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 باسمه تعاىل

কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর নাফরমানীর শাতি 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْ  َواىِٰل  ُم   ْ ُم ا ََ َ ٍ  ا َا  َ  ْ َ َما لَكم ا اّلٰلٰ و  بمدم ِم اع   ْ ٰ  ًٍا َقاَل يَا َق مهه  ِمٰن  اِل ْ  اِّٰلَ اِن  اَن   غَْي  تم
و   ََتم ا ○َن ممف  ِم َّل  ْ رِ  يَا َق ًرا اِن  اَج  ِه اَج  َلَي   َ  ْ اَلمكم َََل الَٰذِ  َى اَس   َ لم اَفََل  فََطَرِن   ى  اِّٰلَ ِِ  ○َن ْ   تَع 

অর্িঃ আতম ‘আদ জাততর তনকট তামদর ভাই হুদমক যপ্ররণ 
কমরতি। তততন তামদর বমলন,  যহ আমার জাতত,  যতামরা 
আল্লাহর ইবাদত কমরা। তততন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। 
যতামরা যতা আল্লাহর সম্পমকি মনগড়া কর্া বমল তমর্যা আমরাপ 
করমিা। যহ আমার জাতত,  আতম দাওয়াতী কামজর জন্য 
যতামামদর কামি যকান তবতনময় চাই না। আমার তবতনময় যকবল 
তাাঁরই কামি,  তযতন আমামক পয়দা কমরমিন। তবু যতামরা তক 
বুঝ না?  ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৫০-৫১)  

কুরআমন কারীমমর সূরা হুমদর উতল্লতখ্ত ৫০ ও ৫১ নং আয়ামত 
এবং এরপর যর্মক ৬০ নং আয়াত পযিন্ত যমাট দশতট আয়ামত, 
তবতশষ্ট পয়গামবর হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার 
সম্প্রদাময়র অবস্থা বণিনা করা হময়মি। এর তভতিমত হযরত হুদ 
‘আলাইতহস সালামমর নামম এ সূরার নামকরণ হময়মি। 

যতদও এই সূরায় সাতজন পয়গামবমরর কাতহনী বতণিত হময়মি,  
তকন্তু তা সমেও হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর নামম সূরাতটর 
নামকরণ তদময় যবাঝা যায়,  এখ্ামন তার ঘটনার প্রতত সবিাতিক 
গুরুত্বামরাপ করা হময়মি। 
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আল্লাহ তা‘আলা হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমক ‘আদ জাততর 
তনকট নবীরূমপ যপ্ররণ কমরন। দদতহক আকার-আকৃততমত ও 
শারীতরক শতি-সামমর্ির তদক তদময় ‘আদ জাততমক মানব 
ইততহামস অনন্য বমল তচতিত করা হয়। এমদর সবাই যযমন তিল 
সাহসী যতমনই তিল শতিশালী। সাহস ও শতি প্রদশিমনর 
উমেমে তারা তামদর সািারণ চলামফরার পমর্ প্রতসি তটলার 
উপর উাঁচু উাঁচু মজবুত স্মৃততিম্ভ তনমিাণ করমতা। অর্চ বািব 
জীবমন এর যকান প্রময়াজন তিল না। তনমনাি আয়ামত এই কর্াই 
বযি করা হময়মি,   

  ْ نم مٰلِ ِري  اَتَب  ْ   ۃً يَ اٰ ع  َن بِك َبثم  َن تَع 

অর্িঃ যতামরা তক প্রমতযক উচ্চস্থামন অনর্িক স্মতৃতিম্ভ তনমিাণ 
করমিা? ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১২৮)  

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম উি জাততরই অন্তভুিি তিমলন। এ 

কারমণই আয়ামত তামক ًٍا  ْ ُم   ْ ُم ا ََ َ  বমল উমল্লখ্ (তামদর ভাই হুদ) ا

করা হময়মি। 

কওমম ‘আমদর পতরচয় 
‘আদ প্রকতৃপমে হযরত নূহ ‘আলাইতহস সালামমর পঞ্চম 
পুরুমের মমিয এবং তার পুত্র সামমর বংশিমররই এক বাদশার 
নাম। অতঃপর তার বংশির ও যগাটা সম্প্রদায় ‘আদ নামম প্রতসি 
হময় তগময়মি। 

কুরআন মজীমদ ‘আমদর সামর্ যকার্াও  ىٰل مو  ٍَِن اّل   (প্রর্ম ‘আদ) ََا
এবং যকার্াও  ٍِ  শব্দ বযবহৃত (িম্ভিারী ইরাম)  اَِرَم َذاِت ال ِعَما
হময়মি। 
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এমত যবাঝা যায়,  ‘আদ সম্প্রদায়মক ইরামও বলা হয় এবং প্রর্ম 
‘আমদর তবপরীমত যকান তিতীয় ‘আদও রময়মি। 

এ সম্পমকি তাফসীরতবদ ও ইততহাসতবদগমণর উতি তবতভন্ন রূপ। 
যকান যকান তাফসীরতবদ বমলন,  ‘আদ সম্প্রদাময়র উপর যখ্ন 
আযাব আমস তখ্ন তামদর একতট প্রতততনতিদল মক্কায় গমন 
কমরতিল। ফমল তারা আযাব যর্মক রো যপময় যায়। তামদর 
তিতীয় ‘আদ বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন) 

তমব অতিক প্রতসি উতি হমলা,  ‘আমদর দাদার নাম ইরাম। তার 
এক পুত্র আউস,  তার বংশিররাই ‘আদ। তামদর “প্রর্ম ‘আদ” 
বলা হয়। আর তার অপর পুত্র জাসু-এর যিমল হমে সামূদ। তার 
বংশিরমক “তিতীয় ‘আদ” বলা হয়। 

এই বিমবযর সারমমি হমলা,  ‘আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামমর 
দুই শাখ্া। এক শাখ্ামক প্রর্ম ‘আদ এবং অপর শাখ্ামক সামূদ 
অর্বা তিতীয় ‘আদ বলা হয়। ইরাম শব্দতট ‘আদ ও সামূদ উভয় 
সম্প্রদাময়র জন্য সমভামব প্রমযাজয। 

‘আদ সম্প্রদাময়র যতরতট পতরবার তিল। আম্মান যর্মক শুরু কমর 
ইয়ামামনর হাযরামাউত পযিন্ত তামদর বসতত তিল। হাযরামাউত 
এলাকার বালুর পাহাড়সমূহমক আহকাফ বলা হয়। যসই আহকাফ 
নামক স্থামনই তামদর যবতশর ভামগর বসবাস তিল। 

কওমম ‘আমদর শতি ও সমতৃি  
‘আদ জাততর যেত-খ্ামারগুমলা অতযন্ত উবির ও শস্য-োমল 
তিল। যসখ্ামন সবরকম ফমলর বাগান তিল। তামদর িনসম্পদ,  
বাগ-বাতগচা,  ঝনিার পাতন,  ফল-ফলাতদ ও খ্াদয-শস্য তদময় 
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তারা তিল সমৃিশালী। আদন যর্মক আম্মান পযিন্ত তামদর যঘাড়া 
ও উমট পতরপূণি তিল। 

শারীতরক তদক তদময়ও তারা তিল সুঠামমদহী ও লম্বাকায়। তনমনাি 
আয়ামত একর্াই বযি করা হময়মি,   

َطۃ ْ  ِِف ال َخل ِق بَص   َوَزاٍَكم

অর্িঃ আল্লাহ তা‘আলা যতামামদর লম্বাকায় কমর সৃতষ্ট কমরমিন। 

আল্লাহ তা‘আলা তামদর সামমন দুতনয়ার যাবতীয় তনয়ামমতর িার 
খ্ুমল তদময়তিমলন। তকন্তু বক্রবুতির দরুন এসব তনয়ামত তামদর 
জন্য কাল হময় দাাঁড়াল। তারা শতি-মমদ মি হময় দাতম্ভকতার 
সামর্ বলমত লাগল,   

ةً  َْٰ ا قم  َمن  اََشٰدم ِمٰنَ
অর্িঃ যক আমি আমামদর যচময় শতিশালী? 

এমতন কমর তারা দনততক অিঃপতমনর তশকার হমলা এবং যয তবশ্ব 
প্রততপালমকর তনয়ামমতর বৃতষ্ট তামদর উপর বতেিত হতেল,  তারা 
তামক পতরতযাগ কমর মূততিপূজায় আত্মতনময়াগ করমলা। 

হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আহ্বান 
হুদ ‘আলাইতহস সালাম তার সম্প্রদায়মক মূততিপূজা যিমড় তদময় 
তাওহীমদর অনুসরণ করমত এবং অতযাচার-উৎপীড়ন যিমড় তদময় 
ন্যায় ও সুতবচামরর পমর্ চলমত দাওয়াত তদমলন। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম যয দীনী দাওয়াত যপশ কমরন,  
তার মমিয ততনতট মূল তবেয় তিল। প্রর্মতঃ তাওহীমদর আহ্বান 
এবং আল্লাহ িাড়া অন্যমকামনা সিা বা শতিমক ইবাদত-
উপাসনার যযাগয মমন করা বাতুলতামাত্র। তিতীয়তঃ আতম যয 
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তাওহীমদর দাওয়াত তনময় এমসতি এবং যযজন্য জীবন উৎসগি 
কমরতি,  যতামরা তচন্তা কমর যদখ্,  আতম এমন কষ্ট-মেমশর পর্ 
যকান্ স্বামর্ি অবলম্বন কমরতি? আতম যতা এর তবতনমময় যতামামদর 
কামি যকান পাতরশ্রতমক চাই না। আমার বস্তুগত যকান ফায়দা বা 
স্বার্িও হাতসল হমে না। এটা যতদ আল্লাহর তনমদিশ এবং আমার 
দাতয়ত্ব না হমতা,  তা হমল যতামামদর দাওয়াত তদমত এবং 
সংমশািন করমত তগময় এত কষ্ট-মেশ বরণ করার কী প্রময়াজন 
তিল? তৃতীয় তবেয় হমে,  তনমজমদর অতীত জীবমন কুফরী,  
তশরকী ইতযাতদ যত গুনাহ কমরি,  যসসব যর্মক আল্লাহর দরবামর 
েমাপ্রার্িনা কমরা এবং ভতবষ্যমতর জন্য ঐ সব গুনাহ যর্মক 
তাওবা কমরা। তনমনাি আয়ামত এ কর্াই বযি করা হময়মি,   

  ْ ا َربَٰكم و  َتغ ِفرم ا اِلَي هِ اس   ْ بم َْٰ تْم  ثم

অর্িঃ যহ আমার কওম,  যতামামদর পালনকতিার কামি যতামরা 
েমাপ্রার্িনা কমরা,  অতঃপর তাাঁরই প্রতত মমনাতনমবশ কমরা। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম তামদর আশ্বাস বাণী শুতনময় 
বলমলন,  যতদ যতামরা এরূপ সততযকার তাওবা ও ইসততগফার 
করমত পামরা,  ( তমব তার বমদৌলমত পরকামলর তচরস্থায়ী 
সাফলয ও সুখ্ময় জীবন যতা লাভ করমবই),  অতিকন্তু 
দুতনয়ামতও এর বহু উপকাতরতা যদখ্মত পামব। 

দীমনর দাওয়াত প্রতযাখ্যান 
হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আহ্বামনর জবামব তার যদশবাসী 
মূখ্িসুলভ উির তদল,  যা তনমনাি আয়ামত বতণিত হময়মি,   

َتَنا  ٍم َما ِجئ   ْ ا يٰهم  ْ نم لََک َقالم لَِک َوَما نَح   ْ نم بَِتاِرِک ا ٰالَِهِتَنا َعن  َق َما نَح  َنۃ  ٰوَ بَِبٰیِ
 َ ِمِنی    بِممؤ 
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অর্িঃ তারা বলমলা,  যহ হুদ,  তুতম আমামদর কামি যকান প্রমাণ 
তনময় আসতন। আমরা যতামার কর্ায় আমামদর যদব-মদবীমদর 
পূজা-অচিনা বজিন করমত পাতর না। আর আমরা যতামার প্রতত 
ঈমান আনয়নকারীও নই। 

তারা আমরা বলমলা,  আমরা মমন কতর,  আমামদর যদবতামদর 
তনন্দাবাদ করার কারমণ যতামার মতিষ্ক তবকৃত হময়মি। তাই তুতম 
এমন অসংলগ্ন কর্া বলমিা। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম পয়গামবরসুলভ তনভিীক কমে যয 
জবাব যদন,  যস সম্পমকি পতবত্র কুরআমনর তববরণ হমে,   

لم   ْ ِم ا  اِن  نَٰ ٰمَ ٌء ٰمِ ا اَٰنِ  بَِری ْٓ و ا َهدم ِهدم اهلَل َواش  مش  ء  ؕ َقاَل اِٰنِ ا ا ْٓ ْ ىَک بَع ضم ٰالَِهِتَنا بِسم اِّٰلَ اَ ََتٰ
َن   ْ ِركم ِن  ○تمش  و  َْٰ َّل تمن ِظرم ًعا ثم ِن  َجِمي  و  نِٖه َفِکي دم ٍمو  َٰ  ○ِمن   ک َْ ِِٰ  َو ل تم ََََل اهللِ اِٰنِ  تَ  َر
 ؕ  ْ ٌذٌۢ بَِناِصیَ َربِٰكم َِ َْ ٰا ُم ٍَٓابَٰۃ  اِّٰلَ  ْ  َما ِمن   ي  ِِ َت ِِٰ  َََٰل ِصَراط  ٰممس   ○ِتَها ؕ اِٰنَ َر

অর্িঃ হুদ ‘আলাইতহস সালাম বলমলন,  ( যতামরা যতদ আমার 
কর্া না মামনা,  তমব যশামনা) আতম আল্লাহমক সােী করতি আর 
যতামরাও সােী র্ামকা যয,  ( এক আল্লাহ িাড়া) যতামামদর সব 
কাল্পতনক যদবতামদর সামর্ আমার যকান সম্পকি যনই। এখ্ন 
আল্লাহ িাড়া যতামরা (ও যতামামদর যদবতা) সবাই তমমল আমার 
অতনষ্ট সািমনর যচষ্টা কমরা,  এমেমত্র আমামক তবন্দুমাত্র অবকাশ 
তদও না। (এত বড় কর্া আতম এজন্য বলতি যয, )  আতম আল্লাহ 
তা‘আলার উপর পণূি আস্থা ও ভরসা রাতখ্,  তযতন আমার ও 
যতামামদর প্রততপালক। পৃতর্বীর বুমক তবচরণকারী এমন যকান 
প্রাণী যনই,  যা তার পূণি আওতািীন নয়। তনশ্চয় আমার 
পালনকতিা সরল সতঠক পমর্ রময়মিন। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  
৫৪-৫৬)  
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অর্িাৎ যয সরল সতঠক পমর্ চলমব,  যস আল্লাহমক পামব,  আল্লাহ 
তা‘আলা তামক সাহাযয করমবন। 

সমগ্র জাততর যমাকামবলায় দাাঁতড়ময় এমন তনভিীক যঘােণা ও 
তামদর দীঘিতদমনর লাতলত িমিীয় িযান-িারণায় আঘাত হানা 
সমেও এত বড় সাহসী ও শতিশালী জাততর মমিয যকউ তার 
একতট যলামও স্পশি করমত পারল না। বস্তুত এটা হযরত হুদ 
‘আলাইতহস সালামমর একতট মুতজযা। এর িারা এমক যতা তামদর 
একর্ার জবাব যদওয়া হময়মি যয,  আপতন যকান প্রমাণ বা মুতজযা 
প্রদশিন কমরনতন। তিতীয়ত তারা যয বলমতা আমামদর যকান যকান 
যদবতা আপনার মতিষ্ক তবকৃত কমর তদময়মি,  তাও বাততল করা 
হময়মি। কারণ,  যদব-মদবীর যতদ যকান েমতা র্াকমতা,  তমব 
এত বড় কর্া বলার পর ওরা তনতিয় র্াকমতা না। 

অতঃপর হুদ ‘আলাইতহস সালাম তার কওমমক বমলন,   

ْ   َفاِن   َِد  اَب لَغ تمكم ا َف  ْ لَٰ َْ اا  تَ ْ   ٰمَ كم ِسل تم بِِه اِلَي  مر  ا   

অর্িঃ যতামরা যতদ এভামব সতয প্রতযাখ্যান করমত র্ামকা,  তমব 
যজমন রামখ্া,  যয পয়গাম যপৌাঁিাবার জন্য আমামক যপ্ররণ করা 
হময়মি,  আতম তা যর্াযর্ভামব যতামামদর কামি যপৌাঁমি তদময়তি। 
( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৫৭)   

কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর আযাব 
হুদ ‘আলাইতহস সালাম তামদর জানামলন,  যর্াযর্ভামব আল্লাহ 
তা‘আলার পয়গাম যতামামদর তনকট যপৌাঁিাবার পরও যখ্ন 
যতামরা ঈমান আনমিা না,  তখ্ন যতামামদর এমন কামজর 
অতনবাযি পতরণতত হমে যয,  যতামামদর উপর আল্লাহর আযাব ও 
গজব আপততত হমব। যতামরা সমূমল তনপাত ও তনতশ্চি হময় যামব 
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আর আমার পরওয়ারতদগার যতামামদর যায়গায় অন্য জাতত 
পাতঠময় এই পতৃর্বী আবাদ করমবন।  

তকন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর যকান কর্ায় 
কণিপাত না কমর বলমলা,   

ٓا َْ ْ  تَكمن  َناا ََلَی  ٌء َس َت اَم  لَ ْٰ  اََوَعظ  َ ٰمَِن ال   ○ِعِظی 

অর্িঃ তুতম আমামদর নসীহত কমরা তকংবা না কমরা,  আমরা যকান 
অবস্থামতই আমামদর মত ও পর্ তযাগ করমবা না। ( সূরা 
শুআরা,  আয়াত:  ১৩৬)  

একর্া বমল তারা তনমজমদর হঠকাতরতা ও অবািযতার উপর 
অটল-অতবচল রইল। 

এর পতরণততমত তামদর উপর প্রর্ম এই আযাব নাতযল হমলা যয,  
ততন বির পযিন্ত উপযুিপতর বৃতষ্ট বন্ধ র্াকমলা। এমত তামদর 
শস্যমেতসমূহ শুকমনা বালুকাময় মরুভূতমমত পতরণত হময় যগল 
এবং বাগান ও শস্য জ্বমল-পুমড় িারখ্ার হময় যগল। তকন্তু এর 
পমরও তারা তশরক ও মূততিপূজা তযাগ করমলা না। 

অতঃপর আট তদন ও সাত রাত পযিন্ত তামদর উপর প্রবল 
ঘূতণিঝমড়র আযাব আপততত হমলা। কুরআমন কারীমমর তনমনাি 
আয়ামত একর্াই বযি করা হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

َصر  ََاتَِيۃ  ۙ  ا بِِري ح  َصر   ْ لِكم  ُ ا ََاٌٍ فَام َع لََيال  ٰوَ ثَٰمِنَيَۃ اَيَٰام  ۙ ○َو اَٰمَ ِ  َسب  َُا ََلهَْی  َر َسٰخَ
مً   ْ سم اِويَۃ    حم ََ ل   َجازم نَخ  ْ  اَع  ٰٰع ۙ کَاَنَٰهم َها َصر  َم فِي   ْ َِ ْ   ○ا ۙ َفََتَی ال  َفَهل  تَٰری لَهم

  ○ٰمِن ٌۢ بَاقَِيۃ  
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অর্িঃ ‘আদ যগাত্রমক ধ্বংস করা হময়মি এক প্রচণ্ড ঝড়বায় ুতদময়। 
আল্লাহ তা‘আলা তা প্রবাতহত কমরতিমলন তামদর উপর সাত রাত 
ও আট তদন পযিন্ত অতবরাম। যযন আপতন তামদর যদখ্মিন,  তারা 
অসার যখ্জুরকামণ্ডর ন্যায় ভূপাততত হময় আমি। আপতন তামদর 
যকান অতিত্ব যদখ্মত পামেন তক?  ( সূরা আল-হাক্বাহ,  
আয়াত:  ৬-৮)  

এই আযামবর ফমল তামদর অবতশষ্ট বাগ-বাতগচা ও দালান-মকাঠা 
িূতলস্যাৎ হময় যগল। মানুে ও জীব-জন্তু শূমন্য উড়মত লাগল। 
অতঃপর উপড়ু হময় মাতটমত পড়মত র্াকমলা এবং মরমত 
র্াকমলা। 

প্রর্ম তদমক তারা আল্লাহর গজব আসমত যদমখ্ মজবুত যকল্লায় 
সংরতেত ঘমর আশ্রয় তনমলা। আবার অমনমক মাতটমত গতি কমর 
তার মমিয শরীমরর অমিিকাংশ ঢতুকময় রাখ্মলা,  যামত প্রচণ্ড ঝড় 
যর্মক আত্মরো করমত পামর। তকন্তু তামদর যকান প্রমচষ্টাই তামদর 
আল্লাহর শাতি যর্মক রো করমত পামরতন। এ প্রসমে আল্লাহ 
তা‘আলা বমলন,   

ِ اِذَا َجٓا رم اِٰنَ اََجَل اّلٰلٰ ََٰ َء َّل يمَؤ   

অর্িঃ আল্লাহর তনিিাতরত সময় যখ্ন এমস যায়,  তখ্ন আর যকান 
অবকাশ র্ামক না। 

আল্লাহ তা‘আলা এভামব ‘আদ জাততমক পতৃর্বীর যতমন যর্মক 
সমূমল ধ্বংস কমর তদময়মিন। 

মতূতির তনকট মানুমের প্রার্িনা 
এক বণিনায় এমসমি,  ‘আদ জাততর উপর ততন বির বৃতষ্ট বন্ধ 
র্াকার পমর তারা তামদর তকিসুংখ্যক যলাকমক বৃতষ্টর জন্য প্রার্িনা 
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করমত মক্কা শরীমফ পাতঠময় তদল। বাইতলু্লাহ শরীমফ তখ্ন অমনক 
যদব-মদবীর মূততি স্থাতপত তিল। তারা তখ্ন ঐসব মূততির কামিই 
নানান প্রার্িনা জানামলা। তকন্তু তনজিীব মূততির যকান তকি ুকরারই 
যতা েমতা যনই। তাই তারা বযর্ি মমনারর্ হময় তফমর যগল। 

মক্কা গমনকারীমদর মমিয প্রর্ম দমল িয় বযতি তিল। তামদর 
মমিয দুজন তিল তাওহীমদ তবশ্বাসী। অবে তারা তামদর ঈমামনর 
কর্া যগাপন যরমখ্তিল। তামদর একজমনর নাম মাতজদ এবং 
অপরজমনর নাম তিল লাতকম। 

এই দমলর পমর আমরকতট দল মক্কায় তগময়তিল। তামদর 
যলাকসংখ্যা তিল সির হাজার। তারা সবাই তিল যবঈমান 
কামফর। এই দমলর যনতার নাম তিল কীল ইবমন ইনায। 

মাতজদ উি যনতামক বলমলা,  যতামরা পাতনর জন্য দু‘আ করমত 
এমসি,  তকন্তু যতেণ না যতামরা হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার 
রমবর প্রতত ঈমান আনি,  ততেণ পযিন্ত যতামামদর দু‘আ কবুল 
হমব না বমল আমার প্রবল িারণা। তার কর্া শুমন সবাই তামক 
হুদ ‘আলাইতহস সালামমর অনুসারী মমন কমর খ্ুবই ততরস্কার ও 
ভৎিসনা করমলা। 

তখ্ন মাতজদ ও লাতকম উভময় আল্লাহর দরবামর ফতরয়াদ 
করমলা,  যহ পরওয়ারতদগার,  এরা কখ্মনাই আপনার রহমমতর 
প্রতত আস্থা আনমব না। আপতন অনুগ্রহ কমর আমামদর দু‘আ কবুল 
করুন। তখ্ন আল্লাহর দরবার যর্মক অর্িাৎ গাময়ব যর্মক 
আওয়াজ এমলা,  যতামরা আমার কামি কী প্রার্িনা করমিা? 
তখ্ন মাতজদ এই দু‘আ করমলা,  যহ প্রভ,ু  আতম যযন যকানতদন 
অনাহামর না র্াতক। আর লাতকম দু‘আ করমলা,  যহ 
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পরওয়ারতদগার,  তুতম আমার আয় ুততন হাজার বির লম্বা কমর 
দাও। আল্লাহর তরফ যর্মক জবাব এমলা,  যতামামদর উভময়র 
দু‘আ কবুল করা হমলা। 

অপরতদমক কীল ইবমন ইনায তার সির হাজার সেী তনময় একমত্র 
প্রার্িনা কমর বলমলা,  যহ প্রভ,ু  আমামদর মমিয কখ্মনা কামরা 
যরাগবযাতি হয়তন যয,  যতামার কামি তার আমরাগয প্রার্িনা 
করমবা। আর আতম তনমজও কখ্নও যকান তবপমদ পতড়তন যয,  
তবপদমুতির জন্য প্রার্িনা জানামবা। আমরা সবাই শুিু ‘আদ 
জাততর জন্য যতামার কামি বৃতষ্ট কামনা করমত এমসতি। 

যযভামব আযাব এমলা 
তারা এভামব প্রার্িনা জানামনার পমর আকামশর যকামণ সাদা,  
কামলা,  লাল- এই ততন বমণির যমঘ আত্মপ্রকাশ করমলা। যমমঘর 
মিয যর্মক অদেৃ আওয়াজ যশানা যগল,  যহ কীল,  এই ততন 
প্রকার যমঘ যর্মক তুতম যকান্ প্রকার চাও? কীল জানমতা,  সাদা 
ও লাল যমমঘ বৃতষ্ট হয় না। তাই যস কাল যমঘতটই প্রার্িনা করমলা। 

তারপর তারা বাইতলু্লাহ যর্মক যদমশ তফমর এমস,  কামলা 
যমঘতটও তামদর সামর্ সামর্ চমল এমলা। কামফররা তখ্ন হুদ 
‘আলাইতহস সালামমক তবদ্রুপ কমর বলমত লাগল,  যহ হুদ,  তুতম 
বমলতিমল,  আমামদর প্রতত যতামার আল্লাহর গজব নাতযল হমব। 
তকন্তু এখ্ন কী যদখ্ি? শীঘ্রই বৃতষ্টপাত হময় আমামদর শস্যমেত 
সুজলা-সুফলা কমর তদমব। যদমশ শাতন্ত তফমর আসমব। দুতভিে দূর 
হমব। 
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হুদ ‘আলাইতহস সালাম বলমলন,  আো,  যতামরা একট ু
দিযিিারণ কর। এই কর্া বমল তততন তার ঈমানদার উম্মতমদর 
অতত তাড়াতাতড় যসই স্থান তযাগ করমত বলমলন। 

অতঃপর কওমম ‘আমদর উপর আল্লাহর কতঠন আযাব মারাত্মক 
বৃতষ্ট নাতযল হমলা। যসই আযাব এতই ভয়ংকর তিল যয,  
কামফররা যকান রকম উপায়ান্তর না যদমখ্ প্রায় সাত লে যলাক 
পাহামড়র গতিগুমলামত আত্মমগাপন কমর বলমত লাগল,  এখ্ন 
আর আসন্ন ঝড়-তুফান আমামদর স্পশি করমত পারমব না। তকন্তু 
মুহমূতির মমিয ভীেণ বজ্রধ্বতনসহ লাগাতার আটতদন এমন প্রবল 
ঝড়-তুফান প্রবাতহত হমলা যয,  দাতম্ভক ‘আদ জাততর যলাকমদর 
দম্ভ িূতলস্যাৎ হময় যগল এবং তারাও ধ্বংস হমলা। 

তামদর তনভিীক মজবুত প্রাসাদগুমলা প্রর্ম ঝাপটায়ই তনতশ্চি হময় 
যগল। তিতীয়বামর তামদর আশ্রয়স্থল পাহামড়র গুহাগুমলায় ঝড়বায়ু 
প্রমবশ কমর তামদর সবাইমক বাইমর উতড়ময় এমন এমনভামব 
আিাড় মারমলা যয,  সাত লে মানুমের যদহ যযন উৎপাতটত 
যখ্জুর গামির মমতা তনষ্প্প্রাণ অবস্থায় যতমমন পমড় রইমলা। 
অতঃপর প্রবল বায়ুর তাণ্ডব প্রচণ্ড িুলাবাতল উতড়ময় যসসব লামশর 
উপমর এমনভামব তনময় যফলল,  তার মমিয তারা চাপা পমড় 
যগল। 

সূরা আলহাক্কাহর বণিনা তদময় যবাঝা যায়,  ‘আদ জাতত ঝড়-
তুফামনর কবমল পততত হময় ধ্বংস হময়মি। তকন্তু সূরা মুতমনুমনর 
আয়ামত বলা হময়মি,   

َذت هم َفاَ  ي  ََ  بِال َحٰقِ  َحۃم ْم الٰصَ
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অর্িঃ একতট তবকট শব্দ তামদর পাকড়াও করমলা। ( সূরা 
মুতমনুন,  আয়াত:  ৪১)  

এই আয়ামতর তভতিমত যকান যকান তাফসীরতবদ বমলন,  ‘আদ 
জাততর উপর তবকট িরমনর শমব্দর আযাবও নাতযল হময়তিল। 

নাফরমানীর পতরণতত 
এই উভয় মমতর মমিয যকান দবপরীতয যনই। এটা সম্ভব যয,  
উভয় প্রকার আযাবই নাতযল হময়তিল। প্রর্মম ঝড়-তুফান শুরু 
হময়তিল। তারপর চরম পযিাময় ভয়ঙ্কর গজিমন তারা ধ্বংস 
হময়তিল। (তাফসীমর মা‘তরফুল কুরআন)  

এভামবই ‘আদ জাতত আল্লাহর গজমব ধ্বংস হময় যগল। তামদর 
ধ্বংমসর বযাপামর কুরআমন কারীমম সূরা আরামফ বলা হময়মি,   

ا   ْ بم ٍَابَِر الَِٰذي َن َکٰذَ َنا   َو َقَطع 

অর্িঃ আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  আতম তমর্যামরাপকারীমদর বংশ 
যকমট তদময়তি। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭২)  

এর মমি যকান যকান তাফসীরকার এই বণিনা কমরমিন যয,  তখ্ন 
তামদর মমিয যারা জীতবত তিল,  তামদর সবাইমক ধ্বংস কমর 
যদওয়া হময়তিল। যকউ যকউ এর অর্ি এরূপ বণিনা কমরমিন যয,  
ভতবষ্যমতর জন্য ‘আদ জাততমক তনবিংশ কমর যদওয়া হময়মি। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আমদশ অমান্য করা এবং কুফর 
ও তশরমক তলপ্ত র্াকার কারমণ যখ্ন ‘আদ জাততর উপর আযাব 
নাতযল হমলা তখ্ন হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার সেীরা একতট 
কুাঁমড়ঘমর আশ্রয় গ্রহণ কমরন। আশ্চমযির তবেয় তিল এই যয,  
ঘূতণিঝমড়র দাপমট তবরাট তবরাট অট্টাতলকা মাতটমত লুতটময় 
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পড়মলও এ কুাঁমড়ঘরতটমত বাতাস খ্ুব সুেম পতরমামণ প্রমবশ 
করমতা। হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার সেীরা তঠক 
আযামবর মুহমূতিও এখ্ামন তনতশ্চমন্ত বমস র্ামকন। তামদর যকান 
কষ্টই হয়তন। 

নাফরমানরা ধ্বংস হময় যাওয়ার পর হুদ ‘আলাইতহস সালাম মক্কা 
মুকাররমায় চমল যান এবং যসখ্ামনই ইমন্তকাল কমরন। (আল 
বাহরুল মুহীত)  

অবে হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম যকার্ায় ইমন্তকাল 
কমরমিন- এবযাপামর আহমল আরবমদর মততবমরাি রময়মি। 
হাযরামাউমতর অতিবাসীগণ দাতব কমরন,  ‘আদ জাততর ধ্বংমসর 
পমর হুদ ‘আলাইতহস সালাম হাযরামাউত শহমর তহজরত কমর 
এমসতিমলন। যশে পযিন্ত এখ্ামনই তততন ইমন্তকাল কমরন। আর 
তফতলতিনবাসীরা দাতব কমরন,  তততন তফতলতিমন তহজরত কমর 
এমস যসখ্ামন ইমন্তকাল কমরন এবং যসখ্ামনই তামক দাফন করা 
হয়। 

উতল্লতখ্ত বণিনাসমূমহর মিয যর্মক হযরত হুদ ‘আলাইতহস 
সালামমর হাযরামাউমত ওফাত পাওয়ার বণিনাতটই সবিাতিক তবশুি 
ও যুতিযুি। যকননা কওমম ‘আমদর আবাসস্থল হাযরামাউমতর 
কািাকাতি তিল। তাই স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়,  ‘আদ 
সম্প্রদাময়র ধ্বংমসর পমর হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম 
তনকটবতিী যকান বসততমত বসবাস কমরমিন এবং যসখ্ামনই 
ওফাত যপময়মিন। আর যসটা হমলা হাযরামাউত শহর। 

কুরআমন কারীমম বতণিত তবগত যামানার উম্মতমদর এসব ঘটনা 
যর্মক আমামদর নসীহত হাতসল করা উতচত এবং আল্লাহর 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
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নাফরমানীর ভয়াবহ শাতির কর্া তচন্তা কমর আমামদর শরী‘আমতর 
আমদশ-তনমেি তঠকমত যমমন চলা কতিবয। তা হমলই দুতনয়া ও 
আতখ্রামত আল্লাহ তা‘আলার আযাব-গজব যর্মক পতরত্রাণ লাভ 
হমব। 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
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