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2. 

 

 

যরত তূ (অঃ) তঙতন যরত আবরাীম (অঃ)-এর ভাততচা। ঘাঘার াতথ তততন 
চন্ভূতম ‘বাতব’ লর লথতও তচরত ওতর বাতু মকু্বাদ্দাতর দতূর লওন‘অতন ঘত 
অতন। অল্লা তূ (অঃ)-লও নবুত দান ওতরন এবং লওন‘অন লথতও ল্প দতূর 
চর্ড ান  বাতু মকু্বাদ্দাতর মধ্যবতী ‘াদমূ’ ঞ্চতর তধ্বাীতদর পথ প্রদলডতনর চনয 
লপ্ররণ ওতরন। এ এাওা াদমূ, অমরূা, দমূা, ঙা‘বা  ঙা‘া [1] নাতম বড় বড় 
পাাঁঘটি লর তঙ। কুরঅন মচীদ তবতভন্ন স্থাতন এতদর মতিতও ‘ম’ুতাতফওা’ (নাচম 
৫৩/৫৩) বা ‘ম’ুতাতফওাত’ (তবা ৯/৭০, াক্বক্বা ৬৯/৯) লতে বণডনা ওতরতঙ। যার 
থড ‘চনপদ ঈল্টাতনা লরগুত’। এ পাাঁঘটি লতরর মতধ্য াদমূ (  তঙ বতঘত (سدوم
বড় এবং াদমূতওআ রাচধ্ানী মতন ওরা ’ত। যরত তূ (অঃ) এঔাতনআ বস্থান 
ওরততন। এঔানওার ভূতম তঙ ঈবডর  লয-লযাম। এঔাতন বডপ্রওার লয  ফতর 
প্রাঘুযড তঙ। এব ঐততাতও তথয তবতভন্ন তাফীর গ্রতে বতণডত ততঙ। ‘াদমূ’ ম্পতওড  
ওত এওমত। বাওী লরগুতর নাম তও, লগুতর ংঔযা ততনটি, ঘারটি না ঙটি, 

লগুততত ববাওারী লাওচতনর ংঔযা ওলত, ও াযার বা ও াঔ তঙ, লব 
তবত মততভদ রততঙ। এগুত আস্রাইী বণডনা, যা লওব আততাতর বস্ত্ত তাতব গ্রণ 
ওরা যা। কুরঅন  াদীতঙ শুধু্ মূ তববস্ত্তর বণডনা এততঙ, যা মানবচাততর চনয 
তলক্ষণী। 

ঈতল্লঔয লয, তূ (অঃ) ম্পতওড  পতবত্র কুরঅতনর ১৫টি ূরা ৮৭টি অাতত বতণডত 
ততঙ।[2] 



3. 

 

ূত (আঃ)-এর দাওয়াত : 
তূ (অঃ)-এর ওম অল্লার আবাদত লঙতড় তলরও  কুফরীতত তপ্ত ততঙ। 
দতুনাবী ঈন্নততর ঘরম তলঔতর ঈন্নীত ার ওারতণ তারা ীমা ঙ্ঘনওারী চাতততত 
পতরণত ততঙ। পূতবডওার ধ্বংপ্রাপ্ত চাততগুতর নযা তারা ঘূড়ান্ত তবা-বযতন কা 
ভাতত তদততঙ। নযা-নাঘার  নানাতবধ্ দষু্কমড তাতদর মজ্জাকত ভযাত পতরণত 
ত তকততঙ। এমনতও পুংমমথনু বা মওাতমতার মত লনাংরাতমতত তারা তপ্ত ততঙ, 

যা আততপূতবডওার লওান চাততর মতধ্য পতরদিৃ তন। চন্তু-চাতনাাতরর লঘত তনওৃি  
ঠওারী এআ ওতমর লদাাততর চনয অল্লা তূ (অঃ)-লও লপ্ররণ ওরতন। কুরঅতন 
তূতও ‘তাতদর ভাআ’ (ললা‘অরা ২৬/১৬১) বা ’ল তততন তঙতন লঔাতন মুাতচর। 
নবী  ঈম্মততর ম্পতওড র ওারতণ তাাঁতও ‘তাতদর ভাআ’ বা ততঙ। তততন এত পূতবডওার 
নবীকতণর নযা প্রথতম তাতদরতও তাীতদর দাাত তদত বতন, 

َن،  ٌْ ِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِم ٌْ ُعْوِن، َوَما أَْسؤَلُُكْم َعَل ٌْ َ َوأَِط قُوا َّللاَّ ٌن، َفاتَّ ٌْ ًْ َلُكْم َرُسْوٌل أَِم الشعراء)إِنِّ  

১৬২-১৬৪)- 

‘অতম লতামাতদর চনয তবশ্বস্ত রাূ। তএব লতামরা অল্লাতও ভ ওর এবং অমার 
অনকুতয ওর। অতম এর চনয লতামাতদর তনওতে লওানরূপ প্রততদান ঘাআ না। অমার 
প্রততদান লতা তবশ্বপ্রভু অল্লা তদতবন’ (ললা‘অরা ২৬/১৬২-১৬৫)। তঃপর তততন তাতদর 
বদভযাতর প্রতত আতিত ওতর বতন,  َن ٌْ ْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِم  তবশ্ববাীর মতধ্য লওন‘ -أََتؤُْتْوَن اللُّذ
লতামরাআ লওব পুরুতদর তনওতে (কুওতমডর ঈতদ্দতলয- অ‘রাফ ৭/৮১) এত থাও’? 

‘অর লতামাতদর স্ত্রীকণতও বচড ন ওর, যাতদরতও লতামাতদর চনয লতামাতদর পানওতড া ৃতি 
ওতরতঙন? তনঃতেত লতামরা ীমা ঙ্ঘনওারী ম্প্রদা’ (ললা‘অরা ২৬/১৬৫-১৬৬)। 
চবাতব ওতমর লনতারা ব, 

نَ  ٌْ َن اْلَقالِ ًْ لَِعَملُِكم مِّ َن، َ اَل إِنِّ ٌْ ا لُْوُط َلَتُكْوَننَّ ِمَن اْلُمْ َرِج ٌَ الشعراء)- َلِ ن لَّْم َتنَتِه   ১৬৭-১৬৮)- 

‘ল তূ! যতদ তুতম (এব ওথাবাতড া লথতও) তবরত না , তা’ল তুতম বলযআ 
বতষৃ্কত তব’। তততন বতন , ‘অতম লতামাতদর এআব ওাচতও খৃণা ওতর’ (ললা‘অরা 
২৬/১৬৭-১৬৮)। তততন তাতদর ততনটি প্রধ্ান লনাংরাতমর ওথা ঈতল্লঔ ওতর বতন, 

َجاَل َوَتْقَطُعْوَن  ُكْم َلَتؤُْتْوَن الرِّ َن اْلَعاَلِمٌَن، أَِ نَّ ُكْم َلَتؤُْتْوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن أََحٍد مِّ َولُْوطاً إِْل َ اَل لَِقْوِمِه إِنَّ
َن، َ اَل َربِّ  ٌْ اِد ِ ِ إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ ُكُم اْلُمْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َ ْوِمِه إاِلَّ أَْن َ الُوا اْ ِتَنا ِبَعَلاِب َّللاَّ ٌْ ًْ َناِد َل َوَتؤُْتْوَن فِ ٌْ ِب السَّ

نَ  ٌْ العنكبوت)- اْنُصْرِنً َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِد  ২৮-৩০)- 

‘লতামরা এমন শ্লী ওাচ ওরঙ, যা লতামাতদর পূতবড পৃতথবীর লওঈ ওঔতনা ওতরতন’। 
‘লতামরা তও পুংমমথতুন তপ্ত অঙ, রাাচাতন ওরঙ এবং তনতচতদর মচতত প্রওাতলয কতড ত 
ওমড ওরঙ’? চবাতব তাাঁর ম্প্রদা লওব এওথা ব লয, অমাতদর ঈপতর অল্লার কযব 
তনত এতা, যতদ তুতম তযবাদী ’। তততন তঔন বতন , ‘ল অমার পানওতড া! এআ 
দষৃু্কততওারী ম্প্রদাতর তবরুতে তুতম অমাতও াাযয ওর’ (অনওাবতূ ২৯/২৮-৩০; 

অ‘রাফ ৭/৮০)। 



4. 

 

ূত (আঃ)-এর দাওয়াততর ফশ্রুহত : 
তনচ ওতমর প্রতত যরত তূ (অঃ)-এর দাাততর ফশ্রুতত মমডাতন্তও রূতপ প্রততভাত 
। তারা এতআ ঠওারী  তনতচতদর পাপওতমড ন্ধ  তনডজ্জ তঙ লয, তাতদর লওব 
এওোআ চবাব তঙ, তুতম লয কযতবর ভ লদঔাচ্ছ, তা তনত অ লদতঔ? তওন্তু লওান 
নবীআ স্বী ওতমর ধ্বং ঘান না। তাআ তততন ঙবর ওতরন  তাতদরতও বারবার 
ঈপতদল তদতত থাতওন। তঔন তারা মধ্যড ত বত লয, ُهْم أَُناٌس ِتُكْم إِنَّ ٌَ ْن َ ْر أَْ ِرُجْوُهم مِّ

َتَطهَُّرْونَ  ٌَّ - ‘এতদরতও লতামাতদর লর লথতও লবর ওতর দা। এআ লাওগুত বডদা পতবত্র 
থাওতত ঘা’ (অ‘রাফ ৭/৮২; নম ২৭/৫৬)। তারা অল্লাভীতত লথতও লবপরা ত 
ংঔয পাপওতমড তনমতজ্জত ত পতড়। কুরঅন তাতদর ততনটি প্রধ্ান পাপ ওতমডর ঈতল্লঔ 
ওতরতঙ। (১) পুংমমথনু (২) রাাচাতন এবং (৩) প্রওালয মচতত কুওমড ওরা 
(অনওাবতূ ২৯/২৯)। 

বা বাহুয, াদমূবাীতদর পূতবড পৃতথবীতত ওঔতনা এরূপ কুওমড লওঈ ওতরতঙ বত ললানা 
যাতন। এমনতও তত বড় মে  লনাংরা লাওতদর মতধ্য ওঔতনা এরূপ তনওৃিতম 
তঘন্তার ঈতেও তন। ঈমাআা ঔীফা ীদ আবতন অবদু মাতও (৮৬-৯৭/৭০৫-
৭১৬ ঔৃঃ) বতন, কুরঅতন তূ (অঃ)-এর ম্প্রদাতর খেনা ঈতল্লঔ না থাওত অতম 
ওল্পনা ওরতত পারতাম না লয, লওান মানু এরূপ লনাংরা ওাচ ওরতত পাতর’।[3] তাতদর 
এআ দষু্কতমডর তবটি দ’ুটি ওারতণ তঙ তুনাীন। এও- এ কুওতমডর লওান পূবড দিৃান্ত 
তঙ না এবং এওাচ মূ্পণড নতুনভাতব তারা ঘা ুওতরতঙ। দআু- এ কুওমড তারা 
প্রওালয মচতত ওরত, যা তঙ লবাাপনার ঘূড়ান্ত রূপ। 

বস্ত্ততঃ মানু যঔন লদতঔ লয, ল ওারু মঔুাতপক্ষী ন, তঔন ল লবপরা ’ (অাক্ব 
৯৬/৬-৭)। াদমূবাীতদর চনয অল্লা স্বী লন‘মত মতূর দুার ঔুত তদততঙতন। 
তওন্তু তারা তার শুওতরা অদা না ওতর কুফরী ওতর এবং ধ্মনশ্বতযডর লনলা মত ত 
তবা-বযন, ওাম-প্রবতৃত  লাভ-াার চাত এমনভাতব অবে ত পতড় লয, জ্জা-
লরম  ভা-মতের স্বভাবচাত পাথডওযতবাধ্েুকু তারা াতরত লফত। তারা এমন 
প্রওৃতত তবরুে তনডজ্জ ওাতচ তপ্ত , যা ারাম  ওবীরা লকানা লতা বতেআ, কুকুর-
লওূতরর মত তনওৃি চন্তু-চাতনাার এর তনওেবতী  না। তারা এমন বে লনলা 
মত  লয, তূ (অঃ)-এর ঈপতদলবাণী  অল্লার কযতবর ভীতত প্রদলডন তাতদর 
হৃদত লওান লরঔাপাত ওতরতন। ঈল্টা তারা তাতদর নবীতওআ লর লথতও লবর ওতর 
লদবার হুমতও লদ এবং বত লয, ‘লতামার প্রততশ্রুত অযাব এতন লদঔা, যতদ তুতম 
তযবাদী ’ (&অনওাবতূ ২৯/২৯)। তঔন তূ (অঃ) তবফ মতনারথ ত অল্লার 
াাযয ওামনা ওরতন। ফত যথারীতত কযব লনতম এ। ঈতল্লঔয লয, বতড মান তবতশ্ব 
মামারী অওাতর লয মরণ বযাতধ্ এআতসর তবসৃ্ততত খতেতঙ, তার মূ ওারণ ’ পুংমমথনু, 
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পাু মমথনু  মওাতমতা। আামী লরী‘অতত এআ কুওতমডর এওমাত্র লাতস্ত ’ ঈভতর 
মতুৃযদন্ড (যতদ ঈভত আচ্ছাওৃতভাতব এওাচ ওতর)।[4] 

রাূলু্লা (ঙাঃ) বতন, ملعوٌن مْن َعِمَل َعَمَل  وِم لوط তভলপ্ত ঐ বযতি, লয তূতর ওতমর 
মত কুওমড ওতর।[5] নযত্র তততন বতন, الٌنظُر َّللاُ عزَّ وجلَّ إِلى رجٍل أتى رُجالً أو امرأًة فى ُدبرها 
অল্লা তা‘অা ঐ বযতির প্রতত তফতর তাওাতবন না, লয বযতি লওান পুরু বা নারীর 
মদ্বাতর মমথনু ওতর’।[6] তততন বতন,  ٍِتى َعَمُل َ ْوِم لُوط  অতম অমার إِنَّ أَْ َوَا َما أََ اُا َعَلى أُمَّ
ঈম্মততর চনয বতঘত (ক্ষততওর তাতব) ভ পাআ তূ চাততর কুওতমডর’।[7] এআতসর 
অতংতও ভাতড  মানবচাতত ললনবীর ঈি বাণীগুতর প্রতত দতৃি তদতব তও? 
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গযতের হেেরণ : 
অল্লার হুকুতম ওতওচন লফতরলতা মানতুর রূপ ধ্ারণ ওতর প্রথতম যরত আবরাীতমর 
বাড়ীতত পদাপডণ ওরতন। তততন তাতদরতও লমমানদারীর চনয এওো অস্ত বাঙুর করু 
যতব ওতর ভুনা ওতর তাতদর ামতন পতরতবলন ওরতন। তওন্তু তারা তাতত াত তদতন 
না। এতত আবরাীম (অঃ) ভ লপত লকতন (ূদ ১১/৬৯-৭০)। লওননা এো ঐ 
মওার দুয-র্াওাততদরআ স্বভাব তঙ লয, তারা লয বাড়ীতত র্াওাতত ওরত বা যাতও 
ঔুন ওরতত ঘাআত, তার বাড়ীতত লঔত না। লফতরলতাকণ নবীতও ভ তদত তনতচতদর 
পতরঘ তদত বতন, ‘অমরা এততঙ মওু লরগুত ধ্বং ওতর তদতত। আবরাীম এওথা 
শুতন তাতদর াতথ ‘তওড  চতুড় তদতন’ (ূদ ১১/৭৪) এবং বতন, ‘লঔাতন লয তূ 
অতঙ। তারা বতন, লঔাতন ওারা অতঙ, অমরা তা ভাভাতবআ চাতন। অমরা বলযআ 
তাতও  তার পতরবারতও রক্ষা ওরব, ততব তাাঁর স্ত্রী বযতীত। ল ধ্বংপ্রাপ্ততদর ন্তভুড ি 
তব’ (অনওাবতূ ২৯/৩১-৩২)। তঃপর তারা আবরাীম দম্পতততও আাও-এর চতন্র 
ুংবাদ শুনাতন। 

তবতব ারা তঙতন তনঃন্তান। তত বেৃ বত এআ ম তাাঁতও যরত আাতওর চতন্র 
ুংবাদ লদা । শুধ্ু তাআ ন আাতওর পতর তার রত লয আাকূতবর চন্ তব 
লো চাতনত লদা ’ (ূদ ১১/৭১-৭২)। ঈতল্লঔয লয, আাকূতবর পর নাম তঙ 
‘আস্রাই’ এবং তাাঁর বংলধ্রকণতও বন ুআস্রাই বা । লয বংতল াযার াযার নবীর 
অকমন খতে। 

লওন‘অতন আবরাীম (অঃ)-এর তনওে লথতও তবদা ত লফতরলতাকণ াদমূ নকরীতত 
‘তূ (অঃ)-এর কৃত ঈপতস্থত ’লন’ (তচর ১৫/৬১)। এ ম তাাঁরা তনেয ুের 
নতচাান রূতপ অতবভূড ত ন। লওননা অল্লা তা‘অা যঔন লওান চাতততও ধ্বং 
ওতরন, তঔন লল মূুতড  পযডন্ত তাতদর পরীক্ষা লনন। াদমূ চাতত তাতদর এআ ঘূড়ান্ত 
পরীক্ষা বযথডওাম ’। তারা যঔন চানতত পার লয, তূ-এর বাড়ীতত তীব ুদলডন 
ওতওচন নতচাান এততঙ, ‘তঔন তারা ঔুলীতত অত্মারা ত লতদতও ঙুতে এ’ (ূদ 
১১/৭৮)। এ দলৃয লদতঔ তূ (অঃ) তাতদরতও নতুরাধ্ ওতর বতন,  قُوا َّللَا َوالَ ُتْ ُزْوِن َفاتَّ
دٌ  ٌْ َس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِش ٌْ فًِ أََل ٌْ  َ ًْ  লতামরা অল্লাতও ভ ওর। তততথতদর বযাপাতর লতামরা‘ -فِ
অমাতও তজ্জত ওতরা না। লতামাতদর মতধ্য তও এওচন ভা মানু লনআ’? (ূদ 
১১/৭৮)। তওন্তু তারা লওান ওথাআ শুনতা না। তারা দরচা লভতি খতর ল াওার 
ঈপক্রম ওর। তূ (অঃ) বতন, া!  ٌب ٌْ ْوٌم َعِص ٌَ  অচতও অমার চনয‘ -َوَ اَل َه َلا 
বড়আ ংওেম তদন’ (ূদ ১১/৭৭)। তততন বতন,  ٍد ٌْ ًة أَْو  ِوي إَِلى ُرْكٍن َشِد ًْ ِبُكْم  ُوَّ  -َلْو أَنَّ لِ

‘া! যতদ লতামাতদর তবরুতে অমার লওান লতি থাওত, থবা অতম লওান ুদঢ়ৃ অশ্র 
লপতাম’ (ূদ ১১/৮০)। এবার লফতরলতাকণ অত্মপতরঘ তদতন এবং তূতও ভ তদত 
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বতন,  َ ٌْ ٌَِّصلُْوا إَِل ا لُْوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّ  َلْن  ٌَ  ‘ল তূ! অমরা অপনার প্রভুর লপ্রতরত লফতরলতা। 
রা ওঔতনাআ অপনার তনওতে লপ াঁঙতত পারতব না’ (ূদ ১১/৮১)। 

এচতনযআ অমাতদর রাূ (ঙাঃ) বতন,  ٍؤِْو  إَِلى ُرْكٍن َشِدٌد ٌَ ُ لُوًطا ، َلَقْد َكاَن  ْرَحُم َّللاَّ ٌَ  ‘অল্লা রম 
ওরুন তূতর ঈপতর, তততন ুদঢ়ৃ অশ্র প্রাথডনা ওতরতঙতন’ (থডাৎ অল্লার অশ্র)।[8] 

তঃপর তচবরী তাতদর তদতও পাঔার ছাপো মারততআ বীর পুিতররা ব ন্ধ ত 
লভতক লক। অল্লা বতন,  ،َوُنُلِر ًْ ٌَُنُهْم َفُلو ُوا َعَلاِب فِِه َفَطَمْسَنا أَْع ٌْ  রা তূতর‘َوَلَقْد َراَوُدْوهُ َعْن َ 
ওাতঙ তার লমমানতদর দাবী ওতরতঙ। তঔন অতম তাতদর দতৃি তবপু্ত ওতর তদাম। 
তএব অস্বাদন ওর অমার লাতস্ত  হুাঁতলারী’ (ক্বামার ৫৪/৩৭)। 

তঃপর লফতরলতাকণ যরত তূ (অঃ)-লও স্বী পতরবারবকড (ক্বামার ৫৪/৩৪) 
‘তওঙু রাত থাওততআ’ এাওা তযাক ওরতত বতন এবং বত তদতন লযন ‘লওঈ তপঙন 
তফতর না লদতঔ। ততব অপনার বেৃা স্ত্রী বযতীত’। তনশ্চআ তার ঈপর ঐ কযব অপততত 
তব, যা তদর ঈপতর তব। লভার পযডন্তআ তদর লমাদ। লভার তও ঔুব তনওতে ন’? (ূদ 
১১/৮১; ললা‘অরা ২৬/১৭১)। তূ (অঃ)-এর স্ত্রী ইমান অতননতন এবং তবা 
স্বামীর তি রানাআ নতন। তারা অর বতন,  ْلَتفِْت ِمْنُكْم أََحٌد َواْمُ ْوا ٌَ ِبْع أَْدَباَرُهْم َوالَ  َواتَّ

ُ  ُتْإَمُرونَ  ٌْ  অপতন তাতদর তপতঙ নুরণ ওরুন। অর লওঈ লযন তপঙন তফতর না‘ -َح
তাওা। অপনারা অপনাতদর তনতদড তলত স্থাতন ঘত যান’ (তচর ১৫/৬৫)। এঔাতন অল্লা 
তূতও তচরতওারী দতর তপঙতন থাওতত বা ততঙ। বস্ত্ততঃ এোআ ’ লনতার 
ওতড বয। 

তঃপর অল্লার হুকুতম তত প্রতুযত কযব ওাযডওর । তূ  তাাঁর াথীকণ যঔন 
তনরাপদ দরূতে লপ তঙন, তঔন তচবরী (অঃ) অল্লার তনতদডল পাা মাত্র ঙুবত 
ঙাতদও-এর ম এওটি প্রঘন্ড তননাতদর মাধ্যতম তাতদর লরগুততও ঈপতর ঈঠিত ঈপুড় 
ওতর লফত তদতন এবং াতথ াতথ প্রব লবতক খুতণডবাুর াতথ প্রস্তর বডণ শুরু । 
লযমন অল্লা বতন, 

ًَ ِمَن  َمًة ِعنَد َربَِّ  َوَما ِه َسوَّ نُ وٍد، مُّذ ٌٍل مَّ َها ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّ ٌْ َها َسافَِلَها َوأَْمَطْرَنا َعَل ٌَ ا َجاء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالِ َفَلمَّ

َن ِبَبِعٌدٍ  ٌْ الِِم هود)- الظَّ  ৮২-৮৩)- 

‘বতলত যঔন অমাতদর হুকুম এত লপ াঁঙ, তঔন অমরা ঈি চনপতদর ঈপরতও নীতঘ 
ওতর তদাম এবং তার ঈপতর ক্রমাকত ধ্ারা লমতে প্রস্তর বডণ ওরাম’। ‘যার প্রততটি 
লতামার প্রভুর তনওতে তঘতিত তঙ। অর ঐ ধ্বংস্থটি (বতড মান অরবী) যাতমতদর 
লথতও লবলী দতূর ন’ (ূদ ১১/৮২-৮৩)। 

এো তঙ তাতদর কুওতমডর াতথ ামঞ্জযলী লাতস্ত। লওননা তারা লযমন অল্লার অআন 
 প্রাওৃততও তবধ্ানতও ঈতল্টততঙ থডাৎ স্ত্রীি বাদ তদত মানতুর স্বভাবতবরুে ভাতব 
পুংমমথতুন  মওাতমতা তপ্ত ততঙ, ঠিও লতমতন তাতদরতও মাটি ঈতল্টত ঈপুড় ওতর 
লাতস্ত লদা ’। 
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র্ঃ চাম ুবতন, তততন পৃতথবীর তবতভন্ন স্থান লথতও তবতভন্ন অওাতরর এও াযার ঈল্কাতপন্ড 
ংগ্র ওতরন। তন্তধ্য বতঘত বড়টির যন তঙ ৩৬ েন। এর মতধ্য তনওগুত অতঙ 
নতুড় পাথর, যাতত গ্রানাআে  ওাাঁঘা ক্সাআর্ ল  তমতশ্রত। তাতত া বতণডর তঘি 
ংতওত তঙ এবং তঙ তীব্র মমডতভদী। তবস্তর কতবণার পতর তস্থর  লয, এগুত লআ 
প্রস্তর, যা তূ চাততর ঈপতর তনতক্ষপ্ত ততঙ’ (ংতক্ষপাতত)।[9] আততা-তবজ্ঞান বত, 

াদমূ  অমরুার ঈপতর কন্ধও (Sulpher)-এর অগুন বতডত ততঙ।[10] 

যরত তূ (অঃ)-এর নাফরমান ওতমর ললাঘনী পতরণতত বণডনা ওরার পর দতুনার 
পরাপর চাতততও তওড  ওরার চনয অল্লা পাও এরলাদ ওতরন,  ،ٍد ٌْ َن ِبَبِع ٌْ لِِم َوَما ِهَى ِمَن الظَّ

‘(চনপদ ঈল্টাতনা  প্রস্তর বডতণ তনতশ্চি ঐ ধ্বংস্থটি) বতড মান ওাতর যাতমতদর 
লথতও ঔুব লবলী দতূর ন’ (ূদ ১১/৮৩)। মক্কার ওাতফরতদর চনয ঈি খেনাস্থ  
খেনার মওা ঔুব লবলী দতূরর তঙ না। মক্কা লথতও বযবাতও ফতর ততরা 
যাতাাততর পতথ বডদা লগুতা তাতদর লঘাতঔ পড়ত। তওন্তু তা লথতও তারা তলক্ষা গ্রণ 
ওরততা না। বরং ললনবী মুাম্মাদ (ঙাঃ)-লও তবশ্বা ওরত  তাাঁতও মানতুও ওি 
তদত। অনা (রাঃ) ’লত বতণডত রাূলু্লা (ঙাঃ) এরলাদ ওতরন, 

إلا ظهر التالعن وشربوا ال مور ولبسوا الحرٌر وات لوا القٌان واكتفى : إلا استحلت أمتً  مسا فعلٌهم الدمار
 -الرجال بالرجال والنساء بالنساء، رواه البٌهقً

‘যঔন অমার ঈম্মত পাাঁঘটি তবতও াা ওতর লনতব, তঔন তাতদর ঈপর ধ্বং লনতম 
অতব। (১) যঔন পরস্পতর তভম্পাৎ বযাপও তব (২) যঔন তারা মদযপান ওরতব 
(৩) লরলতমর ওাপড় পতরধ্ান ওরতব (৪) কাতওা-নতড ওী গ্রণ ওরতব (৫) পুরু-
পুরুত  নারী-নারীতত মওাতমতা ওরতব’।[11] 
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ধ্বংস্থতর হেেরণ : 
ওতম তূ-এর বতণডত ধ্বংস্থটি বতড মাতন ‘বাতর মাআতত’ বা ‘বাতর তূ’ থডাৎ ‘মতৃ 
াকর’ বা ‘তূ াকর’ নাতম ঔযাত। যা তফতস্তীন  চর্ড ান নদীর মধ্যবতী ঞ্চত তবলা 
ঞ্চ চতুড় নদীর রূপ ধ্ারণ ওতর অতঙ।[12] লযটি মেু পৃষ্ঠ লথতও লবল নীঘু। এর 
পাতনতত মতচাতী পদাথড লবলী। এতত লওান মাঙ, বযাগ এমনতও লওান চচ প্রাণী লবাঁতঘ 
থাওতত পাতর না। এ ওারতণআ এতও ‘মতৃ াকর’ বা ‘মরু াকর’ বা ততঙ। াদমূ 
ঈপাকর লবিও এাওা এও প্রওার পতরতঘত বকৃ্ষ  ঈতিতদর বীচ পাা যা, 

লগুতা মাটির স্ততর স্ততর মাতধ্স্থ ত অতঙ। লঔাতন লযাম-তাচা ঈতিদ পাা যা, 

যার ফ ওােত তার মতধ্য পাা যা ধূ্ত-বাত  ঙাআ। এঔানওার মাটিতত প্রঘুর 
পতরমাতণ কন্ধও পাা যা। Natron  লপতরা লতা অতঙআ। এআ কন্ধও ঈল্কা পততনর 
ওােয প্রমাণ।[13] অচওা লঔাতন রওারী প্রত্নতত্ত্ব তবভাতকর পক্ষ ’লত পযডেওতদর 
চনয অলপাতল তওঙু লাতে-লরতস্তাাঁরা কতড় লতাা ততঙ। তওন্তু এ খেনা লথতও তলক্ষা 
াতঙতর চনয কুরঅনী তথযাতদ ঈপস্থাপন ওতর তবতভন্ন ভাা ঈি খেনা ততপবে ওতর 
তা লথতও ঈপতদল গ্রতণর চনয পযডেওতদর দতৃি অওডণ ওরাআ ’ত বঘাআতত যরূরী 
তব। অচতওর এআস অক্রান্ত তবতশ্বর নাফরমান রাষ্ট্রতনতা, মাচপতত  তবাী ধ্তনও 
লশ্রণী তা লথতও তলক্ষা গ্রতণ ক্ষম ’ত। লওননা এগুত মূতঃ মানতুর চনয তলক্ষাস্থ 
তাতব অল্লা ওতৃড ও তনধ্ডাতরত ততঙ। লযমন অল্লা বতন, 

َن،  ٌْ ِم اٍت لِّْلُمَتَوسِّ ٌَ ٌْنَ … إِنَّ فِْى َلالَِ  ََل ًة لِّْلُمْإِمِن ٌَ إِنَّ فِْى َللَِ  اَلَ - 

‘তনশ্চআ এতত তনদলডন মূ রততঙ তঘন্তালীতদর চনয’ … এবং তবশ্বাীতদর চনয’ (তচর 
১৫/৭৫, ৭৭)। এওআ খেনা বণডনা ললত নযত্র তততন বতন,  َنًة لَِّقْوٍم ٌِّ ًة َب ٌَ َرْكَنا ِمْنَهآ   َوَلَقْد تَّ

ْعقِلُْونَ  ٌَّ - ‘জ্ঞানী ম্প্রদাতর চনয অমরা ত্র খেনার মতধ্য স্পি তনদলডন লরতঔ তদততঙ’ 

(অনওাবতূ ২৯/৩৫)। 
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মুহিপ্রাপ্ত লাকতদর ংখ্যা : 
তঔন ঈি চনপতদ তূ-এর পতরবারটি বযতীত মুমান তঙ না। অল্লা বতন,  َفَما

نَ  ٌْ َن اْلُمْسلِِم ٍت مِّ ٌْ َر َب ٌْ َها َ  ٌْ  ’অমরা লঔাতন এওটি বাড়ী বযতীত লওান মুমান পাআতন‘ -َوَجْدَنا فِ

(যাতরাত ৫১/৩৬)। কুরঅনী বণডনা নযুাী ঈি কযব ’লত মাত্র তূ-এর 
পতরবারটি নাচাত লপততঙ। তাাঁর স্ত্রী বযতীত’ (অ‘রাফ ৭/৮৩)। তাফীরতবদকণ বতন, 

তূ-এর পতরবাতরর মতধ্য লওব তাাঁর দ’ুলমত মুমান ততঙ। ততব তূ-এর ওতমর 
লনতারা তূ-লও মাচ লথতও লবর ওতর লদবার লয হুমতও লদ, লঔাতন তারা বহুবঘন 
বযবার ওতর বততঙ  ََتَطهَُّرون ٌَّ ُهْم أَُناٌس  ِتُكْم إِنَّ ٌَ ن َ ْر  এতদরতও লতামাতদর লর লথতও‘ .أَْ ِرُجْوُهم مِّ
লবর ওতর দা। লওননা এআ লাওগুত বডদা পতবত্র থাওতত ঘা’ (অ‘রাফ ৭/৮২; নম 
২৭/৫৬)। এতদ্বযতীত লর লথতও লবর বার ম অল্লা তূতও ‘বার তপঙতন’ থাওতত 
বতন (তচর ১৫/৬৫)। নযত্র বা ততঙ  ََناهُ َوأَْهَلُه أَْجَمِعٌن ٌْ  তঃপর অমরা তাতও‘ َفَنجَّ
 তার পতরবার বাআতও নাচাত তদাম’ (ললা‘অরা ২৬/১৭০)। এঔাতন أجمعٌن বা 
‘বাআতও’ লতের মতধ্য আতিত পাা যা লয, ইমানদারকতণর ংঔযা লবল তওঙু তঙ। 
তএব এঔাতন তূ-এর ‘অহ্ল’ (অ‘রাফ ৮৩; ূদ ৮১; নম ৫৭; ক্বামার ৩৪) বা 
পতরবার বতত তূ-এর দাাত ওবুওারী ইমানদারকণতও তম্মততভাতব ‘অত ইমান’ 

বা ‘এওটি ইমানদার পতরবার’ কণয ওরা লযতত পাতর। ততব প্রওৃত খেনা লযোআ ল ও না 
লওন, লওবমাত্র নবীর বাধ্যতা ওরতআ অল্লার কযব অাো বলযম্ভাবী। তার ঈপতর 
লওঈ ইমান অনওু বা না অনওু। াদীতঙ এততঙ, ‘তক্বামততর তদন তনও নবীর এওচন 
ঈম্মত থাওতব না’।[14] এঔাতন ক্ষণী লয, নবীপত্নী ত তূতর স্ত্রী কযব লথতও 
লরাআ পানতন। অল্লা নূ পত্নী  তূ পত্নীতও তক্বামততর তদন বতবন-  َو ٌَِل اْدُ الَ النَّاَر
اِ لٌَِن،   যা চাান্নামীতদর াতথ চাান্নাতম ঘত যা’ (তারীম ৬৬/১০)।‘َمَع الدَّ
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হলক্ষণীয় হেয় মূ : 
১. বাোর প্রততটি ভা তওংবা মে ওমড অল্লার রাতর দতৃিতত রততঙ। বাোর 
ৎওতমড তততন ঔুলী ন  মে ওতমড নাতঔাল ন। 

২. নবী তওংবা ংস্কারও পাঠিত ঈপতদল না লদা পযডন্ত অল্লা লওান বাধ্য ওমতও 
ধ্বংওারী অযাতব লগ্রফতার ওতরন না। 

৩. ওতমর লনতারা  ধ্তনও লশ্রণী প্রথতম পথভ্রি   মাচতও তবপতথ তনত যা। 
তারা বডদা পূতবডওার রীতত-নীততর লদাাআ লদ এবং তাতদর ঠওাতরতা  ংওারী 
ওাযডওাতপর ফতআ অল্লার ঘূড়ান্ত কযব লনতম অত (আরা ১৭/১৬; যুঔরুফ 
৪৩/২৩)। তএব লনতৃস্থানী বযতিতদর বডদা দরূদলী  দাতেলী ভূতমওা পান 
ওরা অবলযও। 

৪. পুংমমথনু বা পাুমমথনু এমন এওটি তনওৃিতম স্বভাব, যা অল্লার লক্রাধ্তও েরাতিত 
ওতর। বযতিকত এআ কুওমড লওব বযতিতওআ ধ্বং ওতর না, তা মাচতও তবধ্বস্ত ওতর। 
বতড মান এআস অক্রান্ত তবশ্ব তার বাস্তব প্রমাণ। 

৫. ইমান না থাওত লওব বংল বা অত্মীতার ম্পওড  মানুতও অল্লার কযব লথতও 
মতুি তদতত পাতর না। লযমন তূ (অঃ)-এর স্ত্রী কযব লথতও রক্ষা পানতন। 
——————— 
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