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আল্লাহর পররচয় নারির আহমদ .এম.কে.এ :
অ-কুরঅন  অ -াদীস অল্লা রাব্বু ‘অামীননর ত্তা, গুণাবী, কুদরাত  ধিওার ম্পনওে ননও
ওথা ঙধিনে অনঙ। সআ ওথাগুনার ধনধরনঔ ধত ংনেনে মান অল্লার েধরঘে তু ন িরার ঈনেনলে অমার
এআ েু দ্র প্রো।
অল্লার েধরঘে
অল্লা এও, ধিতীে।
অল্লার অব্বা সনআ, অম্মা সনআ।
অল্লার স্ত্রী সনআ, েুত্র সনআ, ওনো সনআ।
অল্লা তঔননা ধঙনন যঔন অর সওঈ ধঙনা না, অর ধওঙু ধঙনা না।।
অল্লা তঔননা থাওনবন যঔন অর সওঈ থাওনব না, অর ধওঙু থাওনব না।
থোৎ অল্লা ধঘরওা ধঙনন, ধঘরওা অনঙন, ধঘরওা থাওনবন।
অল্লা ধ্বংনর উনধ্বে।
অল্লা ঙািা ব ধওঙু আ ধ্বংলী।
অল্লার েু িা সনআ, ধেোা সনআ।
অল্লা ধওঙু ঔান না।
অল্লা ধওঙু োন ওনরন না।
অল্লার তন্দ্রা সনআ, ধনদ্রা সনআ।
অল্লা নেমনস্ক ন না।
অল্লা ধওঙু ভু ন যান না।
অল্লানও সওান ৃধি সদঔনত োে না।
ধওন্তু ও ধওঙু তাাঁর দৃধির িীন।
অল্লার দৃধির বাআনর সওান ধওঙু আ থাওা ম্ভব নে।
অল্লা এওআ মনে মাধবনের ও প্রাণী, বস্তু  লধি (e n e r g y ) সদঔনত োন।
অল্লা ব ধওঙু আ শুননন।
মাধবনের বেত্র ঈচ্চাধরত প্রধতটি ওথা  ঈধিত প্রধতটি অোচ ধতধন এওআ মনে শুননত োন।
অল্লা এওচ্ছত্র ম্রাট।
মাধবে অল্লার াম্রাচে।
এআ াম্রানচের মাধওানাে  েধরঘানাে তাাঁর সওান ংলীদার সনআ।
অল্লা ওানরা মুঔানেেী নন।
প্রধতটি প্রাণী, বস্তু  লধি (ববৎমু) ধিত্ব ানভর চনে  টিনও থাওার চনে তাাঁর মুঔানেেী।
অল্লা ও ধওঙু র ের েমতাবান।
মাধবনের বেত্র তাাঁর ওতৃে ত্ব প্রধতধিত।
অল্লা মাজ্ঞানী।
অল্লার জ্ঞান ীমাীন।
অল্লা বে লধিমান।
অল্লার লধি ীমাীন।
অল্লা ও ধওঙু র ৃধিওতে া।
অল্লার ৃধি-েমতার সল সনআ।
অল্লা চীবন সদন।
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অল্লা মৃতুে সদন।
অল্লা চীধবত সথনও মৃতনও এবং মৃত সথনও চীধবতনও সবর ওনরন।
অল্লার নুমধত ঙািা ওানরা ের ধবেদ-মুঙীবাত অনত োনর না।
অল্লার েমতা -প্রধতনরািে।
অল্লা যধদ ওানরা ওোণ ওরনত ঘান তানত বাি ািবার লধি ওানরা সনআ।
অল্লা যধদ ওানরা -ওোণ ওরনত ঘান তা প্রধতনরাি ওরার লধি ওানরা সনআ।
অল্লা বে-ধবচেী, মা েরাক্রমলাী।
অল্লা ূক্ষ্মদলী।
অল্লা মাধবজ্ঞ।
অল্লা েরম দোু, ওরুণামে।
অল্লা লাধি দাতা।
অল্লার োওিা তেন্ত ওঠিন।
অল্লা াবেনভৌম ত্তা।
অনদল-ধনননির নবোচ্চ  ঘূ িান্ত েমতা এওমাত্র তাাঁর।
অল্লার ধবিানআ ঘূ িান্ত অআন।
অল্লা যা আচ্ছা তা-আ ওরনত োনরন।
অল্লা যা আচ্ছা তা-আ ৃধি ওরনত োনরন, ওনরন।
অল্লা সওান ধওঙু ৃধি ওরনত ঘাআন বনন ‚‛, অর মধন তা নে যাে।
অল্লা লূনে সথনও বা নধিত্ব সথনও ৃধি ওরনত োনরন।
অল্লা যা ওনরন তার চনে ওানরা ওানঙ চোবধদধ ওরনত ে না।
নে বাআনও তাাঁর ধনওট চোবধদধ ওরনত ে।
অল্লা ও সমৌধও েদাথে ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা ও সযৌধকও েদাথে ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা মাধবনের প্রধতটি ণু-েরমাণুর স্রিা।
ধতধন সেণী মনতা েরমাণুগুনানও ংযুি ধওংবা ংধমধেত ওনর ধবধভন্ন
বস্তুত্তার ধিত্ব কনি সতানন।
অল্লা প্রথনম অমান  েৃধথবীনও যুি বস্থাে ৃধি ওনরন, েনর এআগুনানও েৃথও ওনর সদন।
অল্লা মনের ঙেটি িোনে মাধবে ৃধি ওনর অরনল মাীন নেনঙন।
অল্লা মাধবেনও াতটি ির বা ঞ্চন ধবনেি ওনরনঙন।
অল্লার ধননদে নলআ অমান  েৃধথবী ু-প্রধতধিত রনেনঙ।
অল্লা মাওে ব
(Gr a v i t a t i o n ) ৃধি ওনর এর িারা মাধবনের ও ধওঙু নওআ এওটি
ভারামেেূণে ুদঢ়ৃ বন্ধনন অবদ্ধ ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা মাধবনের ও ধওঙু র অওার, অেতন  কধতেথ ধনধদে ি ওনর ধদনেনঙন।
অল্লা প্রনতেওটি ধচধন ৃধি ওনর প্রনতেওটিনও তার ওরণীে চাধননে ধদনেনঙন।
অমান  েৃধথবীনত যা ধওঙু অনঙ বআ অল্লার ফরমাননর িীন।
অল্লা ূযে  ঘাাঁদনও এমন ধনেনমর িীন ওনর সরনঔনঙন যার ফন েৃধথবীনত এনওর ের এও ধবধভন্ন ঊতু র
অধবভে াব খনট, রাত ধদননর অবতে ন খনট এবং মানু মা  বঙনরর ধাব রাঔনত
োনর।
অল্লা অনা ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা অাঁিার ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা ঙাো ৃধি ওনরনঙন।

3
অল্লা েৃধথবী-েৃনি োাি-েবেত সকনি ধদনেনঙন যানত েৃধথবী অেন েনথ ঘনত ধকনে ভারামে াধরনে সফন
সন দুন না েনি।
অল্লা ভূ -েৃিনও বানােনযাকী  অবাদনযাকে বাধননেনঙন।
অল্লা েৃধথবীর ঘারধদনও বােুর এওটি েুরু সবিনী ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা খনীভূ ত ধিনচনমে নচান (o z o n e ) ির ৃধি ওনর সতচধিে মাচাকধতও রধিনও ভূ -েৃনি
সেৌাঁঙনত বািাগ্রি ওনরনঙন।
অল্লা েৃধথবীনও মাটি ম্পদ , বন-ম্পদ, খা-ম্পদ, ঈধিদ ম্পদ , তা-গুল্ম ম্পদ , োধন ম্পদ , ামুধদ্রও
ঈধিদ ম্পদ, মাঙ ম্পদ, োধঔ ম্পদ, েশু ম্পদ, তাে-ধবদুেৎ ম্পদ, ঔধনচ
ম্পদ আতোধদ ম্পনদ ভরেুর ওনরনঙন।
অল্লা মাটির কভীনর সানা , রূো, ীরা, সাা, তামা, ওো, সেনরা, কো আতোধদ ম্পদ মচুদ ওনর
সরনঔনঙন।
অল্লা ভূ -েৃনি কাঙ-কাঙাধর ঔাদে বার ঈেনযাকী বহু জচধবও ঈোদান মচুদ ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা েৃধথবীর মাটিনও লে ফাননা , লাও-বধচ ফাননা , কাঙ চন্াননা  নানা প্রওানরর কানঙ নানা
অওানরর নানা রনগর নানা স্বানদর ফ ফাননার ঈেনযাকী বাধননেনঙন।
অল্লা েৃধথবীর বুনও নদ-নদী  াকর-মাাকর ৃধি ওনর সআগুনানও োধনর ধরচাভে ানর েধরণত ওনরনঙন।
অল্লা নদ-নদী  াকর-মাাকরনও ফু রন্ত মাঙ ম্পনদ েধরেূণে ওনরনঙন।
অল্লা াকর-মাাকনরর কভীনর ধবধঘত্র িরননর প্রাণী, মধণ-মুিা, সৌন্দযে-সলাভার নোনে ঈেওরণ  ামুধদ্রও
ঈধিদ মচুদ ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা োধন ৃধি ওনরনঙন এবং এটিনও যমীননও ধি ওরা
, প্রাণীর ধেোা সমটাননা  দানা -বীচনও
ংকুধরত ওরার গুণ দান ওনরনঙন।
অল্লা অগুন ৃধি ওনরনঙন এবং এটিনও তাে  অনা ধবতরনণর গুণ দান ওনরনঙন।
অল্লা ধবদুেৎ লধি ৃধি ওনরনঙন এবং এটিনও ধবধভন্ন যন্ত্র ঘাাননা  বানবর সভতর ঞ্চাধত নে অনা
ঙিাননার গুণ দান ওনরনঙন।
অল্লা োধন সথনও বাষ্প, বাষ্প সথনও সমখ  সমখ সথনও বৃধি ৃধি ওনরন।
অল্লার ধননদে নল বােু প্রবাধত ে , বােুনত ভর ওনর সমখ সদল -সদলান্তনর ঙধিনে েনি  সমখ সথনও বৃধি
নানম।
অল্লা ঔাদে দ্রনবে মানুনর সদ েুি ওরার গুণ দান ওনরনঙন।
অল্লা মিু ধবধভন্ন দ্রনবে সরাক ধনরামনের গুণ দান ওনরনঙন।
অল্লা নূর সথনও সফনরলতানদর ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা সফনরলতানদরনও তাাঁর বািেতা ওরার েমতা সদনধন।
সফনরলতারা অল্লার ধবেি নুকত ওমেঘারী।
অল্লা অগুন সথনও ধচন চাধতনও ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা ধচননদরনও তাাঁর অনুকতে ওরার ধওংবা বািেতা ওরার েমতা ধদনেনঙন।
অল্লা মাটি সথনও মানু ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা মানুনদরনও তাাঁর অনুকতে ওরার ধওংবা বািেতা ওরার েমতা ধদনেনঙন।
অল্লা ধচন  মানুনদরনও তাাঁর অনুকতে ওরার েুরস্কার  বািেতা ওরার লাধি ম্পনওে চাধননে
ধদনেনঙন।
অল্লা মানু, ধবধভন্ন প্রাণী, ঈধিদ  ধবদুেৎ ওণা আতোধদর চুধি ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা প্রথম মানু অদম (অ)  তাাঁর স্ত্রী াো (রা) সথনও মানুনর বংলিারা ঘাু ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও েুরু  নারী রূনে ৃধি ওনরনঙন যানত তারা েরস্পর ধববা বন্ধনন অবদ্ধ নে েরম
প্রলাধন্ত াভ ওরনত োনর এবং মাচ-ভেতা-ংস্কৃ ধতর অ দুকে েধরবার ংকঠন কনি
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তু নত োনর।
অল্লা েুরুনও দুিেেতা, াধওতা, ধেপ্রতা  ওনঠারতার অধিওে দান ওনরনঙন।
অল্লা নারীনও নম্রতা, মাো-মমতা  সৌন্দযোনুভূধতর অধিওে দান ওনরনঙন।
অল্লা ধনধদে ি ংঔোে মানু  ধনধদে ি েধরমানণ ম্পদ ৃধি ওনর থানওন।
অল্লা ও মানু  নোনে ও প্রাণীর ধরনকওর বেবস্থা ওনর থানওন।
অল্লা মানুনও ভানবর অলংওাে ন্তান তো ওরনত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা মানুনর প্রনোচন সমটাননার চনে যা যা প্রনোচন বআ ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা েৃধথবীর ম্পদ-ম্ভার মানুনর সভাক-বেবানরর চনেআ ৃধি ওনরনঙন।
অল্লার ৃি ধনোমাতগুনা কণনা ওরা মানুনর েনে ম্ভব নে।
অল্লা ওাঈনও সবধল থে-ম্পদ ধদনে েরীো ওনরন।
অল্লা ওাঈনও ওম থে-ম্পদ ধদনে েরীো ওনরন।
অল্লাআ মানুনর অওৃ ধত, কানের রগ, ভাা, ওণ্ঠস্বর, ঘনভংধক আতোধদর োথেওে ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা চীবকুনর মনিে মানুনও বনঘ ’ সবধল জ্ঞান দান ওনরনঙন। তনব জ্ঞানমে অল্লার জ্ঞাননর তু নাে
এআ জ্ঞান ঔুবআ ামানে।
অল্লা মানুনও রূ দান ওনরনঙন।
অল্লা যধেন রূনও মানুনর মানছ বস্থান ওরনত সদন তধেনআ মানু চীধবত থানও।
অল্লা মানুনও মধিষ্ক দান ওনরনঙন।
অল্লা এটিনও ধঘন্তা-ভাবনা ওরা, েনঞ্চধন্দ্রেব্ধ ধভজ্ঞতা ধবনেণ ওরা, ধবধভন্ন ধবনে েধরওল্পনা জতধর ওরা 
বহু ধওঙু ঈিাবন ওরার সযাকেতা দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও হৃদধেণ্ড দান ওনরনঙন।
অল্লার ধননদে নল এটি ঙন্দবদ্ধভানব ংকুধঘত  প্রাধরত নে সদনর বেত্র রি-ঞ্চাননর ওতে বে োন ওনর।
অল্লা মানুনও ফু ফু  দান ওনরনঙন।
অল্লার ধননদে নল এটি ঙন্দমে প্রধক্রোে রনি ধিনচন ঢু ওাননা  রি সথনও ওাবেন -ডাআ-িাআড রাননার
ওতে বে োন ওনর।
অল্লা মানুনও এওনচািা ধওডধন দান ওনরনঙন। এরা োধননও েধরস্রুত ওনর রি -রন েধরণত ওরা   প্রনোচনীে োধননও সবর ওনর সদোর ওতে বে োন ওনর।
অল্লা মানুনও োওস্থধ দান ওনরনঙন।
এটি অাযে দ্রবে চম ওনর সদ েধরনোনণর সেনত্র ভূ ধমওা োন ওনর।
অল্লা যওৃ ত (ধভার) দান ওনরনঙন। এটি ধেত্ত েরণ ওনর ধেত্তথধনত চমা রানঔ  ধবনল ধবনল ঔাদেনও
েধরোনওর ের রি সস্রানত োঠাননার ওতে বে োন ওনর।
অল্লা সকাটা সদন বহু ংঔেও াি , সেলী, সওা, ওা, ন্ত্র, ধছধল্ল, গ্রধি আতোধদ দান ওনরনঙন সযআগুনা সদনও
চীব, ুস্থ, ব রাঔার চনে গুরুত্বেূণে ভূ ধমওা োন ওনর।
অল্লা ওতৃে ও ধনিোধরত ধনেনম বােু োধঔনদরনও ঈিনত  মানুনও সেনন ঘনি
দ্রুত সদল -ধবনদনল সেৌাঁঙনত
াাযে ওনর।
অল্লা ওতৃে ও ধনিোধরত ধনেনম নদ -নদী  াকর-মাাকনরর োধন চাাচগুনানও ভাধনে রানঔ যানত মানু
দূর দূর স্থানন সেৌাঁঙনত  মাামগ্রী অমদানী-রফতানী ওরনত োনর।
অল্লা ওতৃে ও ধনিোধরত ধনেনম বাষ্প ধবধভন্ন সমধলনন লধি ঞ্চান ওনর যানত ধবধভন্ন যানন ঘনি মানু দ্রুত
দীখে েথ ধতক্রম ওরনত োনর।
অল্লা মানুনও ধঘন্তালধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও সদঔার লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও সঔার লধি দান ওনরনঙন।
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অল্লা মানুনও ওথা বার লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও শুনার লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও িরার লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও ঘার লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও বংলবৃধদ্ধর চনে প্রনোচনীে ওাচ ম্পাদননর লধি দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও আচ্ছা  ওমে-প্রনঘিার স্বািীনতা দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও ংঔে ৃধির ের ওতৃে ত্ব ওরার েমতা দান ওনরনঙন।
অল্লা মানুনও তাাঁর আবাদানতর (ঈোনা-দাত্ব-অনদলানুবধতে তার) চনে
ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা এওমাত্র মানুনওআ তাাঁর ঔাীফা বা প্রধতধনধি ধননব েৃধথবীনত ধঔাফাত
(অল্লার প্রধতধনধিত্বলী
লান) ওানেম ওনর েূণোংক আবাদানতর নুকূ েধরনবল ৃধির দাধেত্ব ধদনেনঙন।
অল্লার সদো চীবন ধবিান আাম।
অল্লার সদো চীবন ধবিান ধনভুে , েূণোংক, ভারামেেূণে  ওোণমে।
অল্লা ঙািা অর ওানরা েনে এমন চীবন ধবিান রঘনা ওরা ম্ভব নে।
অল্লা নবী-রাূনদর মািেনম আানমর ধলো মানুনর ধনওট সেল ওনরনঙন।
অল্লা প্রথম মানু অদমনও (অ) প্রথম নবী বাধননেনঙন।
অল্লা যুনক যুনক বহু নবী -রাূ োঠিনেনঙন যানত তাাঁরা মানুনও অল্লার আবাদাত
(ঈোনা-দাত্বঅনদলানুবধতে তা) এবং তাগুনতর (অল্লানদ্রাী লধির) ধবনরাধিতা ওরার ধলো সদন।
অল্লা বেনলন মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ার
(ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) প্রধত বেনল অমানী ধওতাব
অকুরঅন নাধয ওনরনঙন।
অল্লা মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ানও (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) অকুরঅননর বোঔো -ধবনেণ ওরার দাধেত্ব
ধদনেনঙন।
অল্লা মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ানও (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) অকুরঅননর প্রানোধকও রূে ধলো সদবার
দাধেত্ব ধদনেনঙন।
অল্লা মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ার (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) নুরণনও তাাঁর ভানাবাা োোর লতে
বাধননেনঙন।
অল্লা মানুনও ঔাীফার (প্রধতধনধির) মযোদা সদোে ধংা -ওাতর আবী  তার নুারীরা মানুনও
অল্লার েথ সথনও ধবঘু েত ওরার সঘিা ঘাাবার লেথ সনে।
অল্লা সখাণা ওনরন সয যারা এওধনিভানব অল্লার অনুকতে ওনর ঘনব আবী  তার নুারীরা
তানদর ের প্রািানে প্রধতিা ওরনত োরনব না।
অল্লা নৌধওওভানব সওান ভূ -ঔনণ্ড তাাঁর চীবন ধবিান ঘাু ওনরন না।
অল্লা সচার ওনর তাাঁর চীবন ধবিান সওান চননকািীর ের ঘাধেনে সদন না।
অল্লা সওান চাধতর বস্থা েধরবতে ন ওনরন না যধদ তারা তানদর ধঘন্তািারা  ওমেিারা েধরবতে ন না
ওনর।
অল্লা ঘান , মানু সস্বচ্ছাে তাাঁর সদো চীবন ধবিান তানদর বেধিকত চীবন , োধরবাধরও চীবন , ামাধচও
চীবন, রাষ্ট্রীে চীবন  অন্তচোধতও চীবনন ওানেম ওরুও।
অল্লা মানুনও েৃধথবীনত তাাঁর প্রধতধনধিত্বলী লান ওানেম ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা লূরা বা েরামলে ধভধত্তও লান ওতৃে ত্ব প্রধতিার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা সযআ সওান মূনে ুধবঘার ধনধিত ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ভানা ওানচর অনদল  মন্দ ওানচর প্রধতনরাি ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
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অল্লা থে -ম্পনদর বাি অবতে ন , ুম বণ্টন  থেননধতও ভারামে প্রধতিার চনে ুদমুি  যাওাত
ধভধত্তও থে বেবস্থা কনি সতাার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ঙাাত বা নামায ওানেনমর ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ঙাঈম বা সরাযা োননর ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ধবত্তবাননও যাওাত সদবার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ধবত্তবাননও াচ ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা তাাঁর েনথ ওাতনর থে-ম্পদ বেে ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা অব্বা-অম্মা, স্বামী-স্ত্রী, েুত্র-ওনো, অত্মীে-স্বচন, প্রধতনবলী  েরাের মানুনর ানথ দাঘরনণর ধননদে ল
ধদনেনঙন।
অল্লা োদা-প্রধতে‚ধত রোর ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা অত্মতো ওরনত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা অআননর দাধব বেধতনরনও ওাঈনও তো ওরনত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা ননের থে-ম্পদ অত্মাৎ ওরনত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা অমানানতর ধঔোনাত ওরনত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা মাে  চনন ঠওানত ধননি ওনরনঙন।
অল্লা ুদ, খু, চুো  মচুদদারী ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ঘু ধর-ডাওাধত ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা েবেে-েঘে ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা যুল্ম-তোঘার ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ংওার ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ধরো ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা কীবাত ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা েবাদ ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ধমথো ওথা বা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ধমথো ােে সদো ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা কান-বাচনা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা প্রাণীর ঙধব অাঁওা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ধববা বধভূে ত জদধও ম্পওে ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ও প্রওালে  সকােন েী ওাচ ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা প্রবৃধত্তর অনুকতে ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা অম্মা , দুি মা , ঔাা, ফু ফু , সবান, দুি সবান , ওনো, স্ত্রীর েূবে স্বামীর রলচাত ওনো , ভাধতধছ, ভাধকনী,
োশুিী, েুত্রবিূ, এওনত্র দুআ সবান, এওনত্র ফু ফু -ভাআধছ এবং এওনত্র
ঔাা-সবানধছনও ধববা ওরা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা মুলধরও নারীনও ধববা ওরা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা ামাধচও েধবত্রতা  ুস্থতার চনে অ ধচাব বা েদে ার ধবিান নাধয ওনরনঙন।
অল্লা মদ  মাদওদ্রবে ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা লর ধননেে ওনর ভাকে কণনা ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা কণনওর ওথাে ধবো স্থােন ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা মরা েশুর সকালত , লূওনরর সকালত, রি, অল্লা ঙািা নে ওানরা নানম যবাআওৃ ত েশু , ওণ্ঠরুদ্ধ নে
অত নে ের সথনও েনি মৃত েশু, ধংস্র চন্তু ওতৃে ও ধনত েশু এবং সওান
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সবদীনত ঈৎকীওৃ ত েশুর সকালত ঔাো ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা নঔরযুি  ধংস্র চন্তু ঔাো ধনধদ্ধ ওনরনঙন।
অল্লা জ্ঞান চেন ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা অকুরঅননর অোতগুনা ধননে ধঘন্তা-ভাবনা ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা মাধবেনও ধননে ধঘন্তা-কনবণার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা াা চীধবওা নেণ ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা এওমাত্র তাাঁনও ভে ওনর ঘার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা এওমাত্র তাাঁর ের তাোক্কু ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
অল্লা ও সনও ওাচ এওমাত্র তাাঁর নন্তা াধঙনর ধভপ্রানে (ধনোনত) ম্পন্ন ওরার ধননদে ল ধদনেনঙন।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু অল্লার প্রধত ওৃ তজ্ঞ নব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু এওধনিভানব তাাঁর ধননদে লগুনা সমনন ঘনব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু অল্লার ধনধদ্ধ ওাচগুনা েধরার ওরনব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানুনর ও তোক-কুরবানী এওমাত্র অল্লার চনে ধননবধদত নব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানুনর মাথা এওমাত্র অল্লার ঈনেনলে নত নব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু এওমাত্র অল্লার েরআ ভরা ওরনব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু এওমাত্র অল্লার ধনওটআ াাযে প্রাথেনা ওরনব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু অল্লার অনুকনতের ানথ াংখধেও সওান অনুকতে সমনন সননব না।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু এওমাত্র অল্লানওআ ভে ওরনব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু অল্লানওআ বনঘ’ সবধল ভানাবানব।
এটা অল্লার ধিওার সয মানু তার প্রধতটি ওাচ অল্লার নন্তা চেননর চনেআ ওরনব।
সযআ চননকািী সস্বচ্ছাে অল্লার সদো চীবন ধবিাননর ধনধরনঔ তানদর সকাটা মাচ বেবস্থা কনি সতান অল্লা
তানদর চনে অমান  েৃধথবীর বারাওানতর দুোর ঔুন সদন।
থোৎ অল্লা তানদরনও প্রভূ ত ওোণ, ঈন্নধত  মৃধদ্ধ দান ওনরন।
অল্লা তাাঁর নুকত বান্দানদরনও ঈত্তম ধরকও দান ওনরন।
অল্লা তাাঁর না-ফরমান বান্দানদরনও সেনরলানী-যুি চীধবওা সদন।
অল্লা মানুনও আচ্ছা  ওমে-প্রনঘিার স্বািীনতা ধদনে েরীোর ম্মুঔীন ওনরনঙন।
সযআ বেধি অল্লার অনদলানুবতী চীবন যােন ওনর স ওাধমোব।
সযআ বেধি সস্বচ্ছাঘারী চীবন যােন ওনর স বেথে।
অল্লা ধননচআ ও মানুনর ওমেওাণ্ড প্রতেে ওরনঙন।
অল্লা প্রনতেও বেধির ংনক দুআচন সফনরলতানও ংধেি ওনর ধদনেনঙন।
অল্লার ধননদে নল সফনরলতারা ধবরাম মানুনর ও তৎেরতার ধববরণ ধধেবদ্ধ ওনর ঘনঙন।
অল্লা মানুনও দুবে রূনে ৃধি ওনরন , সযৌবনন তানও লধিমান ওনরন , বািেনওে অবার তানও দুবেতার
ধলওানর েধরণত ওনরন।
অল্লা প্রনতেও বেধির মৃতুেেণ ধনধদে ি ওনর সরনঔনঙন। সআ ধনধদে ি েনণআ তানও মৃতুেবরণ ওরনত ে।
দুনভে দে দুনকের সভতর ুধওনে মৃতুে সথনও সরাআ োো ওানরা েনে ম্ভব নে।
অল্লা বতে মান মাধবেনও নন্তওানর চনে ৃধি ওনরন ধন।
অল্লা বতে মান ধবে-বেবস্থানও সভংনক সদোর চনে এওটি ধদন-েণ ধনধদে ি ওনর সরনঔনঙন।
অল্লার ধননদে নল সআ ধদন নেতম সফনরলতা আরাফী (অ) তাাঁর ধবলা ধলংকাে ফুাঁ সদনবন।
ধলংকার অোচ ঈধিত োর ংনক ংনক অমান  েৃধথবী থরথর ওনর সওাঁ নে ঈঠনব।
অল্লা সযআ মাওে বনর
(Gr a v i t a t i o n ) িারা মাধবনের ব ধওঙু নওআ েরস্পর ম্পধওে ত
সরনঔনঙন তা ধঙন্ন ওনর সদনবন।
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সওাটি সওাটি তারওা , গ্র, ঈেগ্র, গ্রাণু আতোধদ ব ধওঙু ধঙটনও েিনব। োাি -েবেত টু ওনরা টু ওনরা নে
ঈিনত থাওনব। াকরগুনা ঈৎনেধেত নব।
অমান, েৃধথবী  এনদর মিেওার ব ধওঙু সভংনক ঘু রমার নে যানব।
ব ধওঙু ধ্বং নে যানব।
এওমাত্র অল্লাআ ধবদেমান থাওনবন।
তঃের অল্লার ধননদে নল নতু ন অওানর, নতু ন ধবনোন মাধবে ধিত
াভ ওরনব।
অল্লার ধননদে নল বনিা অওানর নতু ন েৃধথবী কনি ঈঠনব।
নতু ন েৃধথবী নব এও ধবলা , মত, িূর প্রান্তর। ‘অওাঈার’ নানম এওটি চািার ঙািা অর ধওঙু
থাওনব না সআ ুধবিৃ ত মেদানন।
অল্লার নুগ্রন অওাঈানরর োধন নব দুনির মনতা াদা  ধমনওর সঘনে সবধল ুকন্ধযুি।
অল্লা প্রধতটি কধত ানলর েরমাণুগুনার সওানটি সওাথাে বস্থান ওনর এওটি ধওতানব তার ধববরণ
ংরধেত রাঔার বেবস্থা ওনরনঙন।
অল্লা মাটি সথনও মানু ৃধি ওনরনঙন।
অল্লা মাটিনতআ মানুনও ধফধরনে সনন।
অল্লা এআ মাটি সথনওআ মানুনও চীধবত ওনর ঈঠানবন।
অল্লার ধননদে নল আরাফী (অ) অবার ধলংকাে ফুাঁ সদনবন।
অল্লার ধননদে নল ও মানু চীধবত নে ঈনঠ দাাঁিানব এবং ধবস্মেভরা সঘানঔ এধদও ধদও তাওানত
থাওনব।
অল্লার নূর েৃধথবীমে ছম ওরনত থাওনব।
প্রঘণ্ড ঈত্তানে  অতংনও মানুনর প্রাণ িাকত নে েিনব।
অল্লার নুকত বান্দারা ‘অওাঈানরর’ ুধমি  লীত োধন োন ওনর ধেোা দূর ওরনব। যারা দুধনোে
অল্লার বািেতা ওনরনঙ তানদরনও অওাঈানরর’ ওানঙ সখাঁনত সদো নব
না।
অল্লার অদানত াধরবদ্ধভানব মানু দাাঁধিনে যানব।
এওধদনও াধরবদ্ধভানব দাাঁধিনে যানবন সফনরলতারা।
অল্লার ধননদে নল সযআব সফনরলতা মানুনর তৎেরতার ধববরণ ধধেবদ্ধ ওনরনঙন তাাঁরা তা সেল ওরনবন।
অল্লার ধননদে নল প্রনতেনওর ানত প্রনতেনওর অমনামা তু ন সদো নব।
অল্লার নুকত বান্দারা ডান ানত তানদর অমনামা গ্রণ ওরনব।
অল্লার বািে বান্দারা াত সেঙনন ধননে সকন অমনামা ানত ধননত
বািে নব।
অল্লা সখাণা ওরনবন : ‘সতামার অমনামা েি’।
প্রনতেও বেধি সদঔনত োনব তার ওৃ ত প্রধতটি ওানচর ধববরণ ধনঔুাঁতভানব ধনভুে ভানব ধধেবদ্ধ রনেনঙ।
অল্লা মানুনও তার চীবনওা স ধওভানব ওাটিনেনঙ সআ ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ ওরনবন।
অল্লা মানুনও তার সদত্তাে সযআব লধি দান ওনরনঙন সআগুনার বেবার (ঁাঁঁংব) ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ
ওরনবন।
অল্লা মানুনও সযআ জ্ঞান দান ওনরনঙন তার বেবার ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ ওরনবন।
অল্লা মানুনও সযআব থে-ম্পদ দান ওনরনঙন তার বেবার ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ ওরনবন।
অল্লা মানুনও সযআব েমতা-আঔধতোর ধদনেনঙন সআগুনার বেবার ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ ওরনবন।
অল্লা মানুনও সযআব অনদল-ধননি ওনরনঙন সআগুনার োন ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ ওরনবন।
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অল্লা মানুনও েরাের মানুনর তত্ত্বাবিান ওরার সযআ দাধেত্ব ধদনেনঙন তা োন ম্পনওে ধচজ্ঞাাবাদ
ওরনবন।
অল্লার ধননদে নল মানুনর াত  ো ােে সদনব তানদরনও সওান্ সওান্ ওানচ বেবার ওরা নেনঙ।
অল্লার ধননদে নল মানুনর ধচহ্বা , ওান, সঘাঔ  ত্বও ােে সদনব তানদরনও সওান্ সওান্ সেনত্র বেবার ওরা
নেনঙ।
অল্লার ধননদে নল মানুনর ন্তর ােে সদনব ওঔন সওান্ ধঘন্তা তার মানছ াধত নেনঙ।
মানুনর দুধনোর চীবননর ও ওমেওানণ্ডর ঘু নঘরা ধবনেনণর ের অল্লা যানদরনও লাধি সদবার ধদ্ধান্ত
সননবন তানদরনও চাান্নানম ধননেে ওরার ধননদে ল সদনবন।
অল্লা যানদরনও েুরস্কৃ ত ওরার ধদ্ধান্ত সননবন তানদরনও চান্নানত প্রনবল ওরার ধননদে ল সদনবন।
অল্লার নুমধত ঙািা সওঈ তাাঁর ওানঙ ওানরা মুধির চনে লাফাঅত বা ুোধরল ওরনত োরনবন না।
অল্লা যাাঁনও লাফাঅত ওরার নুমধত সদনবন ধতধন সওব ঐ বেধি ম্পনওে লাফাঅত ওরনত োরনবন যার
চনে লাফাঅত ওরার নুমধত সদো নব।
অল্লার নুমধতক্রনম নবী-রাূ, লীদ  তাাঁর নোনে ধপ্রে বান্দারা ধনধদে ি বেধিনদর চনে লাফাঅত ওরন
অল্লা নুগ্র ওনর তা ওবু ওরনবন এবং তানদর মুধির ধননদে ল সদনবন।
এও েযোনে চাান্নামীরা প্রথম মানু  প্রথম নবী অদনমর
(অ) ধনওট চনিা নে তানদর মুধির চনে
লাফাঅত ওরার নুনরাি চানানব। ধতধন োরকতা প্রওাল ওরনবন।
তারা ঙু নট যানব নূনর (অ) ওানঙ। ধতধন োরকতা প্রওাল ওরনবন।
তারা ঙু নট যানব আবরাীনমর (অ) ওানঙ। ধতধন োরকতা প্রওাল ওরনবন।
তারা ঙু নট যানব মূা আবনু আমরাননর (অ) ওানঙ। ধতধন োরকতা প্রওাল ওরনবন।
তারা ঙু নট যানব ইা আবনু মারআোনমর (অ) ওানঙ। ধতধন োরকতা প্রওাল ওরনবন।
তারা ঙু নট যানব মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ার (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম) ওানঙ।
ধতধন াচদাে েনি অল্লার তাবী ওরনত থাওনবন।
অল্লা যতেণ ঘাআনবন ততেণ ধতধন াচদারত থাওনবন।
অল্লার নুমধতক্রনম ধতধন এওদ সানওর নাচানতর চনে লাফাঅত ওরনবন।
অল্লা নুগ্র ওনর তাাঁর লাফাঅত ওবু ওরনবন।
অল্লার ধননদে নল ধতধন ধনধদে ি বেধিনদরনও চাান্নাম সথনও সবর ওনর অননবন।
মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু া (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) অনরা ধওঙু সানওর চনে লাফাঅত ওরার নুমধত
ানভর চনে অবার াচদাে ুটিনে েিনবন।
অল্লা যতেণ ঘাআনবন ততেণ ধতধন াচদাে থাওনবন।
অল্লার নুমধতক্রনম ধতধন অনরা এওদ সানওর চনে লাফাঅত ওরনবন।
অল্লা নুগ্র ওনর তাাঁর লাফাঅত ওবু ওরনবন।
অল্লার ধননদে নল ধতধন সআ সাওনদরনও চাান্নাম সথনও সবর ওনর অননবন।
অল্লার রাূ মুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম) বারবার াচদারত নে লাফাঅনতর নুমধত ঘাআনত
থাওনবন। অল্লা নুগ্র ওনর তাাঁনও এনওর ের এও বহু ংঔেও মানুনও
চাান্নাম সথনও সবর ওনর অনার নুমধত সদনবন।
অল্লা বেনলন মুাম্মাদুর রাূল্ল
ু ানও
(ঙাল্লাল্লাহু অাআধ ো াল্লাম ) যানদর ন্তনর ধরার বীনচর
েধরমাণ ইমান অনঙ তানদরনও চাান্নাম সথনও সবর ওনর অনার নুমধত সদনবন।
চাান্নামীরা চাান্নানম  চান্নাতীরা চান্নানত বস্থান গ্রনণর ের এওচন
সফনরলতা মিেবতী স্থান সথনও
সখাণা ওরনবন : ‘ন চাান্নামীরা, অর মৃতুে সনআ। ন চান্নাতীরা, অর মৃতুে
সনআ। ামনন নন্ত চীবন।’
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চাান্নাম ওঠিন লাধির স্থান।
অল্লা ভেংওর অওৃ ধতর সফনরলতানদরনও চাান্নামীনদর লাধির চনে ধনযুি ওনর সরনঔনঙন।
অল্লার ধননদে নল সফনরলতারা েরািীনদরনও কাে সবধি  সদন সাার ধলও সোঁধঘনে সটনন সাঁ ঘনি
চাান্নানমর ধদনও ধননে যানব।
চাান্নামীনদরনও অওাতরার সোলাও েরাননা নব।
অল্লা দুধনোর অগুননর সঘনে ত্তর গুণ সবধল সতচযুি অগুন ধদনে চাান্নাম ভনর সরনঔনঙন।
খন োরুদ্ধওর ছাাঁছানা ওিদােও সিাাঁো চাান্নানম অবধতে ত নত থাওনব।
অল্লা চাান্নানমর ধবধভন্ন ংল ধবলা অওৃ ধতর ভেংওর ধবির াে ধদনে ভধতে ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চাান্নামীনদর সদনও ধবলা অওৃ ধত সদনবন।
সফনরলতারা ভারী গুচে ধদনে অখাত সনন চাান্নামীনদর সদ েত-ধবেত ওরনত থাওনবন।
চাান্নামীরা ভীণ ধঘৎওার ওরনত থাওনব।
অগুননর ঈত্তানে  ধেোাে তারা াাঁোনত থাওনব।
চাান্নামীনদরনও তানদর সদ-ধনকেত রি-েুাঁচ োন ওরনত সদো নব।
টকবক ওনর ফু টনঙ এমন োধন তানদরনও োন ওরনত সদো নব।
ঈত্তপ্ত সতনর কাদ তানদরনও োন ওরাননা নব।
চাান্নামীনদরনও ওাাঁটাযুি, ধতি  দুকেন্ধযুি যাক্কুম কাঙ ধকনত বািে ওরা নব।
চাান্নামীনদর কানের ঘামিা েুনি ওো নে যানব, নতু ন ঘামিা চন্ানব  নতু নভানব েুিনত থাওনব।
অল্লা চাান্নানম অনরা বহুধবি লাধির বেবস্থা সরনঔনঙন।
চাান্নানম বনঘ ’ ওম লাধি যানও সদো নব তানও অগুননর ধফতাযুি এওনচািা চুতা েরাননা নব। এনত
তার মাথার মকচ ঘু ার ের াাঁধির োধনর মনতা টকবক ওনর ফু টনত থাওনব।
চান্নাত নাধব ুঔ-লাধন্তর স্থান।
অল্লা তাাঁর অনদলানুবতী বান্দানদরনও সমমাননর মযোদা সদনবন।
অল্লার ধননদে নল সফনরলতারা তাাঁনদরনও াদর-ম্ভাণ চাধননে চান্নানত ধননে যানবন।
অল্লা বনঘ’ ওম মযোদাবান চান্নাতীনও বতে মান েৃধথবীর সঘনে দলগুণ সবধল স্থান দান ওরনবন।
অল্লা চান্নাতনও নেনাধভরাম বাকানমে ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নানতর বাকানগুনানও োঔ-োঔাধনত েূণে ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নাতনও ফু ন ফু ন েধরেূণে ওনর সরনঔনঙন।
অল্লার ধননদে নল চান্নানত ুনেে োধনর ছণো , ুস্বাদু দুনির ছণো , স্বচ্ছ মিুর ছণো  নোনে ঈন্নত মাননর
োনীের ছণো ধবরাম প্রবাধত নচ্ছ।
অল্লা চান্নানত ধত ুস্বাদু মাঙ, সকালত, রওমাধর ঔাদে  ফনর মানরা খটিনেনঙন।
অল্লা চান্নানত নুেম ঈেদানন জতধর ুঈচ্চ, ুধবিৃ ত  ুদল
ৃ ে প্রাাদ াধর ধিত ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নানতর প্রাাদগুনার সমনছনও ধত ঈচ্চমাননর েুরু ওানেেনট ধিত ওনরনঙন।
অল্লা চান্নাতীনদর চনে তীব ুন্দর  তীব অরামদােও সোলাও মচুদ ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নাতীনদর চনে তীব অরামদােও অন  লযোর বেবস্থা ওনরনঙন।
অল্লা চান্নাতনও অনা-ছম ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নাতনও কধণত সৌন্দযে-সলাভার ঈেওরনণ ধিত ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নানতর প্রধতটি বস্তুনও তু নাীন ুঘ্রাণ যুি ওনর সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নাতনও ঈত্তাে  লীনতর প্রনওাে মুি ওনর কনিনঙন।
অল্লা চান্নানতর ব ধওঙু চান্নাতীনদর নাকানর মনিেআ সরনঔনঙন।
অল্লা চান্নাতীনদর ধঔদমানতর চনে ধকমান (ধঘর বাওদ) মুতানেন ওনর সরনঔনঙন।
স্বামী  স্ত্রী ঈভনে চান্নাতী ন অল্লা তাাঁনদরনও চান্নানত নন্তওানর চনে চীবন-াথী বাধননে সদনবন।
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অল্লা চান্নানত েুরুনদরনও হুর সদনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও াট াত জদখেে দান ওরনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও ধঘর যুবও  ধঘর যুবতী বানানবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও ওঔননা বুনিা নত সদনবন না।
অল্লা চান্নাতীনদরনও ধঘরওা সরাকমুি রাঔনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও যাবতীে জদধও  মানধও লাধন্ত মুি রাঔনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও ািারণ জদধও সৌন্দযে দান ওরনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও ািারণ ুঘ্রাণযুি ওরনবন।
অল্লা চান্নানত এও ধবলা মানওে ট বাধননে সরনঔনঙন সযঔানন প্রধত চুমাবার চান্নাতী েুরুনরা এওধত্রত নবন।
সঔানন প্রবাধত াোর সঙাাঁোে তাাঁনদর রূে -সৌন্দযে অনরা বৃধদ্ধ োনব এবং তাাঁনদর সোলাও সথনও নতু ন
ুকন্ধ সবর নত থাওনব।
তাাঁরা তাাঁনদর প্রাানদ ধফনর তাাঁনদর স্ত্রীনদরনও েূনবের সঘনে অনরা সবধল রূে-াবনণে ভরা সদঔনত োনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও এমন েমতা সদনবন সয াচানরা মাআ দূনর বধস্থত বেধিনও তাাঁরা সদঔনত ঘাআন
সদঔনত োনবন এবং ওথা বনত ঘাআন বনত োরনবন।
অল্লা এমন এমন বৃে জতধর ওনর সরনঔনঙন যার এওটির লাঔা -প্রলাঔার ধননঘ এওচন োনরাী এওলত
বঙর ে ঘানা ওনর তার ীমানা ধতক্রম ওরনত োরনবন না।
অল্লা চান্নাতীনদর চনে এমন বান মচুদ ওনর সরনঔনঙন যানত অনরাণ ওনর তাাঁরা সকাটা ধবে ভ্রমণ
ওরনত োরনবন।
[ম্ভবত চাান্নানমর ংলটু কু ঙািা মাধবনের বাধও ংলনও চান্নানত রূোন্তধরত ওরা নব।]
অল্লা েৃধথবীটানও চান্নানতর ংল বাধননে সদনবন।
এওচন চান্নাতী যা ঘাআনবন তা-আ োনবন।
অল্লা তাাঁর েে সথনও অনরা ননও ধওঙু সদনবন।
অল্লা চান্নানত এমন ব ধনোমাত মচুদ ওনর সরনঔনঙন যা সওান সঘাঔ ওঔননা সদনঔধন , যার ওথা সওান
ওান ওঔননা শুননধন এবং যার িারণা সওান হৃদনে ওঔননা ঈধদত েধন।
অল্লা নতু ন নতু ন ধনোমাত ৃধি ওনর চান্নাতীনদরনও ঈোর ধদনত থাওনবন।
অল্লা চান্নাতীনদরনও তাাঁর দলেন দান ওনর িনে ওরনবন।
অল্লার দলেনআ নব চান্নাতীনদর ধনওট বনঘ’ সবধল অননন্দর ধবে।
অল্লা মাধলল্পী।
অল্লা মাধবজ্ঞানী।
অল্লার ৃধি জনেুণে তু নাীন।
অল্লার সওান ঔুাঁত সনআ।
অল্লার সওান ত্র‚টি সনআ।
অল্লার সওান েূণেত্ব সনআ।
অল্লার সওান োরকতা সনআ।
েৃধথবীর বগুনা কাঙ ধদনে যধদ ওম বানাননা ে , মুদ্রগুনার োধনর ানথ অনরা াত মুনদ্রর োধন
ধমধনে যধদ ওাধ বানাননা ে, তবু অল্লার ওথা ধনঔ সল ওরা যানব না।
অল্লা বেনেি।
অল্লার চনেআ ও প্রলংা।
অল্লার চনেআ ব ম্মান।

