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িমকা 

 
িবসিম ািহর রাহমািনর রাহীম  

 
শহীদেদর েনতা হযরত iমাম েহাসাiন (আ) বেলন, ‘‘যিদ মুহা াদ (সা)  eর 
ধম আমার িনহত হoয়া ছাড়া েক না থােক তাহেল, eেসা েহ তরবারী! নাo 
আমােক।’’ িনঃসে েহ কারবালার মমিবদারী ঘটনা হেলা মানব iতিহােসর দীঘ 
পির মায় ঘেট যাoয়া aজ  ঘটনাবলীর মে  সবেচেয় গু ণ o িশ ণীয়। 
eটা eমন eক িব য়কর ঘটনা, যার  সামেন িবে র মহান িচ ািবদরা থমেক 
দ ড়ােত বা  হেয়েছন, পরম িব েয় aিভ ত হেয় িত-ব নায় মুখিরত 
হেয়েছন ei নিজরিবহীন আ ত ােগর। কারণ, কারবালার কালজয়ী িব েবর 
মহানায়করা ‘‘aপমান আমােদর সয়না’’-ei  ে াগান িনত কের ায় o সত  
িত ার জে  সং ায় হােত েগানা জনাকেয়ক হoয়া সে o েখাদায়ী ে ম o 
েশৗেয ণ টগবেগ a র িনেয় িজহাদ o শাহাদােতর ময়দােন আিব ত হন eবং 
তারণা o ব নার aধঃজগতেক েপছেন েফেল u জগেত মহান আ াহর সেন 
পািড় জমান। ত রা ীয় কথা o কােজর ারা জগতবাসীেক জািনেয় িদেয় যান 
েয, ‘‘েয  সেত র পেথ হয়, তা মু র েচেয়o সুধাময়।’’ 
িবে র aিধকাংশ মুসলমােনর জীবনপেট েযমন, েতমিন তােদর পিব  িব ােসর 
পাদ েল আশুরার স ীবনী ধারা বাহমান। কারবালার আে ালন সুদীঘ েচৗ শ’ 
বছর ধের -সুগভীর বািরধারা ারা া িনবারণ কের eেসেছ াণস েহর। 
আজo aবিধ েবাধ, আেবগ, a িত, িবচ ণতা o aিভ ােয়র a ত-aজ  
সু  o ুল বলয় িব মান যা ei আশুরার a েক িঘের  আবতনশীল। ে েমর 

 a েনর কাটা-ক াস প হেলা e আশুরা।  
িনঃসে েহ ei কালজয়ী িব েবর a ঃ  মমকথা eবং eর েচতনা, ল  o 
িশ া eক  স শালী, িনখ দ o ে রণাদায়ক সং িত গঠন কের। ত 
iসলােমর সুিব ত a েন eবং আহেল বাiেতর সু দ ভ ল, েছাট-বড়, 
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ানী- খ িনিবেশেষ সবদা ei আশুরা সং িতর সােথi জীবন যাপন কেরেছ, 
িবকিশত হেয়েছ eবং e জে  আ া িত িদেয়েছ। ei সং িতর চচা তােদর 
জীবেন eত র সািরত হেয়েছ েয জ েণ নবজাতেকর মুেখ সাiেয় শ 
শুহাদার রবাত (কারাবালার মা ) o েফারােতর পািনর আ াদ েদয় eবং 
দাফেনর সময় কারবালার মা  েতর সে  রােখ। আর জ  েথেক  aবিধo 
সারাজীবন সাiন iবেন আলী (আ) eর িত ভালবাসা o ভি  েপাষণ কের, 
iমােমর শাহাদােতর জ  a পাত কের। আর ei পিব  মমতা েধর সােথi 
ােণ েবশ কের আর ােণর সােথi িনঃসিরত হেয় যায়।  
কারবালার আে ালন স েক a াবিধ aসং  রচনা, গেবষণা eবং কা  রিচত 
হেয়েছ। সু  িচ া o রধার কলেমর aিধকারী যারা, ত রা িবিভ  ে াপট o 
নানান ি ভ ী েথেক ei কালজয়ী িব েবর িবে ষণ কেরেছন। ei সকল 
রচনাকম যিদ eক  করা হয় তাহেল তা পিরণত হেব eক মহা াগাের। িক  
ত o e স েক নব নব গেবষণা o ভাবনার a ন eখেনা u ু  রেয় েগেছ। 
কিব ‘সােয়ব’ eর ভাষায়ঃ 

‘‘eক জীবন ধের করা যায় (শু ) ব র েকাকড়া েলর বণনা 
ei িচ ায় েযoনা েয ছ  o বক ক থাকেলা িক-না’’ 

ব মান বiখািন মহান দাশিনক o হানী আেলম আয়া াহ শহীদ তাজা 
েমাতা হারীর ei কালজয়ী িব ব স িকত ব ৃতামালা o রচনাবলী েথেক 
িনবািচত aংেশর ব া বাদ। ফাস  ভাষায় ‘েহমাসা-e সাiনী’ িশেরানােম িতন 
খে  কািশত ei আেলাড়ন ি কারী বi  েথেক আেরা 7  কলাম েযাগ কের 
বাংলাভাষায় বিধত কেলবের ি তীয় বােরর মেতা কািশত হেলা ‘‘iমাম 
সাiন (আঃ) eর কালজয়ী িব ব’’। ঢাকা  iসলামী জাত  iরান তাবােসর 
সাং িতক েক  ক ক বi  কাশ কের বাংলােদেশর আহেল বাiত (আ) eর 
িত ভালবাসা েপাষণকারী সকেলর uে ে  uপ াপন করা হল যােত তােদর 
আ াহ aিভমুেখ ণযা ার পেথ আেলাকবিতকা হয় iনশাআ াহ।  
আশা করা যায়, বi  পিব  আহেল বাiত (আ) eর ভ ল, যারা a ের  
iমাম েহাসাiন (আ) eর ে মভি  লালন কের eবং ত রi সমু ত আদেশর 
সামেন মাথা েনায়ায়, তােদর জ  uপকারী হেব।  

 
কালচারাল কাuে লেরর দফতর  
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কারবালা ােজিডর ঐিতহািসক ে াপট 
কীভােব নবীর (সাঃ) u তi নবীর (সাঃ) স ানেক হত া করেলা (!) 

-e িজ াসা সব েগর িত  িবেবকবান মা েষর। আর e ধরেনর  
জাগাটাo ব াভািবক। েকননা, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মমাি ক 
শাহাদাত eক  িবষাদময় ঘটনা িকংবা আ াহর পেথ চরম আ ত ােগর 
eক  নিজরিবহীন া i শু  নয়, e ঘটনােক িবে ষণ করেল বড়i a ুত 
মেন হেব। রা াহ (সাঃ)-eর িতেরাধােনর মা  61 বছর aিত া  হেত 
না হেতi e হত াকা  চালােনা হয়। আর e হত াকাে র নায়ক িছল য়ং 
রা াহর (সাঃ) u ত যারা রা ল eবং ত র বংশেক ভালবােস বেল 
iেতামে i ািতলাভ কেরিছল। তাo আবার রা েলর (সাঃ) েসiসব 
শ েদর পতাকাতেল দ িড়েয় মুসলমানরা রা েলর (সাঃ) স ােনর uপর e 
হত াকা  চালায় যােদর সােথ িক-না রা াহ (সাঃ) র িতন-চার 
বছর আগ পয o a াহতভােব  কের েগেছন! 

ম া িবজেয়র পর যখন চারিদেক iসলােমর জয়জয়কার তখন 
iসলােমর ঐ িচর শ রাo বা  হেয়i িনেজেদর গােয় iসলােমর eকটা 
েলেবল লািগেয় েনয়। তাi বেল iসলােমর সােথ তােদর শ তার েকােনা 
কমিত ঘেটিন। e সে  হযরত আ ার iবেন iয়ািসেরর uি  
সু েযাজ । িতিন বেলিছেলন- 

 َلُموا َو َلْم  ُيْسِلُمواِاْسَتْس
 ‘‘তারা মুসলমান হয়িন, iসলাম হেণর ভান কেরিছল মা ।’’ আ  

সুিফয়ান ায় 31 বছর যাবত রা াহর (সাঃ) সােথ  কের। শু  তাi 
নয়, েশেষর 6/7 বছর েস iসলােমর িব ে  সং ােম eবং েফতনা ি েত 
সরদােরর িমকা পালন কের। েমায়ািবয়াo তার িপতার ক েধ ক ধ 
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িমিলেয় iসলােমর িব ে  শ তায় নােম। eভােব আ  সুিফয়ােনর দল 
aথাৎ uমাiয়ারা iসলােমর চরমতম শ েত পিরণত হয়। aথচ আমরা 
aত  আ েযর সােথ ত  কির েয, রা াহর (সাঃ) oফােতর মা  
দশ বছর পের েসi েমায়ািবয়া eেস iসলামী শাসনযে র শীেষ আেরাহণ 
কের শাম বা িসিরয়ার গভনর হেয় বেস। আরo িবশ বছর পের iসলােমর 
ei শ  হেয় বসেলা য়ং মুসলমানেদর খলীফা! eখােনi েশষ নয়, 
রা েলর (সাঃ) র প াশ বছর পর eবার মুসলমানেদর খলীফা হল 
েমায়ািবয়া-  iয়ািযদ। আর ei iয়ািযদ নামায, েরাযা, হ  যাকাত তথা 
iসলােমর িবিধ-িবধান পালনকারী মুসলমানেদরেক সােথ িনেয় aধশতা ী 
গড়ােত না গড়ােতi রা েলর (সাঃ) স ানেক হত া করেলা। eসব িনেয় 
িবে ষণ করেত িগেয় মাথা িবগেড় েগেলo ঘটনার সত তা a ীকার করার 
uপায় েনi। ঐ সব মুসলমানরা েয iসলামেক পিরত াগ কেরিছল তা নয়, 
বরং iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িত তােদর ভি - ার aভাব িছল তারo 
েকােনা মাণ েমেল না। কারণ, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িত বীত  
হেল তারা হয়েতা বলেত পারেতা েয, (নাu িব াহ) iমাম েহাসাiন (আঃ) 
iসলাম েথেক খািরজ হেয় েগেছন। সুতরাং ত েক হত া করেত েকােনা 
বাধা েনi। বরং তারা িনি তভােব iয়ািযেদর oপর iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) সহ  গুেণ ে  o মযাদায় িব াস করেতা। তাহেল eখন  হল 
েয, থমতঃ িকভােব মুসিলম শাসন মতা iসলােমর েঘারশ  আ  
সুিফয়ােনর দেলর হােত পড়েলা? ি তীয়তঃ েয মুসলমানরা iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) রে র  যথাথভােব aবগত িছল তারা িকভােব 
iমাম েহাসাiনেক (আঃ) হত া করেলা? 

থম ে র জবােব বলেত হয় েয, uমাiয়ােদর মে  থমভােগ 
মুসলমান হবার েগৗরব aজন কেরিছল eবং iসলােমর িত েকােনা িবে ষ 
েপাষণ করেতা না, বরং iসলােমর জে  aেনক aবদানi েরেখিছল eমন 
ি র (aথাৎ oসমােনর) খলীফা পদ লাভi িছল eর ল কারণ। eর 

ফেলi uমাiয়ারা সব থম মুসিলম েখলাফত লাভ করার সুেযাগ পায়। 
আর, e সুেযাগেক বহার কের তারা iসলামী শাসন ব ােক িনেজেদর 
মু েক পিরণত করেত স ম হেয়িছল। য়ং মারoয়ানi eর ল  
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uদাহরণ। aব  হযরত oমেরর শাসনামেলi েমায়ািবয়ােক শাম বা 
িসিরয়ার গভনর িহেসেব িন ি র মা েম iসলামী শাসনযে  uমাiয়ােদর 
u ান ঘেট। পরবত েত a  সব গভনেরর পেদ রদবদল করা হেলo 
েমায়ািবয়ােক তার পেদ বহাল রাখা হয়। eটাi িছল মুসিলম 
শাসন মতােক ি গত করার মা েম uমাiয়ােদর হীন বাসনা 
চিরতাথকরেণর পেথ থম a ল iি ত। 

uমাiয়ারা হযরত oসমােনর শাসন ব ায় ন িত ছড়ায় o েগালেযাগ ি  
কের। eেত জনগণ aিত  হেয় oসমােনর িব ে  িবে াহ কের eবং েশষ পয  
েমায়ািবয়া তার েস লালসা রেণর জে  েমা ম সুেযাগ েপেয় েগল। েস িনেজর প  
েথেক oসমানেক ‘মজ ম খলীফা’,‘শহীদ খলীফা’ িত সুিবধামত ে াগান িদেয় 
চারকায শু  করেলা eবং ীয় াথ চিরতাথ করেত আদাজল েখেয় েলেগ েগল। েস 
হযরত oসমােনর র েভজা জামা সবার সামেন েল ধের তার মজ ম েক গিতশীল 
প েদয় eবং বেল েবড়ায়, ‘েযেহ  oসমােনর হত ার পর আলী (আঃ) খলীফা হেয়েছন, 
তাছাড়া oসমােনর হত াকারীেদরেক িতিন আ য় িদেয়িছেলন- সুতরাং oসমান হত ার 
জে  লতঃ আলীi (আঃ) দায়ী।’ ei বেল েস েভu েভu কের ক দেত থােক যােত 
মা েষর a িতেক আ  করেত পাের। তার e েচ া সফলo হয়। কারণ, তার 
কা ার সােথ সুর িমিলেয় aেনেকi েচােখর পািন ঝরায় o েশষ র িব  িদেয় মজ ম 
খলীফার রে র িতেশাধ িনেত েযi কথা-েসi কাজ-ei েপ িত াব  হয়। তারা 
েমায়ািবয়ােক আ াস েদয়ঃ আমরা ত আিছ, িম যা বলেব তাi আমরা পালন 
করেত রাজী আিছ। eভােব পদেলাভী াথপর েমায়ািবয়া য়ং মুসলমানেদরেক িনেয়i 
iসলােমর িব ে  িবশাল েসনাবািহনী গেড় েতােল। 
 

iসলােমর ঊষালে র েহিলকাময় ঘটনাবলী eবং নবীর 
(সাঃ) u েতর হােত নবীর (সাঃ) স ােনর হত ার কারণ 

iিতহােস েবশিক  িব য়কর o নিজরিবহীন ঘটনা রেয়েছ েযগুেলার 
কারণ eবং  জঁেত িগেয় aেনেকi হয়েতা িবপােক পড়েত পােরন। 
eগুেলার মে  eক  হল iসলােমর uষালে i সমসামিয়ক a া  
মতামত eবং আকীদা-িব াসেক দািবেয় eর েবপেরায়া সার। 

আেরক  ঘটনা হল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালন eবং 
িবে াহ। আ ীয়-aনা ীয়, েচনা-aেচনা িনিবেশেষ সবাi ফার েলাকেদর 
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িব াসঘাতকতার iসু  েটেন iমাম েহাসাiন (আঃ) েক িবরত রাখেত েচ া 
করিছল। তারা েয iমাম েহাসাiেনর (আঃ) জীবেনর িনরাপ ার কথা 
েভেবi e েচ া চািলেয়িছল তােত েকােনা সে হ েনi। িক  রহে র িবষয় 
হল েয, iমাম েহাসাiনo (আঃ) তােদর িচ াধারােক সরাসির ত া ান 
কেরনিন। aথচ ম া, কারবালা eবং ফার পেথ ত র িবিভ  ভা  েথেক 
তীয়মান হয় েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ)o eকটা ত  িচ াধারা িছল 
যা aেনক াপক o রদশ । ত র িহতাকা ীেদর ভাবনা েকবল িনেজর 
eবং পিরবার-পিরজনেদর িনরাপ ােক েক  কেরi আবিতত। aথচ, 
iমাম েহাসাiেনর (সাঃ) িচ া দীন, ঈমান o আকীদার িনরাপ ােক িনেয়। 
তাi, মারoয়ােনর eক নসীহেতর জবােব iমাম েহাসাiন (সাঃ) বেলনঃ 

 .َبراٍع ِمْثِل َيِزيَد  ُةُأمَُّبِلَيِت اْل ِاْذ َقْد  الِم السَّالُمْسِالي اْلَعَو
 ‘‘iয়ািযদেদর মেতা েকu যিদ u েতর শাসক হয় তাহেল eখােনi 

iসলােমর াি ।’’ 
েমায়ািবয়া o iয়ািযেদর iসলামী শাসন মতা লাভ eবং iসলােম 

aিবচল মুসলমানেদর িনেয় যথা েম হযরত আলী (আঃ) eবং iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) িব ে  েসনাবািহনী গঠন িছল iসলােমর uষালে র 
েহিলকাময় ঘটনাবলীর a তম। eখােন  িবষয়েক িবেশষভােব 
খিতেয় েদখা দরকার। তাহেলi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর 
েয়াজনীয়তা, eর কারণ, ল  o uে  uদঘাটন করা আমােদর পে  
সহজতর হেব। থমতঃ আ  সুিফয়ােনর েন ে  iসলাম o রআেনর 
সােথ uমাiয়া বংেশর তী  সংঘাত eবং ি তীয়তঃ iসলামী শাসন 
মতােক ি গত করেত তােদর সফলতা। iসলােমর সােথ uমাiয়ােদর 

eেহন শ তাসুলভ আচরেণর কারণ হল েয, eকািদ েম িতন বংশ ধের 
বিন হািশম o বিন uমাiয়ার মে  েগা ীগত েকা ল চেল আসিছল। 
aতঃপর যখন বিন হািশম iসলাম o রআেনর ধারক o বাহক হবার 
েগৗরব লাভ কের তখন বিন uমাiয়ারা ঈষায় েড় মরেত থােক। ফলতঃ 
তারা বিন হািশমেক সহ  করেত পারেলা না, সােথ সােথ iসলাম o 
রআনেকo না। ি তীয় কারণ হলঃ তৎকালীন েকারাiশ েগাে র েন  
িবেশষ কের uমাiয়ােদর পািথব জীবনধারার সােথ iসলামী িবধােনর 
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aসাম  o বপিরত । eেত তােদর লক ভাব  হয়। তােদর 
ভাব o মন-মানস িছল সুিবধাবাদী o ব বাদী। uমাiয়ােদর যেথ  ি  
থাকেলo তােদর ঐ ব বাদী মানিসকতার কারেণ েখাদায়ী িবধান েথেক 
তারা uপ ত হেত পােরিন। কারণ ঐশী িশ ােক েস-i aবনত ম েক 
হণ করেত পাের যার মে  মযাদােবাধ, u ত আ া eবং মহে র 
আনােগানা রেয়েছ eবং যার মে  সেচতনতা o সত াে ষী মেনা ি  
িনিহত আেছ। aথচ uমাiয়ারা aিতশয় িনয়া চচা করেত করেত eসব 
গুণগুেলার সব ক’  হািরেয় বেসিছল। aগত া তারা iসলােমর সােথ 
শ তায় েনেম পেড়। পিব  রআেনo e িদক র িত iি ত করা 
হেয়েছ। সত েক েমেন েনবার স মতা যােদর আেছ তােদরেক iশারা কের 
রআেন বলা হেয়েছঃ   

  ْنِلُتْنِذَر َمْن َآاَن َحّيًا ِلُتْنِذَر
‘যােত িতিন (রা ল) সেচতনেদর সতক করেত পােরন।’’ (iয়াসীনঃ 81) 

ْآَرتََّبَع الذِّاِانََّما ُتْنِذُر َمِن   
েকবল তােদরেকi সতক কেরা যারা uপেদশ েমেন চেল’। (iয়াসীনঃ 

22) 
  ْلُمْؤِمِنيَنِل  َما ُهَو ِشَفاٌء َو َرْحَمٌة آِنْرِمَن الُق َوُنَنزُِّل َما

‘আমরা রআন aবতীণ কির, যা মুিমনেদর জে  আেরা  o 
রহমত। আর তা জােলমেদর িতi ি  কের।’ (বনী iসরাঈলঃ 93) 

 ِبيَث ِمَن  الطَّيِِّبَخاْل اُهللا يَزِمِلَي
‘e  eজ  েয, আ াহ জনেদরেক সুজন হেত থক করেবন।’ 

(আনফাল : 48) 

েমা াকথা, আ াহর রহমত েথেক তারাi uপ ত হেত পারেব যােদর 
িত o েযা তা রেয়েছ। e  eক  েখাদায়ী নীিত। আর uমাiয়ােদর 

মে  েস িত না থাকায় তারা iসলাম eবং রআেনর aিময় সুধা হণ 
করেত থ হয়। 

রা েলর (সাঃ) চাচা হযরত আববাস eবং আ  সুিফয়ােনর মে  eক 
সা ােত তােদর ম কার কেথাপকথন েথেক আ  সুিফয়ােনর িনেরট o 
a  আ ার  কাশ ঘেট।  
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িক  uমাiয়া দল িকভােব িচরকাল শ তা কেরo হঠাৎ কের eকটা 
তৎপর iসলামী দল িহসােব আ কাশ করেলা- uপর  তারা iসলােমর 
শাসন মতােক িনেজেদর ি গত করেত স ম হেলা? e ে র 
জবােবর শু েত eকটা িবষয় uে । তাহেলা-নবিনিমত o নব িতি ত 
েকােনা জািত হঠাৎ কেরi শি শালী ঐক  ি  করেত পাের না, চাi েস 
ঐক  যত শি শালীi েহাক না েকন। 

eক  িচ া করেল আমােদর সামেন eক  িবষয় সু  হেব েয, 
আরেব নব িতি ত iসলামী রাে র িভ  মজ ত হেত না হেতi িবেশষ 
কের ি তীয় খলীফার আমেল েবপেরায়াভােব েদশ জয় কের iসলােমর 
চার o সার ঘটােনা হয়। তপে  তাড়া ড়া কের ন ন ন ন েদশ 
জয় কের iসলাম সােরর েচেয় বরং ধয ধরেল iসলাম তার াভািবক 
গিতেত সীমা  aিত ম কের েদশ-েদশা ের ছিড়েয় পড়েতা-eটাi িক 
aিধকতর সমীচীন িছল না? ঐ তাড়া ড়ার পিরণাম িহসােব আমরা 
পরবত েত েদখেত পাi মুসিলম u াহর মে  িব মান eসব -িবেভদ। 
াথিমক েগ iসলাম সাের ঐ েবপেরায়া নীিতর ফল িতেত থমতঃ 

eকটা aসমস  মুসিলম সা ােজ র u ব হয় eবং ি তীয়তঃ তা আরেবর 
iসলামী সং িতেত aনারব o aৈনসলামী সং িতর a েবেশর পথ েল 
েদয়। ফেল aিত শী i আরব তার াত  o iসলামী সং িতেক হািরেয় 
েফেল।  

েসিদনকার নব িতি ত iসলামী রা  ‘লা-iলাহা i া াহ’-eর 
পতাকাতেল সবাiেক ঐক ব  কেরিছল বেট eবং জািত-বেণর বধানেক 
চত েমােযজার ায় মুেছ েফলেত স ম হেয়িছল বেট িক  িবিভ  েগা , 
িভ  িভ  পিরেবশ, রীিত-নীিত, আদব-কায়দা eবং িভ  আকীদা-িব ােস 
গেড় oঠা মা ষগুেলার দীন o দীেনর আiন-কা ন েমেন েনয়ার ে ে  
সমান েযা তা o িত িছল না। তাi াভািবকভােবi তােদর মে  
eকজন গাঢ় ঈমানদার হেল আেরকজন েয বল ঈমােনর aিধকারী িছল 
eকথা a ীকার করার েজা েনi। আেরকজন হয়েতা সে হ o িব াি েত 
িনপিতত িছল eবং েকu েকu a ের ফরী মেনাভাবo হয়েতা েপাষণ 
করেতা। e ধরেনর eকটা জনসমি েক বছেরর পর বছর তথা শতা ীর পর 
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শতা ী aবিধ eকটা িনিদ  সা ােজ র শাসনাধীেন ধের রাখা সহজ কথা 
নয়। 

পিব  রআন eকািধকবার েমানািফকেদর কথা uে খ কেরেছ। 
েমানািফকেদর াপাের সতক করার ধরন েদেখ েবাঝা যায় েয, eরা 
মারা ক। রআন মুসলমানেদরেক ei গু তর িবপদ েথেক র া করেত 
চায়। আ াহ iবেন সা ল মদীনার েমানািফকেদর শীেষ িছল। রআন 
‘মুয়া াফা  ম’ eর কথা uে খ কেরেছ যারা দােয় পেড় িকংবা 
i ায়-aিন ায় মুসলমােনর তািলকায় িনেজেদর নাম িলিখেয়েছ। যােহাক, 
তারা যােত আে  আে  খ  মুসলমান হেত পাের েসিদেক তােদরেক 
uৎসািহত করা uিচত। বায় লমাল েথেক তােদরেক সাহা  করেত হেব 
যােত a তপে  তােদর aনাগত বংশধররা খ  মুসলমান হেয় গেড় 
uঠেত পাের। িক  তাi বেল তােদরেক গু ণ েকােনা পেদ িনেয়াগ করা 
মারা ক ল। 

রা াহ (সাঃ) ত র দয়া o সদাচরণ েথেক কাuেক বি ত করেতন 
না। eমন িক েমানািফক eবং ‘মুয়া াফা  ম’ েদরেকo না। িক  
তােদর িত সতকাব া িতিন কখনi বজন কেরনিন। আর e কারেণi 
রা াহর (সাঃ) জীব শায় েকােনা বল ঈমানদার, মুয়া াফা  ম 
িকংবা েমানািফক uমাiয়ােদর েকui iসলামী শাসনযে র ধাের কােছo 
ে ষেত পােরিন। aথচ aত  পিরতােপর িবষয় হল, রা েলর (সাঃ) র 
পর েথেক িবেশষ কের হযরত oসমােনর আমেল তারাi গু ণ পদগুেলা 
ি গত কের। রা েলর (সাঃ) জীব শায় মারoয়ান o তার বাবা হাকাম 
ম া o মদীনা েথেক িনবাসন া  হেয়িছল। িক  e সময় তারা িফের 
আসার সুেযাগ লাভ করেলা। গত i খলীফার আমেলo তােদর িফিরেয় 
িনেয় আসা সং া  হযরত oসমােনর a েরাধ ত া াত হেয়িছল। েশষ 
পয  ঐ মারoয়ানi েফতনা-ফ াসাদ ি  o হযরত oসমান হত ার কারণ 
হেয় দ ড়ায়।  

হযরত oসমােনর সময় uমাiয়ারা বড় বড় পেদ আসীন eবং বায় ল 
মােল হ ে প কের। েয  তােদর ঘাটিত িছল তা হল ধািমকতা। িক  
হযরত oসমােনর হত াকা েক েক  কের a ুত eক তারণা o 
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েধ কাবািজর মা েম ‘ধািমক’ হবার েগৗরবটাo তারা হােত পায় eবং 
েসটােকo তােদর ল  চিরতাথ করার কােজ িনেয়াগ কের। আর eর 
বেদৗলেতi েমায়ািবয়া দীন o দীেনর শি র নােম হযরত আলীর (আঃ) 
মেতা ি র িব ে o িবশাল েসনাবািহনী গঠন করেত স ম হয়। eরপর 
েথেক েমায়ািবয়া আেলমেদরেক ভাড়া কের আরo eকটা িত  বাড়ায়। 
aথাৎ eখন েথেক েস চার  িদকেক a  িহসােব বহার কের 
মুসলমানেদর শাসনমে  আিব ত হয়। eগুেলা িছলঃ (2) বড় বড় 
রাজৈনিতক পদ (3) ধন-েদৗলেতর া য (4) aিতমা ায় ধািমকতা eবং 
(5) দরবারী আেলম সমাজ।  

হযরত oসমােনর েগ uমাiয়ােদর রাজৈনিতক u ান eবং 
বায় লমােলর ছড়াছিড় েদেখ দীনদার eবং িনয়াদার uভয়প i ে েপ 
oেঠ। িনয়াদাররা তােদর েচােখর সামেন uমাiয়ােদর েভাগ-িবলাস সহ  
করেত পােরিন কারণ তারা তােদর িনেজেদর ােথর াপাের সেচতন 
িছল। আর দীনদাররা েদখিছল েয, iসলামী সমােজর আশু ংস aিনবায। 
e কারেণi েদখা যায় েয, আ  র iবেন আ  েযমন eর িবেরািধতায় নােম 
েতমিন আ জর বা আ ারo eর িবেরািধতা কেরন। আমর iবেন আ  
বেলঃ ‘আিম eমন েকােনা রাখােলর পা  aিত ম কিরিন যােক uসমােনর 
হত ার জে  u ািন েদi িন’। 

হযরত আলী (আঃ) জামােলর ে  বেলন : 
 ماَنْثُع ِلْتَقالنا ِبْوَا اُهللا َنَعَل

‘oসমান হত া করেত আমােদর মে  যারা a ণী িছল আ াহ 
তােদরেক aিভশাপ িদক।’ 

যখন হযরত oসমান aবেরােধর মে  িছেলন তখন হযরত আলী 
তােক িবিভ  uপেদশ o িদক-িনেদশনার পাশাপািশ তােক খা  o পানীয় 
সরবরাহ কেরেছন। িক  েমায়ািবয়া ei েফতনা-ফ াসােদর চনা o 
পিরণিত স ে  ভালভােবi aবগত িছল। তাi হযরত oসমান তার কােছ 
সাহা  াথনা করেলo েমায়ািবয়া তার িবশাল বািহনী িনেয় শােমi বেস 
থাকেলা। কারণ েস েঝিছল েয, জীিবত oসমােনর েচেয় ত oসমানi 
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তার জে  aিধক সুিবধা েদেব। তারপর যখন হযরত oসমােনর হত ার 
সংবাদ শুনেলা aমিন হায় oসমান! হায় oসমান! বেল চীৎকার কের 
uঠেলা। হযরত oসমােনর র েভজা জামা লা র মাথায় কের রােলা, 
িম াের বেস েশাক গ থা েগেয় িনেজo েযমন ক দেলা েতমিন aজ  
মা েষর েচােখর পািন ঝরােলা, আর রআেনর ei আয়াত  িনেজর 
ে াগােন পিরণত করেলাঃ 

   طانًاْلُس ِهيِِّلَونا ِلْلَعَل َمْظُلوًما َفَقْد  َجِتَوَمْن ُق
‘েয মজ ম aব ায় িনহত হয় তার u রসুিরেক আমরা ক  দান 

কেরিছ’ (বনী iসরাiল : 44) 
ফেল oসমােনর রে র বদলা েনয়ার জে  েমায়ািবয়া ধন-েদৗলত o 

সরকারী পদগুেলার সােথ ধািমকতােকo  করেত স ম হয় eবং 
iসলামী সা ােজ র eকটা বড় aংেশর aিধকতা হেয় বেস। a কথায়, 
ধািমকতার শি েক রাজনীিত o ধন-েদৗলেতর সােথ েযাগ কের জনগণ 
তথা হযরত আলীর (আঃ) a সারীেদরেক সংকটাব ায় িনে প কের। 
তােদরেক ব গত িদক েথেকo েযমন সংকেট েফেল েতমিন আি ক o 
মানিসকভােবo। aব  শু মা  ধািমকতা মজ েমর প  হেয়i a সর 
হয়। িক  যিদ জনগেণর a তা eবং মতাসীনেদর তারণার বেল দীন 
রাজনীিতর হািতয়াের পিরণত হয় তাহেল আর দশার েশষ েনi। আ াহ 
আমােদরেক েসিদেনর হাত েথেক ব চান েযিদন দীন রাজনীিতর হািতয়াের 
পিরণত হেব। 

ei িছল iসলামী েখলাফত লাভ o আেলম সমােজর oপর 
েমায়ািবয়ার ক  লাভ করার সংি  কািহনী, যা িতন  িজিনেসর 
সম েয় স ব হেয়িছল। যথাঃ uমাiয়ােদর, িবেশষ কের েমায়ািবয়ার 
ট ি , ববত  খলীফােদর ( ) নীিত যারা eেদরেক iসলামী শাসন 
ব ায় ান িদেয়িছল আর জনগেণর a তা o খতা।  
েমায়ািবয়া তথা uমাiয়ারা েটা িবষয়েক েক  কের মুসলমানেদর 

মে  িবেভদ ি  করার জে  aিধক েচ  চালায়;  
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(1) জািত বধান ি  যার িভি েত আরব, aনারেবর েচেয় 
a গ  বেল িবেবিচত হেতা।  

(2) েগা  বধান ি  যার িভি েত আ র রহমান iবেন আuেফর 
মেতা েলােকরা লাখপিত হয় aথচ ফকীররা ফকীরi েথেক 
যায়। 

আলী (আঃ) িনয়া ত াগ করেল েমায়ািবয়া খলীফা হয়। িক  
আ েযর সােথ েস েদখেত েপল েয, তার ধারণােক বদেল িদেয় র 
পেরo হযরত আলী (আঃ) eকটা শি  হেয়i বহাল রেয় েগেছন। 
েমায়ািবয়ার ভাবল ণ েদেখ েবাঝা েযত েয, e কারেণ েস বড়i uি  
িছল। তাi েমায়ািবয়া হযরত আলীর (আঃ) িব ে  ে াপাগা ার ে  
নােম। আেদশ জারী করা হেলা েয, িম াের eবং েখাতবায় হযরত আলী 
(আঃ) েক aিভশাপ িদেত হেব। হযরত আলীর (আঃ) a তম 
সমথকেদরেক েবপেরায়া হত া করা হেলা eবং বলা হেলা েয, েয়াজেন 
িম া aিভেযাগ আেরাপ কের হেলo তােদরেক ব ী করেব যােত হযরত 
আলীর (আঃ) গুণ-মযাদা চার না হয়। পয়সা খরচ কের হযরত আলীর 
(আঃ) শােন বিণত হাদীসস হ জাল কের uমাiয়ােদর পে  বণনা করা 
হয়। ত o বরাবরi uমাiয়া শাসেনর জে  হযরত আলীর সমথকরা 
eকটা মিক িহসােব আ কাশ কের। 

uমাiয়া শাসনামেলর িবে ষণ আমােদরেক েকবল িব য়ািভ তi 
কের না বরং আমােদর জে  িদক িনেদশনা েবর হেয় আেস। eটা েযনেতন 
েকােনা াপার নয় েয, েচৗ শ’ বছর আেগর ঘটনা িনেয় মাথা ঘািমেয় িক 
লাভ বেল পাশ কা েয় চেল যাব। কারণ, েচৗ শ বছর আেগর iিতহােসর 
ঐ খ  a ােয় iসলােমর মে  েয িবষি য়া সং িমত হেয়িছল তা েথেক 
মুি র আশা সু র পরাহত। তাi e িনেয় গেবষণা করেল বরং আমােদর 
লাভ ছাড়া েকােনা িত েনi। uমাiয়ােদর ঐ িবষা  িচ ার uপকরণেক 
iসলামী িচ াধারার সােথ িমিশেয় েদয়া হয়। iসলােমর খ  প  েদখেত 
হেল eসব েভজাল uপকরেণর aপসারণ দরকার। েখাদা না ক ন, আজ 
আমরা যারা িদবারাি  uমাiয়ােদর গািল েদi তােদর মে o হয়েতা 
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uমাiয়া িচ াধারা িব মান। aথচ আমরা তােক eেকবাের িবশু  iসলাম 
বেল মেন কির। 

েমায়ািবয়া যখন িনয়া ত াগ কের তখন iেতামে  সংেযািজত িক  
িবদআত থার সােথ আরo কেয়ক  থার চলন কের যায়। েযমন : 

eক. হযরত আলীেক (আঃ) aহরহ aিভস াত করা  
i. টাকার িবিনমেয় হযরত আলীর (আঃ) িব ে  হাদীস জাল করা।  
িতন. থমবােরর মেতা iসলামী সমােজ িবনােদােষ হত ায  

পিরচালনা করার aবাধ নীিত চা  করা। eছাড়া স ানীয়েদর স ান খব 
করা eবং হাত-পা েকেট িবকলা  কের েদয়া।  

চার. িবষ েয়াগ কের হত া করা। েয থা পরবত  খলীফারাo a  
িহসােব বহার কের। eসব aমানিবক থার চলন েমায়ািবয়াi চা  
কের যায়। েস iমাম হাসান (আঃ), মােলক আশতার, সা’দ iবেন 
oয়া াছ মুখেক িবষ েয়ােগ হত া কের। 

প চ. িখলাফতেক িনেজর খা ােন আব  েরেখ রাজত  থা চা  
করা eবং iয়ািযেদর মেতা aেযা  ি েকo খলীফা পেদ মেনানীত 
করা।  

ছয়. েগা  বষে র ি িমত ায় আগুনেক নরায় aি বৎ করা। 
eগুেলার মে  হযরত আলীেক (আঃ) aিভস াত করা, হাদীস জাল 

করা eবং iয়ািযেদর হােত মতা aপণ িছল েমায়ািবয়ার কাযকলােপর 
a তম। 

iয়ািযদ িছল খ o িনেবাধ। সাধারণতঃ খলীফার েদর মে  
যােক ভাবী খলীফা িহসােব মেনানীত করা হেতা তােক িবেশষ িশ া-
িশ ণ িদেয় গেড় েতালা হত; েযমন  আববাসীয়েদর মে  চলন িছল। 
িক  iয়ািযদ বড় হয় ম িমেত রাজকীয় িবলািসতায়। িনয়ার খবরo েস 
রাখেতা না; পরকােলরo না। েমাটকথা খলীফা হবার িব মা  েযা তাo 
তার িছল না। oসমােনর সরলতার সুেযােগ বায় লমাল ি ত হেয়িছল, 
বড় বড় পদগুেলা aেযা েদর হােত চেল িগেয়িছল। িকংবা েমায়ািবয়া 
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হযরত আলীর (আঃ) িব ে  aিভস াত েদয়া, হাদীস জাল করা, িবনা 
েদােষ হত া, িবষ েয়াগ, েখলাফতেক রাজতে  পা িরত করা িত থা 
চা  কেরিছল। িক  iয়ািযেদর েগ eেস iসলাম আেরা প দ  হেত 
থােক। েদশ-িবেদেশর ত eেস সরাসির iয়ািযেদর কােছ েযত। িক , 
aবাক হেয় েদখেতা েয, রা াহর (সাঃ) আসেন eমন eকজন বেস 
আেছ যার হােত মেদর েবাতল, আর পােশ বিসেয় েরেখেছ েরশমী কাপড় 
পরা বানর। eরপের iসলােমর i ত বলেত আর িক-বা থাকেত পাের? 
iয়ািযদ িছল aহংকারী, েযৗবেনর পাগল, মতােলাভী eবং ম প। e 
কারেণi মদম  iমাম েহাসাiন (আঃ) বেলিছেলনঃ ‘যিদ iয়ািযেদর 
মেতা ভাগা u েতর শাসক হয় তাহেল eখােনi iসলােমর iিত টানেত 
হেব। iয়ািযদ কাে  েখাদাে ািহতায় নােম। a কথায়, eতিদেনর 
েগাপনতার পদা িছ  কের iয়ািযদ uমাiয়ােদর আসল েচহারাটা কাশ 
কের েদয়। iসলাম যিদ িজহাদ করার আেদশ িদেয় থােক- যিদ a ােয়র 
গলা েচেপ ধরার আেদশ িদেয় থােক তাহেল eটাi িছল তা পালেনর 
সেবাৎ  সময়। তা নাহেল, eরপর আর িক িনেয় iসলােমর দাবী u াপন 
করার থােক ? 

কােজi, যিদ েকu  কের েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) েকন িবে াহ 
করেত েগেলন তাহেল eকi সােথ তার e o করা uিচত েয, রা াহ 
(সাঃ) েকন আেপাষহীন িবে াহ কেরিছেলন ? িকংবা, হযরত iবরাহীম 
(আঃ) েকন eকা হেয়o নম েদর িবশাল শি র িব ে  দ িড়েয়িছেলন? 
আর েকনi বা হযরত সা (আঃ) eকমা  সহেযাগী াতা হা ণেক িনেয় 
েফরাuেনর রাজ াসােদ দ িড়েয় িবে াহ েঘাষণা কেরিছেলন? 

eসেবর জবাব বi  যা া া করার েকােনা েয়াজন আেছ 
বেল মেন হয় না। নাি কতা eবং েখাদাে ািহতােক স েল uৎপাটন করাi 
িছল eসব কালজয়ী মহা ষেদর ল uে । আর নাি কতার িব ে  
লড়াi করেত হেল ব গত সাজ-সর াম না হেলo চেল। কারণ, য়ং 
আ াহi তােদর সহায়। তাi iমাম েহাসাiন (আঃ)o uমাiয়া 
েখাদাে ািহতা eবং iয়ািযদী িব িতেক িলসাৎ কের েদবার জে i 
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eেকবাের aসহায় aব ায় পেড়o িবে ােহ নােমন। তপে  ত র e 
পদে প িছল ববত  সকল নবী-রা লেদরi (আঃ) a করণ। 
ি জীবীেদর মেত, িবে াহ তখনi মানায় যখন িবে াহীেদর a তপে  
সমান সাজ-সর াম eবং শি  থােক। িক , ঐশী- ষেদর েবলায় আমরা 
ei ি র েকােনা িতফলন েদিখ না। বরং তারা সবাi eেকবাের খািল 
হােত তৎকালীন সব হৎ শি র িব ে  দ িড়েয়েছন। iমাম েহাসাiন 
(আঃ)o e িনয়েমর িত ম নন। তাছাড়া iমাম েহাসাiন (আঃ) যিদ 
েসিদন iয়ািযদ বািহনীর সমান eক বািহনী িনেয় ময়দােন aবতীণ হেতন 
তাহেল ত র e aসামা  িব ব ঐশী িত হািরেয় aিত িন ভ হেয় 
পড়েতা। ei দশন িত  ঐশী িব েবর মে i িব মান িছল। 

মানব সমােজ সংঘ ত aজ  িব েবর মে  ঐশী িব বেক থক 
করার  মাপকা  রেয়েছঃ 

eক. ঐ িব েবর ল  o uে  িবচার কের। aথাৎ eসব িব ব 
ম েক u ত o u ম করেত, মানবতােক মুি  িদেত, eক বাদ o 
ায়পরায়ণতােক র া করেত eবং ম o রাচােরর েলাৎপাটন কের 

মজ েমর aিধকার িফিরেয় েদবার জে i পিরচািলত হয়। জিম-জায়গা 
বা পেদর েলােভ িকংবা েগা ীগত বা জািতগত িবে েষর কারেণ নয়। 

i. eসব িব েবর u ব হয় িলে র মেতা। চারিদক যখন ম-
িনপীড়ন eবং aত াচার o রাচােরর ঘন a কাের িনমি ত ক েসi 
মু েত a কােরর ক িচের বা েদর মেতা েল oেঠ eসব িব ব। চরম 
দশায় িনমি ত হেয় মা ষ যখন িদেশহারা হেয় পেড় তখন u ল 
ন ে র মেতা মা েষর ভা াকােশ আশার দীপ ািলেয় েদয় eসম  
ঐশী িব ব। ei চরম িদেন মানবতােক মুি  েদয়ার মেতা রদিশতা 
eকমা  ঐশী ষেদরi থােক। িক , সাধারণ মা ষ eেকবাের হাল েছেড় 
েদয়- eমনিক েকu িতকাের uে াগী হেলo তারা তােক সমথন করেত 
চায় না। e ঘটনা আমরা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর মে o ত  
কির। িতিন যখন iয়ািযেদর িব ে  িবে াহ করার িস া  েঘাষণা করেলন 
তখন সমসামিয়ক তথাকিথত ি জীবীরা eটােক aবা ব াপার বেল 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 22

মেন করেলা। e কারেণ তােদর aেনেকi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ 
eকা তা কােশ িবরত থােক। 

িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) ভালভােব জানেতন েয, e মু েত িক 
ধরেনর পদে প েনয়া aতীব েয়াজন। তাi a  কারo সহেযািগতা 
থাকেব িক-না েসিদেক ে প না কের নবী-রা লেদর মেতা িনেজi 
আগুেনর লিকর মেতা েল uঠেলন। হযরত আলী (আঃ) বনী 
uমাiয়ােদর তামী স েক বেলন : 

  ٌةَمِلْظُم ياُءْمَع ِانََّها ِفْتَنٌة
‘‘তােদর e েধ কাবািজ িনেরট o a কারময় তারণা।’’ তাi iমাম 

েহাসাiন (আঃ) ei a কার েথেক u তেক মু  করার জে  iিতহােস 
িবরল eক aসামা  o aিব রণীয় িব েবর পথ েবেছ েনন। 
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েহাসাiনী আে ালেনর uপাদানস হ 
eটা সু  েয, কারবালার িতেক aমর eবং িচরজাগ ক কের 

রাখার েপছেন ল কারণ হল eটা eকটা িশ ণীয় o a করণীয় ঘটনা। 
eটা িছল iিতহােসর eক  ল  a ায় যা েথেক aনাগতকােলর 
মুি কামী মা ষ িশ া হণ কের uপ ত হেব। তাi আমরা সব থম 
iিতহােসর ei খ  a ায় েত ঘেট যাoয়া ঘটনা বাহেক িবে ষণ 
করেত চাi, তাহেল তা আমােদর সামেন  হেয় ধরা েদেব। 

e a ােয় আমরা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন িব মান 
uপাদানগুেলা িনেয় সািবক আেলাচনা করেবা। তারপর সবেচেয় গু ণ 
uপাদান  িনেয় িক  িব ািরত আেলাচনা uপ াপন করেবা।  

েহাসাiনী আে ালেন eকািধক uপাদােনর uপি িত িছল। আর e 
কারেণi দঘ - ে  িকংবা ঐিতহািসক পেট কারবালার ঘটনা সু  
হেলo e ঘটনার িবে ষণ করেত িগেয় o তার কারণস হ িনণয় করেত 
িগেয় মতেভদ o জ লতার ি  হেয়েছ। ei জ লতার কারণ েখা  ঘটনা 
বােহর জ লতা eবং ঘটনায় eকািধক uপাদােনর সমােবশ। িবিভ  

uপাদােনর পিরে ি েত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িতি য়া কখেনা িছল 
iিতবাচক আবার কখেনা েনিতবাচক। কখেনা বা েকবল আ র া লক 
িমকায় aবতীণ হেয়িছেলন িতিন; আবার কখেনা িতর া লক। 

iয়ািযেদর প  েথেক বাiয়াত েনয়ার জে  iমােমর oপর বল চাপ 
ি  করা হয়। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) তােদর বাiয়ােতর াব নাকচ 
কের েদন। eখােন লত আ র া লক িমকা হণ কেরন। eরপর আেস 
সাহাে র িত িত। ফায় আসার আম ণ জািনেয় iমােমর (আঃ) কােছ 
েপৗেছ যায় ফাবাসীেদর হাজার হাজার িচ । আর eে ে  তােদর আম ণ 
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হণ কের iমাম েহাসাiন (আঃ) iিতবাচক সাড়া িদেলন। আবার a  
িতিন iয়ািযেদর বাiয়ােতর আেদশ িকংবা ফাবাসীেদর দাoয়াত- 
েকােনািদেক ে প না কের সরাসির রাচারী সরকােরর িবেরািধতায় 
নােমন। 

মুসিলম শাসন মতায় বেস যারা iসলােমর েলi ঠারাঘাত 
করিছল, মুসিলম u াহেক যারা -সংঘােত জজিরত কের িদি ল, 
হালালেক হারাম eবং হারামেক হালাল বানাি ল- iমাম েহাসাiন (আঃ) 
তােদর িব ে  েখ দ ড়ােলন। মুসলমানেদর দীন-ঈমােনর আশু িবপদ 
স েক িতিন সবাiেক িঁশয়ার কের িদেলন। 

সবেশেষ িতিন বলেলন- আজ আর েকােনা মুসলমােনর মুখ েঁজ বেস 
থাকা uিচত নয়। সােথ সােথ িতিন কােরা সাহাে র আশা বাদ িদেয়i 
েনেম পড়েলন।  

eখােন eেস আমরা েদিখ েয, iয়ািযেদর পে  বাiয়াত েচেয় 
পাঠােনার কথাo েযমন iমাম েহাসাiন (আঃ) uে খ কেরনিন েতমিন 
ফাবাসীেদর আম ণ সে o িতিন িক  বেলনিন। তাহেল ত 
াপার  িক দ ড়ােলা? iমাম েহাসাiন (আঃ) িক েকবল iয়ািযেদর হােত 

বাiয়াত করেবন না বেল, িকংবা ফাবাসীেদর সাহাে র আ াস েপেয়i 
িবে াহ করেত uে াগী হেলন? নািক রাচারী o েখাদাে াহী সরকারেক 
uৎখাত করার জে i িতিন আে ালন শু  করেলন? eসব uপাদােনর 
মে  বা িবকপে  েকাি  iমাম েহাসাiন (আঃ) েক িবে াহ করেত u ু  
কেরিছল eবং িকেসর িভি েতi বা iমাম আে ালন কেরিছেলন আমরা 
তার া  িবে ষণ করেবা।  

iয়ািযেদর সােথ েমায়ািবয়ার eমন েমৗিলক পাথক  িছল েয, iমাম 
েহাসাiন (আঃ) েমায়ািবয়ার সমেয় প থাকেলন, aথচ iয়ািযদ 
মতাসীন হেত না হেতi িতিন আর eকদ  েদরী করেলন না? তাছাড়া 

iমাম হাসান (আঃ) েমায়ািবয়ার সােথ সি  করেত রাজী হেলন িক  iমাম 
েহাসাiন (আঃ) iয়ািযেদর সােথ েকােনা আেপাষ করােক ‘‘নাজােয়জ’’ 
বেল গ  করেলন। 
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eগুেলা সবi েকবল । েহাসাiনী আে ালন িনেয় গেবষণা করেল 
e ধরেনর aসং   েদখা েদয়। আমরা eখােন u ত গুেলার u র 
জঁেত েচ া করেবা। তপে  uপেরা  িতন  uপাদােনর িত i 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন িব মান। aথাৎ ত র আে ালেনর 
eকটা aংশ বাiয়াত স েক েক  কের, eকটা aংশ আম ণ স  
িনেয় eবং aপর aংশ  u ূত সামািজক েফতনা-ফ াসাদ o িবদআতেক 
েক  কেরi আবিতত হেয়েছ। 

থেম আমরা বাiয়াত স  িনেয় আেলাচনা কের েদিখ েয, eটা 
েহাসাiনী আে ালেন কত  ভাব িব ার কেরিছল eবং e পিরে ি েত 
iমাম েহাসাiন (আঃ) িক িতি য়া  কেরিছেলন। আরo েদখেবা েয, 
যিদ a  েকােনা স  িতেরেক েকবল বাiয়াত স i সামেন 
আসেতা তাহেল তখন iমাম েহাসাiন (আঃ) িক ধরেনর িতি য়া 
েদখােতন। 

েমায়ািবয়া iবেন আ  সুিফয়ােনর মুসিলম িখলাফত লােভর িত  
aিভ তার সােথ আমরা সবাi কম-েবশী পিরিচত। iমাম হাসােনর (আঃ) 
সহেযাগীরা যখন তী  a ৎসাহ কাশ করেলা তখন িতিন েমায়ািবয়ার 
সােথ সি ি েত আব  হেত মন  করেলন। িক  সি  সনেদর েকাথাo 
েমায়ািবয়ার েখলাফতেক ী িত দান চক েকােনা বােক র uে খ িছল 
না ! বরং বলা হেয়িছল েয, েমায়ািবয়া eকা i যিদ মত করেত চায় 
তাহেল তা eকটা িনিদ  সময় পয  ক ক। িক  তারপর মতা থাকেব 
মুসলমানেদর হােত। তারা যােক uপ  মেন করেব তােকi শাসক 
িনবাচন করেব।  

েমায়ািবয়ার গ পয  মুসিলম শাসেন রাজতে র েকােনা ভাব িছল 
না। তখন পয  খলীফা িনধারেণর াপাের মা  েটা ধারণা চিলত িছল: 

eক. েখলাফত শু  তারi aিধকার য েক রা াহ (সাঃ) আ াহর 
আেদেশ মেনানীত কের েগেছন।  

i. জনগণ িনেজরাi তােদর খলীফা িনবাচন করেব। 
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িক  iয়ািযেদর গ েথেক খলীফা িনধারেণর ব  ধারণােক 
aমা  কের eক  ন ন তীয় থার চলন ঘটােনা হয় eবং থমবােরর 
মেতা মুসিলম শাসন ব ােক রাজতে  পিরণত করা হয়। aথাৎ eখন 
েথেক খলীফা িনধারেণ রা েলর (সাঃ) িনেয়ােগর েযমন েকােনা  েনi 
েতমিন জনগেণর মতামতেকo হীন করা হল।  

েমায়ািবয়ার সােথ স ািদত সি পে  iমাম হাসান (আঃ) দ  
িবিভ  শতগুেলার মে  eক  িছল েয, েমায়ািবয়া মুসলমানেদর ভিব ত 
িনেয় নাক গলােব না। তার জে i iসলামেক েয  িদেত হেয়েছ 
eত i যেথ । eরপর েথেক মুসলমানরা েযন দম েছেড় ব চেত পাের। 
েমাট কথা েমায়ািবয়া েয ক’িদন আেছ েস ক’িদন কে -িশে  পার হেলi 
র া। eরপের মুসলমানেদর ভা  িনধারেণ েমায়ািবয়ার হ ে প করার 
েকােনা aিধকার থাকেব না। 

িক  েমায়ািবয়া তার িচরকােলর ভাব a যায়ী eবারo iমাম 
হাসােনর (আঃ) সােথ িত ত সি র িত  শতেকi  পদদিলত কের তার 
হীন াথ চিরতাথ করেত থােক। eমন িক িবষ েয়ােগ iমাম হাসানেক 
(আঃ) শহীদ করার মেতা aমা িষক কাজ করেতo েস ি ধােবাধ কেরিন। 
েমায়ািবয়ার ল aিভসি  িছল েয েকােনা ে  েখলাফেতর চািব uমাiয়া 
বংেশর হাতছাড়া করা যােব না। ঐিতহািসকরা বেলন, েমায়ািবয়া e লে  
eমন িক  কের েযেত েচেয়িছল যােত েখলাফতেক সুলতানী আকাের গেড় 
েতালার পে  ারাি  হেয় থােক। িক  েমায়ািবয়া ঝেতা েয, e কাজ 
আপাতত স ব িছল না। তাi aেনক িচ া-ভাবনা eবং eকা  িব েদর 
সােথ শলা-পরামেশর পরo েমায়ািবয়া েকােনা সুিনিদ  uপায় েঁজ েবর 
করেত থ হয়। েস e াপাের ব eকটা আশাবাদী িছল না। আর তার e 
মতলব জনগেণর সকােশ কাশ করেতo সাহস পাি ল না।  

ঐিতহািসকেদর মেত, সব থম েয ি  েমায়ািবয়ােক e াপাের 
আশাবাদ o সফলতার িন য়তা দান কের েস হল ‘‘মুগাiরা iবেন 
শুবা’’। aব  মুগাiরার e uে ােগর িপছেনo eকটা রিভসি  িছল। েস 
আেগ ফার গভনর িছল। িক  েমায়ািবয়া তােক বরখা  করায় েস ব 
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aস  হয়। েধ কাবািজ o ফ ীবািজেত iেতামে i েস ‘‘আরেবর 
চ াি য়ান’’ ািত লাভ কেরিছল। শাসনযে র eেহন সংকটাব ায় েস 
ফার গভনর পদ নরায় হােত পাবার আশা িনেয় eক ফ ী কের বসেলা। 
শােম eেস েস iয়ািযদেক বলেলা- ‘েকন েয েমায়ািবয়া েতামার াপাের 
া করেছ ঝেত পারিছেন, আর কত েদরী করেব?’ iয়ািযদ বলল, 

‘আমার বাবা ভয় পায়, েকননা e কাজ হয়েতা সফল নাo হেত পাের।’ 
সােথ সােথ মুগাiরা বেল uঠেলা, না-না, aব i স ব। ভয় িকেসর? 

েতামােদর কথার aবা  হেব e সাহস কার আেছ? শােমর েলাকজন 
েমায়ািবয়ার কথায় oেঠ আর বেস। মদীনায়o যিদ aমুকেক পাঠােনা হয় 
তাহেল সব শােয় া হেয় যােব। আর বাকী থােক েকবল ফা। ক আেছ 
আিম িনেজi oখানকার ভার িনি ।  

eকথা শুেন iয়ািযদ uৎসািহত হেলা eবং েমায়ািবয়ার কােছ 
াপারটা েল বলেলা। েমায়ািবয়া মুগাiরােক েডেক পাঠাল। বাকপ  

মুগাiরা e সুেযােগর স বহার কের তী  ি  িদেয় েমায়ািবয়ােক কা  
কের ছাড়েলা। েস েমায়ািবয়ােক েবাঝােত স ম হল েয, সবিক i a ল, 
ভেয়র েকােনা কারণ েনi। আর ফার াপারটা eক  জ ল হেলo তা 
েদখার ভার আমার oপরi রiেলা। aব  eসব ষড়য  iমাম হাসােনর 
(আঃ) শাহাদােতর পর o েমায়ািবয়ার েশষ বয়েসi সংঘ ত হয়। 

eরপর ঘেট যায় aেনক ঘটনা। ফা o মদীনার জনগণ মানেত রাজী 
হল না। aগত া েমায়ািবয়া িনেজ মদীনায় িগেয় গ মা েদর, েযমনঃ 
iমাম েহাসাiন (আঃ), আ াহ iবেন বাiর, আ াহ iবেন uমর 
মুেখর সােথ আেলাচনায় বসেত বা  হয়। eসব আেলাচনায় েমায়ািবয়া 
তােদরেক েবাঝােত েচ া কের েয, iয়ািযেদর হােত মত েছেড় েদয়াটাi 
eখন iসলােমর জে  ক াণকর। েকননা iয়ািযদ খলীফা হেল জনগেণর 
মে  aসে াষ o িবে াহ েদখা েদেব না। সুতরাং আপনারা e ােব রাজী 
হেয় যান। কাযত শাসন মতা আপনােদর হােতi রiেলা। কােজi 
আপনারা আর েদরী না কের iয়ািযেদর হােত বাiয়াত কের েফ ন। eভােব 
নানা কথা বেল েমায়ািবয়া তােদরেক রাজী করােত চাiেলা। িক  
েকােনামেতi েস তােদরেক রাজী করােত পারেলা না। েমায়ািবয়া িবফল 
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হল। eবার মদীনার মসিজেদ িগেয় তার েশষ েচ া চালােলা। িম ার আ য় 
িনেয় মসিজেদ দ িড়েয় বলেলাঃ েতামােদর গ মা রা আমার াব েমেন 
িনেয়েছ। সুতরাং েতামরাo iয়ািযেদর হােত বাiয়াত কের েফল। িক  
তারাo েমায়ািবয়ােক ত া ান কের। 

ei িবফলতার জে  েমায়ািবয়া কােল iয়ািযদ স েক বi 
uি  িছল। েস iয়ািযদেক নিসহত কের যায়ঃ আ াহ iবেন বাiেরর 
কাছ েথেক বাiয়াত েনয়ার জে  eভােব আচরণ করেব, আ াহ iবেন 
uমেরর সােথ oভােব আচরণ করেব, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ 
eভােব আচরণ করেব iত ািদ। েমায়ািবয়া িবেশষ কের iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) সােথ েকামল বহার করার জে  iয়ািযদেক নিসহত কের। 
েকননা iমাম েহাসাiন (আঃ) নবীর স ান। জনগণ ত েক িবেশষ ার 
েচােখ েদেখ। তাi ত র সােথ েকােনা সংঘােত যাoয়া আেদৗ ক হেব না। 
েমায়ািবয়া  ভালভােবi aবগত িছল েয, যিদ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
সােথ সংঘােত িল  হয় eবং ত র রে  হাত লাল কের তাহেল iয়ািযেদর 
রাজে র আ  েশষ হেয় যােব। েমায়ািবয়া ত ি  িদেয় েবশ ভিব াণীo 
করেত পারেতা eবং ািতমান রাজনীিতকেদর মেতাi তা ফেল েযত। 
প া ের, iয়ািযদ িছল বয়েস aপিরপ , ি েত আমড়া কােঠর ে িক 
আর রাজনীিতেত েরা ির aনিভ । রাজকীয় েভাগ িবলােস জীবন যাপন 
কের েস আরাম-আেয়শ ছাড়া িক i জােন না, েযৗবেনর aহংকাের িছল 
গদগদ। পাশাপািশ মতার েলাভo তােক আিব  কের েফেল eবং eজ  
িব  মা  ধয ধরার aব াo তার িছল না। তাi েমায়ািবয়ার র 
a বিহত পেরi েস eমন eক কাজ কের বসেলা যােত uমাiয়া খা ানi 
সবেচেয় েবশী িত  হল। iয়ািযদ িনয়া ছাড়া িক i ঝেতা না। িক  
e ঘটনার পিরণিতেত িনয়াo হািরেয় বেস। aপরপে  iমাম েহাসাiন 
(আঃ) শহীদ হেয় ত র মহান লে  েপৗঁেছন। ত র আি ক-আ াি ক 
সম  ল i aিজত হয়। আর uমাiয়ারা সবিক  হািরেয় চরমভােব 
পতেনর স ুখীন হয়। 

71 িহজরীর 26i রজব তািরেখ েমায়ািবয়ার  হেল iয়ািযদ 
মদীনার গভনরেক িচ  িলেখ বাবার র খবর জানায় eবং জনগেণর 
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কাছ েথেক তার a েল বাiয়াত েনবার আেদশ কের। iয়ািযদ জানেতা 
েয, মদীনাi সবিক র েক  eবং সবাi মদীনার িদেক তািকেয় আেছ। e 
কারেণ েস ঐ িচ র িভতের eকটা িচর েট iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কাছ 
েথেক বাiয়াত েনবার জে  কড়া আেদশ িদেয় পাঠায়। আরo বেল েয, 
iমাম েহাসাiন (আঃ) যিদ বাiয়াত করেত a ী িত জানায় তাহেল ত র 
ম ক িছ  কের তার কােছ পা েয় িদেত হেব।  

eভােব iমাম েহাসাiন (আঃ) বাiয়াত তথা থম সম ার স ুখীন 
হেলন। েয বাiয়ােতর aথ হেতা সকল iয়ািযদী কাযকলােপর ী িত 
েদবার পাশাপািশ আরo েটা ন ন িবদআত থার ী িত েদবারi 
নামা র। eক  হলঃ iয়ািযদেক েমেন েনবার  নয়, বরং eকটা 
িবদআত থা বা রাজত েক েমেন েনয়া। ি তীয়ত: iয়ািযদ শু  ফােসক বা 
ল টi িছল না- কাে  eবং জনগেণর সকােশi েস eসব ি য়াকলাপ 
চালােতা। e প ি েক মুসিলম িখলাফেত বসােনা aথাৎ iসলাম o 
রআেনর মুেখi কল  েলপন। েমায়ািবয়াo ফােসক িছল বেট। িক  েস 

eকটা িজিনস ভালভােবi a ধাবন করেতা েয, যিদ তােদর রাজ  িকেয় 
রাখেত হয় তাহেল বািহ কভােব a ত iসলামী েবশ ষা বজায় রাখেত 
হেব। যিদo iসলামেক ভািঙেয়i তােদর ei আমীর-iমারত। eিশয়া, 
আি কা, iuেরােপর িবিভ  জািতর aসং  মা ষ বাগদাদ িকংবা শােমর 
শাসনেক েমেন িনেয়িছল েকবলমা  iসলাম o রআেনর খািতেরi। e 
কারেণ েমায়ািবয়ার মত চালাক রাজনীিতিবদরা ঝেত েপেরিছল েয, ei 
মুসিলম সা াজ েক দািবেয় রাখেত হেল তােদরেক a ত জােহরী 
েচহারােক iসলামী কের রাখেত হেব। ন বা যিদ ফ স হেয় েযত েয, 
মুসলমানেদর র করা িনেজরাi া  তাহেল েসিদনi তারা েখ দ ড়ােতা। 

িক  iয়ািযেদর e ান o িছল না। বরং কাে  iসলাম o 
মুসলমানেদর aপমান কের িকংবা শরীয়েতর িবধান লংঘন কের েস ি  
েপত। হয়েতা েমায়ািবয়াo ম পান করেতা (আলগাদীর 21 খ , 28৯ 
পাতা )। িক  তার কাে  েলাকালেয় বেস মদপান করার িকংবা 
মাতাল aব ায় মসিজেদ েঢাকার মত েকােনা সা - মাণ iিতহােস 
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পাoয়া যায় না। িক  iয়ািযেদর কােছ eসব াপার aত  মামুিল মেন 
হেতা। ম পান, কা ান হািরেয় আেবাল-তােবাল বকা, বানর িনেয় েখলা 
করা e ধরেনর aগিণত হারাম কাজেক েস হালাল মেন করেতা। e 
কারেণi iমাম েহাসাiন (আঃ) বেলিছেলনঃ 

 .اٍع ِمْثِل َيِزيَد رِب ُةأمَِّت اْلَيُبِل ْدَق ْذِا الُمالسَّ الِمْسِالي اْلَعَو
 ‘iয়ািযেদর মেতা েলাক যিদ u েতর র ক হয় তাহেল eখােনi 

iসলােমর াি ’। (মাকতা  েমাকাররাম  ) 

eককথায় iয়ািযদ o a েদর মে  েমৗিলক পাথক  িছল। 
a কথায় তা কাশ করেত হেল বলেত হয় েয, য়ং iয়ািযেদর aি i 
িছল iসলােমর িব ে  শি শালী চার। আর ei iয়ািযদ চায় iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) কাছ েথেক বাiয়াত িনেত !!! iমাম েহাসাiন (আঃ) 
বাiয়াত করেত a ী িত জািনেয় বলেতনঃ আিম েকান েমi oেদর হােত 
হাত েদব না- আর oরাo আমার েথেক বাiয়াত চাiেত িনর  হেব না। 

eভােব বাiয়াত করােত বা  করার জে  তী  চােপর ি  করা হয়। 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মত ি  বাiয়াত না কের াধীনভােব 
জনগেণর মে  ের েবড়ােব eর েচেয় িবপ নক oেদর জে  আর িক 
হেত পাের? তাi iমাম েহাসাiনেক (আঃ) মা করা iয়ািযেদর জে  
aস ব হেয় পেড়। েকননা বাiয়াত না কের িতিন ঝােত চান েয, ‘আিম 
েতামােদরেক মািন না, েতামােদর আiন-কা ন েমেন চলারo েকােনা 
েয়াজন েবাধ কির না। শু  তাi নয়, eজে  আিম প কের বেস থাকেবা 
না, বরং েতামােদরেক স েল uৎখাত কেরi তেব ছাড়েবা।’ আর 
uমাiয়ােদরেক স েল uৎখাত করার মেতা মতা eকমা  iমাম 
েহাসাiেনরi (আঃ) িছল। e সত  ঝেত েপের iয়ািযদ iমাম  েহাসাiেনর 
(আঃ) কােছ বাiয়াত েচেয় েজার তাগাদা পাঠায়। িক  eসব তাগাদা eবং 
চােপর মুেখ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) করণীয় িক? 

e পযােয় িতিন েনিতবাচক জবাব িদেলন। তারা বললঃ আপনােক 
বাiয়াত করেত হেব। 
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iমাম জবাব িদেলনঃ ‘না’ 
তারা বলল, ‘যিদ বাiয়াত না কেরন তাহেল  aিনবায।’ 
iমাম জবােব বলেলন, ‘ বরণ করেত রাজী আিছ িক  বাiয়াত 

করেত পারেবা না।’ 
iয়ািযেদর আেদশ েপেয় মদীনার গভনর iমাম েহাসাiনেক (সাঃ) 

েডেক পাঠাল। uমাiয়া গভনররা সচরাচর িন ুর িতর হেলo মদীনার 
গভনর oয়ালীদ িছল eক  িত ম। iমাম েহাসাiন (আঃ) আ াহ 
iবেন বাiেরর সে  মসিজ বীেত বেস িছেলন। খলীফার ত eেস 
তােদর ’জনেকi গভনেরর সােথ েদখা করেত বেল। তারা তেক 
বলেলন, ‘ ক আেছ, িম িফের যাo। আমরা পের আসিছ।’ আ াহ 
iবেন বাiর iমাম েহাসাiনেক (আঃ) িজ াসা করেলা, ‘হঠাৎ কের 
গভনর আমােদরেক েডেক পাঠাল েয ! আপনার িক ধারণা?’ iমাম জবােব 
বলেলন : 

 َكَلَه ْدُهْم  َقَتطاِغَي نََّا نَُّاُظ
 ‘আমার মেন হে  েমায়ািবয়া পটল েলেছ o iয়ািযদেদর হােত 

বাiয়াত করার জে i আমােদরেক ডাকা হেয়েছ।’ 
আ াহ iবেন বাiর েসিদনi রােতর a কাের aেচনা পথ ধের 

ম ায় eেস আ য় েনয়। eিদেক iমাম েহাসাiন (আঃ) বনী হািশম বংেশর 
কেয়কজন বকেক সােথ িনেয় দরবাের েগেলন। দরবাের েঢাকার আেগ 
িতিন তােদরেক বাiের দ ড় কিরেয় েরেখ বলেলন, ‘আমার ডাক না েশানা 
পয  েতামােদর েকu িভতের কেব না।’ 

দরবাের oয়ালীেদর সােথ পািপ  মারoয়ানo িছল। মারoয়ান eক 
সময় মদীনার গভনর িছল। iমাম েহাসাiনেক (আঃ) েদেখ oয়ালীদ 
iয়ািযেদর িচ  েবর করেলা। iমাম িজে স করেলনঃ ‘িক চাo?’ 

oয়ািলদ aত  েকামলভােব কথা বলেত শু  করলঃ ‘জনগণ 
iয়ািযেদর হােত বাiয়াত কেরেছ। েমায়ািবয়ার ব িদেনর খােয়শo িছল 
eটা েহাক। তাছাড়া, বতমােন iসলােমর জে o eটা ক াণকর। তাi 
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আপিনo iয়ািযেদর হােত বাiয়াত কের েফ ন। পের আপনার কথামেতা 
সব িক i চলেব। -িব িত সমাধান কের েফলা হেব।’ iমাম বলেলন, 
‘েতামরা েকন আমার কােছ বাiয়াত চা ? আ াহর জে  েতা নয়, আমার 
বাiয়ােতর মা েম েতামােদর শরীয়ত িবেরাধী িখলাফতেক শরীয়তিস  
করার জে o েতা নয়, বরং জনগেণর জে i েতা? oয়ািলদ বলল, ‘হ , 
ক বেলেছন।’ 

iমাম বলেলন, ‘তাহেল ei ফকা দরবাের িতনজেনর uপি িতেত 
আিম বাiয়াত কির eেত েতামােদর িক লাভ হেব? বরং পের হেব।’ 

iমাম েহাসাiন (আঃ) যখন েবিরেয় যাি েলন তখন মারoয়ান আর 
সহ  করেত না েপের েতেড় uঠল eবং oয়ালীদেক েদাষােরাপ কের 
বলেলা, ‘িক বলেছা। eখান েথেক চেল যাবার aথ িতিন বাiয়াত করেবন 
না। পের আর বাiয়াত আদায় করাo সহজ হেব না। িম e িণ খলীফার 
আেদশ পালন কর।’ 

মারoয়ােনর eকথা শুেন iমাম েহাসাiন (আঃ) িফের দ ড়ােলন eবং 
তার জামার কলার ধের  কের েফেল িদেলন। aতঃপর রােগর ের 
বলেলন, ‘e ধরেনর  কথা বলার েকােনা aিধকার েতামার েনi।’ ( ঃ 
তািরেখ তাবারী; 7/29৯, িকতা ল iরশাদ 3/44) 

e ঘটনার পর েথেক iমাম েহাসাiন (আঃ) মা  িতনিদন মদীনায় 
কাটান। রােতর েবলায় িতিন রা েলর (সাঃ) কবের eেস েদায়া কালাম 
পড়েতন eবং আ াহর কােছ বলেতনঃ ‘েহ মা দ, আমার সামেন eমন 
রা া েল িদন েয রা া আপনার পছ নীয়।’ তীয় তথা েশেষর িদন 
রােতর েবলায় iমাম েহাসাiন (আঃ) যথারীিত নবীিজর (সাঃ) মাজাের 
eেলন, aেনক েদায়া-কালাম পেড় িতিন aেঝাের ক দেত লাগেলন eবং 
া  aব ায় eক সময় oখােনi িমেয় পড়েলন। েমর িভতের ে  
েদখেলন যা তপে  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) চলার জে  পেথর িদশা 
িদল। রা াহর (সাঃ) কােছ থেম িতিন েজার জবরদি  eবং aত াচার 
করার জে  u েতর িব ে  নািলশ করেলন eবং eেহন দশা েথেক 
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মুি র জে  িতিন  কামনা করেলন। িক  রা াহ (সাঃ) জবােব 
বলেলন : 

 .ا َتَناُلَها ِاالَّ ِبالشََّهاَدِة َل ِعْنَد اِهللا  ٌةِانَّ َلَك َدَرَج, ن ْيَسا ُحَي
 ‘েহ েহাসাiন! আ াহর িনকেট েতামার জ  eক  মযাদা রেয়েছ যা 

শাহাদাত তীত িম aজন করেত পারেব না।’ 
eবার iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র করণীয়  ভােব ঝেত 

পারেলন। পেরর িদন েভার েবলােতi পিরবার-পিরজন িনেয় ম ািভমুেখ 
েবিরেয় পড়েলন। িতিন েকােনা কা-ব কা বা aেচনা পথ েবেছ িনেলন না 
বরং মদীনা েথেক ম ায় যাবার সুপিরিচত পথ ধেরi eিগেয় চলেলন। তার 
স ীেদর aেনেকi uৎক া কাশ কের বেলনঃ 

.م َظْعَااْل يَقِرَت الطَّْبكََّنَطْوَل!  اِهللا وِلُسَر َنيا ْب  
‘েহ iমাম! আপিন েসাজা পেথ না িগেয় বরং েকােনা aেচনা পথ 

িদেয় চলেলi েবাধহয় ভাল করেতন। েকননা iয়ািযদী গু চররা েয েকােনা 
মু েত আপনার পথ েরাধ কের eকটা কলহ-িববােদর ি  করেত পাের।’ 
িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) িছেলন বীেরর  বীর, ত র সাহস িছল 
েখাদায়ী িব ােস ভর র। তাi স ীেদর e ধরেনর েকােনা আশংকায় 
ি পাত না কের িতিন েচনা পেথi a সর হেলন eবং বলেলন, ‘আিম 
পলাতেকর েবশ পরেত েমােটi আ হী নi। ei েচনা পেথi যাব- আ াহ 
যা চায় তা-i হেব।’ 

যােহাক েহাসাiনী আে ালেন সব থম েয কারণ  uপাদান িহেসেব 
কাজ কেরিছল তা েয বাiয়াত স i িছল তােত েকােনা ি মত েনi। 
iিতহাস েথেক eটা তi তীয়মান হয়। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কাছ 
েথেক বাiয়াত আদায় করার আেদশ জারী কের iয়ািযদ িবেশষ িচ েত 
িলেখিছল : 

 ًايدِدَش ًاذْخَا ِةَعْيَباْلِب َنْيَسُحاْل ِذُخ
 ‘iমাম েহাসাiনেক (আঃ) কেঠারভােব ধের বাiয়াত আদায় কের 

ছাড়েব।’ ( ঃ মাকতা  েমাকাররামঃ 251)  
aপরিদেক iমাম েহাসাiন (আঃ)o কেঠারভােব e াব নাকচ কের 

েদন। ত র e িস া  িছল পাহােড়র মেতা aটল। তাi কারবালার ময়দােন 
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চরম দশায় েফেল iবেন সাদ েভেবিছল eখন হয়েতা iমাম েহাসাiন 
(আঃ) আেপাষ-রফা েমেন েনেবন। e uে ে  eক আেলাচনায় েস iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) আেপাষ  করেত u ু  কের, িক  েকােনা েলাভনi 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িত ায় ফাটল ধরােত পােরিন। আশুরার িদেনর 
িবিভ  ভা  েথেক eটাi মািণত হয় েয, েশষ মু ত পয o iমাম 
েহাসাiন (আঃ) ত র িস াে  aনড় িছেলন। িতিন eক ভাে  বেলন, 

 . يِدِبَعاْل راَرْقِاِقرُّ َا َالَو يِلِلالذَّ طاَءْعِدي ِاِبَي يُكْمِطُاْع َال اهللاَو ،َال َال
 ‘না। আ াহর কসম কের বলিছ েয, িক েতi আিম েতামােদর হােত 

হাত িমলােবা না। eমনিক আজ-e রব ার মে  পেড়o, ীয় স ী 
সাথীেদর  িনঘাত েজেনo, পিরবার-পিরজনেদর ব ীদশা aিনবায 
েজেনo আিম আমার মহান ল েক েতামােদর কােছ িবিকেয় েদব না।’ 
( ঃ িকতা ল iরশাদঃ 346) 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ei aসহেযাগ নীিত তথা িব বাদী 
িমকা েনয়া শু  হয় েমায়ািবয়ার আমেলর েশেষর িদক েথেকi। 
েমায়ািবয়ার র সােথ সােথ বাiয়াত হেণ iয়ািযেদর তাড়া েড়া eবং 
কড়াকিড়র ফেল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িমকাo রাি ত হয়। 

ি তীয় েয কারণ  েহাসাiনী আে ালেন uপাদান িহেসেব কাজ 
কেরেছ তা িছল ফাবাসীেদর দাoয়াত স । লতঃ iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) uপর পিরচািলত মমাি ক হত াকা  কারবালার িমেত সংঘ ত 
হবার িপছেন ফাবাসীেদর দাoয়াতi িছল মু  কারণ। 71 িহজরীেত 
েমায়ািবয়ার  হেল ফাবাসীরা iমাম েহাসাiনেক (আঃ) িনেজেদর 
iমাম বেল েমেন েনয় eবং সব ধরেনর সাহাে র আ াস িদেয় ত েক 
ফায় আসেত আম ণ জানায়। iমাম েহাসাiন (আঃ)o তােদর দাoয়াত 
ক ল কেরন eবং ম া েছেড় ফািভমুেখ েবিরেয় পেড়ন’। িক  চপলমিত 
ফাবাসীরা iমােমর সােথ িব াসঘাতকতা করেলা eবং েশষ পয  তারাi 

iয়ািযদী বািহনীর সােথ েযাগ িদেয় iমাম েহাসাiনেক (আঃ) হত া 
করেলা।  
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e iিতহাস যখন পড়া হয় তখন aেনেকর মেন e ধরেনর ধারণা জে  
েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) মদীনায় পচাপ বেসিছেলন- ভালi িছেলন 
েকােনা ঝি -ঝােমলা িছল না। শু মা  েয কারেণ িতিন মদীনা েছেড় 
েবিরেয় আেসন তা হেলা ফাবাসীেদর আ ান। তেব, e ধারণা eেকবােরi 
িভি হীন। েকননা iমাম েহাসাiন (আঃ) iয়ািযদ মতাসীন হবার 
a বিহত পেরi aথাৎ ঐ রজব মােসরi েশষাধ নাগাদ ম ার পেথ 
রoয়ানা হন eবং তখন ফাবাসীেদর েকােনা িচ েতা েপৗঁেছiিন uপর  
মদীনায় িক ঘটেছ e স ে  তারা ( ফাবাসীরা) েকােনা সংবাদi তখেনা 
জানেতা না। iমাম েহাসাiন (আঃ) বাiয়াত করেত a ীকার করার পর 
যখন ম ায় eেস েবশ কেরন তার aেনক পের ফাবাসীরা e সংবাদ 
শুনেত পায়। তারপেরi তারা iমাম েহাসাiনেক (আঃ) সাহা  করার 
িত িত িদেয় প  পাঠায়। তােদর সম  প  ম ায় থাকাকালীন সমেয়i 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) হােত েপৗঁেছ। 
aপরিদেক iমাম েহাসাiন (আঃ) মদীনা েছেড় ম ায় eেসিছেলন 

েটা কারেণঃ 
থমতঃ ম ায় আ াহর ঘর aবি ত। শ িম  িনিবেশেষ সবাi 

ম ার িত িবেশষ াশীল িছল। তাi iমাম েহাসাiন (আঃ) aিধকতর 
িনরাপ ার জে  ম ােকi েবেছ িনেলন। ি তীয়তঃ ম া িছল েদশ-
িবেদেশর aসং  মুসলমােনর সমাগম ল। আর িবেশষ কের তখন িছল 
রজব মাস। রজব o শাবান e ’মাস হল oমরাহর মাস। তাছাড়া আরo 
িক িদন পের শু  হেব হে র সমাগম। তাi iমাম েহাসাiন (আঃ) 
মা েষর মে  সত  iসলাম চােরর জে  eটােক aত  a ল সময় 
বেল গ  করেলন। 

ফাবাসীেদর িচ  আেস iমােমর ম া িনবােসর ’মাস aিত া  
হবার পর। aথচ eর মে  কতিক  ঘেট েগেছ। বাiয়াত করেত a ী িত 
জানােনার ফেল iয়ািযদী গু চররা তােক েঁজ িফরিছল। তাi, 
ফাবাসীেদর দাoয়াতi েয iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন ল 

a ে রণা িগেয়িছল eকথা েকান েমi ক নয়। eটা বড়েজার eকটা 
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uপাদান িহেসেব uে খ করা যায়। iিতহােসর িবচাের বলা যায় েয, ঐ তী  
চােপর সময় ফাবাসীেদর সাহাে র আ াস iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
জে  িক টা a ল পিরেবশ ি  কেরিছল মা । 

ফা িছল মুসিলম সা ােজ র হ র েদশগুেলার a তম। হযরত 
oমেরর সময় ািপত e নগরী িছল লতঃ মুসিলম বািহনীরi িনবাস। তাi 
সামিরক িদক িদেয় e নগরীর গু  িছল aত ািধক। iসলামী -খে র 
ভা  িনধারেণ e নগরীর িমকা aন ীকায হেয় oেঠ। তাi, েসিদন 
ফাবাসীরা যিদ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ িব াসঘাতকতা না 
করেতা তাহেল হয়েতা িতিন সশ  ে o জয়লাভ করেত পারেতন। 

তখনকার ফার সােথ ম া-মদীনার লনাi হেতা না। eমন িক 
েখারাসােনরo না। ফার েমাকািবলায় েকবল শামi িছল শি স । তাi 
ফাবাসীেদর দাoয়াত iমামেক েকবল ম া েছেড় ফায় েযেতi u ু  
কের। aব  ম ােতo িক  সম া িছল। e কারেণ iমাম েহাসাiন (আঃ) 
ফােকi ম ার েচেয় েবশী a ল মেন কেরন। েমাট কথা ফাবাসীেদর 
দাoয়াত েয  করেত েপেরিছল তাহেলা iমাম েহাসাiন (আঃ) ম ার 
বদেল ফােকi ত র আে ালেনর েক  িহেসেব েবেছ িনেলন। িক  eর 
েবশী েকােনা aবদান e সে  িছল না। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) ম া েছেড় ফায় রoয়ানা হেলন। ফার 
সীমাে  eেস িতিন েরর বািহনী ারা বাধা  হন। িতিন ফাবাসীেদরেক 
বলেলনঃ ‘েতামরা আমােক সাহাে র আ াস িদেয় আম ণ জািনেয় িচ  
িদেয়ছ। যিদ না চাo তাহেল আমােক িফের েযেত দাo।’ 

ei িফের যাবার aথ eটা িছল না েয, েতামরা আমােক সাহা  
করেছা না, সুতরাং aগত া আিম iয়ািযেদর হােত বাiয়াতi কের েফিল। 
কখনi না। িতিন iসলাম eবং মুসলমানেদরেক ব চােতi ঘর েছেড় পেথ 
েনেমেছন। ফাবাসীরা িব াসঘাতকতা করেলo iমাম েহাসাiন (আঃ) 
ত র ল েক পিরত াগ করেত পােরন না। িতিন ei সীমালংঘনকারী o 
রাচারী সরকারেক uৎখাত না কের া  হেত পােরন না। ত র oপর 

aেনক বড় দািয়  aিপত হেয়েছ। েয েকােনা ে i িতিন e দািয়  পালন 
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করেত চান। e কারেণ ফাবাসীরা িব াসঘাতকতা করেলo iমাম a  
েকােনা জায়গায় িগেয় ত র আে ালন a াহত রাখেতন। 

aব  eটাo িনি তভােব বলা যায় না েয, ফাবাসীরা যিদ iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) আ ান না করেতা তাহেল িতিন ম া িকংবা মদীনায়i 
েথেক েযেতন। eমন  হয়েতা নাo করেত পারেতন। েকননা e uভয় 
জায়গায়i iয়ািযদী গু চররা ষড়যে র জাল েন েরেখিছল। iিতহাস  
সা  েদয় েয, েস বছের হে র সময় iমাম েহাসাiন (আঃ) েক গু হত া 
করার জে  iয়ািযদী গু চররা iহরােমর মে i a  িকেয় েরেখিছল। 
তেব, iমাম েহাসাiন (আঃ) তােদর aিভসি  ঝেত পােরন। নবীর (সাঃ) 
স ানেক আ াহর ঘের iবাদেতর হােল, iহরাম ব ধা aব ায় হত া করেব- 
iসলাম eবং মুসলমানেদর জে  eর েচেয় aবমাননাকর আর িক হেত 
পাের? e কারেণ iমাম েহাসাiন (আঃ) হজ ত aসমা  েরেখi ম া ত াগ 
কের ফা aিভমুেখ রoয়ানা হন। তাছাড়া aসং  হাজীর মে  eকটা গু  
হামলায় যিদ iমাম েহাসাiন (আঃ) িনহত হেতন তাহেল েস র  থা 
যাবার স াবনাi িছল েবশী। েকননা পের চার চালােনা হেতা েয, iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) সােথ হয়েতা কােরা ি গত মেনামািল  িছল, েস-i 
তােক হত া কের আ েগাপন কেরেছ। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) েয eসব িদক স েক েরা ির oয়ািকবহাল 
িছেলন eকথা ত র িবিভ  ভা  েথেক পির ার ধরা পেড়। ফার পেথ 
জৈনক ি  iমামেক িজে স করেলা; ‘চেল eেলন েয।’ তার eকথার 
aথ িছল েয- মদীনায় আপিন শাি েত িছেলন। েসখােন আপনার নানার 
মাজার। রা াহর (সাঃ) মাজােরর পােশ থাকেল েকui আপনােক 
িবর  করেতা না। aথবা ম ায় আ াহর ঘের আ য় িনেলi আপিন 
িনরাপেদ থাকেতন, েবিরেয় eেস আপিন বরং ল কেরেছন eবং িবপদ 
বািড়েয়েছন।  

জবােব iমাম বেলন, ‘েতামার e ধারণা ল। িম জান না েয, আিম 
যিদ েকােনা পশুর মল াের িগেয়o আ য় েনi ত o oরা আমােক ছাড়েব 
না। oেদর সােথ আমার েয  তার েকান সমাধান েনi। আেপাষ-রফাo 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 38

eখােন চেল না। oরা আমার কাছ েথেক েযটা চায় কখনi তা আিম েমেন 
িনেত পািরনা আর আিম েযটা চাi েসটা oেদর পে o েমেন েনয়া aস ব।  

েহাসাiনী আে ালেন সবেশষ েয কারণ  uপাদান িহসােব িমকা 
েরেখিছল তা হলঃ ‘‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার’’ aথাৎ 
‘সৎ কােজর আেদশ eবং aসৎ কােজর িনেষধ।’ মদীনা েথেক েবর হবার 
সমেয়i িতিন ত র e ল  িনধারণ কের িনেয়িছেলন। েমাহা াদ iবেন 
হানািফয়া িছেলন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সৎ ভাi। তার eকহাত প  
থাকায় িজহাদ করেত aসমথ িছেলন বেল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ 
আসেত পােরনিন। iমাম েহাসাiন (আঃ) মদীনােত eকটা aিসয়তনামা 
িলেখ তার হােত িদেয় eেসিছেলন। তােত িতিন েলেখন,  

ِةيَِّفَنَحاْل ِناْبوف ِبُرْعَماْل ادمََّحُم خاُهَا يٍِّلَع ُنْب  ُنْيَسُحاْل ِهي ِبَصْوذا َما َاَه   
‘eটা হল ভাi মুহা াদ iবেন হানািফয়ার কােছ েলখা েহাসাiন 

iবেন আলীর (আঃ) aিসয়তনামা।’ 
পরবত  কেয়ক লাiেন iমাম েহাসাiন (আঃ) আ াহর eক বাদ 

eবং রা েলর (সাঃ) িরসালােতর িত সা  দান করেলন, কারণ iমাম 
েহাসাiন (আঃ) জানেতন েয, ত র হত ার পর চার করা হেব- iমাম 
েহাসাiন (আঃ) দীন েথেক খািরজ হেয় িগেয়িছেলন। তাi থেমi িতিন 
দীেনর িত ত র aিবচল থাকার মাণ েরেখ eবার iয়ািযেদর িব ে  ত র 
িবে াহ eবং আে ালেনর রহ  বণনা করেলনঃ 

 ُتْجَرما َخنَِّا مًاا ظاِلَل َو دًاِسْفا ُمَلَو رًاِطا َبَل َو رًاِشَا ُتْجَرا َخي َمنِِّا
 ِني َعَهْنَا َو وِفُرْعَماْلِب َرآُم ْنَا يُدِرُا, يدَِّج ِةمَّي ُاِف الِحْصِااْل ِبَلَطِل
 .المالسَّ ِهْيَلَع ٍبي طاِلِبَا ِناْب يِِّلي َعِبَاي  َودَِّج ِةيَرِسِبر َيِسَا َو ِرَكْنُماْل

 ‘আিম যশ বা মতার েলােভ িকংবা েফতনা-ফ াসাদ ি  করার 
জে  িবে াহ করিছ না। আিম আমার নানার u েতর মে  সং ার করেত 
চাi, আিম চাi সৎকােজ u ু  করেত eবং aসৎকােজ বাধা িদেত। 
সেবাপির, আমার নানা eবং বাবা হযরত আলী (আঃ) েয পেথ চেলেছন েস 
পেথi চলেত চাi। ( ঃ মাকতা  খারাযমী 2/299)  
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eখােন িক  বাiয়াত সে রo েকােনা uে খ েনi, আবার 
ফাবাসীেদর দাoয়াত সে রo uে খ েনi। aথাৎ, eর মা েম iমাম 
েহাসাiন (আঃ) েবাঝােত েচেয়েছন েয, uপেরা   iসু  না থাকেলo 
িতিন iয়ািযদেক সহ  করেতন না। িনয়ার মা ষ েজেন রা ক েয, e 
েহাসাiন iবেন আলীর (আঃ) ািত aজেনর েকােনা েলাভ েনi, 
মতারo েকােনা েলাভ েনi। বরং িতিন eকজন সং ারক। গ গ ধের 

iসলােম েয িবদআেতর আ াদন ি  করা হেয়েছ- িতিন েস সব আ াদন 
িছ  কের iসলাম eবং মুসলমানেদরেক মু  করেত চান।  

 َو ِةلَّالسِّ َنْيَب  ِنْيَتَناْث َنْيَب َزَآَر ْدَق يِِّعالدَّ َنْب يَِّعالدَّ ِانَّ ال َوَا
 َو وَنُنِمْؤُماْلُو ُهوُلُسَر نا َوَل َكِلَذ ي اُهللاَبْأَي ُةلَّا الذِّنَِّم َهاَتْيَه َو ،ِةلَّالذِّ
  .ت َرُهَطَو ْتطاَب وٌرُجُح

‘aধেমর  আেরক aধম (iবেন িযয়াদ) আমােক আ সমপণ করা 
ন বা ে র মিক েদখাে । নিত ীকার করা আমােদর কখেনাi মানায় 
না। য়ং আ াহ, ত র রা ল (সাঃ) o মুিমনরা আমােদর নিত ীকারেক 
ণা কেরন।’ ( ঃ হা ল u লঃ 352) 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ei মহান o ঐশী আ া ত র সম  াণ o 
র মাংেসর সােথ eকাকার িছল। েহাসাiন (আঃ) েথেক তা থক করা 
আেদৗ স ব িছল না। iয়ািযদী কমকা  েমেন েনয়ার আর িব মা  
সহ মতা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িছল না। তাi িতিন eবার 
আ মণা ক িমকায় aবতীণ হেলন eবং iয়ািযদী শি র uৎখাত কের 
iসলাম eবং মুসলমােনর মুি  েদয়াi ত র eখন ড়া  ল  ধায হল। 
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আে ালেনর uপাদানগুেলার গু  িবে ষণ 
iিত েব আমরা েহাসাiনী আে ালেনর aবকাঠােমােত েয িতন  ল 

uপাদান িছল েস স েক আেলাচনা কেরিছ। েমায়ািবয়ার র পর 
iয়ািযেদর মতা লাভ eবং iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কাছ েথেক বাiয়াত 
িনেত কেঠার নীিত aবল ন হেলা েস uপাদানগুেলার eক । েকানমেতi 
েস iমাম েহাসাiনেক (আঃ) েছেড় িদেত রাজী নয়। প া ের, iমাম 
েহাসাiনo (আঃ) iয়ািযেদর মত aেযা  েলাকেক ী িত িদেত ঢ়ভােব 
a ীকার কেরন। ফেল ei িবপরীতমুখী  নীিত শী i সংঘােতর প 
পির হ কের। 

ি তীয় uপাদান িছল ফাবাসীেদর সাহাে র আ াস। eখােন eেস 
সবাi eকটা িজিনস ল কের বেস। ফাবাসীেদর সাহাে র িত িত 
েপেয় eর স বহার করার জে i নািক iমাম (আঃ) িবে াহ কেরিছেলন। 
আসেল ঘটনা িছল a রকম। iমাম েহাসাiন (আঃ) আে ালন শু  করার 
’মাস পের ফাবাসীরা িনেজেদর েন ে র আসন রেণর জে  iমামেক 

(আঃ) আ ান কের। তীয় uপাদান িছল ‘‘আ  র িবল মা ফ oয়া নািহ 
আিন  মুনকার’’ aথাৎ ‘‘সৎ কােজর আেদশ o aসৎ কােজর িনেষধ’’ 
iসলােমর ei েরাকন  বা বায়ন করা। িতিন eকািধকবার ত র e 
uে  েঘাষণা কেরেছন ীয় িবিভ  ভাে । আর e uে  বয়ান 
করার সময় িতিন uপেরা   কারেণর েকানটােকi u ত কেরনিন, 
বরং ‘‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’’ বা বায়নেকi ত র 
আে ালেনর লিভি  eবং কারণ িহেসেব িচি ত কেরেছন। eে ে  িতিন 
eকজন সং ারক eবং ত র িমকা স ণ আ মণা ক। 
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ei িতন  uপাদােনর সবগুেলা গু ে র িদক েথেক সমান নয়। 
িত  uপাদানi তার িনিদ  সীমায় গু বহ িছল eবং েসi িনিদ  সীমার 
মে  েথেকi িমকা েরেখেছ। ফাবাসীেদর দাoয়াত iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) কােছ ব েবশী গু ণ িছল না। eর ফেল iমাম েহাসাiন (আঃ) 
শু  eকটা শি শালী েদেশর সমথন  হেয় iয়ািযদ বািহনীর সােথ 
সশ  ে  নামেত পারেতন eবং e ে  জেয়র স াবনা বড়েজার 61 
শতাংশ িছল। েকননা িব াসঘাতকতা না কের ফার সব েলাকo যিদ 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) পােশ দ ড়ােতা ত o শােমর বািহনীর েমাকােবলা 
করা eেকবাের সহজ কথা িছল না। শােমর বািহনী যেথ  শি শালী িছল। 
e কারেণ তারা হযরত আলীর (আঃ) বািহনীর সােথ িসি ফেনর ে  29 
মাস যাবত  a াহত রাখেত স ম হেয়িছল। তাi েদখা যায় েয, 
ফাবাসীেদর সাহাে র িত িত েহাসাiনী আে ালেন eকটা সাধারণ 

uপাদান িছল। প া ের, তােদর e আ ােন সাড়া েদয়াo সাধারণ াপার। 
কারণ ঐ ধরেনর তী  িতব কতার মে  eরকম সাহাে র আ াস েপেল 
েয েকui তা হণ করেব।  

aথচ বাiয়াত করেত iমােমর a ী িত জানােনার ঘটনা ঘেট আরo 
িনঃস  িদেন। eিদক িদেয় িবচার করেল েদখা যায় েয, দাoয়াত সে র 
েচেয় e uপাদান i aিধকতর গু ে র দাবীদার। েকননা iমাম েহাসাiন 
(আঃ) েযিদন বাiয়াত করেত a ীকার কেরিছেলন েসিদন েকu iমােমর 
পােশ িছল না- আর সাহাে র িত িত িদেয় েকu ত েক আ ানo 
কেরিন। বরং eক aত াচারী শাসকমহল মতাসীন। সুদীঘ িবশ বছর ধের 
তােদর েগাড়াপ ন হেয়েছ। ei সুদীঘ সমেয় সমােজ শাসকেগা ীর 
িহংসা ক েচহারা সু  হেয় oেঠ। েমায়ািবয়া িবেশষ কের তার 
শাসনামেলর েশষােধ িক ধরেনর িহংসা ক o স াসী ি য়াকলাপ চালায়- 
iিতহাস তার ল  সা ী হেয় রেয়েছ। েস eমন িক মআর নামােজর 
তবায় হযরত আলীেক (আঃ) aিভস াত করা আবি ক েঘাষণা কের। 

eক পযােয় সব  e রীিত চা  হেয় যায়, eমন িক ম া-মদীনায়o e 
ধরেনর aিভস াত করা iবাদত বেল গ  হেত থােক। েকu eর িতবাদ 
করেল সােথ সােথ তার গদান েযত। েশষ পয  eমন হল েয, হযরত 
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আলীর (আঃ) নাম মুেখ u ারণ করাo aপরাধ বেল িবেবিচত হত। 
েমাহাি সগণ হযরত আলীর (আঃ) ফযীলত স িলত েকােনা হাদীস বণনা 
করেত সাহস েপেতন না। যিদ eকা i ত রা হাদীস বলেত চাiেতন তাহেল 
ত রা িনেজরাi েকােনা িনজন ােন িগেয় পদা টািঙেয় দরজা-জানালা ব  
কের আেগ সবাi কসম েখেয় িনেতন e হাদীস ফ স করেবন না। eভােব 
eকশত ভাগ িনি ত হেয় তারপর ত রা েকােনা হাদীস বণনা করেতন। 

eরকম eকটা াস কর পিরি িতেত তাo আবার iয়ািযেদর মেতা 
পাষে র সামেন ‘না’ বলা কম বীরে র কথা নয়। iয়ািযদ তার বাiয়াত 
না েনয়া পয  িনর  হেত রাজী না; oিদেক iমাম েহাসাiন (আঃ) বলেছন 
আমােক খ  িবখ  কের েফলেলo েতামােদর কােছ আিম নিত ীকার 
করেবা না। তাi লনা লক িবচাের দাoয়াত সে র েচেয় বাiয়াত না 
করার স  aব i aিধকতর গু ে র দাবীদার। েকননা iমাম েহাসাiন 
(আঃ) িনয়ার জে  ঈমান-আকীদা o ঐশী দািয় েক েকান েমi 
িবিকেয় িদেত পােরন না। আর e েচতনা িনেয়i িতিন তাগুতী শি র 
িব ে  দ ড়ােলন। uমাiয়ারা টাকা িদেয় iিতহাস রচনা করেতা। eমন িক 
বাi লমােলর টাকা খরচ কের দরবারী আেলমেদর ভাড়া কের রা েলর 
(সাঃ) aসং  হাদীস জাল করেতo িপছপা হয়িন। iসলােমর iিতহাসেক 
তারা মনগড়া iিতহােস পিরণত কের। েয  a ত রেয় েগেছ েস  
েকবল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রে র বেদৗলেতi স ব হেয়েছ। েকননা 
iমাম েহাসাiনo (আঃ) যিদ েসিদন iয়ািযেদর হেত বাiয়াত কের পচাপ 
সবিক  সহ  কের েযেতন তাহেল iসলামেক বািতল েথেক থক করাi 
aস ব হেয় পড়েতা। সুতরাং বাiয়াত না করার স  েহাসাiনী 
আে ালেন বi গু ণ uপাদান। 

eবার তীয় uপাদান  aথাৎ ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনী  
মুনকার’ িনেয় আমরা eক  সিব ার আেলাচনা করেবা। iমাম েহাসাiন 
(আঃ) রআন o হাদীেসর eকািধক u িত সহকাের a  েকােনা 
স েক না জিড়েয় স ণ ত ভােবi ত র e ল  বণনা কেরেছন। 

e uে  বা বায়ন করার েবলায় iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র 
েবকার আ র া লক নীিত েছেড় আ মণা ক শি  িহেসেব 
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আ কাশ কেরন। eখােন eেস িতিন eকজন iিতবাচক িব বী ি । 
eখােন বাiয়াত সে র েকােনা a গমন েনi িকংবা দাoয়াত সে রo 
েকােনা স ক েনi। aথাৎ যিদ ত র কােছ বাiয়াত না-o চাoয়া হেতা 
aথবা ফাবাসীেদর সাহাে র আ াস িতিন না-o েপেতন, ত o িতিন 
eকাকী ei aনাচােরর িব ে  িবে াহ করেতন। সমাজ পি লতায় ভের 
েগেছ, েখাদার হারামেক হালাল eবং হালালেক হারােম পিরবতন করা 
হেয়েছ। মুসলমানেদর বাi লমাল আ াহর পেথ খরচ না কের তা েট 
েট খাoয়া হে । e aব ায় রা াহর (সাঃ) u িত িদেয় িতিন 
বলেলনঃ 

 .ْدَخَلُه ُيْدِخَلُه ُم َاْن َعلي اِهللا َلْم ُيَغيِّْر ِبِفْعٍل َاْو َقْوٍل َآاَن َحّقًاَف
 ‘‘e ধরেনর aবনিত েদেখo যারা eর uৎখাত করেত পা বাড়ায় না, 

কথা িকংবা কােজর মা েম eর িতবাদ কের না েসে ে  নাি ক-
তাগুতীেদর সােথ েস সব েলাকেকo জাহা ােম পাঠােনা আ াহর িবধােনর 
a গত।’’ eভােব রা াহর (সাঃ) হাদীেসর u িত েটেন iমাম েহাসাiন 
(আঃ) মাণ করেলন েয, eটাi েসi িবে ােহর সময়- ei েসi িতবােদর 
সময়। সুতরাং আজ যিদ েকu প কের বেস থােক তাহেল তার পিরণিত 
aব i ঐ সম  পািপ েদর মেতাi হেব। e ধরেনর eকািধক হাদীস 
েথেক iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র আে ালেনর ধারা ভােব া া 
কের েদিখেয়েছন।  

iমাম েরযা (আঃ) েথেক eক  হাদীস বিণত হেয়েছ। িতিন বেলন : 
وا ُنَذْأَيْلَف ِرَكْنُماْل ِنَع َيْهالنَّ َو وِفُرْعَماْلِب َرْمَااْل اُسالنَّ  ِتَلواَآا َتاَذِ

  َن اِهللاقاٍع ِمَوِب
‘যখন েলােকরা aে র ক েধ দািয়  চািপেয় িদেয় ‘আমর িবল 

মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ করা েথেক িবরত থােক eবং পিরণােম 
েকui যিদ e কােজ a সর না হয়- তাহেল তারা েযন আ াহর আযােবর 
aেপ ায় থােক।’ ( ঃ েয় কাফী 6/6৯) 

 হেত পােরঃ e আযাব িক ধরেনর? তােদর িক আকাশ েথেক 
পাথর িনে প কের মারা হেব? 
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জবাব হলঃ না। য়ং আ াহপাক পিব  রআেন আযােবর বণনা 
িদেয়েছন eভােব- 

 ِتْحَت ِمْن ْوِمْن َفْوِقُكْم َا ابًاَذَع ْمُكْيَلَع َثَعْبَي ْني َاَلَع ُراِدَقاْل َوُقْل ُه
  . ٍضْعَب َسْأَب ْمُكَضْعَب يَقِذُي َو عًاَيِش ْمُكَسِبْلُي ْوَا ْمُكِلُجْرَا

‘‘বল, িতিন েতামােদর oপর েথেক aথবা পােয়র নীচ েথেক শাি  
ে রণ করেত aথবা েতামােদরেক িবিভ  দেল িবভ  করেত eবং 
eকদলেক a দেলর সংঘেষর আ াদ হণ করােত িতিনi স ম।’’ ( ঃ 
রা আনআমঃ 76) 

e আয়ােতর া ায় বলা হেয়েছঃ েতামােদর oপর েথেক aথাৎ 
েতামােদর েচেয় ভাবশালী o শি শালী মহল েথেক েতামরা িত  
হেব, আর পােয়র নীচ েথেক বলেত ঝােনা হেয়েছ, েতামােদর েচেয় বল 
মহল েথেকo েতামরা িতর স ুখীন হেব। রা াহ (সাঃ) বেলেছনঃ 
যারা আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার করা েথেক িবরত থােক 
তারা েযন আ াহর িনি ত শাি র aেপ ায় থােক।  

a  আেরক  হাদীেস রা াহ (সাঃ) বেলেছন : 

 ْمُآراَرِش ْمُكْيَلَع نَّ اُهللالَِّطَسُي ْوَا ِرَكْنُماْل ِنَع نَُّهْنَتَل َو وِفُرْعَمِباْل نَُّرُمْأَتَل
  .ْمُهَل اُبَجَتال ُيْسَف ْمُآاُرَيوا ِخُعْدَيَف

‘‘aব i সৎ কােজর uপেদশ েদেব eবং aসৎ কােজ বাধা দান 
করেব ন বা aধমরাi েতামােদর ক েধ েচেপ বসেব। eটা যিদ বজন করা 
হয় তাহেল েতামরা বল হেয় পড়েব। তখন েতামরা যতi a নয়-িবনয় 
কেরা না েকন- তা াহ  করা হেব না।’’ ( ঃ েয় কাফীঃ 5/67)  

iমাম গাযযালীo (রহঃ) তার িব াত  ‘eহiয়াuল u ম’ ে  e 
হাদীস  বণনা কেরেছন। e হাদীস  া া করার সময় aিধকাংশ 
া াকারi বেল থােকন েয, aধমেদর মতাসীন হবার সুেযাগ িদেল 

u মরা আ াহর দরবাের যতi a নয়-িবনয় ক ক না েকন তা াহ  হেব 
না। aথাৎ েয সমােজ আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার বিজত 
হয় েস সমাজ আ াহর ক ণা েথেক বি ত হয়। তখন ে েদ ক ভাসােলo 
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আ াহ তােদর িত সহায় হেবন না। aথচ iমাম গাযযালী (রহঃ) e 
হাদীস র eক  িভ  া া দান কেরেছন যা সিত i চমৎকার। িতিন 
বেলন : 

 ْمُهَل اُبَجَتْسال ُيَف ْمُآاُرَيوا ِخْدُعَفَي
ei aংশ র aথ েয, তারা আ াহর কােছ a নয়-িবনয় কের 

ত া াত হেব তা নয়, বরং eর aথ হল : ‘‘সৎ কােজর আেদশ o aসৎ 
কােজর িনেষধ’’ পিরত াগ করেল aধমরা eতটাi দা , পাষ  েবশরম 
o তাপশালী হেয় uঠেব েয, ভাল েলাকরা িন পায় হেয় তােদর কােছ 
েকােনা ত াশা করেল তােদরেক ত া ান o লাি ত করা হেব। তাi e 
হাদীেসর মা েম রা া  (সাঃ) u তেক িঁশয়ার কের িদেয় বেলন : 
েতামরা যিদ মাথা  কের ব চেত চাo তাহেল আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকার কেরা ন বা েতামরা হীন- বল o aপমািনত হেব। 
িন তম েলাকo তখন েতামােদরেক আর গু  েদেব না। eমন িক দাস-
দাসীেদর মেতাo যিদ তখন েতামরা তােদর কােছ সাহাে র জ  হাত 
বাড়াo ত o েতামােদরেক হণ করা হেব না। 

হাদীস র ei া াটা aত িধক গু বহ। iসলােম e ধরেনর 
গু ণ েরাকন রেয়েছ বেলi iমাম েহাসাiন (আঃ) eটােক ত র ে াগান 
িহেসেব েবেছ েনন। িতিন iসলােমর ei  দশন স েক েরা ির 
aবগত িছেলন বেলi ত র িবিভ  ভাে  ঝােত েচেয়েছনঃ iয়ািযদ যিদ 
বাiয়াত েনয়ার জে  পীড়াপীিড় না-o করেতা িকংবা ফাবাসীরা যিদ 
সাহাে র িত িত না-o িদেতা, ত o আিম েকবল aধমেদর হাত েথেক 
মানবতােক ব চােনার জে i িবে াহ করতাম।  

iসলােমর িবিভ  িভি র মে  ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকার’o eক । ei িভি  স ে  আমােদর িব ািরতভােব পিরিচত 
হবার aবকাশ রেয় েগেছ। েকননা রা াহর (সাঃ) eকািধক হাদীেস e 
িবষয়  েবশ গু  সহকাের বিণত হেয়েছ। তাছাড়া iসলােমর েফকা শাে  
e িবষয়েক েক  কের eক  ত  a ায় রিচত হেয়েছ। uপর  েখাদ 
রআন মজীেদo e িবষয়  িব র গু  সহকাের বারংবার uি িখত 
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হেয়েছ eবং e েরাকন  েথেক গােফল থাকার কারেণ aতীেতর কত 
জািতi েয স েল িনি  হেয় েগেছ েসটাo রআেন আেলািচত হেয়েছঃ 

اِدَسَفاْل ِنَع َنْوَهْنَي ٍةيَِّقوا َبوُلُا ْمُكِلْبَق ْنِم وِنُرُقاْل َنِم اَنال َآْوَلَف   
‘‘েতামােদর ববত  বংশধরেদর মে  েকােনা eকদল স ন িছল না 

যারা ফ াসােদর সােথ সং াম কের তােদর সমাজেক ংেসর হাত েথেক 
ব চােতা? [ দঃ 227] 

‘‘সৎ কােজর আেদশ o aসৎ কােজর িনেষধ’’ পিরত াগ করার 
দােয় ংস া  আেরক  জািত স েক পিব  রআন বলেছঃ 

 َنوُلَعْفوا َياُنا َآس َمْئِبَل وُهُلَعَف ٍرَكْنُم ْنَع َنْواَهَنَتوا ال َياُنَآ
 ‘‘তারা েযসব গিহত কাজ করেতা তা েথেক তারা eেক a েক ব ধা 

িদত না। তারা যা করেতা তা কতi না িন !’’ [মািয়দা : 8৯] 
আর মুসলমানেদর uে  কের পিব  রআন বলেছঃ 

 َنْوَهْنَي َو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَي َو ِرْيَخي اْلَلوَن ِاُعْدَي مٌَّةُا ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو
 . وَنُحِلْفُماْل ُمُه َكِئوَلُا َو ِرَكْنُماْل ِنَع

 ‘‘েতামােদর েসi u ত হoয়া চাi যারা সৎ কােজ আেদশ কের 
eবং aসৎ কােজ ব ধা েদয়। েয u েতর মে  ei গুণ আেছ তারাi েতা 
সফলকাম।’’ (আেল-iমরান : 215) 

রা আেল iমরােন আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার 
সং া  aেনক আয়াত বিণত হেয়েছ। uপেরা  আয়াত র আেগ বলা 
হেয়েছঃ 

 رَُّقواَفال َت َو يعًاِمَج اِهللا ِلْبَحوا ِبُمِصَتاْعَو
েতামরা আ াহর র েক শ  কের ধর eবং দেল দেল িবভ  হেয় 

েযo না।’’ (আেল-iমরান : 214)  
e আয়ােত মুসলমানেদরেক ঐক ব  হেত আ ান জানােনা হেয়েছ। 

কারণ মুসলমানরা যিদ িভ  িভ  েফরকা িনেয় া ঘাতী সংঘােত িল  হয় 
তাহেল e েথেক সবেচেয় েবশী ফায়দা টেব iসলােমর শ রা। তাi হ র 
ােথ মুসলমানেদর ম কার েভদােভদগুেলা েল িগেয় আ াহর র েত 
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ঐক ব  হoয়া uিচত। ei ঐেক র আ ান জানােনার পেরর আয়ােতi 
রআন বলেছ : 

 َنْوَهْنَي َو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمَيْأ َو ِرْيَخي اْلَلِا وَنُعْدَي ٌةمَُّا ْمُكْنِم ْنُكَتْل َو
 . وَنُحِلْفُماْل ُمُه َكِئوَلُا  ِرَكْنُماْل ِنَع

েতামােদর মে  eমন কােরা থাকা চাi যারা সৎ কােজর িত আ ান 
করেব। aব া ে  মেন হয় সৎ কাজ বলেত eখােন ঐক  র ার কথাi 
বলা হেয়েছ aথাৎ েতামােদর মে  eকদল স ন থাকা চাi যারা 
মুসলমানেদর পর েরর মে  ফাটল ি  েথেক র া করেব, 
মুসলমানেদর ঐক েক a ট রাখেব। পরবত  আয়ােত রআন বেলেছ : 

 .واُفَلَتاْخوا َوُقرََّفَت يَنِذالَّوا َآوُنُكال َتَو
 ‘‘েতামরা তােদর মেতা হেয়া না যারা িনেজেদর মে  িবেভদ কের 

দেল দেল িবভ  হেয় েগেছ।’’ (আেল iমরান : 261) 
eখােন েয িবষয়  aতীব ল ণীয় তা হেলা েয, েযখােন পর পর  

আয়ােত ঐেক র আ ান জানােত বলা হেয়েছ eবং িবেভদ করেত িনেষধ 
করা হেয়েছ েস  আয়ােতর মাঝখােন বলা হে ঃ 

 َنْوَهْنَي َو وِفُرْعَماْلِب  وَنُرُمْأَي َو ِرْيَخي اْلَلِا وَنُعْدَي ٌةمَُّا ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو
 .وَنُحِلْفُماْل ُمُه َكِئَلوُا َو ِرَكْنُماْل ِنَع

 ‘‘েতামরা eমন u ত হo যারা সৎ কােজর আেদশ কের eবং aসৎ 
কােজ বাধা েদয়- e গুণস  জািতi হল ধ  জািত’’ আয়ােতর e ধরেনর 
িব াস েথেক তীয়মান হয় েয, মুসলমানেদর মে  ঐক  র ােকi 
রআন a তম সৎ কাজ বেল মেন কের eবং -িবেভদ eবং 
হানাহািনেক া ারজনক কাজ বেল িবেবচনা কের- e িবেভেদর কারণ 
েযটাi েহাক না েকন। 

আরo eকধাপ পের eেস রআন বলেছঃ 
 للنَّاِس ْتَجِرْخُأ ٍةمَُّا َرْيَخ ْمُتْنُآ

 ‘‘েহ মুসলমানগণ! েতামরাi ে  u ত, েতামরাi মানব জািতর 
জে  িন:সািরত হেয়েছা aথাৎ মানবতার াথর ায় েতামােদর েচেয় ে  
u ত আর েকu e িথবীেত আেসিন।’’ 
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eখন  হল, রআেনর a সারীেদর ei ে  িকেসর জে ? eর 
জবােব eবার রআন বলেছঃ 

 . ِرَكْنُماْل ِنَع َنْوَهْنَت َو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَت
 ‘‘েতামােদর ei ে ে র কারণ হল েতামরা সৎ কােজ আেদশ দান 

কর eবং aসৎ কােজ বাধা দাo।’’ (আেল-iমরানঃ 221) 
রআেনর ei িবধান a যায়ী বলা যায় েয, আজ আমােদর েয 

মুসিলম সমােজ ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ েনi েস 
মুসিলম সমাজ িনেজেদরেক ে  u ত বেল দািব করেত পাের না। শু  
তাi নয়, েযেহ  iসলােমর ei গু ণ িভি  তােদর জীবেন চিলত 
নয়, তাi তােদর iসলামo aস ণ। আমরা যিদ রআন o সু াহর 
আেলােক e িবষয়  িবে ষণ কির তাহেল েদখেবা েয, aসং  আয়াত o 
হািদস লতঃ ‘আমর িবল মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকার’-eর 
aসামা  গু ে র কথাi েল ধেরেছ। 

িক  ঃখজনকভােব আজ িবিভ  a হােত আমােদর েফকা শাে  
eটােক সবেচেয় েছাট a ােয় সংকিলত করা হেয়েছ। ফেল আজেকর 
মুসিলম সমােজ eর গু  েলাপ েপেত বেসেছ। তপে  ‘আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ eমন েকােনা িবষয় নয় যা কাল েম 
a েয়াজনীয় হেয় পড়েব। েকননা ম aত াচার বরাবরi িছল, আেছ 
eবং ভিব েতo থাকেব। আর রআেনর কথামেতা ে  u ত তারাi 
যারা eসব ম o ফ াসােদর সােথ সং াম করেব। eজে  সব িক র 
aে  ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকারেক’ িকেয় রাখেত 
হেব সব সময়। 

পা ােত র ORIENTALIST-েদর aেনেকi iসলামেক রীিতমত ei 
বেল aপবাদ িদেয় থােক েয, iসলাম স ণ eকটা ভা িনভর দীন। eেত 
মা েষর সম  দািয়  o কত েক a াহ  করা হেয়েছ eবং মা ষেক বলা 
হেয়েছঃ েতামরা হাত-পা গু েয় েকবল আ াহর uপর ভরসা কের বেস 
থােকা। েদখ আ াহ িক কের। তারা আরo aপবাদ েদয় েয, iসলাম 
মা ষেক কম মতা o াধীনতা েথেক বি ত কেরেছ, aথাৎ iসলােম 
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মা েষর েকােনা িক  করার েনi। যা িক  করার সবi আ াহ করেবন। e 
াপাের মা েষর েকােনা দািয় o েনi।  

eটা ে ফ eক  aপবাদ। ঘটনা েম রআন য়ং i দীেদরেকi 
ei aিভেযােগ aিভ  কেরেছ। যখন হযরত সা (আঃ) তােদরেক 
বেলন : 

  ْمُكَل اُهللا َبَتي َآِتالَّ َةَسدََّقُماْل َضْرَاوا اْلُلُخاْد ِمْوا َقَي
 ‘‘েহ আমার u ত, আ াহ েতামােদর জে  েয খ  িনিদ  

কেরেছন েসখােন চেলা।’’ 
তখন তারা সােক (আঃ) বলেলা : 

 وَنُداِعا َقَنُهنَّا َهال ِااِتبَُّك َفَقَر َو َتْنَا ْبَهاْذِ
 ‘‘েহ সা (আঃ)! আমরা eখােনi বেস থািক, আপিন o আপনার 

েখাদা িগেয়  ক ন eবং শ েক তািড়েয় িদেয় খ  খািল কের েফ ন। 
তারপর আমরা আসিছ।’’ 

বদেরর ে র সময় (যখন কােফলা পািলেয় িগেয়িছল) রা াহ 
(সাঃ) সাহাবীেদর িনেয় আেলাচনায় বেসন o সবার মতামত জানেত চান। 
িতিন বেলন, েতামরা বেলা েদিখ, eখন আমরা শ েদর েখ েজ েবর হেবা 
নািক মদীনায় িফের যাব? সবাi যার যার মত েপশ করেলন, িক  আ জর 
িকংবা েমকদাদ ei ’জেনর eকজন বলেলনঃ েহ রা াহ (সাঃ)! 
আমরা েতা আর বনী i াiেলর মেতা বলেবা না, আমােদর েকােনা িক  
করার েনi; আপিন আর আপনার েখাদা িগেয়  ক ন। বরং আপিন যা 
বলেবন আমরা তাi শুনেবা। তাছাড়া eকমা  পিব  রআনi 
পির ারভােব মা েষর াধীনতা o তার দািয় -কত  স ে  ফিরয়াদ 
কের বলেছঃ 

 ورًاُفِامَّاَآرًا َواِآَش ِامَّا يَلِبالسَّ َناُهْيَدِانَّا َه
 ‘‘আমরা তােদরেক পথ েদিখেয় িদেয়িছ। eখন  তােদর i া হয় 

েশাকর গুজার হেব আর ন বা ফরী করেব’’। (দাহরঃ 4) 
 ِنْيَدْجالنَّ اُهَنْيَدَهَو

 ‘‘আিম িক তােক  পথi েদখাi িন?’’ 
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 . ورًاُكْشَم ْمُهُيْعَس اَنَآ َكِئوَلُاَف ٌنِمْؤُم َوُه ها َوَيْعها َسي َلَعَس َو َةَرِخآاْل اَدَرَا ْنَمَو
 ‘‘যারা মুিমন হেয় পরকাল কামনা কের eবং ত ে  যথাযথ েচ া 

চালায় তােদর েচ া ী ত হেয় থােক।’’ (iসরাঃ 2৯) 
eছাড়া রআেন ব  আয়ােত বলা হেয়েছঃ 

 ْمُكَيِدْيَا ْتَبَسا َآَمِب
 ‘‘েতামরা িনেজর হােত যা aজন কেরেছা।’’ (শুরাঃ 41)  
যােত আমরা a ায় o aৈবধ কাজকমেক আ াহর ক েধ না চাপাi। 

যিদ েকােনা সমাজ, েকােনা জািত হতভা , aসহায় o িত  হেয় 
থােক তা তােদর িনেজর েদােষi হেয়েছ। রআন বলেছঃ 

 وَنُمِلْظَي ْمُهَسُفْنوا َااُنَآ ْنِكَل َو ْماُهَنْمَلاَظَم
 ‘‘আমরা কখেনাi তােদর oপর ম কিরিন বরং তারা িনেজরাi 

িনেজেদর oপর ম করেতা।’’ (নাহলঃ 229)  

আর eক  িবষয় যা পি মােদর ei aপবাদেক  খ ন কের 
eবং যা েকবল iসলােমi রেয়েছ o a রা তা েথেক বি ত, তা হেলা েয, 
iসলাম মা ষেক েকবল আ াহর স ুেখi দািয় শীল কের া  হয়িন, 
মা েষর িনেজেদর মে o eকজনেক aে র িত দািয়  o কত ভার 
aপণ কেরেছ। ‘আমর িবল মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকার’ হল eটাi : 
েহ মা ষ, িম েকবল আ াহর স ুেখi দািয় শীল নo, সমােজর 
সামেনo েতামার দািয়  o কত  রেয়েছ। 

eখন  হলঃ eরকম eকটা দীন িক কখেনা িনছক ভা িনভর দীন 
হেত পাের? বরং ভা  (কাযা o কাদার) িনভর দীন বলেত oরা েয aথ 
িঝেয়েছ aথাৎ iসলাম মা ষেক েকােনা রকম াধীনতা, ক  eবং 
দািয়  o কত  েথেক বি ত কেরেছ’’-iসলাম ei ধরেনর ‘‘কাযা 
কাদার’’েক খ ন কেরেছ। iসলাম মা ষেক েয াধীনতা o ক  
িদেয়েছ, তার দিলল িহেসেব ei েছাট আয়াত i যেথ । পিব  রআন 
রা রা’েদর 22 নং আয়ােত বলেছঃ 

 ْمِهِسُفْنَاا ِبوا َمُريَِّغي ُيتََّح ٍمْوَقا ِبَم ُريَِّغال ُي نَّ اَهللاِا
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 ‘‘আ াহ েকােনা জািতর ভা  পিরবতন কেরন না যত ণ না তারা 
িনেজরাi তােদর ভা  পিরবতেন a সর হয়।’’ eর েচেয় েবশী াধীনতা, 
ক  আর িক হেত পাের? 

প া ের, মুসলমানেদর মে o যারা সবিক  আ াহ করেব ei 
আশায় হাত-পা গু েয় বেস থােক, ei আয়ােতর চেপটাঘাত তােদর মুেখo 
লােগ। তােদরেক ধমক িদেয় ei আয়াত  বেলঃ aনথক বেস েথেকা না, 
আ াহ aিনবাযভােব েকােনা জািতর ভা  পিরবতন করেবন না।  

ْمِهِسُفْنَاا ِبوا َمُريَِّغي ُيتََّح  যত ণ না তারা িনেজরাi িনেজেদর ভা  
পিরবতেন eিগেয় আসেব, তােদর যা করার তা ভালভােব স াদন করেব। 
তােদর চির , মানিসকতা, ল  eবং সেবাপির তারা িনেজরা শু  হেব। 
eর েচেয়  গু দািয়  আর িক হেত পাের? তাo আবার eকটা সমাজ 
তথা েগাটা জািতর oপর ei দািয়  aিপত হেয়েছ।  

আেরক  আয়ােত পিব  রআন eকটা ক িষত জািতর পিরণিত 
েল ধের বলেছঃ 

ْمِهِسُفْنَاا ِبوا َمُريَِّغي ُيتََّح ٍمْوي َقَلا َعَهَمَعِنْعَمًة َاْن رًايَِِّغُم ُكَي ْمَل اَهللا نََّأِب َكِلَذ  
আ াহ েকােনা জািতর জে  েয েনয়ামত দান কেরেছন তা িতিন 

িফিরেয় েনন না যত ণ তারা িনেজরাi তা বজন কের।’’ (আনফালঃ 64) 
aথাৎ যখন েকােনা জািত ক ষতায় িনমি ত হয়, েফতনা-ফ াসােদ 

ভের যায়, তােদর সমাজ eভােব তােদর িনেজেদরেক ংেসর মুেখ িনেয় 
যায়, তখনi আ াহo তােদরেক েনয়ামত েথেক বি ত কেরন।  

eরপর িক ঝেত বাকী থােক েয, আমরা যারা সব কাজ আ াহ 
করেবন শু  ei আশায় বেস আিছ তােদর e আশা eেকবােরi aনথক o 
িভি হীন।  

যত ণ েকােনা জািত িনেজরাi িনেজেদর দশা কা েয় uঠেত 
eিগেয় আসেব না, যত ণ েকােনা জািত পির মী o ত াগী হেব না, 
যত ণ েকােনা মু - াধীন িচ ার পথ ধরেব না তত ণ পয  েস জািত 
u ত হেব না, মুি  পােব না। 
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প া ের যখন েকােনা জািত তােদর aব া পিরবতন করেত uেঠ 
পেড় লাগেব, পির ম করেব, ক ােণর রা া েবেছ িনেত পারেব eকমা  
েস জািতi আ াহর সমথন লাভ করেব। পিব  রআেনর ভাষায় তারা 
আ াহর ফােয়জ, রহমত o সহেযািগতার aিধকারী হেব। যিদ aে র 
oপর ভরসা কের িনি য় হেয় বেস থাকেল সম ার সমাধান হেতা তাহেল 
ঐ পিরি িতেত হযরত iমাম েহাসাiনo (আঃ) সবার আেগ তাi করেতন। 
িক  েকন তা িতিন কেরনিন? কারণ িতিন িনেজেদর ভা  িনেজরাi 
পিরবতন করেত েচেয়িছেলন। িতিন সমাজেক ক ষমু  করেত 
েচেয়িছেলন েয ক ষতায় eকi পিরণিত েভাগ করেত হেব। 

িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) িকভােব সমাজেক ক ষতামু  করেবন? 
েকা  িস া  হণ করেবন? েসাজা কাজেতা আমরাo করেত পাির। 
সাধারণ পযােয়র সম া সমাধান করা সবার পে  স ব। iসলাম বেলেছঃ 
েকu মারা েগেল তার জানাযায় শরীক হo, রআনখািনেত aংশ নাo। 
সবাi eসব কাজ কেরo থােক। িক  iসলাম সব সময় e ধরেনর সাধারণ 
কাজ চায় না। কখেনা কখেনা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মত পদে প িনেত 
হয়, িবে াহ করেত হয়। eমন িক  করেত হয় যা েকবল ঐ সমেয়র 
মুসিলম সমাজেকi ঝ িন েদেব না, বরং eক বছর পর তা eক 
রকমভােব, প চ বছর পর আেরক রকমভােব আ কাশ করেব। eমন িক 
61 বছর- 211 বছর, শতা ীর পর শতা ী ধের তা সেত র পেথ 
সং ামকারীেদর জে  eক  আদশ িহেসেবi িচরজাগ ক থাকেব। আর 
e i হেলা িনেজেদর ভাে  িনেজরাi পিরবতন আনা। 
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আেলম সমােজর ি েত 
সৎ কােজর আেদশ o aসৎ কােজর িনেষধ 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 

আনীল মুনকােরর’ uপি িত ei আে ালনেক েযমন eকটা মহান আদেশ 
পিরণত কেরেছ ক েতমিনভােব e আে ালন, ‘আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকার’েক aিধকতর গু বহ কের েলেছ। iসলােমর ei 
েরাকন  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালনেক শু  iসলামী িব েবর 
শীেষi আসন দান কেরিন, বরং গ গ ধের িব বী মুসলমানেদর জে  
a করণীয় আদেশ পা িরত কেরেছ। েতমিনভােব েহাসাiনী আে ালনo 
সৎকােজর আেদশ o aসৎকােজর িনেষধেক iসলােমর ল িভি গুেলার 
থম সািরেত ান কের িদেয়েছ। 

eখােন হয়েতা aেনেকর মেন  জাগেত পাের েয, eটা কীভােব 
স ব? iমাম েহাসাiন (আঃ) আবার iসলােমর েকােনা েরাকন বা 
িভি েক গু বহ িকংবা গু হীন কের িদেত পােরন নািক? 

u ের বলেত হয় েয, uপেরা  ব ে  আমরা e রকম িক  বলেত 
চাiিন। েকননা iসলােমর েকােনা েরাকন বা িভি েক গু বহ িকংবা 
গু হীন করার কাজ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) নয়- য়ং রা াহরo 
(সাঃ) নয়। eটা eকমা  আ াহর কাজ। মহান আ াহ ত র দীনেক েয সব 
িভি র uপর িতি ত কেরেছন েসগুেলার েত ক র eক  িনিদ মা ায় 
গু  o  রেয়েছ eবং e গু  আ াহর প  েথেক িনধািরত হেয়েছ। 
বরং uপেরর ব ে  েযটা বলেত েচেয়িছ তা হলঃ েহাসাiনী আে ালেনর 
পর আেলম সমাজ তথা সম  মুসিলম সমাজi ‘আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকার’ স েক াপক গেবষণা eবং eর স ক গু  
িন পণ করার েয়াজনীয়তা a ভব কেরন। াপারটা আরo eক  া া 
করেল ভাল হেব। িত  িজিনেসর েটা aব ান রেয়েছঃ 
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eক : ঐ ব র স াগত বা ত aব ান।  
i : পািরপাি ক aব ার পিরে ি েত তার aব ান।  
মেন ক ন eক  শহের কেয়কজন ডা ার আেছ। eেদর মে  সবাi 

িক  eকমােনর নয়। েকu হয়েতা সিত i দ  o aিভ  ডা ার। আবার 
েকu হয়েতা eখেনা e েপশায় eেকবাের ন ন eবং ক চা। ডা ারেদর 
ম কার ei গুণ o মানগত পাথক  eকমা  ডা াররাi ঝেত পােরন। 
সাধারণ মা েষর কােছ ei গুণ o মান েতমন িবচােযর িবষয় নয় eবং তা 
িনণয় করাo তােদর পে  সহজ কাজ নয়। তােদর েচােখ সবাi ডা ার, 
সবাi সমান। কখেনা কখেনা েদখা যায়, শু  েয ডা ােরর চােরর েজার 
যত েবশী, যার কথা জনগেণর কােন েবশী েবেজেছ, সিত কার aেথ েস 
যিদ eকজন তীয় ে ণীর ডা ারo হয় ত  জনগণ তােকi বড় ডা ার 
বেল মেন কের। aথচ হয়েতা কত থম ে ণীর দ  ডা ার রেয়েছন 
যােদর চােরর েজার েনi। জনগেণর কােছ তারা eকা i aবেহিলত।  

e uদাহরেণ আমরা েদখেত েপলাম েয, eকজন ডা ার সিত কার 
aেথi eকজন aিভ  eবং ঝা  ডা ার হেয়o পািরপাি ক aব ায় পেড় 
িতিন aবেহিলত eবং aপিরিচত ডা ার িহেসেব পিরগিণত হেলন। 

iসলােমo েতমিন aেনকগুেলা গু ণ েরাকন রেয়েছ। iসলােম 
নামায, েরাযা, হজ, যাকাত iত ািদ েরাকনগুেলার মত ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকারo eকটা গু ণ িভি । িক  সচরাচর েদখা যায় 
েয, নামায েরাযা আর হ  eগুেলা িনেয় মুসলমানরা মশগুল হেয় পেড়েছ। 
েম েম iসলােমর a  িভি গুেলা eেকবাের েলi িগেয়েছ। aথচ 

নামায িকংবা েরাযার মত ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’-
eর গু o েকােনা aংেশ কম নয়। eকমা  িব  ি রাi ঝেত পােরন 
েয, iসলােমর ei িভি গুেলার িত i কত গু ণ। সুতরাং আমরা েয 
বললাম, iমাম েহাসাiন (আঃ) ‘আমর িবল মা ফ oয়া নহী আনীল 
মুনকার’েক u ীত কেরেছন -eকথার aথ হেলা iমাম iসলােমর ei 
িভি েক iসলামী িবে  u ীত কেরেছন, েখা  iসলােম নয়। েখা  
iসলােমর েকােনা িক  েযাগ-িবেয়াগ করার কাজ eকমা  আ াহর। মহান 
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আ াহ দীন iসলােমর িত  িভি েক িনিদ  মা ায় গু  o  িদেয়i 
ে রণ কেরেছন। িক  মুসিলম সমাজ িক iসলােমর ei িভি গুেলার 
েত ক র েয ত  আ াহ িদেয়েছন ক েসভােবi ায়ন কের? 
হয়েতা ঐরকম নাo করেত পাের। শু  তাi নয়। কখেনা কখেনা হয়েতা 
েযমন আেছ তার uে াটাi ধের েনয়। iসলােম েয িভি  থম ে ণীর 
বহ তােক হয়েতা তীয় ে ণীেত েফলেত পাের আর তীয় ে ণীর 

েকােনা িভি েক থম ে ণীেত িনেয় আসেত পাের। 
iসলােমর িভি গুেলা যিদ uে া পা া হেয় যায়, তেব iসলাম তখন 

uপহােসর পাে  পিরণত হেব। ে ধেমর মযাদা হারােব। েযমন ধ ন ল 
eবং দ িড় চড়ােনা সু ত। িক  eটা যিদ ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকার’-eর েচেয় েবশী গু  o  লাভ কের তাহেল eটাo 
iসলােমর নােম eক  িব িতর কারণ। সামা  ল o দ িড় চড়ােনার 
গু  ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’-eর মেতা iসলােমর 
eকটা িভি র েচেয় েকান েমi েবশী হেত পাের না।  

মুসলমানেদর কােছ ‘আমর িবল মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকার’ 
িবিভ  আি েক ািয়ত হেয়েছ। e াপাের আেলম সমােজর ি ভি  
িনেয় eক  আেলাচনা করা যাক। যিদo আেলম সমাজ ei িভি র 
িশেরানােম e স েক েকােনা পযােলাচনা কেরনিন। তেব তােদর 
পযােলাচনায় ei িভি  ান েপেয়েছ eবং e েথেক e িভি র  
স েক তােদর ি ভি o a ধাবন করা যায়। iসলােমর eক  লনীিত 
রা াহর (সাঃ) হাদীেস বিণত হেয়েছ যার uপর িনভর কের সবাi িনজ 
ি ভি  কাশ কেরন। হাদীস  হেলাঃ 

 ريْبُكْلري ِلْغالصُّ ِتَآِرُت تاِنَمْرُح ْتَعَمَتا اْجاَذِ
 ‘‘যিদ েটা পর র িবেরাধী হারাম eকi সােথ uপি ত হয়, 

তাহেল বড়টা পালন করার জে  েছাটটা পিরত াজ ।’’ 
e ব ে র ব  uদাহরণ রেয়েছ। তেব সচরাচর েয uদাহরণ  েপশ 

করা হয় তাহেলা জবরদখল ত জিমেত েবশ করা হারাম। eখন যিদ 
েদেখন েয, eরকম eকটা জিমর ের eকটা েলাক েব যাে  তাহেল 
আপিন িক করেবন? e জিমেত েঢাকা েযমন হারাম েতমিন াণ ব চােনার 
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জে  eিগেয় না যাoয়াo হারাম। আপিন তখন e জিমেত েক (যা 
হারাম) ঐ েলাকটার াণ ব চােবন আর নয়েতা eখােন েঢাকা যােব না বেল 
প কের দ িড়েয় দ িড়েয় েলাক র বরণ uপেভাগ করেবন? eখােন 
আপিন িক করেবন? জিমেত েঢাকা িকংবা তার াণ না ব চােনা েটাiেতা 
হারাম কাজ? 

eখােন আপনার করণীয় হেব জিমেত েক েলাকটার াণ ব চােনা। 
জবরদখল ত িজিনেস পা মাড়ােনার aপরােধর েচেয় eকটা াণ ব চােনা 
aেনক বান। তাi e মু েত যিদ আপিন ঐ জিমেত েবশ কেরন 
তাহেল আপনার েকােনা পাপ েতা হেবi না, uপর  আপিন সoয়ােবর 
aিধকারী হেবন। 

‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’-eর ে ে o 
iসলােমর ei নীিত  েযাজ । আমরা েয ‘আমর িবল মা ফ িকংবা নাহী 
আনীল মুনকার’ করেবা-eে ে  কত র পয  eগুেত পারেবা? কখেনা 
কখেনা ‘আমর িবল মা ফ িকংবা নাহী আনীল মুনকার’ করেল আমােদর 
জানমােলর, মান-স ােনর িতর েকােনা স াবনা থােক না- e রকম 
ে ে  সবাi রাজী। আর েকu যিদ e o না কের তাহেল েস িনতা  
aলসতার পিরচয় েদেব। িক  যিদ eমন হয় েয, কাuেক সৎকােজর 
আেদশ করেল িকংবা aসৎকাজ েথেক ব ধা িদেল িনেজর জানমাল o 
মান-i েতর হািন হেত পাের তাহেল eে ে  করণীয় িক? e প 
aব ায়o িক ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ করা যােব? 

যিদ সৎ কােজর আেদশ eবং aসৎ কােজ বাধা িদেল আমার িনেজর 
াণহািনর পাশাপািশ আমার পিরবার-পিরজনেদরেক ব ী করা হয়, ি য় 
স ান eবং সহেযাগীেদরেক হত া করা হয় তাহেলo িক তা করা যােব? 

e ে র জবাব িদেত িগেয় আেলম সমাজ িভ  িভ  মেত িবভ  
হেয় পেড়েছন। aেনেক মেন কেরন, ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকােরর’ সীমানা তত র পয  যত ণ না জানমাল, i ত-স ান 
মিকর মুেখ পেড়। ei মত তপে  ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকার’েক তার ত aব ান েথেক নািমেয় eেনেছ। তারা বেল 
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েয যিদ ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকাের’ জানমােলর  
eকi সােথ সােথ আেস তাহেল ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকারেক’ পিরত াগ কের েতামরা জানমােলর েহফাযত কর, েতামােদর 
i ত ব চাo।  

aব  তােদর ব  েব ক নয়। েকননা, মুিমেনর জানমাল eবং 
i েতর  আেছ। িবনা কারেণ আপনার শরীের eকটা েছাট জখম 
করারo aিধকার আপনার েনi। আর ােণর জে  মিক ি  করা েতা 
আেদৗ uিচত নয়। e সে  য়ং রআন বলেছঃ 

. ِةَكُلْهي التََّلِا ْميُكِدْيَاوا ِبُقْلا ُتَلَو  
‘‘েতামরা িনেজর হােত িনজিদগেক ংস কেরা না।’’ (বাকারা-2৯6) 
েকu যিদ ঋেণর ভাের aিত  হেয় uেঠ, যিদ ে েম থ হেয় হতাশ 

হেয় পেড়, িথবীর সব িক i যিদ তার কােছ হীন হেয় পেড় ত o 
তার আ হত া করার েকােনা aিধকার েনi। e  ক েতমিন হেব েয, েস 
স ােন আেরকজনেক হত া করেলা। রআন eর পিরণিত স েক বলেছঃ 

 ايَهًدا ِفاِلَخ نَُّمَهَج ُهاُؤَزَجَف
 ‘‘েকu i া তভােব েকােনা মু’িমনেক হত া করেল তার শাি  

জাহা াম।’’ (িনসা’ ৯4) 
aেনেক মেন কেরন েয, িনেজর জীবন িনেজর হােত, িনেজর মাল 

িনেজরi। aতeব যা i া করা যায়, e ধারণা েরা ির ল। কারo মাল 
সবার আেগ সমােজর, তারপর তার িনেজর। িতিন েকবল তা বহার 
করেত পােরন। িক  তা aপচয় করা বা ংস করার aিধকার তার েনi। 
iসলাম কাuেক e ধরেনর aিধকার েদয়িন। 

আমােদর আেলাচনা e িবষেয় নয়।  হেলা ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকাের’র  কত ? ‘আমর িবল মা েফর িকংবা 
নাহী আনীল মুনকার’-eর স ান িক জানমােলর স ােনর েচেয়o aিধক 
নয়? 

:খজনক হেলo বলেত হয় েয, aেনেক eমন িক েকােনা েকােনা 
নামী-দামী ‘আেলম যােদর কাছ েথেক e ধরেনর মত আশা করা যায় না 
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তারাo বেলেছন েয, ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’-eর 
পিরিধ াণহািন o মানহািনর সীমা পয । তােদর মেত, আমর িবল 
মা েফর িকংবা নাহী আনীল মুনকােরর  জীবেনর ে র েচেয়o কম, 
ধন-স দ eবং মান-i েতর েচেয়o কম। ব তঃ তারা ‘আমর িবল 
মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকারেক’ e ধরেনর ব ে র মা েম নীেচ 
নািমেয় িদেয়েছন। িক  a রা বেলন েয, ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকার’-eর  e সেবর aেনক uে । aব  জায়গা িবেশষ। 
আপনােক েখয়াল রাখেত হেব েয িক জে  আপিন তােক বাধা িদে ন বা 
েকা  কােজ তােক আেদশ িদে ন। ধ ন, কলার েখাসা রা ায় েফলা uিচত 
নয়। তখন আপিন ঐ েলাকেক e কাজ করেত িনেষধ করেবন। িক  যিদ 
আপনার গািল খাoয়ার িকংবা eকটা aপমািনত হoয়ার স াবনা থােক 
তাহেল আপিন িক িনেজর স ান িবসজন িদেয় তােক কলার েখাসা রা ায় 
েফলেত িনেষধ করেত যােবন? না, দরকার েনi। 

িক  েকা  েকা  পিরি িতেত iসলাম জানমােলর েচেয় ‘আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’েক েবশী  িদেয়েছ। েযমন, আপনার 
েচােখর সামেন রআন aপমােনর স ুখীন, শমনেদর সম  েচ া 
রআেনর আেলােক িনিভেয় েদয়ার জে i চালােনা হে । িকংবা 
মুসলমানেদর ঐক েক েভে  -িবেভেদর ি  করেছ িকংবা আ ল বা 
ায়পরায়ণতার িব ি  ঘ েয় aত াচার o aনাচােরর চলন করা হে । 

আর oিদেক রআন বলেছঃ 
 َتِصُموا ِبَحْبِل اِهللا َجِميًعا َو َال َتفرَُّقواَواْع

 ‘‘েতামরা আ াহর র েক শ  কের ধেরা eবং পর েরর মে  
িবেভদ ি  কেরা না।’’ (আেল iমরান : 214) 

আেরক জায়গায় বলেছঃ 
 َعُهُم اْلِكَتاَب َو الِميَزاَن ِلَيُقوَم  النَّاُس ِباْلِقْسِطْنَزْلَنا َمُسلَنا ِباْلَبيَِّناِت َو َاَسْلَنا ُرَلَقْد َاْر

 ‘‘িন য়i আিম আমার রা লেদরেক  মাণািদ সহকাের ে রণ 
কেরিছ eবং তােদর সে  িদেয়িছ িকতাব o ায়-নীিতর মানদ  যােত 
মা ষ সুিবচার িত া কের।’’ (হাদীদঃ 36) 
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রা াহ (সা:) বলেছন : 
 . ِمْلالظُّ َعي َمَقْبا َيَلَو ِرْفُكاْل َعي َمَقْبَي ُكْلُمْلَا

 ‘‘কােফেরর হােতo েদশ েক থাকেত পাের িক  েয রােজ  ম-
aত াচার চেল তা কখনi েক থােক না।’’ 

আর েকu িনেজর েচােখ ম হেত েদখেছন, িনেজর েচােখ 
মুসলমানেদর মে  িবেভদ ি  করেত েদখেছন, রআেনর aবমাননা o 
তা িবপদাপ  হেত েদখেছন তারপরo িক বলেবন েয, আমার জােনর দাম, 
মােলর দাম, i েতর দাম eর েচেয়o েবশী, ‘আমর িবল মা ফ’ করেত 
েগেল িকংবা ‘নাহী আনীল মুনকার’ করেত েগেল আমার মানহািনর 
স াবনা আেছ? 

কােজi ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ eসব ে ে  
েকােনা সীমানা মােন না। েকােনা িজিনস, েকােনা মু বান স দ e সময় 
‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর’ সমক  হেত পাের না। 
ei নীিত ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’-eর েমৗিলক 
গু ে র uপর িনভর কেরi িতি ত হেয়েছ।  

eখােন eেস আমরা eখন uপলি  করেত পাির েয, iমাম েহাসাiন 
(আঃ) ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’েক কত র u ীত 
কেরেছন। ক েযভােব ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’o 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালনেক u ীত o িচর ীব কেরেছ। েকননা 
iমাম েহাসাiন (আঃ) মাণ কেরেছন েয, জায়গা িবেশেষ আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর জে  জানমাল uৎসগ করেত হয়। 
েসিদন aেনেকi iমােমর ei আে ালনেক স ক o uপ  পদে প 
বেল েমেন িনেত পােরিন। aব  তােদর িচ ার মান a যায়ী তােদর ei 
আপি  করাটাi াভািবক িছল। িক  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িচ ার মান 
eসেবর aেনক ঊে  িছল। aে রা বলিছল েয, iমাম যিদ iয়ািযেদর 
িবেরািধতায় নােমন পিরণিতেত iমাম জানমাল হারােবন। iমাম (আঃ) 
িনেজi আশুরার িদেনর aব া েদেখ iবেন আববাসেক বেলন : 

ِ ِهللا َدرُّ اْبِن َعبَّاٍس َيْنُظُر ِمْن َسْتٍر َرِقيٍق
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‘সাবাস! িম ভালi ভিব াণী করেত পােরা।’ কারণ, iমাম যখন 
মদীনা েথেক রoয়ানা হন তখন iবেন আববাস বেলিছেলনঃ ‘আমার 
ঢ়িব াস, ফাবাসীরা আপনার সােথ িব াসঘাতকতা করেব, aেনেকi 
েসিদন e ধরেনর ভিব াণী কেরিছল। িক  iমাম জবােব বেলিছেলন : 

 ُرْمَااْل يََّلي َعَفْخا َيَل
 ‘েতামরা যা বলেছা তা আমার a াত নয়, আিমo তা জািন।’ 
লতঃ iমাম েহাসাiন (আঃ) িব েক ঝােলন েয, ‘আমর িবল 

মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকােরর’ জে  জীবনo েদয়া যায়, ধন-স দ 
সবিক  uৎসগ করা যায়। iসলােমর ei িভি র জে  িথবীেত ি তীয় 
েকােনা ি  িক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ায় আ ত াগ করেত 
েপেরেছ? iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেনর aথ হয় েয, ‘আমর িবল 
মা ফ eবং নাহী আনীল মুনকােরর’  eত েবশী েয তার জে  e 
ধরেনর আ ত াগo করা যায়।  

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর পর eকথা বলার আর েকােনা 
aবকাশ থােক না েয, ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ 
েকবল মান- াণহািনর সীমা পয  স ব।  

তেব হ , ফ াসােদর স াবনা থাকেল a  কথা। aেনক সময় েদখা 
যায় েয, আমরা iসলােমর ােথ আমর িবল মা ফ করেবা িকংবা নাহী 
আনীল মুনকার করেবা বেট; িক  eর েচেয় েবশী িত iসলামেক আ া  
করার স াবনা আেছ। েযমন ধ ন েয, ‘আমর িবল মা ফ িকংবা নাহী 
আনীল মুনকার’ করেত িগেয় eকজন মুসলমানেক iসলােমর িত 
aব ার মেনাভাবাপ  কের ললাম eবং েস iসলামেক বজন করেলা- 
তাহেল eখােন iসলােমর লােভর েচেয় িতi েবশী হেলা। সুতরাং eখােন 
‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ েয়াজন েনi। aব  e 
িত iসলােমর uপর aিপত হয় বেলi। েকননা, e িত যিদ ি গত 

েকােনা িত হেতা তাহেল িক  ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকারi স  করেত হেতা। কারণ iমাম েহাসাiন (আঃ) তা িনেজ 
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কের েদিখেয়েছন। iমাম েদিখেয়েছন েয, িতিন ei িভি েতi আে ালন 
কেরেছন িকংবা কমপে  ত র আে ালেনর eকটা a তম কারণ িছল 
e i। েমায়ািবয়ার আমেলi iমােমর (আঃ) তৎপরতা েথেক ঝা েযত 
েয, িতিন আস  িবে ােহর জে  িত িনে ন। রা াহর (সাঃ) 
সাহাবীেদরেক িতিন িমনায় সমেবত কের তােদর সােথ আেলাচনা করেলন, 
তৎকালীন রব া েল ধরেলন, সত পেথর িনেদশনা িদেলন। তারপর 
বলেলন eখন eর সং ার করার দািয়  আপনােদরi। ‘ হা ল u ল’ 
ে  বিণত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) e সং া  িব ািরত ব  iমােমর 
িচ াধারা েকমন িছল তা  েল ধের। েমায়ািবয়ার েশষ বয়েস iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eক িচ েত তােক িবিভ  ভাষায় aিভেযাগ কের িলেখন : 
‘েহ েমায়ািবয়া iবেন আ  সুিফয়ান! আ াহর কসম কের বলিছ েয, আিম 
েয e মু েত েতামার সােথ ে  নামিছ না e জে  আ াহর কােছ 
জবাবিদিহ করেত হয় িকনা, েসi ভয় করিছ।’ aথাৎ িতিন বলেত চান, 
েজেন রাখ আজ যিদ েহাসাiন প কের থােক তার aথ ei নয় েয, 
আজীবন প কেরi থাকেব বা েকােনা িদন িবে াহ করেব না। বরং eক  
uপ  সমেয়র aেপ ায় থাকা মা । েয সময় িবে াহ করেল সবািধক 
ফল দ হয় eবং ত র ল  েরা ির aিজত হয় েস সমেয়i িতিন িবে াহ 
করেবন। েযিদন iমাম ম া েছেড় আেসন েসিদন মুহা দ iবেন 
হানািফয়ার কােছ েলখা aিসয়তনামায় িতিন e ব  েল ধেরন। িতিন 
িলেখন : 

 ُتْجَرا َخَمنَِّاًما َوا َظاِلَلَو دًاِسْفا ُمَلًرا َوِطا َبَل َو رًاِشَا ُتْجَرا َخي َمنِِّا
 ِني َعَهْنَا َو وِفُرْعَماْلِب َرآُم  ْنَا ، ُاِريُديدَِّج ِةمَّي ُاِف اِحَلْصِااْل ِبَلَطِل
 . ِرَكْنُماْل

 ‘‘আিম েকােনা ধন-স দ বা মতার েলােভ িকংবা েকােনা 
েগালেযাগ ি র জে  িবে াহ করিছ না, আিম শু  আমার নানার u েতর 
মে  সং ার করেত চাi, আিম ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকার’ করেত চাi eবং আমার নানা েয পেথ চেলেছন আিমo েসi পেথ 
চলেত চাi।’’ ( ঃ মাকতা  খারাযমীঃ 2/299) 
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iমাম েহাসাiন (আঃ) দীঘ পথ চলার সময় eকািধকবার ত র ei 
ল েক নঃ নঃ uে খ কেরন। িবেশষ কের e সময়গুেলােত িতিন 
বাiয়াত সে রo েযমন েকােনা uে খ কেরনিন েতমিন দাoয়াত 
সে রo েকােনা uে খ কেরনিন। আরo আ েযর িবষয় হল পিথমে  
িতিন যতi ফা স েক ভয়ানক o হতাশা ক খবর শুনিছেলন ততi 
ত র ব  ালাময়ী হেয় uঠিছল। স বতঃ iমােমর ত মুসিলম iবেন 
আকীেলর শহীদ হবার সংবাদ শুেনi iমাম ei িব াত েখাতবা  দান 
কেরনঃ 

 ْتَلَبْقَا ْدَق َةَرِخآاْل نَِّاَو ،داٍعَوِب ْتَنآَذ َو ْتَرَبْدَا ْدا َقَيْنالدُّ نَِّا ،اُسا النََّهيَُّا
 . اٍحَلِصِب ْتَفَرْشَا َو

 ‘‘েহ মানবম লী! িথবী আমােক  দশন করেছ, আমােক 
িবদায় জানাে । পরকাল আমােক সাদের বরণ করেছ, uপ  মযাদা 
িদে ।’’ 

 ِبَغْرَي؟ ِل ُهْني َعاَهَنَتا ُيَل َلاِطَباْل نََّاَو، ِهِب ُلَمْعا ُيَل قََّحاْل نََّا َنْوَرا َتَلَا
 ّقًاِحُم اِهللا اِءَقي ِلِف ُنِمْؤُماْل

 ‘‘েতামরা িক েদখেত পা  না েয সত  a সাের আমল করা হে  
না, েতামরা িক েদখেত পাo না েয আ াহর িবধানস হেক পদদিলত করা 
হে ? েদখেত পাoনা েয চারিদেক েফতনা-ফ াসােদ েছেয় েগেছ aথচ 
েকu eর িতবাদ করেছ না?’’ 

 ّقًاِحُم اِهللا اِءَقي ِلِف ُنِمْؤُماْل ِبَغْرَيِل
 ‘‘e aব ায় eকজন মুিমেনর uিচত িনেজর জীবন uৎসগ কের 

আ াহর সাি  aজন করা। যিদ জীবন uৎসগ করেত হয় তাহেল eটাi 
তার uপ  সময়।’’ ( ঃ হফাল u লঃ 356)  

aথাৎ ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ eতi বান। 
পিথমে  u ািরত a  আেরক  েখাতবায় iমাম সািবক aব ার বণনা 
সে  বেলনঃ 

.مًاَرَب الَِّا يَنِماِلالظَّ َعَم اَةَيَحاْلَو  ًةاَدَعِاالَّ َس َتْوَمي اْلَرا َاي َلنِِّا  
‘‘েহ েলাকসকল! আিম ei পিরি িতেত বরণেক ক াণ o 

মযাদাকর ছাড়া আর িক i মেন কির না।’’ aথাৎ eেক আিম সেত র 
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জে  শহীদ হoয়া মেন কির। e েথেক ঝা যায় েয ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকার’ করেত িগেয় িনহত হেল েস শহীেদর মযাদার 
aিধকারী হেব। 

 .ِالَّا َبَرمًا الظَّاِلِميَن َمَع َواْلَحَياَة
 ‘‘আর জােলমেদর সােথ ে েচ থাকােক আিম িন াকর aপমান মেন 

কির। আমার আ া eমন আ া নয় েয, জােলমেদর সােথ আেপাষ কের 
ে েচ থাকেত পারেব।’’ iমাম eর েচেয় আেরা বড় কথা বেলন যখন 
aব া শতভাগ িত ল হেয় oেঠ। কােফলা যখন iরােকর সীমানায় 
েপৗঁছায় তখন র iবেন iয়ািযদ আর-িরয়াহীর eক িবশাল বািহনীর বাধার 
স ুখীন হন। র eক হাজার স েযােগ iমােমর কােফলােক ব ী কের 
ফায় িনেয় যাবার দািয়  া  হেয়িছল। তাবারীর মেতা িব  
ঐিতহািসকগণ ঐ মু েত iমােমর েসi িব াত েখা ার কথা িলিপব  
কেরেছন। iমাম ঐ েখাতবায় রা াহর (সাঃ) u িত িদেয় ‘আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’ স  uে খ কের বেলন : 

 اِهللا ِدْهَعِل ثًااِآَن ،اِم اِهللاَحَرِل الَِّحَتْساِئرًا ُمَج انًاَطْلُس أَيَر ْنَم ،اُسا النََّهيَُّا
ٍل ا ِفْعَلَو ٍلْوَقِب ِهْيَلَع يِّْرَغُي ْمَلَف, اِهللا وِدُدُحِل يًاِدَتْعُم ،اِهللا ْيِءَفِل رًاِثْأَتْسُم
وا لَُّحَا ْدَق َمْوَقاْل اِءَلنَّ َهُؤِا ا َوَلَا .ُهَلَخْدُم ُهَلِخْدُي ْنَا ي اِهللاَلَع اَن َحّقًاَآ
 . اِهللاْيَء وا َفُرَثْأَتاْس َو ,ُهاَلَلوا َحُمرََّحَو اِهللا اَمَرَح

(িতিন েটা পির ণ ে র সাহা  েনন। িস  িনয়মা যায়ী িতিন 
থেম eকটা সাধারণ ে র uে খ কেরন) ‘‘েহ েলাকসকল! রা া  

(সাঃ) বেলেছনঃ ‘যিদ েকu েকােনা aত াচারী o রাচারী সরকারেক 
েদেখ েয হালালেক হারাম কের, হারামেক হালাল কের, বায় লমালেক 
িনেজর ি গত খােত খরচ কের, আ াহর িবিধ-িবধানেক পদদিলত 
কের, মুসলমােনর জানমােলর িনরাপ া র া কের না, eরপরo যিদ েস 
িন ু প বেস থােক তাহেল আ া  তােক ঐ জােলমেদর সােথ eকi শাি  
দান করেবন। 

...َمْوَقاْل اِءَلنَّ َهُؤِا َو - আজেক যারা (বিন uমাiয়ারা) মত করেছ 
তারা িক ঐসব জােলম o রাচারীেদর মতন নয়? েদখেত পাo না েয 
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তারা হালালেক হারাম কেরেছ আর হারামেক হালাল? তারা িক আ াহর 
িবধানেক পদদিলত কেরিন? বায় লমােলর aথেক তারা িক ি গত 
স ি েত পিরণত কেরিন? আ সাৎ কেরিন? তাi eরপরo যারা নীরবতা 
aবল ন করেব তারাo iয়ািযদেদর মেতাi বেল সা  হেব।’’ eবার 
িতিন িনেজর সে  বেলন : 

 ٍرْيَغ ْنِم قَُّحا َاَنَا َو
‘‘আর আমার নানার ei আেদশ পালন করেত a েদর েচেয় আিমi 

েবশী েযা , আমারi দািয়  aিধক।’’ ( ঃ তািরেখ তাবারীঃ 5/415) 
েকােনা মা ষ যখন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) eসব বিশে র সােথ 

পিরিচত হয় তখন বেল েয, e ধরেনর ি i েতা িচরিদন ভা র হেয় 
থাকার aিধকার রােখন। িতিনi েতা িচর ীব থাকার েযা । েকননা 
েহাসাiন িনেজর জে  িছেলন না। িতিন িনেজেক মা ষ o মানবতার 
জে  uৎসগ কেরেছন। eক বাদ, ায়পরায়ণতা eবং ম ে র ে  
র ায় িনেজেক িবিলেয় িদেয়েছন। আর e কারেণi সব মা ষi ত েক 
ভালবােস, ত েক া কের। যখন েকােনা মা ষ eমন eকজনেক েদেখ 
যার িনেজর জে  িক i েনi, মান-স ান, মযাদা, মানবতা যা আেছ তা 
সবi aে র জে - তখন েস িনেজেক ঐ ি র সােথ eকা  কের েনয়। 

র iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ সা ােত iমামেক ফায় িনেয় 
যাবার াব করেল iমাম e াব ত া ান করেলন। িতিন কখেনা 
aপমােনর কােছ আ সমপণ করেত চানিন। ম ে র মাহ  o 
মযাদােকi িতিন a  রাখেত েচেয়েছন। িতিন বলেলনঃ আিম যাব না। 
েশষ পয  আেলাচনায় িস া  েনয়া হয় েয, িতিন eমন eক রা ায় যােবন 
েয রা া ফারo নয়, মদীনারo নয়। aবেশেষ িতিন মহররম মােসর i 
তািরেখ কারবালা খে  eেস েপৗঁ েলন। ায় 83 জন স ী-সাথীসহ 
েসখােন ত  গাড়েলন। oিদেক েরর বািহনীo িক ের ত  গাড়েলা। 
ফার গভনেরর তরা aনবরত যাoয়া-আসা শু  করেলা। পেরর 
িদনগুেলােত শ েদর সং া বাড়েত লাগেলা eবং ন ন ন ন বািহনী eেস 
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uপি ত হল। eক হাজার, প চ হাজার eভােব 7 তািরেখর িদেনর বলা 
হেয়েছ يَناِثَلَث ْتَلُمي َآتََّح  aথাৎ ি শ হাজাের েপৗঁছেলা। 

ফার গভনর iবেন িযয়াদ ei িবশাল বািহনীর দািয় ভার iবেন 
সা’েদর হােতi েসাপদ করেলা। iবেন িযয়ােদর ধারণা িছল iবেন সা’দi 
তােক মত eবং iমারত লােভ সফল করেব। েমা াকথা iবেন িযয়াদ 
eমন eকজনেক িনবািচত করেলা যােক েদেখ মুসলমানরা মেন কের েয, 
(নাu িবললাহ) iবেন সা’দ aতীেতর মেতাi যারা iসলাম েথেক খািরজ 
হেয় েগেছ তােদর সােথ ে  েনেমেছ। কারণ রা া  (সঃ)-eর েগ 
iবেন সা’দ কােফরেদর িব ে  aেনক ে  aংশ িনেয় েবশ ািত লাভ 
কেরিছল। aব  iবেন িযয়াদ েয iবেন সা’দেক বহার করেত চাে  
eকথা iবেন সাদ ধের েফেলিছল। তাi েস iবেন িযয়ােদর কােছ িগেয় e 
দািয়  েথেক a াহিত চাiেলা। িক  iবেন িযয়াদo iবেন সা’েদর 
বলতা েকাথায় তা ভাল মেতা জানেতা। তাi আেগi eকটা িড ীপে  

iবেন সা’েদর জে  গুরগান o েরi েদেশর গভনর পেদ িন ি র কথা 
িলেখ েরেখিছল। e কারেণ iবেন সা’দ যখন দিয়  পালেন a ী িত 
জানােত আেস তখন iবেন িযয়াদ বেলঃ ক আেছ, তাহেল মেন হে  ei 
িড ীটা eখন a  জেনর নােম িলখেত হয়! iবেন সা’দ eবার িস াে র 
ে ে  ে  গেত লাগেলা। কারণ e ধরেনর eকটা গভনেরর পদ তার 
ব িদেনর খােয়শ। iবেন সা’দ বলেলা, আমােক eক  aবসর দাo, eক  
েভেব েনi। iবেন সা’দ যার সােথi আেলাচনা করেলা সবাi তােক 
িন াবাদ কের বলেলা েয, িম নবীর স ােনর িব ে  a  ধরেব? িক  
েশষ পয  iবেন সা’েদর কামনার ি  িবজয়ী হেলা eবং iবেন 
িযয়ােদর কাছ েথেক দািয়  েঝ িনল। iবেন সা’দ কারবালায় eেস েচ া 
করেলা েখাদা o েখারমা েটাi েপেত। েস েয েকােনাভােব iমামেক eকটা 
আেপােষ রাজী করেত েচ া চালােলা যােত a তঃপে  নবীর স ানেক 
হত া করার দায় েথেক েস ব চেত পাের। তারপের যােহাক েদখা যােব। 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ eরপর তার ’-িতন  আেলাচনা a ি ত 
হল। ঐিতহািসক তাবারী িলেখেছন েয, েযেহ  ei বঠকগুেলা েকবল 
’জেনর মে  a ি ত হেয়িছল- তাi িক আেলাচনা হেয়িছল তা 
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সিব াের u ার করা যায়িন। িক  েয  iবেন সাদ পের ফ স কের তা 
েথেক ঝা যায় েয, eমন িক িক  িম া েলাভেনর আ য় িনেয় iবেন 
িযয়াদ iমামেক আেপােষ টানার জ  যথাসা  েচ া চালায়। iবেন 
সা’েদর সবেশষ িচ  যখন iবেন িযয়ােদর হােত েপৗঁছেলা তখন কেয়কজন 
সা পা o তার পােশ বেস িছল। e িচ  পেড় iবেন িযয়াদ বলেলা েয 
হয়েতা াপার র শাি ণ সামাধান স ব। িক  তার চারপােশর iবিলসী 
দালালেদর ম  েথেক িশমার iবেন িযল uশান বেল uঠেলাঃ 

‘‘েহ আমীর! িম eকটা aমাজনীয় ল করেত যা । iমাম 
েহাসাiন (আঃ) e মু েত েতামার হােতর মুেঠায়। eখান েথেক যিদ ত েক 
েছেড় দাo তাহেল পের ত েক আর নাগােল আনা সহজ হেব না। e েদেশ 
হযরত আলী (আঃ)-eর a সারী কম েনi। তারা েকবল ফায় নয়। িম 
িক ঝেব না েয, আশপাশ েথেক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) a সারীরা ত র 
সােথ েযাগ েদেব? আর যিদ সিত i iমাম েহাসাiেনর (আঃ) a সারীরা 
ত র সােথ েযাগ েদয় তাহেল েতামার দািয়  পালন করা স ব হেব না। 
iিতহােস আেছ েয, eকথা শুেন iবেন িযয়ােদর েযন টনক নেড় uঠেলা। 
বলেলাঃ হ  কi েতা। eরপর েস iবেন সা’েদর িচ র জে  তােক 
aিভস াত কের বলেলা, iবেন সা’দ েয আমােক ায় ঠিকেয় িদেয়িছল। 
eরপর েস iবেন সা’দেক িলেখ পাঠােলা, আিম েতামােক পা েয়িছ আমার 
ম পালন করবার জে , আমােক িম িপতার মেতা uপেদশ িলেখ 

পাঠােব e জে  েতা নয়! িম eকজন েসনা ধান িহেসেব িন  হেয়েছা, 
লা েমেন চেলা আর েকােনা ’শ  ছাড়াi আমার আেদশ পালন কেরা। 

যিদ e কাজ না পােরা তাহেল বেলা, আিম a  আেরকজনেক িনেয়াগ 
করেবা। iবেন িযয়াদ িশমােরর মা েম ei িচ েত eকটা আেদশনামা 
িলেখ বলেলা, iবেন সা’দ যিদ েহাসাiেনর (আঃ) সােথ  করেত 
a ী িত জানায় তাহেল িম (িশমার) ei আেদশনামার েজাের তার 
িশরে দ করেব। তারপর েসনা ধােনর দািয়  েতামার হােতi থাকেব।  

িলিখত আেছ েয ৯ মহররেমর িবকােল iবেন সা’েদর হােত e িচ  
েপৗঁছায়। িশমার িচ  iবেন সা’দেক িদল। িশমােরর আশা িছল েয, 
iবেন সা’দ বেল uঠেব, না! আিম নবীর স ানেক হত া করেত পারেবা না। 
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তাহেলi িশমার ঐ েগাপন আেদশনামার েজাের তার িশরে দ কের েস 
িনেজi েসনাপিত হেত পারেব। িক  iবেন সা’দ িশমােরর িম া aেপ ার 
aবসান ঘ েয় বেল uঠেলাঃ আমার ধারণা িছল েয, আমার িচ  পেড় 
iবেন িযয়ােদর শঁ আসেব। িক  িম তােক িলেয়-ভািলেয় তা হেত 
দাoিন। 

িশমার বললঃ আিম oসব িক  িঝ না। শু  শুনেত চাi েয, েশষ 
পয  িম  করেত রাজী আেছা িকনা। iবেন সা’দ eবার বলেলাঃ 
aব i  করেবা। eমন  করেবা যােত হাত-পা িছ িভ  হেয় 
আকােশ িনি  হেব।  

িশমার বললঃ ক আেছ। তাহেল eখন আমার দািয়  িক? 
iবেন সা’দ জনেতা েয iবেন িযয়ােদর কােছ িশমােরর ভালi কদর 

রেয়েছ। তাi িশমারেক বলেলাঃ িম হেব পদািতক বািহনীর কমা ার।  
৯ মহররেমর ঐ িচ েত কড়া আেদশ েলখা িছল। iবেন িযয়াদ 

িলেখিছল : আমার িচ  েপৗঁছােনার সােথ সােথi iমাম েহাসাiনেক (আঃ) 
েজার aবেরােধর মে  েফলেব। iমাম েহাসাiনেক (আঃ) হয় আ সমপণ 
করেত হেব ন বা ে র জে  ত হেত হেব। eর বাiের তীয় েকােনা 
পথ েনi। iবেন সা’দ ei আেদশ েপেয় iমােমর ত গুেলার চারপােশ 
েসনা েমাতােয়ন কের েজার aবেরাধ ি  করেলা। iমাম েহাসাiন (আঃ) 
তােদর e ধরেনর চাল-চলন েদেখ হযরত আববাসেক হাiর iবেন কাiন 
eবং হািবব iবেন মাযািহেরর সােথ পা েয় িক খবর েজেন আসেত 
বলেলন। হযরত আববাস, ন ন েকান সংবাদ আেছ িক? 

iবেন সা’দ বলেলাঃ হ , iবেন িযয়াদ আেদশ পা েয়েছ েয, iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) হয় আ সমপণ করেত হেব আর নয়েতা ে র পথ 
েবেছ িনেত হেব।  

হযরত আববাস বলেলনঃ আিম িনেজর প  েথেক েতা েকােনা জবাব 
িদেত পাির না। ক আেছ, আিম iমােমর ব  েজেন eেস েতামােদরেক 
বলিছ। 
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হযরত আববাস iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কােছ িফের eেস াপারটা 
জানােলন।  

iমাম জবােব বলেলনঃ আমরা আ সমপণ কির না। i আমরা 
করেবা েশষ র িব  পয । তেব oেদরেক িগেয় শু  eকটা কথাi বেলা, 
শু  eকটা a েরাধ কেরা েয, কাল সকাল পয  আমােদর সময় েদয়া 
েহাক। aেনেক হয়েতা বলেত পাের েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) ে েচ 
থাকেত বi ভালবাসেতন। তাi ঐ eক রাতেক জীবেনর জে  গনীমত 
িহসােব েপেলন। িক  iমাম িনেজi বলেছনঃ ‘‘ য়ং আ া  জােনন আিম 
ei aবসর  িক জে  েচেয়িছ। আমার মন- াণ েশষবােরর মেতা 
eকবার আ াহর সােথ a নয়-িবনয় করেত চায়। েশষবােরর মত নামায 
পড়েত, েদায়া o েমানাজাত করেত eবং রআন েতলাoয়াত করেত চায়। 
ei রাতটােক জীবেনর েশষ রাত িহসােব আিম আ াহর iবাদত করেত 
চাi।’’  

হযরত আববাস িফের eেস iবেন সা’দেক iমােমর মতামত 
জানােলন eবং iমােমর a েরাধ o বলেলন। তারা aেনেকi iমােমর 
a েরাধ ত া ান করেত চাiেলা। িক  aেনেক eর িতবাদ কের 
বলেলা েয- েতামরা সিত i েবশরম। যখন কােফরেদর সােথ  হেতা 
তখন তারা যিদ eরকম াব িদত তাহেল তা হণ করা হেতা। আর নবীর 
স ান েশষবােরর মেতা আ াহর iবাদত করার জে  eকটা রাত aবসর 
েচেয়েছ, েতামরা তা ত া ান করেছা! eভােব তােদর মে  মতেভেদর 
ি  হেলা। েশষ পয  iবেন সা’দ, স েদর মে  ঐক  র ার ােথ 

iবেন িযয়ােদর আেদশেক িক টা uেপ া কের বলেলাঃ ক আেছ, কাল 
সকােল! 

iমাম েহাসাiন (আঃ) ei আশুরার রােত গভীর iবাদেত িনম  হন। 
eক আ াি ক, েজ ািতময় eবং ঐশী পিরেবেশ িতিন আ াহর স ুেখ 
uপি ত হন। যারা ei রাতেক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) েম’রােজর রাত 
বেল আ ািয়ত কেরেছন তারা সিত i যথাথ কথাi বেলেছন। আশুরার 
রােত iমাম সব স ী-সাথীেদরেক েডেক বলেলনঃ েহ আমার সহেযাগীরা, 
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েহ আমার পিরজনরা! আিম আমার সহেযাগী eবং আমার পিরজনেদর 
েচেয় u ম েকােনা সহেযাগী eবং পিরজন েঁজ পাiিন। েতামােদরেক 
aসং  ধ বাদ। েতামােদর সবার িত আিম ত । তেব সবাi েশােনা, 
oরা িক  েকবল আমােকi চায়। আমােক ছাড়া a  কােরা সােথ oেদর 
েকােনা কাজ েনi। েতামরা যিদ আমার হােত বাiয়াত কের থােকা তাহেল 
আিম েস বাiয়াত েল িনলাম, েতামরা সবাi eখন াধীন। েতামােদর 
মে  েয চেল েযেত চায় েস eখন aনায়ােসi চেল েযেত পাের। আর 
পারেল আমার পিরজনেদর eকজনেক হাত ধের িনেয় যাo! iমােমর 
মুেখর িদেক েচেয় aেনেক িবগিলত হেত পাের e কারেণ iমাম eবার 
আেলা িনিভেয় িদেয় বলেলনঃ েতামরা ei a কােরর সুেযাগ িনেয় েযেত 
পার। েকu েতামােদর েকােনা িত করেব না।  

iমােমর eকথা শুেন সবাi eক সােথ বেল uঠেলাঃ েহ iমাম, eিক 
কথা আপিন আমােদরেক বলেছন? আমরা আপনােক eকা েরেখ চেল 
যাব? আমােদর সামা  eকটা ােণর েচেয় েবশী িক  েনi যা িদেয় 
আপনােক সাহা  করেত পাির! আ া  যিদ আমােদরেক পর পর eক 
হাজারটা জীবন দান করেতন eবং eক হাজার বার আমরা আপনার রা ায় 
েকারবানী হেত পারতাম eবং জীিবত হেয় নঃ নঃ আপনার জে  
েকারবানী হেত পারতাম! ei সামা  eকটা াণ েতা আপনার রা ায় বi 
নগ । আমােদর ei নগ  জীবন আপনার রা ায় েকারবানী হবার েযা  
নয়। বলা হেয়েছঃ 

 اُسبََّعاْل ِلْضَفو اْلُبَا وُهُخَا َكِلَذِب ْمُهَأَدَب
‘‘সব থম িযিন eকথা বেলিছেলন িতিন হেলন iমােমর বীর ভাi 

হযরত আ ল ফযল আল-আববাস।’’ iমাম তােদরেক ei ড়া  পরী ায় 
u ীণ েদেখ আেরা িক  ন ন সেত র পদা েল িদেলন। িতিন বলেলনঃ 
eখন আিম হািককতেক েতামােদর সামেন বলেত চাi। সবাi েজেন রাখ 
েয, আগামীকাল আমরা সবাi শহীদ হেবা। আমােদর মে  েকui ে েচ 
থাকেব না।  

সবাi বেল uঠেলাঃ আ াহ েক লােখা েশাকর েয, e ধরেনর eকটা 
শাহাদােতর মযাদা আমােদরেক দান কেরেছন। যখন iমাম েহাসাiন 
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(আঃ) শাহাদােতর ei সুসংবাদ েঘাষণা করেলন তখন 24 বছেরর eকটা 
বালকo ei মজিলেস বেসিছেলন। িতিন িছেলন iমাম হাসােনর  
কােসম। িতিন বi িচ াম  হেয় পেড়ন, iমাম েয শাহাদােতর কথা 
বলেলন তা েবাধহয় েকবল বড়েদর ভাে i আেছ। আিম হয়েতা eর 
শািমল হেত পারেবা না। 24 বছেরর বালক, e ধরেনর িচ া করাi 
াভািবক। িতিন গভীর িচ া করেত করেত eক সময় মাথা েল বলেলনঃ 

 ؟ ُلَتْقُي ْنيَما ِفَنَاَو ،امَّا َعَي
 ‘‘েহ চাচাজান, আিমo আগামীকােলর শহীদেদর মে  আিছ? 
iমাম েহাসাiন (আঃ) eকটা দয়া  ি েত তার িদেক তাকােলন। 

তারপর বলেলনঃ েহ ি য় কােসম ! আিম আেগ েতামােক eকটা  
িজে স কির, তার জবাব দাo। তারপর েতামার ে র জবাব েদব।  

হযরত কােসম বলেলনঃ চাচাজী, আপনার  িক? 
iমাম িজে স করেলনঃ বেলা েতা েদিখ াদ েতামার কােছ 

েকমন লাগেব? 
হযরত কােসম বলেলনঃ 

 ِلَسَعاْل َنَلي ِمَأْح
 ‘‘চাচাজী! ম র েচেয়o িমি ’’ 
aথাৎ আিম েয িজে স করলাম শহীদেদর মে  আিম আিছ িকনা 

তার কারণ  হেলা েয, ভয় পাি লাম আিম ei েসৗভা  েথেক বি ত হi 
িকনা।  

iমাম বলেলনঃ হ , কাল িমo শহীদ হেব।  
e িছল সেত র a সারী iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সাহা কারীেদর 

মহান আ ার eকটা প। আমরা পরবত  a ায়গুেলােত iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) সহেযাগীেদর e aসামা  বীর  িনেয় আেলাচনা 
করেবা। 
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েহাসাiনী িব েবর বিশ াবলী 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ei িব ব স েক েযসব  u ািপত হয় 

তােদর মে  eক  হেলা e িব ব িক সুপিরকি তভােব সংঘ ত হেয়িছল 
নািক তা িছল সহসা েকােনা িবে ারণ ? aথাৎ e িব ব িক েকােনা িনিদ  
ল  o uে েক সামেন েরেখ পিরক না মািফক a সর হেয় সংঘ ত 
হেয়িছল নািক েকােনা িনিদ  লে  পদে প েনয়া ছাড়াi সবার a ােত 
হঠাৎ eকটা িবে ারণ িছল? 

ডায়ােলক ক তথা াি ক ব বাদীরা বেলন, যিদ েকাথাo িব ব 
ঘটােত চাo তাহেল েসখানকার জনগেণর মে  aভাব-aনটন, aরাজকতা 
o িনযাতন বাড়ােত থােকা, জনগেণর মে  যতেবশী স ব aসে াষ ি  
করেত থােকা। তাহেল eক সময় যখন eসব aনটন, িনপীড়ন o aসে াষ 
তােদর ধয-সেহ র বাiের চেল যােব তখন তারা িনেজরাi িবে ারেণর 
মেতা েরােষ েফেট পড়েব। আর যারা িব বীর ািত গলায় পরেত চায় 
তােদর জে  eটাi সুিবধাজনক। e সুেযােগর স বহার করেত পারেল 
শী i তারা ‘িব বী’, ‘িবে াহী’ eসব িবিভ  uপািধেত িষত হেত 
পারেব। ক eকটা েব ন েযমন বাতাস ভরেত ভরেত eক সময় েব েনর 
ধারণ মতা েশষ হেয় যায় eবং চ  বাতােসর চােপ েব ন  েফেট যায়। 
e সকল ব বাদীর িব বo ক e ধরেনর eকটা ঘটনা। 

aেনক সময় েদখা যায় েয, eকজন মা ষ েকােনা eকটা িবেশষ 
পিরি িতেত eেস eক  কথা মুখ েথেক েবর করেত চায় না। যতi চাপ 
ি  করা েহাক না েকন, েকান েমi েস তা বলেত রাজী নয়। িক  eক 
পযােয় যখন aসহ  হেয় পেড় তখন েস িবে ারেণর মত েফেট পেড় eং 
তখন শু  eকটা কথা নয়, বরং েস eতসব কথা বলেত থােক যা আেদৗ 
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শুনেত চাoয়া হয়িন eবং তােক তখন প করােনাi মুশিকল হেয় যায়। e 
হেলা িবে ারণ।  

িক  তে  েয সম  বিশ  iসলামী আদশেক ব গত েকােনা 
আদশ েথেক ে  o বিশ মি ত কেরেছ তার মে  eকটা হেলা েয, 
ব বাদীরা িবে ারণ আকােরর িব েব িব াসী, aথচ iসলাম e ধরেনর 
েকােনা িব েব িব াসী নয়, তা েমেনo েনয় না। iসলামী িব ব 
eকশতভাগ াতসাের পিরক না মািফক িনিদ  পথ ধেরi আেস।  

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব ব স েকo e িবষয়  ব ল 
আেলািচত। iমােমর ei িব ব িক a াতভােব eবং িবে ারণ আকাের 
ঘেটিছল? বনী uমাiয়ারা িবেশষ কের েমায়ািবয়া বিন হােশেমর oপর েয 
aক  বহার o িনযাতন চািলেয় eেসেছ আর e কারেণ যখন 
iয়ািযেদর হােত মতা েগল, aমিন iমাম পিরবােরর সেহ র বাiের চেল 
েগল আর তারা িবে ারেণর মেতা েফেট পড়েলা েয, ভাে  যা আেছ তাi 
হেব, আর সহ  করা যাে  না (নাu িব াহ)। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
িব ব িক eভােবi সংঘ ত হেয়িছল ? 

e ে র জবাব আমােদর েবর আেলাচনা েথেক সহেজi েবাধগ । 
েমায়ািবয়ার সােথ iমােমর েযসব কথা কাটাকা  o িচ র আদান- দান 
হেয়িছল তা েথেক ঝা যায় েয, েমায়ািবয়ার আমল েথেকi iমােমর 
আে ালন শু  হয় eবং e আে ালন স ণ েজেন শুেন o িনিদ  ল েক 
সামেন েরেখi সংঘ ত হেয়িছল। িবেশষ কের iমাম রা াহর (সাঃ) 
িবিশ  সাহাবােদরেক িমনায় সমেবত কের েয গু ণ ভাষণ েপশ কেরন 
eবং েতাহা ল u ল ে  যা িলিপব  আেছ তা েথেক পির ার ঝা যায় 
েয, iমাম স ণ েজেন শুেন পিরক না মািফক পদে প িনেয় ধােপ ধােপ 
ei িব বেক সফলতার ার াে  েপৗঁিছেয়েছন। e  িব বi, িবে ারণ 
নয়। iসলামী িব ব, িবে ারেণর িব ব নয়। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) েত কেকi e িব বেক িবে ারেণর প 
েদয়া েথেক িবরত রােখন। iমাম েকন িত ম েত েয েকােনা eকটা 
বাহানায় ত র স ীেদরেক a াহিত িদেত চান? বারংবার িতিন তােদরেক 



 75

বেলন, ‘‘েদখ, eখােন খা  েনi, পানীয় েনi, বরং িবপদ আেছ, আেছ 
।’’ eমন িক আশুরার রােতo িতিন আরo েকামলতার সােথ বলেলন : 

‘‘আিম েতামােদর েচেয় u ম েকােনা সহেযাগীর স ান পাiিন। েতামােদর 
সবাiেক aসং  ধ বাদ। েতামােদর সবার িত আিম ত । ei 
পাষ রা েকবল আমােকi চায়। েতামােদর কারo সােথ তােদর েকােনা 
কাজ েনi। েতামরা চাiেল aনায়ােস চেল েযেত পােরা। eমন িক oরা যিদ 
জােন েয, েতামরা চেল যা  তাহেল েতামােদর eক o িত করেব না। 
আিম বরং eখােন eকাi থািক।’’ েকন iমাম e ধরেনর কথা বলেলন? 
িবে ারণ ঘ েয় েয েনতা িব ব করেত চায়, েস েতা কখেনা e ধরেনর 
কথা বলেব না। iমাম যা বলেছন তা শরীয়েতর ি েকাণ েথেকi বলেছন। 
aব  শিরয়তী দািয় o িছল eবং eিদক o িতিন uে খ কেরন। িক  
িতিন েচেয়িছেলন েয, শিরয়তী দািয় o েযন সবাi স ােন পালন করেত 
পাের। তাi িতিন বলেলন, ‘‘েদখ, শমন েতামােদরেক aবেরাধ কেরিন। 
শমনেদর প  েথেকo েতামােদর জে  েকােনা বা বাধকতা েনi। যিদ 
রােতর a কাের েতামরা চেল েযেত পার তাহেল েকui েতামােদরেক বাধা 
েদেব না। ব র প  েথেকo েতামােদর জে  েকােনা বা বাধকতা েনi। 
eমন িক আমার হােত েয বাiয়াত কেরিছেল তাo েল িনলাম। যিদ 
বাiয়ােতর কারেণ েতামরা সম া মেন কেরা তাহেল eখন আর েস 
সম াo রiেলা না, েতামরা eখন সবাi মু  o াধীন।’’ aথাৎ eখন 
েকবল েজেন শুেন স ােন েবেছ েনয়ার পালা। eখন যিদ েহাসাiনেক 
সাহা  করেত চাo তাহেল েকােনা বা বাধকতার a িত ছাড়াi স ণ 
াধীনভােব স ােন eেসা। eখােনi িছল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর 
ে । 

e সে  মুসলমানেদর হােত ে েনর পতেনর ঘটনা  uে খ করা 
যায়। তািরক iবেন িযয়াদ মুসিলম বািহনীর েসনাপিতর দািয়  িনেয় যখন 
ে েনর -খে  েবশ করেলন তখন আেদশ িদেলন সম  জাহাজ িবেয় 
দাo। আর মা  35 ঘ ার জে  েয়াজনীয় খা সম ী েরেখ িদেয় 
বাকীগুেলা পািনেত েফেল দাo।’’ eরপর তােরক স েদরেক েডেক 
বলেলন, ‘‘েদেখা, যিদ পালােত চাo তাহেল েব মরা ছাড়া েকােনা uপায় 
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েনi। কারণ eকটাo জাহাজ আর েনi। আর যিদ আলেসিম করেত চাo 
তাহেলo মা  eকিদন ব চেত পারেব। েকননা আমােদর হােত eখন মা  
35 ঘ ার খা সাম ী রেয়েছ। সুতরাং eখন eক i মা  পথ। তা হেলা 
েশষ র িব  িদেয় শ েদর সােথ  করা। তােদরেক পরািজত করেত 
পারেলi েকবল েতামরা ে েচ থাকার আশা করেত পারেব। েমাটকথা, 
তােদরেক াণপণ  করেত বা  করা হল। eমন eক  পিরি িতেত 
স রা  না কের িক করেত পাের? aথচ iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র 
স ীেদর সােথ তােরক iবেন িযয়ােদর স ণ িবপরীত আচরণ করেলন। 
িতিন বলেলন না েদখ, আমােদর চারিদেক শ । eিদক িদেয় েগেলo 
েতামােদরেক েশষ করেব, oিদক িদেয় েগেলo েশষ করেব। েযভােব েহাক 
েতামােদরেক eখােনi মরেত হেব। আর মরেতi যখন হেব তখন eেসা 
আমার সােথi বরণ কেরা। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) কখনi eকথা বেলনিন। কারণ e ধরেনর 
র েতা ত েকােনা  েনi। e  eকজন সাধারণ পিল িশয়ানেক 

মানায়। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) িযিন eক  িচর ন আদশ িতি ত 
করেত চান ত র জে  েতা e  মানায় না। বরং iমাম বলেলন, েতামােদর 
সামেনo শ  েনi আর িপছেনo েকােনা সমু  েনi। শ o েতামােদরেক 
বা  করেব না, ব o েতামােদরেক বা  করেব না। স ণ াধীনভােব 
েযটা পার েবেছ নাo। 

সুতরাং সবার আেগ ীকার করেত হেব েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
িব ব িছল াধীনভােব স ােন eবং িনিদ  লে  পিরচািলত eক  
িব ব। e aবগিত েযমন iমােমরo িছল েতমিন ত র েত ক সহেযাগীরo 
িছল। িক  েকানভােবi e  িবে ারণ িছল না। আর e কারেণi e 
িব েবর aেনকগুেলা ে াপট o বিশ  থাকাi াভািবক। eিদক িদেয় 
iমােমর িব ব া িতক েকােনা ঘটনা েথেকo মািজত। েকননা া িতক 
o সামািজক ঘটনাবলীর মে  ল পাথক  হেলা েয, া িতক িবষয়গুেলা 
শু  eক  িনিদ  ে ি েতi ঘেট থােক। eকটা ধা  eকi সােথ েসানা o 
পা হেত পাের না। হয় েসানা হেব, না হয় পা। e হেলা া িতক িনয়ম। 
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িক  eক  সামািজক িবষেয় eকi সােথ eকািধক ে ি েতর সমােবশ 
স ব।  

ঘটনা েম iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব বo eক  ব ে ি ত 
ঘটনা। েকােনা েকােনা িব ব o িবে াহ েকবল িতি য়াধম  হেত পাের। 
িতি য়া আবার ’ধরেনরঃ iিতবাচক o েনিতবাচক। েকােনা েকােনা 
িব ব আবার েকবল চনাধম o হেত পাের। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
িব েব e বিশ গুেলার িত রi uপি িত েদখা যায়। আর e কারেণi e 
আে ালন ব  ে ি েতর প িনেয়েছ।  হেত পােরঃ িকভােব? 

জবােব বলেত হয়, থম েয কারণ  কাল েম iমােমর আে ালেন 
a ঘটক হেয়িছল তা হেলা বাiয়াত স । iমাম (আঃ) মদীনায় িছেলন। 
েমায়ািবয়া ীয়  iয়ািযেদর েখলাফত সুিনি ত করার জে  মদীনায় 
eেস iমােমর কাছ েথেক iয়ািযেদর জে  বাiয়াত চায়। িক  থ হয়। 
েমায়ািবয়ার র পর iয়ািযদ নরায় বাiয়াত িনেত ভয়ানক চাপ ি  
কের। িক  iমাম েদখেলন েয, e বাiয়াত করার aথ েকবল েমায়ািবয়ার 
aৈনসলামী নীিত o িব িতেক েমেন েনয়া নয়, বরং iসলােম আেরক  
ন ন িবদ’আত থা ‘রাজত ’রo a েমাদন করা। eতিদন iসলােম 
খলীফা িনবাচেন ’েটা মতবাদ িছল। eকদল বলেতা েয, আ াহর তরফ 
েথেক eবং রা াহর বা iমােমর িনেয়াগ েঘাষণার মা েমi খলীফা 
িন  হেবন। আর েকu েকu বলেতা েয, সাধারণ মা ষi িনবাচেনর 
মা েম তােদর খলীফা িনবাচন করেব। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) যিদ 
আজ e বাiয়াত েমেন েনন তাহেল iসলােমর ei েটা চিলত মতবােদর 
aবসান হেব eবং েখলাফত eক ন ন ধারায় u রািধকার স ি  বা 
রাজতে  প েনেব যা iসলােমর ি েত িনঘাত িবদ’আত। েমায়ািবয়া 
ণীত ei িবদ‘আত থা থমবােরর মেতা iসলােম সংেযািজত হেব।  
তারা iমাম েহাসাiনেক (আঃ) বাiয়াত করেত কড়াকিড় আেরাপ 

কের। aথাৎ eটা iমােমর জে  eকটা ে াপট। e ে াপেট িতিন 
েনিতবাচক িতি য়াধম  পদে প হণ করেলন। ‘‘েতামরা বাiয়াত 
চাo? আিম েকান েমi েতামােদর হােত বাiয়াত করেবা না।’’ iমােমর 
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e পদে প তাকoয়া বা েখাদাভীিত ত। eটা েস জাতীয় পদে প যা 
েত ক মা ষi সমােজ চলার পেথ স ুখীন হয়। েভাগ-লালসা, ািতর 
লালসা, পদেলাভ, ভয়-ভীিত িতর েপ eগুেলা মা ষেক আ া  কের। 
িক  eর িব ে  মা েষর কত  হল েনিতবাচক পদে প েনয়া। মা েষর 
কত  eক  ‘না’ বলা। aথাৎ েস তাকoয়াস  মা ষ।  

তারা iমামেক হত ার ভয় েদিখেয় বাiয়াত িনেত চাiল। iমাম াণ 
িদেত রাজী িক  বাiয়াত করেত রাজী হেলন না। িতিন eখােন তাকoয়ার 
িভি েতi পদে প িনেলন।  

e পয  iমােমর আে ালন eক  aৈবধ দাবীর িব ে  েনিতবাচক 
িতি য়াশীল পদে প। a  কথায় িতিন ‘লা iলাহা’-eরi a করণ 
করেলন eবং তাকoয়া র া করেলন। 

িক  iমাম েহাসাiেনর িব েবর েকবল ei eক i কারণ িছল না। 
আরo কারণ রেয়েছ যােদর মে  আেরক র ে াপেটo iমােমর িমকা 
িছল িতি য়াশীল। িক  eবার e িতি য়া হল iিতবাচক। 

েমায়ািবয়া িনয়া ত াগ করেলা। eর 31 বছর আেগ হযরত আলী 
(আঃ) ফায় প চ বছর ধের শাসন কেরন। যিদo দীঘ 31 বছর ধের 
েমায়ািবয়া ফা েথেক হযরত আলীর (আঃ) ছাপ মুেছ েফলার জে  ব  
েচ া- েচ া কেরেছ। আ  র শাiদ o েসiছােমর মত হযরত আলীর 
(আঃ) িবিশ  সাহাবীেদরেক িনয়া েথেক সিরেয় েফলা হেয়েছ। তারপরo 
েমায়ািবয়ার তার aবকাশ িনেয় ফাবাসীরা আজ নরায় হযরত 
আলীর (আঃ) নােম সমেবত হেয়েছ। e সুেযােগ তারা iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) েযা তা o বরকতময় aি  েথেক uপ ত হবার জে  uে াগী 
হল। তারা সাহাে র িত িত িদেয় iমামেক িচ  িলখল। তারা a ত 
ফােত eক  ত iসলামী েখলাফত িতি ত করেত চাiেলা। তারপর 
েম সব জায়গােক নরায় iসলামী শাসেনর ছায়াতেল আনার িস া  
হণ করেলা।  

iমােমর (আঃ) জে  e আেবদন  হল তােদরi প  েথেক, যারা 
তােদর ভাষায় জান-মাল িদেয় iমামেক সাহা  করেত ত। তােদর 
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িচ াজগেত নরায় বস  eেসেছ। তারা ত iসলামী শাসনধারা িত া 
করেত uে াগী হেয়েছ।  

ফা থম েথেকi মুসিলম স েদর িনবাস িছল। হযরত uমেরর 
আমেল ফা শহেরর িত া হয়। eখােন েবশীর ভাগ স i বসত গেড় 
েতােল। e কারেণ e সময় ফা িবে র a তম শি শালী শহের পিরণত 
হয়। 

ei ফা শহেরর জনগণ iমামেক (আঃ) সাহাে র িত িত িদেয় 
দাoয়াত করেছ। eকজন নয়, ’জন নয়, প চজন, শতজন িকংবা eক 
হাজার নয়, ায় 29 হাজার দাoয়াতী িচ  iমােমর হােত আেস। েকােনা 
েকােনা িচ েত 21 েথেক 211 জেনর া র িছল। তাi সব িমিলেয় 
দাoয়াতকারী েলােকর সং া ায় লােখর কাছাকািছ দ ড়ায়। 

eখােন iমােমর করণীয় িক হoয়া uিচৎ? ফাবাসীেদর প  েথেক 
যা করার িছল তারা কেরেছ। বাকী কাজ iমােমর হােত। বাiয়ােতর সে  
iমাম শু  eক  ‘না’ বলেলi তাকoয়া র া eবং দািয়  েশষ হেতা। 
তারপর iবেন আববােসর াব a যায়ী যিদ iয়ািযদী বািহনীর নাগােলর 
বাiের িগেয় iেয়েমেনর eক পাহাড়ী a েল বাস করেতন তাহেল িতিন 
বাiয়াত করার চাপ েথেকo র া েপেতন। 

িক  eবাের eকদল ভাবশালী মুসলমান রীিতমত িবে াহ কের 
iমামেক তােদর েন  হণ করার আ ান জানাে । eখােন aব i 
iমামেক িতি য়া েদখােত হেব iিতবাচক, যিদo iমাম েহাসাiন (আঃ) 
থম েথেকi ফাবাসীেদর চপলমিত, বলিচ , a ত o ভীত 
মানিসকতা েদখেত পাি েলন। িক  তারপরo 29 হাজার িচ েত ায় eক 
ল  েলােকর আেবদন, তারা eখন iমােমর aেপ ায় আেছ। eখােন iমাম 
(আঃ) যিদ ফাবাসীেদর আেবদনেক a াহ  করেতন তাহেল আজ 
আমরাi যারা েহাসাiন-েহাসাiন কির, বলতাম, iমাম (আঃ) েকন eত 
বড় eকটা ল করেলন? 

e সে  eক  ঘটনা uে খেযা । আববাসীয় েখলাফতকােল আ  
সালামাহ খাললাল (যােক আেল মুহা েদর uজীর বলা হেতা) খলীফার 
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সােথ যখন তার স ক িছ  হেয় েগেলা তখন iমাম জাফর সােদক (আঃ) 
o আ াহ মাহ  েক েটা িচ  িলেখ বলেলা, ‘‘eতিদন আিম o আ  
েমাসেলম eেদর জে  কাজ কেরিছ, eখন চাi আপনার জে  িক  
করেত। সবিক i a ল আেছ। eখন eেস েকবল আমােদরেক 
সহেযািগতা ক ন, আমরা eেদরেক হ েয় েদব।’’ iমাম জাফর সােদক 
(আঃ) eেত সাড়া েদনিন। eখােন িতন  িবষয় ল ণীয় :  

eক : আ  সালামাহ মা  eকজন িছল। 
i : েযেহ  ’জেনর কােছ eকi িচ  পা েয়িছল েসেহ  ঝা যায় 

েয, তার uে  িন া ণ িছল না।  
িতন : েস eমন eক সময় e পদে প িনেয়িছল েয, খলীফা ঝেত 

েপেরিছল eেক িদেয় আর েকােনা িত ছাড়া লাভ হেব না। তাi কয়িদন 
েযেত না েযেতi খলীফা তােক হত াo কেরিছল। 

iমাম সােদক (আঃ) eসব িদকi ভালভােবi aবগত িছেলন। তাi 
আ  সালামাহর প বাহেকর সামেনi িতিন তার িচ  িড়েয় েফলেলন। 
প বাহক বলেলাঃ িচ র জবাব িক েদব? 

iমাম সােদক (আঃ) বলেলন : e i হেলা আ  সালামাহর িচ র 
জবাব।  

ei eকজেনর আেবদন a াহ  করায় আজo ব  েলাক iমাম 
সািদকেক (আঃ) েদাষােরাপ কের বেলন : েকন িতিন iিতবাচক সাড়া 
িদেলন না? 

আর েযখােন ায় ল  েলােকর া র স িলত 29 হাজার িচ - 
তাo আবার ঐ চরম িদেন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) হােত েপৗঁছায় তখন 
িতিন যিদ সাড়া না িদেতন তাহেল aন কােলর iিতহাস iমামেক (আঃ) 
েদাষােরাপ কের বলেতা েয, যিদ iমাম তােদর ডােক সাড়া িদেয় েন  
িদেতন তাহেল iয়ািযদ o iয়ািযদীরা aং েরi িবন  হেয় েযত। 

ফার শি শালী েসনাবািহনী িদেয় aিত সহেজi iমাম িবজয়ী হেত 
পারেতন। iিতহাস iমামেক ভী  বেলo েদাষােরাপ করেতা। বলেতা, 
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iমাম (আঃ) াণ হারােত হয় িকনা েস ভেয় ঐরকম eকটা সুবণ 
সুেযাগেকo হারােলন (নাu িবললাহ)। তাi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মত 
মহা েষর জে  e মু েত iিতবাচক িতি য়া েদখােনা ছাড়া ি তীয় 
েকােনা uপায় িছল না। eমন িক িতিন তােদর িব াসঘাতকতার 
মানিসকতা েজেনo a তপে  যত ণ তারা বািহ কভােব িব াসঘাতকতা 
কেরিন তত ণ পয  iমােমর (আঃ) e i করণীয় িছল। তারা কাে  
িব াসঘাতকতা করার পর iমােমর (আঃ)o আর েকােনা করণীয় থাকেতা 
না। eখােন eক  িবষয় uে খ করা েয়াজন, aেনেক iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) আে ালেন বাiয়াত o দাoয়াত সে র মে  e  েগাজািমল 
েদয়ার েচ া কেরন। iমাম েহাসাiন (আঃ) আেগi িবে ােহর েঘাষণা েদন, 
নািক ফাবাসীরা আেগ iমামেক দাoয়াত কের। iমাম িক সাহা  o 
সফলতার আ াস েপেয় িবে াহ করার িস া  েনন? e িনেয় aেনেকi 
িব াি েত পেড়ন। িবেশষ কের যারা েহাসাiনী িব বেক খােটা কের 
েদখােত চায় তারা বেল, ফাবাসীেদর দাoয়াত o আ াস েপেয়i iমাম 
িবে াহ কেরন। 

aথচ আমরা iেতামে i a ধাবন করেত েপেরিছ েয, iমােমর 
আে ালন আসেল েমায়ািবয়ার আমেলi শু  হয়। আর ফাবাসীেদর 
দাoয়াত েকবল iমােমর আে ালেনর ড়া  প  কারবালায় ানা ের 
সহায়তা কেরিছল। তা না হেল ফাবাসীরা যিদ দাoয়াত নাo করেতা ত  
iমােমর আে ালন a াহত থাকেতা eবং a  েকােনা ােন তা পিরণিত 
লাভ করেতা। iয়ািযেদর চ  চােপ iমাম 71 িহজরীর 38েশ রজব মদীনা 
েথেক ম ার পেথ েবর হন। তখনo পয  ফাবাসীরা eসব ঘটনার 
িব মা o জানেতা না। iমাম 4রা শাবান ম ায় eেস েপৗঁছান। ম ােত 
িতিন eক মােসরo েবশী সময় ধের iসলাম চার কেরন। eর মে  
ফাবাসীরা iমােমর িবে াহ eবং ম ায় আগমেনর কথা aবগত হয়। 

eরপর 26i রমজান তািরেখ ফাবাসীেদর থম দাoয়াতী িচ  ম ােত 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) হােত েপৗঁছায়। সুতরাং eখােন েকােনা সে েহর 
aবকাশ েনi েয, ফাবাসীেদর দাoয়াত iমােমর িব েব eকটা সাধারণ 
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uপাদান িছল eবং তা iমােমর িবে াহ েঘাষণার পেরi সংেযািজত 
হেয়িছল। 

িক  তীয় কারণ i িছল iমাম েহাসাiেনর িব েবর ল ে াগান। 
মদীনা েথেক রoয়ানা হবার িদন েথেকi িতিন ei ে াগান িনত কেরন। 
e সময় িতিন বাiয়ােতর েকােনা কথাi আেননিন। আর ফাবাসীেদর 
দাoয়াত সে  েকােনা কথা বলা েতা স ণ a াসি ক। কারণ েস ঘটনা 
িছল ’মাস পের। িতিন ঝােত েচেয়েছন েয, চারিদক ফ াসােদ ভের 
েগেছ, iসলাম মিকর স ুখীন, রআন মিকর স ুখীন। তাi a  
েকােনা স  না আসেলo আিম েকবল শিরয়তী দািয়  পালনােথ eবং 
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার করার জে i aথাৎ সৎ 
কােজর আেদশ o aসৎ কােজর িনেষেধ িবে ােহ নামতাম। 

থম কারেণর ে াপেট iমাম আ র া লক িমকা েনন। ি তীয় 
কারেণর ে াপেট iমাম সহেযাগীর িমকায় aবতীণ হন। িক  তীয় 
কারণ র পিরে ি েত iমাম আ মণা ক িমকা িনেয় আ কাশ 
কেরন। িতিন মেতর িব ে  হামলা চািলেয়েছন। তােদর aৈবধ কাজ 
কারবােরর িব ে  দ িড়েয়েছন। e িহসােব iমাম েহাসাiন (আঃ) eকজন 
িতবাদী, িব বী। িতিন সমােজ সং ার করেত চান। 

eখান েথেকi তীয়মান হয় েয, iমাম ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকার’-েক কত েবশী গু  িদেয়েছন। িতিন iসলােমর ei 
িভি র oপর দ িড়েয়i রাচারী শাসেকর েম দ  গুিড়েয় েদন।  

ফার পেথ িতিন ’জন পিথকেক ফা েথেক আসেত েদেখন। িতিন 
তােদর সােথ আলাপ করেত চাiেলন, িক  পিথক য় iমাম েহাসাiনেক 
(আঃ) িচনেত েপের িনেজর পেথ চলেত লাগেলা। aতঃপর iমােমর 
eকজন িপছেন পড়া সহেযাগীর সােথ ঐ i পিথেকর সা াত হয়। তারা 
iমােমর ত মুসিলম iবেন আকীল o হানীর শাহাদােতর সংবাদ িদেয় 
বলেলা : আমরা e খবর iমােমর কােছ বলেত ল ােবাধ করিছলাম। 
তারপর iমােমর ei স ী কােফলার সােথ িমিলত হেয় iমােমর (আঃ) 
কােছ েগল eবং বলেলাঃ আমার কােছ eকটা খবর আেছ। যিদ চান েতা 
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eখােনi বিল আর নiেল ি গতভােবi বলেবা। iমাম বলেলনঃ আিম 
েকােনা সংবাদ আমার স ী-সাথীেদর কােছ েগাপন রাখেত চাi না। িক 
খবর eখােনi বেলা। ঐ ি  ঘটনা iমামেক জানােলা eবং বলেলা : 
গতকাল েয ’জেনর সােথ আপিন আলাপ করেত েচেয়িছেলন তারা a  
পথ িদেয় চেল িগেয়িছল, তারাi আমােক বলেলা েয, ফার পতন ঘেটেছ। 
মুসিলম o হানীেক হত া করা হেয়েছ। eকথা শুেনi iমাম ে েদ 
েফলেলন। তারপর রআেনর ei aমর বাণী  u ারণ কের বলেলনঃ 

ي َضَق ْنَم ْمُهْنِمَف ِهْيَلَع وا اَهللاُداَها َعوا َمُقَدَص اٌلَجِر يَنِنِمْؤُماْل َنِم
 يًالِدْبا َبدَُّلوا َتَم َو ُرِظَتْنَي ْنَم ْمُهْنِم َو ُهَبْحَن

 ‘‘মুিমনেদর মে  যারা আ াহর সােথ িত ায় আব  হেয়িছল 
তােদর eকদল ীয় িত া পালন কেরেছ। আর যারা ei িত া পালন 
কেরেছ তােদর েকu েকu iিতমে i িবদায় িনেয়েছ eবং বাকীরা তােদর 
পালার aেপ ায় আেছ।’’ [আহযাবঃ 34] 

aথাৎ আমরা েকবল ফার জে  আিসিন। ফার পতন হেয়েছ-েতা 
িক হেয়েছ? আমােদর দািয়  aেনক ঊে , aেনক মহান। মুসিলম iবেন 
আকীল সফলতার সােথ তার দািয়  পালন কের চেল েগেছন, তারা 
শাহাদােতর সুধা পান কেরেছন। eখন আমােদর পালা। 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আ মণধম  িমকার কারেণ ত র 
িচ াধারাo িছল আ মণধম । aথচ েয আ র া করেত চায় তার িচ া 
িভ  িতর হয়। েযমন ধ ন কারo eক  বান িজিনস আেছ। ডাকাত 
চায় eটােক িছনতাi করেত। তখন ঐ মািলেকর িমকা যিদ 
আ র া লক হয় তাহেল ডাকােতর হাত েথেক িজিনসটােক র া করা 
হেব তার ল । েস হয়েতা eক  শি  েয়াগ করেলi ডাকাতেক হটােত 
িকংবা আহত কের েফলেত পারেতা। িক  েস e িবষেয় eকবারo না েভেব 
বরং িজিনসটা িনেয় েদৗঁেড় পালােত চায়। eটা হেলা তার আ র ার 
মানিসকতারi বিহঃ কাশ। িক  eকজন আ মণধম  িমকায় aবতীণ 
ি  েকবল িনেজেক র াi কের না, িতপ েক না ানা দo করেত 

চায়। e জে  যিদ িনেজর াণo িদেত হয় ত  েস িপছপা হয় না। e  
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হেলা আ মণধম  মানিসকতা। ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকার’ iমােমর িচ াধারােক আ মণা ক কেরেছ। আর ei আ মণধম  
মানিসকতা শহীদী মানিসকতায় পিরণত হেয়েছ eবং শহীদী মানিসকতা 
সবেচেয় ে ।  

শহীদী মানিসকতার aথ হেলা, েকােনা ি  তার সমােজর uে ে  
িক  বলেত চায় eবং তার e ব  িনেজর র  িদেয় িলেখ েযেত চায়। 
িনয়ােত aেনেকi aেনক িক  বলেত চায়। মা র ক িচের কত ফলকi 
েবিরেয় eেসেছ যােত হয়েতা েকােনা বাদশা  িলেখ েগেছঃ আিম aমুক, 
aমুেকর েছেল, আিম aমুক েদশেক জয় কেরিছ, eত বছর জীবন যাপন 
কেরিছ, আমার eতগুেলা ী িছল, আিম eত ম aত াচার কেরিছ 
iত ািদ iত ািদ। তােদর eসব কথা যােত মুেছ না যায় েসজে  পাথের 
েখাদাi কের রােখ।  

aথচ তা েকবল পাথেরi েথেক যায়। মা েষর দেয় তার েকােনা 
ান েনi। eমন িক শত বছর হাজার বছর পর যখন ঐসব ফলক u ার 
করা হয় তখন তা েকবল যা ঘেরর eক েকােণ জায়গা পায়, সাধারণ 
মা েষর কােছ তার েকােনা  েনi।  

িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) যা বলেত েচেয়িছেলন তা েকােনা পাথের 
েখাদাi কের েলেখনিন, বরং বাতােসর কােছi িতিন ত র ব  েপশ 
কেরন। িক  েযেহ  e ব  র িমি ত িছল eবং র o িছল টাটকা 
লাল- তাi তা মা েষর দেয় eেস জায়গা কের িনেয়েছ। e কারেণ আজo 
ল  ল  মা ষ সম ের বেল oেঠঃ 

 . مًاَرا َبلَِّا يَنِماِلالظَّ َعَم اَةَيَحاْل َو ًةاَدَعَس الَِّا َتْوَمي اْلَرا َاي َلنِِّا
 ‘‘েয জােলমেদর সােথ ে েচ থাকেত চায়, েয aপমােনর জীবন 

যাপন করেত চায়, েয জীবনেক শু  ’মুেঠা খাবােরর েযাগান িদেত 
পারেলi স  থােক, তােদর ei জীবেনর েচেয়  হাজার গুেণ ে ।’’ 
e হেলা শহীেদর বাণী।  

iমাম েহাসাiন (আঃ) েযিদন কারবালার ময়দােন ei বাণী েরেখ 
েযেত েচেয়িছেলন েসিদন কারবালার eকমা  শু  গরম বাতাস ছাড়া 
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েকােনা কাগজo িছল না, কলমo িছল না। িক  েকন ত র বাণী জীব ? 
কারণ aনিতিবলে  তা মা েষর দেয় ানা িরত হেয়িছল। e বাণী 
দেয়র কাগেজ eমনভােব িলিখত হয় যা হেয় oেঠ িচরaিবনাশী। 

িত বছর মুহররম আেস আর iমাম েহাসাiন (আঃ) েযন ন ন কের 
জীিবত হন। িতিন নরায় বেল oেঠনঃ মহান আ াহ আদেমর (আঃ) 
স ানেদর oপর র দাগ েক িদেয়েছন- যা তােদর জ  েসৗ য, েযমন 
বতীেদর গলায় হােরর দাগ (েসৗ য)। আিম আমার ব ষেদর েদখার 
জে  aত  uদ ীব হেয় aেপ া করিছ েযমন iuসুফেক েদখার জে  
iয়া ব uদ ীব িছেলন।’’ 

েশষ মু েত যখন iমােমর স ীরা সবাi শহীদ হেয় েগেছন, আর 
oিদেক 41 হাজার তীর-তেলায়ার সি ত শ  েঢuেয়র মেতা uথাল-
পাতাল করেছ তখনo iমাম েহাসাiন (আঃ) বেলনঃ েতামােদর আমীর ঐ 
uবায় ললাহ খবর পা েয়েছ েয, েহাসাiনেক হয় তেলায়ার ধরেত হেব না 
হয় আ সমপণ করেত হেব- e েটার eক  েবেছ িনেত হেব। েহাসাiন 
েকাথায়, আর e নিত ীকার েকাথায়? 

 ُةلَّا الذِّنَِّم اَتَهْيَه
আ াহ আমার নত হoয়ােক পছ  কেরন না। আমার রা ল (সাঃ) 

আমার নত হoয়া পছ  কেরন না। aনাগত কােলর মুিমনরা চায় না েয, 
তােদর েহাসাiন (আঃ) a ােয়র কােছ নিত ীকার ক ক।  

আর আিম েহাসাiন নিত ীকার করেবা? আিম েশের েখাদা আলীর 
(আঃ) েকােল বড় হেয়িছ, আিম রা েলর (সাঃ) ক া ফােতমার েকর ধ 
েখেয়িছ। আিম নিত ীকার করেবা? 

ei শহীদী িচ াধারা eবং ব মাি ক িব েবর মানিসকতা েথেক 
iমাম েহাসাiন (আঃ) eমন িক  কের েদিখেয়েছন যা a  েকােনা 
ি েকাণ বা িচ াধারা েথেক া ােযা  নয়। েকননা যিদ iমাম (আঃ) 
েকবল আ র ার মানিসকতায় থাকেতন তাহেল আশুরার রােত স ী 
সাথীেদরেক সব িঝেয় তােদরেক চেল যাবার a মিত েদয়ার পর তারা 
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যখন েকui েযেত রাজী হল না, তখন iমােমর বলা uিচত িছল : েতামরা 
আমার সােথ থাকেত পারেব না, oরা শু  আমােক চায়, আিম মাথা েদব 
িক  oেদর হােত হাত েদব না। eটা েকবল আমারi দািয় । েতামরা চেল 
যাo। eখােন থাকেল েতামােদরo জীবনপাত ঘটেব। জীবন ব চােনা ফরয। 
সুতরাং ধমমেত আমার সােথ থাকা েতামােদর জে  হারাম হেব। 

না, eটা হেত পাের না। কারণ েয িব বী আ মণধম  িমকায় 
েনেমেছন eবং ত র িব েবর বাণীেক টাটকা-তাজা র  িদেয় িচর aমর 
কের িলেখ েযেত চান ত র জে  e িব েবর পিরিধ যতi u ল o িব ত 
হেব ততi ভােলা। আর e জে i েদিখ যখন াধীনভােব o স ােন 
iমােমর (আঃ) স ীরা িনেজেদর িত েঘাষণা কেরন তখন iমাম (আঃ) 
’হাত েল আ াহর কােছ তােদর জে  েদায়া কেরন। আশুরার রােত 

iমাম (আঃ) েকন হািবব iবেন মাযািহরেক বেল পাঠােলন : েদখ, বিন 
আসােদর ম  েথেক কাuেক সত  o ঈমােনর পেথ আনেত পার িকনা? 
বিন আসাদীরা কতজনiবা িছল? ধ ন, র িগেয় eকশ’ জনেক িঝেয় 
আনেলা, ত  ei eকশ জন ঐ ি শ হাজার বািহনীর িব ে  িক করেত 
পারেতা? তারা িক পিরি িত বদেল িদেত পারেতা?-কখেনাi না। তাহেল 
iমাম েকন রেক e কােজ পাঠােলন? 

eখান েথেক ঝা যায় েয, iমােমর (আঃ) আ মণধম  শহীদী o 
িব বী িচ াধারা e িব বেক যথাস ব িব ত করেত েচেয়িছল। আর e 
কারেণi িতিন ীয় পিরবার-পিরজন o আ ীয়- জনেক সােথ কের েনন। 
িতিন জানেতন েয, ত র e িব েবর বাণীর কথা তারাi মা েষর কােন 
েপৗঁেছ েদেব। তাi, িতিন িব বi যখন করেলন তখন eমন eক বীজ বপন 
কের েযেত চাiেলন যা িচরকাল ধের ফল দান করেব, যা িচরকাল 
মুি কামী সত াে ষী মা েষর জে  আদশ হেয় লেব। কারবালার 
ময়দােন aেনক দয়িবদারক o িব য়কর াবলীর aবতারণা হয়। 
eগুেলাi েহাসাiনী আদেশ িচর ন o aমর আ া েঁক িদেয়েছ।  

সবেশেষ আরo eক  বিশ  uে খ করা েয়াজন। iিতমে i 
আেলািচত হেয়েছ ‘‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’’-
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iসলােমর ei িভি i iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালনেক aিধক 
মযাদাস  কেরেছ। প া ের iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালনo 
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকারেক aিধক গু বহ o u ীত 
কেরেছ। াপার  ণালংকার o সু রী নারীর মেতাi। েসানার aলংকার 
নারীেদর েসৗ য বাড়ায়। িক  েকােনা েকােনা সু রী নারী আেছ যারা েখা  
ণালংকারেকi েসৗ য দান কের।  
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার সম  মুসলমােনর গেবর 

িবষয়। পিব  রআন বলেছ ‘‘েতামরাi মানবতার জে  সবে  u ত। 
েকননা েতামরা সৎ কােজর আেদশ কর eবং aসৎ কােজ বাধা দাo।’’ 

 .ِرَكْنُماْل ِنَع َنْوَهْنَت َو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَت اِسلنَِّل ْتَجِرْخُا ٍةمَُّا َرْيَخ ْمُتْنُآ
ল  ক ন, রআন মুসলমানেদরেক ে  েঘাষণা কের িক ধরেনর 

বাণী িদেয়, eসব বাণী েথেক সিত i মা ষ আ যাি ত হয়? বলেছঃ 
اِسلنَِّل ْتَجِرْخُا ٍةمَُّا َرْيَخ ْمُتْنُآ  

েতামরাi মানবতার জে  সবে  u ত। িক  িক জে  সবে ? 
ِرَكْنُماْل ِنَع َنْوَهْنَت َو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَت  

েকননা েতামরা সৎ কােজর আেদশ কেরা eবং aসৎ কােজ বাধা 
দাo। ei ‘আমর িবল মা ফ oয়া নািহ আনীল মুনকার’i আমােদরেক 
ে  o ধ  কেরেছ। তাi ঝেত হেব, েয সমােজ ‘আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকার’ েনi েস সমাজ নােম মুসলমান হেলo ে  u ত 
নয়। 

কখেনা কখেনা eকটা ঁ না  িবষয়েক িনেয় আমরা ‘আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকারেক’i ত aেথ uপহাস কির। েকu যিদ 
বেল, ভাi, েসানার aলংকার ষেদর জে  বহার করা ক নয়। 
আপিন oটা েল েফ ন। eটা তাo মানায়, িক  কখেনা কখেনা েকবল 
দ িড় রােখ না েকন e িনেয় র ারি  কের। e ধরেনর ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকার’ সিত i ঃখজনক। 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 88

 



 89

 
 

কারবালা ঘটনার i িপঠ 
েদশ o জািতর েসবায় য রা বীর ণ aবদান েরেখ iিতহােসর 

পাতায় িনেজেদর নামেক ‘‘বীর ষ’’ িহসােব aংিকত কের েগেছন, 
ত রা িনজ েদশ o জািতর কােছ ার পা । e ধরেনর ি েদর ািত 
eক  িনিদ  েগা  বা িনিদ  েদেশর মা েষর মােঝi সীমাব । ত েদর 
aবদানo েযমন িনিদ  জনেগা ীর মােঝ, েতমিন ঐ িনিদ  জনেগা ীi 
তােদরেক াভের রণ কের। আবার িব মে  যখন েকােনা স ান 
লােভর িতেযািগতা a ি ত হয় তখন েত ক  েলাক চায় তার েদেশর 
জে  স ান বেয় আনেত। aপরিদেক তার েদশবাসীo eকমা  তারi 
িবজয় কামনা কের। ei েয বীরে র আকা া, ei েয িনেজর েদশ বা 
জািতর জে  িক  করা- eটা েত ক  মা েষর eক  সহজাত ি । 
িক  eসবi eক  িনিদ  খ  eবং eক  িনিদ  জনসমি র মােঝ 
সীমাব ।  

কখেনা কখেনা মা ষ েদশ o জািতর সীমানা েপিরেয় সম  িব েক 
িক  িদেত চায়। তখন েস শু  িনেজর েদশ িকংবা িনেজর জািতেক নয়, 
সম  িব মানবতােক েসবা করেত aসীম বীর ণ aবদান েরেখ যায়। e 
ধরেনর ি েক েকবল তার িনেজর জািতi স ান o া কের না, 
িবে র সকল মা ষi াভের রণ কের। মানবতা তােক িনেয় গব কের। 
aব  e ধরেনর ি  iিতহােস কমi েঁজ পাoয়া যায়। ক’জনi বা e 
িত  aজন করেত েপেরেছ? 

ei িমকা  েসের িনেয় আমরা eখন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
ি  o েহাসাiনী আে ালনেক িবে ষণ কের েদখেবা। iমাম 

েহাসাiেনর (আঃ) রেণ আমরা িত বছর aজ  aথ o ব  সময় য় 
কির, aিফস আদালত ব  েঘাষণা কির। িতিন িক েকােনা বীর ণ 
ি  িছেলন নািক ােজিড ণ ি ? িতিন িক েকােনা িনিদ  খ  
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o জনেগা ীর, নািক সম  িব  o িব মানবতার? িব মানবতা িক iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) িনেয় গবেবাধ কের? সেবাপির িব  মানবতা িক iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) রণ কের বীর  a ভব কের? 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ি  o েহাসাiনী আে ালেনর ে ে  e-
সব ে র জবাবi iিতবাচক। iমাম েহাসাiন (আঃ) eকজন বীর ষ 
িছেলন। িক  তা পকথার বীর েমর মেতা নয়। iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) কথা, কাজ ঘটনা বাহ, ত র িব বী স া সব িক i মা ষেক 
a ে রণা েদয়। মা েষর  মে  দম শি  স ার কের। e-সব িক i 
মা েষর জে  িশ ণীয় o a করণীয়। িক  eগুেলার েকানটাi িনিদ  
েকােনা েদশ বা েগা  িবেশেষর মে  সীমাব  নয়। াচ -পা াত , আরব-
aনারব িনিবেশেষ সম  মানবতার জে  iমাম েহাসাiন (আঃ) বীর  o 
েগৗরেবর। 

আসেল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) aি ে  েকােনা সীমাব তা 
থাকেতi পাের না। আর ei াপকতার কারেণi িব  আজo iমাম 
েহাসাiনেক (আঃ) েরা ির িচনেত থ হেয়েছ। েযেহ  ত র বীর  
সাধারেণর aেনক uে  িছল তাi  সং ক েলাকi তা a ধাবন করেত 
পাের।  

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মেতা েদশ o জািতর ঊেধ eকজন মহাবীর 
ি তীয়  েঁজ পাoয়া যােব না। iমাম েহাসাiন (আঃ) িছেলন মানবতার 
িবজয় সংগীত। e জে i িতিন নজীরিবহীন, িবরল ি  eকথা 
সাহেসর সােথ বলা যায়। aদ  শি  o aসীম u েমর কথাi েহাক আর 
মহ  o মানবতার কথাi আসুক- iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মেতা e প 
আর ি তীয় েকu েনi। িক  ঃেখর সােথ বলেত হয় েয আমরা তা িচনেত 
পািরিন। 

তপে  আশুরার ঘটনার েটা িপঠ রেয়েছ। eর eক িপঠ u ল o 
েজ ািতময় eবং a  িপঠ  কােলা a কাের ভরা। e uভয় িপঠi হয় 
লভ না হয় eেকবােরi িবরল। e ঘটনার a কার িপঠ e কারেণi বলা 
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হয় েয, e িপেঠ েকবল ম, aত াচার, aমা িষকতা o িনমমতা িছল, 
িথবীেত যার িড় েমলা ভার।  
িহসাব করেল েদখা যায় েয, ঐ iয়ািযদী aপকেম ায় 32 ধরেনর  

িন ুরতা o জঘ তা িছল। িনয়ােত eমন আর েকােনা ঘটনা আেছ বেল 
মেন হয় না যােত eত ধরেনর  জঘ তার সমােবশ থাকেত পাের। iিতহাস 
aব  েসেডর পাশিবকতা, আ া িসয়ার িনমমতার মেতা 
ঘটনাবলীেকo িনেজর েক েখাদাi কের েরেখেছ। eসব ে ে  
iuেরাপীয়েদর aমা িষক িন ুরতা েত ক  মা ষেকi হতবাক কের 
েদয়। মর ম আয়াতীর iিতহােস ‘‘আ া িসয়া’ নামক বi  eক  
িবে ষণধম   যা বi িশ ণীয়। e বiেত আেছ- iuেরাপীয়রা 
আ া িসয়ার ল ািধক নারী- ষ o িশশুেক েদশ েছেড় চেল েযেত বেল। 
হয়েতা e  তােদর eক  যড়য  িছল িকংবা হয়েতা তােদর ব িস া  
েথেক তারা a ত  হেয়িছল। তাi আ া িসয়ার ল ািধক মুসলমান যখন 
েদশ েছেড় রoনা হেলা তখন iuেরাপীয়রা eেদর সবাiেক জবাi কের 
হত া করেলা। aব  ােচ র েকােনা aপরাধi পা ােত র aপরাধেক 
ছািড়েয় যায়িন। যিদ ােচ র iিতহাসেক ত  ত  কের েখ জা হয় তাহেল 
পা ােত র aপরাধেক ছািড়েয় েযেত পাের eমন েকােনা aপরােধর স ান 
িমলেব না। eমন িক uমাiয়া শাসকবগ িবিভ  ধরেনর aপরােধ িনেজেদর 
হাতেক ক িষত করেলo a ত e েটা aপরাধ তারা কেরিন। তার মে  
eকটা হেলা জীব  িড়েয় মারা eবং aপর  পাiকারীভােব নারী o িশশু 
হত া। িক  iuেরাপীয়রা e েটা aপরাধ করেতo ি ধা েবাধ কেরিন। 
িনিবচাের নারী হত া করা iuেরােপ eক  aিত সাধারণ াপাের পিরণত 
হয়। আজo eরা েয মানবা ার aিধকারী e কথা িব াস করা যায় না। 
িভেয়তনােম েয পাশিবকতা চালােনা হয় তা iuেরাপীয়েদর েসড o 
আ া িসয়ার মানিসকতারi আর eক  প। ল  ল  মা ষেক 
আগুেনর েপ িড়েয় মারা (তােদর েকােনা েদাষ থােকলo) eকমা  
িবংশ শতা ীর পি মােদর পে i স ব। ােচ র েকােনা মা েষর পে  e 
ধরেনর কাজ eেকবাের aস ব। 
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খা  o পানীয় েদবার ভেয় িসনা ম িমেত হাজার হাজার েসনােক 
aনাহাের েমের েফলার ঘটনা eকমা  পি মােদর ারাi স ব। 
াচ বাসীরা e ধরেনর aপরাধ কখেনাi করেত পাের না। িফিলি নী 

i দীরা পি মা i দীেদর েচেয় শত গুেণ ভাল। যিদ িফিলি েনর i দীরা 
ল িফিলি নী হেতা তাহেল েকােনারকম -সংঘাতi থাকেতা না। 
আজেক িফিলি েন েয পাশিবকতা চলেছ তা ঐ পি মা i দীেদর হােতi 
ঘটেছ।  

e কারেণ েজার কের বলা যায় না েয, কারবালার িন ুরতার মেতা 
ি তীয়  আর েনi। তেব ােচ র iিতহােস েয e ধরেনর ঘটনা িবরল 
eকথা সাহেসর সােথ বলা যায়।  

e ি েকাণ েথেক িবচার করেল কারবালার ঘটনা eক  ােজিড ণ 
দয়িবদারক ঘটনা।  
ঘটনার e িপেঠ আমরা িনরপরাধ মা ষেক িনমমভােব হত া, বক 

হত া, েপা  িশশু-হত া, লােশর oপর েঘাড়া চালােনা, াতেক পািন 
বি ত করা, নারী o িশশুেক চা ক মারা, ব ীেক খািল uেটর িপেঠ 
চড়ােনা iত ািদ িনদয়তা েদখেত পাi। eখােন ঘটনার বীর নায়ক েক? e  
সবজনিবিদত েয, ম aত াচােরর িদক েথেক িবচার করেল েয 
aত াচািরত হয় েস েতা বীর নয়, বরং েস মজ ম aসহায়। e ি েত 
iয়ািযদ iবেন মুয়ািবয়াi হেলা ঘটনার িবজয়ী বীর। uবায় ললাহ iবেন 
িযয়াদ, িশমার, eরাi হেলা ঘটনার নায়ক। তাi কারবালার ঘটনার e 
িপেঠ েকবল মানবতার মুেখ কািলমার ছাপ ছাড়া a  িক i আমােদর 
ি েগাচর হয় না। e িপেঠ তাকােল শাি কামী মা ষ মা i েশােক ছা 
যায়। 

তপে  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আশুরার িক ei eক i প? eর িক 
আেরক  িদক েনi? 

েহাসাiন (আঃ) মােন িক েকবলi েশাক, আফেসাস আর দশা ? 
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আমােদর ল eখােনi। e ঘটনার আেরক  িপঠ আেছ েযখােন 
iয়ািযদ আর িবজয়ী নয়; iবেন িযয়াদ, িশমার, iবেন সা’দ েসখােন আর 
নায়ক নয়। 

oিপেঠর নায়ক হেলন হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)। oিপেঠ আর 
েকান িন ুরতা-পাশিবকতা েনi, বরং েসখােন  েকবল বীর , েগৗরব আর 
আেলার ছাড়াছিড়। ম , মানবতা, সত  o ােয়র u ল আেলােক 
কারবালা ঘটনার েস িপঠ u ািসত। েস িপেঠ তাকােল বলেত হয় েয, 
সিত i মানবতা গব করার aিধকার রােখ। িক  a কার িপেঠ তাকােল 
মানবতােক পাশিবকতার হােত পরা ত হেত েদখা যায়। তখন রআেনর 
ei আয়ােতর বা বতা েঁজ পাoয়া যায়- আ াহ যখন মা ষ ি  করেত 
চাiেলন তখন েফেরশতারা aিভেযাগ কের বেল uঠেলাঃ 

اُلوا َاَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َو َيْسِفُك الدَِّماَء َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َق
 َو ُنَقدُِّس َلَك

 ‘‘আপিন িক েসখােন eমন কাuেক ি  করেবন েয aশাি  ঘটােব 
o র পাত করেব? আমরাi েতা আপনার স শংস িত o পিব তা 
েঘাষণা কির।’’ ( রা বাকারাঃ 41) 

u ের মহান আ াহ বেলিছেলনঃ ‘‘আিম eমন িক  জািন যা েতামরা 
জান না।’’ 

আসেল কারবালার ঐ িপঠ  eমন যা েদেখ েফরশতারাo আ াহর 
কােছ আপি  েতােল, ঐ িপেঠ মা ষ ক িষত- মানবতা aপমািনত। িক  
ঘটনা র e িপঠ u ল o েজ ািতময়। e িপঠ েদেখ মানবতা গবেবাধ 
কের। আমরা েকন সব সময় কারবালা ঘটনার ক ষময় িপেঠর িদেক 
তাকােবা? েকন সব সময় iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িনদা ণ aসহায়তার 
িদক েকi রণ করেবা? আর েকনi-বা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
বীর েক uেপ া কের ত র aসহায় েক বড় কের লেবা? 

কারবালার ঘটনার u ল িদক  eর ক ষময় িদেকর েচেয় শত-
সহ  গুেণ ে ে র দাবী রােখ। তাi আমােদরেক েমেন িনেত হেব েয e 
ঘটনার শু  eক  িদেকর িত গু  আেরাপ কের আমরা iমাম 
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েহাসাiেনর (আঃ) মজ মতােক আরo বািড়েয়িছ। আজেক যারা iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) মহান ল েক লভােব uপ াপন কের, তারাo 
েসিদেনর iয়ািযেদর মেতা iমাম েহাসাiেনর (আঃ)oপর ম কের। 

eকিদন iমাম েহাসাiনেক (আঃ) হত া করা হয়, ত র িশরে দ করা 
হয়। িক  েহাসাiন (আঃ) েতা েকবল ঐ েদহ িকংবা ঐ মাথা-i নন, িতিন 
েতা আপনার-আমার মেতা নন েয, েদহ েথেক আ া িবি  হেলi সব 
েশষ হেয় যােব।  

েহাসাiন (আঃ) eক  আদেশর নাম িযিন র পের আরo েবিশ 
জীব  হেয় oেঠন। বিন uমাiয়ারা iমাম েহাসাiন (আঃ)েক হত া কের 
েভেবিছল সবিক  েক েগল। িক  শী i ঝেলা েয, জীিবত েহাসাiেনর 
(আঃ) েচেয় ত েহাসাiন (আঃ) তােদর পেথ েবিশ a রায় হেয় 
দ িড়েয়েছ। a িতস  েত ক  মা েষর a েরর মিণেকাঠায় iমাম 
েহাসাiন (আঃ) ে েচ রiেলন eবং তােদরেক সৎ কােজ u মী o aসৎ 
কােজর িব ে  িতবাদী হoয়ার িচর ন a ে রণা েযাগােলন। হযরত 
জয়নাবo (আঃ) iয়ািযদেক eকথা  কের বেল েদন। িতিন বেলন, 
েতামরা ল করেল। 

َناِصْب َجْهَدَك َفَواِهللا َلا َتْمُحوا ِذْآَرَنا َو َلا , ِآْد ِآْيَدَك َو اْسَع َسْعَيَك 
 .ُتِميُت َوْحَيَنا

েতামার েয মতলব বা ফ ী আেছ তা সবi কের যাo, তেব েজেন 
েরেখা েয, আমার ভাiেক েতামরা কখেনা মারেত পারেব না। আমার 
ভাiেয়র জীবন a  ধরেনর। েস মেরিন, বরং আরo জীব  হেয়েছ। েস 
জীবেনর ন ন মা া েপেয়েছ। [িবহা ল আনoয়ার 56/246; ফ-88] 

হযরত জয়নােবর (আঃ) eকথাগুেলা a ের a ের ফেল যায়। 
রাচারী শাসকমহল েদখেলা েয, eকজন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রoজা 

েথেক eখন হাজার হাজার েহাসাiন জ  িনে । িবপদ ঝেত েপের eবার 
তারা iমাম েহাসাiেনর কবরেক িনি  করেত uে াগী হল। তারা 
কবরেক মা র সােথ িমিশেয় িদেয় েসখােন পািনর ে াত চািলেয় িদল 
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যােত েকu তা আর েঁজ না পায়। িক  তারা িক সত েক েঢেক রাখেত 
পারেলা ? বর  তা মা ষেক েবিশ েবিশ আকষণ করেত লাগেলা। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) মজ ম aব ায় িনহত হেয়েছন eেত েকান 
সে হ েনi। িক  আমরা যিদ ত র মজ ম aব ােক রণ করার সময় 
ত র মহান ল  o বীরে র কথােক েল যাi তাহেল e  iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) িত eক ধরেনর ম করা হেব। তাi, iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদত িদবেস েশাক পালেনর পাশাপািশ ত র aসীম 
বীর েকo eকবার রণ করা uিচত যােত আমরাo ত র পেথ চলেত 
পাির। আমরা িম া েলাভেনর েতায়া া না কের সত েক িনেয়i ব চেত 
পাির, সত েক িনেয়i মরেত পাির। আমরাo েযন েকান কার a ায় o 
aত াচােরর সােথ আপস না কের াণ িদেয় হেলo aত াচারীেক uৎখাত 
করেত পাির। আমরাo েযন ম ে র মযাদা, মানিবক েবাধ, সততা, 
সাহস, দয়া, মায়া, i ত iত ািদ গুণগুেলার িত যথাথ মযাদা িদেত পাির 
eবং eগুেলা িদেয় আমােদর আ ােক পির ণ স ায় পা িরত করেত 
পাির। িক  যত ণ পয  না আমরা কারবালা-ঘটনার u ল িপঠ র িদেক 
তাকােবা তত ণ আমরা eগুেলা u াটন করেত পারেবা না। 

জৈনক েলখক iমাম েহাসাiন (আঃ) o হযরত ঈসা মসীহর মে  
লনা িদেয় েলেখন, ‘‘মুসলমানেদর কাযকলােপর েচেয় ী ানেদর 
কাযকলাপ aিধকতর ে ে র দািবদার। েকননা ী ানরা ঈসা মসীহর 
শাহাদােতর িদেন আন  uৎসব পালন কের, aথচ মুসলমানরা iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদােতর িদেন েশাকিমিছল o কা াকা  কের থােক। 
ী ানরা ঈসা মসীহর শাহাদাতেক িবজয় মেন কের- পরাজয় নয়। তাi 
তারা িবজয় uৎসব পালন কের। িক  মুসলমানরা শাহাদাতেক পরাজয় 
মেন কের, তাi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদাত িদবেস থতা o 
পরাজেয়র েশােক কা াকা  কের o মিসয়া পেড়। ধ  েহাক েসi জািত 
যােদর কােছ শাহাদাত িবজয় ািত লাভ কেরেছ আর কত নী  েসi জািত 
যােদর কােছ শাহাদাত পরাজয় o থতা বেল িবেবিচত।’’ 

e ব ে র জবােব বলেত হয়ঃ 
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থমত ী ানরা ঈসা মসীহ িনহত হেয়েছন- ei ল িব ােসর oপর 
িনভর কেরi ত র  িদেন আন  uৎসব পালন কের। তারা মেন কের 
হযরত ঈসা (আঃ) িনহত হেয়েছন তােদর পােপর েবাঝা িনেজর ক েধ েল 
েনয়ার জে । আর েযেহ  হযরত ঈসা (আঃ) তােদর সম  পােপর জািমন 
হেয় তােদর মাথার েবাঝা খািল কের িদেয়েছন-(eখন েথেক তারা যত 
i া পাপ করেব েকােনা ভয় েনi, হযরত ঈসা তােদরেক ব চােব) ei -
ধারণাবশতi ী ানরা হযরত ঈসার িত িশ হেয় তার  িদবেস 
আন  uৎসব কের। aথচ তােদর e ধারণা aব i eকটা  o িব ত 
ধারণা। 

ি তীয়ত e  iসলাম ধম eবং ‘‘মা েষর হােত িব ত’’ ী ধেমর 
মে  eক  পাথেক র বিহঃ কাশo বেট। iসলাম eক  সামািজক ধম, 
aথচ বতমােন িব া  ী ধম মা  কেয়ক  নিতক uপেদশ। eর েবিশ 
িক  নয়।  

তাছাড়া েকােনা ঘটনােক eক সময় ি গত ি েকাণ েথেক িবচার 
করা যায়, আবার কখনo সামািজক ি েকাণ েথেকo িবচার করা যায়। 
iসলােমর ি েত iমাম েহাসাiন (আঃ) ি গতভােব aব i িবজয়ী o 
সফল হেয়িছেলন। হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)  িনেজo েসi থমিদনi 
িনেজর সফলতা েঘাষণা কের বেলনঃ 

‘‘মহান আ াহ আদেমর (আঃ) স ানেদর oপর র দাগ েক 
িদেয়েছন যা তােদর জ  েসৗ য, েযমন বতীেদর গলায় হােরর দাগ।’’ 
( ঃ িবহা ল আেনায়ার 55/477 আল- ফঃ 36, মাকতা ল েহাসাiনঃ খারাযমীঃ 
3/6 কাশুফল েগা াহঃ 3/3৯) 

َوَما  َاْوَلَهِني , َعَلي ِجيِد اْلَفَتاِة ُخطَّ اْلَمْوُت َعَلي ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلَقَلاَدِة
 .ِاَلي َاْسَلاِفي ِاْشِتَياَق َيْعُقوَب  ِاَلي ُيوُسَف 

মা েষর ি েত eবং য়ং শহীেদর ি েতo শাহাদাত eক  িবজয়। 
eকথা ী ানেদর বেল িদেত হেব না। iসলােমর েনতারা আজ েথেক 2511 
বছর আেগi তা েঘাষণা কের েগেছন। তেব e  হেলা ি গত ি েকাণ। 
iসলােমর আরo eক  ি েকাণ রেয়েছ। iসলাম েকােনা ঘটনােক েকবল 
ি গত ি েকাণ েথেকi িবচার কের না, বরং সামািজক o সামি ক 
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ি েকাণ েথেকo িবচার কের েদেখ। সামািজক o সামি ক ি েকাণ 
েথেক যারা কারবালা ঘটনায় aপরাধী, তােদর িত iি ত কের eক  
জািতর aধঃপতেনর কথাi ধিরেয় েদয়। eজে  সব সময় e িতেক 
রণ করেত হেব যােত ভিব েত eর নরা ি  না হয়। আজ মুসলমানরা 

েয েশাকা ান কের তা তােদর aতীেতর খতা o েলর েথেক uৎসািরত 
আফেসাস ব িক i নয়। মুসলমানরা বলেত চায়, হায়! তারা eমন 
শংসতা কেরেছ? যারা eকাজ কেরেছ আ াহ তােদরেক কেঠার শাি  
িদক। 

ি তীয়ত eর মা েম মুসলমানেদর iসলামী তথা মানিবক a িত 
o েবাধেক েকামলতর o গিতশীল করা যায়। আমরা আমােদর ধম য় 
েচতনােবাধেক সব সময় জা ত রাখেত পাির। eমন িক আমােদর ি গত 
কমজীবেনo সত  o স ক পথ ধের eিগেয় েযেত a ে রণা লাভ কির। 
a ায়-aত াচােরর িব ে  েখ দ ড়ােত সাহস পাi। িনেজেদর ল-  
শুধের েনবার সুেযাগ পাi। 

তাi সংে েপ বলা যায় েয, কারবালা ঘটনার ’  িপঠ রেয়েছ। eক 
িপেঠ ম, aত াচার, মানবতার aবমাননা যা েদেখ েফেরশতা ল 
আ াহর কােছ আপি  েতােল। িক  আেরক  িপঠ আেছ েযখােন আেছ 
মানবতার ে , সৎ সাহস, eক বাদ, ঢ় ঈমান, ত ােগর িশ া, ধয, 
সিহ , আরo eকািধক শংসনীয় গুেণর সমােরাহ। oিদক েথেক েদখেল 
হযরত iমাম েহাসাiনi বীরে , শহীদে । িতিন eক  ‘‘েহাসাiনী 
আদশ’’ মা েষর সামেন েরেখ েগেছন েয আদেশ মুসলমান-aমুসলমান 
িনিবেশেষ সকল মা েষর জে  িশ া রেয়েছ। েয িপঠ েদেখ আ াহ 
েফেরশতােদরেক বেলন- েতামরা সবিক  জান না। েতামরা েকবল মা েষর 
aধঃপতেনর িদক  েদখেত পা । িক  ‘আিম যা জািন তা েতামরা জান 
না।’ আিম জািন মা ষ সত  o ঈমােনর জে  কত বড় আ ত াগ করেত 
পাের। িনেজর জান-মাল সব িক  িবিলেয় িদেয় সত েক র া করেত 
পাের। eখােন eেস মা ষ আ ত াগী, মহাবীর। eখােনi তারা আমার 
uপ  িতিনিধ। আর আমােদর uিচত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) oপর 
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iয়ািযদীেদর aবণনীয় ম-aত াচােরর পাশাপািশ হযরত iমাম 
েহাসাiেনর ঈমান, বীর , সৎ সাহস, ত াগ, সিহ তা iত ািদ 
িবষয়গুেলাo রণ করা। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) জে  েচােখর a  
eজে  ঝরােবা যােত আমরাo ত র মেতা ঈমানদার o সেত র a সারী 
হেত পাির। আমরাo eকমা  আ াহর স ি র জে i িনেজেদর জান-মাল 
সবিক েক uৎসগ কের িদেত পাির। আমােদর কা া শুেন হযরত ফােতমার 
(আঃ) স ানহারােনার েশাক কেম যােব- e ধরেনর িব াস িনেয় েকu যিদ 
শু  আশুরার িদেন ’িমিনট ে েদ পার কের েদয় তাহেল aব i ল 
করেব। েকননা iমাম েহাসাiন (আঃ), হযরত ফােতমা (আঃ), মহানবী 
(আঃ) আমােদর ei পািপ  েচােখর ’েফ টা পািনর িত েকােনা 
মুখােপ ী নন। তারা eসেবর aেনক ঊে  িছেলন। ত েদর দািয়  
সফলতার সােথ eবং যথাথভােব পালন কের চেল েগেছন। eখন আমােদর 
পালা। েহাসাiনী আদশ েথেক আমরা িনেজরাi uপ ত হেবা। আমােদর 
ঈমানেক ঢ় করেবা। তাহেলi মহানবী (সাঃ) o iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
uে o যথাযথ বা বািয়ত হেব। েকবল তখনi আমরা iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) শহীদী রে র uপ   িদেত স ম হেবা।  



 99

 
 
 

কারবালার ঘটনা পির ণ iসলােমর 
বা ব িতফলন 

েকান েকান বাক  আেছ যার eকi সােথ eকািধক aথ করা যায় eবং 
িত  aথi স ক বেল গ  হয়। কারবালার ঘটনা o ক েতমিন eক  
ব  aথেবাধক ঘটনা। তাi e ঘটনারo eকািধক া া করা স ব। e 
কারেণ আমরা েদিখ েয, কারবালার ঘটনা িনেয় aেনক ধরেনর মতবাদi 
েপশ করা হেয়েছ। েকu েকu e েক eকটা মমাি ক o িবষাদময় ঘটনা 
বেল া া কেরেছন, েকu েকu e েক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) aসীম 
বীরে র পিরচয় িহেসেব িচি ত কেরেছন। আবার, েকu e েক ে ফ 
eক  রাজৈনিতক াপার বেল uিড়েয় িদেয়েছন। e েথেক কারবালা 
ঘটনা র ব মাি কতা সহেজi ধরা পেড়। তাi e ঘটনা স েক নানা 
মুিনর নানা মত হেলo হয়েতা তােদর া াগুেলার েকানটাi িম া নয়। 
তেব e া াগুেলার েকান i eককভােব কারবালা ঘটনােক পির ণ 
া া করেত পােরিন। িত  ি ভি i e ঘটনার eক  িদকেক েল 

ধরেত স ম হেয়েছ। াপার  ক ছয় aে র হািত েদখার কািহনীর 
মেতাi বলা যায়। ছয় aে র মে  েয হািতর কান ধেরিছল েস মেন 
করেলা হািত  পাখার মেতা, েয হািতর পা েঁয়িছল েস ভাবেলা হািত  
ঁ র মেতা। আর েয হািতর শুড়  ধেরিছল েস ভাবেলা হািত  eক  
েমাটা দিড়র মেতা। eকিদক েথেক িবচার করেল তােদর েত েকর ei 
ধারণা স ক িছল। তারা হািতর েয a গুেলা েঁয়িছল েসগুেলা সিত কার 
aেথ পাখা, ঁ  িকংবা েমাটা দিড়র মেতাi িছল। িক  পির ণ aেথ 
তােদর e ধারণাগুেলা যেথ  নয়। েকননা হািতর পির ণ প  তােদর 
েকui িচি ত করেত পােরিন, বরং হািতর eক  আংিশক পেকi তারা 
েল ধেরেছ। 
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কারবালার ঘটনা o েয পির ণ o আসল েচহারায় েকমন িছল, 
সং ক ি i তা u াটন করেত েপেরেছন। আর aিধকাংশ ি i 

কারবালা ঘটনার eক  িদক িবেশষেক িনেয় ায়ন কেরেছন। eত ণ 
ধের আমরাo েয e েক eক  আে ালন বা eক  িব ব বেল আ ািয়ত 
কেরিছ েস o িছল কারবালার ঘটনার eক  িদক মা । iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) শু  িবে াহ বলেল তা সীিমত o aংশিবেশেষর aথেক কাশ 
কের। সুতরাং আে ালন, িবে াহ, িব ব e িশেরানামগুেলার পিরবেত 
‘‘কারবালার ঘটনা’’ e িশেরানাম  বহার করেত পাির। তাহেল হয়েতা 
কারবালার ঘটনা র সব ক’  িদকেক শািমল করা েযেত পাের। 

আমরা যিদ পির ণ iসলামেক বা েব েদখেত চাi তাহেল iমাম 
েহাসাiন (আঃ) -eর ei মহান িব েবর িদেকi তাকােত হেব। িতিন 
কারবালার ময়দােন iসলােমর বা ব িচ  েকেছন, সুদ  িশ ীর মেতা 
িতিন iসলামেক িত ত কেরেছন। e  জীব  o াণব । েকােনা াণহীন 
o শু  িত িতর মেতা নয়। তাi eঘটনার িদেক ি  িনে প করার সােথ 
সােথi েয েকােনা a িতস  মা ষi িনেজর a ােত বলেত বা  হেব 
েয, e  েকান সহসা ঘেট যাoয়া ঘটনা নয়, বরং  িচ া o 
পিরক নামািফক eক  আদিশক ঘটনার aবতারণা করা হেয়েছ 
কারবালায়। আর e আদেশর িত াতা িছেলন য়ং নবীেদৗিহ  ei iমাম 
েহাসাiন (আঃ)। তাi িত বছর ei েহাসাiনী আদশেক স ক ায়ন o 
uপ  মযাদা দশেনর মা েম iসলােমর ei জীব  িতেক a য় রাখা 
েত ক মুসলমােনরi কত । 
কারবালার ঘটনায় নারী- ষ, িশশু- , কােলা-ধেলা, আরব-

aনারব, aিভজাত-গরীব সবারi িমকা রেয়েছ। েযন iসলােমর পির ণ 
েচহারা েক েয় েতালার জে  মহান আ াহর সুদ  হাত িদেয় নকশা 
কা হেয়িছল! eখােন eক  িবষয় uে খ করা েয়াজন। e ঘটনায় 

নারীর িমকা বলেত েকবলমা  হযরত জয়নােবর িমকা িছল তা নয়। 
িতিন ছাড়াo eকািধক মিহলা e ঘটনায় িমকা েরেখিছেলন। eমন িক 
কারবালার শহীদেদর মে  eকজন নারীo িছেলন। eছাড়া আরo ’জন 
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মিহলা রীিতমত ে র ময়দােন চেল আেসন। পের aব  iমাম েহাসাiন 
(আঃ) তােদরেক িফিরেয় আেনন। aেনক মিহলাi e ঘটনায় সাহসী 
িমকা রােখন eবং কত মা ত েদর িনেজর স ানেক হে  আ াহর পেথ 

uৎসগ কেরন। 
e a ােয় আমরা কারবালা ঘটনার eক  সািবক o সামি ক িচ  
েয় লেত েচ া করেবা। 
e ঘটনার েতৗিহদী, আ াি ক o পিব তার িদকগুেলা েল ধরেত 

ম ায় u ািরত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ব ৃতার e েটা লাiনi যেথ  
বেল মেন কির। িতিন বেলনঃ 

 ِرَضي اِهللا َواِهللا ِرَضانَا َاْهَل اْلَبْيِت
 ‘‘আমরা িনেজরা িক  পছ  কির না। আ া  আমােদর জে  েযটা 

পছ  কেরেছন েস i আমােদর পছ  aথাৎ আ াহর পছ i পছ । 
আ া  আমােদর জে  েয পথ িনবািচত কেরেছন আমরা েস পথেকi 
পছ  কির।’’ (িবহা ল আনoয়ারঃ 55/478, মা া ল েমাকাররামঃ 2৯4, আল ফঃ 36, 
কাশ ল েগা াহঃ 3/3৯) 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) জীবেনর েশষ মু েতর কথাগুেলােতo ei 
ব ে র নরা ি  ঘেট। eক র পর eক  তীেরর আঘােত iমাম 
েহাসাiন (আঃ) যখন ত-িব ত হেয় শি হীন হেয় পেড়ন eবং েঘাড়ার 
িপঠ েথেক মা েত পেড় যান েস সমেয় বেলনঃ 

 ِغيِثيَناْلُمْسَت اَثاِغَيَي, اَكِسَو ْعُبوَدا َمَل, ْمِرَكمًا ِلَاْسِليَت َو اِئَكَضِرضًا ِبَق
‘‘(েহ আ া ) আপনার িবচাের আিম স  eবং আপনার আেদেশর 

িত আিম আ সমিপত। আপিন ছাড়া েকােনা মা দ েনi, েহ aসহায়েদর 
সহায়।’’ [মাকতা ল েমাকাররামঃ 468] 

iমাম জাফর সােদক (আঃ) বেলনঃ েতামরা ফরয o নফল নামােয 
রা আল-ফা  পেড়া। e রা  আমার ব ষ হযরত iমাম েহাসাiেনর 

(আঃ) রা। িজে স করা হেলাঃ কী uপলে  e  আপনার ব ষ 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রা? iমাম জাফর সােদক (আঃ) বলেলন, e 
রার েশষ আয়াত র বা ব প iমাম েহাসাiন (আঃ)। আয়াত  হেলাঃ 
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ِاْرِجِعي ِاَلي َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضَيًة، َفاْدُخِلي , يَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة َيا َا
 ِفي ِعَباِدي َو اْدُخِلي َجنَِّتي

 ‘‘েহ শা  িচ ! িম স  o সে াষভাজন হেয় েতামার র 
কােছ িফের eেসা। aত:পর আমার বা ােদর a  হo eবং আমার 
জা ােত েবশ কেরা।’’ [আল-ফাজরঃ 38-41] 

আশুরার পিব  রাত  কী aব ায় কাটােলন iমাম েহাসাiন 
(আঃ)! িতিন েকবল নামায, েদায়া, কালাম, েকারআন মজীদ েতলাoয়াত, 
আ াহর সােথ েশষবােরর মেতা a নয়-িবনয় করার জে i ei রাত  
aবসর েচেয় িনেয়িছেলন। eমন িক আশুরার িদেনo iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) পরম ভি  o ি েত নামায পড়ার মে  e ঘটনার েতৗিহদী o 
iবাদতী িদক o চরমভােব কাশ পায়। আেগo uি িখত হেয়েছ, iমাম 
েহাসাiন (আঃ) ত র িনকটা ীয় o েবশ িক  স ী-সাথী আশুরার িদেন 
েরর পর েথেক শহীদ হন। ের যখন নামােযর সময় হেলা তখন আ  

আস-সায়দাবী নামক eকজন স ী eেস iমাম েহাসাiনেক (আঃ) 
বলেলনঃ েহ রা াহর (আঃ) স ান! আমােদর জীবেনর েশষ আরজ 
হেলা েশষবােরর মেতা আপনার িপছেন দ িড়েয় eকবার জামাআেত নামায 
পড়েবা। চারিদক েথেক যখন ি র মেতা তীর আসেছ তখন iমাম 
েহাসাiন (আঃ) ম িমর মাঝখােন aবিশ  গু কেতক স ী-সাথী িনেয় 
নামােয দ ড়ােলন। েযন আ াহর ােন েব েগেলন! িথবীেত কী হে  তা 
তােদর জানা েনi। eকবার িচ া করেলi েবাঝা যােব e নামায িক নামায 
িছল! eকজন iuেরাপীয়ান ঐিতহািসকo বেলনঃ ঐ মু েতo iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eমন নামায পড়েলন িনয়ােত যার েকােনা নজীর েনi। 

e ি েকাণ েথেক তাকােল েদখা যােব েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
আে ালন eক  েরা ির আ াি ক eবং আ াহর নক  লােভর 
আে ালন। eখােন eকমা  িল ািহয়াত eবং িন া ছাড়া a  িক i েনi। 
eকিদেক েকবল iমাম েহাসাiন (আঃ) eবং aপর িদেক আ াহ। eর 
মে  a  কােরা আনােগানা েনi। 
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যিদ আেরক ি েকাণ েথেক ল  করা হয় তাহেল েদখা যােব েয, 
iমাম েহাসাiন (আঃ) eমন eকজন aটল o ঢ়সংক  িবে াহী িযিন 
aত াচারী o রাচারী aৈবধ শাসক মহেলর িব ে  িবে াহ কেরেছন 
যােক েকােনা uপােয়i aবদিমত করা স ব নয়। ত র মুখ েথেক েযন 
aি বাণী েবর হে , eকাধাের িযিন মান, স ান, মুি , াধীনতারo দািব 
জানাে ন। িতিন বেলেছনঃ 

‘‘আ াহর শপথ কের বলিছ েয, ক েণাi আিম েতামােদর কােছ 
নিত ীকার করেবা না িকংবা দাস-দাসীেদর মেতা পািলেয়o যাব না। e 
কাজ আমার পে  aস ব। َهْيَهاَت ِمنَّا الذِّلَُّة - নিত ীকার আমােদর 
মানায় না।’’ 

িতিন আেরা বেলনঃ 
  َو اْلَحَياَة َمَع الظَّاِلِميَن ِالَّا َبَرمًا َلا َاَرى اْلَمْوَت ِالَّا َسَعاَدًة

‘‘আিম র মে  ক াণ ছাড়া a  িক i েদিখ না eবং 
aত াচারীেদর সােথ ে েচ থাকার মে  aপমান ছাড়া আর িক i েদিখ 
না।’’ 

eসব ব  বাণী eকi ােন বেলেছন। eগুেলার িদেক তাকােল শু  
সাহস, বীর , ঢ়তা eবং আরবেদর ভাষায় aস িত o a ী িত ছাড়া 
a  িক i েচােখ পেড় না। iবেন আবীল হাদীদ eকজন িস  পি ত। 
িতিন বলেছন, iমাম েহাসাiন ‘সাiেয় ল iবাত’ َسيُِّد اْلِاَبات aথাৎ যারা 
েজার- েমর কােছ নিত ীকার কের না তােদর সরদার। eখােন েকবলi 
িতবাদ, িবে াহ, মিক আর a ী িত।  
িক  a  আেরক  ি েকাণ েথেক তাকােল েদখা যােব েয, iামাম 

েহাসাiন (আঃ) তi eকজন শাি কামী, ম লকামী। e ি েত িতিন 
eমন eকজন ি  েয তার শ েদর ভা  o aধঃপতন েদেখ ক  
a ভব কেরন। তােদর জাহা ােম েযেত েদেখ িতিন িনেজi uি  হন। 
eখােন eেস বীরে র দমতা eকজন শা  uপেদশদাতা িহেসেব 
আ কাশ কের। eমন িক আশুরার িদেনo iমাম েহাসাiন (আঃ) o ত র 
স ীরা শ েদর িক পিরমাণ uপেদশ িদেয়েছন! তােদর গিত েদেখ iমাম 
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েহাসাiেনর (আঃ) পিব  aি  ক  a ভব কের। িতিন চান eখনi েযন 
তােদর টনক নেড় eবং স হ ংেসর হাত েথেক পির াণ লাভ কের। eমন 
িক eক  েলাকo ei গিতর আগুেন েড় ম ক e  iমাম েহাসাiন 
(আঃ) েদখেত চান না। iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র নানার uদাহরণ 
িছেলন। রা তাoবার 239 নং আয়ােত বলা হে ঃ 
َلَقْد َجاَئُكْم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم 

 .ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف َرِحيم 
 ‘‘েতামােদর িবপদগািমতা ত র (রা েলর) জে  বi ক দায়ক। 

সব সময় েতামােদর ম ল চান।’’ 
aথচ iয়ািযদী বািহনী ঝেত পাের না েয, তােদর e গিত iমাম 

েহাসাiন (আঃ)-eর জে  কত ক দায়ক! িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) 
িকভােব e ক  র করেবন? িতিন েঘাড়ার িপেঠ সoয়ার হেলন। নরায় 
িফের eেস রা াহ (সাঃ)-eর েসi পাগিড়টা মাথায় পের িনেলন। eবার 
িতিন েঘাড়ায় চেড় শ েদর কােছ আসেলন। যিদ eকজনেকo ei আগুেনর 
aিভযা ী বািহনী েথেক মুি  েদয়া যায় ei আশায় িতিন েশষ মু ত 
পয o েচ  ছােড়নিন। e ি েত iমাম েহাসাiন (আঃ) কত দরদী ব  ! 
ত র মে  কতi ভালবাসা-মহববত। eমন িক, েয শ রা eক  পেরi 
ত েক হত া করেব তােদরেকo িতিন সিত i ভালবােসন। 

eবার iসলােমর নিতক ি েকাণ েথেক e ঘটনােক পযেব ণ করা 
যাক। e ি েত েদখেল মেন হেব েয, কারবালার ঘটনায় iসলােমর চির  
o নিতকতারo eক  ণিচ  aংিকত হেয়েছ। সংে েপ আমরা 
কারবালা ঘটনা েথেক িতন  নিতক গুেণর িদেক ি পাত করবঃ 
েপৗ ষ , ত াগ o িব তা।  

থমত ‘েপৗ ষ ’-শ র eক  িবেশষ aথ রেয়েছ। e aথ 
সাহিসকতার েচেয়o ঊে । খ েকর ে র সময় আরেবর নামকরা েযা া 
uমর iবেন আ েদর সামেন যখন েকu আসেত সাহস পায়িন তখন হযরত 
আলী (আঃ) eিগেয় েগেলন। e  িছল হযরত আলীর (আঃ) সাহিসকতার 
পিরচয়। িক  uমর iবেন আ দেক ধরাশায়ী কের হযরত আলী (আঃ) 
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যখন তার েক েচেপ বসেলন eবং iবেন আ  ে ােধর েচােট হযরত 
আলীর (আঃ) মুেখ  িনে প করেলা তখন হযরত আলী (আঃ) তার ক 
েথেক uেঠ দ ড়ােলন। িক ণ পর িতিন শা  হেয় িফের eেলন। ei 
বীর েকi েপৗ ষ  বেল। ক েতমিনভােব iমাম েহাসাiন (আঃ) েয ঐ 
মু েতo িপপাসাত শ েক পািন দান করেলন-eর aথi েপৗ ষ । আশুরার 
িদন েভারেবলায় সব থম েয ি  iমাম পিরবােরর ত র িদেক আেস েস 
িছল িশমার। িশমার ত র িপছন িদক েথেক eেস েদখেলা েয, ত গুেলা 
সব মুেখামুিখ কের গাড়া হেয়েছ eবং eর িপছন িদেক পিরখা খনন কের 
তার মে  ক টা  কাঠ জমা কের আগুন ালানা হেয়েছ। e aব া েদেখ 
িশমােরর িপছন িদক েথেক aতিকেত হামলা করার পিরক না থ হয় 
eবং েস তখন aশলীল ভাষায় গািল-গালাজ শু  কের। িশমােরর বহাের 
ি  হেয় iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর eকজন স ী eেস বলেলনঃ েহ 
iমাম ! আপিন a মিত িদন, আিম eক  তীেরর আঘােত oেক পরপাের 
পা েয় িদi। iমাম (আঃ) বলেলনঃ ‘‘না। স ী বলেলনঃ আিম oেক 
িচিন। o িক জঘ  জােতর েলাক, কত বড় ফােসক o ল ট তা আিম 
জািন। iমাম (আঃ) বলেলনঃ ‘‘তা েহাক। িক  আমরা কখনo আেগ  
শু  করেবা না। eমন িক তােত আমােদর লাভ হেলo।’’ 

e  িছল iসলােমর িবধান। e স ক য় eকািধক ঘটনা রেয়েছ। 
eখােন িসফিফেনর ে র eক  ঘটনা uে খেযা । রাiব iবেন সা াহ 
নামক েমায়ািবয়ার বািহনীর eকজন স  ময়দােন হািজর হেয় আ ালন 
কের বলেত লাগেলাঃ কার সাহস আেছ! eেসা েদিখ! হযরত আলীর (আঃ) 
বািহনী েথেক eকজন সাহসী েসনা eিগেয় েগল। িক  রাiব তােক 
পরািজত করেলা o তার লাশ eক পােশ েরেখ িদেয় আেরকজনেক আ ান 
করেলা। হযরত আলীর (আঃ) বািহনী েথেক আরo eকজন েসনা eিগেয় 
েগল। রাiব তােকo হত া করেলা o ত িণ েঘাড়া েথেক েনেম ei 
লাশ েক আেগর লােশর uপের eেন রাখেলা। নরায় আেরকজনেক 
আ ান করেলা eবং eভােব পর পর চারজনেক হত া কের তােদর 
লাশগুেলােক eক র পর eক  েল রাখেলা। ঐিতহািসকরা িলেখেছন েয, 
e ি র বা  o আ লগুেলা eতi শি শালী িছল েয, েস eক  পয়সােক 
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হােত িনেয় িপেষ দলা কের েফলেত পারেতা। আরo বলা হেয়েছ েয, 
রাiেবর আ ালন েদেখ হযরত আলীর (আঃ) বািহনীর থম সািরর 
েলােকরা িপেছ সের িগেয়িছল। e পযােয় হযরত আলী (আঃ) িনেজi 
ময়দােন eেলন o eক আ মেণi রাiবেক ধরাশায়ী কের েফলেলন। 
তারপর তার লাশ েক eকপােশ েরেখ বলেলন : 

আর েকu আেছ? eভােব মুয়ািবয়া বািহনীর চারজনেক হত া কের 
তােদর লাশগুেলােকo eক র পর eক  েল রাখেলন। তারপর 
েকারআেনর ei আয়াত  পড়েলনঃ 

 .َفَمِن اْعَتَدي َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َمااْعَتَدي َعَلْيُكْم َو اتَُّقوا اَهللا 
 ‘‘েয েকu েতামােদরেক আ মণ করেব েতামরাo তােক a প 

আ মণ করেব eবং আ াহেক ভয় কের চলেব।’’ (বাকারা-2৯5) 
eবার হযরত আলী (আঃ) মুয়ািবয়া বািহনীেক uে  কের বলেলন? 

‘‘েতামরা যিদ  আর  না করেত তাহেল আমরাo ে  নামতাম না। 
eখন েযেহ  েতামরা  শু i করেল তখন আমরাo  করেবা।’’ 

iমাম েহাসাiন (আঃ) e রকম িছেলন। িতিন আশুরার িদন eমন 
ঢ় িত  িছেলন েয, শ রাi থম  আর  করেব। তারপর িতিন 
আ মণ করার a মিত েদেবন। e িছল েপৗ ষ - যা সাহিসকতার aেনক 
ঊে । 

eখন আমরা আেলাচনা করেবা ত াগ স েক। 
কারবালার ঘটনা ত াগ o িতিত ার eকািধক uদাহরেণ পির ণ। 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ভাi বীরে  হযরত আববাস ত াগ o িতিত ার 
ে  uদাহরণ। e স েক iসলােমর াথিমক েগর eক  ঘটনা eখােন 
uে খ করা যায়। তেব েস ঘটনায় eকজন নয় বরং কেয়কজেনর িতিত ার 
পিরচয় েমেল। জৈনক সাহাবী বণনা কেরেছন েয, েকােনা eক  iসলামী 
িজহােদ আিম আহতেদর ম  িদেয় যাি লাম। আর eকজনেক ত ায় 
aব ায় েদখলাম। (েযেহ  আহতেদর েদহ েথেক র র রণ হয় e 
জে  তারা েবিশ েবিশ াত হেয় পেড়ন।) আিম ঐ েলাক েক েদেখi 
ঝলাম েয তার পািনর েয়াজন। েট িগেয় eক  পাে  পািন িনেয় 
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eলাম। িক  যখন তার মুেখর কােছ পািন িনেয় েগলাম তখন িতিন 
আেরকজেনর িদেক iশারা কের বলেলাঃ uিন আমার েচেয় েবশী াত। 
িম বরং oনােক আেগ পািন দাo। আিম েগলাম তার কােছ। িক  িতিন 
আেরকজেনর িদেক iশারা কের ঐ eকi কথা বলেলন। eভােব িতনজনেক 
েরেখ যখন a  আেরকজেনর কােছ েগলাম তখন েদিখ িতিন িনয়া ত াগ 
কেরেছন। িফের eলাম আেগর েলাক র কােছ eবং েদিখ িতিনo 
iেতামে  মারা েগেছন। েট েগলাম তার আেগর েলাক র কােছ eবং 
েদিখ িতিনo মারা েগেছন। eরপর যখন থম েলাক র কােছ েগলাম তখন 
েদিখ িতিনo iেতামে  মারা েগেছন। েমাটকথা আিম েশষ পয  কাuেকi 
পািন খাoয়ােত স ম হiিন। e হেলা ত াগ তথা u ত মানবা ার 
বিহঃ কাশ। 

রা আ -দাহের েযমন  বলা হেয়েছঃ 
ِانََّما ُنْطِعُمُكْم , َو ُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلي ُحبِِّه ِمْسِكينًا َو َيِتيمًا َوَاِسيرًا

 .ِلَوْجِه اِهللا َلا ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاءًا َوَلا ُشُكورًا
 ‘‘িনেজরা ধাত হoয়া সে o তারা aভাব , iয়াতীম eবং 

ব ীেদরেক আহায দান কের।’’ (দাহরঃ 9) 

e আয়ােত মা েষর ত াগ o িতিত ার পিব  গুণ েকi শংসা করা 
হেয়েছ, কারবালার ময়দােনo েযন e গুণ র িতফলন ঘটােত হেব eবং 
e দািয়  েযন হযরত আববােসর uপর আেরািপত হয়। হযরত আববাস 
iমাম পিরবােরর াত িশশুেদর জে  পািন আনার ঢ়সংক  িনেয় চার 
হাজার শ -েসনার হ াচীর েভদ কের েফারােতর পািনেত eেস পড়েলন। 
িতিন েঘাড়াসহ eমনভােব পািনেত নামেলন েয, পািন েঘাড়ার েপট েয় 
েগল eবং হযরত আববাস সহেজi েঘাড়ার িপেঠ বেস মশেক পািন ভিত 
করেত পােরন। থেম িতিন মশক ভের পািন িনেলন। eবার িতিন ’হাত 
ভের পািন েল মুেখর কােছ আনেলন। শ  েসনারা ের েথেক তািকেয় 
েদখিছল। তারা বেল েয আমরা e i েদখলাম েয, হঠাৎ কের িতিন পািন 
েফেল িদেলন eবং eকেফ টা পািনo পান করেলন না। দশকরা েকu eর 
কারণ ঝেত পারেলা না। িক  iিতহাস বেলঃ 

 َفَذَآَر َعَطَش اْلُحَسْيِن
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হযরত আববােসর াত ভাiেয়র কথা মেন পড়েলা। িতিন 
ভাবেলন,  iমাম (আঃ) ত েত াত থাকেবন আর আিম পািন খাব eটা 
িকভােব স ব? 

 হেত পাের, iিতহাস e কথা েকাে েক েপল? জবাব হেলাঃ 
হযরত আববাস যখন পািন েথেক uেঠ eেলন িতিন েজাের েজাের eক  
কািসদা পড়েলন। িনেজর নফসেক uে  কের বলেছনঃ 

 َفَبْعَدُه َلا ُآْنِت َاْن َتُكوِني   َيا َنْفُس ِمْن َبْعِد اْلُحَسْيِن ُهوِني
 ‘‘েহ আববােসর নফস! আববাস েহাসাiেনর (আঃ) পর আর eক 

মু তo ে েচ থাকেত চায় না। িক  িম পািন পান কের  হেত চাo! েহ 
আববাস! েতামার ভাi াত আর িম  পািন পান কের ে েচ 
থাকেত চাo? আ াহর শপথ কের বলিছ- ভাiেয়র েখদমত, iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) েখদমত, সেত র েখদমত, েসনাপিতর িব তা eভােব 
স ব নয়।’’ ( ঃ iয়ানািব ল মাoয়া াহ 3/276; িবহা ল আনoয়ার 56/52) 

কারবালা িছল সেত র িত িব  থাকার বা ব পরী া েক । eর 
থম েথেক েশষ পয  িব তায় ভর র। 

uমর iবেন েকারযা iবেন কা’ব িছেলন মদীনার আনসারেদর বংেশর 
েলাক। আশুরার িদন যখন চ  তীর বষেণর মে  iমাম েহাসাiন (আঃ) 
মুি েময় স ী-সাথীেদর িনেয় নামােয দ ড়ান তখন uমর iবেন েকারযা 
ঢােলর মেতা ক েপেত িদেয় নামােযর জামাতেক তীেরর হাত েথেক র া 
করিছেলন। eকটার পর eকটা তীর eেস eমনভােব তার েঁক ি ধেলা েয 
আর খািল জায়গা িছল না eবং েশষ পয  uমর পেড় েগেলা। তার র 
আর িক  বািক িছল না। eমন সময় iমাম েহাসাiন (আঃ) তার িশয়ের 
আসেলন। uমর eত িক র পরo সে হ করেছন েয, িতিন তার দািয়  
যথাযথ পালন করেত েপেরেছন িকনা! তাi iমামেক িজে স করেলন : 

 َاَوَفْيُت َيا َاَبا َعْبِد اِهللا ؟
‘‘েহ iমাম! আিম িক আমার দািয়  পালন করেত েপেরিছ?’’ 

কারবালা e ধরেনর ত াগ o িতিত ার eকািধক ঘটনার ত  সা ী। 

eখােন কারবালার আেরকজন ে  বীেরর ঘটনা uে । আ াহ 
iবেন uমাiর যখন ফার বাiের িছেলন তখন শুনেলন েয, কী eক 
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গ েগাল হেয়েছ eবং ফাবাসীরা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব ে   
করার জে  স  েজাগাড় করেছ। আ াহ iবেন uমাiর eকজন 
মুজািহদ িছেলন। e খবর শুেন আ াহ িনেজ িনেজ বলেলন, আ াহর 
শপথ! আিম iসলােমর জে  কােফরেদর িব ে  aেনক  কেরিছ। িক  
আজ রা াহর (সাঃ) বংশধরেক র া করেত ে  নামার মেতা েগৗরব 
aতীেতর েকােনা ে i িছল না। e েভেব িতিন বাড়ীেত িফের আসেলন 
eবং তার ীর সােথ ঘটনা েল বলেলন। ী বলেলন, ‘সাবাস! ব ভাল 
কথা িচ া কেরছ, তেব আমার eক  শত রেয়েছ। আ াহ বলেলন, ‘কী 
শত!’ ী বলেলা, ‘আমােকo সােথ কের িনেয় যােব।’ আ াহ যখন 
ীেক সােথ িনেত রাজী হেলন তখন তার মা eেস বলেলা, ‘আমােকo 
সােথ কের িনেত হেব।’ কত বীরা না e নারীরা! 

আব ললা  iবেন uমাiর মা o ীেক িনেয় iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) কােফলায় েযাগ িদেলন। আশুরার িদন aসীম সাহিসকতার সােথ 
আ াহ ময়দােন eেলন। তার েমাকািবলায় থম আসেলা iবেন সা’েদর 
েগালাম iয়াসার। আ াহ বীর িব েম  কের তােক হত া করেলন। 
িক  iেতামে  আেরকজন শ  েসনা িপছন িদক েথেক তােক আ মণ 
কের বসেলা। আ াহ আ র ার েচ া কেরo েশষ পয  eক হােতর 
আ লগুেলা হারােলন। তারপর আেরক হােত a  িনেয় তােকo হত া 
করেলন। র মাখা েদহ িনেয় eকা িতিন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ত েত 
িফের eেলন। তার মােক িজে স করেলনঃ ‘আমার দািয়  িক কমেতা 
পালন কিরিন?’ 

জবােব আ াহর মা বলেলন, ‘না। আিম েতামােক নবীর স ােনর 
সাহা  করার পেথ শহীদ aব ায় েদখেত চাi। যত ণ িম e কাজ না 
করেব তত ণ আিম েতামার uপর রািজ হেবা না। 

e সময় তার ী eেলন। aব  তার ী a বয় া িছেলন। িতিন 
আ াহেক জিড়েয় ধরেলন। িক  তার মা বেল uঠেলন e সময় ীর কথা 
েশানার aবকাশ েনi। আমার ভয় হয় িম ীর কথা শুেন  েথেক 
িবরত হo িকনা। িম যিদ আমােক স  করেত চাo তাহেল েজেন েরেখা 
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তার eক i পথ-আ াহর পেথ শহীদ হoয়া। আ াহ ময়দােন িফের 
েগেলন eবং াণপণ  কের শহীদ হেয় েগেলন। শ রা তার মাথােক িছ  
কের তার মা’র িদেক িনে প করেলা। আ াহর মা তার মাথা েক েল 
িনেয় েলামা  সাফ করেলন eবং মু িদেয় বলেলনঃ সাবাস আ াহ, 
সাবাস! eখন আিম েতামার uপর েরা ির স  হেয়িছ। িক  তারপর 
বলেলনঃ আমরা েয িজিনস আ াহর পেথ দান কেরিছ তা িফিরেয় েনi না। 
e বেল আ াহর মা মাথা েক শ েদর িদেক িনে প কের িদেলন। 
(িবহা ল আনoয়ার 56/39; মানািকেব iবেন শাহের aশুব 5/215; মাকতা ল 
েহাসাiনঃ খারাযমী 3/33; মাকতা ল েমাকাররাম 426) 

সবেশেষ কারবালার u  ময়দােন িব ত, iসলােমর aিভ  o 
সমানািধকার িবধােনর eক  বা ব ঘটনা uে খ কেরi আমরা e 
a ােয়র পিরসমাি  করেবা। আশুরার িদন যারা রা েলর (সাঃ) খা ােনর 
পে  ে  aংশ হণ কেরন তােদর মে  ক’জনেকi েশষ মু েত iমাম 
েহাসাiন (আঃ) িনেজ eেস ধেরিছেলন। ei ক’জেনর মে  ’জন মু  
হoয়া েগালাম িছল। তােদর eকজন হযরত আ জেরর েগালাম িছেলন o 
পের িতিন তার মুি দান কেরন। িতিন িছেলন িনে া, নাম ন। ধারণা 
করা হয় েয, মু  হবার পরo িতিন নবীবংশেক েছেড় চেল যানিন। 
নবীবংেশর খােদম িহেসেব িতিন েথেক িগেয়িছেলন। আশুরার িদন ei ন 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কােছ eেস বলেলন, ‘আমােক ে  যাবার 
a মিত িদন।’ iমাম বলেলন, ‘েদখ, ন। িম সারা জীবন েলােকর 
েখদমত করেল। েতামার uিচত বাড়ীেত িফের িগেয় eখন েথেক মু  জীবন 
শু  করা। িম e পয  যা কেরছ তােতi আমরা েতামার uপর স ।’ 
িক  ন নােছাড়বা া। iমামেক aেনক কা িত-িমনিত কের ে  েযেত 
চাiেলন। ত o iমাম েহাসাiন (আঃ) না করেলন। িক  eরপর ন eমন 
eক  কথা বলেলন যা শুেন iমাম েহাসাiন (আঃ) আর তােক আটকােনা 
জােয়জ হেব না বেল মেন করেলন। ন বলেলনঃ েহ iমাম! ঝেত 
েপেরিছ েকন আমােক a মিত িদে ন না। আিম েয কােলা! আমার গা 
েথেক েয গ  েবর হয়। আমার িক শহীদ হoয়ার েযা তা আেছ! আিম 
েকাথায় আর e েসৗভা  েকাথায়! 
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eকথা শুেন iমাম েহাসাiন বলেলনঃ না, তার জে  না। ক আেছ 
িম যাo। ন a মিত েপেয় ব শী হেলন। বীরদেপ ময়দােন েবশ 
করেলন। াণপণ লড়াi করেলন eবং েশষ পয  আহত হেয় মা েত পেড় 
েগেলন। eবার িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) িনেজi তার কােছ েট eেলন। 
তার মাথা েকােল েল িনেয় iমাম েদায়া করেলনঃ েহ আ া , পরকােল তােক 
সাদা চামড়ার কের িদন, তার গা েথেক সুগ  ছিড়েয় িদন। তােক আবরারেদর সােথ 
ন ান ক ন। (আবরার aথাৎ যারা মু ািকনেদর েচেয়o ে ) েকারআেন রা 
মুতাফেফিফেনর 29 নং আয়ােত eেসেছ :  

 ينيِّلِّي ِعِفَل اِرَرْبَااْل اَبَتِآ نَِّا
 ‘‘aব i বানিদেগর (আবরার) আমলনামা iি িয়েন’’। 

eবার eক মমেভদী ে র aবতারণা হেলা। আঘােতর েচােট ন 
েব শঁ হেয় িগেয়িছেলন। তার েচােখর oপর র  জমাট ে েধ িছল। iমাম 
েহাসাiন (আঃ) আে  আে  তার েচােখর uপর েথেক র  সিরেয় িদেলন। 
eসময় েনর শঁ িফরেলা। iমাম েহাসাiন (আঃ)-েক েদেখ িতিন  
হাসেলন। iমাম েহাসাiন (আঃ)o তার মুেখর uপর মুখ রাখেলন যা 
েকবলমা  েনর eবং হযরত আলী আকবেরর ভাে i হেয়িছল। 

ِهدِّي َخَلَع ُهدََّخ َعَضَو َو  
iমাম েহাসাiন (আঃ) তার মুেখর uপর িনেজর মুখ রাখায় ন 

eেতাi শী হেলন, েয  হাসেলন eবং ঐ হািস মুেখi শাহাদাত বরণ 
করেলন। 

e িছল কারবালায় iসলােমর eক  বা ব িত িবর aংশিবেশষ। 
ত াগ-িতিত া, সহা িত, িব তা, ঈমান, সাহস o বীরে র a লনীয় 
o বা ব না ম । 
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েহাসাiনী আে ালন 
মহান o বীর ণ আে ালন 

বীর ণ কথা হল েসi কথা যা িদেয় মা েষর িত  রে  রে  
a ােয়র িব ে  েখ দ ড়ােনার িব ল a ে রণা o aদ  শি  েযাগােনা 
যায়। আর ত বীর ষ হেলন েসi ি  যার মে  a ায় েরােধর e 
মানিসকতা েজায়ােরর মেতা uথেল পেড়। যার মে  মহ , ায় 
পরায়ণতা, ঢ়তা, সততা, সত তা, aিধকার র ায় কেঠারতা, সৎ-সাহস 
eবং মু ি  রেয়েছ িতিনi হেলন আসল বীর ষ। 

কারবালা ঘটনার eকিপেঠ রেয়েছ পাশিবক শংসতা o নরিপশােচর 
কািহনী eবং e কািহনীর নায়ক িছল iয়ািযদ, iবেন সা’দ, iবেন িযয়াদ 
eবং িশমাররা। আর aপর িপেঠ িছল eক বাদ, ঢ় ঈমান, মানবতা, 
সাহিসকতা, সহা িত o সহমিমতা eবং সত  িত ায় আ দােনর 
কািহনী eবং e কািহনীর নায়ক আর iয়ািযদরা নয়, বরং e িপেঠর নায়ক 
হেলন শহীদ স াট iমাম েহাসাiন (আঃ), তার ভি  হযরত যয়নাব eবং 
তার ভাi হযরত আববাসরা, যােদরেক িনেয় িব  মানবতা েগৗরব করেত 
পাের। তাi কারবালা ঘটনার সম টাi ােজিড বা িবষাদময় নয়। aব  
িথবীেত ব  ঘটনাi ঘেটেছ েযগুেলার েকবল eকিপঠ রেয়েছ aথাৎ eসব 
ঘটনা েকবলমা  ঃখজনক o েশাকাবহ। 

uদাহরণ প, িবংশ শতা ীর তথাকিথত সভ তার লালন িম 
iuেরােপর eক  েদশ ‘‘বসিনয়ার’’ কথাi ধরা যাক- েকবল মুসলমােনর 
গ  তােদর গােয় থাকায় তােদর uপর চালােনা হেলা িনমম গণহত া, 
নারী ধষণ, ঘর-বাড়ী ংস.... iত ািদ iত ািদ। তােদর aপরাধ শু  e  
েয, তারা িছল মুসলমান। আর e জে i e  ঃখজনক েয, িবে  আজ 
eতগুেলা িনরাপ া সং া রেয়েছ যারা eক  েরর uপের aত াচার 
করােকo িন া কের, রেয়েছ মানবািধকার সং া জািতসংঘ। aথচ eেদর 
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েকানটােকi েতায়া া না কের eক  িনর -িনরীহ জািতেক ংস করার 
প য়তারা চলেলা। েকu তােদরেক ব চােত eিগেয় eেলা না। তাi e ঘটনা  
সিত i ঃখজনক। িক  e ঘটনার মা  ei eক মা i িপঠ আেছ যা 
েকবল শংসতা o পাশিবকতায় ভরা। 

িক  কারবালােক eভােব িবচার করেল aব i ল হেব। e ঘটনার 
eক  কােলা a ায় িছল সত , িক  আেরক  u ল a ায়o আেছ। শু  
তাi নয়, eর u ল a ায়  কােলা a ােয়র েচেয় শত-সহ  গুেণ াপক 
o ে । শহীদ স াট iমাম েহাসাiন (আঃ) আশুরার রােত তার স ী-
সাথীেদরেক শংসা কের বেলনঃ 

 ياِبَحْصَا ْنرًا ِمْياَخَلي َوَفْوابًا َاَحْصَا ُمَلْعا َاي َلنِِّاَف
 ‘‘আিম িথবীেত েতামােদর েচেয় িব  o u ম েকােনা সহেযাগীর 

স ান পাiিন।’’ ( ঃ তািরেখ তাবারীঃ 7/349-৯, তািরেখ কােমলঃ 5/35, িবহা ল 
আেনায়ারঃ 55 তম খ , িকতা ল iরশাদঃ 342, e’লামুল aরাঃ 345, মাকতা  
েমাকাররামঃ 369, মাকতা  খারাযমীঃ 35)  

িতিন িক  বলেলন না : আগামীকাল েতামােদরেক িনরাপরাধভােব 
হত া করা হেব। বরং িতিন eমন eক সনদপ  েপশ করেলন যার মা েম 
তার সহেযাগীরা বদেরর ে  রা াহর (সাঃ) সহেযাগীেদর েচেয়o 
মযাদাস  হেলন, তার িপতা হযরত আলী (আঃ)-eর সহেযাগীেদর 
েচেয়o মযাদাস  হেলন। আি য়ােদর যারা সাহা  কেরেছন তােদরেক 
uে  কের পিব  েকারআেন বলা হে ঃ 

ُهْم ِفي اَبَصا َاُنوا ِبَمَها َوَمِثيٌر َفَآ ُه ِربِّيُّوَنَعَم َلاَتِبيٍّ َقيِّْن ِمْن َنَاَآَو
 . َناِبِرياُهللا ُيِحبُّ الصَّاُنوآ َوَكا اْسَتَم ُعُفوا َواَضَم ِبيِل اِهللا َوَس

‘‘কত নবী  কেরেছন, তােদর সােথ ব  আ া oয়ালা িছল। 
আ াহর পেথ তােদর েয িবপযয় ঘেটিছল তােত তারা হীনবল হয়িন o নিত 
ীকার কেরিন। আ া  ধযশীলেদরেক পছ  কেরন।’’ (আেল iমরানঃ 

257) 
aথচ iমাম েহাসাiন (আঃ) কারা ের তার সহেযাগীেদরেক 

আি য়ােকরােমর e সকল সহেযাগীেদর েচেয়o মযাদাস  বেল েঘাষণা 
িদেয়েছন। 
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সুতরাং আমরা যখন ীকার করলাম েয, কারবালার ঘটনায় ’  
িপঠ িছল তখন েগৗরেবর e িপঠ  িনেয়o আমরা eক  গেবষণা কের 
েদখেত চাi। পাশাপািশ e o আমােদর েমেন িনেত হেব েয, eতকাল ধের 
আমরা েকবল কারবালার a কার o ক ষতার িদকটা িনেয় মাতামািত 
কের বড় ল কেরিছ। েকননা, eেত কের আমরা মেনর aজাে i 
iয়ািযদেদরেক জেয়র মালা পিরেয়িছ eবং তােদরেকi নায়ক বািনেয়িছ। 

েকu যিদ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মমাি ক শাহাদাত uপলে  
েশাক িমিছল কের, aথচ aমা ষ iয়ািযেদর নােমর পােশ স ান চক 
নানান শ o বহার কের থােক- তাহেল েস কারবালা েথেক েকান িশ াi 
িনেত পারেলা না। মহা ষেদর া করা মা েষর eক  সহজাত ি । 
aভ াসেক  িবন  করার েচ া eকা i েবাকািম। িক  মহা ষেক েযমন 
স ানভের রণ করা হয় েতমিন কা ষেকo aব i ণা করা uিচত। 
েকননা, মহা ষ o কা ষ uভয়েকi যিদ আমরা া করলাম- তাহেল 
হক আর বািতেলর মে  আর িক-i বা তফাৎ থাকেলা? কােজi, েয 
েকবল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মজ মতােক িনেয়i িছত হেব েস েযমন 
ল করেব ক েতমিনভােব েয iয়ািযদেক নায়ক বািনেয় তার নােমর 
পােশ স ানাথক িবিভ  uপািধ বহার করেব েসo eকজন কা ষেকi 
ী িত িদল। যিদo আমরা সবাi iমাম েহাসাiনেক (আঃ) া কির।  

চত পিরবতনশীল বতমান িবে  মুসলমানেদর ভা  িনেজর হােতi 
গড়ার ােথ েহাসাiনী আে ালেনর যথাথ ায়েনর মা েম আজ 
েসভােবi eিগেয় যাবার েয়াজনীয়তা aন ীকায হেয় uেঠেছ। সুেখর 
াপার হল েয, মুসলমানরা iদানীং e াপাের যেথ  iিতবাচক পদে প 
হণ করেছ। 
যারা বীর ত েদর আ া সাহসী। তারা তােদর e সাহসেক িনেজর েদশ 

o জািতর ােথ েয়াগ কের থােক। িক  েয বীর তার সাহসেক eমন িক 
মানবতার াথেক েপিরেয় সম  ি েলর ক ােণ েয়াগ কের- িতিন 
aব i আদশ o a করণীয়। েকননা িতিন সম  শি  o সাহসেক 
eকমা  মহান aিধকতা আ াহর স ি র জে i কােজ লািগেয়েছন। আর 
e কারেণi e বীর  মহান o পিব o বেট। 
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ভী  েকানিদন বীর হেত পাের না। নািদর শাহ, বখিতয়ার িখলজী, 
েনেপািলয়ান-eরা সবাi সাহসী। সাহস িছল বেলi eরা েদশ জয় করেত 
েপেরিছল। eেদর সবারi ঢ় মেনাবল o দম সাহস িছল। eরা বীরo িছল 
বেট। িক  তােদর e সাহস-তােদর e বীর  পিব  o মহৎ নয়। eেদর 
সবাi মেতর েলােভ, পেদর েলােভ o ীয় াথ চিরতাথ করার জে i 
সাহস েদিখেয়েছ। eরা a  জািতর র  িনংিড়েয় িনেজর নাম iিতহােস 
aমর করার েচ া চািলেয়েছ। েদেশর কােছ েস হয়েতা eকজন মহাবীর, 
িক  পরািজত জািতর কােছ েস চরম শ । েনেপািলয়ান ফরািসেদর েচােখ 
হয়েতা eকজন মহান বীর, িক  শ িকংবা iংেরজেদর কােছo িক েস 
মহাবীেরর স ান পাব? -কখনi না। কারণ, েস শ o iংেরজেদর মান-
i ত পদদিলত কের াে র মযাদা বাড়ােত েচেয়িছল। eসব ি  
সাহসী বীর িছেলন। িক  তােদর বীর  আ িসি র বীর । িনেজর াথ 
রেণর বীর । eকজন বড় সা াজ বাদীর বীর । িক  e বীর  েতা 
কখেনা মহৎ হেত পাের না। মহৎ o পিব  বীরে র বিশ  িভ  রকম। েস 
সব বিশ  িদেয় িবচার করেল েদখা যােব েয, েনেপািলয়ান, i া ার... 
eরা মহান বীর িছল না। মহান বীর হেলা েসi ি  িযিন িনেজর াথ, 
েদেশর াথ, জািতর াথ, eমন িক িনেজর মহােদেশর ােথর জে o 
বাহা ির েদখায় না। তার ল  eসব েদশ-জািতর সীমানার ঊে । েস 
েকবল হাকীকত o সত েকi েদেখ। সংে েপ বলেত েগেল বলেত হয় েয, 
েস সম  ম  o মানবতার জে  িনেজর সাহস েয়াগ কের। 
uদাহরণ প েকারআেনর ei আয়াত  uে  : 

لَّا اَهللا َمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َو َبْيَنُكْم َالَّا َنْعُبَد ِاَلي َآِلَعاَلْوا ِاَت َتاِبُقْل َيا َاْهَل اْلِك
 . اِهللا ْن ُدوِنَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َاْرَبابًا ِمَشْيًئا َوَلا َيتَِّخ ِهَك ِبَو َلا ُنْشِر

‘‘ব ন, েহ আহেল িকতাবগণ! eেসা েস কথায় যা আমােদর o 
েতামােদর মে  eকi; েযন আমরা আ া  তীত কােরা uপাসনা না কির, 
েকােনা িক েকi তার শরীক না কির eবং আ া  তীত আমােদর 
কাuেক িতপালক েপ হণ না কির।’’ (আেল iমরানঃ 75) 
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aথাৎ েতামরা যারা আহেল িকতাব বেল দাবী কেরা! eেসা আমরা 
সবাi eক সুের কথা বিল; eক আকীদার ােথ আমরা িনেজেদরেক িবলীন 
কের েদi, আমরা সবাi েজার কে  েঘাষণা কিরঃ 

  َالَّا َنْعُبَد ِالَّا اهللا
‘আমরা আ া  ছাড়া a  কারo দাস  মািন না।’ 

 اِهللا ْن ُدوِنَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َاْرَبابًا ِمَو َلا َيتَِّخ
eেসা েশাষণ-িনপীড়েনর aবসান ঘটাi, মানব জা ব  কির, সমােজ 

ায়-নীিত eবং সমতা o সাম তােক িতি ত কির। েকারআন বেলিন 
েয, eেসা আমার o েতামার জািত ঐক ব  হেয় aপর eক  জািতেক 
েশাষণ কির। e ধরেনর েকােনা কথাi েকারআেন পাoয়া যােব না। তাi 
েকােনা আে ালন-েকােনা বীর  তখনi মহান o পিব  হেব যখন তার 
ল  o uে o পিব  o মহান হেব, তা সম  মানবতার ােথ 
পিরচািলত হেব েযমনভােব য তার আেলা িদেয় সম  জািত o সব 
মা ষেকi uপকার দান কের। 

ি তীয় েয বিশ  েকােনা আে ালন o িবে াহেক মহান কের তা 
হেলা eমন eক িবেশষ পিরি িতেত e আে ালন a ি ত হেব যখন 
েকােনা মা ষ eর ধারণাo করেত পাের না। ঘন a কােরর মে  eক খ  
আেলার ঝলকািন, াপক ম- রাচােরর মে  ায়পরায়ণতার ব  
আoয়াজ, চরম িবরতার মে  কা  ধা ায় িন  িন ু েপর মে  হঠাৎ 
গেজ oঠা। uদাহরণ প নম েদর মেতা eকজন aত াচারী েশাষক 
িথবীেক াস কের েফেল। িক  আজীবন e পিরি িত a াহত থােকিন। 
হঠাৎ কের eকজন iবরাহীেমর (আঃ) আিবভাব ঘেট o নম েদর কাল 
হেয় দ ড়ায়। 

 ِانَّ ِاْبَراِهيَم َآاَن ُامًَّة َقاِنتا
‘‘iবরাহীম eকাi eক a গত জািত িছেলন।’’ (নাহলঃ 231) 

েতমিন েফরাuেনর মেতা eকজন িনদয় o aহংকারীo র া পায়িন। 
েকারাআেন ভাষায় : 
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ِعُف َطاِئَفًة َتْضَلَها ِشَيعًا َيْسِض َو َجَعَل َاْهَاْرَن َعَلا ِفي  اْلَعْوِفْرِانَّ 
 يِي ِنَساَئُهْمَتْحَو َيْس َناَئُهْمُيَذبُِّح َاْب ُهْمِمْن

‘‘েফরাuন েদেশ পরা মশালী হেয়িছল eবং েসখানকার 
aিধবাসীেদরেক িবিভ  ে ণীেত িবভ  কের তােদরেক েস হীনবল 
কেরিছল। তােদর েদরেক েস হত া করেতা eবং নারীেদরেক েস জীিবত 
রাখেত।’’ (কাসাস-5) 

িক  ei পরা মশালী েফরাuনo েটেকিন। হঠাৎ কের eকজন সা 
(আ) তার িব ে  গেজ oেঠন।  

তারপর আরব যখন েশাষণ-িনপীড়ন, িত জা, ক াস ানেক 
জীিবত হত া, র পাত, -কলহ, িভচাের eবং a কাের েছেয় েগল 
তখন eকজন মুহা েদর (সাঃ) আিবভাব হয় িযিন ফিরয়াদ কের বলেত 
থােকনঃ 

 ُتْفِلُحوَن ِاَهللا ِاالَّ َها ِاَلُقوُلوا َل
‘‘বেলা, আ াহ ছাড়া েকােনা uপা  েনi, তেবi েতামরা সুখী হেত 

পার।’’ 
আর আজ রাচারী uমাiয়া সরকার ীয় াথিসি র জে  সকল 

সাজ-সর ােম সি ত হেয় uেঠ পেড় েলেগেছ। eমন িক ধমেক ভাি েয়o 
রতে র িভ  গাড়েত u ত হেয়েছ, িনয়ােলাভী হাদীস 

বণনাকারীেদরেক টাকা িদেয় িকেন তােদর সপে  হাদীস জাল করার 
দািয়  েদয়া হেয়েছ। বলা হয়, eকজন দরবারী আেলম বেলিছলঃ 

 ِهَجدِّ َسْيِفَل ِبنَّ اْلُحَسْيَن ُقِتِا
‘‘iমাম েহাসাiন (আঃ) তার নানার তেলায়ােরর আঘােতi িনহত 

হেয়েছন।’’ eকথার মা েম েস বলেত েচেয়িছল েয, iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) নানার ধমমেতi তােক হত া করা হেয়েছ। 

িক  আিম (o াদ েমাতা হারী) বলেবা েয, eক aেথ eকথা কi। 
েকননা, বিন uমাiয়া iসলামেক eমনভােব তােদর েশাষণ o রাচােরর 
েসবায় িনেয়াগ করেত েপেরিছল েয, eকদল িনয়ােলাভী o নামমা  
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মুসলমানেক iসলামী িজহােদর নােম iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব ে  
ে  িল  করেত স ম হয়। 

ِهَدِمِب َلي اِهللاَوُآلٌّ َيَتَقرَُّبوَن ِا  
‘‘তারা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) েকর র  ঝিরেয় আ াহর নক  

েপেত চায়।’’ তারা iমাম েহাসাiনেক (আঃ) হত া করেত পারার জে  
েশাকর আদায় প eকািধক মসিজদ িনমাণ কের। eখােন ল  করার 
িবষয় েয, মা ষেক িকভােব িব া  করা হেয়িছল। 

e রকম eক িবপযেয়র মু েত iমাম েহাসাiন (আঃ) মুি র মশাল 
ািলেয় eিগেয় eেলন। যখন মা েষর বাক াধীনতা েকেড় েনয়া হেয়িছল, 
মা েষর মতামত কােশর েকােনা সাহস িছল না। েকােনা সিত  কথা 
বলাo যখন কারo সাহেস লােতা না, eমন িক eর েকােনা িতেরাধ 
aবা েব পিরণত হয়- ক েস মু েত iমাম েহাসাiন (আঃ) বীরদেপ 
িবেরািধতায় নামেলন, ব কে  সত বাণীর ে াগান েল িনয়া ক িপেয় 
িদেলন। েখাদাে াহী রাচােরর েম দ  গুিড়েয় িদেলন। আর e কারেণi 
তার আে ালন মিহমা লাভ কেরেছ। তার আে ালন কােলর গ ী ছািড়েয় 
গ- গা েরর মুি কামী o সত াে ষী মা েষর জে  a করণীয় আদেশ 
পিরণত হেয়েছ। 

তীয় েয বিশ  েহাসাiনী আে ালনেক মহতী o পিব  কেরেছ 
তা হেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রদিশতা o u ত িচ াধারা। aথাৎ e 
আে ালন e কারেণi মহান েয, আে ালনকারী যা ঝেত o েদখেত 
পারেছন তা a  েকu েদখেত পাে  না। ঐ বাদ বাক র মেতা বলেত 
হয় েয, a রা আয়নায় যা েদখেত পাে   না িতিন খড় েটার মে i তা 
েদখেছন। িতিন ত র eকােজর সু র সারী ভাব েদখেত পাে ন। তার 
িচ াধারা সমসামিয়ক েযেকােনা িচ াশীল েলােকর ঊে । iবেন আববাস, 
iবেন হানািফয়া, iবেন uমর মুখ হয়েতা েরা ির িন ার সােথ iমামেক 
(আঃ) কারবালায় েযেত িনেষধ করিছেলন। তােদর িচ ার মান a যায়ী 
iমামেক বাধা েদয়াi াভািবক িছল। িক  েহাসাiন (আঃ) যা েদখিছেলন 
তারা তা েদখেত পাি েলন না। তারা aত াস  িবপদেকo েযমন a ভব 
করিছেলন না েতমিন e ধরেনর আে ালন o িবে ােহর সু র সারী 
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ভাবেকo a ধাবন করেত পারিছেলন না। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) 
সবিক i িদেনর আেলার মেতা েদখিছেলন। িতিন eকািধকবার বেলেছনঃ 
oরা আমােক হত া করেবi; আর আ াহর শপথ কের বলিছ েয, আমার 
হত ার পর oেদর aব া িবপ  হেব। e িছল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
তী  রদিশতা।  

iমাম েহাসাiন (আঃ) eক  মহান o পিব  আ ার নাম। লত 
যখন েকান আ া মহান হয় তখন েবশী কে র স ুখীন হয়। িক  েছাট 
আ া aিধক িনঝ ােট থােক। e  eক  সািবক িনয়ম। iবেন আববাসরা 
যিদ iমাম েহাসাiনেক (আঃ) বাধাo েদয় ত o িক িতিন িবরত হেত 
পােরন! আরেবর াতনামা কিব ‘েমাতানাববী’ e সে  সু র eক  
uি  কেরেছন, িতিন বেলন : 

 َتِعَبْت ِفي ُمَراِدها اْلَاْجَسام   َوِاَذا َآاَنِت النُُّفوُس ِآَبارًا
 ‘‘যখন েকােনা আ া মহান হয় তখন াভািবকভােবi েস a েদর 

পির ােণ েছােট, a েদর জে  ক  o য ণা বরণ কের েনয়। িক  যার 
আ া েছাট েস েকবল িনেজর সুখ- া  িনেয়i ।’’ (িদoয়ােন 
েমাতানাববীঃ 3/378) েছাট আ া eক  ভাল খাবােরর জে  চা কারo হেত 
রািজ। েছাট আ া মতা বা ািতর েলােভ হত া- নo করেত রািজ। 
িক  যার রেয়েছ মহান আ া, েস শুকেনা  েখেয়  হয়, তারপর ঐ 
সামা  আহার েশেষ সারারাত েজেগ আ াহর রেণ িনম  হয়। িনেজর 
দািয়  পালেন িব মা  গািফলিত করেল ভেয় তার শরীর কপেত থােক। 
যার আ া মহান েস আ াহর পেথ o ীয় মহান লে  িনেজর জীবন 
িবিলেয় িদেত চায়। আর e পেথ যখন সফলকাম হয় তখন আ াহেক 
েশাকর কের। আ া মহান হেল আশুরার িদেন, eক শরীের িতনশ’ ত 
সহ  করেত হয়। েয শরীর েঘাড়ার পােয় পয়মল হয় েস eক  মহান 
আ ার জিরমানা েদয়, eক  বীর, সত  জারী eবং শহীেদর আ ার 
জিরমানা েদয়।  

ei মহান আ া বেল oেঠ আিম আমার রে র  িদেত চাi। 
শহীদ কােক বেল? িতিদন কত মা ষ িনহত হে । িক  তােদরেক েকন 
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শহীদ বলা হয় না? শহীদ শ  িঘের েকন eক  পিব তার আেবশ 
পাoয়া যায়? কারণ শহীদ েসi ি  যার eক  মহান আ া আেছ েস 
আ া eক  মহান ল েক a সরণ কের। শহীদ েস ি  েয ীয় ঈমান 
o আকীদা র ায় াণ িবসজন িদেয়েছ, েয িনেজর জে  েতা নয়i বরং 
ম  o মানবতার ােথ, সত  o হািককেতর ােথ চরম ঃখ- দশা 
eমন িক েকo সাদের বরণ কের েনয়। শহীদ তার েকর রে র  
িদেত চায় েযমনভােব eকজন ধনী তার ধনেক াংক ব ী না কের তা 
সৎপেথ দান-খয়রাত কের ীয় ধেনর  িদেত চায়। সৎপেথ িয়ত 
িত  পয়সা েযমন ল -েকা  পয়সার মেতা  লাভ কের েতমিন 
শহীেদর িত েফ টা র  ল -েকা  েফ টায় পিরণত হয়। aেনেক হয়েতা 
ীয় িচ াশি র  েদয় o eক  আদিশক  মানবেক uপহার েদয়। 
েকu েকu িনেজর দ তােক কােজ লািগেয় eক  uপকারী িশ  মা ষেক 
uপহার েদয়। িক  শহীদরা তােদর র  িদেয় মানেবর শাি  o ক ােণর 
পথেক ম ণ o সুিনি ত কের। 

eখন  হেলা : eেদর মে  েক মানবতােক সবেচেয় েবশী েসবা 
করেলা? 

aেনেক হয়েতা ধারণা করেত পাের েয, eকজন েলখক বা eকজন 
ধনী িকংবা eকজন িশ ীর েসবাi সবেচেয় েবশী। িক  আসেল e ধারণা 
eেকবােরi ল। শহীদেদর মেতা েকui মা ষেক তথা মানবতােক েসবা 
করেত পাের না। শহীদরাi সম  ক কময় পথ েপিরেয় মানবতার মুি  o 
াধীনতােক বেয় িনেয় আেস। তারাi ায়-নীিতবান o শা  সমাজ গেড় 
িদেয় যায় যােত ানীর ান, েলখেকর কলম, ধনীর ধন, িশ ীর িশ  সু  
পিরেবেশ িবনা বাধায় িবকাশ লাভ করেত পাের eবং মানবতা িনি ে  
ণতার িদেক eিগেয় েযেত পাের। শহীদরাi দীেপর মেতা eক  
পিরেবশেক আেলািকত কের রােখ যােত সবাi aনায়ােস পথ চলেত পাের।  

পিব  েকারআন রা াহ (সাঃ)-েক eক  দীেপর সােথ লনা 
কেরেছ। জগেত aব i দীপ থাকেত হেব। a কার জগত নীরব-বিধর, 
জীবনযা া েসখােন aচল। e স ে  াত কির পারভীন e’েতসামী সু র 
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eক  uপমার aবতারণা কেরেছন। িতিন eকজন দ  িশ ী o eক  
দীেপর কেথাপকথনেক eভােব িচি ত কেরেছন- 

  دور ديوار مزين کردم  گفت به شمعی کامشب شاهدي 
  دوختم جامه و برتن کردم شوق نخفتم يکدم ديشب از

  به پرند از نخ و سوزن کردم  کس ندانست چه سحر آميزی
   زانکه من بذل سر وتن کردم  توبگرد هنرمن نرسی

িশ ী দীপেক বেলঃ ‘ িম জান না, আিম গত রােত eক মু েতo 
মাiিন। সারা রাত েজেগ কত সু র সু র ল েলিছ। আমার জামা েক 
লবািগচা বািনেয়িছ। িম কখেনাi আমার মেতা ল লেত পারেব না। 
আিম আমার শরীরেক েসৗ যমি ত করেত aসামা  দ তা খরচ 
কেরিছ।’ 

িশ ীর eকথা শুেন দীপ eক  মুচিক েহেস বলেলাঃ 
  تا ز تاريکيت ايمن کردم  شمع خنديد که بس تيره شدم
  من کردمگهر اشک بدا     پی پيوندگهرهای تو بس
  حاصل شوق تو خرمن کردم   خرمن عمر من ارسوخته شد

 ‘ িম েয দাবী করেছা সারা রাত েজেগ েতামার িচ o দ তােক 
েয় েলেছা- eসবi িছল আমার আ -িনঃেশষ করার ফল। আিম 

িতেল িতেল য় হেয়িছ o েতামােক আেলা িদেয়িছ বেলi েতা িম 
েতামার দ তােক সুচ o সুেতায় কেত েপেরেছা। েতামার eসব দ তা 
আমার জীবেনর িবিনমেয়i স ব হেয়েছ। তারপর বলেছ: 

 تو نکردی همه را من کردم  کارهايی که شمردی برمن
‘তাi িম সারা রাত ধের যা কেরছ বেল দাবী করেছা-eসবi আিম 

কেরিছ।’  
আজেক iবেন িসনা-iবেন িসনা হেতা না, েশখ সাদী-েশখ সাদী হেতা 

না, জাকািরয়া রাজী-জাকািরয়া রাজী হেত পারেতা না যিদ শহীদরা তাজা 
র  খরচ কের iসলােমর চারাগাছেক সজীব না করেতন, iসলামী 
সভ তােক ব িচেয় না রাখেতন। তােদর সম  aি ে  eক বাদ, 
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েখাদাভীিত, ায়পরায়ণতা, সৎসাহস আর বীরে 1ভর র। তাi আমরা 
আজ যারা মুসলমান হoয়ার েসৗভা  aজন কেরিছ তারা সবাi e 
শহীদেদর িত ঋণী। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রে র িত নবীজীর (সাঃ) 
u ত ঋণী। 

মন িবদরা িবেশষ কের যারা মহামানেবর জীবন চির  েলেখন 
তারা িবিভ  ি র মানিসকতা u ােরর জে  eক  চািবর েখ জ কেরন। 
তারা বেলন, িত  ি ে র eক  িনিদ  চািব রেয়েছ, যিদ ঐ চািব  
েঁজ পাoয়া যায় তাহেল ঐ ি র জীবেনর স ক া া করা যায়। 

aব  e কাজ ব সহজ নয়। িবেশষ কের যারা িবরল ি ে র aিধকারী 
িছেলন। িমশেরর াতনামা িচ ািবদ আববাস মা ুদ আ াদ 
‘‘আবকািরয়া ল iমাম’’ নােম eক  বi রচনা কেরেছন। েসখােন িতিন 
মত  কেরন েয, আিম হযরত আলীর (আঃ) ি ে র চািব েকাথায় 
েঁজ েপেয়িছ। হযরত আলী (আঃ) eমন eকজন ি  িছেলন িযিন ে র 
ময়দােন, সাংসািরক জীবেন, iবাদেতর েমহরােব, শাসনামেল সবে ে i 
eবং জীবেনর িত  পেদi িতিন েপৗ ষে র aিধকারী িছেলন। েপৗ ষ  
সাহিসকতার aেনক ঊে । মহাকির মী 811 বছর আেগi েঘাষণা কের 
েগেছন েয, হযরত আলীর (আঃ) ি ে  সাহিসকতার ঊে  িক  িছল। 

খ েকর ে  হযরত আলী (আঃ) যখন আরেবর ে  েযা া uমার 
iবেন আ দেক ধরাশায়ী কের তার িশরে দ করার জে  তার েক েচেপ 
বসেলন তখন uমার iবেন আ দ রােগর েচােট হযরত আলীর (আঃ) মুেখ 

 িনে প করেলা। হযরত আলী (আঃ) uেঠ দ ড়ােলন eবং ’িতন 
পদে েপ ে েট ে েট যখন শা  হেলন তখন নরায় তার েক েচেপ 
বসেলন। uমার iবেন আ দ হযরত আলীর (আঃ) আচরেণ আ য হেয় 
িজে স করেলা : আেগর বার আমার গলা কাটেত eেস uেঠ েগেল েকন? 
হযরত আলী (আঃ) বলেলন, িম যখন আমার মুেখ  িদেল তখন আিম 
ব েরেগ িগেয়িছলাম eবং e রাগ িছল আমার ি গত ে াধ েথেক। তাi 
আিম যিদ তখন েতামােক িশরে দ করতাম তাহেল তােত আমার 
                                        
1িবহা ল আেনায়ার 55/2৯5 
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ি গত ে ােধরo aংশ থাকেতা। িক  আিম চাi আ াহর শ েক 
eকমা  আ াহর স ি র জে i হত া করেত। িনেজর ে াধবশত হত া 
করার েকােনা খােহশ আমার েনi। মাoলানা মী e ঘটনােক ব 
চমৎকারভােব কিবতার লাiেন ে েধেছন। িতিন বেলনঃ 

  در مروت خود که داند کيستی  در شجاعت شير ربانيستی
 ‘সাহিসকতায় িম আ াহর িসংহ প িক  েপৗ ষ o বীরে র িদক 

েথেক িম েক তা েকu বণনা করেত a ম। েপৗ ষ  o বীরে  িম 
a লনীয় eবং তা কাশ করার জে  uপ  েকােনা ভাষা েনi।’ (িফ 
েরহােব আেয়ে েয় আহেল বাiত : 4/৯8, মানািকেব iবেন শহের aশুবঃ 5/7৯, 
মাকতা  েমাকাররমঃ 329, িবহা ল আেনায়ারঃ 56/349, iরশােদ মুিফদঃ 336, 
eলামুল oরাঃ 341) ঐ িমশরীয় িচ ািবদo হযরত আলীর (আঃ) ei 
েপৗ ষে র িদেকi iশারা কেরেছন। 

তপে  েকu যিদ হযরত আলীর (আঃ) িকংবা হযরত iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) মত মহা ষেদর ি ে র চািব u ার করেত েপেরেছ 
বেল দাবী কের তাহেল তােদর e দাবী aিতরি ত ব িক i নয়। 
গেবষণার পর শু  েয  বলা যায় তাহেলা েয iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
ি ে র চািব েপৗ ষ , বীর , িবচ ণতা, মহ , ঢ়তা, aটলতা eবং 

সত  জারীর মে i িনিহত রেয়েছ। 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) বাণী কমi আমােদর কােছ েপৗঁেছেছ। তেব 

েয  আেছ তা েথেকi তার e মহান মানিসকতার  মাণ েমেল। 
iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর কােছ িজে স করা হেলা েয, আপিন েযসব 
কথা িনজ কােন রা াহর (সাঃ) কাছ েথেক শুেনেছন তার েথেক 
’eক  আমােদরেক ব ন। তখন iমাম েহাসাiন (আঃ) রা াহর 

(সাঃ) শত-সহ  বাণীর মে  েকা  বাণী  িনবাচন করেলন তা েথেকi 
সহেজ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ি ে র ধরন a ধাবন করা যায়। iমাম 
েহাসাiন (আঃ) বলেলন, আিম িনজ কােন রা াহর (সাঃ) মুখ েথেক যা 
শুেনিছ তা হেলাঃ 

 اِانَّ اَهللا َتَعاَلی ُيِحبُّ َمَعاِلی اْلُاُموِر َوَاْشَراَفَها َو َيْکَرُه َسْفَساَفَه
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‘‘আ াহ বড় eবং মহান কাজেক পছ  কেরন eবং নীচ িতর 
কাজেক িতিন ণা কেরন।’’ (জােমuস সাগীর 2/86) 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মযাদা eবং মহ  েকাথায়! রা াহর 
(সাঃ) বাণী েথেক েকাি  িনবাচন কের িনেলন ? লত িতিন িনেজেকi 
েল ধরেছন। 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িত  কথায় ম  o মানবতার i ত, 
স ান eবং মযাদা িতফিলত হেয়েছ। 

 ِفی ُذلٍّ َخْيٌر ِمْن َحَياٍة َمْوُت ِفی ِعزٍّ
-aথাৎ, ‘‘স ােনর  aপমােনর জীবেনর েচেয় ে ।’’ 
a  eক  বাণীেত িতিন বেলন : 

َها َو َها َبْحِرِبَو َمَغاِر اْلَاْرِض ِقَمَشاِر يالشَّْمُس ِف يَع َما َطَلَعْت َعَلْيِهَجِم ِانَّ
 اِهللا َحقِِّب َفِةاْلَمْعِر َوَاْهِل اِهللا َياِءْن َاْوِليٍّ ِمْنَد َوِلَها ِعَها َوَجَبِلَها َو َسْهِلَبرِّ

  .َلاِلالظِّ َآَفْيِئ
‘যা িক র uপর য আেলা দান কের- সারা িনয়া eবং তার 

বািস ারা, সাগর-মা , পাহাড়-পবত-ম িম eসব িক i eকজন 
েখাদাভ  eবং েখাদা-পিরিচত ি র কােছ eক  ছায়ার েচেয় বান 
িক  নয়। eরপর িতিন বেলন : 

 اَهِلْهَاِل َةاَظَماللُّ ِهِذَه ُعَدَي رٌّا ُحَلَا
 ‘eমন কাuেক িক পাoয়া যােব না েয িনয়া o তার মে  যা আেছ 

তার িত aনাস  থাকেব?’ ( মআ  েমন বালাগািতল েহাসাiন নাফাসুল 
মাহমুম) 

যারা িনয়া িনেয় ম  eং িনয়ার দাস  কের তারা আসেল জােন না 
েয, eমন িক  ‘ মাযা ’র মেতা। ‘ মাযা ’-র aথ কী? মা ষ যখন ভাত 
খায় তখন তার দ েতর ফ েক হয়েতা eক কেরা েগা  িকংবা eক কেরা 
খাবার ে েধ থােক। যা িঁচেয় েবর করেত হয়। ei ে েধ যাoয়া খা  
কেরােকi ‘ মাযা ’ বেল। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) েচােখ iয়ািযদ, 

iয়ািযেদর মত, iয়ািযেদর িনয়া সবিক i ঐ eক কেরা মাযাহর 
মেতা। 
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তারপর িতিন বেলনঃ ‘‘েহ মা ষ! েজেন েরেখা েয, জগেত eকমা  
আ াহ ছাড়া আর িক  েনi যার কােছ িম িনেজেক েসাপদ করেত পােরা। 
যার কােছ িম িনেজর আ া o জীবনেক েবেচ িদেত পােরা। েতামরা 
িনয়ার কােছ িনজেক েবেচ িদo না, াধীন o মু  মা ষ হo, দাসে র 
েল িনজেক ে েধ েফেলা না। iসলােমর a সারী হo। eকমা  

iসলামi েতামােদরেক মুি  o াধীনতার িন য়তা িদেত পাের। eকমা  
আ াহর iবাদত কর। তাহেলi পরাধীনতার ল েতামােক শ করেত 
পারেব না। eকমা  আ াহ ছাড়া a  েকui uপাসনার েযা  নয়। 
eকমা  আ াহেক uপাসনা কেরা তাহেল িনয়া িনেজi েতামােদর 
পদতেল সমািহত হেব।’’ 

কারবালার পেথ aেনেকi iমাম েহাসাiনেক (আঃ) বেলেছ েয, e 
পথ িবপ নক? আপিন বরং িফের যান। iমাম েহাসাiন (আঃ) তােদর 
জবােব e কিবতা  পেড়নঃ 

  يَتَفي اْلَلَع اٌرَع ِتْوَماْلا ِبَمي َوِضْمَاَس
  مًاِلْسُم َداَهَج َو ًاّقي َحَوا َنا َمَذِا
  ِهِسْفَنِب يَنِحاِلصَّلا اَلَجي الرِّاَسَو َو
  مًاِرْجُم َفاَلَخ ورًا َوُبْثَم َقاَرَف َو

  اَهاَئَقَب يُدِرا ُاي َلِسْفَن ُمدَِّقُا
  مًاَرْمَرَع اِجَيَهي اْلِف يسًاِمي َخَقْللَتِ
  ْمَلُا ْمَل تُِّم ْنِاَو ْمَدْنَا ْمَل ُتْشِع ْنِاَف
 ماَغْرُت َو يَشِعَت ْنا َالُذ َكي ِبَفَآ

 ‘‘আমােক েযেত িনেষধ করেছা? িক  আিম aব i যােবা। 
আমােক র ভয় েদখাo? eকজন বীেরর কােছ িক  aপমানজনক? 
েয ি  aসৎ o নীচ ল  িনেয়  কের eবং তােতo েপৗঁছেত পাের না 
eেদর জে   aপমােনর হেত পাের। িক  েয সবেচেয় ে তম কাজ 
aথাৎ সত েক িত া করার জে  িনহত হয় তার জে  েতা  
aপমােনর হেত পাের না! তার রা া েসi রা া েযখান িদেয় আ াহর 
সবেচেয় ি য় o সৎ বা ারা চেলেছন। 
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সুতরাং েযেহ  আমার e পথ হতভা , পািপ  o ভাগা iয়ািযেদর 
িবেরাধী পথ তাi আমােক আমার e পেথ চলেত দাo। হয় ব চেবা না হয় 
মরেবা-e েটার বাiের েতা আর িক  নয়। 

যিদ েশষ পয ْمَدْنَا ْمَل ُتْشِع ْنِاَف -    ে েচ থািক তাহেল েকu তখন 
বলেত পারেব না েয, েকন ে েচ আেছন? 

  ْمَلُا ْمَل تُِّم ْنِاَو
 ‘‘আর যিদ মারা যাi তাহেলo েকu আমােক েদাষােরাপ করেত 

পারেব না যিদ েস জােন আিম িক জে  িনহত হলাম ?’’ 
  ماَغْرُت َو يَشِعَت ْنا َالُذ َكي ِبَفَآ

 ‘‘িক  েজেন েরেখা েয জীবেনর জে  সবেচেয় aপমান হেলা েকu 
ে েচ থাকেব বেট, িক  েলােক তার কান ধের uঠােব আর বসােব।’’ e 
ব ে o েপৗঁ ষ  o বীরে র ছাপ পির ার েচােখ পেড়। পিথমে  আেরক 
ব ৃতায় িতিন বেলন :   

 ُهْني َعاَهَنَتا ُيَل َلِطبَااْل نََّاَو ِهِب ُلَمْعا ُيَل قََّحاْل نََّا َنْوَرا َتَلَا
 ‘েতামরা েচােখ েদখেছা না েয সত েক েমেন চলা হে  না o 

বািতেলর িব ে o েকu িক  বলেছ না?’ 

 َمَع الظَّاِلِميَن ِالَّا َبَرمًا َةَو اْلَحَيا ًةِانِّي َلا َاَري اْلَمْوتََ ِالَّا َسَعاَد
 ‘‘আিম েকi আমার জে  ক াণকর eবং জােলমেদর সােথ 

ে েচ থাকােক aবমাননা o ল াকর মেন কির।’’ 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সব কথা বণনা করেত েগেল দীঘ হেয় 

যােব। তেব eখােন আশুরার রােতর eক  িদেকর িত iশারা করা দরকার 
েয িদকগুেলার িত বi কমi ল  করা হয়।  

iিতহােসর সব রণীয় ষi eমন পিরি িতর স ুখীন হেয়েছন, 
েয পিরি িতেত iমাম েহাসাiন (আঃ) পেড়ন আশুরার রাে । aথাৎ 
ব গত িদক িদেয় িতিন স ণ aসহায় হেয় পেড়ন eবং শ েক পরািজত 
করার িব মা  আশা েনi বরং aিতশী i িতিন তার স ী-সাথী সহ 
শ েদর হােত খ -িবখ  হেবন e i িনি ত হেয় oেঠ। aেনেকi e 
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মু েত aিভেযাগ কেরন, আফেসাস কেরন iিতহাস e ধরেনর ব  ঘটনার 
ল  সা ী। বলা হয় েয, েনেপািলয়ন যখন ঐ পিরি িতেত পড়েলা তখন 
বেলিছল : হায় িত! িম আমােক eভােবi মারেল। 

িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) সবিক  ঝেত েপেরo  িনঘাত 
েজেনo আশুরার রােত কী বলেছন? িতিন স ী-সাথীেদরেক সমেবত 
করেলন েযন েয েকােনা িবজয়ীর েচেয়o তার মানিসকতায় u লতার েঢu 
েখেল যাে । িতিন বলেলন : 

ي نِِّا مَُّهللََّا اِءرَّالضَّ َو اِءرَّي السََّلَع ُهُدَمْحَا َو اِءَنالثَّ َنَسْحَا ي اِهللاَلي َعَنْثَا
 يِني الدِّا ِفَنَتْهقََّف َو َنآْرُقا اْلَنَتْملََّع َو ِةوَُّبالنُّا ِبَنَتْمَرْآَا ْني َاَلَع َكُدَمْحَا

েযন সবিক i iমাম েহাসাiেনর (আঃ) a েল আেছ eবং সিত -
সিত i সবিক  ত র a েল িছল। েকননা e পিরি িত eকমা  তার 
জে i ঃখবহ o িত ল, েয েকবল িনয়া o মতা চায় আর থ হেয় 
eখন র হর গুণেছ। িক  যার সবিক i আ াহর জে , eমন িক যিদ 
মতo চান তাহেলo তা আ াহর জ i চান eবং জােনন েয আ াহর 

পেথi eিগেয় eেসেছন তাহেল তার কাছ েতা e পিরি িত aব i 
a ল। eজে  িতিন আ াহর কােছ েশাকরগুজারী-i েতা করেবন। 

‘‘আ াহেক সেবাৎ  শংসা জানাi eবং সুেখ- ঃেখ সব 
aব ােতi ত েক ত তা জানাi। আ াহ আমােদরেক ন oয়াত িদেয় 
স ািনত কেরেছন, আমােদরেক েকারআেনর ান িদেয়েছন eবং আপনার 
দীন পালেন আমােদরেক সফল কেরেছন-তাi আপনার লােখা েশাকিরয়া 
আদায় করিছ।’’ 

েমাটকথা আমরা েদখলাম  েয, e আে ালেনর েগাড়া েথেক মাথা 
পয  েকবল েপৗ ষ , বীর , সত া সরণ eবং সত জা। িক  e বীর  
েকােনা েগা  বা েদশ িবেশেষ সীমাব  নয়, eেত েকােনা ‘‘আিম ’’ eবং 
আ াথ েনi। সবi o সবিক i আ াহর জ  eবং আ াহর পেথ। িতিন 
e পেথ েশষ িনঃ াস েনয়া পয o aটল িছেলন। া  iমাম েহাসাiন 
(আঃ) যখন েশষ তীর  েখেয় মা েত পেড় েগেলন তখনo েস েকবলা 
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েথেক কখনo পথ  হনিন েয েকবলার িদেক িফের পরম শাি েত বলেলন 
: 

 يَنيِثِغَتْسُماْل اَثَياِغَي اَكَوِس وَدُبْعا َمَلَو َكِرْمَأيًما ِلِلْسَتَو َكاِئَضَقِب رضًاِ
 ‘আপনার িবচাের আিম স , আপনার আেদেশর িত আিম স ণ 

আ সমিপত, আপিন ছাড়া েকােনা uপা  েনi েহ aসহায়েদর সহায়।’ 
(িবহা ল আেনায়ারঃ 55/492, হফাল u লঃ 287, আল- ফঃ 44, মাকতা  
েমাকাররামঃ 343, তািরেখ তাবারীঃ 7/33৯, তািরেখ iবেন আসােকরঃ 5/444, 
কাশ ল েগা াহঃ 3/43) 
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েহাসাiনী আে ালন 
মুসিলম সমােজর মযাদা ন ােরর আে ালন 
সব মুসলমানi িব াস কের েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) ীয় াণেক 

েকারবািন কের iসলােমর াণেক ন ীিবত কেরেছন। তার েকর র  
িদেয় iসলােমর চারাগাছেক  o সজীব কের েলেছন। আমরা e সত  
িব াস কির বেলi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িযয়ারত পড়ার সময় আমরা 
বিলঃ 

 َتْيَهَن َو وِفُرْعَماْلِب َتْرَمَا َو اَةَآالزَّ َتْيَتآَو اَةَلالصَّ َتْمَقَا ْدَق َكنََّا ُدَهْشَا
 ِهاِدَهِج قََّح ي اِهللاِف َتْداَهَج َو ِرَكْنُماْل ِنَع

 ‘আিম সা  িদি  েয, আপিন নামায কােয়ম কেরেছন, যাকাত 
দান কেরেছন, সৎকােজর আেদশ িদেয়েছন, aসৎকােজ বাধা িদেয়েছন 

eবং সেবাৎ  প ায় আ াহর পেথ িজহাদ কেরেছন। (মাফািত ল িজনান) 
eখােন  আসেত পাের iমাম েহাসাiেনর (আঃ) াণ হারােনার 

সােথ iসলােমর াণ িফের পাবার মে  িক স ক থাকেত পাের? েকননা 
র পাত ঘটেলi েয iসলাম শি  লাভ করেব- eমনেতা েকােনা কথা 
েনi। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদাত o iসলােমর ন ীবেনর 
ম কার েয িনগুঢ় স ক আেছ বেল আমরা দািব কের eেসিছ eবং 
iিতহাসo েয স কেক সা  েদয় েসটা আসেল কত র সত - েস স েক 
e a ােয় িবে ষণ করার েচ া করেবা।  

থেমi বেল রািখ েয, আমরা যিদ বােলািচত a ায়গুেলা 
ভালভােব দয় ম করেত পাির তাহেল ei স েকর িনগুঢ়ত  u ার 
করা আমােদর পে  সহজ হেব। 
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যিদ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদাত ে ফ eক  ঃখজনক ঘটনা 
িকংবা eকজন িনরপরাধ মা েষর aনথক হত ার ঘটনা হেতা তাহেল িতিন 
হয়েতা বড় েজার eকজন স ানীত ি  িহেসেবi িবেবিচত হেতন। িক  
ত র e আ দােনর  ধের মুসিলম িবে  েয আ ল পিরবতন eবং সু র 
সারী o সাড়া জাগােনা ভাব পেড়িছল-তা কখেনাi হত না। শতা ীর পর 
শতা ী ধের েহাসাiনী আে ালন মুসিলম িব েক েযভােব ‘‘মুি  
েসাপান’’ িহেসেব পথ েদিখেয় eেসেছ তার কারণ হেলা, e আে ালন িছল 
স ণভােব iসলামী o ঐশী আদেশ a ািণত eক  আে ালন। ত পির 
e আে ালেনর েনতা িছেলন eমন eকজন কালজয়ী মহান বীর ষ িযিন 
তেলায়ােরর uপের রে র িবজয় eেন সেত র পতাকােক u ীত কেরেছন। 
িতিন মুসিলম সমােজর িশরায় িশরায় ন ন াণ ন জািগেয়েছন।  

আেগi বলা হেয়েছ েয, েকােনা মহান o বীর ণ ি ে র বিশ  
হেলা েয, তা মা েষর a েরর গভীর বীরে র সাড়া জাগায়। রে র কণায় 
কণায় মুি কামী ৃহা স ার কের েদয় eবং সকল গােফলিত o 
aৈচতে র কােলা aমািনশার aবসান ঘ েয় সমােজ জাগরেণর েঢu ি  
কের। 

aেনক সময় েদখা যায় েকােনা র া  ঘটনা মা ষেক সজাগ o 
াণব  না কের বরং তােদর মে  ভয়-ভীিত o হতাশার বীজ ছড়ায়। 
তােদর রে  েজায়ার না eেন তােক জমাটব  কের েদয়। তার কারণ হেলা 
eসব ঘটনায় েকবল aনথক র পাত, াণহািন eবং িনরাপ ার aভাব 
ি  হয়। আবার eমন aেনক ঘটনা আেছ যা র া  বেট িক  e সম  
ঘটনা সমাজেক মুি কামী eবং িচ-শু  কের েতােল। ি গত ে ে o 
েদখা যায় েকােনা েকােনা কাজ আমােদর a রেক কািলমায় িল  কের 
েদয়। প া ের, িক  িক  কাজ আেছ যা করেল আমােদর a র িনমল 
eবং শু  হেয় oেঠ। সমােজর েবলায়o eকথা েযাজ । েকােনা েকােনা 
ঘটনা সমােজর াণস ােক ক ষময় কের েদয়, হতাশা-িনরাশা আর ভয়-
ভীিত স ারেণর মা েম সমাজেক হীনবল o দাস  করার মেনা ি স  
কের েতােল। aথচ eমন িক  ঘটনা আেছ যা সমাজেক দাসে র ল 
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েথেক মু  কের, বার সাহসী o সকল পি লতা র কের তােক  
কের েতােল। 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদােতর পের মুসিলম সমাজo eভােব 
সম  দাস  েথেক মুি লাভ করার সুেযাগ েপল। সমােজর সকল পি লতা 
র হেয় েসখােন েবশ করেলা শাি র মু -শীতল বা । িতিন চরম 
বীরে র সােথ শ  হােত মুসিলম সমােজর হারােনা ি েক নরায় 
িফিরেয় িদেলন। িতিন েসi েক িব েত আঘাত হানেলন যার ফল িতেত 
েসখান েথেক িত  মুসলমান eেককজন মুমীন, সাহসী, সত াে ষী o 
aসাধারণ ি স  হেয় নজ  লাভ করেলা। 

ি ে র a িত a  স দ। সমােজর জে  e স দ aেনক 
বড় িজিনস। েয সমাজ আ শি েত বলীয়ান, েয সমাজ eক  াধীন 
আদশ o ত  জীবনদশন a সরণ কের ে েচ থােক, েয সমাজ 
য়ংস ণ eবং সেবাপির েয সমােজর ি ে র aহংকর আেছ- তার 
েচেয় ধ  o স  সমাজ িক হেত পাের? 

েয সামজ ীয় ি েক িবিকেয় িদেয় পেরর দাস েক েমেন েনয় 
তার েচেয় জঘ  সমাজ ি তীয়  েনi। ি েক হািরেয় েফলা সমােজর 
জে  রােরা  ািধর সম । eেত সমাজ u ত o মহান না হেয় 
aধঃপতেনর a  য়ায় িবলীন হেয় যায়। 

ত  o াধীন জীবনদশনেক িবিকেয় িদেল জািতর ংস aিনবায। 
িক  েকােনা জািত যিদ সব িক েক হািরেয়o তার ীয় াত  o 
ি েক a ট রাখেত পাের তাহেল aিচেরi েস নরায় স ি  aজন 

করেত পাের। aথাৎ eকমা  েয িজিনস  েকান সমাজ িকংবা ি েক 
a  েকােনা সমােজর বা ি র হােত িব  হoয়া েথেক ব চােত পাের 
তা হেলা ঐ সমােজর বা ি র াত  o ি । 

ি তীয় িব ে  জামানরা চরমভােব পরািজত হয় eবং a রণীয় 
য়- িতর স ুখীন হয়। তারপরo তারা বেলিছলঃ আমরা হয়েতা 

সবিক i হারালাম িক  আমােদর কাছ েথেক eক  িজিনস েকu েকেড় 
িনেত পােরিন, তাহেলা আমােদর াত  eবং ি । আর ei ি ে র 
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a িতেক ব িচেয় রাখেত েপেরিছল বেলi aিচেরi জামানরা তােদর 
হারােনা ান ন ার করেত স ম হয়। িক  েকােনা জািত যিদ সব 
িক র মািলক হেয়o তার াত েবাধেক িবিকেয় িদেয় বেস তাহেল 
তােদর ংস aত াস । িনেজর াধীন aি  হািরেয় েস a  জািতর 
মে  িব  হেয় যােব। aত  :েখর সােথ বলেত হয়, আজ আমােদর 
মুসিলম েদশগুেলার aেনেকi িতর েদয়া aেঢল ধন-স ি র মািলক 
eবং aতীেতর সুদীঘ u ল iিতহােসর aিধকারী হoয়া সে o তােদর 
পা ােত র দাস  করেত ল াo কের না। 

াত িচ ািবদ আ ামা iকবাল লােহারী বেলন, মুেসািলনীর মেতঃ 
মা ষ যিদ  চায় তাহেল তার a  থাকেত হেব। aথাৎ খাবার হােত 
আনেত হেল বা র েজার থাকা চাi। মুেসািলনীর ei মতেক খ ন কের 
আ ামা iকবাল বেলনঃ যিদ  েপেত চাo তাহেল িম িনেজi a  
হo। aথাৎ, িম ঢ় হo, েতামার ি , েতামার াত েক র া 
কেরা। িতিন বেলন, েকন শি র আ য় িনেত চাo? িম শ  হo। িম 
িনেজ েলৗহমানব হo, েতামার ি েক a ট রােখা তাহেলi িম যা 
চাiেব তা পােব। 

যিদ েকােনা হতভাগা জািত তার ীয় জীবন-দশন েথেক হীত 
ঈমানেক িবসজন িদেয় a  েকােনা জািতর মে  িমেল যায় তাহেল 
সবে ে  েস তােদর মেতাi িচ া করেত থােক, তােদর মেতাi চলেত 
থােক। েকােনা াপােরi েস আর াধীনভােব িস া  িনেত পাের না, তখন 
েযেকােনা aশলীলতােক েসo েমেন েনয়। তােদর চা কািরতা করেতi 
তখন তার ভাল লােগ। 

e সে  কেয়ক বছেরর আেগর eক  ঘটনা uে । মে ােত 
িন  iং াে র তৎকালীন রা েতর eক েমেয় জৈনক া  েছেলর 
ে েম পেড়। রা ত াভািবকভােবi eকজন তথাকিথত নািমদািম 
ভ েলাক িছেলন। যখন তার েমেয় eক িনে া েছেলর সােথ িবেয় কের 
তখন iং াে  েবশ হ চ পেড় যায় িকভােব eকজন নািম দািম েলােকর 
সাদা চামড়ার েমেয় eকজন কােলা চামড়ার েছেলেক িবেয় করেলা? সারা 
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েদশ েড় েবশ িক িদন হ- েললাড় চলেলা, প -পি কাo দাপেট বসা 
চালােলা। তারপর eক  পি কায় েলখা হল েয, e  েতা েকােনা a ুত 
ঘটনা নয়। িথবী eখন u িতর িদেক eিগেয় চেলেছ। সাদা-কােলা আজ 
েকােনা াপারi নয়। iসলাম eক  ে  ধম িহেসেব 2511 বছর আেগi 
সাদা-কােলার বধান িব  েঘাষণা কেরেছ। 

e পি কার ব  িনেয় কেয়কজন ি শ eক িম ং কের। েসখােন 
কেয়কজন মুসলমান বকo িছল। আেলাচনায় বলা হল েয, oমুক পি কা 
iসলােমর u িত িদেয় িলেখেছ েয, iসলাম কােলােদরেকo স ান 
িদেয়েছ o তােদরেক সাদােদর সমান বেলi েঘাষণা কেরেছ। eর জবােব 
আেরকজন বেল oেঠ েয, iসলাম eক  েনাংরা ধম বেলi েনাংরােদরেক 
সমথন কেরেছ। e কথা শুেন মুসলমান বক ’ o েবশ ভািবত হেয় 
পেড়। তারা ভাবেলা েয, আমরা eমন eক দীেনর a সারী যা তi 
েনাংরা তা না হেল কােলা eবং সাদার মে  েয পাথক  আেছ e  েকন 
iসলাম ীকার কের না। eেকi বেল ি  িবিকেয় েদয়া। ei ’জন 
বক মুসলমান বেট। িক  তােদর মুসিলম ঐিতহ েক িবিকেয় িদেয় eমন 

eক পিরেবেশ িবলীন হেয় েগেছ েয, তােদর আর াধীনভােব িচ া করার 
মতা েনi। a  েলােকর া  িচ ার ছ েচi েসo তার িচ ােক ে েধ 

িনেয়েছ। তােদর ঐ া  িচ ার eক  দ তভা া জবাব েদবার বদেল 
িনেজরাi িশকাের পিরণত হেয়েছ। তারা মেন কের েযেহ  iuেরাপীয়রা 
eরকম মেন কের েসেহ  e i ক। 

সত েক পাoয়া মা  হণ করার aভ াস aব i শংসনীয়। িক  
সত  o াত েক িবিকেয় েদয়া সবেচেয় -aভ াসগুেলার a গত। গা ী 
িকংবা েনেহ  ঐ িনজ  েপাশাক িনেয় েদশ-িবেদেশ ের েবড়ােতন তােত 
েতা তােদর েকােনা aস ান হয়িন। বরং তার ভারতীয় স ার পিরচয় i 
িবেদেশ েট uেঠ। যারা েদশীয় সং িতর বদেল িবেদশী ভাষা-সং িতেক 
সাদের হণ কের েনয় তারা কা ষ ছাড়া িক  নয়। eরা েদেশর, সমােজর 
o জািতর লা ার। 
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আরবী হরেফ েলখা ক  ভাষা আতা েকর পছ  হল না। তাi েস 
া ন হরেফ ক  ভাষার বতন ঘটােলা। (েখাদা না ক ক) হয়েতা েদখা 

যােব eকিদন পি মাভ  আরব রাজা-বাদশাহেদরo আরবী a ের আরবী 
ভাষা পছ  হেব না। তারাo েদখা যােব া ন a ের আরবী ভাষার 
চলন করেব। পিরণিতেত মহাপিব  েখাদায়ী  আল েকারআেনর আর 
সহজভােব aথ করা যােব না। েশষ পয  হয়েতা iসলাম ধমi থাকেব না। 
মুসিলম ি  o মুসিলম ঐিতহ েক হয়েতা েরা ির হািরেয় বসেত 
হেব। 

মহানবী (সাঃ) eেস আরবেদরেক িক িদেয়িছেলন? ব ত eকজন 
গরীব o aনাথ  ি  েযখােন সম  েগা  eবং সমাজ ত র িবেরািধতায় 
েনেমেছ তােদরেক িক-i বা িদেত পারেতন। িক  ত o িকভােব িতিন 
তােদরেক ঐ নরকালয় েথেক েবর কের স ােনর ড়ঁায় eেন বসােত 
পারেলন? 

িতিন সমােজ eমন eক ঈমানী শি  বািহত কের িদেলন যা 
তােদরেক ি -স  করেত স ম হয়। ফেল েয আরবরা গতকাল 
uেটর ধ েখেয় জীবন যাপন করেতা, িহং  জ  েখত, দসু তা যােদর েপশা 
িছল, েয aকাট খ পাষ  আরবরা ক া স ানেক জীব  কবর িদত, 
তারাi আজ হঠাৎ কের শঁ িফের েপল। ঈমােনর বেল বলীয়ান হেয় তারা 
বেল uঠেলা েয, আমােক aব i াধীন হেত হেব। আ াহ ছাড়া a  
কােরা দাস  করা েথেক িবরত হেত হেব। aতীেত িক করেতা না করেতা 
তা আর িফের েদখার েয়াজন েবাধ করেলা না, বরং গব কের বলেত 
লাগেলা; েদেখা, আিম গতকাল eরকম aধম িছলাম, eরকম িব ত িচ া-
ভাবনা করতাম িক  আজেক আিম েসানার মা ষ। আিম েতামােদর েচেয়o 
u ত িচ া করার শি  aজন কেরিছ। eেকi বেল ি । িথবীেত 
‘‘লা-iলাহা iললাললাহ’র েচেয় ভাল েকােনা কেলমা েঁজ পাoয়া যােব 
িক যা মা েষর a রেক aিধকতর ি  eবং বীর  দান করেত পাের? 
আ াহ ছাড়া েকােনা uপা  েনi। eসব হ-তারা, পশু-পাখী, মা -পাথর, 
গাছ-গাছািল েকাথায় আর মা েষর মাথা aবনত করা েকাথায়? আিম 
আ াহ ছাড়া a  কােরা সামেন মাথা নত করেত পারেবা না। আিম সত , 
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ায় eবং মান-স ােনর প পাতী। eগুেলা হেলা ি  েথেক u ূত 
মেনা ি । 

িক  uমাiয়ারা eেস eমন িক  করেলা যােত মুসলমানেদর ি  
o ঐিতহ  িবলীন হেয় যায়। ফা মুসিলম বািহনীর েক িম িছল। iমাম 
েহাসাiন (আঃ) যিদ েসিদন ফার েলাকেদর দাoয়াত a যায়ী ফায় না 
আসেতন তাহেল aনািদকােলর ঐিতহািসকরা তােক েদাষােরাপ কের 
বলেতা, হাজার হাজার েলাক আপনার িতিনিধর সােথ বাiয়াত কেরেছ, 
তারা আপনােক সাহাে র িত িত িদেয় 29 হাজার িচ  পা েয়েছ, িক  
আপিন েকন তােদর দাoয়ােত সাড়া না িদেয় eত বড় ল করেলন? ফার 
েচেয় a ল েকােনা জায়গা আর িছল িক? 

iমাম েহাসাiন (আঃ) সবিক  েঝ সবেচেয় u ম পেথi পা 
বাড়ােলন। িক  হাজার হাজার মুসিলম েসনারা যারা iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) জে  বাiয়াত কের ত েক সাহাে র িত িত িদেয় দাoয়াত 
করেলা; iবেন িযয়ােদর েলজ েদেখi তারা সব ছ ভ  হেয় েগল েকন? 
কারণ iবেন িযয়ােদর বাবােক সবাi িচনেতা। েস দীঘিদন ধের ফায় 
শাসন কের কত মােয়র a  ঝিরেয়েছ, কত েলােকর হাত-পা েকেট প  
কের িদেয়েছ, কত মা েষর েপট িচের কিলজা েবর কের eেনেছ, কত 
মা ষেক বি  কের িনমমভােব হত া কেরেছ- eসবi ফাবাসীেদর 
ভালমেতা মেন িছল। তাi iবেন িযয়াদেক েদেখ ফাবাসীেদর মেন তার 
বাবার শংসতার কথা রণ হয় eবং তােতi তােদর সম  বীর  o 
ি  পািন হেয় যায়। তাi iবেন িযয়ােদর ফায় আগমেনর সংবাদ 

েশানামা  মা স ােনর হাত ধের, ামী ীর হাত ধের, ভাi েবােনর হাত 
ধের মুসিলম iবেন আিকেলর কাছ েথেক ের সের েযেত শু  কের। ফায় 
হযরত আলী (আঃ)-eর a সারীরাo িছল র। িক  তারা eমন 
িদেশহারা হেয় পেড় েয, েশষ পয  িনেজর হােতi iমাম েহাসাiনেক হত া 
করেত u ত হয়। েস সময় বলা হেলাঃ 

 ِهْيَلَع ْمُهوُفُيُسَو ُهَعَم ْمُهوُبُلُق
 ‘‘তােদর a রগুেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথi িছল িক  

তােদর তেলায়ারগুেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব ে  uে ািলত হয়। 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 138 

(মাকতা  েমাকাররামঃ 341, তািরেখ তাবারীঃ 7/328, কােমেল iবেন আছীরঃ 7/26, 
iরশােদ মুফীদঃ 329, মানািকেব iবেন শাহের আশুবঃ 5/2৯6, কাশ ল েগা াহঃ 
3/43) 

eর কারণ হেলা uমাiয়ারা মুসিলম সমােজর ি েক - ি ত 
কের েদয়, মুসলমানেদর ঐিতহ েক পদদিলত কের। ফেল আর েকui 
িনেজেদর মে  iসলামী a িত েঁজ পায়িন। সবাi েযন iবেন িযয়ােদর 
মে  হািরেয় েগল। 

িক  ei ফাবাসীরাi e ঘটনার মা  িতন বছর পেরi িব ব কের। 
প চ হাজার ‘‘তাoয়াব’’ বা a ত  ি  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
রoজায় িগেয় আহাজাির কের a  ঝরায়। তারা িনেজেদর পােপর জে  
তoবা কের o িত াব  হয় েয যত ণ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রে র 
িতেশাধ না িনেত পারেব তত ণ শা  হেব না। হয় িনহত হেব না হয় eর 
িতেশাধ েনেব। েযমন কথা েতমন কাজ। 23i মহররম aথাৎ, আশুরার 
মা  ’িদন পর শু  হল তােদর aিভযান eবং েশষ পয  eরাi কারবালায় 
নবীর (সাঃ) স ানেদর হত াকারীেদরেক ংস করেলা। 

তােদর e a িতেক েক িফিরেয় িদল? aব i iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) আে ালন। েকােনা জািতেক ি স  করার aথ হেলা েস 
জািতেক েদশে িমক o াবান কের েতালা। েয জািতর মে  eগুেলা 
েলার আ রেণ ঢাকা পেড়েছ তােক েঝেড়-মুেছ নরায় াণব  করা। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) েযখােনi আমর িবল মা ফ o নাহী আিনল মুনকার 
স েক ব  েরেখেছন েসখােনi বেলেছনঃ 

 يٍدِزَي ِلْثِم اٍعَرِب ُةمَُّااْل ِتَيِلُب ْدَق ْذِا اُمَلسَّال اِمَلْسِاي اْلَلَع َو
 ‘‘যিদ iয়ািযেদর মেতা কা ষ u েতর aিভভাবক হয় তাহেল 

eখােনi iসলােমর সমাি  ঘটেব।’’ িতিন আরo বেলনঃ 
 ُتْجَرا َخَمنَِّا َو مًااِلا َظَل َو دًاِسْفا ُمَل َو رًاِطا َبَلَو رًاِشَا ْجُرْخَا ْمي َلنِِّا

 .يدَِّج ِةمَّي ُاِف اِحَلْصِااْل ِبَلَطِل
 ‘‘আিম েকােনা মতা বা পেদর েলােভ নয় বরং আিম আমার 

নানার u েতর মে  সং ার করার জে i িবে ােহ েনেমিছ।’’ 34 বছর 
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ধের েযসব কথা মের িগেয়িছল েসসব কথােক নজাগ ক করার জে  
িতিন eকজন সং ারক িহেসেব িবে াহ করেলন। নানার u ত আজ 
নানার পথ েথেক aেনক ের সের েগেছ। তাi iমাম েহাসাiন (আঃ) 
u তেক নানার পেথ আনেত চান। িতিন িবে াহ কের u তেক নরায় 
সত ে িমক o আদশবান কের লেলন। েকােনা জািতর মে  াণস ার 
করার পথo ei eক । েসi জািতi ি স  যার মে  
য়ংস ণতা o িনভরতার a িত রেয়েছ। eসবগুেলাi েহাসাiনী 
আে ালেনর িশ া যা আমােদর জ  িশ ণীয়। িতিন মুসিলম সমাজেক 
িনভর হoয়ার মেনা ি  দান কেরন। েযিদন iমাম েহাসাiন (আঃ) 
মদীনা েথেক রoয়ানা হন েসিদন স ণ াধীন o িনভরভােবi পদে প 
শু  কেরন। িতিন বেলনঃ 

‘‘আ াহ চােহন েতা আিম আগামীকাল সকােলi রoয়ানা হি । 
েতামােদর মে  েয জীবনেক সেত র পেথ uৎসগ করেত পারেব eবং 
আ াহর িদদার েপেত ত েস আমার স ী হেত পােরা। আমার মেতা 
আিম চললাম। eর েবশী েকান কথা েনi।’ (মুলহাকা  eহকা ল হকঃ 
22/6৯9, নাফাসুল মাহমুমঃ 211, কাশ ল েগা াহঃ 3/3৯ আল ফঃ 36, মাকতা  
খারাযমীঃ 396, িবহা ল আেনায়ার; 55/477) 

eত  আ িনভরতা o aভাব মুি র নজীর িথবীেত েনi। eর 
েচেয়o বড় আ িনভরতার পিরচয় িতিন েদন আশুরার রাে । িতিন ত র 
মুি েময় সাহা কারীেদর েথেকo বাiয়াত েল িনেয় তােদরেক 
িবপদমুি র সম  পথ েদিখেয় িদেয় বলেলনঃ েতামরা যিদ চেল েযেত 
চাo aনায়ােস েযেত পার। eমন িক েকu iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মুেখর 
িদেক েচেয় মায়ায় পেড় চেল েযেত ি ধা- ে  পেড় িকনা e কারেণ iমাম 
েহাসাiন (আঃ) আেলা িনিভেয় িদেলন। িতিন eকবারo বলেলন না েয, 
আিম eকাকী হেয় পড়েবা, aসহায় হেয় যাব। কত বড় আ িব াস o 
িনভরতার িশ া iমাম েহাসাiন (আঃ) েশখােলন। 

ei আ িনভরতার িশ া েকােনা সাধারণ ঘটনা নয়। ei 
আ িনভরতাi মুসলমানেদর মে  াণস ার কের o e  ধের কত শত 
শত িব ব eবং িবে াহ িথবীেত সংঘ ত হেয়েছ। iমাম েহাসাiন (আঃ) 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 140 

মুসলমানেদরেক ধয, a বসায় eবং পির মী হেত িশ া িদেয়েছন। 
eসবi মুসলমানেদর লধন িহেসেব কােজ লােগ। সুতরাং যিদ েকu বেল 
েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) শাহাদােতর সােথ iসলাম ন ীিবত হবার 
মে  কী স ক রেয়েছ; তাহেল জবােব বলেত হেব েয, iমাম েহাসাiন 
মুসলমানেদর মে  ন ন ােণর স ার কেরন, রে র মে  েজায়ােরর 
বান েতােলন, মুসলমানেদর ীয় ি  eবং িহ তেক িফিরেয় িদেলন। 
তােদরেক সত ি য় eবং আদশবান কের েতােলন, আ িনভর o য় র 
হেত েশখান। তােদরেক িবপি  o িত ল পিরেবেশ ধযশীল o 
a বসায়ী হেত েশখান, ভয়-ভীিতর aবসান ঘ েয় ঢ়ভােব দ ড়ােত 
েশখান। েয েলাকগুেলা ঐ পিরমাণ ভীতস  িছল তােদর সবাiেক 
eেককজন সাহসী eবং বীর ষ কের গেড় েতােলন।  

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) জে  েশাক-পালন করা, মিসয়া পড়া- 
eসেবর েকu িবেরািধতা কের না। তেব eগুেলা eমনভােব পালন করা 
uিচত যােত েহাসাiনী বীর  আমােদর িত  র কণায় িত িনত হেয় 
oেঠ। iমাম েহাসাiন (আঃ) সবকােলর জে  eক  সামািজক আদশ। 
েসিদনo e আদশ মুসিলম সমাজেক আেলািড়ত কেরিছল। যারাi 
a ােয়র গলা েচেপ ধরেত eবং সৎকােজর uপেদশ িকংবা aসৎকােজ 
বাধা িদেত a ণী হেতা তােদর সবার ে াগান িছলঃ 

نْيَسُحاْل ِتااَرَثا ِلَي   - ‘েহ সাiেনর র ’ 
(মুসনােদ iমাম েরযাঃ 2/259 u ল আখবার আর েরযাঃ 2/3৯৯) 

তাi, আজেকo a ােয়র পথ খেত, নামায কােয়ম করেত, 
iসলামেক নজাগিরত করেত o মুসলমানেদর মে  iসলােমর মহান 
ঐিতহ  eবং a িতেক জািগেয় লেত হেল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
আদেশ আদশবান হেত হেব। e িবষেয় আরo aেনক িক  েলখার িছল। 
ত o আর দীঘ না কের eবার পিব  েকারআেনর eক  আয়াত িনেয় 
সংে েপ আেলাচনা করেত চাi। পিব  েকারআেনর সুরা আনফােলর 
35নং আয়ােত বলা হেয়েছঃ  

 اُيْحِييُكْمَمِل ْماُآَعا َدَذِا وِلُسلرَِّلَو ِهللاواِ يُبِجَتوا اْسُنَمَا يَنِذا الََّهيُّا َاَي
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 ‘‘েহ মুিমনগণ! রা ল যখন েতামােদরেক eমন িক র িদেক আহবান 
কেরন যা েতামােদরেক জীব  কের, তখন আ া  o রা েলর আহবােন 
সাড়া িদেব।’’ 

aিধক ধন-স ি i eক  জািতর ত জীবন নয়। eমন িক শু  
ােনর ভা ার িনেয়o েকােনা জািত ে েচ থাকেত পাের না। েকােনা 

জািতর াণ হেলা তার ি  o াত । িথবীেত aেনক জািত হয়েতা 
বi ানী aথচ তােদর ি  বলেত িক  েনi। প া ের, হয়েতা কেতা 
খ জািতo রেয়েছ িক  তারা তােদর ি  o াত েক ক কভােব 
বজায় েরেখেছ। েদড়শ’ বছর ধের সং াম কের আলেজিরয়ার জনগণ যিদ 
সা াজ বাদী া েক নাকািন বািন খাiেয় াধীনতা aজন করেত স ম 
হয় তেব তা েকবল তােদর ি  o াত  a িত িদেয়i স ব 
হেয়িছল। দাির  o  জনসং ার েদশ িভেয়তনাম যিদ শি ধর বড় 
শয়তান আেমিরকার িপঠ েভেঙ িদেত স ম হয় তাহেলo তা েকবল 
িভেয়তনামীেদর ি ে র বেলi স বপর হেয়িছল। তােদর জনসং া 
িকংবা শি  েকান i েবশী িছল ন। শু  েয িজিনস  িঁজ কের তারা 
সং াম কের তাহেলা তােদর ি ে র েজার। তােদর ে াগান িছল 
eক iঃ আমরা a  কােরা মু ববীয়ানা মািন না। যিদ ব চেতi হয় 
তাহেল িনেজর পােয় দ ড়ােবা তা না হেল মরেবা। িক  aে র কথায় uঠা-
বসা আমােদর মানায় না। 

iমাম েহাসাiেনর ei বীরে র ভারি  সবেচেয় েবিশ যার uপর 
িতফিলত হেয়িছল িতিন হেলন ত র সুেযা  েবান হযরত যয়নাব। হযরত 
যয়নাব িব জননী হযরত ফােতমার েকােল বড় হন। থম েথেকi িতিন 
eকজন মহতী নারী িছেলন। তারপরo কারবালার পেরর যয়নােবর সােথ 
কারবালার আেগর যয়নােবর েঢর তফাত পিরলি ত হয়। aথাৎ কারবালার 
পর হযরত যয়নাব (আঃ) আরo েবশী ি স  o মহতী হেয় oেঠন। 

আশুরার রােতর িবষহ aব া েদেখ হযরত যয়নাব ’eকবার 
ে েদo েফেলন। eকবার iমাম েহাসাiেনর (আঃ) েকােল মাথা েরেখ 
িতিন eেতাi ক েদন েয, েব শঁ ায় হেয় পেড়ন। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
িবিভ ভােব তােক শা  কেরন। তারপর বেলন,  
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 اُنَطْيالشَّ َكَمْلِح نََّبِهْذا ُيَل
 ‘‘েবান আমার! শয়তান েযন েতামার ধয িত না ঘটায়।।’’ 

(e’লামুল oরাঃ 347, iরশােদ মুফীদঃ 343 িবহা ল আনoয়ারঃ 56/3) 
িতিন হযরত যয়নাবেক (আঃ) বেলনঃ আমােদর নানাiেতা eপথ 

েদিখেয় েগেছন। বাবা-মা-ভাi সবাiেতা eপেথ শাহাদাত বরণ কেরেছন। 
eেত েতা েগৗরব ছাড়া ক দার িক i েনi। 

হযরত যয়নাব (আঃ) িনেজেক িক টা সংযত কের বেলনঃ ‘আিম 
েকােনা কে র জে  ক দিছ না। আমার ঃখ হে  e কারেণ েয, নানােক 
হািরেয়িছ, বাবােক হািরেয়িছ, মােক হািরেয়িছ, বড় ভাi হাসানেক (আঃ) 
হািরেয়িছ। তারপরo eতিদন আপনার িদেক েচেয় আিম সব ঃখ 
েলিছলাম। িক  আজ েতামােকo হারােত হেব তাi আমার ক  হে । 

aথচ কারবালার ঘটনার পরমু ত েথেক হযরত যয়নাব আর আেগর 
যয়নাব রiেলন না। iমাম েহাসাiেনর েশৗয-বীয eবং ধয েদেখ িতিন 
eমন মানিসকতা aজন করেলন েয, যতবড় ি i েহাক না েকন, 
যয়নােবর (আঃ) সামেন েস । iমাম যয় ল আেবদীন (আঃ) বেলনঃ 
আমরা বারজন িছলাম। সবাiেক eক িশকেল ে েধ িশকেলর eকমাথা 
আমার বা েত eবং a  মাথা আমার র বা েত ে েধ েদয়া হয়। 

বলা হয় েয, নবী পিরবারেক 3রা সফর তািরেখ ব ী aব ায় 
িসিরয়ায় িনেয় আসা হয়। e িহসাব a যায়ী কারবালার ঘটনা েথেক যখন 
বাiশ িদন aিত া  হেয় েগেছ তখন ব ীেদরেক iয়ািযেদর স জ াসােদ 
েনয়া হল। স জ াসাদ মুয়ািবয়ার তরী। 

ei াসাদ  ঝলমেল, রাজকীয় সােজ সি ত, আয়া-খানসামােদর 
িভড় িতেত ভরা িছল eবং েকu eর মে  কেল হতবাক হেয় পড়েতা। 
বলা হয় েয, সাত সাতটা বড় বড় হল ঘর পার হেল তারপর iয়ািযেদর 
মিনমািণক  খিচত দরবাের আসা েযত। েসখােন iয়ািযদ দাস-দাসী, uিযর-
নািযর সবাiেক িনেয় বেস আেছ। eমিন aব ায় ব ী নবী পিরবারেক 
দরবাের আনা হল। িক  হযরত যয়নাব (আঃ) eত ঃখ-ক  সহ  করার 
পরo iয়ািযেদর দরবাের eমন সাহসী িমকা িনেলন েয, সম  দরবার 
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ে েপ uঠেলা eবং uপি ত সভাসদরা হাuমাu কের ক দেত শু  করেলা। 
eমন িক বাকপ  iয়ািযদo স ণ িন ু প হেয় েগল। iয়ািযদ থেম 
গবভের তার িবজয় uললাস করিছল। সােথ সােথ হযরত যয়নাব (আঃ) 
বােঘর মেতা গেজ uেঠ বলেলনঃ 

ا َنْحَبْصَاَف اِءَمالسَّ اَقَفآ َو ِضْرَااْل اَرَطْقا َاَنْيَلَع َتْذَخَا ُثْيَح يُدِزا َيَي َتْنَنَظَا
 ؟ة اَمَرَآ ِهْيَلَع َكِب َو انًاَوَه ي اِهللاَلا َعَنِب نَّي َااَرَسُااْل اُقَسا ُتَمَآ اُقَسُن

 ‘েহ iয়ািযদ ব েয িত করেছা! আমােদরেক ei হােল েফেল o 
িনেজর হােতর মুেঠায় েপেয় েবাধ হয় মেন করেছা েয, িথবীর সব িক  
েথেক আমােদর বি ত কের আ াহর প  েথেক eক  েনয়ামত লাভ 
কেরছ। আ াহর শপথ কের বলিছ েয, আমার ি েত েতামার মেতা 
কা ষ আর েকu েনi। আমার ি েত েতামার eক কানাকিড়o  
েনi।’ (আল ফঃ 87, মাকতা  েমাকাররামঃ 573 িবহা ল আনoয়ারঃ 56/244) 

eকবার ল  ক ন েয, েকবল ঈমান o ি  ছাড়া সবিক  
হািরেয়েছন eবং বতমােন ব ী aব ায় সবেচেয় জঘ  েলাক র সামেন 
দ িড়েয় আেছন- eরকম eকজন মিহলার কাছ েথেক কী আশা করা েযেত 
পাের? িক  েদ ন হযরত যয়নাব (আঃ) eমন িমকায় aবতীণ হেলন েয, 
aিত শী i শােম িব েবর ঘনঘটা শু  হয়। 

ঐ দরবাের বেসi iয়ািযদ তার েকৗশল বদলােত বা  হয়। 
ব ীেদরেক সস ােন মদীনায় পাঠােনার ব া কের। তারপর িনেজ 
a তাপ কাশ কের o iবেন িযয়াদেক aিভস াত কের বেল আিম oেক 
e কাজ করেত আেদশ েদiিন। েস িনেজi eকাজ কেরেছ। ei িব ব েক 
ঘটােলন? iসলােমর মহীয়সী নারী হযরত যয়নাবi (আঃ) eরকম িব েবর 
িভি  রচনা কের যান। তারপর ত র ব ে র েশষাংেশ েয iয়ািযদেক 
হাজার হাজার মা ষ জ হাপনা বেল ডাকেতা েসi iয়ািযদেক  কের 
হযরত যয়নাব বলেলনঃ 

 ا َوَنَرْآوا ِذُحْما َتَل اِهللاَوَف َكَدْهَج ْباِصَن َكَيْعَس َعاْسَو َكَدْيِآ ْدِآ يُدِزا َيَي
 اَنَيْحَو يَتِما َتَل

 ‘‘েহ iয়ািযদ! েতামােদর েয জ না-ক না আর ষড়য  আেছ সবi 
কেরা। তেব েজেন েরেখা েয আমােদর রণেক মা েষর a র েথেক 
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েকানিদন মুেছ েফলেত পারেব না। আমােদর e বাণী িচর ন। আর যারা 
িনি  হেব েস হেলা িম eবং েতামার চা কাররা’’ (আল ফঃ 88, 
িবহা ল আনoয়ারঃ 56/246)  

eকথা শুেন iয়ািজদ থম প রiেলা তারপর পািপ  iয়ািযদ 
িভতের েল uঠেলা eবং হযরত যয়নাবেক (আঃ) আরo ক  েদয়ার 
জে  তার হােতর লা  িদেয় iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িছ  ম েক েখ চা 
মারেলা। 

লা হাoলা oয়ালা oয়াতা iললািবললািহল আিলিয়ল আিযম। 
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iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর uপর 
সবেশষ aিবচার 

iেতামে  আমরা a ধাবন করেত েপেরিছ েয, রা াহর (সাঃ) 
u তেক রা েলর (সাঃ) সীরােত েপৗঁেছ েদবার মহান ল  িনেয় iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eক aসামা  িব ব সাধন কেরন eবং aনাগতকােলর 
সত াে ষী মা েষর জ  eকটা বা ব আদশ িত া কেরন। িক  aত  
পিরতােপর সােথ বলেত হয় েয, ei রধার িচর ন আদশেক আমােদর 
হােত েল েদয়া হেয়েছ নানা কার িব িত o িব াি  ঘটােনার পর। ফেল 
e আদশ eখন aেনকটা েভ তা হেয় েগেছ eবং তা েথেক আমরা েতমন 
েকান uপকার পাি  না। e মহান আদেশর aবকাঠােমা eবং ল  uভয় 
ে ে i eমন িক  রদবদল ঘটােনা হেয়েছ যােত কারবালার হত াকা  
শু মা  eকজন িনরপরাধ ি র aেহ ক র পােতর ঘটনা বেলi খাড়া 
করােনা যায়। aব  e ধরেনর িব িত ঘটােত শ -িম  uভেয়রi িমকা 
রেয়েছ। শ রা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ িবেরািধতা করেব, তার 
মহান ি েক  কের মা ষেক িব া  করার েচ া চালােব eেত 
আ য হবার িক  েনi। েকননা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কারেণ তােদর 
সকল ষড়য  eবং কা েষািচত রিভসি  প  হেয় যায়। িক  িম েদর 
প  েথেক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ eেহন আচরেণর কথা শুেন 
aেনেকর মেন খটকা লাগেত পাের। e a ােয় আমরা e স েক 
সিব াের আেলাচনা করেবা। আশা কির eক  মেনােযাগ সহকাের িবষয়  
দয় ম করেল সত ি য় ভাi-েবানেদর মেনর e খটকা র হেব।  
েকােনা িবষয়েক ’ভােব িব া  করা যায়ঃ 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 146

eক, িবষয় র বািহ ক aবকাঠােমােত aসংিশল  িক  েযাজন-
িবেয়াজেনর মা েম। 

i, তার ল  o uে েক িব ত o া  aেথ া া করার 
মা েম। 

ঃেখর সােথ বলেত হয় েয, েহাসাiনী মহান আদেশ e uভয় ধরেনর 
িব াি i ঘটােনা হেয়েছ। আমরা থেম েকােনা িবষেয়র aবকাঠােমাগত 
eবং তার ল  o uে েক িব া  করােক ’েটা uদাহরণ সহকাের 
ঝােত েচ া করেবা। 

েবi uে িখত হেয়েছ েযেকােনা িবষেয়র বািহ ক aবকাঠােমােত 
িব াি র ি  করার aথ eেত aসংিশল  েকােনা িক র সংেযাজন িকংবা 
তা েথেক aপিরহায েকােনা িক র িবেয়াজন ঘটােনা। আমােদর েদেশ 
পললী a েল eক  হািসর কািহনী সুপিরিচত। eক মহাজন eবং তার 
চাকরেক িনেয়i e কািহনী রিচত। কািহনীর eক পযােয় eেস eক  
মজাদার ঘটনার aবতারণা হয়। eকিদন মহাজন তার aিফেস বেস 
চাকেরর মা েম বািড়েত িলেখ পাঠােলা েয, আজ ের আমার জ  
মাছ-মাংস রা া করা েহাক, আর আমার চাকেরর জ  ডাল-ভাত। চাকর 
e িচ  িনেয় মহাজেনর বািড় aিভমুেখ রoয়ানা হেলা। িক  িচ েত কী 
েলখা আেছ তা জানার বড় েকৗ হল জাগেলা তার। eিদেক িনেজ আবার 
পড়াশুনা িক i জােন না। পিথমে  eকজন িশি ত েলােকর সােথ তার 
েদখা। েস ঐ েলাকেক িচ টা eক  পেড় েশানাবার a েরাধ করেলা। িচ র 
ব  শুেন চাকর eক ফ ী করেলা eবং ঐ েলাকেক বলেলাঃ আপনােক 
eক  ক  করেত হেব। েলাক  বলেলাঃ কী াপার!  চাকর বলেলাঃ ঐ 
মহাজেনর নাম  েকেট oখােন আমার নাম  বিসেয় িদন eবং আমার 
নােমর জায়গায় oনার নাম । তাi করা হেলা। চাকর বাসায় eেস 
মহাজেনর িচ  িদল। বািড়র েলােকরাo িচ র ব  a যায়ী চাকেরর 
জ  রা া করেলা মাছ-মাংস আর মহাজেনর জ  ডাল-ভাত। e হেলা 
েকান িবষেয়র aবকাঠােমাগত িব াি । eখােন আমরা েদখলাম েয, 
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িবষয় েক িব া  করার জ  aসংিশল  বা aসত  eকটা কায সাধন 
কের eেত েযাজন-িবেয়াজন ঘটােনা হেয়েছ। 

িক  েকােনা িবষয়েক যখন ল া ার মা েম িব া  করা হয় 
তখন তােত েকােনা হ ে প করার েয়াজন হয় না। েরা ঘটনাi aিবকল 
েথেক যােব। িক  eর aথ করার সময় ল aথ করা হেব। e স েক 
eক  uদাহরণ েপশ করা েযেত পাের। uদাহরণ  eক  সত  ঘটনা। 
iসলােমর াথিমক েগ e  ঘেটিছেলা।  

মদীনার মসিজদ িনমাণ করার সময় মুসলমানরা রা াহর (সাঃ) 
ক েধ ক ধ িমিলেয় aংশ হণ কের। হযরত আ ার iয়ািসর েসিদন 
aত িধক পির ম কেরন। রা াহ (সাঃ) e সময় তােক ল  কের 
বেলনঃ 

 ُةَياِغَباْل ُةَئِفاْل َكُلُتْقَت!  اُرمَّاَعَي
 ‘‘েহ আ ার! েতামােক eকদল aবা  o পথ  েলাকজন হত া 

করেব।’’ (সীরা  হালাবীঃ 3/88) 

রা াহ (সাঃ) লত েকারআেনর ei আয়াত র িদেকi iি ত 
করেলনঃ ‘‘মুিমনেদর i দল ে  িল  হেল েতামরা তােদর মে  
মীমাংসা কের েদেব; aতঃপর তােদর eকদল aপর দলেক আ মণ করেল 
েতামরা আ মণকারী দেলর িব ে   করেব যত ণ না তারা আ াহর 
িনেদেশর িদেক িফের আসা।’’ ( রা রাতঃ ৯) 

রা াহ (সাঃ)-eর ঐ কথার পর েথেক মুসলমানরা হযরত আ ার 
iয়ািসরেক িবেশষ া করেতা। কারণ, িতিন হক o বািতেলর 
ারািমটার। িতিন েয দেল থাকেবন তারাi স ক পেথর a সারী। আর 

যারা তােক হত া করেবন তারা aবা  o পথ  িহেসেব িচি ত হেব। 
e ঘটনার ায় 46 বছর পর মুসলমানেদর ’দেলর মে  িসফিফেনর 

ময়দােন েবেজ uঠেলা ে র দামামা। eকদেলর েনতা হেলন খিলফা 
হযরত আলী (আঃ) eবং ত র িত ি তায় নামেলা কা ষ মুয়ািবয়া। e 
সময় হযরত আ ার iয়ািসর েদেখ হযরত আলী (আঃ)-eর বািহনীেত 
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aেনক বল ঈমােনর েলাকo সেত র পেথ িনি ে   করেত uে াগী 
হয়। িক  aেনেক আবার েমায়ািবয়ার িব ে  a ধারণ করেত ি ধা  
হেয় পেড়। তারা হযরত আ ার iয়ািসেরর শাহাদাত না েদখা পয  হযরত 
আলীর (আঃ) স ক পেথ থাকার াপাের সি হান িছেলা। মুয়ািবয়ার ারা 
হযরত আ ার iয়ািসেরর িনহত হবার ঘটনায় সবাi েমায়ািবয়ার পথ তা 
ধের েফলেলা। সােথ সােথ চারিদেক তী  িতবােদর ঝড় uঠেলা। eমন িক 
য়ং েমায়ািবয়ার স রাo বলেলা আমরা রা াহ (সাঃ) মুেখ শুেনিছ 
আ ারেক হত া করেব eকদল aবা  eবং পথ  েলাকজন। তারাo 
তখন মুয়ািবয়ার িব ে  িতেশাধ িনেত মন  করেলা। পিরি িত 
সামলােনার জ  মুয়ািবয়া তার িচরকােলর ভাব a যায়ী eবারo eক 
েধ কাবািজর আ য় িনেলা। েযেহ   রা াহ (সাঃ)-eর e হাদীস  
িনেজর কােন েশানা ব  মুসলমান তখনo ে েচ িছেলা তাi েমায়ািবয়া e 
হাদীস জাল করার েকােনা সাহস েপল না। aথাৎ e হাদীেস হ ে প কের 
তার aবকাঠােমােত েকােনা িব াি  ঘটােনার য়াস েপল না। 

aগত া েস a  পথ েবেছ িনেলা। েস েঘাষণা করেলাঃ েতামরা ল 
েঝেছা। আ ারেক যারা হত া করেব তারা পথ  e কথা রা াহ 

(সাঃ) বেলেছন কi, িক  আ ারেক েতা আমরা হত া কিরিন। e কথা 
শুেন সবাi আ যাি ত হেয় বলেলাঃ আমরা িনেজর হােতi আ ােরর 
গলায় তেলায়ার চালালাম আর িম বলেছা আ ারেক আমরা হত া 
কিরিন! e েকমন কথা? েমায়ািবয়া বলেলাঃ হ , আ ারেক আলীi (আঃ) 
হত া কেরেছ। আলী (আঃ) যিদ আ ারেক ে  না আনেতা তাহেল েতা 
আর িতিন িনহত হেতন না। কােজi আ ারেক হত ার জ  আলীi (আঃ) 
দায়ী eবং ত র দলi পথ । গ খ মুসলমানরা eবারo মুয়ািবয়ার ারা 
েধ কা েখল। রা াহ (সাঃ)-eর হাদীেসর e ধরেনর া া শুেনo তারা 
তা েমেন িনেলা। 

আ  র iবেন আস িছেলা েমায়ািবয়ার সংগীেদর eকজন। তার িছেলা 
i েছেল। তােদর eকজন বাবার মেতাi চা কার। িক  aপর েছেল  
িছেলা ঈমানদার eবং িব । e কারেণ বাবার সােথo তার েকােনা িমল 
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িছল না। নাম িছেলা আ াহ। eকিদন মুয়ািবয়ার eক জলসায় আ াহo 
uপি ত িছেলা। ঐ জলসায় মুয়ািবয়া নরায় হযরত আ ারেক হত ার 
জ  হযরত আলীেকi (আঃ) েদাষােরাপ করেলা eবং রা াহ (সাঃ)-
eর ঐ হাদীেসর aপ া া করেলা। e সময় আ াহ িতবাদ কের বেল 
uঠেলাঃ িকসব আেবাল-তােবাল বকেছন? আলীর (আঃ) দেল িছেলা বেলi 
হযরত আ ারেক হত া কেরেছন আলী (আঃ)? 

মুয়ািবয়া বলেলাঃ তাছাড়া কী? 
আ াহ বলেলাঃ তাহেল হযরত হামযােক রা াহ (সাঃ) হত া 

কেরেছন, তাi েতা? (নাu িবললাহ)। েকননা হযরত হামযােতা রা াহ 
(সাঃ)-eর দেল িছেলন।  

 েমায়ািবয়া েযন eেকবাের হােত-নােত ধরা পড়েলা। uপায় র না 
েদেখ েস আ াহর বাবােক ধমক িদেয় বলেলাঃ েতামার e েবয়াদব 
েছেলেক প করেত বেলা। 

যা েহাক e ঘটনায় আমরা েদখলাম েয, মুয়ািবয়া হাদীস র েকােনা 
রদবদল না কের েকবল eর aথ করার সময় িব াি র ি  করেলা eবং 
তােতi eক  ল  সত  চাপা পেড় যাি েলা। 

তেব e ধরেনর িব াি র ে ে  ি তীয় প া  aিধকতর মারা ক। 
কারণ eেত কের েকােনা িবষেয়র গভীের ংসয  চালােনা হয়। 

আমরা পযেব ণ কের েদখলাম েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
আে ালন িছেলা eক  aসাধারন বিশ মি ত পিব  o মহান 
আে ালন। iিতহােস eর েকােনা িড় েনi। আর e কারেণi তা 
িচরকােলর আদেশ পিরণত হেয়েছ। েকননা eর ল  েকােনা িনিদ  েগা , 
জািত, েদশ, মহােদেশর aেনক ঊে  িছেলা। সম  মানবতার ক ােণর 
লে i পিরচািলত হয় e আে ালন। eক বাদ, সত  o ােয়র িত া, 
সমতা, সহমিমতা eবং e ধরেনর ম ে র জ  aপিরহায হাজােরা 
uপাদানেক সু িতি ত করার লে i পিরচািলত হয় ei আে ালন। 
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e কারেণ িতিন সম  মা েষর। সবাi তােক াভের রণ কের। 
রা াহ (সাঃ) েযমন  বেলেছনঃ 

 ٍنْيَسُح ْنا ِمَنَا ي َونِِّم ُنْيَسُح
 ‘‘েহাসাiন আমা হেত eবং আিম েহাসাiন হেত।’’ (কাশ ল েগা াহঃ 

3/21, 72 িহি য়া ল আবরার : 2/671 মুলহাকা  eহকািকল হকঃ 22/376-38৯ 
e’লামুল oয়ারাঃ 327 iরশােদ মুিফদঃ 35৯) 

 েতমিন আমরাo সম ের বিলঃ ٍنْيَسُح ْنِم ْحُنَن ا َونِِّم ُنْيَسُح  aথাৎ 
‘‘েহাসাiন (আঃ) আমােদর েথেক eবং আমরাo েহাসাiন (আঃ) 
েথেক।’’ েকননা 2511 বছর আেগ িতিন আমােদর জ  eবং মানবতার 
জ  িব ব কের েগেছন। ত র িব ব পিব  o মহান িছেলা। েকানরকম 
ি াথ o েগা ী ােথর ঊে  e িব ব। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) রদশ  িছেলন। িতিন যা েদখেতন 
সমসামিয়ককােলর েকােনা ি জীবী িকংবা িচ ািবেদর মাথায়o তা 
আসেতা না। িতিন মা েষর পির ােণর uপায় তােদর িনেজেদর েচেয় 
ভােলা ঝেতন। দশ, িড়, প াশ, শত বছর যখন পার হয় তখন মা ষ 
eক  eক  ঝেত পাের েয, সিত i েতা! িতিন েতা eক  মহািব ব কের 
েগেছন। আজ আমরা পির ার ঝেত পাির েয, iয়ািযদ িক িছেলা আর 
েমায়ািবয়া িক িছেলা বা uমাiয়ােদর ষড়য  িক িছেলা। িক  iমাম 
েহাসাiন (আঃ) েসিদনi eর েচেয় ভােলা ঝেত েপেরিছেলন। েসকােল 
িবেশষ কের a ত েযাগােযাগ ব ার কারেণ মদীনার েলাকজন iমাম 
েহাসাiন (আঃ) িক চান তা a ধাবন করেত পােরিন। িক  iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) িনহত হবার সংবাদ েযিদন তােদর কােন েগেলা, aমিন 
েযন সবার টনক নেড় uঠেলা। সবার eকi ঃ েহাসাiন iবেন আলীেক 
(আঃ) হত া করা হেলা েকন? e িবষেয় তদ  করার জ  মদীনার 
িচ াশীল ি বেগর সম েয় eক  কিম  গ ত হয়। eর ধান িছেলন 
আ াহ iবেন হানযালা। তদ  কিম  শােম িগেয় iয়ািযেদর দরবাের 
eেস uপি ত হেলা। মা  ক’িদন aিত া  হেত না হেতi তারা aব া  
ধের েফলেলা। aত  ি  হেয় তারা শী i মদীনায় িফের eেলা। 
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েলাকজন িজে স করেলা কী েদেখ eেলন? জবােব তারা বলেলাঃ শু  
e i েতামােদর বিল েয, আমরা েয ক’িদন শােম িছলাম েস ক’িদন শু  
e িচ ায় িছলাম েয, েখাদা e িণ হয়েতা e জািতেক পাথর িনে প কের 
ংস করেবন! েলাকজন বলেলাঃ েকন, কী হেয়েছ?  তারা বলেলাঃ  

আমরা eমন eক খিলফার সামেন িগেয়িছলাম েয কাে  মদ খাি েলা, 
য়া েখলিছেলা, র-বানর িনেয় েখলা করিছেলা, eমন িক েবগানা 
নারীর সােথ েযনাo করিছেলা!  

আ াহ iবেন হানযালার আটজন েছেল িছেলা। িতিন মদীনার 
জনগণেক বলেলনঃ েতামরা িবে াহ কর আর না কেরা আিম শু  আমার 
আটজন েছেলেক িনেয় হেলo িবে াহ করেত যাি । কথামেতা িতিন তার 
আটজন েছেলেক িনেয় িবে াহ করেলন eবং iয়ািযেদর িব ে  ‘‘হাররা 
িবে ােহ’’ থম ত র আটজন েছেলর সবাi eবং পের িতিন িনেজo শহীদ 
হন। (মু য েযহাব 4/7৯) 

আ াহ iবেন হানযালা িনঃসে েহ eকজন িচ াশীল েলাক িছেলন। 
িক  িতন বছর আেগ iমাম েহাসাiন (আঃ) যখন মদীনা েথেক েবিরেয় 
আেসন তখন িতিনo iমােমর (আঃ) কাজকম েথেক িক i ঝেত 
পােরনিন। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) িবে াহ করেলন, আে ালন করেলন, জানমাল 
uৎসগ করেলন। িতন বছর েকেট েগেলা। তারপর আজ eেস আ াহ 
iবেন হানযালার মেতা ি রo টনক নড়েলা। e হেলা iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) রদিশতা eবং িবচ ণতার প মা । 

iমাম েহাসাiন (আঃ) eত বড় মহান eক আে ালন কের েগেলন। 
িচরকালীন eক আদশ িত া কের েগেলন। সবকােলর সত াে ষী মা ষ e 
আদশ েথেক িশ া েনেব, a ে রণা eবং িনেদশনা িনেয় a ায় eবং 
aসেত র ল uপেড় েফলেব। তার আে ালেনর ল  o uে  িনেয় 
মা ষ যােত িবতেক না পেড় e জ  েসi থম িদেনi িতিন তা েঘাষণা 
কের িদেলন। aথচ ঃেখর িবষয় হেলা েয, আমােদর কােছ eেস e 
আে ালেনর েচহারা পাে  েগেছ। e আে ালন স েক eমনসব 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 152

িব াি কর ত  o া া েদয়া হে  েয, eর েতজ eখন আর েনi। uপর  
eসব া া আজ েযন মা েষর পাপ বাড়ােনার uিসলা হেয়েছ। হয়েতা 
কথা  eক  খটকা লাগেছ। ত o aি য় e সত  কথ  না বেল পারিছ না। 
eখােন েহাসাiনী আে ালেনর আ ায় িব াি কর aথ েঢাকােনার েটা 
নমুনা uে খ করা হেলাঃ 

থমত, বলা হয় েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) শহীদ হেলন যােত 
u েতর সম  পাপ মাফ হেয় যায়। eক আজব া া! 

জািন না মুসলমানরা e া া ী ানেদর কাছ েথেক েপেয়েছ িক-
না? ী ানরা e ধরেনর া ায় o াদ। মুসলমানরা েতমিন ী ানেদর 
কাছ েথেক aেনক িক i ধার কেরেছ যা iসলােমর পিরপ ী। 

ী ানেদর আকীদার eক  ল aংশ ei েয, তারা িব াস কের 
হযরত ঈসা (আঃ) শিব  হন ী ানেদর পােপর েবাঝা িনেজর ক েধ 
েল েনয়ার জ । aথাৎ eখন েথেক ী ানরা যতi পাপ ক ক, েকােনা 
ভয় েনi। েকননা হযরত ঈসা (আঃ) আেছন। u েতর সব পাপ ত র 
ক েধi পড়েব। e কারেণ আজ ী  সমােজ যত aনাচার, নরাজ , 
িভচার, হত া, ন aবােধ চলেছ। 
জািন না আমরা মুসলমানরা েয বিল iমাম েহাসাiন (আঃ) িনহত 

হেয়েছন u েতর সম  পাপ িনেজর ক েধ েল েনবার জ , e িব াসটাo 
ী ানেদর েথেক আমদানী করা িক-না। eর aথ দ ড়ায় েয, iমাম 
েহাসাiন (আঃ) u েতর জ  eক ‘পােপর বীমা’ েলেছন। েয ি  e 
বীমায় নাম েলখােব তার আর েকান ভয় েনi। িনভেয় পাপ কের যাক, 
হত া, ন, aত াচার, ািভচার যা পাের ক ক। সবিক র জ i iমাম 
েহাসাiন (আঃ) আেছন। িতিনi ব চােবন। (নাu িবললাহ)। 

e  iমাম েহাসাiেনর (আঃ) uপর কত বড় eক  aিবচার তা 
আমরা eক o েভেব েদিখিন। আমরা েহাসাiনী আে ালেনর eমন eক  
া া করলাম যা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) লে র েযমন স ণ পিরপ ী 

েতমিন তা য়ং iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মহা ার জ o aবমাননাকর। 
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iমাম েহাসাiন (আঃ) েচেয়েছন iয়ািযদ, িশমার, iবেন সা’দ, iবেন 
িযয়াদেদর েগাড়া কতন করেত। আর আমরা বিল, eকটা iয়ািযদ, eকটা 
িশমার, eকটা iবেন িযয়াদ, eকটা iবেন সা’দ কম িছেলা। iমাম 
েহাসাiন (আঃ) িনেজর জানমাল িবসজন িদেলন যােত u ত aবােধ পাপ 
করেত পাের eবং িনয়ােত আরo ক’জন iয়ািযদ, আরo ক’জন িশমার, 
আরo ক’জন iবেন সা’েদর জ  হয়! েযন iমাম েহাসাiন (আঃ) 
বলেলনঃ েহ ভাi সকলঃ যা iে  তাi কেরা, আিম েতামােদর পােপর  
বীমা হলাম। েতামরা েচ া কর যােত iয়ািযদ হেত পােরা, িশমার হেত 
পােরা, (নাu িবললাহ)। 

e হেলা িম েদর হােত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) aসহায় হবার eক  
uদাহরণ। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মহান আদেশর মহান uে েক 
আমরা eেকবাের 291 িড ী িবপরীত িদেক িরেয় e েক েভ তা কের 
িদেয়িছ, e েক পাপী তরীর আে ালেন পিরণত কেরিছ। 

ি তীয় েয  া া িদেয় েহাসাiনী আদশেক aসার o ভাহীন 
কের েদয়া হেয়েছ তা হেলাঃ আেরক দল মুসলমান বেল থােক iমাম 
েহাসাiন (আঃ) িবে াহ কের িনহত হেলন e  iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর 
ভাে  েলখা িছেলা। িতিন ত র দািয়  পালন কেরেছন। াস, e িনেয় 
আপনার আমার মাথা ঘামােনার িক  েনi। aথাৎ েহাসাiনী আদশ 
a করণ করার েকােনা ি  েনi eবং iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সােথ 
আমােদর স ক থাকেত হেব eরo েকােনা আব কতা েনi। েকননা e  
iসলােমর ল করণীয় িবষয়গুেলার a  নয়। 

eকবার েভেব েদ ন েয, হযরত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কথার 
সােথ আমােদর কথার কত ে াশ বধান? iমাম েহাসাiন (আঃ) িচৎকার 
কের বলেলন েয, আমার িবে ােহর কারণ iসলােমর েমৗিলক o সািবক 
িবষয়ািদর সােথ সরাসির স িকত। আর আমরা বলিছ e  eক  িবেশষ 
ি গত াপার eবং e িনেয় মাতামািত করার েকােনা দরকার েনi। 

ি গত কত  তােকi বলা যায় যার সােথ সাবজনীন করণীয় 
েকােনা িবষেয়র সংিশল তা থােক না। aথচ আমরা সবাi ভালভােব জািন 
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eবং iমাম েহাসাiন (আঃ) িনেজo বেলেছন েয, iসলাম েকােনা মুিমনেক 
ম, aত াচার, সামািজক aধঃপতন িতর ে ি েত নােক েতল েঢেল 

িনি ে  মােনার a মিত েদয় না। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আদশ িছেলা 
iসলামী আদেশরi eক  বা ব িতফলন। েহাসাiনী আদশ iসলাম 
বিহ ত থক েকােনা আদশ নয়। iসলাম যা বেলেছ iমাম েহাসাiন 
(আঃ) তার বা বায়ন কেরেছন। িক  আমরা েহাসাiনী আে ালনেক eক  
a করণীয় আদশ হবার a প  কের িদেয়িছ। আর যখনi e  আদশ 
হবার a প  হেয় েগেলা তখন eর a করণ করারo েয়াজনীয়তা আর 
থােক না। aথাৎ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন আমােদর জ  
িশ ণীয় িক i েনi। eভােব আমরা েহাসাiনী আে ালনেক eক  
a করণীয় আদশ হবার a প  কের িদেয়িছ। আর যখনi e  আদশ 
হবার a প  হেয় েগেলা তখন eর a করণ করারo েয়াজনীয়তা আর 
থােক না। aথাৎ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আে ালেন আমােদর জ  
িশ ণীয় িক i েনi। eভােব আমরা েহাসাiনী আে ালনেক হীন 
eক  ঘটনায় পিরণত কেরিছ। আর e  িছেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
uপর চািলত সবেশষ ম যা িম েদর প  েথেকi তার uপর চালােনা 
হয়। 

aেনেক আবার ei বেল েচােখর পািন ঝরােত থােক েয, নবীর (সাঃ) 
স ান iমাম েহাসাiনেক (আঃ) িবনা েদােষ হত া করা হেয়েছ। aথাৎ 
তারা েবাঝােত চায় েয iমাম েহাসাiন (আঃ) িনেদাষ িছেলন তেব ঃখ 
হেলা েয ত েক মজ ম aব ায় হত া করা হেয়েছ। শু  e i তােদর 
আফেসাস। aনথক ত র র  লায় েমেখেছ। তারা েচােখর পািন িদেয় েযন 
হযরত ফােতমােক (আঃ) সা না িদেত চায়। eর েচেয় েবাকািম আর কী 
আেছ? 

িথবীেত যিদ েকােনা eকজন েলাক তার রে র িত  েফ টােক 
সবে   দান কের থােকন তাহেল তা eকমা  iমাম েহাসাiন (আঃ) 
েপেরেছন। েসi 72 িহজরী েথেক আজ 2526 িহজরী পয  iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) নােম যত টাকা-পয়সা খরচ করা হেয়েছ তা যিদ িহসাব 
করা হয় তাহেল েদখা যােব েয ত র িত েফ টা রে র জ  েকা  েকা  
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টাকা খরচ করা হেয়েছ। েয ি র নাম সব েগর রাচার o aত াচারী 
শাসেকর রাজ াসাদ নড়বেড় কের িদেয়েছ িতিন িক থা িনহত হেলন! 

তাi আমরা যারা আফেসাস কের বিল েয, মজ ম iমাম েহাসাiন 
(আঃ) aকারেণ িনহত হেয়েছন তােদর জানা uিচত েযঃ 

 نْيَسُح ْنِم ُنْحَنا َونَِّم ُنْيَسُح
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মাকােম eকমা  শাহাদােতর মা েমi 

েপৗঁছােনা স ব। িতিন ে  মাকােমর aিধকারী। তাi আমােদর ত র িনহত 
হoয়ার েশােক িছত হবার েকােনা ি i েনi। আফেসাসi যিদ করেত 
হয় তাহেল আমােদর িনেজেদর জ  করা uিচত। আমােদর e uে ে  
েচােখর পািন ঝরােনা uিচত যােত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ঈমান, ঢ়তা, 
সত  o ায়পরায়ণতা, মুি কািমতা, সৎসাহস, বীর , তাকoয়া িতর 
সাগর েথেক eক িব  হেলo েযন আমােদর ভাে  েজােট। 

েহাসাiনী আদশ ব  িকেয় রাখার জ  eেতা তািকদ করার 
কারণo হেলা e i। আমরা যিদ েহাসাiনী আ ার সােথ eকা তা কাশ 
করেত পাির, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ঈমান, eক বাদ, মুি কািমতা, 
তাকoয়া, সত  o ায়পরায়ণতা েথেক আমরা যিদ সামা o লােভর 
আশায় েচােখর পািন ঝরােত পাির তাহেল e েচােখর পািনর  
aপিরসীম। e a  eক  মািছর পাখনার সমান  হেলo তার  
েকu িদেত পারেব না। iমাম েহাসাiন (আঃ) আদশ িত া কের েগেছন। 
ei আদেশর খ  a সারী হবার আশায় ক দেল েস কা ারo  আেছ। 

েহাসাiনী আদশেক িকেয় রাখেত uপ পির তািকদ করা হেয়েছ 
যােত মা ষ iসলােমর ei বা ব েচহারােক সরাসির েদখেত পাের। মা ষ 
নবী (সাঃ) বংেশর ei ঈমান েদেখ নবীর (সাঃ) ন য় তেক সত  বেল 
ঝেত পারেব। েকu যিদ aসীম বীর  o ঈমােনর পিরচয় িদেয় 
কােফরেদর সােথ  কের িনহত হয় ত o e  রা াহর (সাঃ) 
িরসালােতর সত তার জ  েতমন েকােনা দিলল হেত পাের না। িক  নবীর 
(সাঃ) স ান হযরত iমাম েহাসাiনেক (আঃ) ঐ aসীম ঈমান, সাহস, 
বীর , েতৗিহদী aব ায় শহীদ হেত েদেখ েয েকui রা াহর (সাঃ) 
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িরসালােতর সত তা a ধাবন করেত স ম হয়। িথবীর েকােনা েলাক 
হযরত আলীর (আঃ) েচেয় েবশী সময় রা াহর (সাঃ) সাি  পায়িন। 
রা েলর (আঃ) ঘেরi িতিন বড় হন। ত েক েদেখ মা ষ েযমন রা াহর 
(সাঃ) েরসালােতর সত তােক a ধাবন করেত পাের। ক েতমিনভােব 
রা াহর (সাঃ) আদেশ a ািণত হেয় রা েলর (সাঃ) স ানেকi যখন 
aসীম ঈমান o িব তার সােথ েদেখ তখনo মা ষ রা াহর (সাঃ) 
িরসালােতর সত তা a ধাবন করেত পাের। েকননা রা াহর (সাঃ) 
তাজাললী iমাম েহাসাiেনর (আঃ) মে  েদখা যায়। মুসলমানরা ঈমান 
শ  কতi শুেনেছ িক  বা েব কমi েদেখেছ। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
িদেক তাকােলi ei ঈমােনর িতফলন েদখেত পায়। মা ষ aবাক হেয় 
বলেত বা  হয় েয, মা ষ েকাথায় েপৗঁছেত পাের!! মা েষর আ া eত 
পিরমাণ aভ র হেত পাের!! তার েদহেক খ -িবখ  করা হয়, বক 
েক ত র েচােখর সামেন িছ -িভ  করা হয়, ার েচােট আকােশর 

িদেক েচেয় যার েচাখ a কার হেয় আেস, পিরবার-পিরজনেদরেক eকi 
িশকেল ে েধ ব ী করা হয়, সবিক  হািরেয় িনঃ  হন। িক  শু মা  েয 
িজিনস  a য় হেয় রেয় েগেছ তা হেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আ া। 
e আ ার েকােনা ংস েনi। 

িথবীেত আর মা  eক  ঘটনা েঁজ েবর ক ন যােত সম  
মানিবক গুণাবলীগুেলা া ভােব রি ত o িতফিলত হেয়েছ। 
কারবালা তীত ি তীয় েকােনা ঘটনায় যিদ তা পাoয়া েযত তাহেল 
আমরা eখন েথেক কারবালার ঘটনােক েরেখ েসটােকi রণ করেবা। 
েকাথাo পােবন না। 

সুতরাং কারবালার মেতা ঘটনােকi ব িচেয় রাখেত হেব েয ঘটনায় 
আি ক o মানিসক uভয় িদক িদেয় মা  83 জেনর eক বািহনী ি শ 
হাজার েলােকর বািহনীেক পরািজত কেরেছ। তারা সং ায় মা  83 জন 
িছেলন eবং  েয িনঘাত e o তারা িনি তভােব জানেতন। ত o 
িকভােব তারা ি শ হাজােরর বািহনীেক পরািজত করেত স ম হেলন? 
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থমত তারা eমন শি েত শি মান িছেলন েয, শ েদর েথেক র 
iবেন iয়ািযদ িরয়াহীর মেতা ি শ জেনর aিধক েলাকেক ে েচ থাকার 
ঘ  েথেক িনঘাত  ঘ েত আকষণ করেত স ম হন। িক   ঘ  
েথেক eকজন েলাকo iয়ািযেদর িনয়ািব ঘ েত যায়িন। তাহেল ঝেত 
হেব েয, e ঘ েত সং া কম eবং  িনি ত হেলo eখােন শি -
সাম  aেনক েবশী যা িদেয় শ েদরেক আকষণ করেত স ম হয়। 

ি তীয়ত আরেবর িচরাচিরত িনয়মা যায়ী eকজেনর েমাকািবলায় 
a  আেরকজন  করেতা। কারবালায় iবেন সা’দ থেম eভােবi  
করেত রািজ হয়। িক  যখন েদখেলা েয, eভােব  করেল iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) eকজন স i তার সম  স েক সাবাড় কের িদেত 
যেথ  তখন েস e  বজন কের দল ে েধ আ মণ করার িনেদশ িদেত 
বা  হেলা। 

আশুরার িদন সকাল েথেক িবেকল পয  eেক eেক 82 জন শহীেদর 
লাশেক iমাম েহাসাiন ক েধ বেয় ত েত িনেয় eেসেছন। তােদর কােছ 
িগেয় aভয় বাণী িদেয়েছন, ত েত eেস সবাiেক শা  কেরেছন, eছাড়া 
িতিন িনেজo কত ঃখ-ক  সহ  কেরেছন। 68 বছেরর eকজন েলাক 
eত া , া  aব ায় যখন ময়দােন eেলন তখন শ রা েভেবিছেলা 
হয়েতা সহেজi ত েক পরা  করা যােব। িক  eক  পেরi তােদর সব 
আশা-ভরসা uেড় েগেলা। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সামেন েয-i eেলা eক 
মু তo েক থাকেত পারেলা না। iবেন সাদ e aব া েদেখ িচৎকার কের 
বেল uেঠঃ 

 ِبَرَعاْل اِلتََّق ُنا اْبَهَذ
 ‘‘েতামরা জান e কার স ান? e তারi স ান েয সম  আরবেক 

িনি  করেত পারেতা। e েশের েখাদা আলীর (আঃ) স ান।’’ (মাকতা  
েমাকাররমঃ 457 িবহা ল আনoয়ারঃ 56/6৯ মানািকেব iবেন শাহের aশুবঃ 5/221) 

 ِهْيَبْنَج َنْيَب يِهِبَا ُسْفَن اِهللاَو
তারপর বেল : ‘‘আ াহর শপথ কের বলিছ, ত র ’বা েত ত র 

বাবার মেতাi শি । আজ েয ত র েমাকািবলায় যােব তার  
aব াবী।’’ e  িক iবেন সা’েদর পরাজেয়র মাণ নয়? ি শ হাজার 
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েসনা িনেয় েয eকজন া া , বেয়া , aপিরেময় ঃখ-কে  জজিরত 
ি র িব ে   করেত িগেয় প াদপসরণ কের েট পালায় e  িক 

তােদর পরাজয় নয়? (iরশােদ মুিফদঃ 341 িবহা ল আনoয়ারঃ 55/4৯1) 

তারা তেলায়ােরর মুেখ েযমন পরাজয় বরণ কের েতমিন iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) িচ াধারার কােছo তােদর হীন িচ াধারা পরািজত হয়। 

আশুরার িদন  আর  হবার আেগ iমাম েহাসাiন (আঃ) -
িতনবার ব ৃতা দান কেরন। e ব ৃতাগুেলা েত ক i বীর ণ িছেলা। 
যােদর ব ৃতা করার aভ াস আেছ তারা হয়েতা জােনন েয ব ৃতার ধরন 
a যায়ী uপ  মানিসকতার দরকার হয়। সাধারণ aব ায় মা ষ eক  
aসাধারণ ব  রাখেত পাের না। েয দেয় আঘাত েপেয়েছ েস ভােলা 
মিসয়া পড়েত পাের। যার দয় ে েম ভরা েস ভােলা গজল গাiেত পাের। 
েতমিন েকu যিদ বীর ণ ব  দান করেত চায় তাহেল তার aি  
বীেরর ভাবা ভেব ভরা থাকেত হেব। iমাম েহাসাiন (আঃ) আশুরার িদেন 
যখন ব ৃতা িদেত দ ড়ােলন তখন iবেন সা’দ িচ ায় পেড় েগল। সবার 
কােন যােত iমােমর কথা েপৗঁছায় েস জ  iমাম েহাসাiন (আঃ) eক  

 জায়গা িহসােব uেটর িপেঠ uেঠ দ ড়ােলন eবং িচৎকার কের বলেলনঃ 
هين اِلا َووَنُمُتْخَرْصَتاْس َنحْي حًاْرَت ة َواَعَمَجا اْلَهُتيََّا ْمُكَل ّبًاَت

  يَنِفوِجُم ْماُآَنْخَرْصَاَف
‘‘েহ জনেগা ী! েতামােদর জ  ংস e জ  েয, েতামরা জ ল 

পিরি িতেত আমার সাহা  েচেয়েছা। আিম েতামােদর সাহাে র জ  েট 
eেসিছ। িক  েয তরবারী আমার সাহাে  পিরচালনার শপথ েতামরা 
িনেয়িছেল আজ আমােক হত ার জ  েস তরবারী হােত িনেয়েছা।’’ (আল-
ফঃ 52 হফাল u লঃ 284 মানািকেব iবেন শাহের aশুবঃ 5/221 মাকতা  

েমাকাররামঃ 397/7) 

সিত কার aেথ হযরত আলীর (আঃ) ানগভ লক বাি তার পর e 
ধরেনর ব ৃতা আর েঁজ পাoয়া যায় না। iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
ব ৃতায় েযন হযরত আলীরi (আঃ) িবচ ণতা। েযন েসi ান, েসi 
সাহস, েসi বীর । iমাম েহাসাiন (আঃ) e কথা  িতনবার িচৎকার কের 
বলেলন। তােতi iবেন সােদর মেন ভয় েক েগেলা েয, eভােব কথা 
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বলেত িদেল e িণ তার বািহনী ছ ভ  হেয় পড়েব। তাi iমাম েহাসাiন 
(আঃ) যখন চ থবােরর মত কথা বলেত যােবন e সময় পরািজত 
মেনা ি  িনেয় কা ষ iবেন সাদ িনেদশ িদল েয, সবাi হ- েললাড় 
কের uঠেব যােত iমাম েহাসাiেনর (আঃ) কথা েকu শুনেত না পাের। e  
িক পরাজয় নয়? e  িক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িবজয় নয়? 

মা ষ যিদ ঈমানদার হয়, eক বাদী হয়, যিদ আ াহর সােথ িনগুঢ় 
স ক গেড় লেত পাের eবং পরকােল িব াসী হয় তাহেল eকাi িবশ-
ি শ হাজার সুসি ত স েক মানিসকভােব পরা  করেত পাের। e  িক 
আমােদর জ  eকটা িশ ণীয় িবষয় নয়? e প uদাহরণ আপিন ি তীয়  
পােবন েকাথায়? িথবীেত eকজন েলাক েঁজ েবর ক ন, েয iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) মত িবষহ পিরি িতেত পেড়o মা  েটা শ  iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) মেতা বলেত পাের।  

েহাসাiনী আে ালনেক িজiেয় রাখার জ  eত তািকদ করার কারণ 
হেলা েয আমরা e েক স কভােব ঝেবা, eর aনািব ত রহ গুেলা 
u ার করেবা eবং তা েথেক িশ া েনব। আমরা যােত iমাম েহাসাiেনর 
(আঃ) মহ েক a ধাবন করেত পাির eবং যিদ ’েফ টা েচােখর পািন 
ঝরাi তা েযন স ণ মােরফাত সহকাের eবং েজেনশুেন ঝরােত পাির। 
iমাম েহাসাiেনর (আঃ) পিরিচিত আমােদরেক u ত কের, আমােদরেক 
মা ষ কের গেড় েতােল, আমােদরেক মুি  দান কের। আমােদরেক সত , 
হিককত eবং ােয়র িশিবের িনেয় যায় eবং eকজন খ  মুসলমান তরী 
কের েদয়। েহাসাiনী আদশ মা ষ গড়ার আদশ, পাপী তরী করার আদশ 
নয়। েহাসাiেনর (আঃ) িশিবর সৎ কম র িশিবর, পাপীেদর eখােন েকান 
আ য় েনi। 

iিতহােস আেছ, আশুরার িদন েভারেবলায় iমাম েহাসাiন নামাজ 
েসের তার স ী-সাথীেদরেক বলেলন, তরী হেয় যাo।  e িনয়া 
েথেক ঐ িনয়ার পার হবার জ  eকটা স েকা ব িক i নয়। eকটা 
ক ন িনয়া েথেক  েতামােদরেক eকটা মযাদাশালী মহান জগেত 
পার কের েদেব। e িছেলা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ব । e ঘটনা  
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iমাম েহাসাiন (আঃ) বণনা কেরনিন। কারবালায় যারা uপি ত িছেলা 
তারাi বণনা কেরেছ। eমন িক iবেন সা’েদর িবিশ  িরেপাটার েহলাল 
iবেন নােফo e ঘটনা বণনা কেরেছ েয, আিম েহাসাiন iবেন আলীেক 
(আঃ) েদেখ aবাক হেয় যাi। ত র েশষ মু ত যতi ঘিনেয় আসিছেলা 
eবং যতi ত র ক  aসহনীয় হেয় uঠিছেলা ততi ত র েচহারা u ল হেয় 
uঠিছেলা।  েযন দীঘ িবরেহর পর কােরা ত র আপনজেনর সােথ িমলেনর 
সময় হেয়েছ। আরo বেল েযঃ 

 ِهِلْتي َقِف ِةَرْكِفاْل ِنَع ِهِتَبْيال َهَمَج ِهِهْجَو وُري ُنِنَلَغَش ْدَقَل
eমনিক যখন aিভশ  িশমার iমাম েহাসাiেনর িশরে দ করিছেলা 

তখন আিম তার েচহারায় eমন স তা eবং u লতা েদেখিছলাম েয 
ত েক হত া করার কথা eেকবাের েলi িগেয়িছলাম। (আল ফঃ 64 
িবহা ল আনoয়ারঃ 56/68) 
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আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর ব-
শতাবলী 

e পয  আেলাচনায় iমাম েহাসাiেনর (আঃ) েসi কালজয়ী িব েব 
আমরা েমাটামু  িতন  ধান কারেণর স ান েপলাম। e কারণগুেলার 
িত র িনজ  মান িহেসেব েহাসাiনী িব বo িভ  িভ  মা ায় 
ািয়ত হেয়েছ। তেব ল ণীয় তীয় েয কারণ  aথাৎ  আমর িবল 

মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর uে i iমােমর (আঃ) িব বেক 
সেবা  ে  েপৗঁেছ িদেয়েছ eবং সবািধক গু বহ কের েলেছ। েকননা 
আেগর ’  সাধারণ কারেণর বাiের iমাম েহাসাiন (আঃ) eমন eক  
ল েক সামেন েরেখ িব েবর েঘাষণা িদেলন েযখােন িতিনi হেলন 
eক  িতবাদী েনতা। eখােন a েনতা িতিনi, িযিন eিগেয় eেস সম  
a ায়, aসত  আর aসু েরর গিতেরাধ কের িদেলন। সেবাপির, ত র 
ভাষায় হালালেক হারাম করা আর হারামেক হালাল করার  চ া েক 
ন াৎ কের িদেলন। আর e কারেণi e িব ব লাভ কেরেছ ন ন ধারা। 
a ায় ব ধন িছ  কের গ- গা েরর iিতহােসর কপােলর মিণ হেয় 
লবার েযা তা aজন কেরেছ। e িব েবর বাণী িচরaমর, িচরa য়। 
তাi, আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার স েক e পযােয় 

আমরা eক  তিলেয় েদখব েয, আসেল eর aব ান েকাথায়। েকা  িবেশষ 
শি গুেণ e  বলীয়ান হল েয, eকজন েহাসাiন iবেন আলী (আঃ) তার 
জে  িশর িদেয় েদেবন? আপনার েকর র  িদেয়, জন ি য়জনেদর 
েকারবািন কের iিতহাস ঊে  eক মহান েশাকগ থা রচনা করেবন? আর 
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দীঘ বারশ’ বছর aিত া  হবার পর আজ আমরা েসi iমােমর (আঃ) 
রেণ বিলঃ 

َتْيَت الَزَآاة َو َاَمْرَت ِباْلَمْعُروف َو آالصَّلوة و  َاْشَهُد َانََّك َقْد َاَقْمَت
 َنَهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر َوَجاَهْدَت ِفي اهللا حقَّ ِجَهاِدِه َحتَّي َاتيَك اْلَيقيُن
- আিম সা  িদি  আপিন নামায কােয়ম কেরেছন, আপিন 

সব কার দান-খয়রাতo যথাযথভােব দান কেরেছন। আরo সা  িদি  
আপিন সৎকােজ uপেদশদাতা আর ম  কােজ বাধা দানকারী িছেলন। 
ভাল কােজ মা ষেক uৎসািহত কেরেছন আর ম  কাজ েথেক তােদরেক 
িবরত কেরেছন aথাৎ আপনার e িব েবর সবটাi িছল আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকােরর জে । 

 ِهاِدَهقَّ ِجَح ي اِهللاَت ِفْداَهَجَو
আপিন আ াহর পেথ েসi মা ায় েচ া- েচ া চািলেয়েছন যা বা া 

িহসােব র রা ায় eকজন মা েষর করা uিচত। 
- eখােন ল ণীয় িবষয়  হল েয, আমরা কখন সা  িদেয় থািক? 

সচরাচর েদখা যায় েয, িবচারেকর সামেন বাদীপ  যখন a  েকােনা 
দািবেক মাণ করেত চায় তখন সা ীর আ য় েনয়। হয়েতা বাদীর প  
িনেয় বললঃ জনাব িবচারক! আিম aমুক েণ ei ei শেত িববাদীেক 
বাদীর কাছ েথেক টাকা ধার িনেত েদেখিছ। সুতরাং বাদীপে র দাবী সত । 

িক , iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সামেন আমােদর e সাে র aথ 
কী? কার কােছ আমােদর e সা  আর কার সপে i বা e সা ? 

িব  আেলমগণ e সাে র eক  সু র o aথ ণ া া দান 
কেরেছন। মা ষ সময় সময় েবশ িক  ব  u ারণ কের যা িদেয় তার 
uে  ে াতার কােছ ন ন ত  জানােনা নয়। বরং তার uে  হল 
ে াতােক e  েবাঝােনা েয, আিমo (ব া) e  ঝেত েপেরিছ বা িঝ। 
e রীিতর চলন বi সাধারণ। eসব ে ে  ব ার ব  ে াতা 
ভালভােবi aবগত আেছ। তােক আর e িবষেয় েবাঝােত যাoয়া aবা র। 
িক  ব া েয e েক eক  সা  িহসােব েসi ে াতার কােছ েপশ করেছ 
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eখােন তার uে  হল ে াতােক েবাঝােনা েয, আপনার মেতা আিমo 
িবষয়  eত েণ uপলি  করেত েপেরিছ, ঝেত েপেরিছ। 

eখােন সা  aথাৎ ীকােরাি । আিম সা  িদি  aথাৎ a া  
সমঝদার o িচ াশীলেদর মেতা আিমo e সত  a ধাবন করেত েপেরিছ 
েয, েহ iমাম (আঃ)!  আপনার িব ব িছল আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকােরর িব ব। ফাবাসীেদর আহবানi আপনার িব েবর ল 
i ন িছল না িকংবা iয়ািযদী আ গত  ীকােরর চাপo আপনােক e 
িব েবর ল a ে রণা েদয়িন বরং eগুেলার aিতির  িক  িছল যা 
আপনার e িব েবর ল a ঘটক। আপিন iসলােমর eক aতীব গু ণ 
িভি েক সু িতি ত কের েগেছন। e িভি  হল ‘আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকার।’ 

আমরা যিদ নবী-আuিলয়া o মুিমনেদর হােত সংঘ ত িব বগুেলার 
সােথ a  েকােনা সাধারণ জনেনতার িব বেক লনা কির তাহেল তার 
মে  eক  েমৗিলক বধান েচােখ পেড়। ei বধান িকেসর বধান? 

মা েষর েযমন eক  েদহ o eক  মাথা আেছ, মানবকেমরo 
েতমিন eক  েদহ আেছ আর আেছ eক  আ া। েকােনা কাজেক হয়েতা 
আিম আর আপিন eকiভােব o eকi পিরমােপ স  করেত পাির। িক  
e কাজ করেত আমােদর মে  েয সমতা o িমল িছল েস  িকেসর 
িভি েত? িমল eখােনi েয, আমার কােজর েদহ আর আপনার কােজর 
েদহ িছল eকi ধরেনর, eকi মােপর o eকi মােনর। uভয়i হয়েতা 
নামায পিড়, আিমo চার রাকাআত পড়লাম, আপিনo চার রাকাআত, 
েকান ভাল কােজ আিম eকশ’ টাকা দান করলাম আপিনo েসi eকশ’। 
eখােন আমােদর কােজর দিহক আকার- িতেত িক  তফাৎ েনi। 
uভেয়র কাজi eকিন তা, িবনয়, েনক িনয়ত-eমন েকােনা পরম 
eকা তা, ে ম o u  আ িরকতার সােথ eকােজ মেনািনেবশ কেরিছেলন 
যা আিম পািরিন। তাi eখােন eেস িক  aিমেলর পালা, আমার আর 
আপনার েসi eকi কাজ eখােন eেস আর eকi ে র, eকi মােনর 
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রiেলা না। আপনার কােজর আ া আমার কােজর আ ার েচেয় aেনক 
বান, মহ  আর ে  লাভ করল। 
aেনেকi আ াহর পেথ িজহাদ কেরেছন, aথচ  

 ِنَقَلْيْن ِعبَاَدِة الثَُّل ِمضََْفَا ِقَدْنَخاْل َمْوَي  يٍِّلَع ُةَبْرَض
- খ েকর ময়দােন আলীর (আঃ) েসi তেলায়ার সম  ীন o 

iনসােনর iবাদােতর েচেয় ে  হল িকভােব? 
হযরত আলীর (আঃ) তেলায়ােরর eক  ঝলকািন eত  লাভ 

করেত পাের। িক  িকভােব স ব? েকননা, আলী (আঃ) আ াি কতার 
eমন পযােয় েপৗঁেছ িগেয়িছেলন আেরফেদর ভাষায় যােক বেল ‘‘ফাiি  
িফললা ’’ বেল aথাৎ eবার আিম আ াহর হেয় েগিছ। 

aথাৎ ‘আিম’ বা আিম ’ বেল ত র aি ে  আর িক i aবিশ  
েনi। চরম uে জনার মুেখ পরম শ  যখন  িনে প কের মুখম ল 
ময়লা কের িদেলা েস মু েতo িতিন aসীম ধেযর পিরচয় িদেয় শ র 
িশরে দ িগত রাখেলন। িক জািন, আ ে ােধর eক  েফ টাo e 
েখাদায়ী কােজর মে  েক ত র কােজর আ ােক ক িষত কের েদয় 
নািক? আমার aি  েহাক েকবল আ াহর লীলা িম। আর কােজর ei েয 
মহান আ া e  েকবল আি য়া-আuিলয়াগেণর কােজi েঁজ পাoয়া যায়- 
aে র কােজ e আ ার িবচরণ েনi। 

রা তoবার 223 নং আয়ােত বলা হে ঃ 
 وَنُرِمآاِآُعوَن السَّاِجُدوَن اْلوَن الرَُّحاِئُدوَن السَّاِمَحاْل وَنُداِبَعاِئُبوَن اْللتََّا
 ُمْنَكِراْل ِناُهوَن َعَوالنَّ وِفُرْعَمِباْل

aথাৎ, তারা তoবাকারী, iবাদতকারী, আ াহর শংসাকারী, িসয়াম 
পালনকারী,  o িসজদাকারী, সৎকােজর িনেদশদাতা aসৎ কােজ 
িনেষধকারী।  

মুিমনেদর চির  বণনায় কেয়ক  লাiন পের eেস বলা হে - 

اِئُبوَنلتََّا  সেত  ত াবতনকারী েলােকরা। আেরফরা বেলন ‘সু ক’ 
বা আ াি ক পির মার থম ধাপ হল তoবা। তoবা aথ সেত  
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ত াবতন। েয ি  িব াি র পথ ধের eিগেয় চেলেছ, সহসা েস তার ল 
ঝেত পাের eবং িফের eেস সেত র পথ ধের। তoবা করার পের েস হয় 

وَنُداِبَعاْل  আ াহর uপাসক। eকমা  ত র iবাদত কের। েস হয় আ াহর 
বা া। গায় ললাহর েকােনা a শাসন েস েমেন চেল না। eকমা  েসi 
পরম স ার আেদশ পালন কের। 

ُدوناِمَحاْل  তারা শংসাকারী। তারা eকমা  আ াহ ছাড়া ি তীয় 
েকােনা স ােক তােদর শংসার েযা  বেল মেন কের না। সম  শংসার 
eকমা  aিধকারী মহান আ া ।  

وَنُحاِئالسَّ  তারা পির মণ o পির মণকারী। ‘িসয়াহা ’ স ে  
তফসীের নানান া া eেসেছ। েকu েকu বেলেছন eখােন িসয়াহা  হে  
েরাযার মা েম aিজত আ াি ক u িত aথাৎ আ াি ক পির মণ। তেব 
aেনক গেবষক েযমন আ ামা তাবাতাবাঈ ‘‘আল িমযান’’ ে  e 
া ােক ত া ান কেরেছন। তােদর মেত eর aথ ‘ িথবী পির মণ’o 

হেত পাের। েকননা পিব  েকারআন eকািধকবার মা ষেক িথবী ের 
েদখেত আহবান জািনেয়েছ। িথবী ের েদখার aথ আবার িক?  eর aথ 
হল িথবী পযেব ণ কের  েদখা। ভব েরর িথবীেত ের েবড়ােনােত 
েকােনা সাথকতা েনi। aনথক ের ের কা েয় েদবার সময় e জীবেন 
েনi। iসলােমর কােছ e জীবেনর গু  তার েচেয় aেনক ঊে । তেব 
েযখােন মেনােযাগ আেছ, িচ া-গেবষণা আর পযেব ণ আেছ েস রকম 
পির মণেক iসলাম সিবেশষ গু  েদয়। 

ব‘   ِضَاْري اْلوا ِفِسيُر ُقْل  ন িথবী ের েদখেত।’ e পির মণ 
িচ া-ভাবনার আর ােনর পাঠ প। 

তাi َنوِائُحلسََّا  হল তারাi যারা iিতহাসেক পযােলাচনা কের, ম  
সমােজর সম াবলী েবর কের তার সমাধােন eিগেয় আেস, িতেত 
িবরাজমান িনয়ম- লা যােদর িচ ার েখারাক, মগজ যােদর মু  o 
গিতশীল িচ ায় পির ণ। 

eবার নামােযর েটা েরাকনেক uে খ কের বলা হেয়েছঃ 
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وَنالسَّاِجُد وَنُعاِآلرََّا  যারা  o িসজদাবনত হেয় আ াহর তসবীহ 
পেড়, ত র মিহমা কীতন কের। আর eকমা  তারাi হল 

َعِن الُمْنَكِر ُروَن ِباْلَمْعُروِف َو النَّاُهوَن ِمآَاْل - সৎ কােজর আেদশদাতা 
আর aসৎ কােজ বাধা দানকারী। eরকম মানিসকতা aজন কের 
আেলােকা ল িচ া িনেয় মহা বান আ াি ক পােথয় যােদর িলেত 
পির ণ েকবল ত রাi িনেজেদরেক সংেশাধন কের িনেয়েছ তারাi eবার 
সমােজর সং ার o সংেশাধন কােয আ িনেয়াগ করেবন। 

সৎ কােজর uপেদশদাতা eবং aসৎ কােজর বাধা দানকারী aথাৎ 
িতিন সমােজর eকজন সং ারক, সংেশাধক। তাহেল সং ারা , 
পম ক েলাক িক েকােনািদন সং ারক হেত পাের? e জে  সবার আেগ 
েয়াজন আ -সংেশাধন, আপনার সং ার। 
হযরত আলী iবেন আিব তািলব (আঃ) বেলেছনঃ 

ِبَتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل  َتْعِليِم  َأَفَعَلْيِه َاْن َيْبَد امًاَمِا اِسلنَُّه ِلْن َنَصَب َنْفَسَم
اِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس و َلْجِاا َاَحقُّ ِباْلُم َنْفِسِه َو ُمَؤدِِّبَهَو ُمَعلِّ. َغْيِرِه 
 ُمَؤدِِّبِهْم

েয িনেজেক জনগেণর েনতা বেল পিরচয় েদয়, তােদর পিরচালক o 
িতপালক মেন কের eবং তােদর পথ িনেদশক বেল মেন কের েস েযন 
সবার aে  আপনার েথেক শু  কের। থেম িনেজেকi েযন লািলত o 
িশি ত কের েনয়। তার মে  েয নফেস আ ারাহ বা ম ক আ া 
রেয়েছ যা তােক েযেকােনা মু েত িব াি র a েপ িনে প করেত পাের, 
েসটােকi েযন সবাে  সংেশাধন কের েনয়। আর যখন েকােনা ি  
আ সংেশাধেনর e ক ন পরী ায় সফলতা িনেয় u ীণ হেত পারেব 
েকবল েস-i দাবী করেত পারেব আিম সমােজ সং ার আনেত চাi, 
সমাজেক সংেশাধন করেত চাi। তাi হযরত আলী (আঃ) বেলেছন েয, 
আ -সংেশাধেন িনেয়ািজত েস সমাজ সংেশাধকেদর েচেয় aিধক 
স ােনর পা । কারণ eপথ আরo েবশী সম াসং ল। (না ল বালাগা 
কািলমা  েকাছার-81) 
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রা তoবার u ত e আয়ােতo েশেষ eেস বলা হে ঃ ‘‘আল 
আিম না িবল মা িফ oয়ান না না আনীল মুনকার’’ aথাৎ, uি িখত 
বিশ গুেলার aিধকারী যারা তারাi ায় িত া o a ায় uে েদ 
তারাi সি য় িমকা রােখ। aসত  আর aসু েরর িব ে  তারা খড়গহ । 
তারা সত  o দীেনর aত  হরী।  

সবেশেষ বলা হে - oয়া বাশিশিরল মুিমনীন- aথাৎ যারা 
তoবাকারী, iবাদতকারী, u ত আ াে র aিধকারী,  o িসজদাবনত 
হেয় আ াহর aপার মিহমা েঘাষণাকারী হবার পের সৎ পেথর আেদশ 
দানকারী আর aসৎ পেথর িনেষধকারী হয় তােদরেক আ াহর প  েথেক 
সফলতা আর িবজেয়র সুসংবাদ দান ক ন। 

তাi যিদ সব শতাবলী aজন কেরo েকu সৎ পেথর দশক o aসৎ 
পেথর িনেষধকারী না হয় তেব তারা িক i করেত পারেব না। আবার েকu 
যিদ কািলমা আ  ক িষত েথেকo আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকার করেত চায় তােদরo সফলতার েকােনা আশা েনi। 

আিম ল মুিমিনন হযরত আলী (আঃ) বেলেছন :  
ُمْنَكِر الَناِهيَن َعِن اْل ، َوَمْعُروِف التَّاِرِآيَن َلُهِباْل آِمِريَناْل َلَعَن  اُهللا
 َن ِبِهاْلَعاِمِلي

যারা মা ষেক সৎ কােজর আেদশ েদয়, aথচ িনেজরা েখলাপ কের 
িকংবা aসৎ কােজ বাধা েদয়, িক  িনেজরাi েস কেম জড়ায়, তােদর 
oপর আ াহর aিভস াত বিষত েহাক। (নাহ ল বালাগা, 23৯ নং েখাতবা।) 

aথাৎ e সম  আেদশ-িনেষধকারীরা اِئُبوَنلتََّا  (তoবাকারী) নয়,  
َعاِبُدوَنْلَا  (iবাদাতকারী) নয়,   ُدوَناِمْلَحَا ( শংসাকারী) নয়,   اِئُحوَنلسََّا  

(u ত a া স ) নয়,  اِآُعوَنلرََّا  ( কারী) নয়,  اِجُدوَنلسََّا
(িসজদাকারী) নয়। যারা eসব পযায়েক aিত ম না কেরi সৎ কােজর 
আেদশদাতা আর aসৎ কােজর িনেষধকারী  হেত চায় আ া  তােদর 
aিভস াত ক ন। আেরফেদর মােঝ eকটা কথার েরoয়াজ আেছ। তারা 
বেল থােক েয, ািভমুেখ aিভযা ার পেথ ি েক চার  থক ধাপ 
aিত ম করেত হয়ঃ 
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قَِّحي اْلِاَل ِقَخْلاْلِمَن سير   (1)  (েসiর িমনাল খালিক iলাল হা )- 
ি ল হেত ািভমুেখ aিভযা া। 

قَِّحي اْلِف قَِّحاْلسير ِب  (2)  (েসiর িবল হাে  িফল হা )- ার 
মে  িবচরণ aথাৎ আ া  -পিরিচিত aজন। 

ِقْلَخي اْلقِّ ِاَلَحسير ِمَن اْل (3)  (েসiর িমনাল হাি  iলাল খালক)- 
া হেত ি  aিভমুেখ aিভযা া; aথাৎ মা ষেক তিরেয় 

িনেত আসা। 
েসiর িবল হাি)  ِقْلَخي اْلِف ِقَحاْلسير ِب (4)  িফল খালক)- eলাহী 

হেয় ি র মে  িবচরণ। 
তপে  তােদর ব  হল েয, েসi ি i aপেরর পথ দশক o 

সত -aসেত র িনেদশক হেব েয, ঐ া-পিরিচিত মহান দরজায় েপৗঁেছ 
েগেছ eবং aতঃপর েসখান েথেক দািয় া  হেয় ি র কােছ িফের 
eেসেছ পথ েদিখেয় তােদরেকo েসi দরজায় েপৗঁেছ িদেত। তাi আমােদর 
আর েবাঝার বািক থােক না েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) o ত র কালজয়ী 
িব েবর ত  েকাথায় িনিহত। সুতরাং, iসলােমর ei ল িভি েক 
আরo ভালভােব েচনা েয়াজন েয, তপে  আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আনীল মুনকােরর মযাদা o গু  কত েবশী হেত পাের যার জে  
eকজন েহাসাiনo (আঃ) সপিরবাের জীবন িবিলেয় িদেলন। 

iসলামেক িতি ত রাখার eকমা  ারাি  হল আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকার। eর েকােনা িবক  েনi। যিদ iসলােম আমর 
িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার না থােক তাহেল iসলামo েনi। 
িবশাল মুসিলম u াহর েকাথাo েকােনা যাি ক তথা তাি ক  
েদখামা i তার িতকার o েমরামত করা আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকােরর কাজ। eক  কারখানা েযমন িবেশষ  েকৗশলীেদর 
য  পিরচযা ছাড়া িন তঁভােব চলেত পাের না েস েক দীঘ ণ চা  রাখা বা 
তার u িত করা স ব হয় না, েতমিন eক  িবশাল সংগঠনo নজরদাির o 
পিরচযািবহীন aব ায় চা  থাকেত পাের না। 
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েকান মা ষ  বলেত পারেব েয, আমার ডা ােরর েয়াজন েনi। 
মা ষ হয় িনেজi তার িচিকৎসক হেব ন বা a  েকu তােক িচিকৎসা 
করেব। শরীেরর aব া াত হবার জে  মা ষ িতিনয়ত ডা ােরর 
শরণাপ  হয়, েচােখর জে  চ -িবেশষ , হােটর জে  হাট িবেশষ  
iত ািদ। যােত ডা ার পরী া কের বেল েদয় তার শরীেরর সু তা-
aসু তার খবর। 

তাহেল মুসিলম u াহর ei িবশাল েদহ িকভােব িবনা ডা াের সু  
o স ক থাকেত পাের? মুসিলম সমােজর -িব িত শনা  কের তার 
আশু িতকােরর ব া থাকেব না- e  িক েকােনা ি াহ  কথা? 

তাi, iমাম েহাসাiন (আঃ) আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকােরর জে  েকারবািন হেত ত হেয়িছেলন। েকননা, ত র শাহাদাত 
িছল iসলামেক িতি ত রাখার জে  ারাি  দাতার শাহাদাত। সৎ 
কােজর আেদশ o aসৎ কােজর িনেষধ iসলােম েসi গু ে র দািবদার 
যার তায় iসলাম চলার গিত হািরেয় িবপ  o িব  হেয় যােব। 
পিরণিতেত মুসিলম সমােজ -সংঘাত, িবেভদ-িব লা েদখা েদেব 
eবং কােলর ক েথেক ত iসলােমর aব ি  ঘটেব। 

পিব  েকারআনo e কথার বা বতা েল ধের eকািধক া  
uপ াপন কেরেছ। aতীত iিতহােস িবিভ  তাপশালী সমাজ-সভ তার 
িব ি র কারণ সে  েকারআন বলেছঃ তােদর মে  সং ারক বা 
সংেশাধক শি  িছল না। তােদর মে  েকােনা সৎ কােজর আেদশদাতা 
eবং aসৎ কােজর বাধা দানকারী িছল না। আমর িবল মা ফ oয়া নাহী 
আনীল মুনকার করার মানিসকতা তােদর মে  িনজ ব o িনে জ হেয় 
িগেয়িছল। 

তেব সৎকােজর আেদশ o aসৎ কােজ িনেষেধর িক  বশত 
রেয়েছ, আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার করার সময় তা েমেন 
চলেত হয়। 
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e স ে   ধারণা েপেত হেল সবাে  ‘মা ফ’ eবং ‘মুনকােরর’ 
ত aথ জানা দরকার। তাহেল আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 

মুনকােরর মমকথা uপলি  করা সহজ হেব। 
সৎ কােজর আেদশ eবং aসৎ কােজ িনেষেধর e থা iবাদত, 

েলনেদন বা আচার-চিরে র মেতা েকান িনিদ  িবষেয়র মে  সীমাব  
রাখা iসলােমর aিভ ায় নয়। বরং জাগিতক সম  ক াণকর কােজর 
েবলায় েযমন আেদশ-uপেদেশর েয়াজন রেয়েছ। e কারেণ সািবক aেথ 
‘‘মা ফ’’ শ  ব ত হেয়েছ aথাৎ েযেকােনা সৎ o u ম কাজ। eর 
ক uে া িদেক সািবক aেথ ব ত হেয়েছ ‘মুনকার’ বা েযেকােনা ম  
কাজ o কাজ। eখােনo তাi িভচার, িম াচার, পরিন া বা সুদ-
েষর মেতা েকােনা ম  কােজর কথা িনিদ  কের বলা হয়িন। বরং 
মা েফর িবপরীেত মুনকার িদেয় েবাঝােনা হেয়েছ েয েকান aসৎ o ম  
কাজ। 

আর ‘আমর’ মােন আেদশ করা eবং ‘নাহী’ মােন িনেষধ করা, 
িবরত রাখা। eখােন িক  আেদশ-িনেষধ েকােনা েমৗিখক বাক  েয়াগেকi 
শু  েবাঝােনা হয়িন। আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার েমৗিখক 
বাক  েয়ােগ েযমন স ব েতমিন মেনর aসে াষ িকংবা a  েকােনা 
কাযকরী ব ার মা েমo স বপর। ি র সারা aি  িদেয় e কাজ 
স ব। পিব  েকারআেন eকে ণীর জীিবত েলাকেক (মাiয়া ল আ iয়া) 
ত বেল আ া েদয়ার কারণ স ে  হযরত আলীেক (আঃ)  করা হেল 
িতিন বেলনঃ িবিভ  ে ণীর মা ষ আেছ। eকে ণীর মা ষ আেছ যারা 
a ায় আর aসত েক েদখামা i ঝমেক oেঠ, তােদর র  uজান বiেত 
থােক, সােথ সােথ িতি য়া েদখায়। েমৗিখকভােব িতবাদ কের, 
তােদরেক সেত র পথ বেল েদয়। তােতo যিদ িনর  করেত না পাের 
তাহেল তারা eবার কাযকরী েকােনা পথ aবল ন কের। েমাটকথা, 
েকামলতা, কেঠারতাi েহাক আর িঁক িনেয়i েহাক েস a ায়েক িতহত 
না করা পয  শা  হয় না। হযরত আলীর (আঃ) ভাষায় eরা হল ত 
aেথ জীব  মা ষ। 
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আেরক ে ণীর মা ষ আেছ যারা a ায়-aসত েক েমেন িনেত পাের 
না বেট, বরং তােক িতহত করেত uে াগo েনয় িক  েকানরকম িঁক 
িনেত ত নয়। aথাৎ ভােলায় ভােলায় যিদ িক  হেলা েতা ভাল। 
a থায় তােদর আর করার িক  েনi। হযরত আলীর (আঃ) ভাষায় eরাo 
জীব , তেব েরা ির াণব  নয়। জীবেনর িবেশষ বিশ  eেদর মে  
েনi। তীয় আেরক ে ণীর েলাক আেছ েদখেল যারা eক  মনঃ  হয় 
মা । িক  e েক িতহত করার েয়াজন তােদর মেন হয় না। eরা েসi 
সব েলাক েকারআন যােদর স েক বেলেছঃ 

مْخِلِصَني  ْلِك دعوا اَهللاُفا رِآبوا ِفي اْلِاَذ
ر ِاَذا َفَلما َنجيهم ِاَلي الب يَنَله الد

 .هم يْشرُآوَن 

eরা জাহােজ সoয়ার হয়, aতঃপর যখন ফােনর তা বলীলা শু  
হয় eবং সমু  আছেড় পড়েত থােক aমিন পরম িন ার সােথ তারা iয়া 
আ াহ, iয়া আ া  িনেত চারিদক মুখিরত কের েতােল। eকমা  আ াহ 
ছাড়া a  কারo িত তােদর আর মেনােযাগ থােক না। িক  েযiমা  
আ া  তােদরেক পির াণ দান করেলন eবং িনরাপেদ তােদর জাহাজ 
তীের eেস িভড়ল- aমিন আ াহেক লেত বেস। েম আ াহর মহ েক 
a ীকার কের ত র সােথ aংশীদার াপন করেত তােদর আর বােধনা। 

মুসলমান েছেল-েমেয়েদর জে  iসলামী নাম িনবাচন আজেক আমর 
িবল মা েফর a  হেয় পেড়েছ। aৈনসলামী নােমর িব ে  আমােদর 
সজাগ হেত হেব। আমােদর সংঘ-সিমিতর জে o িবজাতীয় নােমর বদেল 
iসলামী নােম নামকরণ করেত হেব। iসলামী নামস েহর নঃ চলন 
ঘটােত আমােদর সি িলত েচ ার েয়াজন। আরবী ভাষার িতo 
েতমিন আমােদর য বান হেত হেব। e ভাষা িনিদ  েকােনা েগা  বা 
জািতর ভাষা নয়। আরবী ভাষা iসলােমর ভাষা। যিদ েকারআন না 
থাকেতা তাহেল আরবী ভাষারo েকােনা হদীস থাকেতা না। e ভাষােক 
চা  রাখা আমােদর সাবজনীন দািয় । কারণ েকােনা ি  বা সভ তা েক 
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থাকার বশত হল তার ভাষার চলন থাকা। যিদ েকােনা ভাষা েক না 
থােক তাহেল তার uপর িনিমত সভ তার aিচেরi িব ি  ঘটেব। 

মুসিলম সমােজ িবজাতীয় ভাষার ei েদৗরা  আরবী ভাষার িত 
কা  চ ােল  প। e  iসলােমর িব ে  িবজাতীয়েদর ষড়যে রi 

eক  পমা । আরবী বণমালার oপর কারo আে াশ থাকার কথা নয়, 
িক  েযেহ  আরবী ভাষার পট েল iসলামী সভ তা িনিমত হেয়েছ e 
কারেণ তােদর ei আরবী িবে ষী মেনাভাব। তাi iসলােমর শ েদর 
িব ে  আমােদর সজাগ থাকেত হেব। আমােদর িশ া নগুেলােত iংেরিজ 
চচা হেত পাের িক  আরবী চচােত বাধা েকাথায়? e ভাষা আয়  করেল 
লাভ ছাড়া েকােনা িত েতা েনi। েকননা, থমত িবে  আজ ব ল 
চিলত ভাষাস েহর মে  আরবীo eক । আর ি তীয়ত আমােদর ধম-
দশন তথা ধম য় ত - ান সব িক i আরবী ভাষায় িলিপব  হেয়েছ। 
েসগুেলা স ে  স ক ান লােভ আরবী ভাষার েয়াজন। 

iংেরজেদর চািপেয় েদয়া ভাষা আজ আমােদর রে  রে  েক েগেছ, 
িক  েকন? তােদর সােথ আমােদর ি -সভ তার িমল আেছ না-িক 
আমােদর ক াণ-aক াণ িনেয় তােদর িচ ার a  েনi, তাi তােদর 
ভাষা িশিখেয় আমােদর দশার লাঘব করেত চায়? আসেল আমােদর 
iসলামী ি েক uে দ কের েসখােন তােদর িবজাতীয় িচ া-েচতনা o 
ি -সভ তােক চািপেয় েদবার জে i তােদর e হীন- েচ া। আমােদর 
আ ােক েল েসখােন তােদর আ ার ানা র করাi তােদর eকমা  
কা । 

aথচ আমরা কতi না েব-আে ল েয তারা িতেল িতেল আমােদরেক 
আমােদর iসলামী আদশ েথেক িব ত কের েফলেছ। aথচ আমরা গভীর 
েম িনম । শতা ীর পর শতা ী ধের aেচতন aেঘার e মুসিলম 
সমােজর েচতনা কেব আসেব? েসৗভা েম বলেত হয় েয, মুসিলম জািত 
েম েম সি ত িফের পাে । ’েদেশর ’জন মুসলমান ভাi 

ম া িমেত সমেবত হেল তােদর মেনর ভাব কােশর জে  েকােনা ভাষা 
েনi, aথচ আমরা সবাi eকi ভাষায় েকারআন পিড়, eকi ভাষায় 
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আ া -রা েলর নাম রণ কির, eকi ভাষায় নামায আদায় কির। িক  
মেনর ভাব কােশর জে  েকােনা িবজাতীয় ভাষার সাহা  েয়াজন হয় 
মুসলমানেদর e গলািন িক িদেয় ঢাকা যায়? 

eসব িক i iংেরজেদর িতন-চারশ’ বছেরর ষড়যে র ফল। তাi, 
আমােদর আর বেস থাকার aবকাশ েনi। 

 ُمْنَكِرَمْعُروِف  َو َتْنَهْوَن َعِن اْلاِس َتْأُمُروَن  ِباْلُآْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِرَجْت ِللنَّ
 ‘‘েতামরাi সবে  u ত, মানবতার ােথi েতামােদর e 

িথবীেত আগমন। েকননা েতামরা আমর িবল মা ফ eবং নাহী আিনল 
মুনকার কর।’’ 

আেদশ দানকারী বা বাধা দানকারীর জে  েটা শত রেয়েছ। 
থমত ান ি র পিরপ তা o িবে ষণা ক ি শি । েযনেতনভােব 
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর েকান সাথকতা েনi। আমর 
িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার স ে  আমার কত  ধারণা 
রেয়েছ? আর েকমন কেরi বা তা কাযকরী করা স ব? e াপাের  
ধারণার aভাব আেছ বেলi আমরা eতকাল aে র িব ত েলর াiল 
িকংবা জামার েবাতাম আর েতার িফতার িব ত াiেলর িব ে  আমর 
িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার কের eেসিছ। মুনকারেক মা ফ আর 
মা ফেক মুনকার ান করার ঘটনাo িবরল নয়। eসব ে ে  আমােদর 
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার না করাi ে য়। েকননা e 
ধরেনর আমর িবল মা ফ করেত িগেয় কত মুনকােররi চলন হেত েদখা 
েগেছ। তাi e কােজ হাত েদবার আেগ পযা  ান-গেবষণা, পরী া-
িনরী া, মন  আর সমাজ পিরিচিতর মেতা aেনক িক র েয়াজন 
রেয়েছ। যােত সেবা ম uপােয় o সেবা  কাযকরী প ায় iসলােমর e 
লনীিতেক িতি ত করা যায়। মা ফ o মুনকারেক শনা  করেত হেব, 

eগুেলার ল uৎস েকাথায় েঁজ েবর করেত হেব। e কারেণ iমামগণ a  
েলাকেদরেক আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার করেত বারণ 
কেরেছন। েকননা ُهُحِلْصا ُيمَِّم ُرَثْآَا َانَُّه َما ُيْفسُِِدُهِل  তারা যত  সং ার 
করেত পাের তার েচেয় েবশী ংস কের েদয়। তারা ভাল করেত চায় িক  
ফলাফেল খারাপ হেয় যায়। eমন া  ির ির রেয়েছ। 
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eখােন হয়েতা aেনেক a হাত লেত পােরঃ আমরা েযেহ  a  
ে ণীর েলাক তাi e াপাের আমােদর আর েকােনা করণীয় রiল না। 
পিব  েকারআন সু  ভাষায় eর u র িদেয়েছঃ 

ٍةَنيَِّب ْنَع يََّح ْني َمَيْحَي َو ٍةَنيَِّب ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلْهَيِل  
যােত েয ংস হেব েস েযন সত াসত   কােশর পর ংস হয় 

eবং েয জীিবত থােক েস েযন সত াসত   কােশর পর জীিবত থােক। 
(আনফাল-53) 

aথবা, 
َبْعَد الرَُّسوِل ٌةِلَئلِّا َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلي اِهللا ُحجَّ  

 ‘‘যােত রসুল আসার পর আ াহর িব ে  মা েষর েকােনা aিভেযাগ 
না থােক।’’ (িনসা-276) 

iমামেদর (আঃ) eকজনেক  করা হলঃ eকদল মা ষ a । 
িকয়ামেতর িদন eেদরেক িকভােব িবচার করা হেব? জবােব বলেলনঃ 
েসিদন eকজন আেলমেক হািজর করা হেব েয সবিক  েজেনশুেনo তা 
পালন করেতা না। তখন তােক িজে স করা হেব িম eসব েজেনo েমেন 
চলেত না েকন? eবার তার আর েকােনা a হাত থাকেব না। তখন তার 
তকেমর ফল েভাগ করেতi হেব। আেরকজনেক হািজর কের তােক 
িজে স করা হেবঃ িম েকন পালন করেত না? জবােব েস বলেবঃ আিম 
জানতাম না বেল পালন কিরিন। ের বলা হেবঃ  لَّْمتَََهالَّ َتَع  জানেত 
না তেব িশখেত েতা আর বাধা িছল না, েজেন নাoিন েকন? জানতাম না, 
ঝতাম না eটা েকােনা জবাব হল নািক? িবেবকেক আ াহ কী কারেণ 
ি  কেরেছন? যােত িম  ানাজন করেত পার, পরী া-িনরী া o 
পযােলাচনা করেত পার। eজে i েতামােক িবেবক দান করা হেয়েছ। 
েতামােক েতমন ানী হেত হেব যারা েকবল চলিত ঘটনাবলীরi আচার-
িবচার কের া  হয় না, aতীত o ভিব তo যােদর নখাে  থােক। হযরত 
আলী (আঃ) বেলেছন : 

ِبَنا َو َال َنَتَخوَُّف َقاِرَعًة َحتَّي َتُحلَّ -  আমােদর জনগণ গ খ 
হেয় েগেছ। েকান িবষয় যত ণ না পয  তােদরেক িবপয  কের িদে  
তত ণ তারা েবখবর থােক। (না ল বালাগা-43 নং েখাতবা) eেদর মে  
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েকu ভিব ৎ ব া েনi। eেদর ভিব াণী করার মতার েয়াজন। 
েকবল সমসামিয়ক ানi যেথ  নয়। সমাজতে  eমন দখল থাকেত হেব 
েয, প াশ বছর শত বছর িকংবা হাজার বছর পেরর েয িবপযয় মানব 
জািতেক মিক িদে  তােকo েযন শনা  করেত স ম হয়। হযরত 
iবরাহীম (আঃ)-eর ােনর পিরসীমা বণনায় আ াহ বলেছন, ‘‘আমরা 
iবরাহীমেক পিরপ  ান দান কেরিছ।’’ (আি য়া 62)। তাi সমােজ 
সং ার আনেত পিরপ  ােনর েয়াজন রেয়েছ। রদিশতা বা ভিব ত 
ান iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর a তম বিশ । iমাম 

েহাসাiেনর (আঃ) রদিশতার ি পেট ভিব ত  হেয় ধরা িদেয়িছল। 
aথাৎ িতিন খড় েটার মে o ভিব েতর েয আভাস ত  করেতন, 
a রা আয়নায়o তা েদখেত েপত না। আজ আমরা েস েগর পিরি িতর 
িবচার-িবে ষণ করেত পাির। িক  েসিদনকার মা েষর কােছ iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) কথা-কাজ িছল েবা - গম। 

আশুরার িদেনo িতিন িনি ধায় েঘাষণা িদেলন, oরা আমােক হত া 
করেবi। তেব আিম আজ েতামােদরেক বেল যাি , আমার হত ার পর 
oেদর পতন aিনবায হেব। aনিতিবলে  তােদর পতন ঘেট। eেদর পতন 
িছল আশাতীতভােব চত। বিন uমাiয়ারাo েবশী িদন মতার মসনদ 
কেড় ধের রাখেত পােরিন। তােদরেক মতা ত করেলা বিন 

আববাসীয়রা। eরপর েথেক দীঘ প চ শতািধক বছর ধের মসনদ থাকেলা 
তােদর আয়ে । েমাটকথা, কারবালার হত াকা  েথেক েয বিন uমাiয়ার 
াসােদ ভাঙন ধরেলা, aনিতিবলে i তা তােদর চরম পতেনর মা েম 
পিরণিত লাভ করেলা। e সম  ঘটনা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আ াি ক 
শি র aসীম মতার পিরচয় বহন কের।  

কা ষ iবেন িযয়ােদর uসমান নােমর eক ভাi িছল। eকিদন 
uসমান বলল, েহ ভাi, িযয়ােদর সব স ান যিদ দাির , aপমান আর 
ঃেখর সােথ ে েচ থাকেতা তােতo আিম aস  হতাম না, যত  না 

aস  হেয়িছ েতামার হােত আমােদর খা ােন (কারবালার) e aপরাধ 
েদেখ। iবেন িযয়ােদর মা িছল পরকীয়া- িভচািরণী। েসo eকিদন iবেন 
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িযয়াদেক ভৎসনা কের বললঃ েজেন েরেখা িম েয aপরাধ কেরছ তােত 
েতামার েবেহশেতর েকােনা আশা েনi। eমন িক মারoয়ান iবেন 
হাকােমর মেতা জঘ  কা ষo iয়ািযেদর দরবাের িতবাদী হেয় 
বলেলাঃ সুবহানাললাহ, সুমাiয়ার (aথাৎ িযয়ােদর মার) স ােনরা 
স ািনত েহাক, িক  নবীর বংশেক e aব ায় িম দরবাের আনেত 
পারেল? 

হ , eভােবi েসিদন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) ভিব ত বাতা ফলেত 
শু  কেরিছল eবং তা শমেনর ক  েথেকo িত িনত হেয়িছল। য়ং 
iয়ািযেদর ী িহে র কথাo হয়েতা শুেন থাকেবন। iয়ািযেদর ি য়াকেমর 
তী  িতবাদ জািনেয় েস iয়ািযেদর কােছ eসেবর া া দািব কের। েশষ 
পয  uপায়া র না েদেখ েস e ঘটনার সােথ  জিড়ত থাকার কথা a ীকার 
কের বেস। uবায় ললাহ iবেন িযয়ােদর ঘােড় সম  দায় চািপেয় িদেয় েস 
আ র ার েচ া কের। 

iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সবেশষ ভিব াণী িছল aনিতিবলে  
iয়ািযেদর পতন হেব। eিদেক কারবালা ঘটনার পর মা  ’িতন বছর 
চরম দশা o হতাশার মা েম iয়ািযদী শাসন a াহত থােক তারপর 
তার জীবনাবসান ঘেট। িপতার র পর iয়ািযদ-  মুয়ািবয়া েচেপ 
বসেলা মসনেদ। িক  মা  চি শ িদন পার না হেতi eকিদন েস েঘাষণা 
িদল, েহ েলাকসকল! আমার িপতামহ মুয়ািবয়া আলী iবেন আ  তািলেবর 
(আঃ)- সােথ সংঘেষ িল  হয়।  aথচ হক িছল আলীর (আঃ) সােথ। 
আবার, আমার িপতা iয়ািযদ দ ড়ায় েহাসাiন iবেন আলীর (আঃ) 
িব ে । eখােনo েহাসাiন (আঃ) িছল সেত র uপের, আমার িপতা নয়। 
আর আিম আমার িপতার oপর aস । িনেজেকo েখলাফেতর েযা  বেল 
মেন কির না। তাi আমার িপতামহ িকংবা িপতার aপরােধর নরা ি  
eড়ােনার লে  eখােনi আমার পদত ােগর েঘাষণা িদলাম। েস মতা 
েছেড় িদল।  

আর eভােব জয় হল সেত র। িম া হল a িমত। iমাম েহাসাiন 
(আঃ) aসীম আ াি ক শি বেল শ -িম  uভয়েকi ােয়র পেথ u ী  
কের িদেলন। িচত হল তরবািরর uপর রে র িবজয়। 
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আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর িবিভ  
কার o পযায় 

মা ফ o মুনকােরর কার o িত a যায়ী eর কমধারারo 
কেয়ক  পযায় রেয়েছ। তেব সবার আেগ সত  o ােয়র িত আ িরক 
আকষণ eবং eকiভােব a ায় o aসেত র িত আ িরক িবকষণ 
মেনাভাব aথাৎ সেত র িত আসি  আর aসেত র িত িবরাগ-eর 
ল  েযন মা েষর a ের গ থা থােক। তার a েরর a ঃ ল েথেকi 
েযন uৎসািরত হয় তার e আকষণ-িবকষণ a িত। 

eখন েকােনা a ায়কারীেক নাহী আনীল মুনকার করেত হেল থম 
পযােয় েযটা েয়াজন তা হেলা ি র মে  মানিসক ি য়া- িতি য়া 
ি  aথাৎ eখন েথেক তার িত ঔদািস  o তাি ে র ভাব কাশ 
করেত হেব। েমi েস যখন eটা দয় ম করেত পারেব তখন তার মে  
মানিসক িতি য়া জ ােব। তার িত e ঔদাসী , তােক eিড়েয় চলার 
কারণ যখন েস ধরেত পারেব তখন েস িনেজi সংেশাধেন আ হী হেয় 
uঠেব। aব  সব সময় মেন রাখেত হেব েয, নাহী আনীল মুনকার েযন 
েয়াজন o পিরি িত েমাতােবকo ি  হয়। দ  uদাহরেণর কথাi 
ধরা যাক। eে ে  িব া  ি  তখনi সত  পেথ িফের আসেত মন  
করেব যখন পিরপাে র সংসেগর eেহন uদাসীনতা o eিড়েয় চলার নীিত 
তার মেন য ণা ধিরেয় িদেত স ম হেব aথাৎ ব েদর eেহন আচরণ তার 
জ  eকা  aসহ  o aনিভে ত হেব ন বা eিড়েয় চলার e নীিত aেনক 
সময় িব া  েলাকেক আরo িবপথগামী হেত মদদ েযাগােনার নামা র 
হেত পাের। েযমন-ধ ন, েকােনা  তার িপতার a ােত েকােনা কেম 
আস  হেয় পেড়েছ। িপতােক ফ িক িদেয় েস e কম কেরi চেলেছ eবং 
িপতার uপি িতi eখন তার e পেথ বাধা হেয় দ িড়েয়েছ। িপতার িনেষধ 
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যিদ না থাকেতা তাহেল aবােধ েস e কাজ করেত পারেতা- eমন িচ াo 
তার মাথায় র পাক খায়। e পিরি িতেত িপতা যিদ তার েক aবেহলা 
কের চেল তােক েছেড় িদেয় চেল তাহেল তােক িফিরেয় না eেন বরং 
ফলাফল uে া হেত পাের। েকননা,  তার পেথর ক টা aপসারণ হেত 
েদেখ িপতার আচরণেক সা েহ াগত জানােব। eে ে  েদখা েগল েয, e 
uদাসীনতা ে র মেন মানিসক য ণা ি  করেত শু  থi হল না বরং 
তােক আরo িবপথগামী হেত সহায়তা িদল। সুতরাং e ে ে  পিরহার 
কের চলার নীিত স ণ a েযাজ । e নীিত তখনi েযাজ  যখন তার 
কাযকািরতা আশা করা যায় eবং িতপে র জে  তা হয় িশ ণীয় 
িবষয়। 

তেব পিরহার কের চলার আেরকটা প আেছ যােক ক নাহী আনীল 
মুনকার বলা যায় না। েযমন েদখা যাে  েটা পিরবােরর ম কার স েক 
aযথা রকেমর দহরম-মহরম। িক  eক  পিরবার িব াি র মায়াজােল 
পেড় েমi u ে  েযেত লাগেলা। সুতরাং, e সবনাশা জীবা   যােত 
aপর পিরবােরর মে o সং িমত না হেত পাের েসজে  তারা ঐ 
পিরবারেক পিরহার কের চলেব। eমন ঘটনা aব  িভ  o ত  িবষয়। 

নাহী আনীল মুনকােরর ি তীয় পযােয় েয কাজ র কথা আেলমগণ 
বেল থােকন তাহেলা িজহবার সাহাে  মা ষেক বাধা দান করা, িনেষধ 
করা। পরামশ o uপেদশ সহকাের তার াি  ধিরেয় িদেয় তােক সৎ পেথ 
আ ান করা। িব াি র িদেক যারা a সর হয় তােদর মে  িক  েলাক 
রেয়েছ যারা িনতা  a তাবশত বা েকােনা েরাচনায় পেড় e পেথ পা 
বািড়েয় িদেয়েছ। হয়েতা তােক েকu বেল েদয়িন, তার পথ দশেনর েকu 
িছল না। তার eকজন গাiেডর aভাব িছল। তাi eমন েলাকেদর u  
পিরেবেশ বঠকী েমজােজ আেলাচনা-পরামেশর মা েম াি  ত াগ o 
সত  হেণ uৎসািহত করা যায়। নাহী আনীল মুনকােরর eটাo আেরকটা 
পযায়। aথাৎ আমােদর সােথ যার সংলাপ-সংসগ রেয়েছ তােক যিদ 
াি র মে  েদিখ ি - মাণ িদেয় তােক িফিরেয় আনা oয়ািজব হেয় 
যােব। 
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নাহী আনীল মুনকােরর তীয় পযােয় আেস কাযকরী েকােনা 
পদে প েনবার পালা। িব াি র মায়াজাল কখেনা কখেনা মা ষেক 
eমনভােব আে - ে  ে েধ রাখেত সমথ হয় না, েতমিন ি িস  
আেলাচনা-পরামশ o তার জে  সুফল বেয় আনেত পাের না। e প ে ে  
িব াি র করাল াস েথেক তােক পির াণ িদেত েকােনা কাযকরী ব া 
হণ করার েয়াজন হয়। কাযকরী ব া িবিভ  েপ হেত পাের। শু  বল 
েয়াগ িকংবা েমের-ধের জখম কের েদয়াi কাযকরী ব া নয়। aব  

eগুেলারo েয েয়াজন েনi eমন কথা বলাo aিভে ত না। বরং িবেশষ 
পিরি িতেত e ব াo aপিরহায হেয় পেড়। iসলােম েব াঘাত বা 

দে র িবধান রেয়েছঃ iসলামী মেত েকােনা েকােনা সময় িব াি  
মুি র পেথ eধরেনর দ ােদশi eকমা  কাযকর uপায়। তাi e পযােয় 
সবে ে i দ  আর শাি র িবধানi eকমা  কাযকরী প া বলেল 
আমােদর ধারণা হেব িনতা i aবা ব।  

রা াহর (সাঃ) স ে  হযরত আলী (আঃ) বেলনঃ 
 .ي َمَواِسَمُهْحَمَقْد َاْحَكَم َمراِهَمُه َو َا بِِّهَدوَّاٌر ِبِط يٌبطََِب

িতিন িচিকৎসক িছেলন। িতিন গী o েরােগরo িচিকৎসা করেতন। 
aতঃপর সাধারণ ডা ারেদর সােথ লনা কের হযরত আলী (আঃ) 
বলেছন; ডা ারেদর িচিকৎসা েযমন কখেনা কখেনা aিত াভািবক 
াপার েতমিন আবার কখেনা কখেনা হয় aত  েবদনাদায়ক। তখন তী  

য ণা সহ  কেরo aে াপচােরর েয়াজন হেয় পেড়। রা াহ (সাঃ)o 
েতমিন uভয় কাের আমল করেতন। িতিন (সাঃ)  দয়া-েকামলতার আ য় 
িনেতন। e কারেণ َاْحَكَم َمراِهَمُه  আেগ uে িখত হেয়েছ। aথাৎ পথ েক 
পেথর িদশা িদেত িতিন থেম েমালােয়ম বহার করেতন। িক , 
পিরি িত যিদ eমন হেয় দ ড়াত েয, েকামলতা েসখােন aবা র o হীন 
হেয় পড়েতা তখন িক  িতিন তােদরেক a াহিত িদেতন না। চরম 
কা ে র সােথ িতিন তােদরেক িচিকৎসা করেতন। েকামলতায় েযমন 
িতিন িছেলন a লনীয়, কেঠারতায়o েতমিন িছেলন আপসহীন, চ । 
(নাহ ল বালাগা-218 নং েখাতবা) 
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uপেরা  পযায়গুেলা সৎকােজর আেদেশর ে ে o সমভােব 
েযাজ । পাথক  শু  e  েয, আমর িবল মা েফর েবলায় থম 
পযায় র আর েয়াজন হয় না। আমর িবল মা ফ হয় িজ ার সাহাে  
ন না কাযকরী ব ার মা েমi করেত হয়। েমাটকথা, যারা সত  o 
ােয়র িত গােফল তােদর বতমােন েকা  কাজ জ ির আর েকা া করা 

uিচত তা িঝেয় েদয়াi আমর িবল মা েফর মু  uে । 
আমর িবল মা েফর কাযকরী প াটা হল- মা ষ েযন েকবল বেলi 

া  না হয়। শু  বলাটাi যেথ  নয়। আমােদর সমােজর eকটা বড় সিত  
হল েয, আমরা মুেখর কথা বলেত েবশী য বান। যিদo ব ার ব ৃতা, 
েলখেকর কলম- eগুেলার গু  aন ীকায। eগুেলা না থাকেল হয়েতা 
চলাi র হেয় পড়েতা, িক  সবকাজi আমােদর মুেখর কথায় সমাধা 
হেয় যাক e প ত াশা িনতা i aবা র। eকটা ম  পেড় েয সমাজ 
িথবীেক আকাশ আর আকাশেক িথবী বানােনার  েদেখ তােক  
সমাজi বলেত হয়। েকবল কথার a  িদেয়i ময়দান জয় হয় না েয়াজন 
িক  কােজরo। কথা বলাটা েয়াজনীয় শত বেট িক  পযা  নয়। সে  
দরকার কােজর। আমর িবল মা েফর ’  পযােয়র আবার ’  কের 
ধারা আেছ। ত  o পেরা  ধারা। ত  ধারায় আমর িবল মা ফ 
করেত হেল সরাসির eেস বলেত হেব, ভাi! eকাজটা ভাল কাজ। আিম 
আপনােক e কাজটা করেত আহবান করিছ। 

িক  পেরা  ধারায়o আমার িবল মা ফ করা যায়। uপর , e প াi 
aিধক কাযকরী o ফল । e প ায় u ী  ি েক ঝার aবকাশ না 
িদেয়i তার কাছ েথেক েকােনা বা নীয় কােজর ত াশা করা বা তার ারা 
ত েকােনা সৎকােজর শংসা করা eবং eমন eক েলাকেক e াপাের 
ম তায় িনেত হেব যার কাছ েথেক u ী  ি  ীয় কােজর শংসা 
শুনেত পারেব িক া তার করণীয় স েক aবিহত হেব। eখােন a ত  
প ায় আমর িবল মা েফর eকটা হাদীসিভি ক া  েপশ করা হলঃ 

হাসানাiন (iমাম হাসান o iমাম েহাসাiন) (আঃ) েছাটেবলায় 
eকিদন জৈনক ে র সা াত েপেলন, েস তখন o  করিছল। তার o  
িক  শু  হি ল না। ’ভাi iসলামী আদব-কায়দার সােথ েরা ির 
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পিরিচত িছেলন। তারা েদখেলন eকিদেক েযমন e ে র ল ধিরেয় েদয়া 
েয়াজন। a িদেক আবার তারা যিদ সরাসির িগেয় বেলন েয, আপনার 

o  শু  হয়িন তাহেল ে র ি ে র খব হয়, তখন িন য় েস aস  
হেব। ফেল, থম িতি য়ােতi েস েনিতবাচক আচরণ করেব। হয়েতা 
বেল বসেব- না বাবা, আমার o  কi আেছ, েতামােদর আর আমােক 
িশখােত হেব না। কােজi, eরপর যত ি - মাণi দ ড় করােনা হেব 
েকানটাi তার াহ  হেব না। 

তাi ত রা ’ভাi eিগেয় িগেয় বলেলন, চাচাজী! আমরা ’ভাi 
আপনার সামেন দ িড়েয় o  করেবা, আপিন িবচার কের বেল েদেবন েয, 
আমােদর কার o  u ম হয়। বড়রা সাধারণত েছাটেদর e ধরেনর আবদার 
েমেন েনয়। o েসভােব স িত িদল। ে র স িত েপেয় iমাম হাসান 
(আঃ) থেম স কভােব o  করেলন। aতঃপর iমাম েহাসাiনo (আঃ) 
eকiভােব o  েসের েফলেলন। eত েণ  uপলি  করেত পারেলা েয, 
আসেল তার িনেজর o i িছল aশু । তখন বলেলা, েতামরা uভয়i 
u মভােব o  কেরছ, আমার o i িছল aশু । 

eভােব ত রা (আঃ) য়ং ে র মুখ েথেক িনেজর েলর ীকােরাি  
আদায় কের িনেলন। aথচ ত রা যিদ সরাসির েক বলেতনঃ েহ চাচা! 
েতামার ল া কের না? ল-দািড় পািকেয় েফেলছ aথচ শু ভােব o  
করাটাo eখনo র  করেত পারিন? তাহেল হয়েতা েদখা েযত েয িনেজর 
ল ীকার েতা েরর কথা নামায-েরাযা হয়েতা েস েছেড় িদেয় বসেতা। 

a ত  প ায় আমর িবল মা ফকারীেক সৎকম , সত াদশ , মুিমন 
o মু াকী হেত হেব। e গুণগুেলা যার মে  থাকেব েস িনেজi তখন আমর 
িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর তীক o িনদশন হেয় দ ড়ােব। 
‘‘আমেলর েচেয় বড় েকােনা েসানার কা  েনi।’’ ল  করেল েদখা যােব 
েয, আি য়া-আuিলয়ােকরােমর যতেবশী a সারী িছল, েকােনা বড় পি ত 
বা দাশিনেকর তা েনi। কারণ পি ত-দাশিনকরা েকবল ি -তেকর 
মতবাদ চার কেরন। তােদর e আদশ িনরস, িনথর। ীয় মত েল ধের 
ঘেরর েকােণ বেস বi রচনা করাi তােদর কাজ। িক  আি য়া-
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আuিলয়ােকরাম েকবল আদশ িনেয়i আেসন না, েস a যায়ী যথাযথ 
আমলo কেরন। যা বেলন, সবার আেগ িনেজ তা পালন কেরন। আেগ বেল 
পের পালন করার নীিতo ত েদর চিরে  িছল না। আর েয কথা আেগ পালন 
কের তারপর বলা হয় তার চড় aেনক েবশী ধারােলা হয়। 

হযরত আলী iবেন আবী তািলব (আঃ) বেলেছন, (iিতহাস o যার 
কা  সা  েদয়): 

ِباْلَعَمِل ِبِه، َو َما َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء  َما َاَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء ِالَّا َو َقْد َسَبْقُتُكْم
 َو َقْد َسَبْقُتُكْم ِبالنَّْهِي َعْنُه لَّاِا

- ‘‘কখেনাi আিম েকােনা কাজ িনেজ না করা পয  েতামােদরেক 
তা করেত আেদশ কিরিন আর েকােনা কাজ েথেক িনেজেক িবরত না রাখা 
পয  েতামােদরেক তা েথেক িবরত রািখিন।’’ (না ল বালাগা, 286 নং 
েখাতবা) 

ِسَنِتُكْم ْلونُُوا ُدَعاًة ِللنَّاِس ِبَغْيِر َاُآ -মুেখর কথা নয়, বরং েতামােদর 
আমল ারা মা ষেক সেত র পেথ আহবান কেরা। (আল-কাফী-3/89) 

মা ষ যিদ িনেজi আমল কের o u ম কম  হয় তাহেল সবার 
a ােতi সমাজ তার ারা ভাবাি ত হয়। 

সমকােলর িব াত দাশিনক জনপল সাটার e সে  eক  রণীয় 
uি  কেরেছন। যিদo তার e uি  ন ন িক  নয়। তেব েয শ মালায় 
ত র e uি  গাথা হেয়েছ তা ায় ন ন বলেত হয়। িতিন বেলনঃ ‘‘আিম 
যিদ েকােনা কাজ কির তাহেল সমােজর জে o তােক পালনীয় o করণীয় 
কের িদলাম।’’ তার e uি  যথাথi। ভালম  েয কাজi আমরা কির না 
েকন, তার েঢuেয়র েদালা সমাজেক িব  করেবi, আমরা তা চাi আর না 
চাi। সমােজর জে  আমােদর e কাজ eক  a ীকার হেয় দ ড়ােব। 
সমােজর সদ  িহেসেব কারo েকােনা কাজ েস সমােজর িত eকটা 
আহবান প। aথাৎ আপিন যখন েকােনা কাজ করেছন তখন আপনার e 
কাজ িদেয় সমাজেকo আপনার মেতা e কাজ করেত আহবান জানাে ন। 
e  কাযকারেণর সাধারণ িনয়ম। তখন যিদ আপিন গলা ে িচেয়o বেলন 
েয, ভাi আপনারা e কাজ করেবন না ত o আপনার ে চােমিচ হেব 
িবফল। েকu যিদ বেল আিম যা বিল তাi করেবন, আর আিম যা কির তার 
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িদেক তাকােবন না- তাহেল তা হেব িনতা  িন ি তা। েকননা, eকজন 
আমার কথা েমেন চলেব aথচ আিম িক কির না কির তার িদেক েদখেব 
না eটা িক েকােনা ি াহ  কথা হেত পাের? তাi aপেরর মেন 
a ীকার o দািয় েবাধ জাগােনার ল চািবকা  হেলা কম o কথা 
uভয়i। 

েত ক সং ারেক সবাে  িনেজেকi সংেশাধন কের িনেত হেব। 
তেবi েস হেত পারেব সং ার িমিছেলর a পিথক। েয েসনাপিত িনরাপদ 
ােন দ িড়েয় তার েসনাদলেক ে  ঝ িপেয় পড়ার আেদশ েদয়, তার সােথ 
েসনাদেলর সামেন েথেক েন  দানকারী েসনাপিতর আেদেশর aেনক 
তফাত রেয়েছ। আি য়া-আuিলয়ােকরােমর জীবেন তাi আমরা ল  কির 
েয, ত রা সব সময় বলেতন, আমরা যাি , েতামরা eস। হযরত আলী 
(আঃ)o তাi বলেতন, আিম আেগ েগলাম, েতামরা আমােক a সরণ কর। 

রা াহ (সাঃ) যা করেত আেদশ িদেতন যিদ িতিন িনেজi সবাে  
তা পালন না করেতন তাহেল হয়েতা a রা তােক a সরণi করেতা না। 
িতিন নামায-েরাযা করেত বলেতন, সােথ সােথ িতিনi সবেচ’ েবশী 
iবাদত করেতন। 

 ي ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِلَوِانَّ َربََّك َيْعَلُم َانََّك َتُقوُم َاْدَن
 ‘‘েতামার িতপালকi েতা জােনন েয, িম রাি  জাগরণ কেরা 

কখেনা ায় রাে র i- তীয়াংশ।’’ ( রা-মু াি ল 31) 
যিদ বলেতন আ াহর পেথ দান-খয়রাত কেরা তাহেল িতিনi আেগ 

সব  দান কের িদেতন। যিদ িজহােদর কথা বলেতন তাহেল েসখােনo 
িতিন (সাঃ) থাকেতন সবার আেগ। ে  িতিন (সাঃ) িনকটা ীয়েদরেক 
সামেন পাঠােতন। e েদেখ াভািবকভােব a রাo u মী হেতা। a রা 
যখন েদখেতা েয, আ াহর পেথ িতিন (সাঃ) াণি য় আ ীয়েদরেকo 

মুেখ েঠেল িদেয়েছন eবং িনেজo সমর সােজ সি ত হেয় শ র মােঝ 
েনেম পেড়েছন- তা েদেখ তােদর রে  uজান বiেতা, eক aসীম 
a ে রণায় তারা u  হেয় পড়েতা। aকাতের িযিন তেলায়ােরর আঘাত 
সহ  কেরেছন, কপােলর র  ঝিরেয় িদেয়েছন, মুেখর দ ত েভে েছন ত র 
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সম  aি ে  সেত র তাজললী েদেখ কারo আর সে েহর aবকাশ 
থাকেতা। ীয় চাচা হযরত হামযা  হযরত আলী (আঃ)-eর েচেয় 
রা েলর (সাঃ) াণি য় আর েক িছেলন? aথচ বদেরর ে  িতিন 
তােদরেকi সামেন েদন। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) কত  কথা বেলন আর কত  কাজ 
কেরিছেলন, ত র ব ে র আয়তন কত সামা  aথচ ত র কেমর আয়তন 
কত িবশাল। েযখােন কম আেছ েসখােন েবশী কথার েয়াজন হয় না। 
iমাম েহাসাiন (আঃ) িনি ধায় বেলিছেলনঃ 

َمَعَنا  َفْلَيْرَحْلَعَلي ِلَقاِء اِهللا َنْفَسُه  ًاطِّنُمَو, َتُهِفيَنا ُمْحَج ًالاِذَفَمْن َآاَن َب
 .َفِانِّي َراِحٌل ُمصِبحًا ِاْن َشاَء اُهللا 

 ‘‘েয আমােদর e পেথ েকর র  িদেত ত আেছ, a যামীর 
সােথ িমলন যার পরম গ  eকমা  েস-i আমােদর সােথ রoনা হেত 
পাের।’’ (আল ফ-37) 

আে াৎসগ করার িত েনi আমােদর কােফলায় তার েকােনা ান 
েনi। e কােফলা চরম ত ােগর কােফলা। িনজ াণেক বািজ েরেখ আজ 
যারা e কােফলায় েযাগদান কেরেছ তার মে  iমােমর (আঃ) াণি য় 
জন-পিরজনরাo রেয়েছ। েসিদন পিরবার-পিরজনেদরেক যিদ মদীনায় 
েরেখ আসেতন তাহেল েকu হয়েতা ত েদরেক aিন  করেত েযত না। িক  
ত রা যিদ েসিদন কারবালায় iমােমর (আঃ) সােথ শাহাদােতর িপয়ালা 
পান না করেতন তাহেল iমােমর (আঃ) িব ব িক িচর ন গিতময়তা লাভ 
করেত পারেতা?  কখনi e িব েবর আহবান িচরকালীন হেতা না। iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) েরা কাজ i িছল আ াহর পেথ uৎসিগত হবার eক 
বা ব u ল া । aথাৎ e কাজ েক িতিন eকিন তার চরম শীেষ 
েপৗঁেছ িদেয়েছন। আ াহেক েদয়া যায় eমন েকােনা িক i আর েসিদন 
iমাম েহাসাiন (আঃ) aবিশ  রােখনিন। পিরবার-পিরজনরাo েকােনা 
সাধারণ মা ষ িছেলন না, েয ত েদরেক েজার কের আনা হেব। ত রাo 
iমােমর (আঃ) eকi িচ ায় িচ াশীল, eকi ঈমােন িব াসী eবং eকi 
আদেশ আদশবান িছেলন। ব ত iমাম েহাসাiন (আঃ) কখনo চানিন েয, 



 185

যার মে  িব মা  বলতা আেছ েস আজ iমােমর (আঃ) স ী েহাক। e 
কারেণ পিথমে  বারংবার িতিন িঁক ণ e পেথর ক ময় পিরণিতর কথা 
েঘাষণা েদন। e েঘাষণা িতিন ম া েথেক েবর হবার আেগi থমবােরর 
মেতা u ারণ কেরন। িক  হয়েতা েকu েকu ধারণা করেতা, েযভােব েহাক 
ফােত েপৗঁছেত পারেল হয়েতা ভা  েল েযেত পাের। e সুেযাগ েথেক 
যােত বি ত না হয় e aিভলাষ িনেয় ত রা হয়েতা iমােমর সােথ েবর 
হেয়িছেলন। ei eকi ত াশা  িনেয় eকদল আরব েব iনo iমােমর 
(আঃ) সােথ পিথমে  েযাগদান কের। 

eেদরেক সাবধান কের িদেয় আেরক  েখাতবায় iমাম (আঃ) 
বেলন, ‘‘েহ েলাকসকল! ফায় িগেয় আমরা মতা লাভ করেবা িকংবা 
েকােনা পেদ আসীন হেবা e ধরেনর ত াশা যিদ কারo েথেক থােক 
তাহেল েস েযন িফের যায়, েতমন েকান িক  িক  বা েব েনi।’’ 

eকথা শুেন eকদল িফেরo যায়। ছ টাi-বাছাi করার েশষ পব 
a ি ত হয় আশুরার রাে । তেব তত েণ iমােমর (আঃ) কােফলায় আর 
েকােনা গলদi aবিশ  িছল না। েকবলমা  ‘নােস ত তাoয়ািরখ’ ে র 
েণতা eক  ঐিতহািসক ল কের িলেখেছন েয, আশুরার রাে  iমােমর 

(আঃ) েসi সতকবাণী শুেন eকদল েলাক রােতর ধাের ান কের। 
িক , e ব  eক  দািব মা , aপর েকােনা iিতহাসেব া ারা ী ত 
নয়। iিতহাস পযােলাচনায় িনি তভােব বলা যায় েয, আশুরার রাে  
iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর েকােনা স ীi ত েক পিরত াগ কেরনিন eবং 
e ারা ত রা মাণ কের েদন েয, আমােদর সমি েত রা  বেলর 
েকােনা িচ i আর েনi। 

আশুরার িদন যিদ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) eকজন সহচর eমন িক 
eকজন িশশুo বলতার পিরচয় িদেয় শ  বািহনীেত েযাগ িদেয় াণ 
ব চােত u ত হত তাহেল e  িছল েহাসাiনী আদেশর সবেচ’ বড় 
বলতা, a ণতা আর aস ণতার তীক। aথচ িতিন শমন বািহনীেত 
ফাটল ধরােলন eবং িনরাপদ আ য় েথেক শ েসনােক িনি ত 

ঘ েত আ  করেলন aথাৎ তারা িনেজরাi আসেলা। িক , eকজন 
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েলাকo ঘ  েছেড় িনরাপদ আ েয় েযেত চাiেলা না। iমাম েহাসাiন 
(আঃ) যিদ থম েথেকi যাচাi কের না িনেতন তাহেল িত মী েকােনা 
ঘটনা ঘটা শু  সমেয়র াপার িছল। eক সময় হয়েতা েদখা েযত aেধক 
েলাক iমােমর (আঃ) িখমা েছেড় iবেন িযয়ােদর বািহনীেত eেস েযাগ 
িদেয়েছ। শু  তাi নয়, হয়েতা iমােমর (আঃ) িব ে  ৎসা রটােতo 
ি ধােবাধ করেতা না। েকননা, iমামেক (আঃ) েয পিরত াগ করেতা েস 
েতা আর বলেতা না েয, আমার ঈমান বল, আিম ভী  তাi চেল eেসিছ। 
বরং তার আসার সপে  যথাথ কারণ িহসােব েস েযেকােনা িম া 
চারণায় আ য় িনত হয়েতা বলেতা, আমরা ব  েভেব-িচে  েদখলাম েয, 

iমাম েহাসাiন (আঃ) া  পেথ যাে ন, আর ায় o সত  e পে i 
রেয়েছ। তাi আ াহর স ি র জ  iমামেক (আঃ) পিরত াগ কের আমরা 
e প েক েবেছ িনেয়িছ। েমাটকথা, তােদর সপে  েযেকােনা eক  ি  
খাড়া করােতা। 

িক  েতমন েকােনা ঘটনার মাণ iিতহােস েনi। আর e  িছল 
েহাসাiনী (আঃ) আদেশর আেরক  চরম েগৗরব, পরম িবজয়। নামজাদা 
eকজন েসনাপিতেক িতিন িনেজর দেল আ  কেরন। র iবেন iয়ািযদ 
িরয়াহী সাধারণ েকােনা ি র নাম িছল না। িতিন আমীেরর পেদ 
াথ েদর eকজন িছেলন। যিদ েখ জ করা হত েয, iয়ািযেদর e িবশাল 
বািহনীেত uমর সা’েদর পেরর ি  েক? তাহেল েসখােনo আসেতা 
েরর নাম। িতিন িছেলন aসামা  ি ে র aিধকারী। ei র iবেন 

iয়ািযদ িরয়াহী eক হাজার সে র েন  িনেয় থমবােরর মেতা 
iমােমর (আঃ) গভীর ঈমান, ঢ় া আর বা িবক ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকাের’র সামেন র আর েক থাকেত পােরিন। 
iমােমর (আঃ) িব ে  থম েয ি  তেলায়ার  কেরিছেলন িতিনi 
আজ থেম eেস iমােমর (আঃ) হােত আ সমপণ করেলন। র তoবা 
করেলন। িতিন আ ািয় নেদর a  হেয় েগেলন। 

সাহস o বীরে  যার ািত িছল েদশেজাড়া (তার uৎ  মাণ হল 
েয, iমাম েহাসাiেনর (আঃ) গিতেরাধ করার জ  েয eকহাজার স  
ে িরত হয় তার েসনাপিতর দািয়  েদoয়া হেয়িছল রেক) তারi 
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a রাকােশ uিদত হল iমাম েহাসাiেনর (আঃ) সত িন  র াভ য। -
গভ  ট  লাভা েযমন মা  িচের uপের uেঠ আেস েতমিনভােব েরর 
a ের িলত ‘ সাiনী’ নামক চতসেত র িশখাবােন u ূত বার গিত 
তােক iমােমর (আঃ) সং েশ েটেন আেন।’ 

িক  মা ষ িহসােব র আশংকা, ী- ে র িবে দ েবদনা ত র 
পেথ a রায় হেয় দ ড়ায়। e সময় িতিন েটা পর র িবেরাধী ’মুখী 
টােনর মাঝখােন পেড় যান। eক সময় েদখা েগল টােনর আঘােত তার 
সম  শরীর কপেত শু  কেরেছ। েকu eকজন তােক িজে স করেলা, েস 
েভেবিছল ে র ময়দােন যাবার ভেয় েরর ei aব া। বলেলনঃ না, িম 
ঝেত পারেব না আিম িক ধরেনর মানিসক ে  গিছ। আিম িনেজেক 
েবেহশত o েদাযেখর মাঝখােন েদখেত পাি । েয েক i া েস েকi 
েবেছ িনেত পাির। িক  ঝিছ না েয বািকেত েবেহশতেক েবেছ েনব নািক 
নগেদ e িনয়ােক িনবাচন করেবা যার পিরণিত হেব ক ন জাহা াম। 

িক ণ ধের মানবা া o পশু ি র মে  e লড়াiেয়র মহড়া 
a াহত থাকেলা। িক  েশষ পয  e মহামানব eবং iমােমর ভাষায় e 
িস ষ ত র িস া  ি র কের েফলেলন। a রা যােত বাধা হেয় না 
দ ড়ায় e কারেণ িতিন স পেণ দল েছেড় েবিরেয় eেলন। aতঃপর 
iমােমর (আঃ) ত  aিভমুেখ রoনা িদেলন। iমাম প  যােত সে হ না 
কের e জ  িতিন আ য় াথ র তীক oড়ােলন। iিতহােসর পাতায় আেছ 
তার ঢালেক uে َقَلَب ُتْرَسُه  ধরেলন যােত েবােঝ েয  চায় না, চায় 
আ য়। থম যার সা াত হয় িতিন হেলন য়ং আ  আ াহ আল 
েহাসাiন (আঃ)। িতিন তখনo ত র বাiের দ িড়েয় িছেলন। র iমামেক 
(আঃ) সালাম িদেলনঃ  َعْبِد اِهللا لسََّالُم َعَلْيَك َيا َاَباَا বলেলন, েহ iমাম, 
‘‘আিম পািপ  aপরাধী। আিম েসi হতভাগা েয সব থম আপনার পথ 
েরাধ কেরিছল’’। তারপর ীয় র uে ে  বলেলনঃ ‘‘েহ আ াহ! e 
পািপে র পাপ মা কের দাo।’’ 
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 আিম েতামার আuিলয়াগেণর‘‘ اللَُّهمَّ ِانِّي َاْرَعْبُت ُقُلوَب َاْوِلَياِئَك
দয়েক ভীতস  কের িদেয়িছ।’’ 

iমােমর কােফলা iরাক সীমাে  থমবােরর মেতা যখন eক হাজার 
সশ  iয়ািযদী বািহনীর বাধার স ুখীন হয় তখন ভাবতi তােদর a র 
শংিকত হেয় পেড় িছল। 

তারপর বলেলনঃ েহ iমাম! আিম তoবা করিছ। আিম eবার আমার 
পােপর ায়ি  করেত চাi। েয কািলমা আিম িনেজর হােতi েলপন 
কেরিছ র  ছাড়া a  িক  িদেয় তা েমাছা স ব নয়। আপনার কােছ 
eেসিছ আপনার সকােশ তoবা করব বেল। আপিন ব ন, আমার তoবা 
াহ  হেব িক-না?  iমাম েহাসাiন (আঃ) হেলন আলীর (আঃ) তনয়। 
েহাসাiন েকােনা িক i িনেজর জ  চান না। িতিন যিদo জােনন েয, র 
eখন তoবা ক ক বা না ক ক e সংকটাব ায় েমৗিলক েকােনা পিরবতন 
আসেব না, ত o রেক িতিন িনেজর জ  চান না। বরং আ াহর জ i 
চান। তাi েরর জবােব িতিন বলেলনঃ aব i েতামার তoবা ক ল হেব। 
েকu তoবা করেল তা হীত না হবার েতা েকােনা কারণ েনi। আ াহ িক 
েকােনা তoবাকারীেক তার রহমত েথেক বি ত কেরন? না, কখনi না। 
তoবা ক ল হেয়েছ শুেন স তায় েরর েদহমন ভের েগল। আ াহেক 
িতিন aজ  ধ বাদ জানােলন। eবার iমােমর (আঃ) কােছ a মিত 
চাiেলন ময়দােন যাবার। বলেলন আ াহর পেথ আ -িবলােনার ি  
েথেক আমােক বি ত করেবন না। iমাম বলেলনঃ েহ র! িম আমার 
েমহমান। েনেম eেসা। eক  িব াম নাo। eেসা েতামােক িক  আ ায়ন 
কির। (iমাম েয কী িদেয় েসিদন রেক আ ায়ন করেত েচেয়িছেলন তা 
aজানাi রেয় েগল)। িক  র iমােমর (আঃ) a মিত িনেয় নামেত 
a ী িত জানােলন। iমােমর (আঃ) eকািধকবার a েরাধ সে o েরর 
জবােব েকােনা পিরবতন eল না। iিতহাসেব ারা েরর নামেত a ী িত 
জানােনার রহ  স েক বেলনঃ েরর ব i া িছল েনেম eেস iমােমর 
পােশ eকবার বসার। িক  িতিন শংিকত িছেলন হঠাৎ যিদ iমােমর (আঃ) 
েকােনা িশশু েবিরেয় eেস তােক েদেখ বেল ei েসi েলাক েয েসিদন 
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আমােদর পথ aব  কের ধেরিছল তাহেল ল ায় তার মাথা কাটা যােব। 
তাi যত স র স ব eকল  টাকার জ  িতিন ময়দােন েযেত u ত হন 
eবং iমােমর কােছ a মিত াথনা কেরন। iমাম বলেলনঃ eতi যখন 
েতামার i া তখন আিম আর েতামােক বাধা েদব না, যাo। 

র রoনা হেয় েগেলন। শ েদর স ুেখ eেস িতিন eবার মুখ লেলন। েযেহ  
িতিন িনেজo িছেলন ফার বািস া e কারেণ ফাবাসীেদর কােছ দাoয়াত- স েকi 
েটেন আনেলন। বলেলন, যিদo দাoয়াত পা েয় িচ  েলখকেদর মে  আিম িছলাম না 
তেব আমার সামেন aেনকেকi েদেখিছ যারা iমামেক (আঃ) আহবান জািনেয় িচ  
িলেখেছ। ত েক েতামােদর ঘের আসেত আহবান কেরছ, সব রকেমর সাহাে র 
িত িতo তােক দান কেরছ, তাহেল eখন েকা  িনয়মমেত, আর েকা  দীন বা 
ধমমেত েতামােদর আ ত aিতিথর সােথ eেহন আচরণ কের চেলছ? 

 পের ঝা েগল, েকােনা eক  ঘটনা হযরত রেক দা ণভােব  
কেরেছ। েস  হল, e েলাকগুেলার েসi চরম কপট আর নীচ আচরণ যা 
iসলাম তথা মানবা ার জ  eেকবােরi aেশাভন, েবমানান। iসলােমর 
iিতহােস চরম শমেনর সােথo eেহন কপটাচরেণর েকােনা নজীর েঁজ 
পাoয়া যায় না। শ েক চরম ক ন aব ায় িনপিতত করা িকংবা তার 
পািন ব  করােক iসলাম ী িত েদয় না। িসফিফেনর ে  হযরত আলীর 
(আঃ) বািহনী মুয়ািবয়ার বািহনীর িব ে  িতেশাধ িহসােবo পািন ব  
করেত a ী িত জানান। য়ং iমাম েহাসাiন (আঃ)o েরর বািহনীেক 
শ  েজেনo তােদর া িনবারণােথ পািন দান কেরন। িন য় েররo 
রণ িছল েয আজ আমরা যােক িবনা পািনেত aব  কের েরেখিছ 

িতিনi েসিদন হাত বািড়েয় আমােদরেক পািন িদেয় পির  কের 
িদেয়িছেলন। তার মহা ভবতা েকা  শীেষ আর আমােদর নীচতা েকা  
aতেল? 

তারপর বলেলনঃ েহ ফার েলাকসকল! েতামােদর ল া হয় না? 
মােছর েপেটর মেতা িঝিলক মারেছ e েফারােতর পািন। েয পািন সবার 
জ  u ু , মা ষ-গ  েথেক বেনর পশু পয  যা পান কের পির  হে , 
িকভােব তা েতামােদর নবী-বংেশর uপর ব  কের েরেখছ? 
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aতঃপর িতিন তেলায়ার ধরেলন। িশর-দ ড়ায় ােণর ন বতমান 
থাকা পয  িতিন aকাতের তেলায়ার চালােলন। iমাম েহাসাiন (আঃ)o 
েরর e aবদানেক aব ায়ন কেরনিন। সপেদ চত চেল েগেলন েরর 
িশয়ের। তার শংসায় গজল গাiেলনঃ 

 ِني ِرَياٍحَو ِنْعَم الُحرُّ ُحرُّ َب
 ‘‘ei র কতi না ভাল! তার মা তার জ  uপ  নামi িনবাচন 

কেরেছন।’’ আর থম সা ােত iমাম বেলিছেলন, র াধীনেচতা 
িস ষ। e পদিব েযেকােনা েলােকর নয়। বরং iমাম েহাসাiন (আঃ) 
তােক e পদিব দান করেলন। eভােব িতিন িত  স ীর িবদায় েণ 
তােদর িশয়ের eেস সা নাবাণী েশানান। আর e  িছল ‘আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকাের’র আেরক  া । 
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আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার 
পালেন আমােদর কমপ া 

iসলােমর a তম লনীিত ‘‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল 
মুনকার’’ স েক uপ ািপত আেলাচনা েথেক eবার আমরা িক  িস া  
েবর কের িনেত পাির। থম েয  uে খ করেত হয় তা হেলা আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার েকােনা িনিদ  পিরিধেত সীমাব  নয়, 
বরং iসলােমর সম  iিতবাচক ল  মা েফর a গত আর সম  
েনিতবাচক ল াবলী হল মুনকার। যিদo e নীিতেত ‘আমর’ বা আেদশ 
eবং ‘নাহী’ বা িনেষধ শ েয়র েয়াগ eেসেছ, িক  েকারআন-হাদীস, 
iসলামী নীিত-শা  eবং iসলামী iিতহােসর ত  iশারায় েবাঝা যায় 
েয, েকবল িজ ার ভাষায় আেদশ বা িনেষধ করাi eখােন েবাঝােনা হয়িন, 
বরং iসলােমর মহান ল  o আদশেক eিগেয় িনেত েয়াজনীয় 
েযেকােনা বধ uপােয়র শরণাপ  হবার a মিত েদয়া হেয়েছ। তাi আমর 
িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর সারকথা যিদ ভাষায় কাশ 
করেত হয় তাহেল বলেত হেব iসলামী আদশেক সু িতি ত রাখেত েয 
েকােনা বধ প ার aবল ন করেত হেব। 

আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার স েক েয িবষয়  
সবািধক আেলাচনার দািব রােখ তা হেলা iসলােমর e লনীিত পালেন 
আমােদর কমপ া eবং আমােদর কমপিরক না কী? েকননা, iসলােমর e 
নীিতi iসলােমর ল র াকবচ। e নীিত িতেরেক iসলাম a  o 

 গিতেত েক থাকেত পাের না। তাi iসলাম o মুসলমানেদর মাথা 
 কের েক থাকার ােথ e নীিত পালেন আমােদর কমপিরক না o 
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কমপ া থাকা দরকার। িক  aত  পিরতােপর িবষয় হেলা, e াপাের 
মুসলমানেদর কম িচ বi হতাশা ক। থমত iসলাম যত গু  িদেয় 
e নীিতেক ণয়ন কেরেছ েস মেতা আমরা eর গু  uপলি  করেত 
পািরিন। uপর  আমােদর ধারণায় যত সামা i eর গু েক u াটন 
করেত েপেরিছ তত i যথাযথভােব পালন করার েযা তাo েযমন 
আমােদর িছল না, বা বািয়তo হয়িন। e সে  রা াহ (সাঃ) 
বেলেছনঃ 

َرِعيَِّتِه َعْن َو ُآلُُّكْم َمسُئوٌل ُآلُُّكْم َراٍع  
‘‘aথাৎ েতামরা মুসলমানগণ েত েকi পর েরর র ক o 

aিভভাবক eবং েতামােদর েত কেকi aপেরর জ  জবাবিদিহ করেত 
হেব।’’ (জািমuস সাগীর) 

aত  চমৎকার রা েলর (সাঃ)-ei বাণী। aথাৎ মুসিলম সমাজ 
র ণােব েণর জে  iসলামী আদশ েমাতােবক েখাদ মুসলমানেদর 
মে i েযৗথ, পার িরক দািয়  o a ীকারেবাধ ি  করেত হেব। eত 
বড় গু দািয়  সু ু o যথাযথভােব পালন করেত হেল েত কেকi যেথ  
ি , ান o aবগিত aজন করেত হেব। সােথ সােথ যেথ  মতা, 
শি o থাকেত হেব। স ব-aস েবর িবষয় o ল ণীয়। e কােজ aেনক 
েলাকজেনর দরকার। দরকার র শি রo। আলহাম িল াহ! েলাকজন 
িকংবা শি  আমােদর পযা  রেয়েছ। িথবীেত মুসিলম জনসং া eকশ’ 
েকা  ছািড়েয় েগেছ। eগুেলােক সুসংহত কের eকi ধারায় আনেত হেব। 
e িবশাল জনেগা ীেক সুসংব  কের iসলামী আদশ বা বায়েন তৎপর 
হেত হেব, iসলামী ঐক েক সু ঢ় করেত হেব। িব াপী u ত েযাগােযােগ 
মুসিলম েদশস হেক a  করেত হেব তাহেল aিচেরi মুসলমানরা িব  
শি েত পিরণত হেব। eমন eক  শি বলয়েক uেপ া করার ঃসাহস 
তখন আর কারo মেন জাগেব না। িব াসী আেমিরকা o তারi জারজ 
স ান iসরাiেলর পে  তখন আর ঠা  েমের মুসিলম খে  েবামা েফলার 
ত সাহস থাকেব না। 
আমােদর বতমান দশার জে  আমরাi দায়ী। aগাধ স েদর o 

শি র মািলক হেয়o আজ আমরাi িবে  িনপীিড়ত জািত, দাির , খায় 
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আজ আমরাi মরিছ। eসবi আমােদর -িবেভদ, িবজাতীয় ীিত আর 
ভ  সা েদর u ািনেত ভাiেক শ  ভাবারi পিরণিত। 

িক  আমােদর মে  ঐক  o সহেযািগতা িত া, পার িরক 
পিরিচিত ি  eবং পার িরক ঃখ- দশা রী ত করার লে  েয 
uে াগ েনয়া হেয়েছ তা eেকবাের হা কর না হেলo aত  নগ  বলেত 
হয়। e িবষেয় আমােদর িব মান কেমাে াগেক যিদ জানেত চান তাহেল 
আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর পিরসের আমােদরেক 
eকবার েমেপ েদ ন। iসলােমর েখদমেতর নােম আমরা েয চার লক 
সভা-সংসেদর আেয়াজন কির েসগুেলা েকা  মােনর আর েকা  িবষেয়র 
eকবার খিতেয় েদ ন। ধম য় বi- ক iসলামী সংহিত o ঐক  ি  
eবং iসলামী ান-িব ান চােরর eকটা ধান মা ম। আমােদর েদেশ 
র পিরমােণ ধম য় বi- ক কািশত হে । িক  eকবার যাচাi কের 

েদ ন েয, eগুেলার আ াি ক মান কত । আর কত  তারা 
যথাযথ িমকা রাখেত স ম হে । িব মান সম াবলীর েকা ার িত 
কত  আমােদর সেচতনতা, িতি য়া রেয়েছ, eসবi যিদ পরী া কের 
েদখা হয় তেব আমােদর সামািজক u িতর ধারা, সৎ কােজর আেদশ o 
aসৎ কােজর িনেষেধর ধারা, সেবাপির iসলামী আদশেক িতি ত 
রাখেত আমােদর কমপ া জানেত পারেবা। 

েচৗ ’শ বছর ধের আমরাi জগতেসরা সভ তার কণধার িছলাম। eর 
মে  প চ-ছয় বছর িছল িব  সভ তার শীেষ। ‘‘েমাহা দ খতােম 
েপয়া রন’’ নামক ে র ি তীয় খে  ‘‘ iসলােমর কমপ া’’ শীষক 
কলােম iসলামী সভ তার েমৗিলক  eবং e েমৗিলক  েয eকমা  o শু  
iসলােমরi aবদান তা মাণ কের েদখােনা হেয়েছ। e ে  মাণ কের 
বলা হেয়েছ েয, িবে র থম সািরর িতন  েথেক প চ  সভ তার নাম 
uে খ করা হয় তার মে  aব i iসলামী সভ তার নাম আসেব। 

aথচ আমােদরi e েগৗরব স েক আমরা কত  oয়ািকবহাল 
আিছ? আমােদর e u ল সভ তার ল  iিতহাস েল ধরেত আমরা 
কত  েচ া কেরিছ? আমােদর বকরা মেন কের, মুসলমানরা েকবল 
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iসলামেক েমেনi চেলেছ, িক  iসলাম মুসলমানেদরেক িক i িদেত 
পােরিন, eমন িক ান-িব ান o সািহত  চচার ে ে o মুসলমানেদর 
aনব  িবচরণ স েকo আমরা খবর রািখ না। যিদ িজে স করা হয় 
গিণতশাে  মুসলমানেদর aবদান কী? তাহেল আমােদর সবাi হয়েতা eক 
সুের বেল uঠেব- জািনেন েতা! aথচ কত িবজাতীয়i ান-িব ােন 
মুসলমানেদর aবদান েদেখ শংসা না কের থাকেতi পােরিন। a স ান 
কের েদখা েগেছ েয, iuেরাপীয় পি তরা েয সব মতবাদ বা েক তােদর 
িনেজেদর আিব ার বেল চার কের েসগুেলার eক িবরাট aংেশর 
মুসলমান পি তেদর হােতi েগাড়াপ ন হেয়িছেলা। ান-িব ােনর 
a া  শাখা েযমন- িশ , াপত , চা কলা, দশন, রসায়ন, পদাথিব া 
িত ে ে i মুসলমানেদর aবাধ িবচরেণর কত র খবরi-বা আমরা 

েরেখিছ? আমােদর aতীত ঐিতহ  গেব আমােদর ক ভিরেয় েদয় আজ । 
aথচ আমরা িক eকবার েভেব েদেখিছ েয, আমরা িক িছলাম আর িক 
আিছ? 

শত  িদেয়o আমােদর e গােফলিতর েখসারত েদয়া যােব না। 
তাi আমােদর aবগিত ি  করেত হেব, ঐক ব  হেত হেব, সহেযািগতা 
o সহমিমতা বাড়ােত হেব। আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর 
ল আেবদনo তাi। মুসলমানেদর মে  পার িরক সহেযািগতা আর 
সহমিমতা গেড় েতালা, ােনর চার, পর রেক েচনা o জানা, শি  
সং হ করা iত ািদ। িযিন থম িদন েথেক e নীিতেক iসলামী নীিতর 
aিবে  o a ী ত কের িদেয়েছন িতিন জােনন েয, iসলাম সমাজ o 
সমি র ধম। ি  বা াত  পিরহার কের মুসলমানরা ঐক  আর 
সহা িতর সহাব ান গেড় লেব। জীবন, সামািজকতা, ঐক , সংঘব  
সেচতনতা o সহা িত তার কা । aথচ আমরা -সংঘােত িল , 
পেরর খবর শুেন েদখার েয়াজনo েবাধ কির না। আমােদর িব ে  েযাগ-
ষড়য  স েক কখনo সেচতন হiিন। 

তাi আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার পালন করা আজ 
aতীব েয়াজন। iসলাম e নীিতর মা েম আমােদরেক ঐক ব  হেত 



 195

বেলেছ। ান-িব ান চচার মা েম িব মান সম াবলীর সমাধান করেত 
হেব, সবদা সেচতন o সজাগ থাকেত হেব, সমেয়র ভ েজ ভ েজ িকেয় 
থাকা ঘটনাবলী u ার কের িনেয় আসেত হেব। িন ল ভিব াণীর মতা 
aজন করেত হেব, aথচ আমরা aেনেকi চলিত ঘটনাবলীরi খবর রািখ 
না। েতরশ’ বছর আেগ iমাম সািদক (আঃ) বেল েগেছনঃ 

 ِه َال َتْهُجُم َعَلْيِه اللََّواِبُسَاْلَعاِلُم  ِبَزَماِن
 ‘‘aথাৎ, েয ি  তার জামানােক িচনেত পারেব, িবচার-িবে ষণ 

ারা কােলর ের িকেয় থাকা িবপযয়গুেলােক u ার কের েস মেতা 
িনেজেক ত কের িনেত পারেব েস েকানিদন ল করেব না।’’ ( হফাল 
u ল, 467) aথাৎ যারা জামানােক েচেন না, ভিব েতর রপাক স ে  
সেচতন থােক না তারা সব ণ ল কের, িবপয  হয়। আসলেক েছেড় 
নকল িনেয় তারা ম  হেয় পেড়, শ েক িশকার না কের বরং িনেজরi 
িবপদ েডেক আেন। শমেনর গ ভাং র না কের িনেজেদরেকi বল কের 
েদয়। েযগুেলার মাণ আজ আমােদর েচােখ পেড় aথাৎ আমরা ল কের 
যাি  eবং আমােদর কমপ াo াি মু  নয়। 

eখােন eেস আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকােরর তাৎপয 
মেম মেম a ত হয়। সােথ সােথ iমাম েহাসাiেনর (আঃ) িব েবর 
ত o uপলি  করা যায়। তাi আমরাo যিদ েহাসাiনী (আঃ) হেত 

চাi eবং েহাসাiনী আদেশর মেতা মােনর aিধকারী হেত চাi তাহেল 
আমােদরo রাতন জরাজীণতা েছেড় ন ন কের কমপিরক না ণয়ন 
করেত হেব। আর েস কমপ া েকমন হেব তার িনেদশনা পিব  েকারআন 
িনেজi আমােদরেক িদেয়েছ- 

  لنَّاِسُاْخِرَجْت ِل ُآْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة
 েতামরাi ে  u ত, মযাদাস  জািত, েতামরা eবার uপের। 

িক  eক  শতসােপে - শত  হল- 
 .ُمْنَكِر َتـْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن  َعِن اْل

যিদ আ াহ o রা েলর কােছ মযাদার aিধকারী হেত চাo তাহেল 
েতামরা ‘আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার’’ কর। যিদ 
িব সভায় সেবা  স ােনর আসেন আসীন হেত চাo তাহেল ‘আমর িবল 
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মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার কর।’ েতামরা িক চাo না ব-পি ম 
েতামােদর সামেন নত থা ক, েতামােদর ভা কা  েতামােদর হােতi 
আসুক- তাহেল আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আনীল মুনকার কর, 
পার িরক সহেযািগতা o সহমিমতা বাড়াo, iসলামী া েবাধেক সু ঢ় 
কেরা, গ ািলকা বােহ গা ভািসেয় না িদেয় দনি ন ঘটনা বাহগুেলােক 
eকবার খিতেয় েদখ, বলতােক eকদম য় িদo না। 

আজ তাi e aিভযান িমশেন েয  আমােদরেক সবািধক সহায়তা 
িদেত পাের তা হেলা iসলােমর েমৗলনীিত o আদশ; েহাসাiনী িব েবর 
ল েচতনােক e পেথi েয়াগ করেত হেব। আলী iবেন আ  তািলব, 
েহাসাiন iবেন আলীর (আঃ) কমপ া আমােদর জে  a করণীয়। তারা 
িকভােব চারকায চািলেয়েছন িকংবা েকা  সম া িনেয় িচ া-ভাবনা 
করেতন আমরাo েসভােব eিগেয় যাব। তারা eকটা িবষয় িনেয় ভােবন 
আর আমােদর ভাবনা হেব a  িক েক িঘের e  েতা হেত পাের না। 
আমােদর সজাগ থাকেত হেব েয, iসলাম চার কের আমরা েয ািদ 
কাশ কের থািক িকংবা আ াহর পেথ েয দান-খয়রাত কের থািক eগুেলা 
েযন iসলােমর জে  ক াণকর ছাড়া aক াণকর না হেয় যায়। েকননা 
পিব  েকারআেনi দান-খয়রাত বা iনফােকর ’  প uি িখত হেয়েছ। 
তার eক  স েক বলা হে ঃ e জাতীয় iনফােকর া  হল eক  শ  
বীেজর মেতা যা eক  uপ  জিমেত েরাপণ করা হয়, তা েথেক সাত  
শীষ েবর হয় আর িত  শীেষ জে  শতািধক শ  দানা। 

আ - َو اُهللا ُيَضاِعُف ِلَمن يََّشاُء া  চাiেল আরo ি  কের েদন, aথাৎ 
আ াহর পেথ যা দান করা হয় তা eতi ক াণকর o বরকতময়। 

িক  iনফােকর আেরক  প আেছ যার া o েকারআেন 
eেসেছ। e ধরেনর iনফােকর া  হল েকােনা িবষা  বা  বােহর ায় 
যা পাকােপা  েকােনা ফসেলর ে েতর uপর িদেয় বেয় যাoয়ার সময় েস 
ফসেল মড়ক লািগেয় েদয় eবং েসগুেলােক ংস কের েদয় aথাৎ ণতায় 
েপৗঁেছ যাoয়া েকােনা িজিনসেকo স েল িবনাশ কের েদয়। তাi আমরা 
যিদ িনরবি  u য়ন o পরাজয়মু  িবজয় aজন করেত চাi তাহেল 
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আমােদর কমপ া হেত হেব িচি ত o িন ল। আর আমর িবল মা ফ 
oয়া নাহী আনীল মুনকার নামক iসলােমর e লনীিতেক বাদ িদেয় িন ল 
কমপিরক না ণয়ন aস ব। 

রা া  (সাঃ) আজ েকা  সম া িনেয় ভাবেছন? আ াহর শপথ 
কের বলিছ, i দীদর গু ািমেত রা াহ (সাঃ) আজ কবের শুেয়o 
শংিকত আেছন। i দী সম া েযনেতন েকােনা সম া নয়। আজ যিদ e 
স েক েকu নীরব থােক তাহেল েস িনঘাত পাপ করেলা। েত ক খতীব, 
ব া, েলখক-কিব সবার আজ িব -i দীচে র মুেখাশ েল েদবার বড় 
দািয়  রেয়েছ। i দীবাদী তথা িবে র ফরী চ াে র ষড়য েক ফ স 
কের িদেয় মুসলমানেদর আ সেচতনতা লক ব ৃতা, ব -েলখনী েবশী 
েবশী চার করেত হেব। iসলােমর িদক  বাদ িদেলo িফিলি েনর ত 
iিতহাস কী? িফিলি ন সম া েকােনা েছাটখাট বা কারo ি গত 
সম া নয়। e  eক  জািতর সম া েয জািতেক বল েয়াগ কের আপন 
িভটাবািড় েথেক বিহ ত করা হেয়েছ। মা িম েথেক uৎখাত কের 
েসখােন গড়া হেয়েছ িবজয়ীেদর আবাসঘর। 

i দীরা দাবী কের েয, িতন হাজার বছর আেগ দাuদ o েসালায়মান 
নােম তােদর ’জন শাসক িফিলি ন খে  শাসক িছেলন। িক  iিতহাস 
েল েদ ন েয, ei ’িতন হাজার বছেরর মে  কেব িফিলি ন i দীেদর 
হােত িছল? আর েকা  িদনi-বা i দীরা িফিলি েনর aিধকাংশ -খে র 
মািলক িছল? iসলােমর আিবভােবর েবo িফিলি ন i দীেদর হােত িছল 
না। ী ানরাi িছল েসিদন সং াগির  িফিলি নী। মুসলমানরা ী ানেদর 
হাত েথেকi িফিলি নেক u ার কেরিছল eবং ঘটনা েম ী ানরা 
িফিলি ন হ া র করার সময় মুসলমানেদরেক সি  ি েত eক  শতi 
িদেয়িছল েয, েতামরা িফিলি েন েকােনা i দীেক বাস করেত িদেত 
পারেব না। আমরা েতামােদর সােথ বাস করেত রািজ আিছ িক  i দীেদর 
সােথ নয়। 

িক  আজ িতন হাজার বছর পের eেস েব ঈনেদর মেতা িবে র 
আনােচ-কানােচ ছড়ােনা-িবি  eকদল i দী গােয়র েজাের িফিলি েন 
eেস িফিলি নেক eেকবাের তােদর খ  েদশ িম বেল দাবী েল 
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বসেলা, েয কথা শুনেতo aেশাভন লােগ। েয সম  ঘটনা িবংশ শতা ীেক 
কল ময় কের িদেয়েছ তার মে  a তম হল i দীবােদর a লক o 
aস ত দাবী eবং তারi  ধের তােদর e পাষ তা যা মানবতার জে  
aবমাননাকর আর ম ে র জে  গলািনকর। aথচ িবংশ শতা ীেক 
শাি র শতা ী, মানবািধকার র ার শতা ী, াধীনতা আর ম ে র 
শতা ী বেল চারিদেক চােরর ঝড় uেঠেছ। 

i দীরা লত িবিভ  aমুসিলম েদেশi ছিড়েয়-িছ েয় িছল। েকােনা 
সরকারi তােদরেক বরদা  কেরিন। রািশয়া, জামান eবং a া  
aমুসিলম সরকার ারা িনযািতত হেয় যারা aতী  হেয় uঠল তারা তখন 
থমবােরর মেতা িনেজেদর জে  eক  াধীন আবাস িমর িচ ায় 
পড়েলা। i দী েহাতারা চার কের েবড়ােলা আমরা যতিদন iত ত 
িবি  থাকেবা ততিদন আমােদর দশা মুি র েকােনা আশা েনi। তাi 
িব  i দীেক সমেবত কের আমােদর জে  eকটা িনজ  আবাস িম গেড় 
লেত হেব। তােদর e আবাস িমর জে  েয জায়গা র নাম সব থম 
ািবত হয়িন তা হল িফিলি ন। তারা িবিভ  ােনর নাম কাশ করেলা। 

eমতাব ায় ে েধ েগল থম িব । িম েজাট রে র uসমানী শাসেনর 
িব ে  লড়াi কের। uসমানী শাসেনর িন া বা শংসা করার েকােনা 
aিভ ায় eখােন েনi। েযটাi েহাক, েসিদন পয  eকী ত মুসিলম 
সা ােজ র eক  eকক শাসন o eকক শি  েতা a ত িছল। aত াচারী 
হেলo ঐক ব  মুসলমানেদর eক  সরকার েতা িছল। আরবীয়েদর uপর 
ক  শাসনেক েযসব আরব ীিতর েচােখ েদখেতা না তারা iuেরাপীয় িম  
েজােটর েচােখ পড়ল। িম েজাট ( েটন, া  o তােদর সা পা রা) 
রে র শাসন েথেক মু  কের আরবীয়েদর হােত াধীনতা েল েদেব e 
িম া আ াস িদেয় তােদরেক uসমানী শাসেনর িব ে  েলিলেয় িদল। 
েবাকা আরবেদর সাড়া েপেয় িম  েজাট ড়া  িত িত িদল েতামরা যিদ 
uসমানী শাসেনর িব ে   করেত পার তাহেল আমরা েতামােদর হােত 
াধীনতা েল েদব। eখােনo aিবেবচক আরবরা স িত িদল। আর ক 
েয সময়  ধের মুসলমানরা আ ঘাতী ে  িল  েস aবকােশ ষড়য বাজ 
iংেরজ সরকার নব িতি ত i দী চ াে র সােথ পাকাপািক কের 
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েফলেলা েয, মুসিলম খে র েক ল িফিলি ন হেব i দীেদর েসi ব  
আকাি ত আবাস ল। i দীরাi হেব িফিলি ন খে র কণধার। 

eমন সময় িত া েপল জািতসংঘ। জািতসংেঘর িবচার  eকবার 
েদ ন- েঘাষণা েদয়া হল েয, িবে  িক  িক  a সর জািত রেয়েছ, িবেশষ 
কের uসমানী শাসন েথেক স  মুি া  জািতগুেলার জে  আমরা 
‘‘aিভভাবক কিম ’’ মেনানীত করেবা যারা eেদরেক পিরচালনা করেব 
aথাৎ লােথ তারা uসমানী শাসেনর u েরা র স দেক িনেজেদর মে  
ব ন কের েনবার ফ ী করেলা। eর eকাংশ িনল iংেরজরা, আেরক aংশ 
েপল া  ....। iংেরজরা েযসব eলাকার ক  পায় তার মে  
িফিলি নo। 

ি েটন বলেলা আিম েতামােদর বধ aিভভাবক। িক  চরম 
িব াসঘাতকতার পিরচয় িদেয় ‘েবলেফাড ি ’র মা েম i দীেদরেক 
িফিলি ন খ  হ া েরর ড়া  দিলল তরী কের েফলল। 

িব  i দীবাদ হল িবিভ  বংেশা ুত eবং িবিভ  ােনর বািস া 
i দী স দায়। আিম (o াদ েমাতা হারী) িনেজo eতিদন মেন করতাম 
েয, বতমােন িথবীেত েয i দী স দােয়র েলাকগুেলা আেছ eরা সবাi 
iসরাiল বংেশা ুত। aথচ eখন েদিখ eমন িক iিতহাসo e াপাের 
সি হান। aেনক i দীi eখন আেছ iসরাiল বংেশর সােথ যােদর েকােনা 
স কi েনi। তারা েকবল eকi স দায় । iসরাiলীরা তােদর 
বংশধারা a  রাখেত পােরিন। িথবীর আনােচ-কানােচর িনপীিড়ত o 
িনযািতত i দীরাi আজ িফিলি নীেদরেক িবতািড়ত কের েসখােন 
িনেজেদর আবাস গড়ার  েদখেছ। িব াসঘাতকতায় থম েথেকi 
i দীেদর িনয়ােজাড়া ািত িছল। uপর  তােদর ধম ে i নািক a মিত 
আেছ েতামােদর মােনাবা া রণ করেত েয়াজনীয় েয েকােনা প া 
aবল েন কাপ  করেব না, আর েযখােনi যাo কখনo দয়ামায়ার য় 
েদেব না। 

aতঃপর যখন iংেরজেদর েযাগসাজেশ সব ব া তরী হেয় েগল, 
aমিন পাগেলর মেতা সারা িনয়ার i দীরা িফিলি ন aিভমুখী হল। তারা 
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চড়া দাম িদেয়o িফিলি নী জিম িকনেত লাগেলা। েমi তােদর u ত 
আচরেণ িফিলি নীরা শংিকত হেয় পেড়। িফিলি েন প চ হাজােরর মেতা 
বেনদী i দী িছল। eমন িক নবাগত i দীরা তােদর িত ক ণাo করেলা 
না। বেনদী i দীেদর জ  তারা হেয় দ ড়াল ক েধর েবাঝা প। eতিদেন 
eক ে ণীর আরব িচ ািবদ o ি জীবী aসে াষ কাশ কের িবেরািধতায় 
নােম। িক  aিভভাবক েগা ীর হােত তখনi তােদর াণ নাশ করা হয়, 
ফ সীর কাে  লােনা হয়। 

eিদেক aিবরামভােব i দীেদরেক িফিলি েন ানা েরর কাজ 
চলেলা। তারপর যখন i দীেদর সং া েবেড় েগল তখন িব াসঘাতক 
iংেরজরা তােদর মে  িবতরণ রািশ রািশ a । a  হােত েপেয় eবার 
i দীরা কাে  eবং িনজ হােতi বেনদী মুসলমানেদর uৎখাত aিভযান 
চা  কের িদল। আর oিদেক দেল দেল i দী eেস দখল করেত লাগেলা 
বিহ ত িফিলি নীেদর বাড়ীঘর। আজ েযসব i দী হতাকতার নাম শুনেত 
পান- আiজ াক রিবন, আiজ াক শিমর, েযিল আশ ল, েগালডামােয়র 
iত ািদ iত ািদ। eকবার a স ান কের েদ ন েতা eরা কেব িফিলি েনর 
েলাক িছল? aথচ eরাi আজ ‘‘িফিলি ন আমার’’, ‘‘িফিলি ন 
আমার’’ চীৎকাের িদগ  কি ত কের িদে । িক , ি শলাখ ত 
িফিলি নী েয আজ u া  িশিবের মানেবতর জীবন যাপন কের যাে  তা 
িনেয় িব  সমােজর েকােনা মাথা থা েনi। 

ল আমরা সবাi কেরিছ eবং e ল ব মারা ক ল। eর মাশুল 
আমােদরেকi িদেত হে । eক  i দী রা  গঠন করাi i দীেদর আসল 
aিভসি ।  আর তারা eটাo ভালভােব জােন েয, eক   i দী রা  
eখােন কেত পারেব না। তাi যত চত স ব হ র iসরাiল গড়েত 
হেব। আর েস uে ে i তারা ‘‘নীল েথেক েফারাত’’ পিরক নাo তির 
কের েরেখেছ। 

oরা িক তােদর e স সারণবাদী কাযকলাপ কের যাে  না? 
মদীনার a ের খায়বার -খে র দাবী িক তারা েতােলিন? জেভ  িক 
তৎকালীন েসৗিদ সরকারেক e খ  i দীেদর কােছ িবি  কের েদবার 
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জ  চাপ ি  কেরিন। oরা িক iরাক সেমত আমােদর a া  
তীথ ােনর দাবী েতােলিন? 

তাi সা াজ বাদী e i দীেদর খেত আমােদর সবাiেক eিগেয় 
আসেত হেব। ন বা জবাবিদিহর কাঠগড়ায় আমােদর বলার িক  থাকেব 
না। মুসিলম সরকারগুেলার e াপাের িনি য়তা a াহত থাকেল পের ব 
েদরী হেয় যােব। আমােদর ঝেত হেব েয, e িবষয় i আজ রা াহর 
(সাঃ) িবেদহী আ ােক েবশী ক  িদে । e কারেণi আজ iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) পিব  আ া িবদীণ। 

আজo মহররেমর চ দ eেল আমরা iমাম েহাসাiেনর (আঃ) রেণ 
আযাদারী কির। e ‘আযাদারী’ iমােমর (আঃ) িব বী েচতনার জ  
হািনকর। e আযাদারীর ত তাৎপয েকাথায় তা আজ আমােদর েঁজ 
েবর করেত হেব। আর e তাৎপযেক আমরা তখনi uপলি  করেত পারেবা 
যখন ঝেত পারেবা েয, আজ যিদ iমাম েহাসাiন (আঃ) জীিবত থাকেতন 
তাহেল ত র ে াগান িক হত? েকা  a ােয়র িতবােদ িতিন আজ িব েক 
কি ত কের িদেতন? েসিদন েযমন েকােনা aপমান o নীচতা ত েক 
শ করেত পােরিন আজo িনঃসে েহ িতিন েকােনা a ােয়র কােছ 

মাথাবনত করেতন না। 
তাi িতিন থাকেল আজেক aব i ত র ে াগান হত িফিলি নেক 

িনেয়। আজেকর িশমার হল আiজ াক রিবন। েসিদেনর িশমার েতর শ’ 
বছর আেগi জাহা ােম েগেছ। আজেকর িশমারেক সনা  করেত হেব। 
মুসিলম পথ- া র  আজ িফিলি ন ে াগােন কি ত হoয়া uিচত। eক 
িমে  চারণার মা েম আমােদর কােন েঁক েদয়া হেয়েছ িফিলি ন 
সম া aভ রীণ াপার, e  আরব o iসরাiেলর িনজ  াপার। 
তাহেল  হল, e  যিদ দীন-সং া  াপার না হয় eবং ে ফ eক  
রাজৈনিতক াপার হয় তাহেল বিহিবে র i দীরাi েকন শু মা  
iসরাiলেক মদদ িগেয় যাে ?  েসিদেনর প -পি কায় aনবরত িরেপাট 
আসত িথবীর িবিভ  ােনর i দীরা ফ া ম জ ীিবমান, oমুক মারণা  
েকনার জ  iসরাiেল িমিলয়ন িমিলয়ন ডলার পাঠাে । যােত তারা 
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aনায়ােস মুসিলম িনধন কায মেক বা বায়ন করেত পাের। eকসময় 
পি কায় আসেলা েয আেমিরকার i দীরা িতিদন 21 লাখ ডলার 
iসরাiলেক েদয়। 

aথচ আমরা মুসলমানরা িফিলি নী ভাiেদর জে  িক কির? 
আমােদর মুসলমান বেল দাবী করেত ল া পাoয়া uিচত, iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) a সারী বেল পিরচয় িদেত ল া করা uিচত। iসলাম 
o মুসলমানেদর জে  ত রা েসিদন জানমাল িদেয় লড়াi কেরেছন। আর 
আমােদর িক েকােনা কত  েনi? িফিলি নীেদর া  aিধকার িফিরেয় 
িদেত আমােদর িক েকােনা করণীয় েনi? তারা িক মুসলমান নয়, তােদরo 
িক জন-পিরজন েনi ? েকu িক বলেত পারেব েয, ঘর-সংসার হারা 
িবতািড়ত িফিলি নীরা তােদর িভটাবাড়ীেত িফের যাবার aিধকার রােখ 
না। েয িফিলি নী বক ক িলেয় বলেত পাের  َماُء الشَُّهَداِءِد শহীদােনর 
র i eখন আমােদর eকমা  আশা, যােদর কাপড় েকনার পয়সা েনi, 
না া পােয় িজহাদ কের যাে  তােদর পােশ িগেয় দ ড়ােনা িক আমােদর 
uিচত নয়? যিদ িবে র eকশ’ েকা র েবিশ মুসলমান িতিদন eক পয়সা 
কের িফিলি নীেদর দান কের তাহেল বৎসের েকা  েকা  টাকা হেয় যায়। 
যিদ eক-দশমাংশ মুসলমানo eক পয়সা কের িফিলি নীেদরেক সাহা  
করেতা তাহেল aেনক িক i হেয় েযত। 

 .ِديَن ِبَاْمَواِلِهْم َو َاْنُفِسِهْم َجاِهُمَفضََّل اُهللا اْل
 .َمُنوا َو َهاَجُروا َو َجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اِهللا ِبَأْمَواِلِهْم َو َأْنُفِسِهْم آلَِّذيَن َا 

 ‘‘আ াহ েসi মুজািহদেদরেক মযাদাশীল কেরেছন যারা ঈমান 
eেনেছ eবং জান o মাল িদেয় আ াহর পেথ িজহাদ কেরেছ।’’ (িনসা-৯6, 
তoবা-31)  আমরা aথ িদেয় েতা a ত সাহা  করেত পাির। aব i ei 
iনফাক o aথ সাহা  করেত পাির। aব i ei iনফাক o aথ সাহা  
নামায েরাযার মেতাi আজ আমােদর uপর oয়ািজব হেয় েগেছ। র পর 
থম েয ে র জবাবিদিহ আমােদর করেত হেব তা হেলা মুসিলম ঐেক র 
ােথ িম িক কেরছ? রা াহ (সাঃ) বেলেছনঃ ‘‘যিদ েকােনা 
মুসলমান সাহাে র আহবান জািনেয় ফিরয়াদ েতােল eবং তার e আেবদন 



 203

েশানার পরo েকu তার সাহা ােথ eিগেয় না আেস তাহেল েস মুসলমান 
নয়। আিম তােক মুসলমান বেল গ  কির না।’’ 

িফিলি নীেদর জে  eক  াণ-তহিবল লেত বাধা েকাথায়? 
আমােদর দিনক আেয়র eক  সামা  aংশo িক িনপীিড়ত বি ত 
িফিলি নীেদর জে  দান করেত পাির না? িব -i দী স দায় ল  ল  
ডলার িদেয় iসরাiলেক তার নরিপশাচ-পাশিবক নীিতর মদদ িগেয় যােব 
আর সােথ সােথ িবে র সংহত o সেচতন জািত বেল সুনাম ড়ােব; 
েসখােন আমরা িক আমােদর বি ত-িন হীত মজ ম ভাiেদর 
আ র ােথo িক  করেবা না? সেচতন জািত তারাi যারা সময় o সুেযাগ 
েবােঝ, বা বতােক েচেন আর aপেরর সুখ- ঃখ a ভব করেত পাের। 

তাi eখন েথেক আমােদর িচ া-কম, শি , বi- ক eবং aথ 
স েদর যথাথ ায়ন করেত হেব। তেবi িব সভায় আমােদর আসন 
মযাদাস  o aলং ত হেব। আজ েয িবে র হৎ শি বগ আমােদরেক 
গুণিতেতi আেন না তার কারণ হেলা আমােদর মে  েকােনা 
a ীকারেবাধ বা aহংকার েবাধ েনi। ei eক  বলতাi 
মুসলমানেদরেক িনেয় আেমিরকার রিঙন ে র েখারাক িগেয়েছ। তারাo 
ক সনা  কেরেছ েয মুসলমানেদর মে  না আেছ সংহিত o সহা িত 
আর না আেছ েকােনা a ীকারেবাধ o aহংকারেবাধ। তারাi বেল েয 
i দীরা aথ ছাড়া আর িক i েচেন না। aথi তােদর েদবতা, aেথর 
জে i তােদর জীবন-মরণ। aথচ জািতর েকােনা জ রী কােজ তারা 
িমিলয়ন িমিলয়ন ডলার িনি ধায় দান করেত পাের। িক  ঐ eকi aব ায় 
িবে র eকশ’ েকা  মুসলমান সামা  িক  করেতo রাজী হেব না। 

তাi iমাম েহাসাiেনর (আঃ) আদশ  েথেক িশ া েনবার 
েয়াজনীয়তা আজ মুসলমানেদর মেম মেম a ত হে । iমাম 
েহাসাiেনর (আঃ) েসi আেপাষহীন বার েচতনা, aসীম িবচ ণতা, জয় 
সাহস আর ঢ় a ীকার aব i আমােদর জে  a করণীয় আদশ। 
আববাস মাহমুদ আ াদ নামক জৈনক েলখক iমাম েহাসাiেনর (আঃ) 
শংসায় বেলনঃ আশুরার িদন iমাম েহাসাiেনর (আঃ) aসং  মানবীয় 
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গুণাবলীর মে  েযন িতেযািগতার আসর বেসিছল। ত র ধয েযন ত র 
a  সবাiেক ছািড়েয় আেগ uঠেত। ত র eকিন তা েযন চায় a  
গুণগুেলােত হার মািনেয় িদেত। ত প েহাসাiেনর (আঃ) aসীম সাহস েযন 
আর গুেলােক িপেছ েফেল সামেন eিগেয় েযেত। েমাটকথা েত ক  গুণi 
েসিদন েযন বাকীগুেলােক ছািড়েয় আ কাশ করেত েচেয়িছল। িক  
o াদ েমাতা হারী বলেছন, তেব iমাম েহাসাiেনর (আঃ) স েক িক  
বলেত আিম aিত নগ । তা হল েয, েসিদন iমােমর (আঃ) েয গুণ  
a া েদরেক ছািড়েয় আ কাশ কেরিছল তা িছল ত র aিবচল আ া, 
ঢ় ত য় আর গভীর িন য়তা। eকথাটা আমােদর মুখ েথেকi থম েবর 
হয়িন। েসi থম িদনগুেলােতi e সত  uপলি  করা িগেয়িছল। ঘটনা েল 
uপি ত জৈনক ি  বেলিছলঃ 

 ِمْنُه  شًاْأَبَط َجورًا َقطُّ ُقِتَل َو َلُدُه َو َاْهُل َبْيِتِه َو َاْصَحاُبُه  َاْرُثْكُت َماهللاِ  َما َرَأْيَو
েসিদেনর েসi কাল-পা  o ঝ মতার ে ি েত িন য় e uি  

িছল কালজয়ী uি । তপে  uি কারী িছল eকজন সরকারী 
সাংবািদক। েস বলেছঃ ‘‘চরম দশা  eকজন ি  যার েচােখর 
সামেন জন-পিরজেনর aসং  ম কিবহীন লাশ ছিড়েয় আেছ, ক  আর 
াি েত যার সবা  aবস  হেয় পেড়েছ, তারপরo েস eত aিবচল 
আ াবান আর ঢ় মেনাবেলর aিধকারী হেব।’’ ( ফ, 61) 

আরo eক  ঘটনা েসিদন সবাiেক তাক লািগেয় িদেয়িছল। e  
েকােনা সামা  ঘটনা নয়। আমােদর িবি ত হেত হয় েয, সব ান েথেক 
িনঃরাশ হেয় েশষ মু েত eবার যখন iমাম েহাসাiন (আঃ) িনেজর াণ 
uৎসগ করার জে  eিগেয় চেলেছন েস মু েতo eত ঢ়তা, eত aটলতা 
ত র েচহারায় u ািসত িছল! িতিন eত ঢ়তার সােথ পদে প করিছেলন 
েয, ত র e  িব েবর u ল ভিব ত েযন ত র েচােখর সামেন ভাসেছ। 
আর eক  শহীদােনর বদেলi িতিন েয ড়া  িবজয় হােত পােবন তা িছল 
ত র সে হাতীত। িতিন িনি ত িছেলন আজ আশুরার িদেন সব i কােজ 
খাটােত হেব aথাৎ আজ হেলা চােষর েশষ পব, আর আজ আরo eক  পর 
েথেকi শু  হেব e িব েবর ফসল ঘের েতালার পালা। 
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েহাসাiনী আে ালেন a তম uপাদান ‘‘তাবলীগ’’ 
 
‘তাবলীগ’-eর তাৎপয 

মা েষর uি র মে  েযমন সহজ aথবা েবা  হoয়া aথাৎ 
সরলভােব eক মা  aথ কাশক িক া ব মাি ক o eকািধক aথ 
কাশক হoয়ার িদক েথেক পাথক  থােক, ত প মা েষর আে ালন o 
িব বস হo eকiভােব িভ  িভ  হেয় থােক। আমােদর uি  ’ কােরর 
হেত পােরঃ েয uি র eক মা  aথ থােক আর েয uি র eকািধক aথ 
বা িদক থাকেত পাের। eর uৎ  uদাহরণ হেলা পিব  রআেনর 
আয়াতস হ। রআন তার আয়াতমালােক -ভােগ ভাগ কেরেছঃ আয়ােত 
মুহকামাত তথা সু  o থহীন আয়াত আর আয়ােত মুতাশািবহাত তথা 
থক আয়াত। থম কােরর আয়াত হেলা যার eক মা  aথ থােক। 

aথাৎ u  ভাষা বা শ  েথেক eক র েবশী aথ পাoয়া যায় না। িক  
ি তীয় কােরর আয়াত েথেক eকi সমেয় কেয়ক  aথ কাশ করা 
েযেত পাের। তেব আমরা যােত স শ aথাবলীর মে  িব াি র কবেল না 
পিড় eজে  মুহকাম আয়াতগুেলােকi মানদ  িহসােব গ  করেত হেব। 
কারণ েসগুেলাi হেলা ‘‘u ুল িকতাব’’ তথা িকতােবর ল প। 

মা েষর আে ালনস হ eবং িব বস হo ক ত প। েকােনা 
আে ালেনর eক  মা  aথ বা ল  থাকেত পাের আবার eকািধক ল  
o uে  স িলতo হেত পাের। aথাৎ eকi সমেয় eকািধক ল  o 
uে েক সামেন েরেখ েস আে ালন পিরচািলত হয় আবার েযন েস 
সবগুেলা ল  o uে  পিরণিতেত eক  ল লে  ত াবিতত হয়। 
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eভােব eক  আে ালন eকi সমেয় িবিভ  িদক o মা া স িলত হেত 
পাের। 

iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর আে ালন হেলা e প eক  ব  মা া 
eবং ব  িদক স িলত আে ালন। ei েয iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর 
আে ালনেক িঘের নানান া া আর নানান মত, eর কারণ হেলা eর 
মে  eকািধক uপাদােনর সমা রাল uপি িত। আমরা যখন িক  িক  
uপাদান eবং িনয়ামেকর িদক িবেবচনায় e আে ালেনর িদেক তাকাi 
তখন েদখেত পাi েয মতাসীন রাচার o শাসকেগা ীর a ায় দাবীর 
িবপরীেত েকবলi িতবাদী ঢ়তা eবং eকগুেয়মী aবা তা। ei 
ি েকাণ েথেক e আে ালন  হেলা eক  নাকচ েঘাষণা eবং আ -
সমপণ না করা। আমরা সকেল জািন েয মুয়ািবয়ার মু র পর eবং 
iয়ািযেদর মতায় আেরাহণ আর e uে  যতসব চ া  চালােনা হয় 
তারপর iয়ািযদ aপিরহায মেন করেলা েয iসলামী িবে র কিতপয় 
ি  যােদর সবাে  িছেলন iমাম েহাসাiন (আঃ), যােক িনেয় 

iয়ািযেদর িহসাব িনকাশ িছল সবেচেয় েবশী, eেদর েথেক বাiয়াত আদায় 
করা। তাহেল জনসাধারাণo সবাi প হেয় যােব eবং তপে  iমাম 
েহাসাiন (আঃ)-eর িনকট েথেক eক  িত িত আদায় করেত স ম 
হেব। 

মুয়ািবয়ার র পর iয়ািযদ কালে পণ না কের eক  িচ  
মদীনার গভণর, তারi চাচােতা ভাi oয়ালীদ iবেন uতবা iবেন আিব 
সুিফয়ােনর কােছ ে রণ কের। তার মা েম েস মুয়ািবয়ার র সংবাদ 
eবং িনেজর মতােরাহেনর কথা তােক aবগত কের। আর আলাদা eক  
িচর েট েস কেয়কজেনর নাম িলেখ পাঠায় যােদর িশেরানােম িছল iমাম 
েহাসাiন (আঃ)-eর নাম, ত েদর কাছ েথেক aব i বাiয়াত হণ করার 
িনেদশ দান কের। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) বাiয়াত করেত রািজ 
হেলন না। তারপর আেরা কেয়কিদন মদীনায় aব ান করার পর যখন 
িতিন জানেতন েয eরা েছেড় েদবার পা  নয়, তখন ীয় আহল পিরবারেক 
সে  িনেয় আ াহর পিব  িনরাপদ ঘেরর aিভমুেখ রoনা হন। aথাৎ রজব 
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মােসর েশষ ভােগ মুয়ািবয়ার র খবর মদীনায় েপৗেছ eবং iমাম 
েহাসাiন (আঃ)-eর িনকট বাiয়ােতর দাবী জানায়। 

স বত 38 রজব iমাম েহাসাiন (আঃ) ম ার uে ে  যা া কেরন 
eবং 4রা শাবান তািরেখ ম ায় েবশ কেরন। েসিদন ত র জ িদবসo 
িছল। 9i িজলহ  aবিধ িতিন েসখােন aব ান কেরন। তেব েকােনা 
aব ােতi িতিন ত র কােছ েয দাবী জানােনা হেয়িছল তার িত সাড়া 
িদেত রািজ হনিন। ei নাকচ কের েদয়াটা হেলা eক  uি । েয uি  
ei আে ালনেক eক িবেশষ াণ দান কের। e াণস া  হেলা েগর 
শাসন মতা দখলকারী eক রাচারী দাবীর িব ে  ‘না’ বলা eবং 
আ সমপণ না করা। 

ei আে ালেন িমকা পালনকারী আেরক  uপাদান হেলা 
‘‘সৎকােজর আেদশ আর a ায় কােজ িনেষধ’’- ei নীিত । iমাম 
েহাসাiন iবেন আলী (আঃ)-eর ব ে  eিবষেয় সু  িব িত রেয়েছ। 
eমেম সা  মাণo aেনক রেয়েছ। aথাৎ যিদ ধের েনয়া হয় েয ত র 
কােছ বাiয়ােতর দাবী নাo করেতা তাহেলo িতিন নীরব থাকেতন না। 

আেরক  uপাদান হেলা াত তথা মাণ ণ করা eবং চরম প  
দান করা। তৎকােল মুসিলম জাহােনর িতন  বড় েক  িছলঃ মদীনা - 
যা রসু াহ (সাঃ) eর িহজরেতর িম নােম পিরিচত িছল, াম -যা 
েখলাফেতর িম নােম পিরিচত িছল eবং েব আিম ল মুিমনীন আলী 
(আঃ) eর দা ল েখলাফত িছল। eছাড়া eটা িছল eক  ন ন শহর যা 
মুসলমান স েদর ারা হযরত uমর iব ল খা ােবর সমেয় ািপত 
হেয়িছল eবং eেক iসলামী স েদর েসনািনবাসo বলা হেতা। আর 
eকারেণ eেক ােমর সমান বেল লনা করা হেতা। ei শহেরর aথাৎ 
মুসিলম েসনািনবােসর জনগণ যখন aবগত হেলা iমাম েহাসাiন (আঃ) 
iয়ািযেদর হােত বাiয়াত করেত রািজ হনিন তখন তােদর িনকট েথেক 
ায় আঠােরা হাজার িচ  eেস েপৗঁেছ iমােমর কােছ। িচ গুেলােক েকে  
পাঠায় eবং েঘাষণা কের েয আপিন যিদ ফায় আেসন তাহেল আমরা 
আপনােক সাহা  করেবা। eখােন iমাম েহাসাiন (আঃ) iিতহােসর i 
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রা ার েমােড় eেস uপনীতঃ যিদ তােদর আহবােনর িত সাড়া না েদন 
তাহেল aিনবাযভােব iিতহােসর রােয় িতিন িনি ত হেবন। ভিব েতর 
iিতহাস তখন িবচার কের বলেব েয aভাবনীয় eক  a ল পিরেবশ 
িছল। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) eসুেযাগেক কােজ লাগােত পােরন িন। 
aথবা িতিন চানিন িক া িতিন ভয় েপেয়িছেলন iত ািদ iত ািদ 
aপ া া। iমাম েহাসাiন (আঃ) যােত ei েলাকগুেলা যারা eভােব 
সাহাে র হাত ত র িদেক সািরত কেরেছ, তােদর কােছ ত তথা 
মাণেক ড়া  করেত পােরন eজে  তােদর আহবােন সাড়া জানান। 

iিত েব যা বিণত হেয়েছ। eপযােয় ei আে ালন আেরক স া eবং 
আেরক প o বণ ধারণ কের।  

ei আে ালেনর আেরা eক  মা া বা িদক হেলা eর তাবলীগ তথা 
চােরর িদক। aথাৎ, ei আে ালন  eকi সােথ েযমন সৎকােজর 
আেদশ আর aসৎকােজর িনেষধ eবং eকiসােথ েযমন মাণ ড়া করণ 
(o েগর রাচারী শাসকেগা ীর a ায় দাবীর কােছ আ সমপণ না 
করার েঘাষণা) ত প eটা eক  চার eবং বাতাবাহীo বেট। iসলামেক 
পিরিচত করা eবং িচিনেয় েদবার eক  আে ালনo বেট।  

আেলাচনার শু েত ‘‘তাবলীগ’’ eর স ক aথেক আেগ া া 
করার দরকার। িবেশষ কের সৎকােজর আেদশ আর aসৎ কােজ িনেষধ- 
ei নীিতর সােথ eর পাথক  িক েসটা িনধারণ করেত হেব যােত ঝা যায় 
েয, েহাসাiনী আে ালেন ‘তাবলীগ’ uপাদান  ‘আমর িবল মা ফ oয়া 
নাহী আিনল মুনকার’ uপাদান  েথেক িভ । ‘তাবলীগ’ eমন eক  শ  
যা পিব  রআেন aেনক ব ত হেয়েছ। েযমন রআন নবীগেণর 
ভাষায় বণনা কের েয, 

َربِّي َو َنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن َلا ُتِحبُّوَن  َةَيا َقْوِم َلَقْد َاْبَلْغُتُكْم ِرَساَل
 النَّاِصِحيَن

 ‘‘েহ আমার স দায়! আিম েতামােদর কােছ ীয় িতপালেকর 
বাতা েপৗিছেয়িছ eবং েতামােদর ম ল কামনা কেরিছ। িক  েতামরা 
ম লাকা ীেদর ভােলাবাস না।’’ (আ’রাফঃ 8৯) 
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িক া নবীেদর স েক iরশাদ কেরঃ 
  َما َعَلي الرَُّسوِل ِالَّا اْلَبَلاُغ

 ‘‘রসুেলর uপর েকােনা দািয়  েনi েকবল েপৗিছেয় েদয়া ছাড়া।’’ 
(মািয়দাঃ ৯৯) 

েমা াকথা হেলা, ‘‘বালাগ’’, ‘‘তাবলীগ’, ‘‘iuবাি গুনা’’ iত ািদ 
শ গুেলা পিব  রআেন ব ল ব ত হেয়েছ। ei শে র aথ িক? 
ভাে র কথা হেলা  বতমােন ei শ  eক  ক ণ পিরণিতর িশকার 
হেয়েছ। aথাৎ eক  aশুভ eবং  aথ লাভ কেরেছ। eমন পিরি িত 
হেয়েছ েয আজ (uদাহরণ প ফাস  ভাষাভাষীেদর কােছ তাবলীগ বলেত 
ঝায় সত  িম ার েতেলসমািত করা eবং তপে  ঠগবািজ o 
েবাকাবািনেয় মা েষর হােত েকােনা প  ধিরেয় েদয়া। aথাৎ েবাকা 
বানােনার aেথi eখন eর েয়াগ। আর eকারেণi েদখা যায় যখন েকu 
বলেত চায় েয eসেবর েকােনা িভি  েনi তখন বেল েদয় েয জনাব, 
eসবিক i আসেল তাবলীগ, সবিক i িম া আর েধাকাবািজ। eজে  
েদখেত পাi aেনেক ধম য় াপাের eশ  েয়ােগর প পািত নয়। িক  
কথা হেলা যিদ েকােনা শে র স ক aথ থােক আর েসi স ক aথ পিব  
রআন eবং নাহ ল বালাগার মে  েয়াগ হেয় থােক তাহেল u  শে র 

aথ িব াট ঘটার aপরােধ েসটােক শাি  েদয়া আমােদর uিচত হেব না। 
বরং সবসময় eর স ক aথ i মা েষর কােছ বলা আমােদর কত । 

تبليغ   (তাবলীগ) কথা  (iসাল) ايصال eবং (uসুল) وصول  
কথা র সােথ ব িনকটবত  aথ বহন কের। আরবী ভাষায় aেনক 
ে ে  eমন িক   o িন তঁ কাজ থােক যা a  ভাষায় (eমনিক 
ফাস র মেতা িমি  o স  ভাষােতo) েদখা যায় না। আরবী ভাষায় eক  
শ  হেলা ايصال (iসাল) eবং আেরক  শ  হেলা ابالغ  

(iবলাগ)।ايصال (iসাল) eর aথ িক? েযমন ধ ন, আিম েকােনা eক  
কাপড়েক ايصال (iসাল) কেরিছ। eর aথ হেব আিম oটােক েপৗেছ 
িদেয়িছ। ابالغ  (iবলাগ) ফাস  ভাষায় িক aথ েদয়? যিদ বলা হয় েয 
aমুক িজিনসটােক ابالغ  (iবলাগ) কেরিছ, েসে ে o বিল েয eর aথ 
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হেলা েপৗেছ িদেয়িছ। ফাস  ভাষায় e uভেয়র েবলায় ‘েপৗছােনা’ eবং 
‘েপৗেছ েদয়া’ বহার করা হেয় থােক। িক  আরবী ভাষায় ايصال 
(iসাল) েক ابالغ  (iবলাগ) eর েল েয়াগ করা যায় না। ত প ابالغ 
 (iবলাগ) েকo ايصال (iসাল) eর েল েয়াগ করা যায় না। ايصال 
(iসাল) শ  সচরাচর েকােনা িজিনসেক কােরা হাত ারা aথবা কােরা 
আয় াধীেন েপৗছােনার ে ে  েয়াগ করা হয়। aথাৎ জড়ব গত িবষেয়। 
েকu যিদ eক  পােসলেক কােরা িনকেট েপৗছােত চায়, eে ে  ايصال 
(iসাল) শ েক েয়াগ করা হেয় থােক। িক া েকu যিদ আপনার কােছ 
েকােনা আমানত (ব গত) েরেখ থােক eবং আপিন েস আমানতেক তার 
কােছ েপৗেছ িদেত চান, eে ে  বলা হয় েয আমানতেক তার মািলেকর 
িনকট ايصال (iসাল) কেরেছ। 

িক কথা (iবলাগ)  ابالغ   েকােনা িচ া িক া বাতােক েপৗেছ 
েদবার সময় বলা হয়। aথাৎ েকােনা িজিনসেক কােরা মন, মানস, িচ া o 
a ের েপৗেছ েদবার ে ে  ব ত হেয় থােক। eকারেণ ابالغ  (iবলাগ) 
eর িবষয়ব  েকােনা জড়ব  হেত পাের না। aব i তা েকােনা aজড় 
eবং আ াি ক িক  হেত হেব। eক  িচ া aথবা eক  a ভব। a  
কথায়, সাধারণতঃ েকােনা বাতা, সালাম বা a প েকােনা িক  ে রেণর 
ে ে  e  েয়াগ করা হয়। বলা হয় সালাম ابالغ  (iবলাগ) কেরেছ, 
বাতা ابالغ  (iবলাগ) কেরেছ। যখন বাতা ابالغ  (iবলাগ) কের তখন 
েকােনা িচ ােক a েদর কােছ েপৗছায়। আর যখন সালাম ابالغ  
(iবলাগ) কের তখন আেবগ o ভি েক েপৗছায়। e প িবষেয়র ে ে i 
কথা (তাবলীগ) تبليغ বা (iবলাগ) ابالغ  ব ত হয়। আর পিব  
রআন ei শ েক েরসালাত তথা বাতাস েহর েবলায় েয়াগ কেরেছ।  
সুতরাং, تبليغ (তাবলীগ) হেলা েকােনা বাতােক eকজেনর িনকট 

েথেক আেরকজেনর িনকেট েপৗছােনা। ফাস  ভাষায় েয পয়গ র (বা 
বাতাবাহক) কথা  eেসেছ তা ‘রাসুল’ শে র a বাদ। eর aথ হেলা 
েরসালােতর মুবাি গ তথা বাতা চারক। ‘েরসালাত’ শ  eমন eক  
শ  যা শুভ পিরণিত লাভ কেরেছ। aব  আমরা েরসালাহ বলেত েযসব 



 211

িজিনসেক িঝ তা রআেন ব ত ‘েরসালাত’ eর েথেক িভ । আমরা 
সাধারনত িক  িলিখত কাগেজর েসট যার সমি  eক  েকর মেতা নয় 
েসটােক েরসালাহ বেল থািক। যিদo u  েরসালাহ’র িবষয়ব র বাতার 
সােথ েকােনা স ক নাo থােক। েযমন ধ ন, েকu eক  ি কা িলখেলা 
েকােনা ভাষার াকরণ স েক, ফাস  িক া আরবীর। তখন বলা হয় েয 
aমুক েলাক aমুক িবষেয় eক  েরসালাহ িলেখেছ। যিদo e নাম  u  
িবষয়ব র (েযমন ভাষার াকরণ) সােথ স িতশীল নয়। ‘েরসালাহ’েক 
eমন ে ে  েয়াগ করেত হেব েযখােন েকােনা বাতা থাকেব। িক  েকu 
যিদ েকােনা ানগত বা ভাষাগত সম ার সমাধান কের থােক তাহেল েস 
কােরা জ  েকােনা বাতা আেনিন। eে ে  eশ  েয়াগ স ত নয়। 
িক  স িত ‘েরসালাত’ শ  ফাস  ভাষায় বহার করা হে । েযমন 
বলা হয় aমুেকর সমােজর িত ‘েরাসালাত’ রেয়েছ। aথাৎ, বতমােন যার 
স েক a ভব করা হয় েয ীয় সমােজর িত তার েকােনা দািয়  রেয়েছ 
যা তার পালন করা uিচত, তার ে ে  বলা হয় েয, তার eকটা েরসালাত 
রেয়েছ। ei ভাষা  রআেন েরসালাতেক েয ভাষায় েয়াগ করা হেয়েছ 
তার সােথ যিদ a প নাo হয়, বi কাছাকািছ হেব। aথাৎ, ei aথ  
রআেন ব ত েরসালাত’র aেথর বi কাছাকািছ। iরশাদ হে ঃ 
  َالَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَلاِت اِهللا َو َيْخَشْوَنُه َو َلا َيْخَشْوَن َاَحدًا ِالَّا اُهللا

 ‘‘েসi নবীগণ আ াহর পয়গম চার করেতন o ত েক ভয় করেতন। 
ত রা আ াহ তীত a  কাuেক ভয় করেতন না। (আহযাবঃ 4৯) 

eটা হেলা বাতাবাহেকর জ  সবেচেয় বড় বশত। 
যখন িতপ  হেলা েয ابالغ (iবলাগ) eবং تبليغ (তাবলীগ) eর 

aথ হেলা বাতা েপৗেছ েদয়া তখন িস া  হণ করা যায় েয, تبليغ 
(তাবলীগ) যা রআেন eেসেছ আর ‘আমর িবল মা ফ eবং নাহী আনীল 
মুনকার’- েসটাo েয রআেন eেসেছ- e  আলাদা িবষয়। যিদo eেক 
aপেরর সােথ জিড়ত, তেব িবষয় । 

তাবলীগ হেলা পিরিচত করার eবং u মভােব েপৗছােনার পযায়। 
সুতরাং eটা হেলা জানা বা পিরিচতর র। িক  আমর িবল মা ফ oয়া 
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নাহী আিনল মুনকােরর পযায়  হেলা কাযকর eবং বা বায়েনর পযায়। 
তাবলীগ িনেজi eক  সাবজনীন কত  সকল মুসলমােনর জ । 
েযমনভােব আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকারo eক  সাবজনীন 
কত । তাবলীেগর ি েকাণ েথেক েত ক মুসলমােনর জ  েয কত  
রেয়েছ েসটা হেলা তার মে  েযন eমন a িত কাজ কের েয তার ান 
েথেক েস েযন iসলােমর বাতা বহন কের। িক  েয কত  ‘আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার’ eর ি েকাণ েথেক েত ক মুসলমােনর 
oপর রেয়েছ তা হেলা তার মে  েযন ei a িত কাজ কের েয েসo 
eকজন বা বায়নকারী eবং সমােজ ei বাতা বা বায়নকারী শি র েসo 
eক  aংশ। eকারেণi আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার হেলা 
eক িবষয়, আর তাবলীগ হেলা িভ  আেরক িবষয়। তাi েহাসাiনী 
আে ালেন আমর িবল মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার’র মা া তথা িদক 
ছাড়াo আেরক  মা া তথা িদক রেয়েছ। আর েসটা হেলা তাবলীগ। ei 
মুতাশািবহ তথা থক eবং ব মাি ক আে ালন েয কাজ  কেরেছ 
তাহেলা iসলােমর পেক ক েযভােব আেছ েসভােবi পিরিচত কেরেছ। 
iসলােমর বাতােক িব বাসীর কােছ পিরিচত o u ািপত কেরেছ। তাo 
আবার কেতা থহীন o ভােব! iিত েবi বলা হেয়েছ েয uি  
’ কােররঃ মুহকাম তথা থহীন আর মুতাশািবহ তথা থক। আেরক  
িবচােরo uি  ’ কােরর হয়। যথাঃ  o পিরণত uি  আর a  o 
aপিরণত uি । 

মুসিলম পি তরা িক  িক ◌ু বচনেক িবশু  o পিরণত বেল থােকন। 
িবশু  o পিরণত বচন হেলা েসটাi যা ব ার মেনাভাব o uে েক u ম 
o যথাথভােব ে াতার মন o a িতেত েপৗছােত স ম হয়। aথাৎ eমন 
uি  যা তi ব ার uে েক েপৗেছ িদেত পাের।  

আে ালনo e প।  আে ালন েযমন রেয়েছ, a  আে ালনo 
েতমিন রেয়েছ।  আে ালন হেলা েসটা, যা, েয বাতােক মনসমুহ, 
িচ াস হ eবং a িতসমুেহর কােছ েপৗছােত চায়, তােক ভােলাভােব 
েপৗেছ িদেত স ম হয়। ei িদক েথেক যখন তাকাi তখন েদিখ েয, 
েহাসাiনী আে ালেনর েচেয় aিধকতর , পিরণত eবং েপৗেছ িদেত 
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স ম েকােনা আে ালনi েঁজ পাoয়া যােব না। eটা eমন eক আে ালন 
যা eকিদক েথেক েদখা যায় েয ািনক ি র িবেবচনায় তা িব ময় 
িব িত লাভ কেরেছ। আবার কােলর িবেবচনায় ায় েচৗ শ’ বছর েপিরেয় 
eেসo আজ তার ভাব o েপৗেছ েদবার শি  শু  কেম যায়িন, তা নয়, 
বরং বলীয়ান হেয়েছ। aসাধারণ শি শালী eক আে ালন।  

eপেব েখাদ তাবলীগ স েক িক  আেলাচনা করা যাক যােত iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eর আে ালেন ‘তাবলীগ’ uপকরণ েক স কভােব 
িচনেত eবং া া করেত পাির। তাবলীগ eর aথ o তাৎপয  iিত েব 
aবগত হেয়িছ। েদখা েগেছ েয পিব  রআন তাবলীগ শ র oপর িনভর 
কেরেছ। নবীগেণর ে রেণর দশন স েক নাহ ল বালাগায় িস  eক  
বাক  রেয়েছ। বাক েত বলা হেয়েছঃ 
َفَبَعَث ِفيِهْم ُرُسَلُه، َو َواَتَر ِاَلْيِهْم َاْنِبَياَئُه ِلَيْسَتْأُدوُهْم ِميَثاَق ِفْطَرِتِه َو 

 — ُيَذآُِّروُهْم َمْنِسيَّ ِنْعَمِتِه َو َيْحَتجُّوا َعَلْيِهْم ِبالتَّْبِليِغ
 আ াহ নবীগণেক eেকর পর eক ে রণ করেলন। িক জে ? 

থমতঃ eজে  েয আ াহ ি গতভােব মা েষর ভােব িত িত িনিহত 
েরেখেছন। (বলেত চান েয দীন েকােনা চািপেয় েদয়া িবষয় নয় েয মা েষর 
oপর আেরাপ করা হেব, বরং মা েষর সহজাত আহবােনর িতi সাড়া 
েদয়া। আ াহ েয িত িত হণ কেরেছন তা েকােনা কাগেজর নয়। a র, 
িণ িক া বাiয়ােতর মা েম নয়, বরং তকদীেরর কলম ারা, মানেবর 
ভাব o আ ার গহীেন)। বলেছন েয, নবীগণ eেসেছন eকথা বলেত েয, 
েহ মানব! েতামরা েতামােদর সহজাত ভাব o েতামােদর মে  আ াহর 
িত েয a ীকারব তা হেয়েছ, আমরা েতামােদর েস িত িত পালন 
েদখেত চাi। a  িক  নয়। 

ِهْعَمِتيَّ ِنُروُهْم َمْنِسَو ُيَذآِّ  aথাৎ নবীরা হেলন রণ কিরেয় েদবার 
জে । 

يِغالتَّْبِلْم ِبَو َيْحَتجُّوا َعَلْيِه  আর আ াহর বাতােক মা েষর কােছ েপৗেছ 
েদন যােত eর মা েম মা েষর জ  াত বা দলীলেক ণ কেরন।  
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َن اْلُعُقوِلُروا َلُهْم َدفاِئَو ُيثِي  (িক a ূত বাক গুেলা!) aথাৎ বলেছন েয, 
মা েষর aভ ের তথা িবেবক o আ ার মে  গু ধন িকেয় রেয়েছ। 
তােদর মগেজ িনিহত রেয়েছ িচ ার গু ধন। িক  eসব গু ধনেক েঢেক 
েফেলেছ লা ময়লার আ রণ। নবীগণ eেসেছন eসব লা ময়লােক েঝেড় 
েফলেত eবং মা েষর িনেজর মে  েযসব গু ধন রেয়েছ েসগুেলা তােক 
েদিখেয় িদেত। েত ক ি i তার িনেজর মন o আ ার ঘেরর েভতর 
বান গু ধেনর aিধকারী রেয়েছ িক  েস তা েথেক েবমা ম েবখবর। 

নবীগণ মা ষেক তার ei বান গু ধেনর স ান িদেত চান যােত 
েত েক তঃ েণািদত হেয় তঃ ততার সােথ তার গু ধন েবর কের 
আনার কােজ তী হয়। (u ত বাণী র জ  েদ ন নাহ ল বালাগা, ফয় ল 
iসলাম, তবা 2, aংশ 47, া 44) 

তাবলীেগর ei েয া া uপ াপন করা হেলা নবীগণ িছেলন েস 
aেথ মুবাি গ। িক  সকেল শরীয়ত বতক িছেলন না। eকারেণ আ াহর 
নবীগণ িছেলন i ে ণীরঃ eক ে ণীর নবী হেলন যারা মুবাি গ eবং 
শরীয়েতরo বতক। আর আেরক ে ণীর নবী যারা শু i মুবাি গ। শরীয়ত 
বতনকারী নবী হেলন আiন o িবধান ণয়ণকারী নবী যােদর সং া 
িনতা i কম িছল। ত েদর েমাট সং া হেলা প চজন। যথাঃ হযরত হ, 
i াহীম, সা, ঈসা আর েশষ নবী হযরত মুহা াদ (সাঃ)। িক  সকল 
নবীi ঐশী বাতার মুবাি গ তথা চারক। েযমনভােব ত রা আমর িবল 
মা ফ oয়া নাহী আিনল মুনকার কারীo বেট। ei েয eক ল  চিববশ 
হাজার নবী eেসেছন, েত ক নবীi মা েষর জে  আiন িনেয় আেসনিন। 
যারা আiন িনেয় eেসেছন তারা সীিমত। aবিশ  নবীরা েসi বাতা 
েপৗছােনার দািয়  পালন করেতন যা শরীয়ত বতনকারী নবীগণ িনেয় 
eেসেছন। eরা হেলন তাবলীেগর নবী। আর েশষনবীর পের েযমন েকােনা 
শরীয়েতর নবীo আসেবন না ত প েকােনা তাবলীেগর নবীo আসেবন না। 
িক  মুবাি গ থাকেত হেব। িকভােব? েযেহ  েশষ গ হেলা মা েষর া  
বয়  o পির ণতার গ। eসমেয় ঐ েয দািয়  eক ল  চিববশ হাজার 
নবী (প চজন তীত) পালন করেতন aথাৎ তাবলীেগর কাজ (যিদo 
ত aেথ য়ং আ াহi তা করেতন aথাৎ নবীেদরেক eকাজ পালন 
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করার জে  ে রণ করেতন), েসকাজ eখন সাধারণ মা ষেক পালন 
করেত হেব। a-নবীরাi eখন েসকাজ পালন করেব, আেলম eবং a-
আেলমরাi eখন তা পালন করেব। আর eজে i iসলােমর ত 
মুবাি গরা হেলন নবীেদর নবী। aথাৎ, নবীেদর বাতােক তারা মা েষর 
কােছ েপৗছায়। 

তেব, eক  বাতার সফলতার বশত িক? iসলাম িনেজ িক eক  
সফল বাতা িছল? যিদ u র iিতবাচক হয় তাহেল ei সফলতার েপছেন 
রহ  িক িছল?  eক  বাতা সফল হoয়ার চার  শত রেয়েছ। যিদ েস 
শত চার  eকে  জমা হয় তাহেলi u  বাতার সফলতা শতভাগ িনি ত 
হেব। িক  যিদ তা eকে  জমা না হয় তাহেল তখন িবিভ  প পির হ 
করেব।  

eক  বাতা সফল হoয়ার থম শত হেলা েসটা ি ি ক হoয়া 
eবং eর িবষয়ব র শি দী  হoয়া। aথাৎ u  বাতা মা েষর জে  িক 
িনেয় eেসেছ eবং মা েষর গ িজ াসা রেণ কত  সাম শীল eবং 
িকভােব তা রণ করেত স ম হেব? মা েষর চািহদার a  েনi। 
মানিসক, িচ াগত, আেবগ a িতগত, বহািরক, সামািজক, ব গত 
iত ািদ iত ািদ। eক  বাতা শু  েয মা েষর চািহদার িব  হেব না তাi 
নয়, বরং, েস চািহদাগুেলার a ল o সাম ণ হেত হেব। eক  
বাতার থম কথাi হেলা তােক ি িস  হেত হেব। aথাৎ, মা েষর িচ া 
o ি র সােথ স িতশীল। তা eমন হেব েযন মা েষর ি র আকষণ 
মতােক েস িনেজর িদেক েটেন আেন। েকননা, েকােনা বাতা যিদ 

মা েষর ি  o ি র পিরপ ী হয় eমনিক যিদ আেবগ তo হয় 
তাহেল তার ি িতকাল ব সামা i থােক। িচরকাল তা কেত পাের না। 
eকারেণ রআন সবদা িচ া o a ােনর oপর েজারােরাপ কের থােক। 
রআন কখেনাi ি  o ি েক পিরত াগ কেরিন। বরং, ি  o ি েক 
সব সময় িনেজর জ  eক  ঁ  িহসােব কােজ লািগেয়েছ eবং মা ষেক 
ি  খাটােনার জে  আহবান জািনেয়েছ। 
ত প, eক  বাতা যােত স  o শি শালী হয় eজ  তােক 

মা েষর আেবেগর সােথ সাম শীল হেত হেব। মা েষর eক  িদক 
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রেয়েছ যা তার ি  o িচ ার িদক েথেক িভ । যার নাম ‘আেবগ’ eবং 
যােক uেপ া করার েজা েনi। বাতােক মা েষর ei আেবেগর সােথ 
সাম শীল হoয়া eবং ে িবেশেষ েসগুেলার u ত o গুেলােক 
eকটা পযায় পয  পির  করা eবং মা েষর জীবেনর বা ব েয়াজন 
স েহর সােথ স িত ণ হoয়া হেলা ঐ বাতার িবষয়ব র বলীয়ান হoয়ার 
লকথা। যিদ েকােনা বাতা মা েষর া িতক চািহদাস েহর িব  হয় 
তাহেল সফল হেত পারেব না। 

eক  হাদীস রেয়েছ, েফকাহ’র মে o যার u িত েদয়া হেয় থােক। 
রসু াহ (সাঃ) বেলনঃ ْسالُم َيْعُلو َو َلا ُيْعَلي َعَلْيِهاْلِا  aথাৎ, iসলামi িবজয়ী 
হয় eবং aে র oপের িত া লাভ কের, েকােনা িক i iসলােমর oপর 
িবজয়ী হয় না। (নাহ ল ফাসাহা, া 325, হাদীস নং 2167) 

eটা হেলা eমন eক  হাদীস যা iসলােমর সকল ে ণীর আেলম  
সমান ি েত যার ায়ন কেরেছন। েফকাহর আেলমগণ যারা 
সবিক েকi েফকহী ি েকাণ েথেক েদখেত পছ  কেরন, তারা ei 
হাদীেসর েথেক eমন িস াে  uপনীত হেয়েছন েয iসলােম সামািজক 
িবিধ িবধােন eমন েকােনা িবধান েনi যা পিরণােম aমুসলমানেদরেক 
মুসলমানেদর uপর িবজয়ী করেব। iসলাম eধরেনর িবধানেক a েমাদন 
কের না। uদাহরণ প, iসলামী সমােজ eকজন আহেল িয া (েযমন 
i দী, ান িক া যর ীয়) িক eমন মযাদা বা aব ায় uপনীত হেত 
পাের েয েস-i শাসক হেব আর eকজন মুসলমান হেব তার শাসনাধীন? 
িক া eকজন মুসলমানেক তার িনেজর eি য়াের িনেয় িনেব? ফকীহ  
u ের বেলন,: اْلِاْسالُم َيْعُلو َو َلا ُيْعَلي َعَلْيِه َ aথাৎ iসলােমর হাত সব সময় 
uপের থাকেত হেব। iসলাম নীেচর হাতেক কখেনা েমেন েনয় না। ei 
নীিতর oপর িভি  কের কিতপয় িবধান িনঃসরণ কের থােকন।   

কালাম শাে র পি তবগ আবার িবষয় েক েদেখন a ভােব। ত রা 
কালাম শা ীয় ি ভ ী িনেয় eর িদেক তাকান। (েযেহ  তােদর কাজ 
হেলা ি  মাণ আর দলীল দ ােবজ িনেয় eকারেণ) তারা বেলন েয,: 
eর aথ হেলা iসলােমর িَ اْلِاْسالُم َيْعُلو َو َلا ُيْعَلي َعَلْيِه - মাণ a  সব 
ি  মােণর েচেয় ে য়তর। ি - মােণর ময়দােন iসলােমর ি  
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মাণi জয়  হেব। eটা হেলা u  হাদীেসর আেরক ধরেনর া া । 
আবার যারা সামািজক ি ভ ী িনেয় eিবষয়  ায়ন কেরেছন তারা 
বেলনঃ اْلِاْسالُم َيْعُلو َو َلا ُيْعَلي َعَلْيِه َ aথাৎ, কাযে ে  ে তা iসলােমরi। 
কারণ, iসলােমর িবিধ িবধান a  েয েকােনা িবিধ িবধােনর েচেয় 
মা েষর চািহদা o ি র সােথ সাম ণ। ফেল তার পথেক 
বা বে ে  সহজতর কের েতােল।  

েকu যখন ীয় ে াপাগা ার মা মগুেলার িদেক তাকায়, u ত 
কলা -েকৗশল, দ  জনবল, াপক পিরক না, িবশাল বােজট eবং 
সেবাপির তােদর াপকতা েদেখ বেল oেঠ েয, তােদর ে াপাগা ার 
eতসব িক র পেরo িক iসলাম েক থাকেত পাের? সত i আজব 
াপার! যখন আমােদর িনেজেদর িদেক তাকাi তখন েদিখ, তাবলীেগর 

uপায় uপকরেণর িদক িদেয় আমরা eেকবাের শুে র েকাঠায় রেয়িছ। 
িথবীর েকােনা ধমi তাবলীেগর uপকরণ আর মুবাি েগর িদক েথেক 

iসলােমর েচেয় বল নয়। eমনিক i দীরা যােদর সং া মুি েময়, িক  
তােদর েকামর শ  কের ব ধা। িক  না হেলo a ত িব িতর ারা। 
তােদর iিতবাচক িক  েনi য ারা মা ষেদরেক i দীবােদর িত আহবান 
জানােত পাের। িক  তােদর িব ংসী মতা বল a  ধমগুেলােক িবন  
কের েদবার জ । eকজন i দী তার জীবনভর iসলােমর েকােনা eক  
িবষয় িনেয় গেবষণা চালায়। তার ল  হেলা েকােনা eক  িব িব ালেয় 
eক  আসন দখল করা। আর ঐ আসেন বেসi েস তার কাজ েসের েফেল। 
eমন eক  বi িলখেব eবং u  বiেয়র মে  েস তার িনজ িচ ার সার 
ঘটােব। আপনারা িক জােনন েয িবে  iসলািমক ািডজ  eর নববi 
শতাংেশরo েবিশ েচয়ার i দীেদর দখেল রেয়েছ। aথাৎ িবে  iসলােমর 
e পাটরা হেলা সব i দী! তাহেল ঝেত হেব েয তােদর আঘাত শি  
কেতা েজারদার। ঐ হেলা ানেদর কথা আর ei হেলা i দীেদর কথা।  

িক  eতসব িক  সে o, িবে  িক হাের মা ষ মুসলমান হে  প  
পি কা লেলi েচােখ পড়েব। eটা েকান তাবলীেগর েজাের? েকােনা 
মুবাি গo িছল না। বড়েজার eকটা েরিডo েথেক মােঝ মােঝ ম ােচ র 
েকােনা েদেশর a ান শুেনেছ হয়েতা। আিম (o াদ মুতাহহারী) iuেরাপ 
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েফরত eকজন েখ জ-খবর রাখা ি র সােথ eিবষয়  িনেয় কথা 
বেলিছলাম। ভ েলাক  িযিন ব  বছর ধের iuেরােপ থােকন িতিন েলাম  
সংবাদপে  িবগত কেয়ক বছের 25 িমিলয়ন েলােকর মুসলমান হoয়া মেম 
কািশত খবেরর সে  জৈনক ান ি র aিভমত েল ধের বেলন 
েয ঐ ান েলাক  বেলিছল, েলাম -eর ত  ল। আসেল িবগত 
বছরগুেলােত মুসলমান হoয়া েলােকর সং া পিচশ িমিলয়ন। েলাক  
আেরা বেল েয আি কায় i  শি  মবধমানঃ iসলাম eবং 
কমু িনজম। বাদ যতi তৎপরতা চালাক, uে খেযা  িব ার ঘেটিন। 
যিদo তােদর চার মা মস হ শি শালী eবং াপক; প া ের 
iসলােমর চারমা ম বল। eর পাথক  হেলা েটার িবষয়ব র মে  
পাথক  রেয়েছ। eক র িবষয়ব  শি শালী eবং ি িনভর, আর 
aপর র িবষয়ব  আেবগ িনভর। আেবেগর ি েত তা বi শি শালী। 
eর িবষয়ব  বা বমুখী eবং মা েষর বহািরক জীবনাচার েকি ক। 
প া ের a র িবষয়ব  হেলা চািপেয় েদয়া। iসলােমর থম কথা  
eকজন িপপাসােতর গলায় পািনর মেতা পরম আ েহ গলাধঃকরণ হয়। 
iসলাম বেল, ি ি র ারা আ াহ o ত র eক বাদেক মািণত করেত 
হেব। িক  বােদ থম কথাi হেলা ি ি েক িবদায় কের ি বােদর 
কথা বলেত হেব। 

মহররম o আশুরােক িঘের আেলাচনা eেতাটা িব ািরত করার 
uে  হেলা েহাসাiনী বাতােক মা েষর কােছ েপৗছােনা। aতঃপর া া 
দান করেবা েয িকভােব e আে ালন iসলােমর বাতা বহনকারী িছল। 

aথাৎ iমাম েহাসাiন (আঃ) িকভােব iসলােমর বাতােক িব বাসীর কােছ 
েপৗছােত স ম হেয়েছন। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) 9i িজলহা  তািরেখ যখন াপক uৎসাহ 
u ীপনা সহকাের হাজীরা দেল দেল ম ায় েবশ করিছল, আর ক েয 
িদনটােত তােদর আরাফাত o িমনার িদেক যা া করেত হয়, তখন িতিন 
ম া েথেক ান করেলন। িতিন রoনা হেয় েগেলন eবং iবেন তাuেসর 
মারফত বিণত েসi িব াত ভাষণ  দান কেরন। eক মি ল aিত ম 
কের a  মি েল েপৗছেলন eবং eকসময় iরােকর সীমাে র িনকটবত  



 219

হেলন। ফায় তখনo িক সংবাদ আ াহ মা দi ভােলা জােনন। েসখােন 
হযরত মুসিলম iবেন আিকেলর oপর িনযাতেনর ক ণ কািহনী ঘেট েগেছ। 
iমাম েহাসাiন (আঃ) পিথমে  eক ি েক েদখেলন ফার িদক েথেক 
আসেছ। iমাম িণক যা ািবরিত করেলন তার সােথ কথা বলার জে । 
বলা হয় েয, ঐ েলাক  iমাম েহাসাiন (আঃ) েক িচনেতা। aপরিদেক েস 
ফার ক ণ ঘটনার খবর রাখেতা। কােজi েস ঝেত পারেলা েয যিদ 

iমাম েহাসাiন (আঃ) eর িনকেট যায় তাহেল iমাম িন য় তােক ফার 
সংবাদ িজ াসা করেবন। তখন ত েক ঐ ঃসংবােদর কথা জানােত হেব। 
েস u  খবর ত েক বলেত চাiেলা না। aগত া িনেজর রা া িরেয় িদেলা 
eবং a  পথ িদেয় a সর হেলা। বিন আসাদ েগা ীয় iজন েলাক যারা 
হ  পালেনর জে  ম ায় িছল eবং iিতমে  তােদর হ  পালন সমা  
হেয় িগেয়িছল, েযেহ  তারা iমামেক সহেযািগতা করার মন  কেরিছল 
eকারেণ ততার সােথ েপছন েথেক রoনা হেয়িছল iমাম েহাসাiন (আঃ) 
eর কােফলায়  হoয়ার uে ে ।  

eরা ায় eক মি ল িপিছেয় িছল। েদখা হেয় েগল ঐ েলাক র সােথ 
েয ফা েথেক আসিছল। পর র িনকটবত  হoয়ার পর সালাম িবিনমেয়র 
পের আরেবর থা a যায়ী iি সােবর খবর জানেত চাiেলা aথাৎ েক 
েকান েগা  তার পিরচয় জানেত চাiেলা। েলাক  বলেলা, আিম বিন 
আসাদ েগাে র। তারা বলেলা, aবাক াপার! আমরাo েতা বিন আসাদ 
েগাে র! তাহেল বেলা েদিখ েতামার বাবা েক আর দাদা েক? েস u র 
িদল। তারাo িনেজেদর পিরচয় িদল। তখন মদীনা েথেক আসা েলাক জন 
বলেলা, ফার সংবাদ িক? েস বলেলাঃ সিত  বলেত িক ফার aব া 
আসেল বi ঃখজনক। iমাম েহাসাiন (আঃ) ম া েথেক ফার িদেক 
যাে ন eবং পিথমে  আমােক েদেখ িতিন েথেম যান ফার সংবাদ 
েনবার uে ে । িক  আিম e ঃসংবাদ তােক বলেত পারেবা না বেল 
পাশ কা েয় চেল eেসিছ। তারপর েস ফার সব ঘটনা e জনেক েল 
বলেলা।  

তারা জন চলেত চলেত iমােমর কােফলায় েপৗেছ যায়। থম 
মি েল েপৗেছ তারা e াপাের মুখ লেলা না। তারা aেপ া করেলা 
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যত ণ না iমাম আেরক  মি েল aবতরণ করেলন eবং গতকাল তারা 
ফার েয েলাক র সােথ পিথমে  সা াত কেরিছল তখন েথেক ায় 
চিববশ ঘ া aিতবািহত হেয় েগল। iমাম ত র েভতের eকদল স ী সাথী 
িনেয় বেস আেছন। eমন সময় েস জন েলাক েসখােন েবশ করেলা eবং 
আরজ করেলা, েহ iমাম! আমেদর কােছ eক  সংবাদ রেয়েছ। েসটােক 
eখােনi সকেলর স ুেখ বলার a মিত দান করেবন নািক আড়ােল 
শুনেবন? িতিন বলেলন, আিম আমার স ীেদর েথেক িক i েগাপন 
করেবা না। েয সংবাদi েহাক eখােনi সকেলর সামেন তা বেলা। ’জেনর 
eকজন বলেলা, েহ iমাম! আমরা গতকাল েয েলাক  আপনােক েদেখ না 
েথেম পাশ কা েয় চেল িগেয়িছল তার সােথ সা াত কেরিছ। েস eকজন 
আ াশীল েলাক। আমরা তােক িচিন। আমােদরi েগা ীয় বিন আসােদর 
েলাক। আমরা তােক ফার সংবাদ িজে স কেরিছলাম। েস ব খারাপ 
সংবাদ িদল। বলেলা, আিম ফা েথেক eমন aব ায় েবর হেয়িছ যখন 
িনেজর েচােখ েদেখিছ েয মুসিলম iবেন আিকল eবং হািন iবেন 
uরoয়ােক শহীদ করা হেয়েছ। আর ত েদর লাশেক পােয় রিশ ে েধ গিলেত 
আর বাজাের েটেন েবড়ােনা হি ল। iমাম হযরত মুসিলেমর শাহাদােতর 
সংবাদ শুনেলন। ত র েচাখ a েত ভের েগল। সােথ সােথ িতিন ei 
আয়াতখািন পাঠ করেলনঃ  

َبُه َو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهللا َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضي َنْح
 ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َو َما َبدَُّلوا َتْبِديًال

aথাৎ, মুমীনেদর মে  কেতক আ াহর সােথ ত oয়াদা ণ 
কেরেছ। তােদর েকu েকu বরণ কেরেছ আর েকu েকu তী া 
করেছ। তারা তােদর সংক  েমােটi পিরবতন কেরিন। (আহযাবঃ 34) 

eমন aব ায় iমাম িক  বলেলন না েয, ফােক েযেহ  ক া কের 
িনেয়েছ আর মুসিলম o হানীেক েযেহ  শহীদ কের েফেলেছ কােজi 
আমােদর সব েশষ হেয় েগেছ। আমরা পরািজত হেয় েগিছ। কােজi eখান 
েথেকi িফের যাi। বরং িতিন eমন eক  বাক  বলেলন যা িতপ  কের 
েয াপারটা a  িক । uপেরা  আয়াত  স বতঃ আহযােবর  
সে  aবতীণ হেয়িছল। iমাম ঝােলন েয মুসিলম iবেন আিকল ত র 
কত  পালন কেরেছন। eখন আমােদর পালা। কিবর ভাষায়ঃ 



 221

 آاروان شهيد رفت از پيش       وان ما رفته گير و مي انديش
‘‘শহীেদর কােফলা আেগi েগেছ চিল  
আমরা eখেনা েবেধ আিছ িচ ার খাতা িল’’ 

iমােমর eকথা শুেন যারা বল িচে র িছল eবং পািথব আশা িনেয় 
iমােমর স ী হেয়িছল তারা ান কের। (েযমনটা সব আে ালেনi েদখা 
যায়)। َمَعُه ِالَّا َاْهَل َبْيِتِه َو َصْفَوِتِه َلْم َيْبَق  aথাৎ ত র সােথ aবিশ  েথেক 
েগল েকবল ত র আহেল বাiত o িন াবান স ীদল। যােদর সং া েস 
সমেয় বi িকি ত িছল। (েখাদ কারবালায় eেস িক সং ক েলাক যারা 
থেম েধাকার িশকার হেয়িছল eবং oমর iবেন সা’েদর দেল েযাগ 
িদেয়িছল তারা eকজন eকজন কের জা ত হেয় iমােমর সােথ eেস 
েযাগদান কেরিছল)। হয়েতা বা বড়েজার িড় জেনর েবশী হেব না তারা। 
eমন aব ােতi হযরত মুসিলম iবেন আিকল eবং হানী iবেন uরoয়ার 
মমাি ক শাহাদােতর খবর eেস েপৗেছ। ‘িলসা ল গাiব’ ে র েলখক 
বেলন, েকােনা েকােনা ঐিতহািসক বেলেছন, iমাম েহাসাiন (আঃ) 
েযেহ  েকােনা িক েকi ত র স ীেদর কােছ েগাপন করিছেলন না, 
কােজi ei খবর  েশানার পের সমীিচন িছল িশশু o নারীেদর ত েতo 
িগেয় মুসিলেমর সংবাদটা তােদরেক দান করা যখন তােদর মে  
aব ান করিছেলা হযরত মুসিলেমর পিরবার, ত র েছাট িশশুরা, েছাট 
ভাiেয়রা, েবােনরা eবং আেরা কিতপয় চাচােতা েবােনরা। 

eখন িকভােব iমাম তােদরেক e সংবাদ জানােবন। হযরত 
মুসিলেমর েছাট eক  েমেয় িছল। iমাম েহাসাiন (আঃ) যখন বসেলন 
তােক  েডেক পাঠােলন। তােক আনা হেলা। িতিন তােক েকােল বসােলন 
eবং আদর করেত শু  করেলন। ক া  ি মতী িছল। েস ঝেত পারেলা 
e আদর েকােনা সাধারণ আদর নয়। িপ সুলভ আদর। eকারেণ েস 
িজে স করেলা, চাচাজী! যিদ আমার বাবা মারা যান তাহেল আমােদর িক 
হেব?  iমাম তার eকথায় িবগিলত হেলন। বলেলন, মা আমার, আিম 
েতামার িপতার জায়গায় আিছ। ত র aবতমােন আিমi েতামার বাবার 
জায়গায় থাকেবা। iমাম পিরবাের কা ার েরাল পেড় েগল। আিকেলর 
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স ানেদর িত uে  কের iমাম েঘাষণা িদেলন, েহ আিকেলর 
স ােনরা! েতামরা eকজন মুসিলমেক uৎসগ  কেরেছা। eটাi েতামােদর 
জ  যেথ । eখন েতামরা চেল েযেত চাiেল চেল েযেত পােরা। তারা 
িতবােদর সুের বেল uঠেলা, েহ iমাম! আমরা eত ণ েকােনা মুসিলমেক 
শহীদ দান কিরিন তখন আপনার সােথ িছলাম। আর মুসিলমেক দান কের 
eখন আমরা েছেড় যাব? ক েনাi তা হেত পাের না। আমরা আপনার 
েখদমেত েথেক যােবা যত ণ না মুসিলেমর ভাে  যা ঘেটেছ আমােদর 
ভাে o তা ঘেট। 
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বাতা েপৗঁছােনার uপকরণািদ o মা মস হ 

eক  বাতার সফলতা িনভর কের চার  শেতর uপর। েসগুেলার মে  থম  
হেলা েখাদ বাতার িবষয়সার। aথাৎ বাতা হেত হেব স  o আ াি ক শি েত 
বলীয়ান। রআেনর পিরভাষায় যােক বলা হয় হ ানী তথা সত িন  বাতা। eটা হেলা 
eমন eকটা শত যা বাতা বাহেকর সােথ স ৃ  নয়। আর ei েয েখাদ বাতার সত িন  
হoয়ার গু ণ o কাযকর িমকা রেয়েছ e াপাের ব ািনক, মানিসক eবং 
মেনাৈব ািনক ি েকাণ েথেক েযমন েকােনা সংশেয়র aবকাশ েনi, ত প দীিন eবং 
মযহাবী ি েকাণ েথেকo েকােনা সংশেয়র aবকাশ েনi। পিব  রআন e িদক র 
oপর িনভর কের েয, eক  িবষয় যিদ সত িন  o বা ব হয় তাহেল েখাদ ঐ বা বসত  
হoয়াটাi তার ািয়ে র কারণ হয়। প া ের েকােনা বাতার a সারশু  হoয়া বা 
িম া o বািতল হoয়াটাi তার ংেসর কারণ হয় যা তােক েভতর েথেক ের ের 
িনঃেশষ কের েফেল। পিব  রআেন e সং া  eক  uপমা রেয়েছ। iরশাদ হে ঃ  

ا ِممَّ اِبيًا َودًا َرُزَب ْيُلالسَّ َلَماْحَتا َفِرَهَدِبَق ٌةْوِدَيْت َاساَلاًء َفاِء َمَمالسَّ ِمَن َلاْنَزَ
ْضِرُب اُهللا َي ِلَكَذٌد ِمْثُلُه َآَبتاٍع َزْو َمَا ٍةِحْلَي اَءاِر اْبِتَغْيِه ِفي النََّلَع ُيوِقُدوَن

ْمُكُث ِفي َيَف اَسُع النَّْنَفا َيا َممََّا اًء َوُب ُجَفْذَهَيُد َفَبا الزَّمََّاَف اِطَلاْلَب َو قَّاْلَح
  اَلْمَثْضِرُب اُهللا اْلَاَي ِلَكْرِض َذاْلَا

aথাৎ, িতিন আকাশ েথেক পািন বষণ কেরন। aতঃপর ে াতধারা বািহত হেত 
থােক িনজ িনজ পিরমাণ a যায়ী। aতঃপর, ে াতধারা ীত েফনারািশ uপের িনেয় 
আেস eবং aল ার o তজসপে র জ  েয ব েক আগুেন u  কের, তােতo েতমিন 
েফনারািশ থােক। eমিনভােব আ াহ সত  o aসেত র া  দান কেরন। aতeব েফনা 
েতা শুিকেয়  হেয় যায়। আর যা মা েষর uপকাের আেস তা জিমেত aবিশ  থােক। 
আ াহ eমিনভােব া স হ বণনা কেরন। (রাদ : 28) 

e আয়ােত থেম ি  নামার eবং পািনর ঢেল বান ডাকার বণনা েদবার পর eবং 
েস বােনর েতােড় েছাট-বড় সব গত -নালা েত েক তােদর   ধারণ মতা a যায়ী 
পািনেত ণ হoয়া eবং পািনর ে াত বেয় চলা কােল িকভােব তার oপর েফনার আ রণ 
জেম যায় েয আ রণ কখেনা কখেনা পািনর uপিরভাগেক েরা ির আ ািদত কের 
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েফেল iত ািদ বণনা েল ধরার পর বেলঃ িক  েফনা aবেশেষ িব িরত হয়। আর যা 
িক  মা েষর জ  লাভজনক o uপকারী aথাৎ ল পািনগুেলাi শু  aবিশ  রেয় যায়। 
aতঃপর বেলঃ e uপমা  হেলা হক o বািতেলর uপমা। 

eক  বাতা সফল হoয়ার আেরা aেনক িনয়ামক রেয়েছ েযগুেলা aব  েখাদ 
বাতার সারব র সােথ স ৃ  নয়। eক  বাতা যখন চায় eক আ া েথেক আেরক 
আ ায় েপৗছেব eবং জনমা েষর আ াগুিলেত েবশ করেব, eক  সমাজেক ীয় 
আ াি ক ভােব ভাবাি ত করেব তখন িনঃসে েহ বাতাবাহকেদর দরকার রেয়েছ, 
যারা েস বাতােক েপৗেছ েদেব। eকারেণ, বাতাবাহকেদর মে  েযসব গুণৈবিশ  o 
েযা তা থাকা বা নীয় েসটাo eক  গু ণ িবষয়।  

আেরক  গু ণ কারণ বা িনয়ামক হেলা েসi সব uপকরণ eবং মা ম, বাতা 
েপৗছাবার জে  েযগুেলােক বহার করা হয়। eকজন বাতাবাহেকর িনঃসে েহ িক  
uপকরণ eবং হািতয়ার o মা েমর দরকার য ারা েস েয বাতা েপৗেছ েদবার জে  
আিদ  হেয়েছ েসটা জনগেণর কােছ (iবলাগ) বা েপৗছােত স ম হয়। আর চ থ কারণ 
তথা িনয়ামক হেলা বাতাবাহেকর Method বা প িত eবং েকৗশল o aিভ িচ। aথাৎ 
িক uপােয় েস বাতা  েপৗছােব। সুতরাং েয চার  িনয়ামক কারণ eক  বাতার সফলতা 
বা থতার ে ে  িমকা রােখ েসগুেলা হেলা যথাঃ 

1. বাতার িবষয়সার (aথাৎ তা স  o ায়িন  হoয়া) 
2. বাতাবাহেকর িনজ  িবেশষ ি  
3. বাতা েপৗছােনার uপকরণািদ 
4. বাতা েপৗছােনার কলা-েকৗশল 

eখােন ‘বাতা েপৗছােনার uপকরণািদ’ িবষেয় আেলাচনা  ধের eিগেয় যাoয়া 
যাক। eক  বাতা যিদ মা েষর কােছ েপৗছেত চায় তাহেল িনঃসে েহ uপায় 
uপকরণািদর েয়াজন রেয়েছ। কারণ, uপকরণ ছাড়া eক ােন বেস েথেক কখেনা 
আেরক জেনর a ের েকােনা বাতােক aি ত কের েদয়া স ব নয়। eে ে  নতম েয 
uপকরণ  কােজ না লাগােল নয় তা হেলা বাকশি  eবং কথার মা ম। শ  u ারণ 
কের িক া ব ৃতা কের aথবা কিবতা আ িতর মা েম aথবা েকােনা ব  িলেখ। 
েমাটকথা েকােনা না েকােনা uপকরণ দরকার। eকজন ব ার জ  তার আসন  
(েম ার) eক  uপকরণ, ত প মাiে ােফান o eক  uপকরণ iত ািদ শত সহ  
uপকরেণর কথা থাকেত পাের eক  বাতা েপৗছােনার জ । 

তেব eক  কথা রেয়েছ। েসটা হেলা েপৗেছ েদবার বাতা  যিদ হয় 
ঐশী বাতা তাহেল েসে ে  েয েকােনা uপকরণেকi কােজ লাগােনা যােব 
না। aথাৎ যােত ঐশী বাতা েপৗছােনা হয় eবং েযেহ  uে o ত-পিব  
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কােজi আমােদর eমনটা ভাবা ক হেব না েয uপকরণ যা-i েহাক না 
েকন আমরা eকােজ তা বহার করেত পারেবা। চাi েস uপকরণ বধ 
েহাক আর aৈবধ। বলা হেয় থােক েয َاْلَغاَيُة ُتَبرُِّر اْلَمَباِدي aথাৎ, 
‘‘ফলাফলস হ uপকরণািদেক বধ কের েদয়।’’ aথাৎ uে  স ক 
হেলi আর uপকরেণর বাছিবচার েয়াজন েনi। িক  eেহন নীিত 
পিরত াজ । আমরা যিদ eক  পিব  কােজর জ  পদে প হণ কির 
তাহেল eক  পিব  uপকরণ িক া কমপে  eক  বধ uপকরণেক 
কােজ লাগােত পাির। িক  যিদ aৈবধ হয় তাহেল তার আ য় েনয়া যােব 
না। আমরা কখেনা কখেনা েদখেত পাi েয িক  িক  ল  েযগুেলা িনেজ 
বধ eবং ায়নীিত ণ, িক  েসগুেলার জে  eমনসব uপকরণ বহার 
করা হয় েযগুেলা নীিতিব  eবং aৈবধ। eর েথেক ঝা যায় েয যারা 
েদখােত চায় েয আমােদর eমন eমন ল  o uে  রেয়েছ আর eগুেলা 
হেলা তার uপকরণ, আসেল ঐ uপকরণগুেলাi তােদর ল । uদাহরণ 
িহসােব বলা যায়, আেগকার েগ eক  িবষয় িছল যােক বলা হেতা 
‘শািবহখািন’। েতহরােন eটা েবিশ েবিশ িছল। eটা হেলা কারবালার 
ঘটনাবলীর uপর eক কার না ািভনয়। কারবালার ঘটনাবলী নাটেকর 
মা েম েল ধরার ল িবষেয় েকােনা আপি  থাকার কথা নয়। িক  
আমরা েদখেত েপতাম েয আে  আে  ল শািবহখািনর িবষয় i মা েষর 
uে ে  পিরণত হেয়িছল। েযন তখন আর iমাম েহাসাiন (আঃ) eবং 
কারবালার কািহনী েল ধরা বা েস সব দয়িবদারক ঘটনােক িচ ািয়ত 
করা কাজ িছল না। শািবহখািনর মে  তখন শত সহ  িবষয়  হেয় 
পেড় েযগুেলা আর যাi েহাক, কারবালার ঘটনাবলীর সােথ a ত িমলেতা 
না। কত েয েখয়ানত, কত েয িম াচার, েধাকাবািজ আর ির চচা eসব 
শািবহখািনর মে  েক পেড়িছল েয সে হাতীতভােব বলা যায় কখেনা 
কখেনা েসগুেলা হারাম কাজ হেয় েযত! েকােনা িনয়মনীিতর িতi েযন 
তার দায়ব তা নয়। আর eটা িনেয় িব  দীিন আেলমবেগর সােথ eকটা 
িবেরাধ েলেগi থাকেতা। তারা eগুেলােক বরদাশত করেতন না। eমনিক 
পিব  েকাম শহেরo শািবহখািনর নােম eসব uপহাস লক ক কািহণী 
চা  হেয় পেড়। আয়া াহ জাদ র মারজাiয় াত লােভর থমিদেক 
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যখন ত র aসাধারণ তাপ িছল তখন eকবার মহররেমর আেগ তােক 
জানােনা হেলা েয আমােদর শািবহখািনর aব া eরকম। িতিন তােদরেক 
আম ণ জানােলন। েত ক েহiয় াত তথা আযাদারী দেলর েনতারা ত র 
আম েণ আসেলা। িতিন তােদরেক িজে স করেলন, আপনারা কার 
তাকলীদ কেরন? সকেল u র িদল েয আমরা আপনারi তাকলীদ কির। 
িতিন বলেলন, যিদ আমার তাকলীদ কের থােকন তাহেল আমার ফেতায়া 
হেলা ei েয শািবহখািনেক আপনারা ei aব ায় পিরণত কেরেছন, eটা 
হারাম কাজ। তখন তারা বi েপ আয়া াহ জাদ েক জািনেয় 
িদল েয, মুহতারাম, আমরা সারা বছর আপনারi তাকলীদ কির বেট; িক  
ei িতন চারেট িদন েকান েম আপনার তাকলীদ করেবা না!! তারা 
eকথা বেলi েসখান েথেক ান করেলা eবং তােদর মারজােয় 
তাকলীেদর কথার িত েকােনা ে পi করেলা না। তাহেল ঝা েগল েয 
eখােন uে  iমাম েহাসাiন (আঃ) বা iসলাম নয়। বরং তােদর 
uে  হেলা ঐ না ািভনয় যা েথেক তােদর a  েকােনা ফায়দা রেয়েছ। 
িক া কমপে  মজা েতা uপেভাগ করেত পাের! eটা িছল eর রাতন 
প। 
আর eর আ িনক প হেলা আমরা বতমােন েযটা েদখেত পাi 

েকােনা সুফী দরেবেশর জ  িক কাল a র a র eকটা বড় সমােবশ 
a ি ত করা েদেশর aভ ের িক া বাiের, েকােনা বড় দরেবশ েযমন 
মাoলানা িমর নােম। েদখেত পাi েয িক eকটা বেল যা তােদর ভাষায় 
‘‘সামা’’ যিদo েখাদ ei সামা িনেয়o aেনক কথা রেয়েছ। ঐ সামা’র 
মজিলস বধ নািক aৈবধ আিম েস িবষেয় কথা বলেত চাi না। তেব 
eত  িনি ত েয u  সামা’র মজিলস e প িছল না েয েগাটা কেতক 
নাচেন আর িল যােদর মাথায় iরফােনর মরমী aথi েবাধগ  নয়, তারা 
েসখােন aংশ হণ করেব! পরবত েত আমরা েদখেত পাi েয (তৎকালীন 
শাহ সরকার ক ক) মাoলানা মীর 811তম জ বািষকী পালেনর নােম 
েয কংে েসর আেয়াজন কেরেছ েসখােন েয eক মা  কাজ করা হয় 
তাহেলা eকদল নাচেন েক eেন তথাকিথত সামা’র মজিলস a ি ত করা, 
eক  ির চচার মজিলস তাo আবার মাoলানা িমর শােন।  
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uে  যিদ বধ হেয় থােক তাহেল uপায় uপকরণo বধ হেত হেব। 
aপরিদেক আবার eকদল রেয়েছ যােদরেক বধ uপকরণ বহােরর জ  
হাজার ক  কেরo রািজ করােনা যায় না। ei মাiে ােফােনর কথাi 
ধ ন। যখন থম eটা তরী হয় তখন কতiনা eর িবেরািধতা করা হয়! 
যিদo শে র জে  মাiে ােফান হেলা েচােখর জ  চশমার  িক া 
কােনর জ  iয়ার- াে ট । যিদ মা েষর কান ভার থােক তাহেল 
eক  iয়ার- াে ট াপন কের। eর aথ হেলা আেগ শুনেতা না, eখন 
শুনেত পায়। আেগ রআনেক শুনেত েপত না, eখন রআনেক 
ভােলামেতা শুনেত পায়। গািলগালাজেকo আেগ শুনেতা না, eখন 
গািলগালাজেকo ভােলামেতা শুনেত পায়। িক  eটা েতা iয়ার- াে ট 
eর সােথ স িকত না। মাiে ােফােনর েবলায়o েসi eকi কথা। 
মাiে ােফান েতা আর হারাম কােজর িবেশষ uপকরণ নয়। েসi 
uপকরণi বহার করা হারাম যার ারা েকবল হারাম কাজ ছাড়া আর 
িক i সািধত হয় না। েযমন ‘‘ শ’’ িচ । যা ারা িশরেকর তীক 
ছাড়া আর িক i ঝায় না। িতo ত প। িক  েযসব িজিনস ারা হারাম 
কাজo করা যায় আবার হালাল কাজo করা যায় েসগুেলা হারাম হেব 
েকন? 

জৈনক oয়াজকারী বলেতন, মাiক আিব ার হoয়ার থমিদেকর 
eক  ঘটনা। আমরাo ন ন ন ন মাiেক কথা বলা শু  কেরিছ। (সিত  
বলেত িক ei মাiক oয়াজকারীেদর oপর আসেলi aেনক দাবীদার। যিদ 
ি শ বছর আেগ ল  কেরন তাহেল েদখা যােব েয স র বছর বয়স হেয়েছ 
eমন oয়াজকারী বi কম িছল। েবশীরভাগ oয়াজকারীi চি শ-প াশ 
বছর বয়েসi েকােনা eকভােব ত বরণ করেতন। আর eর েপছেন eক  
কারণ িছল ei মাiক না থাকা। ফেল তােদর aেনক েজাের েজাের কথা 
বলেত হেতা। তখন গাড়ীেঘাড়াo েতা িছল না েয তারপর গাড়ীেত েচেপ 
বসেব। গাধা বা খ েরর িপেঠ সoয়ার হেতন। আর শীেতর সময় eটা 
তােদর জ  ব খারাপ হেতা। ফেল তােদর aিধকাংশi বক বয়েসi 

র কবেল পড়েতন। eমতাব ায় মাiক তােদর সাহাে  eিগেয় আেস) 
িক  তখেনা মাiক চলন লাভ কেরিন। কথা িছল আিম eক  হৎ 
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মজিলেস ব  রাখেবা। েসখােন মাiকo রাখা হেয়িছল। আমার আেগ 
জৈনক ব া েম াের oেঠন। েম াের uেঠi িতিন বলেলন, ei শয়তােনর 
েগারটােক eখান েথেক িনেয় যাo। শয়তােনর েগারটােক সিরেয় েফলা 
হেলা। আিম েদখলাম যিদ সহ  কির eবং কথা না বিল তাহেল ei 
শয়তােনর েগারটােক েতা িনেয় েগেছ, পরবত েতo eেক আর বহার করা 
যােব না। িতিন বেলন েয, আিম েযiমা  েম াের আেরাহণ করলাম, 
বললাম, ঐ শয়তােনর জীনটােক আেনা।  

েমাটকথা, eধরেনর িনেরট মন-মানিসকতা আর শু  িচ া-ভাবনা 
aবা র। মাiেকর েকােনা েদাষ েনi। েরিডo, েটিলিভশন, িফ  iত ািদ 
িনজ পিরসের েকােনা  নয়। eর িবষয়সার িক হেব? েরিডoেত যা বলা 
হেব েসটা িক হেব? েটিলিভশেন যা েদখােনা হেব তা িক হেব? িফে  যা 
দশন করা হেব তা িক হেব? eে ে  মা েষর আর শু তার পিরচয় েদয়া 

uিচত নয় eবং েয িজিনস িনজ পিরসের হারাম নয় বরং বধ, েসটােক 
eকটা aৈবধ িহসােব িতপ  করা uিচত নয়। iসলােমর iিতহােস 
তৎকালীন েগ েযসব uপকরণ িছল েসগুেলার েকমন বহার হেয়েছ eবং 
েসসব uপকরণ iসলােমর বাতা েপৗছােনার কােজ িক aসাধারণ aবদান 
েরেখেছ েস স েক জানেত হেল e িবষয় র িদেক মেনােযাগ দান 
করেত হেব। কখেনা িক পিব  রআন মিজেদর আয়াতমালার িবশু তা o 
তা, eগুেলার া লতা eবং আকষণীয়তার াপাের িচ া কেরেছন? 
রআন  বিশে র aিধকারীঃ eক  হেলা eর িবষয়ব র বিশ  

aথাৎ হ ানী তথা সত িন তা। আর ি তীয়  হেলা েসৗ যময়তা। 
রআন তার aেধক সফলতা eপথ ধেরi aজন কেরেছ। 

েসৗ যময়তা o িশ ৈশিলতা। রআেনর িবশু তা রেয়েছ যা মানেবর 
uে । রআেনর ei ভাব- তাপ তার েসৗ েযর  দান। েকােনা uি র 
িবশু তা eবং েসৗ যi েসi uি েক aপেরর কােছ েপৗেছ েদবার জ  
সেবাৎ  মা ম। য়ং রআনo তার ei িবশু তা eবং েসা যেক িনেয় 
কতi না গব কের eবং e াপাের কতi না কথা বেল! আসেল রআেনর 
আয়াতমালার ভাব স েক য়ং রআেনi কেতা আেলাচনা eেসেছ! 
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ei ভাব হেলা রআেনর রীিত প িত স িকত aথাৎ eর িবশু তা o 
েসৗ য। 

الَِّذيَن َيْخَشْوَن  وُدُلُج َتشاِبهًا َمَثاِنَي َتْقَشِعرَُّنزََّل َاْحَسَن اْلَحِديِث ِآَتابًا ُم اُهللاَ
َدي اِهللا َيْهِدي ِبِه َمن ْم ِاَلي ِذْآِر اِهللا َذِلَك ُهُهوُبُلْم َو ُقُهوُدُلُج مَّ َتِليُنْم ُثَربَُّه
  يََّشاُء

aথাৎ, আ াহ িকতাব তথা u ম বাণী aবতীণ কেরেছন, যা 
সাম ণ, নঃ নঃ গ ত। eেত তােদর েলাম কাটা িদেয় oেঠ 
চামড়ার uপর, যারা তােদর পালনকতােক ভয় কের। eরপর তােদর চামড়া 
o a র আ াহর রেণ িবন  হয়। eটাi আ াহর পথিনেদশ। eর মা েম 
আ াহ যােক i া পথ দশন কেরন। ( মারঃ 34) 

ei েয eক  হািককত তথা সারসত  িবষয় যা িব মান িছল eবং 
িব মান রেয়েছ, রআন েস াপাের বণনা করেছ। uি  স েহর মে  
সবেচেয় uৎ  eবং সু রতম হেলা -মাছািন িকতাব। (মাছািনর aথ যাi 
েহাক না েকন) َن َربَُّهْمَشْوَشِعرُّ ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَتْق  aথাৎ, যােদর a ের 
িতপালেকর ভয় েথেক eক  a িত রেয়েছ, যখন তারা রআনেক 
বণ কের তখন কপেত শু  কের। তােদর শরীেরর চামড়া মুষেড় পেড়, 

 اِهللا ْآِرَلي ِذيُن ُجُلوُدُهْم َو ُقُلوُبُهْم ِاُثمَّ َتِل
আেরক  আয়ােত eেসেছঃ  

ْيِهْم َلْت َعا ُتِلَيِاَذ ْت ُقُلوُبُهْم َوِجَلاُهللا َو ا ُذِآَرَذِا ِذيَنالَّ ا اْلُمْؤِمُنوَنَمِانَّ
   ُلوَنآََّوَتبِِّهْم َيي َرَلَع انًا َوْتُهْم ِايَماَداُتُه َزآَي

aথাৎ, যারা ঈমানদার তারা eমন েয, যখন আ াহর নাম েনয়া হয় 
তখন ভীত হেয় পেড় তােদর a র। আর যখন তােদর সামেন পাঠ করা হয় 
কালাম, তখন তােদর ঈমান েবেড় যায় eবং তারা ীয় িতপালেকর িত 
ভরসা েপাষণ কের। (আনফাল 3)  

aথবা িক  আয়ােত েসসকল ি র কথা বলা হেয়েছ যারা 
রআেনর আয়াত েশানার সময় মা েত েয় পেড় । 

 َيِخرُّوَن ِلْلَاْذَقاِن ُسجَّدًا

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 230

aথাৎ, তারা নতম েক েসজদায় েয় পেড়। (iসরাঃ 218) 
িক া িক  ানেদর াপাের বণনা কের েযঃ 

َن الدَّْمِعيُض ِمَتَري َاْعُيَنُهْم َتِف َلي الرَُّسوِلَل ِاُعوا َما ُاْنِزإَذا َسِم  
aথাৎ, তারা র েলর িত যা aবতীণ হেয়েছ, তা যখন শুেন, তখন 

আপিন তােদর েচাখ a  সজল েদখেত পােবন। (মািয়দা 94)  
আসেল হাবাশার িব ব িকভােব সংঘ ত হয়? হাবাশার িব েবর 

চনা হয় িক েথেক? হাবাশা মুসলমান হেয় যায় েকন eবং ei iসলােমর 
uৎপি  হয় েকাে েক? রআন eবং eর েসৗ য ছাড়া িক a  িক  
িছল? েসিদনকার েস ঘটনায় হযরত জাফর iবেন আিবতািলব হাবাশায় ঐ 
সভায় েবশ করেলন, রাজকীয় গা ীযতা চারপােশ, িতিন শু  করেলন 
পিব  রআন (সুরা তাহা) েথেক েতলাoয়াত করেত। মু েতi েগাটা আসর 
িব েয় েজেগ uঠেলা। e জাগরেণর কারণ িক িছল?! রআন িবশু তা o 
বণনা শি  eবং া লতা o আকষণীয়তা আর ভাব মতার িদক েথেক 
eমনভােব রিচত েয a রস েহর uপের e েপ ভাব িব ার কের।  

আিম ল মুিমনীন আলী (আঃ) eর জনগেণর মােঝ সফলতার eক  
কারণ হেলা ত র ভাষার িবশু তা। ‘নাহ ল বালাগা’ -আজ যা সংকলেনর 
eক সহা া কাল aিত া  হেত চেলেছ aথাৎ াকাের পলাভ করার 
সময় েথেক eক হাজার বছর েকেট েগেছ, আর ল েখাতবাস হ u ািরত 
হoয়ার পর েথেক ায় েচৗ শ’ বছর পার হেয় েগেছ। িক  েসi াচীন 
আমেলo িক আর বতমান েগo িক, তার শীষ ান বজায় েরেখেছ। আিম 
eক সময় eকটা সমী া চািলেয়িছলাম। েদখেত পাi েয য়ং আিম ল 
মুিমনীন (আঃ) eর গ েথেক a াবিধ আরেবর সকল সািহিত ক o 
ভাষািবদ আিম ল মুিমনীন (আঃ)-eর িবশু  o uৎ  ভাষার সামেন 
িণশ জািনেয় eেসেছ। 
বলা হয় েয, িমশের কেয়কবছর আেগ ‘শািকল আরেসলান’ যােক 

‘‘আিম ল বাiয় ান’’ তথা বা ী স াট বেল আ ািয়ত করা হেতা- তার 
স ােন eক  স ধনা সভার আেয়াজন করা হেয়িছল। e সভায় ব ােদর 
মে  eকজন তার ব ৃতায় শািকল আরেসলােনর শংসা েল ধরেত 
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িগেয় eক পযােয় তােক হযরত আলী (আঃ)-eর সােথ লনা কের বেল 
েয, শািকল আরেসলান হেলন আমােদর েগর আিম ল বাiয় ান 
েযমনভােব আলী iবেন আিব তািলব িছেলন ত র েগর আিম ল বাiয় ান 
aথাৎ বা ী স াট। যখন য়ং শািকল আরেসলান ব ৃতা মে  আেরাহন 
করেলন, চ   aব ায় বলেলন, eসব আজগুিব কথাবাতা বলা হে  
েকন?! আমােক আলী iবেন আিব তািলেবর সােথ লনা করেছন?! আিম 
আলীর েতার িফতার সমানo হেত পারেবা না। আমার বয়ান েকাথায় 
আর হযরত আলীর বয়ান েকাথায়?! আমােদর েগo eমন eমন েলাক 
েদিখ িনমল পিব  a েরর aিধকারী, যখন হযরত আলীর ব ৃতা বণ 
কের, মেনর aজাে  তােদর েচাখ েথেক a  বািহত হয়। eটা তাহেল 
িক? ব ৃতার েসৗ য েথেকi। য়ং হযরত আলীর জামানায় eধরেনর 
নজীর aেনক পাoয়া যায়। 

হযরত আলী (আঃ) eর ‘‘ তবা ল গাররা’’ তথা দী  ভাষণ  যা 
তঃ ম িমেত u ািরত হেয়িছল, েস স েক েলখা রেয়েছ েয, যখন 

ভাষণ েশষ হয় তখন সমেবত সবাi েসভােবi a  ঝিরেয় যাি ল। 
‘‘হা াম’’ না ী জৈনক ি  িছেলন। িতিন আমী ল মুিমনীেনর কােছ 
আেবদন জানােলন েয, মু াকী েলাকেদর পিবচয় িক আমােক া া িদন। 
থেম iমাম eিড়েয় েযেত চাiেলন eবং -িতন  বণনা িদেয় েথেম 
েগেলন। িক  হা াম  হেলন না। বলেলন, আেরা জানেত চাi। আপিন 
পির ণভােব মু াকীর িচ  আমার জ  িচ ািয়ত ক ন। eবার হযরত 
আলী (আঃ) ঐ মজিলেসi শু  করেলন মু াকীেদর পিরচয় া া করেত; 
মু াকীরা তােদর রাত aিতবািহত কের eভােব, তােদর িদন কােট eভােব, 
তােদর ব  e প, েলাকজেনর সােথ েমলােমশার ে ে  তারা e প, 
তােদর রআন পড়া e প। আিম (o াদ শহীদ মুতাহহারী) eকবার গণনা 
কের েদেখিছলাম, চি শ  বােক র মা েম মু াকীেদর eকশ’’ ি শ  
গুণৈবিশ  ঐ মজিলেস া া কেরন। ঐ েলাক  ei বণনা যতi 
শুনিছেলন ততi তার আসি  ি  পাি ল। aতঃপর eকসময় েজাের 
িচৎকার কের oেঠন eবং েসখােনi বরণ কেরন। আিম ল মুিমনীন 
বলেলন : َهَكَذا َتْصَنُع اْلَمَواِعُظ اْلَباِلَغُة ِبَاْهِلَها - aথাৎ ব ৃতা যিদ িবশু  হয় 
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আর a র যিদ াহী হয় তাহেল e প কের থােক। (নাহ ল বালাগা, ফয় ল 
iসলাম, েখাতবা নং 295, েখাতবা-i হা াম নােম িস , া 729)  

েদায়া দ েদর কথাo বলা যায়। েদায়াস েহর মে  মা ষ আ াহর 
সােথ কথা বেল থােক। িনছক শ  বা uি র েকােনা ভাব থােক না। িক  
আমােদর েদায়াসমুহ পির ণতম িবশু তা eবং েসৗ েযর aিধকারী। েকন? 
কারণ, েদায়ার ঐ েসৗ য েযন eকটা মা ম হয় যােত েদায়ার িবষয়ব েক 
মা েষর a ের েপৗছােত স ম হয়। েকন বলা হয় েয মুয়াি ন সুকে র 
হoয়া মু াহাব? eটা েতা iসলামী েফকাহর কথা।‘‘আ া  আকবার’’ েক 
সুকে  বলা েহাক আর ককশ কে  বলা েহাক- aথ েতা আর বদেল যায় 
না। িক া ‘‘আশহা  আন লা iলাহা i া াহ’’ েক সুকে  বলা েহাক আর 
ককশ কে  বলা েহাক- aথ েতা আর পিরবতন হয়না। িক  মা ষ যখন 
‘‘আ া  আকবার’’েক েকােনা ককশ ক  েথেক না শুেন বরং েকােনা 
সুলিলত ক  েথেক বণ কের তখন তার a ের a েপ ভাব েফেল। 

েশখ সাদী eক  কািহনী বণনা কেরনঃ িতিন বেলন েয eক শহের 
eকজন মুয়াযিযন িছল বi ককশ গলার। েস ঐ ককশ কে  আযান 
িদি ল। eকসময় তািকেয় েদখেলা েয eক i দী তার জে  uপেঢৗকন 
িনেয় uপি ত হেলা eবং বলেলা ei সামা  uপহার  হণ করেব? 
মুয়াযিযন বলেলাঃ েকন? েস বলেলাঃ কারণ, িম আমার বড় eক  
uপকার কেরছ। মুয়াযিযন বলেলাঃ িক uপকার! আিম েতা েকােনাi 
uপকারi েতামার জে  কিরিন। i দী তখন বলেলাঃ আমার eক  ক া 
রেয়েছ েয iদানীং iসলাম ধেমর িত আ হী হেয় uঠিছল। িক  িম 
যখন আযান িদি েল তখন েতামার মুখ েথেক আ া  আকবার িন শুেন 
eখন েস iসলাম েথেক িবমুখ হেয় েগেছ। তাi আিম েতামার জে  ei 
uপহার  িনেয় eেসিছ। কারণ আমার েমেয়েক মুসলমান হoয়ার হাত 
েথেক ব িচেয় িম আমার বড়i uপকার কেরছ।  

েমাটকথা eিবষয়  িনেজi eক  িবষয়। 
iবেন সীনা ত র ‘‘মাকামা ল আেরফীন’’ ে  মা েষর জ  

আি ক সং িত কখন ি  হয় েস স েক বi u ম o সু  ব  
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uপ াপন কেরেছন eবং eর কিতপয় কারণ uে খ কেরেছন। তার মে  
eক  হেলা যথাঃ يٍَّزِآ َاْلَكالُم اْلَواِعُظ ِمْن َقاِئٍل  aথাৎ uপেদশ বাণী যখন 
েকােনা পিব  ব ার মুখ েথেক িনঃ ত হয়। aথাৎ থম কথা হেলা য়ং 
uপেদশদাতা (oয়াজকারী) েক শু  o পিব  a েরর aিধকারী হেত হেব। 
aতঃপর বেলনঃ َرِخيَمٍة َو َنْغَمٍة َبِليَغٍة ِبِعَباَرٍة  aথাৎ u  oয়াজকারীর ক  
হেত হেব সুলিলত, সুক । যােত ে াতার মেন u ম েপ েরখাপাত করেত 
স ম হয়। oয়াজকারীর কথা িবশু  হেত হেব তাহেল ে াতার a ের 
ভাব েফলেব। য়ং ব ার েচহারা সুরতo e ভাব েফলার ে ে  
কাযকর িমকা রােখ। e আেলাচনা করার uে  eকটাi। আর তাহেলা 
যােত ঝা যায় েয aথ েপৗছােনা, িনেজi গু ণ িমকা রােখ। eগুেলা 
হেলা uপকরণ তথা মা ম, eগুেলাi বিশ  আর প িত। ei uপকরণ o 
মা মগুেলাi বাতােক চ িদেকর ি  তথা জনতার কােছ েপৗেছ েদেব। 

e সে  আরেক  কথা বলেত হয়। য়ং রআন পড়ার িবষয়  
িক প? aব  রআন আযােনর মেতা নয়। আযােনর ে ে  বলা হেয়েছ 
েয eকজন আযান েদবার জায়গায় aেরাহণ করেব eবং আযান দান 
করেব। আর তােক সুকে র aিধকারী হেত হেব। িক  রআনেক সবাi 
পেড়। যারাi রআন পেড় তােদর কত  হেলা যথাস ব সু রভােব পড়া। 
eেত েযমন য়ং কারীর a ের u ম ভাব েফেল, ত প ে াতার 
a েরo। রআেন ei েয িনেদশ eেসেছঃ َو َرتِِّل اْلُقرآَن َتْرِتيًال  aথাৎ, 
রআন আ ি  ক ন তারতীল তথা সুিব ভােব eবং ভােব। 

(মুযযাি লঃ 5) - eর aথ িক? aথাৎ যখন রআন পড়েবন তখন েযন 
শ াবলীেক eমন ততার সােথ পড়েবন না েয েসগুেলা পর র েজাড়া 
েলেগ যায়। আবার eমন িবরিত িদেয় পড়েবন না েয eক শ  আেরক  
েথেক িন ে শ হেয় যায়। eমনভােব েসগুেলা পড়েত হেব েযন েকu বেল 
িদে  আর আপিন তা শুেন শুেন পাঠ করেছন। িক া আপিন েযন িনেজর 
সােথ িনেজ কথা বলেছন। আেরফগেণর ভাষায়, মা েষর uিচত রআনেক 
সবসময় eমনভােব পাঠ করা েয েস েযন মেন কের ব া হেলন আ াহ 
আর ে াতা েস িনেজ। েস য়ং আ াহর িনকট েথেক সরাসির eকথাগুেলা 
শুনেছ eবং হণ করেছ। 
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আ ামা iকবাল লােহারী বেলন, আমার িপতা আমােক eক  কথা 
বেলন যা আমার ভা  গড়ার কােছ aসাধারণ ভাব েফেলিছল। িতিন 
বণনা কেরন েয eকিদন আিম আমার কে  বেস রআন পাঠ করার 
কােজ  িছলাম। eমন সময় আমার িপতা েস কে র সামেন িদেয় 
যাoয়ার পেথ েথেম েগেলন eবং আমার িদেক তািকেয় বলেলনঃ 
মুহা াদ! রআনেক eমনভােব পাঠ কেরা েযন য়ং েতামার uপেরi তা 
aবতীণ হেয়েছ। তখন েথেক আিম যখনi রআন েল বিস eবং 
আয়াতগুেলােক পাঠ কির তখনi আিম মেন কির েয, e হেলন আমার 
আ াহ িযিন আমার সােথ aথাৎ মুহা াদ iকবােলর সােথ কথা বলেছন।   

eক  হাদীেস রেয়েছঃ اْلُقْرآِنَتَغنَّْوا ِب  aথাৎ রআনেক গােন গােন 
( ের ের) পাঠ কেরা। (িবহা ল আেনায়ার, খ  ৯3, া 2৯2; জােমuল আখবার, 
a ায় 34, া 68) eমেম কেয়ক  হাদীস বিণত হেয়েছ। েযটা িনি ত 
কের বলা যায় তাহেলা eর ব  - েতামরা রআনেক বi সুেরলা কে  
পাঠ কেরা। aব  েসসব সুর েযগুেলা আন  িতর আসেরর গান বাজনা 
স  eবং েযৗন সুড়সুিড়কর েসগুেলা েতা aবধািরতভােব হারাম eবং 
শরীয়তিবেরাধী। িক  েযসব সুর মা েষর আি ক aব ার সােথ 
সম শীল েতমন সুের হoয়া বা নীয়। রণ রাখেত হেব েয পিব  
রআেনর a ুত মতা রেয়েছ সুর ধারণ করার ে ে । eটাo রআেনর 

eক  মুিজজা। তেব েস সুর আি ক o আ াি ক। েকােনা েযৗন 
সুড়সুিড়কর সুর নয়। aব  eে ে  িস া  েদেবন েকােনা িবেশষ  
ি । 
আ ল বােসেতর রআন েতলাoয়াত েকন েদেশ েদেশ eেতা 

জনি য়? কারণ, আ ল বােসত তার েমাহনীয় কে  সুলিলত সুের eবং  
েতলাoয়ােতর যথাযথ িনয়ম কা ন েমেন েয রােক েযমন সুের পড়েত 
হেব ক েসভােব পড়েত জােনন eবং পেড় থােকন। আমােদর মাসুম 
iমামগেণর স েকo িবেশষ কের iমাম যয় ল aেবদীন eবং iমাম 
েমাহা াদ বােকর (আঃ) স েক হাদীেস বিণত হেয়েছ েয ত রা যখন 
রআন েতলাoয়াত করেতন, সুম র o িচ াকষক কে , তখন েস 
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আoয়াজ গিলপেথ ছিড়েয় পড়েতা। আর যারা েস পেথ চলাচল করেতা 
তারা েস সুর শুেন িবেমািহত হেয় পড়েতা। েথেম েযত তােদর পথ চলা। 
iমাম (আঃ) eর দরজা পােশ ভীড় জেম েযত আর েস ভীেড় পথ ব  হেয় 
েযত। eমনিক যারা পািন সরবরাহ করেতা (েস আমেল চলন িছল িক  
িক  েলাক মশক ক েধ িনেয় য়া েথেক পািন েল মা েষর ঘের ঘের 
সরবরাহ করেতা। মদীনায় শু i য়া িছল। পািনর নহর িছল না।) eবং 
সং ায়o িনতা  কম িছল না, তারা ক েধ পািনর মশক িনেয়i যখন 
iমাম (আঃ) eর বাড়ীর সামেন িদেয় aিত ম করেত েযত, তখন iমাম 
(আঃ) eর সুম র ক  শুেন তােদর পা চলার শি  হািরেয় েফলেতা। ঐ 
পািন ভরা ভারী মশকগুেলা ক েধ িনেয়i তারা দ িড়েয় দ িড়েয় রআন 
েতলাoয়াত বেণ িনম  হেয় েযত যত ণ না iমাম (আঃ) eর 
েতলাoয়াত েশষ হেতা। eসব িক  েথেক িক েবিরেয় আেস? ঐশী বাতা 
েপৗছােনার জে  বধ uপকরণ বা মা মেক কােজ লাগােনা। iমাম (আঃ) 
েকন রআনেক eভােব সুম র ের েতলাoয়াত করেতন? কারণ িতিন 
েচেয়িছেলন ei মা ম ারা তাবলীেগর কাজ করেত। রআনেক মা েষর 
কােছ েপৗছােত। েকu যখন iসলােমর াপাের কিবতা স েক a য়ন 
কের তখন a ুত িবষয়ািদ েদখেত পায়। র াহ (সাঃ) কিবতার সােথ 
লড়াio কেরেছন আবার কিবতােক চলনo কেরেছন। েসi সব কিবতার 
সােথ লড়াi কেরেছন েযগুেলা আজেকর ভাষায় িত িতশীল িছল না। 
aথাৎ েসগুেলা েকােনা uে  বা ল  স িলত কিবতা িছল না। িনছক 
ক না আর েখয়াল, সময় কাটােনার মা ম, িম াচাের ভরা। েযমন েকu 
কিবতা আ ি  করেতা কােরা ব েমর শংসায় িক া কােরা েঘাড়ার 
শংসায়। েকu বা আবার কিবতা আ ি  করেতা ে য়সীর িতলেকর 
শংসায় aথবা ধনীেলােকর শংসা করেতা তার aেথর আশায়। 
রাসু াহ (সাঃ) কেঠারভােব eজাতীয় কিবতার িব ে  লড়াi কেরেছন। 
বেলেছনঃ 

 َخْيٌر َلُه ِمْن َاْن َيْمَتِلَي ِشْعرًا َلَاْن َيْمَتِلَي َجْوُف َرُجٍل َقْيحًا
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aথাৎ যিদ মা েষর েপট বিম ারা ভরা থােক েসটাo বরং ভােলা 
ফাল  কিবতায় ভরা থাকার েচেয়। (নাহ ল ফাসাহা, া 581, হাদীস নং 
3326) িক  আবার িতিনi বেলেছনঃ  

 ِانَّ ِمَن الشِّْعِر َلِحْكَمًة
aথাৎ িক  িক  কিবতা রেয়েছ া ণ। (আল গাদীর, খ  3, া ৯) 

সব কিবতােক ফাল  বলা হয়িন। বরং িক  িক  কিবতা রেয়েছ বা বতা 
স । 

রাসু াহ (সাঃ) ত র সভাসদেদর মে  কেয়কজন কিবেকo 
েরেখিছেলন। ত েদর মে  eকজন হেলন হাসসান িবন সািবত। i কার 
কিবতার মে  েভদকরণ শু  েকবল রাসু াহ (সাঃ) eর হাদীেসi 
আেসিন। বরং পিব  রআেনo e াপাের বণনা রেয়েছ। iরশাদ হে ঃ  

يُموَن، َو َواٍد َيِه ي ُآلُِّعُهُم اْلَغاُووَن، َاَلْم َتَري َانَُّهْم ِفَو الشَُّعَراُء َيتَِّب
  َحاِتُلوا الصَّاِليَن آَمُنوا َو َعِملَّا الَِّذُهْم َيُقوُلوَن َما َلا َيْفَعُلوَن، ِاَانِّ

- aথাৎ, িব া  েলােকরাi কিবেদর a সরণ কের। িম িক েদখ না 
েয, তারা িত ময়দােনi uদ া  হেয় িফের? eবং eমন কথা বেল যা 
তারা কের না। তেব, তােদর কথা িভ  যারা িব াস াপন কের o সৎকম 
কের। (শুআরা 335-338) eমনo কিব িছল যােদরেক রাসু াহ (সাঃ) 
aথবা পিব  iমামগণ (আঃ) ঊৎসািহত করেতন। িক  েকান ধরেনর 
কিবরা? যারা কিবতার সু র আভরেণ iসলােমর বাতােক eবং eর 
সারব ােক জনগেণর কােছ েল ধরেতা। িনঃসে েহ কিবতা েয কাজ 
করেত পাের, eক  ব  ারা তা করা যায় না। কারণ, কিবতা হেলা 
গে র েচেয় েসৗ যময়। কিবতার ছ  থােক, থােক a রা যা র ধারণ 
করেত স ম। মি  তা মুখ  করেত ত। রাসু াহ (সাঃ) ীয় 
সভাসেদর eকজন হাসসান িবন সািবতেক বলেলনঃ 

 ، َما َذَبْبَت َعنَّا َاْهَل اْلَبْيِت اْلُقُدِس ُروِحدًا ِبَلا َتَزاُل ُمَؤيِّ
aথাৎ, পিব  আ া েতামােক তত ণ aবিধ সমথন কের যােব 

যত ণ িম েয পেথ (aথাৎ আহেল বাiত) রেয়ছ তা েথেক িবপথগামী না 
হেব। (আল-গাদীর, খ  3, া 45) রাসু াহ (সাঃ) eকথাগুেলা বেলন 
eকজন কিব স েক।  
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মাসুম iমামেদর (আঃ) সময়কার কিবরা কতi না aবদান 
েরেখেছন! আমােদর iসলােমর iিতহােস আরবী, ফাস  o a া  ভাষায় 
aেনক বীর গ থা o eক বাদী কিবতা রেয়েছ। aসাধারণ uপেদশময় 
েসসব কিবতা। eগুেলা সবi হেলা iসলামী সং িতর ফল প। কিবতার 
েয ভাব রেয়েছ, গে র তা েনi। আর নাহ ল বালাগার িব য় হেলা 
eটাi েয গ , িক  িবশু তা আর েসৗ যতায় কিবতার সমক  বা তার 
েচেয়o েবশী। ফাস  ভাষায় আপিন eক াo েলখা েঁজ পােবন না যা 
েশখ সাদীর eক া কিবতার সমক  হেব। যিদo মােনা ীণ েলখা ব  
রেয়েছ। েযমন, খাজা আ াহ আনসারীর কােলমােত েকসার িক া সাদীর 
কথা-সািহত । মাoলানা জালা ীন িম ত র ঐ aসাধারণ পাি ত  o 
দ তা সে o যখন ত র oয়ােজর মজিলেস যােবন, েদখেবন েয তার 
কিবতার লনায় কথার বয়ানগুেলা িক i না। আরবী ভাষায়o eমন 
েকােনা গ  রীিতর েলখা েনi যার মে  নাহ ল বালাগার মেতা aসাধারণ 
শি ম া ত  করা যায়। কিবতা তার িনজ  আদেল aেনক aবদানi 
রাখেত স ম হেয়েছ eবং aেনক aবদান রাখেত স ম। আবার ম  
কিবতাo বi ম  হেত পাের েযমনভােব ভােলা কিবতাo aেনক ভােলা 
হেত পাের। িহকমেতর কিবতা, েতৗিহেদর কিবতা, পরকােলর কিবতা, 
ন oয়ােতর কিবতা, রাসু াহ (সাঃ) eর শংসার কিবতা, মাসুম iমাগণ 
eবং পিব  রআেনর শংসায় কিবতা, েশাক-মিসয়ার কিবতা iত ািদ 
কিবতাস হ যিদ iমামেদর েগর কিবতার মেতা ভােলা হয় তাহেল তা 
aত  ভাব িব ার করেত স ম হেব। 

আ ামা iকবাল লােহারী তi eকজন বান পি ত িছেলন। 
িতিন eমন eকজন ি  িছেলন িযিন iসলােমর ে ে  িনেজর জে  
eক  েরসালাত তথা দািয়  a ভব করেতন। আর e েরসালাত েপৗছােনার 
জে  িতিন েয uপকরণেক কােজ লািগেয়িছেলন তা হেলা কিবতা। ফাস  
ভাষার কিবেদর মে  িবেশষ কের সা িতক কােলর কিবেদর মে  ল  
িনেয় চেলেছন eমন কিব িহসােব িনঃসে েহ আ ামা iকবােলর েকােনা 
িড় েনi। কিবতা যিদ কিবর জে  মা ম হেয় থােক তার লে র জে , 
তাহেল তার েকােনা লনা হয় না। আ ামা iকবাল েযখােন স ীেতর 
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েয়াজন িছল েসখােন স ীত রচনা করেতন। ত র িব াত েয স ীত  
আরবীেত a বাদ করা হেয়েছ েসটা u েতi িতিন রচনা কেরিছেলন। eখন 
ফাস  ভাষায়o তা a বাদ করা হেয়েছ। িক aসাধারণ স ীত খািন। আিম 
(o াদ মুতাহহারী) িনেজ eকািধকবার e  শুেন ন কেরিছ, aেনকেক 
ক দেতo েদেখিছ। আমরা স ীতেক কােজ লাগােবা না েকন? eগুেলা সবi 
হেলা মা ম। eসব মা ম েথেক uদাসীন থাকা আজ আর চেল না। 
আ িনক েগ eমন সব মা ম আিব ত হেয়েছ যা আেগর আমেল িছল 
না। শু  আেগকার েগর uপকরণ িনেয় আমরা া  থাকেবা েকন? 
আমােদর েকবল েদখেত হেব েয েকা  uপকরণ  শরীয়ত ী ত আর 
েকান  শরীয়ত ী ত নয়।  

য়ং iমাম েহাসাiন (আঃ) ঐ u  ম া ের ীয় বাতােক 
েপৗছােনার জ  eবং iসলােমর বাতােক েপৗছােনার জ  েয েয uপকরণ 
eবং মা মেক বহার করা স ব িছল তার সবগুেলাi িতিন কােজ 
লািগেয়েছন। iমােমর ম া েথেক কারবালা পয  eবং কারবালায় েবশ 
করার পর েথেক শাহাদাতবরণ পয  ত র ভাষণস হ aসাধারণ 
a ে রণাদায়ক, আেবগময় eবং aসাধারণ েসৗ যময় আর সাবলীল o 
িবশু  ভাষা স । eিদক েথেক েকবলমা  েয ি  আিম ল মুিমনীন 
আলী (আঃ) eর িত ী িতিন হেলন iমাম েহাসাiন (আঃ)। eমনিক 
েকu েকu বেল থােকন েয আশুরার িদেনর iমাম েহাসাiন (আঃ) eর 
ভাষণসমুহ আিম ল মুিমনীেনর ভাষণস েহর েচেয়o ঊৎ তর। িতিন 
যখন ম া েছেড় েবর হেয় আসেত চাiেলন তখন ল  ক ন িক uৎ  
ভাষা আর িক সু র o িবশু  বাচেনর মা েম িতিন ীয় ল  o 
uে েক েল ধরেলন। 

মা ষেক আরবী ভাষা িশখেত হেব; তেবi েকবল পিব  রআেন, 
রাসু াহ (সাঃ) eর বাণীমালায়, মাসুম iমামগেণর ভাষেণ eবং েখাতবা 
আর েদায়া-কালােমর মে  িনিহত ei aপ প েসৗ যেক aবেলাকন 
করেত পারেব। iমােমর eসব ভাষণগুেলা a বাদ করেল যথাথ েপ aথ 
কাশ কের না। িতিন বলেছনঃ  হেলা মা েষর গলায় aল ােরর 
ায়। eকজন মা েষর জে   ততখািন েসৗ যময় েযমনটা েসৗ য 
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েট oেঠ বতীর গলায় aল ার পিরধান করেল। েহ েলাক সকল! আিম 
সবিক র মায়া ত াগ কেরিছ, আিম আ ত ােগর েনশায় ম , আিম আমার 
ব রীেদর সা ােত ততটাi আস  যতটা আস  িছেলন নবী iয়া ব 
ত র iuসুফেক সা ােতর জ । aতঃপর িতিন েয ত র ভিব ত স েক 
িনি ত িছেলন eবং েকu েযন মেন না কের েয িতিন িনয়ার বািহ ক 
িবজয় লাভ করার আশায় চেলেছন, না বরং িতিন ভিব তেক সচে  
েদখেত পাি েলন েয ঐ ম  মােঝ িকভােব মা ষ পী েনকেড়গুেলা সাির 
ে েধেছ eবং িকভােব ত েক িছ  িভ  কের েফলেছ, e িবষয়  জািনেয় 
েদবার uে ে  িতিন বেলনঃ َضاَنا َاْهُل اْلَبْيِت، ِرَضي اِهللاِر  aথাৎ, আমরা 
আহেল বাiত আ াহ েযটােত স  হন তােতi স  থািক। (িবহা ল 
আেনায়ার, খ  55, া 478; মাকতা  মুকাররাম, া 2৯4, আল ফ, া 36, 
কাশ ল গু াহ, খ  3, া 3৯) eটা হেলা েসi রা া যা আ াহ িনধারণ কের 
িদেয়েছন eবং িতিন পছ  কেরেছন। সুতরাং আমরা eপথেকi েবেছ েনব। 
আ াহর স ি i আমােদর স ি । েকবলমা  িতন চার লাiেনর েবশী নয়। 
িক  eক  বiেয়র েচেয়o েবশী ভাব েফেল। েশষ মু েত িতিন মা েষর 
কােছ iবলাগ করেত (তথা েপৗেছ িদেত) চান েয আিম িক বলেত চাi আর 
েতামােদর কাছ েথেক িক ত াশা কির। তাi িতিন বেলনঃ েয ি  
েকর র েক আমােদর পেথ uৎসগ করেত তরী আেছ eবং ীয় 
িতপালেকর সা াত লাভ করার সংক  রােখ েস েযন ত থােক। 
আগামীকাল সকােল আমরা রoনা হব। আশুরার রােত পিব  রআন 
েতলাoয়ােতর মু কর র শুনেত পাi, েমৗমািছর গু রেণর মেতা েদায়া 
েমানাজােতর গুনগুনানী েভেস আেস যা শ র a রেকo িবেমািহত কের 
েদয় eবং তােদরেক িনেজর িত আকষণ কের। েয সাহাবীদল মদীনা 
েথেক iমােমর সে  eেসিছেলন ত েদর সং া বi কম িছল। হয়েতা 
িড় জন হেত পাের। েকননা eকদল েতা পিথমে  আলাদা হেয় চেল যায়। 
বাহা র জন শহীেদর aেনেকi কারবালায় eেস েযাগদান কেরিছেলন। 
aেনেক আবার iবেন সা’েদর দল েথেক থক হেয় iমােমর বািহনীেত 
েযাগ েদয়। eেদর মে  eকদল হেলা তারা, যারা আশুরার রােত eসব 
িখমার পাশ িদেয় aিত ম করার সময় তােদর কােন েভেস আসিছল িমি  
ম র গু রেণর িন, রআেনর েতলাoয়াত, িসজদা আর র িযিকর, 
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সুরা হামদ। ei িনi তােদরেক আ  কের eবং তােদরেক েটেন িনেয় 
যায়। aথাৎ iমাম েহাসাiন (আঃ) o ত র সাহাবীবগ েয কার মা মেকi 
aিধকতর কােজ লােগােনা স ব িছল তার সবগুেলােকi কােজ 
লািগেয়েছন। a া  মা ম o uপকরেণর কথায়o যাব। য়ং 
গুেলােকo iমাম eমনভােব িব  কেরন েয মেন হেব েযন েকােনা 

ঐিতহািসক েক ম  করার uে ে i eভােব সািজেয়েছন যােত 
িকয়ামত aবিধ eক  িশহরণ জাগােনা  িহসােব iিতহােস a য় েথেক 
যায়। 

iিতহােস েলখা রেয়েছ েয, যত ণ পয  সাহাবীরা ে েচ িছেলন, 
eমনিক ত েদর eকজন aবিশ  থাকা পয o আহেল বাiেতর তথা iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eর স ানবগ, ভাi-ভািতজা মুেখর েকােনা eকজনেকo 
ময়দােন েযেত েদনিন। তােদর কথা িছল, েহ iমাম! আমােদর দািয় েক 
আেগ পালন করার সুেযাগ িদন। তারপর আমরা যখন থাকেবা না তখন 
আপিন েযটা ভােলা মেন কেরন েসটাi করেবন। aপরিদেক নবী (সাঃ) eর 
আহেল বাiতo aেপ ায় িছেলন কখন তােদর পালা আসেব। iমােমর 
সাহাবীেদর মে  সবেশষ ি  যখন শহীদ হন তখন নবী পিরবােরর 
বকেদর মে  সহসা ঊ িণ পেড় েগল। সবাi   জায়গা েছেড় uেঠ 
পড়েলন। েলখা রেয়েছ েযঃ 

َبْعَضُهْم َبْعضًاَفَجَعَل ُيوَدُع   
aথাৎ ত রা পর রেক িবদায় জানাি েলন, eেক aপেরর গলায় 

হাত েরেখ পর েরর মুেখ ন করিছেলন। 
আহেল বাiেতর বকেদর মে  সব থম িযিন iমােমর িনকট েথেক 

ে  যাoয়ার a মিত লাভ কেরন িতিন হেলন ত র বক  হযরত আলী 
আকবার। যার াপাের য়ং iমাম েহাসাiন (আঃ) সা  দান কেরেছন 
েয েদেহর গড়ণ, েচহারা-চির  আর চলায় বলায় আলী আকবার িছেলন 
রাসু াহ (সাঃ) eর aিধকতর স শ। িতিন যখন কথা বলেতন মেন হেতা 
েযন য়ং রাসু াহ (সাঃ) কথা বলেছন। eত েবশী িমল িছল েয iমাম 
েহাসাiন (আঃ) িনেজ বেলন, েহ আ াহ! িমi ভােলা জােনা েয যখন 
আমরা নবীজী েক েদখার জে  uদ ীব হেয় পড়তাম তখন ei বেকর 
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িদেক তাকাতাম। েস িছল রাসু াহ (সাঃ) eর ণ িত িবর দপণ। eবার 
েসi বকi eেলন িপতার স ুেখ। 

বলেলন, বাবা! আমােক a মিত িদন। aেনক সাহাবী িবেশষ কের 
বকেদর স েক বিণত হেয়েছ েয তারা যখন a মিত হেণর uে ে  

iমােমর কােছ uপি ত হি েলন তখন iমাম েকােনা না েকােনা ভােব 
তােক িনঃরত করার জ  া া েল ধরিছেলন। েযমন হযরত কািসেমর 
কািহনী যা সকেলর জানা রেয়েছ। িক  যখন হযরত আলী আকবার 
uপি ত হেলন তখন িতিন শু i েকবল ীয় মাথােক নী  করেলন। বক 

 ময়দােন রoনা হেয় যায়। বিণত রেয়েছ েয iমােমর চ য় যখন aধ 
িনিমিলত aব ায় িছলঃ 

 ُثمَّ َنَظَر ِاَلْيِه َنَظَر آِئٍس
aথাৎ িতিন ত র িদেক তাকােলন eমন ভি েত েযভােব eকজন 

িনঃরাশ ি  তার বক ে র িদেক তাকায়। (আল- ফ, া 58) 
iমাম িনঃরাশার সােথ ত র বক ে র িদেক তাকােলন, কেয়ক 

ধাপ তার িপেছ িপেছo eিগেয় েগেলন। আর ক ei সমেয় িতিন বেল 
oেঠনঃ েহ আ াহ! িম সা ী েথেকা েয eমন eক বক আজ eেদর 
িব ে  রoনা হেয়েছ েয িছল েতামার নবীর েচহারার সােথ সবেচেয় েবিশ 
স শ। aতঃপর িতিন oমর iবেন সা’দেকo eক  কথা বেলন। u ঃ ের 
িচৎকার কের বলেলন েযন iবেন সা’দ ঝেত পাের। বলেলনঃ 

 َكِحَماُهللا َر َعَطْعٍد َقَس اْبَنَي
aথাৎ, েহ iবেন সা’দ! আ াহ েযন েতামার বংশেক িনঃবংশ কের 

েযমনভােব আমার ei স ান েথেক আমােক িনঃবংশ করেল। (আল- ফ, 
া 58, মাকতা  আলী আকবার- মুকাররাম, া 87, মাকতা ল সাiন-মুকাররাম, 
া 432, মাকতা ল সাiন- খরাযমী, খ  3, া 41, িবহা ল আেনায়ার, খ  56, 
া 54)  

iমাম েহাসাiন (আঃ) eর ei বে ায়ার পর i িতন বছেরর েবশী 
েদরী হয়িন, eর মে i েমাখতার, oমর iবেন সা’দেক হত া কেরন। eমন 
সমেয় যখন oমর iবেন সা’েদর  েমাখতােরর দরবাের eেসিছল তার 
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িপতার জ  সুপািরশ করেত। oমর iবেন সা’েদর ম কেক eক  কাপেড় 
েঢেক সভায় আনা হয় eবং েমাখতােরর সামেন রাখা হয়। তখনi তার  
eেসিছল িপতার জ  সুপািরশ করেত। eকসময় বলা হেলা েয ম ক  
eখােন রাখা আেছ েসটােক িম িক েচন? যখন কাপড় সিরেয় েফলা হেলা 
েদখেত েপল েয তারi বাবার মাথা। মেনর aজাে i কখন েস েসখান 
েথেক uেঠ চেল েযেত লাগেলা। সােথ সােথ েমাখতার িনেদশ িদেলন, 
oেকo oর বাবর সােথ  কের দাo।  

eভােবi হযরত আলী আকবার ময়দােন যা া কেরন। ঐিতহািসকগণ 
সকেল ঐক মত েপাষণ কেরন েয হযরত আলী আকবার a লনীয় 
সাহিসকতা আর বীরে রর সােথ লড়াi চািলেয় যান। িক   করার পর 
িতিন িফের আেসন ত র মহান িপতার িনকেট যা iিতহােস eক  িচর ন 
ধ  ধ  হেয়i থাকেব েয িক কারেণ িতিন িফের eেসিছেলন eবং ত র 
uে  িক িছল? eেস বলেলন, বাব! বড়i িপপাসা। িপপাসা আমােক েশষ 
কের িদে । ei aে র ভারo আমােক পির া  কের েফেলেছ। eক 
কাতরা পািন যিদ আমার গলায় শ কের তাহেল আিম শি  স ার কের 
নরায় আ মণ চালােত পারেবা। ei কথাগুেলা iমােমর কিলজায় আগুন 
ধিরেয় েদয়। িতিন বেলন,  আমার! েদখ, আমার মুখ েতামার মুেখর 
চাiেতo শু । তেব আিম েতামােক oয়াদা িদলাম েয িম শী i িম 
নানা নবীর হােত পািন পান করেব। ei বক আবােরা চেলন ময়দােন eবং 
লড়াi চািলেয় যান। 

হািমদ iবেন মুসিলম না ী জৈনক ি  িছল হাদীেসর 
েরoয়ােয়তকারী। কারবালার ময়দােন েস uপি ত িছল eকজন 
সংবাদদাতার মেতা। aব  ে  েস aংশ হণ কেরিন। তেব েবিশরভাগ 
ঘটনাবলীেক েস বণনা কেরেছ। তার বণনায় eেসেছ েয, আিম eক ি র 
পােশ িছলাম। যখন আলী আকবার আ মণ করিছেলন তখন সবাi পািলেয় 
যাি ল। eেদেখ েলাক  aস  হেলা কারণ েস িনেজo eকজন বীর। 
শপথ কের বলেলা, যিদ ঐ বক আমার িনকট িদেয় aিত ম কের তাহেল 
আিম oর িপতােক  হারােনার েশাক েবদনায় িনমি ত করবi। আিম 
তােক বললাম, েতামার eেত িক কাজ। েছেড় দাo, েশষ পয  েতা ত েক 
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হত া করা হেবi। েস বলেলা, না। আলী আকবার যখন a সর হেলন তার 
পাশ িদেয় aিত ম করার সময় েলাক  গু  হামলার মেতা বশা ারা 
eমন সেজাের আঘাত করেলা েয আলী আকবার িন ল হেয় পড়েলন। হাত 

 েঘাড়ার গলায় জিড়েয় ধের িনেজর ভারসা  রাখার েচ া করেলন। 
eমন সময় িচৎকার কের বেল uঠেলন, 

اِهللا ي َرُسوِلَيا َاَبَتاه َهَذا َجدِّ  
aথাৎ, েহ বাবা! eখনi আিম নানা র লেক মেনর েচাখ ারা েদখেত 

পাি  পািন পান করিছ। (িবহা ল আেনায়ার, খ  56, া 55, মাকতা ল সাiন 
খরাজমী, খ  3, া 42)  

েঘাড়া হযরত আলী আকবারেক eমনভােব শ েদর মােঝ িনেয় েগল 
(েযেহ  বা েব ঐ েঘাড়ার আর েকােনা সoয়ারী িছল না) েয eখােন eেস 
a ুত eক  কথা েলখা রেয়েছ : 

 ِاْربًا َفاْحَتَمَلُه اْلَفَرُس ِاَلي َعْسَكِر اْلَاْعَداِء َفَقطَُّعوُه ِبُسُيوِفِهْم ِاْربًا
aথাৎ, aতঃপর েঘাড়া তােক বহন কের িনেয় েগল শ  েসনার 

aভ ের। আর তারা তােক কেরা কেরা কের েকেট ছােড়। (মাকতা ল 
সাiন- মুকাররাম, া 435, মাকতা ল আoয়ািসম, া ৯6, িবহা ল আেনায়ার খ  

56, া 55, মাকতা ল সাiন- খরাজমী, খ  3, া 353) 
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তাবলীগ (বা চার) প িত সে  
েহাসাiনী আে ালেনর িবিভ  িদেকর মে  eক  িদক হে  eর 

তাবলীগ তথা চার লক িদক। eখােন ‘তাবলীগ’ শ  তার ত 
তাৎপেয ব ত হেয়েছ, বতমান েগ চিলত aেথ নয়। তাবলীগ বা 
চার মােন জনগেণর িনকট চারেকর িনেজর বাণীেক েপৗঁেছ েদয়া eবং 

‘iসলাম চার’ মােন য়ং iসলামেক েপৗঁেছ েদয়া। a  কথায়, মা েষর 
কােছ iসলােমর আহবান েপৗঁেছ েদয়া। eবার েদখা দরকার েয, হযরত 
iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র e আে ালেন েকা  িবেশষ প িত aবল ন 
কেরেছন, িবেশষ কের যার তাবলীিগ গু  রেয়েছ। aথাৎ e ি েকাণ 
েথেক তার যেথ  চার লক গু  রেয়েছ েয, হযরত iমাম েহাসাiন 
(আঃ) e প িতর আ য় িনেয় ীয় ল েক eবং ত র ক  েথেক 
iসলােমর েয ত ফিরয়াদ েবিরেয় আসিছেলা তা সেবা মভােব 
জনগেণর িনকট েপৗঁেছ েদন। 

e সে  আেলাচনা করেত িগেয় থেমi আজেকর িদেন যােক 
‘প িত’ (method) বা ‘কমপ িত’ বলা হয় - যা আসেল eক  িবেদশী 
পিরভাষা, েস স েক িকি ৎ আেলাকপাত করা েয়াজন মেন করিছ। 

ব তঃ েয েকােনা কােজ সাফে র a তম শত হে  স ক 
কমপ িত িনবাচন। uদাহরণ প, আপনারা েদখেত পাে ন েয, িচিকৎসা 
িব ান eক  িবেশষ ধরেনর িব ান, িক  aেনক ে ে  িচিকৎসকগণ বা 
আে াপচারকারীগণ পর র েথেক থক িবিভ  প িতর আ য় হণ কের 
থােকন eবং ত েদর কােরা কােরা a ত প িত a েদর a ত প িত 
েথেক aিধকতর সাফে র aিধকারী বেল মািণত হেয়েছ। 

আ িনক ান-িব ান o াচীন ান-িব ান eর সি কাল স িকত 
eক  আেলাচনা িব মান রেয়েছ। আমরা েদখেত পাi েয, কােলর eক  
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a ায়েক আ িনক ান-িব ােনর গ নােম aিভিহত করা হয়। aব  
ান বা িব ানেক রেনা বা াচীন o ন ন বা আ িনক নােম aিভিহত 

করা চেল না, তেব eক  গেক ান-িব ােনর ন ন বা আ িনক গ 
বেল নামকরণ করা হয়।  হে , ান-িব ােনর াচীন েগর সােথ eর 
আ িনক েগর পাথক  কী? আ িনক েগ িব ান aত  ত গিতেত o 
aিব া ভােব u িত কেরেছ। মেন হে  েযন সহসাi িব ােনর চাকার 
সামেন েথেক eক  বাধােক aপসারণ করা হেয়েছ eবং eর ফেল িব ান 
aত  ত গিতেত পথ চলেত শু  কেরেছ, aথচ াচীন কােল িব ােনর 
a যা ার গিত িছেলা ম র। িক  আ িনক েগ e প ত গিতর কারণ 
কী? তা িক ei েয, i পা র মুখ আ িনক েগর িব ানীগণ েবা রা  
(িব াত ীক িচিকৎসা িব ানী), জািল স (িব াত ীক িচিকৎসা 
িব ানী), o iবেন সীনার ায় াচীন িব ানীগেণর লনায় aিধকতর 
িতভার aিধকারী িছেলন? a  কথায়, eর কারণ িক ei েয, আ িনক 
িবে  eমন সব aসাধারণ ি র আিবভাব ঘেটেছ াচীন কােল েয ধরেনর 
ি  o িচ ািবেদর আিবভাব ঘেট িন? না, েমােটi তা নয়। হয়েতাবা 

আজেকর িদেন eমন eকজন েলাকo পাoয়া যােব না েয দাবী করেব েয, 
পা র বা a া  আ িনক িব ানীর িতভা eিরে াটল, ে েটা, iবেন 
সীনা, েবা রাত, জািল স বা খাজা নািস ীন সী’র লনায় েবশী। তেব 
তা সে o আ িনক িব ানীেদর কােজর o সাফে র গিত aেনক েবশী। 
eর রহ  কী? 

বলা হয়, eর রহ  ei েয, িব ানীেদর কােজর প িত সহসাi 
পিরবিতত হেয় যায়। িব ানীেদর গেবষণার প িত যখন পিরবিতত হেয় 
েগেলা তখন িব ােনর a গিতর গিত েবেড় েগেলা। ব তঃ কােজর প িত 
সাফে র ে ে  িবরাট িমকা পালন কের। eমনটাo হেত পাের েয, 
আপিন eকজন aত  িতভাবান o সুচ র কমঠ ি র হােত eক  
িত ােনর শীষ দািয়   করেলন। িক  িতিন েস িত ান  
পিরচালনায় সাফে র aিধকারী হেলন না। aতঃপর eকi িত ােন eমন 
eক ি েক ত র েল িনেয়াগ করেলন িযিন রণশি , সেচতনতা, 
িতভা o েকােনা িক  ভােলাভােব ঝেত পারার ে ে  ঐ ি র 
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সমপযােয়র নন, িক  ei েশেষা  ি  aিধকতর u ম েপ িত ান  
পিরচালনা করেলন। eর কারণ ei েয, ত র কােজর প িত aিধকতর 
u ম। 

e সে  আমরা aিধকতর সু  uদাহরণ িদেত পাির। আমরা e 
ধরেনর ব  েলাকেক েদেখিছ যােদর সেচতনতা, েমধা- িতভা o রণশি  
aেনক েবশী। িক  েশখার ে ে  ত েদর সাফে র মা া কম। aথচ eমন 
aেনক েলাক েশখার ে ে  ত েদর লনায় aিধকতর সাফে র aিধকারী 
যােদর সেচতনতা, রণশি  o কম মতা থেমা েদর লনায় 
aেপ া ত িন  পযােয়র। eর কারণ কী? eর কারণ ei েয, ei 
ি তীেয়া  ি েদর কােজর প িত aিধকতর u ম। uদাহরণ প, 
eকজন েলাক খর রণশি র aিধকারী eবং িতিন িদনরােত েষাল ঘ া 
পির ম কেরন। িক  ত র কােজর ধরন কী? িতিন eক  েক শু  েথেক 
েশষ পয  a য়ন কেরন eবং eরপর সােথ সােথi িতিন আেরক   
a য়ন কেরন। aথচ ei থম  eক িবষেয়র eবং ি তীয়  িভ  
eক িবষেয়র। eরপর িতিন a  eক   a য়ন কেরন eবং পের a  
eক  িবষয় িনেয় পড়াশুনা কেরন। িতিন eভােব eেলােমেলা o 
িব লভােব eিগেয় চেলন। a িদেক eক ি  হয়েতা আট ঘ ার েবশী 
পড়াশুনা কেরন না। িক  িতিন যখন েকােনা  a য়ন কেরন তখন 
aত  মেনােযােগর সােথ a য়ন কেরন; তাড়া ড়া কের না। ি তীয়তঃ 
িতিন েকােনা পঠণীয় িবষয়েক eকবার পড়ার মে i সীমাব  রােখন না। 
িতিন আেরা eকবার েক a য়ন কেরন। িতিন েয  a য়ন 
কেরেছন তার িবষয়ব  ত র মি ে  েবশ না করা পয  িতিন a  
েকােনা  a য়ন কেরন না। িতিন aব  eখােনi েথেম থােকন না, 
বরং িতিন e ে  েয সব িবষয় a য়ন কেরেছন তার মে  েয সব 
িবষয়েক িতিন ব ভােলা িজিনস বেল েদখেত েপেয়েছন o েয়াজনীয় 
বেল মেন কেরেছন েসগুেলােক কাগেজর েক সুিব ভােব িলিপব  
কেরেছন। aথাৎ িতিন ত র aিজত ানেক িলিখত আকাের সংর েণর 
ব া কেরন যার ফেল সারা জীবেন িতিন যখনi েয়াজন মেন করেবন 

তখনi তােত েচাখ লােল িবষয়গুেলা ত র েরা ির রণ হেব। eভােব 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 248

িতিন eক  ে র a য়ন o তা েথেক েনাট করার কাজ সমা  করার পর 
eকi িবষেয়র সােথ সংি  আেরা িবিভ   eকi িনয়েম a য়ন 
কেরন। eভােব সংি  িবষেয় িক িদন a য়ন করার পর িতিন e িবষেয় 
aিধকতর a য়েনর েয়াজনীয়তা েথেক মুখােপি তাহীন হেয় যান। 
eরপর িতিন a  eক  িবষেয়র oপের াবলী a য়েনর কাজ শু  
কেরন। 

eর িবপরীেত েয ি  আজ e , কাল ঐ  o পরশু aপর eক  
িবষেয়র  a য়ন কেরন িতিন হে ন ঐ ি র ায় েয ি  খাবার 
েখেত eেস eখান েথেক eক েলাকমা, oখান েথেক eক েলাকমা, a  eক 
ধরেনর খাবার েথেক চার েলাকমা, চ থ eক ধরেনর খাবার েথেক প চ 
েলাকমা ভ ণ কের। eভােব েস তার পাক লীেক ংস কের েফেল। eেত 
তার েকােনা ফায়দাi হয় না। ব তঃ e িবষয়  কমপ িতর সােথ সংি । 

eভােবi স ক o ত aেথ তাবলীগ মােন জনগেণর িনকট েকােনা 
বাণী েপৗঁেছ েদয়া o তােদরেক িবষয় র সােথ পিরিচত কের েতালা। 
তােদরেক বাণী র াপাের oয়ােকফহাল করা, eেত িব াসী কের েতালা, 
তােদর মে  eর িত আ হ তরী করা o eর িত তােদর ি  আকষণ 
করা। েকােনা বাণী মা েষর কােছ েপৗঁছােনার জ  স ক প িত a সরণ 
করা েয়াজন। কারণ, েকবল স ক প ার a সরণ করা হেলi eক  
বাণীর চার সফল হoয়া স ব। স ক প িতর িবপরীত প িত a সরণ 
করা হেল েয iিতবাচক ফল পাoয়া েথেক বি ত হেত হেব শু  তা-i নয়, 
বরং তার িবপরীত ফল পাoয়া যােব। মা ষ যখন েকােনা িবষেয়র িত 
গভীরভােব ি পাত কের o তা িনেয় িচ াভাবনা কের eবং eরপর e 
িবষয় স িকত েকারআন মজীেদর আয়ােতর স ান কের eবং 
eতদসংি  আয়াত িনেয় িচ াগেবষণা কের তখন েস েদখেত পায় েয, 
েকারআন মজীেদর আয়াত েথেক e সং া  কী কী িবষয় (points) পাoয়া 
েযেত পাের। িত  িবষেয়র ে ে i e প িত েযাজ , যার মে  
a তম হে  তাবলীগ বা চার। 

েকারআন মজীদ iসলাম চােরর প িতেক হয় সরাসির aথবা 
হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)-eর জবানীেত েল ধেরেছ। দীন চােরর 
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প িতর ে ে  েকারআন মজীদ েয সব িবষেয়র oপর গু  দান কেরেছ 
তার মে  a তম হে আ) َاْلَبَلاُغ اْلُمِبيُن  -বালাগু  মুবী ) কথা র 
বহার। aথাৎ aত  সু ভােব o থহীন ভাষায় ব েক েপৗঁেছ 

িদেত হেব। e পিরভাষায় েয সু ভােব েপৗঁেছ েদয়ার কথা বলা হেয়েছ 
তার ারা কী ঝােনা হেয়েছ? eর ল  হে  বাি তভােব, সহজ-
সরলভােব o েবা তা ছাড়াi বাণী েক েপৗঁেছ িদেত হেব যােত ে াতা 
ব সহেজi তা ঝেত পাের। 
ক ন, জ ল o েবা  ভাষায় কথা বলা, aেনক েবশী পিরভাষা 

বহার করা eবং eমন সব বাক  বহার করা যা ঝার জ  বছেরর পর 
বছর পড়াশুনা করেত হেব - eটা হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)-eর চার 
প িতেত িছেলা না। িতিন eমনi সহজ-সরল o সু ভােব ত র ব  
েল ধরেতন েয, তা বড় বড় পি ত o মনীষীগণ েযমন ঝেত পারেতন 
েতমিন িনর র েলােকরাo ‘তােদর a ধাবন মতা a যায়ী’ তা 
স কভােবi ঝেত পারেতা। (eটা বলিছ না েয, সকেল eকi মা ায় 
ঝেত পারেতা।) 
েয মুবাি গ বা দীন চারক নবী-রা লগেণর (আঃ) ভাষায় কথা 

বলেত চান eবং ত েদর পেথ পথ চলেত চান ত র চার aব i ‘বালাগুল 
মুবী ’ হেত হেব। e হে  ‘মুবী ’-eর তাৎপেযর eক  িদক। তেব eখােন 
আেরা কেয়ক  স াবনাo রেয়েছ। (আর স বতঃ e স াবনাগুলার 
সবগুেলাi স ক।) e স াবনাগুেলার a তম হে  ‘মুবীন’ মােন 
েকােনা প রাখঢাক না কের কথা বলা। aথাৎ নবী-রা লগণ (আঃ) ক ন 
o জ ল ভাষায় কথা বলেতন না শু  তা-i নয়, বরং েলাকেদর সােথ 
েখালা িল কথা বলেতন o েকােনা প রাখঢাক না কের তােদর কােছ ীয় 
ব  uপ াপন করেতন। ত রা আকাের-iি েত কথা বলেতন না। ত রা 
যিদ মেন করেতন েয, েকােনা িবষেয় মা েষর সামেন েল ধরা েয়াজন 
তাহেল aত  সু  ভাষায়i তা েল ধরেতন। েযমন, ত রা বলেতনঃ 

 َتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن َا
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- ‘‘েতামরা িক েসi িজিনেসর uপাসনা করেছা যােক িনেজরাi তরী 
কেরেছা?’’ ( রা  আ -সা ফা ঃ ৯6) 

চােরর ে ে  েকারআন মজীদ ি তীয় েয িবষয় র oপর গু  
আেরাপ কেরেছ েকারআেনর িনেজর ভাষায় তা হে ) ُنْصح  )। আমরা 
সাধারণতঃ ‘ ’েক ‘ক াণ কামনা’ aেথ a বাদ কির। aব  e 
aথটাo স ক। িক  তঃ ‘ক াণ কামনা’ ‘ ’-eর আ িরক aথ 
নয়, বরং ‘ ’ শে র aথ র আবি ক a ষ । তঃ ْصحُن  ( ) 
শ ) َغّش  া ) শে র িবপরীত aথ কাশ কের। uদাহরণ প ধ ন, 
আপিন কােরা কােছ ধ িবি  করেত চান। হয়েতা আপিন তােক খ  ধ 
সরবরাহ করেবন। aথবা, েখাদা না ক ন, পািন েমশােনা ধ সরবরাহ 
করেবন। aথবা আপিন কাuেক eক  ণমু া িদেত চান; e ে ে  হয়েতা 
আপিন তােক খ  েণর মু া েদেবন (যােত খােদর পিরমাণ সাধারণভােব 
হণেযা  মা ায় থােক)। aথবা, েখাদা না ক ন, হয়েতা aেনক েবশী 
খাদ েমশােনা ( াশু ) েণর মু া েদেবন। ‘ ’ হে  ক eর িবপরীত। 
েসi ি i ত ‘নােছ ’ ( কারী) েয পির ণ আ িরকতার 
aিধকারী। ‘তাoবা  না ’ মােন খােল  তoবা। মুবাি গ ( চারক)েক 
নােছ , খােলছ o েমাখেলছ (eকিন তা o আ িরকতার aিধকারী) হেত 
হেব। aথাৎ িতিন যখন দীেনর দাoয়াত েদেবন তখন ত র a ের ে াতার 
ক াণ কামনা ছাড়া আর েকােনা uে i থাকেব না। 

আ াহর ীেনর চােরর ে ে  uে ে র সততার পাশাপািশ 
আেরক  গু ণ িবষয় হে  eকিন তা o আ িরকতা। বলা হেয়েছঃ 

َالنَّاُس ُکلُُّهْم َهاِلُکوَن ِالَّا اْلَعاِلُموَن َو اْلَعاِلُموَن َهاِلُکوَن ِالَّا اْلَعاِملُوَن َو  
  .َهاِلُکوَن ِالَّا اْلُمْخِلُصوَن َواْلُمْخِلُصوَن َعَلی َخَطٍر َعِظيٍم اْلَعاِمُلوَن

- ‘‘সকল মা ষi ংেসর কবেল িনি  eকমা  আেলমগণ ছাড়া, 
আেলমেদর সকেলi ংেসর কবেল িনি  eকমা  আমলকারীগণ ছাড়া, 
আমলকারীেদর সকেলi ংেসর কবেল িনি  eকমা  েমাখেলছ 
(eকিন ) গণ ছাড়া, আর েমাখেলছগণ িবরাট িঁকর মে  রেয়েছ।’’  
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বিণত হেয়েছ েয, মর ম আয়া া  জাদ  (আ া  ত র 
মকামরেক u তর ক ন) যখন েশষবােরর মেতা aসু  হেয় পেড়ন (যার 
’eকিদন পের িতিন iে কাল কেরন) তখন যারা ত র কােছ িছেলন 
ত েদর ম  েথেক eক ি  বলেলনঃ ‘‘আপনার িনেজর রেণর জ  
eবং a েদর নিছহেতর জ  িক  ব ন।’’ জবােব িতিন বলেলনঃ 
‘‘জনাব, েগলাম িক  িক i করলাম না, আর ূপী ত করলাম িক  
আ াহর কােছ জমা কির িন।’’ uপি ত ি েদর eকজন মেন করেলন 
েয, িতিন eটা িবনয় বশতঃ বলেছন, তাi িতিন বলেলনঃ ‘‘ র, আপিন 
e কথা েকন বলেছন?’’ তারপর িতিন বলেত লাগেলন েয, আ -হাম  
িল া  আপিন ei কেরেছন, েসi কেরেছন, মসিজদ তরী কেরেছন, 
মা াসা তরী কেরেছন, ীনী ানচচা েক  িত া কেরেছন iত ািদ। 
িতিন eকথা বলেল আয়া া  জাদ  uপি ত সকেলর িদেক িফের 
িনে া  হাদীছ  পাঠ করেলন eবং নীরব হেলনঃ 

 েতামার আমলেক িনেভজাল‘‘ -  َبِصيٌر َخلِِّص اْلَعَمَل َفِانَّ النَّاِقَد َبِصيٌر
কেরা, কারণ সমােলাচক েসi রকেমর a ি র aিধকারী ক েযমন  
হoয়া uিচৎ।’’(মাoয়ািয় ল আিদদাহ, াঃ 235) 

ব তঃ iখলাছ (eকিন তা o আ িরকতা) েকােনা েছাটখােটা িবষয় 
নয়। e কারেণi েকারআন মজীেদ তঃ সকল নবী-রা েলর (আঃ) 
জবানীেতi বলা হেয়েছঃ َما َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر - ‘‘আিম eর ( ীেনর 
দাoয়ােতর) জ  েতামােদর িনকট েথেক েকােনা প পাির িমক চাi 
না।’’ ( রা েসায়াদঃ 97) aথাৎ েযেহ  আিম েতামােদর ক াণকামী েসেহ  
e কারেণi েতামােদর িনকট ীেনর চার করিছ। ব তঃ নােছ  বা 
ক াণকামীর জ  পির ণ আ িরকতা o eকিন তা (iখলাছ) থাকা 
aপিরহায। 

a  eক  িবষয় হে  েমাতাকাে ফ (ُمَتَکلِّْف) না হoয়া। َتَکلُّْف 
(তাকা ) শ  (যা েথেক ُمَتَکلِّْف শ  িন  হেয়েছ) িবিভ  aেথ 
ব ত হেয় থােক। ত পে eর aথ িনেজর সােথ ব- َتَکلُّْف  ধা বা 

জিড়ত করা। aথাৎ মা ষ যখন েকােনা িক েক েজার কের িনেজর সােথ 
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ব েধ তখন েস কাজেক َتَکلُّْف বলা হয়। eটা কথা বা ব  স েকo 
বহার করা হয়। েকােনা েলাক যখন সহজ-সরল o গিতশীল তথা া ল 

ভাষায় কথা বলার পিরবেত ক ন ক ন o েবা  শ াবলী হার কের 
তখন তােক েমাতাকাে ফ বলা হয়। 

হাদীেছ আেছ, eক ি  হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)-eর সামেন 
কথা বলেত িগেয় ক ন ক ন o েবা  শ াবলী বহার করিছেলা। 
তখন রা েল আকরাম (সাঃ) বলেলনঃ 

আিম o আমার u‘‘ - َاَنا َو َاْتِقَياُء ُامَِّتی ُبَرآٌء ِمَن التََّکلُِّف ােতর 
ম কার মু াকী েলােকরা তাকা  েথেক মু ।’’ 

লতঃ তাকা  o ফাছাহা া - َفَصاَحْت)  লতা) স ণ িভ  
িজিনস। ত পে  ফাছাহা  মােনi হে  ভাষার গিতশীলতা - যার দাবী 
হে  ei েয, তা ক নতা, েবা তা o জড়তা েথেক মু  হেব। ীন চার 
স েক েকারআন মজীেদ নবী-রা লগণ (আঃ)-eর জবানীেত eরশাদ 
হেয়েছঃ لِِّفيَنَکاْلُمَت ا ِمَنَنا َاَم  - ‘‘আিম েমাতাকাে ফেদর (যারা কথার 
ল ির টায়) a  নi।’’ ( রা েসায়াদঃ 97)   

মুফাসিসরগেণর ভা  a যায়ী, e বােক  বাহ তঃ eটা বলেত চাoয়া 
হয় িন েয, আিম কথা বলার ে ে  েমাতাকাে ফ নi। বরং e কথা বলার 
uে  হে  ei েয, আিম যা বলিছ তার াপাের েমাতাকাে ফ নi 
aথাৎ আিম eমন নi েয, েয িবষেয় জািন না েজার কের েস িবষেয় জানার 
ভান কের কথা বলেবা। আমার কােছ সু  নয় eমন েকােনা িবষেয় 
মা েষর সামেন কথা বলিছ না। 

uপেরা  আয়ােতর া ায় তাফসীর-  ‘‘মাজমা‘u  বায়া ’’-e 
হযরত আব া  iবেন মাস‘uদ েথেক বিণত হেয়েছ, িতিন বেলনঃ 

َفِانَّ ِمَن  َاْعَلُم ِل اُهللاْل َو َمْن َلْم َيْعَلْم َفْلَيُقَمْن َعِلَم َشْيئًا َفْلَيُق لنَّاُسَها اَايُّ 
  .َاْعَلُم اُهللا وَل ِلَما َلا َيْعَلُماْلِعْلِم َاْن َيُق

- ‘‘েহ েলাক সকল! েয ি  যা জােন েস েযন তা বেল, আর যা 
জােন না েস াপাের েযন বেলঃ আ া i aিধকতর aবগত। িনঃসে েহ 
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e-o ােনর a  েয, েয িবষেয় জােন না েস িবষেয় বলেব েয, 
আ া i aিধকতর aবগত।’’ aতঃপর িতিন e আয়াত পাঠ কেরনঃ 

 لِِّفيَنَکاْلُمَت ا ِمَنَنا َاَم َو ُقْل َما َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر
- ‘‘(েহ রা ল!) ব ন, আিম eর ( ীেনর দাoয়ােতর) জ  

েতামােদর িনকট েথেক েকােনা প পাির িমক চাi না। আর আিম 
েমাতাকাে ফেদর (যারা কথার ল ির টায়) a  নi।’’ (মাজমাuল 
বাiয় ান, খঃ 9, া 597) 

e েথেক সু  েয, হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)-eর a তম 
শীষ ানীয় সাহাবী হযরত আব া  iবেন মাস‘uদ َما َاْسَئُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر 
েথেক e aথ হণ কেরন েয, যা জােনন তা েলাকেদরেক বলেবন eবং যা 
জােনন না তা বলেবন না। বরং বলেবন েয, e িবষেয় জািন না। 

িব াত সুব া iবেন জoযী eকবার িতন ধাপ িবিশ  eক  িম াের 
বসা িছেলন। e সময় eকজন মিহলা eেস ত েক eক  িবষেয়  
করেলন। iবেন জoযী জবােব বলেলনঃ ‘‘আিম জািন না।’’ মিহলা 
বলেলনঃ ‘‘ িম যখন জােনা না তখন িতন ধাপ uপের uেঠেছা েকন?’’ 
জবােব িতিন বলেলনঃ ‘‘ei িতন ধাপ uপের uেঠিছ েসi সব িবষেয় 
বলার জ  েযগুেলা আিম জািন িক  আপিন জােনন না। আর েয সব 
িবষেয় আিম জািন না েসগুেলার জ  যিদ িম ার তরী করা হেতা তাহেল 
তা চ দ পয  েপৗঁেছ েযেতা।’’ 

েশখ আনছারী িছেলন শীষ ানীয় oলামােয় েকরােমর a তম। িতিন 
eকিদেক েযমন িফকা  o u েলর ে ে  তi eকজন েমাহাে ক 
(গেবষক) o থম ে ণীর আেলম িছেলন, েতমিন িছেলন তাকoয়ার 
aিধকারী। e কারেণ aেনেক ত র স েক কথা বলেত িগেয় িক টা 
aিতশেয়াি  কের েফলেতন। েযমন, বলা হেতাঃ েরর কােছ যা িক i 
িজে স কেরা না েকন, তা-i ত র জানা আেছ; eটা aস ব েয, েকােনা 
িবষেয় িতিন জানেবন না। (িতিন িছেলন শু ােরর aিধবাসী। কিথত আেছ 
েয, িতিন জীবেনর েশষ িদন পয  েয ােনর আ িলক u ারেণ কথা 
বলেতন।) ত েক েয সব শারয়ী িবষেয়  করা হেতা িতিন মুজতািহদ 
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হoয়া সে o েকােনা েকােনা সময় তার েকােনা িবষয় ত র মেন থাকেতা 
না। যখনi েকােনা ে র u র ত র মেন না থাকেতা তখন িতিন aত  
েজাের বলেতনঃ ‘‘জািন না।’’ eর uে   িছেলা ei েয, ে াতাগণ o 
ত র িশ গণ যােত ঝেত পােরন েয, েকােনা িবষেয় জানা না থাকেল তা 
ীকার করার মে  ল ার েকােনা কারণ েনi। a িদেক ত েক েয িবষেয় 
িজে স করা হেতা েস স েক জানা থাকেল িতিন আে  জবাব িদেতন 
eবং ত র ক র েকবল তত   হেতা যােত কতা ঝেত পাের। 
িক  জানা না থাকেল েজাের েজাের বলেতনঃ ‘‘জািন না, জািন না, জািন 
না।’’ 

েকারআন মজীদ নবী-রা লগণ (আঃ)-eর চােরর প িত স েক 
aপর েয িবষয়  uে খ কেরেছ তা হে  িবনয় (যা aহ ােরর িবপরীত)। 
েয ি  েলাকেদর কােছ েকােনা বাণী েপৗঁছােত চান, িবেশষ কের মহান 
আ া  বাণী েপৗঁছােত চান ত র aব i েরা ির িবনয়ী হoয়া uিচৎ। 
aথাৎ ত র জে  আিমে র aহ ার বজন করা eবং েলাকেদরেক -
তাি  করা েথেক িবরত থাকা aপিরহায। ত েক িবনেয়র ত তীক 
হেত হেব। েকারআন মজীেদ হযরত  (আঃ)-eর জবানীেত ত র কoেমর 
eকদল েলাকেক সে াধন কের eরশাদ হেয়েছঃ 

 .َوَعِجْبُتْم َاْن َجاَءُکْم ِذْکٌر ِمْن َربُِّکْم َعَلی َرُجٍل ِمْنُکْمَا
- ‘‘eটা িক েতামােদরেক িবি ত করেছ েয, েতামােদর ম কার 

eক ি র oপর েতামােদর িতপালেকর প  েথেক িযক  (আ াহর 
বাণী) eেসেছ?’’ ( রা আ’রাফঃ 72) 

uপেরা  আয়ােত ‘‘েতামােদর িতপালেকর প  েথেক’’ ( ِمْن
কথা (َربُِّکْم র বহার িবেশষভােব িণধানেযা । e কথা র বহার 
েথেক সু  েয, হযরত  (আঃ) ‘‘আমার িতপালক’’ বলেত চান িন। 
কারণ, e প বলেল তার মে  eমন eক  ভাব কাশ েপেতা েয, িতিন 
ত র িতপালেকর িদেক a েদরেক আহবান করেছন। a  কথায়, তারা 
eমন  েলাক েয ‘‘ িতপালক’’েক ‘‘েতামােদর িতপালক’’ বলা 
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চেল না। eরপর িতিন বেলন ‘‘েতামােদর ম কার eক ি র 
oপর’’َعَلی َرُجٍل ِمْنُکْم  aথাৎ আিম িনেজo েতামােদরi eকজন। 

আপনারা ল  ক ন e আয়ােত eকজন নবীর কতখািন িবনেয়র 
পিরচয় রেয়েছ। a পভােব হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)েক সে াধন 
কের মহান আ া  eরশাদ কেরনঃ ْثُلُکْم يُوَحی ِاَلیََّبَشٌر ِم ْل ِانََّما َاَناُق  - 
‘‘(েহ রা ল!) ব ন, aব i আিম েতামােদর মেতাi eকজন মা ষ, তেব 
আমার oপর oহী নািযল হয়।’’ aথাৎ েতামােদর মেতা eকজন মা েষর 
oপরi e oহী নািযল হেয়েছ। eরপর eরশাদ হেয়েছঃ 

َفَمْن َکاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلحًا  ِانََّما ِاَلُهُکْم ِاَلٌه َواِحٌد 
  .َو َلا ُيْشِرْک ِبِعَباَدِة َربِِّه َاَحدًا

- ‘‘aব i েতােমােদর iলা  eকজন মা  iলা । aতeব, েয ি  
তার িতপালেকর সা ােতর আকা া েপাষণ কের েস েযন u ম কম 
স াদন কের eবং ীয় িতপালেকর iবাদেত কাuেক শরীক না 
কের।’’( রা কা ফঃ 221) 

দীন চােরর সােথ স িকত আেরক  িবষয় হে  ব সুলভ o ন  
আচরণ করা eবং ঢ়তা পিরহার করা। েয ি  মা েষর কােছ েকােনা 
বাণী েপৗঁছােত চায়, িবেশষ কের েয মহান আ াহর বাণী েপৗঁছােত চায় eবং 
কামনা কের েয, তারা তা পছ  ক ক o eর oপর ঈমান আ ক, তােক 
aব i ন ভাষী হেত হেব eবং ন তার সােথ কথা বলেত হেব। 

ব তঃ ব গত সাম ীর ায় কথাo নরম o শ  হেত পাের। েকােনা 
েকােনা সময় মা ষ েকােনা ব  ব সহজভােবi হণ কের ক েযভােব 
েকােনা েকােনা খা  ব সহেজi গলাধঃকরণ করেত পাের। আবার 
েকােনা েকােনা ে ে  eর িবপরীত aব া পিরলি ত হয়। aথাৎ eক  
ব  হণ করা তােদর পে  বi ক ন হয়; eটা েযন েকােনা ক টা  
ব  গলাধঃকরেণর ায়। কথা যিদ বi ককশ হয় বা তােত যিদ ব  
রকেমর আকার-iি ত থােক তাহেল েলাকেদর পে  তা হণ করা বi 
ক ন হেয় পেড়। 
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মহান আ া  যখন হযরত সা o হযরত হা ন (আঃ)েক 
েফরআuেনর িনকট পাঠােলন তখন তােদরেক েযসব িনেদশ দান কেরন 
তার মে  a তম িছেলা দাoয়ােতর প িত। মহান আ া  eরশাদ 
কেরনঃ 

 .َفُقوَلا َلُه َقْوًال َليِّنًا َلَعلَُّه َيَتَذکَُّر َاْو َيْخَشی
- ‘‘আর তার সােথ নরমভােব কথা বেলা, হয়েতা েস uপেদশ হণ 

করেব aথবা ভয় করেব।’’ ( রা তা হাঃ 55) aথাৎ যিদo েফরআuন সািবক 
aেথi eকজন u ত aহ ারী েলাক তথািপ তার সামেনo eবং e ধরেনর 
েয েকােনা েলােকর সামেনi ন ভােব কথা বলেত হেব eবং ন  ভাষায় 
আ াহর দীেনর দাoয়াত িদেত হেব। কারণ, eমনo হেত পাের েয, েস 
uপেদশ হণ করেব eবং তার িতপালকেক ভয় করেব। আ াহর িনেদশ 
a যায়ী হযরত সা o হযরত হা ন (আঃ) েফরআuেনর িনকট েসভােবi 
ন তার সােথ দাoয়াত েপশ কেরন, িক  েফরাuন েস দাoয়াত হণ করার 
মেতা েলাক িছেলা না। 

মহান আ া  পিব  েকারআেন হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)েক 
সে াধন কের eরশাদ কেরনঃ 

ضُّوا ِمْن اْنَفْلِب َلاْلَق ِليَظّظًا َغَف ُکْنَتْو َل ُهْم َوَل اِهللا ِلْنَت ٍة ِمَنْحَما َرِبَمَف 
 ْمَتَزا َعِاَذْمِر َفشاِوْرُهْم ِفی اْلَا ُهْم َوْغِفْرَلاْسَتْنُهْم َواْعُف َعَف ْوِلَکَح
 .کِِّليَنَوُيِحبُّ اْلُمَت اَهللا ی اِهللا ِانََّلْل َعکَََّوَتَف

- ‘‘আ াহর a েহ আপিন তােদর িত ন । আর আপিন যিদ 
তােদর িত কেঠার দয় হেতন তাহেল aব i তারা আপনার চারিদক 
েথেক ের সের েযেতা। aতeব, আপিন তােদরেক মা কের িদন o 
তােদর জ  (আ াহর িনকট) মার আেবদন ক ন। আর (সামি ক) 
কাজকেম তােদর সােথ পরামশ ক ন, aতঃপর যখন ি র িস াে  uপনীত 
হেবন তখন আ াহর oপর ভরসা ক ন; িনঃসে েহ আ া  (ত র oপর) 
ভরসাকারীেদর ভােলাবােসন।’’ ( রা আেল iমরানঃ 26৯) 

রাসু াহ (সাঃ) েলাকেদর সােথ ন  আচরণ করেতন eবং তােদর 
সােথ ন ভােব কথা বলেতন। ত র আচরণ o কথা uভয়i িছেলা ন  eবং 
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uভয় ে ে i িতিন ঢ়তা পিরহার কের চলেতন। ত র কথা বলার ধরন 
স েক aেনক ঘটনা বিণত হেয়েছ তা েথেক মািণত হয় েয, িতিন 
কীভােব কথা বলার ে ে  ঢ়তা পিরহার কের চলেতন। কথা o আচরেণ 
e ন তার গু  eতi েবশী েয কারেণ রাসু াহ (সাঃ) সম  েকারআন 
মজীেদর বাহক, eত সব মু‘িজযা  o a  সকল গুেণর aিধকারী হoয়া 
সে o ত েক সে াধন কের আ া  তা‘আলা বলেছন েয, আপিন ন তার 
aিধকারী না হেল o কেঠার দয় হেল েলােকরা আপনার চারিদক েথেক 
সের েযেতা; ব তঃ আপনার ন তা দীেনর চার o েলাকেদর েহদায়াত 
লােভর ে ে  - তােদর আ াহর পিরচয় লাভ o ঈমান আনয়েন িবরাট 
ভাবশালী িমকা পালন কেরেছ। e সে  ব  ঘটনা বিণত হেয়েছ। 
েশখ সা‘দী (র ঃ) বেলনঃ 

 .چو َرگزن که جّراح و مرهم نه است درشتی و نرمی بهم در به است
‘‘কেঠারতা o ন তার eক  সমােবশi u ম 

িশ া লাগােত যখম কের েয মলমo লাগায় েস।’’ 
aব  eখােন আমরা কেঠারতা স েক আেলাচনা করেত চাi না। e 

ি পদী  e কারেণ u ত কেরিছ েয, e  আমােদর uে ে র কাছাকািছ। 
ন তার সােথ কেঠারতা থাকারo িক েয়াজন েনi? ব তঃ ঢ়তা o 
সিহংসতা eবং কেঠারতার মে  aেনক পাথক  আেছ। ঝণাধারার 
তলেদেশ েযসব িড় পাথর পেড় আেছ তার oপর িদেয় বছেরর পর বছর 
র পািন বািহত হেয় েগেছ eবং eগুেলােক য় কের েফেলেছ। িক  তা 

সে o েকu যখন ঝণার তলেদেশ েথেক e প িড় পাথর হােত েল েনয় 
েস েদখেত পায় েয, েসগুেলা আেগর মেতাi শ  o ক ন, িক  ম ণ - যা 
ধরেল মা েষর হােত সামা তম ক o a ত হয় না। শু  তা-i নয়, বরং 
মেন হেব েয, িনেজর গােয়র জামার oপের হাত লােল যত  ককশতা 
a ত হয় eসব িড় পাথেরর oপর হাত লােল তত  ককশতাo 
a ভব কের না। েয তেলায়ারেক েরত িদেয় aেনক েবশী ঘষা হেয়েছ 
তােতo eক ধরেনর ন তা o ম ণতা আেছ, eমনিক aেনক ে ে  e প 
তেলায়ারেক ি ং-eর ায় ব কা করা যায়। িক  তা সে o তা ক ন 
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বেট। কেঠারতার aিধকারী হoয়া, ঢ়তার aিধকারী হoয়া, বীরে র 
aিধকারী হoয়া o আ া  ছাড়া আর কাuেক ভয় না করা ককশতা o 
সিহংসতা েথেক িভ  িবষয়। রাসু াহ (সাঃ) eকিদেক েযমন েলাকেদর 
সােথ আচরণ o কথা বলার ে ে  িবনয় o ন তার aিধকারী িছেলন, 
a িদেক ীয় পেথর াপাের িছেলন আেপাসহীন। িতিন আ া  ছাড়া আর 
কাuেকi ভয় করেতন না। 

দীন চারেকর আেরক  গুণ হে  সাহিসকতা। দীন চারকেদর e 
গুণ স েক েকারআন মজীেদ eরশাদ হেয়েছঃ 

 .َو َيْخَشْوَنُه َو َلا َيْخَشْوَن َاَحدًا ِالَّا اهللا َالَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَلاِت اِهللا
- ‘‘যারা আ াহর বাণী েপৗঁেছ েদয় o ত েক ভয় কের eবং আ া  

তীত আর কাuেকi ভয় কের না।’’ ( রা আহ াবঃ 4৯) ব তঃ ত রা 
আ াহেক ভয় কেরন বেলi ত র বাণী েপৗঁছােনার ে ে  িব মা  eিদক-
েসিদক কেরন না eবং তােত েকােনা প াস- ি  কেরন না, সত  পথ 
েথেক িব ত হন না। িক  দীন চারেকর eক  গুণ েয, 

আ) َو َلا َيْخَشْوَن َاَحدًا ِالَّا اهللا  া  তীত আর কাuেকi ভয় কের 
না।) - e বিশ  eখন ব কম েলােকর মে i ল  করা যায়। 

নবী-রা লগণ (আঃ) ক ক দীন চােরর ে ে  a ত প িতর 
আেরক  বিশ  হে  ei েয, ত রা বলেতনঃ দীেনর দাoয়াত েপৗঁেছ 
েদয়া ছাড়া আমােদর oপর আর েকােনা দািয়  েনi। ত রা বলেতনঃ 
আমরা আ াহর বা া, আ াহর রা ল o আ াহর বাণীর বাহক। যাজকরা 
েযমন  করেতন - eবং স বতঃ eখেনা কেরন - নবী-রা লগণ (আঃ) 
েসভােব েলাকেদরেক সরাসির েবেহশত বা েদাযেখর সা িফেকট েদয়ার 
জ  আগমন কেরন িন। ত রা e ধরেনর সনদ দান করেতন না যিদo 
ত েদর নবী-রা ল হoয়ার াপাের ত েদর িনেজেদর িব মা  সংশয় 
িছেলা না। বরং ত রা সাধারণভােব িবষয়ািদ েল ধরেতন। িক  েকu যিদ 

 করেতা েয, আমার েশষ পিরণিত েকমন হেব? তাহেল ত রা জবাব 
িদেতনঃ আ া  জােনন। গু  িবষেয় িজে স করেলo ত রা বলেতনঃ 
আ া  জােনন; েতামার েশষ পিরণিত কী হেব য়ং আ া  তা‘আলাi 
ভােলা জােনন। 
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রাসু াহ (সাঃ) -eর সাহাবী oসমান িব  মা ‘u  স েক বিণত 
হেয়েছ েয, রা া  (সাঃ)-eর মদীনায় িহজরেতর পর পরi িতিনo 
িহজরত কেরন। িতিন িছেলন মদীনায় iে কালকারী থম মুহািজর। ত র 
iে কােলর পর রাসু াহ (সাঃ) ত েক জা া ল বা ী‘েত দাফন করার 
জ  িনেদশ েদন eবং েসিদন েথেকi জা া ল বা ী‘ েগার ােন পিরণত 
হয়। রাসু াহ (সাঃ) oসমান িব  মা ‘uনেক বi ভােলাবাসেতন eবং 
সকেলরi তা জানা িছেলা। 

আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ) ‘‘নাহ ল বালা া ’’য় 
eরশাদ কেরনঃ 
َکاَن ِلی َفِبَما َمَضی َاٌخ ِفی اِهللا، َو َکاَن ُيَعظُِّمُه ِفی َعْيِنی ِصَغُر الدُّْنَيا 

 .ی َعْيِنِهِف
- ‘‘aতীেত আমার eকজন দীনী ভাi িছেলা আর েয িজিনস  তােক 

আমার েচােখ মহান কের েল ধের তা হে , তার েচােখ e িনয়াটা িছেলা 
বi ।’’ (নাহ ল বালাগা, িহকমাতঃ 392, াঃ 2336) 

‘‘নাহ ল বালা া ’’র ভা কারগণ বেলেছন, eখােন হযরত 
আমী ল মু’িমনীন ত র দীনী ভাi বলেত oসমান িব  মা ‘uনেক 
িঝেয়েছন। হযরত আমী ল মু’িমনীেনর েদর eকজেনর নাম oসমান। 
ত র নামকরণ সে  বিণত হেয়েছ েয, িতিন জ হণ করেল হযরত 
আমী ল মু’িমনীন বেলনঃ আিম আমার ভাi oসমান িব  মা ‘u -eর 
নােম তার নামকরণ করেবা। eভােব িতিন oসমান িব  মা ‘u -eর 
িতেক সদাজা ত রাখেত চান। 

e প eকজন ি  িনয়া েথেক িবদায় িনেলন। িতিন তখন eকজন 
আনসােরর েহ জীবন যাপন করেতন। েস েহ eকজন মিহলা িছেলন 
িযিন ত র েখদমত করেতন যার নাম িছেলা uে  ‘আলা; স বতঃ িতিন 
ত র আনসার ভাiেয়র ী িছেলন। রাসু াহ (সাঃ)  oসমান িব  
মা ‘u -eর নামােয জানাযা পড়ার জ  eেলন। e ে ে  িতিন েসi সব 
কাজ কেরন যা িতিন ত র সবািধক ঘিন  সাহাবীেদর েবলায় করেতন। 
সহসা uে  ‘আলা oসমান িব  মা ‘u -eর লােশর িদেক মুখ কের 
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বলেলনঃ ِنّيًا َلَک اْلَجنَُّةَه.  - ‘‘েবেহশত েতামার জ  uপেভা  েহাক।’’ 
তখন রাসু াহ (সাঃ) uে  ‘আলার িদেক িফের কেঠার কে  বলেলনঃ 
‘‘েক েতামার িনকট eেহন a ীকার কেরেছ?’’ uে  ‘আলা বলেলনঃ 
‘‘েহ আ াহর রা ল! িতিন আপনার সাহাবী। েযেহ  আপিন ত েক eত 
ভােলাবাসেতন e কারেণ আিম e কথা বেলিছ।’’ তখন রাসু াহ (সাঃ) e 
আয়াত  পাঠ করেলনঃ 

 ُقْل َما ُکْنُت ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل َو َما َاْدِری َما ُيْفَعُل ِبی َو َلا ِبُکْم
- ‘‘(েহ রা ল!) বেল িদন, আিম ন ন ধরেনর েকােনা র ল নi; 

আিম জািন না আমার সােথ o েতামােদর সােথ কী প আচরণ করা হেব।’’ 
( রা আহকাফঃ৯) eর তাৎপয aত  সুগভীর। a পভােব রা  আ -
িজ -eর েশষ আয়ােত eরশাদ হেয়েছঃ 

ُقْل ِانِّی َلْن ُيِجيَرِنی ِمَن اِهللا . ُقْل ِانِّی َلا َاْمِلُک َلُکْم َضّرًا َو َلا َرَشدًا
 .َاَحٌد َو َلْن َاِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحدًا

- ‘‘(েহ রা ল!) বেল িদন, েতামােদর িত করার বা ক াণ করার 
েকােনা মতাi আমার েনi। বেল িদন, আ াহর েমাকািবলায় েকui 
আমােক আ য় দান করেত স ম হেব না eবং আিম ত র িনকেট ছাড়া 
a  েকােনা আ য় ল পােবা না।’’ ( রা িজনঃ 32-33) 

রাসু াহ (সাঃ)-eর চার প িতর আেরক  aত  গু ণ 
বিশ  হে  েলাকেদর aব ার পাথেক র িত ি  রাখা। জােহিলয় ােতর 
েগ আরব জনগেণর মে  eক a ুত ধরেনর ে ণী থা িব মান িছেলা। 
তখন eমনিক দির েদরেকo মা ষ বেল গ  করা হেতা না, দাস-দাসীেদর 
মা ষ গ  করার েতা i oেঠ না। তৎকালীন aিভজাত েলােকরা - 
েকারআন মজীেদ যােদরেক মালা’ (َمأل) বলা হেয়েছ, তারা িনেজেদরেক 
সব িক র মািলক-েমাখতার o aিধকারী বেল মেন করেতা eবং যােদর 
িক i িছেলা না তােদর িক  পাবার aিধকার আেছ বেল মেন করেতা না। 
শু  তা-i নয়, তারা eটা মেন করেতা না eবং ীকার করেতা না েয, তারা 
e িনয়ার েক সব িক র aিধকারী হেলo eবং a রা িক রi aিধকারী 
না হেলo পরকালীন জীবেন হয়েতা eর িবপরীত aব া হেত পাের। বরং 
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তারা বলেতা েয, িনয়া হে  আেখরােতর aব ার িনদশন; েযেহ  
িনয়ার জীবেন আমরা সব িক র aিধকারী, েসেহ  তা eটাi মাণ কের 
েয, আমরা আ া  তা‘আলার ি য়; আ া  আমােদরেক ভােলাবােসন eবং 
e কারেণi আমােদরেক সব িক  িদেয়েছন। aতeব, আেখরােতর aব াo 
eমনi হেব; েতামরাo আেখরােত e রকম aব ারi স ুখীন হেব। েয 
ি  িনয়ার জীবেন হতভা  েস পরকালীন জীবেনo হতভা । 
আরেবর aিভজাত েলােকরা রাসু াহ (সাঃ)-েক বলেতাঃ েতামার 

কােজ  েকাথায় জােনা? িম জােনা, েকন আমরা েতামার িরসালােতর 
দাবী েমেন িনেত ত নi? eর কারণ হেলা ei েয, িম নীচ েরর o 
iতর ে ণীর েলাকেদরেক েতামার চারিদেক জমােয়ত কেরেছা। eেদরেক 
ের সিরেয় দাo, তখন আমরা aিভজাত েলােকরা েতামার কােছ চেল 
আসেবা। e সে  মহান আ া  রাসু াহ (সাঃ) েক সে াধন কের 
eরশাদ কেরনঃ েহ রা ল! আপিন তােদরেক বেল িদন, 

 .َو َما َاَنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمنِيَن
- ‘‘আিম মু’িমনেদরেক িবতাড়নকারী নi।’’ ( রা শুআরাঃ 225) 

aথাৎ আিম eমন েলাক নi েয, ei েলােকরা আমার oপর ঈমান আনা 
সে o েকবল দির  o ীতদাস হoয়ার কারেণ আিম তােদরেক আমার 
কাছ েথেক িবতািড়ত করেবা। আ া  তা‘আলা a  eক আয়ােতo 
রাসু াহ (সাঃ)-েক সে াধন কের eরশাদ কেরনঃ 

 .َلا َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداَوِة َو اْلَعِشیِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َو
- ‘‘(েহ রা ল!) আপিন তােদরেক ের সিরেয় েদেবন না যারা 

তােদর িতপালেকর স ি  লােভর আশায় সকাল-িবকাল ত েক ডােক।’’ 
( রা আনআমঃ 63) aথাৎ eেত aিভজাত েলােকরা যিদ আপনার কাছ েথেক 
সের যায় েতা যাক; iসলাম হণ করেত চাiেল aব i তােদর মন-
মানিসকতায় পিরবতন আনেত হেব eবং মা ষেক মা ষ বেল গ  করেত 
হেব। 
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রাসু াহ (সাঃ) -eর বিতত eবং ত র িনেজর জীবেন আচিরত 
eক  িনয়ম িছেলা ei েয, থমতঃ ত র মজিলেস বসার ে ে  মযাদাগত 

-নী  aব ার aি  িছেলা না; সাধারণতঃ ত র মজিলেস 
আগমনকারীরা েগাল হেয় বসেতন। ফেল মযাদাগত -নী  aব ার ি  
হেতা না। ি তীয়তঃ িতিন মজিলেস েবশ করেল েলাকেদরেক ত র 
স ানােথ দ ড়ােত িনেষধ করেতন। িতিন বলেতন েয, eটা আ‘জামীেদর 
aথাৎ aনারবেদর রীিত। িতিন আেরা বলেতনঃ েয ি  যখনi মজিলেস 
েবশ করেব েস েয জায়গাi খািল পােব েসখােনi বেস পড়েব; েলােকরা 
েযন কাuেক স ানজনক জায়গায় তথা মযাদাগত িবচাের u তর 
িবেবিচত ােন, েযমনঃ সামেন, বসেত েদয়ার জে  তােদর জায়গা েথেক 
সের বসেত বা  না হয়। কারণ, eটা iসলােমর রীিত নয়। 

eকবার iসলাম হণকারী eকজন aিভজাত ি  রাসু াহ (সাঃ) 
-eর মজিলেস বেস িছেলন। e সময় জীণবাস পিরিহত eকজন গরীব েলাক 
মজিলেস েবশ করেলন eবং u  aিভজাত ি র পােশ খািল জায়গা 
েপেয় েসখােন বেস পড়েলন। দির  ি  েসখােন বেস পড়ার সােথ সােথi 
aিভজাত ি  জােহিলয় াত েগর aভ াস a যায়ী িনেজেক গু েয় িনেয় 
ত র কাছ েথেক িক টা ের সের বসেলন। রাসু াহ (সাঃ) ঘটনা  ল  
করেলন; িতিন aিভজাত ি েক uে শ কের বলেলনঃ িম e প করেল 
েকন? িম িক e ভেয় সের েগেল েয, েতামার ধনস দ েথেক িক টা 
তার গােয় েলেগ যােব? aিভজাত ি  জবাব িদেলনঃ না, েহ আ াহর 
রা ল। রাসু াহ (সাঃ) বলেলনঃ িম িক e ভয় কেরেছা েয, তার 
দািরে ্যর িক টা েতামার গােয় েলেগ যােব? aিভজাত ি  বলেলনঃ না, 
েহ আ াহর রা ল। রা া  (সাঃ) বলেলনঃ তাহেল িম eমন করেল 
েকন? তখন aিভজাত ি  বলেলনঃ আিম ল কেরিছ; a ায় কেরিছ। 
e ধরেনর a ােয়র শাি  প আিম আপনার ei মজিলেসi আমার 
সম  ধনস েদর aেধক আমার ei মুসলমান ভাiেক দান করলাম। তখন 
uপি ত েলােকরা ত র দির  মু’িমন ভাiেক বলেলনঃ eবার েতামার 
স দ িনেয় নাo। জবােব দির  ি  বলেলনঃ না, েনেবা না। uপি ত 
েলােকরা বলেলনঃ েতামার েতা ধনস দ েনi, তাহেল েনেব না েকন? 
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িতিন বলেলনঃ ভয় করিছ েয, তা হণ করেল eকিদন হয়েতা ei ি র 
ায় aহ ারী হেয় পড়েবা। 
দীন চােরর প িতর সােথ সংি  আেরক  িবষয় হে  ধয- য 

o ঢ়তা। মহান আ া  eরশাদ কেরনঃ 
 .َکَصاِحِب اْلُحوِت ُحْکِم َربَِّک َوَلا َتُکْنِلاْصِبْرَف

- ‘‘aতeব, (েহ রা ল!) আপিন আপনার িতপালেকর ফয়সালার 
জ  aেপ া ক ন eবং েসi মাছoয়ালার (iu েসর) ায় হেবন না।’’ 
( রা ন oয়াল কালামঃ 59) আ া  তা‘আলা আেরা eরশাদ কেরন :  

 .َفاْصِبْر َکَما َصَبَر ُاوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُِسِل
- ‘‘aতeব, (েহ রা ল!) আপিন ঢ়তার aিধকারী রা লগেণর ায় 

ধয ধারণ ক ন।’’ ( রা আহকাফঃ 46) আেরা eরশাদ হেয়েছঃ 
 .َفاْسَتِقْم َکَما ُاِمْرَت

- ‘‘aতeব, (েহ রা ল!) আপনােক েযভােব আেদশ েদয়া হেয়েছ 
েসভােব aিবচল থা ন।’’ ( রা দঃ 223)  َفاْسَتِقْم َکَما ُاِمْرَت.  কথা  ’  
রায় eেসেছঃ রা আ - রা-য় eবং রা েদ। রা েদ কথা  eভােব 

eেসেছঃ  َفاْسَتِقْم َکَما ُاِمْرَت َو َمْن َتاَب َمَعَک.. - ‘‘aতeব, (েহ রা ল!) 
আপনােক েযভােব আেদশ েদয়া হেয়েছ েসভােব আপিন িনেজ eবং 
আপনার স ী-সাথী তাoবাকারীগণ aিবচল থা ন।’’ ( রা দঃ 223) আর 
রা আ - রায় েকবল হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)েক uে শ কের e 
আেদশ েদয়া হেয়েছ। রাসু াহ (সাঃ) েথেক বিণত হেয়েছ েয, িতিন 
eরশাদ কেরেছনঃ َشيََّبْتِنی ُسوَرُة ُهوٍد - ‘‘ রা  দ আমার দািড়েক সাদা 
কের িদেয়েছ। (মাজমাuল বায়ান, খঃ 6, ঃ 251) েযখােন বলা হেয়েছঃ  َفاْسَتِقْم
aতeব, (েহ রা‘‘ - َکَما ُاِمْرَت َو َمْن َتاَب ল!) আপনােক েযভােব আেদশ 
েদয়া হেয়েছ েসভােব আপিন িনেজ eবং আপনার স ী-সাথী 
তাoবাকারীগণ aিবচল থা ন।’’ তেব েকবল আমােকi বলা হয়িন, বরং 
য়ং আমার o a েদর কথা বলা হেয়েছ; বলা হেয়েছঃ তােদরেকo 

aিবচল রােখা।’’  
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eবার আমরা হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) সে  িফের যােবা eবং 
ত র চার প িতর িত ি  েদেবা। 

আ  আব া  হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র আে ালন o 
সং ােম eমন কতগুেলা কাজ কেরন েযগুেলােক কমপ িত িহেসেব গ  
করা চেল। e াপাের পরবত েত িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেব। 
eখােন আমরা রণা েনর aব ার িত ি পাত করেবা। aব  eটা 
eকটা রীিতেত পিরণত হেয়েছ েয, মহররেমর নবম িদবস (তা ‘আ) 
uপলে  হযরত আ ল ফজল আববাস (সালামু ািহ ‘আলাiেহ)েক রণ 
করা হয়। 

হযরত আ ল ফাজল আববাস-eর মযাদা aত  । আমােদর 
িন াপ iমামগণ বেলেছনঃ 

  .ِبَها َجِميُع الشَُّهَداِء ِزَلًة ِعْنَد اِهللا َيْغَبُطُهِانَّ ِلْلَعبَّاِس َمْن
- ‘‘aব i আ াহর িনকট আববােসর মযাদা eমন েয, সম  শহীদ 

তােত গব করেব।’’ (আবসা ল আiন িফ আনসািরল সাiন, ঃ 38; িবহা ল 
আেনায়ার, খঃ 55, ঃ 3৯; আমালী সা ক, মজিলসঃ 81, ন রঃ 21) ঃেখর িবষয় 
ei েয, iিতহাস e মহান শহীদ স ে  যেথ  ত  সরবরাহ কের িন। 
aথাৎ েকu যিদ ত র জীবন কািহনী স ে   রচনা করেত চায় তাহেল 
িতিন যেথ  ত  েঁজ পােবন না। িক  aেনক েবশী তে র েয়াজন কী? 
ে িবেশেষ eকজন মা েষর জীবেনর eক  িদন বা ’  িদন বা প চ 
িদেনর ঘটনাবলী - যার ণ িববরণ হয়েতা প চ ার েবশী হেব না, 
eমনi ে া ল হেত পাের েয, যা েসi ি র eমন মযাদার পিরচায়ক 
যার গু  কেয়ক ডজন খ  স িলত জীবনী ে র েচেয় aেনক েবশী। আর 
হযরত আ ল ফজল আববাস িছেলন e ধরেনরi eকজন ি । 

কারবালার ঘটনার সময় আ ল ফজল আববােসর বয়স িছেলা ায় 
45 বছেরর মেতা। িতিন িছেলন কেয়ক জন স ােনর িপতা; eেদর মে  
eকজন িছেলন আব া  iবেন আববাস iবেন আলী iবেন আিব তােলব 
িযিন aত  দীঘজীবী িছেলন। বিণত আেছ েয, eকিদন হযরত iমাম 
যায় ল আেবদীন (আঃ) ত েক েদখেলন; তখন কারবালার ঘটনাবলী ত র 
মেন পেড় েগেলা eবং iমােমর ’েচাখ েবেয় a ধারা েনেম eেলা। 
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আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ)-eর শাহাদােতর সময় আ ল 
ফজল আববাস িছেলন েচৗ  বছেরর িকেশার। ‘‘নােস  তাoয়ারী ’’ 
ে  বলা হেয়েছ েয, আ ল ফজল আববাস িস ফীেনর ে  uপি ত 
িছেলন। িক  েযেহ  তখন িতিন a া বয়  িকেশার িছেলন (েমাটামু  
বােরা বছেরর িছেলন, কারণ, আমী ল মু’িমনীেনর শাহাদােতর ায় িতন 
বছর আেগ িস ফীেনর  সংঘ ত হয়), েসেহ  আমী ল মু’িমনীন ত েক 
ে  aংশ হেণর জ  a মিত েদন িন। u  ে  বলা হেয়েছ, 
িসফফীেনর ে র সময় যিদo িতিন বালকমা  িছেলন তথািপ িতিন eক  
কােলা রেঙর েঘাড়ায় সoয়ার হেয়িছেলন। eর েবশী িক  জানা যায় না। 
তেব e িবষয়  aেনেকi িলেখেছন।  িবষয়ক িনভরেযা  াবলীেত 
িলিখত আেছ েয, আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ) eক সময় ত র 
ভাi ‘আ ীলেক বেলনঃ ‘‘আমার জ  eমন eকজন ী িনবাচন কের 
দাo েয বীর বংশধর জ  েদেব।’’ ‘আ ীল িছেলন নসবনামা (বংশধারা 
শা ীয়) িবেশষ । আর e াপাের িতিন িছেলন িব য়কর দ তার 
aিধকারী। িতিন েলাকেদর েগা পিরচয় o িপতা-মাতা স ে  eবং কখন 
েকাথায় সংি  েগাে র u ব ঘেট েস স েক িব ািরত aবগত িছেলন। 
তাi আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ) ী িনবাচেনর াপাের ত র 
সহায়তা চাiেল সােথ সােথi িতিন বেলনঃ یِّ َلَک ِبُامِّ اْلَبِنيَن ِبْنِت َخاِلٍدعَن.  
- ‘‘আিম েতামার জ  u ুল বানীন িবনেত খােলদ-eর াব িদি ।’’ 

uে , ‘‘u ুল বানীন’’ মােন ‘কেয়ক জন ে র জননী’। তেব 
eটা ‘‘uে  লসুম’’-eরi a প; বতমােন আমরা eর ারা নাম েরেখ 
থািক। iিতহােস আেছ েয, u ুল বানীন-eর ববত  বংশধারায় ত র 
পরদাদী বা আেরা ববত  কােরা নাম িছেলা u ুল বানীন; হয়েতা ত র 
কথা রণ কেরi eর নাম u লু বানীন রাখা হেয়িছেলা। 

যা-i েহাক, আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ) u ুল বানীনেক 
িববাহ কেরন eবং ত র গেভ চারজন স ান জ হণ কের। া  
ত ািদ েথেক মেন হয় েয, িতিন েকােনা ক াস ান জ  েদনিন। eভােব 
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িতিন শু  নােম নয়, কাযতঃo u ুল বানীন বা কেয়ক জন স ােনর 
মাতা িহেসেব মািণত হন। 

আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ) আেরা কেয়ক জন বীর 
স ােনর aিধকারী িছেলন। থমতঃ য়ং হযরত iমাম হাসান o হযরত 
iমাম েহাসাiন (আঃ) uভয়i িছেলন বীর ষ। িবেশষ কের হযরত 
iমাম েহাসাiন (আঃ) েয কত বড় সাহসী ি  িছেলন কারবালায় িতিন 
তার মাণ রােখন। মািণত হয় েয, িতিন ত র িপতার সাহিসকতা o 
বীর  u রািধকার িহসােব লাভ কেরেছন। ি তীয়  আমী ল মু’িমনীেনর 
আেরক  মুহা াদ িব  হানাফীয়াo বীর ষ িছেলন। িতিন আ ল 
ফজেলর েচেয় aেনক বড় িছেলন। িতিন জে  জামােল (uেটর ) 
aংশ হণ কেরন। িতিন িছেলন aসাধারণ বীরে র aিধকারী, বi 
শি শালী o েশৗেযর aিধকারী। বলা হয় েয, আমী ল মু’িমনীন (আঃ) 
ত েক িবেশষভােব ে হ করেতন। 

সবািধক িনভরেযা  ঐিতহািসক বণনা a যায়ী কারবালার রণা েন 
রাসু াহ (সাঃ)-eর পিরবার েথেক সব থম িযিন শাহাদাত বরণ কেরন 
িতিন হেলন হযরত আলী আকবর, আর হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর 
শাহাদােতর েব সবেশষ িযিন শাহাদাত বরণ কেরন িতিন হেলন হযরত 
আ ল ফজল আববাস। aথাৎ আ ল ফজল যখন শহীদ হন aতঃপর হযরত 
iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর ষ স ীসাথী o a সারীেদর মে  eকমা  
ত র aসু   হযরত iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ) ছাড়া আর েকu ে েচ 
িছেলন না। 

বিণত হেয়েছ, আ ল ফজল আববাস রণা েন যাবার আেগ e জ  
হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর িনকট a মিত চাiেত আেসন eবং 
বেলনঃ ‘‘ি য় ভাiজান! আমােক রণা েন যাবার a মিত িদন। আিম 
ে েচ থাকােত বi aশাি  েবাধ করিছ।’’ 

আ ল ফজল আববাস িনেজ রণা েন যাবার আেগ ত র িতন সেহাদর 
ভাiেক (যােদর সকেলi বয়েস ত র েচেয় েছাট িছেলন) রণা েন পাঠান। 
িতিন ত েদরেক বেলনঃ ‘‘ভাiেয়রা! েতামারা যাo; আিম আমার ভাiেদর 
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িবপেদর (শাহাদােতর) িবিনমেয় র ার েপেত চাi।’’ িতিন িনি ত হেত 
চাি েলন েয, ত র িতন সেহাদর ভাi ত র আেগi শহীদ হেয়েছন eবং 
িতিন মন  কেরিছেলন েয, eরপরi িতিন ত েদর সােথ  হেবন। 

ei হেলা u লু বানীন o ত র চার ে র ঘটনা। তেব আ রার সময় 
u ুল বানীন কারবালায় িছেলন না। িতিন তখন মদীনায় িছেলন। যারা 
মদীনায় িছেলন ত রা কারবালার ঘটনার েকােনা খবরi রাখেতন না। চার  
স ােনর জননী ei মিহলার েগাটা জীবন বলেত ত র ei গণi 

িছেলন। ত র িনকট সংবাদ েপৗঁছেলা েয, ত র চার  স ানi কারবালায় 
শহীদ হেয়েছন। ব তঃ িতিন িছেলন eকজন বতী মিহলা। িতিন িছেলন 
eকজন িবধবা, যার eকমা  স ল িছেলা ত র ei গণ, িক  ত েদর 
সকেলi শহীদ হেয় েগেলন। িতিন aেনক সময় মদীনা েথেক ফা 
aিভমুখী পেথর পােশ বেস ত র স ানেদর রেণ েশাকগ থা গাiেতন। 

iিতহােস েলখা হেয়েছ েয, ei মিহলা য়ং িছেলন বিন uমাiয় ার 
শাসেনর িব ে  eক বিল  চার। েয েকu ঐ পথ িদেয় aিত ম করেতা 
েস-i থমেক েথেম েযেতা eবং ত র েশাকগ থা শুেন a  িবসজন করেতা। 
eমন িক আহেল বাiেতর েঘারতর শমনেদর a তম মারoয়ান iবেন 
হাকাম যখন মদীনার আমীর (গভনর) িছেলা, েস যখনi ঐ পথ িদেয় 
aিত ম করেতা তখন u লু বানীেনর েশাকগ থা শুেন িনেজর মেনর 
aজাে i বেস পড়েতা eবং u ুল বানীেনর িবলােপর সােথ সােথ ন 
করেতা। 

u ুল বানীন েবশ িক  কিবতা রচনা কেরন। eর মে  eক  
কিবতায় িতিন বেলনঃ 

  ُتَذکِِّريِنی ِبُلُيوِث اْلَعِريِن  َلا َتْدُعوِنی َوْيَک ُامَّ اْلَبِنيِن
  َو اْلَيْوَم َاْصَبْحُت َو َلا ِمْن َبِنيٍن     َن ِلی ُاْدَعی ِبِهْمَکاَنْت َبُنو

 ‘‘েহ আর আমােক েডেকা না u ুল বানীন বেল 
e ডাক তাজা কের েদয় েবদনার িত েমার 
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িছেলা েমার ক’  , ডাকা হেতা তাi ei নােম েমাের 
আজ আিম আিছ শু  েমার েকােনা  েনi।’’ 

(মু াহাল আমাল, খঃ 2, ঃ 497) 

u ুল বানীেনর েজ   িছেলন হযরত আ ল ফজল আববাস। তাi 
িতিন িবেশষভােব আ ল ফজেলর রেণ eক  মমিবদারক েশাকগ থা 
রচনা কেরন। eেত িতিন বেলনঃ 

  َيا َمْن َرَأی اْلَعبَّاَس َکرَّ َعَلی َجَماِهيِر النََّقِد
  ٍث ِذی َلَبٍدَو َوَراُه ِمْن َاْبَناِء َحْيَدَر ُکلُّ َلْي

  ُاْنِبْئُت َانَّ اْبِنی ُاِصيَب ِبَرْأِسِه َمْقُطوَع َيٍد
  َوْيِلی َعَلی ِشْبِلی َاَماَل ِبَرْأِسِه َضْرُب اْلَعَمِد
  َلْو َکاَن ِسْيُفَک ِفی َيَدْيَک ِلَما َدَنی ِمْنُه َاَحٌد

 ‘‘েহ, েয জন েদেখেছা আববাসেক নীচ েগা ীর েমাকািবলায় 
আর তার প ােত িছেলা হায়দােরর গণ েত েকi িসংহ ঢ়পদ 
আমােক জানােনা হেলা, আমার কিততহ  ে র িশেরাপির আপিতত হেলা 
আফেসাস ত  েস িসংহ শাবেকর িশের ে ায় েহেনেছ আঘাত 

হায়! েতামার হােত থাকেল তরবারী েকui আসেতা না তার কােছ।’’ 
( াগু ) 

u ুল বানীন িজে স কেরিছেলনঃ আমার  সাহসী বীর ষ 
আববাস কীভােব শহীদ হেলা? ব তঃ হযরত আ ল ফজল আববােসর 
সাহিসকতা o বীরে র িবষয়  iিতহােসর aকা  িবষয় স েহর a তম। 
িতিন িছেলন aসাধারণ সু র। e কারেণ শশব কােলi ত েক ‘‘ ামাের 
বানী হােশম’’ (বিন হােশেমর ণ চ ) বলা হেতা িযিন বিন হােশেমর 
মােঝ ণ চে র ায় সমু ািসত িছেলন। িতিন িছেলন aত  দীঘেদহী। 
aেনক িনভরেযা  ঐিতহািসেকর বণনা a যায়ী, িতিন যখন েঘাড়ায় 
সoয়ার হেতন তখন েরকাব েথেক পা েবর কের িলেয় িদেল ত র পােয়র 
আ ল িম শ করেতা। ত র বা o িছল aত  দীঘ o শি শালী eবং 
ব  িছেলা বi শ । u লু বানীন বলেতন েয, e ধরেনর বিশে র 
aিধকারী ত র  িনহত হেবন না। 
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u ুল বানীন েলাকেদর িজে স কেরন, ত র েক কীভােব হত া 
করা হেয়িছেলা? ত েক জানােনা হয় েয, থেম ত র হাত ’  েকেট েফলা 
হয়, eরপর ত েক হত া করা হয়। eকথা শুেন u ুল বানীন e িনেয় মিসয়া 
(েশাকগ থা) রচনা কেরন। িতিন বলেতনঃ ‘‘েহ কারবালা ত কারী 
নয়নগুেলা! েহ কারবালা েথেক আগত েলােকরা! েতামরা েতা আমার  
আববাসেক েদেখেছা েয, েস গালেদর দেলর oপর হামলা কেরিছেলা 
eবং শমন পে র েলােকরা গােলর মেতা তার সামেন েথেক পলায়ন 
করিছেলা।’’ িতিন বেলনঃ 

  النََّقِد يِرَيا َمْن َرَأی اْلَعبَّاَس َکرَّ َعَلی َجَماِه
  ِذی َلَبٍد َو َوَراُه ِمْن َاْبَناِء َحْيَدَر ُکلُّ َلْيٍث

‘‘েহ, েয জন েদেখেছা আববাসেক নীচ েগা ীর েমাকািবলায় 
আর তার প ােত িছেলা হায়দােরর গণ েত েকi িসংহ ঢ়পদ।’’ 

িতিন ত র েশাকগ থায় বেলনঃ ‘‘আলীর a া   তার িপছেন 
দ িড়েয় িছেলা; তারা িসংেহর িপছেন িসংেহর ায় আববােসর িপছেন 
দ িড়েয় িছেলা। আফেসাস! আমােক জানােনা হেয়েছ, েতামার নরিসংহ 
ে র শরীের েলৗহশলাকা কােনা হেয়িছেলা। আববাস! াণি য়  
আমার! আিম জািন, েতামার শরীের যিদ হাত থাকেতা তাহেল েকui 
েতামার সামেন আসেত সাহসী হেতা না।’’ 
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েহাসাiনী আে ালেনর চার প িতস হ 
দীন চােরর প িত স েক সাধারণভােব আেলাচনার পর eবার 

আমরা িবেশষভােব েহাসাiনী আে ালেনর চার প িতর oপর 
আেলাকপাত করেবা। তেব হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) েয চার প িত 
a সরণ কেরন তার গু  a ধাবেনর জ  থেম িমকা প িক  কথা 
বলা েয়াজন। 

iসলােমর iিতহােস হযরত রা েল আকরাম (সাঃ)-eর oফাত o 
হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর শাহাদােতর মে  কালগত বধান প চ 
দশেকর। e সমেয়র মে  aেনকগুেলা গু ণ বরং aসাধারণ ঘটনা 
সংঘ ত হয়। বতমান েগর সমাজতে র লনীিত স েক সেচতন 
গেবষকগণ eসব ঘটনার মে  eক  গু ণ িবষয় (point) ল  
কেরেছন। িবেশষ কের আব া  ‘আলােয়লী আহেল সু ােতর a সারী 
হoয়া সে o e িবষয় র িত a  সকেলর েচেয় েবশী গু  আেরাপ 
কেরেছন। 

আব া  ‘আলােয়লী বেলনঃ সকল আরব েগাে র ( রাiশ o a-
রাiশ িনিবেশেষ) িবপরীেত বিন uমাiয় া  েকবল eক  বংশিভি ক 
জনেগা ীমা  িছেলা না। বরং তারা িছেলা eমন eক  বংশিভি ক 
জনেগা ী যােদর কমপ িত o কমতৎপরতা িছেলা eক  রাজৈনিতক 
দেলর কমপ িত o কমতৎপরতার a প। aথাৎ তারা eক  িবেশষ 
ধরেনর সামািজক িচ াধারা েপাষণ করেতা যা ায় আমােদর েগর 
iয়া দীেদর a প - যারা তােদর েগাটা iিতহাস েড় eমন eক  
বংশিভি ক জনেগা ী যারা eক  িবেশষ িচ া o িবেশষ মতাদেশর 
aিধকারী eবং েস মতাদশ িভি ক লে  uপনীত হoয়ার uে ে  েয 
জনেগা ীর সকল সদে র মে  সম য় রেয়েছ শু  তা-i নয়, বরং e জ  
eক  সুিনিদ  পিরক নাo রেয়েছ। াচীন ঐিতহািসকগণ বিন 
uমাiয় ােক eক  ত o শয়তানী বিশে র aিধকারী বংশিভি ক 
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জনেগা ী িহসােব uে খ কেরেছন। আর বতমােন তােদর স েক eভােব 
uে খ করা হয় েয, বিন uমাiয় া  হে  েসi জনেগা ী, iসলােমর 
a দেয়র কারেণ a  েয েকােনা জনেগা ীর লনায় যারা aেনক েবশী 
িবপদ a ভব কের eবং iসলামেক িনেজেদর জ  িবরাট মুিছবত বেল 
গ  কের। e কারেণ তারা সবশি েত iসলােমর িব ে  লড়াi কের। 
aতঃপর হযরত রা েল আকরাম (সাঃ) ক ক ম া িবজেয়র সময় তারা 
িনি ত হেয় যায় েয, iসলােমর িব ে   o সং ােম আর েকােনাi লাভ 
হেব না। e কারেণ তারা বাহ তঃ iসলাম হণ কের। ‘আ ার iয়ািসেরর 
ভাষায়ঃ  َما َاْسَلُموا َو َلِکْن...  - ‘‘তারা iসলাম হণ কের িন, তেব 
....।’’ আর রাসু াহ (সাঃ)o তােদর সােথ ‘‘মুআ াফা  িবিহ ’’ 
(aথাৎ যােদর মন জয় করার uে  যাকাত েথেক দান করার িনয়ম 
রেয়েছ) নীিত a যায়ী আচরণ করেতন। aথাৎ তারা eমন েলাক যারা 
বাহ তঃ iসলাম হণ কেরিছেলা িক  iসলাম তােদর a েরর গভীের 
েবশ কের িন। 
হযরত রা েল আকরাম (সাঃ) (বিন uমাiয় ার iসলাম হেণর পর) 

যতিদন ে েচ িছেলন ততিদন বিন uমাiয় ার oপর েকােনা েমৗিলক 
কােজর দািয় i aপণ কেরন িন। িক  ত র oফােতর পর মা েয় বিন 
uমাiয় া  iসলামী শাসেনর oপর ভাব িব ার কের o eেত েবশলাভ 
কের। আর হযরত oমর িবন খা ােবর শাসনামেল েয সবেচেয় বড় 
ঐিতহািসক o রাজৈনিতক ল করা হয় তা হে , আ  সুিফয়ােনর েদর 
a তম iয়াযীদ িবন আ  সুিফয়ানেক শােমর শাসক (গভনর) িনেয়াগ 
করা হয় eবং ত র পের মু‘আিবয়া  শােমর শাসক হন o হযরত 
oসমােনর শাসনামেলর েশষ পয  িবশ বছর যাবত েসখােন রাজ  কেরন। 
ফেল েসখােন বিন uমাiয় ার পা রাখার জ  eক  জায়গা তরী হেয় যায় 
eবং তা িছেলা কতi না বড় eক  ‘পা রাখার জায়গা’! 

eরপর হযরত oসমান খলীফা হেলন। মেন হে , মন-মানিসকতার 
িদক েথেক বিন uমাiয় ার a া  েলােকর সােথ ত র পাথক  িছেলা। 
িতিন িছেলন eকজন িত ম; আ  সুিফয়ােনর মেতা িছেলন না। িক  তা 
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সে o uমাiয় া বংেশর েলাক ব িছেলন না। হ া, ত র েগ iসলামী 
শাসেন বিন uমাiয় ার াপক a েবশ ঘেট। aেনক গু ণ iসলামী 
পদ, েযমনঃ িমসর, ফা o বসরার মেতা িবরাট o গু ণ জায়গার 
ােদিশক মত বিন uমাiয় ার ি গত হেলা। eমনিক য়ং খলীফা 

oসমােনর ম ীর পদo মারoয়ান iবেন হাকােমর হােত পড়েলা। বিন 
uমাiয় ার ল  হািসেলর পেথ eটা িছেলা eক িবরাট পদে প। e 
aব ার সুেযাগ িনেয় িবেশষ কের শােমর আমীর মু‘আিবয়া িদেনর পর 
িদন ীয় aব া সু ঢ় o সুসংহত করেত লাগেলন। 

হযরত oসমােনর শাসনামল পয  বিন uমাiয় া শু  ’  শি র 
aিধকারী িছেলা। eক  িছেলা রাজৈনিতক পদ o রাজৈনিতক শি , 
aপর  িছেলা বায় ল মাল তথা আিথক শি । হযরত oসমােনর িনহত 
হoয়ার পর মু‘আিবয়া আেরা eক  শি  হ গত করেলন। তা হে , িতিন 
িনহত খলীফার ময ম aব ার িবষয় েক কােজ লাগােত লাগেলন। 
খলীফা oসমােনর ময ম aব ায় িনহত হবার কািহনী চার কের িতিন 
ব  জনেগা ীর (a তঃ শােম) ধম য় a িতেক িনেজর পে  েটেন িনেত 
স ম হন। িতিন বলেতনঃ খলীফা ল মুসিলমীন, খলীফা ল iসলাম 
ময ম aব ায় িনহত হেয়েছন। আর 

 .َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا
- ‘‘(আ া  বেলনঃ) েয ি  ময ম aব ায় িনহত হয় আমরা 

তার u রািধকারীেক ( িতেশাধ হেণর) aিধকার দান কেরিছ।’’ 
aতeব, খলীফার রে র িতেশাধ হণ করা ফরয; eর িতেশাধ হণ 
করেতi হেব।’’ 

মু‘আিবয়া  ীয় uে  হািসেলর  a েল eভােব ল  ল  
েলােকর - হয়েতা বা িন ত িন ত সং ক েলােকর - সহা িত আকষণ 
করেত স ম হন। আ া i ভােলা জােনন মু‘আিবয়ার e চােরর ফেল 
েলােকরা হযরত oসমােনর কবেরর oপর কী পিরমাণ a পাত কেরিছেলা। 
আর eসব ঘটােনা হয় আমী ল মু‘িমনীন হযরত আলী (আঃ)-eর 
েখলাফত কােল। 
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হযরত আলী (আঃ)-eর শাহাদােতর পর মু‘আিবয়া মুসলমানেদর 
oপর সবময় মতার aিধকারী খলীফা হেলন। ফেল সকল মতাi ত র 
হ গত হেলা। eখােন ত র পে  চ থ আেরক  শি েকo িনেজর 
a েল কােজ লাগােনা স ব হয়। তা হে , িতিন দীনী ি বগেক (e 
েগর পিরভাষায়, সমকালীন oলামােয় েকরামেক) ভাড়া কেরন। তখন 
েথেক হঠাৎ কেরi হযরত oসমােনর শংসায়, eমন িক হযরত আ  বকর 
o হযরত oমেরর শংসায়o, িম া হাদীছ রচনা শু  হেলা। কারণ, 
মু‘আিবয়া ত েদর মযাদােক aেনক েবশী uে  েল ধরােক ত র িনেজর 
জ  লাভজনক o হযরত আলী (আঃ)-eর জ  িতকর মেন করেতন। 
আর e কােজর জ  িব ল পিরমাণ aথ য় করা হয়। আমী ল মু’িমনীন 
হযরত আলী (আঃ) ত র িবিভ  uি েত বিন uমাiয় া েয iসলােমর জ  
eক িবরাট িবপদ েস কথা uে খ কেরেছন। িতিন ত র eক ভাষেণর শু র 
িদেক খােরজীেদর oপর আেলাকপাত কেরন eবং তােদর েশষ পিরণিতর 
কথাo uে খ কেরন। eরপর িতিন বেলনঃ ْتَنِةَفَاَنا َفقَّْأُت َعْيَن اْلِف. - 
‘‘aতঃপর আিম িফৎনার েচাখ uৎপাটন করলাম।’’ (নাহ ল বালাগা, ফয় ল 
iসলাম, েখাতবাঃ ৯3, াঃ 384) eরপর সহসাi িতিন ত র কথার েমাড় 
িরেয় েদন eবং বেলনঃ 

َاَلا َو ِانَّ َاْخَوَف اْلِفَتِن ِعْنِدی َعَلْيُکْم، ِفْتَنُة َبِنی ُاَميََّة َفِانَِّها ِفْتَنٌة َعْمَياٌء 
 .ُمْظِلَمٌة

- ‘‘সাবধান! আিম আমার সামেন েতামােদর জ  eক  িফৎনার 
আগমেনর ভয় করিছ, তা হে  বিন uমাiয় ার িফৎনা। িনঃসে েহ তা হেব 
েঘারতর a কারা  সব াসী িফৎনা।’’ ( াগু ) aথাৎ বিন uমাiয় ার 
িফৎনা হেব খােরজীেদর িফৎনার েচেয়o aিধকতর ভয়াবহ। 

বিন uমাiয় ার িফৎনা স েক হযরত আলী (আঃ)-eর aেনক uি  
রেয়েছ। িতিন বিন uমাiয় ার েয সব বিশ  uে খ কেরেছন তার মে  
a তম হে , iসলােমর সা নীিত তােদর ারা েরা ির পদদিলত হেব 
eবং iসলাম েয সকল মা ষেক মা ষ িহসােব সমান গ  কেরেছ তােদর 
শাসন িতি ত হেল তার আর েকােনা aি  থাকেব না। তখন েলােকরা 
কতা o েগালাম - ei i ভােগ িবভ  হেব eবং েতামরা (জনগণ) 
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কাযতঃ তােদর েগালােম পিরণত হেব। ত র e ধরেনর eক  uি েত িতিন 
বেলনঃ َلا َيُکوَن اْنِتَصاُر َاَحِدُکْم ِمْنُهْم ِالَّا َکاْنِتَصاِر اْلَعْبِد ِمْن َربِِّه َحتَّی.  - 
‘‘eমনিক তােদর সােথ েতামােদর কােরা আচরণi ীয় মিনেবর সােথ 
দােসর আচরেণর ায় ব হেব না।’’ ( াগু , াঃ 385) েমা া কথা, 
তােদর সকেলi হেব মািলক আর েআমরা হেব তােদর সকেলরi দাস 
সম । e াপাের হযরত আলী (আঃ)-eর আেরা aেনক uি  রেয়েছ। 

আমী ল মু’িমনীন হযরত আলী (আঃ)-eর uি েত ি তীয় eক  
িবষয় eেসেছ ভিব াণী আকাের eবং পের তা বা েব িতফিলত 
হেয়েছ। eেত বলা হেয়েছ েয, ত র েগর পের সমােজর িচ াশীল o 
ি জীবী িহসােব পিরিচত মহল  িবন  হেয় যােব। িতিন বেলনঃ 

 .َعمَّْت ُخطَُّتَها َو ُخصَّْت َبِليَُّتَها
- ‘‘eর মুিছবত হেব সবজনীন, তেব eর িত আপিতত হেব ে ণী 

িবেশেষর oপর।’’ ( াগু ) িতিন aত  িন তঁভােব িবষয়  া া কেরন। 
িতিন বেলনঃ 

 .َو َاَصاَب اْلَبَلاُء َمْن َاْبَصَر ِفيَها َو َاْخَطَأ اْلَبَلاُء َمْن َعِمَی َعْنَها
- ‘‘ei মুিছবত চ ানেদর oপর আপিতত হেব eবং e মুিছবেতর 

ারা তারাi িত  হেব যারা e াপাের a ।’’ ( াগু ) aথাৎ েয েকu 
ি শি  তথা র ি র aিধকারী হেব, আজেকর পিরভাষায় বলা যায়, েয 
েকui িচ াশীল বা ি জীবী হেব e িফৎনা তােকi াস করেব। কারণ, 
oরা চায় না সমােজ তী ি  েলােকর aি  থা ক। আর iিতহাস সা  
েদয় েয, বিন uমাiয় ারা ঐ েগর ি জীিব o রদশ েদরেক ক পাখী 
েযমন খা দানা গুেলােক  eক  eক  কের জমা কের, েতমিন কের 
তােদরেক জমা করেতা eবং গদান িদত। আর eভােব তারা িক শংসতাi 
না চািলেয়েছ! 

তীয় িবষয়  হেলা ঐ িরক মযাদাস হেক  করা। 
 وُهَلا َعْقدًا ِالَّا َحلُُّو وُهمًا ِالَّا اْسَتْحُلَحرَّوا ِللَِّه ُمَلا َيْدُع

aথাৎ, আর েকােনা হারাম বাকী থাকেব না যা তারা করেব না আর 
iসলােমর আর েকােনা ব ন বাকী থাকেব না যা তারা েল েফলেব না। 
(নাহ ল বালাগা, ফয় ল iসলাম, েখাতবা নং ৯8, া নং 3৯1) চ থ কথা  
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হেলা ঘটনার eখােনi েশষ নয়। বরং কাে  কাযত : তারা iসলােমর 
িব াচরণ কের। আর যােত জনগণেক uি েয় েফলেত পাের eজ  
iসলামেকi uি েয় েদয়। ُلِبَس اْلِاْسَالُم ُلْبَس اْلَفْرِو َمْقُلوبًا aথাৎ, 
iসলামেক জনগেণর শরীের eমন ভােব পিরেয় িদল েযভােব পশমী 
েপাশাকেক uি েয় পরােনা হয়। (নাহ ল বালাগা, ফয় ল iসলাম, েখাতবা নং 
218, া নং 435)  

পশমী কাপেড়র বিশ টা হেলা eটা গরম কের eবং eর পশেমর 
মে  েসৗ যময় বিচ  বাহার থােক। আর েসটা তখনi কাশ পায় যখন 
েসটা কভােব পিরধান করা হেব। িক  eটােক যিদ uি েয় পরা হয় 
তাহেল eেত েতা েকােনা গরম uৎপাদন হেবi না; uপর  eমন eক ভয়াল 
আত জনক ে র aবতারণা করেব যা ঠা া িব েপরo েখারাক েযাগােব 
বেট। আলী (আঃ) যখন শহীদ হেয় েগেলন তখন মুআিবয়ার ভিব াণী েয 
িনহত হoয়ার মা েম আলীর সবিক  িনঃেশষ হেয় যােব eর িবপরীেত 
বরং িতিন eক  তীক িহসােব সমােজ জীিবত হেলন। যিদo eকজন 
ি  িহসােব িতিন িনহত হেয়েছন। aথাৎ আলীর িচ াধারা ত র র 

পের আেরা েবশী িব ার লাভ কের। eরপের িশয়ারা uমাiয় া দেলর 
িব ে  সংঘব  হেলা। ফেল িচ া েচতনায়  ঐকতান ি  হেলা eবং 
লতঃ তখন েথেকi আলী (আঃ) eর িশয়ারা eক  স দায় িহসােব 
আ কাশ কের।  

মুআিবয়া িনজ শাসনামেল আলীর িচ ার সােথ ব  লড়াi চািলেয় 
যান। েম ােরর uপের বেস আলী (আঃ) eর িব ে  গািলগালাজ o 
aিভশাপ বষণ করা হেতা। রা ীয় ভােব a ােদশ জারী করা হেয়িছল েযন 
iসলামী স ােজ র সব  মসিজেদ মসিজেদ মআর নামােজর মে  
আলীেক aিভস াত করা হয়। e েথেক মািণত হয় েয আলী (আঃ) 
eক  শি  o তীক িহসােব মা েষর আ ার মে  িচ া o িব াস 
িহসােব জীিবত িছেলন। eকারেণ, মুআিবয়া eর িব ে  নানা aপরাধ 
সংঘ ত কের, কাuেক িবষি য়ায় হত া কের, কােরা িশেরাে দ কের 
কাটা িশর বশার মাথায় েতােল iত ািদ। eগুেলা েতা িছলi uপ  
মুআিবয়া জনসাধারণেক তািরত করার জ  বািহ ক েবশ ষায় িক টা 
েমেন চলেতা। িক  iয়াযীেদর সময় আসার সােথ সােথ স ণ েপ মুেখাশ 
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েল পেড় যায়। তাছাড়া aদ  iয়াযীদ eতিদেনর uমাiয়া রাজনীিতেকo 
বজায় রাখেত থ হয়। বরং েস eমন িক  কের যােত uমাiয়ােদর 
েগাপনীয়তার পদা িবদীণ হেয় যায়। আর eমনi পিরি িতেত iমাম 
েহাসাiন (আঃ) ীয় আে ালেনর চনা কেরন। eবার iমােমর e 
আে ালন স েক িক  আেলাচনা করা যাক। পিব  রআেনর আয়াত 
মালার eক  বিশ  হেলা িবিচ  ধরেনর সুর ধারেণর মতা। ভাষাগত 
িবশু তা o া লতা ছাড়াo র ধারণ করার ei aভাবনীয় মতার 
কারেণ রআেনর আয়াতসমুহ aনায়ােস a ের a ের জায়গা কের েনয়ার 
eক  a তম কারণ হেয়েছ। ত প মা ষ যখন আশুরার ঘটনার 
iিতহাসেক েদেখ তখন তার ারা ‘শািবহ’ তরী করার uপেযাগীতা েঁজ 
পায়। রআন েযমন র ধারেণর জে  তরী হয়িন িক  e প আেছ 
েতমিন কারবালার ঘটনাo শািবহ তরীর জ  সংঘ ত হয়িন, তেব e প 
আেছ। 

জািন না, হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) হয়েতা e িবষয় র িত ি  
েরেখিছেলন। aব  িবষয়টা আমরা স ক বেলo রায় িদি  না, আবার 
ত া ানo করিছ না। কারবালার কািহনী eখন েথেক বােরাশ’ বছর আেগ 
াকাের িলিপব  হেয়েছ। eমন eক সময় তা িলিপব  করা হয় যখন 

কােরা পে  ধারণা করা স ব িছেলা না েয, e কািহনী eত াপকভােব 
চািরত হেব। e ঘটনার iিতহাস লতঃ eক  নাটক আকাের িলিখত 
হেয়িছেলা বেল মেন হয়; নাটেকর সােথ eর বi িমল ল  করা যায়। 
মেন হে  েযন েকu তা ম ায়েনর uপেযাগী কের েলখার জ  িনেদশ 
িদেয়িছেলন। আমরা iিতহােস aেনক মমাি ক শাহাদােতর ঘটনা ল  
কির, িক   জােগ, e ঘটনা েয ধরেনর তা িক ঘটনা েম o 
aিন া তভােব সংঘ ত হoয়া স ব? হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) িক 
িবষয় র িত ি  েদন িন? জািন না, িক  েশষ পয  eমনটাi ঘটেলা 
eবং িব াস করেত পারিছ না েয, তা i া ত নয়। 

হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর িনকট iয়াযীেদর a েল 
বাi‘আত দাবী করা হয়। eর িতনিদন পর িতিন মদীনা েথেক ম ার 
uে েশ রoয়ানা হন, তথা পািরভািষক ি েত, িহজরত কেরন। িতিন 
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আ া  তা‘আলার হারােম - আ া  যােক িনরাপদ েঘাষণা কেরেছন, 
েসখােন eেস আ য় হণ কেরন eবং ীয় তৎপরতা শু  কেরন।  
হে , েকন িতিন ম া েগেলন? িতিন িক e কারেণ ম া িগেয়িছেলন েয, 
ম া হে  আ া  তা‘আলা ক ক িনরাপদ েঘািষত েহেরম শরীফ? িতিন 
িক িব াস করেতন েয, বিন uমাiয় া ম ার িত স ান েদখােব? aথাৎ 
িতিন িক বিন uমাiয় া স ে  e প িব াস েপাষণ করেতন েয, তােদর 
রাজনীিতর দাবী যিদ ei হয় েয, তারা ত েক হত া করেব তথািপ তারা 
ম ার স ানােথ e কাজ েথেক িবরত থাকেব? নািক a  িক ? 

তপে  হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর মদীনা েথেক ম ায় 
িহজরেতর িপছেন থমতঃ uে  িছেলা ei েয, য়ং ei িহজরতi 
িছেলা বিন uমাiয় ার সরকােরর িব ে  িতবাদ। িতিন যিদ মদীনায় 
েথেক েযেতন eবং বলেতন েয, আিম বাi‘আত হেবা না, তাহেল ত র e 
িতবাদী ক  iসলামী িবে  aতখািন েপৗঁছেতা না। e কারেণ িতিন 

eকিদেক েযমন েঘাষণা কেরন েয, আিম বাi‘আত হেবা না, a িদেক 
িতবাদ প আহেল বাiতেক িনেয় মদীনা েথেক েবিরেয় পেড়ন eবং 
ম ায় চেল আেসন। eর ফেল ত র ক  সব  ছিড়েয় পেড়। সবাi ঝেত 
পাের েয, েহাসাiন িব  আলী (আঃ) বাi‘আত হেত রাযী হনিন eবং e 
কারেণ িতিন মদীনা েথেক ম ায় চেল েগেছন। আমােদর e ধারণা যিদ 
স ক হেয় থােক তাহেল ত র e পদে প িছেলা জনগেণর িনকট ীয় 
ল  o বাণীেক েপৗঁেছ েদয়ার জে  eক ধরেনর চার লক পদে প। 

eর েচেয়o িব য়কর াপার হে  ei েয, হযরত iমাম েহাসাiন 
(আঃ) 4রা শা‘বান ম া শরীেফ েবশ কেরন। eরপর িতিন েরা 
শা‘বান, রামাযান, শাoয়াল o িয াদ মাস eবং িযলহ  মােসর আট 
তািরখ পয  েসখােন aব ান কেরন। aথাৎ েয িদনগুেলােত oমরা  করা 
মু াহাব eবং যখন চারিদক েথেক েলােকরা ম ায় েট আেস তখন িতিন 
েসখােনi aব ান করেলন। eরপর হে র িদনগুেলা eেস েগেলা eবং শু  
চারিদক o আশপাশ েথেকi নয়, eমনিক েখারাসােনর মেতা তৎকালীন 
iসলামী জাহােনর রতম া বত  খ  েথেকo েলােকরা ম ায় েট 
eেলা। eরপর eেলা 9 িযলহ  - েযিদন েলােকরা হে র uে ে  ন ন 
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iহরাম পিরধান কের aথাৎ আরাফাত o িমনায় যাবার জ  তথা হ  
স াদেনর জ  ত হয়। তখন সহসাi iমাম েহাসাiন (আঃ) েঘাষণা 
কেরনঃ আিম iরােকর িদেক যােবা, আিম ফার িদেক যােবা। aথাৎ 
eমিন eক সময় o পিরি িতেত িতিন কা‘বার িদেক দশন কেরন, 
হে র িদেক দশন কেরন। aথাৎ eভােব িতিন িতবাদ জানান। িতিন 
eভােবi, e প ায়i িতবাদ, সমােলাচনা o aস ি  কাশ কেরন। িতিন 
িঝেয় িদেলন েয, কা‘বা েতা eখন বিন uমাiয় ার ি গত; েয হ  
পিরচািলত হেব iয়াযীেদর ারা মুসলমানেদর জ  েস হ  aথহীন। 

eমন eক  িদেন কা‘বা o হে র a ানািদর িত দশন eবং 
েঘাষণা দান েয, আিম আ া  তা‘আলার স ি র লে  িজহােদর িদেক 
মুখ িফরাি  o হে র িদেক দশন করিছ, আ ্ িব  মা‘ ফ oয়া নািহ 
‘আিন  মুনকার (ভােলা কােজর আেদশ দান o ম  কােজর িতেরাধ)-
eর িদেক a সর হি  o হে র িত দশন করিছ - eর তাৎপয 
সীমাহীন; eটা েকােনা েছােটাখােটা াপার িছেলা না। eখােন eেস ত র 
পদে েপর চার লক গু  eবং কােজর প িত ে  uপনীত হয়। 

e পযােয় eেস iমাম েহাসাiন (আঃ) eমন eক সফেরর িস া  েনন 
যােক ‘ ি মান’ েলােকরা (aথাৎ যারা সব িক েকi পািথব ােথর 
মানদে  িবচার কেরন) হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর জ  থতা 
েডেক আনেব বেল ভিব াণী কেরন। aথাৎ ত রা ভিব াণী কেরন েয, 
িতিন e সফের িনহত হেবন। আর হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) িবিভ  
সে  ত েদর e ভিব াণীেক স ক বেল ীকার কেরন। িতিন বেলনঃ 
আিম িনেজo eটা জািন। 

ত র e কথার পের ত রা বেলনঃ তাহেল নারী o িশশুেদরেক েকন 
সােথ িনেয় যাে ন ? 

িতিন বলেলনঃ তােদরেকo সােথ িনেয় েযেত হেব। 
ব তঃ iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর আহেল বাiত কারবালার মে  

uপি ত থাকায় েস ম  হেয় oেঠ aিধকতর u , aিধকতর মমাি ক। 
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তপে  iমাম েহাসাiন (আঃ) eমন eকদল মুবাি গ ( চারক)েক 
সােথ িনেয় যান ত র শাহাদােতর পের যােদরেক শমেনর মেতর 
দিপে  aথাৎ শােম েপৗঁেছ েদয়া হয়। আসেল eটা িছেলা eক িব য়কর 
েকৗশল o eক  aসাধারণ কাজ। eর uে  িছেলা ei েয, ত র ক র 
েযন যত েবশী স ব িবে র িবিভ  াে  েপৗঁেছ যায়, িবেশষ কের েযন 
তৎকালীন iসলামী জাহােনর সব  েপৗঁেছ যায় eবং iিতহােসর aেনক 
েবশী িদকেক o কােলর aেনক িদকেক u ু  কের েদয়, আর eর পেথ 
েযন েকােনা প বাধািব  না থােক। 

হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) পিথমে  েয সব কাজ স াদন কেরন 
তােতo iসলােমর ত সত  কািশত হয়। eেত iসলােমর মহা ভবতা 
o মানবতা eবং iসলােমর েচতনা o সত তা কািশত হয়। eর িত রi 
িনজ  গু  রেয়েছ। eটা েকােনা সাধারণ াপার নয়। চলার পেথ eক  
মনিযেল uপনীত হবার পর িতিন েবশী কের পািন েনয়ার জ  িনেদশ েদন। 
িতিন বেলনঃ যত মশক আেছ তার সবগুেলাi ণ কের নাo eবং লাগাম 
হােত ধের পােয় ে েট েতামােদর বাহনগুেলােক eিগেয় নাo eবং তােদর 
িপেঠ পািন েল নাo। ব তঃ e িছেলা eক ভিব াণী। 

চলার পেথ হঠাৎ iমােমর জৈনক a সারী চীৎকার িদেয় বলেলনঃ 
‘‘লা হাoলা oয়া লা oয়াতা i া িব া ।’’ aথবা বলেলনঃ ‘‘লা iলাহা 
i া া ।’’ aথবা ‘‘i া িল ািহ oয়া i া iলাiিহ রােজ‘uন।’’ মেন 
হেলা িতিন েযন uৈ ঃ ের িয ্ করেছন। েলােকরা িজে স করেলা, 
াপার কী? িতিন বলেলন, আিম e খে র সােথ ভােলাভােব পিরিচত। 

eটা eমন eক খ  েযখােন েকােনা েখ র বাগান েনi। িক  মেন হে  
েযন ের েখ র বাগান েদখা যাে ; েখ র গােছর ডাগেরর মেতা েচােখ 
পড়েছ। েলােকরা বলেলা, ব ভােলা কের েদেখা।’’ যােদর ি শি  
aেনক েবশী খর ত রা ভােলা কের েদেখ বলেলা, না জনাব! েখ র বাগান 
নয়; oগুেলা পতাকা। র েথেক মা ষ আসেছ, েঘাড়া আসেছ। a রা 
বলেলা, হয়েতা ল েদখেছা। তখন য়ং iমাম েহাসাiন (আঃ) েদখেলন 
eবং বলেলন, ক বেলেছ। তারপর িতিন স ীসাথীেদরেক িনেদশ িদেলন, 
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েতামােদর বামিদেক eক  পাহাড় আেছ; েতামরা ঐ পাহাড়েক েতামােদর 
িপছেন িতর া েদয়াল প হণ কেরা। 

র eেস হািযর হেলন, সােথ eক হাজার স । ব তঃ eখােন iমাম 
েহাসাiন (আঃ) সুিবধাজনক aব ােন িছেলন eবং িতপ েক িবপয  
করার জ  ত র হােত সুেযাগ িছেলা। িক  িতিন কা ষতার আ য় েনন 
িন; e সুেযাগ কােজ লাগান িন, ক েযভােব ত র মহা ভব িপতা হযরত 
আলী (আঃ) শ পে র িব ে  সুেযাগেক কােজ না লািগেয় মহা ভবতার 
পিরচয় িদেয়িছেলন। বরং ত র ি েত, e প পিরি িতেত iসলামী 
মহা ভবতা দশন করা aপিরহায। তাi র o ত র েলাকজন eেস েপৗঁছার 
সােথ সােথi iমাম েহাসাiন (আঃ) বলেলন, ঐখান েথেক পািন িনেয় 
eেসা eবং তােদর েঘাড়াগুেলােক পািন পান করাo, েলাকেদরেকo পািন 
পান করাo। য়ং িতিন িনেজi েদখােশানা কেরন েয, তােদর েঘাড়াগুেলার 
েরা ির িপপাসা িন ি  হেয়েছ িকনা। eক ি  বেলন, আমার কােছ 

eক  মশক েদয়া হেলা, িক  আিম মশক র মুখ লেত পারলাম না। 
তখন হযরত eেস িনেজর হােত মশক র মুখ েল আমার কােছ িদেলন। 
eমনিক েঘাড়াগুেলা যখন পািন পান করিছেলা তখন িতিন বেলন, eগুেলা 
যিদ ধাত েথেক থােক তাহেল eক বাের িপপাসা িন ি  কের পািন পান 
করেব না। তাi eগুেলােক i বার বা িতন বার পািন পান করেত দাo। 
েতমিন িতিন কারবালােতo  শু  না করার াপাের সতক থােকন। 

a  eক  িবষয় eমন েয াপাের আিম স ািনত েলখক শহীদ 
জাভীেদর সােথ eকমত হেত পাির িন। আিম ত েক বেলিছলাম, iমাম 
েহাসাiন (আঃ) যখন ফার েলাকেদর কাছ েথেক সাহা  পাoয়ার 
াপাের হতাশ হেয় েগেলন eবং যখন পির ার হেয় েগেলা েয, ফা 
েরা ির iবেন িযয়ােদর িনয় েণ চেল েগেছ, আর মুসিলমo িনহত 
হেয়েছন, eর পর েকন ত র ভাষণগুেলা aিধকতর কড়া হেয়িছেলা? েকu 
হয়েতা বলেত পাের েয, iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর সামেন েতা আর িফের 
যাoয়ার পথ েখালা িছেলা না! 
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মানলাম, ত র জ  িফের যাoয়ার পথ েখালা িছেলা না। িক  
আ রার রােত িতিন যখন ত র স ী-সাথীেদরেক বলেলন েয, আিম 
েতামােদর oপর েথেক আমার বাi‘আত েল িনলাম, আর ত রা বলেলন, 
না, আমরা আপনােক েছেড় যােবা না, তখন িতিন বেলন িন েয, eখােন 
থাকা েতামােদর জ  হারাম; কারণ, তারা আমােক হত া করেত চায়; 
েতামােদর সােথ তােদর েকােনা সম া েনi। েতামরা যিদ eখােন েথেক 
যাo তাহেল aযথাi েতামােদর র পাত হেব, আর তা হারাম হেব। েকন 
িতিন তা বেলন িন? েকন িতিন বেলন িন েয, eখান েথেক চেল যাoয়া 
েতামােদর জ  ফরয? বরং ত রা যখন ত েদর ঢ়তা o aিবচলতার 
েঘাষণা িদেলন তখন iমাম েহাসাiন (আঃ) ত েদর e aব ানেক েরা ির 
েমেন েনন eবং eর পরi ত েদর িনকট েসi সব রহ  েল ধেরন যা eর 
আেগ কখেনা কাশ কেরন িন। 

আ রার রােত aথাৎ নয়i মহররেমর যাে র পর eটা িনি ত হেয় 
িগেয়িছেলা েয, পরিদন কী হেত যাে । e সে o iমাম েহাসাiন (আঃ) 
হাবীব িব  মাযােহরেক বিন আসাদ েগাে র েলাকেদর কােছ পাঠান যােত 
স ব হেল িতিন তােদর ম  েথেক কতক েলাকেক িনেয় আেসন। ঝাi 
যাি েলা েয, িতিন িনহতেদর সং া ি  করেত চাি েলন। কারণ, 
শহীদেদর র  যত েবশী পিরমােণ বািহত হেব ত র e আহবান তত েবশী 
িবে র o িব বাসীর কােছ েপৗঁেছ যােব। 

আ রার িদন র তoবা করেলন eবং eরপর iমাম েহাসাiন (আঃ)-
eর িনকট চেল eেলন। iমাম (আঃ) বলেলন, েঘাড়া েথেক েনেম eেসা। 
র বলেলন, না, র, a মিত িদন, আিম আপনার পেথ আমার র  
েঢেল েদেবা। তখন iমাম েহাসাiন (আঃ) বলেলন না েয, আমার পেথ 
েতামার র  েঢেল েদেব e কথার মােন কী? eর মােন িক ei েয, িম 
িনহত হেল আিম মুি  েপেয় যােবা? eর ফেল আিম েতা মুি  পােবা না। 
িতিন e জাতীয় েকােনা কথাi বলেলন না। 

eসব িবষয় eটাi মাণ কের েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) চাি েলন 
কারবালার ময়দান যত েবশী পিরমােণ স ব র া  েহাক। বরং বলা চেল 
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েয, িতিন িনেজi e রণা নেক রি ত কেরন। e কারেণi আমরা েদখেত 
পাi েয, আ রার আেগ eক িব য়কর পেটর aবতারণা হয়। মেন হয় 
েযন, িতিন ে ায় o পিরকি তভােব তার aবতারণা কেরিছেলন যােত 
িতিন যা বলেত o ঝােত চাে ন তা aিধকতর সু  হয়, তার 
aিধকতর দশনী ঘেট। e কারেণi e ঘটনা a প ঘটনার জ  ে রণায় 
পিরণত হoয়ার স াবনা aেনক েবশী পিরমােণ েবেড় যায়। 

মর ম আয়াতী ত র ‘‘বারািসেয় তারীেখ আ রা’’ (আ রার iিতহাস 
পযােলাচনা) ে  eক  িবষেয়র oপের বi গু  আেরাপ কেরেছন। 
িতিন বেলনঃ ঐিতহািসক ি েকাণ েথেক রে র রং হে  সবািধক 
ািয়ে র aিধকারী রং। iিতহােস o ঐিতহািসক ঘটনাবলীেত েয রং 
কখেনাi মুেছ যায় না তা হে  লাল রং, রে র রং। আর েহাসাiন িবন 
আলী (আঃ) e uে  েপাষণ করেতন েয, ীয় iিতহাসেক e ায়ী o 
aেমাচনীয় রং ারা িলিপব  করেবন; ীয় বাণীেক ত র িনেজর ন ারা 
িলেখ যােবন। 

েশানা যায়, eমন কতক েলাক িছেলা যারা ত র আেগ িনেজর 
রে র ারা ীয় ব  িলেখ েগেছ, বাণী িলেখ েগেছ। ঝাi যায়, েকu 
যখন িনেজর র  ারা েকােনা কথা বা েকােনা বাণী িলেখ তার eক  
িবেশষ ভাব থােক। জােহিলয় ােতর েগ eক  িনয়ম িছেলা eবং কখেনা 
কখেনা eমন ঘটেতা েয, ’  েগা  eমন ম ী ি  স াদন করেত 
চাiেতা যা কখেনা িছ  হেব না। তখন তারা eক  পাে  কের র  িনেয় 
আসেতা (aব  তােদর িনেজেদর র  নয়) eবং তার মে  হাত বােতা। 
তারা বলেতা, e ি  আর কখেনা ভ  করার নয়; eটা রে র ি , আর 
রে র ি  ভ  করার মেতা নয়। 

মেন হে , iমাম েহাসাiন (আঃ) েযন আ রার িদনেক রং িদেয় 
রি ত করেত চাি েলন, তেব তা িছেলা রে র রং। কারণ, iিতহােস েয 
রং সবেচেয় েবশী ায়ী তা হে  ei রে র রং। তাi িতিন ত র 
iিতহাসেক রে র ারা িলিপব  কেরন। 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 284

aেনক ে ে  আমরা শুনেত পাi বা ঐিতহািসক াবলীেত েদখেত 
পাi, aেনক রাজা-বাদশা  eবং e ধরেনর পদবীর aিধকারীরা িনেজেদর 
নাম iিতহােসর েক aমর কের রাখার লে  eখন েথেক শত শত বছর 
েব ধাতব বা পাথেরর ফলেক েখাদাi কের িলিখেয় েরেখ েগেছনঃ ‘আিম 

aমুক, aমুেকর , aমুক েদবতােদর বংশধর’; ‘আিম হি  ঐ ি  
যার সামেন aমুক ি  eেস হ  েগেড় বেসিছেলা’...।  হে , ত রা 
ধাতব বা র ফলেক ত েদর নাম েখাদাi করােতন েকন? কারণ, তা েযন 
িব  হেয় না যায়, তা েযন েক থােক। আমরা েয সব িনদশন পাি  
তােত েযমন েদখেত পাি , iিতহাস তােদরেক মা র ূেপর নীেচ চাপা 
িদেয়েছ; েকui তােদর খবর রাখেতা না। aতঃপর হাজার হাজার বছর 
পের iuেরাপীয় ত  িবশারদগণ eেলন eবং মা  খনন কের 
েসগুেলােক u ার কের আনেলন। হ া, েসগুেলােক মা র নীচ েথেক েবর 
কের আনা হেয়েছ কi, তেব তােত িক  আেস-যায় না। eটা েকােনা 
াপারi নয়। কারণ, ত েদরেক েকu েতমন eকটা গু  েদয় না। কারণ, 

ত রা ত েদর কথাগুেলা পাথেরর oপর িলেখ েরেখ েগেছন; মা েষর 
দয়পেট িলেখ েরেখ েযেত পােরন িন। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) ীয় বাণীেক না পাথেরর oপর রং-কািল 
িদেয় িলেখেছন, না েখাদাi কের েরেখ েগেছন। িতিন যা িক  বেলন তা 
বাতােস আেলাড়ন ি  কের eবং েলাকেদর কােন ঝ ৃত হয়। তেব তা 
েলাকেদর দেয় eমনভােব েরকড হেয় যায় েয, কখেনাi তা দয়পট 
েথেক মুেছ যায় িন। আর িতিন e সেত র াপাের েরা ির সেচতন 
িছেলন। িতিন ত র স ুখ  ভিব তেক স কভােব েদখেত পাি েলন। তা 
হে , aতঃপর আর েকu েহাসাiনেক হত া করেত পারেব না eবং িতিন 
আর কখেনাi িনহত হেবন না। 

আপনারা ল  ক ন, eসব কী? eসব িক ঘটনা েম ঘেট থাকেত 
পাের? iমাম েহাসাiন (আঃ) আ রার িদন ঐ সময়, ঐ েশষ মু তগুেলােত 
আ া  তা‘আলার িনকট সাহাে র জ  েদা‘আ কেরন। aথাৎ ei বেল 
েদা‘আ কেরন েয, ত র জ  eমন সাহা কারীরা আসুক যারা িনহত হেব; 
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ei বেল েদা‘আ কেরন িন েয, সাহা কারীরা আসুক eবং ত েক িনহত 
হoয়ার হাত েথেক র া ক ক। eেত েকােনাi সে হ েনi েয, iমাম 
েহাসাiন (আঃ) চান িন ত র িনহত হoয়ার পর ত র স ী-সাথীরা, ত র 
ভাiেয়রা o ত র - া রা ে েচ থা ক। তা সে o িতিন সাহা  o 
সাহা কারী চাি েলন; চাি েলন েয, সাহা কারীরা আসুক o িনহত 
েহাক। iমাম েহাসাiন (আঃ) েয বলিছেলনঃ ْل ِمْن َناِصٍر َيْنُصُرِنی؟َه - 
‘‘eমন েকােনা সাহা কারী আেছ িক েয আমােক সাহা  করেব?’’ eটাi 
িছেলা ত র e আেবদেনর ত তাৎপয। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) eর e আেবদন ত গুেলােত েপৗঁেছ 
িগেয়িছেলা, আর নারীরা িবলাপ করিছেলন; ত েদর িবলােপর শ  u িকত 
হি েলা। iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র ভাi আববাস o a  eক ি েক 
পাঠােলন, বলেলন, যাo, নারীেদরেক নীরব হেত বেলা। ত রা েগেলন eবং 
নারীেদরেক নীরব হেত বলেলন; নারীরা নীরব হেলা। eরপর ত রা ’জন 
iমােমর ত েত িফের eেলন। 

e সময় হযরত iমােমর (আঃ) েপা  িশশুেক eেন ত র েকােল 
েদয়া হেলা। iমাম েহাসাiন (আঃ) েবান হযরত যায়নাব (আঃ) িশশু েক 
েকােল কের িনেয় eেস ত র ভাiেয়র েকােল িদেলন। িতিন িশশু েক 
েকােল িনেলন। িতিন বলেলন না, ি য় েবান! e মুিছবেতর মে  - েযখােন 
েকােনা প িনরাপ া েনi eবং aপর প  েথেক তীর িনে প করা হে , 
আর শমন ৎ েপেত আেছ, eেহন পিরেবেশ e িশশুেক িনেয় eেল েকন? 
বরং িতিন ত র িশশু েক েকােল েল েনন। আর ক তখনi শমনেদর 
িদক েথেক তীর েট eেলা eবং িন াপ িশশুর পিব  গলেদেশ িব  হেলা। 
iমাম েহাসাiন (আঃ) তখন কী করেলন? েদ ন রং করার কাজ কী 
ধরেনর। eভােব িশশু  শহীদ হেল িতিন ত র হােত িশশুর র  িনেয় 
আকােশর িদেক েঁড় িদেলন। েযন িতিন বলেছনঃ েহ আসমান! েদেখা 
eবং সা ী থােকা। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) eর জীবেনর েশষ সময়; আঘােত আঘােত 
ত র পিব  শরীর জজিরত। িতিন আর দ িড়েয় থাকেত পারেলন না; 
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মা েত পেড় েগেলন। ঐ aব ায় িতিন হ েত ভর িদেয় িক টা eিগেয় 
েগেলন, তারপর পেড় েগেলন। িতিন আবার uেঠ দ ড়াবার েচ া করেলন; e 
সময় তীর eেস ত র গলায় িব  হেলা। ঐিতহািসকগণ িলেখেছন, িতিন 
নরায় ত র হােত র  িনেলন eবং ত র েচহারায় o মাথায় মাখােলন eবং 
বলেলনঃ আিম আমার িতপালেকর সােথ সা াত করেত যাি । 

eগুেলা হে  কারবালার দয় শ  । eগুেলা হে  eমন ঘটনা যা 
হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর বাণীেক িনয়ার েক িচরিদেনর জ  
ায়ী o েটকসi কের িদেয়েছ। 
নয়i মহররেমর িবকােল যখন শমনরা হামলা কের তখন হযরত 

iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র ভাi আববাসেক শমনেদর কােছ পাঠান eবং 
ত েক বেলন, আিম আজ রােত আমার িতপালেকর সােথ eকা  আলাপন 
করেবা, নফল নামায আদায় করেবা, েদা‘আ o iে গফার করেবা। িম 
েযভােবi পােরা eেদরেক িঝেয় আজ রােতর জ  - কাল সকাল পয  
তােদরেক হামলা েথেক িবরত রােখা। আিম কাল eেদর সােথ  করেবা। 
েশষ পয  শ রা ঐ রােতর জ  হামলা েথেক িবরত থােক। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) নয়i মহররম িদবাগত রােত aথাৎ আ রার 
রােত কেয়ক  কাজ আ াম েদন যা iিতহােস িলিপব  আেছ। েস রােত 
িতিন েয সব কাজ আ াম েদন তার মে  a তম হে , িতিন ত র 
স ীসাথীেদরেক (িবেশষ কের যারা e কােজ সুদ  িছেলন) িনেদশ েদনঃ 
‘‘েতামরা আজ রােতর মে i েতামােদর তেলায়ার o বশাগুেলােক ( ে র 
জ ) ত কেরা।’’ আর িতিন িনেজi তােদর কাজ তদারক করেত 
লাগেলন।  নােম eক ি  a  েমরামত o ধারােলা করার কােজ 
সুদ  িছেলন; হযরত iমাম (আঃ) িনেজ িগেয় ত র কাজ তদারক কেরন। 

iমাম েহাসাiন (আঃ) েস রােত aপর েয কাজ  কেরন তা হে , ঐ 
রােতর মে i ত গুেলােক ব কাছাকািছ eেন খাটােনার িনেদশ েদন - 
eতi কাছাকািছ যােত eক ত র রিশ ব ধার টা a  ত র রিশর 
আoতায় েপ তা হয় eবং i ত র মাঝখান িদেয় েযন eকজন েলাক 
aিত ম করার মেতাo ফক না থােক। eছাড়া িতিন ত গুেলােক 
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aধচ া িত আকাের াপেনর eবং েস রােতর মে i ত গুেলার িপছেন 
সুগভীর পরীখা খনেনর িনেদশ েদন - eমন আয়তন o গভীরতা িবিশ  
পরীখা যােত েঘাড়ার পে  তা লাফ িদেয় িড ােনা স ব না হয় eবং শ  
যােত িপছন িদক েথেক হামলা করেত না পাের। eছাড়া িতিন ম িম 
েথেক শু  আগাছা eেন ত র িপছন িদেক ূপী ত কের রাখার o আ রার 
িদন সকােল তােত আগুন ধিরেয় েদয়ার িনেদশ েদন যােত যত ণ আগুন 
লেত থাকেব তত ণ পয  শমনরা ত গুেলার িপছন িদক েথেক হামলা 
করেত না পাের। িতিন ডান, বাম o সামেনর িদক েথেক শমনেদর সােথ 
েমাকািবলা করার িস া  েনন eবং eভােব িতিন িপছন িদেকর িনরাপ া 
িনি ত করার জ  েয়াজনীয় ব া হণ কেরন। 

হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) ঐ রােত aপর েয কাজ  কেরন তা 
হে , িতিন ত র সকল স ীসাথীেক eক  ত েত সমেবত কেরন eবং 
েশষ বােরর মেতা াত ( াত মােন aকা  সু  মাণ। াত ণ 
করার মােন হে  েকােনা িবষয়েক মাণ করার জ  eমনভােব েল ধরা 
যােত ে াতার কােছ তার সত তার ে  িব মা o সংশেয়র aবকাশ না 
থােক, তা বাহ তঃ ে াতা তা ীকার ক ক বা না-i ক ক eবং মা ক বা 
না-i মা ক। eখােন হযরত iমাম েহােসন (আঃ) ক ক াত ণ করার 
মােন হে  ত র স ীসাথীেদর শহীদ হoয়ার িবষয় র েরা ির 
তঃ ততা িনি ত করা। aথাৎ েকu েযন eভােব জীবন েদয়ােক aথহীন 
মেন কেরo েকবল iমােমর িত বাi‘আেতর খািতের জীবন না েদন) 
পির ণ কেরন। িতিন থেম ত েদর িত ত তা জানান যার ভাষা িছেলা 
aত  া ল o যার তাৎপয িছেলা বi সুগভীর। িতিন েযমন ত র 
পিরবােরর সদ েদর িত, েতমিন ত র স ী-সাথীেদর িত ত তা 
কাশ কেরন eবং eরপর বেলন, আিম আমার আহেল বাiেতর েচেয় 

u ম েকােনা আহেল বাiেতর eবং আমার স ীসাথীেদর লনায় 
aিধকতর আ গত শীল স ীসাথীর কথা জািন না। eতদসে o িতিন 
বেলন, েতামরা সকেলi জােনা েয, ি গতভােব আমােক ছাড়া আর 
কােরা াপাের তােদর েকােনা মাথা থা েনi। তােদর ল  েকবল আিম। 
তারা আমােক হােত েপেল েতামােদর কাuেক িনেয়i মাথা ঘামােব না। 
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েতামরা চাiেল রােতর ধারেক কােজ লািগেয় সকেলi চেল েযেত 
পােরা। 

eরপর িতিন বেলন, েতামােদর েত েকi ei িশশুেদর o আমার 
পিরবােরর eেকক জন সদ েক সােথ িনেয় চেল েযেত পােরা। িতিন e 
কথা বলার সােথ সােথi চারিদক েথেক সকেলi বলেত শু  করেলন, েহ 
আ  আব া ! আমরা তা করেবা না। সকেলর আেগ িযিন eকথা বলেলন 
িতিন হেলন হযরত iমােমর (আঃ) মহান াতা আ ল ফজল আববাস। 
(িবহা ল আেনায়ার, খঃ 55, ঃ 4৯4, iরশাদ - েশখ মুফীদ, ঃ 342, e’লামুল 
oয়ারা, ঃ 346)  

e পযােয় eেস বা িবকi আমরা ঐিতহািসক o না সুলভ কথাবাতা 
শুনেত পাi। েত েকi ত র মেতা কের কথা বেলন। eকজন বেলন, 
আমােক যিদ হত া করা হয় eবং আমার শরীরেক আগুেন িড়েয় েফলা 
হয়, আর তার ভ  বাতােস ছিড়েয় েদয়া হয়, তারপর আবার আমােক 
জীব  করা হয় eবং eভােব স র বার eর নরা ি  করা হয়, তাহেলo 
আিম আপনােক েছেড় যােবা না। আমার e  জীবন েতা আপনার জ  
uপ  েকারবানীo নয়। আেরক জন বেলন, আমােক যিদ হাজার বার 
হত া করা o জীব  করা হয় তথািপ আপনােক েছেড় যােবা না। েকবল 
পির ণ আ িরকতা o iখলােছর aিধকারী েলােকরাi যােত ত র সােথ 
েথেক যান েস জ  যা িক  করা দরকার হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) 
তার সব িক i করেলন। 

হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর স ীসাথীেদর মে  eক ি র 
কােছ আ রার েস িদনগুেলােতi খবর eেলা েয, ত র  aমুক ে  
কােফরেদর হােত ব ী হেয়েছ। ব ী eক  বক েছেল ব নয়; তার ভাে  
কী ঘটেত যাি েলা তা িনি ত কের বলার uপায় িছেলা না। েছেলর খবর 
শুেন িতিন বলেলন, আিম চাi িন েয, আিম ে েচ থাকেত আমার েছেলর 
ভাে  eমনটা ঘটেব। 

iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর িনকট সংবাদ েপৗঁছেলা েয, আপনার 
aমুক স ীর েছেল কােফরেদর হােত ব ী হেয় আেছ। iমাম (আঃ) ত েক 
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ডাকােলন eবং িতিন eেল ত র িত ত তা জানােলন o ত র aতীেতর 
ত াগ-িতিত ার কথা রণ করেলন, তারপর বলেলন, েতামার  ব ী 
হেয় আেছ। কােরা না কােরা টাকা-পয়সা o uপেঢৗকনািদ িনেয় েসখােন 
যাoয়া দরকার যােত তােদরেক তা িদেয় ব ীেক মু  করেত পাের। 
েসখােন িক  মালামাল o েপাশাক-পি ছদ িছেলা যা িবি  কের টাকা-
পয়সার ব া করা স ব িছেলা। iমাম েহাসাiন (আঃ) ত েক বলেলন, 
িম eগুেলা িনেয় aমুক জায়গায় িগেয় িবি  কেরা, তারপর া  aথ 
িনেয় যাo েতামার েছেলেক মু  কেরা। iমাম েহাসাiন (আঃ) e কথা 
বলার সােথ সােথ ঐ ি  বলেলনঃ َاَکَلْتِنی السَِّباُع َحّيًا ِاْن َفاَرْقُتَک.  -
aথাৎ  িহং  পশুরা আমােক জীব  ভ ণ ক ক যিদ আিম আপনােক 
েছেড় যাi। (িবহা ল আেনায়ার, খ ঃ 55, াঃ 4৯5) ত র কথা হেলা, আমার 

 ব ী হেয় আেছ; থা ক না। আমার  িক আমার কােছ আপনার 
লনায় aিধকতর ি য়? 

iমাম েহাসাiন (আঃ) ক ক াত ণ করার পর যখন সকেলi 
eক জায়গায় o eক বােক  সু  ভাষায় ত েদর িন া o আ গেত র 
েঘাষণা িদেলন eবং বলেলন েয, আমরা কখেনা আপনােক েছেড় চেল 
যােবা না, তখন সহসাi পট পিরবিতত হেয় েগেলা। iমাম (আঃ) 
বলেলন, াপার যখন ei, তখন সকেলi েজেন রােখা েয, আমরা িনহত 
হেত যাি । তখন সকেল বলেলা,  আ -হাম  িল া  - আ া  তা‘আলার 
শংসা করিছ েয, িতিন আমােদরেক e ধরেনর তাoফীক দান কেরেছন। 

eটা আমােদর জ  eক  সুসংবাদ, eক  আনে র াপার। iমাম 
েহাসাiন (আঃ) eর মজিলেসর eক েকােণ eকজন িকেশার বেস িছেলন; 
বয়স বড় েজার েতেরা বছর হেব। e িকেশােরর মেন সংশেয়র uদয় হেলাঃ 
আিমo িক e িনহতেদর a  হেবা? যিদo iমাম বেলেছন ‘েতামরা 
eখােন যারা আেছা তােদর সকেল’, িক  আিম েযেহ  িকেশার o 
নাবােলগ, েসেহ  আমার কথা হয়েতা বলা হয় িন। িকেশার iমাম 
েহাসাiন (আঃ)-eর িদেক িফের বলেলনঃ ؟َو َاَنا ِفی َمْن ُقِتَل  هَيا َعمَّا   
aথাৎ, চাচাজান! আিমo িক িনহতেদর a  হেবা? e িকেশার িছেলন 
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হযরত iমাম হাসান (আঃ)-eর  কােসম। iিতহাস িলেখেছ, e সময় 
হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) ে হশীলতার পিরচয় েদন। িতিন থেম 
জবাব দােন িবরত থােকন, eরপর িকেশারেক িজে স কেরন, ভািতজা! 
থেম িম আমার ে র জবাব দাo, eরপর আিম েতামার ে র জবাব 
েদেবা। িম বেলা, েতামার কােছ  েকমন; র াদ কী রকম? 
িকেশার জবাব িদেলন,  আমার কােছ ম র েচেয়o aিধকতর সুিম । 
আপিন যিদ বেলন েয, আিম আগামী কাল শহীদ হেবা তাহেল আপিন 
আমােক সুসংবাদ িদেলন। তখন iমাম েহাসাiন (আঃ) জবাব িদেলন, হ া, 
ভািতজা! িক  িম aত  ক ন ক  েভাগ করার পর শহীদ হেব। কােসম 
বলেলনঃ আ াহর শুকিরয়া, আল-হাম িল া  - আ াহর শংসা েয, e 
ধরেনর ঘটনা ঘটেব। 

eবার আপনারা iমাম েহাসাiন (আঃ) eর e িমকা িনেয় িচ া কের 
েদ ন েয, পরিদন কী িব য়কর eক বা ব নাটেকর ে র aবতারণা 
হoয়া স ব! 

হযরত আলী আকবেরর শাহাদােতর পর ei েতেরা বছেরর িকেশার 
হযরত iমাম iমাম েহাসাiন (আঃ) eর িনকট eিগেয় eেলন। েযেহ  
িতিন িছেলন নাবােলগ িকেশার, ত র শরীেরর ি  তখেনা স ণ হয় িন, 
তাi ত র শরীের a  কভােব খাপ খাি েলা না; েকামের লােনা 
তেলায়ার িম শ কের কাত হেয় িছেলা। আর বমo িছেলা বড়, কারণ 
বম ণ বয়  ষেদর জ  তরী করা হেয়িছেলা, িকেশারেদর জ  নয়। 
েলৗহ িপ বড়েদর মাথার uপেযাগী, েছাট বা ােদর uপেযাগী নয়। কােসম 
বলেলন, চাচাজান! eবার আমার পালা। a মিত িদন আিম রণা েন যাi। 

eখােন uে  েয, আ রার িদেন iমাম েহাসাiন (আঃ) eর 
স ীসাথীেদর েকui ত র কাছ েথেক a মিত না িনেয় রণা েন যান িন। 
েত েকi ত র িনকট eেস ত েক সালাম কেরন eবং eরপর a মিত চান; 
বেলনঃ ‘‘আ -সালামু ‘আলাiকা iয়া আবা আবিদ া । আমােক a মিত 
িদন।’’ 
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iমাম েহাসাiন (আঃ) সােথ সােথi কােসমেক a মিত িদেলন না। 
িতিন ক দেত শু  করেলন। কােসম o ত র চাচা পর রেক েক েচেপ 
ধের ক দেত লাগেলন। iিতহােস েলখা হেয়েছঃ َفَجَعَل ُيَقبُِّل َيَدْيِه َو ِرْجَلْيِه.  
- aথাৎ, aতঃপর িতিন (কােসম) ত র (iমাম েহাসাiেনর) হাত o পা 
ন করেত শু  করেলন। (‘‘মা ািতল’’ ে  e স েক েলখা হেয়েছঃ 

 .ِرْجَلْيِه َحتَّی َاِذَن َلُهَيَدْيِه َو  َقبُِّلُي َلاُمَفَلْم َيَزِل اْلُغ
- ‘‘ত েক যত ণ না a মিত েদয়া হয় তত ণ পয  িকেশার ত র 

(iমাম েহােসেনর) হাত o পা ন a াহত রােখন।’’ িবহা ল আেনায়ার, 
খ ঃ 56, াঃ 45 eবং মাকতা  খরাযমী, খ ঃ3, াঃ 38)  

e ঘটনার aবতারণা িক e uে ে  হয়িন যােত iিতহাস েরা 
ঘটনা েক aিধকতর u ম েপ িবচার করেত পাের? কােসম a মিতর 
জ  পীড়াপীিড় কেরন আর iমাম েহাসাiন (আঃ) a মিত দােন িবরত 
থােকন। iমাম মেন মেন চাি েলন কােসমেক a মিত েদেবন eবং 
বলেবন, যিদ েযেত চাo েতা যাo। িক  মুেখ সােথ সােথi a মিত িদেলন 
না। বরং সহসাi িতিন ত র বা য় সািরত কের িদেলন eবং বলেলন, 
eেসা ভািতজা! eেসা, েতামার সােথ েখাদা হােফযী কির। 

কােসম iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর ক েধর oপর ত র হাত েটা 
রাখেলন eবং iমামo কােসেমর ক েধর oপর ীয় হ য় রাখেলন। 
eরপর uভেয় ন করেলন। iমােমর স ীসাথীগণ o ত র আহেল 
বাiেতর সদ গণ e দয় িবদারক িবদােয়র  aবেলাকন করেলন। 
iিতহােস েলখা হেয়েছ, uভেয় eতi ন করেলন েয, uভয়i সি ৎহারা 
হেয় পড়েলন। eরপর eক সময় ত রা পর র েথেক িবি  হেলন eবং 
িকেশার কােসম সহসাi ত র েঘাড়ায় আেরাহণ করেলন। 

iয়াযীদী পে র েসনাপিত oমর iবেন সা‘েদর েসনাবািহনীর মে  
aব ানকারী বণনাকারী বেলন, সহসাi আমরা eক  বালকেক েদখলাম 
েঘাড়ায় চেড় আমােদর িদেক আসেছ েয তার মাথায় িপর (ধাতব) 
পিরবেত eক  পাগড়ী ে েধেছ। আর তার পােয় েযা ার ট তার 
পিরবেত সাধারণ তা eবং তার eক পােয়র তার িফতা েখালা িছেলা; 
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আমার িত েথেক eটা মুেছ যােব না েয, eটা িছেলা তার বাম পা। 
তারপর বণনাকারী বেলনঃ َانَُّه َفْلَقُه اْلَقَمِرَک  - েস েযন চ েদর eক  করা। 
(মানিকেব iবেন শাহের আশুব, খঃ 5, ঃ 217, e’লামুল oয়ারা, ঃ 353, আল-
ফ, ঃ 59, িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 46, iরশাদ- েশখ মুিফদ, ঃ 34৯, 

মাকতা  মুকাররাম, ঃ 342, তারীেখ তাবারী, খঃ 7, ঃ 367) eকi বণনাকারী 
আেরা বেলন, কােসম যখন আসিছেলা তখেনা তার গ েদেশ a র েফ টা 
েদখা যাি েলা। 

সবাi a পম সু র e িকেশার েযা ােক েদেখ িব েয় হতবাক হেয় 
েগেলা eবং েভেব পাি েলা না েয, e েছেল  েক! তৎকােল রীিত িছেলা 
ei েয, েকােনা েযা া রণা েন আসার পর থেমi িনেজর পিরচয় িদেতা 
েয, আিম aমুক ি । u  রীিত a যায়ী কােসম িতপে র সামেন 
eেস েপৗঁছার পর ঊৈ ঃ ের বলেলনঃ 

  ْلُمْصَطَفی اْلُمْؤَتَمَنِسْبُط النَِّبیِّ ا  ِاْن َتْنُکُروِنی َفَاَنا اْبُن اْلَحَسن
  َبْيَن ُاَناٍس َلاُسقوا ُصوَب اْلَمَزِن َهَذا اْلُحَسْيُن َکاْلَاِسيِر اْلُمْرَتَهِن

-যিদ না েচেনা আমােক েজেনা আিম হাসান তনয় 
েসi নবী মু াফার নািত যার oপর ঈমান আনা হয় 

ঋেণ আব  ব ী সম ei েয েহাসাiন 
ি য়জনেদর মােঝ, পািন েদয়া হয় িন যােদর u ম রীিত েমেন।’’ 

(িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 45) 

কােসম রণা েন চেল েগেলন, আর হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) 
ত র েঘাড়ােক ত করেলন eবং েঘাড়ার লাগাম হােত িনেলন। মেন 
হি েলা েযন িতিন ত র দািয়  পালেনর জ  যথাসমেয়র aেপ া 
করিছেলন। জািন না তখন হযরত iমােমর মেনর aব া েকমন িছেলা। 
িতিন aেপ মান; িতিন কােসেমর ক  েশানার জ  aেপ মান। সহসাi 
কােসেমর কে  ‘‘চাচাজান!’’ িন u িকত হেলা। বণনাকারী বেলন, 
আমরা ঝেত পারলাম না iমাম েহাসাiন কত ত গিতেত েঘাড়ায় 
আেরাহণ করেলন eবং রণা েনর িদেক েট eেলন। ত র e কথা বলার 
তাৎপয ei েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) eক  িশকারী বায পাখীর ায় 
রণা েন েপৗঁেছ যান। 
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iিতহােস িলিখত আেছ, কােসম যখন েঘাড়ার িপঠ েথেক মা েত 
পেড় যান তখন শ পে র ায় i শত েযা া ত েক িঘের েনয়। তােদর 
eকজন কােসেমর মাথা েকেট েফলেত চাি েলা। িক  তারা যখন েদখেলা 
েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) আসেছন তখন তােদর সকেলi েসখান েথেক 
পািলেয় েগেলা। আর েয ি  কােসেমর মাথা কাটেত চাি েলা েস তােদর 
েঘাড়ার পােয়র নীেচ িপ  হেলা। েযেহ  তারা বi ভয় েপেয় িগেয়িছেলা 
েসেহ  তারা তােদর ব র oপর িদেয় েঘাড়া চািলেয় পািলেয় যায়। aেনক 
েলাক eকবাের েঘাড়া চািলেয় পািলেয় যাি েলা; েকu কােরা িদেক 
তাকাবার aবকাশ পাি েলা না। মহাকিব েফরেদৗসীর ভাষায়ঃ 

  ستوران در آن پهن دشت ز سم
  زمين شد شش و آسمان هشت

 ‘‘েসi িবশাল া ের ক ন েরর ঘােয় 
ধরণী হেলা ছয় ভাগ আর আসমান আট।’’ 

েকu ঝেত পারেলা না েয, কী ঘেট েগেলা। েঘাড়ার েরর আঘােত 
 লার লী যখন বেস েগেলা eবং হাoয়া িক টা  হেলা তখন 

সবাi েদখেত েপেলা েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) কােসমেক েকােল িনেয় 
আেছন। আর কােসম ত র জীবেনর েশষ মু তগুেলা aিত ম করিছেলন 
eবং য ণার তী তার কারেণ মা েত পা আছড়াি েলন। e সময় েশানা 
েগেলা, iমাম েহাসাiন (আঃ) বলেছনঃ 

 .ِعزُّ َو اِهللا َعَلی َعمَِّک َاْن َتْدُعوُه َفَلا َيْنَفُعَک َصْوُتُهَي
- ‘‘আ াহর শপথ, eটা েতামার চাচার জ  কতi না ক কর েয, 

িম তােক ডাকেল িক  তার জবাব েতামার েকােনা কােজ eেলা না।’’ 
(মানিকেব iবেন শাহের আশুব, খঃ 5, ঃ 218, e’লামুল oয়ারা, ঃ 354, আল-
ফ, ঃ 59, িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 46, iরশাদ- েশখ মুিফদ, ঃ 34৯, 

মাকতা  মুকাররাম, ঃ 343, তারীেখ তাবারী, খঃ 7 ঃ 36 
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েহাসাiনী আে ালেনর চাের আহেল বাiেতর 

নারীেদর িমকা 
েহাসাiনী আে ালন o iসলাম চাের সাiেয় শ শুহাদা হযরত 

iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর স ািনত আহেল বাiেতর তথা ত র পিরবােরর 
সদ েদর িমকা স ে  আেলাচনার আেগ ’  িমকা েপশ করা 
েয়াজন। থম িমকা  হে  ei েয, িবিভ  েরoয়ােয়ত a যায়ী eবং 
আমরা যারা iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর iমামেতর আ ীদা েপাষণ কির 
তােদর আ ীদা a যায়ী, িতিন থম িদন েথেকi যত কাজ স াদন 
কেরেছন তার সব িক i গভীর িচ াভাবনা o িন তঁ িহসাব-িনকােশর 
িভি েত কেরেছন। িতিন িবনা িচ াভাবনা o িহসাব-িনকােশ eবং িবনা 
কারেণ েকােনা aেযৗি ক কাজ স াদন কেরন িন। aথাৎ আমরা eকথা 
বলেত পাির না েয, ত র সােথ সংি  aমুক ঘটনা  ঘটনা েম সংঘ ত 
হেয়িছেলা। বরং সব িক i সুিচি তভােব o িহসাব-িনকােশর িভি েত 
স ািদত হেয়িছেলা। আর e িবষয়  েয ঐিতহািসক দলীল- মােণর 
ি েত সু  শু  তা-i নয়, ি , িবচার ি , া  েরoয়ােয়ত স হ eবং 

iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর iমামেতর িত আমােদর আ ীদাo তা সমথন 
কের। 

আ রার ঘটনাবলী সে  েয সব ে  iিতহাসিবদগণo আেলাচনা 
কেরেছন eবং দীনী ে র েরoয়ােয়তo uি িখত হেয়েছ তার মে  
a তম হে  হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র e িবপ নক সফের ত র 
আহেল বাiেত (পিরবার-পিরজন)েক সােথ িনেয় েগেলন েকন? e সফর েয 
eক  িবপ নক সফর হেব েস াপাের সকেলi ভিব াণী কেরিছেলন। 
aথাৎ e সফর িবপ নক হoয়ার িবষয়  eমনিক সাধারণ েলাকেদর 
জ o ভিব াণী করার uেধ িছেলা না। e কারেণ ত র রoনা হবার আেগ 
যারাi ত র কােছ eেসিছেলন ত েদর ায় সকেলi বা বতার আেলােক 
aেপ া ত িনরাপদ কমপ া হেণর পরামশ েদন eবং পিরবার-
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পিরজনেদর ত র সােথ িনেয় যাবার িস া েক ম ল িচ ার (مصلحت) 
সােথ সাংঘিষক বেল মতামত  কেরন। aথাৎ ত রা ত েদর সাধারণ 
ান েরর িহসাব-িনকাশ o ি র িভি েত eবং iমাম েহাসাiন (আঃ) 

o ত র পিরবার-পিরজেনর াণর ার মানদে র আেলােক সকেল ায় 
সবস তভােব বেলন, েহ iমাম! আপনার e যা া আপনার িনেজর জ o 
িবপ নক, aতeব, e সফর বা নীয় নয়। aথাৎ e সফের আপনার 
িনেজর জীবনi মিকর স ুখীন হেব; পিরবার-পিরজন িনেয় যাবার েতা 
েকােনাi েযৗি কতা েনi। iমাম েহাসাiন (আঃ) জবাব েদন, না- আমােক 
aব i তােদরেক সােথ িনেয় েযেত হেব। aথাৎ তােদরেক সােথ িনেয় 
যাoয়া ত র জ  aপিরহায বেল িতিন জািনেয় েদন। 

িতিন ত েদরেক eমন ঢ়তার সােথ জবাব েদন েয, eরপর আর 
ত েদর পে  েকােনা কথা বলা স ব িছেলা না। িতিন ত েদর সামেন 
ঘটনার আ াি ক o মন াি ক িদক  েল ধেরন। আপনারা শুেনেছন 
েয, iমাম েহাসাiন (আঃ) বার বার ত র ে র কথা বেলেছন যা িছেলা 
আ া  তা‘আলার প  েথেক ত র িত aকা  i হাম। িতিন বেলন, 
ে র জগেত আমার নানা আমােক বেলেছনঃ َهللا َشاَء َاْن َيَراَک َقِتيًالِانَّ ا.  

- িন য় আ া  চান েয, িম িনহত হেব।’’ (িবহা ল আেনায়ার, খঃ 55,  : 
475, মাকতা ল সাiন, ঃ 2৯6) 

বলা হেলা, যিদ তা-i হয়, েতা পিরবার-পিরজন o িশশুেদরেক সােথ 
িনেয় যাে ন েকন? জবােব িতিন বলেলন েয, eেদরেক িনেয় যাoয়ারo 
েয়াজন রেয়েছ; বলেলনঃ نَّ اَهللا َشاَء َاْن َيَراُهنَّ َسَباَياِا.  - িন য় আ া  
চান েয, তারা বি নী হেব। ( াগু ) 

eখােন সংে েপ eক  া া েদয়া েয়াজন। তা হে , eখােন ; 
.ِانَّ اَهللا َشاَء َاْن َيَراَک َقِتيًال   বা َباَيانَّ اَهللا َشاَء َاْن َيَراُهنَّ َسِا   বাক  

’ র ত তাৎপয কী?  
eর ত তাৎপয যা, িনঃসে েহ ঐ সময় iমাম েহাসাiন (আঃ)-

eর সামেন uপি ত সকেলi তা ঝেত েপেরিছেলন। আজেক েযমন 
aেনেক e বাক েয়র মে   বা গু  তাৎপয স ান কেরন তার 
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িবপরীেত ত পে  eেত েকােনা  বা গু  তাৎপয িছেলা না। কারণ 
েকারআন মজীেদ আ া  তা‘আলার ‘মািশয় া ’ বা ‘iরাদা ’ শ  ’ র 
িত i i aেথ ব ত হেয়েছ। eক  aথেক পািরভািষকভােব 

‘iরাদােয় তা ভীনী’ ( ি -i া) বলা হয়, আর aপর  হে  ‘iরাদােয় 
তা ‘য়ী’ (শরয়ী i া)। 

‘iরাদােয় তাকভীনী’ বলেত মহান আ াহর িস া  ঝায়। aথাৎ 
আ া  যখন চান েয, েকােনা কাজ aব i সংঘ ত েহাক েস ে ে  eর 
েমাকািবলায় কােরা িক i করার থােক না। আর ি তীয়  aথাৎ আ াহর 
‘iরাদােয় তা ‘য়ী’র মােন হে  ei েয, আ া  পছ  কেরন েয, বা া e 
কাজ  ক ক, িক  িতিন বা ােক e কাজ  স াদেন বা  কেরন না। 
uদাহরণ প, মহান আ া  যখন েরাযা স ে  বেলনঃ 

 .ُيِريُد اُهللا ِبُکُم اْلُيْسَر َو َلا ُيِريُد ِبُکُم اْلُعْسَر
- ‘‘আ া  েতােমােদর জ  সহজ করেত চান, ক ন করেত চান 

না।’’ (বা ারাঃ 296) aথবা a  েকােনা সে , েযমনঃ যাকাত সে  
বেলনঃ  ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُکْم.  - ‘‘িতিন েতামােদরেক পিব  করেত চান।’’ 
(মািয়দাঃ 7) eখােন মহান আ াহর iরাদা  বা চাoয়া মােন হে  িতিন 
e প আেদশ িদেয়েছন তথা e কােজর মে i আ াহর স ি  িনিহত 
রেয়েছ। aতeব, iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর ে ে  আ া  i া কেরন বা 
চান মােন হে  আ া  ত র শহীদ হoয়া পছ  কেরন, েতমিন ত র 
পিরবার-পিরজেনর ব ী হoয়ার মে i আ াহর স ি  িনিহত। ব তঃ 
আ া  েয কােজ স  তােতi ত ক াণ িনিহত রেয়েছ। আর e ে ে  
ত ক াণ হে  ি  o মানবতার ণতা। 
যা-i েহাক, iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর জবােবর পর আর েকu 

েকােনা কথা বলেলন না। aথাৎ কােরা পে  আর িক  বলা স ব িছেলা 
না। সকেলর নীরব ম  েযন ei েয, ত াপার যখন ei েয, আপনার 
নানা aব গত জগেত eেস আপনােক জািনেয়েছন েয, আপনার িনহত 
হoয়ার মে i ক াণ িনিহত রেয়েছ তাহেল eর িবপরীেত আমােদর আর 
িক i বলার েনi।  
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যারাi iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর e uি  েটা শুেনেছন ত েদর 
সকেলi eভােবi বণনা কেরেছন; েকui বেলন িন েয, িতিন বেলেছন, 
মহান আ াহর প  েথেক আমার িনহত হoয়া িনধািরত হেয় েগেছ, 
aতeব তা eিড়েয় যাoয়া স ব নয়। iমাম েহাসাiন (আঃ) িনেজo ে  
ত রা া  (সাঃ)-eর e uি র e প তাৎপয হণ কেরন িন। েতমিন 
পিরবােরর সদ েদর সােথ িনেয় যাoয়ার াপােরo যখন ত েক িজে স 
করা হয় তখন িতিন বেলন িন েয, e াপাের আমার িক  করা বা না 
করার eখিতয়ার েনi, কারণ, eটাi িনধািরত হেয় আেছ। বরং িতিন 
বেলন েয, ে  আমােক েয i হাম করা হেয়েছ তা েথেক আিম e 
তাৎপযi হণ কেরিছ েয, তােদরেক সােথ িনেয় যাoয়াটাi আ াহর পছ  
eবং তােতi ক াণ িনিহত রেয়েছ। আিম আমার িনজ  eখিতয়ােরর 
সাহাে  e কাজ স াদন করিছ - পিরবার-পিরজনেক সােথ িনেয় যাি , 
তেব আিম তার িভি েতi e কাজ করিছ যা েথেক আিম eর 
ক াণময়তার uপসংহাের uপনীত হেয়িছ। 

e কারেণi আমরা েদখেত পাi েয, aেনক গু ণ াপােরi 
সকেল eক রকম ধারণা েপাষণ করেতন, িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) িভ  
ধারণা েপাষণ করেতন; আর ত র ধারণা িছল aত   েরর। সবাi 
েযখােন aিভ  aিভমেত uপনীত হেতন েসখােন iমাম েহাসাiন (আঃ) 
িভ  aিভমেত uপনীত হেতন eবং বলেতন েয, িবষয়  e রকম নয়; 
আিম a ভােব পদে প েনেবা। 

e েথেক সু  েয, iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর কাজকম িছেলা 
সুিচি ত eবং  o িন ল িহসাব-িনকাশ িভি ক। িতিন ত র oপের 
aিপত িবেশষ দািয়  পালন করিছেলন। েতমিন িতিন ত র পিরবার-
পিরজনেক ীয় েপা  িহেসেব সােথ িনেয় যান িন। িতিন e প িচ া কেরন 
িন েয, আিম যখন যাি  তখন আমার পিরবার-পিরজনেক কী করেবা, 
েকাথায় কার কােছ েরেখ যােবা? তার েচেয় বরং সােথ িনেয় যাoয়াi 
ভােলা। 

iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর স ী-সাথীেদর মে  মা  িতন ি  
ছাড়া েকui ীয় ী o স ানেদর সােথ িনেয় যান িন। ব তঃ েকােনা 
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ি  যখন েকােনা িবপ নক সফের যায় তখন েস তার ী o 
স ানেদরেক সােথ িনেয় যায় না। িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) ত র ী o 
স ানেদরেক ত র সােথ িনেয় েগেলন। তেব e িচ া েথেক ত েদরেক সােথ 
িনেয় যান িন েয, আিম যখন যাি  তখন আমার ী o স ানেদরেকo 
সােথ িনেয় যাoয়া ছাড়া uপায় কী! (uে , iমাম েহাসাiন (আঃ) 
মদীনায় বসবাস করেতন; ম ায় ত র েকােনা বাড়ীঘর িছেলা না।) বরং 
িতিন েকবল e কারেণ ত েদরেক সােথ িনেয় যান েয, ত েদরেক eক  
িবেশষ দািয়  পালন করেত হেব। 

ei হেলা eক  িমকা। ি তীয় িমকা  হে  ‘iিতহােস নারীর 
িমকা’ সে ।  েতালা হয় েয, লগতভােবi iিতহাস িবিনমােণ 
নারীর েকােনা িমকা আেছ, নািক েনi? আসেল নারীর পে  িক iিতহােস 
েকােনা িমকা পালন করা স ব? তােদর িক iিতহাস িবিনমােণ েকােনা 
িমকা পালন করা uিচৎ, নািক uিচৎ নয়? েতমিন iসলােমর ি েত 
কীভােব e িবষয় র ায়ন করা হেব? 

iিতহােস সব সময়i নারী eক  িমকার aিধকারী িছেলা eবং 
eখেনা রেয়েছ; েকui নারীর e িমকা a ীকার কের িন। তা হে  
iিতহাস ি েত নারীর পেরা  িমকা। বলা হয়, নারী ষেক তরী কের 
আর ষ iিতহাস তরী কের। eর মােন হে  নারীেক গেড় েতালার 
াপাের েষর িমকা যতখািন গু ণ ষেক গেড় েতালার াপাের 

নারীর িমকা তার েচেয় aেনক েবশী গু ণ। eটা eকটা বড় ধরেনর 
 েয, ষ নারীর েচতনা, মন-মানস o ি  তরী কের েদয় িক না, 

তা মা িহেসেবi েহাক বা ী িহেসেবi েহাক? নািক নারীi তার 
স ানেদরেক, eমনিক ামীেক গেড় েতােল? িবেশষ কের ামী- ীর 
ে ে  e  করা েযেত পাের েয, ামীেক গেড় েতালার ে ে  ীর 
িমকা েবশী, নািক ীেক গেড় েতালার ে ে  ামীর িমকা েবশী? 
িব য়কর াপার ei েয, iিতহাস গেবষণা o মন াি ক িবে ষণ েথেক 
যা মািণত হেয়েছ তা হে , নারীর ি  গঠেন েষর িমকা 
যতখািন গু ণ েস লনায় েষর ি  গঠেন নারীর িমকা aেনক 
েবশী গু ণ। e কারেণ iিতহাস ি েত নারীর পেরা  িমকা 
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aন ীকায। নারী েয ষেক গেড় েলেছ eবং ষ iিতহাস ি  
কেরেছ েস স েক িব ািরত আেলাচনা করেত েগেল তা হেব eক সুদীঘ 
আেলাচনা। 

eবার আমরা েদখেবা েয, iিতহাস ি েত নারীর ত  িমকা কী 
ধরেনর eবং কী ধরেনর হoয়া uিচৎ o কী ধরেনর হoয়া স ব। e 
াপাের eক  aব া হেত পাের ei েয, লগতভােবi iিতহাস ি েত 

নারীর ত  িমকা না থাকেত পাের aথাৎ নারীর িমকা েরা ির 
েনিতবাচক হেত পাের। িবে র aেনক মানব সমােজ স ান জ দান, 
লালন-পালন o েহর aভ েরর িবষয়ািদ পিরচালনা ছাড়া নারীর পালনীয় 
আর েকােনা িমকা থাকেত পাের বেল মেন করা হয় না। aথাৎ হ র 
সমােজ নারীর েকােনা ত  িমকা েনi, েকবল পেরা  িমকা রেয়েছ। 
aতeব, e প সমােজ নারীর িমকা পিরবাের গু ণ আর পিরবাের 
গেড় oঠা েষর িমকা সমােজ গু ণ। aথাৎ নারী aেনক সমােজi 
েষর মা েম পেরা  িমকা পালন করা ছাড়া সমােজ েকােনা প 
ত  িমকার aিধকারী নয়। 
িক  e ধরেনর সমাজ স েহ নারী েয iিতহাস o সমাজ গঠেন 

েকােনা প ত  িমকার aিধকারী িছেলা না, শু  তা-i নয়, বরং 
িনঃসে েহ eবং e াপাের পিরচািলত চােরর িবপরীেত নারী eক  
বান িজিনস েপ aি মান থাকেতা। aথাৎ eকজন ি  িহেসেব েস 

বi সামা  িমকার aিধকারী িছেলা, িক  েস িছেলা eক  aত  
বান িজিনস। আর েস eভােব বান িজিনস হবার কারেণi েষর 

oপর তার িমকার ভাব িছেলা। েস eমন স া িছেলা না েয পেথঘােট 
ছিড়েয় থাকেব eবং তার েথেক সুিবধা হািসেলর জ  শত সহ  পাবিলক 
ে স বা u ান থাকেব। বরং েকবল পািরবািরক জীবেনর ে র মে i 
তার কাছ েথেক সুিবধা লাভ করা স ব িছেলা। aতeব, aিনবাযভােবi 
পিরবােরর ষ সদে র জ  েস িছেলা eক  aত  বান aি । 
কারণ, েস িছেলা eকমা  aি  েয েষর েযৗন o ে হ-মমতার 
েয়াজন রণ করেতা। aতeব, aত  াভািবকভােবi কাযতঃ ষ 
তার েখদমেত িনেয়ািজত থাকেতা। িক  নারী িছেলা eক  িজিনস, eক  
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বান িজিনস, ক েযমন হীরা eক  বান র । তেব েস ি  
িছেলা না, েস িছেলা eক  িজিনস; eক  বান িজিনস। 

iিতহােস নারীর a  eক ধরেনর িমকাo িছেলা eবং াচীন 
সমােজ নারীর e ধরেনর িমকা aেনক েদখা যায়। তা হে , নারী 
iিতহােস ভাব িব ারকারী eক  uপাদান েপ িমকা পালন কেরেছ। েস 
iিতহােস ত  িমকা পালন কেরেছ eবং ি  িহেসেব e িমকা 
পালন কেরেছ, িজিনস িহেসেব নয়। িক  েস িছেলা হীন ি  - যার 
o েষর ম কার স ানাহ েদয়াল   েল েনয়া হেয়িছেলা। (حريم) 
মেনািবে ষেণ মািণত হেয়েছ েয, নারীেক ি য় কের েতালা o রাখার 
জে  তার মন াি ক গঠনেক aত  ভােব পিরক না কের তরী করা 
হেয়েছ। আর যখনi e সীমােরখা uেঠ েগেছ eবং e স ানাহ েদয়াল 
েরা ির েস পেড়েছ তখনi স ান, মযাদা o স েমর িবচাের নারীর 
ি  নীেচ েনেম eেসেছ। aব  a  েকােনা িদক েথেক তার ি  

u তর পযােয় uপনীত হেয় থাকেত পাের, েযমনঃ েস িশি তা হেয়েছ, েস 
ানী-গুণী o িব ানী হেয়েছ, িক  তা সে o েষর কােছ েস েয প 

মহা  aি  িছেলা aতঃপর আর তা থােক িন। 
a িদেক নারী নারী না হেয় পাের না। নারীর িতর a তম 

বিশ  হে  ei েয, েস েষর জ  aত  মহা  হেব। আর নারীর 
িত েথেক e বিশ  যিদ িব  কের েদয়া হয় তাহেল নারীর েগাটা 

েচতনাi িবি  হেয় পড়েত বা । e সে  uে  েয, েযৗন স েকর 
ে ে  েষর কােছ িবেবচ  িবষয় হে  eক  মহা  aি  িহসােব 
নারীেক িনেজর eখিতয়াের পাoয়া; নারী তার জ  eক  মহা  aি  
িবধায় িনেজেক তার eখিতয়াের েসাপদ করা েষর ল  নয়। a িদেক 
নারীর িতেত যা িনিহত তা eটা নয় েয, ষ তােক eক  মহা  
aি  িহসােব ীয় eখিতয়াের িনেয় িনক। বরং তার িতর দাবী হে  
ei েয, eক  মহা  aি  িহেসেব েস-i ষেক তার িনয় েণ িনেয় 
েনেব। 

নারী যখন তার িবেশষ aব া েথেক বাiের িনি  হেলা (eজ  
চিলত িববাহ থা পিরত াগ aপিরহায নয়), aথাৎ নারী যখন স া হেয় 
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েগেলা, তােদরেক কা  জায়গাগুেলােত াপকভােব েদখা েগেলা, স া 
ষেদর ারা তােদরেক বহােরর জ  হাজােরা uপায় u ািবত হেলা, 

রা াঘাট o aিলগিল নারীর দশনী েল পিরণত হেলা েযখােন নারী 
িনেজেক েষর কােছ দশন করেত পাের eবং ষ নারীর শরীেরর 
েযৗন আকষণীয় a - ত স েহর িদেক ি পাত করার o তািকেয় 
েদখার, নারীর বীণািনি ত ক র েশানার o তােক শ করার সুেযাগ 
েপেলা eবং eভােব তােক স ায় সেবা  মা ায় বহােরর সুেযাগ েপেলা 
তখন নারী তার  - েষর কােছ তার েয  থাকা uিচৎ িছেলা েস 

 - হািরেয় েফলেলা। aথাৎ aতঃপর আর নারী েষর কােছ মহা  
aি  েনi, যিদo হেত পাের েয, েস a  aেনক িদক িদেয় eিগেয় 
েগেছ, uদাহরণ প, েস িশি তা হেয়েছ, পড়াশুনা কেরেছ, েস িশি কা 
হেত পাের, াস িনেত পাের, েস ডা ার হেয় থাকেত পাের। েস eর সব 
িক i হেত পাের, িক  e aব ায় aথাৎ েস যখন স া হেয় যায়, তখন 
eকজন নারীর িতেত েয  িনিহত রেয়েছ েস  আর তার থােক 
না। ত পে  eেহন aব ায়i নারী ষ সমােজর কােছ িভ  eক 
ধরেনর েখলনায় পিরণত হয়, িক  ষ সমােজর eকজন সদে র কােছ 
তার েয মযাদা o স ান থাকা uিচৎ তা আর থােক না। 

iuেরাপীয় সমাজ eিদেকi eিগেয় যাে । aথাৎ েসখােন eকিদেক 
েযমন নারীর ান o াধীন i া iত ািদ কতগুেলা মানিবক িতভা o 
স াবনার িবকােশর ি েকাণ েথেক নারীেক ি  দান করা হেয়েছ, 
a িদেক তার  o গু ে র িব ি  ঘটােনা হেয়েছ। 

e i aব ার বাiের eক  তীয় aব ারo aি  রেয়েছ। তা 
হে , নারী eকজন ‘মহা  ি ’ িহেসেব গেড় uঠেব। েস eকিদেক 
েযমন হেব ি  a িদেক eকi সােথ হেব মহা । aথাৎ eকিদেক েস 
চি ক, নিতক o আি ক ি ে র aিধকারী হেব, ান, সেচতনতা 

iত ািদ আি ক o মানিবক ণতার aিধকারী হেব। বলা বা  েয, ান 
o সেচতনতা নারীর ি ে র a তম  eবং াধীন eখিতয়ােরর 
aিধকারী হoয়া, i ার aিধকারী থাকা, শি শালী মেনর aিধকারী হoয়া 
o সাহসী হoয়া তার ি ে র aপর eক  । জনশীলতা নারী- ষ 
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িনিবেশেষ েয েকােনা মা েষর মানিসক ি ে র আেরক  । 
iবাদতকািরনী হoয়া, ীয় ি কতার সােথ সরাসির স ক থাকা o ত র 
a গত থাকা, ত র সােথ eমনিক aত   েরর আ াি ক স ক 
থাকা - েয েরর স ক িছেলা নবী-রা লগেণর (আঃ) - e সব হে  েসi 
সব বিশ  যা নারীেক ি ে র aিধকারী কের। a িদেক নারী 
সামািজক a েন a ীলভােব uপি ত হেব না o a ীলতার কারণ হেব 
না। aথাৎ েকােনা েকােনা সমােজ নারীর oপের েয কেঠার সীমাব তা 
আেরাপ করা হেয়েছ তার oপর েস সীমাব তা েযমন থাকা uিচৎ নয়, 
েতমিন তার জ  েষর সােথ িমেশ যাoয়াo uিচৎ নয়। না নারীর জ  
কেঠার সীমাব তা থাকেব, না aবাধ েমলােমশা থাকেব, বরং uভেয়র 
মােঝ eক  স ানাহ সীমােরখা থাকেব। স ানাহ সীমােরখা (حريم) হে  
নারীর oপের কেঠার সীমাব তা আেরাপ o নারী- েষর aবাধ েমলােমশা 
- ei i াি কতার মাঝামািঝ ভারসা ণ eক  aব া। 

আমরা যখন e াপাের iসলামী ে র িত ি পাত কির তখন 
আমরা েদখেত পাi েয, iসলাম নারীর াপাের যা চায় তা হে , েস েযমন 
ি ে র aিধকারী হেব েতমিন েস হেব মহা । তার ei ি  o 

মহা তার কারেণi iসলামী সমােজ ল শীলতা o শালীনতা িবরাজ 
কের eবং মনগুেলা িনমল o সু  থােক, সমােজর েক পিরবার প 
সংগঠনগুেলা েক থােক eবং সব িদক েথেক ভারসা ণ o সু  
মানিসকতার aিধকারী মা ষ গেড় oেঠ। 

iসলােমর ি েত নারীর মহা  হoয়ার মােন হে  ei েয, iসলাম 
তার o েষর মােঝ স েকর ে ে  েয সীমােরখা িনধারণ কের িদেয়েছ 
তা uভেয়র জে i স ানাহ। aথাৎ iসলাম eর a মিত েদয় না েয, 
পািরবািরক পিরম েলর বাiের aথাৎ সমােজর মে  নারীর কাছ েথেক 
েষর সুিবধা হণ তথা েযৗন আ াদেনর সুেযাগ থাকেব, তা েসটা ষ 

ক ক নারীর শরীর o েযৗন u ীপক a ত ে র িত ি পাতi েহাক, 
বা তার শরীর শ করাi েহাক, তার শরীেরর সুবাস হণi েহাক বা তার 
পােয়র িন ( চিলত কথায় যা u াস ি কারী) শুেনi েহাক। iসলাম 
eগুেলােক a েমাদন েদয় না।  uঠেত পাের, ান-িব ান আয়  করা, 
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eখিতয়ার o i াশি , ঈমান o iবাদত, িশ কলা, জনশীলতা iত িদ 
িবষেয় iসলাম কী বেল? হ া, e াপাের নারী o েষর মে  েকােনাi 
পাথক  েনi। iসলাম নারী- েষর স ক িবষেয় কতগুেলা কাজেক 
হারাম কেরেছ, িক  েয সব কাজ হারাম কের িন তা কােরা জ i হারাম 
কের িন। ব তঃ iসলাম নারীর জ  ি  চায়, তেব তার জ  
a ীলতা চায় না। 

aতeব, iিতহাস গঠেন েকবল েষর িমকা িছেলা aথবা নারী o 
ষ uভেয়র পার িরক িমকা িছেলা - e িবষয় র িতন  প পাoয়া 

েযেত পাের। eক  হে  ei েয, iিতহাস মােনi েষর iিতহাস aথাৎ 
েয iিতহাস সরাসির ষেদর ারা  হেয়েছ - যােত নারীেদর েকােনাi 
িমকা েনi। 
আেরক  iিতহাস হে  নারী o েষর েযৗথভােব গেড় েতালা 

iিতহাস, তেব েসখােন নারী o ষ সংি ত; েসখােন ষ তার aে র 
সীমােরখার মে  থাকেব eবং নারী তার aে র সীমােরখার মে  থাকেব 
e প েকােনা বা বাধকতা েনi। aথাৎ তা eমন eক iিতহাস েযখােন 
eেস e ছে র পতন ঘেটেছ। ষরা নারীর ে  aব ান িনেয়েছ eবং 
নারীরাo েষর ে  aব ান িনেয়েছ। আমরা যিদ বতমান েগর কতক 
েছেল o েমেয়র বা নারী o েষর েপাশােকর ধরেনর িদেক ি পাত কির 
তাহেল েদখেত পাi কীভােব তারা পর েরর জায়গােক বদল কেরেছ। 

আর তীয় ধরেনর iিতহাস হে  নারী o েষর iিতহাস েয 
iিতহাস eকিদেক েযমন েষর হােত গেড় uেঠেছ, েতমিন তা নারীর 
হােতo গেড় uেঠেছ। তেব ষ তার aে র সীমােরখার িভতের েথেকেছ 
eবং নারীo তার aে র সীমােরখার িভতের েথেকেছ। আমরা যখন 
েকারআন মজীেদ ি পাত কির তখন েদখেত পাi েয, পিব  েকারআেন 
ধেমর iিতহাসেক েযভােব েল ধেরেছ তা নারী o েষর eক  েযৗথ 
iিতহাস, েস iিতহােস নারী o েষর সংিম ণ েনi, বরং ষ িনজ 
a েক েক  কের িমকা পালন কেরেছ eবং নারী তার িনজ a েক 
েক  কের িমকা পালন কেরেছ। 
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েকারআন মজীদ তার িনবািচত iিতহাস বণনা করেত িগেয় eকi 
সােথ iিতহােসর সত প ী o পিব  ষেদর কথা বেলেছ eবং iিতহােসর 
সত প ী o পিব  নারীেদর কথা বেলেছ। হযরত আদম (আঃ) o ত র ীর 
কািহনীেত eক  aত  গু ণ িণধানেযা  িবষয় রেয়েছ যা eখােন 
uে খ করা aপিরহায মেন কির। 

e সে  uে খ না করেল নয় েয, ানরা িবে র ধম য় iিতহােস 
aত  ল eক  ধারণা িব  কিরেয়েছ যা ত পে  iিতহােসর সােথ 
িব াসঘাতকতার সম । [আর হযরত ঈসা (আঃ)-eর িববাহ না করার 
ি েত ান ধমযাজকেদর িববাহ বজন o েকৗমায ত হণ e ধারণােক 
শি শালী কেরেছ।] ানেদর মে  মা েয় e প ধারণা তরী হেয় যায় 
েয, লগতভােবi নারী হে  পাপ o তারণার হািতয়ার তথা েছাট 
শয়তান। ষ েলাক িনেজ িনেজi তথা -uে ােগ পাপকােয িল  হয় 
না, বরং নারী হে  েছাট শয়তান  - েয সব সময় ষেক ম ণা েদয় o 
তােক পাপকােয িল  হেত বা  কের। তারা বেল েয, লতঃ আদম o 
হাoয়ার ঘটনা eভােব শু  হয় েয, শয়তান আদমেক ভািবত করেত 
পারিছেলা না, তাi েস হাoয়ার কােছ eেস ত েক তািরত কের eবং 
হাoয়া আদমেক তািরত কেরন। আর মানব জািতর েগাটা iিতহাস েড় 
সব সময়i eমনi ঘেটেছ েয, বড় শয়তান নারীেক o নারী ষেক 
ম ণা িদেয়েছ। 
ব তঃ ানেদর মে  হযরত আদম (আঃ) o িবিব হাoয়া (আঃ)-

eর কািহনী eভােবi চিলত রেয়েছ। িক  েকারআন মজীদ eর িবপরীত 
কথা বেল, আর যারা তা জােন না তােদর কােছ তা িব য়কর বেল মেন 
হেত পাের। 

েকারআন মজীদ যখন হযরত আদম (আঃ) o হযরত হাoয়া (আঃ)-
eর কািহনী বণনা কের তখন কািহনীর লনায়ক িহেসেব হযরত আদম 
(আঃ)েক েল ধেরেছ eবং হযরত হাoয়া (আঃ)েক েদিখেয়েছ ত র 
a সরণকারী িহেসেব। মহান আ া  থেম বেলন েয, আিম তােদর 
uভয়েক (শু  আদমেক নয়) বললাম েয, েতামরা েবেহশেত বসবাস কেরা, 
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তেব َلا َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة - ‘‘েতামরা ’জন ei ে র িনকটবত  হেয়া 
না।’’ (বা ারা ঃ 47) (েস  েয i েহাক না েকন তা আমােদর জ  
গু ণ নয়।) eরপর আ া  বেলনঃ َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن.  - 
‘‘aতঃপর শয়তান তােদর uভয়েক ম ণা িদেলা।’’  (আ‘রাফঃ 2৯) 
eখােন েকারআন বেলিন েয, শয়তান ত েদর eকজনেক ম ণা 
িদেয়িছেলা eবং িতিন aপর জনেক ম ণা িদেয়িছেলন। aতঃপর 
েকারআন বেলঃ ُغُروِرَفَدلَّاُهَما ِب.  - ‘‘eরপর েস uভেয়র িনকট 
তারণা লক ি  uপ াপন করেলা।’’ (আ‘রাফঃ 32) eখােন ি বচন 
বাচক ُهَما সবনাম র বহার িণধানেযা  aথাৎ েস যা বেল তারণা 
করেত চাি েলা তা uভেয়র সামেন uপ াপন কেরিছেলা।  

আর اِصِحيَنالنَّ ِمَنا َلُکَما ِانِّی َلُهَمَماَسَق.  - ‘‘েস তােদর uভেয়র কােছ 
কসম েখেয় বলেলা েয, aব i আিম েতামােদর uভেয়র ক াণকামীেদর 
a তম।’’ (আ‘রাফঃ 31) eখােনo ‘তােদর uভেয়র’ (ُهَما) o ‘েতামােদর 
uভেয়র’ (ُکَما) সবনােমর বহার িণধানেযা । e েথেক সু  েয, e 
াপাের হযরত আদম (আঃ) o হযরত হাoয়া (আঃ) uভেয়র িব িতর 

পিরমাণ সমান। 
e ঘটনার ধম য় iিতহােস েয া  িচ া ান েদয়া হেয়েছ eবং েয 

িম া রচনা করা হেয়েছ iসলাম তােক aপসািরত কেরেছ eবং 
সু ভােব জািনেয় িদেয়েছ েয, মহান আ াহর িনেষধ না মানার ঘটনা  
eমন নয় েয, শয়তান নারীেক ম ণা িদেয়েছ আর নারী ষেক ম ণা 
িদেয়েছ, aতeব, নারী মােন পােপর হািতয়ার। স বতঃ e কারেণi 
েকারআন মজীদ মহান পিব  ষেদর কথা uে েখর পাশাপািশ মহান 
পিব া নারীেদর কথা uে খ কেরেছ eবং ত েদর সকেলi েকােনা েকােনা 
ে ে  পিব  ষ ি েদর লনায় ে ে র aিধকারী িছেলন। 

হযরত iবরাহীম (আঃ)-eর কািহনীেত হযরত সারা  (আঃ)েক 
কতi না শংিসতভােব েল ধরা হেয়েছ! হযরত iবরাহীম (আঃ) 
েযভােব েফেরশতােদর সােথ েযাগােযাগ o স েকর aিধকারী িছেলন 
eবং তােদরেক েদখেত েপেতন o তােদর কথা শুনেত েপেতন হযরত 
সারা  (আঃ)o eকi বিশে র aিধকারী িছেলন। েফেরশতা যখন হযরত 
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iবরাহীম (আঃ)েক বলেলা েয, আপনােদর িতপালক আপনােদরেক স ান 
িদেত i া কেরেছন তখন হযরত সারা  তা eকiভােব শুনেত েপেলন 
eবং িবি ত হেয় বলেলনঃ 

 .َا َاِلُد َو َاَنا َعُجوٌز َو َهَذا َبْعِلی َشْيخًا
- ‘‘আমােদর িক স ান হেব যখন আিম ব া আর ei আমার ামী 

!’’ ( দঃ 83) েফেরশতা তখন হযরত সারা  (আঃ)েক সে াধন কের 
জবাব েদয়, হযরত iবরাহীম (আঃ) েক সে াধন কের নয়, বেলঃ 

আপন িক আ‘‘ -َا َتْعَجِبيَن ِمْن َاْمِر اهللا. াহর কােজ িবি ত 
হে ন?’’ ( দঃ 84) eকiভােব মহান আ া  েকারআন মজীেদ যখন 
হযরত সা (আঃ)-eর মােয়র স  u াপন কেরন তখন বেলনঃ  

.َو َاْوَحْيَنا ِاَلی ُامِّ ُموَسی َاْن َاْرِضِعيه - ‘‘আর আমরা সার মােক 
oহী করলাম েয, তােক ( সােক) ধ পান করাo।’’ (আ - াছা ঃ 8) 
আ া  তা‘আলাo হযরত সা (আঃ)-eর মােক সে াধন কের oহী 
মারফত আেরা বেলনঃ 

َفِاَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفی اْلَيمِّ َو َلا َتَخاِفی َو َلا َتْحَزِنی ِانَّا َرادُّوُه  
 .ِاَلْيَک َو َجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن

- ‘‘আর িম যখন তার াপাের ভয় করেব তখন তােক সমুে  
ভািসেয় দাo আর তার াপাের ভয় কেরা না o ি া কেরা না; 
িনঃসে েহ আমরা তােক েতামার কােছ িফিরেয় েদেবা। আর aব i 
আমরা তােক রা লেদর a  কেরিছ।’’ ( াগু  আয়াত)  

েকারআন মজীদ হযরত মাiয়াম (আঃ)-eর কািহনী বলেত িগেয় 
িব য়কর সব ত  uপ াপন কেরেছ। নাবীগণ (আঃ) পয  e মহীয়সী 
নারীর মযাদার কােছ ায় নতজা  হন। ত র খা  হযরত যাকািরয়া 
(আঃ) যখন ত র কােছ আেসন তখন েদখেত পান েয, মাiয়ােমর কােছ 
eমন সব েন‘আমত (তাজা ফল ল) রেয়েছ যা সম  িফিলি ন খে র 
েকাথাo পাoয়া যায় না। তাi িতিন িবি ত হন। েকারআন মজীদ বেল, 
মাiয়াম যখন েমহরােব iবাদেত রত িছেলন তখন েফেরশতারা eেস ত র 
সােথ কথা বেল। 
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ِسيُح ٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِلَمشُِّرِک ِبَکُيَب اَهللا ُم ِانَّْرَيا َمُة َياِئَکَلِت اْلَماَلِاْذ َق 
  .ِبيَنرَّاْلُمَق ِمَن ِة َواْلآِخَر ا َوًا ِفی الدُّْنَيِجيهَو َمْرَيی ْبُن َمِعيَس

- ‘‘েফেরশতারা যখন বলেলাঃ েহ মাiয়াম! aব i আ া  
আপনােক ত র প  েথেক ত র eক বাণীর সুসংবাদ িদে ন যার নাম ঈসা 
মসী  iবেন মাiয়াম - িযিন ei িনয়ায় o পরকােল aত  স ািনত 
eবং িতিন (আ া  তা‘আলার) নকে র aিধকারীেদর a তম।’’ (আেল 
‘iমরানঃ 56) 

eখােন েদখা যাে  েয, েফেরশতারা সরাসির হযরত মাiয়াম (আঃ)-
eর সােথ কথা বলেছ। হযরত মাiয়াম (আঃ)েক নবী িহেসেব পাঠােনা হয় 
িন। আ া   e িনয়ম কেরন িন েয, eকজন নারীেক নারী o ষ uভেয়র 
মে  িরসালােতর দািয়  িদেয় পাঠােবন। তাi হযরত মাiয়াম (আঃ)-eর 
eত বড় মযাদা সে o ত েক নবী িহেসেব পাঠােনা হয় িন, িক  তা সে o 
ত র মযাদা িছেলা aেনক নবীর (আঃ) েচেয় u তর। eেত েকােনাi সে হ 
েনi েয, হযরত যাকািরয়া (আঃ) নবী হoয়া সে o eবং হযরত মাiয়াম 
(আঃ) নবী না হoয়া সে o মাiয়াম (আঃ)-eর মযাদা যাকািরয়া (আঃ)-
eর েচেয় েবশী িছেলা। 

মহান আ া  হযরত মুহা াদ (সাঃ)েক সে াধন কের হযরত 
ফােতমা  (আঃ) স ে  েকারআন মজীেদ eরশাদ কেরনঃ 

َرْوَثاْلَک اَکْيَنْعَطا َاِانَّ  - ‘‘aব i আিম আপনােক কাoছার দান 
কেরিছ।’’ (আ -কাoছারঃ 2)  

ব তঃ eকজন নারীর মযাদা েল ধরার জ  ত েক ‘‘কাoছার’’ 
িহেসেব aিভিহত করার েচেয় u ততর আর েকােনা পিরভাষা পাoয়া েযেত 
পাের না। েয িনয়ায় নারীেক িনর শ aিন  বেল গ  করা হেতা eবং 
তােক তারণা o পােপর হািতয়ার মেন করা হেতা েসi িনয়ায় েকারআন 
মজীদ eকজন নারী স েক বলেছ, না, েস ক ােণর আকর; েস শু  
ক ােণর আকরi নয়, বরং েস হে  ‘কাoছার’ - িব ল ক ােণর আকর; 
িনয়ােজাড়া ক ােণর uৎস। 
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e সে  আসুন আমরা iসলােমর iিতহােসর িত ি পাত কির।  
রা াহ (সাঃ) ন oয়ােতর দািয়ে  aিভিষ  হবার পর েসi থম 
িদেনi i ি  iসলাম হণ কেরন। ত রা হেলনঃ হযরত আলী (আঃ) o 
হযরত খাদীজা (আঃ)। ত েদর uভয়i iসলােমর iিতহাস গেড় েতালার 
ে ে  aত  গু ণ িমকা পালন কেরন। রা াহ (সাঃ) eর 
িহজরেতর েদড়শ’ বছর পের iবেন iসহাক েয iিতহাস  রচনা কেরন 
তােত িতিন হযরত খাদীজার মযাদা eবং নবী করীম (সাঃ)-eর 
েপাষকতায় ত র িমকা, িবেশষ কের ত র সা নাদায়ক িমকা েল 

ধেরেছন। iবেন iসহাক িলেখেছন, হযরত খাদীজার iে কােলর পর - েয 
বছর হযরত আ  তােলবo িনয়া েথেক িবদায় েনন, সিত  সিত i 
রা াহ (সাঃ) eর জ  িনয়া স ীণ হেয় আেস। .... জীবেনর েশষ 
িদন পয  নবী করীম (সাঃ) যখনi হযরত খাদীজার নাম uে খ করেতন 
তখনi ত র পিব  চ য় a েত ভের েযেতা। হযরত আেয়শা বেলনঃ 
‘‘eকজন ার গু  েতা eত েবশী নয়; কী াপার!’’ জবােব নবী করীম 
(সাঃ) বেলনঃ ‘‘ িম িক মেন করেছা েয, আিম খাদীজার শরীেরর জ  
কা া করিছ? েকাথায় খাদীজা, আর েকাথায় িম o a  সকেল!’’ 

আপনারা যিদ iসলােমর iিতহােসর িত ি পাত কেরন তাহেল 
েদখেত পােবন েয, iসলােমর iিতহাস হে  নারী- েষর iিতহাস। তেব 
e iিতহােস ষ তার aে র চারিদেক eবং নারী তার aে র চারিদেক 
আবিতত হে । রা াহ (সাঃ) eর েযমন ষ সাহাবী িছেলন েতমিন 
নারী সাহাবীo িছেলন। eখন েথেক হাজার বছর েব েয সব  রিচত 
হেয়েছ তােত েযমন ষ বণনাকারীর (راوی) বিণত হাদীস o েরoয়ােয়ত 
েনয়া হেয়েছ েতমিন নারী বণকারীর (راوی) বিণত হাদীস o েরoয়ােয়ত 
রেয়েছ। আমােদর কােছ eমন িব ল সং ক হাদীস o েরoয়ােয়ত eেসেছ 
যার বণনাকারী নারী। eক  িব াত  আেছ যার নাম َلاَغُة النَِّساءَب  
(বালা া  েনসা’) যােত নারীেদর া ল o সুu  সািহিত ক মানস  
ভাষণ ানলাভ কেরেছ। বাগদাদী িহজরী 361 সােলর িদেক - হযরত 
iমাম হাসান ‘আসকারী (আঃ)-eর জীব শায় e  সংকিলত কেরন। 
( ত , iমাম হাসান আসকারী িহজরী 371 সােল শহীদ হন।) বাগদাদী 
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ত র e ে  েয সব ভাষণ u ত কেরেছন তার মে  iবেন িযয়ােদর 
মজিলেস o iয়াযীেদর মসিজেদ দ  হযরত যায়নাব (আঃ)-eর ভাষণ 
eবং হযরত আ  বকেরর েখলাফেতর শু র িদেক মসিজেদ নববীেত দ  
হযরত ফােতমা যা া (সাঃ আঃ)-eর ভাষণ a তম। 

সা িতক কােল হযরত মা‘ মা (আঃ) (হযরত ফােতমা  মা‘ মা 
(আঃ) িছেলন হযরত iমাম সা কােযম (আঃ)-eর ক া o হযরত iমাম 
েরযা (আঃ)-eর েবান। iরােনর ীনী ানেক  েকাম নগরীেত ত র মাযার 
রেয়েছ eবং ত র মাযারেক েক  কেরi েকাম iরােনর a তম ধান 
নগরীেত পিরণত হেয়েছ)  -eর মাযােরর জ  েয ন ন েরিলং তরী করা 
হেয়েছ তার oপর েযসব হাদীস িলিপব  করা হেয়েছ তার সবগুেলার 
বণনাকারীi হে ন নারী - েযসব হাদীেসর বণনা  হযরত নবী করীম 
(সাঃ) পয  েপৗঁেছেছ। eখােন িচ াকষক াপার ei েয, eজ  েকবল 
েসi সব হাদীস েবেছ েনয়া হেয়েছ েযগুেলার বণনাকারীেদর সকেলর নামi 
ফােতমা eবং ত েদর সং া ায় চি শ জন। বণনার ধারা ম e প েয, 
aমুেকর ক া ফােতমা aমুেকর ক া ফােতমা েথেক বণনা কেরেছন, 
িতিন aমুেকর ক া ফােতমা েথেক বণনা কেরেছন ... eভােব তা ফােতমা 
িবনেত সা iবেন জা‘ফর পয  েপৗঁেছেছ। eরপর eর ধারাবািহকতা 
eিগেয় চেল ফােতমা িবনেত েহাসাiন িব  আলী িব  আিব তােলব eবং 
eভােব েশষ পয  নবী-তনয়া হযরত ফােতমা (সাঃ আঃ) পয  েপৗঁেছেছ। 

e েথেকi ঝা যায় েয, নারীেদর হাদীস বণ o ান আহরেণর 
িবষয়  কতখািন চিলত িছেলা। িক  ত রা কখেনাi aবাধ েমলােমশা 
করেতন না। aেনক বণনাকারীi হাদীস বণনা কেরেছন যােদর কাছ েথেক 
নারী o ষ uভয়i হাদীস বণ কেরেছন। তেব নারীরা eক পােশ 
বসেতন eবং ষরা আেরক পােশ বসেতন; কখেনাবা নারীরা eক  কে  
eবং ষরা a  eক  কে  বসেতন। ত রা eজ  আসেতন না েয, 
eমনভােব েচয়ার পাতা হেব েয, eকজন নারী o eকজন ষ পাশাপািশ 
বসেব eবং নারী eমনভােব িমিন াট পিরধান করেব েয, তার u র 
uধাংশ পয  েদখা যােব। হ ঁ◌া, বলা হয় েয, মিহলা ানাজেনর জ  
eেসেছন। ঝাi যায় েয, বাiের eক o িভতের a  িক । eর িবপরীেত 
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iসলাম ানাজেনর কথা বেল। বেল, eমন পিরেবেশ ানচচা করেত হেব 
যার সােথ ি র কামনা চিরতাথ করার সংেযাগ থাকেব না, u ট 
াপার- াপার থাকেব না, তারণা থাকেব না, থাকেব ি ে র 

পিরচয়। 
হযরত ফােতমা (সাঃ আঃ) o হযরত আলী (আঃ)-eর মে  িববাহ 

হoয়ার পর ত রা ত েদর সংসােরর কাজগুেলা িনেজেদর মে  ভাগ কের 
িনেত চাiেলন। িক  ত রা চাি েলন েয, রা াহ (সাঃ)-i তা ভাগ কের 
িদেবন। কারণ, eটা ত েদর কােছ আন জনক হেব বেল ত রা মেন 
করিছেলন। তাi ত রা ত র কােছ েগেলন eবং বলেলন, েহ আ াহর রা ল! 
আমােদর মন চায় েয, আপিন আমােদর সংসােরর কাজগুেলা আমােদর 
’জেনর মে  ভাগ কের িদন; বেল িদন েক েকা  কাজ করেব। রা াহ 

(সাঃ) ঘেরর বাiেরর কাজগুেলা হযরত আলীর জ  eবং ঘেরর িভতেরর 
কাজগুেলা হযরত ফােতমার জ  িনধারণ কের িদেলন। হযরত ফােতমা 
(সাঃ আঃ) বেলন, েতামরা জােনা না েয, আমার িপতা বাiেরর 
কাজগুেলার দািয়  েথেক আমােক েরহাi েদয়ায় আিম কত শী হেয়িছ। 
ানী o ি মিত নারী eমনi িযিন েলাভ বা ঈষা করেবন না। 

eবার ল  ক ন ei েয হযরত ফােতমা যা া, ত র ি  েকমন 
িছেলা? ত র িভতের িনিহত স াবনা o িতভার িবকাশ কী ধরেনর 
িছেলা? ত র ান েকা  পযােয়র িছেলা? ত র i াশি  েকমন িছেলা? 
ত র ভাষণ o ব ে র া লতা েকমন িছেলা? 

হযরত ফােতমা (সাঃ আঃ) ব কম বয়েস িনয়াত াগ কেরন। আর 
ঐ সময় ত র শমেনর সং া িছেলা aেনক। e কারেণ ত র ানস েদর 
ব কমi পরবত  জ  স েহর কােছ েপৗঁছেত েপেরিছেলা। ত র আ াল 
স েক ঐিতহািসকগেণর মে  িবতক আেছ। iে কােলর সময় ত র বয়স 
আঠােরা েথেক সেবা  সাতাশ বছর িছেলা বেল uি িখত হেয়েছ। e বয়েস 
aথাৎ র িক িদন েব িতিন েয eক  aেপ া ত দীঘ ( ায় eক 
ঘ া াপী) ভাষণ েদন। েসৗভা েম তা পরবত  জ  স েহর কােছ 
েপৗঁেছেছ। আর eটা েকবল িশয়া মাযহােবর ে i বিণত হয় িন, বরং 
িহজরী তীয় শতা ীেত বাগদাদী ত র ে  e ভাষণ  u ত কেরেছন। 
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ত র ei eক  ভাষণi eটা মাণ করার জ  যেথ  েয, মুসিলম নারী 
েষর কাছ েথেক িনেজর মযাদার সীমােরখা সংর ণ কেরo eবং 

িনেজেক ষেদর কােছ দশন না কেরo ােনর ে ে  কত  ের 
uঠেত পােরন eবং সমােজর কাজকেম নারী aংশ িনেল তা কতখািন 
হoয়া uিচৎ। 

হযরত ফােতমা (সাঃ আঃ)-eর ভাষেণ তাoহীেদর আেলাচনা রেয়েছ 
eবং তা ‘না  বালা া ’র সম পযােয়র aথাৎ তা eমনi  েরর েয, 
দাশিনকগণ পয  েস ের uপনীত হেত স ম নন। িতিন যখন আ াহর 
স া o ত র গুণাবলী স েক আেলাচনা কেরন তখন মেন হয় েযন িতিন 
িবে র ে তম দাশিনকগেণর a তম। eমনিক iবেন সীনার মেতা eত 
বড় দাশিনেকর পে o e ধরেনর ভাষণ দান করা স ব িছেলা না। 
eরপর সহসাi িতিন শারয়ী আ কােমর দশন স েক আেলাচনা শু  
কেরনঃ আ া  তা‘আলা নামাযেক eজ  ফরয কেরেছন, েরাযােক e 
কারেণ ফরয কেরেছন, হ েক eজ  ফরয কেরেছন, আ ্ িব  মা‘ ফ 
oয়া নািহ ‘আিনল মু কার (ভােলা কােজর আেদশ দান o ম  কােজর 
িতেরাধ) ফরয হবার কারণ ei, যাকাতেক aমুক কারেণ ফরয করা 
হেয়েছ iত ািদ। eরপর িতিন iসলাম- ব েগর আরব েগা স েহর aব া 
পযােলাচনা করেত শু  কেরন eবং iসলাম তােদর জীবেন কী পিরবতন 
eেন িদেয়েছ তা uে খ কেরন। িতিন বেলন েয, েতামরা আরবরা ei রকম 
িছেল, ঐ রকম িছেল iত ািদ। iসলাম- ব েগর আরবেদর ব গত o 
নিতক-আি ক aব া েকমন িছেলা েস স েক িতিন আেলাচনা কেরন 

eবং রা াহ (সাঃ) তােদর ব গত o নিতক-আি ক aব ায় েয 
iিতবাচক পিরবতন eেন িদেয়েছন তা রণ কিরেয় েদন। eরপর িতিন 
ি তক uপ াপন কেরন। 
হযরত ফােতমা (সাঃ আঃ) মসিজেদ নববীেত হাজার হাজার েলােকর 

সামেন ত র e ভাষণ েপশ কেরন। িক  িতিন আ দশনীর জ  িম াের 
oেঠন িন। রা াহ (সাঃ) ক ক বিতত eক  রীিত িছেলা ei েয, 
মজিলেস নারী o ষরা আলাদা বসেতন eবং ত েদর মাঝখােন eক  

 পদা টািনেয় েদয়া হেতা। হযরত ফােতমা যা া’ (সাঃ আঃ) পদার 
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আড়াল েথেক ত র েরা ভাষণ েপশ কেরন eবং মজিলেস uপি ত নারী-
ষ িনিবেশেষ সকলেকi aিভ ত কের েফেলন। 

eর মােন হে  ei েয, iিত েব েযমন uে খ কেরিছ, মুসিলম নারী 
eকিদেক েযমন ি ে র aিধকারী a িদেক ল াশীলতারo aিধকারী, 
েযমন পিব তার aিধকারী েতমিন ীয় মযাদার সীমােরখােক েমেন চেলন; 
কখেনা িনেজেক ষেদর ধাত েচােখর সামেন েপশ কেরন না। িক  
মুসিলম নারী eমন েকােনা হ পদ িবহীন aথব স া নয় যার মাথায় িক i 
েঢােক না eবং িনয়ার েকােনা িক রi খবর রােখ না। 

কারবালার iিতহাস হে  নারী- েষর iিতহাস। e হে  eমন eক  
ঘটনা যােত নারী o ষ uভেয়রi িমকা িছেলা, িক  ষরা ীয় 
aে র চারিদেক eবং নারীরাo ীয় aে র চারিদেক আবিতত হেয়েছন। 
eগুেলা হে  iসলােমর মু’িজযা। iসলাম চায় আজেকর িনয়া o ভিব ত 
িনয়া eগুেলােক হণ ক ক; জাহা াম হণ না ক ক। 
হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ) ীয় পিরবার-পিরজনেক সােথ িনেয় 

যান। কারণ, িতিন চাি েলন েয, ত রা কােফলার েন ী হযরত যায়নাব 
(আঃ)-eর েন ে  ীয় aে র সীমােরখা েথেক বাiের না eেসo e 
িবরাট iিতহােস eক  বড় ধরেনর দািয়  পালন করেবন - e iিতহাস 
ি েত ত  িমকা পালন করেবন। 
আ রার িদন িবকােল হযরত যায়নাব মিহমায় সমু ািসত হেলন। 

eর পরবত  দািয়  ত র oপের aিপত হেয়িছেলা। িতিন হেলন কােফলার 
েন ী। কারণ, e কােফলার eকমা  ষ সদ  iমাম যায় ল আেবদীন 
(আঃ) e সময় গু তরভােব aসু  িছেলন eবং e কারেণ ত র িনেজরi 
েসবাশু ষার েয়াজন িছেলা। aব  iবেন িযয়ােদর সাধারণ িনেদশ িছেলা 
ei েয, হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর পিরবােরর েকােনা ষ 
সদ i েযন জীিবত না থােকন। তদ যায়ী iমাম যায় ল আেবদীন 
(আঃ)েক হত া করার uে ে  শ রা েবশ কেয়ক বার হামলা 
চািলেয়িছেলা। িক  তারা ত র aব া েদেখ িনেজেদর মে  বলাবিল কেরঃ 
িনঃসে‘‘ - ِانَُّه ِلَما ِبِه েহ েস িনেজi েসিদেক eিগেয় যাে ।’’ (িবহা ল 
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আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 72; e’লামুল oয়ারা, ঃ 357; iরশাদ - েশখ মুফীদ, ঃ 
353) aথাৎ িতিন েতা eমিনেতi মারা যাে ন। 

ব তঃ e িছেলা মহান আ াহর ক াণ-i ারi বিহঃ কাশ। আ া  
চাি েলন েয, eভােব iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ) ে েচ থা ন eবং 
ত র মা েম iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর পিব  বংশধারা েক থা ক। 

হযরত যায়নাব (আঃ) e সময় েয সব গু ণ দািয়  পালন কেরন 
তার মে  a তম হে   iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)-eর েসবা-শু ষা। 

22i মহররম িবকােল ব ীেদরেক বাহেন (uেটর বা খ েরর বা 
uভেয়র িপেঠ) সoয়ার করােনা হেলা। eগুেলার িজন িছেলা কােঠর তরী। 
ব ীেদরেক মানিসক ক  েদয়ার uে ে  িজেনর oপের কাপড় িবছােত 
বাধা েদয়া হয়। রoয়ানা হoয়ার আেগ আহেল বাiেতর প  েথেক eক  
a েরাধ জানােনা হয় eবং েস a েরাধ র া করা হয়। 

 .َمَرْرُتْم ِبَنا َعَلی ِمْصَرِع اْلُحَسْيِن ُقْلَن ِبَحقِّ اِهللا ِالَّا َما
- ‘‘ত রা (ব ী নারীরা) বলেলনঃ আ াহর েদাহাi, আমােদরেক 

েহাসাiেনর শাহাদাত ল ছাড়া a  েকােনা জায়গা িদেয় িনেয় েযেয়া না।’’ 
(িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 69; আল- ফ, ঃ 66, মাকতা  সাiন, ঃ 4৯7, 
মাকতা  খরাযমী, খঃ 3, ঃ 4৯) 

 েশষ বােরর মেতা শহীদগণেক েখাদা হােফযী করার uে ে i ত রা 
ত েদরেক iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর শাহাদাত ল হেয় িনেয় যাoয়ার 
জ  a েরাধ কেরন। 

ব ীেদর মে  iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ) বi aসু  িছেলন 
িবধায় বাহেনর oপর কভােব বেস থাকা ত র পে  স ব হি েলা না। e 
কারেণ ত র পা বাহেনর েপেটর নীেচ ে েধ েদয়া হয়। a  সকেলi 
বাহেনর oপর মু ভােব বেস যান। ত রা যখন শাহাদাত েল েপৗঁছেলন 
তখন সকেলi িনেজেদর oপর িনয় ণ হািরেয় েফলেলন eবং বাহন েথেক 
নীেচ পেড় েগেলন। eরপর হযরত যায়নাব হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-
eর পিব  লােশর িনকট েপৗঁেছ েগেলন। িতিন ত েক eমন eক aব ায় 
েদখেলন েয প iিত েব কখেনা কাuেক েদেখন িন। iমাম েহাসাiন 
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(আঃ)-eর লাশ মাথা িবহীন aব ায় পেড় িছেলা। িতিন ত র ভাiেয়র 
সােথ কথা বলেত থােকন, ত েদর পার িরক ে হ-মমতা o ভােলাবাসার 
কথা বলেত থােকন। a ের যত েবদনা িছেলা তার সবi েঢেল েদন। আর 
িতিন eতi িবলাপ কেরন েয, বণনাকারী বেলনঃ 

 .َأْبَکْت َو اِهللا ُکلَّ َعُدوٍّ َو ِصدِّيٍقَف
- ‘‘আ াহর শপথ, িতিন শমন o ব  িনিবেশেষ েত কেকi 

ক দােলন।’’ (িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 6৯; আল- ফ, ঃ 67, মাকতা  
মুকাররম, ঃ 4৯7) 

ব তঃ সব থম িযিন iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর শাহাদােত 
েশাকা ান কেরন িতিন হেলন হযরত যায়নাব (আঃ)। িক  e সময়o 
িতিন ত র ল দািয়  িব ত হন িন। iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)-eর 
েসবা-শু ষার দািয়  িছেলা ত রi। িতিন iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)-
eর িদেক তাকােলন। িতিন েদখেলন েয, e aব া েদেখ iমাম ক  সহ  
করেত পারেছন না, মেন হি েলা েযন ত র াণ েদেহর খ চা েছেড় েবিরেয় 
যােব। হযরত যায়নাব (আঃ) সােথ সােথ হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-
eর লাশ েরেখ iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)-eর িনকট চেল eেলন। 
িতিন বলেলনঃ ‘‘ভািতজা! েতামার e aব া েকন েয, মেন হে  েতামার 
েদহ েথেক াণ েবিরেয় েযেত চাে ?’’ জবােব িতিন বলেলনঃ 
‘‘ জান! eটা কী কের স ব েয, ি য়জনেদর লাশ েদেখ ক  না 
পােবা?’’ তখন হযরত যায়নাব (আঃ) ত েক সা না িদেত শু  কেরন। 

iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)েক সা না িদেত িগেয় হযরত যায়নাব 
(আঃ) ত েক uে  আiমান েথেক েশানা eক  হাদীস বণনা কের েশানান। 
uে  আiমান িছেলন iসলােমর iিতহােসর eকজন স ািনতা মিহলা o 
রা াহ (সাঃ) eর সাহাবী। যতটা জানা যায়, থেম িতিন িছেলন হযরত 
খাদীজা (আ):-eর ীতদাসী যােক পের মু  কের েদয়া হয়। িক  মু  
হoয়ার পেরo নবী-পিরবােরর িত ভােলাবাসার কারেণ িতিন রা েল 
আকরাম (সাঃ)-eর েহ হযরত খাদীজা (আঃ)-eর েখদমেত o ত র 
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iে কােলর পের হযরত ফােতমা (আঃ)-eর েখদমেত েথেক যান। িতিন 
হযরত নবী করীম (সাঃ) েথেক হাদীস বণনা কেরেছন। 

দীঘ ব  বছর রা াহ (সাঃ)-eর েহ aব ানকারী e মিহলা 
পরবত কােল হযরত যায়নাব (আঃ)-eর িনকট eক  হাদীস বণনা কেরন। 
েযেহ  হাদীস  িছেলা আহেল বাiেতর ভিব ত স েক তাi হযরত 
যায়নাব (আঃ) eকিদন ত র িপতা হযরত আলী (আঃ)-eর েখদমেত e 
হাদীস  েপশ কের eর ব ে র যথাথতা স ে  িনি ত হoয়ার েচ া 
কেরন। িতিন েরা হাদীস  েপশ করেল তা েশানার পর হযরত আলী 
(আঃ) বলেলনঃ uে  আiমান কi বেলেছন। 

কারবালার ঐ পিরি িতেত হযরত যায়নাব (আঃ) uে  আiমান 
েথেক েশানা e হাদীস  iমাম যায় ল আেবদীন (আঃ)েক েশানােলন। 
ব তঃ e হাদীেসর মে  eক  িবেশষ দশন িনিহত রেয়েছ। আর তা হে , 
েকu েযন মেন না কের েয, হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর শাহাদােতর 
ফেল সব েশষ হেয় েগেলা। হযরত যায়নাব (আঃ) বলেলনঃ ‘‘ভািতজা! 
আমােদর নানা (রা া ) েথেক বিণত হেয়েছ েয, eখন েযখােন 
েহাসাiেনর লাশ েদখেত পাে া েসখােন কাফন পরােনা ছাড়াi ত র লাশ 
দাফন করা হেব eবং eখােন েহাসাiেনর কবর িযয়ারতগােহ পিরণত 
হেব।’’ কিব বেলনঃ  

  بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
  .که زيارتگه رندان جهان خواهد بود

‘‘আমার কবেরর পাশ িদেয় যােব যখন িহ ত চােহা 
কারণ তা eকিদন িবে র আ া বাদীেদর িযয়ারতগা  হেব।’’ 
হযরত যায়নাব (আঃ) ত র া েক জািনেয় েদন েয, eকিদন 

হযরত iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর শাহাদতগাহ iখলােছর aিধকারী 
মুসলমানেদর িযয়ারতগােহ পিরণত হেব। 

22i মহররম িবকােল ব ীেদর কােফলােক নরায় রoয়ানা করােনা 
হয়। a িদেক iয়াযীদী বািহনীর েসনাপিত oমর iবেন সা‘েদর েন ে  
তার স রা তােদর িনহত সহেযা ােদর দাফন করার জ  েথেক যায়। 
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িক  iমাম েহাসাiন (আঃ) o ত র স ীসাথী শহীদগেণর লাশ রণা েনi 
পেড় থােক। 

ব ীেদর কােফলােক থেম কারবালা েথেক 23 ফারসাখ (47 
মাiল) রবত  নাজােফ িনেয় আসা হয়। আেগi িস া  েনয়া হয় েয, ঢাক-
েঢাল o ব শী বািজেয় eবং িবজয় পতাকা uিড়েয় আন -uৎসব সহকাের 
23i মহররম ব ীেদরেক ফায় েবশ করােনা হেব। তারা eভােব 
রা াহ (সাঃ) eর আহেল বাiেতর oপর সবেশষ আঘাত হানার 
পিরক না কেরিছেলা। 

হযরত যায়নাব (আঃ) স বতঃ ৯i মহহরম েথেক েমােটi মান িন। 
eেহন eক aব ায় ব ীেদরেক ফার িদেক িনেয় যাoয়া হয়। শহীদগেণর 
পিব  িশরগুেলা আেগi িনেয় যাoয়া হয়। েযাদেয়র i-িতন ঘ া পের 
ব ীেদরেক ফায় েবশ করােনা হয়। আেদশ েদoয়া হেলা েয, 
ব ীেদরেক aভ থনা জানােনার জ  েযন শহীদেদর পিব  কিতত 
িশরগুেলােক িনেয় যাoয়া হয়। তখন eমন eক িব য়কর মমাি ক 
পিরি িতর u ব হয় যার বণনা দান বণনাশি র uেধ। ফা নগরীর 
েবশ াের েপৗঁছার পর iমাম েহাসাiন (আঃ)-eর ক া ফােতমা 
মিহমায় u ািসত হেলন। e সাহসী বীর নারী ীয় নারীসুলভ মযাদা 
বজায় েরেখi েসখােন eক  সংি  ভাষণ িদেলন। 

বণনাকারীগণ বেলন, e পযােয় eক  িবেশষ সমেয় হযরত যায়নাব 
(আঃ) পিরি িতেক ত র িনেজর ব  uপ াপেনর জ  যেথাপ  গ  
করেলন eবং সকেলর িত নীরব হoয়ার জ  iশারা করেলন। iিতহােসর 
uি  e পঃ 

 .َو َسَکَنِت اْلَاْجَراُس ،وا َفاْرَتدَِّت اْلَاْنَفاُسُتْسُکَاْوَمَأْت ِاَلی النَّاِس َاْن ُا َو َقْد
‘‘(েসi েগালেযাগ o হ চ ণ পিরি িতেত) িতিন েলাকেদর িত 

iশারা কের নীরব হেত বলেলন, ফেল িনঃ াসগুেলা (তােদর েকর মে ) 
আটেক েগেলা eবং (বাহনগুেলা দ িড়েয় যাoয়ায় তােদর গলায় ব ধা) 
ঘ াগুেলা নীরব হেয় েগেলা।’’ (িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 219; আল-
ফ, ঃ 53, মাকতা  মুকাররম, ঃ 513; মাকতা  খরাযমী, খঃ 3,  ঃ 51) 

eরপর হযরত যায়নাব (আঃ) সকেলর uে েশ eক ভাষণ িদেলন। 
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বণনাকারী বেলনঃ َقطُّ َاْنَطَق ِمْنَها ًةَوَلْم َاَر َو اِهللا َخِفَر.  - ‘‘আ াহর শপথ, 
eমন আর েকােনা ল াশীলা নারীেক কখেনা eমন ভাষণ িদেত েদিখ 
িন।’’ ( াগু ) eখােন বণনাকারীর ব ত ًةَخِفَر  শ  বi গু ে র 
aিধকারী। কারণ, e েথেক সু  েয, িতিন িছেলন eকজন ল াশীলা 
মিহলা। িতিন েকােনা িনল  নারীর ায় ভাষণ িদেত আেসন িন। হযরত 
যায়নাব (আঃ) aত  েশৗয ণ o বীর ক ভাষণ েদন। িক  তা সে o 
ত র শমন পে র বণনাকারীরাo বলেত বা  হনঃ ‘‘আ াহর শপথ, 
eমন আর েকােনা ল াশীলা নারীেক কখেনা eমন ভাষণ িদেত েদিখ 
িন।’’ aথাৎ িতিন নারীসুলভ ল াশীলতা সহকােরi েলাকেদর uে েশ 
ভাষণ েদন। ত র ভাষেণ হযরত আলী (আঃ)-eর বীর  আর নারীসুলভ 
ল াশীলতা সংিমি ত হেয়িছেলা। 

িবশ বছর আেগ শাহাদােতর ব পয  হযরত আলী (আঃ) যখন 
তৎকালীন মুসিলম জাহােনর খলীফা িছেলন তখন িতিন ফায় িছেলন। 
ফা িছেলা ত র রাজধানী। িতিন ায় প চ বছর খলীফা িছেলন। e সময় 
িতিন ব  ভাষণ দান কেরন। তখেনা (কারবালার ঘটনার সময়) েলাকেদর 
মে  হযরত আলী (আঃ)-eর ভাষণ বাদ বােক র মেতা চিলত িছেলা। 
বণনাকারী বেলন, মেন হি েলা েযন হযরত যায়নাব (আঃ)-eর ক  েথেক 
হযরত আলী (আঃ)-eর ভাষণ েবিরেয় আসেছ। e সময় হযরত যায়নাব 
(আঃ) েকােনা দীঘ ভাষণ েদন িন (মা  দশ-বােরা  বােক  িতিন ত র 
ভাষণ েশষ কেরন)। বণনাকারী বেলনঃ ‘‘েদখলাম েয, েলােকরা সকেলi 
তােদর আ ল মুেখ িকেয় কামড়াি েলা।’’ 

ei হে  নারীর eক ধরেনর িমকা, েয ধরেনর িমকা iসলাম তার 
কাছ েথেক আশা কের। ল াশীলতা, সতী , পিব তা o নারী- েষর 
ম কার aল নীয় সীমােরখার সংর ণ সহকাের নারী ি i 
iসলােমর কা । কারবালার iিতহাস e কারেণ নারী- েষর iিতহাস েয, 
e iিতহােসর ি েত ষ েযমন গু ণ িমকা পালন কেরন েতমিন 
নারীo গু ণ িমকা পালন কেরন। তেব েষর িমকা েষর 
aে র চারিদেক আবিতত হয় eবং নারীর িমকা নারীর aে র চারিদেক 
আবিতত হয়। eভােব e iিতহাস নারী o ষ uভেয়র হােত গেড় oেঠ। 
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মুবাি েগর শতাবলী eবং iমাম (আঃ) eর আহেল 

বাiেতর ব ীকালীন তাবলীেগর ভাব 
iিত েবর আেলাচনায় eক  বাতার সফলতার জ  চার  শেতর 

কথা uে িখত হেয়েছ eবং থম শত য় aথাৎ বাতার শি মান তথা 
সত িনভর হoয়া, বাতাবাহক ক ক স ক Method বা েকৗশেলর েয়াগ 
eবং া িতক o ম  uভয় uপকরণািদ o মা মস হ িবিধস তভােব 
বহার করা - eগুেলা স েক া া দান করা হেয়েছ। বাকী আেছ 

েকবল চ থ শত । আর েসটা হেলা বাতা বাহক aথাৎ েয ি  বাতা 
েপৗঁছােব তার েযা তা o ি । ত প, েহাসাiনী আে ালেন তাবলীেগর 
uপাদান স েক eবং iমােমর আহল পিরবােরর ব ীকালীন সমেয় 
কারবালা েথেক ফা, ফা েথেক শাম eবং মুি লােভর পের শাম েথেক 
মদীনা eবং তৎপরবত কােল তােদর তাবলীিগ ভাব িনেয় e a ােয় 
আেলাকপাত করা হেব। e ’  িবষয় eেক aপেরর সােথ oতে াতভােব 
জিড়ত। 

eকজন মুবাি গ eবং বাতা েপৗছােনা ি র শতাবলীর িবষয়  
eমন eক  িবষয় যা েকন আমােদর সমােজ হালকাভােব েনয়া হয় eর 
স ক কারণ আমার (o াদ মুতাহহারী) জানা েনi। েকােনা েকােনা 
িবষেয়র মান সমােজ কi বজায় রেয়েছ। িক  িবেশষ েকােনা কারেণ 
a  িবষয়গুেলার মান সমাজ েথেক হািরেয় যায়। eক  uদাহরণ 
িণধানেযা । আমােদর মে  eক  ধম য় সামািজক মযাদা হেলা iফতা 

(ফেতায়া দান) eবং মারজােয় তাকলীদ eর পদ । e  eক  u তর 
আ াি ক পদ। েসৗভাে র কথা হেলা েয আমােদর সমাজ eপদ র 
মযাদােক যথাযথ ায়ন কের আসেছ। ধম য় িবষয়ািদ স েক যার 
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সামা তম পিরিচিত রেয়েছ েস যখনi েশােন ‘‘মারজােয় তাকলীদ’’- 
তৎ ণাৎ তার মেন েজেগ oেঠ eমন eকজন ি র ধারণা িযিন 
a তপে  চি শ প াশ বছর ধের হ ড় ভা া পির ম কেরেছন, রআন, 
হাদীস, েফকাহ আর তফসীর িনেয় যার িদন রাত eকাকার হেয় েগেছ, 
বছেরর পর বছর ধের িব  পি তেদর কােছ িশ া হণ কেরেছন, বছেরর 
পর বছর িনেজo িশ কতা কেরেছন, eকািধক বi রচনা কেরেছন 
iত ািদ। eটা স ক eবং eটাi হoয়া uিচত। আ াহ েযন েসিদন না 
আেনন েযিদন ei পদ মা েষর মন েথেক মযাদা হারায়। েযমনটা তাবলীগ 
আর মুবাি েগর েবলায় ঘেটেছ।  

iসলােমর aতীত iিতহােস ঘটনা eমন  িছল না। আপিন যিদ 
েরজাল শাে র বi িকতাব েলন তাহেল েদখেত পােবন, ব  সং ক 
oলামা ‘‘oয়ােয়জ’’ িক া ‘‘খতীব’’ নােম িস । েযমন খতীব রাযী, 
খতীব তাবরীযী, খতীব বাগদাদী, খতীব দােমশকী মুখ। ‘‘খতীব’’- 
তােদর নােমর েকােনা aংশ িছল না। তাহেল eরা েকা  ধরেণর ি  
িছেলন? eরা িক শু  eকজন েশাক মজিলেসর মিসয়া পিরেবশনকারীর 
মােনর িছেলন েয আমরা আজ আমােদর সমােজ তােদরেক িচিন? eরা 
যারা খতীব িহসােব িস , েত েকi eরা িছেলন eেককজন ােনর 
সাগর। েযমন ধ ন ei েয খতীব রাযীর কথা বলা হেলা িতিন হেলন 
ফখ ীন রাযী। iমাম ফাখর নােম িব াত। ত র রিচত স েহর মে  
eক  হেলা ‘‘তাফসী ল কাবীর’’ ি শ খ  িবিশ । aেনক বড় eক   
eবং aেনক ত  বিশে র aিধকারী। e মা ষ  িচিকৎসা, েজ ািতষ, 
দশন, ি িব া, হাদীস, েফকাহ, oয়াজ eবং েখাতবা দােন aিভ  
িছেলন। iবেন সীনার iশারাত ে রo িতিন া া িলেখেছন eবং ত র 
গুেলােকo সনা  কেরেছন। আর েকবলমা  খাজা নািস ীন সীi 

স ম হেয়িছেলন ত র সনা  করা iবেন সীনার গুেলার aপেনাদন 
করেত। ei ি  হেলন iসলােমর iিতহােস eকজন সুদ  oয়ােয়জ 
eবং খতীব।  
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আবার খতীব বাগদাদীর েয  িস  রেয়েছ েসটা হেলা ‘‘তারীখ-
i বাগদাদ’’। e  iসলােমর iসলােমর iিতহােসর eক  ড েম ারী 

o বেট। আর যােক খতীব তাবরীযী আ ািয়ত করা হয় িতিন হেলন 
আরবী সািহত  জগেতর মাআিন, বাiয় ান o বািদ’ শাে র িব াত  
‘‘মুতাooয়াল’’ eর রচিয়তা। eছাড়া আেরা েযমন মর ম মাজিলসী 
(রহঃ), িযিন িশয়া পি তেদর মে  a তম eকজন েরাধা, িযিন 
eকাধাের eকজন oয়ােয়জ eবং খতীবo িছেলন। 

aতীেত iসলামী পি ত ে র মে  খতীব, মুবাি গ তথা oয়ােয়জ 
eর পদবীটা েস সকল ি র পদবী িছল যারা মারজােয় তাকলীেদর 
সমক  িছেলন। েযমনভােব আজ যিদ েকu দাবী কের েয আিম েরসালা 
(ফেতায়ার বi) িলেখিছ eবং আিম eকজন মারজােয় তাকলীদ, aস ব 
েয আপিন তােক েমেন িনেবন বরং তােক  করেবন, জনাব! আপিন 
েকাথায় েকান মুজতাহীেদর কােছ পড়াশুনা কেরেছন? হয়েতা তার বয়সo 
eখেনা চি েশর েবশী নয়; aতীেত মুবাি গেদর াপােরo eধরেনর সু  
যাচাi বাছাi করা হেতা। বয়স েয চি শ হেলা, দাবী কের বসেলা েয আিম 
eখন মারজােয় তাকলীদ। েস আর জােন না েয, না- পড়াশুনা করা aতীব 
জ রী। চি শ প াশ বছর ধের পড়াশুনা চািলেয় যাoয়া দরকার কােরা e 
ের েপৗছেত হেল েয তােক মুজতাহীদ, ফকীহ, মুফতী বলা যােব eবং 

iসলােমর শারয়ী িবিধ িবধান েবর করেত স ম হেব।  
েযমন যিদ বলা হয় মর ম আয়া াহ জাদ র কথা। তাহেল 

আপিন েমাটামু  জােনন েয e মা ষ  কেয়ক বছর পির ম চািলেয়েছন, 
ায় ি শ বছর বয়স aবিধ িতিন i াহােন িছেলন। e শহের িতিন বড় বড় 

o াদ ে র িশ  হণ কেরেছন। েফকাহ, u ল, দশন, ি িব া 
iত ািদেক র  কেরেছন। যিদo িতিন িনেজi িছেলন i াহােনর eকজন 
মুজতাহীদ eবং গেবষক পি ত। eরপর নাজােফ গমন কেরন eবং েসখােন 
মর ম আয়া াহ aখ  েখারাসানীর ােস aংশ হণ কেরন eবং বছেরর 
পর বছর ধের িতিন িছেলন তার u ম িশ েদর a তম। মর ম আগা 
সয়দ েমাহা দ বােকর কাযভীিন বেলন, আমরা মর ম aখ  েখারাসানীর 

iমাম েহাসাiন (আ.)-eর কালজয়ী িব ব 322

ােস aংশ হণ করতাম। (aখ  েখারাসানী a াপনায় মুসিলম িবে  
a লনীয় eকজন িশ ক িছেলন। u ল শাে  ত র ােনর গভীরতা িছল 
aসাধারণ। পাশাপািশ a াপনা েপশায়o িতিন িছেলন নিজরিবহীন। ত র 
ােস ছয় হাজার iশ ছা  aংশ হণ করেতা। যােদর মে  a ত প চশ 
িছেলন মুজতাহীদ। কিথত আেছ েয িতিন ব তী  কে র aিধকারী িছেলন 
eবং মাiক ছাড়াi ত র কথা মসিজেদর েকাণায় েকাণায় ছিড়েয় পড়েতা। 
েকােনা ছা  যিদ িক  বলেত চাiেতা তাহেল uেঠ দ ড়ােত হেতা তাহেলi 
েকবল তার কথােক o ােদর কােছ েপৗছােত স ম হেতা।) ei ােস 
eকবার মর ম আয়া াহ জাদ  (তখন িতিন বক িছেলন) uেঠ 
দ ড়ােলন o ােদর ব ৃতায় eক  আপি  u াপন করার জে । িতিনo 
সুভাষী িছেলন। সু র বণনার মা েম িতিন ত র আপি  েপশ করেলন। 
মর ম aখ  েখারাসানী বলেলন, আেরকবার বেলা। িতিন আেরা eকবার 
বলেলন। aখ  a ধাবন করেলন েয েস স ক বলেছ। তার আপি  স ক। 
িতিন বলেলন, আল-হাম িল াহ। আিম eখেনা মিরিন তার আেগi আমার 
িশে র িনকট েথেক িশখলাম। eরপর আেরা কেয়ক বছর নাজােফ 
কাটােনার পের তেব আয়া াহ রজাদ  িফের আেসন iরােন। eসমেয়o 
িক মারজােয় তাকলীদ হনিন। না- আেরা ি শ বছর eকটানা গেবষণা 
চািলেয় যান। 

আিম (o াদ মুতাহহারী) িনেজর eক  ঘটনা uে খ কির। eকবার 
শাবান মােস আিম িগেয়িছলাম জাদ শহের।  েসখােন আিম মর ম 
আয়া াহ জাদ র েখদমেত uপি ত হi। তািরখটা িছল 26 শাবান। 
িতিন রীিত েমাতােবক েয াস িনেতন েসটা আপাতত ের েরেখ েঘাষণা 
িদেলন েয ei পেনর িদন আিম েছাট eক  িবষেয় আেলাচনা করেত চাi। 
আমার মেন পেড় িতিন ei কথা বেল ‘‘ বাদ’’ সং া  eক  
আেলাচনার aবতারণা কেরন। িতিন বলেলন, আিম eিবষয়  চি শ 
িবয়াি শ বছর আেগ যখন i াহােন িছলাম তখন ািড কেরিছলাম। িক  
িক  েনাটo করা িছল। িক  তারপের আর e িবষেয় ািড করা হয়িন। 
eখন ei eতগুেলা বছর পের আেরকবার িবষয়টা িনেয় a য়ন করেত 
চাi। aতঃপর িতিন িনেজi বলেলন, আিম আমার েনাট গুেলা েল েদখেত 
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চাi না। বরং ন ন কের a য়ন করেত চাi। তারপর ঐ েনাটগুেলা েল 
েদখেবা েয েস সমেয়র সােথ েকােনা পাথক  হেয়েছ িকনা? eরপর দশ 
পেনর িদন আেলাচনা চালােনার পর িতিন েসi েনাটগুেলা িনেয় eেলন। 
যখন েসগুেলা পড়েলন, েদখেলন েয eখন যা িক  তার মি ে  eেসেছ, 
চি শ পয়তাি শ বছর আেগo ক েসটাi eেসিছল। পাথক  শু  e  েয 
eখনকার মি  aেনক েবশী পিরপ  eবং িবকিশত আর তখনকার 
মি  িছল  িনয়ম o ে  েবশী আব । eখন iসলােমর ল পােঠ আেরা 
েবশী দ  o aিভ । িতিন বলেলন েয েকােনা পাথক  হয়িন। শু  eখন 
আমার মি  আেরা প তা লাভ কেরেছ। e হেলা eকজন মারজােয় 
তাকলীেদর মযাদা। e পi হoয়া দরকার। আমার (o াদ মুতাহহারী) ভয় 
হয়, আমােদর সমাজ eটা েল না যায়। ফেল জনগণ েস সব েলাকেক 
হণ কের েনয় যারা েযা  নয়। তেব, eমযাদা a  রেয়েছ eবং a  
থাকাi aত াব ক। 

যিদ বিল েয, iসলােমর তাবলীেগর মযাদা, জনসাধারেণর কােছ 
iসলােমর বাতা েপৗেছ েদয়া eবং iসলামেক eক  ধমাদশ িহসােব 
পিরিচত করােনা মারজােয় তাকলীেদর মযাদার েচেয় কম িক  নয়, 
তাহেল aবাক হেবন না। বরং eটাo ঐ u তার eক  মযাদা। aব  
মারজােয় তাকলীেদর জ  িক  িক  িজিনস দরকার হয় েযগুেলা 
মুবাি েগর জ  আব কীয় নয়। িক  আমােদর সমাজ ei িবষেয় eেসi 
সবিক  েল যায়। মুবাি গ তরী হয় েকাে েক? কােরা ক  যিদ িতম র 
হয় eবং  চারেট কিবতা বা গযল বলেত পাের আে  আে  দ িড়েয় যায় 
েম ােরর পােশ। তারপর েদখেবন চাদেরর মেতা eকটা কাপড় মাথায় 
চিড়েয় বেস যায় েম ােরর থম িসিড়েত। eভােব িক িদন চািলেয় যায়। 
তারপর, িদ, জাoহারী, জােমuল তাফসীল iত ািদ iত ািদ েথেক িক  
েকসসা-কািহনী বণনা কের। aথাৎ তথাকিথত ‘‘সাদ ল oয়ােয়জীন’’ 
েথেক বণনা শু  কের। যিদ আপিন িজে স কেরন, eগুেলা েকাথায় 
েপেয়েছন? u র েদেব, সাদ ল oয়ােয়জীন বা িলসা ল oয়ােয়জীন েথেক। 
eকথা শুনেল আপনার মেন হেব হয়েতা েকােনা বi িকতােবর নাম। িক  
আসেল সাদ ল oয়ােয়জীন বা িলসা ল oয়ােয়জীন eর aথ হেলা 
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oয়ােয়জকারীেদর মুেখ েশানা। কেয়কটা eর মুখ েথেক, কেয়কটা 
আেরকজেনর মুখ েথেক শুেন শুেন েশখা। আেদৗ েসগুেলা স ক নািক 
িম া েস খবর েনi। েম েম িক   ভ  ে াতাo েযাগাড় কের েফেল। 
তখন েম ােরর নীেচর িসিড় েথেকo uেঠ আেস খািনকটা oপেরর িদেক 
তারপর eকসময় েম ােরর ল আসেন বেস পেড়। আর জনসাধারণ 
সবাiেক জমা কের েফেল। ত প, মজিলস আেয়াজন কারীরাo 
aিধকাংশi েকবল eক  িবষেয় নজর রােখ আর তাহেলা েবশী েবশী 
েলাক েটেন আনা। েযন েক কত েবশী েলাক টানেত পাের তার 
িতেযািগতা! eটা আর িবেবচনায় থােক না েয ei েলাক সমাগম করা হয় 
িহসাবী কথাবাতার জ । িক  eখােন েলাকজন জমা হoয়ার পর িক কথা 
বলা হয়? eটা iসলােমর িত েখয়ানত। eকারেণ iসলােমর িত েখয়ানত 
েয eক  u  ক  েথেকi সব কথার শু ।  eটা eকটা সাধারণ রীিত হেয় 
দ িড়েয়েছ। িধ  আমােদর ei ান-িব ান আর সে হ িবতেকর েগ 
eেস যখন iসলােমর শ রা চারিদেক েফ স েফ স করেছ, eমন েকােনা 
িদন েনi েয প  পি কায় iসলােমর িব ে  িক  না িক  েলখা হয় না। 
িক া েরিডo েটিলিভশেন িক  না িক  চািরত হয় না। েকন আজ 
‘‘েমাহরানা’’ শ েক েক  কের ঝগড়ােট পিরি িতর ি  কেরেছ?! 
(iরােনর শােহর আমেলর িত iি ত করা হেয়েছ) eেহন পিরি িতেত 
েতামােক েতামার কথা  জানেত হেব, ি  মাণ দ ড় করােত হেব। 
যিদ আেগকার েগর মুবাি গরা ক ন পিরি িতর স ুখীন িছল তাহেল 
আমােদর েগ eেস তা দশ গুণ, শতগুেণ ক নতর হেয়েছ। 

eকজন মুবাি েগর জ  থম শত হেলা েখা  ধমাদশেক েচনা, 
বাতার পেক জানা। aথাৎ েয ি  বাতােক সমােজ েপৗছােত চায় তার 
িনেজরi আেগ u  বাতার সােথ পিরিচত হেত হেব। a ধাবন করেত হেব 
েয ei ধমাদেশর uে  িক? eর িভি  o লনীিতস হ িক? eর পথ 
েকান  eবং েকাথায় িগেয় েপৗছায়? ei ধমাদেশর নিতকতা, aথনীিত o 
রাজনীিত িক? eর িশ ানীিত িক? eর েতৗহীদ o িকয়ামত িক? eর 
িবিধ-িবধান o িনয়ম কা ন িক? eটা িক কখেনা স ব েয েকu eক  
বাতােক না েঝ eবং a ধাবন না কের তা জনগেণর কােছ েপৗছােত 
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পাের? eর uদাহরণ eমন হেব েয eকজন মারজােয় তাকলীদ হেব িক  
েফকাহ পেড়িন। eটা িকভােব হেত পাের েয eকজন মারজােয় তাকলীদ 
হেব eবং েফকাহর িভি েত ফেতায়া দান করেব। িক  আেদৗ েফকাহ 
পেড়িন?! aথবা eর া  eমন েয eকজন িচিকৎসক হেব িক  িচিকৎসা 
শা i পেড়িন। eখান েথেক তীয়মান হয় েয eকজন মুবাি েগর ােনর 
পিরিধ কত িব ত থাকেত হেব eবং eক  ধমাদশ িহসােব iসলােমর 
িত কত গভীর পিরিচিত থাকেত হেব। 

iসলাম িনেজ eক  ধমাদশ, eক  েদহ, সুসমি ত eক  সমি । 
aথাৎ থক থক পিরিচিতo কােজ আসেব না। সবিক েক ঐ েয েদেহ 
সি েবিশত রেয়েছ েসটােক সামি কভােব িচনেত হেব। iসলােমর 
িবষয়ািদর াপাের আমােদর ায়ন স ক থাকেত হেব। eক  েদেহর 
জে  থকভােব eক  aে র ায়ন হীন। মা েষর েদহ eকািধক 
aে র সম েয় গ ত। যিদo eগুেলা সবগুেলাi aপিরহায িক  
মােনর িদক েথেক eর সব a i িক eকসমান? যিদ eক  a েক 

আেরক র জ  uৎসগ করার েয়াজন েদখা েদয় তাহেল েকান a েক 
কার জে  uৎসগ করেবা? েয়াজেন ৎিপ েক হােতর জে  নািক 
হাতেক ৎিপে র জ  uৎসগ করেবা? বলা বা  েয হাতেক ৎিপে র 
জে  করেত হেব। কারণ, মা ষ হাত ছাড়াo ে েচ থাকেত পাের। িক  
ৎিপ  ছাড়া ে েচ থাকেত পাের না। iসলামo e প। aব  e িবষেয় 
দীঘ eক আেলাচনা রেয়েছ ‘‘aিধকতর গু ণ’’ আর ‘‘িনছক 
গু ণ’’ িশেরানােম। 

বাতা বহনকারীর জ  ি তীয় শত হেলা থমতঃ তাবলীেগর 
uপকরণািদ বহার করার দ তা eবং ি তীয়তঃ েসগুেলােক িচি ত 
করা। aথাৎ তােক জানেত হেব েয েকা  uপকরণেক কােজ লাগােব 
েকাি েক বহার করেব না। বরং েস িনেজ া িতক uপকরণািদর িদক 
েথেক েকান র aিধকারী থাকেব আর েকান র থাকেব না। 

আসেল েখাতবা দান eক  েপশাদারী কাজ। e েপশার oপর 
পি তরা ত  বi রচনা কেরেছন। স বতঃ সব থম িযিন e িবষেয়  
রচনা কেরন িতিন হেলন e ির টল। মুসলমানরা যখন eির টেলর 
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রচনাবলী a বাদ কের তখন e aংশ  ি িব ার a  কের। 
পরবত েত e াপাের aেনক কথা বলা হেয়েছ। iবেন সীনা ‘‘েখতাবাহ’ 
তথা ব ৃতানীিত শীষক ায় প চশ’ ার eক  বi রচনা কেরন। 
েসখােন িতিন মুবাি েগর শতাবলী স েক বেলনঃ িন i খতীব তথা 
ব ার া িতক িক  গুেণর aিধকারী হেত হেব। েযমন, বা ীতা o কথা 
বলার মতা। eটা িনেজi eক  েখাদা দ  বড় গুণ। তাবলীেগর জ  ei 
া িতক শি ক গুণ  aতীব েয়াজন। iরশাদ হে ঃ 

اَنَيُه اْلَبَملََّع اَناْلِاْنَس َقَلَخ اْلُقْرآَن َملَُّن َعْحَملرََّا  
aথঃ ক ণাময় আ াহ। িশ া িদেয়েছন রআন। ি  কেরেছন 

মা ষ। তােক িশিখেয়েছন বণনা। ( রা রহমান, আয়াত নং 2-5)  
সা iবেন iমরান (আঃ) eর কািহণীেত রেয়েছ েয দশ বছর পর 

যখন িমশের ত াবতন করার জে  স ীক রoনা হেলন, ি াত eক 
a কার রাত। ত র a স া ী স ান সেবর েবদনায় কাতর aব া। ঠা া 
বাতাস। ীেক গরম করেত হেব। িক  গরম করার েকােনা uপকরণ ত র 
সােথ েনi। হঠাৎ, েরর ম েত আেলা েদখেত পান ( র বা সীনা পবেত)। 
িতিন ভাবেলন আগুন। eিগেয় যান। ঝা েগল েয আগুন নয়। ঘটনা a  
িক । েসখােনi মুসা (আঃ) ন oয়াত া  হন। আoয়াজ আসেলা েয eখন 
েথেক িম আমার রা ল। aথাৎ আ াহর মুবাি গ। আমার বাতােক 
েফরাuন o তার a চরেদর কােছ েপৗছােত হেব। সা জােনন েয eকজন 
মুবাি েগর শত o েযা তার  রেয়েছ িনেজর ন oয়াতেক যেথ  মেন 
কেরন না। ত র িক  আেবদন রেয়েছঃ 

aথাৎ িতপালক েহ! আমার ব - َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري েক 
সািরত কেরা। ( রা তা হা, আয়াত নং 36)  

aথাৎ আিম েযন সংকীণতা কা েয় uঠেত পাির, তিড়ঘিড় ে েপ না 
যাi। আমােক সাগেরর মেতা uদারতা দান কেরা। েকননা, তাবলীেগর 
কােজ সাগেরর মেতা ব  দরকার হয়। َو َيسِّْر ِلي َاْمِري aথাৎ, আমার 
জ  আমার কাজেক সহজ কের দাo। (ল  ক ন েয তাবলীেগর কাজেক 
আমরা কতটা হালকা গ  কির আর সা iবেন iমরান কেতাটা ভারী মেন 
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কেরন)। ei ব ে র সমথন কারী আেরক  ব  পাoয়া যায় যা 
মহানবী (সাঃ) eর াপাের eেসেছ। পিব  রআন রাসু াহ (সাঃ) েক 
iসলাম চােরর াপাের বেলঃ َِثِقيًال انَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًال   aথাৎ aিচেরi 
আমরা আপনার oপর ভারী বাতা আেরাপ করেবা। ( রা মু াি ল, আয়াত নং 
6)  

তাহেল, েদখা যাে  েয eটা eমন eক ভারী িজিনস যা নবীেদর 
ক েধo ভারী হেয় েযত। নবী রাসুল সকেলর জে  তা ভারী। আর আমরা 
িক ায়ন করিছ?! 

হযরত সা (আঃ) ত র আেবদন a াহত েরেখ বলেলন, 
 ْوِليَواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني َو َيْفَقُهوا َق

aথাৎ, আমার িজহবা েথেক জড়তা র কের দাo যােত তারা আমার 
কথা ঝেত পাের। (তা হাঃ 38) যােত আিম সাবলীল ভােব কথা বলেত 
পাির eবং েয সারসত েক িম আমার িত ত ােদশ কেরা eবং আিম 
তা তােদরেক িঝেয় বিল, তারা েসটা েযন uপলি  করেত স ম হয়। 
আমার o জনগেণর মােঝ eমন eক স ক িত া কের দাo েযন 
িবষয়ব স হেক িম েযমনটা চাo ক ত পভােব আমার েথেক হণ 
করেত পাের। eমন না হয় েয আিম eক রকম বলেবা আর তারা 
আেরকরকম মেন করেব। বয়ান তথা বণনা করার পার মতা eক  
া িতক াপার। িক , া িতক িবষয়গুেলােক িশ ণ o a শীলেনর 
মা েম পির  করেত হেব।  

eতদসে o েসৗভাে র কথা হেলা েয িশয়া িবেশব iমাম েহাসাiন 
(আঃ) eর ক ােণ বয়ান o ব ৃতা eবং eতি  a া  ে ে o aেনক 
শি মান o স ানীয় ব ার আিবভাব ঘেটেছ। eখেনা aেনেক রেয়েছন।  

হযরত সা (আঃ) আেরা আেবদন কেরনঃ 
 َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َاْهِلي َهاُروَن َاِخي

aথাৎ আর আমার পিরবারবেগর মে  েথেক আমার eকজন 
সাহা কারী কের িদন, আমার ভাi হা ণেক। (তা হাঃ 3৯-41) সার (আঃ) 
মেন হে  িতিন eকা ত র দািয়  পালেন সমথ হেবন না। e কােজ ত র 
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eকজন সহকম  দরকার। aথচ আমােদর eখেনা ei a িত জে  না। 
eখেনা আমরা eকাi যেথ  মেন কির। সহেযাগী আবার িক? আমােক 
eকা eকাi কাজ করেত হেব।  

হযরত সা (আঃ) ীয় ভাi হা ণেক ত র তাবলীগ o েহদােয়েতর 
কােজ সহেযাগী িহসােব েচেয় িনেলন َو َنْذُآَرَك َآِثيرًا َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيرًا   
যােত আমরা েবশী কের েতামরা পিব তা o মহীমা েঘাষণা করেত পাির 
eবং েবশী পিরমােণ েতামােক রণ করেত পাির। (তা হাঃ 43-45) 

aথাৎ েহ আ াহ আমােদর a  েকােনা uে  েনi শু  েতামার 
তসবীহ কারীেদর সং া ি  করা eবং িনয়ায় সত জারীেদর সং া 
ি  করা ছাড়া। পিব  রআন ব  ei কথাগুেলাi রাসু াহ (সাঃ) eর 
াপােরo uে খ কেরেছ। তেব হযরত সার েবলায় সবi িছল াথনার 

আদেল। আর রাসু াহ (সাঃ) eর েবলায় e সবিক i বিণত হেয়েছ 
স  o বা বািয়ত িবষেয়র আদেল। iরশাদ হে ঃ  

َرَك َفِانَّ َنا َلَك ِذْآَرَك َو َرَفْعَقَض َظْهِذي َاْنَرَك َالََّك ِوْزَنا َعْنَو َوَضْع
َو ِاَلي َربَِّك  َصْبَت َفاْنرًا َفِاَذا َفَرْغِر ُيْسُعْسرًا ِانَّ َمَع اْلِر ُيْسُعْسَمَع اْل
  َغْبَفاْر

aথঃ আিম লাঘব কেরিছ আপনার েবাঝা, যা িছল আপনার জ  
aিতশয় ঃসহ। আিম আপনার আেলাচনােক সমু  কেরিছ। িন য় কে র 
সােথ ি  রেয়েছ। িন য় কে র সােথ ি  রেয়েছ। কােজi যখন aবসর 
পান (তখন eক  ক নতর কােজর জ ) পির ম ক ন eবং আপনার 
পালনকতার িত মেনািনেবশ ক ন। (iনিশরাহ 3-9) 

‘‘eবং আপনার পালনকতার িত মেনািনেবশ ক ন’’-eআয়াত েক 
িশয়া তফসীের e প া া করা হয় েয, আিম ei েবাঝােক আলী (আঃ) 
eর মা েম আপনার জ  হালকা কেরিছ, আলীেক আপনার জ  
সাহা কারী ে রণ কেরিছ। িশয়ােদর aিধকারo আেছ eকথা বলার eবং 
কi বেল। aথাৎ ি র িনেদশ eটাi। eখােন eেস রাসু াহ (সাঃ) eর  
েসi িব াত হাদীস  যা িশয়া-সু ী uভয় সুে  সমানভােব হণীয়, তার 
তাৎপয তর হেয় oেঠ। রাসু াহ (সাঃ) বেলনঃ  
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 َاْنَت ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسي ِالَّا َانَُّه َلا َنِبيَّ َبْعِدي
aথাৎ (েহ আলী)! আমার কােছ েতামার ান সার কােছ হা েণর 

ােনর ায়, শু  আমার পের আর েকােনা নবী েনi। (iয়ানািব ল 
মাoয়া াহ, খঃ 2, ঃ 67, যাখািয় ল uকবা, ঃ 74, সাoয়ািয় ল মুহিরকা, ঃ 
22৯, মু য িযহাব, খঃ 3, ঃ 536, িহি য়া ল আবরার, খঃ 2, ঃ 69৯, মুসনাদ-i 
iমাম েরযা, খঃ 2, ঃ 25৯, মানািকব-i iবেন মাগােযলী, ঃ 38-42, শারেহ নাহ ল 
বালাগা-iবেন আিবল হাদীদ, খঃ 4, ঃ 369, iহিতজাজ- তাবারসী, খঃ 2, ঃ 229) 

uপেরা  েশষ আয়াত র সােথ ei হাদীস র সম য় কের ফলাফল 
দ ড়ায় e প েয, [ َصْبَت َفاْنَفِاَذا َفَرْغ  কােজi যখন aবসর পান (তখন 
eক  ক নতর কােজর জ  ) পির ম ক ন] eখােন যিদ َصْبْنِا  শ র 
aথ ِصَبَن  শ ল েথেক হণ না কের বরং َبَصَن  শ ল েথেক হণ 
কির তাহেল aথ হেব যখন আপনার aবসর হেব তখন আলী (আঃ) েক 
েখলাফত পেদ িনেয়াগদান ক ন। eটাo শতভাগ রআেনর আয়াতস েহর 
সােথ সাম শীল কথা। 

uপেরা  আেলাচনা েথেক তীয়মান হয় েয, রআেনর ব  
a যায়ী তাবলীগ eবং জনগণেক েহদােয়েতর কাজ  বi ক ন eবং 
ভারী eক  কাজ। aথচ আমােদর সমােজ eকাজেক eতi  গ  করা 
হে  েয aব া eমন দ িড়েয়েছ, যিদ েকu eক  েবশী ান রােখন eবং 
েবশী মযাদার aিধকারী হন, তাহেল তার েম াের আেরাহণ করেত শরম 
হয়। আর েলােকরা বেল েবড়ায়, uিন েতা aেনক  মা ষ। েম াের বেস 
তাবলীগ করা oনার মানায় না। e েদাষ সমােজর। 

রাসু াহ (সাঃ) িনেজ মুবাি গ িছেলন। oয়ােয়জ িছেলন। িতিন 
েম ােরo uঠেতন। থেম েতা েম ার িছল না। eক  িপলার িছল যার 
গােয় রাসু াহ (সাঃ) েহলান িদেয় দ ড়ােতন eবং মা েষর জ  নিসহত 
করেতন। তারপর িতিন িনেদশ েদন eক  েম ার তরী করার জ । তখন 
েথেক েম াের বেস েখাতবা িদেতন।  

নাহ ল বালাগায় হযরত আলী (আঃ) েথেক েযসব েখাতবা বণনা 
করা হেয়েছ eর aিধকাংশi ত র েম ােরর েখাতবা িছল। যিদo নাহ ল 
বালাগায় হযরত আলী (আঃ) eর েখাতবাস েহর eক  aংশ মা i 
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uে িখত হেয়েছ। কােজi হযরত আলী (আঃ)o েম াের uঠেতন। e সব 
িক i iসলােম তাবলীেগর মযাদােক েল ধের। িক  আমােদর মােঝ েসi 
মযাদা হািরেয় েগেছ। ফেল, iসলােমর বাতা eখন আর েপৗেছ না। 

হযরত যায়নােবর u  মযাদা কাশ পায় ত র তাবলীিগ িমকায়। 
eকবার ল  ক ন েয, েয iমাম েহাসাiন (আঃ) eর পিরবারবগ িক 
িন ণভােব তাবলীেগর কাজ কেরেছন। eখােন i িতন  িবষয় রেয়েছ 
েযগুেলা uপলি  না করা পয  আহেল বাiেতর তাবলীেগর ায়ন করা 
যােব না eবং তপে  ত েদর e তাবলীিগ সফেরর  a ধাবন করা 
স ব হেব না। iমাম েহাসাiন (আঃ) eর কাজ িছল পিরক না মািফক। 
aথাৎ িতিন ei সফর েক শ র হাত িদেয় সংঘ ত করােলন। শ i ei 
সফরটােক a ি ত কের। শ  তার িনেজর ভাবনায় ব ীেদরেক িনেয় 
যাে  বেট, িক  আসেল েস মুবাি গ ে রণ করেছ। 

eক  কথা বেল রািখ। সব সময় ম  সমােজ যত বড়i eবং যতi 
শি ধর রাচার থা ক না েকন, aবেশেষ তার eক  িচ া o দশনগত 
সমথেনর দরকার হয়। aথাৎ eক  িব াসগত আদশ দরকার যার oপর 
িনভর কের িনেজর aথৈনিতক, রাজৈনিতক eবং িব মান পিরি িতর  
েবর করেত পাের। মা েষর eকটা না eকটা িচ ার েতা দরকার। যিদ 
েকােনা সমাজ তার িনেজর oপের মতাসীন ঃশাসেনর িব ে  িচ া 
কের তাহেল ঐ শাসন েক থাকা aস ব। আর eকারেণi েত ক 
শাসন ব া তার aি  বজায় রাখার ােথ eক  ত  িচ া দশেনর 
সমথেনর িত িনভরতা রেয়েছ েযখান েথেক েস তার িচ া o িব াসগত 
েখারাক েযাগান লাভ করেব। েস চায় তার শাসন ব া eক  দশন িহসােব 
বলবৎ থা ক। eক  iজম বা মতবাদ িহসােব েক থা ক। iয়ািযদী 
জা াo eক  িচ া o িব াসগত সমথন ছাড়া িক া a তপে  জনগেণর 
িব মান িব াসগুেলােক া া করেত পারার মেতা eকটা aবল ন ছাড়া 
তােদর কাজেক eিগেয় িনেত পারেতা না।  

eটা ভাবেবন না েয তারা eেতাটা আহ ক িছল েয বলেব, 
ম কগুেলা সব বশার মাথায় েতােলা, মা ষ কী ভােব েসটা েগা ায় যাক। 
না- বরং তারা সবসময় মা েষর িচ ােক েধাকা িদেত eবং eক জাতীয় 
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িচ া o ভাবনােক তােদর মে  গেড় লেত েচ া কেরেছ। যােত তারা 
স  িচে  েমেন েনয় েয বতমান aব াটাi হেলা সেবাৎ  aব া। 
eরকমi হoয়া দরকার। aব  eক দল ধম য় েলােকর মে  ঐ িচ া, রঙ 
eবং ধম য় েচহারা থাকেত হেব। েকন তারা eকজন কাজী aথাৎ শারীহ’র 
সাহা  িনেয়েছ? যােত মা েষর িচ ায় রং ধিরেয় িদেত পাের eবং িদেতo 
েপেরেছ। কারবালায় আশুরার িবকাল aবিধ ei পিরক না সফল িছল। 
iমাম বােকর (আঃ) বেলন, ি শ হাজার েলাক কারবালায় সমেবত 
হেয়িছল রাসু াহ (সাঃ) eর স ানেক হত া করার জ  ; 

 ِهَدِمِب َلي اِهللاَو ُآلٌّ َيَتَقرَُّبوَن ِا
aথাৎ, তারা সকেলi eেসিছল iমাম েহাসাiন (আঃ) েক হত া কের 

েবেহশেত যাoয়ার আশায়। (িবহা ল আেনায়ার, খঃ 55, ঃ 3৯9) aব  
েনতাবেগর ে ে  েতা কিব ফারাযদােকর ভাষায় বলেত হয়, uৎেকাচ ারা 
তােদর তি  ভের িগেয়িছল। িক  আমজনতার েতা eসব কথা তােদর 
মাথায় েখলেতা না। তাi আম জনতার িচ ােক তািরত করেতা। আর ei 
টনীিত িবেশষ কের iবেন িযয়ােদর পিরক নায় গু ণ িমকা রােখ। 

iয়ািযদ ম পােনর কারেণ তার লাগাম ি েড় েযত eবং তার েভতেরর 
কথা কাশ কের েফলেতা। কথায় বেল ‘‘মাতলািম েতা সত বাদী’’ 
aথাৎ, মাতাল aব ায় েস তার সত  কথা বেল িদত েয আিম েকােনা 
িক i মািন না। eভােব মাতলািমর মে  েস িনেজর ভরা িব িনেজi 
েডেক আনেতা। নয়েতা াভািবক aব ায় েসo ei টনীিত খােটােতা। 

iবেন িযয়াদ iমাম েহাসাiন (আঃ) eর শাহাদােতর পের ঘটনার 
িব িত দােনর জ  যখন জনগণেক ফার বড় মসিজেদ সমেবত কের 
তখন eমন ধম য় o দীনদােরর েবশ েস ধারণ কের েয বেলঃ 

يَن َو ِنيَر اْلُمْؤِمي َاْظَهَر اْلَحقَّ َو َاْهَلُه، َو َنَصَر َاِمالَِّذ لَِّهَاْلَحْمُد ِل
  َاْشَياَعُه، َو َقَتَل اْلَكذَّاَب ْبَن اْلَكذَّاِب

aথাৎ, আ াহেক শুকিরয়া জানাi েয িতিন সত  o তার 
a সারীেদরেক কাশ কের িদেয়েছন আর eক িম াবাদী eবং 
িম াবাদীর েক িন ল কেরেছন। (িবহা ল আেনায়ার, খঃ 56, ঃ 22৯, 
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মাকতা  খরাযমী, খঃ 3, ঃ 63, মাকতা  মুকাররাম, ঃ 537, iরশাদ- মুিফদ, ঃ 
355, কােমল িফত তািরখ, খঃ 5, ঃ 93, আল- ফ, ঃ 7৯, কাশ ল গু াহ, খঃ 3, 
ঃ 78) 

eরপর েস ‘eলাহী েশাকর’ বলার জ  জনগণেক আহবান কের eবং 
হয়েতা শত শত েলাক ‘eলািহ েশাকর’ বেল িচৎকারo কেরিছল। যিদ 
eকজন a  তেব আেলািকত a েরর মা ষ েসখােন uপি ত না থাকেতা 
তাহেল েরা জনতােকi েসিদন েধ কা িদেয়i েফেলিছল। 

eক ি  িছল আ াহ iবেন আফীফ না ী। আ াহর রহমত তার 
uপের বিষত েহাক। কখেনা কখেনা মা ষ eমন মু েত জীবনবািজ রােখ 
যার eক িনয়া  হয়। ei মা ষ র েচাখ a  িছল। তার eক  েচাখ 
জামাল ে র সময় হযরত আলী (আঃ) eর পে   করার সময় a  
হেয় িগেয়িছল আেরক  েচাখ িসফফীন ে র সময় হযরত আলী (আঃ) 
eর পে   করার সময় a  হেয় িগেয়িছল। a  িছল বেল তার ারা 
আর েকােনা কাজo স ব হেতা না। ফেল, আর েকােনা িজহােদo 
aংশ হণ করেতা না। aিধকাংশi iবাদত কের কাটােতা। েসিদেনo েস 
ফার মসিজেদ িছল। েস যখন iবেন িযয়ােদর ei কথা শুনেলা তৎ ণাৎ 

uেঠ দ ড়ােলা eবং বলেলা, িম াবাদী হেল িম আর েতামার বাবা। 
eভােব েস eমন eক ব ৃতা দান করা শু  করেলা েয েসখােনi a রা 
তার oপের ঝ িপেয় পড়েলা eবং তােক আটক করেলা। পের তােক হত াo 
কেরিছল। তেব, েস ei পদােক িছেড় েফলেত স ম হেয়িছল। 

iবেন িযয়াদ আসেলi ঐ i aেথi জারজ িছল। eক  হেলা জারজ 
স ান আেরক  হেলা শয়তান aেথ। aিধকাংশ ে ে  েযসব সমােজ 
জনগণ ধমমনা হয় েসখােন যখন রাচারীরা িনেজেদরেক া া করেত 
চায় তখন ‘জাবিরয়া’ মতবাদ প ী হেয় যায়। তখন সব িক েকi আ াহর 
কাজ বেল চািলেয় েদয়। আ াহর হােতi e প ঘেটেছ। যিদ eর মে  
ম ল না থাকেতা তাহেল েতা e প হেতা না। আ াহ িনেজi e প ঘটেত 
িদেতন না। েমাটকথা, যা িক  হবার েসটাi ঘেট আর যা িক  হবার না তা 
ঘেট না। e হেলা eকটা সু , জাবিরয়া মতবােদর কথা। iবেন িযয়াদo ei 



 333

 কােজ লাগায়। eকারেণ যখন হযরত যয়নােবর মুেখামুিখ হয় aমিন 
আ াহর িবষয়  মাঝখােন েটেন আেন eবং বেল : 

ُدوَثَتُكْمَذَب ُاْحَو َاْآ َو َقَتَلُكْم ُد ِللَِّه الَِّذي َفَضَحُكْمَحْمَاْل   - eসব কথার 
aেনক মােন রেয়েছ। েস আ াহেক ত তা জানাে , আ াহi 
েতামােদরেক হত া কেরেছ। eসব আ াহরi i া। েতামরা আজব eক 
েফতনা ি  কেরিছেল মুসলমানেদর জ । তাi আ াহেক ধ বাদ েয 
িতিন েতামােদরেক হত া কেরেছ eবং েতামােদরেক aপদ  কেরেছ। 
eখােন তার িচ ায় aপদ  o প দ  কােক বেল? তার িবচাের েয ি  
বাহ  রণা েণ পরািজত হেলা, িঝ প দ  হেয় েগল eবং সব িক  েশষ 
হেয় েগল। েকননা, েস যিদ সেত র uপের থাকেতা তাহেল েতা ে  িবজয়ী 
হেতা। ُدوَثَتُكْمَذَب ُاْحَو َاْآ  aথাৎ েতামােদর পরাজয়i মাণ কের েয 
েতামােদর কথা িম া।  

িক  হযরত যয়নাব িক বলেলন? ِبه َنِبيَُّه َاْلَحْمُد ِ ِللَِّه الَِّذي َاْآَرَمَنا  
aথাৎ, আ াহেক শংসা জানাi েয িতিন ীয় নবীেক িদেয় আমােদরেক 
স ািনত কেরেছন। আমরা েতা নবীর পিরবার। 

ِ انََّما َيْفَتِضُح اْلَفاِسُق َو َيْكَذُب اْلَفاِجُر َو ُهَو َغْيُرَنا َو اْلَحْمُدِ هللا
- যারা ে র ময়দােন পরািজত হয় তারা লাি ত হয় না। লা নার 

মাপকা  a  িক । সত কািমতা আর সত া সরণi হেলা েসi মাপকা । 
েয ি  আ াহর রা ায় শহীদ হয় েস লাি ত হয়িন। বরং েসi ি  
লাি ত েয a ায় আর aত াচার কের eবং সত  েথেক িব ত হয়। eমন 
েকােনা কথা েনi েয, েকu যিদ িনহত হয় তাহেল তার কথা িম া িছল। 
eখােন সত  eবং িম াi হেলা মাপকা , য়ং মা ষ o তার আদশ o 
আমলi হেলা মাপকা । iমাম েহাসাiন (আঃ) িনহত হেলo সত  
বেলেছন, আর ে েচ থাকেলo সত  বেলেছন। প া ের, িম ে েচ 
থাকেলo িম াবাদী আর িনহত হেলo িম াবাদী। eরপর িতিন eমন 
ক ন আ মণ করেলন েয iবেন িযয়ােদর কিলজা uগের আসার uপ ম 
হেলা। বলেলনঃ 
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!َن َمْرَجاَنهَياْب  - েহ মারজানা’র ! মারজানা িছল iবেন িযয়ােদর 
মােয়র নাম। েস পছ  করেতা না েয েকu তার মােয়র নাম u ারণ ক ক। 
েকননা, তার মা িছল aসতী। হযরত যয়নাব বলেলন, েহ ঐ aসতী নারীর 

, লা না েতা মারজানা’র ে রi।  
eখােন eেসi iবেন িযয়াদ বাক  হেয় পড়েলা eবং ে ােধ u  

হেয় িনেদশ িদল, জ াদ েকাথায়? ei মিহলার গদান দাo। ঘটনা েম ঐ 
সভার eক েকােণ uপি ত িছল জৈনক ি  েয িছল খািরজী দল  eবং 
আিম ল মুমীনীন (আঃ) eর শ । aপরিদেক েতমিন iবেন িযয়াদ চে র 
সােথo তার বনাবিন িছল না। eকারেণ, iবেন িযয়াদ যখন িনেদশ িদল 
জ াদ মীর গযবেক uপি ত হেত, তখন খািরজী েলাক  uেঠ দ ড়ােলা 
eবং বলেত েগেল তার আরববাদী a িতেক কােজ লাগােলা। েস দ িড়েয় 
বলেলা, েহ আমীর! eকবারo েভেব েদেখেছন েয eকজন নারীর সােথ 
কথা বলেছন, েয নারী eকািধক েশােক েশাকাহত। যার ভাiেয়রা িনহত 
হেয়েছ, ি য়জনেদরেক হািরেয়েছ। 

يَّ ْبَن اْلُحَسْيِنَعِل َو َعَرَض َعَلْيِه  aথাৎ, তার সামেন আলী iব ল 
সাiন েক uপ াপন করা হেলা। সােথ সােথ েফরাuেনর ায় ার 
েছেড় বলেলা : ْنَتْن َاَم ؟  aথাৎ, েক িম? (eখােনo তার রাচারী 
ি  ল ণীয়) iমাম u র িদেলনঃ يُّ ْبُن اْلُحَسْيِنَاَنا َعِل  aথাৎ, আিম 

েহাসাiেনর  আলী। 

iবেন িযয়াদ বলেলাঃ يَّ ْبَن اْلُحَسْيِنَاَلْيَس َقْد َقَتَل اُهللا َعِل  aথাৎ, েকন, 
আ াহ িক আলী iবেন েহাসাiনেক হত া কেরনিন? (ল ণীয় েয eখন 
সব কাজ আ াহর বেল চািলেয় িদেত হেব যােত ঝা যায় েয oরা সবাi 
হেকর oপর রেয়েছ) iমাম বলেলন, আমার eক  ভাi িছল আলী নােমর। 
েলােকরা কারবালায় ত েক হত া কেরেছ। iবেন িযয়াদ বলেলা, না। 
আ াহi তােক হত া কেরেছন। iমাম বলেলন, aব  সকল মা েষর হ 
কবজ কেরন আ াহ। িক  তােক হত া কেরেছ েলাকজেন। তারপর েস 
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বলেলা, শু  ‘‘আলী’’ আর ‘‘আলী’’। আর েকােনা নাম িক িছল না েয 
েতামার বাবা তার সব েছেলেদর নাম েরেখেছ আলী, েতামারo নাম 
েরেখেছ আলী? iমাম বলেলন, আমার বাবা ত র িপতােক aত িধক 
ভালবাসেতন। eকারেণ িতিন ত র স ানেদরেক িপতার নােমi নাম রাখেত 
পছ  করেতন। (aথাৎ, েহ iবেন িযয়াদ, েতামার িপতােক িনেয় গেবর 
েতা িক  েনi। বরং  েকবলi aপমান ) 

iবেন িযয়ােদর আশা িছল আলী iব ল েহাসাiন েযন েকােনা কথাi 
না বেলন। তার ি েকাণ েথেক eকজন ব ীর কথা বলার আিধকার েনi। 
যখন ত েক বলা হেব েয eটা আ াহরi কাজ তখন েস শু  বেল যােব িজ, 
হ । আ াহরi কাজ। eটাi তকদীর িছল। eর িত ম হoয়ার uপায় 
িছল না। আসেল ল হেয় েগেছ---iত ািদ। িক  যখন েদখেলা েয আলী 
iব ল সাiন eকজন ব ী হেয় e ধরেনর কথা বলেছন তখন বেল uঠেলা 
aথাৎ, eখেনা েতামার সাহস হে َو َلَك ُجْرَأٌة ِلَجَواِبي  আমার u র 
করার। েকাথায় আেছ জ াদ। eেসা- eর গদান দাo। (আল কািমল িফত 
তারীখ, খঃ 5, ঃ 92 o 93, আল ফ, ঃ 78-79, e’লামুল oয়ারা, ঃ 358, 
মাকতা  খরাযমী, খঃ 3, ঃ 53, কাশ ল গু াহ, খঃ 3, ঃ 77) 

iিতহােস েলখা রেয়েছ েয, iবেন িযয়াদ েযi গদান েদবার জ  
জ াদেক ম িদল, সােথ সােথ হযরত যয়নাব uেঠ দ ড়ােলন eবং আলী 
iব ল সাiনেক ’বা  মােঝ কেড় ধের বলেলন, আ াহর শপথ! 
েতামরা eর গদান িদেত পারেব না যত ণ না আেগ যয়নােবর গদান িদেব। 
বিণত রেয়েছ েয iবেন িযয়াদ িক ণ তািকেয় রiেলা ei ’জেনর 
িদেক। তারপর বলেলা, আ াহর কসম! েদখেত পাি  যিদ eখন ei 
বকেক হত া করেত চাi তাহেল থেম ei মিহলােক হত া করেত হয়।  

aগত া েথেম েগল।  

eটা িছল আহেল বাiত -eর eক  বিশ । ত রা ‘জাবিরয়া’ 
মতবােদর িব ে o লড়াi কেরেছন। যারা বেল েয িনয়ায় জাবর তথা 
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বা বাধকতাi রেয়েছ eবং eটাi ায়িন । aথাৎ মা েষর ei জগেত 
পিরবতন o রদবদেলর জ  েকােনা কত  েনi। যা িক  রেয়েছ েসটাi 
থাকার আর যা িক  েনi েসটা না থাকার। aতeব, মা েষর েকােনা 
িমকা েনi। ত রা e প বা বাধকতা বােদর চলন েখ দ ড়ান।  

(সমা ) 
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