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 باسمه تعاىل

কওলম সামলূদর প্রহত আল্লাহর নাফরমানীর শাহি 
আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ কলরন,   

ٗه ؕ َقْد َجٓاَءتُْكْم  یٍه غَْْیُ لًِحا ۘ َقاَل ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِل َو اىِلی ثَُمْوَد اََخاُهْم صی
ْوهَ  ْْۤ اَْرِض اهلِل َوََل تََمس ُ یًَۃ َفَذُرْوَها تَاْكُْل ِف ِذهٖ نَاَقُۃ اهلِل لَُكْم ای ب ُِكْم ؕ هی َنٌۃ م ِْن ر َ ٍء  ابَی ِ بُِسْوْۤ

 ○َفَیاُْخَذكُْم عََذاٌب اَلِْیٌم 
অেথঃ আহম সামূদ জাহতর হনকট তালদর ভাই সালেহলক পাঠাোম। 
হতহন বলেন,  যহ আমার কওম,  যতামরা আল্লাহর ইবাদত 
কলরা,  হযহন ছাড়া যকান ইোহ যনই। হনশ্চয় যতামালদর হনকট 
যতামালদর প্রহতপােলকর পক্ষ যেলক স্পষ্ট দেীে-প্রমাণ  এলসলছ। 
এটা আল্লাহর উটনী, যতামালদর জন্য আল্লাহর হনদশথন। সুতরাাং 
এলক আল্লাহর যহমলন হবচরণ  কলর যেলত দাও। এলত ক্ষহত করার 
মানলস স্পশথ কলরা না। তা না হলে ভীষণ  যবদনাদায়ক আযাব 
যতামালদর আঁকলড় ধরলব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭৩)  

সূরা আরালফর উহল্লহেত ৭৩ নাং আয়ালত এবাং এরপর যেলক ৭৯ 
নাং আয়াত পযথন্ত যমাট সাতহট আয়ালত সালেহ ‘আোইহহস সাোম 
ও তার সম্প্রদালয়র অবস্থা বণ থনা করা হলয়লছ। যযমন এরআলে 
এই সূরায়, কওলম নহূ ও কওলম হুলদর প্রসঙ্গ আলোহচত হলয়লছ। 

আলোচয প্রেম আয়ালত বো হলয়লছ, 

لًِحا  َو اىِلی ثَُمْودَ اََخاُهْم صی
অেথঃ আহম সামূদ জাহতর হনকট তালদর ভাই সালেহলক 
পাহঠলয়হছ। 
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‘আদ ও সামূদ একই দাদার বাংশধর দুই বযহির নাম। তালদর 
সন্তানরাও তালদর নালম অহভহহত হলয় আোদা দুহট সম্প্রদালয় 
পহরণ ত হলয়লছ। একহট ‘আদ। অপরহট সামূদ।  

তারা আরলবর উত্তর-পহশ্চম এোকায় বসবাস করলতা। তালদর 
প্রধান শহলরর নাম হছে “হহজর”। বতথমালন এলক সাধারণ ত 
“মাদাহয়লন সালেহ” বো হয়। 

‘আদ জাহতর মলতা সামূদও বুহিমান,  শহিশােী ও বাহাদুর 
জাহত হছে। তারা পাের যোদাই ও রাজহমহির কালজ েুবই 
পারদশথী হছে। সমতে ভূহমলত হবশাে বড় বড় দাোন হনমথাণ  
ছাড়াও পাহাড় যোদাই কলর তারা নানান ঘর ততহর করলতা। 
তালদর হনমথান কালজর হনদশথন আজও হবদযমান আলছ। এগুলোর 
োলয় ইরাহম ও সামুহদ বণ থমাোর হশোহেহপ রলয়লছ। এক সফলর 
যসসব হনদশথন আল্লাহ তা‘আো আমালক (লেেক, হযরতওয়াো 
মুফতী মনসূরুে হক দা.বা.লক) যদোর সুলযাে দান কলরলছন। 

দুহনয়াবী ধন-সম্পদ আর আহধপলতযর পহরণ হত প্রায়ই অশুভ হলয় 
োলক। ধনীরা আল্লাহ তা‘আো ও পরকাে ভুলে হেলয় ভ্রান্ত পলে 
পা বাড়ায়। সামূদ জাহতর যবোয় তা-ই ঘলটলছ। 

আল্লাহ তা‘আো তার হচরন্তন রীহত অনুযায়ী সামূদ জাহতর 
যহদালয়লতর জন্য হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোমলক পয়োম্বর 
হহসালব যপ্ররণ  কলরন। হতহন বাংশ ও যদলশর হদক হদলয় সামূদ 
জাহতরই একজন সদস্য এবাং সালমরই বাংশধর হছলেন। এ 

কারলণ ই আয়ালত তালক اََخاُهْم َصالًِحا  অেথাৎ,  “তালদর ভাই 

সালেহ” বলে উলল্লে করা হলয়লছ। 
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হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার সম্প্রদায়লক পূবথবতথী 
নবীেলণ র মলতা তাওহীলদর দাওয়াত হদলয়হছলেন। হতহন তালদর 
বলেন,   

هٗ  یٍه غَْْیُ  ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِل
অেথঃ যহ আমার সম্প্রদায়,  আল্লাহর ইবাদত কলরা। হতহন ছাড়া 
যকান ইোহ যনই। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম যযৌবনকাে যেলকই তার 
সম্প্রদায়লক তাওহীলদর দাওয়াত হদলত শুরু কলরন এবাং এ কাজ 
করলত করলতই বাধথলকয উপনীত হন। 

তার উপযুথপহর পীড়াপীহড়লত অহতষ্ঠ হলয় তার সম্প্রদালয়র 
যোলকরা হস্থর করলো,  তার কালছ এমন একহট দাহব করলত 
হলব,  যা পূরণ  করলত হতহন অক্ষম হলবন এবাং আমরা তার 
হবরুলি জয়োভ করলবা। যসমলত তারা দাহব করলো,  আপহন 
যহদ সহতযই আল্লাহর নবী যহান তা হলে আমালদর “কাহতবা” 
পাহালড়র পােলরর হভতর যেলক একহট দশ মালসর েভথবতী সবে 
উটনী যবর কলর যদোন,  যার রঙ হলব যসানাহে। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম প্রেলম তালদর কাছ যেলক 
অঙ্গীকার হনলেন,  যহদ আহম যতামালদর দাহব পূরণ  কলর হদই,  
তলব যতামরা আমার প্রহত এবাং আমার দাওয়ালতর প্রহত হব্াস 
স্থাপন করলব হক না? তেন তারা সবাই এই মলমথ অঙ্গীকার 
করলো। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম দুই রাকাত নামায পলড় 
আল্লাহর কালছ দু‘আ করলেন,  “আয় আল্লাহ,  আপনার জন্য 
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যকান কাজই কহঠন না। তাই দু‘আ করহছ,  তালদর দাহব পূরণ  
কলর হদন।” 

সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর দু‘আর সালে সালে পাহালড়র োলয় 
েভথধাহরণ ীর মলতা স্পন্দন যদো হদে এবাং একহট হবরাট পাের 
হবলফাহরত হলয় তার হভতর যেলক দাহবর অনুরূপ দশ মালসর 
েভথবতী স্বাস্থযবতী যসানাহে রলঙর একহট উটনী যবহরলয় এলো। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই হবস্ময়কর মুহজযা যদলে 
যসই সম্প্রদালয়র হকছলুোক সলঙ্গ সলঙ্গ মুসেমান হলয় যেে। 
বাহকরাও মুসেমান হওয়ার ইচ্ছা যপাষণ  করলো। হকন্তু যদব-
যদবীর হবলশষ পূজাহর ও মূহতথপূজার ঠাকুর-ধরলনর হকছু সরদার 
তালদর ইসোম গ্রহলণ  বাধা হদে। তাই তারা আর মুসেমান হলো 
না। 

যশষ পযথন্ত সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার সম্প্রদালয়র যসই 
নাফরমান যোকলদর অঙ্গীকার ভঙ্গ করলত যদলে শহিত হলয় 
পড়লেন। কারণ  এলদর উপর আযাব এলস যযলত পালর। তাই হতহন 
পয়োম্বর সুেভ দয়া প্রকাশ কলর বেলেন,  এই উটনীর 
যদোলশানা কলরা। এলক যকানরূপ কষ্ট হদলয়া না। এভালব কলর 
হয়লতা যতামরা আযাব যেলক যবলঁচ যযলত পারলব। হকন্তু এর 
অন্যো হলে যতামরা সালে সালে আযালব পহতত হলব। হনলনাি 
আয়ালত এ কোই বযি করা হলয়লছ। আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ 
কলরন,   

ٍء َفَیاُْخَذكُْم  ْوَها بُِسْوْۤ ْْۤ اَْرِض اهلِل َوََل تََمس ُ یًَۃ َفَذُرْوَها تَاْكُْل ِف ِذٖه نَاَقُۃ اهلِل لَُكْم ای هی
  ○عََذاٌب اَلِْیٌم 
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অেথঃ এহট আল্লাহর উটনী,  যতামালদর জন্য হনদশথন। অতএব,  
এলক আল্লাহর যহমলন হবচরণ  কলর যেলত দাও এবাং এলক ক্ষহত 
করার হনয়লত স্পশথ কলরা না। নতুবা যতামালদর ভীষণ  যন্ত্রণ াদায়ক 
শাহি পাকড়াও করলব। 

পৃহেবীর সবহকছইু যতা আল্লাহ তা‘আোর! তবু হবলশষভালব এই 
উটনীলক “আল্লাহর উটনী” বোর কারণ  হলো,  এহট আল্লাহর 
অসীম শহির হনদশথন এবাং সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর মুহজযা 
হহসালব হবস্ময়কর ভালব সৃহষ্ট হলয়লছ। যযমন হযরত ঈসা 
‘আোইহহস সাোলমর জন্মও অলেৌহককভালব হলয়হছে বলে তালক 

 বো হলয়লছ। হকাংবা যসই উটনীর মাহাত্ময (আল্লাহর আত্মা) ُرْوُح اهللِ 

বুঝালনার জন্য তালক  ِ  বো হলয়লছ। (আল্লাহর উটনী) نَاَقُۃ الل ی

এরপর  ِ ,বলে ইহঙ্গত করা হলয়লছ যয تَاْكُْل ِف اَْرِض الل ی  এই উটনীর 

পানাহালর যতামালদর মাহেকানা ও যতামালদর ঘর যেলক হকছইু 
বযয় করলত হলব না। যহমন আল্লাহর এবাং এর উৎপন্ন ফসেও 
আল্লাহর সৃহষ্ট। কালজই তার উটনীলক তার যহমলন স্বাধীনভালব 
যছলড় দাও,  যালত সাধারণ ভালব চারণ লক্ষলত্র হবচরণ  কলর হনহবথলে 
যেলত পালর। 

সামূদ জাহত যয কূপ যেলক পাহন পান করলতা এবাং জন্তুলদর পান 
করালতা,  এই উটনীও যসই কূপ যেলকই পাহন পান করলতা। হকন্তু 
এ আশ্চযথ ধরলনর উটনী যেন পাহন পান করলতা,  তেন পাহন 
পান কলর হনঃলশষ কলর যফেলতা এবাং এর ভলয় সম্প্রদালয়র অন্য 
সব জীব-জন্তু তেন পান করলত আসলতা না। এর ফলে সমস্যা 
যদো হদে। 
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তেন হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম আল্লাহ তা‘আোর 
হনলদথলশ ফায়সাো কলর হদলেন,  একহদন এই উটনী পাহন পান 
করলব এবাং অন্যহদন সম্প্রদালয়র সবাই পাহন হনলব। অহধকন্তু 
যযহদন উটনী পাহন পান করলতা,  যসহদন অন্যরা উটনীর দুধ 
হদলয় তালদর সব পাত্র ভহতথ কলর হনত। সূরা কামালর এভালব পাহন 
বণ্টলনর কো উলল্লে কলর আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ কলরন,   

ْحَتَضرٌ  ْ كُل ُ ِشْرٍب م ُ ْئُهْم اَن َ الَْماَء قِْسَمٌۃ بَْیهََنُ  َونَِب 
অেথঃ যহ সালেহ,  আপহন স্বজাহতলক জাহনলয় হদন,  তালদর এবাং 
উটনীর মলধয পাহন বণ্টন হনধথাহরত,  একহদন উটনীর এবাং 
পরবতথী হদন তালদর। ( সূরা কমার,  আয়াত:  ২৮)  

সূরা শুআরা-এর ১৫৫ নাং আয়ালত যস প্রসঙ্গ এভালব বযি 
হলয়লছ,   

ْعلُْوٍم  ِذٖه نَاَقٌۃ ل ََها ِشْرٌب و َ لَُكْم ِشْرُب یَْوٍم م َ  هی
অেথঃ এহট আল্লাহর উটনী। একহদন এর জন্য পাহন বরাদ্দ োকলব 
এবাং অন্য হনহদথষ্ট হদলনর পাহন যতামালদর োকলব। 

আল্লাহর উটনী হতযা 
আল্লাহর পক্ষ যেলক যফলরশতােণ  এই বণ্টন-বযবস্থা যদোলশানা 
করলতন,  যালত যকউ এর যেোফ করলত না পালর। 

এই উটনীর কারলণ  সামদূ জাহতর হকছটুা অসুহবধা হহচ্ছে। হকন্তু 
তারাই যযলহতু এটা আল্লাহর কাছ যেলক যচলয় এলনলছ আর এলক 
হকছ ুকরা হলে তারা আযালবর সম্মুেীন হলব,  তাই হকছু করলত 
সাহস করহছে না। তবু মলন মলন তারা এর ধ্বাংস কামনা করলতা। 
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ইহতমলধয শয়তান তালদর কুমন্ত্রণ া হদে। তাই তারা হনলজরা যসই 
উটনীহট হতযা করার দুঃসাহস না যদোলেও অন্য যকালনাভালব 
তালক েতম করার ফহন্দ-হফহকর করলত োেলো। 

এক পযথালয় যসই সম্প্রদালয়র সাদাকা হবনলত মুেতার ও উনাইযা 
নামীয় দুজন নারী ফহন্দ আঁটলো। যয প্রতারণ ার মাধযলম শয়তান 
মানুলষর বুহি-জ্ঞান ও যচতনা হবেুপ্ত কলর যদয়,  তা হলচ্ছ নারীর 
প্রলোভন। যসই দুই নারী হছে পরম সুন্দরী। তারা বাহজ যঘাষণ া 
করলো,  যয বযহি এই উটনী হতযা করলব,  যস আমালদর এবাং 
আমালদর কন্যালদর মধয যেলক যালক ইচ্ছা গ্রহণ  করলত পারলব। 

তেন সম্প্রদালয়র দুই যুবক এই কালজর জন্য ততহর হলো। তালদর 
নাম হমসদা ও কাসার। তারা যসই বাহজ পাওয়ার যনশায় মত্ত হলয় 
উটনী হতযা করার জন্য যবহরলয় পড়লো। 

তারা উটনীর যাতায়ালতর পলে একহট বড় পােলরর টুকরার 
যপছলন যোপলন বলস রইে। তারপর উটনী সামলন আসলতই 
হমসদা তার প্রহত তীর হনলক্ষপ করলো এবাং কাসার তরবাহরর 
আঘালত তার পা যকলট তালক হতযা করলো। 

সূরা শামলস তালক সামূদ জাহতর সবচাইলত বড় হতভাো বলে 
আেযা যদওয়া হলয়লছ। যকননা,  তার কারলণ ই যোটা সম্প্রদায় 
আযালব পহতত হলয়লছ। 

নাফরমানীর শাহি 
উটনী হতযার ঘটনা জানার পর সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার 
সম্প্রদায়লক আল্লাহর হনলদথশ জাহনলয় হদলেন,  এেন যেলক 
যতামালদর জীবনকাে মাত্র হতনহদন অবহশষ্ট রলয়লছ। এই সম্পলকথ 
পহবত্র কুরআলনর হববরণ  হলচ্ছ,   
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ُعْوا ِفْ  یَثَۃ اَی َاٍم ؕ ذیلَِک َوعٌْد غَْْیُ َمْكُذْوٍب تََمت َ  َداِركُْم ثَل
অেথঃ যতামরা হতনহদন যতামালদর বাহড়-ঘলর আরাম কলর নাও। 
(এরপরই আযাব যনলম আসলব।) এই ওয়াদা সতয,  এর 
বযহতক্রম হলব না। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৬৫)  

হকন্তু যয জাহতর হবলবক ও যচতনা হবেুপ্ত হলয় যায়,  তালদর জন্য 
যকান উপলদশ ও হুঁহশয়াহর কালজ আলস না। তাই যতা হযরত 
সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই কো শুলন তারা ঠাট্টা-হবদ্রুপ 
কলর বেলো,  “এই শাহি কীভালব এবাং যকাো যেলক আসলব? 
এর েক্ষণ  কী হলব?” 

সালেহ ‘আোইহহস সাোম বেলেন,  তা হলে আযালবর েক্ষণ ও 
শুলন নাও। আোমীকাে বৃহস্পহতবার যতামালদর নারী-পুরুষ,  
যুবক-বৃি হনহবথলশষ সবার মুেমণ্ডে হলোলদ ও ফযাকালশ হলয় 
যালব। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুেমণ্ডে োঢ় োেবণ থ ধারণ  
করলব। অতঃপর শহনবার সবার মুেমণ্ডে যঘার কৃষ্ণবণ থ হলয় 
যালব। যসটাই হলব যতামালদর জীবলনর যশষ হদন। 

হতভাো জাহত এই কো শুলনও আল্লাহ তা‘আোর দরবালর ক্ষমা 
প্রােথনা করার পহরবলতথ যোদ সালেহ ‘আোইহহস সাোমলকই 
হতযা করার হসিান্ত হনে। তারা ভাবলো,  যহদ যস সতযবাদী হয় 
এবাং আমালদর উপর আযাব আলসই,  তলব আমরা হনলজলদর 
আলে তার ভবেীোই সাঙ্গ কলর হদই। পক্ষান্তলর যহদ যস 
হমেযাবাদী হয়,  তলব হমেযার সাজা যভাে করুক। 

সামূদ জাহতর এই সাংকলের কো কুরআনুে কারীলমর অন্যত্র 
হবশদভালব আলোচনা করা হলয়লছ। 
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হসিান্ত অনুযায়ী হকছলুোক রালতর আঁধালর সালেহ ‘আোইহহস 
সাোমলক হতযা করার উলদ্দলে তার ঘরপালন রওয়ানা হলো। 
হকন্তু আল্লাহ তা‘আো পহেমলধযই পােলরর বৃহষ্ট হদলয় তালদর 
ধ্বাংস কলর হদলেন। আল্লাহ তা‘আো বলেন,   

ُهْم ََل یَْشُعُرْوَن   َو َمَکُرْوا َمْكًرا و َ َمَکْرنَا َمْكًرا و َ
অেথঃ তারা যোপন ষড়যন্ত্র করলো। আহম এমন যকৌশে অবেম্বন 
করোম,  তারা তা জানলতই পারলো না। ( সূরা নামে,  আয়াত:  
৫০)  

এরপর বৃহস্পহতবার যভালর যদো যেে হঠকই সালেহ ‘আোইহহস 
সাোলমর কো অনুযায়ী সবার মুেমণ্ডে েভীর হেুদ রলঙ 
ফযাকালশ হলয় হেলয়লছ। 

প্রেম েক্ষণ  সতয প্রমাহণ ত হওয়ার পলরও জাহেমরা ঈমালনর প্রহত 
মলনাহনলবশ করলো না। বরাং তারা সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর 
প্রহত আলরা চলট যেে এবাং সমগ্র জাহত তালক হতযা করার জন্য 
যঘারালফরা করলত োেলো। তেন আল্লাহ তা‘আো তার নবী 
‘আোইহহস সাোমলক তালদর সকে চক্রান্ত যেলক যহফাজত 
করলেন। 

যযভালব আযাব এলো 
মানুলষর মন-মহিষ্ক যেন ভ্রান্ত হলয় যায় তেন োভলক ক্ষহত ও 
ক্ষহতলক োভ এবাং ভালোলক মন্দ ও মন্দলক ভালো মলন করলত 
োলক। সামূদ জাহতর যবোয় তা-ই ঘটলো। আল্লাহ তা‘আো 
আযাব দালনর হবহভন্ন পযথালয়র উদ্ভব ঘহটলয় তালদর এই অবকাশ 
হদহচ্ছলেন যয,  তারা কুফর ও নাফরমানী যছলড় ঈমালনর পলে 
হফলর আলস হক না। হকন্তু না,  যসই হতভাোরা যশষ সুলযাে পযথন্ত 
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যবদীনী ও অবাধযতার উপর অটে অহবচে োকলো এবাং ঈমালনর 
পলে হফলর এলস আযাব যেলক রক্ষা পাওয়ার যকান উপায় 
অবেম্বন করলো না। 

এমহন কলরই হিতীয়হদন সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর 
ভহবষ্যিাণ ী অনুযায়ী সবার মুেমণ্ডে োে এবাং তৃতীয়হদন যঘার 
কালো হলয় যেে। তেন সবাই জীবন যেলক হনরাশ হলয় যেে এবাং 
অলপক্ষা করলত োেলো,  যকান হদক যেলক কীভালব আযাব এলস 
তালদর ধ্বাংস করলব। 

এমতাবস্থায় ভীষণ  ভূহমকম্প শুরু হলো এবাং উপর যেলক হবকট 
ও ভয়াবহ হচৎকার যশানা যেে। ফলে সবাই বসা অবস্থায় 
অলধামুেী হলয় যহমলন শুলয় পরলো। 

পহবত্র কুরআলন এ সম্পলকথ বো হলয়লছ, ْجَفۃُ    ,অেথাৎ َفاََخَذتُْهُم الر َ

ভ-ূকম্পন তালদর পাকড়াও করলো। অপর আয়ালত বো হলয়লছ,  

ْیَحۃُ َفاََخَذتُْهُم  الص َ   অেথাৎ, হবকট হচৎকার তালদর আকঁলড় হনলো। 

এলত বুঝা যালচ্ছ তালদর উপর উভয় প্রকার আযাব নাহযে 
হলয়হছে। হনলচর হদক যেলক ভূহমকম্প এবাং উপলরর হদক যেলক 
হবকট হচৎকার-এর আযাব তালদর হঘলর হনলয়হছে। ফলে তালদর 
কী অবস্থা হলয়লছ,  যস সম্পলকথ পহবত্র কুরআলন বো হলয়লছ,   

ِثِمْیَ فَ  اَْصَبُحْوا ِفْ َداِرِهْم جی  
অেথঃ তারা বাহড়-ঘলর যয যয অবস্থায় হছে,  যসভালবই মৃতুযমলুে 
পহতত হলো। ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ৩৭)  

এই ঘটনার প্রধান অাংশগুলো কুরআলন কারীলমর হবহভন্ন সূরায় 
রলয়লছ। যো,  সূরা আরাফ,  আয়াত ৭৩-৭৬;  সূরা হুদ,  
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আয়াত ৬১-৬৮;  সূরা শুআরা,  আয়াত ১৪১-১৫৯;  সূরা 
নাহলো,  আয়াত ৪৫-৪৯;  সূরা কমার,  আয়াত ২৩-৩১;  
সূরা শামস,  আয়াত ১১-১৫। এ ছাড়াও ঘটনার আলরা হববরণ  
হাদীস শরীলফ বহণ থত হলয়লছ।  

বুোরী শরীলফ বহণ থত আলছ,  তাবুক যুলির সফরকালে রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম হহজর নামক যসই স্থানহট 
অহতক্রম কলরন,  যযোলন সামূদ জাহতর উপর আযাব 
এলসহছলো। তেন হতহন সাহাবীলদর হনলদথশ যদন,  “যকউ যযন 
এই আযাবহবধ্বি এোকার হভতলর প্রলবশ না কলর এবাং যকউ যযন 
এই এোকার কূলপর পাহন বযবহার না কলর।” (তাফসীলর মাযহরী) 

যকউ আযাব যেলক রক্ষা পায়হন 
অপর হাদীলস রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
কলরন,  সামূদ জাহতর উপর আপহতত আযাব যেলক যসসময় শুধ ু
“আবু হরোে” নামক এক বযহি যবলঁচ হেলয়হছে। এ ছাড়া যকউ 
বাঁচলত পালরহন। এরপর আবু হরোেলকও েযব পাকড়াও 
কলরহছে। যস মলর মাহটলত যদলব যায়। ঘটনাক্রলম েযব নাহযলের 
সময় এই যোক মক্কায় এলসহছে। মক্কার যহলরলমর সম্মানালেথ 
আল্লাহ তা‘আো তেন তালক বাঁহচলয় রালেন। এরপর যেন যস 
যহলরম শরীফ যেলক বাইলর যায়,  তেন সামূদ জাহতর আযাব 
তার উপরও পহতত হয় এবাং যসও তেন মৃতুযমলুে পহতত হয়। 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয়লকরামলক 
মক্কার বাইলর আবু হরোলের কবলরর হচহ্নও যদোন এবাং বলেন,  
“তার সালে স্বলণ থর একহট ছহড় মাহটলত দাফন হলয় হেলয়লছ।” 
তেন সাহাবালয়লকরাম তার কবর েনন করলে যসই ছহড়হট পাওয়া 
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যায়। এই যরওয়ায়ালত আলরা বো হলয়লছ,  তালয়লফর অহধবাসী 
সাহকফ যোত্র আবু হরোলেরই বাংশধর। (তাফসীলর মাযহরী) 

ঘটনা যেলক হশক্ষা 
আযালব হনপহতত এই সম্প্রদালয়র হবধ্বি বহিগুলোলক আল্লাহ 
তা‘আো ভহবষ্যৎ প্রজলন্মর জন্য হশক্ষাস্থে হহসালব আজও 
সাংরহক্ষত যরলেলছন। কুরআন মজীলদ হুহঁশয়ার কলর বো হলয়লছ,  
হসহরয়া েমলনর পলে এসব স্থান মানুলষর হশক্ষার কাহহনী হলয় 
হবদযমান আলছ। এ সম্পলকথ ইহঙ্গত কলর সূরা ইউসূলফর ১০৫ নাং 
আয়ালত আল্লাহ তা‘আো বান্দালদর সতকথ কলরলছন। 

উহল্লহেত আয়াতসমূলহ সামূদ জাহতর উপর আপহতত আযালবর 
ঘটনা হববৃত করার পর সূরা আরালফ বো হলয়লছ,   

ْوَن  یِکْن َل َ تُِحب ُ ْ َونََصْحُت لَُكْم َول ْ َوَقاَل ییَقْوِم لََقْد اَبْلَْغُتُكْم ِرَسالََۃ َرّب ِ َفَتَوىل ی َعهَْنُ
ِصِحْیَ   ○الن ی

অেথঃ অতঃপর হতহন (সালেহ ‘আোইহহস সাোম) তালদর হনকট 
যেলক দূলর চলে যান এবাং বলেন,  যহ আমার কওম,  হনশ্চয় 
আহম যতামালদর হনকট আমার পরওয়ারহদোলরর পয়োম যপৌঁলছ 
হদলয়হছ এবাং যতামালদর কেযাণ  কামনা কলরহছ। হকন্তু যতামরা 
কেযাণ কামীলদর পছন্দ কলরা না। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
৭৯)  

স্বজাহতর উপর আযাব নাহযে হওয়ার পর হযরত সালেহ 
‘আোইহহস সাোম যেন যসই এোকা পহরতযাে কলর অন্যত্র চলে 
যান,  তেন যকান যকান বণ থনামলত,  তার সাংলে চার হাজার 
মুহমন হছে। হতহন সবাইলক হনলয় ইয়ামালনর “হাযরামাউত” 
নামক স্থালন চলে যান। যসোলনই তার ওফাত হয়। আর যকান 
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যকান যরওয়ালয়ত যেলক তার মক্কায় আেমন এবাং যসোলন 
ওফালতর কোও জানা যায়। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭৯)  

উি আয়াত হদলয় বুঝা যালচ্ছ,  সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার 
কওলমর যসই এোকা তযাে করার সময় ধ্বাংসপ্রাপ্ত জাহতলক 
সলম্বাধন কলর বলেলছন,  “যহ আমার সম্প্রদায়,  আহম যতামালদর 
কালছ প্রহতপােলকর পয়োম যপৌঁলছ হদলয়হছ এবাং যতামালদর 
কেযাণ  কামনা কলরহছ। হকন্তু আফলসাস,  যতামরা 
কেযাণ কামীলদর পছন্দই কর না।” 

এোলন প্রশ্ন হয়,  সবাই যেন ধ্বাংস হলয় যেলছ,  তেন তালদর 
সলম্বাধন কলর কো বলে োভ কী? এর োভ হলো,  এলেলক 
অন্যরা হশক্ষা োভ করলত পারলব। এ পযথালয় রাসূে সাল্লাল্লাহু 
‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম হনলজও বদর যুলি হনহত কুরাইশ-
সরদারলদর এমহনভালব সলম্বাধন কলর হকছ ু কো বলেহছলেন। 
অেবা হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই সলম্বাধন আযাব 
অবতরলণ র আলেও হলত পালর,  যহদও ঘটনার বণ থনায় তা পলর 
উলল্লে করা হলয়লছ। 

উপলরাি ঘটনায় নাফরমান ও দীন হবমেুলদর জন্য সতকথবাতথা 
রলয়লছ। পাহেথব দুহনয়ার যমালহ পলড় দীন ও ঈমান এহড়লয় চো 
ধ্বাংলসর কারণ । পহবত্র কুরআলন বহণ থত উি সামূদ জাহতর ধ্বাংস 
ও হবপলযথর ইহতহাস আমালদর বারবার যসই হশক্ষাই যদয়। 
এলেলক হশক্ষা হনলয় সাংলশাধন হওয়া এবাং অন্যায় ও পাপাচার 
যছলড় দীলনর পলে চো আমালদর কতথবয। 

সমাপ্ত 
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