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কুরআেনর আেলােক নূহ আলাইিহস সালােমর দা‘ওয়াহ 

কাযর্ ম 
নবী-রাসূলগণ পৃিথবীর ে��তম মানব। মহান লক্েক সামেন েরেখ 

আ�াহ তা‘আলা যুেগ যুেগ অগিণত নবী-রাসূল এ পৃিথবীেত ে�রণ 

কেরেছন। পৃিথবীেত এমন েকান জনপদ ও জনেগা�ী েনই যােদর কােছ 

আ�াহ তা‘আলা েকান না েকান নবী-রাসূল পাঠানিন। এ �সংেগ আ�াহ 

তা‘আলা বেলন:  

‘‘আিম �েত্ক  �েতর মেে্ রাসূল ে�রণ কেরিছ এই মেমর 

েয,েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগত েথেক েববেে থাক।’’  

মানুষ সীমাব� জােনর অিেকারী। এ জান নারা সমুদয় ব র �কৃত ও 

সম্ক জান লা  অস ব। আর আ�াহ তা‘আলাও মানুষেক �� জােনর 

অিেকারী কেরেছন। �� জােনর মানুষ জােন না েয িকেসর  পর 

তােদর ম�ল-অম�ল িন রর কের। সৃিি জীেবর েকানিি মানুেষর 

 পকারী ও েকানিি অপকারী। ফেল এ সকল জিিল সমস্া হেত 

মানুষেক মুি� দােনর জন্ আ�াহ তা‘আলা �ীয় অসীম কৃপায় নবী-

রাসূল ে�রেণর মাে্েম মানুষেক তা বেল িদেয়েছন। আর নবী-

রাসূলগেণর মাে্েম আ�াহ তা‘আলা মানুেষর �িত সবেেেয় বড় ও 



 

4 
 

কাযরকর রহমেতর েয বািরোরা বষরণ কেরন তা হল, �ীয় স�ার �িত 

ঈমান আনয়ন ও তাবর �িত ঐকাি�ক দাসে�র �ীকৃিত �হণ। এ 

কারেণই সকল নবী-রাসূলেক িতিন এ দুিি িবষয় স�াদেনর েজারােলা 

িনেদর্ �দান কেরেছন এবং  �তগণেক এ দু’িি িবষেয়র �িত 

দা‘ওয়াত েদয়ার েজার তািকদ িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

﴿  ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ  رُّسولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ نّهُ  هِ َِِ�ۡ  نُوِ�ٓ  ِ

َ
ٓ  ۥَ ٓ  هَ َِِ�ٰ  ََ َّ ِ ِ  ۠ نَا

َ
 ُبُدونِ �ۡ ٱفَ  َ

 ]  ٢٥: وبهيءاأل[ ﴾ ٢

‘‘আপনার পূেবর আিম েয রাসূলই ে�রণ কেরিছ তাবেক এই আেদ্ই 

ে�রণ কেরিছ েয, আিম ব্তীত অন্ েকান  পাস্ েনই। সুতরাং 

আমারই ইবাদত কর০F

1।’’  

 � আেদ্�া� ও দািয়��া� সকল নবী-রাসূেলর মেে্ পাবেজন রাসূল 

 ে�খেযাগ্, যােদরেক আল কুরআেন ( أولو العز) িহেসেব আখ্া েদওয়া 

হেয়েছ১F

2। তাবরা হেলন: (১) নূহ আলাইিহস সালাম, (২) ই�াহীম 

                                                           
1 আল কুরআন, সূরা আল আি�য়া: ২৫। 
2 মুহা�দ আলী আস-সাবুনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, দারল কুরআন, ৈবরত ১৪০১ িহ. 

১৯৮১ খৃ. পৃ.৪৫০। 
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আলাইিহস সালাম, (৩) মূসা আলাইিহস সালাম, (৪) ঈসা আলাইিহস 

সালাম এবং (৫) মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম। এবেদর মেে্ 

নূহ আলাইিহস সালাম �থম ে�িরত রাসূল ও দা‘ঈ। বতরমান �বেে 

তাবর সংিক� পিরেয়, ব্ি��,দা‘ওয়াহ কাযর্ম ও প�িতসহ আজেকর 

যুেগর দা‘ঈেদর জন্ িক িক ি্কণীয় িবষয় রেয়েছ েস স�েকর 

আেলাকপাত করব।  

এক: নূহ আলাইিহস সালাম-এর পিরেয়: 

নূহ আলাইিহস সালাম আ�াহর একজন মহাস�ািনত, দৃঢ়িে� ও  � 

মযরাদা্ীল রাসূল িছেলন। তাবর নাম িছল আবদু্-্াকুর অথবা আবদুল 

গাফফার।২F

3 অত্িেক েরানাজারী ও ্�েনর ফেল তাবর  পািে হয় 

নূহ।৩F

4 পরবতরীেত এ  পািেেতই িতিন �িসি� লা  কেরন। তাবর মােয়র 

নাম িছল মানযাল।৪F

5 নূহ আলাইিহস সালাম-এর বং্ তািলকা িন�রপ: 

                                                           
3 ইসলামী িব�েকাষ, ইসলািমক ফা ে�্ন বাংলােদ্, ঢাকা, বায়তুল েমাকাররম-

১৯৯৩,১৪্ খ�,পৃ. ২২৩। 
4 মাহমুদ আলূসী, রহল মা‘আনী, মাকতাবােত এমদাদীয়া, মুলতান, তা.িব, ৮ম খ�, পৃ. 

১৪৯। 
5 আল মাওয়ারদী, তাফসীরল মাওয়ারদী, দারল কুতুব আল এলিময়া, ৈবরত, েলবানন, ৬� 

খ�, পৃ. ১০৬। 
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নূহ ইবন লািমক ইবন মাতু্ািলহ ইবন খানুক (ইি�ছ আ.) ইবন 

ইয়ারদ ইবন মাহলাঈল ইবন  ীনান ইবন আনওয়া্ ইবন ্ী্ 

আলাইিহস সালাম ইবন আদম আলাইিহস সালাম।५F

6 অতএব, নূহ 

আলাইিহস সালাম আদম আলাইিহস সালাম-এর অিম পুরষ। েকান 

েকান ঐিতহািসেকর মেত আদম আলাইিহস সালাম-এর ওফােতর ১২৬ 

বছর পর তাবর জ� হয়।৬F

7 ইবেন আববাস রািদয়া�াহ আনহমা হেত 

বিণরত আেছ েয, আদম আলাইিহস সালাম ও নূহ আলাইিহস সালাম-এর 

মাঝখােন দ্ কুরন৭F

-অিত্া� হেয়েছ। নূহ আলাইিহস সালাম (قرون) 8

এর জ� সন খৃ. পূ. ২৮৫০-৩৮০০ এর মে্বতরী বেল অনুিমত হয়।৮F

9 

                                                           
6 ইবন কাছীর,আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া, দারদ িদয়ান িলত তুরাছ, িম্র, ১৯৮৮খৃ. 

১ম খ�, পৃ. ৯৩-৯৪। 
7  ইবন কাছীর, কাছাছুল আি�য়া, মাকতাবাত আর-িরসালাহ, আ�ান, তা.িব. পৃ. ৪৯। 

তেব মতিি খুব েবি্ �হণেযাগ্ নয়। পরবতরী িীকা েথেক তা আরও ওি হেব। 

[স�াদক] 
 এর অথর দীঘর সময়, যুগ বা �জ� (Generation) । ্তা�ী নয়, যা এক ্তা�ীরও  قرون 8

েব্ী হেত পাের। পিব� কুরআেন قرون  নারা যুেগর পর যুগেক বুঝােনা হেয় থােক। এ মেমর 

কুরআেন এেসেছ,  وو  عد ن و �م أهيكغي من القرون من  অথরাা আিম নূেহর পর অেনক 

 �তেক �ংস কেরিছ। এখােন  قرن  অথর  جهل  বা �জ� (Generation)। ফেল আদম 

ও নূেহর মােঝ হাজার হাজার বছেরর ব্বোন রেয়েছ। �. ইবন কাছীর, আল িবদায়া 

ওয়ান িনহায়া, �াগ�, ১ম খ�, পৃ. ৯৪। 
9  আবুদল মািজদ দারয়াবাদী, তাফসীর মািজদী, লােহার, তা.িব. পৃ. ৩৩৮। 
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 ুপৃে�র েকান অ�েল নূহ আলাইিহস সালাম-এর আিব রাব হেয়িছল েস 

স�েকর পিব� কুরআেন  ে�িখত একিি বণরনা নারা িকি�ত সোন 

পাওয়া যায়। পিব� কুরআেন বিণরত আেছ েয, নূেহর জাহাজ �াবেণর 

পর জুদী পবরেতর  পর েথেম িছল।৯ F

10 আর এিি এি্য়ার অ�গরত 

ইরাক� ‘‘মাওেসল’’ এলাকায় অবি�ত।১০F

11 

দুই: ব্ি�� :  

নূহ আলাইিহস সালাম িছেলন নানা পরীকায়  �ীণর অসংখ্ গেণ 

গণািিত আ�াহ তা‘আলার একজন িবি্ি নবী ও রাসূল। আ�াহ 

তা‘আলা ইর্াদ কেরন : 

َ ٱ ِِنّ ۞ ﴿ ٰ ۡص ٱ َّ ََ ٰ ِِبۡ  َوَءاَل  اَونُوحٗ  َءاَدمَ  ََ ٰ ِعمۡ  َوَءاَل  هِيمَ َ�  ٣ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نَ َ�
�َّ ُ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ِمنۢ  ُضَهاَ�عۡ  ُُِرِ  ]  ٣٤  ،٣٣: لمران ال[ ﴾ ٣ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

                                                           
10  আল কুরআন, সূরা হদ: ৪৪। 
11 মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, অনুবাদ (বাংলা) মাও: 

আিজজুল হজ, হািমিদয়া লা ে�রী, ঢাকা-১৯৮১ইং, ৪থর খ�, পৃ. ৫১-৫২। ইবন 

আ�াস জুদী স�েকর বেলেছন েয, এিি জািযরার একিি পাহাড়। জািযরা বলেত 

�ােীন আরবরা ইরাক, মওসুল ও তাসংল� এলাকা বুঝাত। তেব আ�ামা আইনী রহ. 

জুদী পাহাড়েক মওসুেলর পূবর িদক বেল িনেরারণ কেরেছন। [স�াদক] 
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‘‘িন�য়ই আ�াহ আদম, নূহ, ই�ািহম ও ইমরােনর বং্েক দুিনয়ায় 

মেনানীত কেরেছন। তাবরা পরওর একই বংে্র।’’ 11F

12 িতিন একজন 

 � ব্ি��স�� রাসূল তথা   أولو العز  এর অ� ুর� িছেলন,যােদর 

িনকি হেত আ�াহ িবে্ষ �িতজা �হণ কেরেছন। এ মেমর পিব� 

কুরআেন এেসেছ:  

﴿  ُۡ َخذۡ  �
َ
 وَِعيَ�  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ  نّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  َقُهمۡ ِميَ�ٰ  نَ  َّۧبِِ�ِ ٱ ِمنَ  نَاأ

َخذۡ  َََمۖ َمرۡ  نِ بۡ ٱ
َ
  ]  ٧: االحزاب[ ﴾ ٧ اَغلِيظٗ  ًقاِمِيَ�ٰ  ُهمِمنۡ  نَاَوأ

‘‘�রণ কর েস সমেয়র কথা! যখন, আিম নবীগেণর মে্ হেত আপনার 

কাছ েথেক এবং নূহ, ই�াহীম, মূসা ও মিরয়ম তনয় ঈসার কাছ েথেক 

দৃঢ় অ�ীকার িনলাম।’’ 12F

13 আর এিা িছল নবুওয়ত ও েরসালাত িবষয়ক 

দািয়�সমূহ পালন এবং পরওর সত্তা �কা্ ও সাহায্ সহেযািগতা 

                                                           
12  আল কুরআন, সূরা আেল ইমরান: ৩৩-৩৪। 
13  আল কুরআন, সূরা আল আহযাব: ৭। 
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�দান স�িকরত।১৩F

14 কুরআনুল কারীেম স�ান ও মযরাদা সহকাের তাবর 

নাম ২৮ িি সূরার ৪৩ িি আয়ােত  ে�িখত হেয়েছ।১৪F

15 

এমনিক,‘‘নূহ’’ নােম একিি সূরাও নািযল করা হেয়েছ। িতিন 

আলাইিহস সালাম আ�াহর কৃতজ বা�ােদর অ� ুর� িছেলন। তাবর 

�্ংসায় আ�াহ বেলন,   

 ]  ٣: االساء[ ﴾ ٣ �َشُكورٗ  ادٗ َ�بۡ  َ�نَ  ۥِِنّهُ  ﴿

‘‘িন�য় িতিন কৃতজ ও অনুগত বা�ােদর অ� ুর�।’’15F

16 খানা-িপনা, 

েপাষাক-পিরে�দসহ সািবরক িবষেয় িতিন আ�াহর �্ংসা ও গণকীতরন 

করেতন।১৬F

17 আদম আলাইিহস সালাম-এর পের ইিন �থম নবী, যােক 

�থম রাসূল িহেসেব ে�রণ করা হেয়েছ। সহীহ মুসিলম ্রীেফর 

্াফা‘আত অে্ােয় একিি দীঘর হাদীেস বিণরত আেছ, 

                                                           
14 মুফতী মুহা�দ ্ফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, অনুবাদ মাও: মিহ �ীন খান, 

খােদমুল হারামাইন বাদ্াহ ফাহাদ, কুরআন মু�ণ �ক�, তা.িব. পৃ. ১০৭২। 
15 মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল মু‘জামু আল মুফাহরাস িল আলফায আল 

কুরআিনল কারীম, দারল হাদীস, িম্র-১৯৮৭, পৃ. ৭২২-৭২৩। 
16  আল কুরআন, সূরা আল ইসরা: ৩। 
17 জুমআ’ আলী আল খাওলী, তািরখুদ -দা‘ওয়াহ, দারত �াবআ’ আল মুহা�দীয়া, 

আযহার, ১ম সং�রণ-১৯৮৪, ১ম খ�, পৃ. ৮৯। 
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»األرض اي وو  أو  أول الرلل ىل    »  

‘‘েহ নূহ! েতামােক যমীেনর  পর সবর�থম রাসূেলর মযরাদা েদয়া 

হেয়েছ।’’17F

18 িতিন সবর�থম যাবতীয় হকুম আ কাম ও িবিে-িবোেনর 

�বতরক িছেলন। ফেল, পরবতরীেত যাবতীয় িবিে-িবোন তাবর পথ েেরই 

�ণীত হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন : 

عَ ۞﴿ ٰ  َما ِ�ِينِ ٱ ِمِنَ  لَُ�م َ�َ َّ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َو وۡ  َّ
َ
ٓ َحيۡ أ  َناَوّصيۡ  َوَما َك َِِ�ۡ  َنا

ٰ ِِبۡ  ۦٓ بِهِ  ۖ  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ� نۡ  وَِعيَ�ٰ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ََ  ِ�ِينَ ٱ أ ْ  َو ّرقُوا ََ ََ : ىالشور[ ﴾ �ِيهِ�  ََ

١٣ [ 

‘িতিন (আ�াহ) েতামােদর জন্ নীেনর েকে� েস পথই িনেরািরত 

কেরেছন, যার আেদ্ িদেয়িছেলন নূহেক, আর যা আিম �ত্ােদ্ 

কেরিছ, আপনার �িত এবং যার আেদ্ িদেয়িছলাম ই�ািহম, মূসা ও 

ঈসােক এই মেমর েয, েতামরা নীনেক �িতি�ত কর এবং তােত অৈনক্ 

সৃিি কেরা না।’’ 18F

19 �খ্াত মুফাসিসর ও ঐিতহািসকগণ তাবেক িনতীয় 

আদম বেল অি িহত কেরেছন। েকননা, নূহ আলাইিহস সালাম-এর 

                                                           
18 মুসিলম ইবন হাাাজ,সহীহ মুসিলম, ্রেহ মুসিলম, নববী, আল মাতবা’ আল 

িমছরীয়াহ, িদ�ী, তা.িব, ১ম সং�রণ-১৯২৯ খৃ. বাবু ্াফায়াত, ৩য় খ�, পৃ. ৬৭। 
19 আল কুরআন, সূরা আ্ শরা: ১৩। 
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সময়কার মহা�াবেন সারা পৃিথবী �ংস হেয় িগেয়িছল। েকবলমা� 

নূেহর কতক সংখ্ক ঈমানদার স�ী েববেে িছল। পরবতরীেত মানব জািত 

তাবর বং্ পরওরায় পিরণত হয়।১৯ F

20 েস িদেক ইি�ত কের মহান 

আ�াহ বেলন, ََهُ  َناوََجَعلۡ  ﴿ َّ  তাবর‘‘ ]  ٧٧ :الصيفيت[ ﴾ ٧ ا�ِ�َ ۡ�َ ٱ ُهمُ  ۥُُِرِ

(নূহ) বং্েরেদরেকই আিম অবি্ি েরেখিছলাম।’’ 20F

21 অতএব,আজেকর 

িদেন সকল বনী আদম নূহ আলাইিহস সালাম-এর িতন পু� তথা সাম, 

হাম ও ইয়াফাস-এর িদেকই স�েযু� হেব।২১F

22 সুতরাং ই�ািহম 

আলাইিহস সালাম-সহ পরবতরী নবী-রাসূলগণ তাবরই বং্ের। মহান 

আ�াহ বেলন : 

رۡ  َقدۡ َولَ ﴿
َ
ََِِّهَما ِ�  َناوََجَعلۡ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ  انُوحٗ  َناَسلۡ أ  ُهمفَِمنۡ  َبۖ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  َُّبّوةَ ٱ ُُِرِ

ٰ  ُهمۡ ِمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  ََدٖ� ّمهۡ    ]  ٢٦: الداد[ ﴾ ٢ ِسُقونَ َ�

                                                           
20 জুম‘আ আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগ�, পৃ. ৯১-৯২। 
21 আল কুরআন, সূরা আস সাফ ফাত: ৭৭। 
22 ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আযীম, �াগ�, ৪থর খ�, পৃ. ২০। 
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‘‘আিম নূহ ও ইবরাহীমেক রাসূলরেপ ে�রণ কেরিছ এবং তাবেদর 

বং্েেরর মেে্ নবুওয়ত ও িকতাব অব্াহত েরেখিছ। অত:পর তােদর 

কতক সাপথ �া� হেয়েছ এবং অিেকাং্ই হেয়েছ পাপাোরী।’’22F

23  

 পেরা� আয়াত নারা �তীয়মান হয় েয, নবুয়েতর োরািির সূেনা 

হেয়িছল আদম আলাইিহস সালাম-এর মাে্েম, আর তা নূহ আলাইিহস 

সালাম-এর বং্েরেদর মেে্ই পরবতরীেত সীমাব� িছল। 

তাবর নবুওয়ত�াি� স�েকর িবি � মতে দ পিরলিকত হয়। ইবন 

কাছীেরর মেত, প�া্ বছর বয়েস িতিন নবুওয়ত �া� হন। কােরা 

কােরা মেত, িতন’্ প�া্ বছর বয়েস নবুওয়ত েপেয়িছেলন।২৩F

24 তেব 

অিেকাং্ মুফািসসিরেনর মেত, েি�্ বছের িতিন নবুওয়ত লা  

কেরন।২৪F

25 িবশ� মেত নূহ আলাইিহস সালাম েি�্ বছর বয়েস 

নবুওয়ত �া� হন।২৫F

26 িতিন নবীগেণর মেে্ সবেেেয় েব্ী হায়াত 

েপেয়িছেলন। কুরআেনর বণরনানুযায়ী িতিন নয়্ত প�া্ বছর জীিবত 

                                                           
23  আল কুরআন, সূরা আল হাদীদ: ২৬। 
24 ইবন কাছীর, কাছাছুল আি�য়া, মাকতাবাতুর িরসালাহ, আ�ান, তা.িব. পৃ. ৪৯। 
25 আল মাওয়ারদী, তাফসীর আল মাওয়ারদী, দারল কুতুব আল ইলিময়াহ, ৈবরত, 

েলবানন, তা.িব. ৬� খ�, পৃ. ৯৮। 
26  মুফতী মুহা�দ ্ফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, �াগ�, পৃ. ১০৭২। 
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িছেলন। ফেল তাবেক  �يه  الرلي ও বলা হয়। এ মেমর পিব� কুরআেন 

এেসেছ, মহান আ�াহ বেলন : 

رۡ  َولََقدۡ  ﴿
َ
لۡ  �ِيِهمۡ  فَلَبَِث  ۦِمهِ قَوۡ  َِِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ

َ
َّ  َسَنةٍ  َف َ ِ  اَ�مٗ  ِس�َ َ�ۡ  ِ

َخَذُهمُ 
َ
وفَانُ ٱ فَأ َّ   ]  ١٤: العغكبوت[ ﴾ ١ لُِمونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ل

 ‘‘আিম নূহ আলাইিহস সালাম েক তাবর স�দােয়র কােছ 

পািঠেয়িছলাম। িতিন তােদর মেে্ প�া্ কম একহাজার বছর 

অব�ান কেরেছন।’’ 26F

27  

িতন: সমকালীন পিরেব্: 

নূহ আলাইিহস সালাম-এর আিব রােবর পূেবর মানুষ আ�াহর এক� ও 

ইবাদেতর সিঠক রপেরখা স�েকর স�ুণর অজ হেয় পেড়িছল। তারা 

�কৃত রেবর �েল �হে� িনিমরত মূিতরসমূেহর পূজা করত।২৭F

28 তারা 

ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগছ, ইয়া ক এবং নাসর নামক পাবেিি মূিতরর পূজা 

করত: েঘারতর কুফর ও ি্রেক িনমিাত িছল। এেক অপরেক এই 

                                                           
27  আল কুরআন, সূরা আল আনকাবুত: ১৪। 
28  িহফজুর রহমান িসওহারবী, কাছাছুল কুরআন, অনুবাদ: মাও: নুরর রহমান, 

এমদাদীয়া লাইে�রী, ঢাকা, ১ম খ�, পৃ. ৫৪। 
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বেল সে�ােন করত েয, তারা েযন নূেহর �োের � ািবত হেয় �িতমা 

পূজা পিরত্াগ না কের। পিব� কুরআেন এেসেছ:  

﴿ ْ ََُ�مۡ  َََذُرنّ  ََ  َوقَالُوا ََ  َءالَِه ََ  اَودِٗ  َََذُرنّ  َو ََ  ُسَواٗ�  َو ََُعوَق  َ�ُغوَث  َو  �َو�َۡ�ٗ  َو
 ]  ٢٣: وو [ ﴾ ٢

‘‘েতামরা েতামােদর েদবেদবীেক পিরত্াগ কেরানা এবং ওয়াদ,সুওয়া, 

ইয়াগছ, ইয়া ক ও নাসরেক পিরত্াগ করেব না।’’ 28F

29  

ইবন আ�াস বেলন, ‘ওয়াদ’ িছল কালব েগাে�র েদবমূিতর, দাওমাতুল 

জা�াল নামক �ােন এর মি�র িছল। ‘সুওয়া’ িছল ম�ার িনকিবতরী 

হযাইল েগাে�র েদবমূিতর। ‘ইয়াগছ’ �থেম মুরাদ েগাে�র এবং পের 

বনী গািতেফর েদবতা, এর আ�ানা িছল সাবার িনকিবতরী ‘‘জাওফ’’ 

নামক �ােন। ‘ইয়া ক’ হামদান েগাে�র েদবমূিতর। আর ‘নাসর’ িছল 

‘যুলকালা’েগাে�র িহম-ইয়ার ্াখার েদবমূিতর। এগেলা নূেহর 

স�দােয়র কিতপয় সােলােকর নাম িছল। এেদর মৃতু্র পর তারা 

েযখােন বেস মজিলস করত, ্য়তান েসখােন িকছু মুিতর ৈতরী কের 

�াপন করেত তােদর কওেমর েলােকর মেন অনুে�রণা সৃিি কের। তাই 

                                                           
29  আল কুরআন, সূরা নূহ: ২৩। 
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তারা েসখােন িকছু মূিতর ৈতরী কের এবং তােদর নােম নামকরণ কের। 

িক� তখনও ঐসব মূিতরর পূজা করা হত না। পরবতরীেত তােদর মৃতু্র 

পর এবং মূিতরগেলা স�েকর সিত্কার জান িবলূ� হেল েলাকজন 

তােদর পূজা করেত শর কের।২৯F

30  

নূহ আলাইিহস সালােমর জািত এসব �িতমােক তােদর ‘ইলাহ’এর 

ৈনকি্ লাে র  পায় িহেসেব পূজা করত।৩০F

31 সবর�থম তারা ‘ওয়াদ’ 

নামক �িতমার পূজা কের, আর এিি িছল সবেেেয় বড়।৩১F

32 এসব মূিতর 

পরবতরীেত আরবেদর মােঝও �েলন হয়। এ ছাড়াও তােদর মােঝ নানা 

�কার পাপাোর সংগিঠত হত এবং েমরীয় ও সামািজক নানা অবকেয়র 

সৃিি হেয়িছল। কাওেমর মেে্ ে�ণী ৈবষম্ েরাগও িব�ার লা  

কেরিছল।৩২F

33 এতন্তীত কুরআনুল কারীম তােদরেক ফািসক এবং 

আ�াহ তা‘আলার িনেদর্াবলীর �িত িবে�াহী ও জািলম বেল অি িহত 

কেরেছ। আ�াহ বেলন 

                                                           
30  মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, মাকতাবা র্ীদীয়া, িদ�ী, 

তা.িব. িকতাবুত তাফসীর, ২য় খ�, পৃ. ৭৩২। 
31 আফীফ আ�ুল ফা�াহ, মা‘আল আি�য়া িফল কুরআন,দারল ইলম,কায়েরা-১৯৮৪, 

৩য় সং�রণ, পৃ. ৬১। 
32  ইবন কাছীর, কাসাসূল আি�য়া, �াগ�, পৃ. ৫৬। 
33  আল কুরআন, সূরা, হদ: ২৭। 
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ۖ َ�بۡ  ِمِن نُوحٖ  مَ َوقَوۡ  ﴿ َُّهمۡ  ُل ِ ِ  ْ ظۡ  ُهمۡ  َ�نُوا
َ
ۡط  لَمَ أ

َ
 ]  ٥٢: الجم[ ﴾ ٥ َ�ٰ َوأ

 ‘‘এবং নূেহর স�দায়েক (�ংস করা হেয়েছ) আদ ও ছামুদ জািতর 

পূেবর। আর তারা িছল অত্ািেক জািলম ও অবাে্।’’ 33F

34  

অত্ািেক অহংকার �দ র্ন করত: তােদর মােঝ আ�াহ  ীিত িছল না, 

ফেল তারা আ�াহর এক�বাদ,নবুওয়ত-িরসালাতসহ পরকাল িদবসেক 

িমথ্া �িতপ� করত। পিব� কুরআন তােদরেক  قو  لوء  বা ম� 

স�দায় িহেসেব আখ্া িদেয়েছ।৩৪F

35 অতএব, েমরীয়, ৈনিতক ও 

সামািজক অবকেয়র িদক িদেয় নূহ আলাইিহস সালাম-এর স�দায় 

েগামরাহীর েরম সীমায় েপৗেছ িগেয়িছল। 

োর: দা‘ওয়াহ কাযর্ ম: 

যখন পৃিথবীেত িবপযরয় ও িব্ৃংখলা েদখা েদয় এবং নানা �কার 

পাপাোের সমাজ কলুিষত হয়,মানুষ এক আ�াহর ইবাদত েথেক িবমুখ 

হেয় �হে� িনিমরত মূিতরর ইবাদেত ম্গল হেয় পেড়,তখন মহান 

আ�াহ নূহ আলাইিহস সালামেক মানব জািতর েহদােয়েতর জন্ ে�রণ 

                                                           
34  আল কুরআন, সূরা আন নাজম: ৫২। 
35  আল কুরআন, সূরা আল আি�য়া: ৭৭। 
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করেলন। িতিন আলাইিহস সালাম সবর�থম �জািতেক তাওহীদ তথা 

এক�বােদর �িত আহবান জানান,যা ঈমােনর মূল ি ি� এবং আ�াহর 

সােথ অন্ কা েক অং্ীদার �াপন করেত বারণ কেরন।৩৫F

36 এ মেমর 

পিব� কুরআেন এেসেছ :  

رۡ  لََقدۡ  ﴿
َ
ٰ  َ�َقاَل  ۦِمهِ قَوۡ  َِِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ� َ ٱ ُبُدوا  هٍ َِِ�ٰ  ِمِنۡ  لَُ�م َما َّ

ٓ  ۥٓ هُ َ�ۡ�ُ  َخاُف  ِِِ�ِ
َ
  ]  ٥٩: االلراف[ ﴾ ٥ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

‘‘িন�য় আিম নূহ আলাইিহস সালামেক তাবর স�দােয়র কােছ ে�রণ 

কেরিছ। অত:পর েস বলল,েহ আমার স�দায়! েতামরা এক আ�াহর 

ইবাদত কর। িতিন ব্তীত েতামােদর আর েকান ইলাহ েনই। িন�য় 

আিম েতামােদরেক পরকালীন মহা আযােবর  য় �দ র্ন করিছ।’’36F

37 

মূলত: এ  ে�ে্্ই মহান আ�াহ রাসূল ে�রণ কের থােকন। এিিই 

নূহ আলাইিহস সালাম সহ সকল নবী-রাসূেলর দা‘ওয়ােতর আেলাে্ 

িবষয়। এ মেমর এর্াদ হেয়েছ : 

                                                           
36 আ�ু�াহ আলূরী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ ই’লা�ািহ বায়নাল আমিছ ওয়াল 

ইয়াওম,কায়েরা,মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তা.িব. পৃ. ৪৭। 
37  আল কুরআন, সূরা আল আ‘রাফ: ৫৯। 
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ّمةٖ  ُ�ِِ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ًَ  أ نِ  رُّسو

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ ََنُِبوا َّ : الحل[ ﴾ ُغوَتۖ ل

٣٦  [ 

‘‘িন�য়ই আিম �েত্ক  �েতর িনকি রাসূল পািঠেয়িছ েযন তারা 

আ�াহর ইবাদত কের এবং তাগত েথেক িবরত থােক।’’ 37F

38  পেরা� 

আয়ােত কারীমা হেত নূহ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়ােতর দুিি িদক 

পিরলিকত হয়। একিদেক িতিন কাওেমর িহতাকাকী ও 

শ াকাংকীরেপ িনেজেক েপ্ কেরেছন এবং এক�বােদর �িত 

তােদরেক আহবান জািনেয়েছন। অপরিদেক একজন সতকরকারী 

িহেসেব পরকালীন কিঠন ্াি� স�েকর তােদর সেেতন হওয়ার জন্ 

 ীিত �দ র্ন কেরন। পিব� কুরআন তাবেক  য় �দ র্নকারী িহেসেব 

 ে�খ কেরেছ। েযমন: সূরা নূেহর �ারে  মহান আ�াহ বেলন : 

﴿  ٓ َّا ِ رۡ  ِ
َ
  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  َِِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ

َ
نِذرۡ  نۡ أ

َ
ن لِ َ�بۡ  ِمن َمَك قَوۡ  أ

َ
  أ

ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  ََِيُهمۡ يَأ

َ
 أ

ٰ  قَاَل  ١ نِ  ٢ ّمبِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  ِِِ�ِ  مِ َقوۡ َ�
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ِطيُعونِ  َُّقوهُ ٱوَ  َّ

َ
 ﴾ ٣ َوأ

 ]    ٣  ،١: وو [

                                                           
38  আল কুরআন, সূরা আন নাহল: ৩৬। 
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‘‘িন�য়ই আিম নূহ আলাইিহস সালাম েক তার জািতর েলাকেদর িনকি 

পািঠেয়িছলাম,যােত কের এক  য়ানক  াপীড়ক আযাব আসার পূেবরই 

তুিম েতামার জািতর েলাকেদর সাবোন কের দাও। তখন নূহ 

আলাইিহস সালাম বলল,েহ আমার জািতর েলােকরা! আিম েতামােদর 

জন্ একজন সুওি সাবোনকারী। েতামরা সকেল এক আ�াহর 

ইবাদত কর। তাবেক  য় কর এবং আমার আনুগত্ �দ র্ন কর।’’ 38F

39  

 পেরা� আয়ােত কারীমাগেলার আেলােক বলা যায় েয, নূহ আলাইিহস 

সালাম তাবর নবুওয়ত ও িরসালােতর দািয়� পালেনর �া�ােল �জািতর 

সামেন িতনিি কথার দা‘ওয়াত েপ্ কেরেছন। �থমত: অন্ সবিকছুর 

বে�গী দাস� ও েগালামী স�ুণর পিরহার কের েকবলমা� আ�াহেকই 

িনেজর একমা� মা‘বুদ িহেসেব  পাসনা-আরােনা করেব এবং একমা� 

তাবরই েদয়া িবিে িনেষে েমেন েলেব। িনতীয়ত: তাকওয়ার নীিত 

অবল�ন করেব অথরাা েযসব কােজ আ�াহ নারায হন এবং তাবর 

ে্ােের  ে�ক হয় তা সবই পিরত্াগ করেব এবং আ�াহেক  য় কের 

েলার নীিতেক িনেজেদর জীবেন পুেরাপুির কাযরকর করেব। তৃতীয়ত: 

                                                           
39  আল কুরআন, সূরা নূহ: ১-৩। 
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আমার আনুগত্ কর, েসসব আেদ্-িনেষে েমেন েল যা আ�াহর 

রাসূল িহেসেব আিম েতামােদর বলিছ। 

অনুরপ ােব নূহ আলাইিহস সালাম �জািতেক আ�াহর িদেক 

আহবােনর েকে� অসংখ্ প�িত অবল�ন কেরেছন। পিব� কুরআেনর 

িবি � সূরা েযমন আ‘রাফ, হূদ, ই নুছ ও নূহ-এ িব�ািরত বিণরত 

আেছ। িনে� গর�পূণর প�িতগেলা  ে�খ করা হল: 

(ক) িবনয় ও ন� ােব দা‘ওয়াহ  প�াপন:  

দা‘ওয়ােতর েকে� িবনয় ও ন�তার গর� অপিরসীম। িবনয় দা‘ঈেক 

মানুেষর িনকিতম কের েদয় এবং তার �িত মানুেষর ��ােবাে ও 

 ালবাসা সৃিি কের। নূহ আলাইিহস সালাম তাবর স�দায়েক অত্� 

ন�তার সােথ নীেনর দা‘ওয়াত িদেয়িছেলন, যােত কের তারা তা �হণ 

কের। ফেল  িতিন তােদরেক (  قو) বা �জািত বেল  সে�ােন 

কেরেছন।৩৯F

40 এখােন   قو  বেল িতিন তােদরেক বুিঝেয়েছন েয,িতিন 

তােদর মে্ হেত একজন। আর স�দােয়র েলাকজন পরওর-

পরওেরর কল্াণকামী হেয় থােক। এছাড়াও িতিন তােদর বং্গত 

                                                           
40  আল কুরআন, সূরা আল  আ’রাফ: ৫৭; নূহ: ২; হদ: ২৮,৩০। 
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 াই িহেসেব তােদর কাছ েথেক বং্ীয় েকামলতা, মায়া-মমতার 

আকাকী িছেলন, যােত কের স�দােয়র েলাকজন তাবেক তােদর 

দূরবতরী ও অমংগলকামী িহেসেব আখ্ািয়ত না কের। পিব� কুরআেন 

এেসেছ : 

  ﴿  ُۡ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  َقاَل  ِِ
َ
ََ  نُوحٌ  أ َُّقونَ  ََ   ]١٠٦: الشعراء[ ﴾ ١ ََ

‘‘�রণ কর েস সমেয়র কথা যখন (নূেহর স�দায়েক) তােদর  াই নূহ 

আলাইিহস সালাম বলল, েতামরা িক (আ�াহেক)  য় করেব না?’’ 40F

41 

এখােন  أخ  বেল বং্ীয়  াই বুঝােনা হেয়েছ এবং এর নারা 

পরওেরর ম�ল কামনার িদেক ইি�ত করা হেয়েছ।৪১F

42 স�দােয়র 

সদরার ও েমাড়লগণ তাবর দা‘ওয়ােতর জবােব বলল: আমরা মেন কির 

েয,আপিন �কা্্  াি�েত রেয়েছন।৪২F

43 এেহন পীড়াদায়ক ও মমর�দ 

কথার জবােব নূহ আলাইিহস সালাম  ে�িজত ও ে্াোিিত হবার 

পিরবেতর সাদািসেে  াষায় তােদর সে�হ িনরসেন �বৃ� হেলন এবং 

িনেজর পিরেয় তুেল েরেলন :  
                                                           
41  আল কুরআন, সূরা আশ শয়ারা: ১০৬। 
42  আ�ুল কিরম যায়দান,আল মুসতাফাদু িমন কাসািসল কুরআন িলদ দা‘ওয়ািত ওয়াদ 

দু’য়ািত, মুয়স সাতুর িরসালাত, তা.িব, ১ম খ�, পৃ. ১৩১। 
43  আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ: ৬০। 
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ٰ  قَاَل  ﴿ ٰ  ِ�  َس لَيۡ  مِ َقوۡ َ� بَِلُِغُ�مۡ  ٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّرِبِ  ِمِن رَُسولٞ  ِكِ�ِ َوَ�ٰ  لَةٞ َضَ�
ُ
َ 

 ]  ٦٢  ،٦١: االلراف[ ﴾ َرِ�ِ  ِت َ�ٰ رَِ�ٰ 

‘‘েহ আমার স�দায় আমার মেে্ েকান পথ িতা েনই। বরং আিম 

িব� পালনকতরার পক েথেক পয়গ�র। আিম যা িকছু বিল পালনকতরার 

িনেদরে্ই বিল এবং আ�াহ তা‘আলার পয়গামই েতামােদর কােছ 

েপৗছাই।’’ 43F

44 অনুরপ ােব তারা তাবেক িমথ্াবাদী িহেসেব সাব্� করেল 

িতিন িবনীত সূের বেলন:  

ٰ  قَاَل ﴿ رََء�ۡ  مِ َقوۡ َ�
َ
ٰ  ُكنُت  ِِن َُمۡ أ ٰ  ّرِ�ِ  ِمِن بَِيَِنةٖ  َ�َ ِ  ِمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  ِ� َوَءاََى  ۦِعنِده

نُلۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُعِمَِيۡت 
َ
َُمۡ  زُِمُكُموَهاَ ن

َ
  ]  ٢٨: هوع[ ﴾ ٢ رُِهونَ َ�ٰ  لََها َوأ

‘‘েহ আমার কওম! একিু ে েব েদখ। যিদ আিম আমার রেবর পক 

হেত ওি সাক্ �মােণর  পর �িতি�ত থািক, আর িতিন যিদ তাবর 

পক হেত আমােক রহমত দান কের থােকন। তারপেরও যিদ তা 

েতামােদর েোেখ না পেড় তাহেল,আিম িক ইহা েতামােদর  পর 

                                                           
44  আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ: ৬১-৬২। 
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েতামােদর ই�ার িবরে� োিপেয় িদেত পাির?’’44F

45 এমিন ােব িতিন 

িবর�বাদীেদর যাবতীয় সে�েহর িনরসন কেরেছন। 

(খ)  াসাহ  �ীপনা ও  য় ীিত স�ার: 

িতিন �জািতেক দা‘ওয়াত �হেণর িনিমে� আ�াহর কমা ও দয়ার কথা 

 ে�েখর মাে্েম  াসাহ �দান করেতন, েযন তাবর স�দায় দুিনয়ােত 

্াি� ও পরকােল মুি� লা  কের। এ মেমর পিব� কুরআেন এেসেছ:  

ٰ  قَاَل ﴿ نِ  ٢ ّمبِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  ِِِ�ِ  مِ َقوۡ َ�
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ِطيُعونِ  َُّقوهُ ٱوَ  َّ

َ
 ٣ َوأ

ََُؤِخِرۡ  ُُنُو�ُِ�مۡ  ِمِن لَُ�م رۡ َِ َ�غۡ  َجلٖ  َِِ�ٰ  ُ�مۡ َو
َ
�  أ ًّ َجَل  ِِنّ  ّمَس

َ
ِ ٱ أ َُا َّ ِ ِ  ٓ  ءَ َجا

 ََ  ۚ َُمۡ  لَوۡ  يَُؤّخُر   ]  ٤  ،٢: وو [ ﴾ ٤ لَُمونَ ََعۡ  ُكن

‘‘নূহ আলাইিহস সালাম বলল, েহ আমার জািতর েলােকরা! আিম 

েতামােদর জন্ একজন সুওি সাবোনকারী। (আিম েতামােদরেক 

িনেদর্ িদি� েয,)েতামরা সকেল এক আ�াহর দাস� কর,তাবেক  য় 

কর এবং আমার অনুগত হও। তাহেল আ�াহ েতামােদর অপরাে 

মাজরনা করেবন,েতামােদরেক একিি িনিদরি সময় পযর� বাবিেেয় 

রাখেবন। সত্ কথা এই েয, আ�াহর িনিদরি সময় যখন আেস, তখন 
                                                           
45  আল কুরআন, সূরা হদ: ২৭-২৮। 
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তা েরাে করা যায় না। েতামরা যিদ জানেত তেব কতই না  াল 

হত।’’45F

46  অনুরপ ােব িতিন তােদর সােথ এ �িততিতেত আব� 

হেতন েয,েতামরা যিদ এক আ�াহর ইবাদত কর এবং তাবর কােছ কমা 

�াথরনা কর,তাহেল িতিন েতামােদর  পর েন‘আমতরািজ বািড়েয় িদেবন 

এবং েতামােদর জীবন যা�ার মানেক সহজ কের েদেবন। ফেল 

স�দােয়র েলাকেরা তাবর দা‘ওয়ােতর �িত আকৃি হেত থােক। এ মেমর 

পিব� কুরআেন  এেসেছ:  

ْ ََغۡ سۡ ٱ ُت َ�ُقلۡ ﴿ ارٗ  َ�نَ  ۥِِنّهُ  َرّ�ُ�مۡ  َُِروا َّ ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١ �َ�  �َرارٗ ِمِدۡ  ُ�مَعلَيۡ  ءَ لّسَما
َُمۡ  ١ مۡ  ُ�مِددۡ َو

َ
ٰ بِأ ََجۡ  َو�َنِ�َ  لٖ َ� ٰ  ّلُ�مۡ  َعلَو َّ ََجۡ  ٖت َج نۡ  ّلُ�مۡ  َعلَو

َ
 ﴾١ �رٗ َ�ٰ َ

  ]  ١٢  ،١٠: وو [

‘‘অথরাা আিম (নূহ) বেলিছ! েতামরা েতামােদর রেবর িনকি কমা োও। 

িন:সে�েহ িতিন অত্� কমা্ীল।এরপ করেল িতিন েতামােদর জন্ 

আকা্ হেত বৃিি বষরণ করেবন,েতামােদর েন-স�দ ও স�ানািদ িদেয় 

েন্ করেবন। েতামােদর জন্ বাগবািগো সৃিি করেবন ও ঝণরা �বািহত 

করেবন।’’ 46F

47 অপরিদেক িতিন দা‘ওয়াত �হণ না করার  য়াবহ 

                                                           
46  আল কুরআন, সূরা নূহ: ২-৪। 
47  আল কুরআন, সূরা নূহ: ১০-১২। 
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পিরণিত ও আেখরােতর কিঠন ্াি� স�েকরও �জািতেক সতকর কের 

েদন। আ�াহ বেলন, ‘‘আিম নূহেক তার জািতর েলাকেদর িনকি এজন্ 

পািঠেয়িছ েয, এক  য়ানক আযাব আসার পূেবরই তুিম েতামার জািতর 

েলাকেদর সাবোন কর।৪৭F

48 মুকািতল বেলন: এখােন  য়ানক আযাব 

বলেত তুফােনর মাে্েম তােদরেক পািনেত ডুিবেয় মারােক বুঝােনা 

হেয়েছ।৪৮ F

49 ইবন কাছীেরর মেত, পরকালীন কিঠন ্াি� নারা মু্িরক 

অব�ায় দুিনয়া হেত পরপাের পািড় জমােনােক  ে�্্ করা হেয়েছ।৪৯ F

50 

আর এিা তােদর জন্ আ�াহর ্াি�র  ীিত �দ র্ন মা�,যােত তারা 

আিখরােতর  ীষণ পিরণাম স�েকর অবগত হেয় আ�াহ �দ� িবিে 

িবোেনর আনুগত্ কের। 

(গ)  �ম নিছহত:  

নূহ আলাইিহস সালাম তাবর স�দায়েক জা�ােতর সুসংবাদ ও 

জাহা�ােমর  ীিত �দ র্ন কেরই কা� হনিন,িতিন  �ম নিছহত বা 

সদুপেদে্র মাে্েম �জািতেক মুি�র িদেক আহবান কেরেছন। তাবর 

                                                           
48  আল কুরআন, সূরা নূহ: ১। 
49 আর-রাযী, ফখর�ীন, আত তাফসীর আল কাবীর, দার এহইয়া আত তুরাছ আল-

আরাবী, ১৯৮৯ খৃ. ১ম সং�রণ, ৩য় খ�, পৃ. ১৩৪। 
50  ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আযীম, �াগ�, ২য় খ�, পৃ. ২২৩। 
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দা‘ওয়ােত �জািতর �িত মহববত কল্াণ ও মংগলাকাকা �কা্ 

েপেয়েছ। �জািতর একা� শ াকাকী িহেসেব  পেদে্র ছেল িতিন 

বেলন:  

رۡ  لََقدۡ  ﴿
َ
ٰ  َ�َقاَل  ۦِمهِ قَوۡ  َِِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ� َ ٱ ُبُدوا  هٍ َِِ�ٰ  ِمِنۡ  لَُ�م َما َّ

ٓ  ۥٓ هُ َ�ۡ�ُ  َخاُف  ِِِ�ِ
َ
 ]  ٥٩: االلراف[ ﴾ ٥ َعِظي�ٖ   �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

‘‘েহ আমার স�দায়! েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর, তাবর সােথ 

কা েক ্রীক �াপন করেব না। িকয়ামেতর  য়ানক আযাব স�েকর 

আিম েতামােদর সাবোন করিছ।’’50F

51 তাবর এ দা‘ওয়াত শেন জািতর 

েমাড়লরা বলল, িন�য়ই আমরা েতামােক �কা্্ িব াি�েত েদখিছ। এ 

ব�েব্র জবােব নূহ আলাইিহস সালাম বেলন: 

ٰ  قَاَل  ﴿ ٰ  ِ�  َس لَيۡ  مِ َقوۡ َ� بَِلُِغُ�مۡ  ٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّرِبِ  ِمِن رَُسولٞ  ِكِ�ِ َوَ�ٰ  لَةٞ َضَ�
ُ
َ 

نَصحُ  َرِ�ِ  ِت َ�ٰ رَِ�ٰ 
َ
عۡ  لَُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ ِمنَ  لَمُ َوأ : االلراف[ ﴾ ٦ لَُمونَ ََعۡ  ََ  َما َّ

٦٢  ،٦١  [ 

                                                           
51 আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ: ৫৯। 
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‘‘েহ আমার স�দায় আিম কখেনা  া� নই;িক� আিম 

িব��িতপালেকর রাসূল। েতামােদর িনকি আমার রেবর পয়গাম 

েপৗছাই এবং েতামােদরেক সদুপেদ্ েদই। আিম আ�াহর পক েথেক 

এমন সব িবষয় জািন, েযগেলা েতামরা জান না।’’ 51F

52 এ ােব নূহ 

আলাইিহস সালাম অত্� আ�িরকতার সােথ তাবর জািতর সংে্ােন 

কামনা কেরেছন। িতিন �জািতেক একিদেক আ�াহর যাবতীয় আেদ্ 

ও িনেষোবলী পালেনর জন্  াসাহ যুিগেয়েছন অপরিদেক যাবতীয় 

অপরােের জন্  য় �দ র্ন কেরেছন।৫২F

53 মূলত: নীন হে� এেক 

অপেরর কল্াণ কামনা। হাদীেস এ মেমর এর্াদ হেয়েছ:  

 »و عمتهم الاليم�ا ان الصهح  قيغي لن قيل   و لرلول و ألئم  «
‘‘নীন হে� কল্াণ কামনা করা। সাহাবাগণ িজেজস করেলন,এিা 

কােদর জন্? তখন রাসূল (স.) বেলন, এিা আ�াহ, তাবর রাসূল, 

মুসিলম েনতৃবৃ� ও জনসাোরণ সকেলর জন্।’’ 53F

54 

(ঘ) �কা্্, অ�কাে্্ সাবরকিণক দা‘ওয়াত েপ্:  

                                                           
52  আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ: ৬০-৬২। 
53  মাহমুদ আলূসী, রহল মা’য়ানী, �াগ�, ৮ম খ�, পৃ. ১৫২। 
54  মুসিলম ইবন হাাাজ, ছহীহ মুসিলম, �াগ�, িকতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৮২। 
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িতিন িদন-রাত সাবরকিণক দা‘ওয়ােতর কােজ িনেজেক ব্� রাখেতন। 

সমেয়র �িতিি কণেক িতিন গিণমত ে েব �জািতর িনকি 

�কা্্,অ�কা্্ িবি � ােব দা‘ওয়াহ  প�াপন করেতন। এেকে� 

িতিন সমেয়র দাবী ও োিহদানুয়ায়ী  পযু� সময় ও পিরেব্েক গর� 

িদেতন। পিব� কুরআন তাবর দা‘ওয়ােতর োরাবািহকতােক িনে�া� ােব 

তুেল েেরেছ: 

َََهارٗ  ٗ� َ�ۡ  ِ� قَوۡ  ُت َدَعوۡ  ِِِ�ِ  َرِبِ  قَاَل  ﴿   ]  ٥: وو [ ﴾ ٥ �َو

‘‘ েস িনেবদন করল,েহ আমার রব! আিম আমার জািতর েলাকেদরেক 

িদন-রাত দা‘ওয়াত িদেয়িছ।’’54F

55  অতঃপর দা‘ওয়ােতর প�িত বণরনা 

করেত িগেয় বেলন:  

ٓ  ُُمّ  ٨ �ِجَهارٗ  َُُهمۡ َدَعوۡ  ِِِ�ِ  ُُمّ  ﴿ عۡ  ِِِ�ِ
َ
ۡ�َ  لَُهمۡ  لَنُت أ

َ
 ﴾ ٩ �ارٗ ِِۡ�َ  لَُهمۡ  ُت رۡ َوأ

  ]  ٩  ،٨: وو [

‘‘অত:পর তােদরেক আিম  ��ের েডেকিছ। তারপর আিম 

�কা্্ ােবও তােদর িনকি নীেনর দা‘ওয়াত েপৗেছেয়িছ, এমনিক 

েগাপেন েগাপেনও তােদর বুিঝেয়িছ।’’ 55F

56  

                                                           
55  আল কুরআন, সূরা নূহ : ৫। 
56  আল কুরআন, সূরা নূহ : ৮-৯। 
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(ঙ)  াতৃ�েবাে ও সমতার �েলন: 

মানুেষর মােঝ  াতৃ�েবাে ও সাম্ �িত�ায় অ�ণী  ূিমকা পালন কেরন 

নূহ আলাইিহস সালাম। িতিন তাওহীেদর ি ি�েত েনী-গরীব ে দাে দ 

িছ� কের পারওিরক  াতৃ�েবাে জা�ত কেরন। ফেল সমােজর দূবরল 

ে�ণীর মানুেষরাও তাবর আহবােন সাড়া িদেত সকম হয়। িবর�বাদীগণ 

কতৃরক আনীত অি েযােগ দূবরল ও �ুলবুি� স�� ব্ি�েদর তাবর �িত 

ঈমান আনয়েন অি যু� করা হয়। এেত �মািণত হয় েয,েস সমেয় 

সমােজ ে�ণী ৈবষম্ িছল। িক� তাবর তাওহীেদর আহবান েসই ে�ণী 

ৈবষেম্র মূেল কুঠারাঘাত কের। পিব� কুরআন িবষয়িিেক এ ােব 

 ে�খ কেরেছ: 

ۡ ٱ َ�َقاَل  ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل َّ  ْ ُروا ََ ٰ  َما ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ� َّ  َك نََرٮ ِ ٰ  َوَما لََناِمِثۡ  ��ََ�ٗ  ِ  َك نََرٮ
َّ  َك ََّبعَ ٱ ِ ِينَ ٱ ِ َا ُهمۡ  َّ َُ َراُِ

َ
 ٱ بَادِيَ  أ

ۡ
 بَۡل  �فَۡض  ِمن َناَعلَيۡ  لَُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما يِ لّرأ

  ]  ٢٧: هوع[ ﴾ ٢ ِذ�ِ�َ َ�ٰ  ََُظّنُ�مۡ 

‘‘অত:পর তাবর কওেমর কােফর সদরাররা বলল: আমরা েতা আপনােক 

আমােদর মত একজন মানুষ ব্তীত আর িকছু মেন কিরনা। আর 

আমেদর মেে্ যারা দূবরল ও �ুলবুি� স�� তাবরা ব্তীত কা েক েতা 
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আপনার আনুগত্ করেত েদিখ না এবং আমােদর  পর আপনােদর 

েকান �াোন্ েদিখনা,বরং আপনােদরেক আমরা িমথ্াবাদী বেল মেন 

কির।’’56F

57 

তােদর  পেরা�  ি�র দু’িি িদক রেয়েছ। �থমত: আপনার দাবী যিদ 

সত্ ও সিঠক হেতা,তাহেল কাওেমর িবি্ি ব্ি�বগরই তা সবরাে� �হণ 

করত। িক� তারা তা �ত্াখ্ান করেছ। িনতীয়ত: সমােজর 

িনকৃি,ইতর ও েছািেলাকগিল আপনার আনুগত্ �ীকার কের িনেয়েছ। 

একেণ আমরাও যিদ আপনার আনুগত্ �ীকার কির,তেব আমরাও 

মুসলমান  াই িহেসেব তােদর সমককরেপ পিরগিণত হব। নামােযর 

কাতাের ও অন্ান্ মজিলে্ তােদর সােথ এক বরাবর  ঠাবসা করেত 

হেব।৫৭F

58 এ আপি�েত তােদর সংকীণরতা ও অহংকার �দি র্ত হেয়েছ। 

আর যুেগ যুেগ দির�-দূবরলরাই সমসামিয়ক নবীগেণর  পর সবর �থম 

ঈমান এেনিছল।৫৮F

59 তাই নূহ আলাইিহস সালাম �জািতেক সকল �কার 

                                                           
57  আল কুরআন, সূরা হদ : ২৭। 
58 মুফতী মুহা�দ ্ফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, অনুবাদ মাও: মিহ �ীন খান, 
�াগ�, পৃ. ৬২৭। 

59 জুম‘আ আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগ�, পৃ. ৯৮। 
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ৈবষম্  ুেল িগেয় এক আ�াহর িব�াসী হেয় পারওিরক  াতৃ�েবােে 

 াীিবত হবার আহবান জানান। 

(ে) আ�াহর অনু�েহর �রণ:  

মানুেষর �িত আ�াহর অপিরসীম অনু�হ রেয়েছ। এ অনু�হরািজর 

সংখ্া িহসাব কের ে্ষ করা যােব না। মহান আ�াহ বেলন, 

ْ  �ن﴿ ِ ٱ َت مَ نِعۡ  ََُعّدوا َّ  ََ  ۡ�ُ ۗ ٓ   ]  ٣٤: نراههمى[ ﴾ ٣ ُصوَها

‘‘েতামরা আমার েন‘য়ামতরািজ গেণ ে্ষ করেত পারেব না।৫৯F

60 আ�াহর 

অনু�েহর �রণ ইসলামী দা‘ওয়াহর অন্তম একিি গর�পূণর মাে্ম। 

নূহ আলাইিহস সালাম �জািতেক আ�াহর অনু�েহর  ে�খ করত: 

নীেনর আহবান জািনেয়েছন। িবে্ষত: মানব সৃিি ও পৃিথবী সৃিির 

রহস্ স�েকর িে�া গেবষণা করার আহবান জানান। এ মেমর কুরআেন 

এেসেছ:  

ۡط  َخلََقُ�مۡ  َوقَدۡ  ﴿
َ
لَمۡ  ١ َواًراأ

َ
ْ َََروۡ  َ ُ ٱ َخلَقَ  َف َكيۡ  ا ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َّ  ١ اِطَبا�ٗ  تٖ َ�

َّ ٱ وََجَعَل  �نُورٗ  �ِيِهنّ  َقَمرَ لۡ ٱ وََجَعَل  اجٗ  َس مۡ ل ُ ٱوَ  ١ اِ�َ َّ �
َ
ََُ�مأ  ٱ ِمِنَ  َب

َ
 ِض �ۡ�

                                                           
60  আল কুরআন, সূরা ই�ািহম : ৩৪। 
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 َٗ َُخۡ  �ِيَها يُعِيُدُ�مۡ  ُُمّ  ١ اَََبا ُ ٱوَ  ١ اَراجٗ ِِخۡ  رُِجُ�مۡ َو  ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  َّ
َ
 َض �ۡ�

ْ ِلِتَسۡ  ١ ا�َِساطٗ   ]  ٢٠  ،١٤: وو [ ﴾ ٢ افَِجاجٗ  ُسُبٗ�  َهاِمنۡ  لُُكوا

‘‘িতিন (আ�াহ) নানা পযরােয় েতামােদরেক সৃিি কেরেছন। েতামরা িক 

লক্ কর না েয,আ�াহ িকরেপ সাত আসমান �ের �ের িনমরাণ 

কেরেছন। আর  হােত ে�েক আেলা ও সূযরেক �দীপ বািনেয়েছন। 

আর আ�াহ েতামােদরেক মািি হেত িব�য়কর ােব  াপ� কেরেছন। 

অত:পর এ মািিেতই েতামােদর সমািে হেব এবং তা হেত আবার 

পুনরিিত করেবন। বস�ত: আ�াহ জিমনেক েতামােদর জন্ ্য্ার 

ন্ায় সমতল কের িবিছেয় িদেয়েছন,যােত েতামরা  হার  �ু� পথ-

ঘােি েলােল করেত পার।’’ 60F

61 অ� আয়ােত কারীমাগেলার মাে্েম সৃিি 

জগেতর �াপনা ও ্ৃংখলার �িত দৃিি েরেখ এক আ�াহর অি�ে� 

িব�াস �াপেনর আহবান জানােনা হেয়েছ। 

(ছ) পারওিরক কেথাপকথন ও যুি�তকর খ�ন:  

ইসলামী দা‘ওয়াহেক ফল�সু করার মাে্ম িহেসেব নূহ আলাইিহস 

সালাম মাদ‘ েদর সােথ পারওিরক আলাপ-আেলােনা ও কেথাকপথন 

                                                           
61  আল কুরআন, সূরা নূহ : ১৪-২০। 
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 এর প�িত অবল�ন কেরন। এ প�িতেত দা’ঈর সােথ-( حوار )

মাদ‘ েদর সরাসির মত িবিনময় ও যুি�তকর খ�ন হয়। ফেল 

ে�াতাম�লী তথা মাদ‘ েদর অ�ের জাগিরত িবি � �� ও সে�েহর 

অবসান ঘেি। নূহ আলাইিহস সালাম েসজন্ �জািতেক পারওিরক 

আলাপ-আেলােনার ছেল একিদেক েযমন পথ �দ র্ক িহেসেব এক 

আ�াহর ইবাদত-বে�গী ও তাবর রাসূেলর আনুগত্ ও তাকওয়া 

অবল�েনর িদেক আহবান কেরেছন।৬১F

62 অপরিদেক েতমিন  �মরেপ 

তােদর সােথ তেকর িল� হেয় যাবতীয় �� ও সে�েহর েমাকািবলা 

কেরন।৬২F

63 পিব� কুরআেন এেসেছ: ‘‘তারা বলল, েহ নূহ! আমােদর 

সােথ আপিন তকর কেরেছন এবং অেনক কলহ কেরেছন। অতএব 

আপনার েস আযাব িনেয় আসুন, যা স�েকর আপিন আমােদরেক সতকর 

কেরেছন, যিদ আপিন �ীয় ব�েব্ সত্বাদী হেয় থােকন।’’ জবােব নূহ 

আলাইিহস সালাম তােদরেক বেলন: 

ََّما قَاَل  ﴿  ِ ِ  
ۡ
ُ ٱ بِهِ  َِيُ�ميَأ ٓ  ِِن َّ ٓ  ءَ َشا َُم َوَما ن

َ
  ]  ٣٣: هوع[ ﴾ ٣ ِجزَِنَ بُِمعۡ  أ

                                                           
62  জুমআ’, আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগ�, পৃ. ১০০। 
63  আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ : ৫৯-৬২; সূরা হদ : ৩২-৩৪। 
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‘‘আযাব আমার অিেকাের নেহ। ইহা একমা� আ�াহর হকুেম আসেব। 

িতিন ই�া করেল েস আযাব অব্্ই আসেব এবং েতামরা তাবহােক 

অকম করেত পারেব না।’’63F

64 িক� তাবর এ যুি�-তকর েবহদা ও িবফেল 

িগেয়িছল এবং স�দােয়র বাড়াবািড় ও সীমালংঘন বৃি� েপেয়িছল।৬৪F

65 

(জ) মাদ‘ েদর সােথ ে্ােলল অবল�ন: 

িতিন আলাইিহস সালাম িবনয় ন�তা ও  �ম ােব �জািতর কােছ 

দা‘ওয়াহ  প�াপেনর পা্াপাি্ কখেনা কখেনা কেঠারতাও অবল�ন 

কেরেছন। যােত কের স�দােয়র েলােকরা তাবর দা‘ওয়াহেক একিা 

ে্ােলিলং ্ি� িহেসেব মেন কের এবং দা‘ওয়াত �হেণ  নু� হন। 

আর এ প�িতিি সূদীঘর সময় একাোের তােদর িমথ্া ও ি্েকরর 

পিরণিত স�েকর  য় �দ র্েনর পেরই �হণ কেরেছন। ফেল পরবতরী 

যুেগ মূসা আলাইিহস সালাম-সহ সকল নবী-রাসূল তাবর এ প�িতিি 

দা‘ওয়াহর েকে� অবল�ন কেরন। পিব� কুরআেন এ মেমর এর্াদ 

হেয়েছ: 

                                                           
64 আল কুরআন, সূরা হদ : ৩৩। 
65  আন-নাাার মুহা�দ তাইেয়্ব, তািরখ আল আি�য়া িফ দু’িয়ল কুরআন আল 

কারীম ওয়া আস সু�াহ আন নববীয়া, মাকতাবাতুল মা’আেরফ, িরয়াদ, ২য় সং�রণ-

১৯৮৩ খৃ. পৃ. ৬৬। 
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  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل َۡ ٱوَ ۞ ﴿
َ
ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  ُۡ ِِ  نُوٍح  َََبأ  ّمَقاِ�  ُ�مَعلَيۡ  َكُ�َ  َ�نَ  ِِن مِ َقوۡ َ�

ِ ٱ تِ َ�ٰ � كِ�ِيَوََذۡ  ِ ٱ َ�َعَ�  َّ َّ  ۡ َّ ۡ�ِ ُت َََو
َ
ْ ُعوٓ فَأ مۡ  ا

َ
ٓ  َرُ�مۡ أ �َ  ََ  ُُمّ  َءُ�مۡ َوُ�َ

مۡ  يَُ�نۡ 
َ
ْ ُضوٓ قۡ ٱ ُُمّ  ُ�ّمةٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  رُُ�مۡ أ ََ  َِِ�ّ  ا  َ�َما َُمۡ َََوّ�ۡ  فَإِن ٧ ونِ َُنِظرُ  َو

 ُ�ۡ
َ
جۡ  ِمِنۡ  ُ�مَس�

َ
جۡ  ِِنۡ  ٍر� أ

َ
َّ  رِيَ أ ِ ِۖ ٱ َ�َ  ِ ِمرۡ  َّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ  لِِم�َ ُمسۡ ل

 ]٧٢  ،٧١: او�س[ ﴾ ٧

‘‘আর তােদরেক নূেহর অব�া জািনেয় দাও,যখন েস �ীয় স�দায়েক 

বলল: েহ আমার স�দায়! যিদ েতামােদর মােঝ আমার অবি�িত এবং 

আ�াহর আয়াত সমূেহর মাে্েম নসীহত করা  ারী বেল মেন হেয় 

থােক,তেব আিম আ�াহর  পর  রসা করিছ। েতামরা সবাই িমেল 

িনেজেদর কমর সাব্� কর এবং এেত েতামােদর ্রীকেদরেক সমেবত 

কের নাও,যােত েতামােদর মােঝ িনেজেদর কােজর ব্াপাের েকান 

সে�হ সং্য় না থােক। অত:পর আমার স�েকর যা িকছু করার কের 

েফল এবং আমােক অব্াহিত িদওনা। তারপরও যিদ িবমুখতা অবল�ন 

কর, তেব আিম েতামােদর কােছ েকান রকম িবিনময় কামনা কির না। 

আমার িবিনময় হল আ�াহর কােছ। আর আমার �িত িনেদর্ রেয়েছ 
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েয,আিম েযন মুসলমানেদর অ� ুর� হই।’’65F

66 নূহ আলাইিহস সালাম 

�জািতেক লক্ কের আরও বেলন: যিদ েতামােদর েকান িকছু করার 

কমতা থােক তেব িবল� না কের তা কের েফল। িন�য় আিম 

েতামােদর পেরায়া কির না এবং  য়ও কিরনা। েতামােদর কােছ আমার 

োওয়া পাওয়ার িকছু েনই। আর আিম এক আ�াহর  পর 

িন রর্ীল।৬৬F

67 স�দােয়র েলাকেরা তাবর এ ে্ােলল েমাকািবলা করেত 

অকম হল এবং িমথ্া �িতপ� করল।৬৭F

68 

(ঝ) ৈেযর ও কি সিহ�ুতা: 

দা‘ওয়ােতর পথ অত্� কককাকীণর। এ পেথ েলেত েগেল অেনক বাো 

িবপি�র স�ুখীন হেত হয়। েসেকে� ৈেযর ও কি-সিহ�ুতা অবল�ন 

কের দা‘ঈগণ তাবেদর মনিযেল মকছুেদ েপৗেছন। নূহ আলাইিহস সালাম  

দুিনয়ার �থম দা‘ঈ িহেসেব সবর�থম এ েরেণর বাোর স�ুখীন 

হেয়িছেলন। পিব� কুরআেনর বণরনানুযায়ী সূদীঘর সােড় নয়্ত বছর 

                                                           
66  আল কুরআন, সূরা ই নুছ: ৭১-৭২। 
67  কুরতুবী, আল জা‘েম িল আ কাম আল কুরআন, দারল কুতুব আল আরব, কায়েরা, 

১৯৭৮ খৃ. ১১্ খ�, পৃ. ৪৫১; ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আিজম, 

�াগ�, ২য় খ�, পৃ. ৪২৫। 
68  আল কুরআন, সূরা ই নুছ: ৭৩। 
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যাবা এক�বােদর দা‘ওয়াত িদেত িগেয় িতিন তাবর স�দােয়র কাছ 

েথেক েতমন েকান সাড়া পানিন। তােদর পক েথেক িবি � আপি�কর 

ব�ব্, েগামরাহী বা পথ িতা, অহংকার �দ র্ন, িবমুখতাসহ িবি � 

ষড়যে�র ি্কার হেয়েছন। তারা তাবেক ঠা�া-িব�পকরত: িবি � ােব 

কি িদত, এমনিক ��র িনেকেপ হত্র হমিক িদত।৬৮F

69 তথািপও িতিন 

এক মুহূেতরর জন্ তাবর িম্ন েথেক িবরত থােকনিন। ইবেন আববাস 

বেলন: একিদেনর ঘিনা, কােফররা নূহ আলাইিহস সালাম-এর গলায় 

রি্ েববেে িানেত থােক। ফেল িতিন ৈেতন্হীন হেয় পেড়ন। অত:পর 

যখন িতিন ৈেতন্ িফের পান তখন আ�াহর দরবাের এ বেল �াথরনা 

কেরন: 

  ل ولقو� فإوهم ال اعيمون غفراا�   

‘‘েহ আ�াহ আপিন আমােক ও আমার কাওমেক কমা করন। িন�য়ই 

তারা না েজেন এমনিি কেরেছ।’’69F

70  

                                                           
69  আল কুরআন, সূরা হদ: ৩৮; সূরা আ্ শয়ারা: ১১৬। 
70  ইবনুল আছীর, আল কােমল িফত-তািরখ, দারল কুতুব আল ইলিময়া, ৈবরত, 

�থম সং�রণ-১৯৮৭ খৃ. ১ম খ�, পৃ. ৬৮। 
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অনুরপ ােব তাবর �ীয়  ী দা‘ওয়ােতর এ মহান িম্েনর সােথ 

িব�াসঘাতকতা কেরেছ। পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাবর 

অবাে্তােক পরবতরী েলাকেদর জন্ দৃিা� �রপ  ে�খ  কেরেছন। 

কুরআেন এেসেছ, নূহ আলাইিহস সালাম ও লূত আলাইিহস সালাম-এর 

 ীনয় নবীেদর সাহেযর লা  কেরও সাকমর্ীল বা�ারেপ পিরগিণত 

হেত পােরনিন।৭০F

71 

এমনিক, �ীয় পুে�র অবাে্তা ও কুফরী তাবেক অেনক কি িদেয়েছ। 

েূড়া� �ংেসর ��ােল িপতৃসুল  ে�হ ও বাাসল্তার কারেণ তাবর 

মুি�র জন্ আ�াহর কােছ �াথরনা কেরও িতিন তার মুি� িনি�ত 

করেত সকম হনিন। েকননা, আ�াহর দৃিিেত েস তাবর ঈমানদার 

আহেলর অ� ুর� িছল না।৭১F

72 এতদসে�ও আ�াহর স�িির িনিমে� 

দু:খ-কি িনযরাতন সহ্ কেরও িতিন েলাকেদরেক আ�াহর িদেক 

আহবান জানান এবং েরম ৈেেয্র পিরেয় েদন। 

                                                           
71  আল কুরআন, সূরা আত তাহরীম: ১০। 
72  আল কুরআন, সূরা হদ : ৪৫-৪৬। 
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(:) কািফর, মু’িমন িনিবরে্েষ সবার জন্ েদায়া: 

নূহ আলাইিহস সালাম যখন কাওেমর েহদােয়ত �াি� হেত স�ুণররেপ 

িনরা্ হেয় পড়েলন এবং তােদর অপেেিা ও হঠকািরতা তাবর িনকি 

ওি হেয় েগল েয, তাবর অ�া� ও অিবরাম েহদায়াত ও তাবিলেগর 

�িতি্য়া তােদর  পর েকান � াব েফেলিন,তখন আ�াহ তা‘আলা 

তাবেক সা�না �দান �রপ বেলন: 

وِ�َ ﴿
ُ
نّهُ  نُوٍح  َِِ�ٰ  َوأ

َ
َّ  ِمَك قَوۡ  ِمن ِمنَ يُؤۡ  لَن ۥَ ِ  بَِما ََ�ِۡس ََبۡ  فََ�  َءاَمنَ  قَدۡ  َمن ِ

 ْ َۡ  َ�نُوا  ]  ٣٦: هوع[ ﴾ ٣ َعلُونَ َ�

‘‘নূেহর �িত ওহী নািযল করা হল এ মেমর েয,েতামার কাওেমর মে্ 

েথেক যারা ইিতমেে্ ঈমান এেনেছ,তারা ব্তীত এখন আর েক  ঈমান 

আনেব না। অতএব, তােদর কাযরকলােপর জন্ দূঃখ কেরা না।’’72F

73 

ফেল িতিন জানেত পারেলন েয,তাবর সত্ �োের েকান  িি হয়িন। 

�য়ং অমান্কারীেদর েযাগ্তার  িি এবং তােদর িনেজেদর অবাে্তার 

ফল। তখন িতিন তােদর কাযরাবলী ও হীন গিতিবিে নারা ব্িথত হেয় 

                                                           
73  আল কুরআন, সূরা হদ : ৩৬। 



 

40 
 

আ�াহর দরবাের তােদর জন্ বদ-েদায়া করেলন।৭৩F

74 পিব� কুরআেন 

এেসেছ, নূহ আলাইিহস সালাম বেলন: 

 ٱ َ�َ  َََذرۡ  ََ  ّرِبِ  نُوحٞ  َوقَاَل  ﴿
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض �ۡ�  ُهمۡ َََذرۡ  ِِن ِِنَّك  ٢ َديّاًرا َِرَِنَ َ�

ْ يُِضّلو ََ  ِعَباَدكَ  ا وٓ  َو ْ يَِ�ُ َّ  ا ِ ارٗ  �فَاِجرٗ  ِ َّ  ]٢٧  ،٢٦: وو [ ﴾ ٢ �َك

‘েহ আমার রব!  ূপৃে� বসবাসকারী এই কােফরেদর মে্ হেত 

একজনেকও েছেড় িদওনা। আপিন যিদ  এেদরেক েছেড় েদন,তাহেল 

এরা আপনার বা�ােদরেক পথ ি কের েদেব। আর এেদর বংে্ 

পাপাোরী ও ক�র কািফর ব্তীত েক  জি�েব না।’’74F

75 এ েরেনর বদ-

েদায়া রাসূলেদর জন্ েরম ৈেযর হেত িনরা্ ও হতা্ হবার পেরর 

পদেকপ �রপ �িতরকামূলক িজহাদ িহেসেব পিরগিণত হয়। পরবতরী 

নবী-রাসূলেদর জীবনীেতও এ প�িতর সমােব্ ঘেিিছল।৭৫F

76 অপরিদেক 

মু’িমনেদর কমা করার জন্ িতিন আ�াহর দরবাের �াথরনা কেরেছন। 

সূরা নূেহর ে্ষ আয়ােত এ মেমর এর্াদ হেয়েছ: 

                                                           
74  িহফজুর রহমান িসওহারবী, কাসাসূল কুরআন, �াগ�, পৃ. ৬০। 
75  আল কুরআন, সূরা নূহ: ২৬-২৭। 
76 আদম আ�ু�াহ আলূরী, তািরখুদ দা‘ওয়ািত ইলা�ািহ বাইনাল আমিস ওয়াল ইয়াওেম, 

মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, আল-কােহরা, পৃ. ৫৫. 
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ٰ  ِ�  َِرۡ غۡ ٱ ّرِبِ  ﴿ يّ َولَِ� ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ِ�َ بَيۡ  َدَخَل  َولَِمن ِ�َ ٰ ُمؤۡ ل ََ ََ  ِت� مِ  َو
ٰ ٱ ََزِدِ  َّ َّ  لِِم�َ ل ِ َباَرۢ  ِ  ] ٢٨: وو [ ﴾ ٢ �ََ

‘েহ আমার রব! আমােক ও আমার িপতা-মাতােক এবং আমার ঘের 

মু’িমনরেপ �িবি হেয়েছ এমন �েত্ক ব্ি�েক ও সব মু’িমন পুরষ 

মু’িমন মিহলােক কমা কের দাও। আর জািলমেদর �ংসেক বািড়েয় 

দাও।’’ 76F

77 অতএব বলা যায় েয,পিরে্েষ মু’িমন, কািফর সবার জন্ 

িতিন আলাইিহস সালাম আ�াহর দরবাের �াথরনা কেরিছেলন। 

দা‘ওয়ােতর �িতি্য়া: 

নূহ আলাইিহস সালাম �জািতেক সূদীঘর প�া্ কম এক হাজার বছর 

আ�াহর এক�বােদর িদেক আহবান কেরিছেলন। িক� এর িবিনমেয় 

িতিন কাওেমর িনকি হেত েতমন েকান সাড়া পানিন। বরং তারা তাবর 

িবরে� পথ ি, পাগল, জাদুকর, িমথু্ক, ঝগড়ােি, � ৃিত অপবাদ 

 িাপন কের। এমনিক তাবেক ��র িনেকেপ হত্ার হমিক েদয়।৭৭F

78 

এই দীঘর িদেনর �োর সে�ও �োনত: িন� ে�ণীর মুিিেময় কেয়কজন 

                                                           
77  আল কুরআন, সূরা নূহ: ২৮। 
78  আল কুরআন, সূরা আল আ’রাফ: ৬০; সূরা িহজর : ৬; সূরা আল েফারকান : ৮; 

সূরা েছায়াদ: ৪; সূরা হদ: ৩২; সূরা আশ শয়ারা: ১১৬। 
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েলাক তাবর দা‘ওয়াত কবুল কের। যােদর সংখ্া িবি � বণরনায় িছল 

দ্,বাহা�র অথবা আি্।৭৮F

79 কুরআেনর  াষায় ﴿ ٓ َّ  ۥٓ هُ َمعَ  َءاَمنَ  َوَما ِ  قَلِيلٞ  ِ
]  ٤٠: هوع[ ﴾ ٤  অথরাা ‘তাবর �িত অ� সংখ্ক েলাকই ঈমান 

এেনিছল’।७९F

80 নূহ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়াতেক তারা মূলত: 

দু’ ােব �ত্াখ্ান করত। �থমত: বােিনক তথা িবি � ব�ব্ ও 

আপি�  প�াপেনর মাে্ম যথা, পিব� কুরআেন এেসেছ: 

ۡ ٱ َ�َقاَل  ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل َّ  ْ ُروا ََ ٰ  َما ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ� َّ  َك نََرٮ ِ ٰ  َوَما لََناِمِثۡ  ��ََ�ٗ  ِ  َك نََرٮ
َّ  ََّبَعَك ٱ ِ ِينَ ٱ ِ َا ُهمۡ  َّ َُ َراُِ

َ
 ٱ بَادِيَ  أ

ۡ
 بَۡل  �فَۡض  ِمن َناَعلَيۡ  لَُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما يِ لّرأ

 ]  ٢٧: هوع[ ﴾ ٢ ِذ�ِ�َ َ�ٰ  ََُظّنُ�مۡ 

‘‘তাবর কওেমর কােফর �োনরা বলল: আমরা েতা আপনােক আমােদর 

মত একজন মানুষ ব্তীত আর িকছু মেন কির না। আর আমােদর 

মেে্ যারা দূবরল ও �ুল বুি�স�� তারা ব্তীত কা েক েতা আপনার 

আনুগত্ করেত েদিখ না এবং আমােদর  পর আপনােদর েকান 

�াোন্ েদিখনা বরং আপনারা সবাই িমথ্াবাদী বেল আমরা মেন 

                                                           
79  ইবন কাছীর, কাছাছুল আি�য়া, �াগ�, পৃ. ৬৩। 
80  আল কুরআন, সূরা হদ: ৪০। 
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কির।’’80F

81 আেলাে্ আয়ােতর মাে্েম বুঝা েগল েয,তােদর োরণা এমন 

েয,িযিন রাসূল হেবন িতিন মানুষ ব্তীত েফেরশ তা বা অন্ িকছু হেবন 

এবং সমােজর েমাড়লগণ তাবর সবর�থম অনুসারী হেব। িনতীয়ত: 

কাযরগত তথা তােদর বা�ব অব�া েপ্। েযমন নূহ আলাইিহস সালাম-

এর দা‘ওয়াত েপেয় তারা পলায়ন করত, কােন আ�ুল �েব্ কের তা 

শনা েথেক িবরত থাকত এবং কাপড় িদেয় িনেজেদর মুখ েঢেক েরেখ 

দা‘ওয়ােতর �িত অবজা ও অহংকার �দ র্ন করত। এ মেমর পিব� 

কুরআেন এেসেছ: 

َّ  ءِيٓ ُدَ�ٓ  ُهمۡ يَزِدۡ  فَلَمۡ  ﴿ ِ َّما �ِ�ِ  ٦ �فَِرارٗ  ِ ْ َجَعلُوٓ  لَُهمۡ  َِرَ ِ�َغۡ  َُُهمۡ وۡ َدعَ  ُُ  ا
 ٰ�َ

َ
َُانِِهمۡ  ِ�ٓ  بَِعُهمۡ أ وۡ ََغۡ سۡ ٱوَ  َءا ََ ْ ْ  ُِيَاَ�ُهمۡ  ا وا ّ ََ َ

ْ ََكۡ سۡ ٱوَ  َوأ وا  ﴾ ٧ �َبارٗ َِكۡ سۡ ٱ َ�ُ

 ]  ٧  ،٦: وو [

‘‘আমার আহবান তােদরেক দূের সিরেয় েদয়ােক বৃি� কেরেছ। আর 

যখন আিম তােদরেক কমার আহবান করতাম,তখন তারা কােন আঙুল 

                                                           
81 আল কুরআন, সূরা হদ: ২৭। 
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�েব্ করত। িনেজেদর কাপড় নারা মুখ েঢেক রাখত। িনেজেদর 

আেরেণ অনমনীয়তা ও অহংকার �দ র্ন করত।’’ 81F

82  

আমােদর জন্ যা ি্কণীয়:  

নূহ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়ােতর কাযর্ম ও প�িতেত আজেকর 

যুেগর দা‘ঈেদর জন্ অসংখ্  পেদ্াবলী ও ি্কণীয় িবষয় রেয়েছ,যা 

বা�বায়ন করার মাে্েম ইসলামী দা‘ওয়াহেক ফল�সু করা স ব। 

েযমন: 

1. ন� ও  �ম ব্বহার: ইসলামী দা‘ওয়াহর েকে� ন� ও  �ম 
ব্বহােরর গর� অপিরসীম। ন�তা দা’ঈেক মাদ‘ েদর িনকিতম কের 

েদয় এবং তেদরেক নীন �হেণ  নু� কের। আমােদর ি�য় নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন এ গেণর �কৃি  দাহরণ। পিব� 

কুরআেন এেসেছ: 

ِ ٱ ِمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما﴿ َت  َّ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ّظا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  َِ ّضوا ََ  ِمنۡ  ن
 ٱ ِ�  ُهمۡ َوَشاوِرۡ  لَُهمۡ  َِرۡ ََغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ  لَِكۖ َحوۡ 

َ
ِ  رِ� مۡ ۡ� ۡ  َت َعَزمۡ  َُافَإ َّ  َ�َ  َ�َََو

ِۚ ٱ َ ٱ ِِنّ  َّ ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ ِ�َ ل ِ َِ َََو  ]  ١٥٩: لمران ال[ ﴾ ١ ُم

                                                           
82 আল কুরআন, সূরা নূহ: ৬-৭। 
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‘‘আ�াহর রহমেতই আপিন তােদর জন্ েকামল  দেয়র হেয়েছন। 

যিদ আপিন রঢ় ও কিঠন  দয় হেতন,তাহেল তারা আপনার কাছ 

েথেক দূের সের েযত। সুতরাং আপিন তােদর কমা কের েদন এবং 

তােদর জন্ মাগেফরাত কামনা করন, পরাম র্ কের কাজ করন, আর 

যখন িসনা� িনেবন তখন আ�াহর  রসা করন, িন�য় আ�াহ 

 রসাকারীেক  ােলাবােসন।’’82F

83  

2. সুওি ােব দা‘ওয়াত েপ্: দা’ঈেক সুওি ােব দা‘ওয়াত িদেত 
হেব,েকান অওিতার ছাপ থাকেব না। নবী-রাসূলগণ �জািতর িনকি 

এ ােব দা‘ওয়াত িদেতন। এ স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ  رُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ِ َ  ۦِمهِ قَوۡ  بِلَِسانِ  ِ   ]  ٤: نراههمى[ ﴾ لَُهۡمۖ  ِ�ُبَِ�ِ

‘‘আিম �েত্ক জািতর িনকি তােদর  াষা সহকাের রাসূল 

পািঠেয়িছ, যােত কের িতিন সুওি ােব তােদর মােঝ ব�ব্  প�াপন 

কেরন।’’ 83F

84 তাই নূহ আলাইিহস সালাম বেলিছেলন: িন�য়ই আিম 

েতামােদর সুওি  য় �দ র্নকারী।৮৪F

85 তাছাড়া ি�য়নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-ও সুওি  াষায় কথা বলেতন,যােত কের 

মাদ‘ গণ বুঝেত ও অনুোবন করেত সকম হন।৮৫F

86  

                                                           
83 আল কুরআন, সূরা আেল ইমরান : ১৫৯। 
84 আল কুরআন, সূরা ই�ািহম: ৪। 
85 আল কুরআন, সূরা  নূহ: ২। 
86 আবু ঈসা মুহা�দ ইবন ঈসা, সুনােন িতরিমিয, ্ামােয়েল িতরিমিয, মাকতাবােত 

র্ীদীয়া, িদ�ী, পৃ. ১৪।  
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3. িন:�াথর ও একিন� ােব দা‘ওয়াত দান:  দা‘ঈেক িন:�াথর ও 

একিন� ােব দা‘ওয়াত েপ্ করেত হেব। এেকে� েকান �কােরর 

পািথরব �িতদােনর আ্া করা যােব না। একমা� আ�াহর �িতদােনর 

�ত্া্ী হেয়ই যুেগ যুেগ নবী-রাসূলগণ দা‘ওয়ােতর মহান কাজ আলাম 

িদেয়েছন। এ মেমর নূহ আলাইিহস সালাম-এর ব�ব্ পিব� কুরআেন 

বিণরত হেয়েছ: 

﴿  ٰ ٓ  مِ َقوۡ َوَ� ََ  �ۡ
َ
ۖ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ ًَ جۡ  ِِنۡ  َما

َ
َّ  رِيَ أ ِ ِۚ ٱ َ�َ  ِ ]  ٢٩: هوع[ ﴾ َّ

 ‘‘েহ আমার স�দায়! আিম দা‘ওয়াহর িবিনমেয় েতামােদর কােছ 

েকান স�েদর �ত্া্ী নই। আিম একমা� আ�াহর �িতদােনর 

�তীকায় আিছ।’’86F

87 

4. সাকমর মুি�র একমা�  পায়: �েত্কেক িনজ িনজ কৃতকমর ও 
কাযরকলােপর জন্ আ�াহর কােছ জবাবিদহী করেত হেব, এেকে� 

িপতার বুযগরী ও  � মযরাদা নারা পুে�র �িতকার হেব না এবং পুে�র 

েনক আমল নারা িপতাও  পকৃত হেব না। এ িবষেয় নূহ ও ই�ািহম 

আলাইিহস সালাম �কৃি  দাহরণ। সুতরাং সাকমরই  একমা� মুি�র 

গ্ারািক। 

5. মু’িমেনর সংও্র লা : েকান কািফর যিদ মু’িমেনর সংওে র্ 
থােক,তাহেল তােত মুি� পাওয়া অস ব। যতকণ না েস ব্ি� িনেজ 

মু’িমন হেব; ফেল নবীর  ী ও পু� হেয়ও জাহা�ােমর ্াি�র  পেযাগী 

                                                           
87 আল কুরআন, সূরা হদ : ২৯। 
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হেত পাের। সা সংসগর মানুষেক পাপাোর েথেক দূের রােখ এবং অসা 

স� ম�কােজ িনেয়ািজত কের। অতএব, দা’ঈেদর  িেত সবরদা সা 

েলােকর সং�েব থাকা। হাদীেস এেসেছ: ‘‘�িতিি েলাক তার সােথই 

থাকেব, যােক েস  ালবােস।’’87F

88 

6. আ�াহর সাহােয্র �ত্া্ী হওয়া: দা’ঈেদরেক সবরদা আ�াহর 
সাহােয্র �ত্া্ী হেত হেব। েকননা আ�াহর সাহায্ ব্তীত এ কােজ 

সফলতা আসা অস ব। ফেল অনুকুল �িতকুল সবরাব�ায় তাবর সাহায্ 

কামনা করেব। নূহ আলাইিহস সালাম সবরদা আ�াহর সাহােয্র 

�িতকায় থাকেতন। জািতর েলাকেদর অবাে্তার অবসােন িতিন 

�াথরনার ছেল বেলন: ﴿  ٢٦: الؤمغون[ ﴾ ٢ َكّذبُونِ  بَِما ِ� نُ�ۡ ٱ َرِبِ  قَاَل  [  

‘‘েহ আমার রব! আমােক সাহায্ করন। তারা আমার  পর িমথ্ােরাপ 

করেছ।’’88F

89 

7. েজার জবরদি�র আ�য় না েনয়া: মাদ‘ েদর নীেনর পেথ েজার 
জবরদি� কের দা‘ওয়াত �হেণ বাে্ করা যােব না। েকননা,েজার কের 

কােরা  দয়েক িবজয় ও স�ি করা যায় না। অতএব দা‘ওয়াহেক 

িহকমতপূণর ও সিঠক ােব  প�াপেনর মাে্েম মাদ‘ েদরেক আকৃি 

করেব। এিি নূহ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়াহর অন্তম একিা 

প�িত। তাই পিব� কুরআেন এেসেছ:  

                                                           
88  মুসিলম ইবন হাাাজ, সহীহ মুসিলম, �াগ�, বাবুল িবর, ২য় খ�, পৃ. ৩৩১। 
89 আল কুরআন, সূরা আল মু’িমনুন : ২৬। 
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ٰ  قَاَل ﴿ رََء�ۡ  مِ َقوۡ َ�
َ
ٰ  ُكنُت  ِِن َُمۡ أ ٰ  ّرِ�ِ  ِمِن ةٖ بَِيِنَ  َ�َ ِ  ِمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  ِ� َوَءاََى  ۦِعنِده

نُلۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُعِمَِيۡت 
َ
َُمۡ  زُِمُكُموَهاَ ن

َ
  ]  ٢٨: هوع[ ﴾ ٢ رُِهونَ َ�ٰ  لََها َوأ

‘‘িতিন (নূহ আ.) বলেলন, েহ আমার কাওম! একিু ে েব েদখ, যিদ 

আিম আমার রেবর পক েথেক একিা ওি সাক্-�মােণর  পর 

�িতি�ত থািক এবং তাবর িবে্ষ রহমত �া� হই। অথে তা েতামােদর 

নজের পেড়িন,তাহেল আিম িক জবরদি� কের েতামােদর ঘাবেড় তা 

োিপেয় িদেত পাির?’’ 89F

90 তাছাড়া মাহান আ�াহ অন্� বেলেছন : 

﴿  ٓ   ]  ٢٥٦: القر [ ﴾ ِ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ ِِكۡ  ََ

‘‘অথরাা নীেনর মেে্ েকান জবরদি� েনই।’’90F

91 

8. দা‘ওয়ােতর পা্াপাি্ সমসামিয়ক  পকরণ ব্বহার : দা‘ঈ 

আ�াহর  পর পূণর িন রর ও  রসা েরেখ সমসামিয়ক যুগে�� বািহ্ক 

 পকরণািদ ব্বহার করেত পারেব। এিি তাওয়া�ুল-এর পিরপ�ী নয়। 

বরং আ�াহর  পর তাওয়া�ুেলর জন্ সিঠক কমরপ�া। এজেন্ই নূহ 

আলাইিহস সালাম �াবন হেত রকা পাওয়ার জন্ েন কা ৈতরীর আিদি 

হেয় তা ৈতরী কেরন।৯১F

92 

9. িহকমত অবল�ন: িহকমত বা �জার গর� দা‘ওয়াহর েকে� 
অপিরসীম। দা‘ওয়ােতর কােজ িনেয়ািজত ব্ি�গণ,সময়,�ান কাল, পা� 

                                                           
90 আল কুরআন, সূরা হদ: ২৮। 
91 আল কুরআন, সূরা আল বাকারা: ২৫৬। 
92 আল কুরআন, সূরা হদ : ৩৭। 
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ে েদ িদন-রাত সবরাব�ায় দা‘ওয়ােতর কাজ আনজাম িদেব। পা্াপাি্ 

িহকমতপূণর ও  �ম ােব মাদ‘ েদর �� ও সে�েহর অসারতা �মাণ 

কের যুেগর ে�� ে্ােলল িহেসেব দা‘ওয়াহেক তুেল েরেব। মহান 

আ�াহ বেলন: 

﴿  ٓ ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لّرشۡ ٱ َّبَّ�َ  قَد ِ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ ِِكۡ  ََ ِ رۡ يَ�ۡ  َ�َمن َ�ِ َُ  ِ ٰ ٱب َّ  ُغوتِ ل
َُؤۡ  ِ  ِمنۢ َو ِ ٱب ِ  َسَك ََمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  َّ ۡ ٱ َوةِ ُعرۡ لۡ ٱب ُۡ ل ۗ  نََِصامَ ٱ ََ  َ�ٰ ُو ُ ٱوَ  لََها  َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
 ]  ٢٥٦: القر [ ﴾ ٢

 ‘‘েহ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম! আপন পালনকতরার 

পেথ িহকমত,  �ম  পেদ্ ও পছ�যু� প�ায় তেকরর মাে্েম 

আহবান করন।’’ 92F

93 

10. জুলুেমর পিরণাম �ংস : েকান জািতর �ংেসর অন্তম কারণ 
জুলূম বা অত্াোর। আ�াহর সােথ ্রীক �াপন করা ম�বড় জুলূম। 

যার পিরণিত হল �ংস। মূলত: কুফর ও ি্কর িনেয় বাড়াবািড়র কারেণ 

আ�াহ তা‘আলা নূেহর স�দায়েক মহা�াবেনর মাে্েম �ংস কের 

িদেয়েছন। এ স�েকর মহান আ�াহ বেলন, ﴿  َُخَذُهم
َ
وفَانُ ٱ فَأ َّ  َوُهمۡ  ل

]  ١٤: العغكبوت[ ﴾ ١ لُِمونَ َ�ٰ   ‘‘ অত:পর তুফান বা মহা�াবন (আমার 

আযাব) তােদরেক পাকড়াও কেরেছ। আর এমতাব�ায় েয,তারা িছল 

                                                           
93 আল কুরআন, সূরা আন নাহল: ১২৫। 
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জােলম।’’93F

94 অতএব,দা’ঈেদর সবর�কার জুলুম েথেক িবরত েথেক ন্ায় 

ও ইনসাফ কােয়েমর মাে্েম সু্ীল সমাজ গড়েত হেব। 

পিরে্েষ বলা যায় েয, নূহ আলাইিহস সালাম একজন বড় মােপর 

মুজািহদ ও দা‘ঈ িছেলন। একজন দা‘ঈ ইলা�াহ িহেসেব অসংখ্ গেণর 

আবোর িছেলন িতিন। তাবেক ্ায়খুল আি�য়া বলা হয়। িতিনই �থম 

রাসূল িযিন মানুষেদরেক এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক আহবান 

জািনেয়েছন এবং যাবতীয় ি্রক ও মূিতরপূজা েথেক িবরত থারার জন্ 

�জািতেক সতকর কেরিছেলন। ইসলামী দা‘ওয়াহেক মানুেষর মােঝ ওি 

ও কািকত  পােয় তুেল েরার জন্ িতিন �ান,কাল,পা� ে েদ িবি � 

েহকমতপূণর েক ্ল অবল�ন কেরন। এমনিক, দা‘ওয়াহেক ফল�সূ 

করার িনিমে� আ�াহর সাহায্ ও তাবর �িত পূণর িন রর হওয়ার 

পা্াপাি্ সমসামিয়ক যুগে��  পকরণ ব্বহার করেত িনো কেরনিন। 

তাই বতরমান যুেগ যারা দা’ঈ ইলা�াহ িহেসেব কাজ করেছন,তারা যিদ 

দা‘ওয়াহর েকে� নূহ আলাইিহস সালাম-এর আদ র্ ও প�া েবেছ 

েনন,তেব দা‘ওয়াহর েকে� একিি িব�ব সােন স ব বেল আমার 

িব�াস। 
 

 

                                                           
94 আল কুরআন, সূরা আল ‘আনকাবুত : ১৪; সূরা হদ: ৪৪। 
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