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সূচীপত্র
লূত ‘আলাইহিস সালামমর কওমমর প্রহত আল্লাির নাফরমানীর শাহি
কওমম লূমতর অবাধ্যতা
লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়াত প্রতযাখ্যান
যেভামব আোব এমলা
আোমবর ধ্রন
ঘটনা যেমক হশক্ষা
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باسمه تعاىل

লূত ‘আলাইহিস সালামমর কওমমর প্রহত
আল্লাির নাফরমানীর শাহি
আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ কমরন,
َال ل َُه ْم ا َ ُخ ْو ُه ْم ل ُْو ٌط ا َ ََل ت ََتق ُْو َن ○اِ ِّنْ لَك ُْم َر ُس ْو ٌل
َ ْی ○اِذْ ق
َ ْ ِک ََذبَ ْت ق َْو ُم ل ُْو ِطِۣ ال ُْم ْر َسل

ی اِ ََل ع یَٰل َر ِب
َ ْی ○فَاتَقُوا ا
ٌ ْ ا َ ِم
َ هلل َو ا َ ِط ْی ُع ْو ِن ○ َو َماۤ ا َ ْسـَلُك ُْم َعل َْی ِه ِم ْن ا َ ْج ۚ ٍر ا ِ ْن ا َ ْج ِر
○ْی
َ ْ الْ یعلَ ِم

অেথঃ কওমম লূত (িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদায়)
নবীমদর হমেযাবাদী বমল উহি কমরমে। েখ্ন তামদর ভাই িেরত
লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর বলমলন, যতামরা হক ভয় কমরা
না? আহম যতামামদর জন্য একজন হবশ্বি পয়গাম্বর। অতএব,
যতামরা আল্লািমক ভয় কমরা এবং আমার আনুগতয কমরা। আহম
এর জন্য যতামামদর কামে যকান হবহনময় চাই না, আমার
হবহনময় যতা হবশ্ব পালনকতথার কামে রময়মে। ( সূরা শুআরা,
আয়াত: ১৬০-১৬১)
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম হেমলন িেরত ইবরািীম
‘আলাইহিস সালামমর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাাঁর হপতার নাম হেল “িারান”।
বালযজীবমন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁর চাচা িেরত
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনকট লাহলতপাহলত িমত
োমকন এবং তাাঁর তত্ত্বাবধ্ামন হতহন বড় িন।
তাাঁমদর উভময়র মাতৃভূহম হেল পহিম ইরামক বসরার হনকটবতথী
প্রহসদ্ধ বামবল শিমর। যসখ্ামন তখ্ন মূহতথপূজার বযাপক প্রচলন
হেল। িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর বংশধ্রগণও
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মূহতথপজ
ূ ায় হলপ্ত হেল। যসই জাহতর যিদায়ামতর জন্য আল্লাি
তা‘আলা িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমক পয়গাম্বর কমর
পাঠান। হকন্তু সবাই তাাঁর হবরুদ্ধাচরণ কমর এবং বযাপারহট
নমরূমদর আগুন পেথন্ত গড়ায়। আর তাাঁর হপতা তাাঁমক ঘর যেমক
বহিষ্কার করার হুমহক যদন।
িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনজ পহরবামরর মমধ্য
তখ্ন শুধ্ু সিধ্হমথণী িেরত সারাি ও ভ্রাতুষ্পুত্র িেরত লূত
‘আলাইহিস সালাম মুসলমান হেমলন। আর এই দুজনই িমলন
হমল্লামত ইবরািীমমর সবথপ্রেম মুসলমান। হনমনাি আয়ামত
এহদমকই ইহিত করা িময়মে,

○َال اِ ِّن ْ ُم َها ِج ٌر ا ِ یىل َر ِ ّؕب ْ اِنَه ُه َو ال َْع ِزیْ ُز ال َْح ِک ْی ُم
َ َفای َم َن ل َۤه ل ُْو ٌ ۘط َوق

অেথঃ অতঃপর িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁর (িেরত
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর) প্রহত ঈমান আনমলন। িেরত
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম বলমলন, আহম আমার রমবর
উমেমে হিজরত করহে। হনিয় হতহন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।
( সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৬)
িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম সিধ্হমথণী িেরত সারাি ও
ভ্রাতুষ্পুত্র িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক সামে হনময় স্বমদশ
যেমড় হসহরয়ায় হিজরত কমরন। জর্থান নদীর তীমর যপ াঁোর পর
আল্লাি তা‘আলার হনমদথমশ িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম
হকনামন হগময় অবস্থান গ্রিণ কমরন। এই এলাকাহট বাইতুল
মুকাোমসর কাোকাহে অবহস্থত।
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক আল্লাি তা‘আলা নবুওয়যাত
প্রদান কমর জর্থান ও বাইতুল মুকাোমসর মধ্যবতথী সাদুম
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অঞ্চমলর অহধ্বাসীমদর পেপ্রদশথমনর জন্য যপ্ররণ কমরন। এই
এলাকায় সাদুম, আমুরা, উমা, সাবুহবম, বামল বা সুগার
নামক পাাঁচহট বড় বড় শির হেল। কুরআমন কারীমমর হবহভন্ন স্থামন
এগুমলার সমহিমক মু‘তাহফকাি ( ) ُم ْؤتَكَةও মু‘তাহফকাত () ُم ْؤتَفِكات
শমে বণথনা করা িময়মে। এসব শিমরর মমধ্য সাদুমমকই রাজধ্ানী
মমন করা িত। িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এখ্ামন অবস্থান
কমরন। এ এলাকার ভূহম হেল উবথর ও শস্য-োমল। এখ্ামন
সবথপ্রকার শস্য ও ফমলর প্রাচুেথ হেল। (আল-বািরুল মুিীত)
কওমম লূমতর অবাধ্যতা
কুরআমন কারীমম মানুমের সাধ্ারণ অভযাস বণথনা করমত হগময়
ইরশাদ িময়মে,
○ان ل ََی ْط یٰۤغ ○ا َ ْن َر یا ُه ا ْس َتغ یْن
َ ک ََّل ۤ اِ َن ْاَلِن َْس
অেথঃ বািহবকই মানুে সীমালঙ্ঘন কমর োমক। কারণ, যস
হনমজমক অমুখ্ামপক্ষী মমন কমর। ( সূরা ‘আলাক, আয়াত: ৬৭)
বলাবাহুলয মানুে েখ্ন যদমখ্, যস প্রাচুমেথর মমধ্য আমে এবং যস
কামরা মুখ্ামপক্ষী নয়, তখ্ন ঔদ্ধতয প্রদশথন, সীমালঙ্ঘন ও
অবাধ্যতা শুরু কমর। যতমহনভামব লূত ‘আলাইহিস সালামমর
কওমমর সামমনও আল্লাি তা‘আলা তার হনয়ামমতর দ্বার খ্ুমল
হদময়হেমলন। তারা তা যপময় মানুমের সাধ্ারণ অভযাস অনুোয়ী
ধ্ন ঐশ্বমেথর যনশায় মত্ত িময় হবলাস-বযসন, কাম-প্রবৃহত্ত ও
যলাভ-লালসার চক্র-জামল এমনভামব আবদ্ধ িময় পড়মলা,
লজ্জা-শরম ও ভামলা-মমের স্বভাবজাত পােথকযও তারা হবস্মৃত
িময় যগল। এমনহক তারা পৃহেবীর ইহতিামস সবথপ্রেম হবকৃত
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

7

ধ্রমনর, প্রকৃহতহবরুদ্ধ ও অতযন্ত কদেথ কুকমমথ হলপ্ত িমলা। তারা
বালকমদর সামে কুকমমথ হলপ্ত িমলা। এইজাতীয় পাপাচার িারাম
ও মিাপাপ যতা বমটই, অহধ্কন্তু তা সুস্থ স্বভামবর হবরুদ্ধ ও
হবকৃত রুহচর এমন জঘন্য কমথ যে, সাধ্ারণ জন্তু-জামনায়ারও
এর হনকটবতথী িয় না। তদুপহর তামদর মারাত্মক যবমলল্লাপনার
হবেয় হেল, তারা তামদর এই জঘন্য বদকারীমক যকান অপরাধ্ই
মমন করমতা না। বরং প্রকামে যগ রমবর সামে এই জঘন্য কামজ
হলপ্ত িত। এ োড়া তারা চুহর,
র্াকাহত,
রািাজাহন,
ওয়াদামখ্লাহফ ও হবশ্বাসঘাতকতার মমতা হবহভন্ন মারাত্মক
অপরামধ্ হলপ্ত হেল। এভামব তারা তৎকালীন েমানার সবমচময়
বদকামর পহরণত িময়হেল।
এই অবস্থায় আল্লাি তা‘আলা তামদর যিদায়ামতর জন্য িেরত
লূত ‘আলাইহিস সালামমক যপ্ররণ করমলন। হতহন তার
হরসালামতর কো যঘােণা কমর উি জাহতমক অন্যায়, পাপাচার
ও অশ্লীলতা পহরিার কমর ঈমান, তাওিীদ ও তাকওয়ার হদমক
হফমর আসার জন্য আহ্বান জানামলন। হতহন তামদর বলমলন,
“যতামরা অশ্লীলতা ও কদেথতা পহরিার কমর শারাফাত ও
পহবত্রতার হেমেগী ইখ্হতয়ার কমরা।”
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম উি কওমমর চহরত্রিীনতা,
যবিায়াপনা ও যবমলল্লাপনার হবরুমদ্ধ হতরস্কার কমর বলমলন,
ْی
َ ْ اَتَاْت ُْو َن الْفَا ِح َش َة َما َس َب َقك ُْم بِ َها ِم ْن ا َ َح ٍد ِم ْن ال َْعالَ ِم
অেথঃ যতামরা কী কমর এমন অশ্লীল কাজ কমরমো, ো যতামামদর
আমগ হবশ্ববাসীমদর মমধ্য যকউ কমরহন? ( সূরা আ‘রাফ, আয়াত:
৮০)
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উমল্লখ্য,

হেনা-বযহভচার প্রসমি কুরআন শরীমফ َان َفا ِح َشة
َ اِنَه ک

(হনিয় তা জঘন্য অশ্লীল কমথ) উমল্লখ্ করা িময়মে। যসখ্ামন
( َفا ِح َشةফাহিশাতান) শেহট আহলফ ও লাম বযহতমরমকই বযবিার

করা িময়মে। হকন্তু উপমরাি আয়ামত উি শেহট اَلْفَا ِح َش َة
(আলফাহিশাতা)-রূমপ আহলফ ও লামসি উমল্লখ্ করা িময়মে।
এই দুময়র মমধ্য পােথকয িমে, আহলফ ও লাম েুি করা িয়
এমক এজাতীয় সকল হকেুর আকর বমল বুঝামনার জন্য। সুতরাং
এর হদময় এহদমক ইহিত করা িময়মে যে, এই জঘন্য বালকমমেুন ও পুং মমেুন সমি অশ্লীলতার ধ্ারক এবং হেনার চাইমতও
জঘন্য অপরাধ্।
উহল্লহখ্ত আয়ামত এর পর বলা িময়মে, “এই হনলথজ্জ কাজ
যতামামদর আমগ পৃহেবীর বুমক যকউ কমরহন।” এ বযাপামর
িেরত আমর ইবমন হদনার রি. বমলন, “এই জাহতর আমগ
পৃহেবীমত কখ্মনাই এমন কুকমথ যদখ্া োয়হন।” ( তাফসীমর
মােিারী)
বস্তুত যসই সাদুমবাসীমদর তো উি সম্প্রদাময়র আমগ যকান
যঘারতর বদকার বযহির হচন্তাও এহদমক োয়হন। তাই উমাইয়া
খ্লীফা আবদুল মাহলক ইবমন মারওয়ান রি. বমলন, কুরআন
মাজীমদ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদাময়র ঘটনা
উমল্লখ্ করা না িমল, আহম কল্পনাও করমত পারতাম না, যকান
মানুে এরূপ জঘন্য কাজ করমত পামর।
উহল্লহখ্ত আয়ামত যসই সম্প্রদায়মক তামদর জঘন্য হনলথজ্জ কামজর
কারমণ দু’হদক হদময় হুাঁহশয়ার করা িময়মে।
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এক. বহু গুনাি মানুে পহরমবমশর প্রভামব অেবা পূবথবতথীমদর
যদখ্ামদহখ্ হলপ্ত িময় োয়। েহদও তা অপরামধ্র হদক হদময় যকান
অংমশ কম নয়, তমব এ ধ্রমনর অপরামধ্ হলপ্ত িওয়ার যক্ষমত্র
তামদর অজুিাত োমক। হকন্তু যে গুনাি আমগ যকউ কমরহন এবং
পৃহেবীমত োর অহিত্ব যনই, যসরূপ গুনাি হলপ্ত িওয়ার হপেমন
তামদর যকান অজুিাতই োমক না। তাই হনঃসমেমি তা অহত
মারাত্মক ভয়াবি অপরাধ্, ো অহধ্ক ও কহঠন শাহির যোগয।
দুই. যে বযহি যকান মে কাজ হকংবা কুপ্রোর উদ্ভাবন ঘটায়,
তার হনমজর কুকমমথর গুনাি ও শাহি যতা রময়মেই, যসই সামে
হকয়ামত পেথন্ত োরা যসই কাজ করমব, তামদর সকমলর
সমপহরমাণ গুনাি ও শাহিও তার ঘামড় চাহপময় যদওয়া িমব।
উি সম্প্রদাময়র হনলথজ্জ কুকমমথর হবেয়হট আমরা স্পি কমর হদময়
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর সতকথ কমর বমলন,
○ال َش ْه َوة ِم ْن ُد ْو ِن ال ِن َسا ِء بَ ْل اَنْ ُت ْم ق َْو ٌم ُم ْس ِر ُف ْو َن
َ الر َج
ِ اِنَك ُْم لَ َتاْت ُْو َن
অেথঃ যতামরা যতা যে নকমথ চহরতােথ করার জন্য পুরুেমদর কামে
গমন করমো নারীমদর যেমড়, যতামরা যতা সীমালংঘনকারী
সম্প্রদায়। ( সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮১)
উপমরাি আয়ামত ইহিত করা িময়মে, মানুমের স্বভাবজাত
কামনা-বাসনা চহরতােথ করার জন্য আল্লাি তা‘আলা একহট
িালাল ও জাময়ে পন্থা হনধ্থারণ কমরমেন। তা িমে, নারীমদর
হবময় করা। এই পন্থা যেমড় সমকাহমতা বা পুং মমেুমনর মমতা
হবমবকবহজথত ও হবকৃত পন্থা অবলম্বন করা অতীব ঘৃণয কুকমথ ও
মনুষ্যমত্বর মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। এমনহক তা হেনা-বযহভচামরর
যচময়ও ভয়াবি অপরাধ্।
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এই কারমণই সািাবা, তামবঈ ও মুজতাহিদগণ পুং-মমেুনমক
হেনা-বযহভচামরর যচময়ও অহধ্ক গুরুতর অপরাধ্ বমল সাবযি
কমরমেন। যসজন্য ইমাম আেম আবু িাহনফা রি. বমলন, োরা
এ কাজ করমব, তামদর ঐ রকম শাহিই হদমত িমব, ো িেরত
লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদায়মক আল্লাির পক্ষ যেমক
যদওয়া িময়মে। যেমন তামদর উপর আকাশ যেমক প্রির বহেথত
িময়মে এবং মাহট উহিময় যদওয়া িময়মে যসরূপভামবই এমন
বযহিমক যকান উাঁচু পািাড় যেমক হনমচ যফমল হদময় উপর যেমক
তার উপর প্রির বেথণ করার মাধ্যমম তামক চরম পেথাময়র মৃতুযদণ্ড
হদমত িমব।
মুসনামদ আিমাদ, আবু দাউদ, হতরহমেী ও ইবমন মাজাি
শরীমফ িেরত আবদুল্লাি ইবমন আব্বাস রা. যেমক বহণথত আমে,
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুং-মমেুনকারী
সম্পমকথ বমলমেন, “এই কামজ জহড়ত উভয়মক িতযা কমরা।”
(তাফসীমর ইবমন কাসীর)
লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়াত প্রতযাখ্যান
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম যসই সম্প্রদায়মক সাবলীল ভাোয়
হবনয় ও নম্রতার সামে বুঝামনার েত পদ্ধহত িমত পামর, তার
সবটাই প্রময়াগ কমর বুহঝময়মেন এবং উপমদশ ও নসীিত
কমরমেন। আর পূবথবতথী নাফরমান সম্প্রদাময়র ধ্বংসাত্মক
পহরণহত বণথনা কমর তা যেমক তামদর হশক্ষা গ্রিণ করমত
বমলমেন।
হকন্তু এই বদকারমদর উপর যসই নসীিমতর যকান প্রহতহক্রয়াই
পড়মলা না। বরং এমত তারা উমিা যক্ষমপ যগল এবং িেরত লূত
‘আলাইহিস সালামমর হবরুদ্ধাচরমণ হলপ্ত িমলা। তারা িেরত লূত
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‘আলাইহিস সালামমর নসীিমতর হবরুমদ্ধ বযি-হবদ্রুপ করমত
লাগমলা এবং কীভামব তামক জে কমর পািা জবাব যদওয়া োয়,
তার দুরহভসহি আাঁটমত লাগমলা।
হকন্তু যকান প্রকামরই েখ্ন তারা িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক
পরাি করমত পারল না, তখ্ন তারা িেরত লূত ‘আলাইহিস
সালামমক যসই এলাকা যেমক যবর কমর যদওয়ার চক্রান্ত করমলা।
এ সম্পমকথ পহবত্র কুরআমন ইরশাদ িময়মে,
○ َاس یَ َت َطه َُر ْو َن
ٌ اب ق َْو ِم ۤه اِ ََل ۤ ا َ ْن قَال ُْۤوا ا َ ْخ ِر ُج ْو ُه ْم ِم ْن َق ْر َی ِتك ُْۚم اِنَ ُه ْم اُن
َ َو َما ک
َ َان َج َو
অেথঃ তাাঁর (িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর) সম্প্রদাময়র এ
োড়া যকান জবাব িমলা না। তারা বলল, যবর কমর দাও এমদর,
যতামামদর এলাকা যেমক। এরা খ্ুব পহবত্রতা অবলম্বী মানুে।
( সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮২)
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় এক মজহলমস তামদর
উপমদশ হদমত হগময় বলমলন,
َ ال َو تَق َْط ُع ْو َن ا
ل َو تَاْت ُْو َن ِِف ْ نَا ِدیْك ُُم ال ُْم ْن َک ؕ َر
ۙ َ ۬ لس ِب ْی
َ الر َج
ِ اَئِ َنك ُْم لَ َتاْت ُْو َن
অেথঃ যতামরা হক কমর পুরুেমদর সামে অশ্লীল কাজ করমো এবং
রািাজাহন করমো? আর যতামরা যতামামদর ভরা মজহলমস
হনহদ্বথধ্ায় কুকমমথ হলপ্ত িমো?
( সূরা আনকাবূত, আয়াত:
২৯)
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এসব কুকমমথর পহরণহত এবং
দুহনয়া ও আহখ্রামতর শাহি সম্পমকথ তামদর হুাঁহশয়ার কমর অমনক
বুঝামলন। হকন্তু তাাঁর সম্প্রদাময়র যলামকরা তাাঁর এই নসীিত শুমন
সংমশাধ্ন িওয়া এবং আল্লাির আোব ও গজমব ভীত িময়
পাপাচার পহরতযাগ করার পহরবমতথ উমিা উমত্তহজত িময় উঠমলা
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এবং ঔদ্ধতয যদহখ্ময় বলমত লাগমলা, “যি লূত, আপহন
আপনার উপমদশ ও সতকথবাণী রাখ্ুন। েহদ আমামদর এই সমি
কােথকলামপর কারমণ আপনার প্রহতপালক নারাজই িময় োমক,
তা িমল আপহন আমামদর যেই শাহির কো বমল বারবার ভয়
যদখ্ামেন, যসই শাহির আগমন ঘটান। বািহবকই েহদ আপহন
আপনার কোয় সতযবাদী িময় োমকন তা িমল তা প্রমাণ করুন।
আপনার অেো নসীিত আর শুনমত চাই না। বরং এখ্ন আপনার
ও আমামদর মামঝ একটা বুঝা-পড়া িময় োওয়া দরকার।” আল্লাি
তা‘আলা এই আয়ামত এ কোই বলা ইরশাদ কমরমেন,
○ْی
ِ اب ا
ت ِم َن ی
َ هلل اِ ْن ُك ْن
َ َف َما ک
ِ اب ق َْو ِم ۤه اِ ََل ۤ ا َ ْن قَالُوا ائْ ِت َنا بِ َع َذ
َ ْ الص ِد ِق
َ َان َج َو
অেথঃ ( িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়ামতর) জবামব
তার সম্প্রদাময়র যকবল একোই বলমলা, আমামদর উপর
আল্লাির আোব আনুন, েহদ আপহন সতযবাদী যিান। ( সূরা
আনকাবূত, আয়াত: ২৯)
এই পহরমপ্রহক্ষমত আল্লাি তা‘আলা িেরত হজবরাইল ‘আলাইহিস
সালামসি কহতপয় যফমরশতামক কওমম লূমতর উপর আোব
নাহেল করার জন্য যপ্ররণ করমলন।
যসই সকল যফমরশতা োত্রাপমে প্রেমম হফহলহিমন হগময় িেরত
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনকট তাাঁর স্ত্রীর গভথধ্ারণ ও বহু
কাহিত সন্তান লামভর সুসংবাদ হনময় উপহস্থত িন। এহদমক ইহিত
কমর আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ কমরমেন,
ث ا َ ْن َجٓا َء
َ َال َسل ی ٌم َف َما ل َِب
َ َولَق َْد َجٓا َء ْت ُر ُسلُ َناۤ اِبْ یر ِه ْی َم بِالْ ُب ْش یری قَال ُْوا َسلیم ؕا ق
ِهْن ِخ ْیف َؕة قَال ُْوا
ْ ُ ْ بِ ِع ْج ٍل َح ِن ْی ٍذ ○ َفل َمَا َر ی ٰٓا اَیْ ِد َی ُه ْم ََل ت َِص ُل اِل َْی ِه نَ ِک َر ُه ْم َو ا َ ْو َج َس م
○ََل تَ َخ ْف اِنَاۤ ا ُ ْر ِسلْ َناۤ اِ یىل ق َْو ِم ل ُْو ٍط

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

13

অেথঃ আমার যপ্রহরত যফমরশতাগণ ইবরািীম ‘আলাইহিস
সালামমর হনকট হবমশে সুসংবাদ হনময় আগমন করমলন। তারা
সালাম বলমলন। জবামব হতহনও সালাম বলমলন। অতঃপর
অল্পক্ষমণর মমধ্যই হতহন একহট ভূনাকৃত বােুর হনময় এমলন। হকন্তু
েখ্ন হতহন যদখ্মলন, আিামরর হদমক তাাঁমদর িাত প্রসাহরত িমে
না, তখ্ন সহেিান িমলন এবং মমন মমন তাাঁমদর সম্পমকথ ভয়
করমত লাগমলন। তখ্ন তাাঁরা বলমলন, ভয় পামবন না। আমরা
িেরত লূমতর কওমমর প্রহত (আোব নাহেল করার জন্য) যপ্রহরত
িময়হে। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৬৯-৭০)
যেভামব আোব এমলা
আল্লাি তা‘আলা েখ্ন যকান জাহতমক আোব হদময় ধ্বংস কমরন,
তখ্ন তামদর কােথকলামপর সামে সামঞ্জস্যপূণথ প্রহক্রয়ায়ই আোব
নাহেল কমরন। এমক্ষমত্রও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন কমর
যফমরশতামদর নওমজায়ান রূমপ যসই সম্প্রদাময়র হনকট যপ্ররণ
কমরন।
লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁমদর যদমখ্ প্রেমম হচনমত পামরনহন
যে, তাাঁরা যফমরশতা। তাই তাাঁরা েখ্ন তাাঁর হনকট যমিমানরূমপ
আগমন করমলন, তখ্ন হতহন তাাঁমদর মানুে মমন কমর তাাঁমদর
হনরাপত্তার জন্য উহদ্বগ্ন িময় পড়মলন। কারণ, যমিমানমদর
আপযায়ন করা এবং তামদর ইজ্জত-সম্মান ও হনরাপত্তা যদওয়া
যমজবামনর মনহতক দাহয়ত্ব। হবমশে কমর নবীগণ যতা এ সকল
নীহত-মনহতকতার প্রকৃত সংস্কারকারী। পক্ষান্তমর তাাঁর সম্প্রদাময়র
কু-স্বভামবর কো তাাঁর জানা হেল। তারা যটর যপমল বাে-হবচার না
কমরই িামমল পমড় সবথনাশ ঘটামব। এই উভয় সংকমট পমড় হতহন
হচহন্তত িময় বলমলন,

ب
ٌ یه َذا یَ ْو ٌم َع ِص ْی
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অেথঃ আজ অতযন্ত কহঠন হদন। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৭৭)
আল্লাি তা‘আলা এ দুহনয়ামক হশক্ষামক্ষত্র বাহনময়মেন, োর মমধ্য
তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত যিকমমতর অপার হনদশথন রময়মে।
তাই যদখ্া োয়, মূহতথপূজারী আেমরর ঘমর আপন অন্তরি বিু
ইবরািীম খ্লীলুল্লাি ‘আলাইহিস সালামমক পয়দা কমরমেন।
আবার িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর মমতা একজন হবহশি
নবীর স্ত্রী বাহনময়মেন এক পাহপষ্ঠ মহিলামক, যে তাাঁর হবরুদ্ধাচরণ
কমর কামফরমদর সামে যোগামোগ রক্ষা করমতা।
যফমরশতাগণ েখ্ন সুদশথন নওমজায়ামনর আকৃহতমত িেরত লূত
‘আলাইহিস সালামমর ঘমর উপহস্থত িমলন,
তখ্ন লূত
‘আলাইহিস সালামমর যসই স্ত্রী সমামজর দুি যলাকমদর খ্বর
হদল, আমামদর ঘমর কময়কজন অপরূপ নওমজায়ান আগমন
কমরমে। এই খ্বর শুমন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর
কওমমর যলামকরা িন্তদন্ত িময় তাাঁর ঘরপামন েুমট এমলা। এ কো
উমল্লখ্ কমর পহবত্র কুরআমন ইরশাদ িময়মে,
الس ِیای ِؕت
َ َو َجٓا َءه ق َْو ُمه ُی ْه َر ُع ْو َن اِل َْی ؕ ِه َو ِم ْن َق ْب ُل ک َان ُْوا یَ ْع َمل ُْو َن
অেথঃ তাাঁর কওমমর যলামকরা স্বতঃর্স্ূথভামব তাাঁর (ঘর) পামন েুমট
আসমত লাগমলা। আর পূবথ যেমকই তারা োবতীয় কুকমথ কমর
আসহেল। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)
বস্তুত তারা নানান জঘন্য কুকমমথর প্রভামব এতদূর হনলথজ্জ িময়
হগময়হেল এবং তামদর হবমবমকর এত অধ্ঃপতন িময়হেল যে,
লূত ‘আলাইহিস সালামমর নওমজায়ান যমিমানমদর সামেও
এমিন কুকমথ করার জন্য উদযত িমলা। তারা তাাঁর মমতা একজন
সম্মাহনত নবীর সম্মান ও মেথাদার প্রহতও ভ্রুমক্ষপ করমলা না।
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তারা তামদর উমেে িাহসল করার জন্য প্রকামে লূত
‘আলাইহিস সালামমর ঘর অবমরাধ্ করমলা। লূত ‘আলাইহিস
সালাম তামদর বহুভামব বুঝামলন। অন্তত তামদর সম্মান রক্ষার
জন্য আমবদন জানামলন। হকন্তু তারা যকান হকেুই বুঝমত চাইমলা
না। তারা নওমজায়ান যমিমানমদর তামদর হনকট যসাপদথ করার
জন্য চাপ সৃহি করমলা।
সব রকম বুহঝময়ও েখ্ন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম হনরাশ
িময় যগমলন এবং যদখ্মলন, তামদর প্রহতমরাধ্ করা োমে না,
তখ্ন হবকল্প সুরত ইখ্হতয়ার কমর িমলও তামদর দুষ্কৃহত যেমক
হবরত রাখ্ার জন্য তামদর সরদারমদর হনকট স্বীয় কন্যামদর
হববাি যদওয়ার প্রিাব যদন। হনমনাি আয়ামত এই কোই বযি
করা িময়মে,
اِت ْ ه َُن ا َ ْط َه ُر لَك ُْم
َ ق
ِ َال ییق َْو ِم یۤهؤ َُاَل ِء بَ َن
অেথঃ যি আমার কওম, এই আমার কন্যারা রময়মে, এরা
(হববামির মাধ্যমম বরণ করমল) আপনামদর জন্য পহবত্রতম।
( সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)
তৎকামল কামফর পামত্রর সামে মুসহলম পাত্রীর হববািবিন মবধ্
হেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামমর প্রােহমক েুগ
পেথন্ত এ হুকুম বলবৎ হেল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তার দুই কন্যামক প্রেমম েোক্রমম উতবা ইবমন আবু
লািাব ও আবুল আস ইবমন রহবর কামে হববাি হদময়হেমলন।
অেচ তখ্ন তারা উভময় কামফর হেল। পরবতথীকামল ওিীর
মাধ্যমম কামফরমদর সামে মুসলমান যমময়মদর হববাি িারাম
যঘােণা করা িয়। (আল-জাহম‘হলআিকাহমল কুরআন-কুরতুবী)
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যকান যকান তাফসীরকামরর মমত, িেরত লূত ‘আলাইহিস
সালাম তার কন্যা বমল উি সম্প্রদাময়র কন্যামদর অেথাৎ তামদর
স্ব স্ব স্ত্রীমদর অেবা কওমমর কন্যামদর হববাি কমর মবধ্ স্ত্রী বাহনময়
যনওয়ার কো বুহঝময়মেন। যসই স্ত্রীরা অবেই তামদর কামভাব
চহরতামেথর জন্য পূত-পহবত্র। এমক্ষমত্র নবী লূত ‘আলাইহিস
সালাম যসই সম্প্রদাময়র কন্যামদর হনমজর কন্যা বমল সমম্বাধ্ন
করার তাৎপেথ িমলা, প্রমতযক নবী তার উম্মমতর জন্য
হপত্রতুলয, আর তাাঁর উম্মতগণ তাাঁর রুিানী সন্তামনর মমতা।
যেমন, সূরা আিোমবর েষ্ঠ আয়ামত আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ
কমরন,
ۤ ب اَو یىل بالْم ْؤ ِم ِن ْْی ِمن اَنْف ُِسهم و ا َ ْزو
ُت
ْ َ
ُ َ َ ْ ِ
ُ ِ ْ ُ ِ ا ََلن
ْ ُ ُ اجه ا ُ َم یه

অেথঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহমনমদর সামে অহধ্ক
ঘহনি, তামদর হনমজমদর যচময়ও এবং তাাঁর স্ত্রীগণ তামদর মা।
এর সামে আবদুল্লাি ইবমন মাসউদ রা.-এর হকরাআমত َو ُه َو ا َ ٌب ل َُه ْم
বাকযও বহণথত আমে। যসখ্ামন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লামমর স্ত্রীগণমক উম্মমতর জন্য মাতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাি
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামমক সমগ্র উম্মমতর হপতা বমল
অহভহিত করা িময়মে।

সুতরাং এর হভহত্তমত িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর কোর অেথ
িমলা যতামরা হনমজমদর কদাচার যেমক হবরত িও এবং ভদ্রভামব
হনমজমদর স্ত্রীমদর সামে মবধ্ ও পহবত্রভামব হমহলত িও। অেবা
োমদর স্ত্রী যনই, তারা কওমমর কন্যামদর হববাি কমর পহবত্র ও
মবধ্ভামব স্ত্রীরূমপ বযবিার কমরা।
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অতঃপর লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর আল্লাির আোমবর ভীহত
প্রদশথন কমর বলমলন, هلل
َ “ َفاتَقُوا اযতামরা আল্লািমক ভয় কমরা”
ف
ْ ِ “ َو ََل تُ ْخ ُز ْو ِن ِِف ْ َض ْیআমার
যমিমানমদর বযাপামর আমামক অপদস্থ করমব না।” হতহন আমরা
বলমলন, “ اَلَـ ْی َس ِم ْنك ُْم َر ُج ٌل َر ِش ْی ٌدযতামামদর মামঝ হক যকান
এবং অনুমরাধ্ কমর বলমলন,

হবমবকসম্পন্ন পুরুে যনই?” ( সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

হকন্তু তামদর মমধ্য মনহতকতা ও মনুেমত্বর যলশমাত্রও হেল না।
তাই তারা একমোমগ ো বমল উঠমলা, হনমনাি আয়ামত যস কো
বযি করা িময়মে,
○ک لَ َت ْعل َُم َما ن ُِریْ ُد
َ قَال ُْوا لَق َْد عَلِ ْم
َ َک ِم ْن َح ٍۚق َو اِن
َ ت َما لَ َنا ِِف ْ بَ ین ِت
অেথঃ তারা বলমলা, আপহন যতা জামনন, আপনার কন্যামদর
হদময় আমামদর যকান কাজ যনই। আর আপহন ভামলা কমরই
জামনন, আমরা হক চাই। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৭৯)
এই পহরহস্থহতমত িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এক সংকটজনক
অবস্থায় পহতত িমলন। হনদারুণ আশািত িময় হতহন বলমলন,
○ی اِ یىل ُر ْك ٍن َش ِد ْی ٍد
َ ق
ْۤ َال ل َْو ا َ َن ِىلْ بِك ُْم ق َُوة ا َ ْو یا ِو
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম বলমলন, “িায়, যতামামদর
প্রহতমরাধ্ করার মমতা েহদ আমার সমযক শহি োকমতা অেবা
আহম যকান শহিশালী অবলম্বমনর আশ্রয় গ্রিণ করমত পারতাম!”
( সূরা হুদ, আয়াত: ৮০)
এর হদময় হতহন এ কো বুহঝময়মেন যে, আহম েহদ যতামামদর
যচময় অহধ্ক শহিশালী িতাম অেবা আমার েহদ প্রতাপশালী
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আত্মীয়স্বজন এখ্ামন োকমতা তািমল বলপ্রময়াগ কমর এই সংকট
যেমক হনষ্কৃহত লাভ করমত পারতাম।
বুখ্ারী শরীমফ বহণথত আমে, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বমলন, আল্লাি তা‘আলা িেরত লূত ‘আলাইহিস
সালামমর প্রহত রিম করুন,
হতহন হনরুপায় িময় সুদৃঢ়
জামা‘আমতর আশ্রয় কামনা কমরহেমলন।
হতরহমেী শরীমফর এক বণথনায় এমসমে, িেরত লূত ‘আলাইহিস
সালামমর দু‘আর বরকমত পরবতথীকামল প্রমতযক নবীমক আল্লাি
তা‘আলা সম্ভ্রান্ত ও শহিশালী বংমশ জন্মদান কমরহেমলন। (আলজাহম‘হলআিকাহমল কুরআন-কুরতুবী)
যফমরশতাগণ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর অহস্থরতা ও
উৎকণ্ঠা লক্ষয কমর প্রকৃত রিস্য বযি কমর ো বলমলন, এই
আয়ামত তা বণথনা করা িময়মে,
ک
َ ک لَ ْن یَ ِصل ُْۤوا اِل َْی
َ ِقَال ُْوا ییل ُْو ُط اِنَا ُر ُس ُل َرب
অেথঃ যফমরশতাগণ বলমলন, যি লূত, আমরা আপনার
পালনকতথার যপ্রহরত যফমরশতা। তারা কখ্মনা আপনার কামে
যপ াঁেমত পারমব না। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৮১)
যফমরশতাগণ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক বলমলন,
আমরা মানুে নই, বরং আল্লাি তা‘আলার যপ্রহরত যফমরশতা।
আপহন হনহিত োকুন, তারা আমামদর হকেুই করমত পারমব না।
বরং আোব নাহেল কমর এই পাহপষ্ঠ দুরাচারমদর হনপাত করার
জন্যই আমরা যপ্রহরত িময়হে।
আবদুল্লাি ইবমন আব্বাস রা. যেমক বহণথত আমে, দুবৃথত্তরা েখ্ন
লূত ‘আলাইহিস সালামমর গমরর দরজায় সমমবত িমলা, তখ্ন
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হতহন ঘমরর দরজা বি কমর যরমখ্হেমলন। যফমরশতাগণ ঘমরর
যভতমর অবস্থান করহেমলন। যকবল আড়াল যেমক দুিমদর সামে
কোবাতথা চলহেল। এরপর একপেথাময় তারা যদয়াল টপমক
হভতমর প্রমবশ কমর এবং কপাট ভাঙমত উদযত িয়। এমন নাজুক
মুিমূ তথ লূত ‘আলাইহিস সালামমর েবান যেমক এই বাকযহট یه َذا
ب
ٌ ( َی ْو ٌم َع ِص ْیআজ বড় সংকটময় হদন) উচ্চাহরত িময়হেল।
তখ্ন যফমরশতাগণ তামক অভয় দান কমরন এবং ঘমরর দরজা
খ্ুমল হদমত বমলন। তাই হতহন দরজা খ্ুমল যদন। তখ্ন হজবরাইল
‘আলাইহিস সালাম যসই যলাকমদর প্রহত স্বীয় পাখ্ার ঝাাঁপটা
মামরন। ফমল তারা অি িময় োয় এবং যভমগ চমল যেমত োমক।
অন্য বণথনামমত, িেরত হজবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তামদর
হদমক একটা ফুক
াঁ যদন। সমি সমি যসই দুরাচাররা সকমলই অি
িময় োয় এবং তামদর সবথামি ভীেণ েন্ত্রণা শুরু িয়। তা োড়াও
তামদর সমি শরীর কদাকার িময় োয়। তখ্ন তারা হচৎকার
করমত করমত যসখ্ান যেমক পাহলময় োয়।
অতঃপর যফমরশতাগণ আল্লাি তা‘আলার হনমদথশ শুহনময় িেরত
লূত ‘আলাইহিস সালামমক বলমলন,

َۤک اِنَه ُم ِص ْی ُب َها َما
ؕ َ ت ِم ْنك ُْم ا َ َح ٌد اِ ََل ا ْم َراَت
ْ ک بِ ِق ْط ٍع ِم َن الَ ْی ِل َو ََل َیلْ َت ِف
َ َِفاَ ْس ِر بِاَ ْهل
ا َ َصابَ ُه ْم
অেথঃ আপহন হকেুটা রাত োকমত আপনার যলাকজনসি
এলাকা যেমড়) অন্যত্র চমল োমবন। আর (সবাইমক সতকথ
হদমবন) আপনামদর যকউ যেন হপেমন হফমর না তাকায়।
আপনার স্ত্রী োড়া। (মস আোব যেমক বাাঁচমত পারমব
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অন্যমদর উপর যে আোব আপহতত িমব, ( তার অন্যাময়র
দরুন) তামকও যসই আোব পাকড়াও করমব। ( সূরা হুদ,
আয়াত: ৮১)
স্মতথবয যে, উহল্লহখ্ত আয়ামত যে বলা িময়মে,  ( اِ ََل ا ْم َرات ََكতমব
আপনার স্ত্রী োড়া)-এর এক অেথ এই িমত পামর যে, আপনার
স্ত্রীমক সামে যনমবন না। হদ্বতীয় অেথ এটা িমত পামর যে, তামক
হপেমন হফমর চাইমত হনমেধ্ করমবন না। অেবা এটাও িমত পামর
যে, যস আপনার হুাঁহশয়াহর যমমন চলমব না।
বহণথত আমে, তার স্ত্রীও সামে োহেল। হকন্তু পাহপষ্ঠমদর উপর
আোব নাহেল িওয়ার কো শুমন যস পিামত হফমর তাকামলা এবং
কওমমর যশাচনীয় পহরণহত যদমখ্ দুঃখ্ প্রকাশ করমত লাগমলা।
সমি সমি একহট প্রিমরর আঘামত যস ধ্বংস িময় যগল।
(তাফসীমর মােিারী)
আোমবর ধ্রন
যফমরশতাগণ লূত ‘আলাইহিস সালামমক আমরা জাহনময় হদমলন,
ُ  اِ َن َم ْوعِ َد ُه ُم اঅেথাৎ, তামদর আোমবর হনহদথি সময় িমে
ُلصبْح
যভার-সকাল। তখ্ন লূত ‘আলাইহিস সালাম বলমলন,

“আমরা
তাড়াতাহড় িওয়া দরকার”। যফমরশতাগণ জবাব হদমলন, اَلَ ْی َس
ُ  اঅেথাৎ, সকাল হক হনকটবতথী নয়?
ب
ٍ لصبْحُ بِ َق ِر ْی

উি আোমবর ধ্রন সম্পমকথ কুরআমন কারীমম ইরশাদ িময়মে,
○ض ْو ٍد
ُ َفلَمَا َجٓا َء ا َ ْم ُرنَا َج َعلْ َنا عَال َِی َها َسافِل ََها َو ا َ ْم َط ْرنَا عَل َْی َها ِح َج َارة ِم ْن ِس ِج ْی ٍ۬لۙ َم ْن
অেথঃ অবমশমে েখ্ন আমার হুকুম অেথাৎ আোমবর হবেয় এমস
যপ াঁেল, তখ্ন আহম উি জনপমদর উপরমক হনমচ কমর হদলাম
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আর তার উপমর কাাঁকর-পাের বেথণ করলাম, োর প্রহতহট
আপনার রমবর হনকট হচহিত হেল। ( সূরা হুদ, আয়াত: ৮২৮৩)
েখ্ন আোমবর হুকুম কােথকর করার সময় িমলা, তখ্ন তামদর
বসহতর উপহরভাগমক হনমচ কমর যদওয়া িমলা অেথাৎ তামদর
জনপদমক সম্পূণথ উমি যদওয়া িমলা। আর তামদর উপর
অহবশ্রান্তভামব এমন পাের বেথণ করা িমলা, প্রমতযকহট পাের
এক একজমনর নামম হচহিত হেল।
বহণথত আমে, চারহট বড় বড় শিমর কওমম লূত-এর বসহত হেল।
ঐসব জনপদমকই কুরআমন কারীমম আলমু’তাহফকাত
()وال ُْم ْؤتَ ِفكَت
َ বমল অহভহিত করা িময়মে। আল্লাি তা‘আলার হনমদথশ

পাওয়া মাত্র িেরত হজবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম তার পাখ্া উি
শির চতুিময়র েহমমনর তলমদমশ প্রহবি কমর যসগুমলামক
এমনভামব শূমন্য উমত্তালন করমলন যে, সবহকেু হনজ হনজ স্থামন
হস্থর হেল, এমনহক পাহন ভহতথ পাত্র যেমক এক হবন্দু পাহনও
গড়াল না বা পড়ল না, আর মিাশূন্য যেমক কুকুর, জামনায়ার
ও মানুমের হচৎকার যভমস আসহেল। হজবরাঈল ‘আলাইহিস
সালাম ঐসব জনপদমক যসাজাভামব আকামশর হদমক তুমল
অতঃপর যসগুমলামক সম্পূণথরূমপ উহিময় েোস্থামন হনমক্ষপ
করমলন। তারা যেমিতু আল্লাির আইন ও হবধ্ান পহরবতথন কমর
হদময়হেল, তাই তামদর সম্পূণথরূমপ উহিময় মাহটচাপা হদময় শাহি
যদওয়া িয়। তদুপহর এটা যতা হেল দুহনয়ার শাহি, এরপর
পরকামল তামদর জন্য রময়মে সীমািীন ভয়াবি আোব।
এক বণথনায় আমে, লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদাময়র উপর
প্রির বেথমণর যে আোব নাহেল িময়হেল, তা বড় বড় পােমরর
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বেথণ নয়, বরং মাহট হনহমথত কঙ্কমরর বেথণ হেল। প্রমতযক কঙ্কমরর
গাময় যসই বযহির নাম যলখ্া হেল, োমক ধ্বংস করার জন্য
কঙ্করহট হনহক্ষপ্ত িময়হেল। যস যেহদমক পলায়ন কমরমে, কন্করও
তার পিাদ্ধাবন কমর তামক খ্তম কমরমে।
সূরা োহরয়ামতর বণথনা হদময় যবাঝা োয়, িেরত লূত ‘আলাইহিস
সালামমর কওম প্রির-বেথমণর আোমব ধ্বংস িময়মে। আর সূরা
হুমদর বণথনায় বুঝা োয়, যগাটা জনপদমক উপমর তুমল উহিময়
সকলমক মাহটচাপা হদময় এবং তার উপর হচহিত পাের বেথণ কমর
ধ্বংস কমর যদওয়া িময়মে। বস্তুত এই উভয় বণথনার মামঝ যকান
মবপরীতয যনই। কারণ, এটা সম্ভব যে, উভয় প্রকার আোবই
নাহেল িময়হেল, প্রেমম তামদর উপর প্রির বেথণ করা িময়মে
এবং পমর সমগ্র ভূখ্ণ্ড- উহিময় ও হচহিত পাের বেথণ কমর
তামদর ধ্বংস কমর যদওয়া িময়মে।
কুরআন মজীমদর বিবয অনুোয়ী, লূত ‘আলাইহিস সালামমর
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূি আজও আহিকা ও এহশয়ার মধ্যবতথী স্থামন
আরব যেমক হসহরয়াগামী রািার পামশ্বথ জর্থামনর এলাকায় সমুমদ্রর
উপহরভাগ যেমক েমেি হনমচর হদমক একহট হবরাট জলাশময়র
আকামর হবদযমান রময়মে। ইহতিামস এটা হবরাট এক পহরহধ্মত
হবমশে এক প্রকার লবণাি ও রিবণথ পাহনর আকার ধ্ারণ কমর
আমে। এ পাহনমত যকান মাে, বযাঙ, কাাঁকড়া ইতযাহদ জন্তু
জীহবত োকমত পামর না। এজন্যই এমক ‘বািমর মাইয়যাত’ বা
মৃতসাগর (Dead Sea) নামম অহভহিত করা িয়। এমক লূত
সাগরও বলা িয়।
অনুসিামন জানা যগমে, এমত পাহনর অংশ খ্ুব কম এবং
যতলজাতীয় উপাদান অহধ্ক পহরমামণ হবদযমান। তাই এমত যকান
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সামুহদ্রক প্রাণী জীহবত োকমত পামর না। এ োড়া এর পাহনর ক্ষার
সমুমদ্রর ক্ষামরর যচময় অমনক যবহশ তীব্র। যসই কারমণ এখ্ামন
মানুে যর্ামব না।
ঘটনা যেমক হশক্ষা
আজকাল প্রত্নতত্ত্ব হবভামগর পক্ষ যেমক এখ্ামন হকেুসংখ্যক
আবাহসক দালান-মকাঠা ও যিামটল হনমথাণ করা িময়মে। পরকাল
যেমক উদাসীন বস্তুবাদী মানুে এমক পেথটনমক্ষমত্র পহরণত করার
প্রয়াস যপময়মে। আফমসাস, তারা হনেক যখ্ল-তামাশা হিসামব
এসব এলাকা যদখ্ার জন্য যসখ্ামন গমন কমর। অেচ এ যেমক
হশক্ষাগ্রিণ করার জন্য কুরআন মজীমদ ইরশাদ িময়মে,
○ْی
ِک َ ی
ٍ َلیی
َ اِ َن ِِف ْ یذل
َ ْ ت لِل ُْم َت َو ِس ِم
অেথঃ হনিয় এমত মুহমনমদর জন্য হনদশথন রময়মে। ( সূরা হিজর,
আয়াত: ৭৭)
এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপমক্ষ অন্তদৃথহিসম্পন্ন মুহমনমদর
জন্য হশক্ষণীয়। একমাত্র ঈমানদারগণই এই হশক্ষা হদময় উপকৃত
িয়। আর অন্যরা এসব স্থানমক হনেক তামাশার দৃহিমত যদমখ্ চমল
োয়।
উহল্লহখ্ত কওমম লূত-এর ধ্বংমসর ঘটনায় নাফরমান ও পাপীমদর
জন্য হুাঁহশয়াহর বাতথা রময়মে। ইিজগমতর চাকহচকয ও যভাগহবলামস পমড় দীন ও ঈমান যেমক দূমর োকা এবং পাপাচামর হলপ্ত
িওয়া হনমজমদর ধ্বংস যর্মক আনারই নামান্তর। কুরআন মজীমদ
বহণথত এসব ঘটনা আমামদর বারবার যস কো স্মরণ কহরময় হদময়
সাবধ্ান কমর।
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তাই এমেমক আমামদর নসীিত িাহসল করা জরুরী এবং সকল
অন্যায় ও নাফরমানী যেমড় আল্লাি ও রাসূমলর হবধ্ান
েোেেভামব পালন করা কতথবয।
সমাপ্ত
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