
১৬. 
হযরত মসূা ও হারূণ (আাইহহমাস সাাম) – ১ম অংল 

ফেরাউনের পররঘ 

বেু আস্রাইনের পূবব আরতহাস 

মূসা (অঃ)-এর পররঘ 

মূসা  ফেরাউনের ওারহেী 
মূসা েদীনত রেরিপ্ত হ’ফেে 

ফ ৌবনে মূসা 
 ুবও মূসা ঔুেী হ’ফেে 

মূসার পরীিা সমূহ 
েবুত-পূবব ১ম পরীিা : হতযা ফথনও ফবেঁনঘ  াা 
২ পরীিা : মারদানে রহচরত 

মারদানের চীবে : রববাহ  সংসার পােে 

৩ পরীিা: রমসর রিমুনঔ  াত্রা  পরথমনযয েবুত োি 

েটি রেদর্বে 

রসোআ হ’ফত রমসর 

মূসার পােঁঘটি ফদা‘অ 

মূসা হ’ফেে ওােীমুল্লাহ 
মূসা (অঃ)-এর রমসনর প্রতযাবতব ে 

ফেরাউনের রেওনে মূসা (অঃ)-এর দাাত 

দাানতর সার-সংনিপ 

দাানতর েেশ্রুরত 

মু‘ফচ া  চাদ ু

মূসার দাানতর পর ফেরাউেী বস্থাে 

ফেরাউনের চবানবর সার-সংনিপ 

েবুত-পরবতী ১ম পরীিা : চাদওুরনদর মুওারবো 
ফেরাউনের ঙটি কুেঘাে 

ফেরাউেী কুেেীরতর রবচ  চেকনণর সমথবে োি 

চাদওুরনদর সতয গ্রহণ 

চাদরুওনদর পররণরত 

চেকনণর প্ররতরিা 



ফেরাউনের স্ত্রীর প্ররতরিা 
কুরঅনে বরণবত ঘারচে োরীর দষৃ্টান্ত 

েবুত-পরবতী ২ পরীিা: বেু আস্রাইেনদর ঈপনর অপরতত ফেরাউেী  ুেুম সমূহ  

১ম  ুেুম: বেু ইস্রাইনের েবচাতও পুত্র সন্তােনদর হতযার রেনদবর্ চারর 

২  ুেুমঃ আবাদতকৃহ সমূহ ধ্বংস ওরা 
ফেরাউনের রবরুনে মূসার বদ ফদা‘অ 

ফেরাউেী অঘরণ ফথনও প্রাপ্ত রর্িণী রবষ সমূহ 

অল্লাহর ক নব ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃরথবীর অরদ ৬টি চারতর মনযয ওনম েূহ, ‘অদ, ঙামূদ, েূত্ব  
ওনম মাদআানের বণবোর পর ষষ্ঠ ক বপ্রাপ্ত চারত রহসানব ওনম ফেরাউে সম্পনওব  অল্লাহ 
পাও কুরঅনের ২৭টি সূরা ৭৫টি স্থানে রবরিন্ন প্রসনে অনোঘো ওনরনঙে।  কুরঅনে সববারযও 
অনোরঘত রবষ হ’ে এটি।  ানত ফেরাউনের ঘররত্র  ববরর্ষ্টয  তার  ুেুনমর েীরত-পেরত 
সমূহ পাঠওনদর ওানঙ পররষ্কার হন  া এবং এ ুনকর ফেরাউেনদর রবষন ঈম্মনত মুহাম্মাদী 
হেঁরর্ার হ। ফেরাউনের ওানঙ ফপ্রররত েবী মূসা  হারূণ (অঃ) সম্পনওব  কুরঅনে সববারযও 
অনোঘো স্থাে ফপননঙ। ওারণ মূসা (অঃ)-এর মু‘ফচ া সমূহ েযােয েবীনদর তুেো ফ মে 
ফবর্ী রঙে, তােঁর সম্প্রদা বেী আস্রাইনের মূঔবতা  হঠওাররতার খেোবেী রঙে রবকত 
ঈম্মতগুরের তুেো রযও এবং ঘমওপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (অঃ)-ফও বারবার পরীিা ফেবার 
মনযয এবং তােঁর ওনমর দীখব ওারহেীর অনোঘো প্রসনে বহ জ্ঞাতবয রবষ  অনদর্-রেনষনযর 
ওথা এনসনঙ। সনববাপরর র্াসও সম্রাে ফেরাউে  তার রিবতী সম্প্রদা ওতৃব ও সংঔযােখু 
রিবাসী বেু আস্রাইে সম্প্রদানর ঈপর  ুেুম-তযাঘানরর রববরণ  তার প্ররতনরানয মূসা 
(অঃ)-এর প্রনঘষ্টা এবং দীখব রবর্ বঙর যনর  ানেম সম্প্রদানর ঈপনর অপরতত রবরিন্ন 
ক নবর বণবো  বনর্নষ ফেরাউনের সদেবনে সরেে সমারযর খেো ফ ে চীবন্ত বাণীরঘত্র হন 
েুনে ঈনঠনঙ রবরিন্ন সূরা বরণবত কুরঅনের েুপম বাওিেীনত। ফমােওথা কুরঅে পাও মূসা 
(অঃ)-এর ওারহেীনও এত গুরুত্ব রদননঙ ফ , রযওাংর্ সূরা এর রওঙু ো রওঙু বরণবত 
হননঙ। ওারণ এআ ওারহেীনত করণত রর্িা, অল্লাহ তা‘অোর পার র্রি  েুগ্রনহর 
রবস্মওর রহসয সমূহ সরন্ননবরর্ত হননঙ। এগুনোনত ওনমবাদ্দীপো  ঘারররত্রও সংনর্াযনের 
রেনদব রর্ওা সমূহ প্রঘুর পররমানণ রবদযমাে রননঙ। 

মূসা (অঃ)  ফেরাউনের খেো কুরঅনে বারবার ঈনল্লঔ ওরার েযতম ঈনদ্দর্য হ ’ে, এোহী 
রওতাবযারী আহদী-োঙারানদর রপঙনের ওথা স্মরণ ওররন ফদা এবং ফর্ষেবীর ঈপনর ইমাে 
অোর পনি ফ ৌরিওতা ঈপস্থাপে ওরা। ঈনল্লঔয ফ , পরবতী রাসূে দাউদ, সুোমাে  ইসা 
(অোআরহমুস সাোম) সবাআ রঙনেে বেু আস্রাইে-এর সম্প্রদািুি এবং  তানদর প্ররত ফপ্রররত 
েবী। মূসা (অোআরহস সাোম) রঙনেে এেঁনদর সবার মূে  েুসরণী বযরিত্ব।  

ঈনল্লঔয ফ , ওনম মূসা  ফেরাউে সম্পনওব  পরবত্র কুরঅনের ফমাে ৪৪টি সূরা ৫৩২টি 
অানত বরণবত হননঙ। 

ফেরাউনের পররঘ : 
‘ফেরাউে’ ফওাে বযরির োম ে। বরং এটি হ’ে তৎওােীে রমসনরর সম্রােনদর ঈপারয। রিবতী 
বংর্ী এআ সম্রােকণ ওনও র্তাব্দী বযাপী রমসর র্াসে ওনরে। এআ সম রমসর সিযতা  



সমৃরের র্ীনষব ফপৌেঁনঙ রকনরঙে। োর্ মরমওরণ, রপরারমড (PYRAMID), রফংক্স (SPHINX) 

প্রিৃরত তানদর সমওার ববজ্ঞারেও ঈন্নরতর প্রমাণ বহে ওনর। হ রত মূসা (অঃ)-এর সমন 
পরপর দ’ুচে ফেরাউে রঙনেে। সববসম্মত আস্রাইেী বণবো হ’ে এোআ এবং মূসা (অঃ) 
দ’ুচনেরআ সািাৎ োি ওনরে। েুআস ফকারডং (LOUIS GOLDING)-এর তথযােুসন্ধােমূেও 
ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER েু াী ঈি ‘ঈৎপীড়ও 
ফেরাউে’-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) োম রঙে ‘ফরনমরসস-২’ (RAMSES-11) 

এবং ডুনব মরা ফেরাউে রঙে তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ 
(MERNEPTAH)। ফোরহত সাকর সংেগ্ন রতি হরনদ রতরে সসসনেয ডুনব মনরে।  ার ‘মরম’ 

১৯০৭ সানে অরবষৃ্কত হ। রসোআ ঈপদ্ব্ীনপর পরিম তীনর ‘চাবানে ফেরাউে’ োনম এওটি ফঙাে 
পাহাড় অনঙ। এঔানেআ ফেরাউনের োর্ প্রথম পাা  া বনে চেশ্রুরত অনঙ। ফকারডংনর 
ভ্রমণ পুস্তও এবং এেসাআনলানপরডা রিোরেওার রেবনন্ধ বো হননঙ ফ , ‘ফথব্স’ (THEBES) োমও 
স্থানের সমারয মরিনর ১৮৯৬ সানে এওটি স্তম্ভ অরবষৃ্কত হ,  ানত মারনেপতাহ-এর অমনের 
ওীরতব  সমূহ রেরপবে রঙে। তঃপর ১৯০৬ সানে বৃটির্ েৃতত্ত্বরবদ সযার িােঁনো আরেে রস্মথ 
(SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মরমগুনো ঔুনে মরমওরনণর ওোনওৌর্ে েুসন্ধাে শুরু 
ওনরে। এিানব রতরে ৪৪টি মরম পরীিা ওনরে এবং বনর্নষ ১৯০৭ সানে রতরে ফেরাউে 
মারনেপতাহ-এর োর্ র্োি ওনরে। ঐসম তার োনর্র ঈপনর েবনণর এওটি স্তর চনম রঙে। 
 া ফদনঔ সবাআ স্তরম্ভত হে। এ ওারনণ ফ , েয ফওাে মরম ফদনহ েুরূপ পাা  ারে।[3] 

ঈি েবনণর স্তর ফ  সাকনরর েবণাি পারে তা বোআ বাহেয। এিানব সূরা আঈেুস ৯২ 
অানতর বিবয দরুোবাসীর রেওনে সতয প্রমারণত হন  া। ফ ঔানে অল্লাহ বনেরঙনেে ফ , 

‘অচনও অমরা ফতামার ফদহনও (রবেষ্ট হা ফথনও) বােঁরঘন রদোম।  ানত তুরম পরবতীনদর 
চেয দষৃ্টান্ত হ’ফত পার’… (আঈেুস ১০/৯২)। বস্ত্ত্ততঃ ফেরাউনের োর্ অচ রমসনরর 
রপরারমনড ররিত অনঙ।  া ফদনঔ ফোনওরা ঈপনদর্ হারঙে ওরনত পানর। 

মূসা  ফেরাউে সম্পনওব  অল্লাহ বনেে, 

ااَِ ْ ٍ اُ ْإِمُن وَا َ  ِاُم َو اَ  ِْ َ ْ َواِ  ْاَ  ِّق ا ِْ َ ْ َواَ الَا ِياوْْلَْ ِضاَ َجَعَلاأَْهَ َه اِشَ ع ًاَ ْوَ ْضِعُفاَط ِئَفًةا-اَنْ  ُ واَ َ ْ َ اِموانَّن إِوَّن

ُهاَ  َواِمَواوْاُمْفِوِ ْ وَا ُ اأَْ َن َاُهْ اَ َ ْوَ ْ ِ ياِنَو َاُهْ اإِنَّن ْنُهْ اُ َ  ِّق وا صص)-امِّق  ৩-৪)- 

‘অমরা অপোর রেওনে মূসা  ফেরাউনের বৃত্তান্ত সমূহ ফথনও সতয সহওানর বণবো ওরব 
রবশ্বাসী সম্প্রদানর চেয’। ‘রেিআ ফেরাউে তার ফদনর্ ঈেত হনরঙে এবং তার চেকণনও 
রবরিন্ন দনে রবিি ওনররঙে। তানদর মযযওার এওটি দেনও ফস দবুবে ওনর রদনরঙে। ফস 
তানদর পুত্র সন্তােনদর হতযা ওরত  ওেযা সন্তােনদর বােঁরঘন রাঔত। বস্ত্ত্ততঃ ফস রঙে েথব 
সৃরষ্টওারীনদর ন্তিুব ি’ (িাঙাঙ ২৮/৩-৪)। 

পরবত্র কুরঅনে ফেরাউনের অনোঘো  ত এনসনঙ, পূবব  ুনকর েয ফওাে েরপরত সম্পনওব  এত 
ফবর্ী অনোঘো অনসরে। এর মাযযনম ফেরাউেী  ুেুনমর রবরিন্ন রদও স্পষ্টিানব েুটিন ফতাো 
হননঙ।  ানত আরেত রননঙ এ রবষন ফ ,  ুনক  ুনক ফেরাউেরা অসনব এবং ইমােদার 
সৎওমবর্ীেনদর ঈপনর তানদর  ুেুনমর যারা  ববরর্ষ্টয প্রা এওআ রূপ হনব।  রদ পেরত 
পররবরতব ত হনব। ফওাে  ুকআ ফেরাউে ফথনও ঔারে থাওনব ো। তাআ ফেরাউে সম্পনওব  সমযও 
যারণা ফদার চেয অল্লাহ পরবত্র কুরঅনে এআ েরাযম সম্পনওব  এত ফবর্ী অনোঘো ওনরনঙে। 



 ানত অল্লাহর রপ্র বািারা সাবযাে হ এবং  ানেমনদর িন অল্লাহর পথ ফথনও রবঘুযত ো 
হ। মুসরেম োমযারী বতব মাে রমসরী চাতীতাবাদী ফেতারা ফেরাউেনও তানদর ‘চাতী বীর’ 

বনে অঔযারত ওরনঙে এবং ওানরার ‘মদানে ফরনমসীস’-এর প্রযাে েেনও তার রবর্াে প্রস্তর 
মূরতব  ঔাড়া ওনরনঙে’। 
বেু আস্রাইনের পূবব আরতহাস : 
হ রত আবরাহীম (অঃ)-এর ওরেষ্ঠ পুত্র হ রত আসহাি (অঃ)-এর পুত্র আাকূব (অঃ)-এর 
পর োম রঙে ‘আস্রাইে’। রহব্রু িাষা ‘আস্রাইে’ থব ‘অল্লাহর দাস’। ফস রহসানব আাকূব 
(অঃ)-এর বংর্যরকণনও ‘বেু আস্রাইে’ বো হ। কুরঅনে তানদরনও ‘বেু আস্রাইে’ বনে রিরহত 
ওরা হননঙ,  ানত ‘অল্লাহর দাস’ হবার ওথাটি তানদর বারবার স্মরনণ অনস। 

আাকূব (অঃ)  বেু আস্রাইেনদর অরদ বাসস্থাে রঙে ফওে ‘অনে,  া বতব মাে রেরেস্তীে 
এোওা বরস্থত। তঔেওার সম রেরেস্তীে  রসররা রমরেতিানব র্াম ফদর্ রঙে। বো ঘনে 
ফ , প্রথম  ফর্ষেবী বযতীত প্রা সওে েবীর অবাসস্থে রঙে আরাও  র্াম ঞ্চনে।  ার 
ফকাো ঞ্চেনও এঔে ‘মযযপ্রাঘয’ বো হনে। আাকূব (অঃ)-এর পুত্র হ রত আঈসুে (অঃ) 
 ঔে রমসনরর থবমন্ত্রী  পনর র্াসেওতব া রে ুি হে এবং েযােয ঞ্চনের েযা ফওে ‘অে 
ঞ্চনে ঘরম দরুিব ি ফদঔা ফদ, তঔে আঈসুে (অঃ)-এর অমন্ত্রনণ রপতা আাকূব (অঃ) স্বী 
পুত্রকণ  পররবারবকব সহ রহচরত ওনর রমসনর ঘনে  াে। িনম তােঁরা ফসঔানে অরযপতয রবস্তার 
ওনরে  সুনঔ-র্ারন্তনত রদোরতপাত ওরনত থানওে। তারীঔুে অরিা-র ফেঔও বনেে, আঈসুে 
(অঃ)-এর ওারহেীনত ফওাথা ফেরাউনের োম ঈনল্লঔ ো থাওা প্রমারণত হ ফ , ঐ সম 
ফেরাউেনদর হটিন ফসঔানে ‘হাওসূস’ (م   اواه و س ) রাচানদর রাচত্ব ওানম হ।  ারা দু’ফর্া 
বঙর রাচত্ব ওনরে এবং  া রঙে ইসা (অঃ)-এর চনন্র প্রা দু ’হা ার বঙর অনকর 
খেো।[5] তঃপর রমসর পুেরা ফেরাউেনদর রযওানর রেনর অনস। আঈসুে (অঃ)-এর 
মৃতুযর পনর তােঁর পঞ্চম যঃস্তে পুরুষ মূসা  হারূনের সম ফ  রেপীড়ও ফেরাউে র্াসে 
িমতা রঙে তার োম রঙে ফরনমসীস-২। তঃপর তার পুত্র মারনেপতাহ-এর সম 
সাকরডুরবর খেো খনে এবং বসেয-সামন্ত সহ তার সরেে সমারয হ। 

‘ফেরাউে’ রঙে রমসনরর রিবতী বংর্ী র্াসওনদর ঈপারয। রিবতীরা রঙে রমসনরর অরদ 
বারসিা। এিনণ তারা সম্রাে বংনর্র হা র্াম ফথনও অকত সুঔী-স্বেে বেু আস্রাইেনদর 
রহংসা ওরনত থানও। িনম তা সামারচও  রাষ্ট্রী রে বাতনের রূপ পররগ্রহ ওনর। 

এও বণবো এনসনঙ ফ , আাকূনবর রমসনর অকমে ফথনও মূসার সানথ রমসর ফথনও রবদাওানে 
প্রা ঘারর্ত বঙর সমনর মনযয তানদর সংঔযা দােঁরড়নরঙে ওাঙাওারঙ প্রা রতে রমরেে[6] 

এবং এ সম তারা রঙে রমসনরর ফমাে চেসংঔযার ১০ ফথনও ২০ র্তাংর্ ’।[7] তনব এগুরে সবআ 
আস্রাইেীনদর ওাল্পরেও রহসাব মাত্র।  ার ফওাে রিরত্ত ফেআ’। বরং কুরঅে বেনঙ اَهُإآلااَاِشْ ِ َمٌةا إِوَّن

واشع وا)-اَ  ِ  ُ وَا  ৫৪)- ‘রেিআ তারা রঙে িুদ্র এওটি দে’ (ফর্া‘অরা ২৬/৫৪)। এআ বরহরাকত 
েবী বংর্  িুদ্র দনের সুোম-সুঔযারতআ রঙে সংঔযা বড়  র্াসওদে রিবতীনদর রহংসার 
ওারণ। এরপর ফচযারতষীনদর িরবষযদ্ব্াণী ফেরাউেনও িীত  রিপ্ত ওনর ফতানে। 

মূসা (অঃ)-এর পররঘ : 
 -م و ا وا م ووا وا  هثا وا  ز ا واال ىا وا ع  با واوو   ا واو  وه  ا   ه اواوال 



মূসা আবনে আমরাে রবে িানহঙ রবে ‘অন র রবে োিী রবে আাকূব রবে আসহাি রবে 
আবরাহীম (অঃ)। থবাৎ মূসা হ’ফেে আবরাহীম (অঃ)-এর ৮ম যঃস্তে পুরুষ। মূসা 
(অঃ)-এর রপতার োম রঙে ‘আমরাে’  মাতার োম রঙে ‘আঈহারেব’। তনব মানর োনমর 
বযাপানর মতনিদ অনঙ। ঈনল্লঔয ফ , মাররাম (অঃ)-এর রপতার োম রঙে ‘আমরাে’। র রে 
রঙনেে হ রত ইসা (অঃ)-এর োো। মূসা  ইসা ঈি েবীআ রঙনেে বেু আস্রাইে বংর্ী 
এবং ঈিন বেু আস্রাইনের প্ররত ফপ্রররত হনরঙনেে (সাচদাহ ৩২/২৩ , ঙে ৬১/৬)। মূসার 
চন্ হ রমসনর এবং োরেত-পারেত হে রমসর সম্রাে ফেরাউনের খনর। তােঁর সনহাদর িাআ 
হারূণ (অঃ) রঙনেে তােঁর ফঘন রতে বঙনরর বড় এবং রতরে মূসা (অঃ)-এর রতে বঙর 
পূনববআ মৃতুযবরণ ওনরে। ঈিনর মৃতুয হ রমসর  র্াম-এর মযযবতী তীহ্ প্রান্তনর বেু 
আস্রাইনের ৪০ বঙর অেও থাওাওােীে সমন। মাোো মদদূী বনেে, মূসা (অঃ) পঞ্চার্ 
বঙর বনস েবী হন ফেরাউনের দরবানর ফপৌেঁনঙে। তঃপর ফতআর্ বঙর দ্ব্ন্দ্ব-সংগ্রানমর পর 
ফেরাউে ডুনব মনর এবং বেু আস্রাইে রমসর ফথনও ফবররন  া। এ সম মূসা (অঃ)-এর 
বস রঙে সম্ভবতঃ অরর্ বঙর। তনব মুেতী মুহাম্মাদ র্েী বনেে, ফেরাউনের চাদওুরনদর সানথ 
মুওারবোর খেোর পর ঐরতহারসও বণবো েু াী মূসা (অঃ) রবর্ বঙর  াবত রমসনর 
বস্থাে ওনরে। এ সম অল্লাহ মূসা (অঃ)-ফও েটি মু ‘ফচ া দাে ওনরে। 

ঈনল্লঔয ফ , অদম, আাহ্আা  ইসা (অঃ) বযতীত প্রা সওে েবীআ ঘরল্লর্ বঙর বনস 
েবুত োি ওনররঙনেে। মূসা ঘরল্লর্ বঙর বনস েবুত োি ওনররঙনেে বনে রযওাংর্ 
রবদ্ব্াে মত ফপাষণ ওনরনঙে। ফসমনত অমরা মূসা (অঃ)-এর বসনও রেম্নরূনপ িাক ওরনত 
পারর। ফ মে, প্রথম ৩০ বঙর রমসনর, তারপর ১০ বঙর মারদানে, তারপর রমসনর ফেরার পনথ 
তূর পাহানড়র রেওনে ‘তুবা’ (ُطَ ى) ঈপতযওা ৪০ বঙর বনস েবুত োি। তঃপর ২০ বঙর 
রমসনর বস্থাে ওনর ফসঔােওার রযবাসীনদরনও তাহীনদর দাাত প্রদাে। তারপর ৬০ বঙর 
বনস বেু আস্রাইেনদর রেন রমসর হ’ফত প্রস্থাে এবং ফেরাউনের সরেে সমারয। তঃপর অরদ 
বাসস্থাে ফওে‘অে রযওারী অমানেিানদর রবরুনে রচহানদর হকুম মােয ওরা বাযয 
আস্রাইেীনদর রেন ৪০ বঙর  াবত তীহ্ প্রান্তনর ঈন্িু ওারাকানর বস্থাে  বাতুে মুিাদ্দানসর 
সরন্নওনে মৃতুয সম্ভবতঃ ৮০ ফথনও ১০০ বঙর বনসর মনযয। মূসা (অঃ)-এর ওবর হ 
বাতুে মুিাদ্দানসর ঈপওনে। অমানদর েবী (ঙাঃ) ফসঔানে এওটি োে রঢরবর রদনও আর্ারা 
ওনর ফসস্থানেআ মূসা (অঃ)-এর ওবর হননঙ বনে চারেননঙে।  ঈনল্লঔয ফ , অদম (অঃ) ফথনও 
আবরাহীম (অঃ) প বন্ত ১০/১২ চে েবী বানদ ফর্ষেবী মুহাম্মাদ (ঙাঃ)-এর অকমনের পূবব 
প বন্ত পৃরথবীনত অকত সববনমাে এও েি ঘরববর্ হা ার েবী-রাসূনের  প্রা সবাআ আস্রাইে 
বংনর্র রঙনেে এবং তােঁরা রঙনেে ফসনমটিও। ফওেো আিাহীম (অঃ) রঙনেে সাম রবে েূহ-এর 
৯ম যঃস্তে পুরুষ। এচেয আবরাহীমনও ‘অবুে অরিা’ বা েবীনদর রপতা বো হ। 

মূসা  ফেরাউনের ওারহেী : 
সুদ্দী  মুররাহ প্রমুঔ হ রত অবু্দল্লাহ আবেু অববাস  অবু্দল্লাহ আবেু মাস ‘উদ (রাঃ) এবং 
বহ সংঔযও ঙাহাবী ফথনও বণবো ওনরে ফ , ফেরাউে এওদা স্বনে ফদনঔে ফ , বাতুে মুিাদ্দানসর 
রদও হ’ফত এওটি অগুে এনস রমসনরর খর-বারড়  মূে রযবাসী রিবতীনদর জ্বারেন রদনে। 
থঘ রিবাসী বেু আস্রাইেনদর রওঙুআ হনে ো। িীত-ঘরওত বস্থা রতরে খুম ফথনও ফচনক 



ঈঠনেে। তঃপর ফদনর্র বড় বড় ফচযারতষী  চাদওুরনদর সমনবত ওরনেে এবং তানদর 
সম্মুনঔ স্বনের বৃত্তান্ত বণবো রদনেে  এর বযাঔযা চােনত ঘাআনেে। ফচযারতষীকণ বেে ফ , রত 
সত্বর বেু আস্রাইনের মনযয এওটি পুত্র সন্তাে চন্গ্রহণ ওরনব।  ার হানত রমসরীনদর ধ্বংস 
ফেনম অসনব’। 
রমসর সম্রাে ফেরাউে ফচযারতষীনদর মাযযনম  ঔে চােনত পারনেে ফ , রত সত্বর আস্রাইে বংনর্ 
এমে এওো পুত্র সন্তাে চন্গ্রহণ ওরনব, ফ  তার সাম্রানচযর পতে খোনব। তঔে ঈি সন্তানের 
চন্ ফরানযর ফওৌর্ে রহসানব ফেরাউে বেু আস্রাইেনদর খনর েবচাত সওে পুত্র সন্তােনও 
বযাপওহানর হতযার রেনদবর্ রদে। ঈনদ্দর্য রঙে, এিানব হতযা ওরনত থাওনে এও সম বেু আস্রাইে 
ওম  ুবও রূ্েয হন  ানব। বৃেরা মারা  ানব। মরহোরা সব দাসীবৃরত্তনত বাযয হনব। থঘ 
বেু আস্রাইেকণ রঙে রমসনরর র্াসও ফেণী এবং ঈচ্চ ম বাদা সম্পন্ন চারত। এআ দরূদর্ী ওপে 
পররওল্পো রেন ফেরাউে  তার মন্ত্রীকণ সারা ফদনর্ এওদে যাত্রী মরহো  ঙুররযারী চাল্লাদ 
রেনাক ওনর। মরহোরা বাড়ী বাড়ী রকন বেু আস্রাইনের কিব বতী মরহোনদর তারেওা ওরত এবং 
প্রসনবর রদে হার র হন ফদঔত, ফঙনে ো ফমন। ফঙনে হ’ফে পুরুষ চাল্লাদনও ঔবর রদত। ফস 
এনস ঙুরর রদন মানর সামনে সন্তােনও  বহ ওনর ফেনে ফরনঔ ঘনে ফ ত। এিানব বেু আস্রাইনের 
খনর খনর ওান্নার ফরাে পনড় ফকে। আবেু ওাঙীর বনেে, এওারযও মুোসরসর বনেনঙে ফ , 

র্াসওদে রিবতীরা ফেরাউনের ওানঙ রকন রিন াক ওরে ফ , এিানব পুত্র সন্তাে হতযা ওরা 
বেু আস্রাইনের ওমবচীবী  েরমও ফেণীর খােরত হনে।  ানত তানদর ওমী সংওে ফদঔা রদননঙ। 
তঔে ফেরাউে এও বঙর ন্তর ন্তর পুত্র হতযার রেনদবর্ ফদ। এনত বাদ পড়া বঙনর হারূনণর 
চন্ হ। রওন্তু হতযার বঙনর মূসার চন্ হ। েনে রপতা-মাতা তানদর েবচাত সন্তানের 
রেরিত হতযার অর্ংওা দারুণিানব িীত হন পড়নেে। এমতাবস্থা অল্লাহ মূসা (অঃ)-এর 
মানর ন্তনর ‘আেহাম’ ওনরে। ফ মে অল্লাহ পরবতীনত মূসানও বনেে, 

ًةاأُْخَ ى َ اَم اُ  َ  -اَ َاَ ْ اَمَننَّن اَ َ ْ َ اَم َّن اِ  اوَّن ِ ِلاَ ؤُْخْ هُا-اإِْ اأَْ َ ْ َن اإَِا اأُمِّق اَ ْ ُ ْ  ِِهاوْاَ  ُّ أَِواوْ ِ ا ِ ِها ِياوا َّن ُ  ِتاَ  ْ ِ ا ِ ِها ِياوْاَ  ِّق

نِّقياَ اُِ ْصَنَعاَ َ  اَ ْ ِني ًةامِّق ااَّنُهاَ أَْاَ ْ ُتاَ َ ْ َ اَمَ  َّن ااِّقياَ َ ُ  ٌّ طه)-اَ ُ  ٌّ  ৩৭-৩৯)- 

‘অমরা ফতামার ঈপর অনরা এওবার েুগ্রহ ওনররঙোম’। ‘ ঔে অমরা ফতামার মানও প্রতযানদর্ 
ওনররঙোম,  া প্রতযানদর্ ওরা হ’। ‘(এআ মনমব ফ ,) ফতামার েবচাত সন্তােনও রসিনুও িনর 
েদীনত িারসন দা’। ‘তঃপর েদী তানও তীনর ফঠনে ফদনব। তঃপর অমার র্ত্রু  তার 
র্ত্রু (ফেরাউে) তানও ঈঠিন ফেনব এবং অরম ফতামার ঈপর অমার পি হ ’ফত রবনর্ষ 
মহববত রেনিপ ওনররঙোম এবং তা এচেয ফ , তুরম অমার ফঘানঔর সামনে প্ররতপারেত হ’ 

(ফত্বাাহা ২০/৩৭-৩৯)। রবষটি অল্লাহ েযত্র বনেে এিানব , 

َ أَْ َ ْ َن اإَِا اأُ ِّقاُم َو اأَْواأَْ ِضِعْ ِهاَ  َِ واِخْفِتاَ َ ْ ِهاَ ؤَْا ِْ ِها ِياوْاَ  ِّقاَ الَاَ َخ  ِياَ الَاَ ْ َزِنياإِنَّن اَ و ُّ هُاإَِاْ ِ اَ َج ِ  ُ هُاِمَوا

وا صص)-اوْاُمْ َو ِ وَا  ৭)- 

‘অমরা মূসার মানর ওানঙ প্রতযানদর্ ওরোম এআ মনমব ফ , তুরম ফঙনেনও দযু পাে ওরা। 
তঃপর তার চীবনের বযাপানর  ঔে র্ংরওত হনব, তঔে তানও েদীনত রেনিপ ওরনব। তুরম 
িীত হনা ো  দরুিন্তাগ্রস্ত হনা ো। অমরা নও ফতামার ওানঙআ রেররন ফদব এবং নও 
েবীনদর ন্তিুব ি ওরব’ (িাঙাঙ ২৮/৭)। মূেতঃ ফর্নষর দু’টি াদাআ তােঁর মানও রেরিন্ত  
ঈদ্ব্েু ওনর। ফ মে অল্লাহ বনেে, 



َ ْطَن اَ َ  اَ ْ ِ َه ااَِ ُ ْ َواِمَواوْاُمْإِمِنْ وَا اُمْ َو اَ  ِ   ًاإِْواَ  َ ْتاَاُ ْ ِ ْ اِ ِهاَاْ الَاأَوا َّن وا صص)-اَ أَْصَ َ ا َُإوُ اأُ ِّق  ১০)- 

‘মূসা চেেীর ন্তর (ফওবরে মূসার রঘন্তা) রবনিার হন পড়ে।  রদ অমরা তার ন্তরনও 
সুদঢ়ৃ ওনর ো রদতাম, তাহ’ফে ফস মূসার (চেয রস্থরতার) রবষটি প্রওার্ ওনরআ ফেেত। 
(অমরা তার ন্তরনও দঢ়ৃ ওনররঙোম এ ওারনণ ফ ) ফস ফ ে অল্লাহর ঈপনর প্রতযর্ীেনদর 
ন্তিুব ি থানও’ (িাঙাঙ ২৮/১০)। 

মূসা েদীনত রেরিপ্ত হ’ফেে : 
ফেরাউনের বসেযনদর হানত রেহত হবার রেরিত সম্ভাবো ফদঔা রদনে অল্লাহর প্রতযানদর্ 
(আেহাম) েু াী রপতা-মাতা তানদর প্রাণারযও রপ্র সন্তােনও রসিনুও িনর বাড়ীর পানর্র 
েীে েদীনত িারসন রদনেে। তঃপর ফস্রানতর সানথ সানথ রসিওুটি এরকন ঘেে। রদনও মূসার 
(বড়) ফবাে তার মানর হকুনম (িাঙাঙ ২৮/১১) রসিওুটিনও েুসরণ ওনর েদীর রওোরা 
রদন ঘেনত োকে (ফত্বাাহা ২০/৪০)। এও সম তা ফেরাউনের প্রাসানদর খানে এনস রিড়ে। 
ফেরাউনের পুণযবতী স্ত্রী অরসা (آو ة ) রবেনত মু ারহম েুেেুনে সুির বাচ্চাটিনও ফদনঔ 
রিিূত হন পড়নেে। ফেরাউে তানও বেু আস্রাইে সন্তাে ফিনব হতযা ওরনত ঘাআে। রওন্তু 
সন্তােহীো স্ত্রীর পতয ফস্দনহর ওারনণ তা সম্ভব হরে। বনর্নষ ফেরাউে রেনচ তার প্ররত 
অওৃষ্ট হন পনড়ে। ওারণ অল্লাহ মূসার ফঘহারার মনযয রবনর্ষ এওো মাাম ওমেীতা দাে 
ওনররঙনেে (ফত্বাাহা ২০/৩৯)।  ানও ফদঔনেআ মাা পনড় ফ ত। ফেরাউনের হৃদনর পাষাণ 
কেনত ফসেুকুআ  নথষ্ট রঙে। বস্ত্ত্ততঃ এো রঙে অল্লাহর মহা পররওল্পোরআ ংর্ রবনর্ষ। 
েুেেুনে রর্শুটিনও ফদনঔ ফেরাউনের স্ত্রী তার স্বামীনও বেনেে, 

ِخَ هُاَ َا وًاَ ُهْ االَاَ ْشُعُ ْ وَا ْنَفَعَن اأَْ اَن َّن ُتاَ ْ ٍوااِّقياَ َاَ االَاَ ْ ُ  ُ هُاَ َو اأَوا َّن وا صص)-اَ َ  َاِتاوْمَ أَُتا ِْ َ ْ َوا ُ َّن  ৯)- 

‘এ রর্শু অমার  ফতামার েেমরণ। এনও হতযা ওনরা ো। এ অমানদর ঈপওানর অসনত 
পানর থবা অমরা তানও পুত্র ওনর রেনত পারর’। অল্লাহ বনেে, ‘থঘ তারা (অমার ফওৌর্ে) 
বুছনত পারে ো’ (িাঙাঙ ২৮/৯)। মূসা এিনণ ফেরাউনের স্ত্রীর ফওানে পুত্রনস্দহ ফপনত শুরু 
ওরনেে। তঃপর বাচ্চানও দযু ঔাানোর চেয রাণীর রেনদব নর্ বাচানর বহ যাত্রীর ওানঙ রেন 
 াা হ’ে। রওন্তু মূসা ওারুরআ বুনও মুঔ রদনেে ো। অল্লাহ বনেে, ْمَن اَ َ ْ ِهاوْاَمَ وِضَعاِمواَ ْ لُا -اَ َ  َّن

وا صص)  ১২)- ‘অমরা পূবব ফথনওআ নেযর দযু ঔাা ফথনও মূসানও রবরত ফরনঔরঙোম ’ (িাঙাঙ 
২৮/১২)। এমে সম নপিারত মূসার িরকেী বেে, ‘অরম রও অপোনদরনও এমে এও 
পররবানরর ঔবর রদব,  ারা অপোনদর চেয এ রর্শু পুনত্রর োেে-পােে ওরনব এবং তারা এর 
শুিাওাংঔী’? (িাঙাঙ ২৮/১২)। রাণীর সম্মরতিনম মূসানও প্রস্তারবত যাত্রীকৃনহ ফপ্ররণ ওরা হ’ে। 
মূসা ঔুর্ী মনে মানর দযু গ্রহণ ওরনেে। তঃপর মানর ওানঙ রাচওী িাতা  
ঈপনঢৌওোরদ ফপ্রররত হ’ফত থাওে। এিানব অল্লাহর পার েুগ্রনহ মূসা তার মানর ফওানে 
রেনর এনেে। এিানব এওরদনও পুত্র হতযার িংওর অতংও হ ’ফত মা-বাবা মুরি ফপনেে  
েদীনত িারসন ফদা সন্তােনও পুেরা বুনও রেনর ফপন তানদর হৃদ র্ীতে হ ’ে। েযরদনও 
বহ মূনেযর রাচওী িাতা ফপন সংসার  াত্রা রেববানহর দরুিন্তা হ’ফত তারা মুি হ’ফেে। সানথ 
সানথ সম্রাে রেনারচত যাত্রী রহসানব  সম্রাে পররবানরর সানথ রবনর্ষ সম্পওব  সৃরষ্ট হার েনে 
তােঁনদর পররবানরর সামারচও ম বাদা বৃরে ফপে। এিানবআ ফেরাউেী ফওৌর্নের ঈপনর অল্লাহর 
ফওৌর্ে রবচী হ’ে। োরেল্লারহে হাম্দ। 



অল্লাহ বনেে, وانمل)-اَ َمَ ُ  واَمْ  وًاَ َمَ ْ َن اَمْ  وًاَ ُهْ االَاَ ْشُعُ  وَا  ৫০)- ‘তারা ঘিান্ত ওনররঙে এবং 
অমরা ফওৌর্ে ওনররঙোম। রওন্তু তারা (অমানদর ফওৌর্ে) বুছনত পানররে’ (েমে ২৭/৫০)। 

ফ ৌবনে মূসা : 
দগু্ধ পানের ফমাদ ফর্নষ মূসা তঃপর ফেরাউে-পুত্র রহসানব তার কৃনহ র্াে-র্ওনতর মনযয 
বড় হ’ফত থানওে। অল্লাহর রহমনত ফেরাউনের স্ত্রীর পতয ফস্দহ রঙে তােঁর চেয সবনঘন বড় 
দরুোবী রিাওবঘ। এিানব هُاَ وْوَ َ ىاآَ ْ َن هُاُ ْ م ًاَ ِ ْ م ًاَ َ َ اَِ اَنْجِز اوْاُمْ ِوِن وَا وا صص)-اَ َامَّن اَ َ َ اأَُش َّن  
১৪)- ‘ ঔে রতরে ফ ৌবনে পদাপবণ ওরনেে এবং পূণববষ্ক মােুনষ পররণত হ ’ফেে, তঔে অল্লাহ 
তানও রবনর্ষ প্রজ্ঞা  জ্ঞাে সম্পনদ িূরষত ওরনেে’ (িাঙাঙ ২৮/১৪)। 

মূসা সমসামরও সামারচও  রাচসেরতও বস্থা সমযওিানব ঈপেরি ওরনেে। ফদঔনেে ফ , 

পুরা রমসরী সমাচ ফেরাউনের এওেত্র রাচসেরতও ওতৃব নত্বর যীনে ওনঠারিানব র্ারসত। 
‘রবিি ওর  র্াসে ওর’ এআ সুপরররঘত খৃণয েীরতর েুসরনণ ফেরাউে তার ফদর্বাসীনও 
রবরিন্ন দনে রবিি ওনররঙে  এওটি দেনও দবুবে ওনর রদনরঙে (িাঙাঙ ২৮/৪)। অর 
ফসটি হ’ে বেু আস্রাইে। প্ররতদ্ব্ন্দ্বী চন্াবার িন ফস তানদর েবচাতও পুত্র সন্তােনদর হতযা 
ওরত  ওেযা সন্তােনদর বােঁরঘন রাঔত। এিানব এওরদনও ফেরাউে হংওানর ফীত হন 
রেনচনও ‘সনববাচ্চ পােেওতব া  সববারযপরত’ ফিনব সারা ফদনর্ েথব সৃরষ্ট ওররঙে। এমেরও ফস 
রেনচনও ‘এওমাত্র ঈপাসয’ وا صص)-اَم َ  ْمُتاَاُ ْ اِمْواإَاٍهاَ ْ ِ ىْا  ৩৮)- (িাঙাঙ ২৮/৩৮) বেনত 
েজ্জানবায ওনররে। েযরদনও ম েূম বেু আস্রাইেনদর হাহাওার  দীখবশ্বানস বাতাস িারী হন 
ঈঠরঙে। বনর্নষ অল্লাহ ম েূমনদর ডানও সাড়া রদনেে। অল্লাহ বনেে, ‘ফদনর্  ানদরনও দবুবে 
ওরা হনরঙে, অমরা ঘাআোম তানদর ঈপনর েুগ্রহ ওরনত, তানদরনও ফেতা ওরনত  ফদনর্র 
ঈত্তরারযওারী ওরনত’। ‘এবং অমরা ঘাআোম তানদরনও ফদনর্র িমতা রযরষ্ঠত ওরনত এবং 
ফেরাউে, হামাে  তানদর ফসোবারহেীনও তা ফদরঔন রদনত,  া তারা ফসআ দবুবে দনের তরে 
ফথনও অর্ংওা ওরত’ (িাঙাঙ ২৮/৫-৬)। 

 ুবও মূসা ঔুেী হ’ফেে : 
মূসার হৃদ ম েূমনদর প্ররত ওরুণা িারািান্ত হন ঈঠনো। রওন্তু রও ওরনবে ফিনব পারেনেে 
ো। রদনও অল্লাহর আো রঙে েয রওম। মূসা এওরদে দপুুনরর বসনর র্হনর ফবড়ানত 
ফবররননঙে। এমে সম তােঁর সামনে এও ওান্ড খনে ফকে। রতরে দআু বযরিনও েড়াআরত ফদঔনত 
ফপনেে।  ানদর এওচে  ানেম সম্রানের রিবতী বংনর্র এবং েযচে ম েূম বেু আস্রাইনের। 
মূসা তানদর থামানত রকন  ানেম ফোওটিনও এওো খুরষ মারনেে। রও অি ব ফোওটি তানতআ 
ক্কা ফপে। মূসা দারুণিানব েুতপ্ত হনেে। এ রবষন অল্লাহ বনেে, 

ِهاَ  ْوَ َغ َثُهاواَّنِ ْ اِمْواِشْ َعِ ِها ْواأَْه َِه اَ َ َجَ ا ِْ َه اَ ُجَ ْ ِواَ ْ َ ِ الَِواَهَ واِمْواِشْ َعِ ِهاَ َهَ واِمْواَ ُ  ِّق َ َ َخَلاوْاَمِ ْ َنَةاَ َ  اِ ْ ِواَ ْفَ ٍةامِّق
ِ ْ وٌا امُّ ِضلٌّ امُّ ُهاَ ُ  ٌّ ْ َط ِواإِنَّن ِهاَ َ َ َزهُاُم َو اَ َ َض اَ َ ْ ِهاَ  َلاَهَ واِمْواَ َمِلاواشَّن اإِنِّقْياَظَ ْمُتاَنْفِوْيا-اَ َ  اواَّنِ ْ اِمْواَ ُ  ِّق َ  َلاَ بِّق

ِ ْ  ُا ُهاُهَ اوْاَغفُْ ُ اوا َّن وا صص)-اَ  ْ فِْ ااِْياَ َغَفَ اَاُهاإِنَّن  ১৫-১৬)- 

‘এওরদে দপুুনর রতরে র্হনর প্রনবর্ ওরনেে,  ঔে রযবাসীরা রঙে রদবারেদ্রার বসনর। এ সম 
রতরে দ’ুচে বযরিনও েড়াআরত ফদঔনত ফপনেে। এনদর এওচে রঙে তার রেচ ফকানত্রর এবং 
পরচে রঙে র্ত্রুদনের। তঃপর তার রেচ দনের ফোওটি তার র্ত্রুদনের ফোওটির রবরুনে 
তার ওানঙ সাহা য ঘাআে। তঔে মূসা তানও খুরষ মারনেে এবং তানতআ তার মৃতুয হন ফকে। 



মূসা বেনেে, ‘রেিআ এটি র্তানের ওাচ। ফস মােুষনও রবভ্রান্তওারী প্রওার্য র্ত্রু’। ‘ফহ অমার 
প্রিু! অরম রেনচর ঈপনর  ুেুম ওনররঙ। তুরম অমানও িমা ওর। তঃপর অল্লাহ তানও িমা 
ওরনেে। রেিআ রতরে িমার্ীে  দাবাে’ (িাঙাঙ ২৮/১৫-১৬)। 

পনরর রদে ‘চসেও বযরি ঙুনে এনস মূসানও বেে, ফহ মূসা! অরম ফতামার শুিাওাংঔী। ফতামানও 
পরামর্ব রদরে ফ , এআ মুহূনতব  তুরম এঔাে ফথনও ফবর হন ঘনে  া। ফওেো সম্রানের 
পাররষদবকব ফতামানও হতযা ওরার ষড় ন্ত্র ওরনঙ’ (িাঙাঙ ২৮/২০)। এআ ফোওটি মূসার প্ররত 
অওৃষ্ট  তােঁর গুণমুগ্ধ রঙে। এওথা শুনে িীত হন মূসা ফসঔাে ফথনও ফবর হন পড়নেে 
রেরুনদ্দর্  াত্রাপনথ। ফ মে অল্লাহ বনেে, 

ِنْياِمَواوْاَ ْ ِ اواظَّن اِِمْ وَا اَنجِّق َ َ  َّنُباَ  َلاَ بِّق ْهِ َ ِنْياَوَ وَاا-اَ َخَ َ اِمْنَه اَخ ِئف ًا َّن َهاِ ْ َ  َااَمْ َ َواَ  َلاَ َو اَ  ِّقْياأَْوا َّن َ َامَّن اَ َ جَّن

ِ ْ لِا وا صص)-اواوَّن  ২১-২২)- 

‘তঃপর রতরে ফসঔাে ফথনও িীত বস্থা ফবর হন পড়নেে পথ ফদঔনত ফদঔনত এবং বেনেে , 

ফহ অমার পােেওতব া! অমানও  ানেম সম্প্রদানর ওবে ফথনও রিা ওর’। ‘এরপর  ঔে রতরে 
(পাশ্বববতী রাচয) মারদাে রিমুনঔ রাো হ’ফেে, তঔে (দঢ়ৃ রবশ্বাস রেন) বনে ঈঠনেে, 

‘রেিআ অমার প্রিু অমানও সরে পথ ফদঔানবে’ (িাঙাঙ ২৮/২১-২২)। 

অসনে অল্লাহ ঘারেনেে, ফেরাউনের রাচপ্রাসাদ ফথনও মূসানও ফবর ওনর রেনত এবং সাযারণ 
মােুনষর চীবোঘানরর সনে পরররঘত ওরনত। সানথ সানথ অল্লাহ তােঁনও তৎওােীে এওচে ফেষ্ঠ 
েবীর কৃনহ োরেত-পারেত ওনর তাহীনদর বাস্তব রর্িা অকাম পররপক্ক ওনর রেনত ঘাআনেে। 

মূসার পরীিা সমূহ : 
েযােয েবীনদর পরীিা হননঙ সাযারণতঃ েবুত োনির পনর। রওন্তু মূসার পরীিা শুরু 
হননঙ তার চন্ োনির পর ফথনওআ। বস্ত্ত্ততঃ েবুত প্রারপ্তর পূনবব  পনর তােঁর চীবনে বহ 
পরীিা হননঙ। ফ মে অল্লাহ মূসা (অঃ)-ফও শুরেন বনেে  অর অমরা ফতামানও‘ َ َ َ نَّن َ ا ُُ ْ ًن  ,
নেও পরীিা ফেনেরঙ’ (ফত্বাাহা ২০/৪০)। 

েবুত োনির পূনবব তােঁর প্রযাে পরীিা রঙে রতেটি।  থাঃ (১) হতযা ফথনও ফবেঁনঘ  াা 
(২) মারদানে রহচরত (৩) মারদাে ফথনও রমসর  াত্রা। 

তঃপর েবুত োনির পর তােঁর পরীিা হ প্রযােতঃ ঘারটিঃ (১) চাদওুরনদর মুওারবো 
(২) ফেরাউনের  ুেুমসমূহ মুওারবো (৩) সাকরডুরবর পরীিা (৪) বাতুে মুিাদ্দাস 
রি াে। 

েবুত-পূবব ১ম পরীিা : হতযা ফথনও ফবেঁনঘ  াা 
মূসার চন্ হনরঙে তােঁর ওনমর ঈপনর অপরতত রাষ্ট্রী হতযা নজ্ঞর িংওর রবিীরষওার 
মনযয। অল্লাহ তােঁনও পূবব ফওৌর্নের মাযযনম বােঁরঘন ফেে। তঃপর তােঁর চােী দরু্মনের খনরআ 
তােঁনও রেরাপনদ  সসম্মানে োেে-পােে ওরানেে। সনে সনে তােঁর মা  পররবারনও ওরনেে 
ঈচ্চতর সামারচও ম বাদা ঈন্নীত। থঘ মূসার চন্নও ফঠওানোর চেযআ ফেরাউে তার 
পশুর্রির মাযযনম বেু আস্রাইনের র্ত র্ত রর্শু পুত্রনও হতযা ওনর ঘেরঙে। এ রবষন আরতপূনবব 
বরণবত হননঙ। 

২ পরীিা : মারদানে রহচরত 



তঃপর ফ ৌবেওানে তােঁর রদ্ব্তী পরীিা হ’ে- রহচরনতর পরীিা। মূেতঃ এোআ রঙে তােঁর 
জ্ঞােবুরে হবার পনর ১ম পরীিা। ফর্ষেবী সহ েযােয েবীর চীবনে সাযারণতঃ েবুতপ্রারপ্তর 
পনর রহচরনতর পরীিা রদনত হননঙ। রওন্তু মূসা (অঃ)-এর চীবনে েবুত প্রারপ্তর অনকআ এআ 
ওঠিে পরীিা ঈপরস্থত হ। োওাংরঔত  অওরস্মও হতযাওানন্ডর অসামী হন চীবনের িন 
িীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাউনের রাচযসীমা ফঙনড় ওপদবওহীে বস্থা পাশ্বববতী রাচয মারদানে রকন 
ঈপরস্থত হ’ফেে। িুযা-তৃষ্ণা ওাতর মূসা এআ িীরতওর দীখব সেনর রওিানব ঘনেনঙে, রও 
ফঔননঙে ফসসব রবষন তােসীরওারকণ রবরিন্ন ঘমওপ্রদ খেোবেী ঈনল্লঔ ওনরনঙে। রওন্তু 
কুরঅে এসব রবষন ঘুপ ফথনওনঙ রবযা অমরা ঘুপ থাওরঙ। তনব রাো হবার সম 
ফ নহতু মূসা রেনচনও সমূ্পণবরূনপ স্বী পােেওতব া অল্লাহর ঈপনর সমপবণ ওনররঙনেে এবং প্রতযার্া 
ওনররঙনেে ‘রেিআ অমার পােেওতব া অমানও সরে পথ ফদঔানবে’ (িাঙাঙ ২৮/২২), তএব 
তােঁনও মারদানের মত পরররঘত রানচয পথ ফদরঔন রেন  াা  সসম্মানে ফসঔানে বসবাস 
ওরার  াবতী দারত্ব অল্লাহ রেনরঙনেে। এর মনযয অমানদর চেয রর্িণী রবষ রননঙ ফ , 

সমূ্পণবরূনপ অল্লাহর ঈপনর রেনচনও সেঁনপ রদনে অল্লাহ তােঁর ফেওওার বািানদর সব দারত্ব রেনচ 
রেন থানওে। ঈনল্লঔয ফ , বতব মাে পূবব চদব ানের ফমা‘অে (مع و ) সামুরদ্রও বিনরর 
েরতদনূরআ ‘মাদআাে’ বরস্থত। 

মারদানের চীবে : রববাহ  সংসার পােে 

মারদানে প্রনবর্ ওনর রতরে পারের অর্া এওো কূনপর রদনও ফকনেে। ফসঔানে পারে প্রাথী 
ফোওনদর রিনড়র দনূর দু’টি ফমননও তানদর তৃষ্ণাতব  পশুগুরে সহ সহািানব দােঁরড়ন থাওনত 
ফদনঔ তােঁর হৃদ ঈথনে ঈঠনো। ফওঈ তানদর রদনও ভ্রুনিপআ ওরনঙ ো। মূসা রেনচ ম েূম। 
রতরে ম েূনমর বযথা বুনছে। তাআ রওঙুিণ আতঃস্তত ওনর ফমন দু’টির রদনও এরকন ফকনেে। 
রতরে তানদর সমসযার ওথা রচনজ্ঞস ওরনে তারা বেে, ‘অমরা অমানদর পশুগুরেনও পারে পাে 
ওরানত পারর ো,  তিণ ো রাঔােরা তানদর পশুগুরেনও পারে পাে ওররন ঘনে  া। থঘ 
অমানদর রপতা ঔুবআ বৃে’ (র রে খনর বনস অমানদর নপিা ঈদগ্রীব হন অনঙে)। ‘তঃপর 
তানদর পশুগুরে এনে মূসা পারে পাে ওরানেে’ (তারপর ফমন দ’ুটি পশুগুরে রেন বাড়ী ঘনে 
ফকে)। মূসা এওটি কানঙর ঙাা বনস অল্লাহর ওানঙ প্রাথবো ওরনেে, اِمْواَخْ ٍ ا اإِنِّقيااَِم اأَنَزْاَتاإَِايَّن َ بِّق

وا صص)-اَ  ِ  ٌا  ২৪)- 

‘ফহ অমার পােেওতব া! তুরম অমার ঈপর ফ  েুগ্রহ োর ে ওরনব, অরম তার মুঔানপিী’ 
(িাঙাঙ ২৮/২৪)। হঠাৎ ফদঔা ফকে ফ  ‘বারেওাদ্ব্নর এওচে সেজ্জ পদনিনপ তােঁর রদনও 
অসনঙ’। ফমনটি এনস যীর ওনে তানও বেে, ‘অমার রপতা অপোনও ফডনওনঙে,  ানত অপরে 
ফ  অমানদরনও পারে পাে ওররননঙে, তার রবরেম স্বরূপ অপোনও পুরস্কার রদনত পানরে’ 

(িাঙাঙ ২৮/২৩-২৫)। 

ঈনল্লঔয ফ , বারেওাদ্ব্নর রপতা রঙনেে মাদআাে বাসীনদর রেওনে ফপ্রররত রবঔযাত েবী হ রত 
শু‘অনব (অঃ)। মূসা আরতপূনবব ওঔনো তােঁর োম ফর্ানেেরে বা তােঁনও রঘেনতে ো। তােঁর 
ওানঙ ফপৌেঁনঙ মূসা তােঁর বৃত্তান্ত সব বণবো ওরনেে। শু‘অনব (অঃ) সবরওঙু শুনে বেনেে, 

 ি ওনরা ো। তুরম  ানেম সম্প্রদানর ওবে ফথনও মুরি ফপনঙ’।‘الََ َخْفاَنَجْ َتاِمَواوْاَ ْ ِ اوْاَظ اِِمْ َو،ا
‘এমে সম বারেওাদ্ব্নর এওচে বেে, অববা! এেঁনও বাড়ীনত ওমবঘারী রহসানব ফরনঔ রদে। 



ফওেো اوْْلَِم وُا اَخْ َ اَمِواوْوَ ؤَْجْ َتاوْاَ ِ  ُّ   অপোর ওমব সহাও রহসানব ফসআ-আ ঈত্তম হনব, ফ إِوَّن
র্রির্ােী  রবশ্বস্ত’ (িাঙাঙ ২৮/২৬)। ‘তঔে রতরে মূসানও েিয ওনর বেনেে, অরম অমার 
এআ ওেযাদ্ব্নর এওচেনও ফতামার সানথ রববাহ রদনত ঘাআ এআ র্নতব  ফ , তুরম অে বঙর অমার 
বাড়ীনত ওমবঘারী থাওনব। তনব  রদ দর্ বঙর পূণব ওনরা, ফসো ফতামার আো। অরম ফতামানও 
ওষ্ট রদনত ঘাআ ো। অল্লাহ ঘানহে ফতা তুরম অমানও সদাঘারী রহসানব পানব’। ‘মূসা বেে, অমার 
 অপোর মনযয এআ ঘুরি রস্থর হ’ে। দ’ুটি ফমানদর মযয ফথনও ফ নওাে এওটি পূণব ওরনে 
অমার রবরুনে ফওাে রিন াক থাওনব ো। অমরা  া বেরঙ, অল্লাহ তার ঈপনর তত্ত্বাবযাও’ 

(িাঙাঙ ২৮/২৫-২৮)। মূেতঃ এোআ রঙে তানদর রবনর ফমাহরাো। ফস ুনক এ যরনের 
ফরাচ নেনওর মনযয ঘােু রঙে। ফ মে আরতপূনবব আাকূব (অঃ) তােঁর স্ত্রীর ফমাহরাো বাবদ 
সাত বঙর শ্বশুর বাড়ীনত ফমষ ঘররননঙে। এিানব নঘো-চাো ফদনর্ এনস মূসা (অঃ) 
ন্ন-বস্ত্র-বাসস্থাে এবং েযােয রেরাপত্তাসহ তযন্ত ম বাদাবাে  রেিব রন াকয এওচে 
রিিাবও ফপন ফকনেে। ফসআ সনে ফপনেে চীবে সাথী এওচে পরত-পরাণা বুরেমতী স্ত্রী। 
তঃপর সুনঔ-স্বােনিয মূসার রদেগুরে রতবারহত হ’ফত থাওনো। সম করড়ন এও সম 
ফমাদ পূণব হ’ফ ফকে। অবু্দল্লাহ আবেু অববাস (রাঃ) বনেে, রতরে ঘাকুরীর বাযযতামূেও অে 
বঙর এবং ঐরেও দু’বঙর ফমাদ পূণব ওনররঙনেে। ফওেো এোআ েবী ঘররনত্রর চেয ফর্ািেী 
ফ , ওৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐরেও দ’ুবঙর রতরে পূণব ওরনবে’। 
অবু্দল্লাহ আবনে মাসউদ (রাঃ) বনেে, 

ص  ُبا  وَفا  وا  لاإلم أ هاأ  م امث وها و اأوا نفعن ،ا ص   ُةام و ا  وا  اتا  او تا:اأ  ُساوان ساثالثةٌا
اوالم و،ا و     اواص   ا  واوو خ فا مَ ا ض اهللاا نه  -وو ؤج هاإواخ  امواوو ؤج تاوا  ىُّ

‘সববারযও দরূদর্ী বযরি রঙনেে রতেচে: ১- আঈসুেনও িওারী রমসনরর অ ী  (রাচস্বমন্ত্রী), 

 ঔে রতরে তার স্ত্রীনও বনেরঙনেে, ‘এনও সম্মানের সানথ রাঔ, হতবা ফস অমানদর ওেযানণ 
অসনব’ ২- মূসার স্ত্রী,  ঔে (রববানহর পূনবব) রতরে স্বী রপতানও বনেরঙনেে, ‘ফহ রপতা, এেঁনও 
ওমবঘারী রেনাক ওরুে। রেিআ অপোর ফেষ্ঠ সহন াকী রতরেআ হ’ফত পানরে, র রে র্রির্ােী  
রবশ্বস্ত’ এবং ৩- অবুবওর রঙদ্দীও,  ঔে রতরে মরনও তােঁর পরবতী ঔেীো মনোেীত 
ওনরে’।[20] 

৩ পরীিা: রমসর রিমুনঔ  াত্রা  পরথমনযয েবুত োি 

ফমাহরাোর ঘুরির ফমাদ ফর্ষ। এঔে  াবার পাো। পুেরা স্বনদনর্ ফেরা। দরুু দরুু বি। 
িীত-সন্ত্রস্ত্র মে। ফঘহারা দরুিন্তার ঙাপ। তবু ফ নত হনব। রপতা-মাতা, িাআ-ফবাে সবাআ 
রননঙে রমসনর। অল্লাহর ঈপনর িরসা ওনর স্ত্রী-পররবার রেন ফবর হ ’ফেে পুেরা রমসনরর 
পনথ। শুরু হ’ে তৃতী পরীিার পাো। 

ঈনল্লঔয, দর্ বঙনর রতরে দু’টি পুত্র সন্তাে োি ওনরে এবং শ্বশুনরর ওাঙ ফথনও পাে এও পাে 
দিুা। এঙাড়া তািা  পরনহ কারীর অযযারিও প্ররর্িণ ফতা রতরে োি ওনররঙনেে 
রবপুেিানব। 

পররবানরর ওানেো রেন মূসা রাো হ’ফেে স্বনদর্ রিমুনঔ। পরথমনযয রমসর সীমানন্ত বরস্থত 
রসোআ পববতমাোর তূর পাহানড়র রেওেবতী স্থানে ফপৌেঁঙনে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব ফবদো শুরু হ ’ে। 
এঔুরে প্রনাচে অগুনের। রওন্তু ফওাথা পানবে অগুে। পাথনর পাথনর খনষ বৃথা ফঘষ্টা ওরনেে 



ওতিণ। প্রঘন্ড র্ীনত  তুষারপানতর ওারনণ পাথর খষা ওাচ হ’ে ো। রদনর্হারা হন 
ঘারররদনও ফদঔনত োকনেে। হঠাৎ েরতদনূর অগুনের হেওা েচনর পড়ে। অর্া বুও 
বােঁযনেে। স্ত্রী  পররবারনও বেনেে, ‘ফতামরা এঔানে বস্থাে ওর। অরম অগুে ফদনঔরঙ। 
সম্ভবতঃ অরম তা ফথনও ফতামানদর চেয রওঙু অগুে জ্বারেন অেনত পারব থবা ফসঔানে 
ফপৌেঁনঙ পনথর সন্ধাে পাব’ (ফত্বাাহা ২০/১০)। এওথা দনৃষ্ট মনে হ, মূসা পথ হাররন 
ফেনেরঙনেে।[21] পরথমনযয র্াম ঞ্চনের র্াসওনদর পি ফথনও প্রযাে সড়নও রবপদার্ংওা রঙে। 
তাআ শ্বশুনরর ঈপনদর্ ফমাতানবও রতরে পরররঘত রাস্তা ফঙনড় পরররঘত রাস্তা ঘেনত রকন 
মরুিূরমর মনযয পথ হাররন ডাে রদনও ঘনে তূর পাহানড়র পরিম প্রানন্ত ফপৌেঁনঙ ফকনেে। মূেতঃ 
এ পথ হারানোো রঙে অল্লাহর মহা পররওল্পোরআ ংর্। 

মূসা অর্ারিত হন  তআ অগুনের রেওেবতী হে, অগুনের হল্কা ততআ রপঙানত থানও। অি ব 
হন ফদঔনেে, সবুচ বৃনির ঈপনর অগুে জ্বেনঙ। থঘ কানঙর পাতা পুড়নঙ ো; বরং তার 
ঈজ্জ্বেতা অর ফবনড়  ানে। রবস্মন রিিূত মূসা এও দনৃষ্ট অগুেটির রদনও তারওন 
রআনেে। হঠাৎ এও গুরুকম্ভীর অা  ওানে এনো তােঁর ঘার পার্ ফথনও। মনে হ ’ে পাহানড়র 
সওে প্রান্ত ফথনও এওআ সানথ অা  অসনঙ। মূসা তঔে তূর পাহানড়র ডাে রদনও ‘তুবা’ 
 ,ঈপতযওা দন্ডামাে। অল্লাহ বনেে (ُطَ ى)

ِساُطً ى-اَ َ مَّن اأََ  َه اُن ِ َ اَ  اُم َو  َ اِ  ْاَ وِ اوْاُمَ  َّن َ اَ  ْخَ ْعاَنْعَ ْ َ اإِنَّن طه)-اإِنِّقياأََن اَ  ُّ  ১১-১২)- 

‘তঃপর  ঔে রতরে অগুনের ওানঙ ফপৌেঁঙনেে, তঔে অা  এনো, ফহ মূসা!’ ‘অরমআ ফতামার 
পােেওতব া। তএব তুরম ফতামার চতুা ঔুনে ফেে। তুরম পরবত্র ঈপতযওা তুবা রনঙ’ (ফত্বাাহা 
২০/১১-১২)। এর দ্ব্ারা রবনর্ষ বস্থা পরবত্র স্থানে চতুা ফঔাোর অদব প্রমারণত হ।  রদ 
পাও চতুা পান রদন ঙাোত অদা ওরা চান ।[22] তঃপর অল্লাহ বনেে, 

الََةااِِ ْ ِ  -اَ أََن اوْخَ ْ ُ َ اَ  ْوَ ِمْعااَِم اُ  َ   اواوَّن َ َةااوَِ َ ٌةاأََ  ُ اأُْخفِ َه ا-اإِنَّنِنياأََن اهللاُاآلاإَِاَهاإاِلَّناأََن اَ  ْ ُ ْ ِنياَ أَ ِِ اواصَّن إِوَّن

اَنْفٍساِ َم اَ ْوَع  َ َعاَهَ وهُاَ َ ْ َ ى-ااُِ ْجَزىاُ لُّ َ اَ ْنَه اَمْواالَاُ ْإِمُواِ َه اَ و َّن نَّن طه)-اَ الَاَ ُص َّن  ১৩-১৬)- 

‘অর অরম ফতামানও মনোেীত ওনররঙ। তএব ফতামানও  া প্রতযানদর্ ওরা হনে তা মনোন াক 
রদন শুেনত থাও’। ‘রেি অরমআ অল্লাহ। অরম বযতীত ফওাে ঈপাসয ফেআ। তএব অমার 
আবাদত ওর এবং অমার স্মরনণ ঙাোত ওানম ওর’। ‘রিামত বর্যআ অসনব, অরম তা 
ফকাপে রাঔনত ঘাআ;  ানত প্রনতযনও তার ওমবােু াী েে োি ওরনত পানর’। ‘সুতরাং ফ  বযরি 
রিামনত রবশ্বাস রানঔ ো এবং রেচ প্রবৃরত্তর েুসরণ ওনর, ফস ফ ে ফতামানও (রিামত 
রবষন সতওব  থাওা হ’ফত) রেবৃত্ত ো ওনর। তাহ’ফে তুরম ধ্বংস হন  ানব’ (ফত্বাাহা ২০/১৩-
১৬)। 

এ প বন্ত অিীদা  আবাদতকত রবষন রেনদবর্ দানের পর এবার ওমবকত রেনদবর্ রদন অল্লাহ 
বেনঙে, 

اِ َه اَ َ  اَ َنِمياَ اَِيا ِ َه اَمآِ ُباأُْخَ ى-اَ َم اِ ْ َ اِ َ ِم ِنَ اَ  اُم َو  ؤُاَ َ ْ َه اَ أَُهشُّ -اَ  َلاأَْا َِه اَ  اُم َو -اَ  َلاِهَياَ َص َ اأََ َ  َّن

ٌةاَ ْوَع  طه)-اَ  َلاُخْ َه اَ الَاَ َخْفاَوُنِع ُ َه اِو َ َ َه اوْْلُ َا -اَ ؤَْاَ  َه اَ  َِ واِهَياَ  َّن  ১৭-২১)- 

‘ফহ মূসা! ফতামার ডাে হানত ো রও?’ ‘মূসা বেনেে, এো অমার োঠি। এর ঈপনর অরম ির 
ফদআ এবং এর দ্ব্ারা অমার ঙাকপানের চেয কানঙর পাতা ফছনড় োমাআ। তাঙাড়া এর দ্ব্ারা 
অমার েযােয ওাচ ঘনে’। ‘অল্লাহ বেনেে, ফহ মূসা! তুরম ো ফেনে দা’। ‘তঃপর রতরে 



ো (মাটিনত) ফেনে রদনতআ তা সাপ হন ঙুোঙুটি ওরনত োকে’। ‘অল্লাহ বেনেে, তুরম োনও 
যর, ি ওনরা ো, অরম এঔুরে নও পূববাবস্থা রেররন ফদব’ (ফত্বাাহা ২০/১৭-২১)। 

এটি রঙে মূসানও ফদা ১ম মু‘ফচ া। ফওেো রমসর রঙে ঐসম চাদরুবদযা র্ীষবস্থানে 
বস্থােওারী ফদর্। ফসঔােওার ফেষ্ঠ চাদওুরনদর হাররন ফদার মাযযনমআ েবুনতর ফেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ ওরা অবর্যও রঙে। ফসচেযআ অল্লাহ মূসানও সবরদও রদন প্রস্ত্ত্তত ওনর রদরেনেে। এর 
েনে মূসা রেনচর মনযয নেওো র্রি  স্বরস্ত োি ওরনেে। 

১ম মু‘ফচ া প্রদানের পর অল্লাহ তানও রদ্ব্তী মু‘ফচ া প্রদানের ঈনদ্দনর্য বেনেে, 

طه)-ااُِنِ َ َ اِمْواآَ  ِ َن اوْاُ ْ َ ى-اَ وْضُمْ اَ َ َ اإَِا اَجَن ِ َ اَ ْخُ ْ اَ ْ َض ااِمْواَ ْ ِ اُو ٍااآَ ًةاأُْخَ ى  ২২-২৩)- 

‘ফতামার হাত বকনে রাঔ। তারপর ফদঔনব তা ফবর হন অসনব ঈজ্জ্বে  রেমবে অনো হন , 

েয এওটি রেদর্বে রূনপ’। ‘এো এচেয ফ , অমরা ফতামানও অমানদর রবরাে রেদর্বোবেীর রওঙু 
ংর্ ফদঔানত ঘাআ’ (ফত্বাাহা ২০/২২-২৩)। 

েটি রেদর্বে: 
অল্লাহ বনেে, َن تٍا 101إو واا)-اَ َاَ ْ اآَ ْ َن اُم َو اِ ْوَعاآَ  ٍتاَ  ِّق )- ‘অমরা মূসানও েটি রেদর্বে প্রদাে 
ওনররঙোম’ (আসরা ১৭/১০১; োমে ২৭/১২)। এঔানে ‘রেদর্বে’ থব এওদে রবদ্ব্াে ‘মু‘ফচ া’ 
রেননঙে। তনব ৯ সংঔযা ঈনল্লঔ ওরা এর ফবর্ী ো হাো  রূরী ে। বরং এর ফঘন 
নেও ফবর্ী মু‘ফচ া তােঁনও ফদা হনরঙে। ফ মে পাথনর োঠি মারা ১২টি ফকানত্রর চেয 
বানরাটি ছণবাযারা রেকবমে, তীহ্ প্রান্তনর ফমনখর ঙাা প্রদাে, মান্না-সাো ঔাদয বতরণ প্রিৃরত। 
তনব এ েটি রঙে রযও গুরুত্বপূণব  ফেষ্ঠ রেদর্বে সমূনহর ন্তিুব ি ,  া ফেরাউেী সম্প্রদানও 
প্রদর্বে ওরা হনরঙে। 

অবু্দল্লাহ আবনে অববাস (রাঃ) ঈি ৯টি মু ‘ফচ া রেম্নরূনপ কণো ওনরনঙে।  থা- (১) মূসা 
(অঃ)-এর বযবহৃত োঠি,  া রেনিপ ওরা মাত্র চকর সানপর েযা হন ফ ত (২) শুভ্র 
হাত,  া বকনের েীঘ ফথনও ফবর ওরনতআ ফচযারতমব হন সাঘব  োআনের মত ঘমওানত থাওত 
(৩) রেনচর ফতাতোরম,  া মূসার প্রাথবোিনম দরূ ওনর ফদা হ (৪) ফেরাউেী ওনমর 
ঈপর প্লাবনণর ক ব ফপ্ররণ (৫) তঃপর পেপাে (৬) ঈকুে (৭) বযাগ (৮) রি এবং 
বনর্নষ (৯) েদী িাক ওনর তানও সহ বেু আস্রাইেনও সাকরডুরব হ ’ফত োচাত দাে। তনব 
প্রথম দ’ুটিআ রঙে সববপ্রযাে মু‘ফচ া,  া রেন রতরে শুরুনত ফেরাউনের রেওনে রকনরঙনেে 
(েমে ২৭/১০, ১২)। 

বর্য কুরঅনে বরণবত অাত সমূহ ফথনও প্রতীমাে হ ফ , প্রথনম ফেরাউনের সম্প্রদানর 
ঈপনর দরুিব নির ক ব এনসরঙে। ফ মে অল্লাহ বনেে, َمَ وِتا َواواثَّن ِن َواَ َنْ ٍصامِّق َ َاَ ْ اأََخْ َن اآَلا ِْ َ  َواِ  اوِّق

ُ  وَا وْل  وف)-اَاَع َّنُهْ اَ  َّن َّن  ১৩০)- ‘অমরা পাওড়া ওনররঙোম ফেরাউনের েুসারীনদরনও দরুিব নির 
মাযযনম এবং েে-েসোরদর ি-িরতর মাযযনম,  ানত তারা ঈপনদর্ গ্রহণ ওনর’ (অ‘রাে 
৭/১৩০)। 

হানে  আবেু ওাঙীর ‘ফতাতোমী’ো বাদ রদন ‘দরুিব ি’সহ েটি রেদর্বে বণবো ওনরনঙে। বর্য 
ফেরাউে সম্প্রদানর ঈপনর অর এওটি রেদর্বে এনসরঙে ‘ফপ্লক-মহামারী’ (অ‘রাে ৭/১৩৪)। 
 ানত তানদর ৭০ হা ার ফোও মারা রকনরঙে এবং পনর মূসা (অঃ)-এর ফদা ‘অর বরওনত 
মহামারী ঈনঠ রকনরঙে। এোনও কণো যরনে সববনমাে রেদর্বে ১১টি হ। তনব ‘ে’ ওথাটি 



ঠিও রাঔনত রকন ফওঈ ফতাতোরম  ফপ্লক বাদ রদননঙে। ফওঈ দরুিব ি  ফপ্লক বাদ রদননঙে। 
মূেতঃ সবোআ রঙে মূসা (অঃ)-এর েবুনতর ওাট্ট দেীে  গুরুত্বপূণব মু ‘ফচ া,  া রমসনর 
ফেরাউেী সম্প্রদানর ঈপনর প্রদরর্বত হনরঙে। এগুরে সবআ হনরঙে রমসনর। তএব অমরা 
ফসঔানে ফপৌেঁনঙ এসনবর রবস্তাররত রববরণ ফপর্ ওরব আের্াঅল্লাহ। 

রসোআ হ’ফত রমসর 

প্রসব ফবদো ওাতর স্ত্রীর চেয অগুে অেনত রকন মূসা এমে এও েতুে রিজ্ঞতার সম্মুঔীে 
হ’ফেে,  া রীরতমত িীরতওর, রর্হরণমূেও  িূতপূবব। রতরে স্ত্রীর চেয অগুে রেন ফ নত 
ফপনররঙনেে রও-ো বা পররবানরর ফসবা রতরে পনর রও রও বযবস্থা রেনেে- এসব রবষন 
কুরঅে ঘুপ রননঙ। কুরঅনের কৃহীত বাওরীরত েু াী এ সনবর বণবো ফওাে  রূরী রবষ 
ে। ফওেো এগুরে সাযারণ মােরবও তাওীদ,  া ফ নওাে স্বামীআ তার স্ত্রী  পররবানরর চেয 
ওনর থানও। তএব এঔে অমরা সামনের রদনও অকাব। 

অল্লাহ পাও মূসানও েবুত  প্রযাে দু’টি মু‘ফচ া দানের পর রেনদবর্ রদনেে, 

ُهاَطَغ  اوْشَ ْ ااِْياَصْ ِ  ْا-اإْ َهْباإَِا ا ِْ َ ْ َواإِنَّن ْ ااِْياأَْمِ  -اَ  َلاَ بِّق وااِّقَو ِنيْا-اَ َ وِّق َ وْجَعْلا-اَ ْفَ ُهْ واَ ْ اِيْا-اَ وْ  ُْلاُ ْ َ ًةامِّق
ْواأَْه ِيْا َنْ ُ َ َ اَ ِثْ  وًا-اَ ْياُنَو ِّقَ َ اَ ِث  وًا-اَ أَْشِ ْ ُها ِْياأَْمِ  ْا-اوْشُ ْ اِ ِهاأَْزِ  ْا-اَه ُ ْ َواأَِخي-ااِّقْياَ ِزْ  وًامِّق َ اُ ْنَتاِ َن ا-ا َّن إِنَّن

طه)-اَ ِصْ  وًا  ২৪-৩৫)- 

ফহ মূসা! ‘তুরম ফেরাউনের ওানঙ  া। ফস ঈেত হন ফকনঙ’। িীত সন্ত্রস্ত মূসা বেে, ‘ফহ 
অমার পােেওতব া! অমার বি ঈনন্াঘে ওনর রদে’ ‘এবং অমার ওাচ সহচ ওনর রদে’। 
‘অমার রচহবা ফথনও চড়তা দরূ ওনর রদে’ ‘ ানত তারা অমার ওথা বুছনত পানর’ ‘এবং অমার 
পররবানরর মযয ফথনও এওচেনও অমার সাহা যওারী রে ুি ওনর রদে’। ‘অমার িাআ হারূণনও 
রদে’। ‘তার মাযযনম অমার ফওামর র্ি ওরুে’ ‘এবং তানও (েবী ওনর) অমার ওানচ 
ংর্ীদার ওরুে’। ‘ ানত অমরা ফবর্ী ফবর্ী ওনর অপোর পরবত্রতা ফখাষণা ওরনত পারর’ ‘এবং 
রযও পররমানণ অপোনও স্মরণ ওরনত পারর’। ‘অপরে ফতা অমানদর বস্থা সবআ ফদঔনঙে’ 

(ফত্বাাহা ২০/২৪-৩৫)। 

মূসার ঈপনরাি দীখব প্রাথবোর চবানব অল্লাহ বেনেে, ًةا َ  َلاَ ْ اأُ ِ  َتاُوْإَاَ اَ  اُم َو ،اَ َاَ ْ اَمَننَّن اَ َ ْ َ اَم َّن

طه)-اأُْخَ ى  ৩৬-৩৭)- ‘ফহ মূসা! তুরম  া  া ফঘনঙ, সবআ ফতামানও ফদা হ’ে’। শুযু এবার 
ফওে, ‘অরম ফতামার ঈপনর অর এওবার েুগ্রহ ওনররঙোম’ (ফত্বাাহা ২০/৩৬-৩৭)। বনেআ 
অল্লাহ মূসানও তার চনন্র পর েদীনত িারসন ফদার  ফেরাউনের খনর োেে-পােনের 
ঘমওপ্রদ ওারহেী শুরেন রদনেে। 

অল্লাহর ফঔো বুছা িার। হতযার োনকবে হন চন্োি ওনর হতযার ফখাষণা দােওারী সম্রাে 
ফেরাউনের কৃনহ পুত্রনস্দনহ োরেত-পারেত হন পনর ফ ৌবেওানে পুেরা হতযাওানন্ডর অসামী হন 
প্রাণিন িীত  ওপদবওর্ূেয বস্থা স্বনদর্ ফঙনড় রবনদনর্ পারড় চমানেে। তঃপর ফসঔানে 
দীখব দর্ বঙর ফমষপােনওর ঘাকুরী ওনর স্ত্রী-পররবার রেন স্বনদর্ ফেরার পনথ রাহ ারের িন 
মূে রাস্তা ফঙনড় পরররঘত রাস্তা এনস ওেওনে র্ীনতর মনযয ন্ধওার রানত প্রসব ফবদো 
ওাতর স্ত্রীনও রেন মহা রবপদগ্রস্ত স্বামী  ঔে দনূর অনোর ছেওারে ফদনঔ অর্া বুও ফবেঁনয 
ফসরদনও ঙুনেনঙে। তঔে রতরে চােনতে ো ফ , ফসঔানে তার চেয নপিা ওরনঙ এমে এও 



মহা সুসংবাদ  া দরুোর ফওাে মােুষ আরতপূনবব ফদনঔরে, ফর্ানেরে, ওল্পো ওনররে। রবশ্ব 
ঘরাঘনরর পােেওতব া অল্লাহ স্বং স্বওনে, স্বর্নব্দ  স্ব-িাষা তানও ফডনও ওথা বেনবে, এ রও 
সম্ভব? র্ংরওত, রর্হররত, পুেরওত মূসা সবরওঙু িুনে পুরা ফদহ-মে রদন শুেনঙে স্বী প্রিুর 
বদববাণী। ফদঔনেে তােঁর েূনরর তাচাল্লী। ঘাআনেে প্রাণিনর  া ঘাার রঙে। ফপনেে সানথ সানথ 
পররপূণবিানব। এনত বুছা  া, পাররবাররও সমসযা  রাস্তাখানের সমসযা সবআ অল্লাহর 
ফমনহরবােীনত সুিরিানব সমাযাে হন রকনরঙে  া কুরঅনে ঈনল্লনঔর প্রনাচে পনড়রে।  

রদনও মূসার প্রাথবো ওবুনের সানথ সানথ অল্লাহ হারূণনও রমসনর হীর মাযযনম েবুত প্রদাে 
ওরনেে (মাররাম ১৯/৫৩) এবং তানও মূসার অকমে বাতব া চারেন রদনেে। ফসআ সনে 
মূসানও সারববও সহন ারকতা ওরার এবং তানও রমসনরর বাআনর এনস িযথবো ওরার রেনদবর্ 
ফদা হ। রতরে বেু আস্রাইনের ফেতৃবৃিনও রেন এরকন এনস  থা থিানব ফস রেনদবর্ পােে 
ওনরে।[23] 

মূসার পােঁঘটি ফদা‘অ : 
েবুনতর গুরু দারত্ব োনির পর মূসা (অঃ) এর গুরুত্ব ঈপেরি ওনর তা বহনের িমতা 
চব নের চেয অল্লাহর সাহা য প্রাথবো ওনরে। আরতপূনবব বরণবত দীখব প্রাথবো সংনিনপ পােঁঘটি িানক 
িাক ওরা হ’ে,  া রেম্নরূপ: 
প্রথম ফদা‘অ : اوْشَ ْ ااِْ اَصْ ِ ى ফহ অমার পােেওতব‘ َ بِّق া! অমার বি ঈনন্াঘে ওনর রদে’। 
থবাৎ েবুনতর রবর্াে দারত্ব বহনের ঈপ ুি জ্ঞাে  দরূদরর্বতার ঈপন াকী ওনর রদে এবং 
অমার হৃদনও এমে প্রর্স্ত ওনর রদে,  ানত ঈম্মনতর পি ফথনও িরবষযনত প্রাপ্ত পবাদ  
দঃুঔ-ওষ্ট বহনে তা সিম হ। 

রদ্ব্তী ফদা‘অ : اِْ اوَْمِ ىْا ْ  অমার ওমব সহচ ওনর রদে’। থবাৎ েবুনতর ওঠিে দারত্ব‘ َ َ وِّق
বহনের ওাচ অমার চেয সহচ ওনর রদে। ফওেো অল্লাহর েুগ্রহ বযতীত ওারু পনিআ ফওাে 
ওাচ সহচ  সুিরিানব সম্পন্ন ওরা সম্ভব ে। স্বী ন্তদৃব রষ্টর মাযযনম মূসা (অঃ) বুছনত 
ফপনররঙনেে ফ , ফেরাউনের মত এওচে দযুবষব,  ানেম  রি রপপাসু সম্রানের রেওনে রকন 
দ্ব্ীনের দাাত ফপর্ ওরা ফমানেআ সহচসাযয বযাপার ে, অল্লাহর এওান্ত সাহা য বযতীত। 

তৃতী ফদা‘অ : ْوااِّقَو ِنْ اَ ْفَ ُهْ واَ ْ اِ ْا  অমার রচহবার চড়তা দরূ ওনর রদে,  ানত‘ َ وْ  ُْلاُ ْ َ ًةامِّق
ফোনওরা অমার ওথা বুছনত পানর’। ফওেো ফরসাোত  দাানতর চেয রাসূে  দাইনও 
স্পষ্টিাষী  রবশুেিাষী হা এওান্ত অবর্যও। মূসা (অঃ) রেনচর এ ত্রুটি দরূ ওনর 
ফদার চেয অল্লাহর রেওনে রবনর্ষিানব প্রাথবো ওনরে। পরবতী অানত ফ নহতু তােঁর সওে 
প্রাথবো ওবুনের ওথা বো হননঙ’ (ফত্বাাহা ২০/৩৬), ফসনহতু এ প্রাথবোটি ফ  ওবুে হনরঙে 
এবং তােঁর ফতাতোরম দরূ হন রকনরঙে, ফসওথা বো  া। 

এ রবষন রবরিন্ন তােসীর গ্রনে রবরিন্ন ঘমওপ্রদ ওারহেী বরণবত হননঙ। ফ মে বর্র্নব রতরে 
মুনঔ অগুে পুনররঙনেে বনে তােঁর রচি পুনড় রকনরঙে। ফওেো ফেরাউনের দারড় যনর 
ঘনপোখাত ওরার চেয মূসানও ফেরাউে হতযা ওরনত ফঘনরঙে। তানও বােঁঘানোর চেয 
ফেরাঈনের স্ত্রী অরসার ঈপরস্থত বুরের ফচানর রতরে ফবেঁনঘ  াে। ফসটি রঙে এআ ফ , তানও 
নবায রর্শু প্রমাণ ওরার চেয ফেরাউনের স্ত্রী দু’টি পাত্র এনে মূসার সামনে রানঔে। মূসা 
তঔে রচবরাইনের সাহান য মরণমুিার পানত্র হাত ো রদন অগুনের পানত্র হাত রদন এওো 



ফূরেে তুনে রেনচর কানে পুনর ফেে। এনত তার রচি পুনড়  া  রতরে ফতাৎো হন  াে। 
রদনও ফেরাউে বুনছ ফেে ফ  মূসা রেতান্তআ নবায। ফসওারণ তানও িমা ওনর ফদে।  রদ 
এসব ওারহেী কুরতুবী, মা হারী প্রিৃরত প্ররসে তােসীর গ্রনে বরণবত হননঙ, তবু এগুনোর ফওাে 
রবশুে রিরত্ত ফেআ। তাআ ফতাৎোরমর রবষটি স্বািারবও ত্রুটি যনর ফোআ  ুরি ুি। 

ঈনল্লঔয ফ , আবেু অববাস (রাঃ) ওতৃব ও োসাইনত বরণবত ‘হাদীঙুে েুতূনে’ ফওবে অগুনের পানত্র 
হাত ফদার ওথা রননঙ। রওন্তু অগুে মুনঔ ফদার ওথা ফেআ। এর েনে রতরে ফেরাউনের 
হানত রেহত হা ফথনও ফবেঁনঘ  াে। এ চেয এ খেোনও ঈি হাদীনঙ ৩েং রেৎো বা পরীিা 
রহসানব বণবো ওরা হননঙ।[24] 

ঘতুথব ফদা‘অ : ْواأَْه ِ ،اَه ُ ْ َواأَِخ ْا  অমার পররবার ফথনও অমার চেয এওচে‘ َ وْجَعْلااِّقْ اَ ِزْ ً وامِّق
ঈ ীর রেনাক ওরুে’। ‘অমার িাআ হারূণনও’। পূনববর রতেটি ফদা‘অ রঙে তােঁর রেচ সত্তা 
সম্পরওব ত। তঃপর ঘতুথব ফদা‘অটি রঙে ফরসাোনতর দারত্ব পােে সম্পরওব ত। ‘ঈ ীর’ থব 
ফবাছা বহেওারী। মূসা (অঃ) স্বী েবুনতর ফবাছা বহনে সববপ্রথম  সববপ্রযাে ঈপা 
রহসানব এওচে ফ াকয  রবশ্বস্ত সহন াকী প্রাথবো ওনর দারত্ব পােনে স্বী অন্তররওতা  
দরূদরর্বতার পররঘ রদননঙে এবং রেরদবষ্টিানব রেনচর বড় িাআ হারূনণর োম ওনর নর্ষ 
বুরেমত্তার পররঘ রদননঙে। ওারণ িাআ হারূণ অচন্ রমসনরআ বস্থাে ওরার ওারনণ তােঁর 
রিজ্ঞতা রঙে নেও ফবর্ী। রযওন্তু তার ঈপনর ফেরাউনের ফওাে ফিায বা ফিাি রঙে 
ো। সনববাপরর রতরে রঙনেে এওচে তযন্ত রবশুেিাষী বযরি, দ্ব্ীনের দাাত প্রদানের চেয  া 
রঙে সবঘাআনত  রূরী। 

পঞ্চম ফদা‘অ : أَْشِ ْ ُها ِْ اوَْمِ ىْا َ ‘এবং তানও অমার ওানচ র্রীও ওনর রদে’। থবাৎ তানও 
অমার েবুনতর ওানচ র্রীও ওনর রদে। ‘ ানত অমরা ফবর্ী ফবর্ী অপোর র ওর  
পরবত্রতা বণবো ওরনত পারর’ (ফত্বাাহা ২০/৩৩-৩৪)। এো েস্বীওা ব ফ , অল্লাহর দ্ব্ীনের প্রঘার 
 প্রসানর এবং অল্লাহর র ওনর মর্গুে থাওার চেয ঈপ ুি পররনবর্  রূরী। এওারনণআ রতরে 
সৎ  রেিব রন াকয সাথী  সহন াকী রহসানব বড় িাআ হারূণনও েবুনত র্রীও ওরার চেয 
অল্লাহর রেওনে ফদা‘অ ওনরে। তাঙাড়া রতরে এওটি অর্ংওার ওথা ঈনল্লঔ ওনর বনেে, ‘ফহ 
অমার পােেওতব া, অরম তানদর এও বযরিনও হতযা ওনররঙোম। তাআ অরম ি ওররঙ ফ , তারা 
অমানও হতযা ওরনব’। ‘অমার িাআ হারূণ, ফস অমার নপিা প্রাঞ্জেিাষী। তএব তানও 
অমার সানথ সাহান যর চেয ফপ্ররণ ওরুে। ফস অমানও সমথবে ফ াকানব। অরম অর্ংওা ওরর 
ফ , তারা অমানও রমথযাবাদী বেনব’ (িাঙাঙ ২৮/৩৩-৩৪)। 

ঈি পােঁঘটি ফদা‘অ ফর্ষ হবার পর ফসগুরে ওবুে হার সুসংবাদ রদন অল্লাহ বনেে َ ْ اأُْ ِ ْ َتا ,

 ফহ মূসা! তুরম  া  া ফঘনঙ, সবআ ফতামানও প্রদাে ওরা হ’ে’ (ফত্বাাহা ২০/৩৬)।‘ ُوْإَاَ اَ  اُمْ َو 
এমেরও মূসার সাহস বৃরের চেয اَ ُضَ َ اِ ؤَِخْ  َا  অমরা ফতামার িাআনর মাযযনম ফতামার‘ َوَنُش ُّ
বাহনও সবে ওরব এবং ফতামানদর দু’চেনও অরযপতয দাে ওরব। েনে র্ত্রুরা ফতামানদর 
ওানঙআ ফখেঁষনত পারনব ো। তাঙাড়া অমার রেদর্বোবেীর ফচানর ফতামরা (দু’িাআ) এবং 
ফতামানদর েুসারীরা (র্ত্রুপনির ঈপনর) রবচী থাওনব’ (িাঙাঙ ২৮/৩৫)। 

মূসা হ’ফেে ওােীমুল্লাহ : 



তুবা প্রান্তনরর ঈি খেো ফথনও মূসা ফওবে েবী হ’ফেে ো। বরং রতরে হ’ফেে ‘ওােীমুল্লাহ’ বা 
অল্লাহর সানথ বাওযাোপওারী।  রদ ফর্ষেবী (ঙাঃ) ফম‘রানচ অল্লাহর সনে ওথা বনেনঙে। 
রওন্তু দরুোনত এিানব বাওযাোনপর ফসৌিাকয ফওবেমাত্র হ রত মূসা (অঃ)-এর হনরঙে। 
অল্লাহ রবরিন্ন েবীনও রবরিন্ন রবষন রবরর্ষ্টতা দাে ওনরনঙে। ফ মে অল্লাহ বনেে, ‘ফহ মূসা! 
অরম অমার বাতব া পাঠানোর মাযযনম এবং অমার বাওযাোনপর মাযযনম ফতামানও ফোওনদর 
ঈপনর রবরর্ষ্টতা দাে ওনররঙ। তএব অরম ফতামানও  া রওঙু দাে ওরোম, তা গ্রহণ ওর এবং 
ওৃতজ্ঞ থাও’ (অ‘রাে ৭/১৪৪)। এিানব অল্লাহ পাও মূসা (অঃ)-এর সানথ অনরওবার ওথা 
বনেে, সাকর ডুরব ফথনও োচাত পাবার পনর র্ানম এনস এওআ স্থানে ‘তরাত’ প্রদানের সম 
(অ‘রাে ৭/১৩৮, ১৪৫)। এিানব মূসা হ’ফেে ‘ওােীমুল্লাহ’। 
মহাে সৃরষ্টওতব া অল্লাহর সানথ সরাসরর বাওযাোনপর পর ঈৎসারহত  পুেরওত মূসা এঔানে তূর 
পাহানড়র পাদনদর্ এোওা রওঙু রদে রবোম ওরনেে। তঃপর রমসর রিমুনঔ রাো 
হ’ফেে। রসোআ ফথনও েরতদনূর রমসর সীমানন্ত ফপৌেঁনঙ ফকনে  থারীরত বড় িাআ হারূণ  
েযােয অিী-স্বচে এনস তােঁনদরনও সাদর িযথবো ওনর রেন ফকনেে (কুরতুবী, আবেু 
ওাঙীর)। 

মূসা (অঃ)-এর রমসনর প্রতযাবতব ে : 
ফেরাউে  তার পাররষদবনকবর রবরুনে নেৌরওও োঠি  অনোরওত হস্ত তােুর দু’টি রেদর্বে 
রেন মূসা (অঃ) রমসনর ফপৌেঁঙনেে (িাঙাঙ ২৮/৩২)। ফেরাউে  তার সিাসদ বকবনও 
অল্লাহ (َواإَِا اوانَّن  ِا ْ ُ ْ ِمًةا َّن  চাহান্নানমর রদনও অহবােওারী ফেতৃবৃি’ (িাঙাঙ ২৮/৪১) রহসানব‘ (أَئَّن
এবং তানদর সম্প্রদানও ‘োনসও’ বা পাপাঘারী (িাঙাঙ ২৮/৩২) বনে অঔযারত ওনরনঙে। 
অল্লাহ পাও মূসানও বেনেে ‘তুরম  ফতামার িাআ অমার রেদর্বেবেীসহ  া এবং অমার 
স্মরনণ বর্রথেয ওনরা ো’। ‘ফতামরা ঈিন ফেরাউনের ওানঙ  া। ফস ঔুব ঈেত হন ফকনঙ’। 
‘ফতামরা তার ওানঙ রকন েম্রিাষা ওথা বেনব। তানত হত ফস রঘন্তা-িাবো ওরনব থবা 
িীত হনব’। ‘তারা বেে, ফহ অমানদর পােেওতব া, অমরা অর্ংওা ওররঙ ফ , ফস অমানদর ঈপনর 
 ুেুম ওরনব রওংবা ঈনত্তরচত হন ঈঠনব’। ‘অল্লাহ বেনেে, ِنْياَمَعُ َم اأَْوَمُعاَ أََ ى  ফতামরা‘ َ  َلاالَاَ َخ َ  اإِنَّن
ি ওনরা ো। অরম ফতামানদর সানথ অরঙ। অরম ফতামানদর (সব ওথা) শুেনবা  (সব 
বস্থা) ফদঔব’ (ফত্বাাহা ২০/৪২-৪৬)। 

ফেরাউনের রেওনে মূসা (অঃ)-এর দাাত : 
অল্লাহর রেনদবর্মত মূসা  হারূণ ফেরাউে  তার সিাসদবনকবর রেওনে ফপৌেঁনঙ ফকনেে। 
তঃপর মূসা ফেরাউেনও বেনেে, 

اوْاَع َاِمْ وَا بِّق ُ ْ ا-اَ َ  َلاُم َو اَ  ا ِْ َ ْ ُواإِنِّقْياَ ُو ٌلامِّقوا َّن َنٍةامِّقوا َّن ِّق اَ ْ اِجْئُ ُ ْ اِ َ  ِّق َ  ِ ٌ اَ َ  اأَواالَّناأَ ُْ َلاَ َ  اهللِااإاِلَّناوْاَ  َّن

وْل  وف)-اَ ؤَْ ِوْلاَمِعَياَ ِنْياإِْوَ وِئ لَا  ১০৪-১০৫)- 

‘ফহ ফেরাউে! অরম রবশ্বপ্রিুর পি হ’ফত ফপ্রররত রাসূে’। ‘অল্লাহর পি ফথনও ফ  সতয এনসনঙ, 

তার বযরতিম রওঙু ো বোর বযাপানর অরম দঢ়ৃরঘত্ত। অরম ফতামানদর রেওনে ফতামানদর 
পােেওতব ার রেদর্বে রেন অকমে ওনররঙ। তএব তুরম বেু আস্রাইেকণনও অমার সানথ পাঠিন 
দা’ (অ‘রাে ৭/১০৪-১০৫)। মূসার এদাবী ফথনও বুছা  া ফ , ঐ সম বেু আস্রাইনের ঈপনর 
ফেরাউনের  তার সম্প্রদানর  ুেুম ঘরম প বান ফপৌেঁনঙরঙে এবং তানদর সনে অনপানষ 



বসবানসর ফওাে রাস্তা রঙে ো। েনে রতরে তানদরনও ফসঔাে ফথনও ফবর ওনর অেনত ঘাআনেে। 
তনব এো রেরিত ফ , মূসা তঔেআ বেু আস্রাইেনও রেন ফবর হন  ােরে। এ রবষন অমরা 
পনর রবস্তাররত বণবো ওরব। 

মূসা ফেরাউেনও বেনেে, 

َ َعاوْاُهَ ى الَُ اَ َ  اَمِواو َّن َ اَ واوَّن ْوا َّن ِّق ْ ُهْ اَ ْ اِجْئَن َ اِ آَ ٍةامِّق َباَ َ َ اَّن -اَ الَاُ َع ِّق اوْاَعَ وَباَ َ  اَمْواَ  َّن طه)-اإِنَّن اَ ْ اأُ ِ َياإَِاْ َن اأَوَّن  

৪৭-৪৮)- 

….‘তুরম বেু আস্রাইেনদর ঈপনর রেপীড়ে ওনরা ো’। ‘অমরা অল্লাহর রেওে ফথনও হী োি 
ওনররঙ ফ , ফ  বযরি রমথযানরাপ ওনর  মুঔ রেররন ফে, তার ঈপনর অল্লাহর অ াব ফেনম 
অনস’ (ফত্বাাহা ২০/৪৭-৪৮)। এওথা শুনে ফেরাউে তারেনেযর সনে বেে, ‘মূসা! ফতামার 
পােেওতব া ফও’? ‘মূসা বেনেে, অমার পােেওতব া রতরে, র রে প্রনতযও বস্ত্ত্তনও তার ফ াকয অওৃরত 
দাে ওনরনঙে। তঃপর পথ প্রদর্বে ওনরনঙে’। ‘ফেরাউে বেে, তাহ’ফে তীত  ুনকর ফোওনদর 
বস্থা রও?’ ‘মূসা বেনেে, তানদর ঔবর অমার প্রিুর ওানঙ রেরঔত অনঙ। অমার পােেওতব া 
ভ্রান্ত হে ো এবং রবস্মৃত হে ো’। এওথা বোর পর মূসা অল্লাহর রেদর্বে সমূহ বণবো শুরু 
ওরনেে,  ানত ফেরাউে তার ফ ৌরিওতা ফমনে রেনত বাযয হ। রতরে বেনেে, অমার 
পােেওতব া রতরে, ‘র রে ফতামানদর চেয পৃরথবীনও রবঙাো স্বরূপ বারেননঙে এবং তানত ঘোর 
পথ সমূহ বতরী ওনরনঙে। রতরে অওার্ ফথনও বৃরষ্ট বষবণ ওনরে এবং তা দ্ব্ারা রবরিন্ন প্রওার 
ঈরিদ ঈৎপন্ন ওনরে’। ‘ফতামরা তা অহার ওর  ফতামানদর ঘতুষ্পদ চন্তুসমূহ ঘররন থাও। 
রেিআ এনত রবনবওবােনদর চেয রেদর্বে সমূহ রননঙ’ (ফত্বাাহা ২০/৪৯-৫৪)। 

মূসা (অঃ)-এর দাানতর সার-সংনিপ : 
১. রবনশ্বর পােেওতব া অল্লাহর রদনও অহবাে। 

২. অল্লাহ ফপ্রররত সতযআ প্রওৃত সতয। তার বযরতিম রওঙু ো বো বা ো ওরার বযাপানর 
সববদা দঢ়ৃরঘত্ত থাওার ফখাষণা প্রদাে। 

৩. অল্লাহর ক নবর ি প্রদর্বে। 

৪. অল্লাহর সৃরষ্টতত্ত্ব রবনেষণ। 

৫. রপঙনের ফোওনদর ওৃতওনমবর রহসাব অল্লাহর ঈপনর েযস্ত ওনর বতব মাে বস্থার সংনর্াযনের 
প্ররত অহবাে। 

৬. ম েূম বেু আস্রাইনের মুরির চেয  ানেম ফেরাউনের রেওনে অনবদে। 

মূসা (অঃ)-এর দাানতর েেশ্রুরত : 
ফেরাউনের হংওারী হৃদন মূসার দাাত  ঈপনদর্বাণী ফওােরূপ ফরঔাপাত ওরে ো। বরং 
ফস পররষ্কার বনে রদে, 

اِْ وَا ْفَ ً ىاَ َم اَوِمْعَن اِ َهَ وا ِْياآَ  ِئَن اوْْلَ َّن َ َ  َلاُم َو اَ  ِّقْياأَْ َ ُ اِ َمْواَج ااِ  ْاُهَ ىاِمْواِ نِ ِهاَ َمْواَ ُ ْ ُواَاُها-اَم اَهَ واإاِلَّناِوْ ٌ امُّ

ُهاالَاُ ْف ُِ اواظَّن اُِمْ وَا وِ اإِنَّن وا صص)-اَ   َِ ُةاوا َّن  ৩৬-৩৭)- 

‘ফতামার এসব েীও চাদ ুমাত্র। অমরা অমানদর পূবব পুরুষনদর মনযয এসব ওথা শুরেরে ’। 
‘মূসা বেনেে, ‘অমার পােেওতব া সমযও চানেে ফও তার রেওে ফথনও ফহদাানতর ওথা রেন 
অকমে ওনরনঙ এবং ফও প্রাপ্ত হনব পরওানের কৃহ। রেিআ  ানেমরা সেেওাম হনব ো ’ (িাঙাঙ 
২৮/৩৬-৩৭)। 



ফেরাউে তার সিাসদকণনও ঈনদ্দর্য ওনর বেে, ْواإَِاٍهاَ ْ ِ  ْا َه اوْاَمَ ُاَم اَ  ِْمُتاَاُ ْ امِّق  !ফহ পাররষদবকব‘ َ  اأَ ُّ
অরম বযতীত ফতামানদর ফওাে ঈপাসয অনঙ বনে অরম চারে ো’ (িাঙাঙ ২৮/৩৮)। এরপর 
ফস মূসার প্ররতশ্রুত ‘পরওানের কৃহ’ (و ِا  ফদঔার চেয চেকণনও ফযােঁওা ফদার ঈনদ্দনর্য (َ   َِ ُةاوا َّن
তার ঈ ীরনও বনে ঈঠে, 

ُهاِمَواوْاَ  ِ ِبْ  وَا ْ ِواَ  ْجَعلااِّقْياَصْ   ًااَّنَع ِّقْياأَطَّن ُِعاإَِا اإَِاِهاُم َو اَ إِنِّقْياَْلَُظنُّ َ وْوَ ْ َ َ اُهَ ا-اَ ؤَْ  ِْ ااِْياَ  اَه َم ُواَ َ  اواطِّق
ُهْ اإَِاْ َن االَاُ ْ َجُع وَا اَ َظنُّ واأَنَّن 39-38وا صصا)-اَ ُجُن ُ هُا ِياوْْلَْ ِضاِ َغْ ِ اوْاَ  ِّق )- 

‘ফহ হামাে! তুরম আে ফপাড়া। তঃপর অমার চেয এওটি প্রাসাদ রেমবাণ ওর,  ানত অরম 
মূসার ঈপাসযনও ঈেঁরও ফমনর ফদঔনত পারর। অমার যারণা ফস এওচে রমথযাবাদী ’। এওথা বনে 
‘ফেরাউে  তার বারহেী েযািানব হংওানর ফেনে পড়ে। তারা যারণা ওরে ফ , তারা 
ওঔনোআ অল্লাহর ওানঙ প্রতযাবরতব ত হনব ো’ (িাঙাঙ ২৮/৩৮-৩৯; কারের/মুরমে ২৩/৩৬-
৩৭)। 

েযত্র বরণবত হননঙ ফ , মূসা  হারূণ  ঔে ফেরাউনের ওানঙ রকন বেনেে, ‘অমরা 
রবশ্বচকনতর পােেওতব ার রাসূে’। ‘তুরম বেু আস্রাইেনও অমানদর সানথ ফ নত দা’ (ফর্া‘অরা 
২৬/১৬-১৭)। ফেরাউে তঔে বােঁওা পথ যনর প্রশ্ন ওনর বসনো, ‘অমরা রও ফতামানও রর্শু 
বস্থা অমানদর মনযয োেে-পােে ওরররে? এবং তুরম রও অমানদর মানছ ফতামার চীবনের 
বহ বঙর ওাোরে? (১৮)। ‘অর তুরম ওনররঙনে (হতযাওানন্ডর) ফসআ পরায,  া তুরম 
ওনররঙনে। (এরপনর তুরম অমানও পােেওতব া ো ফমনে েযনও পােেওতব া বেঙ?) অসনে 
তুরমআ হ’ফে ওারের বা ওৃতঘ্ননদর ন্তিুব ি (أَنَتاِمَواوْاَ   ِِ ْ وَا َ =১৯)’। চবানব মূসা বেনেে, ‘অরম 
ফস পরায তঔে ওনররঙ  ঔে অরম ভ্রান্ত রঙোম’ (২০)। ‘তঃপর অরম িীত হন ফতামানদর 
ওাঙ ফথনও পোে ওনররঙোম। এরপর অমার পােেওতব া অমানও প্রজ্ঞা দাে ওনরনঙে  
অমানও রাসূেকনণর ন্তিুব ি ওনরনঙে’ (২১)। ‘তঃপর অমার প্ররত ফতামার ফ  েুগ্রনহর ওথা 
বেঙ তা এআ ফ , তুরম বেু আস্রাইেনও ফকাোম বারেন ফরনঔঙ’ (২২)। ফেরাউে এওথার চবাব 
ো রদন অিীদাকত প্রশ্ন তুনে বেে, ফতামানদর ওরথত ‘রবশ্বচকনতর পােেওতব া অবার 
ফও?’(২৩) মূসা বেনেে, ‘রতরে েনিামন্ডে, িূমন্ডে  এতদিুনর মযযবতী সবরওঙুর পােেওতব া, 
 রদ ফতামরা রবশ্বাসী হ’(২৪)। এ চবাব শুনে ‘ফেরাউে তার পাররষদবকবনও বেে, ফতামরা রও 
শুেঙ ো’?(২৫)। ….‘অসনে ফতামানদর প্ররত ফপ্রররত এ রাসূেটি এওো অস্ত পাকে (واَّنِ  اأُْ ِوَلا
اَ ُو َاُ  ُا َاِئِواو َّنَخْ َتاإَِاه ًاَ ْ ِ  اَْلَْجَعَ نَّنَ ا ,২৭)। …‘তঃপর ফেরাউে মূসানও বেে= إَِاْ ُ ْ اَاَمْجُن ٌواَ  َلاإِوَّن

واشع وا)-اِمَواوْاَمْوُج ِن وَا  ২৯)- ‘ রদ তুরম অমার পররবনতব  েযনও ঈপাসযরূনপ গ্রহণ ওর, তনব 
অরম বর্যআ ফতামানও ওারাকানর রেনিপ ওরব’(২৯)। মূসা বেনেে, ‘অরম ফতামার ওানঙ ফওাে 
স্পষ্ট রেদর্বে রেন অকমে ওরনে রও (তুরম অমানও ওারাকানর রেনিপ ওরনব)? (ফর্া‘অরা 
২৬/১৮-৩০)। 

তঔে ফেরাউে তারেেযিনর বেে, ফহ মূসা! ‘ রদ তুরম ফওাে রেদর্বে রেন এনস থাও, তাহ’ফে 
তা ঈপরস্থত ওর,  রদ তুরম সতযবাদী হন থাও’(৩১)। ‘মূসা তঔে রেনচর হানতর োঠি মাটিনত 
রেনিপ ওরনেে। েনে তৎিণাৎ তা এওো জ্বেচযান্ত চকর সানপ পররণত হন ফকে ’(৩২)। 
‘তারপর (বকে ফথনও) রেনচর হাত ফবর ওরনেে এবং তা সনে সনে দর্বওনদর ফঘানঔ যবযনব 
অনোনওাজ্জ্বে ফদঔানত োকে’ (ফর্া‘অরা ২৬/৩১-৩৩; অ‘রাে ৭/১০৬-১০৮)। 



আবেু অববাস (রাঃ) বরণবত ‘হাদীঙুে েুতূনে’ বো হননঙ ফ , রবর্াে ঐ চকর সাপটি  ঔে 
রবরাে হা ওনর ফেরাউনের রদনও এরকন ফকে, তঔে ফেরাউে িন রসংহাসে ফথনও োরেন 
মূসার ওানঙ রকন অে ঘাআে এবং রতরে তানও অে রদনেে (আবেু ওাঙীর, তােসীর সূরা 
ফত্বাাহা ২০/৪০)। 

ঈনল্লঔয ফ , মূসার প্রদরর্বত োঠির ফমা‘ফচ াটি রঙে তযাঘারী সম্রাে  তার  ানেম সম্প্রদানর 
ি ফদঔানোর চেয। এর দ্ব্ারা তানদর  াবতী দরুোবী র্রিনও ঘযানেঞ্জ ঙুেঁ নড় ফদা হ। 
তঃপর প্রদীপ্ত হস্ততােুর রদ্ব্তী ফমা‘ফচ াটি ফদঔানো হ, এো বুছানোর চনেয ফ , তােঁর অেীত 
এোহী রবযাে ফমনে ঘোর মনযযআ রননঙ ন্ধওার ফথনও অনোর পনথর রদর্া।  ানত রননঙ 
মােুনষর সারববও চীবনে র্ারন্ত  ওেযানণর অনোওবরতব ওা। 

মু‘ফচ া  চাদ ু: 
মু‘ফচ া থব মােুনষর বুরেনও িমওারী। থবাৎ এমে ওমব সংখটিত হা  া মােুনষর জ্ঞাে 
 িমতা বরহিূব ত। (১) ‘মু‘ফচ া’ ফওবে েবীকনণর চেয ঔাঙ এবং ‘ওারামত’ অল্লাহ তােঁর 
ফেওওার বািানদর মাযযনম ওঔনো ওঔনো প্রওার্ ওনর থানওে।  া রিামত প বন্ত চারর 
থাওনব। (২) মু‘ফচ া েবীকনণর মাযযনম সরাসরর অল্লাহর পি ফথনও হ। পিান্তনর চাদ ু
ফওবে দষু্ট রচে  মােুনষর মাযযনমআ হন থানও এবং তা হ দরৃ্য প্রাওৃরতও ওারনণর 
প্রিানব। (৩) চাদ ুফওবে পৃরথবীনতআ রিার্ীে হ, অসমানে ে। রওন্তু মু‘ফচ া অল্লাহর 
হকুনম অসমাে   মীনে সববত্র রিার্ীে থানও। ফ মে ফর্ষেবী (ঙাঃ)-এর েেুী সংনওনত 
অওানর্র ঘন্দ্র রদ্ব্ঔরন্ডত হনরঙে। (৪) মু‘ফচ া মােুনষর ওেযানণর চেয হন থানও। রওন্তু চাদ ু
ফস্রে ফিরল্কবারচ  প্রতারণা মাত্র এবং  া মােুনষর ফওবে িরতআ ওনর থানও। 

চাদনুত মােুনষর সামরও বুরে রবভ্রম খনে।  া মােুষনও প্রতাররত ওনর। এচনেয এনও আসোনম 
হারাম ওরা হননঙ। রমসরী চারত তথা ফেরাউনের সম্প্রদা ঐ সম চাদ ুরবদযা পারদর্ী 
রঙে এবং ফচযারতষীনদর প্রিাব রঙে তানদর সামারচও  রাচসেরতও চীবনে তযরযও। ফসওারণ 
তানদর রঘরাঘররত যারণা েু াী মূসা (অঃ)-এর মু‘ফচ ানও তারা বড় যরনের এওো চাদ ু
ফিনবরঙে মাত্র। তনব তারা তােঁনও সাযারণ চাদওুর ে, বরং ‘রবজ্ঞ চাদওুর’ (َو ِ ٌ اَ  ِْ  ٌا) বনে 
স্বীওৃরত রদনরঙে (অ‘রাে ৭/১০৯)। ওারণ তানদর রহসাব েু াী মূসার চাদ ুরঙে সমূ্পণব 
রিন্ন প্রওৃরতর,  া তানদর অত্তাযীে চাদ ুরবদযার বাআনরর এবং  া রঙে েুপম  েেয 
ববরর্ষ্টয মরন্ডত। 

পরবতীওানে সুোমাে (অঃ)-এর সমন আরানওর বানবে েকরী তৎওােীে পৃরথবীনত চাদ ু
রবদযা র্ীষবস্থাে োি ওনর। তঔে অল্লাহ সুোমাে (অঃ)-ফও রচে, আেসাে, বাু  
পশুপিীর ঈপর িমতা রদন পাঠাে। এগুরেনও ফোনওরা চাদ ুিানব এবং তার েবুতনও 
স্বীওার ওনর। তঔে অল্লাহ হারূত  মারূত ফেনরর্তাদ্ব্নও চাদ ু মু‘ফচ ার পাথবওয 
বুছানোর চেয ফপ্ররণ ওনরে।  ানত ফোনওরা চাদওুরনদর তানবদারী ফঙনড় েবীর তানবদার হ। 

মূসার দাানতর পর ফেরাউেী বস্থাে : 
মূসার ফমা‘ফচ া ফদনঔ ফেরাউে  তার পাররষদবকব দারুণিানব িীত হন পনড়রঙে। তাআ মূসার 
রবরুনে তার সম্মুনঔ অর েুেঁ  র্ব্দটি প বন্ত ওনররে। রওন্তু রাচসেরতও স্বাথব রবনবঘো ওনর তারা 
তানদর ফোওনদর বেনত োকে ফ , ‘ফোওো রবজ্ঞ চাদওুর’। ‘ফস ফতামানদরনও ফদর্ ফথনও ফবর 



ওনর রদনত ঘা (থবাৎ ফস রেনচ ফদনর্র র্াসও হ’ফত ঘা), এিনণ এ বযাপানর ফতামানদর মত 
রও? ‘ফোনওরা ফেরাউেনও বেে, ‘অপরে তানও  তার িাআনও বওার্ রদে এবং র্হর  
েকরী সমূনহর সববত্র ঔবর পাঠিন রদে ফোওনদর চমা ওরার চেয’। ‘ ানত তারা সওে রবজ্ঞ 
চাদওুরনদর সমনবত ওনর’ (অ‘রাে ৭/১০৯-১১২)। 

ফেরাউে মূসা (অঃ)-ফও বেে, ‘ফহ মূসা! তুরম রও ফতামার চাদরু ফচানর অমানদরনও ফদর্ 
ফথনও ফবর ওনর ফদবার চেয অকমে ওনরঙ’? ‘তাহ’ফে অমরা ফতামার মুওারবো ফতামার 
রেওে েুরূপ চাদ ুঈপরস্থত ওরব। তএব অমানদর  ফতামার মনযয ফওাে এওটি ঈন্িু 
প্রান্তনর এওো াদার রদে যা ব ওর,  ার ফঔোে অমরা ওরব ো, তুরম ওরনব ো’। ‘মূসা 
বেনেে, ‘ফতামানদর াদার রদে হনব ফতামানদর ঈৎসনবর রদে এবং ফসরদে পূববানেআ ফোওচে 
সমনবত হনব’ (ফত্বাাহা ২০/৫৭-৫৯)। 

ফেরাউনের চবানবর সার-সংনিপ : 
১. দরৃ্য পােেওতব া অল্লানকও স্বীওার ওনর দরৃ্যমাে পােেওতব া রহসানব রেনচনওআ সনববাচ্চ 
পােেওতব া বনে দাবী ওরা (োন ‘অত ৭৯/২৪)। 

২. বর্র্নব োেে-পােনের ফদাহাআ ফপনড় তানও পােেওতব া বনে স্বীওার ো ওরা ঈল্টা মূসানওআ 
‘ওারের’ বা ওৃতঘ্ন বনে অঔযারত ওরা (ফর্া‘অরা ২৬/১৯)। 

৩. পূবব পুরুনষর ওারু ওানঙ এমে ওথা ো ফর্াোর বাহাো ফপর্ ওরা (িাঙাঙ ২৮/৩৬)।  

৪. অল্লাহর ওানঙ রেনর  াার ওথা স্বীওার ওরা (িাঙাঙ ২৮/৩৮)।  

৫. পরওােনও স্বীওার ওরা (িাঙাঙ ২৮/৩৭)। 

৬. মূসানও ওারাকানর রেনিপ ওরার  হতযার হমরও প্রদাে ওরা (ফর্া‘অরা ২৬/২৯; 

মুরমে/কারের ৪০/২৬)। 

৭. েবুনতর মু‘ফচ ানও স্বীওার ওরা এবং এনও চাদ ুবনে রিরহত ওরা (িাঙাঙ 
২৮/৩৬)। 

৮. মূসার রেঃস্বাথব দাাতনও রাচসেরতও স্বাথব প্রনণারদত বনে পবাদ ফদা (অ‘রাে 
৭/১১০; ফত্বাাহা ২০/৬৩)। 

৯. রেনচর ওরথত যমব রিা  রেনচনদর ররঘত রবরয-রবযাে সমূহ রিার ফদাহাআ রদন মূসার 
রবরুনে মােুষনও ফিরপন ফতাো (মুরমে/কারের ৪০/২৬; ফত্বাাহা ২০/৬৩)। 

১০. মূসানও ফদনর্ ফেৎো সৃরষ্টওারী বনে ফদাষানরাপ ওরা (মুরমে/কারের ৪০/২৬)। 

বস্ত্ত্ততঃ এআ যরনের পবাদসমূহ  ুনক  ুনক প্রা সওে েবীনও  তােঁনদর েুসারী সমাচ 
সংস্কারও কণনও ফদা হননঙ এবং অচ ফদা হনে। 

েবুত পরবতী ১ম পরীিা : চাদওুরনদর মুওারবো 
মূসা (অঃ)  ফেরাউনের মানছ চাদ ুপ্ররতন ারকতার রদে যা ব হবার পর মূসা (অঃ) 
পকির সূেি দা প্রওানর্ ফেতানদরনও ঈনদ্দর্য ওনর বেনেে, االَاَ ْفَ ُ  واَ َ  اهللِااَ ِ   ًاَ ُ ْوِ َ ُ ْ ا ْ ُ َ ْ َ

طه)-اِ َعَ وٍباَ َ ْ اَخ َباَمِواوْ َ َ ى  ৬১)- ‘দনুিব াক ফতামানদর! ফতামরা অল্লাহর প্ররত রমথযানরাপ ওনরা 
ো। তাহ’ফে রতরে ফতামানদরনও অ াব দ্ব্ারা ধ্বংস ওনর ফদনবে।  ারাআ রমথযানরাপ ওনর, তারাআ 
রবেে মনোরথ হ’ (ফত্বাাহা ২০/৬১)। রওন্তু এনত ফওাে েনোদ হ’ে ো। ফেরাউে ঈনঠ 
রকন ‘তার সওে ওো-ফওৌর্ে চমা ওরে, তঃপর ঈপরস্থত হ’ে’ (ফত্বাাহা ২০/৬০)। ‘তঃপর 



তারা তানদর ওানচ রেনচনদর মনযয রবতওব  ওরে এবং ফকাপনে পরামর্ব ওরে ’। ‘তারা বেে, এআ 
দ’ুচে ফোও রেরিতিানবআ চাদওুর। তারা তানদর চাদ ুদ্ব্ারা অমানদরনও অমানদর ফদর্ ফথনও 
বরহষ্কার ওরনত ঘা এবং অমানদর ঈৎওৃষ্ট চীবেযারা ররহত ওরনত ঘা’। ‘তএব (ফহ 
চাদওুরকণ!) ফতামরা ফতামানদর  াবতী ওো-ফওৌর্ে সংহত ওর। তঃপর সাররবেিানব 
এনসা। অচ ফ  চী হনব, ফসআ-আ সেেওাম হনব’ (ফত্বাাহা ২০/৬৩-৬৪)। 

চাদওুররা ফেরাউনের রেওে সমনবত হন বেে, চাদওুর বযরিটি রও রদন ওাচ ওনর? সবাআ 
বেে, সাপ রদন। তারা বেে, অল্লাহর ওসম! পৃরথবীনত অমানদর ঈপনর এমে ফওঈ ফেআ, ফ  
োঠি  ররর্নও সাপ বারেন ওাচ ওরনত পানর (‘হাদীঙুে কুতূে’ োসাই, আবেু চারীর, আবেু 
ওাঙীর)। তএব ‘অমানদর চেয রও রবনর্ষ ফওাে পুরস্কার অনঙ,  রদ অমরা রবচী হআ’? ‘ফস 
বেে, হযােঁ। তঔে বর্যআ ফতামরা অমার রেওেবতী ফোওনদর ন্তিুব ি হন  ানব’ (অ‘রাে 
৭/১১৩-১১৪)। 

চাদওুররা ঈৎসারহত হন মূসানও বেে, ‘ফহ মূসা! হ তুরম (ফতামার চাদরু োঠি) রেনিপ 
ওর, ো হ অমরা প্রথনম রেনিপ ওরর’ (ফত্বাাহা ২০/৬৫)। মূসা বেনেে, ‘ফতামরাআ রেনিপ 
ওর। তঃপর  ঔে তারা ‘তানদর ররর্  োঠি রেনিপ ওরে’ (ফর্া‘অরা ২৬/৪৪), তঔে 
ফোওনদর ফঘাঔগুরেনও যােঁরযন রদে এবং তানদর িীত-সন্ত্রস্ত ওনর তুেে  এও মহাচাদ ুপ্রদর্বে 
ওরে’ (অ‘রাে ৭/১১৬)। ‘তানদর চাদরু প্রিানব মূসার মনে হ’ে ফ ে তানদর ররর্গুনো  
োঠিগুনো (সানপর েযা) ঙুোঙুটি ওরনঙ’। ‘তানত মূসার মনে রওঙুো িীরতর সঞ্চার হ’ে’ 

(ফত্বাাহা ২০/৬৬-৬৭)। এমতাবস্থা অল্লাহ ‘রহ’ োর ে ওনর মূসানও ি রদন বেনেে, َن ا ُْ 

َ اأَْنَتاوْْلَْ َ   َم اَصَنُع واَ ْ ُ اَو ِ ٍ اَ الَاُ ْف ُِ اواوَّن ِ ُ اَ ْ ُثاأََ  -االَاَ َخْفاإِنَّن طها)-اَ أَْاِ اَم ا ِياَ ِمْ ِنَ اَ ْ َ ْفاَم اَصَنُع واإِنَّن

68-69 )- ‘তুরমআ রবচী হনব’ ‘ফতামার ডাে হানত  া অনঙ, তা (থবাৎ োঠি) রেনিপ ওর। 
এো তানদর সবরওঙুনও  া তারা ওনরনঙ, গ্রাস ওনর ফেেনব। তানদর সব ফতা চাদরু ফঔে 
মাত্র। বস্ত্ত্ততঃ চাদওুর ফ ঔানেআ থাকুও ফস সেে হনব ো’ (ফত্বাাহা ২০/৬৮-৬৯)। 

চাদওুররা তানদর ররর্  োঠি সমূহ রেনিপ ওরার সম বেে, ِةا ِْ َ ْ َواإِنَّن اَاَنْ ُواوْاَغ اُِ ْ وَا -اَ َ  اُْ واِ ِعزَّن

واشع وا)  ৪৪)- ‘ফেরাউনের ম বাদার র্পথ! অমরা বর্যআ রবচী হব’ (ফর্া‘অরা ২৬/৪৪)। 
তারপর মূসা (অঃ) অল্লাহর োনম োঠি রেনিপ ওরনেে। ফদঔা ফকে তা রবরাে চকর 
সানপর েযা রূপ যারণ ওরে এবং চাদওুরনদর সমস্ত েীও ওীরতব গুনোনও গ্রাস ওরনত োকে ’ 

(ফর্া‘অরা ২৬/৪৫)। 

এদরৃ্য ফদনঔ  ুকনেষ্ঠ চাদওুরকণ বুনছ রেে ফ , মূসার এ চাদ ুঅসনে চাদ ুে। ফওেো চাদরু 
সনববাচ্চ রবদযা তানদর ওানঙআ রননঙ। মূসা তানদর ফঘন বড় চাদওুর হ’ফে এতরদে তার োম 
ফর্াো ফ ত। তার ঈস্তানদর ঔবর চাো ফ ত। তাঙাড়া তার ফ ৌবেওাে বরয ফস অমানদর 
ওানঙআ রঙে। ওঔনোআ তানও চাদ ুরর্ঔনত বা চাদ ুফঔো ফদঔানত বা চাদরু প্ররত ফওােরূপ 
অওষবণ তার মনযয ওঔনো ফদঔা  ারে। তার পররবানর ফওাে চাদওুর ফেআ। তার বড় িাআ 
হারূণ ফতা সববদা অমানদর মানছআ রদোরতপাত ওনরনঙ। ওঔনোআ তানও এসব ওরনত ফদঔা 
 ারে বা তার মুনঔ এঔেওার মত বিবয ফর্াো  ারে। হঠাৎ ওনর ফওঈ রবশ্বনসরা চাদওুর 
হন ফ নত পানর ো। রেিআ এর মনযয নেৌরওও ফওাে সত্তার রেদর্বে রননঙ,  া অত্ত ওরা 
মােুনষর িমতার বাআনর। এ সম মূসার ফদা তাহীনদর দাাত  অল্লাহর ক নবর িীরত 



তানদর ন্তনর প্রিাব রবস্তার ওরে। অল্লাহ বনেে,اَ َ َطَلاَم اَ  ُن ْواَ ْعَم ُ َو،اَ ُغ ُِ  ْواُهَن اَِ اَ ونَ َ ُ  ْوا اَ َ َ َعاوْاَ  ُّ

وْل  وف)-اَص ِ ِ  وَا  ১১৮-১১৯)- ‘তঃপর সতয প্ররতরষ্ঠত হ’ে এবং বারতে হন ফকে তানদর 
সমস্ত চাদওুমব’। ‘এিানব তারা ফসঔানেআ পরারচত হ’ে এবং েরজ্জত হন রেনর ফকে’ (অ‘রাে 
৭/১১৮-১১৯)। তঃপর اُم َو اَ َه ُ  وَا اوْاَع َاِم َو،اَ بِّق َ َ ةُاَو ِجِ  َو،اَ  اُ واآَمنَّن اِ َ بِّق واشع وا)-اَ ؤُْا َِياواوَّن  
৪৬-৪৮)- ‘তারা রসচদা পনড় ফকে’। এবং ‘বনে ঈঠে, অমরা রবশ্বঘরাঘনরর পােেওতব ার 
ঈপনর রবশ্বাস স্থাপে ওরোম, র রে মূসা  হারূনণর রব’ (ফর্া‘অরা ২৬/৪৬-৪৮; ফত্বাাহা 
২০/৭০; অ‘রাে ৭/১২০-১২১)। 

পরাচনর এ দরৃ্য ফদনঔ িীত-রবহবে ফেরাউে রেনচনও সামনে রেন ঈপরস্থত োনঔা চেতার 
মনোবে ঘাো রাঔার চেয চাদওুরনদর ঈনদ্দনর্য বনে ঈঠনো, -ُهاَاَ ِ  ُ ُ ُ اواَّنِ  ا آَمنُ ْ اَاُهاَ ْ َلاأَْواآَ َواَاُ ْ اإِنَّن

ْ  َا طه)-اَ  َّنَمُ ُ اواوِّق  ৭১) ‘অমার েুমরত দানের পূনববআ ফতামরা তানও ফমনে রেনে? রেিআ ফস 
(থবাৎ মূসা) ফতামানদর প্রযাে, ফ  ফতামানদরনও চাদ ুরর্িা রদননঙ’ (ফত্বাাহা ২০/৭১; অ‘রাে 
৭/১২৩; ফর্া‘অরা ২৬/৪৯)। তঃপর সম্রাে সূেি হমরও রদন বেে, اأَْ ِ َ ُ ْ ا َعوَّن َ َ َوْ َفاَ ْعَ ُم َواَْلَُ طِّق

ُ ْ اأَْجَمِع وَا ْواِخالٍَفاَ َْلَُص ِّقَ نَّن واشع وا)-اَ أَْ ُجَ ُ  امِّق  ৪৯)- ‘র্ীঘ্রআ ফতামরা ফতামানদর পররণাম েে চােনত 
পারনব। অরম বর্যআ ফতামানদর হাত  পা রবপরীত রদও ফথনও ফওনে ফেেব এবং ফতামানদর 
সবাআনও র্ূনে ঘড়াব’ (ফর্া‘অরা ২৬/৪৯)। চবানব চাদওুররা বেে, َن اُمنَ  ُِ  وَا إِنَّن ا-االَاَضْ َ اإِنَّن اإَِا اَ  ِّق

َلاوْاُمْإِمِن وَا َن اَخَط َ  َن اأَْواُ نَّن اأَ َّن ْغفَِ اَاَن اَ  ُّ واشع وا)-اَنْطَمُعاأَوا َّن  ৫০-৫১)- ‘ফওাে িরত ফেআ। অমরা 
অমানদর পােেওতব ার ওানঙ প্রতযাবতব ে ওরব’(৫০)। ‘অর্া ওরর অমানদর পােেওতব া অমানদর 
ত্রুটি-রবঘুযরত সমূহ িমা ওরনবে’ (ফর্া‘অরা ২৬/৪৯-৫১; ফত্বাাহা ২০/৭১-৭৩; অ‘রাে ৭/১২৪-
১২৬)। 

ঈনল্লঔয ফ , চাদওুরনদর সানথ মুওারবোর এআ রদেটি (اواز نة   ) রঙে ১০আ মুহাররম অর্ূরার 
রদে (ا  ش  وا   ) (আবেু ওাঙীর, ‘হাদীঙুে েুতূে’)। তনব ফওাে ফওাে রবদ্ব্াে বনেনঙে, এটি 
রঙে তানদর ইনদর রদে। ফওঈ বনেনঙে, বাচানরর রদে। ফওঈ বনেনঙে, েববনষবর রদে 
(তােসীনর কুরতুবী, ফত্বাাহা ৫৯)। 

ফেরাউনের ঙটি কুেঘাে : 
চাদওুরনদর পরাচনর পর ফেরাউে তার রাচসেরতও কুেঘানের মাযযনম চেকনণর দরৃষ্ট 
েযরদনও রেররন রদনত ঘাআে। তার ঘােগুরে রঙে, (১) ফস বেে: এআ চাদওুররা সবাআ মূসার 
রর্ষয। তারা ঘিান্ত ওনরআ তার ওানঙ েরত স্বীওার ওনরনঙ। এো এওো পাতানো ফঔো মাত্র। 
অসনে ‘মূসাআ হ’ে বড় চাদওুর’ (ফত্বাাহা ২০/৭১)। (২) ফস বেে, মূসা তার চাদরু মাযযনম 
‘েকরীর রযবাসীনদরনও ফসঔাে ফথনও ফবর ওনর রদনত ঘা’ (অ‘রাে ৭/১১০) এবং মূসা  
তার সম্প্রদা এনদনর্ অরযপতয রবস্তার ওরনত ঘা। (৩) ফস বেে মূসা ফ সব ওথা বেনঙ 
‘অমরা অমানদর পূববপুরুষনদর মনযয ফসসব ওথা ওঔনো শুরেরে ’ (িাঙাঙ ২৮/৩৬)। (৪) ফস 
বেে, ফহ চেকণ! এ ফোওটি ফতামানদর যমব পররবতব ে ওনর ফদনব  ফদর্ম রবপ ব সৃরষ্ট 
ওরনব’ (মুরমে/কানের ৪০/২৬)। (৫) ফস বেে, মূসা ফতামানদর ঈৎওৃষ্ট (রাচসেরতও, 

থবসেরতও  সামারচও) চীবে বযবস্থা ররহত ওরনত ঘা’ (ফত্বাাহা ২০/৬৩)। (৬) ফস 
রমসরী চেকণনও রবরিন্ন দনে রবিি ওনর রদনরঙে (িাঙাঙ ২৮/৪) এবং এওটির দ্ব্ারা 
পরটিনও দবুবে ওরার মাযযনম রেনচর র্াসে  ফর্াষণ বযাহত ফরনঔরঙে। অচনওর বহদেী 



কণতন্ত্র বা দেতন্ত্র ফেনে অসা ফেরাউেী তনন্ত্রর অযুরেও রূপ বনেআ মনে হ। রেনচআ সবরওঙু 
ওরনে ফোওনদর ঔুর্ী ওরার চেয ফেরাউে বেে, َم َ واَ ؤُْمُ  وَا َ ‘তএব ফহ চেকণ! ফতামরা 
এঔে রও বেনত ঘা’? (ফর্া‘অরা ২৬/৩৫; অ‘রাে ৭/১১০)। এ ুনকর ফেতারা ফ মে রেনচনদর 
সওে পওমব চেকনণর ফদাহাআ রদন ওনর থানওে। 

ফেরাউেী কুেেীরতর রবচ  চেকনণর সমথবে োি : 
রযওাংনর্র রা ফ  সবসম সঠিও হ ো বরং তা অল্লাহর পথ হ ’ফত মােুষনও রবভ্রান্ত ওনর, 

তার বড় প্রমাণ হ’ে ফেরাউেী কুেেীরতর রবচ  মূসার অপাত পরাচ। ফেরাউনের িাষনণ 
ঈনত্তরচত চেকনণর পনি ফেতারা সনে সনে বনে ঈঠনো, ফহ সম্রাে! أََ َ ُ اُم َو اَ َ ْ َمُهااُِ ْفِوُ  ْوا ِيا

وْل  وف)-اوْلَْ ِضاَ َ َ َ َ اَ آاَِهَ  َا  ১২৭)- ‘অপরে রও মূসা  তার সম্প্রদানও এমরেআ ফঙনড় ফদনবে 
ফদর্ম োসাদ সৃরষ্ট ওরার চেয এবং অপোনও  অপোর ঈপাসযনদরনও বারতে ওনর ফদবার 
চেয’ (অ‘রাে ৭/১২৭)। 

চাদওুরনদর সতয গ্রহণ : 
যূতব   কুেবুরে ফেরাউে বুছনো ফ , তার ষয ওানচ ফেনকনঙ। এঔুরে ফমািম সম। ফস সানথ 
সানথ চাদওুরনদর হাত-পা রবপরীতিানব ফওনে তঃপর ফঔচরু কানঙর সানথ র্ূনে ঘরড়ন হতযা 
ওরার অনদর্ রদে। ফস ফিনবরঙে, এনত চাদওুররা িীত হন তার ওানঙ প্রাণরিিা ঘাআনব। রওন্তু 
েে ঈল্টা হ’ে। তারা এওবানওয দ্ব্যথবহীে ওনে বনে রদে, 

ْنَ   َم اَ ْ ِضياَهِ ِهاوْاَ َ  َةاوا ُّ َن ِتاَ واَّنِ  اَ َطَ َن اَ  ْ ِضاَم اأَنَتاَ  ٍضاإِنَّن ْإِثَ َ اَ َ  اَم اَج اَن اِمَواوْاَ  ِّق َن ااَِ ْغفَِ اَاَن ا-اَاوانُّ إِنَّن اآَمنَّن اِ َ  ِّق

ْ ِ اَ هللاُاَخْ ٌ اَ أَْ َ   طه)-اَخَط َ  َن اَ َم اأَْ َ ْهَ َن اَ َ ْ ِهاِمَواواوِّق  ৭২-৭৩)- 

‘অমরা ফতামানও ঐসব সুস্পষ্ট রেদর্বে ( মু‘ফচ ার) ঈপনর প্রাযােয রদনত পারর ো, ফ গুনো 
(মূসার মাযযনম) অমানদর ওানঙ ফপৌেঁনঙনঙ এবং প্রযােয রদনত পারর ো ফতামানও ফসআ সত্তার 
ঈপনর র রে অমানদরনও সৃরষ্ট ওনরনঙে। তএব তুরম  া আো তাআ ওরনত পার। তুরম ফতা 
ফওবে এআ পারথবব চীবনেআ  া ওরার ওরনব’(৭২)। ‘অমরা অমানদর পােেওতব ার ঈপনর রবশ্বাস 
স্থাপে ওনররঙ,  ানত রতরে অমানদর পাপসমূহ এবং তুরম অমানদরনও ফ  চাদ ুওরনত বাযয 
ওনরঙ, (তার পাপসমূহ) তা মাচব ো ওনরে। অল্লাহ সববনেষ্ঠ  রঘরস্থাী’ (ফত্বাাহা ২০/৭২-
৭৩)। 

তারা অর বেে, 

َن اُمنَ  ُِ  وَا َ َ  َّنَن اُمْو ِِم وَا-اَ  اُْ واإِنَّن اإَِا اَ  ِّق َن اأَْ ِ ْ اَ َ ْ َن اَصْ  وًا َّن َن اَامَّن اَج اْ َن ا،اَ  َّن -ا-ََ َم اَ ن ُِ اِمنَّن اإاِلَّناأَْواآَمنَّن اِ آَ  ِتاَ  ِّق

وْل  وف)  ১২৫-১২৬)- 

‘অমরা (ফতা মৃতুযর পনর) অমানদর পরাররদকানরর রেওনে রেনর  াব ’। ‘বস্ত্ত্ততঃ অমানদর 
সানথ ফতামার র্ত্রুতা ফতা ফওবে এওারনণআ ফ , অমরা ইমাে এনেরঙ অমানদর পােেওতব ার 
রেদর্বে সমূনহর প্ররত,  ঔে তা অমানদর রেওনে ফপৌেঁনঙনঙ। তএব َّنَن ا  َ َ َن اأَْ ِ ْ اَ َ ْ َن اَصْ ً وا َّن َ  َّن
 ’ফহ অমানদর প্রিু! অমানদর চেয বযন বর দুার ঔুনে দা এবং অমানদরনও ‘মুসরেম‘ ُمْو ِِم وَا

রহসানব মৃতুয দাে ওর’ (অ‘রাে ৭/১২৫-১২৬)। 

এো যারণা ওরা ন ৌরিও হনব ো ফ , আরতপূনবব ফেরাউনের দরবানর মূসার োঠির মু‘ফচ া 
প্রদর্বনের খেো ফথনওআ চাদওুরনদর মনে প্রতীরত চনন্রঙে ফ , এো ফওাে চাদ ুে, এো 
মু‘ফচ া। রওন্তু ফেরাউে  তার পাররষদবনকবর িন তারা মুঔ ঔুনেরে। বনর্নষ তানদরনও 



সমনবত ওরার পর তানদরনও সম্রানের বেওেযর্ীে ওরার  রবরাে পুরস্কানরর ফোি ফদঔানো 
হ। এগুনো রেঃসনিনহ রাচসেরতও  অরথবও প্রনোিনের ঘাপ রিন্ন রওঙুআ রঙে ো।  

চাদওুরনদর মুসেমাে হন  াবার েযতম ওারণ রঙে মুওারবোর পূনবব ফেরাউে  তার 
চাদওুরনদর ঈনদ্দনর্য মূসার প্রদত্ত ঈপনদর্মূেও িাষণ। ফ ঔানে রতরে বনেরঙনেে, 

طه)-اَ ْ َ ُ ْ ااَلاَ ْفَ ُ  واَ َ  اهللِااَ ِ   ًاَ ُ ْوِ َ ُ ْ اِ َعَ وٍباَ َ ْ اَخ َباَمِواوْ َ  َا  ৬১)- 

‘দনুিব াক ফতামানদর! ফতামরা অল্লাহর প্ররত রমথযানরাপ ওনরা ো। তাহ’ফে রতরে ফতামানদরনও 
অ াব দ্ব্ারা ধ্বংস ওনর ফদনবে। বস্ত্ত্ততঃ তারাআ রবেে মনোরথ হ,  ারা রমথযানরাপ ওনর’ 

(ফত্বাাহা ২০/৬১)। 

মূসার মুনঔ এওথা শুনে ফেরাউে  তার সিাসদরা হংওানর ফীত হ ’ফে চাদওুর  
সাযারণ চেকনণর মনযয দারুণ প্ররতরিা হ। েনে চাদওুরনদর মনযয গ্রুরপং হন  া এবং 
তারা অনপানষ রবতনওব  রেপ্ত হ।  রদ ফকাপে অনোঘোর রিরত্তনত সম্ভবতঃ রাচওী সম্মাে  
রবরাে ংনওর পুরস্কানরর ফোনি পররনর্নষ তারা এওমত হ। 

চাদরুওনদর পররণরত : 
চাদওুরনদর মৃতুযদন্ড ওা বওর ওরা হনরঙে রও-ো, ফস রবষন কুরঅনে স্পষ্টিানব রওঙু বো ো 
হ’ফে ফত্বাাহা ৭২ হ’ফত ৭৬ প বন্ত বরণবত অাত সমূনহর বাওিরেনত বুছা  া ফ , তা 
তৎিণাৎ ওা বওর হনরঙে। ফওেো রেষু্ঠরতার প্রতীও ফেরাউনের দরপবত ফখাষণার চবানব 
দঢ়ৃরঘত্ত ইমােদার চাদওুরনদর মুঔ রদন ফ  ওথাগুনো ফবর হনরঙে, তা সওে ি  রদ্ব্যা-
সংনওানঘর উনধ্বব ঈনঠ ফওবেমাত্র মৃতুযপথ াত্রী বযরির মুনঔআ ফর্ািা পা। ফসওারণ হ রত 
অবু্দল্লাহ আবেু অববাস, ঈবানদ আবেু ঈমানর  েযােয রবদ্ব্ােকণ বনেে, أَْصَ ُ ْ واَوَ َ ًةاَ أَْمَوْ وا

 ারা সওানে চাদওুর রঙে, তারা সন্ধযা র্হীদ হন মৃতুযবরণ ওরে’।[25] মূেতঃ এোআ ‘ ُشَهَ واَا
হ’ে প্রওৃত মা‘ফরোত,  া ফ নওাে ি-িীরতর মুওারবো মুরমেনও দঢ়ৃ রহমারদ্রর েযা রবঘে 
রানঔ অল্লাহর সন্তুরষ্টর নিষা। সুবহা-োল্লা-রহ া ফবহামরদহী। 

চেকনণর প্ররতরিা : 
অল্লাহ বনেে, 

ُهاَاِمَوا ا ِْ َ ْ َواَاَع ٍلا ِياوْلَْ ِضاَ إِنَّن ْفِ َنُهْ اَ إِوَّن ْوا ِْ َ ْ َواَ َمَ ِئِهْ اأَوا َّن ْواَ ْ ِمِهاَ َ  اَخْ ٍفامِّق ٌةامِّق َ َم اآَمَوااُِم َو اإاِلَّناُ  ِّق َّن

 -(৮৩   نس)-وْاُمْوِ  ِ وَا

‘ফেরাউে  তার পাররষদবনকবর রে বাতনের িন তার সম্প্রদানর রওঙু ফোও বযতীত ফওঈ 
তার প্ররত ইমাে অনেরে। অর ফেরাউে তার ফদনর্ রঙে পরািান্ত এবং ফস রঙে 
সীমােংখেওারীনদর ন্তিুব ি’ (আঈেুস ১০/৮৩)। এনত বুছা  া ফ , রিবতীনদর মনযয ফকাপনে 
ইমাে অেেওারীর সংঔযা ফবর্ী থাওনে প্রওানর্য ইমাে অেেওারীর সংঔযা রেতান্তআ ওম 
রঙে। 

ঈনল্লঔয ফ , ত্র অানত ‘তার ওনমর রওঙু ফোও বযতীত’ (ْوا ّْ ِمهِا امِّق ةَّن  বেনত আবেু অববাস (إاِلَّناُ  ِّق َّن
(রাঃ) ‘ফেরাউনের ওনমর রওঙু ফোও’ বনেনঙে। রওন্তু আবেু চারীর  নেও রবদ্ব্াে মূসার 
রেচ ওম ‘বেু আস্রাইনের রওঙু ফোও’ বনেনঙে। এর চবানব হানে  আবেু ওাঙীর বনেে, এো 
প্ররসে ওথা ফ , বেু আস্রাইনের সওনেআ মূসানও েবী রহসানব রবশ্বাস ওরত এওমাত্র িারূণ 
বযতীত। ফওেো ফস রঙে রবনদ্রাহী এবং ফেরাউনের সাথী। অর মূসার ওারনণআ বেু আস্রাইেকণ 



মূসার চনন্র অনক  পনর সমােিানব রে বারতত রঙে (অ‘রাে ৭/১২৯)। তএব ত্র 
অানত ফ  মুরষ্টনম ফোনওর ইমাে অোর ওথা বো হননঙ, তারা রেরিতিানবআ রঙনেে রিবতী 
সম্প্রদানর। অর তারা রঙনেে, ফেরাউনের স্ত্রী অরসা, ফেরাউনের ঘাঘানতা িাআ চসেও মুরমে 
বযরি র রে তার ইমাে ফকাপে ফরনঔরঙনেে এবং ফেরাউনের ঔাচারঞ্চ  তার স্ত্রী। ফ ওথা আবেু 
অববাস (রাঃ) বনেনঙে।[26] 

ফেরাউনের স্ত্রীর প্ররতরিা : 
চাদওুরনদর সনে মুওারবো তথা সতয  রমথযার এআ প্ররতদ্ব্রন্দ্বতার সম ফেরাউনের ফেওওার 
স্ত্রী  মূসার পােও মাতা (أمهاوا    ة) ‘অরসা’ ঈি মুওারবোর শুি েোেনের চেয সদা 
ঈদগ্রীব রঙনেে।  ঔে তােঁনও মূসা  হারূনণর রবচনর সংবাদ ফর্াোনো হ ’ে, তঔে রতরে 
ওােরবেি ো ওনর বনে নঠে, اُمْ َو اَ اَه ُ ْ وَا অরম মূসা  হারূনণর পােেওতব‘ آَمْنُتاِ َ بِّق ার 
ঈপনর ইমাে অেোম’। রেচ স্ত্রীর ইমানের এ ঔবর শুনে রানক রগ্নর্মবা হন ফেরাউে তানও 
মমবারন্তওিানব রে বাতনের মাযযনম হতযা ওনর।[27] মৃতুযর পূনবব রবরব অরসা ওাতর ওনে স্বী 
প্রিুর রেওনে প্রাথবো ওনরে। ফ মে অল্লাহ বনেে, 

ِنياِمَوا ِنياِمْوا ِْ َ ْ َواَ َ َم ِِهاَ َنجِّق ِةاَ َنجِّق اوْ ِوااِياِ نَ َ اَ ْ   ًا ِياوْاَجنَّن َ َضَ َباهللاُاَمَثالًااِ َّنِ  َواآَمُن واِوْمَ أََةا ِْ َ ْ َواإِْ اَ  َاْتاَ بِّق
 -وْاَ ْ ِ اواظَّن اِِم وَا

‘অল্লাহ ইমােদারকনণর চেয দষৃ্টান্ত বণবো ওনরে ফেরাউনের স্ত্রীর,  ঔে ফস বনেরঙে, ‘ফহ অমার 
পােেওতব া! ফতামার রেওনে চান্নানত অমার চেয এওটি কৃহ রেমবাণ ওর! অমানও ফেরাউে  
তার পাররষদবনকবর হাত ফথনও ঈোর ওর এবং অমানও  ানেম সম্প্রদানর ওবে ফথনও মুরি 
দা’ (তাহরীম ৬৬/১১)। 

কুরঅনে বরণবত ঘারচে োরীর দষৃ্টান্ত : 
পরবত্র কুরঅনের সূরা তাহরীনমর ১০-১২ অানত অল্লাহ পাও ঘারচে োরীর দষৃ্টান্ত বণবো 
ওনর তা ফথনও সওেনও ঈপনদর্ হারঙে ওরনত বনেনঙে। প্রথম দু’চে দ’ুেবীর পত্নী। এওচে 
েূহ (অঃ)-এর স্ত্রী, েযচে েূত্ব (অঃ)-এর স্ত্রী। এ দু’চে োরী তাহীদ রবষন অপে 
অপে স্বামীর তথা স্ব স্ব েবীর দাানত রবশ্বাস অেে ওনরেরে। বরং বাপ-দাদার অমনের 
রর্রওী অিীদা  রীরত-েীরতর ঈপনর রবশ্বাসী রঙনেে। েনে তারা চাহান্নানমর রযবাসী 
হননঙে। পকিরকনণর সানথ বববারহও সাহঘ ব তানদরনও অল্লাহর অ াব ফথনও রিা ওরনত 
পানররে। 

বাওী দ’ুচে োরীর এওচে রবশ্বনসরা োরস্তও  দারম্ভও সম্রাে ফেরাউনের পুণযর্ীো স্ত্রী ‘অরসা’ 
রবেনত মু ারহম। রতরে মূসা (অঃ)-এর দাানত সাড়া রদন স্বী ইমাে ফখাষণা ওনরে। 
ফেরাউনের ফখারষত মৃতুযদন্ড রতরে হারসমুনঔ বরণ ওনর ফেে। ফওাে ফওাে ফরাাত েুসানর 
অল্লাহ পাও দরুোনতআ তােঁনও চান্নানতর কৃহ প্রদর্বে ওনরনঙে।[28] ঘতুথব চে হ’ফেে হ রত ইসা 
(অঃ)-এর মাতা মাররাম রবেনত আমরাে। স্বী ইমাে  সৎওনমবর বনদৌেনত রতরে অল্লাহর 
রেওনে মহাে ম বাদার রযওাররণী হে। এ ফথনও বুছানো হননঙ ফ , পুরুষ ফহৌও বা োরী ফহৌও 
প্রনতযনও স্ব স্ব ইমাে  অমনের ওারনণ চান্নানতর রযওারী হনব, েয ফওাে ওারনণ ে। 

মূসা (অঃ)-এর ঈপনর ইমাে অেেওাররেী অরসানও ফর্ষেবী (ঙাঃ) চকৎ ফেষ্ঠ ঘারচে 
মরহোর মনযয র্ারমে ওনরনঙে। ঈি ঘারচে হ’ফেে ফেরাঈনের স্ত্রী অরসা রবেনত মু ারহম, 

মাররাম রবেনত আমরাে, ঔাদীচা রবেনত ঔুাআরেদ  োরতমা রবেনত মুহাম্মাদ।[29] 



েবুত-পরবতী ২ পরীিা : বেু আস্রাইেনদর ঈপনর অপরতত ফেরাউেী  ুেুম সমূহ :  
চাদরু পরীিা পরারচত ফেরাউনের  াবতী অনিার্ রকন পড়ে এবার রেরীহ বেু 
আস্রাইেকনণর ঈপর। চাদওুরনদর ইমাে অেে, তঃপর তানদর মৃতুযদন্ড প্রদাে, রবরব অরসার 
ইমাে অেে  তােঁনও মৃতুযদন্ড প্রদাে আতযারদ রেষু্ঠর দমে েীরতর মাযযনম এবং তযন্ত ফোংরা 
কুেঘাে  রমথযা পবাদ সমূনহর মাযযনম মূসার ইমােী অনিােেনও স্তি ওনর ফদার ঘিান্ত 
ওনররঙে ফেরাউে। রওন্তু এর েনে চেকনণর মনযয মূসার দাাত দ্রুত ঙরড়ন পনড়রঙে। 
তানত ফেরাউে  তার হংওারী পাররষদবকব েতুেিানব দমে েীরতর ফওৌর্েপত্র প্রণে ওরে। 
তারা রেনচরা রবযমী হ’ফে সাযারণ চেকণনও রবভ্রান্ত ওরার চেয যমবনও হারতার রহসানব 
বযবহার ওরে। েযরদনও ‘রবিি ওর  র্াসে ওর’-এআ কুেেীরতর েুসরনণ ফেরাউনের 
রিবতী সম্প্রদানও বাদ রদন ফওবে বেু আস্রাইেনদর ঈপনর ঘূড়ান্ত  ুেুম  রে বাতনের 
পররওল্পো ওরে। 

১ম  ুেুমঃ বেু আস্রাইনের েবচাতও পুত্রসন্তােনদর হতযার রেনদবর্ চারর : 
ফেরাউেী সম্প্রদানর ফেতারা আরতপূনবব ফেরাউেনও বনেরঙে, أََ َ ُ اُم َو اَ َ ْ َمُهااُِ ْفِوُ  ْوا ِياوْلَْ ِضا

 অপরে রও মূসা  তার সম্প্রদানও এমরে ফঙনড় রদনবে ফদর্ম োসাদ সৃরষ্ট‘ َ َ َ َ َ اَ آاَِهَ  َا
ওরার চেয এবং অপোনও  অপোর ঈপাসযনদরনও বারতে ওনর ফদবার চেয? (অ‘রাে 
৭/১২৭)। ফেতারা মূসা  হারূনণর ইমােী দাাতনও ‘োসাদ’ বনে রিরহত ওনররঙে। এিনণ 
ফদর্ম মূসার দাানতর বযাপও প্রসার বন্ধ ওরার চেয এবং ফেরাউনের রেচ সম্প্রদানর 
সাযারণ ফোওনদর বযাপওহানর মূসার দ্ব্ীনের প্ররত অওৃষ্ট হার ফস্রাত বন্ধ ওরার চেয 
রেনচনদর ফোওনদর রওঙু ো বনে রেরীহ বেু আস্রাইেনদর ঈপনর তযাঘার শুরু ওরার রসোন্ত 
ফখাষণা ওনর ফেরাউে বেে, ُلاأَْ َن َاُهْ اَ َنْوَ ْ ِ  ياِنَو َاُهْ اَ إِنَّن اَ ْ َ ُهْ اَ  ِهُ  وَا وْل  وف)-اَوُنَ  ِّق  ১২৭)- ‘অরম 
এঔুরে েুওরা েুওরা ওনর হতযা ওরব নদর পুত্র সন্তােনদরনও এবং বােঁরঘন রাঔব নদর ওেযা 
সন্তােনদরনও। অর অমরা ফতা নদর ঈপনর (সবরদও রদনআ) প্রবে’ (অ‘রাে ৭/১২৭)। 
এিানব মূসার চন্ওানে বেু আস্রাইনের সওে েবচাতও পুত্র হতযা ওরার ফসআ ফেনে অসা 
ফোমহষবও রে বাতনের পুেরাবৃরত্তর ফখাষণা প্রদাে ওরা হ’ে। 

দে ঠিও রাঔার চেয এবং সম্প্রদানর ফেতানদর ফরাষারগ্ন প্রর্মনের চেয ফেরাউে েুরূপ 
ফখাষণা রদনে মূসা  হারূণ সম্পনওব  তার মুঔ রদন ফওাে ওথা ফবর হরে।  রদ আরতপূনবব 
ফস মূসানও ওারারুে ওরার এমেরও হতযা ওরার হমরও রদনরঙে (ফর্া‘অরা ২৬/২৯; মুরমে 
৪০/২৬)। রওন্তু চাদওুরনদর পরাচনর পর এবং রেনচ মূসার সপবরূপী োঠির মু ‘ফচ া ফদনঔ 
িীত রবহবে হন পড়ার পর ফথনও মূসার রদনও তাওানোর মত সাহস তার রঙে ো। 

 াআ ফহাও ফেরাউনের ঈি রেষু্ঠর ফখাষণা চারর হার পর বেু আস্রাইেকণ মূসার রেওনে এনস 
েুন ানকর সুনর বেে,  أُْ ِ  َن اِمْواَ ْ ِلاأَواَ ؤِْ  َن اَ ِمْواَ ْعِ اَم اِجْئَ َن ‘ফতামার অকমনের পূনবব অমানদরনও 
রে বাতে ওরা হননঙ। অবার এঔে ফতামার অকমনের পনর তাআ ওরা হনে ’ (অ‘রাে 
৭/১২৯)। থবাৎ ফতামার অকমনের পূনবব ফতা এ অর্া অমানদর রদে ওােত ফ , সত্বর 
অমানদর ঈোনরর চেয এওচে েবীর অকমে খেনব। থঘ এঔে ফতামার অকমনের পনর 
ফসআ এওআ রে বাতনের পুেরাবৃরত্ত হনে। তাহ’ফে এঔে অমানদর ঈপা রও? 



অসন্ন রবপনদর অর্ংওা িীত-সন্ত্রস্ত ওনমর ফোওনদর সান্ত্বো রদন মূসা (অঃ) বেনেে, َو ا َ
ُ ْ اَ َ ْوَ ْخ َِفُ ْ ا ِياوْلَْ ِضاَ َ ْنُظَ اَ ْ َفاَ ْعَم ُ وَا ْه َِ اَ ُ  َّن ُ ْ اأَوا ُّ ُّ  َ ‘ফতামানদর পােেওতব া র্ীঘ্রআ ফতামানদর 
র্ত্রুনদর ধ্বংস ওনর ফদনবে এবং ফতামানদরনও ফদনর্ প্ররতরেরযত্ব দাে ওরনবে। তারপর ফদঔনবে , 

ফতামরা ফওমে ওাচ ওর’ (অ‘রাে ৭/১২৯)। রতরে বেনেে, اوْلَْ َضاهلِِلا وْوَ ِع ُن واِ  هلِلاَ وْصِ ُ ْ واإِوَّن

 ফতামরা সাহা য প্রাথবো ওর অল্লাহর রেওনে এবং বয ব যারণ‘ ُ ْ ِ ُثَه اَمْوا َّنَشآُااِمْواِ َ  ِ ِهاَ وْاَع  َِ ُةااِْ ُم َّن ِ وَا
ওর। রেিআ এ পৃরথবী অল্লাহর। রতরে স্বী বািানদর মনযয  ানও আো এর ঈত্তরারযওারী 
বারেন ফদে। বস্ত্ত্ততঃ ঘূড়ান্ত পররণাম েে অল্লাহিীরুনদর চেযআ রেযবাররত’ (অ‘রাে ৭/১২৮)। 

মূসা (অঃ) তানদরনও অর বনেে, 

ْو ِِم وَا َن االَاَ ْجَعْ َن ا ِْ َنًةااِّقْ َ ْ ِ اواظَّن اِِم وَا-اَ  اَ ْ ِ اإِْواُ نُ ْ اآَمنُ ْ اِ  هلِلاَ َعَ ْ ِهاَ َ  َّن ُْ واإِْواُ نُ  امُّ ْ َن اَ  َّن َن ا-اَ َ  اُ ْواَ َ  اهللِااَ َ  َّن َ َنجِّق

 -(৮৪-৮৬   نس)-اِ َ ْ َمِ َ اِمَواوْاَ ْ ِ اوْاَ   ِِ  وَا

‘ফহ অমার সম্প্রদা! ফতামরা  রদ অল্লাহর ঈপনর ইমাে এনে থাও , তনব তােঁরআ ঈপনর িরসা 
ওর  রদ ফতামরা অেুকতযর্ীে হন থাও’। চবানব তারা বেে, অমরা অল্লাহর ঈপনর িরসা 
ওররঙ। ফহ অমানদর পােেওতব া! অমানদর ঈপনর এ  ানেম ওনমর র্রি পরীিা ওনরা ো ’। 
‘অর অমানদরনও েুগ্রহ ওনর ওানের সম্প্রদানর ওবে ফথনও মুরি দা ’ (আঈেুস ১০/৮৪-
৮৬)। 

ঈপনরাি অাত সমূনহ বুছা  া ফ , পকির সূেি দরদ  দরূদরর্বতার অনোনও মূসা (অঃ) 
স্বী িীত-সন্ত্রস্ত ওমনও মূেতঃ দু’টি রবষন ঈপনদর্ ফদে। এও- র্ত্রুর ফমাওানবো অল্লাহর 
সাহা য প্রাথবো ওরা এবং দআু- অল্লাহর সাহা য ো অসা প বন্ত সাহনসর সানথ বয ব যারণ ওরা। 
সানথ সানথ এওথা স্মরণ ওররন ফদে ফ , সমগ্র পৃরথবীর মারেওাো অল্লাহর। রতরে  ানও ঔুর্ী 
এর ঈত্তরারযওারী রেনাক ওনরে এবং রেঃসনিনহ ফর্ষেে মুত্তািীনদর চেযআ রেযবাররত।  

২  ুেুমঃ আবাদতকৃহ সমূহ ধ্বংস ওরা : 
পুত্র রর্শু হতযাওানন্ডর বযাপও  ুেুনমর সানথ সানথ ফেরাউে বেু আস্রাইেনদর আবাদতকৃহ সমূহ 
ধ্বংস ওরার রেনদবর্ ফদ। বেু আস্রাইেনদর যমী রবযাে রঙে এআ ফ , তানদর সবাআনও 
বাযযতামূেওিানব ঈপাসোেন রকন ঈপাসো ওরনত হ’ত। এিনণ ফসগুরে ফিনে গুেঁরড়ন ফদা 
বেু আস্রাইেকণ রদনর্হারা হন পনড়। এ সম মূসা  হারূনণর প্ররত অল্লাহ পাও রেনম্নাি রেনদবর্ 
পাঠাে- 

ِ اوْاُمْإِمِن وَا الََةاَ َ شِّق َاوااَِ ْ ِمُ َم اِ ِمْصَ اُ ُ    ًاَ وْجَع ُْ واُ ُ  َ ُ ْ ا ِْ َ ًةاَ أَ ِ ُم واواصَّن    نس)-َ أَْ َ ْ َن اإَِا اُم َو اَ أَِخ ِهاأَْواَ َ  َّن

৮৭)- 

‘অর অমরা রেনদবর্ পাঠাোম মূসা  তার িাআনর প্ররত ফ , ফতামরা ফতামানদর সম্প্রদানর 
চেয রমসনরর মাটিনত বাসস্থাে রেযবারণ ওর এবং ফতামানদর খরগুরেনও রওবোমুঔী ওনর বতরী 
ওর  ফসঔানে ঙাোত ওানম ওর এবং মুরমেনদর সুসংবাদ দা ’।(আঈেুস ১০/৮৭)। 

বো বাহেয ফ , ঈপনরাি রবযাে োর নের েনে বেু আস্রাইেকণ স্ব স্ব খনরআ ঙাোত অদানর 
সুন াক োি ওনর। আবেু অববাস (রাঃ) বনেে, অল্লাহ তানদরনও ফ  রিবোর রদনও রেনর 
ঙাোত অদা ওরনত রেনদবর্ ফদে, ফসো রঙে ওা‘বা র্রীে’ (কুরতুবী, রূহে মা‘অেী)। বরং 
ফওাে ফওাে রবদ্ব্াে বনেনঙে ফ , রবকত সওে েবীর রিবো রঙে ওা‘বা কৃহ। েিণী ফ , মূসার 
তুেেী েবুতী ফমা‘ফচ া থাওা সনত্ত্ব এবং তানদরনও সাহা য ওরার বযাপানর অল্লাহর স্পষ্ট 



াদা থাওা সনত্ত্ব ফেরাউেী  ুেুনমর রবরুনে অল্লাহ মূসানও  ুে ফখাষণার রেনদবর্ ফদেরে। 
বরং  ুেুম বরদার্ত ওরার  বয ব যারনণর রেনদবর্ ফদে। আবাদতকৃহ সমূহ ফিনে রদননঙ বনে 
তা রিার চেয চীবে রদনত বো হরে। (টীওা: তএব ঈপাসোে ধ্বংস ওরা ফেরাউেী 
ওাচ)। বরং স্ব স্ব কৃহনও ফওবোমুঔী বারেন ফসঔানেআ ঙাোত অদা ওরনত বো হননঙ। এর 
দ্ব্ারা এওো মূেেীরত ফবররন অনস ফ , পরািান্ত  ানেনমর রবরুনে দবুবে ম েূনমর ওতব বয হ’ে 
বয ব যারণ ওরা  অল্লাহর ঈপনরআ সবরওঙু ফসাপদব ওরা। 

ফেরাউনের রবরুনে মূসার বদ ফদা‘অ : 
َن اوْطِمْساَ َ  اأَْمَ واِِهْ ا َن ااُِ ِض ُّْ واَ ْواَوِ   َِ اَ  َّن ْنَ  اَ  َّن َ اآَ ْ َتا ِْ َ ْ َواَ َم َهُاِز َنًةاَ أَْمَ والًا ِياوْاَ َ  ِةاوا ُّ َن اإِنَّن َ َ  َلاُم َو اَ  َّن

اَوِ  َلاواَّنِ  َواالَاَ ْعَ ُم وَا-اَ وْشُ ْ اَ َ  ا ُ ُ ِ ِهْ اَ الَاُ ْإِمُنْ واَ  َّن اَ َ ُ واوْاَعَ وَباوْلَاِ  َا ِ َعآوِّق ْ َ ُ ُ َم اَ  ْوَ  ِ َم اَ الَاَ  َّن -اَ  َلاَ ْ اأُِج َ ْتا َّن

 -(৮৮-৮৯   نس)

‘মূসা বেে, ফহ অমানদর পােেওতব া! তুরম ফেরাউেনও  তার সদব ারনদরনও পারথবব অড়ির 
সমূহ  সম্পদরারচ দাে ওনরঙ,  া রদন তারা ফোওনদরনও ফতামার রাস্তা ফথনও রবপথকামী 
ওনর। তএব ফহ অমানদর প্রিু! তুরম তানদর সম্পদরারচ ধ্বংস ওনর দা  তানদর 
ন্তরগুরেনও র্ি ওনর দা,  ানত তারা তিণ প বন্ত ইমাে ো অনে,  তিণ ো তারা 
মমবারন্তও অ াব প্রতযি ওনর’(৮৮)। চবানব অল্লাহ বেনেে, ফতামানদর ফদা‘অ ওবুে হননঙ। 
তএব ফতামরা দু’চে েে থাও এবং বর্যআ ফতামরা তানদর পনথ ঘনো ো,  ারা চানে ো’ 
(আঈেুস ১০/৮৮-৮৯)। 

মূসা  হারূনণর ঈপনরাি ফদা‘অ অল্লাহ ওবুে ওরনেে। রওন্তু তার বাস্তবাে সনে সনে 
ওরনেে ো। বরং সম রেনেে েূযে রবর্ বঙর। এরূপ প্রেরিত ওমবপেরতর মাযযনম অল্লাহ 
মা েূনমর বয ব পরীিার সানথ সানথ  ানেনমর পরীিা রেন থানওে এবং তানদর তবা ওরার 
 ফহদাাত প্রারপ্তর সুন াক ফদে।  ানত পনর তানদর চেয  র ফপর্ ওরার ফওাে সুন াক ো 
থানও। ফ মে অল্লাহ বনেে, َاْ اَ َش ُااهللاُاالَنَ َصَ اِمْنُهْ اَ َاِ وااِّقَ ْ  َُ اَ ْعَضُ  اِ َ ْعٍضا َ ‘অল্লাহ আো ওরনে 
তানদর ওাঙ ফথনও প্ররতনর্ায রেনত পারনতে। রওন্তু রতরে ফতামানদর ওতওনও ওতনওর দ্ব্ারা 
পরীিা ওরনত ঘাে’ (মুহাম্মাদ ৪৭/৪)। 

প্রশ্ন হ’ফত পানর, এত  ুেুম সনত্ত্ব অল্লাহ তানদর রহচরত ওরার রেনদবর্ ো রদন ফসঔানেআ 
পুেরা খর বারেন বসবানসর রেনদবর্ রদনেে ফওে? এর চবাব দু’িানব ফদা ফ নত পানর। 

এও- ফেরাউে তানদরনও রহচরনত বাযা রদত। ওারণ বেু আস্রাইেকণনও তারা তানদর চাতী 
ঈন্ননের সহন াকী রহসানব এবং ওমবঘারী  ফসবাদাস রহসানব বযবহার ওরত। তাঙাড়া পারেন 
অসার ফওাে পথ রঙে ো। ফওেো েীেেদ রঙে বড় বাযা। েদী পার হার ফঘষ্টা ওরনে 
ফেরাউেী ফসোরা তানদর পিাোবে ওরত। 

দআু- ফেরাউেী সম্প্রদানর মনযয মূসা  হারূনণর দাাত সম্প্রসারণ ওরা। মূেতঃ এটিআ রঙে 
অল্লাহর মূে ঈনদ্দর্য। ফওেো  তরদে তারা রমসনর রঙনেে, ফসঔােওার রযবাসীনদর রেওনে 
দ্ব্ীনের দাাত ফপর্ ওনরনঙে এবং তার েনে বহ অল্লাহর বািা পনথর সন্ধাে ফপন যেয 
হননঙে। ফেরাউে ফদনঔরঙে তার দরুোবী োি  র্াে-র্ওত। রওন্তু অল্লাহ ফঘনরঙনেে 
তাহীনদর প্রঘার  প্রসার  মােুনষর ফহদাাত। ফসটিআ হননঙ। ফেরাউনেরা এঔে রমসনরর 
রপরারমনডর দর্বেী বস্ত্ত্তনত পররণত হননঙ। থঘ রমসর সহ বো ঘনে পুরা অরিওা এঔে 
আসোনমর চ-চওার বযাহত রননঙ। োরেল্লা-রহে হাম্দ। 



ফেরাউেী অঘরণ ফথনও প্রাপ্ত রর্িণী রবষ সমূহ : 
(১) দষুু্ট র্াসওকণ তার পনদ েয ওাঈনও িাবনত পানর ো। অল্লাহ বনেে, ‘ফেরাউে পৃরথবীনত 
ঈেত হন ঈনঠরঙে’ (আঈেুস ১০/৮৩)। ফস দাবী ওনররঙে, ‘অরমআ ফতামানদর সনববাচ্চ 
পােেওতব া’ (োন ‘অত ৭৯/২৪)। তএব ‘অরম বযতীত ফতামানদর েয ফওাে ঈপাসয অনঙ 
বনে অরম চারে ো’ (িাঙাঙ ২৮/৩৮)। ফ নহতু ফস তৎওােীে পৃরথবীর এও সিযতাকবী  
সমৃে রানষ্ট্রর এওেত্র সম্রাে রঙে, ফসনহতু তার এ দাবী রমথযা রঙে ো। এর দ্ব্ারা ফস রেনচনও 
‘সৃরষ্টওতব া’ দাবী ওরত ো বনে, রওন্তু রেচস্ব রবযানে প্রচাপােনের ওারনণ রেনচনওআ সনববাচ্চ 
পােেওতব া ফিনবরঙে। তার হংওার তার ঘিুনও েবী মূসার হীর রবযাে মােয ওরা ফথনও 
ন্ধ ওনর রদনরঙে।  ুনক  ুনক অরবিূব ত ফস্বোঘারী র্াসওনদর বস্থা এ ফথনও ফমানেআ পৃথও 
রঙে ো। অচ ে। প্রনতযনও রেনচনও ফেষ্ঠ র্াসও মনে ওনর এবং ঐ পনদ ওাঈনও র্রীও 
িাবনত পানর ো। 

(২) তারা তানদর রবনরাযীনদরনও যমব রবনরাযী  সমাচ রবনরাযী বনে। ফেরাউে বনেরঙে, 

ফতামরা অমানও ঙাড়, মূসানও হতযা ওরনত দা। ফস ডাকুও তার পােেওতব ানও। অরম অর্ংওা 
ওররঙ ফ , ফস ফতামানদর দ্ব্ীে এবং প্রঘরেত ঈৎওৃষ্ট রীরতেীরত পররবতব ে ওরনত ঘা এবং ফদনর্ 
োসাদ সৃরষ্ট ওরনত ঘা (মুরমে ৪০/২৬, ফত্বাাহা ২০/৬৩)। সওে  ুনকর ফেরাউেরা তানদর 
রবরুে বাদীনদর ঈি ওথাআ বনে থানও। 

(৩) তারা সববদা রেনচনদরনও চেকনণর মেেওামী বনে। রেচ সম্প্রদানর চসেও ফকাপে 
ইমােদার বযরি  ঔে মূসানও হতযা ো ওরার বযাপানর ফেরাউেনও ঈপনদর্ রদে, তঔে তার 
চবানব ফেরাউে বেে, ‘অরম ফতামানদরনও ফওবে মেনের পথআ ফদরঔন থারও’ (মুরমে ৪০/২৯)। 
সওে  ুনকর ফেরাউেরা এওআ ওথা বনে অল্লাহর রবযােনও এরড়ন ঘনে এবং রেনচনদর 
মেকড়া রবযাে প্ররতষ্ঠা চেকনণর োনম চেকনণর ঈপনর  ুেুনমর স্টীম ফরাোর ঘারেন থানও।  

(৪) তানদর ফদা ফচে- ুেুম  হতযার হমরওর রবপরীনত ইমােদারকণ সববদা অল্লাহর অে 
প্রাথবো ওনরে  পররণানম ম েূম রবচী হ   ানেম প ুবদস্ত হ। ফ মে ওারাদন্ড  হতযার 
হমরও  ফেরাউেী  ুেুনমর ঈত্তনর মূসার বিবয রঙে: ا ٍ اُمَ َ  ِّق ْواُ لِّق ُ  امِّق َ َ  َلاُم َو اإِنِّقياُ ْ ُتاِ َ  ِّقياَ َ  ِّق
অরম অমার  ফতামানদর পােেওতব‘ الَّناُ ْإِمُواِ َ ْ ِ اوْاِ َو بِا ার অে প্রাথবো ওররঙ সওে হংওারী 
ফথনও ফ  রবঘার রদবনস রবশ্বাস ওনর ো’ (মুরমে ৪০/২৭)। েনে ‘অল্লাহ তানও তানদর ঘিানন্তর 
রেষ্ট ফথনও রিা ওরনেে এবং পনর ফেরাউে ফকাত্রনও ফর্াঘেী অ াব গ্রাস ওরে ’ (মুরমে 
৪০/৪৫)। এ ুনক ম েূনমর ওাতর প্রাথবো অল্লাহ ওবুে ওনর থানওে   ানেমনও রবরিন্নিানব 
র্ারস্ত রদন থানওে। 

(বারও ংর্ পনরর ফপানস্ট) 

————————- 

[1]. মুহাম্মাদ সাোমাহ চাবর, তারীঔুে অরিা (কুনত : মাওতাবা ঙাহাহ ১৪১৩/১৯৯৩), 

১/১৩৬ পৃঃ। 

[2].  থািনম (১) বািারাহ ২/৪৯-৭৪=২৬, ৮৭, ৯২-৯৮=৭, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬-২৪৮; (২) 
অনে-আমরাে ৩/১১, ৮৪; (৩) রেসা ৪/৪৭, ১৫৩-১৫৫, ১৬৪; (৪) মানদাহ ৫/২০-২৬=৭; (৫) 
অে‘অম ৬/৮৪, ৯১, ১৫৪; (৬) অ‘রাে ৭/১০৩-১৬২=৬০, ১৭১, ১৭৫-১৭৬; (৭) অেোে 



৮/৫২-৫৪=৩; (৮) আঈেুস ১০/৭৫-৯০=১৬; (৯) হূদ ১১/৯৬-১০১=৬, ১১০; (১০) আবরাহীম 
১৪/৫-৮=৪; (১১) আসরা ১৭/২, ১০১-১০৪=৪; (১২) ওাহে ১৮/৬০-৮২=২৩; (১৩) মাররাম 
১৯/৫১-৫৩=৩; (১৪) ফত্বাাহা ২০/৯-৯৯=৯১; (১৫) অরিা ২১/৪৮-৫০=৩; (১৬) হজ্জ 
২২/৪৪; (১৭) মুরমেূে ২৩/৪৫-৪৯=৫; (১৮) েুরিাে ২৫/৩৫-৩৬; (১৯) ফর্া‘অরা ২৬/১০-
৬৮=৫৯; (২০) েমে ২৭/৭-১৪=৮; (২১) িাঙাঙ ২৮/৩-৪৮=৪৬, ৭৬-৮৩=৮; (২২) 
অেিাবূত ২৯/৩৯-৪০; (২৩) সাচদাহ ৩২/২৩-২৪; (২৪) অহ াব ৩৩/৭, ৬৯; (২৫) 
ঙােোত ৩৭/১১৪-১২২=৯; (২৬) ফঙাাদ ৩৮/১২; (২৭) কানের/মুরমে ৪০/২৩-৫৪=৩২; 

(২৮) েুঙরঙোত/হা-মীম সাচদাহ ৪১/৪৫; (২৯) র্ূরা ৪২/১৩ (৩০)  ুঔরুে ৪৩/৪৬-
৫৬=১১; (৩১) দঔুাে ৪৪/১৭-৩১=১৫; (৩২) অহিাে ৪৬/১২, ৩০; (৩৩) িাে ৫০/১৩; 

(৩৪) েচম ৫৩/৩৬; (৩৫) ঙে ৬১/৫ (৩৬)  াররাত ৫১/৩৮-৪০=৩; (৩৭) িামার 
৫৪/৪১-৪২; (৩৮) তাহরীম ৬৬/১১; (৩৯) হা-ওিাহ ৬৯/৯; (৪০) মু  ারম্মে ৭৩/১৫-১৬; 

(৪১) োর ‘অত ৭৯/১৫-২৬=১২; (৪২) বুরূচ ৮৫/১৮; (৪৩) অ‘ো ৮৭/১৯ (৪৪) োচর 
৮৯/১০। সববনমাে = ৫৩২টি। 

[3]. মাোো মদদূী, রাসানে  মাসানে (ঢাওা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ:; তােত্বািী চহারী 
(মৃ: ১৯৪০ঔৃ:), অে-চাানহর েী তােসীররে কুরঅরেে ওারীম (ববরুত: দারুে রেওর, 

তারব) তােসীর সূরা আঈেুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃ:। 

[4]. মুহাম্মাদ সাোমাহ চাবর, তারীঔুে অরিা (কুনত: মাওতাবা ঙাহাহ ১৪১৩/১৯৯৩) 
১/১৩৭। 

[5]. তারীঔুে অরিা, পৃঃ ১২৪। 

[6]. তারীঔুে অরিা ১/১৪০। 

[7]. মাোো মদদূী, রাসানে  মাসানে ৫/২৫০ পৃঃ। 

[8]. আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২২২। 

[9]. তােসীর মা‘অনরেুে কুরঅে, ফত্বাাহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১। 

[10]. রাসানে  মাসানে ৩/১২০, ৩ মুদ্রণ ২০০১। 

[11]. আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২২৬। 

[12]. মুত্তাোি অোআহ, রমর্ওাত হা/৫৭১৩ ‘রিামনতর বস্থা  সৃরষ্টর সূঘো’ যযা ৯ 
েুনেদ। 

[13]. অহমাদ, রমর্ওাত হা/৫৭৩৭ ‘রিামনতর বস্থা  সৃরষ্টর সূঘো’ যযা ৯ েুনেদ; 

রসেরসো ঙহীহাহ হা/২৬৬৮। 

[14]. কুরতুবী, আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২২২ পৃঃ। 

[15]. তােসীর আবেু ওাঙীর, িাঙাঙ ৮, ৯। 

[16]. অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২২৩ পৃঃ। 

[17]. তােসীর আবেু ওাঙীর, িাঙাঙ ৭ অাত। 

[18]. কুরতুবী, আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ ১/২২৫; ঐ, তােসীর সূরা ফত্বাাহা ৪০ অাত, োসাই, 

‘হাদীঙুে েুতূে’। 
[19]. বুঔারী হা/২৪৮৭ ‘সািয সমূহ’ যযা ২৮ েুনেদ। 



[20]. মুস্তাদরানও হানওম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সেদ ঙহীহ; আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ াে 
রেহাাহ ১/২২৮। 

[21]. আবেু ওাঙীর, অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২৩১। 

[22]. অবুদাউদ, রমর্ওাত হা/৭৬৬, ‘ঙাোত’ যযা ‘সতর’ েুনেদ-৮। 

[23]. কুরতুবী, তােসীনর আবেু ওাঙীর ‘হাদীঙুে েুতূে’; অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২৩৭। 

[24]. তােসীনর আবনে ওাঙীর, ফত্বাাহা ২০/৪০। 

[25]. তােসীনর আবনে ওাঙীর, ফত্বাাহা ৭০; অে-রবদাাহ াে রেহাাহ ১/২৪২। 

[26]. তােসীনর আবেু ওাঙীর, আঈেুস ১০/৮৩। 

[27]. কুরতুবী, ফত্বাাহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১। 

[28]. অবু আা‘ো, ত্বাবারাণী, হানওম, রসেরসো ঙহীহাহ হা/৩৫০৮; অেবােী বনেে, হাদীঙটি অবু 
হরারা (রাঃ) ফথনও মকূে ঙহীহ,  া মরেূ হওমীর প বািুি। 

[29]. রতররম ী অোস (রাঃ) হ’ফত, রমর্ওাত হা/৬১৮১ ‘মাোরিব’ যযা ১১ েুনেদ; 

অহমাদ, আবেু অববাস (রাঃ) হ’ফত হা/২৬৬৮, সেদ ঙহীহ। 

[30]. ঐ, তােসীর মা‘অনরেুে কুরঅে (বোেুবাদ সংনিপারত) পৃঃ ৮৬০। 

[31]. তােসীর চাানহর (ববরুতঃ দারুে রেওর, তারব) ৬/৮৪ তােসীর সূরা আঈেুস ৯২ 
দ্র:। 

[32]. দ্রঃ মোো মদদূী, রাসানে  মাসানে (বোেুবাদ) ২ সংঔযা, ১৯৯৬, ৫/৯৮-৯৯ 
পৃঃ। 

[33]. রাসানে  মাসানে ৫/৫৫০ পৃঃ। 

[34]. হাদীঙুে েুতূে, তােসীর আবেু ওাঙীর, ফত্বাাহা ৩৯। 

[35]. মুসরেম, রমর্ওাত হা/২০৬৯ ‘ঙম’ যযা, ‘েেে রঙাম’ েুনেদ-৬। 

[36]. মুসরেম, মুত্তাোি অোআহ, রমর্ওাত হা/২০৪১, ২০৬৭। 

 


