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আজকে যে নামগুকলা ননক়ে আমরা আকলাচনা েরব যেগুকলা হল: 
 মুহাম্মাদ তথা প্রশংনেত - محمد .1
 আহমাদ  তথা প্রশংোোরী - احمد .2
 হানমদ  তথা প্রশংোোরী - حامد .3
 প্রশংনেত পতাোর অনিোরী - صاحب لواء الحمد .4
 প্রশংনেত স্থাকনর অনিোরী - صاحب المقام المحمود .5

 এই 5 টি নাকমর এেটি েমন নবষ়ে হকলা حمد . এর অথথ হকে প্রশংো। আর এই শব্দ যথকে 

محمود -حمد  -حامد  -احمد  -محمد   -  এই নামগুকলা ননর্থত।  
 

প্রথমম আমরা রািূললু্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওযািাল্লাম এর নামকরমের ঘটনা িম্পমকে  
জানার চেষ্টা করব।  
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর জন্ম েম্পর্েিত যোন আ়োত বা বর্থনা েুরআকন 
না পাও়ো যর্কলও তার জকন্মর েম়ে োলীন এেটি ঘটনা (ো হস্তীবানহনীর ঘটনা নহকেকব 
পনরনচত) আল্লাহতালা েরুা নিকল বর্থনা েকরকেন।  
 

ঘটনাটি রেলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর জকন্মর প াচ যথকে োত মাে আকর্র 
ঘটনা।  এ ঘটনার পর পরই তার নপতা  নেনর়ো েিকর চকল োন। নেনর়ো যথকে নিকর আোর পকথ 
নতনন অেুস্থ হক়ে পক়েন এবং মনদনাকত অবস্থানোকল নতনন যেখাকন ইনিোল েকরন।  
 

বতথ মান ইনথওনপ়ো়ে (ো তৎোলীন আনবনেনন়ো়ে নাকম পনরনচত) যরামানকদর োম্রাজয ও েততথ ত্ব 
প্রনতষ্ঠিত নেল।কেটি আনিোর এেটি অঞ্চল। যেখানোর রাজাকদর উপানি নেল নাজ্জাশী। যেই 
নাজ্জাশীর োম্রাজয ইক়েকমন পেথি নবস্তত ত নেল এবং যেখাকন নতনন আব্রাহা নামে এেজন 
র্ভনথর ননেুক্ত েকরন।  
আব্রাহা ইক়েকমকন আোর পর লক্ষ্য েরকলন, নজলহজ মাে আোর আকর্ আকর্ই মানুষজন 
দলবদ্ধ হক়ে মক্কার নদকে চকল ো়ে। নতনন তাকদরকে তারা যোথা়ে ো়ে যেই মকমথ নজকেে েরকল 
তারা বলল, আমরা মক্কা়ে োবা তাও়োি েরার জনয হজ েরার উকেকশয োই। যে এই যভকব 
ঈষথানিত হকলা যে, খতস্টান বাদশাহর অিুযনষত অঞ্চকল যথকেও মানুষজন যেন অনয জা়ের্া়ে 



োকে?! এটা েখকনাই হকত পাকর না। যে তাকদরকে তৎোলীন েমক়ের েবকচক়ে উন্নত নর্জথ া ততনর 
েকর যদবার প্রস্তাব নদকলা এবং বলল, যতামরা যেটিকেই তাও়োি েরকব। অতঃপর, যে ইক়েকমকনর 
োনাআ’যত আরব ভূখকে েবথপ্রথম ে াকচর ততনর েুরময এেটি নর্জথ া ননমথার্ েরল। এরপর 
যঘাষর্া েকর যদ়ো হকলা,  অনয যোথাও ন়ে বরং েবাই এখন যথকে এটিকেই তাও়োি েরকব। 
যেই চমৎোর নর্জথ া যদখার জনয দশথনাথীী রা দকল দকল যেখাকন নভ়ে েরকলা। নেন্তু যোকনা 
এেজন দশথনাথীী  েী যভকব যেখাকন তার প্রােত নতে োকজ ো়ো নদক়ে যেটিকে যনাংরা েকর 
যিলল। এেথা আব্রাহা’র োকন যপ  োকনা মাত্রই যে কু্রদ্ধ হক়ে বলকলা যতামাকদর োবাকে আনম 
ধ্বংে েকর যদকবা । যে যভকবনেল যে োবাকে ধ্বংে েরকলই যবািহ়ে এই নর্জথ ার েদর এবং 
গ্রহর্কোর্যতা মানুকষর োকে বা়েকব।  
 

এমতাবস্থা়ে যে নহতানহত োনশূনয হক়ে নাজ্জাশীর পরামশথ নেংবা অনুমনত ো়োই মক্কা 
অনভমুকখ রওনা হল োবা ধ্বংে েরার উকেকশয।  
মক্কার অদকূর একেই যে ভাবল, শুিু োবা ধ্বংে েরাই ন়ে বরং মক্কাবােীকদর োকথ েুদ্ধ েকর 
তাকদর মকনর নভতর ভ়ে ঢুনেক়ে যদ়ো, যেন তারা ভনবষযকত োবা পুনর্নিমথাকর্র নচিাও না 
েকর।  তাই, এরই যপ্রনক্ষ্কত নতনন আব্দলু মুত্তানলকবর পশুপাল জব্দ েকর যেখাকন ত াবু যর্ক়ে 
নবশ্রাম এর জনয অবস্থান েরনেকলন এবং চানেকলন যে আবদলু মুত্তানলব যেন মীমাংোর জনয 
ত ার োকে আকে।  
আব্দলু মুত্তানলব, যে তার ননকজর পশুগুকলাকে যিরত ননক়ে যর্ল এবং ত াকে োি োি জাননক়ে 
নদল যে, োবার মানলে এেজন আকেন নতননই োবা রক্ষ্ার ি়েোলা েরকবন।  
 

এরপকর আব্রাহা, আনিোর নবনশষ্ট হানতও়োলা যেনাবানহনী তথা আেহাবুল নিল (হস্তীবানহনী) 
ননক়ে োবা ভাঙ্গার জনয উকেকশয এনর্ক়ে আেকলা। তখন হানতগুকলা নবপনত্ত ব ানিক়ে বেকলা; তারা 
োবার নদকে আেকতই চানেল না বরং অনযানয নদকে ঠিেই োনেল। 
একত যরকর্ নর্ক়ে যে হানতগুকলাকে আঘাত েরকত লার্ল। 
 

ততক্ষ্কর্ আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা জাহান্নাম হকত েংের েহ ঝাকে ঝাকে আবানবল পানখ 
পাঠাকলন। যোট যোট পুনত েদতশয েঙ্করগুকলা নেল আগুকনর ততনর ো এই পানখগুকলা যঠ াকট েকর 
ননক়ে একে হস্তীবানহনীর উপক়ে যিলল। একত হস্তীবানহনীর শরীকরর চাম়ো পুক়ে,   েু েক়ে নর্ক়ে 
যেখাকনই তারা মারা যেকত লার্কলা। আব্রাহার র্াক়েও যেগুকলা যলকর্নেল তকব আল্লাহ েুবহানাহু 



ও়ো তা'আলা তাকে েঠিন আজাব নদকত যচক়েনেকলন তাই যে আব্রাহাকে হা়োত নেেুটা বতনদ্ধ 
েকর নদক়ে ইক়েকমন পেথি আোর েুকোর্ েকর নদকলন। ইবনু ইেহাে বকলন, আবরাহার বানহনী মক্কা 
যথকে পানলক়ে ইক়েকমন পেথি মরকত মরকত ো়ে। আবরাহা ত ার নপ্র়ে রাজিানী োনআ শহকর যপ  কে 
যলােকদর োকে আল্লাহর আজাকবর ঘটনা বলার পর মততুযবরর্ েকরন। এ েম়ে ত ার বুে যিকট েনলজা 
যবনরক়ে ো়ে।  
(ইবমন কাসির ও তাফসিমর মুসনর)  
 

এই হল হস্তীবানহনীর ঘটনা ো আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা েূরাতুল নিল-এ বর্থনা েকরকেন। 
তকব এখাকন নবকশষ বযাপার হকে যে, আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাই োলাম যে উকেশয েকর বকলকেন, “আলাম তারা” “আপনন নে যদকখননন?” অথচ 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম তখনও তার মাক়ের র্কভথ  নেকলন, যদখার যতা প্রশ্নই 
আকে না।  
এই বযাপাকর মুিােনেরীনর্র্ বকলকেন যে, আল্লাহ তাআলা এত েুন্দর বােযটা এভাকব বযবহার 
েকরকেন, এর োরর্ হকে রেুলুল্লাহ োল্লালাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম তখন পতনথবীকত আকেন। 
মাক়ের র্কভথ  থাোর োরকর্ ইকতামকিয এই পতনথবীকত তার অনস্তত্ব ততনর হক়ে যর্কে। এ োরকর্ 
“আলাম তারা” এটার অথথ হকব, “আপনন নে জাকনন না?” 
 

এই ঘটনাটি এতটাই প্রনেদ্ধ হক়ে নর্ক়েনেল যে, তখনোর মানুষ যোন ঘটনার েথা বকল েম়ে 
ননিথারর্ েরকত এই হস্তীবেকরর েথা উকল্লখ েরকতন। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ও়োোল্লাকমর জন্মও যেই হস্তীবের তথা ৫৭০ খ্রীষ্টাকব্দ হক়েকে। 
 

রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর দাদা আবদলু মুত্তানলব এর আেল নাম নেকলা 
“শাইবাতুল হামদ”, প্রশংোর শুভ্র (োদা) চুল। 
রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম র্কভথ  থাোোলীন বারবার এেই স্বপ্ন যদখকত লার্কলন 
যে, তার প্রনত ননকদথ শ আেনেল “তুনম যতামার র্কভথ  এেজন নবশ্বকনতাকে িারর্ েরকো। তার 
জকন্মর পর তার নাম রাখকব যমাহাম্মদ এবং আহমাদ”। এই বযাপারটি আনমনা অনয োকরা োকে 
প্রোশ না েকর ননকজ ননকজই ঠিে েরকলন যে, তার েিাকনর নাম যমাহাম্মদ এবং আহমাদ 
রাখকবন।  



(তাবাকাত ইবমন িা’দঃ ১/১০৪, দালাইলুন নুবযুযাহঃ ১/৩৬-৩৭, ইবমন সহশামঃ ১/২১০, 
তাসরমে দামমশঃ ১/৪০৪) 

 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর জন্ম গ্রহকর্র েম়েটি নেল রনবউল আউ়োল 
মাকের নিতী়ে অথবা তত তী়ে যোমবাকর। রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর জকন্মর 
পর তার মা আনমনা স্বী়ে দােীকে বলকলন আব্দলু মুত্তানলবকে যেকে আনার জনয। তখন 
আব্দলু মুত্তানলব একে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে যোকল তুকল  ননকলন। 
আনমনা তখন তার স্বকপ্নর বযাপার তার োকে প্রোশ েরকল, যে যেই নহকেকব এবং তার ননকজর 
নাকম যেকহতু “হামদ” রক়েকে যেটা নমনলক়ে যমাহাম্মদ এবং আহমদ নাম দটুি খুব পেন্দ েরকলন 
এবং যরকখ নদকলন।  
 

রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর জকন্মর োতনদন পকর ত ার দাদা আবদলু মুত্তানলব 
আনেোর বযবস্থা েরকলন এবং েবাইকে জাননক়ে নদকলন যে আনম আমার নানতর নাম যরকখনে 
আহকমদ এবং মুহাম্মদ। তখন যলাকেরা “এই নাম আকর্ েখকনা শুনননন এবং আরকব এই নাম 
অপ্রচনলত” বকল আপনত্ত তুলকলন এবং বলকলন, পূবথপুরুষকদর মকিয থাো েুন্দর নাম অনুো়েী 
যেন নাম রাখকলন না। একত আব্দলু মুত্তানলব তাকদরকে বলকলন যে, “আনম চাই আেমাকনর রব 
তার প্রশংো েরকব এবং জনমকনর েেকলই তার প্রশংো েরকব।” 
এটি আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা তার উকেশয আব্দলু মুত্তানলকবর মুখ নদক়ে উচ্চারর্ 
েরাকলন। (ইবকন ো’দঃ ১/১০৩) 
 

 

 

সবস্তাসরত আমলােনা 
নামকরে: 
েক্টর মুহাম্মদ শা়েখানন বকলকেন, এটি চমৎোর নবষ়ে যে, আব্দলু মুত্তানলব তার নানতর নাম 
যরকখকে যমাহাম্মদ। োরর্ হকে আরবরা এই নাম  জানকতা না এবং এই প্রশংোর নামটি পতনথবীর 
বুকে নে়োমত পেথি এত যবনশ পনরমাকর্ উচ্চানরত এবং বযবহৃত হকব, এটা নেন্তু আব্দলু মুত্তানলব, 
আনমনা নেংবা আব্দলু্লাহ তারা যেউই জানকতন না। তার মাকন এত েুন্দর নামটি আল্লাহ 



তা়োলার পক্ষ্ যথকেই রাখাকনা হক়েকে এবং এটি রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর 
মুনজোর এেটি অংশ।  
( 39محمد عبقرُى مصلح أم نبى مرسل ص  ) 

 

 ,শকব্দর অথথ  محمد
 নেনন একের পর এে প্রশংনেত হকতই থাকেন 

 বা  
 যবনশ যবনশ প্রশংনেত হন।  

 

আর احمد শকব্দর অথথ হকে, 
 নেনন যেকোন নবষক়ের েকবথাচ্চ প্রশংো েকরন। 

 

আহমাদ শব্দটি গুর্র্ত নদে নদক়ে েকবথাচ্চ প্রশংনেত এবং মুহাম্মদ শব্দটি েংখযার্ত নদে নদক়ে 
েকবথাচ্চ প্রশংনেত। এই দটুি নাম হকে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর মূল নাম 
এবং যমৌনলে নাম ো েেল ইনতহাকে মুনজজা পূর্থ হক়ে আকে। 
 

প্রেলন: 
যমাহাম্মদ নামটি আদম আলাইনহে োলাতু ও়োে োলাম যথকে শুরু েকর রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ও়োোল্লাম পেথি মাত্র দ-ুচার জন োিারন মানুষ বযতীত নবকশষ োকরা জনয বযবহৃত 
হ়েনন। নেন্তু রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম-এর নামটি নবকশষ েকরই তার জনয রাখা 
হক়েকে।  
ইবমন কুতাইবা রহমতুল্লাসহ আলাইসহ আনহু বকলকেন যে,  রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ও়োোল্লাম বযতীত তার পূকবথ আর (নবকশষ) োকরা জনয এই নাম রাখা হ়েনন। এই োরকর্, এই 
নামটি স্ব়েং আল্লাহ তা'আলা তার জনয নদক়েনেকলন যেভাকব ই়োনহ়ো (আলাইনহে োলাম) 
নামটি আেমান যথকে পাঠিক়েনেকলন। 
 

ইবমন েলক্বন বকলন যে, “যমাহাম্মদ” নাকম মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম-এর েমক়ে 
জাকহলী েুকর্ খুব যবনশ যঘ কট মাত্র নতনজন পাও়ো ো়ে। তারা হকলন, 

1. মুহাম্মদ ইবকন েুনি়োন ইবকন মাজানশ়ো 
2. মুহাম্মদ ইবকন আনহ়োহ (নেনন আব্দলু মুত্তানলকবর বংকশরই এেজন নেকলন)  



3. মুহাম্মদ ইবকন হামরান।  
 

আব্দলু আহাদ দাউদ বকলন, আহমাদ নাকম ইনতহাকের বুকে োউকেই পাও়ো ো়ে না এবং 
মুহাম্মাদ নাকমও োউকেই যতমন পাও়ো ো়ে না। আমরা খু কজ যদকখনে মুহাম্মাদ নাকম আর 
োউকে পাইনন। রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর নামটি যোন মানুষ 
পনরেনিতভাকব যরকখকে নবষ়েটা এমন ন়ে বরং এটি আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'আলার-ই নবকশষ 
পনরেিনার অংশ। 
36،37اإلنجيل والصليب، ص : ) ) 

 

তাহকল যবাঝা ো়ে, “মুহাম্মাদ” নাকমর অথথ, নেনন যবনশ যবনশ প্রশংনেত হন এবং “আহমাদ” 
নাকমর অথথ, নেনন উৎেষথতার োকথ চূ়োিভাকব প্রশংো েরকত পাকরন। োরর্, রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর মত আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো তা'আলার প্রশংোোরী আর 
যেউই নন।  
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম-এর নামটিই তার মুনজোর এেটি অংশ।  
 

কুরআমন: 
মুহাম্মাদ নামটি েুরআকন চারবার একেকে।  

 েূরা আকল ইমরাকনর 144 নং আ়োকত 
 েূরা আহোকবর 40 নং আ়োকত  
 েূরা মুহাম্মদ এর 2 নং আ়োকত  
 েূরা আল িাতহ এর 29 নং আ়োকত।  

 

এই চার জা়ের্া়ে আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা শুিু নামটিই আকনননন বরং তার োকথ োকথ 
রােুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর দান়েত্বর্ত উপানি ও োকথ একনকেন।  
 

এো়ো েুরআকন যেেব জা়ের্া়ে আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা, রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ও়োোল্লামকে েখন েকবািন েকরকেন, তখনও েরােনর তার নাম যেকে নেেু বকলননন বরং তার 
প্রশংো েূচে উপানি নদক়ে যেকেকেন।  
এোরকর্ই মুহানক্কনেনর্র্ বকলকেন,  আল্লাহ েুবাহানাহু তা়োলা তাকে এতটাই ভালবাকেন যে 
তাকে েখকনা েরােনর নাম িকর োকেননন যেটা অনযানয নবীকদর বযাপাকর বযতয়ে ঘকটে।  



 

স্মরমে িমুন্নত: 
রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর নাকমর োকথ যেমন তার নবু়েকতর দান়েকত্বর 
বযাপারটি একে ো়ে ঠিে যতমন ভাকবই আমাকদর প্রনতও এেটি দান়েত্ব একে ো়ে। আর তা হকলা 
দরুদ ও োলাম যপ্ররর্ েরা।  
এটা যবাঝাকনার জনয েূরা আহোকব আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা বকলকেনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َصلُّو۟ا َعلَْيِه َوَسل ِمُ  ـ  ٰٓئَِكتَهُۥ يَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِى ِ ۚ يَ ـ  َ َوَملَ  ٥٦و۟ا تَْسِليًما إِنَّ ٱَّللَّ

অথথাৎ, “আল্লাহ নাবীর প্রনত অনুগ্রহ েকরন এবং ত ার মালাইোরাও নাবীর জনয অনুগ্রহ প্রাথথনা 
েকর। যহ ম’ুনমনর্র্! যতামরাও নাবীর জনয অনুগ্রহ প্রাথথনা ের এবং তাকে েথােথভাকব োলাম 
জানাও।” 
পতনথবীকত এমন যোন মুহূকতথ  যনই েখন রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর স্মরর্ হ়ে 
না। আর এভাকবই আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'আলা, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর 
নামটিকে েমুন্নত েকরকেন।  
 

েক়েে বের আকর্ এেটি র্কবষর্া প্রোনশত হ়ে োকত যদখা ো়ে, ক্রমািক়ে ও়োকক্তর পনরবতথ কনর 
োকথ োকথ পতনথবীকত েবথাবস্থা়েই আজান চলকে, েখকনাই আজান যথকে পতনথবী এেটুও যথকম 
যনই। যেই আোকনর মকিযই আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো তা'আলা ত ার নপ্র়ে হাবীব রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম-এর নামটিকে েমুন্নত েকরকেন; আশহাদ ুআন্না মুহাম্মাদরু 
রােুলুল্লাহ।  
এবং আমাকদর োনলমাকত আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো তা'আলা ত ার ননকজর নাকমর োকথ রােূললু্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর নামটিও জকু়ে েমুন্নত েকরকেন।  
 

সবশ্বেযাসত:  
পতনথবীকত ইেলাম েন়েক়ে োও়োর োরর্গুকলার মকিয রেলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ও়োোল্লাকমর নামটিও এেটি। 2012 োকলর এেটি জনরকপ যদখা ো়ে, তৎোলীন পতনথবীকত 70 
নমনল়েন মানুকষর নাম নেল মুহাম্মাদ। বতথ মান পতনথবীকত ও রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ও়োোল্লাম এর এই “মুহাম্মাদ” নামটি েবকচক়ে যবনশ প্রচনলত। এমননে আরবনবকশ্ব এই নামটি 
এতটাই প্রচনলত যে, অকচনা োউকে মুহাম্মাদ বকল োে নদকল অকনে েম়ে যদখা ো়ে তার নাম 
েনতয েনতযই মুহাম্মাদ নেল।  



( 40ر.ف.بودلي: حياة محمد ص  ) 

 

অননয নাম: 
রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর “আহকমদ” নামটি “যমাহাম্মদ” নাকমর যচক়েও 
অননয। মুহাম্মাদ নামটি েক়েেজকনর জনয বযবহৃত হকলও আহমাদ নামটি আর োকরা জনযই 
বযবহৃত হ়েনন। শুিুমাত্র আেমানী নেতাব গুকলাকত আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো তা'আলা আহমাদ 
নামটি নদক়ে রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে পকূবথর উম্মতকদর োকথ পনরনচত 
েকরকেন। 
এই নাকমর অথথ, েকবথাচ্চ গুর্র্তভাকব প্রশংনেত নেংবা েকবথাচ্চ গুর্র্তভাকব প্রশংোোরী। 
আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'আলার প্রশংো েকবথাচ্চভাকব যেভাকব েরা েম্ভব, এেমাত্র যেভাকব 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামই েরকত যপকরকেন এবং রােুললু্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ও়ো োল্লাম এর প্রশংোর েকবথাচ্চ নশখর বা চূ়ো, যেটাও মানুষ তার জনযই বযবহার 
েকরকে।  এই নহকেকব নতনন আহমাদ।  
 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম হানদকের মকিয বকলকেন,  
“আমার জনয প াচটি নাম রক়েকে। আনম মুহাম্মাদ এবং আনম আহমাদ”। তার জমানা়ে নেংবা 
তার পূকবথর জমানা়ে অথবা োহাবীকদর মকিয োরও নাম মুহাম্মাদ নেল না। তকব মুহাম্মাদ নেল 
অকনকেরই নাম। পরবতীী কত তাকবঈনকদর মকিয েবথপ্রথম “আহমাদ” নাকমর এেজনকে পাও়ো 
ো়ে; আহকমদ ইবকন উমর ইবকন তানমম। 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম বকলকেন, “অনযানয নবীকদরকে যদ়ো হক়েকে অকনে 
নেেু নেন্তু আমাকে এমন নেেু যদও়ো হক়েকে যেগুকলা অনয নবীকদরকে যদও়ো হ়েনন।” তখন 
োহাবীরা বলকলন, ই়ো রােূললু্লাহ, (োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম) যেই নজননে গুকলা েী? 
তখন নতনন (োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম) বলকলন, “আনম শত্রুপকক্ষ্র জনয ভক়ের মািযকম 
োহােয প্রাপ্ত হই। (অথথাৎ আমার নামটাই এমন যে, আমার নাম শুনকলই শত্রুপক্ষ্ ভ়ে যপক়ে 
ো়ে। এটা অনয নবীকদর যবলা়ে নেল না শুিু রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাই োলাম এর যক্ষ্কত্র।) 
আকরেটি হকে, এই জনমকন েত নেেু আকে েব নেেুর চানবোঠি আমার হাকত যদ়ো। আকরেটি 
হকে, আমার নাম রাখা হক়েকে আহমাদ; যে নামটি আর োকরা জনয বযবহৃত হ়েনন। আকরেটি 
হকে, েমস্ত পতনথবীর জনমনকে আমার জনয পনবত্র েরা হক়েকে। (অনয নবীকদর উম্মকতর জনয 
এরেম নেল না ো আমাকদর নবীর জনয েরা হক়েকে। পতনথবীর জনমনকে আমাকদর জনয পনবত্র 



েরা হক়েকে যেন আমরা তা়োম্মুম েরকত পানর ও তাকত নামাজ আদা়ে েরকত পানর)। আকরেটি 
হকে, আমার উম্মতকে েবথকশ্রষ্ঠ উম্মত নহকেকব প্রনতষ্ঠা েরা হক়েকে।”  
( ترقيم الشاملة، وفي السلسلة  98/ ص  1ج ) -في مسند أحمد بن حنبل 
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আহমাদ নামটি রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম দনুন়োকত আোর আর্ পেথি  যেবল 
তার জনযই খাে নেকলা তকব এখন যে যেউই চাইকল রাখকত পারকব। 
 

আহমাদ এবং মুহাম্মাদ এই শব্দ দটুি حمد (হামদনু) যথকে একেকে।  
 

েখন মানুষজন জনমন যথকে আবার পুনরুনিত হক়ে হাশকরর ম়েদাকনর নদকে েুকট োকব যেখাকন, 
েবাই জমাক়েত হকব এবং নাে পেথি ঘাকমর পাননর মকিয েবাই হাবুেুবু খাকব, েূেথ ননকচ যনকম 
আেকব, জাহান্নামকে োমকন উপনস্থত েরা হকব।  মানুষ যেই আজাব যথকে পনরত্রান পাও়োর 
নননমকত্ত, নহকেব শুরু েরার আকবদন েরকত তাকদর নবীকদর ননেট োকব। তখন আদম 
আলাইনহে োলাতু ও়োে োলাম যথকে শুরু েকর ঈো আলাইনহে োলাম পেথি যোন নবীই যেই 
েুপানরকশর জনয োহে েরকব না; তারা নবনভন্ন োরকর্ ননকজরাই েকঠারভাকব নচনিত থাোর 
োরকর্ েেলকে নিনরক়ে নদকবন। তখন তারা, েেলকে মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম 
এর োকে োও়োর জনয বলকবন।  
যলাে েেল মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর োকে উপনস্থত হও়োর পকর নতনন 
বলকবন, “হ যা এটাই আমার োজ, আনম এটা পারব।” এই বকল তখন যে আল্লাহর আরকশ ননকচ 
যেজদা়ে পক়ে আল্লাহ েবুহানাহুও়ো তা'আলার যেই গুপ্ত নাম (ো এেমাত্র নতননই জানকবন) 
জকপ আল্লাহর প্রশংো েরকবন। এই োরকর্ রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে حامد 
(হানমদ) বলা হ়ে, নেনন প্রশংো েরকবন।  
েতয ঘটনার নামই হকে মাোকম মাহমুদ।  
( 3148 صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : ) 

 
েমস্ত মানবজানতর উপকরর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাকমর প্রশংোর স্থান। এ 
োরকর্ আমরা আোকনর যদা়ো়ে বনল, “যহ আল্লাহ! আপনন আমাকদর রােলুকে যে ও়োদা 
নদক়েকেন, প্রশংনেত স্থাকন অনিষ্ঠিত েরকবন, যেটা তাকে নদন।”  



রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এে হানদকে বকলকেন, “এটাই হকে যেই মাোকম 
মাহমুদ, ো আল্লাহ আমাকে নদকবন। ও়োনেলা - েমস্ত মানবজানতর পক্ষ্ যথকে আল্লাহর োকে 
েুপানরশ েরার যোর্যতা আনম অজথ ন েরব।” এভাকব নতনন মাোকম মাহমুদ যপ  েকবন, তাই তার 
নাম নে হক়েকে صاحب المقام المحمود বা নেনন প্রশংনেত স্থাকনর অনিোরী। 
 

এরপর প্রকতযে উম্মতকে আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো তা'আলা তাকদর আমল অনুো়েী আলাদা 
আলাদা েকর দ া়ে েরাকবন। যেখাকন রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর হাকত 
থােকব প্রশংোর পতাো। োর নাম হকে, لواء الحمد বা প্রশংোর পতাো। এই পতাোটি 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর হাকত থােকব, তাই তার নাম হক়েকে  صاحب لواء

 বা  প্রশংোর পতাোর অনিোরী। الحمد
 

প্রােীন সকতামব:  
 

নাসবউল উসি: 
বাংলাকত েরােনর উম্মী শকব্দর যোন অথথ যনই তকব অকনকে “ননরক্ষ্র” শব্দ িারা এটা 
যবাঝাকনার যচষ্টা েকর। ননরক্ষ্র বলকত যবাঝা়ে, োর প়োকলখা যনই। নেন্তু উনম্ম বলকত যবাঝা়ে, 
যে মানুষটা যমাকটই প়েকত নেংবা নলখকত জাকন না। এমন ন়ে যে তাকে প়োকলখা যশখাকনা হকল 
পারকতা বরং উনম্ম মাকন োকে যলখাপ়ো নশখাকত যর্কলও নলখকত প়েকত পারকবই না।  
এই নবষ়েটিকে আেল আল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম-এর জনয আল্লাহ েুবহানাহুও়ো 
তা'়োলা ননর্দিষ্ট েকরকেন। তাকে বািয হক়েই নরোলাকতর জনয জীবকনর অকনে নেেু নবেজথ ন 
নদকত হক়েকে। যেমন, 
এনতম হ়ে পতনথবীকত আেকত হক়েকে, এটা যোন োেতানল়ে ঘটনা ন়ে বরং তাকে বািয হ়ে 
এনতম নহকেকব ব়ে হকত হক়েকে। যেননা, রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর জকন্মর 
েম়ে  েনদ তার নপতা জীনবত থােকতন, তাহকল ইেলাকমর শত্রুরা এই প্রশ্ন তুলকত পারত যে, 
মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে এেব েথাগুকলা (ওহী) বলার জনয তার নপতাই 
নশনখক়েকেন। এবং মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর আল-আনমন এবং আে োনদে 
গুন গুকলাও তার নপতা যথকে যপক়েকে বা তার বাবা তাকে এভাকব র্ক়ে তুকলকে। এেব প্রশ্ন োকত 
তারা না েরকত পাকর, তাই আল্লাহ তা'আলা রােলূুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম যে 
এনতম নহকেকব র্ক়ে তুকলকেন। অনভভাবেহীন নহকেকব র্ক়ে তুকলকেন োকত তার অনভভাবে 



এেমাত্র আল্লাহ তাআলাই হকত পাকর। এ োরকর্, আল্লাহ েুবহানাহুও়ো তা'়োলা েূরা দহুা’়ে 
বকলকেন, “আল্লাহ তাআলা নে আপনাকে এনতম নহকেকব পাননন? অতঃপর নতনন আপনাকে 
আশ্র়ে নদক়েকেন” অথথাৎ, আল্লাহ আপনার অনভভাবে হক়েকেন।  
নিতী়ে নবেজথ ন রেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে নদকত হক়েকে উনম্ম নহকেকব তথা 
প়েকত নলখকত জানকতন না। নতনন এটা যচষ্টা েরকলও েখকনা পারকতন না, যেননা আল্লাহ 
েুবহানাহুও়ো তা'়োলা এটা তার অির যথকে মুকে নদক়েনেকলন। যেন যেউ েখকনা রােলূুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লামকে বলকত না পাকর যে, নতনন যলখাপ়ো েকর তাওরাত োবুর 
ইনিল নেংবা অনয েব নেতাব পক়ে যেেব যথকে হুবহু নেল েকর েুরআন বাননক়েকেন।  
নরোলাকতর বযাপাকর এেব প্রশ্ন েরার যেউ যেন েুকোর্ও না পা়ে, যেজনয আল্লাহ েুবহানাহু ও়ো 
তা'আলা ত াকে অক্ষ্রোনহীন তথা উনম্ম বাননক়েকেন।  
এটা রােূললু্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ও়োোল্লাম এর যোন েমনত ন়ে বরং এটাই তার তবনশষ্টয।  
 


