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একিদন িশশু মুহা�াদেক সােথ িনেয় মদীনার িদেক রওনা িদেলন আিমনা। সােথ িছেলন উ�ু আইমান। 
েসখােন না�ার েগাে�র েলােকরা বসবাস করত। তারা িছেলন আিমনার আ�ীয়। তখন িছল �চ� গরম। 
েফরার পেথ আিমনা ইনিতকাল কেরন। উ�ু আইমান একাই িশশু মুহা�াদেক িনেয় ম�ায় িফরেলন। তখন 
নিবিজর বয়স ছয় বছর। 

এরপর দাদা আবদুল মু�ািলব তােক িনেজর কােছ রােখন। নািতর মেতা িতিনও ৈশশেব ইয়াতীম িছেলন। 
তাই িশশু মুহা�ােদর �িত িবেশষ মায়া অনুভব করেতন িতিন। কুরাইশেদর মজিলেসও তােক সােথ 
িনেতন। কা’বার পােশ িনেজর আসেন বসােতন। িক� আট বছর বয়েস দাদাও ইনিতকাল কেরন। দাদার 
মৃতুয্র পর চাচা আবূ তািলব তাঁর দািয়� েনন। 

নিবিজর েছেলেবলা �

��



ব�ুরা, েছােটােবলা েথেকই নিবিজর জীবন িছল খুব সাদামাটা। িতিন সামানয্ মূেলয্র িবিনমেয় েমষ 
চিরেয়েছন! এই ঘটনা সাহািবেদর অেনেকই জানেতন না। একিদন তারা নিবিজর সােথ গােছর 
পাতা কুড়ােত েগেলন। নিবিজ বলেলন, ‘কােলাগুেলা কুড়াও, ওগুেলাই সবেচেয় ভােলা।’ সাহািবরা 
আ�যর্ হেয় বলেলন, ‘ইয়া রাসূলা�াহ, আপিনও িক েমষ চরােতন?’ িতিন বলেলন, ‘হয্াঁ, �েতয্ক 
নিবই েমষ চিরেয়েছন।’ 

ব�ুরা, েমষ চরােত িগেয় অেনক িকছু িশখেত হয়। পশুগুেলা েদেখ-শুেন রাখেত হয়। তাই আ�াহ 
সব নিবেক িদেয় েমষ চিরেয়েছন। েযন তারা উ�াতেক আগেল রাখেত পােরন।
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ঘটনািট সহীহ বুখাির-এর 
৫৪৫৩ নং হাদীস অনুসাের 

সাজােনা হেয়েছ।



�ী�কােল কুরাইশরা বয্বসার উে�েশয্ শােম েযেতন। বােরা বছর 
বয়েস নিবিজও চাচা আবূ তািলেবর সােথ িসিরয়া যান। মাঝপেথ 
এক ি��ান পাদিরর সােথ তােদর সাক্ষাৎ হয়। ঐ পাদিরর নাম িছল 
বুহাইরা। িতিন কখনও ইবাদাতখানা েথেক েবর হেতন না। িক� এই 
কােফলা েদখেত েপেয় েবিরেয় এেলন। কােফলােক আপয্ায়ন 
করেলন। এরপর বালক মুহা�ােদর হাত ধের বলেলন, এই বালক 
িব�-জাহােনর েনতা হেব। আ�াহ তােক িবে�র রহমত িহেসেব 
পািঠেয়েছন। 

গােছর ছায়া পড়ল ঝঁুেক �
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আবূ তািলব বলেলন, আপিন কীভােব বুঝেলন? পাদির বলেলন, আপনােদর কােফলা আসার সময় 
েদখলাম, �িতিট পাথর ও গাছ এই বালকেক সাজদা করেছ। গাছ ও পাথর নিব ছাড়া কাউেক সাজদা 
কের না। েমঘ তাঁেক ছায়া িদি�ল। গাছও তাঁর �িত নুেয় পড়িছল। এ ছাড়া তাঁর কাঁেধ নুবুওয়ােতর 
সীলেমাহর েদেখিছ। এটা েছােটা ফেলর মেতা উঁচু হেয় আেছ। আমােদর ধমর্�ে� েশষ নিবর এসব 
আলামত এেসেছ। ওেহ আবূ তািলব, আপিন �ত এেক ম�ায় পািঠেয় িদন। ইয়াহূিদরা এসব জানেল 
ওেক েমের েফলেত পাের! 

কথা বলার মােঝই গােছর ছায়া বালক মুহা�ােদর িদেক ঝুঁেক পড়ল। পাদির বলেলন, েদেখা, েদেখা! 
গােছর ছায়া তাঁর িদেক ঝুঁেক পেড়েছ।

আবূ তািলব িবি�ত হেলন। ভািতজােক িনেয় �ত ম�ায় িফের আেসন। জীবেনর েশষিদন পযর্� তােক 
েদেখশুেন রােখন।
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ঘটনািট ইবরাহীম আিল-এর 
সীরাতুন নিব (১/৮৫-৮৬) 
অনুসাের সাজােনা হেয়েছ।



ম�র বুেক এেলন নিব 
েলখক: তানভীর হায়দার
শারঈ স�াদক: আ�ুল হাই মুহা�াদ সাইফ��াহ
�ক� পিরচালক: ইসমাইল েহাসাইন
�ািফ�: শিরফ�ল আলম
�কাশক: েরাকন উ�ীন
�থম �কাশ: মাচ� ২০২১
সেবর্া� খুচরা মূলয্: ৳১৪২

ইসলািম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুেঠােফান: ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
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এক-নজের গ��েলা

আঁধার েঘরা দুিনয়া
হািরেয় যাওয়া ক�েপর েখাঁেজ
উেটর বদলায় বাঁচল জীবন 
�ংস হেলা হািতর দল
এেলন িতিন দুিনয়ায় 
নিবিজর আগমেন চািরিদেক বরকত
িবদীণর্ হেলা বুক 
নিবিজর েছেলেবলা 
গােছর ছায়া পড়ল ঝ��েক 
লাল উেটর েচেয়ও দািম
কা’বা েমরামেত �� 


