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 باسمه تعاىل

ফফরাউন ও তার কওমমর নাফরমানীর শাহি 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

لَِّئه مَّ ْونَّ وَّ ثْنَّا ِمْن بَّْعِدِهْم م ُوٰسى بِاىيَّاتِنَّا اىِلى فِْرعَّ َّانَّ  ثُم َّ بَّعَّ ا فَّانُظْر كَّْيفَّ ك لَُّمْوا بِهَّ  فَّظَّ
ُة الُْمْفِسِديْنَّ  ْ رَّ  ○عَّاقِبَّ ْوُن اِِِن  قَّالَّ ُمْوٰسى يَّا فِْرعَّ الَِّمْيَّ وَّ ِب  الْعَّ ِقيْ  ○ُسْوٌل ِم ْن ر َّ ٰى حَّ ٌق عَّ

ِِعَّ بَِّنْۤ اِْس  بِ ُكْم فَّاَّْرِسْل مَّ ِي نٍَّة ِم ْن ر َّ ق َّ قَّْد ِجْئُتُكْم بِبَّ ِ اِّل َّ الْحَّ َّٰ اّلل ى َّقُْولَّ عَّ ۤ ا َّْن ّل َّ ئٓاِِْيلَّ  رَّ ا
ا ۤاِْن كُْنتَّ ِمنَّ الص َّ  اٌن  ○ادِقِْيَّ قَّالَّ اِْن كُْنتَّ ِجْئتَّ بِاىيٍَّة فَّاِْت بِهَّ اُه فَّاِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ  فَّاَّلْٰقى عَّصَّ

اُء لِلن َّاِظِريْنَّ  ○م ُِبْيٌ  ٗه فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ عَّ يَّدَّ نَّزَّ  ○وَّ
অেিঃ অতঃপর আহম তামদর পমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক পাঠালাম হনদশিনাবলীসহ ফফরাউন ও তার 
সভাসদমদর হনকট। তখন তারা ফসই হনদশিনাবলীর সামে 
কুফরী করমলা। সুতরাং লেয কমরা,  কী পহরণহত হময়মছ 
অনাচারীমদর। মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফহ 
ফফরাউন,  আহম হবশ্বিগমতর পালনকতিার পে ফেমক 
একিন রাসূল। আল্লাহর পে ফেমক ফয সতয এমসমছ,  
তার বযহতক্রম হকছ ু না বলার বযাপামর আহম সুদৃঢ়। আহম 
ফতামামদর হনকট প্রহতপালমকর পে ফেমক স্পষ্ট হনদশিন 
হনময় এমসহছ। সুতরাং তুহম বনী ইসরাইলমক আমার সামে 
পাহঠময় দাও। ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  যহদ তুহম ফকান 
হনদশিন হনময় এমস োমকা,  তমব তা উপহিত কমরা,  যহদ 
তুহম সতযবাদী হময় োমকা। তখন হতহন তার লাহঠ হনমেপ 
করমলন। সমঙ্গ সমঙ্গ তা িযান্ত এক অিগর হময় ফগল। 
হতহন তার হাত ফবর করমলন। সমঙ্গ সমঙ্গ তা দশিকমদর 
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ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বল শুমে পহরণত হমলা। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৩-১০৮)  

আয়ামত “তামদর পমর” বমল হযরত নূহ,  হুদ,  সামলহ,  
লূত ও শু‘আইব ‘আলাইহহমুস সালামমর পমর অেবা তাাঁমদর 
সম্প্রদাময়র পমর বুঝামনা হময়মছ। অেিাৎ হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর আগমন তামদর পমর হময়হছল। 
আয়ামত ফয বলা হময়মছ,  “আহম মুসামক আমার হনদশিনসহ 
ফফরাউন ও তার িাহতর প্রহত পাহঠময়হছ”,  এখামন হনদশিন 
হদময় আসমানী হকতাব তাওরাতও হমত পামর হকংবা হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযাসমূহও হমত পামর। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর পহরচয় 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম ইমরান। 
আর মাতার নাম ইউকাবাদ। তার হপতার বংশপরম্পরা 
হনম্নরূপ;  ইমরান হবন কামমত হবন লাহব হবন ইয়াকুব 
‘আলাইহহস সালাম। 

হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালাম,  মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর আপন বড় ভাই হছমলন। ফস যুমগ ফফরাউন হমতা 
হমসমরর সম্রাটমদর উপাহধ। হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর সমময় ফয ফফরাউন হছল তার নাম ‘কাবুস’ বমল 
উমল্লখ করা হয়। 

ফকান ফিযাহতষী ফফরাউমনর হনকট ভহবষ্যদ্বাণী কমরহছল,  
ইসরাইল বংমশ এমন একহট ফছমলর িন্ম হমব,  যার হামত 
আপনার রামিযর পতন হমব। এিন্য উক্ত ফফরাউন বনী 
ইসরাইমলর নবিাত পুত্রহশশুমদর হতযা কমর ফফলমতা। তমব 
ফযমহতু ফমময়মদর হদক ফেমক এিাতীয় ফকান আশঙ্কা হছল 
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না,  তাই তামদর হতযা করমতা না। হদ্বতীয়ত এমত তার 
হনিস্ব একহট মতলবও হছল ফয,  ফসই ফমময়মদর হদময় 
পহরচাহরকার কাি করামনা যামব। এ সম্পমকি কুরআমন 
কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ْينَّاُكْم ِم ْن اى  اِْذ نَّج َّ ْونَّ وَّ َّبْنَّاءَُّكْم يَُّسْوُمْونَُّكْم ُسْو  ِل فِْرعَّ بِ ُحْونَّ ا اِب يُذَّ ءَّ الْعَّذَّ
ِظْيٌم  بِ ُكْم عَّ ِِفْ ذىلُِكم بَّالٌء ِم ن ْر َّ اءَُّكْم وَّ يَّْستَّْحُيْونَّ نِسَّ  ○وَّ

অেিঃ ( স্মরণ কর ঐ সমময়র কো)  যখন আহম ফতামামদর 
মুহক্তদান কমরহছলাম ফফরাউমনর ফলাকমদর কবল ফেমক,  
যারা ফতামামদর কহঠন শাহি হদমতা। তারা ফতামামদর 
পুত্রসন্তানমদর িবাই করমতা এবং ফতামামদর ফমময়মদর 
িীহবত রাখমতা। বস্তুত এমত ফতামামদর পালনকতিার পে 
ফেমক এক মহাপরীো হছল। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ৪৯)  

উপমরাক্তভামব ফছমলসন্তানমদর হনধন করার কারমণ একসময় 
ফদমশ পুরুষ ফলামকর সংখযা আশংকািনক হামর হ্রাস ফপল। 
তখন ফফরাউন হনয়ম করমলা,  এক বছমর িন্ম ফনওয়া 
ফছমলমদর িীহবত রাখমলা এবং পরবতিী বছমর িন্ম ফনওয়া 
ফছমলমদর হতযা করমলা। 

এমত কমর ফয বছর ফছমলমদর িীহবত রাখা হমতা,  ফস 
বছরই হযরত মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
িন্মদামনর েমতা আল্লাহ তা‘আলার হছল,  হকন্তু হনমবিাধ 
ফফরাউমনর উৎপীড়নমলূক পহরকল্পনা সম্পূণিরূমপ নস্যাৎ 
করা এবং তামক ফবাকা বানামনার ইচ্ছায় ফছমলসন্তান হতযার 
বছমরই আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
তার মাময়র গভি ফেমক ভূহমষ্ট করামলন। 
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অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
ফফরাউমনর পুত্রসন্তান হতযাকারীমদর কবল ফেমক বাাঁচামনার 
িন্য মামক ইলহামমর মাধযমম এই হনমদিশ হদমলন ফয,  
তামক একহট হসন্দুমক ফরমখ দহরয়ায় ভাহসময় দাও এবং 
তার ধ্বংমসর আশংকা কমরা না। আহম তামক হনি 
ফহফািমত রাখমবা এবং পুনরায় তামক ফতামার কামছ হফহরময় 
হদব। আর তামক নবী বানামবা। 

এবযাপামর পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْينَّا اىِلى  َّْوحَّ ٰى اِْذ ا ا يُْو ََّ مَّ ِم  فَّلُْيلِْقِه الْيَّم ُ  ○ اُِم  ابُْوِت فَّاقِْذفِْيِه ِِف الْيَّ َِّن اقِْذفِْيِه ِِفْ الت َّ ا
عَُّدو ٌ ل َُّه. ْ وَّ اِحِل يَّاُْخْذُه عَُّدو ٌ ىِل   بِالس َّ

অেিঃ স্মরণ করুন,  যখন আহম আপনার মাতামক ইলহামমর 
মাধযমম িাহনময় হদময়হছলাম,  যা িাহনময় ফদওয়ার হছল,  
তুহম হশশু মুসামক হসন্দুমক রামখা,  অতঃপর তামক দহরয়ায় 
ভাহসময় দাও। পমর দহরয়া তামক তীমর ফঠমল হদমব। এমত 
তামক আমার শত্রু  ও তার শত্রু  উহঠময় হনমব। ( সূরা ত্ব-
হা,  আয়াত:  ৩৮-৩৯)  

উহল্লহখত আয়ামত ا ْينَّ َّْوحَّ ) وٰ শব্দহটর মূলধাতু হমচ্ছ  ا ওহী) । 

এখামন এ শব্দহট তার আহভধাহনক অমেি বযবহৃত হময়মছ। 
অেিাৎ এর হদময় উমেশ্য এমন ফগাপন কো বলা,  যা শুধু 
যামক বলা হয় ফস- ই িামন,  অন্য ফকউ িামন না। এই 
আহভধাহনক অমেির হদক হদময় ওহী কামরা হবমশষ গুণ নয়। 
নবী- রাসূল,  সাধারণ মানুষ,  অন্যান্য সৃহষ্টিীব,  এমনহক 
িন্তু- িামনায়ার পযিন্ত এমত শাহমল হমত পামর। ফযমন,  
কুরআমন কারীমমর অন্যত্র ইরশাদ হময়মছ,   
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ََّ اىِلَّ  ب ُ ٰى رَّ َّْو ا   الن َّْحِل...وَّ
অেিঃ আপনার পালককতিা ফমৌমাহছমক আমদশ হদমলন. . . । 
( সূরা নাহল,  আয়াত:  ৬৮)  

উক্ত আয়ামত ফমৌমাহছমক ওহীর মাধযমম পে চলার হনমদিশনা 
প্রদামনর কো এই শাহব্দক অমেির হদক হদময়ই বলা হময়মছ। 

কামিই উহল্লহখত আয়ামতর হভহিমত হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর িননীর নবী অেবা রাসূল হওয়া সাবযি হয় না। 
ফযমন,  হযরত মাহরয়াম ‘আলাইহহস সালামমর কামছও 
আল্লাহর বাণী ফপৌাঁমছহছল,  অেচ হতহন নবী হকংবা রাসূল 
হছমলন না। 

মসুা ‘আলাইহহস সালাম ফযভামব লাহলত- পাহলত হমলন 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা ফখাদায়ী ফরমান 
অনুযায়ী নবিাতক মুসামক একহট হসন্দুমক ভমর দহরয়ায় 
ভাহসময় হদমলন এবং সামে সামে তার কন্যা তো হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর বড় ফবানমক হসন্দুমকর ফপছমন 
ফপছমন ফযমত বলমলন। আর তামক এহদমক খুব ফখয়াল 
রাখমত বলমলন ফয,  আল্লাহ তা‘আলা তামক তার হামত 
সংরেণ করার অঙ্গীকার কীভামব পূরণ কমরন। এ সম্পমকি 
পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

ْت بِه يِه فَّبَُّصرَّ قَّالَّْت ِّلُْخِتِه قُِص  ُهْم ّلَّ يَّْشُعُرْونَّ  وَّ  عَّن ُجُنٍب و َّ

অেিঃ হতহন ( মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা)  মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফবানমক বলমলন,  তার ফপছমন ফপছমন 
যাও। তখন ফস দূর ফেমক তামদর অজ্ঞাতসামর তামক ফদমখ 
ফযমত লাগল। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১১)  
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মাময়র আমদশ ফমাতামবক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
ফবান নদীর তীর ধমর হসন্দুমকর হপছমন হপছমন চলমত 
লাগমলন। হসন্দুক ভাসমত ভাসমত একসময় শাহীমহমলর 
ঘামট হভড়মল ফফরাউমনর পহরবামরর এক মহহলা তা ফদমখ 
খামদমমর মাধযমম বাক্সহট উহঠময় রািদরবামর হনময় ফগল। 
কুরআমন কারীমমর হনমম্নাক্ত আয়ামত ফস কো এভামব বযক্ত 
করা হময়মছ,   

هٗ  نًّااى  فَّالْتَّقَّطَّ زَّ ا و َّحَّ ُكْونَّ لَُّهْم عَُّدو ًّ ْونَّ لِيَّ  ُل فِْرعَّ

অেিঃ অতঃপর ফফরাউমনর পহরবার হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক কুহড়ময় হনমলা,  যামত হতহন তামদর শত্রু ও 
দুঃমখর কারণ হময় যান। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ৮)  

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান বযাপারহট অবমলাকন 
কমর খুব খুহশ হমলন এবং পরবতিী সমময় কী ঘমট তা 
িানার িন্য খামদমমদর সামে রািদরবামর প্রমবশ করমলন। 

ইমতামমধয ফফরাউমনর পহরবামরর ফলাকিন হসন্দুক খুলল। 
তখন ফদখমত ফপল,  হভতমর ফুটফুমট সুন্দর একহট হশশু 
আরামম শুময় শুময় আঙুল চষুমছ। তখন ফফরাউমনর কন্যা 
তামক অন্দরমহমল হনময় ফগল। 

ফফরাউমনর স্ত্রী এত সুন্দর হশশু ফদমখ খুহশমত বাগ বাগ 
হময় তামক খুব আদর- যত্ন করমত লাগল। ফসসময় 
রািপ্রাসামদর িননক কমিচারী বলমলা,  এমক ফতা ফদখমত 
আমামদর হচরশত্রু ইসরাইলী বাচ্চা মমন হমচ্ছ। সুতরাং এমক 
হতযা কমর ফফলা িরুরী,  যামত ফস আমামদর দুঃস্বপ্ন 
বািবায়নকারী না হমত পামর। এ কো শুমন ফফরাউনও 
তামক হতযা করার ফখয়াল করমলা। 
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ফফরাউমনর স্ত্রী তখন স্বামীর এমন মহত- গহত বুঝমত ফপমর 
বলমলা,  এমতা সুন্দর বাচ্চাটা হতযা করমবন না। হক 
চমৎকার হশশু!  ফস আমার ও আপনার চে ু শীতলকারী 
হমব। অেবা আমরা তামক হনমিমদর ফছমলই বাহনময় হনব। 
আশাকহর,  ফস আমামদর িন্য মঙ্গলিনক হমব। এ সম্পমকি 
সূরা কাসামস ইরশাদ রময়মছ,   

ُت عَّْيٍ  ْونَّ ُقر َّ َُّت فِْرعَّ ا قَّالَِّت اْمرَّ ا وَّ لَّدًّ ُه وَّ َّْو نَّت َِّذذَّ ا ا نَّ َّْن ي َّنفَّعَّ ََّ ّلَّ تَّْقُتلُْوُه عَّ ىى ا لَّ ْ وَّ  ىِل 
ُهْم ّلَّ يَّْشُعُرْونَّ   ○وَّ

অেিঃ ফফরাউমনর স্ত্রী বলমলা,  এই হশশু আমার ও আপনার 
নয়নমহণ!  তামক হতযা করমবন না। আশাকহর,  ফস আমামদর 
উপকামর আসমব হকংবা তামক আমরা পুত্র বাহনময় হনমত 
পাহর। প্রকৃতপমে এর পহরণাম সম্পমকি তারা বুঝমত 
পামরহন। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ৯)  

পহরমশমষ মুসা ‘আলাইহহস সালামমক না ফমমর ফফরাউমনর 
পহরবার তামক হনমিমদর ঘমরই রাখমলা। আল্লাহর কুদরত 
কত হবস্ময়কর!  হবশ্বপ্রহতপালমকর কী অপূবি কাহরশমা!  
হনমিমদর অজ্ঞতার দরুন অিামন্ত তারা আপন শত্রুর লালন-
পালন ও ফদখামশানার দাহয়ত্বভার মাোয় হনমলা। 

এরপর প্রশ্ন উঠমলা বাচ্চামক দুধ পান করামনার িন্য ধাত্রী 
হনময়ামগর বযাপার হনময়। কামক এই দাহয়মত্ব হনময়ািত করা 
যায়? শাহীমহমলর ধাত্রীমদর ফেমক আনা হমলা। হকন্তু আল্লাহ 
তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মাতার সামে 
কৃত ওয়াদা পূরণামেি অবুঝ হশশুর মমধয এমন স্বভামবর 
উদ্ভাবন ঘটামলন ফয,  ফস কামরা িনই মুমখ হনমচ্ছ না। 
শাহীমহমলর ধাত্রীগণ ফপমরশান হময় ফগমলন। তারা অমনক 
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ফচষ্টা করমলন,  হকন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর 
কামরা দুধ পান করমলন না। তখন হশশুহটমক দুধ পান 
করামনা হনময় তারা সবাই হচন্তায় পমড় ফগল। 

এই অবিা ফদমখ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান 
তামদর বলমলন,  যহদ অনুমহত হয়,  তা হমল আহম এমন 
একিন ধাত্রীর সন্ধান হদমত পাহর,  হযহন অতযন্ত ফনককার 
এবং এই হশশুর ফখদমমতর িন্য খুবই উপমযাগী হমবন। 
ইচ্ছা করমল আহম তামক সমঙ্গ কমর হনময়ও আসমত পাহর। 
পহবত্র কুরআমনর হনমম্নাক্ত আয়ামত এ কো বযক্ত করা 
হময়মছ,   

ٰى  َّدُل ُُكْم عَّ الَّْت هَّْل ا اِضعَّ ِمْن قَّْبُل فَّقَّ ْمنَّا عَّلَّْيِه الْمَّرَّ ر َّ َّْهِل بَّْيٍت ي َّكُْفلُْونَّهٗ وَّحَّ ُهْم لَُّكْم   ا  وَّ
 ○نَّاِصُحْونَّ  لَّهٗ 

অেিঃ আর আহম পূবি ফেমকই হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর িন্য ধাত্রীমদর িন্যপান হনহষদ্ধ কমর হদময়হছলাম। 
সুতরাং মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান বলমলন,  আহম 
আপনামদর এমন এক পহরবামরর কো বলমবা হক,  যারা 
আপনামদর পমে এমক লালন- পালন করমবন এবং তারা 
তার হহতাকাঙ্ক্ষী হমবন? ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১২)  

ফফরাউমনর স্ত্রী এমন সৎকমিপরায়ণ ধাত্রীর সন্ধান ফপময় 
সমঙ্গ সমঙ্গ তামক উপহিত করার িন্য বলমলন। হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফবান আনমন্দ আত্মহারা হময় মামক 
আনার িন্য হনি ঘরপামন রওয়ানা হমলন। 

ওহদমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা ফছমলর হচন্তায় 
খুব অহির ও কাতর হময় পমড়হছমলন। ফখাদায়ী ইলহাম 
ফপময় হনি সন্তানমক ফতা দহরয়ায় ভাহসময় হদময় এমসমছন,  
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হকন্তু মাময়র মমতা তামক ফপমরশান কমর তুমলমছ। এমনহক 
অহির হময় একপযিাময় হতহন হনি বাচ্চামক হসন্দুমক পুমর 
নদীমত ভাহসময় ফদওয়ার ফগাপন তেয ফাাঁস কমর হদমত 
অহংকারী হমলন,  যামত তার ফখাাঁি ফপমত পামরন। 

এমন কহঠন পহরহিহতমত আল্লাহ তা‘আলা তার উপর স্বীয় 
করুণা ও রহমমতর বাহরধারা বষিণ করমলন এবং তার 
অন্তমর সবমরর শহক্ত সৃহষ্ট কমর তামক প্রশাহন্ত দান করমলন। 
এক আয়ামত এ কো হববৃত হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কমরমছন,   

اُد اُِم  ُمْوٰسى  َّْصبَّحَّ فُؤَّ ا ْْ بِهوَّ ُُْبِد َّادَّْت لَّ بَّْطنَّا عَّ  فَّاِرًًّا اِن ك َّْن ر َّ ا لِتَُّكْونَّ مِ ٰى لَّْوّلَّ ا  نَّ  قَّلِْبهَّ
 ○الُْمْؤِمِنْيَّ 

অেিঃ সকামল মুসার িননীর অন্তর অহির হময় পড়মলা। যহদ 
আহম তার হৃদয়মক সুদৃঢ় কমর না হদতাম,  তমব ফস মুসার 
ঘটনািহনত অহিরতার কো প্রকাশ কমরই হদত। আহম তার 
অন্তর এিন্য মিবুত কমর হদলাম,  ফযন ফস হবশ্বাসীমদর 
অন্তভুিক্ত োমক। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১০)  

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর িননী অমপেমাণ 
োমকন ফয,  স্বীয় কন্যা কী সংবাদ হনময় আমস। এমহন 
মুহমূতি তার ফমময় সংবাদ হনময় এমস বলমলন,  ভাইহট 
ফফরাউমনর ঘমর আশ্রয় ফপময়মছ। হকন্তু ফস ফকান ধাত্রীর দুধ 
পান করমছ না। তখন আহম বললাম,  ইসরাইল ফগামত্র 
অতযন্ত ভদ্র ও ফনককার একিন মহহলা আমছন,  হযহন এই 
হশশুমক হনি সন্তামনর মমতা লালন- পালন করমত পারমবন। 
ফফরাউমনর স্ত্রী এ কো শুমন আমামক হনমদিশ হদময়মছন,  
এখনই তামক হনময় এমসা। 
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হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান আমরা বলমলন,  
এটা আমামদর উপর মহান রমবর অমনক বড় ইহসান। 
সুতরাং আপহন এখন চলুন এবং সন্তান বুমক হনময় চেু 
শীতল করুন,  আর মহান রাবু্বল ‘আলামীমনর ফশাকর 
আদায় করুন। হতহন তার অঙ্গীকার পূরণ কমরমছন।  

এ সম্পমকি কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

دَّدْنَّاُه اىِلى  عْ   اُِم هفَّرَّ َّن َّ وَّ لِتَّْعلَّمَّ ا نَّ وَّ ّلَّ تَّْحزَّ ا وَّ ر َّ عَّْيُنهَّ ْ تَّقَّ ُهْم ّلَّ َكَّ َّكْثَّرَّ لَِّكن َّ ا ق ٌ و َّ ِ حَّ دَّ اّلل ى
 ○يَّْعلَُّمْونَّ 

অেিঃ অবমশমষ আহম তামক তার মাময়র কামছ হফহরময় 
হদলাম,  যামত তার চে ু িুড়ায় এবং হতহন হচন্তাহিত না 
োমকন। আর যামত হতহন িামনন ফয,  আল্লাহর ওয়াদা 
অবশ্যই সতয। হকন্তু অহধকাংশ মানুষ তা িামন না। ( সূরা 
কাসাস,  আয়াত:  ১৩)  

এভামব আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
তার িননীর কামছ হফহরময় ফদন। তখন তার িননী হনি 
হামত তামক লালন- পালন করমত োমকন। 

এখামন লেণীয় হবষয় হমলা,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম যহদ সাধারণ হশশুমদর ন্যায় ফকান ধাত্রীর দুধ গ্রহণ 
করমতন,  তমব তার লালন- পালন শত্রু ফফরাউমনর ঘমর 
সুমখ- স্বাচ্ছমন্দয হমতা। হকন্তু তার মাতা তার হবরমহ বযাকুল 
োকমতন এবং হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামও ফকান 
কামফর মহহলার দুধ ফপমতন। আল্লাহ তা‘আলার কী 
কুদরত,  হতহন তার নবীমক কামফর মহহলার দুধ ফেমকও 
বাাঁহচময় হনমলন এবং অপরহদমক তার মামকও হবরমহর যন্ত্রণা 
ফেমক মুহক্ত হদমলন। আর ফসই মুহক্তও এমনভামব হদমলন,  
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ফফরাউমনর পহরবার তার কামছ ঋণী হময় রইমলা এবং এত 
উপম ৌকন ও উপহার হদল ফয,  ফসগুমলার িপূ হময় ফগমলা। 

আমরা সুহবধার হবষয় হমলা,  হনমিরই প্রাণহপ্রয় সন্তানমক 
দুধ পান করামনার হবনীমময় মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
িননী ফফরাউমনর রািদরবার ফেমক ভাতাও ফপমত লাগমলন 
এবং ফফরাউমনর ঘমর সাধারণ কমিচারীমদর ন্যায় তামক 
োকমতও হমলা না। হনি ঘমরই তামক লালন- পালন করমত 
লাগমলন। 

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যখন একট ু বড় 
হমলন এবং তার িন্যপান ছাড়ার বয়স হমলা,  তখন মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক তার মা ফফরাউমনর ফমময়র কামছ 
বুহঝময় হদময় এমলন। এরপর ফেমক হতহন ফফরাউমনর ঘমরই 
বড় হমত লাগমলন। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমক হমসর ছাড়মত হমলা 
অতঃপর ক্রমািময় হতহন যখন বড় হময় প্রাপ্তবয়স্ক হমলন,  
তখন এ বযাপারহট িানমত পারমলন,  হতহন মূলত ইসরাইল 
বংশীয়;  ফফরাউমনর বংশ বা হমসরীমদর সামে তার 
ফকানরকম আত্মীয়তার সম্পকি ফনই। ফসই ফেমক স্ববংশীয় 
ইসরাইলী ফলাকমদর প্রহত হতহন হৃদময়র টান অনুভব করমত 
লাগমলন। 

এর পমর একহদমনর ঘটনা। হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
শহমরর ফলাকালয় ফেমক একপ্রামন্ত যাহচ্ছমলন। তখন হতহন 
এক ইসরাইলীমক ফফরাউনী বা হকবতী বংমশর কামফমরর 
সামে লড়াইরত ফদমখ হকবতীমক ঘুহষ মারমলন। ঘটনাক্রমম 
হকবতীটা সামে সামে প্রাণ হারামলা। 
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পমর অবশ্য মুসা ‘আলাইহহস সালাম এিন্য আফমসাস 
করমলন এবং এই কািটামক “শয়তামনর কাি” বমল 
অহভহহত কমরন। ফসিন্য হতহন এ বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার 
কামছ েমাপ্রােিনা কমরন। তখন দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা 
তামক েমা কমর ফদন। কুরআন মিীমদ এ সম্পমকি বণিনা 
ফদওয়া হময়মছ। 

ا ِمن  َُِّتالَِّن هَّذَّ ُجلَّْيِ يَّْق ا رَّ دَّ فِيهَّ ا فَّوَّجَّ َّْهلِهَّ ْفلٍَّة ِم ْن ا َّٰ ِحِي غَّ لَّ الْمَِّدينَّةَّ عَّ دَّخَّ وَّ
هِ فَّوَّ  َّٰ ال َِّذي ِمْن عَُّدِو  ِتِه عَّ اثَُّه ال َِّذي ِمن ِشيعَّ هِ فَّاْستَّغَّ ا ِمْن عَُّدِو  هَّذَّ ِتِه وَّ ُه ُموٰسَّ ِشيعَّ  كَّزَّ

لَّْمُت  ْ ظَّ ِب  اِِِن  اِن اِن َُّه عَُّدو ٌ م ُِضل ٌ م ُِبٌي  قَّالَّ رَّ ْيطَّ مَِّل الش َّ ا ِمْن عَّ فَّقََّضَّ عَّلَّْيِه قَّالَّ هَّذَّ
ِحيُم   نَّْف ِىْ فَّاْغِفْر ىِلْ فَّغَّفَّرَّ لَُّه اِن َُّه ُهوَّ الْغَُّفوُر الر َّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম এমন সময় শহমর 
প্রমবশ করমলন,  যখন তার অহধবাসীরা হছল উদাসীন। তখন 
হতহন ফসখামন দুই বযহক্তমক লড়াইরত ফদখমলন। এমদর 
একিন হছল তার ফগামত্রর এবং অন্যিন তার শত্রু পমের। 
তখন ফয বযহক্ত তার ফগামত্রর হছল,  ফস তার শত্রু পমের 
ফলাকহটর ফমাকামবলায় তার সাহাযযপ্রােিনা করমলা। তখন 
মুসা শত্রু পমের ফলাকহটমক ঘুহষ মারমলন। ফমল ফস মারা 
ফগল। মুসা বলমলন,  এটা ফতা শয়তামনর কাি। হনশ্চয় 
শয়তান প্রকাশ্য শত্রু ও হবোন্তকারী। হতহন বলমলন,  ফহ 
আমার রব,  আহম হনমির উপর িুলুম কমর ফফমলহছ। 
অতএব,  আমামক েমা করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা 
তামক েমা করমলন। হনশ্চয় হতহন পরম েমাশীল ও দয়ালু। 
( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১৫-১৬)   
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পমরর হদন হতহন ফসই ইসরাইলীমক আমরকিমনর সামে 
ঝগড়া করমত ফদখমলন এবং ফস তখনও মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হনকট সাহাযযপ্রােিনা করমলা। হতহন তামক তার 
ঝগড়ামট স্বভামবর হওয়ার কারমণ হতরস্কার করমলন। 
অতঃপর তামদর হবচার কমর শত্রু পেমক প্রহতমরাধ করমত 
যামবন,  এমন সময় ফস ভুল বুঝমলা ফয,  হতহন তামক 
আঘাত করমবন। তখন ফস বাাঁচার িন্য গতকামলর হকবতীমক 
মারার ঘটনা ফাাঁস কমর হদমলা। 

ফমল মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হবরুমদ্ধ ফগ্রফতাহর পমরায়ানা 
িাহর হমলা। তখন হতহন হনরাপিার িন্য হমসর ফেমক 
হহিরত কমর মাদইয়ান চমল যান। এ সম্পমকি পহবত্র 
কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

ْقُتلُوكَّ  ََّ لِيَّ َّْقَصَّ الْمَِّدينَِّة يَّْسِعَّ قَّالَّ يَّا ُموٰسَّ اِن َّ الْمَّالَّ يَّاْتَِّمُرونَّ بِ ُجٌل ِم ْن ا اءَّ رَّ وَّجَّ
ََّ ِمنَّ الن َّاِصِحيَّ  ِنْ ِمنَّ الْ  ○فَّاْخُرْج اِِِن  لَّ ِب  نَِّج  ق َُّب قَّالَّ رَّ َّ ا يََّتَّ اِِفًّ ا خَّ جَّ ِمْنهَّ رَّ ْوِم قَّ فَّذَّ

الِِمْيَّ    ○الظ َّ

অেিঃ এক বযহক্ত শহমরর দূরপ্রান্ত ফেমক ছুমট এমস বলমলা,  
ফহ মুসা,  রামিযর পহরষদবগি আপনার সম্বমন্ধ পরামশি 
করমছ,  তারা আপনামক হতযা কমর ফফলমব। সুতরাং আপহন 
এখান ফেমক চমল যান। হনঃসমন্দমহ আহম আপনার 
হহতাকাঙ্ক্ষী। তখন হতহন ফসখান ফেমক ভীত অবিায় চাহরহদক 
ফদখমত ফদখমত ফবর হময় পড়মলন। হতহন বলমলন,  ফহ 
আমার রব,  আমামক িাহলম সম্প্রদাময়র কবল ফেমক রো 
করুন। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ২০-২১)  

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


17 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম মাদইয়ান শহমরর উপকমে এমস 
ফপৌাঁমছ,  ফসখামন ফদখমত ফপমলন,  দু’িন হকমশারী তামদর 
অেমতার দরুন হনমিমদর ছাগলমক পাহন পান করামত 
পারমছ না। তারা হছল একদম অমচনা। আর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম একিন মুসাহফর হছমলন। হকন্তু 
অেমমদর ফসবা করা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার কামছ 
পছন্দনীয় হবষয় হছল। তাই হতহন তামদর িন্য কষ্ট স্বীকার 
কমর তামদর ছাগলমক পাহন পান কহরময় হদমলন। 

এই কামির সাওয়াব ও হবহনময় আল্লাহ তা‘আলার কামছ 
হবরাট। উপরন্তু দুহনয়ামত তার এ কািহটই প্রবাসিীবমনর 
অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রহতকাররূমপ আল্লাহ তা‘আলা 
সাবযি কমর হদমলন। আর পরবতিী সমময় হনমির শান 
অনুযায়ী িীবন গঠন করার সুমযাগ হতহন এর মাধযমমই 
লাভ কমরন। 

তা এভামব হমলা,  ফসই হকমশারীদ্বময়র হপতা হছমলন হযরত 
শু‘আইব ‘আলাইহহস সালাম। হতহন কন্যামদর কামছ ঘটনা 
শুমন মুসা ‘আলাইহহস সালামমক হবহনময় ফদওয়ার িন্য 
ফেমক পাঠামলন এবং তার হবিাহরত কাহহনী শুমন তামক 
সান্তনা হদমলন। পমর তার কামছ তার এক কন্যামক হববাহ 
হদময় তামক িামাতা বাহনময় হনমলন। আর তার িন্য ফসখামন 
কামির বযবিা কমরন। 

আল্লাহ তা‘আলার মহিি ফয,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
ফযৌবমন পদাপিণ করার পর তার মাতামক তার হবময়- শাহদর 
বযাপামর ফয দাহয়ত্ব পালন করমত হমতা,  আল্লাহ তা‘আলা 
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প্রবাসিীবমন তা একিন নবীর হামত সম্পন্ন কমর হদমলন। 
কুরআন মিীমদ এই মমমি ইরশাদ হময়মছ,   

دَّ مَّٓا رَّ لَّم َّا وَّ َّتَّْيِ وَّ ا دَّ ِمْن دُونِِهُم اْمرَّ جَّ وَّ دَّ عَّلَّْيِه اُم َّةًّ ِم نَّ الن َّاِس يَّْسُقْونَّ وَّ ءَّ مَّْديَّنَّ وَّجَّ
ت ى  ا ّلَّ نَّْسِٰقْ حَّ ْطُبُكمَّا قَّالَّتَّ ا خَّ ٌ تَُّذْودَّاِن قَّالَّ مَّ ْْ ٌٌ كَِّب ْي َّبُْونَّا شَّ ا عَّاُء وَّ ٰقى  ○ يُْصِدرَّ الِر   فَّسَّ

ىل ى لَُّهمَّا ثُم َّ تَّ  ا ۤوَّ ْ لِمَّ ِب  اِِِن  الَّ رَّ ِل  فَّقَّ ٌ  اىِلَّ الِظ  ْْ ٍ فَِّق ْْ لْتَّ اىِلَّ َّ ِمْن خَّ َّنْزَّ  ○ا

অেিঃ যখন হতহন ( মুসা ‘আলাইহহস সালাম)  মাদইয়ামনর 
পাহনর কূমপর কামছ ফপৌাঁছুমলন,  তখন হতহন কূমপর কামছ 
একদল ফলাকমক ফপমলন,  তারা হনি হনি িন্তুমক পাহন 
পান করামনার কামি রত। আর তামদর ফপছমন দু’িন 
হকমশারীমক ফদখমলন,  তারা তামদর িন্তুমদর আগমল 
ফরমখমছ। হতহন বলমলন,  ফতামামদর কী বযাপার? তারা 
বলমলা,  আমরা আমামদর িন্তুমদর পাহন পান করামত পাহর 
না,  ফয পযিন্ত রাখামলরা তামদর পশুগুমলা হনময় সমর না 
যায়। আর আমামদর হপতা খুবই বৃদ্ধ। ( তাই হতহন আসমত 
পামরন না।)  তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর িন্তুমদর 
পাহন পান করামলন। অতঃপর হতহন ছায়ার হদমক সমর 
ফগমলন এবং বলমলন,  ফহ আমার পালনকতিা,  আপহন 
আমার প্রহত ফয অনুগ্রহ নাহযল কমরমছন,  আহম তার প্রহত 
মুখামপেী। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ২৩-২৪)  

তখন ফেমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আট বছর 
মতান্তর দশ বছর হযরত শু‘আইব ‘আলাইহহস সালামমর 
কামছ মাদইয়ান শহমর অবিান কমরন। অতঃপর হনি ফদমশ 
যাওয়ার মনি কমর ফসখান ফেমক হমসমরর উমেমশ্য রওয়ানা 
হদমলন। তখন পহেমমধয হরসালাত ও নবওুয়যামতর মহান 
দাহয়ত্ব লাভ করমলন। 
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দীমনর দাওয়াত হনময় ফফরাউমনর দরবামর মসুা ‘আলাইহহস 
সালাম 
নবওুয়যাত প্রাহপ্তর পর মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার বড় 
ভাই হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালাম,  আল্লাহ রাবু্বল 
‘আলামীমনর পে ফেমক হমসর সম্রাট ফফরাউনমক ঈমান ও 
দীমনর দাওয়াত ফদওয়ার িন্য আহদষ্ট হন। 

এই মমমি আল্লাহ তা‘আলা হনমম্নাক্ত আয়ামতর মাধযমম তামদর 
দাওয়ামতর মূলনীহত হশহখময় হদমলন,   

ا ۤ ْونَّ اِن َّهٗ اىِلى اذْهَّبَّ غى   فِْرعَّ ل َّهٗ  فَُّقْوّلَّ لَّهٗ   ○طَّ ا ل َّعَّ َّْو يَّْذٰشى  قَّْوّلًّ ل َِّي نًّ ك َُّر ا  ○يَّتَّذَّ

অেিঃ আপনারা উভময় ফফরাউমনর কামছ যান। ফস খুব 
অহংকারী হময় হগময়মছ। অতঃপর আপনারা তামক নম্র কো 
বলুন। হয়মতা ফস হচন্তা- ভাবনা করমব অেবা ভীত হমব। 
( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৪৪)  

এখামন বলা হময়মছ,  প্রহতপে যতই অবাধয এবং োন্ত 
হবশ্বাস ও গলদ হচন্তাধারার অহধকারী ফহাক না ফকন,  তার 
সামেও সংস্কার ও পেপ্রদশিমনর কতিবয পালনকারীমদর 
হহতাকাঙ্ক্ষীর ভহঙ্গমত নম্রভামব হবনময়র সামে কোবাতিা বলমত 
হমব। এরই ফমল ফস হকছ ু হচন্তাভাবনা করমত পামর এবং 
তার অন্তমর আল্লাহ তা‘আলার ভয় সৃহষ্ট হমত পামর। 

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম হারুন ‘আলাইহহস 
সালামমক হনময় আল্লাহ তা‘আলার আমদশ ফমাতামবক 
ফফরাউমনর কামছ ফগমলন এবং তামক ঈমামনর দাওয়াত 
হদমলন আর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়মক হহদায়াত কমর দীমনর 
পমে আনার উমেমশ্য তামদর অন্যায় দাসত্ব ফেমক মুহক্ত 
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হদময় তার সামে হফহরময় ফদওয়ার আহ্বান িানামলন। এই 
প্রসমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

الَِّمْيَّ  ِب  الْعَّ ُسْوٌل ِم ْن ر َّ ْ رَّ ْوُن اِِِن  قَّالَّ ُمْوٰسى يَّا فِْرعَّ ٰى  ○وَّ ِقْيٌق عَّ َّْن ّلَّ  ۤحَّ َّٰ ا َّقُْولَّ عَّ ِ اِّل َّ ا  ا ّلل ى
ِِعَّ بَِّنۤ  بِ ُكْم فَّاَّْرِسْل مَّ ِي نٍَّة ِم ْن ر َّ ق َّ قَّْد ِجْئُتُكْم بِبَّ ِ  الْحَّ  ِ ا  ○ْيلَّ اِْسرَّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফহ 
ফফরাউন,  আহম হবশ্বপালনকতিার পে ফেমক আগত রাসূল। 
আল্লাহ তা‘আলার তরফ ফেমক ফয সতয এমসমছ,  তার 
বযহতক্রম হকছু না বলার বযাপামর আহম সুদৃঢ়। আহম আপনার 
হনকট প্রহতপালমকর স্পষ্ট প্রমাণ হনময় এমসহছ। সুতরাং 
আপহন বনী ইসরাইলমদর আমার সামে পাহঠময় হদন। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৪-১০৫)  

ফফরাউন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়ামতর 
িবামব বলমলা,   

ب ُُكمَّا يَّا ُمْوٰسى   قَّالَّ فَّمَّن ر َّ

অেিঃ  ফস বলমলা,  তা হমল ফক ফতামামদর রব ফহ মুসা? 

এর উিমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,   

ى  َّْعطَّ ْْ ا ا ال َِّذ ب ُنَّ لْقَّهٗ  قَّالَّ رَّ ٍء خَّ ْ ْ كُل َّ َشَّ  ثُم َّ هَّدى

অেিঃ হতহন বলমলন,  আমামদর রব ফসই মহান সিা,  হযহন 
প্রমতযক বস্তুমক তার উপযুক্ত গঠন দান কমরমছন। অতঃপর 
তামক পেপ্রদশিন কমরমছন। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৪৯-
৫০)  

এই আয়াত হদময় বুঝা যায়,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
ফফরাউনমক সবিপ্রেম আল্লাহ তা‘আলার ঐ মহান গুমণর 
কো বমলমছন,  যা সমগ্র সৃষ্টিগমত পহরবযাপ্ত এবং ফকউ 
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এই গুমণর কািহট হনমি অেবা অন্য ফকামনা মানব কমরমছ 
বমল দাহব করমত পামর না। 

ফমল ফফরাউন এই কোর ফকান িবাব হদমত পারমলা না। 
ফস লা- িবাব হময় আমবাল- তামবাল প্রশ্ন তুমল প্রসঙ্গ এহড়ময় 
ফগল এবং ফশমষ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক এমন 
একহট প্রশ্ন করমলা,  যার সহতযকার িবাব সাধারণ মানুষ 
শুনমত ফপমল,  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত আিা হাহরময় 
ফফলমব এবং তামদর শ্রদ্ধা ভহক্তও তাাঁর প্রহত নষ্ট হময় 
যামব। প্রশ্নহট হমলা,   

ا بَّاُل الُْقُرْوِن اّْلُْوىلى   قَّالَّ فَّمَّ

অেিঃ ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  তা হমল পূবিবতিী কামলর 
ফলাকমদর অবিা হক? ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৫১)  

অেিাৎ অতীত যুমগ ফযসব বযহক্ত ও িাহত প্রহতমাপূিা 
করমতা,  ফতামার মমত তারা হকরূপ? তামদর ফশষ পহরণাম 
কী হময়মছ? 

ফফরাউমনর উমেশ্য হছল,  এর উিমর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম অবশ্যই বলমবন,  তারা সবাই ফগামরাহ 
ও িাহান্নামী। তখন ফফরাউন একো বলার সুমযাগ পামব,  
তুহম ফতা ফগাটা হবশ্বমকই ফবওকুফ,  ফগামরাহ ও িাহান্নামী 
মমন কমরা। এ কো শুমন িনসাধারমণর,  মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর প্রহত শ্রদ্ধা ভহক্ত নষ্ট হময় যামব এবং কুধারণা 
ফপাষণ করমব। ফমল ফফরাউমনর উমেশ্য হসদ্ধ হময় যামব। 

হকন্তু মুসা ‘আলাইহহস সালাম হবচেনতার সামে এই প্রমশ্নর 
এমন সুন্দর িবাব হদমলন,  যার ফমল ফফরাউমনর 
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পহরকল্পনা নস্যাৎ হময় ফগল। হনমচর এই আয়ামত হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফসই িবামবর কো বযক্ত করা 
হময়মছ,   

ا ْ ِِفْ ِكتَّ ِِب  ا ِعْندَّ رَّ ْ وَّّلَّ يَّْن ىى قَّالَّ عِلُْمهَّ ِِب   ٍب ّلَّ يَِّضل ُ رَّ

অেিঃ মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  তামদর খবর আমার 
পালনকতিার কামছ আমলনামায় হলহপবদ্ধ রময়মছ। আমার রব 
হবোন্ত হন না এবং হবস্মৃত হন না। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  
৫২)  

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর মহুিযা 
ফফরাউন উহল্লহখত পন্থায় তার উমেশ্য সাধন করমত বযেি 
হময় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক প্রমাণ ফপশ করার 
দাহব িাহনময় বলমলা,   

ادِقِ قَّالَّ اِْن كُْنتَّ ِجْئتَّ بِاى  ا اِْن كُْنتَّ ِمنَّ الص َّ ○ْيَّ يٍَّة فَّاِْت بِهَّ  

অেিঃ বািহবকই যহদ তুহম ফকান প্রমাণ হনময় এমস োমকা 
তমব তা উপিাপন কমরা,  যহদ তুহম সতযাবাদীমদর অন্তভুিক্ত 
হময় োমকা। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৬)  

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তার দাহব ফমমন হনময় 
স্বীয় লাহঠখানা মাহটমত ফফমল হদমলন। আর অমহন তা এক 
হবরাট অিগর সামপ পহরণত হময় ফগল। কুরআন মিীমদ 
ইরশাদ হময়মছ,   

اٌن م ُِبْيٌ فَّاَّلْٰقى  اُه فَّاِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ  ○ عَّصَّ

অেিঃ তখন হতহন তার লাহঠখানা হনমেপ করমলন। সমঙ্গ 
সমঙ্গ তা িলিযান্ত এক অিগর হময় ফগল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৭)   
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অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফফরাউনমক হদ্বতীয় 
মুহিযা ফদখামনার উমেমশ্য হনমির হাতমক বগল ফেমক ফবর 
করমলন। অমহন তা শুে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করমলা। হনমচর 
আয়ামত তার এই মুহিযার কো বযক্ত করা হময়মছ,   

هٗ  عَّ يَّدَّ نَّزَّ اُء لِلن َّاِظِريْنَّ  وَّ  ○فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ

অেিঃ আর হতহন তার হাত ফবর করমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ তা 
দশিকমদর ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বলরূমপ প্রহতভাত হমলা। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৮)    

মুসা ‘আলাইহহস সালামমর নবওুয়যামতর পমে ফফরাউমনর 
প্রমাণ দাহবর পহরমপ্রহেমত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ 
তা‘আলার হুকুমম দুহট মুহিযা ফদখান। প্রেম মুহিযার বণিনা 
এই আয়ামত রময়মছ,   

اُه فَّ فَّاَّلْٰقى  اٌن م ُِبْيٌ  عَّصَّ  ○اِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ

অেিঃ তখন হতহন হনমির লাহঠখানা হনমেপ করমলন। সমঙ্গ 
সমঙ্গ তা িযান্ত এক অিগর হময় ফগল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৭)  

اٌن   বলা হয় হবরাটকায় অিগরমক। ফসই সমঙ্গ গুণবাচক ثُْعبَّ

শব্দ  ٌِبْي ,উমল্লখ কমর বলা হময়মছ م ُ  ফসই লাহঠর সাপ হময় 

যাওয়াটা এমন ফকান ফগাপন ঘটনা হছল না,  যা অন্ধকামর 
হকংবা পদিার আড়ামল ঘমটহছল বা যা ফকউ ফকউ ফদমখহছল 
আর ফকউ ফকউ ফদমখহন। ফযমনটা সাধারণত যাদু বা 
ফভহিবাহির ফবলায় হময় োমক। বরং ফসই ঘটনা এমন 
প্রকাশ্য িামন সাধারণ মানুমষর সামমন ঘমটহছল,  যা সকমলর 
ফচামখর সামমন হদবামলামকর মমতা স্পষ্ট হময় হগময়হছল। 
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এটাই প্রমাণ ফয,  ফসটা ফকান ফচামখর ধাাঁধা নয়,  বরং 
বািবভামব সংঘহটত ঘটনা হছল। 

ফকান ফকান ঐহতহাহসমকর উদৃ্ধহতমত হযরত আবদুল্লাহ ইবমন 
আব্বাস রা.  ফেমক বহণিত আমছ,  ফসই অিগর ফফরাউমনর 
প্রহত যখন হা কমর মুখ বাড়ামলা,  তখন ফস হসংহাসন 
ফেমক লাহফময় পমড় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
শরণাপন্ন হমলা। আর দরবামরর বহুমলাক ভময় মৃতুযমমুখ 
পহতত হমলা। (তাফসীমর কাবীর) 

লাহঠ সাপ হময় যাওয়া প্রকহৃতহবরুদ্ধ হওয়ায়,  এটা ফয ফবশ 
হবস্ময়কর বযাপার,  তামত ফকান সমন্দহ ফনই। আর মুহিযা 
বা কারামমতর উমেশ্যও োমক তা- ই। ফয কাি সাধারণ 
মানুষ করমত পামর না,  তা নবী- রাসূলগমণর মাধযমম 
আল্লাহর পে ফেমক কমর ফদওয়া হয়,  যামত মানুষ বুঝমত 
পামর,  তামদর সমঙ্গ ফখাদায়ী শহক্ত হবদযমান আমছ। 

তমব হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর লাহঠ সাপ হময় 
যাওয়া হবস্ময়কর হমলও অস্বীকার করার মমতা ফকান হবষয় 
হছল না। ফকননা,  এটা প্রতযেকারীমদর হদময় চােুষভামব 
প্রমাহণত হময়মছ। 

এর আমগ উমল্লখ করা হময়মছ,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় হদ্বতীয় ফয মুহিযা ফপশ 
কমরন,  তা হমচ্ছ,  

هٗ  عَّ يَّدَّ نَّزَّ اِظِريْنَّ  وَّ اُء لِلن َّ  ○فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ
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অেিঃ আর হতহন হনমির হাত ফবর করমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ তা 
দশিকমদর ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বলরূমপ প্রহতভাত হমলা। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৮)  

عَّ  - نَّْزعٌ  এর মূলধাতু نَّزَّ এর অেি হমলা একহট বস্তুমক অপর 

একহট বস্তুর ফভতর ফেমক হকছটুা বলপ্রময়ামগর মাধযমম ফবর 
করা। সুতরাং এখামন উমেশ্য হমলা মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
হনমির হাতখানা ফটমন ফবর করমলন। 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম হাতখানা হকমসর ফভতর ফেমক ফবর 
করমলন,  তা এখামন উমল্লখ করা হয়হন। হকন্তু কুরআমন 
কারীমমর অন্যত্র হবষয়হট পহরষ্কারভামব বলা হময়মছ,   

كَّ اىِلى  اْضُمْم يَّدَّ ِ ُسْوٍء اى وَّ ْْ َّ اءَّ ِمْنً  ََّ تَّْذُرْج بَّْيضَّ نَّاِح ْ جَّ  ○يَّةًّ اُْخرى

অেিঃ আর আপহন আপনার হাত বগমল রাখুন। ( এরপর 
তা ফবর করমল)  তা ফবর হময় আসমব হনমিল উজ্জ্বল 
অবিায়। এটা অন্য এক হনদশিনরূমপ প্রদান করা হমলা। 
( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ২২)  

বস্তুত মুসা ‘আলাইহহস সালাম উক্ত হাত তার বগমলর হনমচ 
দাহবময় ফসখান ফেমক ফবর কমর আনমল এই মুহিযা প্রকাশ 
ফপত অেিাৎ তখন তা দশিকমদর সামমন সূমযির মমতা ঝলমল 
করমত োকমতা। ( তাফসীমর মাযহারী)  

বলাবাহুলয,  ফফরাউমনর দাহবমত হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম দু’হট মুহিযা প্রদশিন কমরহছমলন। একহট হমলা লাহঠর 
সাপ হময় যাওয়া। অপরহট হমলা হনমির হাত ফমাবারক 
বগমলর হনমচ দাহবময় ফবর কমর আনমল তা প্রদীপ্ত ও 
উজ্জ্বল হময় উঠা। প্রেম মুহিযাহট হছল হবমরাধীমদর 
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ভীহতপ্রদশিন করার িন্য আর হদ্বতীয়হট তামদর আকৃষ্ট কমর 
কামছ আনার উমেমশ্য। এমত এই ইংহগত হছল ফয,  হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হশোয় একহট হহদায়ামতর ফিযাহত 
রময়মছ। তাই তার অনুসরণ- অনুকরণই কলযাণ ও 
কাহময়াবীর একমাত্র চাহবকাহঠ। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর মহুিযা ও ফফরাউমনর যাদু 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর এই দুহট মুহিযা ফদখার 
পমর ফফরাউমনর সাঙ্গপাঙ্গরা ফয মন্তবয করমলা,  হনমচর 
আয়ামত তার বণিনা ফদওয়া হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

ْونَّ اِن َّ هى  ُ ِمْن قَّْوِم فِْرعَّ اِحٌر عَّلِْيٌم قَّالَّ الْمَّالَّ ا لَّسَّ  ○ذَّ

অেিঃ ফফরাউমনর কওমমর সরদাররা বলমত লাগমলা,  হনশ্চয় 
এ একিন হবজ্ঞ যাদুকর। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৯)  

তারা মুহিযার হবস্ময়কর ঘটনা ফদখার পর এমক যাদু বমল 
আখযাহয়ত করমলা। হকন্তু তারাও এখামন ساحر শমব্দর সামে 
,শব্দহট ফযাগ কমর একো স্বীকার করমলা عليم  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা সম্পমকি তামদর মমন এই 
অনুভূহত িমন্মমছ ফয,  এ কািহট সাধারণ যাদুকরমদর কাি 
ফেমক স্বতন্ত্র ও হভন্ন প্রকহৃতর। ফসিন্যই তারা বলমলা,  
হতহন বড়ই হবজ্ঞ যাদুকর। সাধারণ যাদুকররা এ ধরমনর 
কাি ফদখামত পামর না। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফেমক উহল্লহখত মুহিযা 
প্রকাশ পাওয়ার পমর ফফরাউমনর কওমমর সরদাররা আমরা 
বলমত লাগমলা,  মুসা ফযমহতু একিন হবজ্ঞ যাদুকর,  তাই 
ফস ফতামামদর ফদশান্তর কমর ফদশ দখল কমর হনমব। পহবত্র 
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কুরআমনর এক আয়ামত তামদর উক্ত কো বযক্ত করা 
হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّْرِضُكْم فَّمَّاذَّ  ُكْم ِم ْن ا َّْن ي ُْذِرجَّ  ○ا تَّاُْمُرْونَّ يُِريُْد ا

অেিঃ ( তারা বলমলা, )  ফস ফতামামদর ফদশ ফেমক ফতামামদর 
ফবর কমর হদমত চায়। এ বযাপামর ফতামামদর কী মত? 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১০)  

ফফরাউমনর সম্প্রদায় একো শুমন উির হদমলা,   

احِ  اِشِريْنَّ  يَّاْتُْوكَّ بِكُِل  سَّ اِِِن حَّ َّْرِسْل ِِف الْمَّدَّ ا اُه وَّ َّخَّ ا َّْرِجْه وَّ  ○ٍر عَّلِْيٍم ا

অেিঃ আপহন তামক ও তার ভাইমক হকহিৎ অবকাশ হদন 
এবং শহমর- বন্দমর ফলাক ফপ্ররণ করুন যাদুকরমদর সমমবত 
করার িন্য। তারা আপনার হনকট হবজ্ঞ যাদুকরমদর সমামবশ 
ঘটামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১১)  

অেিাৎ,  সম্প্রদাময়র ফলামকরা পরামশি হদমলা,  হতহন যহদ 
যাদুকর হময় োমকন এবং যাদু হদময়ই আমামদর ফদশ দখল 
করমত চান,  তমব তার ফমাকামবলা করা আমামদর িন্য 
ফকান কহঠন বযাপার নয়। কারণ,  আমামদর ফদমশ বড় বড় 
অহভজ্ঞ যাদুকর রময়মছন,  যারা তামক যাদুর মাধযমম পরাভূত 
কমর হদমবন। কামিই আপহন হকছ ু সসন্য- সামন্ত ফদমশর 
হবহভন্ন িামন পাহঠময় হদন,  তারা ফগাটা শহর ফেমক ভামলা 
যাদুকরমদর খুাঁমি ফেমক হনময় আসমব। 

তখন যাদু- মমন্ত্রর বযাপক প্রচলন হছল এবং সাধারণ 
ফলাকমদর উপর যাদুকরমদর প্রচুর প্রভাব হছল। আর হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমকও লাহঠ এবং উজ্জ্বল হামতর 
মুহিযা এিন্যই ফদওয়া হময়হছল,  যামত তৎকালীন 
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যাদুকরমদর সামে তার প্রহতদ্বহিতা হয় এবং মুহিযার 
ফমাকামবলায় যাদুর পরািয় সবাই ফদমখ হনমত পামর। 
আর আল্লাহ তা‘আলার হনয়মও তাই ফয,  প্রমতযক যুমগর 
নবী- রাসূলমক হতহন ফস- যুমগর িনগমণর সাধারণ প্রবণতা 
অনুযায়ী মুহিযা দান কমরমছন। হযরত ঈসা ‘আলাইহহস 
সালামমর যুমগ হগ্রকহবজ্ঞান ও হগ্রকহচহকৎসা হবজ্ঞান ফযমহতু 
উৎকমষির স্বণিহশখমর ফপৌাঁমছ হছল,  তাই তামক মুহিযা ফদওয়া 
হময়হছল িন্মান্ধমক দৃহষ্টসম্পন্ন কমর ফদওয়া এবং কুষ্ঠমরাগীমক 
সুি কমর ফতালা। ফতমহন মুসা ‘আলাইহহস সালামমক ফসই 
যুমগরই অনুকূল মুহিযা হদময়হছমলন। 

ফফরাউন তার পহরষদবমগির পরামশি অনুযায়ী হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর সামে প্রহতদ্বহিতার উমেমশ্য সারামদশ 
ফেমক হবজ্ঞ যাদুকরমদর সমমবত করমলা। তারা ফয সমি 
যাদুকরমক একত্র কমরহছল,  তামদর সংখযার বযাপামর হবহভন্ন 
ঐহতহাহসক- বণিনা রময়মছ। তামদর সংখযা বণিনামভমদ নয়শ 
ফেমক শুরু কমর হতন লে পযিন্ত বহণিত রময়মছ। তামদর 
সামে লাহঠ ও দহড়র এক হবরাট িপূও হছল,  যা হতনশ 
উমটর হপমঠ ফবাঝাই কমর আনা হময়হছল। (আল-
িাহম‘হলআহকাহমল কুরআন) 

ফফরাউমনর যাদুকররা প্রেমম এমসই দরকষাকহষ করমত শুরু 
করমলা,  আমরা প্রহতদ্বহিতা করমল এবং তামত িয়ী হমল,  
আমরা কী পামবা? এমনহট করার কারণ হমচ্ছ,  যারা 
দুহনয়াপন্থী,  পাহেিব লাভই হমলা তামদর মুখয। কামিই 
ফযমকামনা কাি করার আমগ তামদর সামমন োমক হবহনময় 
হকংবা লামভর প্রশ্ন। কুরআমন কারীমমর হনমম্নাক্ত আয়ামত 
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তামদর এই দরকষাকহষর হবষয়হট তুমল ধরা হময়মছ। আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّجْ  ا ّلَّ ْونَّ قَّالْْوا اِن َّ لَّنَّ ُة فِْرعَّ رَّ حَّ اءَّ الس َّ الِِبْيَّ وَّجَّ ا اِْن كُن َّا نَّْحُن الْغَّ  ○رًّ

অেিঃ যাদুকররা ফফরাউমনর কামছ এমস উপহিত হমলা। তারা 
বলমলা,  আমামদর িন্য ফকান পাহরশ্রহমক আমছ হক,  যহদ 
আমরা িয় লাভ কহর? ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১৩)  

পোন্তমর নবী- রাসূল এবং যারা তামদর নাময়ব তো হক্কানী 
আমলম,  তারা প্রহতপদমেমপ ফঘাষণা কমরন,   

ب ِ الْعَّ  ٰى رَّ َّْ اِّل َّ عَّ َّْجِر َّْجٍر  اِْن ا لُُكْم عَّلَّْيِه ِمْن ا َّْسئَّ ا ا مَّ  ○الَِّمْيَّ وَّ
অেিঃ আমরা ফয সমতযর বাণী আপনামদর হনকট ফপৌাঁমছ 
হদই,  আপনামদর কামছ তার ফকান প্রহতদান আশা কহর 
না। বরং আমামদর প্রহতদামনর হবষয় শুধ ু আল্লাহ তা‘আলার 
উপরই ন্যি রময়মছ। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৪৫)  

যাদুকরমদর পাহরশ্রহমক দাহবর িবামব ফফরাউন তামদর 
বলমলা,  ফতামরা পাহরশ্রহমক চামচ্ছা? আহম ফতামামদর 
পাহরশ্রহমক ফতা হদবই,  উপরন্তু ফতামামদর শাহী- দরবামরর 
ঘহনষ্ঠমদরও অন্তভুিক্ত কমর হনমবা ( যা পাহরশ্রহমক ফেমক 
হািারগুণ মূলযবান) । কুরআমন কারীমমর এক আয়ামত এ 
কো তুমল ধরা হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

اِن َُّكْم لَِّمنَّ الُْمقَّ  ْم وَّ بِْيَّ قَّالَّ نَّعَّ  ○ر َّ

অেিঃ ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  হ্াাঁ,  এবং অবশ্যই ফতামরা 
আমার হনকটবতিী ফলাক হময় যামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১৪)  
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ফফরাউমনর সামে এসব কোবাতিা বমল ফনওয়ার পর 
যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সামে 
প্রহতদ্বহিতার িান ও সময় সাবযি কহরময় হনমলা। এক 
হবিৃত ময়দামন এবং এক উৎসমবর হদমন সূমযিাদময়র 
হকছেুণ পমর প্রহতদ্বহিতার সময় হনহদিষ্ট হমলা। এ সম্পমকি 
কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ينَّ  رَّ الن َّاُس ُضحًّ قَّالَّ مَّْوعُِدُكْم يَّْوُم الِز  َّن يُْحشَّ ا  ○ِة وَّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফতামামদর 
হনধিাহরত সময় ফতামামদর উৎসমবর হদন এবং ফলাকিন 
ফযন পূবিামেই সমমবত হয়। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৫৯)  

ফকান ফকান ফরওয়ায়ামত বহণিত আমছ,  এ সময় যাদুকরমদর 
সরদামরর সামে হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আমলাচনা 
করমলন,  আহম যহদ ফতামামদর উপর হবিয় লাভ কহর,  
তমব ফতামরা ঈমান গ্রহণ করমব ফতা? তারা বলমলা,  
আমামদর কামছ এমন মহাযাদু রময়মছ,  যার উপর ফকউ 
িয়ী হমত পামর না। কামিই আমামদর পরািময়র প্রশ্ন 
উঠমত পামর না। তোহপ যহদ আপহন িয়ী হময় যান,  তা 
হমল প্রকাশ্য ফঘাষণার মাধযমম ফফরাউমনর ফচামখর সামমন 
আমরা আপনার প্রহত ঈমান গ্রহণ করমবা। (আল-
িাহম‘হলআহকাহমল কুরআন হলল কুরতুবী) 

অতঃপর প্রহতদ্বহিতার ময়দামন যখন সবাই সমমবত হমলা 
তখন যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক উমেশ্য 
কমর যা বমলহছল,  এক আয়ামত ফস কোই বণিনা করা 
হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّْن ن َُّكْونَّ نَّْحُن الُْملِْقْيَّ  ا ا اِم َّ َّْن تُلِْٰقَّ وَّ ا ا  ○قَّالُْوا يَّا ُمْوٰسى اِم َّ
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অেিঃ তারা বলমলা,  ফহ মুসা,  হয় আপহন হনমেপ করুন 
না- হয় আমরা হনমেপকারী হই। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১৫)  

যাদুকরমদর এই উহক্তহট হছল হনমিমদর হনহশ্চন্ততা ও ফশ্রষ্ঠত্ব 
প্রকাশ করার উমেমশ্য ফয,  এ বযাপামর আমামদর ফকান 
পমরায়াই ফনই-  প্রেমম আমরা শুরু করমবা,  না আপহন। 
কারণ,  আমরা হনমিমদর যাদুশামস্ত্রর বযাপামর সম্পণূি আশ্বি। 

তামদর বণিনাভহঙ্গমত একো বুঝা যায় ফয,  তারা মমন মমন 
প্রেম আক্রমমণর প্রতযাশী হছল। হকন্তু হনমিমদর শহক্তমিা 
ও বাহাদুহর প্রকাশ করার উমেমশ্য হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক হিমজ্ঞস কমর হনমলা,  প্রেমম আপহন আরম্ভ 
করমবন,  না আমরা। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর উমেশ্য উপলহি 
কমর হনমির মুহিযা সম্পমকি পহরপণূি হনশ্চয়তার দরুন প্রেমম 

তামদরই সুমযাগ হদমলন। পহবত্র কুরআমনর ভাষায়, َّلُْقْوا   قَّالَّ ا
“হতহন বলমলন,  ফতামরাই আমগ হনমেপ কমরা।” 

আল্লামা ইসমাঈল ইবমন কাসীর রহ.  তার হবখযাত 
তাফসীরগ্রন্থ “তাফসীরুল কুরআহনল আযীমম” একহট 
ফরওয়াময়ত উমল্লখ কমরমছন। ফসখামন বলা হময়মছ,  
যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত আদব 
প্রদশিন ও সম্মানিনক বযবহার করমত হগময়ই প্রেম সুমযাগ 
ফনওয়ার িন্য তামক আমন্ত্রণ িাহনময়হছল। তাই এর 
পহরমপ্রহেমত তামদর ঈমান আনার ফসৌভাগয হময়হছল। তমব 
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আমগই বলা হময়মছ,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফসই আমন্ত্রণ 
গ্রহণ না কমর তামদরই প্রেমম হনমেপ করার িন্য বলমলন। 

সুতরাং যাদুকররা- ই প্রেমম তামদর লাহঠ ও দহড়গুমলা 
হনমেপ করমলা। সমঙ্গ সমঙ্গ ফসসব হদময় ফয প্রহতহক্রয়ার 
সৃহষ্ট হময়হছল,  এক আয়ামত ফস সম্পমকি বলা হময়মছ,   

ِظْيٍم  اُءْوا بِِسْحٍر عَّ جَّ هَُّبوُهْم وَّ ْ اْسَتَّ َّعُْيَّ الن َّاِس وَّ ُرْوا ا حَّ ْوا سَّ َّلْقَّ ا ا  ○فَّلَّم َّ

অেিঃ যখন তারা হনমেপ করমলা,  তখন তারা ফলাকমদর 
ফচামখ ধাাঁধা লাহগময় হদমলা এবং তামদর ভীত- সন্ত্রি কমর 
তুলমলা। তারা প্রদশিন করমলা এক মহাযাদু। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১১৬)  

অেিাৎ যাদুকররা তামদর লাহঠ ও রহশগুমলা মাহটমত হনমেপ 
করার সামে সামে ফসগুমলা বড় বড় সাপ হময় ফছাটাছুহট 
শুরু করমলা। এভামব তারা দশিকমদর নিরবহন্দ কমর হদময় 
এক মিবড় যাদু ফদখামলা। তামদর যাদু হদময় উপহিত 
ফলাকিন খুবই প্রভাবাহিত হমলা এবং বড় বড় বহুসংখযক 
সাপ ফদমখ তারা ভীত- সন্ত্রি হময় ফগল। 

এই আয়ামতর হদময় বুঝা যায়,  তামদর যাদু হছল একপ্রকার 
নিরবহন্দ। যামত দশিকমদর মমন ফেমক লাগমলা,  এই লাহঠ 
ও দহড়গুমলা সাপ হময় ফছাটাছুহট করমছ। অেচ প্রকতৃপমে 
ফসগুমলা আমগর মমতাই লাহঠ ও দহড় হছল। বািমব ফসগুমলা 
ফকান সাপ হয়হন। বস্তুত এটা এক প্রকার সমম্মাহনীশহক্ত 
হছমলা,  যার প্রভাব মানুমষর কল্পনা ও দৃহষ্টমক ধাাঁহধময় 
হদময়হছমলা। 
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এই পহরহিহতমত আল্লাহ তা‘আলা তার নবী হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক ফয হনমদিশ হদমলন,  কুরআন মিীমদর 
এক আয়ামত এভামব তার বণিনা ফদওয়া হময়মছ,   

ْينَّا اىِلى  َّْوحَّ ا ا يَّاْفُِكْونَّ وَّ اكَّ فَّاِذَّا ِِهَّ تَّلْقَُّف مَّ َّلِْق عَّصَّ َّْن ا  ○ ُموٰسى ا

অেিঃ তারপর আহম ওহীর মাধযমম মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক বললাম,  আপনার লাহঠখানা হনমেপ করুন। তা 
হনমেপ করার সমঙ্গ সমঙ্গ ফস ( মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
এর সাপ) ,  সবগুমলামক ( যাদুকরমদর সাপগুমলামক)  হগলমত 
লাগমলা,  যা তারা বাহনময়হছল যাদুর বমল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১১৭)  

অেিাৎ আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
তার লাহঠখানা মাহটমত ফফমল হদমতই লাহঠহট সবমচময় বড় 
সামপ পহরণত হময় যাদুকরমদর সকল সাপ হগমল ফখমত 
শুরু করমলা। 

ঐহতহাহসক- বণিনায় রময়মছ,  হািার হািার যাদুকমরর হািার 
হািার লাহঠ ও রহশ যখন সাপ হময় ফদৌড়ামত লাগমলা,  
তখন সমগ্র মাঠ সামপ ভমর ফগল এবং সমমবত দশিকমদর 
মামঝ তামত এক অদ্ভুত ভীহতর সিার হমলা। এমনহক 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামও হকছটুা হবচহলত হময় 
পমড়হছমলন। কুরআমন কারীমম এই হদমকই ইংহগত কমর 
বলা হময়মছ,   

ا تَّْسِعى  َّن َّهَّ ُل اِلَّْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم ا ي َّ ْ يُذَّ ُ الُُهْم وَِّعِصُّي ُ  فَّاَّْوجَّسَّ ِِفْ نَّْفِسه ○فَّاِذَّا ِحبَّ
ٰى  ○ِخْيفَّةًّ م ُْوٰسى  َّنْتَّ اّْلَّعْ ََّ ا ْف اِن َّ  ○ُقلْنَّا ّلَّ تَّذَّ

অেিঃ তামদর যাদুহক্রয়ার প্রভামব তার মমন হমলা,  ফযন 
হঠাৎ তামদর রহশ ও লাহঠগুমলা সাপ হময় ফছাটাছুহট করমছ। 
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তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম মমন মমন হকছটুা ভীহত 
অনুভব করমলন। আহম বললাম,  ভয় করমবন না,  হনশ্চয় 
আপহনই হবিয়ী হমবন। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৬৬-৬৮)  

হকন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তার এই ভয় মমনর 
ফভতর ফগাপন রাখমলন। প্রকাশ হমত ফদনহন। এই ভয় যহদ 
প্রাণনামশর ভয় হময় োমক,  তমব মানুষ হহসামব এরূপ 
হওয়া নবওুয়যামতর পহরপন্থী নয়। হকন্তু বাহ্ত বুঝা যায়,  
এটা প্রাণনামশর ভয় হছল না;  বরং হতহন আশঙ্কা 
করহছমলন,  এরা লাহঠ ও দহড় ফফমলমছ,  তামত ফসগুমলা 
সাপ হময় হগময়মছ। এমতাবিায় যখন আহম লাহঠ ফফলমবা,  
তাও সাপ হময় যামব। তামত ফতা সব এক রকমই হময় 
ফগল। সুতরাং মানুষ নবওুয়যামতর মুহিযার পােিকয করমব 
হকভামব!  

অপরহদমক হতহন ভাবমলন,  আমার সাপ মাত্র একটা হমব,  
অেচ তামদর সামপর সংখযা অমনক ফবহশ। এই পহরমপ্রহেমত 
এ মহাসমামবমশর সামমন যহদ যাদুকররা হিমত যায়,  তমব 
নবওুয়যামতর দাওয়ামতর উমেশ্য ফতা পূণি হমত পারমব না। 
এর িবামব আল্লাহ তা‘আলার পে ফেমক বলা হময়মছ,   

ٰى  َّنْتَّ اّْلَّعْ ََّ ا ْف اِن َّ  ّلَّ تَّذَّ

অেিঃ আপহন ভয় পামবন না,  আপহনই হবিয়ী হমবন। 

এমত আল্লাহর নবী হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
আশ্বাস ফদওয়া হময়মছ,  যাদুকররা িয়ী হমত পারমব না। 
আপহনই তামদর উপর হবিয় ও প্রাধান্য লাভ করমবন। 
এভামব তার উপমরাক্ত আশঙ্কা দূর কমর ফদওয়া হয়। 
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যাদুকরমদর পরািয় ও ঈমান গ্রহণ 
এরপর যখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আপন রমবর 
আমদশ ফমাতামবক লাহঠখানা মাহটমত হনমেপ করমলন,  তা 
হবশাল এক অিগমরর আকার ধারণ কমর যাদুকরমদর 
সতরীকৃত কৃহত্রম সাপগুমলা হগমল ফখময় ফফলমলা। এই দৃশ্য 
ফদমখ যাদুকররা হতভম্ব হময় ফগল। তারা বুঝমত পারল,  
মুসা ‘আলাইহহস সালাম যা ফদখামলন,  তা ফকানক্রমমই যাদু 
নয়। বরং অসীম কুদরমতর বহহঃপ্রকাশ। সুতরাং মুসা 
‘আলাইহহস সালাম ফয সতয নবী এবং তার রমবর ঈমামনর 
দাওয়াত ফয সম্পূণি হক ও সতয,  তা তামদর সামমন 
হদবামলামকর মমতা স্পষ্ট হময় ফগল। তাই সমঙ্গ সমঙ্গ তারা 
ঈমান গ্রহণ করমলা এবং এর ফঘাষণা হদমলা। কুরআনুল 
কারীমম এ সম্পমকি ইরশাদ হময়মছ,   

َّانُْوا يَّْعمَّلُْونَّ  ا ك لَّ مَّ بَّطَّ ق ُ وَّ قَّعَّ الْحَّ لَّبُ  ○فَّوَّ انقَّ ََّ وَّ الِ اِغِريْنَّ فَُّغلُِبْوا ُهنَّ اُلِْٰقَّ  ○ْوا صَّ  وَّ
اِجِديْنَّ  ُة سَّ رَّ حَّ الَِّمْيَّ قَّالُْوا اى  ○الس َّ ِب  الْعَّ ن َّا بِرَّ هَّاُرْونَّ  ○مَّ ِب  ُمْوٰسى وَّ  ○رَّ

অেিঃ ফমল সতয প্রহতহষ্ঠত হমলা এবং যাদুকররা যা 
কমরহছমলা,  তা বাহতল প্রহতপন্ন হময় ফগল। সুতরাং তারা 
ফসখামনই পরাহিত হময় ফগল এবং খুবই অপদি হমলা। 
আর যাদুকররা হসিদায় পমড় ফগল। তারা বলমলা,  আমরা 
ঈমান এমনহছ হবশ্বিগমতর প্রহতপালমকর প্রহত,  হযহন হযরত 
মুসা ও হারুমনর প্রহতপালক। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১২-১১৮)  

ঐহতহাহসক- বণিনায় রময়মছ,  যাদুকরমদর সরদার মুসলমান 
হময় ফগমল,  তার ফদখামদহখ ফফরাউমনর ফগামত্রর ছয় লে 
ফলাক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত ঈমান আনমলা 
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এবং তার ফঘাষণা করমলা। এই প্রহতদ্বহিতা ও হবতমকির 
আমগ ফতা শুধু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহহমাস সালাম 
ফফরাউমনর হবমরাধী হছমলন,  হকন্তু এর পমর লে লে 
ফলামকর মুসলমান হময় যাওয়ার দরুন একটা হবরাট শহক্ত 
ফফরাউমনর প্রহতদ্বিী হময় দাাঁড়ামলা। 

ফসসময় ফফরাউমনর বযাকুল ও আতংহকত হময় পড়াটা 
এমকবামর হনরেিক হছল না। হকন্তু ফস তা ফগাপন কমর 
একিন ধূতি ও হবজ্ঞ রািনীহতমকর ভহঙ্গমত প্রেমম 
যাদুকরমদর উপর হবমদ্রাহমূলক অপবাদ আমরাপ কমর 
বলমলা,   

مَّْنُتْم بِه َّْن اى  اى  ذَّنَّ لَُّكْم قَّْبلَّ ا
অেিঃ ফতামরা ফয আমার অনুমহত ফদওয়ার আমগই ঈমান 
হনময় এমল? ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৩)  

তৎসমঙ্গ ফফরাউন চাতুমযির আশ্রয় হনময় যাদুকরমদর উপর 
রাষ্ট্রমদ্রাহহতার অহভমযাগ আমরাপ কমর বলমলা,  “হনশ্চয় 
ফতামরা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সামে ফগাপন ষড়যন্ত্র 
কমর এ কািহট ফদশ ও িাহতমক েহতগ্রি করার উমেমশ্য 
কমরছ।” পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

كَّْرتُُمْوُه ِِف الْمَِّديْنَّةِ اِن َّ هى  ا لَّمَّْكٌر م َّ  ذَّ

অেিঃ এটা একটা চক্রান্ত,  যা ফতামরা প্রহতদ্বহিতার ময়দামন 
আসার আমগই শহমরর ফভতমর হনমিমদর মমধয হির কমর 
ফরমখহছমল। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৩)  

উক্ত সকহফয়তহট হছল হুমহকস্বরূপ। অনুমহতর আমগ ঈমান 
আনার কো বমল মূলত ফফরাউন তার ফলাকমদর আশ্বি 
করার ফচষ্টা করমলা,  আমার কাময হছল,  মুসা ‘আলাইহহস 
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সালামমর হমকর উপর প্রহতহষ্ঠত হওয়ার বযাপারহট যহদ 
প্রতীয়মান হময় যায়,  তা হমল আহমও তামক ফমমন ফনব 
এবং িনসাধারণমকও মুসলমান হওয়ার িন্য অনুমহত দান 
করমবা। হকন্তু ফতামরা তাড়াহুড়া করমল এবং আসল তাৎপযি 
না বুমঝই একটা ষড়যমন্ত্রর হশকার হময় মুসলমান হময় 
ফগমল!  

এই চাতুমযির মাধযমম একহদমক ফলাকমদর সামমন হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা এবং যাদুকরমদর ঈমান 
গ্রহণমক একটা ষড়যন্ত্র সাবযি কমর তামদর হবোন্ত করার 
বযবিা করমলা। অপরহদমক ফফরাউন রািননহতক এই চাল 
চালল ফয,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কাযিকলাপ 
ও যাদুকরমদর ইসলাম গ্রহণ শুধু ফফরাউনমক িব্দ করার 
িন্য অনুহষ্ঠত হময়মছ,  িাহত ও িনসাধারমণর সামে যার 
ফমামটই সম্পকি হছল না-  একো বমল ফস িনগণমক হবোন্ত 
করার ফচষ্টা করমলা। এ পযিাময় এটামক রাষ্ট্রীয় ও রািননহতক 
হবষময় পহরণত করার উমেমশ্য ফস যাদুকরমদর বলমলা,   

ا َّْهلَّهَّ ا ا  لُِتْذِرُجْوا ِمْنهَّ
অেিঃ ফতামরা এই ষড়যন্ত্র এই িন্য কমরমছা ফয,  ফতামরা 
হমসমরর উপর িয়লাভ কমর এমদমশর অহধবাসীমদর এখান 
ফেমক বহহষ্কার করমত চাও। 

এই চাতুমযির পর সবার উপর হনমির আতঙ্ক প্রহতষ্ঠা এবং 
সরকামরর প্রভাব ও ভীহত সিাহরত করার িন্য যাদুকরমদর 
হুমহক হদমত শুরু করমলা। প্রেমম ফস অস্পষ্ট ভহঙ্গমত 
বলমলা,   

 فَّْسْوفَّ تَّْعلَُّمْونَّ 
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অেিঃ ফতামামদর ফয কী পহরণহত হমব,  তা ফতামরা অহচমরই 
বুঝমত পারমব। 

অতঃপর তা পহরষ্কার কমর বলমলা,   

َّيْ  عَّن َّ ا َّقَِّط  َّْجمَِّعيَّ ّلَّ ن َُّكْم ا لِ بَّ َّصَّ ّلَّ َّْرُجلَُّكم ِم ْن ِخالٍَّف وَّ ا  ○ِديَُّكْم وَّ

অেিঃ আহম ফতামামদর সকমলর হাত ও পা হবপরীতভামব 
ফকমট ফতামামদর সকলমক শূমল চহড়ময় মারব। 

হবপরীতভামব কতিন করার অেি হমলা োন হাত ও বাম পা 
কতিন করা,  ফযন উভয় পামশ্বি িখমী হময় ফবকার হময় 
পমড়। 

ফফরাউন এই দুরবিার উপর হনয়ন্ত্রণ লাভ করার িন্য এবং 
স্বীয় পহরষদবগি ও িনগণমক হনয়ন্ত্রমণ রাখার উমেমশ্য যমেষ্ট 
বযবিা হনময়হছল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাহি আমগ 
ফেমকই প্রহসদ্ধ হছল,  যা অন্তরাত্মা কাাঁহপময় ফদওয়ার িন্য 
যমেষ্ট। 

হকন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক ফদৌলত ফয,  যখন তা 
কামরা আত্মায় বদ্ধমূল হময় যায়,  তখন ফস ফগাটা পৃহেবী 
ও তার যাবতীয় উপকরমণর ফমাকামবলা করমত সতহর হময় 
যায়,  তোহপ ফকানক্রমমই ঈমান তযাগ করমত প্রস্তুত হয় 
না। তাই ফতা ফযসকল যাদুকর হকছসুময় আমগও ফফরাউনমক 
হনমিমদর ফখাদা বমল স্বীকার করমতা এবং অন্যমদরও এই 
দীো হদমতা,  কময়ক মুহূমতির বযবধামন ইসলামমর কামলমা 
পড়ার সামে সামে তামদর মমধয এমন ঈমানী িযবা সতহর 
হময় ফগমলা,  তারা ফফরাউমনর যাবতীয় হুমহকর উিমর বমল 
উঠমলন,   
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لُِبْونَّ اِن َّا اىِلى  بِ نَّا ُمنقَّ  ○ رَّ

অেিঃ অেিাৎ তুহম যহদ আমামদর হতযা কমর ফফমলা,  তামত 
হকছ ু আমস যায় না। আমরা আমামদর রমবর কামছই ফতা 
চমল যাব,  ফযখামন আমরা সব রকম সুখ- শাহন্ত লাভ 
করমবা। সুতরাং তুহম আমামদর বযাপামর যা হসদ্ধান্ত ফনওয়ার 
হনমত পার। কুরআন মিীমদ যাদুকরমদর এই বক্তবয এভামব 
তুমল ধরা হময়মছ,  

َّنْتَّ قَّاٍض اِن َّمَّا تَّْقَِضْ هى  ا ا ا فَّاقِْض مَّ نْيَّ اةَّ الد ُ يَّ  ○ِذهِ الْحَّ

অেিঃ অতএব,  তুহম যা ইচ্ছা করমত পার। তুহম ফতা শুধু 
এই পাহেিব িগমতই ( যা করার)  করমব। ( সূরা ত্ব-হা,  
আয়াত:  ৭২)  

শুধু ঈমামনর শহক্ত এবং আল্লাহর রামহ হিহামদর সৎসাহসই 
ফয তামদর মমধয সৃহষ্ট হময়হছল,  তা- ই নয়,  বরং প্রতীয়মান 
হমচ্ছ,  তামদর িন্য সতয ও প্রকৃত মামরফাত জ্ঞামনর দ্বারও 
উনু্মক্ত হময় হগময়হছল। ফস কারমণই ফফরাউমনর হবরুমদ্ধ 
এমহন হববৃহত ফদওয়ার সামে সামে তারা আল্লাহ তা‘আলার 
হনকটও প্রােিনা করমলা,   

ف َّنَّا ُمْسلِِمْيَّ  تَّوَّ ا و َّ ْْبًّ َّْفِرْغ عَّلَّْينَّا صَّ ا ا ب َّنَّ  ○رَّ

অেিঃ ফহ আমামদর প্রহতপালক,  আমামদর পহরপণূি সধযিয 
দান করুন এবং মুসলমান অবিায় আমামদর মৃতুয দান 
করুন। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৬)  

ফফরাউমনর দীনহবমখুতা ও ভয়- আতঙ্ক 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর লাহঠ হবরাটকায় অিগর সাপ 
হময় যাওয়া এবং ফফরাউমনর যাদুকরমদর যাদুর সাপগুমলা 
ফখময় ফফলা,  এই সতয উপলহি কমর যাদুকররা ঈমান 
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গ্রহমণর ফঘাষণা ফদয়। উক্ত মুহিযার বহহঃপ্রকামশর পর 
ফফরাউন হযরত মুসা ও হারুন আলাইহহমাস সালামমর প্রহত 
ভীত- সন্ত্রি হময় পড়ল। তাই তার সমি ফরাষানল 
যাদুকরমদর উপমরই সীমাবদ্ধ োকমলা। মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম সম্পমকি ফফরাউমনর মুখ হদময় ফকান কোই ফবর 
হমলা না। অেচ হতহনই হছমলন আসল প্রহতপে। তাই তার 
সম্প্রদাময়র ফলামকরা বলমত লাগমলা,   

قَّْومَّهٗ  ُر ُمْوٰسى وَّ َّتَّذَّ اى  ا كَّ وَّ رَّ يَّذَّ ََّ لُِيْفِسُدْوا ِِف اّْلَّْرِض وَّ تَّ  لِهَّ

অেিঃ আপহন হক মুসা ও তার সম্প্রদায়মক এমহন ফছমড় 
হদমবন,  ফদশময় ফাসাদ সৃহষ্ট করার িন্য এবং আপনামক 
ও আপনার ফদব- ফদবীমদর বিিন কমর চলার িন্য। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৭)  

তখন বাধয হময় ফফরাউন বলমলা,   

َّبْنَّٓا ُل ا ِت  ُنقَّ ٓاسَّ نَّْستَّْحِِيْ نِسَّ اِن َّا فَّْوقَُّهْم قَّاِهُرْونَّ ءَُّهْم وَّ  ءَُّهْم وَّ

অেিঃ আহম অহতসত্বর হতযা করমবা তামদর পুত্রসন্তানমদর। 
আর িীহবত রাখমবা তামদর ফমময়মদর। বস্তুত আমরা তামদর 
উপর প্রতাপশালী। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৭)  

মুফাসহসরগণ বমলন,  সম্প্রদাময়র এমহন ফিরার মুমখও 
ফফরাউন একোই বলমলা,  আমরা বনী ইসরাইমলর 
ফছমলসন্তানমদর হতযা কমর হদমবা,  হকন্তু হযরত মুসা ও 
হারুন আলাইহহমাস সালাম সম্পমকি তখনও তার মুখ ফেমক 
ফকান কোই ফবর হমলা না। তার কারণ হমলা,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর উহল্লহখত মুহিযা এবং তার পরবতিী 
ঘটনা ফফরাউমনর মন- মহিমষ্ক হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর বযাপামর কহঠন ভীহতর সিার কমর হদময়হছল। 
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হযরত সাহয়দ ইবমন যুবাইর রহ.  বমলন,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা ফফরাউমনর উপর এমন প্রভাব 
হবিার কমরহছল,  যখনই ফস হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক ফদখত,  তখনই অবমচতনভামব তার প্রস্রাব ফবহরময় 
ফযত। 

এই ঘটনার পর ঐহতহাহসক- বণিনা অনুযায়ী,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম হবশ বছর যাবত হমসমর অবিান কমর 
ফসখানকার অহধবাসীমদর আল্লাহ তা‘আলার বাণী ফশানান 
এবং আল্লাহর দীমনর দাওয়াত হদমত োমকন। হকন্তু বনী 
ইসরাইল ঈমান আনমলও ফফরাউন ও তার কওম ঈমান 
আনল না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর প্রহত এমক এমক 
হবহভন্ন আযাব অবতীণি কমরন। 

ফফরাউন ও তার কওমমর উপর আপহতত আযাব 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক নয়হট 
মুহিযা দান কমরহছমলন। এগুমলার উমেশ্য হছল ফফরাউমনর 
সম্প্রদায়মক সতকি কমর সতয পমে আনা। এ সম্পমকি 
কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ْد اى  لَّقَّ  يَّاٍت...تَّْينَّا ُمْوٰسى تِْسعَّ اى وَّ

অেিঃ আহম মুসা ‘আলাইহহস সালামমক নয়হট প্রকাশ্য মুহিযা 
প্রদান কমরহছলাম। ( সূরা বনী-ইসরাঈল,  আয়াত:  ১০১)  

,শব্দহট মুহিযার অমেিও বযবহৃত হয় اية  আসমাহন হকতামবর 

আয়াত বা আহকামম ইলাহীর অমেিও বযবহৃত হয়। এখামন 
উভয় অমেির সম্ভাবনা রময়মছ। বহু তাফসীরহবদ এই িমল 

- اية এর অেি মুহিযা হনময়মছন। 
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‘নয়’ সংখযা উমল্লখ করা হমলও মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামমর মুহিযার সংখযা আমরা ফবহশ হছল,  হকন্তু 
এখামন নয়হট মুহিযার হবমশষ গুরুমত্বর কারমণ নয় সংখযাহট 
উমল্লখ করা হময়মছ। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  উক্ত নয়হট মুহিযা 
এভামব গণনা কমরমছন,  ১.  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
লাহঠ,  যা যহমমন ফফলমলই অিগর সাপ হময় ফযত। ২.  
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর শুে হাত,  যা বগমলর হনচ 
ফেমক ফবর করমতই উজ্জ্বল হময় চমকামত োকমতা। ৩.  
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুমখ ফতাতলাহম হছল,  যা 
অমলৌহককভামব দূর কমর ফদওয়া হময়হছল। ৪.  বনী 
ইসরাইলমক নদী পার করামনার িন্য নদী হবভক্ত কমর 
বামরাহট রািা কমর ফদওয়া হময়হছল। ৫.  ফফরাউন ও তার 
সম্প্রদাময়র উপর পঙ্গপামলর আযাব এমসহছল। ৬.  তামদর 
প্রহত তুফামনর আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। ৭.  তামদর 
শরীমর উাঁকুমনর আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। ৮.  বযামঙর 
আযাব চাহপময় ফদওয়া হময়হছল। ৯.  তামদর উপর রমক্তর 
আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। 

এই নয়হট মুহিযার মমধয প্রেম দুহট অেিাৎ লাহঠ সাপ 
হওয়া এবং হাত ফিযাহতমিয় হওয়া ফফরাউমনর দরবামর 
প্রকাহশত হয়। লাহঠ সাপ হময় যাওয়ার মুহিযার মাধযমমই 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যাদুকরমদর হবরুমদ্ধ িয়লাভ 
কমরন। আর ৫নং ফেমক ৯নং পযিন্ত বহণিত পাাঁচহট মুহিযা 
ফফরাউন ও তার কওমমর উপর আযাব- গিব নাহযল 
সংক্রান্ত। 
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ফফরাউমনর কওমমর উপর দুহভিমের আযাব 
অবশ্য এই পাাঁচহট আযাব ছাড়াও ফফরাউন ও তার কওমমর 
উপর আমরা আযাব অবতীণি হময়মছ বমল বহণিত আমছ। 
ফযমন,  ফফরাউন ও তার কওমমর উপর দুহভিমের আযাব 
নাহযল হওয়ার হবষময়ও পহবত্র কুরআমন বহণিত হময়মছ। 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ل َُّهْم يَّذ َّ  اِت لَّعَّ نَّْقٍص ِم نَّ الث َّمَّرَّ ِنْيَّ وَّ ْونَّ بِالِس  ْذنَّا ئٓالَّ فِْرعَّ َّخَّ ْد ا لَّقَّ  ك َُّرْونَّ وَّ

অেিঃ আহম পাকড়াও কমরহছলাম ফফরাউমনর অনুসারীমদর 
দুহভিে ও ফল- ফসমলর েয়- েহত হদময়,  ফযন তারা 
হহদায়াত গ্রহণ কমর। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩০)  

যখন ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র হঠকাহরতা ও দুরাচরমণর ফমল 
দুহভিমের আগমন হময়হছল,  তখন তামদর ফেমতর ফসল ও 
বাগ- বাহগচার উৎপাদন চরমভামব হ্রাস পায়। যার দরুন 
তারা অতযন্ত বযাকুল হময় পমড় এবং ফশষ পযিন্ত তারা ঈমান 
আনার অঙ্গীকার কমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
মাধযমম দুহভিে ফেমক মুহক্তলামভর দু‘আ করায়। হকন্তু 
পহরতামপর হবষয়,  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আয় দুহভিে 
রহহত হময় ফগমল,  পুনরায় তারা অহংকার প্রদশিন কমর 
এবং ঈমান আনমত অস্বীকার কমর। উপরন্তু তারা বলমত 
শুরু কমর,  এই দুহভিে মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার 
সঙ্গী- সােীমদর কুলেমণর দরুনই আপহতত হময়হছল। আর 
এখন ফয দুহভিে রহহত হময় হগময়মছ,  তা হমলা আমামদর 
সৎকমমির স্বাভাহবক ফল। এমনহটই ফতা আমামদর প্রাপয। 

ফতমহনভামব তারা ফযমকামনা ভামলা হকছ ু ফপমল তা হনমিমদর 
কৃহতত্ব মমন করমত োমক এবং মন্দ ও দুদিশার সম্মুখীন 
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হমল ফসটা মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার অনুসারীমদর 
কারমণ হময়মছ বমল চাহলময় হদমত োমক। পহবত্র কুরআমন 
এ হবষয়হট এভামব বণিনা করা হময়মছ,   

ٓا نَُّة قَّالُْوا لَّنَّا هى ءَّ فَّاِذَّا جَّ سَّ هٗ  ِذهتُْهُم الْحَّ مَّْن م َّعَّ ْوا بُِمْوٰسى وَّ ُ َّ ْ ٌة يَّط َّ ِي ئَّ ْ سَّ اِْن تُِصهْْبُ َّ  وَّ ّلَّ ا
ٓا ُهْم ّلَّ يَّْعلَُّمْونَّ اِن َّمَّا طَّ َّْكثَّرَّ لَِّكن َّ ا ِ وَّ  ُِِرُهْم ِعْندَّ اّلل ى

অেিঃ যখন ভামলা হদন হফমর আমস,  তখন তারা বলমত 
আরম্ভ কমর,  “আমামদর িন্যই ফতা এটা।” আর যহদ ফকান 
অকলযাণ এমস উপহিত হয়,  তমব তার িন্য মুসা 
‘আলাইহহস সালাম এবং তার সঙ্গীমদর অলেুমণ মমন কমর। 
শুমন রামখা,  তামদর অলেুমণর কো আল্লাহ তা‘আলারই 
িানা আমছ। হকন্তু তামদর অহধকাংশই তা িামন না। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩১)  

বহু প্রমচষ্টার পরও ফফরাউনসম্প্রদায় হহদায়ামতর পমে না 
আসায় আল্লাহ তা‘আলা তামদর উপর এমকর পর এক 
নানান আযাব- গিব নাহযল কমরন। এ সম্পমকি কুরআনুল 
কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

مَّ اى  الد َّ ادِعَّ وَّ فَّ الض َّ الُْقم َّلَّ وَّ ادَّ وَّ رَّ الْجَّ ْوفَّانَّ وَّ ُ الط ُ لْنَّا عَّلَُّّْيِ ٍت فَّاَّْرسَّ الَّ  يَّاٍت م ُفَّص َّ

অেিঃ তখন আহম তামদর উপর পাঠালাম তুফান,  পঙ্গপাল,  
উাঁকুন,  বযাঙ ও রক্ত বহুহবধ হনদশিন এমকর পর এক। 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩৩)  

এই আয়ামত ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র উপর আপহতত পাাঁচ 
রকমমর আযামবর কো উমল্লখ করা হময়মছ। এসব আযাব 

ٍت اى  الَّ يٍت ُمفَّص َّ  ( বহুহবধ হনদশিন এমকর পর এক)  বলার তাৎপযি 

সম্পমকি হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  বমলন,  
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এগুমলার মমধয প্রমতযকহট আযাবই হনধিাহরত সময় পযিন্ত 
অবিান কমর। অতঃপর রহহত হময় যায়। এরপর হকছসুময় 
হবরহত হদময় পুনরায় হদ্বতীয় বা তৃতীয় হকংবা তৎপরবতিী 
আযাবগুমলা পৃেক পৃেকভামব আমস। 

ইবমন মুনহযর,  হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. - এর 
ফরওয়াময়ত উদৃ্ধত কমরমছন,  এগুমলার প্রহতহট আযাব 
ফফরাউনমগাষ্ঠীর উপর সাতহদন কমর িায়ী হয়। শহনবার 
শুরু হময় হদ্বতীয় শহনবামর রহহত হময় ফযত এবং পরবতিী 
আযাব আসা পযিন্ত হতন সপ্তাহর অবকাশ ফদওয়া হত। 

ইমাম বাগাবী রহ.  হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  
এর উদৃ্ধহত হদময় বমলমছন,  প্রেমবার যখন ফফরাউমনর 
কওমমর উপর দুহভিমের আযাব আপহতত হয় এবং হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আয় তা রহহত হময় যায়। 
হকন্তু তারা হনমিমদর নাফরমানী ফেমক হবরত হয় না। তখন 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম প্রােিনা কমরন,  ফহ আমার 
পালনকতিা,  এরা এতই অহংকারী ফয,  দুহভিমের আযামব 
ফকানরূপ প্রভাহবত হয়হন। তারা হনমিমদর কৃত ঈমান আনার 
প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ কমরমছ। সুতরাং তামদর উপর এমন ফকান 
আযাব চাহপময় হদন,  যা হমব তামদর িন্য ফবদনাদায়ক ও 
আমামদর িাহতর িন্য উপমদশ গ্রহমণর উপায় এবং যা 
পরবতিীমদর িন্য হমব সংমশাধনমূলক হশো। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা প্রেমম তামদর উপর তুফামনর আযাব নাহযল 
কমরন। 

প্রখযাত মুফাসহসরগমণর মমত,  এখামন তুফান অেি পাহনর 
তুফান। অেিাৎ িমলাচ্ছ্বাস। তামত ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র 
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সমি ঘর- বাহড় ও িহম- িমা িমলাচ্ছ্বামস তহলময় যায়। না 
োমক ফকাোও তামদর ফশায়া- বসার িায়গা,  না োমক িহম 
চাষাবামদর ফকান বযবিা। 

আশ্চমযির হবষয় হছল,  ফফরাউন ফগামত্রর সমন্দহ হছল বনী 
ইসরাইমলর ঘর- বাহড় ও িহম- িমা িমলাচ্ছামস েুমব ফগমছ 
অেচ বনী ইসরাইমলর ঘর- বাহড় ও িহম- িমা সবই হছল 
শুকমনা,  স্বাভাহবক। ফসগুমলার ফকাোও িমলাচ্ছ্বামসর ফকান 
পাহন হছল না। হকন্তু ফফরাউন সম্প্রদাময়র িহম হছল অনে 
পাহনর হনমচ। 

এই িমলাচ্ছ্বামস ভীত হময় ফফরাউনসম্প্রদায় মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হনকট আমবদন িানামলা,  আপনার পালনকতিার 
দরবামর দু‘আ করুন,  যামত এই আযাব দূর হময় যায়। 
তা হমল আমরা ঈমান আনমবা এবং বনী ইসরাইলমক মুক্ত 
কমর হদমবা। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তার দু‘আর ফমল িমলাচ্ছ্বামসর তুফান রহহত হময় 
হগময় তামদর শস্য- ফসলমেত্র আমগর ফচময়ও অহধক 
সুিলা- সুফলা হময় উঠমলা। 

তখন ফসই নাফরমানরা বলমত শুরু করমলা,  আদমত এই 
তুফান ফকান আযাব হছল না। বরং আমামদর ফায়দার িন্যই 
তা এমসহছল। যার ফমল আমামদর শস্যভূহমর উৎপাদন-
েমতা ফবমড় ফগমছ। মুসা ‘আলাইহহস সালামমর এমত ফকান 
ভূহমকা ফনই। সুতরাং আমরা ঈমান আনমবা না। এসব কো 
বমল তারা ঈমান আনার বযাপামর কৃত প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ করমলা। 

এমতাবিায় তারা মাসাহধকাল সুমখ- শাহন্তমত বসবাস করমত 
োমক। ফমমহরবান আল্লাহ তামদর হচন্তা- ভাবনার িন্য 
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অবকাশ দান কমরন। হকন্তু তামদর সচতমন্যর উদয় হমলা 
না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর উপর পঙ্গপামলর আযাব 
নাহযল করমলন। এই পঙ্গপাল তামদর সমি শস্য- ফসল ও 
বাগামনর ফল- ফলাহদ ফখময় হনঃমশষ কমর ফফলমলা। ফকান 
ফকান ফরওয়ায়ামত এমসমছ,  কামঠর দরিা- িানালা,  ছাদ 
প্রভৃহতসহ ঘমরর বযবহাযিয আসবাবপত্র পঙ্গপাল ফখময় ফশষ 
কমর ফফমলহছল। 

ফফরাউমনর কওম ঈমান গ্রহমণ বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করমলা 
এই আযামবর ফেমত্রও হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
মুহিযা পহরলহেত হয় ফয,  সমি পঙ্গপাল শুধু হকবতী বা 
ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র শস্যমেত ও ঘর- বাহড়মত ভমর 
হগময়হছল। অেচ পাশাপাহশ োকা সমেও ইসরাইলীমদর ঘর-
বাহড়,  শস্যভূহম ও বাগ- বাহগচা সম্পূণি হনরাপদ োমক। 

এবারও ফফরাউমনর সম্প্রদায় হচৎকার করমত লাগমলা এবং 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট পুনরায় আমবদন 
িানামলা,  এবার আপহন আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ 
কমর আযাব সহরময় হদমল আমরা পাক্কা ওয়াদা করহছ,  
ঈমান আনমবা এবং বনী ইসরাইলমক মুহক্ত হদময় হদমবা। 

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আবার আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট দু‘আ করমলন। তামত এ আযাব সমর 
ফগল। 

উক্ত আযাব সমর যাওয়ার পর তারা ফদখমলা,  আমামদর 
কামছ এখনও ফয পহরমাণ খাদয- শস্য মিদু রময়মছ তা 
আমরা আমরা বছরকাল ফখমত পারমবা। এ কো ফভমব 
আবার তারা প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ করমলা। তারা ঈমান আনমলা না 
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এবং বনী ইসরাইলমক মুহক্তও হদমলা না। উমটা তারা 
অহংকার প্রদশিমন প্রবৃি হমলা। 

এই অবিায় আল্লাহ তা‘আলা তামদর আবার এক মামসর 
িন্য অবকাশ দান করমলন। হকন্তু অবকামশর সুমযাগ ফপময়ও 
তামদর ফবামধাদয় হমলা না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর 
উপর কুম্মাল )َّْلُقم( - এর আযাব অবতীণি করমলন। 

কুম্মাল ফসই উকুনমক বলা হয়,  যা মানুমষর চমুল বা 
কাপমড় িমন্ম োমক এবং ফসসব ফপাকা বা কীটমকও বলা 
হয়,  যা ফকান ফকান সময় খাদয- শমস্য পমড় এবং যামক 
সাধারণত ঘূণ ও ফকহর ফপাকা বলা হয়। ফফরাউন 
সম্প্রদাময়র উপর উকুন- এর আযামব উক্ত উভয় রকমমর 
ফপাকাই অন্তভুিক্ত হছল। তামদর খাদয- শমস্যও ঘূণ ধমরহছল 
এবং শরীমর,  মাোয় ও কাপমড়ও উকুন পমড়হছল হবপুল 
পহরমামণ। 

ফসই ঘূমণর ফমল খাদযশমস্যর এই অবিা দাাঁহড়ময়হছল ফয,  
দশ ফসর গমম হতন ফসর আটাও হমতা না। আর উকুন 
তামদর চলু;  এমনহক ভ্রু পযিন্ত ফখময় ফফলহছল এবং তামদর 
অহির কমর তুমলহছল। 

ফফরাউমনর সম্প্রদায় আবার ফুাঁহপময় ফুাঁহপময় কাাঁদমত লাগমলা 
এবং হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কামছ এমস ফহরয়াদ 
িানামলা,  এবার আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করমবা না। 
দয়া কমর আপহন দু‘আ করুন। 

তামদর কোয় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তার দু‘আয় এই আযাবও চমল ফগল। হকন্তু ফসই 
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হতভাগারা হনমিমদর িন্য ধ্বংসই ফটমন আনমত চাহচ্ছল। 
তাই তারা এবারও প্রহতজ্ঞা পূরণ করমলা না। 

তারপর আবার তামদর এক মামসর অবকাশ ফদওয়া হয়। 
এ সময় প্রচুর আরাম- আময়মশ তামদর হদন কাটমলা। হকন্তু 
তারা যখন এই অবকামশরও ফকান মূলযায়ন করমলা না,  
তখন তামদর হনকট পাঠামনা হমলা বযাঙ- এর আযাব। তখন 
এত অহধক পহরমামণ বযাঙ তামদর ঘমর িন্মামলা,  ফকানিামন 
বসমত ফগমল,  গলা পযিন্ত উঠমতা বযামঙর িপূ। শুমত ফগমল 
তারা বযামঙর িমূপর হনমচ তহলময় ফযত। এই অবিায় পাশ্বি 
পহরবতিন করাও অসম্ভব হময় পড়মতা। ফতমহনভামব রান্নার 
হাাঁহড়,  চাল- োমলর মটকা বা হটন সবহকছইু বযামঙ ভমর 
ফযত। 

এই আযামব অহির হময় ফফরাউন সম্প্রদায় হবলাপ করমত 
লাগমলা এবং অমনক অনুনয়- হবনয় কমর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক দু‘আ করমত অনুমরাধ িাহনময় 
বলমলা,  এবার এই অবিা ফকমট ফগমল আমরা অবশ্যই 
ঈমান আনমবা,  এর অন্যো হমব না। 

তাই দয়াপরবশ হময় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তখন ফসই আযাব দূর হময় ফগল। হকন্তু ফয িাহতর 
অন্তর নাফরমানীমত ফমাহরাহঙ্কত হময় যায়,  তামদর বুহদ্ধ-
হবমবচনা ও জ্ঞান- ফচতনা ফকান কািই কমর না। তাই ফতা 
এত ঘটনার পমরও আযাব ফেমক মুহক্ত ফপময় এরা আবারও 
হঠকাহরতায় হলপ্ত হমলা এবং ঈমান গ্রহণ করমলা না। উমটা 
তারা বলমত আরম্ভ করমলা,  এবার আমামদর হবশ্বাস আমরা 
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দৃঢ় হময় হগময়মছ,  মুসা একিন মহাযাদুকর,  আর এসবই 
তার যাদুর কীহতি- কাণ্ড। 

অতঃপর আমরক মামসর িন্য আল্লাহ তা‘আলা তামদর 
অবকাশ দান করমলন। হকন্তু এই সুমযাগও তারা গ্রহণ 
করমলা না। তখন তামদর উপর আপহতত হমলা রমক্তর 
আযাব। তামদর সমি পানাহামরর বস্তু রমক্ত রূপান্তহরত হময় 
ফগল। কূপ হকংবা হাউি ইতযাহদ ফেমক পাহন তুমল আনমল,  
তা রমক্ত পহরণত হময় ফযত। খাবার রান্না করার িন্য 
দ্রবযাহদ সতহর কমর হনমল,  তাও রক্ত হময় ফযত। 

হকন্তু এ সমি আযামবর ফেমত্রই হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর মুহিযা বারবার প্রকাশ ফপমত োমক ফয,  ফয 
ফকামনা আযাব হমত ইসরাইলীরা োমক মুক্ত ও হনরাপদ। 
রমক্তর আযামবর সময় হকবতী তো ফফরাউন ফগামত্রর 
ফলামকরা বনী ইসরাইমলর কামরা বাহড় ফেমক পাহন চাইমতা,  
হকন্তু তা তামদর হামত যাওয়া মাত্র রমক্ত পহরণত হময় 
ফযত। একই দিরখামন বমস হকবতী ও বনী ইসরাইল খাবার 
ফখমত ফগমল,  ফয ফলাকমাহট বনী ইসরাইলীরা তুলমতা,  তা 
স্বাভাহবক অবিায় োকমতা,  হকন্তু ফয ফলাকমা বা পাহনর 
ফ াক ফকান হকবতী মুমখ তুলমতা,  তা সমঙ্গ সমঙ্গ রক্ত হময় 
ফযত। 

এ আযাবও পূবি রীহত অনুযায়ী এক সপ্তাহ পযিন্ত িায়ী হমলা 
এবং এ সময় ফসই দুরাচার িাহত হবলাপ করমত লাগমলা। 
অতঃপর তারা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট 
কাকুহত- হমনহত করমত লাগমলা এবং অহধকতর দৃঢ়ভামব 
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ওয়াদা করমলা,  এই আযাব দূর হময় ফগমল তারা ঈমান 
আনমব। 

তাই হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ করমলন। তখন 
এই আযাব সমর ফগল। হকন্তু এরা আমগর মমতাই 
ফগামরাহহমত অটল োকমলা। ঈমান আনমলা না। এ হবষময় 
কুরআন মিীমদ ইরশাদ হময়মছ,   

ا م ُْجِرِمْيَّ  َّانُْوا قَّْومًّ ك ْوا وَّ ُ  ○فَّاْستَّْكْبَّ
অেিঃ তারা আত্মগহরমা প্রদশিন করমত োকমলা। বস্তুত এরা 
হছল অপরামধ অভযি িাহত। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১৩৩)  

অতঃপর সপ্তম আযামবর আমলাচনার আয়ামত এমক হরিয 

 বমল উমল্লখ করা হময়মছ। এই শব্দহট অহধকাংশ (ِرْجز)

ফেমত্র ফেগ ফরাগমক বুঝাবার িন্য বযবহৃত হয়। অবশ্য 
বসন্ত প্রভৃহত মহামাহরমকও হরিয বলা হয়। এক ফরওয়ায়ামত 
উমল্লখ রময়মছ,  ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র উপর এমন ভয়াবহ 
ফেমগর মহামাহর চাহপময় ফদওয়া হয়,  এমত তামদর সির 
হািার ফলামকর মৃতুয ঘমট। 

তখন আবার তারা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট 
কাকুহত- হমনহত কমর দু‘আ করার িন্য হনমবদন করমলা 
এবং ফিারামলাভামব ঈমান আনার বযাপামর ওয়াদা করমলা। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম পুনরায় দু‘আ করমলন। 
যার ফমল ফেমগর আযাব তামদর উপর ফেমক সমর ফগল। 
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হকন্তু পহরতামপর হবষয়,  এবারও তারা আমগর মমতাই 
ওয়াদা ভঙ্গ করমলা। পহবত্র কুরআমনর এই আয়ামত তা- ই 
বণিনা করা হময়মছ,   

ا  ن َّ ْفتَّ عَّ کَّ ۚ لَِّئْن کَّشَّ ِهدَّ ِعْندَّ ب َّکَّ بِمَّا عَّ ِْجُز قَّالُْوا يىُمْوٰسَّ ادُْع لَّنَّا رَّ ُ الر  قَّعَّ عَّلَُّّْيِ ا وَّ لَّم َّ وَّ
ئٓاِءيْلَّ  لَُّنْرِسلَّ َّ مَّعَّکَّ بَِّنْۤ اِْسرَّ ِْجزَّ لَُّنْؤِمنَّن َّ لَّکَّ وَّ ا کَّ  ○ الر  ْجزَّ فَّلَّم َّ ِ ُ الر  هْْنُ ا عَّ ْفنَّ ۤ شَّ  اىِلى

ٍل ُهْم بىلُِغْوُه اِذَّا ُهْم يَّْنُكُثْونَّ  َّجَّ  ○ا

অেিঃ যখন তামদর উপর হরিয- এর আযাব আপহতত হমলা,  
তখন তারা বলমলা,  ফহ মুসা,  আমামদর িন্য আপনার 
পালনকতিার হনকট ফস হবষময় দু‘আ করুন,  যা হতহন 
আপনার সামে ওয়াদা কমর ফরমখমছন। যহদ আপহন আমামদর 
উপর ফেমক এ আযাব দূর কমর ফদন,  তা হমল অবশ্যই 
আমরা আপনার কো ফমমন ঈমান আনমবা এবং বনী 
ইসরাইলমক আপনার সামে ফযমত ফদব। অতঃপর যখন আহম 
তামদর উপর ফেমক আযাব তুমল হনলাম হনধিাহরত সময় 
পযিন্ত,  ফযটুকু পযিন্ত তামদর ফপৌাঁছামনা উমেশ্য হছল,  তখন 
তারা প্রহতশ্রুহত ভঙ্গ করমত লাগমলা। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৩৪-১৩৫)  

আযাব ফযভামব ফফরাউমনর কওমমক ধ্বংস করমলা 
ক্রমাগত এতবার পরীো ও অবকাশ দামনর পমরও যখন 
ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র মমধয ফবামধাদময়র সৃহষ্ট হয়হন,  তখন 
তামদর উপর আবহতিত হয় চড়ূান্ত ও সবিমশষ আযাব এবং 
তামত তারা ধ্বংস হময় যায়। তা এভামব আমস ফয,  আল্লাহ 
তা‘আলার হনমদিমশ মুসা ‘আলাইহহস সালামও তার সম্প্রদায় 
ফফরাউন ও তার িাহত ফেমক মুহক্ত পাওয়ার িন্য ফসমদশ 
ফছমড় রওয়ানা হন। তখন ফফরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা 
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হনমিমদর ঘর- বাহড়,  িহম- িমা ও আসবাবপত্র সবহকছ ু
ফরমখ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও বনী ইসরাইমলর 
অনুসরমণর উমেমশ্য ফবহরময় পমড়। 

এ সম্বমন্ধ তাফহসমর রুহুল মাআনীমত বহণিত আমছ,  হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর হনমদিমশ রামতর সূচনাভামগ 
বনী ইসরাইলমক হনময় হমসর ফেমক ফলাহহত সাগমরর হদমক 
অেিাৎ হমসমরর পূবিি এলাকা শামমদমশর উমেমশ্য রওয়ানা 
হময় যান। 

বনী ইসরাইমলর সংখযা তখন ছয় লাখ হতন হািার এবং 
অন্য ফরওয়াময়ত অনুযায়ী ছয় লাখ সির হািার হছল। 
এগুমলা ইসরাইলী ফরওয়াময়ত হবধায় অহতরহিত হমত পামর। 
তমব কুরআমন কাহরম ও হাদীস ফেমক এতটুকু তেয প্রমাহণত 
ফয,  তামদর বারহট ফগাত্র হছল এবং প্রমতযক ফগামত্রর 
িনসংখযা হছল হবপুল। 

বস্তুত হযরত ইউসুফ ‘আলাইহহস সালামমর আমমল বনী 
ইসরাইল যখন হমসমর আগমন কমর,  তখন তারা বামরা 
ভাই হছল। ফসই বামরা ভাইময়র বামরা ফগামত্রর এমতা 
হবপুলসংখযক ফলাক হমসর ফেমক ফবর হমলা,  তামদর সংখযা 
ছয় লামখরও অহধক বণিনা করা হয়। 

ফফরাউন তামদর হমসর তযামগর সংবাদ সম্বমন্ধ অবগত হময় 
হনি সসন্যবাহহনীমক একত্র করমলা এবং মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম ও তার সম্প্রদায়মক পাকড়াও করার িন্য ধাওয়া 
করমলা। ফফরাউমনর সামে সির হািার কৃষ্ণবমণির ফঘাড়া 
হছল এবং অগ্রবতিী বাহহনীমত সাত লাখ সওয়ার হছল। 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


54 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

হপছন হদমক ফফরাউন ও তার ফসনাবহর এবং সামমন 
ফলাহহতসাগর ফদমখ বনী ইসরাইল ঘাবমড় ফগল। তাই তারা 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমক বলমলা,  

ُكونَّ    اِن َّا لَُّمْدرَّ
“আমরা ধরা পমড় ফগলাম”। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬১)  

তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর সান্তনা হদময় বলমলন,  

ْهِديِْن   يَّ ْ سَّ ِِب  ِِعَّ رَّ ○اِن َّ مَّ   

“আমার সামে আমার পালনকতিা আমছন। হতহন আমামক 
পে ফদখামবন”। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬২)  

এরপর মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ 
সমুমদ্র লাহঠ হদময় আঘাত করমলন। ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ তামত 
বামরাহট রািা হনহমিত হময় ফগল এবং সাগমরর পাহন প্রাচীমরর 
মমতা দণ্ডায়মান হময় োকমলা। তখন বনী ইসরাইমলর 
বামরাহট ফগাত্র এসব সড়ক হদময় সমুদ্র পার হময় ফগল। 
কুরআনুল কারীমম এ সম্পমকি ইরশাদ হময়মছ,   

يْ  اۤ فَّاَّْوحَّ ۤ  ُموْ اىِلى  نَّ َِّن اْضِرْب ٰسى َؕ فَّانْ   ا ْحرَّ اکَّ الْبَّ ْودِ ب ِعَّصَّ َّالط َّ َّانَّ كُل ُ فِْرٍق ك لَّقَّ فَّك فَّ
ِظيْ  ا ثَّم َّ اّْلى  وَّ  ○ ِم الْعَّ َّْزلَّْفنَّ ِريْ ا َّنْ  وَّ  ○ نَّ خَّ يْ ا ا ُموْ جَّ ْن   وَّ ٰسى نَّ هۤٗ  مَّ َّْجمَِّعْيَّ  م َّعَّ  ○ا

অেিঃ অতঃপর আহম মুসা ‘আলাইহহস সালামমক আমদশ 
করলাম,  আপহন হনমির লাহঠ হদময় সমুমদ্র আঘাত করুন। 
ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ তা হবদীণি হময় ফগল এবং প্রমতযক ভাগ 
হবশাল পবিতসদৃশ্য হময় ফগল। আর ফসখামন অপর দলমক 
( ফফরাউমনর বাহহনী)  ফপৌাঁমছ হদলাম। আর আহম হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সঙ্গীমদর সবাইমক বাাঁহচময় 
হদলাম। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬৩-৬৫)  
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ফফরাউন ও তার সসন্যবাহহনী সমুমদ্রর কামছ ফপৌাঁমছ এই 
হবস্ময়কর দৃশ্য ফদমখ হতভম্ব হময় ফগল। সমুমদ্রর বুমক এই 
রািা কীভামব সতহর হমলা? হকন্তু এর পমরও ফফরাউন তার 
সসহনকমদর সগমবি বলমলা,  এগুমলা আমার প্রতামপর লীলা। 
এর কারমণ সমুমদ্রর ফস্রাত বন্ধ হময় রািা সতহর হময় 
হগময়মছ। এ কো বমল ফস সামমন অগ্রসর হময় হনমির 
ফঘাড়া সমুমদ্রর পমে চাহলময় হদমলা এবং ফগাটা 
সসন্যবাহহনীমক তার ফপছমন ফপছমন আসার িন্য আমদশ 
হদমলা। 

যখন ফফরাউন তার সসন্যবাহহনীসহ সমুদ্রপমের মাঝখামন 
এমস ফগল এবং একহট ফলাকও তীমর বাহক রইমলা না। 
অপরহদমক বনী ইসরাইল সমুমদ্রর অপর তীমর ফপৌাঁমছ ফগল। 
তখন আল্লাহ তা‘আলা সমুদ্রমক রািা হবলীন কমর আমগর 
মমতা প্রবাহহত হওয়ার হুকুম হদমলন। সমুমদ্রর সকল অংশ 
পরস্পর হমমল ফগল। ফমল ফফরাউন ও তার দলবল 
ফলাহহতসাগমরর মমধয পমড় অনে পাহন ও ফস্রামতর গ্রামস 
পহরণত হমলা। এ সম্পমকি কুরআমন কারীমম ইরশাদ 
হময়মছ,   

بُْوا بِاى  قْنَّاهُْم ِِف الْيَِّم  بِاَّن َُّهْم كَّذ َّ َّافِلِْيَّ فَّاَّْغرَّ اً  َّانُْوا عَّْنهَّ ثْنَّا الْقَّْومَّ ال َِّذيْ  ○يَّاتِنَّا وَّك َّْورَّ ا َّانُْوا وَّ نَّ ك
كْنَّا  ا ال َِّتْ بَّارَّ ارِقَّ اّْلَّْرِض وَّمَّغَّاِربَّهَّ ايُْستَّْضعَُّفْونَّ مَّشَّ  فِْيهَّ

অেিঃ তখন আহম তামদর সাগমরর মমধয েুহবময় হদলাম। 
কারণ,  তারা হমেযাপ্রহতপন্ন কমরহছল আমার হনদশিনসমূহ 
এবং এ সম্পমকি তারা উদাসীন হছল। আর আহম 
উিরাহধকারী কমর হদলাম ফসই কওমমক,  যামদর দুবিল মমন 
করা হমতা ফসই যহমমনর পূবি ও পহশ্চমমর অংশসমূমহর,  
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যামত আহম বরকত িাপন কমরহছলাম। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৩৬-১৩৭)  

অতঃপর ফফরাউন যখন সমুমদ্র হাবুেুবু ফখমত আরম্ভ 
করমলা,  তখন ফস বমল উঠমলা,  আহম ঈমান আনলাম 
আল্লাহর উপর,  যার উপর বনী ইসরাইল ঈমান এমনমছ। 
হতহন ছাড়া ফকান ইলাহ ফনই। পহবত্র কুরআমন এ সম্পমকি 
ইরশাদ হময়মছ,   

 ۤ ت ى َّ  اِ حَّ ُق  کَّهُ ْدرَّ ذَّاۤ ا رَّ نْ ۙ  قَّالَّ اى  الْغَّ َّ مَّ ۤ  ن َّهٗ ُت ا ى  اِ ّلَّ نَّْت بِه  اى   ال َِّذْْۤۤ ّل َّ اِ  هَّ ل ئٓااِ  ابَُّنوْۤ  مَّ َّ  لَّ وَّ يْ ءِ ْسرَّ  نَّاا
 ○ِمنَّ الُْمْسلِِمْيَّ 

অেিঃ এমনহক যখন ফস ( ফফরাউন)  হনমহিত ফেমক 
লাগমলা,  তখন বলমলা,  আহম ঈমান আনলাম,  ফকান ইলাহ 
ফনই হতহন ছাড়া,  যার প্রহত ঈমান এমনমছ বনী ইসরাইল। 
আহম তারই অনুগতমদর দমল। ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  
৯০)  

তখন আল্লাহ তা‘আলা ফফরাউমনর ঈমান আনার ফঘাষণার 
উিমর বমলন,   

يْ ـ ى لْ اى   صَّ قَّْد عَّ ُكنْ نَّ وَّ  نَّ تَّ ِمنَّ الُْمْفِسِديْ تَّ قَّْبُل وَّ

অেিঃ এতেমণ ঈমান এমনছ? অেচ এ যাবত নাফরমানী 
কমর চমলমছা এবং ফাসাদকারীমদর অন্তভুিক্ত ফেমকছ!  ( হকন্তু 
এখন ফয ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহমণর সময় উিীণি 
হময় হগময়মছ।)  ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  ৯১)  

এমত প্রমাহণত হয়,  হঠক মৃতুযকামল যখন প্রাণ হমলাকুমম 
চমল আমস,  ফসসময় ঈমান আনা শরী‘আত অনুযায়ী 
গ্রহণমযাগয নয়। হবষয়হটর আমরা হবিাহরত হবমেষণ ফসই 
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হাদীমসর হদময়ও প্রতীয়মান হয়,  যামত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন,  আল্লাহ তা‘আলা বান্দার 
তাওবা ততেণ পযিন্ত কবুল কমরন,  যতেণ না তার মৃতুযর 
ঊধ্বিশ্বাস আরম্ভ হময় যায়। ( হতরহমযী)   

ফফরাউমনর ঘটনা পরবতিীমদর িন্য হশো 
ফমাটকো,  সমুমদ্রর গ্রামসর চড়ূান্ত আযাব- গযব হদময় 
ফফরাউন ও তার দলবল সমূমল ধ্বংস হময় ফগল। প্রচণ্ড 
দাপট,  আত্মেমতা ও মহাপ্রতামপর দাহবদার ফফরাউমনর 
সকল শহক্ত ও ঐশ্বযি খবি হময় ফগল। 

তমব ফফরাউমনর িীবন খতম হমলও আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা 
করমলন,  ফফরাউমনর মৃতমদহ সংরহেত ফরমখ দুহনয়াবাসীর 
িন্য হশোগ্রহমণর হবষয় বানামত। এ সম্পমকি আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

يْ فَّالْيَّ  ِ ُكوْ ْومَّ نُنَّج  نِکَّ لِتَّ لْفَّکَّ اى کَّ بِبَّدَّ ًّ اِ  َۙؕ وَّ  ةًّ يَّ نَّ لِمَّْن خَّ ْْ ِث ْن اى ن َّ کَّ ا يى ا م ِنَّ الن َّاِس عَّ ُِنَّ
 ○نَّ ِفلُوْ لَّغى 

অেিঃ অতএব,  আিমকর হদমন পহরত্রাণ হদহচ্ছ আহম ফতামার 
ফদহমক,  যামত তুহম ফতামার পরবতিীমদর িন্য হশোর হবষয় 
হমত পামরা। আর হনঃসমন্দমহ বহুমলাক আমার 
হনদশিনসমূমহর প্রহত লেয কমর না। ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  
৯২)  

উক্ত প্রহক্রয়া এভামব সংঘহটত হময়হছল ফয,  সাগর পাহড় 
ফদওয়ার পর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যখন বনী 
ইসরাইলমক ফফরাউমনর হনহত হওয়ার সংবাদ ফদন,  তখন 
তারা ফফরাউমনর বযাপামর এতই ভীত ও সন্ত্রি হছল ফয,  
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তা অস্বীকার কমর বসমলা এবং বলমত লাগমলা,  ফফরাউন 
সম্ভবত ধ্বংস হয়হন। আল্লাহ তা‘আলা তামদর সহঠক ঘটনা 
প্রদশিন এবং অন্যমদর হশো লামভর উমেমশ্য একহট 
ফ উময়র মাধযমম ফফরাউমনর লাশহট সাগমরর তীমর এমন 
ফফমল রাখমলন। তখন সবাই তা প্রতযে করমলা। এমত 
তার ধ্বংমসর বযাপামর তারা হনহশ্চত হমলা এবং তার এই 
লাশ সকমলর িন্য হশোগ্রহমণর হবষয় হময় রইমলা। 

তারপর এই লামশর কী পহরণহত হময়হছল,  তা িানা যায়হন। 
ফযখামন ফফরাউমনর লাশহট পাওয়া হগময়হছল,  আিও ফস 
িানহট ‘িাবামল ফফরাউন’ নামম পহরহচত। 

হকছকুাল আমগ পহত্রকায় খবর ফবহরময়মছ এবং অমনক 
ঐহতহাহসকও হলমখমছন,  ফফরাউমনর লাশ অেত অবিায় 
রময় হগময়মছ। সাধারণ ফলামকরাও তা প্রতযে কমরমছ এবং 
আি পযিন্ত তা কায়মরার যাদুঘমর সংরহেত আমছ। হকন্তু 
একো হনহশ্চতভামব বলা যায় না ফয,  এই ফফরাউনই ফসই 
ফফরাউন,  যার সামে হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
ফমাকামবলা হময়হছল,  নাহক অন্যমকামনা ফফরাউন। কারণ,  
‘ফফরাউন’ নামহট ফকান একক বযহক্তর িন্য খাস নয়,  বরং 
ফস যুমগ হমসমরর সকল বাদশামকই ‘ফফরাউন’ উপাহধ 
ফদওয়া হত। 

হকন্তু এটাও অসম্ভব নয় ফয,  আল্লাহ তা‘আলা ফযভামব 
েুমব- যাওয়া লাশহট হশোর উপকরণ হহসামব সাগরতীমর 
আছমড় ফফমলহছমলন,  ফতমহনভামব ফসহট আগত হবশ্ববাসীর 
হশোর িন্য পচা- গলা ফেমকও রো কমর োকমবন এবং 
এখনও তা হবদযমান োকমব। 
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উহল্লহখত ফফরাউন ও তার সম্প্রদাময়র ধ্বংমসর ঘটনা ফেমক 
হশো হনময় আমামদর উপমদশ গ্রহণ করা িরুরী এবং 
সবধরমনর পাপাচার ও অবাধযতা ফছমড় আল্লাহ তা‘আলার 
হুকুম ও তার রাসুমলর আদশি যোযেভামব পালন করা 
কতিবয। 

বালআম বাউরার শাহি:  মহুমনমদর িন্য হশো 

اَّ ال َِّذْ اى  ْ نَّبَّ اتُْل عَّلَُّّْيِ اُه اى وَّ َّانَّ ِمنَّ تَّْينَّ اُن فَّك ْيطَّ ُه الش َّ عَّ ا فَّاَّتْبَّ ٌَّ ِمْنهَّ لَّ يَّاتِنَّا فَّانسَّ
اوِيْنَّ  ى  ○الْغَّ ل ا وَّ فَّْعنَّاُه بِهَّ ا لَّرَّ لَّْو ِشْئنَّ َّْخلَّدَّ اىِلَّ اّْلَّْرِض وَّ اُه فَّمَّثَّلُهٗ  ِكن َُّه ا ات َّبَّعَّ هَّوَّ ثَِّل كَّمَّ  وَّ

ْث ذى  كُْه يَّلْهَّ َّْو تََّْتُ ْث ا َّلِْب اِْن تَّْحِمْل عَّلَّْيِه يَّلْهَّ بُْوا بِاى الْك ْوِم ال َِّذيْنَّ كَّذ َّ ََّ مَّثَُّل الْقَّ ا يَّ لِ اتِنَّ
ك َُّرْونَّ  ل َُّهْم يَّتَّفَّ صَّ لَّعَّ  ○فَّاقُْصِص الْقَّصَّ

অেিঃ আপহন তামদর ফসই ফলামকর বৃিান্ত শুহনময় হদন,  
যামক আহম আমার হনদশিনাবলী দান কমরহছলাম;  হকন্তু ফস 
তা উমপো কমর ফবহরময় ফগল। আর সমঙ্গ সমঙ্গ শয়তান 
তার ফপছমন ফলমগ ফগল। ফমল ফস পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় ফগল। আহম ইচ্ছা করমল ফসইসব হনদশিমনর বমদৌলমত 
তার মযিাদা বাহড়ময় হদতাম,  হকন্তু ফস দুহনয়ার প্রহত ধাহবত 
হময় ফগল এবং স্বীয় হরপুর অনুগামী হমলা। তাই তার 
অবিা হমলা কুকুমরর মমতা। যহদ তামক তাড়া কমরা,  তবু 
হাাঁপামত োমক আর যহদ ফছমড় দাও,  তবু হাাঁপামত োমক। 
এই হমলা ফসইসব ফলামকর উদাহরণ,  যারা হমেযাপ্রহতপন্ন 
কমরমছ আমার আয়াতসমূহ। অতএব,  আপহন বণিনা করুন 
এসব কাহহনী,  যামত তারা হচন্তা- হফহকর কমর। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৫-১৭৬)   

উহল্লহখত আয়াতসমূমহ বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র একিন 
হবজ্ঞ আমলম ও অনুসরণীয় বযহক্তর ইলম ও আমমলর সুউচ্চ 
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িমর ফপৌাঁছার পর এক পযিাময় নীহতচুযত হওয়ার কারমণ 
ফগামরাহ ও অহভশপ্ত হময় যাওয়ার একহট দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা 
এবং তার শাহির হববরণ হববৃত হময়মছ। তামত মুহমনগমণর 
িন্য বহু হশেণীয় হবষয় রময়মছ। 

এই আয়াতগুমলামত ঘটনাহট বণিনার শুরুমত ও ফশমষ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর প্রহত হনমদিশ 
ফদওয়া হময়মছ,  আপহন হনি উম্মতমক ফসই ঘটনা শুহনময় 
হদন,  বনী ইসরাইমলর একিন বড় আমলম ও বুযুগি আমবদ 
কামালামতর সুউচ্চ সীমায় ফপৌাঁমছও আল্লাহর অসন্তুহষ্টর একহট 
কাি করার কারমণ হকভামব ধ্বংমসর গহ্বমর পহতত হমলা। 
এমত তারা সতকি হমব। 

কুরআমন কারীমম ফসই ফলামকর নাম বা ফকান পহরচয় উমল্লখ 
করা হয়হন। তাফসীরহবদ সাহাবা ও তামবয়ীগমণর মাধযমম 
এ বযাপামর হবিাহরত হববরণ হবহভন্ন ফরওয়ায়ামত এমসমছ। 
ফসগুমলার মমধয সবিাহধক প্রহসদ্ধ ও অহধকাংশ আমলমমর 
হনকট গ্রহণমযাগয হমলা হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস 
রা.  এর ফরওয়াময়ত। তামত উমল্লখ করা হময়মছ,  ফসই 
ফলাকহটর নাম বালআম ইবমন বাউরা। সংমেমপ বলা 
বালআম বাউরা। ফস হসহরয়ায় বায়তুল মুকাোমসর হনকটবতিী 
হকনআমনর অহধবাসী হছল। অপর এক বণিনায় এমসমছ,  ফস 
বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র ফলাক হছল। 

ফস ‘মুসতািাবুদ দাওয়াত’ হছল। অেিাৎ তার প্রমতযকহট 
দু‘আ আল্লাহর দরবামর কবুল হমতা। ফস ইসমম আিমমর 
মাধযমম দু‘আ করমতা। আল্লাহ তা‘আলার আমগ নাহযলকৃত 
ফকান ফকান হকতামবর ইলমও তার হছল। তার গুণ ও 
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সবহশমষ্টযর বণিনায় বলা হময়মছ, ْْ اى    اُه اى ال َِّذ اتَّْينَّ يَّاتِنَّ   “যামক 

আহম আমার হনদশিনাবহল দান কমরহছলাম।” এখামন “আমার 
হনদশিনাবহল” হদময় তার ফসই ইলমমর হদমকই ইংহগত করা 
হময়মছ। 

বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পহরণহত 
ফফরাউমনর ফলাহহতসাগমর েুমব মরা এবং মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হমসর হবিময়র পর যখন আল্লাহ তা‘আলার পে 
ফেমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও বনী ইসরাইল 
কওমমক তৎকালীন িাব্বাহরন ও নাফরমান আমাহলকা 
সম্প্রদাময়র হবরুমদ্ধ হিহাদ করার হুকুম ফদওয়া হমলা,  তখন 
তারা হিহামদর িন্য ফসই সম্প্রদাময়র আবাসিমলর উপকমে 
হসহরয়ায় ফপৌাঁছমুলন। তামত িাব্বাহরন কওমম আমাহলকা 
ফদখমলা,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম সমি বনী 
ইসরাইল সসন্যসহ হসহরয়ায় এমস ঘাাঁহট িাপন কমরমছন। 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার কওমমর ফমাকামবলায় প্রচণ্ড 
শহক্তধর ফফরাউন সম্প্রদাময়র ফলাহহতসাগমর হনমহিত হময় 
মরার কো পূবি ফেমকই তামদর িানা হছল। তাই মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফমাকামবলা করমত তামদর মমন ভয় 
িন্মামলা। 

এিন্য তারা চাতুমযির আশ্রয় হনময় ওই এলাকার সবমচময় 
বড় দু‘আ কবুমল প্রহসদ্ধ বুযুগি আমলম বালআম ইবমন 
বাউরার কামছ সমমবত হময় বলমলা,  মুসা তার হবপুলসংখযক 
সসন্যসহ আমামদর হতযা ও ফদশান্তর করার িন্য এমসমছ। 
আপহন আমামদর িন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ 
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করুন,  যামত হতহন তামদর আমামদর ফমাকামবলা ফেমক 
হফহরময় ফদন। 

বালআম বলমলা,  ফতামরা এ কী বলমছা!  হতহন হমলন 
আল্লাহর নবী,  তার সামে রময়মছন আল্লাহর ফফমরশতাগণ। 
আহম আল্লাহর নবী ও তার অনুসারীগমণর হবরুমদ্ধ ফকমন 
কমর বদদু‘আ করমত পাহর? অেচ আল্লাহ তা‘আলার 
দরবামর তার ফয মরতবা,  আহম তা িাহন। আহম যহদ এ 
ধরমনর িঘন্য কাি কহর,  তা হমল আমার দুহনয়া- আহখরাত 
সবই বরবাদ হময় যামব। 

তবু তার সম্প্রদাময়র প্রভাবশালী ফলামকরা পীড়াপীহড় করমত 
োকমলা। বালআম ইবমন বাউরা বলমলা,  আচ্ছা,  তা হমল 
আহম ইসহতখারা কমর ফদহখ,  এ বযাপামর দু‘আ করার 
অনুমহত আমছ হকনা? বালআমমর হনয়ম হছল,  ইসহতখারা 
ছাড়া ফকান কাি করমতা না। তাই ফস হনয়মানুযায়ী হবষয়হট 
িানার িন্য ইসহতখারা করমলা। তামত স্বপ্নমযামগ তামক 
এই হনমদিশনা ফদওয়া হমলা,  ফস ফযন কখমনাই নবী ও 
মুহমনমদর হবরুমদ্ধ বদদু‘আ না কমর। 

বালআম তার সম্প্রদাময়র ফলাকমদর স্বমপ্নর কো বলমলা। 
বদদু‘আ করমত তামক বারণ করা হময়মছ। তাই ফস হকছমুতই 
বদদু‘আ করমত পারমব না। তখন ফসই সম্প্রদাময়র 
সমািপহতরা হচন্তাভাবনা কমর তার দরবামর হবপুল পহরমাণ 
মূলযবান উপম ৌকন হনময় হাহির হমলা। তামদর উমেশ্য 
হমলা,  এই ঘুষ হদময় বশ কমর তামক বদদু‘আ করমত 
রাহি করামনা। তাই যখন ফস উক্ত উপম ৌকন ফদমখ ফলাভ 
সামলামত না ফপমর ফসগুমলা গ্রহণ কমর হনমলা,  তখন 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


63 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

সম্প্রদাময়র ফলামকরা ফিার আবদার িানামলা,  আপনামক এ 
কািহট কমর হদমতই হমব। এভামব তামদর আবদার- অনুমরাধ 
ও পীড়াপীহড় চলমতই োকমলা। 

ফকান ফকান বণিনা অনুযায়ী,  ফস হনমি এসব উৎমকাচ গ্রহণ 
কমরহন,  বরং তার স্ত্রী উৎমকাচ গ্রহণ কমর তামদর এ 
কািহট কহরময় ফদওয়ার প্রহতশ্রুহত ফদয় এবং এিন্য তামক 
বুঝামত োমক। 

তখন স্ত্রীর সন্তুহষ্ট,  আমবগ ও সম্পমদর ফমাহ তামক হবোন্ত 
কমর হদল। ফমল ফস বদদু‘আ করার উমেমশ্য গাধার উপর 
সওয়ার হময় হিসতান নামক পাহামড়র হদমক রওয়ানা হদল,  
যার হনকমট মুসা ‘আলাইহহস সালাম সসন্যবাহহনীসহ অবিান 
করহছমলন। 

পহেমমধয তার গাধাহট বারবার বমস পড়মত লাগমলা এবং 
সামমন অগ্রসর হমত অনীহা প্রকাশ করমলা। বালআম তামক 
অনবরত চাবুক ফমমর উঠামত লাগমলা এবং একট ু একট ু
কমর অগ্রসর হমত লাগমলা। এমহন কমর গাধাহটমক বারবার 
মারমত মারমত ফস ফপমরশান হময় হগময়হছল। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা তার কুদরমত গাধার যবান খুমল হদমলন। ফস বমল 
উঠমলা,  ওমর ফবওকুফ বালআম,  আপনার উপর আফমসাস 
হয়!  আপহন হক একবারও ফভমব ফদমখমছন,  আপহন ফকাোয় 
যামচ্ছন? আপহন ফতা আমামক সামমন চালামনার িন্য ফচষ্টা 
করমছন,  অেচ ফফমরশতারা সামমন হদক ফেমক আমামক 
হপছন হদমক ধাক্কা হদমচ্ছন। 

বালআম তার গাধামক কুদরতীভামব এ ধরমনর কো বলমত 
ফদমখ বুঝমত পারমলা,  এমক হনময় আর সামমন অগ্রসর 
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হওয়া সম্ভব নয়। তাই ফস গাধাহটমক ওখামনই ফরমখ পাময় 
ফহাঁমট ফসই পাহামড় ফপৌাঁছলু। 

উক্ত পাহামড় উমঠ ফস হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও 
বনী ইসরাইমলর হবরুমদ্ধ বদদু‘আ করমত আরম্ভ করমলা। 
ফস মুহমূতি আল্লাহ তা‘আলার কুদরমতর অপূবি কাহরশমা 
ফদখা হদল ফয,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সম্প্রদাময়র 
হবরুমদ্ধ বদদু‘আ করমত হগময় বালআম বাউরা ফযইসব বাকয 
উচ্চারণ করমত চাইমলা,  ফসসবই তার মুখ হদময় হনি 
সম্প্রদাময়র হবরুমদ্ধই উচ্চাহরত হময় ফগল। তখন তার 
সম্প্রদাময়র ফলামকরা হচৎকার কমর বমল উঠমলা,  বালআম,  
এহক সবিনাশা কারবার!  তুহম ফয বনী ইসরাইমলর পহরবমতি 
উমটা আমামদর হবরুমদ্ধই বদদু‘আ করমছা!  তখন বালআম 
ইবমন বাউরা বলমলা,  “এটা আমার ইচ্ছাকতৃ হবষয় নয়। 
আহম বনী ইসরাইমলর হবরুমদ্ধই বলমত চাহচ্ছ। হকন্তু আমার 
হিহ্বা ফতামামদর হবরুমদ্ধ বমল ফফলমছ,  যা ফরাধ করা আমার 
পমে সম্ভব হমচ্ছ না।” 

ফশমষ তামদর অন্যায় কৃতকমমির এই পহরণহত হমলা,  ফসই 
আমাহলকা সম্প্রদাময়র উপর আযামব ইলাহী নাহযল হমলা। 
আর বালআমমর পরকালীন শাহি ফতা রময়মছই। দুহনয়ামতও 
তামক এই শাহি ফদওয়া হমলা ফয,  তার হিহ্বা ফবহরময় এমস 
হসনার উপর লটমক ফগল। এরপর ফেমক তার ফকান দু‘আই 
কবুল হমলা না। 

হযনার কারমণ ফযভামব আযাব এমলা 
অতঃপর বালআম তাওবা ও অনুমশাচনা করার পহরবমতি 
ইবলীস শয়তামনর হদময় আমরা ফবহশ প্রমরাহচত হময় আমরা 
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ধ্বংমসর পমে পা বাড়ামলা। ফস তার সম্প্রদায়মক বলমলা,  
আমার ফতা ইহকাল- পরকাল সবই বরবাদ হময় ফগল। আর 
আমার দু‘আও আর চলমছ না। এমতাবিায় ফতামামদর 
খাহতমর বনী ইসরাইমলর ধ্বংমসর িন্য আমামক অন্যমকামনা 
ফহন্দ আাঁটমত হমব। 

এই বমল ফস তার সম্প্রদাময়র ফলাকমদর কুপরামশি হদময় 
বলমলা,  ‘আহম ফতামামদর এমন একহট ফকৌশল বমল হদব,  
যার হদময় ফতামরা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হবরুমদ্ধ 
অনায়ামস িয়ী ফেমক পারমব। ফতামরা ফতামামদর সুন্দরী 
নারীমদর খুব আকষিণীয় কমর সাহিময় ফকান হকছ ু হবহক্র 
করার বাহানায় বনী ইসরাইমলর সসন্যমদর মামঝ পাহঠময় 
দাও। ফসই সামে তামদর একোও ভামলাভামব বুহঝময় হদমব 
ফয,  বনী ইসরাইমলর সসন্যরা তামদর সামে যা- হকছইু করমত 
চাইমব,  িাহতর স্বামেি তারা ফযন তা অবামধ করমত ফদয়;  
ফকান রকম বাধা ফযন না ফদয়। এরা মুসাহফর,  লম্বাহদন 
যাবত ঘরছাড়া;  হয়মতা এরা এই অবিায় বযহভচামর িহড়ময় 
পড়মব। এমত তামদর ধ্বংস অহনবাযি হময় যামব। ফকননা,  
আল্লাহ তা‘আলার হনকট বযহভচার অতযন্ত ঘৃহণত কাি। ফয 
িাহতর মামঝ তা অনুপ্রমবশ কমর,  তামদর উপর আল্লাহর 
গিব ও অহভসম্পাৎ পহতত হয়। তারা কখনও হবিয় বা 
সাফলয লাভ করমত পামর না। তখন ফতামরা- ই হবিয়ী 
হমব এবং তামদর ফমাকামবলা ফেমক মুহক্ত পামব। 

বালআমমর এই সপশাহচক চালহট আমাহলকা সম্প্রদাময়র খুব 
মনঃপূত হমলা। ফস মমতই তারা কাি করমলা। তারা তামদর 
সুন্দরী ফমময়মদর খুব আকষিণীয় কমর সাহিময় বনী 
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ইসরাইমলর সসন্যমদর মামঝ ফফহরওয়ালী হহসামব পাহঠময় 
হদল। 

ঘটনাক্রমম শয়তামনর ফধাাঁকায় পমড় বনী ইসরাইমলর যামযাম 
ইবমন শালুম নামক এক সরদার এই চামলর হশকার হময় 
ফগল। হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামক সহ সকলমক 
এই দুষ্কমি ফেমক বারণ করমলন এবং শত্রুমদর গভীর ষড়যন্ত্র 
সম্পমকি সতকি করমলন। হকন্তু ফস তার সতকিবাণীর প্রহত 
ভ্রুমেপ করমলা না। বরং কওমম আমাহলকার সপশাহচক 
ফাাঁমদ িহড়ময় পড়ল এবং বযহভচামর হলপ্ত হমলা। 

ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ বনী ইসরাইমলর মামঝ ফখাদায়ী গিবরূমপ 
কহঠন ফেগ ফরাগ ছহড়ময় পড়মলা। ফমল একই হদমন সির 
হািার ইসরাইলী সসন্য মৃতুযমমুখ পহতত হমলা। 

তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়মক এই হবপদ ফেমক উদ্ধামরর 
িন্য হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালামমর ফদৌহহত্র ও হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফদহরেী বীর মুিাহহদ ফাহহাস 
উক্ত অপকমি সম্পমকি অবগত হময় হনি অস্ত্রসহ যামযাম 
ইবমন শালুমমর তাাঁবুমত প্রমবশ করমলন এবং ফসই পাপাচারী 
যামযাম ও যার সামে ফস অপকমমি হলপ্ত হময়হছল,  তামক 
হতযা কমর ফফলমলন। আর বলমলন,  আল্লাহ তা‘আলা এই 
বযহক্তর কারমণ আমামদর সকলমক গিব হদময় ধ্বংস কমর 
হদমচ্ছন। 

তামদর হনহত হওয়ার পর ইসরাইলীরা ঐ দুিমনর লাশ 
প্রকামশ্য ঝুহলময় রাখমলা,  যামত অন্যরা হশোগ্রহণ করমত 
পামর। অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দরবামর 
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কায়মমনাবামকয তাওবা- ইসহতগফার করমলা। তখন ফসই 
ফেগ গিব দূর হমলা। 

অতঃপর মুসা ‘আলাইহহস সালাম কওমম আমাহলকামক পরাি 
কমর ফসই এলাকামক নাফরমানী ফেমক মুক্ত করমলন। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ এক 
আয়ামত বালআম ইবমন বাউরার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পমকি 

প্রেমত বলা হময়মছ, ْْ اى   اُه اى ال َِّذ اتَّْينَّ يَّاتِنَّ   “যামক আহম আমার 

হনদশিনাবহল দান কমরহছলাম।” 

অতঃপর বলা হময়মছ, ا  ٌَّ ِمْنهَّ لَّ  হকন্তু ফস তা ফেমক“ فَّانسَّ

ফবহরময় ফগমছ।” ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৫)  

এই  ٌَّ لَّ  শব্দহট প্রকতৃপমে পশুর চামড়া ছাড়ামনার হদময় فَّانسَّ

চামড়ার ফভতর ফেমক পশুর ফদহ ফবর হওয়া হকংবা সামপর 
( ছলম ছাড়ামনার ফমল)  ফভতর ফেমক তার ফদহ ফবহরময় 
আসার ফেমত্র বলা হয়। এখামন আল্লাহর হনদশিনাবহলর 
জ্ঞানমক একহট ফপাশাক বা ফলবামসর সামে তুলনা কমর 
বলা হময়মছ,  এই ফলাকহট জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফসই ফবষ্টন 
ফেমক সম্পূণিরূমপ ফবর হময় হগময়মছ। ফমল শয়তান তামক 
কাবু কমর ফফমলমছ। এর দরুন ফস পে পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় হগময়মছ। আয়ামতর পরবতিী অংমশ ফসই কোই বযক্ত 
করা হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

اِويْنَّ  َّانَّ ِمنَّ الْغَّ اُن فَّك ْيطَّ ُه الش َّ عَّ  فَّاَّتْبَّ

অেিঃ তাই শয়তান তার ফপছমন ফলমগমছ। ফমল ফস 
পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত হময় পমড়মছ। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১৭৫)  
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এখামন একো বুঝামনা হময়মছ,  ফয পযিন্ত আল্লাহর 
হনদশিনাবহলর জ্ঞান তো হকতামবর ইলম ও আল্লাহর স্মরণ 
তার সামে হছল,  ফস পযিন্ত শয়তান তার উপর ফকান প্রভাব 
হবিার করমত পামরহন। হকন্তু স্ত্রীর মুহাব্বমত ও দুহনয়ার 
সম্পমদর ফমামহ যখন তা ফশষ হময় ফগল,  তখন শয়তান 
তামক কাবু কমর ফফলমলা। যেরুন ফস পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় ফগল। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ দুই 
কুরআমন কারীমম বলা হময়মছ,   

ى  ل ا وَّ فَّْعنَّاُه بِهَّ ا لَّرَّ لَّْو ِشْئنَّ اهُ  ِكن َّهٗ وَّ ات َّبَّعَّ هَّوَّ َّْخلَّدَّ اىِلَّ اّْلَّْرِض وَّ  ا

অেিঃ আহম ইচ্ছা করমল,  ফসই হনদশিনাবলীর বমদৌলমত 
তামক উচ্চমযিাদাসম্পন্ন কমর হদতাম। হকন্তু ফস পাহেিব 
িগমতর চাকহচমকযর প্রহত আকৃষ্ট হময় হগময়মছ এবং হনি 
প্রবৃহির দাসত্ব করমত শুরু কমরমছ। 

এই আয়ামত  ََّّْخلَّد د শব্দহট ا  ফেমক উদ্ভুত। এর অেি إِْخالَّ

ফকান হকছরু প্রহত আকষৃ্ট হওয়া হকংবা ফকান িান আাঁকমড় 

ধরা। আর أَّْرض এর প্রকৃত অেি ভূহম। পৃহেবীমত যা- হকছু 

রময়মছ,  ফসই যাবতীয় সম্ভার হয়মতা সরাসহর ভূহম,  না 
হয় ভূহমসংক্রান্ত হবষয়- সবভব,  ফযমন,  ঘর- বাহড়,  ফেত-
খামার ইতযাহদ,  হকংবা যহমন ফেমকই উৎপন্ন অন্যান্য 
সামগ্রী,  ফযগুমলার মাধযমম মানুষ িীবন- যাপমনর অবলম্বন 

ও সুখ- শাহন্ত লাভ কমর োমক। সুতরাং أَّْرض শব্দ হদময় 

এখামন পৃহেবীর যাবতীয় সম্পদ- সম্ভারই বুঝামনা হময়মছ। 
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উহল্লহখত আয়ামত এহদমক ইংহগত করা হময়মছ,  আল্লাহপ্রদি 
হনদশিনাবলী ও তার জ্ঞান- ইলমই হমলা প্রকৃত ইিত- সম্মান 
ও সফলতার চাহবকাহঠ। হকন্তু ফয বযহক্ত এসব ফখাদায়ী 
হনদশিন ও জ্ঞামনর যোেি সম্মান না হদময় পাহেিব কামনা-
বাসনামক এর উপর প্রাধান্য হদমব,  তার িন্য এই ইলম-
গুণই মহাহবপমদর কারণ হময় দাাঁড়ামব এবং ফস ইহকাল ও 
পরকামল আল্লাহ তা‘আলার কহঠন শাহি ও আযামব হনপহতত 
হমব। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ হতন 
বালআম ইবমন বাউরার পরকালীন শাহি ফয কত ভয়াবহ 
হমব,  তা মহান আল্লাহই িামনন। তার প্রহত তাৎেহণক 
দুহনয়ার ফয শাহি আমরাহপত হময়হছল,  ফস সম্পমকি আয়ামতর 
পরবতিী অংমশ বলা হময়মছ,   

َّْو تََّْتُ  ْث ا ْث اِْن تَّْحِمْل عَّلَّْيِه يَّلْهَّ  كُْه يَّلْهَّ

অেিঃ তার অবিা হমলা কুকুমরর মমতা,  যহদ তামক তাড়া 
কমরা,  তবু হাাঁপামব,  আর যহদ তামক ফছমড় দাও,  তবু 
হাাঁপামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৬)  

এই আয়ামত উহল্লহখত يَّلْهَّث শমব্দর প্রকৃত অেি হমলা হিহ্বা 

ফবর কমর ফছমড় হদময় ফিামর শ্বাস ফনওয়া। 

একো সবিিনহবহদত ফয,  সকল প্রাণীই হনমির িীবন রোর 
িন্য ফভতমরর উষ্ণ বায় ু বাইমর ফবর কমর ফদয় এবং বাইমর 
ফেমক নতুন তািা বায়ু নাক- মুমখর মাধযমম ফভতমর ফটমন 
ফনয়। এই শ্বাস- হনঃশ্বামসর গ্রহণ ও তযামগর উপরই প্রহতহট 
প্রাণীর িীবন হনভিরশীল। আর মহান আল্লাহ- ই প্রমতযক 
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িীমবর িন্য এ কািহট অতযন্ত সহি ও সাবলীল কমর 
হদময়মছন ফয,  ফকান ইচ্ছা বা পহরশ্রম ছাড়াই প্রহতহট প্রাণীর 
নামকর রন্ধ্র হদময় ফভতমরর হাওয়া বাইমর এবং বাইমরর 
হাওয়া ফভতমর আসা- যাওয়া করমছ। এমত না ফকান 
শহক্তপ্রময়ামগর দরকার হয় আর না ইচ্ছা কমর করার 
প্রময়ািন পমড়। বরং স্বাভাহবক ও স্বভাবগতভামবই এ কািহট 
ক্রমাগতভামব সম্পন্ন হমত োমক। 

তমব িীব- িন্তুর মমধয কুকুর এর বযহতক্রম। ফকবল কুকুরই 
এমন িীব,  যামক শ্বাস- প্রশ্বাস ফনওয়ার িন্য হিহ্বা ফবর 
কমর ফিার হদমত হয় এবং পহরশ্রম করমত হয়। 

অন্যান্য িীব- িন্তুর ফবলায় এমন অবিা তখনই সৃহষ্ট হয়,  
যখন তামদর প্রহত ফকউ চড়াও হয় হকংবা ফস ক্লান্ত- পহরশ্রান্ত 
হময় পমড় অেবা আকহস্মক ফকান হবপদ- আপমদর সম্মুখীন 
হয়। হকন্তু কুকুমরর উপর এই অবিা সবিেণই োমক,  তার 
উপর চড়াও হমলও হকবা তামক ফছমড় হদমলও। 

উহল্লহখত আয়ামত বালআম ইবমন বাউরামক কুকুমরর সামে 
তুলনা করা হময়মছ। ফস আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূমহর 
জ্ঞান ও পহরচয় লাভ করার পরও তার উপর হনি প্রবৃহি 
ও দুহনয়ার ফলাভমক প্রাধান্য হদময় আল্লাহ তা‘আলার হনমদিশ 
অমান্য কমরহছল। ফমল তামক এই শাহি ফদওয়া হময়হছল 
ফয,  তার হিহ্বা কুকুমরর হিহ্বার মমতা ফবহরময় হগময় বুমকর 
উপর ঝুমল পমড়হছল এবং তামত ফস অনবরত কুকুমরর 
মমতা হাাঁপামত োকমতা। তামক ফকউ তাড়া করুক বা না 
করুক,  সবিাবিায় ফস শুধু কুকুমরর মমতা হাাঁপামতই োকমতা। 
ফসই সামে তার দু‘আ কবুমলর মযিাদা ও বুযুগিীর মরতবা 
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উহঠময় ফনওয়া হময়হছল এবং ফস চরম অধঃপতমনর হশকার 
হময়হছল। 

বালআম বাউরার ঘটনা ফেমক হশো 
উহল্লহখত আয়ামত বহণিত ঘটনার হববরণী ফেমক আমরা এই 
হশো অিিন করমত পাহর।  

১.  কামরা পমেই হনমির জ্ঞান- গহরমা ও ইবাদত- বমন্দগীর 
বযাপামর তুষ্ট ও হনহশ্চন্ত হওয়া উহচত নয়। কারণ,  শয়তান 
সবিদা মানুমষর ফপছমন ফলমগ আমছ। ফযমকামনা সময় তামক 
ফধাাঁকা হদময় পেচুযত কমর হদমত পামর। ফযমন ঘমটমছ 
বালআম ইবমন বাউরার ফেমত্র। 

তাই শয়তামনর ফধাাঁকা ফেমক সবিদা সমবিাচ্চ সতকিতা 
অবলম্বন করমত হমব এবং ফকানক্রমমই শরী‘আমতর হনমদিশ 
ফেমক একচুলও সরা যামব না। ফসই সামে আল্লাহ তা‘আলার 
ফশাকরগুযাহর ও হসরামত মুসতাকীমমর উপর কাময়ম ও 
দাময়ম োকার িন্য আল্লাহর দরবামর দু‘আ করা এবং 
ফকবল তারই উপর ভরসা করা একান্ত কতিবয। 

২.  এমন সব পহরমবশ ও কাযিকলাপ ফেমক খুব সতকিতার 
সামে ফবাঁমচ োকা িরুরী,  ফযগুমলামত দীনী বযাপামর 
ফকানরূপ েহতর আশংকা োমক। হবমশষ কমর স্ত্রী,  ধনসম্পদ 
ও সন্তানসন্তহতর মায়া ও ফমামহ ফফমল কখমনা ফযন 
শরী‘আমতর হুকুম ফেমক ফকানরূপ হবচুযহত না ঘমট,  ফস 
বযাপামর খুব সাবধান োকমত হমব। এর অশুভ পহরণহতর 
কো সবিেণ স্মরণ রাখমত হমব। 
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স্ত্রী ও সন্তান- সন্তহতর মুহাব্বত ফদামষর নয়;  বরং 
শরী‘আমতর গহণ্ডর মমধয তা কাময,  তমব তামদর কারমণ 
ফযন কখমনা আল্লাহর হুকুমমর বরমখলাফ করা না হয়। 
হবমশষ কমর স্ত্রীর সবধ- অনবধ সকল দাহব রো করা। 
সুতরাং এ বযাপামর শরী‘আমতর হবহধ- হবধান ফিমন তার 
প্রহত প্রাধান্য ফদওয়া কতিবয। তা না হমল আল্লাহর 
নাফরমানীর কারমণ দুহনয়া ও আহখরামত চরম েহতর 
সম্মুখীন হমব। 

৩.  অসৎ ও েষ্ট ফলাকমদর সামে সম্পকি রাখা এবং তামদর 
হনমন্ত্রণ বা হাহদয়া- ফতাহফা গ্রহণ করা ফেমকও ফবাঁমচ োকা 
আবশ্যক। হনি সম্প্রদাময়র পেেষ্ট ফলাকমদর উপম ৌকন 
গ্রহণ করার কারমণই ফতা বালআম ইবমন বাউরা পেচুযত 
হময় পমড়হছল। 

৪.  অেীলতা ও পাপাচার ফগাটা িাহতর িন্য ধ্বংস ও 
হবপযিময়র কারণ হময় দাাঁড়ায়। তাই ফসই ধ্বংস ও হবপযিয় 
ফেমক রো ফপমত হমল,  ফদশ ও সমািমক যাবতীয় 
ফবহায়াপনা ও অেীলতার পে পহরহার করমত হমব এবং 
ফদশ ফেমক পাপাচার ও এর উপকরণাহদ সম্পূণিরূমপ হনমূিল 
করমত হমব। তা না হমল ফগাটা িাহতর উপর আল্লাহর শাহি 
ও গিব নাহযল হমব,  ফযমন হময়হছল বনী ইসরাইমলর 
উপর। হযনা- বযহভচামরর কারমণ তামদর মমধয ফেগ ফরামগর 
গিমবর দ্বারা একহদমনই সির হািার ফলাকমক আল্লাহ 
তা‘আলা ধ্বংস কমর হদময়মছন। 

তাই আমামদর ফদমশ অেীল কমিকামডের যতরকম পন্থা ও 
উপকরণ রময়মছ,  ফযমন,  অেীল গান- বাদয,  অেীল 
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হমহেয়া,  পনি মুহভ ও মযাগাহিন,  ফরহেও,  হটহভ চযামনল 
ও হসমনমা- হেময়টার প্রভৃহতর অেীলতা ও মহহলামদর ফবপদিা 
চলামফরা ও ফমাবাইল ফফামন ফছমলমমময়মদর েষ্টতা,  
ফপ্রমহবহনময়,  নািাময়য কোবাতিা ও কযামমরা ফমাবাইমল 
নানান অেীল ছহবর প্রমকাপ ইতযাহদ ফেমক হনমিমদরও 
বাাঁচমত হমব এবং ফদশ ও সমািমকও বাাঁচামত হমব। তা না 
হমল এর পহরণামম দুহনয়ায় ও আহখরামত হবহভন্ন আযাব-
গিমব পাকড়াও হওয়া অবশ্যম্ভাবী। 

পহবত্র কুরআমন পূবিযুমগর নসীহতমূলক সকল ঘটনা বণিনা 
কমর আল্লাহ তা‘আলা আমামদর সতকি করমছন,  ফযন আমরা 
ফসইযুমগ নাফরমানমদর মমতা নাফরমানীমত হলপ্ত না হই। 
তা হমলই যাবতীয় গিব ও শাহি ফেমক আমরা বাাঁচমত 
পারমবা এবং আমামদর সহঠক িীবমন আল্লাহ তা‘আলার 
হবধান পহরপণূিরূমপ বািবায়ন করার হদময় আমরা দুহনয়া ও 
আহখরামত সফলতা লাভ করমত পারমবা। 

সমাপ্ত 
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