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কুরআেনর আেলােক নূ হ আলাইিহস সালােমর দা‘ওয়াহ
কাযর্�
নবী-রাসূ লগণ পৃ িথবীর ে��তম মানব। মহান লক্ষয্েক সাম েনেখ
আ�াহ তা‘আলা যু েগ যু েগ অগিণত নবী-রাসূ ল এ পৃ িথবীেত ে�রণ
কেরেছন। পৃ িথবীেত এমন েকান জনপদ ও জনেগা�ী েনই যােদর কােছ
আ�াহ তা‘আলা েকান না েকান নবী-রাসূ ল পাঠানিন। এ �সংেগ আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
‘‘আিম �েতয্ক

উ�েতর মেধয্ রাসূল ে�রণ কেরিছ এই মেম

েয,েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগুত েথেক েবঁেচ থাক’’
মানু ষ সীমাব� জ্ঞােনর অিধরী। এ জ্ঞান �ারা সমুদয় র �কৃত ও
সময্ক জ্ঞান লাভ অস�ব। আর আ�াহ‘আলাও মানু ষেক �� জ্ঞােন
অিধকারী কেরেছন। �� জ্ঞােনর মানুষ জাে ন না েয িকেসর উপ
তােদর ম�ল-অম�ল িনভর্র কের। সৃি� জীেবর েকানিট মানুেষর
উপকারী ও েকানিট অপকারী। ফেল এ সকল জিটল সমসয্া হেত
মানু ষেক মুি� দােনর জনয্ আ�াহ ত‘আলা �ীয় অসীম কৃপায় নবীরাসূ ল ে�রেণর মাধয্েম মানুষেক তা বেল িদেয়েছন। আর নবরাসূ লগেণর মাধয্েম আ�াহ ত‘আলা মানু েষর �িত সবেচেয় বড় ও
3

কাযর্কর রহমেতর েয বািরধারা বষর্ণ কেরন তা , �ীয় স�ার �িত
ঈমান আনয়ন ও তার
ঁ �িত ঐকাি�ক দাসে�র �ীকৃিত �হণ। এ
কারেণই সকল নবী-রাসূ লেক িতিন এ দু িট িবষয় স�াদেনর েজারােলা
িনেদর্শ �দান কেরেছন এবং উ�তগণেক এ দ’িট িবষেয়র �িত
দা‘ওয়াত েদয়ার েজার তািকদ িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন :

ُ ُ ۡ َ ۠ َ َ ٓ ّ َ َ ٓ َ ُ ّ َ ٓ ِ ُ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّ ُسول ِ َّ ن
ون
� ٍ
ِ و� إ ِ ۡ�هِ َنَهۥ � إِ� ٰه ِ�َ �نا فٱ�بد
[٢٥ : ﴾ ]اﻷﻧبﻴﺎء٢
‘‘আপনার পূ েবর্ আিম েয রসূ লই ে�রণ কেরিছ তাঁেক এই আেদশই
ে�রণ কেরিছ েয, আিম বয্তীত অনয্ েকান উপাসয্ েনই। সুতর
1
আমারই ইবাদত কর ।’’
০F

উ� আেদশ�া� ও দািয়��া� সকল নবী-রাসূ েলর মেধয্ পাঁচজন রাসূল
উে�খেযাগয, যােদরেক আল কুরআেন ( )أولﻮ اﻟﻌﺰمিহেসেব আখয্া েদওয়া
হেয়েছ 2। তাঁরা হেলন: (১) নূ হ আলাইিহস সালাম, (২) ই�াহীম
১F

1

আল কুরআন, সূ রা আল আি�য়া: ২৫।

2

মুহা�দ আলী আস-সাবু নী, সাফওয়াতুত্ তাফাসী, দারুল কুরআ, ৈবরুত ১৪০১ িহ.
১৯৮১ খৃ. পৃ .৪৫০।

4

আলাইিহস সালাম, (৩) মূ সা আলাইিহস সালাম, (৪) ঈসা আলাইিহস
সালাম এবং (৫) মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া। এঁেদর মেধয্
নূ হ আলাইিহস সালাম �থম ে�িরত রাসূ ল ও দা‘ঈ। বতর্মান �বে�
তাঁর সংিক্ষ� পির, বয্ি�,দা‘ওয়াহ কাযর্�ম ও প�িতসহ আজেকর
যু েগর দা‘ঈেদর জনয্ িক িক িশক্ষণীয় িবষয় রেয় েছ েস স�ে
আেলাকপাত করব।
এক: নূ হ আলাইিহস সালাম-এর পিরচয়:
নূ হ আলাইিহস সালাম আ�াহর একজন মহাস�ািনত, দৃ ঢ়িচ� ও উ�
মযর্াদাশীল রাসূল িছেলন। তাঁর নাম িছল আবদু-শাকুর অথবা আবদু ল
গাফ্ফার 3 অতয্িধক েরানাজারী ও ��েনর ফেল তাঁর উপািধ হয়
২F

নূ হ। 4 পরবতর্ীেত এ উপািধেতই িতিন �িসি� লাভ কেরন। তাঁর মােয়র
৩F

নাম িছল মানযাল। 5 নূ হ আলাইিহস সালাম-এর বংশ তািলকা িন�রূ:
৪F

3

ইসলামী িব�েকাষ, ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ, ঢাকা, বায়তুল েমাকাররম১৯৯৩,১৪শ খ�,পৃ . ২২৩।

4

মাহমুদ আলূ সী, রুহুল ‘আনী, মাকতাবােত এমদাদীয়া, মুলতান, তা.িব, ৮ম খ�, পৃ .
১৪৯।

5

আল মাওয়ারদী, তাফসীরুল মাওয়ারদ, দারুল কুতুব আল এলিময়, ৈবরু, েলবানন, ৬�
খ�, পৃ . ১০৬।

5

নূ হ ইবন লািমক ইবন মাতুশািলহ ইবন খানু ক (ইি�ছ আ.) ইবন
ইয়ারুদ ইবন মাহলাঈল ইবন �ীনান ইবন আনওয়াশ ইবন শীশ
আলাইিহস সালাম ইবন আদম আলাইিহস সালাম। 6 অতএব, নূ হ
५F

আলাইিহস সালাম আদম আলাইিহস সালাম-এর অ�ম পুরুষ। েকান
েকান ঐিতহািসেকর মেত আদম আলাইিহস সালাম-এর ওফােতর ১২৬
বছর পর তাঁর জ� হয়। 7 ইবেন আববাস রািদয়া�াহু আনমা হেত
৬F

বিণর্ত আেছ ে, আদম আলাইিহস সালাম ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর
মাঝখােন দশ কুরু 8 ( )ﻗﺮونঅিত�া� হেয়েছ। নূ হ আলাইিহস সালাম৭F

এর জ� সন খৃ. পূ . ২৮৫০-৩৮০০ এর মধয্বতর্ী বেল অনুিমত হ 9
৮F

6

ইবন কাছীর,আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া, দারুদ িদয়ান িলত্ তুর, িমশর, ১৯৮৮খৃ.
১ম খ�, পৃ . ৯৩-৯৪।

7

ইবন কাছীর, কাছাছু ল আি�য়া, মাকতাবাত আর-িরসালাহ, আ�ান, তা.িব. পৃ . ৪৯।
তেব মতিট খুব েবিশ �হণেযাগয্ নয়। পরবতর্ী টীকা েথেক তা আর ও �� হেব
[স�াদক]

8

 ﻗﺮونএর অথর দীঘর সময়, যু গ বা �জ� (Generation) । শতা�ী নয়, যা এক শতা�ীরও
েবশী হেত পাের। পিব� কুরআেন � ﻗﺮونারা যু েগর পর যু গেক বু ঝােনা হেয় থােক। এ মেমর
কুরআেন এেসেছ,  و �ﻢ أﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻮحঅথর্া আিম নূ েহর পর অেনক
উ�তেক �ংস কেরিছ। এখােন  ﻗﺮنঅথর  ﺟﻴﻞবা �জ� (Generation)। ফেল আদম
ও নূ েহর মােঝ হাজার হাজার বছেরর বয্বধন রেয়েছ। �. ইবন কাছীর, আল িবদায়া
ওয়ান িনহায়া, �াগু, ১ম খ�, পৃ . ৯৪।

9

আবু দল মািজদ দারয়াবাদী, তাফসীর মািজদী, লােহার, তা.িব. পৃ . ৩৩৮।

6

ভুপৃ ে�র েকান অ�েল নূ হ আলাইিহস সালাম-এর আিবভর্াব হেয়িছল েস
স�েকর্ পিব� কুরআেন উে�িখত একিট বণর্না �ারা িকি�ত স�া
পাওয়া যায়। পিব� কুরআেন বিণর্ত আেছ ে, নূ েহর জাহাজ �াবেণর
পর জুদী পবর্েতর উপর েথেম িছল 10 আর এিট এিশয়ার অ�গর্ত
৯F

ইরাক� ‘‘মাওেসল’’ এলাকায় অবি�ত। 11
১০F

দু ই: বয্ি��:
নূ হ আলাইিহস সালাম িছেলন নানা পরীক্ষায় উ�ীণর্ অসংখয্
গুণাি�ত আ�াহ ত‘আলার একজন িবিশ� নবী ও রাসূ ল। আ�াহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরন :

ََ َ َۡ َ َ َ َ َۡ َ َ َ ٗ َُ َ َ َ ٓ � ۡ َّ ّ
َ � ٱ ۡل َ� ٰلَم
ٰ َ﴿ ۞ِنَ ٱَ ٱص
٣�
َ ءادم ونوحا وءال إِب� ٰهِيم وءال عِم� ٰن
ِ

ُ ّ ُرّ َّ� َ� ۡع ُض َها ِم ۢن َ� ۡعض َوٱ
ِ
ٌ َ َس ِم
ٌ يع َعل
[٣٤ ،٣٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣ ِيم
�ٖ
�

10

আল কুরআন, সূ রা হু: ৪৪।

11

মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল বু খারী, সহীহ আল বু খারী, অনু বাদ (বাংলা) মাও:
আিজজুল হজ, হািমিদয়া লাউে�রী, ঢাকা-১৯৮১ইং, ৪থর্ খ, পৃ . ৫১-৫২। ইবন
আ�াস জুদী স�েকর্ বেলেছন ে, এিট জািযরার একিট পাহাড়। জািযরা বলেত
�াচীন আরবরা ইরাক, মওসু ল ও তৎসংল� এলাকা বু ঝাত। তেব আ�ামা আইনী রহ.
জুদী পাহাড়েক মওসু েলর পূ ব্ িদক বেল িনধর্ারণ ক
র
েরেছন[স�াদক]

7

‘‘িন�য়ই আ�াহ আদম, নূ হ, ই�ািহম ও ইমরােনর বংশেক দু িনয়ায়
মেনানীত কেরেছন। তাঁরা পর�র একই বংেশর।’’ 12 িতিন একজন
1F

উ� বয্ি��স�� রাসূল তথা  أولﻮ اﻟﻌﺰمএর অ�ভুর্� িছেল,যােদর
িনকট হেত আ�াহ িবেশষ �িতজ্ঞা �হণ কেরেছন। এ মেমর্ পি
কুরআেন এেসেছ:

ّ
َ َ ۡ ُ ََٰ َ ّ ّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ و� َوع
َ وح �بۡ َ� ٰه
ٰ َ ِيم َو ُم
ٖ ُ ِنك َومِن
�ِي
﴿ �ذ أخذنا مِن ٱَب ِ ِ�ۧن مِي�قهم وم
ٗ َ ً َ
َۡ َ َ
[٧ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٧ ٱبۡ ِن َم ۡر َ� َمۖ َوأخذنا م ِۡن ُهم ّمِي�ٰقا غلِيظا
‘‘�রণ কর েস সমেয়র কথা! যখন, আিম নবীগেণর মধয্ হেত আপনার
কাছ েথেক এবং নূ হ, ই�াহীম, মূ সা ও মিরয়ম তনয় ঈসার কাছ েথেক
দৃ ঢ় অ�ীকার িনলাম।’’ 13 আর এটা িছল নবুওয়ত ও েরসালাত িবষয়ক
12F

দািয়�সমূ হ পালন এবং পর�র সতয্তা �কাশ ও সাহাযয্ সহেযািগত

12

আল কুরআন, সূ রা আেল ইমরান: ৩৩-৩৪।

13

আল কুরআন, সূ রা আল আহযাব: ৭।

8

�দান স�িকর্ত 14 কুরআনু ল কারীেম স�ান ও মযর্াদা সহকাের তাঁর
১৩F

নাম ২৮ িট সূ রার ৪৩ িট আয়ােত উে�িখত হেয়েছ। 15
১৪F

এমনিক,‘‘নূ হ’’ নােম একিট সূ রাও নািযল করা হেয়েছ। িতিন
আলাইিহস সালাম আ�াহর কৃতজ্ঞ বা�ােদর অ�ভুর্� িছেলন। তা
�শংসায় আ�াহ বেলন,

ُ َ َٗۡ َ َ ُّ
ٗ ك
[٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٣ �ور
﴿ ِنَهۥ �ن �بدا ش
‘‘িন�য় িতিন কৃতজ্ঞ ও অনুগত বা�ােদর অ�ভ�।’’ 16 খানা-িপনা,
15F

েপাষাক-পিরে�দসহ সািবর্ক িবষেয় িতিন আ�াহর �শংসা ও গুণকীতর
করেতন। 17 আদম আলাইিহস সালাম-এর পের ইিন �থম নবী, যােক
১৬F

�থম রাসূ ল িহেসেব ে�রণ করা হেয়েছ। সহীহ মুসিলম শরীেফর
শাফা‘আত অধয্ােয় একিট দীঘর্ হাদীেস বিণর্ত ,
14

মুফতী মুহা�দ শফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, অনু বাদ মাও: মিহউ�ীন খান,
খােদমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ, কুরআন মু�ণ �ক�, তা.িব. পৃ . ১০৭২।

15

মুহা�দ ফুয়াদ আবদু ল বাকী, আল মু‘জামু আল মুফাহরাস িল আলফায আল
কুরআিনল কারীম, দারুল হাদী, িমশর-১৯৮৭, পৃ . ৭২২-৭২৩।

16

আল কুরআন, সূ রা আল ইসরা: ৩।

17

জুমআ’ আলী আল খাওলী, তািরখুদ্ -দা‘ওয়াহ, দারুত্ �া’ আল মুহা�দীয়া,
আযহার, ১ম সং�রণ-১৯৮৪, ১ম খ�, পৃ . ৮৯।

9

«ﺎ ﻧﻮح أﻧﺖ أول الﺮﺳﻞ إﻰﻟ اﻷرض

»

‘‘েহ নূ হ! েতামােক যমীেনর উপর সবর্�থম রাসূেলর মযর্াদা েদয়
হেয়েছ।’’ 18 িতিন সবর্�থম যাবতীয় হুকুম আহ্কাম ও ি-িবধােনর
17F

�বতর্ক িছেলন। ফে, পরবতর্ীেত যাবতয় িবিধ-িবধান তাঁর পথ ধেরই
�ণীত হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন :

َ َۡ َٓۡ َ َۡ ٓ ّ َ ٗ ُ
ُ َ َ َ َ
ّ ك َو َما
ٰ ّ �َ �م ّم َِن ٱ ّ�ِين َما
َصَ ۡي َنا
�َِ بِهِۦ نوحا وٱَِي أوحينا إ
﴿۞�ع ل
ِ
َ
َ
ْ ُّ ُ ْ ّ َ ََ تف
ۡ
َ بهِۦٓ إبۡ َ� ٰه
ٰ َ ِيم َو ُم
:َرَقوا �ِي �هِ ﴾ ]الﺸﻮرى
ََ �و� َعِي�َٓ ٰ ۖ أن أ�ِيموا ٱ�ِين و
ِ ِ
[١٣

‘িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীেনর েক্ষ ে� েস পথই িনধর্া
কেরেছন, যার আেদশ িদেয়িছেলন নূ হেক, আর যা আিম �তয্ােদশ
কেরিছ, আপনার �িত এবং যার আেদশ িদেয়িছলাম ই�ািহম, মূ সা ও
ঈসােক এই মেমর্ ে, েতামরা �ীনেক �িতি�ত কর এবং তােত অৈনকয্
সৃ ি� কেরা না।’’ 19 �খয্াত মুফািসর ও ঐিতহািসকগণ তাঁেক ি�তীয়
18F

আদম বেল অিভিহত কেরেছন। েকননা, নূ হ আলাইিহস সালাম-এর
18

মুসিলম ইবন্ হা�া,সহীহ মুসিলম, শরেহ মুসিলম, নববী, আল মাতবা’ আল
িমছরীয়াহ, িদ�ী, তা.িব, ১ম সং�রণ-১৯২৯ খৃ. বাবু শাফায়াত, ৩য় খ�, পৃ . ৬৭।

19

আল কুরআন, সূ রা আশ শুর: ১৩।

10

সময়কার মহা�াবেন সারা পৃ িথবী �ংস হেয় িগেয়িছল। েকবলমা�
নূ েহর কতক সংখয্ক ঈমানদার স�ী েবঁেচ িছল। পরবতর্ীেত মানব জাি
তাঁর বংশ পর�রায় পিরণত হয়। 20 েস িদেক ইি�ত কের মহান

َ ۡ ُ ُ َ ّ ِ ‘‘﴿ َو َج َع ۡل َناতাঁর
আ�াহ বেলন, [٧٧ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت٧ �ِ�ُرّ�َتهۥ ه ُم ٱ�َا
১৯ F

(নূ হ) বংশধরেদরেকই আিম অবিশ� েরেখিছলাম।’’ 21 অতএব,আজেকর
20F

িদেন সকল বনী আদম নূ হ আলাইিহস সালাম-এর িতন পু� তথা সাম,
হাম ও ইয়াফাস-এর িদেকই স��যু � হেব। 22 সু তরাং ই�ািহম
২১ F

আলাইিহস সালাম-সহ পরবতর্ী নব-রাসূ লগণ তাঁরই বংশধর। মহান
আ�াহ বেলন :

َ َ َٰ ۡ َ َّ
ٗ ُ﴿ َولَ َق ۡد أ َ ۡر َس ۡل َنا ن
ِ � ِيم َو َج َع ۡل َنا
َ وحا �بۡ َ� ٰه
بۖ ف ِم ۡن ُهم
�ُِرّ� َّت ِ ِه َما ٱّبُوَة وٱلك
ِ
َ
َ ُ َ ۡ
[٢٦ : ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ٢  ّمِن ُه ۡم � ٰسِقونٞ�ِ ُّ ۡه َتدٖ� َو�ث

20

জুম‘আ আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগু, পৃ . ৯১-৯২।

21

আল কুরআন, সূ রা আস্ সফ্ফাত: ৭৭।

22

ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আযীম, �াগু, ৪থর্ খ, পৃ . ২০।

11

‘‘আিম নূ হ ও ইবরাহীমেক রাসূ লরূেপ ে�রণ কেরিছ এবং তাঁেদর
বংশধেরর মেধয্ নবুওয়ত ও িকতা অবয্াহত েরেখিছ। অ:পর তােদর
কতক সৎপথ �া� হেয়েছ এবং অিধকাংশই হেয়েছ পাপাচারী।’’ 23
2F

উপেরা� আয়াত �ারা �তীয়মান হয় েয, নবুয়েতর ধারািটর সূ চনা
হেয়িছল আদম আলাইিহস সালাম-এর মাধয্ে, আর তা নূ হ আলাইিহস
সালাম-এর বংশধরেদর মেধয্ই পরবতর্ীেত সীমাব� িছ
তাঁর নবুওয়ত�াি� স�েকর্ িবিভ� মতেভদ পিরলিক্ষত হয়। ই
কাছীেরর মেত, প�াশ বছর বয়েস িতিন নবুওয়ত �া� হন। কােরা
কােরা মেত, িতন’শ প�াশ বছর বয়েস নবুওয়ত েপেয়িছেলন। 24 তেব
২৩F

অিধকাংশ মুফািস্সিরেনর মে, চি�শ বছের িতিন নবুওয়ত লাভ
কেরন। 25 িবশু� মেত নূহ আলাইিহস সালাম চি�শ বছর বয়েস
২৪F

নবুওয়ত �া� হন। 26 িতিন নবীগেণর মেধয্ সবেচেয় েবশী হায়াত
২৫F

েপেয়িছেলন। কুরআেনর বণর্নানুযায়ী িতিন নয়শত প�াশ বছর জীিবত
23

আল কুরআন, সূ রা আল হাদীদ: ২৬।

24

ইবন কাছীর, কাছাছু ল আি�য়া, মাকতাবাতুর িরসালাহ, আ�ান, তা.িব. পৃ . ৪৯।

25

আল মাওয়ারদী, তাফসীর আল মাওয়ারদী, দারুল কুতুব আল ইলিময়া, ৈবরু,
েলবানন, তা.িব. ৬� খ�, পৃ . ৯৮।

26

মুফতী মুহা�দ শফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, �াগু, পৃ . ১০৭২।

12

িছেলন। ফেল তাঁেক � ﻴﺦ اﻤﻟﺮﺳﻠও বলা হয়। এ মেমর্ পিব� কুরআেন
এেসেছ, মহান আ�াহ বেলন :

َ َ ً ُ َۡ َ َۡ ۡ َََ
َ ََ
َۡ ّ َ َ ََۡ ۡ
َ �س
ِ� َ� ٗما
َ�ِ وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦ فلبِث �ِي ِهم �لف سن ٍة
﴿ ولقد أرسلنا ن
َ
َ ُ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ََ
[١٤ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت١ طُوفان َوه ۡم �ٰل ُِمون
فأخذهم ٱ
‘‘আিম নূ হ আলাইিহস সালাম েক তাঁর স�দােয়র কােছ
পািঠেয়িছলাম। িতিন তােদর মেধয্ প�াশ কম একহাজার বছর
অব�ান কেরেছন।’’ 27
26F

িতন: সমকালীন পিরেবশ:
নূ হ আলাইিহস সালাম-এর আিবভর্ােবর পূেবর্ মানুষ আ�াহর এক�
ইবাদেতর সিঠক রূপেরখা স�েকর্ স�ুণর্ অজ্ঞ হেয় পেড়িছল।
�কৃত রেবর �েল �হে� িনিমর্ত মূিতর্সমূেহর পূজা কর 28 তারা
২৭F

ওয়াদ, সু ওয়া, ইয়াগু, ইয়াউক এবং নাসর নামক পাঁচিট মূ িতর্র পূজা
করত: েঘারতর কুফর ও িশরেক িনমি�ত িছল। এেক অপরেক এই
27
28

আল কুরআন, সূ রা আল আনকাবু ত: ১৪।
িহফজুর রহমান িসওহারবী, কাছাছু ল কুরআন, অনু বাদ: মাও: নু রুর রহমা,
এমদাদীয়া লাইে�রী, ঢাকা, ১ম খ�, পৃ . ৫৪।

13

বেল সে�াধন করত েয, তারা েযন নূ েহর �চাের �ভািবত হেয় �িতমা
পূ জা পিরতয্াগ না কের। পিব� কুরআেন এেসে:

َ ُ
َ ْ ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ ّ
ّ
ٗ ۡ َ �وق َو
��
﴿ َوقالوا � َذَرُنَ َءال َِه َت� ۡم َو� َذَرُنَ ودا و� سوا� و� �غوث و�ع
[٢٣ : ﴾ ]ﻧﻮح٢
‘‘েতামরা েতামােদর েদবেদবীেক পিরতয্াগ কেরানা এবং ওয়া,সু ওয়া,
ইয়াগু, ইয়াউক ও নাসরেক পিরতয্াগ করেব না’’ 29
28F

ইবন আ�াস বেলন, ‘ওয়াদ’ িছল কালব েগাে�র েদবমূ িতর, দাওমাতুল
জা�াল নামক �ােন এর মি�র িছল। ‘সু ওয়া’ িছল ম�ার িনকটবতর্ী
হুযাইল েগাে�র েদবমূিতর্ ‘ইয়াগু’ �থেম মুরাদ েগাে�র এবং পের
বনী গািতেফর েদবতা, এর আ�ানা িছল সাবার িনকটবতর্ী ‘‘জাওফ’’
নামক �ােন। ‘ইয়াউক’ হামদান েগাে�র েদবমূ িতর্। আর ‘নাসর’ িছল
‘যু লকালা’েগাে�র

িহম-ইয়ার

শাখার

েদবমূ িতর্। এগুেলা নূেহ

স�দােয়র কিতপয় সৎেলােকর নাম িছল। এেদর মৃ তুয্র পর তারা
েযখােন বেস মজিলস করত, শয়তান েসখােন িকছু মুিতর্ ৈতরী কের
�াপন করেত তােদর কওেমর েলােকর মেন অনু ে�রণা সৃ ি� কের। তাই
29

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ২৩।

14

তারা েসখােন িকছু মূ িতর্ ৈতরী কের এবং তােদর নােম নামকরণ কের।
িক� তখনও ঐসব মূ িতর্র পূ জা করা হত না। পরবতর্ীেত তােদর মৃতুয্
পর এবং মূ িতর্গুেলা স�েকর্ সিতয্কার জ্ঞান িবলূ� হেল ে
তােদর পূ জা করেত শুরু কে 30
২৯F

নূ হ আলাইিহস সালােমর জািত এসব �িতমােক তােদর ‘ইলাহ’এর
ৈনকটয্ লােভর উপায় িহেসেব পূজা করত 31 সবর্�থম তারা ‘ওয়াদ’
৩০F

নামক �িতমার পূ জা কের, আর এিট িছল সবেচেয় বড়। 32 এসব মূ িতর্
৩১ F

পরবতর্ীেত আরবেদর মােঝও �চলন হয়। এ ছাড়াও তােদর মােঝ নানা
�কার পাপাচার সংগিঠত হত এবং ধমর্ীয় ও সামািজক নানা অবক্ষে
সৃ ি� হেয়িছল। কাওেমর মেধয্ ে�ণী ৈবষময্ েরাগও িব�ার লা
কেরিছল। 33 এত�য্তীত কুরআনুল কারীম তােরেক ফািসক এবং
৩২F

আ�াহ তা‘আলার িনেদর্শাবলীর �িত িবে�াহী ও জািলম বেল অিভিহত
কেরেছ। আ�াহ বেলন
30

মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল বু খারী, সহীহ আল বু খারী, মাকতাবা রশীদীয়া, িদ�ী,
তা.িব. িকতাবু ত্ তাফসী, ২য় খ�, পৃ . ৭৩২।

31

আফীফ আ�ু ল ফা�াহ, মা‘আল আি�য়া িফল কুরআন,দারুল ইল,কায়েরা-১৯৮৪,
৩য় সং�রণ, পৃ . ৬১।

32

ইবন কাছীর, কাসাসূ ল আি�য়া, �াগু, পৃ . ৫৬।

33

আল কুরআন, সূ রা, হু: ২৭।
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َ
َ ْ
ُ َ
ٰ َ وح ّمِن َ� ۡب ُل ِۖ � َّ ُه ۡم َ�نُوا ُه ۡم أ ۡظلَ َم َوأ ۡط
ٖ ﴿ َوق ۡو َم ن
[٥٢ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٥ �
‘‘এবং নূ েহর স�দায়েক (�ংস করা হেয়েছ) আদ ও ছামুদ জািতর
পূ েবর্ আর তারা িছল অতয্ািধক জািলম ও অবাধয’’ 34
3F

অতয্ািধক অহংকার �দশর্ন ক: তােদর মােঝ আ�াহ ভীিত িছল না,
ফেল তারা আ�াহর এক�বাদ,নবুওয়ত-িরসালাতসহ পরকাল িদবসেক
িমথয্া �িতপ� করত। পিব� কুরআন তােদরেক ﻗﻮم ﺳﻮء

বা ম�

স�দায় িহেসেব আখয্া িদেয়েছ 35 অতএব, ধমর্ী, ৈনিতক ও
৩৪ F

সামািজক অবক্ষেয়র িদক িদেয় নূ আলাইিহস সালাম-এর স�দায়
েগামরাহীর চরম সীমায় েপৗঁেছ িগেয়িছল
চার: দা‘ওয়াহ কাযর্�:
যখন পৃ িথবীেত িবপযর্য় ও িবশৃংখলা েদখা েদয় এবং নানা �কার
পাপাচাের সমাজ কলু িষত হয়,মানু ষ এক আ�াহর ইবাদত েথেক িবমুখ
হেয় �হে� িনিমর্ত মূিতর্র ইবাদেত মশগুল হেয় ,তখন মহান
আ�াহ নূ হ আলাইিহস সালামেক মানব জািতর েহদােয়েতর জনয্ ে�রণ
34

আল কুরআন, সূ রা আন্ নাজ: ৫২।

35

আল কুরআন, সূ রা আল আি�য়া: ৭৭।
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করেলন। িতিন আলাইিহস সালাম সবর্�থম �জািতেক তাওহীদ তথা
এক�বােদর �িত আহবান জানান,যা ঈমােনর মূ ল িভি� এবং আ�াহর
সােথ অনয্ কাউেক অংশীদার �পন করেত বারণ কেরন। 36 এ মেমর্
৩৫F

পিব� কুরআেন এেসেছ :

َ
ُ َ
ً ُ﴿ لَ َق ۡد أَ ۡر َس ۡل َنا ن
َ ّ وحا إ َ ٰ� قَ ۡو ِمهِۦ َ� َق َال َ� ٰ َق ۡو ِم ٱ ۡ� ُب ُدوا ْ ٱ
َ َما ل�م ّم ِۡن إِ� ٰ ٍه
ِ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ٓ ّ �هُ ٓۥ إ
ُ ۡ �َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ �ظِي
ٖ � أخاف علي�م عذاب يو ٍ� ع
ِِ
‘‘িন�য় আিম নূ হ আলাইিহস সালামেক তাঁর স�দােয়র কােছ ে�রণ
কেরিছ। অত:পর েস বলল,েহ আমার স�দায়! েতামরা এক আ�াহর
ইবাদত কর। িতিন বয্তীত েতামােদর আর েকান ইলাহ েনই। িন�য়
আিম েতামােদরেক পরকালীন মহা আযােবর ভয় �দশর্ন করিছ’’ 37
36F

মূ লত: এ উে�েশয্ই মহান আ�াহ রাসূল ে�রণ কের থােকন। এিটই
নূ হ আলাইিহস সালাম সহ সকল নবী-রাসূ েলর দা‘ওয়ােতর আেলাচয্
িবষয়। এ মেমর্ এরশাদ হেয়েছ:

36

আ�ু �াহ

আলূ রী,

তািরখুদ

দা‘ওয়াহ

ই’লা�ািহ

ইয়াওম,কায়েরা,মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তা.িব. পৃ . ৪৭।
37

আল কুরআন, সূ রা আল আ‘রাফ: ৫৯।
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বায়নাল

আমিছ

ওয়াল

ً ُ ّ ّ ُّ
َ �َٰ ُغ
َََۡ ۡ َََ
ّ َ َوٱ ۡج َتن ُِبوا ْ ٱ
َ ّ و� أَن ٱ ۡ� ُب ُدوا ْ ٱ
:وت ۖ ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
� ُمَةٖ َس
ِ
ِ �ِ ﴿ولقد �عثنا
[٣٦
‘‘িন�য়ই আিম �েতয্ক উ�েতর িনকট রাসূল পািঠেয়িছ েযন তারা
আ�াহর ইবাদত কের এবং তাগুত েথেক িবরত থােক’’ 38 উপেরা�
37F

আয়ােত কারীমা হেত নূ হ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়ােতর দু িট িদক
পিরলিক্ষত হয়। একিদেক িতিন কাওেমর িহতাকা

ও

শুভাকাং�ীরূেপ িনেজেক েপশ কেরেছন এবং এক�বােদর �ি
তােদরেক আহবান জািনেয়েছন। অপরিদেক একজন সতকর্কারী
িহেসেব পরকালীন কিঠন শাি� স�েকর্ তােদর সেচতন হওয়ার জনয
ভীিত �দশর্ন কেরন। পিব� কুরআন তাঁেক ভয় �দশর্নকারী িহেসে
উে�খ কেরেছ। েযমন: সূ রা নূ েহর �ারে� মহান আ�াহ বেলন :

َ ٌ َ َ ۡ َُ َۡ َ َۡ
َ َۡ
َ َ ً ُ َۡ َ َۡ ّٓ
َ َ
مٞ �ِ اب أ
وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦٓ أن أنذ ِۡر ق ۡو َمك مِن �ب ِل أن يأ�ِيهم عذ
﴿ ِ�َا أرسلنا ن
َ
َ
ُ َ ُ ُّ َ َّ ْ ُُۡ
ٌ ّ ٞ َ ۡ ُ َ ّ َۡ َ َ َ
﴾ ٣ ون
ِ  أ ِن ٱ�بدوا ٱَ وٱَقوه وأطِيع٢ �ِ قال � ٰقو ِم إ ِ ِ� ل�م نذِير ُب١
[٣ ،١ :]ﻧﻮح

38

আল কুরআন, সূ রা আন নাহল: ৩৬।
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‘‘িন�য়ই আিম নূ হ আলাইিহস সালাম েক তার জািতর েলাকেদর িনকট
পািঠেয়িছলাম,যােত কের এক ভয়ানক উৎপীড়ক আযাব আসার পূ েবর্ই
তুিম েতামার জািতর েলাকেদর সাবধান কের দাও। তখন নূ হ
আলাইিহস সালাম বলল,েহ আমার জািতর েলােকরা! আিম েতামােদর
জনয্ একজন সু�� সাবধানকারী। েতামরা সকেল এক আ�াহর
ইবাদত কর। তাঁেক ভয় কর এবং আমার আনু গতয্ �দশর্ন ক’’ 39
38F

উপেরা� আয়ােত কারীমাগুেলার আেলােক বলা যায় ে, নূ হ আলাইিহস
সালাম তাঁর নবুওয়ত ও িরসালােতর দািয়� পালেনর �া�ােল �জািতর
সামেন িতনিট কথার দা‘ওয়াত েপশ কেরেছন। �থমত: অনয্ সবিকছুর
বে�গী দাস� ও েগালামী স�ু ণর্ পিরহার কের েকবলমা� আ�াহেকই
িনেজর একমা� মা‘বুদ িহেসেব উপাসনা-আরাধনা করেব এবং একমা�
তাঁরই েদয়া িবিধ িনেষধ েমেন চলেব। ি�তীয়ত: তাকওয়ার নীিত
অবল�ন করেব অথর্াৎ েযসব কােজ আ�াহ নারায হন এবং তাঁর
ে�ােধর উে�ক হয় তা সবই পিরতয্াগ করেব এবং আ�াহেক ভয় কের
চলার নীিতেক িনেজেদর জীবেন পুেরাপুির কাযর্কর কেব। তৃতীয়ত:

39

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ১-৩।
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আমার আনু গতয্ ক, েসসব আেদশ-িনেষধ েমেন চল যা আ�াহর
রাসূ ল িহেসেব আিম েতামােদর বলিছ।
অনু রূপভােব নূহ আলাইিহস সালাম �জািতেক আ�াহর িদেক
আহবােনর েক্ষে� অসংখয্ প�িত অবল�ন কেরেছন। পিব� কুরআে
িবিভ� সূ রা েযমন আ‘রাফ, হূ দ, ইউনু ছ ও নূ হ-এ িব�ািরত বিণর্ত
আেছ। িনে� গুরু�পূণর্ প�িতগুেলা উে�খ কর:
(ক) িবনয় ও ন�ভােব দা‘ওয়াহ উপ�াপন:
দা‘ওয়ােতর েক্ষে� িবনয় ও ন�তার গুরু� অপিরসীম। িবন‘ঈেক
মানু েষর িনকটতম কের েদয় এবং তার �িত মানু েষর ��ােবাধ ও
ভালবাসা সৃ ি� কের। নূ হ আলাইিহস সালাম তাঁর স�দায়েক অতয্�
ন�তার সােথ �ীেনর দা‘ওয়াত িদেয়িছেলন, যােত কের তারা তা �হণ
কের। ফেল

িতিন তােদরেক (  )ﻗﻮمবা �জািত বেল

কেরেছন। 40 এখােন
৩৯F

সে�াধন

 ﻗﻮمবেল িতিন তােদরেক বুিঝেয়েছন েয,িতিন

তােদর মধয্ হেত একজন। আর স�দােয়র েলাকজন পর�পর�েরর কলয্াণকামী হেয় থােক। এছাড়াও িতিন তােদর বংশগত

40

আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ: ৫৭; নূ হ: ২; হু: ২৮,৩০।
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ভাই িহেসেব তােদর কাছ েথেক বংশীয় েকামলতা, মায়া-মমতার
আকা�ী িছেলন, যােত কের স�দােয়র েলাকজন তাঁেক তােদর
দূ রবতর্ী ও অমংগলকামী িহেসেব আখয্ািয়ত না কের। পিব� কুরআে
এেসেছ :

َ ُ ۡ َ َ َُ ۡ َ ُ ُ ۡ ُ ٌ ََ ت
[١٠٦ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء١ وح �� َ َّقون
﴿ إِذ قال لهم أخوهم ن
‘‘�রণ কর েস সমেয়র কথা যখন (নূ েহর স�দায়েক) তােদর ভাই নূ হ
আলাইিহস সালাম বলল, েতামরা িক (আ�াহেক) ভয় করেব না?’’ 41
40F

এখােন

أخ

বেল বংশীয় ভাই বুঝােনা হেয়েছ এবং এর �ারা

পর�েরর ম�ল কামনার িদেক ইি�ত করা হেয়েছ। 42 স�দােয়র
৪১ F

সদর্ার ও েমাড়লগণ তাঁর দ‘ওয়ােতর জবােব বলল: আমরা মেন কির
েয,আপিন �কাশয্ �াি�েত রেয়েছন 43 এেহন পীড়াদায়ক ও মমর্�দ
৪২F

কথার জবােব নূ হ আলাইিহস সালাম উে�িজত ও ে�াধাি�ত হবার
পিরবেতর্ সাদািেধ ভাষায় তােদর সে�হ িনরসেন �বৃ � হেলন এবং
িনেজর পিরচয় তুেল ধরেলন :
41

আল কুরআন, সূ রা আশ্ শুয়া: ১০৬।

42

আ�ু ল কিরম যায়দান,আল মুসতাফাদু িমন কাসািসল কুরআন িলদ্ দ‘ওয়ািত ওয়াদ
দু ’য়ািত, মুয়সসাতুর িরসালাত, তা.িব, ১ম খ�, পৃ . ১৩১।

43

আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ: ৬০।
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ٞ ُ َ ّ َٰ َ ٞ َ َٰ َ
َ َ َ َ َ
ُ ُّ ُ
َ ول ّمِن َّ ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
 �بَل ِغ� ۡم٦ �
﴿ قال � ٰق ۡو ِم ل ۡي َس ِ� ض�لة و�ك ِِ� رس
ِ
ِ
َ َٰ
ّ
[٦٢ ،٦١ :ت َر ِ� ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ ٰ ��
ِر
‘‘েহ আমার স�দায় আমার মেধয্ েকান পথ��তা েনই। বরং আিম
িব� পালনকতর্ার পক্ষ েথেক �র। আিম যা িকছু বিল পালনকতর্ার
িনেদর্েশই বিল এবং আ�াহ ত‘আলার পয়গামই েতামােদর কােছ
েপৗঁছাই’’ 44 অনু রূপভােব তারা তাঁেক িমথয্াবাদী িহেসেব সাবয্� কর
43F

িতিন িবনীত সূ ের বেলন:

َ َ َ َ َ
ٗ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ّ ّ ّ َ ّ َ َٰ َ ُ ُ
�ة ّم ِۡن عِن ِده ِۦ
﴿قال � ٰق ۡو ِم أ َر َء ۡ� ُت ۡم إِن كنت � بيِنةٖ مِن َ ِ� وءاتى ِ� ر
َ ُ ََ َ ُ ُ ُ َُۡ ۡ ُ َۡ َ ۡ َ ّ ُ َ
َ ُ َ
[٢٨ : ﴾ ]ﻫﻮد٢ نت ۡم ل َها � ٰ ِرهون
�ع ِميت علي�م �نل ِزمكموها وأ
‘‘েহ আমার কওম! একটু েভেব েদখ। যিদ আিম আমার রেবর পক্
হেত �� সাক্ষয্ �মােণর উপর �িতি�ত থ, আর িতিন যিদ তাঁর
পক্ষ হেত আমােক রহমত দানের থােকন। তারপেরও যিদ তা
েতামােদর েচােখ না পেড় তাহেল,আিম িক ইহা েতামােদর উপর

44

আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ: ৬১-৬২।
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েতামােদর ই�ার িবরুে� চািপেয় িদেত পাি?’’ 45 এমিনভােব িতিন
4F

িবরু�বাদীেদর যাবতীয় সে�েহর িনরসন কেরেছন
(খ) উৎসাহ উ�ীপনা ও ভয়ভীিত স�ার:
িতিন �জািতেক দা‘ওয়াত �হেণর িনিমে� আ�াহর ক্ষমা ও দয়ার কথ
উে�েখর মাধয্েম উৎসাহ �দান করেত, েযন তাঁর স�দায় দু িনয়ােত
শাি� ও পরকােল মুি� লাভ কের। এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসে:

َ
ُ ََ ُ ُّ َ َّ ْ ُ ُ ۡ
ٌ ّ ٞ َ ۡ ُ َ ّ َۡ َ َ َ
٣ ون
ِ  أ ِن ٱ�بدوا ٱَ وٱَقوه وأطِيع٢ �ِ﴿قال � ٰقو ِم إ ِ ِ� ل�م نذِير ُب
ٓ َ ّ َ َ ّ ّ �ََ ۡ ۡ َ ُ ّ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ّ ۡ ُ ۡ �َٓ ٰ َ َ ّس
ً ِنَ أ َجل ٱَِ إِذا َجا َء
�غفِر ل�م مِن ذنو�ِ�م و�ؤخِر�م ِ أج ٖل
�
َ
َ َ َ ُ ُ َۡ ُ ّ
[٤ ،٢ : ﴾ ]ﻧﻮح٤ نت ۡم � ۡعل ُمون
� ُؤَخَر ۚ لو ك
‘‘নূ হ আলাইিহস সালাম বলল, েহ আমার জািতর েলােকরা! আিম
েতামােদর জনয্ একজন সু�� সাবধানকারী। (আিম েতামােদরেক
িনেদর্শ িদি� ে,)েতামরা সকেল এক আ�াহর দাস� কর,তাঁেক ভয়
কর এবং আমার অনু গত হও। তাহেল আ�াহ েতামােদর অপরাধ
মাজর্না করেব,েতামােদরেক একিট িনিদর্� সময় পযর্� বাঁিচে
রাখেবন। সতয্ কথা এই ে, আ�াহর িনিদর্� সময় যখন আে, তখন
45
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তা েরাধ করা যায় না। েতামরা যিদ জানেত তেব কতই না ভাল
হত।’’ 46

অনু রূপভােব িতিন তােদর সােথ এ �িত�িতেত আব�

45F

হেতন েয,েতামরা যিদ এক আ�াহর ইবাদত কর এবং তাঁর কােছ ক্ষম
�াথর্না ক,তাহেল িতিন েতামােদর উপর েন‘আমতরািজ বািড়েয় িদেবন
এবং েতামােদর জীবন যা�ার মানেক সহজ কের েদেবন। ফেল
স�দােয়র েলাকেরা তাঁর দা‘ওয়ােতর �িত আকৃ� হেত থােক। এ মেমর্
পিব� কুরআেন এেসেছ:

ُ َ ٓ ّ
ُ ّ ْ ُ َۡ ۡ ُ ۡ َُ
ٗ َّ � ۡم ِنَّ ُهۥ َ� َن َف
�سَ َما َء َعل ۡي�م ّم ِۡد َر ٗار
 يُ ۡرس ِِل ٱ١ �ار
َ�َ ﴿�قلت ٱستغفِروا
َ
ۡ ُ ّ
ّ �َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ ُ َ
﴾١ �ت َو َ� ۡج َعل َ� ۡم �ن َ� ٰ ٗر
ٖ َٰ  و�مدِد�م بِأم� ٰ ٖل و�ن ِ� و�جعل َ�م١
[١٢ ،١٠ :]ﻧﻮح
‘‘অথর্াৎ আিম(নূ হ) বেলিছ! েতামরা েতামােদর রেবর িনকট ক্ষমা চাও
িন:সে�েহ িতিন অতয্� ক্ষমাশীল।এরূপ করেল িতিন েতামােদর
আকাশ হেত বৃ ি� বষর্ণ করেব,েতামােদর ধন-স�দ ও স�ানািদ িদেয়
ধনয্ করেবন। েতামেদর জনয্ বাগবািগচা সৃি� করেবন ও ঝণর্া �বািহ
করেবন।’’ 47 অপরিদেক িতিন দা‘ওয়াত �হণ না করার ভয়াবহ
46F

46

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ২-৪।

47

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ১০-১২।
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পিরণিত ও আেখরােতর কিঠন শাি� স�েকর্ও �জািতেক সতকর্ কে
েদন। আ�াহ বেলন, ‘‘আিম নূ হেক তার জািতর েলাকেদর িনকট এজনয্
পািঠেয়িছ েয, এক ভয়ানক আযাব আসার পূ েবরই তুিম েতামার জািতর
েলাকেদর সাবধান কর। 48 মুকািতল বেলন: এখােন ভয়ানক আযাব
৪৭F

বলেত তুফােনর মাধয্েম তােদরেক পািনেত ডুিবেয় মারােক বুঝােনা
হেয়েছ। 49 ইবন কাছীেরর মেত, পরকালীন কিঠন শাি� �ারা মুশিরক
৪৮ F

অব�ায় দু িনয়া হেত পরপাের পািড় জমােনােক উে�শয্ করা হেয়েছ 50
৪৯ F

আর এটা তােদর জনয্ আ�াহর শি�র ভীিত �দশর্ন মা,যােত তারা
আিখরােতর ভীষণ পিরণাম স�েকর্ অবগত হেয় আ�াহ �দ� িবিধ
িবধােনর আনু গতয্ কের
(গ) উ�ম নিছহত:
নূ হ আলাইিহস সালাম তাঁর স�দায়েক জা�ােতর সু সংবাদ ও
জাহা�ােমর ভীিত �দশর্ন কেরই ক্ষা� হ,িতিন উ�ম নিছহত বা
সদু পেদেশর মাধয্েম �জািতেক মুি�র িদেক আহবান কেরেছন। তাঁর
48
49

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ১।
আর-রাযী, ফখরু�ী, আত্ তাফসীর আল কাবী, দারু এহইয়া আত্ তুরাছ আরাবী, ১৯৮৯ খৃ. ১ম সং�রণ, ৩য় খ�, পৃ . ১৩৪।
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ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আযীম, �াগু, ২য় খ�, পৃ . ২২৩।
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দা‘ওয়ােত �জািতর �িত মহববত কলয্াণ ও মংগলাকা�া �কাশ
েপেয়েছ। �জািতর একা� শুভাকা�ী িহেসেব উপেদেশর ছেল িতিন
বেলন:

َ ََ
َ َ ً ُ َۡ َ َۡ ۡ ََ
وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦ �قال
﴿ لقد أرسلنا ن
ُ َۡ َ ُ َ َ ّٓ ُُٓۡ َ
َ � ۡم َع َذ
�ٍ اب يَ ۡو
��هۥ إ ِ ِ� أخاف علي

َ
ُ َ
َ ّ َ� ٰ َق ۡو ِم ٱ ۡ� ُب ُدوا ْ ٱ
َ َما ل�م ّم ِۡن إِ� ٰ ٍه
َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ �ِي
ٖ عظ

‘‘েহ আমার স�দায়! েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর, তাঁর সােথ
কাউেক শরীক �াপন করেব না। িকয়ামেতর ভয়ানক আযাব স�েকর্
আিম েতামােদর সাবধান করিছ।’’ 51 তাঁর এ দা‘ওয়াত শুেন জািতর
50F

েমাড়লরা বলল, িন�য়ই আমরা েতামােক �কাশয্ িব�াি�েত েদখিছ। এ
ব�েবয্র জবােব নূহআলাইিহস সালাম বেলন:

ٞ ُ َ ّ َٰ َ ٞ َ َٰ َ
َ َ َ َ َ
ُ ُّ ُ
َ ول ّمِن َّ ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
 �بَل ِغ� ۡم٦ �
﴿ قال � ٰق ۡو ِم ل ۡي َس ِ� ض�لة و�ك ِِ� رس
ِ
ِ
َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َٰ ٰ َ
َ َ َ َ
ّ
: ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٦ نص ُح ل� ۡم َوأعل ُم م َِن ٱَِ َما � � ۡعل ُمون
ت ر ِ� وأ
ِ ��ِر
[٦٢ ،٦١

51
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‘‘েহ

আমার

স�দায়

আিম

কখেনা

�া�

নই;িক�

আিম

িব��িতপালেকর রাসূ ল। েতামােদর িনকট আমার রেবর পয়গাম
েপৗঁছাই এবং েতামােদরেক সদুপেদশ েদই। আিম আ�াহর পকেথেক
এমন সব িবষয় জািন, েযগুেলা েতামরা জান না’’ 52 এভােব নূ হ
51F

আলাইিহস সালাম অতয্� আ�িরকতার সােথ তাঁর জািতর সংেশাধন
কামনা কেরেছন। িতিন �জািতেক একিদেক আ�াহর যাবতীয় আেদশ
ও িনেষধাবলী পালেনর জনয্ উৎসাহ যুিগেয়েছন অপরিদেক যাবতীয়
অপরােধর জনয্ ভয় �দশর্ন কেরেছ 53 মূ লত: �ীন হে� এেক
৫২F

অপেরর কলয্াণ কামনা। হাদীেস এ মেমর্ এরশাদ হেয়:

«و لﺮﺳﻮﻪﻟ و ﻷﺋﻤﺔ ﻤﻟﺴﻠﻤ�  ﺎﻋﻣﺘﻬﻢ

»ﻦ اﻨﻟﺼﻴﺤﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﻤﻟﻦ ﻗﺎل ﷲ

‘‘�ীন হে� কলয্াণ কামনা করা। সাহাবাগণ িজেজ্ঞস কর,এটা
কােদর জনয? তখন রাসূ ল (স.) বেলন, এটা আ�াহ, তাঁর রাসূ ল,
মুসিলম েনতৃবৃ � ও জনসাধারণ সকেলর জনয্’’ 54
53F

(ঘ) �কাশয, অ�কােশয্ সাবর্ক্ষিণ‘ওয়াত েপশ:
52

আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ: ৬০-৬২।

53

মাহমুদ আলূ সী, রুহুল ’য়ানী, �াগু, ৮ম খ�, পৃ . ১৫২।

54

মুসিলম ইবন হা�াজ, ছহীহ মুসিলম, �াগু, িকতাবু ল ঈমান, হাদীস নং-৮২।
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িতিন িদন-রাত সাবর্ক্ষিণক‘ওয়ােতর কােজ িনেজেক বয্� রাখেতন।
সমেয়র �িতিট ক্ষণেক িতিন গিণমত েভেব �জািতর িনক
�কাশয,অ�কাশয্ িবিভ�ভােব দ‘ওয়াহ উপ�াপন করেতন। এেক্ষে
িতিন সমেয়র দাবী ও চািহদানু য়ায়ী উপযু � সময় ও পিরেবশেক গুরু
িদেতন। পিব� কুরআন তাঁর দা‘ওয়ােতর ধারাবািহকতােক িনে�া�ভােব
তুেল ধেরেছ:

ُ ﴿ قَ َال َر ّب إ ّ� َد َع ۡو
ٗ ت قَ ۡو ِ� َ ۡ� ٗ� َو َ� َه
[٥ : ﴾ ]ﻧﻮح٥ �ار
ِِ ِ
‘‘ েস িনেবদন করল,েহ আমার রব! আিম আমার জািতর েলাকেদরেক
িদন-রাত দা‘ওয়াত িদেয়িছ।’’ 55
54F

অতঃপর দা‘ওয়ােতর প�িত বণর্না

করেত িগেয় বেলন:

َ
ُ � ۡر
ُ َ� أَ ۡعل
ٗ ُمَ إ ّ� َد َع ۡو ُ� ُه ۡم ج َه
ّ ٨ �ار
ّ ﴿
َ ۡ ِ ت ل َ ُه ۡم إ
َ ۡ نت ل َ ُه ۡم َوأ
ٓ ِّ ِ ُمَ إ
﴾ ٩ �� ٗار
ِِ
ِ
[٩ ،٨ :]ﻧﻮح

‘‘অত:পর

তােদরেক

আিম

উ��ের

েডেকিছ।

তারপর

আিম

�কাশয্ভােবও তােদর িনকট �ীেনর দ‘ওয়াত েপৗঁেছেয়ি, এমনিক
েগাপেন েগাপেনও তােদর বুিঝেয়িছ।’’ 56
5F

55

আল কুরআন, সূ রা নূ হ : ৫।

56

আল কুরআন, সূ রা নূ হ : ৮-৯।
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(ঙ) �াতৃ�েবাধ ও সমতার �চলন:
মানু েষর মােঝ �াতৃ�েবাধ ও সাময্ �িত�ায় অ�ণী ভূিমকা পালন কেরন
নূ হ আলাইিহস সালাম। িতিন তাওহীেদর িভি�েত ধনী-গরীব েভদােভদ
িছ� কের পার�িরক �াতৃ�েবাধ জা�ত কেরন। ফেল সমােজর দূ বর্ল
ে�ণীর মানু েষরাও তাঁর আহবােন সাড়া িদেত সক্ষম হয়। িবরু�বাদী
কতৃর্ক আনীত অিভেযােগ দূবর্ল ও �ুলবুি� স�� বয্ি�েদর তাঁর �
ঈমান আনয়েন অিভযু � করা হয়। এেত �মািণত হয় েয,েস সমেয়
সমােজ ে�ণী ৈবষময্ িছল। িক� তাঁর তাওহীেদর আহবান েসই ে�ণী
ৈবষেময্র মূেল কুঠারাঘাত কের। পিব� কুরআন িবষয়িটেক এভােব
উে�খ কেরেছ:

ْ َ َ َ ّ ُ َ َۡ َ ََ
َۡ ٗ ََ ّ َ ٰ ََ َ
َ
َ َ
�� ّمِثل َنا َو َما ن َرٮ ٰك
� َ�ِ ِين �ف ُروا مِن ق ۡو ِمهِۦ ما نرٮك
َ﴿ �قال ٱلم� ٱ
َ
ۡ
ۡ َ
ُ َ ٰ ََ َ َ ّۡ َ َ َُ ََ ۡ ُ َ ّ ّ َ ََّ
ى ل� ۡم َعل ۡي َنا مِن فض� بَل
ٱَبعك ِ�َ ٱَِين هم أراذِ�ا بادِي ٱرَأ ِي وما نر
َ ۡ ُ ّ
َ �� ٰ ِذ
[٢٧ : ﴾ ]ﻫﻮد٢ �
َظُنُ�م
ِ

‘‘অত:পর তাঁর কওেমর কােফর সদর্াররা বল: আমরা েতা আপনােক
আমােদর মত একজন মানু ষ বয্তীত আর িকছু মেন কিরনা। আর
আমেদর মেধয যারা দূ বর্ল ও �ুলবুি� স�� তাঁরা বয্তীত কাউেক েত
29

আপনার আনু গতয্ করেত েদিখ না এবং আমােদর উপর আপনােদর
েকান �াধানয্ েদিখন,বরং আপনােদরেক আমরা িমথয্াবাদী বেল মেন
কির।’’ 57
56F

তােদর উপেরা� উি�র দু ’িট িদক রেয়েছ। �থমত: আপনার দাবী যিদ
সতয্ ও সিঠক হেত,তাহেল কাওেমর িবিশ� বয্ি�বগর্ই তা সবর্াে� �
করত। িক� তারা তা �তয্াখয্ান করেছ। ি�তী: সমােজর
িনকৃ�,ইতর ও েছাটেলাকগুিল আপনার আনুগতয্ �ীকার কের িনেয়েছ
এক্ষেণ আমরাও যিদ আপনার আনুগতয্ �ীকার ,তেব আমরাও
মুসলমান ভাই িহেসেব তােদর সমকক্ষরূেিরগিণত হব। নামােযর
কাতাের ও অনয্ানয্ মজিলেশ তােদর সােথ এক বরাবর উঠাবসা করে
হেব। 58 এ আপি�েত তােদর সংকীণর্তা ও অহংকার �দিশর্ত হেয়েছ
৫৭ F

আর যু েগ যু েগ দির�-দূ বর্লরাই সমসামিয়ক নবীগেণর উপর সবর্ �থ
ঈমান এেনিছল। 59 তাই নূ হ আলাইিহস সালাম �জািতেক সকল �কার
৫৮F

57
58

আল কুরআন, সূ রা হুদ: ২৭।
মুফতী মুহা�দ শফী, তাফসীের মা’আেরফূল কুরআন, অনু বাদ মাও: মিহউ�ীন খান,
�াগু, পৃ . ৬২৭।

59

জুম‘আ আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগু, পৃ . ৯৮।
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ৈবষময্ ভুেল িগেয় এক আ�াহর িব�াসী হেয় পার�িরক �াতৃ�েবােধ
উ�ীিবত হবার আহবান জানান।
(চ) আ�াহর অনু �েহর �রণ:
মানু েষর �িত আ�াহর অপিরসীম অনু �হ রেয়েছ। এ অনু �হরািজর
সংখয্া িহসাব কের েশষ করা যােব না। মহান আ�াহ বেন,

ٓ َ ُۡ َ ّ َ َ ۡ ْ ّ
[٣٤ : ﴾ ]إﺑﺮاﻫﻴﻢ٣ ۗ ت ٱَِ � � ُصوها
﴿�ن َعُدُوا ن ِعم
‘‘েতামরা আমার েন‘য়ামতরািজ গুেণ েশষ করেত পারেব না 60 আ�াহর
৫৯F

অনু �েহর �রণ ইসলামী দা‘ওয়াহর অনয্তম একিট গুরু�পূণর্ মাধ
নূ হ আলাইিহস সালাম �জািতেক আ�াহর অনু �েহর উে�খ করত:
�ীেনর আহবান জািনেয়েছন। িবেশষত: মানব সৃ ি� ও পৃ িথবী সৃ ি�র
রহসয্ স�েকর্ িচ�া গেবষণা করার আহবান জানান। এ মেমর্ কুরআ
এেসেছ:

ٗ
َ َ َ َ ۡ َ ُّ ََ َ ََۡ ْۡ َ ََۡ
ً َۡ ۡ ُ ََ َ ۡ ََ
١ ت ط َِبا�ا
ٖ ٰ �ٰ � �لم ت َروا كيف خلق ٱَ سبع س١ ﴿ وقد خلق�م أط َوارا
َۡ
َ ُّ َ
ّ ََ َ َ ٗ ُ ّ
َۡ َ
ُ
ٗ �
َ ِ شَ ۡم َس
َ أ� َب َت�م ّم َِن ٱ�� ِض
 وٱ١ اجا
َو َج َعل ٱلق َم َر ِيهِنَ نور� وجعل ٱ
60

আল কুরআন, সূ রা ই�ািহম : ৩৪।
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َ َۡ ُ َ َ
ٗ َ
ُ ُ ۡ َُ َ ۡ ُ ُ ُ ّ
ٗ � ۡم إ ۡخ َر
ُ ّ  َوٱ١ اجا
َ َج َعل ل� ُم ٱ��ض
 ُمَ يعِيد�م �ِيها و�خرِج١ � َبا�ا
ِ
ُ ُ ۡ َّ
ٗ
ٗ كوا ْ م ِۡن َها ُس ُب ٗ� ف َِج
[٢٠ ،١٤ : ﴾ ]ﻧﻮح٢ اجا
 ل ِتسل١ � ِ َساطا
‘‘িতিন (আ�াহ) নানা পযর্ােয় েতামােদরেক সৃি� কেরেছন। েতামরা িক
লক্ষয্ কর না,আ�াহ িকরূেপ সাত আসমান �ের �ের িনমর্া
কেরেছন। আর উহােত চ�েক আেলা ও সূ যর্েক �দীপ বািনেয়েছন।
আর আ�াহ েতামােদরেক মািট হেত িব�য়করভােব উৎপ� কেরেছন।
অত:পর এ মািটেতই েতামােদর সমািধ হেব এবং তা হেত আবার
পুনরুি�ত করেবন। বস্: আ�াহ জিমনেক েতামােদর জনয্ শযয্া
নয্ায় সমতল কের িবিছেয় িদেয়েছ,যােত েতামরা উহার উ�ু � পথঘােট চলাচল করেত পার।’’ 61 অ� আয়ােত কারীমাগুেলার মাধয্েম সৃি
60F

জগেতর �াপনা ও শৃ ংখলার �িত দৃ ি� েরেখ এক আ�াহর অি�ে�
িব�াস �াপেনর আহবান জানােনা হেয়েছ।
(ছ) পার�িরক কেথাপকথন ও যু ি�তকর্ খ�:
ইসলামী দা‘ওয়াহেক ফল�সু করার মাধয্ম িহেসেব নূহ আলাইিহস
সালাম মাদ‘উেদর সােথ পার�িরক আলাপ-আেলাচনা ও কেথাকপথন
61

আল কুরআন, সূ রা নূ হ : ১৪-২০।
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( ) ﺣﻮار-এর প�িত অবল�ন কেরন। এ প�িতেত দা’ঈর সােথ
মাদ‘উেদর সরাসির মত িবিনময় ও যু ি�তকর্ খ�ন হয়। ফেল
ে�াতাম�লী তথা মাদ‘উেদর অ�ের জাগিরত িবিভ� �� ও সে�েহর
অবসান ঘেট। নূ হ আলাইিহস সালাম েসজনয্ �জািতেক পার�িরক
আলাপ-আেলাচনার ছেল একিদেক েযমন পথ �দশর্ক িহেসেব এক
আ�াহর ইবাদত-বে�গী ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ ও তাকওয়া
অবল�েনর িদেক আহবান কেরেছন। 62 অপরিদেক েতমিন উ�মরূেপ
৬১F

তােদর সােথ তেকর্ িল� হেয় যাবতীয় �� ও সে�েহর েমাকািবলা
কেরন। 63 পিব� কুরআেন এেসেছ: ‘‘তারা বলল, েহ নূ হ! আমােদর
৬২F

সােথ আপিন তকর্ কেরেছন এবং অেনক কলহ কেরেছন। অতএব
আপনার েস আযাব িনেয় আসু ন, যা স�েকর্ আপিন আমােদরেক সতকর
কেরেছন, যিদ আপিন �ীয় ব�েবয্ সতয্বাদী হেয় থােক’’ জবােব নূ হ
আলাইিহস সালাম তােদরেক বেলন:

ُ َۡ َ ّ َ َ
ُ َ ََٓ َٓ َ
ُّ
َ نتم ب ُم ۡعجز
[٣٣ : ﴾ ]ﻫﻮد٣ �ن
ِِ
ِ ﴿ قال ِ�َما يأ�ِي�م بِهِ ٱَ إِن شاء وما أ

62

জুমআ’, আলী আল খাওলী, তািরখুদ দা‘ওয়াহ, �াগু, পৃ . ১০০।

63

আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ : ৫৯-৬২; সূ রা হুদ: ৩২-৩৪।
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‘‘আযাব আমার অিধকাের নেহ। ইহা একমা� আ�াহর হুকুেম আসেব।
িতিন ই�া করেল েস আযাব অবশয্ই আসেব এবং েতামরা তাঁহােক
অক্ষম করেত পারেব ন’’ 64 িক� তাঁর এ যু ি�-তকর্ েবহুদা ও িবফে
63F

িগেয়িছল এবং স�দােয়র বাড়াবািড় ও সীমালংঘন বৃ ি� েপেয়িছল। 65
৬৪ F

(জ) মাদ‘উেদর সােথ চয্ােল� অবল�:
িতিন আলাইিহস সালাম িবনয় ন�তা ও উ�মভােব �জািতর কােছ
দা‘ওয়াহ উপ�াপেনর পাশাপািশ কখেনা কখেনা কেঠারতাও অবল�ন
কেরেছন। যােত কের স�দােয়র েলােকরা তাঁর দা‘ওয়াহেক একটা
চয্ােলি�ং শি� িহেসেব মেন কের এবং দ‘ওয়াত �হেণ উ�ু � হন।
আর এ প�িতিট সূ দীঘর্ সময় একাধাের তােদর িমথয্া ও িশেকর্
পিরণিত স�েকর্ ভয় �দশর্েনর পেরই �হণ কেরেছন। ফেল পরবতর
যু েগ মূ সা আলাইিহস সালাম-সহ সকল নবী-রাসূ ল তাঁর এ প�িতিট
দা‘ওয়াহর েক্ষে� অবল�ন কেরন। পিব� কুরআেন এ মেমর্ এরশ
হেয়েছ:
64
65

আল কুরআন, সূ রা হুদ: ৩৩।
আন-না�ার মুহা�দ তাইেয়য্, তািরখ আল আি�য়া িফ দু ’িয়ল কুরআন আল

কারীম ওয়া আস্ সু�াহ আন্ নববী, মাকতাবাতুল মা’আেরফ, িরয়াদ, ২য় সং�রণ১৯৮৩ খৃ. পৃ . ৬৬।
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َ ُۡ
َ ُ َ َ ََُ َ َ
َ َ
َ َ َ ۡ
ُ َ َ
ٍ ﴿ ۞ َوٱتل َعل ۡي ِه ۡم � َبأ ن
�ا
وح إ ِذ قال ل ِق ۡو ِمهِۦ � ٰق ۡو ِم إِن �ن ك
ِ � عل ۡي�م َّق
َ ّ ۡ ُ َ ٓ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ْ ٓ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ّ �َّ َ َ َ ّ و
َۡ
َ
� َُم
�عوا أمر�م و��ء�م
ِ ت ٱَِ �ع� ٱَِ َ َت فأ
ِ ٰ �� َوتذكِ�ِي
َ ّۡ
َ
ُ َۡ َ ۡ ُ ُ َۡ ۡ ُ َ
ّ � ۡم
ّ ُمَ ٗة
ُ ُ َ َ ّ َ ْ ُمَ ٱ ۡق ُض ٓوا
َوَ�َ ُت ۡم � َما
 فإِن٧ ون
ي�ن أمر�م علي
ِ ِ�َ و� تنظِر
َ
َ
ُ
َ
ۡ ُ ۡ َ ّ ََ ّ َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ ّ ُ َُۡ َ
َ ُ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
�
�ت أن أ
س���م مِن أج ٍر� إِن أج ِري ِ�َ � ٱَِۖ وأمِر
ِ
[٧٢ ،٧١ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٧

‘‘আর তােদরেক নূ েহর অব�া জািনেয় দাও,যখন েস �ীয় স�দায়েক
বলল: েহ আমার স�দায়! যিদ েতামােদর মােঝ আমার অবি�িত এবং
আ�াহর আয়াত সমূ েহর মাধয্েম নসীহত করা ভারী বেল মেন হেয়
থােক,তেব আিম আ�াহর উপর ভরসা করিছ। েতামরা সবাই িমেল
িনেজেদর কমর্ সাবয্� কর এবং এেত েতামােদর শরীকেদরেক সমেব
কের নাও,যােত েতামােদর মােঝ িনেজেদর কােজর বয্াপাের েকান
সে�হ সংশয় না থােক। অত:পর আমার স�েকর্ যা িকছু করার কের
েফল এবং আমােক অবয্াহিত ি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 িনেদর্শ রেয়েছ

35

েয,আিম েযন মুসলমানেদর অ�ভুর্� হই’’ 66 নূ হ আলাইিহস সালাম
65F

�জািতেক লক্ষয্ কের আরও ব: যিদ েতামােদর েকান িকছু করার
ক্ষমতা থােক তেব িবল� না কের তা কের েফল। িন�য় আি
েতামােদর পেরায়া কির না এবং ভয়ও কিরনা। েতামােদর কােছ আমার
চাওয়া পাওয়ার িকছু

েনই। আর আিম এক আ�াহর উপর

িনভর্রশীল 67 স�দােয়র েলাকেরা তাঁর এ চয্ােল� েমাকািবলা করেত
৬৬F

অক্ষম হল এবং িমথয্া �িতপ� ক 68
৬৭F

(ঝ) ৈধযর্ ও ক� সিহ�ুত:
দা‘ওয়ােতর পথ অতয্� ক�কাকীণর্। এ পেথ চলেত েগেল অেনক বাধ
িবপি�র স�ু খীন হেত হয়। েসেক্ষে� ৈধযর্ ও-সিহ�ুতা অবল�ন
কের দা‘ঈগণ তাঁেদর মনিযেল মকছু েদ েপৗেছন। নূ হ আলাইিহস সালাম
দু িনয়ার �থম দা‘ঈ িহেসেব সবর্�থম এ ধরেণর বাধার স�ুখীন
হেয়িছেলন। পিব� কুরআেনর বণর্নানুযায়ী সূদীঘর্ সােড় নয়শত বছ
66

আল কুরআন, সূ রা ইউনু ছ: ৭১-৭২।

67

কুরতুবী, আল জা‘েম িল আহ্কাম আল কুরআ, দারুল কুতুব আল আর, কায়েরা,

১৯৭৮ খৃ. ১১শ খ�, পৃ . ৪৫১; ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আিজম,
�াগু, ২য় খ�, পৃ . ৪২৫।
68

আল কুরআন, সূ রা ইউনু ছ: ৭৩।

36

যাবৎ এক�বােদর দা‘ওয়াত িদেত িগেয় িতিন তাঁর স�দােয়র কাছ
েথেক েতমন েকান সাড়া পানিন। তােদর পক্ষ েথেক িবিভ� ি�কর
ব�বয, েগামরাহী বা পথ��তা, অহংকার �দশর্, িবমুখতাসহ িবিভ�
ষড়যে�র িশকার হেয়েছন। তারা তাঁেক ঠা�া-িব�পকরত: িবিভ�ভােব
ক� িদত, এমনিক ��র িনেক্ষেপ হতয্র হুমিক  69 তথািপও িতিন
৬৮F

এক মুহূেতর্র জনয্ তাঁর িমশন েথেক িবরত থােকনিন। ইবেআববাস
বেলন: একিদেনর ঘটনা, কােফররা নূ হ আলাইিহস সালাম-এর গলায়
রিশ েবঁেধ টানেত থােক। ফেল িতিন ৈচতনয্হীন হেয় পেড়ন। অ:পর
যখন িতিন ৈচতনয্ িফের পান তখন আ�াহর দরবাের এ বেল �াথর্ন
কেরন:
ا� اﻏﻔﺮ ﻟ وﻟﻘﻮ� ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
‘‘েহ আ�াহ আপিন আমােক ও আমার কাওমেক ক্ষমা করুন। িন�
তারা না েজেন এমনিট কেরেছ।’’ 70
69F

69
70

আল কুরআন, সূ রা হু: ৩৮; সূ রা আশ শুয়ার: ১১৬।
ইবনু ল আছীর, আল কােমল িফত-তািরখ, দারুল কুতুব আল ইলিময়, ৈবরু,

�থম সং�রণ-১৯৮৭ খৃ. ১ম খ�, পৃ . ৬৮।

37

অনু রূপভােব তাঁর �ীয়

�ী দ‘ওয়ােতর এ মহান িমশেনর সােথ

িব�াসঘাতকতা

পিব�

কেরেছ।

কুরআেন

মহান

আ�াহ

তাঁর

অবাধয্তােক পরবতর্ী েলাকেদর জনয্ দৃ�া� �রূপ উে�খ  কেরে
কুরআেন এেসেছ, নূ হ আলাইিহস সালাম ও লূ ত আলাইিহস সালাম-এর
�ী�য় নবীেদর সাহচযর্ লাভ কেরও সৎকমর্শীল বা�ারূেপ পিরগি
হেত পােরনিন। 71
৭০F

এমনিক, �ীয় পুে�র অবাধয্তা ও কুফরী তাঁেক অেনক ক� িদেয়ে।
চূ ড়া� �ংেসর ��ােল িপতৃসু লভ ে�হ ও বাৎসলয্তার কারেণ তাঁর
মুি�র জনয্ আ�াহর কাে �াথর্না কেরও িতিন তার মুি� িনি�ত
করেত সক্ষম হনিন। েকন, আ�াহর দৃ ি�েত েস তাঁর ঈমানদার
আহেলর অ�ভুর্� িছল না 72 এতদসে�ও আ�াহর স�ি�র িনিমে�
৭১F

দু :খ-ক� িনযর্াতন সহয্ কেরও িতিন েলাকেদরেক আ�াহর িদে
আহবান জানান এবং চরম ৈধেযয্র পিরচয় েন।

71

আল কুরআন, সূ রা আত্ তাহরী: ১০।

72

আল কুরআন, সূ রা হুদ: ৪৫-৪৬।

38

(:) কািফর, মু’িমন িনিবর্েশেষ সবার জনয্ েদা:
নূ হ আলাইিহস সালাম যখন কাওেমর েহদােয়ত �াি� হেত স�ু ণ্রূে
র
িনরাশ হেয় পড়েলন এবং তােদর অপেচ�া ও হঠকািরতা তাঁর িনকট
�� হেয় েগল েয, তাঁর অ�া� ও অিবরাম েহদায়াত ও তাবিলেগর
�িতি�য়া তােদর উপর েকান �ভাব েফেলিন,তখন আ�াহ তা‘আলা
তাঁেক সা�না �দান �রূপ বেল:

ّ َ َ
َ
ُ َ َ َُ
ۡ َ ّ
َ ََ
ٍ و� إ ِ ٰ� ن
ِ ﴿وأ
وح َنَ ُهۥ لن يُؤم َِن مِن ق ۡومِك ِ�َ َمن ق ۡد َء َام َن ف� ت ۡب َت� ِ ۡس ب ِ َما
َ ُ ۡ ْ ُ َ
[٣٦ : ﴾ ]ﻫﻮد٣ �نوا َ�ف َعلون
‘‘নূ েহর �িত ওহী নািযল করা হল এ মেমর্ ে,েতামার কাওেমর মধয্
েথেক যারা ইিতমেধয্ ঈমান এেনে,তারা বয্তীত এখন আর েকউ ঈমান
আনেব না। অতএব, তােদর কাযর্কলােপর জনয্ দূঃখ কেরা ন’’ 73
72F

ফেল িতিন জানেত পারেলন েয,তাঁর সতয্ �চাের েকান �িট হয়িন।
�য়ং অমানয্কারীেদর েযাগয্তার �িট এবং তােদর িনেজেদর অবাধয্ত
ফল। তখন িতিন তােদর কাযর্াবলী ও হীন গিতিবিধ �ারা বয্িথত হে

73

আল কুরআন, সূ রা হুদ: ৩৬।

39

আ�াহর দরবাের তােদর জনয্ ব-েদায়া করেলন। 74 পিব� কুরআেন
৭৩F

এেসেছ, নূ হ আলাইিহস সালাম বেলন:

َۡ ََ ََ َ ّ ّ ٞ ُ َ ََ
َ ۡ َ
ُ ََ
َ ّ
ً َّ�ن َي
َ � ٰفِر
 ِنَك إِن تذ ۡره ۡم٢ ارا
ب � تذ ۡر � ٱ�� ِض مِن ٱل
ِ َ ﴿ وقال نوح
ِ
ّ
ٗ َّ � ٓوا ْ َِ فَاج ٗر� َف
ُ َ ََ َ َ َ ْ ّ
[٢٧ ،٢٦ : ﴾ ]ﻧﻮح٢ �ار
� ِ ُضِلُوا عِبادك و� ي
ِ
‘েহ আমার রব! ভূ পৃ ে� বসবাসকারী এই কােফরেদর মধয্ হেত
একজনেকও েছেড় িদওনা। আপিন যিদ এেদরেক েছেড় েদন,তাহেল
এরা আপনার বা�ােদরেক পথ�� কের েদেব। আর এেদর বংেশ
পাপাচারী ও ক�র কািফর বয্তীত েকউ জি�েব না’’ 75 এ ধরেনর বদ74F

েদায়া রাসূ লেদর জনয্ চরম ৈধযর্ হেত িনরাশ ও হতাশ হবার পের
পদেক্ষপ �রূপ �িতরক্ষামূলক িজহাদ িহেসেব পিরগিণত হয়। পর
নবী-রাসূ লেদর জীবনীেতও এ প�িতর সমােবশ ঘেটিছল। 76 অপরিদেক
৭৫F

মু’িমনেদর ক্ষমা করার জনয্ িতিন আ�াহরবাের �াথর্না কেরেছন।
সূ রা নূ েহর েশষ আয়ােত এ মেমর্ এরশাদ হেয়ে:

74

িহফজুর রহমান িসওহারবী, কাসাসূ ল কুরআন, �াগু, পৃ . ৬০।

75

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ২৬-২৭।

76

আদম আ�ু �াহ আলূ রী, তািরখুদ দা‘ওয়ািত ইলা�ািহ বাইনাল আমিস ওয়াল ইয়াওেম,
মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, আল-কােহরা, পৃ . ৫৫.

40

َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ ۡ ُ َ َِيَ َول َِمن َد َخ َل بَ ۡي
ّ ٰ �َِ ﴿ َّ ّب ٱ ۡغف ِۡر � َول
�ت َو
� ِ ٰ�ِ� مؤمِنا ول ِلمؤ ِمن ِ� وٱلمؤم
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
َ � َِ َ� َب
[٢٨ : ﴾ ]ﻧﻮح٢ �ۢ ار
� ت ِزدِ ٱ�َٰل ِ ِم
‘েহ আমার রব! আমােক ও আমার িপতা-মাতােক এবং আমার ঘের
মু’িমনরূেপ �িব� হেয়েছ এমন �েতয্ক বয্ি�েক ও সব’িমন পুরুষ
মু’িমন মিহলােক ক্ষমা কের দাও। আর জািলমেদর �ংসেক বািড়ে
দাও।’’ 77 অতএব বলা যায় েয,পিরেশেষ মু’িমন, কািফর সবার জনয্
76F

িতিন আলাইিহস সালাম আ�াহর দরবাের �াথর্না কেরিছেন।
দা‘ওয়ােতর �িতি�য়া:
নূ হ আলাইিহস সালাম �জািতেক সূ দীঘর্ প�াশ কম এক হাজার বছর
আ�াহর এক�বােদর িদেক আহবান কেরিছেলন। িক� এর িবিনমেয়
িতিন কাওেমর িনকট হেত েতমন েকান সাড়া পানিন। বরং তারা তাঁর
িবরুে� পথ�, পাগল, জাদু কর, িমথু য্, ঝগড়ােট, �ভৃিত অপবাদ
উ�াপন কের। এমনিক তাঁেক ��র িনেক্ষেপ হতয্ার হুমিক  78
৭৭F

এই দীঘর্ িদেনর �চার সে�ও �ধান: িন� ে�ণীর মুি�েময় কেয়কজন
77

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ২৮।
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আল কুরআন, সূ রা আল আ’রাফ: ৬০; সূ রা িহজর : ৬; সূ রা আল েফারকান : ৮;
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েলাক তাঁর দা‘ওয়াত কবুল কের। যােদর সংখয্া িবিভ� বণর্নায় িছ

ٞ َ ّ

ٓ

َُ َ َ َ
দশ,বাহা�র অথবা আিশ। 79 কুরআেনর ভাষায় ﴿ َوما َءام َن معه ٓۥ ِ�َ قل ِيل
৭৮F

[٤٠ : ﴾ ]ﻫﻮد٤ অথর্াৎ ‘তাঁর �িত অ� সংখয্ক েলাকই ঈমান
এেনিছল’। 80 নূ হ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়াতেক তারা মূ লত:
७९ F

দু ’ভােব �তয্াখয্ান করত। �থ: বাচিনক তথা িবিভ� ব�বয্ ও
আপি� উপ�াপেনর মাধয্ম যথ, পিব� কুরআেন এেসেছ:

ْ َ َ َ ّ ُ َ َۡ َ ََ
َۡ ٗ ََ ّ َ ٰ ََ َ
َ
َ َ
�� ّمِثل َنا َو َما ن َرٮ ٰك
� َ�ِ ِين �ف ُروا مِن ق ۡو ِمهِۦ ما نرٮك
َ﴿ �قال ٱلم� ٱ
َ
ۡ
ۡ َ
ُ َ ٰ ََ َ َ ّۡ َ َ َُ ََ ۡ ُ َ ّ ّ َ ََّ
ى ل� ۡم َعل ۡي َنا مِن فض� بَل
ٱَبعك ِ�َ ٱَِين هم أراذِ�ا بادِي ٱرَأ ِي وما نر
َ ۡ ُ ّ
َ �� ٰ ِذ
[٢٧ : ﴾ ]ﻫﻮد٢ �
َظُنُ�م
ِ

‘‘তাঁর কওেমর কােফর �ধানরা বলল: আমরা েতা আপনােক আমােদর
মত একজন মানু ষ বয্তীত আর িকছু মেন কি না। আর আমােদর
মেধয্ যারা দূবর্ল ও �ুল বুি�স�� তারা বয্তীত কাউেক েতা আপন
আনু গতয্ করেত েদিখ না এবং আমােদর উপর আপনােদর েকান
�াধানয্ েদিখনা বরং আপনারা সবাই িমথয্াবা বেল আমরা মেন

79

ইবন কাছীর, কাছাছু ল আি�য়া, �াগু, পৃ . ৬৩।

80

আল কুরআন, সূ রা হু: ৪০।
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কির।’’ 81 আেলাচয্ আয়ােতর মাধয্েম বুঝা েগল ,তােদর ধারণা এমন
80F

েয,িযিন রাসূ ল হেবন িতিন মানু ষ বয্তীত েফেশ্তা বা অনয্ িকছু হেবন
এবং সমােজর েমাড়লগণ তাঁর সবর্�থম অনুসারী হেব। ি�তীয়:
কাযর্গত তথা তােদর বা�ব অব�া েপশ। েযমন নূহআলাইিহস সালামএর দা‘ওয়াত েপেয় তারা পলায়ন করত, কােন আ�ু ল �েবশ কের তা
শুনা েথেক িবরত থাকত এবং কাপড় িদেয় িনেজেদর মুখ েঢেক েরেখ
দা‘ওয়ােতর �িত অবজ্ঞা ও অহংকার �দশর্ন করত। এ মেমর্ প
কুরআেন এেসেছ:

ْٓ ُ َ َ ۡ َُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َّ ّ
ٗ َ ّ ٓ َٓ ُ ۡ ُ ۡ َ ََۡ
�� ُما دعو�هم ِ�غفِر لهم جعلوا
ِ ٦ �﴿ فلم ي ِزدهم د�ءِي ِ�َ ف ِرار
ۡ َ ۡ َ ْ ّ ُ �ََ َ ٰ َ ُ ۡ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ َ َ ُ ۡ َأ
َُك
ٗ �وا ْ ٱ ۡست ِۡك َب
﴾ ٧ �ار
أ�بِعهم ِ� ءاذان ِ ِهم وٱستغشوا �ِيا�هم َوا وٱست
[٧ ،٦ :]ﻧﻮح
‘‘আমার আহবান তােদরেক দূ ের সিরেয় েদয়ােক বৃ ি� কেরেছ। আর
যখন আিম তােদরেক ক্ষমার আহবান করত,তখন তারা কােন আঙু ল

81
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�েবশ করত। িনেজেদর কাপড় �ারা মুখ েঢেক রাখত। িনেজেদর
আচরেণ অনমনীয়তা ও অহংকার �দশর্ন করত’’ 82
81F

আমােদর জনয্ যা িশক্ষ:
নূ হ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়ােতর কাযর্�ম ও প�িতেত আজেকর
যু েগর দা‘ঈেদর জনয্ অসংখয্ উপেদশাবলী ও িশক্ষণীয় িবষয় র,যা
বা�বায়ন করার মাধয্েম ইসলামী দ‘ওয়াহেক ফল�সু করা স�ব।
েযমন:
1. ন� ও উ�ম বয্বহা: ইসলামী দা‘ওয়াহর েক্ষে� ন� ও উ�
বয্বহােরর গুরু� অপিরসীম। ন�তা’ঈেক মাদ‘উেদর িনকটতম কের
েদয় এবং তেদরেক �ীন �হেণ উ�ু � কের। আমােদর ি�য় নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িছেলন এ গুেণর �কৃ� উদাহরণ। পিব�
কুরআেন এেসেছ:

ْ ّ َ ۡ َۡ َ َ ّ َ ُ َۡ َ ۡ َُ َ
ّ َ ّ ََۡ َ َ
ب �فَضُوا م ِۡن
ِ ﴿فبِما ر�ةٖ مِن ٱَِ ِ�ت لهمۖ ولو كنت َظًا غلِيظ ٱلقل
َ َ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َت
َ ۡ
َ ُ ۡ َ َ
ُ َ
� َ �َت َو
َح ۡول ِك ۖ فٱ�ف � ۡن ُه ۡم َوٱ ۡس َتغف ِۡر ل ُه ۡم َوشاوِ ۡره ۡم ِ� ٱ�م ِر� فإ ِذا عزم
ّ ّ
َ ِ ّ�ِبُ ٱل ۡ ُم َت َو
ّ َُ
َ ّ ِنَ ٱ
[١٥٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ِ
َِۚٱ
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‘‘আ�াহর রহমেতই আপিন তােদর জনয্ েকামল হৃদেয়র হেয়েছন
যিদ আপিন রূঢ় ও কিঠন হৃদয় হে,তাহেল তারা আপনার কাছ
েথেক দূ ের সের েযত। সু তরাং আপিন তােদর ক্ষমা কে েদন এবং
তােদর জনয্ মাগেফরাত কামনা কর, পরামশর্ কের কাজ কর, আর
যখন িস�া� িনেবন তখন আ�াহর ভরসা করু, িন�য় আ�াহ
ভরসাকারীেক ভােলাবােসন।’’ 83
82F

2. সু ��ভােব দা‘ওয়াত েপশ: দা’ঈেক সু ��ভােব দা‘ওয়াত িদেত
হেব,েকান অ��তার ছাপ থাকেব না। নবী-রাসূ লগণ �জািতর িনকট
এভােব দা‘ওয়াত িদেতন। এ স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন:

َ َ َُّ
ۡ َ ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن َّ ُسول ِ َّ بل َِس
[٤ :� ل ُه ۡمۖ ﴾ ]إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ِ
ِ ان قو ِمهِۦ ِ�ب
ِ � ٍ

‘‘আিম �েতয্ক জািতর িনকট তােদর

ভাষা সহকাের রাসূল

পািঠেয়িছ, যােত কের িতিন সু ��ভােব তােদর মােঝ ব�বয্ উপ�াপন
কেরন।’’ 84 তাই নূ হ আলাইিহস সালাম বেলিছেলন: িন�য়ই আিম
83F

েতামােদর সু �� ভয় �দশর্নকারী 85 তাছাড়া ি�য়নবী সা�া�াহু
৮৪F

আলাইিহ ওয়াসা�াম-ও সু �� ভাষায় কথা বলেতন,যােত কের
মাদ‘উগণ বুঝেত ও অনু ধাবন করেত সক্ষম হ 86
৮৫F

83

আল কুরআন, সূ রা আেল ইমরান : ১৫৯।

84

আল কুরআন, সূ রা ই�ািহম: ৪।

85

আল কুরআন, সূ রা নূ হ: ২।

86

আবু ঈসা মুহা�দ ইবন ঈসা, সু নােন িতরিমিয, শামােয়েল িতরিমিয, মাকতাবােত
রশীদীয়া, িদ�ী, পৃ . ১৪।
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3. িন:�াথর্ ও একিন�ভাে দা‘ওয়াত দান:

দা‘ঈেক িন:�াথর্ ও

একিন�ভােব দা‘ওয়াত েপশ করেত হেব। এেক্ষে� েকান �কাের
পািথর্ব �িতদােনর আশা করা যােব না। একমা� আ�াহর �িতদােনর
�তয্াশী হেয়ই যুেগ যুেগ নব-রাসূ লগণ দা‘ওয়ােতর মহান কাজ আ�াম
িদেয়েছন। এ মেমর্ নূহ আলাইিহস সালাম-এর ব�বয্ পিব� কুরআেন
বিণর্ত হেয়ে:

َ ۡ ً
َ
ّ ََ ّ
ُ ُ َ ۡ َ ٓ َ ِ ۡ ََٰ َ
[٢٩ :�ٔل� ۡم َعل ۡيهِ َما� ۖ إِن أ ۡج ِر َي ِ�َ � ٱَِۚ ﴾ ]ﻫﻮد
﴿ و�قوم � أ

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

েকান স�েদর �তয্াশী নই। আিম একমা� আ�াহর �িতদােনর
�তীক্য় আিছ।’’ 87
86F

4. সৎকমর্ মুি�র একমা� উপা: �েতয্কেক িনজ িনজ কৃতকমর্
কাযর্কলােপর জনয্ আ�াহর কােছ জবাবিদহী করেত হ, এেক্ষে
িপতার বুযগর্ী ও উ� মযর্াদা �ারা পুে�র �িতকার হেব না এবং পুে�
েনক আমল �ারা িপতাও উপকৃত হেব না। এ িবষেয় নূ হ ও ই�ািহম
আলাইিহস সালাম �কৃ� উদাহরণ। সু তরাং সৎকমর্ই  একমা� মুি�র
গয্ারাি�
5. মু’িমেনর সং�শর্ লা: েকান কািফর যিদ মু’িমেনর সং�েশর্
থােক,তাহেল তােত মুি� পাওয়া অস�ব। যতক্ষণ না েস বয্ ি� িন
মু’িমন হেব; ফেল নবীর �ী ও পু� হেয়ও জাহা�ােমর শাি�র উপেযাগী
87

আল কুরআন, সূ রা হুদ: ২৯।
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হেত পাের। সৎ সংসগর্ মানুষেক পাপাচার েথেক দূের রােখ এবং অসৎ
স� ম�কােজ িনেয়ািজত কের। অতএব, দা’ঈেদর উিচত সবর্দা সৎ
েলােকর সং�েব থাকা। হাদীেস এেসেছ: ‘‘�িতিট েলাক তার সােথই
থাকেব, যােক েস ভালবােস।’’ 88
87F

6. আ�াহর সাহােযয্র �তয্াশী হও: দা’ঈেদরেক সবরদা আ�াহর
সাহােযয্র �তয্াশী হেত হেব। েকননা আ�াহর সাহাযয্ বয্তীত এ ক
সফলতা আসা অস�ব। ফেল অনু কুল �িতকুল সবর্াব�ায় তাঁর সাহাযয
কামনা করেব। নূ হ আলাইিহস সালাম সবর্দা আ�াহর সাহােযয্
�িতক্ষায় থাকেতন। জািতর েলাকেদর অবাধয্তার অবসােন িত

ّ

َ َ

ُ
َ
ۡ ُ ّ ﴿ قال َر
�াথরনার ছেল বেলন: [٢٦ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٢ ون
ِ ب ٱن� ِ� بِما َذَب
ِ

‘‘েহ আমার রব! আমােক সাহাযয্ করুন। তারা আমার উপর িমথয্াের
করেছ।’’ 89
8F

7. েজার জবরদি�র আ�য় না েনয়া: মাদ‘উেদর �ীেনর পেথ েজার
জবরদি� কের দা‘ওয়াত �হেণ বাধয্ করা যােব না। েকনন,েজার কের
কােরা হৃদয়েক িবজয় ও স�� করা যায় না। অতএব দ‘ওয়াহেক
িহকমতপূ ণর্ ও সিঠকভােব উপ�াপেনর মাধয্ে ম ম‘উেদরেক আকৃ�
করেব। এিট নূ হ আলাইিহস সালাম-এর দা‘ওয়াহর অনয্তম একটা
প�িত। তাই পিব� কুরআেন এেসেছ:

88
89

মুসিলম ইবন হা�াজ, সহীহ মুসিলম, �াগু, বাবু ল িবর, ২য় খ�, পৃ . ৩৩১।
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َ َ َ َ َ
ٗ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ّ ّ ّ َ ّ َ َٰ َ ُ ُ
�ة ّم ِۡن عِن ِده ِۦ
﴿قال � ٰق ۡو ِم أ َر َء ۡ� ُت ۡم إِن كنت � بيِنةٖ مِن َ ِ� وءاتى ِ� ر
َ ُ ََ َ ُ ُ ُ َُۡ ۡ ُ َۡ َ ۡ َ ّ ُ َ
َ ُ َ
[٢٨ : ﴾ ]ﻫﻮد٢ نت ۡم ل َها � ٰ ِرهون
�ع ِميت علي�م �نل ِزمكموها وأ
‘‘িতিন (নূ হ আ.) বলেলন, েহ আমার কাওম! একটু েভেব েদখ, যিদ

আিম আমার রেবর পক্ষ েথেক একটা �� সা-�মােণর উপর
�িতি�ত থািক এবং তাঁর িবেশষ রহমত �া� হই। অথচ তা েতামােদর
নজের পেড়িন,তাহেল আিম িক জবরদি� কের েতামােদর ঘাঁেড় তা
চািপেয় িদেত পাির?’’ 90 তাছাড়া মাহান আ�াহ অনয্� বেলেছন:

ّ
َ َۡ َٓ
[٢٥٦ :ِين� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ �﴿ � إِكراه ِ� ٱ

89F

‘‘অথর্াৎ �ীেনর মেধয্ েকান জবরদ েনই।’’ 91
90F

8. দা‘ওয়ােতর পাশাপািশ সমসামিয়ক উপকরণ বয্বহার : দা‘ঈ
আ�াহর উপর পূ ণর্ িনভর্র ও ভরসা েরেখ সমসামিয়ক যুগে�� বািহয
উপকরণািদ বয্বহার করেত পারেব। এিট তাওয়া�ু-এর পিরপ�ী নয়।
বরং আ�াহর উপর তাওয়া�ুেলর জনয্ সিঠক কমর্প�া। এজেনয্ই ন
আলাইিহস সালাম �াবন হেত রক্ষা পাওয়ার জনয্ েনৗকা ৈতরীর আি
হেয় তা ৈতরী কেরন। 92
৯১F

9. িহকমত অবল�ন: িহকমত বা �জ্ঞার গুরু‘ওয়াহর েক্ষে
অপিরসীম। দা‘ওয়ােতর কােজ িনেয়ািজত বয্ি�গ,সময়,�ান কাল, পা�
90
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েভেদ িদন-রাত সবর্াব�ায় দ‘ওয়ােতর কাজ আনজাম িদেব। পাশাপািশ
িহকমতপূ ণর্ ও উ�মভােব মা‘উেদর �� ও সে�েহর অসারতা �মাণ
কের যু েগর ে�� চয্ােল� িহেসেব দ‘ওয়াহেক তুেল ধরেব। মহান
আ�াহ বেলন:

َ َّۡ َ ُ ۡ ّ َّ
َ
ُ ۡ
ُ ّ
ّ
َ َۡ َٓ
وت
�ۚ � َمن يَ�ف ۡر ب ِٱ
ِ �َٰغ
ِ ِين� قد ّبَ�َ ٱرُشد مِن ٱل
ِ �﴿ � إِكراه ِ� ٱ
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ ّ
ۡ
َ � َ� ٱنف َِص
ُ ّ ام ل َ َهاۗ َوٱ
ٌ َ َس ِم
ٌ يع َعل
ٰ َ �ۡ ك ب ِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو
ِيم
َو ُ�ؤ ِم ۢن ب ِٱَِ �ق ِد ٱستمس

[٢٥٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢

‘‘েহ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া! আপন পালনকতর্ার
পেথ িহকমত, উ�ম উপেদশ ও পছ�যু � প�ায় তেকর্র মাধয্ে
আহবান করুন’’ 93
92F

10. জুলুেমর পিরণাম �ংস : েকান জািতর �ংেসর অনয্তম কারণ
জুলূম বা অতয্াচার। আ�াহর সােথ শরীক �াপন করা ম�বড় জুলূম।
যার পিরণিত হল �ংস। মূ লত: কুফর ও িশকর্ িনেয় বাড়াবািড়র কারেণ
আ�াহ তা‘আলা নূ েহর স�দায়েক মহা�াবেনর মাধয্েম �ংস কের

ُ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ََ
িদেয়েছন। এ স�েকর্ মহান আ�হ বেলন, طُوفان َوه ۡم
﴿ فأخذهم ٱ

َ
َ
[١٤ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت١  ‘‘ �ٰل ُِمونঅত:পর তুফান বা মহা�াবন (আমার

আযাব) তােদরেক পাকড়াও কেরেছ। আর এমতাব�ায় েয,তারা িছল
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আল কুরআন, সূ রা আন নাহল: ১২৫।
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জােলম।’’ 94 অতএব,দা’ঈেদর সবর্�কার জুলুম েথেক িবরত েথেক নয্া
93F

ও ইনসাফ কােয়েমর মাধয্েম সুশীলসমাজ গড়েত হেব।
পিরেশেষ বলা যায় েয, নূ হ আলাইিহস সালাম একজন বড় মােপর
মুজািহদ ও দা‘ঈ িছেলন। একজন দা‘ঈ ইলা�াহ িহেসেব অসংখয্ গুেণ
আঁধার িছেলন িতিন। তাঁেক শায়খুল আি�য়া বলা হয়। িতিনই �থম
রাসূ ল িযিন মানু ষেদরেক এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক আহবান
জািনেয়েছন এবং যাবতীয় িশরক ও মূ িতর্পূজা েথেক িবরত থারার জনয
�জািতেক সতকর্ কেরিছেলন। ইসলামী দ‘ওয়াহেক মানু েষর মােঝ ��
ও কাি�ত উপােয় তুেল ধরার জনয্ িতিন �া,কাল,পা� েভেদ িবিভ�
েহকমতপূ ণর্ েকৗশল অবল�ন কেরন। এমনি, দা‘ওয়াহেক ফল�সূ
করার িনিমে� আ�াহর সাহাযয ও তাঁর �িত পূ ণর্ িনভর্র হওয়া
পাশাপািশ সমসামিয়ক যু গে�� উপকরণ বয্বহার করেত ি�ধা কেরনিন।
তাই বতর্মান যুেগ যারা দ’ঈ ইলা�াহ িহেসেব কাজ করেছন,তারা যিদ
দা‘ওয়াহর েক্ষে� নূ আলাইিহস সালাম-এর আদশর্ ও প�া েবেছ
েনন,তেব দা‘ওয়াহর েক্ষে� একিট িব�ব ধন স�ব বেল আমার
িব�াস।
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