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কুরআেনর আেলােক মূ সা আলাইিহস সালােমর বয্ি�
ও দা‘ওয়াহ কাযর্�
মানু ষ আশরাফুল মাখলু কাত বা সৃ ি�র েসরা জীব। পৃিথবীেত
মানু ষেক সরল সিঠক িদক িনেদর্শনা েদওয়ার জনয্ যুেগ যুে
আ�াহ তা‘আলা অসংখয্ নব-রাসূ ল ে�রণ কেরেছন। পৃিথবীেত
এমন েকান জনপদ ও জনেগা�ী েনই যােদর কােছ আ�াহ নবীরাসূ ল পাঠানিন। এ �সংেগ মহান আ�াহ বেলন: আিম �েতয্ক
উ�েতর মেধয রাসূ ল ে�রণ কেরিছ, েযন েতামরা আ�াহর
ইবাদত কর এবং তাগুত েথেক েবেচ থাক। 1 পৃিথবীর সমুদয়
ব�র �কৃত ও সাময্ক জ্ঞান লােভ মানুষ অপারগ। েক, মহান
আ�াহ অতয� �� ও সীমাব� জ্ঞান িদেয়ই তােদর পািঠেয়েছন
এ স�েকর্ আ�হ তা‘আলা বেলন: ‘‘আর েতামােদরেক সামানয্
জ্ঞানই দান করা হেয়’’। 2
অতএব, �� জ্ঞােনর মানুেষরা জাে ন না িকেসর উপর তােদ
কলয্ণ-অকলয্াণ িনভর্র কের। সৃি� জীেবর মেধয্ মানুেষর 
েকানিট উপকারী এবং েকানিট অপকারী নবী-রাসূ লগণ এ সকল
তথয্ ও গূঢ় রহসয্ স�েকর্ মানুষেকক্ িদেয় থােকন এবং
যাবতীয় উপকারী-অপকারী ও ম�ল-অম�েলর পথ িনেদর্শ
কেরন। যু েগ যু েগ এ সকল পথ িনেদর্শক ে�� মানবগণ মানুষেক
1

আল-কুরআন, সূ রা আন নাহল: ৩৬।

2

আল-কুরআন, সূ রা বনী ইসরাঈল: ৮৬।
3

�ীয় ��ার �িত ঈমান আনয়ন ও তার ঐকাি�ক দাস� করার
�িত উ�ু � কেরন। ফেল মহান আ�াহ তা‘আলা সকল নবীরাসূ লেক দু ’িট িবষয় স�াদেনর েজারােলা িনেদর্শ দান কেরেছন
এবং উ�তগণেক েস িবষেয়র �িত দা‘ওয়াত েদয়ার জনয্
িবেশষভােব তািকদ িদেয়েছন। মহান আ�াহ বেলন,‘‘আপনার
পূ েবর্ আিম েয রাসূ-ই ে�রণ কেরিছ তােক এ আেদশই ে�রণ
কেরিছ েয, আিম বয্তীত অনয্ েকান উপাসয্ , সু তরাং আমারই
ইবাদত কর।’’ 3
উ� আেদশ�া� নবী-রাসূ লগেণর মােঝ পাঁচজনেক মহান ও ে��,
িহেসেব আখয্ািয়ত করা হয়। তারা হেল:
1. নূ হ আলাইিহস সালাম
2. ইবরাহীম আলাইিহস সালাম
3. মূ সা আলাইিহস সালাম
4. ঈসা আলাইিহস সালাম
5. মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আেলাচয্ �বে� মূসাআলাইিহস সালাম এর বয্ি�� ও দ‘ওয়াহ
কাযর�ম অতয� সংিক� আকাের িববৃ ত হেলা।

1. মূ সা আলাইিহস সালাম এর সংিক� পিরচয়ঃ
3

আল-কুরআন, সূ রা আি�য়া : ২৫।

4

মূ সা আলাইিহস সালাম ‘‘ ’’أولﻮا اﻟﻌﺰم4 এর অ�গর্ত একজন
P3F

P

মহাস�ািনত রাসূ ল িছেলন। িতিন ইংেরজী বাইেবেল ‘েমাশাস’ ও
িহ� বাইেবেল ‘‘েমাশী’ নােম উে�িখত। 5 িকবতী ভাষায় ‘মূ ’ অথর্
পািন আর ‘শা’ অথর্ গাছ। িতিন েয বাে� িছেলন তা গা েথেক
ৈতরী ও তা পািনেত পাওয়া িগেয়িছল বেল তার উ� নামকরণ
করা হেয়েছ। 6 অপর এক বণর্নায় এেসে, মূ সা িহ� শে�র
‘মূ শা’ হেত উ�ু ত, যার অথর্ ‘নাজাতদানকারী। িতিন েযেহতু বনী
ইসরাঈলেক চারশত বছেরর েগালামী হেত নাজাত দান কেরেছন
েসজেনয্ তার উ�  নামকরণ করা হেয়ে। 7 ইি�েল ‘মূ সা’ শ�িট
এভােব এেসেছ, যার অথর্ পািন হেত সংগৃহীত। েযেহতু
েফর‘আউন কনয্া অথবা তার �ী তােক নীল নদ হেত সং�হ
কেরিছল, েসজেনয্ উ� নােম নামকরণ করা হেয়েছ। তার উপািধ
হল ‘কািলমু�াহ’ িতিন সরাসির আ�াহর সােথ কথা বেলিছেলন।
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P

েয সকল রাসূ ল অতয� দৃ ঢ়িচ� ও উ� মযর্াদশীল এবং যােদর কাছ েথেক
মহান আ�াহ �িত�িত �হণ কেরেছন তােদরেক “ ’’أولﻮا اﻟﻌﺰمবলা হয়।
আল কুরআন, সূ রা আহযাব: ৭।

5

সংিক্ষ� ইসলামী িব�েক, ২য় খ-, (ঢাকা: ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ,
তা.িব) পৃ .২৩৪।

6

ইবেন জািরর, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ১ম খ-, (িমসর: দারুল
মা‘আিরফ, ১৯৬০), পৃ .৩৯০।

7

মুহা�দ জামীল আহমদ, আি�য়া-ই কুরআন, ২য় খ-, (লােহার: শায়খ গুলাম
আলী এ- স�, তা.িব.), পৃ . ৪৬৪।

5

এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসেছ “আর আ�াহ তা‘আলা মূ সা
আলাইিহস সালাম এর সােথ সরাসিরই কথা বেলেছন।’’ 8 এ
ছাড়াও হাদীেস আদম আলাইিহস সালাম তাঁর এ উপািধর �ীকৃিত
িদেয়েছন। 9
মূ সা আলাইিহস সালাম ইবরাহীম এর অ�ম মতা�ের স�ম
পুরেষ জ� �হণ কেরন। তার বংশ তািলকা িন�রূপঃ ‘‘মূ সা
ইবন ইমরান ইবন কাহাছ ইবন আিযর ইবন লাবী ইবন ইয়াকুব
ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম।’’ 10
মূ সা আলাইিহস সালাম এর িপতার নাম ইমরান। কুরআনুল কারীেম
তার জ� �সে� তার মাতা ও ভ�ীর উল◌্েলখ আেছ িক� তার িপতা
স�েকর্ েকান বণর্না েনই। এ জ অেনেকর ধারণা েয, মূ সা
আলাইিহস সালাম এর জে�র সময় িতিন জীিবত িছেলন না। 11
তার মােয়র নাম স�েকর্ মতেভদ রেয়েছ। সুহাইলীর বণর্না ম,

8

আল-কুরআন, সূ রা আন িনসা : ১৬৪।

9

ইমাম বু খারী, আল-জা’িম আস-সহীহ, ২য় খ-, িকতানু আহািদিসল-আি�য়া
েদওব�: কুতুব খানােয় রাহীিময়া তা. িব.), পৃ . ৪৬৪।

10

ইবেন কািছর কাছাসু ল আি�য়া, আ�ান: মাকতাবাতুর িরসালাহ, তা.িব, �.
২২৩; ইবনু ল আিছর, আল-কািমল িফ আত-তািরখ, ১ম খ-, ( ৈবরু:
দারুল িকতাব আ-ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৯৮৭), পৃ . ১৩০।
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.মুহা�দ জামীল আহমদ, �াগু, পৃ .৯৬৭।
6

তার নাম ‘আয়ােরখা’ মতা�ের ‘আয়াযাখত’ 12 িহফজুর রহমান
িসউহারবীর মেত, ইউকাবাদ। 13 িতিন িছেলন মূ সা আলাইিহস
সালাম এর িপতা ইমরান এর ফুফু অথর্াৎ  লাবীর কনয্ 14 মূ সা
আলাইিহস সালাম মাতা িছেলন একজন স�ািনতা মিহলা এবং
আ�াহর ি�য় পা�ী। তার গেভর্ দ ‘জন খয্ািতমান  নবীর
আিবভর্ােবর মাধয্েম আহ তােক েগৗরবাি�ত কেরেছন। এ
ছাড়াও আ�াহ তার িনকট �তয্ােদশ ে�রণ কের তােক স�ািনত
ও মযর্াদাবতী কেরেছন। এ স�েকর্ কুরআেন এেসেছঃ ‘‘আিম
মূ সার মােক ইশারা করলাম এেক �নদান কর, তারপর যখন
তার �ােণর ভয় করেব তখন দিরয়ায় ভািসেয় েদেব এবং েকান
ভয় ও দু ঃখ করেব না। তােক েতামারই কােছ িফিরেয় আনেবা
এবং তােক রাসূ লেদর অ�ভু�
র করেবা।’’ 15

12

ইবন কাছীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, ১ম খ-, কায়েরা: দারুদ িদয়ান
িল�ু রািছল ইরলামী ১৯৯৭, �াগু, পৃ . ২২৪।

13

িহফজুর রহমান িসউহারবী, কাছাছু ল েকারআন, ২য় খ-, (উদু র), অনু বাদ
মাওঃ নু রুর রহমা, (ঢাকা: এমদাদীয়া লাইে�রী, ১৯৯৭), পৃ . ১৪

14

আ�ু ল ওহাব আন-না�ার, কাসাসু ল আি�য়া, ৈবরুত। দারুল িফ, তা.
িব.), পৃ . ১৫৬।
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আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস: ৭।
7

২. মূ সা আলাইিহস সালাম-এর বয্ি�ঃ
মূ সা আলাইিহস সালাম অসাধারণ বয্াি�ে�র অিধকারী িছেলন।
িতিন িবিভ� পরীক্য় উ�ীণর্ হওয়ার পাশাপািশ অসংখয্ গুে
আঁধার িছেলন। িনে� তার বয্ি�ের কিতপয় িদক তুেল ধরা
হলঃ
(ক) একিন�তা: মূ সা আলাইিহস সালাম অতয� িন�াবান
িছেলন। িতিন যাবতীয় দািয়� পালেনর বয্াপাের একিন�তার
পিরচয় িদেয়েছন। মহান আ�াহর কিঠন ও দু েবর্াধয্ আেদ
পালেন িতিন অতয� আ�িরক িছেলন। এ মেমর্ পিব�
কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ: আর কুরআন মিজেদ মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর কথা �রণ করুন। িনয়ই িতিন
16
িছেলন একিন� রাসূ ল ও নবী।’’
(খ) িব��তা : িব��তা ও শি�শালী হওয়ার িদক েথেক
মূ সা আলাইিহস সালাম িছেলন অননয্ ৈবিশে�য্র অিধকা ।
তার এই িব��তা ও শি� েদেখই এক কনয্া  �ীয় িপতার
িনকট তােক তােদর পিরবাের কমর্চারী িনেয়াগ  েদওয়ার
আেবদন কেরিছল। এ স�েকর্ পিব� কুরআেন সূরা আল
কাসােস এেসেছ, ‘‘নারী�েয়র একজন বলল েহ িপতা! এ

16

আল-কুরআন, সূ রা মারয়াম: ৫১।

8

েলাকেক চাকর িনযু � করন, িন�য়ই শি�মান ও িব�াসী
েলাকই চাকর হওয়ার উপযু �।’ 17
এছাড়াও নারী�েয়র িনকট তার মািজর্ত আচর, ৈনিতকতা,
সহেযািগতার মানিসকতা, চলন-বলন, ৈদিহক শি� সামথর্
ইতয্ািদ গুণাবলী পিরদৃ� হেয়ে
(গ) সহেযািগতা ও সহমিমর্ত:
িতিন িছেলন অতয�
দয়াশীল ও অপেরর িহতাকাংখী। পার�িরক সাহাযযসহেযািগতার মাধয্েম িতিন খুব আন�েবাধ কেতন।
অসহায়-অবলােদর সাহাযয্ােথর্ িতিন সবসময় এিগে
আসেতন। ‘মাদইয়ােন’ 18 অব�ান কােল িতিন দু ‘ নারীেক
কুপ হেত পািন উে�ালেন সহেযািগতা কেরেছন।
17
18

আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস: ২৬।
‘মাদইয়ান’ িমসেরর পূ বর্ িদেক লূত স�দােয়র আবাস�েলর িনকেট
অবি�ত। লূ ত স�দায় মৃ ত সাগেরর কােছ বাস করত। আর ‘মাদইয়ান’এর িনকেট দিক্-পূ বর্ িদেক অবি�ত। খয্াতনামা ভূেগালিবদ ইয়াকুব হামাবী বেলন, আবু যািয়দ এর বণর্না মে, মাদইয়ান নগরী বাহর-ই কুলযু ম
তথা েলািহত সাগেরর তীের অবি�ত। (ইয়কুব আল-হামাবী, মু‘জামুল
বু লদান, ৫ম খ-, ৈবরু: দারু সািদর ,১৯৫৭) , পৃ . ৭৭-৭৮; ড. সালাহ
আল-খােলদী, আল-কাসাসু ল কুরআনী, ২য় খ-, �াগু, পৃ . ৩২৪-৩২৫)এিট
আকাবা উপসাগেরর উ�ের অবি�ত। এর পূ েবর্ িফিলি�ন ও উ�ের েহজাজ।
হযরত ইবরাহীম আলাইিহস সালাম এর এক পু� েসখােন বসবাস করেতন।
9

(ঘ) অনয্ােয়র িরে� �িতবাদী ক�ঃ িতিন িছেলন অনয্ােয়র
িবরে� আেপাষহীন। যু লুম-িনযর্াতেনর িবে� িছেলন
�িতবাদী ক�। তৎকালীন িমসের এক িকবতীেক একজন
ইসরাঈলীর উপর অনয্ায়ভােব অতয্াচার করেত েদেখ িতি
19
তা �িতহত করার েচ�া কেরিছেলন।
(ঙ) অনু েশাচনা ি�য়ঃ মূ সা আলাইিহস সালাম িছেলন �ীয়
কৃতকেমর্র জনয্ অনুেশাচনা ি�য়। তাই িকবতী হতয্ােক িত
অনয্া েভেব মহান আ�াহর দরবাের কমা �াথর্না
কেরিছেলন। আর আ�াহ তা‘আলাও তার �াথর্না ম�ুর
কেরিছেলন। এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসে,
‘‘েস (মূ সা আ.) বলল: েহ আমার রব! আিম িনেজর উপর
যু লুম কেরিছ। আমােক ক্ষম কের দাও। তখন আ�াহ
তা‘আলা তােক কমা কের িদেলন।’’ 20
উপেরাি�িখত যাবতীয় গেনর আধার িহেসেব িতিন আ�াহ
তা‘আলার িনকট অতয� স�ািনত িছেলন। পিব� কুরআেন

তার নামানু সােরই এ শহেরর নাম রাখা হেয়েছ মাদইয়ান। আ�ু ল ওহাব
আন-না�ার, �াগু, পৃ . ১৮২।
১৯আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস:২৩।
২০আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস:১৪,১৫
10

এ স�েকর্ মহান আ�হ বেলন- ‘‘মূ সা আলাইিহস সালাম
এর আ�াহর সমীেপ িবেশষ স�ািনত।’’ 21
৩. মূ সা আলাইিহস সালাম-এর সমকালীন অব�াঃ
মূ সা আলাইিহস সালাম এর আিবভর্ােবর সময় িমসেরর শাসন
22
কমতায় েফর‘আউন অিধি�ত িছল। তার নাম কাবুস ইবন
মুস‘আব ইবন মুযািরফ। কােরা কােরা মেত, ওয়ািলদ ইবেন
মুস‘আব ইবন রাইয়য্ান। েস িছল িকবতী বংেশা�ুত (আমােলকা
েগাে�র)। তৎকালীন সমেয় িমসের আেরক ে�ণী েলােকর আবাস
িছল যােদরেক বনী ইসরাঈল 23 নােম আখয্ািয়ত করা হত। পিব�
২১আল-কুরআন, সূ রা আল-আহযাব: ৬৯
22

েফর‘আউন েকান বয্ি� িবেশেষর আম নয়। েয েকান িমশরীয় বাজার নামও
নয় । এিট বংশীয় উপাধী িকবতী ভায়ায় এর অথর্ মহান বংশ। (�.ড.
মুহা�দ েমা�ািফজুর রহমান কুরআন পিরিচিত, (ঢাকা: েখাসেরাজ িকতাব
মহল, ১৯৯৯ ি�.) , পৃ . ৯৯) এটা িমশেরর শাসকবেগরর উপাধী িহেসেব
খয্াত। তার বংশ�ম িন�র: ওয়ািলদ ইবেন মুসয়াব ইবেন মুয়ািবয়া ইবেন
আিব নু ‘মােযর ইবিনল হাওয়াশ ইবেন লায়ছ ইবেন হারান বিবেন আমর
ইবেন আমলাক। (�. ইবনু ল জাওযী, আল মুনতাজাম িফ তারীিখল মুলুক
ওয়াল উমাম, ৈবর�ত: দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ২য় সং�রণ-১৯৯৫ ি�.),
পৃ . ৩৩২।

23

হযরত উয়াকুব (আ.) এর অপর নাম ইসরাঈল। তার বংশধরেদরেক বনী
ইসরাঈল বলা হয়। (�. ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান, �গু, পৃ . ১০০।)
11

কুরআেন তােক বা স�� অিধপিত িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ।
কমতা ও কতৃর্ে�র অহংকাের িনেজেক েস �ভু বেল দাবী করত।
পৃিথবীর ইিতহােস েস আেজা একজন যািলম শাসক িহেসেব
পিরিচত।
েফর‘আউন িনদারণ ে��াচারী ও অতয্াচারী শাসক। বনী
ইসরাঈলেক েস িনদারন জীবন যাপেন বাধয্ কেরিছল। তার
পূ েবর্কার সব েফর‘আউন-ই বনী ইসরাঈেলর উপর অতয্াচার
করত। িক� মূ সা আলাইিহস সালাম এর সময়কার েফর‘আউেনর
অতয্াচারই িছল সবেচেয় কেঠার ও দীঘেময়াদী। েস তােদরেক
ইসরাইল িহ� ভাষার শ�। মহান আ�াহ পিব� কুরআেন তােদরেক বনী
ইয়াকুব সে�াধন না কের বনী ইসরাঈল নাম বযবহার কেরেছন। যােত �য়ং
িনেজেদর নাম ও উপািধ েথেকই বু ঝেত পাের েয, তারা আ�ু �াহ অথর্াৎ
আ�াহর বা�া। মাওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �গু, পৃ .৯৭৫। বনী
ইসরাঈল িছল অতয্� নয্ায়িন� ও ধািমর্ক । -িবজ্ঞােন ও সািহেতয্ তা
িমসরীেদর হার েমেন �ত সমৃ ি�র পেথ অ�সর হি�ল। তােদর এ �ত
অ�গিত সবার দৃ ি� আকষর্ণ কেরিছল এবং িমসরীয়েদর মেন তােদর �িত
িহংসার বীজ ৈতরী

কেরিছল। (�. েমা�ফা সািয়দ কািনজ, কুরআেন

নবীেদর ইিতহাস, (কলকাতা: বানী �কাশ, ১৯৯০), পৃ . ৬২-৬৩।) তারা িছল
শাম েদেশর বািস�া। �েদশ

েযেত তােদরেক েফর‘আউন বাধা িদত।

এভােব চারশত বছর ধের তারা েফরআউেনর ব�ীশালায় েগালামীর জীবনযাপন কেরিছল। অবেশেষ তােদর সংখয্া দাঁিড়েয়িছল ছয় লাখ ি�শ হাজার।
(মাওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �াগু, পৃ . ৯৭৫।)
12

দাস-দাসী বািনেয় রােখ এবং কিঠনতর কােজ িনেয়াগ কের। এক
ে�ণীেক গৃহ িনমর্াণ কাে, এক ে�ণীেক কৃিষ কেমর্ ও এক
ে�ণীেক উৎপাদন কেমর্ বয রাখত। আর েয েকান কেমর্
িনেয়ািজত িছল না, তােক রাজ� কর িদেত হত। এভােব
24
তােদরেক িবিভ� দল ও েগাে� িবভ� কের।
েস তােদর �ারা ‘রামিসস’ ও ‘তাফায়ছু ন’ নামক দু ‘িট শহর িনমর্াণ
কের। ��তাি�ক খনেনর �ারা উ� শহর দু ‘িটর পিরচয় পাওয়া
যায়। একিটর িশলািলিপ হেত জানা যায় েয, একটার নাম ‘বার
তুম’ অথবা ‘ফয়ছু ম’ যার অথর্ ‘তুম েদবতার ঘর’ অপরিটর নাম
‘রামিসস’ যার অথর্ ‘রামিসস’ �াসাদ’। 25 এত�য্তীত েস বন
ইসরাঈলেক লাি�ত, অপমািনত ও অপদ� করতঃ তােদর
েছেলেদর হতয্া করত এবং েমেয়েদর জীিবত রাখত। পিব�
কুরআন তার অতয্াচােরর িচ�িট তুেল ধেরেছ। ইরশাদ হেয়ে:
‘িন�য় েফর‘আউন তার েদেশ ঔ�তয্ এবং েদশবাসীেক নানা
দল-উপদল ও েগাে� িবভ� কের তােদর একদলেক দু বর্ কের
িদেয়িছল। েস তােদর পু� স�ানেদর হতয্া করত এবং নারীেদর
জীিবত রাখেতা। িন�য়ই েস িছল িবশৃ ংখলা সৃ ি�কারী। 26
24

‘আিফফ ‘আবদু ল ফা�াহ, ৈবরু: দারুল ইলম িলল মালাঈ, ১৬শ
সং�রণ, ১৯৮৭ ১৬ পৃ . ২১৭-২১৮।

25

িহফজুর বহমান িসউহাররী, �াগু, ১ম খ-, পৃ . ৩৬১-৩৬২।

26

আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস : ৪।
13

এখােন বুঝােনা হেয়েছ েয, েফর‘আউন দাসে�র �ান েথেক উেঠ
েস�াচারী ও �ভুর রপ ধারণ কেরেছ। অধীন হেয় থাকার
পিরবেতর্�বল হেয় েগেছ এবং ৈ�রাচারী ও অহংকারী হেয় যু লুম
করেত শু কেরিছল। 27 ইবন কাছীর বেলন, েফর‘আউন যমীেন
মাথা উঁচু কের ও অহংকার �দশর্ন কের চলেতা। আর েদেশর
অিধবাসীেদর নানা দেল িবভ� কের রাখত এবং �েতয্ক দলেক
িদেয় সা�ােজয্র েয কাজ ই�া তা করােতা। তােদর এক দলে
দু বর্ মেন করত, আর েস দলিট িছল বনী ইসরাঈল। অথচ তারা
িছল েস সমেয়র উ�ম জািত। 28 তােদরেক েযমিন িবিভ� দেল
িবভ� কের রাখত, েতমিনভােব তােদর মােঝ শ�তা সৃ ি� কের
রাখত, যােত তারা ঐকয্ হেত না পাের। িকবতীেদর স�ািনত
আসেন সমাসীন করত এবং বনী ইসরাঈলেক লাি�ত ও

27

সাইেয়দ আবু ল ‘আলা মওদু দী, তাফহীমুল কুরআন, অনু : আ�ু ল মা�ান
তািলব, ঢাকা: আধু িনক �কাশনী, ৫ম �কাশ, ২০০৩, ১০ম খ-, পু, ২২০২২১।

28

ইবন কাছীর, তাফসীরূল কুরআিনল আিয, ৈবরু: দারুল িফক, ১৪০
িহ., ৩য় খ-, পৃ . ৩৩৪৫।
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অপামিনত করত। 29 িমসের এভােব সু দীঘর্ ৪০০ বছর যাবৎ
েফর‘আউন বনী ইসরাঈলেদর উপর িনযর্াতন চালােত থােক 30
েস এ অতয্াচার এজনয্ করত , বনী ইসরাঈেলর মেধয্ �চিলত
একিট সু সংবাদ তােক �ভািবত কেরিছল, তা হল: ইবরাহীম
আলাইিহস সালাম এর �ী সারার সােথ িমসর অিধপিত কুকমর
করেত েচেয়িছল, যা আ�াহর রহমেত বা�বািয়ত হয়িন। তখন
ইবরাহীম আলাইিহস সালাম ভিবষয্�াণী কেরিছেলন ে, তার
বংেশ অিতস�র এমন এক স�ান জ� িনেব, যার হােত িমসেরর
বাদশাহর পতন হেব। এ সু সংবাদ বনী ইসরাঈেলর মেধয্ �িস�
িছল। অতঃপর িকবতীগণও এটা িনেজেদর মেধয্ আেলচনা
করেত থােক, যা ম�ীবেগর্র মাধয্েেফর‘আউেনর কণর্েগাচর হয়।
তাই এ িশশর আিবভর্ােবর ভেয় েস বনী ইসরাঈেলর পু�
স�ানেদর হতয্ার িনেদর্শ েদ 31 মূ লতঃ েফর‘আউন বনী
ইসরাঈলেদর বংশ বৃ ি�, সু খ-�া�ে� বসবাস ও িমসরীেদর
তুলনায় �ত� আবাস �হণ সেবর্াপির জন-িবজ্ঞােন তােদ
উ�িতর �িত িহংসার বশবতর্ী হেয় এবং িনেজর আিধপতয

29

কাজী ছানাউ�াহ পািনপিথ, আত তাফসীরূল মাযহার, িদ�ী: নদওয়াতুল
মুসাি�ফীন, তা. িব, ৭ম খ-, পৃ . ১৪৩।

30

মুহা�দ

আলী

আছ-ছাবু নী,

আন-নবু য়ত

ওয়াল

আি�য়া,

মুা‘আসসাসাতুদু িদয়ান, ১৯৯৯ খৃ., পৃ . ১৮৪।
31

ইবন কাছীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, ১ম খ-, �াগু, পৃ . ২২২
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ৈবরুত।

দীঘর্েময়াদী িটিকেয় রাখার িনিমে� তােদর উপর এরূ যু লুম
করত।
৪. দা‘ওয়াতী কাযর্�ম
মূ সা আলাইিহস সালাম যখন শি� সামথর্ এবং �জ্ঞা ও জ্ঞ
িদক েথেক পূ ণর্ হেয় পিরণত বয়েস উপনীত হ, তখন আ�াহ
তা‘আলার পক েথেক িরসালােতর গু দািয়� পালেনর জনয্
মেনানীত হন। এ মেমর্ মহান আ�হ তা‘আলা বেলন, ‘‘যখন মূ সা
েযৗবেন পদাপর্ন করেলন এবং পিরণত বয়েস উপনীত হেল,
তখন আিম তােক �জ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এভােব
সৎকমর্শীলেদর �িতদান িদেয় থািক 32
অ� আয়ােত ‘‘হুকু’’ বেল নবুয়য্ত ও েরসালাত বুঝােনা হেয়েছ।
আর পিরণত বয়স বলেত চি�শ বছরেকই বুঝােনা হেয়েছ। 33
মুলতঃ আ�াহ তা‘আলা তােক চি�শ বছর বয়েস নবুওয়ত দান
কেরিছেলন। কােরা কােরা মেত, তখন তার বয়স ি�শ ও চি�শ
এর মেধয্ অব�ান কেরিছল 34 তেব, অধকাংেশর মেত চি�শ
বছর। েকননা, মানু েষর জ্ঞ, শি�-সামেথর্র পূণর্তা ঘে মূ লতঃ
32

আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস: ১৪।

33

মুফতী েমাহা�দ শফী, �াগু, পৃ . ১০৭।

34

ড. ফুয়াদ আ�ু �াহ উমর, আল-উনছু ল জালীল িফ িকসসােত মুসা ওয়া
িফর‘আউন ওয়া বনী ইসরাইল, (কুেয়ত: মাকতাবাতু মানার আলইসলািময়য্া, ১ম সং�রণ, ১৯৯৮), পৃ . ২৯।
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চি�শ বছর বয়েস। পিব� কুরআেন এ মেমর্ এেসে, ‘‘অবেশেষ
েস যখন শি�-সামেথর্র বয়েস ও চিশ বছের েপৗেছেছ (তখন
আিম তােক নবুওয়ত দান কির)। 35
এখােন আ�াহ তা‘আলা �ীয় এক�বােদর েঘাষণা িদেয় তারই
ইবাদেতর িনেদরশ িদেয়েছন এবং িকয়ামত িদবেসর কথা অবিহত
কেরন। এ গুেলাই হেলা দীেনর মূলনীিত। অতএ, িতিন মূ সােক
লক্ষয্  বেলন ‘‘আর আিম নবী িহেসেব েতামােক মেনানীত
কেরিছ, সু তরাং েতামার �িত েয সকল ওহী হয় তা অতয�
মেনােযােগর সােথ শুন 36 িন�য় আিম আ�াহ বয্তীত আর েকান
ইলাহ েনই। সু তরাং আমার ইবাদত কর, আর আমার �রণ
িহসােব নামায কােয়ম কর। 37 অতঃপর আিখরাত স�েকর্ বেল,
‘‘িকয়ামত অবশয্�াবী। আিম িকয়ামত আসার িনিদর্� তািরখ স
সৃ ি�র কােছ েগাপন রাখেত চাই। িকয়ামত আসেব, যােত �েতয্ক
বয্ি� �ীয় কৃতকেমর্র �িতফল েপেত পাের। কাই আপনােক
েযন এমন বয্ি� িকয়ামেতর জনয্ ত হওয়া েথেক িবরত না
রাখেত পাের, েয এ স�েকর্ িব�াস রাে িন এবং �ীয় �বৃ ি�র

35
36
37

আল-কুরআন, সূ রা আল-আহকাফ: ১৫।
আল-কুরআন, সূ রা �া-হা : ১৩।
আল-কুরআন, সূ রা �া-হা : ১৪-১৫।
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অনু সরণ কের চেল। যিদ িকয়ামেতর জনয্ �ত হেত িনিলর্�
হেয় যাও, তা হেল তুিম �ংস হেয় যােব। 38
উপেরা� আয়ােত কারীমাগুেলা মানব জীবেনর অনতম �ধান
িদক আকীদা-িব�াস সংেশাধেনর িনিমে� দীেনর মূ লনীিতর �িত
আেলাকপাত কেরেছ। েযমন(ক) তাওহীদঃ আ�াহ এক ও অি�তীয়। তার সােথ েকউ শরীক
েনই। িতিন আমােদর �িতপালক, িরিযকদাতা, পিরচয় এভােব
উপ�াপন কেরেছন। সু তরাং িতিনই একমা� উপাসনা পাওয়ার
েযাগয্। মহা আ�াহ িনেজই তার পিরচয় এভােব উপ�াপন
কেরেছন। পিব� কুরআেনর অনয্� এেসে,
‘‘েহ মুসা! আিম আ�াহ �বল পরা�মশালী ও �জ্ঞাম 39
(খ) িরসালাতঃ যু েগ যু েগ মানব জািতেক সিঠক পেথর স�ান
িদেত আ�াহ অসংখয্ নবী রাসূল ে�রণ কেরেছন। উপেরােিখত
আয়ােত আ�াহ রাববুল আলািমন তার �িতিনিধ�রূপ মূসা
আলাইিহস সালাম েক মেনানীত করার মাধয্েম তার িরসালােতর
�িত ইি�ত কেরেছন।

38

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা : ১৬।

39

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা :১৩।
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(গ)

আিখরাত : মানু েষর জনয্ দ‘িট জীবন রেয়েছ। একিট

ইহকালীন, অপরিট পরকালীন। ইহকালীন জীবন হেলা কণ�ায়ী।
কােজই তােক জীবেনর চুড়া� মনিযল ভাবা যােব না। আর
পরকালীন জীবন হেলা িচর�ায়ী। েযখােন মানু ষেক অবশয্ই
যাবতীয় কৃতকেমর্র িহসাব িদেত হেব। পরকালীন জীবেন মানুেষর
কৃতকমর অনু সাের পুর�ৃ ত ও িতর�ৃ ত করা হেব।
(ঘ) ইবাদত : আ�াহ এক ও একক িহেসেব িতিনই একমা�
ইবদাত পাওয়ার েযাগয্। এছাড়া অনয্ কাউেক উপাসয্ মানােব
না। এখােন ইবাদত বলেত সবর্�ধান ইবাদত নামাযেক উে�শয
করা হেয়েছ।
উপেরা� িবষয়গুেলা ইসলামী দ‘ওয়াহর মূ ল িবষয়ব�। যগু ে◌
যু েগ নবী-রসূ লগণ এ সব িবষেয়র �িতই মানু ষেক আ�ান
জািনেয়েছন। িনে� অতয� সংিক�াকাের মূ সা আলাইিহস সালাম
এর দা‘ওয়াহ কাযর্�ম িধৃ ত হেলা:

এক. আ�াহর এক�বােদর �িত আ�ান
সবর্�থম েফর‘আউনেক আ�াহর এক�বােদর �িত আ�ান
জানােনা হয়। আর আ�াহই একমা� রব বা �িতপালক। এেকে�
অনয্ কাউেক রব বা �িতপালক মেন করা মবড় অপরাধ। এক
আ�াহর িদেক আ�ান মানু ষেক আ�াহর সামেন সমপযর্েয়র
19

কের থােক। েস েকে� রাজা-�জার েকান েভদােভদ থােক না। 40
পূ বর্বতর্ী সকল ন-রাসূ ল মানু ষেদরেক এর �িতই আ�ান
কেরিছেলন। পিব� কুরআেন এেসেছ :‘‘আপনার পূ েবর্ আিম েয
রাসূ ল ে�রণ কেরিছ তােক এ আেদশই িদেয়িছ েয, আিম বয্িতত
41
অনয্ েকান উপাসয্ নাই। সুতরাং আমারই ইদত কর।
ইসলামী দা‘ওয়ােতর মূ ল ও �িতপাদয্ িবষয় হল তাওহীদ। মূসা
আলাইিহস সালাম তাওহীেদর দা‘ওয়াতেকই েবশী গু�
িদেয়েছন। মহান আ�াহ িনেজই তার িনেজর পিরচয় তুেল
ধেরেছন এভােব, ‘‘িতিন আ�াহ, িযিন বয্তীত আর েকান ইলাহ
েনই। তার অসংখয্ সেবর্া�ম নাম রেয়ে 42 মূ সা আলাইিহস
সালাম আ�াহর এক�বােদর এজনয্ গ� িদেয়িছেলন েয,
তৎকালীন কমতার মসনেদ আসীন েফর‘আউন িনেজই উপাসয্
হবার দাবী কেরিছল। েস তােক বয্তীত অনয্ েকান উপাসয্ আ
বেল িব�াস করত না। এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসে, ‘‘আর
েফর‘আউন বলল, েহ সভাসদবগর! আিম িনেজেক ছাড়া েতামােদর
আর েকান �ভু আেছ বেল জািন না।’’ 43 িমসরবাসী তােক সূ যর্
েদবতার অবতার বেল জানত। তারা িব�াস করত েয, মানু ষ ও
40

জুমআ আলী আল-খাওলী, তািরখু দাও‘ওয়াহ, িমসর: দারুত তা‘আিতল
মুহা�ািদয়া, ১ম সং�রণ, ১৪০৪ িহ., ১ম খ�, পৃ . ২৮১।

41

আল-কুরআন, সূ রা আল আি�য়া: ২৫।

42

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা :৮।

43

আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস: ৩৮।
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অনয্ানয্ সৃি�র লা-পালেনর দািয়� সূ যর্ েদবতা, আর িমসেরর
রাজ িসংহাসেনর অিধকারী েফর‘আউন, েস সূ যর্ েদবতরই
�িত�িব। তাই সম� জগেতর �িতপালেনর অিধকারও তার
করায়ে�। ফেল িমসেরর িসংহাসেন েয অিধি�ত হত তার উপািধ
হত ‘ফারা’ আর পরবতীেতর্ এ উপাধীই েফর‘আউন রূপ ধারণ
কের। 44 মূ সা আলাইিহস সালাম এর এ আ�ান �বেণর পর
েফর‘আউেনর সভাসদম�লী উে�িজত হেয় মূ সা আলাইিহস
সালাম এর শাি� দাবী কের। কুরআেন এেসেছ, ‘‘আর
েফর‘আউেনর জািতর সরদাররা বলল, তুিম িক মূ সা ও তার
জাতীেক অবাধ ছাড়প� িদেয় িদেল েয, তারা েদেশ ইে�মত
িবপযর্য় সৃি� কক, আর েতামােক ও েতামার উপাসয্ হওয়ােক
পিরতয্াগ রক। 45
এখােন ‘ইলাহ’ শ�িট শুধুমা� ��ার উপাসয্ অেথর্, বরং
সাবর্েভৗম ও �য়ংস� ণর শাসক এবং আনু গতয্ পাওয়ার অিধকারী
িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ। মূ সা আলাইিহস সালাম ও অনয্ানয
নবী-রাসূ লগেণর নয্ায় �ীয় কাওমেক আ�াহর ইবাদেতর িদেক
আ�ান কেরিছেলন। েকননা, আ�াহর রবুিবয়াত তার ইবাদতেক
অতয্াবশয্ ক কের। তাছাড়া লতঃ সবাই আ�াহর বা�া। েস
িহেসেব িতিন বনী ইসরাঈেলর িনকট হেত আ�াহর ইবাদত
করার �িত�িত িনেয়িছেলন। ইরশাদ হেয়েছ :‘‘আর �রণ কর
44

তােহর সু রাটী, �াগু, পৃ . ৩০৯।
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আল-কুরআন, সূ রা আল-আরাফ: ১২৭।
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েস সমেয়র কথা, যখন আিম বনী ইসরাঈেলর কাছ েথেক
অ�ীকার িনলাম েয, েতামরা আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা উপাসন
করেব না। 46
িক� �িত�িত লােভর পরও বনী ইসরাঈেলর অিধকাংশ েলাক
আ�াহর ইবাদেত মশগুল হয়িন। ফেল িতিন আফেসাস কের
বেলন, ‘‘েহ আমার স�দায় ! বয্াপার ি? আিম েতামােদরেক
দা‘ওয়াত েদই মুি�র িদেক , আর েতামারা আমােক দাওয়াত দাও
জাহা�ােমর িদেক। েতামরা আমােক বল যােত আিম আ�াহেক
অ�ীকার কির এবং তার সােথ শরীক �াপন কির এমন ব�েক
যার েকান �মাণ আমার কােছ েনই, অথচ আিম েতামােদরেক
47
পরা�মশালী, কমাশীল আ�াহর িদেক আ�ান করিছ।

দু ই. িরসালােতর �িত আ�ান
মূ সা আলাইিহস সালাম সবর্�থম পরা�মশালী ও অতয্াচার
শাসক েফর‘আউেনর কােছ িব�জাহােনর �িতপালেকর পক হেত
িনেজর রাসূ ল হওয়ার খবর িদেলন। পিব� কুরআেন এ মেমর্
এেসেছঃ
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আল-কুরআন, সূ রা আল বাকারা: ৮৩।
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আল-কুরআন, সূ রা আল-মু‘িমনু ন: ৪১-৪২।
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‘‘আর মূ সাআলাইিহস সালাম বলেলন, েহ েফর‘আউন! আিম
রাববুল আলামীেনর ে�িরত রাসূ ল। আমার জনয্ েকান �েমই
শুভনীয় নয় ে, আ�াহ তা‘আলা স�েকর্ সতয্ বয্তীত অনয্ ি
বিল। িনঃসে�েহ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর রেবর তফ
48
েথেক �মান এবং িনদশর্ন িনেয় এেসিছ’’
অ� আয়ােতর মাধয্েম মূসা (আ) িনেজই িনেজর রাসূ ল হওয়ার
কথা েঘাষণা করেলন, যােত পরা�মশালী রেবর দাবী
উ�াপনকারী েফর‘আউেনর অ�র জাগিরত হয় এবং েস মহান
আ�াহর অি�� স�েকর্ জানেত পাের

িতন. বনী ইসরাঈেলর মুি�র দাবী
েফর‘আউন বনী ইসরাঈলেদর উপর নানাভােব অতয্াচার করত।
বনী ইসরাইেলর সংখয্া উ�েরা�র বৃি� পাওয়া বশতঃ রা�ীয়
কতৃর্� তােদর অিধকাের যাওয়ার আশংকায় এ অতয্াচাের
পিরমাণ বৃ ি� হেত লাগল। েস তােদরেক িবিভ� দেল-েগাে�
িবভ� কের রাখত, যােত তােদর শি� বৃ ি� না পায়। রা�ীয়
অতয� েছাট খাট কাজগুেলা েস তােদর মাধয্েম করাে, েস
তােদরেক দাস-দাসী বািনেয় রােখ এবং কিঠনতর কােযর্ িনেয়াগ
কের। গৃহ িনমর্া, কৃিষকমর্ ও উৎপাদনকেমর্র মত কিঠন কা
48

আল-কুরআন, সূ রা আল- আ‘রাফ: ১০৪-১০৫।
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তােদর মাধয্েম আ�াম েদয়া হ, আর েয েকান কেমর্ িনেয়ািজত
িছল না তােক রাজ� কর িদেত বাধয্ কর। 49 মূ সা আলাইিহস
সালাম তােদর উপর �দ� অতয্চার িনযর্াতন বে�র জনয
েফর‘আউেনর িনকট েজার আেবদন জানান। িতিন বনী
ইসরাঈলেক েছেড় িদেত ও তােদর উপর হেত িনযর্াতিনপীড়েনর খগর্ উিঠেয় েনয়ার জনয েফর‘আউনেক আ�ান
জানান। 50 এিট তার পয়গ�রসূ লভ আচরেণরই বিহঃ�কাশ।
েকননা, নবী-রাসূ লেদর অনয্তম িমশন িছল মজলুেমর ক ও
জািলেমর িবপেক অব�ান েনয়া। িবধায়, এক িকবতীেক বনী
ইসরাঈেলর উপের অনয্ায়ভােব জুলূম করেত েদেখ িতিন
অতয্াচারীেক তা হেত িনবৃত করার েচ�া কেরিছেলন

৫. িবর�বাদীেদরেক সতয্পেথআ�ােনর েকে� মূ সা আলাইিহস
সালাম কতৃ্ক গৃহীত েকৗশলসমূহ
র
ইসলামী দা‘ওয়াহর পথ অতয� ব�ুর ও ক�কাকীণর্।  সেবর্া
েকৗশেলর পিরচয় িদেত হয়। দা‘ওয়াহর �িতিট কমর্ই
িহকমতপূ ণর্ভােব উপ�াপন করার মাধয্েম ি�বাদীেদর দীেনর
িদেক আকৃ� করা স�ব। মূ সা আলাইিহস সালাম এর দা‘ওয়াতী
কােজ এ প�িতর সমােবশ ঘেটিছল। পরবতর্ীেত সকল নবী
49
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আফীফ আ�ু ল ফা�াহ, �াগু, পৃ . ২১৭-২১৮।
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রাসূ ল তােদর দা‘ওয়াতী িমশেন িহকমেতর সেবর্া� বয্বহা
কেরেছন। মূ সা আলাইিহসসালাম কতৃর্ক গৃহীত েস সকল
েকৗশলগুেলা িে� �দ� হেলা:
(ক) বয্ি�গত �িত �হণ
ইসলামী দা‘ওয়াহ মানব জািতর জনয্ আ�াহর পক্ষ েথ েক েদ
এক মহান দািয়�। যু েগ যু েগ সকল নবী রাসূ ল এ দা‘ওয়াত
িনেয়ই এেসিছেলন। মানেবর সৃ ি�গত িদকিট লক্ করেল েদখা
যায় েয, সৃ ি�গতভােবই একিট িশশু সতয্ িমথ, ভাল-ম� ইতয্ািদ
েমৗিলক িকছু মুলয্েবাধ িনেয়ই েবেড় উেঠ। এরই নাম‘িফতরাত’।
অতএব, সতয্ �হেণর েযাগয্তা তােদর মাও িনিহত আেছ।
মহান আ�াহ বেলন ‘‘এটা আ�াহর েদয়া িফতরাত (�ভাব
�কৃিত) যার উপর িতিন মানব সৃ ি� কেরেছন। আ�াহর সৃ ি�র
েকান পিরবতর্ন েনই” 51
সু তরাং এ িফতরােতর িবকাশ হওয়া �েয়াজন। িক� তার সামথর্য
সংকীণর্। ফেল েস িনেজ িনেজ িবকিশত হেত পারেছ না। তাই
আ�াহ তা‘আলা �ীয় করণায় মানু ষেক পথ েদখােলন তার েসই
সু � শি� িবকােশর জনয, েযন েস েকান িদন আপি� তুলেত না
পাের, এ জনয্ই িতিন যুেগ যুেগ আি�য়া ও রাসূগণেক
দা‘ওয়ােতর িমশন িনেয় পািঠেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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আল-কুরআন, সূ রা আর রু-৩০।
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‘‘সু সংবাদদাতা ও ভীিত �দশর্নকারী রাসূলেদরেক েরণ কেরিছ,
যােত ে�রেণর পর আ�াহর কােছ আপি� করার মত েকান
অবকাশ মানু েষর জনয্ না থােক  ে, আমরা সতয্ জানতাম ন,
তাই েতামার আদশর্ মানেত পািরি।” 52
এ মানব জািতেক সতয্পেথ �ান জানােনার জনয্ আ�হ
তা‘আলা তার ি�য় মেনানীত বা�ােদর জ�ল� েথেকই কিতপয়
ৈনিতক ও মানিবক গুণাবলী স�িলত কের ে�রণ কেরন। েস
িহেসেব মূ সা আলাইিহস সালাম বালয্কাল হেতই সতয্ ও �
িছেলন। েফর‘আউেনর গৃেহ অব�ান কােল তার অনয্ায়
অিবচারেক িতিন অসতয্ ও অপরাধ িহেসেবই মেন করেতন। খুব
েছেল েবলায়ই আ�াহ তা‘আলা তার মােক এ বেল সা�না
িদেয়িছেলন েয, ‘‘তােক িতিন রাসূ লগেণর অ�ভুর্ করেবন।’’
সু তরাং ৈশশব হেতই তার মােঝ পয়গ�রসূ লভ আচরণ পিরলিকত
হয়।
তদু পির বয্ি�গত �িতর জনয্ আ�হ রাববুল আলামীন তােক
িনজ েদশ িমসর হেত ‘িহজরত’ 53 কিরেয় ‘মাদইয়ান’ শহের িনেয়
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আল-কুরআন, সূ রা আন-িনসা-: ১৬৫।
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িহজরত অথর্ েদশ তয্াগ ক, েকান িকছু েছেড় েদয়া, িবরত থাকা পির�াণ
ইতয্ািদ। পিরভাষা, কােফর অধু য্িষত েদশ হেত মুসিলম সংখয্াগির� েদেশ
িদেক চেল যাওয়ােক বু ঝায়। (ড. মুহা�দ ফজলু র রহমান, �াগু, পৃ .
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যান এবং েসখানকার এক েনককার বয্ি�র সংেশর্ পাঠান।
সূ দীঘর্ দশবছর যাবত তার গৃেহ অব�ান করায় িতিন জ্ঞানগত
আধয্াি�ক �িত �হেণ সকম হন। িতিন (মূ সা) এর সমেয়
একিদেক েযমন পার�িরক আচার-আচারণ, েলন-েদন, উঠা-বসা,
চাল-চলন, ইতয্ািদ স�েকর্ সময্ক অবগত হেয়িছ, েতমিন
েসখােন বকরী চরােনার কারেণ েনতৃে�র গণাবলী, ৈধযর, ক�সিহ�ুতা, আনু গতয, পির�মি�য়তা, িবনয় ও ন�তা, �ভৃিত
স�েকর্ জ্ঞান লাভ কেরন। এ মেমর্ হাদীেস এ, ‘‘আ�াহ
সকল নবীেক বকরীর রাখাল িহেসেব ে�রণ কেরেছন। 54 অতএব
বকরী চরােনা পয়গ�রেদর সু �াত। এেত েনতৃে�র গুনাবলী
অিজর্ত হয়। েকননা, ছাগল সাধারণতঃ পাল েথেক আলাদা হেয়
এিদক ওিদক ছু টাছু িট কের। ফেল রাখােলর মেন বার বার
ে�ােধর উে�ক হয়। ে�ােধর বশবতী হেয় রাখাল যিদ পলাতক
ছাগল হেত দৃ ি� িফিরেয় েনয়, তেব ছাগল হাতছাড়া হেয় েকান
বােঘর েখারােক পিরণত হেব। পক্ষের, ই�ামত পিরচালনা
করার জনয্ যিদ েস ছাগলেক মারিপট কে, ক্নকায় জ�
হওয়ার কারেণ হাত পা েভে� যাওয়া িবিচ� নয়। এ জেনয্ই
রাখালেক অতয্ািধক ৈধযর্য্ ও সহনশীলতার পিরচয় িদেত হ
রাসূ লগেণর সােথ সাধারণ মানব সমােজর বয্বহার ও তপ হেয়
৮০৩; সায়া‘দী আবু যাইব , আল কামুসূেল িফকহী, (পািক�ান: ইদারাতুল
কুরআন ওয়াল উলু ম আল-ইসলামীয়া, তা. িব.). পৃ . ৩৬৫
54

ইমাম বু খারী, �াগু, িকতাবু ল ইজারাত, হাদীস নং-২১০২।
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থােক।
পােরন
পােরন
করেত

এেত রাসূ লগণ তােদর তরফ হেত দৃ ি� িফিরেয় িনেতও
না এবং তােদরেক কেঠারতার মাধয্েমও পেথ আনেত
না। ফেল ৈধযর্য্ ও সহনশীলতার পথই তােদরেক অবল�
হয়।

(খ) দা‘ওয়ােতর কােজ সহেযাগী িনধর্ার
ইসলামী দা‘ওয়াহ’র পথ পু� িবছােনা শযয্ার মত নয়। এিট
অতয� কিঠন ও কাঁটা যু � পথ। এেত একাকী পথ চলা দু গর্মও
দু েবর্াধয্। তাছাড়া এিট লতঃ একিট সামি�ক কাজ। বয্ি�র
পাশাপািশ সামি�ক সংেশাধেনর জনয্ এ দ‘ওয়াহ। অতএব, এক
বয্ি�র েক আ�াম েদয়া খুবই দু রহ বয্াপার। ফেল একােজ
সহেযাগীর গু� অতয্ািধক। তাই মূসা আলাইিহস সালাম তার
দাওয়াতী কােজ সহেযািগতা করার জনয্ এক� আপনজনেক
সাহাযয্কারী িনধর্ারণ কের েদয়ার জনয্ হ তা‘আলার দরবাের
�াথর্না কেরন। িতিনই একমা� রাসূল িযিন িরসালােতর  দািয়�
আ�াম েদওয়ার জনয্ সবর্�থম সাযযকারী েচেয়েছন। 55 পিব�
কুরআেন এেসেছ, ‘‘আমার জনয্ আপনজন হেত আমার ভাই
হারনেক সাহাযয্কারী িনধররণ কের দাও। তার মাধয্েম আমার
হাত শি�শালী কর এবং তােক আমার কােজ শরীক কের দাও,
যােত আমরা খুব েবশী কের েতামােক �রণ করেত পাির।
55

আ�ু �াহ আল-আলূ সী, তািরখুত দা‘ওয়াহ ইলা�ািহ বাইনাল আমিছ ওয়াল
ইয়াওম, (কায়েরা: মাকতাবা ওয়াহবা, তা. িব), ৬০।
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িনঃসে�েহ আপিন আমােদর সবিকছু পযর্েকণ কেরন।” 56 অ�
আয়ােতর মাধয্েম মূসা আলাইিহস সালাম নবুওয়েতর মহান
দািয়� সু চাররূেপ পালন করর জনয্ �ীয় ভাইেয়র নবুওয়ত
�াথর্না কেরিছেলন। এ ছাড়া দ‘ওয়ােতর এেক্ষে একজেনর
ব�েবয্র েচেয় দ‘জেনর ব�বয্ অিধক শি�শালী ও েজারােলা
হেয় থােক। ফেল সামি�কভােব দা‘ওয়াহেক সহজতর প�ায়
মানব সমােজর সামেন তুেল ধরার কাযর্করী পেকপ েনয়া স�ব
হয়।
(গ) শাসন কমতায় অিধি�ত বয্ি�বেগর্র িনকট ‘ওয়াত
মূ সা আলাইিহস সালাম এর সমেয় িমসেরর রাজ িসংহাসেন
েফর‘আউন নামক এক অতয্াচারী ও অতয্ািধকমতাধর শাসক
সমাসীন িছেলন। েস তার অধীন� বনী ইসরাঈলেদর উপর
নানাভােব িনযর্তন চালােতা, তােদর শি�েক দু বর্ল রাখার জনয
িবিভ� দল, উপদল িবভ� করত। অপরিদেক িনজ বংেশা�ু ত
িকবতীেদর �িত অতয� স�� িছল। েকননা তারা তােক
�িতপালক মেন করত। আর, েসও িনেজেক �িতপালেকর
আসেন সমাসীন করত। পির� কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ: ‘‘েস

56

আল-কুরআন, সূ রা �-হা : ২৯-৩৫।
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সকলেক সমেবত করল এবং উ��ের েঘাষণা করল েয, আিম
েতামােদর ে�� �িতপালক’’ 57
মূ সা আলাইিহস সালাম সবর্�থম এ ধরেনর �ভু হওয়ার দাবীদা,
িমসেরর শাসন কমতায় অিধি�ত অতয্াচারী শাসকেফর‘আউেনর
িনকট দীেনর দা‘ওয়াত উপ�াপন কেরন। েকননা মানু ষ সাধারণত
তােদর রাজা-বাদশােদর অনু সারী হেয় থােক। রাজােদর �ভাব
�জােদর উপর পেড় এবং �জাগণ তােদর (রাজা) �ারা �ভািবত
হন। অতএব, তােদর সামেন দীেনর দা‘ওয়াত দােনর মাধয্েম
সিঠক পথ �দশর্ন করা স�ব হেল �জােদরেকও দীেনর িদেক
ধািবত করা খুবই সহজ হেব। তাই িতিন অনয্ানয্ ন-রাসূ লেদর
নয্ায় �থমতঃ িনকট আ�ীয়েদর িনকট দ‘ওয়াত েপশ না কের
সরাসির শাসন কমতায় অিধ�ত বয্ি�র িনকট দ‘ওয়াত েপশ
কেরন। রাসূ লকুেলর িশেরামিন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও নবগিঠত ইসলামী রা� মিদনার বাইেরর তৎকালীন
যু েগর শি�শালী ও ধনাঢয্ রা� েরাম ও পারেসয্র স�ােটর �ি
ে�িরত িচিঠেত �জােদর ইসলাম �হণ করা ও না করার বয্াপাের
রাজােক দায়ী কেরেছন এবং সবর্�থম রাজােক ইসলােমর
অনু শাসন েমেন চলার আ�ান জানান। িতিন েরােমর বদশাহ
িহরাি�য়ােসর িনকট �খয্াত সাহারী হযবত িদহয়াতুল কালবী
57

আল-কুরআন, সূ রা আন-নািজয়াত : ২৩-২৮; এ মেমর্ পিব� কুরআেন মহান
আ�াহ বেলন, ‘েফর‘আউন কলল, েস সভাসদবৃ �! আিম বয্তীত েতামােদর
অনয্ েকান ইলাহ আেছ বেল জািন ন’’ আল-কুরআন, সু রা কাসাস : ৩৮।
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রািদয়া�াহু আনর মারফেত একিট িচিঠ পািঠেয় িছেলন। তােত
িলখা িছলঃ ‘‘আিম আপনােক ইসলাম �হেণর আ�ান করিছ।
ইসলাম �হণ করন, তাহেল মুি� ও িনরাপ�া পােবন। আ�াহ
আপনােক ি�গুন পু�ার �দান করেবন। আর ইসলাম �হণ
করেত অ�ীকার করেল আপিন েরামানেদর পােপর অংশীদার
হেবন। 58
(ঘ) িবনয় ও ন�ভােব দা‘ওয়াত উপা�াপন
িবনয় ও ন� এক উ�ম চািরি�ক ভূ ষণ। আ�াহর পেথ দাওয়াত
�দানকারীেদর েকে� এর অিধকারী হওয়া অতয্বশয্ক। িবনয়
আ�াহর পেথ দাওয়াত �দানকারীেক মানু েষর িনকটতম কের
েদয় এবং তার �িত মানু েষর ��ােবাধ ও ভালবাসা সৃ ি� কের।
আ�ি�রতা ও অহংকার মানু ষেক দূ ের েঠেল েদয়। মহান আ�াহ
তা‘আলা মূ সা আলাইিহস সালামেক দা‘ওয়ােতর েকে� িবনয় ও
ন�তা অবল�েনর িনেদর্শ িদেয়েছন। পিব� কুরআেন এ মেমর
ইরশাদ হেয়েছ; ‘‘অতএব, েতামরা (মূ সা ও হারন আলাইিহস
সালাম উভেয় েফর‘আউেনর সােথ ন�ভােব কথা বল, েস হয়ত
উপেদশ �হণ করেব অথবা ভীত হেব’’ 59।
অ� আয়ােত আ�াহ তা‘আলা েফর‘আউন এর িনকট িবনীতভােব
দা‘ওয়াত উপ�াপন করেত বেলেছন, যােত তার অ�র নরম হয়
58

ইমাম বু খারী, �াগু, �থম খ�, পৃ . ৪।
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আল-কুরআন, সূ রা �-হা : ৪৪।
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এবং দা‘ওয়াত �হেণ উ�ু � হয়। 60 আ�াহ তা‘আলা অতয� দয়ালু
ও কমাশীল। িতিন বা�ােদর উপর সবর্দা অনুক�া ও অনু�েহর
হাতছািন িদেয় েরেখেছন। েফর‘আউন যিদ কেঠার অব�া হেত
ন�তা �দশর্ন কের তাহেল আ�হ দা‘ওয়াত �হেণ সাহাযয্
করেবন। ওহাব ইবেন মুনাববাহ বেলন, আয়ােতর অথর্ হেতামরা েফর‘আউনেক বেল দাও, (আ�াহ) আিম আমার ে�াধ
অেপক্য় রহমত ও অনু �েহর অিধক িনকটবতর্ী 61 েযেহতু
েফর‘আউন ঔ�তয্ �দশর্ন করতঃ অহংকার বে ইলাহ হওয়ার
দাবী কেরিছল েসেহতু তােক কেঠার ভাষায় দা‘ওয়াত িদেল তা
�তয্াখয্াত হওয়া অবশয্�াবী। তাই হ তা‘আলা অতয�
িবনেয়র সু ের তােক দীেনর িদেক আ�ান জানােত িনেদর্শ
িদেয়িছেলন। পিব� কুরআেন মহানবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক দা‘ওয়াহর’ েকে� এ প�িত �হেণর গু�
বুঝােত িগেয় আ�াহ বেলন- “আ�াহর অনু �েহই আপিন তােদর
�িত েকামল হৃদেয়র িছেলন। যিদ আপিন কেঠার হৃদেয়
অিধকারী হেতন, তাহেল তারা আপনার আশ-পাশ হেত দূ ের সের
েযত।” 62

60

জুমআ আলী আল-খাওলী, �াগু, ৩য় খ�, পৃ . ২৮৩।
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ইবেন কািছর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম, ৫ম খ-, �াগু, পৃ .
১৬১।

62

আল-কুরআন, সূ রা আেল-ইমরান : ১৫৯।
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ইসলামী দা‘ওয়াহর েকে� এিট ‘িহকমত’�রপ। যার অথর্ িবেব,
�জ্ ও েমধা। 63 িহকমত বলেত েস সব বাকয্ সমি�েক বুঝা,
যা �ারা মানু ষ উপেদশ �হণ করেত পাের ও যা মানু েষর
অ�রেক �ভাবাি�ত কের তা সংরকণ কের অপেরর িনকট
64
েপৗছায়। এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসে‘‘েহ রাসূ ল! আপিন আপনার �িতপালেকর িদেক মানু ষেক
িহকমত, উ�ম উপেদশ ও উ�ম িবতেকরর মাধয্েম �ান
করন। 65
(ঙ)

তাকওয়া অবল�েনর দা‘ওয়াত

মূ সা আলাইিহস সালাম েফর‘আউনেক তাকওয়া তথা আ�াহেক
ভয় করার �িত আ�ান জানান। আ�াহর ভয় মানু ষেক যাবতীয়
অনয্া-অিবচার, কুফর-িশকর, অ�ীলতা েবহায়াপনা এবং সম�
অপরাধ �বণতা েথেক েরহাই িদেয় দীেনর উপর অটল ও
অিবচল রাখেত সাহাযয্ কের। তাকওয়া মানুষেক আ�হ স�েকর্
জানেত আ�হ সৃ ি� কের এবং তার ইবাদতেক আবশয্ক কের।
েকবলমা� মু�াকীরাই আ�াহর েহদায়াত লােভ ধনয্ হয়। িতিন
েফর‘আউেনর সামেন এ মূ লয্বান ও গ�পুণর্ দ‘ওয়াত উপ�াপন
63
64

ইবন কািছর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম, ৩য় খ-, �াগু, পৃ ৪৪৪।
আবু হাইয়য্ান আ�ালুস, আল-বাহর আল-মুহীত, ২য় খ�-, ৈবরু: দারুল
িফকর, তা. িব.), পৃ . ৩২০।
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আল-কুরআন, সূ রা আন-নাহল: ১২৫।
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কেরিছেলন, যােত কের েফর‘আউনেক েগামরািহ হেত রক্ করা
স�ব হয়। পিব� কুরআেন এেসেছ ‘‘যখন আপনার পালনকতর্া
মূ সা আলাইিহস সালামেক েডেক বলেলন, েহ মূ সা! তুিম পািপ�
স�দােয়র তথা েফর‘আউন স�দােয়র িনকট যাও, তারা িক
66
িতিন (মূ সা আ.) েফর‘আউনেক যাবতীয়
ভয় কের না?
কুসং�ার, যু লুম, িনযর্াতন এব অ�ীলতা -েবহায়াপনা হেত
পিরশু� হওয়ার �িতও আ�ান জানান। এ মেমর্ িতিন আ�হর
িনকট হেত আিদ� হেয়েছন। মূ লতঃ তাযকীয়া বা পিরশু�তার
িমশন িনেয়ই সকল নবী-রাসূ েলর এ ধরাধােম আিবভর্াব ঘেটেছ।
এ জনয্ মূসা আলাইিহস সালামেক লক্ কের মহান আ�াহ
বেলন- ‘‘েফর‘আউেনর কােছ যাও। িন�য় েস সীমালংঘন
কেরেছ। অতঃপর বল েতামার পিব� হওয়ার আ�হ আেছ িক?
আিম েতামােক েতামার পালনকতর্ার িদেক পথ েদখা, যােত কের
তুিম তােক ভয় কর।’’ 67
(চ) উৎসাহ উ�ীপনা ও ভয়ভীিত স�ার
িতিন
এবং
ভীিত
কের

�জািতেক কলয্াণ ও িহতকর কােজর জনয্ উৎসাহ �দা
অনয্া-অিবচার, পাপ-পি�লতা �ভৃিত গিহর্ত কাজ স�েকর
�দশর্ন করেত, যােত মানু ষ দু িনয়ােত শাি�েত বসবাস
এবং পরকালীন জীবেন মুি� লােভ সকম হয়। ইসলামী
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আল-কুরআন, সূ রা আশ শ‘আরা: ১১।

67

আল-কুরআন, সূ রা আন-নািযয়াত : ১৭-২০।
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দা‘ওয়াহ �চােরর অনয্তম মাধয হল ে�রণা সৃ ি� ও ভীিত
স�ার। মূ সা আলাইিহস সালাম এর দা‘ওয়ােত দু ‘িটরই সমােবশ
ঘেটিছল। তেব তার দা‘ওয়ােতর মােঝ ে�রণা সৃ ি�র েচেয় ভীিত
স�ােরর পিরমাণ েবশী িছল, ফেল েফর‘আউেনর সােথ �থম
সাক্েতই িতিন সিঠক পথ অনু করেণর িবিনমেয় সূ সংবাদ এবং
িমথয্েরাপ ও পৃ��দশর্েনর জনয্ কিঠন শার হুিশয়ারবাণী
উ�ারণ কেরিছেলন। পিব� কুরআেন ইরশাদ হেয়েছঃ ‘‘(মূ সা
আলাইিহস সালাম বলল) আমরা েতামার কােছ েতামার
�িতপালেকর িনদশর্ িনেয় এেসিছ। েয সিঠক পথ অনু সরণ
করেব তার জনয্ শি�। আর ওহীর মাধয্েম জানােনা হেয়েছ ে,
শাি� তার জনয্ ে িমথয্ােরাপ কের ও মুখ িফিরেয় েনয়’’

68

(ছ) উ�ম নসীহত
নবী-রাসূ লগণ তােদর িনজ িনজ স�দােয়র েলাকেদর কলয্াণ
কামনায় ও িহতকর বয্ব�াপনায় িনেজেদর �, েমধা, েযাগয্তা ও
�িতভার সেবর্া� �েয়াগ করেতন। একজন মুসিলেমর উপি�ি,
অনু পি�িত সবর্াব�ায় তার কলয্াণ কামনা করাপেরর উপর
অতয্াবশয্ক। এিট পািরক হকও বেট। মূ লত: দীন হে� এেক
অপেরর কলয্াণ কামনা। এ মেমর্ হাদীেস এেসে :‘‘দীন হে�
কলয্াণ কামনা। আমরা(সাহাবাগণ) িজেজ্ঞস করল, েহ আ�াহর
রাসূ ল (স.)! এটা কােদর জনয? তখন রাসূ ল (স) বলেলন, এটা
68

আল-কুরআন, সূ রা �-হা : ৪৭-৪৮।
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আ�াহ, তার রাসূ ল, মুসিলম েনতৃবৃ �, ও জনসাধারণ সকেলর
জনয্69
মূ সা আলাইিহস সালাম উ�ম নসীহত বা উপেদেশর মাধয্েম �ীয়
জািতেক মুি�র িদেক আ�ান কেরেছন। িতিন তার স�দায়েক
লক্ কের বেলন, ‘‘েহ আমার স�দায়! েতামােদর িক হেয়েছ?
আিম েতামােদরেক ডািক মুি�র িদেক আর েতামরা আমােক
জাহা�ােমর িদেক ডাকছ।’’ 70 নসীহত বা কলয্াণ কামনার মাধয্ে
এেক অপেরর সাহাযয্েথর্ এিগেয় তারা যায়। দীনী দ‘ওয়ােতর
েকে� ও পার�িরক সহানু ভূিত ও সহমিমর্তা �কাশ করা স�ব
হয়। মূ সা আলাইিহস সালাম এর স�দােয়র জৈনক বয্ি�
েগাপেন তার �িত ঈমান এেনিছল। েস উ�ম উপেদেশর মাধয্েম
মূ সার দা‘ওয়াতী িমশনেক এমিন এক �াি� লে� সাহাযয্
কেরিছল যখন পািপ� েফর‘আউন এক িকবতী হতয্ার অজুহােত
তার িবরে� ে�ফতারী পেরায়ানা জাির কের। পিব� কুরআেন এ
মেমর্ এেসেছঃ ‘‘এক বয্ি� শহেরর দূর ��র হেত ছু েট এল
এবং বলল, েহ মূ সা! েফর‘আউেনর সরদারেদর মেধয্ েতামেক
হতয্া করার ষড়য� হে�। ফেল এখান হেত ের হেয় যাও।
িন�য় আিম েতামার ম�লাকাংখী।’’ 71
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ইমাম মুসিলম, �গু, িকতাবু ল ঈমান, হাদীস নং-৮২।
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আল-কুরআন, সূ রা মুিমন: ৪১।

71

আল-কুরআন, সূ রা আল-কাসাস : ২০।
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(জ) যু বকেদর অ�ািধকার দান
ইসলামী দা‘ওয়াহর কাজ আ�াম েদয়ার েকে� যু বেকরাই অ�ণী
ভুিমকা পালন কের থােক। েকান সমাজ বয্ব�া ভা�া ও গড়ার
কাজ তারাই আ�াম েদয় এবং েয েকান সমাজ বয্ব�া ভা�া ও
গড়ার শি� তারাই রােখ। ফেল, সমােজর অপরাধী িহেসেব
িচি�ত? বয্ি�গণ যুবকেদর সােথ আতাত েরেখই অপরাধ কমর্
িনি�রধায় চািলেয় যায়। আর সমােজর েস সকল যু বকরা যিদ
দীেনর ছায়াতেল এেস সমেবত হয় তাহেল সমােজ দীন �িত�া
সহজ হেয় পেড়। এ যু বকেদর শি�েক ভাল ও কলয্াণকর কােজ
বয্য় করার জন মূ সা আলাইিহস সালাম তােদরেক দা‘ওয়ােতর
েকে�ও �াধানয্ িদেতন। তার দ‘ওয়ােত যু বেকরাই েবশী সাড়া
িদেয়িছল। পিব� কুরআেন এ মেমর্ এেসে
‘‘েফর‘আউন ও তার সভাসদবৃ ে�র িনযর্াতেনর ভেয় তার (মূ সা)
স�দােয়র একদল যু বক ছাড়া েকউ তার �িত ঈমান আনল
না’’। 72
এখােন ( )ذر�ﺔবলেত তার বংশধর ও স�ান স�িত উে�শয।
�কৃ তপেক �থম িদেক মূ সাআলাইিহস সালাম এর উপর বনী
ইসরাঈেলর িকছু সংখয্ক যুবক ঈমান এেনিছল 73 তাছাড়া
আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
P72F
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আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ৮৩।
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সীরাত িব�েকাষ, �াগু, ২য় খ-, পৃ . ৪২২।
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P

সমেয় যু বেকরাই সবেচেয় েবশী ভূ িমকা পালন কেরিছল এবং
িতিনও তােদরেক েবশী অ�ািধকার িদেতন। এ েকে� আমরা
েদিখ আলী রািদয়া�াহু আনেক, িযিন বালকেদর মেধয্ সবর্�থ
ইসলাম �হণ কেরন এবং আবু বকর রািদয়া�াহু আন, িযিন
পুরষেদর মেধয্ সবর্�থম ইসলাম �হণ কেরন। পরবতর্ীেত আ
বকর রািদয়া�াহু আন এর দা‘ওয়ােত ম�ার িবপুল সংখয্ক
যু বক ইসলাম �হণ কেরন। রাসু ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
যু বকেদর ইসলাম �হেণর জনয্ আ�হর দরবাের �থর্না
`কেরিছেলন। হাদীেস এেসেছ: ‘‘িতিন সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েদা‘আ কেরন এ মেমর, েহ আ�াহ! তুিম আমার
সবর্ািধক ি�য় দ ‘জন বযি�েক ইসলােমর মযর্াদা দান ক, তারা
হেলন আবু জােহল অথবা উমর ইবন খা�াব। বণর্নাকারী বেল,
তােদর দু ‘জেনর মেধয্ উমর রািদয়া�াহু আন তার কােছ
অতয্ািধক ি�য় িছেল’’ 74 েকননা, উমর িছেলন টগবেগ যু বক।
সু তরাং েস ইসলাম �হণ করেল ইসলােমর িবেরাধী শি� ভয়
পােব এবং ইসলােমর স�সারণ খুব �ত হেব।
(ঝ)

আ�াহর অনু �েহর �রণ

মানু েষর �িত আ�াহর অগিণত অনু �হ রেয়েছ। এ অনু �হরািজর
সংখয্া িহসাব কের েশষ করা যােব না। মহান আ�াহ বেলন74

ইমাম িতরিমযী, জািম‘ আত িতরিমিয, িকতাবু ল মানািকব, �াগু, হািদস
নং- ৩৬১৪।
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‘‘েতামরা আমার েনয়ামতরািজ গণনা কের েশষ করেত পারেব
না।’’ 75 আ�াহর অনু �েহর �রণ ইসলামী দা‘ওয়াহর অনয্তম
একিট মাধয্ম। মূসাআলাইিহস সালাম এর জীব�শায় এ প�িতর
সমােবশ ঘেটিছল। তাই িতিন যখন েফর‘আউেনর সােথ দা‘ওয়াত
�হেণর িবষেয় �কাশয্ যুি-তেকর্ িল� হ, তখন তার যু ি�
�মাণ উপ�াপেনর েশষ পযর্ােয় িতিন েফর‘আউনেক আ�াহর
কিতপয় অনু �হ �রণ কিরেয় িদেত িগেয় বেলন, েহ েফর‘আউন!
আ�াহই এ যমীন এবং যমীেনর উপর� সব িকছু সৃ ি� কেরেছন।
আকাশ েথেক বাির বিষর্েয়  যমীনেক শসয শয্ামল কেরেছন।
ফল-ফুল আর ঘন বৃ ক িদেয় েঢেক িদেয়েছন। এ মািট হেতই
আ�াহ েতামােদরেক সৃ ি� কেরেছন। মৃতুয্র পর এ মািট হেতই
েতামােদর পুনজর্ীিবত কের উঠােনা হেব। সুতরাং অহংকার �তয্
েদিখেয় কারও েকান গতয�র েনই। সবার জেনয্ই েস মহাশি�র
অিধকারী সৃ ি�কতর্, পালনকতর্ার �িত িব�াস �াপ, তার
স�দায়েক আযাব েথেক নাজােতর একমা� পথ। 76 আ�াহর

75
76

আল-কুরআন, সূ রা ইবরাহীম: ৩৪।
এ মেমর্ কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ ‘‘িতিন এমন এক স�া িযিন যমীনেক
েতামােদর জনয্ িবছান�রূপ বািনেয়েছ এবং তােত েতামােদর জনয্
বাস�ানসমূ হ ৈতরী কেরেছন। আর আসমান হেত পািন বষরণ কেরেছন।
অতঃপর আিম তা �ারা িবিবধ �কার উি�দ উৎপ� কেরিছ। েতামরা
িনেজরা খাও এবং পশু পান কর। এ সেবর মােঝ জ্ঞানীেদর জনয্ রেয়
িনদশর্সমূ হ। এ মািট হেতই আিম েতামােদরেক বািনেয়িছ এবং এিটেতই
39

অনু �েহর �রণ মানু েষর অ�রেক জাগিরত কের এবং েকান
িবষেয়র িনগুঢ় সহসয্ উদঘাটেন সহায়তা কের। �য় আ�াহ
তা‘আলাও বনী ইসরাঈলেদরেক এ প�িতেত দীেনর িদেক
আ�ান কেরেছন। ইরশাদ হেয়েছ,
‘‘আর �রণ কর েস সমেয়র কথা, যখন আিম েতামােদরেক
েফর‘আউেনর কবল হেত মুি� িদেয়িছ যারা েতামােদরেক কিঠন
শাি� িদত। েতামােদর পু� স�ানেদর জবাই করত এবং
েতামােদর �ীেদর েছেড় িদত। ব�তঃ তােত েতামােদর
পালনকতর্ার ক েথেক এক মহা পরীক্ িছল। আর যখন আিম
েতামােদর জনয্ সাগরেক ি�ি�ত কেরিছ, অতঃপর েতামােদরেক
বাঁিচেয় িদেয়িছ এবং েফর‘আউেনর েলাকেদর ডুিবেয়িছ, আর েস
সময় েতামরা তা �তযক করিছেল। 77 অ� আয়াতগুেলার মাধয্ে
আ�াহ তা‘আলা বনী ইসরাঈলেদরেক তার �িত ও মূ সা
আলাইিহস সালাম এর �িত দৃ ঢ়ভােব ঈমান আনার আ�ান
কেরেছন।
(ঞ)

�া�লময় ব�ৃতা �দান

দা‘ওয়ােতর েকে� ব�ৃতার গু� অপিরসীম। ব�ৃতা একিট
িশ�, যার মাধয্েম ে েকান িবষয়েক সহজভােব উপ�াপন করা
আিম েতামােদর �তয্াবতর্ন করাব। তা হেতই নরায় েতামােদরেক েবর
করব।’’ আল-কুরআন, সূ রা �া-হা: ৫৩:৫৫।
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আল-কুরআন, সূ রা আল-বাকারা : ৪৯-৫০।
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যায় এবং এর মাধয্েম ে�াতা�িল �ভািবত হয়। সু ব�াগণ
অেনক সময় কিঠন ও দূ েবর্াধয্ িবষয়েকও সহজ ও �া�লময় কে
েপশ করেত সকম হয়। ইসলামী দা‘ওয়াহ’র একিট ৈশি�ক ও
সািহিতয্ক ভাবধারা রেয়েছ য, ব�ৃতার মাধয্ােম বােব রপ েদয়া
স�ব হয়। মূ সা আলাইিহস সালাম েফর‘আউেনর সামেন সবর্�থম
আ�াহর আেদশ অনু যায়ী অতয� েকামল ও মধু রবাণী সহকাের
িবনেয়র সােথ তার ব�ৃতােক েবেছ িনেয়িছেলন। িতিন বাকপটু
িছেলন না এবং অনগর্ল ও ত কথা বলেত পারেতন না। তাই
িতিন আ�াহর দরবাের মুেখর জড়তা খুেল েদয়ার �াথর্না
78
কেরন। মহান আ�াহ তার মুেখর জড়তা ততটুকু পিরমাণ দূ র
কের িদেয়িছেলন, যার মাধয্েম ে�াতারা তার ব�বয্ বুঝেতকম
হয়। িতিন েবশী কথা বলেত পারেতন না, এজেনয্ �ীয় ভাই
হারূেক সাহাযয্কারী িনযু� করেত �াথর্না কেরিছেলন হারূ
আলাইিহস সালাম িছেলন সু মধু র ব�া, সু �র ভােব িতিন দীঘর্
ব�বয্ েপশ করেত পারেত, যা মূ সার �ারা স�ব হত না। 79
েফর‘আউন ও মূ সা আলাইিহস সালাম এর কেথাপকথেন হারূ
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79

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা: ২৭-২৮।
ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল আযী, ৩য় খ-, �াগ�,পৃ . ১৫৪।
পিব� কুরআেন এ মেমর্ এসেছ ‘‘আর আমার ভাই হারুন আমার েচেয় েবশী
মািজর্ত ভাষী। তােক আমার সাহাযয্কারী িহসােব পাঠ, তােত েস আমােক
সমথর্ন েদয়। আমার ভয় হে� তারা আমার �িত িমথয্ােরাপ করে’’ আলকুরআন, সূ রা আল-কাসাস: ৩৪।

41

আলাইিহস সালাম উভেয়র মেধয্ েদাভাষীরূেপ থাকেতন। আ
মূ সা আলাইিহস সালাম এর �মাণগুেলােক িনত� মািজর্ত ভাষায়
বণর্না করেতন 80 ব�ৃতার �ভার জাদু র নয্ায়। জাদু েযমিন
মুহুেতর্র মেধয্ জনগেণক্েক �তািরত কের অনয্ িদেক
ধািবত করেত সকম হয়, িঠক েতমিন ব�ৃতার মাধয্েমও
ে�াতােদর মনেক জয়ী করা স�ব । কখনও কখনও ব�ৃতার
�ভাব জাদু র েচেয়ও েবশী হেয় থােক। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, ‘‘িন�য় েকান েকান ব�ৃতা জাদু র মত �ভাব
েফেল।’’ 81
(ট) মাদ‘ঊ তথা যােদর কােছ দাওয়াত �দান করা হেব, তােদর
�িত সাহােযয্র হাত স�সার
মাদ‘ঊ হল যােক দা‘ওয়াত দান করা হয় অথর্াৎ দ‘ওয়ােতর
টােগর্টভু� বয্ি� ও স�দ। মুসিলম-অমুসিলম, নারী-পুরষ,
ধনী-দির� িনিবর্েেষ সকল ে�ণীর মানু ষই মাদ‘ঊ িহেসেব
82
গণয্ যােদরেক দীেনর িদেক আ�ান করা হেয়েছ, তােদর
অ�রেক আকৃ� করার জনয্ এবং দীেনর িদেক তােদর ধািবত
করেত কিঠন পিরি�িত ও িবপেদর সময় তােদর সাহাযয্ােথর
80

িহফজুর রহমান িসউহারবী, �াগু, ২য় খ-, পৃ . ৬৩।

81

ইমাম বু খারী, �গু, িকতাবু ত িতবব, হাদীস নং ৫৩২৫।

82

মুহা�দ আবু ল ফাতাহ আল-বয়নু নী, আল মাদখাল ইলা ইলিমদ দা‘ওয়াহ,
ৈবরু: মুয়াসসাতুল িরসালাহ, ১৯৯১ খৃ. পৃ . ৪১-৪২।
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এিগেয় আসা দা‘ওয়ােতর একিট গু�পূ ণর্ প�। মূ সা আলাইিহস
সালাম েফর‘আউন ও তার স�দায়েক দীেনর পেথ আ�ােনর
েকে� এ প�িতর অনু সরণ কেরিছেলন। িতিন মজলু েমর সাহাযয্
করেতন এবং জািলেমর িবপেক্ অব�ান িনেতন। নবুওয়ত
লােভর পূ েবর্ এক িকবতীেক িতিন জুলুেমর হাত েথেক ক্
করার জনয্ ইসরাঈলী মজলুেমর ক অবল�ন কেরন। অতয�
�িতকুল ও িবপেদর সমেয়ও িতিন অবলা ও অসহায় দু ‘জন
িকবতীেক তােদর কমর্ স�াদেন সাহাযয্ কেরিছেলনেফর‘আউন
স�দােয়র িনকট যখন আ�াহর আযাব আসেত লাগল তখন
তারা মূ সা আলাইিহস সালাম এর িনকট সাহাযয্ �থর্না কের।
তােদরেক �থেম দু িভরক ও ফল-ফসেলর কয়-কিতর মাধয্েম
আযাব েদয়া হয়। 83 এভােব তােদর উপর তুফান, প�পাল, উকুন,
84
বয্াঙ ও র� �ভৃিত বহুিবধ আব আসিছল এবং পরবতর্ীেত
মূ সা আলাইিহস সালাম এর েদা‘আয় তা রিহত করা হয়। তদু পির
তারা ঈমােনর ছায়াতেল আেস িন।
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর সােথ এ মেমর্ তার �িত�িত িদত
েয, আ�াহ যিদ আমােদর উপর েথেক আযাব সিরেয় েনন,
তাহেল আমরা ঈমান আনব এং বনী ইসরাঈলেদর মুি� েদব।
িক� িবপদ মু� হেল তারা আবার পূ ব্াব�ায় িফে
র
েযত এবং
ঔ�তয্ �দশর্ন করত। এভাে ব বহুবার মূ আলাইিহস সালাম
83

আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৩০।

84

আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ : ১৩৩।
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তােদর শাি� লাঘেবর �াথর্না কের। পিব� কুরআেন এেসেছঃ
‘‘আর তােদর উপর যখন েকান আযাব পিতত হয় তখন তারা
বেল, েহ মূ সা! েতামার রেবর কােছ েস িবষেয় েদা‘আ কর যা
িতিন েতামার সােথ ওয়াদা কেরেছন। যিদ তুিম আমােদর উপর
েথেক এ আযাব সিরেয় দাও তেব অবশয্ই আমরা েতামার উপর
ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলেদরেক েছেড় েদব। অতঃপর
যখন আিম তােদর উপর েথেক আযাব তুেল িনতাম, িনধর্ািরত
একিট সময় পযর� েযখান পযর� তােদরেক েপৗছােনা উে�শয্ িছ,
তখন তিড়ঘিড় তারা �িত�িত ভ� করত।’’ 85
আয়ােত বুঝা যায় েয তােদর উপর ে�গ েরােগর মহামারী চািপেয়
েদয়া হয়, যােত তােদর স�র হাজার েলােকর মৃতুয ঘেটিছল। মূ সা
আলাইিহস সালাম এর েদা‘আয় ে�েগর আযাবও তােদর উপর
েথেক সের যায়। িক� তারা যথারীিত ওয়াদা ভ� কের। 86
(ঠ) পার�িরক কেথাপকথন ও যু ি�তকর্ �ন
আ�াহ তা‘আলার িনেদর্শ অনুযায়ী মূসা আলাইিহস সালাম
েফর‘আউেনর িনকট দীেন হেকর দা‘ওয়াত িনেয় উপি�ত হন
এবং পার�ািরক সংলাপ ও কেথাপকথেনর মাধয্েম দ‘ওয়াত
উপ�াপন কেরন। সবর্�থম িতিন (মূ সা) তােক আ�াহ
এক�বােদর �ীকৃিতদােনর আ�ান জানান এবং সােথ সােথ
85
86

আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৩৪-১৩৫।
মওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �াগু, পৃ . ৪৭৮।
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িনেজর রাসূ ল হওয়ার খবর িদেলন। িক� ধূ তর্ েফর‘আউন এ
স�িকর্ত আেলাচনায় না েযেয় মূসা আলাইিহস সালাম এর বয্ি�
জীবন স�েকর্ এমন সব অিভেযাগ তুলেত শ কের যা
�াভািবকভােবই �িতপকেক দু ব্ল কের েফেল। সুচতুর �িত
র
ক
সাধারণতঃ যখন আসল িবষেয়র জবাব িদেত অকম হয়, তখন
অপরপেকর বয্ি�গতদু ব্
র তা েখাঁজ কের এবং বণর্না কে, যােত
েস লি�ত হেয় যায় এং জনমেন তার ভাবমুিতর্ ক্� হয়। তাই
ধূ তর্ েফর‘আউন ও এ প�াই েবেছ েনয় এবং দু ‘িট িবষয় বণর্না
কের।
এক. তুিম আমােদর গৃেহ লািলত-পািলত হেয়ছ এবং এখােনই
েযৗবেন পদাপর্ন কেরছ। েতামার �িত আমােদর অেনক অনু�হ
রেয়েছ। কােজই, েতামার সাধয্ িক ে, আমােদর সামেন কথা
বল।
দু ই. তুিম একজন িকবতীেক অেহতুক হতয্া কেরছ। এটা েযমন
যু লুম েতমিন িনমকহারামী ও কৃত�তা। েয স�দােয়র ে�েহ
লািলত-পািলত হেয়ছ এবং েযৗবেন পদাপরণ কেরছ, তােদরই
একজনেক তুিম হতয্া কেরছ
এ সেবর মাধয্েম েফর‘আউেনর উে�শয্ িছ, যু ি� �মান
উপ�াপেন ৈনিতকভােব মূ সা আলাইিহস সালামেক দু বর্ল কে
েফলা। মূ সা আলাইিহস সালাম েফর‘আউেনর এসব কটুকথা এবং
অমূ লক অিভেযাগ জিনত সমসয্া ও �িতব�কতার সমাধান
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�ি�য়া পূ েবর্ই �াহর িনকট হেত িশেখ িনেয়িছেলন। তাই িতিন
এসব অমূ লক অিভেযােগর জবাব িদেয় তােক িনর�র কের
েফেলন। েফর‘আউনেক �িতিট কথার জবােব িতিন রা�ু ল
আ‘লামীন তথা িনিখল জাহােনর পালনকতর্া �াহ তা‘আলার
এসব গু-ৈবিশ�য্পূণর্ পিরিচিত উখ কেরিছেলন। েফর‘আউন
েদখল রব বা পালনকতর্া বেল েস বয্তীত অনয্ েকান স�া
উে�শয্ রা হে� আর এর মাধয্েম মূসা (আ.) এর উে�শয্
পিরষেদর কােছ পির�ু িটত হেয় উেঠেছ। অপরিদেক মূ সা
আলাইিহস সালাম এর ব�বয্ এিড়েয় যাওয়য় তার েয একেঘেয়
মানিসকতা ও �বণতা তাও উপি�ত ে�াতাম�িলর েবাধগময্
হওয়া �াভািবক। তাই েস িনতা� বাধয্ হেয়ই মূসা আলাইিহস
সালাম এর কিথত রাববুল আ‘লামীন স�িকর্ত আেলাচনায় িফের
আেস। এবার েস বলল, েহ মূ সা! আিম বয্তীত িক এমন েকান
স�া আেছ যােক তুিম িব� রব বেল আখয্ািয়ত করছ। এ মেমর
কুরআেন এেসছ, ‘‘েহ মুসা! েক েতামােদর �িতপালক?’’ 87
কুরআেনর অনয্ে� এেসেছ েফর‘আউন কলল, জগতসমূ েহর
�িতপালক আবার িক? 88 ‘‘তখন মুসা আলাইিহস সালাম অতয�
দৃ ঢ়ভােব জবাব িদেলন:

87

আল-কুরআন, সূ রা �-হা: ৪৯।

88

আল-কুরআন, সূ রা আশ-শ‘আরা: ২৩।
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‘‘িতিন বেলন, িতিন আসমানসমূ হ ও যমীেনর এবং এতদু ভেয়র
মধয্কার সব িকছুরই র, যিদ েতামরা িব�াসী হেত চাও।’’ 89
এ জগতসমুেহর পালনকতর্া িতিন িযিন এ দৃশয্মান আসমান
যমীন এবং এর মধয্বতর্ী সবিকছু ে, বৃ ি�, বায়ু , শসয্াি,
�াণীকুল তথা যাবতীয় িজিনস সৃ ি� কেরেছন। জ্ঞানী মা�
জােনন েয, এসব িজিনস আপনা আপিন সৃ ি� হয়িন। িন�য় এর
একজন সৃ ি�কতর্া রেয়েছন। জ্ঞানী মা�ই জােনন, এসব িজিনস
আপনা আপিন সৃ ি� হয় িন। িন�য় এর একজন সৃ ি�কতর্া
রেয়েছন। িতিনই হেলন আ�াহ জগতসমুেহর পালনকতর্া। িতিন
বয্তীত আর েকান উপাসয্ েনই। মূস আলাইিহস সালাম এখােন
আ�াহর কমতার পিরচয় তুেল ধেরেছন। 90 উে�িখত ব�বয্
েপেশর মধয িদেয় মূ সা আলাইিহস সালাম েফর‘আউনেক একথাই
জািনেয় িদেল েয, আিম েয স�ােক িব� রব িহেসেব দাবী করিছ,
েতামার মােঝ যিদ নূ নয্তম িবেবক বুি�ও অবিশ� থাক, তাহেল
তুিম িন�য় তা বুঝেত পারেত। অতএব, িনেজেক রব বা
পালনকতর্া দাবীর �েক্ েতামার কােছ িক িক �মাণ রেয়েছ?
আসমান যমীেনর সব িকছু র রব িক তুিম? সু তরাং িকেসর
িভি�েত তুিম এমন অমুলক দাবী করছ? েফর‘আউন েদখল, তার
89
90

আল-কুরআন, সূ রা আশ-শ‘আরা: ২৪।
ড. ফুয়াদ আ�ু �াহ ওমর, আর উনসু ল জালীল ফী িকসসােত মূ সা ওয়া
িফরআউন ওয়া বনী ইসরাঈল, কুেয়ত: মাকতাবাত মানার আল ইসলামীয়য্া,
১ম সঙ�রণ, ১৯৯৮ খৃ. পৃ . ৫৮।
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িমথয্া দাবীর �রূপ অিচেরই পিরষেদর কােছ উদঘিটত হে
চেলেছ। তাই েস সভাসদেক িব�া� করার জনয তােদর উে�েশয
বয্� কের বল,
‘‘েস িক বলেছ েতামরা িক তা শুনেত পা� ন?’’ 91
তার এ বয্ে�াি�র উে�শয্ ি, উপি�ত ে�াতােদর িচ�া
ে�াতেক িভ� খােত �বািহত করা এবং মূ সা আলাইিহস সালাম
এর উপ�ািপত যু ি�-�মাণ িভি�হীন, অবা�ব ও অমূ লক সাবয্
করা। িক� মূ সা আলাইিহস সালাম ধূ তর্ েফর‘আউেনর এসব
কুটচােল দমবার পা� নন। তাই িতিন রেবর পিরচয় আেরা
সু ��ভােব তুেল ধরেত িগেয় বেলন, ‘‘মূ সা আলাইিহস সালাম
বেলন, িতিনই আমােদর রব িযিন �েতয্ক �েক তার যথাথর্ রূ
92
িদেয়িছল। তারপর পথ �দশর্ন কেরেছন
মূ সা (আ) এর এ জবাব েপেয় েফর‘আউন আরও িব�তকর
অব�ায় পিতত হয়। েকননা, রেবর পিরচেয় েফর‘আউন বলল,
িতিনই আমােদর �িতপালক িযিন সব িকছু র সৃ ি�কতর্
আকৃিতদাতা ও পথ�দশর্ক। ইবন �ােসর মেত, িতিন সবিকছু
েজাড়ােজাড়া সৃ ি� কেরেছন অতঃপর তােদর িববাহ-শাদী, খানা93
িপনা ও বাস�ােনর বয্ব�া কেরেছন �েতয্ক সৃি�র জনয্ য
91

আল-কুরআন, সূ রা আশ-শ‘আরা: ২৫।

92

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা: ৫০।

93

কুরতুবী, �াগু, ১১শ খ-, পৃ . ২০৪।
48

উপেযাগী তা-ই িতিন তােদর �দান কেরেছন। অথচ েফর‘আউন
েয সামানয্ একিট মািছরও সৃি�কতর নয় বা েযাগয্তাও রাে না।
এটা সবাই জােন। সু তরাং মূ সা আলাইিহস সালাম এর জবােব
তার সকল অমূ লক দাবীর সবর্নাশ হেয়েছ। এবার েস মূসা
আলাইিহস সালামেক উপি�ত জনসাধারেণর স�ু েখ েহয় �িতপ�
করার উে�েশয্ �� কের বস, ‘‘ঐ সব েলােকর িক অব�া হেব
যারা (�থম যু েগ) অতীেত চেল েগেছ।’’ 94
এখােন পূ বর্বতর্ী বা �থম যুগ বলে নূ হ আলাইিহস সালাম, হূ দ
আলাইিহস সালাম ও সােলহ আলাইিহস সালাম এর স�দায়েক
বুঝােনা হেয়েছ, যারা মূ িতর্ পূজায় িল� িছল এবং রেবর ইবাদেতর
�ীকৃিত িদত না। 95 তাহেল তােদর পিরণাম িক হেব? এ �ে�
েফর‘আউেনর উে�শয্ িছ, েযেহতু আেগকার �ায় সব
স�দােয়র েলােকরা েদব-েদবীর মূ িতর্র উপাসনা করত। তারা
বতর্মান জীিবতেদর িপতৃপুষ আর মূ সা আলাইিহস সালাম
মূ িতর্পুজার কারেণ তােদর সকলেক পথ�� বলে, উপি�ত
ে�াতাম�িল মূ সা আলাইিহস সালামেক িন�া জানােব এবং তার
�িত সে�হপরায়ণ হেব। ফেল তারা মূ সা আলাইিহস সালাম এর
উপ�ািপত সব যু ি�-�মােণর �িত আ�া হারােব। িক� মূ সা
আলাইিহস সালাম েফর‘আউেনর ষড়য� অনু ধাবন কের েফেলন
এবং এমন িবজ্ঞজেনািচত জবাব িদে, যার মাধয্েমমূ ল ব�বয্ও
94
95

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা: ৫১।
ড. ফুয়াদ আ�ু �াহ ওমর, �াগু, পৃ . ৫৯।
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ফুেট উেঠেছ এবং েফর‘আউনও িব�াি� ছড়াবার সু েযাগ পায় িন।
তাই তােদর পিরণাম স�েকর্ িনেজ িকছু না বেল �াহর �িত
েসাপদর্ কের মূসা আলাইিহস সালাম বলেলন, “তােদর পিরণাম
আমার পালনকতর্ার কােছ িলিখত আেছ। আমার পালনকতর্া �
96
হন না এবং িব�ৃতও হন না।’’
উপেরা� অকাটয্ ও যুি�পূণর্ আেলাচনােফর‘আউন িনবর্া, আর
উপি�ত ে�াতাম�িল মূ সা আলাইিহস সালাম এর উপ�ািপত
যু ি�র অকাটয্তা ও শি�ম�া েদেখ িব�য়ািভভূত হয়। সুতরাং
যতই সময় যাে� ততই পিরি�িত �িতকূল হে�। তাই
েফর‘আউন আর আ�হ না বািড়েয় আজেকর মত আেলাচনায়
ইিত টােন।
(ড) যু গে�� চয্ােলি�ং শি�র বয্বহ
মূ সা আলাইিহস সালাম এর আিবভর্ােবর সময় িমসর তৎকালীন
সভয্তার ইিতহােস িক্ দীক্য় িবে� �িসি� লাভ কেরিছল।
িমসের িশক্ দীক্য় সকল িবদয্ার চচর্া হত। যাবতীয় িবদয্া
িশকণীয় িবষয়সমূ েহর মেধয্ জাদু একিট �ত� িবদয্ার মযর্াদ
িছল। জাদু করেদর মযর্াদা িমসরীেদর মেধয্ ে�� ও উ� বে
িবেবিচত হত। এমনিক রাজদরবােরও তােদর যেথ� �ভাব
িছল।97 তােদর মতামত অনু সােরই যু �, সি�, কারও জ�-মৃতুয্
96
97

আল-কুরআন, সূ রা �া-হা: ৫২।
িহফজুর রহমান িসউহারবী, �াগু, ২য় খ�, পৃ . ৬৪.
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�ভৃিত িবষেয় আমল করা হত। ধমর্ীয় িবষেয়ও তােদর মতামত
গৃহীত হত। সাধারণ মানু েষর দৃ ি�েত জাদু িছল অেলৗিকক িবষয়।
ফেল েস সমেয় িমসর জাদু িবদয্ায় উ�িতর উ� িশখের আেরাহন
কেরিছল। আর এ জনয্ই আ�হ তা‘আলা মূ সা (আ) েক
েফর‘আউেনর কােছ এমন মু‘িজযা �দান কের পািঠেয়িছেলন, যা
তৎকালীন যু গে�� জাদু িবদয্ােক পরা ও পরাভূ ত কের আ�াহর
ঐশী কমতা ও কতৃর্� �মেণ সকম হয়। আ�াহ তা‘আলার িনয়ম
হল, েয স�দােয়র মেধয্ েয িবষেয়র অিধক �ভাব থােক ও েয
িবষয়িট তােদর গেবর্র কারণ হ, েস েগাে�র কােছ ে�িরত নবীরাসূ লগণেক এমন মু‘িজযাই �দান কেরন, যা তােদর গবর্ ও
অহংেবাধেক ধু লায় িমিশেয় িবজয় লােভ সকম হয়। ঈসা
আলাইিহস সালামেক েয স�দােয়র কােছ পাঠােনা হেয়িছল, েস
স�দােয়র েলােকরা িচিকৎসা িবদয্ায় পারদশর্ীিছল। তৎকালী
সমেয় দু িনয়ােত তারা িছল অতুলনীয়। আ�াহ তা‘আলা ঈসা
আলাইিহস সালাম এমন মু‘িজযা িদেয় ে�রণ করেলন, যার
স�ু েখ তােদর িচিকৎসা েকে�র সবর্ািধক উ�িতও মিলন হেয়
যায়। েকননা, তারা েকান জ�� বয্ি�েক আেরাগয্ করার ঔষ
আিব�ার করেত পাের িন। এমনিক কু�েরােগরও েকান ঔষধ
আিব�ার হয়িন, অথচ ঈসা আলাইিহস সালাম আিবভূ রত হেয়
আ�াহর ই�ায় জ�া�েক দৃ ি�দান, কু�বয্িধেত আ��
বয্ি�েদরেক ক �েরাগ িনরাময় কের িদেত লাগেলন, যা তােদর
জাতীয় িশক্ষা ে�র উ�িতর গবর্েক �ান কের েদয়। এ মেমর্
কুরআেন এেসেছ,
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‘‘আর আ�াহর হুকুেম সু� কের তুিল �া�েক এবং ে�ত
কু�েরাগীেক। আর জীিবত কের েদই মৃতুয্েক’’ 98
অনু রপভােব আ�াহ তা‘আলা মূ সা আলাইিহস সালামেক এমন
মু‘িজযা �দান করেলন েয, তার হােতর লািঠ সেপর্ পিরণত হেয়
েযত। তার হাত হেত শু� আেলার িবিকরণ হ, যা েদখেত
জাদু র নয্ায় মেন হেলওজাদু িবদয্ার চুড়� পযর্ােয়র িবি-িবধান
বিহভূ রত িছল।

দা‘ওয়ােতর �িতি�য়াঃ
মূ সা আলাইিহস সালাম নবুওয়ত লােভর পূ বর্ হেতই অত�
সতয্িন� ও সতয্ি�য় িছেলন। অনয্ায় ও জুলুেমররে� তার
ক� িছল সবর্দাই বিল�। বনী ইসরাইলেদরেক েফর‘আউেনর
েগালামী হেত রক্ করার জেনয্ িতিন �াণপন �েচ�া
চািলেয়িছেলন, তদু পির তােদরেক দীেনর ছায়াতেল আব� করেত
সক্ হনিন। তার দা‘ওয়ােত স�দােয়র কিতপয় যু বকই সাড়া
িদেয়িছল। এ মেমর্ পিব� কুরআেন ইরশাদ হেয়ে, ‘‘েফর‘আউন
ও তার সভাসদবৃ ে�র িনযর্াতেনর ভেয় তার স�দােয়র একদল
যু বক ছাড়া েকউ তার �িত ঈমান আনয়ন কের িন।’’ 99
98

আল-কুরআন, সূ রা ইমরান : ৪৯।
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. আল-কুরআন, সূ রা ইউসূ ফ: ৮৩।
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অপরিদেক েফর‘আউন স�দায় তার দা‘ওয়াতেক �� কের
েদয়ার জেনয্ হীন কু-েকৗশল অবল�ন কেরিছল। তারা �য়ং
দা‘ঈর বয্ি�গত িবষেয় িবিভ� অপবােদর আ�য় েনয়। তােদর
দৃ ি�েত মূ সা আলাইিহস সালাম একজন সাধারণ মানু ষ, 100
101
102
103
জাদু কর, ব�পাগল, জাদু ��, পূ বর্তন ধেমর্র কৃতকারী
ও নবয্ ধেমর্র �বতর্ক। মূলতঃ সাধারণ মানুষেক তার িদ
আকৃ� হওয়া েথেক িবরত রাখেত এবং তার দা‘ওয়াতেক িবফেল
পযর্বিসত করেত তারা এ ধরেনর কু-েকৗশেলর পায়তারা
কেরিছল। িক� েশষ পযর� মূ সা আলাইিহস সালাম তােদর উপর
িবজয়ী হেয়িছেলন এবং তােদর মনগড়া মতাদশর্ পরািজত
হেয়িছল।
P9F

P10F

P

P10F

P

P102F

P

P

আমােদর জনয্ যা িকণীয়ঃ
মূ সা আলাইিহস সালাম এর জীবনী ও দা‘ওয়াতী কাযর্�ম েথেক
সমকালীন দা‘ঈেদর জনয্ অসংখয্ উপেদশ ও কণীয় িবষয়
রেয়েছ, যার বা�বায়েনর মাধয্েম ইসলামী দ‘ওয়াতেক আেরা
গিতশীল, েবগবান ও ফল�সূ করা স�ব। েযমনঃ
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আল-কুরআন, সূ রা মু‘িমনু ন: ৪৮।

101

আল-কুরআন, সূ রা আশ শ‘আরা : ৩৪।
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আল-কুরআন, সূ রা আশ শ‘আরা : ২৭।
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ক) ন� ও উ�ম বযবহার
ইসলামী দা‘ওয়াহর েকে� এ গণিটর গু� অপিরসীম। ন�তা
দা‘ঈেক মাদউেদর িনকটতম কের েদয় এবং তােদরেক দীন
�হেণ উ�ু � কের। নূ হ আলাইিহস সালাম, মূ সা আলাইিহস
সালাম সহ আমােদর ি�য় নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
104
িছেলন এ গেণর �কৃ� উদাহরণ। পিব� কুরআেন এেসেছ,
আ�াহ্র দয়ায় আপিন তােদর �িত েকামল-হৃদয় হেয়িছেল; যিদ
আপিন রূঢ় ও কেঠারিচ� হেতন তেব তারা আপনার আশপাশ
েথেক সের পড়ত। কােজই আপিন তােদরেক ক্ষমা কের িদ
এবং তােদর জনয্ ক্ষমা �াথর্না করুন এবং কােজ কেমর্
সােথ পরামশর্ কর, তারপর আপিন েকান সংক� করেল
আ�াহর উপর িনভর্র করেব; িন�য় আ�াহ্ (তার উপর)
িনভর্রকারীেদর ভালবােসন
(খ) সু �� ব�ৃতা ও িববৃ িত দানঃ
দা‘ওয়ােতর েকে� ব�ৃতা ও িববৃ িত চু�েকর নয্ায় মানুষেক আকৃ�
কের থােক। সু �� ব�ৃতা মানু েয়র হৃদেয় জাদু র নয্ায় �ভাব
েফেল। মানব হৃদেয় এক রকেমর আেলাড়ন সৃি� কের মানুষেক
সতয্ ও সু�র �েণ উ�ু � কের। ককর্শ ও কেঠার হৃদয়েক
ন�, ভ�, শালীন ও হেকর উপেদশ �হেণর উপেযাগী কের
104

আল-কুরআন, সূ রা আেলইমরান : ১৫৯।
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েতােল। েযমনিট মূ সা আলাইিহস সালাম ও েফর‘আউন এবং তার
স�দােয়র মােঝ েদখা যায়।
(গ) উৎসাহ ও ভীিতস�ার উভেয়র মােঝ সম�য় সাধনঃ
দা‘ঈ মানু ষেক যাবতীয় সৎকােজ উৎসাহ েদয়ার পাশাপািশ সকল
�কার অনয্া-অিবচার, পাপ-পি�লতা �ভৃিত গিহর্ত কার েথেকও
সতকর্তা �দশর্নমূলক ভীিত স�াের উ �ু� হেব। তাহেল
দা‘ওয়াত পূ ণর্রূেপ কাযর্কর হেব। সকল নবী রাসূল মানুষ
আ�াহর পুর�ার েঘাষণার সােথ সােথ তার শাি�র বাণীও
উ�ারণ কের �-� জািতেক সতকর্ কেরিছেলন
(ঘ) �ভাবশালী বয্ি�বেগর্র িনকট ‘ওয়াত উপ�াপনঃ
দা‘ওয়ােতর টােগর্টভু� বয্ি�েদর মেধয্ সবর্শীেষর্ �ভাবশা
কমতাশীল বয্ি�েদর �াধানয্ িদেত হেব। েকন, তােদরেক
দীেনর ছায়াতেল সংঘব� করেত পারেল খুব সহেজই
অনু সারীেদর অনু �েবশ লক করা যায় মূ সা আলাইিহস সালাম এ
জেনয্ তৎকালীন কমতার মসনেদ সমাসীন েফর‘আউেনর িনকট
দা‘ওয়াত উপ�াপন কেরিছেলন।
(ঙ) দা‘ওয়ােতর পাশাপািশ সমসামিয়ক উপকরণ বয্বহার
দাঈ আ�াহর উপর পূ ণর্িনভর্র ও সা েরেখ যু গে�্� বািহয্ক
উপকরণািদ বয্বহার করেত পারেব। এিট তাওয়া�ুল এর পিরপি�
নয়। বরং আ�াহর উপর তাওয়া�ুেলর জনয্ সিঠক সমর্প�া
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মহান আ�াহ তার মেনানীত নবী-রাসূ লেদরেক সমসামিয়ক যু েগর
জ্ঞােন সমৃ� কের েস সময়কার বতীয় উপকরণ বয্বহার করার
মাধয্েম দ‘ওয়াতী কাযর্�ম পিরচািলত করার িনেদর্শ িদেয়িছেল
এবং তারা তা বয্বহাের সেচ� িছেলন। ফে, তার িভ� িভ�
মু‘িযজা �া� হেয়িছেলন, যা িবেরাধীেদর জনয্ এক বড় ধরেণর
চয্েল� িহেসেব সমাদৃ ত িছল।
(ঙ) সামি�ক ভােব দা‘ওয়াত উপ�াপনঃ
ইসলামী দা‘ওয়ােতর কাজ একিট সামািজক িমশনও বেট।
একজন বয্ি�র েক এটা আ�াম েদয়া খুবই দূ রহ। তাছাড়া
একজন অেপক্ সমি�র দা‘ওয়ােতর মূ লয্ায়ণ ও �ভাব সাধারণত
েবশী হেয় থােক। অতএব, দা‘ওয়াতী কযর্�েম বয্ি�র েচে
সমি� বা দেলর গু� সবর্ািধক
(ছ) সেবর্া�ম প�ায় িবেরাধীেদর ব�বয্�নঃ
এিট িহকমেতর নামা�র এবং ইসলামী দা‘ওয়াহ �চােরর অতয�
কাযর্কর একিট প�া। মূসা আলাইিহস সালাম িবেরাধীেদর
যারতীয় ব�বয্েক অসার ও িমথয্া �িতপ� করার িনিমে
সেবর্া�ম প�ায় তােদর সােথ যুি� তেকর্ িল� হেয়িছেলন
আজেকও যারা ইসলােমর িবেরাধীতায় �ত হয় তােদর ব�বয্েক
িমথয্া �মািণত করার জনয্ ‘ঈেদর জ্ঞােন েকে� ে���
অজর্েনর মাধয্েম সেবর্া�ম প�ায় তার উ �র �দােন সেচ� হ
হেব। এ মেমর্ মহান আ�হ বেলন‘‘েহ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�াম! আপন পালনকতর্ার পেথ িহকম, উ�ম উপেদশ ও
সেবর্া�ম প�ায় তেকর্র মাধয্আ�ান করন।’’ 105
(জ) অনু কুল-�িতকূল সবর্াব�ায় দীেন হেকর উপর অিবচল
থাকাঃ
একজন দাঈ দা‘ওয়ােতর েকে� েযমিন িহকমত অবল�ন করেব,
েতমিন অনু কূল ও �িতকূল সবর্াব�ায় সতয্ দীেনর উপর অটল
অিবচল থাকেব। এেকে� েকান অতয্াচারী শােকর অতয্াচার ও
হুমিকর ফেল সতয্পথ হেত িবচুয্ত হেব না। মূ আলাইিহস
সালাম জ� েথেকই �িতকূল অব�ায় িদনািতপাত কের পূ ণর্া�
মানু েষ রূপ�িরত হেয়িছেলন। তবুও এক মুহুেতর্র জেনয
সতয্দীন িবমুখ হনিন। েঘার শ েফর‘আউেনর গৃেহ আ�াহ
তােক আ�য় িদেয়িছেলন। অতএব, মহান আ�াহর িনকট
সবর্াব�ায় সাহাযয্ �থর্না ও আ �য় �তয্াশার মাধয্েম স
সিঠক পেথ অিবচল থাকা ষ�ব।
উপসংহারঃ
পিরেশেষ বলা যায় েয, মূ সা আলাইিহস সালাম একজন
বড়মােপর দা‘ঈ ও মুজািহদ িছেলন। একজন দা‘ঈ ইলা�াহ
িহেসেব অসংখয্ গুেণর ধার িছেলন িতিন। অতয� �তিকূল
পিরি�িতেত পৃিথবীেত আগমন কেরও িযিন সারাজীবন দীেন
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হেকর উপর অিবচল থাকার অিভ�ায় িনেয় মানু ষেক যাবতীয়
যু লুম িনযর্াতন হেত ক্ কের এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক
উ�ু � হওয়ার আ�ান জািনেয়িছেলন। ইসলামী দা‘ওয়াতেক
মানু েষর মােঝ �� ও কাি�ত উপােয় তুেল ধরার জনয্ িতিন
�ান, কাল, পা� েভেদ িবিভ� িহকমতপূ ণর্ েকৗশল অবল�ন
কেরিছেলন। এমনিক, দা‘ওয়াহেক ফল�সূ করার িনিমে�
আ�াহর সাহযয্ ও তার �িত পূণর্ িনভর হওয়ার পাশাপািশ
সমসামিয়ক যু গে�� উপকরণ বয্বহার করেতও ি�ধা কের িন।
মহান আ�াহ তার সােথ সরাসির কথা বেল তােক মযর্াদাবান
কেরেছন। অতএব, আজেকর যু েগ যারা দা‘ওয়াতী কাযর্�েম
িনেজেদর িনেয়ািজত কেরেছন, তারা যিদ তার আদশর্ ও প�া
েবেছ িনেয় বয্ি�গত �িত স�� হেয় সেবর্া� তয্ােগ
মানিসকতা িনেয় দা‘ওয়াতী কাজ আ�াম েদন, তেব দা‘ওয়াহর
েকে� একিট িব�ব সাধন স�ব বেল আমার িব�াস।
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