দালািয়লুন্ নাবুওয়য্াত বা নাবুওয়য্ােতর পর্মাণাদী
েকব্ারআেন কারীমই হেলা রাছূলুল্লাহ 1 এর নাবুওয়য্ােতর সবর্েশর্ষ্ঠ পর্মাণ। এই পর্মাণ ছাড়াও মাতৃগেভর্
থাকাকালীন সময় েথেক িনেয় রাছূলুল্লাহ 1 এর জীবেন িবিভন্ন সমেয় এমন কতক অেলৗিকক ঘটনাবলী
সংঘিটত হেয়েছ, েযগুেলা সুস্পষ্টরূেপ তাঁর নাবুওয়য্ােতর ইিঙ্গত ও পর্মাণ বহন কের।
তন্মেধয্ িনেম্ন কেয়কিট ঘটনার িববরণ যথাসম্ভব সংেক্ষেপ েপশ করা হেলা:এক- রাছূলুল্লাহ 1 এর জেন্মর বছরিটেত পিবতর্ মাক্কাহ নগরী ও এর পাশব্বতর্ী এলাকাগুেলােত িশশু
জেন্মর হার িছল সবর্িনম্ম। তাই দুগ্ধেপাষণকারী মিহলারা পর্ায় িনঃসব্ হেয় পেড়িছেলন। হালীমা ছা‘িদয়াহ
f বণর্না কেরন- আিম আমার সব্ামী ও একিট দুগ্ধেপাষয্ পুতর্েক সােথ িনেয় একিট সাদা গাধার িপেঠ
চেড় বনু সা‘দ এর একদল মিহলার সােথ দুধ-িশশুর সন্ধােন েবর হই। ঐ মিহলারা সকেলই দুধ-িশশুর
সন্ধােন বয্স্ত িছেলন। আমােদর সােথ িছল আমােদর বয়স্ক একিট উট। েসিট এক েফাঁটা দুধও িদিচ্ছল না।
আমােদর েয িশশু-সন্তানিট সােথ িছল ক্ষুধার জব্ালায় েস এত েবিশ কাঁদিছল েয, তার দরুন আমরা েকউই
ঘুমােত পারিছলাম না। তার ক্ষুধা িমটােনার মত দুধ আমার বুেকও িছল না। বৃিষ্ট ও সব্াচ্ছন্দ লােভর অধীর
আগর্েহ আমরা অেপক্ষায় িছলাম। এ অবস্থায় আিম িনেজর গাধার িপেঠ চেড় েবিরেয় পড়লাম। পথিছল দীঘর্
এবং এক নাগােড় চলেত চলেত আমােদর েগাটা কািফলা ক্লান্ত ও অবসন্ন হেয় পড়ল। অবেশেষ আমরা দুধিশশুর েখাঁেজ মাক্কায় এেস হািযর হলাম। আমােদর পর্েতয্কেকই মুহাম্মাদ-েক (1) দুধ িশশু রূেপ গর্হণ
করেত অনুেরাধ করা হয়। িকন্তু যখনই বলা হয় েয, িতিন িপতৃহীন তখন পর্েতয্েকই তােক িনেত অপছন্দ ও
অপারগতা পর্কাশ কের। কারণ আমরা দুগ্ধেপাষণকারী মিহলারা পর্েতয্েকই িশশুর িপতার কাছ েথেক উত্তম
পািরেতািষক পর্তয্াশা করতাম। তাই মুহাম্মাদ 1 সম্পেকর্ আমরা পর্েতয্েকই এ ধারণা েপাষণ করতাম েয,
িতিন হেলন িপতৃহীন িশশু। িশশুর মা আর দাদা িকইবা পািরেতািষক িদেত পারেব। এ কারেণ আমরা েকউই
তাঁেক গর্হণ করা পছন্দ করিছলাম না। ইিতমেধয্ আমার সােথ আগত সকল মিহলাই একটা না একটা দুধিশশু েপেয় েগল। েপলাম না শুধু আিম। খািল হােতই িফের যাব বেল যখন মনিস্থর কেরিছ, তখন আিম
আমার সব্ামীেক বললাম- আল্লাহ্র কব্ছম, েযখােন আমার সহযাতর্ী পর্েতয্েকই একটা না একটা িশশু িনেয়
যােচ্ছ, েসখােন আমার সম্পূণর্ খািল হােত িফের েযেত েমােটই ভাল লাগেছ না। আল্লাহ্র শপথ! আিম ঐ
ইয়াতীম িশশুটােকই (মুহাম্মাদ-েকই) িনেয় যাব।
আমার সব্ামী বলেলন- হয্াঁ, তুিম তােক িনেত পার, হয়েতা আল্লাহ ওর মেধয্ই আমােদর জনয্ কলয্াণ
েরেখেছন।
হালীমা ছা‘িদয়াহ f বেলন, মূলতঃ অনয্ িশশু না পাওয়ার কারেণ আিম বাধয্ হেয় তােক িনেয়
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এেসিছলাম। তােক িনেয় কািফলার কােছ চেল েগলাম। যখন তাঁেক েকােল িনলাম তখন আমার স্তন দু‘িট
দুেধ ভিতর্ হেয় েগল। িশশু মুহাম্মাদ 1 ও তাঁর দুধভাই েপট ভের দুধ েখেলন। অতঃপর িশশু মুহাম্মাদ 1
ঘুিমেয় পড়েলন এবং তাঁর দুধভাই; েসই েছেলিটও ঘুিমেয় পড়ল, যার কান্না-কািটর জনয্ এতিদন আমরা
িঠকমত ঘুমােত পারিছলাম না। ওিদেক আমার সব্ামী আমােদর েসই বুেড়া উষ্টর্ীটার কােছ েযেতই েদখেলন
েসিটর ওলান দুেধ ভরপূর হেয় আেছ। অতঃপর িতিন পর্চুর পিরমােণ েসিট েথেক দুধ েদাহন করেলন এবং
আমরা দু‘জেন তৃপ্ত হেয় দুধ পান করলাম। এরপর েবশ ভােলাভােবই আমােদর রাতটা কাটেলা। সকল
েবলা আমার সব্ামী বলেলন, “হালীমা, েজেন েরেখা! তুিম এক মহাকলয্াণময় িশশু িনেয় এেসছ”। আিম
বললাম, বাস্তিবকই আমারও তাই মেন হেচ্ছ।
এরপর আমরা রওয়ানা িদলাম। আিম গাধার িপেঠ ছওয়ার হলাম। আমার গাধা েগাটা কািফলােক েপছেন
েফেল এিগেয় চলেলা। কািফলার কােরা গাধাই তার সােথ তাল িমিলেয় চলেত সক্ষম হেলা না। আমার
সহযাতর্ী মিহলারা বলেত লাগেলা, “েহ আবূ যুয়াইেবর কনয্া! একটু দাঁড়াও এবং আমােদর জনয্ অেপক্ষা
কেরা। এটা িক েতামার েসই গাধা নয় েযটার িপেঠ চেড় তুিম এেসিছেল”। আিম তােদরেক বললাম, হয্াঁ,
েসইটাই েতা! তারা বলেলা, আল্লাহর কব্ছম, এখন এর অবস্থা পােল্ট েগেছ।
ছফর েশেষ আমরা বিন সা‘দ েগােতর্ আমােদর িনজ িনজ গৃেহ এেস হািযর হলাম। আমােদর এই এলাকার
মত খরাপীিড়ত এলাকা দুিনয়ার আর েকাথাও িছল বেল আমার জানা িছল না। িশশু মুহাম্মাদেক িনেয় বাড়ী
েপৗঁছার পের পর্িতিদন আমােদর ছাগল-েভড়াগুেলা েখেয় পিরতৃপ্ত হেয় ওলান ভিতর্ দুধ িনেয় সন্ধয্ায় িফের
আসেতা। আমরা েসগুেলা েদাহন কের পান করেত লাগলাম, অথচ অনয্ানয্ অেনক েলােকরাই তােদর
ছাগল-েভড়ার ওলােন এক েফাঁটা দুধও েপত না। তারা তােদর রাখালেদর বলেত লাগেলা- “আবু যুয়াইেবর
কনয্ার (হালীমা) রাখাল েযখােন েমষ চরায়, েতামরাও আমােদর েমষগুেলা েসখােন িনেয় চরােব”।
তােদর রাখালগুেলা কথামেতা েসখােন িনেয়ই েমষ চরাত, এতদসেত্তব্ও তােদর েমষগুেলা ক্ষুধাতর্ অবস্থায়
িফের আসত এবং ওগুেলার ওলােন তারা আেদৗ দুধ েপত না। অথচ আমার েমষ পাল েখেয় তৃপ্ত হেয় ওলান
ভিতর্ দুধ িনেয় িফের আসেতা। এভােব কর্েমই আমার সংসার পর্াচুর্য ও সুখ-সমৃিদ্ধেত ভের উঠেত লাগল। এ
অবস্থার েভতর িদেয়ই দু‘বছর অিতবািহত হেলা এবং আিম িশশু মুহাম্মােদর (1) দুধ ছািড়েয় িদলাম।
অনয্ানয্ েছেলেদর েচেয় দর্ুত গিতেত িতিন বড় হেয় উঠেত লাগেলন। দু‘বছর বয়স হেতই িতিন েবশ
চটপেট ও নাদুসনুদুস বালেক পিরণত হেলন। আমরা তােক তাঁর মার কােছ িনেয় েগলাম। তেব আমরা
তােক আমােদর কােছ রাখেতই েবিশ আগর্হী িছলাম। কারণ তাঁর আসার পর েথেক আমরা িবপুল কলয্ােণর
অিধকারী হেয়িছলাম। তাঁর মােক আিম বললাম- “আপিন যিদ এই েছেলেক আমার কােছ আেরা হৃষ্টপুষ্ট
হওয়া পযর্ন্ত থাকেত িদেতন তাহেলই ভােলা হেতা। আমার আংশকা হয়, মাক্কার েরাগ-বয্ািধেত বা
মহামারীেত িতিন আকর্ান্ত হেত পােরন”। এসব কথা শুেন েশষ পযর্ন্ত মুহাম্মােদর (1) মা তােক আমােদর
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সােথ েফরত পািঠেয় িদেলন।
আমরা তােক িনেয় িফের এলাম। এর মাতর্ কেয়ক মাস পের একিদন িতিন তাঁর দুধভাই-এর সােথ মােঠ
েমষ শাবক চরািচ্ছেলন। এমন সময় তাঁর দুধভাই েদৗেড় এেস আমােক ও তাঁর িপতােক বলেলা- আমার ঐ
েকব্ারাইশী ভাইেক সাদা কাপড় পিরিহত দুেটা েলাক এেস ধের শুইেয় িদেয় েপট িচের েফেলেছ এবং েপেটর
সবিকছু েবর কের নাড়াচাড়া করেছ।
আিম ও তার িপতা দুজেনই তৎক্ষণাৎ তাঁর কােছ ছুেট েগলাম। িগেয় েদখলাম, িতিন দাঁিড়েয় আেছন।
আমরা দু‘জেনই তাঁেক জিড়েয় ধরলাম এবং বললাম, বাবা েতামার িক হেয়েছ? িতিন বলেলন, সাদা কাপড়
পিরিহত দু‘জন েলাক এেস আমােক শুইেয় িদেয় আমার েপট িচেরেছ। তারপর তারা িক েযন একটা িজিনস
খুঁেজেছ, আিম জািন না।
এরপর আমরা মুহাম্মাদেক (1) বাড়ীেত িনেয় এলাম। আমার সব্ামী বলেলন- হালীমা! আমার আশংকা,
এই েছেলর ওপর েকান িকছুর আছর হেয়েছ। কােজই েকান ক্ষিত হওয়ার আেগই তােক তাঁর পিরবােরর
কােছ েপৗঁেছ েদয়া আমােদর উিচত।
যথাথর্ই আমরা তােক তাঁর মার কােছ িনেয় েগলাম। তাঁর মা আমােক বলেলন- িক হেলা েবান, তুিম েতা
ওেক েতামার কােছ রাখেত খুবই আগর্হী িছেল, িক হেয়েছ েয, ওেক িনেয় এেল? আিম বললাম, আল্লাহ
আমােক দু’িট েছেলর দািয়তব্ িদেয়েছন। আমার যা করণীয় িছল তা আিম কেরিছ। েকান অঘটন ঘটেত পাের
বেল আিম িচিন্তত ও শিঙ্কত। তাই আপনার েছেলেক ভােলায় ভােলায় আপনার হােত তুেল িদলাম।
মুহাম্মাদ 1 এর মা আিমনা আমােক বলেলন- আসল ঘটনাটা িক আমােক খুেল বেলা। তুিম যা বলেছা,
আমার মেন হয় তা পর্কৃত ঘটনা নয়।
আিম তােক ঘটনািট সিবস্তার বললাম। শুেন িতিন (আিমনা) বলেলন- “ওেক যখন গেভর্ ধারণ কির, তখন
একিদন সব্েপ্ন েদিখ, আমার েদহ েথেক একটা েজয্ািত েবিরেয় এেলা এবং তার আেলায় িসরীয় ভূখেন্ডর
বসরার পর্াসাদগুেলা আেলািকত হেয় েগল। অতঃপর েস (মুহাম্মাদ) গেভর্ বড় হেত লাগল। আল্লাহর কব্ছম,
এত হালকা ও সহজ গভর্ধারণ আিম আর কখেনা েদিখিন। যখন ওেক পর্সব করলাম তখন েস (মুহাম্মাদ)
মািটেত হাত রাখা ও আকােশর িদেক মাথা উঁচু করা অবস্থায় ভূিমষ্ঠ হেলা। যাক, তুিম তােক েরেখ িনিশ্চেন্ত
চেল েযেত পােরা”।
দুই- মাদীনার উেদ্দেশয্ ছফেরর পেথ রাছূলুল্লাহ 1 উম্মু মা‘বাদ েখাযা‘িয়ইয়াহ্’র তাঁবুর কাছ িদেয়
যািচ্ছেলন। এ মিহলা এ পেথ যাতায়াতকারীেদর পানাহার করােতন। নাবী কারীম 1 তােক িজেজ্ঞস
করেলন, আপনার কােছ িক িকছু আেছ? মিহলা বলেলন, যিদ িকছু থাকেতা তাহেল অবশয্ই আপনােদর
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েমহমানদারী করেত ভুল হেতা না। আমােদর বকরীগুেলাও এখন দূের চারণভূিমেত রেয়েছ।
এমন সময় রাছূল 1 লক্ষয্ করেলন, মিহলার তাঁবুর এক েকাণায় একিট বকরী পেড় আেছ। িতিন
বলেলন, উম্মু মা‘বাদ, এ বকরীিট এখােন েকন? জবােব উম্মু মা‘বাদ বলেলন, এিট খুবই দুবর্ল, হাঁটেত
পাের না, তাই পােলর েপছেন রেয় েগেছ। রাছূলুল্লাহ 1 িজেজ্ঞস করেলন, এেত িক িকছু দুধ আেছ? উম্মু
মা‘বাদ বলেলন, এিট েতা চলাচেলর েচেয় দুধ েদয়ায় আেরা েবিশ দুবর্ল। রাছূল 1 বলেলন, বকরীিট িক
আিম েদাহন করেত পাির? মিহলা বলেলন, হয্াঁ, আমার মা-বাপ আপনার ওপর েকব্ারবান েহান- যিদ দুধ
েদখেত পান তেব অবশয্ই েদাহন করুন। অনুমিত লােভর পর রাছূলুল্লাহ 1 আল্লাহ্র (0) নাম িনেয়
বকরীর ওলােন হাত বুলান এবং দু‘আ কেরন। বকরীিট সােথ সােথ পা পর্সািরত কের েদয়। েসিটর ওলান
ভের দুধ েনেম আেস। রাছূল 1 একিট বড় পাতর্ িনেয় তােত এই পিরমাণ দুধ েদাহন কেরন, যা এক দল
েলাক তৃিপ্ত সহকাের পান করেত পারেতা। অতপর িতিন উম্মু মা‘বাদেক ডােকন। উম্মু মা‘বাদ পিরতৃপ্ত হেয়
পান কেরন। এরপর িনেজর সঙ্গীেদর পান করান। তারাও পিরতৃপ্ত হেয় পান কেরন। সবার েশেষ রাছূলুল্লাহ
1 িনেজ পান কেরন। এরপর েস পােতর্ পুনরায় দুধ এেতা েদাহন কেরন, যােত পাতর্ ভিতর্ হেয় যায়। এ
দুধ উম্মু মা‘বােদর কােছ েরেখ আল্লাহ্র রাছূল 1 তাঁর গন্তবয্ পেথ রওয়ানা হেয় যান।
িকছুক্ষণ পর উম্মু মা‘বােদর সব্ামী আবু মা‘বাদ বকরীর পাল িনেয় িনেজর তাঁবুেত এেস েপৗঁছান। দুবর্লতার
কারেণ বকরীগুেলা অিত ধীর গিতেত পথ চলিছেলা।
আবূ মা‘বাদ তাঁবুেত িফের দুধ েদেখ েতা অবাক! উম্মু মা‘বাদ-েক িজেজ্ঞস করেলন, সব দুগ্ধবতী বকরী েতা
দূরদূরােন্ত চারণভুিমেত িছল, ঘের েতা দুধ েদয়ার মেতা েকােনা বকরী িছল না, তাহেল এ দুধ েপেল
েকাথায়? উম্মু মা‘বাদ বলেলন, আমােদর কাছ িদেয় একজন বারাকাতসম্পন্ন মানুষ পথ অিতকর্ম কের
েগেছন। তাঁর কথা ও অবস্থা এরকম এরকম িছেলা। আল্লাহ্র কব্ছম, িবষয় এ ছাড়া আর িকছুই নয়।
সব শুেন আবূ মা‘বাদ বলেলন, এ েতা মেন হয় েস বয্িক্ত যােক েকব্ারাইশরা খুঁেজ েবড়ােচ্ছ। আচ্ছা, তুিম
তাঁর আকৃিত-পর্কৃিত সম্পেকর্ একটু বেলা েতা েদিখ? তখন উম্মু মা‘বাদ রাছূল 1 এর আকার–আকৃিত ও
গুণৈবিশেষ্টয্র িববরণ এমনভােব েপশ কেরন, েযন িতিন তাঁেক েচােখর সামেন েদখেত পােচ্ছন। উম্মু
মা‘বােদর েদয়া িববরণ শুেন আবু মা‘বাদ বলেলন, “আল্লাহর শপথ, এ েতা েকব্ারাইেশর েস বয্িক্ত যার
সম্পেকর্ েলােকরা নানা কথা বেলেছ। আমার ইচ্ছা- তাঁর সঙ্গীেদর একজন হব। যিদ েকােনা পথ পাই তেব
অবশয্ই তা করব।
এিদেক মাক্কার বাতােস কিবতার ছেন্দ িকছু কথা েভেস আসিছেলা, িকন্তু এ কিবতা আবৃিত্তকারকেক েদখা
যািচ্ছেলা না।
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আছমা f বেলন, আমােদর জানা িছেলা না, আল্লাহ্র রাছূল 1 েকানিদেক েগেছন। ইিতমেধয্ এক
িজন মাক্কার িনম্নভূিম েথেক কিবতা আবৃিত্ত করেত করেত আেস। েলাকজন কিবতা আবৃিত্তকারী িজেনর
েপছেন েপছেন চলিছেলা, তার আবৃিত্তর আওয়ায শুনিছেলা, িকন্তু তােক েদখেত পািচ্ছেলা না। এক সময় েস
িজন মাক্কার উঁচু এলাকা িদেয় েবর হেয় যায়। আছমা িবনেত আবী বাক্র h বেলন, িজেনর আবৃিত্ত
করা কিবতা শুেন আমরা বুঝেত পাির, রাছূল 1 মাদীনার পেথ রেয়েছন।

১

খুব সম্ভব এ ঘটনা রাছূলুল্লাহ 1 এর ছূর গুহা েথেক মাদীনাহ্র উেদ্দেশয্ রওয়ানা হওয়ার িদব্তীয় িদন
ঘেটিছেলা।
সূতর্াবলী:১) আশ শাইখ ছিফউর রহমান েমাবারকপুরী o সংকিলত “আর রাহীকুল মাখতূম”।
২) ইমাম ইবনু িহশাম o রিচত “ছীরােত ইবেন িহশাম”

১. যাদুল মা‘আদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫৩-৫৪
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