ইনসাফ িত ার ¯v̂¶¨ 
িদেয়েছন। মিুমনগণ তারঁ এক বাদ ঘাষণা করেল িতিন তােদর ¯v̂¶x হন। িতিন তারঁ রাসূলগণ এবং 
ফেরশতােদর জেন ও ¯v̂¶x| 

আর রা)  الرَِّقیُب ীব) মহাপযেব ক, িতিন সৃি কেুলর সবিকছুই জােনন। িতিন তােদর কম সমহূ গণনা কের রােখন। 
কােরা চােখর পলক বা অ েরর গাপন বাসনা তারঁ ান বিহভতূ নয়। 

  الرَِّفْیُق
(আর রাফী ) মহান ব ু, দয়ালু, িতিন িনেজর কেম খুব বশী ন তা Aej¤̂b কেরন। িতিন সৃি  ও িনেদেশর 
িবষয় µgvš̂‡q ও ধীর ীরভােব স  কেরন। িতিন বা ােদর সােথ কামল ও দয়ালু আচরণ কেরন। সােধ র 
বাইের তােদর উপর কান িকছু চািপেয় দন না। িতিন ন -ভ  বা ােক ভালবােসন। 

  الَقِرْیُب
(আল রীব) সবািধক িনকটবতী, িতিন ান ও মতার মাধ েম সকল সৃি র িনকটবতী। সাহায  ও দয়ার 
মাধ েম মিুমন ব ােদর িনকটবতী। সই সােথ িতিন স াকােশর উপর সুমহান আরেশ সমু ত। িতিন ¯m̂Z¡vq 
মাখলেুকর সােথ িমেশ থােকন না। 

 কবলূকারী, আহবােন সাড়াদানকারী, িতিন আহবানকারীর আহবােন এবং াথনকারীর াথনায় (আল মজুীব)  الُمِجیُب
সাড়া িদেয় থােকন। তারঁ ান ও িহকমত অনযুায়ীই িতিন সাড়া িদেয় থােকন। 

আল মু)  ُتاْلُمِقْی ীত) ভরণ- পাষণ দানকারী, খাদ দাতা, িতিন িরিযক ও খাদ  সৃি  কেরেছন এবং তা মাখলেুকর কােছ 
পৗেঁছ দয়ার দািয় ও িনেয়েছন। িতিন বা ার িরিযক ও আমল লাকসান ও িট ছাড়াই সংর ণ কেরন। 

 اْلَحِسیُب
(আল হাসীব) মহান িহসাব র ক, যেথ , বা ার ীন- িনয়ার যাবতীয় পণূ িবষেয়র জেন  িতিনই যেথ । 
তারঁ যেথ তার াংশ মিুমনেদর জেন  িনধািরত। মানষু িনয়ায় য আমল স াদন কেরেছ িতিন তার িহসাব 
িনেবন। 

  الُمْؤِمُن
(আল মু'িমন) িনরাপ াদানকারী, িব াসী, নবী-রাসূল এবং তােঁদর অনসুারীেদর সত তার সা ী িদেয় িতিন 
তােদর সত ায়ন কেরেছন। তােঁদর সত তােক বা বায়ন করার জেন  য দলীল- মাণ িদেয়েছন তার সত ায়ন 
কেরেছন। িনয়া-আেখরােতর সকল িনরাপ া তারঁই দান। মিুমনেদর িনরাপ া িদেয়েছন য, িতিন তােদর িত 



 

 

যলুমু করেবন না, তােদরেক শাি  িদেবন না এবং িকয়ামেতর িবভীিষকাময় অব ায় তােদরেক িবপেদ ফলেবন 
না। 

আল মা)  اْلَمنَّاُن ান) অনু হকারী, দানকারী, িতিন অেঢল দান কেরন, বড় বড় নয়ামত দান কেরন। সৃি র উপর 
পিরপণূ েপ অনু হ কেরন। 

  الطَّیُِّب
(আত ইেয়ব) মহা পিব , িতিন অিত পিব , যাবতীয় দাষ- িট থেক মু । যাবতীয় সৗ য,  ও 
পিরপণূতা তারঁই। িতিন সৃি কলুেক অফুর  কল াণ দান কেরন। আমল ও দান-সাদকা একিন ভােব তারঁ 
উে েশ  না হেল এবং হালাল ও পিব  উপাজন থেক না হেল িতিন তা কবলূ করেবন না।   

  الشَّاِفي
(আশ শাফী) আেরাগ  দানকারী, িতিন অ র ও অ - তে র যাবতীয় ব ািধর আেরাগ  দানকারী। আ া   যা 
িদেয়েছন তা ব তীত বা ার হােত কান িনরাময়ক উপকরণ নই। আেরাগ  বা রাগমিু র মতা একমা  তারঁ 
হােতই আেছ। 

মহার (আল হাফীয)  اْلَحِفیُظ ক, িতিন িনজ অনু েহ মিুমন বা ার আমল সমহূ হফাযত ও সংর ণ কের থােকন। তারঁ 
অসীম মতা ারা মাখলকুাতেক লালন-পালন কেরন এবং র ণােব ণ কেরন। 

মহা িতিনিধ, িতিন সম (আল ওয়াকীল)  اْلَوِكیُل  জগেতর দািয়  িনেয়েছন, সৃি  ও পিরচালনার কতব ভার হণ 
কেরেছন। অতএব সৃি কলুেক অি  দান ও মদদ করার িতিনই িয াদার। 

আল খা)  ُقاْلَخالَّ া ) সৃি কারী, আ া   তাআলা য অগিণত ব  সৃি  কেরন শ িট তার অথই বহণ করেছ। িতিন সৃি  
করেতই আেছন এবং সৃি  করার এই িবশাল মতা তারঁ মেধ  িচরকালীন। 

আল খািল)  الَخاِلُق ) া, িতিন পবূ দৃ া  ছাড়াই মাখলকুাতেক সৃি  কেরেছন। 

সৃজনকতা, িতিন যা িনধারণ কেরেছন এবং যা িস (আল বারী)  الَباِرُئ া  িনেয়েছন তােক অনি  থেক অি ে  প 
দান কেরেছন। 

আল মসুাি)  الُمَصوُِّر র) অবয়বদানকারী, আ া   তা ’আলা িনেজর া, ান ও ক ণা অনযুায়ী সৃি কলুেক ই ামত 
আকিৃত ও অবয়ব দান কেরেছন। 

 الرَّبُّ
(আর রব) ভু, িতপালক, িতিনই সৃি কলুেক তারঁ নয়ামতরাজী িদেয় িতপালন কেরন, তােদরেক ধীের ধীের 
গেড় তােলন। িতিন মিুমন ব েুদর অ র যভােব সংেশাধন হয় সভােব য সহকাের লালন-পালন কেরন। 
িতিনই মািলক, া, নতা ও পিরচালক। 

সুমহান, িতিন িনজ স (আল আযীম)  الَعِظیُم া, নাম ও ণাবলীেত সুমহান ‡MŠievw¤̂Z| তাই সৃি কেুলর আবশ ক 
হে  তারঁ মহ  ঘাষণা করা, তােঁক স ান করা এবং তারঁ আেদশ-িনেষেধর িত া জািনেয় তা মেন চলা। 

 /الَقاِھُر
 الَقھَّاُر

(আল কািহর/আল কা হার) পরািজতকারী, অসীম মতাবান, িতিন বা ােদরেক বাধ কারী, সৃি কেুলেক তারঁ 
দােস পিরণতকারী, সকেলর উপর সেবা । িতিনই িবজয়ী, তারঁ জেন ই সকল ম ক নত হয়, সব মখুম ল 
অবনিমত হয়।  

র (আল মহুাইিমন)  الُمَھْیِمُن ক, কতৃ কারী, িতিন সকল ব েক পিরচালনাকারী, সংর ণকারী, সা ী এবং সব িকছুেক 
ব নকারী। 

  الَعِزیُز
(আল আযীয) মহাপরা মশালী, মতা ও শি র যাবতীয় িবষয় তারঁই অিধকাের। িতিন তাপশালী- তােঁক 
কউ পারিজত করেত পাের না। িতিন বাধাদানকারী- িতিন কােরা মখুােপ ী নন, কতৃ  ও িবজয় তারঁ হােতই- 

তাঁর অনমুিত ছাড়া কান িকছুই নড়েত পাের না। 

  الَجبَّاُر
(আল জা ার) মহাশি ধর, িতিন যা চান তাই হয়, সৃি কলু তারঁ কােছ পরািজত, তারঁ মহে র কােছ 
অবনিমত, তারঁ কেুমর গালাম। িতিন ব াথাতরু ভে র সহায়তা কেরন, অভাবীেক ¯”̂Qj কেরন, কিঠনেক 
সহজ কেরন, অসু  ও িবপদাপ েক উ ার কেরন। 

আল মতুাকাি)  الُمَتَكبُِّر র) মহা †MŠievw¤̂Z, িতিন মহান, সকল দাষ- িটর উে । িতিন বা ােদর িত অত াচােরর 
অেনক উে । সৃি র অবাধ েদরেক পরািজতকারী। গব-অহংকােরর একক অিধকারী িতিনই। 

অতীব মহান, িতিন িনজ স (আল কাবীর)  الَكبیُر া, ণাবলী ও কেম অিতব মহান ও বড়। তারঁ চেয় বড় কান ব  
নই। তারঁ মহ  ও ে র সামেন সব িকছুই ু  ও তু । 

ল (আল হািয়ই) الَحیِـِيُّ াশীল, তারঁ স ািনত স া ও িবশাল রাজে র সােথ সাম স শীল প ায় িতিন ল া কেরন। 
আ াহর ল া হে  তারঁ দান, ক ণা, উদারতা ও স ান। 

িচর (আল হাই)  الَحيُّ ীব, িতিন িচরকাল পিরপণূ েপ জীিবত। িতিন এভােবই িছেলন ও আেছন এবং থাকেবন। তারঁ 
 নই বা শষ নই। জগেত ােণর য অি  তা তারঁই দান। 



 

 

িচর (আল কাইয়ূম)  الَقیُّوُم ায়ী, িতিন িনেজ িনেজই িতি ত, িতিন সৃি কেুলর কােরা মখুােপ ী নন। নেভাম ল ও 
ভমূ েল যা িকছু আেছ তার সবিকছুই তারঁ মাধ েমই িত া লাভ কেরেছ। সবাই তারঁ দরবােরর িভ কু।  

  اْلَواِرُث
(আল ওয়ািরস) উ রািধকারী, সৃি কলু ংস হওয়ার পর িতিনই থাকেবন, েত ক ব র মািলক ংস হওয়ার 
পর তা তারঁ কােছই িফের যােব। আমােদর কােছ যা িকছু আেছ তা আমানত ¯îƒc আ া   িদেয়েছন। এ েলা 
সবই কতৃ মািলক আ াহর কােছ একিদন িফের যােব। 

মহািবচারক, িতিন সই স (আদ দাইয়ান)  الدَّْیاُن া সৃি কলু যারঁ অনগুত ও অবনিমত। িতিন বা ােদর কেমর িবচার 
করেবন। ভাল কেম ব ণ িতদান িদেবন। ম  কেম শাি  িদেবন অথবা তা মা কের িদেবন। 

Ẑ¡vwaKvix, বাদশা, আেদশ-িনেষধ ও কতেৃ¯ (আল মািলক) الَمِلُك র অিধকারী িতিনই। িতিন আেদশ ও কেমর 
মাধ েম সৃি কলুেক পিরচালনাকারী। তারঁ রাজ  ও পিরচালনায় তারঁ কান শরীক নই। 

  اْلَماِلُك
আল (মািলক) মহান মািলক, িতিন মেূল সব িকছুর মািলক এবং মািলকানার যাগ ও একমা  িতিনই। জগত 
পয়দা করার সময় িতিনই মািলক, িতিন ব তীত কউ িছলনা। সবেশেষ সৃি কলু ংস হওয়ার পরও মািলকানা 
তারঁই। 

মহান বাদশা, ব (আল মালীক)  اْلَمِلْیُك াপকভােব মািলকানা ও কতৃ  তারঁই। 

আস সু)  السُّبُّْوُح হূ) মহামিহম, পতূপিব , িতিন সকল দাষ- িট থেক পিব । কননা পিরপণূতা,  ও সৗ েযর 
যাবতীয় ণাবলী তারঁই। 

ু আল) الُقدُّوُس সূ) মহা পিব , িতিন সবধরেণর িট-িবচু িত থেক পিব , পির  ও িনঃ লষু। কারণ পণূতা বলেত 
যা বঝুায় এককভােব িতিনই তার উপযু , তারঁ কান দৃ া  নই। 

পরম শাি (আস সালাম)  السَّالُم দাতা, িতিন ¯x̂q স া, নাম, ণাবলী ও কেম য কান ধরেণর দাষ- িট থেক মু । 
িনয়া ও আেখরােতর যাবতীয় শাি -শৃংখলা একমা  তারঁ িনকট থেকই পাওয়া যায়। 

আল হা)  الَحقُّ ) মহাসত , তারঁ মেধ  কান সে হ নই সংশয় নই- না তারঁ নাম ও ণাবলীেত না তারঁ 
উলিুহয় ােত। িতিনই সত  মা ’বদূ- িতিন ব তীত কান মা ’বদূ সত  নয়। 

  الُمبْیُن
(আল মবুীন) সু কারী, কাশকারী, তারঁ এক বাদ, িহকমত ও রহমেতর িতিট িবষয় কাশ । িতিন 
বা ােদরেক কল াণ ও হদায়ােতর পথ পির ার বাতিলেয় িদেয়েছন, যােত তারা তার অনসুরণ কের এবং 
িব াি  ও ংেসর পথও সু  বণনা কেরেছন, যােত তারা সতক থাকেত পাের। 

মহা শি(আল াবী) الَقويُّ ধর, িতিন পিরপণূ B”Qv-¯v̂axbZvi সােথ এক  মতার অিধকারী। 

দঢ়ৃশি (আল মাতীন)  الَمِتْیُن র অিধকারী, িতিন িনজ মতা ও শি েত অত  কেঠার। কান কােজ ক - শ বা 
াি  তােঁক আ  কের না।   

সবশি (আল ািদর)  اْلَقاِدُر মান, িতিন সকল ব র উপর শি মান, কান িকছুই তাঁেক আপরাগ করেত পাের না- না 
যমীেন না আসমােন। িতিনই সব িকছু িনধারণ কেরেছন। 

মহা (আল াদীর)  الَقِدْیُر তাপশালী, এ শ িটর অথ পেূবর শ িটরই অনু প। িক  আ   কাদীর শ িটর মাধ েম 
আ াহর শংসা অিধক হয়। 

আল মু)  اْلُمْقَتِدُر ািদর) মহা মতাবান, আ াহর পবূ ান অনযুায়ী িনধারণকতৃ ব  বা বায়েন ও সৃি  করেত তারঁ 
অিতির  মতা আেছ।  

العليُّ 
 اَألْعَلى

(আল আিলউল আ'লা) সুউ , মহান, মহ র, সেবা , িতিন মযাদা, মতা ও স া তথা সকল িদক থেক 
সেবা । সব িকছুই তারঁ রাজ  ও মতার অিধেন। তারঁ উপের কখেনাই িকছু নই। 

িচরউ (আল মু'তাল)  الُمَتَعاُل ত, তারঁ উ তা ও মহে র সামেন সকল ব  অবনিমত। তারঁ উপের িকছু নই। সকল ব  
তারঁ নীেচ ও অধীেন, তারঁ মতা ও রাজে র বলেয়। 

আল মু)  اْلُمَقدُِّم াি ম) অ সরকারী, িতিন িনেজর ই া ও া অনযুায়ী সকল ব েক িবন  কেরেছন ও ¯^̄ ’v‡b 
রেখেছন। তারঁ ান ও অনু েহর িভি েত সৃি র কাউেক কােরা উপর াধান  িদেয়েছন। 

  اْلُمَؤخُِّر
(আল মআুখিখর) প ােত রণকারী, িতিন িতিট ব েক িনেজর িহকমত অনযুায়ী যভােব ই া াপন কেরন, 
যােক ই া অ সর কেরন, যােক ই া প ােত রােখন। পাপী বা ােদরেক শাি  িদেত দরী কেরন, যােত তারা 
তাওবা করেত পাের আ াহর কােছ িফের আসেত পাের। 



 

 

আল মসুািয়)  اْلُمَسعُِّر 'র)
2
 মলূ  িনধারণকারী, িতিন িনেজর া ও ােনর দাবী অনযুায়ী িবিভ  ব র মলূ , মযাদা, 

  ও ভাবেক বিৃ  কেরন অথবা াস কেরন। ফেল উহা মলূ বান (মহাঘ) হয় অথবা স া হয়। 

 কবজকারী, সংকচুনকারী, িতিনই াণীকেুলর জান কবজ কেরন। িতিন িনেজর িহকমত ও মতা (আল কািবয)  اْلَقاِبُض
বেল সৃি কেুলর মেধ  যার ই া িরিযক সংকচুন ও াস কেরন- তােদরেক পরী া করার জেন । 

  اْلَباِسُط
(আল বািস ) সম সারণকারী, িতিন তারঁ উদারতা ও ক ণায় বা ােদর িরিযক শ  কেরন। অতঃপর তারঁ 
িহকমত অনযুায়ী তা ারা তােদর পরী া কেরন। িতিন নাহগারেদর তাওবা কবলূ করার জেন  ’হ  সািরত 
কেরন। 

অনাদী, িতিন সই স (আল আওয়াল)  اَألوَُّل া যারঁ পেূব িকছুই িছল না। িতিন সৃি  কেরেছন বেলই মাখলকু অি  
লাভ কেরেছ। িক  তারঁ অি ে র কান  নই। 

অন (আল আিখর)  اآلِخُر , তারঁ পর কান িকছু নই। িতিনই অন , িচরকালীন ও অিবশ । পিৃথবীর সব িকছু ংস হেয় 
যােব; অতঃপর ত াবতন করেব তারঁ কােছই। িক  তারঁ অি ে র শষ নই। 

কাশ (আয যািহর)  الظَّاِھُر , িতিন সবিকছুর উপের সুউ । তারঁ উে  িকছু নই। িতিন সকল ব েক করায় কারী ও 
ব নকারী। 

আল বাি)  الَباِطُن ন) গাপন, তারঁ পের কান িকছু নই। িতিন িনয়ােত মাখলেুকর দিৃ র আড়ােল থােকন; তারপরও 
িতিন তােদর িনকটবতী ও তােদরেক ব নকারী। 

বেজাড় বা একক, িতিন একক তারঁ কান শরীক নই। িতিন অি (আল িবতর)  الِوْتُر তীয় তারঁ কান নযীর নই। 

ভু, নতা, মানেুষর অভাব পরুণকারী, সৃি (আস সাইেয়দ)  السَّیُِّد কেুলর একক নতৃ  তারঁ হােতই। িতিন তােদর 
মািলক ও পালনকতা। সবিকছু তারঁ সৃি  ও দাস। 

  الصََّمُد
(আস সামাদ) অমখুােপ ী, ¯q̂sm¤ú~Y©, িতিন িনেজর নতেৃ  ¯q̂sm¤ú~Y©| মাখলকুাত যাবতীয় েয়াজেন তারঁই 

রণাপ  হয়। কননা তারা তারঁ কােছ বড়ই wbt¯|̂ িতিন সবার আহার যাগান; তােক কউ আহার দয় না, 
তারঁ আহােরর কান দরকার নই। 

  الَواِحُد
 اَألَحُد

(আল ওয়ািহ ল আহাদ) একক, অ ীিতয়, সকল ে  পিরপণূতায় িতিনই একক ও অি তীয়; তারঁ কান অংশী 
নই। তারঁ অনু প কান িকছু নই। এই ণাবলী এককভােব তারঁই ইবাদতেক আবশ ক করেছ। তারঁ কান 

শরীক নই। 

মা'বূদ বা উপাস (আল ইলাহ)  اِإلَلُھ , িতিনই সত  মাবদূ। এককভােব িতিন যাবতীয় ইবাদত ও দাস  পাওয়ার 
হকদার; অন  কউ নয়। 

 
সংকলেন: শাইখ আ ু াহ আল কাফী 
জবুাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার 
সৗদী আরব। 

(তাফসী ল উশ র আখীর িকতাব থেক সংকিলত) 

                              
2 এ নামিটর ব াপাের ওলামাগেণর মেধ  মতিবেরাধ রেয়েছ। তেব একদল আেলেমর মেত এিট আ াহর নােমর অ ভূ । 


