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নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর প্রহত, আল্লাহর নাফরমানীর শাহি
সববপ্রথম মূহতবপূজাহর জাহত
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কওমমর প্রহত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত
দাওয়াত প্রতযাখ্যান
নবী মানুমের মধ্য যথমকই হমবন
হক অথবসম্পমদর সামথ সম্পৃক্ত নয়
কওমম নুমহর প্রহত আল্লাহর আোব
যেভামব আোব এমলা
ঘটনা যথমক হশক্ষা
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باسمه تعاىل

নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর প্রহত, আল্লাহর
নাফরমানীর শাহি
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,
اف
ُ َْی ؕ ٗه اِ ِ ّنْْۤ ا َ َخ
َ لَق َْد ا َ ْر َسلْ َنا ن ُْو ًحا اِ یىل ق َْو ِم ٖه َفق
َ َال ییق َْو ِم ا ْع ُب ُدوا ا
ُ ْ هلل َما لَك ُْم ِّم ْن اِل ی ٍه غ
َال
َ ْی ○ ق
َ اب یَ ْو ٍم َع ِظ ْی ٍم ○ ق
َ َال ال َْم ََل ُ ِم ْن ق َْو ِم ٖ ْۤه اِنَّا لَ َن یر
ٍ ْ ىک ِِف ْ َضل ی ٍل ُّم ِب
َ عَل َْیك ُْم عَ َذ
○ْی
َ ْ ّن َر ُس ْو ٌل ِّم ْن َّر ِّب الْ یعلَ ِم
ْ ِّ ییق َْو ِم لَ ْی َس ِِب ْ َضلیلَ ٌۃ َّول ی ِک

অথবঃ হনশ্চয় আহম নূহমক তার সম্প্রদাময়র প্রহত পাহিময়হি। হতহন
বলমলন, যহ আমার সম্প্রদায়, যতামরা আল্লাহর ইবাদত কমরা।
হতহন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। আহম যতামামদর বযাপামর
একহট মহাহদবমসর শাহির আশঙ্কা করহি। তার সম্প্রদাময়র
সরদাররা বলমলা, আমরা আপনামক প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মামে
যদখ্মত পাহি। হতহন বলমলন, যহ আমার সম্প্রদায়, আমার
মমধ্য যকান ভ্রাহি যনই। বরং আহম হবশ্বপ্রহতপালমকর রাসূল।
( সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯-৬১)
সববপ্রথম মূহতবপজ
ূ াহর জাহত
উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর উম্মমতর
অবস্থা ও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সামথ তামদর সংলামপর কথা
বর্বনা করা হময়মি।
নবী-আগমমনর ধ্ারাবাহহকতায় হেরত আদম ‘আলাইহহস সালাম
েহদও সববপ্রথম নবী, হকন্তু তার আমমল ঈমামনর সামথ কুফর ও
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যগামরাহীর যমাকামবলার পেবায় হিল না। এ বযাপামর হেরত
আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.-এর বর্বনায় এক হাদীমস এমসমি,
ُ
.اْل ْس ََل ِم
َ ك
َ ْ ََان ب
ِ ْ ْی یا َد َم َون ُْو ٍح َع َش َر ُة ُق ُر ْو ٍن كُل ّ ُه ْم ع َََل

অথবঃ আদম ‘আলাইহহস সালাম ও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
মােখ্ামন এমন দশ শতাব্দী অহতক্রাি হময়মি, োমদর সকমলই
তাওহীমদ হবশ্বাসী হিল।
বস্তুত পৃহথবীর বুমক সববপ্রথম নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
সম্প্রদায়ই মূহতবপূজায় হলপ্ত হয়। তাই তার োমানা যথমকই ঈমান
ও কুফমরর সামথ যমাকামবলার পেবায় আমস। হনমনাক্ত আয়ামত
যসহদমকই ইহিত করা হময়মি,
ْی ُم َب ِ ّش ِریْ َن َو ُم ْن ِذ ِر ْی َن َو اَنْ ََ َل َم َع ُه ُم
َ اس ا ُ َّم ًۃ َّوا ِح َد ًة ۟ َف َب َع
ُ َان ال َّن
َ ك
ُ َا
َ ّٖ هلل ال َّن ِب
اس فِ ْی َما ا ْخ َتلَف ُْوا فِ ْی ِه
ِ ْی ال َّن
َ ْ َب بِال َْح ِّق لِ َی ْحك َُم ب
َ الْ ِک یت
অথবঃ সকল মানুে একই জাহতসত্তার অিভুক্ত
ব হিল। অতঃপর
আল্লাহ তা‘আলা পয়গামবর পািামলন সুসংবাদদাতা ও
ভীহতপ্রদশবনকারী হহসামব। আর তামদর সামথ অবতীর্ব করমলন
সতয হকতাব। োমত মানুমের মামে হবতকবমূলক হবেময় মীমাংসা
করমত পামরন। ( সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৩)
বলা হয়, হেরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর শরী‘আমতর
অহধ্কাংশ হবধ্ানই পৃহথবী আবাদকরর্ ও মানবীয় প্রময়াজনাহদর
সামথ সম্পৃক্ত হিল। কুফর বা কামফরমদর তখ্ন অহিত্ব হিল না।
কুফর ও হশরমকর সামথ ঈমামনর প্রহতদ্বহিতা হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালামমর আমল যথমকই শুরু হয়।
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আর হরসালাত ও শরী‘আমতর হদক হদময় হেরত নূহ ‘আলাইহহস
সালামই জগমতর প্রথম রাসূল। এ বযাপামর মুসহলম শরীমফর
শাফা‘আত অধ্যাময় হেরত আবু হুরায়রা রা. যথমক বহর্বত লম্বা
এক হাদীমস হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক সববপ্রথম রাসূল
বমল আখ্যাহয়ত করা হময়মি। বলা হময়মি,
َ َ
الر ُس ِل َإىل ْاْل َ ْر ِض
ُّ َیا ن ُْوحُ أن َْت أ َّو ُل
অথবঃ যহ নূহ, আপহন ভূপৃমের সববপ্রথম রাসূল।
এ িাড়া মহাপ্লাবমন সারা পৃহথবী ডুমব োওয়ার পর োরা প্রামর্
যবেঁমচ হিল, তারা হিল হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম ও তার
যনৌকায় অবহস্থত সিী-সাথী। তামদর হদময়ই পৃহথবী নতুনভামব
আবাদ হময়মি। এ কারমর্ই হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক
“যিাট আদম” বলা হয়। আর তাই যতা পহবত্র কুরআমনর
উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ পয়গামবরগমর্র কাহহনী বর্বনার সূচনা
তার হদময়ই করা হময়মি।
এই কাহহনীমত সামড় নয়শ বিমরর সুলম্বা হায়ামত হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালামমর নবীসুলভ যচষ্টা-প্রমচষ্টা,
উম্মমতর
হবরুদ্ধাচরর্ এবং পহরর্হতমত গুহটকতক ঈমানদার িাড়া অবহশষ্ট
সবার প্লাবমন ডুমব োওয়ার হবেয় বহর্বত হময়মি। এর হবিাহরত
হববরর্ হননরূপঃ
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম হেরত আদম ‘আলাইহহস
সালামমর অষ্টমপুরুে। যকান যকান বর্বনায় এমসমি, হতহন হেরত
আদম ‘আলাইহহস সালামমর পুত্র হেরত শীস ‘আলাইহহস
সালামমর বংশধ্র হিমলন। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
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আসল নাম “শাহকর”। যকান যকান যরওয়ায়ামত “সাকান” এবং
যকান যকান বর্বনায় “আবদুল গাফফার” নাম বহর্বত হময়মি।
এ বযাপামর হবহভন্ন বর্বনা পাওয়া োয় যে, হেরত নূহ ‘আলাইহহস
সালামমর েুগহট হেরত ইদরীস ‘আলাইহহস সালামমর আমগ হিল
না, বরং পমর হিমলা। তমব অহধ্কাংশ সাহাবীর মমত, হেরত
নূহ ‘আলাইহহস সালাম ইদরীস ‘আলাইহহস সালামমর আমগ
হিমলন। (আল বাহরুল মুহীত)
মুসতাদরামক হাহকমম হেরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক
বহর্বত হময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম
বমলন,
নূহ ‘আলাইহহস সালাম চহল্লশ বির বয়মস
নবুওয়যাতপ্রাপ্ত হন এবং প্লাবমনর পর োট বির জীহবত হিমলন।
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় ইরামক বসবাসরত হিল এবং
তারা বাহ্যত সভয জাহত হমলও তারাই পৃহথবীমত মূহতবপূজার সূচনা
ও প্রচলন ঘহটময়হিল।
যেভামব মূহতবপজ
ূ ার সূচনা হমলা
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর মূহতবপূজার সূচনার
ঘটনা হমলা, তারা পরস্পমর এই অিীকামর আবদ্ধ হময়হিল যে,
আমরা আমামদর যদব-মদবী, হবমশেত হনমনাক্ত এই পােঁচ

প্রহতমার উপাসনা তযাগ করমবা না। ১. ওয়াদ্দ ()و ٌّد।
َ ২. সুওয়া

()س َوا ٌع।
ُ ৩. ইয়াগুস ()یَ ُغ ْو ُث। ৪. ইয়াউক ( ُ)یَ ُع ْوق। ৫. নাসর ()ن َْس ٌر।
ইমাম বাগাবী রহ. বর্বনা কমরন, এই পােঁচজন প্রকৃতপমক্ষ আল্লাহ
তা‘আলার যনক ও খ্াস বান্দা হিমলন। তামদর সময়কাল হিল
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হেরত আদম ও হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর েমানার
মাোমাহে। তামদর অমনক ভক্ত ও অনুসারী হিল। তামদর
ইমিকামলর পর তামদর অনুসারীরা লম্বা সময় পেবি আল্লাহ
তা‘আলার ইবাদত ও হুকুম-আহকামমর প্রহত আনুগতয অবযাহত
রামখ্।
অতঃপর এক সময় শয়তান তামদর এই বমল প্রমরাহচত করমলা,
যতামরা যেসব যনক বান্দার পদাঙ্ক অনুসরর্ কমর ইবাদত কমরা,
েহদ তামদর মূহতব ততহর কমর সামমন যরমখ্ হনমত পামরা, তা হমল
যতামামদর উপাসনা পূর্বতা লাভ করমব এবং হবনয় ও একাগ্রতা
অহজবত হমব। তারা শয়তামনর যধ্ােঁকায় পমড় মূহতব ততহর কমর
ইবাদতখ্ানা ততরী করমলা এবং তামদরমক স্মরর্ কমর ইবাদমত
হবমশে আনন্দ অনুভব করমত লাগল।
এই অবস্থায়ই তামদর সবাই দুহনয়া যথমক হবদায় হনমলা। তারা
অবশ্য ঐসব মূহতব বা প্রহতমার কখ্মনাই পূজা করমতা না। হকন্তু
তামদর মৃতুযর পর সম্পূর্ব নতুন এক বংশধ্র তামদর জায়গায়
এমলা। তারা এগুমলার হাহককত জানমতা না।
এবার শয়তান এমস এই নতুন প্রজন্মমক বুোল, যতামামদর
পূববপুরুেমদর যখ্াদা ও উপাস্য হিল মূহতব ও প্রহতমা। তারা দুহনয়া
ও আহখ্রামতর কাহময়াবীর লমক্ষয এসব মূহতব ও প্রহতমারই
উপাসনা করমতা। তখ্ন নতুন প্রজন্ম শয়তামনর এসব কথা হবশ্বাস
করমলা এবং যসসব মূহতব ও প্রহতমার পূজা শুরু করমলা। তখ্ন
যথমকই পৃহথবীমত প্রহতমাপূজার সূচনা ঘটল।
কওমমর প্রহত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত
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হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম যসই সম্প্রদায়মক হশরক ও
মূহতবপূজা তযাগ কমর এক আল্লাহর ইবাদত করমত এবং
অতযাচার-অনাচার তযাগ কমর ন্যায় ও সমতযর পথ ধ্রার দাওয়াত
হদমলন। কুরআনুল কারীমমর হনমনাক্ত আয়ামত এ কথাই বযক্ত
হময়মি,
َْی ٗه
َ َفق
َ َال ییق َْو ِم ا ْع ُب ُدوا ا
ُ ْ هلل َما لَك ُْم ِّم ْن اِل ی ٍه غ
অথবঃ হতহন বলমলন, যহ আমার সম্প্রদায়, যতামরা আল্লাহর
ইবাদত কমরা। হতহন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। ( সূরা
আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯)
এখ্ামন প্রথম বামকয আল্লাহর ইবাদমতর প্রহত দাওয়াত যদওয়া
হময়মি। এটাই মূলনীহত। হদ্বতীয় বামকয হশরক ও কুফর যথমক
হবরত থাকমত বলা হময়মি। এহট এই সম্প্রদাময়র মমধ্য মহামারীর
আকামর িহড়ময় পমড়হিল।
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম দীঘব সামড় নয়শত বির তামদর
মামে অবস্থান কমরহিমলন এবং তামদর সৎপমথ আনার আপ্রার্
যচষ্টা কমরহিমলন। হকন্তু তামদর মমধ্য অল্প সংখ্যক যলাকই যকবল
ঈমান এমনহিল। যকান যকান বর্বনামমত, মাত্র চহল্লশজন পুরুে
ও চহল্লশজন মহহলা তার দাওয়ামত সাড়া হদময় ঈমান এমনহিল।
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার কওমমক দাওয়াত হদমত হগময়
বলমলন, যতামরা ঈমান এমন হবগত গুনাহর জন্য আল্লাহ
তা‘আলার কামি ক্ষমাপ্রাথবনা কমরা। েহদ যতামরা ঈমান এমন খ্ােঁহট
হদমল তাওবা কমরা তা হমল এর হবহনমময় যতামরা পরকামল যতা
মুহক্ত পামবই আবার দুহনয়ার হেমন্দগীমতও যতামামদর জন্য আল্লাহ
তা‘আলার হনয়ামত ও অনুগ্রমহর দরজা খ্ুমল যদয়া হমব। হকন্তু
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হতভাগার দল নবীর এ কথার প্রহত কর্বপাত করমলা না। বরং
ক্রমশ তারা নাফরমানীর হদমকই ধ্াহবত যথমক থাকল।
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তামদর এক পুরুমের ঈমামনর
বযাপামর হনরাশ হময় হদ্বতীয় পুরুমের ঈমামনর বযাপামর আশাবাদী
হমতন। হদ্বতীয় পুরুমের পর তৃতীয় পুরুমের বযাপামরও এমহন
আশাবাদী হময় হতহন কতববযপালমন হলপ্ত থাকমতন। কারর্,
তামদর পুরুোনুক্রহমক বয়স হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
বয়মসর মমতা এতটা লম্বা হিল না। মুহজো হহসামব হতহন লম্বা
হায়াত যপময়হিমলন।
হকন্তু েখ্ন যসই সম্প্রদাময়র এমকর পর এক পুরুে অহতক্রাি হমত
থামক এবং প্রমতযক ভহবষ্যৎ পুরুে হবগত পুরুে অমপক্ষা আমরা
যবশী অপরাধ্ী প্রমাহর্ত হমত থামক,
তখ্ন হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালাম সববশহক্তমান আল্লাহ তা‘আলার দরবামর
অহভমোগ কমর বলমলন,
○ی اِ َّّل فِ َر ًارا
َ ق
ْْۤ َال َر ِّب اِ ِ ّنْ دَ َع ْو ُت ق َْو ِِمْ ل َْی ًَل َّو ن ََه ًارا ○ َفل َْم َی َِدْ ُه ْم ُدعَٓا ِء
অথবঃ যহ আমার পালনকতবা, আহম আমার সম্প্রদায়মক হদবারাহত্র দাওয়াত হদময়হি। হকন্তু আমার দাওয়াত তামদর পলায়নমকই
বাহড়ময়মি। ( সূরা নূহ, আয়াত: ৫- ৬)
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম আমরা বলমলন,
যহ
পরওয়ারহদগার, দলবদ্ধভামব ও পৃথক পৃথকভামব, প্রকামশ্য
ও সংমগাপমন সমববাতভামব তামদর দীমনর পমথ আনার যচষ্টা
কমরহি। কখ্নও আোমবর ভয় যদহখ্ময়হি, কখ্নও জান্নামতর
হনয়ামতরাহজর যলাভ যদহখ্ময়হি। আমরা বমলহি, ঈমান ও
সৎকমমবর বরকমত আল্লাহ তা‘আলা যতামামদর দুহনয়ামতও সুখ্www.darsemansoor.com
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স্বািন্দয দান করমবন। আর পরকামল জান্নামতর মহাহনয়ামত যতা
রময়মিই। কখ্নও তামদর
আপনার (আল্লাহ তা‘আলার)
কুদরমতর হনদশবনাবলী যপশ কমর বুহেময়হি। হকন্তু তারা হকিুমতই
কর্বপাত করমলা না। বরং তারা আমামক পথভ্রষ্ট মমন করমলা।
এ সম্পমকব এক আয়ামত এভামব বযক্ত করা হময়মি,
○ْی
َ ق
َ َال ال َْم ََل ُ ِم ْن ق َْو ِم ٖ ْۤه اِنَّا لَ َن یر
ٍ ْ ىک ِِف ْ َضل ی ٍل ُّم ِب
অথবঃ তার সম্প্রদাময়র সরদাররা বলমলা, আমরা আপনামক
প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মামে যদখ্মত পাহি। ( সূরা আ‘রাফ,
আয়াত: ৬০)
দাওয়াত প্রতযাখ্যান

ٌ  َم َلশমব্দর অথব সম্প্রদাময়র সরদার অথবা সমামজর যমাড়ল বা
যনতা। আয়ামত বলা হময়মি, হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
দাওয়ামতর জবামব সম্প্রদাময়র প্রধ্ানরা বলমলা, আমরা মমন
কহর, আপহন প্রকাশ্য ভ্রাহিমত আমিন। কারর্, আপহন
আমামদর বাপ-দাদার ধ্মব যিমড় হদমত বলমিন। হকয়ামমতর হদন
পুনরায় জীহবত হওয়া, প্রহতদান ও শাহি ইতযাহদ কুসংস্কার তব
নয়। (নাউেুহবল্লাহ)।
এমহন পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক কথাবাতবার জবামব নূহ
‘আলাইহহস সালাম নবীসুলভ ভাোয় ো বলমলন, তা ধ্মবপ্রচারক
ও দীমনর সংস্কারকমদর জন্য একহট উজ্জ্বল হশক্ষা ও হহদায়ামতর
আমলাকবহতবকা হময় রময়মি। চরম উমত্তজনার মুহমূ তবও যরমগ
োওয়ার পহরবমতব নরমভামব হতহন সাদাহসধ্া ভাোয় তামদর
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সমন্দহ দূর করার যচষ্টা কমরন,
করা হময়মি,

ো এই আয়ামত এভামব বযক্ত

ت َر ِ ِّب ْ َو
ِ ْی ○اُبَلِّ ُغك ُْم ِر یسل ی
َ ق
َ ْ ّن َر ُس ْو ٌل ِّم ْن َّر ِّب الْ یعل َ ِم
ْ ِّ َال ییق َْو ِم لَ ْی َس ِِب ْ َضلیلَ ٌۃ َّول ی ِک
○هلل َما َّل ت َْعل َُم ْو َن
ِ اَن َْصحُ لَك ُْم َواَعْل َُم ِم َن ا
অথবঃ হতহন বলমলন, যহ আমার সম্প্রদায়, আমার মমধ্য যকান
পথভ্রষ্টতা যনই। (তমব আহম যতামামদর মমতা তপতৃক ধ্মমবর
অনুসারী নই।) বরং আহম হবশ্ব পালনকতবার পক্ষ যথমক
পয়গামবর। আহম যতামামদর হনকট আমার প্রহতপালমকর পয়গাম
যপৌেঁিাই এবং যতামামদর সদুপমদশ হদই আর আহম আল্লাহর পক্ষ
যথমক এমন সব হবেয় জাহন, যেগুমলা যতামরা জামনা না। ( সূরা
আ‘রাফ, আয়াত: ৬১-৬২)
হতহন বলমলন, এই পয়গামম আপনামদরই মিল। এমত না
আল্লাহর যকান লাভ আমি এবং না আমার যকান স্বাথব আমি।
অতঃপর যসই মুশরীকরা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
নবুওয়যাত ও হরসালামতর উপর আপহত্ত যপশ করমলা,
َما ن ََراكَ اِ َّّل بَ َش ًرا ِّم ْثلَ َنا
অথবঃ আমরা যতা যদহখ্, আপহনও আমামদর মমতা মানুে। ( সূরা
হুদ, আয়াত: ২৭)
তারা বলমলা, আপহন আমামদর মমতা পানাহার কমরন, হাটবাজামর োতায়াত কমরন, হনদ্রা োন, জাগ্রত হন, সবহকিু
স্বাভাহবকভামব আমামদর মমতাই কমরন। তা সমেও আপহন
হনমজমক আল্লাহর যপ্রহরত রাসূল ও বাতবাবাহক বমল যেই
অস্বাভাহবক দাহব তুমলমিন, তা আমরা হকরূমপ মানমত পাহর?
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নবী মানুমের মধ্য যথমকই হমবন
তারা মমন করমতা, আল্লাহর পক্ষ যথমক রাসূলরূমপ যপ্রহরত
হওয়া যকান মানুমের পমক্ষ সমীচীন নয়। বরং তামদর যফমরশতা
হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেন তার হবমশেত্ব সবাই ইিায়-অহনিায়
মানমত বাধ্য হয়। এর উত্তমর হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম যে
সারগভব বর্বনা হদমলন, সহতযই তা প্রহর্ধ্ানমোগয। হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালাম বলমলন,
ا َ َو َع ِج ْب ُت ْم ا َ ْن َجا َءك ُْم ِذك ٌْر ِم ّْن َّربِّك ُْم ع َََل َر ُج ٍل ِّمنك ُْم لِ ُی ْن ِذ َرك ُْم َولِ َت َّتق ُْوا َول ََعلَّك ُْم

○ت ُْر َح ُم ْو َن

অথবঃ যতামরা হক এ বযাপামর হবহস্মত যে, যতামামদর পালনকতবার
পয়গাম যতামামদরই মধ্য যথমক একজমনর মাধ্যমম যতামামদর
কামি এমসমি, োমত হতহন যতামামদর ভীহতপ্রদশবন কমরন এবং
োমত যতামরা ভীত হও আর োমত যতামরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও?
অথবাৎ তার ভীহত প্রদশবমনর ফমল যতামরা হুেঁহশয়ার হময়
হবরুদ্ধাচরর্ তযাগ কমরা, োর ফমল যতামামদর প্রহত অনুগ্রহ
নাহেল হমব। ( সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৬৩)
একথা বমল হতহন বুোমলন, মানুেমক রাসূল করা যকান
হবস্ময়কর বযাপার নয়। প্রথমত তা আল্লাহ তা‘আলার সম্পূর্ব
ইিাধ্ীন। হতহন োমক ইিা হরসালাত দান করমবন। এমত কামরা
টু শব্দহট করার অহধ্কার যনই।
এ িাড়া আসল বযাপার হচিা করমলও যবাো োয়, সাধ্ারর্
মানুমের প্রহত হরসালামতর উমদ্দশ্য মানুমের মাধ্যমমই পূর্ব হমত
পামর। যফমরশতামদর হদময় এই উমদ্দশ্য সাহধ্ত হমত পামর না।
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কারর্, হরসালামতর আসল লক্ষয হমি মানবজাহতমক আল্লাহর
আনুগতয ও ইবাদমত প্রহতহেত করা এবং তার হনমদবশাবলীর
হবমরাহধ্তা যথমক রক্ষা করা। এটা তখ্নই সম্ভব হমব েখ্ন
মানুমের মধ্য যথমকই এক বযহক্ত আদশব হময় তামদর যদহখ্ময়
হদমবন,
মানহবক কামনা-বাসনার সামথ কীভামব আল্লাহ
তা‘আলার আনুগতয ও ইবাদত-বমন্দগী করমত হমব। পক্ষািমর
যকান যফমরশতা এই দাওয়াত হনময় এমল এবং হনমজর দৃষ্টাি
মানুমের সামমন তুমল ধ্রমল, মানুমের মামে বাহ্যত এই আপহত্ত
যথমক যেমত পামর যে, যফমরশতারা মানহবক প্রবৃহত্ত যথমক মুক্ত,
তামদর ক্ষুধ্া-তৃষ্ণা এবং হনদ্রা ও হবশ্রাম হকিুই যনই। এমতাবস্থায়
আমরা তামদর মমতা হমবা যকমন কমর?
হকন্তু হনমজমদরই এক বযহক্ত েখ্ন সব মানহবক প্রবৃহত্ত ও তবহশষ্টয
থাকা সমেও আল্লাহর হনমদবশাবলীর পূর্ব আনুগতয প্রদশবন
করমবন, তখ্ন তামদর যকান অজুহাত থাকমত পামর না। এহদমক
ইহিত কমরই বলা হময়মি,

“ لِ ُی ْن ِذ َرك ُْم َولِ َی َّتق ُْواযেন মানহবক

তবহশমষ্টযর অহধ্কারী বযহক্তর ভীহতপ্রদশবমন প্রভাহবত হময়ই মানুে
ভীত ও মুত্তাকী হমত পামর।” কামরা সত্তার প্রভামব ভয় যপময়
নয়। আর এটা যফমরশতামদর হদময় সম্ভব নয়। কারর্, তখ্ন
তামদর সত্তার কারমর্ই মানুে ভীত হময় পড়মব।
উপমরাক্ত আমলাচনার মাধ্যমম স্পষ্ট যবাো যগল,
যকান
যফমরশতামক নবীরূমপ পািামনা হয়হন যকন? কারর্,
যফমরশতাগর্ অসাধ্ারর্ শহক্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সব হদক যথমকই
তামদর সত্তা মানুমের তুলনায় তবহশষ্টযময়। সুতরাং তামদর যদখ্মল
যতা ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হমতা। নবীগমর্র সামথ যেরূপ
ধ্ৃষ্টতা ও হিকাহরতা করা হময়মি, যফমরশতাগমর্র সামমন
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যসরূপ আচরর্ করার কার সাধ্য হিল? অথচ যকান পরাক্রমশালী
শহক্তর প্রভামব বাধ্য হময় ঈমান আনা হমল শরী‘আমতর দৃহষ্টমত
তা অগ্রহর্মোগয। বরং গ্রহর্মোগয হমি- ঈমান হবল গাইব অথবাৎ
আল্লাহ তা‘আলার প্রবল পরাক্রমশীলতা প্রতযক্ষ না কমরই তার
প্রহত ঈমান আনমত হমব। তা হমলই যসই ঈমান গ্রহর্মোগয হমব।
সুতরাং যকান যফমরশতা নন, বরং উপেুক্ত মানুেই নবী হওয়ার
যোগয। আর মানুমের নবী হহসামব যপ্রহরত হওয়া প্রমাহর্ত হমবমুহজো হদময়।
যসজন্য নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার কওমমক এ বযাপামর অবগত
করামনার হবেময় পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,
َال یَا ق َْو ِم ا َ َراَیْ ُت ْم اِ ْن ُك ْن ُت ع یََل بَ ِّی َن ٍۃ ِم ّْن َّر ِ ِّب ْ َو یات َِانْ َر ْح َم ًۃ ِم ّْن ِع ْن ِده َف ُع ِّم َی ْت َعلَ ْیك ُْم
َ ق
○اَنُل َِْ ُمك ُُم ْو َها َواَنْ ُت ْم ل ََها ك َِار ُه ْو َن
অথবঃ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বলমলন, যহ আমার
সম্প্রদায়, আিা বমলা, আহম েহদ আমার প্রহতপালমকর পক্ষ
যথমক প্রমামর্র উপর প্রহতহেত হময় থাহক এবং হতহন আমামক হনজ
সহন্নধ্ান যথমক রহমত (নবুওয়যাত) দান কমর থামকন, অতঃপর
তা যতামামদর বুমে না আমস, তমব হক আহম যতামামদর গলমদমশ
জহড়ময় হদব? অথচ যতামরা তা অবজ্ঞা করমিা! ( সূরা হুদ,
আয়াত: ২৮)
উপমরাক্ত আয়ামত বলা হময়মি, মানুে হওয়া নবুওয়যাত ও
হরসালামতর পহরপন্থী নয়। বরং একটু হচিা করমলই যবাো োমব,
মানুমের নবী মানুে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন মানুে অনায়ামস তার
যথমক দীন হশক্ষা করমত পামর, তার আদশব ও তরীকা অনুসরর্
করমত পামর।
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বস্তুত মানুে ও যফমরশতার স্বভাব-প্রকৃহতর মমধ্য আকাশ-পাতাল
বযবধ্ান রময়মি। েহদ যফমরশতামক নবী হহসামব পািামনা হমতা,
তমব তার কামি ধ্মবীয় আদশব ও হনয়ম-নীহত হশক্ষা করা এবং তা
পালন করা মানুমের জন্য অমনক কহিন ও অসম্ভব হত। যকননা,
যফমরশতামদর ক্ষুধ্া-তৃষ্ণা যনই, হনদ্রা-তন্দ্রার প্রময়াজন হয় না,
হরপুর তাড়না যনই। তারা মানবীয় প্রময়াজনাহদর সম্মুখ্ীন হন না।
অতএব, তারা মানুমের দুববলতা উপলহি কমর েথােথ তাহলমতরহবয়ত হদমত পারমতন না এবং তামদর পূর্ব অনুসরর্ করা
মানুমের পমক্ষ সম্ভব হমতা না।
তাই উহল্লহখ্ত আয়ামত বলা হময়মি, বুহদ্ধ-হবমবক প্রময়াগ করমল
আপনারাও অনায়ামস উপলহি করমত পারমবন, মানুে আল্লাহর
নবী হমত পারমব না- এমন যকান কথা যনই। তমব আল্লাহর তরফ
যথমক তার কামি এমন যকান অকাটয প্রমার্ অবশ্যই থাকমত
হমব, ো যদমখ্ মানুে সহমজই বুেমত পারমব, হতহন আল্লাহর
যপ্রহরত পয়গামবর। আর এমক্ষমত্র সাধ্ারর্ যলাকমদর জন্য নবীর
মুহজোই তার নবুওয়যামতর সতযতার অকাটয প্রমার্।
এজন্যই হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বমলমিন, আহম
আল্লাহর তরফ যথমক স্পষ্ট দলীল, অকাটয প্রমার্ ও অনুগ্রহ হনময়
এমসহি। সুেুভামব হচিা-হবমবচনা করমল যতামরাও এটা অস্বীকার
করমত পারমব না। হকন্তু যতামামদর ঈেবা-হবমদ্বে, যতামামদর দৃহষ্ট
আিন্ন ও অন্ধ কমরমি। তাই যতামরা অস্বীকার কমর বমসমিা এবং
হনমজমদর হিকাহরতার উপর অটল রময়মিা।
আর নবীগমর্র মাধ্যমম আগত আল্লাহর রহমত যজারজবরদহি
কমর মানুমের ঘামড় চাহপময় যদওয়ার হজহনস নয়- েতক্ষর্ পেবি
তারা হনমজরা যসইহদমক আগ্রহী না হয়।
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এ কথা বমল নূহ ‘আলাইহহস সালাম এই ইহিত করমলন যে,
ঈমামনর অমূলয যদৌলত, ো আহম হনময় এমসহি, আমার েহদ
সাধ্য থাকমতা, তমব যতামামদর অস্বীকৃহত ও প্রতযাখ্যান সমেও
যতামামদর তা হদময়ই হদতাম। হকন্তু এহট আল্লাহর হচরিন হবধ্ামনর
পহরপন্থী। এই মূলযবান সম্পদ যজার কমর কামরা মাথায় তুমল
যদওয়া োয় না।
এর দ্বারা প্রমার্ হমি, যজারজবরদহি কমর কাউমক মুসলমান
বানামনা যকান নবীর েুমগই তবধ্ ও অনুমমাহদত হিল না।
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওম আমরা আপহত্ত তুলল,
ى
َ َو َما ن ََراكَ اتَّ َب َع َك اِ َّّل الَّ ِذ ْی َن ُه ْم ا َ َرا ِذلُ َنا بَا ِد
ِ ْ الرا
َّ ى
অথবঃ আমামদর মমধ্য োরা ইতর ও স্থূল বুহদ্ধসম্পন্ন, তারা িাড়া
কাউমক যতা আপনার আনুগতয করমত যদহখ্ না। ( সূরা হুদ,
আয়াত: ২৭)
অথবাৎ তামদর বক্তবয হমি, আমরা যদখ্হি, আপনার প্রহত
ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার অনুসরর্কারী সবাই আমামদর
সমামজর সবমচময় হননমামনর ও হনমববাধ্ যলাক। তামদর মমধ্য
যকান সম্ভ্রাি, মেবাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও হবহশষ্ট বযহক্ত যদহখ্ না।
এই উহক্তর মমধ্য দুহট হদক রময়মি। একহট হমলা আপনার দাহব
েহদ সতয ও সহিক হমতা, তা হমল কওমমর হবহশষ্ট বযহক্তবগবই
সবার আমগ তা গ্রহর্ করমতা। অথচ তারা তা প্রতযাখ্যান করমি।
আর স্থূলবুহদ্ধ ও স্বল্পবুহদ্ধসম্পন্ন বযহক্তরা তা যমমন হনমি।
এমতাবস্থায় আপনার প্রহত ঈমান আনমল আমরাও আহাম্মকরূমপ
পহরহচত হমবা।
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হদ্বতীয় হদক হমলা, সমামজর হনকৃষ্ট, ইতর ও যিাটমলাকগুমলা
আপনার আনুগতয স্বীকার কমর হনময়মি। এখ্ন আমরাও েহদ
আপনার আনুগতয স্বীকার কহর, তমব আমরাও মুসলমান হহসামব
তামদর সমকক্ষ পহরগহর্ত হব। নামামের কাতামর ও অন্যান্য
মজহলমস তামদর সামথ বরাবরভামব ওিা-বসা করমত হমব। ফমল
আমামদর আহভজাতয ও কুহলনতার হাহন হমব।
অতএব, এ কাজ আমামদর পমক্ষ সম্ভব নয়। এমক্ষমত্র তামদর
ঈমান কবুল করাটা আমামদর ঈমামনর পমথ প্রহতবন্ধক।
এমতাবস্থায় আপহন েহদ ওই সকল গরীব-হমসকীনমক আপনার
কাি যথমক দূমর সহরময় হদমত পামরন, তা হমল আমরা আপনার
প্রহত ঈমান আনার কথা হবমবচনা করমত পাহর।
হক অথবসম্পমদর সামথ সম্পৃক্ত নয়
বািবজ্ঞান হববহজবত কওমমর জামহল যলামকরা সামাহজক দহরদ্র ও
দুববল যশ্রর্ীমক ইতর ও যিাটমলাক সাবযি কমরহিল, োমদর কামি
পাহথবব ধ্নসম্পদ ও হবত্ত-ববভব হিল না। মূলত এটা জামহলী
হচিাধ্ারার ফল। বস্তুতপমক্ষ ইজ্জত ও হজল্লতী ধ্নমদৌলত ও
হবদযা-বুহদ্ধর অধ্ীন নয়। ইহতহাস ও অহভজ্ঞতা সাক্ষয যদয়,
সম্পদ ও সম্মামনর যমাহ একহট যনশার মমতা, ো অমনক সময়
সতয ও ন্যায়মক গ্রহর্ করার যক্ষমত্র প্রহতবন্ধকতার সৃহষ্ট কমর সতয
ও ন্যায় যথমক পথচুযত কমর যদয়। দহরদ্র ও দুববলমদর সামমন
যেমহতু এরূপ যকান অিরায় থামক না, তাই তারাই সবার আমগ
সতয ও ন্যায়মক বরর্ করমত এহগময় আমস।
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যসই জন্যই প্রাচীনকাল যথমক দহরদ্র-দুববলরাই সমসামহয়ক
নবীগমর্র উপর সববপ্রথম ঈমান এমনহিল। পূবব
ব তবী আসমানী
হকতাবসমূমহ তা স্পষ্ট উমল্লখ্ করা হময়মি।
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম কওমমর যলাকমদর উক্ত
মূখ্বতাপ্রসূত ধ্যান-ধ্ারর্া খ্ণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলমলন,
কামরা ধ্নসম্পমদর প্রহত নবী-রাসূলগর্ দৃহষ্টপাত কমরন না। তারা
হনমজমদর যখ্দমত ও তালীম-তাবলীমগর হবহনমময় কামরা যথমক
যকান পাহরশ্রহমকও গ্রহর্ কমরন না। তামদর প্রহতদান একমাত্র
আল্লাহ তা‘আলারই দাহয়মত্ব। কামজই তামদর দৃহষ্টমত ধ্নী-দহরদ্র
এক সমান। তাই আপনারা এমন অমহতুক আশঙ্কা যপাের্ করমবন
না যে, আমরা ধ্নসম্পদশালীরা েহদ ঈমান আহন, তমব হয়মতা
আমামদর হবত্ত-সম্পমদ ভাগ বসামনা হমব।
হদ্বতীয়তঃ তামদর জাহনময় যদওয়া হয়, আপনারা ঈমান আনার
পূববশতব হহসামব চাপ সৃহষ্ট করমিন, যেন আহম দীন-দহরদ্র
মুহমনমদর তাহড়ময় হদই। হকন্তু আমার হদময় তা কখ্মনাই সম্ভব
না। কারর্, আহথবক হদক হদময় তারা দহরদ্র হমলও আল্লাহর হনকট
তামদর উচ্চমেবাদা রময়মি। এমন যলাকমদর তাহড়ময় যদওয়া
অন্যায় ও অসংগত।
হতহন বমলন, যতামরা যতামামদর দৃহষ্টমত দহরদ্র মুহমনমদর যেরূপ
লাহঞ্ছত, ক্ষুদ্রাহতক্ষুদ্র যদখ্মিা, আহম হকন্তু যতামামদর মমতা
একথা বলমত পাহর না যে, আল্লাহ তামদর যকান কলযার্ ও
কাহময়াবী দান করমবন না। কারর্, প্রকৃত কলযার্ ও কাহময়াবী
ধ্নসম্পদ ও ক্ষমতার যজামর হাহসল করা োয় না। বরং মানুমের
অিমরর অবস্থা ও যোগযতার হভহত্তমত তা দান করা হয়। আর এ
বযাপামর একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অবহহত আমিন যে, কলযার্
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ও কাহময়াবী হাহসল করার জন্য কার অির যোগয আর কার অির
অমোগয। অতএব হতহনই তার ফায়সালা করমবন।
পহরমশমে হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বলমলন, যতামামদর
মমতা আহমও েহদ দহরদ্র মুহমনমদর লাহঞ্ছত-অবাহঞ্ছত মমন কহর,
তা হমল আহমও জাহলমরূমপ পহরগহর্ত হমবা।
অবাধ্য জাহত এমতাসব নসীহমতর পমরও দাওয়াত কবুল করার
পহরবমতব উমটা নূহ ‘আলাইহহস সালামমর উপর নানাহবধ্ হনেবাতন
চালামত লাগল। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক দীন প্রচার
করমত হগময় কওমমর যলাকমদর কামি যে জুলুম-অতযাচার সহ্য
করমত হময়মি, তার যকান তুলনা যনই। হকন্তু হতহন তা নীরমবই
সময় যগমিন।
আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক প্রায় এক
হাজার বিমরর লম্বা জীবন দান করার সামথ সামথ তাওহীমদর
হদমক দাওয়াত যদওয়া ও যদশবাসীমক সুপমথ পহরচাহলত করার
হচিাভাবনা এবং নবীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান
কমরহিমলন যে, সারা জীবন হতহন অক্লািভামব হনজ জাহতমক
তাওহীদ ও সতযধ্মমবর প্রহত আহ্বান জাহনময়হিমলন। হকন্তু কওমমর
পক্ষ যথমক হতহন কহিন হনেবাতন-হনপীড়মনর সম্মুখ্ীন হন। তার
উপর প্রির বেবর্ করা হয়। এমনহক হতহন অমনক সময় যবদীনমদর
হনেবাতমনর ফমল রক্তাক্ত হময় যবহুেঁশ হময় পড়মতন। অতঃপর হুেঁশ
হফমর এমল দু‘আ করমতন, আয় আল্লাহ, আমার জাহতমক ক্ষমা
করুন। তামদর হহদায়াত দান করুন। তারা অজ্ঞ, মূখ্ব। তারা
জামন না, যবামে না।
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এবযাপামর আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক বহর্বত আমি, নূহ
‘আলাইহহস সালাম যবদীন সম্প্রদাময়র প্রহামরর যচামট অমচতন
হময় মাহটমত লুহটময় পড়মতন। এরপর তারা তামক একহট কম্বমল
জহড়ময় ঘমর যরমখ্ যেত। তারা মমন করমতা, হতহন মমর যগমিন।
হকন্তু পমরর হদন েখ্ন যচতনা হফমর আসত, তখ্ন সম্প্রদায়মক
আবার আল্লাহ তা‘আলার হদমক দাওয়াত হদমতন এবং দীমনর
প্রচারকামেব আত্মহনময়াগ করমতন।
মুহাম্মদ ইবমন ইসহাক রহ. উবাময়দ ইবমন আমর লাইসী রহ.
যথমক বর্বনা কমরন, হতহন এই সংবাদ যপময়মিন যে, হেরত
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় তার গলা হটমপ ধ্রমতা। ফমল
হতহন জ্ঞান হাহরময় যফলমতন। আবার জ্ঞান হফমর এমল, হতহন
এই দু‘আ করমতন,
.َر ِّب ا ْغ ِف ْر لِق َْو ِِمْ َفاِنَّ ُه ْم َّل َی ْعل َُم ْو َن

অথবঃ যহ আমার পালনকতবা,
কারর্, ওরা অবুে।

আমার সম্প্রদায়মক ক্ষমা করুন।

এই কামফররা হনমজরা যতা উৎপীড়ন করমতাই, উপরন্তু
জনপমদর বদমাইশ ও দুষ্টমলাকমদরও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
হপিমন যলহলময় হদমতা।
পহরমশমে আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক
সািনা হদময় ওহী নাহেল করমলন, আপনার সম্প্রদাময়র মমধ্য
োরা ঈমান এমনমি, তামদর িাড়া নতুন কমর যকউ ঈমান আনমব
না। কুরআন মজীমদর হনমনাক্ত আয়ামত যস কথাই বর্বনা করা
হময়মি,
○ح اِ یىل ن ُْو ٍح اَنَّه لَ ْن ُیّ ْؤ ِم َن ِم ْن ق َْو ِم َك اِ َّّل َم ْن ق َْد یا َم َن فَ ََل تَ ْب َت ِئ ْس بِ َما كَان ُْوا یَف َْعل ُْو َن
َ ِ َوا ُ ْو
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অথবঃ নুমহর প্রহত ওহী অবতীর্ব হমলা, োরা ইহতমমধ্যই ঈমান
এমনমি, তামদর িাড়া আপনার জাহতর অন্য যকউ ঈমান আনমব
না। অতএব, তামদর কােবকলামপ হবমেব হমবন না। ( সূরা হুদ,
আয়াত: ৩৬)
আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহহস সালামমক সািনা হদমলন,
ধ্ৃষ্টতা ও হিকাহরতার কারমর্ তামদর অির যমাহরাহঙ্কত হময়
যগমি। তাই আপহন তামদর জন্য অনুমশাচনা করমবন না। তারা
আপনার সামথ যেসব দুববযবহার কমরমি, আপহন তামত দুহশ্চিায়
ভুগমবন না। কারর্, েতক্ষর্ পেবি কামরা সংমশাধ্মনর আশা
থামক, ততক্ষর্ পেবি হচিা-অহস্থরতা থামক। অপরহদমক হনরাশ
হওয়ার মমধ্যও একপ্রকার শাহি রময়মি। অতএব, আপহন
তামদর সংমশাধ্মনর আশা যিমড় হদন।
তখ্ন তনরামশ্যর পেবাময় যপৌেঁমি হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
মুমখ্ তার কওম সম্পমকব এ কথা উচ্চাহরত হময়হিল,
ک اِ ْن ت ََذ ْر ُه ْم یُ ِضل ُّ ْوا
َ َو ق
َ ََّال نُوحٌ َّر ِّب َّل ت ََذ ْر ع َََل ْاّل َْر ِض ِم َن الْ یک ِف ِری َْن َدیَّ ًارا ○ اِن
○ک َو َّل َیلِ ُد ْوْۤا اِ َّّل فَا ِج ًرا َک َّف ًارا
َ ِع َبا َد

অথবঃ যহ আমার প্রহতপালক, এখ্ন এই কামফরমদর মমধ্য
পৃহথবীর বুমক বসবাসকারী কাউমক রাখ্মবন না। েহদ তামদর
রামখ্ন, তমব তারা আপনার বান্দামদর পথভ্রষ্ট কমর হদমব এবং
তামদর ভহবষ্যত বংশধ্ররাও অবাধ্য ও কামফর হমব। ( সূরা নূহ,
আয়াত: ২৬-২৭)
কওমমর নুমহর প্রহত আল্লাহর আোব
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হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর এই দু‘আ কবুল হমলা। ফমল
আল্লাহ তা‘আলা তার প্রহত ওহী পািামলন, অহচমরই আহম এ
জাহতর উপমর মহাপ্লাবন আকামর আোব অবতীর্ব করমবা।
কামজই আপহন একহট যনৌকা ততহর করুন, োর মমধ্য আপনার
পহরবার, অনুসারীবৃন্দ ও প্রময়াজনীয় রসদপত্র ও উপকরর্সহ
স্থানসংকুলান হয়। োমত তামত আমরাহর্ কমর প্লাবমনর হদনগুমলা
হনরাপমদ অহতবাহহত করমত পামরন। পহবত্র কুরআমনর হনমনাক্ত
আয়ামত এ কথাই বযক্ত করা হময়মি,
○ّن ِِف ْالَّ ِذ ْی َن َظل َُم ْوا اِنَّ ُهم ُّمغ َْرق ُْو َن
ْ ِ َوا ْص َن ِع الْ ُفل َْك بِاَ ْع ُی ِن َنا َو َو ْح ِی َنا َوّل َتُ َخا ِط ْب
অথবঃ আপহন আমার দৃশ্যপমট এবং আমারই হনমদবশ যমাতামবক
একহট যনৌকা ততহর করুন। আর পাহপেমদর বযাপামর আমামক
যকান কথা বলমবন না। অবশ্যই তারা ডুমব োমব। ( সূরা হুদ,
আয়াত: ৩৭)
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক েখ্ন যনৌকা ততরীর হনমদবশ
যদওয়া হমলা, তখ্ন হতহন যনৌকাও হচনমতন না, বানামতও
জানমতন না। তাই উহল্লহখ্ত আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
কমরমিন,
َوا ْص َن ِع الْ ُفل َْك بِاَ ْع ُی ِن َنا َو َو ْح ِی َنا
অথবঃ আপহন যনৌকা ততহর করুন আমার তোবধ্ামন ও ওহী
অনুসামর।
হাদীস শরীমফ আমি, যনৌকা ততহর করার জন্য প্রময়াজনীয়
উপকরর্ ও হনমবার্-মকৌশল ওহীর মাধ্যমম হেরত হজবরাইল
‘আলাইহহস সালাম হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক হশক্ষা
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হদময়হিমলন। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম শাল কাি হদময় উক্ত
যনৌকা ততহর কমরহিমলন।
আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক যনৌকার
হনমবার্-পদ্ধহত ও কলা-মকৌশল হশক্ষাদামনর সামথ সামথ জাহনময়
যদন, আপনার কওমমর উপর আমার আোব এক মহাপ্লাবন
আকামর আসমব। তারা সবাই তামত ডুমব মরমব। তখ্ন আপহন
যেহপরবশ হময় তামদর জন্য যকান দু‘আ বা সুপাহরশ যেন না
কমরন।
যকান যকান ঐহতহাহসক-সূমত্র বহর্বত হময়মি, যনৌকাহট হতনশ গজ
লম্বা, পঞ্চাশ গজ প্রস্থ, হত্রশ গজ উচ্চ ও হতনতলাহবহশষ্ট হিল।
তার দুই পামশ অমনকগুমলা জানালা হিল। এভামব ওহীর মাধ্যমম
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর হামত যনৌকা ও জাহাজ-হনমবার্
হশমল্পর যগাড়াপত্তন হময়হিল। অতঃপর েুমগ েুমগ তার উন্নহত
সাহধ্ত হময় চমলমি।
আল্লাহর আমদশক্রমম হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম েখ্ন যনৌকা
হনমবার্কামজ বযি হিমলন,
তখ্ন তার পাশ হদময় পথ
অহতক্রমকামল কওমমর হবহশষ্ট বযহক্তরা তামক হজমজ্ঞস করমতা,
আপহন কী করমিন? হতহন উত্তর হদমতন, অনহতহবলমম্ব এক
মহাপ্লাবন হমব। তাই যনৌকা ততহর করহি। তখ্ন তারা বলত,
“এখ্ামন যতা পান করার মমতা পাহনও দুলবভ। তা হমল আপহন হক
ডািা হদময় যনৌকা চালাবার হফহকমর আমিন?” হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালাম বলমলন, “েহদও আজ যতামরা আমামদর
হনময় উপহাস করমিা, হকন্তু মমন রাখ্মব, যসহদন দূমর নয়,
যেহদন আমরাও যতামামদর হনময় উপহামসর প্রয়াস পামবা। অথবাৎ
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তখ্ন যতামরাই উপহামসর পাত্র হমব। পহবত্র কুরআমনর হনমনাক্ত
আয়ামত এ কথারই বর্বনা যদওয়া হময়মি,

َال اِ ْن ت َْس َخ ُر ْوا ِم َّنا َفاِنَّا
َ َو َی ْص َن ُع الْ ُفل َْك َوكُلَّ َما َم َّر َعل َْی ِه َم َل ٌ ِم ّْن ق َْو ِمه َسخ ُِر ْوا ِم ْن ُه ق
○ن َْس َخ ُر ِم ْنك ُْم ك ََما ت َْس َخ ُر ْو َن

অথবঃ হতহন যনৌকা ততহর করমত লাগমলন। তার কওমমর
যনতৃস্থানীয় বযহক্তরা েখ্ন পাশ হদময় যেত, তখ্ন তামক হবদ্রুপ
করমতা। উত্তমর হতহন বলমলন, যতামরা েহদ আমামদর হনময়
উপহাস কমরা, তমব মমন রাখ্মব, যতামরা যেমন উপহাস
করমিা, আমরাও অনুরূপ যতামামদর হনময় একহদন উপহাস
করমবা। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৩৮)
বস্তুত নবীগর্ কখ্নও িাট্টা-হবদ্রুপ কমরন না। কাউমক উপহাস
করা তামদর শান ও মেবাদার পহরপন্থী। বরং কাউমক হনময় হবদ্রুপ
করা ইসলামমর দৃহষ্টমত হারাম। এ সম্পমকব কুরআন মজীমদ
ইরশাদ হময়মি,
ْن
ٌ َّل َی ْس َخ ْر ق
ْ ُ ْ ْیا ِّم
ً ْ َوم ِم ّْن ق َْو ٍم َع یٰس ا َ ْن َّیك ُْون ُْوا َخ
অথবঃ এক সম্প্রদায় আমরক সম্প্রদায়মক উপহাস করমব না। হমত
পামর, উপহাসকারীমদর যচময় োমদর উপহাস করা হমি
(আল্লাহর কামি) তারাই যশ্রেতর। ( সূরা হুজরাত, আয়াত:
১১)
সুতরাং পূমববাক্ত আয়ামত উপহাস প্রসমি প্রশ্ন উত্থাহপত হমত
পামর। এখ্ামন এর অথব হমলা কামজর মাধ্যমম জবাব যদওয়া।
যসমমত “আমরা যতামামদর হনময় উপহাস করমবা” বামকযর অথব
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হমলা “যতামরা েখ্ন আোমব পহতত হমব তখ্ন আমরা যতামামদর
বলমবা, এটা যতামামদর উপহামসর মমবাহিক পহরর্হত।”
যেভামব আোব এমলা
পহরমশমে েখ্ন আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা কােবকর করার সময়
হমলা, তখ্ন প্লাবমনর প্রথম আলামত হহসামব উনুন বা তন্দুর
যথমক পাহন উথমল উিমত লাগল। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
কমরন,
َح ی ّت اِ َذا َجٓا َء ا َ ْم ُرنَا َو َف َار ال َّت ُّن ْو ُر
অথবঃ এমনহক েখ্ন আমার হুকুম এমস যপৌেঁিুমলা এবং ভূপৃে বা
তন্দুর উচ্ছ্বাহসত হময় উিমলা।
 اَل َّت ُّن ْو َرশমব্দর একাহধ্ক অথব রময়মি। ভূপৃেমকও  تَ ُّن ْورবলা হয়,
রুহট পাকামনার তন্দুরমকও এবং েহমমনর উেঁচু অংশমকও تَ ُّن ْور

বমল। তাই তাফসীরকার ইমামগমর্র কামরা কামরা মমত,
উহল্লহখ্ত আয়ামত  تَ ُّن ْورঅথব ভূপৃে। যকউ যকউ বমলন,  تَ ُّن ْورবমল
হেরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর রুহট পাকামনার তন্দুরমক
বুোমনা হময়মি,

ো হসহরয়ার “আইমন অরদাহ” ()عْی ورده

নামক স্থামন অবহস্থত রময়মি। উক্ত তন্দুমরর হভতর যথমকই
সববপ্রথম পাহন উিমত শুরু কমরহিল। যকউ যকউ বমলন, এখ্ামন
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর তন্দুরমক বুোমনা হময়মি, ো
কুফা শহমরর এক প্রামি অবহস্থত হিল।
আল্লামা কুরতুবী রহ. বমলন,

 تَ ُّن ْورশমব্দর বযাখ্যায় হবহভন্নতা

পহরলহক্ষত হমলও আসমল যকান দ্বি যনই। যকননা, প্লাবন েখ্ন
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শুরু হময়হিল, তখ্ন রুহট পাকামনার তন্দুর যথমকও পাহন
উমিমি, সমতল ভূহম যথমকও উমিমি, আর উেঁচু েহমন যথমকও
পাহন উমিমি। যতমহনভামব হসহরয়ায় আইমন অরদার তন্দুর
যথমকও পাহন উমিমি এবং কুফার তন্দুর যথমকও উমিমি। এভামব
অল্প সমময়ই সব একাকার হময় হগময়মি।
তুফান শুরু হওয়ামাত্র হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক হুকুম
যদওয়া হমলা মুহমন পহরবার ও পৃহথবীর সকল হকিু যজাড়া যজাড়া
কমর যনৌকায় তুমল হনমত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,
ْی َوا َ ْهل ََك اِ َّّل َم ْن َس َب َق َعل َْی ِه الْق َْو ُل َو َم ْن یا َم َن َو َما
ِ ْ ْی اثْ َن
ِ ْ ُقلْ َنا ا ْح ِم ْل ِف ْی َها ِم ْن ك ُ ٍ ّل َز ْو َج
یا َم َن َم َعه اِ َّّل َقلِ ْی ٌل

অথবঃ আহম নূহ ‘আলাইহহস সালামমক বললাম, সববপ্রকার
যজাড়ার দুহট কমর এবং োমদর উপমর আমগই হুকুম হময়
হগময়মি, তামদর বাদ হদময় আপনার পহরবার-পহরজন ও সকল
ঈমানদারমক যনৌকায় তুমল হনন। বস্তুত অহত অল্প সংখ্যক যলাকই
তার সামথ ঈমান এমনহিল। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৪০)
আল্লাহ তা‘আলার হুকুম যমাতামবক হেরত নূহ ‘আলাইহহস
সালাম সকল মুহমনমদর যনৌকায় আমরাহর্ করামলন। আর
প্রময়াজনীয় যঘাড়া, গাধ্া, গরু, িাগল, কুকুর, হবড়াল
ইতযাহদ সববপ্রকার প্রার্ীর এক এক যজাড়া যনৌকায় তুমল হনমলন।
এর পমরই তার কামফর কওমমর উপর মহাপ্লাবমনর শাহি শুরু
হময় যগল। যসহদনহট হিল রজব মামসর দুই তাহরখ্। যসসময়
আকাশ যথমক মুেলধ্ারায় গরম বৃহষ্ট বেবর্ হমত লাগমলা এবং হনচ
যথমক িাণ্ডা পাহনর যরাত অহবরলধ্ারায় উৎসাহরত হমত লাগমলা।
এসম্পমকব পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,
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ض ُع ُی ْونًا
َ الس َمٓا ِء بِ َما ٍء ُّم ْن َه ِم ٍر ○ َوف ََّج ْرنَا ْاّل َْر
َ َف َف َت ْح َنا اَبْ َو
َّ اب
অথবঃ আহম মুেলধ্ারায় বেবমর্র সামথ সামথ আসমামনর দরজা
খ্ুমল হদলাম এবং েহমনমক েরর্ার মমতা প্রবহমান করলাম।
( সূরা কামার, আয়াত: ১১)
যকান যকান বর্বনা মমত, এমতাবস্থায় একাধ্ামর চহল্লশ হদন পেবি
তুফান চলমত থামক। তখ্ন পাহনমত সমি জগত তথ তথ করমত
লাগল। সবহকিু পাহনর হনমচ তহলময় যগল। এভামবই আল্লাহ
তা‘আলা নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায়মক েহমন যথমক
ধ্বংস ও হনহশ্চহ্ন কমর হদমলন। আর হেরত নূহ ‘আলাইহহস
সালামসহ হকশতীমত অথবাৎ যনৌকামত আমরাহর্কারী মুহমনমদর
আল্লাহ তা‘আলা হনজ কুদরমত যহফাজত করমলন।
জাহামজ আমরাহর্কারীমদর সহিক সংখ্যা পহবত্র কুরআন ও
হাদীমস হনহদবষ্ট কমর যকাথাও উমল্লখ্ করা হয়হন। তমব হেরত
আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক বহর্বত আমি, তামদর যমাট
সংখ্যা হিল আহশজন, োমদর মমধ্য হেরত নূহ ‘আলাইহহস
সালামমর হতন পুত্র হাম, সাম, ইয়ামফস এবং তামদর হতনজন
স্ত্রীও হিল।
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর চতুথব পুত্র হকনআন কামফরমদর সামথ
থাকায় যস ডুমব মমরহিল। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর
পহরজনবগব েখ্ন হকশতীমত আমরাহর্ করমলা, হকন্তু হকনআন
বাইমর রময় যগল, তখ্ন হপতৃসুলভ যেহবশতঃ হেরত নূহ
‘আলাইহহস সালাম তামক ডাক হদমলন। এই প্রসমি আল্লাহ
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,
ن
○ّن ْارك َْب َّم َع َنا َو َّل تَ ُك ْن َّم َع الْك َافِ ِریْ َن
َ َونَا یدى ن ُْوحٌ ِ ابْ َنه َوك
َّ َ َُان ِِف ْ َم ْع َِ ٍل َیّا ب
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অথবঃ নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার পুত্রমক ডাক হদমলন। যস সমর
হিল। (হতহন বলমলন, ) হপ্রয় বৎস, আমামদর সামথ আমরাহর্
কমরা এবং কামফরমদর সামথ যথমকা না। ( সূরা হুদ, আয়াত:
৪২)
কামফর ও দুশমনমদর সামথ উক্ত যিমলর যোগসাজস হিল এবং
যস হনমজও কামফর হিল। হকন্তু হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার
কামফর হওয়া সম্পমকব হনহশ্চতভামব অবহহত হিমলন না। তাই
তামক হকশতীমত চড়ার আহ্বান জাহনময়হিমলন।
অবশ্য েহদ হতহন তার কুফরী সম্পমকব অবহহত হিমলন বমল সাবযি
হয় তা হমল তার আহ্বামনর মমব হমব, হতহন তামক যনৌকায়
আমরাহমর্র পূববশতব হহসামব কুফরী যথমক তাওবা কমর ঈমান
আনার দাওয়াত হদময়হিমলন এবং কামফরমদর সি তযাগ করার
উপমদশ হদময়হিমলন।
হকন্তু হতভাগা হকনআন তখ্নও প্লাবনমক অগ্রাহ্য কমর ো বমলহিল
এবং নূহ ‘আলাইহহস সালাম যে জবাব হদময়হিমলন এবং পহরর্াম
কী হময়হিল, যস সম্পমকব হনমনাক্ত আয়ামত এভামব বযক্ত করা
হময়মি,
اّل اِ َّّل َم ْن َّر ِح َم
ِ ّ اص َم ال َْی ْو َم ِم ْن ا َ ْم ِر ی
َ ّن ِم َن ال َْمٓا ِء ق
َ ق
ِ ََال َّل ع
ْ َال َسای ِو
ْ ِ ى اِ یىل َج َب ٍل َی ْع ِص ُم
○ْی
َ َو َح
َ ال بَ ْی َن ُه َما ال َْم ْوجُ َفك
َ ْ َِان ِم َن ال ُْمغ َْرق
অথবঃ যস (হকনআন) বলমলা, আহম অহচমরই যকান পাহামড় আশ্রয়
হনমবা, ো আমামক পাহন যথমক রক্ষা করমব। নূহ ‘ আলাইহহস
সালাম বলমলন, আজমকর হদমন আল্লাহর হুকুম যথমক যকান
রক্ষাকারী যনই, একমাত্র হতহন (আল্লাহ) োমক রক্ষা করমবন,

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

30

শুধ্ু যস রক্ষা পামব। এমন সময় উভময়র মামে তরি আেঁড়াল
হময় দােঁড়াল। ফমল যস ডুমব যগল। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৪৩)
বলাবাহুলয, দূর যথমক হপতা-পুমত্রর কমথাপকথন চলহিল। এমন
সময় সহসা এক উত্তাল তরি উভময়র মামে অিরামলর সৃহষ্ট
করমলা এবং হকনআনমক হচরতমর হনমহজ্জত করমলা।
ঐহতহাহসক-সূমত্র জানা োয়, হেরত নূহ ‘ আলাইহহস সালামমর
সময় যে তুফান হময়হিল ঐ তুফামনর এক একহট যেউ বড় বড়
পাহামড়র চূড়া যথমক ১৫ গজ এবং যকান যকান বর্বনামমত চহল্লশ
গজ উচ্চতাহবহশষ্ট হিল।
লম্বাসময় পর আল্লাহর হুকুমম প্লাবন সমাপ্ত হমলা এবং জুদী
পাহামড় যনৌকা হভড়মলা। আর বমল যদওয়া হমলা, কামফররা
হচরকামলর জন্য আল্লাহর রহমত যথমক হবদূহরত হময়মি।
হেরত নূহ ‘ আলাইহহস সালামমর কওমমর ধ্বংমসর বযাপামর
কুরআন মজীমদ ইরশাদ হময়মি,
ِم ّمَا َخ ِط ْیئَاتِ ِه ْم اُغ ِْرق ُْوا َفاُ ْد ِخل ُْوا ن ًَارا
অথবঃ তারা তামদর গুনাহ (অথবাৎ কুফর ও হশরমকর কারমর্)
পাহনমত হনমহজ্জত হময়মি, অতঃপর আগুমন প্রহবষ্ট হময়মি।
( সূরা নূহ, আয়াত: ২৫)
পাহনমত ডুবা ও আগুমন প্রমবশ করা বাহ্যত পরস্পর-হবমরাধ্ী
আোব হমলও আল্লাহর কুদরমতর কামি এটা অবািব নয়।
বলাবাহুলয, এখ্ামন আগুন হদময় জাহান্নামমর আগুন যবাোমনা
হয়হন। যকননা, তামত যতা হকয়ামমতর হহসাব-হনকামশর পরই
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প্রমবশ করমব। বরং এটা হিল বরেখ্ী আগুন। কুরআমন কারীম
তামদর এই বরেখ্ী আগুমন প্রহবষ্ট হওয়ার খ্বর হদময়মি।
ঘটনা যথমক হশক্ষা
কুরআন মজীমদ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কাহহনী বর্বনা
কমর কময়কহট হবেয় বযক্ত করা হময়মি।
১. আমগর সকল পয়গামবমরর দাওয়াত ও হবশ্বামসর মূলনীহত
হিল এক ও অহভন্ন। তা হমলা আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীমদর
দাওয়াত।
২. আল্লাহ তা‘আলা তার পয়গামবরগমর্র সাহােয ও সমথবন
হকভামব চমৎকারভামব কমরন, তার দৃষ্টাি এখ্ামন রময়মি যে,
পাহামড়র সুউচ্চ চূড়া পেবি উেঁচু প্লাবমনর মমধ্যও তামদর হনরাপত্তার
যকান সমস্যা হয়হন।
৩. পয়গামবরগমর্র প্রহত হমথযা আমরাপ করা আল্লাহর আোব
যডমক আনারই নামাির। পূবববতবী উম্মতরা যেমন নবীমদর প্রহত
হমথযা আমরাপ করার কারমর্ আোমব যগ্রফতার হময়মি, পরবতবী
বা একামলও এরূপ করমল, যতমহনভামব আোব ও গজমব
হনপহতত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।
সুতরাং হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর দীনী দাওয়াতী
কমবতৎপরতা যথমক হশক্ষা হনময় আমামদর দীমনর দাওয়াত ও
যমহনমতর সামথ হনরলসভামব বযাপৃত হওয়া, যসই সামথ নূহ
‘আলাইহহস সালামমর কওমমর নাফরমানীর পহরর্াম যদমখ্ ভীত
হময় আল্লাহর ইবাদমতর হদমক ও দীমনর প্রহত এহগময় আসা এবং
আল্লাহ ও তােঁর রাসূমলর নাফরমানী যথমক দূমর থাকা কতববয।
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www.islamijindegi.com
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আল্লাহ আমামদর সকলমক কবুল কমরন। আমীন।
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