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শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পহরচয়ঃ 

হিস্টপূবব ১৫৫০ অমে িযরত শু‘আইব আ. জর্বামনর দহক্ষে 
হদমক মৃত সাগমরর হনকটবতবী জাহযরাতুল আরমবর মাদয়ান 
জনপদবাসীর প্রহত নবী হিমসমব মপ্রহরত িন। যামদরমক 
আসিামব আইকাও বলা িমতা। আইকা অেব হবমিষ ধরমের 
গাছ। তারা উক্ত গামছর এলাকায় বসবাস করার কারমে 
তামদরমক আসিামব আইকা বা আইকার অহধবাসী বলা 
িমতা।  

হিরআউমনর হনযবাতন মেমক বাাঁচার জন্য নবওুয়যাত প্রাহির 
আমগ মূসা আ. হমসর মছমে মাদয়ান গমন কমরন। 
মসখ্ানকার এক বুযুগব বযহক্ত িযরত মূসা আ.  এর ঘটনা 
শ্রবে কমর তার কমবতৎপরতা আর আমানতদারীমত মুগ্ধ 
িময় ৮/ ১০ বছর বকরী চরামনার িমতব হনজ কন্যাদ্বময়র 
একজনমক তার সামে হববাি মদন।  

এই বুযুগব মক হছমলন? মস হবষয়হট মতহবমরাধপূেব!  প্রহসদ্ধ 
মতানুযায়ী হতহন হছমলন মাদয়ানবাসীমদর প্রহত মপ্রহরত নবী 
িযরত শু‘আইব আ. । তমব হবখ্যাত মুিাসহসর আল্লামা 
ইবমন কাসীর রি.  এবং আল্লামা তবারী রি.  এর মমত 
এমক্ষমত্র হনভবরমযাগয কো িমলা, পহবত্র কুরআমন করীমম 
( সূরা কাসাস-  ২২- ৩৫)  এ ঘটনা বহেবত িমলও মসখ্ামন 
তার নাম উমল্লখ্ িয়হন। িাদীমসর ময মরওয়াময়তগুমলামত 
নাম উমল্লখ্ িময়মছ,  তা দলীল হিমসমব গ্রিেমযাগয নয়। 
কামজই আসমল হতহন মক হছমলন তা‘আল্লাি তা‘আলাই 
ভামলা জামনন। 
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আল্লাি তা‘আলা শু‘আইব আ.  মক ভাষার বাগ্মীতা প্রদান 
কমরহছমলন। এ কারমে তামক খ্তীবুল আহিয়া বলা িয়।  

িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর গুনাি ও অপরাধঃ 
িযরত শু‘আইব আ.  এর কওম হবহভন্ন ধরমের গুনাি এবং 
অপরামধ হলি হছমলা। যোঃ 

 তারা আল্লািার ইবাদত করার পহরবমতব হনমজমদর 
মূহতবপূজক পূববপুরুষমদর অনুসরমে মূহতবপূজায় হলি 
হছমলা।  

 তারা অন্যমক মলনমদমনর সময় মামপ কম হদমতা।  

 তারা পহেকমদর পে আটমক র্াকাহত করমতা।  

আপন কওমমক শু‘আইব আ.  এর দাওয়াতঃ 
িযরত শু‘আইব আ.  আপন কওমমক হবমঞাহচত ভাষায় 
দাওয়াত প্রদান কমরন। িযরত শু‘আইব আ.  তার কওমমক 
লক্ষয কমর বমলন,  

َنٌۃ  ٗه ؕ َقْد َجٓاَءتُْكْم بَی ِ ب ُِكْم َفاَْوفُوا الَْکْیَل یَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِلٍٰه غَْْیُ  م ِْن ر َ
َو الِْمْیَزاَن َوََل تَْبَخُسوا الن َاَس اَْشَیٓاَءُهْم َوََل تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض بَْعَد اِْصََلِحَها ؕ 

ْؤِمِنْیَ  ْوَن َو ََل تَْقُعُدْوا بِكُل ِ ِصَراٍط تُْوعُِدْوَن َوتَُص  ○ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم م ُ  د ُ
ا اِْذ ُكْنُتْم َقلِْیًَل َفَکث ََرُكْم ۪  َعْن َسِبْیِل اهلِل َمْن ٰاَمَن بِٖه َوتَْبُغْونََها ِعَوًجا ۚ َو اْذُكُرْوْۤ

 ○َوانُْظُرْوا َکْیَف کَاَن عَاقَِبُۃ الُْمْفِسِدیَْن 
অেবঃ মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা আল্লাির ইবাদত কমরা!  
হতহন ছাো মতামামদর মকামনা মাবুদ মনই। মতামামদর কামছ 
মতামামদর প্রহতপালমকর পক্ষ মেমক স্পষ্ট প্রমাে এমস মগমছ। 
সুতরাং মাপ ও ওজন হিকভামব হদমব ও মানুমষর 
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মাহলকানাধীন বস্তুসমূমি তামদর অহধকার খ্বব করমব না। 
আর দুহনয়ায় িাহি স্থাপমনর পর অিাহি হবস্তার করমব না। 
এটাই মতামামদর পমক্ষ কলযােকর পে,  যহদ মতামরা 
( আমার কো)  মমমন নাও। মানুষমক ধমকামনার জন্য এবং 
যারা আল্লাির প্রহত ঈমান এমনমছ তামদরমক আল্লাির পমে 
বাধা দান ও তামত বক্রতা সন্ধামনর উমেমে পমে- ঘামট 
বমস োকমব না। এবং মতামরা স্মরে কমরা ঐ সময়মক 
যখ্ন মতামরা সংখ্যায় নগন্য হছমল,  আল্লাি মতামামদর 
সংখ্যা বৃহদ্ধ কমরমছন,  এবং মতামরা লক্ষ কমরা 
হবিৃংখ্লাকারীমদর পহরনাম হক িময়মছ। ( সূরা আ‘রাি,  
আয়াত:  ৮৫-৮৬)  

শু‘আইব আ.  এর দাওয়াত প্রতযাখ্যানঃ 
হকন্তু দুঃখ্জনক িমলা ময,  িযরত শু‘আইব আ.  এর কওম 
তাাঁর এ দাওয়াতমক প্রতযাখ্যান করমলা। তামদর দাহিক 
সদবারগে বলমলা,  

َک   یُٰشَعْیُب َوال َِذیَْن ٰاَمُنْوا َمَعَک ِمْن َقْریَِتَناْۤ اَْو لََتُعْودُن َ ِِفْ ِمل َِتَنا ؕ لَُنْخِرَجن َ
অেবঃ মি শু‘আইব!  আমরা অবেই মতামামক এবং মতামার 
সামে যারা ঈমান এমনমছ তামদরমক আমামদর জনপদ মেমক 
মবর কমর মদব,  তা না িমল মতামামদর সবাইমক আমামদর 
দীমন হিমর আসমত িমব। ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  ৮৮)  

তারা িযরত শু‘আইব আ.  এর দাওয়াতমক মকবল 
প্রতযাখ্যানই করমলা না;  বরং সামে সামে উপিাস কমর 
বলমলা,  

َ ُشَعیْ یٰ  ٰ ُب ا َ تَُک تَاْ وَصل َک َما یَ  ْن ُمُرَک ا َ  ُؤنَاْۤ بَٓاْعُبُد اٰ ن َْْتُ َ ا ْْۤ  ْن ْو ا َ  ن َْفَعَل ِِف  ُؤاؕ نَٰش   ْمَوالَِنا َماا
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অেবঃ মি শু‘আইব!  মতামার নামায হক মতামামক এই আমদি 
করমছ ময,  আমামদর বাপ- দাদাগে যামদর ইবাদত করমতা,  
আমরা তামদরমক পহরতযাগ করমবা এবং হনমজমদর 
অেবসম্পমদ যা ইচ্ছা িয় তা করমবা? ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  
৮৭)  

অবাধয সম্প্রদায় এখ্ামনই মেমম োমকহন;  বরং তারা 
একধাপ আমগ মবমে আমগর মচময় মবিী ঔদ্ধতয প্রদিবন 
কমর বলমলা,  

ِدقِْیَ  َمٓاِء اِْن ُكْنَت ِمَن الص ٰ  ○َفاَْسِقْط عَلَْیَنا ِکَسًفا م َِن الس َ
অেবঃ ( মি শু‘আইব! )  তুহম সতযবাদী িময় োকমল আমামদর 
উপর আকামির একহট খ্ন্র্ মিমল দাও। ( সূরা শুআরা,  
আয়াত:  ১৮৭)  

এমনহক এই িিকারী সম্প্রদায় িযরত শু‘আইব আ. মক 
িতযার হুমহক পযবি হদময় বলমলা,  

ا تَُقوْ َکِثْْیً  ُب َما نَْفَقهُ ُشَعیْ یٰ   ُطَک  َرهْ ََل  لَوْ  وَ  ۚۚ  ًفاَنا َضِعیْ َک فِیْ ى ن َا لََنٰر اِ  ُل وَ ا م ِم َ
َ  َماْۤ  وَ  ۚ   َک لََرَجْمنٰ   ○زٍ َنا بَِعِزیْ َت عَلَیْ نْ ا

অেবঃ মি শু‘আইব!  মতামার অমনক কোই আমামদর বুমেই 
আমস না। আমরা মদখ্হছ,  আমামদর মমধয তুহম একজন 
দুববল মলাক। মতামার খ্ান্দান না োকমল আমরা মতামামক 
পাের মমমর ধ্বংস করতাম। আমামদর হবপরীমত তুহম 
মমামটও িহক্তমান নও। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৯১)   

কওমমর হবরুদ্ধাচরমের মমাকামবলাঃ 
কওমমর এই হবরুদ্ধাচরে,  উপিাস,  ঔদ্ধতয ও হুমহকর 
জবামব িযরত শু‘আইব আ.  অতযি মজারামলা যুহক্তমত 
দরদী ভাষায় দাওয়াত প্রদান কমরন। যার হবস্তাহরত বেবনা 
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পহবত্র কুরআমনর হবহভন্ন সূরায় মিান আল্লাি তা‘আলা অতযি 
সুন্দর বেবনায় উপস্থাপন কমরমছন। তন্মমধয কময়কহট আয়াত 
হনমে উমল্লখ্ করা িমলা। 

ٗه ؕ َقْد  َو اِٰٰل َمْدیََن اََخاُهْم ُشَعْیًبا ؕ َقاَل یَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِلٍٰه غَْْیُ
ب ُِكْم َفاَْوفُوا الَْکْیَل َو الِْمْیَزاَن َوََل تَْبَخُسوا الن َاَس اَْشَیٓاَءُهْم َوََل  َنٌۃ م ِْن ر َ َجٓاَءتُْكْم بَی ِ

ْؤِمِنْیَ تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَ   ○ْرِض بَْعَد اِْصََلِحَها ؕ ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم م ُ
অেবঃ আর মাদয়ামনর কামছ তামদর ভাই শু‘আইবমক 
( পািালাম) । মস বলল,  মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা 
আল্লাির ইবাদত কমরা। হতহন ছাো মকান মা‘বুদ মনই। 
মতামামদর কামছ মতামামদর প্রহতপালমকর পক্ষ মেমক স্পষ্ট 
প্রমাে এমস মগমছ। সুতরাং মাপ ও ওজন হিকভামব হদমব 
ও মানুমষর মাহলকানাধীন বস্তুসমূমি খ্বব করমব না। আর 
দুহনয়ায় িাহি স্থাপমনর পর অিাহি হবস্তার করমব না। এটাই 
মতামামদর পমক্ষ কলযােকর পে,  যহদ মতামরা ( আমার 
কো)  মমমন নাও। ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  ৮৫)  

ْْۤ  یَ َقْوِم ََل یٰ  وَ  ُكْم ِشَقاِق َ  ْجِرَمن َ َ  م ِْثُل َماْۤ  َبُكْم ِصیْ ی ُ  ْن ا َ َصاَب َقْوَم نُوْ ا َ وْ ْو َقْوَم هُ ٍح ا ْو دٍ ا
 ○دٍ بَِبِعیْ  ُكْم ٍط م ِنْ َوَما َقْوُم لُوْ  ۚؕ  لٍِح َقْوَم ٰص 

অেবঃ মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা আমার সামে ময হজদ 
মদখ্াচ্ছ তা মযন মতামামদরমক এমন পহরেহতমত না মপ াঁছায় 
ময নূমির সম্প্রদায় বা হুমদর সম্প্রদায় হকংবা সাহলমির 
সম্প্রদাময়র উপর মযমন মুহসবত অবতীেব িময়হছল,  
মতামামদর উপরও মস রকম মুহসবত অবতীেব িময় যায়। 
আর লুমতর সম্প্রদায় মতা মতামামদর মেমক মবিী দূমরও 
নয়। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৮৯)  

ْ اِ      ۚؕ  هِ لَیْ ا اِ بُْوْۤ ا َرب َُكْم ثُم َ تُوْ اْسَتْغِفُروْ  وَ   ○ دٌ ُدوْ ٌم و َ َرِحیْ  ن َ َرب ِ
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অেবঃ মতামরা মতামামদর প্রহতপালমকর কামছ ক্ষমা প্রােবনা 
কমরা,  তারপর তারই হদমক রুজ ু িও। হনশ্চয়ই আমার 
প্রহতপালক পরম দয়ালু,  মপ্রমময়। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৯০)  

اَْوُفوا الَْکْیَل َو ََل تَُكْونُْوا  ○اِْن اَْجِرَی اَِل َ عَٰٰل َرب ِ الْٰعلَِمْیَ     َو َماْۤ اَْسـ َلُُكْم عَلَْیِه ِمْن اَْجٍر ۚ 
اَس اَْشَیٓاَءُهْم  ○َوِزنُْوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْسَتِقْیِم  ○ِمَن الُْمْخِسِریَْن  َوََل تَْبَخُسوا الن َ

لِْیَ َو ات َُقوا ال َِذْی ○َوََل تَْعَثْوا ِِف اَْلَْرِض ُمْفِسِدیَْن   ○َخلََقُكْم َو الِْجِبل ََۃ اَْلَو َ
অেবঃ আহম একামজর হবহনমময় মতামামদর কামছ মকান 
পাহরশ্রহমক চাই না। আমার প্রহতদান মতা মসই সত্তা হনজ 
দাহয়মে মরমখ্মছন,  হযহন হবশ্বজগতমক প্রহতপালন কমরন। 
মতামরা মামপ পুমরাপুহর হদও। যারা মামপ ঘাটহত কমর 
তামদর অিভুবক্ত িময়া না। ওজন কমরা সহিক দাাঁহেপাল্লায়। 
মানুষমক তামদর মালামাল কহমময় হদও না এবং যমীমন 
অিাহি হবস্তার কমর মবহরও না। এবং মসই সত্তামক ভয় 
কমরা,  হযহন মতামামদরমকও সৃহষ্ট কমরমছন এবং মতামামদর 
পূবববতবী প্রজন্মমকও। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৮০-১৮৪)  

মযভামব আযাব এমলাঃ 
িযরত শু‘আইব আ. এর কওমমর এই প্রতযাখ্যান, উপিাস 
এবং নবীমক িতযার মমনাভামবর িাহস্ত স্বরূপ আল্লাি তা‘আলা 
তামদর উপর হতন ধরমের আযাব মপ্ররে কমরন। ভূহমকম্প,  
হবকট আওয়াজ এবং মমঘাচ্ছন্ন হদবমসর মমঘ মেমক 
আগুনবৃহষ্ট।  

আল্লাি তা‘আলা কুরআমন কারীমম হতন স্থামন িযরত 
শু‘আইব আ. এর কওমমর উপর আপহতত আযামবর ঘটনা 
বেবনা কমরমছন।  
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আল্লাি তা‘আলা বমলন,  

ْجَفُۃ َفاَْصَبُحْوا ِِفْ َداِرِهْم ٰجِثِمْیَ   ○َفاََخَذتُْهُم الر َ
অেবঃ অতঃপর তারা ভূহমকমম্প আক্রাি িমলা এবং তারা 
হনমজমদর বাহেমত অধঃমুমখ্ পমে োকমলা। ( সূরা আ‘রাি,  
আয়াত:  ৯১)  

ا َجٓا َ  ءَ َولَم َ یْ ا َ م ِ  بَِرْحَمۃٍ  ا َمَعهٗ َمُنوْ َن اٰ ال َِذیْ  ًبا و َ َنا ُشَعیْ ْمُرنَا نَج َ ا َوا ُموا َن َظلَ َخَذِت ال َِذیْ ن َ
یْ  َ  ○ِثِمْیَ ْم جٰ اِرهِ ِدیَ  ا ِِفْ ْصَبُحوْ َفاَ  َحۃُ الص َ َ  ۚؕ  اهَ ْغَنْوا فِیْ ل َْم یَ  ْن کَا  َکَما َن  بُْعًدا ل َِمْدیَ ََل ا

 ○دُ بَِعَدْت ثَُموْ 
অেবঃ এবং ( পহরমিমষ)  যখ্ন আমার হুকুম এমস মগমলা,  
আহম শু‘আইবমক এবং যারা তার সামে ঈমান এমনহছমলা 
তামদরমক আমার হবমিষ রিমমত রক্ষা কহর আর যারা 
জুলুম কমরহছমলা তামদরমক এক প্রচন্র্ আযাব এমস 
পাকোও করমলা। িমল তারা হনমজমদর ঘর- বাহেমত 
এমনভামব অধঃমুমখ্ োকমলা,  মযন তারা কখ্নও মসখ্ামন 
বসবাসই কমরহন। স্মরে মরখ্,  মাদয়ামনরও মসইভামব হবনাি 
ঘটমলা,  মযভামব হবনাি িময়হছমলা ছামুদ জাহত। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ৯৪)  

ل َِۃ ؕ     بُْوُه َفاََخَذُهْم عََذاُب یَْوِم الظ ُ  ○اِن َٗه کَاَن عََذاَب یَْوٍم َعِظْیٍم     َفَکذ َ
অেবঃ মমাটকো, তারা তামক প্রতযাখ্যান করমলা। পহরোমম 
মমঘাচ্ছন্ন হদমনর িাহস্ত তামদরমক আক্রাি করমলা। হনশ্চয় 
তা হছমলা এক ভয়ানক িাহস্ত। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৮৯)  

মুিাসহসরীমন মকরাম এ আয়াতত্রময়র এভামব সমন্বয় 
কমরমছন ময,  একহট মমঘখ্ন্র্ তামদরমক ছায়া প্রদান করমল 
তারা তার আশ্রময় গমে কমর। হকন্তু মমঘখ্ন্র্ মেমক পাহন 
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বৃহষ্ট িওয়ার পহরবমতব আগুনবৃহষ্ট িমত লাগমলা এবং সামে 
সামে প্রচন্র্ এক আওয়ামজ তারা সবাই মূহুমতবই ধ্বংস 
িময় মগমলা। (তািসীমর ইবমন কাসীর, ৩:৪৯২) 

িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর ঘটনা মেমক হিক্ষা 
১.  িক এবং সমতযর দাওয়াতমক গ্রিন করা। নতুবা 
অহচমরই তার জন্য িাহস্ত মভাগ করমত িমব।  

২. হনমজর অহধকার আদাময়র বযাপামর মযভামব আমরা 
সমচতন োহক, মতমহন অমন্যর অহধকার আদাময়র বযাপামরও 
তার মচময় মবহি সতকব এবং সজাগ োকমত িমব।  

৩.  মলনমদন এবং কায়কারবামর িালাল- িারামমর িরঈ 
হবহধ- হনমষধ কমিারভামব মমমন চলমত িমব, কাউমক িকামনা 
বা ক্ষহতগ্রস্থ করা যামব না। 

আল্লাি তা‘আলা আমামদর সবাইমক আল্লাির িাহস্ত মেমক 
হিিাযত করুন। আমীন। (আল হবদায়া ওয়ান হনিায়া, ১:২২৪-২৩২; 

মা‘আহরিলু কুরআন, ৩:২১৩; কাসাসুল কুরআন, হিিজরু রিমান 

হসওিারবী কৃত, ১:২৬৯-২৭০)  

সমাি 
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