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ূদ (অঃ)-এর ররচয় : 
মযত ূদ (অঃ) দধুমলম  হিারী ‘অদ চাহতয প্রহত প্রপ্রহযত ময়হঙমরন। 
অল্লায কমমফ ধ্বংপ্রাপ্ত হফমেয প্রধান ঙয়টি চাহতয ভমধে ওমভ নূ-এয ময 
ওমভ ‘অদ হঙর হিতীয় চাহত। ূদ (অঃ) হঙমরন এমদযআ ফংধয। ‘অদ  
ঙাভদূ হঙর নূ (অঃ)-এয তু্র ামভয ফংধয এফং নমূয ঞ্চভ থফা ষ্টভ 
ধঃস্তন রুুল। আযাভতু্র ‘অদ-এয ফংধযকণ ‘অদ উরা’ ফা প্রথভ ‘অদ এফং 
য মুত্রয ন্তান ঙাভদূ-এয ফংধযকণ ‘অদ ঙানী ফা হিতীয় ‘অদ ফমর 
ঔোত।[1] ‘অদ  ঙাভদূ ঈবয় প্রকাত্রআ আযাভ-এয দু’টি াঔা। প্রওাযণ ‘আযাভ’ 

ওথাটি ‘অদ  ঙাভদূ ঈবয় প্রকামত্রয চনে ভবামফ প্রমমাচে। এচনে কুযঅমন 
প্রওাথা ‘অদ উরা’ (নাচভ ৫০) এফং প্রওাথা ‘আযাভ মাহতর ‘আভাদ’ (পচয ৭) 
ব্দ ফেফহৃত ময়মঙ। 

‘অদ ম্প্রদাময়য ১৩টি হযফায ফা প্রকাত্র হঙর। অম্মান ’প্রত শুরু ওময 
ামাযাভাঈত  আয়াভন মমন্ত তামদয ফহত হঙর।[2] তামদয প্রক্ষত-ঔাভাযগুমরা 
হঙর তেন্ত চীফ  েোভর। তামদয প্রায় ফ ধযমনয ফাক-ফাহকঘা হঙর। 
তাযা হঙর ঠুাভমদী  হফযাট ফ ুম্পন্ন। অল্লা তা‘অরা তামদয প্রহত 



নগু্রময দয়ুায ঔমুর হদময়হঙমরন। হওন্তু ফক্রফহুিয ওাযমণ এফ প্রন ‘ভতআ তামদয 
ওার ময় দাাঁড়ামরা। তাযা হনমচযা থভ্রষ্ট ময়হঙর  নেমও থভ্রষ্ট ওমযহঙর। 
তাযা হি ভদভত্ত ময় ‘অভামদয প্রঘময় হিারী অয প্রও অমঙ’ 

(পুঙহঙরাত/াভীভ াচদা ১৫) ফমর িতে প্রদমন ওযমত শুরু ওমযহঙর। 
তাযা অল্লায আফাদত হযতোক ওময নূ (অঃ)-এয অভমর প্রপমর অা 
ভহূতম চূায হযও-এয নুযায় প্রঘরন খটামরা। ভাত্র ওময়ও রুুল অমক খমট 
মায়া নমূয ফমগ্রাী প্লাফমনয ওথা তাযা প্রফভারভু বুমর প্রকর। পমর অল্লা 
াও তামদয প্রদায়ামতয চনে তামদযআ ভধে ’প্রত ূদ (অঃ)-প্রও নফী হামফ 
প্রপ্রযণ ওযমরন। ঈমল্লঔে প্রম, নমূয প্লাফমনয ময এযাআ ফমপ্রথভ ভহূতম চূা শুরু 
ওময। 

মযত ূদ (অঃ)  ওমভ ‘অদ ম্পমওম  হফত্র কুযঅমনয ১৭টি যূায় ৭৩টি 
অয়ামত ফহণমত ময়মঙ।[3] 

ূদ (অঃ)-এর দাওয়াত : 
যূা অ‘যাপ ৬৫-৭২ অয়ামত অল্লা ফমরন, 

َن َكَفُرْوا  ٌْ قُْوَن؟ َقاَل اْلَمؤلُ الَِّذ ُرهُ أََفالَ َتتَّ ٌْ ْن إِلَـٍه َغ ا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَ َما لَُكم مِّ ٌَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهْوداً َقاَل 
ن  ًْ َرُسوٌل مِّ ًْ َسَفاَهٌة َولَِكنِّ َس ِب ٌْ ا َقْوِم لَ ٌَ َن، َقاَل  ٌْ ا لََنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِب ًْ َسَفاَهٍة ِوإِنَّ ا لََنَراَك ِف ِمْن َقْوِمِه إِنَّ
بُِّكْم َعلَى َرُجٍل  ٌن، أََوَعِجْبُتْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ ٌْ ًْ َوأََنا لَُكْم َناِصٌح أَِم َن، أَُبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّ ٌْ بِّ اْلَعالَِم رَّ
ٌُْنِذَرُكْم َواْذُكُرْوا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاَء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنْوٍح َوَزاَدُكْم ِفً اْلَخْلِق َبْسَطًة َفاْذُكُرْوا آآلَء هللِا  ْنُكْم لِ مِّ
ْعُبُد آَباُإَنا َفؤِْتَنا ِبَما َتِعُدَنا إِْن ُكْنَت ِمَن  ٌَ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحْوَن، َقالُْوا أَِجْئَتَنا لَِنْعُبَد هللّاَ َوْحَدهُ َوَنَذَر َما َكاَن 
ُتُمْوَها أَنُتْم َوآَبآإُكم  ٌْ ًْ أَْسَماٍء َسمَّ ًْ ِف بُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَُتَجاِدلُْوَنِن ُكم مِّن رَّ ٌْ َن، َقاَل َقْد َوَقَع َعلَ ٌْ اِدِق الصَّ
ا َوَقَطْعَنا  نَّ َن َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ٌْ َناهُ َوالَِّذ ٌْ َن، َفؤَنَج ٌْ َن اْلُمْنَتِظِر ًْ َمَعُكم مِّ َل هللا ُِبَها ِمْن ُسْلَطاٍن َفانَتِظُرْوا إِنِّ ا َنزَّ مَّ

نَ  ٌْ اِتَنا َوَما َكاُنْوا ُمْإِمِن ٌَ ُبْوا ِبآ َن َكذَّ ٌْ األعراف)- َداِبَر الَِّذ  ৬৫-৭২)- 

নফুাদঃ অয ‘অদ ম্প্রদাময়য হনওমট (অভযা প্রপ্রযণ ওমযহঙরাভ) তামদয বাআ 
ূদমও। প্র ফরর, প্র অভায ম্প্রদায়! প্রতাভযা অল্লায আফাদত ওয। হতহন 
ফেতীত প্রতাভামদয প্রওান ঈাে প্রনআ। তঃয প্রতাভযা হও অল্লাবীরু মফ 
না? (অ‘যাপ ৭/৬৫)। ‘তায ম্প্রদাময়য ওামপয প্রনতাযা ফরর, অভযা প্রতাভামও 
হনফুমহিতায় হরপ্ত প্রদঔমত াহি এফং অভযা প্রতাভামও হভথোফাদীমদয ন্তবুম ি ভমন 
ওহয’ (৬৬)। ‘ূদ ফরর, প্র অভায ম্প্রদায়! অভায ভমধে প্রওান হনফুমহিতা 
প্রনআ। ফযং অহভ হফোরমওয প্রপ্রহযত এওচন যারূ ভাত্র’ (৬৭)। ‘অহভ 
প্রতাভামদয হনওমট প্রহতারমওয য়কাভ ভূ প্র াঁমঙ প্রদআ এফং অহভ প্রতাভামদয 
হতাওাংঔী  হফেস্ত’ (৬৮)। ‘প্রতাভযা হও অশ্চমম প্রফাধ ওযঙ প্রম, প্রতাভামদয 
ওামঙ প্রতাভামদয ারনওতম ায ক্ষ ’প্রত প্রতাভামদয প্রথমওআ এওচমনয হনওমট ী 



(হমওয) এমমঙ, মামত প্র প্রতাভামদযমও বয় প্রদমন ওময? প্রতাভযা স্মযণ ওয, 

মঔন অল্লা প্রতাভামদযমও ওমভ নমূয ময প্রনতৃমে হবহলি ওযমরন  
প্রতাভামদযমও হফারফ ুওময হৃষ্ট ওযমরন। তএফ প্রতাভযা অল্লায প্রন‘ভত 
ভূ স্মযণ ওয, মামত প্রতাভযা পরওাভ ’ (৬৯)। ‘তাযা ফরর, তুহভ হও 
অভামদয ওামঙ প্রওফর এচনে এমঙ প্রম, অভযা শুধভুাত্র অল্লায আফাদত ওহয, 

অয অভামদয ফা-দাদাযা মামদয চূা ওযত, তামদযমও হযতোক ওহয? তা’প্রর 
হনময় এ অভামদয ওামঙ (প্রআ অমাফ), মায দঃুংফাদ তুহভ অভামদয শুনাি, 

মহদ তুহভ তেফাদী ’ (৭০)। ‘ূদ ফরর, প্রতাভামদয ঈময প্রতাভামদয 
প্রহতারমওয ক্ষ ’প্রত াহস্ত  প্রক্রাধ ফধাহযত ময় প্রকমঙ। প্রতাভযা প্রওন 
অভায ামথ ঐফ নাভ ম্পমওম  হফতওম  ওযঙ, প্রমগুমরায নাভওযণ প্রতাভযা  
প্রতাভামদয ফা-দাদাযা ওমযঙ? ঐফ ঈােমদয ম্পমওম  অল্লা প্রওান প্রভাণ 
(রুতান) নাহমর ওমযনহন। তএফ মক্ষা ওয, অহভ প্রতাভামদয ামথ 
মক্ষা ওযহঙ’ (৭১)। ‘নন্তয অভযা তামও  তায াথীমদযমও স্বীয় নগু্রম 
যক্ষা ওযরাভ এফং মাযা অভামদয অয়াত ভমূ হভথোমযা ওমযহঙর , তামদয 
ভমূরাৎাটন ওময হদরাভ। ফস্ত্ত্ততঃ তাযা হফোী হঙর না’ (অ‘যাপ ৭/৬৫-
৭২)। 

তঃয যূা ূদ ৫০-৬০ অয়ামত অল্লা ঈি খটনা ফণমনা ওমযমঙন 
হনম্নরূমঃ 
ا َقْوِم الَ أَْسؤَلُُكْم  ٌَ ُرهُ إِْن أَنُتْم إاِلَّ ُمْفَتُرْوَن،  ٌْ ْن إِلٍَه َغ ا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَ َما لَُكم مِّ ٌَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقاَل 
ٌُْرِسِل  ِه  ٌْ ُكْم ُثمَّ ُتْوُبْوا إِلَ ا َقْوِم اْسَتْغِفُرْوا َربَّ ٌَ ًْ أََفالَ َتْعِقلُْوَن؟ َو ِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى الَِّذْي َفَطَرِن ٌْ َعلَ
َما َنْحُن  َنٍة وَّ ٌِّ ا ُهْوُد َما ِجْئَتَنا ِبَب ٌَ َن، َقالُْوا  ٌْ ِتُكْم َوالَ َتَتَولَّْوا ُمْجِرِم ًة إِلَى قُوَّ ِزْدُكْم قُوَّ ٌَ ْدَراًرا َو ُكم مِّ ٌْ َماَء َعلَ السَّ
ًْ أُْشِهُد  قُْوُل إاِلَّ اْعَتَراَك َبْعُض آلَِهِتَنا ِبُسْوٍء َقاَل إِنِّ َن، إِن نَّ ٌْ ًْ آلَِهِتَنا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن لََك ِبُمْإِمِن ِبَتاِرِك
ْلُت َعلَى هللِا  ًْ َتَوكَّ ًعا ُثمَّ الَ ُتْنِظُرْوِن، إِنِّ ٌْ ًْ َجِم ُدوِن ٌْ ا ُتْشِرُكْوَن، ِمْن ُدْوِنِه َفِك مَّ ًْ َبِرْيٌء مِّ هللّاَ َواْشَهُدْوا أَنِّ
ا  ٍم، َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكم مَّ ٌْ ْسَتِق ًْ َعلَى ِصَراٍط مُّ ِتَها إِنَّ َربِّ ٌَ ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِص ا ِمْن َدآبَّ ًْ َوَربُِّكم مَّ َربِّ
ا  ٌظ، َولَمَّ ٌْ ٍء َحِف ًْ ًْ َعلََى ُكلِّ َش ًئا إِنَّ َربِّ ٌْ ْوَنُه َش َرُكْم َوالَ َتُضرُّ ٌْ ًْ َقْوًما َغ ْسَتْخلُِف َربِّ ٌَ ُكْم َو ٌْ أُْرِسْلُت ِبِه إِلَ
اِت  ٌَ ٍظ، َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدْوا ِبآ ٌْ ْن َعَذاٍب َغلِ َناُهم مِّ ٌْ ا َوَنجَّ نَّ َن آَمُنْوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ٌْ َنا ُهْوًدا َوالَِّذ ٌْ َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ
اَمِة أآَل إِنَّ َعاًدا  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ا لَْعَنًة َو ٌَ ْن ًْ َهِذِه الدُّ ٍد، َوأُْتِبُعْوا ِف ٌْ اٍر َعِن َبُعْوا أَْمَر ُكلِّ َجبَّ َربِِّهْم َوَعَصْوا ُرُسلَُه َواتَّ

ُهْم أآَل ُبْعًدا لَِّعاٍد َقْوِم ُهْودٍ  هود)- َكَفُرْوا َربَّ  ৫০-৬০)- 

নুফাদঃ অয ‘অদ চাহতয প্রহত (অভযা) তামদয বাআ ূদমও (প্রপ্রযণ 
ওমযহঙরাভ)। প্র তামদযমও ফরর, প্র অভায চাহত! প্রতাভযা অল্লায আফাদত 
ওয। হতহন ফেতীত প্রতাভামদয প্রওান ভা‘ফদূ প্রনআ। ফস্ত্ত্ততঃ প্রতাভযা ফাআ এ 
ফোাময হভথোমযা ওযঙ’ (ূদ ১১/৫০)। ‘প্র অভায চাহত! (অভায এ 



দায়ামতয চনে) অহভ প্রতাভামদয ওামঙ প্রওানরূ হফহনভয় ঘাআ না। অভায 
াহযমতাহলও তাাঁযআ ওামঙ যময়মঙ, হমহন অভামও হৃষ্ট ওমযমঙন। তঃয প্রতাভযা 
হও ফছু না’? (৫১)। ‘প্র অভায ওভ! প্রতাভযা প্রতাভামদয ারনওতম ায হনওমট 
ক্ষভা প্রাথমনা ওয এফং তাাঁযআ হদমও হপময মা। হতহন অভান প্রথমও প্রতাভামদয 
ঈয ফাহযধাযা প্রপ্রযণ ওযমফন এফং প্রতাভামদয হিয ঈয হি ফহৃি 
ওযমফন। প্রতাভযা যাধীমদয নোয় ভঔু হপহযময় হনময়া না ’ (৫২)। ‘তাযা ফরর, 

প্র ূদ! তুহভ অভামদয ওামঙ প্রওান প্রভাণ হনময় অহন, অয অভযা প্রতাভায 
ওথা ভত অভামদয ঈােমদয ফচম ন ওযমত াহয না। ফস্ত্ত্ততঃ অভযা প্রতাভায 
প্রহত হফোী নআ’ (৫৩)। ‘ফযং অভযা প্রতা এওথাআ ফরমত ঘাআ প্রম, অভামদয 
প্রওান ঈাে-প্রদফতা (প্রতাভায হফোময পমর কু্রি ময়) প্রতাভায ঈময 
শুব অঙয ওমযমঙন। ূদ ফরর, অহভ অল্লামও াক্ষী যাঔহঙ, অয প্রতাভযা 
াক্ষী থাও প্রম, তামদয প্রথমও অহভ ম্পূণম ভিু, মামদযমও প্রতাভযা যীও ওময 
থাও’ (৫৪) ‘তাাঁমও ঙাড়া। তঃয প্রতাভযা ফাআ হভমর অভায হনষ্ট ওযায 
প্রয়া ঘারা এফং অভামও প্রওানরূ ফওা হদময়া না’ (৫৫)। ‘অহভ অল্লায 
ঈময বযা ওমযহঙ। হমহন অভায  প্রতাভামদয ারনওতম া। বূমৃে 
হফঘযণওাযী এভন প্রওান প্রাণী প্রনআ, মা তাাঁয অয়ত্তাধীন নয়। অভায ারনওতম া 
যর মথ অমঙন’ (থমাৎ যর মথয হথওকমণয ামথ অমঙন)’ (৫৬)। 
‘এযময মহদ প্রতাভযা ভঔু হপহযময় না, তমফ (প্রচমন প্রযঔ প্রম,) অহভ 
প্রতাভামদয হনওমট প্র াঁমঙ হদময়হঙ মা হনময় অহভ প্রতাভামদয হনওমট প্রপ্রহযত 
ময়হঙ। অভায প্রবু নে প্রওান চাহতমও প্রতাভামদয স্থরাহবহলি ওযমফন, তঔন 
প্রতাভযা তামদয প্রওানআ ক্ষহত ওযমত াযমফ না। হনশ্চয়আ অভায ারনওতম া 
প্রহতটি ফস্ত্ত্তয প্রপামতওাযী’ (৫৭)। ‘তঃয মঔন অভামদয অমদ (কমফ) 
ঈহস্থত ’র, তঔন অভযা হনচ নগু্রম ূদ  তায াথী ইভানদাযকণমও ভিু 
ওহয এফং তামদযমও এও ওঠিন অমাফ প্রথমও যক্ষা ওহয’ (৫৮)। ‘এযা হঙর 
‘অদ চাহত। মাযা তামদয ারনওতম ায অয়াত ভূমও (হনদমন ভূমও) 
স্বীওায ওমযহঙর  তামদয হনওমট প্রপ্রহযত যারূকমণয ফাধেতা ওমযহঙর এফং 
তাযা ঈিত  ঠওাযী ফেহিমদয অমদ ারন ওমযহঙর’ (৫৯)। ‘এ দহুনয়ায় 
তামদয হমঙ হমঙ হবম্পাৎ যময়মঙ এফং যময়মঙ হিয়াভমতয হদমন। প্রচমন 
প্রযঔ ‘অদ চাহত তামদয ারনওতম ায ামথ কুপযী ওমযমঙ। প্রচমন প্রযঔ ূমদয 
ওভ ‘অদ চাহতয চনে হবম্পাৎ’ (ূদ ১১/৫০-৬০)। 



ূদ (অঃ) তাাঁয চাহতমও তামদয হফরামাওযণ  নোয় অঘযণ ম্পমওম  
তওম  ওমযন এফং এতদমে তামদয প্রহত অল্লায হফমল নগু্র ভূ স্মযণ 
ওহযময় হদময় ফমরন, প্রমভন যূা প্রা‘অযায় ১২৮-১৩৯ অয়ামত ফহণমত ময়মঙ, 

قُوا هللاَ  َن، َفاتَّ ٌْ اِر ِخُذْوَن َمَصاِنَع لََعلَُّكْم َتْخلُُدْوَن، َوإَِذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّ ًة َتْعَبُثْوَن، َوَتتَّ ٌَ ٍع آ ٌْ أََتْبُنْوَن ِبُكلِّ ِر
ُكْم  ٌْ ًْ أََخاُف َعلَ ٌُْوٍن، إِنِّ ُع اٍت وَّ َن، َوَجنَّ ٌْ َبِن ُكْم ِبؤَْنَعاٍم وَّ ُكْم ِبَما َتْعلَُمْوَن، أََمدَّ قُوا الَِّذْي أََمدَّ ُعْوِن، َواتَّ ٌْ َوأَِط
َن، َوَما  ٌْ لِ َن، إِْن َهَذا إاِلَّ ُخلُُق اأْلَوَّ ٌْ َن اْلَواِعِظ َنا أََوَعْظَت أَْم لَْم َتُكن مِّ ٌْ ٍم، َقالُْوا َسَواٌء َعلَ ٌْ ْوٍم َعِظ ٌَ َعَذاَب 

نَ  ٌْ ْإِمِن َما َكاَن أَْكَثُرُهم مُّ ًة وَّ ٌَ ًْ َذلَِك آَل ُبْوهُ َفؤَْهلَْكَناُهْم إِنَّ ِف َن، َفَكذَّ ٌْ ِب الشعراء)- َنْحُن ِبُمَعذَّ  ১২৮-
১৩৯)- 

নুফাদঃ ‘প্রতাভযা হও প্রহতটি ঈাঁঘু স্থামন মথা হনদমন হনভমাণ ওযঙ 
(২৬/১২৮)? (প্রমভন ঈুচ্চ টায়ায, ীদ হভনায, স্মৃহতম ধ আতোহদ)। ‘এফং 
প্রতাভযা ফড় ফড় প্রাাদ ভূ হনভমাণ ওযঙ, প্রমন প্রতাভযা প্রঔামন হঘযওার 
ফফা ওযমফ’ (১২৯)? (প্রমভন ধনী ফেহিযা প্রদম  হফমদম হফনা প্রময়াচমন 
ফড় ফড় ফাড়ী ওময থামও)। ‘এঙাড়া মঔন প্রতাভযা ওাঈমও অখাত ামনা, 
তঔন হনেুয-মামরভমদয ভত অখাত প্রমন থাও (১৩০)’ (হফহবন্ন প্রদম হুরী 
হনমমাতমনয হফলয়টি স্মযণমমাকে)। ‘তএফ প্রতাভযা অল্লামকও বয় ওয এফং 
অভায অনকুতে ওয (১৩১)’। ‘প্রতাভযা বয় ওয প্রআ ভান ত্তামও, হমহন 
প্রতাভামদযমও াামে ওমযমঙন ঐফ ফস্ত্ত্ত িাযা মা প্রতাভযা চামনা ’ (১৩২)। 
‘হতহন প্রতাভামদয াামে ওমযমঙন কফাহদ শু  ন্তানাহদ িাযা (১৩৩)’ ‘এফং 
ঈদোন  ছযণা ভূ িাযা (১৩৪)’। (তঃয ূদ (অঃ) ওঠিন অমামফয 
বয় প্রদহঔময় ফরমরন,) ‘অহভ প্রতাভামদয চনে ভাহদফময াহস্তয অংওা ওযহঙ’ 

(১৩৫)। চফামফ ওমভয প্রনতাযা ফরর, ‘তুহভ ঈমদ দা ফা না দা ফআ 
অভামদয চনে ভান’ (১৩৬)। ‘প্রতাভায এফ ওথাফাতম া ফূমফতী প্ররাওমদয 
যীহত-বো বফ হওঙু নয়’ (১৩৭)। ‘অভযা াহস্তপ্রাপ্ত ফ না’ (১৩৮)। 
(অল্লা ফমরন,) ‘তঃয (এবামফ) তাযা তামদয নফীমও হভথো প্রহতন্ন ওযর। 
পমর অভযা তামদযমও ধ্বং ওময হদরাভ। এয ভমধে (হক্ষণীয়) হনদমন 
যময়মঙ। ফস্ত্ত্ততঃ তামদয হধওাংআ হফোী হঙর না’ (প্রা‘অযা ২৬/১২৮-
১৩৯)। 

যূা া-ভীভ াচদায ১৪-১৬ অয়ামত ‘অদ চাহতয রীও দাফী, মথা দম্ভ 
 তামদয ঈময অহতত াহস্তয ফণমনা ভূ এমমঙ এবামফ, 

ِر  … ٌْ ا َعاٌد َفاْسَتْكَبُرْوا ِفً اأْلَْرِض ِبَغ ا ِبَما أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرْوَن، َفؤَمَّ َنا أَلَْنَزَل َمآلِئَكًة َفإِنَّ َقالُْوا لَْو َشآَء َربُّ
ْجَحُدْوَن،  ٌَ اِتَنا  ٌَ ًة َوَكاُنْوا ِبآ َرْوا أَنَّ هللاَ الَِّذْي َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ ٌَ ًة أََولَْم  ا قُوَّ اْلَحقِّ َوَقالُْوا َمْن أََشدُّ ِمنَّ



ا َولََعَذاُب اآْلِخَرِة  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َقُهْم َعَذاَب اْلِخْزيِ ِفً اْلَح ٌْ اٍم نَِّحَساٍت لُِّنِذ ٌَّ ًْ أَ ًحا َصْرَصًرا ِف ٌْ ِهْم ِر ٌْ َفؤَْرَسْلَنا َعلَ

ٌُْنَصُرْونَ  حم السجدة)- أَْخَز  َوُهْم الَ   ১৪-১৬)- 

‘…তাযা (‘অদ  ঙাভমূদয প্ররামওযা) ফমরহঙর, অভামদয প্রবু আিা ওযমর 
ফেআ প্রপমযতা াঠামতন। তএফ অভযা প্রতাভামদয অনীত হফলয় ভানে 
ওযরাভ’ (৪১/১৪)। ‘তঃয ‘অদ-এয প্ররামওযা হৃথফীমত মথা ংওায 
ওযর এফং ফরর, অভামদয প্রঘময় হধও হিধয প্রও অমঙ? তাযা হও রক্ষে 
ওমযহন প্রম, প্রম অল্লা তামদয হৃষ্ট ওমযমঙন, হতহন তামদয মক্ষা হধও 
হিধয? ফস্ত্ত্ততঃ তাযা অভামদয হনদমন ভূ স্বীওায ওযত’ (১৫)। 
‘তঃয অভযা তামদয ঈময প্রপ্রযণ ওযরাভ ছঞ্ঝাফায়ু প্রফ ওময়ওটি শুব 
হদমন, মামত তামদযমও াহথমফ চীফমন রাঞ্ছনায হওঙু অমাফ অস্বাদন ওযামনা 
মায়। অয যওামরয অমাফ প্রতা অয রাঞ্ছনাওয। প্রমহদন তাযা প্রওানরূ 
াামেপ্রাপ্ত মফ না’ (পুঙহঙরাত/া-ভীভ াচদা ৪১/১৪-১৬)। 

যূা অিাপ ২১-২৬ অয়ামত ঈি অমামফয ধযন ফহণমত ময়মঙ এবামফ, প্রমভন 
অল্লা ফমরন, 

 ًْ َ إِنِّ ِه َوِمْن َخْلِفِه أاَلَّ َتْعُبُدْوا إاِلَّ هللاَّ ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ ُذُر ِمن َب َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَنَذَر َقْوَمُه ِباأْلَْحَقاِف َوَقْد َخلَْت النُّ
َن، َقاَل  ٌْ اِدِق ٍم، َقالُْوا أَِجْئَتَنا لَِتؤِْفَكَنا َعْن آلَِهِتَنا َفؤِْتَنا ِبَما َتِعُدَنا إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ ٌْ ْوٍم َعِظ ٌَ ُكْم َعَذاَب  ٌْ أََخاُف َعلَ
ِتِهْم  ٌَ ْسَتْقِبَل أَْوِد ا َرأَْوهُ َعاِرضاً مُّ ًْ أََراُكْم َقْوماً َتْجَهلُْوَن، َفلَمَّ ا أُْرِسْلُت ِبِه َولَِكنِّ ِ َوأَُبلُِّغُكم مَّ َما اْلِعْلُم ِعنَد هللاَّ إِنَّ
ٍء ِبؤَْمِر َربَِّها  ًْ ُر ُكلَّ َش ٌم، ُتَدمِّ ٌْ ٌح ِفٌَها َعَذاٌب أَلِ ٌْ ْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِر َقالُْوا َهَذا َعاِرٌض مُّ
ِه َوَجَعْلَنا  ٌْ اُكْم ِف نَّ كَّ َما إِن مَّ ٌْ اُهْم ِف نَّ َن، َولََقْد َمكَّ ٌْ ٌَُر  إاِلَّ َمَساِكُنُهْم َكَذلَِك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِم َفؤَْصَبُحْوا الَ 
ٍء إِْذ َكاُنْوا  ًْ ْن َش أَْفِئَدًة َفَما أَْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوالَ أَْبَصاُرُهْم َوالَ أَْفِئَدُتُهم مِّ أَْبَصاراً وَّ لَُهْم َسْمعاً وَّ

ْسَتْهِزُءْونَ  ٌَ ا َكاُنْوا ِبِه  اِت هللِا َوَحاَق ِبِهم مَّ ٌَ ْجَحُدوَن ِبآ األحقاف)- ٌَ  ২১-২৬)- 

‘অয তুহভ ‘অদ-এয বাআ (ূদ)-এয ওথা ফণমনা ওয, মঔন প্র তায ওভমও 
ফারওুাভয় ঈাঁঘু ঈতেওায় তওম  ওময ফমরহঙর, থঘ তায মূফম  ময মনও 
তওম ওাযী কত ময়হঙর, (এআ ভমভম প্রম,) প্রতাভযা অল্লা ফেতীত নে ওারু 
আফাদত ওয না। অহভ প্রতাভামদয চনে এও ভাহদফময াহস্তয অংওা ওযহঙ ’ 

(অিাপ ৪৬/২১)। ‘তাযা ফরর, তুহভ হও অভামদযমও অভামদয ঈাে ভূ 
প্রথমও হপহযময় যাঔমত অকভন ওমযঙ? তুহভ মহদ তেফাদী ময় থাও, তমফ 
অভামদযমও প্রম াহস্তয বয় প্রদঔাি, তা হনময় অ প্রদহঔ?’ (২২)। ূদ ফরর, এ 
জ্ঞান প্রতা প্রেপ অল্লায ওামঙআ যময়মঙ। অহভ প্রম হফলয় হনময় প্রপ্রহযত ময়হঙ, 

তা প্রতাভামদয ওামঙ প্র াঁমঙ হদময় থাহও। হওন্তু অহভ প্রদঔহঙ প্রতাভযা এও ভঔূম 
ম্প্রদায়’ (২৩)। তঃয তাযা মঔন াহস্তমও প্রভখরূম তামদয ঈতেওা 
ভমূয হবভঔুী প্রদঔর, তঔন ফরর, এমতা প্রভখ, অভামদযমও ফহৃষ্ট প্রদমফ। (ূদ 



ফরমরন) ফযং এটা প্রআ ফস্ত্ত্ত, মা প্রতাভযা তাড়াতাহড় প্রঘময়হঙমর। এটা এভন 
ফায়ু, মায ভমধে যময়মঙ ভভমন্তুদ অমাফ’ (২৪)। ‘প্র তায প্রবুয অমদম 
ফহওঙুমও ধ্বং ওময প্রদমফ। তঃয প্রবায প্রফরায় তাযা এভন ফস্থা প্রাপ্ত 
’র প্রম, নূে ফাস্ত্ত্তহবটাগুহর ঙাড়া অয হওঙুআ দহৃষ্টমকাঘয ’র না। অভযা 
যাধী ম্প্রদায়মও এভহন ওমযআ াহস্ত হদময় থাহও’ (২৫)। ‘অভযা তামদযমও 
এভন ফ হফলময় ক্ষভতা হদময়হঙরাভ, প্রমফ হফলময় প্রতাভামদয ক্ষভতা প্রদআহন। 
অভযা তামদয হদময়হঙরাভ ওণম, ঘকু্ষ  হৃদয়। হওন্তু প্রফ ওণম, ঘকু্ষ  হৃদয় 
তামদয প্রওান ওামচ অর না, মঔন তাযা অল্লায অয়াত ভূমও স্বীওায 
ওযর এফং প্রআ াহস্ত তামদযমও গ্রা ওযর, মা হনময় তাযা ঠাট্টা-হফদ্রু ওযত’ 

(অিাপ ৪৬/২১-২৬)। 

ঈি হফলময় যূা া-িিা ৭-৮ অয়ামত অল্লা ফমরন, 

ةٍ  ٌَ ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِو َها َصْرَعى َكؤَنَّ ٌْ اٍم ُحُسْوًما َفَتَر  اْلَقْوَم ِف ٌَّ َة أَ ٌَ اٍل َوَثَماِن ٌَ ِهْم َسْبَع لَ ٌْ َرَها َعلَ َفَهْل - َسخَّ

ة؟ ٌَ ن َباِق الحاقة)- َتَر  لَُهم مِّ  ৭-৮)- 

‘তামদয ঈময প্রঘন্ড ছঞ্ঝাফায়ু প্রফাহত ময়হঙর াত যাহত্র  অট হদফ ফোী 
হফযতবামফ। (প্র ভুাম্মাদ!) তুহভ প্রদঔমর প্রদঔমত প্রমত প্রম, তাযা ায 
ঔচুম য ওামন্ডয নোয় বূাহতত ময় যময়মঙ’ (৭)। ‘তুহভ (এঔন) তামদয প্রওান 
হস্তে প্রদঔমত া হও’? (া-িিা ৬৯/৭-৮)। 

যূা পাজ্র ৬-৮ অয়ামত ‘অদ ফংময প্র মম-ফীমম ম্বমে অল্লা তাাঁয 
প্রলনফীমও শুহনময় ফমরন, 

ٌُْخلَْق ِمْثلَُها ِفى اْلِبالَدِ  َف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد، ِاَرَم َذاِت اْلِعَماِد، الَِّتْى لَْم  ٌْ  -اَلَْم َتَرَك

‘অহন হও চামনন না অনায প্রবু হওরূ অঘযণ ওমযহঙমরন ‘অমদ আযভ 
(প্রথভ ‘অদ) প্রকামত্রয ামথ’? (পচয ৬) ‘মাযা হঙর ঈাঁঘু স্তম্ভভমূয ভাহরও 
(৭)। ‘এফং মামদয ভান ওাঈমও চনদ ভমূ হৃষ্ট ওযা য়হন’ (পাজ্র 
৮৯/৬-৮)। 



কওমে ‘অদ-এর প্ররত ূদ (অঃ)-এর দাওয়ামতর ারেেম : 
ওমভ নমূয প্রহত মযত নূ (অঃ)-এয দায়ামতয াযভভম এফং ওমভ 
‘অদ-এয প্রহত মযত ূদ (অঃ)-এয দায়ামতয াযভভম প্রায় এওআ। মযত 
ূদ (অঃ)-এয দায়ামতয াযওথাগুহর যূা ূদ-এয ৫০, ৫১  ৫২ অয়ামত 
অল্লা ফণমনা ওমযমঙন, মা এও ওথায় ফরা মায়- তাীদ, তাফরীক  
আমস্তকপায। প্রথমভ হতহন হনচ ওভমও তামদয ওহিত ঈােমদয প্রঙমড় এওও 
ঈাে অল্লায হদমও হপময অায  এওহনেবামফ তাাঁয প্রহত আফাদমতয 
অফান চানান, মামও ফরা য় ‘তাীমদ আফাদত’। তঃয হতহন চনচীফনমও 
হযমওয অহফরতা  নানাহফধ কুংস্কামযয ংহওরতা ’প্রত ভিু ওযায চনে 
হনঃস্বাথমবামফ দায়াত হদমত থামওন এফং তামদয হনওট অল্লায হফধানভূ 
প্র াঁমঙ হদমত থামওন। তাাঁয এআ দায়াত  তাফরীক হঙর হনযন্তয  হফযত 
ধাযায় এফং মাফতীয় ফস্ত্ত্তকত স্বামথময উমধ্বম। তঃয হতহন চনকণমও 
হনমচমদয কুপযী, প্রমযওী  নোনে ওফীযা প্রকানা ভূ ’প্রত তফা ওযায  
অল্লায হনওমট এওান্তবামফ ক্ষভা প্রাথমনায অফান চানান। 

ঈমযাি হতনটি হফলময় ওর নফীআ দায়াত হদময়মঙন। ভরূতঃ ঈমযাি হতনটি 
হফলময়য ভমধেআ রহুওময় অমঙ ভানমুলয আওারীন ভঙ্গর  যওারীন ভহুি। 
ভানলু মঔনআ হনমচমদয ওহিত প্রদফ-প্রদফী  ভহূতম-প্রহতভা হফহবন্ন ঈামেয 
হনওমট ভাথা নত ওযমফ  তামদযমওআ ভহুিয ীরা হওংফা যাহয ভহুিদাতা 
বাফমফ, তঔনআ তায প্রেেে বূরহুিত মফ। হনওৃষ্ট হৃষ্ট া  তুরী কাঙ 
মমন্ত তায চূা ামফ। ভানমুলয দঃুঔ-দদুমা রাখফ  তায প্রফা ফাদ হদময় প্র 
হনচীফ ভহূতম য প্রফায় হরপ্ত মফ। এওচন কু্ষধাতম  বাআমও ফা এওটি ায় 
প্রাণীমও ঔাদে না হদময় প্র হনমচমদয ামত কড়া ক্ষভ-নড় ভহূতম মও দধু-ওরায 
বনমফদে প্র ওযমফ  ষু্পাঞ্জরী হনমফদন ওযমফ। এভনহও ওহিত প্রদফতামও ঔুী 
ওযায চনে প্র নযফহর ফা তীদা ওযমত কুহিত মফ না। ক্ষান্তময মঔনআ 
এওচন ভানলু ফহদও প্রথমও ভঔু হপহযময় প্রওফরভাত্র অল্লামকও তায হৃষ্টওতম া, 
রূমীদাতা, হফদন্তা, হফধানদাতা, চীফন  ভযণদাতা হামফ ভমনপ্রামণ হফো 
ওযমফ, তঔনআ প্র নে ওর হৃষ্টয প্রহত হভথো অনকুতে ’প্রত ভহুি ামফ। 
অল্লায প্রকারাভীয ধীমন হনমচমও স্বাধীন  হৃষ্টয প্রযা হামফ বাফমত শুরু 
ওযমফ। তায প্রফায চনে ষৃ্ট চমর-স্থমর  ন্তযীমক্ষয ফহওঙুয ঈময স্বীয় 
প্রেেে প্রহতোয় প্র ঈিিু মফ। তায জ্ঞান  ঈরহি মত ফহৃি ামফ, অল্লায 



প্রহত অনকুতে  বহি ততআ ফহৃি ামফ। ভানলু  নোনে ষৃ্টচীমফয প্রহত 
তায দাহয়েমফাধ তত ঈচ্চহওত মফ। 

হিতীয়তঃ ফস্ত্ত্তকত প্রওান স্বাথম ঙাড়াআ ভানলু মঔন ওাঈমও ৎ মথয দায়াত 
প্রদয়, তঔন তা মনেয ভমন প্রবাফ হফস্তায ওময। ঐ দায়াত মহদ তায হৃদয় 
ঈৎাহযত য় এফং হৃষ্টওতম া অল্লা প্রপ্রহযত ভ্রান্ত মতেয মথয দায়াত য়, 

তা’প্রর তা মনেয হৃদময় প্রযঔাাত ওময। ংমাধন ভরূও দায়াত প্রথমভ 
প্রহতহক্রয়া হৃষ্ট ওযমর তা ফমমল ওরোণভয় পরাপর হনময় অম। নফীকমণয 
দায়ামত স্ব স্ব মমুকয ধভমমনতা  ভাচ প্রনতামদয ভমধে হফরু প্রহতহক্রয়া হৃষ্ট 
’প্রর দহুনয়া হঘযহদন নফীকণমওআ ম্মান ওমযমঙ, ঐফ দষু্টভহত ধভমমনতা  
ভাচ প্রনতামদয নয়। 

তৃতীয়তঃ ভানলু মঔন নতুপ্ত ময় তফা ওময  অল্লায হনওমট ক্ষভাপ্রাথী 
য়, তঔন তায দহুনয়াফী চীফমন প্রমভন ওরোণ প্রবাফ হফস্তায ওময, প্রতভহন তায 
যওারীন চীফন ঔুভয় য় এফং প্র অল্লায হফমল নগু্র রামব ধনে য়। 
ূদ (অঃ) স্বীয় চাহতমও হফমলবামফ ফমরহঙমরন, ‘প্র অভায ওভ! প্রতাভযা 
অল্লায হনওমট ক্ষভা প্রাথমনা ওয  তাাঁয হদমও হপময মা। তা’প্রর হতহন 
অভান প্রথমও প্রতাভামদয চনে ফহৃষ্টধাযা প্রপ্রযণ ওযমফন এফং প্রতাভামদয হিয 
ঈয হি ফহৃি ওযমফন’ (ূদ ১১/৫২)। এঔামন ‘হি’ ফরমত বদহও ফর, 

চনফর  ধনফর ফআ ফছুামনা ময়মঙ। তফা  আমস্তকপামযয পমর এফআ 
রাব ওযা ম্ভফ, এটাআ ত্র অয়ামত ফহণমত ময়মঙ। 



ূদ (অঃ)-এর দাওয়ামতর পশ্রুরত : 
মযত ূদ (অঃ) স্বীয় ওমভ ‘অদমও হযও হযতোক ওময াহফমও চীফমন 
তাীদ প্রহতোয অফান চানান। হতহন তামদযমও ভহূতম চূা তোক ওযায এফং 
মরুভু  তোঘায হযায ওময নোয়  হুফঘামযয মথ ঘরায ঈদাত্ত অফান 
চানান। হওন্তু হনমচমদয ধননেমমময প্রভাম এফং দহুনয়াফী হিয ংওাময ভদভত্ত 
ময় তাযা নফীয দায়াতমও প্রতোঔোন ওময। তাযা ফরর, প্রতাভায প্রখাহলত 
অমাফ হওংফা প্রতাভায প্রওান ভু‘প্রচমা না প্রদমঔ প্রওফর প্রতাভায ভমুঔয ওথায় 
অভযা অভামদয ফা-দাদায অভর প্রথমও ঘমর অা ঈাে প্রদফ-প্রদফীমদয 
ফচম ন ওযমত াহয না। ফযং অভযা মে ওযহঙ প্রম, অভামদয প্রদফতামদয 
হনোফাদ ওযায ওাযমণ তামদয হবাম প্রতাভামও বূমত ধমযমঙ  ভহস্তষ্ক 
হফওৃত ময় তুহভ ঈন্মামদয ভত ওথাফাতম া ফরঙ। তামদয এফ ওথায ঈত্তময 
মযত ূদ (অঃ) য়কম্বয রূব হনবীও ওমি চফাফ প্রদন প্রম, প্রতাভযা মহদ 
অভায ওথা না ভামনা, তমফ প্রতাভযা াক্ষী থাও প্রম, এওভাত্র অল্লা ঙাড়া 
প্রতাভামদয ঐফ রীও ঈােমদয অহভ ভাহন না। প্রতাভযা  প্রতাভামদয 
প্রদফতাযা ফাআ হভমর অভায হনষ্ট াধমনয প্রঘষ্টা ওয। তামত অভায হওঙুআ 
মফ না অল্লায হুকুভ ঙাড়া। হতহনআ অভায ারনওতম া। তাাঁয ঈমযআ অহভ 
বযা যাহঔ। মাযা যর মথ ঘমর, অল্লা তামদয াামে ওমযন। 

ংওাযী  হি ভদভত্ত চাহতয হফরুমি এওাওী এভন হনবীও প্রখালণা প্রদয়া 
মে তাযা তাাঁয প্রওাগ্র স্পম ওযায া ওমযহন। ফস্ত্ত্ততঃ এটা হঙর তাাঁয 
এওটি ভু‘প্রচমা হফমল। এয িাযা হতহন প্রদহঔময় হদমরন প্রম, তামদয ওহিত প্রদফ-
প্রদফীমদয প্রওান ক্ষভতা প্রনআ। তঃয হতহন ফরমরন, অভামও প্রম তে 
প্র াঁঙামনায দাহয়ে অল্লা াও হদময়মঙন, প্র তে অহভ প্রতাভামদয হনওমট প্র াঁমঙ 
হদময়হঙ। এক্ষমণ মহদ প্রতাভযা তা প্রতোঔোন ওযমতআ থাও এফং ঠওাহযতায 
ঈময হমদ ওযমত থাও, তা’প্রর প্রচমন প্রযঔ এয হনফামম হযণহত হামফ 
প্রতাভামদয ঈময অল্লায প্রআ ওঠিন াহস্ত প্রনমভ অমফ, মায অমফদন প্রতাভযা 
অভায হনওমট ফাযফায ওমযঙ। তএফ প্রতাভযা াফধান । এঔমনা তফা 
ওময অল্লায মথ হপময এমা। 

হওন্তু তবাকায দর মযত ূদ (অঃ)-এয প্রওান ওথায় ওণমাত ওযর না। 
তাযা ফযং ংওাময স্ফীত ময় ফমর ঈঠমরা, ‘অভামদয প্রঘময় ফড় হিধয (এ 



হৃথফীমত) অয প্রও অমঙ’? (া-ভীভ াচদা ৪১/১৫)। পমর তামদয ঈময 
এরাী কমফ ফেম্ভাফী ময় ঈঠমরা। 



কওমে ‘অদ-এর উমর অরতত গযফ-এর রফফরণ : 
ভুাম্মাদ আফন ুআাও ফমরন, ওমভ ‘অদ-এয ভাচম নীয় ঠওাহযতায পমর 
প্রাথহভও কমফ হামফ ঈমুমহয হতন ফঙয ফহৃষ্টাত ফে থামও। তামদয 
েমক্ষত ভূ শুষ্ক ফারওুাভয় ভরুবূহভমত হযণত য়। ফাক-ফাহকঘা জ্বমর-মুড় 
ঙাযঔায ময় মায়। এতদমে তাযা হযও  ভহূতম চূা তোক ওমযহন। হওন্তু 
ফমমল তাযা ফাধে ময় অল্লায ওামঙ ফহৃষ্ট প্রাথমনা ওময। তঔন অভামন 
াদা, ওামরা  রার প্রভখ প্রদঔা প্রদয় এফং কাময়ফী অয়াম অম প্রম, প্রতাভযা 
প্রওানটি ে ওমযা? প্ররামওযা ওামরা প্রভখ ওাভনা ওযর। তঔন ওামরা প্রভখ 
এমরা। প্ররামওযা তামও স্বাকত চাহনময় ফরর, ْمِطُرَنا  এটি অভামদয ফহৃষ্ট‘ َهَذا َعاِرٌض مُّ
প্রদমফ’। চফামফ তামদয নফী ূদ (অঃ) ফরমরন , 

ٍء ِبؤَْمِرَربَِّها ًْ ُر ُكلَّ َش ٌم، ُتَدمِّ ٌْ َها َعَذاٌب اَلِ ٌْ ٌح ِف ٌْ األحقاف)… َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِر  ২৪-২৫)- 

‘ফযং এটা প্রআ ফস্ত্ত্ত মা প্রতাভযা তাড়াতাহড় প্রঘময়হঙমর। এটা এভন ফায়ু মায 
ভমধে যময়মঙ ভভমন্তুদ অমাফ’। ‘প্র তায প্রবুয অমদম ফাআমও ধ্বং ওময 
প্রদমফ…’।[4] পমর ফমমল যহদন প্রবাময অল্লায ঘূড়ান্ত কমফ প্রনমভ অম। 
াত যাহত্র  অট হদন ফোী নফযত ছড়-তুপান ফআমত থামও। প্রভমখয 
হফওট কচম ন  ফজ্রাখামত ফাড়ী-খয ফ ধ্বম মায়, প্রফর খহুণমছমড় কাঙ-ারা 
ফ ঈমড় মায়, ভানলু  চীফচন্তু মূনে ঈহিত ময় মচাময মভীমন হতত য় 
(িাভায ৫৪/২০; ািিা ৬৯/৬-৮) এফং এবামফআ হিারী  ঠুাভ প্রদময 
হধওাযী হফারফ ু‘অদ চাহত ম্পূণমরূম ধ্বং  হনহশ্চহ্ন ময় মায়। অল্লা 
ফমরন, এঙাড়া তামদয চনে যময়মঙ হঘযস্থায়ী হবম্পাৎ দহুনয়া  অমঔযামত 
(ূদ ১১/৬০)। 

অময়া (যাঃ) ফমরন, যারূলু্লা (ঙাঃ) মঔন প্রভখ ফা ছড় প্রদঔমতন, তঔন 
তাাঁয প্রঘাযা হফফণম ময় প্রমত এফং ফরমতন প্র অময়া! এআ প্রভখ  তায 
ভধেওায ছঞ্ঝাফায়ু হদময়আ এওটি ম্প্রদায়মও ধ্বং ওযা ময়মঙ। মাযা প্রভখ প্রদমঔ 
ঔুী ময় ফমরহঙর, ‘এটি অভামদয চনে ফহৃষ্ট ফলমণ ওযমফ’।[5] যামূরয এআ 
বময়য তাৎমম হঙর এআ প্রম, হওঙু প্ররামওয নোময়য ওাযমণ ওমরয ঈয এআ 
ফোও কমফ প্রনমভ অমত াময। প্রমভন মাদ মমুিয হদন ওময়ওচমনয বুমরয 
ওাযমণ ওমরয ঈয হফদ প্রনমভ অম। প্রমহদমও আহঙ্গত ওময অল্লা ফমরন, 

ُد اْلِعَقابِ  ٌْ ًة َواْعلَُمْوآ أَنَّ هللاَ َشِد َن َظلَُمْوا ِمْنُكْم َخاصَّ ٌْ َبنَّ الَِّذ ٌْ قُْوا ِفْتَنًة الَُّتِص األنفال)- َواتَّ  ২৫)- 



‘অয প্রতাভযা ঐফ প্রপৎনা প্রথমও প্রফাঁমঘ থাও, মা হফমলবামফ প্রওফর তামদয 
ঈয হতত মফ না, মাযা প্রতাভামদয ভমধে মামরভ। অয প্রচমন যামঔা প্রম, 

অল্লায াহস্ত তেন্ত ওমঠায’ (অনপার ৮/২৫)। 

ঈমল্লঔে প্রম, কমফ নাহমমরয প্রাক্কামরআ অল্লা স্বীয় নফী ূদ  তাাঁয ইভানদায 
াথীমদয ঈি এরাওা প্রঙমড় ঘমর মাফায হনমদম প্রদন  তাাঁযা ঈি অমাফ 
প্রথমও যক্ষা ান (ূদ ১১/৫৮)। তঃয হতহন ভক্কায় ঘমর মান  প্রঔামনআ 
পাত ান।[6] তমফ আফন ুওাঙীয মযত অরী (যাঃ) প্রথমও ফণমনা ঈিৃত 
ওমযমঙন প্রম, ূদ (অঃ) আয়াভমনআ ওফযস্থ ময়মঙন।[7] অল্লা ফমাহধও 
ফকত। 



কওমে ‘অদ-এর ধ্বংমর প্রধান কারণ েূ : 
১. ভনস্তাহেও ওাযণ ভূ : 
(ও) তাযা অল্লায নগু্র ভমূয ফভরূোয়ন ওমযহঙর। মায পমর তাযা 
অল্লায অনকুতে ’প্রত ভঔু হপহযময় হনময়হঙর এফং য়তামনয অনকুতে ফযণ 
ওময প্রস্বিাঘাযী ময় হকময়হঙর (ঔ) অল্লায প্রন‘ভত ভূমও তামদয চনে 
হঘযস্থায়ী প্রবমফহঙর (ক) অল্লায কমফ প্রথমও ফাাঁঘায চনে হফহবন্ন ওহিত 
ঈামেয ীরা চূা শুরু ওমযহঙর (খ) তাযা অল্লায নফীমও হভথো 
প্রহতন্ন ওমযহঙর (গ) তাযা অল্লায কমফ প্রথমও হনবীও ময় হকময়হঙর। 
মহদ তাযা অল্লামও হফো ওযত। 

২. ফস্ত্ত্তকত ওাযণভূ : প্রধানত: হতনটি : 
(ও) তাযা মথা ঈাঁঘু স্থান ভমূ ঈুচ্চ টায়ায  হনদমন ভূ হনভমাণ 
ওযত। মা প্রেপ ঘয় ফেতীত হওঙুআ হঙর না (প্রা‘অযা ১২৮)। 

(ঔ) তাযা মতুও ভমফতূ প্রাাদ যাহচ বতযী ওযত এফং বাফত প্রমন তাযা 
প্রঔামন হঘযওার ফফা ওযমফ (ঐ, ১২৯)। 

(ক) তাযা দফুমরমদয ঈয হনেুযবামফ অখাত ানমতা এফং ভানমুলয ঈয 
ফণমনীয় হনমমাতন ঘারামতা (ঐ, ১৩০)। 



রলক্ষণীয় রফয় েূ : 
ঈমযাি হফলয়গুহরয ভমধে ফতম ভান মমুকয তোঘাযী ভাচমনতা  মামরভ 
যওায ভূ এফং বেতাকফী ভানমুলয চনে হক্ষণীয় হফলয়ভূ হনহত 
যময়মঙ। প্রমভন: 
(১) হ-য হফধানমও স্বীওায ওযা এফং নোময়য ঈয হমদ  ংওায 
প্রদমন ওযাআ ’র হৃথফীমত অল্লায কমফ নাহমমরয প্রধান ওাযণ। 

(২) অল্লা প্রপ্রহযত কমমফয ধযন হফহবন্ন রূ ’প্রত াময। হওন্তু প্রআ কমফমও 
প্রঠওামনায ক্ষভতা ভানমুলয থামও না। 

(৩) হফরাী, ঘয়ওাযী  তোঘাযী প্রনতামদয ওাযমণআ চাহত অল্লায 
কমমফয হওায ময় থামও। 

(৪) অল্লায কমফ মামদয ঈয অহতত য়, তাযা ওর মমুক হনহেত য় 
এফং ওঔমনাআ তাযা অয ভাথা ঈাঁঘু ওময দাাঁড়ামত াময না। 

(৫) অল্লায হফধান রংখনওাযী ফেহি ফা ম্প্রদায় ঘূড়ান্ত হফঘাময দহুনয়ামতআ 
অল্লায কমমফয হওায য়। ঈযন্তু অমঔযামতয অমাফ প্রতা থামওআ এফং তা 
য় অমযা ওমঠায (িরভ ৬৮/৩৩)। 
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