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আলহামদুসলল্লাসহ রসিল আ'লামীন। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আ'লা সনয়'মাসতল ইিলা-সম 
ওয়াল ঈমান। ওয়া লাকাল হামদু আন জাআ'লতানা সমন উম্মাসত মুহাম্মাসদন আলাইসহি স্বলাতু 
ওয়াি িালাম। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শাসরকালাহ, ওয়া আশহাদু 
আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুহু ওয়া রািলুুহু। 
আল্লাহুম্মা স্বসল্ল ওয়া িাসল্লম ওয়া বাসরক আ'লা িাসয়িসদনা মুহাম্মাদ, ওয়া আ'লা আ-সলসহ ওয়া 

িাহসবসহ আজমাঈ'ন। আম্মাবা'দ।  
 
 

আলহামদুসলল্লাহ। ইকরা অনলাইন একাডেমী আডয়াসজত রসবউল আউয়াল মাি উপলডযি 
"সিরাতু আিমাইন নবী" অর্থাৎ নবী করীম িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম এর নাডমর সিরাত 
সনডয় যে আডয়াজন করা হডয়ডে, আল্লাহ্ পাক রিুল আলামীন আমাডদর যিখাডন োডদরডক 
উপসিত হওয়ার যতৌসিক দান কডরডেন, প্রডতিডকই আল্লাহর শুকসরয়া জ্ঞাপন কসর, 
আলহামদুসলল্লাহ। 
 
আমরা যতা িীরাডতর অডনক সকেইু জাসন। িীরাডতর গুরুত্বপুনথ সবষয়গুডলা আিডল আমাডদর 
জানা আডে। এই কারডে আমরা গতানুগসতক যকাডনা িীরাডতর যকািথ না কডর, বিসতক্রমধমথী 
একটা িীরাডতর আডয়াজন করার সিন্তা কডরসেলাম। োডত আমরা িীরাডতর অজানা সদকগুডলা 
তুডল আনডত পাসর। পাশাপসশ রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামডক গত িাড়ে যিৌদ্দশ 
বেডর এই উম্মত যকমন পসরিডয় সিডনডে এবং আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সপ্রয় নবীডক 
কীভাডব িডম্মাধন কডরডেন? কী কী উপাসধ এবং কী কী নাডম আল্লাহ িুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
তাডক িডম্মাধন কডরডেন? এ সবষয়গুডলার িাডর্ িীরাডতর যকান ঘটনার কী িম্পকথ এবং এ 

নামগুডলার যপেডন কী গল্প? তা জানার জনি আমরা এ ধরডনর একসট আডয়াজন কডরসে।  
 
আমাডদর এই এসপডিােগুডলা, িীরাডতর যে দারিগুডলা হডব, দারিগুডলা আিডল খুব দীঘথ হডব 
না, যোট যোট সিপ হডব। োডত কডর আমরা খুব যবসশ লম্বা দারডির কারডে যেন সবরক্ত হডয় না 
োই, প্রর্মত। সিতীয়ত হডে, েখন যোট যোট সিপ হডব, যিগুডলা আমাডদর যদখডত ইো হডব 
যরকেথ র্াকডল। বা ভসবষিডত আমরা যকার্াও এই যরকেথগুডলা বিবহার করডত পারডবা। 



সনডজরাও আডরকবার যদখডত ইডে করডল োডদর যদখডত মন িায়, এভাডব যকাডনা েসদ িুডোগ 
হয়, আমরা যেমন িময় যদডখ সনডত পারডবা। এজনি আমাডদর দারিগুডলা যোট যোট হডব। 
আর এখাডন মূলত, আমরা খুব যবসশ গভীর যকাডনা তাসিক আডলািনায় োডবা না। েসদ খবু 
একটা যেডত হয়, সবডশষ কডয়কসট নাডমর মডধিই আিডল যতমনটা হডব। তা ো়ো অনিানি যে 
নামগুডলা আডে, রািলূলু্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص যি নামগুডলার মডধি মূলত, নাডমর যে মমথ, যি মমথ জানাটাই 

েডর্ষ্ট হডব ইনশাআল্লাহ্।  
 
যতা, আমরা প্রর্ডম আজডক যে সবষয়গুডলা জানডবা, এই যে রিূলুল্লাহর নাম িম্পসকথত যে 
িীরাত, এই িীরাডতর মলূ যিাকািগুডলা কী কী, যিগুডলা সনডয় একটু আডলািনা করডবা। 
এরপডর আমরা রিলুুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর এমনসকেু নাম সনডয় আডলািনা করডবা যেগুডলা তার জডের 
পূডবথর সবষডয়র িাডর্ িম্পৃক্ত। 
 
রিূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম, উপাসধ এবং উপনাম 
তাহডল আমরা সতনটা সজসনি যদখসে এখাডন। রিলূুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সকেু নাম সেল, সকেু উপাসধ সেল, 
সকেু উপনাম সেডলা; এগুডলার মডধি পার্থকি কী আমরা যিগুডলা যদখডত পাডবা। 
 

প্রর্মত,  
নাম হডলা, যেটা একজন মানুডষর যমৌসলক, এডকবাডর প্রার্সমক এবং যমৌসলক যে নামটা র্াডক। 
যেমন আব্দরু রসহম, আব্দুল কসরম যে আমাডদর নামগুডলা আডে যিরকম নামগুডলা হডে 
আমাডদর নাম। 
 
আর, সকেু র্াডক উপাসধ। যেগুডলা িিরাির পসরসিত যকউ বা আডশপাডশর মানষু বা এলাকার 
মানষু যকাডনা একসট সবডশষ কারডে, যকাডনা একসট সবডশষ ঘটনার কারডে তাডক েসদ একটা নাম 
যদয়। যি নামসট যবসশরভাগ িময়ই হডয় র্াডক, মানুডষর প্রিংশার জডনি। এরকম নামগুডলাডক 
বলা হয় উপাসধ। 
যেমন আমরা বলডত পাসর যে, সতসন আডলম বা বলডত পাসর উসন সশযক, বা কখডনা বলা হয় যে 
সতসন একজন গৃসহেী। এগুডলা িবই আিডল উপাসধ। বা োক্তার, এগুডলা যপশাগত উপাসধ। 
 
সকেু রডয়ডে উপনাম। যেটা সকন্তু বাংলাডত খুব কমই বিবহার হয়। িাধারেত আরবীডতই বিবহার 
হয়। যিটা হডে, যকাডনা পুত্র সকংবা কনিার নাডম। সকংবা যকাডনা সপতা বা মাডয়র নাডমর িাডর্ 
সমসলডয় যে নামটা োকা হয়, যিটাডক বলা হয় উপনাম। যেমন আবু হুরায়রা সকংবা আবু বকর। 



এই জায়গায় যখয়াল রাখডত হডব যিসট হডে, "আবুন" বা "ইবনুন" এই শব্দ সদডয় নামটা ততসর 
হয়। সবস্তাসরত একটু পডরই জানডবা ইনশাআল্লাহ। 
 
যতা আমরা শুরু করডত িাই যে সবষডয় যিসট হডে, 
রিূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম সনডয় আলাদা কডর যকাডনা গডবষো এ পেথন্ত হডয়ডে কী না? 
ওলামাগে, রিূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম িম্পডকথ অডনক মতামত সদডয়ডেন। রিূললু্লাহর প্রিুর পসরমাডে 
নাম, সবসভন্ন রকডমর উপাসধ আমরা যদখডত পাই, এগুডলা িবগুডলাই রিলুলু্লাহ িাডর্ িম্পৃক্ত 

করাটা কতটুকু িসিক হডব, নাকী না? এ সবষডয় তারা অডনক মতামত সদডয়ডেন।  
 
যতা, তাডদর এই মতামডতর কারডে যদখা যগল, সকেু সকেু মুহাসিসকনগে তারা বলডেন, 
রিূলাল্লার নাডমর িংখিা, আল্লাহর নাডমর িংখিার িমান িমান। অর্থাৎ, সনরানিইসট নাম। 
আল্লাহর নাম, আিমাউল হুিনা রডয়ডে সনরানিইসট, সিক একইভাডব রিূল ملسو هيلع هللا ىلص এর নাডমর 
িংখিাও সনরানিইসট পাওয়া োয়। 
আর, জুেুসল নাডমর একজন আডলম রডয়ডেন, সতসন তার সকতাব "দালাডয়লুল খইরাত" নাডমর 
একসট সকতাযব সতসন প্রায় দুইশসট নাম উডল্লখ কডরডেন। 
এো়ো, ইবডন দাসহয়া তার সকতাব "আল মুিতাওিা িী আিমাইল মুস্তািা"  নাডমর একসট 

সকতাডবর মডধি সতনশসট নামও উডল্লখ কডরডেন।  
 
যতা আিডল যদখা োডে, যে যেভাডব যপডরডে রিলূুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম এর নাম 

বা়োডনার যিষ্টা কডরডেন। প্রিুর পসরমাডে নাম বা উপাসধগুডলা েস়েডয় সেসটডয় আডে।  

তডব, এই যে যবসশ নাম হওয়ার, নাম যে যবসশ িংখিা হওয়ার, এটার যপেডন যে কারন।  
কারেটা হডে, অডনডকই মডন কডরন যে, রিূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর গুনবািক নাম রডয়ডে, সকেু 
তবসশষ্টিগত নাম রডয়ডে, সকেু উপাসধ রডয়ডে, সকে ুউপনাম রডয়ডে। এইিকল িবসকেু সমসলডয় 
যেগুডলা করুআডনর মডধি রিূলুল্লাহডক সবসভন্ন িমডয় সবসভন্নভাডব আখিা যদয়া হডয়ডে, 

সবসভন্নভাডব আহ্বান করা হডয়ডে।  যেমন, "ইয়া আইয়ুহাল মুজাসম্মল", "যহ িাদরাবৃত্ত" এভাডব 
কডর। কখডনা "বাসশরাও ওয়া নাসজরা", "যহ িুিংবাদকারী, যহ িতকথকারী"। এভাডব সবসভন্ন 
তবসশষ্টিমসিত যে নামগুডলা রিূলুল্লাহডক িডম্মাধন করার যযডত্র আল্লাহু তায়ালা বিবহার 
কডরডেন, এগুডলাডকও তার মূল নাম সহডিডব অডনডক গেনা করার কারডে আিডল মলূত এর 

িংখিাটা বৃসি যপডয়ডে। এভাডব তারা িংখিাগুডলা বাস়েডয়ডে।  
 



আর যকউ যকউ বলডেন যে, এগুডলা আিডল সকন্তু নাম নয়, এগুডলা হডে রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর গুনবািক তবসশষ্টি মাত্র। এগুডলা যকাডনা নামও না, উপাসধও না, 
উপনামও না। যেগুডলা আল্লাহর রিূলডক, আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবসভন্ন িমডয় সবসভন্ন 
নাম সদডয়, সবসভন্ন ঘটনার কারডে তবসশষ্টিমসিত সকেু গুনবািক নাম সদডয় যে যেডকডেন, এগুডলা 
মূল নাম না, এগুডলা গুনবািক তবসশষ্টি। 
 
ইমাম নববী রসহমাহুল্লাহ সতসন বলডেন, যেগুডলা উডল্লখ করা হডয়ডে করুআডন, তার অসধকাংশই 
হডে আল্লাহর রিূডলর গুনবািক তবসশষ্টি। যতা এগুডলার উপডর নাম শব্দটা বিবহার করা, 
"এগুডলা আল্লাহর রিূডলর নাম", এভাডব বলাটা আিডল রূপক অডর্থ বলা হয়, এটা 
যমৌসলকভাডব বলা হয় না। 
 
যকাডনা একটা বাচ্চাডক েসদ আমরা সজডজ্ঞি করলাম যে, বাবা যতামার নাম কী? তখন যি এডি 
আমাডক বলডলা যে, আমাডক আমার আিু যখাকা োডক, আমার নাম যখাকা। আিডল সকন্তু তার 
নাম যখাকা না, তার নাম হডত পাডর আবদুল্লাহ, তার নাম হডত পাডর উিমান। সকন্তু তাডক তার 
বাবা মা আদর কডর যখাকা োকডে, যিটাডকই যি নাম সহডিডব পসরিয় সদডে। 
যতা এভাডবই, এটা হডে রূপক অডর্থ তার যখাকা নামটাডক রূপক অডর্থ যি সনডজ যমৌসলক নাম 
বডল প্রিার করডে। 
সিক এমনটাই ইমাম নববী বলডত িাইডেন যে, রিলূুল্লাহর যে গুনবািক তবসশষ্টিগুডলা আডে, 

এগুডলাডক নাম বলাটা আিডল রূপক অডর্থ বলা যেডত পাডর।  
ইমাম িুয়ূতী রসহমাহুল্লাহও একই মত সদডয়ডেন যে, অসধকাংশ নামগুডলাই আিডল রিূলুল্লাহর 

গুনবািক তবসশষ্টি।  
 
এই বিপাডর ওলামাগে প্রিুর যলখাডলসখ কডরডেন। শুধু এক্সট্রা, শুধু রিলূুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর নাডমর 
উপর আলাদা সলখা রিনা হডয়ডে ভুসরভুসর। তারমডধি যেগুডলা সলখাসলসখ হডয়ডে, এগুডলার 
িংখিা েসদ ধরা োয়, প্রায় এবাডরই খুবই সবখিাত, প্রসিি সকতাব হডয়ডে এরকম প্রায় ১৫-১৬ 
সটর মত ব়ে ব়ে সকতাব হডত পাডর যেগুডলার অডনকগুডলা খি রডয়ডে। এবং এো়ো, যে 
যকাডনা বিসক্তই, যেডকাডনা যলখকই োরা িীরাডতর বিাপাডর যকাডনাসকেু সলখডত যিডয়ডেন, 
রািলূুল্লাহর শামাডয়ল বা রিূলুল্লাহর যে তদসহক এবং িাসরসত্রক তবসশডষ্টির উপর সকতাব সলখডতন 
যিডয়ডেন তারা যিখাডন অবশিই একসট অধিায়, অনুডেদ, পসরডেদ রািলূুল্লাহর নাডমর উপর 
আলাদা কডর সলডখডেন। 
 



কাজী আইয়াি রসহমাহুল্লাহ, সতসন তার সকতাব "আশ সশিা সব তা'সরসি হুকুসকল মুস্তািা" এর 
প্রর্ম খডির ২২৮ নং পষৃ্ঠায় বলডেন যে, "আল্লাহর রিূডলর নাম িম্পসকথত এ অধিাডয় আমরা 
তার িজীলতগুডলা জানডত পারডবা।" তাহডল যদখা োডে রািূলুল্লাহর িসজলডতর জনি যে 
সবষয়গুডলা সিক করা হডয়ডে, যে অধিায়গুডলা সিক করা হডয়ডে, এগুডলাডকও রািূলুল্লাহর 

নাডমর অধিায় বডল তারা সলডখডেন, সলসপবি কডরডেন।  
 
এো়ো, হাডিজ ইবডন আিাসকর একসট আলাদা অনুডেদ কডরডেন তার "তাসরডখ যদমাশক"যত 
এবং ইবডন দাসহয়া, ইমাম করুতুবী, ইমাম িাখাওয়ী, ইমাম িযু়ূতী, ইবডন িাডরি এভাডব প্রমুখ, 
সবসভন্ন যলখকগে রািূললু্লাহর নাডমর উপডর আলাদা কডর সকতাব এবং অধিায় রিনা কডরডেন। 
এখাডন একটা িমিিার বিাপার হডে যে িংখিা সনডয়। সকেু িুসিগে, মাডন অসতসরক্ত োরা একটু 
মাইজভািারী টাইডপর বা অসতসরক্ত িুসিবাদী োরা রডয়ডে, এরকম সকে িিূীডদর বক্তবি হডলা 
যে, আল্লাহর জনি এক হাজারটা নাম আডে। আর রিূল ملسو هيلع هللا ىلص এরও এক হাজার নাম আডে। এরকম 
একটা বেথনা পাওয়া োয়, যেমন "মযু়'োমলু মানাসহ আল লািসজয়িাডত" এই কর্াটা পাওয়া োয়। 
যতা মূলত, এই যে নামগুডলা যে রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলায়সহ ওয়ািাল্লাডমর প্রসত যে িম্মন্ধ 
করা হয়, অসতসরক্ত এক হাজার, বা পাাঁিডশা, িাতডশা। অডনডকই বডলন যে, আল্লাহু িুবহানাহু 
ওয়া তাআলার এক হাজারটা নাম আডে। তার মডধি সতনডশাটা নাম জাডন যিডরশতারা, 
সতনডশাটা নাম জাডন সজন্নাতরা, সতনডশাটা নাম জাডন প্রােীজগত, এরপডর সনরানিইসট নাম 
জাডন মানুষ আর মাত্র একটা নাম, যিটা যকবল আল্লাহ িুবহানাহু ওয়া তায়ালর কাডেই গুপ্ত 
অবিায় আডে যেটা যকউই জাডন না। যতা, এটা শুধু আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাশডরর 
ময়দাডন রািূলুল্লাহযক ملسو هيلع هللا ىلص যে জানাডবন, সতসন োডত ওই নাম সদডয় আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া 
তায়ালাডক যেডক পুডরা মানবজাসতর িুপাসরডশর জনি আডবদন করডত পাডরন। সকেু সকেু 
হাদীডির বক্তবি যর্ডক এই সবষয়গুডলা যবাঝা োয়, ইসিত পাওয়া োয়। যতা, এটা আল্লাহু 
আ'লাম, িতিও হডত পাডর আবার অসতরঞ্জনও হডত পাডর।  
 
রিূলুল্লাহর নাডমর বিাপাডর িসিক কর্া হডলা যে, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর 
নাম এক হাজারও না, সতনডশাও না, আ়োইডশাও না বরং এরডিডয় আডরা কম। এবং আল্লাহর 
িুবহানাহু ওয়া তায়ালার কুরআডন এবং রিূডলর িুন্নাডত যেিকল স্পষ্টভাডব রািলূুল্লাহর সহডিডব 
নাম এডিডে যিগুডলাডক বাডদ বাসকগুডলা তার সদডক িম্মন্ধ করা, এটা আিডল অনুসিত। সবডশষ 
কডর যে নামগুডলা রািূললু্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সনডজর, সনডজই জাসনডয়ডেন যে নামগুডলা এডকবাডরই 
িুসনসদথষ্টভাডব তার জনি বিবহৃত হডয়ডে, এর বাসহডর সনডজ যর্ডক বাসনডয় তার জনি যকাডনা ততসর 

করা, এটা এডকবাডরই নাজাডয়জ।  



 
আল্লামা আবু জাইদ রসহমাহুল্লাহ, সতসন একজন আডলম, সতসন বলডেন যে, "আিডল করুআন 
এবং িুন্নাহর মডধি রািূললু্লাহর যে নাম রডয়ডে এগুডলার িংখিা এডতা যবসশ না। এগুডলা 
যমাটামুসট িংখিার। সকংবা এগুডলা যবসশরভাগই গুনবািক তবসশষ্টি। গুনবািক তবসশষ্টি গুডলার 
িংখিা একটু যবসশ আর মূল নাডমর িংখিা একটু কম। এর বাসহডর যেগুডলা র্াকডব, যিগুডলা 
আিডল, কুরআন িুন্নাহডত এগুডলার যকাডনা দসলল যনই। তাই রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 

ওয়ািাল্লাডমর বিাপাডর অসতরঞ্জন কডর সনডজ যর্ডক যকাডনা নাম ততসর করাটা অনুসিত"।  
দুরূদ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
যতা, যেমন অডনডক রিূডলর যে তবসশষ্টি রডয়ডে গুনবািক শাডহদ অর্থাৎ িাযী, আল মুবাসির - 
িুিংবাদদাতা, আন নাসজর - িতকথকারী, আদ দায়ী - সেসন আল্লাহর সদডক আহ্বানকারী, আি 
সিরাজ - সেসন দীসপ্তমান িূডেথর মত, আল মুসনর - সেসন নরু বা আডলাক দাতা এধরডনর 
নামগুডলা যে আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তায়ালা করুআডন িরুা আহোডবর ৪৫ নং আয়াডত আল্লাহু 
িুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলডেন (আয়াত) এই আয়াডত যমাট এক, দুই, সতন, িার, পাাঁি, েয়টা 
নাম, রিূলুল্লাহর গুেবািক নাম এডিডে। যতা, এগুডলা আিডল গুেবািক তবসশষ্টি এগুডলাডক 

নাম বলা যেডত পাডর রূপক অডর্থ।  
 
আমরা আডলািনা করসেলাম যে, এভাডব অসতরঞ্জন করাটা আিডল অনুসিত। একটা বিাপার, 
একটা ঘটনা আডে, একটা িমডয়, আজডক যর্ডক হয়ডতা পাঁসিশ - সত্রশ বের আডগ আমাডদর 
যদডশ বা ইসিয়ায়, ভারডত পাসকস্তাডন করুআন শরীিগুডলা পাওয়া যেত, এখডনা সকেু সকেু 
কুরআন র্াকডত পাডর যিখাডন, করুআডনর প্রর্ম সগলাডি আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
সনরানিইসট নাম যলখা র্াকডতা আর যশষ সগলাডি রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর 
সনরানিইসট নাম সলখা র্াকডতা। যতা, আিডল তখন মানষু হয়ডতা যতমনটা িডিতন সেল না। 
এই যে সনরানিইসট নাম, এগুডলা যে িব রািূললু্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর জনি 

এগুডলা এডকবাডর সনসিত করা বা প্রমাসেত নাম, তা সকন্তু না।  
 
পরবতথীডত, শায়খ সবন বাে রসহমাহুল্লাহ, যিৌসদ আরডবর সেসন ব়ে আডলম সেডলন, তৎকালীন 
িমডয় সতসন এ সবষয়সট অবগত হওয়ার পর উপমহাডদডশর যে োপাখানাগুডলা রডয়ডে, করুআন 
োপায়, তাডদর িাডর্ এ সবষয়গুডলা আলাপ কডরসেডলন। আর আলাপ করার পর পরবতথীডত 
রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর যে সনরানিইসট নাম এগুডলাডক তারা মুোর বিবিা 
কডরডেন। অর্থাৎ সনরানিইসট নামগুডলা ঐ করুআডনর সগলাি যর্ডক তারা পরবতথীডত এগুডলা 

িসরডয় যনওয়ার জনি রাসজ করাডত িযম হয়।  



 
বতথমাডন নবী করীম িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর যে মিসজদ, মিসজদনু নবনী। মিসজদুন 
নববীর সকবলার সদডক যে যদয়াল রডয়ডে, যিই যদয়াডল রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর 
এই সনরানিইসট নাম নামগুডলা এখডনা যিখাডন সলখা আডে। এগুডলা তুসকথরা, অডটামান 
িাম্রাডজির িমডয়, তুসকথ িালতানাডতর িমডয় এগুডলা সলখা হডয়সেল, যতা এইগুডলা এখডনা রডয় 
যগডে। আিডল মূলত, এই সনরানিইসট নাম এগুডলা অসতরঞ্জন হডলও সমর্িা না। এগুডলা 
রিূডলর িাডর্ োয়। রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর িাডর্ এগুডলা মামানিই। বিবহার 
করা যেডত পাডর। তডব, এগুডলা যে এডকবাডরই তার নাম, আিল নাম সহডিডব সিন্তা করা বা 
মডন করা বা ধারো করা এইটা অনুসিত। 
 

যতা আমরা যেটা বলসেলাম যে, রিলূুল্লাহর নাম িম্পসকথত সবষয়গুডলা জানলাম। 
এখন িংডযডপ রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর উপাসধ এবং উপনাম িম্পডকথ আমরা 
জানডবা। 
 
আরবরা, উপনাম সবষয়টাডক আরবরা খুব গুরুত্ব সদডতা। িাধারেত যকাডনা একজন বিসক্ত যে 
নাডম পসরসিত না, তাডক যিরকম একসট নাম যদওয়া হডতা অনিডদর যর্ডক সভন্ন করার জনি। 
যেমন মডন কডরন, একটা এলাকায় েসদ পাাঁিজন আবদুল্লাহ হডয় োয়। একই এলাকায় এর নামও 
আবদুল্লাহ, ওর নামও আবদুল্লাহ, ওর নামও আবদুল্লাহ এভাডব পাাঁিজন আবদুল্লাহ পাওয়া যগল। 
তখন যকাডনা একজন আবদুল্লাহডক তার পসরবার একটু আলাদা করার জনি তাডক আডরকসট 
নাম সদডব। যেমন, তার নাম সদডব আবু উিমান বা উিমাডনর বাবা বা এধরডনর যকাডনা একসট 

উপনাম যদওয়া হডতা োডত কডর বাসকডদর যর্ডক আলাদা করার জনি।  
 
এটাডক আরবীডত বলা হয় কুসনয়াত। কুসনয়াতগুডলা আডস্ত আডস্ত এভাডব আরবডদর মডধি খবু 
প্রিাসরত এবং প্রিাসরত হডত শুরু কডর। যেমন আমরা যদসখ যে আবু ত্বডলব, রিূল িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর িািার নাম সেল আবু ত্বডলব। আডরকজন িািার নাম সেল আবু লাহাব। 
এভাডব একজন বিসক্তর আবার একাসধক কুসনয়াতও র্াকডত পাডর। উপনাম একাসধকও হডত 
পাডর। বিসক্তর নাম এবং কুসনয়াত উভয়সটই মশহুর হডত পাডর। আমরা মুহাসদ্দিডদর যে তাসলকা 
যদসখ, সবসভন্ন িময় মুহাসদ্দিীনগে হাদীি বেথনা কডরন যিখাডন যদখা োয়, একজন মুহাসদ্দডির 
একটা হাদীডি তার মূল নাম বিবহার হডয়ডে। যেমন, "আ'সনল বখুারী" ইমাম বুখারীর যর্ডক 
হাদীিসট বেথনা হডয়ডে, এভাডব আডি। আবার অডনকিময় আবু ইিমাই'ল আডি। ইমাম বখুারীর 
উপনাম যেটা, যিটা হডে আবু ইিমাইল। যতা এভাডব একই মুহাসদ্দডির যদখা োয়, সতসন 



কডয়কসট হাদীডির মডধি কডয়ক রকম তার উপনাম বিবহৃত হডয়ডে। একারডে, হাদীি শাডে 

এইগুডলা খবুই জসটল সবষয়। এই সবষয়গুসল উপলসি করডত পারা খুবই গুরুত্বপূনথ একসট সবষয়।  
 
যতা এখাডন আসম যেটা বললাম যে, উপাসধ এবং উপনাম, এর মডধি যেটা পার্থকি যিটা 

হডে, উপাসধ যেটা, যিটা হডে কখডনা কখডনা প্রিংশার জডনিও হডত পাডর, কখডনা কখডনা 

কাউডক দনূথাম করার জডনিও হডত পাডর।  
আবার কুসনয়াত বা উপনাম যেটা যিটাও এরকম যে, প্রিংশার জডনিও হডত পাডর, আবার দূনথাম 
করার জডনিও হডত পাডর। তডব, কুসনয়াত বা উপনাডমর একটা তবসশষ্টি, যিটা হডে আবুন বা 
উম্মুন সদডয় শুরু হডব। শুরুডত আবু িুলান, উম্মু িুলান, আবু অমকু, উম্ম ুঅমুক এরকম কডর। 
উডম্ম িালমাহ, আবু হুরায়রা এভাডব আব, উম্ম এগুডলা র্াকডব অর্বা ইবনুন র্াকডব। যেমন, 

ইবনুি িাসবল বা ইবডন আসব্দল বার বা ইবনুল মবুারাক এরকম।  

এর বাসহডর যেগুডলা র্াডক, যিগুডলা হডে মানুডষর নাম।  
 
এই যে আরবরা তাডদর বাচ্চাডদরডক জেগ্রহডের পডর, বাচ্চাডদর জনি উপনাম রাখডতা। এখন, 
এখান যর্ডক আবার আবনু বা উম্মুন বিবহার করার কারডে এটা বাধিতামলূক না যে তার বাচ্চা 
র্াকডত হডব। যেমন, একজনডক আসম েসদ বসল যে, তার উপনাম সহডিডব আসম েসদ যদই যে, 
আবু বকর। আবু বকর নামসট যদওয়ার কারডে তার যে একটা বকর নাডম একটা বাচ্চা র্াকডত 
হডব, তা সকন্তু না। একারডে আরবরা, তার সশশুডদরডক বাচ্চা র্াকডতই এরকম উপনাম সদডয় 
সদডতন। আিডল আবু বকর রাসদয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যকাডনা বকর নাডম িন্তান সেল না। যতা 
এরকম, সবষয়গুডলা হডে, েখনই আবুন, উম্মুন বিবহার হডব, যিগুডলা যে অবশিই তার 
একজন িন্তান র্াকডত হডব ওই নাডমর তা সকন্তু বাধিতামূলক না। এজনি আরবরা যোটডবলাডতই 
বাচ্চাডদরডক এরকম আব ুিুলান, আবু অমকু, আবু তমুক এরকম নাম সদডত সদডতা। কখডনা 
কখডনা যদখা োইডতা, তারা তাডদর গৃহপাসলত পাসখ বা গৃহপাসলত পশু, এমনসক তাডদর ঘডরর 
যকাডনা একসট সবডশষ বস্তুর িাডর্ িম্পকথ কডর তার বাচ্চার নামটা রাখডতা। যিটা আমরা একটু 
পডর যদখডবা এগুডলার প্রকাডরর মডধি। যতা এটা করা হডতা কী কারে? তার িন্তানডক একটু 
যবসশ িম্মাসনত করার জডনি, এলাকায় একটু যবসশ পসরসিসত যদবার জনি। বা কখডনা কখডনা 
যদখা োয় খুব আদর কডর োকা হডতা। যেমন আমাডদর গ্রামাঞ্চডল এখডনা আডে, অডনডকই 
বাচ্চাডদরডক সভন্ন একটা নাম সদডয় োডক। বাচ্চার নাম রাখডলা ধডরন, িুহাইল। সকন্তু মা বাবা 
তাডক িুহাইল োডক না, তাডক লালু োডক, লালু সময়া োডক বা কালু সময়া োডক। যতা এই 
নামগুডলা যদওয়া হয় কাউডক িম্মান যদওয়ার জনি যহাক বা কখডনা তাডক সবডশষ পসরসিসত 
যদয়ার জনি যহাক বা কখডনা কাডরা যর্ডক আলাদা করার জডনি যহাক। একই ঘডর যদখা যগল 



হয়ডতা দুই ভাইডয়র িন্তাডনর নাম রাখা হডলা হাম্মাদ। ব়ে ভাইডয়র যেডলর নামও হাম্মাদ, যোট 
ভাইডয়র যেডলর নামও হাম্মাদ। এখন হাম্মাদ োকডল দুজডনই যদৌড়ে িডল আডি। তখন তারা কী 

করডলা, ব়ে হাম্মাদ - যোট হাম্মাদ নাম আলাদা আলাদা কডর যিলডলা।  
 
এভাডব যে, আমরা অডনডকই বিবহার কসর যে ব়ে হাম্মাদ, যোট হাম্মাদ। এরকম আরডবও সেল 
যে, মুহাম্মদ আল আউয়াল, মুহাম্মদ আি িাসন, মুহাম্মদ আল িাডতহ। এরকম আমাডদর অডনক 
ব়ে ব়ে যিনাপসতডদর নাম আডে, মুহাম্মদ আল আউয়াল এরকম নাম আডে, প্রর্ম মুহাম্মদ। 
এটা ইউডরাসপয়ান কালিাডরও যদখা োয়। এই যে সকেুসদন আডগ আপনারা যদখডলন যে নতুন 
রাজা হডয়ডে, সিডটডনর সকং কত নাম্বাডরর সকং জাসন উসন, েয় নাম্বার না কত নাম্বার। যতা 

এরকম, সবসভন্ন নাম্বার সদডয়ও আলাদা করা হয়। যতা এভাডব উপাসধগুডলা আিডল িডল আিডে।  
 
যতা, রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমরও এরকম অডনকগুডলা উপাসধ রডয়ডে। তাডক 
অডনকগুডলা উপাসধ সদডয় োকা হডতা। সকন্তু এখাডন একটা খুবই গুরুত্বপূেথ সবষয় আজডক 
আপনাডদরডক বলডবা। এটা এডকবাডর সিকহী মািাডয়ল। এ কারে আপনারা খুবই গুরুডত্বর িাডর্ 
এ কর্াটা শুনডবন। যিটা হডে, রািূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম, তার উপনাডম 
অনিকাউডক নামকরে করডত সনডষধ কডরডেন। যিটা তার জীবদ্দশাডত। রিুলুল্লাহ তার 
জীবদ্দশাডত তার উপনাডম অনি আডরকজনডক যিরকম কডর োকডত সনডষধ কডরডেন। 
পরবতথীডত তার ওিাডতর পর, রিূলুল্লাহর ইডন্তকাডলর পর তার যিই উপনামগুডলা আর তখন 
বিবহার করার যে সনডষধাজ্ঞা সেল, যিটা অসধকাংশ আডলমডদর মডত যিটা িডল যগডে। এখন 
িাইডল রিূডলর যে উপনামগুডলা সেডলা, যিগুডলা যকউ কাডরা জনি বিবহার করডত পাডর। 
অডনডকই জাডয়জ যদন, এবং এটাই িতি কর্া। তডব সকেু সকেু আডলম বডলন যে, না রিূলুল্লাহর 
মৃতুির পডরও যিটা না জাডয়জ। 
যতা রািূলুল্লাহর যে নাম, মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص যে মূলত, মলূ নাম মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
এই নাম এবং তার উপাসধ এই দুসট তখন রািূলুল্লাহর জীবদ্দশায় বিবহার করা সনডষধ সেল। সকন্তু 
শুধুমাত্র তার নাম যনওয়াটা িমিিা সেলনা। একই িাডর্ তার নাম এবং উপনাম উভয়সটই গ্রহে 
করা সনডষধ সেল। যেমন তার উপনাম সেডলা আবলু ক্বাডিম। যকউ েসদ িায় যে, রিুলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর জীবদ্দশাডত তার িন্তাডনর নাম রাখডলা মুহাম্মদ এবং আবুল 
তার উপনাম সদডলা আবলু ক্বাডিম, এই সবষয়সট সনডষধ সেডলা। তডব শুধুমাত্র মুহাম্মদ নাম রাখাটা 
তবধ সেল। সকন্তু শুধুমাত্র আবুল ক্বাডিম উপাসধ যদওয়াটাও তবধ সেডলা না রািূলুল্লাহর িমডয়। 
যতা, রিুলুল্লাহর মৃতুির পডর আিডল এইগুডলা আবার তবধতা পায়। কারে রিূল ملسو هيلع هللا ىلص হাদীডি 
বলডেন, "িাম্মু সব ইিসম" যতামরা আমার নামকরে কডরা যতামাডদর িন্তাডনর। "ওয়ালা তাকনু্নু 



সব কুসনয়াসত" সকন্তু আমার কুসনয়াত যতামরা গ্রহে কডরা না, কুসনয়াত বা উপনামগুডলা যতামরা 

বিবহার কডরা না। এটা ইমাম বখুারী তার িহীহুল বুখারীডত বেথনা কডরডেন ৩১১৪ নং হাদীডি।  
 
এো়ো, রিূলুল্লাহ আডরকসট হাদীডি বলডেন যে, "িাম্মু সব ইিসম" যতামরা আমার নাডম নাম 
রাডখা, "ওয়ালা তাকান্নু সব কুসনয়াসত" আমার উপনাডম যতামরা উপনাম গ্রহে কডরা না, "িা ইসন্ন 
আনা আবলু ক্বডিম" আসম হসে আবুল ক্বডিম, "উক্বসিমু বাইনাকমু" আসম যতামাডদর মাডঝ 
আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালার বারাকাতডক ভাগ কডর সদই।" আবুল ক্বাডিম মাডন হডে, 
ক্বাডিম মাডন হডে, যে বণ্টনকারী। যতা, আবুল ক্বাডিম এটা আিডল, রিূললু্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর এক িন্তাডনর নাম সেল ক্বাডিম, যিখান যর্ডক তার নামসট আবুল ক্বাডিম 
হডয়ডে। যতা রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বডলডেন যে, "আসম ক্বাসিডমর সপতা" 
এটাও অর্থ হডত পাডর বা অনি একটা অর্থ হডত পাডর, আবুল ক্বাডিম মাডন হডে, সেসন 
বন্টনকারী। আসম আল্লাহর পয যর্ডক যতামাডদর কাডে রহমত এবং বরকতগুডলাডক বণ্টন কডর 

সদই।  

একারডে রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম এটা আিডল সনডষধ কডরডেন।  
এো়ো রিলূুল্লাহর যে অডনকগুডলা উপাসধ সেডলা তার মডধি একটা হডে, বসেথত আডে যে, 
সজবরীল আলাইসহি িালাম েখন/ রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ িালাডমর কাডে েখন সজবরীল 
আলাইসহি িালাম আিডতন, সতসন প্রায় িময় রিলুুল্লাহডক "আবু ইিাসহম" বডল োকডতন। 
রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর একটা িন্তান সেল, যি িন্তাডনর নাম সেল ইিাসহম। 
যি সহডিডব সজবরীল আলাইসহি িালাম রািলূুল্লাহডক আবু ইিাসহম, ইিাসহডমর বাবা বডল 
োকডতন। যেভাডব বলডতন যে, "আিিালামু আলাইকা ইয়া আবা ইিাসহম" এটা ইমাম ইবডন 
হাজার আিকালানী তার "িাতহুল বারী", যেটা বখুারীর বিাখিাগ্রন্থ, শরহুল বুখারীর, যিখাডন 

ইমাম আহমাদ ইবডন আলী ইবডন মুহাম্মদ যর্ডক বেথনা কডরডেন, ৫৬০ নং পৃষ্ঠায়।  
 
এো়ো রিলূুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর আডরা সকেু উপনাম আডে, সবসভন্ন উলামারা 
যিগুডলা উডল্লখ কডরডেন। যেমন, ইবডন তাসহয়িা উডল্লখ কডরডেন যে, রিলূুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লামডক "আবুল আরাডমল" োকা হডতা, আবুল আরাডমল। আরাডমল মাডন 
হডে সবধবা; সবধবাডদর সপতা। এ কারডে রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম খুব যবসশ 
তাাঁর িমাডজর মডধি সবধবাডদর িম্পডকথ খুব যবসশ উসিগ্ন র্াকডতন, তাডদর প্রসত খুব যবসশ েত্নশীল 
সেডলন। েখনই িমাডজ যকাডনা একজন নারী সবধবা হডতন, তখনই যিই নারীর যদখভাল করা, 
তার ভরেডপাষডের জনি কাউডক দাসয়ত্ব যদওয়া, এই সবষয়গুডলা সতসন করডতন। সনডজর িযমতা 
অনেুায়ী িদকা করডতন, দান করডতন, অনিডদরডক করার জনি উৎিাহ করডতন। এবং সতসন 



সবসভন্নভাডব উৎিাহ সদডয় বডলডেন যে, "োরা এইিমস্ত সবধবাডদর জনি সনডজর যকাডনাসকেু খরি 
কডর, িম্পসত্ত খরি কডর, যি আল্লাহর রাস্তায় সজহাদ করার িমান।" এভাডবই সতসন বলডতন, 

একারডে তার নাম হডয় সগডয়সেল "আবুল আরাডমল" - সবধবাডদর সপতা।  
 
এবং উবাই ইবডন কা'ব সতসনও রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর একসট কুসনয়াত বা 
উপনাম উডল্লখ কডরডেন। যিটা হডে, আবুল মু'সমসনন - মুসমনডদর সপতা। এ কর্াটা যনয়া হডয়ডে 
আিডল আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালার িরূা আহোডবর ৬ নং আয়াত যর্ডক। যেখাডন আল্লাহু 
িুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলডেন, (আয়াত) নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহি হডেন মুসমনডদর জনি 
তাডদর সনডজডদর যিডয়ও যবসশ হকদার। 
অর্থাৎ, মুসমনরা সনডজডদর বিপাডর েতটুকু অসধকার রাডখ, তার যিডয়ও যবসশ রিূলুল্লাহ মুসমনডদর 
বিপাডর অসধকার রাডখন। তারমাডন, একজন সপতা তার িন্তাডনর বিপাডর যেমন িন্তাডনর 
যর্ডকও যবসশ অসধকার রাডখন, যিরকম। একারডে তার নাম হডয়সেল আবলু মু'সমসনন। 
এরপডর উবাই রাসদয়াল্লাহু আনহু, সতসন বলডেন যে, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম 
মুসমনডদর সপতা সেডলন, যেভাডব একজন সপতা তার িন্তানডদর জনি দয়াবান এবং দয়াদ্র হয়, 
সতসনও যিরকম সেডলন। 
 
যতা, আমরা যেটা প্রর্ডম আডলািনা করসেলাম যে, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর 
কুসনয়াতগুডলা আমরা বিবহার করডত পারডবা সকনা? যতা আডলমগে এই বিাপাডর সতনসট মত 

সদডয়ডেন।  
যিখাডন রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর যেটা হাদীি আমরা প়েলাম, হাদীি 
অনেুায়ী সতনসট তারা মত সদডয়ডেন। 
 
প্রর্ম মতসট হডে, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর যে উপনাম রডয়ডে যিটা বিবহার 
করা তবধ হডব, েসদ বিসক্তর নাম মুহাম্মাদ হডলও। বিবহার করা তবধ হডব কারে, নবী কসরম 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম যেটা সনডষধ কডরডেন যিটা হডে তার সনডজর জীবদ্দশায় োডত 
যকউ বিবহার না কডর, এইজনি। এই কর্াসট বুঝা োয় ইমাম মাডলক, ইমাম ক্বাসজ আইয়াি 
উনাডদর পয যর্ডক এই কর্াসট যবাঝা োয়। কারে হডে রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম একবার, মাক্ববারা যেটা জান্নাতুল বাক্বী রডয়ডে যিখাডন সতসন হাাঁটসেডলন। হিাৎ কডর 
একজন যপেন যর্ডক োক সদল, "যহ আবুল ক্বাডিম," এভাডব কডর োক সদল। তখন রিূলুল্লাহ 
যপেডন সিডর তাকাডলন, তাডক যক োক সদডলা যদখডেন। তখন যিই যলাকসট বলডলা যে, না 
আপনাডক োকসে না, আসম অমুকডক োকসে; আডরকজনডক যদসখডয়ডেন। যিই যর্ডক রিলূুল্লাহ 



িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম এই সবধানসট সদডয়সেডলন যে, যতামরা আমার নাডম নাম রাডখা 
সকন্তু আমার উপনাম যতামরা বিবহার কডরা না। এখান যর্ডক যবাঝা োডে, রিূলুল্লাহ তার 
জীবডনর জীবদ্দশাডত এই বিবহারসট করডত সনডষধ কডরডেন। পরবতথীডত যদখা োয় যে, অডনক 
িাহাবীরা তাডদর িন্তানডদর নাম আবুল ক্বাডিম যরডখডেন, িন্তানডদর নাম মুহাম্মদ যরডখডেন। 
যেমন আবু বকর রাসদয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাসদয়াল্লাহু আনহু উনারা তাডদর িন্তানডদর নাম 

মুহাম্মদ যরডখডেন। তারমাডন যবাঝা োডে এটা তার জীবদ্দশার িাডর্ িম্পকৃ্ত সেল।  
 
সিতীয় যে মতামত, যিসট হডে রিূলুল্লাহর উপনাম যকাডনাভাডবই বিবহার করা োডব না। তার 
জীবদ্দশাডতও না, তার পরবতথী িমডয়ও না। এটা ইমাম শাডিয়ী রসহমাহুল্লাহর মতামত। সতসন 
বলডেন যে, মুহাম্মদ বা অনি নামগুডলা আহমাদ এগুডলা বিবহার করা োডব সকন্তু তার 
উপাসধগুডলা বিবহার করা োডব না। 
 
তৃতীয় যে বক্তবি যিসট হডে, যে বিসক্তর নাম মুহাম্মদ তার জনি আবুল ক্বাডিম উপনাম বিবহার 
করা তবধ হডব না। অনিডকাডনা নামওয়ালা যকাডনা বিসক্ত হডয় র্াকডল তার জনি উপনামগুডলা 
বিবহার করা তবধ হডব, এটা হডে ইমাম রাডিই বডলডেন। 
 
তডব িসিক মন্তবি হডে, এখন দুডটাই বিবহার করা িম্ভব। যেডহতু রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 

ওয়ািাল্লাডমর জীবদ্দশায় যিসট সনডষধাজ্ঞা সেল।  
 

আো আমরা এই সবষয়গুডলা আলাপ কডর সনসে শুরুডত, োডতকডর আমাডদর িামডনর, েখন 
আমরা এডকবাডর মূলপডবথ োডবা, রািূলুল্লাহর নামগুডলার সদডক, তখন োডত এই সবষয়গুডলা 
পসরষ্কার র্াডক। 
 

যতা, আিডল কুসনয়াত বিবহার করার উপকাসরতা কী? এখাডন সকেু সবষয় আডে। যে, উপনাম, 
এগুডলা বিবহার করার অডনকগুডলা প্রকার আডে আবার। তারমডধি একটা হডলা, েসদ যকাডনা 
এখন বিসক্তর উপনাম ো়ো তাডক যিনা না োয়, যিরকম মানষুডক উপনাম সদডয়ই আিডল 
োকডত হয়। যেমন আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা, আবু লাহাডবর নাম েখন ধডরডেন িরূা 
লাহাডবর মডধি, তখন সকন্তু উপনামসটই এডনডেন; আবু লাহাব। "তািাত ইয়াদা আসব লাহাসবও 
ওয়া তাব" এখাডন আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা আবু লাহাডবর মলূ নামসটই সকন্তু িাইডল গ্রহে 
করডত পারডতন। সকন্তু এই আবু লাহাব যিই নাডম যবসশ প্রসিি সেল না। যি আবু লাহাব নাডমই 



যবসশ প্রসিি সেডলা। একারডে আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উপনামসট বিবহার কডরডেন। 
তাহডল যবাঝা োডে, যে নামসট যবসশ, যে উপনামসট যবসশ পসরসিত, যিই উপনামসটই বিবহার 
করা তবধ এবং উত্তম। আবু লাহাব মাডন হডে, মলূ অর্থ হডে, আগুন ওয়ালা। যতা আবু 
লাহাডবর নামটা আগুন ওয়ালা রাখা হডয়সেল যোট যবলা যর্ডকই। তার কারে হডলা, সতসন খুবই 
লালডি সেডলন, তার গাডয়র িাম়ো রং সেল খুবই লালডি। যতা এই কারডে তাডক, আগুডনর মত 
লালডি র্াকার কারডে তাডক যোটডবলা যর্ডক আবু লাহাব োকা হডতা। এবং এই নামটাই তার 
জনি একিমডয় এডি কাল হডয় দাাঁ়োয়। 
 
যতা োইডহাক, এভাডব যকাডনা একজন বিসক্তর যে উপনামগুডলা, উপনাম যদওয়াটা জাডয়জ 
আডে। যেমন কাডরা েসদ নাম না র্াডক, বা এধরডনর বলা যেডত পাডর যে, তার যকাডনা িন্তান 
নাই। যে নামটা উপনাম সহডিডব যদয়া হডয়ডে, তার যকাডনা িন্তান নাই। সকন্তু অনিানি যকাডনা 
একসট সকেু, যকাডনা একসট কারডে, যকাডনা একসট ঘটনার যপ্রসযডত তাডক এভাডব নাম 
যদওয়াটাও জাডয়জ আডে। যেমন আমরা যদসখ যে, আবু তুরাব নাম যদওয়া হডয়ডে আলী 
রাসদয়াল্লাহু আনহুর যযডত্র। একসদন আলী রাসদয়াল্লাহু আনহু িাসতমা রাসদয়াল্লাহু আনহার িাডর্ 
যকাডনা একসট সবষডয়, িাংিাসরক যকাডনা ঘটমট হওয়ার কারডে সতসন বািা যর্ডক যবর হডয় এডি 
মিসজদুন নববীর ওখাডন মাসটর উপডর শুডয় সেডলন। তখন রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম এডি যদখডলন যে আসল রাসদয়াল্লাহু আনহু এখাডন রাগ কডর শুডয় আডেন। সতসন 
বুঝডত পারডলন যে ঘটনা কী। তখন আসল রাসদয়াল্লাহু আনহুর অসভমান ভািাডনার জনি 
রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম তাডক যেডক উিডলন যে, "ইয়া আবা তরুাব" যহ 

মাসটওয়ালা, এরকম বলডলন।  
আবুন শডব্দর অর্থ িবিময় যে আরবীডত সপতা বা বাবা অর্থ হডব, তা সকন্তু না। এটা অডনক িময় 
ওয়ালা বুঝাডনার জডনিও বিবহার হয়। যেমন, আবুল কালাম; কালাম মাডন হডে কর্া বা বাকি, 
যতা এটা সক বাডকির সপতা হডব? না। এটার অর্থ হডব, আবুল কালাম মাডন হডে বাকিওয়ালা, 
কর্াওয়ালা। যতা একইভাডব আবু তুরাব অর্থাৎ মাসটওয়ালা। যহ মাসটওয়ালা এভাডব কডর সতসন 
যেডক উডিসেডলন। 
 
যতা, এভাডব বুঝা োডে যে, যকাডনা জ়ে বস্তু সদডয়ও কাউডক িাইডল এভাডব উপনাম ততসর করা 
োয়। যেমন, এো়ো আডরকটা হডে, যকাডনা পশুর নাম সদডয়ও উপনাম ততসর করা োয়। যেমন 
আবু হুরায়রা। আমরা জাসন, আবু হুরায়রা - সব়োডলর সপতা বা সব়োল ওয়ালা। যতা আিডল সকন্তু 
উনার যকাডনা িন্তাডনর নাম হুরায়রা বা সহররুন সেল না। যতা, তারপরও তাডক আবু হুরায়রা নাম 

যদওয়া হডয়ডে কারে সতসন সব়োল যবসশ পেন্দ করডতন, লালনপালন করডতন।  



কখডনা িন্তান নাই, ওই নাডম যকাডনা িন্তান নাই, যিরকম যকাডনা নাডমও উপনাম যদওয়া 
জাডয়জ আডে। যেমন আবু বকর। আবু বকর রাসদয়াল্লাহু আনহুর বকর নাডম যকাডনা িন্তান সেল 
না, তারপডরও তার নাম হডয়ডে আবু বকর বা বকডরর সপতা বা বকর ওয়ালা। এটার একটা, 
অডনডকই অর্থ কডরন যে, বকর শডব্দর অর্থ হডে মূলত এডকবাডরই িূিনালগ্ন। যতা, িূিনা লডগ্নর 
সপতা বা িূিনা লগ্ন ওয়ালা বা এডকবাডর সেসনই িবথপ্রর্ম ইিলাম গ্রহে কডরডেন এই কারডে এই 
কারডে উনার নাম তখন যর্ডকই আবু বকর হডয়ডে। 
যতা, আডরকসট হডে ব়ে যেডলর নাম। মডন কডরন, একজডনর অডনকগুডলা যেডল রডয়ে। ব়ে 
যেডলর নাম সদডয়ই উপনাম ততসর করা বা ব়ে যেডলর নাম বাদ সদডয় পডরর যকাডনা একজন 
যেডলর নাম সদডয় উপনাম যনওয়া, এটাও জাডয়জ আডে। সকন্তু ব়ে যেডলর নাম সনডয় উপনাম 
ততসর করাটা একটু যবসশ ভাডলা। যেমন আবু দারদা; তার িন্তান সেল সকন্তু ব়েটা সেডলা যমডয়। 

যমডয়র নাম সেল দারদা। যতা এই কারডে উসন উপনাম গ্রহে কডরন যে উসন আবু দারদা।  
 
যকাডনা এডকবাডর বাচ্চাকাচ্চা নাই, এরকম একজন, মাডন যকাডনা বাচ্চাই হয়সন মানষুসটর, 
এরকম কাউডক িাইডল উপনাম বিবহার করা োয়। যেমন আইশা রাসদয়াল্লাহু আনহা বডলন যে, 
রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লামডক সতসন বলডেন। আয়শা রাসদয়াল্লাহু আনহা 
রিূলুল্লাহর কাডে একসদন অনুডোগ কডর বলডেন যে, আমার প্রডতিক বান্ধবীডদর একটা একটা 
কডর উপনাম আডে। আমার যকাডনা উপনাম নাই। তখন, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাম বলডলন যে, আো সিকাডে োও, তুসম তাহডল এখন যর্ডক যতামার িন্তান 
আবদুল্লাহর নাডমই যতামার উপনাম সনও। আিডল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবডন জুবাইর, এটা 
হডে আয়শা রাসদয়াল্লাহু আনহার ভাসগনার নাম। তার সনডজর যকাডনা আবদুল্লাহ নাডমর িন্তান 

সেডলা না। সকন্তু ভাসগনার নাডম সতসন পরবতথীডত উম্মু আবদুল্লাহ পসরসিসত পান।  
তাহডল যদখা োডে, োর যকাডনা িন্তান নাই, যিও িাইডল সকন্তু উপনাম গ্রহে করডত পাডর। 
এটা একটা রিূডলরও িনু্নাত এবং আমাডদর িাহাবীডদরও প্রডতিডকরই এরকম উপনাম সেডলা। 

এরকম যকাডনা উপনাম েসদ আমরা সনডত পাসর, এটা আমাডদর জনি খুবই ভাডলা।  
এো়ো আপসন িাইডল যোট যোট বাচ্চাডদরডক উপনাম সদডত পারডবন। আপসন িাইডল, ব়ে হডত 
হডব তা সকন্তু না। যোট যোট বাচ্চাডদরডকও যখলার েডলও উপনাম যদওয়া োয়। যেমন রিূলুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম একবার মদীনার রাস্তা সদডয় যহডট োসেডলন, তখন সতসন 
যদখডলন যে, যোট একটা বাচ্চা একটা পাসখ সনডয় যখলডে। 
যতা রািূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম যিই যোট বাচ্চাটাডক োক সদডয় বলডলন, যহ আবা 
উমাইর - যহ উমাইডরর বাবা। মা িায়ালান নগুাইর - যতামার এই পাসখটার িাডর্ তুসম কী 
করডো? এভাডব কডর সতসন োক সদডয় বলডলন। ওই যেডলটার নাম সকন্তু রিূলুল্লাহ জানডতন না, 



সকন্তু তখনই সতসন িাডর্ িাডর্ একসট নাম সদডলন। যে, ইয়া আবা উমাইর - যহ উমাইডরর বাবা, 
এভাডব বডল। 
 

যতা, যদখা োডে যে, যোট যোট বাচ্চা, োডদর যকাডনা ব়ে হওয়ার বা তার যকাডনা বাচ্চা িন্তান 
হওয়ার তার যকাডনা এখডনা বয়ি হয়সন। যিরকম বাচ্চাডদর জডনিও উপনাম বিবহার করা োয়। 

এ হাদীিসট ইমাম মুিলীম, আনাি ইবডন মাডলক যর্ডক বেথনা কডরডেন ২১৫০ নং হাদীডি।  
 

যতা, আমরা এখন মূল সবষডয় িডল োসে। যিটা হডে রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ 
ওয়ািাল্লাডমর নামিমূহ। 
রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর িুসনসদথষ্ট িংখিার সকেু নাম রডয়ডে। যেটা সতসন 
সনডজই আমাডদরডক জাসনডয় যগডেন। যতা যি নামগুডলা িম্পডকথ রিূলুল্লাহর যে হাদীি, যি 
হাদীি আমরা জানডবা। যিখাডন রিলূুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বডলডেন যে, "ইন্না সল 
আিমা" আমার সকেু নাম আডে, আসম মুহাম্মদ, আসম আহমদ, আসম মাসহ - োর মাধিডম আল্লাহ্ 
কুিরডক মুডে সদডয়ডেন, আসম হাসশর - োর পদডরখায় মানষুডক পুনরুসিত করা হডব, আসম 
আ'সকব - োর পডর আিার মত আর যকউ নবী রিূল যনই। যেটা বখুারীডতও রডয়ডে এবং 
মুিসলমও এই হাসদিসট এডনডে। রিূলুল্লাহ বলডেন, আনা মুহাম্মদ - আসম মুহাম্মদ, আসম 
আহমদ, আসম মাসহ - এটাও রিূলুল্লাহর যমৌসলক নাডমর মডধি একসট। মাসহ অর্থ সতসন সনডজই 
বডল সদডেন, এর নাডম হডে, োর মাধিডম আল্লাহ্ কুিরডক মুডে সদডয়ডেন। "মাহা-ইয়ামহু" অর্থ 
যকাডনাসকেু মুডে যদওয়া। এরপডররিূলুল্লাহ বডলডেন, আসম হাসশর - োর পদডরখায় মানষুডক 
পুনরুসিত করা হডব। অর্থাৎ রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর যপেডন যপেডন পুডরা 
মানবজাসত এডকর পর এক িামডনর সদডক েুটডত র্াকডব। হাশডরর ময়দাডনর সদডক েুটডব, 
পুলসিরাডতর সদডক েুটডব, এর আডগ সমজাডনর সদডক েুটডব, িবথডশষ জান্নাডতর সদডক েুটডব। 
িবাইরিূলুল্লাহর যপেডন যপেডন র্াকডব। একারডে তার নাম হডয়ডে হাসশর। এরপডররিূলুল্লাহর 
নাম হডয়ডে, আ'সকব। োর পডর আর যকউ আিার মত নবী রিূল যনই। যেটা খাতামুন নাসবইয়ীন 
এর িমার্থক শব্দ। যতা এই, এখাডন আমরা কয়সট নাম যপলাম, একসট দুইসট সতনসট িারসট পাাঁিসট। 

এর বাসহডরও রিুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর আডরা সকেু  নাম আডে আডরকসট 

হাদীডি। এ হাদীিসট আসম যদখলাম যে ইমাম বখুারী এবং মুিসলম বেথনা কডরডেন।  
 
আডরকসট হাদীডি রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বডলডেন, তার সনডজর নাম িমূহ 
সতসন বেথনা কডর বলডলন যে, আসম মুহাম্মাদ, আসম আহমাদ। মুহাম্মাদ - আহমদ। আডরকসট নাম 



আমরা বা়েসত এখাডন পাসে, যিটা হডে "মুকাসফি"। এরপডর হাসশর, যেটা আমরা আডগ 
যদডখসে। আডরকসট হডে, নসবউত তাওবাহ, নসবউর রহমাহ। 
মুকাসফি শডব্দর অর্থ হডে, োডক অনুিরে করা হয়। এই মুকাসফির অডনকগুডলাই অর্থ হডয় 
র্াডক। যতা এইটা ইমাম মুিসলম বেথনা কডরডেন। আডরকটা হাদীি আমরা জানডত পাসর যে, 
যিখাডনও একইভাডব বলডেন যে "আনাল মাসহ" আসম হসে মাসহ। োর মাধিডম আল্লাহ্ িুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা কুিরডক মুডে সদডবন। "ওয়া আনাল হাসশর" োর মাধিডম, োর পদডরখায় আল্লাহ্ 
িুবহানাহু ওয়া তায়ালা পডুরা মানবজাসতডক পুনরুসিত করডবন। "ও ােথডপ্রি আনাল আ'সকব" 

এবং আসম িবথডশষ বিসক্ত োর পডর আর যকউ আিডব না নবী সহডিডব।  
 
ইমাম ইবডন হাজার রসহমাহুল্লাহ বলডেন যে, আমার কাডে মডন হয়। যে, এই যে পাাঁিটা নাম এই 
পাাঁি নামগুডলা রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম তার সনডজর জনি খাি কডর সনডয়ডেন। 
সনডজর জনি িুসনসদথষ্ট কডর সনডয়ডেন। যেগুডলা, সতসন এই নামগুডলা বলার কারে হডে, এই 
নামগুডলা তার আডগ, এই নামগুডলা সদডয় অনি কাউডক আর নামকরে করা হয়সন। তাই সতসন 
এই নামগুডলাডক আলাদা কডর বলডেন যে, এগুডলা আমার নাম। অর্বা এই কারডে হডত পাডর 
যে, এই নামগুডলা তার নামগুডলার মডধি িবডিডয় যবসশ সবখিাত বা প্রসিি। অর্বা এই নামগুডলা 
তার নামগুডলার মডধি িবডিডয় যবসশ অর্থ এবং মমথ বহন কডর। একারডে অনি আডগর উম্মতডদর 
মডধি এই নামগুডলা সেডলা না, একারডে রািূলুল্লাহর এই নামগুডলা সবডশষত সেল। তাই সতসন 
এগুডলাডক আলাদা কডরই বডলডেন। এগুডলার মাডন এই না যে, বাসহডর আর তার যকাডনা নাম 
যনই। বরং এই নামগুডলা রিূলুল্লাহর িাডর্ সবডশষভাডব জস়েত। 
আবার অডনডক বডলন যে, এর যপেডন সহকমত হডলা যে, এই নামগুডলাই, রিুলুল্লাহর এই 
নামগুডলা অতীত যে আিমানী সকতাবগুডলা সেডলা এবং আডগর যে উম্মতগুডলা সেডলা, তাডদর 
কাডেও পসরসিত সেল। আডগর আিমানী সকতাবগুডলাডত রিুলুল্লাহর এই নামগুডলা উডল্লখ সেল। 

এই কারডে রিলূুল্লাহ এগুডলা আলাদা কডর আমাডদরডক বলডেন।  
 
তাহডল আমরা কী কী নাম যপলাম? আমরা যপলাম যে তার প্রধান এবং প্রধানত যে নাম যিটা 
হডলা, মুহাম্মাদ। এবং আডরকসট হডে আহমদ, এরপডর রিলুুল্লাহর আডরকসট নাম হডে মাসহ, 
এরপডর রিুলুল্লাহর আডরকসট নাম হডে হাসশর। মাসহ অর্থ আল্লাহ্ িবুহানাহু ওয়া তায়ালার োর 
মাধিডম কিুরডক মুডে যদন বা সনমূথল কডরন। হাসশর অর্থ োর পদডরখায়, োর পাডয়র কাডে বা 
যপেডন যপেডন আল্লাহ্ িবুহানাহু ওয়া তায়ালা মানবজাসতডক আবার হাশডরর ময়দাডনর 
পুনরুসিত করডবন, যিটার অর্থ হডে হাসশর। আডরকটা হডে যে, আ'সকব। আ'সকব অর্থ যেটা 
বললাম যে, তার পডর আর যকাডনা নবী আিডব না। নবী সহডিডব যকউ আিডব না, এটা হডে 



আ'সকব। অর্থাৎ সেসন িবার যশডষ আডিন। আ'সকবুন িাধারেত, একজন মানুডষর দুডটা েমজ 
িন্তান হডলা। মানষু িাধারেত বুঝডত পাডর না জমজ দুজনডক, আমরা েসদ যদসখ িাধারেত, মডন 
হডে একই, যিইম। শুধমুাত্র মা সকংবা কখডনা কখডনা তার বাবা এই দুজনই শুধু সিনডত পডর যে 
তার দুজন জমজ যেডল, যক যকানটা। "যক যকানটা" এটা েসদ সজডজ্ঞি কডরন আপসন, একজন 
মাডয়র কাডে তার জমজ িন্তান িম্পডকথ েসদ আপসন প্রশ্ন কডরন, আপনার এই দুই িন্তানডক 
আলাদা কডর সিনডত পাডরন? সতসন বলডবন যে, হিাাঁ। এটা ব়েটা, এটা যোটটা। তাহডল যদখুন 
তারা সকন্তু জমজ, একই িাডর্ হডয়ডে সকন্তু তার মডধিও যক আডগ হডলা তার মডধি সকন্তু সহিাব 
আডে। জমজ হওয়ার িমডয়ও এখন আডগ আডরকজন পডর হয়। এডযডত্র সেসন পডর হন, জমজ 
হওয়া স্বডত্বও সেসন পডর হন, তাডক আ'সকব বলা হয়। যতা এইখান যর্ডক রুপকাডর্থ রিলূুল্লাহ 
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর নাম আসক্বব। অর্থাৎ, সতসন নবী হওয়ার যযডত্র িবার মতই। 
অনিানি নবীডদর মডতাই সকন্তু রািলুুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম যেডহতু সরিালাডতর সদক 

সদডয় িমস্ত নবীগে একই সকন্তু রিূলুল্লাহ িবার যশডষ এডিডেন, একারডে তার নাম আ'সকব।  
 
আডরকটা হডে মুকাসফি। মুকাসফি শডব্দর অর্থ হডে, োডক অনিুরে করা হয়। আডরকটা হডে 
নসবউত তাওবাহ। রিূডলর আডরকসট নাম হডে নসবউত তাওবাহ। সেসন তাওবার নবী। ইসতপূডবথ 
যেিকল নবীগে সেডলন তাডদর বিাপাডর একটা সবষয় সবডশষ সেল। যে েখন তারা তাডদর নবীডদর 
অবাধি হডতা এবং তাডদর নবীরা আল্লাহর কাডে িসরয়াদ করডতা এই উম্মডতর সবরুডি। তখন 
যিই উম্মডতর জনি তাওবার দরজা বন্ধ হডয় যেত। সকন্তু, একমাত্র আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
এই আডখসর নবীর জনি, আমাডদর রিূল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর আডবদডনর 
যপ্রসযডতই আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা আজীবন যকয়ামত পেথন্ত আমাডদর তাওবার দরজা 
যখালা যরডখডেন। প্রসতসদন রিলুুল্লাহর িাডর্ কত যবয়াদসব হডে কত জায়গায়, প্রসতসদন 

রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর শাডন অবমাননা হডে পুডরা পৃসর্বী জুড়ে।  
ওয়াল্লাসহ, আল্লাহর কিম কডর বলসে যে, আল্লাহর কাডে আদম আলাইসহি িালাম যর্ডক শুরু 
কডর ইিা আলাইসহি িালাম পেথন্ত েত নবী এবং রিূল অসতবাসহত হডয়ডেন, িবার যিডয় 
রিূলুল্লাহ িল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডম, মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর গুরুত্ব 
ভাডলাবািা আডরা যবসশ। অনি নবীডদর অবমাননার কারডে তাডদর উম্মাতডক েসদ আল্লাহ্ 
িুবহানাহু ওয়া তায়ালা পডুরাপুসর ধ্বংি কডর সদডত পাডরন, তাহডল তার সপ্রয় নবী, সপ্রয় হাসবব 
মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর অবমাননার কারডন পুডরা পৃসর্বীডক ধ্বংি কডর 
যদওয়া আবশিক সেডলা। সকন্তু আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার পডরও যকন কডরন না? 
আল্লাহ িুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাডে, রিলূুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম সবডশষ কডর 
একসট দুয়া কডরসেডলন যে, আল্লাহ্, আপসন আমার উম্মতডক এডকবাডর যকাডনা আোব সদডয় 



তাৎযসেকভাডব ধ্বংশ কডর সদডবন না যকাডনা কারডে। তখন আল্লাহু িুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
যিসট মঞু্জর কডরসেডলন। যতা এই কারডে, রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম নসবউত 
তাওবাহ, সেসন তাওবার দরজাডক উেুক্ত যরডখডেন। সেসন তাওবার দরজা উম্মডতর জনি আজীবন 
যখালা যরডখডেন। এ হডে নসবউত তাওবাহ। 
 
আডরকটা হডে নসবউর রহমাহ। সেসন রহমডতর নবী। কারে হডে, পৃসর্বীডত রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 
আলাইসহ ওয়ািাল্লাডমর নামটাই একটা রহমত। এটা আমরা োরা মিুসলম তারা সবডশষভাডব 
বুঝডত পাসর। োরা অমুিসলম তাডদর জডনিও রিূললু্লাহ রহমত স্বরূপ। এজনি আল্লাহু িুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা বডলডেন, "অমা আরিালনাকা ইল্লা রহমাতাসল্লল আ'লামীন"। আসম আপনাডক 
পুডরা সবিজগৎ িমূডহর জনি রহমত স্বরূপ যপ্ররে কডরসে। শুধমুাত্র মিুলমানডদর জনি না, 
শুধুমাত্র ইনিাডনর জনি না। জ্বীন, পশু, পাসখ, উসিদজগত, জ়েজগত, মহাকাডশ েত বস্তু 

রডয়ডে িবসকেরু জনি রিূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম রহমত সহডিডব এডিসেডলন।  
 
তাহডল আমরা এখন, নাম যপলাম এখাডন যমাট ৮টা। এই ৮সট নাম হডে রিূলুল্লাহর যমৌসলক 
এডকবাডর নাম। যেগুডলা সতসন সনডজই যঘাষো সদডয়ডেন। আর বাইডরও তার সকেু যমৌসলক নাম 
আডে আডরা। এগুডলা আমরা জানডবা। যিগুডলার সকেু যপ্রযাপট সবসভন্ন সবসভন্ন আডে। 
 


