শাকােত&র দীঘ&+াস
( pথম খN)
( কারবালার মম&ািnক ইিতহাস)
লখক:
আlামা আbাস িবন মুহাmাদ রযা আল kিm

ইংেরজী অnবাদ:
এজায আলী ভুজওয়ারা (আল হাসাইিন)

অnবাদ:
মুহাmদ ইরফাnল হক

সmাদনা:
এ. ক. এম. রািশdjামান
ফািতমা মুনাওয়ারা

ওয়াইজমLান পাবিলেকশনস

1

িশেরানাম : শাকােত&র দীঘ&+াস (নাফাsল মাহমুম)
লখক : আlামা আbাস িবন মুহাmাদ রযা আল kিm
ইংেরজী অnবাদ : এজায আলী ভুজওয়ারা (আল হাসাইিন)
অnবাদ : মুহাmদ ইরফাnল হক
সmাদনা : এ. ক. এম. রািশdjামান, ফািতমা মুনাওয়ারা
সহেযািগতায়:

কালচারাল কাউেnলেরর দফতর,

বাংলােদশ
pকাশক: ওয়াইজমLান পাবিলেকশনস

2

ইসলামী pজাতnt ইরান,

ঢাকা,

ভূিমকা
িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম
আমােদর অিভভাবক মজলুম ইমাম হােসইন (আ.) এর জn ইমাম হােসইন (আ.) এর জেnর
িদন, মাস ও বছর িনেয় িশয়া ও sিn পিNত বLিkেদর, হাদীসেবtােদর ও ঐিতহািসকেদর
মেধL মতেভদ আেছ। কউ বেলন িতিন জেnিছেলন শা’বান মােসর িতন ও পাঁচ তািরেখ অথবা
িহজির ৪থ& বেষ&র ৫ই জমািদউল উলােত,

আবার কউ বেলন তা িছেলা িহজির ৩য় বেষ&র

রিবউল আউয়াল মােসর শেষর িদেক।
একইভােব শইখ তূসী তার ‘তাহযীব’- এ,

শইখ শাহীদ আল আউয়াল তার ‘drস’- এ এবং

শইখ বাহাই তার ‘তাওযীহাল মাkািসদ’- এ সবাই একমত এবং তারা িসkাতুল ইসলাম
(ইসলােমর িব+s কতৃ&পk) শইখ kলাইিন (আlাহ তার কবরেক সmািনত কrন) থেক হাদীস
gহণ কেরেছন য, ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বেলেছন, “ইমাম হাসান (আ.) (এর জn)
ও ইমাম হােসইন (আ.) এর (গেভ& আসা) মেধL দূরt এক তুহর (পিবt সময়) এবং তােদর
জnিদেনর মেধL দূরt ছয় মাস দশ িদন।”
এখােন যা বাঝােন হেয়েছ তা হেলা নূLনতম পিবt কাল যা হেলা দশ িদন। ইমাম হাসান (আ.)
জngহণ কেরিছেলন রমযােনর পেনেরা তািরেখ। বদেরর যুেdর বছের অথ&াৎ িহজির িdতীয়
বছের।
পাশাপািশ এিটও বিণ&ত হেয়েছ য, ইমাম হাসান (আ.) (এর জn) এবং ইমাম হােসইন (আ.)
এর (গেভ& আসা) দূরt এক তুহর িছেলা না এবং ইমাম হােসইন (আ.) তার মােয়র গেভ& িছেলন
ছয় মাস।
ইবেন শাহর আেশাব তার ‘মানািkব’- এ উেlখ কেরেছন ‘িকতাব আল আনওয়ার’ থেক য,
আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলা রাসূলুlাহ (সা.) ক ইমাম হােসইন (আ.) এর গেভ& আসা ও তার
জn সmেক& অিভনnন পাঠােলন এবং একই সােথ তার শাহাদাত সmেক& শাক বাত&া

3

পাঠােলন। যখন হযরত ফািতমা যাহরা (আ.) ক তা জানােনা হেলা িতিন শাকািভভূত হেয়
পড়েলন। তখন িনেচর এ আয়াতিট নািযল হয়:

ِ
(ﺼﺎﻟُﻪُ ﺛََﻼﺛُﻮ َن َﺷ ْﻬ ًﺮا
َ ) َﲪَﻠَْﺘﻪُ أُﱡﻣﻪُ ُﻛ ْﺮًﻫﺎ َوَو
َ ﺿ َﻌْﺘﻪُ ُﻛ ْﺮًﻫﺎ َوﲪَْﻠُﻪُ َوﻓ

“কu িনেয় তার মা তােক বহন কেরেছ এবং কেuর ভতের স তােক pসব কেরেছ এবং তােক
গেভ& বহন ও dধ খাওয়ােনা িছেলা িtশ মাস।” [ সূরা আল আহkাফ: ১৫]
সাধারণত একজন নারীর গভ&কাল হেলা নয় মাস এবং কান িশy ছয় মােস জngহণ কের বঁেচ
থােক না, yধুমাt নবী ঈসা (আ.) এবং ইমাম হােসইন (আ.)১ ছাড়া।
শইখ সাdk তার বণ&নাকারীেদর kমধারা উেlখ কের সািফয়াহ িবনেত আbুল মুtািলব থেক
বণ&না কেরন য, িতিন বেলেছন: যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর জn হেলা আিম তখন তার
মােয়র সবা করিছলাম। রাসূলl
ু াহ (সা.) আমার কােছ এেলন এবং বলেলন, “ হ ফুপ,ু আমার
ছেলেক আমার কােছ আেনা।” আিম বললাম আিম তােক এখনও পিবt কির িন। িতিন
বলেলন,

“তােক তুিম পিবt করেব? বরং আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলা তােক পির}ার ও

পিবt কেরেছন।”
অn একিট হাদীেস বিণ&ত আেছ য, তখন িতিন িশyেক রাসূল (সা.) এর কােছ িদেলন িযিন
তার িজভেক তার মুেখর িভতর িদেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) তা চাটেত লাগেলন।
সািফয়াহ বেলন য, আিম দৃঢ়ভােব িব+াস কির য রাসূলুlাহ (সা.) তােক dধ ও মধু ছাড়া অn
িকছু দনিন। িতিন বেলন য, এরপর িশy পশাব করেলা এবং রাসূলুlাহ (সা.) তার dেচােখর
মাঝখােন একিট চুমু িদেলন এবং কাঁদেলন, এরপর আমার কােছ তােক তুেল িদেয় বলেলন,
“ হ আমার িpয় সnান, আlাহ যন তােক অিভশাপ দন য তামােক হতLা করেব।” িতিন তা
িতনবার বলেলন। আিম িজেjস করলাম,

“আমার মা- বাবা আপনার জn কারবান হাক,

ক তােক হতLা করেব?” িতিন বলেলন,

“বিন উমাইয়ার মধL থেক য অতLাচারী দলিট

আিবভূ&ত হেব।”
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বিণ&ত আেছ,

রাসূলl
ু াহ (সা.) তার ডান কােন আযান ও বাম কােন ইkামাহ িদেলন। ইমাম

আলী যায়nল আেবদীন (আ.) বণ&না কেরেছন য, রাসূলুlাহ (সা.) িনেজ ইমাম হােসইন (আ.)
এর কােন আযান িদেয়িছেলন যিদন তার জn হেয়িছেলা। এছাড়া বিণ&ত আেছ য, সpম িদেন
তার আিককা দয়া হেয়িছেলা এবং সাদা রেঙর মন কাড়া dেটা ভড়া কারবানী করা হেয়িছেলা,
এর একিট উr এবং সােথ একিট sণ&মd
ু া ধাtীেক দয়া হেয়িছেলা। বা'ার চুল চঁেছ ফলা
হেয়িছেলা এবং এর সমান ওজেনর rপা দান করা হেয়িছেলা। এরপর বা'ার মাথায় sগিn
মেখ দয়া হেয়িছেলা।
ইসলােমর িব+s কতৃ&পk শইখ kলাইিন বণ&না কেরেছন য, ইমাম হােসইন (আ.) তার মা
হযরত ফািতমা (আ.) অথবা অn কান মিহলা থেক dধ পান কেরনিন। তােক সবসময়
রাসূলুlাহ (সা.) এর কােছ আনা হেতা এবং িতিন তােক তার হােতর বুেড়া আ)ুলিট চুষেত
িদেতন। ইমাম হােসইন (আ.) তার বুেড়া আ)ুল চুষেতন এবং এরপর dই অথবা িতন িদন তৃp
থাকেতন। এভােবই ইমাম হােসইন (আ.) এর রk ও মাংস *তরী হেয়িছেলা রাসূলুlাহ (সা.)
এর রk ও মাংস থেক।
শইখ সাdk (আlাহ তার কবরেক আরও পিবt কrন) ইমাম সািদk (আ.) থেক বণ&না
কেরেছন য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) জn িনেলন তখন আlাহ িজবরাঈলেক আেদশ

করেলন সােথ এক হাজার ফেরশতা িনেয় পৃিথবীেত অবতরণ করেত এবং রাসূল (সা.) ক
আlাহর পk থেক ও তার িনেজর পk থেক অিভনnন জানােত। িজবরাঈল অবতরণ করেলন
এবং একিট dীেপর পাশ িদেয় যাি+েলন যখােন িফতrস নােম এক ফেরশতা,
বহনকারী িছেলা,

য আরশ

বিহsৃত অবsায় পেড়িছেলা। আlাহ একবার িফতrসেক একিট কাজ

িদেয়িছেলন যা স করেত দরী কেরিছেলা অলসতার কারেণ;

তাই আlাহ তার পাখা dেটা

কেট িনেয়িছেলন এবং ঐ dীেপ বিহ}ার কেরিছেলন। িফতrস সখােন আlাহর ইবাদত
কেরিছেলা সাতশত বছর ইমাম হােসইন (আ.) জেnর সময় পয&n। যখন িফতrস িজবরাঈলেক
দখেলা স তােক িজেjস করেলা িতিন কাথায় যাে+ন। িজবরাঈল উtের বলেলন, “আlাহ
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sবহানাh ওয়া তাআলা মুহাmাদ (সা.) এর উপর নয়ামত (ইমাম হােসইন) দান কেরেছন। আর
এজn আlাহ আমােক আেদশ কেরেছন তার কােছ যেত এবং তােক অিভনnন জানােত তার
পk থেক এবং আমার পk থেক।” িফতrস বলেলা,
আপনার সােথ িনেয় চলুন রাসূলুlাহ (সা.) এর কােছ,

“তাহেল হ িজবরাঈল,

আমােকও

হেত পাের িতিন আমার জn দাআ

করেবন।” িজবরাঈল তােক তুেল িনেলন এবং রাসূলুlাহ (সা.) এর কােছ তােক আনেলন। যখন
িতিন সখােন পৗঁছােলন িতিন আlাহর পk থেক ও িনেজর পk থেক তােক অিভনnন
জানােলন, এরপর িফতrেসর িবষয়িট উপsাপন করেলন। রাসূলুlাহ (সা.) িফতrসেক আেদশ
করেলন ইমাম হােসইন (আ.) এর দহ sশ& করেত এবং ওপের উঠেত। িফতrস তা- ই
করেলা এবং ওপেরর িদেক উেঠ গেলা এবং বলেলা,

“ হ রাসূলl
ু াহ,

আপনার এ সnানিট

আপনার উmেতর হােত দয়ামায়া ছাড়া িনহত হেব। অতএব আমার উপর দািয়t হেয় যায় এ
উপকােরর বদেল আিম pিতউপকার কির। তাই এমন কান বLিk নই য তার কবর িযয়ারত
করেব আর আিম তােক এিগেয় এেস gহণ করেবা না এবং কান মুসলমান নই য তােক সালাম
জানােব অথবা তার জn দাআ করেব আর আিম তা তার কােছ পৗঁেছ িদেবা না এবং তার
সংবাদ িনেয় যােবা না।” এ কথা বেল িফতrস উেড় চেল গেলা। অn একিট বণ&নায় পাওয়া
যায় য, িফতrস উেড় চেল যাওয়ার সময় বলেলা, “ ক আেছ আমার মত? আিম হােসইন
(আ.) এর কারেণ মুk হেয়িছ,

য আলী (আ.) ও ফািতমা (আ.) এর সnান এবং যার নানা হে+

আহমাদ (সা.) ।”
শইখ তূসী তার ‘িমসবাহ’ ত বণ&না কেরেছন য,

kািসম িবন আবুল আলা’আ হামাদািন

(ইমাম আলী আন- নাkী (আ.) এর pিতিনিধ) ইমাম আল মাহদী (আlাহ তার আtpকাশ
তরািnত কrন)- এর কাছ থেক একিট িলিখত ঘাষণা পান যা িছেলা এরকম: আমােদর
অিভভাবক ইমাম হােসইন িবন আলী (আ.) জn িনেয়িছেলন বৃহsিতবার,

শা’বান মােসর

তৃতীয় িদেন, অতএব স িদন রাযা রােখা এবং এ দাআিট তলাওয়াত কেরা, “ হ আlাহ,
আিম তার নােম আপনার কােছ চাি+ িযিন এ িদেন জngহণ কেরিছেলন .... ( শষ পয&n)।”
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এছাড়া িনেচর কথাgেলা উেlখ িছেলা, “িফতrস তার দালনার িনেচ আ3য় িনেয়িছেলা এবং
তার পের আমরা আ3য় খুঁিজ তার কবেরর িনেচ।”
‘মালhফ’- এ সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, আকাশgেলােত কান ফেরশতা বাকী িছেলা
না য রাসূলুlাহ (সা.) ক ইমাম হােসইন (আ.) এর জnিদেন অিভনnন জানােত ও তার
শাহাদাত সmেক& শাক বাত&া জানােত আেস িন এবং তারা জািনেয়িছেলা ইমােমর জn কী
পুরsার pstত রাখা হেয়িছেলা। তারা তােক ইমাম হােসইন (আ.) এর কবর দখােলন এবং
রাসূলুlাহ (সা.) দাআ করেলন, “ হ আlাহ, তােক পিরতLাগ কেরা য হােসইনেক পিরতLাগ
কের এবং তােক হতLা কেরা য হােসইনেক হতLা কের এবং তােক কান pাচুয& দান কেরা না য
তার মৃতুL থেক sিবধা নয়ার ই+া কের।”২
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pথম অধLায়

ইমাম হােসইন (আ.) এর িকছু gণাবলী,
তার dঃখ- কU sরণ কের কাঁদার পুরsার,
তার হতLাকারীেদর ওপর অিভশাপ দয়া এবং
তার শাহাদােতর িবষেয় ভিবZdবাণী সmেক&
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পিরে\দ ১ -
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ইমাম হােসইন (আ.) এর িকছু gণাবলী সmেক&

আমােদর অিভভাবক ইমাম হােসইন (আ.) এর gণাবলীgেলা su এবং তার সmােনর ও
ময&াদার উঁচু িমনার আেলািকত ও অনsীকায&। সব িবষেয় িতিন উ' sান ও সmােনর আসেনর
অিধকারী। িশয়া এবং অnাnেদর মেধL কউ নই য pশংসা কের িন তার মহtt,

সৗnয& ও

37tেক। তােদর মেধL বুিdমানরা সতLেক িচনেত পেরেছ এবং মূখ&রা তা পির+n কের িনে+।
কনইবা তা হেব না, কারণ তার সmািনত সtা উ'তম *নিতক gণাবলীেত ঘরাও হেয় আেছ
এবং এ মহান চহারা তার সমs সtা জুেড় আেছ এবং সবিদক থেক সৗnয& তার িভতের
pেবশ কেরেছ যা কান মুসলমান অsীকার করেত পাের না।
তার নানা মুহাmাদ আল মুsাফা (যােক বাছাই করা হেয়েছ) (সা.) ,

নানী হযরত খািদজা

(আ.), মা হযরত ফািতমা যাহরা (আ.), ভাই ইমাম হাসান আল মুজতাবা (সmািনত) (আ.),
তার চাচা জাফর তাইয়ার এবং বংশধেররা হেলা পিবt ইমামরা যারা হােশমী পিরবার থেক
বাছাইকৃত। কিবতায় এেসেছ,

“আপনার জLািত সবার কােছ su,

yধু সই অn ছাড়া য

চাঁদ দখেত পায় না।”
িযয়ারেত নািহয়ােত আমােদর অিভভাবক ইমাম আল মাহদী (আlাহ তার আtpকাশেক
তরািnত কrন) তার অসাধারণ বLিkেtর pশংসা কেরেছন িনেচর ভাষায়:
“এবং আপিন আপনার দািয়t ও কত&বL পূণ& কেরেছন চূড়াn pstত মেনাভােবর সােথ।
দানশীলতায় sপিরিচত আপিন, মধLরােতর নামায সmn কেরেছন অnকাের
আপনার পথ িছেলা দৃঢ়, ( আপিন িছেলন) মাnেষর মেধL অতLn দয়াবান, অgবত&ীেদর মেধL
37,

বংশধারায় উ' সmােনর অিধকারী,

পূব&পুrষেদর িবষেয় ময&াদাপূণ& এবং আপনার

িছেলা pশংিসত আসন এবং (আরও) বিশ িকছু 37t
আপিন িছেলন pশংিসত চিরেtর, যেথu উদার
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আপিন িছেলন সহনশীল,

মািজ&ত,

knনকারী,

দয়াবান,

jানী,

pচN পির3মী,

একজন শহীদ ইমাম, knনকারী, ( িব+াসীেদর) ভােলাবাসার মাnষ, ( কােফরেদর জn)
ভয়ানক
আপিন িছেলন আlাহর রাসূেলর (সা.) সnান এবং িযিন পিবt কারআন পৗঁেছ িদেয়েছন এবং
এ উmেতর বাh
এবং িযিন (আlাহর) আnগেতLর পেথ সংgাম কের গেছন
শপথ ও pিতrিত রkাকারী
আপিন ঘৃণা করেতন সীমাল9নকারীেদর পথ
যারা সমsায় আেছ তােদর pিত দানকারী
িযিন rk ও িসজদােক দীঘ&ািয়ত কেরেছন
আপিন এই পৃিথবী থেক িবরত থেকিছেলন
আপিন এেক সবসময় তার দৃিuেত দেখেছন য এেক শী;ই ছেড় যােব।”
এরপর িতিন আরও বেলন:
“আিম িনেজর pিত আ<য& হই য আিম তার pশংসা করেত যাি+ যার pশংসায় পাতা শষ হেয়
গেছ;

সমুেdর পািন আপনার 37েtর বই পূণ& করার জn যেথu নয়,

যােত আিম আমার

আ)ুল ডাবােবা পাতাgেলা ওlােনার জn (তা পড়ার জn)।”

তার বীরt
বণ&নাকারীরা ও িনভ&রেযাগL কতৃ&পkরা িবেশষভােব উেlখ কেরেছন য, যখন ইমাম হােসইন
(আ.) ইরােক যেত চাইেলন উবায়dlাহ িবন িযয়াদ তখন *সnদেলর পর *সnদল পাঠােত
থাকেলা তার িদেক এবং পুিলশ বািহনীেকও জেড়া করেলা হতLা করার জn। স িtশ হাজার
*সেnর (পদািতক ও অ+ােরাহী) একিট বািহনী pstত করেলা, িবিভn দেল ভাগ হেয় এেকর
পর এক তােক অnসরণ করার জn এবং সামিরক সjায় সিjত হেয় তােক সবিদক থেক
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ঘরাও করার জn। তারা তােক এ সতক& বাণী পাঠােলা: “হয় িযয়ােদর পুেtর আেদশ মােনা
এবং ইয়াযীেদর কােছ বাইয়ােতর শপথ কেরা অথবা যুেdর জn pstত হও, যা কিলজা বর
কের আনেব এবং মহাধমনী কেট ফলেব,

আtাgেলােক ওপের পািঠেয় িদেব এবং

দহgেলােক মাথা িনচু অবsায় মািটেত ছুঁেড় ফলা হেব।”
িকnt ইমাম তার সmািনত নানা ও িপতার পদা? অnসরণ কের বইjিতর কােছ আtসমপ&ণ
করেত অsীকার করেলন। িতিন আtসmান এবং জনগেণর সmােনর িবষেয় এক উদাহরণ সৃিu
করেলন এবং তরবািরর িনেচ (ময&াদার) মৃতুL বেছ িনেলন। এরপর িতিন িনেজ, তার ভাই এবং
পিরবােরর সদsেদর সােথ িনেয় উেঠ দাঁড়ােলন ইসলােমর (pিতরkায়) এবং মৃতুLেক বেছ
িনেলন ইয়াযীেদর অতLাচােরর কােছ আtসমপ&েণর চাইেত। বদমাশ এবং ঘৃণL একদল *সn
তােদরেক বাধা িদি+েলা এবং চিরtহীন কােফররা তার িদেক তীর ছুড়
ঁ েত yr করেলা। িকnt
ইমাম হােসইন (আ.) পাহােড়র মত দৃঢ়ভােব দাঁিড়েয় থাকেলন এবং কান িকছুই তার দৃঢ়তােক
dব&ল করেত পারেলা না। শাহাদােতর যমীেনর উপর তার পা dেটা পাহােড়র চাইেত দৃঢ় িছেলা
এবং যুd অথবা মৃতুLর ভেয় তার hদয় িবচিলত হয় িন। একইভােব তার সাহাযLকারীরা
উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর বািহনীgেলার মুেখামুিখ হেয়িছেলন এবং তােদর অেনকেক হতLা ও
আহত কেরিছেলন। তারা িনেজরা মৃতুLবরণ কের িন যতkণ না তারা তােদর অেনকেক হতLা
কেরেছন এবং তােদরেক হােশমী বংেশর তেজর মাধLেম মৃতুLর sাদ িদেয়েছন। হােশমীেদর
মােঝ কউ শহীদ হয় িন যতkণ না তারা তােদর pিতপkেক মািটেত ফেলেছন এবং হতLা
কেরেছন এবং তােদর তরবািরর হাতল পয&n তােদর দেহর িভতর ঢুিকেয় িদেয়েছন। ইমাম
হােসইন (আ.) িনেজ শtrেদরেক আkমণ কেরেছন ভয়ানক িসংেহর মত এবং তার মহা
kমতাবান তরবাির িদেয় তােদরেক মািটর উপর ছুঁেড় ফেলেছন। বণ&নাকারী এক বLিkর উdৃিত
িদেয়েছ য বেলেছ,

আlাহর শপথ,

আিম তার মত কাউেক দিখ িন য সnানেদর,

আtীয়েদর এবং িpয় বnুেদর হারােনার পরও তার hদয় িছেলা শিkশালী ও pশাn এবং পা
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dেটা মািটর ওপের sদৃঢ়। আlাহর শপথ,

আিম তার মত কাউেক দিখ িন,

তার আেগ ও

পের।”
বিণ&ত আেছ য একিট খামােরর মািলকানার িবষেয় ইমাম হােসইন (আ.) ও ওয়ালীদ িবন
উkবার মেধL িবেরাধ দখা িদেলা। যিদও ওয়ালীদ িছেলা মদীনার গভন&র (িকnt স িছেলা ভুেলর
মেধL), ইমাম kাধািnত হেলন এবং তার মাথার পাগড়ী খুেল ঘােড় ঝুলােলন।
‘ইহিতজাজ’ নােমর বইেত মুহাmাদ িবন সােয়ব থেক বিণ&ত হেয়েছ য, একিদন মারওয়ান
িবন হাকাম ইমাম হােসইন (আ.) ক বলেলা, “যিদ তামার সmান ও ময&াদা হযরত ফািতমার
মাধLেম না হেয় থােক তাহেল িকভােব তুিম আমােদর চাইেত বশী সmািনত?” ইমাম হােসইন
(আ.) kাধািnত হেলন এবং তার লাহার মত শk থাবা িদেয় তার ঘাড় ধরেলন এরপর িতিন
তার পাগড়ী খুেল ফলেলন এবং তা মারওয়ােনর ঘােড় বঁেধ িদেলন এবং স অjান হেয় পেড়
গেলা। এরপর িতিন তােক ফেল চেল গেলন।
লখক বেলন য, ইমাম হােসইেনর বীরt একিট sপিরিচত শb হেয় দাঁড়ােলা এবং অnিদেক
যুdেkেt তার সহনশীলতা অnেদরেক kাnও হতাশ কের ফেলিছেলা।
তার যুd িছেলা রাসূল (সা.) এর বদেরর যুেdর মত এবং অসংখL শtrর সামেন অl সংখLক
সমথ&ক থাকা সেttও তার সহনশীলতা িছেলা িসফফীন ও জামােলর যুেd তার িপতা ইমাম আলী
(আ.) এর মত।
ইমাম মাহদী (আ.) িযয়ারেত নািহয়ােত বেলেছন:
“এবং (তারা) আপনার উপর pথম আkমণ কেরিছেলা, তাই আপিনও rেখ দাঁিড়েয়িছেলন বশ&া
ও তরবাির িনেয়।
এবং আপিন সীমাল9নকারীেদর *সn বািহনীেক সmূণ& পরািজত কেরিছেলন
এবং আপিন যুেdর ধুলার িভতের ঘরাও হেয় পেড়িছেলন এবং যুলিফkার িনেয় যুd করিছেলন
এমন তীbতায় যন আপিন িছেলন আলী- যােক kমতা দয়া হেয়িছেলা
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তাই যখন শtrরা দখেলা আপিন িছেলন িsর ও শাnেকান ভয় ও dি<nা ছাড়া,

তারা

পিরকlনা করেলা এবং আপনার জn ফাঁদ *তরী করেলা এবং তারা আপনার সােথ যুd yr
করেলা চালািক ও অসৎ পnায় এবং অিভশp (উমর িবন সা’আদ) তার *সnবািহনীেক আেদশ
করেলা (আপনার িদেক) পািন সরবরাহ িবি+n কের িদেত। এবং তােদর সবাই তােদর অতLাচার
yr করেলা আপনােক হতLা করার জn এবং আপনার িবrেd সািরবd হওয়ার জn drত
এিগেয় এেলা তারা আপনার িদেক আঘাত করেলা তীর ছুঁেড় এবং তােদর বLথ& হাতgেলা
আপনার িদেক pসািরত করেলা তারা আপনার অিধকার িবেবচনা করেলা না, না তারা আপনার
বnুেদর তরবাির িদেয় হতLা করােক gনাহ মেন করেলা, ( এবং) তারা আপনার িজিনসপt লুট
কের িনেলা আপিন (যুেdর) dঃখ- কu দৃঢ়তার সােথ সh করেলন এবং তােদর কাছ থেক আসা
িবপদ মুিসবত সh করেলন এমনভােব য আকােশর ফেরশতারা আপনার *ধয& দেখ আ<য&
হেয় গেলা এরপর শtrরা আপনােক চারিদক থেক িঘের ফলেলা এবং আপনােক আহত
করেলা এবং তারা দয়ােলর মত দাঁিড়েয় আপনােক আপনার পিরবার থেক িবি+n কের
ফলেলা,

আপনার জn আর কান সাহাযLকারী রইেলা না,

আপিন *ধয& ও িবরিতহীন

pেচuার মাধLেম তােদরেক আপনার পিরবােরর নারী ও িশyেদর কাছ থেক দূের সিরেয়
রাখিছেলন যতkণ পয&nনা তারা আপনােক আপনার ঘাড়ার িপঠ থেক জার কের নািমেয়
িদেলা এবং আপিন মািটেত পেড় গেলন আহত অবsায় ঘাড়াgেলা আপনােক তােদর পােয়র
িনেচ িপষিছেলা, বব&র বািহনী তােদর তরবাির িনেয় আপনার উপর ঝাঁিপেয় পড়েলা মৃতুLর ঘাম
আপনার কপােল দখা িদেলা এবং আপনার হাত এবং পা ভাঁজ হেলা এবং সাজা হেলা ডান
িদেক ও বা িদেক (অsিবধা বাধ করার কারেণ) আপিন আপনার পিরবার ও বLিkগত
িজিনসgেলার িবষেয় আশ?া করিছেলন যখন এ ধরেনর পিরিsিতেত িনেজর বLথার কারেণ
হয়েতা আপিন আপনার সnান সnিত ও পিরবার এর জn নাও ভাবেত পারেতন।”

তার jান
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মেন রাখা দরকার য, আহলুল বাইত (আ.) এর jান আlাহর কাছ থেক pাp jান এবং তারা
অেnর কাছ থেক jান লােভর মুখােপkী িছেলন না। তােদর বত&মান jান অতীেতর মতই
িছেলা ( কান পিরবত&ন ছাড়া)। যুিk- তক&,

গভীর ভাবনা অথবা অnমােনর কান pেয়াজন

তােদর হেতা না এবং তােদর বুিdমtা মাnেষর আয়েtর বাইের। যারা তােদর 37t গাপন
করার চuা কের তারা হে+ তােদর মত যারা সূেয&র চহারােক চাদর িদেয় ঢাকেত চায়। জেন
রাখা উিচত য, তারা গাপন িবষয়gেলােক পরীkা কের দেখেছন pকাI অবsায় থেকই।
তারা jােনর বাsবতা বুঝেত পেরেছন ইবাদেতর িনজ&নতায় থেক এবং তারা তােদর সাথী ও
বnুেদর ধারণার চাইেত অেনক বশী উnত িছেলন। তারা সাধারণ লাভ অেnষণকারী ও তােদর
যারা পরীkা করেত চাইেতা তােদর সামেন থামেতন না এবং উেtিজতও হেতন না অথবা
অলসতা দখােতন না। তারা তােদর অবsায় ও আেলাচনায় িছেলন pjাপূণ& এবং তােদর যুেগ
তুলনািবহীন। িবেশষেt ও সmােন, yr থেক শষ পয&n তারা এেক অপেরর সােথ িছেলন
সmূণ& একমত। যখন তারা কথা বলার জn মুখ খুলেতন অnরা চুপ থাকেতা। যখন তারা কথা
বলেতন অnরা (আ<য& হেয়) তােদর কথা yনেতা। এভােব কান pেচuাকারী তােদর কােছ
(উ'sােন) পৗঁছােত পারেতা না। (তােদর অিতkম করার) লkLও পূণ& হেতা না এবং তােদর
নীিত সফলতা লাভ কের িন। তারা এমন gণাবলীর অিধকারী িছেলন যা িছেলা তােদর pিত
সৃিuকত&ার কাছ থেক দান এবং সতLবাদী (রব) ঘাষণা কেরেছন য,

িতিন তােদর িবষেয়

সেnহ দূর কের িদেয়েছন। িতিন িবেশষভােব pশংসা কেরেছন তােদর ময&াদা ও 37েtর ঐ
পয&n য িতিন তােদরেক pমাণ ও যুিk- তেক&র ঊেK& sাধীন কের িদেয়েছন। এ কারেণ তারা
বেলেছন, “আমরা হলাম মানবজািতর অিভভাবক আbুল মাtািলেবর সnান।”

তার উদারতা ও দানশীলতা
বিণ&ত হেয়েছ য, একিদন ফািতমা যাহরা (আ.) তার dই ছেল ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম
হােসইন (আ.) ক রাসূলুlাহ (সা.) এর কােছ িনেয় গেলন িযিন খুব অss িছেলন (এবং পের

15

িতিন এ কারেণই ইেnকাল কেরন)। িতিন রাসূলুlাহ (সা.) ক অnেরাধ করেলন তার dই
ছেলেক (তার gণাবলী থেক) িকছু উtরািধকার িহেসেব িদেত। এেত রাসূল (সা.) বলেলন,
“হাসােনর জn,
হােসইন,

স আমার খাদাভীিত ও 37t উtরািধকার িহেসেব লাভ করেব এবং

স আমার উদারতা ও বীরt উtরািধকার িহসােব লাভ করেব।”

এিট sপিরিচত য, ইমাম হােসইন (আ.) অিতিথেদর আপLায়ন ও সবা করেত ভােলাবাসেতন
এবং অেnর আশা পূরণ করেতন এবং আtীয়েদর pিত বnুভাবাপn িছেলন। িতিন দিরd
pিতবnীেদর ও দিরdেদর উপহার িদেতন,
িদেতন,

kুধাত&েক খাওয়ােতন,

অভাবীেদর দান করেতন,

ঋণgsেদর ঋণমুk করেতন,

হাত বুিলেয় িদেতন এবং সাহাযLpাথ&ীেদর সাহাযL করেতন,

বstহীনেক পাষাক

ইয়ািতমেদর sেহর সােথ

যখনই িতিন কান সmদ লাভ

করেতন িতিন তা অnেদর মােঝ বOটন কের িদেতন।
বিণ&ত হেয়েছ য,

একবার মুয়ািবয়া মkায় িগেয়িছেলা এবং স ইমাম (আ.) ক বশ িকছু

সmদ এবং পাষাক উপহার িদেলা,

িকnt িতিন সgেলা gহণ করেত অsীকার করেলন।

এরকমই িছেলা দানশীল ও উদার বLিkেদর *বিশuL এবং pশs hদেয়র অিধকারীেদর চিরt।
তার বLিkt তার দয়ালু sভােবর sাkী বহন করেতা এবং তার বkবL তার অিত উnত চিরt
pকাশ করেতা এবং তার কম&কাNতার উnত gণাবলীেক pকাশ করেতা।
মেন রাখা উিচত য,

দানশীলতার সােথ pশshদয় ও অিত kমাশীলতা একমাt আহলুল

বাইত (আ.) এর মােঝ একt হেয়েছ,

যা অnেদর মােঝ yধু ভাসা ভাসা। আর তাই বিন

হািশেমর কােরা িবrেd কৃপণতার অিভেযাগ উেঠ িন, িকnt তােদর দানশীলতােক মেঘর (বৃিu)
সােথ এবং তােদর সাহিসকতােক িসংেহর সােথ তুলনা করা হেয়েছ।
ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) িসিরয়ােত তার একিট খাতবােত বেলিছেলন: “আমােদরেক
দয়া হেয়েছ pjা,

সহনশীলতা,

দানশীলতা,

িব+াসীেদর অnের (আমােদর জn) ভােলাবাসা।”
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অিত উnত বkবL,

সাহিসকতা এবং

িন<য়ই তারা উdুdকারী সমুd এবং বৃিuভরা মঘমালা। ভােলা কাজ সmাদন তারা উtরািধকার
সূেt পেয়েছন তােদর পূব&পুrষেদর কাছ থেক। তারা ঐশী আইন কাnনেক পুেরাপুির িনেজেদর
চিরt বািনেয়েছন এবং অধLাবসােয়র মাধLম কেরেছন এবং সmােনর সেব&া' sােনর sীকৃিত
বািনেয়েছন, কারণ তারা িছেলন উnত িপতার উnত সnান। তারা িছেলন জািতর অিভভাবক,
জনগেণর মাঝ থেক বাছাইকৃত,

আরবেদর সদ&ার,

আদেমর সnানেদর মােঝ সবেচেয়

সmািনত, পৃিথবীর মােঝ সাব&েভৗম বLিktগণ, আেখরােতর পথpদশ&ক, আlাহর দাসেদর
মােঝ তাঁর pমাণ (hjাত) এবং শহরgেলােত তাঁর আমানতদার,

তােদর 37t su এবং

তােদর মােঝ তা দৃIমান।
অnরা তােদর কাছ থেক (দানশীলতার) িশkা gহণ কেরেছ এবং তােদর পdিতgেলা থেক
হদায়াত লাভ কেরেছ। িকভােব িতিন তার সmেদর সােথ সmক& তLাগ করেবন না, িযিন তার
পা ফেলেছন (যুdেkেt তার জীবন কারবান করার জn),

এবং িকভােব িতিন এ পৃিথবীর

িবষয়gেলােক নীচ বেল ভাবেবন না িযিন সাহস (িরQk) জেড়া কেরেছন পরকােলর জn। তার
িবষেয় কান সেnহ নই য pstত তার জীবনেক কারবান করেত যুdেkেt,

য, িতিন তার

সmেদর সােথ কখেনা সmক&ে+দ করেবন িকনা। তাহেল স িকভােব,

য এ পৃিথবীর

আনnেক পিরতLাগ কেরেছ, এ kণsায়ী পৃিথবীর িজিনসgেলােক মূলL িদেব?
কিব বেলেছন, “িতিন িনেজর িবষেয় উদার,

যখােন অিত উদার বLিkরাও কৃপণ, অথচ িনজ

সtার উদারতা (আtতLাগ) উদারতার সেব&া' িশখর।”
তাই বলা হয় য, উদারতা ও সাহিসকতা এক বুক থেক dধ পান কেরেছ এবং এেকর সােথ
অnিট যুk। তাই pেতLক উদার বLিk সাহসী এবং pেতLক সাহসী বLিk উদার - এিট সাধারণ
pকৃিত।
এ িবষেয় আবু তামাম বেলেছ, “যখন তুিম আবু ইয়াযীদেক কান সমােবেশ অথবা যুdেkেt
দেখা অথবা দেখা ভাঙচুর করেছ তখন তুিম একমত হেব য উদারতা সাহিসকতার িনকটবত&ী
হে+ এবং অিত দানশীলতা বীরেtর িনকটবত&ী হে+।”
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আবুত তাইেয়Lব বেলেছ,

“তারা বেল অিত দানশীলতা যেথu নয়,

যতkণ পয&nনা স

পিথেকর জn বািড় বািনেয়েছ, আিম বিল উদার বLিkর সাহস তােক কৃপণতার িবrেd সতক&
কের। হ উদারতা,

তুিম একিট ঘূণ&ায়মান sােতর মত পিরণত হেত পােরা,

তার তরবাির

তােক ডুেব যাওয়া থেক িনরাপtা িদেয়েছ।”
একবার মুয়ািবয়া বিন হািশেমর pশংসা করেলা তােদর অিত দানশীলতার জn,

যুবাইেরর

সnানেদরেক সাহিসকতার জn, বিন মাখযুমেক তােদর দািmকতার জn এবং বিন উমাইয়ােক
সহনশীলতার জn। যখন ইমাম হাসান (আ.) তার এ কথা yনেলন তখন িতিন বলেলন,
“আlাহ তােক হতLা কrন! স চায় য বিন হািশম (তার pশংসা yেন) তােদর সmদ িবিলেয়
িদক এবং তার ওপের িনভ&রশীল হেয় যাক এবং যুবাইেরর সnানরা (তার pশংসায় pভািবত
হেয়) যুd করেত িগেয় িনহত হাক এবং বিন মাখযুম যন িনেজেদর িনেয় অহংকার কের যন
অn লােকরা তােদর অপছn কের এবং যন বিন উমাইয়া (উেdI pেণািদতভােব) ঝুঁেক পেড়
যন জনগণ তােদরেক পছn করেত yrকের।”
মুয়ািবয়া সতL বেলেছ, যিদও সতLবািদতা তার কাছ থেক অেনক দূের, িকnt pায়ই এমন হয়
য একজন িমথLাবাদী (অিন+াকৃতভােব) সতL বেল ফেল। যখন বিন হািশেমর িবষেয়,
মুয়ািবয়া বেলেছ তােদর মােঝ দানশীলতা আেছ এবং সাহিসকতা ও মধLপnা তােদর মােঝ
আেছ,

আর জনগণ তােদরেক yধু বাইেরর িদেক অnসরণ করেতা। সমs মাnেষর মেধL

সবেচেয় ভােলা যসব gণাবলী বিOটত িছেলা সgেলা তােদর মােঝ এক জায়গায় জমা
হেয়িছেলা। এিটই িছেলা সতL এবং বাকী সব িমথLা।৩

তার বািgতা, িবরত থাকা, িবনয় ও ইবাদত
যিদ আমরা তার বািgতা, উnত ইবাদত, িবনয় এবং gণাবলী সmেক& বণ&না করেত yr কির
তাহেল আমরা এ বইেয়র সীমানা অিতkম কের ফলেত পাির। বরং আমরা তার pিত রাসূল
(সা.) এর ভােলাবাসা ও sহ সmিক&ত হাদীসgেলা বণ&না করেবা।
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শইখ মুহাmাদ ইবেন শাহর আেশাব তার ‘মানািkব’- এ ইবেন উমর থেক বণ&না কেরেছন য,
একিদন রাসূল (সা.) িমmের বেস খাতবা িদি+েলন। হঠাৎ (িশy) ইমাম হােসইন (আ.) এেলন
এবং তার পা তার জামার সােথ পঁিচেয় গেলা এবং িতিন পেড় গেলন এবং কাঁদেত yr
করেলন। পিবt রাসূল (সা.) িমmর থেক নেম তােক তুেল িনেলন এবং বলেলন,
শয়তানেক হতLা কrন! িন<য়ই স hদয়কাড়া িশy। তাঁর শপথ,

“আlাহ

যার হােত আমার জীবন,

আিম জািন না িকভােব আিম িমmর থেক নেম এেসিছ।”
আবু সাদাত তার ‘মানািkব’- এ রাসূলুlাহ (সা.) এর পিরবার (আহলুল বাইত)- এর
pশংসাকােল ইয়াযীদ িবন িযয়াদ থেক বণ&না কেরেছন,

য একিদন রাসূলুlাহ (সা.) হযরত

আেয়শার বািড় থেক বিরেয় হযরত ফািতমা যাহরা (আ.) বািড়র পাশ িদেয় যাি+েলন এবং
িতিন ইমাম হােসইন (আ.) ক কাঁদেত yনেলন। িতিন বলেলন, “ হ ফািতমা, তুিম িক জােনা
না হােসইেনর কাnা আমােক অেনক কu দয়?”
ইবেন মাজাহ- এর ‘sনান’ এবং যামাখশািরর ‘ফােয়k’
হেয়েছ য,

থেক ‘মানািkব’- এ উেlখ করা

একিদন রাসূলুlাহ (সা.) একিট গিল িদেয় যাি+েলন এবং দখেলন ইমাম

হােসইন (আ.) অnাn িশyেদর সােথ খলেছন। রাসূলl
ু াহ (সা.) তার হাত dেটা লmা করেলন
এবং তােক ধরেত চuা করেলন, িকnt ইমাম হােসইন (আ.) এিদক ওিদক দৗড়ােত লাগেলন
যন তােক ধরা না যায়। রাসূলুlাহ (সা.) আনn পেলন এবং শষ পয&n তােক ধের ফলেলন।
এরপর িতিন তার একিট হাত তার থুতিনর িনেচ এবং অn হাতিট তার মাথায় রাখেলন, এরপর
তােক উঁচু করেলন এবং তােক চুমু িদেয় বলেলন, “ হােসইন আমার থেক এবং আিম হােসইন
থেক,

আlাহ তার সােথ বnুt কেরন য হােসইনেক ভােলাবােস। িন<য়ই হােসইন

গাtgেলার (বিন ইসরাইেলর বােরািট গােtর) একিট।”৪
‘মানািkব’- এ আbুর রহমান িবন আিব লাইলা থেক বিণ&ত হেয়েছ য,

িতিন বেলেছন:

একিদন আমরা রাসূলl
ু াহ (সা.) এর সামেন বসা িছলাম যখন ইমাম হােসইন (আ.) এেলন এবং
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রাসূেলর িপেঠর উপর লাফ িদেয় উঠেত লাগেলন এবং খলেত লাগেলন। রাসূল (সা.) বলেলন,
“তােক ছেড় দাও।”
একই বইেত লাইস িবন সা’আদ থেক উেlখ করা হেয়েছ য, “একিদন রাসূল (সা.) জুম’আর
নামােযর ইমামিত করিছেলন। তখন ইমাম হােসইন (আ.),

িযিন তখন িশy িছেলন,

তার

পােশ বসা িছেলন। যখন রাসূল (সা.) িসজদায় গেলন হােসইন তার িপেঠ উেঠ বসেলন এবং
পােয় আঘাত কের বলেলন,

‘িহল িহল’ ( য শb কের ঘাড়া ও উটেক জাের ছুটেত বলা

হয়)। রাসূল (সা.) তােক হাত িদেয় ধের নামােলন এবং তােক পােশ বিসেয় িদেলন এবং এরপের
উেঠ দাঁড়ােলন। এরপর আবার যখন রাসূল (সা.) িসজদা করেত গেলন তখন আবার তা
ঘটেলা, যতkণ পয&nনা িতিন নামায শষ করেলন।”
হািকেমর ‘আমািল’

থেক বিণ&ত হেয়েছ য,

আবু রােফ বেলেছন য,

“একিদন আিম

‘িমদহাহ’৫ নােম একিট খলা খলিছলাম ইমাম হােসইন (আ.) সােথ, তখন িতিন ছাট িশy
িছেলন। যখন আিম িজতলাম, তখন আিম তােক বললাম আমােক তার িপেঠ চড়েত িদেত (যা
খলার িনয়ম িছেলা), িতিন বলেলন য, আিম িক তার িপেঠ চড়েত চাই য রাসূেলর (সা.)
িপেঠ চেড়েছ? তাই আিম তা মেন িনলাম। এরপর যখন িতিন িজতেলন আিম বললাম আিমও
তােক আমার িপেঠ উঠেত িদেবা না যরকম িতিন কেরেছন। িকnt তখন িতিন বলেলন য, আিম
িক পছn কির না তােক কােল িনেত যােক রাসূল (সা.) কােল িনেয়েছন? আিম এখােনও তা
মেন িনলাম।”
একই বইেত ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) থেক হাফস িবন িগয়ােসর মাধLেম বিণ&ত হেয়েছ
য, “একিদন রাসূল (সা.) নামায পড়ার জn pstিত িনেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) তার
পােশ দাঁড়ােনা িছেলন। রাসূল (সা.) তাকবীর (আlাh আকবার) বলেলন িকnt ইমাম তা উ'ারণ
করেত পারেলন না। রাসলূ (সা.) তা আবার বলেলন িকnt ইমাম তা পারেলন না। রাসূল (সা.)
তার তাকবীর সাত বার বলেলন এবং সpম বার ইমাম হােসইন (আ.) তা সিঠকভােব উ'ারণ
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করেলন।” ইমাম সািদk (আ.) বেলন য, এ জn নামায yrর আেগ সাত বার তাকবীর বলা
snাত।
একই বইেত নাkােশর তাফসীর থেক ইবেন আbােসর বণ&না এেসেছ য,

িতিন বেলেছন,

একিদন আিম রাসূল (সা.) এর সামেন বসা িছলাম। এ সময় তার ছেল ইবরাহীম তার বাম উrর
ওপের এবং ইমাম হােসইন (আ.) তার ডান উrর ওপের বসা িছেলন। রাসূলুlাহ (সা.) তােদর
একজেনর পর আেরকজনেক চুমু িদেলন। হঠাৎ িজবরাঈল অবতরণ করেলন ওহী িনেয়। যখন
ওহী pকাশ শষ হেলা রাসূলুlাহ (সা.) বলেলন,

“আমার রেবর কাছ থেক িজবরাঈল

এেসিছেলা এবং আমােক জানােলা য সব&শিkমান আlাহ আমােক yেভ+া জািনেয়েছন এবং
বেলেছন য িতিন এ dই িশyেক একেt থাকেত িদেবন না এবং একজনেক অপরজেনর মুিkপণ
(িবিনময়) করেবন।”
রাসূল (সা.) ইবরাহীেমর িদেক তাকােলন এবং কাঁদেত yr করেলন এবং বলেলন, “তার মা
একজন দাসী, যিদ স মারা যায় আিম ছাড়া কউ বদনা অnভব করেব না িকnt হােসইন হেলা
ফািতমা এবং আমার চাচােতা ভাই আলীর সnান এবং আমার রk- মাংস, যিদ স মারা যায়
yধু আলী এবং ফািতমা নয় আিমও ভীষণ বLথা অnভব করেবা। তাই আলী ও ফািতমার শােকর
চাইেত আিম আমার শাকেক বেছ িনি+। তাই হ িজবরাঈল, ইবরাহীমেক মৃতুLবরণ করেত
দাও, কারণ আিম হােসইেনর জn তােক মুিkপণ করিছ।”
ইবেন আbাস বেলেছন য, িতন িদন পর ইবরাহীম মৃতুLবরণ করেলা। এরপর থেক যখনই
রাসূল (সা.) হােসইনেক দখেতন,

িতিন তােক চুমু িদেতন এবং তােক িনেজর িদেক টেন

িনেতন এবং তার ঠাঁটgেলােত িনেজর িজভ বুলােতন। এরপর িতিন বলেতন, “আমার জীবন
তার জn কারবান হাক যার মুিkপণ িহসােব আমার ছেল ইবরাহীমেক িদেয়িছ। আমার
িপতা- মাতা তামার জn কারবান হাক,

হ আবা আবিদlাহ।”
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পিরে\দ - ২
ইমাম হােসইন (আ.) এর dঃখ কেuর উপর শাক অnভব করার ফযীলেতর চিlশিট হাদীস
( রওয়ােয়ত) এবং তার হতLাকারীেদর উপর অিভশাপ দয়ার জn পুরsার এবং তার শাহাদাত
লােভর উপর ভিবWdাণী।
হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১
এ বইেয়র লখক আbাস kিm বেলন য, আমার িশkক হাj িময&া হােসইন নূরী (আlাহ তার
কবরেক আেলািকত কrন) তার কাছ থেক হাদীস বণ&নার পূণ& সাধারণ অnমিতসহ আমার কােছ
হাদীস বণ&না কেরেছন। িময&া হােসইন নূরী অnমিত পেয়েছন (বণ&না করার জn) আlাহর
িনদশ&ন (আয়াতুlাহ) হাj শইখ মুত&াযা আনসারী (আlাহ তােক তাঁর রহমেতর িভতর ঢেক
িদন) থেক,

িযিন তা পেয়েছন সmািনত অিভভাবক হাj মাlাহ আহমাদ নারাkী থেক,

িতিন আমােদর সmািনত অিভভাবক সাইেয়দ মাহদী বাহাrল উলুম থেক,
সদ&ার,

িতিন সদ&ারেদর

আমােদর অিভভাবক আkা মুহাmাদ বািkর বহবাহািন থেক িযিন ওয়াহীদ নােম

sপিরিচত, িতিন তার িপতা মাlাহ মুহাmাদ বািkর মাজিলিস ইসফাহািন, িতিন তার িপতা
মাlাহ মুহাmাদ তাkী মাজিলিস থেক,

িতিন আমােদর সmািনত শইখ মুহাmাদ আেমিল

থেক িযিন বাহাউdীন ( শইখ বাহাই) নােম sপিরিচত, িতিন তার িপতা শইখ হােসইন িবন
আbুস সামাদ আেমিল হািরিস থেক,
শহীদ) থেক,

িতিন শইখ যাইndীন (শহীদ আস সািন,

িতিন শইখ আলী িবন আbুল আলী মীিস থেক,

িdতীয়

িতিন শইখ মুহাmাদ িবন

দাউদ জাযিযিন থেক, িতিন আলী িবন মুহাmাদ থেক, িতিন তার িপতা মুহাmাদ িবন মািক
(শহীদ আল আউয়াল, pথম শহীদ) থেক, িতিন মুহাmাদ িবন আlামা িহিl থেক, িতিন
তার িপতা আlামা িহিl থেক, িতিন জাফর িবন সা’ঈদ িহিl থেক, িতিন ফাখর িবন মা’ঈদ
মুসাউই থেক, িতিন ইমাddীন তাবারিস থেক, িতিন আবু আলী (মুফীদ আস সািন, িdতীয়
মুফীদ) থেক,

িতিন তার িপতা শইখ তূসী থেক,
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িতিন শইখ মুফীদ থেক,

িতিন

সmািনত শইখ সাdk থেক, িতিন মােজলুইয়া kিm থেক, িতিন আলী িবন ইবরাহীম kিm
থেক,

িতিন তার িপতা ইবরাহীম িবন হািশম kিm থেক,

িতিন রাইয়ান িবন শাবীব

( মাতািসেমর মামা) থেক, িযিন বেলেছন য, আিম ইমাম আলী আল িরদা (আ.) এর সােথ
মহররেমর pথম িদন দখা করেত গলাম। ইমাম িরদা (আ.) আমােক িজেjস করেলন, “ হ
শাবীেবর সnান,

তুিম িক আজ রাযা অবsায় আেছা?” আিম উtের না বললাম। ইমাম

বলেলন, এ িদন নবী যাকািরয়া (আ.) তার রেবর কােছ এভােব দাআ কেরিছেলন:

ِ ب ﻫﺐ ِﱄ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪﻧﻚ ذُﱢرﻳﱠﺔ ﻃَﻴﱢﺒﺔ إِﻧﱠﻚ ِﲰﻴﻊ اﻟﺪﱡﻋ
(ﺎء
َ ُ َ َ ًَ ً َ ُ
ْ َ ) َر ﱢ

“ হ আমার রব, আপনার কাছ থেক আমােক একিট ভােলা সnান িদন। িন<য়ই আপিন দাআ
3বণকারী।” [ সূরা আেল ইমরান: ৩৮]
তখন আlাহ তার দাআ কবুল করেলন এবং তাঁর ফেরশতােদর আেদশ িদেলন তােক sসংবাদ
িদেত তার সnান নবী ইয়াহইয়া (আ.) সmেক&। ফেরশতারা এেলা, িতিন মহরােব নামাযরত
িছেলন, তারা তােক ডাক িদেলা। তাই য বLিk এই িদেন রাযা রােখ এবং আlাহর কােছ তার
আশা িভkা চায়, তার দাআ কবুল হেব যরকম হেয়িছেলা যাকািরয়ার।
এরপর ইমাম (আ.) বলেলন, “ হ শাবীেবর সnান, মহররম এমন একিট মাস অjতার যুেগ
(ইসলাম পূব)& আরবরাও এর পিবtতােক সmান করেতা এবং অতLাচার ও রkপাত এ মােস
িনেষধ করেতা, িকnt এ লাকgেলা (উমাইয়া বংেশর লােকরা) এ মােসর পিবtতােক সmান
করেলা না এবং তােদর রাসূেলর পিবtতােকও নয়। এ মােস তারা রাসূেলর সnানেক হতLা
করেলা এবং নারী সদsেদর কারাগাের িনেkপ করেলা তােদর িজিনসপt লুট কের নয়ার পর,
িন<য়ই আlাহ তােদর এ অপরাধেক কখেনা কান কােল kমা করেবন না।
হ শাবীেবর সnান, যিদ তুিম কােরা ওপের শাক পালন করেত ও কাঁদেত চাও তাহেল তা কর
হােসইন িবন আলী িবন আিব তািলব (আ.) এর উপর,
হেয়িছেলা একিট ভড়ার বলায় যমন করা হয়;

কারণ তার মাথােক িবি+n করা

তার পিরবােরর আঠােরাজন বLিkেকও,

যারা িছেলা পৃিথবীর বুেক অতুলনীয়। তােদরেকও তার সােথ হতLা করা হয়। আকাশgেলা ও
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পৃিথবীর মািট হােসইেনর মৃতুLেত কঁেদেছ। চার হাজার ফেরশতা আকাশgেলা থেক নেম
এেসিছেলা তােক সাহাযL করার জn, িকnt তারা যখন সখােন পৗঁছােলা তারা দখেত পেলা
য ইেতামেধLই তােক শহীদ করা হেয়েছ। এ কারেণ তারা সবাই তার পিবt কবেরর কােছ
এখেনা রেয় গেছ ধুেলামাখা অেগাছােলা চুল িনেয়, kােয়ম (ইমাম মাহদী)- এর উtান িদবস
পয&n। তখন তারা সবাই তােক সাহাযL করেব এবং তােদর [াগান হেব: হােসইেনর রেkর
pিতেশাধ।
হ শাবীেবর সnান, আমার িপতা (ইমাম মূসা আল কািযম) বণ&না কেরেছন তার িপতা (ইমাম
জাফর আস সািদk) থেক িতিন তার দাদা (ইমাম আলী যায়nল আেবদীন) থেক য,
আমার দাদা ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা হয়,

যখন

আকাশ রk ও লাল বাির বষ&ণ

কেরিছেলা।
হ শাবীেবর সnান,

যিদ তুিম হােসইন (আ.) এর dঃখ কেuর ওপের কােদা এবং তা

এমনভােব য তামার চাখ থেক অr বয় এবং তামার গাল dেটার ওপের পেড়,
তামার সব gনাহ kমা কের িদেবন,

আlাহ

হাক সgেলা বড় অথবা ছাট এবং সংখLায় কম অথবা

অেনক।
হ শাবীেবর সnান, যিদ তুিম আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলার মালাকাত চাও, ঐ অবsায় য
তামার সব gনাহ থেক পিবt হেয় গেছা,

তাহেল তুিম ইমাম হােসইন (আ.) এর কবর

িযয়ারেত যাও।
হ শাবীেবর সnান, যিদ তুিম চাও বেহশেতর pাসাদgেলােত রাসূল (সা.) ও তার বংশধরেদর
সােথ বাস করেত তাহেল ইমাম হােসইন (আ.) এর হতLাকারীেদর উপর অিভশাপ দাও।
হ শাবীেবর সnান, যিদ তুিম চাও তােদর মত পুরsার পেত যারা ইমাম হােসইন (আ.) এর
সােথ থেক শহীদ হেয়েছ তাহেল যখনই তােক sরণ করেব বেলা: হায় যিদ আিম তােদর সােথ
থাকতাম তাহেল আিম িবরাট িবজয় অজ&ন করতাম। হ শাবীেবর সnান,

যিদ তুিম চাও

বেহেশ ত আমােদর উ'মযদ&ায় বাস করেত, তাহেল আমােদর dঃখ ও dদ&শা িনেয় dঃখ কেরা
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এবং আমােদর আনেn আনn কেরা এবং আমােদর pিত ভােলাবাসার সােথ যুk থােকা। কারণ
যিদ কান বLিk এ পৃিথবীেত একিট পাথেরর সােথও যুk থােক,

আlাহ িকয়ামেতর িদন

সিটর সােথই তােক দাঁড় করােবন।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২
ধারাবািহক ও পরmরাযুk কতৃ&পেkর মাধLেম সmািনত শইখ মুহাmাদ িবন না’মান আল
মুফীদ (আlাহ তার আtােক আরও পিবt কrন) বণ&না কেরেছন সmািনত শইখ আবুল kািসম
জাফর িবন মুহাmাদ kওলাওেয়ইহ kিm (আlাহ তার কবরেক sগিnযুk কrন), িতিন ইবেন
ওয়ালীদ থেক, িতিন সাফফার থেক, িতিন ইবেন আবুল খাtাব থেক, িতিন মুহাmাদ িবন
ইসমাইল থেক, িতিন সােলহ িবন আkবাহ থেক, িতিন আবু হাrন মাকফূফ থেক, িতিন
বেলেছন য, একবার আিম ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর কােছ গলাম। ইমাম আমােক
কিবতা আবৃিt করেত বলেলন,
“এভােব নয়,

আিম আবৃিt yr করলাম। তখন ইমাম (আ.) বলেলন,

যভােব তুিম তার (ইমাম হােসইেনর) জn আবৃিt কেরা িনেজেদর মেধL এবং

তার কবেরর মাথার িদেক (দাঁিড়েয়)।”
তখন আিম আবৃিt করলাম,

“ হােসইেনর কবেরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় তার পিবt

হাড়gেলােক বেলা ....।” ইমাম (আ.) কাঁদেত yr করেলন এবং তাই আিম চুপ কের গলাম।
ইমাম সািদk আমােক আবৃিt চািলেয় যেত বলেলন এবং আরও িকছু আবৃিt করেত বলেলন,
তখন আিম আবৃিt করলাম, ‘ হ ফারওয়া, উেঠা এবং কাঁেদা ও শাক pকাশ কেরা তামার
অিভভাবক হােসইেনর জn,

একিট sেযাগ দাও ইমাম হােসইেনর লােশর পােশ কাnাকািট

করার জn।” আবু হাrন বেলন য, ইমাম সািদক খুব বশী কাদেত লাগেলন এবং তার
ঘেরর নারী সদsরাও কাঁদেত লাগেলন। যখন তারা চুপ হেয় গেলন, ইমাম বলেলন,
“ হ আবু হাrন,

যিদ কান বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt কের এবং

তার মাধLেম দশ জন লাকেক কাঁদায় তাহেল বেহশত তার জn িনিদ&u করা হেব ঐ মুহূেত&ই।”
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এরপর ইমাম লােকর সংখLা কমােত লাগেলন এবং যখন একজন পয&n পৗঁছােলন, বলেলন,
“যিদ কান বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর িবষেয় কিবতা আবৃিt কের এবং একজন লাকেক
এর মাধLেম কাঁদায়, তাহেল তার জn বেহশত িনিদ&u হেয় যায় সই মুহেূ ত&ই।”
ইমাম আরও বলেলন, “ কান বLিk যিদ ইমাম হােসইন (আ.) ক sরণ কের এবং তার জn
কাঁেদ,

স বেহশত পােব (পুরsার িহসােব)।”

লখক (আbাস kিm) বেলন য,

য কিবতা আবু হাrন আবৃিt কেরিছেলন তা রচনা

কেরিছেলন সাইেয়দ আলী িহমইয়াির এবং তা িবsািরতভােব উেlখ কেরেছন শইখ ইবেন
িনমা।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩
পরmরাসmn ধারাবািহক কতৃ&পেkর মাধLেম শইখ সাdk বণ&না কেরেছন তার ধারাবািহক ও
পরmরাসmn কতৃ&পেkর মাধLেম ইবেন আbাস থেক য, ইমাম আলী (আ.) রাসূলুlাহ (সা.)
ক িজেjস করেলন,
আlাহর শপথ,

আkীল িক আপনার িpয়? রাসূলুlাহ (সা.) উtর িদেলন,

“hাঁ

স আমার িpয় d’কারেণ। তার pথম কারণ হেলা আিম বLিkগতভােব তােক

পছn কির, িdতীয় কারণ হেলা আবু তািলব তােক ভােলাবাসেতন এবং তার সnান (মুসিলম)
মৃতুLবরণ করেব তামার সnান (ইমাম হােসইন)- এর সাথী হেয় এবং িন<য়ই িব+াসীেদর
চাখgেলা কাঁদেব (তার শাহাদােতর কারেণ) এবং আlাহর িনকটবত&ী ফেরশতারা তার ওপের
দrদ পাঠােব।”
রাসূল (সা.) কাঁদেত লাগেলন এবং তার অr তার বুেকর উপর পড়েলা,

িতিন বলেলন,

“আিম এ িবষেয় আlাহর কােছই অিভেযাগ কির এর ( বদনা ও কেuর) জn যা আমার মৃতুLর
পের আমার বংশধরেক বইেত হেব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৪
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পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম সmািনত শইখ আবুল kািসম জাফর িবন
kাওলাওেয়ইহ মুসেম কারদীন থেক বণ&না কেরন,

িযিন বেলেছন,

একিদন ইমাম জাফর

আস সািদk (আ.) আমােক বলেলন, “ হ মুসেম, ইরােকর অিধবাসী হওয়ায় তুিম িক ইমাম
হােসইন (আ.) কবর িযয়ারেত যাও?”
আিম বললাম,

“না,

কারণ বসরার লােকরা আমােক ভােলা কের িচেন এবং তারা খিলফার

অnসারী এবং গাtgেলার নািসবীেদর (নবীর আহলুল বাইত বা পিরবােরর সােথ যারা শtrতা
রােখ) মেধL থেক অেনক শtr আেছ এবং আমােদর চারিদেকও আেছ। আিম ভয় কির য তারা
হয়েতা আমার িবrেd sলাইমােনর (িবন আbুল মািলক, আbাসীয় খিলফা) সnানেদর কােছ
অিভেযাগ করেব,

এরপর স আমােদর উপর অতLাচার করেব এবং হয়রািন করেব।” তখন

ইমাম বলেলন, “তাহেল ইমাম হােসইেনর উপর য যুলম করা হেয়েছ তা sরণ কেরা।”
আিম সmিতসূচক উtর িদলাম। ইমাম আবার িজেjস করেলন,

“তুিম িক এ কারেণ িবপয&s

হও?”
আিম বললাম, “অবIই, আlাহর শপথ এবং এ শাক আমার মেধL এমন pভাব ফেল য
আমার পিরবার তা আমার চহারায় দখেত পায় এবং আিম খাবারও ছেড় দই এবং এ dঃখ
আমার dগােল su হেয় যায়।” ইমাম সািদk (আ.) বলেলন, “আlাহ তামার অrর ওপের
রহমত কrন,

িন<য়ই তুিম তােদর একজন যারা আমােদর শােক িবপয&sয় হয,

যারা

আমােদর সমৃিdেত উlিসত হয় এবং আমােদর dঃেখ কাঁেদ এবং যারা আমােদর সােথ যুk
আেছ আমােদর ভেয়র ও শািnর িদনgেলােত। সতL হেলা এই য যখন তুিম মৃতুLবরণ করেব
তখন তুিম আমােদর রহমতpাp পূব&পুrষেদর তামার কােছই দখেত পােব এবং তারা মৃতুLর
ফেরশতােক উপেদশ িদেব তামার িবষেয় এবং তামােক sসংবাদ দয়া হেব যা তামার চাখ
dেটােক আেলািকত কের তুলেব, তখন স তামার pিত তার চেয় বশী দয়া ও মায়া করেব
যতটুk একজন মা তার সnােনর pিত কের।”
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একথা বেল ইমাম কাঁদেত yr করেলন এবং আিম িনেজও আমার অr িনয়ntণ করেত
পারলাম না। এরপর িতিন বলেলন,

“সমs pশংসা আlাহর,

িযিন তাঁর রহমেতর মাধLেম

আমােদরেক তার সব সৃupাণীর ওপের sান িদেয়েছন এবং আমােদর আহলুল বাইতেক অngহ
কেরেছন তার বরকত িদেয়। হ মুসেম,

িন<য়ই আকাশgেলা এবং পৃিথবী কাঁদেছ সিদন

থেক যিদন িব+াসীেদর আিমর আলী (আ.) ক শহীদ করা হেয়েছ। য ফেরশতারা আমােদর
জn কাঁেদ তােদর সংখLা অেনক এবং তােদর অr আমােদর শাহাদােতর সময় থেক yিকেয়
যায়িন এবং কউ নই য আমােদর জn কাঁেদ না। এমন কউ নই য আমােদর জn এবং
আমােদর dঃখ- কেuর জn কাঁেদ এবং তার চাখ থেক অr তার গােলর উপর পেড় আর তার
আেগই আlাহ তাঁর দrদ তার উপর পাঠান না এবং যিদ একিট অr
চাখ থেক ঝেরেছ,

ফাঁটােক, যা তােদর

ছুঁেড় দয়া হয় জাহাnােমর গেত&র িভতের তাহেল এর উtাপ ঠাNা হেয়

যােব যন কান আgনই সখােন কখনও িছেলা না। য বLিkর hদয় আমােদর জn বLথা
অnভব কের,

স তার মৃতুLর সমেয় আমােদর দখেত পেয় আনn করেব এবং (তার আনn)

পুেরাপুির বজায় থাকেব স সময় পয&n যখন স আমােদর সােথ সাkাৎ করেব হাউেয
কাউসাের। কাউসার িনেজই পিরতৃp থাকেব আমােদর বnুেদর দেখ এবং তার মুেখ এমন সব
ssাd খাবার দয়া হেব য স সখান থেক চেল যেত চাইেব না।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৫
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম শইখ আবুল kািসম জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ
kিm তার ধারাবািহক কতৃ&পেkর মাধLেম বণ&না কেরেছন আbুlাহ িবন বাকর থেক,

িযিন

একিট দীঘ& হাদীেসর িবষয়বstর মেধL বণ&না কেরন য, আিম ইমাম জাফর আস সািদk (আ.)
এর সােথ হj পালন করলাম এবং এরপর বললাম,

“ হ রাসূলুlাহ (সা.) এর সnান,

যিদ

ইমাম হােসইন িবন আলী (আ.) এর কবর খালা হয় সখােন কী পাওয়া যােব?” ইমাম
বলেলন, “ হ বাকেরর সnান, তুিম কত বড়ই না এক p] কেরেছা। িন<য়ই ইমাম হােসইন
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িবন আলী (আ.) তার িপতা, মাতা ও ভাইেয়র সােথ রাসূলুlাহ (সা.) এর সােথ আেছন এবং
িতিন খাদL gহণ কেরন ( নয়ামতgেলা থেক) তােদর সবার সােথ এবং িতিন আরেশর ডান
পােশ আেছন এবং তােদর সােথ যুk আেছন এবং িতিন বেলন,

হ আlাহ, আপিন তা পূরণ

কrন য pিতrিত আপিন আমােক িদেয়েছন। এরপর িতিন তার কবের আসা িযয়ারতকারীেদর
নাম এবং তােদর িপতার নােমর িদেক তাকান এবং িতিন জােনন তারা তােদর মালপেtর িভতের
যা এেনেছ, তারা তােদর সnানেদর যভােব িচেন তার চাইেত বশী এবং িতিন তােদর িদেক
তাকান যারা তার dঃখ- কu sরণ কের কাঁেদ এবং িতিন তােদর জn আlাহর কােছ দাআ
কেরন তােদর সntিu ও আtিনভ&রশীলতার জn। এরপর িতিন বেলন,

হ,

য আমার জn

কাঁদেছা, যিদ তামােক জানােনা হেতা কী পুরsার ও নয়ামত তামার জn আlাহ িনিদ&u কের
রেখেছন ( তামার শাক পালেনর কারেণ),

তাহেল তুিম শাকাত& হওয়ার চাইেত আনিnত

হেত। এরপর িতিন তােদর সব gনাহ ও trিটর জn kমা pাথ&না কেরন।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৬
পরmরাসহ ধারাবািহক কতৃ&পেkর মাধLেম সmািনত শইখ ও হাদীসেবtােদর সদ&ার মুহাmাদ
িবন আলী বাবাওেয়ইহ kিm থেক এবং িতিন তার বণ&নাকারী কতৃপ
& েkর মাধLেম উেlখ
কেরেছন ইমাম আলী আল িরদা (আ.) থেক য,

“ য আমােদর dঃখসমূহ sরণ কের এবং

আমােদর উপর য অতLাচার করা হেয়েছ তার জn কাঁেদ,

স িকয়ামেতর িদন আমােদর

ময&াদায় আমােদর সােথ থাকেব এবং য আমােদর dঃখসমূহ sরণ কের এবং এ জn কাঁেদ এবং
অnেদর কাঁদায়, তাহেল তার চাখgেলা সিদন কাঁদেব না যিদন সব চাখgেলা কাঁদেব এবং
য এ ধরেনর সমােবেশ বেস যখােন আমােদর িবষয়gেলা আেলািচত হয় তাহেল সিদন তার
hদয় মের যােব না যিদন সব hদয় Kংস হেয় যােব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৭
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আমার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম যা শইখুত তাইফা আবু জাফর তূসী পয&n পৗঁেছেছ,
িতিন বণ&না কেরেছন শইখ মুফীদ থেক, িতিন বণ&না কেরেছন ইবেন kাওলাওেয়ইহ থেক,
িতিন তার িপতা থেক,
মুসিলম িকনিদ থেক,

িতিন সা’আদ থেক,

িতিন ইবেন গাযাওয়ান থেক,

িতিন আবান িবন তাগিলব থেক,
বেলেছন,

িতিন বারিk থেক,

িতিন sলাইমান িবন

িতিন ঈসা িবন আিব মানসূর থেক,

িতিন ইমাম জাফর আস সািদk (আ.)

থেক য,

“আমােদর ওপর য জুলুম করা হেয়েছ তার কারেণ য শাকাত&,

িতিন

তার দীঘ&+াস

হেলা তাসবীহ এবং আমােদর িবষেয় তার dি<nা হেলা ইবাদত এবং আমােদর রহsgেলা
গাপন রাখা আlাহর পেথ িজহােদর পুরsার বহন কের।”
এরপর িতিন বলেলন, “িন<য়ই এ হাদীসিট sণ&াkের িলেখ রাখা উিচত।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৮
ফkীহ শইখ আবুল kািসম জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ বণ&না কেরন ইবেন খােরজা থেক য,
ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বেলেছন য, ইমাম হােসইন (আ.) বেলেছন, “আিম হলাম
dঃেখর শহীদ এবং আমােক বnী অবsায় হতLা করা হেয়েছ এবং য আমার কবর িযয়ারত
করেত আসেব dঃখ ভারাkn হেয় - এিট আlাহর উপর (দািয়t) য তােক তার পিরবাের কােছ
ফরত পাঠােবন, সntu অবsায়।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৯
শইখ আত তাইফা তূিস থেক বিণ&ত,

আবু আমর উসমান দাkাক থেক ধারাবািহক

বণ&নাকারীেদর মাধLেম,

িতিন জাফর িবন মুহাmাদ িবন মািলক থেক,

ইয়াহইয়া আযিদ থেক,

িতিন মাখূল িবন ইবরাহীম থেক,

িতিন তার িপতা থেক,

িতিন ইমাম হােসইন িবন আলী (আ.) থেক য,
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িতিন আহমাদ িবন

িতিন রািব িবন মনিযর থেক,
িতিন বেলেছন,

“আlাহর এমন কান বাnাহ নই য অr ফেল এবং তার চাখgেলা িভেজ যায় আর আlাহ
তােক একিট (দীঘ&) সমেয়র জn বেহশেত রাখেবন না।”
আহমাদ িবন ইয়াহইয়া আযিদ বেলন য,

একিদন আিম ইমাম হােসইন (আ.) ক sেp

দখলাম এবং তার কােছ িজেjস করলাম এ হাদীসিটর সতLতা সmেক& এবং ইমাম উtর
িদেলন য, তা সতL।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১০
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম,

শইখ আবুল kািসম জাফর িবন

kাওলাওেয়ইহ বণ&না কেরেছন এবং িতিন তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম বণ&না
কেরেছন আবু আmারাহ থেক,

িযিন কারবালার শাকগাঁথা গাইেতন য,

একিদন ইমাম

জাফর আস সািদk (আ.) এর সামেন ইমাম হােসইন (আ.) এর নাম নয়া হেলা এবং িতিন রাত
পয&n মুচিক হািসও হাসেলন না এবং িতিন সব সময় বলেতন,

“ হােসইন হেলা িব+াসীেদর

কাnার মাধLম।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১১
আমার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম যা যুk হেয়েছ সmািনত শইখ আলী িবন ইবরাহীম
kিm এর সােথ, িতিন বণ&না কেরেছন তার িপতা থেক, িতিন ইবেন মাহবুব থেক, িতিন
আলা’ থেক, িতিন মুহাmাদ থেক, িতিন ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) থেক, িযিন
বেলেছন, ইমাম আলী িবন হােসইন যায়nল আেবদীন (আ.) বেলেছন,

“যিদ কান িব+াসী

ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর িবষেয় কাঁেদ এবং তার চাখ থেক অr বয় এবং তার
গাল dেটার ওপের পেড়,
িদেবন,

তাহেল আlাহ তােক বেহশেতর pাসাদgেলােত বাস করেত

যখােন স দীঘ& একিট সমেয়র জn বাস করেব। আর যিদ আমােদর উপর য

িনপীড়ন ও িনয&াতন আমােদর শtrরা কেরেছ স জেn একজন িব+াসীর চাখ থেক অr বয়
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(dঃেখ) এবং তার গােলর উপর পেড়, তাহেল আlাহ তােক বেহশেত একিট আসন উপহার
িদেবন এবং য িব+াসী আমােদর কারেণ dঃখ- কu ভাগ কের এবং তার অr তার গােল ঝের,
তাহেল আlাহ তার dঃখেক তার চহারা থেক দূর কের িদেবন এবং িকয়ামেতর িদন িতিন
তােক তাঁর kাধ থেক দূের সিরেয় রাখেবন এবং তােক (জাহাnােমর) আgন থেক রkা
করেবন।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১২
ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম,

শইখ সাdk মুহাmাদ িবন আলী িবন বাবাওেয়ইহ kিm

বণ&না কেরেছন তার িপতা থেক (ইবেন বাবওেয়ইহ আউয়াল),
আbুlাহ িবন জাফর hমাইির থেক,

িতিন kিmেদর অিভভাবক

িতিন আহমাদ িবন ইসহাk িবন সা’আদ থেক,

বাকর িবন মুহাmাদ আযিদ থেক য,

িতিন

ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) একবার ফুযাইলেক

বলেলন য, “ তামরা যখন পরsেরর সােথ বেসা তামরা িক আমােদর হাদীসgেলা আেলাচনা
কেরা?”
ফুযাইল বলেলন, “jী, অবIই আমরা তা কির, আিম যন আপনার জn কারবান হই।”
ইমাম বলেলন, “ য আমােদর হাদীসgেলা sরণ কের অথবা যার উপিsিতেত আমােদরেক িনেয়
আেলাচনা হয় এবং একিট মািছর পাখার সমান অrেফাঁটাও তার চাখ থেক বয়, আlাহ তার
সব gনাহ kমা কের িদেবন, যিদ তা নদীর ফনার সংখLার সমানও হয়।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৩
আমার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম সmািনত শইখ,

হাদীসেবtােদর উsাদ মুহাmাদ

িবন আলী িবন বাবাওেয়ইহ kিm ( শইখ সাdk) থেক,

িতিন আিব আmারাহ ( শাকগাথাঁর

আবৃিtকারক ও গায়ক) থেক য,

ইমাম জাফর আস সািদk (আ.)

আমােক বেলেছন,

িতিন বেলেছন য,

“ হ আবু আmারাহ,

য বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা
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আবৃিt কের এবং প_াশ জনেক কাঁদায় তার পুরsার হেলা বেহশত এবং য বLিk ইমাম
হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt কের এবং িtশ জনেক কাঁদায় তার পুরsার হেলা
বেহশত এবং য বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt কের এবং িবশ জনেক
কাঁদায় তার পুরsার হেলা বেহশত এবং য বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা
আবৃিt কের এবং দশ জনেক কাঁদায় তার পুরsার হেলা বেহশত এবং যখন কান বLিk ইমাম
হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt কের এবং একজনেক কাঁদায় তার পুরsার হেলা
বেহশত। যখন কান বLিk ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt কের এবং িনেজ
কাঁেদ, তার পুরsার হেলা বেহশত এবং য- ই ইমাম হােসইন (আ.) এর জn কিবতা আবৃিt
কের এবং শাকািভভূত হয় তার পুরsার হেলা বেহশত।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৪
ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম যা জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ kিm পয&n পৗঁেছেছ,
বণ&না কেরেছন হাrন িবন মূসা তালউকবাির থেক,

িতিন

িতিন উমার িবন আbুল আযীয কাশিশ

থেক, িতিন উমার িবন সাবাহ থেক, িতিন ইবেন ঈসা থেক, িতিন ইয়াহইয়া িবন ইমরান
থেক, িতিন মুহাmাদ িবন িসনান থেক, িতিন যাইদ িবন িশহাম থেক, িতিন বেলন য,
আিম ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর সামেন kফা থেক আসা একদল বLিkর সােথ বসা
িছলাম, যখন জাফর িবন আফফান pেবশ করেলন। ইমাম তােক sাগত জানােলন এবং তােক
িনেজর কােছ বসার জn ইশারা করেলন এবং বলেলন, “ হ জাফর।”
িতিন বলেলন, “আিম উপিsত (আপনার খদমেত), আিম যন আপনার জn কারবান হই।”
ইমাম বলেলন, “আিম yেনিছ য তুিম ইমাম হােসইন (আ.) এর জn শাকগাথা গাও এবং তা
তুিম খুব ভােলাই কর।”
িতিন বলেলন, “jী, আিম যন আপনার জn কারবান হই।”
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িতিন আবৃিt করেলন এবং ইমাম কাঁদেত yr করেলন এবং যারা সখােন উপিsত িছেলা তারাও
সবাই কাঁদেত yr করেলা, ঐ পয&n যখন ইমােমর দািড় চােখর পািনেত িভেজ গেলা। তখন
িতিন বলেলন,

“ হ জাফর,

আlাহর শপথ,

আlাহর িনকটবত&ী ফেরশতারা এখােন

অবতরণ কেরেছ এবং তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর জn তামার কিবতা yেনেছ এবং
আমােদর মত কঁেদেছ বরং আরও বশী কঁেদেছ। সব&শিkমান আlাহ তামার জn এই মুহূেত&
বেহশত pstত রেখেছন এবং তামার gনাহgেলা kমা কের িদেয়েছন। হ জাফর, তুিম িক
আরও িকছু yনেত চাও”?
জাফর hাঁ সূচক উtর িদেলন এবং ইমাম বলেলন, “এমন কউ নই য ইমাম হােসইন (আ.)
এর জn শাকগাঁথা আবৃিt কের এবং অnেদর কাদােনার পাশাপািশ িনেজ কােদ যার জn
আlাহ বেহশত বাধLতামূলক কেরন না এবং তােক kমা কেরন না।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৫
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম,

শইখ সাdk বণ&না কেরন ইবেন মাসrর

থেক, িতিন ইবেন আিমর থেক, িতিন তার চাচা থেক, িতিন ইবরাহীম িবন আিব মাহমূদ
থেক,

িযিন বেলন য,

ইমাম আলী আল িরদা (আ.) বেলেছন,

“মহররম একিট মাস য

সমেয় ইসলামপূব& মূিত&পূজক আরবরা রkপাত করােক অnায় মেন করেতা,

িকnt আমােদর

রk ঝরােনা হেয়েছ এ মােস। আমােদর পিবtতা ল9ন করা হেয়েছ এবং িশy ও নারী
সদsেদর বnী করা হেয়িছেলা। আমােদর তাঁবুgেলােত আgন ধিরেয় দয়া হেয়িছেলা এবং
সখােন যা পাওয়া গেছ তাই লুট করা হেয়িছেলা এবং তারা রাসূলুlাহ (সা.) এর সােথ
আমােদর আtীয়তার সmক&েকও সmান কের িন। যিদন ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা
হেয়েছ সিদন আমােদর চাখেক আহত করা হেয়িছেলা এবং তখন থেক অিবরাম আমােদর
অr বইেছ। dঃখ ও পরীkা (কারব ও বালা)- এর ময়দােন আমােদর িpয়জনেদর অসmান করা
হেয়েছ এবং িকয়ামত পয&n dঃখ ও dদ&শার জn পথ কের িদেয়েছ। তাই শাকাত& মাnেষর
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উিচত এর (ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর) উপর শাক পালন করা, কারণ এ িবষেয়
কাnা কিবরা gনাহgেলােক kমা কের দয়।”
এরপর িতিন বলেলন,

“যখন মহররম মাস আসেতা,

আমার িপতােক (ইমাম মূসা আল

কািযমেক) কউ হাসেত দখেতা না দশ তািরখ পয&nএবং তার উপর শাক নেম আসেতা এবং
দশম িদন হেতা dঃখ ও শাক এবং িবলােপর িদন এবং িতিন বলেতন: আজ হেলা সই িদন
যিদন ইমাম হােসইনেক (আ.) অেনেক িমেল হতLা কেরিছেলা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৬
আমার পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম যা শইখ সাdk পয&nেপৗঁেছেছ,

িতিন

বণ&না কেরেছন তালkািন থেক, িতিন আহমাদ হামাদািন থেক, িতিন আলী িবন হাসান িবন
ফাযযাল থেক,
বেলেছন,

িতিন বণ&না কেরেছন তার িপতা থেক য ইমাম আলী আল িরদা (আ.)

“ য বLিk দশ মহররেমর িদেন তারিথপ বীর িবষয়gেলার িদেক মেনােযাগ দয়া

এিড়েয় যায় আlাহ এ পৃিথবীর ও আেখরােতর িবষেয় তার আশা আকাkাgেলা পূরণ করেবন।
য এ িদনিটেক শাক পালন,

dঃখ এবং কাঁদার জn gহণ করেব আlাহ sবহানাh ওয়া

তাআলা িকয়ামেতর িদনিটেক তার জn আনn উlােসর িদন বািনেয় িদেবন এবং আমােদর
কারেণ বেহশেত তার চাখ dেটােক pশািnময় কের দয়া হেব,

আর য দশ মুহাররমেক

সমৃিdর িদন িহসােব গণL করেব এবং তার ঘেরর জn (কলLাণ মেন কের) িকছু িকনেব, তাহেল
আlাহ তােক স িবষেয় কান সমৃিd দান করেবন না এবং িকয়ামেতর িদন তােক উঠােনা হেব
ইয়াযীদ,

উবায়dlাহ িবন িযয়াদ ও উমার ইবেন সা’আদ (তােদর উপর আlাহর অিভশাপ

হাক)- এর সােথ এবং জাহাnােমর সবেচেয় গভীর গেত& ফলা হেব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৭
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পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম,
এর কাছ থেক য,

িতিন বেলেছন,

কেরিছেলন এবং বেলিছেলন,

শইখ সাdk বণ&না কেরেছন রাসূলুlাহ (সা.)

নবী মূসা িবন ইমরান (আ.) আlাহর কােছ দাআ

“ হ আমার রব,

আমার ভাই মৃতুLবরণ কেরেছ,

তাই তােক

kমা কের িদন”। তার কােছ ওহী আসেলা, “ হ মূসা, তুিম যিদ চাও, আিম yr থেক শষ
পয&n সব মাnষেক kমা কের িদেবা yধু হােসইেনর হতLাকারীেদর ছাড়া, কারণ অবIই আিম
তােদর উপর pিতেশাধ িনেবা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৮
আমার পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম যা যুk হেয়েছ সmািনত শইখ আবুল
kািসম জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ kিmর সােথ,

িযিন বণ&না কেরেছন তার ধারাবািহক

কতৃ&পkসমূেহর মাধLেম য, ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বেলেছন, “নবী ইয়াহইয়া (আ.)
এবং ইমাম হােসইন (আ.) dজেনরই হতLাকারীরা িছেলা জারজ। আকাশgেলা কখেনা কাঁেদ িন
yধুমাt এ dজেনর শাহাদােতর কারেণ ছাড়া।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ১৯
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম,

সmািনত শইখ জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ

বণ&নাr কেরেছন তার ধারাবািহক কতৃপ
& kসমূেহর মাধLেম দাউদ রাকী থেক, িযিন বেলন য,
একিদন আিম ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর সামেন উপিsত িছলাম যখন িতিন পািন
চাইেলন পান করার জn। যখন িতিন পান করেলন, িতিন শাকািভভূত হেয় পড়েলন এবং তার
চাখdেটা অrপূণ& হেয় গেলা। িতিন বলেলন,

“ হ দাউদ,

আlাহর অিভশাপ পড়ুক ইমাম

হােসইন (আ.) এর হতLাকারীেদর উপর। কান বাnাহ (আlাহর) নই য পািন পান কের এবং
হােসইনেক sরণ কের এবং তার শtrেদর উপর অিভশাপ দয় আর আlাহ তার খাতায় এক
লk নক কাজ িলিপবd কেরন না এবং তার এক লk gনাহ kমা কেরন না এবং এক লk বার
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তার ময&াদার আসনেক ওপের উঠান না। তা যন এমন য স এক লk দাসেক মুিk িদেয়েছ
এবং িকয়ামেতর িদন স িপপাসামুk পূণ& তৃp িহসােব উেঠ দাঁড়ােব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২০
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম, সmািনত শইখ আিবরল কািসম জাফর িবন
kাওলাওেয়ইহ বণ&না কেরন সmািনত শইখ, ইসলােমর িব+s (কতৃ&পk) মুহাmাদ িবন ইয়াkুব
kেলইিন থেক,

িতিন বণ&না কেরন তার ধারাবািহক কতৃ&পkসমূেহর মাধLেম দাউদ িবন

ফারkাদ থেক,

িতিন বেলন য,

আিম ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর বািড়েত

বেসিছলাম, তখন আমরা একিট কবুতরেক (যার নাম িছেলা যাগািব) gম gম আওয়াজ করেত
yনলাম, ইমাম আমার িদেক িফরেলন এবং িজেjস করেলন, “ হ দাউদ, তুিম িক জােনা এ
পািখিট কী বলেছ?” আিম না- সূচক উtর িদলাম। িতিন বলেলন,

“এিট ইমাম হােসইেনর

(আ.) হতLাকারীেদর অিভশাপ দয়, তাই এ ধরেনর কবুতরেক তামােদর বািড়gেলােত পালন
কেরা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২১
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম, sিবখLাত পিNত আয়াতুlাহ (আlাহর িনদশ&ন)
আlামা িহিl বণ&না কেরেছন তদnকারীেদর মেধL সাব&েভৗম খাজা নািসrdীন মুহাmাদ িবন
মুহাmাদ তূিস থেক,

িতিন িবj শইখ এবং হাদীস িবশারদ বুরহান মুহাmাদ িবন আলী

হামাদািন kাযিভিন (িযিন রইশহের বাস করেতন) থেক, িতিন সmািনত শইখ মুনতাজাবুিdন
আলী িবন উবায়dlাহ িবন হাসান kিm থেক,

িতিন তার িপতা থেক,

িতিন তার িপতার

িপতা থেক, িতিন সmািনত শইখ আবুল ফাতহ মুহাmাদ িবন আলী িবন উসমান কারাজািক
থেক,

িতিন মুহাmাদ িবন আbাস থেক,

িতিন তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম

হাসান িবন মাহবুব থেক, িতিন তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম সানdল থেক, িতিন
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দািরম িবন িফরkাদ থেক, িতিন বেলেছন য, ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বেলেছন,
“ তামােদর ফজেরর ওয়ািজব (বাধLতামূলক) এবং নফল (অিতিরk) নামােয সূরা আল ফজর
তলাওয়াত কেরা, কারণ তা িবেশষভােব ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ সmিক&ত। তামরা
িক আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলার কথা এ আয়ােত শান িন: হ পূণ& pশাn আtা,

তামার

রেবর কােছ িফের আেসা, পূণ& সntu হেয় (তাঁর pিত), ( তাঁেক) পূণ& সntu কের।”
এখােন ইমাম হােসইন (আ.) ক সেmাধন করা হেয়েছ এ বেল য,

হ পূণ& pশাn আtা, পূণ&

সntu হেয় (আlাহর pিত) এবং িতিন তার pিত পূণ& সntu হওয়ার পর।
নবী পিরবােরর সদsেদর মেধL থেক যারা তার সাথী তারাই হেলন যারা িকয়ামেতর িদেন
আlাহর pিত পূণ& সntu থাকেবন এবং আlাহও তােদর pিত সmূণ& সntu থাকেবন। িন<য়ই এ
সূরািট িবেশষ কের ইমাম হােসইন (আ.) ও নবী পিরবােরর য সদsরা তার সাহাবী িছেলন
তােদর সােথ সmিক&ত। য বLিk এ সূরািট pিতিদন তলাওয়াত কের স বেহশেত ইমাম
হােসইেনর সােথ এবং তার উ' মাকােম থাকেব। িন<য়ই আlাহ একমাt kমতাধর ও
সব&pjাবান।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২২
পরmরাসহ ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম সmািনত ও সফলতা লাভকারী শইখ আবু
জাফর তূসী তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম মুহাmাদ িবন মুসিলম থেক বণ&না কেরন
য,

আিম ইমাম বািkর (আ.) এবং ইমাম জাফর আস সািদkেক (আ.) বলেত yেনিছ য,

“িন<য়ই শাহাদােতর পুরsার ও kিতপূরণ িহেসেব আlাহ ইমামতেক ইমাম হােসইন (আ.) এর
বংশধেরর মেধL রেখেছন, তার কবেরর মািটেত আেরাগL রেয়েছ, তার কবেরর মাথার িদেক
আশা পূরণ হয় এবং িযয়ারতকারী তার কবর িযয়ারেতর উেdেI রওনা দয়ার সময় থেক িফের
আসা পয&n (তার কাছ থেক) কান িহসাব নয়া হেব না।”
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ইমাম সািদk (আ.) ক মুহাmাদ িবন মুসিলম িজেjস কেরিছেলন, “এ পুরsারgেলা (মাnেষর
জn) ইমােমর কারেণ, িকnt তার জn পুরsার কী?”
ইমাম বলেলন, “িন<য়ই সব&শিkমান আlাহ তােক রাসূলl
ু াহ (সা.) এর সােথ িমিলত কেরেছন
এবং রাসূলুlাহর সােথই আেছন, তার ময&াদায় ও তার মাkােম।”
এরপর িতিন কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত করেলন,

ٍ َ)واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا واﺗـﱠﺒـﻌْﺘـﻬﻢ ذُﱢرﻳـﱠﺘُـﻬﻢ ﺑِِﺈﳝ
(َﳊَ ْﻘﻨَﺎ ^ِِ ْﻢ ذُ ﱢرﻳـﱠﺘَـ ُﻬﻢ
ْ ﺎن أ
ْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َ

“এবং যারা িব+াস কের এবং তােদর সnানেদর মেধL যারা িব+ােস তােদর অnসরণ কের,
আমরা তােদরেক তােদর সnানেদর সােথ িমিলত করেবা।” [ সূরা তুর: ২১]

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৩
পরmরাসহ ধারাবািহক কতৃ&পkসমূেহর মাধLেম,

সmািনত শইখ আবুল kািসম জাফর িবন

সাঈদ (মুহািkক িহিl) বণ&না কেরেছন সmািনত সাইেয়দ মুহাmাদ িবন আbুlাহ িবন আলী িবন
যুহরা হােসইিন হালািব (তার কবর sগিnযুk হাক) থেক, িতিন িবj হাদীসেবtা, জািতর
ও ধেম&র সিঠক পথpদশ&ক মুহাmাদ িবন আলী িবন শাহর আেশাব সারাউই থেক, িতিন উdৃিত
িদেয়েছন সmািনত শইখ আহমাদ িবন আবু তািলব তাবারিসর িকতাব ‘ইহিতজাজ’- এর একিট
দীঘ& হাদীস থেক যা সা’আদ িবন আbুlাহ আশ’আিরর সােথ ইমাম আল মাহদী (আlাহ তার
আগমন tরািnত কrন)- এর সাkাৎ সmেক&,

যখােন সা’আদ ইমাম আল মাহদী (আ.) ক

সূরা আল মারইয়ােমর,

আইন,

কাফ,

হা,

ইয়া,

সায়াদ- এর অথ& সmেক& িজjাসা

কেরিছেলন। ইমাম বেলিছেলন, এই শbgেলা হল গাপন সাংেকিতক িচh য সmেক& আlাহা
তার বাnাহ নবী যাকািরয়া (আ.) ক জািনেয়িছেলন এবং এ সmেক& নবী মুহাmাদ (সা.) এর
কােছ ওহী এেসিছেলা। ঘটনািট িছেলা এরকম: নবী যাকািরয়া (আ.) তার রবেক অnেরাধ
কেরিছেলন পিবt পাঁচ জেনর নাম িশkা িদেত, এেত িজরবাঈল অবতরণ করেলন এবং তােক
পাঁচ জেনর নাম িশkা িদেলন। যখন নবী যাকািরয়া (আ.) চার জেনর নাম মুহাmাদ (সা.) ,
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আলী (আ.), ফািতমা (আ.), এবং হাসান (আ.) এর নাম বলেতন তখন তার অnর আেলািকত
হেয় উঠেতা এবং তার dঃখ দূর হেয় যেতা িকnt যখন িতিন হােসইন (আ.) এর নাম িনেতন
তখন িতিন dঃখ পূণ& হেয় যেতন এবং অিsর হেয় উঠেতন। একিদন িতিন সব&শিkমান
আlাহেক িজেjস করেলন,

“ হ আমার রব,

যখন আিম এ চার জন পিবt বLিkর নাম

উ'ারণ কির আমার dঃখ দূর হেয় যায়, িকnt যখন হােসইেনর নাম নই, আিম শাকািভভূত
হেয় যাই,

কাঁিদ ও িবলাপ কির।” তখন আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলা তার কােছ ওহী

পাঠােলন ‘কাফ, হা, ইয়া, আইন ও সায়াদ’ সmেক&। (কাফ)- এ কারবালা, এবং (হা)ত হালাকাত (Kংস) নবী বংেশর Kংস, ( আইন)- এ আতাশ বা িপপাসা এবং ( সায়াদ)- এ
সবর যা হেলা হােসইেনর *ধয& ও সহনশীলতা। যখন নবী যাকািরয়া তা yনেলন িতিন এেতা
শাকাত& হেলন য িতন িদন পয&n তার ইবাদতখানা থেক বর হেত অsীকার করেলন এবং
কান বLিkেক অnমিত িদেলন না তার সােথ সাkাৎ করেত এবং িনদাrণ শাকািভভূত হেয়
রইেলন এবং অেনক কাঁদেলন এবং িতিন এ শাকগাঁথািট আবৃিt করেলন,

“ হ আমার রব,

তুিম িক সৃিuর 37 বLিkেক তার সnােনর dঃখ- কu দখেত িদেব? হ আমার রব, তুিম িক
আলী ও ফািতমােক শােকর পাষাক পরােব এবং তারা িক এ মহািবপয&য় pতLk করেব?” িতিন
(নবী যাকািরয়া) সব সময় বলেতন, “ হ আমার রব, আমােক এমন একিট সnান দান কেরা
য আমার বৃd বয়েস আমার চােখর আেলা হেব এবং যখন তুিম আমােক একিট সnান িদেব
তখন তার pিত আমার pচN ভােলাবাসা সৃিu কেরা এবং এরপর আমােক তােক হারােনার শাক
অnভব করেত িদও যমন অnভব করেবন তামার হাবীব মুহাmাদ (সা.) , িযিন তার সnােনর
মৃতুLেত শাকািভভূত হেবন।” এরপর আlাহ নবী যাকািরয়া (আ.) ক একিট সnান ইয়াহইয়া
(আ.) ক দান করেলন,

যার শাহাদােত নবী যাকািরয়া শাক পালন করেলন। নবী ইয়াহইয়া

(আ.) এর (মােয়র) গভ&কালীন ময়াদ িছেলা ছয় মাস,
(আ.) এর বলায়।
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িঠক যমনিট িছেলা ইমাম হােসইন

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৪
ধারাবািহক কতৃ&পkসমূেহর মাধLেম যা পৗঁেছেছ ইসলােমর sm শইখ সাdk পয&n, িযিন তার
ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম আিবল জাrদ থেক বণ&না কেরেছন,
ইমাম মুহাmাদ বািkর (আ.) বেলেছন য,

িতিন বেলেছন,

একিদন পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) তার stী,

মুিমনেদর মাতা, উেm সালামা (আ.) এর ঘের িছেলন এবং িতিন তােক বলেলন িতিন যন তার
সােথ কাউেক সাkাৎ করেত অnমিত না দন। ইমাম হােসইন (আ.),
িছেলন,

িযিন স সমেয় িশy

সখােন pেবশ করেলন এবং ছুেট নবীর কােছ গেলন। উেm সালামা (আ.) তােক

অnসরণ করেলন এবং দখেলন ইমাম হােসইন নবীর বুেকর ওপর বেস আেছন আর নবী
কাঁদেছন। তার হােত িকছু একটা িছল যটার উপর িদকেক িতিন িনেচর িদেক রেখিছেলন।
এরপর িতিন বলেলন, “ হ উেm সালামা, িজবরাঈল আমার কােছ এেলা এবং আমােক সংবাদ
িদেলা য আমার হােসইনেক শহীদ করা হেব এবং এ মািট হেলা তার শাহাদােতর sান। এিট
তামার কােছ সংরkণ কের রােখা, আর যিদন এ মািট রেk পিরণত হেয় যােব, জানেব য
হােসইনেক শহীদ করা হেয়েছ।”
উেm সালামা বলেলন,

“ হ আlাহর নবী,

আlাহর কােছ দাআ কেরন যন হােসইন এ

মুিসবত থেক রkা পায়।”
নবী জাবাব িদেলন,

“hাঁ,

আিম এর জn আlাহর কােছ দাআ কেরিছলাম,

িকnt আমার

কােছ আlাহ ওহী পািঠেয়েছন এবং pকাশ কেরেছন য তার শাহাদােতর মাধLেম তােক একিট
ময&াদায় ভূিষত করা হেব যার কাছাকািছ যাওয়া অn কােরা জn সmব হেব না। আর তার
থাকেব এমন িশয়া (অnসারী) যারা (িকয়ামেতর িদেন) শাফায়াত করেত পারেব এবং তােদর
শাফায়াত (sপািরশ) gহণ করা হেব এবং মাহদী হেব তার বংশ থেক। তাই কতই না ভােলা
তােদর জn যারা হােসইেনর সােথ বnুt করেব এবং তার অnসারীেদর অnভূ&k হেব কারণ
অবIই িকয়ামেতর িদন তারা সফলকাম হেব।”
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হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৫
শইখ সাdk, যার কােছ িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীর ধারা পৗঁেছেছ, িতিন ইমাম জাফর সািদk
(আ.) থেক বণ&নাকারীেদর ধারার মাধLেম বণ&না কেরেছন য,

িতিন ( কারআেনর এ আয়াত

সmেক&) বেলেছন,

ِ ِ ِ ِ ِ
(ﺎgﻮﻻ ﻧَﺒِﻴ
ً ﺻ ِﺎد َق اﻟْ َﻮ ْﻋ ِﺪ َوَﻛﺎ َن َر ُﺳ
َ ﻴﻞ إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن
َ ) َواذْ ُﻛ ْﺮ ﰲ اﻟْﻜﺘَﺎب إ ْﲰَﺎﻋ

“এবং িকতােব ইসমাঈেলর sরণ কর, িন<য়ই স (তার) pিতrিতেত সতLবাদী িছেলা এবং
স িছেলা একজন রাসূল, একজন নবী।” [ সূরা মারইয়াম: ৫৪]
আlাহ িকতােব য ইসমাঈেলর উেlখ কেরেছন িতিন নবী ইবরাহীম (আ.) এর ছেল নবী
ইসমাঈল (আ.) নন,

িতিন আlাহর নবীেদর মেধL অn আেরকজন নবী। িতিন তার জািত

থেক আlাহর বাছাইকৃত িছেলন, তারা তােক এমন িনয&াতন কেরিছেলা য তার মাথা ও মুেখর
চামড়া তুেল ফেলিছেলা। একজন ফেরশতা তার ওপর নািযল হেয়িছেলা এবং বেলিছেলা,
“মিহমািnত আlাহ আমােক আপনার কােছ পািঠেয়েছন। আপনার মন যা চায় তা আপিন চাইেত
পােরন।” জবােব নবী বেলিছেলন,

“ হাসাইেনর ওপর যা ঘটােনা হেব তার জn আিম

বLিথত।”

হাদীস) রওয়ােয়ত (নং :২৬
শইখুত তাইফা (তূসী), যার কােছ আমার িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ, িতিন
পিবt নবী (সা.) এর stী যায়নাব িবনেত জাহাশ থেক বণ&নাকারীেদর ধারায় বণ&না কেরেছন য,
িতিন বেলেছন, একিদন নবী (সা.) আমার ঘের ঘুিমেয় িছেলন, তখন ইমাম হােসইন (আ.)
সখােন pেবশ করেলন। আিম তােক বLs রাখার চuা করলাম যন িতিন নবীেক ঘুম থেক
জািগেয় না ফেলন। এরপর আিম কােজ মg হেয় গলাম এবং যখােন নবী ঘুমাি+েলন
হােসইন স ঘের pেবশ করেলন। আিম তােক অnসরণ করলাম এবং দখলাম য িতিন পিবt
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নবীর ওপের yেয় আেছন এবং তার বুেকর উপর psাব কেরেছন। আিম তােক তুলেত চuা
করলাম, িকnt নবী বলেলন, “ হ যায়নাব,

স শষ না করা পয&n তােক ছেড় দাও।”

যখন িতিন শষ করেলন, নবী উেঠ গেলন এবং িনেজেক পিবt করেলন এবং নামায পড়া yr
করেলন। যখনই িতিন িসজদায় গেলন,
পয&nনা তার িপঠ থেক নামেলন,

হােসইন তার িপেঠ বসেলন। হােসইন যতkণ

নবী িসজদােতই থাকেলন। এরপর যখন িতিন উঠেলন,

হােসইন আবার ফরত এেলন এবং নবী তােক তুেল িনেলন। যখন িতিন তার নামায শষ
করেলন,

িতিন তার হাত সামেনর িদেক pসািরত করেলন এবং বলেলন,

কােছ আেসা,

হ িজবরাঈল।” আিম তােক িজেjস করলাম,

“কােছ আেসা,

“ হ রাসূলুlাহ,

আজ আিম

আপনােক এমন িকছু করেত দখলাম যা আপিন আেগ কখনও কেরন িন।” জবােব নবী
বলেলন,

“hাঁ িজবরাঈল আমােক সমেবদনা জানােত এেসিছেলা এবং আমােক বলেলা য

আমার উmত আমার হােসইনেক হতLা করেব এবং স তার সােথ আমার জn লাল বািল
এেনিছেলা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৭
সmািনত শইখ আবুল কািসম জাফর িবন kাওলাওেয়ইহ kিm,

যার কােছ িনভ&েযাগL

বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ, িতিন ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.) থেক বণ&নাকারীেদর
ধারাবািহকতায় বণ&না কেরেছন য, একিদন পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) আমােদর সােথ সাkাৎ
করেত এেসিছেলন। আিম তার জn িকছু খাবার িকেনিছলাম যা উেm আয়মান আমােদর জn
উপহার িহেসেব এেনিছেলা অথ&াৎ এক বািট খজর, এক কাপ dধ এবং এক বািট মাখন,

যন

িতিন তা থেক খেত পােরন। যখন িতিন খাওয়া শষ করেলন, আিম ধায়াবার জn তার হােত
পািন ঢালেত উঠলাম। যখন িতিন ধায়া শষ করেলন,

তার ভজা হাতgেলা তার রহমতপূণ&

চহারায় আর দািড়েত ঘষেলন। এরপর িতিন ঘেরর এক কাণায় নামােযর জায়গায় গেলন এবং
সজদায় গেলন এবং অেনক সময় ধের কাঁদেলন। এরপর িতিন তার মাথা উঠােলন এবং
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আমােদর কােরারই সাহস হেলা না তার কােছ যাওয়ার ও কারণ জানেত চাওয়ার। হােসইন
উঠেলন এবং কােছ গেলন এবং আlাহর নবীর উrর ওপের বসেলন এবং তার মাথা তার
বুেকবর উপর রাখেলন এবং তার চায়ালেক তার মাথার সােথ রাখেলন এবং বলেলন, “ হ িpয়
নানা,

কন আপিন কাঁেদন?” নবী জবাব িদেলন,

“আিম তামােদর সবার িদেক তাকালাম

এবং আিম এেতাটাই খুশী আর সntu িছলাম য এর আেগ এেতা আনিnত আর কখনই হই িন।
এরপর িজবরাঈল নািযল হেলা এবং আমােক জানােলা য তামােদর সবাইেক শহীদ করা হেব
এবং তামােদর কবরgেলা হেব একিট থেক অnিট অেনক দূের। sতরাং আিম আlাহেক
ধnবাদ িদলাম যা আপিতত হেব ( তামােদর ওপের) এবং তামােদর ভােলা চাইলাম।”
হােসইন বলেলন, “তাহেল হ নানা, এেতা দূের কারা আমােদর কবরgেলা দখােশানা করেব
এবং িযয়ারত করেব?”
এর জবােব নবী বলেলন,

“আমার উmেতর মধL থেক তারাই তামােদর কবর িযয়ারেত

আসেব যারা আমার সntিu ও বnুt লােভর আশা কের। আর তাই (িকয়ামেতর) িহসােবর sােন
আিম তােদর সাহাযL করেত যােবা এবং তােদর হাত ধরেবা এবং স িদেনর dেভ&াগ ও ভয় থেক
তােদরেক পিরtাণ দেবা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৮
সmািনত শইখ মুফীদ, আমার িনভ&রেযাগL বণ&নারীেদর ধারাবািহকতায়, তার ইরশাদ (gেn)
আওযাঈ থেক, িতিন আbুlাহ িবন শাdাদ থেক, িতিন উmুল ফাযল িবনেত hেরইস থেক
বণ&না কেরেছন, িতিন বেলেছন, একিদন আিম পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) এর কােছ গলাম
এবং বললাম, “ হ আlাহর নবী, আজ রােত আিম একিট খুব খারাপ sp দেখিছ।” নবী
সিট কী জানেত চাইেলন। আিম বললাম য, এিট আমার জn খুবই কিঠন বLাপার। আমােক
িতিন আবার সিট তােক বলার জn বলেলন। আিম বললাম,

“আিম দখলাম য,

আপনার

শরীেরর একিট অংশ কেট িগেয় আমার কােল পড়েলা।” নবী জবাব িদেলন,

“তা িঠক
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আেছ, কারণ িন<য়ই আমার ফািতমা (আ.) একটা ছেল সnান জn িদেব এবং তখন তুিম হেব
তার ধাtী।”
অতএব ইমাম হােসইন (আ.) জn িনেলন এবং আমার কােল yেলন যমনিট নবী ভিবWdাণী
কেরিছেলন। একিদন আিম তােক নবীর কােছ িনলাম। হঠাৎ আিম তার চােখর িদেক তাকালাম
এবং দখলাম তা অrেত ভের গেছ। আিম িজেjস করলাম, “আমার বাবা- মা আপনার জn
কারবান হাক,

হ আlাহর নবী, আপনার িক হেয়েছ?” িতিন জবাব িদেলন, “িজবরাঈল

আমার কােছ আসেলা আর জানােলা য আমার উmেতর মধL থেক লােকরা আমার এ সnানেক
হতLা করেব, আর স (তার শাহাদােতর জায়গার মািট থেক) লাল রেঙর বািল এেনেছ।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ২৯
আমার িনভ&রেযাগL (হাদীস) বণ&নাকারীেদর ধারাবািহকতায় ,

শইখ মুফীদ তার ইরশাদ (gেn)

(মুিমনেদর মা) উেm সালামা (আ.) থেক বণ&না কেরেছন য িতিন বেলন,

এক রােত পিবt

নবী (সা.) আমােদর মাঝ থেক দূের িছেলন এবং বশ অেনক সময় ধের িফের আেসন িন। যখন
িতিন িফের এেলন তার চুল িছেলা এেলােমেলা এবং িতিন ধুলায় ধুসিরত িছেলন আর তার এক
হােতর তালু মুঠ করা িছেলা। আিম িজেjস করলাম, “ হ আlাহর নবী, িক হেয়েছ য আিম
আপনােক িবচিলত এবং ধুলায় ভরা দখেত পাি+?” নবী জবাব িদেলন, ”আমােক ইরােকর এক
জায়গায় নয়া হেয়িছেলা যােক কারবালা বলা হয় এবং আমােক দখােনা হেয়েছ সই জায়গা
যখােন আমার সnান হােসইন ও আমার পিরবােরর অn সদsেদরেক এবং বা'ােদরেক হতLা
করা হেব। আিম তােদর রk (লাল বািল) জেড়া কেরিছ এবং তা এখােন আমার হােত।”
এরপর িতিন তার হােতর তালু মেল ধরেলন এবং বলেলন, “এিট নাও এবং তামার কােছ এিট
সংরkণ কেরা।” আিম তা তার কাছ থেক িনলাম আর দখলাম য এিট লাল রেঙর বািল।
আিম তা একিট বাতেল রেখ িদলাম এবং এর মুখ সীলগালা কের রাখলাম, আর তা আমার
সােথ সংরkণ করলাম। যখন হােসইন মkা ছেড় ইরােকর িদেক রওনা িদেলা, আিম pিতিট
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িদন আর রাত বাতলিট বর করতাম, এর ;াণ িনতাম এবং এর িদেক তাকাতাম আর কাঁদতাম
সই যntণার জn যা তার উপর পড়েব। এরপর ১০ই মহররম,
শহীদ করা হেয়িছেলা,

সই িদন যিদন হােসইনেক

আিম এিট বর করলাম সকােলর yrর িদেক আর এিট এক রকমই

িছেলা। এরপর যখন আিম এিট িদেনর শেষর িদেক বর করলাম, আিম দখেত পলাম য তা
(কারবালার বািল) পুেরাপুির রেk পিরণত হেয় গেছ। আিম শােক মুhমান হেয় গলাম এবং
হাহাকার করা yr করলাম িকnt এিট আিম গাপন রাখলাম পােছ মদীনার শtrরা জেন যায় আর
এেত drত ফুিত& yr কের দয়। সই িদন থেক আিম এ dঃখেক আমার অnের গাপন করলাম
সই সময় ও সই িদন পয&n যখন তার শাহাদােতর খবর মদীনায় পৗঁেছ গেলা আর এভােবই
এিটর সতLতা pমািণত হেলা।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩০
শইখ মুফীদ,

যার কােছ আমার িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ,

িতিন তার

ইরশাদ (gেn) বণ&না কেরেছন য একিদন পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) বেসিছেলন এবং ইমাম
আলী (আ.),

হযরত ফািতমা (আ.),

ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হােসইন (আ.) তার

চারপােশ বেস িছেলন। নবী তােদরেক উেdI কের বলেলন, “ তামােদর অবsা কী হেব যখন
তামােদর সবাইেক হতLা করা হেব এবং তামােদর কবরgেলা ছিড়েয় পেড় থাকেব?”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “আমরা িক সাধারণভােব মারা যােবা নািক আমােদরেক শহীদ
করা হেব?”
নবী জবাব িদেলন, “ হ আমার িpয় সnান, অতLাচার আর িন7ুরতার মাধLেম তামােক হতLা
করা হেব, আর তামার ভাইও (হাসান) িনপীড়ন ও িন7ুরতার মােঝ িনহত হেব, আর তামার
সnান- সnিতেক পৃিথবীেত িবিkp কের দয়া হেব।”
হােসইন িজjাসা করেলন, “ ক আমােদরেক হতLা করেব,
িতিন জবাব িদেলন, “মাnেষর মেধL সবেচেয় িনকৃuরা।”
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হ আlাহর নবী?”

এরপর হােসইন জানেত চাইেলন,

“তাহেল আমােদর মৃতুLর পর কউ িক আমােদর (কবর)

িযয়ারেত আসেব?”
নবী জবাব িদেলন, “hাঁ, আমার িpয় সnান, আমার সmpদায় থেক একদল লাক আমার
সntিuর জn তামােদর কবর িযয়ারেত আসেব। এরপর িকয়ামেতর িদেন িহসােবর সময় আিম
তােদর কােছ যােবা এবং তােদর হাত ধরার মাধLেম তােদরেক এর আত? ও dঃখ থেক রkা
করেবা।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩১
িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারাবািহকতায় আlামা মাজিলিস তার ‘িবহাrল আনওয়ার’
( gেn) উেlখ কেরেছন য,

‘দাrস সামীন’ ( gেnর) লখক কারআেন িনmিলিখত

আয়ােতর বLাখLায় িলেখেছন,

ٍ ِ ِ ِ )ﻓَـﺘـﻠَﻘﱠﻰ
ِ
ِِ
(ﻴﻢ
َ
َ
ُ ﺎب َﻋﻠَْﻴﻪ إﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﺘﱠـ ﱠﻮ
َ َآد ُم ﻣ ْﻦ َرﺑﱢﻪ َﻛﻠ َﻤﺎت ﻓَـﺘ
ُ اب اﻟﱠﺮﺣ

“এরপর আদম তার রেবর কাছ থেক বাণী gহণ করেলা,

আর আlাহ তার িদেক (kমাশীল

হেয়) িফরেলন।” [ সূরা বাকারা: ৩৭]
(িতিন িলেখেছন) য, নবী আদম (আ.) আরেশর িভেত নবী মুহাmাদ (সা.) ও ইমামেদর (আ.)
নাম লখা দখেত পেলন আর িজবরাঈল তােক িনেদ&শনা িদেলন বলার জn: “ হ মহাpশংিসত
(হািমদ),

মুহাmােদর (সা.) সতLতার মাধLেম;

মাধLেম;

হ সৃিuকত&া (ফািতর),

হ সেব&া' (আলা),

ফািতমার সতLতার মাধLেম;

আলীর সতLতার

হ (মুহসীন),

হাসান এবং

হাসাইেনর সতLতার মাধLেম এবং ভােলা তা আপনার কাছ থেকই।” যখন আদম
হাসাইেনর নাম উ'ারণ করেলন,
বLথা। আদম িজবরাঈলেক বলেলন,

তার চাখ অrেত ভের গেলা এবং তার অnের িছেলা
“ হ ভাই িজবরাঈল,

যখন আিম প_ম জেনর নাম

িনলাম, আমার চাখ অrেত ভের গেলা আর আমার hদয় টুকেরা টুকেরা হেয় গেলা।”
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িজবরাঈল জবাব িদেলন, “ তামার এ সnান ( হােসইন)- ক এমন dেভ&াগ িঘের ধরেব য অn
সব dদ&শােক এর সােথ তুলনা করেল অেনক ছাট ও কম মেন হেব।” নবী আদম
িজবরাঈলেক িজjাসা করেলন কী সই dেভ&াগ, উtের িজবরাঈল বলেলন, “তােক হতLা করা
হেব তৃjাত& অবsায়, অসহায় অবsায় এবং একজন িনঃস) মুসািফর অবsায়। তার কান বnু,
কান সাহাযLকারী থাকেব না। তুিম যিদ তােক দখেত িচৎকার করেছ: হ তৃjা! হ িনঃস)তা!
এবং তার তৃjা যন তার ও আসমানgেলার মােঝ ধাঁয়া হেয় ছড়ােব। মৃতুLর বৃিu আর তরবাির
ছাড়া কউ তার ডােক সাড়া দেব না এবং তােক ভড়ার মত ঘােড়র পছন িদক থেক জবাই
করা হেব। শtrরা তার তাঁবg
ু েলা থেক তার িজিনসপt ডাকািত করেব এবং তার পিবt মাথা
তার পিরবােরর (বnী) নারীেদর মাঝখােন এবং তার (ঘেরর বnী হওয়া) মিহলােদর মাঝখােন
তার সাথীেদর মাথাgেলা বশ&ার আগায় (িবd) কের শহরgেলােত pদশ&ন করা হেব। এিট তামার
রেবর jােনর মােঝ pকাশ পেয়েছ।” তখন নবী আদম আর িজবরাঈল dজেনই কাঁদেত
লাগেলন যভােব তা একজন মা তার সnান হারােনােত কাদেত থােক।
অnাn িনভ&রেযাগL বণ&নায় এেসেছ য,
(আ.) তােদর নানা,

ঈেদর িদেন ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হােসইন

আlাহর নবী মুহাmাদ (সা.) এর বাসায় pেবশ করেলন এবং বলেলন,

“ হ নানা, আজেক ঈেদর িদন এবং আরবেদর ছাট বা'ারা নতুন ও রঙীন জামা পেরেছ যখন
আমােদর কান নতুন জামা নই, তাই আমরা আপনার কােছ এেসিছ।”
নবী তােদর অবsার কথা ভেব দখেলন এবং কাদেলন,

কারণ তােদর জn উপযk কান

জামা তার কােছ নই আর তার কান ই+াই িছেলা না তােদরেক হতাশ ও ভg hদয় িনেয় ফরত
পাঠােত। িতিন তার হাত ওপের উঠােলন আর দাআ করেলন, “ হ আlাহ, তােদর ও তােদর
মােয়র hদয়েক সntu কের িদন।”
হঠাৎ িজবরাঈল বেহশেতর জামাgেলা থেক dেটা সাদা জামা িনেয় অবতরণ করেলন। নবী
অেনক আনিnত হেলন এবং বলেলন,

“ হ বেহশেতর যুবকেদর নতারা,

এ পাষাকgেলা

নাও যা তামােদর মাপ অnযায়ী (আlাহর পk থেক) দিজ&র মাধLেম সলাই করা আেছ।”
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dজন ইমামই দখেলন জামা dেটা সাদা রেঙর আর তাই বলেলন,

“ হ নানা,

এgেলােতা

সাদা রেঙর, যখন আরব িশyরা রঙীন পাষাক পেড়েছ, আমরা িকভােব পড়েবা?”
নবী তার মাথা িনচু করেলন এবং তা িনেয় িচnা করেত yr করেলন,
বলেলন,

“ হ মুহাmাদ (সা.) ,

তখন িজবরাঈল

আনn কrন আর চাখ জুড়ান। ঐশী রঙ িদেয় িযিন রঙীন

কেরন সই শিkমান তােদর ই+া পূরণ করেবন এবং তােদরেক স সব রঙ িদেয় খুশী কের
দেবন যা তারা চায়। তাই হ নবী,

একটা জগ আর একটা পাt আনেত আেদশ কrন।”

একিট পাt আনা হেলা আর িজবরাঈল বলেলন, “ হ আlাহর নবী, আিম জামাgেলার উপর
পািন ঢালেবা আর আপিন িনংড়ােবন যতkন পয&nনা ই+ামত রঙ হয়।”
নবী ইমাম হাসান (আ.) এর জামাটা িভজােলন আর বলেলন, “তুিম কান রঙ চাও?”
ইমাম হাসান (আ.) জবােব বলেলন য িতিন সবুজ রঙ বশী পছn কেরন আর তাই নবী তার
িনেজর হাত িদেয় জামাটা ঘষেলন যটার রঙ আlাহ ই+ায় ও আেদেশ পাnার মত উjjল সবুজ
রেঙ পিরণত হেলা। এরপর িতিন তা ইমাম হাসান (আ.) ক িদেলন যা িতিন পের িনেলন।
এরপর িজবরাঈল অn জামাটা িনেলন এবং পােt পািন ঢালা yr করেলন। নবী এবার ইমাম
হােসইন (আ.) এর িদেক িফরেলন,

তার বয়স তখন িছেলা পাঁচ বছর,

এবং িজেjস

করেলন, “ হ আমার চােখর আেলা, তুিম কান রঙ চাও?” উtের ইমাম হােসইন বলেলন
য িতিন লাল রঙ বশী পছn কেরন। নবী আবার জামািট তার িনেজর মিহমািnত হাত িদেয়
ঘষেলন আর তা rবী পাথেরর মত উjjল লাল রেঙ পিরণত হেলা। এরপর িতিন এিট ইমাম
হােসইন (আ.) এর হােত তুেল িদেলন এবং িতিনও সটা পেড় িনেলন। পিবt নবী আর dই
ইমামই অেনক খুশী হেলন আর তারা তােদর মােয়র কােছ িফের গেলন। যখন িজবরাঈল এিট
দখেলন িতিন কাnা yr কের িদেলন। নবী বলেলন, “ হ ভাই িজবরাঈল, এিট তা শােকর
িদন নয় যখন আমার ছেলরা আনn করেছ,
তামার dঃেখর কারণ আমােক জানেত দাও।”

49

আর তারা খুশী। আlাহর শপথ,

দয়া কের

িজবরাঈল জবাব িদেলন, “আিম শাক করিছ কারণ আপনার ছেলরা pেতLেক একিট কের রঙ
বেছ িনেয়েছ। আপনার ছেল হাসােনর kেt তােক িবষ দয়া হেব আর এর pভােবর ফেল তার
শরীর সবুজ হেয় যােব। আর আপনার ছেল হােসইেনর kেt,

তেলায়ােরর মাধLেম তােক

হতLা করা হেব। আর তার মাথা িবি+n কের ফলা হেব যখন তার শরীর লাল রেk ঢেক যাব।“
এিট yেন নবী কাঁদেত yr করেলন আর তার dঃখ বেড় গেলা।

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩২
বণ&নাকারীেদর ধারাবািহকতা,

যা শইখ সাdk পয&n পৗঁেছেছ,

আbাস থেক বণ&না কেরেছন য,

িতিন বেলেছন,

তার মাধLেম িতিন ইবেন

আিম আিমrল মুিমমনীন ইমাম আলী

(আ.) এর সােথ িছলাম যখন আমরা িসফফীন এর িদেক যাি+লাম। ফারাত নদীর তীের যখন
আমরা নাইনাওয়াহ অিতkম করিছলাম, ইমাম আলী উ' sের বলেলন, “ হ ইবেন আbাস,
তুিম িক এ জায়গা িচনেত পেরেছা?” আিম না- বাধক জবাব িদলাম। ইমাম বলেত লাগেলন,
“আিম যা জািন তা যিদ তুিম জানেত তাহেল তুিম না কঁেদ এ জায়গা থেক নড়েত না।”
এরপর ইমাম আলী (আ.) এেতা কাঁদেলন য তার দািড় িভেজ িগেয়িছেলা এবং চােখর পািন
তার বুেকর উপর পড়িছেলা,

আর আিমও কাঁদেত yr করলাম। িতিন উ'কেN বলেত yr

করেলন, “হায়! আমার কােছ আবু sিফয়ান আর হারব িক চায় য তারা একদল শয়তান হেয়
অিব+ােসর বnু হেয়েছ?

হ আবা আিbলাহ (ইমাম হােসইন),

*ধয& আর সহনশীলতায়

অিবচল থেকা। তামার বাবা সব দখেত পাে+ন যা তামার উপর আপিতত হেব।”
এরপর িতিন পািন চাইেলন এবং অযু করেলন,

আর যতkণ চাইেলন নামায পড়েলন এবং

এরপর আেগ যা বেলিছেলন তা আবার বলেলন। শষ কের িতিন িকছু সময় ঘুমােলন,
এরপর ঘুম থেক উঠেলন এবং আমােক ডাকেলন। আিম বললাম,
খদমেত আিছ,

হ মুিমনেদর সদ&ার।”
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আর

“এই য আিম আপনার

ইমাম আলী (আ.) বলেলন,
আিম বললাম,

“আিম িক তামােক বলেবা না আিম এখন sেp কী দখলাম?”

“িন<য়ই আপিন ঘুিমেয়িছেলন,

আর আপনার sp nায়স)ত ও সতL হেব,

হ মুিমনেদর নতা।” ইমাম আলী (আ.) বলেলন, “আিম sেp দখলাম য িকছু লাক সাদা
পতাকা িনেয় এবং উjjল,

চকচেক তেলায়াের সিjত হেয় আসমান থেক অবতরণ করেলা

এবং মািটেত একিট দাগ টেন িদেলা। আিম দখলাম য খজুর গােছর শাখা মািট ছুঁেয় যাে+
আর তােদর থেক লািফেয় রk ঝরেছ এবং আিম দখলাম আমার িpয় সnান এবং আমার
চােখর আেলা হােসইন রেk ঢাকা পেড় আেছ আর সাহােযLর জn িচৎকার কের ডাকেছ িকnt
কউই তােক সাড়া িদেলা না। আসমান থেক আসা লাকgেলা তােক ডেক বলেছ: হ নবীর
বংশ,

*ধয& আর সহনশীলতায় অিবচল থােকা,

িনহত হেব। হ আবা আিbলাহ (ইমাম হােসইন),

কারণ তুিম সবেচেয় অিভশp লােকর হােত
বেহশত তামার জn অেনক আশা িনেয়

অেপkা করেছ। এরপর তারা আমােক সাntনা িদেলন এবং বলেলন: হ আবুল হাসান,

তামার

pিত sসংবাদ, কারণ িকয়ামেতর িদেন আlাহ তার জn তামার চাখেক জুিড়েয় দেবন। আর
এরপর তুিম দখেল য আিম জেগ গলাম। তাঁর শপথ,

যার হােত আলীর জীবন! সততায়

সেবাৎকৃu আবুল kািসম (পিবt নবী) আমােক বেলিছেলন য আিম এ িবsীণ& এলাকায় আসেবা
যখন আিম িবেdাহী আর অিনuকর লাকেদর সােথ যুd করেত যােবা। আর এ িবsীণ& এলাকাই
কারবালা নােম পিরিচত যখােন হােসইেনর সােথ আমার আর ফািতমার বংেশর সেতেরা জনেক
দাফন করা হেব। আর এ জায়গািট আসমােনও sপিরিচত। এ কারব (কu) ও বালা (মুিসবত)এর জায়গািট সভােব উেlখ করা হেব যভােব dই হারাম (কা‘বা এবং নবীর মসিজদ) এবং
বায়তুল মুকাdােসর উেlখ করা হেব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৩
শইখ সাdk,

যার কােছ িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ,

িতিন তার িনভ&রেযাগL

বণ&নাকারীেদর ধারাবািহকতায় হারসামাহ িবন আিব মুসিলম থেক বণ&না কেরেছন,
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িতিন

বেলেছন য, আমরা ইমাম আলী (আ.) এর সােথ িসফফীেনর যুd কেরিছলাম। িফের আসার
সময় আমরা কারবালায় থামলাম এবং সখােন সকােলর নামায পড়লাম। এরপর িতিন একমুেঠা
মািট িনেলন এবং গn yঁকেলন আর বলেলন, “ তামার pশংসা,

হ (কারলাবার) মািট! তুিম

এক দল লােকর সাহচয& পােব যারা কান িহসাব ছাড়াই বেহশেত pেবশ করেব।”
যখন আিম আমার stীর কােছ ফরত এলাম, িতিন আলী (আ.) এর িশয়া (অnসারী) িছেলন,
আিম তােক বললাম,

আিম িক তামার মাওলা (অিভভাবক) আলীর বাণী তামােক শানােবা

না? আলী এক জায়গায় থামেলন যার নাম হেলা কারবালা এবং সকােলর নামায পড়েলন আর
এক মুেঠা মািট তুেল িনেলন এবং বলেলন,

“ তামার pশংসা,

হ (কারবালার) মািট,

তুিম

একদল লােকর সাহচয& পােব যারা কান িহসাব ছাড়াই বেহশেত pেবশ করেব।” আমার stী
জবাব িদেলন য মুিমনেদর সদ&ার যা বেলেছন তা সতL ও সিঠক। যখন ইমাম হােসইন (আ.)
কারবালায় এেলন,

আিম ওবায়dlাহ ইবেন িযয়ােদর বািহনীেত উপিsত িছলাম। যখন আিম

সই জায়গািট আর গাছgেলা দখলাম,

আিম ইমাম আলী (আ.) এর কথাটা মেন করলাম।

আিম আমার উেটর উপর বসলাম এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ গলাম। আিম তােক
সালাম িদলাম আর তােক বণ&না করলাম এ জায়গা সmেক& তার বাবা ইমাম আলী (আ.) এর কাছ
থেক আিম যা yেনিছলাম। ইমাম হােসইন (আ.) আমােক িজেjস করেলন,

“তুিম িক

আমােদর সােথ না আমােদর pিতপেkর সােথ?” আিম জবাব িদলাম, “আিম আপনার সােথও
না,

আপনার pিতপেkর সােথও না,

আিম ছাট ছাট বা'া রেখ এেসিছ,

আিম আশ?া

করিছ য উবায়dlাহ িবন িযয়াদ তােদর kিত করেব।”
ইমাম বলেলন,

“তাহেল এমন জায়গায় চেল যাও যখান থেক তুিম আমােদর শাহাদােতর

জায়গাও দখেত পােব না আর (সাহােযLর জn) আমােদর ডাকও yনেত পােব না। কারণ তার
শপথ যার হােত হােসইেনর জীবন, আজেক এমন কউ নই য আমােদর (সাহােযLর জn)
ডাকেক yনেত পাে+ আর আমােদরেক সাহাযL করেছ না, আlাহ তােক জাহাnােমর আgেন
ছুঁেড় ফলেবন না।”
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হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৪
শইখ মুফীদ,

যার কােছ বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ,

িতিন আবুল হাকাম থেক বণ&না

কেরেছন য িতিন বেলেছন, আিম আমার িশkক এবং অnাn jানীেদর কাছ থেক yেনিছ য
একবার ইমাম আলী (আ.) একিট বkৃতা িদেলন যখােন িতিন বেলেছন,

“ তামরা যা চাও

আমােক িজেjস কের নাও আমােক হারাবার আেগই। তামরা িক আমার কােছ জানেত চাইেব
না একদল লােকর কথা যারা অn একশ মাnষেক পথnu কেরেছ বা একশ মাnষেক বnী
কেরেছ, িকnt আিম তােদর কথা তামােদর জািনেয় দেবা যারা pেরািচতকারী এবং যারা এিট
কয়ামত পয&n পিরচালনা করেব।”
একজন লাক দাঁিড়েয় বলেলা,

“আমােক বলুন য আমার মাথায় আর দািড়েত কতgেলা চুল

আেছ।”
ইমাম আলী (আ.) জবাব িদেলন,

“আlাহর শপথ,

আমার মাওলা আlাহর রাসূল (সা.)

আমােক বণ&না কেরেছন যা তুিম আমােক িজjাসা করেল। একজন ফেরশতা তামার মাথার
চুেলর আগায় বেস আেছ য তামােক অিভশাপ দয়,

আর তামার দািড়র pেতLকিট চুেল

একিট কের শয়তান বেস আেছ যারা তামােক উৎসািহত কের (এবং আhান কের খারাপ ও
চিরtহীনতার িদেক) এবং তামার ঘেরর একিট সnান হেব পিবt নবীর সnােনর হতLাকারী এবং
এ িচhই হেলা এর সতL pমাণ যা আিম তামােক জানালাম। আর তা না হেল তুিম যা জানেত
চেয়েছা আিম তামােক স সmেক& জািনেয় িদতাম িকnt তার (অথ&াৎ চুল গণনার) pমাণ দয়াটা
কিঠন। িকnt তামার উপর অিভশােপর বLাপাের এবং তামার অিভশp ছেলর বLাপাের pমাণ
এটাই যা তামােক জানালাম।”
স সমেয় তার ছেল ছাট িছেলা এবং তার পােয়র উপর হামাgিড় িদেতা। আর যখন ইমাম
হােসইেনর অবsা স রকম হেলা তখন স তােক হতLা করার িবষেয় নতৃেt িছেলা এবং ইমাম
আলী (আ.) যা বেলেছন তা ঘেটিছেলা।
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হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৫
সmািনত শইখ আবুল কািসম জাফর িবন মুহাmাদ িবন kাওলাওেয়ইহ (আlাহ তার কবরেক
sগnযুk কrন), যার কােছ িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ, িতিন বণ&নাকারীেদর
ধারাবািহকতায় ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) থেক বণ&না কেরেছন য,

যখন ইমাম

হােসইন (আ.) পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) এর কােছ আসেতন, িতিন তােক তার কােছ টেন
িনেতন আর মুিমনেদর নতা ইমাম আলী (আ.) ক বলেতন তােক যেt রাখেত। এরপর নবী
িনচু হেতন এবং তােক চুমু িদেয় কাঁদেত yr করেতন। (একবার) ইমাম হােসইন তােক
িজjাসা কেরিছেলন কন িতিন কাঁদেছন। নবী জবাব িদেয়িছেলন, “আমার িpয় সnান, আিম
তামার শরীেরর সই অংেশ চুমু িদি+ যা তেলায়ােরর সাহােযL িবি+n করা হেব এবং তাই আিম
কাঁদিছ।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “ হ িpয় নানা, আমােক িক হতLা করা হেব?” িতিন জবাব
িদেলন, “hাঁ, আlাহর শপথ,

তামােক ও তামার বাবােক এবং তামার ভাইেক হতLা করা

হেব।” ইমাম িজjাসা করেলন,

“ হ নানা,

আমােদর শাহাদােতর sানgেলা িক একটা

থেক অnটা দূের হেব?”
নবী hাঁ- সূচক জবাব িদেলন,

যার উtের ইমাম হােসইন িজjাসা করেলন,

“আপনার

লাকেদর মেধL কারা আমােদর কবর িযয়ারেত আসেব?”
িতিন জবােব বলেলন, “িসdীকীন (সতLবাদীরা) ছাড়া আমার উmেতর মধL থেক কউ তামার
কবর,

তামার বাবার কবর, আর তামার ভাইেয়র কবর িযয়ারত করেত আসেব না।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৬
সmািনত বণ&নাকারী মুহাmাদ িবন আলী িবন শাহর আশব সারাউই,

( আlাহ তার কবরেক

আেলািকত কrন) যার কােছ বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ, িতিন ইবেন আbাস থেক বণ&না
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কেরেছন য,

একিদন িহn (আবু sিফয়ােনর stী) আেয়শােক ডাকেলন নবীেক একিট sেpর

বLাখLা িজjাসা করার জn। নবী তােক sেp স কী দেখেছ তা বণ&না করার জn বলেলন। স
বলেলা, “আিম দখলাম আমার মাথার উপর একটা সূয& উদয় হে+ আর আমার ভতর থেক
একটা চাঁদ বর হে+। একিট অnকার নkt চাঁদ থেক বর হেলা এবং সূয&েক আkমণ
করেলা। একিট ছাট (উjjল) নkt যা সূয& থেক বর হেয়িছেলা তােক অnকার নktিট িগেল
ফলেলা পুেরা িদগnেক অnকাের ঢেক িদেয়। এরপর আিম দখলাম য অেনকgেলা নkt
আকােশ আিবভূ&ত হেলা এবং পৃিথবী অnকার নkেt ভের গেলা যgেলা িদগnেক পুেরাপুির
ঢেক িদেলা।”
যখন নবী এিট yনেলন, তার চাখ িদেয় পািন পড়া yr করেলা এবং িতিন dবার িহnেক চেল
যেত বলেলন এ বেল,

“ হ আlাহর শtr, তুিম আমােক আবার dঃখ িদে+া এবং আমােক

আমার িpয় মাnষেদর মৃতুLর কথা জানাে+া।”
যখন স চেল গেলা তখন িতিন বলেলন, “ হ আlাহ, তার ও তার বংেশর উপর অিভশাপ
িদন।”
যখন তােক তার sেpর তাবীর িজjাসা করা হেলা, িতিন বলেলন,
উিদত হেয়িছেলা,

“সূয,& তার মাথার উপর

স হেলা আলী ইবেন আিব তািলব (আ.), আর চাঁদ (যা িহn- এর ভতর

থেক pকািশত হেয়িছেলা) স হেলা রাTেdাহী,

সীমাল9নকারী আর আlাহেক অgাhকারী

মুয়ািবয়া। আর সই অnকার যার কথা স বলেলা,

অnকার নkt যা চাঁদ থেক বর হেলা

এবং ছাট সূয&েক (উjjল নkt) আkমণ করার কথা বলেলা এবং পুেরা িব+ অnকাের পিরণত
হেলা - এর বLাখLা হেলা য আমার সnান হােসইন মুয়ািবয়ার ছেলর মাধLেম িনহত হেব যার
ফেল ( শােক) সূয& কােলা হেয় যােব আর পুেরা িদগn অnকার হেয় যােব। আর অnকার
নktgেলা, যারা পুেরা পৃিথবী ছেয় ফলেব তারা হেলা বিন উমাইয়া।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৭
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শইখ এবং মুজতািহদ, িবজয়ী ও সফল বLিk শহীদ (pথম শহীদ) মুহাmাদ িবন মািক, যার
কােছ িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর ধারা পৗঁেছেছ,
আেলম,

dীেনর

িতিন শইখ ও মুজতািহদ,

পুণLবান

গৗরব আবু মুহাmাদ হাসান িবন আহমাদ (িনযামুdীন) িবন মুহাmাদ

(নািজবুdীন) িবন িনমা িহিl থেক বণ&না কেরেছন, িযিন তার সmািনত িপতা শইখ আহমাদ
থেক বণ&না কেরেছন, িযিন তার ভাই, জািতর ও dীেনর নkt জাফর িবন মুহাmাদ িবন িনমা
িহিl থেক বণ&না কেরেছন,
বণ&না কেরেছন,

িতিন তার বই ‘মুসীrল আহযান আbুlাহ িবন আbাস থেক

িযিন বেলন য,

যখন পিবt নবী মুহাmাদ (সা.) এর অssতা তীb হেলা,

( যার কারেণ পের িতিন ইেnকাল কেরন) িতিন ইমাম হােসইন (আ.) ক ডাকেলন এবং তােক
বুেক চেপ ধরেলন যখন তার চহারায় মৃতুLর ঘাম su হেয় উঠেলা। এরপর িতিন বলেলন,
“আমার কােছ ইয়াযীদ কী চায়?

হ আlাহ তােক pাচুয& দেবন না এবং হ আlাহ আপনার

অিভশাপ পাঠান ইয়াযীেদর উপর।”
এরপর িতিন অjান হেয় গেলন এবং স অবsায়’ অেনকkণ থাকেলন। এরপর যখন তার
jান িফরেলা,

িতিন হােসইনেক চুমু িদেলন,

িতিন বেলিছেলন,

“ জেন রােখা,

তার dেচাখ িদেয় অr ঝের পড়িছেলা আর

আিম আর তামার হতLাকারী সব& শিkমােনর সামেন

দাঁড়ােবা (িযিন আমােদর মােঝ ফায়সালা কের দেবন)।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৮
ওপের বিণ&ত বই থেক বণ&নাকারীেদর ধারাবািহকতায় বণ&না করা হেয়েছ সাইদ িবন যুবাইর
থেক, িযিন ইবেন আbাস থেক বণ&না কেরেছন, িযিন বেলন য, একিদন আিম পিবt নবী
(সা.) এর কােছ বেসিছলাম যখন ইমাম হাসান (আ.) এেলন। যখন নবীর দৃিu তার িদেক
গেলা,

িতিন কাঁদেত yr করেলন এবং বলেলন,

“আমার কােছ আেসা,

আমার কােছ

আেসা।” এবং তার ডান উrেত তােক বসােলন। িকছুkণ পর ইমাম হােসইন (আ.) এেলন
এবং নবী তােক দখার পর কাঁদেত yr করেলন। এরপর িতিন ইমাম হােসইনেক তার বাম
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উrেত বসােলন। এরপর িকছু সময় পর হযরত ফািতমা (আ.) এেলন এবং নবী আবারও কাঁদেত
yr করেলন এবং আেগর মত করেলন এবং তােক তার িদক মুখ কের বসেত বলেলন। এরপর
যখন ইমাম আলী (আ.) এেলন তখন িতিন কাঁদেত yr করেলন এবং তার কথাgেলা আবার
বলেলন তােক ডান িদেক বসেত ইশারা করেলন। যখন সখােন বসা সাহাবীরা তা দখেলা তারা
বলেলা,

“ হ আlাহর নবী,

তােদর মেধL এমন কউ নই যােক দেখ আপিন কাঁেদন িন,

তােদর মেধL িক এমন কউ নই যার সাkাত আপনােক আনিnত করেত পাের?”
নবী জবাব িদেলন, “আিম তাঁর নােম শপথ কির িযিন আমােক নবুয়েতর সmান িদেয়েছন এবং
আমােক পুেরা সৃিuজগেতর ওপের ময&াদা িদেয়েছন। এ িব+জগেত আর কউ নই যারা এেদর
চাইেত আমার কােছ বশী িpয়। আর আমার কাnা হেলা আমার মৃতুLর পর তােদর উপর য
dঃখ- কu আপিতত হেব তারই ফল। আর আিম sরণ কির ঐ জুলুেমর িবষেয় যা হােসইেনর
উপর আপিতত হেব। তা এমন য আিম যন তােক দখেত পাি+ আমার কবের এবং পিবt
কাবায় স আ3য় িনে+,

িকnt কউ তােক সখােন থামেত িদেব না। এরপর স ঐ জায়গায়

যােব যা তার শাহাদােতর এবং dঃখ ও মুিসবেতর জায়গা। তখন একদল মাnষ তােক সাহাযL
করেব যারা িকয়ামেতর িদেন আমার জািতর মেধL সকল শহীদেদর নতা হেব। এিট এমন য
আিম যন সই তীরgেলা দখেত পাি+ যা তার িদেক ছাঁড়া হেয়েছ এবং স তার ঘাড়া থেক
মািটেত পেড় গেছ। এরপর তারা তােক অতLাচার কের একিট ভড়ার মত জবাই করেব।”
এরপর িতিন কাnা আর হাহাকার করা yr করেলন এবং তার কােছ যারা িছেলা সবাই কাঁদেলন
এবং তােদর আওয়াজ বাড়িছেলা। এরপর িতিন উঠেলন এবং বলেলন,

“ হ আlাহ, আমার

মৃতুLর পর আমার বংশেক যসব dঃখ- কu সইেত হেব আিম তার জn আপনার কােছ নািলশ
করিছ।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৩৯
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সmািনত শইখ জাফর িবন মুহাmাদ kাওলাওেয়ই kিmর কােছ বণ&নাকারীেদর য ধারা পৗঁেছেছ
তার মাধLেম ‘মুসীrল আহযান’ ( gেn) উেlখ আেছ য, আমার কােছ বণ&না করা হেয়েছ
য, একিদন ইমাম হােসইন (আ.) তার ভাই ইমাম হাসান (আ.) এর কােছ গেলন। যখন িতিন
ইমাম হাসান (আ.) এর িদেক তাকােলন,
করেলন, “ হ আবা আিblাহ,

িতিন কাঁদেত yr করেলন। ইমাম হাসান িজjাসা

কন তুিম কাঁদেছা?”

ইমাম হােসইন জবােব বলেলন য, তার ওপের যা ঘটেব তার কারেণ িতিন কাঁদেছন। ইমাম
হাসান বলেলন,

“আমার উপর যা ঘটেব তা হেলা pাণনাশক িবষ িকnt আমার িদনgেলা

কানিটই তামারgেলার মেতা হেব না। িতিরশ হাজার লাক,
অnসরণ কের বেল দাবী কের,

যারা আমােদর নানার (নবীর)

একিtত হেব তামােক আkমণ করেত এবং তামার রk

ঝরােত এবং পিবtতা নu করেত এবং তামার নারীেদর ও িশyেদর বnী করেত এবং তামার
তাঁবg
ু েলা লটু করেত। স সমেয় (আlাহর) গযব বিন উমাইয়ার উপর নািযল হেব এবং আকাশ
রেkর বৃিu ঝরােব এবং সব িকছুই তামার জn িবলাপ করেব, এেতাই বশী য বেনর িহংs
পyরা এবং নদীর মাছও তামার dঃখ- কেuর জn কাঁদেব।”

হাদীস ( রওয়ােয়ত) নং: ৪০
ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম

য ধারা সmািনত

শইখ জাফর িবন মুহাmাদ িবন

kাওলাওেয়ইহ kিmর কােছ পৗঁেছেছ তার মাধLেম এবং িতিন তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর
থেক হাmাদ িবন উসমান থেক বণ&না কেরেছন,

িযিন ধারাবািহকতায় ইমাম জাফর আস

সািদk (আ.) থেক বণ&না কেরেছন য, যখন নবী মুহাmাদ (সা.) ক আসমােন নয়া হেয়িছেলা
( মরােজর রােত), আlাহ তােক বেলিছেলন য, আিম তামােক িতনভােব পরীkা করেবা,
তামার *ধয& কমন তা জানার জn। নবী (সা.) জবাব িদেলন, “আিম আপনার hkেমর কােছ
আtসমপ&ণ কির। িকnt আপনার পরীkা সh করার kমতা আমার নই। দয়া কের আমােক বলুন
সই িতন উপায় িক িক?”
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বলা হেলা, pথমিট হে+ kুধা এবং িনেজর আর িনেজর পিরবােরর উপর অভাবীেক অgািধকার
দয়া। নবী জবাব িদেলন, “আিম gহণ করলাম,

হ রব, এবং আিম সntu‘ এবং আপনার

আেদেশর সামেন আিম মাথা নত কির আর অngহ ও *ধয& তা yধু আপনার কাছ থেক।”
িdতীয়িট হেলা,

য িমথLা অপবাদ মাnষ তামােক দেব,

ভয় ও কিঠন িবপদ এবং আমার

পেথ তামার জীবনেক কারবান করা এবং তামার জীবন ও সmদ িদেয় kফেরর বািহনীর সােথ
যুd করা,

আর তােদর হােত আর মুনািফkেদর পk থেক য কেঠারতা ও কািঠn তামার

উপর আপিতত হেব তার জn *ধয& ধরা এবং যুেdর ময়দােনর জখম, সমsা আর কu। নবী
জবাব িদেলন,

“আিম gহণ করলাম,

হ রব,

এবং আিম সntu এবং আপনার আেদেশর

সামেন আিম মাথা নত কির; আর অngহ ও *ধয& তা yধু আপনার কাছ থেক।”
তৃতীয়িট হেলা,

তামার মৃতুLর পর য dঃখ- কu ও শাহাদাত তামার পিরবারেক সইেত হেব।

এরপর তামার চাচােতা ভাই (ইমাম আলী)- ক অপবাদ রটনা,

গালাগািল আর দমেনর

মুেখামুিখ হেত হেব এবং কেঠারতা আর িনপীড়েনর িশকার হেব এবং হতাশ হেব এবং শষ পয&n
শহীদ হেব। নবী জবাব িদেলন,

“আিম gহণ করলাম,

হ রব,

এবং আিম সntu এবং

আপনার আেদেশর সামেন আিম মাথা নত কির; আর অngহ ও *ধয& তা yধু আপনার কাছ
থেক।”
আর তামার মেয়র (সাইেয়দা ফািতমার) kেt, তােকও কu সh করেত হেব (ঐসব মুিসবত
যা তার সােথ সmিক&ত)। এরপর তামার এ মেয় তামার চাচােতা ভাই থেক dিট সnান লাভ
করেব যােদর মেধL একজন (ইমাম হাসান) এক কাপুrেষর মাধLেম িনহত হেব এবং তার সmদ
লুট করা হেব এবং বশ&া িদেয় তােক জখম করা হেব,

আর এই িনম&ম কাজgেগা তামার

উmেতর লােকরা করেব। নবী জবাব িদেলন, “আিম gহণ করলাম,

হ রব। িন<য়ই আমরা

আlাহর জn আর িন<য়ই আমরা তার িদেকই িফের যােবা। আর আিম সntu এবং আপনার
আেদেশর সামেন মাথা নত কির এবং অngহ ও *ধয& তা yধু আপনার কাছ থেকই।”
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তার িdতীয় সnােনর (ইমাম হােসইেনর) kেt,

লােকরা তােক যুেdর জn ডাকেব এবং

তােক এমনভােব হতLা করেব য তার সnানেদর এবং (তার পিরবার ও বnুেদর থেক) য- ই
তােক স) দেব তােকও হতLা করা হেব। এরপর তার পিরবারেক লুট করা হেব এবং স আমার
কােছ সাহােযLর জn অnেরাধ করেব, িকnt িন<য়ই শাহাদাত তার জn িনধ&ারণ করা হেয়েছ
এবং তােদর জnও যারা তার সে) থাকেব। আর তার শাহাদাত পূব& ও পি<েমর সব মাnেষর
জn একিট pমাণ। আর আসমানgেলা ও পৃিথবী তার জn কাঁদেব এবং ফেরশতারা,
তােক সাহাযL করেত পারেব না,

যারা

তারাও িবলাপ করেব। এরপর আিম তার বংশ থেক এক

বLিkর (ইমাম মাহদীর) pকাশ ঘটােবা, যার মাধLেম আিম তামােক সাহাযL করেবা এবং তার
rহ আেছ আমার কােছ, আরেশর িনেচ।
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িdতীয় অধLায়
ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়া বাইয়াত দাবী করার পূব& থেক
ইমাম হােসইন (আ.) এর ওপের কী আপিতত হেয়িছেলা
ইমাম হাসান (আ.) এর শাহাদােতর পর ইরােকর িশয়ােদর মােঝ একিট আেnালন yr হয়।
মুয়ািবয়া ইবেন আবু sিফয়ানেক kমতাচুLত করা ও (ইমামেক সমথ&ন করা) এবং তােদর pstিত
ও তার হােত বাইয়াত করার ই+া বLk কের তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ একিট িচিঠ
লেখ। তােদর িচিঠর উtের ইমাম হােসইন (আ.) লেখন য িতিন এর সােথ িdমত পাষণ
কেরন কারণ, তােদর সােথ মুয়ািবয়ার একিট চুিk হেয়েছ যা তারা ভ) করেবন না যতkণ না
এর িনধ&ািরত কাল অিতkম হয় (মুয়ািবয়ার মৃতLু পয&n) এবং যখন মুয়ািবয়ার মৃতুL হেব তখন
িসdাn নয়া হেব কী করেত হেব।
মুয়ািবয়া ইবেন আবু sিফয়ান ৬০ িহজিরেত রজব মােসর মাঝামািঝ মৃতুLবরণ কের। ইয়াযীদ
একিট িচিঠ লেখ ওয়ািলদ িবন উতবা িবন আবু sিফয়ােনর কােছ,
গভন&র িনেয়াগ িদেয়িছেলা,

যােক মুয়ািবয়া মদীনার

যন স হােসইন ইবেন আলী (আ.) থেক তৎkণাৎ বাইয়াত দাবী

কের।
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মুয়ািবয়া িবন আবু sিফয়ােনর মৃতুL সmেক&

মাসউদী এবং অnাn ঐিতহািসকরা বণ&না কেরন য তার অssতার (যার কারেণ স মৃতুLবরণ
কের) pাথিমক িদনgেলােত মুয়ািবয়া গাসলখানায় গেলা। যখন স তার dব&ল ও yকেনা দেহর
িদেক তাকােলা স কাঁদেত yr করেলা, কারণ স বুঝেত পারেলা তার সময় শেষর িনকটবত&ী
এবং স িনেচর কিবতািট আবৃিt করেলা,
“আিম দখেত পাি+ সময় আমােক ভে) ফলার জn drত চেল এেসেছ এবং আমার িকছু অংশ
িনেয় গেছ ও িকছু রেখ গেছ, *দঘ&L ও pেsর িবচুLিত তােক বিসেয় িদেয়েছ, দীঘ& একিট
সময় ধের স দাঁিড়েয় থাকার পর।”
আর যখন তার মৃতুL ও পৃিথবীর সােথ িবে+েদর kণ িনকটবত&ী হেলা এবং তার অssতা বৃিd
পেলা ও তার আেরাগL লােভর সmাবনা কম মেন হেলা,

স অnতp হেয় িকছু পিsk আবৃিt

করেলা, “হায় যিদ আিম এক মুহূেত&র জnও sাধীন না হতাম। আিম অnও না হতাম পৃিথবীর
আনেn ডুেব যেয়,

( হায়) যিদ আিম দিরেdর মত হতাম,

য yধু pেয়াজন িমিটেয় সstu

থােক যতkণ পয&nনা স কবেরর লাকেদর সােথ িমিলত হয়।”
ইবেন আসীর জাযাির বেলন,

মুয়ািবয়া তার অssতার সমেয় বেলিছেলা,

“আিম হি+

গৃহপািলত পyর মত যার জবাই িনকটবত&ী হেয়েছ। আমার রাজt ও শাসন তামােদর ওপের
িছেলা দীঘ& সময় পয&n। যার কারেণ আিম তামােদর উপর িবরk এবং তামরা আমার উপর
িবরk। আিম আকাkা কির তামােদর কাছ থেক িবি+n হওয়ার জn এবং তামরাও তাই
চাও,

িকnt আিম তার চেয় উtম য আমার পের তামােদর শাসন করেব,

আেগ যারা িছেলা তারা আমার চাইেত ভােলা িছেলা। বলা হয়,

যরকম আমার

য চায় সব&শিkমান আlাহর

সােথ সাkাৎ করেত, সব&শিkমান আlাহও তার সােথ সাkাৎ করেত চান। হ আlাহ, আিম
আপনার সােথ সাkাৎ চাই এবং আিম আপনােক অnেরাধ কির আমার সাkাৎ পছn করেত
এবং এিটেক আমার সমৃিd ও একিট উিসলা বানােত।” িকছু সময় পর মৃতুLর িনদশ&নgেলা
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তার উপর ssu হেয় গেলা এবং স যখন বুঝেত পারেলা তার মৃতুL িনি<ত স তার পুt
ইয়াযীদেক ডাকেলা এবং বলেলা:

মুয়ািবয়ার অিসয়ত তার পুt ইয়াযীেদর pিত
“ হ আমার িpয় সnান,

আিম বLথার বাঝােক বঁেধ রেখিছ এবং তামার কাছ থেক

িবেdাহেক সিরেয় িদেয়িছ এবং িবষয়gেলােক সাজা কেরিছ। আিম শtrেদরেক শাn কেরিছ,
আরবেদর লাগাম তামার হােত এেন িদেয়িছ এবং তামার জn তা জমা কেরিছ যা কউ এর
আেগ কের িন। তাই িহজােযর জনগেণর কথা িবেবচনা কেরা যারা তামার িভিt এবং তামার
িশকড়। িহজােযর লাকেদর মেধL যারা তামার কােছ আেস তােদর সmান িদও এবং তােদর
বLাপাের খাঁজখবর িনেত থােকা যারা তােদর মেধL নই। এছাড়া ইরােকর লাকেদর কথা
িবেবচনায় এেনা এবং যিদ তারা চায় য তুিম pিতিদন একজন গভন&রেক পদচুLত কেরা,
তাহেল তা করেত অsীকার কেরা না,

কারণ তামার িবrেd দশ হাজার খালা তরবািরর

মুেখামুিখ হওয়ার চাইেত একজন গভন&র বদলােনা সহজ। িসিরয়ার লাকেদর sেযাগ- sিবধা
িদেব, কারণ তারা তামার িনকটজন এবং তামার চৗবা'া এবং যিদ কান শtrেক ভয় পাও
তাহেল তােদর সাহাযL চাও এবং যখন তুিম তামার লkL অজ&ন করেব (শtrেক পরািজত
করেব), তােদরেক (িসিরয়ার) শহরgেলােত িফিরেয় আেনা, কারণ তারা যিদ অn জায়গায়
থােক তােদর আচরণ বদেল যােব। িখলাফেতর pে] তামার িবেরািধতা ও তামার সােথ যুd
করার িবষেয় চার জন ছাড়া আর কাউেক আিম ভয় কির না। তারা হেলা হােসইন িবন আলী,
আbুlাহ িবন উমর, আbুlাহ িবন যুবাইর এবং আbুর রহমান িবন আবু বকর।
আbুlাহ িবন উমেরর িবষেয়, ( অিতিরk) ইবাদত তােক ভে) ফেলেছ, যিদ তােক সাহাযL
করার কউ না থােক স তামার কােছ আtসমপ&ণ করেব। হােসইন ইবেন আলীর িবষেয়,

স

হালকা মেনর মাnষ এবং ইরােকর লােকরা তার সােথ িব+াসঘাতকতা করেব যতkণ না তারা
তােক বাধL কের িবেdাহ করেত। যিদ স িবেdাহ কের এবং তুিম তার ওপের িবজয়ী হও,
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তােক kমা কেরা;

কারণ স আtীয়তার মাধLেম আমােদর সােথ যুk এবং রাসূলুlাহ (সা.)

এর সােথ আtীয়তা ও *নকেটLর জn স বশী অিধকার রােখ। আর আবু বকেরর সnােনর
িবষেয়,

স তা অnসরণ কের যা তার সাথীরা পছn কের,

তার উ'াশা হে+ নারী ও

খলাধুলা। আর য িসংেহর মত ওঁৎেপেত থােক এবং য খকিশয়াল তামার সােথ একিট খলা
খলেছ ও একিট sেযােগর অেপkায় আেছ,
কের,

স হে+ যুবােয়েরর সnান;

তামােক আঘাত করেব এবং তুিম যিদ তার উপর িবজয়ী হও,

যিদ স িবেdাহ

তার pেতLক হােড়র

জাড়া আলাদা কের ফেলা। আমােদর িনেজেদর লাকেদর রkেক িনরাপদ রাখেত চuা কেরা।
”বলা হয় য,

তার িপতার অssতার িদনgেলােত এবং তার িপতা মুয়ািবয়ার মৃতুLর সময়

ইয়াযীদ িসিরয়ােত িছেলা না। তাইয়ামিবয়া যাহহাk িবনা কােয়স এবং মুসিলম িবন উকবা
মুররীেক ডেক পাঠােলা এবং তােদরেক িনেদ&শনা িদেলা তার অিসয়তেক ইয়াযীেদর হােত
িদেত, যা gহণেযাগL বেল মেন হয়।
ইবেন আসীর আরও বেলন, মুয়ািবয়া ইবেন আবু sিফয়ান তার অssতার সময় pলােপর মেধL
িছেলা এবং মােঝ মেধL বলেতা, “আমােদর ও gটার (িসিরয়ার দিkেণ উব&র মrদLােনর মেধL
দূরt কত?” এgেলা yেন তার কnা উ'sের িবলাপ করা yr করেলা,

“হায় dঃখ।”

মুয়ািবয়া jান িফের পেলা এবং বলেলা, “যিদ তামরা বসামাল হেয় থােকা ( তামােদর স
অিধকার আেছ), কারণ তামরা বসামাল একজনেক দেখেছা।”
যখন মুয়ািবয়ার মৃতুL হেলা,

যাvহাক িবন kােয়স তার বািড়র বাইের এেলা এবং িমmের

উঠেলা, তখন মুয়ািবয়ার কাফেনর কাপড় তার হােত িছেলা। স সব&শিkমান আlাহর pশংসা
ও তাসবীহ করেলা এবং বলেলা,

“িন<য়ই মুয়ািবয়া িছেলন একজন সহায়তাকারী,

সাহসী

এবং একজন সৗভাগLবান আরব যার হাত িদেয় আlাহ ষড়যnt ও d}ম& দূর কেরেছন এবং
আlাহ তাঁর দাসেদর ওপের তােক সাব&েভৗমt িদেয়িছেলন, শহর ও মফsলgেলা তার িনয়ntেণ
িছেলা। িকnt এখন স মারা গেছ এবং এই তার কাফেনর কাপড় এবং আমরা তােক এই কাপড়
িদেয় ঢেক িদেবা এবং তােক তার কবের pেবশ করােবা এবং আমরা তােক বারযােখ (পৃিথবী ও
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আেখরােতর মধLবত&ী সমেয়) ছেড় িদেবা,

িবচার িদন পয&n। তাই যারা তার উপর জানাযার

নামায পড়েত চায় তারা যন এ জn যাহেরর সময় সমেবত হয়।” যাvহাক িনেজই তার
মৃতেদেহর জn জানাযার নামায পড়েলা।
বলা হয় য, যখন মুয়ািবয়া grতর অss হেয় পড়েলা তখন তার সnান ইয়াযীদ হাওয়ারীেন
(িসিরয়ার হালােবর একিট শহর) িছেলা। তার কােছ একিট িচিঠ পাঠােনা হেলা যন স drত তার
িপতার সােথ দখা কের। যখন িচিঠিট ইয়াযীেদর কােছ পৗঁছােলা স িনেচর কিবতািট আবৃিt
করেলা,
“দূত একিট বn িচিঠ িনেয় এেলা যার কারেণ hদয় অিsর হেলা,
তামার জn কী আেছ তামার ঐ দিলেল,

আমরা বললাম আেkপ

স উtের বলেলা য খিলফা িন<ল,

বLথায়

আেছ।”
যখন ইয়াযীদ িসিরয়ােত পৗঁছােলা ততkেণ মুয়ািবয়ােক কবর দয়া হেয় গেছ। তাই স জানাযা
পড়েলা তার কবেরর উপর।
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মদীনার গভন&র ও ইমাম হােসইন (আ.)

[‘কািমল’ gেn আেছ] যখন ইয়াযীদ জনগেণর কাছ থেক আnগেতLর শপথ িনেলা স
ওয়ািলদ ইবেন উতবার কােছ মুয়ািবয়ার মৃতুL সংবাদ িদেয় একিট িচিঠ িলখেলা। একিট সংিkp
িচিঠেত স িলখেলা, “আmা বা’আদ, আnগেতLর শপথ চাও হােসইন, আbুlাহ িবন উমর
এবং আbুlাহ িবন যুবাইেরর কাছ থেক। আর তােদরেক অবসর িদও না যতkণ না তারা তা
কের।” যখন ওয়ািলদ মুয়ািবয়ার মৃতুL সmেক& পড়েলা স শি?ত হেয় পড়েলা এবং সংবাদিট
তােক িচnায় ফেল িদল,

তাই স অিন+াসহ মারওয়ান িবন হাকামেক ডেক পাঠােলা।

মারওয়ান ওয়ািলেদর আেগ মদীনার গভন&র িছেলা। তাই যখন ওয়ািলদ গভন&র হেলা স তােক
ঘৃণা করেত yr করেলা এবং তােক গালাগািল করেতা এবং িনেজেক দীঘ& িদেনর জn িবি+n
রেখিছেলা যতkণ পয&nনা মুয়ািবয়ার মৃতুL সংবাদ ও জনগেণর কাছ থেক আnগেতLর শপথ
নয়ার দাবী তার কােছ পৗঁছােলা। যখন মারওয়ান এেলা, ওয়ািলদ িচিঠর িবষয়বst তােক পেড়
শানােলা। মারওয়ান তা yেন বলেলা “িন<য়ই আমরা আlাহর এবং িন<য়ই আমরা তাঁর কােছ
ফরত যােবা” এবং স মুয়ািবয়ার উপর রহমত হওয়ার জn দাআ করেলা। যখন ওয়ািলদ
িবষয়িট সmেক& তার পরামশ& চাইেলা মারওয়ান বলেলা,

“আমার মেত,

মুয়ািবয়ার মৃতুL

সংবাদ ঘাষণা করার আেগ এই লাকgেলােক এ মুহূেত&ই ডেক পাঠাও (এবং ইয়াযীেদর কােছ
আnগেতLর শপথ করার জn তােদরেক বেলা)। যিদ তারা অsীকার কের, তােদর মাথা কেট
ফেলা তারা মুয়ািবয়ার মৃতুL সংবাদ জানার আেগই। যিদ তারা এ িবষেয় সামাnও জানেত পাের
তাহেল তারা pেতLেক িভn িভn জায়গায় চেল যােব এবং িবেdাহ yr করেব এবং িনেজেদরেক
িখলাফেতর জn যাগL দাবী করেব।”
ওয়ািলদ তার সােথ সাkাৎ করার জn ইমাম হােসইন (আ.) ও আbুlাহ িবন যুবাইরেক ডেক
আনেত আbুlাহ িবন আমর িবন উসমানেক ডেক পাঠােলা য তখন বালক িছেলা। এিট এমন
একিট সময় িছেলা যখন ওয়ািলদ সাধারণত কােরা সােথ সাkাৎ করেতা না। আbুlাহ িবন
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আমর তােদরেক মসিজেদ বেস থাকেত দখেলা এবং তােদর কােছ ওয়ািলেদর সংবাদ পৗঁেছ
িদেলা। তারা তােক িফের যেত বলেলা এবং শী;ই তারা তােক অnসরণ করেব বেল জানােলা।
আbুlাহ িবন যুবাইর ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক িফের বলেলা,

“ তামার অিভমত

অnযায়ী আমােদরেক সাkােতর জn এ অসমেয় ওয়ািলদ কন ডাকেব?” ইমাম বলেলন,
“আিম অnমান করিছ তােদর িবেdাহীেদর নতা মারা গেছ এবং আমােদরেক ডেকেছ
ইয়াযীেদর কােছ আnগেতLর শপথ করেত,

অnাn লােকর কােছ সংবাদ ছিড়েয় পড়ার

আেগই।” আbুlাহও এেত মত িদেলা এবং িজেjস করেলা কী করা যায়। ইমাম বলেলন য
িতিন ওয়ািলেদর সােথ সাkােতর জn যােবন িকছু যুবক সােথ িনেয় [ইরশাদ]।
এরপর িতিন তার আtীয়েদর মাঝ থেক একিট দলেক ডেক পাঠােলন এবং বলেলন,
“ তামােদর অst তুেল ধেরা, কারণ ওয়ািলদ আমােক এ সমেয় ডেক পািঠেয়েছ এবং আমােক
তা করার জn বাধL করেত পাের যা আিম ঘৃণা কির। আিম তােক িব+াস কির না। তাই আমার
সােথ থােকা। যখন আিম তার সােথ দখা করেত িভতের যােবা তামরা দরজায় বেস থাকেব
এবং যখন তামরা আমার উ'sর yনেব ধাkা িদেয় িভতের pেবশ করেব এবং আমােক সাহাযL
করেব।”
যখন ইমাম ওয়ািলেদর কােছ গেলন,

িতিন দখেলন মারওয়ান তার সােথ বেস আেছ।

ওয়ািলদ মুয়ািবয়ার মৃতুL সংবাদ ইমাম হােসইন (আ.) ক িদেলা এবং বলেলা,

“িন<য়ই

আমরা আlাহর এবং িন<য়ই আমরা তার কােছ িফের যােবা।” এরপর ওয়ািলদ ইয়াযীেদর
িচিঠিট এবং তার pিত আnগেতLর শপথ নয়ার আেদশ পেড় শানােলা।
ইমাম বলেলন, “আিম বুঝেত পারিছ য আিম যিদ গাপেন ও বLিkগতভােব আnগেতLর শপথ
কির তামরা তােত রাজী হেব না যতkণ না আিম তা pকােI কির যন জনগণ তা জানেত
পাের।”
ওয়ািলদ hাঁ- সূচক উtর িদেলা। ইমাম হােসইন বলেলন,
কেরা।”
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“ স kেt সকাল পয&n অেপkা

ওয়ািলদ বলেলা, “ যভােব তুিম চাও, তুিম আlাহর আ3েয় যেত পােরা যতkণ না জনতােক
সােথ িনেয় আমার কােছ আেসা।” মারওয়ান বলেলা,
থেক চেল যায় আnগেতLর শপথ না কেরই,

“যিদ হােসইন তামােদর মাঝখান

তামােদর আর কখেনাই শিk হেব না আnগতL

চাইেত যতkণ পয&nনা তামােদর ও তার মােঝ অেনক রk ঝের। তাই তােক বnী কেরা
যতkণ না স আnগেতLর শপথ কের অথবা তার মাথা কেট নাও।”
ইমাম হােসইন (আ.) উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন,

“ হ যারkার সnান,

তুিম িক আমােক

হতLা করেত সাহস করেব? িন<য়ই তুিম িমথLা বেলেছা এবং gনাহ কেরেছা।”
এ কথা বেল ইমাম হােসইন (আ.) বাইের চেল এেলন এবং তার বািড়েত ফরত এেলন তার
লাকজনসহ। তখন মারওয়ান ওয়ািলেদর িদেক িফের বলেলা, “তুিম আমােক অমাn করেল?
আlাহর kসম, তুিম কখেনাই তােক আর ধরেত পারেব না।” ওয়ািলদ বলেলা, “আেkপ
তামার সtার জn যা তামার িনেজরই শtr। হ মারওয়ান,

তুিম আমােক এমন িবষেয়

পরামশ& িদেয়েছা যা আমার ধম&েক Kংস করেব। আlাহর kসম, আিম ঐ সmদ ও রাজL চাই
না যার ওপের সূয& উদয় হয় ও অs যায় যিদ তােত হােসইেনর হতLা জিড়ত থােক।
sবহানাlাহ,

আিম হােসইনেক হতLা করেবা yধু এ জn য স আnগেতLর শপথ করেত

অsীকার কেরেছ? আlাহর kসম, আিম িনি<ত য- ই হােসইন হতLার সােথ জিড়ত হেব,
িকয়ামেতর িদন তার (কােজর) পাlা হালকা হেব আlাহর কােছ।” মারওয়ান বলেলা,
“এিটই যিদ তুিম িচnা কর তাহেল তুিম যা কেরেছা তা সিঠক।” এরপর স তার উপর অসntu
হেয় িফের গেলা।
ইবেন শাহর আেশাব ‘মানািkব’- এ িলেখেছন য ইমাম হােসইন (আ.) ওয়ািলেদর সােথ
দখা করেত গেলন এবং িচিঠর িবষয়বst পড়েলন। িতিন বলেলন য, িতিন আnগেতLর শপথ
করেবন না। মারওয়ান,

য সখােন উপিsত িছেলা,

স বলেলা,

“আিমrল মুিমনীেনর

(অথ&াৎ ইয়াযীেদর) pিত আnগেতLর শপথ কেরা।” ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন,
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“আেkপ তামার জn! িন<য়ই তুিম িব+াসীেদর pিত িমথLা আেরাপ কেরেছা। ক তােক
িব+াসীেদর আিমর বানােলা?”
এ কথা yেন মারওয়ান উেঠ দাঁড়ােলা এবং তার তরবাির কাষমুk কের বলেলা,

“জlাদেক

ডােকা এবং তার মাথা কাটেত বেলা স এখান থেক যাওয়ার আেগই এবং তার রেkর দািয়t
আমার ঘােড় থাকেব।” যখন কNsর উঁচু হেলা ইমােমর পিরবােরর উিনশ জন যুবক বড় ছারা
হােত ধাkা িদেয় pেবশ করেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) তােদর সােথ বিরেয় গেলন।
যখন এ সংবাদ ইয়াযীেদর কােছ পৗঁছােলা স ওয়ািলদেক পদচুLত করেলা এবং মারওয়ানেক
মদীনার গভন&র িনেয়াগ িদেলা। এরপর ইমাম হােসইন (আ.) ও আbুlাহ িবন যুবাইর মkার
উেdেI রওনা িদেলন এবং আbুর রহমান িবন আবু বকর ও আbুlাহ িবন উমরেক কউ sশ&
করেলা না।
আর আbুlাহ ইবেন যুবােয়র,

যখন স ওয়ািলেদর সংবাদ পেলা,

স উtের বলেলা স

শী;ই আসেব। এরপর স বাসায় গেলা এবং িনেজেক লুিকেয় রাখেলা। ওয়ািলদ তােক অnসরণ
করেলা এবং দখেলা য স তার বnুেদর জেড়া কেরেছ এবং িনেজেক িবি+n কের িনেয়েছ।
ওয়ািলদ তােক চাপ pেয়াগ করেলা িকnt আbুlাহ বলেলা য স িকছু সময় চায় ভাবার জn।
তখন ওয়ািলদ তার দাসেদরেক আbুlাহর কােছ পাঠােলা, তারা গেলা এবং তােক ধমক িদেয়
বলেলা,

“ তামােক আমােদর কােছ আসেত হেব নয়েতা স তামােক হতLা করেব।”

আbুlাহ বলেলা, “আিম তামােদর জবরদিsর কারেণ িচিnত। আমােক একটু সময় দাও যন
আিম আমার একজন লাকেক গভন&েরর কােছ পাঠােত পাির িজেjস করেত য িতিন আমার
কােছ কী চান।” এরপর স তার ভাই জাফর িবন যুবাইরেক পাঠােলা। জাফর ওয়ািলেদর
কােছ গেলা এবং বলেলা,

“আপনার উপর আlাহর রহমত হাক,

আbুlাহেক ছেড় িদন,

কারণ আপিন তােক ভয় পাইেয় িদেয়েছন। আগামীকাল ইনশাআlাহ স আপনার কােছ আসেব,
তাই আপনার দূতেদর আেদশ কrন ফরত আসেত।”
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ওয়ািলদ কান একজনেক পাঠােলা তার দূতেদর ফরত ডাকেত,

তারা ফরত এেলা। একই

রােত আbুlাহ তার ভাই জাফরেক সােথ িনেয় মkার উেdেI রওনা হেলন ফারার রাsা িদেয়
এবং তােদর সােথ আর কউ যায় িন।
[‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন তার পালােনার খবর সকােল ওয়ািলদেক জানােনা হেলা স আিশ
জন ঘাড়সওয়ারসহ বিন উমাইয়ার এক দাসেক পাঠােলা যারা তার িপছু ধাওয়া করেলা, িকnt
তােক খুঁেজ পেলা না। আর তাই ফরত আসেলা এবং সিদন তারা বLs িছেলা ইমাম হােসইন
(আ.) এর িবষয় িনেয় এবং রাত পয&n তার সােথ যাগােযাগ রাখেলা।
সকােল ইমাম হােসইন (আ.) তার বাসা থেক বিরেয় এেলন জনতার কাছ থেক সংবাদ
শানার জn, তখন িতিন মারওয়ােনর দখা পেলন। মারওয়ান বলেলা, “ হ আবা আবিদlাহ
আিম আপনার ভােলা চাই,

তাই আিম যা বিল তা gহণ কrন যতkণ না আপিন

সৎকম&শীলেদর রাsায় পৗঁছান।” ইমাম তােক বলেত বলেলন স যা বলেত চায়। মারওয়ান
বলেলা,

“আিম বলিছ আপিন ইয়াযীেদর pিত আnগেতLর শপথ কrন,

কারণ তা আপনার

জn এ পৃিথবীর জীবেন ও আেখরােত ভােলা হেব।” ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন,
“িন<য়ই আমরা আlাহর ও িন<য়ই আমরা তার কােছই ফরত যােবা। ইসলােমর িবদায় হেয়
যােব যিদ উmাত ইয়াযীেদর নতৃেtর ফাঁেদ পেড়। কারণ আিম আমার নানােক বলেত yেনিছ
িখলাফত আবু sিফয়ােনর সnােনর উপর িনিষd ঘাষণা করা হেয়েছ।”
এভােব তারা পরsেরর সােথ কথা yr কের এবং তােদর তক& িবত&ক বৃিd পায়। শষ পয&n
মারওয়ান অপমািনত হেয় sান তLাগ কের।
একই িদন ওয়ািলদ িকছু লাকেক ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পাঠায় যন িতিন িগেয়
আnগেতLর শপথ কেরন। ইমাম বলেলন, “সকাল আsক এবং আমরা দখেবা এবং তামরাও
দখেব।”
যখন তারা এ কথা yনেলা তারা তার উপর চাপ pেয়াগ না কের িফের গেলা। স রােতই িতিন
মদীনা তLাগ করেলন এবং তা িছেলা আটাশ রজেবর রাত। িতিন তার পুt সnানেদর,
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ভাইেদর, ভািতজা, ভােg এবং তার পিরবােরর সদsেদর িনেয় রওনা িদেলন yধু মুহাmাদ
ইবেন হানািফয়া ছাড়া। মুহাmাদ জানেতা না িতিন কাথায় যােবন এবং তাই বলেলন,
ভাই,

“হ

আপিন আমার সবেচেয় িpয় এবং আমার ভােলাবাসার সবেচেয় িনকটবত&ী এবং তাই

আপিন উপেদশ উপহার পাওয়ার সবেচেয় যাগL। ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়া থেক এবং sপিরিচত
শহরgেলা থেক দূের থাkন যতটুk পােরন। আপনার দূতেদর ছিড়েয় িদন এবং লাকেদরেক
আপনার িদেক আhান কrন। যিদ জনগণ আপনার আেদশ মােন এবং আপনার pিত আnগেতLর
শপথ কের তাহেল আlাহর pশংসা কrন এবং যিদ তারা আপনােক ছেড় যায় এবং অেnর
চারিদেক জেড়া হয় এেত আপনার বুিd ও ধম& কেম যােব না এবং আপনার সাহস ও দয়ার কমিত
হেব না। আিম আশংকা করিছ আপিন হয়েতা কান sপিরিচত শহের যােবন যখােন একদল
আপনােক সমথ&ন করেব এবং অnরা িবেdাহ করেব এবং এভােব আপিন হয়েতা তােদর বশ&ার
িশকার হেবন। তখন জনগেণর মেধL য িনেজর িপতা- মাতার pিত সবেচেয় ভােলা বLিk হয়েতা
তার রk ঝরেব এবং তার পিরবার অপমািনত হেব।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “ হ িpয় ভাই, আিম কাথায় যােবা?”
মুহাmাদ বলেলন,

“মkায় যান এবং সখােন থাkন। যিদ আপিন sিsপান সখােনই থেক

যান, কারণ সিটই আপিন খুজ
ঁ েছন এবং যিদ আবহাওয়ার সােথ খাপ খাওয়ােত না পােরন তেব
ইেয়েমেনর িদেক চেল যান। যিদ আপিন সখােন িনরাপtা পান তেব থেক যান অথবা
মrভূিমেত অথবা পাহােড় আ3য় িনন। এরপর এক জায়গা থেক আেরক জায়গায় যান যতkণ
না আপিন জনগেণর অবsা বােঝন। স সময় আপনার িসdাn হেব সবেচেয় ভােলা িসdাn।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,

“ হ ভাই,

তুিম যথাযথ উপেদশ িদেয়েছা এবং আশা কির

তামার উপেদশ দৃঢ় ও িবজয়ী হেব।”
এরপর িতিন মসিজেদ গেলন এবং ইয়াযীদ িবন মুফারিরর কিবতািট আবৃিt করেলন, “আিম
সকােলর ঘাস খেত থাকা গবািদ পyেক ছtভ) কের িদেবা না,
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না আমােক ডাকা হেব

ইয়াযীদ বেল। সই িদন কখেনা আসেব না যিদন আিম আtসমপ&ণ করেবা এবং মৃতুL আমােক
দখেব িপিছেয় যেত।”
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পিরে\দ - ৩
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ আlামা মাজিলিসর আেলাচনা
আlামা মাজিলিস ‘িবহাrল আনওয়ার’- এ বণ&না কেরেছন য মুহাmাদ িবন আবু তািলব
মুসাউই বেলেছন য, যখন ওয়ািলদ ইমাম হােসইন (আ.) ক হতLা করার জn িচিঠ পেলা তা
তার জn অতLn কেuর অnভূত হেলা এবং স বলেলা,
“আlাহর শপথ,

আlাহ যন তাঁর নবীর সnানেক হতLা হওয়া আমােক না দখান,

যিদ

ইয়াযীদ আমােক এর বদেল সারা পৃিথবীও দয় এবং এর িভতের যা আেছ তাও, তবুও নয়।”
বলা হয়,

এক রােত ইমাম হােসইন (আ.) তার বািড় থেক বর হেলন এবং তার নানার

কবেরর মাথার িদেক গেলন এবং বলেলন,
“সালাম আপনার উপর হ আlাহর রাসূল। আিম হােসইন, ফািতমা (আ.) এর সnান। আিম
আপনার িpয় এবং আপনার িpয়র পুt সnান। আিম আপনার সnান যােক আপিন আপনার
উmেতর িভতের আপনার উtরািধকারী িহেসেব রেখ গেছন। তাই হ রাসূলুlাহ, সাkী থাkন
য এ লােকরা আমােক তLাগ কেরেছ এবং আমােক অবেহলা কেরেছ এবং আমােক িনরাপtা
িদেত অsীকার কেরেছ। আপনার কােছ আসার আগ পয&n আপনার কােছ এিটই আমার
অিভেযাগ।”
এরপর িতিন উঠেলন এবং নামায পড়েত yr করেলন,

অনবরত rk ও িসজদা কের।

ওয়ািলদ তার বাসায় গেলা খাঁজ নয়ার জn য ইমাম মিদনা তLাগ কেরেছন িক না। যখন স
দখেলা ইমাম সখােন নই তখন স বলেলা,

“আlাহেক ধnবাদ য স চেল গেছ এবং

আমােক রkা করা হেয়েছ আদালেত হািজর হওয়া থেক এবং তার রk ঝরােনােত জিড়ত হওয়া
থেক।” এরপর ইমাম তার বাসায় ফরত গেলন এবং িdতীয় রােত আবার রাসূলুlাহ (সা.)
এর কবের গেলন এবং কেয়ক রাকাত নামায পড়েলন। নামায শষ করার পর িতিন বলেলন,
“ হ আlাহ, এিট হে+ তামার রাসূেলর কবর এবং আিম তামার রাসূেলর নািত। তুিম জােনা
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আমার উপর কী আপিতত হেয়েছ। িন<য়ই আিম *নিতক gণ ও সৎকম&শীলতােক ভােলাবািস
এবং খারাপেক ঘৃণা কির। হ গৗরব ও সmােনর pভু,

আিম এই কবর এবং িযিন এখােন

শািয়ত আেছন তার অিধকােরর মাধLেম অnেরাধ কির যন আপিন আমার জn তা বর কের
আেনন যা আপনার ও আপনার রাসূল dারা অnেমািদত।”
ইমাম কাঁদেলন সকাল পয&n। এরপর িতিন তার মাথােক কবেরর উপর রেখ অl সমেয়র জn
ঘুমােলন। িতিন sেp দখেলন রাসূল (সা.) তার বাম, ডান ও সামেনর িদেক ফেরশতাসহ তার
িদেক আসেছন। রাসূলুlাহ (সা.) কােছ এেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর মাথােক তার
বুেক চেপ ধরেলন। এরপর তার dই চােখর মাঝখােন চুমু িদেলন এবং বলেলন,
“ হ আমার িpয় হােসইন, আিম যন দখেত পাি+ তুিম রেk মাখামািখ হেয় গেছা dঃখ ও
পরীkা (কারব ও বালা)- এর sােন এবং আমার উmেতর একিট দল তামার মাথা কেট ফেলেছ
এবং তুিম িপপাসাত& অথচ তারা তামার িপপাসা মটাে+ না। এ সেttও তারা আমার শাফায়াত
(sপািরশ) আশা কের (িকয়ামেতর িদন)। আlাহ যন তােদরেক আমার শাফায়াত থেক দূের
সিরেয় রােখন। হ িpয় হােসইন,

তামার বাবা,

মা এবং ভাই আমার কােছ এেসেছ এবং

তারা তামার সােথ দখা করেত চায় এবং তুিম বেহশেত এমন এক উঁচু সmান অজ&ন কেরেছা
য তুিম যিদ শহীদ না হও তুিম সখােন পৗঁছােব না।”
ইমাম তার নানার িদেক তাকােলন এবং বলেলন,
“ হ নানা,

আিম এ পৃিথবীেত আর ফরত যেত চাই না। দয়া কের আমােক আপনার সােথ

িনেয় যান এবং আপনার কবের pেবশ করান।”
রাসূলুlাহ (সা.) বলেলন, “ তামার উিচত ফরত যাওয়া (পৃিথবীর িদেক) এবং শাহাদাত লাভ
করা এবং এভােব য মহান পুরsার আlাহ তামার জn বাছাই কের রেখেছন তা অজ&ন করা।
কারণ িকয়ামেতর িদন তুিম,

তামার িপতা,

তামার চাচা এবং তামার িপতার চাচা একিট

িবেশষ সmািনত দল িহেসেব উিtত হেব বেহশেত pেবশ করা পয&n।”
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ইমাম হােসইন (আ.)মেঘ থেক উঠেল dি<nা যুk হেয় এবং spিট বণ&না করেলন তার পিরবার
ও আbুল মাtািলেবর বংশধরেদর কােছ। ঐ িদন পৃিথবীেত কউ রাসূলুlাহ (সা.) এর
পিরবােরর চাইেত বশী dি<nাযুk ও dঃখী িছেলা না।
এরপর ইমাম হােসইন (আ.) যাtার জn pstিত িনেত থাকেলন। মধLরােত িতিন তার মা হযরত
ফািতমা (আ.) এর ও তার ভাই ইমাম হাসান (আ.) এর কবের গেলন এবং িবদায় িনেলন।
ফজেরর সময় যখন িতিন বাসায় িফরেলন তার ভাই মুহাmাদ ইবেন হানািফয়া তার কােছ এেলন
ও বলেলন, “ হ িpয় ভাই, আপিন আর সবার চাইেত আমার কােছ িpয় ও ভােলাবাসার এবং
আিম আপিন ছাড়া কাউেক উপেদশ িদেবা না,

কারণ আপিন এর যাগL,

কননা আপিন

আমার থেক এবং আপিন আমার জীবন, আমার rহ এবং আমার চাখ এবং আমার পিরবােরর
grজন। আপনার আnগতL আমার উপর বাধLতামূলক, কারণ আlাহ আপনােক আমার ওপের
ময&াদা িদেয়েছন এবং আপনােক জাnােতর যুবকেদর সদ&ার িহেসেব বাছাই কেরেছন।” এরপর
িতিন রাসূল (সা.) এর পুেরা হাদীসিট বণ&না কেরন,
“হাসান ও হােসইন জাnােতর যুবকেদর সদ&ার।”
এরপর িতিন বলেলন, “আিম চাই আপিন মkা যান, যিদ আপিন শািn খুঁেজ পান,

সখােনই

থাkন িকnt যিদ ঘটনা িভn হেয় দাঁড়ায় তাহেল ইেয়েমেন চেল যান। কারণ সখানকার জনগণ
আপনার নানা ও বাবার সাহযLকারী ও অnসরণকারী এবং তারা মাnেষর মােঝ খুবই দয়ালু ও
কrণাময়, আর তােদর শহর ও মফsলgেলা বড়। তখন যিদ পােরন সখােন থেক যান। যিদ
তা না হয় তাহেল আ3য় িনন মrভূিমেত অথবা পাহােড়র gহায় এবং এক শহর থেক আেরক
শহের যান যতkণ না আপিন জনসাধারেণর অবsা বুেঝন। আর আlাহ যন আমােদর মােঝ
এবং জােলম দেলর মােঝ িবচার কের দন।” ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন,
“ হ ভাই,

যিদও এ পৃিথবীেত আমােক আ3য় দয়ার জn এমন কান জায়গা নই,

কখেনাই কান িদন ইয়াযীেদর কােছ আnগেতLর শপথ করেবা না।”
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আিম

এিট yেন মুহাmাদ ইবেন হানািফয়া তার বkবL শষ করেলন এবং কাঁদেত yr করেলন এবং
ইমামও কাঁদেলন। এরপর িতিন বলেলন, “ হ ভাই, আlাহ যন উদারভােব তামােক পুরsার
দান কেরন,
িবষেয়,

কারণ তুিম উপেদশ িদেয়েছা এবং সিঠক মতই pকাশ কেরেছা। আর তামার

হ িpয় ভাই,

তুিম মদীনায় থেক যেত পােরা এবং সতক& থেকা এবং আমােক

শtrেদর িবষেয় সংবাদ জানােত থােকা।”
এরপর ইমাম হােসইন (আ.) একিট কাগজ ও কলম চাইেলন এবং তার ভাই মুহাmাদ ইবেন
হানািফয়ার জn পরামশ& িলখেলন,
“আlাহর নােম িযিন সব&দয়ালু,

সব& কrণাময়। এিটেত তা- ই আেছ যা হােসইন িবন আলী

অিসয়ত কেরেছন তার ভাই মুহাmােদর জn য ইবেন হানািফয়া নােম sপিরিচত। িন<য়ই
হােসইন সাkL দয় য একমাt আlাহ ছাড়া আর কান ইলাহ নই এবং স সাkL দয় য
মুহাmাদ (সা.) আlাহর দাস ও রাসূল যােক িতিন যথাযথভােব বাছাই কেরেছন এবং জানাত ও
জাহাnাম সতL এবং কান সেnহ নই িকয়ামেতর িদন আসেব এবং কবের যারা আেছ আlাহ
তােদর সবাইেক উিtত করেবন।
আিম উেঠ দাঁিড়েয়িছ অnায় ছিড়েয় দয়া বা লাক দখােনার জn নয়;

না অৈনিতকতা ও

িনপীড়ন ছিড়েয় দয়ার জn। বরং আিম বর হেয়িছ আমার নানার উmেতর সংsােরর জn এবং
আিম চাই সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ করেত, এভােব আিম অnসরণ করেবা
আমার নানা ও বাবা আলী ইবেন আিব তািলব (আলাইিহম সালাম)- ক। য বLিk সতLেক gহণ
করেব আমার মাধLেম স আlাহর কাছ থেক সতL পােব। আর য আমার সােথ িব+াসঘাতকতা
করেব,

তাহেল আিম *ধয& ধরেবা যতkণ না আlাহ আমার মােঝ ও অতLাচারী সmpদায়িটর

মােঝ িবচার কের দন এবং িন<য়ই আlাহ সবেচেয় ভােলা িবচারক। এিট আমার পk থেক
তামার কােছ সাkL,

হ ভাই, এবং আমার পুরsার yধু আlাহর কােছ যাঁর ওপেরই yধু আিম

িনভ&র কির এবং তাঁর কােছই আমার pতLাবত&ন।”
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এরপর িতিন িচিঠিট ভাঁজ করেলন এবং এর ওপের তার িনেজর সীলেমাহর িদেলন ও তার ভাই
মুহাmাদ ইবেন হানািফয়ােক িদেলন এবং তােক িবদায় জানােলন এবং রােতর অnকােরর ভতর
sান তLাগ করেলন।
মুহাmাদ িবন আবু তািলব বেলন য,

মুহাmাদ ইবেন ইয়াkব ‘ওয়াসােয়ল’- এ বণ&না

কেরেছন মুহাmাদ ইবেন ইয়াহইয়া থেক এবং িতিন মুহাmাদ িবন হােসইন থেক এবং িতিন
আইয়ুব িবন নূহ থেক,

িতিন সাফওয়ান থেক এবং িতিন মারওয়ান িবন ইসমাইল থেক,

িতিন হামযা িবন hমরান থেক বণ&না কেরেছন য, আমরা ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর
কােছ ইমাম হােসইন (আ.) এর আেnালন এবং মদীনােত মুহাmাদ ইবেন হানািফয়ার থেক
যাওয়া সmেক& িজেjস করলাম, ইমাম উtের বলেলন,
হ হামযা,

আিম তামােক এমন এক সংবাদ িদেবা যার পের আর কানিদন তুিম এ ধরেনর

p] কান জমােয়েত করেব না। যখন ইমাম হােসইন (আ.) মদীনা ছেড় যেত চাইেলন িতিন
কাগজ চাইেলন এবং সখােন িলখেলন, “আlাহর নােম িযিন সব&দয়ালু ও সব&কrণাময়। এিট
হােসইন িবন আলী িবন আিব তািলব থেক বিন হােশেমর pিত। আmা বা’আদ,

য আমার

সােথ আসেব স শহীদ হেয় যােব, আর য আমার কাছ থেক িবি+n হেব স সফলতা ও শািn
লাভ করেব না। ওয়াসসালাম।”
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ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ ফেরশতােদর কথাবাত&া

শইখ মুফীদ তার বণ&নার kম সূt উেlখ কের বেলেছন য, ইমাম জাফর আস সািদk (আ.)
বেলেছন,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) মদীনা তLাগ করেলন,

িবেশষ িচhসহ একদল

ফেরশতা পেথ সাkাৎ করেলা। তারা তােদর হােত তরবাির বহন করিছেলা এবং বেহশেতর
ঘাড়ায় চেড়িছেলা। তারা ইমােমর কােছ এেস তােক অিভবাদন জানােলা এবং বলেলা,

“হ

সৃিuর ওপের আlাহর pমাণ, আপনার নানা, বাবা ও ভাইেয়র পের, মহান আlাহ, িযিন
আমােদর মাধLেম তার অেনক যুেd আপনার নানােক সাহাযL কেরিছেলন, িতিন এখন আমােদর
পািঠেয়েছন আপনােক সাহাযL করার জn।”
ইমাম বলেলন,

“pিতrত সই ভূিম হে+ কারবালা,

তাই তামরা সখােন আমার কােছ

আসেত পােরা।”
তারা বলেলা, “ হ আlাহর pমাণ, আপনার যা ই+া আেদশ করেত পােরন এবং আমরা তা
সmাদন করেবা ও আপনােক মেন চলেবা। আপিন যিদ শtrেক ভয় পান আমরা তােদর িবrেd
আপনােক রkা করেবা।”
ইমাম বলেলন,

“আমার িবrেd তারা কান পথ পােব না এবং তারা আমােক কান kিতও

করেত পারেব না যতkণ না আিম আমার (িনধ&ািরত) মাযাের পৗঁিছ।”
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ইমাম হােসইন (আ.) এর pিতরkায় িজনেদর সনাবািহনী

বশ িকছু সংখLক মুসলমান িজেনর দল ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলা এবং বলেলা,
“ হ আমােদর অিভভাবক,

আমরা আপনার অnসারী ও সাহাযLকারী;

আর আমরা আপনার

আেদশ পালন করেবা, তা যা- ই হাক। আপিন যিদ চান আমরা এখােন থামেবা এবং আপনার
সব শtrেক হতLা করেবা।”
ইমাম বলেলন,

“আlাহ তামােদর ভােলা পুরsার িদন,

আমার নানার কােছ নািযল হেয়িছেলা;
‘ তামরা যখােনই থােকা,

তামরা িক কারআন পেড়া িন যা

যখােন বলা হেয়েছ,
(ﺸﻴﱠ َﺪ ٍة
ٍ ت َوﻟَ ْﻮ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ِﰲ ﺑـُُﺮ
َ وج ُﻣ
ُ )أَﻳْـﻨَ َﻤﺎ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻳُ ْﺪ ِرْﻛ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ

মৃতুL তামােদর ধের ফলেব,

এমনও যিদ হয় তামরা উঁচু (ও

শিkশালী) ইমারেত থােকা না কন।’ [ সূরা িনসা: ৭৮]
এবং বলা হেয়েছ,
‘যােদর জn কতল হওয়া িনধ&ািরত হেয়েছ তারা অবIই স জায়গায় চেল যেতা যখােন তারা
(এখন িনহত হেয়) পেড় আেছ।’
তাই আিম যিদ এখােন থেক যাই, িকভােব এ হতভাগL জািতেক পরীkা করা হেব? এবং ক
কারবালায় আমার কবের yেয় থাকেব? যখন আlাহ পৃিথবী সmpসারণ করেলন ( স িদন) িতিন
আমার জn সই ভূিম পছn করেলন এবং এেক আমার অnসারীেদর (িশয়ােদর) আ3য়sল
বািনেয়েছন যন তারা সখােন শািn খুঁেজ পায় এ পৃিথবীেত এবং আেখরােত। আমার কােছ
এেসা শিনবার িদন, কারণ আিম সpােহর শেষ দশ তািরেখ শহীদ হেবা। আমার পিরবােরর,
বnুেদর,

ভাইেদর এবং আtীয়েদর কউ আর বঁেচ থাকেব না আমার মৃতুLর পর। এরপর

আমার মাথা ইয়াযীেদর কােছ িনেয় যাওয়া হেব।”
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িজন বলেলা,

“ হ আlাহর বnু এবং আlাহর বnুর সnান,

যিদ আপনার আেদশ পালন

আমােদর জn বাধLতামূলক না হেতা এবং হতLা করা অৈবধ না হেতা আমরা অবIই আপনার
সমs শtrেক হতLা কের ফলতাম তারা আপনার কােছ পৗঁছােনার আেগই।”
ইমাম বলেলন,

“আlাহর শপথ আমরা তামােদর চাইেত তােদরেক হতLা করার জn বশী

যাগL। িকnt উেdI হে+ কাউেক হতLা করা উিচত (উপযুk) pমাণ ও যুিkসহ এবং হদােয়ত
করা উিচত pমাণ ও যুিkসহ।”
অn কথায় ইমাম চান িন য তারা Kংস হাক তােদর কােছ pমাণ উপিsত করার আেগ।
(এখােনই তা শষ হেয়েছ যা মুহাmাদ িবন আিব তািলেবর বইেত উেlখিছেলা।)
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যাtার সময় (নবীর stী) উmু সালামা (আ.) এর সােথ ইমাম হােসইন (আ.) এর কেথাপকথন

আlামা মাজিলিস বেলন য, আিম িকছু বইেত পেড়িছ য, যখন ইমাম হােসইন (আ.) মদীনা
তLাগ করার িসdাn িনেলন তখন উmু সালামা (আ.) তার কােছ এেলন এবং বলেলন,
আমার িpয় সnান,

“হ

আমােক শাকাহত কেরা না ইরােকর িদেক যেয়। কারণ আিম তামার

নানােক বলেত yেনিছ য আমার হােসইনেক হতLা করা হেব ইরােক কারবালা নােমর এক
জায়গায়।” ইমাম বলেলন,
“ হ িpয় নানীজান, আিমও তা জািন এবং আমােক জার কের হতLা করা হেব, আর এ থেক
পালােনার কান sেযাগ নই। আlাহর শপথ, আিম স িদনিটেক জািন যিদন আমােক হতLা
করা হেব এবং আমার হতLাকারীেদর িচিন। এছাড়া স মাযারেকও িচিন যখােন আমােক
সমািহত করা হেব,

এবং আিম আমার পিরবার,

আtীয়sজন এবং অnসারীেদর মেধL

সবাইেক িচিন যারা আমার সােথ মৃতুLবরণ করেব এবং আিম আপনােক সই জায়গািট দখােত
চাই যখােন আমােক কবর দয়া হেব।”
এরপর িতিন কারবালার িদেক ইি)ত করেলন এবং সখানকার মািট ওপের উঠেলা এবং িতিন
তােক স জায়গাgেলা দখােলন যখােন তার কবর হেব,
থাকেবন,

কাথায় িতিন শহীদ হেয় পেড়

তাঁবু খাটােনার জায়গা এবং কাথায় িতিন থামেবন। যখন উmু সালামা এসব

দখেলন িতিন খুব কাঁদেত থাকেলন এবং আlাহর কােছ সব অিভেযাগ করেলন। তখন ইমাম
বলেলন, “ হ নানীজান, আlাহ চান আমােক কতল হওয়া অবsায় দখেত এবং আমার মাথা
নৃশংসতায় ও অnায়ভােব িবি+n হওয়া দখেত। এছাড়া (আlাহ) চান য আমার পিরবার এবং
নারী sজনরা উে+দ হাক এবং আমার িশy সnানরা িনয&ািতত হাক,

মাথায় পদ&া ছাড়া,

gফতারকৃত এবং িশকেল বnী অবsায় এবং তারা অnেরাধ করেব এবং সাহােযLর জn
িচৎকার করেব িকnt কউ তােদর সাহােযL এিগেয় আসেব না।”
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অn একিট হাদীেস বলা হেয়েছ য উmু সালামা ইমাম হােসইন (আ.) ক বেলিছেলন, “আমার
কােছ িকছু বািল আেছ যা তামার নানা আমােক িদেয়িছেলন এবং যা একিট বাতেল আেছ।”
ইমাম বলেলন, “আlাহর শপথ আমােক হতLা করা হেব যিদ আিম ইরােক নাও যাই।” তখন
িতিন এক মুঠ মািট (কারবালার ভূিম থেক যা উঁচু হেয় উেঠিছেলা) তুলেলন এবং উmু সালামােক
তা িদেয় বলেলন, “এিট বাতেলর বািলর সােথ িমিশেয় িনন যা আমার নানাজান আপনােক
িদেয়িছেলন,

যখন তা রেk পিরণত হেব জানেবন য আমােক শহীদ করা হেয়েছ।”

( এখােন ‘িবহাrল আনওয়ার’- এর বণ&নািট শষ হেয়েছ।)
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জািবর ইবেন আbুlাহ আনসারীর সােথ ইমাম (আ.) এর কেথাপকথন

সাইেয়দ বাহরািন ‘মািদনাতুল মা’িজয’- এ ‘সািkবুল ‘মানািkব’
‘মানািkবুস sয়াদা’

থেক ও অnরা

থেক বণ&না কেরন য জািবর ইবেন আbুlাহ আনসাির বেলন,

যখন

ইমাম হােসইন (আ.) ইরােকর িদেক যেত চাইেলন আিম তার কােছ এলাম এবং বললাম,
“আপিন রাসূলুlাহর সnান এবং তার িpয় dই নািতর একজন। আিম আর কান মতামত িদি+
না yধু এছাড়া য আপিনও (ইয়াযীেদর সােথ) একিট শািnচুিk কেরন যভােব আপনার ভাই
মুয়ািবয়ার সােথ কেরিছেলা এবং িন<য়ই িতিন (ইমাম হাসান) িছেলন িব+sও সিঠক পথpাp।”
ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন,
“ হ জািবর, আমার ভাই যা কেরিছেলন তা িছেলা আlাহর ও রাসূেলর আেদশ এবং আিম যা
করেবা তা- ও হেব আlাহ ও তার রাসূেলর আেদশ। আপিন িক চান আিম এ মহূেত& রাসূলুlাহ,
ইমাম আলী এবং আমার ভাইেক আমntণ জানাই আমার কাজ সmেক& সাkL দয়ার জn?”
এরপর ইমাম আকােশর িদেক তাকােলন,
গেলা এবং রাসূলুlাহ (সা.) ,

হঠাৎ আিম দখলাম আকােশর দরজাgেলা খুেল

ইমাম আলী (আ.),

ইমাম হাসান (আ.),

হযরত ফািতমা

(আ.), হযরত জাফর তাইয়ার (আ.) এবং (আমার চাচা) যাইদ আকাশ থেক পৃিথবীেত নেম
এেলন। এ দেখ আিম ভয় পেয় গলাম। তখন রাসূলুlাহ (সা.) বলেলন,
“ হ জািবর, আিম িক হােসইেনর আেগ হাসােনর সমেয় তামােক জানাই িন য তুিম িব+াসী
হেব না যিদ না তুিম ইমামেদর কােছ আtসমপ&ণ কেরা এবং তােদর কােজ pিতবাদ না কেরা?
তুিম িক সই জায়গা দখেত চাও যখােন মুয়ািবয়া বাস করেব এবং আমার সnান হােসইেনর
জায়গা এবং তার হতLাকারী ইয়াযীেদর বাসsান?”
আিম বললাম, “jী।” তখন নবী তার পা িদেয় মািটেত আঘাত করেলন এবং তা d‘ভাগ হেয়
গেলা এবং এর িনেচ আেরকিট ভূিম উপিsত হেলা। তখন আিম দখলাম একিট নদী pবািহত
হে+,

সিটও dভাগ হেয় গেলা,

এর িনেচ িছেলা আেরকিট ভূিম। এভােব মািট ও নদীর
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সাতিট sর (একিটর িনেচ আেরকিট) ফাঁক হেয় গেলা যতkণ পয&nনা জাহাnাম দৃিuেগাচর
হেলা। আিম দখলাম ওয়ািলদ িবন মুিগরা,

আবু জাহল,

মুয়ািবয়া ও ইয়াযীদ একসােথ

িশকেল বাঁধা অnাn িবেdাহী শয়তানেদর সােথ এবং তােদর শািs িছেলা জাহাnােমর অnাn
লাকেদর চাইেত কিঠন। এরপর রাসূলুlাহ (সা.) আমােক মাথা তুলেত আেদশ করেলন। আিম
দখলাম আকােশর দরজাgেলা খুেল গেছ এবং বেহশত দখা যাে+। তখন য বরকতময়
লােকরা অবতরণ কেরিছেলন তারা সবাই ফরত চেল গেলন। যখন তারা বাতােস িছেলন তখন
রাসূলুlাহ (সা.) ইমাম হােসইনেক (আ.) ডাক িদেয় বলেলন,
মলােমশা কেরা,

“আেসা এবং আমার সােথ

হ আমার িpয় হােসইন।”

আিম দখলাম য হােসইনও তােদর সােথ জাnােতর উ' ময&াদায় যাগ িদেয়েছন। তখন
রাসূলুlাহ (সা.) হােসইেনর হাত ধের আমােক বলেলন,
“ হ জািবর, আমার এই সnান এখােন আমার সােথ আেছ, তার কােছ আtসমপ&ণ কেরা এবং
সেnেহ পেড়া না,

যন িব+াসী হেত পােরা।”

জািবর বেলন য,

“আমার dেটা চাখই অn হেয় যাক যিদ আিম যা দেখিছ এবং রাসূলুlাহ

(সা.) থেক যা বণ&না কেরিছ তা যিদ িমথLা হেয় থােক।”
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পিরে\দ - ৪

ইমাম হােসইন (আ.) এর (মদীনা থেক) মkায় যাtার িনয়ত ও তার pিত
(ইরােকর) kফা শহেরর জনগেণর িচিঠ সmেক&
যখন ইমাম হােসইন (আ.) মkার িদেক যাওয়ার িনয়ত করেলন আbুlাহ িবন মুিত তখন তার
সােথ দখা করেত এেলন ও বলেলন,

“আিম আপনার জn কারবান হই,

আপিন কাথায়

যাে+ন?” ইমাম বলেলন, “বত&মােন আিম মkা যাওয়ার িনয়ত কেরিছ, এরপর আিম মহান
আlাহর কােছ িদক িনেদ&শনা চাইেবা।”
আbুlাহ বলেলন,

“আlাহ আপনার কলLাণ কrন,

আপিন মkায় যেত পােরন িকnt যিদ

kফায় যান তাহেল তা একিট অিভশp শহর। আপনার বাবােক সখােন gpঘাতক হতLা কেরেছ
এবং আপনার ভাইেক সাহাযLিবহীন পিরতLাগ করা হেয়িছেলা এবং বশ&ার এক আঘােত আহত
হেয়িছেলন যা তােক pায় মরণাপn কেরিছেলা। আপিন কা‘বার সােথ যুk থাkন যেহতু আপিন
আরবেদর অিভভাবক এবং িহজােযর (পি<ম আরেবর) লােকরা আপনার সমকk কাউেক ভােব
না। সখানকার লােকরা আপনার সাহােযL drত আসেব, আিম আপনার জn কারবান হই,
কারণ আপনােক যিদ হতLা করা হয় আমােদরেক দাস বানােনা হেব এবং আমরা দখল হেয়
যােবা।”
শইখ মুফীদ বেলন, ইমাম হােসইন (আ.) মkার উেdেI যাtা করেলন pধান রাsা িদেয়,
কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত কের,
“ স বিরেয় পড়েলা, ভীত অবsায়।” [ সূরা kাসাস: ২১]
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ِ
ِ
(ﺐ
ُ )ﻓَ َﺨَﺮ َج ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺧﺎﺋ ًﻔﺎ ﻳـَﺘَـَﺮﻗﱠ

কউ একজন তােক বলেলা,

“ভােলা হয় যিদ আমরা কান বাঁকা পথ ধির আbুlাহ িবন

যুবাইেরর মত এবং pধান রাsা এিড়েয় চিল, যােত আমােদর খাঁেজ যারা আেছ তারা আপনার
কােছ না পৗঁছােত পাের।”
ইমাম বলেলন,

“আlাহর শপথ,

না,

আিম এ রাsা ছাড়েবা না যতkণ পয&nনা আlাহ

আমােক আেদশ কেরন।”
ইমাম হােসইন (আ.) মkায় pেবশ করেলন ykবার, শা’বান মােসর তৃতীয় িদেন, এ আয়াত
তলাওয়াত কের,

ِ ِﺎل َﻋ َﺴﻰ َرﱢﰊ أَ ْن ﻳـَ ْﻬ ِﺪﻳَِﲏ َﺳ َﻮاءَ اﻟ ﱠﺴﺒ
(ﻴﻞ
َ َ) َوﻟَ ﱠﻤﺎ ﺗَـ َﻮ ﱠﺟﻪَ ﺗِْﻠ َﻘﺎءَ َﻣ ْﺪﻳَ َﻦ ﻗ

“যখন স (মূসা আ.) তার চহারা মাদােয়েনর িদেক ঘুিরেয় বলেলা: হয়েতা আমার রব আমােক
সিঠক পথ দখােবন।” [ সূরা kাসাস: ২২]
যখন ইমাম হােসইন (আ.) মkায় িsর হেলন সখানকার জনগণ এবং যারা হj করেত
এেসিছেলা এবং অnাn শহেরর লােকরা তার সােথ দখা করেত আসেলা। আbুlাহ িবন
যুবাইরও মkায় িছেলা এবং কা‘বা ঘেরর কােছ আ3য় িনেয়িছেলা এবং নামায পড়েত লাগেলা ও
তাওয়াফ করেত থাকেলা। স- ও অnাn লােকর সােথ এেলা ইমাম হােসইন (আ.) ক সালাম
জানােত,

pেতLক dিদেন একবার অথবা এর চেয় বশী। ইমােমর মkায় উপিsিত তােক

অsিsেত ফেল িদেলা,

কারণ স জানেতা যতkণ ইমাম মkায় থাকেবন সখানকার জনগণ

তার (আbুlাহ িবন যুবাইেরর) কােছ আnগেতLর শপথ করেব না (কারণ স- ও খলাফত
চাইিছেলা)। কারণ তারা ইমামেক ভােলাবাসেতা এবং তােদর ওপের শাসনকত&া হওয়ার জn
তােক বশী যাগL মেন করেতা।
আর kফার জনগেণর িবষেয়, যখন তারা মুয়ািবয়ার মৃতুL সংবাদ পেলা তারা ইয়াযীদ সmেক&
খারাপ মnবL করেত yr করেলা। এছাড়া তারা জানেত পেরিছেলা য ইমাম হােসইন (আ.)
ইয়াযীেদর pিত আnগেতLর শপথ করেত অsীকার কেরেছন এবং মkায় চেল িগেয়েছন। আর
আbুlাহ িবন যুবাইরও মkায় পািলেয় গেছ তার সােথ এবং তার সােথ pিতdিndতা করেছ।
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ইমােমর িশয়ারা (অnসারীরা) sলাইমান িবন sরাদ খুযাঈর বািড়েত জেড়া হেলা মুয়ািবয়ার মৃতুL
িনেয় আেলাচনা করেত এবং আlাহর pশংসা এবং তাসবীহ করেত। sলাইমান উেঠ দাঁড়ােলন
এবং বলেলন, “মুয়ািবয়ার মৃতুL হেয়েছ এবং ইমাম হােসইন (আ.) ইয়াযীেদর pিত আnগেতLর
শপথ িনেত অsীকার কেরেছন ও মkায় চেল িগেয়েছন। তামরা তার ও তার বাবার িশয়া
(অnসারী)। তাই যিদ তামরা তােক সাহাযL করেত চাও ও তার শtrেদর িবrেd যুd করেত চাও
তােক িচিঠ িলেখা এবং তােক এ িবষেয় জানাও। িকnt যিদ তামরা ভয় পাও য তামরা িঢেলমী
করেব এবং িপছু হটেব তাহেল তার সােথ িব+াসঘাতকতা কেরা না (তােক এখােন আমntণ
জািনেয়)।” pেতLেকই ঐকLবdভােব শপথ করেলা য তারা তােক সাহাযL করেব এবং তার
শtrেদর িবrেd যুd করেব তার আেদেশ এবং তােদর জীবনেক এিগেয় িদেব কারবান করেত ।
যখন sলাইমান তা yনেলন, িতিন তােদরেক আhান জানােলন ইমামেক িচিঠ লখার জn এবং
তারা িলখেলা।
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ইমাম হােসইন (আ.) এর pিত kফাবাসীেদর িচিঠ

“আlাহর নােম িযিন সব&দয়ালু, সব&কrণাময়। হােসইন িবন আলীর (আ.) pিত, sলাইমান
িবন sরাদ, মুসাইয়াব িবন নাজাবাহ, rফা’আ িবন শাdাদ, হাবীব িবন মুযােহর এবং kফা
শহেরর অিধবাসীেদর মেধL থেক অnসারী,

িব+াসী ও মুসলমানেদর পk থেক। আপনার

উপর শািnবিষ&ত হাক, আমরা আপনার আেগ আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করিছ িযিন ছাড়া
আর কান ইলাহ নই। আmা বা’আদ, pশংসা আlাহর িযিন আপনার একgঁেয় শtrেক Kংস
কেরেছন। য (মুয়ািবয়া) ইসলামী জািতর ওপের ঝাঁিপেয় পেড়িছেলা এবং তােদর িবষয়gেলােক
িছিনেয় িনেজর হােত িনেয়িছেলা এবং তােদর গিণমত কেড় িনেয়িছেলা এবং এর িনয়ntণ িনেয়
িনেয়িছেলা তােদর সmিত ছাড়াই। স ধািম&কেদর হতLা কেরেছ এবং খারাপেদর বাঁিচেয়
রেখিছেলা এবং স আlাহর সmদেক অতLাচারী ও ধনীেদর মােঝ ছিড়েয় িদেয়িছেলা। এ জn
তােক িনি<h করা হেয়েছ যভােব সামূদ জািতেক Kংস করা হেয়িছেলা এবং আমােদর এখন
কান ইমাম নই (আপিন ছাড়া)। আমরা আপনােক অnেরাধ কির আমােদর কােছ আসার জn
যন আlাহ আমােদরেক সেতLর উপর একতাবd কেরন। নামান িবন বাশীর এখন pাসােদ
একা উপিsত,

িকnt আমরা তার সােথ ykবার িদন (জুম’আর নামােয) একt হই না। না

আমরা ঈেদর িদনও তার কােছ যাই। যিদ আমরা জানেত পাির আপিন রওনা কেরেছন আমােদর
কােছ আসার জn আমরা তােক এখান থেক বর কের িদেবা এবং তার িপছু ধাওয়া কের
িসিরয়া পয&n িনেয় যােবা, ইনশাআlাহ। আlাহর শািnও রহমত আপনার ওপের বিষ&ত হাক।
তারা এ িচিঠ িদেলা উবায়dlাহ িবন মুসেম হামাদািন এবং আbুlাহ িবন ওয়াল তাইিমেক এবং
তােদরেক drত যেত বলেলা। তারা drত গেলা যতkণ না তারা দশই রমযান মkােত
পৗঁছােলা। এরপর kফার লােকরা dিদন অেপkা করেলা এবং kােয়স িবন মুসাvহার সাইদাউই
এবং আbুর রাহমান িবন আbুlাহ িবন শাdাদ আরহািব এবং আmারাহ িবন আbুlাহ সালুিলেক
আবার পাঠােলা একশত প_াশিট িচিঠ িদেয় যা এক, dই, িতন অথবা চারজন িলেখিছেলা।
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এরপর আবার dিদন পর তারা হািন িবন হািন সােবঈ এবং সাঈদ িবন আbুlাহ হানািফেক িদেয়
একিট িচিঠ পাঠােলা যার িবষয়বst িছেলা এ রকম:
“আlাহর নােম িযিন সব& দয়ালু,

সব& কrণাময়। হােসইন িবন আলী (আ.) এর pিত তার

অnসারীেদর, িব+াসীেদর এবং মুসলমানেদর পk থেক। আmা বা’আদ,

লাকজন আপনার

জn অেপkা করেছ এবং আর কান মত পাষণ করেবন না, তাই drত আsন, drত আsন।
আপনার উপর শািnবিষ&ত হাক।”
আেরকিট িচিঠ িলেখিছেলা শাবাস িবন রাব’ঈ, হাjার িবন আবজার আজািল, ইয়াযীদ িবন
hেরইস িবন rেয়ইম শাইবািন, উরওয়া িবন kােয়স আহমািস, আমর িবন হাjাজ যুবাইিদ
এবং মুহাmাদ িবন আমর তািমিম, যার িবষয় িছেলা এরকম:
“আmা বা’আদ,

বাগানgেলা সবুজ রং ধারণ কেরেছ এবং ফলgেলা পেকেছ। যিদ আপিন

চান, এখােন আসেত পােরন,

সনাদল আপনােক রkায় pstত।”

যখন এ পtবাহকরা সবাই একt হেলা, ইমাম িচিঠgেলা পড়েলন এবং তােদর কােছ জনগণ
সmেক& জানেত চাইেলন।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন, ইমাম হােসইন (আ.) উেঠ দাঁড়ােলন এবং rকন ও মাkােমর
মাঝখােন নামায পড়েলন এবং আlাহর কােছ কলLাণ িভkা চাইেলন। এরপর িতিন মুসিলম িবন
আকীল ¡ িবন আিব তািলবেক ডাকেলন এবং তা ক পিরিsিত ’ সmেক& জানােলন এবং জবােব
kফার লাকেদর কােছ একিট িচিঠ িলখেলন।
শইখ মুফীদ বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) িনেচর উtরিট পাঠান হািন িবন হািন সােবঈ ও
সাঈদ িবন আbুlাহ হানািফর মাধLেম, যারা িছেলা (kফা থেক আসা) শষ পtবাহক।
“আlাহর নােম িযিন সব& দয়ালু,

সব& কrণাময়,

হােসইন িবন আলী থেক মুসলমান ও

িব+াসীেদর মােঝ ময&াদাসmn লাকেদর কােছ। আmা বা’আদ, হািন এবং সাঈদ তামােদর
িচিঠgেলা আমার কােছ িনেয় এেসেছ, তারা তামােদর শষ পtবাহক। আিম তােদর মাধLেম
তামােদর মতামত বুেঝিছ এবং তামােদর িসdাn হে+ ‘আমােদর উপর কান ইমাম নই।
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আপিন আমােদর িদেক আsন,

সmবত আlাহ আপনার মাধLেম আমােদরেক সতL ও

সৎকম&শীলতায় একিtত করেবন।’ আিম আমার চাচাত ভাই, আমার ভাই এবং পিরবােরর
একজন িব+sেলাক মুসিলম িবন আkীলেক তামােদর কােছ পাঠাি+। আিম তােক িদক
িনেদ&শনা িদেয়িছ তামােদর িবষেয় খাঁজ নয়ার জn এবং এ িবষেয় আমােক লখার জn এবং
যিদ স িলেখ য তামােদর pবীণরা, িবjরা এবং jানী বLিkরা একই অিভমত পাষণ কের
যভােব তামােদর পtবাহকরা আমােক জািনেয়েছ এবং যভােব তামােদর িচিঠেত লখা
আেছ,

তখন আিম তামােদর কােছ drত আসেবা ইনশাআlাহ। আিম আমার জীবেনর kসম

িদেয় বলিছ য,

কান বLিk ইমাম ও পথpদশ&ক নয় স বLিk ছাড়া য আlাহর িকতাব িদেয়

ফায়সালা কের, nায়িবচার pিত7া কের এবং সতL ধম& pচার কের এবং সব&শিkমান আlাহর
ই+ার কােছ িনেজেক সমপ&ণ কের। সালাম।”
এরপর ইমাম হােসইন (আ.) মুসিলম িবন আkীল িবন আিব তািলব (আ.) ক ডাকেলন এবং
তােক kােয়স িবন মুসাvহার সাইদাউই,

আmারা িবন আbুlাহ আরজী এবং আbুর রাহমান

এবং আbুlাহ িবন শাdাদ আরহািবর সােথ kফায় পাঠােলন। িতিন তােদরেক আেদশ করেলন
আlাহেক ভয় করার জn এবং তােদর উেdI গাপন রাখার জn, এছাড়া তােদরেক দয়াপূণ&
উপেদশ িদেলন এবং বলেলন যিদ তারা জনগণেক দৃঢ় ও শিkশালী িহেসেব দখেত পায়
তাহেল যন তারা তােক drত জানায়।
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পিরে\দ - ৫

মাসউদীর বণ&না অnযায়ী মুসিলম িবন আkীেলর মধL রমযােন মkা তLাগ
[‘ইরশাদ’ gেn] মাসউদীর বণ&না অnযায়ী,

মুসিলম িবন আkীল মদীনা পৗঁছােলন এবং

মসিজেদ নববীেত নামায পড়েলন এবং পিরবারেক িবদায় জানােলন। িতিন বিন kােয়স থেক
dজন লাকেক পথ pদশ&ক িহেসেব সােথ িনেলন এবং রওনা িদেলন। তারা একিট ভুল রাsা
ধরেলন এবং পথ হািরেয় ফলেলন। তারা তৃjাত& হেয় পড়েলন এবং আর হাঁটেত পারিছেলন না।
য dবLিk মুসিলেমর সােথ এেসিছেলা তারা পািনর অভােব মারা গেলা িকnt মৃতুLর আেগ তারা
মুসিলমেক পেথর িনশানা বেল িদেলা। মুসিলম আরও এিগেয় গেলন এবং মাযীk নােম
sপিরিচত িব3াম sেল থামেলন এবং kােয়স িবন মুশীর সাইদাউইেক একিট িচিঠ িদেয় ইমাম
হােসইন (আ.) এর কােছ পাঠােলন, যা িছেলা এরকম:
“আmা বা’আদ, আিম মদীনা ছেড় এেসিছলাম dজন পথ pদশ&েকর সােথ, িকnt আমরা পথ
হািরেয় ফিল এবং ভীষণ তৃjাত& হেয় পিড় এবং ঐ dজন সহেযাগী এ কারেণ মৃতুLবরণ কের।
আমরা আরও এিগেয় গলাম পািন পাওয়া পয&n এবং এভােব িনেজেদরেক রkা করেত পারলাম
এবং এ জায়গািট বাতেন জাnােত মাযীk িহেসেব পিরিচত। আিম এ ঘটনােক একিট অকলLােণর
ইি)ত িহেসেব দখিছ, যিদ আপিন মেন কেরন তা যথাযথ হেব তাহেল আমােক অবসর িদন
এবং অn কাউেক পাঠান এ কােজ, সালাম।”
ইমাম হােসইন (আ.) উtের িলখেলন,
“আmা বা’আদ,

আিম আশ?া করিছ য,

য দািয়t িদেয় তামােক পািঠেয়িছ তা থেক

তামার মুিk চাওয়ার কারণ হে+ ভয়। অতএব য কারেণ তামােক পািঠেয়িছ সিদেক তুিম
এিগেয় যাও। সালাম।”
যখন মুসিলম িচিঠিট পড়েলন, িতিন বলেলন য িতিন িনেজর জn কান িকছুেক ভয় করেছন
না এবং আরও এিগেয় গেলন। িতিন একিট পািনর জায়গায় পৗঁছােলন যা িছেলা বিন তাঈ’
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গােtর। িতিন সখােন ঘাড়া থেক নামেলন এবং এিগেয় গেলন। হঠাৎ মুসিলম দখেলন
একজন িশকারী একিট বড় হিরেণর িদেক তীর ছুঁড়েলা এবং তােক হতLা করেলা। মুসিলম
বলেলন, “আlাহ চাইেল আমরাও আমােদর শtrেদর এভােব হতLা করেবা”। এরপর আরও
এিগেয় গেলন।
‘মুrজুয যাহাব’- এ এভােব লখা আেছ য, মুসিলম kফােত pেবশ করেলন শাওয়াল মােসর
পাঁচ তািরেখ। তাবািরর বণ&না অnযায়ী িতিন মুখতার িবন আিব উবাইদার বাসায় িছেলন এবং
িশয়ারা তার সােথ সাkাৎ করেত এেলা। যখন একদল জমা হেলা িতিন ইমাম হােসইন (আ.)
এর িচিঠিট তােদরেক পেড় শানােলন, তারা তা yেন কাঁদেত yr করেলা। তখন আিবস িবন
আিব শাবীব শািকির উেঠ দাঁড়ােলন এবং আlাহর হামদ ও তাসবীহ কের বলেলন,
“আmা বা’আদ, আিম জনগেণর পk থেক বলিছ না, না আিম খবর রািখ কী তােদর অnের
আেছ এবং এভােব আিম আপনােক ধাঁকা িদেত চাই না। আlাহর শপথ, আিম yধু তাই বলিছ
যা আমার অnের রেয়েছ। আlাহর শপথ, আিম আপনার ডােক সাড়া িদেবা যখনই আপিন ডাক
িদেবন এবং আপনােদর পােশ থেক আপনােদর শtrেদর িবrেd যুd করেবা এবং আপনার
উপিsিতেত আিম তােদরেক তরবাির িদেয় আঘাত করেবা যতkণ না আিম আlাহর সাkােত
িমিলত হই; আর আিম (এর বদেল) আlাহর অngহ ছাড়া আর িকছু চাই না।”
এরপর হাবীব িবন মুযািহর ফাkা’িস উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন,
তামার ওপের,

“আlাহর রহমত হাক

তুিম সংেkেপ তাই pকাশ কেরেছা যা তামার মেন িছেলা। আিম আlাহর

শপথ কের বলিছ, িযিন ছাড়া আর কান ইলাহ নই, আিম এ লাকিটর (আিবেসর) িব+ােসর
মতই িব+াস রািখ” এবং িতিন আিবস যা বেলিছেলন তাই বলেলন।
হাjাজ িবন আলী বেলন য আিম মুহাmাদ িবন িবশরেক িজেjস করলাম, “আপিন িক তােক
(মুসিলমেক) কান উtর দন িন?” িতিন বলেলন,
সফলতা ও সmান দান কrন,

“আিম চেয়িছ আlাহ আমার বnুেদর

িকnt আিম িনহত হেত চাই িন এবং না আিম িমথLা বলেত

চেয়িছ।”
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[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] আঠােরা হাজার লাক মুসিলেমর কােছ আnগেতLর শপথ করেলা।
তাই িতিন ইমাম হােসইন (আ.) ক তােদর শপেথর কথা জানােলন এবং তােকফকা আসেত
আমntণ জানােলন। মুসিলম এ িচিঠিট িলেখিছেলন তার শাহাদাত বরেণর সাতাশ িদন আেগ।
িশয়ারা (অnসারীরা) ঘন ঘন মুসিলেমর সােথ সাkাৎ করেত লাগেলা এবং মুসিলেমর অবsান ’
জানাজািন হেয় গেলা।
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নামান িবন বাশীর kফার জনগণেক সতক& কের িদেলা

এ খবর নামান িবন বাশীেরর কােছ পৗঁেছ গেলা, যােক মুয়ািবয়া kফার গভন&র কেরিছেলা,
এবং ইয়াযীদও তােক তার পেদ রেখ িদেয়িছেলা। স িমmের উঠেলা এবং আlাহর pশংসা ও
তাসবীহর পর বলেলা,
“আmা বা’আদ,

হ আlাহর বাnাহরা, আlাহেক ভয় কেরা এবং ফাসাদ ও িবেভদ ছড়ােনার

উেdেI তাড়াhেড়া কেরা না। কারণ তার পিরণিত হেব মাnেষর হতLা, রk ঝরােনা ও সmদ
দখল হওয়া। আিম তার সােথ যুd কির না য আমার মুেখামুিখ হয় না,

না আিম তার িদেক

অgসর হই য আমার িদেক অgসর হয় না। আিম তামােদর সmেক& খারাপ মnবL কির না, না
আিম কাউেক িহসাব িদেত বিল yধুমাt সেnহ ও অিভেযােগর কারেণ। িকnt যিদ তামরা আমার
িদক থেক চহারা ঘুিরেয় নাও এবং আnগেতLর শপথ ভ) কেরা অথবা তামােদর ইমােমর
িবেরািধতা করার চuা কেরা তাহেল আlাহর শপথ,

িযিন ছাড়া আর কান ইলাহ নই,

সেkেt আিম আমার তরবাির িদেয় আঘাত করেত থাকেবা যতkণ এর হাতল আমার হােত
থাকেব। এমনও যিদ হয় তামােদর মােঝ আমার কান সমথ&ক আর না থােক। তারপরও আিম
আশা কির য,

তামােদর মেধL যারা সতL জােন তােদর সংখLা বশী,

তােদর চাইেত,

যােদরেক িমথLা ( শষ পয&n) Kংস কের িদেব।”
আbুlাহ িবন মুসিলম িবন রািব’আ হাযরািম,

য বিন উমাইয়ার একজন িমt িছেলা,

স উেঠ

দাঁড়ােলা এবং বলেলা, “এ ফাসাদ যা আপিন এখন দখেছন তা শিk pেয়াগ ছাড়া থামেব না
এবং শtrেদর িবrেd আপনার এ মেনাভাব dব&লেদর মেনাভাব।”

নামান বলেলা,

“আিম

যিদ dব&ল থািক এবং আlাহেক মেন চিল তাহেল তা আিম পছn কির তার চাইেত বশী যখন
আিম শিkশালী থাকেবা অথচ আlাহর অবাধL হব।” এ কথা বেল স িমmর থেক নেম চেল
গেলা। আbুlাহ িবন মুসিলম বিরেয় আসেলা এবং এরপর একিট িচিঠ িলখেলা ইয়াযীদ িবন
মুয়ািবয়ােক এ বেল য,

“মুসিলম িবন আkীল kফােত এেসেছ এবং িশয়ারা হােসইন িবন
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আলীর pিত আnগেতLর শপথ কেরেছ। যিদ আপিন চান kফা আপনার রাজেtর অধীেন থাkক
তাহেল একজন শিkশালী লাকেক পাঠান য আপনার আেদশ বাsবািয়ত করেব এবং আপনার
আেদশ অnযায়ী কাজ করেব। কারণ নামান িবন বাশীর একজন dব&ল লাক অথবা ই+া কের
দখাে+ স dব&ল।”
আmারাহ িবন উkবাহ এবং উমর িবন সা’আদ িবন আিব ওয়াkাস একই ধরেনর িচিঠ িলখেলা
ইয়াযীেদর কােছ। যখন এ িচিঠgেলা ইয়াযীেদর কােছ গেলা স সারজুনেক ডাকেলা,

য

মুয়ািবয়ার কৃতদাস িছেলা এবং বলেলা, “ হােসইন মুসিলম িবন আkীলেক kফােত পািঠেয়েছ
এবং জনগণ তার কােছ আnগেতLর শপথ িনেত yr কেরেছ। আর নামান হে+ dব&ল লাক
এবং তার সmেক& অnাn খারাপ অিভেযাগ আেছ। তামার অিভমত অnযায়ী তার বদেল কােক
আিম kফার গভন&র করেবা?” স সমেয় ইয়াযীদ উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর pিত অসntu িছেলা।
সারজুন বলেলা, “যিদ মুয়ািবয়া আজ জীিবত হেয় যেতন আপিন িক তার পরামশ& yনেতন?”
ইয়াযীদ hাঁ- বাধক উtর িদেলা। সারজুন মুয়ািবয়ার একিট িচিঠ বর করেলা যােত উবায়dlাহ
িবন িযয়াদেক kফার গভন&র িনেয়াগ দয়া হেয়িছেলা, এরপর বলেলা, “এিট হে+ মুয়ািবয়ার
উপেদশ। কারণ যখন িতিন pায় মৃতুLর মুেখ িতিন চেয়িছেলন kফা ও বসরা উভেয়র গভন&র
পদিট উবায়dlাহ ইবেন িযয়াদেক িদেত।” ইয়াযীদ একমত হেলা এবং উবায়dlাহর কােছ
খবর পাঠােলা। এরপর স kতাইবাহর িপতা মুসিলম িবন আমর বািহলীেক ডাকেলা এবং
উবায়dlাহর নােম একিট িচিঠ হsাnর করেলা, যার িবষয়বst িছেলা এরকম: “আmা বা’আদ,
kফােত আমার অnসারীরা িলেখেছ য আkীেলর সnান *সnদল জাগাড় করেছ মুসলমানেদর
িভতের িবেdাহ ছিড়েয় দয়ার জn। তাই যখন তুিম আমার িচিঠ পড়েব kফােত drত চেল যােব
এবং আkীেলর সnানেক খুঁজেব,

যন তুিম একিট পুঁিত খুজেছা, যতkণ না তােক খুঁেজ পাও।

এরপর তােক বােধা (িশকেল),

হয় তােক হতLা কেরা অথবা শহর থেক বিহ}ার কেরা।

সালাম।” ইয়াযীদ তােক kফার শাসনকত&ার পদিটও িদল। মুসিলম িবন আমর রওনা হেলা
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এবং বসরায় উবায়dlাহর কােছ পৗঁছােলা। আেদশ ও kমতার অnেমাদন পাওয়ার সােথ সােথ
উবায়dlাহ পর িদন যাtা yrর আেদশ িদেলা।
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নামান িবন বাশীেরর বLিkেtর ওপের একিট বণ&না

নামান িবন বাশীর সmেক& এখােন একিট সংিkp আেলাচনা করা যথাযথ হেব। তার নাম িছেলা
নামান িবন বাশীর িবন সা’আদ িবন নসর িবন সা’লাবাহ খাযরািজ আনসাির। তার মা িছেলা
উমরাহ িবনেত rয়াহাহ,

য িছেলা আbুlাহ িবন rয়াহাহ আনসািরর বান,

িযিন শহীদ

হেয়িছেলন জাফর িবন আবু তািলব (আ.) এর সােথ মুতাহর যুেd। বলা হয় য নামান িছেলা
আনসার (মদীনার সাহাযLকারী)- দর মােঝ pথম জngহণকারী সnান,

মদীনায় নবী (সা.)

pেবশ করার পর, িঠক যভােব আbুlাহ িবন যুবাইর িছেলা মুহািজরেদর মেধL জngহণকারী
pথম সnান,

মদীনায় রাসূলুlাহর (সা.) pেবেশর পর। তার বাবা বাশীর িবন সা’আদ িছেলা

pথম বLিk য সািkফােত আবু বকেরর কােছ pথম আnগেতLর শপথ কের এবং এভােব
আনসাররা তা অnসরণ কের। ‘আইnত তামার’- এর যুেd বাশীর এবং খােলদ িবন ওয়ািলদ
িনহত হয়। নামান িছেলা কিবেদর পিরবােরর একজন এবং খিলফা উসমােনর অnসারী। স
kফাবাসীেদর ঘৃণা করেতা যেহতু তারা ইমাম আলী (আ.) ক ভােলাবাসেতা। স িছেলা একমাt
আনসার য িসফফীেনর যুেd মুয়ািবয়ার সােথ িছেলা। স মুয়ািবয়ার দৃিuেত িছেলা সmািনত ও
ময&াদাবান। তাই ইয়াযীদ তােক পছn করেতা।
নামান জীিবত িছেলা মারওয়ান িবন হাকােমর িখলাফত পয&n এবং হামােসর গভন&র িছেলা।
যখন জনগণ মারওয়ােনর pিত আnগেতLর শপথ করা yr করেলা স লাকজনেক আbুlাহ িবন
যুবাইেরর িদেক আhান করেলা এবং মারওয়ােনর িবেরািধতা করেলা এবং এ ঘটনা ঘটেলা যখন
যাহহাক ইবেন kাইসেক মারেজ rিহেত হতLা করা হেয়িছেলা িকnt হামােসর লােকরা তার ডােক
কান দয় িন, তাই স সখান থেক পািলেয় গেলা এবং তারা তােক িপছু ধাওয়া করেলা এবং
তােক খুঁেজ পেয় হতLা করেলা। ৬৫ িহজিরেত এ ঘটনা ঘেটিছেলা।
ইয়াযীদ তােক dব&ল ও kৎসা রটনাকারী বলার কারণ হেলা, ইবেন kতাইবাহ দীনাওয়াির তার
বই ‘আল ইমামাহ ও িসয়াসাহেত বেলেছন য নামান িবন বাশীর বেলিছেলা য, “নবীর নািত
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আমার কােছ বাহdেলর নািতর চাইেত িpয়।” বাহdেলর নািত আর কউ িছেলা না ইয়াযীদ
ইবেন মুয়ািবয়া ছাড়া,

যার মা মায়sন িছেলা বাহdল কালিবয়াহর কnা। ইবেন kতাইবাহ

হেলন আবু মুহাmাদ আbুlাহ িবন মুসিলম িবন kতাইবাহ িবন মুসিলম িবন আমর বািহলী এবং
এ মুসিলম িবন আমর হেলন সই একই বLিk যােক ইয়াযীদ উবায়dlাহর কােছ পািঠেয়িছেলা
kফার গভন&র িনেয়াগ কের।
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পিরে\দ - ৬
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বসরার সmািনত লাকেদর pিত ইমােমর িচিঠ

সাইেয়দ ইবেন তাউস তার ‘মালhফ’- এ উেlখ কেরেছন য: ইমাম হােসইন (আ.) বসরার
সৎকম&শীল সmািনত লাকেদর কােছ সাহােযLর জn একিট িচিঠ পাঠােলন,

তার পরামশ&ক

sলাইমােনর মাধLেম যার ডাক নাম িছেলা আবু রাযীন এবং তার pিত আnগেতLর জn
তােদরেক আhান জানােলন। সখােন যােদর নাম িছেলা তােদর মেধL িছেলা ইয়াযীদ িবন
মাসউদ নাহশািল এবং মুনিযর িবন জাrদ আবািদ। ইয়াযীদ িবন মাসউদ তখন বিন তামীম,
বিন হানযালাহ এবং বিন সা’আদ গােtর লাকেদর একt করেলা। যখন তারা এেলা স
বলেলা, “ হ বিন তামীম গােtর লােকরা,
তারা বলেলা,

তামােদর দৃিuেত আমার কী অবsান ও trিট?”

“তা পির}ার, আlাহর শপথ, আপিন আমােদর িপেঠর শিk এবং ময&াদায়

pথম এবং সmািনতেদর মােঝ sানpাp এবং আপিন এেত নতৃt িদে+ন।” তখন স
বলেলা,

“আিম তামােদর সবাইেক এখােন ডেকিছ যন একিট িবষেয় তামােদর মতামত

িজেjস করেত পাির এবং এ জn তামােদর সাহাযL চাইেত পাির।” তারা বলেলা, “আlাহর
শপথ আমরা আপনার িহতাকাkী এবং আমরা আপনােক আnিরকভােব পরামশ& িদেত আলs
করেবা না। আপিন বলেত পােরন,
বলেলা,

যন আমরা জানেত পাির তা কী।” ইয়াযীদ বিন মাসউদ

“মুয়ািবয়া মৃতুLবরণ কেরেছ এবং আমরা শাকপালন করিছ না,

না আমরা তার

মৃতুLেত dঃিখত। কারণ অিবচার ও অতLাচােরর দরজােত ফাটল ধেরেছ এবং িনপীড়েনর খুঁিটেত
কিঠন আঘাত করা হেয়েছ। স িবদ’আত *তরী কেরেছ তার ছেলর (ইয়াযীেদর) pিত
আnগেতLর শপেথর (দাবী করার) মাধLেম এবং স এেত অনড় িছেলা অথচ তা সিঠক পথ থেক
কত দূেও, যা স িসdাn িনেয়িছেলা। স চuা কেরিছেলা িকnt dব&ল হেয় িগেয়িছেলা এবং স
পরামশ& ও মতামত চেয়িছেলা তার বnুেদর কােছ িকnt তারা তার সােথ িব+াসঘাতকতা কেরেছ।
এরপর তার ছেল,

য মদ পান কের এবং শয়তান pকৃিতর,

স উেঠ দাঁিড়েয়েছ এবং

িনেজেক মুসলমানেদর খিলফা িহসােব দাবী কেরেছ। স তােদর উপর শাসন করেছ তােদর

102

সmিত ছাড়াই। যিদও স এক অj ও মূখ& বLিk,

এমনিক স তার পােয়র ছাপও িচেন না।

আিম আlাহর শপথ কের বলিছ য ইয়াযীেদর িবrেd যুd করা মুশিরকেদর িবrেd যুd করার
চাইেত উtম। আর ইিন হেলন হােসইন িবন আলী মুহাmাdর রাসূলুlাহ (সা.) এর নািত। তার
আেছ সিতLকার ময&াদা, একজন সৎ উপেদশ দানকারী, এক িবরাট jান- বুিd সmn বLিk
এবং িতিন িখলাফেতর জn বশী যাগL ও অিধকারpাp বLিk। কারণ িতিন মুহািজরেদর মেধL
pথম িদেকর,

একজন pধান এবং ধেম& সবার চাইেত এিগেয়,

িতিন রাসূলুlাহর সােথ

ঘিন7ভােব যুk। িতিন ছাটেদর pিত sহশীল এবং pবীণেদর pিত সহাnভূিতসmn এবং
অnেদর pিত দয়ালু। িতিন একজন pকৃত নতা এবং বেহশত তার মাধLেম অিজ&ত হয় এবং
িতিন ধম& pচার কেরন সৎ উপেদশ ও সতক&বাণীর মাধLেম। তাই সেতLর আেলার সামেন চাখ
বn কের ফেলা না এবং িমথLার গেত& পেড়া না। সাখর িবন kােয়স তামােদরেক জামােলর
(যুেdর) িদেন িবnাn কেরিছেলা এবং অপমািনত কেরিছেলা,

তাই অপমােনর দাগেক ধুেয়

ফেলা নবীর নািতেক সাহাযL করার মাধLেম। আlাহর শপথ,

কউ তােক সাহাযL করা থেক

িনেজেদর হাতেক gিটেয় রাখেব না yধু তারা ছাড়া যােদর বংশধররা হেব অপমািনত, বি_ত ও
পিরতLk। আিম এখন যুেdর িশরstাণ পেড়িছ এবং বম& বঁেধিছ। য িনহত হেব না স শষ পয&n
মারা যােব এবং য এ থেক পািলেয় যােব স তা থেক িনsৃিত পােব না। তাই আমােক
ভােলাভােব সাড়া দাও। আlাহর রহমত তামােদর ওপর বিষ&ত হাক।
এ কথা yেন বিন হানযালাহ বলেলা,

“ হ আবা খািলদ (ইয়াযীদ িবন মাসউেদর ডাক নাম),

আমরা আপনার তীর বহনকারী এবং গাtgেলার মােঝ 37। আপিন যিদ আমােদরেক ছুঁেড়
মােরন (শtrর িদেক) আমরা লেkLর উপর ঝাঁিপেয় পড়েবা এবং আপিন যিদ আমােদর সােথ
যুdেkেt যান আপিন িবজয়ী িহেসেব আিবভূ&ত হেবন। আপিন যিদ সমুেdর গভীের pেবশ কেরন
আমরাও আপনার সােথ যােবা এবং আপিন যিদেক ঘুরেবন আমরাও সিদেক ঘুরেবা। আমরা
আপনােক আমােদর তরবাির িদেয় রkা করেবা এবং আমােদর দহgেলা হেব আপনার ঢাল।
আমরা আপনার খদমেত আিছ যখনই আপিন আমােদর pেয়াজন মেন করেবন।”
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এরপর বিন সা’আদ িবন ইয়াযীদ বলেলা, “ হ আবা খািলদ, আমােদর দৃিuেত সবেচেয় ঘৃিণত
কাজ হে+ আপনার িবেরািধতা করা ও আপনার আেদশ gহণ করেত বLথ& হওয়া। িন<য়ই সাখর
িবন kােয়স আমােদরেক যুd করেত িনেষধ কেরিছেলা (জামােলর যুেd) এবং আমরা আমােদর
এ কােজ সntu িছলাম এবং আমােদর ময&াদা রkা হেয়িছেলা। আপিন আমােদর িকছু সময় িদন
যন আমরা িনেজেদর মােঝ পরামশ& কের িনেত পাির এবং এ িবষেয় আমােদর মতামত
আপনােক জানােত পাির।”
এসময় বিন আিমর িবন তামীম বলেলা, “ হ আবা খািলদ, আমরা আপনার িপতার সnান ও
আপনার িমt। আপিন যিদ অসntu হন আমরা সntu থাকেবা না এবং যিদ আপিন চেল যান
আমরা আপনার িপছেন িপছেন আসেবা। তাই আমােদর আেদশ কrন যন আমরা সাড়া িদেত
পাির এবং আমােদর ডাক িদন যন আমরা আপনােক মািন। িন<য়ই আেদশ আপনার কােছই।”
তখন িতিন বিন সা’আদেক বলেলন,

“ হ বিন সা’আদ,

আlাহর শপথ,

যিদ তামরা

সেnেহ থােকা এবং বিন উমাইয়ার পk অবলmন কর (এবং হােসইনেক সাহাযL করেত বLথ&
হও), আlাহ কখেনাই তামােদর ঘাড় থেক তরবাির তুেল িনেবন না অথচ তামােদর তরবাির
তামােদর হােতই থাকেব।”
এরপর স (ইয়াযীদ িবন মাসউদ) ইমাম হােসইন (আ.) ক একিট উtর পাঠােলা, “আmা বা
’আদ, আমরা আপনার িচিঠ পেয়িছ এবং আপিন য আhান কেরেছন তার উপর গভীরভােব
ভেব দেখিছ,

যন আমরা আপনার আnগেতL আমােদর অংশ িনেত পাির এবং যন আমরা

আপনােক সাহাযL করার ময&াদা অজ&ন করেত পাির। আlাহ কখেনা পৃিথবীেক তার
pিতিনিধিবহীন রােখন না,

িতিন উদারভােব দানশীল এবং নাজােতর পথ pদশ&ক। িন<য়ই

আপিন আlাহর সৃিuর ওপের তাঁর pমাণ এবং পৃিথবীেত তাঁর আমানত। আপিন মুহাmাদ (সা.)
এর জলপাই গােছর একিট শাখা,

িতিন িছেলন উৎস আর আপিন হে+ন শাখা,

আমােদর

কােছ আনেnর সােথ drত আsন,

কারণ আিম বিন তামীেমর ঘাড়gেলা আপনার আেদেশর

িনেচ এেনিছ এবং তারা আপনার আnগেতL পরsরেক ছািড়েয় যােব িপপাসাত& িসংেহর মত য
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পািন পান করেত drত এিগেয় যায়। এছাড়া বিন সা’আদেক আপনার আnগেতL এেনিছ এবং
তােদর অnর থেক ময়লা ধুেয় ফেলিছ পািন িদেয় যা মঘ থেক পেড়েছ।”
যখন ইমাম হােসইন (আ.) িচিঠর িবষয়বst পড়েলন িতিন বলেলন,

“ তামরা আর কী চাও,

আlাহ তামােদর ভেয়র িদেন (িকয়ামেত) িনরাপtা িদন এবং pচN িপপাসার িদেন তামােদর
িপপাসা মটান এবং কােছ টেন িনন।”
যখন ইয়াযীদ িবন মাসউদ ইমােমর িদেক যাওয়ার জn pstিত িনি+েলা তখন স তার
শাহাদােতর সংবাদ পেলা এবং স িনেজ শাহাদাত পেলা না বেল আফেসাস করেত লাগেলা।
আর মুনিযরা িবন জাrদ সmেক&,

যখন স ইমাম হােসইন (আ.) এর িচিঠ পেলা স তা

ইমােমর দূতসহ উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ িনেয় এেলা,
হেত পাের উবায়dlাহ ইবেন িযয়ােদর কান ষড়যnt,

কারণ স ভেয় িছেলা য এিট

আর তার কnা বাহিরয়া িছেলা

উবায়dlাহর stী। উবায়dlাহ ইমােমর দূতেক জlােদর কােছ পাঠােলা এবং িমmের উেঠ একিট
খাতবা পাঠ করেলা,

সখােন স বসরার জনগণেক সতক& করেলা িবেরািধতা ও িবেdােহর

িবrেd। সই রাত স বসরায় কাটােলা এবং পরিদন সকােল স তার ভাই উসমান িবন িযয়াদেক
তার pিতিনিধ বানােলা এবং drত kফার িদেক যাtা করেলা।
তাবাির বেলন য,

িহশাম বেলেছন য আবু মাখনাফ আমার কােছ বণ&না কেরেছন এবং স

সাকীব িবন যুহাযর থেক,

িতিন আবু উসমান নাহদী থেক বণ&না কেরেছন য,

ইমাম

হােসইন (আ.) একই ধরেণর একিট িচিঠ িলেখিছেলন বসরার পাঁচিট িবভােগর সmািনত লাক
ও সদ&ারেদর কােছ তার পরামশ&ক sলাইমােনর মাধLেম। একই িবষয়বst সmিলত আরও িচিঠ
লখা হেয়িছেলা মািলক িবন মুসেম’ বাকির, আহনাফ িবন kােয়স, মুনিযর িবন জাrদ,
মাসউদ িবন আমর, kােয়স িবন হাইসাম এবং উমার িবন আbুlাহ িবন মুয়াmােরর কােছ:
“আmা বা’আদ, িন<য়ই আlাহ রাসূলুlাহ (সা.) ক তাঁর সব সৃিuর ওপের বাছাই কেরেছন
এবং তােক নবুয়ত দান কেরেছন এবং তােক িরসালােতর জn বাছাই কেরেছন। এরপর আlাহ
তােক তাঁর রহমেতর িদেক (মৃতুL) িনেয় িগেয়েছন সব মাnষেক সেতLর িদেক পথ দখাবার পর
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এবং সংবাদ pচার করার পর, যার জn তােক পাঠােনা হেয়িছেলা। আর আমরা তার পিরবার
(আহলুল বাইত),

বnু,

উtরািধকারী এবং তার খিলফা এবং আমরা অnেদর চাইেত তার

উtরািধকারী হওয়ার জn বশী যাগL। আর উmত এ িবষেয় আমােদরেক অিতkম করার চuা
কেরেছ এবং আমরা অসহায়ভােব িনেজেদরেক সিরেয় িনেয়িছ িবেভদ এড়ােনার জn। আমরা
শািn ভােলাবািস যিদও আমরা আমােদরেক তােদর চাইেত এ িবষেয় ( খলাফেত) বশী যাগL
এবং বশী অিধকার রািখ বেল মেন কির। আিম তামােদর িদেক আমার দূতেক পািঠেয়িছ এবং
আিম তামােদরেক আlাহর িকতােবর িদেক, নবীর snাহর িদেক আhান করিছ। কারণ আিম
দখিছ য হাদীস (snাh) Kংস করা হেয়েছ এবং িবদ’আত মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ। তাই যিদ
তামরা আমার কথায় মেনােযাগ দাও এবং আমার আেদশ মােনা তাহেল আিম তামােদরেক
সিঠক পথ দখােবা এবং তামােদর উপর শািn এবং আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক।”
সmািনত লাকেদর মেধL য- ই এ িচিঠ পেলা স তা গাপন করেলা মুনিযর িবন জাrদ ছাড়া,
স ভয় পেয়িছেলা য এিট হয়েতা উবায়dlাহর ষড়যnt। তাই স সই দূতেক উবায়dlাহর
কােছ িনেয় গেলা সই িদন যিদন রােতর বলা উবায়dlাহ kফা রওনা িদেয়িছেলা। স
উবায়dlাহেক িচিঠিট িদেলা যন স তা পড়েত পাের। িচিঠ পড়া শষ কের উবায়dlাহ দূতেক
হতLার আেদশ িদেলা এবং িনেজ বসরার িমmের উঠেলা এবং আlাহর pশংসা ও তাসবীহর পর
বলেলা,

“আmা বা’আদ,

আlাহর শপথ, kুধাত& উটও আমার মত নয়, না আিম খািল

মশেকর আওয়াজ yেন পালাই, আিম িনেজ আমার pিতপেkর উপর গযব এবং মারাtক এক
িবষ তােদর জn যারা আমার িবেরািধতা কের। য আমার িদেক এক দলা কাদা ছুঁেড় মাের,

স

একিট পাথর পুরsার পােব। হ বসরার জনগণ, িব+াসীেদর আিমর (ইয়াযীদ) আমােক kফার
অিভভাবকt দান কেরেছন এবং আগামীকাল আিম সখােন যােবা। আিম আমার ভাই উসমান
িবন িযয়াদ িবন আবু sিফয়ানেক তামােদর উপর আমার খিলফা (pিতিনিধ) িনেয়াগ িদলাম।
সাবধান,

িবেরািধতা ও ফাসাদ থেক দূের থােকা। কারণ আlাহর শপথ,

িযিন ছাড়া আর

কান ইলাহ নই, যিদ আিম তামােদর মােঝ কাউেক িবেরািধতা করেত yিন, তাহেল আিম
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অবIই তােক হতLা করেবা,

তার গাt pধান ও অিভভাবকসহ। আিম উপিsত যারা আেছ

তােদর দািয়t িদি+ যারা অnপিsত আেছ তােদর জn, যতkণ না পিরিsিত িনয়ntেণ আেস
এবং আমার িবেরািধতা কের ও আমােক অপছn কের এমন লাক যন তামােদর মােঝ না
থােক। আিম িযয়ােদর সnান এবং আমার বাবার সােথ আমার বশী িমল রেয়েছ,

তােদর

চাইেত বশী, যারা এ পৃিথবীেত এ পয&n পা রেখেছ এবং আিম আমার মামা ও চাচােদর মত
নই।” এরপর স বসরা তLাগ করেলা এবং kফার িদেক গেলা তার ভাই উসমানেক তার
জায়গায় রেখ।
আযিদ বণ&না কেরন য, আবুল মাখািরk রাসবী বেলন য, বসরার িকছু িশয়া আbুল kােয়স
গােtর এক মিহলার বািড়েত জেড়া হেলা। মিহলার নাম িছেলা মািরয়া,
মানkােযর কnা,

সা’আদ অথবা

য িছেলা একজন িশয়া। তার বািড় িছেলা তােদর জেড়া হওয়ার জায়গা এবং

তারা সখােন পরsর দখা সাkাৎ করেতা। যখন উবায়dlাহ িবন িযয়াদেক জানােনা হেলা য
ইমাম হােসইন (আ.) ইরােকর িদেক আসেছন তখন স তার িনেয়াগকৃত তttাবধায়কেক িচিঠ
িলখেলা যন স পাহারাদার িনেয়াগ দয় এবং রাsাgেলা বn কের দয়। ইয়াযীদ িবন নাবীত,
য িছেলা আbুল kােয়স গােtর একজন,

িসdাn িনেলা ইমাম হােসইন (আ.) ক রkায়

যােব। তার দশ জন ছেল িছেলা যােদরেক স িজেjস করেলা তার সে) ক যােব। তার
সnানেদর মেধL dজন আbুlাহ এবং উবায়dlাহ রাজী হেলা তার সােথ যাওয়ার জn। যখন
িশয়ারা মািরয়ার বাসায় জেড়া হেলা,

স তার সাথীেদর উপিsিতেত যাওয়ার ই+া pকাশ

করেলা। তার বnুরা বলেলা য তারা তার িবষেয় উবায়dlাহর লাকেদরেক ভয় পায়। এর
উtের স বলেলা,

“যখন আমার উেটর kুরgেলা মrভূিমেত পড়েব আিম তােদর ধাওয়ােক

ভয় কির না।” এরপর স যাtা করেলা এবং সফলতার রাsাgেলা *তরী করেলা এবং মkায়
ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পৗঁেছ গেলা। স আবতাহেত অবিsত ইমাম হােসইন (আ.)এর তাঁবুেত পৗঁেছ গেলা। যখন ইমাম হােসইন (আ.) তার আসার সংবাদ পেলন তখন তােক
sাগত জানােনার জn িতিন উেঠ দাঁড়ােলন। যখন স ইমােমর তাঁবুর কােছ চেল এেলা, তােক
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বলা হেলা ইমাম ইেতামেধLই চেল গেছন তার জায়গায় তার সােথ সাkাৎ করার জn। স
িফের চলেলা এবং দখেলা ইমাম দরজােত বেস আেছন, তার জn অেপkা করেছন এবং িতিন
(আ.) বলেলন,
“আlাহর অngেহ এবং তাঁর রহমেত,

ِ
(ﺣﻮا
ْ )ﻗُ ْﻞ ﺑَِﻔ
َ ﻀ ِﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﺑَِﺮ ْﲪَﺘِ ِﻪ ﻓَﺒِ َﺬﻟ
ُ ﻚ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔَﺮ

এেত তােদর আনn উlাস করা উিচত।” [ সূরা

ইউnস : ৫৮]
তখন স তােক সালাম জানােলা ও বেস পড়েলা। এরপর ইমােমর কােছ তার উেdI বণ&না
করেলা আর িতিন তার কলLােণর জn দাআ করেলন। স ইমােমর সােথ রেয় গেলা কারবালা
পয&n এবং সখােন স যুd কেরিছেলা এবং তার dসnানসহ সখােন শহীদ হেয়িছেলা।
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kফার উেdেI উবায়dlাহ ইবেন িযয়ােদর বসরা তLাগ

যখন উবায়dlাহ ইয়াযীেদর িচিঠ পেলা স বসরায় লাকেদর মাঝ থেক পাঁচশ জনেক বাছাই
করেলা,

যােদর মেধL িছেলা আbুlাহ িবন hেরইস িবন নওফাল,

শারীক িবন আ’ওয়ার,

তােদর dজনই িছেলা িশয়া এবং মুসিলম িবন আমর বািহিল এবং তার একদল অnসারী ও
পিরবারেক সােথ িনেয় kফার উেdেI রওনা িদেলা।
[‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন স kফায় পৗঁছেলা,

উবায়dlাহ একিট কােলা পাগিড়

পেড়িছেলা এবং িনেজর চহারা ঢেক িনেয়িছেলা। সখানকার জনতা সংবাদ পেয়িছেলা য
ইমাম হােসইন (আ.) kফায় আসেবন, আর তাই তারা তার আগমেনর অেপkায় িছেলা। তারা
ভুল কের তােক ইমাম হােসইন (আ.) ভাবেলা এবং য দেলর িভতর িদেয়ই স পথ অিতkম
করেলা তারা তােক সালাম জািনেয় বলেলা,

“sাগতম হ রাসূেলর সnান!” যখন উবায়dlাহ

দখেলা তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর আগমেন উlাস pকাশ করেছ তখন স িচিnত হেয়
পড়েলা। যখন লাকজেনর সংখLা বাড়েত লাগেলা মুসিলম িবন আমর িচৎকার িদেয় বলেলা
“সের যাও,

এ বLিk সনাপিত উবায়dlাহ িবন িযয়াদ।” এরপর স pাসােদ পৗঁছােলা

রােতর বলা। একদল লাক তখনও তােক ঘরাও কেরিছেলা যারা তখনও ভাবিছেলা য স
ইমাম হােসইন (আ.)। নামান িবন বাশীর (তােক ইমাম হােসইন (আ.) মেন কের) তার ও তার
সাথীেদর মেখর উপর দরজা বn কের িদেলা। তখন তার এক জন লাক তােক িচৎকার কের
দরজা খুেল িদেত বলেলা। নামান তােক ইমাম হােসইন (আ.) মেন কের বলেলা,

“আিম

আlাহর নােম আপনােক অnেরাধ করিছ এখান থেক চেল যাবার জn। কারণ আlাহর শপথ,
আিম আপনার হােত আমানত হsাnর করেবা না এবং না আিম চাই আপনার সােথ যুd করেত।”
উবায়dlাহ চুপ কের রইেলা এবং আরও কােছ এেলা। নামান তার সােথ ঝুলােনা বারাnা থেক
কথা বলিছেলা। উবায়dlাহ বলেলা, “দরজা খাল, তুিম এখনও দরজা খাল িন এবং তামার
রািtgেলা দীঘ& হেয় গেছ ( য সময় তুিম শাসন করার পিরবেত& ঘুিমেয়েছা)।” উবায়dlাহর এ
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কথাgেলা তার িপছেন থাকা এক বLিk yনেলা,

য িপছন িফরেলা ঐ লাকেদর িদেক যারা

তােক ইমাম হােসইন বেল ভুল করিছেলা এবং বলেলা, “ হ জনতা, তাঁর শপথ, িযিন ছাড়া
আর কান ইলাহ নই, এ লাক ইবেন মারজানা (উবায়dlাহ)।”
মাসউদী বেলন য,
আরm করেলা,

যখন জনতা তােক িচনেত পারেলা তখন তারা তার িদেক পাথর ছুঁড়েত

িকnt স সের গেলা। [‘ইরশাদ’]

এ সময় নামান তার জn দরজা খুেল

িদেলা এবং স pেবশ করেলা এবং জনতার উপর দরজা বn কের িদেল তারা য যার িদেক চেল
গেলা।
সকােল স জামায়ােত নামােযর জn ঘাষণা িদেলা এবং লাকজন জেড়া হেলা। উবায়dlাহ িবন
িযয়াদ আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলা এবং বলেলা, “আmা বা’আদ, আিমrল মুিমনীন
(ইয়াযীদ) তামােদর শহেরর ও সীমােnর দািয়t আামােক িদেয়েছন এবং তামােদর গিণমত
এখন আমার িনয়ntেণ এবং িতিন আমােক আেদশ কেরেছন িনয&ািততেদর সাহাযL করেত এবং
বি_তেদর দান করেত এবং িতিন আমােক আরও আেদশ কেরেছন যন আিম অnগতেদর pিত
সদয় হই এবং তামােদর মােঝ যারা সেnহজনক ও িবেdাহী তােদর িবrেd বLবsা gহণ কির।
এরপর আিম তামােদর িবষেয় তার আেদশ পালন করেবা এবং তার আেদশ বাsেব pেয়াগ
করেবা। আিম অnগতেদর pিত একজন দয়ালু িপতার মত হেবা এবং আমার বশ&া ও তরবাির
তােদর মাথার উপর পড়েব যারা আমােক অমাn করেব এবং আমার শাসেনর িবেরািধতা করেব।
pেতLক মাnেষর উিচত তার িনেজেক ভয় করা, সতL তামােদরেক সতক& কrক, hমিক নয়।”
আেরকিট বণ&নায় বলা হেয়েছ য স বেলিছেলা,

“আমার কথা ঐ হােশমীর (মুসিলম িবন

আkীেলর) কােছ িনেয় যাও য, তার উিচত আমার kাধ থেক তার িনেজেক রkা করা।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] এরপর স িমmর থেক নামেলা এবং তার সদ&ারেদর সােথ কড়া
আচরণ করেলা এবং আেদশ িদেলা য,

“িন<য়তা দানকারী লাকেদর এবং ইয়াযীেদর

অnসারীেদর নাম িলেখ রােখা এবং তােদরও নাম যারা িবেdাহী ও সেnহজনক, যারা িবেdাহ
করেত পাের এবং গNেগােলর সৃিu করেত পাের। এসব লাকেক আমার কােছ আনেব যন আিম
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তােদর িবষেয় িসdাn িনেত পাির। এরপর যসব সদ&াররা তােদর নাম িলখেব না তারা িন<য়তা
িদেব য তােদর মেধL কউ আমােদর িবেরািধতা করেব না ও িবেdাহ করেব না। য তা করেব না
তােক kমা করা হেব না এবং তার রk ও সmদ আমােদর জn *বধ হেব। যিদ ইয়াযীেদর
িবrেd কান িবেdাহীেক কান সদ&ােরর অধীেন কান জায়গায় পাওয়া যায় এবং স তার িবষেয়
আমােদর কােছ কান সংবাদ না দয়, তােক তার বািড়র দরজায় ফাঁিস দয়া হেব এবং তার
ভাতা বn কের দয়া হেব এবং তােক িসংেহর খাবার বানােনা হেব।”
‘ফুsলুল মুিহmা’ ত বলা হেয়েছ য, kফার একদল লাকেক স বnী কের এবং তৎkণাৎ
হতLা কের [তাবাির ও মুহাmাদ িবন আিব তািলেবর gেn এবং ‘কািমল’ gেn আেছ]।
যখন মুসিলম িবন আkীলেক উবায়dlাহর আগমন সmেক& জানােনা হেলা এবং িতিন তার
কথাgেলা yনেলন,

িতিন মুখতােরর বািড় তLাগ করেলন এবং হািন িবন উরওয়াহ মুরািদর

দরজায় গেলন এবং তােক ডাক িদেলন। যখন হািন বিরেয় এেলন তােক িবরk মেন হেলা।
মুসিলম বলেলন, “আিম তামার দরজায় এেসিছ আ3য় িনেত ও একজন মহমান িহেসেব।”
হািন বলেলন,

“তুিম আমােক সমsায় ফেল িদেল এবং যিদ তুিম আমার বািড়েত pেবশ না

করেত এবং আমার সােথ আেলাচনা করেত,

আিম তামােক চেল যেত বলেত খুশী হতাম।

িকnt আমার বািড়েত তুিম pেবশ করায় তুিম আমােক দািয়েt বঁেধ ফেলেছা,

তাই িভতের

আেসা।” এভােব হািন তােক থাকার জায়গা িদেলন এবং িশয়ারা তার সােথ গাপেন সাkাৎ
করেত লাগেলা এবং তােক উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কাছ থেক রkা করেত লাগেলা।
[‘মানািkব’]

জনগণ মুসিলেমর হােত আnগেতLর শপথ করেত লাগেলা যতkণ পয&nনা

তােদর সংখLা পঁিচশ হাজাের পৗঁছল। তখন তারা িবেdাহ করার জn িসdাn িনেলা িকnt হািন
পরামশ& িদেলন য তােদর উিচত আরও অেপkা করা।
উবায়dlাহ তার পরামশ&ক মা’kালেক ডাকেলা এবং তােক িতন হাজার িদরহাম িদেলা [কািমল]
এবং তােক বলেলা মুসিলম িবন আকীল ও তার সাথীেদর অবsান খুঁেজ বর করেত এবং তােদর
সােথ মলােমশা করেত এবং এরপর স তােদর সােথ এ সmদ ভাগ কের িনেব এবং এভােব
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তােদর দখােব য স তােদরই একজন এবং এভােব তােদর উেdI সmেক& জানেব ও তােক
সংবাদ িদেব। মা’kাল মসিজেদ pেবশ করেলা এবং yনেলা মুসিলম িবন আওসাজা আসািদ
ইমাম হােসইন (আ.) এর নােম আnগেতLর শপথ করেছ। মুসিলম স সময় নামােয বLs
িছেলন। যখন িতিন নামায শষ করেলন মা’kাল তার কােছ এেলা এবং বলেলা, “ হ আlাহর
বাnাহ,

আিম িসিরয়ার অিধবাসী। িযল িকলার একজন দাস,

যােক আlাহ নবীর আহলুল

বাইেতর (নবী পিরবােরর) ভােলাবাসা িদেয় অngহ কেরেছন। এখােন িতন হাজার িদরহাম আেছ
এবং আিম এgেলা ঐ বLিkেক িদেত চাই যার িবষেয় আিম yেনিছ িতিন kফায় এেসেছন এবং
িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর নােম আnগেতLর শপথ িনে+ন। আিম িকছু লােকর মুেখ
yেনিছ য আপিন আহলুল বাইত (আ.) এর সােথ পিরিচত। তাই আিম আপনার কােছ এেসিছ।
আিম আপনােক অnেরাধ করিছ এ সmদ gহণ করেত এবং আপনার সদ&ােরর কােছ আমােক
িনেয় যেত যন আিম তার কােছ আnগেতLর শপথ করেত পাির এবং আপিন যিদ চান আিম
শপথ করেবা আপনার হােত,

তার সােথ সাkাৎ করার আেগ।” মুসিলম বলেলন,

“আিম

তামার সাkাৎ পেয় আনিnত এবং তামার গnেবL পৗঁছােনার ই+া দেখ খুশী এবং আlাহ
যন তামার মাধLেম আহলুল বাইত (আ.) ক সাহাযL কেরন। িকnt আিম চাই না য জনগণ এ
িবষেয় জাnক তা সmূণ& হওয়ার আেগই এবং আিম অতLাচারী ও তার kমতােক ভয় পাই।”
তখন মুসিলম তার আnগেতLর শপথেক gহণ করেলন এর pিত িব+s ও তা গাপন রাখার দৃঢ়
শপেথর মাধLেম। মা’kাল তার কােছ িকছু িদন ধের আসেত লাগেলা এবং একিদন মুসিলম
তােক মুসিলম িবন আkীল (আ.) এর কােছ িনেয় গেলন।
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kফােত উবায়dlাহ

আমরা আেগর অধLায়gেলােত দেখিছ য যখন উবায়dlাহ িবন িযয়াদ বসরা থেক kফা যেত
চাইেলা তখন শারীক িবন আওয়ার তার সােথ িছেলা। িশয়া মতবােদর pিত শারীেকর শিkশালী
আকষ&ণ িছেলা। স িসফফীেনর যুেd আmার িবন ইয়ািসেরর সােথ িছেলা [‘কািমল’, তাবাির]
(হযরত আলী ইবেন আিব তািলেবর পেk ও মুয়ািবয়ার িবপেk) এবং মুয়ািবয়ার সােথ তার
িবতক& sপিরিচত িছেলা। যখন শারীক (উবায়dlাহর সােথ) বসরা ছেড় এেলা পেথ স
পির3াnও অsিবধার ভান করেলা। স চেয়িছেলা উবায়dlাহ তার সােথই থেক যােব এবং
এভােব ইমাম হােসইন (আ.) তার আেগই kফায় পৗঁেছ যােবন, িকnt উবায়dlাহ তার িদেক
কান মেনােযাগ িদল না এবং এিগেয় গেলা।
যখন শারীক kফায় পৗঁছেলা স হািন িবন উরওয়াহর বাসায় থাকেলা এবং তােক অনবরত
উৎসািহত করেত লাগেলা মুসিলম িবন আkীলেক এবং তার নতৃtেক সমথ&ন দয়ার জn।
শারীক অss হেয় পড়েলা এবং যেহতু উবায়dlাহ [কািমল, মুহাmাদ িবন আিব তািলব] এবং
অnাn সmািনত বLিkরা তােক সmান করেতা তাই স তােক একিট সংবাদ পাঠােলা য স
রােt তােক দখেত আসেব। শারীক মুসিলমেক বলেলা,

“আজ রােত এ বদমাশ লাকটা

আমােক দখেত আসেব এবং যখন স বসেব তখন তুিম িপছন িদেয় এেস তােক হতLা করেব।
এরপর তুিম pাসােদ যােব এবং িনেজর হােত িনয়ntণ িনেয় িনেব এবং কউ তামােক বাধা িদেব
না। আর যিদ আিম এ অssতা থেক আেরাগL লাভ কির তাহেল আিম বসয়ায় যােবা এবং
সখানকার িবষয়gেলা তামার জn সহজ কের িদেবা।”
[ আবুল ফারােজর gেn বলা হেয়েছ] রােত উবায়dlাহ শারীকেক দখেত এেলা। এর আেগ
শারীক মুসিলমেক বেলিছেলা, “যখন ঐ লাক এখােন pেবশ করেব তােক তামার হাত থেক
পািলেয় যেত িদও না।” হািন উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন,

“আিম এেত মত দই না য

উবায়dlাহেক আমার বািড়েত হতLা করা হাক” এবং এ িচnােক অপছn করেলা। উবায়dlাহ
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এেলা এবং বসেলা এবং শারীেকর কােছ তার sাsL সmেক& জানেত চাইেলা এবং তােক িজেjস
করেলা তার কী অsখ হেয়েছ। যখন তােদর কেথাপকথন দীঘ& হেলা শারীক দখেলা য কউ
বর হেয় এেলা না এবং আশি?ত হেলা য উেdI সফল হেব না, তখন স িনেচর পিskgেলা
আবৃিt করেলা। “ কন সালমােক উপহার দয়ার কথা আগ বািড়েয় িচnা করেছা,

তােক

(সালমােক) এবং য তােক দান কের, তার গলায় মৃতুLর পয়ালােক ঢেল দাও।”
স এিট dবার এবং িতন বার বলেলা। উবায়dlাহ তা yেন বুঝেত পারেলা না এবং বলেলা,
pলাপ বকেছ অssতার ঘাের। হািন বলেলা,
িদন,

“hাঁ,

তা সিতL,

স

আlাহ তামােক ss কের

স এ অবsায় আেছ গতকাল থেক।” উবায়dlাহ উঠেলা এবং চেল গেলা।

[তাবািরর gেn বলা হেয়েছ] এছাড়া বলা হয় য, উবায়dlাহ তার পরামশ&ক মহরানেক সােথ
িনেয় এেসিছেলা। যখন শারীক মুসিলমেক বেলিছেলা য স যখন পািন চাইেব মুসিলম তখন
আসেব এবং উবায়dlাহেক আঘাত করেব। উবায়dlাহ এেলা এবং শারীেকর কােছ তার
িবছানায় বসেলা এবং তার পরামশ&ক মহরান তার িপছেন তার মাথার কােছ দাড়ােলা। শারীক
পািন চাইেলা এবং যখন কােজর মিহলা পািন আনিছেলা তার দৃিu পড়েলা মুসিলেমর ওপের য
ওঁত পেত িছেলা এবং স সের গেলা। স আবার পািন চাইেলা িকnt কান সাড়া পেলা না এবং
আবার স তৃতীয় বােরর মত পািন চাইেলা এবং বলেলা,

“আেkপ তামােদর জn! তামরা

আমােক পািন িদে+া না। আমােক পািন দাও যিদ এেত আমার মৃতুLও হয়।” মহরান বুঝেত
পারেলা এবং স উবায়dlাহেক ইশারা করেলা,

এেত স উেঠ দাঁড়ােলা চেল যাবার জn।

শারীক বলেলা য স উবায়dlাহর কােছ অিসয়ত কের যেত চায়,

স উtর িদেলা স অn

আেরক সমেয় আসেব এবং এরপর চেল গেলা। মহরান তােক drত িনেয় চেল গেলা এবং
বলেলা, “আlাহর শপথ, তারা আপনােক হতLা করেত চেয়িছেলা।”
উবায়dlাহ বলেলা, “তারা এিট িকভােব করেত পাের যখন আিম শারীকেক সmান কির এবং
তার pিত দয়া দখাই এবং তাও আবার হািনর বািড়েত, যােক আমার বাবা উপকার কেরেছ?”
মহরান বলেলা, “আিম যা বলিছ তা সতL।”
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[ ‘কািমল’ gেn আেছ] যখন উবায়dlাহ চেল গেলা,

মুসিলম লুেকােনা জায়গা থেক

বিরেয় এেলন এবং শারীক তােক িজেjস করেলা উবায়dlাহেক হতLা করেত কী তােক বাধা
িদেলা। মুসিলম বলেলন, তা করেত আমােক dেটা িজিনস বাধা িদেলা। pথমত হািন চায় না য
উবায়dlাহেক তার বািড়েত হতLা করা হাক এবং একিট হাদীেসর জn যা রাসূলুlাহ (সা.)
বেলেছন, “ইসলাম কাউেক বখবর অবsায় হতLা করেত িনেষধ কের এবং একজন িব+াসী তা
থেক িবরত থােক।”
শারীক বলেলা,

“তুিম যিদ তােক হতLা করেত তাহেল তুিম pকৃতপেk হতLা করেত একজন

সীমাল9নকারী বদমাশ এবং একজন চতুর অিব+াসীেক।”
ইবেন িনমা বেলন, যখন উবায়dlাহ চেল গেলা এবং মুসিলম শারীেকর কােছ এেলন তরবাির
হােত িনেয়,
বলেলন,

শারীক তােক িজেjস করেলা কী তােক কাজিট করেত বাধা িদেলা। মুসিলম
“আিম যখন pায় বিয়েয় আসিছ তখন হািনর stী আমােক অnেরাধ করেলা

উবায়dlাহেক তােদর বািড়েত হতLা না করেত এবং কাঁদেত yr করেলা। তখন আিম আমার
তরবাির ফেল িদলাম এবং বেস পড়লাম।” হািন বলেলন, “ঐ মিহলার জn আেkপ,

স

িনেজেক এবং আমােক হতLা কেরেছ এবং আিম যা থেক পািলেয়িছ তা শষ পয&n ঘেটেছ।”
[ ‘কািমল’gেn আেছ] শারীক আরও িতন িদন বঁেচ িছেলা এবং এরপর মারা গেলা।
উবায়dlাহ তার জানাযার নামােয ইমামিত করেলা এবং পের তােক জানােনা হেলা য শারীক
তােক হতLা করেত চেয়িছেলা। স বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আিম এখন থেক আর কান

ইরাকীর জানাযায় ইমামিত করেবা না এবং যিদ (আমার িপতা) িযয়াদ তার পােশই সমািহত না
হেতা আিম অবIই শারীেকর লাশ কবর থেক আবার উঠাতাম।”
শারীেকর মৃতুLর পর উবায়dlাহর পরামশ&ক মা’kাল,

যােক তােদর ওপের গােয়nািগিরর

জn িনযুk করা হেয়িছেলা, তার সmদ িদেয় মুসিলম িবন আওসাজার কােছ এেলা। মুসিলম
তােক মুসিলম িবন আkীেলর কােছ িনেয় গেলা িযিন তার কাছ থেক আnগেতLর শপথ gহণ
করেলন। এরপর স আবু সামামাহ সােয়িদেক ডাকেলা,
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য সব অথ&ৈনিতক লনেদন

দখােশানা করেতা,

যন স তার কাছ থেক অথ& gহণ কের। আবু সামামাহ অst কনার

দািয়েt িছেলা। স িছেলা আরবেদর মােঝ সাহসী িহেসেব sপিরিচত এবং িশয়ােদর মােঝ
িবিশuতার অিধকারী। [‘কািমল’]

মা’kাল তােদর কােছ আসেত yr করেলা। তােদর

কথাবাত&া yনেলা এবং তােদর গাপন কথা জেন উবায়dlাহর কােছ জানােত থাকেলা। আর
হািন িনেজেক অss জািনেয় উবায়dlাহর কাছ থেক িনেজেক দূের সিরেয় রাখেলন।
উবায়dlাহ মুহাmাদ িবন আশআস এবং আসমা িবন খােরজা এবং আমর িবন হাjাজ
যুবাইিদেকও ডাকেলা,

যার কnা rয়াইয়াহ হািনর stী িছেলা এবং তার সnান ইয়াহইয়ার মা

িছেলা। উবায়dlাহ হািনর িবষেয় এবং তােদর কাছ থেক তার দূের সের থাকার খাঁজ খবর
িনেলা [‘কািমল’] এবং তােক বলা হেলা য স ss নয়। উবায়dlাহ বলেলা, “আিম yেনিছ
স ভােলা আেছ এবং দরজায় বেস। যাও তার সােথ দখা কেরা এবং তােক বেলা যা তার জn
বাধLতামূলক তা এিড়েয় না চলেত।” তারা হািনর কােছ এেলা এবং বলেলা,

“উবায়dlাহ

তামার খাঁজ খবর িনেয়েছ এবং বেলেছ য যিদ তুিম অss হও িতিন তামােক দখেত আসেবন
এবং লাকজন তােক বেলেছ য তুিম pায়ই তামার দরজায় বস। িতিন দৃঢ়ভােব জানেত চান য
কন তুিম িনেজেক তার কাছ থেক সিরেয় রেখেছা অথচ সনাপিত এ দূরt বজায় রাখা ও
অকৃতjতােক সh করেবন না। তাই আমরা তামােক অnেরাধ করিছ য তুিম আমােদর সােথ
চেলা।” তখন হািন তার পাষাক চাইেলন এবং তা পরেলন এবং খ'েরর ওপের চেড়
বসেলন; আর যখন িতিন pাসােদ পৗঁছােলন তার hদেয় একিট ভয় pেবশ করেলা য হয়েতা
আরও কান সমsা হেত পাের।
িহসান িবন আল আসমা িবন খােরজােক হািন বলেলন, “ হ ভািতজা, আিম এ লাকিটেক ভয়
পাি+,

তুিম কী মেন কর?”

স বলেলা,

“আপনার ভয় পাওয়ার কান কারণ আিম দখিছ

না, তাই অnর থেক ভয় দূর কrন।” আসমা (অথবা িহসান িবন আল আসমা) ফাঁদ সmেক&
জানেতা না িকnt মুহাmাদ িবন আল আশআস এ সmেক& ভােলাভােবই জানেতা। এরপর তারা
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হািনেক িনেয় উবায়dlাহর দরবাের pেবশ করেলা। যখন উবায়dlাহ হািনেক
[‘ইরশাদ’]

দখেলা

স বলেলা, “িব+াসঘাতক তার িনেজর পােয় হঁেটই pেবশ কেরেছ।”

যখন হািনেক উবায়dlাহর কােছ আনা হেলা, yেরইহ তার পােশই বসা িছেলা এবং উবায়dlাহ
dই লাইন কিবতা আবৃিt করেলা,
করেত।” [ ‘কািমল’]

“আিম চাই স বঁেচ থাkক িকnt স চায় আমােক হতLা

উবায়dlাহ আেগ হািনর pিত দয়ালু িছেলা এবং তাই স তােক

বলেলা কী ঘেটেছ। উবায়dlাহ বলেলা, “আেkপ তামার জn হািন, এ কান ধরেনর d}ম&
তামার বািড়েত ঘটেছ আিমrল মুিমনীেনর (ইয়াযীদ) িবrেd এবং মুসলমানেদর িবrেd ?
তুিম মুসিলমেক এেনেছা এবং তােক তামার বািড়েত আ3য় িদেয়েছা এবং জনশিk ও অst
জেড়া করেছা তার জn; আর তুিম িক মেন কর য আিম এgেলার কান খবর রািখ না?” হািন
বলেলন, “আিম িকছু কির িন।” উবায়dlাহ বলেলা য স তা কেরেছ। এরপর যখন তােদর
তক& বাড়েলা,

স তার পরামশ&ক (মাকাল)- ক ডাকেলা,

যােক স গােয়nা িহসােব

পািঠেয়িছেলা। স এেলা এবং হািনর মুেখামুিখ দাঁড়ােলা। উবায়dlাহ তােক িজেjস করেলা স
তােক িচেন িকনা, এেত স hাঁ- সূচক উtর িদেলা এবং হািন বুঝেত পারেলন স উবায়dlাহর
গােয়nা এবং স তােদর সব খবর পৗঁেছ িদেয়েছ। যখন িতিন তার মনেক িনয়ntেণ আনেত
পারেলন িতিন বলেলন,

“আমার কথা শান এবং িব+াস কেরা য,

আlাহর শপথ,

আিম

তামার কােছ িমথLা বলিছ না। আিম মুসিলমেক দাওয়াত কির িন এবং তার উেdI সmেক&ও
আিম জানতাম না,

স আমার বাসায় এেলা এবং আমার অnমিত চাইেলা সখােন থাকার জn

এবং আিম তােক pতLাখLান করেত লjা অnভব করলাম। এভােব এর দািয়t আমার উপর
পেড় য আিম তােক আ3য় িদেয়িছ এবং এরপের তুিম জান কী ঘেটেছ এবং তুিম যিদ চাও
তাহেল আিম তামার হােত আnগেতLর শপথ করেবা এবং তামার কােছ পণ জমা রাখেবা এবং
আিম শপথ করিছ য িফের িগেয় আিম তােক আমার বািড় থেক বর কের িদেবা এবং তামার
কােছ ফরত আসেবা।”
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উবায়dlাহ বলেলা,

“না আlাহর শপথ,

তুিম যােব না যতkণ না তােক (মুসিলম) আমার

কােছ উপিsত কর।”
হািন বলেলন, “আিম আমার মহমানেক তামার কােছ আনেবা না যন তুিম তােক হতLা করেত
পােরা।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn ’ আেছ] উবায়dlাহ বলেলা,

“আlাহর শপথ,

তােক আমার কােছ

তামােক আনেতই হেব।” হািন বলেলন, “আlাহর শপথ, আিম তা কখেনাই করেবা না।”
ইবেন িনমা বণ&না কেরেছন য হািন বেলিছেলন,

“আlাহর শপথ,

যিদ স আমার পােয়র

তলায়ও থােক আিম সgেলা তুলেবা না এবং তামার হােত তােক তুেল িদেবা না।”
যখন তােদর তক& িবতক& বৃিd পেলা,

মুসিলম িবন আমর বািহিল (kফায় স ছাড়া বসরা বা

িসিরয়ার কান লাক িছেলা না) দখেলা য হািন অনড় হেয় গেছ,

তখন স উবায়dlাহেক

বলেলা তােক একটু সময় িদেত যন স তার সােথ কথা বলেত পাের। স হািনেক এক কাণায়
িনেয় গেলা যখােন উবায়dlাহ তােদর দখেত পায় এবং বলেলা, “ হ হািন, আিম তামােক
আlাহর নােম অnেরাধ করিছ িনেজেক হতLা না করার জn এবং তামার গাtেক কেuর িভতর
না ফলার জn। এ লাকিট (মুসিলম িবন আkীল) তােদর চাচােতা ভাই এবং তারা তােক হতLা
করেব না,

না তােক কান কu িদেব। তাই তােক উবায়dlাহর কােছ তুেল দাও এবং এেত

তামার কান লjা বা শািs হেব না। কারণ তুিম yধু তােক সনাপিতর কােছ তুেল িদে+া।”
হািন বলেলন,

“আlাহর শপথ,

এেত আমার জn রেয়েছ লjা ও অপমান। আিম আমার

মহমানেক তার হােত তুেল িদেবা না যখন আমার শিk আেছ এবং আমার বাhgেলা শিkশালী
এবং আমার সােথ রেয়েছ অগিণত সমথ&ক এবং যিদ আিম একাও হতাম এবং আমার কান
সাহাযLকারী নাও থাকেতা আিম তােক তার হােত তুেল িদতাম না,

বরং আিম মরেবা তােক

সমথ&ন িদেত িগেয়।” উবায়dlাহ এ কথাgেলা yনেলা এবং আেদশ করেলা তােক তার কােছ
িনেয় আসেত। যখন হািনেক তারা আনেলা স বলেলা,

“আlাহর শপথ,

হয় তুিম তােক

আমার কােছ আনেব অথবা আিম তামার মাথা কেট ফলেবা।” হািন উtর িদেলন, “তুিম
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যিদ তা কেরা, আlাহর শপথ, বh তরবাির খাপ থেক খালা হেব তামার বািড়র চারিদেক
।” হািন ভেবিছেলন য তার গােtর লােকরা তােক সাহাযL করেব। উবায়dlাহ বলেলা,
“তুিম িক আমােক তামার গােtর তরবািরেক ভয় পেত বলেছা?” এরপর স হািনেক আরও
কােছ আনেত বলেলা। যখন তােক আনা হেলা,

উবায়dlাহ তার বত িদেয় তার নােক,

কপােল ও গােল আঘাত করেত থাকেলা যতkণ না তার নাক ভে) গেলা এবং রk গল গল
কের বিরেয় আসেলন এবং তার জামা কাপড় িভিজেয় িদেলা। তার কপােলর এবং গােলর
গাশত তার দািড়েত পড়েলা এবং বতিট ভে) গেলা।
তাবাির বেলন য, আসমা িবন খােরজােক এবং মুহাmাদ িবন আশআসেক উবায়dlাহ বলেলা
হািনেক ডেক আনেত। তারা বেলিছেলা য স আসেব না যতkণ না উবায়dlাহ তােক িনরাপtা
দয়। উবায়dlাহ বেলিছেলা, “তার কান িনরাপtার pেয়াজন নাই, িকnt স অবIই পথnu
হেয়েছ। তােক আমার কােছ আেনা এবং যিদ তার জn আিম িনরাপtা দান না করেল স তা
করেত অsীকার কের, তাহেল তা কেরা।” তারা হািনর কােছ গেলা এবং তােক জানােলা,
এেত স উtর িদেলা, “যিদ স আমােক ধরেত পাের,

স অবIই আমােক হতLা করেব।”

িকnt তারা তােক অnেরাধ করেলা এবং তােক উবায়dlাহর কােছ িনেয় এেলা। স সময়
উবায়dlাহ মসিজেদ িছেলা,

ykবােরর খাতবা িদি+েলা,

যখন হািন এেলা তার dপােশর

চুল dকাঁেধর িদেক ঝুলিছেলা। যখন উবায়dlাহ নামােযর ইমামিত শষ করেলা,

স হািনেক

ইি)ত করেলা এবং স তােক অnসরণ করেলা pাসাদ পয&n, তারা সখােন pেবশ করেলা এবং
হািন তােক অিভবাদন জানােলন। উবায়dlাহ বলেলা, “ হ হািন, তুিম িক মেন করেত পােরা
যখন আমার বাবা (িযয়াদ) এ শহের (kফা) এেসিছেলন,

িতিন এখানকার একজন িশয়ােকও

বাদ দন িন সবাইেক হতLা না করা পয&n, yধু তামার বাবা ও hজর ছাড়া এবং তুিম জােনা
hজেরর শষ পয&nকী হেয়িছেলা। িতিন (িযয়াদ) তামােদর pিত সব সময় কৃতj িছেলন এবং
িতিন kফায় সনাপিতেক িলেখিছেলন য স যন তামােদর pিত সদয় থােক।” হািন উtর
িদেলন য িতিন তা মেন করেত পােরন। উবায়dlাহ বলেলা, “এ অngহgেলার pিতদােন তুিম
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তামার বািড়েত এক বLিkেক আ3য় িদেয়েছা আমােক হতLা করার জn?” হািন বলেলন য
িতিন তা কেরন িন। তখন উবায়dlাহ সই তািমিম গােtর পরামশ&কেক সামেন আনেত বলেলা
এবং হািন বুঝেত পারেলন য ঐ বLিk উবায়dlাহর গােয়nা িছেলা এবং তার কােছ সংবাদ
পৗঁেছ িদেয়েছ। হািন বলেলন, “ হ সনাপিত,

য সংবাদ আপনার কােছ পৗঁেছেছ তা অবIই

সতL িকnt আিম আপনার সদয় বLবহার অsীকার করেবা না। আপনার পিরবার িনরাপtায়
থাকেব, আর আপিন যখােন ই+া িনরাপtাসহ চেল যেত পােরন।”
মাসউদী বেলন য, হািন উবায়dlাহেক বলেলা, “আপনার বাবা িন<য়ই আমােদর pিত সদয়
িছেলন এবং কৃতjতায় আবd কেরেছন। আিম সmদশালী এবং আিম চাই আপনােক ( স
কারেণ) pিতদান িদেত। তাই আপিন িক চান আিম আপনার জn কলLাণকর psাব দই?”
উবায়dlাহ িজেjস করেলা তা কী। হািন বলেলা, “আপিন এবং আপনার পিরবার আপনােদর
সব সামgী এবং সmদ িনেয় িসিরয়ায় চেল যান। কারণ একজন বLিk য আপনার ও ইয়াযীেদর
চাইেত এ সmােনর জn বশী যাগL ও অিধকার রােখ িতিন এেসেছন।”
তাবাির এবং ইবেন আসীর জাযাির বণ&না কেরেছন য, উবায়dlাহ এ কথাgেলা yেন মাথা িনচু
করেলা। তার পরামশ&ক মহরান,

য তার িপছেন দাঁিড়েয়িছেলা, একিট কাঁটাযুk লািঠ িনেয়

বলেলা, “কী লjা ও অসmান য একজন বdইন দাস আপনার রােজL আপনােকই িনরাপtা
িদেত চাইেছ!” উবায়dlাহ িচৎকার করেলা য হািনেক বnী করা হাক। মহরান তার হােতর
লািঠ ফেল িদেলা এবং হািনর চুল ধের তার চহারােক উবায়dlাহর িদেক িফরােলা। উবায়dlাহ
লািঠিট মািট থেক তুলেলা এবং হািনর মুেখ তা িদেয় আঘাত করেত yr করেলা। লািঠর
কাঁটাgেলা অিতিরk শিk pেয়ােগ আঘাত করার কারেণ উেড় যেত লাগেলা এবং পােশর
দয়ােল িবd হেলা। স হািনেক এমন কিঠনভােব আঘাত করেলা য তার নাক ও কপােলর হাড়
ভে) গেলা।
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ইবেন আসীর জাযাির বেলন য, হািন তার হাত কােছ দাঁিড়েয় থাকা এক *সিনেকর তরবািরর
িদেক বািড়েয় িদেল স িপছেন সের গেলা। যখন উবায়dlাহ তা দখেলা,

স বলেলা, “তুিম

িবেdাহ কেরেছা এবং এভােব আমােদর জn তামার রk ঝরােনা *বধ কেরেছা।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] উবায়dlাহ তােক gফতার করেত আেদশ িদল। হািনেক িনেয় যাওয়া
হেলা pাসােদর একিট ঘের। তােক বnী কের রাখা হেলা। দরজায় তালা দয়া হেলা এবং
উবায়dlাহ তার উপর পাহারাদার িনেয়াগ করেলা।
[‘কািমল’ gেn আেছ] যখন আসমা িবন খােরজা তা দখেলা,

স উবায়dlাহর িদেক িফের

দাঁড়ােলা এবং বলেলা, “ হ ধাঁকাবাজ, হািনেক মুk কের দাও, তুিম আমােদর কােছ শপথ
কেরেছা তােক রkা করেব এবং যখন আমরা তােক আনলাম তুিম তার চহারােক আহত
কেরেছা। তার রk ঝিরেয়েছা এবং এখন তুিম তােক হতLা করেত চাও।” উবায়dlাহ তােক
মারধর করার আেদশ িদেলা। তা করা হেলা এবং তােক চুপ করােনা হেলা। তারা তােক িবKs
অবsায় ছেড় িদেলা এবং স বেস পড়েলা। তখন মুহাmাদ িবন আল আশআস (যােক আসমার
সােথ হািনেক আনেত পাঠােনা হেয়িছেলা) বলেলা,

“আমরা সনাপিতর আেদেশর সােথ

সmূণ&ভােব একাt, তা আমােদর জn লাভজনক হাক বা না হাক।”
আমর িবন হাjাজ (হািনর +yর) সংবাদ পেলন হািনেক হতLা করা হেয়েছ আর তাই স
মাযহাজ গাtেক সােথ িনেয় এেলা এবং pাসাদেক সবিদক থেক ঘরাও কের িচৎকার কের
বলেলা,

“আিম আমর িবন হাjাজ এবং আমার সােথ আেছ মাযহােজর সাহসী ও সmািনত

লােকরা। আমরা অবাধL হই িন, না দলতLাগ কেরিছ।” স সময় yেরইহ কাযী উবায়dlাহর
পােশ বেসিছেলা এবং উবায়dlাহ তােক বলেলা হািনর কােছ যেত এবং খাঁজ িনেত এবং
তােদর (আমর ও সাথীেদর) বলেত য,

স জীিবত আেছ। যখন yেরইহ গেলা হািন িজেjস

করেলা, “ হ মুসলমানরা, আমার সাহােযL আেসা, আমার গাtেক িক হতLা করা হেয়েছ?
কাথায় ধািম&করা এবং কাথায় আমার সাথীরা? এ শtrএবং এক শtrর সnান িক আমােক ভীত
করেব?” যখন স লাকেদর কN yনেত পেলা স বলেলা, “আিম মেন কির এ কN আমার
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মাযহাজ গােtর ( লাকজেনর) কN এবং সmািনত মুসলমানেদর কN এবং যিদ তােদর দশ
জনও এখােন pেবশ কের তাহেল অবIই তারা আমােক এখান থেক উdার করেব।”
yেরইহ,

যার সােথ উবায়dlাহর pহরীরা িছেলা,

চেল গেলা এবং পের বেলিছেলা,

“যিদ

উবায়dlাহর pহরীরা আমার সােথ না থাকেতা তাহেল অবIই হািনর খবর তােদর কােছ পৗঁেছ
িদতাম।” yেরইহ বাইের বিরেয় এেলা এবং বলেলা,
দেখিছ,

“আিম তামােদর বnুেক িনজ চােখ

স জীিবত আেছ এবং তােক হতLা করা হয় িন।” আমর ও তার সাথীরা বলেলা,

“আলহামdিলlাহ য তােক হতLা করা হয় িন।”
তাবাির বণ&না কেরন য,

যখন yেরইহ হািনর কােছ এেলা,

দেখেছা তারা আমােক কী কেরেছ।” yেরইহ বলেলা,
আেছা।” হািন বলেলা,

স বলেলা,

“ হ yেরহই,

“আিম দখিছ য তুিম জীিবত

“এ dরাবsার িভতের িক আমােক জীিবত দখাে+? যাও আমার

লাকজনেক বেলা য যিদ তারা িফের যায় স (উবায়dlাহ) আমােক অবIই হতLা করেব।”
yেরইহ উবায়dlাহর কােছ ফরত গেলা এবং বলেলা, “আিম দখলাম হািন জীিবত আেছ িকnt
িনয&াতেনর িচh তার দেহ su।” উবায়dlাহ বলেলা,

“আিম মেন কির এিট যথাযথ য

একজন রাজা তার pজােক িনয&াতন করেব ও শািs িদেব। এ লাকgেলার কােছ যাও এবং
তােদর জানাও।” yেরইহ বাইের এেলা এবং উবায়dlাহ মহরানেক ইশারা করেলা তার সােথ
যেত। yেরইহ উ' কেN বলেলা,

“ কন এ িমথLা *হৈচ ও িচৎকার? হািন জীিবত িকnt

সনাপিত তােক শািs িদেয়েছন যা তার জীবেনর জn কান ঝুিক নয়। তাই চেল যাও এবং
িনেজেদর জীবন এবং তামােদর সাথীেদর জীবনেক িবপেদর মেধL ফেলা না।” এ কথা yেন
তারা িফের গেলা।
শইখ মুফীদ এবং অnরা বেলন য, আbুlাহ িবন খািযন বেলেছন,

আমােক মুসিলম িবন

আkীল গােয়nা িহসােব pাসােদ িনেয়াগ িদেয়িছেলন যন তােক জানাই হািনর সােথ কী আচরণ
করা হে+। যখন আিম দখলাম য তারা হািনেক মারধর কেরেছ এবং বnী কেরেছ আিম আমার
ঘাড়ায় চড়লাম ও drত গলাম মুসিলমেক এ িবষেয় জানােত এবং আিম বিন মুরােদর িকছু
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নারীেক দখলাম তােদর িনেজেদর মেধL িচৎকার কের বলেত,

“হায় dঃখ তার জn,

হায়

শাক তার জn।” আিম মুসিলেমর কােছ এলাম এবং যা ঘেটেছ তােক জানালাম। মুসিলম
আমােক যেত বলেলন এবং উ' কেN তার সমথ&কেদর বলেত বলেলন এবং িতিন আেশ পােশর
বািড়gেলােত চার হাজার মাnষ জেড়া কেরিছেলন। আিম গলাম এবং তােদর কােছ উ' কেN
বললাম,

“ হ জািতর pিতরkা বািহনী,

[ কািমল] এিট িছেলা তখন তােদর [াগান। তখন

তারা পরsরেক জানােলা এবং মুসিলেমর কােছ জেড়া হেলা।
জাযাির বেলন য, মুসিলম িকনদাহ গােtর দািয়t দন আbুlাহ িবন আযীয িকনিদেক এবং
তােক বলেলন তার সামেন হাঁটেত। এরপর িতিন বিন মাযহাজ ও আসাদ গােtর দািয়t িদেলন
মুসিলম িবন আওসাজা আসািদেক, তামীম ও হামাদান গােtর দািয়t িদেলন আবু সামামাহ
সােয়দীর উপর, মদীনার (বLাটািলয়েনর) দািয়t িদেলন আbাস িবন জাদাহ জাদােলেক এবং
রাজ pাসােদর িদেক রওনা িদেলন। যখন উবায়dlাহর কােছ এ সংবাদ পৗঁছােলা,

স

pাসােদর িভতের লুকােলা এবং এর দরজা বn কের িদেলা। মুসিলম pাসাদেক সব িদক থেক
িঘের ফলেলন আর রাsাgেলা ও মসিজদ মাnেষ পিরপূণ& হেয় গেলা এবং তারা সnLা পয&n
জেড়া হেত লাগেলা। পিরিsিত উবায়dlাহর জn অিsরতার সৃিu করেলা। তার সােথ িtশ জন
pহরী এবং তার পিরবার ও সmািনত লাক ও পরামশ&কেদর মােঝ িবশ জন ছাড়া কউ িছেলা
না। সmািনত বLিkরা রামানেদর িবিlং dেটা সংেযাগকারী িdতীয় দরজা িদেয় এেসিছেলা এবং
জনতা উবায়dlাহ ও তার িপতােক (িযয়াদেক) গািলগালাজ করিছেলা। উবায়dlাহ কাসীর িবন
িশহাব হািরিসেক ডাকেলা এবং তােক আেদশ িদেলা তার সােথ আেরকজনেক সােথ িনেয় রাsায়
ঘুের বড়ােত এবং মুসিলমেক ছেড় যাওয়ার জn জনতােক সতক& করেত। এছাড়া স মুহাmাদ
িবন আল আশআসেক যেত বলেলা এবং বিন িকনদা ও হাদরামাওেতর মধL থেক তার
সমথ&কেদর সােথ িনেয় একিট পতাকা মািটেত গাড়েত বলেলা এবং উ' কেN বলেত বলেলা
য,

এ পতাকার তেল য আসেব স িনরাপদ থাকেব। একইভােব স kাkা িবন শাওর,

শাবাস িবন রাব’ঈ তািমিম,

হাjার িবন আবজার আজািল এবং িশমর িবন িযলজাওশান
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যাবািবেকও একই কাজ করেত বলেলা। স সদ&ারেদর ও সmািনতেদর তার িনেজর সােথ
রাখেলা, তােদর ছাড়া থাকেত চাইেলা না যেহতু তার সােথ খুব কম লাক িছেলা।
তারা বাইের গেলা এবং জনতােক িতরsার করেত লাগেলা মুসিলম িবন আkীলেক সমথ&ন
দােনর জn। এরপর উবায়dlাহ সmািনত বLিkেদর ও সদ&ারেদর বলেলা সসব লাকেক িমথLা
অ)ীকােরর মাধLেম ধাঁকা িদেত যারা তােদর pিত অnগত িছেলা এবং তােদরেক িতরsার
করেত এবং সতক& করেত যারা তােদর pিত অবাধL হেয়িছেলা। তারা তাই করেলা যভােব
তােদর িনেদ&শনা দয়া হেয়িছেলা, এতই সফলতার সােথ য যখন লাকজন তােদর গণLমাn
বLিkেদর কথা yনেলা তখন তারা চেল যেত yr করেলা এবং ছtভ) হেয় গেলা। পিরিsিত
এমন দাঁড়ােলা য নারীরা তােদর সnান ও ভাইেদর কােছ আসেত yr করেলা এবং তােদর
িফের যেত বলেত লাগেলা এ বেল য, অn যারা আেছ তারাই কােজর (মুসিলমেক সাহাযL
করার) জn যেথu। একইভােব পুrষরাও আসেত লাগেলা (তােদর আtীয়েদর িনেয় যেত)
এবং জনতা চেল যেত লাগেলা। শষ পয&n মুসিলেমর সােথ িছেলা িtশ জন লাক।
যখন িতিন মসিজেদ মাগিরেবর নামায পড়েলন িtশ জন লাক তােক অnসরণ করেলা। এ
পিরিsিত দেখ িতিন যখন বিন িকনদাহর দরজার িদেক িফরেলন [ইরশাদ] মাt দশ জন তার
সােথ রইেলা দরজায় পৗঁছােনা পয&n । িকnt িতিন দরজা িদেয় বর হেলন কউ তার সােথ
িছেলা না। এরপর িতিন িপছন িফরেলন এবং দখেলন কউ তার সােথ নই য তােক পথ
দখােব এবং তােদর বাসায় আ3য় িদেব অথবা শtrর হাত থেক তােক রkা করেব। এ কারেণ
মুসিলম kফার অিলেত গিলেত লkLহীনভােব ঘুরেত লাগেলন। [ইরশাদ]
মাসউদী বণ&না কেরন য, যখন মুসিলম তার ঘাড়া থেক নেম kফার রাsায় ঘুরেত লাগেলন
িতিন জানেতন না কান িদেক িতিন যাে+ন, যতkণ পয&nনা িতিন বিন জাবালার বািড়র পাশ
িদেয় গেলন, যা িকনদাহর একিট শাখা গাt। িতিন তাওআহ নােম এক মিহলার বািড়র পাশ
িদেয় যাি+েলন,

য িছেলা আশআস িবন kােয়েসর দাসী,

য তােক মুk কের িদেয়িছেলা

এবং পের উসাইদ হাযরািম তােক িবেয় কেরিছেলা এবং তার ঘের িবলাল নােম একিট সnান
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হেয়িছেলা। িবলাল িকছু লােকর সােথ বাইের িগেয়িছেলা এবং তাওআহ তার জn দরজায় বেস
অেপkা করিছেলা। যখন মুসিলম তােক দখেলন,

িতিন তােক সালাম িদেলন এবং একট

পািনর জn অnেরাধ করেলন। মিহলা তার জn পািন আনেলা। পািন পান কের মুসিলম দরজায়
বেস পড়েলন। যখন মিহলা পািনর কাপিট ঘের রেখ িফের এেস মুসিলমেক দখেলা এবং
বলেলা, “ হ আlাহর দাস, তুিম িক পািন পান কেরা িন?” মুসিলম “hাঁ” বলেলন, মিহলা
বলেলা,

“sবহানাlাহ,

হ আlাহর বাnাহ, উেঠা আlাহ যন তামােক শিk দন। এখন

তামার পিরবােরর কােছ ফরত যাও। কারণ আমার দরজায় তামার বেস থাকা িঠক নয়। না
আিম তামােক তা করার জn অnমিত িদি+।” মুসিলম দাঁিড়েয় গেলন এবং বলেলন, “ হ
আlাহর দাসী, এ শহের না আেছ আমার কান বািড়, না আেছ আমার গাt। আপিন িছেলন
উদার ও সদয়েদর একজন। হয়েতা বা ভিবWেত আিম এর pিতদান আপনােক িদেত পারেবা।

“

মিহলা তােক িজেjস করেলা স কী করেত পাের তার জn। মুসিলম বলেলন, “আিম মুসিলম
িবন আkীল,

এ লাকgেলা আমােক ধাঁকা িদেয়েছ এবং জািলয়ািত কেরেছ এবং আমােক

িনরাপদ sান থেক বর কের এেনেছ।” মিহলা (আ<য& হেয়) িজেjস করেলা সিতLই স
মুসিলম িবন আkীল িকনা,

িতিন hাঁ- সূচক উtর িদেলন। স তখন তােক বািড়েত pেবশ

করেত বলেলা এবং মুসিলম তা করেলন। মিহলা তােক আলাদা একিট ঘর িদেলা, যা স িনেজ
বLবহার করেতা না এবং তার জn দsরখান িবিছেয় িদেলা এবং খাওয়ার জn খাবার িদেলা,
িকnt মুসিলম খেত পারেলা না। হঠাৎ তাওআহর ছেল িফের আসেলা [‘কািমল’]

এবং

খয়াল করেলা য তার মা ঐ ঘের বার বার pেবশ করেছ। স তার মােক িজেjস করেলা ঐ
ঘের তার কী কাজ,

স যতই িজেjস করেলা স উtর িদেলা না। ছেল তােক জার করেলা

এবং শষ পয&n স বেল িদেলা তা গাপন রাখার এবং অn কাউেক বলেব না এ অ)ীকার
gহেণর মাধLেম আর তাই ছেলিট চুপ কের রইেলা।
আর উবায়dlাহর িবষেয়, যখন *হৈচ ও িচৎকার থেম গেলা স তার সমথ&কেদর বলেলা কউ
রেয় গেছ িকনা দখেত। তারা দখেলা কউ নই এবং তােক তা জানােলা। তখন উবায়dlাহ
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মসিজেদ এেলা ইশার নামােযর আেগ এবং তার সমথ&কেদর িমmেরর চারপাশ িঘের বসােলা।
এরপর স আেদশ িদেলা য ঘাষণা করা হাক য, “ইশার নামােযর জn উপিsত ’ থাকেব
না এমন pেতLক সনাপিত,

গাtপিত এবং যাdার রk আমােদর জn *বধ।” একারেণ

মসিজদ মাnেষ ভের গেলা এবং উবায়dlাহ ইশার নামায পড়ােলা। এরপর স িমmের উঠেলা
এবং আlাহর pশংসা করার পর বলেলা, “আmা বা’আদ, িন<য়ই আkীেলর ছেল এক অj
ও মূখ& বLিk,

এেসেছ িবেভদ ও িবশৃ}লা ছিড়েয় িদেত,

যা তামরা সবাই দেখেছা। য

তােক বািড়েত আ3য় িদেব তার রk আমােদর জn *বধ হেব এবং আমরা তােক অথ& িদেয়
পুরsৃত করেবা য তােক আমােদর কােছ ধের আনেব।” এরপর স জনতােক উপেদশ িদেলা
অnগত থাকার জn এবং তার সােথ থাকার জn। এরপর স হাসীন িবন নামীরেক আেদশ
িদেলা সব রাsা বn কের িদেত এবং বািড়gেলা তlাশী করেত। হাসীন িছেলা পুিলশ বািহনীর
pধান এবং বিন তামীম গােtর।
আবুল ফারাজ বেলন য, মুসিলমেক আ3য়দানকারী বৃdা মিহলা (তাওআহ)- এর ছেল সকােল
ঘুম থেক উঠেলা এবং আbুর রহমান িবন আল আশআসেক বলেলা য মুসিলম তার বািড়েত
আেছ তার মােয়র মহমান িহেসেব। আbুর রহমান drত তার বাবা মুহাmাদ িবন আশআেসর
কােছ গেলা,

য স সময় উবায়dlাহর সােথ বেসিছেলা। স পুেরা ঘটনািট িফসিফস কের তার

(সৎ) বাবােক বলেলা। উবায়dlাহ িজেjস করেলা স কী বলেছ। মুহাmাদ বলেলা য,
সংবাদ এেনেছ য,

“স

আkীেলর সnান (মুসিলম) আমােদর বািড়gেলার একিটেত রেয়েছ।”

উবায়dlাহ তার লািঠ িদেয় তার শরীেরর পােশ gেতা িদেয় বলেলা, “এখনই যাও এবং তােক
আমার কােছ িনেয় আেসা।”
আবু মাখনাফ বেলন য, kদামাহ িবন সা’আদ িবন যােয়দাহ সাkািফ তার কােছ বণ&না কেরেছ
য,

উবায়dlাহ বিন kােয়স গাt থেক সtর জন লাকেক পাঠােলা আbুlাহ িবন আbাস

সালািমর অধীেন মুহাmাদ িবন আল আশআেসর সােথ এবং তারা সই বািড়েত এেলা যখােন
মুসিলম িছেলন।
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‘কািমল- ই- বাহাই’ ত বিণ&ত আেছ য,
পেলন,

যখন মুসিলম িবন আkীল ঘাড়ার ডাক yনেত

িতিন নামায drত শষ করেলন। এরপর িতিন তার বম& পড়েলন এবং তাওআেvক

বলেলন, “িন<য়ই আপিন আমার উপকার কেরেছন এবং আমার pিত সদয় িছেলন এবং আপিন
রাসূলুlাহ (সা.) এর শাফায়াত পাওয়ার অংশীদার হেয়েছন, িযিন মাnষ ও িজেনর অিভভাবক।
গত রােত আিম আমার চাচা আিমrল মুিমনীন আলী (আ.) ক sেp দেখিছ,

িযিন বলেলন

আগামীকাল আিম তার পােশ থাকেবা।”
‘মাkািতল’- এ আেছ য,

যখন সকােলর নামােযর সময় ঘিনেয় এেলা তাওআহ মুসিলেমর

জn পািন িনেয় এেলন যন স অযু করেত পাের এবং বলেলা,
আপিন িক কাল রােত ঘুমান িন?” মুসিলম বলেলন,

“ হ আমার অিভভাবক,

“আিম িকছু সমেয়র জn ঘুিমেয়িছলাম

এবং আমার চাচা আিমrল মুিমনীন (আলী আ.)- ক দখলাম, আমােক আেদশ করেছন drত
এেগাবার জn এবং drত শষ করার জn, তাই এ থেক আিম বুঝেত পেরিছ আজ আমার
জীবেনর শষ িদন।”
‘কািমল- ই- বাহাই’ ত আেছ য, যখন শtrৈসnরা তাওআহর বািড়েত পৗঁছােলা মুসিলম ভয়
পেলন তারা হয়েতা তার (মিহলার) বািড়িট আgেন পুিড়েয় ফলেব এবং তাই িতিন বাইের
বিরেয় এেলন এবং চুয়ািlশ জন শtrেক হতLা করেলন।
সাইেয়দ ইবেন তাউস ও শইখ জাফর ইবেন িনমা বেলন য, মুসিলম তার বম& পড়েলন এবং
তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং তার তরবাির িদেয় তােদর আঘাত কের তােদরেক বািড় থেক বর
কের িদেলন।
‘মুসিলম িবন আkীল ঘাড়ােত চড়েলন’- এ বণ&না yধু সাইেয়দ ইবেন তাউস এবং ইবেন
িনমার কাছ থেক এেসেছ এবং আিম আর কাউেক তা বণ&না করেত দিখিন িকnt বাকী সব বণ&না
এর সতLতা বহন কের। মাসউদী তার ‘মুrজুয যাহাব’- এ িবেশষভােব বণ&না কেরেছন য
তাওআহর বািড়েত pেবেশর আেগ মুসিলম তার ঘাড়ায় চেড়িছেলন এবং এরপর ঘাড়া থেক
নেম kফার রাsায় ঘুরিছেলন। িতিন জানেতন না কান িদেক িতিন যাে+ন যতkণ পয&nনা
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আশআস িবন kােয়েসর দাসীর বািড়েত িতিন পৗঁছােলন এবং পািন চাইেলন। স তােক পািন
পান করেত িদেলা এবং িজেjস করেলা িতিন ক। মুসিলম তার কােছ িনেজর পিরচয় িদেলন
এবং স আেবেগ আpুত হেয় পড়েলা এবং তােক তার মহমান হওয়ার জn আমntণ জানােলা।
আবুল ফারাজ বেলন য,

যখন মুসিলম অেনক ঘাড়ার kুেরর শb ও লাকেদর কN yনেত

পেলন িতিন বুঝেত পারেলন তারা তার জn এেসেছ এবং িতিন তার তরবাির খাপমুk
করেলন। লাকজন বািড়েত pেবশ করেলা এবং ছিড়েয় গেলা। তা দেখ িতিন তােদর
ভীষণভােব আkমণ করেলন, যখন তারা এ অবsা দখেলা তারা দৗঁেড় ছােদ উেঠ গেলা এবং
পাথর ও jলn লাকিড় তার মাথায় ছুঁেড় মারেত লাগেলা। যখন মুসিলম এgেলা দখেলন িতিন
িনেজেক িনেজ বলেলন, “িন<য়ই এ সংgাম আkীেলর সnানেক হতLা করার জn। হ আমার
সtা,

অবImাবী মৃতুLর িদেক এিগেয় যাও।” এরপর িতিন তার তরবাির তুেল তােদরেক

রাsায় মাকািবলা করেলন।
মাসউদী এবং অnরা বেলেছন য,
hমরান আহমািরর মােঝ,
করেলা,

যুd চলেত লাগেলা মুসিলম িবন আkীল ও বুকাইর িবন

বুকাইর তার তরবাির িদেয় মুসিলম িবন আkীেলর মুেখ আঘাত

যা ওপেরর ঠাঁট কেট িনেচর ঠাঁেটর উপর পড়েলা এবং তাও কেট ফলেলা।

মুসিলম ভয়ানক আঘাত করেলন তার মাথার ওপের এবং আেরকিট তার কাঁেধর ওপের যা তার
পট পয&n পৗঁছােলা। মুসিলম িনেচর যুd কিবতা আবৃিt করিছেলন,
“আিম শপথ কের বলিছ,

আিম yধু িনহত হেবা sাধীন বLিk িহেসেব। যিদও আিম মৃতুLেক

ভয়ানক িবষয় বেল ভািব, pেতLক বLিk একিদন এক খারােপর মুেখামুিখ হেব। আিম আশ?া
কির য আমােক ধাঁকা দয়া হেব এবং িবnাn করা হেব।”
যখন মুহাmাদ িবন আশআস তা yনেত পেলা স তার কােছ গেলা এবং বলেলা,

“আমরা

তামােক িমথLা বলেবা না এবং ধাঁকাও িদেবা না।” এরপর স মুসিলমেক িনরাপtার আ+াস
িদেলা। মুসিলম তার আ+াস gহণ করেলন। তারা তােক একিট খ'েরর িপেঠ চিড়েয় উবায়dlাহ
িবন িযয়ােদর কােছ িনেয় গেলা। যখন মুহাmাদ িবন আশআস মুসিলমেক িনরাপtার আ+াস
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িদেয়িছেলা তখন স তার তরবাির ও অnাn অst িনেয় িগেয়িছেলা। একজন কিব মুহাmােদর
(িবন আশআেসর) এ কৗতুক সmেn বেলেছন, “তুিম তামার চাচােক পিরতLাগ কেরেছা এবং
তােক সাহাযL করােত আলs কেরেছা। হায়, তুিম যিদ সখােন না থাকেত স হয়েতা একিট
িনরাপদ sান অজ&ন করেতা। হায়, তুিম তােক হতLা কেরেছা যােক মুহাmাদ (সা.) এর সnান
পািঠেয়িছেলা, তুিম লjাহীনভােব তার তরবাির ও ঢাল তার কাছ থেক কেড় িনেয়িছেল।৬”
ওপেরর কিবতািট hজর িবন আিদর সmেnও বলা হেয়েছ যার সmেক& আমরা পের আেলাচনা
করেবা।
িতিন তােদর একচিlশ জনেক হতLা কেরিছেলন। মুহাmাদ িবন আবু তািলব বেলন য, যখন
মুসিলম অেনক জনেক হতLা কের ফলেলন এবং এ খবর উবায়dlাহর কােছ পৗঁেছ গেলা তখন
স মুহাmাদ িবন আল আশআেসর কােছ একজনেক সংবাদ িদেয় পাঠােলা য,

“আমরা

তামােক পািঠেয়িছ একজেনর িবrেd (যুd করেত) এবং আেদশ কেরিছ তােক আমােদর কােছ
িনেয় আসেত অথচ তামার লাকেদর মােঝ একিট grতর ফাটল দখা যাে+। তাহেল তামার
অবsা কী হেব যিদ আমরা এর বদেল অn কােরা কােছ পাঠাই?” মুহাmাদ উtর পাঠােলা, “ হ
সনাপিত, আপিন িক মেন কেরন আপিন আমােদর পািঠেয়েছন kফার কান সবিজ িবেkতা
অথবা িবেদশী শরণাথ&ীর িবrেd? আপিন িক জােনন না য আপিন আমােদরেক পািঠেয়েছন
এক ভয়ানক িসংহ ও এক তরবািরর ওsাদ এবং িবখLাত যাdার িবrেd য সৃিuর সরা বLিkর
পিরবার থেক এেসেছ?”। উবায়dlাহ উtর পাঠােলা, “তােক িনরাপtার আ+াস দাও যতkণ
পয&nনা তামরা তার িনয়ntণ িনেত পােরা।”
কান কান বইেয় উেlখ করা হেয়েছ মুসিলম িছেলন িসংেহর মত এবং তার বাhেত এত শিk
িছেলা য িতিন মাnষেক তার dহাত তুেল ছােদর উপর িঢল িদেয় ফলেত পারেতন।
সাইেয়দ ইবেন তাউস তার ‘মালhফ’- এ িলেখেছন য, যখন মুসিলম (আ.) অেনক ঘাড়ার
kুেরর শb yনেত পেলন, িতিন তার বম& পড়েলন এবং তার ঘাড়ায় চড়েলন। এরপর িতিন
উবায়dlাহর *সnদলেক আkমণ করেলন এবং তােদর অেনকেক হতLা করেলন। মুহাmাদ িবন
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আল আশআস তােক উ' কেN বলেলা, “ হ মুসিলম,

তামার জn িনরাপtা আেছ।” যখন

মুসিলম তা yনেলন িতিন বলেলন, “িকভােব ধাঁকাবাজ ও খারাপ লাকেদর অ)ীকােরর উপর
একজন িনভ&র করেত পাের?” এরপর িতিন তােদর িদেক িফরেলন এবং যুd yr করেলন
hমরান িবন মািলক খাসা’িমর কিবতা আবৃিt কের, “আিম শপথ কের বলিছ, আিম yধু িনহত
হব sাধীন বLিk িহেসেব, যিদও আিম মৃতুLেক ভয়ানক িবষয় বেল ভািব, অথবা তা ঠাNােক
pচN তােপ পিরণত কের এবং সূেয&র রি•েক িভnপেথ পিরচািলত কের (িচরিদেনর জn)।
pেতLক মাnষ একিদন এক খারােপর মুেখামুিখ হেব, আিম আশ?া কির য আমােক pতািরত
করা হেব এবং িবnাn করা হেব।”
তখন *সnরা *হৈচ yr করেলা এবং িচৎকার কের বলেলা, “ কউ তামােক িমথLা বলেব না
এবং ধাঁকাও িদেব না।” িকnt িতিন তােদর কথায় কান কান িদেলন না। তখন *সnেদর এক
িবরাট দল তােক আkমণ করেলা। িতিন তার শরীের অেনকgেলা আঘাত পেলন এবং একজন
লাক িপছন িদক থেক তােক বশ&া িদেয় আঘাত করেলা। মুসিলম তার ঘাড়া থেক পেড়
গেলন এবং তােক gফতার করা হেলা।
ইবেন শাহর আেশােবর ‘মানািkব’- এ লখা হেয়েছ য মুসিলম িবন আkীল (আ.) তীর ও
পাথের এত grতরভােব আহত হেয়িছেলন য তার শিk িনঃেশষ হেয় িগেয়িছেলা এবং একিট
দয়ােল িপঠ ঠিকেয় বেস পেড়িছেলন। এরপর িতিন বলেলন,

“ তামােদর কী হেয়েছ য

তামরা আমার িদেক পাথর ছুঁেড় মারেছা যা একজন অিব+াসীর pিত করা হয় অথচ আিম হি+
*নিতকতা সmn নবীর পিরবােরর সদs! নবীর পিরবােরর pিত িক তামােদর কান 3dা নই
তার অিধকার থাকা সেttও?” তখন মুহাmাদ িবন আল আশআস বলেলা, “িনেজেক হতLা কেরা
না, িন<য়ই তুিম আমার িনরাপtায় আেছা।” মুসিলম বলেলন, “আিম আtসমপ&ণ করেবা
না তামার হােত বnী হওয়ার জn,
শপথ,

যতkণ আমার শিk আমার সােথ রেয়েছ। আlাহর

তা কখেনাই হেব না।” এ বেল িতিন তােদর আkমণ করেলন এবং তারা দূের

পািলেয় গেলা।
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এরপর মুসিলম বলেলন, “ হ আlাহ! িপপাসা আমােক মের ফলেছ।” তখন তারা সব িদক
থেক তােক আkমণ করেলা এবং বুকাইর িবন hমরান আহমাির তরবািরর আঘােত তার ওপেরর
ঠাঁট কেট ফলেলা। তখন মুসিলম তােক তার বাঁকা তরবাির িদেয় আঘাত করেলন যা তার পট
িচের ফলেলা ও তােক হতLা করেলা। তখন কউ একজন তার িপছন িদক থেক তােক বশ&া
িদেয় আkমণ করেলা এবং িতিন ঘাড়া থেক পেড় গেলন; আর এভােব িতিন gফতার হেয়
গেলন।
শইখ মুফীদ,

জাযাির এবং আবুল ফারাজ বেলন য,

মুসিলম সারা শরীের আহত িছেলন

এবং যুd কের kাn িছেলন। শb কের +াস িনেত িনেত িতিন একিট বািড়র দয়ােলর সােথ
হলান িদেয় বেস পড়েলন। মুহাmাদ িবন আল আশআস তার কােছ এেলা এবং বলেলা য স
তােক িনরাপtা িদেব। মুসিলম জনতার িদেক িফরেলন এবং িজেjস করেলন তারা সবাই এর
সােথ একমত িকনা এবং তারা উtের hাঁ বলেলা yধুমাt উবায়dlাহ (অথবা আbুlাহ) িবন
আbাস সালািম ছাড়া,

স বলেলা, “এর সােথ আমার কান সmক& নই।” একথা বেল স

এক পােশ সের দাঁড়ােলা। মুসিলম উtর িদেলন,

“আlাহর শপথ,

যিদ তামরা আমােক

িনরাপtা না দাও আিম কখেনাই আমার হাত তামােদর হােত িদেবা না।” তারা একিট খ'র
আনেলা এবং তােক এর উপর উঠােলা। তারা তােক সব িদক থেক ঘরাও করেলা এবং তার
তরবাির িনেয় িনেলা। মুসিলম তখন খুব হতাশ হেয় গেলন,

তার চাখ থেক অr ঝরেত

লাগেলা। িতিন বুঝেত পারেলন এ লাকgেলা তােক শষ পয&n হতLা করেব এবং তাই িতিন
বলেলন, “এিট হে+ pথম িব+াসঘাতকতা।” মুহাmাদ িবন আল আশআস বলেলা, “আিম
আশা কির তামার জn কান িবপদ হেব না।” মুসিলম বলেলন,

“এিট িক yধুই আশা?

তাহেল তামার িনরাপtার অ)ীকার কাথায়? িন<য়ই আমরা আlাহর এবং িন<য়ই আমরা
তাঁর কােছ ফরত যােবা।”
এরপর িতিন কাঁদেত yr করেলন এবং উবায়dlাহ িবন আbাস সালািম বলেলা,

“ য বLিk

আশা কের যা তুিম আশা কেরেছা এবং স যখন এ অবsায় আেস যার মেধL তুিম এখন আেছা
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তার কাঁদা উিচত নয়।” মুসিলম বলেলন, “আিম আমার জn কাঁদিছ না এবং না আিম ভয়
পাই মৃতুLেক,

যিদও মৃতুLর সােথ বnুt আিম কির না। িকnt আিম কাঁদিছ আমার আtীয়

sজেনর জn এবং আমার পিরবােরর লাকেদর জn যারা এখােন শী;ই এেস পৗঁছােব এবং
আিম কাঁদিছ হােসইন ও তার পিরবােরর জn।” এরপর মুসিলম মুহাmাদ িবন আল আশআস
এর িদেক িফরেলন এবং বলেলন,

“আিম িব+াস কির য তুিম তামার িনরাপtার অ)ীকার

পূরণ করেত বLথ& হেব।” এরপর িতিন চাইেলন য একজন দূত পাঠােনা হাক ইমাম হােসইন
(আ.) ক পিরিsিত জািনেয় যন িতিন এখােন না আেসন।
শইখ মুফীদ বণ&না কেরন য, মুসিলম মুহাmাদ িবন আল আশআসেক বলেলন, “ হ আlাহর
বাnাহ, আিম যন দখেত পাি+ তুিম তামার িনরাপtার অ)ীকার রkা করেত পারেব না যা
তুিম আমােক িদেয়েছা,

তাই একিট ভােলা কাজ কেরা। কাউেক ইমাম হােসইন (আ.) এর

কােছ পাঠাও য আমার কথা তার কােছ বণ&না করেব। কারণ আিম মেন কির িতিন আজ অথবা
আগামীকাল এখােন আসার জn তার পিরবারসহ রওনা হেবন। দূত তার কােছ জানােব য
তােক মুসিলম িবন আkীল পািঠেয়েছ,

যােক তারা বnী কেরেছ এবং স মেন কের আজেক

সnLার আেগই তােক সmবত হতLা করা হেব। স খবর পাঠাে+ য: আমার িপতা মাতা আপনার
জn কারবান হাক,

আপিন আপনার পিরবার িনেয় িপছন িফের যান। kফার লাকেদর

sেযাগ দেবন না আপনােক ধাঁকা দয়ার জn। এরাই হে+ আপনার িপতার সাথীরা, যােদর
সmেক& আপনার পিবt িপতা (ইমাম আলী) চাইেতন যন িতিন মারা যান এবং এভােব তােদর
কাছ থেক মুিk পান। kফার লােকরা আপনার কােছ িমথLা বেলেছ এবং যােক িমথLা বলা
হেয়েছ তার কান িসdাnেনই।” একথা yেন মুহাmাদ িবন আল আশআস বলেলা, “আlাহর
শপথ, আিম তামার সংবাদ পৗঁেছ িদেবা।”
জাফর িবন hযাইফা থেক আযিদ বণ&না কেরন য, মুহাmাদ িবন আল আশআস আয়াস িবন
আতাল তাইেক ডাকেলা য মািলক িবন আমর িবন সামামাহর সnান িছেলা। আয়াস িছেলা
একজন কিব এবং মুহাmােদর িব+s,

স তােক বলেলা,
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“ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ

যাও এবং তােক এই িচিঠিট দাও।” এরপর স িবষয়বst িলখেলা যা মুসিলম তােক বেলিছেলা
এবং বলেলা, “এgেলা হে+ তামার nমেণর রসদ এবং এgেলা হে+ তামার পিরবােরর জn
খরচ ( তামার অnপিsিতেত)।” আয়াস বলেলা, “আমার একিট উেটর pেয়াজন কারণ আমার
উট dব&ল হেয় গেছ।” মুহাmাদ বলেলা, “আমার এ িজন পরােনা উটিট নাও এবং যাও।”
আয়াস চেল গেলা এবং চার রাত পের ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ যুবালা হেত পৗঁছােলা
এবং তার কােছ সংবাদ পৗঁেছ িদেলা এবং মুসিলেমর িচিঠ হsাnর করেলা। তার কথা শানার
পর ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
“যা িকছু িনধ&ািরত হেয় আেছ তা ঘটেব এবং আমরা আশা কির আlাহ আমােদর ও মাnেষর
d}েম&র মােঝ ফয়সালা কের িদেবন।” মুসিলম িবন আকীল ( আ.) যখন হািন িবন উরওয়াহর
বািড়েত আ3য় িনেয়িছেলন আঠােরা হাজার লাক তার কােছ বাইয়াত কেরিছেলা। মুসিলম
আিবস িবন শাবীব শািকিরেক পাঠােলন একিট িচিঠ িদেয় ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ, যা
িছেলা এরকম, “আmা বা’আদ,

য পািনর খাঁেজ যায় স তার পিরবােরর কােছ এ সmেক&

িমথLা বেল না। kফার জনগেণর মধL থেক আঠােরা হাজার পুrষ আমার কােছ আnগেতLর
শপথ কেরেছ। তাই আমার িচিঠ পাওয়ার পর drত এেগান,

কারণ সব মাnষ আপনার সােথ

আেছ এবং তােদর দৃিuভি) এবং ই+া মুয়ািবয়ার সnােনর সােথ নই। সালাম।”
ওপেরর িচিঠিট উেlিখত হেয়েছ ‘মুসীrল আহযান’- এ, যা আিবস িবন আিব শাবীব শািকির
এবং kােয়স িবন মুসাহিহর সায়দাউইর সােথ পাঠােনা হেয়িছেলা, “আmা বা’আদ,

য পািনর

সnােন যায় স এ সmেক& তার পিরবােরর কােছ িমথLা বেল না। kফার সব লাক আপনার পেk
এবং তােদর মধL থেক আঠােরা হাজার পুrষ আমার কােছ আnগেতLর শপথ কেরেছ। আমার
িচিঠ যখনই পড়েবন, drত আসেবন, সালাম ও আlাহর রহমত ও বরকত আপনার ওপের।”
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মুসিলম িবন আkীল (আ.) উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর দরবাের

আর মুসিলেমর িবষেয়, মুহাmাদ িবন আল আশআস তােক উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর pাসােদ
িনেয় গেলা। মুহাmাদ একা সখােন pেবশ করেলা এবং তােক বলেলা য স মুসিলমেক বnী
কেরেছ িকnt তােক িনরাপtার আ)ীকারও িদেয়েছ। উবায়dlাহ বলেলা,

“ তামার সই

অিধকার নই বরং আিম তামােক পািঠেয়িছলাম তােক আমার কােছ ধের আনার জn।”
মুহাmাদ তা yেন চুপ হেয় গেলা। যখন মুসিলম pাসােদর দরজায় বেস িছেলন িতিন একিট জগ
দখেলন ঠাNা পািনেত পূণ& এবং সামাn একটু চাইেলন। মুসিলম িবন আমর বািহিল বলেলা,
“তুিম িক দখেছা এ পািন কত ঠাNা? আlাহর শপথ, তুিম এ থেক এক ফাঁটাও পােব না
যতkণ না তুিম জাহাnােমর ফুটn পািন পান করেব।” মুসিলম তােক িজেjস করেলন তার
পিরচয় কী। স উtর িদেলা, “আিম সতLেক sীকৃিত িদেয়িছ আর তুিম তা পিরতLাগ কেরেছা।
আিম হলাম সই বLিk য জািতর ও ইমােমর কলLাণকামী অথচ তুিম তার জn অকলLাণ কামনা
কেরেছা এবং আিম তার pিত অnগত আর তুিম তােক অমাn কেরেছা। আিম মুসিলম িবন আমর
বািহিল।” মুসিলম উtর িদেলন,

“ তামার মা তামার জn কাঁdক,

কী িন7ুর ও

সহাnভূিতহীন এবং কক&শ বLিk তুিম। হ বািহলার সnান, িন<য়ই তুিম জাহাnােমর ফুটn পািন
পান করার িবষেয় এবং জাহাnােম িচরিদন থাকার িবষেয় আমার চেয় বশী যাগL।” তখন
আমারাহ িবন আতবাহ তােক পািন িদেত বলেলা।
ইরশাদ ও ইবেন আসীেরর ‘কািমল’- এ বিণ&ত হেয়েছ য আমর িবন hেরইস তার পরামশ&কেক
পািন আনেত পাঠােলা। পরামশ&ক একিট পািনর জগ,

একিট মুখ মাছার rমাল ও একিট

পয়ালা আনেলা এবং মুসিলমেক পািন পান করেত িদেলা। [কািমল] যখন মুসিলম পয়ালািট
িনেলন পািন পান করার জn তখন তা তার িনেজর রেk ভের গেলা,

তাই িতিন তা পান

করেত পারেলন না। িতন বার তার কাপ পািনেত পূণ& করা হেলা এবং যখন তৃতীয় বােরর মত
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পািন ভরা হেলা তখন তার সামেনর দাঁত এর িভতের পড়েলা। মুসিলম বলেলন,
“আলহামdিলlাহ, এ পািন যিদ আমার জn হেতা তাহেল আিম তা পান করেত পারতাম।”
এরপর মুসিলমেক উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর সামেন নয়া হেলা এবং িতিন তােক সালাম বলেলন
না। একজন pহরী বলেলা,
িদেলন,

“ কন তুিম সনাপিতেক সালাম বলেল না?” মুসিলম উtর

“ কন তােক আিম সালাম বলেবা যখন স আমােক হতLা করেত চায় এবং যিদ স

আমার মৃতুL না চায় তাহেল তার জn আমার pচুর সালাম রেয়েছ।” উবায়dlাহ বলেলা,
“আমার জীবেনর শপথ, তুিম অবIই মরেব।” মুসিলম বলেলন, “তাই িক হেব?” এেত
উবায়dlাহ আবার hাঁ- সূচক উtর িদেলা। তখন মুসিলম বলেলন,

“যিদ তাই হয় তাহেল

আমােক িকছু সময় দাও যন আিম আমার আtীয়েদর কােরা কােছ আমার অিসয়ত কের যেত
পাির।” উবায়dlাহ তােত সায় িদেলা। মুসিলম উমর িবন সা’আেদর িদেক িফরেলন এবং
বলেলন, “আমােদর মােঝ আtীয়তা রেয়েছ। আিম চাই তামার কােছ একােn িকছু বলেত।”
উমর রাজী হেলা না। এেত উবায়dlাহ বলেলা, “ তামার চাচােতা ভাইেয়র আশা পূরণ করেত
অsীকার কেরা না।” তা yেন উমর উেঠ দাঁড়ােলা [ইরশাদ] এবং মুসিলেমর সােথ এমন এক
জায়গায় বসেলা যখােন উবায়dlাহ তােদর দখেত পাের [কািমল]।
মুসিলম বলেলন,

“আিম kফােত pায় সাত শত িদরহাম ঋণী হেয়িছ,

তাই তা শাধ কেরা

মিদনােত আমার য সmিt আেছ তা িবkয় কের।” [ কািমল] “এবং আমার মৃতুLর পর আমার
লাশ উবায়dlাহর কাছ থেক িনেয় দাফন কেরা। এছাড়া কাউেক ইমাম হােসইন (আ.) এর
কােছ পাঠাও য তােক ফরত পাঠােব।” উমর উবায়dlাহর কােছ গেলা এবং বলেলা, যা
মুসিলম তােক বেলেছ। উবায়dlাহ বলেলা, “একজন িব+s লাক িব+াসঘাতকতা কের না িকnt
কান কান সময় একজন িব+াসঘাতক একিট িব+sতা পূরণ কের। আর (মুসিলেমর) সmেদর
িবষেয় তুিম যা করেত চাও কর এবং হােসইেনর িবষেয়,

যিদ স আমােদর িদেক না আেস

আমরা তার িদেক যােবা না। িকnt স যিদ আমােদর মাকািবলা কের তাহেল আমরা তার (kিত
করা) থেক িনেজেদর িবরত রাখেবা না। তার (মুসিলেমর) লাশ সmেক&, আমরা অবIই এ
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িবষেয় তামার হsেkপ gহণ করেবা না।” অnরা বেল য,
িবষেয়,

স বেলিছেলা, “আর লােশর

আমরা তােক হতLা করার পর এিট আমােদর মাথা বLথা নয়,

তা িনেয় তামার যা

ই+া করেত পােরা।” এরপর স মুসিলেমর িদেক িফরেলা এবং বলেলা,
সnান,

জনগণ ঐকLবd িছেলা এবং পরsর একমত িছেলা,

“ হ আkীেলর

িকnt তুিম এেল এবং তােদর

িবভk করেল এবং িবেভদ সৃিu করেল।” মুসিলম উtর িদেলন, “তা িঠক নয়, এ শহেরর
লাকেদর অিভমত হে+ য তামার িপতা (িযয়াদ) অেনক ধািম&ক লাকেক হতLা কেরেছ। স
তােদর রk ঝিরেয়েছ এবং খাসেরা (pাচীন ইরােনর শাসক) ও িসযারেদর ( রােমর শাসক)
অnসরণ কেরেছ। আমরা এেসিছ nায়িবচােরর আেদশ িদেত এবং পিবt কারআন ও (নবীর)
snাহর িদেক আমntণ জানােত।” উবায়dlাহ বলেলা, “ হ সীমাল9নকারী, এgেলার সােথ
তামার সmকক&ী? কন তুিম তা জনগেণর িভতের কেরা িন যখন তুিম মদীনায় মদপােন বLs
িছেল?” ( আউযুিবlাহ) মুসিলম বলেলন,

“আিম মদ পান কেরিছ? আlাহর শপথ,

িতিন

জােনন য তুিম সতL কথা বলেছা না, না আিম সরকম যরকম তুিম আমােক বণ&না করেছা,
অথচ মদপান হে+ তােদর অভLাস যারা kাধ ও শtrতায় (উবায়dlাহ ও তার িপতা)
মুসলমানেদর রk ঝরায় এবং য উlাস ও আনn pকাশ কের যন স কখেনাই কান অ[ীল
কাজ কের িন (ইয়াযীেদর কথা ইি)ত কের)।” উবায়dlাহ pচN রাগািnত হেলা এবং বলেলা,
“আlাহ আমােক হতLা কrক যিদ আিম তামােক হতLা না কির এমনভােব যভােব ইসলােম
কাউেক কান িদন হতLা করা হয় িন।” মুসিলম বলেলন, “এিট তামার জnই শাভা পায় য
তুিম ইসলােম নতুন িকছু আিব}ার (িবদ’আত) চালু করেব যা কান িদন ঘেট িন। তুিম একজন
জঘn খুনী,

িনয&াতনকারী বদমাশ,

খারা pকৃিতর এবং নীচ 3ণীর মাnষ,

তােদর সবার

চাইেত যারা তামার আেগ চেল গেছ।” তখন উবায়dlাহ তােক, ইমাম হােসইন (আ.) ক
ও ইমাম আলী (আ.) ও হযরত আkীল (আ.) ক গািলগালাজ করেত লাগেলা এবং এ সময়
মুসিলম তার সােথ কথা বলেলন না।
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মুসিলম িবন আkীল িবন আিব তািলব (আ.) ক হতLা

মাসউদী বেলন, যখন তােদর কথা শষ হেলা এবং মুসিলম উবায়dlাহর সােথ কেঠার ভাষায়
কথা বলেলন,

স আেদশ করেলা মুসিলমেক pাসােদর ছােদ িনেয় যেত এবং বুকাইর িবন

আহমািরেক বলা হেলা তার মাথা কেট ফলেত ও তার pিতেশাধ িনেত।
জাযাির বেলন য,

মুসিলম (আ.) মুহাmাদ িবন আল আশআসেক বেলিছেলন,

“আlাহর

শপথ, আিম কখনই আtসমপ&ণ করতাম না যিদ না তুিম আমােক িনরাপtার অ)ীকার িদেত।
তাই আমােক িনরাপtা দাও তামার তরবািরিট িদেয় যেহতু তামার অ)ীকার ভ) করা
হেয়েছ।” এরপর তারা তােক pাসােদর ছােদ িনেয় গেলা এবং িতিন আlাহর কােছ kমা
চাইিছেলন এবং তাঁর pশংসা ও তাসবীহ করিছেলন। তখন তারা তােক স জায়গায় িনেলা
যখান থেক মুিচেদর দখা যায় এবং তার পিবt মাথােক িবি+n কের ফলেলা যা িনেচ পেড়
গেলা (আlাহর রহমত ও কrণা তার উপর বিষ&ত হাক)। তার হতLাকারী িছেলা বুকাইর িবন
hমরান যােক মুসিলম এর আেগ আহত কেরিছেলা। এরপর তার দহিটও িনেচ ফেল দয়া
হেলা। যখন বুকাইর িনেচ নেম এেলা উবায়dlাহ তােক িজেjস করেলা,
বলিছেলা যখন তুিম তােক ছােদ িনেয় গেল?”

স বলেলা য,

“মুসিলম কী

মুসিলম আlাহর pশংসা

করিছেলা এবং তাঁর কােছ kমা pাথ&না করিছেলা। আিম যখন তােক হতLা করেত চাইলাম আিম
তােক বললাম আমার কােছ আসেত এবং বললাম,

“সমs pশংসা আlাহর িযিন আমােক

তামার উপর kমতা িদেয়েছন আর এভােব আিম তামার উপর pিতেশাধ িনি+।” এরপর
তােক আঘাত করলাম িকnt তা বLথ& হেলা। তখন মুসিলম বলেলা,

“ হ কৃতদাস,

তামার pিতেশাধ নাও িন আমােক আহত কের?” উবায়dlাহ বলেলা,

তুিম িক

“মৃতুLর িকনারায়

দাঁিড়েয়ও এ রকম ময&াদােবাধ?” বুকাইর বলেলা, “এরপর আিম তােক িdতীয় আঘাত করলাম
এবং তােক হতLা করলাম।”
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তাবাির বেলন য, মুসিলমেক pাসােদর ছােদ িনেয় যাওয়া হেলা এবং তার মাথা িবি+n করা
হেলা এবং দহিট িনেচ জনতার িদেক ছুঁেড় দয়া হেলা। আেদশ দয়া হেলা য তার লাশ ময়লা
ফলার জায়গার িনেয় যাওয়া হাক এবং সখােন ঝুিলেয় রাখা হাক।
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হািন িবন উরওয়াহ মুরািদর শাহাদাত

মাসউদী বেলন য, বুকাইর িবন hমরান আহমাির মুসিলেমর মাথা কেট িনেচ ছুঁেড় িদেলা এবং
এরপর তার দহিটও ছুঁেড় ফলেলা। এরপর উবায়dlাহ আেদশ িদেলা য হািনেক বাজাের িনেয়
যাওয়া হাক এবং তার মাথা কেট ফলা হাক তার হাত বাঁধা অবsায়। হািন তার মুরাদ গােtর
লাকেদর ডাক িদেলন, যােদর pধান ও মুখপাt িতিন িনেজই িছেলন, তােক সাহাযL করার
জn। হািন যখন ঘাড়ায় চড়েতন (যুেdর জn) বিন মুরােদর চার হাজার বম& পিরিহত লাক ও
আট হাজার মাnষ পােয় হঁেট তার সােথ থাকেতা এবং যিদ িকনদা গােtর লােকরা থাকেতা
যােদর সােথ তার চুিk িছেলা, তাহেল িtশ হাজার বম& পিরিহত মাnষ তার সােথ থাকেতা। তা
সেttও pেয়াজেনর সময় কউ তােক সাড়া িদেলা না িঢেলিম এবং ধাঁকার কারেণ।
শইখ মুফীদ বেলন য,

মুহাmাদ িবন আল আশআস উবায়dlাহর কােছ এেলা এবং হািনর

িবষেয় sপািরশ করেলা এ বেল য,

“আপিন জােনন হািন এ শহের এবং গােtর মেধL তার

পিরবারও কী ময&াদা রােখ। তার লাকজন জােন য আিম এবং আমার সাথীরা তােক আপনার
কােছ িনেয় এেসিছ, তাই আিম আপনােক আlাহর সকম¡ িদেয় অnেরাধ করিছ তােক আমার
কােছ তুেল িদন, কারণ আিম এ শহেরর লাকেদর সােথ কান শtrতা চাই না।” উবায়dlাহ
তা করার অ)ীকার করেলা িকnt পের অnতাপ করেলা এবং তৎkণাৎ আেদশ িদেলা য হািনেক
বাজাের িনেয় যাওয়া হাক এবং তার মাথা কেট ফলা হাক। তারা তার হাত dেটা একেt বাঁধা
অবsায় তােক বাজাের িনেয় গেলা স যায়গায় যখােন ভড়া জবাই করা হয়, তখন িতিন উ'
কেN বলিছেলন,

“ হ মাযহাজ,

আজেক আমার জn মাযহােজর কউ নই?

হ মাযহাজ,

মাযহাজ কাথায়?” যখন হািন অnভব করেলন কউ তার সাহােযL এিগেয় আসেছ না িতিন তার
হাত দিড় থেক টান িদেলন এবং িচৎকার yr করেলন,

“ কান একিট লািঠ,

একিট চাk,

একিট পাথর এমনিক একিট হাড়ও িক নই যা িদেয় একিট মাnষ িনেজেক রkা করেত পাের?”
pহরীরা তার উপর ঝাঁিপেয় পড়েলা এবং তার হাত শk কের বাঁধেলা এবং তােক তার মাথা
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এিগেয় িদেত বলেলা ( যন তারা তার মাথা কেট ফলেত পাের)। এেত িতিন উtর িদেলন,
“আিম এ িবষেয় উদার নই এবং আমােক হতLা করেত তামােদর সাহাযL করেবা না।” তখন
রাশীদ নােমর উবায়dlাহর এক তুক&ী চাকর হািনর ওপের তার তরবাির িদেয় আঘাত করেলা যা
তােক হতLা করেত বLথ& হেলা। হািন বলেলন, “িন<য়ই pতLাবত&ন আlাহর িদেক। হ আlাহ
(আিম আসিছ) তামার রহমত ও তামার বেহশেতর িদেক।” এরপর স িdতীয় আঘাত
করেলা যা হািনেক শহীদ কের িদেলা (আlাহর রহমত ও শািn তার উপর বিষ&ত হাক)।
ইবেন আসীেরর ‘কািমল’- এ লখা আেছ য আbুর রহমান িবন হাসীন মুরািদ তুক&ী সই
চাকেরর সাkাৎ পেয়িছেলা ( য হািনেক হতLা কেরিছেলা),

স উবায়dlাহর সােথ nমেণ

িছেলা এবং স তােক হতLা কেরিছেলা।
আbুlাহ িবন যুবাইর আসািদ হািন ইবেন উরওয়াহ ও মুসিলম িবন আkীেলর হতLা সmেক&
বেলন (কিব ফারাযদােkর উdৃিত িদেয়),

“যিদ তুিম না জান মৃতুL কী, তাহেল হািনর িদেক

তাকাও বাজাের এবং আkীেলর সnােনর িদেক,
িছেলা এবং অnজন,

যার চহারা তরবািরর আঘােত kেত ঢাকা

য ছাদ থেক মৃতুLর িদেক পেড়েছ,

ইবেন িযয়ােদর kাধ তােদর

dজনেকই আঘাত কেরেছ এবং তারা পেথর ওপের pেতLক nমণকারীর কােছ বীের পিরণত
হেয়েছ। তুিম দেখেছা একিট মাথািবহীন মৃতেদহ, মৃতুL যার রং পিরবত&ন কের িদেয়েছ এবং
তার রk pবািহত হেয়েছ pচুর, নদীর মেতা, একজন যুবক য িছেলা এক যুবতীর চাইেতও
লাজুক,

িছেলা ধারােলা তরবািরর চাইেতও ভদকারী,

আসমা িক িনরাপদ কান বাহেন

চেলেছ যা হাঁটার গিতেত চলেছ এবং মাযহাজ ( গাt) তােক pিতেশাধ িনেত বলেছ এবং মুরাদ,
তার চারিদেক ঘারােফরা করেছ? এবং তােদর সবাই ‘p]কারী ও যােক p] করা হয়’
তােদর ভেয় আেছ। তাই যিদ তুিম তামার dই অিভভাবেকর (মৃতুLর) pিতেশাধ না নাও তাহেল
তুিম অৈবধ (সnান) ও নীচ।”
উবায়dlাহ মুসিলম ও হািন dজেনর মাথােকই ইয়াযীেদর কােছ পাঠােলা,
ধnবাদ জািনেয় িচিঠ িদেলা,

যা িছেলা এরকম,
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য তােক একিট

“আিম সংবাদ পেয়িছ হােসইন ইরােকর

িদেক আসেছ। রাsাgেলার উপর pহরী িনেয়াগ কেরা, রসদ জাগাড় কেরা এবং সতক& থাক।
সেnহজনকেদর কারাগাের অথবা হাজেত বnী কেরা এবং তােদর হতLা কেরা যারা তামার
সােথ যুd কের।”
‘ইরশাদ’- এ বলা হেয়েছ য ইয়াযীদ বেলেছ,

“সেnেহর উপর িভিt কের লাকজনেক

gফতার কেরা এবং অিভযুkেদর হতLা কেরা এরপর আমােক ঘটনা সmেক& অবিহত রােখা।”
মাসউদী বেলন, মুসিলম িবন আkীল (আ.) ম)লবার িদন ৬০ িহজিরর ৮ই িজলহেj kফােত
িবেdাহ কেরন। ঐ িদনই ইমাম হােসইন (আ.) মkা ছেড় kফার উেdেI রওনা দন এবং
মুসিলম ৯ই িজলহj বুধবার,

আরাফােতর িদন শাহাদাতবরণ কেরন। এরপর উবায়dlাহ

আেদশ িদেলা মুসিলেমর দহ ঝুিলেয় রাখেত এবং তার মাথা দােমশেক পািঠেয় িদেলা। এিটই
হে+ বিন হািশেমর pথম দহ যা (শহেরর) দরজায় ঝুিলেয় দয়া হেয়িছেলা এবং pথম মাথা যা
দােমশেক পাঠােনা হেয়িছেলা।
‘মানািkব’- এ লখা আেছ dেটা মাথাই হািন িবন হাবূহ ওয়ািদঈেক িদেয় দােমশেক পাঠােনা
হেয়িছেলা এবং দােমশেকর (শহেরর) দরজায় ঝুিলেয় দয়া হেয়িছেলা।
শইখ ফখrdীেনর ‘মাkতাল’- এ উেlখ আেছ য, মুসিলম ও হািনর দহ বাজাের মািটেত
িহঁচেড় নয়া হেয়িছেলা। যখন মাযহাজ গােtর লােকরা তা জানেত পারেলা তারা তােদর
ঘাড়ায় চড়েলা এবং তােদর সােথ যুd করেলা তােদর পরািজত করা পয&n এবং মুসিলম ও
হািনর লাশ তােদর কাছ থেক িনেয় িনেলা। এরপর তারা লােশর গাসল িদল এবং কাফন
পিরেয় দাফন িদেলা। আlাহর রহমত তােদর উপর বিষ&ত হাক এবং আlাহর কিঠন অিভশাপ
বিষ&ত হাক তােদর হতLাকারীেদর উপর।

সংেযাজনী
‘হািববুস িসয়ার’- এ উেlখ আেছ, হািন িবন উরওয়াহ িছেলন kফার একজন গণLমাn বLিk
এবং একজন অসাধারণ িশয়া এবং বলা হয় য িতিন নবী (সা.) এর সােথ সাkাৎ কেরিছেলন
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এবং তার সাথী িহেসেব গণL হেয়িছেলন। যখন তােক শহীদ করা হয় তখন িতিন িছেলন
উননbই বছেরর বৃd। তার বLিkt ও ময&াদা pমািণত হয় উবায়dlাহর সামেন তার বkেবLর
মাধLেম, যা ওপের উেlখ করা হেয়েছ।
মাসউদী বেলন য, িতিন িছেলন এজন িশয়া এবং মুরাদ গােtর pধান। বম& সিjত অ+ােরাহী
চার হাজার ও পদািতক আট হাজার বLিk তার সাথী হেতা। যখন ইমাম হােসইন (আ.) ক
মুসিলম ও হািনর শাহাদাত সmেক& জানােনা হেলা িতিন বলেলন,
ইলাইিহ রািজউন” এবং আরও বলেলন,

“ইnা িলlািহ ওয়া ইnা

“তােদর dজেনর উপর আlাহর রহমত বিষ&ত

হাক।”
এছাড়া িতিন লাকজেনর উপিsিতেত একিট িচিঠ পড়েলন, “আlাহর নােম, িযিন সব&দয়ালু,
সব& কrণাময়, আমােদর কােছ এ hদয়িবদারক সংবাদ এেস পৗঁেছেছ য, মুসিলম, হািন
এবং আbুlাহ িবন ইয়াkতুরেক শহীদ করা হেয়েছ।”

হািন িবন উরওয়াহর কবর িযয়ারত
মুহাmাদ িবন মাশহািদর ‘মাযার’- এ,

সাইেয়দ ইবেন তাউেসর ‘িমসবাhয যােয়র’- এ,

শইখ মুফীেদর ‘মাযার’- এ এবং শইখ শহীেদর ‘মাযার’- এ (আlাহ তােদর আtােক
আরও পিবt কrন) kফার মসিজেদ দাআর িবষেয় উেlখ আেছ য,

“তার (হািন িবন

উরওয়াহ) কবেরর পােশ দাঁড়াও এবং মুহাmাদ (সা.) ও তার পিরবােরর উপর সালাম পাঠাও;
এরপর বল,

‘আlাহর শািnও রহমত আপনার উপর বিষ&ত হাক হ হািন িবন উরওয়াহ,

সালাম বিষ&ত হাক হ আlাহ ও তাঁর রাসূেলর ধািম&ক ও মুখেলস দাস .... ( শষ পয&n)।”
এরপর dরাকাত নামায পেড়া হািদয়া িহেসেব এবং তােক িবদায় জানাও।
এছাড়া হািন িছেলন তােদর একজন যারা ইমাম আলী (আ.) এর সােথ থেক জামােলর যুেd যুd
কেরেছন। ইবেন শাহর আেশােবর ‘মানািkব’- এ উেlখ আেছ য,
কিবতািট আবৃিt কেরিছেলন,

িতিন স যুেd এ যুd

“এিট একিট যুd যার পথ pদশ&ক হে+ একিট উট,
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তােদর

সামেন তােদর নারী য ভুল পেথর সদ&ার, অথচ আলী হেলন অিভভাবকেদর অিভভাবক এবং
মািলক।”
সাইেয়দ মাহসীন কাযিম তার ‘তাকেমলাহ’ ত িলেখেছন,

“হািন pশংসােযাগL বLিkেদর

একজন িছেলন এবং আমরা যা উেlখ কেরিছ তা (তার gণ সmেক&) pমাণ কের।” এরপর
িতিন বেলন,

“আেগ সাইেয়দ মাহদী বাহাrল উলুম হািনর (আnিরকতা) সmেক& সেnেহ

িছেলন। এরপর িতিন তথLgেলা যাচাই- বাছাই করেলন এবং অnতp হেলন এবং kমা চেয়
হািনর pশংসায় কিবতা িলেখেছন।”
এ লখক (আbাস kিm) বেলন য, উেlিখত সাইেয়দ মাহদী বাহাrল উলুম তার ‘িরজাল’এ হািনর িবষেয় িবsািরত আেলাচনা কেরেছন এবং বেলেছন য,

িবিভn সূেtর খবরgেলা

একমত য হািন িবন উরওয়াহ মুসিলম িবন আkীল (আ.) ক তার বািড়েত আ3য় িদেয়িছেলন।
িতিন তার জn pেয়াজনীয় পদেkপ নন এবং জনশিk ও অstশিk সংগিঠত কেরন। িতিন
মুসিলমেক উবায়dlাহর হােত তুেল িদেত অsীকার কেরন, এমনিক এর জn জীবন কারবান
করেতও pstত িছেলন,

তখনও যখন তােক হয়রািন করা হেয়েছ,

মারধর করা হেয়েছ,

িনয&াতন করা হেয়েছ, বnী করা হেয়েছ এবং শষ পয&n তার dহাত বাধা অবsায় তােক হতLা
করা হেয়েছ। আর এিট হে+ তার *নিতক gণাবলীর ও সফল পিরসমািpর পির}ার pমাণ। িতিন
ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথী ও িশয়া (অnসারী) িহেসেব িবেবিচত যারা তার জn জীবন
কারবান কেরেছন। য কথাgেলা িতিন উবায়dlাহেক বেলেছন তা তার (আnিরকতার) pমাণ।
তা িছেলা, “ য বLিk এেসেছ িতিন আপনার চাইেত এবং আপনার অিভভাবেকর (ইয়াযীেদর)
চাইেত িখলাফেতর জn বশী যাগL।” এছাড়া শইখ ফখrdীন তুেরইিহর ‘মুনতাখাব’- এ
উেlখ আেছ য, িতিন বেলিছেলন, “যিদ মুহাmাদ (সা.) এর পিরবােরর কান িশyও আমার
পােয়র িনেচ লুিকেয় থােক আিম তা তুলেবা না যতkণ না তা কেট ফলা হেব।” এ ধরেনর
বkবL যা িতিন িদেয়েছন তা সাkী দয় য িতিন যা কেরেছন তা তার দূরদৃিu ও বুিdর কারেণ
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এবং ঘৃণা বা অহংকােরর জn নয় এবং yধু এ কারেণও নয় য,

িতিন মুসিলমেক আ3য়

িদেয়িছেলন (আর তাই তােক রkা করেত বাধL িছেলন)।
ইমাম হােসইন (আ.) এর িনেচর কথাgেলা এর সাkী হেয় আেছ। যখন ইমাম তার ও মুসিলেমর
শাহাদােতর সংবাদ পেলন িতিন তােদর জn আlাহর রহমত pাথ&না করেলন এবং কেয়ক বার
পুনরাবৃিt করেলন এবং বলেলন, “একিট hদয় িবদারক সংবাদ আমােদর কােছ পৗেছেছ য
মুসিলম িবন আকীল, হািন িবন উরওয়াহ এবং আbুlাহ িবন ইয়াkতুরেক শহীদ করা হেয়েছ।“
সাইেয়দ ইবেন তাউেসর ‘মালhফ’- এ উেlখ আেছ য যখন মুসিলম ও হািনর সংবােদর পর
আbুlাহ িবন ইয়াkতূেরর শাহাদােতর খবর ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পৗছেলা,
চাখ dেটা পািনেত পূণ& হেয় গেলা এবং িতিন বলেলন,

“ হ আlাহ,

তার

আমােদর জn ও

আমােদর অnসারীেদর জn রহমেতর মাkাম দান কেরা এবং আমােদরেক তামার নয়ামতপূণ&
িব3ামsেল একিtত কেরা, িন<য়ই তুিম সব িকছুর উপর শিk রােখা।”
আমােদর অিভভাবকরা (ওলামা) (আlাহর রহমত তােদর উপর বিষ&ত হাক) হািনর pিত সালাম
উেlখ কেরেছন এবং এখনও তার কবর িযয়ারত করেছন। তারা পির}ারভােব উেlখ কেরেছন
য িতিন িছেলন pশািnলাভকারী শহীদ। (যারা আlাহ ও তাঁর রাসূেলর সবায় িনেয়ািজত
িছেলন) তারা আlাহর রাsায় িনহত হেয়েছন এবং এভােব তার রহমত ও কrণায় pেবশ
কেরেছন, আর তার pিত সালাম হেলা, “আlাহর অপার শািn... ( শষ পয&n)।”
এরপর বলা হেয়েছ য, সালােমর িবষয়বst yধু সাধারণ কান সংবাদ নয় এবং যিদ তা হেয়ও
থােক তাহেল এর িবষয়বst pমাণ কের য িতিন িছেলন pশািnলাভকারী শহীদ, একজন উ'
ময&াদাবান বLিk এবং তার শষ িছেলা snর। আিম আমােদর শইখেদর যমন, মুফীদ এবং
অnাn আেলমেদর দেখিছ তারা হািনেক সmািনত বLিkেদর মােঝ অnভুk
& কেরেছন এবং তার
নােমর শেষ বেলেছন, “আlাহ তার pিত সntu হান, ” অথবা “আlাহ তার pিত রহম কrন”
এবং আিম কান আেলমেক পাই িন তার সমােলাচনা করেত বা তােক িতরsার করেত।
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আর য ঘটনা বণ&না করা হেয়েছ য,

উবায়dlাহ যখন kফায় এেলা হািন তার pিত সmান

pদশ&ন করেত িগেয়িছেলন এবং অnাn গণLমাn লাকেদর সােথ তার সােথ দখা সাkাৎ
বজায় রাখেলন যতkণ না মুসিলম িবন আকীল¡ তার বািড়েত এেলন। ঘটনািট কান kেমই
হািনর িবষেয় সেnহ সৃিu কের না। কারণ তা িছেলা তািkয়ার (সতক&তার) কারেণ। হািন িছেলন
একজন sপিরিচত বLিk এবং উবায়dlাহ তােক তাই িবেবচনা করেতা এবং তার সােথ ভােলা
সmক& রাখেতা। যিদ এ পিরিsিতেত িতিন িনেজেক একাকী ও উবায়dlাহর কাছ থেক সিরেয়
রাখেতন তাহেল তার সতক&তা অবলmন বLথ& হেয় যেতা - যা একজন মুসলমােনর দািয়েtর
িভিt। তাই তার জn pেয়াজন িছেলা উবায়dlাহর সােথ যাগােযাগ রাখা এবং তার সােথ pায়ই
সাkাৎ করা যন িতিন তার সেnেহর মেধL না পেড়ন। িকnt যখন মুসিলম তার বািড়েত এেলন,
িতিন উবায়dlাহর কােছ যাওয়া কিমেয় িদেলন এবং অss হওয়ার ভান করেলন, িকnt যা িতিন
িচnা কেরন িন তাই ঘটেলা।
আর তাড়াhড়া কের মুসিলেমর িবেdাহ করােত তার বাধা দয়ার কারণ হেত পাের তার দূরদৃিuর
জn এবং িতিন চেয়িছেলন আরও বশী বশী লাক জমা হাক এবং যন িবরাট সংখLায় অst
সংগৃহীত হেত পাের এবং যন ইমাম হােসইন (আ.) িনেজ kফােত আেসন। এভােব পিরিsিত
িনয়ntেণ এেস যােব,

আর যিদ কখেনা যুd yr হয় তা যন ইমােমর pতLk তttাবধােন হয়

এবং তার িনেজর বািড়েত উবায়dlাহেক হতLা করােত বাধা দয়ার িবষেয় ইেতামেধLই বলা
হেয়েছ য এ িবষেয় বণ&নায় পাথ&কL রেয়েছ। কউ বেলন য, হািন িনেজ পিরকlনা কেরন য
িতিন অssতার ভান করেবন যন উবায়dlাহ যখন তার সােথ সাkাৎ করেত আসেব তখন যন
মুসিলম তােক হতLা করেত পাের এবং উেlখ আেছ য, মুসিলম বেলিছেলন য একজন মিহলা
কঁেদিছেলা এবং বািড়র িভতের উবায়dlাহেক হতLা না করার জn অnেরাধ কেরিছেলা।
সাইেয়দ মুরাতাযা একা তার ‘তানিযয়াhল আিmয়াহ’ gেn এ কারণ উেlখ কেরেছন।
মুসিলমেক আ3য় দােনর িবষেয় হািনর কােছ উবায়dlাহর p] এবং এর উtের হািনর জবােব
িছেলা, “আlাহর শপথ, আিম মুসিলমেক আমার বাসায় আমntণ জানাই িন এবং না আিম তার
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উেdI সmেক& ওয়ািকবহাল িছলাম। স আমার বািড়েত এেসেছ এবং আমার অnমিত চেয়েছ
সখােন থাকার জn এবং আিম pতLাখLান করেত পাির িন,

এভােব এর দায় দািয়t আমার

উপর পেড়।” এ কথাgেলা হািন বেলিছেলন উবায়dlাহর হাত থেক িনেজেক বাঁচােনার জn
এবং সতক&তা অবলmেনর কারেণ এবং এিট সmব নয় য মুসিলম হািনর কােছ আ3য় িনেবন
তােক না জািনেয়ই এবং তার কাছ থেক শপথ না িনেয়ই,

যার কারেণ হািন তার উেdI

সmেক& বখবর থাকেবন। আবার এিটও সmব নয় য হািন একজন গণLমাn িশয়া হেয়
মুসিলেমর উেdI সmেক& বখবর থাকেবন। এভােব তা pমাণ কের, যা ‘রওযাতুস সাফা’
gেn উেlখ করা হেয়েছ,

তা িনভ&রেযাগL নয়,

য হািন মুসিলমেক বেলিছেলন,

“তুিম

আমােক এক িবরাট সমsা ও কেu ফেলেছা এবং যিদ তুিম আমার দরজা িদেয় pেবশ না
করেত আিম তামােক দূর কের িদতাম।”- এ কথা িব+াসেযাগL নয় এবং এ বkবL আর
কাথাও উেlিখত হয় িন।
ইবেন আিবল হাদীদ তার ‘শারেহ নাহজুল বালাগাহ’ ত হািন সmেক& dেটা বণ&না উেlখ
কেরেছন। একিট তার pশংসা কের, অপরিট তােক িতরsার কের। যিট pশংসা কের তা হেলা
ইমাম আলী (আ.) সmেক& তার এ বkেবLর জn য,

“তােক sীকৃিত দয়ােত আিমই pথম

িছলাম এবং তােক অsীকার করার িবষেয় আিম pথম হেবা না।” সাইেয়দ (র.) হািনেক
pশংসা কের বণ&নািট উেlখ কেরেছন এবং যিট িতরsার কের তােত (নাহজুল বালাগাহ,
kমতায়ন অধLােয়) উেlখ কেরেছন য ইমাম আলী (আ.) বেলেছন, “রাজেtর চািব হে+ pশs
বk।”৭
এেক pতLাখLান কের িতিন (সাইেয়দ) বেলন য এিট গl ছাড়া িকছু নয় এবং রওয়ােয়ত
হওয়ার িভিt রােখ না। কারণ এেত বণ&নাকারীেদর উেlখ নই। এছাড়া এিট অn কান বই
থেক বা ইিতহােস ও জীবনীমূলক বই থেকও উেlিখত হয় িন। ঐিতহািসকরা সই ঘটনািট
উেlখ কেরেছন য মুয়ািবয়া জনগণেক তার ছেল ইয়াযীেদর কােছ বাইয়াত হওয়ার জn
আেদশ কেরিছেলা এবং যারা সmত হেয়িছেলা এবং যারা অsীকার কেরিছেলা তােদর িবষেয়

148

এবং অnাn িবষেয়ও উেlখ কেরেছন, িকnt ওপেরর ঘটনািট সখােন অnপিsত। তাই যিদ এ
ঘটনা সতL হেতা তাহেল তার উেlখ থাকেতা,

কারণ তা উেlখেযাগL একিট িবষয়। এছাড়া

হািন ইয়াযীেদর pিত আnগেতLর শপথ ভ) কেরিছেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL
করেত িগেয় িবেdাহ কেরিছেলন এবং তার জn িনহত হেয়িছেলন। সেkেt তারা তার ওপের
উেlিখত দাষ উেlখ করেতন যিদ তা সতL হেতা। হািনর িবষয়িট িছেলা আল hর (আ.) এর মত
িযিন তওবা কেরিছেলন িতিন যা কেরিছেলা তার জn এবং তার তওবা কবুল হেয়িছেলা। তার
িবষয়িট িছেলা হািনর চেয়ও grতর। তাই হািন kমা লােভ আরও যাগLতা রােখন (যিদ স
কখেনা ভুল কের থােক)।
আবুল আbাস মুবাররাদ বেলন য,

মুয়ািবয়া খারাসােনর শাসনভার কাসীর িবন িশহাব

মাযহািজেক অপ&ণ কের। কাসীর সখােন অেনক সmদ আtসাৎ কের এবং হািন িবন উরওয়ার
বািড়েত পািলেয় আ3য় নয়। যখন এ সংবাদ মুয়ািবয়ার কােছ পৗঁছােলা স এক আেদশ িদেলা
হািনর রk ঝরােত হেব,

কান kমা ছাড়া। তাই হািন kফা তLাগ করেলন এবং মুয়ািবয়ার কােছ

আ3য় িনেত গেলন। মুয়ািবয়া তােক িচনেত পারেলা না। যখন সব লাক চেল গেলা তখন হািন
তার জায়গায় বেস রইেলন। যখন মুয়ািবয়া তােক িজেjস করেলা তখন িতিন বলেলন িতিন হািন
িবন উরওয়াহ। মুয়ািবয়া বলেলা, “ তামার এই িদনিট অn িদনgেলার মত নয়। যখন তামার
বাবা গব& কের বেলিছেলা: আিম আমার িসঁিথ িচrনী িদেয় আঁচড়াই এবং আমার জাbা পিরধান
কির। আিম চিড় একিট মাদী ঘাড়ায় যার লজ ও কশর কােলা এবং আিম যখন হাঁিট আর
আমার পােশ থােক বিন আতীেফর সদ&াররা এবং যিদ িনপীড়ন আমার পেথর িদেক আেস আিম
মাথা িবি+n কির।” হািন বলেলন,

“িন<য়ই আিম আজেক বশী সmািনত গতকােলর

চেয়।” মুয়ািবয়া এর কারণ িজেjস করেলা, হািন বলেলন য, ইসলােমর কারেণ। মুয়ািবয়া
বলেলা, “কাসীর িবন িশহাব কাথায়?” হািন বলেলন, “ স আমার সােথ আেছ এবং আপনার
দেলর অnভু&k।” মুয়ািবয়া বলেলা,

“তুিম িক দেখেছা স কত সmদ আtসাৎ কেরেছ?

তাহেল তার কাছ থেক এর একিট অংশ তুিম িনেয় নাও এবং এর এক অংশ তােক দাও।”
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এছাড়া,

বণ&নায় আেছ য ইয়াযীেদর *সnরা ইমাম হােসইন (আ.) এর সাহাযLকারীেদর

একজনেক কারবালায় gফতার কের এবং তােক ইয়াযীেদর কােছ িনেয় যায়। ইয়াযীদ তার
িদেক তািকেয় িজেjস করেলা, “তুিম িক সই বLিkর সnান য বেলিছেলা: আিম আমার িসঁিথ
িচrনী িদেয় আঁচড়াই .... ?” বLিkিট hাঁ- সূচক উtর িদেলা,
করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
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তখন ইয়াযীদ তােক হতLা

পিরে\দ - ৯
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মইসাম িবন ইয়াহইয়া আত- তাmােরর শাহাদাত

মুসিলম িবন আkীেলর শাহাদােতর সমেয় আরও য dেটা grtপূণ& ঘটনা ঘেটিছেলা তা হে+
আত- তাmার ও rশাইদ আল হাজািরর শাহাদাত। এছাড়া এখােন hজর িবন আিদ এবং আমর
িবন hমােkর শাহাদােতর ঘটনা উেlখ করাও যথাযথ হেব।
মইসাম িছেলন আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আ.) এর একজন িবিশu ও পছnনীয় সাথী;
pকৃতপেk িতিন,

আমর িবন hমাk,

মুহাmাদ িবন আবু বকরএবং ওেয়ইস kারিন িছেলন

তার িশW। তােদর মধা ও যাগLতা খয়াল রেখ ইমাম আলী (আ.) তােদরেক ইলেম লাdিn
( লুকােনা jান) এবং রহs িশkা িদেয়িছেলন যা তােদর কাছ থেক মােঝ মােঝ pকািশত
হেতা। একবার আbুlাহ িবন আbাসেক মইসাম,

িযিন ইমাম আলী (আ.) এর ছাtেদর

একজন িছেলন এবং তার কাছ থেক কারআেনর তাফসীর িশেখিছেলন এবং যােক মুহাmাদ
িবন হানািফয়া ‘জািতর একজন আধLািtক বLিkt’ বেল উেlখ কেরিছেলন,
য,

“ হ আbােসর সnান,

বেলিছেলন

আমােক কারআেনর বLাখLা সmেক& যা ই+া িজেjস কেরা

যেহতু আিম কারআেনর আয়াতসমূহ ইমাম আলী (আ.) এর সামেন তলাওয়াত কেরিছ এবং
এর বLাখLা তার কাছ থেক gহণ কেরিছ।” আbুlাহ িবন আbাস তার কােজর মিহলােক
বলেলন,

“আমার জn একিট কাগজ ও কলম িনেয় এেসা।” এরপর িলেখ িনেত yr

করেলন।
বিণ&ত হেয়েছ য, যখন মইসামেক kুেশ ঝালােনার আেদশ দয়া হেলা িতিন িচৎকার কের
বলেলন,
yনেত,

“ হ জনতা,

য চায় িব+াসীেদর আিমর আলী (আ.) এর রহsময় উিkgেলা

স যন আমার কােছ আেসা।” এ কথা yেন জনতা তার চারিদেক জেড়া হেলা এবং

িতিন িবsয়কর হাদীসসমূহ বণ&না করেত yr করেলন। এ সmািনত বLিk (আlাহর রহমত
হাক তার উপর) রাযা রাখেতন এবং তা এমন িছেলা য অিতিরk ইবাদত ও রাযা রাখার
কারেণ তার চামড়া yিকেয় িগেয়িছেলা।
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‘িকতাব আল গারাত’- এ ইবরাহীম সাkািফ বণ&না কেরেছন

য,

ইমাম আলী (আ.)

মইসামেক pচুর jান ও গাপন রহs িশkা িদেয়িছেলন যা িতিন মােঝ মােঝ লাকেদর
বলেতন। kফার লােকরা এgেলা yেন সেnেহ পড়েতা এবং ইমাম আলী (আ.) এর িবrেd
যাd ও ধাঁকার অিভেযাগ তুলেতা (কারণ তারা তা হজম করেত পারেতা না এবং বুঝেতও
পারেতা না)। একিদন ইমাম আলী (আ.) তার সিতLকার অnসারী ও সংশেয় ভােগ এমন একিট
বড় দেলর সামেন বলেলন, “ হ মইসাম, আমার মৃতুLর পর তামােক ধরা হেব এবং kুেশ
ঝালােনা হেব। আর এর আেগর িদন তামার মুখ ও নাক িদেয় রk বিরেয় আসেব যা তামার
দািড়েক রািঙেয় িদেব। তৃতীয় িদন একিট অst তামার পাকsলীর ভতর ঢুিকেয় দয়া হেব যা
তামার মৃতুL ঘটােব। তাই সই িদনিটর িদেক তািকেয় থােকা। য জায়গায় তামােক ঝালােনা
হেব তা আমর িবন hেরইেসর বািড়র িদেক মুখ করা। তুিম স দশ জেনর একজন হেব যােদরেক
ঝালােনা হেব এবং তামার kুেশর কাঠ হেব সবেচেয় খােটা এবং তা মািটর িনকটবত&ী থাকেব;
আিম তামােক সই খজুর গাছিট দখােবা যার কােN তামােক ঝালােনা হেব।”
এর dিদন পরই িতিন তােক খজুর গাছিট দখােলন। এরপর থেক সব সময় মইসাম গাছিটর
কােছ আসেতন এবং দাআ পড়েতন, আর বলেতন, “কী বরকতময় একিট খজুর গাছ তুিম,
কারণ তামােক সৃিu করা হেয়েছ এবং তুিম বড় হে+া আমার জn।”
ইমাম আলী (আ.) এর শাহাদােতর পর মইসাম pায়ই খজুর গাছিট দখেত যেতন ঐ সময়
পয&n যখন তা কেট ফলা হেলা। এরপর িতিন গােছর কােNর অংশgেলা দখােশানা কের
রাখেতন। িতিন আমর িবন hেরইেসর কােছ যেতন এবং বলেতন,
হেবা,

“আিম তামার pিতেবশী

তাই এলাকার অিধকার ভােলাভােব পূণ& কেরা।” আমর এর অথ& বুঝেত না পের

বলেতা, “তুিম িক ইবেন মাসউদ অথবা ইবেন হাকীেমর বািড় িকনেত চাও?”
িকতাবুল ফাযােয়েল লখা আেছ,

ইমাম আলী (আ.) মােঝ মােঝই kফার মসিজদ থেক

বিরেয় আসেতন এবং মইসােমর কােছ বসেতন এবং তার সােথ কথা বলেতন। একিদন িতিন
যথারীিত মইসােমর কােছ এেলন এবং বলেলন, “আিম িক তামােক sসংবাদ িদেবা?”
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মইসাম িজেjস করেলন, তা কী? িতিন বলেলন, “একিদন তামােক ঝালােনা হেব।”
িতিন িজেjস করেলন,

“ হ মাওলা (অিভভাবক),

আিম িক মুসমলান িহেসেব মৃতুLবরণ

করেবা?” ইমাম (আ.) hাঁ- সূচক উtর িদেলন।
আিkিk বণ&না কেরন য,
ভােলাবাসেতন,

আবু জাফর ইমাম মুহাmাদ আল বাkীর (আ.) মইসামেক খুব

আর মইসাম িছেলন একজন িব+াসী,

সহনশীল।
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সমৃিdর সময় কৃতj এবং িববােদ

হাবীব িবন মুযািহর ও মইসাম আত- তাmােরর সাkাৎ

‘মানহাজুল মাkাল’- এ শইখ কাশিশ থেক বিণ&ত হেয়েছ, িযিন তার বণ&নাকারীেদর kমধারা
উেlখ কেরেছন ফযল িবন যুবাইর পয&n, িযিন বণ&না কেরন য: একিদন মইসাম তার ঘাড়ায়
বসা িছেলন এবং িতিন হাবীব িবন মুযািহর আসািদর পাশ িদেয় গেলন,
আসাদ

তখন িতিন বিন

গােtর িকছু লােকর মােঝ িছেলন। তারা পরsেরর সােথ এমনভােব কথা yr

করেলন য তােদর ঘাড়াgেলার মাথাgেলা একসােথ হেলা। হাবীব বলেলন,
একজন টাকওয়ালা বৃd মাnষেক দখিছ, যার একিট বড় পট রেয়েছ,

“িন<য়ই আিম

য দাrর- িরযেkর

কােছ তরমুজ িবিk কের। তােক kুেশ ঝালােনা হেব নবীর আহলুল বাইত (পিরবার) (আ.)
এর pিত তার ভােলাবাসার কারেণ এবং kুেশই তার পট ফুেটা করা হেব।” মইসাম বলেলন,
“আিমও একজন লাল চহারার মাnষেক িচনেত পারিছ যার লmা িসঁিথ রেয়েছ য নবী (সা.) এর
নািতেক রkায় এবং সাহাযL করেত যােব এবং িনহত হেব; আর তার িছn মাথা kফায় pদিশ&ত
হেব।” এ কথা বেল dজেনই পরsরেক ছেড় গেলন। য লাকgেলা সখােন িছেলা তারা
তােদর কথাবাত&া yনেলা এবং তারা বলেলা, “আমরা এ dজেনর চেয় বড় িমথLাবাদী কখেনা
দিখ িন।” তারা তখনও চেল যায় িন এমন সময় rশাইদ হাজাির এেলন তােদর ( মইসাম ও
হাবীবেক) খুঁজেত এবং লাকেদরেক তােদর িবষেয় িজেjস করেলন। লােকরা বলেলা তারা
চেল গেছ এবং তােদর কথাবাত&া বণ&না করেলা। rশাইদ বলেলন,
হাক মইসােমর ওপের,

স একিট বাকL বলেত ভুেল গেছ,

আlাহর রহমত বিষ&ত

“ য বLিk িছn মাথা kফায়

িনেয় আসেব স একশ িদরহাম পুরsার পােব।” এ কথা বেল িতিন চেল গেলন। যখন
লােকরা তার কােছ এ কথা yনেলা তারা বলেলা, “িন<য়ই এ হে+ তােদর dজেনর চেয় বড়
িমথLাবাদী।” পের এ

লাকgেলা বেলেছ য,

িকছুিদন পরই আমরা মইসামেক আমর িবন

hেরইেসর বািড়র কােছ kুেশ দখলাম এবং হাবীব িবন মুযািহেরর িছn মাথা kফায় ঘারােত

155

দখলাম ইমাম হােসইন ( আ.) এর সােথ তােক শহীদ করার পর। এভােব আমরা িনেজর
চােখ তা ঘটেত দখলাম যা ঐ বLিkরা ভিবWdাণী কেরিছেলন।
মইসাম বেলন য, একিদন ইমাম আলী (আ.) আমােক ডাকেলন এবং বলেলন, “ স সমেয়
তামার কী অবsা হেব,

হ মইসাম,

যখন ঐ বLিk,

যার িপতার পিরচয় জানা যায় না,

িকnt বিন উমাইয়া তােক িনেজেদর মােঝ অnভূ&k কেরেছ (অথ&াৎ উবায়dlাহ িবন িযয়াদ),
তামােক ডাকেব এবং তামােক আেদশ করেব যন তুিম আমার কাছ থেক িবি+n হেয় যাও?”
আিম বললাম,

“ হ িব+াসীেদর আিমর,

আlাহর শপথ আিম কখনই আপনার কাছ থেক

িবি+n হেবা না।” িতিন বলেলন, “ স kেt তামােক হতLা করা হেব এবং kুেশ ঝালােনা
হেব।” আিম বললাম, “আlাহর শপথ, আিম তা সh করেবা এবং তা হেব আlাহর রাsায়
খুবই কম।”
ইমাম বলেলন, “ হ মইসাম, তুিম ( বেহশেত) আমার সােথ থাকেব আমার ময&াদায়।”
সােলহ িবন মইসাম বণ&না কেরন য,

আবু খািলদ তাmার আমার কােছ বণ&না কেরেছন য:

একিদন আিম এক ykবাের ফারাত নদীেত মইসােমর সােথ িছলাম যখন একিট ঝড় yr
হেলা। মইসাম, িযিন িযয়ান নােম একিট নৗকােত বসা িছেলন,

বর হেয় এেলন এবং ঝেড়র

িদেক তািকেয় বলেলন, “ নৗকােক শk কের বাঁেধা। কারণ আিম দখেত পাি+ একিট ভীিতকর
ঝড় yr হেব। আর মুয়ািবয়া এইমাt মারা গেছ।” যখন পরবত&ী ykবার এেলা,
থেক এক দূত এেলা,

িসিরয়া

আিম তার সােথ সাkাৎ করলাম এবং তার কােছ কী সংবাদ আেছ

িজেjস করলাম। স বলেলা,

“ সখােন জনগণ ভােলা অবsায় আেছ,

মুয়ািবয়া মাt মারা

গেছ এবং জনগণ ইয়াযীেদর কােছ আnগেতLর শপথ করেছ।” আিম তােক িজেjস করলাম
কান িদন স মারা গেছ,

স বলেলা, গত ykবার।
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িব+াসীেদর আিমর আলী (আ.) তার রহsgেলা একিট kেপর কােছ বণ&না করেতন

শহীদ আল আউয়াল শইখ মুহাmাদ িবন মািক বণ&না কেরেছন য:
বেলিছেলন,

মইসাম একিদন

“একিদন আমার মাওলা (অিভভাবক) িব+াসীেদর আিমর ইমাম আলী (আ.)

আমােক kফা থেক বর কের মrভূিমেত িনেয় গেলন এবং আমরা জা’িফ মসিজেদ পৗঁছলাম।
এরপর িতিন িkবলার িদেক িফরেলন এবং চার রাকাত নামায পড়েলন। িতিন নামায শষ কের
আlাহর pশংসা করেলন এবং তার হাত উিঠেয় বলেলন,

“ হ আমার রব,

িকভােব আিম

আপনােক ডাকেবা যখন আিম আপনােক অমাn কেরিছ এবং িকভােব আিম আপনােক না
ডাকেত পাির যখন আিম আপনােক িচেনিছ এবং আমার অnের আপনার ভােলাবাসা উপিsত।
আিম আমার gনাহপূণ& হাত dেটা উিঠেয়িছ আপনার কােছ এবং আমার চাখ dেটা আশায় পূণ&
.... ( দীঘ& এক দাআর শষ পয&n)।”
এরপর িতিন িনঃশেb একিট দাআ পড়েলন এবং িসজদায় গেলন এবং ‘আল আফউ’ ( হ
kমাকারী) বলেলন একশ বার। এরপর িতিন উঠেলন এবং মসিজদ থেক বিরেয় এেলন এবং
আিম তােক অnসরণ করেত yr করলাম মrভূিমেত পৗঁছা পয&n। এরপর ইমাম একিট দাগ
টানেলন এবং বলেলন, “সাবধান। এ দাগ অিতkম কেরা না।”
এ কথা বেল িতিন আমার কাছ থেক চেল গেলন। রাত অnকার হওয়ায় আিম িনেজেক
বললাম, “তুিম তামার মাওলােক একাকী ছেড় িদেয়েছা তার বশ িকছু শtr থাকার পরও।
আlাহ ও তাঁর রাসূেলর সামেন তামার কী *কিফয়ত হেব? আlাহর শপথ,

আিম তােক

অnসরণ করেবা তার অবsা জানার জn তার আেদশ অমাn করা হেলও।”
তখন আিম তােক অnসরণ করলাম এবং দখলাম তার শরীেরর ওপেরর অংেশর সােথ িতিন
তার মাথা একিট kয়ার িভতের উপুড় হেয়েছন এবং এর সােথ কথা বলেছন এবং এর কথাও
yনেছন। িতিন বুঝেত পারেলন য তার সােথ কউ আেছ,

তাই িতিন আমার িদেক িফরেলন

এবং িজেjস করেলন, “ ক?” আিম বললাম, “আিম মইসাম”। িতিন বলেলন, “আিম িক
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তামােক আেদশ কির িন দাগ অিতkম না করেত?” আিম বললাম,

“ হ আমার মাওলা,

আিম আশ?া করলাম হয়েতা আপনার শtrরা আপনার kিত করেব। তাই আিম অsিsেত
িছলাম।” িতিন িজেjস করেলন,
বললাম,

“না।” িতিন বলেলন,

“তুিম িক yেনেছা আিম কী বেলিছ (kপেক)?” আিম
“ হ মইসাম,

আমার অnর রহsgেলা বহন করেছ এবং

যখন তা এর কারেণ সংকীণ& হেয় আেস আিম আমার dহাত িদেয় মািট খুঁিড় এবং পাথেরর িনেচ
রহsgেলা চাপা িদই এবং বাদাম গাছ মািট থেক জnায় এবং আমার বীজgেলার (বংেশর)
মােঝ তা pকাশ পায়।”
শইখ মুফীদ ‘ইরশাদ’- এ িলেখেছন য,

মইসাম িছেলন বিন আসাদ গােtর এক মিহলার

দাস। ইমাম আলী (আ.) তােক িকনেলন এবং তােক মুk কের িদেলন। িতিন তােক তার নাম
িজেjস করেলন যার উtের িতিন বলেলন য তার নাম িছেলা সািলম। ইমাম বলেলন, “রাসূল
( সা.) আমােক জািনেয়েছন য তামার বাবা ইরােন তামার নাম রেখিছেলন মইসাম।”
মইসাম উtর িদেলন,

“িন<য়ই আlাহর রাসূল (সা.) এবং আিমrল মুিমনীন (আ.) সতL

বেলন। আlাহর শপথ, ওটাই আমার নাম।” ইমাম বলেলন, “তাহেল সই নােম িফের যাও
য নােম নবী তামােক সেmাধন কেরেছন এবং সািলম নাম পিরতLাগ কেরা;

আর তামার

ডাকনাম ( kিনয়া) হওয়া উিচত আবু সািলম।”
একিদন ইমাম আলী (আ.) তােক বেলিছেলন, “আমার মৃতুLর পর তামােক gফতার করা হেব
এবং kুেশ ঝালােনা হেব এবং একিট অst তামার পেট ঢাকােনা হেব। এরপর তৃতীয় িদন
রk বিরেয় আসেব তামার নাক মুখ থেক যা তামার দািড়েক রািঙেয় িদেব। তাই অেপkা
কেরা স রেঙর জn। তামােক kুেশ ঝালােনা হেব আমর িবন hেরইেসর দরজায়, তুিম হেব
দশম জন (আরও নয় জেনর সােথ kুশ িবd হেব)। আর তামার kুেশর কাঠিট হেব সবেচেয়
খােটা এবং অnাnেদর চাইেত মািটর সবেচেয় কােছ। আেসা, আিম তামােক খজr গাছিট
দখােবা যার কােN তামােক ঝালােনা হেব।”
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এরপর িতিন তােক খজুর গাছিট দখােলন। মইসাম pায়ই সই গাছিট দখেত যেতন এবং
এর িনেচ দাআ পড়েতন,

আর বলেতন,

“কী রহমতপূণ& খজুর গাছই না তুিম,

আমােক

তামার জn সৃিu করা হেয়েছ এবং তামােক সৃিu করা হেয়েছ আমার জn।” িতিন pায়ই
গাছিটর কােছ যেতন এবং এর যt িনেতন যতkণ না তা কেট ফলা হেলা। িতিন kফায় স
জায়গািটেক জানেতন যখােন তােক ঝালােনা হেব। িতিন pায়ই আমর িবন hেরইেসর সােথ
সাkাৎ করেত যেতন এবং বলেতন, “আিম শী;ই তামার pিতেবশী হেত যাি+, তাই আমার
pিত সদয় pিতেবশী হও।” আমর িজেjস করেতন,

“তুিম িক ইবেন মাসউদ অথবা ইবেন

হাকীেমর বািড় িকনেত যাে+া?” কারণ স জানেতা না মইসাম কী বলেছন।
য বছর তােক শহীদ করা হেলা স বছর মইসাম হেj গেলন এবং এরপর উmু সালামা ( আ.)
এর কােছ গেলন। উmু সালামা িজেjস করেলন িতিন ক এবং িতিন বলেলন য িতিন
মইসাম। তখন িতিন বলেলন,

“আlাহর শপথ,

আিম pায়ই নবীেক তামার নাম sরণ

করেত yেনিছ মধLরােত।” এরপর মইসাম উmু সালামার কােছ ইমাম হােসইন (আ.) সmেক&
খাঁজ িনেলন, িতিন জানােলন িতিন বাগােন আেছন। িতিন বলেলন, “দয়া কের তােক বলুন
য আিম তােক সালাম জানােত খুবই পছn করেবা,

িকnt আlাহ চাইেল,

আমরা dই

জাহােনর রেবর সামেন পরsর সাkাৎ করেবা।” উmু সালামা িকছু sগিn আনেত বলেলন
এবং মইসােমর দািড়েত তা মািখেয় িদেলন এবং বলেলন, “খুব শী;ই তা রেk রি"ত হেব।”
এরপর মইসাম kফােত গেলন এবং gফতার হেলন এবং তােক উবায়dlাহর কােছ িনেয়
যাওয়া হেলা। উবায়dlাহেক বলা হেলা, “এ বLিk হেলা আলীর সবেচেয় িpয়।” স বলেলা,
“আেkপ তামার জn,

এ ইরানী বLিk?”

মইসামেক িজেjস করেলা,
আেছন অতLাচারীেদর জn,
মইসামেক বলেলা,

স hাঁ- সূচক উtর িদেলা। তখন উবায়dlাহ

“ তামার রব কাথায়?”

মইসাম উtর িদেলন,

“ওঁত পেত

আর তুিম হেল অতLাচারীেদর একজন।” তখন উবায়dlাহ

“তুিম ইরানী (অনারব) হওয়া সেttt তুিম যা বুঝােত চাও তাই বলেছা

( তামার আরবী খুবই ভােলা)। তাহেল আমােক বেলা তামার মাওলা (ইমাম আলী) কী
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ভিবWdাণী কেরেছ য, আিম তামােক িনেয় কী করেবা?”

মইসাম বলেলন,

“hাঁ, িতিন

বেলিছেলন য আিম দশম জন যােদরেক তুিম kুেশ ঝালােব এবং আমার kুেশর কাঠ হেব
সবেচেয় িনচু এবং আিম তােদর চাইেত মািটর কােছ থাকেবা।” উবায়dlাহ বলেলা, “আlাহর
শপথ,

স যা বেলেছ আিম তার িঠক উেlাটা করেবা।”

মইসাম বলেলন,

“তুিম িকভােব

উেlাটা করেব যখন আlাহর শপথ ইমাম আলী (আ.) রাসূলুlাহর (সা.) কাছ তা থেক
yেনেছন এবং িতিন িজবরাঈেলর কােছ yেনেছন, িযিন আবার yেনেছন সব&শিkমান আlাহর
কাছ থেক? তুিম িকভােব তােদর িবেরািধতা করেব? এবং আিম এমনিক kফার স
জায়গািটও জািন যখােন আমােক ঝুলােনা হেব এবং ইসলােম আিমই হেবা pথম বLিk যােক
মুেখ লাগাম পরােনা হেব।”
এরপর মইসামেক কারাগাের বnী করা হেলা মুখতার িবন আবু উবাইদা সাkািফর সােথ।
মইসাম মুখতারেক বলেলন, “তুিম এখান থেক মুিk পােব এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর
রেkর pিতেশাধ িনেত উেঠ দাঁড়ােব এবং তুিম তােক হতLা করেব য আমােদরেক হতLা
করেব।” যখন উবায়dlাহ মুখতারেক হতLা করেত আেদশ িদেলা ইয়াযীদ থেক একিট সংবাদ
এেলা মুখতারেক ছেড় দয়ার আেদশ িদেয়। স তােক মুk কের িদেলা এবং মইসামেক
kুশিবd করার আেদশ িদেলা।
িতিন কারাগার থেক বাইের বর হেয় এেলন এবং এক বLিkর মুেখামুিখ হেলন য তােক
বলেলা,

“ তামার িক এ অবsা থেক িনেজেক মুk করার kমতা নই?”

মইসাম মুচিক

হাসেলন এবং গাছিটর িদেক ঈশারা কের বলেলন, “আমােক সৃিu করা হেয়েছ এর জn এবং
এেক বড় করা হেয়েছ আমার জn।” যখন মইসামেক kুেশ ঝালােনা হেলা আমর িবন
hেরইেসর বািড়র দরজায়, জনতা তার চারিদেক জমা হেলা,

স বলেলা, “আlাহর শপথ

স pায়ই বলেতা য স আমার pিতেবশী হেব।” তখন মইসামেক kুশিবd করা হেলা। আমর
তার কােজর মিহলােক বলেলা িনেচর মািট ঝাড়ু িদেয় িদেত এবং তােত পািন িছিটেয় িদেত
এবং তা জীবাণুমুk করেত। মইসাম তখন বিন হািশেমর ময&াদা বণ&না করেত yr করেলন
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kুেশ থেকই। উবায়dlাহর কােছ সংবাদ পৗঁছােলা য দাসিট তােক অপমান কেরেছ। এেত স
তার মুেখ লাগাম পরােনার আেদশ িদেলা। আর এভােব মইসাম ইসলােমর pথম বLিk হেলন
যােক মুেখ লাগাম পরােনা হেলা। মইসামেক শহীদ করা হেলা ইমাম হােসইন (আ.)
কারবালায় আসার দশ িদন আেগ। তৃতীয় িদন একিট অst (সmবত বশ&া) তার পেট ঢুিকেয়
দয়া হেলা এবং িতিন িচৎকার কের বলেলন, “আlাh আকবার” এবং িদন শেষ তার রk
নাক ও মুখ িদেয় লাফ িদেয়

বিরেয় এেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার ওপের বিষ&ত

হাক)।
বিণ&ত হেয়েছ য, সাত জন খজুর িবেkতা শপথ করেলা য তারা মইসােমর লাশিট সখান
থেক িনেয় যােব ও কবর িদেব। রােt তারা সখােন এেলা যখন pহরীরা আgন কিমেয়
িদেয়িছেলা এবং তােদরেক দখেত পেলা না। তারা তােক kুশ থেক নািমেয় আনেলা এবং বিন
মুরােদর রাsার পােশ একিট sাতধারার পােশ কবর িদেলা এবং kুশিট ময়লা ফলার sােন
ফেল িদেলা। যখন সকাল হেলা অ+ােরাহীরা তােদর খাঁেজ বিরেয় পড়েলা িকnt তােদরেক
খুঁেজ পেত বLথ& হেলা।
আিম (এই বইেয়র লখক) বিল য,

মইসােমর বংশধরেদর মােঝ একজন হেলা আবুল হাসান

মইসামী আলী িবন ইসমাইল িবন yয়াইব িবন মইসাম আত তাmার,

িযিন একজন িশয়া

মুতাকািlম (jানী বLিk) িছেলন মামুন ও মুতািসেমর শাসনামেল। িতিন নািsক ও িবেরাধীেদর
সােথ িবতেক& যেতন এবং তার সমসামিয়ক িছেলন আবু hযাইল আlাফ,

য বসরােত

মুতািযলােদর সদ&ার িছেলা।
শইখ মুফীদ বেলন য, আলী িবন মইসাম আবু hযাইল আlাফেক িজেjস করেলন, “তুিম
িক িব+াস কর না য ইবলীস (শয়তান) সব ভােলা কাজ করা থেক িনেজেক িবরত রােখ এবং
স খারােপর িদেক আমntণ জানায়?” আবু hযাইল hাঁ- সূচক উtর িদেলা। আলী বলেলন,
“তাহেল িক স খারােপর িদেক আhান জানায় সিটেক খারাপ না জেনই এবং ভােলা কাজ
থেক িবরত থােক সিটেক ভােলা না জেনই?” আবু hযাইল উtর িদেলা,
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“hাঁ,

স সব

জােন।” আবুল হাসান (আলী) বলেলন,

“এভােব pমািণত হয় য,

যা ভােলা অথবা খারাপ

শয়তান সব জােন।” আবু hযাইল একমত হেলা। এেত আলী বলেলন, “তাহেল বেলা নবীর
পের ইমাম সmেক&,

স িক সব জানেতা - কী ভােলা ও কী খারাপ?” আবু hযাইল না- সূচক

উtর িদেলা। আলী বলেলা, “তাহেল শয়তান তামার ইমােমর চাইেত বশী jানী।” তা yেন
আবু hযাইল বাবা হেয় গেলা।

rশাইদ আল হাজািরর শাহাদাত (আlাহ তার আtােক আরও পিবt কrন)
হাজার হেলা শহরgেলার একিট যখােন বাহরাইেনর গভন&েরর দpর অথবা এর উপশহর।
িব+াসীেদর আিমর ইমাম আলী (আ.) তােক নাম দন rশাইদ আল বালায়া (পরীkার rশাইদ)
এবং তােক পরীkা ও মৃতুLর িবjােন pিশkণ দন (ইলমুল বালায়া ওয়াল মানায়া)। এ কারেণ
িতিন ভিবWdাণী করেত পারেতন িকভােব একজন বLিk মারা যােব এবং িকভােব কান বLিkেক
হতLা করা হেব এবং িতিন যা বলেতন তা সতL বেল pমািণত হেতা।
আমরা মইসােমর ঘটনার সময় বণ&না কেরিছ য িতিন িকভােব হাবীব ইবেন মুযািহেরর
( শাহাদােতর) িবষেয় ভিবWdাণী কেরিছেলন। আমার মেন আেছ

শইখ বাহাই তার

‘তা’লীkাহ’ ত বেলেছন য শইখ কাফা’িম rশাইদেক ইমাম আলী (আ.) এর kলীেদর একজন
বেল উেlখ কেরেছন।
‘ইখিতসাস’- এ বিণ&ত হেয়েছ

য: যখন িযয়াদ (উবায়dlাহর বাবা) rশাইদেক ধাওয়া

করিছেলা তখন িতিন আtেগাপেন চেল যান। একিদন িতিন আবু আরাকাহর কােছ এেলন য
তার িকছু বnুর সােথ িনেজর বািড়র দরজায় বেসিছেলা এবং িতিন সখােন pেবশ করেলন। আবু
আরাকাহ শি?ত হেয় পড়েলা এবং তােক অnসরণ করেলা ভীিত িনেয়। এরপর স rশাইদেক
বলেলা,

“আেkপ তামার জn! তুিম আমােক হতLা কেরেছা এবং আমার সnানেদর এিতম

বািনেয়েছা এবং Kংস ছড়াে+া।” rশাইদ তােক িজেjস করেলন,

কন স তা বলেলা। আবু

আরাকাহ বলেলা, “এই লাকgেলা তামার খাঁেজ আেছ আর তুিম আমার বাসায় এেসেছা যখন
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এখােন উপিsত লাকজন তামােক দখেছ?” rশাইদ বলেলন,

“তােদর একজনও আমােক

দেখ িন।” আবু আরাকাহ বলেলা, “তুিম িক আমার সােথ কৗতুক করেছা?” তখন স তােক
ধরেলা,

তার হাত বাধেলা এবং তােক এক ঘের বnী করেলা এবং দরজা বn কের তার

বnুেদর কােছ এেস বলেলা, “আমার মেন হয় য একজন বৃd বLিk আমার বািড়েত pেবশ
কেরেছ।” তারা বলেলা য তারা কাউেক দেখ িন। স তার p]িট আবার করেলা এবং তারা
না- সূচক উtর িদেলা, তাই স চুপ কের গেলা। এরপর স ভয় পেলা য হয়েতা আর কউ
তােক দেখ থাকেব এবং তাই স িযয়ােদর দরবাের গেলা খাঁজ িনেত য তারা rশাইদেক
িনেয় কান আেলাচনা কেরেছ িকনা এবং তারা জােন িকনা ( য rশাইদ তার বািড়েত আেছ),
তাহেল স তােক তােদর হােত তুেল িদেব। তাই স গেলা এবং িযয়াদেক সালাম জািনেয় তার
কােছ বেস পড়েলা। সখােন একিট ঠাNা পিরেবশ িছেলা। তখন হঠাৎ স rশাইদেক দখেত
পেলা একিট খ'েরর ওপের বসা, িযয়ােদর িদেক আসেছ। তােক দখা মাtই তার চহারার
রং বদেল গেলা এবং হতবাক হেয় গেলা এবং তার মৃতুL সmেক& িনি<ত হেয় গেলা। rশাইদ
সখােন pেবশ করেলন এবং িযয়াদেক সালাম িদেলন। তােক দেখ িযয়াদ উেঠ দাঁড়ােলা ও
তােক জিড়েয় ধের চুমু খেলা। এরপর তােক sাগত জানােলা এবং তােক িজেjস করেলা স
কমন আেছ এবং তার পিরবােরর খাঁজ খবর িনেলা এবং তার দািড়েত আদর কের হাত বুিলেয়
িদেলা। rশাইদ সখােন িকছু সমেয়র জn বসেলা তারপর উেঠ দাঁড়ােলা ও চেল গেলা। আবু
আরাকাহ িযয়াদেক িজেjস করেলা,

“ তামার রব তামােক রহম কrন,

ক িছেলা এই

ময&াদান বLিk?” স বলেলা য, ঐ বLিk িছেলা তার িসিরয়ার বnুেদর একজন,

য তােক

দখেত এেসিছেলা। তা yেন আবু আরাকাহ উেঠ দাঁড়ােলা এবং তার বািড়র িদেক drত ছুেট
গেলা। স সখােন pেবশ কের দখেলা rশাইদ স অবsায়ই আেছ য অবsায় স তােক
রেখ িগেয়িছেলা। আবু আরাকাহ বলেলা,
এইমাt দখলাম,

“এখন যেহতু তুিম এ কৗশল জােনা যা আিম

তামার যা ই+া কেরা এবং বািড়েত এেসা যখন তামার ই+া।”
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আবু আরাকাহর বLিkt সmেক& একিট বণ&না
লখক বেলন, ওপের উেlিখত আবু আরাকাহ বািজলাহ গােtর এবং ইমাম আলী (আ.) এর
সাথীেদর একজন। িকnt বারিk বেলন য,

স ইেয়েমেনর লাক িছেলা এবং তােক ইমােমর

সাথীেদর একজন বেল গণL কেরন যমন িছেলন,

আসবাগ িবন nবাতাহ,

মািলক আশতার

এবং kমাইল িবন িযয়াদ। আবু আরাকাহর পিরবার িশয়া জীবনী লখকেদর এবং ইমাম আলী
(আ.) এর হাদীস বণ&নাকারীেদর কােছ sপিরিচত,

যমন বাশীর নাববাল এবং শাজারাহ যারা

িছেলা মায়মুন িবন আবু আরাকাহর সnান। ইসহাক িবন বাশীর,

আলী িবন শাজারাহ এবং

হাসান িবন শাজারাহ িছেলন sপিরিচত ও সmািনত বLিkেদর অnভু&k। rশাইেদর সােথ আবু
আরাকাহর আচরণ তার ময&াদা কম থাকার কারেণ িছেলা বেল নয়,

বরং তা িছেলা তার

জীবেনর ভেয়র কারেণ এবং rশাইদ ও ইমাম আলী (আ.) এর অnাn সাথীেদর খাঁেজ িযয়াদ
শkভােব

লেগিছেলা। তােদর ও যারা তােদর সােথ বnুt রাখেতা,

তােদর আিতেথয়তা

করেতা অথবা তােদরেক আ3য় িদেতা স তােদর িনয&াতন করেতা। এখােন হািনর সmান ও
পৗrষ পির}ারভােব pমািণত হয় য িতিন মুসিলম িবন আkীেলর মহমানদারী কেরিছেলন
(কেঠার িনেষধাjা সেttও) এবং তােক তার বািড়েত আ3য় িদেয়িছেলন ও তার জn জীবন
কারবান কেরিছেলন। আlাহ তার কবরেক আরও ময&াদা িদন এবং তােক snর বেহশত দান
কrন। আিব হাইয়ান বাজািল থেক শইখ কাশিশ এবং িতিন rশাইেদর কnা িkনওয়া থেক
বণ&না কেরন য: আবু হাইয়ান বেলন, আিম িkনওয়ােক বললাম স তার বাবার কাছ থেক যা
yেনেছ তার সবটুk বণ&না করেত। স বলেলা,

আিম আমার বাবােক বলেত yেনিছ য,

ইমাম আলী ( আ.) আমােক জািনেয়েছন এবং বেলেছন য, “ হ rশাইদ, িকভােব তুিম সh
করেব যখন ঐ বLিk (িযয়াদ) যােক বিন উমাইয়া তােদর অnভু&k কেরেছ,

তামােক ডেক

আনেব এবং তামার পা, হাত এবং িজhা কেট ফলেব?”
আিম িজেjস করলাম, “ হ িব+াসীেদর আিমর, এর পিরণাম িক বেহশত হেব?”
ইমাম বলেলন, “ হ rশাইদ, তুিম আমার সােথ আেছা এ পৃিথবীেত এবং আেখরােতও।”

164

িkনওয়া বেলন য, অৈবধ সnান উবায়dlাহ িবন িযয়াদ, ( উবায়dlাহ কথািট বণ&নাকারীর
ভুল। সিঠকিট হেব তার িপতা িযয়াদ) তােক ডাকেলা। এরপর স rশাইদেক বলেলা ইমাম
আলী (আ.) এর সােথ সmক& তLাগ করেত এবং pহরী তােক আঘাত করেলা তা বলার জn।
জারজ (িযয়াদ) বলেলা, “ তামােক এ সmেক& জানােনা হেয়েছ, অতএব িকভােব তুিম মরেত
চাও?” rশাইদ বলেলা,

“আমার বnু (ইমাম আলী) আমােক আেগই জািনেয়েছন য,

আমােক তার সােথ সmক& িছn করেত শিk pেয়াগ করা হেব এবং যখন আিম তা করেত
অsীকার করেবা আমার dই হাত, পা এবং আমার িজhা কেট ফলা হেব।” িযয়াদ বলেলা,
“এখন আlাহর শপথ,

আিম তার কথা িমথLা pমািণত করেবা।” এরপর স তােক সামেন

এিগেয় আনার আেদশ করেলা এবং বলেলা তার হাত ও পা কেট ফলেত, িকnt িজhােক আs
রাখেত। আিম ( িkনওয়া) তার হাত ও পা ধের বললাম, “ হ িpয় বাবা, আপনার উপর যা
আপিতত হেয়েছ তার জn িক আপিন বLথা অnভব করেছন?” িতিন বলেলন, “না, িকnt ঐ
বLিkর মত য জনতার িভতের আটকা পেড়েছ।” যখন তারা তােক pাসােদর বাইের িনেয়
এেলা জনগণ তার কাছ থেক একটু দূের জমােয়ত হেত লাগেলা। িতিন বলেলন, “যাও আমার
জn কািল এবং কাগজ আেনা

যন িলেখ যেত পাির তামােদর জn িকয়ামত পয&n কী

ঘটেব।” তখন একজন নািপতেক পাঠােনা হেলা তার িজhা কেট ফলার জn এবং স রােতই
িতিন মৃতুLবরণ কেরন (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
ফুযাইল িবন যুবাইর বেলন য,

একিদন ইমাম আলী (আ.) সাথীেদর সােথ বারনা নােমর

একিট বাগােন গেলন এবং একিট খজর গােছর ছায়ায় বসেলন। িতিন িকছ খজুর চাইেলন। যা
গাছgেলা থেক তালা হেয়েছ এবং তার কােছ সgেলা আনা হেলা, rশাইদ হাজাির বলেলন,
“ হ িব+াসীেদর আিমর, এ খজুরgেলা কমন?”
িতিন উtের বলেলন, “ হ rশাইদ,

তামােক এ খজুর গােছর কােN kুশিবd করা হেব।”

rশাইদ বেলন, আিম pেতLক সকাল ও িবকােল গাছিটেক পািন িদতাম। ইমাম আলী (আ.) এর
শাহাদােতর পর আিম যখন ঐ গােছর পাশ িদেয় গলাম, আিম দখলাম য গাছিটর ডালপালা
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কেট ফলা হেয়েছ,

আিম িনেজেক বললাম,

“আমার শষ তাহেল িনকটবত&ী হেয়েছ।”

িকছুিদন পর একজন সদ&ার এেস বলেলা য আমােক সনাপিত দখেত চেয়েছন। আিম
pাসােদ গলাম এবং দখলাম খজুর গােছর কাঠgেলা সখােন রাখা হেয়েছ। আেরকিদন যখন
আিম িগেয়িছলাম আিম দখলাম য গােছর িdতীয় অংশিটেক একিট গালেক পিরণত করা
হেয়েছ এবং একিট kয়ার dই িদেক বাঁধা হেয়েছ তা থেক পািন তালার জn। আিম িনেজেক
বললাম, “িন<য়ই আমার বnু আমােক িমথLা বেলন িন।”
( অn আেরক িদন) সই সদ&ার আমার কােছ এেলা এবং বলেলা, “ সনাপিত তামােক দখেত
চেয়েছন। আিম যখন pাসােদ ঢুকলাম,

দখলাম গােছর কাNিট সখােন রাখা আেছ এবং স

গালকিটও (িরং)। আিম গালকিটর কােছ গলাম এবং এেক পা িদেয় আঘাত কের বললাম,
“ তামােক লালন- পালন ও বড় করা হেয়েছ আমার জn।” এরপর আিম উবায়dlাহর কােছ
গলাম এবং স বলেলা, “ তামার মাওলা য িমথLা কথা বেলেছ তা আমার কােছ বণ&না কেরা।”
আিম বললাম,

“আlাহর শপথ আিম িমথLাবাদী নই,

না িতিন িমথLাবাদী িছেলন। আমার

মাওলা আমােক আেগই জািনেয়েছন য তুিম আমার হাত,

পা ও িজhা কেট ফলেব।”

স

বলেলা, “িন<য়ই আিম তার কথােক িমথLা pমািণত করেবা। তােক িনেয় যাও এবং তার হাত ও
পা কেট ফেলা।” যখন তারা তােক তার লাকজেনর কােছ িনেয় গেলা, িতিন তােদর কােছ
grtপূণ& তথL বণ&না করেত লাগেলন। তখন িতিন বলেলন, “আমােক িজেjস কেরা, কারণ
এ জািতর কাছ থেক আিম একিট িজিনস পাই যা তারা আমােক ফরত দয় িন।” তা yেন এক
বLিk ইবেন িযয়ােদর কােছ গেলা এবং বলেলা, “আপিন কী কেরেছন, আপিন তার হাত ও
পা কেট িদেয়েছন আর স জনতার কােছ grtপূণ& িবষয়gেলা বণ&না করেছ।” ইবেন িযয়াদ
আেদশ িদেলা তােক িফিরেয় আনেত। যখন তােক িফিরয়া আনা হেলা ইবেন িযয়াদ আেদশ িদল
তার িজhা কেট ফলেত এবং এরপর তােক kুশিবd করেত।
শইখ মুফীদ িযয়াদ িবন নসর হািরিস থেক বণ&না কেরন য,

“আিম িযয়ােদর সােথ িছলাম

যখন তারা rশাইদ আল হাজািরেক ফরত আনেলা।” িযয়াদ তােক িজেjস করেলা,
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“আলী

তামােক কী বেলিছেলা য, আমরা তামােক িনেয় কী করেবা?” rশাইদ বলেলন য, “তুিম
আমার হাত ও পা কেট ফলেব এরপর আমােক kুশিবd করেব।” িযয়াদ বলেল, “আlাহর
শপথ, আিম তার ভিবWdাণী িমথLা pমািণত করেবা। তােক বেল যেত দাও।” যখন rশাইদ
বর হেয় যাি+েলন িযয়াদ বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আিম তার জn এর চাইেত খারাপ

িবেবচনা কির না যা তার মাওলা তােক আেগই বেলেছ, তাই তােক kুেশ ঝুলাও।” এ কথা
yেন rশাইদ বলেলন,

“তা হেত পাের না। আেরকিট ভিবWdাণী থেক যায় যা ইমাম আলী

(আ.) আমােক আেগই জািনেয়েছন।” িযয়াদ বলেলা,
rশাইদ বলেলা,

“আlাহর শপথ,

“তার িজভ কেট ফেলা।” এেত

এ হে+ িব+াসীেদর আিমর (আ.) এর ভিবWdাণীর

বাsবতা।”
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hজর িবন আিদর শাহাদাত

hজর িবন আিদ িছেলন ইমাম আলী (আ.) এর সাথীেদর একজন এবং িতিন ভাতা পেতন।
তােক hজর আল খােয়র (কলLােণর hজর) বেল ডাকা হেতা। িতিন sপিরিচত িছেলন তার
রাযা,

অেনক ইবাদত ও দাআর জn। বলা হয় য িতিন িদন ও রােত এক হাজার রাকাত

নামায পড়েতন এবং jানী সাথীেদর অnভু&k িছেলন। এছাড়াও আরও কম বয়েস িতিন
সmািনতেদর অnভু&k িছেলন। িসফফীেনর যুেd িতিন িছেলন িকনদা গােtর পতাকাবাহী এবং
নাহেরওয়ােনর যুেd (ইমাম আলীর *সnদেলর) িতিন িছেলন বাম পােশর অংেশর ডান শাখার
অিধনায়ক।
ফযল িবন শাযান বেলন য,

সmািনতেদর,

সদ&ারেদর ও ধািম&ক তােবঈনেদর অnভু&k

িছেলন জানদাব িবন যুহাইরাহ (যাdকরেদর হতLাকারী),

আbুlাহ িবন বুদাইল,

hজর িবন

আিদ, sলাইমান িবন sরাদ, মুসাইয়Lাব িবন নাজাবাহ, আল- kামাহ, আশতার, সাঈদ
িবন কােয়স এবং তােদর মত আরও। যুd তােদরেক িকেন িনেয়িছেলা এবং তারা (সংখLায়)
বৃিd পেয়িছেলন এবং তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ থেক শহীদ হেয়িছেলন।
যখন মুগীরা িবন শা’বাহেক kফার গভন&র বানােনা হেলা,

স িমmের উঠেলা এবং ইমাম আলী

(আ.) ও তার িশয়ােদরেক গািল- গালাজ করেলা। স উসমােনর হতLাকারীেদর অিভশাপ িদেলা
এবং তােক kমা কের দয়ার জn pাথ&না করেলা। hজর তার জায়গা থেক উেঠ দাঁড়ােলন এবং
বলেলন,

ِ )ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗَـ ﱠﻮ ِاﻣ
(ﺷ َﻬ َﺪاءَ ﻟِﻠﱠ ِـﻪ َوﻟَ ْﻮ َﻋﻠَ ٰﻰ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ
ُ ﲔ ﺑِﺎﻟْﻘ ْﺴ ِﻂ
َُ َ
َ
َ َ

“ হ যারা িব+াস কেরা, nায়িবচােরর জn দৃঢ়ভােব দাঁড়াও, আlাহর জn সাkী হেয়, যিদ
তা তামােদর িনেজেদর িবrেdও হয়।” [ সূরা িনসা: ১৩৫]
“আিম সাkL দই য,

য বLিkেক তুিম গািলগালাজ কেরেছা তার ময&াদা তার চাইেত অেনক

বশী যােক তুিম pশংসা কেরেছা। আর যােক তুিম বাহবা িদেয়েছা স বদনােমর যাগL তার
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চাইেত বশী যােক তুিম অপবাদ িদেয়েছা।” মুগীরা বলেলা,

“dেভ&াগ তামার জn,

হ

hজর, এ ধরেনর কথাবাত&া থেক িনেজেক িনয়ntণ কেরা এবং বাদশাহর kাধ থেক িনেজেক
দূের রােখা যা বৃিd পােব তামােক হতLা করা পয&n।” িকnt hজর এেত সামাnতম দেমন িন
এবং এ িবষেয় িতিন সব সময় িবেরািধতা করেতন। একিদন যথারীিত মুগীরা িমmের উঠেলা এবং
স িদনgেলা িছেলা তার জীবেনর শষ সময় এবং ইমাম আলী (আ.) ও তার িশয়ােদর অিভশাপ
িদেত লাগেলা। হঠাৎ hজর drত উেঠ দাঁড়ােলন এবং উ' কেOঠ বলেলন যা মসিজেদ যারা িছেলা
সবাই yনেত পেলা,

“এই,

তুিম িক তােক জােনা না যােক তুিম অsীকার করেছা? তুিম

িব+াসীেদর আিমরেক অপবাদ িদে+া ও অপরাধীেদর pশংসা করেছা?”
িহজির ৫০ সেন,
িনয়ntেণ আেস,
এবং বলেলা,

মুগীরা মৃতুLবরণ কের এবং কফা ও বসরার উপকOঠ িযয়াদ িবন আবীহর
য তখন kফােত আেস। িযয়াদ hজরেক ডাকেলা,

য তার পুরাতন বnু িছেলা

“আিম yেনিছ তুিম মুগীরার সােথ কী আচরণ কেরেছা এবং স তা সh কের

গেছ। িকnt আlাহর শপথ আিম তা সh করেবা না। আিম তামােক বেল িদি+ আলীর জn
বnুt ও ভােলাবাসা আlাহ আমার অnর থেক মুেছ িদেয়েছন এবং তা (তার) শtrতা ও িহংসা
িদেয় বদেল িদেয়েছন। এছাড়া মুয়ািবয়ার িবrেd শtrতা ও িবেdষ আlাহ মুেছ িদেয়েছন আমার
অnর থেক তার জn ভােলাবাসা ও বnুt িদেয়। যিদ তুিম সিঠক পেথ থােকা তামার পৃিথবী ও
িব+াস িনরাপদ থাকেব, িকnt যিদ তামার হাত িদেয় ডােন বােম আঘাত কর, তাহেল তুিম
তামােক Kংস করেব এবং তামার রk আমােদর জn *বধ হেয় যােব। আিম সতক& করার
আেগ শািs দয়া অপছn কির এবং না আিম gফতার করা পছn কির কান কারণ ছাড়া। হ
আlাহ, আপিন সাkী থাkন।” hজর বলেলা, “ সনাপিত আমােক কখেনাই দখেবন না তা
করেত যা িতিন অপছn কেরন এবং আিম তার উপেদশ gহণ করেবা।” এ কথা বেল hজর
বর হেয় এেলন । এভােব িতিন গাপনীয়তা অবলm করেনলন এবং এরপর থেক সতক&
থাকেলন। িযয়াদ তােক পছn করেতা। িশয়ারা hজেরর সােথ সাkাৎ করেত লাগেলা এবং তার
বkবL yনেত লাগেলা। িযয়াদ সাধারণত শীতকােল বসরায় এবং gী#কােল kফায় কাটােতা।
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(তার অnপিsিতেত) সামারাহ িবন জুনদাব িছেলা বসরায় তার pিতিনিধ এবং kফােত আমর িবন
hেরইস।
একিদন আmারা িবন উkবাহ িযয়াদেক বলেলা, “িশয়ারা hজেরর সােথ দখা করেছ এবং তারা
তার dারা pভািবত হে+ এবং আিম আশ?া করিছ য হয়েতা তারা আপনার অnপিsিতেত
িবেdাহ কের বসেব।” িযয়াদ hজরেক ডাকেলা এবং তােক সতক& করেলা এবং বসরার
উেdেI গেলা তার িনেজর জায়গায় আমর িবন hেরইসেক রেখ। িশয়ারা hজেরর সােথ সাkাৎ
করেত থাকেলা এবং যখন িতিন মসিজেদ বসেতন,

জনতা তার কথা yনেত আসেতা। তারা

মসিজেদর অেধ&ক দখল কের রাখেতা এবং যারা তােদরেক দখেত আসেতা তারাও তােদর িঘের
বসেতা যতkণ না সারা মসিজদ ভের যেতা। তােদর *হৈচ বৃিd পেলা এবং তারা মুয়ািবয়ার
বদনাম ও িযয়াদেক গালাগািল করেত লাগেলা। যখন আমর িবন hেরইসেক একথা জানােনা
হেলা স িমmের উঠেলা। শহেরর গণLমাnরা তােক িঘের বসেলা এবং স তােদরেক আমntণ
জানােলা আnগেতLর জn এবং িবেরািধতার িবষেয় সতক& করেলা। হঠাৎ hজেরর লাকজেনর
মেধL একিট দল লাফ িদেয় উেঠ দাঁড়ােলা এবং তাকবীর িদেত থাকেলা। তারা তার কােছ গেলা
এবং তােক অিভশাপ িদেত লাগেলা এবং তােক পাথর ছুঁেড় মারেত লাগেলা। আমর িমmর থেক
নেম গেলা এবং pাসােদ গেলা এবং দরজা বn কের িদেলা;

আর িযয়াদেক এ িবষেয়

িলখেলা।
যখন িযয়াদ এ িবষেয় জানেত পারেলা তখন স কা‘ব িবন মািলেকর কিবতা আবৃিt করেলা,
“gােম সকাল হওয়ার সময় থেক আমােদর সদ&ােররা তােদর আপিt জানােলা, ( এ বেল) কন
আমরা আমােদর বীজ বপন করেবা যিদ আমরা (মােঠ) তা আমােদর তরবাির িদেয় রkা করেত
না পাির।” এরপর স বলেলা,

“আিম ( ভতের) শূn,

যিদ আিম kফােক hজেরর হাত

থেক িনরাপদ না কির এবং তােক অnেদর জn উদাহরণ না বানাই। হ hজর,
মােয়র জn আেkপ,
একিট pবাদ য,

তামার

তামার রােতর খাদL তামােক খঁকিশয়ােলর কােছ এেনেছ।” এিট
এক বLিk এক রােত খাবােরর খাঁেজ বর হেলা িকnt স িনেজই
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খঁকিশয়ােলর খাবাের পিরণত হেলা। এরপর স (িযয়াদ) kফার উেdেI রওনা িদেলা এবং
pাসােদ pেবশ করেলা। স একিট িসেlর জাbা এবং একিট সবুজ পালেকর কাট গােয়
বিরেয় এেলা এবং মসিজেদ pেবশ করেলা। তখন hজর তার বnুেদর dারা পিরেবিuত হেয়
মসিজেদ বসা িছেলন। িযয়াদ িমmের উঠেলা এবং একিট hমিকমূলক বkবL রাখেলা। স kফার
সmািনত বLিkেদর বলেলা, “ তামােদর sজেনর মেধL যারা hজেরর সােথ বেস আেছ ডােকা
এবং তামােদর ভাইেদর ও সnানেদর এবং িনকটজনেদর,

যারা তামােদর কথা yনেব

তােদরেক িনেজেদর কােছ, যতkণ না তাদেরেক তামরা তার কাছ থেক আলাদা করেছা।”
তারা তাই করেলা এবং বশীরভাগই ছtভ) হেয় গেলা এবং যখন িযয়াদ দখেলা য hজেরর
অnসারীেদর সংখLা কেম গেছ স শাdাদ িবন হাইসাম িহলািলেক ডাকেলা,

য িছেলা পুিলশ

বািহনীর pধান এবং তােক বলেলা hজরেক তার কােছ আনেত। স এেলা এবং hজরেক
সনাপিতর ডােক সাড়া িদেত বলেলা। hজেরর সাথীরা বলেলা, “না, আlাহর শপথ, আমরা
তা মানেবা না।” তা yেন শাdাদ তার পুিলশ বািহনীেক বলেলা তােদর তরবাির খুেল
তােদরেক সবিদক থেক ঘরাও করেত। এভােব তারা hজরেক ঘরাও করেলা। বাকর িবন
উবাইদ আমুিদ আঘাত করেলা আমর িবন hমােkর মাথায় এবং িতিন মািটেত পেড় গেলন।
আযদ গাt থেক dজন, আবু sিফয়ান এবং আজালান তােক মািট থেক তুলেলা এবং তােক
আযদ গােtর উবায়dlাহ িবন মািলেকর ঘের িনেয় গেলা,

যখােন িতিন লুিকেয় িছেলন kফা

তLােগর আগ পয&n। উমাইর িবন যাইদ কালিব hজেরর িশWেদর একজন িছেলা,

স বলেলা,

“আমােদর মােঝ আমার কােছ ছাড়া কােরা কােছ তরবাির নই, আর তা যেথu নয়।” hজর
বলেলন, “তাহেল তুিম কী পরামশ& িদে+া?” স বলেলা, “উেঠা এবং তামােদর আtীয়েদর
কােছ যাও যন তারা তামােক রkা করেত পাের।” hজর উঠেলন এবং sান তLাগ করেলন।
িযয়াদ,

য তােদর িদেক িমmের বেস তািকেয় িছেলা,

উ' কেOঠ বলেলা,

“ হ হামাদান,

তামীম, হাওয়ািযন, বাগীয, মাযহাজ, আসাদ ও গাতাফান গােtর সnানরা, উেঠা এবং
বিন িকনদার ঘরgেলার িদেক যাও hজেরর িদেক এবং তােক এখােন িনেয় এেসা।”
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যখন hজর তার বািড়েত এেলন িতিন দখেলন য তার সমথ&কেদর সংখLা কম। িতিন তােদর
মুk কের িদেয় বলেলন, “ তামরা সবাই িফের যাও, কারণ তামােদর pিতেরােধর শিk নই
এবং তামােদরেক হতLা করা হেব।” যখন তারা ফরত যেত চuা করেলা মাযহাজ ও
হামাদান গােtর অ+ােরাহী *সিনকরা এেস পড়েলা এবং তােদর মুেখামুিখ হেলা এবং kােয়স
িবন যাইদ gফতার হেলা এবং অnরা ছtভ) হেয় গেলা। hজর বিন হারেবর রাsার িদেক
গেলন যা বিন িকনদার একিট শাখা এবং সালাইমান িবন ইয়াযীদ িকনিদর বািড়েত আ3য়
িনেলন। তারা তার িপছেন িপছেন দৗেড় sলাইমােনর বািড়েত পৗঁেছ গেলা। sলাইমান তার
তরবাির খুলেলা বাইের িগেয় মাকােবলার জn, তখন তার কnা কাঁদেত yr করেলা। hজর
তােক থামােলন এবং তার বািড় তLাগ করেলন একিট িচমনীর িভতর িদেয়। এরপর িতিন বিন
আনবারাহর িদেক গেলন যা িছেলা বিন িকনদারই আেরকিট শাখা এবং আbুlাহ িবন hেরইেসর
বািড়,

সখােন িতিন আ3য় িনেলন - িযিন িছেলন মািলক আশতার নাখাঈর ভাই। আbুlাহ

তােক হািসমুেখ sাগতম জানােলন। hজেরর কােছ হঠাৎ খবর এেলা য,
নাখার রাsায় খুঁজেছ,

“পুিলশ আপনােক

কারণ এক কােলা কৃতদাসী তােদরেক সংবাদ িদেয়েছ এবং তারা

আপনােক খুঁজেছ।” hজর আbুlাহর সােথ বিরেয় এেলন রােতর অnকাের এবং রািব’আ িবন
নািজয আযিদর বািড়েত আ3য় িনেলন। যখন পুিলশ বািহনী তােক পেত বLথ& হেলা তখন িযয়াদ
মুহাmাদ িবন আল আশআসেক ডাকেলা এবং বলেলা,

“হয় hজরেক আেনা,

নয়েতা আিম

তামােদর সব খজুর গাছ Kংস কের িদেবা এবং তামােদর বািড়ঘর gঁেড়া কের দেবা এবং
তামরা িনেজেদর রkা করেত পারেব না,

আিম তামােদর টুকেরা টুকেরা কের ফলেবা”।

মুহাmাদ বলেলা, “আমােক িকছু সময় িদন যন আিম তােক খুঁজেত পাির।” িযয়াদ বলেলা,
“আিম তামােক িতন িদেনর সময় িদি+, যিদ এ সমেয়র মেধL hজরেক আমার কােছ আেনা
তাহেল তামরা মুk, আর নয়েতা তামরা িনেজেদরেক মৃতেদর মেধL গণL করেত পােরা।”
*সnরা মুহাmাদেক কারাগােরর িদেক িহঁচেড় িনেয় গেলা আর তার চহারার রঙ বদেল গেলা।
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স সময় hজর িবন ইয়াযীদ িকনিদ নােম এক বLিk,

য বিন মুররাহ গােtর একজন িছেলা,

তার িজmাদার হেল তারা তােক ছেড় িদেলা।
hজর রািব’আর বািড়েত এক িদন ও এক রােতর জn িছেলন, এরপর িতিন rশাইদ নােম
একজন িব+s বLিkেক,

য িছেলা ইসফাহােনর লাক,

পাঠােলা মুহাmাদ িবন আল

আশােসর কােছ একিট সংবাদ িদেয় য, “আমােক জানােনা হেয়েছ উdত অতLাচারী (িযয়াদ)
তামার সােথ কী আচরণ কেরেছ। ভয় পেয়া না, কারণ আিম তামার কােছ আসেবা। এরপর
তুিম িযয়ােদর কােছ যােব তামার িকছু লাকজন িনেয় এবং তােক বেলা আমােক িনরাপtা িদেত
এবং আমােক মুয়ািবয়ার কােছ পাঠােত,

যন স িসdাn নয় আমােক িনেয় কী করা উিচত।”

তাই hজর িবন ইয়াযীদ, জারীর িবন আbুlাহ এবং মািলক আশতােরর ভাই আbুlাহেক সােথ
িনেয় মুহাmাদ িযয়ােদর সােথ সাkাৎ করেত গেলা এবং hজেরর সংবাদ িদেলা। িযয়াদ তা
yনেলা ও একমত হেলা। তারা hজেরর কােছ একজন দূতেক পাঠােলা তােক জানােনার জn
এবং িতিন িযয়ােদর কােছ এেলন । তােক দেখ িযয়াদ তােক বnী করার আেদশ িদেলা। তােক
দশ িদন কারাগাের বnী রাখা হেলা এবং িযয়াদ আর িকছু করেলা না hজেরর অnাn
সমথ&কেদর ধাওয়া করা ছাড়া।
িযয়াদ hজেরর সমথ&কেদর িপছু ধাওয়া করেত থাকেলা যতkণ পয&nনা স যারা পািলেয়
িগেয়িছেলা তােদর বােরা জনেক gফতার করেত সkম হেলা। এরপর স kফার চারিট এলাকার
সদ&ারেদর ডাকেলা, যারা িছেলা: আমর িবন hেরইস, খািলদ িবন আরফাতাহ, kােয়স িবন
ওয়ালীদ এবং আবু মূসা আশআরীর সnান আবু বুরদা। স তােদরেক বলেলা, “ তামরা সবাই
hজর সmেক& যা দেখেছা স িবষেয় সাkL িদেব।” আর তারা সাkL িদেলা য, hজর দল
গঠন কেরিছেলা এবং খিলফােক গািল িদি+েলা,

িযয়াদেক িতরsার করিছেলা এবং স আবু

তুরাবেক (ইমাম আলীেক) িনেদ&াষ বলিছেলা এবং তার উপর আlাহর রহমেতর জn দাআ
করিছেলা এবং তার শtrও pিতপkেদর সােথ িনেজর সmক&ে+দ কেরিছেলা এবং যারা তার
সােথ আেছ তারা তার বnুেদর মেধL সদ&ার এবং তারাও একই মত পাষণ কের। িযয়াদ তােদর
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সাkL পেড় দখেলা এবং বলেলা, “আিম এ সাkLেক sীকৃিত দই না এবং আিম মেন কির এিট
অসmূণ&। আিম চাই আেরকিট িচিঠ এ রকম কথাসহ লখা হাক।”
তাই আবু বুরদা িলখেলা, “আlাহর নােম িযিন দয়ালু, কrণাময়। এিট এক সাkL িদি+ আবু
মূসার সnান, আবু দারদা, রাbুল আলামীেনর জn য, hজর িবন আিদ অবাধL হেয়েছ এবং
দলতLাগ কেরেছ। স খিলফােক অিভশাপ িদেয়েছ এবং ফাসাদ ও যুেdর িদেক আhান কেরেছ।
স একদল *সn জামােয়ত কেরেছ এবং িখলাফত থেক মুয়ািবয়ােক kমতাচুLত করার আhান
জািনেয়েছ। স আlাহ সmেক& অ[ীল অিব+াস চাষ কেরেছ।” িযয়াদ বলেলা,

“ তামরা

sাkর দাও। আিম সেব&া' চuা করেবা যন এ মূখ& িব+াসঘাতেকর মাথা কেট ফলা হয়।”
এরপর অnাn িতন এলাকার সmািনত লােকরাও একইভােব সাkL িদেলা। এরপর স
জনগণেক ডাকেলা এবং বলেলা,

“ তামরা সাkL দাও যভােব চার এলাকার লােকরা সাkL

িদেয়েছ।” তাই সtর জন সাkL িদেলা। যােদর মেধL িছেলা ইসহাক,

মূসা,

এবং

ইসমাইল, যারা িছেলা তালহা িবন উবায়dlাহর সnান।
মুনিযর িবন যুবাইর, আmারাহ িবন উkবাহ, আbুর রাহমান িবন িহবার, উমর িবন সা’আদ
িবন আিব ওয়াkাস, ওয়ােয়ল িবন hজর হাযরািম, িযরার িবন hবাইরাহ, শাdাদ িবন মুনিযর
-

য ইবেন বাযীহ নােম sপিরিচত িছেলা,

হাjাজ িবন আবজার আজািল,

আমর িবন

হাjাজ, লুবাইদ িবন আতাrদ, মুহাmাদ িবন উমাইর িবন আতাrদ, আসমা িবন খােরজা,
িশমর িবন িযলজাওশান,

যাজর িবন kােয়স জু’িফ,

শাবাস িবন রাব’ঈ,

মুহিযমা আসািদ - য িছেলা kফার চারিট মসিজেদর একিটর রkনােবkণকারী,

িসমাক িবন
যgেলা *তরী

করা হেয়িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর হতLার আনেn এবং তারা আরও dজেনর নাম এেত
অnভু&k করেলা িকnt তারা তা sাkর করেত অsীকার করেলা। dজন িছেলা yেরইহ িবন আল
হারস kাযী এবং yেরইহ িবন হািন। যখন yেরইহ িবন আল হারসেক hজর সmেক& িজেjস করা
হেলা স বলেলা, “ স সব সময় রাযা রােখ এবং সারা রাত ইবাদেত মg থােক।” yেরইহ
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িবন হািন বলেলা, “আিম yেনিছ আমার নাম এেত অnভু&k করা হেয়েছ (আমার অnমিত ছাড়া)
তাই আিম তা বািতল করিছ।”
িযয়াদ এরপর সাkীেদর pমাণপt ওয়ােয়ল িবন hজর এবং কাসীর িবন িশহােবর কােছ িদেলা
এবং তােদরেক hজর িবন আিদ এবং তার সাথীেদরসহ িসিরয়ার িদেক পািঠেয় িদেলা। স
তােদর আেদশ িদেলা রােত পুিলশ বািহনীর সােথ kফার বাইের রওনা িদেত এবং তারা িছেলা
চৗd জন। যখন তারা আযরােমর কবরsােন পৗঁছেলা,

যা kফার একিট sশন,

hজেরর

একজন িশW kাবীসাহ িবন যাবীয়াহ আবািসর চাখ পড়েলা তার িনেজর বািড়র উপর। স
দখেলা তার কnারা বািড় থেক দখেছ এবং স ওয়ােয়ল এবং কাসীেরর কােছ অnেরাধ
করেলা তােক তার বািড়র কােছ িনেয় যেত যন স অিসয়ত কের যেত পাের। যখন তারা
তােক বািড়র কােছ িনেয় গেলা তার কnারা কাঁদেত yr করেলা। স িকছkেণর জn চুপ
কের থাকেলা এবং তােদরেকও চুপ করেত বলেলা এবং তারা তা করেলা। তখন স বলেলা,
“আlাহেক ভয় কেরা ও সবর কেরা। কারণ এ nমেণ আিম আমার রেবর কাছ থেক ভােলা
সমািp আশা করিছ dেটা িবষেয় য, হয় আমােক হতLা করা হেব - যা উtম সফলতা, অথবা
আমােক মুিk দয়া হেব এবং আিম তামােদর কােছ ssােsL িফের আসেবা। িযিন তামােদর
িরQk িদেয়িছেলন এবং দখােশানা কেরিছেলন িতিন িছেলন আlাহ এবং িতিন জীিবত এবং
কখনও মৃতুLবরণ করেবন না এবং আিম আশা কির িতিন তামােদর পিরতLাগ করেবন না এবং
তামােদর কারেণ আমার িবষয়িট িবেবচনা করেবন।” এ কথা বেল স ফরত এেলা এবং তার
লাকজন তার জn দাআ করেলা।
এরপর তারা আরও এgেলা এবং মারজ আযরাত পৗঁছােলা, যা িসিরয়া থেক িকছু মাইল দূের
এবং তােদরেক সখােন বnী কের রাখা হেলা। মুয়ািবয়া ওয়ােয়ল িবন hজর এবং কাসীরেক তার
কােছ ডেক পাঠােলা। যখন তারা এেলা স িচিঠ খুলেলা এবং িসিরয়াবাসীেদর উপিsিতেত
পড়েলা। যার িবষয়বst িছেলা এরকম: “আlাহর দাস মুয়ািবয়া িবন আবু sিফয়ান সমীেপ,
িযয়াদ িবন আবু sিফয়ান থেক। আmা বা’আদ, আlাহ আিমrল মুিমনীেনর জn একিট snর
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িবচার কেরেছন এবং তার শtrেদর সিরেয় িদেয়েছন এবং িবেdাহীেদর s+াচািরতা Kংস
কেরেছন। যুবকেদর বnু আলীর অnসারী িবেdাহীরা, আিমrল মুিমনীেনর অবাধL হেয়েছ hজর
িবন আিদর নতৃেt এবং মুসলমানেদর দল থেক িনেজেদর িবি+n কের িনেয়েছ এবং আমােদর
সােথ যুd করার জn উেঠ দাঁিড়েয়েছ। িকnt আlাহ তােদর kাধেক দিমেয় িদেয়েছন এবং
তােদর উপর আমােদর আিধপতL দান কেরেছন। এরপর আিম kফার ধািম&ক, সmািনত ও jানী
বLিkেদর ডেকিছ এবং তারা সাkী িদেয়েছ যা তারা দেখেছ এবং আিম তােদর পািঠেয়িছ
পরেহজগার ও ধািম&ক লাকেদর সাkীপt সােথ িদেয়,

যােদর sাkর িচিঠর শেষ যুk করা

আেছ।”
যখন মুয়ািবয়া এ িচিঠ পড়েলা তখন স এ সmেক& িসিরয়াবাসীেদর অিভমত চাইেলা। ইয়াযীদ
িবন আল আসাদ বাজািল বলেলা, “তােদরেক িসিরয়ার gামgেলােত ছিড়েয় িদন যন আহেল
িকতাবরা (খৃsান ও ইhদী) তােদর কাজ শষ কের।” hজর তখন মুয়ািবয়ার কােছ একিট
সংবাদ পাঠােলা এ বেল, “আমরা এখনও আিমrল মুিমনীেনর বাইয়ােতর মেধLই আিছ। আমরা
তা পিরতLাগ কির িন এবং না আমরা pিতবাদ কেরিছ। আমােদর শtrরা ও অকলLাণ
কামনাকারীরা আমােদর িবrেd sাkী িদেয়েছ।” যখন মুয়ািবয়া এ সংবাদ পেলা স বলেলা,
“িন<য়ই িযয়াদ আমােদর দৃিuেত hজেরর চাইেত বশী িনভ&রেযাগL।” এরপর স হাদাবাহ িবন
ফায়ায kযাঈেক (যার এক চাখ অn িছেলা) আরও dজন লাকসহ রােতর বলা পাঠােলা hজর
এবং তার সাথীেদর আনার জn। যখন কািরম িবন আফীফ খাস’আিম তােক দখেলা স
বলেলা,

“আমােদর অেধ&কেক হতLা করা হেব এবং অn অেধ&কেক মুিk দয়া হেব।”

মুয়ািবয়ার দূত তােদর কােছ এেলা এবং তােদর ছয় জনেক মুk কের িদেলা িসিরয়াবাসীেদর
মধLsতায়। অn আট জেনর িবষেয় মুয়ািবয়ার দূত বলেলা, “মুয়ািবয়া আেদশ পািঠেয়েছন যিদ
তামরা আলীর সােথ সmক&ে+দ কর ও তােক অিভশাপ দাও তাহেল আমরা তামােদর মুk
কের িদেবা, আর নয়েতা তামােদরেক হতLা করা হেব এবং আিমrল মুিমনীন িব+াস কেরন য
তামােদর রk ঝরােনা আমােদর জn *বধ তামােদর শহেরর লাকেদর সােkLর কারেণ, িকnt
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আিমর দয়া দিখেয়েছন,

যিদ তামরা ঐ বLিkর সােথ সmক&ে+দ কর,

তামােদর মুিk

দয়া হেব।” যখন তারা একথা yনেলা তারা তা পালন করেত অsীকার করেলা,

তাই

তােদর হাত থেক দিড় খুেল ফলা হেলা এবং তােদর কাফন আনা হেলা। আর তারা উঠেলা
এবং সারা রাত ইবাদেত কাটােলা।
যখন সকাল হেলা, মুয়ািবয়ার সাথীরা তােদরেক বলেলা, “ হ (বnী) দল, গত রােত আমরা
দেখিছ য তামরা অেনক নামায পেড়েছা ও দাআ কেরেছা, এখন আমােদর বল যন আমরা
জানেত পাির উসমান সmেক& তামরা কী িব+াস রােখা?” তারা বলেলা,

“ স িছেলা pথম

বLিk য অnায় আেদশ িদেয়েছ এবং ভুল পথ *তরী কেরেছ।” তারা বলেলা, “আিমrল
মুিমনীন তামােদরেক আরও ভােলা জােনন।” তখন তারা তােদর মাথার কােছ দাঁড়ােলা এবং
বলেলা,

“ তামরা এখন ঐ বLিkর (ইমাম আলীর) সােথ সmক&ে+দ করেছা,

তারা বলেলা,

“না,

নািক না?”

বরং আমরা তার সােথ বnুt রািখ।” তা yেন মুয়ািবয়ার দূতেদর

pেতLেক এক একজনেক ধরেলা তােদরেক হতLা করার জn। তখন hজর তােদর বলেলা,
“অnত আমােদর অযু করেত দাও এবং আমােদর িকছু সময় দাও যন আমরা dরাকাত নামায
পড়েত পাির, কারণ আlাহর শপথ, যখনই আিম অযু কেরিছ আিম নামায পেড়িছ।” তারা
এেত সmত হেলা এবং তারা নামায পড়েলা। নামায শষ কের hজর বলেলন, “আlাহর শপথ,
আিম কখনই এত সংিkp নামায পিড় িন। পােছ লােক মেন কের আিম তা কেরিছ মৃতুLেক ভয়
কের।” হাদাবাহ িবন ফায়ায আ’ওয়ার তার িদেক এgেলা একিট তরবাির িনেয় তােক আkমণ
করার জn,

তখন hজর কাপেত yr করেলন। হাদাবাহ বলেলা,

“তুিম বেলিছেল তুিম

মৃতুLেক ভয় কর না, আিম এখনও বলিছ তামােক তামার মাওলার সােথ সmক&ে+দ করেত
এবং আমরা তামােক ছেড় িদেবা।” hজর বলেলন, “িকভােব আিম ভয় পােবা না, যখন
কবর pstত এবং কাফন পরা হেয়েছ এবং তরবাির কাষমুk হেয়েছ,

আlাহর শপথ যিদও

আিম ভয় পাই, আিম ঐ ধরেনর কথা উ'ারণ কির না যা আlাহর kাধ আেন।”
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এ বইেয়র লখক বেলন য,

আিম একিট রওয়ােয়ত sরণ করেত পাির য,

hজর ইমাম

আলী (আ.) এর সােথ সাkাৎ করেত গেলন যখন িতিন (ইমাম- আলী আ.) মাথায় আঘাত
পেয়িছেলন ইবেন মুলিজেমর তরবাির থেক। িতিন ইমােমর িদেক মুখ কের দাঁড়ােলন এবং
কিবতা আবৃিত করেলন,

“dঃখ রাযাদার মাওলার জn, ( িযিন) পরেহজগার, এক সাহসী

িসংহ, এবং *নিতক gণাবলীর দরজা।” যখন ইমাম আলী (আ.) তার িদেক তাকােলন এবং
তার কিবতা yনেলন, িতিন বলেলন, “তখন তামার অবsা কী হেব যখন তামােক বলা হেব
আমার সােথ সmক&ে+দ করেত, তখন তুিম কী বলেব?”
hজর বলেলন,

“ হ আিমrল মুিমনীন,

আমােক যিদ টুকেরা টুকেরাও করা হয় এবং jলn

আgেন িনেkপ করা হয়, তবুও আিম তা আপনার সােথ সmক&ে+দ করার চাইেত বশী পছn
কির।” ইমাম বলেলন, “তুিম ভােলা কাজ সmাদেন সফল হও,

হ hজর! তামােক হয়েতা

আlাহ pচুর পুরsার িদেবন তামার নবী (সা.) এর পিরবােরর pিত তামার ভােলাবাসার জn।”
এরপর hজেরর বাকী ছয় জন সাথীেক তরবািরর িনেচ দয়া হেলা। আbুর রহমান িবন িহসসান
আনযী এবং কারীম িবন আফীফ খাসা’আিম বাদ রইেলা এবং তারা বলেলা,
মুয়ািবয়ার কােছ িনেয় যাও,

“আমােদরেক

যন আমরা সই বLিk সmেক& বণ&না করেত পাির যার িবষেয় স

আমােদর আেদশ কেরেছ।” তখন তােদরেক মুয়ািবয়ার কােছ িনেয় যাওয়া হেলা। যখন কারীম
সখােন pেবশ করেলা,

স বলেলা, “আlাহ, আlাহ,

হ মুয়ািবয়া, িন<য়ই তুিম এ ন+র

বািড় থেক িচরsায়ী বািড়র িদেক যােব, তখন তামােক িজেjস করা হেব কন তুিম আমােদর
রk ঝিরেয়েছা।” মুয়ািবয়া বলেলা,
বলেলা,

“তাহেল আলী সmেক& তামার কী বলার আেছ?”

স

“যা তুিম বেলা। আিম আলীর ধম& থেক িনেজেক িবি+ন করিছ যার ভােলাবাসা ও

আnগেতLর মাধLেম আমরা আlাহর ইবাদত করতাম।” তখন িশমর িবন আbুlাহ খাস’আমী
উেঠ দাঁড়ােলা এবং তার পk হেয় আেবদন করেলা এবং মুয়ািবয়া তােক তখন kমা কের িদেলা,
িকnt একিট শত& িদেয় য,

স একমাস কারাগাের থাকেব এবং মুয়ািবয়া যতিদন না বলেব স

kফা তLাগ করেত পারেব না।
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এরপর স আbুর রহমান িবন িহসসােনর িদেক িফরেলা এবং বলেলা “ হ রািবয়া গােtর ভাই,
আলী সmেক& তামার কী বলার আেছ?” স বলেলা, “আিম সাkL িদি+ আলী তােদর অnভু&k
িছেলন যারা আlাহেক সবেচেয় বশী sরণ করেতন এবং ভােলার িদেক ডাকেতন এবং
খারাপেক িনেষধ করেতন এবং অnেদর দাষ trিট kমা করেতন।” মুয়ািবয়া বলেলা,
“তাহেল উসমান সmেক& তামার কী বলার আেছ?” স উtর িদেলা, “ স িছেলা pথম বLিk
য িনপীড়েনর দরজা খুেলিছেলা এবং ধািম&কতার দরজা বn কেরিছেলা।” এ কথা yেন
মুয়ািবয়া বলেলা, “িন<য়ই তুিম িনেজেক হতLা কেরেছা।” স বলেলা, “বরং আিম তামােক
হতLা কেরিছ।” মুয়ািবয়া তখন তােক িযয়ােদর কােছ ফরত পাঠােলা এ সংবাদ িদেয় য,
“ স হে+ তােদর মেধL িনকৃu যােদরেক তুিম আমার কােছ পািঠেয়েছা। তােক কিঠন িনয&াতন
কেরা, কারণ স তার যাগL এবং তােক হতLা কেরা যত খারাপভােব সmব হয়।” যখন তােক
িযয়ােদর কােছ পাঠােনা হেলা স তােক kােয়স নািতেফর কােছ পাঠােলা য তােক জীবnকবর
িদল।
য সাত জনেক শহীদ করা হেয়িছেলা তারা িছেলন:
১) hজর িবন আিদ
২) শারীক িবন শাdাদ হাযরািম
৩) সাইফী িবন ফুযাইল শাইবািন
৪) kাবীসাহ িবন যাবীয়াহ আবািস
৫) মাযহার িবন িশহাব িমনkাির
৬) kদাম িবন হাইয়Lান আনিয এবং
৭) আbুর রহমান িবন িহসসান আনিয
(আlাহর রহমত ও বরকত হাক তােদর ওপের)
এ বইেয়র লখক বেলন য,

hজেরর শাহাদাত মুসলমানেদর ওপের এক বLাপক pভাব

ফেল, যারা মুয়ািবয়ােক এর জn িতরsার কেরিছেলা। আবুল ফারাজ ইসফাহািন বেলন য,
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আবু মাখনাফ বেলন, ইবেন আিব যােয়দা আমার কােছ বণ&না কেরন আবু ইসহাক থেক য,
স বেলেছ,

“আিম sরণ করেত পাির লাকজন বলিছেলা pথম বইjিত যা kফার উপর

আপিতত হেয়িছেলা তা িছেলা hজেরর শাহাদাত, মুয়ািবয়ার ভাই িহেসেব িযয়াদেক gহণ এবং
ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদাত।”
মৃতুLর সময় মুয়ািবয়া বেলিছেলা,

“আিম গভীর সমsায় পড়েবা ইবnল আদবােরর জn।”

ইবnল আদবার বলা হেতা hজর িবন আিদেক কারণ তার িপতােক “আদবার” ডাকা হেতা
কারণ তার িপেঠ িতিন একিট তরবািরর আঘাত পেয়িছেলন এবং রওয়ােয়ত এেসেছ য
খারাসােনর গভন&র রািব িবন িযয়াদ হািরিস যখন hজর এবং তার সাথীেদর শাহাদােতর সংবাদ
পেলন তখন মৃতুLর আকাkা করেলন। িতিন তার dহাত তুলেলন (আকােশর িদেক) এবং
বলেলন,

“ হ আlাহ, যিদ আপিন আমােক িবেবচনা কেরন তাহেল এ মুহূেত& আমােক মুতুL

িদন।” এরপর িতিন মৃতুLবরণ করেলন।
ইবেন আসীর তার ‘কািমল’- এ বেলন য হাসান বসরী বেলেছন:য়ামিবয়া তার িভতের চারিট
*বিশuL রাখেতা। তার pেতLকিট িছেলা তার Kংেসর জn যেথu। pথম স মুসিলম জািতর
উপর িনেজেক চািপেয় দয় তরবািরর শিk িদেয় এবং িখলাফেতর িবষেয় তােদর মতামত নয়ার
তায়াkা কের িন যখন নবী (সা.) এর সাহাবীরা এবং অnাn সmািনত ও উদার বLিkরা তােদর
মােঝ উপিsত িছেলন। িdতীয়িট হে+,
িনেয়াগ দয়,
হেলা,

স তার িবেdাহী সnান ইয়াযীদেক (খিলফা িহেসেব)

য িছেলা মদেখার, িসেlর পাশাক পড়েতা এবং তাmুরীন বাজােতা। তৃতীয়িট

স িযয়াদেক তার ভাই িহেসেব gহণ কেরিছেলা যখন নবী (সা.) বেলেছন, “িশy সnান

(ঐ নারীর) sামীর এবং বLিভচারীর জn পাথর” এবং চতুথ&িট হে+ য,

স hজর এবং তার

সাথীেদর হতLা কেরেছ। hজর ও তার সাথীেদর িবষেয় তার dেভ&াগ হাক।
বিণ&ত হেয়েছ য জনগণ বলেতা,

“pথম য বইjিত kফার উপর আপিতত হেয়িছেলা তা

িছেলা হাসান িবন আলী (আ.) এর শাহাদাত, hজর িবন আিদর শাহাদাত এবং িযয়াদেক আবু
sিফয়ােনর সnান বেল gহণ করা।”
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িহনদ িবনেত যাইদ আনসািরয়া একজন িশয়া মিহলা িছেলন য hজেরর pশংসায় কিবতা আবৃিt
কেরিছেলন।
এ বইেয়র লখক বেলন য,

ঐিতহািসকরা hজেরর শাহাদাত সmেক আরও িকছু কারণ

নিথভুk কেরেছন। তারা বেলন য,

একবার িযয়াদ ykবার িদন খাতবা িদি+েলা এবং তা

দীঘ&ািয়ত কের ফলেলা। এ কারেণ নামায বািতল হেয় গেলা। তা অnমান কের hজর িবন আিদ
উ' কেOঠ বেল উেঠন,

“নামায”,

িকnt িযয়াদ তােক উেপkা করেলা এবং চািলেয় যেত

থাকেলা। hজর আবার বেল উঠেলন, “নামায”, িকnt স খাতবা িদেতই থােক। hজর শি?ত
হেলন য নামােযর সময় অিতkম হেয় যােব,

তাই িতিন িকছু বািল তার হােত নন এবং

নামােযর জn উেঠ দাঁড়ান। তা দেখ অnরাও দাঁিড়েয় গেলা। এ দেখ িযয়াদ িমmর থেক
নেম গেলা এবং নামায আদায় করেলা। এরপর স এ িবষেয় মুয়ািবয়ার কােছ অিতরি"ত কের
িলখেলা। মুয়ািবয়া িলেখ পাঠােলা য hজরেক িশকেল বঁেধ তার কােছ পাঠােত। যখন িযয়াদ
তােক gফতার করেত চাইেলা তার গােtর লােকরা উেঠ দাঁড়ােলা এবং তােক রkা করেলা।
hজর তােদর থামােলন এবং তােক িশকেল বাঁধা হেলা ও মুয়ািবয়ার কােছ পাঠােনা হেলা। যখন
িতিন মুয়ািবয়ার কােছ গেলন িতিন বলেলন, “শািnবিষ&ত হাক আিমrল মুিমনীেনর উপর।”
মুয়ািবয়া বলেলা, “আিম িক আিমrল মুিমনীন? আlাহর শপথ আিম তামােক kমা করেবা না
এবং না তামার কান যুিk gহণ করেবা। তােক িনেয় যাও ও মাথা কেট ফেলা।” তার
দািয়েt যারা িছেলা hজর তােদরেক বলেলন, “কমপেk আমােক d রাদকাত নামায পড়েত
দাও।” তােক সময় দয়া হেলা এবং িতিন তা drত সmাদন করেলন এবং বলেলন, “আিম
যিদ ভয় না পতাম ( য পােছ তামরা মেন কর আিম মৃতুLেক ভয় কির) তাহেল আিম তা
দীঘ&ািয়ত করতাম।” তখন িতিন যারা উপিsত িছেলা তােদর িদেক িফের বলেলন, “আমােক
কবর দাও িশকলgেলা ও আমার দেহর রkসহ, কারণ আিম আগামীকাল িকয়ামেতর িদন উঁচু
রাsায় মুয়ািবয়ার সােথ সাkাৎ করেত চাই।”
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‘আসাdল গাবাহ’ ত লখা আেছ য hজর িছেলন তােদর একজন যারা ভাতা পেতন dহাজার
পাঁচশত। তােক শহীদ করা হয় ৫১ িহজিরেত এবং তার কবর আযরােত sপিরিচত এবং িতিন
িছেলন (অnেদর জn) একজন অিসয়ত সmাদনকারী।
একই বইেয়র লখক বেলন,

ইমাম হােসইন (আ.) য িচিঠ মুয়ািবয়ােক লেখন তােত এ

কথাgেলা লখা িছেলা,
“তুিম িক hজর িবন আিদ এবং অnাn ইবাদতকারীেদর হতLাকারী নও যারা িনপীড়ন pিতেরাধ
কেরিছেলা এবং িবদ’আতেক grতর অnায় মেন করেতা এবং যারা আlাহর পেথ কান
িতরsারেক ভয় করেতা না? তুিম তােদরেক হতLা কেরেছা িনপীড়ন ও অিবচােরর মাধLেম
যিদও তােদরেক িনরাপtা দয়ার অ)ীকার কেরিছেল।”
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আমর িবন hমােkর শাহাদাত
আমর িবন hমাk ( যমনিট আেগ বলা হেয়েছ য িতিন hজর িবন আিদর সােথ মসিজেদ উপিsত
িছেলন) rফা’আহ িবন শাdােদর সােথ kফা থেক পািলেয় যান এবং মাদােয়েন পৗঁছান এবং
সখান থেক মসূল যান। সখােন তারা এক বড় পব&েত আ3য় নন। যখন এ সংবাদ মসূেলর
গভন&র উবায়dlাহ িবন বালতা’আহ হামাদািনর কােছ পৗঁছল স িকছু অ+ােরাহী *সিনক ও
শহেরর একদল মাnষ িনেয় তােদর িদেক অgসর হেলা। আমেরর শরীের পািন এেসিছল (একিট
রাগ),

তাই তার সাহস হেলা না তােদর মুকািবলা করার। িকnt rফা’আহ,

শিkশালী যুবক,

য িছেলা

তার ঘাড়ায় চড়েলা এবং আমরেক বলেলা তােক স রkা করেব। আমর

বলেলন, “কী লাভ? িনেজেক রkা কেরা এবং এেদর মাঝ থেক পালাও।” ঘাড়সওয়াররা
তােক ধাওয়া করেলা িকnt স তােদরেক তীর িদেয় আঘাত করেলা, তাই তারা িফের গেলা।
তারা আমরেক gফতার করেলা এবং তােক িজেjস করেলা স ক। িতিন উtর িদেলন,
“এমন একজন যােক মুk কের িদেল তামােদর জn ভােলা হেব এবং যিদ আমােক হতLা কর
তাহেল তামরা খুব বড় kিতেত পড়েব।” িকnt িতিন তার পিরচয় pকাশ করেলন না। তারা
তােক মসূেলর শাসনকত&া আbুর রহমান িবন উসমান সাkািফর কােছ িনেয় গেলা,

য িছেলা

মুয়ািবয়ার ভােg এবং পিরিচত িছেলা ইবেন উmুল হাকাম নােম। স তার সmেক& মুয়ািবয়ার
কােছ িলখেলা। মুয়ািবয়া উtর িদেলা,

“ স সই লাক য sীকার কেরেছ য স উসমানেক

একিট বশ&া িদেয় নয় বার আহত কেরেছ। তাই এখনও তােক শািs দাও িন? তােক একিট বশ&া
িদেয় নয় বার আহত করা উিচত।” তারা তােক বর কের আনেলা এবং বশ&ার নয়িট আঘাত
করেলা এবং আমর সmবত pথম বা িdতীয় আঘােতই মৃতুLবরণ করেলন, পের তার মাথা কেট
ফলা হয় এবং মাথািট মুয়ািবয়ার কােছ পািঠেয় দয়া হয়। ইসলােম তার মাথাই pথম যা এক
জায়গা থেক আেরক জায়গায় পাঠােনা হয়।
লখক বেলন য,

ইসলােমর ইিতহােসর বইgেলােত িবষয়িট ঐিতহািসকরা (যারা িশয়া নয়)

এভােব বণ&না কেরেছন yধু মুয়ািবয়া য তােক খুন কেরিছেলা তা জােয়য করার জn। আর

183

িবিশu িশয়া বণ&নাকারী শইখ কাশিশ বণ&না কেরেছন য, একবার নবী (সা.) এক দল লাকেক
পাঠােলন এ আেদশ িদেয় য, “রািtর এ রকম সমেয় তামরা পথ হািরেয় ফলেব। তখন বাম
িদেক যােব এবং তামরা এক বLিkর সাkাৎ পােব যার এক পাল ভড়া থাকেব। তামরা তােক
পেথর িদশা িজেjস করেব িকnt স তামােদর পথ দখােব না যতkণ না তামরা তার সােথ
খাবার খাও। এরপর স একিট ভড়া জবাই করেব এবং তামােদর জn কাবাব *তরী করেব
এবং তামােদর সােথ খােব। এরপর স তামােদর পথ দখােব। তামরা আমার সালাম তার
কােছ পৗঁেছ িদও এবং তােক জািনও মদীনায় আমার উপিsিত সmেক&।”
তারা যাtা করেলন এবং ভিবWdাণী অnযায়ী তােদর পথ হািরেয় ফলেলন। তােদর একজন
বলেলন, “নবী িক আমােদর বেলন িন বাম িদেক যেত?” তারা বাম িদেক গেলন এবং এক
লােকর সাkাৎ পেলন যার সmেক& নবী (সা.) ভিবWdাণী কেরিছেলন এবং তােক পেথর কথা
িজেjস করেলন। লাকিট আমর িবন hমাk ছাড়া আর কউ িছেলা না। িতিন তােদর িজেjস
করেলন,

“নবী িক মদীনায় উপিsত হেয়েছন?” তারা hা- সূচক উtর িদেলন এবং িতিন

তােদর সােথ রইেলন এবং নবীর (সা.) কােছ গেলন এবং সখােনই রইেলন আlাহ যতkণ
চাইেলন। এরপর নবী (সা.) তােক বলেলন,

“ স জায়গায় ফরত যাও যখান থেক তুিম

এেসেছা, যখন িব+াসীেদর আিমর আলী kফার দািয়t পােব, তার কােছ যও।”
আমর ফরত চেল গেলন। যখন ইমাম আলী (আ.) kফার খিলফা হেলন তখন িতিন তার কােছ
এেলন এবং সখােনই বাস করেত লাগেলন। ইমাম আলী (আ.) তােক িজেjস করেলন,
“এখােন িক তামার কান বািড় আেছ?” এেত িতিন hাঁ- সূচক উtর িদেলন।
ইমাম বলেলন, “তাহেল তামার বািড় িবিk কের দাও এবং আযিদ ( গাt)- এর মােঝ একিট
বািড় িকেনা। কারণ আগামীকাল যখন আিম তামােদর মাঝ থেক চেল যােবা তখন িকছু লাক
তামার িপছু ধাওয়া করেব,

আযিদ গােtর লােকরা তামােক রkা করেব যতkণ না তুিম

kফা তLাগ কর এবং মসূেলর dেগ& হািজর হও। তুিম একিট পkাঘাতgs

লােকর পাশ িদেয়

যােব, তুিম তার পােশ বসেব এবং পািন চাইেব। স তামােক পািন িদেব এবং তামার িবষেয়
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খাঁজ- খবর িদেব। তখন তুিম তামার অবsা তার কােছ বণ&না কেরা এবং তােক ইসলােমর
িদেক দাওয়াত িদও। স ইসলাম gহণ করেব এবং এরপর তুিম তামার হাত dেটা তার
উrdেটার উপর রাখেব এবং আlাহ তােক তার রাগ থেক মুিk িদেবন। এরপর ওেঠা এবং
হাঁেটা যতkণ না একজন অn লােকর পাশ িদেয় যােব,

য পেথর উপর বেস থাকেব। তুিম

পািন চাও স তামােক তা িদেব এবং এরপর স তামার সmেক& জানেত চাইেব, তখন তুিম
তামার অবsার কথা তােক বণ&না কেরা এবং তােক ইসলােমর দাওয়াত িদও। স ইসলাম gহণ
করেব এবং এরপর তামার dহাত তার dেচােখর উপর রেখা। আlাহ,

িযিন সmািনত ও

pশংিসত তােক দৃিu দান করেবন। সও তামার সােথ সােথ আসেব এবং িন<য়ই এ dবLিk
হেব তারা যারা তামােক কবর িদেব। এরপর িকছু অ+ােরাহী বLিk তামার িপছু ধাওয়া করেব
এবং যখন তুিম অমুক সমেয় অমুক জায়গায় dেগ&র কােছ পৗঁছেব তারা তামার কােছ আসেব।
তখন তুিম ঘাড়া থেক নেম gহায় pেবশ কেরা। িন<য়ই মাnষ ও জীনেদর মােঝ সবেচেয়
িনকৃuরা তামােক হতLার জn একt হেব।”
ইমাম আলী (আ.) যা িকছু ভিবWdাণী কেরিছেলন তা ঘটেলা এবং আমর তাই করেলন যা তােক
করেত বলা হেয়িছেলা। যখন তারা dেগ& পৗঁছল আমর ঐ dই লাকেক বলেলন ওপের যেত
এবং তােক বলেত বলেলন তারা কী দখেছ। তারা ওপের উঠেলা এবং বলেলা য তারা িকছু
অ+ােরাহীেক দখেছ তােদর িদেক আসেত। তা yেন আমর তার ঘাড়া থেক নেম gহায় pেবশ
করেলন এবং তার ঘাড়া পািলেয় গেলা। যখন িতিন gহায় pেবশ করেলন তখন একিট কােলা
সাপ,

যিট সখােন আ3য় িনেয়িছেলা, তােক কামড় িদেলা। যখন অ+ােরাহীরা কােছ পৗঁছল

তারা দখেলা তার ঘাড়া দৗড়াে+ এবং বুঝেত পারেলা য আমর কােছ িভতেরই আেছ। তারা
তার খাঁজ করেত লাগেলা এবং তােক gহার িভতের দখেত পেলা। তারা তার শরীেরর
যখােনই sশ& করেলা তার মাংস খুেল এেলা (pচN িবেষর কারেণ)। তখন তারা তার মাথা
কেট ফলেলা এবং তার মাথােক মুয়ািবয়ার কােছ িনেয় গেলা,

য আেদশ িদেলা তার মাথােক

বশ&ার আগায় রাখেত; ইসলােম এিটই হেলা pথম মাথা যা বশ&ার আগায় রাখা হেয়িছেলা।
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পের বণ&না করা হেব য জািহর, িযিন ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ কারবালায় শহীদ হন,
আমর িবন hমােকর িশW িছেলন এবং িতিনই তােক কবর দন। ‘kামkাম’- এ বিণ&ত হেয়েছ
য, আমর িবন hমাk িছেলন কািহন িবন হাবীব িবন আমর িবন kািহন িবন যাররাহ িবন আমর
রািব‘আ খুযাইর সnান। িতিন নবী (সা.) এর কােছ আেসন hদাইিবয়ার সিnর পর। অnরা
বেলন য,

িতিন িবদায় হেjর বছের ইসলাম gহণ কেরন। িকnt pথম বণ&নািট আরও

িনভ&রেযাগL বেল মেন হয়। (kামkাম) বইেয়র লখক আমর িবন hমাক থেক বণ&না কেরন য,
িতিন নবী (সা.) এর িপপাসা িমিটেয়িছেলন,

িযিন তার জn দাআ কেরিছেলন,

“ হ রব,

তােক যৗবনপূণ& জীবন দাও।” আর এভােব িতিন আিশ বছের পৗঁছােলন িকnt তার চুল ও
দািড় একিটও সাদা হেলা না। িতিন ইমাম আলী (আ.) এর িশয়ােদর একজন িছেলন এবং তার
সােথ থেক জামাল,

িসফফীন ও নাহেরওয়ােনর যুেd যুd কেরিছেলন। এছাড়া িতিন িছেলন

তােদর একজন যারা hজর িবন আিদেক সমথ&ন করেত উেঠ দাঁিড়েয়িছেলন এবং তার সাথীেদর
অnভু&k িছেলন।
িতিন ইরাক তLাগ কেরন িযয়ােদর ভেয় এবং মসূেলর gহায় আ3য় নন। মসূেলর গভন&র তােক
gফতার করার জn তার *সnেদর পাঠায়। যখন তারা gহায় pেবশ করেলা, তারা তােক মৃত
দখেত পেলা,

কারণ তােক সােপ কামড় িদেয়িছেলা। তার কবর মসূেল sপিরিচত এবং তা

িযয়ারেতর তীথ&sান এবং িবরাট ময&াদা রােখ। তার কবেরর উপর একিট গmুজ িনম&াণ করা
হেয়েছ। সাইফুদ দৗলা ও নািসrদ দৗলার চাচাত ভাই আবু আbুlাহ সাঈদ িবন হামাদান এিটর
সংsার কাজ yrকেরন ৩৩৬ িহজিরর শা’বান মােস। সখােন মাযার িনম&াণ িনেয় িশয়া ও
sিnেদর মােঝ সংঘষ& হয়। শইখ কাশিশ বণ&না কেরন য,

িতিন (আমর) ইমাম আলী (আ.)

এর িশWেদর একজন িছেলন এবং যারা তার িদেক rজু করেতা তােদর মেধL িছেলন pথম।
‘ইখিতসাস’ বইেত ইমাম আলী (আ.) এর ঘিন7 সাথীেদরেক গণনা করা হেয়েছ। জাফর িবন
হােসইন বণ&না কেরন মুহাmাদ িবন জাফর মুয়াdাব থেক য, িতিন বেলেছন, “রাসূল (সা.)
এর সাহাবীেদর মাঝ থেক ইমাম আলী (আ.) এর চারিট sm িছেলা, যারা হেলন- সালমান,
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িমকদাদ,

আবুযার এবং আmার। তােবঈনেদর মােঝ ওয়াইস িবন আনীস kারানী (িযিন

িকয়ামেতর িদন রািব’আ ওযামর গােtর সমান সংখLক লােকর জn sপািরশ করেবন) এবং
আমর িবন hমাk। জাফর িবন হােসইন বেলন য, আমর িবন hমাk ইমাম আলী (আ.) এর
কােছ ঐ ময&াদা রাখেতন যমন সালমান রাখেতন রাসূল (সা.) এর কােছ। এরপর আেছ rশাইদ
আল হাজাির,

মইসাম আত- তাmার, kমাইল িবন িযয়াদ নাখা’ঈ, ইমাম আলী (আ.) এর

মুk দাস kামবার,

মুহাmাদ িবন আবু বকর,

ইমাম আলী (আ.) এর মুk দাস মুযের এবং

আbুlাহ িবন ইয়াহইয়া, যার সmেক& জামােলর িদন ইমাম বেলিছেলন,
“ হ ইয়াহইয়ার সnান, আিম sসংবাদ িদি+ য তুিম এবং তামার বাবা শারতাতুল খামীস- এর
অnভু&k। আlাহ তামােদরেক আরেশ িনব&াচন কেরেছন।”
এরপর আেছ,
িশয়া িছেলা,

জানাদ িবন যুহাইর আিমির এবং আিমেরর সব সnান ইমাম আলী (আ.) এর
হাবীব িবন মুযািহর আসািদ,

মািলক িবন hেরইস আশতার,

আল হারস িবন আbুlাহ আ’ওয়ার হামাদািন,

আলাম আযিদ,

আবু আbুlাহ জাদািল,

জুেয়ইরাহ িবন

মুসাহিহর আবািদ।
একই বইেয় বিণ&ত আেছ য, আমর িবন hমাk ইমাম আলী (আ.) ক বেলিছেলন য, আিম
আপনার কােছ সmেদর বা এ পৃিথবীর সmােনর খাঁেজ আিস িন িকnt আিম আপনার কােছ
এেসিছ যেহতু আপিন নবীর চাচােতা ভাই এবং সব মাnেষর মেধL 37 এবং নারী জািতর সদ&ার
ফািতমা (আ.) এর sামী এবং নবীর িচর"ীব বংশধেরর িপতা এবং মুহািজর ও আনসারেদর মেধL
আপনার অবদানই সবেচেয় বশী। আlাহর শপথ,

যিদ আপিন আমােক আেদশ কেরন

পব&তgেলােক তােদর জায়গা থেক সিরেয় িদেত এবং সমুেdর গভীর থেক পািন তুেল
আনেত আিম আপনার আেদশ মেন চলেবা যতkণ না আমার মৃতুL হয়। আিম সব সময়
আপনার শtrেদর আঘাত করেবা আমার হােতর তরবাির িদেয় এবং আপনার বnুেদর সাহাযL
করেবা এবং আlাহ যন আপনার ময&াদা বৃিd কের দন এবং আপনােক িবজয় দান কেরন।
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এরপরও আিম িব+াস কির না য,

আিম তা সmn করেত পেরিছ যা আপনার pাপL।”

ইমাম আলী (আ.) তার জn দাআ করেলন,
“ হ আlাহ, তার অnরেক আেলািকত কrন এবং তােক সিঠক পথ দখান। আমার ই+া হয়
তামার মত যিদ একশ’জন আমার িশয়ােদর মেধL থাকেতা।”
একই বইেত আেছ ইসলােমর yrেত আমর িবন hমাk িছেলন তার গােtর একজন উট রkক।
তার গাt রাসূল (সা.) এর সােথ অ)ীকারাবd িছেলা। একবার নবী (সা.) এর িকছু সাহাবী তার
পাশ িদেয় অিতkম করেলা যােদরেক নবী পািঠেয়িছেলন ধম& pচার করেত। তারা নবীেক
বেলিছেলন য তােদর কােছ nমেণর রসদ িছেলা না এবং তারা পথও িচনেতা না। নবী (সা.)
বলেলন,
“পেথ তামরা একজন sঠাম snর পুrেষর সাkাৎ পােব য তামােদর খাওয়ােব। তামােদর
পািনর িপপাসা মটােব এবং পথ দিখেয় িদেব এবং স বেহশেতর অিধবাসীেদর একজন
হেব।”
তারা আমেরর কােছ পৗঁছােলন,

য তােদরেক উেটর গাশত ও dধ খাওয়ােলন এবং িতিন

নবীর কােছ এেলন এবং ইসলাম gহণ করেলন, ঐ সময় পয&n যখন িখলাফত মুয়ািবয়ার কােছ
পৗঁছেলা (যা ইেতামেধLই আেলািচত হেয়েছ)।
এরপর িতিন মসূেলর যূও নােম এক জায়গায় লাকজেনর কাছ থেক আলাদা হেয় রইেলন।
মুয়ািবয়া তােক িলখেলা, “আmা বা’আদ, আlাহ যুেdর আgন িনিভেয় িদেয়েছন এবং ফাসাদ
ঠাNা কের িদেয়েছন এবং আlাহ ধািম&কেদর সফলতা দান কেরেছন। তুিম তামার বnুেদর
চাইেত কম দূের নও বা কম অপরাধীও নও। তারা আমার আেদেশর সামেন মাথা নত কের
িদেয়েছ এবং আমােক দািয়t পালেন সাহাযL করেত drত এিগেয় এেসেছ। িকnt এখনও তুিম
িনেজেক সিরেয় রেখেছা;

তাই আমার কােজ সাহাযL করেত আেসা যন তামার িপছেনর

gনাহgেলা এর মাধLেম kমা কের দয়া হয়। সmবত আিম আমার পূব&সূরীেদর মত খারাপ নই।
যিদ তুিম আtসmানেবাধ রােখা ও রাযাদার, অnগত এবং ভােলা বLবহােরর লাক হও তাহেল
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আlাহ ও আlাহর রাসূেলর িনরাপtায় আমার কােছ আ3য় নাও। তামার hদয়েক িহংসা থেক
এবং তামার নফসেক ঘৃণা থেক পির}ার কেরা এবং আlাহ সাkী িহেসেব যেথu।”
আমর মুয়ািবয়ার কােছ যেত অsীকার করেলন, তাই স িকছু লাকেক পাঠােলা যারা তােক
হতLা করেলা এবং তার মাথােক মুয়ািবয়ার কােছ আনেলা। তারা তার মাথােক তার stীর কােছ
পাঠােলা। িতিন তা তার কােল রেখ বলেলন, “দীঘ&িদন তােক তামরা আমার কাছ থেক দূের
রেখেছা এবং এখন তােক হতLা কেরেছা ও তােক আমার কােছ এেনেছা উপহার িহেসেব। কত
সদয় না এ উপহার,

যা আমার আনn এবং য িনেজও আমােক পছn করেতা। হ দূত,

আমার সংবাদ মুয়ািবয়ার কােছ পৗঁেছ দাও এবং তােক বল য আlাহ অবIই তার রেkর
pিতেশাধ িনেবন এবং শী;ই তাঁর kাধ ও অিভশাপ আসেব। তুিম একিট grতর অপরাধ
কেরেছা এবং হতLা কেরেছা একজন ধািম&ক সাধক বLিkেক। হ দূত, মুয়ািবয়ােক পৗঁেছ িদও
আিম যা বেলিছ।” দূত তার সংবাদ মুয়ািবয়ার কােছ পৗঁেছ িদেল মুয়ািবয়া মিহলােক ডাকেলা
এবং তার সmেক& িজেjস করেলা,

“তুিম িক এ শbgেলা উ'ারণ কেরেছা?”

স উtর

িদেলা, “hাঁ, আিম সgেলা বেলিছ এবং না আিম এর জn আফেসাস কির, আর না আিম
এর জn dঃিখত।” মুয়ািবয়া তােক বলেলা তার শহর থেক চেল যেত। উtের স বলেলা,
“আিম অবIই তা করেবা, কারণ তামার শহর আমার জnsান নয় এবং আিম এেক কারাগার
মেন কির, এবং আমার hদেয় এর কান sান নই। এখােন অেনক সময় গেছ য আিম ঘুমাই
িন এবং আমার অrkমাগত ঝেরেছ। এখােন আমার ঋণ বৃিd পেয়েছ এবং এখােন আিম এমন
িকছু পাই িন যা আমার চাখেক আেলািকত করেব।”
আbুlাহ িবন আিব সারহ কালিব মুয়ািবয়ােক বলেলা,

“ হ আিমrল মুিমনীন,

স এক

মুনািফk মিহলা। তােক তার sামীেক অnসরণ করেত িদন।” যখন মিহলা এ কথা yনেলা স
তার িদেক তািকেয় বলেলা, “ হ বLােঙর পেটর ঘা, তুিম িক তােক হতLা কর িন য তামােক
পাষাক িদেয়িছেলা দয়া কের এবং তামােক একিট আবা (লmা পাষাক) দান কেরিছেলা?
িন<য়ই তুিম ধম& তLাগ কেরেছা এবং িন<য়ই মুনািফk হেলা স য অnায়ভােব িপছু ধাওয়া

189

কের এবং আlাহর দাস িহসােব িনেজেক দাবী কের;

আর তার kফুরীেক আlাহ কারআেন

িনnা জািনেয়েছন।” তা yেন মুয়ািবয়া তার kলীেক বলেলা তােক বাইের ছুঁেড় ফলেত।
মিহলা বলেলা, “িহেnর সnােনর িবষেয় আ<য& হই,

য তার আ)ুল িদেয় ইশারা কেরেছ এবং

আমােক কেঠার ভাষা বLবহার করেত বাধা িদেয়েছ! আlাহর শপথ,

আিম আমার ধারােলা

লাহার মত কেঠার ভাষা িদেয় তার পট িচের ফলেবা, আিম যিদ রাশীেদর কnা আিমনা হেয়
থািক।”
আবু আbুlাহ ইমাম হােসইন (আ.) মুয়ািবয়ােক িচিঠ িলখেলন,
সাহাবী আমর িবন hমােkর হতLাকারী নও,

“তুিম িক রাসূল (সা.) এর

য িছেলা একজন ধািম&ক মাnষ, যার দহ িচকন

হেয় িগেয়িছেলা ও তার রঙ ফLাকােশ হেয় িগেয়িছেলা অিতিরk ইবাদেতর কারেণ?

কান

চহারা িনেয় তুিম তােক িনরাপtা (- এর অ)ীকার) িদেয়িছেল এবং আlাহর নােম শপথ
কেরিছেল? যিদ কান পািখেক একই অ)ীকার দয়া হেতা তাহেল তা পাহাড় থেক নেম
তামার কােল আসেতা। আর তুিম আlাহর মুেখামুিখ হেয়েছা এবং অ)ীকারেক তু+ মেন
কেরেছা?”
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মুসিলম িবন আkীল িবন আিব তািলেবর dই িশy সnােনর শাহাদাত

শইখ সাdk¡ তার ‘আমািল’ ত বণ&না কেরেছন তার িপতা (ইবেন বাবাওেয়ইহ আউওয়াল)
থেক, িতিন আলী িবন ইবরাহীম থেক, িতিন তার িপতা থেক, িতিন ইবরাহীম িবন রাজা
থেক, িতিন আলী িবন জাফর থেক, িতিন উসমান িবন দাউদ হাশিম থেক, িতিন হাmাদ
িবন মুসিলম থেক, িতিন hমরান িবন আইয়Lান থেক, িতিন আবু মুহাmাদ থেক িযিন kফার
একজন সmািনত বLিk,

িতিন বেলন: যখন ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা হয় dিট

ছেল িশyেক তার িশিবর থেক gফতার করা হয় এবং উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ িনেয়
যাওয়া হয়। উবায়dlাহ কারাগােরর রkীেক ডেক বলেলা, “এ বা'া ছেল dেটােক িনেয় যাও
এবং বnী কের রােখা। তােদরেক ভােলা খাবার অথবা ঠাNা পািন িদও না এবং তােদরেক
হয়রািন কেরা।”
বা'া ছেল dেটা িদেনর বলা রাযা রাখেলা এবং যখন রাত হেলা কারা রkী তােদর জn dেটা
বািল&র rিট এবং এক জগ পািন আনেলা। এভােব যখন এক বছর পার হেয় গেলা তােদর
একজন আেরকজনেক বলেলা, “আমরা অেনক িদন কারাগাের কাটালাম এবং আমােদর জীবন
চেল যাে+, আর আমােদর শরীরও ভে) গেছ। যখন বৃd কারারkী আমােদর কােছ আসেব
আমরা তার কােছ আমােদর ময&াদা এবং বংেশর কথা খুেল বলেবা যন স আমােদর pিত দয়াd&
হয়।” যখন pিতিদেনর মত রােতর বলায় বৃd কারারkী dেটা বািল&র rিট ও এক জগ পািন
িনেয় এেলা ছাট ছেলিট বলেলা,

“ হ শইখ,

আপিন িক নবী (সা.) ক চেনন?”

স

বলেলা, “িকভােব আিম তােক না জানেবা, কারণ িতিন আমার নবী।” তখন িশyিট বলেলা,
“তাহেল আপিন িক জাফর িবন আিব তািলব (আ.) ক চেনন?” এেত স hাঁ- সূচক উtর
িদেলা এবং বলেলা, “আlাহ তােক dেটা পাখা িদেয়েছন বেল িতিন ফেরশতােদর সােথ উেড়ন
যখােন তার ই+া।” িশyিট বলেলা, “আপিন িক আলী িবন আিব তািলব (আ.) ক চেনন?”
বৃd লাকিট বলেলা, “hাঁ, আিম তােক িচিন, কারণ আমার নবীর চাচােতা ভাই।” িশyিট
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বলেলা,

“ হ শইখ,

আমরা আপনার নবীর বংশধর এবং আমরা মুসিলম িবন আkীল িবন

আিব তািলব (আ.) এর সnান। আমরা আপনার অধীেন এ কারাগাের দীঘ&িদন ধের আিছ। আপিন
আমােদর ভােলা খাবার দন না এবং কারাগাের আমােদর হয়রািন কেরন।” কারারkী তােদর
পােয় পেড় গেলা এবং বলেলা, “আমার জীবন তামােদর জn কারবান হাক,
বাছাইকৃত নবীর বংশ,

কারাগােরর দরজা তামােদর জn উnুk,

হ আlাহর

তামরা যেত পােরা

যখােন তামােদর ই+া।” যখন রাত নামেলা স dেটা বািল&র rিট এবং এক জগ পািন
আনেলা এবং তােদরেক পথ দিখেয় িদল। এরপর বলেলা,

“রােতর বলা nমণ কেরা এবং

িদেনর বলা লুিকেয় থেকা যতkণ না আlাহ তামােদরেক মুিk দন।”
িশy dিট রােত বিরেয় পড়েলা এবং একজন বৃdা মিহলার বািড়েত িগেয় বলেলা, “আমরা dজন
ছাট মাnষ, nমেণ আিছ এবং রাsা িচিন না। আর রােতর অnকার নেম এেসেছ। আজ রােতর
জn আপনার বািড়েত আমােদর আ3য় িদন;
যােবা।” বৃdা মিহলা বলেলা,

আর আমরা সকাল হওয়ার সােথ সােথ চেল

“ হ আমার িpয় িশyরা,

তামরা কারা? আিম কখেনা

এরকম sগn পাই িন যা তামােদর শরীর থেক বেরাে+।” তারা বলেলা,

“ হ 3েdয়

মিহলা, আমরা নবীর বংশধর এবং উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কারাগার থেক পািলেয়িছ মৃতুL
থেক বঁেচ।” মিহলা বলেলা,

“ হ িpয় িশyরা,

আমার মেয়র জামাই একজন খারাপ

লাক য কারবালায় গণহতLায় উপিsত িছেলা উবায়dlাহর িব+sজন হেয়। আিম ভয় পাি+
হয়েতা স তামােদর দেখ ফলেব ও হতLা করেব।” িশyরা উtর িদেলা,

“আমরা yধু

এখােন এক রাত থাকেত চাই এবং যখনই সকাল হেব আমরা এখান থেক চেল যােবা।” বৃdা
মিহলা একমত হেলা এবং তােদর জn িকছু খাবার আনেলা। িশyরা খাবার খেলা ও পািন পান
করেলা এবং ঘুমােত গেলা। ছাট ভাইিট বড় ভাইেক বলেলা, “ হ িpয় ভাই, আিম চাই এ
রাতিট আমরা শািnেত কাটাই, কােছ আেসা যন পরsরেক জিড়েয় ধরেত পাির এবং ঘুমােত
যাই এবং পরsরেক চুমু িদেত পাির। হয়েতা মৃতLু আমােদরেক আলাদা কের ফলেব।” তারা
পরsরেক জিড়েয় ধরেলা এবং ঘুিমেয় গেলা।
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যখন রাত বশী হেলা বৃdা মিহলার মেয়র বদমাশ জামাই এেলা এবং দরজায় আেs

টাকা

িদেলা। মিহলা িজেjস করেলা, “ ক?” স বলেলা য স তার মেয়র জামাই। মিহলা তােক
বলেলা, “ কন তুিম এত রােত এেসেছা।” লাকিট বলেলা, “আেkপ তামার জn, দরজা
খাল আিম পাগল হেয় যাওয়ার আেগই এবং তাড়া করেত িগেয় আমার তলেপট ফেট যাওয়ার
আেগই এবং যা আমার উপর ঘেট গেছ স জn।” মিহলা বলেলা, “আেkপ তামার জn,
কী হেয়েছ তামার?” স বলেলা, “উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর হাত থেক dেটা িশy পািলেয়েছ
এবং স ঘাষণা িদেয়েছ তােদর একজেনর মাথা য তােক এেন িদেব স তােক এক হাজার
িদরহাম পুরsার িদেব এবং তােদর dজেনর মাথার জn dহাজার িদরহাম িদেব এবং আিম
(তােদর খাঁেজ) কu কেরিছ এবং িকছুই আমার হােত পৗঁেছ িন।” বৃdা মিহলা বলেলা,
“িকয়ামেতর িদন নবী (সা.) এর kাধেক ভয় কেরা।” স বলেলা, “আেkপ তামার জn,
এ পৃিথবীেক অবIই চাইেত হেব।” স বলেলা, “তুিম এ পৃিথবী িদেয় কী করেব যিদ এর
সােথ পরকাল না থােক?” লাকিট উtর িদেলা, “হঠাৎ কের তুিম তােদর পেk কথা বলেছা
যন তুিম জােনা তারা কাথায় আেছ। আেসা যন আিম তামােক সনাপিতর কােছ িনেয় যেত
পাির।” মিহলা বলেলা, “আমার মত বৃdা মিহলার সােথ কী কাজ থাকেত পাের সনাপিতর?”
স বলেলা, “আিম তােদর খাঁেজ আিছ। দরজা খাল যন আিম একটু িব3াম িনেত পাির এবং
সকােল িচnা করেবা তােদর খাঁেজ আিম কী উপায় অবলmন করেবা।” মিহলা দরজা খুলেলা
এবং তার জn খাবার আনেলা। স খাবার খেলা ও ঘুমােলা।
মধLরােত লাকিট বা'ােদর নাক ডাকার শb yনেত পেলা এবং এর িদেক লাগাম ছাড়া উেটর
মত এিগেয় গেলা। স িনয়ntণহীন উেটর মত িচৎকার করেত লাগেলা এবং দয়াল হাতড়ােত
লাগেলা এবং এক পয&ােয় ছাট ভাইিটর শরীেরর একপােশ তার হাত sশ& করেলা। বা'ািট
িজেjস করেলা স ক। স উtর িদল য স এ বািড়র মািলক এবং তােদরেক িজেjস করেলা
তারা কারা?

ছাট ভাইিট বড় ভাইেক ঘুম থেক জাগােলা এবং বলেলা,

কারণ আমরা তার িশকার হেয়িছ যার ভয় করিছলাম।”
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“ভাই,

ওেঠা,

লাকিট আবার তােদরেক িজেjস

করেলা তারা কারা। এেত তারা বলেলা,
আমােদর পিরচয় বিল?”

“আপিন িক আমােদর িনরাপtা িদেবন যিদ আমরা

স hাঁ- সূচক উtর িদল। তারা বলেলা,

অ)ীকার এবং আlাহ ও তার রাসূেলর দািয়t sীকার করেছন?”

“আপিন িক িনরাপtার
স hাঁ- সূচক উtর িদল।

তারা আবার বলেলা, “নবী মুহাmাদ িবন আbুlাহ সাkী?” স একমত হেলা। তারা বলেলা,
“আlাহ হেলন িবচারক এবং সাkী তার উপর যা এখন আমরা আপনােক বলেবা।”

স তা

gহণ করেলা। তখন িশyরা বলেলা, “আমরা আপনার নবী (সা.) এর বংশধর এবং উবায়dlাহ
িবন িযয়ােদর কারাগার থেক পািলেয়িছ আমােদরেক হতLা করা হেব এ ভেয়।”

স উtর

িদেলা, “ তামরা মৃতুL থেক পািলেয়েছা িকnt আবার এর িশকার হেয়েছা। আlাহর pশংসা িযিন
আমােক তামােদর উপর িবজয় িদেয়েছন।” এ কথা বেল স উঠেলা এবং বা'ােদর হাত
বঁেধ ফলেলা। সকাল পয&n বা'ােদর হাত বাঁধা রইেলা। যখন সকাল হেলা লাকিট তার
কােলা কৃতদাস ফালীহেক ডাকেলা এবং বলেলা, “এ dই িশyেক ফারােতর তীের িনেয় যাও
এবং তােদর মাথা কেট ফেলা এবং তা আমার কােছ আেনা,

যন তা আিম উবায়dlাহর

কােছ িনেয় যেত পাির ও dহাজার িদরহাম পুরsার লাভ করেত পাির।” দাসিট তার তরবাির
তুেল িনেলা এবং িশyেদর সােথ হাঁটেত yr করেলা। তারা বািড় থেক দূেরও পৗঁেছ িন এমন
সময় একিট িশy তােক বলেলা,

“ হ কােলা কৃতদাস,

তুিম রাসূলুlাহ (সা.) এর মুয়ািযLন

বলােলর মত দখেত।” কৃতদাসিট বলেলা,

“আমার pভু আমােক আেদশ কেরেছন

তামােদরেক হতLা করেত িকnt আমােক বেলা,

তামরা কারা?” তারা বলেলা,

“আমরা

তামার নবী মুহাmাদ (সা.) এর বংশধর এবং মৃতুLর ভেয় উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কারাগার
থেক পািলেয়িছ। বৃdা মিহলা আমােদরেক তার বািড়েত আ3য় িদেয়িছেলন, আর তামার pভু
আমােদরেক হতLা করেত চান।” কৃতদাস তােদর পােয় পেড় গেলা এবং তােদর পােয় চুমু
িদেয় বলেলা,

“আমার জীবন তামােদর জn কারবান হাক এবং আমার চহারা তামােদর

জn ঢাল হাক। হ আlাহর িনব&ািচত নবীর সnানরা, আlাহর শপথ, আিম এ কাজ করেবা
না যা িকয়ামেতর িদন মুহাmাদ (সা.) এর kাধ ডেক আনেব।” এ কথা বেল স তার
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তরবাির ছুঁেড় ফেল নদীেত ঝাঁিপেয় পড়েলা এবং অপর তীের সাঁতের চেল গেলা। যখন তার
মািলক তা দখেলা স িচৎকার কের বলেলা,
উtের স বলেলা,

“তুিম আমার কথা অমাn কেরেছা।” এর

“আিম কখেনাই তামার অবাধL হই িন যতkণ না তুিম আlাহর আবাধL

হেয়েছা এবং এখন যেহতু তুিম আlাহর অবাধL হেয়েছা আিম তামােক এ পৃিথবীেত ও
আেখরােত পিরতLাগ করিছ।”
তখন লাকিট (বািড়েত এেস) তার ছেলেক ডাকেলা এবং বলেলা, “আিম তামার জn *বধ ও
অৈবধ উপােয় রাযগার কেরিছ আর এ পৃিথবী এমন য তা অজ&ন করেত হেব। তাই এ বা'া
dেটােক ফারােতর তীের িনেয় যাও এবং তােদর মাথা িবি+n কের সgেলা আমার কােছ
আেনা,

যন আিম সgেলােক উবায়dlাহর কােছ িনেয় যেত পাির এবং এর জn dহাজার

িদরহাম পুরsার পেত পাির।” তার ছেল তরবাির তুেল িনেলা এবং তােদর আেগ আেগ
হাঁটেত লাগেলা। তারা তখনও দূের যায় িন এমন সময় একিট িশy তােক বলেলা, “ হ যুবক,
আিম কতই না আশ?া করিছ য তামার যৗবন জাহাnােমর আgেন পুড়েব।” যুবকিট িজেjস
করেলা তারা কারা? তারা বলেলা,

“আমরা নবীর বংশধর এবং তামার বাবা চায় আমােদর

হতLা করেত।” তা yেন যুবকিট তােদর পােয় পেড় গেলা এবং তােত চুমু িদেয় িঠক
কৃতদাসিটর কথাই বলেলা এবং নদীেতািপঝেয় পেড় সাতের আেরক তীের চেল গেলা। যখন
তার বাবা তা দখেলা স িচৎকার কের বলেলা,

“তুিম আমােক অমাn কেরেছা?”

স উtর

িদেলা, “আlাহর আnগতL তামার আnগেতLর চাইেত আমার কােছ িpয়তর।” তা yেন সই
অিভশp বLিk বলেলা,

“আিম ছাড়া তামােদরেক হতLা করেত কউ pstত নয়।” এ কথা

বেল স তরবাির িনেলা এবং তােদর িদেক এিগেয় গেলা।
যখন তারা ফারােতর তীের পৗঁছেলা,

স তার তরবাির খাপ থেক বর করেলা। যখন িশyরা

খালা তরবাির দখেলা তােদর চাখ অrপূণ& হেয় উঠেলা। তারা বলেলা,

“ হ শইখ,

আমােদরেক বাজাের িনেয় যান এবং আমােদরেক িবিk কের িদন এবং িকয়ামেতর িদন নবীর
kাধেক আমntণ জানােবন না।”
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স বলেলা, “না, অবIই আিম তামােদর হতLা করেবা এবং তামােদর মাথােক উবায়dlাহর
কােছ িনেয় যােবা এবং এর জn তার কাছ থেকর পুরsার পােবা।” তারা বলেলা,
শইখ,

“হ

আপিন িক নবীর সােথ আমােদর সmেক&র কথা িবেবচনা কেরন না?” এেত স

বলেলা, “অবIই তামরা নবীর সােথ এ রকম কান সmক& রােখা না।” তারা বলেলা, “ হ
শইখ,

তাহেল আমােদরেক উবায়dlাহর কােছ িনেয় চলুন যন স িসdাn িনেত পাের

আমােদর িনেয় কী করেব।” স বলেলা, “আমার আর কান পথ নই তামােদর রk ঝিরেয়
তার *নকটL অজ&ন করা ছাড়া।” িশyরা বলেলা, “ হ শইখ, আমরা য িশy এর জnও িক
কান কrণা বাধ কেরন না?” এেত স বলেলা, “আlাহ আমার অnের কান কrণা দন িন।”
তখন তারা বলেলা, “ হ শইখ,

যেহতু এখন আর কান আশা নই তাই আমােদর সময় িদন

dরাকাত নামায পড়ার জn।” স বলেলা, “যত খুশী নামায পেড়া যিদ এেত তামােদর লাভ
হয়।” িশyরা চার রাকাত নামায পড়েলা। এরপর আকােশর িদেক তািকেয় কঁেদ বলেলা,
“ হ িচর"ীব,

হ pjাবান,

হ সব&ে37 িবচারক, আমােদর মােঝ nায়িবচার কের িদন।”

লাকিট উেঠ দাঁড়ােলা এবং বড় ভাইেয়র মাথা কেট ফলেলা এবং মাথািট একিট বLােগ
রাখেলা। ছাট ভাইিট,

য বড় ভাইেয়র রেk রি"ত হেয় গেলা,

বলেলা,

“আিম চাই

রাসূলl
ু াহ (সা.) এর সােথ সাkাৎ করেত আমার বড় ভাইেয়র রেk রি"ত অবsায়।” লাকিট
বলেলা,

“ভয় পেয়া না,

কারণ শী;ই আিম তামােক তামার ভাইেয়র কােছ পাঠােবা।”

একথা বেল স ছেলিটর মাথা কেট ফলেলা এবং তার মাথােকও বLােগ রাখেলা। এরপর স
তােদর দহ dিটেক ফারাত নদীেত িনেkপ করেলা।
এরপর স মাথাgেলা উবায়dlাহর কােছ আনেলা য তখন তার িসংহাসেন বেসিছেলা একিট
বাঁেশর লািঠ হােত। লাকিট িশyেদর মাথােক উবায়dlাহর িদেক িফিরেয় রাখেলা। উবায়dlাহ
তা দেখ উেঠ দাঁড়ােলা এবং বসেলা, িতন বার। এরপর স বলেলা, “আেkপ তামার জn,
তুিম তােদর কাথায় পেল?”

স বলেলা,

িদেয়িছেলা।” উবায়dlাহ বলেলা,

“আমােদর পিরবােরর এক মিহলা তােদর আ3য়

“তাহেল িক তুিম অিতিথর অিধকার রkা কর িন?”
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স

না- সূচক উtর িদেলা। উবায়dlাহ িজেjস করেলা,

“তারা তামােক কী বেলিছেলা?”

স

বলেলা, “তারা বেলিছেলা আমােদরেক বাজাের িনেয় যান এবং িবিk কের িদন এবং আমােদর
হাত বঁেধ িদন এবং নবী (সা.) এর kাধ অজ&ন করেবন না িকয়ামেতর িদন।” উবায়dlাহ
বলেলা,

“তখন তুিম িক উtর িদেল?”

স বলেলা,

আিম বললাম,

“না,

অবIই আিম

তামােদর হতLা করেবা এবং তামােদর মাথা উবায়dlাহর কােছ িনেয় যােবা এবং এর মাধLেম
তার কাছ থেক dহাজার িদরহাম পুরsার লাভ করেবা।” উবায়dlাহ বলেলা, “তখন তারা
কী উtর িদেলা?” স বলেলা, “তারা বলেলা, তাহেল আমােদর উবায়dlাহর কােছ জীিবত
িনেয় যান যন স িসdাn িনেত পাের আমােদর িনেয় কী করেব।” “তখন তুিম কী বলেল?”
বলেলা উবায়dlাহ। স বলেলা, “আিম বললাম, না,
আিম তার *নকটL চাই।” উবায়dlাহ বলেলা,

তামােদর রk ঝরােনার মাধLেম বরং

“ কন তুিম তােদরেক আমার কােছ জীিবত

আেনা িন, তােত আিম তামােক চার হাজার িদরহাম পুরsার িদেত পারতাম?” স বলেলা,
“আমার অnর আমােক অn কান িচnা করেত অবকাশ দয় িন তােদর রk ঝরােনার মাধLেম
আপনার *নকটL অজ&ন ছাড়া।” উবায়dlাহ তখন তােক িজেjস করেলা তারা তখন কী
বলেলা। স বলেলা, তারা বলেলা, “কমপেk নবীর সােথ আমােদর সmক&েক সmান কrন।”
আর আিম বললাম,
বেলিছেলা,
বলেলা,

“অবIই তামরা নবীর সােথ এমন সmক& রােখা না।” উবায়dlাহ

“আেkপ তামার জn। এরপর তারা কী বলেলা?”

স বলেলা,

“আপিন িক আমােদর িশyেtর উপর কান কrণা রােখন না?” আিম বললাম,

“আlাহ আমার অnের কান কrণা রােখন িন।” উবায়dlাহ বলেলা,
জn,

তখন তারা

তারা তামােক আর কী বলেলা?”

স বলেলা,

“আেkপ তামার

“তখন তারা বলেলা,

“আপিন

আমােদর সামাn সময় িদন যন আমরা িকছু রাকাত নামায পড়েত পাির।” আিম উtর
িদলাম,

“যত খুশী পড়,

যিদ তামােদর কান লাভ হয়।” তখন িশyরা চার রাকাত নামায

পড়েলা। উবায়dlাহ বলেলা,

“িশyরা নামায শষ কের কী বলেলা?”

আকােশর িদেক চাখ তুেল বলেলা,

“ হ িচর"ীব,
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হ pjাবান,

স বলেলা,

তারা

হ সব&ে37 িবচারক,

আমােদর মােঝ nায়িবচার কের িদন।” এ কথা yেন উবায়dlাহ বলেলা, “আlাহ িন<য়ই
তামােদর মােঝ িবচার কের িদেয়েছন। ক এিগেয় আসেব এ অিভশp লাকেক হতLা করেত?”
তা yেন এক িসিরয় বLিk এিগেয় এেলা। উবায়dlাহ বলেলা,

“তােক একই জায়গায় িনেয়

যাও যখােন স িশyেদর হতLা কেরেছ এবং তার মাথা িবি+n কেরা এবং তার রk ঝরাও
তােদর রেkর ওপের এবং drত তার মাথা আমার কােছ িনেয় আেসা।”

লাকিট িঠক তা- ই

করেলা যা তােক বলা হেলা এবং তার মাথা যখন আনা হেলা তা একিট বশ&ার মাথায় রাখা হেলা
এবং বা'ারা এর িদেক িঢল ছুঁেড় মারেলা বলেলা “এ হে+ নবীর বংশধেরর হতLাকারী।”
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ইমাম হােসইন (আ.) এর মkা থেক ইরােকর িদেক যাtার িনয়ত

[‘ইরশাদ’ gেn হেত] মুসিলম িবন আkীেলর আেnালন হয় ৬০ িহজিরর িজলহেjর আট
তািরেখ এবং িতিন শহীদ হন আরাফােতর িদন,

অথাৎ নয় িজলহj। ইমাম হােসইন (আ.)

ইরােকর জn যাtা কেরন তারউইয়াহর িদন অথ&াৎ িজলহেjর আট তািরেখ যিদন মুসিলম
আেnালন কেরন। যখন ইমাম মkায় িছেলন তখন িহজায ও বসরার একদল লাক তার সােথ
এবং তার পিরবার ও িশWেদর সােথ যাগ দয়।
যখন ইমাম ইরােকর িদেক যাওয়ার িনয়ত করেলন িতিন কা‘বা তাওয়াফ করেলন এবং সাফা ও
মারওয়ার মােঝ হাঁটেলন। এরপর িতিন তার ইহরাম খুেল ফলেলন এবং এিটেক উমরাহ িহেসেব
ঘাষণা করেলন। িতিন বড় হj পালেনর জn অেপkা করেত পারেলন না, কারণ িতিন আশ?া
করেলন তােক মkায় gফতার করা হেব এবং ইয়াযীেদর কােছ বnী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেব।
[মালhফ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য, তারউইয়াহর িদন (৮ই িজলহj) আমর িবন সাঈদ িবন আল
আস মkায় এক বড় *সnদল িনেয় pেবশ কের। ইয়াযীদ তােক আেদশ িদেয়িছেলা যিদ স
ইমাম হােসইন (আ.) ক দেখ তাহেল যন তােক আkমণ কের এবং যিদ সmব হয় তােক
হতLা কের। তাই ইমাম সিদনই মkা তLাগ করেলন।
ইবেন আbাস বণ&না কেরেছন য,

“আিম দখলাম ইমাম হােসইন (আ.) ইরাক যাtা করার

আেগ কা‘বার দরজার কােছ দাঁিড়েয় আেছন এবং িজবরাঈেলর হাত তার হােত। িজবরাঈল উ'
কেN বলেছ: আlাহ sবহানাh ওয়া তাআলার (hjােতর) কােছ বাইয়াত করার জn drত
অgসর হও।”
[ ‘মালhফ’ gেn] বিণ&ত আেছ, যখন ইমাম হােসইন (আ.) ইরােকর িদেক যাওয়ার িসdাn
িনেলন, িতিন উেঠ দাঁড়ােলন এবং িনেচর খাতবািট িদেলন, “সমs pশংসা আlাহর, yধু
আlাহর ই+ায় এবং আlাহ ছাড়া কান শিk নই এবং তাঁর রহমত বিষ&ত হাক তাঁর রাসূেলর
উপর,

িন<য়ই মৃতুL আদেমর সnােনর সােথ বাঁধা আেছ যভােব একজন যুবতীর গলায় হার
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থােক। আিম কতই না চাই ও আশা কির আমার পূব& পুrষেদর সােথ িমিলত হেত যভােব (নবী)
ইয়াkব (আ.) নবী ইউsফ (আ.) এর সাkাৎ করার আশায় িছেলন। িন<য়ই আিম যাি+ আমার
শাহাদােতর sােনর িদেক যা আমার জn িনব&াচন করা হেয়েছ। আিম যন দখেত পাি+
মrভূিমর নকেড়রা (বিন উমাইয়া) আমার শরীেরর pিতিট অংশ পৃথক কের ফলেছ নাওয়াউইস
ও কারবালার মধLবত&ী sােন এবং তােদর খািল উদর পূণ& করেছ।
ভােগLর কলেম যা লখা হেয়েছ তা থেক পালােনার কান sেযাগ নই এবং আমােদর আহলুল
বাইেতর খুশী আlাহর খুশীেতই িনিহত। িন<য়ই আমরা তাঁর পরীkাgেলা সh করেবা এবং
সহনশীল বLিkর জn পুরsারিট লাভ করেবা। নবী (সা.) ও তার সnােনর মােঝ য রিশ তা তার
কাছ থেক িছn করা যােব না, বরং আমরা সবাই তার সােথ সেতLর (আlাহর) কােছ একt
হেবা। এেত তার (নবীর) চাখgেলা pশাn হেব আমােদর কারেণ,

আর আlাহ যা শপথ

কেরেছন তা পূণ& করেবন তােদর মাধLেম। তাই য- ই আমােদর জn তার জীবন কারবান
করেত চায় এবং আlাহর রাsায় সংgাম কের,

স যন আমােদর সােথ বর হেয় আেস,

কারণ আিম আগামীকাল সকােল রওনা িদি+, ইনশাআlাহ।”
আমােদর অিভভাবক হাদীসেবtা িমজ&া নূরী তার বই ‘নাফsর রাহমান’- এ িলেখেছন য,
নাওয়াউইস হেলা খৃsানেদর একিট কবরsান,

বত&মােন যখােন আল hর িবন ইয়াযীদ আর

িরয়ািহর কবর রেয়েছ শহেরর উtর পি<ম অংেশ। আর কারবালা, এিট একিট ভূিম যা একিট
sাতধারার তীের অবিsত এবং পি<ম িদক থেক শহেরর িদেক বইেছ ইবেন হামযার কবেরর
পাশ িদেয়। এেত িকছু বাগান ও মাঠ রেয়েছ আর শহরিট এেদর মধLবত&ী sােন।
[মালhফ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য,

যিদন ইমাম হােসইন (আ.) মkা তLাগ করেলন সিদন

রােত মুহাmাদ িবন হানািফয়া তার কােছ এেলন এবং বলেলন,

“ হ িpয় ভাই,

আপিন খুব

ভােলা জােনন kফার লােকরা কারা। তারা আপনার িপতা (ইমাম আলী)- এর সােথ এবং ভাই
(হাসান)- এর সােথ pতারণা কেরিছেলা এবং আিম আশ?া করিছ য তারা আপনার সােথও
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একই আচরণ করেব। যিদ আপিন যথাযথ মেন কেরন,

এখােনই থাkন,

কারণ আপিন

এখােন সবেচেয় সmািনত ও িনরাপদ।”
ইমাম বলেলন,

“ হ ভাই,

আিম আশ?া করিছ ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়া আমােক আমার

অেগাচের মাসিজdল হারােম আkমণ কের বসেব এবং এভােব পিবt আ3য়sান এবং আlাহর
ঘর আমার কারেণ লি9ত হেব।”
ইবেন হানািফয়া বলেলন,

“যিদ এরকম শ?ায় থােকন তাহেল ইেয়েমন চেল যান অথবা

মrভূিমর কান কাণায় চেল যান যখােন আপিন িনরাপদ থাকেবন এবং কউ আপনার গােয়
হাত িদেত পারেব না।” ইমাম উtর িদেলন য, িতিন psাবিট িচnা কের দখেবন।
যখন সকাল হেলা, ইমাম যাওয়ার জn pstত হেলন এবং এ সংবাদ মুহাmাদ িবন হানািফয়াহর
কােছ পৗঁছেলা। িতিন এেলন এবং তার উেটর লাগাম ধরেলন যার ওপের ইমাম বেসিছেলন এবং
বলেলন,

“ হ আমার ভাই,

আপিন িক আমার সােথ অ)ীকার কেরন িন য আপিন আমার

psাবিট িবেবচনা করেবন, তাহেল এত drত আপিন কন যাে+ন?”
ইমাম উtর িদেলন,
বলেলন,

“তুিম চেল যাওয়ার পর,

হ হােসইন,

রাসূল (সা.) আমার কােছ এেসিছেলন এবং

ইরােকর িদেক drত যাও,

কারণ আlাহ তামােক শহীদ হেত

দখেত চান।”
মুহাmাদ িবন হানািফয়া বলেলন,

“িন<য়ই আমরা আlাহর এবং িন<য়ই আমরা তার িদেক

িফরেবা।” তারপর মুহাmাদ আরও বলেলন, “তাহেল এ অবsায় এ নারীেদর আপনার সােথ
নয়ার কী pেয়াজন?”
িতিন বলেলন,

“রাসূলুlাহ (সা.) আমােক বেলেছন য,

আlাহ চান,

তােদরেক বnী

দখেত।”
িতিন মুহাmাদেক সালাম িদেলন ও রওনা করেলন।
ইমাম জাফর আস- সািদk (আ.) এর কােছ মুহাmাদ িবন হানািফয়ার সের থাকা সmেক& হামযা
িবন hমরােনর p] এবং ইমােমর উtর এই বইেয়র িdতীয় অধLােয়র তৃতীয় ভােগ ‘িবহাrল
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আনওয়ার’- এ আlামা মাজিলিসর আেলাচনায় ইেতামেধLই বিণ&ত হেয়েছ। ইমাম জাফর
আস- সািদk (আ.) বেলন য, “যখন হােসইন িবন আলী (আ.) ইরােকর িদেক যাওয়ার িসdাn
িনেলন িতিন বইgেলা ও সাkLপtgেলােক উmু সালামা (আ.) এর কােছ আমানত িহেসেব
রাখেলন এবং যখন ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) ফরত এেলন উmু সালামা এgেলা তার
কােছ হsাnর করেলন।”
মাসউদী তার ‘ইসবাত আল ওয়ািসয়াহ’ বইেত িলেখেছন য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)
kফার লাকেদর কােছ একিট িচিঠ লখার পর kফােত যেত চাইেলন এবং kফােত মুসিলম িবন
আkীলেক পাঠােনার আেগ উেm সালামা (আ.) তার কােছ এেলন এবং বলেলন,

“আিম

তামােক সখােন না যাওয়ার জn মেন কিরেয় িদি+।” ইমাম তােক কারণ িজেjস করেলন,
এেত িতিন উtর িদেলন, “আিম রাসূল (সা.) ক বলেত yেনিছ য, আমার সnান হােসইনেক
ইরােক শহীদ করা হেব এবং িতিন আমােক একিট মািট ভিত& বাতল িদেয়েছন, যা আিম আমার
কােছ সযেt রেখিছ এবং (pায়ই) তা পরীkা কির।”
ইমাম বলেলন, “ হ িpয় মা, আমােক বাধL করা হেব মৃতুLবরণ করেত। যা িনিদ&u করা হেয়েছ
তা থেক পালাবার কান পথ নই এবং মৃতুLর কান িবকl নই। আিম িনেজ জািন স িদনেক,
সময়েক এবং sানেক যখােন আমােক শহীদ করা হেব। এরপর আমার মাযার,

যখােন

আমােক কবর দয়া হেব, তার পােশ য জায়গায় আমােক শহীদ করা হেব তাও আিম জািন,
যভােব আিম আপনােক িচিন। এরপর আপিন যিদ চান আিম আপনােক আমার কবেরর sানিট
দখােত পাির এবং তােদরিটও যােদরেক আমার সােথ শহীদ করা হেব।” উেm সালামা উtর
িদেলন িতিন তাই চান। ইমাম হােসইন (আ.) আlাহর নাম উ'ারণ করেলন এবং (কারবালার)
ভূিম ওপের উঠেলা এবং িতিন তােক ও অnাnেদরেক িনেজর কবেরর sান দখােলন। এরপর
িতিন এ থেক িকছু মািট িনেলন এবং তােক বলেলন আেগর মািটর সােথ িমিশেয় িনেত (যা
নবী- সা. আেগ তােক িদেয়িছেলন)। এরপর িতিন বলেলন, “আমােক (মহররেমর) দশম িদেন
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যাহর নামােযর পর শহীদ করা হেব। আপনার উপর সালাম হ িpয় মা, আমরা আপনার উপর
সntu।”
উেm সালামা তার কথা মেন রাখেলন এবং আyরার (দশম িদেনর) জn অেপkায় রইেলন।
মাসউদী তার ‘মুrজুয যাহাব’ বইেত িলেখেছন য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) ইরােকর

িদেক যাওয়ার িসdাn িনেলন আbুlাহ িবন আbাস তার কােছ এেলন এবং বলেলন,

“হ

চাচােতা ভাই, আিম yনলাম আপিন ইরােকর িদেক যেত চান অথচ সখানকার লাক pতারক
ও ঝগড়ােট। তাড়াhেড়া করেবন না এবং আপিন যিদ চান এ অতLাচারীেদর িবrেd যুd কrন
এবং যিদ আপিন মkায় থাকেত না চান,

তাহেল ইেয়েমন যান,

কারণ তা এক কাণায়

অবিsত এবং সখােন আপনার অেনক বnু ও ভাই রেয়েছ। এরপর সখােন থাkন এবং আপনার
দূতেদর িবিভn িদেক পাঠান,

kফাবাসীেদর এবং ইরােক আপনার অnসারীেদর কােছ িচিঠ

িলখুন যন তারা সখােন তােদর সনাপিতেদর kমতাচুLত কের এবং যিদ তারা তােদর
kমতাচুLত করায় সফল হয় এবং সখােন আপনার সােথ ঝগড়া করার কউ না থােক তাহেলই
yধু আপিন সখােন pেবশ কrন, কারণ আিম তােদর িব+াস কির না এবং যিদ তারা তা না
কের, তাহেল সখােনই থাkন এবং আlাহর আেদেশর জn অেপkা কrন, কারণ ইেয়েমেন
অেনক dগ& ও উপতLকা আেছ।” তা yেন ইমাম বলেলন,

“ হ চাচােতা ভাই,

যিমত আnিরকভােব আমার িহতাকাkী এবং আমার pিত সহাnভূিতশীল,

আিম জািন

িকnt মুসিলম িবন

আkীল আমােক িলেখেছ য kফাবাসীরা আমার pিত আnগেতLর শপথ কেরেছ এবং ঐকLবd
হেয়েছ আমােক সমথ&ন দয়ার জn। তাই সবেশেষ আিম সখােন যাওয়ার িসdাn িনেয়িছ।”
আbুlাহ বলেলন, “আপিন kফাবাসীেদর dবার পরীkা কেরেছন। এ লােকরাই আপনার বাবা
ও ভাইেক সমথ&ন িদি+েলা। অথচ আগামীকাল তারা হেত পাের আপনার হতLাকারীেদর
অnভু&k,

তােদর সনাপিতেদর পk িনেয়। এরপর যিদ আপিন তােদর িদেক যান এবং

উবায়dlাহ িবন িযয়াদেক এ িবষেয় জানােনা হয় তাহেল স তােদরেক আপনার িবrেd িবেdাহ
করেত পাঠােব এবং য লাকgেলা আপনােক সখােন আমntণ জািনেয় িচিঠ িলেখেছ তারাই
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আপনার সবেচেয় বড় শtrহেয় দাঁড়ােব। যিদ আপিন আমার কথা সমথ&ন না কেরন, নারী ও
িশyেদরেক আপনার সােথ নেবন না। কারণ আlাহর শপথ,

আিম শি?ত য আপনােক

উসমােনর মত হতLা করা হেব যখন তার নারী ও িশyরা তা দখিছেলা।”
ইবেন আbাসেক ইমাম উtর িদেলন,
“আlাহর শপথ,

আমার কারেণ কা‘বার পিবtতা নu হওয়ার চাইেত ( সখােন িনহত হওয়ার

চাইেত) আিম অn য কান জায়গায় িনহত হেত ভােলাবািস।” তখন ইবেন আbাস তােক
বুঝােনার সব আশা হারােলন এবং উেঠ চেল গেলন। এরপর িতিন আbুlাহ িবন যুবাইেরর কােছ
গেলন এবং িনেচর কিবতািট আবৃিt করেলন,
“ হ চাতক,

তামার একিট খািল জায়গা আেছ,

তামার আসন শূn,

তামার িডম pসব কেরা এবং কN উঁচু কেরা,

তামার ঠাঁটেক মািটেত যখােন ই+া আঘাত কেরা। হােসইন ইরােকর

িদেক যাে+ এবং তামার জn িহজাযেক িপছেন রেখ যাে+।”
আbুlাহ িবন যুবাইর yনেলা য ইমাম kফার িদেক যাে+ন,

স মkায় ইমােমর উপিsিতেত

অিsর ও dঃিখত িছেলা। কারণ সখানকার লােকরা তােক ইমাম হােসইন (আ.) এর সমকk
ভাবেতা না। তাই তার কােছ এর চেয় বড় কান সংবাদ িছেলা না য ইমাম মkা তLাগ করেছন।
তখন স ইমােমর কােছ এেলা এবং বলেলা,

“ হ আবা আবিদlাহ আপিন কী িসdাn

িনেয়েছন? আিম আlাহেক ভয় কির তােদর অতLাচাের এবং আlাহর পরেহজগার বাnােদর
pিত তােদর অ3dার িবrেd যুd না করার মাধLেম।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
“আিম kফা যাওয়ার িসdাn িনেয়িছ।” ইবেন আল যুবাইর বলেলা,

“আlাহ আপনােক

সফলতা িদন, যিদ আপনার মত আমার বnু থাকেতা আিম সখােন যেত অsীকার করতাম।”
স আশ?া করেলা হয়েতা ইমাম তােক এ জn অিভযুk করেবন তাই বলেলা,

“যিদ আপিন

এখােন থেক যান এবং আমােক ও িহজােযর লাকেদরেক আপনার হােত বাইয়াত করেত আhান
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জানান। আমরা এেত একমত হব এবং drত আপনার কােছ অgসর হব,

কারণ িখলাফেতর

জn ইয়াযীদ ও তার িপতা থেক আপিনই বশী যাগL।”
আবু বকর িবন hেরইস িবন িহশাম ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলা এবং বলেলা,
“িন<য়ই আtীয়তা দাবী কের আপনার pিত আিম যন দয়াপূণ& হই এবং আিম জািন না আপনার
িহতাকাkী িহেসেব আপিন আমােক কী ভােবন।”
ইমাম বলেলন, “ হ আবু বকর, তুিম কান ধাঁকাবাজ নও।”
আবু বকর বলেলা,

“আপনার িপতা িছেলন আরও যাগL এবং জনগণ তােক আরও বশী

চাইেতা ও তােক িবেবচনা করেতা। তারা তার pিত আরও অnগত িছেলা। তারা তার চারপােশ
অেনক সংখLায় হাঁটেতা যখন িতিন মুয়ািবয়ার িবrেd যুেd গেলন,
ছাড়া,

এবং িতিন িছেলন

yধু িসিরয়ার লােকরা

মুয়ািবয়ার চাইেত kমতাধর । এরপরও তারা তার সােথ

িব+াসঘাতকতা কেরেছ এবং পৃিথবীর লালসা িনেয় তারা তার উপর বাঝা হেয় দাঁিড়েয়িছেলা।
এরপর তারা তােক রাগ িগেল ফলেত বাধL কেরিছেলা। তারা তােক অমাn করিছেলা এবং ঐ
পয&n িবষয়িট পৗঁছেলা য িতিন আlাহর ময&াদা ও সntিuর িদেক চেল গেলন (িনহত হেলন)।
এরপর তারা একই কাজ করেলা আপনার ভাইেয়র সােথ,

আপনার িপতার মত এবং আপিন

এসব িকছুর সাkী িছেলন। তবুও আপিন তােদর কােছ যেত চান যারা আপনার িপতা ও
ভাইেয়র সােথ িবেdাহ কেরিছেলা এবং তােদর িনপীড়ন কেরিছেলা? এরপর আপিন তােদর
সােথ থেক িসিরয়া ও ইরাকীেদর িবrেd এবং য িনেজেক *তরী কেরেছ তার িবrেd যুd
করেত চান,

অথচ স বশী শিkশালী এবং লােকরা তােক ভয় কের এবং তার সফলতা

কামনা কের? তাই, যিদ স এ সংবাদ পায় য আপিন তার িদেক অgসর হে+ন, তখন স
তােদরেক ঘুষ িদেত পাের এবং িন<য়ই তারা এ পৃিথবীেক চায়। এরপর ঐ লাকgেলাই যারা
আপনােক সাহাযL করেব বেল অ)ীকার কেরেছ তারাই আপনার িবrেd যুd করেত pstত হেব
এবং যারা আপনােক ভােলাবােস বেল দাবী কের তারাই আপনােক তLাগ করেব সাহাযLকারীহীন
অবsায় এবং তারা তােদর সাহােযL যােব। তাই আlাহেক sরণ কrন িনেজর িবষেয়।”
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ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন, “ হ চাচােতা ভাই, আlাহ যন তামােক উদারভােব
পুরsৃত কেরন, তুিম আমােক আnিরকভােব পরামশ& িদেয়েছা, িকnt আlাহর িসdাn অবIই
ঘটেব।”
আবু বকর বলেলন, “ হ আবা আবিদlাহ আিম আপনােক আlাহর আ3েয় িদলাম।”
তাবািরর ‘তারীখ’- এ লখা আেছ য, আযিদ বেলেছন, আবু জাbাব ইয়াহইয়া িবন আবু
হাইয়াহ বণ&না কেরন আিদ িবন hরমালা আসািদ থেক, িতিন আbুlাহ িবন সািলম এবং মাযির
িবন মাশমাইল আসািদ থেক য,
পালন করেত,

তারা বেলেছন য: আমরা kফা থেক মkায় গলাম হj

তারউইয়াহর িদন (৮ই িজলহজ) আমরা মkায় pেবপশ করলাম। যাহেরর

সময় আমরা দখলাম ইমাম হােসইন (আ.) এবং আbুlাহ িবন যুবাইরেক, কা‘বা ও হাজাrল
আসওয়ােদর মধLবত&ী sােন। আমরা তােদর িদেক গলাম এবং ইবেন আল যুবাইরেক yনলাম
ইমাম হােসইন (আ.) ক বলেছন য,

“আপিন চাইেল এখােন থাকেত পােরন এবং কতৃ&েt

থাkন। আমরা আপনার সমথ&ক, সাহাযLকারী, আপনার িহতাকাkী এবং আপনার অnগত।”
ইমাম বলেলন, “আমার িপতা আমােক বেলিছেলন য, এক বLিkর রk এখােন অnায়ভােব
ঝরােনা হেব আর আিম সই বLিk হেত চাই না।”
ইবেন আল যুবাইর বলেলন,

“তাহেল এখােন থাkন এবং িবষয়িট আমার উপর ছেড় িদন।

কারণ আিম আপনােক মেন চলেবা এবং কান ধাঁকা িদেবা না।”
ইমাম বলেলন, “আিম তা করেত চাই না।”
এরপর তারা িফসিফস কের কথা বলা yr করেলন এবং এক পয&ােয় যাহেরর সময় জনতােক
িচৎকার কের বলেত yনলাম িমনার িদেক drত এেগাবার জn । তখন আমরা দখলাম ইমাম
হােসইন (আ.) কা‘বা তাওয়াফ করা yr কেরেছন,

এরপর িতিন সাফা ও মারওয়ার মােঝ

সাঈ করেলন এবং তার িকছু চুল কেট ফলেলন। এরপর িতিন তার উমরাহ শষ কের kফার
িদেক রওনা করেলন। আর আমরা অnাn লাকেদর সােথ িমনা গলাম।
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িসবেত ইবেন জাওযী তার ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস’- এ িলেখেছন য,

যখন মুহাmাদ িবন

হানািফয়া ইমাম হােসইন (আ.) এর kফা রওনা হওয়ার সংবাদ পেলন তখন িতিন অয
করিছেলন এবং তার সামেন একিট জগ িছেলা। িতিন pচুর কাঁদেলন। তখন মkায় এমন কউ
িছেলা না য তার চেল যাওয়ােত dঃিখত ও বLিথত হয় িন। কারণ তারা তােদর পেk যতটুk
সmব চuা কেরিছেলন তােক তা থেক িবরত রাখেত। এরপর িতিন িনেচর কিবতা আবৃিt
করেলন,
“আিম রওনা িদেবা, কারণ কান যুবেকর জn মৃতুLেত লjা নই, যখন স তা চায় যা সিঠক
এবং স সংgাম কের একজন মুসলমােনর মত,
জীবন কারবান করার মাধLেম,

য nায়পরায়ণ লাকেদর উdুd কেরেছ তার

য অিভশpেদর ছtভ) কেরেছ এবং অপরাধীেদর িবেরািধতা

কেরেছ। যিদ আিম বঁেচ থািক আিম আফেসাস করেবা না (যা আিম কেরিছ) এবং যিদ আিম
মারা যাই আিম যntণা পােবা না। অপমান ও বইjিতর িভতের তামােদর বঁেচ থাকা যেথu
হাক।”
এরপর িতিন কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত করেলন,

ِ
(ورا
ً ) َوَﻛﺎ َن أ َْﻣ ُﺮ اﻟﻠﱠـﻪ ﻗَ َﺪ ًرا ﱠﻣ ْﻘ ُﺪ

“এবং আlাহর কােছ িসdাn- অপিরবত&নীয়।” [ সূরা আল আহযাব: ৩৮]
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ইমাম হােসইন (আ.) এর মkা থেক kফা রওনা করা সmেক&

ইমাম হােসইন (আ.) মkা তLাগ কেরন তারউইয়াহর িদন (৮ই িজলহj) মুসিলম িবন আkীেলর
শাহাতােদর সংবাদ পাওয়ার আেগ,

িযিন ঐ িদনgেলােত kফায় িবেdাহ কেরিছেলন। তার

সােথ িছেলা তার আtীয়sজন, সnানরা এবং িশয়ারা।
‘মাতািলবুস সা’উল’ ও অnাn বইেত উেlখ আেছ য, ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ
কােফলায় ৮২ জন পুrষ িছেলা।
‘আল মাখযূন িফ তাসলীয়ািতল মাহযুন’- এ লখা আেছ য ইমাম হােসইন (আ.) তার
সহযাtীেদর একt কেরন যারা তার সােথ ইরাক যাওয়ার জn দৃঢ় িসdাn িনেয়িছেলন এবং
তােদর pেতLকেক দশিট sণ&মd
ু া ও তােদর মালপt বইবার জn একিট উট িদেলন। এরপর
িতিন ম)লবার, ৮ই িজলহেj, তারউইয়াহর িদেন মkা তLাগ কেরন, সােথ িছেলা ৮২ জন
পুrষ, যারা িছেলা তার িশয়া, বnু, দাস ও পিরবার।
[ইরশাদ gেn আেছ] কিব ফারাযদাk বেলন, আিম একষিT িহজিরেত হেj গলাম। যখন আিম
উট চািলেয় পিবt sােন উপিsত হলাম আিম দখলাম ইমাম হােসইন (আ.) মkা তLাগ করেছন
অst ও রসদপtসহ। আিম িজেjস করলাম এিট কার কােফলা। তারা বলেলা, িতিন হােসইন
িবন আলী (আ.)। আিম তার িদেক গলাম এবং সালাম জািনেয় বললাম, “আlাহ যন আপনার
আশা পূণ& কেরন এবং আপনার আশা যন পূণ& হয়,

হ নবীর সnান,

আমার িপতা- মাতা

আপনার জn কারবান হাক, কী আপনােক হj থেক drত সিরেয় িনে+?”
িতিন উtর িদেলন,

“আিম যিদ drত sান তLাগ না কির আমােক gফতার করা হেব।”

এরপর িতিন আমােক িজেjস করেলন আিম ক। আিম বললাম য আিম একজন আরব এবং
িতিন এ িবষেয় আর িকছু আমােক িজেjস করেলন না। এরপর বলেলন, “ইরােকর লাকজন
সmেক& আপনার কােছ কী সংবাদ আেছ?”
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আিম বললাম,
আেছ,

“িন<য়ই আপিন এক pjাপূণ& p] কেরেছন। জনগেণর hদয় আপনার সােথ

িকnt তােদর তরবাির আপনার িবrেd এবং ভাগL অবতরণ কের আকাশ থেক এবং

আlাহ কেরন যা তাঁর ই+া।”
ইমাম বলেলন, “আপিন সতL কথা বেলেছন, সমs িবষয়ই আlাহ থেক।
() ُﻛ ﱠﻞ ﻳـَ ْﻮٍم ُﻫ َﻮ ِﰲ َﺷﺄْ ٍن

pিতিদন িতিন এক নতুন জাঁকজমকপূণ& pকােশ আেছন। [ সূরা রাহমান: ২৯]

যিদ তাঁর িসdাnও আমরা যা আশা কির তা একই হয় তাহেল আমরা তাঁেক তাঁর রহমেতর জn
ধnবাদ দই এবং (yধু) তাঁর সাহাযL চাইেত হেব তাঁেক ধnবাদ দয়ার জn। এরপর যিদ
আশােক ভাগL বn কের দয় তাহেল যার পিবt িনয়ত আেছ এবং য পরেহজগার তার ময&াদা
লি9ত হেব না।”
আিম বললাম, “jী, আlাহ যন আপনােক সফলতা দন আপনার আশায় এবং িনরাপtা দন
তা

থেক যা থেক আপিন ভয় কেরন।” এরপর আিম তােক হেjর অ)ীকার ও িনয়মকাnন

সmেক& p] করলাম। িতিন সgেলার উtর িদেলন এবং আমােক সালাম িদেয় সের গেলন।
এভােব আমরা িবি+n হলাম।
যখন ইমাম হােসইন (আ.) মkা তLাগ করেলন, ইয়াহইয়া িবন সাঈদ িবন আল আস একজন
লাক িনেয় তার সােথ সাkাত করেলা যােদরেক আমর িবন সাঈদ পািঠেয়িছেলা এবং তােক
িজেjস করেলা িতিন কাথায় যাে+ন এবং তােক আেদশ করেলা যন িতিন িফের যান। ইমাম
তার pিত কান rেkপ করেলন না,

এেত তােদর িভতের ঝগড়া yr হেলা এবং তারা

পরsরেক চাবুক িদেয় আঘাত করেত লাগেলা। িকnt ইমাম এবং তােদর সাথীরা তােদরেক
দৃঢ়তার সােথ পিতহত করেলন।
‘ইkdল ফারীদ’- এ বলা হেয়েছ য,

যখন আমর িবন সাঈদ ইমােমর মkা তLােগর কথা

জানেত পারেলা স বলেলা, “আকাশ ও জিমেনর মােঝ যত উট আেছ তােত চেড়া এবং তােক
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ধেরা।” লাকজন তার কথায় আ<য& হেলা এবং িপছু ধা ওয়া করেত গেলা। িকnt তার কােছ
পৗঁছােত পারেলা না।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] তানঈম নােম একিট জায়গায় ইমাম পৗঁছােলন এবং ইেয়েমন থেক
আসা এক কর আদারকারী কােফলার সাkাত পেলন যােদরেক বাহীর িবন রায়সান ইয়াযীেদর
কােছ পািঠেয়িছেলা। মালপেtর মােঝ িছেলা সবুজ উিdদ (ইেয়েমনী জাফরান) এবং কাপড়
চাপড়। ইমাম হােসইন (আ.) (যুেগর ইমাম িহেসেব এবং ইয়াযীদ িখলাফেতর দখলদার
হওয়ার কারেণ) তা kাক করেলন এবং উেটর চালকেদর বলেলন,
“ তামােদর মােঝ য চায় আমােদর সােথ ইরাক পয&n

যেত স আসেত পােরা। এর জn

আমরা তােদরেক মজুরী িদেবা এবং আমরা তােদর সােথ ভােলা আচরণ করেবা। আর য িফের
যেত চাইেব আমরা তােদরেক এ sান পয&n মজুরী িদেবা এবং তারা যেত পাের।”
তখন তােদর মেধL িকছু সংখLক তােদর মজুরী িনেলা ও চেল গেলা, আর অnরা যারা তােদর
সােথ এেলা তােদরেক যথাযথ মূলL ও কাপড় চাপড় দয়া হেলা।
[ ‘কািমল’gেn আেছ] এরপর িতিন আবা ফারাযদােkর সাkাত পেলন। তােদর সাkােতর
িবষয়বst পূেব&র বণ&নার মতই এিগেয় গেলন এবং সাফাহ পৗঁছােলন এবং

সখােন িতিন

আbুlাহ িবন জাফেরর িচিঠ পেলন যা ইমাম হােসইন (আ.) ক পাঠােনা হেয়িছেলা তার dই
ছেল আউন ও মুহাmাদেক সােথ িদেয়।
এর িবষয়বst িছেলা এরকম:
“আmা বা’আদ, আিম আlাহর নােম আপনােক বলিছ, আমার িচিঠ পাওয়ার সােথ সােথ িফের
আsন,

কারণ আিম আশ?া করিছ,

য িদেক আপিন যাে+ন তার পিরণিত হেব মৃতুL ও

আপনার পিরবােরর পুেরাপুির Kংস। আর তা যিদ ঘেট তাহেল পৃিথবী অnকার হেয় যােব,
কারণ আপিন হে+ন হদায়ােতর আেলা এবং িব+াসীেদর আশা। আপিন তাড়াhড়া করেবন না,
কারণ আিম এ িচিঠর পর পরই আসিছ। সালাম।”
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তাবাির বেলন য, আbুlাহ িবন জাফর আমর িবন সাঈদ িবন আল আেসর কােছ গেলন এবং
বলেলন, “ইমাম হােসইন (আ.) ক িনরাপtার আ+াস িদেয় এবং তােক nায়িবচার ও সদয়
বLবহােরর অ)ীকার কের িচিঠ িলখুন এবং তােক রাজী করান;
িফের আসার জn,

আর তােক অnেরাধ কrন

যন িতিন সntu হন এবং িফের আেসন।” আমর িবন সাঈদ বলেলা,

“ তামার যা ই+া লখ এবং তা আমার কােছ আেনা যন আিম সখােন আমার সীলেমাহর িদেত
পাির।” আbুlাহ িচিঠিট িলখেলন এবং আমর এর কােছ আনেলন এবং বলেলন, “ তামার ভাই
ইয়াহইয়ােক এ িচিঠ িদেয় পাঠাও যন ইমাম আ+s হন য, এ িচিঠ তামার চuা।” স তাই
করেলা। আমর িবন সাঈদ িছেলা ইয়াযীেদর িনেয়াগকৃত মkার গভন&র।
ইয়াহইয়া এবং আbুlাহ িবন জাফর িচিঠিট িনেয় ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ গেলা এবং
তা িদেলা। ইয়াহইয়া িচিঠিট পড়েলা। যখন তারা িফের এেলা, তারা বলেলা য আমরা িচিঠিট
ইমাম হােসইন (আ.) ক িদেয়িছলাম এবং তােক অnেরাধ কেরিছলাম িফের আসেত। িকnt
িতিন কারণ দখােলন:
“আিম sেp রাসূলুlাহ (সা.) ক দেখিছ এবং িতিন আমােক একিট দািয়t িদেয়েছন। আিম তা
পালন করেবা, তােত আমার লাভ হাক বা না হাক।”
স বলেলা spিট তােক বলেত, িতিন বলেলন, “আিম spিটর বণ&না কাউেক দই িন এবং না
আিম তা করেবা, যতkণ না আিম আমার রেবর কােছ পৗঁছাই।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn] বিণ&ত আেছ য,

যখন আbুlাহ ইমামেক িনবৃt করেত বLথ& হেলন িতিন

তার dই ছেল আউন ও মুহাmাদেক বলেলন তার সােথ থাকেত, তার সােথ যেত এবং তার
পk হেয় তােক িনরাপtা িদেত (যিদ pেয়াজন হয়)। এরপর িতিন ইয়াহইয়া িবন সাঈেদর সােথ
মkায় িফের এেলন।”
তাবাির বেলন য,

আমর িবন সাঈেদর িচিঠর িবষয়বst িছেলা: “আlাহর নােম িযিন সব&

দয়ালু, সব&কrণাময়, আমর িবন সাঈদ থেক হােসইন িবন আলীর pিত। আmা বা’আদ,
আিম অnেরাধ করিছ যন আlাহ আপনােক স িজিনস থেক দূের রােখন যা আপনার Kংেসর
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কারণ হেব এবং আপনােক পুরsােরর পথ দখান। আমােক জানােনা হেয়েছ য আপিন ইরােকর
িদেক যাে+ন, আিম আপনােক dহােত আlাহর িনরাপtায় িদলাম এবং আিম আশ?া করিছ য
তা আপনার Kংস আনেত পাের। আিম আbুlাহ িবন জাফর ও ইয়াহইয়া িবন সাঈদেক আপনার
কােছ পাঠাি+,

তাই আমার কােছ drত আsন। আিম আপনার কােছ িনরাপtার,

দয়ার,

*নিতকতার, সdLবহােরর অ)ীকার করিছ এবং আlাহ এর সাkী, িন<য়তা দানকারী, এর
উপর রkক ও অিভভাবক এবং আপনার উপর সালাম।”
ইমাম হােসইন (আ.) তােক উtর িদেলন, “আmা বা’আদ,

য বLিk আlাহর িদেক আhান

কের এবং *নিতক কাজgেলা কের এবং বেল য স একজন মুসলমান,

স আlাহ ও তার কাছ

থেক িবি+n হয় িন। আর তুিম আমােক িনরাপtা, *নিতকতা ও দয়ার িদেক আhান করেছা
যখন 37 িনরাপtা হে+ আlাহর কাছ থেক। আর য বLিk এ পৃিথবীেত আlাহেক ভয় কের
না স পরকােল তাঁর আ3য় পােব না। আমরা আlাহর কােছ চাই যন আমরা তােক এ
পৃিথবীেত ভয় কির,

যন পরকােল তার িনরাপtা পেত পাির। যিদ তামার উেdI হয় এ

িচিঠর মাধLেম, দয়া ও *নিতকতা, তাহেল আlাহ যন তামােক সদয়ভােব পুরsৃত কেরন এ
পৃিথবীেত এবং আেখরােত।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) ইরােকর িদেক drত এেগােলন এবং িপছেনর
িদেক তাকােলন না এবং যাতুল ইরেk পৗঁছােলন। এ জায়গােত আিমrল মুিমনীন আলী (আ.)
এর ভিবWdাণী সেতL পিরণত হেলা। শইখ তূিস তার ‘আমািল’ ত বণ&না কেরেছন আmারাহ
দহিন থেক, িতিন বেলন আবু তুফাইল আমােক বেলেছন য: মুসাইয়াব িবন নাজাবাহ ইমাম
আলী (আ.) এর কােছ আbুlাহ িবন সাবােক ধের িনেয় এেলন। ইমাম আলী (আ.) িজেjস
করেলন, কী হেয়েছ। িতিন বলেলন, “এ বLিk আlাহ ও রাসূল সmেক& িমথLা কথা বেল।”
ইমাম িজেjস করেলন স কী বেলেছ। মুসাইয়াব কী বলেলা আিম yনেত পলাম না,

িকnt

আিম ইমাম আলী (আ.) ক বলেত yনলাম, “হায়, এক বLিk (ইমাম হােসইন আ.) একিট
drতগামী ও (অst ও রসদ) সিjত উেট চেড় তামােদর কােছ আসেব হj অথবা উমরাহ না
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কের এবং তােক হতLা করা হেব।” যখন ইমাম হােসইন (আ.) যাতুল ইরেk [মালhফ]
পৗঁছােলন, িতিন িবশর িবন গািলেবর সাkাত পেলন য ইরাক থেক আসিছেলা। িতিন তার
কাছ থেক

সখানকার জনগেণর অবsা সmেক& জানেত চাইেলন। স বলেলা,

জনগণেক দেখিছ য তােদর hদয় আপনার পেk,

“আিম

িকnt তােদর তরবাির বিন উমাইয়ার

পেk।”
ইমাম বলেলন,

“বিন আসােদর এ ভাই সতL বলেছ। আlাহ তাই কেরন যা তার ই+া এবং

আেদশ কেরন যা তার ই+া।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন উবায়dlাহ িবন িযয়াদ এ সংবাদ পেলা য,
( আ.) kফার িদেক আসেছন,

ইমাম হােসইন

স তার পুিলশ কম&কত&া হাসীন িবন তামীমেক kািদিসয়া িদেক

পাঠােলা। স এক *সnবািহনী pstত করেলা kািদিসয়া থেক খাফফান পয&n এবং kািদিসয়া
থেক kাতkাতািনয়া পয&n। এরপর স জনগেণর কােছ ঘাষণা করেলা,

হােসইন িবন আলী

ইরােকর িদেক আসেছ।
মুহাmাদ িবন আবু তািলব মুসাউই বণ&না কেরন য, যখন ওয়ালীদ িবন উতবা সংবাদ পেলা
য ইমাম ইরােকর িদেক যাে+ন স উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ িচিঠ িলখেলা,
বা’আদ,

“আmা

হােসইন ইরােকর িদেক আসেছ এবং স ফািতমা (আ.) এর সnান এবং ফািতমা

রাসূলুlাহ (সা.) এর কnা। সাবধান হও! পােছ তুিম তার সােথ খারাপ বLবহার কর এবং এ
পৃিথবীেত তামার ও তামার আtীয়েদর উপর dেয&াগ ডেক আেনা যা কানিদন শষ হেব না;
আর িবিশu লােকরা ও সাধারণ জনগণ এ পৃিথবীর শষ পয&n তা ভুলেব না।” িকnt উবায়dlাহ
ওয়ালীেদর কথায় কান কান িদেলা না।
রায়আিশ,

তার ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মাধLেম বণ&না কেরন য,

বণ&নাকারী বেলেছন:

আিম হেj গলাম এবং আমার সাথীেদর কাছ থেক আলাদা হেয় গলাম এবং একা হাঁটেত yr
কের পথ হািরেয় ফললাম। হঠাৎ আমার দৃিu পড়েলা িকছু তাঁবু ও খ'েরর উপর, আিম তােদর
িদেক এিগেয় গলাম এবং িজেjস করলাম তারা কারা,
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তারা বলেলা য তাবুgেলা ইমাম

হােসইন (আ.) এর। আিম িজেjস করলাম য, এ হােসইন িক আলী ও ফািতমা (আ.) এর
সnান? তারা hাঁ- সূচক উtর িদেলা। আিম খাঁজ িনলাম কান তাঁবুেত িতিন আেছন, তারা তা
দিখেয় িদেলা। আিম গলাম এবং দখলাম ইমাম দরজায় বেস একিট বািলেশ ঠস িদেয় একিট
িচিঠ পড়েছন। আিম তােক সালাম িদেল িতিন উtর িদেলন। আিম বললাম,
রাসূেলর সnান, আমার িপতা- মাতা আপনার জn কারবান হাক,
মrভূিমেত তাঁবু ফেলেছন যখােন কান মাnষ জন নই,

“ হ আlাহর

কন আপিন এমন খািল

নই কান dগ&।”

ইমাম বলেলন,
“ লাকজন আমােক ভয় দিখেয়েছ এবং এ িচিঠgেলা kফার লাকেদর,

যারা আমােক হতLা

করেব। কান পিবtতােক ভূলুিNত করা বাদ না রেখ যখন তারা এ অপরাধ করেব,

আlাহ

তােদর উপর এক বLিkেক িনেয়াগ িদেবন য তােদরেক হতLা করেব এবং তােদরেক বইjিত
করেবন এক দাসীর লাকেদর চেয় বশী।”
আিম ( লখক) বিল য, আমরা দৃঢ়ভােব অnভব কির য, “দাসীর লাকেদর” কথািট একিট
ভুল। আর সিঠকিট হেলা দাসীর ফারাম (ঋতুsােবর কাপড়), কারণ বণ&নায় এেসেছ য ইমাম
হােসইন (আ.) বেলেছন, “আlাহর শপথ, তারা আমােক ছাড়েব না যতkণ না তারা আমার
hৎিপেNর রk না ঝরােব,

এরপর যখন তারা তা করেব আlাহ এক বLিkেক তােদর উপর

িনেয়াগ িদেবন য তােদরেক অপমািনত করেব একজন মিহলার ফারােমর চাইেত বশী।” আর
ফারাম হে+ ঋতুsােবর কাপড়।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন ইমাম বাতেন উmাহর হািজর নামক sােন পৗঁছােলন িতিন
kােয়স িবন মুসাহিহর সায়দাউইেক kফায় পাঠােলন। কউ কউ বেলন য, িতিন তার সৎ ভাই
আbুlাহ িবন ইয়াkতুরেক পািঠেয়িছেলন। িতিন তখনও মুসিলম িবন আকীেলর শাহাদােতর
সংবাদ পান িন। িতিন তার সােথ একিট িচিঠ পাঠােলন,
“িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম। হােসইন িবন আলী থেক তার িব+াসী ও মুসলমান ভাইেদর
কােছ। আিম আlাহর pশংসা কির িযিন ছাড়া আর কান ইলাহ নই। আmা বা’আদ,
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আিম

মুসিলম িবন আলীর কাছ থেক িচিঠ পেয়িছ,

যা আমােক জািনেয়েছ আপনােদর সিদ+া

সmেক& এবং আপনােদর সmািনত লাকেদর আnগতL সmেক& য, তারা আমােদরেক সাহাযL
করেব আমােদর অিধকার িফের পেত। আিম আlাহর কােছ,
অnেরাধ কির

িযিন সmািনত ও pশংিসত,

যন আমরা সদয় আচরেণর সাkাত পাই এবং যন আপনােদর পুরsার দন

37তম পুরsােরর মাধLেম। আিম মkা তLাগ কেরিছ ম)লবার,

িজলহেjর আট তািরেখ,

তারউইয়াহর িদেন। যখন দূতরা আপনােদর কােছ পৗঁছেব, তখন আপনােদর কাজ drত কrন
এবং িনেজেদর pstত কrন,

কারণ আিম কেয়ক িদেনর মেধLই আপনােদর কােছ পৗঁেছ

যােবা। সালামুন আলাইkম ওয়া রাহমাতুlািহ ওয়া বারাকাতুহ।”
মুসিলম,

ইমাম

িলেখিছেলন,

হােসইন (আ.) এর কােছ তার শাহাদােতর সাতাশ িদন আেগ িচিঠ

যা িছেলা এরকম,

“আmা বা’আদ,

পিরবােরর কােছ স সmেক& িমথLা বেল না,

য বLিk পািনর খাঁেজ যায় স তার

( kফার) আঠােরা হাজার লাক আমার হােত

আnগেতLর শপথ কেরেছ। তাই আমার িচিঠ পাওয়ার সােথ সােথ drত আsন।” kফার
লাকজন ইমােমর কােছ িলেখিছেলা,

“এখােন আপনার একলk তরবাির আেছ (আপনােক

সাহাযL করার জn)। তাই দরী করেবন না।”
kােয়স িবন মুসাহিহর সায়দাউই kফার উেdেI যাtা করেলন ইমােমর িচিঠ িনেয়। যখন িতিন
kািদিসয়াহ পৗঁছােলন,

হাসীন িবন তামীম তােক gফতার করেলা এবং তােক উবায়dlাহ

িবন িযয়ােদর কােছ পািঠেয় িদেলা। উবায়dlাহ বলেলা,

“িমmের বেসা এবং অিভশাপ দাও

িমথLাবাদীর সnান িমথLাবাদীর ওপের” ( ইমাম হােসইনেক উেdI কের, আউযুিবlাহ)।
[ ‘মালhফ’ gেn ’]

অn এক জায়গায় বিণ&ত হেয়েছ য,

যখন িতিন kফার কাছাকািছ

পৗঁছােলন হাসীন িবন তামীম তােক তlাশী করার জn থামােলন । কােয়স ইমােমর িচিঠিট বর
কের িছঁেড় ফলেলন। তাই হাসীন তােক উবায়dlাহর কােছ পাঠােলা। যখন তােক উবায়dlাহর
সামেন দাঁড় করােনা হেলা,

স তােক p] করেলা য স ক। kােয়স বলেলন,

“আিম

িব+াসীেদর আিমর ইমাম আলী (আ.) এর এবং তার সnােনর িশয়া।” স তােক িজেjস করেলা
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কন স িচিঠ িছঁেড় ফেলেছ। kােয়স বলেলন,

“ যন তুিম জানেত না পােরা সখােন কী

িছেলা।” উবায়dlাহ িজেjস করেলা ক তা িলেখিছেলা এবং কােক সেmাধন কের লখা
হেয়িছেলা। kােয়স বলেলন,

“এিট িছেলা হােসইন িবন আলী থেক kফার একদল লােকর

কােছ যােদর নাম আিম জািন না।” উবায়dlাহ kাধািnত হেয় উঠেলা এবং বলেলা,

“তুিম

আমার কাছ থেক যেত পারেব না যতkণ পয&nনা তুিম তােদর নাম বলেব অথবা িমmের উঠেব
এবং অিভশাপ িদেব হােসইন িবন আলীেক,

তার বাবােক এবং তার ভাইেক। নয়েতা আিম

তামার ( দেহর) pেতLক জাড়া খুেল ফলেবা।” kােয়স বলেলন, “আিম তােদর নাম pকাশ
করেবা না িকnt আিম অিভশাপ িদেত pstত।” একথা বেল িমmের উঠেলন এবং আlাহর pশংসা
ও তাসবীহ করেত yr করেলন। এরপর িতিন রাসূলুlাহ (সা.) ক সালাম পশ করেলন এবং
ইমাম আলী (আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হােসইন (আ.) এর pশংসা yr করেলন এবং
তােদর উপর আlাহর pচুর রহমত pাথ&না করেলন। এরপর িতিন অিভশাপ িদেলন উবায়dlাহ,
তার বাবা এবং yr থেক শষ পয&n বিন উমাইয়ার pেতLক অতLাচারীর ওপের। এরপর িতিন
বলেলন, “ হ জনতা, আমােক ইমাম হােসইন (আ.) আপনােদর কােছ পািঠেয়েছন এবং আিম
তােক অমুক জায়গায় ছেড় এেসিছ। আপনারা তার ডােক সাড়া িদন।” যখন উবায়dlাহেক
জানােনা হেলা kােয়স কী বেলেছ স আেদশ িদেলা যন তােক pাসােদর ছাদ থেক ছুঁেড় ফেল
দয়া হয়। এভােব তােক শহীদ করা হেলা (তার উপর আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক)।
[ ইরশাদ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য, তােক তার dহাত বাঁধা অবsায় িনেচ ছুঁেড় ফলা হেয়িছেলা
এবং তার হাড়gেলা ভে) যায় এবং তার িভতের তখনও pােণর িকছু িচh উপিsত িছেলা। তখন
মািলক িবন উমাইর লাখিম এেস তার মাথা কেট ফেল। যখন লাকজন তােক এ কােজর জn
িতরsার করেলা স বলেলা, “আিম চেয়িছলাম তােক বLথা থেক মুিk িদেত এবং তাই আিম
তা কেরিছ।”
ইমাম হােসইন (আ.) হািজর (জায়গার নাম) তLাগ করেলন এবং আরবেদর এক পািন পােনর
জায়গায় পৗঁছােলন যখােন আbুlাহ িবন মূতী’ আদাউই বাস করেতা। যখন স ইমামেক
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দখেলা স তার কােছ গেলা এবং বলেলা,
হাক,

হ আlাহর রাসূেলর সnান,

“আমার িপতা- মাতা আপনার জn কারবান

আপিন এখােন কন?”

স ইমামেক উট থেক নামেত

সাহাযL করেলা এবং তার বািড়েত িনেয় গেলা। ইমাম বলেলন,
“তুিম অবIই yেন থাকেব মুয়ািবয়া মারা গেছ এবং ইরােকর লােকরা আমােক িলেখেছ ও
আমােক তােদর িদেক আমntণ জািনেয়েছ।”
আbুlাহ িবন মূতী’ বলেলা,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

আিম আপনােক আlাহর নােম

অnেরাধ করিছ kরাইশ এবং আরবেদর ময&াদার পাশাপািশ ইসলােমর মযদ&া িবেবচনা করেত।
আlাহর শপথ,

আপিন যিদ রাজL চান,

যা বিন উমাইয়ােদর হােত আেছ,

আপনােক হতLা করেব এবং যখন তারা আপনােক হতLা করেব,
করেব না। আlাহর শপথ,

এভােব ইসলাম,

তারা অবIই

এরপর আর কাউেক ভয়

kরাইশ এবং আরবেদর ময&াদা লি9ত হেব।

তাই তা করেবন না এবং kফােত যােবন না এবং িনেজেক বিন উমাইয়ােদর কােছ অরিkত
করেবন না।” িকnt ইমাম একমত হেলন না এবং আরও এিগেয় যেত চাইেলন। উবায়dlাহ
আেদশ িদেলা ওয়ািkসা

থেক িসিরয়া এবং বসরা পয&n রাsা বn কের িদেত,

যন কউ

সখােন pেবশ করেত না পাের এবং বর হেত না পাের। ইমাম হােসইন (আ.) (kফােত) কী
হে+ না জানা অবsায় আরও এিগেয় িকছু বdইেনর সাkাত পেলন। িতিন তােদর কােছ খাঁজ
িনেলন এবং তারা উtর িদেলা,
আমরা সখােন ঢুকেতও পারিছ না

“আlাহর শপথ,

আমরা এছাড়া বশী িকছু জািন না য

বর হেয়ও আসেত পারিছ না।” ইমাম আরও এিগেয়

গেলন।
বিণ&ত হেয়েছ য, যখন িতিন খুযাইিময়াহেত পৗঁছােলন িতিন সখােন তাঁবু গাড়েলন এক রাত
ও এক িদেনর জেn। সকােল তার বান হযরত যায়নাব (আ.) তার কােছ এেলন এবং বলেলন,
“ হ িpয় ভাই, আিম িক আপনার কােছ বলেবা না কাল রােত আিম কী yেনিছ?” ইমাম তােক
িজেjস করেলন িতিন কী yেনেছন। িতিন উtর িদেলন, রােত আিম যখন একিট কােজ তাঁবু
থেক বাইের বিরেয়িছ আিম এক আhানকারীেক yনলাম বলেছ, “ হ চাখgেলা সংgাম কর
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এবং অrেত ভের যাও,

ক আমার পের এ শহীদেদর জn কাঁদেব যােদর ভাগL টেন িনেয়

যাে+ অ)ীকার পূরেণর জn।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “ হ িpয় বান, যা িনধ&ািরত হেয়েছ তা অবIই ঘটেব।”
তাবাির তার ‘তারীখ’- এ বণ&না কেরেছন য,

ইমাম আরও এিগেয় গেলন এবং যাrেদর

ওপের পািনর জায়গায় পৗঁছােলন।
আবু মাখনাফ বেলন,

বিন ফাযারার এক বLিk ,

যার নাম সািd,

আমােক বেলেছ য,

হাjাজ িবন ইউsেফর িদনgেলােত আমরা আল হারস িবন আিব রািব’আর বািড়েত আ3য়
িনেয়িছলাম যা খজুর িবেkতােদর রাsায় অবিsত িছেলা, যুহাইর িবন kাইেনর মৃতুLর পর তা
বিন আমর িবন ইয়াশkর থেক িছিনেয় নয়া হেয়িছেলা এবং িসরীয়রা সখােন আসেতা না।
মাখনাফ বেলন য, আিম বিন ফাযারার লাকেক বললাম ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ মkা
থেক তামােদর আসার কথা বণ&না কর। স বলেলা, আমরা মkা তLাগ করলাম যুহাইর িবন
kাইন বাজািলর সােথ এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর পাশাপািশ চলিছলাম,

আমরা কান

জায়গায় ইমােমর সােথ তাঁবু গাড়া অপছn করিছলাম। যখনই হােসইন িবন আলী কান জায়গা
তLাগ করেতন যুহাইর িপছেন থেক যেতন এবং যিদ হােসইন কান জায়গায় থামেতন,
যুহাইর সখান থেক সের পড়েতন যতkণ না আমরা এমন এক জায়গায় পৗঁছলাম যখােন
তার পাশাপািশ তাঁবু গাড়া ছাড়া আর কান উপায় িছেলা না। অতএব আমরা এক পােশ তাঁবু
গাড়লাম এবং হােসইন অn পােশ। আমরা dপুেরর খাবার খাি+লাম যখন হােসইন (আ.) এর
দূত এেলা আমােদর কােছ,
এরপর বলেলা,

আমােদর সালাম জানােলা এবং তাঁবুর িভতের pেবশ করেলা।

“ হ যুহাইর,

আবু আbুlাহ (ইমাম হােসইন) আমােক আপনার কােছ

পািঠেয়েছন আপনােক তার কােছ আমntণ জানােত।” আমােদর হােত যা িছেলা (খাবার) আমরা
তা রেখ িদলাম,

যন এমন হেয়েছ য পািখ আমােদর মাথায় িsর হেয় বেস আেছ।

আবু মাখনাফ বেলন য,
যুহাইরেক বললাম,

যুহাইেরর stী dলহাম িবনেত আমর আমােক বেলেছ য: আিম

“রাসূলুlাহ (সা.) এর সnান তামার কােছ দূত পািঠেয়েছন,
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কন তার

সােথ িগেয় দখা করেছা না? sবহানাlাহ, আিম চাই তুিম তার কােছ যাও এবং শান িতিন
কী বলেত চান। এরপর িফের আেসা।” স বলেলা য, যুহাইর গেলন এবং অl সময় পেরই
উjjল চহারা িনেয় ফরত এেলন। এরপর িতিন আেদশ িদেলন যন তার মালপt ও তাঁবু
ইমাম হােসইন ( আ.) এর িশিবের িনেয় যাওয়া হয়। এরপর িতিন আমােক বলেলন, “আিম
তামােক তালাক িদেয়িছ। তামার পিরবােরর কােছ ফরত যাও, কারণ আিম চাই তুিম ভােলা
ছাড়া আর িকছু আমার কাছ থেক না পাও।”
[ ‘মালhফ’ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য, যুহাইর িবন kাইন বলেলন, “আিম িসdাn িনেয়িছ ইমাম
হােসইন (আ.) ক সাহাযL করার জn যতkণ না আিম তার জn আমার জীবন কারবান
কির।” এরপর িতিন তার stীেক তার মাহরানা িদেয় িদেলন এবং তােক তার চাচােতা ভাইেয়র
কােছ হsাnর করেলন যন স তােক তার আtীয়েদর কােছ পৗঁেছ িদেত পাের। মিহলা উেঠ
দাঁড়ােলন এবং তার sামীেক িবদায় জানােলন অrসজল চােখ এবং বলেলন,

“আlাহ

তামােক সাহাযL কrন এবং তামার জn কলLাণ pরণ কrন। আিম yধু চাই য িকয়ামেতর
িদন হােসইেনর নানা (সা.) এর সামেন আমােক মেন রাখেব।”
তাবাির বেলন য: এরপর যুহাইর তার সাথীেদর বলেলন,
আসেত পাের,

“ য চায় আমার সােথ আসেত স

নয়েতা এিটই হে+ আমার সােথ তার শষ চুিk এবং আিম একিট ঘটনা

তামােদর কােছ বণ&না করেত চাই - যখন আমরা লানজােরর এর যুেd অংশgহণ করলাম এবং
আlাহ আমােদর িবজয় িদেলন। আমরা অেনক গিণমত হােত পলাম যখন সালমান বািহিল
( কউ বেল সালমান ফারসী) আমােদর বলেলন, ‘ তামরা িক এই িবজেয় সntu যা তামােদর
দয়া হেয়েছ এবং য সmদ তামরা লাভ কেরেছা?’ আমরা hাঁ- সূচক উtর িদলাম। তখন
িতিন বলেলন, ‘যখন তামরা মুহাmােদর বংশধর যুবকেদর সদ&ার (ইমাম হােসইন আ.)- এর
সাkাত পােব তখন তার পােশ থেক যুd করেত আরও খুশী হেয়া এখনকার এ সmদ লােভর
চাইেত’।” যুহাইর বলেলন,

“আিম তামােদরেক আlাহর আ3েয় িদি+।” এরপর যুহাইর

পুেরা সময় ইমােমর সাথীেদর মােঝ রইেলন শাহাদাত লাভ করা পয&n।
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বিণ&ত হেয়েছ, যখন যুহাইরেক ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ শহীদ করা হয় তখন তার stী
তার দাসেক কারবালায় পািঠেয়িছেলন তার মািলকেক কাফন পরােনার জn।
িসবেত ইবেন জাওিযর ‘তাযিকরাহ’ ত লখা আেছ য, যুহাইরেক ইমাম হােসইন (আ.) এর
সােথ শহীদ করা হেয়িছেলা। যখন তার stী এ সংবাদ পেলা স তার দাসেক বলেলা, “যাও,
তামার মািলকেক কাফন পিরেয় দাও।” যখন সই দাস এেলা,

স দখেলা ইমােমর দহ

কান কাফন ছাড়াই পেড় আেছ। স িনেজেক বলেলা, “আিম িকভােব আমার মািলকেক কাফন
পরােবা আর হােসইন তা ছাড়া থাকেব। আlাহর শপথ,
এরপর

তা কখেনাই ঘটেত পাের না।”

স ইমাম হােসইন (আ.) ক কাফন পিরেয় িদেলা এবং যুহাইরেক আেরকিট কাফন

পরােলা।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] আbুlাহ িবন sলাইমান এবং মুনিযর িবন মুশমাইল আসািদ বিন
আসােদর d বLিk, বণ&না কেরেছ য, আমরা আমােদর হj পালন করলাম এবং আমরা ইমাম
হােসইন (আ.) এর সাkাত ছাড়া িকছুই চাইলাম না, তার িবষয়িট কত দূর পৗঁেছেছ জানার
জn। আমরা আমােদর ঘাড়াgেলােক drত ছাটালাম যাrেদ পৗঁছা পয&n এবং তােক পলাম।
হঠাৎ আমরা দখলাম একিট লাকেক kফা থেক আসেত। যখন স ইমাম হােসইন (আ.) ক
দখেলা স তার পথ পিরবত&ন করার চuা করেলা। ইমাম িনেজ থামেলন কেয়ক মুহূেত&র জn
তার সােথ সাkাত করার জn, িকnt স কান nেkপ করেলা না এবং চেল গেলা। আমরা তার
িদেক অgসর হলাম এবং একজন আেরকজনেক বললাম, আেসা, আমরা ঐ kফার লাকিটর
কােছ যােবা এবং তার কােছ জানেবা kফার অবsা কী। এ কথা বেল আমরা তার কােছ গলাম
ও তােক সালাম িদলাম। স আমােদর সালােমর উtর িদেলা। আিম িজেjস করলাম স কান
গােtর লাক। স বলেলা স বিন আসাদ গােtর। আমরা বললাম আমরাও বিন আসাদ
গােtর। তখন আমরা তােক তার নাম িজেjস করলাম। স বলেলা তার নাম বাকর। আমরাও
আমােদর বংশ বললাম তার কােছ এবং তার কােছ kফার অবsা জানেত চাইলাম। স বলেলা,
hাঁ, আিম kফার ঘটনাবলী সmেক& জািন। আিম তখনও kফা তLাগ কির িন যখন মুসিলম িবন
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আkীল ও হািন িবন উরওয়াহেক শহীদ করা হয়। আিম দেখিছ তােদর পা দিড়েত বাধাঁ এবং
তােদর মৃতেদহ kফার রাsায় িহঁচেড় নয়া হে+।
তখন আমরা ইমােমর িদেক গলাম এবং তার সােথ হাঁটেত yr করলাম যতkণ না রােত িতিন
সালািবয়াহেত থামেলন। আমরা কােছ গলাম ও তােক সালাম িদলাম। আমােদর সালােমর
উtর িদেলন এবং আমরা বললাম, “আমােদর কােছ আপনার জn সংবাদ আেছ। যিদ আপিন
চান তা pকােI আপনার কােছ বলেবা এবং যিদ আপিন চান আমরা তা আপনােক গাপেন
বলেবা।” িতিন আমােদর িদেক তাকােলন এবং বলেলন,
নই।” তখন আমরা বললাম,

“তােদর কােছ কান িকছু গাপন

“আপিন িক ঐ উেটর আেরাহীেক দেখিছেলন য গতকাল

আমােদর িদেক আসিছেলা?”
ইমাম বলেলন,

“hাঁ,

আিম তােক দেখিছ এবং আমার ই+া িছেলা তার কাছ থেক খাঁজ

খবর নয়ার।”
আমরা বললাম,

“আlাহর শপথ,

িছেলা আমােদর গােtর,

আমরা আপনার পk থেক তােক িজেjস কেরিছ,

বুিdমান,

স

সৎ এবং ss িবচারেবাধসmn এবং স বলেলা স

তখনও kফা তLাগ কের িন যখন স দেখেছ মুসিলম িবন আkীল এবং হািন িবন উরওয়াহেক
শহীদ করা হেয়েছ এবং তােদর লাশ kফার রাsায় হঁচড়ােনা হে+।”
ইমাম বলেলন, “ইnা িলlািহ ওয়া ইn ইলাইিহ রািজউন। তােদর dজেনর উপর আlাহর রহমত
হাক।”
িতিন এ কথা বশ কেয়কবার বলেলন। তারপর আমরা বললাম,

“আমরা আlাহর নােম

আপনােক ও আপনার পিরবারেক বলিছ এখান থেক চেল যাওয়ার জn। আপনার কান সাথী
এবং সমথ&ক kফায় নই। আমরা আশ?া করিছ হয়েতা সখানকার লােকরা আপনার িবrেd
ঐকLবd হে+।”
তখন ইমাম আkীেলর সnানেদর িদেক তাকােলন এবং বলেলন, “ তামােদর এখন কী মতামত
যেহতু আkীলেক শহীদ করা হেয়েছ?”
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তারা উtর িদেলা,

“আlাহর শপথ,

আমরা িফের যােবা না যতkণ না মুসিলেমর রেkর

pিতেশাধ gহণ কির, অথবা িনেজরা িনহত হই।”
তখন ইমাম আমােদর িদেক তাকােলন ও বলেলন, “তােদর (মৃতুLর) পের জীবেন ভােলা আর
িকছু নই।”
তখন আমরা সেnহাতীতভােব বুঝেত পারলাম য িতিন যেত চাে+ন এবং বলেলন, “আlাহ
তামােদর pিত সদয় হান।”
এরপর বলেলন, “আlাহর রহমত হাক তামােদর dজেনর উপর।”
তখন তার সাথীরা বলেলন, “আlাহর শপথ, িন<য়ই আপিন মুসিলেমর চাইেত বশী ময&াদা
রােখন। আপিন যিদ kফায় যান জনগণ আপনার ডােক সাড়া িদেব।” তখন ইমাম চুপ কের
গেলন এবং সকাল পয&n অেপkা করেলন। এরপর িতিন তার সাথীেদর ও দাসেদর বলেলন
তারা যন যত পাের তত পািন নয় এবং এিগেয় যায়।
[ ‘মালhফ’ gেn] বিণ&ত আেছ,

যখন সকাল হেলা,

kফাবাসীেদর মধL থেক এক বLিk,

যার নাম আবু িহররাহ, এেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) ক সালাম িদেলা ও বলেলা, “ হ
আlাহর রাসূেলর সnান,

কন আপিন আlাহ ও তাঁর রাসূেলর িনরাপদ আ3য় ছেড়

এেসেছন?”
ইমাম বলেলন,

“আেkপ তামার জn হ আবু িহররাহ,

বিন উমাইয়া আমার সmদ জb

কেরেছ িকnt আিম তা *ধেয&র সােথ সh কেরিছ। তারা আমােক অপমান কেরেছ এবং আিম সh
কেরিছ, িকnt এরপর আমার রk ঝরােত চেয়েছ (হারাম শরীেফ)। আlাহর শপথ, একদল
অতLাচারী লাক আমােক হতLা করেব এবং আlাহ তােদরেক অপমািনত করেবন এবং তােদর
উপর একিট ধারােলা তরবাির িনেয়াগ িদেবন। এরপর আlাহ তােদর উপর এক বLিkেক িনেয়াগ
িদেবন য তােদরেক অপমািনত করেব সাবার সmpদােয়র চাইেত বশী। যার শাসক িছেলা
একজন নারী য তােদর সmদ ও জীবনেক শাসন করেতা।”
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সmািনত শইখ আবু জাফর kলাইিন বণ&না কেরন,

হাkাম িবন উতাইবাহ থেক য,

বLিk সালািবয়াহেত ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ সাkাত কের,

এক

যখন িতিন কারবালা

(অথবা kফা) যেত চাি+েলন। স এেলা এবং ইমামেক সালাম জানােলা। িতিন উtর িদেলন
এবং তােক িজেjস করেলন স কাথাকার লাক।
স বলেলা স kফার লাক। ইমাম বলেলন,

“আlাহর শপথ,

হ kফার ভাই,

যিদ আিম

মদীনায় তামার সাkাত পতাম তাহেল আমার বািড়েত িজবরাঈেলর িচh দখাতাম যখােন স
আমার নানার কােছ ওহী এেনিছেলা। হ kফার ভাই, িন<য়ই pjাবান বLিkরা আমােদর p]
কেরেছ এবং jান লাভ কেরেছ,

তাই এিট অবাsব য আমরা এিট (শাহাদাত লাভ করা)

জানেবা না।” এরপর িতিন drত এেগােলন এবং যুবালাহ পৗঁছােলন,

যখােন িতিন আbুlাহ

িবন ইয়াkতূেরর শাহাদােতর সংবাদ পেলন।
[ ‘মালhফ’ gেn] অn এক রওয়ােয়েত বিণ&ত হেয়েছ য,

িতিন সখােন (যুবালাহেত)

মুসিলম িবন আkীেলর শাহাদাত সmেক& সংবাদ পেলন।
[ ‘ইরশাদ’,

তাবািরর gেn আেছ] এরপর িতিন একিট িচিঠ বর করেলন এবং অnাnেদর

উপিsিতেত তা পড়েলন,
“িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম। আmা বা’আদ,

আমরা একিট hদয়িবদায়ক সংবাদ লাভ

কেরিছ য, মুসিলম িবন আkীল, হািন িবন উরওয়াহ এবং আbুlাহ িবন ইয়াkতূরেক শহীদ
করা হেয়েছ এবং যারা আমােদর িশয়া বেল দাবী কেরিছেলা তারা আমােদর পিরতLাগ কেরেছ।
তামােদর মেধL যারা চেল যেত চায় তারা যেত পাের, তােদরেক িতরsার করা হেব না এবং
তােদর কাছ থেক বাইয়াত উিঠেয় নয়া হেয়েছ।”
তাই লাকজন তার কাছ থেক চেল যেত yr করেলা। তার সােথ yধু তারা রইেলা যারা তার
সােথ মদীনা থেক এেসিছেলা এবং ঐ অl কেয়কজন যারা পেথ তার সােথ যাগ িদেয়িছেলা।
িতিন এ পদেkপ িনেলন,

কারণ তার সােথর বdইনরা ভেবিছেলা িতিন এমন

কাথাও

যাে+ন যখােন লাকজন তার আnগতL করেব। তাই ইমাম তােদরেক অnকাের রাখেত
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চাইেলন না এবং yধু তােদরেক চাইেলন যারা তার সােথ থাকেব এবং যারা জানেতা শষ পয&n
কী ঘটেব। কারণ ইমাম সবসময় sরেণ রেখিছেলন নবী ইয়াহইয়ােক (যাকািরয়া নবীর
সnানেক) এবং ইি)ত িদেতন য তােকও একইভােব হতLা করা হেব এবং তার কাটা মাথা
উপহার িহেসেব নয়া হেব ( যমন ঘেটিছেলা নবী ইয়াহইয়ার বলায়)।
[ ‘মালhফ’ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য ইমাম আলী িবন হােসইন যায়nল আেবদীন (আ.)
বেলেছন, “আমরা মkা থেক ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ িছলাম এবং িতিন এমন কান
জায়গায় থােমন িন ও তা ছেড় আেসন িন যখােন নবী ইয়াহইয়া (আ.) ক sরণ কেরন িন।
তখন একিদন িতিন বলেলন: আlাহর দৃিuেত এ পৃিথবীর িনকৃu িজিনসgেলার একিট হেলা
ইয়াহইয়ার মাথােক বিন ইসরাইেলর এক বLািভচািরণীর কােছ উপহার িহেসেব িনেয় যাওয়া
হেয়িছেলা।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn ’ আেছ] যখন সকাল হেলা, িতিন তার সাথীেদর বলেলন pচুর পিরমাণ পািন
সংgহ করেত এবং তারা আরও এিগেয় গেলন এবং বাতnল আkবাহেত পৗঁছােলন এবং
সখােনই থামেলন। সখােন িতিন আমর িবন লযন নােম বিন ইকিরমাহর এক বLিkর সাkাত
পেলন এবং স ইমামেক িজেjস করেলা িতিন কাথায় যেত চাে+ন। ইমাম বলেলন য িতিন
kফায় যেত চাে+ন। একথা yেন স বলেলা,
অnেরাধ করিছ,

“আিম আlাহর নােম আপনােক িফের যেত

কারণ তরবািরর মাথা ও ধারােলা িকনারা ছাড়া আর কউ আপনার মযবান

হেব না। যিদ ঐ লােকরা (kফাবাসীরা),

যারা আপনােক আমntণ জািনেয়েছ,

যুেdর

মুেখামুিখ হওয়ার জn িনেজেদরেক pstত করেতা এবং আপনার জn িবষয়gেলা িঠকঠাক কের
িনেতা তাহেল তােদর কােছ যাওয়া ভােলা িছেলা। িকnt পিরিsিত’ পায়) উেlা যভােব আিম
আপনােক জানালাম। তাই আমার মেত আপিন সখােন যাওয়া পিরতLাগ কrন।”
ইমাম বলেলন,

“ হ আlাহর দাস,

আিম বখবর নই যা তুিম বেলেছা। িকnt কউ আlাহর

আেদেশর িবrেd যেত পাের না।”
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তারপর িতিন বলেলন,

“আlাহর শপথ,

এ লাকgেলা আমােক ছাড়েব না যতkণ না তারা

আমার hৎিপেNর রk ঝরােব এবং যখন তারা তা কের সারেব তখন আlাহ এক বLিkেক
তােদর ওপের িনেয়াগ িদেবন য তােদরেক জািতgেলার মােঝ সবেচেয় বশী অপমািনত
করেবন।”
শইখ আবুল kািসম জাফর িবন মুহাmাদ িবন kাওলাওেয়ইহ ইমাম জাফর সািদk ( আ.)
থেক বণ&না কেরন য,

যখন ইমাম হােসইন িবন আলী (আ.) বাতnল উkবােত পৗঁছােলন

িতিন তার সাথীেদর বলেলন, “আিম দখেত পাি+ আমােক হতLা করা হে+।”
তারা িজেjস করেলন,

“ কন,

হ আবা আবিদlাহ?” িতিন উtর িদেলন িতিন এ সmেক&

sp দেখেছন। তারা িজেjস করেলা তা কী। িতিন বলেলন,
“আিম দখলাম িকছু kkর আমােক আহত করেছ এবং সাদা- কােলা িমি3ত রেঙর একিট kkর
সgেলার মেধL সবেচেয় িনকৃu।”
এ কথা বেল িতিন আরও এেগােলন এবং শারােফ পৗঁছােলন এবং সকােল তার লাকজনেক
pচুর পিরমাণ পািন সংgহ কের িনেত বলেলন এবং আরও এিগেয় গেলন।
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পিরে\দ - ১২
আল hর িবন ইয়াযীদ আর- িরয়ািহর কােছ সংবাদ,

ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ তার

সাkাত এবং তােক kফায় যেত বাধা দয়া
[ ‘ইরশাদ’, তাবািরর gেn আেছ] এরপর ইমাম হােসইন (আ.) শারাফ থেক আরও সামেন
এিগেয় গেলন dপুেরর পর পয&n। যখন তারা পথ চলিছেলন তার একজন সাথী উ'কেN
বলেলন,

“আlাh আকবার।” ইমাম হােসইন (আ.) তার পুনরাবৃিt করেলন এবং তােক

তাকবীর দয়ার কারণ িজেjস করেলন। িতিন বলেলন,

িতিন খজুর গাছ দখেছন। তার

একদল সাথী বলেলন, “আlাহর শপথ, আমরা এ এলাকায় কখেনাই খজুর গাছ দিখ িন।”
ইমাম তখন তােদর িজেjস করেলন তারা কী মেন করেছ। এেত তারা বলেলা,

“আমােদর

অিভমত হেলা ওgেলা ঘাড়ার কান।”
ইমাম বলেলন,

“আlাহর শপথ,

আিমও তা দখিছ।” এরপর িতিন িজেjস করেলন,

“এখােন িক কান আ3য় নবার জায়গা আেছ,

যন আমরা সিদেক িপঠ রািখ এবং সামেনর

িদেক তােদর মুেখামুিখ হই।”
তারা বলেলা, “jী, যু hসাম নােম একিট পাহাড় আেছ আপনার পােশ, আমরা যিদ drত বাম
িদেক যাই তাহেল সখােন তােদর আেগ পৗঁছােবা এবং আমােদর উেdI পূরণ হেব।” ইমাম
বাম িদেক ঘুরেলন এবং তারাও িপছু িপছু ঘুরেলা। িকছু সময় পের ঘাড়াgেলার মাথা ও ঘাড়
দৃIমান হেলা এবং তারা িনি<ত হেলন। ইমাম ও তার সাথীরা তােদর িদক বদলােলন এবং
তারা তা দেখ ফলেলা এবং তােদর িদেক drত এেগাল। তােদর বষ&া,
মাথা

তরবািরgেলার তীk

মৗমািছর চােকর মত িছেলা এবং তােদর পতাকাgেলা পািখর ডানার মত উড়িছেলা।

ইমাম য hসােমর িদেক drত এেগােলন এবং তােদর আেগ পৗঁছােলন। এরপর ইমাম সখােন
তাঁবু গাড়েত আেদশ িদেলন। pায় এক হাজার ঘাড়সওয়ারী আল hর িবন ইয়াযীদ তািমিমর
অধীেন ইমাম ও তার সাথীেদর সামনা সামিন এেস পৗঁছেলা।
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ইমাম ও তার সাথীরা মাথায় পাগড়ী পেড়িছেলন এবং তােদর তরবাির খাপমুk করেলন ইমাম
তখন তার সাথীেদর বলেলন, “তােদরেক পািন দাও এবং তােদর ঘাড়াgেলােকও।”
তারা বািট ও পয়ালা পািনেত ভের ঘাড়াgেলােক পান করেত িদেলন। যখন pেতLকিট ঘাড়া
িতন থেক চার বার পািন পান করেলা, এরপর তারা তা সিরেয় িনেয় অnিটেক িদেলন। তারা
এমন করেলন যতkণ না সবকিটেকই পান করােলন।
আলী িবন তা’আন মুহারািব বেলন য,

সিদন আিম আল hেরর সােথ িছলাম এবং সখােন

পৗঁেছিছলাম সবার শেষ। যখন ইমাম হােসইন (আ.) আমার ও আমার ঘাড়ার িপপাসা
দখেলন তখন বলেলন, “ তামার রাওইয়াহেক বসাও।”
আিম ভাবলাম িতিন পািনর মশেকর কথা বলেছন। যখন ইমাম বুঝেত পারেলন আিম বুিঝ িন,
তখন বলেলন, “ ঘাড়ােক বসাও।”
যখন আিম তা করলাম িতিন আমােক পান করেত বলেলন। আিম পািন পান করেত চাইলাম
িকnt পািন মশক থেক পেড় গেলা। তখন ইমাম আমােক বলেলন,

“ তামার মশক বাঁকা

কেরা।”
আিম বুঝেত পারলাম না কী করেবা, তখন ইমাম িনেজ উঠেলন এবং মশক উঁচু করেলন এবং
আিম তা থেক পান করলাম এবং আমার ঘাড়ােকও পান করেত িদলাম।
আল hর কািদিসয়া থেক এেসিছেলা,

যখােন উবায়dlাহ িবন িযয়াদ হাসীন িবন নামীরেক

পাহারায় রেখিছেলা। এরপর স আল hর িবন ইয়াযীদেক এক হাজার *সn িদেয় ইমাম
হােসইন (আ.) এর িদেক পাঠায়। আল hর ইমাম হােসইন (আ.)- এর মুেখামুিখ দাঁিড়েয়
রইেলা যাহেরর নামােযর সময় পয&n। ইমাম (আ.) হাjাজ িবন মাসrkেক আযান িদেত
বলেলন। [ইরশাদ] ইমাম ইকামেতর সময় একিট জামা,

একিট আবা ও জুেতা পের বিরেয়

এেলন। িতিন আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলন এবং বলেলন,
“ হ জনতা,

আিম তামােদর কােছ আিস িন যতkণ না তামােদর িচিঠ ও দূতরা আমােক

তামােদর কােছ আসেত আhান কেরেছ, কারণ তামােদর কান ইমাম িছেলা না এবং তামরা
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চেয়িছেল য আlাহ তামােদরেক ঐকLবd করেবন আমার মাধLেম সিঠক পথ ও সেতLর িদেক।
যিদ তামরা তামােদর অ)ীকার রkা কর,

আিম তামােদর কােছ এেসিছ,

তাই অ)ীকার

sীকার কেরা ও সাkL দাও যন আিম sিsলাভ কির। তারপর যিদ তামরা একমত না হও এবং
আমার আগমনেক অপছn কর তাহেল আিম সখােন চেল যােবা যখান থেক এেসিছ।”
তােদর মেধL থেক কউ উtর িদেলা না। তখন ইমাম মুয়ািযLনেক বলেলন ইকামত িদেত।
যখন মুয়ািযLন তা করেলা ইমাম হােসইন (আ.) আল hেরর িদেক িফরেলন এবং বলেলন,
“যিদ তুিম চাও, তুিম তামার সাথীেদর সােথ নামায পড়েত পােরা।”
আল hর বলেলন,

“না,

বরং আমরা চাই আপিন ইমামিত করেবন এবং আমরা নামায

পড়েবা।” তখন ইমাম নামােযর ইমামিত করেলন এবং তারা অnসরণ করেলা। নামােযর পর
ইমাম িনেজর তাঁবুেত িফরেলন এবং তার সাথীরা তার চারিদেক জেড়া হেলন। আল hরও
তাঁবুেত

গেলা যা তার সাথীরা তার জn খািটেয়িছেলা এবং তার একদল সাথী তার চারিদেক

বসেলা। আর অnরা তােদর সািরেত িফের গেলা এবং ঘাড়ার লাগামেক টেন আরও কােছ
এেন এর ছায়ােত বেস পড়েলা।
যখন আসেরর সময় হেলা,

ইমাম তার সাথীেদরেক যাtার জn pstত হেত আেদশ িদেলন

এবং তারা রাজী হেলা। এরপর িতিন মুয়ািযLনেক আযান ও ইকামত িদেত বলেলন। স তা
করেলা। ইমামেক আবার নামােয ইমামিত করার জn আhান করা হেলা এবং িতিন করেলন।
িতিন সালাম পশ কের তােদর িদেক িফরেলন। িতিন আlাহর pশংসা ও তাসবীহ কের
বলেলন, “আmা বা’আদ,

হ জনতা, যিদ তামরা আlাহেক ভয় কর এবং pাপL অিধকােরর

sীকৃিত দাও তাহেল আlাহ তামােদর pিত সntu হেবন। আর আমরা মুহাmাদ (সা.) এর
আহলুল বাইত এবং আমরা এ িবষেয় (িখলাফেত) তােদর চাইেত বশী অিধকার রািখ যারা এর
দাবী কের। তারা তামােদর মােঝ শtrতা ও অতLাচােরর বীজ বপন কেরেছ। যিদ তামরা
আমােদর অপছn কর এবং অিধকারেক sীকৃিত না দাও এবং যিদ আমার কােছ লখা িচিঠেত
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যা িলেখেছা এবং

তামােদর দূতেদর মাধLেম আমার কােছ য সংবাদ পৗঁেছেছা তা থেক

তামােদর অিভমত িভn হয় তাহেল আিম তামােদর কাছ থেক চেল যােবা।”
আল hর বলেলন,

“আlাহর শপথ,

আপিন য িচিঠ ও দূতেদর কথা বলেছন তা সmেক&

আিম িকছুই জািন না।” তখন ইমাম তার একজন সাথীেক ডাক িদেলন এবং বলেলন,

“হ

উতবা িবন সামআন, আমার কােছ তােদর িচিঠ ভিত& বsা dিট িনেয় এেসা।”
িতিন বsা ভিত& িচিঠ িনেয় এেলন এবং তােদর সামেন ছিড়েয় িদেলন। আল hর বলেলা, “আমরা
তােদর অnভু&k নই যারা আপনােক িচিঠ িলেখেছ। আমােদর আেদশ দয়া হেয়েছ যখন আমরা
আপনােক kেজ পােবা তখন আপনার কাছ থেক িবি+n না হেত এবং এরপর আপনােক
kফােত উবায়dlাহ ইবেন িযয়ােদর কােছ িনেয় যেত।”
ইমাম বলেলন, “িন<য়ই এর চাইেত মৃতুL তামার আরও িনকেট।”
এরপর িতিন তার সাথীেদরেক ঘাড়ায় চড়েত বলেলন এবং তারা তা করেলা। যখন তারা চেল
যেত yr করেলা আল hর তােদর পথ আটকােলা। ইমাম বলেলন,

“আল hর,

তামার মা

তামার মৃতুLেত শাক পালন কrক, তুিম কী করেত চাও?”
আল hর বলেলন, “আিম চাই আপনােক সনাপিত উবায়dlাহর কােছ িনেয় যেত।”
ইমাম বলেলন, “আlাহর শপথ, আিম তা করেবা না।”
আল hর বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আিমও আপনােক ছাড়েবা না।” তারা িতন বার তা

পুনরাবৃিt করেলন এবং তােদর সংলাপ উtp হেলা। আল hর বলেলন,

“আমােক আপনার

িবrেd যুd করার আেদশ দয়া হয় িন। আমােক আেদশ দয়া হেয়েছ আপনার সােথ থাকার
জn যতkণ না আিম আপনােক kফায় িনেয় যাই। তাই এখন যখন আপিন kফায় যেত
অsীকার করেছন এমন এক রাsা ধrন যা kফায় বা মদীনায় যায় না। আর এিট হেলা আমােদর
dজেনর মেধL সিn। এরপর আিম সনাপিতেক একিট িচিঠ িলখেবা এবং আপিন ইয়াযীদ অথবা
উবায়dlাহর কােছ িলখেবন এবং আlাহ যন সদয় হন। যন আিম আপনার িবষেয় জিড়েয় না
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যাই।” ইমাম তার ঘাড়ােক kািদিসয়া ও উযাইেবর িদেক ঘুরােলন এবং আল hর ও তার সাথীরা
তােদর পাশাপািশ বাম িদেক চলেলা।
আযিদ থেক তাবাির বণ&না কেরন য,

উkবাহ িবন আবু এইযার বণ&না কেরেছ য: ইমাম

হােসইন (আ.) বাইযাহেত একিট খাতবা দন তার ও আল hেরর সাথীেদর মােঝ। িতিন
আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলন এবং বলেলন,
“ হ জনতা, রাসূল (সা.) বেলেছন য, যখন তামরা দখেব কান অতLাচারী শাসক আlাহ যা
হারাম কেরেছন তা হালাল করেছ এবং তাঁর সােথ চুিk ভ) করেছ এবং নবীর snাহর িবেরািধতা
করেছ এবং আlাহর বাnােদর সােথ অnায় ও জবরদিsমূলক আচরণ করেছ এবং তখন যিদ
কান বLিk তার কথা ও কােজর মাধLেম তার িবেরািধতা না কের তাহেল আlাহর উপর তা
বাধLতামূলক হেয় যায় ঐ বLিkেক ঐ অতLাচারীর ময&াদা দয়া। জেন রােখা এ শাসকদল (বিন
উমাইয়ারা) শয়তােনর আেদশ মেন চলেছ এবং আlাহর আেদশ অমাn করেছ এবং dন&ীিতেক
pিতিদনকার িনয়ম বািনেয়েছ। তারা অিধকারসমূহেক এক জায়গায় জমা কেরেছ এবং
মুসলমানেদর সmেদর ভাNারেক তােদর িনেজেদর জn িনিদ&u কের িনেয়েছ এবং আlাহর
হারামেক অnমিত িদেয়েছ এবং তারহালালেক িনেষধ কের িদেয়েছ। সব মাnেষর চাইেত আিম
সবেচেয় যাগL তােদর িবেরািধতা করােত। তামরা িচিঠ িদেয়েছা আমােক এবং অ)ীকার
কেরেছা য আমােক আমার শtrর কােছ তুেল দেব না এবং আমােক পিরতLাগ করেব না। যিদ
তামরা তামােদর আnগেতLর শপেথ এখনও দৃঢ় থােকা তাহেল তামরা সতLপেথ আেছা। আিম
হােসইন, আলী ও রাসূলুlাহ (সা.) এর কnা ফািতমার সnান। আমার জীবন তামােদর সােথ
সmৃk এবং আমার পিরবার তামােদর (পিরবােরর) সােথ। তামােদর উিচত আমার pিত
সহাnভূিতশীল হওয়া এবং তামরা যিদ তা না কর এবং িব+াস ভ) কের থােকা এবং তামােদর
ঘাড় থেক আnগেতLর শপথ তুেল িনেয় থােকা তাহেল আিম আমার জীবেনর শপথ কের বলিছ
য, তা তামােদর কাছ থেক নতুন িকছু নয়। তামরা তাই কেরেছা আমার িপতা, ভাই এবং
চাচােতা ভাই মুসিলম (িবন আkীল)- এর সােথ,
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য তামােদর ধাঁকার িশকার হয় স অসহায়

হেয় যায়। তামরা তামােদর হাত থেক তামােদর অংশ চেল যেত িদেয়েছা এবং তামােদর
সৗভাগL উেl ফেলেছা। য িব+াস ভ) কেরেছ স িনেজই ধাঁকার মুেখামুিখ হেব এবং খুব
শী;ই আlাহ আমােক তামােদর কাছ থেক অমুখােপkী কের দেবন। তামােদর উপর
আlাহর শািn, রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] উkবাহ িবন আবু এইযার বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) যী hসােম
থামেলন এবং আlাহর pশংসা ও তাসবীহ কের বলেলন, “আmা বা’আদ,

তামরা দেখেছা

কী অসততা এেসেছ। পৃিথবীর রং বদেলেছ এবং অপিরিচত হেয় গেছ। এর ধািম&কতা িবদায়
িনেয়েছ এবং তা ঐ পয&n চেলেছ য ভােলার শষটুk যা আেছ তা পািন পান করার পােtর
তলায় য পাতলা ময়লার sর জেম তার মত। জীবেনর মূলL কেম এেসেছ মৃতুLর চারণভূিমর
মত। তামরা িক দখেছা না য সতL অnসরণ করা হে+ না এবং ভুলেক অnৎসািহত করা হে+
না? nায়পরায়ণ িব+াসী হেলা স য nায়পরায়ণতা আশা কের। আিম িনেজ মৃতুLেক একিট
সমৃিd ভািব, আর অতLাচারীেদর সােথ বঁেচ থাকােক ঘৃণL ছাড়া িকছু ভািব না।”
বণ&নাকারী বেলন য, যুহাইর িবন kাইন বাজািল উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “ তামরা িক
িকছু বলেত চাও, নািক আমােক অnমিত িদেব এর জn?” তারা তােক বলেত বলেলা। তখন
িতিন আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলন এবং ইমামেক উtর িদেলন, “ হ আlাহর রাসূেলর
সnান,

আপনার আlাহ আপনার পথ pদশ&ক হান! আপিন যা বেলেছন আমরা yেনিছ।

আlাহর শপথ, যিদ এ পৃিথবীর কান িদন মৃতুL না হেতা এবং এখােন আমােদর জীবন হেতা
িচরsায়ী,

আপনার সাথী হওয়া ও সাহাযLকারী হওয়ার পিরণিতেত যিদ আমােদর এ পৃিথবী

তLাগ করেত হেতা, তােতও আমরা রাজী হতাম এ পৃিথবীেত আপনােক ছাড়া থাকার চাইেত।”
এ কথা yেন ইমাম তার pশংসা করেলন এবং তার জn দাআ করেলন।
অn এক বণ&নায় এেসেছ য নােফ’ িবন িহলাল বাজািল তার জায়গা থেক উঠেলন এবং
বলেলন,

“আlাহর শপথ, আমরা আlাহর িচরsায়ীtেক ঘৃণা কির না এবং আমরা আপনার
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উেdI ও অnদৃি& uর উপর দৃঢ় (আsায়) আিছ। আমরা তার বnু হেবা যারা আপনার বnু হেব
এবং শtr হেবা আপনার শtrেদর pিত।”
বুরাইর িবন খুযাইর উঠেলন এবং বলেলন,
মাধLেম আমােদর pিত সদয় হেয়েছন,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

আlাহ আপনার

আমরা যন আপনার সামেন থেক যুd কির এবং

আমােদর দহgেলা টুকেরা টুকেরা হেয় যায়,

যন িকয়ামেতর িদন আপনার নানা আমােদর

জn শাফায়াত কেরন।”
[ ‘কািমল’, ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] আল hর, িযিন ইমাম হােসইন (আ.) এর পাশাপািশ পথ
চলিছেলন তার কােছ এেস বলেলন, “ হ হােসইন, আিম আপনােক আlাহর নােম অnেরাধ
করিছ আপনার জীবন িনেয় ভাবার জn এবং আিম িনি<ত,

যিদ আপিন যুd কেরন তাহেল

আপিন িনি<তভােব িনহত হেবন।”
ইমাম বলেলন, “তুিম িক আমােক মৃতুLেক ভয় পাওয়ােত চাও? এর চেয় বড় dেয&াগ তামার
উপর কী আসেত পাের আমােক হতLার চাইেত? আউস গােtর এ ভাইেয়র কথাgেলা আিম
পুনরাবৃিt করিছ য তার চাচােতা ভাইেক বেলিছেলা যখন স আlাহর রাসূল (সা.) ক সাহাযL
করেত চেয়িছেলা। তার চাচােতা ভাই তার জn শি?ত হেলা এবং বলেলা: কাথায় যাে+া
তুিম,

কারণ তামােক হতLা করা হেব। এেত স উtর িদেয়িছেলা: আিম যােবা,

কারণ

একজন যুবেকর জn মৃতুLেত কান লjা নই যখন স সিঠক (কাজিট) করেত চায়, একজন
মুসলমােনর মত সংgাম কের,

সৎকম&শীল লাকেদর উdুd কের তার জীবন িদেয় এবং

অিভশpেদর ছtভ) কের এবং অপরাধীেদর িবেরািধতা কের। যিদ আিম বঁেচ থািক আিম
আফেসাস করেবা না ( স জn যা কেরিছ) এবং যিদ আিম মৃতুLবরণ কির, আিম কu পােবা না।
তামার জn অপমােনর ভতর ও ঘৃিণত হেয় বঁেচ থাকা যেথu হাক।”
যখন আল hর এ কথাgেলা yনেলন িতিন ইমাম হােসইন (আ.) থেক সের এেস তার সাথীেদর
সােথ পেথর অপর পােশ হাঁটেত yr করেলন এবং ইমাম তার সাথীেদর িনেয় পেথর অnপােশ
চলেত লাগেলন।
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[ তাবািরর, ‘কািমল’ gেn বিণ&ত] উযাইব আল িহজানােত তারা পৗঁছােলন যা িছেলা নামােনর
ঘাড়াসমূেহর চারণভূিম। তাই এর নাম িছেলা িহজানাত। হঠাৎ কেরই চার জন উট আেরাহী
( নােফ’ িবন িহলাল,

মুজেম িবন আbুlাহ,

উমর িবন খািলদ এবং িতিরmাহ িবন আিদ)

kফার িদক থেক হািজর হেলন নােফ’ িবন িহলািলর কািমল নােমর ঘাড়ািটেক টানেত
টানেত। িতিরmাহ িবন আিদ িছেলন তােদর নতা। তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর মুেখামুিখ
হেলন। যখন িতিরmাহর দৃিu ইমাম (আ.) এর উপর পড়েলা িতিন িনেচর কিবতািট আবৃিt
করেলন,
“ হ আমার উট, আমার *হৈচ ক ভয় কেরা না এবং সূয& উঠার আেগই আমােদর একিট ভােলা
কােফলার কােছ িনেয় চেলা,

য 37 nমণকারী। যতkণ না তুিম একজন দৃঢ় দৃিu সmn

সাহসী মাnেষর কােছ পৗঁছাও, িযিন সmািনত ও উদার, যােক আlাহ এেনেছন একিট উtম
কােজর জn এবং িতিন একজন সাহাযLকারী এবং আlাহ তােক জীিবত রাখুন পৃিথবীর শষ
িদন পয&n। আlাহর রাসূেলর পিরবার হেলা সmান ও ময&াদার,

তারা হে+ন ফস&া ও

আেলািকত চহারার সদ&ার; যারা তােদর শtrেদরেক আkমণ কেরন বাদামী বশ&া ও ধারােলা
তরবাির িদেয়। হ, যার হােত আেছ লাভ ও লাকসােনর kমতা,

হােসইনেক সাহাযL কrন

এ রকম িবেdাহী লাকজেনর িবrেd যারা অিব+ােসর সব&েশষ টুকেরা,
sিফয়ান)- এর dই সnান, ইয়াযীদ,

য মদ পানকারী এবং ইবেন িযয়াদ,

সাখর (আবু
য বLািভচারী ও

একজন অৈবধ সnান।”
যখন এই বLিkরা ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পৗছেলা,
এবং বলেলা,

“এরা kফার অিধবাসী,

আল hর তােদর িদেক গেলা

আিম তােদর বnী করেবা অথবা kফােত পািঠেয়

িদেবা।”
ইমাম বলেলন, “আিম আমার জীবন িদেয় তােদর রkা করেবা, কারণ এ লাকgেলা আমার
সাথী এবং তারা আমার অnাn সাথীেদর মতই অিধকার রােখ। যিদ তুিম তােদর সােথ
আমােদর চুিkর িবেরািধতা কেরা আিম তামার িবrেd যুd করেবা।”
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তা yেন আল hর সের গেলন। ইমাম হােসইন (আ.) তখন তােদর িদেক িফের বলেলন,
“kফার লাকেদর সmেক& আমােক বেলা।” তােদর মেধL একজন মুজেম িবন আbুlাহ আেয়িদ
বলেলন,

“তােদর সদ&াররা িবরাট অে?র ঘুষ gহণ কেরেছ এবং তােদর টাকার থেল পূণ&

কেরেছ। শাসক তােদর আtা িকেন িনেয়েছ এবং তােদরেক তােদর দৃঢ় সাথী বািনেয় িনেয়েছ
এবং সবাই আপনার িবrেd একতাবd হেয়েছ। আরও িকছু লাক আেছ যােদর hদয়gেলা
আপনার সােথ িকnt আগামীকাল তােদর তরবাির আপনার মুেখর উপর উmুk হেব।” তখন
ইমাম তার দূত kােয়স িবন মুসাহিহর সাইদাউই সmেক& খাঁজ িনেলন। তারা বলেলন, “হাসীন
িবন নামীর তােক gফতার কের ইবেন িযয়ােদর কােছ পািঠেয়েছ এবং স kােয়সেক আেদশ
িদেয়েছ আপনােক ও আপনার িপতােক অিভশাপ িদেত। kােয়স িমmের উেঠন এবং সালাম
পাঠান আপনােক ও আপনার িপতােক এবং িনnা কেরন িযয়াদ ও তার বাবােক। িতিন
জনগণেক আমntণ জানান আপনােক সাহাযL করার জn এবং তােদরেক আপনার আগমন
সmেক& সংবাদ দন। তখন ইবেন িযয়াদ আেদশ দয় যন তােক pাসােদর ছাদ থেক ফেল
দয়া হয়।” ইমাম িনয়ntণ ছাড়া কাঁদেত yr করেলন এবং কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত
করেলন,

ِ
(ﳓﺒَﻪُ َوِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳـَْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ َوَﻣﺎ ﺑَ ﱠﺪﻟُﻮا ﺗَـْﺒ ِﺪﻳﻞ
َْ ﻀﻰ
َ َ)ﻓَﻤْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻗ

“তােদর কউ কউ অ)ীকার পূরণ কেরেছ,

এবং তােদর মেধL কউ আেছ অেপkা করেছ

( অ)ীকার পূরেণর জn) এবং তারা একটুও বদলায়িন ।” [ সূরা আহযাব: ২৩]
“ হ আlাহ,

আমােদরেক এবং তােদরেক বেহশেত sান িদন এবং আমােদর একt কrন

আপনার দয়া ও পুরsােরর ভাNারপূণ& িব3ামsেল।”
তখন িতিরmাহ িবন আিদ তার কােছ এেলন এবং বলেলন,

“আিম আপনার সােথ খুব অl

কেয়কজন মাnষ দখেত পাি+ এবং যিদ তারা (শtrরা) আপনার সাথীেদর িবrেd যুd কের
তাহেল তারা তােদর জn যেথu হেব। আিম kফা তLাগ করার আেগ িবশাল সংখLার একদল
মাnষেক দখলাম যা আিম এক জায়গায় জমােয়ত হেত আেগ কখেনা দিখ িন। যখন আিম
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খাঁজ িনলাম এর পছেন কী কারণ আমােক বলা হেলা তােদরেক সাজােনা হে+ আপনার িবrেd
যুd করার জn।
আিম আlাহর নােম আপনােক অnেরাধ করিছ তােদর িদেক সামাnও অgসর না হেত এবং
একিট sরিkত শহের যান এবং সখােন অবsান কrন আপিন িসdাn নয়া পয&n এবং আপনার
কম&- পিরকlনা িনেয় ভাবুন। আমার সােথ আsন। আিম আপনােক আজা পব&েত িনেয় যােবা।
যা sরিkত। এ পব&ত আমােদর জn ঢােলর কাজ কেরেছ গাসসান ও হামীেরর রাজােদর
িবrেd,

নামান িবন মুনিযর এবং লাল চামড়া ও সাদা চামড়ার (িবেদশীেদর) িবrেd এবং

আমরা এেত ( সব সময়) আ3য় িনেয়িছ। আlাহর শপথ, আমরা কখেনাই অপমািনত হই িন।
আিম আপনার সােথ যােবা এবং সখােন আপনার জn জায়গা িদেবা। তখন আপিন আপনার
দূতেদর বিন তাঈ’র কােছ পাঠােত পােরন যারা আজা ও সালািম পব&েত বাস কের, যতkণ না
ঘাড়সওয়ার ও পদািতক *সnরা আপনার চার পােশ জমা হয়। দশ িদন পার হেব না িবশ
হাজার (বিন তাঈ’র) লাক *তরী হেয় যােব এবং তােদর জীবন থাকেত আপনার কােছ কাউেক
পৗঁছেত িদেব না।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
কrন,

“আlাহ তামােক ও তামার লাকেদর উদারভােব পুরsৃত

আমরা এ লাকgেলার সােথ একিট চুিkেত আবd হেয়িছ যার কারেণ আিম িফরেত

পাির না এবং আমরা জািন না আমােদর ও তােদর কী ঘটেব।”
আবু মাখনাফ বেলন য, জামীলা িবন মারসাদ বণ&না কেরেছন িতিরmাহ িবন আিদ থেক য
িতিন বেলেছন: “আিম ইমামেক িবদায় জানালাম এবং বললাম, আlাহ আপনােক খারাপ িজন
ও মাnেষর কাছ থেক আ3য় িদন। আিম kফা থেক আমার পিরবােরর জn রসদ এেনিছ এবং
তােদর িরQk আমার কােছ। আিম ফরত যােবা এবং তােদর কােছ তা হsাnর করেবা। এরপর
আিম আপনার কােছ ফরত আসেবা এবং আপনার সাথীেদর সােথ যাগদান করেবা।”
ইমাম বলেলন,

“ তামার উপর আlাহর রহমত হাক,

অnভব করলাম তার আরও লাকজেনর pেয়াজন,
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তাহেল তাড়াতািড় যাও।” আিম

তাই আমােক তাড়াতািড় যেত বলেলন।

িতিরmাহ বেলন,

আিম আমার পিরবােরর কােছ গলাম এবং যা আমার কােছ িছেলা তােদর

কােছ হsাnর করলাম এবং তােদর কােছ অিসয়ত কের এলাম। তারা আমােক বলেলা, “আমরা
আপনােক কখেনা এত তাড়াhড়া করেত দিখ িন।” আিম তােদর কােছ আমার উেdI বণ&না
করলাম এবং বিন না’আেলর রাsা অিতkম করলাম এবং উযাইবুল িহজানােতর িনকটবত&ী
হলাম। সখােন আিম সামা’আহ িবন বাদােরর সাkাত পলাম য আমােক ইমাম হােসইন
( আ.) এর শাহাদােতর সংবাদ িদেলা, আর তাই আিম ফরত চেল এলাম।
লখক ( শইখ আbাস kিm) বেলন য, আবু জাফর তাবািরর বণ&না অnযায়ী, িযিন আযিদ
থেক উdৃিত িদেয়েছন, এিট pমাণ কের য িতিরmাহ িবন আিদ কারবালায় উপিsত িছেলন না
এবং সখানকার শহীদেদর অnভু&k িছেলন না। বরং যখন িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর
শাহাদােতর সংবাদ শােনন তখন িফের যান। িকnt আবু মাখনােফর sপিরিচত ‘মাkতাল’
অnযায়ী িতিরmাহ থেক বণ&না এেসেছ য, িতিন বেলেছন, “আিম ভীষণভােব আহত িছলাম
এবং কারবালার শহীদেদর মােঝ পেড়িছলাম। আিম শপথ করিছ য স সময় আিম ঘুিমেয় যাই
িন। আিম দখলাম িবশজন ঘাড়সওয়ার আসেছ .... ” ইতLািদ। তাই এ বণ&নার উপর িনভ&র
করা যায় না এবং তা সংবাদেক dব&ল কের ফেল। আlাহ তােক উপযুk পুরsার িদন।
ইমাম (আ.) আরও এিগেয় গেলন এবং kাসের বিন মাkািতেল পৗঁছােলন এবং সখােন
থামেলন। িতিন সখােন একিট তাঁবু খাঁটােনা দখেত পেলন এবং খাঁজ িনেলন সিট কার তাঁবু।
লাকজন বলেলা য তা উবায়dlাহ িবন আল hর জু’িফর। ইমাম বলেলন য, িতিন তার সােথ
দখা করেত চান এবং একজনেক পাঠােলন তােক ডেক আনেত। [‘মানািkব’] ইমােমর দূত
হাjাজ িবন মাসrk জু’িফ তার কােছ গেলন এবং বলেলন, “ইমাম হােসইন (আ.), আলীর
সnান,

আপনার সােথ দখা করেত চান।”

স বলেলা,

“ইnা িলlািহ ওয়া ইnা ইলাইিহ

রািজউন। আlাহর শপথ আিম kফা ছেড়িছ yধু হােসইন িবন আলীর সােথ দূরt রাখার জn।
আিম তার সােথ দখা করেত চাই না,

না আিম চাই িতিন আমােক দখেত পান।” হাjাj

ফরত এেলন এবং তার কথাgেলা ইমামেক বলেলন। ইমাম উঠেলন এবং তার সােথ সাkাত
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করেত গেলন। যখন িতিন উবায়dlাহর কােছ গেলন িতিন তােক সালাম িদেলন এবং বসেলন।
এরপর ইমাম তােক আমntণ জানােলন সাহাযL করার জn। এেত স আেগর কথাই বলেলা এবং
িনেজেক সিরেয় িনেলা। ইমাম বলেলন,
“এখন যেহতু তুিম আমােদর সাহাযL করা থেক িনেজেক সিরেয় িনেয়েছা সেkেt আমােদর
িবrেd যুd কেরা না। আlাহর শপথ,

য আমােদর ডাক শােন এবং এেত সাড়া দয়ার জn

drত এেগায় না স অবIই Kংস হেয় যােব।”
উবায়dlাহ বলেলা, “আপনার শtrেদর পk নয়ার িবষেয় আlাহ চাইেল তা ঘটেব না।” তখন
ইমাম হােসইন (আ.) উেঠ দাঁড়ােলন এবং তার তাঁবুর িদেক িফের গেলন।
এখােন উবায়dlাহ িবন আল hর জু’িফ সmেক& িকছু বণ&না করা pাসি)ক হেব। িময&া ( মুহাmাদ
আসতারাবাদী) তার ‘িরজােল কাবীর’ বইেত নাজািশ থেক বণ&না কেরন য, উবায়dlাহ িবন
আল hর জু’িফ একজন ঘাড়সওয়ার এবং কিব িছেলা। তার কােছ একিট বই িছেলা িব+াসীেদর
আিমর ইমাম আলী (আ.) থেক। িময&া তার বণ&নাকারীেদর kমধারা রkা কের বেলন য,
উবায়dlাহ ইমাম হােসইন (আ.) ক িজেjস করেলা কী কলপ িতিন বLবহার কেরন। ইমাম
বলেলন, “তুিম যা ভাবেছা তা নয়, এিট মহদী ও ওয়াসমাহ।”
এছাড়া ‘kামkাম’- এ বিণ&ত হেয়েছ য, উেlিখত উবায়dlাহ িছেলা খিলফা উসমােনর িশয়া
( অnসারী)। স িছেলা আরবেদর মােঝ সাহসী ঘাড়সওয়ার যাdা। স মুয়ািবয়ার পেk
িসফফীেনর যুেd যুd কেরেছ খিলফা উসমােনর pিত তার ভােলাবাসার কারেণ। যখন ইমাম
আলী ( আ.) শহীদ হন স kফায় ফরত আেস এবং সখােনই বাস করেত থােক। যখন
লাকজন ইমাম হােসইন (আ.) ক হতLা করার জn pstিত িনেত থােক,

স kফা তLাগ কের

যন তার হতLায় তােক অংশীদার হেত না হয়।
তাবাির বণ&না কেরন আযিদ থেক,

িযিন বণ&না কেরন আbুর রহমান িবন জানদাহ আযিদ

থেক য: ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর পর উবায়dlাহ িবন িযয়াদ kফার সmািনত
বLিkবগ&েক পিরদশ&ন কের। স উবায়dlাহ িবন আল hরেক দখেত পেলা না এবং িকছু িদন
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পর যখন স িফের এেলা স উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর সােথ সাkাত করেত গেলা। উবায়dlাহ
( িবন িযয়াদ) তােক িজেjস করেলা, “ হ hেরর সnান, তুিম কাথায় িছেল?” স বলেলা য
স অss িছেলা। এেত উবায়dlাহ িজেjস করেলা, “তুিম িক মানিসকভােব অss িছেল, না
শারীিরকভােব?”

স বলেলা,

“আমার hদয় অss নয়;

আর শরীেরর িবষেয়,

আlাহ

আমােক ssতা িদেয় অngহ কেরেছন।” উবায়dlাহ বলেলা, “তুিম িমথLা বলেছা, আসেল
তুিম আমােদর শtrেদর সােথ িছেল।” উবায়dlাহ (িবন আল hর) বলেলা, “যিদ আিম তামার
শtrেদর সােথ উপিsত থাকতাম তাহেল তা pকাশ হেয় যেতা,

কারণ আমার মত একজন

লাক দৃিuর আড়ােল থাকেত পাের না।” যখন ইবেন িযয়াদ তার িদক থেক মেনােযাগ সিরেয়
িনেলা স চুির কের সের পড়েলা এবং তার ঘাড়ায় চেড় sান তLাগ করেলা। এরপর উবায়dlাহ
িফের বলেলা, “আল hেরর সnান কাথায়?” লাকজন বলেলা স এইমাt চেল গেলা। স
আেদশ িদেলা য তােক তার কােছ ফরত আনেত। রkীরা তার িপছেন ছুেট গেলা এবং তােক
সনাপিতর আhােন সাড়া িদেত বলেলা। স বলেলা, “তােক বেলা আিম তার কােছ কখেনাই
পােয় হঁেট আসেবা না।” এ কথা বেল স িফের চলেলা এবং আহমার িবন িযয়াদ তাঈ’র
বািড়েত পৗঁছল। স তার সাথীেদর জেড়া করেলা এবং তারা কারবালার শহীদেদর জায়গায়
গেলা। সখােন স আlাহর কােছ kমা চাইেলা এবং মাদােয়েন গেলা। এ িবষেয় স কিবতা
িলখেলা, “pতারক,

ধাঁকাবাজ সনাপিত,

আিম ফািতমা (আ.) এর সnান

য pকৃতই একজন ধাঁকাবাজ, বেল য কন

হােসইেনর িবrেd যুd কির িন,

যখন আিম লিjত এবং

আফেসাস কির কন আিম তােক সাহাযL কির িন এবং য ভােলা কাজ করেত অবেহলা কের
তার লিjত হওয়া উিচত এবং তওবা করা উিচত।”
তার কিবতা অnযায়ী স ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL না কের লিjত িছেলা। স িকছু
কিবতা িলেখিছেলা যা এ বইেয় শাকগাঁথাgেলার মােঝ উেlখ করা হেব।
এছাড়া বিণ&ত হেয়েছ য স অnতােপ তার dেটা হাত একt কেরিছেলা এবং বেলিছেলা, “আিম
িনেজেক কী কেরিছ?” এরপর স িনেচর কিবতা পাঠ কেরিছেলা,
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“হায় অnতাপ,

হায় dঃখ এবং যতিদন আিম বঁেচ আিছ এ অnতাপ আমার আtা ও ঘােড়র

উপর থাকেব, যখন হােসইন আমােক kাসের বিন মাkািতেলর পথnu ও মুনািফkেদর িবrেd
তােক সাহাযL করার জn বেলিছেলা, যখন বেলিছেলা তুিম িক আমােদর পিরতLাগ করেব এবং
চেল যােব? তখন যিদ আিম মুsাফা (সা.) এর সnােনর pিতরkায় আমার জীবন কারবান
করতাম। তাহেল আিম িকয়ামেতর িদন সফলতা লাভ করতাম। িতিন (ইমাম) আমার িদেক িপঠ
িফরােলন এবং িবদায় জািনেয় চেল গেলন। যিদ অnতp hদয় িচের দখােনা যেতা, আমার
hদয় যন িছঁেড় যায়। এিট অিত সতL য যারা হােসইনেক সমথ&ন িদেয়েছ এবং সাহাযL কেরেছ
তারা সফলতা অজ&ন কেরেছ এবং তারা সৎকম&শীল এবং যারা মুনািফk িছেলা তারা অিভশp
হেয়েছ।”
আবু হািনফা িদনাওয়াির এ কিবতাgেলার িকছু উেlখ কের বেলন য উবায়dlাহ িবন আল hর
kফার সmািনতেদর অnভু&k এবং একজন যাdা িছেলন।
সmািনত সাইেয়দ মাহদী বাহাrল উলুম তার ‘িরজাল’- এ বেলন য,

শইখ নাjািশ

উবায়dlাহ িবন আল hর জু’িফেক আিদ িশয়ােদর তািলকায় অnভু&k কেরেছন। স হে+ ঐ
একই বLিk যার পাশ িদেয় ইমাম িগেয়িছেলন আল hর িবন ইয়াযীদ িরয়ািহর সােথ সাkােতর
পর এবং তার সাহাযL চেয়িছেলন, িকnt স অsীকার কেরিছেলা।
শইখ সাdk তার ‘আমািল’ ত ইমাম জাফর সািদk (আ.) থেক বণ&না কেরন য, যখন ইমাম
হােসইন (আ.) kাতkাতািনয়ােত পৗঁছােলন, িতিন দখেলন একিট তাঁবু খাঁটােনা আেছ। িতিন
িজেjস করেলন সিট কার তাঁবু। লাকজন বলেলা তা উবায়dlাহ িবন আল hর হানািফর
( বরং সিঠক নাম হেলা উবায়dlাহ িবন আল hর জু’িফ)। ইমাম তােক একিট সংবাদ পাঠােলন
এ বেল, “তুিম একজন খারাপ ও অপরাধী বLিk। তুিম যা কেরেছা তার জn আlাহ তামােক
িহসাব নয়ার জn ডাকেবন। যিদ তুিম আlাহর িদেক িফের আেসা এবং আমােক সাহাযL কর
তাহেল আমার নানা তামার জn আlাহর সামেন শাফায়াত করেবন।”
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স বলেলা,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

যিদ আিম আপনােক সাহাযL করেত আিস আিম

হেবা pথমেদর একজন য আপনার সামেন আপনার জn জীবন কারবান করেব। আপিন
আমার ঘাড়ািট িনেত পােরন। আিম এেত বেস যত কাজ কেরিছ, তােত আিম যা চেয়িছ তা
অজ&ন কেরিছ এবং কউ আমার কােছ পৗঁছেত পাের িন। এিট আমােক রkা কেরেছ। তাই আিম
এিট আপনােক উপহার িদি+,
িনেলন এবং বলেলন,

তা িনন।” এ কথা yেন ইমাম তার িদক থেক মুখ িফিরেয়

“ তামােক অথবা তামার ঘাড়ার কানিটরই pেয়াজন আমার নই।

আিম চাই না আমার দেল পথnu লাক pেবশ কrক। এখান থেক পািলেয় যাও এবং
আমােদর পেkও এেসা না অথবা আমােদর িবপেkও না। কারণ য বLিk আমােদর আহলুল
বাইেতর ডাক শােন িকnt আমােদর সাহাযL করেত drত এেগায় না, আlাহ তােক জাহাnােমর
আgেন মাথা িনেচর িদেক িদেয় ছুঁেড় ফলেবন।”
শইখ মুফীদ তার ‘ইরশাদ’- এ বেলেছন য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) kাসের বিন

মাkািতেল পৗঁছােলন, িতিন সখােন একিট তাঁবু খাটােনা দখেত পেলন .... (আেগ যা বিণ&ত
হেয়েছ স রকমই,

শষ পয&n)।

সাইেয়দ তাবাতাবাঈ ‘বাহাrল উলূম’- এ বণ&না কেরন য,

শইখ জাফর িবন মুহাmাদ ইবেন

িনমা তার ‘শারhস সার ফী ইহওয়ািলল মুখতার’- এ িলেখেছন য উবায়dlাহ িবন আল hর িবন
মুজেম’ িবন খুযাইম জু’িফ kফার সmািনতেদর অnভু&k িছেলন। ইমাম হােসইন (আ.) তার
কােছ এেলন এবং তােক তার (ইমােমর) দেল যাগ িদেত আhান জানােলন। িকnt স অsীকার
করেলা। পের স এমন অnতp হেলা য,

স চেয়িছেলা যন তার মৃতুL হয় এবং স কিবতা

আবৃিt কেরিছেলা (ওপের বিণ&ত)। তার অnাn sপিরিচত কিবতা হেলা:
“লালসাপূণ& বিন উমাইয়াহ শািnেত ঘুমায়, অথচ তােফর িনহতেদর পিরবার তা থেক বি_ত।
ইসলাম মূখ& লাকেদর গােtর হােত ছাড়া আর কাথাও Kংস হয় িন,

যােদর সনাপিত

বানােনা হেয়েছ এবং তােদর ঠাট- বাট pকাI, ধেম&র বশ&া অতLাচারীেদর হােত, যখন এর
এক অংশ বঁেক যায়, তা তারা সাজা কের না। আিম শপথ কেরিছ য আমার আtা সব সময়
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শাকািভভূত থাকেব, dঃিখত থাকেব এবং আমার চাখ থাকেব অrেত পূণ&। যা আমার জীবন
কােল কখেনা yেকােব না,

যতkণ না বিন উমাইয়াহর সদ&াররা অপমািনত হয় তােদর মৃতুL

পয&n।”
এরপর িতিন আরও বেলন য,

এ উবায়dlাহ মুখতােরর বািহনীেত যাগ িদেয়িছেলা এবং

ইবরাহীম িবন মািলক আশতােরর সােথ িছেলা উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর িবrেd যুd করার
জn। ইবরাহীম অsিsেত ভুগিছেলন এবং মুখতারেক বলেলন,
pেয়াজেনর মুহূেত&

“আিম আশ?া করিছ

স আমােদর ধাঁকা িদেত পাের।” মুখতার বলেলন,

“তােক সmদ দাও

এবং তার চাখ অn কের দাও।” তখন ইবরাহীম এিগেয় গেলন উবায়dlাহেক সহ এবং
িতফিরত পৗঁেছ সখােন থামেলন। িতিন কর সংgহ করেলন এবং তা তার সাথীেদর মােঝ
বOটন করেলন। িতিন উবায়dlাহেক পাঁচ হাজার িদরহাম পাঠােলন। এেত স kাধািnত হেয়
বলেলা, “তুিম িনেজর জn দশ হাজার িদরহাম রেখেছা অথচ আিম (ময&াদায়) তামার চাইেত
কম নই।” এবং ইবরাহীম যতই শপথ কের বলেলন য এর চাইেত স বশী রােখ িন,

স তা

gহণ করেত অsীকার করেলা। ইবরাহীম তােক িনেজর অংশিটও িদেলন িকnt এেতও স সntu
হেলা না। এরপর স মুখতােরর িবrেd িবেdাহ করেলা এবং তার সমথ&েনর অ)ীকার ভ)
করেলা। স kফার িকছু gাম লুট করেলা এবং মুখতােরর িকছু লাকেক হতLা করেলা এবং
লুটকৃত সmেদর পুেরাটা িনেয় বসরােত মুস’আব িবন যুবাইেরর কােছ গেলা। মুখতার তার
*সnেদরেক তার িপছেন পাঠােলা যারা তার বািড় Kংস কের িদেলা।
পের উবায়dlাহ অnতp হেয়িছেলা য কন স ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL কের িন এবং
কন স মুখতােরর সােথ থােক িন এবং বেলিছেলা,

“যখন মুখতার জনগণেক pিতেশােধর

জn আhান করেলা,

আহলুল বাইেতর অnসারীরা এিগেয় এেলা। যারা তােদর বেম&র ওপের

hদয় সািজেয়িছেলা;

তারা pেতLক মৃতুLর নদীেত ও যুdেkেt িগেয়িছেলা এবং তারা নবীর

দৗিহtেক এবং তার পিরবারেক সাহাযL কেরিছেলা, তােদর লkL রেkর pিতেশাধ নয়া ছাড়া
আর িকছু িছেলা না। এভােব তারা বেহশেত ও এর sবােসর ভতের pেবশ করেলা। আর তা
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সব সানা ও rপার চাইেত উtম। হায় যিদ আিমও ভারতীয় ও পূব& দশীয় তরবািরর িবrেd
যুd করতাম। আফেসাস,

যিদ আিম আপনার সমথ&কেদর দেল pেবশ করতাম তাহেল আিম

pেতLক িবেdাহী ও সীমাল9নকারীেক হতLা করতাম।” এ কিবতাgেলা উdৃত করার পর
সাইেয়দ বাহাrল উলূম বেলন য,
একজন িব+াসী,

আমার মেত,

এত িকছুর পরও আল hর জু’িফ িছেলা

িকnt অপরাধী। আপনারা দেখেছন স ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL

করেত অsীকার কেরিছেলা এবং দেখেছন মুখতােরর pিত তার মেনাভাব। িকnt স অnতাপ
কেরিছেলা ও তওবা কেরিছেলা, আমরা আ<য& হেয়িছ য নাjািশ তােক ধািম&কেদর অnভু&k
কেরেছন এবং তােক grt িদেয়েছন এবং তার বইেয়র yrেত তােক sান িদেয়েছন। (ওপের
যা বলা হেয়েছ) এ অnযায়ী আিম ইমাম হােসইন (আ.) এর কrণা আশা কির, িযিন তােক
আেদশ কেরিছেলন পািলেয় যেত,
কের িনিkp হেত না হয়,

যন স ডাক yনেত না পায়, যােত জাহাnােম মুখ িনচু

এবং িতিন আlাহর কােছ িকয়ামেতর িদন তার জn শাফায়াত

করেবন। কারণ স অেনক অnতp হেয়িছেলা এবং তওবা কেরিছেলা স যা কেরিছেলা তার
জn। আlাহ ভােলা জােনন তার অবsা সmেক& এবং তার শষ সmেক& (এখােনই আlামা
তাবাতাবাঈর ‘বাহাrল উলূম’- এর আেলাচনা শষ হেয়েছ)।
লখক ( শইখ আbাস kিm) বেলন,

য আল hর জু’িফর বংশধর িছেলা িশয়া,

যার মােঝ

িছেলা আদীম, আইউব ও যাকািরয়া, যারা ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) এর সাথী িছেলন।
নাjািশ তােদর িবষেয় উেlখ কেরেছন এবং বেলন য আদীম ও আইউব িনভ&রেযাগL বLিkেদর
অnভু&k িছেলন এবং িতিন একিট বইেক যাকািরয়ার লখা বেল উেlখ কেরেছন।
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kফার পেথ ইমাম হােসইন (আ.)

আমােদর শইখ সাdk,

তার বণ&নাকারীেদর kমধারার মাধLেম বণ&না কেরন আমর িবন

kােয়স মাশিরিk থেক, িযিন বেলন য: আিম আমার চাচােতা ভাইসহ kাসের িবন মাkািতেল
ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ উপিsত হলাম।
আমরা ইমামেক সালাম িদলাম এবং আমার চাচােতা ভাই তােক িজেjস করেলা,

“আপনার

চুেলর রঙ কলেপর জn না রাসায়িনক রঙ- এর জn?”
ইমাম উtর িদেলন, “তা কলপ করা হেয়েছ, কারণ আমরা বিন হািশেমর লােকরা, drত বৃd
হেয় যাই।”
এরপর ইমাম আমােদর িদেক িফের বলেলন, “ তামরা িক আমােক সাহাযL করেত এেসেছা?”
আিম বললাম, “আমার এক িবরাট পিরবার আেছ এবং আমার কােছ অn লাকেদর আমানত
আেছ। আিম জািন না এর পিরণিত কী হেব,

তাই আিম চাই না য লাকেদর সmদ ( যা

আমার কােছ আেছ) Kংস হাক।” আমার চাচােতা ভাইও একই রকম কথা বলেলা। তখন
ইমাম বলেলন,

“তাহেল এখান থেক চেল যাও এবং আমােদর ডাক শানার জn অথবা

আমােদর dঃখ দখার জn থেকা না,

কারণ য আমােদর ডাক শােন এবং আমােদর dঃখ

দেখও আমােদর সাহাযL করেত drত এেগায় না, তখন তা মহান pসংিশত আlাহর অিধকার
হেয় যায় তােক জাহাnােমর আgেন মাথা িনেচর িদেক িদেয় ছুঁেড় ফলার।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] এরপর রােতর শষ অংেশ ইমাম আেদশ িদেলন পািন নয়ার জn এবং
kাসের বিন মাkািতল তLাগ করেলন।
উkবাহ িবন সাম’আন বেলন য, আমরা ইমােমর সােথ গলাম এবং িতিন ঘাড়ার িপেঠ বেস
সামাn ঘুিমেয় িনেলন। যখন িতিন জেগ উঠেলন, বলেলন, “ইnা িলlািহ ওয়া ইnা ইলাইিহ
রােজউন, আলহামd িলlািহ রািbল আলামীন।”
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এরপর িতিন তা dবার অথবা িতন বার বলেলন। তার সnান আলী িবন হােসইন (আ.) একিট
ঘাড়ােত যাি+েলন। িতিন তার কােছ এেলন এবং িজেjস করেলন,

“আপিন কন হঠাৎ

আlাহর pশংসা করেলন এবং তাঁর কােছ ফরত যাওয়ার কথা বলেলন?” ইমাম বলেলন, “ হ
আমার িpয় সnান, ঘুিমেয় পেড়িছলাম এবং আিম দখলাম একজন ঘাড়সওয়ার আমার িপছন
থেক আমার কােছ এেলা এবং বলেলা,

‘এই লাকgেলা আরও এিগেয় যাে+,

আর মৃতুL

তােদর িদেক অgসর হে+।’ আিম অnভব করলাম তারা আমােদর rহ যারা আমােদরেক
আমােদর মৃতুL সmেক& জানাে+।”
আলী িবন হােসইন (আ.) বলেলন,

“ হ িpয় বাবা,

আপনার রব যন খারাপ কান িকছুনা

আেনন, আমরা িক সেতLর উপর নই?” ইমাম বলেলন, “ কন নয়, তাঁর শপথ যার কােছ
সব দাস

ফরত যায়।” তখন আলী বলেলন,

“তাহেল আমরা ভয় কির না,

কারণ আমরা

সেতLর উপর মৃতুLবরণ করেবা।”
ইমাম বলেলন,

“আlাহ তামােক অেনক পুরsার িদন,

স পুরsার যা বাবার কাছ থেক

পুেtর জn যথােযাগL।”
[ ‘ইরশাদ’, ‘কািমল’ gেn আেছ] যখন সকাল হেলা, ইমাম হােসইন (আ.) ফজেরর নামায
পড়েলন এবং drত তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং বাম িদেক ঘুের sান তLাগ করেলন। িতিন চuা
করেলন তার সাথীেদরেক সিরেয় িনেত (আল hেরর *সnেদর থেক)। তখন আল hর িবন
ইয়াযীদ তার কােছ এেলা এবং তােক এবং তার সাথীেদরেক তা করেত বাধা িদেলা। আল hর
যত চuা করেলা তােদরেক kফা িনেত তারা তা pিতেরাধ করেলা এবং থেম গেলা। তারা
একইভােব চলেলন এবং নাইনাওয়ােত পৗঁছােলন। যখন ইমাম হােসইন (আ.) সখােন থামেলন
একজন অেst সিjত অ+ােরাহী কাঁেধ ধnক িনেয় kফা থেক হািজর হেলা। সবাই থামেলা এবং
তােক দখেত লাগেলা। যখন স কােছ এেলা স আল hরেক ও তার সাথীেদরেক সালাম িদেলা
িকnt ইমাম ও তার সাথীেদর সালাম িদেলা না। এরপর স উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর একিট িচিঠ
আল hেরর কােছ হsাnর করেলা যার িবষয়বst িছেলা এরকম:
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“আmা বা’আদ,

আমার িচিঠ ও দূত তামার কােছ পৗঁছাবার সােথ সােথ হােসইেনর pিত

কেঠার হও এবং তােক তৃণহীন ভূিমেত,

যখােন কান dগ& ও পািন নই সখােন থামেত বাধL

কেরা। আিম আমার দূতেক িনেদ&শ িদেয়িছ তামার কাছ থেক িবি+n না হেত যতkণ না তুিম
আমার আেদশ পালন কেরেছা, সালাম।”
যখন আল hর উবায়dlাহর িচিঠ পড়েলা স তােদরেক বলেলা, “এিট সনাপিত উবায়dlাহর
িচিঠ,

এেত িতিন আমােক আেদশ িদেয়েছন যন আিম আপনােদর থামাই যখােন এ িচিঠ

আমার কােছ পৗঁছােব এবং এ হেলা তার দূত,

য আমার কাছ থেক িবি+n হেব না যতkণ

না আিম তার আেদশ পালন কির।”
[ তাবাির বণ&না কেরন] তখন ইয়াযীদ িবন মুহািজর আবুল শা’সা িকনিদ ইবেন িযয়ােদর দূেতর
িদেক তাকােলন এবং বলেলন,

“তুিম িক মািলক িবন nমাইর নও?”

স hাঁ- সূচক উtর

িদেলা। স িছেলা বিন িকনদা গাt থেক। আবুল শা’সা বলেলন, “ তামার মা তামার জn
কাঁdক,

কী আেদশ তুিম এেনেছা?”

স বলেলা,

“আিম আমার ইমােমর আেদশ ছাড়া কী

এেনিছ এবং তার pিত আমার আnগেতLর শপথ পূরণ কেরিছ।” আবুল শা’সা বলেলন, “তুিম
তামার আlাহেক অমাn কেরেছা এবং স িবষেয় তামার ইমামেক মেনেছা যা তামােক
Kংস করেব এবং তুিম বইজজিত ও জাহাnােমর আgন অজ&ন করেব, কত খারাপ এক ইমাম
তামার। আlাহ কারআেন বেলন,

ِ ِ
ِ َ)وﺟﻌ ْﻠﻨ
(ﺼ ُﺮون
ُ ََ َ
َ ﺎﻫ ْﻢ أَﺋ ﱠﻤ ًﺔ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن إِ َﱃ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َﻻ ﻳـُْﻨ

এবং আমরা তােদরেক ইমাম বািনেয়িছ যারা (জাহাnােমর ) আgেনর িদেক আhান কের এবং
িকয়ামেতর িদেন তােদরেক সাহাযL করা হেব না। [ সূরা kাসাস: ৪১]
আর তামার ইমাম তােদর একজন।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn ’ আেছ] আল hর এভােব ইমাম এবং তার সাথীেদরেক স জায়গায় থামেত
বাধL করেলা যখােন কান লাকালয় বা পািন িছেলা না। ইমাম বলেলন,
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“ তামােদর জn

আেkপ,

আমােদরেক তLাগ কেরা যন আমরা এ gােম (নাইনাওয়া অথবা ঘািযিরয়া) অথবা

ঐখােন (yিফয়া) তাঁবু ফলেত পাির।”
আল hর বলেলা, “আlাহর শপথ, আিম আপনােক তা করেত অnমিত িদেত পাির না। তারা
ঐ লাকিটেক আমার উপর গােয়nা িনেয়াগ কেরেছ।” তখন যুহাইর িবন kাইন বলেলন, “ হ
আlাহর রাসূেলর সnান, আিম দখেত পাি+ িবষয়িট এর চেয় খারাপ হেব। এেদর সােথ যুd
করা আমােদর জn এখন সহজ হেব তােদর পের য দল আসেব তােদর সােথ যুd করার
চাইেত। আমার জীবেনর শপথ, পের এত লাক আসেব য তােদর মাকােবলা করা আমােদর
শিkর বাইের হেব।” ইমাম বলেলন, “আিম তােদর িবrেd (pথেম) যুd করেবা না।”
এ কথা বেল িতিন ঘাড়া থেক নামেলন,

য িদনিট িছেলা বৃহsিতবার,

২রা মহররম ৬১

িহজির।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) তার সাথীেদর মােঝ দাঁড়ােলন এবং
একিট খাতবা িদেলন। িতিন আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলন এবং তার নানার কােছ সালাম
পাঠােলন এবং এরপর বলেলন,

“ তামরা দেখেছা তারা কী কেরেছ .... ( শষ পয&n)” এবং

একিট খাতবা িদেলন যা আমরা আেগ উেlখ কেরিছ যিট িতিন আল hেরর সােথ সাkােতর পর
িদেয়িছেলন।
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পিরে\দ - ১৪
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কাববালায় ইমাম হােসইন (আ.) এর আগমন, উমর িবন সা’আেদর pেবশ ও তখনকার
পিরিsিত

যখন ইমাম হােসইন (আ.) কারবালার সমতল ভূিমেত এেস থামেলন,

[ কািমল] িতিন

জায়গািটর নাম িজেjস করেলন। লাকজন উtর িদেলা য জায়গািটর নাম ‘আkার’। ইমাম
বলেলন,
“ হ সব&শিkমান আlাহ আমরা আkার (আkার শেbর অথ& উিdদশূn, বnLা) থেক আপনার
কােছ আ3য় চাই।”
িসবেত ইবেন জাওযী তার ‘তাযিকরাহ’ ত িলেখেছন য ইমাম হােসইন (আ.) িজেjস করেলন
জায়গািটর নাম কী। লাকজন উtর িদেলা য তা কারবালা এবং এেক নাইনাওয়া বেলও ডাকা
হয় যা সখােন একিট gােমর নাম। তখন ইমাম (আ.) কাঁদেত yr করেলন এবং বলেলন, উmু
সালামা আমােক জািনেয়েছন: একিদন িজবরাঈল রাসূল (সা.) এর কােছ এেলন এবং তুিম
( ইমাম হােসইন) আমার সােথ িছেল। হঠাৎ রাসূলুlাহ বলেলন,
“আমার সnানেক ছেড় দাও।” এ কথা yেন আিম তামােক ছেড় িদলাম এবং রাসূলুlাহ
তামােক তার কােল বসােলন। িজবরাঈল তােক িজেjস করেলন,

“আপিন িক এ বা'ােক

ভােলাবােসন? রাসূলুlাহ hাঁ- সূচক উtর িদেলন। তখন িজবরাঈল বলেলন, “আপনার উmত
তােক হতLা করেব এবং যিদ আপিন চান আিম আপনােক ঐ জায়গার মািট দখােবা যখােন
তােক শহীদ করা হেব।” রাসূলুlাহ স ই+া pকাশ করেলন। তখন িজবরাঈল তার পাখা
কারবালার িদেক pসািরত করেলন এবং রাসূলl
ু াহেক জায়গািট দখােলন।
তাই ইমাম হােসইন (আ.) ক যখন বলা হেলা জায়গািটর নাম কারবালা তখন িতিন মািট
yঁকেলন এবং বলেলন, “এ হেলা সই জায়গা যার কথা িজবরাঈল রাসূলুlাহেক জািনেয়িছেলন
এবং আমােক এখােন হতLা করা হেব।”
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এরপর শা’িব থেক িসবেত ইেবন জাওিয বণ&না কেরন য,

যখন ইমাম আলী (আ.)

িসফফীেনর িদেক যাি+েলন িতিন নাইনাওয়ার সামেন উপিsত হেলন, যা িছেলা ফারাত নদীর
কােছ একিট gাম। ইমাম সখােন থামেলন এবং তার সাথীেদর মেধL যারা অযুর পািন দয়ার
দািয়েt িছেলন তােদর বলেলন, “আমােক এ জায়গািটর নাম বেলা।” তারা বলেলা য, এিট
হেলা কারবালা। একথা yেন িতিন খুব কাঁদেলন এবং তার চােখর পািনেত মািট িভেজ গেলা,
িতিন বলেলন, একিদন আিম রাসূলুlাহ (সা.) এর কােছ গলাম যখন িতিন কাঁদিছেলন, আিম
িজেjস করলাম িতিন কন কাঁদেছন।
িতিন বলেলন,

“এ মুহূেত& িজবরাঈল আমার কােছ এেসিছেলা এবং আমােক জানােলা আমার

সnান হােসইনেক হতLা করা হেব কারবালা নােমর এক জায়গায় যা ফারাত নদীর কােছ।
এরপর িজবরাঈল এক মুেঠা মািট তুলেলন এবং তা আমােক িদেলন; আিম তা yঁকলাম, আর
তাই আিম অr িনয়ntণ করেত পারলাম না।”
এছাড়া ‘িবহাrল আনওয়ার’- এ খারােয়জ থেক বিণ&ত হেয়েছ য, ইমাম মুহাmদ আল বািkর
(আ.) বেলেছন য, একিদন ইমাম আলী (আ.) তার স)ীেদর সােথ িনেয় কারবালা থেক এক
বা dই মাইল দূের গেলন। এরপর িতিন আরও এিগেয় গেলন এবং মাkদাফান নােম এক
জায়গায় পৗঁছেলন এবং সখােন ইতsত ঘুের বড়ােত লাগেলন। এরপর বলেলন,
“dশ’ নবী ও নবীেদর সnানেদরেক এখােন শহীদ করা হেয়েছ এবং এিট থামার জায়গা, িবরাট
pশািnলাভকারী শহীদেদর শহীদ হওয়ার জায়গা, যা pাচীন লােকরা অজ&ন করেত পাের িন
এবং তােদর পের যারা আসেব তারাও তােত পৗঁছেত পারেব না।”
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] যখন ইমাম হােসইন (আ.) স জায়গায় পৗঁছেলন, িতিন জায়গািটর
নাম িজেjস করেলন। লাকজন উtের বলেলা তা কারবালা। ইমাম বলেলন,
আিম আপনার আ3য় চাই কারব (dঃখ) এবং বালা (মুিসবত) থেক।”
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“ হ আlাহ,

এরপর িতিন বলেলন,

“এখােন dঃখ ও মুিসবত বাস কের,

তাই এখােন নােমা এবং এিট

আমােদর থামার জায়গা। এখােন আমােদর রk ঝরােনা হেব এবং এখােন আমােদর কবর দয়া
হেব। আমার নানা, আlাহর রাসূল (সা.) আমােক এ িবষেয় আেগই বেলেছন।”
সবাই তার আেদশ মানেলন এবং ঘাড়া থেক নামেলন এবং আল hরও তার সাথীেদর িনেয়
অn এক জায়গায় তাঁবু গাড়েলন।
[ ‘কাশফুল gmাহ’ gেn আেছ] সবাই তার আেদশ মানেলা এবং ঘাড়া থেক নেম তােদর
িজিনসপt নামােলা। আর আল hর তার *সnদলেক ইমাম হােসইন (আ.) এর উেlা িদেক
ঘাড়া থেক নামােলন। এরপর আল hর উবায়dlাহেক িচিঠ িলখেলন এ কথা জািনেয় য ইমাম
হােসইন (আ.) কারবালােত থেমেছন।
‘মুrজুয যাহাব’- এ উেlখ করা হেয়েছ য,

ইমাম হােসইন (আ.) কারবালার িদেক অgসর

হেলন পাঁচ শত ঘাড়সওয়ার এবং আরও একশত পদািতক বািহনী িনেয় যারা িছেলন তার
পিরবার ও সাথীেদর অnভু&k।
‘মানািkব’

থেক ‘িবহাrল আনওয়ার’- এ বিণ&ত হেয়েছ য,

যুহাইর িবন kাইন বলেলন,

“আমােদরেক সােথ িনেয় যান যন ফারাত নদীর তীের কারবালায় আমরা থামেত পাির এবং
আমরা সখােন তাঁবু ফলেবা। তখন যিদ তারা আমােদর িবrেd যুd কের,

আমরা তােদর

িবrেd যুd করেবা এবং আlাহর সাহাযL চাইেবা।” ইমােমর চাখ থেক অrগিড়েয় পড়েলা
এবং িতিন বলেলন,
“ হ আlাহ, আিম আপনার কােছ কারব (dঃখ) ও বালা (মুিসবত) থেক আ3য় চাই।”
ইমাম সখােন থামেলন এবং আল hরও এক হাজার *সnসহ তার মুেখামুিখ হেয় ঘাড়া থেক
নামেলন। তখন ইমাম কাগজ ও কলম আনার জn আেদশ করেলন এবং kফার ভd সদ&ারেদর
কােছ একিট িচিঠ িলখেলন,
“ হােসইন িবন আলী থেক,

sলাইমান িবন sরাদ,

মুসাইয়Lাব িবন নাজাবাহ,

িবন শাdাদ, আbুlাহ িবন ওয়া’আল এবং িব+াসীেদর দেলর pিত। আmা বা’আদ,
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rফা’আহ
তামরা

ভােলা কেরই জােনা য,

রাসূলুlাহ (সা.) বঁেচ থাকেত বেলিছেলন য,

যিদ কান বLিk

দখেত পায় শাসক িন7ুর ও অতLাচারী .... ( শষ পয&n)।” যা আেগ তার খাতবােত উেlখ
করা হেয়েছ তার িনেজর সাথী ও আল hেরর সাথীেদর উপিsিতর আেলাচনায়। এর পর িতিন
কাগজিট ভাঁজ করেলন এবং তার ওপের িনেজর সীল এঁেট িদেলন এবং তা kােয়স িবন
মুসাvহার সাইদাউইেক িদেলন .... ( শষ পয&n), যা ইেতামেধLই বণ&না করা হেয়েছ।
যখন িতিন kােয়েসর শাহাদােতর সংবাদ পেলন তাঁর চাখ থেক অrঝের পড়েলা এবং িতিন
বলেলন,

“ হ আlাহ,

আমােক এবং আমার িশয়ােদর (অnসারীেদর) জn আপনার কােছ

sউ' ময&াদা িদন এবং আমােদর জেড়া কrন আপনার রহমেতর িব3ামsেল,

কারণ আপিন

সব িকছুর উপর শিk রােখন।”
তখন তার িশয়ােদর (অnসারীেদর) মধL থেক িহলাল িবন নােফ’ বাজািল লাফ িদেয় সামেন
এgেলন এবং বলেলন,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

আপনার নানা রাসূলুlাহ (সা.) সব

মাnেষর অnের তার ভােলাবাসা জার কের pেবশ করােত পােরন িন,
তার আেদেশর অnগত করেত;

কারণ তােদর মােঝ িছেলা মুনািফkরা,

না িতিন পেরিছেলন
যারা বলেতা তারা

তােক সাহাযL করেব িকnt তারা তােদর অnের চেয়িছেলা তােক ধাঁকা িদেত। তার সামেন
তােদর মেনাভাব িছেলা মধুর চেয় িমিu এবং তার িপছেন মাকাল ফেলর চাইেত িততা,

ঐ

সময় পয&n যখন আlাহ তার নবীেক িনেজর কােছ ডেক িনেলন। আর আপনার বাবা িছেলন
তার মতই। একদল একt হেলা তােক সাহাযL করার জn িকnt তােক যুd করেত হেলা
নােকসীন,

অতLাচারী kােসতীন এবং িবকৃত মন মােরkীনেদর িবrেd। এরপর ইমাম আলী

(আ.) এর সমািp এেলা এবং িতিন বেহশেতর pশািnর িদেক চেল গেলন। আর আজ এখন
যারা আমােদর সােথ আেছ তারাও সিদেনর লাকেদর মতই এবং লাকজন তােদর অ)ীকার ও
আnগেতLর শপথ ভ) কের আর কারও kিত কের িন,

yধু িনেজেদরই kিত কেরেছ এবং

আlাহ আমােদরেক তােদর কােছ অমুখােপkী কেরেছন। আপিন সহনশীলতা ও িহতাকাkার
সােথ যখােন ই+া আমােদর িনেয় যান - তা পূব& অথবা পি<েম হাক। আlাহর শপথ,
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আমরা আlাহর িসdাnেক ভয় কির না, না আমরা তার সােথ মালাকাত অপছn কির। আমরা
দৃঢ়তা ও দূরদৃিuর সােথ sেযাগ gহণ করেবা এবং আপনার বnুেদর সােথ বnুt করেবা এবং
আপনার শtrেদর িবrেd শtrতা রাখেবা।”
তখন বুরাইর িবন খুযাইর হামাদািন উঠেলন এবং বলেলন,

“আlাহর শপথ,

হ আlাহর

রাসূল (সা.) এর সnান, আlাহ আপনার মাধLেম আমােদর pিত অngহ কেরেছন যন আমরা
আপনার সামেন টুকেরা টুকেরা হেত পাির এবং িকয়ামেতর িদন আপনার নানা আমােদর জn
sপািরশ কেরন। যারা তােদর িনেজেদর নবীর নািতর সােথ িব+াসঘাতকতা কেরেছ তারা মুিk
পােব না। িধক তােদর ওপর, তারা সামেন িকয়ামেত যা দখেব স জn এবং তারা সখােন
গাঙােব এবং আত& িচৎকার করেব জাহাnােম।”
এরপর ইমাম হােসইন (আ.) তার সnানেদর,

ভাইেদর ও আtীয়েদরেক িনেজর চারিদেক

জেড়া করেলন এবং িকছু সমেয়র জn কাঁদেলন ও বলেলন,

“ হ আlাহ,

আমরা আপনার

রাসূেলর বংশধর। লাকজন আমােদরেক আমােদর বািড়ঘর থেক টেন বর কেরেছ এবং
আমােদরেক তাড়া কেরেছ এবং আমােদরেক আমােদর নানার জায়গা (মদীনা) থেক চাপ pেয়াগ
কের বর কের িদেয়েছ। বিন উমাইয়া আমােদর উপর অতLাচার কেরেছ। হ আlাহ, আমােদর
অিধকারেক তােদর কাছ থেক িছিনেয় িনন এবং এ অতLাচারীেদর িবrেd আমােদর সাহাযL
কrন।”
এরপর িতিন সখান থেক অgসর হেলন এবং বুধবার অথবা ম)লবার ৬১ িহজিরর ২রা
মহররেমর িদন কারবালায় pেবশ করেলন। এরপর িতিন তার সাথীেদর িদেক িফের বলেলন,
“ লাকজন পৃিথবীর দাস এবং ধম& yধু তােদর মুেখর কথা এবং তারা এর যt িনেব যতkণ তা
তােদর জn আনnদায়ক এবং যখন পরীkার উtp পাt এেস যায় তখন থােক yধু gিটকেয়ক
ধািম&ক বLিk।”
এরপর িতিন িজেjস করেলন, “এিট িক কারবালা?”
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লাকজন উtর িদেলা, hাঁ। িতিন বলেলন, “এ জায়গা হেলা dঃখ ও মুিসবেতর জায়গা এবং
এ জায়গা আমােদর উটgেলার িব3ামsান, আমােদর থামার জায়গা, আমােদর শাহাদােতর
জায়গা,

যখােন আমােদর রk ঝরােনা হেব।”

তখন তারা সখােন ঘাড়া থেক নামেলন এবং আল hর এক হাজার *সেnর সােথ ঘাড়া থেক
নামেলন মুেখামুিখ হেয়। এরপর িতিন উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ িলখেলন য,
কারবালায় িশিবর গেড়েছ।
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হােসইন

ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর িচিঠ

“আmা বা’আদ,

হ হােসইন,

আমােক জানােনা হেয়েছ য,

তুিম কারবালায় থেমেছা।

ইয়াযীদ আমােক িলেখেছ, আিম যন িবছানায় মাথা না রািখ এবং সntu না হই যতkণ না আিম
তামােক আlাহর কােছ পাঠাি+ অথবা তুিম আমার কােছ এবং ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়ার কােছ
আtসমপ&ণ কর। সালাম।”
যখন এ িচিঠ ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পৗঁছেলা,
ফেল িদেয় বলেলন,

িতিন তা পড়েলন এবং তা ছুঁেড়

“ য আlাহেক অসntu কের মাnেষর সntিu খাঁেজ স কখনই সফলতা

লাভ কের না।”
দূত তােক িচিঠর উtর িদেত বলেল ইমাম বলেলন, “তার জn কান উtর নই, আেছ গযব
( আlাহর)।”
যখন দূত উবায়dlাহর কােছ পৗঁছেলা এবং ইমােমর বাণী তার কােছ পৗঁেছ িদেলা স
kাধািnত হেলা এবং উমর িবন সা’আেদর িদেক তাকােলা এবং তােক ইমাম হােসইন (আ.)
এর িবrেd যুd করার জn িনেয়াগ িদেলা। এর আেগ উবায়dlাহ রই শহেরর শাসনভার উমর
িবন সা’আদেক দান কেরিছেলা। যখন উমর অপারগতা pকাশ করেলা উবায়dlাহ তােক স পদ
ফরত িদেত বলেলা যা তােক দান করা হেয়িছেলা। উমর িকছুটা সময় চেয় িনেলা এবং এরপর
তার কাছ থেক শাসনভার কেড় নয়া হেব এ ভেয় রাজী হেলা।
লখক বেলেছন য এিট (যুd করেত উমর িবন সা’আেদর অপারগতা pকাশ) আমার কােছ সতL
বেল মেন হয় না। িনভ&রেযাগL জীবনী লখকগণ এবং ঐিতহািসকরা একমত য উমর িবন
সা’আদ কারবালায় পৗঁছায় ইমাম হােসইন (আ.) সখােন pেবেশর একিদন পর এবং তা িছেলা
মহররেমর িতন তািরখ (তাই তা pমাণ কের য স তার জn yr থেকই pstত িছেলা)।
শইখ মুফীদ, ইবেন আসীর এবং অnাnরা বণ&না কেরন য, উমর িবন সা’আদ িবন আিব
ওয়াkাস পর িদন চার হাজার ঘাড়সওয়ার *সn িনেয় kফা তLাগ কের কারবালার িদেক রওনা
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িদেলা। ইবেন আসীর বেলন য,

উমর িবন সা’আেদর কারবালায় যাওয়ার কারণ হেলা য,

উবায়dlাহ িবন িযয়াদ আেগ তােক দািয়t িদেয় পািঠেয়িছেলা ‘দাশিত’- ত, sসিjত চার
হাজার *সn িদেয়। কারণ দাইলােমর লােকরা এর িনয়ntণ িনেয় িনেয়িছেলা এবং িdতীয়ত
উবায়dlাহ তােক রই শহেরর দািয়t িদেয়িছেলা। উমর িবন সা’আদ হাmামুল আ’য়ােন তাঁবু
গেড়িছেলা। যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর িবষয়িট এ পয&ােয় পৗঁছেলা, উবায়dlাহ উমর
িবন সা’আদেক ডাকেলা এবং বলেলা, “যাও,

হােসইেনর মাকািবলা কেরা এবং কাজ শষ

কের তামার অবsােন িফের যাও।” উমর িবন সা’আদ িনেজেক সিরেয় িনেত চাইেলা, তখন
উবায়dlাহ বলেলা,

“িঠক আেছ, তাহেল তুিম তা ফরত দাও যা তামােক দয়া হেয়েছ।”

যখন উবায়dlাহ এরকম বলেলা তখন উমর জবাব িদেলা,

“আজেকর িদনিট আমােক সময়

িদন যন আিম একিট িসdাnিনেত পাির।” এ কথা বেল স sান তLাগ করেলা এবং
িহতাকাkীেদর কােছ মতামত চাইেলা। তােদর সকেল তােক তা থেক িবরত থাকেত পরামশ&
িদেলা। তার ভােg হামযা িবন মুগীরা িবন শা’বাহ তার কােছ এেলা ও বলেলা,
আপনােক আlাহর নােম অnেরাধ করিছ

হােসইনেক মাকািবলা না করার জn,

“আিম

কারণ তা

করেল আপিন gনাহ করেবন এবং তার সােথ সmক& িছn করেবন। আlাহর শপথ,

যিদ

আপনােক পৃিথবী, এর সmদ ও পৃিথবীর উপর রাজt ছাড়েত হয়, তাহেলও এিট আপনার
জn উtম তার চাইেত য, আপিন আlাহর কােছ যােবন আর হােসইেনর রk আপনার ঘােড়
থাকেব।”
উমর বলেলা স তা করেব না এবং সারারাত ভেব কাটােলা এই বেল,

“আিম িক রই- এর

শাসনভার pতLাখLান করেত পাির, অথচ তা আমার sp, নািক ফরত আসেবা হােসইেনর
হতLায় অিভযুk হেয়? যিদ আিম তােক হতLা কির আিম জাহাnােম চেল যােবা,

যখান থেক

পালােনার কান পথ নই অথচ রই- এর শাসনভার আমার চােখর জLািত।”
এরপর স উবায়dlাহর কােছ িফের গেলা এবং বলেলা, “আপিন আমােক এ কােজর দািয়t
িদেয়েছন এবং সব মাnষ তা yেনেছ। যিদ আপিন চান আপিন আমােক এ কােজ পাঠােত পােরন
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অথবা kফার সmািনতেদর মােঝ থেক অn কাউেক হােসইেনর িবrেd পাঠােত পােরন,

য

আমার চাইেত যাগL হেব।” এরপর স তােদর কােরা কােরা নাম উেlখ করেলা। উবায়dlাহ
বলেলা, “যিদ আমােক অn কাউেক পাঠােত হয় তাহেল আিম তামার মতামত িজেjস করেবা
না। তাই এখন যিদ তুিম কারবালায় যেত pstত থােকা আমােদর *সnদেলর উপর আেদেশর
দািয়t িনেয়, তাহেল যাও অথবা য পদ তামােক দয়া হেয়েছ তা ফরত দাও।” এ কথা yেন
উমর বলেলা,

“আিম িনেজই যােবা।” এ কথা বেল স রওনা িদেলা এবং শষ পয&n ইমাম

হােসইন (আ.) এর উেlািদেক তাঁবু ফলেলা।
লখক বলেছন য,

ইমাম আলী (আ.) য ভিবWdাণী বাণী কেরিছেলন তা সেতL পিরণত

হেয়িছেলা। িসবেত ইবেন জাওিয তার ‘তাযিকরাহ’ ত বণ&না কেরেছন য, ইমাম আলী (আ.)
এর ময&াদা এখােন ssu হেয় যায়। একিদন িতিন উমর িবন সা’আেদর সাkাত পান, যখন স
বালক িছেলা,
অবsা

এবং বলেলন,

“ হ সােদর সnান,

আেkপ তামার জn,

তখন তামার

কমন হেব যিদন তুিম বেহশত ও দাযেখর মাঝামািঝ দাঁিড়েয় থাকেব এবং তুিম

দাযখ পছn করেব?” যখন উমর কারবালায় পৗঁছেলা স নাইনাওয়ােত থামেলা।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন উমর িবন সা’আদ কারবালায় পৗঁছেলা,

স উরওয়াহ িবন

kােয়স আহমািসেক ডাকেলা এবং বলেলা, “ হােসইেনর কােছ যাও এবং িজেjস কেরা কন
স এখােন এেসেছ এবং স কী চায়।” স বলেলা,

স যেত লjােবাধ করেছ, কারণ স

িছেলা তােদর একজন যারা তােক আসেত আমntণ জািনেয়েছ। এরপর উমর একই িবষেয় তার
*সnদেলর যােকই বলেলা স অপারগতা pকাশ করেলা। কারণ তারা িছেলা তােদর অntভু&k
যারা ইমামেক িচিঠ িলেখিছেলা। তখন কাসীর িবন আbুlাহ শা’িব,

য িছেলা একজন সাহসী

বLিk এবং য কান কাজ থেক কখেনা মুখ িফিরেয় িনেতা না, উেঠ দাঁড়ােলা এবং বলেলা,
“আিম যােবা এবং আপিন যিদ চান আিম তােক হতLা করেবা।” উমর বলেলা,

“আিম তােক

হতLা করেত চাই না, তার কােছ যাও এবং তােক িজেjস কেরা কন স এখােন এেসেছ।”
কাসীর গেলা এবং আবু সামামাহ সােয়িদ তােক দখেলন এবং বলেলন, “ হ আবা আবিদlাহ
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আlাহ আপনােক বnুt িদন, এক বLিk আপনার িদেক আসেছ য এিথপ বীর বািসnােদর
মেধL িনকৃuতম এবং য সবেচেয় উdত এবং য তােদর মেধL সবেচেয় বশী রk ঝিরেয়েছ।”
এরপর আবু সামামাহ িনেজ উেঠ দাঁড়ােলন এবং তার কােছ গেলন এবং তােক বলেলন তার
তরবাির নািমেয় রাখেত। স তা করেত অsীকার করেলা এবং বলেলা,

“আিম yধু একজন

দূত, যিদ চাও আিম তা তামার কােছ বলেবা অথবা িফের যােবা।” আবু সামামাহ বলেলন,
“ স kেt আিম আমার হাত রাখেবা তামার তরবািরর হাতেলর উপর এরপর তুিম তামার
সংবাদ পৗঁছােত পােরা।”

স বলেলা,

না।” আবু সামামাহ বলেলন,

“না,

আিম তামার হাতেক সখােন পৗঁছেত িদেবা

“তাহেল তুিম তামার সংবাদ আমার কােছ বেলা আিম তা

হােসইেনর কােছ পৗঁেছ িদেবা। িকnt আিম তামােক তার কােছ যেত িদেবা না, কারণ তুিম
একজন বদমাশ বLিk।” তারপর তারা পরsরেক গািলগালাজ করেত লাগেলা,

যতkণ না

উমর িবন সা’ দর কােছ কাসীর ফরত গেলা এবং তােক সব জানােলা।
উমর kররাহ িবন kােয়স হানযািলেক ডাকেলা এবং বলেলা,

“আেkপ তামার জn,

হােসইেনর কােছ যাও এবং তােক িজেjস কেরা কন স এখােন এেসেছ এবং স কী চায়।”
যখন ইমাম ( আ.) kররাহেক দখেলন,
চেন?” হাবীব িবন মুযািহর বলেলন,
আমােদর

বােনর ছেল,

িতিন িজেjস করেলন,

“hাঁ,

“ কউ িক এ লাকেক

স তামীেমর হানযালা উপেগােtর এবং স

আিম তােক িব+াসী িহেসেব জানতাম এবং কখেনা ভািবিন স

এখােন এভােব আসেব।” kররাহ এেস ইমামেক সালাম জানােলা এবং উমেরর সংবাদ পৗঁেছ
িদেলা। ইমাম উtর িদেলন, “ তামােদর শহেরর লােকরা আমােক িচিঠ িলেখেছ এবং আমােক
এখােন আসার জn অnেরাধ কেরেছ, িকnt যিদ তামরা আমার উপিsিতেক ঘৃণা কেরা তাহেল
আিম িফের যােবা।”
তখন হাবীব িবন মুযািহর বলেলন,

“ হ kররাহ,

আেkপ

তামার জn,

তুিম িক

অতLাচারীেদর কােছ ফরত যাে+া? এ মাnষিটেক সাহাযL কেরা যার িপতৃপr
ু ষেদর কারেণ
আlাহ তামােক দয়া করেবন।” kররাহ বলেলা,

260

“আিম িফের যােবা এবং ইমােমর সংবাদ

উমেরর কােছ পৗঁেছ িদেবা এবং এ িবষেয় িচnা করেবা।” স িফের গেলা এবং উমেরর কােছ
পৗঁেছ িদেলা যা ইমাম তােক বেলেছন। তখন উমর বলেলা, “আিম আশা কির আlাহ আমােক
রkা করেবন তার িবrেd যুd করা থেক।”
এরপর স উবায়dlাহর কােছ িলখেলা,
যখন আিম আমার গnেবL পৗঁেছিছ,

“িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম,

আmা বা’আদ,

আিম হােসইেনর কােছ একজন দূত পাঠালাম তােক

িজেjস কের কন স এখােন এেসেছ এবং স কী চায়। স উtর িদেয়েছ য,

এ শহেরর

লােকরা তােক িচিঠ িলেখেছ এবং তার কােছ দূত পািঠেয়েছ তােক আমntণ জািনেয়। তাই স
এখােন এেসেছ। স বলেছ য: যিদ এ লােকরা আমার উপিsিত পছn না কের এবং তােদর
কথার িবপরীত িদেক চেল িগেয় থােক,

যা আমার কােছ তােদর দূত মারফত জানােনা

হেয়িছেলা তাহেল আিম িফের চেল যােবা।” হাসান িবন আেয়য আসািব বেলেছ য,

আিম

সখােন উপিsত িছলাম যখন উমেরর িচিঠ উবায়dlাহর কােছ পৗঁেছ। উবায়dlাহ যখন এ িচিঠ
পড়েলা স বলেলা,

“যখন স আমােদর থাবার িভতর আটকা পেড়েছ স পালাবার আশা

করেছ। এখন পালােনার পথ নই।”
এরপর স উমর িবন সা’আেদর কােছ িচিঠ িলখেলা,

“আmা বা’আদ,

আিম তামার িচিঠ

পেয়িছ এবং তুিম সখােন যা িলেখেছা তা বুঝেত পেরিছ। হােসইন ও তার সাথীেদর কােছ
একিট psাব দাও য তারা ইয়াযীেদর pিত বাইয়াত হাক। যিদ স তা কের আমরা দখেবা কী
করা যায়। সালাম।” যখন উমর িচিঠ পেলা স বলেলা, “আিম শ?ায় িছলাম য উবায়dlাহ
nায়িবচার করেব না।”
মুহাmাদ িবন আিব তািলব বেলন য,

উমর িবন সা’আদ উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর এ psাব

ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ পৗঁছায় িন, কারণ স জানেতা য ইমাম কখেনাই ইয়াযীেদর
কােছ বাইয়াত হেবন না,

এরপর উবায়dlাহ সবrপষেকফকার বড় মসিজেদ জমােয়ত হেত

আেদশ িদেলা। তারপর স বিরেয় এেস িমmের উঠেলা এবং বলেলা, “ হ জনগণ,

তামরা

আবু sিফয়ােনর পিরবারেক ভােলাভােবই পরীkা কেরেছা এবং তামরা তােদরেক যমন
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চেয়েছা তমন পেয়েছা; এ হেলা িব+াসীেদর আিমর ইয়াযীদ। যার আচার- বLবহার snর,
যার চহারা ভােলা এবং তার pজােদর pিত দয়ালু। স pেতLেকর অিধকার দয় এবং তার
রােজL রাsাgেলা িনরাপদ। তার িপতা মুয়ািবয়াও তার সময় একই রকম িছেলা। তার পের তার
সnান ইয়াযীদও আlাহর বাnাহেদর সmান কেরন এবং তােদরেক সmদ িদেয় ধনী কেরন
এবং তােদর ময&াদা দন। িতিন তামােদর অিধকারেক একশ gণ বৃিd কেরেছন এবং আমােক
আেদশ কেরেছন তা আরও বৃিd করেত এবং তামােদরেক pstত করেত তার শtr হােসইেনর
িবrেd যুd করেত। তাই তার কথা শান এবং তার আেদশ পালন কেরা।” এ কথা বেল স
িমmর থেক নেম গেলা এবং লাকজেনর মােঝ pচুর উপহার িবতরণ করেলা এবং তােদরেক
হােসইেনর িবrেd উমর িবন সা’আদেক সাহাযL করেত পাঠােলা।
[ ‘মানািkব’ gেn আেছ] উবায়dlাহ কারবালােত *সn পাঠােত থাকেলা যতkণ না উমর িবন
সা’আেদর সােথ িবশ হাজার অ+ােরাহী *সn [মালhফ] জমােয়ত হেলা মহররেমর ছয় তািরখ
পয&n। [তাসলীয়াতুল মাজািলস অnযায়ী] এরপর উবায়dlাহ একজনেক পাঠােলা শাবাস িবন
রাব’ঈর কােছ এ কথা বেল, “আমার কােছ আেসা যন আিম তামােক হােসইেনর িবrেd যুd
করেত পাঠােত পাির।” স অss থাকার ভান করেলা এবং িনেজেক সিরেয় িনেলা। উবায়dlাহ
তােক একিট িচিঠ পাঠােলা এ বেল, “আmা বা’আদ, আমার দূত আমােক জািনেয়েছ য তুিম
অssতার ভান করেছা এবং আিম শি?ত য তুিম না জািন তােদর একজন যারা

ِﱠ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِﱠ
(ﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰﺋُﻮن
ْ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻗَﺎﻟُﻮا َآﻣﻨﱠﺎ َوإ َذا َﺧﻠَ ْﻮا إ َﱃ َﺷﻴَﺎﻃﻴﻨﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا إﻧﱠﺎ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ إﳕَﺎ َْﳓ ُﻦ ُﻣ
َ ) َوإ َذا ﻟَ ُﻘﻮا اﻟﺬ

‘যখন তারা িব+াসীেদর সােথ িমিলত হয় তারা বেল: আমরা িব+াস কির;

িকnt যখন তারা

তােদর শয়তানেদর কােছ ফরত যায়, তারা বেল, িন<য়ই আমরা তামােদর সােথ আিছ,
আমরা yধু মশকরা করিছলাম।’ [ সূরা বাকারা: ১৪]
যিদ তুিম আমােদর আnগেতL দৃঢ় থােকা, আমােদর কােছ drত আেসা।”
শাবাস ইশার নামােযর পর এেলা যন উবায়dlাহ তার চহারা না দখেত পাের যা অssতা মুk
িছেলা। যখন শাবাস এেলা উবায়dlাহ তােক sাগত জানােলা এবং তােক তার কােছ বসােলা
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এবং বলেলা,

“আিম চাই য তুিম স লাকিটর ( হােসইেনর) িবrেd যুd করেত যাও এবং

উমর িবন সা’আদেক সাহাযL কেরা।” শাবাস বলেলা য,

স তা অবIই করেব [মানিkব]। স

তােক এক হাজার অ+ােরাহী িদেয় পাঠােলা।
[ ‘ইরশাদ’ gেn, তাবাির উেlখ কেরন] এরপর উবায়dlাহ উমর িবন সা’আদেক িলখেলা,
“আmা বা’আদ,

হােসইন ও তার সাথীেদরেক পািন পােন বাধা দাও। তারা এক ফাঁটা পািনও

যন না পায় যভােব (খিলফা) উসমান িবন আফফােনর সােথ আচরণ করা হেয়িছেলা।”
উমর িবন সা’আদ সােথ সােথ আমর িবন হাjাজেক পাঁচ শত অ+ােরাহী িদেয় ফারাত নদীর
তীের পাঠােলা এবং ইমাম ও তার সাথীেদর পািন সরবরাহ বn কের িদেলা। তারা তােদরেক
এক ফাঁটা পািন িনেত িদেলা না এবং তা িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর িতন
িদন আেগ থেক (সাত মহররম)।
[ তাবািরর gেn উেlখ আেছ] উবায়dlাহ িবন হাসীন আযিদ িছেলা বািজলা
( *সnদেলর) অnভু&k,

স উ' কেN বলেলা,

গােtর

[ ইরশাদ] “ হ হােসইন, তুিম িক পািনেক

বেহশেতর নহেরর মত দখেত পাও? আlাহর শপথ,

তুিম এর এক ফাঁটাও sাদ িনেত

পারেব না যতkণ না তৃjায় মৃতুLবরণ কর।”
ইমাম হােসইন (আ.) উtর িদেলন, “ হ আlাহ, তােক তৃjায় মৃতুL দাও এবং তােক কখেনা
kমা কেরা না।”
হািমদ িবন মুসিলম বেলেছ য,

“আlাহর শপথ,

আিম তােক তার অss অবsায় দখেত

িগেয়িছলাম। আlাহর শপথ িযিন ছাড়া আর কান ইলাহ নই, আিম তােক পািন পান করেত
দখলাম তার কNনালী পূণ& হওয়া পয&n এরপর স তা বিম কের ফলেলা। তখন স িচৎকার
কের বলেলা: িপপাসা, িপপাসা, এবং পািন পান করেলা তার কNনালী পূণ& হওয়া পয&n এবং
স তৃp হেলা না,

স এ অবsায় রইেলা মৃতুL পয&n (তার উপর আlাহর অিভশাপ)।”
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কারবালায় ইমাম হােসইন (আ.)

‘িবহাrল আনওয়ার’- এ লখা হেয়েছ য,

উবায়dlাহ ইবেন িযয়াদ (কারবালায়) উমর িবন

সা’আেদর কােছ *সn পাঠােতই থােক যতkণ পয&nনা অ+ােরাহী ও পদািতক *সাnর সংখLা
িtশ হাজাের পৗঁছায়। এরপর উবায়dlাহ উমেরর কােছ িলেখ পাঠায়,

“আিম তামার জn

*সnদল (এর সংখLা) সmেক& কান অজুহােতর sেযাগ রািখ িন। তাই আমােক তামােদর
িবষেয় সংবাদ জানােনার কথা মেন রেখা, pেতLক সকােল ও িবকােল।” উবায়dlাহ যুেdর
জn উমরেক উsােত yr কের ছয় মহররম থেক।
হাবীব িবন মুযািহর ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলন এবং তােক বলেলন,
রাসূলুlাহ (সা.) এর সnান,

“হ

বিন আসােদর একিট শাখা গাt কােছই আেছ। যিদ আপিন

অnমিত দন, আিম তােদর কােছ যােবা এবং আপনােক সাহাযL করার জn তােদরেক আhান
জানােবা;

সmবত আlাহ তােদর মাধLেম আপনােক রkা করেবন।” ইমাম তােক অnমিত

িদেলন এবং হাবীব রােতর অnকাের, ছdেবশ িনেয় তােদর িদেক গেলন। তারা তােক িচনেত
পারেলা এবং তার কােছ জানেত চাইেলা িতিন কী চান। হাবীব বলেলন,

“আিম তামােদর

কােছ 37 উপহার িনেয় এেসিছ। আিম তামােদর কােছ এেসিছ তামােদরেক আhান জানােত
রাসূেলর নািতেক সাহাযL করার জn। িতিন এখােনই আেছন একদল িব+াসীেক সােথ িনেয়।
তােদর pেতLেক এক হাজার লােকর চাইেত উtম এবং তারা তােক পিরতLাগ করেব না,
িব+াস ভ) করেব না এবং তােক তুেল িদেব না (শtrর হােত)। উমর িবন সা’আদ তােদরেক
ঘরাও কের আেছ,

তামরা আমার গােtর লাক,

তাই আিম তামােদরেক যুেdর িদেক

আমntণ জানাি+। আজ আমার কথা শান এবং তােক সাহাযL কেরা,

যন পৃিথবীেত ও

আেখরােত সmান লাভ করেত পােরা। আিম আlাহ শপথ কের বলিছ,

তামােদর মেধL য

আlাহর পেথ শহীদ হেব রাসূলুlাহর নািতর সােথ থেক,

স মুহাmাদ (সা.) এর বnুেদর

মােঝ উ' মাkাম অজ&ন করেব।” এ কথা yেন তােদর মােঝ উবায়dlাহ িবন বাশীর নােম এক
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লাক উেঠ দাড়ােলা এবং বলেলা,

“আিম সব&pথম এ আমntণ gহণ করিছ।” এরপর স এ

কিবতািট আবৃিt করেলা, “জািত জােন অ+ােরাহীরা pstত যুেdর জn। আিম একজন যাdা,
সাহসী, বেনর িসংেহর মত।” তখন গােtর লােকরা জেড়া হেলা এবং নbই জন pstত হেলা
ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL করেত যাওয়ার জn।
স মুহূেত& তােদর মােঝ একজন লাক উমর িবন সা’আদেক িগেয় পিরিsিত সmেক& জানােলা
এবং স ইবেন আযরাkেক পাঠােলা বিন আসােদর িদেক চারশ অ+ােরাহী *সn িদেয়। যখন
তারা (বিন আসাদ সাহাযL করার জn) ইমাম হােসইন (আ.) এর *সnদেলর িদেক আসিছেলা
তখন উমর িবন সা’আদ তােদরেক ফারাত নদীর তীের থািমেয় িদেলা। তােদর মেধL তক&
yrহেলা এবং তা ভয়ানক এক যুেd পিরণত হেলা। হাবীব িবন মুযািহর আযরাkেক উ' কেN
ডেক বলেলন, “আেkপ তামার জn, আমােদর উপর থেক হাত সরাও।” িকnt আযরাk
তা করেত অsীকৃিত জানােলা। যখন বিন আসাদ উপলিb করেলা য তারা তােদর pিতেরাধ
করেত অkম,

তখন তারা তােদর গােtর িদেক িফের গেলা। স রােত তারা তােদর sান

তLাগ করেলা উমর িবন সা’আেদর ভেয়। হাবীব ইমাম (আ.) এর কােছ িফের এেলন এবং তােক
পিরিsিত সmেক& জানােলন এবং ইমাম বলেলন,

“ কান শিk ও kমতা নই আlাহর সােথ

ছাড়া িযিন সেব&া' সবেচেয় বড়।”
উমর িবন সা’আেদর লােকরা িপছেন সের এেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) ও তার সাথীেদর
জn পািন সরবরাহ বn কের িদেলা। এেত pচN িপপাসা তােদরেক কu িদি+েলা। ইমাম
একিট তীর তুেল িনেলন এবং নারীেদর তাঁবুর িপছেন চেল গেলন এবং পি<ম িদেক নয় কদম
মেপ মািট খুঁড়েত লাগেলন। িমিu পািন সখােন বিরেয় এেলা। যা ইমাম এবং তার সাথীরা
পান করেলন এবং তােদর মশেক ভের িনেলন,

এরপর পািন অদৃI হেয় গেলা এবং আর

খুঁেজ পাওয়া গেলা না।
যখন এ সংবাদ উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ পৗছেলা স একজনেক উমর িবন সা’আেদর
কােছ পাঠােলা এ বেল, “আিম সংবাদ পেয়িছ হােসইন kয়া খুড়
ঁ েছ এবং তার সাথীেদর িনেয়

266

সখান থেক পািন পান করেছ। তাই যখন এ িচিঠ তামার কােছ পৗঁছেব, সাবধান হেব এবং
যতটুk সmব তােদর kয়া খুঁড়েত এবং পািন পান করেত বাধা িদেব। এরপর তােদরেক কu
দাও যভােব (খিলফা) উসমান িবন আফফানেক কu দয়া হেয়িছেলা।” যখন এ িচিঠ উমর িবন
সা’আেদর কােছ পৗঁছােলা স তােদর উপর অতLাচােরর মাtা বািড়েয় িদেলা।
মুহাmাদ িবন তালহা এবং আলী িবন ঈসা ইরিবিল বণ&না কেরন য,
পেলা,
ইমাম

যখন িপপাসা বৃিd

ইমােমর সাথীেদর মধL থেক একজন ধািম&ক বLিk ইয়াযীদ িবন হাসীন হামাদািন,
হােসইন (আ.) এর কােছ গেলন এবং বলেলন,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

আমােক অnমিত িদন উমর িবন সা’আেদর কােছ যেত এবং পািন সmেক& তার সােথ কথা
বলেত, সmবত স তা থেক িবরত থাকেব।”
ইমাম একমত হেলন এবং ইয়াযীদ িবন হাসীন হামাদািন উমর িবন সা’ দর কােছ গেলন িকnt
তােক সালাম জানােলন না। উমর বলেলা, “ হ হামাদােনর ভাই, তুিম িক আমােক মুসলমান
মেন কেরা না,

কারণ তুিম আমােক সালাম দাও িন?” ইয়াযীদ িবন হাসীন বলেলন,

যিদ মুসলমানই হেত,

“তুিম

য রকম তুিম বলেছা, তাহেল তুিম তার জn, তার ভাইেদর জn,

তার পিরবােরর নারী সদs ও পিরবােরর জn ফারােতর পািন বn করেত না যন তারা তৃjায়
মারা যায়,

য পািন yকর ও বn kkররা পান কের। তুিম তােদরেক তা থেক (পািন) িনেত

িদে+া না এবং এরপর দাবী কর য আlাহ ও তার রাসূলেক sীকৃিত দাও?” উমর িবন সা’আদ
তার মাথা িনচু করেলা (লjায়) এবং বলেলা, “ হ হামাদােনর ভাই, আিম ভােলা কেরই জািন
য তােদর উপর অতLাচার করা অৈবধ। িকnt উবায়dlাহ, সমs সমাজেক বাদ িদেয় আমােক
একিট কিঠন কােজর জn বাছাই কেরেছ এবং আিম তা করার জn তৎkণাৎ রওনা কেরিছ।
আlাহর শপথ,

আিম বুঝেত পারিছ না এবং এক িবপjনক বাঁেক আিম থেম আিছ,

যা

আিম পছn করিছ না। আিম িক রই- এর শাসেকর পদ পিরতLাগ করেবা যা আিম চাই অথবা
আিম িফের যােবা ইমােমর রk আমার ঘােড় িনেয়। তার হতLা হেব (জাহাnােমর) আgেন pেবশ
করার একিট কারণ, যা এড়ােনা যােব না। িকnt রই- এর রাজL আমার চােখর শীতলতা।”
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আবু জাফর তাবাির এবং আবুল ফারাজ ইসফাহািন বেলন য: যখন ইমাম হােসইন (আ.) ও
তার সাথীেদর িপপাসা বৃিd পেলা,

িতিন তার ভাই আbাস িবন আলী (আ.) ক ডাকেলন

এবং তােক িtশ জন অ+ােরাহী এবং িবশ জন পদািতক *সn ও িবশিট মশক িদেয় নদীেত
পাঠােলন। তারা নদীেত পৗঁছেলা রােতর বলা এবং নােফ’ িবন িহলাল বাজািল একদম সামেন
িছেলন একিট পতাকা িনেয়। আমর িবন হাjাজ যুবাইিদ তােক দখেলা এবং তােক িজেjস
করেলা িতিন ক। নােফ’ তার পিরচয় pকাশ করেলন। এেত আমর বলেলা,
ভাই,

কন এখােন এেসেছা?” নােফ’ বলেলা,

“sাগতম হ

“আিম পািন িনেত এেসিছ যা তামরা

আমােদর জn অবেরাধ কের রেখেছা।” আমর বলেলা, “যাও তৃিpসহ পান কেরা।” নােফ’
বলেলন, “আlাহর শপথ, আিম এ থেক এক ফাঁটাও পান করেবা না যতkণ না ইমাম এবং
তার সাথীরা পান কেরন, যারা তৃjাত&।” এ কথা yেন আমর িবন হাjােজর সােথর লােকরা
তােদর িদেক িফরেলা এবং আমর বলেলা,

“ কান পথ নই,

আমােদরেক িনেয়াগই করা

হেয়েছ যন আমরা তােদরেক পািনর কােছ পৗঁছেত বাঁধা দই।” যখন নােফ’র লােকরা
কাছাকািছ এেলা, িতিন পদািতক *সnেদর বলেলন মশক ভের িনেত। তারা মশকgেলা drত
ভের িনেলা এবং আমর িবন হাjাজ এবং তার সাথীরা তােদরেক আkমণ করেলা। তখন
আbাস িবন আলী (আ.) এবং নােফ’ িবন িহলাল তােদরেক আkমণ করেলন এবং তােদরেক
তােদর সািরেত ফরত পাঠােলন। তখন তারা বলেলা,

“যাও,

আমরা তােদর থািমেয়

িদেয়িছ।” আমর িবন হাjাজ এবং তার লােকরা িফের এেলা এবং তােদর িকছু সংখLক িপছন
িদেক িবতািড়ত হেলা। আমেরর লাকেদর মেধL সাদা’ নােম এক বLিk নােফ’র বশ&ার আঘােত
আহত হেলা। স আঘাতেক সামাn মেন কের এর pিত কান মেনােযাগ িদেলা না, িকnt পের
তার kত বেড় গেলা এবং এেত স মৃতুLবরণ করেলা। এভােব ইমােমর সাথীরা তার কােছ
মশকgেলা িনেয় গেলন।
[ তাবারীর gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) আমর িবন kারতাহ আনসারীেক উমর িবন
সা’আেদর কােছ বেল পাঠােলন,

“আমার সােথ দখা করার জn আজ রােতই *সnদেলর
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মাঝখােন আেসা।” উমর িবশ জন অ+ােরাহী িনেয় এেলা এবং ইমামও একই সংখLায় সাথী িনেয়
গেলন। যখন তারা মুেখামুিখ হেলন,

ইমাম তার সাথীেদর দূের সের যেত বলেলন এবং

উমরও তার সাথীেদর তাই করেত বলেলা। dদলই দূের সের গেলা এবং তারা কথা বলেত
লাগেলন পরsেরর সােথ এবং রােতর এক অংশ পার হেয় গেলা। এরপর তারা তােদর
*সnদেলর কােছ িফের গেলন এবং কউ জােন না তােদর মােঝ কী আেলাচনা হেয়িছেলা।
িকnt ss মিsেsর লােকরা বেল য ইমাম উমর িবন সা’আদেক বলেলন, “ইয়াযীেদর িবrেd
িবেdােহ আমার সাথী হও এবং তার দল তLাগ কেরা।” উমর বলেলা, “আমার বািড় Kংস করা
হেব (যিদ আিম তা কির)।” ইমাম বলেলন,

“আিম তা (আবার) *তরী কের িদেবা তামার

জn।”
স বলেলা,

“আমার সmিt বােজয়াp করা হেব।” ইমাম বলেলন,

“আিম তামােক আমার

িহজােযর সmিt থেক তার চেয় ভােলা িকছু িদেবা।” িকnt উমর তা িনেয় সntu হেলা না। এ
ধরেনর সংবাদ লাকজেনর ভতর আেলািচত হেতা, িকnt তারা িকছু শােন িন ও জানেতা না।
শইখ মুফীদ বণ&না কেরন য,

ইমাম একজনেক উমর িবন সা’আেদর কােছ বেল পাঠােলন

য, িতিন তার সােথ কথা বলেত চান। এরপর তারা রােত দখা কেরন এবং পরsেরর সােথ
দীঘ&kণ কথা বেলন। এরপর উমর িবন সা’আদ তার জায়গায় ফরত এেস উবায়dlাহেক
িলখেলা,

“আmা বা’আদ,

আlাহ (ঘৃণার) আgনেক িনিভেয় িদেয়েছন এবং জনগণেক

একমেত উপিsত কেরেছন এবং উmেতর িবষয়gেলা িঠক কের িদেয়েছন। হােসইন আমার
কােছ অ)ীকার কেরেছ য,

স য জায়গা থেক এেসেছ স জায়গায় িফের যােব অথবা কান

ইসলামী সীমাn শহের চেল যােব এবং অnাn সাধারণ মুসলমােনর মতই জীবন যাপন করেব।
অথবা স ইয়াযীেদর কােছ যােব এবং তার হােত হাত রাখেব এবং তােদর িভতর মতপাথ&কL দূর
হেব এবং এ psাব হেলা তাই যা আপিন পছn কেরন এবং যােত উmেতর সাজা পথ িনিহত
আেছ।”
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আবুল ফারাজ িলেখেছন য, উমর একজন দূতেক এ psাব িদেয় উবায়dlাহর কােছ পাঠােলা
এবং তােক জানােলা য, “যিদ কান দায়লািম তা আপনার কােছ চাইেতা এবং আপিন তােত
রাজী না হেতন,

সেkেt আপিন অিবচার করেতন।”

তাবাির এবং ইবেন আসীর বণ&না কেরন,

উkবা িবন সাম’আন থেক য,

িতিন বেলেছন:

আিম ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ মদীনা থেক মkায় এলাম এবং মkা থেক ইরাক এবং
তার একিট খাতবাও নই যা আিম yিন িন,
এবং তার *সnদেলর মােঝ,
কােছ sপিরিচত য,

হাক তা মদীনােত, মkায় অথবা ইরােকর পেথ

তার শাহাদাত পয&n। আlাহর শপথ,

য সংবাদিট মাnেষর

ইমাম হােসইন (আ.) িসিরয়া যেত এবং ইয়াযীেদর হােত হাত িদেত

একমত হেয়িছেলন অথবা ইসলামী সীমাn শহের চেল যেত চেয়িছেলন, তা কখেনাই িতিন
বেলন িন, বরং িতিন বেলিছেলন য, “আমােক যেত দাও যন আিম এ pশs পৃিথবীেত ঘুের
বড়ােত পাির যতkণ পয&nনা আিম জনগেণর অবsা কাথায় িগেয় পৗঁছায় তা দিখ।”
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িশমর িবন িযলজওশেনর কারবালায় আগমন এবং নয় মহররেমর রােতর ঘটনাবলী

যখন উমর িবন সা’আেদর িচিঠ উবায়dlাহর কােছ পৗঁছেলা,
[ ‘ইরশাদ’]

স তা পড়েলা এবং বলেলা

“এ িচিঠ এমন এক মাnষ থেক এেসেছ য সদ&ােরর িহতাকাkী এবং তার

সmpদােয়র pিত কrণাময়।” এ কথা yেন িশমর িবন িযলজওশান উেঠ দাঁড়ােলা এবং বলেলা,
“আপিন িক তার দাবীর সােথ একমত হেবন যখন স (ইমাম হােসইন) আপনার কােছ এেস
আপনার pেদেশ িশিবর গেড়েছ? আlাহর শপথ,

যিদ স আপনার রাজL থেক চেল যায়

আপনার হােত হাত (আtসমপ&ণ) না িদেয়, তাহেল স শিkশালী হেয় উঠেব, আর আপিন
হেয় যােবন dব&ল ও িবপয&s। স যা বেল তার সােথ একমত হেবন না,

কারণ তা

পৗrষহীনতার লkণ। আেদশ কrন যন স তার সাথীেদর িনেয় আপনার কােছ আtসমপ&ণ
কের। এরপর আপিন যিদ তােদর শািsেদন তাহেল আপিন এর যাগL এবং তা করার অিধকার
রােখন।”
উবায়dlাহ বলেলা, “িন<য়ই তামার মতামত স)ত। আমার িচিঠ উমর িবন সা’আেদর কােছ
িনেয় যাও যন স আমার আেদশ হােসইন ও তার সাথীেদর কােছ পৗঁেছ দয়,

যন তারা

আমার আেদেশর কােছ আtসমপ&ণ কের কান শত& ছাড়াই। যিদ তারা একমত হয় তাহেল স
যন তােদরেক আমার কােছ জীিবত পািঠেয় দয় এবং যিদ তারা একমত না হয় স তােদর
িবrেd যুd করেব। যিদ উমর িবন সা’আদ তা করেত রাজী হয়,
িকnt যিদ স রাজী না হয়,

তুিম তােক মেন চলেব,

তাহেল তুিম হেব *সnদেলর সব&ািধনায়ক। এরপর তার

( হােসইেনর) মাথা কেট তা আমার কােছ পািঠেয় িদেব।” এরপর স উমর িবন সা’আেদর
কােছ িলখেলা, “আmা বা’আদ, আিম তামােক এ উেdেI পাঠাই িন য, তুিম হােসইেক
রkা করেব এবং তার িবষেয় উদাসীন হেব, আর না তােক িনরাপtার আ+াস দয়ার জn,
না খাঁড়া যুিk দয়ার জn এবং না তার জn sপািরশ করার জn। এরপর দেখা,

যিদ

হােসইন এবং তার সাথীরা আমার আেদেশর পিt আtসমপ&ণ কের তাহেল তােক আমার কােছ
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পািঠেয় দাও যুd ছাড়া। যিদ স রাজী না হয় তাহেল তােক আkমণ কেরা এবং হতLা কেরা।
এরপর তার pেতLক অ)েক িবি+n কেরা,

কারণ স এর যাগL। এরপর যখন তুিম তােক

হতLা করেব তখন ঘাড়াgেলােক তার িপেঠ ও বুেকর উপর চািলেয় দাও পােয়র িনেচ িপষেত,
যার যাগL স এবং স একজন অকতj বLিk এবং অতLাচারী (আউযুিবlাহ)। যিদও আিম
জািন তার মৃতুLর পর তা করেল তার কান kিত করেব না িকnt আিম িনেজর কােছ শপথ কেরিছ
য,

যিদ আিম তােক হতLা কির তাহেল আিম এ রকম করেবা,

এরপর যিদ তুিম আমার

আেদশ মেন চল তাহেল আিম তামােক উপহার pদান করেবা যা অnগতেদর pাপL এবং যিদ
তুিম একমত না হও, তাহেল আমার *সnবািহনী থেক িনেজেক দূের সিরেয় নাও এবং দািয়t
িদেয় দাও িশমর িবন িযলজওশানেক, যােক আিম তা করেত আেদশ িদেয়িছ। সালাম।”
আবুল ফারাজ বণ&না কেরন য, উমর িবন সা’আেদর কােছ উবায়dlাহ একিট সংবাদ পাঠায়
য,

“ হ সা’আেদর সnান,

তুিম আরামিpয় ও অপবLায়ীেদর একজন। এ বLিkর

( হােসইেনর) িবrেd যুd কেরা এবং তার িবrেd সিহংসতা বLবহার কেরা এবং তার কান
অnেরােধ রাজী হেয়া না যতkণ না স আমার আেদেশর কােছ আtসমপ&ণ কের।”
তাবািরর ‘তািরখ’- এ বিণ&ত হেয়েছ য, আযিদ বেলেছন: hেরইস িবন হািসরাহ বণ&না কেরেছ
আbুlাহ িবন শারীক আমির থেক য,

যখন িশমর িচিঠিট িলিখেয় িনল,

স আbুlাহ িবন

আিব মাহেলর সােথ উেঠ দাঁড়ােলা য িছেলা উmুল বানীন (আ.) এর চাচা,

িযিন (উmল

বানীন) িছেলন িহযাম িবন খািলেদর কnা ও আিমrল মুমীনীন আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)
এর stী। উmুল বানীন ইমাম আলী (আ.) থেক চার জন সnান লাভ কেরন: আbাস,
আbুlাহ, জাফর ও উসমান। আbুlাহ িবন আিব মাহল িবন িহযাম িবন খািলদ িবন রািব’আ
িবন ওয়াহীদ িবন কা‘ব িবন আিমর িবন িকলাব বেল য,
yd কের দন,

“আlাহ যন নতার (িবষয়gেলা)

আমােদর ভােgরা হােসইেনর সােথ আেছ,

তাই যিদ আপিন যথাযথ মেন

কেরন তাহেল তােদর pিত একিট িনরাপtার দিলল িলেখ িদন।” উবায়dlাহ বলেলা, “তাই
হেব।” এরপর স তার

লখকেক বলেলা তােদর জn একিট িনরাপtার দিলল িলেখ িদেত।
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আbুlাহ িচিঠিট কারবালায় পাঠােলা িকরমান নােম তার একজন দাসেক িদেয় একিট সংবাদ
িদেয় য,

“ তামার মামা ( আbুlাহ িবন মাহল) িনরাপtার এ দিললিট তামােদর জn

পািঠেয়েছন।” যুবকিট উtর িদেলা, “আমােদর মামার কােছ আমােদর সালাম পৗঁেছ দাও এবং
তােক বেলা য,

আমরা তার িনরাপtার pেয়াজন বাধ কির না। িন<য়ই আlাহর িনরাপtা

sমাইয়াহর সnােনর িনরাপtার চাইেত উtম।”
িশমর উমর িবন সা’আেদর কােছ উবায়dlাহর িচিঠিট আনেলা। উমর যখন তা পড়েলা স
বলেলা, “dেভ&াগ তামার জn, তুিম কী এেনেছা? তামার বািড় Kংস হাক, তুিম আমার
জn যা এেনেছা তা অতLn খারাপ। আlাহর শপথ, আিম জািন য তুিম তােক তা করেত বাধা
িদেয়েছা যা আিম তােক িলেখিছলাম। তুিম িবষয়িট নu করেছা,
আlাহর শপথ,
বলেলা,

হােসইন আtসমপ&ণ করেব না,

“এখন বেলা,

যা শািn আনেত পারেতা;

কারণ তার রেয়েছ মহান আtা।” িশমর

তুিম কী করেত চাও? তুিম িক সদ&ােরর আেদশ মানেব এবং তার

শtrেদর িবrেd যুd করেব? যিদ তা না হয়,

তাহেল দািয়t আমার কােছ হsাnর কেরা।”

উমর বলেলা, “না তুিম এ সmান পােব না এবং তুিম পদািতক *সnেদর অিধনায়ক হেব।”
এরপর উমর িবন সা’আদ তার *সnদলসহ ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক রওনা িদেলা
বৃহsিতবার, নয় মহররেমর রােত।
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আbাস িবন আলী (আ.) এর কােছ িনরাপtা দােনর psাব

িশমর এেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর িদেক িফের দাঁড়ােলা এবং উ' কেN
বলেলা, “আমােদর বােনর ( গােtর) পুt সnানরা কাথায়?”
এ কথা yেন হযরত আbাস, আbুlাহ, জাফর এবং উসমান বর হেয় এেলন এবং জানেত
চাইেলন স কী চায়। িশমর বলেলা,

“ হ আমার বােনর সnানরা,

তামােদর িনরাপtার

িন<য়তা দয়া হে+।” তারা বলেলন, “ তামার ও তামার িনরাপtার উপর অিভশাপ, তুিম
আমােদর িনরাপtার psাব িদে+া আর রাসূেলর সnােনর তা নই?”
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] অn এক বণ&নায় এরকম বিণ&ত আেছ য: হযরত আbাস (আ.) উ'
কেN বলেলন,

“ তামার হাত কাটা যাক,

কী খারাপ িনরাপtাই না তুিম আমােদর জn

এেনেছা। হ আlাহর শtr, তুিম িক চাও আমরা আমােদর ভাই ও আমােদর অিভভাবক ইমাম
হােসইন ( আ.) এর সােথ িব+াসঘাতকতা কির এবং অিভশp িপতােদর অিভশp সnানেদর
আnগতL কির?”
তখন উমর িবন সা’আদ তার *সnদেলর উেdেI বলেলা,

“pstত হও,

হ আlাহর

সনাবািহনী, আর জাnােতর sসংবাদ gহণ কেরা।” তখন সবাই ঘাড়ায় চড়েলা এবং আসেরর
নামােযর পর ইমাম হােসইন (আ.) ক আkমণ করেত এিগেয় গেলা।
[ ‘কািমল’ gেn আেছ] ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) থেক বিণ&ত হেয়েছ য, “মহররেমর
তাসূআহেত (নবম িদেন),

ইমাম হােসইন (আ.) এবং তার সাথীরা কারবালায় িসিরয়া থেক

আসা *সnদল কতৃ&ক সবিদক থেক অবrd হেয় পড়েলন এবং তারা তােদর মালপt নািমেয়
িনেলন। মারজানাহর সnান (উবায়dlাহ িবন িযয়াদ) এবং উমর িবন সা’আদ তােদর *সnদেলর
িবশালেt খুশী িছেলা এবং ইমাম হােসইন এবং তার সাথীেদরেক dব&ল ভাবেলা। তারা জানেতা
য, ইমাম হােসইন (আ.) এর কান সাহাযLকারী ও সহেযািগতাকারী ইরােক িছেলা না। আমার
িপতা সই িনয&ািতত nমণকারীর জn কারবান হাক।”
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যখন উমর িবন সা’আদ তার *সnেদর ঘাড়ায় চড়ার আেদশ িদল তারা মাn করেলা এবং
অgসর হেলা যতkণ না ইমাম হােসইন (আ.) এর তাঁবg
ু েলার িনকটবত&ী হেলা। [ইরশাদ,
কািমল, তাবাির] ইমাম তার তাবুর সামেন বেস িছেলন তার তরবািরর উপর ঠস িদেয় এবং
তার মাথা িছেলা তার হাঁটুর উপর এবং তndা িগেয়িছেলন। যখন হযরত যায়নাব (আ.) *সnেদর
*হৈচ yনেলন িতিন দৗেড় গেলন ইমােমর িদেক এবং তােক িজেjস করেলন,

“ভাইজান,

আপিন িক *হৈচ yনেত পাে+ন যা আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ?” ইমাম তার মাথা উিঠেয়
বলেলন, “আিম এইমাt রাসূলুlাহ (সা.) ক sেp দখলাম এবং িতিন আমােক বলেলন য,
আগামীকাল আিম তার সােথ িমিলত হেবা।” তা yেন হযরত যায়নাব (আ.) িনেজর চহারায়
আঘাত করেত লাগেলন এবং কাঁদেত লাগেলন। ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “তুিম কঁেদা
না,

হ িpয় বান, চুপ থােকা,

[ তাবাির,

‘ইরশাদ’ gেn আেছ] হযরত আbাস (আ.) ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ

এেলন এবং বলেলন,
এবং বলেলন,
হাক,

তামার উপর আlাহর রহমত হাক।”

“ হ ইমাম,

[ ইরশাদ,

হ িpয় ভাই,

*সnরা আমােদর িদেক এেসেছ।” ইমাম উেঠ দাঁড়ােলন

তাবাির] “ হ আbাস,

তামার জn আমার জীবন কারবান

ঘাড়ায় চড় এবং তােদর কােছ যাও এবং িজেjস কেরা কী হেয়েছ।

তারা কী চায় এবং কন তারা আমােদর িদেক এেসেছ।”
হযরত আbাস, যুহাইর িবন kাইন এবং হাবীব িবন মুযািহর সহ িবশ জেনর একিট *সnদল
িনেয় তােদর িদেক গেলন এবং বলেলন,

“নতুন কের কী হেয়েছ এবং তামরা কী চাও?”

তারা বলেলা, “ সনাপিতর কাছ থেক আেদশ এেসেছ য আমরা তামােদর যন আেদশ দই
আtসমপ&ণ করেত অথবা তামােদর িবrেd যুd কির।” আbাস উtর িদেলন,

“তাহেল

অেপkা কেরা যন আিম আবু আbুlাহেক জানােত পাির তামরা যা বেলেছা।” তারা থামেলা
এবং বলেলা,

“তার কােছ যাও এবং আমরা যা তামােদর বেলিছ জািনেয় দাও এবং িফের

আেসা তার উtর িনেয়।” হযরত আbাস (আ.) drত ঘাড়া চািলেয় ইমােমর কােছ গেলন এবং
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তােদর সংবাদ পৗঁেছ িদেলন, আর তার সাথীরা সখােন দাঁিড়েয় *সnেদর সােথ কথা বলেত
লাগেলন।
যুহাইর িবন kাইনেক হাবীব িবন মুযািহর বলেলন, “তুিম যিদ তােদর সােথ কথা বলেত চাও,
বেলা, এবং যিদ চাও, আিম তােদর সােথ কথা বলেবা।” যুহাইর বলেলন, “ যেহতু আপিন
কথা বলা yr কেরেছন,

আপিন বলেত পােরন।” তখন হাবীব িবন মুযািহর বলেলন,

“আlাহর শপথ, আগামীকাল, িকয়ামেতর িদন, আlাহর সামেন িনকৃu য বLিk দাঁড়ােব
স হেলা য রাসূল ( সা.) এর সnান ও তার পিরবারেক এবং তার আহলুল বাইত এবং তার
শহেরর ধািম&ক লাকেদর, যারা মধLরােতর নামােযর জn দাঁড়ায় এবং আlাহেক pচুর sরণ
কের,

তােদরেক হতLা করেব।” উরওয়াহ িবন kােয়স বলেলা,

দাও।” এ কথা yেন যুহাইর বলেলন,
িহতাকাkী,

“ হ উরওয়াহ,

“িনেজেক যত খুশী কu

আlাহেক ভয় কেরা,

কারণ আিম

আিম তামােক আlাহর নােম অnেরাধ করিছ হ উরওয়াহ,

কারণ তুিম

পথnuেদর সাহাযLকারী হেব এবং ধািম&কেদর হতLা করেব।” উরওয়াহ বলেলা,

“তুিম ঐ

পিরবােরর িশয়ােদর (অnসারীেদর) অn ভু&k িছেল না বরং খিলফা উসমােনর িশয়া িছেল।”
যুহাইর বলেলন, “এখােন আমার উপিsিত িক তামােক বুঝাে+ না য আিম তােদর িশয়ােদর
একজন? আlাহর শপথ, আিম তােদর একজন নই যারা ইমামেক িচিঠ িলেখেছ এবং আিম
তার কােছ আমার দূত পাঠাই িন এবং না আিম তােদর অnভু&k যারা তােক সাহাযL করার
pিতrিত িদেয়েছ। বরং আিম পেথ ইমােমর দখা

পেয়িছ এবং রাসূলেক sরণ কেরিছ এবং

তার িদেক িনেজেক সিরেয় িনেয়িছ। এরপর আিম বুঝেত পারলাম য িতিন তার শtrেদর িদেক
এিগেয় যাে+ন। তাই আিম তার দেল pেবশ কেরিছ এবং িসdাnিনেয়িছ তােক সাহাযL করার
জn এবং তার অnসারীেদর অnভু&k হওয়ার জn এবং আিম তার জn আমার জীবন কারবান
করেবা,

এভােব আিম আlাহর ও তার রাসূেলর অিধকার পাহারা িদব যা তামরা পিরতLাগ

কেরেছা।”
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আর হযরত আbাস (আ.), িতিন িফের এেলন এবং যা তারা তােক বেলেছ,

পৗঁেছ িদেলন।

ইমাম উtর িদেলন, “যাও যিদ পােরা তােদর বেলা আগামীকাল পয&nতা িপিছেয় িদেত,

যন

আমরা আজ রােত আমােদর রেবর ইবাদত করেত এবং দাআ করেত এবং তওবা করেত পাির,
কারণ আlাহ জােনন য আিম নামায,

কারআন তলাওয়াত, pচুর দাআ করেত এবং kমার

জn pাথ&না করেত ভােলাবািস।”
হযরত আbাস তােদর িদেক গেলন এবং যখন িতিন ইমােমর কােছ িফের এেলন তখন উমর
িবন সা’আেদর একজন দূত তার সােথ িছেলা। দূত সখােন থামেলা যখান থেক তার কেNর
আওয়াজ শানা যায় এবং বলেলা,

[ ইরশাদ] “আমরা আপনােক আগামীকাল পয&n সময়

িদেয়িছ। এরপর যিদ আপিন আtসমপ&ণ কেরন, আমরা আপনােক সনাপিত উবায়dlাহ িবন
িযয়ােদর কােছ িনেয় যােবা এবং যিদ আপিন pতLাখLান কেরন আমরা আপনােক ছাড়েবা না।”
একথা বেল স িফের গল।
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পিরে\দ - ১৭

279

আyরার (দশ মহররম) রােতর ঘটনাবলী

[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) তার সাথীেদর রােতর বলা জেড়া করেলন,
ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) বেলন য, আিম তােদর কেছ গলাম শানার জn তারা
কী বেলন এবং স সময় আিম অss িছলাম। আিম yনলাম ইমাম তার সাথীেদর বলেছন,
“আিম আlাহর pশংসা কির সেব&াtম pশংসার মাধLেম এবং তাঁর pশংসা কির সমৃিdর সমেয়
এবং dঃখ dদ&শার মােঝও। হ আlাহ,

আিম আপনার pশংসা কির এ জn য,

আপিন

আমােদর পিরবাের নবুয়াত দান করেত পছn কেরেছন। আপিন আমােদর কারআন িশkা
িদেয়েছন এবং ধেম& আমােদরেক িবjজন কেরেছন এবং আমােদরেক দান কেরেছন 3বণ শিk
ও দূরদৃিu এবং আেলািকত অnর। তাই আমােদরেক আপনার কৃতj বাnাহেদর দেল দািখল
কrন। আmা বা’আদ, আিম তামােদর চেয় িবশs এবং ধািম&ক কান সাথীেক পাই িন, না
আিম আমার পিরবােরর চাইেত বশী িবেবচক,

sহশীল,

সহেযািগতাকারী ও সদয় কান

পিরবারেক দেখিছ। তাই আlাহ আমার পk থেক তামােদরেক উtমভােব পুরsৃত কrন
এবং আিম মেন কির শtrরা একিদনও অেপkা করেব না এবং আিম তামােদর সবাইেক
অnমিত িদি+ sাধীনভােব চেল যাওয়ার জn এবং আিম তা তামােদর জn *বধ করিছ। আিম
তামােদর উপর থেক আnগতL ও শপেথর দায়ভার তুেল িনি+ (যা তামরা আমার হােত হাত
িদেয় শপথ কেরিছেল)। রােতর অnকার তামােদর ঢেক িদেয়েছ, তাই িনেজেদর মুk কেরা
ঘূিণ&পাক থেক অnকােরর

ঢউেয়র ভতের। আর তামােদর pেতLেক আমার পিরবােরর

একজেনর হাত ধের ছিড়েয় পেড়া gাম ও শহরgেলােত, যতkণ না আlাহ তামােদর মুিk
দান কেরন। কারণ এ লাকgেলা yধু আমােক চায় এবং আমার গােয় হাত দয়ার পের তারা
আর কােরা পছেন ধাওয়া করেব না।”
এ কথা yেন তার ভাইেয়রা,

সnানরা,

ও ভািতজারা এবং আbুlাহ িবন জাফেরর সnানরা

বলেলন, “আামরা তা কখেনাই করেবা না আপনার পের বঁেচ থাকার জn। আlাহ যন কখেনা
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তা না কেরন।” হযরত আbাস িবন আলী (আ.) সব&pথম এ ঘাষণা িদেলন এবং অnরা তােক
অnসরণ করেলন।
ইমাম তখন আkীল িবন আিব তািলেবর সnানেদর িদেক িফরেলন এবং বলেলন, “মুসিলেমর
আtতLাগ তামােদর জn যেথu হেয়েছ, তাই আিম তামােদর অনমিত িদি+ চেল যাওয়ার
জn।” তারা বলেলন,
pধানেক,

“sবহানাlাহ,

লােকরা কী বলেব? তারা বলেব আমরা আমােদর

অিভভাবকেক এবং চাচােতা ভাইেক,

য 37 চাচােতা ভাই,

পিরতLাগ কেরিছ

এবং আমরা তার সােথ থেক তীর ছুিড়িন, বশ&া িদেয় আঘাত কির িন এবং তার সােথ থেক
তরবাির চালাই িন এবং তখন আমরা (এ অিভেযােগর মুেখ) বুঝেত পারেবা না কী করেবা;
আlাহর শপথ, আমরা তা কখেনাই করেবা না। pকৃতপেk আমরা আমােদর জীবন, সmদ
ও পিরবার আপনার জn কারবানী করেবা। আমরা আপনার পােশ থেক যুd করেবা এবং
আপনার পােশ

থেক পিরণিতেত পৗঁেছ যােবা। আপনার পের জীবন kৎিসত হেয় যাক (যিদ

বঁেচ থািক)।”
এরপর মুসিলম িবন আওসাজা উঠেলন এবং বলেলন,

“আমরা আপনােক িক পিরতLাগ

করেবা? তারপর যখন আlাহর সামেন যােবা তখন তার সামেন আপনার অিধকার পূরেণর
িবষেয় আমরা কী উtর িদেবা? না, আlাহর শপথ, আিম আমার এ বাঁকা তরবাির শtrেদর
hৎিপেN ঢুিকেয় িদেবা এবং আিম তােদরেক আমার তরবাির িদেয় আঘাত করেতই থাকেবা
যতkণ না এর yধু হাতলটা আমার হােত থােক। আর যিদ তােদর সােথ যুd করার মেতা আমার
হােত কান অst আর না থােক তাহেল আিম তােদরেক পাথর িদেয় আkমণ করেবা। আlাহর
শপথ,

আমরা আপনার হাত থেক আমােদর হাত তুেল িনেবা না যতkণ না আlাহর কােছ

pমািণত হয় য আমরা আপনার িবষেয় নবীর সmক&েক সmান িদেয়িছ। আlাহ শপথ, যিদ
এমনও হয় য, আিম জানেত পাির য আমােক হতLা করা হেব এবং এরপর আমােক আবার
জাgত করা হেব এবং এরপর হতLা করা হেব এবং পুিড়েয় ফলা হেব এবং আমার ছাই
চারিদেক ছিড়েয় দয় হেব এবং তা যিদ সtর বারও ঘেট,
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তারপরও আিম আপনােক

পিরতLাগ করেবা না যতkণ না আপনার আnগেতL আিম িনহত হই। তাহেল িকভােব আিম তা
পিরতLাগ করেবা যখন জািন য মৃতুL yধু একবার আসেব যার পের এক িবরাট রহমত আমার
জn অেপkা করেছ?”
এরপর যুহাইর িবন kাইন উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন,

“আlাহর শপথ,

আিম খুবই

ভােলাবাসেবা যিদ আমােক হতLা করা হয় এবং এরপর জীিবত করা হয় এবং এরপর আবারও
হতLা করা হয় এবং তা এক হাজারবার ঘেট এবং এভােব সব&শিkমান ও মহান আlাহ যন
আপনােক ও আপনার পিরবারেক িনহত হওয়া থেক রkা কেরন।”
এরপর অnাn সব সাথীরা তানরপািব t কেরন, [ তাবাির] তারা বলেলন, “আlাহর শপথ,
আমরা আপনােক পিরতLাগ করেবা না, বরং আমােদর জীবন আপনার জীবেনর জn কারবানী
হেব। আমরা আপনােক রkা করেবা আমােদর ঘাড়,

চহারা ও হাত িদেয়। এরপর আমরা

সবাই মৃতুLবরণ করেবা দািয়t পালন শেষ।”
িনেচর যুd কিবতািট তােদর আেলাচনােক snরভােব ফুিটেয় তােল,
“ হ আমার অিভভাবক,

যিদ আমার 37েtর িসংহাসন আরশ পয&n পৗঁছায় তবুও আিম

আপনার চাকর হেয় এবং আপনার দরজায় িভkুক হেয় থাকেবা এবং যিদ আিম আমার hদয় ও
এর ভােলাবাসােক আপনার কাছ থেক তুেল িনই তাহেল কােক আিম ভােলাবাসেবা এবং আমার
hদয়েক কাথায় িনেয় যােবা?”
আlাহ তােদরেক ইমাম হােসইন (আ.) এর িবষেয় উদারভােব দান কrন। এরপর ইমাম
হােসইন (আ.) তার তাঁবুেত িফের গেলন।
“আlাহ সই যুবকেদর পুরsৃত কrন যারা *ধেয&র সােথ সh কেরেছন, তারা িছেলন পৃিথবীর
য কান জায়গায় অতুলনীয়। তারা িছেলন উtম চিরেtর pিত+িব এবং বািটর পািন িমি3ত dধ
নয় যা পের পশােব পিরণত হয়।”
সাইেয়দ ইবেন তাউস বণ&না কেরেছন য,

মুহাmাদ িবন বাশার হাযরামীেক বলা হেলা য,

“ তামার ছেলেক ‘ রই’ শহেরর সীমােn gফতার করা হেয়েছ।” িতিন উtর িদেলন, “আিম
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তােক আlাহর কােছ সাপদ& করলাম। আমার জীবেনর শপথ, তার gফতার হওয়ার পর আিম
বঁেচ থাকেত চাই না।” ইমাম হােসইন (আ.) তার কথাgেলা yনেত পেলন এবং বলেলন,
“ তামার আlাহ তামার উপর রহমত কrন, আিম তামার কাছ থেক বাইয়াত তুেল িনলাম,
তুিম যেত পােরা এবং তামার ছেলেক মুk করার চuা কেরা।”
িতিন বলেলন,

“আিম যিদ আপনার কাছ থেক িবি+n হই আিম িহংs পyেদর িশকার হেয়

যােবা।” এেত ইমাম বলেলন, “তাহেল এ ইেয়েমনী পাষাকgেলা িদেয় তামার অn ছেলেক
পাঠাও,

যন স তােক এgেলার িবিনমেয় মুk করেত পাের।”

িতিন মুহাmাদ িবন বাশারেক পাঁচিট পাষাক িদেলন যার মূলL এক হাজার sেণ&র িদনার।
হােসইন িবন হামদান হাযীিন তার বণ&না ধারা বজায় রেখ আবু হামযা সূমািল থেক বণ&না
কেরন এবং সাইেয়দ বাহরািন বণ&নার kমধারা উেlখ না কেরই তার কাছ থেক বণ&না কেরেছন
য,

িতিন বেলেছন য: আিম ইমাম আলী আল যায়nল আেবদীনেক বলেত yেনিছ,

শাহাদােতর আেগর রােত আমার বাবা তার পিরবার এবং সাথীেদর জেড়া করেলন এবং
বলেলন, “ হ আমার পিরবােরর সদsরা এবং আমার িশয়ারা (অnসারীরা), এ রাতেক ভেব
দেখা যা তামােদর কােছ বহনকারী উট হেয় এেসেছ এবং িনেজেদরেক রkা কেরা, কারণ
লােকরা আমােক ছাড়া কাউেক চায় না। আমােক হতLা করার পর তারা তামারেদরেক তাড়া
করেব না। আlাহ

তামােদর উপর রহমত কrন। িনেজেদরেক রkা কেরা। িন<য়ই আিম

আnগতL ও শপেথর দায়ভার তুেল িনলাম যা তামরা আমার হােত কেরেছা।” এ কথা yেন তার
ভাইেয়রা,
অিভভাবক,

আtীয়-

sজন ও সাথীরা একেt বেল উঠেলা,

“আlাহর শপথ হ আমােদর

হ আবা আবিদlাহ আমরা আপনার সােথ কখেনাই িব+াসঘাতকতা করেবা না,

তােত লােকরা বলেত পাের য আমরা আমােদর ইমামেক,

pধানেক এবং অিভভাবকেক

পিরতLাগ কেরিছ এবং তােক শহীদ করা হেয়েছ। তখন আমরা আমােদর ও আlাহর মােঝ
ওজর খুঁজেবা। আমরা আপনােক কখেনাই পিরতLাগ করেবা না যতkণ না আমরা আপনার জn
কারবান হই।” ইমাম বলেলন, “িন<য়ই আগামীকাল আমােক হতLা করা হেব এবং তামােদর
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সবাইেক আমার সােথ হতLা করা হেব এবং তামােদর কাউেক রহাই দয়া হেব না।” তারা
বলেলন, “সমs pশংসা আlাহর য িতিন আমােদর উপর অngহ কেরেছন আপনােক সাহাযL
করার জn এবং আমােদরেক িবেশষ ময&াদা িদেয়েছন আপনার সােথ শহীদ হওয়ার জn।
তাহেল িক আমরা পছn করেবা না য আমরা আপনার সােথ উ' মাkােম ( বেহশেত)
থাকেবা,

হ রাসূলুlাহর সnান?” ইমাম বলেলন,

“আlাহ তামােদর উদারভােব পুরsৃত

কrন।” এরপর িতিন তােদর জn দাআ করেলন। যখন সকাল হল, তােদর সবাইেক শহীদ
কের ফলা হল।
তখন kািসম িবন হাসান (আ.) িজেjস করেলন, “আিম িক শহীদেদর তািলকায় আিছ?” তা
yেন ইমাম আেবগাpুত হেয় পড়েলন এবং বলেলন,

“ হ আমার িpয় সnান,

তুিম মৃতুLেক

তামার কােছ িকভােব দেখা?”
kািসম বলেলন, “মধুর চেয় িমিu।”
ইমাম বলেলন, “িন<য়ই, আlাহর শপথ,

তামার চাচা তামার জn কারবান হাক, তুিম

তােদর একজন যােদরেক শহীদ করা হেব আমার সােথ কিঠন অবsার িশকার হওয়ার পর এবং
আমার (িশy) সnান আbুlাহেকও (আলী আসগার) শহীদ করা হেব।”
এ কথা yেন kািসম বলেলন, “ হ চাচাজান, তাহেল িক শtrরা মিহলােদর কােছ পৗঁেছ যােব
dেধর িশy আbুlাহেক (আলী আসগারেক) হতLা করেত?”
ইমাম বলেলন,

“আbুlাহেক হতLা করা হেব তখন,

আসেবা তাঁবুেত এবং পািন অথবা মধু চাইেত,

যখন আিম pচN িপপাসাত& হেয় িফের

িকnt িকছুই পাওয়া যােব না। তখন আিম

অnেরাধ করেবা আমার সnানেক আমার কােছ আনার জn যন আিম তার ঠাঁেট চুমু িদেত
পাির (এবং এর মাধLেম sিsপাই)। সnানেক আনা হেব এবং আমার হােত দয়া হেব এবং
একজন ( শtrেদর মাঝ থেক) জঘn বLিk একিট তীর ছুঁড়েব তার গলায় এবং বা'ািট
িচৎকার কের উঠেব। তখন তার রk আমার dহােত ভের যােব এবং আিম আমার হাত dেটা
আকােশর িদেক তুেল বলেবা: হ আlাহ, আিম সh করিছ এবং িহসাব িনকাশ আপনার কােছ
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ছেড় িদি+। তখন শtrেদর বশ&া আমার িদেক drত ছুঁেড় দয়া হেব এবং তাঁবুর পছেন খাড়া
গেত&র িভতর আgন গজ&ন করেত থাকেব। এরপর আিম তােদরেক আkমণ করেবা। স সময়িট
হেব আমার জীবেনর সবেচেয় িতk সময়। এরপর আlাহ যা চান তাই ঘটেব।”
এ কথা বেল ইমাম কাঁদেত লাগেলন এবং আমরাও অr িনয়ntণ করেত পারলাম না। আlাহর
রাসূল (সা.) এর সnােনর তাঁবু থেক কাnার sর উঠেলা।
আবু হামযা sমািল থেক kতুবd
ু ীন রাওয়ানিদ বণ&না কেরন য,

ইমাম আলী আল যায়nল

আেবদীন (আ.) বেলেছন য: আিম আমার বাবার (ইমাম হােসইেনর) সােথ িছলাম তার
শাহাদােতর আেগর রােত। তখন িতিন তার সাথীেদর সেmাধন কের বলেলন: “এ রাতেক
তামােদর জn বম& মেন কেরা কারণ এ লাকgেলা আমােক চায় এবং আমােক হতLা করার পর
তারা তামােদর িদেক িফরেব না, এখন তামােদরেক kমা করা হে+ এবং (এখনও) তামরা
সkম।”
তারা বলেলা,

“আlাহর শপথ,

তা কখেনাই ঘটেব না।” ইমাম বলেলন,

“আগামীকাল

তামােদর সবাইেক হতLা করা হেব এবং কাউেক রহাই দয়া হেব না।” তারা বলেলা, “সমs
pশংসা আlাহর িযিন আমােদর উপর অngহ কেরেছন আপনার সােথ শহীদ হওয়ার জn।”
তখন ইমাম তােদর জn দাআ করেলন এবং তােদর মাথা তুলেত বলেলন। তারা তাই করেলন
এবং বেহশেত তােদর ময&াদা দখেত পেলন এবং ইমাম তােদর pেতLকেক সখােন তােদর
sান দখােলন। এর ফেল pেতLেক তােদর চহারা ও বুক তরবািরর িদেক এিগেয় িদি+েলন
বেহশেতর সই ময&াদায় pেবশ করার জn।
শইখ সাdেkর ‘আমািল’ ত ইমাম জাফর সািদk (আ.) থেক বিণ&ত হেয়েছ, িতিন বেলেছন
য: সাথীেদর সােথ ইমােমর আেলাচনার পর িতিন আেদশ িদেলন তার সনাদেলর চারিদেক
একিট গত& খাঁড়ার জn। গত& খাঁড়া হেলা এবং তা jালানী কাঠ িদেয় পূণ& করা হেলা। এরপর
ইমাম তার ছেল আলী আকবার (আ.) ক পািন আনেত যেত বলেলন িtশ জন ঘাড়সওয়ার ও
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িবশ জন পদািতক *সnসহ। তারা বশ ভীিতর িভতর িছেলন এবং ইমাম িনেচর কিবতািট
আবৃিt করেত লাগেলন,
“ হ সময়, বnু িহেসেব তামার লjা হওয়া উিচত, pভাত হওয়ার সময় ও সূয&ােsর সময়,
কত সাথী অথবা সnানকারী লােশ পিরণত হেব, সময় এর পিরবেত& অn কাউেক িনেয় সntu
হেব না, িবষয়িট ফায়সালার ভার থাকেব সব&শিkমােনর কােছ এবং pেতLক জীিবত pাণীেক
আমার পেথ nমণ করেত হেব।”
এরপর িতিন তার সাথীেদর আেদশ করেলন,

“পািন পান কেরা, যা এ পৃিথবীেত তামােদর

শষ িরQk এবং অযু কেরা এবং গাসল কের নাও। তামােদর জামা কাপড়gেলা ধুেয় নাও,
কারণ সgেলা হেব তামােদর কাফন।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) বেলেছন য,

আমার বাবার

শাহাদােতর আেগর রােত আিম জেগ িছলাম এবং আমার ফুপু হযরত যায়নাব (আ.) আমার
yrষা করিছেলন। আমার বাবা তার তাঁবুেত একা িছেলন এবং আবু যার িগফারীর দাস জন তার
সােথ িছেলা এবং স উনার তরবাির pstত করিছেলা ও মরামত করিছেলা। আমার বাবা এ
কিবতািট আবৃিt করিছেলন,

“( হ) সময়,

হওয়ার সময় এবং সূয&ােsর সময়,

বnু িহেসেব তামার লjা হওয়া উিচত pভাত

কত সাথী অথবা সnানকারীই না লােশ পিরণত হেব,

সময় এর বদেল অn কাউেক িনেয় সntu হেব না,

িবষয়িটর ফায়সালার ভার থাকেব

সব&শিkমােনর কােছ এবং pেতLক জীিবত pাণীেক আমার পেথ nমণ করেত হেব।”
িতিন তা dবার অথবা িতন বার বলেলন এবং বুঝেত পারলাম িতিন কী বাঝােত চাে+ন এবং
আিম শাকাত& হলাম িকnt নীরেব তা সh করলাম এবং বুঝলাম য আমােদর উপর dরেযাগ
নেম এেসেছ। আমার ফুপু যায়নাব ও (আ.) তা yনেত পেয়িছেলন। অnভূিত এবং dি<nা
নারীেদর *বিশuL, তাই িতিন িনেজেক িনয়ntণ করেত পারেলন না। িতিন িনেজর পাষাক িছেড়
মাথার চাদর ছাড়া আমার বাবার িদেক দৗেড় গেলন এবং বলেলন: আেkপ এ মম&ািnক ঘটনার
জn, আমার যন মৃতুL হেয় যায়। আজ আমার মা ফািতমা (আ.), আমার বাবা আলী (আ.)
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এবং আমার ভাই হাসান (আ.) আমােদর ছেড় চেল গেছ। হ তােদর উtরািধকারী,
িবদায় িনেয়েছ,

যারা

হ জীিবতেদর আশা।

ইমাম তার বােনর িদেক িফরেলন এবং বলেলন,

“ হ িpয় বান,

শয়তান যন তামার

সহনশীলতা কেড় না নয়।” তার চাখ অrেত পূণ& হেয় গেলা এবং এরপর িতিন বলেলন,
“যিদ মrভূিমর পািখেক রােত মুিk দয়া হয় তাহেল স শািnেত ঘুমােব।”
তখন িতিন (যায়নাব) বলেলন, “আেkপ, তাহেল িক আপিন নৃশংসভােব এবং অসহায়ভােব
িনহত হেবন? তা আমার hদয়েক আহত করেছ এবং তা আমার জীবেনর উপর অতLn কিঠন।”
এরপর িতিন (যায়নাব) তার চহারায় আঘাত করেত yr করেলন,

জামার কলার িছঁেড়

ফলেলন এবং অjান হেয় পেড় গেলন। তখন ইমাম উেঠ দাঁড়ােলন এবং তার চহারায় পািন
িছিটেয় িদেয় এবং বলেলন,

“ হ িpয় বান, িনেজেক িনয়ntণ কেরা এবং একমাt আlাহর

কােছ সাnনা চাও এবং জেনা য পৃিথবীর ওপের যারা আেছ তারা সবাই মৃতুLবরণ করেব এবং
আকােশর বািসnারাও Kংস হেয় যােব yধু আlাহর সূরত (সtা) ছাড়া। আlাহ িযিন তার
kমতা িদেয় সৃিu কেরেছন,

আবার তােদরেক জীিবত করেবন এবং তারা সবাই তার কােছ

ফরত যােব। আর আlাহ অিdতীয়। আমার নানা আমার চাইেত উtম িছেলন। আমার বাবা
আমার চেয় উtম িছেলন এবং আমার মা আমার চেয় উtম িছেলন। pেতLক মুসলমােনর
ওপের বাধLতামূলক য স রাসূলুlাহ (সা.) এর উদাহরণ অnসরণ করেব।”
এরপর িতিন একই ধরেনর কথাবাত&া িদেয় তােক সাntনা িদেলন এবং বলেলন,
বান,

“ হ িpয়

আিম তামােক শপেথর মাধLেম অnেরাধ করিছ যখন আিম শহীদ হেয় যােবা তখন

িনেজর ( জামার) কলার িছঁেড়া না,

চহারায় আঘাত কেরা না অথবা আমার জn িবলাপ কেরা

না।”
এরপর িতিন হযরত যায়নাব (আ.) ক িনেয় এেলন এবং তােক আমার কােছ বসােলন, তারপর
িনেজর সাথীেদর কােছ গেলন। এরপর িতিন তােদরেক আেদশ িদেলন তােদর তাঁবg
ু েলােক
পরsেরর কােছ বাঁধার জn এবং খুঁিটgেলা এক সােথ বাঁধার জn যন তােদর িদেক তা বৃt
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হেয় দাঁড়ায় এবং িতন িদক থেক শtrেদর pেবশ বn কের দয়ার জn যন তারা সামেনর
িদেকই yধু তােদর মাকািবলা করেত পাের।
এরপর ইমাম তার তাঁবুেত ফরত গেলন এবং সারারাত আlাহর কােছ ইবাদত,

দাআ এবং

তওবায় কাটােলন এবং তার সাথীরাও তার অnসরণ করেলন এবং দাআ yr করেলন।
বণ&না করা হেয়েছ য, তােদর দাআর আওয়াজ মৗমািছেদর gনgেনর মত শানা যাি+েলা।
তারা rk ও িসজদায়, দাঁিড়েয় ও বেস ইবাদেত বLsিছেলন। pচুর নামায এবং 37 *নিতকতা
িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর জn সাধারণ িবষয়। ইমাম িছেলন স রকম যমন ইমাম
মাহদী (আ.) িযয়ারেত নািহয়ােত উেlখ কেরেছন,
“পিবt কারআন িযিন পৗঁেছ দন
এবং উmেতর িযিন অst
এবং িযিন আlাহর আnগেতLর পেথ সংgাম চািলেয়িছেলন
শপথ ও ঐশী চুিk রkাকারী
আপিন সীমা অিতkমকারীেদর পথেক ঘৃণা করেতন
িবপদgsেদর pিত দানশীল
িযিন rk ও িসজদােক দীঘ& করেতন
( আপিন) পৃিথবী থেক িবরত িছেলন
আপিন এিটেক সব সবসময় দেখেছন তার দৃিuেত যােক তা শী;ই ছেড় যেত হেব।”
‘ইkdল ফারীদ’- এ আবু আমর আহেমদ িবন মুহাmাদ kরতুিব মারওয়ািন বণ&না কেরেছন য,
লাকজন ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) ক িজেjস করেলা কন তার বাবার এত অl
সংখLক সnান িছেলা। এেত ইমাম বলেলন, “আিম এেতও আ<য& হই য তার এ অl সংখLক
সnানও জn িনেয়িছেলা কারণ িতিন pিতিদন এক হাজার রাকাত নামায পড়েতন। কাথায় িতিন
stীেদর সােথ সাkােতর সময় পেতন?”
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[ ‘মানািkব’- এ] বিণ&ত আেছ য,

যখন সহরীর সময় হেলা তখন ইমাম হােসইন (আ.)

একিট িবছানায় yেলন এবং তndায় গেলন। তারপর িতিন জেগ উঠেলন এবং বলেলন,
“ তামরা িক জােনা আিম এখন sেp কী দখলাম?” লাকজন বলেলা, “ হ আlাহর রাসূেলর
সnান, কী দেখেছন?” ইমাম বলেলন, “আিম দখলাম িকছু kkর আমােক আkমণ কেরেছ
এবং একিট সাদাকােলা kkর তােদর মধL থেক আমার pিত বশী িহংsতা দখাে+ এবং আিম
ধারণা করিছ,

য আমােক হতLা করেব স এ জািতর মেধL একজন k7েরাগী হেব। এরপর

আিম আমার নানা আlাহর রাসূল (সা.) ক দখলাম তার িকছু সাথীর সােথ। িতিন আমােক
বলেলন,

‘ হ আমার িpয় সnান,

তুিম মুহাmাদ (সা.) এর বংেশর শহীদ,

বেহশেতর

অিধবাসীরা ও আকােশর ফেরশতারা তামােক sসংবাদ িদে+, আজ রােত তুিম আমার সােথ
ইফতার করেব। তাই তাড়াতািড় কেরা,

আর দরী কেরা না। এ ফেরশতারা আকাশ থেক

এেসেছ তামার রk সংgহ করেত এবং একিট সবুজ বাতেল তা সংরkণ করেত।’ িন<য়ই
আিম বুঝেত পারিছ য আমার শষ অিত িনকেট এবং এখন সময় হেয়েছ এ পৃিথবী থেক চেল
যাওয়ার এবং এেত কান সেnহ নই।”
আযিদ থেক তাবাির বণ&না কেরেছন, িতিন আbুlাহ িবন আল- আিসম থেক, িতিন যাহহাক
িবন আbুlাহ িবন মাশিরিk থেক,

িযিন বেলন য: আyরার (দশই মহররম) রােত ইমাম

হােসইন (আ.) এবং তার সব সাথীরা সারা রাত নামায, তওবা,

দাআ ও কাnায় কাটােলন।

িতিন বেলন য, একদল রkী আমােদর পাশ িদেয় গল যখন ইমাম হােসইন (আ.) কারআন
এর এ আয়াত তলাওয়াত করিছেলন,

ِ
ِ
ِِ
ﻴﺚ ِﻣ َﻦ
ْ ﲔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ َﳝِ َﻴﺰ
َ ِاﳋَﺒ
ٌ اب ُﻣ ِﻬ
َ ( َﻣﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ ﻟﻴَ َﺬ َر اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ١٧٨) ﲔ
ٌ )ﻟﻴَـ ْﺰَد ُادوا إِْﲦًﺎ َوَﳍُ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ اﻟﻄﱠﻴﱢ
(ﺐ

“যারা অিব+াস কের তারা যন মেন না কের য আমরা তােদর য সময় িদি+ তা তােদর জn
ভােলা, আমরা তােদর সময় িদি+ yধু এজেn যন তারা gনাহেত বৃিd পায় এবং তােদর জn
রেয়েছ অপমানকর শািs। আlাহ িব+াসীেদর স অবsায় ফেল রাখেবন না য অবsায় তামরা
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আেছা, যতkণ পয&nনা ভােলার কাছ থেক খারাপেক আলাদা করেবন।” [ সূরা আেল ইমরান:
১৭৮- ১৭৯]
যখন pহরীেদর মেধL একজন অ+ােরাহী এ আয়াত yনেলা স বলেলা, “কা‘বার রেবর শপথ,
িন<য়ই আমরা (আয়ােত উেlিখত) ভােলা দল যােদরেক তামােদর কাছ থেক আলাদা করা
হেয়েছ।”
যাvহাক বেলন য,

আিম লাকিটেক িচনেত পারলাম এবং তখন বুরাইর িবন খুযাইরেক

িজেjস করলাম িতিন তােক িচেনেছন িকনা। িতিন উtের ‘না’ বলেলন। আিম বললাম,
আবু হারব সাবী’ই আbুlাহ িবন শাহর। স িবdrপকারী,

একজন সীমাল9নকারী,

স

যিদও

ভােলা বংেশর লাক, সাহসী ও খুনী। সাঈদ িবন kােয়স তােক তার কান অপরােধর কারেণ
gফতার কেরিছেলা। বুরাইর িবন খুযাইর তার িদেক িফরেলন এবং বলেলন,
( তুিম িক মেন কেরা) আlাহ তামােক ভােলােদর মেধL অnভু&k কেরেছন?”

“ হ বদমাশ,
স িজেjস

করেলা িতিন ক,

এেত বুরাইর তার পিরচয় িদেলন। স বলেলা,

“ইnা িলlািহ ওয়া ইnা

ইলাইিহ রােজউন,

হ বুরাইর আিম তাহেল Kংস হেয় গলাম?” বুরাইর বলেলন, “তুিম িক

তামার বড় gনাহর জn তওবা করেছা? আlাহর শপথ, আমরা সবাই ভােলার দল, আর
তামরা সবাই খারাপ দল।”
যাহহাক বেলন,
না?”

স বলেলা,

“আিমও তামার কথার সতLতার সাkী িদি+।”

তখন আিম তােক বললাম,

স বলেলা,

“আিম তামার জn

“তাহেল িক বুিdমtা তামার কলLােণ আসেব

কারবান হই,

( যিদ আিম তা কির) তাহেল ক

ইয়াযীদ িবন আযরাহ আনযীর সােথ থাকেব য বত&মােন আমার সােথ আেছ।” এ কথা yেন
বুরাইর বলেলন, “আlাহ তামার অিভমত ও তামার নীিত নu কrন, কারণ িন<য়ই তিমু
সব িকছুেত বLথ& এক বLিk।” যাহহাk বেলন য, তখন আবু হারব ফরত গেলা এবং সই
রােত আমােদর pহরী িছেলন আযরাহ িবন kােয়স আহমািস, িযিন অ+েরাহীদেলর অিধনায়ক
িছেলন।
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সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য,

স রােত উমর িবন সা’আেদর দল থেক বাইশ জন ইমাম

হােসইন (আ.) এর সাথীেদর সােথ যাগ িদেয়িছেলা।
‘ইkdল ফারীদ’- এ বিণ&ত হেয়েছ য উমর িবন সা’আেদর কােছ ইমাম হােসইন (আ.) এর
িতনিট psােবর য কান একিট gহেণর অnেরােধর কথা yেন উমর িবন সা’আেদর পেkর
বিtশজন kফাবাসী তােক বলেলা, “আlাহর রাসূেলর সnান তামােক িতনিট psােবর একিট
gহণ করেত বলেছন, আর তুিম এেত একমত হে+া না।” এ কথা বেল তারা তােদর দল তLাগ
কের ইমােমর কােছ চেল এেলা এবং তার পােশ থেক যুd করেলা যতkণ না তারা সকােল
শহীদ হেয় ‘
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আvরার িদেনর ঘটনাবলী
dই বািহনীর সমর সjা এবং kফার জনগেণর মােঝ ইমােমর pিতবাদ ও যুিkতক& পশ
ইমাম হােসইন (আ.) তার সাথীেদর িনেয় ফজেরর নামায পড়েলন। নামায শেষ িতিন উেঠ
দাঁড়ােলন এবং একিট সংিkp খাতবা িদেলন। িতিন আlাহর হামদ ও তাসবীহ করার পর
বলেলন,

“িন<য়ই সব&শিkমান ও মহান আlাহ চেয়েছন যন তামরাও আমার মত শহীদ

হও, অতএব সh কেরা।”
এ বণ&নািট ‘ইসবাত আল ওয়ািসইয়াহ’ ত মাসউদী উেlখ কেরেছন।
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] এরপর ইমাম নবী (সা.) এর ঘাড়া ‘মুরতাজায’ ক আনেত বলেলন
এবং এর িপেঠ সওয়ার হেলন এবং তার সাথীেদর যুেdর জn pstত করেলন এবং তারা যার যার
অবsান িনেলন।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] তার সােথ িছেলা বিtশ জন অ+ােরাহী এবং চিlশ জন পদািতক
*সn।
ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) থেক বিণ&ত আেছ য,

তার সােথ িছেলা পঁয়তািlশ জন

অ+ােরাহী এবং একশত পদািতক *সn। এছাড়াও এ সmেক& অnাn সংবাদ পাওয়া যায়।
‘ইসবাত আল ওয়ািসইয়াহ’ ত বিণ&ত আেছ য,

“ সিদন ইমােমর সােথ লাকজেনর সংখLা

িছেলা একষিT জন। সব&শিkমান ও মহান আlাহ তার ধম&েক yr থেক শষ পয&n সাহাযL
কেরিছেলন এক হাজার বLিk িদেয়।” যখন ইমাম (আ.) ক িজেjস করা হেলা এর বLাখLা
সmেক&, িতিন বলেলন য, এক হাজােরর মেধL িছেলন তালুেতর সাহাবী িতনশত তর জন।
বদেরর যুেd নবী (সা.) এর সাথী িছেলা িতনশত তরজন এবং িতনশত তরজন হেব ইমাম
আল মাহদী (আ.) এর সাথী। আর বাকী একষিT জন কারবালায় ইমাম হােসইন (আ.) এর
সােথ শহীদ হন।
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[ ‘ইরশাদ’ gেn ’ আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) যুহাইর িবন kাইনেক ডান িদেকর বািহনীর
দািয়t দন এবং হাবীব িবন মুযািহরেক বাম িদেকর এবং সনাবািহনীর মূল পতাকা দন তার
ভাই আbাস (আ.) ক। তারা তাঁবুর সামেন তাঁবুর িদেক তােদর িপঠ রেখ অবsান িনেলন।
এরপর ইমাম আেদশ িদেলন যন তাঁবুর িপছেন রাখা jালানী কাঠ গেত& রাখা হয় যা রােত খাঁড়া
হেয়িছেলা এবং এেত আgন লাগােত বলেলন, পােছ শtrরা িপছন িদক থেক আkমণ কের।
দশ তািরখ সকােল উমর িবন সা’আদ তার *সnেদর সাজােলা। [কািমল,

তাবাির] স

আbুlাহ িবন যুহাইর আযিদেক মদীনা বািহনীর দািয়t িদল। এছাড়া স kােয়স িবন আল
আশআসেক রাবীয়াহ ও িকনদা গােtর বািহনীর দািয়t িদল এবং রাবা’, মাযহাজ ও আসাদ
গােtর দািয়t িদেলা আbুর রহমান িবন আবু সাবারাহ হানািফেক এবং তামীম ও হামাদান
গােtর দািয়t িদল আল hর িবন ইয়াযীদ িরয়ািহেক। আল hর ছাড়া তােদর সবাই উমর িবন
সা’আেদর সােথ িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদাত পয&n। তেব িতিন (hর) ইমােমর
কােছ চেল িগেয়িছেলন এবং তার সােথ থেক শাহাদাত অজ&ন কেরিছেলন। আমর িবন হাjাজ
যুবাইিদেক উমর ডান শাখার দািয়t িদেলা,

িশমর িবন িযলজাওশানেক বাম শাখার এবং

উরওয়াহ িবন kােয়স আহমািসেক অ+ােরাহীদেলর pধান,

শাম িবন রাব’ঈ ইয়ারবুঈেক

পদািতক *সnেদর pধান এবং সনাদেলর পতাকা িদেলা তার দাস dরাইদেক।
আবু মাখনাফ বণ&না কেরন আমর িবন মুররাহ জামািল থেক, িতিন বেলন আবু সালাহ হানািফ
তােক বেলেছন য: আbুর রাহমান িবন আবদ রাbাহ আনসািরর এক দাস তােক বেলেছ য,
আিম আমার মািলেকর সােথ িছলাম,

যখন সনাদল যুেdর জn িনেজেদরেক pstত করেলা

এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক িফরেলা, তখন ইমাম একিট তাঁবু গাড়ার আেদশ িদেলন
এবং একিট পািনর মশক আনেত বলেলন এবং বড় একিট পয়ালা পািনেত ভিত& করেত
বলেলন। িতিন তাঁবুেত pেবশ করেলন এবং নূরাহ বLবহার করেলন (pাচীন িদেনর চুন ও পািনর
িম3ন,

চুল উিঠেয় ফলার জn)। আমার মািলক আbুর রাহমান এবং বুরাইর িবন খুযাইর

হামাদািন ইমােমর তাঁবুর দরজায় পাশাপািশ দাঁিড়েয় িছেলন এবং pেতLেকই চাইেলন য তারা
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ইমােমর পের sেযাগ

পেল নূরাহ বLবহার করেবন। আbুর রহমােনর সােথ বুরাইর কৗতুক

করেলন। এেত িতিন বলেলন,

“আমােক িবরk কেরা না,

কারণ এখন অনথ&ক কথা বলার

সময় নয়।” বুরাইর বলেলন,

“যারা আমােক জােন তারা ভােলাভােব জােন য আlাহর

শপথ আিম কখেনা ফালতু আDা দই িন আমার যুবক বয়েস এবং না আমার বৃd বয়েস ।
বরং আিম আনn অnভব করিছ তা ভেব যা আমার জn আসেছ। আlাহর শপথ,

সনাদল

তােদর তরবািরgেলা িদেয় আমােদর িবd করেব এবং আিম তােদর তরবািরর মাধLেম িনহত
হওয়ােক পছn করিছ।” এরপর ইমাম তার নূরাহ বLবহার শষ করেলন,
এবং নূরাহ বLবহার করলাম,

আমরা গলাম

এরপর ইমাম হােসইন (আ.) তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং

কারআন আনেত বলেলন এবং তা ইমাম িনেজর সামেন রাখেলন। ইমােমর সাথীরা তার সামেন
থেক কিঠন যুd করেলন এবং যখন আিম তােদরেক মািটেত পেড় যেত দখলাম তখন (ভেয়)
তােদরেক িপছেন ফেল পািলেয় গলাম।
আবু মাখনাফ বণ&না কেরেছন আবু খািলদ কােবিল থেক এবং শইখ মুফীদ বণ&না কেরেছন
আমােদর অিভভাবক ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) থেক য: যখন সকােল সনাদল
ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক অgসর হেলা তখন িতিন তার dহাত আকােশর িদেক তুলেলন
এবং বলেলন,

“ হ আlাহ,

তুিম আমার শিk সব কিঠন অবsায় এবং আমার আশা সব

dেয&ােগ এবং তুিম আমার সাহাযLকারী এবং মজুদ শিk সব অনাকািkত িবষেয় যা আমার
ওপের আপিতত হয়। যত dঃখ hদেয় আেস, সমাধােনর পথ বn হয় এবং বnুরা চেল যায়
এবং শtrরা উlাস কের,

আিম সgেলা আপনার কােছ এেনিছ এবং আপনার কােছ সসব

িবষেয় অিভেযাগ করিছ এবং আপিন ছাড়া আিম কারও িদেক িফির না। আপিন সgেলা দূর
কের িদেয়েছন এবং তা যেথu। আপিন সব রহমেতর মািলক এবং সব gণাবলীর অিধকারী,
আপিন সব আশার শষ আশা।”
এরপর *সnবািহনী ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক অgসর হেলা এবং তার তাবুgেলা ঘরাও
কের ফলেলা।
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[ তাবাির বণ&না কেরেছন] আযিদ বেলন য,

আbুlাহ িবন আিসম বণ&না কেরেছন আbুlাহ

িবন যাহহাক মাশিরিক থেক য, িতিন বেলেছন : যখন *সnবািহনী আমােদর িদেক অgসর
হল এবং গত&িট দখেত পেলা যা আমরা খুঁেড়িছলাম ও আgন িদেয় ভিত& কেরিছলাম, তখন
তারা আমােদরেক িপছন িদেয় আর আkমণ করেত পারেলা না। হঠাৎ এক বLিk একিট
ঘাড়ায় চেড় অst সিjত অবsায় আমােদর িদেক এেলা এবং কান কথা না বেল তাঁবg
ু েলা
পয&েবkণ করেলা। এরপর স িপছেন িফের গেলা এবং িচৎকার কের বলেলা,

হ হােসইন,

িকয়ামেতর আেগই তুিম আgেনর িদেক drত অgসর হেয়েছা।” ( আউযুিবlাহ)।ইমাম
বলেলন, “ স িক িশমর িবন িযলজাওশান?”
সাথীরা hাঁ- সূচক উtর িদেলন। [ইরশাদ] ইমাম বলেলন, “ হ ছাগল চড়ােনা মিহলার সnান,
তুিম এর জn আরও বশী যাগL।”
মুসিলম িবন আওসাজা তার িদেক একিট তীর ছাঁড়ার চuা করেলন িকnt ইমাম তােক থামােলন।
মুসিলম বলেলন,

“দয়া কের তার িদেক তীর ছুঁড়েত িদন কারণ এ বদমাশিট সবেচেয় বশী

অতLাচারীেদর একজন, আlাহ তােক হতLা করা আমার জn সmব কেরেছন।”
ইমাম বলেলন, “ তামার তীর ছুঁেড়া না, আিম পছn কির না য যুd আমার িদক থেক yr
হাক।”
[ তাবাির বণ&না কেরেছন] ইমাম হােসইেনর একিট ঘাড়া িছল, যার নাম িছেলা লািহk,

সিট

িতিন তার ছেল আলীেক (আকবারেক) িদেয়িছেলন। যখন পদািতক বািহনী িনকটবত&ী হল,
ইমাম তার উট চেয় পাঠােলন এবং তােত চেড় উ' কেN বলেলন, যা বশীরভাগ মাnষ yনেত
পেলা,

হ জনতা, আিম যা বলিছ তা শান এবং তাড়াhেড়া কেরা না,

যন আিম (উপেদশ

দয়ার) দািয়t পালন করেত পাির যা আমার কত&বL এবং যন আিম তামােদর িদেক আমার
আগমন সmেক& আমার যুিk পশ করেত পাির। এরপর যিদ তামরা আমার যুিk gহণ কেরা
এবং আমার কথা িব+াস কেরা এবং আমার pিত nায়িবচার কেরা তাহেল তামরা সৗভাগLবান
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হেব এবং আমার িবrেd যুd করার জn তামােদর কান ওজর থাকেবনা এবং যিদ তামরা
আমার কথা গহর ণ না কেরা এবং আমার সােথ অnায় আচরণ কেরা তাহেল৮

ِْ )ﻓَﺄ
ِ ﱄ وَﻻ ﺗـُْﻨ ِﻈﺮ
ِ ُ َْﲨﻌُﻮا أ َْﻣﺮُﻛﻢ و ُﺷﺮَﻛﺎء ُﻛﻢ ﰒُﱠ َﻻ ﻳ ُﻜﻦ أ َْﻣﺮُﻛﻢ َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﻏُ ﱠﻤ ًﺔ ﰒُﱠ اﻗ
(ون
ْ
ْ ْ َ
ْ َ َْ
َ ﻀﻮا إ َﱠ
ُ
ُ

َ

َ

তামােদর পিরকlনা ও তামােদর সাথীেদরেক জড় কেরা এবং তামােদর পিরকlনা যন
*dত অথ& বহন না কের, তারপর তা আমার উপর pেয়াগ কেরা এবং (আমােক) কান সময়
িদও না। [ সূরা ইউনূস: ৭১]

ِ ِ
ِ
ِ
(ﺼﺎﳊِِﲔ
ﺎب َوُﻫ َﻮ ﻳـَﺘَـ َﻮﱠﱃ اﻟ ﱠ
َ َ)إ ﱠن َوﻟﻴﱢﻲ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬي ﻧـَﱠﺰَل اﻟْﻜﺘ
َ

িন<য়ই আlাহ আমার ওয়ািল িযিন িকতাব নািযল কেরেছন এবং িতিনই সৎকম&শীলেদর
দখােশানা কেরন। [ সূরা আ’রাফ: ১৯৬]
যখন তার বানরা তার কথা yনেত পেলন তারা তার কnােদর সােথ কাঁদেত ও িবলাপ করেত
লাগেলন। ইমাম তার ভাই আbাস িবন আলী (আ.) এবং তার সােথ তার সnান আলী
আকবারেক পাঠােলন তােদর সাntনা িদেত ও শাn করেত। এরপর িতিন বলেলন,

“আমার

জীবেনর শপথ, তােদর আরও অেনক কাnা বাকী আেছ।”
যখন তারা চুপ করেলন [ইরশাদ] ইমাম আlাহর pশংসা ও তাসবীহ করেলন এবং তাঁেক sরণ
করেলন যভােব তাঁেক sরণ করা উিচত। এরপর িতিন সালাম পাঠােলন রাসূলুlাহ (সা.) ,
ফেরশতােদর ও নবী (আ.) দর কােছ। িতিন এমন snর ভােব কথা বলেলন য কউ তার
আেগ তা কের িন এবং তার পেরও নয়। এরপর িতিন বলেলন:
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আvরার িদেন ইমাম হােসইন (আ.) এর খাতবা
“আmা বা’আদ,

িবেবচনা কেরা আমার পিরবার সmেক& এবং গভীরভােব ভােবা আিম ক,

এরপর িনেজরেদর িতরsার কেরা। তামরা িক মেন কেরা য আমােক হতLা করা এবং আমার
পিবtতা ও সmান লুট করা তামােদর জn *বধ? আিম িক তামােদর নবীর নািত,

তার

ওয়াসী ও তার চাচােতা ভাইেয়র সnান নই, িযিন িছেলন িব+াস gহেণ সবার আেগ এবং সাkী
িছেলন স সব িকছুর ওপের যা নবী আlাহর কাছ থেক এেনেছন? শহীদেদর সদ&ার হামযা িক
আমার িপতার চাচা িছেলন না? জাফর,

িযিন বেহশেত dপাখা িনেয় উেড়ন,

িতিন িক

আমার চাচা নন? নবীর হাদীস িক তামােদর কােছ পৗঁেছ িন যখােন িতিন আমার সmেক& ও
আমার ভাই সmেক& বেলেছন আমরা dজন জাnােতর যুবকেদর সদ&ার? তাই যিদ আিম যা
বলিছ তার সােথ একমত হও, এবং িন<য়ই আিম যা বেলিছ তা সতL ছাড়া িকছু নয়, তাহেল
তা উtম, কারণ আlাহর শপথ,

য সময় থেক আিম বুেঝিছ আlাহ িমথLাবাদীেদর অপছn

কেরন তখন থেক আিম কখেনাই কান িমথLা বিলিন। আর যিদ তামরা আিম যা বলিছ তা
িব+াস না কেরা, তাহেল তামােদর মােঝ নবীর জীিবত সাহাবীগণ আেছ, তােদর কােছ যাও
এবং তােদরেক িজেjস কেরা এবং তারা আমার বkেবLর সতLতার সাkী িদেব। জািবর িবন
আbুlাহ আনসাির, আবু সাঈদ খুদির, সাহল িবন সাদ সা’ য়িদ, যােয়দ িবন আরkাম এবং
আনাস িবন মািলকেক িজেjস কেরা, তারা তামােদর বলেব য তারা আlাহর রাসূেলর কাছ
থেক আমার ও আমার ভাই সmেক& এই হাদীস yেনেছ। এিট িক তামােদর জn আমার রk
ঝরােনার চাইেত যেথu নয়?”
তখন অিভশp িশমর িবন িযলজাওশান বলেলা, “আিম আlাহর ইবাদত কির ঠাঁট িদেয় এবং
তুিম যা বলেছা তা আিম বুিঝ না।” এ কথা yেন হাবীব িবন মুযািহর বলেলন, “আিম দখিছ
তুিম আlাহর ইবাদত কেরা সtুর ধরেনর সেnহ িনেয় এবং আিম সাkL িদি+ য তুিম সতL
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কথা বেলেছা এবং তুিম বুঝেত পােরা না ইমাম যা বেলন,

কারণ আlাহ একিটতখা(মর& )

মাহর তামার hদেয়র ওপের মের িদেয়েছন।”
ইমাম বলেলন, “যিদ তামরা এেত সেnহ পাষণ কেরা,

তামরা িক এেতও সেnহ কেরা য

আিম রাসূলl
ু াহ (সা.) এর নািত? আlাহর শপথ, পূেব& ও পি<েম, আিম ছাড়া নবীর কান
নািত নই তামােদর মেধL অথবা অnেদর মেধL। dেভ&াগ তামােদর জn, আিম িক তামােদর
মধL থেক কাউেক হতLা কেরিছ য তামরা তার pিতেশাধ িনেত চাও? অথবা আিম িক কােরা
সmদ বদখল কেরিছ অথবা কাউেক আহত কেরিছ যার pিতেশাধ তামরা আমার উপর িনেত
চাও?”
যখন কউ তােক উtর িদেলা না, িতিন উ' কেN বলেলন, “ হ শাবাস িবন রাব’ঈ,
হাjার িবন আবজার,

হ kােয়স িবন আল আশআস,

আমার কােছ িচিঠ িলেখা িন য,

হ ইয়াযীদ িবন hেরইস,

হ

তামরা িক

ফল পেকেছ এবং আশপােশর ভূিমেত ফুল ফুেটেছ এবং

একিট িবশাল সনাবািহনীর কােছ আsন, যা আমার জn pstত করা হেয়েছ?”
তারা উtর িদেলা য তারা এ ধরেনর কান িচিঠ িলেখ িন। ইমাম বলেলন,

“sবহানাlাহ,

আlাহর শপথ অবIই তামরা তা িলেখিছেল।”
এরপর িতিন বলেলন,

“ হ জনতা,

এখন যিদ তামরা আমার আগমনেক পছn না কেরা

তাহেল আমােক ছেড় দাও যন আিম কান আ3েয়র জায়গায় চেল যেত পাির।”
kােয়স িবন আল আশআস বলেলা,

“তুিম যা বলেছা তা আমরা জািন না,

আমার চাচােতা

ভাইেদর (বিন উমাইয়ার) কােছ আtসমপ&ণ কেরা, তারা তামার সােথ সভােব আচরণ করেব
যভােব তুিম চাও।” ইমাম বলেলন, “আlাহর শপথ, িনকৃu মাnেষর মত আিম তামােদর
হােত হাত িদেবা না, না আিম পািলেয় যােবা কান দােসর মত।”
এরপর িতিন উ'কেN বলেলন,

হ আlাহর দােসরা,

ِ )وإِ ﱢﱐ ﻋ ْﺬت ﺑِﺮﱢﰊ ورﺑﱢ ُﻜﻢ أَ ْن ﺗَـﺮ ُﲨ
(ﻮن
ُ ْ ْ ََ َ ُ ُ َ
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িন<য়ই আিম আমার ও তামােদর রেবর কােছ আ3য় িনি+,

পােছ তামরা আমােক পাথর

মােরা ( হতLা কেরা)। [ সূরা dখান: ২০]

ِ ِ ِ
ِ
ِ اﳊِﺴ
ِ ُ )إِ ﱢﱐ ُﻋ ْﺬ
ٍ
(ﺎب
َ ْ ت ﺑَﺮﱢﰊ َوَرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ُﻣﺘَ َﻜ ﱢﱪ َﻻ ﻳـُ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑﻴَـ ْﻮم

আিম আ3য় িনই আমার ও তামােদর রেবর কােছ, pেতLক দািmক থেক,

য িহসাব িদেন

িব+াস কের না। [সূরা মু’িমন: ২৭]
এরপর ইমাম তার উট থেক নেম পড়েলন এবং উkবাহ িবন সাম’আনেক বলেলন এর
পাgেলা বাঁধেত।

যুহাইর িবন kাইন kফার লাকেদর মােঝ বkবL রাখেলন
[ তাবািরর gেn] আযিদ বেলন য,
শা’আিবর কাছ থেক,

আসাদ শািম আমােক তার গােtর কািসর িবন আbুlাহ

য কারবালায় উপিsত িছল, বণ&না কেরেছ য, যখন আমরা ইমাম

হােসইন (আ.) এর উপর অবেরাধ আেরাপ করলাম,
যুহাইর িবন kাইন আমােদর িদেক এেলা,

মাটা লজ িবিশu একিট ঘাড়ায় চেড়

স অেst sসিjত িছেলা। স বলেলা,

“আlাহর

kাধ সmেক& সেচতন হও। একজন মুসিলেমর উপর বাধLতামূলক য স তার মুসলমান ভাইেক
সতক& করেব। আমরা এখনও ভাই এবং একই ধেম&র অnসারী। যতkণ পয&nনা তরবাির
আমােদর িবি+n কের দয় ততkণ আমরা একই িব+ােসর অিধকারী, তাই তামােদর উপেদশ
দয়া আমার উপর বাধLতামূলক িকnt যখন তরবাির আমােদর মােঝ চেল আসেব তখন nাতৃেtর
বnন িছn হেয় যােব এবং তখন আমরা হেবা আেরক জািত এবং তামরা অn এক। আlাহ
আমােদরেক পরীkা কেরেছন মুহাmাdর রাসূলুlাহ (সা.) বংশধর িদেয়,

যন িতিন জানেত

পােরন তামরা এবং আমরা কী কির। আমরা এখন তামােদর আhান করিছ তােক (ইমাম
হােসইনেক) সাহাযL করার জn এবং তামােদরেক আhান করিছ উ+ৃ}ল িপতার উ+ৃ}ল
সnান উবায়dlাহ িবন িযয়াদেক পিরতLাগ করার জn, যার কাছ থেক তামরা খারাপ ছাড়া
আর িকছু দেখািন। তারা তামােদর চােখ লাহার রড িবd কের,
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তামােদর হাত ও পা কেট

ফেল,

তারা তামােদরেক kুশ িবd কের এবং তামােদর কান ও নাক কেট ফেল। তারা

তামােদর মােঝ ধািমক ও বুিdমানেদর হতLা কের যমন, hজর িবন আিদ ও তার সাথী হািন
িবন উরওয়াহ এবং তার মেতা অnেদর।” বণ&নাকারী বেল য,

যখন তারা তার বkবL

yনেলা তারা যুহাইরেক গালাগািল করেত লাগেলা এবং উবায়dlাহর pশংসা করেত লাগেলা
এবং বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আমরা এখান থেক িপছু হটেবা না যতkণ পয&nনা আমরা

তামার অিভভাবক ও তার সােথ যারা আেছ তােদর সবাইেক হতLা কির অথবা তােক তার
সাথীেদরসহ সনাপিত উবায়dlাহর কােছ পাঠাই যুd ছাড়া।”
তখন যুহাইর বলেলন,

“ হ আlাহর দােসরা,

ফািতমা (আ.) এর সnান sমাইয়ার সnােনর

চাইেত বnুেtর ও সাহােযLর জn যাগLতর। যিদ তামরা তােক সাহাযL না কেরা,
আlাহর শপথ,

তাহেল

তােক আ3য় দাও এবং তােক হতLা কেরা না। তােক তার চাচােতা ভাই

ইয়াযীেদর কােছ িনেয় যাও। আমার জীবেনর শপথ, ইয়াযীদ তামােদর উপর খুশী হেব যিদ
তামরা তােক হতLা না কর।” তা yেন িশমর তার িদেক একিট তীর ছুঁেড় বলেলা,
কেরা,

“চুপ

তামার কN বn হাক, িন<য়ই তুিম তামার অিতিরk বkৃতায় আমােদর kাnকের

ফেলেছা।” যুহাইর বলেলন,

“ হ বdইেনর সnান,

আিম তামার সােথ কথা বলিছ না।

িন<য়ই তুিম একটা পy এবং আlাহর শপথ, আিম মেন কির তুিম কারআেনর dিট আয়াতও
সিঠকভােব তলাওয়াত করেত পােরা না। তাই আিম তামােক sসংবাদ িদি+ িকয়ামেতর িদেন
অপমান ও যntনাদায়ক আযােবর।” িশমর বলেলা, “খুব শী;ই আlাহ তামােক ও তামার
অিভভাবকেক হতLা করেব।” যুহাইর বলেলন,

“তুিম িক আমােক মৃতুLর ভয় দখাে+া?

আlাহর শপথ, ইমােমর সােথ মৃতুLবরণ করা আমার কােছ বশী পছnনীয়।”
এরপর যুহাইর অn লাকেদর িদেক িফরেলা এবং বলেলা,

“ হ আlাহর দােসরা,

সতক&

হও, হয়েতা এই ঘৃণL অতLাচারীরা এবং তােদর সহেযাগীরা তামােদর ধাঁকা িদেব। আlাহর
শপথ, মুহাmাদ (সা.) এর শাফায়াত তােদর কােছ পৗঁছেব না যারা তার বংেশর ও পিরবােরর
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রk ঝরােব এবং যারা তােদরেক সাহাযL কের ও তােদর পিবtতা রkা কের তােদরেক হতLা
করেব।”
তখন এক বLিk উ'কেN তােক ডেক বলেলা, “আবু আbুlাহ (ইমাম হােসইন) বেলেছন য,
আমার জীবেনর শপথ,
িতরsার কেরেছা,

হ যুহাইর,

ফরত আেসা। িন<য়ই তুিম উপেদশ িদেয়েছা এবং

ফরাউেনর জািতর ভতর ঐ িব+াসীর মত,

য তার সmpদায়েক উপেদশ

িদেয়িছেলা ও িতরsার কেরিছেলা।”

বুরাইর িবন খুযাইেরর বkবL
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ বিণ&ত আেছ য মুহাmাদ িবন আবু তািলব বেলেছন য, উমর িবন
সা’আেদর সনাবািহনী ঘাড়ায় চড়েলা এবং সামেন অgসর হেলা। ইমামও তার ঘাড়ায় চড়েলন
এবং তার িকছু সাথীেদর িনেয় তােদর িদেক অgসর হেলন। িতিন বুরাইর িবন খুযাইরেক, িযিন
তার সামেন ঘাড়ার িপেঠ চলিছেলন, বলেলন তুিম এ লাকgেলার সােথ কথা বলেত পােরা,
তাই বুরাইর সামেন এিগেয় গেলন এবং বলেলন, “ হ জনতা, আlাহেক ভয় কেরা। িন<য়ই
নবী মুহাmাদ (সা.) এর আমানত তামােদর মােঝ উপিsত আেছন। তারা তার বংশধর,
পিরবার, কnাগণ এবং আহলুল বাইত। তাই বেলা তামােদর hদেয় কী আেছ এবং িকভােব
তােদর সােথ আচরণ করেত চাও?” তারা বলেলা,
িযয়ােদর হােত তুেল িদেত,
বুরাইর বলেলন,

“আমরা চাই তােক উবায়dlাহ িবন

যন স িসdাn িনেত পাের তােক িনেয় কী করেত হেব।”

“ তামরা িক একমত নও য তামরা তােক চেল যেত িদেব যখান থেক

িতিন এেসেছন? হ kফার জনগণ,

তামরা িক িচিঠgেলার কথা ভুেল গেছা যা তামরা তােক

িলেখিছেল এবং সই অ)ীকােরর কথা যা তামরা তােক কেরিছেল আlাহেক সাkী রেখ?
তামােদর জn আেkপ,

তামরা নবীর আহলুল বাইতেক আমntণ জািনেয়েছা এবং অ)ীকার

কেরেছা তার জn জীবন উৎসগ& করেব এবং যখন তারা এেসেছন,

তামরা চাে+া তােক

িযয়ােদর সnােনর কােছ তুেল িদেত এবং তার জn পািন পাওয়ার পথ বn কের িদেয়েছা?
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নবীর ইেnকােলর পর কত খারাপ ভােবই না তামরা তার বংশধেরর সােথ আচরণ কেরেছা,
তামােদর কী হেয়েছ? আlাহ যন িকয়ামেতর িদন তামােদর িপপাসা না মটান কারণ
িন<য়ই তামরা একদল পিরপূণ& বদমাশ মাnষ।”
kফার লাকেদর মাঝ থেক িকছু লাক বলেলা, “তুিম কী বলেছা আমরা বুিঝ না।” বুরাইর
বলেলন, “সমs pশংসা আlাহর,

য আমােক তামােদর মােঝ সিঠক দৃিu সmn কেরেছন।

হ আlাহ, আিম তােদর িবষয়gেলা থেক িনেজেক িবি+n কের তামার কােছ এেসিছ,

হ

আlাহ তােদর িভতের ভীিতর সৃিu কেরা যতkণ না তারা তামার কােছ উপিsত হয় যন তুিম
তােদর pিত kাধািnত হও।” তা yেন তারা তার িদেক তীর ছুঁড়েত লাগেলা এবং বুরাইর
িপছেন হেট এেলন। ইমাম আরও অgসর হেলন এবং তােদর সামেন দাঁড়ােলন এবং তােদর
সািরgেলা িদেক তাকােলন শাnবৃিuর মত। িতিন উমর িবন সা’আদেক kফার গণLমাn
বLিkেদর মােঝ দাঁিড়েয় থাকেত দখেলন এবং বলেলন, “ধnবাদ আlাহর pাপL, িযিন এই
পৃিথবী সৃিu কেরেছন এবং এেক মৃতুL ও kেয়র বািড় বািনেয়েছন এবং িযিন এর মাnষেদরেক
এক অবsা থেক অn অবsায় পিরবত&ন কেরন। স বLিk ধাঁকা খেয়েছ য এই পৃিথবীর
pতারণার িশকার হেয়েছ, কারণ য এর উপর িনভ&র কের স তােক হতাশ কের। য এখােন
আকাkা কের স তােক িরk হsকের। আিম দখেত পাি+ তামরা জেড়া হেয়েছা এমন একিট
কােজর জn যা তামােদর উপর আlাহর kাধ আনেব। িতিন তামােদর িদক থেক তার
চহারা ঘুিরেয় িনেয়েছন এবং

তামােদরেক তার kােধ ঢেক িদেয়েছন এবং তামােদর কাছ

থেক তার রহমত সিরেয় িনেয়েছন। তাই আমােদর রব হেলন 37 রব ও আর তামরা হে+া
িনকৃuতম দাস। তামরা আlাহেক মেন চলার অ)ীকার কেরেছা এবং তার রাসূল মুহাmাদ
(সা.) ক িব+াস কেরেছা। এরপরও তামার তার পিরবারেক এবং বংশধরেক আkমণ কেরেছা
এবং তােদরেক হতLা করেত চাও। [ইরশাদ] শয়তান তামােদর িনয়ntণ িনেয়েছ এবং
তামােদরেক সব&শিkমান আlাহেক ভুিলেয় িদেয়েছ। dেভ&াগ তামােদর জn,
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তামােদর পথ

ও লেkLর উপর। িন<য়ই আমরা আlাহর এবং িন<য়ই আমরা তার কােছ ফরত যােবা। এ
এক জািত যারা িব+াস gহেণর পর kফুরী gহণ কেরেছ, তাই িবদায় হ অতLাচারী জািত।”
তখন উমর িবন সা’আদ বলেলা,

“ তামােদর জn আেkপ,

তােক উtর দাও,

কারণ স

আলীর সnান। স যিদ সারা িদন তামােদর িদেক িফের দাঁিড়েয় থােক তার বkবL শষ হেব
না, না স kাn হেব ।” তখন িশমর এিগেয় এেলা এবং বলেলা, “ হ হােসইন, তুিম কী
বলেছা বLাখLা কর যন আমরা বুঝেত পাির।” ইমাম বলেলন, “আমার বkেবLর মূল কথা
হল য আিম তামােদর বলিছ আlাহেক ভয় করার জn এবং আমােক হতLা কেরা না। কারণ
আমােক হতLা ও আমার পিবtতা Kংস করা তামােদর জn *বধ নয়। কারণ আিম তামােদর
নবী (সা.) এর কnার সnান এবং আমার নানী খািদজা (আ.),

তামােদর নবীর stী। তামরা

হয়েতা আমার নানােক বলেত yেন থাকেব য, হাসান এবং হােসইন বেহশেতর যুবকেদর
সদ&ার।”
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ আেছ য ‘মানািkব’- এ বণ&নার kমধারাসহ বিণ&ত আেছ য,
আbুlাহ িবন মুহাmাদ িবন sলাইমান িবন আbুlাহ িবন হাসান তার বাবা থেক বণ&না কেরন,
িতিন তার বাবা থেক, িতিন আbুlাহ থেক য, িতিন বেলেছন য, উমর িবন সা’আদ তার
*সnবািহনীেক pstত করেলা ইমাম হােসইন (আ.) ক আkমণ করার জn এবং সািরবd
করেলা এবং তােদর সাজােলা এবং যথাযথ জায়গায় পতাকা উড়ােলা এবং ডান ও বাম শাখার
নতৃেt অিধনায়ক িনব&াচন করার পর স তার সনাবািহনীর িদেক িফরেলা এবং তােদরেক
তােদর যার যার জায়গায় দৃঢ়ভােব অবsান করেত বলেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) ক ধরেত
বলেলা। এরপর তারা ইমাম হােসইন (আ.) ক সবিদক থেক ঘরাও কের ফলেলা। িতিন
বর হেয় এেলন এবং তােদর কােছ এিগেয় গেলন এবং তােদরেক চুপ থাকার ইি)ত করেলন,
িকnt তারা তা yনেত অsীকার করেলা। তখন ইমাম বলেলন,

“ তামােদর জn dেভ&াগ,

তামােদর কী হেয়েছ য তামরা চুপ করেছা না এবং আিম যা বলিছ তা yনেছা না? আিম
তামােদরেক ধািম&কতার পেথ আমntণ জানাি+। য আমােক মাn করেব স pjাবান হেব।
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আর য আমােক মাn করেব না স Kংস হেব। তামরা সবাই আমার অবাধL হে+া এবং আমার
কথায় কান িদে+া না। এর কারণ হেলা তামরা তামােদর পট হারােম পূণ& কেরেছা এবং
তামােদর hদয়gেলােত মাহর মারা হেয়েছ। আেkপ তামােদর জn। তামরা িক nায়পরায়ণ
নও এবং yনেত অkম?”
এ কথা yেন লােকরা পরsরেক চুপ না থাকার জn বকাঝকা করেত লাগেলা। তখন ইমাম
এক খাতবা িদেলন যা,

ইনশাআlাহ এর পের উেlখ করা হেব ( যভােব সাইেয়দ ইবেন

তাউস ‘মালhফ’- এ উেlখ কেরেছন)।
এরপর িতিন ডাকেলন,

“উমর িবন সা’আদ কাথায়?”

কউ তােক ডাকেলা,

িকnt স

ইমােমর মুেখামুিখ হেত অপছn করেলা, ইমাম তােক বলেলন, “ হ উমর, তুিম িক আমােক
হতLা করেত চাও যন অৈবধ িপতার অৈবধ সnান তামােক রই ও জুরজােনর শাসনভার দয়?
আlাহর শপথ,

তামার এই চাওয়া কখেনাই পূরণ হেব না, কারণ আমার (হতLার) পর তুিম

কখেনা আনn পােব না,

না এ পৃিথবীেত না আেখরােত। আিম যন দখেত পাি+ kফােত

একিট তরবািরর মাথায় তামার মাথা এবং িশyরা এর িদেক লkL কের পাথর ছুঁেড় মারেছ।”
উমর ইমােমর কথায় খুবই kাধািnত হল। স তখন তার চহারা তার িদক থেক িফিরেয় তার
সনাবািহনীেক বলেলা,

“ তামরা িকেসর জn অেপkা করেছা? তােদর আkমণ কেরা,

কারণ তারা এক লাকমা খাবার ছাড়া িকছু নয়।”
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kফাবাসীেদর pিত ইমাম হােসইন (আ.) এর বkবL
সাইেয়দ ইবেন তাউস বণ&না কেরেছন য,

ইমাম হােসইন (আ.) তার উেট চড়েলন (অnরা

বেলন তার ঘাড়ায়) এবং তােদর ইশারা করেলন চুপ করার জn। এরপর িতিন আlাহর pশংসা
ও তাসবীহ ও ময&াদা বণ&না করেলন যা তার pাপL। িতিন অতLn snর ভাষায় সালাম পাঠােলন
ফেরশতা, নবী ও রাসূলেদর উপর। তারপর বলেলন, “ হ জনতা,

তামরা যন Kংস হও,

dদ&শাgs হও। তামরা উৎসােহর সােথ আমােদর আমntণ জািনেয়িছেল তামােদর সাহাযL করার
জn এবং আমরা তা করার জn drত অgসর হেয়িছ। িকnt তামরা এখন স তরবািরgেলা
কাষমুk কেরেছা যা আমরা তামােদর িদেয়িছ এবং তামরা আমােদর জn আgন jািলেয়েছা
যা আমরা তামােদর ও আমােদর শtrেদর জn jািলেয়িছলাম। তামরা তামােদর শtrেদর
পk িনেয়েছা এবং তােদর সােথ থেক তামােদর বnুেদর িবrেd যুd করার জn অgসর
হেয়েছা, যিদও তারা তামােদর সােথ nায়পরায়ণ আচরণ কের িন, না তামরা তােদর কাছ
থেক কান দয়া ও সদয় আচরণ আশা কর। তামােদর উপর শত dেভ&াগ আsক। তামরা
আমােদর সােথ িব+াসঘাতকতা কেরেছা যখন তরবািরgেলা এখনও তােদর খােপ রেয়েছ,
hদয়gেলা শািnেত আেছ, মতামতgেলা যথাযথভােব su এবং ভুল থেক মুk। িকnt তামরা
প)পােলর মত,

যারা যুেdর িদেক”drত অgসর হেয়েছ এবং মেথর (pজাপিত) মত,

একজেনর উপর আেরকজন যমন পেড়। তামরা Kংস হও,
যারা দলতLাগ কেরেছা,

যারা কারআন পিরতLাগ কেরেছা,

িনেয়েছা, যারা খারােপর sm,
আেদশ িছnকারী,
hাঁ,

হ যারা দাসীেদর pিমক,
যারা সিঠক বkবLেক বদেল

হ যারা শয়তানেদর dারা উsািন পাে+া এবং যারা আসমানী

তামরা তােদর পk িনে+া এবং আমােদর সােথ িব+াসঘাতকতা কেরেছা?

িন<য়ই pতারণা ও িব+াস ভ) করা তামােদর pাচীন ঐিতh,

যা তামােদর

িপতৃপুrেষরা pিত7া কেরেছ এবং তা থেক শাখা বিরেয়েছ। তামরা নাংরা এবং এর িবsাদ
ফল এর বপনকারীর গলায় আটেক যায় এবং তা অতLাচারীেদর কােছ আনেnর। সাবধান,
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এখন অৈবধ িপতার অৈবধ সnান (উবায়dlাহ িবন িযয়াদ) আমােক তরবাির কাষমুk করা ও
অপমান সh করার মােঝ sাপন কেরেছ এবং আমরা অপমান gহণ করেবা তা কখেনাই হেব
না। িন<য়ই আlাহ তার রাসূল এবং পিবt কালgেলা যা আমােদর dধ খাইেয়েছ, যারা ভd
ও যারা অপমান ঘৃণা কের তারা এর সােথ িdমত পাষণ কের য, আমরা ঘৃণL মাnষেদর কােছ
মাথা নায়ােবা এবং তারা আমােদর উdুd কেরেছন এ িবষেয় যুেdর ময়দােন পৗrেষর সােথ
িনহত হেত। জেন রােখা,

আিম তামােদর িবrেd যুd করেবা যিদও আমার সােথ রেয়েছ

অl কেয়কজন মাnষ এবং যিদও িকছু বLিk আমােক পিরতLাগ কের চেল গেছ।”
ইবেন আিবল হাদীদ মুতািযিল তার ‘শরেহ নাহজুল বালাগা’ ত যা উেlখ কেরেছন তা এখােন
উdৃিত দয়া যথাযথ হেব। যারা অতLাচার ও অপমােনর মুেখ মাথা নায়ােত অsীকার কের
তােদর িবষেয় িতিন বেলেছন,

সmািনত অিভভাবক,

এবং উ' sান অিধকার কেরেছন,

িযিন যুেdর আেবগ িশkা িদেয়েছন

অপমািনত হওয়ার বদেল তরবািরর িনেচ সmােনর সােথ

জীবন িদেয়েছন, িতিন হেলন আবু আbুlাহ হােসইন িবন আলী িবন আিব তািলব (আ.) তােক
ও তার সাথীেদরেক kমা ঘাষণা করা হেয়িছল,

িকnt িতিন অপমান gহণ কেরন িন,

( তারপর িতিন আেগর খাতবািট উেlখ কেরেছন)। িতিন (ইবেন আিবল হাদীদ) আরও বেলন
য,

“আিম বসরার নতা আবু যাইদ ইয়াইয়া িবন যাইদ আলাউইেক বলেত yেনিছ য,

মুহাmাদ িবন হামীদ তাঈ’র য কিবতা আবু তাmায সংকলন কেরেছন তা ইমাম হােসইন
(আ.) এর জn যথাযথ হয়: মৃতুLেক এিড়েয় যাওয়া সহজ িছেলা, িকnt তার pাণ তােক এিদেক
ফরত পািঠেয় িদেলা,

িযিন অতLাচারেক ঘৃণা করেতন,

যন ভয় হেলা ধম&েdািহতা,

িতিন মৃতুLর ঘূিণ&বায়ুেত দৃঢ় িছেলন, িতিন মৃতুLেক বলেলন,
পুনrtান,

িতিন মৃতুLর পাষাক পড়েলন,

তাই

তামার তরবািরর িনেচ রেয়েছ

রাt তখনও আেস িন যখন তা সবুজ রশেমর

পাষােক পিরণত হল।”
িসবেত ইবেন জাওিয বেলন য, আমার দাদা ‘তাবিসরাহ’ ত বেলেছন য ইমাম হােসইন
( আ.) kফার িদেক গেলন,

কারণ িতিন দখেত পেয়িছেলন ইসলােমর খাদায়ী আইন ভ)
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করা হি+েলা,

তাই িতিন এর মূলনীিতgেলােক দৃঢ় ও শিkশালী করেত চেয়িছেলন। যখন

তারা তােক চারিদক থেক িঘের ফলেলা এবং তােক (উবায়dlাহ িবন) িযয়ােদর আেদেশর
সামেন মাথা নত করেত বলেলা,

িতিন তা করেত অsীকার করেলন এবং অপমান ও

অসmােনর ওপের শহীদ হওয়ােক ময&াদা িদেলন এবং উদgীব সtাgেলা এরকমই হয়। তারপর
িতিন িকছু কিবতা উেlখ কেরেছন, “যখন তারা দখেলন জীবন তােদর জn অপমানকর এবং
সmািনত মৃতুL অৈবধ নয়, তারা স ধরেনর জীবেনর sাদ িনেত অsীকার করেলন য জীবেন
অপমান িনিহত রেয়েছ। তখন তারা এমন মৃতুLবরণ করেলন যােত কান িতরsার িছেলা না।
এিট আ<য& িকছু নয় য অিভশp আরব ও অনারব kkরgেলা এক পুrষ িসংহেক খেয়
ফেলেছ,

কারণ ওয়াহিশ pতারণা িছেলা হাmাহর মৃতুLর কারণ এবং আলী খুন হেয়িছেলন

ইবেন মুলিজেমর তরবািরেত।”
এখােন আমরা িকছু উিk উেlখ করিছ আহলুল বাইেতর (আ.) এর pশংসায়। ইমাম হােসইন
(আ.) এর জn িবলাপ কেরেছন লখক সাইেয়দ হায়দার: “জািত চেয়িছেলা য িতিন
অতLাচািরত হন,

িকnt আlাহ এবং িবdLৎগিত তরবাির তা অsীকার করেলা,

িকভােব িতিন

তার মাথা নত করেবন অপমান ও অসmােনর সামেন িযিন আlাহ ছাড়া আর কােরা কােছ নত
হন িন,

িতিন মেন িনেত অsীকার করেলন,

বরং চাইেলন একিট সmােনর জীবন এবং

চাইেলন যুdেktেক পির}ার করেত যন এর ওপের তােক ছুেড় ফলা হয় এবং িতিন yেয়
পড়েত পােরন;
একিট িবরাট

িতিন একিট সনাবািহনীর সােথ লড়েলন,

তার সttার pিতিট অংশ এক

সনাবািহনী িছেলা। িতিন লাকেদর আtাgেলােক তরবািরর সােথ িবেয় িদেলন

যার মাহরানা িছেলা মৃতুL এবং মহিদ িছেলা রk।”
এরপর ইমাম হােসইন (আ.) ফারওয়া িবন মাসীক মুরািদর কিবতা আবৃিt কেরন:
আমরা আমােদর শtrেদর যিদ পরািজত কির,
যিদ আমরা পরািজত হই,
তােদর বেলা,

আমরা তােদরেক পরািজত করেত থাকেবা,

তা হেব yধু একবার,

যারা আমােদর dঃখ কেu উlাস কের

জেগ ওেঠা, কারণ তামরাও শষ পয&n আমােদর মত হেব, যখন মৃতুL এর
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থাবা কােরা ঘাড় থেক সিরেয় নয়, তা অবIই অnেদর সােথ লেগ থাকেব, তাই আlাহর
শপথ,

তামরা পৃিথবীেত একিট ঘাড়ায় চড়ার মত সমেয়র চাইেত বশী আর থাকেব না,

তখন পৃিথবী তামােদর যাতার মত ঘারােব এবং ঘুরেব এর অkেক কnd কের, এিট আমার
বাবা (আ.) আমােক িদেয়েছন, িযিন তা পেয়েছন আমারা নানা (সা.) থেক।

ِْ )ﻓَﺄ
(ﱄ َوَﻻ ﺗـُْﻨ ِﻈ ُﺮون
ﻀﻮا إِ َﱠ
ُ َْﲨﻌُﻮا أ َْﻣﺮُﻛ ْﻢ َو ُﺷﺮَﻛﺎءَ ُﻛ ْﻢ ﰒُﱠ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻦ أ َْﻣﺮُﻛ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻏُ ﱠﻤ ًﺔ ﰒُﱠ اﻗ
ُ

َ

َ

তামােদর পিরকlনা ও তামােদর সাথীেদরেক জড় কেরা এবং তামােদর পিরকlনা যন
*dত অথ& বহন না কের, তারপর তা আমার উপর pেয়াগ কেরা এবং (আমােক) কান সময়
িদও না। [ সূরা ইউনূস: ৭১]

ٍ ﺎﺻﻴﺘِﻬﺎ إِ ﱠن رﱢﰊ ﻋﻠَﻰ ِﺻﺮ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
(اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘﻴ ٍﻢ
َ َ َ َ َﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ َرﱢﰊ َوَرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻣ ْﻦ َداﺑﱠﺔ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ آﺧ ٌﺬ ﺑِﻨ
ُ )إِ ﱢﱐ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠ
َ

“িন<য়ই আিম আlাহর উপর িনভ&র কির,
pাণী

নই,

আমার রব এবং তামােদর রব,

কান জীিবত

যার কপােলর চুল তার হােত নই। িন<য়ই আমার রব সিঠক পেথর ওপের

আেছন।” [ সূরা hদ: ৫৬]
হ আlাহ,

তােদর কাছ থেক আকােশর বৃিu তুেল িনন এবং তােদরেক অনাবৃিuেত জিড়েয়

যেত িদন ইউsফ (আ.) এর সমেয়র মত এবং বিন সাকীহর এক বLিkেক (মুখতার িবন আবু
উবায়দা সাkাফীেক) তােদর উপর িনেয়াগ িদন,

য তােদর গলায় িতk পয়ালা ঢেল িদেব।

কারণ তারা িমথLা বেলেছ এবং আমােদর পিরতLাগ কেরেছ। আপিন আমােদর রব,

আপনার

ওপের আমরা িনভ&র কির এবং আপনার িদেকই আমরা িফির এবং আপনার সামেনই (সবিকছুর)
শষ।
এরপর িতিন তার উট থেক নামেলন এবং রাসূল (সা.) এর ঘাড়ায় চড়েলন, যার নাম িছেলা
মুরতাজায এবং তার সাথীেদরেক সাজােত yr করেলন।
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] উমর িবন সা’আদ সামেন এিগেয় এেলা এবং ইমােমর সনাদেলর
িদেক একিট তীর ছুঁড়েলা এবং বলেলা,

“ সনাপিতর সামেন সাkী থেকা য আিমই িছলাম
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pথম য তীর ছুঁেড়িছেলা।” তখন তার অধীেন যারা িছেলা তারা তীর ছুঁড়েত লাগেলা িবরাট
সংখLায় যা পািখর মত দখােত লাগেলা। ইমাম তার সাথীেদর িদেক িফরেলন এবং বলেলন,
“আlাহ তাঁর রহমত তামােদর উপর বষ&ণ কrন,

জােগা অবImাবী মৃতুLর মুেখামুিখ হেত

এবং এই তীরgেলা সনাবািহনীর দূত যা আমােদর িদেক আসেছ।”
এরপর তারা িদেনর এক অংেশ আkমণ কের এবং ইমােমর একদল সাথী িনহত হন।
বণ&নাকারী বেলন য ইমাম হােসইন (আ.) িনেজর দািড় ধের বলেলন,
“আlাহর kাধ চরম হেয় দাঁিড়েয়িছেলা ইhদীেদর উপর যখন তারা বেলিছেলা তাঁর একিট ছেল
আেছ এবং তাঁর রাগ খৃsানেদর উপর পের যখন তারা তাঁেক িতন জেনর একজন বািনেয়িছেলা
এবং তাঁর kাধ িগেয় অিg উপাসকেদর (মাজুসেদর) উপর পেড়িছেলা যখন তারা তাঁর পিরবেত&
সূয& ও চাঁেদর ইবাদত করেত yr কেরিছেলা এবং এখন আlাহর kাধ পড়েব এ সmpদােয়র
উপর যারা একিtত হেয়েছ নবীর নািতেক হতLার জn। সাবধান,

আlাহর শপথ,

আিম

তােদর আশার সােথ একমত হেবা না যতkণ না আিম আমার রেবর সােথ িমিলত হই আমার
রেk িভেজ।”
আমােদর অিভভাবক ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বণ&না কেরন য,

আিম আমার বাবা

ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) ক বলেত yেনিছ য, ইমাম হােসইন (আ.) এবং উমর িবন
সা’আদ (তার উপর আlাহর অিভশাপ)- এর মুেখামুিখ হেলা এবং যুd yr হেলা। আlাহ
িবজয়েক পাঠােলন ( ফেরশতার আকার িদেয়) ইমাম হােসইন (আ.) এর জn, যারা তােদর
পাখা নাড়িছেলা তার মাথার উপর। তারা তােক শtrর ওপের িবজয় অথবা আlাহর সাkাত বেছ
িনেত বলেলন এবং িতিন আlাহর সাkাতেক pাধাn িদেলন।
সmািনত উsাদ এবং অেনক বইেয়র লখক,

সাইেয়দ আbুlাহ িবন ybার হাসানী কাযমী

তার বই ‘জালাউল উয়ুন’- এ িলেখেছন য,

স মুহূেত& একদল িজন উপিsত হেলা ইমাম

হােসইন (আ.) ক সাহাযL করার জn এবং অnমিত চেয়িছেলা যুd করার জn, িকnt িতিন
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তােদর অnমিত িদেলন না এবং এ পৃিথবীেত অপমানকর জীবেনর চাইেত সmােনর সােথ
শাহাদাতেক বেছ িনেলন। তার ওপের সালাম।
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ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর যুেdর pশংসা ও তােদর শাহাদাত

আবুল হাসান সাঈদ িবন িহবাতুlাহ,

িযিন kতুবুিdন রাওয়ানিদ নােম sপিরিচত,

বণ&না

কেরেছন তার সূt উেlখ কের ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) থেক য, ইমাম হােসইন
( আ.) তার শাহাদােতর আেগ তার সাথীেদর বেলন য,
বেলেছন,

“ হ আমার িpয় সnান,

sান যখােন নবীরা,

তার নানা রাসূল (সা.) তােক

তামােক হতLা করা হেব ইরােক এবং এিট এমন এক

তােদর উtরািধকারীরা এবং রাসূলরা পরsেরর সােথ সাkাত কেরেছ

এবং এেক আমূরা বলা হয়। তামােক স sােন হতLা করা হেব তামার একদল সাথীর সােথ।
তামার যুd হেব yধু ঠাNা ও pশািnর।”
তাই sসংবাদ gহণ কেরা য আlাহর শপথ,

যিদ তারা আমােদর হতLা কের,

আমরা

আমােদর রাসূল (সা.) এর কােছ চেল যােবা।
আবু হামযা sমালী,

ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) থেক বণ&না কেরন য িতিন বেলেছন,

তার শাহাদােতর আেগর রােত আমার িপতা তার পিরবার ও সাথীেদর একt করেলন এবং
বলেলন,
“ হ আমার পিরবােরর লােকরা ও আমার িশয়ারা (অnসারীরা),

এ রাতেক ভেব দেখা

তামােদর কােছ এেসেছ একিট বহনকারী উট হেয় এবং িনেজেদরেক রkা কেরা, কারণ এই
লােকরা আমােক ছাড়া কাউেক চায় না। এরপর যিদ তারা আমােক হতLা কের তারা তামাদর
িপছু িনেব না। আlাহ তামােদর ওপর রহমত কrন, িনেজেদরেক রkা কেরা। িন<য়ই আিম
আnগতL ও শপেথর দায়ভার তুেল িনি+ যা তামরা আমার হােত কেরেছা।”
এ কথা yেন তার ভাইেয়রা,
শপথ,

আtীয়রা এবং সাথীরা একেযােগ বেল উঠেলন,

হ আমােদর অিভভাবক,

িব+াসঘাতকতা করেবা না,

“আlাহর

হ আবা আবিদlাহ আমরা আপনার সােথ কখেনা

তােত লােক বলেব আমরা আমােদর ইমাম,

আমােদর pধান

বLিk এবং অিভভাবকেক পিরতLাগ কেরিছ, তােক শহীদ করা পয&n। তখন আমরা আlাহ ও
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আমােদর মােঝ ওজর খাঁজ করেবা। আমরা আপনােক তLাগ করেবা না, যতkণ না আপনার
জn কারবান হই।” ইমাম বলেলন, “
“িন<য়ই আিম আগামীকাল িনহত হব এবং তামােদর সবাই আমার সােথ িনহত হেব এবং
তামােদর কাউেক রহাই দয়া হেব না।” এেত তারা বলেলা, “সমs pশংসা আlাহর,

য

িতিন আমােদর উপর অngহ কেরেছন আপনােক সাহাযL করার জn এবং আপনার সােথ শহীদ
হওয়ার সmান দান কেরেছন। তাই আমরা িক পছn করেবা না য আমরা আপনার সােথ উ'
সmান (sান) অজ&ন কির,

হ আlাহর রাসূেলর সnান?” ইমাম বলেলন,

“আlাহ তামােদর উপযুk পুরsার িদন।”
তখন িতিন সবার জn দাআ করেলন,

যখন সকাল হেলা,

তােদর সবাইেক শহীদ করা

হেলা। শইখ সাdk¡¡ বণ&না করেছন সািলম িবন আবু জা’দাহ থেক, িযিন বেলন, আিম
কা‘আব আল আহবারেক বলেত yেনিছ য, “আমােদর বইgেলােত উেlখ আেছ য, মুহাmদ
(সা.) এর সnানেদর মেধL একজনেক হতLা করা হেব এবং তারা (শহীদরা) বেহশেত pেবশ
করেব তার সাথীেদর যখম yকােনার আেগই এবং hরগণ তােদর sশ& করেব।” তাই যখন
ইমাম হাসান ( আ.) আমােদর পাশ িদেয় গেলন, আমরা তােক িজেjস করলাম িতিনই সই
বLিk িকনা (যার কথা বইgেলােত উেlখ আেছ),

িতিন ‘না’ বলেলন এবং যখন ইমাম

হােসইন (আ.) আমােদর পাশ িদেয় গেলন, আমরা তােক একই p] করলাম িতিন ‘hাঁ’
বলেলন।
বিণ&ত আেছ য,

ইমাম জাফর সািদk (আ.) ক িজেjস করা হল য,

দয়া কের আমােদর

কােছ ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর অবsা ও তােদর আtতLাগ সmেক& বণ&না কrন।
ইমাম বলেলন,
”তােদর চােখর উপর থেক পদ&া সিরেয় দয়া হেয়িছল এবং তারা বেহশেত তােদর sান
দখেত পাি+েলন। তাই তারা জীবন উৎসগ& করেত পরsরেক অিতkম করেলন যন তারা
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hরেদর সােথ সাkাত করেত পােরন,

তােদর সাহাগ পেত পােরন এবং বেহশেত তােদর

sােন পৗঁেছ যেত পােরন।”
এিট িযয়ারেত নািহয়ােত উেlখ করা হেয়েছ। শহীদেদর নােমর উdৃিত দয়ার পর বলা হেয়েছ,
“আিম সাkL িদি+ য আlাহ আপনােদর চােখর সামেন থেক পদ&া তুেল িনেয়িছেলন এবং
আপনােদর উপহার িদেয়িছেলন িবছােনা িবছানা ও িবরাট উপহারসমূহ।”
ধারাবািহক বণ&নাকারীেদর মেধL ‘মা’আিনয়াল আখবার’ gেn ইমাম মুহাmাদ আত তাkী
( আ.) থেক বিণ&ত হেয়েছ, িতিন তার পিবt পূব& পুrষ (আ.) দর কাছ থেক বণ&না কেরেছন,
যা ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) পয&n পৗঁেছেছ, িতিন বেলেছন, যখন ইমাম হােসইন (আ.)
এর িবজয় কিঠন হেয় দাঁড়ােলা,

তার সহযাtীরা তােক িভn অবsায় দখেত পেলন,

যা

অnেদর মত নয়। পিরিsিত যত কিঠন হেত থাকেলা তােদর চহারা ফLাকােশ হেয় গেলা এবং
তারা কাঁপেত লাগেলন এবং তােদর অnর ভীিতপূণ& িছল। িকnt ইমাম হােসইন (আ.) এবং তার
িকছু িবিশu সাথী িছেলন হািসমুেখ ও pশািnেত। তারা পরsরেক বলিছেলন,

“ তামরা

দখেছা না তারা মৃতুLেক সামাnতম ভয় পায় না।”
ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,

“সh কর,

হ সmািনতেদর সnানরা,

মৃতুL একিট সাঁেকা

ছাড়া িকছু নয়। যা তামােদরেক কেuর ও dদ&শার জায়গা থেক অনn বেহশত ও িচর pশািnর
জায়গায় িনেয় যােব। তাই তামােদর মেধL ক আেছ য চায় না কারাগার থেক মুিk এবং
pাসাদgেলার িদেক drত যেত? আর তামােদর শtrেদর জn মৃতুL হেলা এমন য,
তােদরেক pাসাদgেলা থেক কারাগাের sানাnিরত করা হেব এবং আlাহর kােধর িশকার
হেব। আিম আমার বাবা ইমাম আলী (আ.) থেক yেনিছ,
কেরেছন য,

িতিন বেলেছন য,

িযিন রাসূল (সা.) থেক বণ&না

এ পৃিথবী িব+াসীেদর জn কারাগার এবং অিব+াসীেদর

জn বেহশত। আর মৃতুL হল তােদর (িব+াসীেদর) জn বেহশেত pেবেশর একিট সাঁেকা
এবং তােদর (অিব+াসীেদর) জn জাহাnােম pেবেশর পথ,
আমােক িমথLা বলা হেয়েছ।”
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না আিম িমথLা বলিছ এবং না

kরাইশেদর মূিত&পূজকেদর পথnuতা ও িবKংসী িবেdাহ সmেক& আlাহ বেলেছন,

ِ
ِِ ِ
ِ
(ْﻤﺔٌ ﺑَﺎﻟِﻐَﺔٌ ﻓَ َﻤﺎ ﺗـُ ْﻐ ِﻦ اﻟﻨﱡ ُﺬر
َ ( ﺣﻜ٤) ) َوﻟََﻘ ْﺪ َﺟﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻣ َﻦ ْاﻷَﻧْـﺒَﺎء َﻣﺎ ﻓﻴﻪ ُﻣ ْﺰَد َﺟٌﺮ

এবং িন<য়ই তােদর কােছ সতক& বাণীর িকছু অংশ এেসেছ,

যখােন আেছ আtিনয়ntণ (খারাপ

থেক), পিরপূণ& pjা, িকnt (তারা) সতক& বাণী gহণ কের িন।” [ সূরা kামার : ৪- ৫]
উমর িবন সা’আেদর সনাবািহনীর অবsা িছেলা স রকম। আমােদর অিভভাবক ইমাম হােসইন
( আ.) ও তার সাথীেদর বারবার বkৃতা, উপেদশ, pমাণ পূণভ
& ােব উপিsত করা এবং তােদর
ভুল yধের দয়া,

কানিটই তােদর কােজ লােগ িন।

আল hর িবন ইয়াযীদ আর িরয়ািহ ইমাম হাসাইন (আ.) এর সােথ যাগ িদেলন
যখন আল hর দখেত পেলন লােকরা ইমাম হােসইনেক (আ.) হতLা করার িসdাn িনেয়েছ
এবং যখন িতিন ইমামেক বলেত yনেলন,
“ কউ িক নই য আlাহর নােম আমােদর সাহাযL করেত drত আসেব? কউ িক নই য নবীর
পিরবারেক সাহাযL করেব?”
তখন আল hর উমর িবন সা’আদেক বলেলন,

“ হ উমর,

তুিম তাহেল সিতLই এ মাnষিটর

িবrেd যুd করেব?’ স বলেলা, “hাঁ, আlাহর শপথ, যুd যিদ সহেজ ঘেট তাহেল তােত
মাথা গড়ােব এবং হাতgেলা কাটা যােব।” আল hর বলেলন,
তামার কাছ অgহণেযাগL?” উমর বলেলা,

“তাহেল িক তার psাব

“যিদ পিরিsিত আমার হােত থাকেতা,

আিম

অবIই তার অnেরােধ রাজী হতাম, িকnt তামার সনাপিত তা gহণ করেব না।” আল hর
তােক ছেড়

গেলন এবং সবার কাছ থেক দূের আলাদা দাঁিড়েয় রইেলন,

kররাহ িবন কােয়স তার সােথ িছল। আল hর বলেলন,

“ হ kররাহ,

তার সহেযাগী
তুিম িক তামার

ঘাড়ােক আজ খাইেয়েছা?” স না বলেলা। আল hর বলেলন, “তাহেল তুিম িক চাও না এর
িপপাসা মটােত?” kররাহ বেল

য,

আিম সেnহ করলাম য,

সmবত স যুd এিড়েয়

যেত চায় এবং স চাইিছেলা না য আিম তােক চেল যেত দখেবা,
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তাই আিম বললাম,

“আিম তা এখন করেবা।” এ কথা yেন আল hর

সখান থেক সের গেলন। kররাহ বেল

য, “আlাহর শপথ, যিদ আল hর yধু আমার কােছ পাশk করেতা স কী করেত চাইিছেলা
আিম ও তার সােথ ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ

যতাম।” এরপর আল hর ইমাম

হােসইন (আ.) এর কােছ যাওয়া yr করল।
মুহািজর িবন আওস তােক বলেলা,

“ হ ইয়াযীেদর পুt,

তুিম কী করেত চাে+া? তুিম িক

অবেরাধ আেরাপ করেত চাও?” আল hর তােক কান উtর িদেলন না,
কাঁপিছেলন। মুহািজর বলেলা,

“সিতLই,

তামার অবsা সেnহজনক,

িকnt িতিন

আিম তামােক

কখনও কান যুেd এই অবsায় দিখ িন য অবsায় তুিম এখন আেছা। যিদ আমােক p] করা
হেতা ক kফাবাসীর মেধL সবেচেয় সাহসী, আিম তামার নাম বলেত িdধা করতাম না। এ কী
অবsায় এখন আিম

তামােক দখিছ?” আল hর বলেলন,

“আিম িনেজেক বেহশত ও

দাযেখর মােঝ দখিছ। আlাহর শপথ, আিম বেহশেতর উপর কান িকছুর ময&াদা িদব না,
যিদ আমােক কেট টুকেরা কের অথবা পিড়েয়ওু ফলা হয়।” এরপর আল hর তার ঘাড়ােক
আঘাত করেলন [মালhফ] এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক যাওয়ার জn ঘুরেলন।
আল hর তার dহাত মাথার উপর রেখিছেলন (বnীর মত) এবং বলিছেলন,
আিম আপনার িদেক িফরিছ,

তাই আমােক gহণ কrন,

“ হ আlাহ,

কারণ আিম আপনার বnুেদর ও

নবীর নািতর সnানেদর hদেয় ভেয়র সৃিu কেরিছ।”
[ ‘ইরশাদ’, ‘কািমল’ gেn আেছ] তাবাির বেলন য, যখন িতিন ইমাম হােসইন (আ.)
ও তার সাথীেদর িনকটবত&ী হেলন, িতিন তার ঢাল উেlা কের িদেলন এবং তােদরেক সালাম
জানােলন। এরপর িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ গেলন এবং বলেলন, “ হ আlাহর
রাসূেলর সnান, আিম আপনার জn কারবান হই,

আিম ই আপনােক িফের যাওয়া থেক

থািমেয়িছ এবং আপনার সােথ আগােগাড়া িছলাম এবং আপনােক বাধL কেরিছ এখােন নামেত।
িকnt আিম জানতাম না য এই লাকgেলা আপনার psাব সরাসির pতLাখLান করেব এবং
আপনােক বত&মান অবsায় আনেব, আlাহর শপথ, যিদ আিম জানতাম য তারা আাপনার
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সােথ এ রকম করেব আিম স কােজর দািয়t িনতাম না যা আিম কেরিছ। তাই আিম এখন
আlাহর কােছ kমা চাইিছ সজn যা আিম কেরিছ, তাই আপিন িক মেন কেরন আমার তওবা
gহণ করা হেব ?”
ইমাম হােসইন (আ.) উtের বলেলন,

“আlাহ তামার তওবা কবুল কrন,

তামার ঘাড়া

থেক নেম আেসা।”
আল hর বলেলন,

“আমার জn ঘাড়ায় চেড় থাকা এবং আপনার খদমত করা ও তােদর

িবrেd যুd করা উtম। এভােবই শষ পয&n আমােক ঘাড়া থেক নামেত হেব (যখন আিম
আহত হব)।”
তখন ইমাম বলেলন, “ তামার উপর তামার রব রহমত কrন, যা চাও কেরা।”
তখন িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর সামেন দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “ হ kফার লােকরা,
তামােদর মােয়রা
জািনেয়িছেল,
িদেল,

তামােদর হারাক,

তামরা আlাহর সৎকম&শীল বাnােক আমntণ

এরপর যখন িতিন তামােদর কােছ এেলন,

তামরা তােক শtrর হােত তুেল

অথচ তামরা তার জীবন রkােথ& জীবন িদেত চেয়িছেল! এখন তামরা তার িবrেd

যুd yr কের িদেয়েছা তােক হতLা করার জn! তামরা তােক আটক কেরেছা এবং তার জামার
কলার ধেরেছা এবং তােক চারিদক থেক ঘরাও কেরেছা যন িতিন আlাহর pশsশহরgেলােত
পািলেয় যেত না পােরন। িতিন এখন তামােদর মােঝ বnী, এখন িতিন িনেজর কান কলLাণ
করেত পােরন না এবং এ থেক খারাপেক দূরও করেত পােরন না। তামরা তােক,
নারীেদর,

সnানেদর ও পিরবারেক ফারাত নদীর পািন থেক বি_ত রেখেছা যা ইhদী,

খৃsান ও সােবঈ এবং ইরােকর yকর ও kকরেদর জn উmুk আেছ,
জn,

তার

তােত ঝাঁপ দয়ার

আর তারা িপপাসায় মৃতুLবরণ করেব? মুহাmদ (সা.) এর মৃতুLর পর তার বংশধেরর

সােথ িক খারাপ আচরণই না কেরেছা তামরা। আlাহ যন চরম িপপাসার িদেন (িকয়ামেত)
তামােদর িপপাসা না মটান।” এ কথা yেন িকছু *সn তােক আkমণ করেলা এবং তার
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িদেক তীর ছাঁড়া আরm করেলা। তখন আল hর এেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর সামেন
দাঁড়ােলন।
িসবেত ইবেন জাওিযর ‘তাযিকরাহ’ ত উেlখ আেছ য,

ইমাম হােসইন (আ.) তখন উ'

কেN শাবাস িবন রাবঈ, হাjার িবন আবজার, কােয়স িবন আল আশআস এবং ইয়াযীদ িবন
আল হারসেক ডাকেলন এবং বলেলন,
“ তামরা িক আমার কােছ িচিঠ িলেখা িন?”
তারা বলেলা, “আপিন যা বলেছন তা আমরা জািন না।” আল hর িবন ইয়াযীদ,
নতা িছেলন,

বলেলন,

“hাঁ,

আlাহর শপথ,

য তােদর

আমরা আপনার কােছ িলেখিছলাম এবং

আমরাই আপনােক এখােন এেনিছ। তাই আlাহ ফালতু কাজ ও ফালতু কােজর লাকেদর দূের
রাখুন। আlাহর শপথ,

আিম আেখরােতর উপর এই পৃিথবীেক অgািধকার িদেবা না” এ

কথা বেল িতিন তার ঘাড়ােক িফিরেয় ইমাম হােসইন (আ.) এর সািরেত pেবশ করেলন।
ইমাম বলেলন,
“sাগতম, তুিম sাধীন এ পৃিথবীেত এবং আেখরােতও ।”
[ ইবেন িনমা থেক] বিণ&ত আেছ য, আল hর ইমাম হােসইন (আ.) ক বলেলন য, “যখন
উবায়dlাহ আমােক আেদশ িদেলা আপনার িদেক আসেত আিম pাসাদ থেক বিরেয় এলাম,
আিম yনলাম একিট কN আমােক িপছন থেক ডেক বলেছ, “ হ আল hর, কলLােণর সংবাদ
নাও,

আিম ঘুের তাকালাম িকnt কাউেক দৃIমান পলাম না। আlাহর শপথ,

আ<য& হলাম,

এই sসংবাদ িকেসর জn,

তখন আিম

কারণ আিম ইমাম হােসইন (আ.) এর িবrেd

যুd করার জn যাি+ এবং আিম তখনও আপনােক সাহাযL করার ই+া কির িন।” ইমাম
বলেলন,
“িকnt এখন তুিম ( শষ পয&n) কলLােণ পৗঁেছেছা।”
এরপর উমর িবন সা’আদ িচৎকার কের বলেলা, “ হ dরাইদ, পতাকা কােছ িনেয় এেসা।”
যখন স তা কােছ আনেলা, উমর একিট তীর তার ধnেক বসােলা এবং ছুঁড়েলা এবং বলেলা,
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“সাkী থােকা য আিম িছলাম pথম বLিk য তীর ছুঁেড় িছেলা।” তখন অnরা তােক অnসরণ
করেলা এবং যুেdর জn চLােল" জানােলা।
মুহাmাদ িবন আবু তািলব বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর মেধL কউ িছল না
য এেত আহত হয় িন। বলা হয়, তীর বৃিuর পর ইমাম (আ.) এর অl িকছু সাথী রkা পান
এবং প_াশ জন শাহাদাত লাভ কেরন।
[ তাবািরর gেn] আযিদ বেলন য,
কেরেছ য,

বিন কালব গােtর আবজানাব আমার কােছ বণ&না

আমােদর গােt এক বLিk িছেলা যার নাম িছেলা আbুlাহ িবন উমাইর,

য

িছেলা বিন আলীম শাখার। স kফায় বসবাস yr করেলা হামাদান গােtর বিন জা’আেদর
kয়ার কােছ। তার stী উেm ওয়াহাব িছেলা আমর িবন কািসত গােtর আবেদর কnা। স
nখাইলােত এক দল *সnেক kঁচকাওয়াজ করেত দেখ ইমাম হােসইন (আ.) এর িবrেd
যুেdর pstিত িহেসেব। আবdlাহ বেল য, “আlাহর শপথ, মুশিরকেদর িবrেd যুd করার
জn আমার pবল ই+া িছল। িকnt এখন আিম যুd করেত চাই তােদর িবrেd যারা নবীর
নািতর িবrেd যুd করেত িসdাn িনেয়েছ। আর আlাহর কােছ আমার পুরsার মুশিরকেদর
িবrেd যুd করার চাইেত কম হেব না।” তখন স তার stীর কােছ গল এবং তােক জানােলা
স কী yেনেছ এবং স কী চায়। stী উtর িদেলা, “তুিম যা িসdাn িনেয়েছা তা সিঠক। তামার
আlাহ তামােক সব িবষেয় ধািম&কতার পথ দখান। যাও এবং আমােকও সােথ নাও।” তখন
স চেল এেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলা এবং তার সােথই িছল যতkণ না
উমর িবন সা’আদ তােদর িদেক তীর ছুঁড়েলা এবং তার সনাবািহনী তােক অnসরণ করেলা।
এরপর িযয়ােদর দাস ইয়াসার এবং উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর দাস,

সািরম যুdেkেt pেবশ

করেলা এবং যুেdর জn আhান করেলা। তা yেন হাবীব িবন মুযািহর এবং বুরাইর (িবন
খুযাইর) দাঁড়ােলন উtর িদেত,

িকnt ইমাম হােসইন (আ.) তােদরেক ইশারা করেলন বেস

থাকেত। তখন আবdlাহ িবন উমাইর কালিব উেঠ দাঁড়ােলন এবং তােদর িবrেd যুd করার
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অnমিত চাইেলন। ইমাম দখেলন স বাদামী রেঙর ও লmা মাnষ,

শিkশালী বাh ও pশs

কাঁেধর অিধকারী। িতিন বলেলন,
“আমার মেত স এক মারাtক pিতdndী,

তুিম যেত পােরা যিদ তুিম তার চLােল" gহণ

করেত চাও।”
যখন আbুlাহ তােদর িদেক এিগেয় গেলন, তারা িজেjস করেলা, “তুিম ক?” আবdlাহ
তােদরেক তার বংশধারা বলেলা। তারা বলেলা: আমরা তামােক িচিন না, হাযইর িবনাইকন¡,
হাবীব িবন মুযািহর অথবা বুরাইর িবন খুযাইেরর আসা উিচত িছেলা। ইয়াসার সািলেমর কােছ
নg তরবাির িনেয় দাঁিড়েয় িছেলা। আbুlাহ বলেলন, “ হ জারজ সnান, তুিম িক একজেনর
িবrেd যুd করেত অপছn কেরা?

য- ই তামার িবrেd যুd করেত আসেব স তামার

চাইেত ভােলা হেব।” এ কথা বেল িতিন তৎkণাৎ ইয়াসারেক আkমণ করেলন এবং
তরবািরর আঘােত তােক হতLা করেলন। কউ িচৎকার কের বলেলা,

“এই দলিট তামার

িপছেন লেগ আেছ।” আbুlাহ তা yনেলা না যতkণ পয&nনা সািলম ঘাড়া চািলেয় তােক
তার তরবাির িদেয় আঘাত করেলা। আবdlাহ তার বাম হাত বািড়েয় িদেলন,

তােত তার

আ)ুলgেলা কেট গেলা। এরপর আbুlাহ তােক আkমণ করেলন এবং তােক হতLা করেলন।
dজনেক হতLা করার পর আbুlাহ কিবতা আবৃিt করেলন, “যিদ তামরা আমােক না জােনা,
আিম বিন কালব থেক,

এিট যেথu য আমার পিরবার বিন উেলইম থেক,

আিম একজন

যাdা এবং একজন মাnষ যার আেছ শিkশালী sায়ু। আিম তমন নই য dি<nার সময় kঁকেড়
যায়। হ উেm ওয়াহাব, আিম তামার কােছ দায়বd একজন মাnেষর তরবাির ও বশ&া সmেক&
আlাহেত িব+াস কের।”
তার stী উেm ওয়াহাব,

তাঁবুর একিট খুঁিট এক হােত িনেয় তার sামীর িদেক এিগেয় গেলন

এবং িচৎকার কের বলেলন, “আমার িপতামাতা তামার জn কারবান হাক, নবী মুহাmাদ
(সা.) এর পিবt বংশধেরর pিতরkায় যুd কেরা।” আবdlাহ তার িদেক অgসর হেলন
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তােক তাঁবুেত

ফরত পাঠােত। িকnt িতিন তার জামা ধের বলেলন,

“আিম তামােক ছেড়

যােবা না যতkণ না আিম তামার সােথ িনহত হই।”
ইমাম হােসইন (আ.) তােক উ' কেN ডেক বলেলন,
যথাযথ পুরsার দয়া হাক,
কােছ

ফরত আেসা,

িফের আেসা,

“নবীর পিরবােরর কারেণ তামােক

তামার উপর আlাহ রহম কrন,

নারীেদর

কারণ িজহাদ নারীেদর জn বাধLতামূলক নয়।” এ কথা yেন িতিন

ফরত এেলন।
[ ‘ইরশাদ’,

‘কািমল’ এবং তাবািরর gেn আেছ] এরপর আমর িবন হাjাজ তার

সনাবািহনীসহ ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর ডান িদেক আkমণ করেলা। যখন তারা
কােছ এেলা, ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা হাঁটু গেড় বেস পড়েলা তােদর িদেক বশ&া তাক
কের। তােদর ঘাড়াgেলা বশ&ার িদেক এেগােত ভয় পেলা এবং িপছেন িফের গেলা। তখন
ইমােমর সাথীরা তােদর িদেক তীর ছুঁেড় তােদর িকছুেক হতLা করেলা এবং অnেদরেক আহত
করেলা।
[ ‘কািমল’, তাবািরর gেn] বিন তামীেমর এক লাক আbুlাহ িবন হাওযাহ সামেন অgসর
হেয় ইমাম হােসইন (আ.) এর মুেখামুিখ এবং তাঁেক িচৎকার কের ডাকেলা। ইমাম বলেলন,
“কী চাও?”
অিভশp উtর িদেলা, “তুিম (জাহাnােমর) আgেনর sসংবাদ লাভ কেরা।” ( আউজুিবlাহ)
ইমাম বলেলন,
“না,

তুিম য রকম বলেছা স রকম নয়। আিম রাহমাnর রাহীম এবং শাফায়াতকারী pভুর

িদেক যাtা করিছ, যােক মানা হয়।”
এরপর িতিন িজেjস করেলন স ক এবং তােক বলা হেলা য স হাওযাহর সnান। ইমাম
বলেলন,
” হ আlাহ, তােক (জাহাnােমর) আgেন িনেkপ কrন।”
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হঠাৎ কের ঐ বLিkর ঘাড়া উেtিজত হেয় উঠেলা এবং তােক িপঠ থেক ছুঁেড় ফেল িদেলা।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] িকnt বাম পা িজেন আটেক গেলা এবং তার ডান পা আকােশর িদেক
উেঠ থাকেলা,

তখন মুসিলম িবন আওসাজা আkমণ করেলন এবং তার ডান পা কেট

ফলেলন। ঘাড়ািট তােক িনেয় দৗঁড়ােত yr করেলা এবং তার মাথা মrভূিমর পাথর ও গােছ
বািড় খেত লাগেলা যতkণ না তার মৃতুL হেলা। এভােব তার rহ drত এিগেয় গেলা
(জাহাnােমর) আgেনর িদেক।
[ তাবািরর gেn] আযিদ বণ&না কেরন আতা’আিবন সােয়ব থেক,

স বণ&না কেরেছ জাbার

িবন ওয়াএল থেক এবং স তার ভাই মাসrk িবন ওয়াএল থেক য,

আিম সনাবািহনীর

সােথ িছলাম যারা ইমাম হােসইন (আ.) এর িবrেd অgসর হেয়িছেলা। আিম অnেরাধ করলাম
এেকবাের সামেন থাকার জn যন, ইমােমর মাথািট পাই এবং উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ
সmান লাভ কির। যখন আমরা তার কােছ পৗঁছালাম আমােদর মাঝ থেক ইবেন হাওযাহ নােম
এক বLিk আরও এিগেয় গেলা এবং বলেলা, “ হােসইন িক তামােদর মােঝ আেছ?” িকnt
ইমাম তােক উtর িদেলন না। যখন স তা িতন বার বলেলা, ইমাম বলেলন,
‘hাঁ,

হােসইন এখােন, তুিম কী চাও ?”

স বলেলা, “ হ হােসইন (জাহাnােমর) আgেনর sসংবাদ নাও।” ( আউজুিবlাহ), ইমাম
বলেলন,
“িন<য়ই তুিম িমথLা বলেছা, আিম kমাশীল ও শাফায়াতকারী pভুর িদেক যাtা করিছ, যােক
মানা হয়। তুিম ক?”
স উtর িদল স হাওযাহর সnান। বণ&নাকারী বেল য,

ইমাম তখন তার dহাত আকােশর

িদেক এেতা উঁচুেত তুলেলন য আমরা তার কাপেড়র িনেচ বাhর িনেচ সাদা অংশ দখেত
পলাম এবং বলেলন,
“ হ রব, তােক (জাহাnােমর) আgেন drত পাঠাও।”
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এ কথা yেন ইবেন হাওযাহ kাধািnত হেলা এবং চাইেলা ইমােমর িদেক ঘাড়া ছাটােত, িকnt
তােদর মােঝ িছেলা একিট গত&। হঠাৎ কের তার পা িজেন পঁিচেয় গেলা এবং ঘাড়ািট তােক
হঁচেড় িনেলা যতkণ না স পেড় গেলা। তখন তার পা এবং উr আলাদা হেয় গেলা এবং
তার দেহর অn অংশ িজন থেক ঝুেল রইেলা। এ দৃI দেখ মাসrk িফের এেলা এবং
অ+ােরাহীেদর িপছেন লুকােলা। বণ&নাকারী আরও বেলেছ য, “আিম তােক (মাসrkেক) তার
ফরত আসা সmেক& িজেjস করলাম,

স বলেলা,

আিম এই পিরবার থেক এমন আ<য&

িজিনস দেখিছ য আিম কখেনাই তােদর িবrেd যুd করেবা না।”

বুরাইর িবন খুযাইেরর শাহাদাত
[ তাবািরর gেn আেছ] যুd yr হেলা। আিযদ বেলন য,
বেলেছ আফীফ িবন যুহাইর িবন আিব আখনাস থেক,
বেল,

ইউsফ িবন ইয়াযীদ আমােক

য কারবালার উপিsত িছেলা,

স

বিন আবদাল kােয়েসর বিন সািলমার এক শাখা উমাইয়া িবন রািব’আর এক বLিk

ইয়াযীদ িবন মা’kাল এিগেয় এেলা। স বুরাইরেক বলেলা, “ হ বুরাইর িবন খুযাইর, তুিম
িক দখেত পাে+া আlাহ তামােক কী কেরেছন?” বুরাইর বলেলন,

“আlাহর শপথ,

আlাহ আমার সােথ যথাযথ বLবহার কেরেছন এবং তামােদর জn খারাপেক বর কের
এেনেছন।” ইয়াযীদ বলেলা, “তুিম িমথLা বলেছা এবং এর আেগ তুিম কখেনা িমথLা বেলা
িন,

তুিম িক মেন করেত পােরা য একবার আিম তামার সােথ বিন লওযােন হাঁটিছলাম,

তুিম আমােক বেলিছেল উসমান িবন আফফান িনেজেক িনেজ হতLা কেরেছ,

আর মুয়ািবয়া

িবন আবু sিফয়ান একজন পথnu লাক এবং স অnেক পথnu কের অথচ সিতLকার এবং
সৎকম&শীল ইমাম এবং পথpদশ&ক হে+ আলী িবন আিব তািলব?” বুরাইর বলেলন, “আিম
সাkL িদি+ য এখনও এিটই আমার িব+াস। ইয়াযীদ িবন মা’kাল বলেলা,
িদি+ তুিম পথnuেদর একজন।” তখন বুরাইর বলেলন,

“আিম সাkL

“তাহেল তুিম িক চাও আমরা

পরsরেক অিভশাপ দই এবং য িমথLা বেল তার ওপের আlাহর অিভশাপ pাথ&না কির।
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তারপর য সিঠক পেথ আেছ স তােক হতLা করেব য ভুল পেথ আেছ। এরপর আিম আসেবা
তামার সােথ যুd করেত।”
বণ&নাকারী বেল য এরপর উভেয় যুdেkেt বিরেয় এেলা এবং তােদর dহাত উিঠেয় আlাহর
অিভশাপ চাইেলা িমথLাবাদীর উপর এবং যন সিঠক পেথর অnসারী পথnuেক হতLা কের।
এরপর তারা পরsর যুd yr করেলা। তােদর মেধL তরবাির আঘাত িবিনময় হেলা এবং
ইয়াযীদ িবন মা’kাল একিট হালকা ও অকৃতকায& আঘাত করেলা বুরাইরেক, তখন বুরাইর তার
মাথার ওপের আঘাত করেলন,

যা তার মাথা ফেট মগেজ পৗঁছােলা। স একটা বেলর মত

মািটেত গিড়েয় পড়েলা এবং বুরাইেরর তরবাির তার মাথায় আটেক রইল এবং িতিন উপর িনচ
করেত লাগেলন টেন বর করার জn।
তখন রাযী িবন মানকায আযিদ বুরাইরেক আkমণ করেলা এবং তােক জিড়েয় ধরেলা। তারা
dজেনই ধsাধিs করেলা যতkণ না বুরাইর তােক িনেচ ফেল িদেলন ও তার বুেকর উপর
বসেলন। তখন রাযী িচৎকার কের বলেলা, “আমােক রkাকারীরা কাথায়?” তা yেন কা‘আব
িবন জািবর িবন আমর আযিদ এিগেয় এেলা তােক সাহাযL করেত, তখন আিম বললাম, “এ
হেলা বুরাইর িবন খুযাইর। কারআেনর kারী,
”

য আমােদরেক মসিজেদ কারআন িশিখেয়েছ।

স বুরাইরেক তার বশ&া িদেয় আkমণ করেলা,

যখন বুরাইর বশ&ার তীk মাথা অnভব

করেলন িতিন িনেজেক তার উপর ছুঁেড় িদেলন এবং তার নােক কামড় িদেলন। িকnt কাআব
তার বশ&া তার িভতের ঢুিকেয় িদল এবং hৎিপN পয&n ঢুিকেয় িদল এবং বশ&ার মাথািট তার
িপেঠ pেবশ করেলা। এরপর স তােক মাথায় আঘাত করেলা এবং তরবাির িদেয় আঘাত
করেত yr করেলা যতkণ পয&nনা তার মৃতুL হেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত
হাক)।
আফীফ িবন যুহাইর িবন আিব আখনাস বেল য,
মািটেত পেড়িছেলা,

আিম যন দখেত পাি+ রাযীেক,

য

উেঠ দাঁড়াে+ তার জামা থেক ধুেলা ঝেড় এবং কাআবেক বলেছ,

“আযদ ( গাt) এর ভাই, তুিম আমার উপকার কেরেছা এবং আিম তা কখনও ভুলেবা না।”
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ইউsফ িবন ইয়াযীদ বেল য,

আিম আফীফেক িজেjস করলাম স সিতLই তা িনজ চােখ

দেখেছ িকনা, এেত স উtর িদল য, “আিম তা দেখিছ আমার িনেজর চােখ এবং yেনিছ
আমার িনজ কােন।”
যখন কা‘ব িবন জািবর ফরত এেলা, তার stী এবং তার বান নাওয়ার িবনেত জািবর তােক
বলেলা,

“তুিম ফািতমা (আ.) এর সnােনর িবেরাধীেদর পk িনেয়েছা এবং কারআন

তলাওয়াতকারীেদর pধানেক হতLা কেরেছা? আlাহর শপথ এখন থেক আিম আর কখনও
তামার সােথ কথা বলেবা না। কা‘ব িবন জািবর িনেচর কিবতািট আবৃিt করেলা:
“ তামরা আমার সmেক& িজjাসা করেছা এবং জানােনা হেব ইমাম হােসইন (আ.) এর সকাল
সmেক&,

যখন বশ&াgেলা বেগ ঠেল দয়া হি+েলা,

ঘৃণা কেরা?

আিম িক স কাজ কির িন যা তামরা

স িদন ভাবেত পারিছলাম না আিম কী করেবা,

আমার সােথ আমার বশ&া

িছেলা, যা িনশানা করেত বLথ& হয় িন এবং একিট সাদা ঝকমেক তরবাির িছেলা, যা িছেলা
ধারােলা ও ভয়ানক, আিম তা কাষমুk করলাম এবং একিট দলেক আkমণ করলাম যােদর
ধম& আমােদর মত িছেলা না, যা িছেলা হারেবর সnােনর আnগতL, আিম তােদর বেয়সী আর
কাউেক দিখিন যারা তীb যুd করেলা। ওরা তারা যারা তােদর সmান রkা কের, তারা বশ&া ও
তরবািরর িবrেd *ধয& ধেরিছেলা এবং যুkেkেt pেবশ কেরিছেলা, এেত যিদ তােদর কান
লাভ হেতা,

যখন

তামরা উবায়dlাহর সােথ সাkাত করেব,

আিম খিলফার pিত অnগত এবং তার আেদশ পালনকারী,
কেরিছ এবং মানকােযর¡ সnানেদর উপকার কেরিছ,

তােক এই সংবাদ িদও য

আিমই স য রাবইরেক হতLা
যখন স সাহােযLর জn ডাক

িদেয়িছেলা।”

আমর িবন kারতাহ আনসারীর শাহাদাত
এরপর আমর িবন kারতাহ অgসর হেলন এবং ইমামেক রkার জn আkমণ করেলন এবং
বলিছেলন,

“আনসারেদর বLাটািলয়ন জােন য আিম অ)ীকােরর এলাকা রkাকারী,
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আিম

ধারােলা তরবাির িদেয় আঘাত কির যুবেকর মত, আমার সtা এবং আমার পিরবার হােসইেনর
সামেন তু+ মূেলLর।”
এখােন ইমাম হােসইন (আ.) ক য কান বLিkর পিরবােরর চাইেত মূলLবান বলা হে+। উমর
িবন সা’আদ ইমামেক বেলিছেলা,

“আমার বািড় Kংস করা হেব ... ইতLািদ।” ( ১৫তম

অধLােয় বলা হেয়েছ)
সাইেয়দ ইবেন তাউস বণ&না কেরন য, মুসিলম িবন আওসাজার শাহাদােতর পর আমর িবন
kারতাহ আনসাির এিগেয় এেলন এবং ইমামেক অnেরাধ করেলন তােক যুdেkেt যাওয়ার
অnমিত দয়ার জn। যখন ইমাম তােক অnমিত িদেলন, িতিন এমন শিkেত আkমণ করেলন
যা িছেলা ঐ বLিkর মত য বেহশেত যেত চায়। এভােব িতিন সংgাম করেলন বেহশেতর
সদ&ােরর খদমেত যতkণ পয&nনা িতিন িযয়ােদর সনাবািহনী থেক একিট দলেকই হতLা
করেলন। কান তীর িছেলা না যা ইমােমর িদেক অgসর হেয়িছেলা আর িতিন তা ঢাল িদেয়
ঠকান িন এবং কান তরবাির িছেলা না যা ইমােমর িদেক আসিছেলা আর িতিন তার িনেজর
উপর নন িন। তাই ইমাম কান আঘাত পেলন না যতkণ আমর বঁেচ িছেলন। যখন িতিন
পুেরা শরীের আহত হেয় গেলন িতিন ইমােমর িদেক িফরেলন এবং বলেলন,

“ হ রাসূলুlাহ

( সা.) এর সnান, আিম িক আমার দািয়t পালন কেরিছ?” ইমাম বলেলন,
“অবIই,

তুিম আমার আেগ বেহশেত যাে+া। তাই আমার সালাম পৗঁেছ িদও রাসূলুlাহ

( সা.) এর কােছ এবং তােক বেলা য আিম তামার পেরই আসিছ।”
এরপর আমর সাহিসকতার সােথ যুd করেলন এবং শাহাদাত অজ&ন করেলন (আlাহর রহমত ও
বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
[ তাবািরর gেn, ‘কািমল’ gেn] বিণ&ত আেছ য, আমেরর ভাই আলী িবন kারতাহ উমর
িবন সা’আেদর সনাবািহনীেত িছেলা। যখন স তার ভাইেক পেড় যেত দখেলা স িচৎকার
কের বলেলা, “ হ হােসইন,

হ িমথLাবাদী এবং িমথLাবাদীর সnান, ” ( আউযুিবlাহ) “তুিম

আমার ভাইেক পথnu কেরেছা এবং pতািরত কেরেছা এবং তােক হতLা কেরেছা।” ইমাম
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বলেলন, “আlাহ তামার ভাইেক পথnu কেরন িন, pকৃতপেk স িছেলা হদােয়ত pাp,
আর তুিম হেল য পথnu।”
অিভশp বলেলা, “আlাহ যন আমােক হতLা কেরন যিদ আিম তামােক হতLা না কির অথবা
মৃতুLবরণ কির তামার িবrেd সংgাম করেত িগেয়।” এ কথা বেল স ইমামেক আkমণ
করেলা এবং নােফ’ িবন িহলালরামিদ অgসর হেলন এবং তার িদেক মুখ কের দাড়ােলন।
এরপর িতিন তােক আkমণ করেলন একিট বশ&া িদেয় এবং তােক মািটেত ছুঁেড় ফলেলন,
তার সাথীরা তােক উdার করেত এেলা এবং তােক িনেয় গেলা। এরপর স তার kতsােনর
িচিকৎসা করেলা ও আেরাগL লাভ করেলা।
[ তাবািরর gেn আেছ] আযিদ বেলন য নযর িবন সােলহ আবু যুহাইর আবািস বেলন য, যখন
আল hর িবন ইয়াযীদ ইমাম হাসাইন (আ.) এর কােছ গেলন ও তার দল ভুk হেলন, বিন
তামীেমর এক লাক, যার নাম ইয়াযীদ িবন sিফয়ান বলেলা, “আlাহর শপথ, যিদ আমার
চাখ আল hেরর উপর পেড়,

আিম তােক আমার বশ&া িদেয় হতLা করেবা।” যখন dই

সনাবািহনী পরsরেক আkমণ করিছেলা ও পরsরেক হতLা করিছেলা,

আল hর িছেলন

একদম সামেন এবং িতিন যুd কিবতা আবৃিt করিছেলন, “আমার ঘাড়ার ঘাড় এবং বুক িদেয়
আিম আমােক তােদর িদেক িনেkপ করেবা বার বার,

যতkণ না (পyিট) রেkর পাষাক

পেড়।” এবং িতিন িনেচর যুd কিবতা আবৃিt করেত থােকন, “আিম আল hর,

মহমােনর

একজন মযবান, আিম তামােদর ঘােড় িবdLৎগিতর তরবাির িদেয় আঘাত কির তােক রkার
জn, িযিন খীেফর (িমনায়) মািটেত অবতরণ কেরেছন এবং আিম এর জn আফেসাস কির
না।”
বণ&নাকারী বেল য,

তার ঘাড়ার লজ ও rdেটা আহত হেয়িছেলা তরবািরর আঘােত এবং

রk এর মধL থেক pবািহত হি+ল। ইবেন িযয়ােদর পুিলশ বািহনীর pধান হাসীন িবন তামীম,
যােক পাঠােনা হেয়িছেলা উমর িবন সা’আদেক সাহাযL করার জn এবং তােক ইয়াযীদ িবন
sিফয়ােনর অধীন পুিলশ বািহনীর অিধনায়ক বানােনা হেয়িছেলা,
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ইয়াযীদ িবন sিফয়ানেক

বলেলা, “এই হেলা আল hর িবন ইয়াযীদ, যােক তুিম চাও।” তখন স আল hেরর িদেক
অgসর হেলা এবং বলেলা, “ হ আল hর িবন ইয়াযীদ, তুিম িক যুd চাও?” আল hর hাঁসূচক উtর িদেলন এবং স তার িদেক এেলা। হামীম বলেলা, “আlাহর শপথ মেন হেলা যন
তার জীবন িছেলা আল hেরর হােত,

স তােক তৎkণাৎ হতLা করেলা।”

িহশাম িবন মুহাmাদ বণ&না কেরেছ আবু মাখনাফ থেক,

য বেলেছ, ইয়াইয়া িবন উরওয়াহ

আমােক বেলেছ য, ( মুহররেমর) দশ তািরেখ নােফ’ িবন িহলাল আkমণ করিছেলন িনেচর
কিবতািট আবৃিt করেত করেত,
“আিম িহলােলর সnান, আমার ধম& আলীর ধম&।” মাযািহম িবন hেরইস নােম এক বLিk
তার িদেক এেলা এবং বলেলা, “আিম উসমােনর িব+ােস িব+াসী।” নােফ’ বলেলা, “যা
হাক, তুিম শয়তােনর িব+ােস িব+াসী।” এ কথা বেল িতিন তােক আkমণ করেলন এবং
শষ পয&nতােক হতLা করেলন।
তখন আমর িবন হাjাজ সনাবািহনীর িদেক িফরেলা এবং উ'কেN বলেলা, “ হ বাকার দল,
তামরা জােনা তামরা কার সােথ যুd করেছা?
করেছা,

তামরা সাহসী kফাবাসীেদর সােথ যুd

যারা জীবন দয়ার জn pstত হেয় আেছ। তাই কউ একা একা তােদর সােথ যুd

করেত যও না, কজন তারা অথবা কজনই বঁেচ আেছ এবং অl সময় বাকী আেছ। আlাহর
শপথ, যিদ তামরা yধু পাথর িদেয়ও তােদর আkমণ কর, তারা Kংস হেয় যােব।” তখন
উমার িবন সা’আদ বলেলা,

“তুিম যা বেলেছা সতL এবং তার মতামত gহণ করা হেলা।”

তখন স ঘাষণা করেলা কউ যন তােদর সােথ একা একা যুd করেত না যায়।
বিণ&ত আেছ আমর িবন হাjাজ ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর িদেক অgসর হেলা এবং
বলেলা,

“ হ kফাবাসী,

তােদরেক দৃঢ়ভােব ধের থােকা যারা তামােদর এবং তামােদর

সmpদােয়র কথা শােন এবং তােক হতLা করেত িdধা কেরা না য ধম& থেক িবচুLত হেয় গেছ
এবং ইমামেক অমাn কেরেছ।” ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
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“ হ আমর িবন হাjাজ, তুিম িক লাকজনেক আমার িবrেd উেtিজত করেছা? আমরা িক
ধম&

থেক বিরেয় গিছ আর তামরা তার উপর দৃঢ় আেছা? আlাহর শপথ,

যখন তুিম

তামার এই খারাপ কাজgেলা িনেয় মরেব তখন তুিম জানেত পারেব ক ধম& থেক বিরেয়
গেছ এবং ক জাহাnােমর (আgেনর) জn যাগL।”

মুসিলম িবন আওসাজার শাহাদাত
এরপর আমর িবন হাjাজ ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর ডান িদেকর শাখােক আkমণ
কের ফারাত নদীর িদক থেক, সােথ িছেলা উমর িবন সা’আেদর ডান িদেকর বািহনী, এবং
তারা িকছসমেয়র জn যুd করেলা।মুসিলম িবন আওসাজা িছেলন ইমাম হােসইন ( আ.) এর
সাথীেদর মােঝ িযিন শাহাদাত লাভ করেলন। এরপর আমর িবন হাjাজ এবং তার সাথীরা
িফের গেলা।
[ ‘মানািkব’- এ আেছ] উেlখ করা দরকার য, মুসিলম িবন আওসাজা kফায় মুসিলম িবন
অkীেলর (আ.) pিতিনিধ িছেলন। তােক অথ& সংgহ, অstশst কনা ও ইমাম হােসইন (আ.)
এর পেk বাইয়াত gহেণর দািয়t দয়া হেয়িছেলা।
মুসিলম (িবন আওসাজা) কারবালায় বীরেtর সােথ যুd কেরন,

িনেচর যুd কিবতািট আবৃিt

করেত থাকা অবsায়,
“যিদ তামরা আমার সmেক& িজেjস কেরা, ( জেন রােখা) আিম একজন পুrষ িসংহ, আিম
বিন আসােদর সদ&ার ও উেlখেযাগL বLিkেদর একজন, যারা আমােদর উপর অতLাচার করেছ
তারা সিঠক পথ এবং অমুখােপkী সব&kমতাশীল রেবর ধম& থেক িবচুLত হেয় গেছ।”
িতিন শtrেদর সােথ অেনক যুd করেলন এবং সনাদেলর যুd সh করেলন এবং এক পয&ােয়
পেড় গেলন।
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বণ&নাকারী বেল য, যখন ধুেলার মঘ িনেচ নেম গেলা মুসিলমেক রেk মাখামািখ অবsায়
দখা গেলা। ইমাম হােসইন (আ.) তার মাথার িদেক গেলন,

তখনও িতিন বঁেচ িছেলন।

ইমাম বলেলন,
“ তামার রব তামার উপর রহমত কrন,

হ মুসিলম িবন আওসাজা,

ِِ
ِ
ِ ِ
(ﻳﻼ
ٌ ﲔ ِر َﺟ
ً ﻀﻰ َْﳓﺒَﻪُ َوِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳـَْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ َوَﻣﺎ ﺑَ ﱠﺪﻟُﻮا ﺗَـْﺒ ِﺪ
َ َﺎﻫ ُﺪوا اﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ ﻓَﻤْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻗ
َ )ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ﺻ َﺪﻗُﻮا َﻣﺎ َﻋ
َ ﺎل

িব+াসীেদর মােঝ এমনও বLিkরা রেয়েছ যারা আlাহর সােথ যা অ)ীকার কেরেছ তার উপর
িব+sআেছ,

তােদর কউ অ)ীকার পূরণ কেরেছ এবং তােদর মােঝ কউ আেছ য অেপkা

করেছ (পূরণ করার জn) এবং তারা একটুও বদলায়িন।” [ সূরা আহযাব: ২৩]
তখন হাবীব িবন মুযািহর তার কােছ এেলন এবং বলেলন,

“আমার জn খুবই অপছnনীয়

তামােক কাদা ও রেk মাখা অবsায় দখা হ মুসিলম, তুিম যন জাnােতর sসংবাদ পাও।”
তখন মুসিলম নরম কেN বলেলন, “ তামার আlাহও যন তামােক অngেহর sসংবাদ দন।”
হাবীব বলেলন, “যিদ আিম না জানতাম য আমােকও তামার পথ (শাহাদাত) অnসরণ করেত
হেব এবং তামার কােছ পৗঁছােত হেব,

আিম আনেnর সােথ তামােক অnেরাধ করতাম

তামার অnেরর শষ ই+ার অিসয়ত আমােক কের যাওয়ার জn যতkণ না আিম তামার
আtীয়েদর ও ধেম&র সাথীেদর অিধকার পূরণ করতাম।” মুসিলম বলেলন,

“আিম এই

সদ&ারেক তামার জn sপািরশ করিছ।” িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক ইি)ত কের
বলেলন,

“তার জn

রেবর kসম,

তামার জীবন কারবান করা উিচত।” হাবীব বলেলন,

আিম অবIই তা করেবা।”

দরী হেলা না,

“কা‘বার

িতিন তােদর হােত শাহাদাত

বরণ করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)। তার এক দাসী কnােক
িচৎকার করেত শানা গল,
সাথীরা হাত তািল িদল,

“ হ আওসাজার পুt,

হ মািলক।” আমর িবন হাjােজর

“আমরা মুসিলম িবন আওসাজােক হতLা কেরিছ।” তখন শাবাস

তার সাথীেদর িদেক িফরেলা এবং বলেলা,

“ তামােদর মােয়রা তামােদর জn কাঁdক।

তামরা িনেজেদর হােত িনেজেদরেক হতLা করেছা এবং িনেজেদরেক পৃথক করেছা অেnর
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জn। তারপর আনn করেছা য তামরা মুসিলম িবন আওসাজােক হতLা কেরেছা। তাঁর শপথ
যােক আিম িব+াস কির, আিম তােক (মুসিলমেক) যুdেkেt দেখিছ মুসলমানেদর সmানসহ।
আিম তােক আযারবাইজােনর সমতেল যুdেkেt
থেক নেড় িন,

দেখিছ যখন কান মুসলমান তােদর sান

স ছয় জন মুশিরকেক হতLা কেরিছেলা। যখন এ ধরেনর মাnষ মারা যায়,

তামরা এেত উlাস pকাশ কেরা?”
মুসিলম িবন আওসাজার হতLাকারী িছেলা মুসিলম িবন আbুlাহ যাবািব এবং আবdর রহমান
িবন আিব খাশকার বাজািল।
এরপর িশমর ইমােমর বাম িদেকর সনাদলেক আkমণ করেলা। তারা তার এবং সনাবািহনীর
সামেন দাঁড়ােলা এবং তােদরেক হিটেয় িদেলা তােদর তরবাির িদেয়। এরপর ইমাম এবং তার
সাথীেদরেক সব িদক থেক আkমণ করা হেলা এবং আbুlাহ িবন উমাইর কালিব, িযিন আেগ
dবLিkেক হতLা কেরিছেলন, িতিন শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত তার ওপের
বিষ&ত হাক)। হািন িবন সাবাত হাযরািম এবং বুকাইর িবন হাঈ তািমিম তােক হতLা কের। িতিন
িছেলন ইমােমর সাথীেদর মােঝ িdতীয় শহীদ।
এরপর ইমােমর সাথীরা kফার *সnেদর

সােথ বীরেtর সােথ যুd কেরন। তােদর

অ+ােরাহীরা, সংখLায় বিtশ জন, kফার সনাবািহনীেক চতুিদ&ক থেক আkমণ কেরন এবং
তােদর সবাইেক ছtভ) কের দন।
আবু তুফাইল যমন বেলন তােদর সmেক&,
শিkশালী পy িচতা ও িসংেহর মত,
চেড় আেছ;

“এিট কী ধরেনর সনাদল,

ঢউেয়র মত,

সখােন আেছ বৃd, যুবক এবং সদ&াররা, যারা ঘাড়ায়

তােদর মাঝখান থেক পািলেয় যাওয়া খুবই কিঠন,

যখন সূয&রি• তােদর

পতাকার িনেচ অs যায়, এর শিk চাখেক dব&ল কের দয়, তােদর [াগান নবীর [াগােনর
মত এবং তােদর পতাকার মাধLেম আlাহ ষড়যntকারীেদর িবrেd pিতেশাধ gহণ কেরন।
[ তাবািরর gেn আেছ] যখন উরওয়া িবন kােয়স,

য িছেলা অ+ােরাহী দেলর অিধনায়ক, এই

পিরিsিত দখেলা য তার অ+ােরাহী *সnরা সব িদক থেক ছtভ) হেয় গেছ,
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স আবdর

রহমান িবন হাসীনেক পাঠােলা উমর িবন সা’আেদর কােছ এই সংবাদ িদেয়, “তুিম িক দখেত
পাে+া না য সকাল থেক আমার অ+ােরাহী বািহনী এই ছাT দলিটর সােথ পা টেন টেন
চলেছ? পদািতক *সn ও তীরnাজেদর তােদর িদেক পাঠাও।” তখন উমর িবন সা’আদ
শাবাস িবন রাবঈর িদেক িফরেলা এবং বলেলা,
শাবাস বলেলা,

“ গৗরব আlাহর,

“তুিম িক হােসইনেক আkমণ করেব?”

তুিম িক শহরgেলার সদ&ার এবং kফাবাসীেদর নতােক

তীরnাজেদর সােথ পাঠােত চাও? তুিম িক আর কাউেক পাে+া না য একাজিট করেত
পাের?” শাবাস ইমাম হােসইন (আ.) এর িবrেd যুেd করা পছn করিছেলা না। আবু যুহাইর
আবািস বেল য, যুহাইর মুসআব, আব িবন যুবাইেরর িখলাফত কােল আিম তােক (শাবাস)
বলেত yেনিছ য,

“আlাহ কখনও kফাবাসীেদর কলLাণ দান করেবন না এবং তােদরেক

সাফলL দান করেবন না। আ<েয&র িকছু নই য আমরা আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) এর
সািরেত থেক যুd কেরিছ এবং তার পের তার সnান (ইমাম হাসান)- এর সােথ থেক আবু
sিফয়ােনর সnানেদর িবrেd, পাঁচ বছর। এরপর আমরা তার সnান হােসইেনর িবrেd যুd
করিছ য িছেলা পৃিথবী বাসীেদর মেধL 37, মুয়ািবয়ার ও বLিভচারী sমাইয়ার সnােনর দেল
থেক। বইjিত, কী বইjিত!”
এরপর উমর িবন সা’আদ হাসীন িবন তািমমেক ডেক পাঠােলা এবং তােক পদািতক *সn ও
পাঁচশত তীরnাজ িদেয় পাঠােলা। তারা অgসর হেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) ও তার
সাথীেদর কােছ পৗঁছােলা। তারা তােদর িদেক তীর ছুঁড়েলা এবং তােদর ঘাড়াgেলােক অkম
কের িদল এবং সবাই পায়দল এেলা।
আযিদ বেলন য, নামীর িবন ওয়াহলাহ বণ&না কেরেছ আইউব িবন মাশরাহ হইওয়ািন থেক
য,

স সব সময় বলেতা, “আlাহর শপথ, আিম আল hর িবন ইয়াযীেদর ঘাড়ােক অkম

কেরিছলাম। আিম একিট তীর ছুঁেড়িছলাম যা এর পট ফুেটা কের ঢুেক পেড়িছেলা,

সিট

িচৎকার করেলা এবং গিড়েয় পেড় গেলা (মািটেত)। হঠাৎ আল hর িসংেহর মত ঝাঁিপেয়
পড়েলা এবং তােদর উপর তরবাির িনেয় লাফ িদেয় পড়েলা এই বেল, “যিদও তামরা আমার
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ঘাড়ার পা

কেট িদেয়েছা,

আিম একিট পুrষ িসংেহর চাইেত সাহসী।” আlাহর শপথ,

আিম তার মত কাউেক দিখ িন য *সnেদর সািরgেলার kয়- kিত করেলা। তার গােtর
pধানরা তােক িজেjস করেলা, ‘তুিম িক আল hরেক হতLা কেরেছা?” স বলেলা, “আlার
শপথ, আিম তােক হতLা কির িন, বরং অn একজন তােক হতLা কেরেছ। আিম তােক হতLা
করেত চাইিন। আবু ওয়ারদাক তােক কারণ িজেjস করেলা। এেত স বলেলা,

“কারণ স

িছেলা পরেহজগারেদর একজন। যিদ আমার এ কাজ gনাহ হয় এবং আlাহর কােছ আমােক
যেত হয় তােদর আহত করা এবং সনাবািহনীেত উপিsত থাকার দায়ভার িনেয় তাহেল তা
অেনক সহজ হেব, তাঁর কােছ তােদর হতLার দায়ভার ঘােড় িনেয় যাওয়ার চাইেত।” আবু
ওয়াদাক বলেলা,

“তুিমও তােদর হতLার gনাহ িনেয় আlাহর কােছ যােব। এখন আমােক

বেলা য, িমততােদর একিট ঘাড়ােক িপছু ধাওয়া কেরিছেল,

অn একিটর িদেক তীর

ছুঁেড়িছেল এবং তােদর িদেক িফের দাঁিড়েয় িছেল এবং তুিম এই কাজ বশ কেয়ক বার কেরেছা
এবং তামার সাথী *সnেদর উৎসাহ িদেয়েছা। যিদ তামােদরেক আkমণ করা হেয় থােক
এবং তামরা পািলেয় িছেল এবং তামােদর িকছু সাথী তামােদর উদাহরণ অnসরণ কেরেছ
তাহেল তােদর হতLায় তামােদর সকেলর সহেযািগতা িছেলা,
ঝরােনােত সমান অংশীদার।” নামীর বলেলা,

তাই তামরা তােদর রk

“ হ আবু ওয়াদাক,

তুিম আমােদরেক

আlাহর রহমত থেক িনরাশ করেছা, িকয়ামেতর িদেন তুিম যিদ আমােদর িহসাব িনকােশর
দািয়েt থােকা, আlাহ তামােক kমা না কrন যিদ তুিম আমােদর kমা না কেরা।”
এিট উtম

য আমরা তােদর সmেক& বণ&না কির,

“এই জািত িক িকয়ামেতর িদেন

( হাসাইেনর) নানার sপািরশ আশা কের হােসইনেক হতLা করার পর? না, কখেনাই নয়,
আlাহর শপথ এরা কান sপািরশকারী খুঁেজ পােব না এবং িকয়ামেতর িদেন তারা গযেব ঢেক
যােব।”
[ তাবািরর gেn বিণ&ত হেয়েছ] তারা তােদর িবrেd বীরেtর সােথ যুd করেলন dপুর পয&n।
kফার সনাবািহনী তােদরেক এক িদক থেক ছাড়া কান িদক থেক আkমণ করেত পারেলা
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না, কারণ তােদর তাঁবুgেলা িছল একসােথ যুk। যখন উমর িবন সা’আদ তা দখেলা স তার
*সnেদরেক বলেলা তাঁবg
ু েলােক বাম ও ডান িদক থেক আkমণ কের সgেলা উপেড় ফলেত
এবং তােদরেক ঘরাও কের ফলেত। ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর মেধL িতন- চার জন
তাঁবg
ু েলােক পাহারা িদি+েলন। তারা আkমণকারীেদর আkমণ করেলন তাঁবg
ু েলার মাঝ থেক
এবং য- ই তাঁবু উপেড় ফলেত বা লুট করেত আসিছেলা তারা তােক হতLা করিছেলন অথবা
তীর ছুঁেড় আহত করিছেলন। তখন উমর িবন সা’আদ বলেলা, “তাঁবুর কােছ যও না, উপেড়
ফলেত বা লুট করেত চuা কেরা না বরং সgেলা পুঁিড়েয় দাও”। তখন তারা তাঁবg
ু েলা
পুিড়েয় িদেলা এবং খুঁিট উপেড় ফলা ও লুট করা থেক িবরত রইেলা। ইমাম হােসইন (আ.)
বলেলন,
“তােদরেক তাঁবg
ু েলা পুড়েত দাও। যিদ তারা তা কের তাহেল আgন তােদর িবrেd pিতেরাধক
িহেসেব কাজ করেব।”
সরকমই ঘটেলা যমন বলা হেলা এবং একিট দল তােদর িবrেd যুd কের গেলন এক িদক
থেক।
[ তাবািরর gেn আেছ] (আbুlাহ িবন) উমাইর কালিবর stী দৗঁেড় যুdেkেt pবেশ করেলন
এবং তার sামীর মাথার কােছ বসেলন (িযিন ইেতামেধL) শহীদ হেয়েছন, যা আেগই বণ&না করা
হেয়েছ এবং তার কাছ

থেক ধুেলা পির}ার কের বলেলন,

“ বেহশত

তামার জn

আনnদায়ক হাক।”
যখন িশমর তােক দখেলা,

স তার দাস rsমেক আেদশ করেলা,

“তার মাথায় আঘাত কেরা।” স তার মাথায় আঘাত করেলা এবং তা dভাগ হেয় গেলা এবং
িতিন স জায়গােতই শাহাদাত বরণ করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত
হাক)।
এরপর িশমর িবন িযলজাওশান আkমণ করেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর একিট তাঁবুেত
পৗঁেছ গেলা এবং তার তরবাির িদেয় সটােক আঘাত কের বলেলা,
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“আমার কােছ আgন

িনেয় এেসা,

যন আিম তা এর ভতের যা আেছ তা সহ পুিড়েয় ফলেত পাির।” এ কথা

yেন নারীরা িচৎকার করেত yr করেলন এবং ভেয় তাঁবু থেক বিরেয় এেলন। তখন ইমাম
হােসইন (আ.) উ'কেN বলেলন,
“ হ িযলজওশেনর সnান,

তুিম িক আgন আনেত বলেছা আমার পিরবারসহ তাঁবু পুিড়েয়

ফলেত। আlাহ যন তামােক (জাহাnােমর) আgেন পােড়ন।”
আযিদ বেলন য, sলাইমান িবন আিব রািশদ বণ&না কেরেছ হামীদ িবন মুসিলম থেক,

স

বেলেছ য, আিম িশমর িবন িযলজাওশানেক বললাম, “sবহানাlাহ, এ তামােক মানায় না,
তুিম আlাহর kােধর sাদ িনেত চাও িশy ও নারীেদর হতLা কের? আlাহর শপথ,
সনাপিত তামার উপর সntu থাকেব যিদ তুিম yধু পুrষেদর হতLা কেরা।” তখন িশমর
িজেjস করেলা আিম

ক। আিম বললাম,

“আিম pকাশ করেবা না আিম ক?” আিম তা

বললাম কারণ আlাহর শপথ, আিম শংিকত িছলাম স অnাnেদর সামেন আমােক কটু কথা
বলেব। তখন তার কােছ এক লাক এেলা যার আেদশ স শাবাস িবন রাযী থেক বশী মানেতা
এবং বলেলা,

“আিম তামার কােছ এর চেয় খারাপ বkবL এর আেগ yিন িন,

না আিম

দেখিছ তামােক এরকম হীন অবsায় িনেজেক sাপন করেত। এখন িক তুিম মেয়েদরেক ভয়
দখােনা yr কেরেছা?” আিম দখলাম

য তা yেন িশমর লিjত হেলা এবং িপছেন সের

গেলা। তখন যুহাইর িবন kাইন তােক ও তার সাথীেদরেক আkমণ করেলন তার দশ জন
সাথী িনেয় এবং তােদরেক তাঁবg
ু েলা থেক হিটেয় িদেলন এবং তারা দূের চেল গেলা এবং
তারা িশমেরর এক সাথী আবু উযরাহ যাবািবেক হতLা করেলন। তা দেখ পুেরা সনাবািহনী
তােদরেক আkমণ করেলা এবং kিত করেলা। ইমােমর অেনক সাথী পেড় যেত লাগেলন।
তােদর একজন ও অথবা dজন পড়েলই তা দখা যাি+েলা অথচ শtrেদর জn স রকম িছেলা
না। কারণ তারা িছেলা সংখLায় অেনক।
আবু সামামা সােয়িদ কতৃক
& নামােযর কথা sরণ কিরেয় দয়া ও হাবীব িবন মুযািহেরর শাহাদাত
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[ তাবাির gেn বিণ&ত আেছ] যখন আবু সামামাহ আমর িবন আbুlাহ সােয়িদ দখেলন তার
সাথীরা এেকর পর এক িনহত হে+ন,
বলেলন,

িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক িফরেলন এবং

“ হ আবা আবিদlাহ আিম আপনার জn কারবান হই,

আিম দখেত পাি+

সনাবািহনী আপনার কােছ চেল এেসেছ। িকnt আlাহ চােহ তা তারা আপনােক হতLা করেত
পারেব না যতkণ না তারা আমােদর হতLা কের। আর আিম চাি+ য আlাহর সামেন নামায
পেড় যােবা (আপনার ইমামিতেত), যার সময় হেয় গেছ।” তখন ইমাম তার মাথা তুলেলন
এবং বলেলন,
“তুিম নামােযর (সমেয়র) কথা মেন কিরেয় িদেয়েছা,

আlাহ তামােক ইবাদতকারী ও

তলাওয়াতকারীেদর সােথ অnভু&k কrন এবং িন<য়ই এিট হে+ নামােযর উtম সময়।”
এরপর িতিন বলেলন,
“তােদরেক বেলা আমােদর উপর থেক হাত তুেল িনেত যতkণ না আমরা নামায শষ কির।”
এ কথা yেন হাসীন িবন তামীম বলেলা,
মুযািহর বলেলন,

“ তামার নামায কবুল হেব না।” হাবীব িবন

“তুিম মেন কেরা আlাহর রাসূেলর সnােনর নামায কবুল হেব না,

আর

তামার মত মদ পানকারীর নামায কবুল হেব?”
তখন হাসীন িবন তামীম তােক আkমণ করেলা এবং হাবীব িবন মুযািহর তার চLােল" gহণ
করেত এিগেয় গেলন। হাবীব তার মাথার সামেনর িদেক আঘাত করেলন যা ভতের ঢুেক গেলা
এবং হাবীব তােক ফেল িদেলন ( ঘাড়া থেক)। তখন তার সাথীরা তােক উdার করেত এিগেয়
এেলা এবং তােক সিরেয় িনেলা। হাবীব িবন মুযািহর বলেলন,

“আিম শপথ কের বলিছ যিদ

আমরা সংখLায় তামােদর মত হতাম অথবা তার অেধ&কও হতাম তামরা আমােদর িদেক িপছন
িদেয় পালােত,

হ খারাপ উৎেসর মাnষ ও পুrষtহীেনরা।”

ঐিদন হাবীব বলিছেলন,

“আিম হাবীব এবং আমার বাবা মুযািহর,

একজন অ+ােরাহী তখন তা ভয়?র,

যখন স যুdেkেtর

তামরা অেst sসিjত এবং সংখLায় অেনক,
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িকnt

আমরা আরও অnগত,

সহনশীল ( তামােদর চাইেত) আমােদর নফস উ'sানীয় এবং সতL

ssu এবং ( আমরা) আরও ধািম&ক এবং বিশ *ধয&শীল তামােদর চাইেত।”
হাবীব িবন মুযািহর ভীষণ আkমণ করেলন [‘মালhফ’] যতkণ না িতিন বাষিT জনেক হতLা
করেলন। [তাবাির] তখন তামীম গােtর একজন তােক আkমণ করেলা এবং তরবাির িদেয় তার
মাথায় আঘাত করেলা এবং তােক হতLা করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার
ওপের)। তার হতLাকারী িছেলা বিন আkাফান গােtর বুদাইল িবন সারীম। বিন তামীেমর অn
এক বLিk তােক তরবাির িদেয় মাথায় আঘাত কের, ফেল িতিন (আবার) মািটেত পেড় যান,
যখন িতিন উেঠ দাঁড়ােনার চuা করেলন, হাসীন িবন তামীম তার মাথায় তরবাির িদেয় আঘাত
কের এবং িতিন (আবার) পেড় যান। তখন বিন আkাফােনর সই বLিk (বুদাইল) তার ঘাড়া
থেক নেম আেস এবং তার মাথা কেট নয়। এ দেখ হাসীন বলেলা, “তার হতLােত আিমও
তামার সােথ একজন অংশীদার।” এেত স বলেলা,
তােক হতLা কেরিন।” হাসীন বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আিম ছাড়া কউ

“তার মাথািট আমােক দাও যন তা আিম আমার

ঘাড়ার ঘােড় ঝুলােত পাির যন মাnষ দখেত পায় ও বুঝেত পাের য আিমও তার হতLায়
অংশgহণ কেরিছ। এরপর তুিম তা ফরত িনেত পারেব এবং উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ
বহন কের িনেত পারেব। কারণ আিম পুরsােরর আকাkা কির না।”

লাকিট তা অsীকার

করেলা িকnt তার সাথীরা তােক রাজী হেত বাধL করেলা।
এরপর স হাবীেবর মাথািট হাসীনেক িদেলা যা স তার ঘাড়ার ঘাড় থেক ঝুিলেয় িদেলা এবং
সািরgেলার মাঝখান িদেয় pদিkণ yr করেলা এবং িফের এেলা।
বিন তামীেমর বLিkিট হাবীব এর মাথািট তার ঘাড়ায় উিঠেয় িনেলা এবং উবায়dlাহ িবন
িযয়ােদর pাসােদ িনেয় গেলা। হাবীেবর সnান kািসম,
তার বাবার মাথািট দখেলা এবং তা িচনেত পারেলা,

য বােলগ হওয়ার িনকটবত&ী িছেলা,

স তােক অnসরণ করেলা এবং pাসােদর

িভতর pেবশ করেলা এবং তার সােথই আবার বিরেয় এেলা, যতkণ না তার দৃিu তার উপর
পড়েলা। স বলেলা, “ হ বৎস,

কন তুিম আমােক অnসরন করেছা?” িকেশার উtর িদল য

338

তা িকছু নয়। লাকিট তােক বলেলা, “কী বLাপার আমােক বেলা?” এেত িকেশারিট বলেলা,
“ য মাথািট তামার কােছ আেছ তা আমার বাবার। তা আমার কােছ দাও যন আিম তা দাফন
করেত পাির।”
আিম চাই

লাকিট বলেলা,

“িpয় বৎস,

সনাপিত এর দাফেন খুশী হেবন না এবং

সনাপিত আমােক pচুর পুরsার িদেবন এর জn।” বালক বলেলা,

“িকnt

আlাহর শপথ, তুিম এমন এক বLিkেক হতLা কেরেছা িযিন তামার চাইেত উtম িছেলন।”
এ কথা বেল বালকিট কাঁদেত লাগেলা। িদন গেলা এবং বালকিট বড় হেয় উঠেলা। তার অn
কান dঃখ িছেলা না yধু তার বাবার হতLাকারীর িপছু

নয়া ছাড়া যন তােক অসেচতনভােব

পায় ও বাবার হতLার pিতেশাধ িনেত পাের। মুস’আাব িবন যুবাইেরর সমেয় ‘বাজিমরা’র
যুেd এই বালক তার সনাবািহনীেত pবেশ কেরা। স তার বাবার হতLাকারীেক একিট তাঁবুেত
দখেত পেলা এবং তােক অnসরণ করেলা এবং তার জn ওঁত পেত থাকেলা। স তার
তাঁবুেত pেবশ করেলা যখন ঐ বLিk dপুেরর পের একটু ঘুিমেয় িনি+েলা,

স তােক তরবাির

িদেয় আঘাত করেলা ও তােক হতLা করেলা।
আযিদ বেলন য, যখন হাবীব িবন মুযািহর িনহত হন, ইমাম হােসইন (আ.) ভে) গেলন,
এরপর বলেলন, “আিম িনেজেক এবং আমার িব+sসাথীেদরেক আlাহর কােছ সমপ&ণ করিছ।”
কান কান শাহাদােতর বইেত (মাkািতেল) আেছ য ইমাম বেলেছন, “ তামার যা অজ&ন তা
আlাহর কারেণ,

হ হাবীব,

তুিম একজন িবিশu বLিk। তুিম এক রােত পুেরা কারআন

তলাওয়াত কেরিছেল।”

আল hর িবন ইয়াযীদ আর িরয়ািহর শাহাদাত
বণ&নাকারী বেলন য আল hর িনেচর যুd কিবতািট আবৃিt করেত yr করেলন:
“আিম শপথ কেরিছ িনহত না হেত যতkণ না হতLা কির এবং আিম আহত হেবা না আরও
অgসর হওয়া বLতীত,

আিম তােদরেক আkমণ করেবা ধারােলা তরবাির িদেয়,

হটেবা না এবং পািলেয়ও যােবা না (যুdেkt থেক)।”
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আিম িপছু

এছাড়া িতিন িনেচর কিবতািট আবৃিt করেলন:
“আিম আল hর, আিম মহমােনর একজন মযবান, আিম তামােদর ঘাড় িবdLৎগিত তরবাির
িদেয় আঘাত কির,

তার pিতরkায় য খীেফর মািটেত (মীনায়) অবতরণ কেরেছ এবং আিম

এর জn আফেসাস কির না।”
িতিন এমন একিট তরবাির হােত ধের িছেলন যা থেক মৃতুL বিষ&ত হি+েলা। যমনিট ইবেন
মুতায তার সmেক& বেলন, “আমার একিট তরবাির আেছ যা মৃতুL িবিকরণ কের, যখনই তা
কাষমুk হয় তা থেক রk ঝরেত yrকের।”
আল hর তার সাথী যুহাইর িবন kাইেনর সােথ আkমণ করেলন। যিদ যুেd তােদর একজন
শtrেদর dারা ঘরাও হেয় যেতা অnজন আসেতন তােক রkায় ও উdার করেতন। তারা এ
কাজ করেতই থাকেলন যতkণ না পদািতক *সnরা আল hরেক সবিদক থেক আkমণ করেলা
ও তােক হতLা করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
বিন িকনদা গােtর উবায়dlাহ িবন আমর বািদ বেলন, “ভুেল যও না সাঈদ িবন আbুlাহেক
ও আল hরেকও, যারা যুহাইেরর সােথ pেয়াজেনর মুহূেত& সাহাযL কেরিছেলা।”
ফাtাল িনশাপুির তার ‘রওযাতুল ওয়ােয়যীন’- এ আল hর িবন ইয়াযীেদর শাহাদাত সmেক&
বেলন

য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) আল hেরর মাথার কােছ এেলন,

তখন তার রk

pবািহত হি+েলা। িতিন বলেলন,
“সাবাস hর,

তুিম sাধীন এই পৃিথবীেত ও আেখরােত যভােব তামার মা তামায় নাম

িদেয়েছন।”
এরপর িতিন িনেচর কিবতািট আবৃিt করেলন:
“ 37 আল hর হেলা বিন িরয়ােহর আল hর, বশ&াঘাত িবিনমেয়র সময় আল hর 37 আল
hর,

য তার জীবেনর সােথ উদার িছেলা যখন সকােল হােসইন ডাক িদেলা।”
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শইখ সাdk ও একই বণ&না িদেয়েছন ইমাম জাফর সািদk (আ.) থেক।
মুনতাহাল মাকাল বেলন য,

শইখ আবু আলী

আল hর িবন ইয়াযীদ িবন নািজয়Lাহ িবন সাঈদ িছেলন বিন

ইয়ারবু থেক।
সাইেয়দ িন’মাতুlাহ জাযােয়ির তুসতাির তার ‘আনওয়াের n’মািনয়া’- ত িলেখেছন য,
একদল িব+sবLিk আমােক বেলেছন য,

যখন শাহ ইসমাইল সাফািভ বাগদােদর িনয়ntণ

িনেলন িতিন কারবালায় ইমাম হােসইন (আ.) এর মাযার িযয়ারেত এেলন। িতিন িকছু লাকেক
yনেত পেলন আল hর সmেক& িবrপ মnবL করেত। তাই িতিন কবেরর মাথার কােছ এেলন
এবং আেদশ করেলন তা খুঁড়েত। জনগণ দখেত পেলা আল hর তার কবের ঘুমাে+ন তাজা
রেk িভেজ এবং একিট rমাল তার কপােল বাঁধা িছেলা। শাহ ইসমাইল তার কপাল থেক
rমালিট খুলেত চাইেলন, যা ঐিতহািসক সংবাদ অnযায়ী ইমাম হােসইন (আ.) বঁেধিছেলন।
যখন rমালিট খালা হল তাজা রk বিরেয় আসেত লাগেলা এবং কবর ভের গেলা। তখন
rমালিট আবার তার জায়গায় বাঁধা হেলা এবং রk বর হওয়া বn হেলা। তারপর তারা আবার
rমালিট খুলেলন িকnt রk বর ওয়া yrহেলা। তারা িভn পnায় রk বn করেত চuা করেলন
িকnt পারেলন না এবং শষ পয&nএ rমালিট বঁেধ িদেলন,

এভােব আল hেরর উ' ময&াদা

তােদর কােছ িনি<ত হেলা এবং শাহ একিট মাযার িনম&াণ করেত আেদশ করেলন কবেরর ওপের
এবং একজন চাকর িনেয়াগ করেলন তা দখােশানা করার জn।
‘ওয়াসােয়লুশ িশয়া’ gেnর লখক সmািনত হাদীস িবশারদ শইখ মুহাmাদ িবন হাসান আল
hর আেমিল িছেলন আল hর িবন ইয়াযীদ আর িরয়ািহর বংশধর,

যা শইখ আহমাদ তার

‘dরrল মুলুক’- এ উেlখ কেরেছন।
[ তাবািরর gেn উেlখ আেছ] আবু সামামাহ সােয়িদ তার চাচােতা ভাইেক হতLা করেলন,

য

তার pিত শtrতা পাষণ করেতা এবং যাহেরর নামায পড়েলন ইমাম হােসইন (আ.) এর
ইমামিতেত সালাতুল খওফ (ভীিত) পdিতেত।
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[ ‘মালhফ’ gেn] অn এক বণ&নায় বলা হেয়েছ য,

যুহাইর িবন kাইন এবং সাঈদ িবন

আbুlাহেক ইমাম বলেলন তার সামেন দাঁড়ােত যন িতিন যাহেরর নামােযর ইমামিত করেত
পােরন। তারা তা করেলন এবং ইমাম তার অেধ&ক সাথীেদর সােথ িনেয় নামায পড়েলন।
বিণ&ত আেছ,

সাঈদ িবন আbুlাহ হানািফ ইমােমর সামেন দাঁড়ােলন এবং এ কারেণ

তীরgেলার লেkL পিরণত হেলন। ইমাম যিদেকই িফরেলন,

সাঈদ তার সামেন দাঁিড়েয়

থাকেলন যতkণ না িতিন সmূণ& আহত অবsায় পেড় গেলন। িতিন বলেলন,

“ হ আlাহ,

আদ ও সামুদ গােtর উপর আপনার অিভশােপর মত অিভশাপ তােদর উপর পাঠান। হ
আlাহ,

আমার সালাম পৗঁেছ িদন আমার নবীর কােছ এবং তােক জানান আিম কী ধরেনর

বLথা ও আঘাত বহন কেরিছ,

কারণ আিম আপনার পুরsার আকাkা কির আপনার নবীর

সnানেক রkা করার জn।” এ কথা বেল িতিন শষ িনঃ+াস তLাগ করেলন (আlাহর রহমত
ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)। তরবািরর আঘাত বLতীত তার দেহ িছেলা তরিট তীেরর
আঘাত।
ইবেন িনমা বেলন য িকছু িকছু বLিk বেলন, ইমাম হােসইন (আ.) এবং তার সাথীরা ইশারার
মাধLেম একা একা নামায পেড়িছেলন।
[ তাবািরর gেn আেছ] ইবেন আসীর এবং অnরা বেলন য যাহেরর নামায শষ হওয়ার পর
তারা pচN আkমণ কের এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ চেল আেস। তখন সাঈদ
ইমােমর ঢাল িহসােব দাঁড়ােলন এবং তােক সবিদক থেক রkা করেলন,

আর এ কারেণ

শtrেদর লkLবstেত পিরণত হেলন। সবিদক থেক তীর আসেত লাগেলা এবং িতিন পেড়
গেলন। শহীদেদর pিত সালােম বলা হেয়েছ, “সাঈদ িবন আbুlাহ হানািফর উপর সালাম,
যখন ইমাম
না,

হােসইন তােক অnমিত িদেলন তােক ছেড় যাওয়ার জn,

আlাহর শপথ,

তখন বেলিছেলন,

আমরা আপনােক একা ফেল যােবা না। এরপর আপিন মৃতুLেক বরণ

কেরিছেলন এবং ইমামেক রkা কেরিছেলন এবং আপিন আlাহর অngহ pতLk কেরিছেলন
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বসবােসর sােন ( বেহশেত)। আlাহ যন আমােদরেক আপনার সােথ শহীদেদর কাতাের জমা
কেরন এবং আlাহ যন আপনার বnুt আমােদর দান কেরন সেব&া' সmািনতেদর sােন।”
আমরা বিল: এই কথাgেলার উপর একটু ভাবুন যা pশািnলাভকারী শহীদেদর এবং কারবালার
অnাn শহীদেদর ময&াদা pমাণ কের, যা বুিdমানেদর কlনােক অিতkম কের গেছ। তােদর
সmান সmেক& এতটুkই যেথu।
ইবেন িনমাও উেlিখত সাঈেদর শাহাদাত বণ&না কেরেছন তাবারী ও ইবেন আসীেরর ভাষায়।
এরপর িতিন বেলন য, তখন উমর িবন সা’আদ আমর িবন হাjাজেক পাঠােলা তীরnাজেদর
িদেয়। তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর বাকী স)ী- সাথীেদর িদেক তীর ছুঁড়েলা এবং তােদর
ঘাড়াgেলােক হতLা করেলা। পিরিsিত এমন দাঁড়ােলা য ইমােমর সােথ আর কান

ঘাড়

সওয়ার রইেলা না। িতিন বলেলন,
“কমবেয়সী ঘাড়াgেলা িক তােদর পতাকার িনেচ দাঁড়ােব আমােদর ছেড়? অথচ আমরা হি+
তােদর সদ&ারেদর নতা ? যখন কান dেয&াগ আমােদর শহের pেবশ করেত চায়, আমােদর
স শিk আেছ তা দূের সিরেয় দয়ার এবং কউ ছাউিনর িনেচ ঝকঝেক তরবাির িনেয় হাঁেট না
এবং আমােদর দল থেক কউ তােক পাহারা দয় না।”
[ তাবািরর gেn বিণ&ত আেছ] যুহাইর িবন kাইন বীরেtর সােথ যুd করিছেলন এবং বলিছেলন,
“আিম যুহাইর,

kাইেনর সnান। আিম তামােদরেক হােসইেনর কাছ থেক দূের সিরেয়

রাখেবা আমার তরবাির িদেয়,

কারণ স নবীর dই নািতর একজন,

িযিন ধািম&ক ও পিবt

বংশধর, এেত কান িমথLা নই য িতিনই ইমাম, আিম তামােদরেক হতLা করেবা এবং এেত
কান আফেসাস করেবা না এবং আমার ইে+ হয় যিদ আিম dভােগ ভাগ হেত পারতাম (তাহেল
আিম dgণ যুd করতাম)।”
[ তাবািরর gেn আেছ] এরপর যুহাইর তার হাত ইমাম হােসইন (আ.) এর কাঁেধ রাখেলন এবং
বলেলন,

“এিগেয় যান,

কারণ আপিন হদােয়তpাp ও একজন হাদী (পথpদশ&ক)। আজ

আপিন আপনার নানা নবী এবং (ইমাম) হাসান এবং মুরতাযা আলী (আ.) এর সােথ এবং dপাখা
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িবিশu sসিjত বLিk আপনার চাচা জাফর এবং হামযা জীবn শহীদ আlাহর িসংেহর সােথ
সাkাত করেবন।”
[ মুহাmাদ িবন আিব তািলেবর ‘মাkাতাল’- এ আেছ] এরপর িতিন আkমণ করেলন এবং
একশ িবশ জনেক হতLা করেলন। [তাসিলয়াতুল মাজািলস, তাবাির, কািমল] এরপর কাসীর
িবন আbুlাহ শা’আিব এবং মুহািজর িবন আওস তািমিম তােক আkমণ করেলা এবং তােক
মািটেত

ফেল িদেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)। যখন যুহাইর তার

ঘাড়া থেক পেড় গেলন, ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
“ হ যুহাইর,

আlাহ যন তামােক তাঁর কাছ থেক দূের সিরেয় না রােখন এবং তামার

হতLাকারীেদর উপর তার গযব ফেলন যভােব িতিন তােদর কেরিছেলন তােদর যারা বাঁদর ও
yকের পিরণত হেয়িছেলা।”

নােফ’ িবন িহলােলর শাহাদাত
নােফ’ িবন িহলাল জামািল (অথবা বাজািল) তার নাম খাদাই কেরিছেলন তার তীরgেলােত
এবং সgেলােক িবেষ চুিবেয় িছেলন এবং সgেলা শtrেদর িদেক এেকর পর এক ছুড়
ঁ িছেলন
এই বেল, “আিম এই তীরgেলা ছুঁড়িছ যার দাঁতgেলা িবষ বহন কের, যারা ভয় পায় তােদর
তােত

কান লাভ হেব না, এgেলা িবষমাখা যা শtrেদরেক পলায়েনর উপর রােখ এবং এর

আঘাত যমীনেক রেk ভের দয়।”
িতিন এেকর পর এক তীর ছড়ঁেত থােকন তা সব শষ হওয়া পয&n। এরপর িতিন তার হাত
তরবািরর উপর রাখেলন ও বলেলন,
অnসরণ কির হােসইন ও আলীর ধম&,

“আিম ইেয়েমিন গাt বাজালাহর এক যুবক,

আিম

আজেক আমােক শহীদ করা হেব এবং তা আমার

hদেয়র আশা এবং আিম আমার এর কাজgেলার সােথ সাkাত করেবা।”
তাবাির বেলন য,

িতিন উমর িবন সা’আেদর সাথীেদর মাঝ থেক বােরা জনেক হতLা

কেরন, তােদরেক ছাড়াই যােদরেক িতিন আহত কেরেছন, যতkণ না তার dই হাত িবি+n

344

কের ফলা হেলা। এরপর তােক িশমর বnী কের এবং স তার সাথীেদর বেল তােক মািটেত
িহঁচেড় উমর িবন সােদর কােছ িনেত। উমর িবন সা’আদ তােক বলেলা,

“dেভ&াগ হাক

তামার, তুিম িনেজর এ কী কেরেছা।” নােফ’ বলেলন, “িন<য়ই আlাহ আমার িনয়ত
সmেক& জােনন।” বণ&নাকারী বেল য রk তার দািড়েত বইিছেলা আর স বলিছেলা,
“আlাহর শপথ, আিম তামােদর বােরাজনেক হতLা কেরিছ, তােদর ছাড়া যােদরেক আহত
কেরিছ এবং তার জn িনেজেক িতরsার কির না। যিদ আমার হাতdেটা উপিsত থাকেতা এবং
আমার কিbgেলা থাকেতা,
সা’আদেক বলেলা,

তামরা আমােক বnী করেত পারেত না।” িশমর উমর িবন

“আlাহ তামার িবষয়gেলা সহজ কের িদন,

তােক হতLা কেরা।”

উমর বলেলা, “তুিম তােক এেনেছা, তুিম তােক হতLা কেরা, যিদ চাও?” তা yেন িশমর
তার তরবাির কাষমুk করেলা। নােফ’ বলেলন,

“তুিম যিদ মুসলমান হেত,

তুিম

আমােদর রk ঘােড় িনেয় আlাহর সােথ সাkাত করেত ঘৃণা করেত। সমs pশংসা আlাহর,
িযিন আমােদর মৃতুL িনধ&ািরত কেরেছন সৃিuর মেধL সবেচেয় অিভশpেদর হােত।” ( আlাহর
রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক।)

আbুlাহ ও আবdর রহমান িগফািরর শাহাদাত
যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা তােদর kয়- kিত দখেত পেলন এবং বুঝেত
পারেলন য তারা ইমাম ও তার আtীয়েদর রkায় অkম তখন তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর
সামেন িনেজেদর জীবন িবিলেয় দয়ার জn drত এেগােলন। আbুlাহ ও আবdর রহমান,
যারা উরওয়া িগফারীর সnান িছেলন, তারা ইমােমর কােছ এেলন এবং বলেলন, “আপনার
উপর শািn বিষ&ত হাক হ আবা আবিদlাহ শtr আমােদর কােছ পৗঁেছ গেছ এবং সবিদক
থেক আপনার িদেক drত এেগাে+,

তাই আমরা চাই আপনার সামেন িনহত হেত এবং

আপনার জn জীবন কারবান করেত।” ইমাম বলেলন,
“sাগতম, আমার কােছ এেসা।”

345

তারা ইমােমর কােছ এেলন এবং শtrেদর িবrেd যুd করেত লাগেলন। তােদর একজন
বলেলন,

“িন<য়ই বিন িগফার এবং খানদাফ এবং বিন িনযার জােন য,

আিম বLিভচারী

দেলর িবrেd যুd কির আমার ssu ও িবdLৎগিত তরবাির িদেয়। হ জািত,
িপতােদর সnানেদর রkা কেরা,

সmািনত

সই শtrেদর িবrেd যােদর কােছ আেছ পূব&া_েলর তরবাির

ও ধারােলা বশ&া।”
[ তাবািরর gেn] বণ&নাকারী বেলন য, dজন জািবির বLিk, সাইফ িবন hেরইস এবং মািলক
িবন আবদ,

যারা িছেলা চাচােতা ভাই ও dধভাই,

ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলন

এবং তারা কাঁদিছেলন। ইমাম তােদর িজেjস করেলন,
“ হ আমার ভাইেয়র সnােনরা,

কন তামরা কাঁদেছা ? আlাহর শপথ, আিম চাই তামােদর

চাখgেলা jলjল করেব।”
তারা বলেলন,

“আlাহ আমােদরেক আপনার জn কারবান কrন,

আমরা আমােদর জn

কাঁদিছ না, বরং আপনার জn কাঁদিছ, আমরা দখিছ আপনােক ঘরাও কের ফলা হেয়েছ,
আর আমরা আপনােক রkায় অkম।” ইমাম বলেলন,
“ হ আমার ভাইেয়র সnােনরা, আlাহ যন তামােদর এই িবেবক ও সমেবদনার জn উপযুk
পুরsার দান কেরন।”
[ ‘মানািkব’ gেn আেছ] তখন তারা আরও অgসর হেলন এই বেল, “আপনার উপর শািn
বিষ&ত হাক হ আlাহর রাসূেলর সnান” এবং ইমামও তােদর সালােমর জবাব িদেলন।
এরপর তারা আkমণ করেলন এবং শষ পয&n শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত
তােদর উপর বিষ&ত হাক)।

হানযালা িবন আল- আস’আদ শাবািমর শাহাদাত
[ তাবািরর gেn,

‘কািমল’ gেn আেছ] এরপর হানযালা িবন আল- আস’আদ শা’বািম

এেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর সামেন দাঁড়ােলন [মালhফ] এবং তােক তীর, বশ&া ও
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তরবাির থেক রkা করেত yr করেলন তার চহারা ও ঘাড় িদেয় [তাবািব, কািমল] এবং উ'
কেN বলেত লাগেলন,

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ﻮح وﻋ ٍﺎد وَﲦُﻮد واﻟﱠ ِﺬ
ِ
ِ ْ ﺎف َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ِﻣﺜْﻞ ﻳـﻮِم ْاﻷ
ُ َﺧ
َ )ﻳَﺎ ﻗَـ ْﻮم إِ ﱢﱐ أ
ُﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌﺪﻫ ْﻢ َوَﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪ
َْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ٍ ُ( ﻣﺜْ َﻞ َدأْب ﻗَـ ْﻮم ﻧ٣٠) َﺣَﺰاب
ِ
ِ ِِ
ِ ( ﻳـﻮم ﺗـُﻮﻟﱡﻮ َن ﻣ ْﺪﺑِ ِﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟَ ُﻜﻢ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ ﻋ٣٢) ﺎف ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﻳـﻮم اﻟﺘـﱠﻨَ ِﺎد
ﺎﺻ ٍﻢ
ُ ﻳُِﺮ
َ ْ
َ ( َوﻳَﺎ ﻗَـ ْﻮم إِ ﱢﱐ أ٣١) ﻳﺪ ﻇُْﻠ ًﻤﺎ ﻟ ْﻠﻌﺒَﺎد
َ ْ َ ْ ْ َ ُ َﺧ
َ ْ َ َ ُ َ َ َْ
ٍ ﻀﻠِ ِﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻤﺎ ﻟَﻪ ِﻣﻦ ﻫ
(ﺎد
ْ َُوَﻣ ْﻦ ﻳ
َ ْ ُ َ ُ
হ আমার সmpদায়,
যমন নূহ,

আিম শংিকত য তামােদর তা হেত পাের যা দলgেলার ঘেটিছেলা,

আদ ও সামুদ ও তােদর পর য লােকরা এেসিছেলা এবং আlাহ তার দাসেদর

উপর কান অিবচার চান না,
িবষেয়

হ আমার সmpদায়, আিম তামােদর জn শংিকত স িদেনর

যিদন িচৎকার কের (পরsরেক) ডাকার িদন,

যিদন তামরা িপছেনর িদেক িফের

যােব, ( যখন) তামােদর কান রkাকত&া থাকেব না আlাহর kাধ থেক এবং যােক আlাহ
পথnu হেত দন তার জn কান হাদী নই। [ সূরা মু’িমন: ৩০- ৩৩]
হ জনতা,

হােসইনেক হতLা কেরা না,

হয়েতা আlাহ তাঁর kােধ তামােদর Kংস কের

িদেবন এবং য িমথLা বেল স অবIই হতাশ হেব।”
[ তাবাির, ‘কািমল’] ইমাম তােক উ' কেN ডাকেলন,
“ হ আস’আেদর সnান,

তামার আlাহ তামার উপর রহমত বষ&ণ কrন,

তারা গযেবর

যাগL হেয় গেছ স সময় থেক যখন যুেdর আেগ সিঠক পেথর িদেক তামার দাওয়াত তারা
pতLাখLান কেরেছ এবং স সময় থেক যখন তারা তামােদর িবrেd দাঁিড়েয়েছ এবং তামার
সাথীেদর রk ঝরােনা *বধ মেন কেরেছ। তাই তামার ধািম&ক ভাইেদর হতLা করার পর তােদর
পালাবার পথ কাথায়?”
হানযালা বলেলন,

“আপিন সতL বেলেছন, আিম আপনার জn কারবান হই, এখন সময়

হেয়েছ অn বাসায় যাওয়ার এবং ভাইেদর সােথ িমিলত হওয়ার।”
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[ ‘তাবাির’র gn, ‘মাশhদ’ gেn] ইমাম বলেলন, “hাঁ,
জn উtম এ পৃিথবী ও তােত যা আেছ তা থেক,

সিদেক যাও, যা তামার

সই রােজLর িদেক যাও যা কখেনা kেয়

যােব না।”
এ কথা yেন হানযালা বলেলন, “আপনার উপর শািnবিষ&ত হাক হ আবা আবিদlাহ আlাহর
রহমত বিষ&ত হাক আপনার ও আপনার পিরবােরর উপর, আlাহ যন বেহশেত আমােদরেক
আপনার সােথ পিরচয় কিরেয় দন।” ইমাম বলেলন, “তাই হাক।”
এরপর হানযালা এিগেয় গেলন [মালhফ] এবং বীরেtর সােথ যুd করেলন, এবং যুেdর ভয়
সh করেলন যতkণ না তােক শহীদ করা হল (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার
উপর)।
[ তাবাির gেn বিণ&ত হেয়েছ] তখন dজন জািবির ভাই এিগেয় এেস বলেলন,

আপনার উপর

শািn বিষ&ত হাক হ রাসূলl
ু াহর সnান।”
ইমাম বলেলন,
“ তামােদর উপর শািnবিষ&ত হাক।”
তারা শহীদ হওয়া পয&n যুd করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত তােদর উপর বিষ&ত হাক)।

শাওিযব ও আিবেসর শাহাদাত
বণ&নাকারী বেলন য, আিবস িবন শািবব শািকির তার আtীয় শাওিযেবর কােছ এেলন এবং
বলেলন, “ তামার hদেয়র আশা কী?” িতিন বলেলন, “আিম কী চাই? আিম চাই তামার
পােশ থেক যুd করেত। আlাহর রাসূল (সা.) এর সnানেদর রkা করার উেdেI, যতkণ না
আিম শহীদ হই।” আিবস আরও বলেলন,

“আিম তামার িবষেয়ও একই িজিনস চাই,

অতএব আরও এিগেয় যাও ইমােমর িদেক যন িতিন তামােক তার সাথীেদর মেধL অnভু&k
কের নন,

যভােব তামার পূব&বত&ীরা অgসর হেয়েছ যন আিমও তামােক িবেবচনা করেত

পাির। এই মhেত& যিদ আমার চাইেত িনকটতর অn কউ আমার সােথ থাকেতা আিম তােক
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যুdেkেt আমার আেগ পাঠাতাম,

তার মৃতুLেত শাক pকাশ কের pচুর পুরsার লােভর

আশায়। আজ আমােদর কাজকেম&র শষ িদন,
থাকেব না,

কারণ আজেকর পের আর কান কাজকম&

yধু থাকেব িহসাব িনকাশ।” এরপর শাওিযব এিগেয় এেলন এবং ইমামেক

অিভবাদন জানােলন এবং যুd করেলন যতkণ পয&nনা শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও
বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
শািকর হেলা ইেয়েমনর একিট গাt এবং হামাদান গােtর শাখা,

যা পৗঁেছেছ শািকর িবন

রািব’য়াহ িবন মািলক পয&n। আিবস িছেলন উপেরাk গাt থেক এবং শাওিযব িছেলন তার
িমt এই অেথ& য িতিন তার সােথ থাকেতন এবং তার িব+sবnু িছেলন িকnt তার কম&চারী বা
মুk দাস িছেলন না, যা কউ কউ মেন কেরন। এর িবপরীেত,

আমােদর শইখ, হাদীস

িবশারদ ( হােসইন) নূরী িযিন ‘মুসতাদরাkল ওয়াসােয়ল’- এর লখক,

বেলন য,

সmবত, শওিযেবর সmান আিবেসর চাইেত বিশ িছেলা। কারণ তার িবষেয় বলা হয় য িতিন
(শাওিযব) িশয়া মাযহােব অgগামীেদর একজন িছেলন।
[ তাবাির gেn আেছ] এরপর আিবস িবন আিব শাবীব ইমাম হােসইন (আ.) ক বলেলন, “ হ
আবা আবিদlাহ পৃিথবীর উপর আtীয়েদর ও অnেদর মােঝ এমন কউ নই য আমার কােছ
আপনার চাইেত বশী িpয়। যিদ আমার জীবেনর চাইেত বিশ িpয় এমন িকছু থাকেতা যা
িদেয় আিম জুলুমেক pিতেরাধ করেত পারতাম তাহেল আিম তাই করতাম। শিnবিষ&ত হাক
আপনার উপর হ আবা আবিদlাহ আিম আlাহেক আমার সাkী ডািক য,

আিম আপনার

িপতা ও আপনার পেথর উপর (দৃঢ়) আিছ।” এ কথা বেল িতিন তরবাির কাষমুk করেলন।
তার কপােল িছেলা একিট আঘাত। িতিন শtrেক আkমণ করেলন।
আযিদ বেলন য, নামীর িবন রামালাহ বণ&না কেরেছ রাব’ঈ িবন তামীম হামাদান থেক,

য

যুেd উপিsত িছেলা: আিম দেখিছ আবীস যুdেkেtর িদেক এেগাে+ এবং তােক িচনেত
পেরিছলাম। আিম তােক বশ কেয়কিট যুেd দেখিছলাম। স িছেলা সাহসী লাক। তাই আিম
বললাম, “ হ জনতা,

দেখা এ লাক হে+ িসংহেদর মেধL িসংহ। স আবু শাবীেবর সnান।
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কউ যন তার মাকািবলায় না যায়।” তখন আিবস উ' কেN বলেত yr করেলন,
“ তামােদর মেধL িক কান পুrষ নই?” এ কথা yেন উমর িবন সা’আদ বলেলা,
পাথর ছুঁেড় মােরা।”

“তােক

লাকজন তােক পাথর ছুঁেড় মারেত yr করেলা। যখন আিবস তা

দখেলন িতিন তার বম& ও িশরstাণ খুেল ফলেলন। pশংসা আlাহর সই বLিkর উপর,
বেলেছ,

য

“ য ভয়ভীিত ছাড়া তার ঘাড় িদেয় ধারােলা বশ&ার সােথ সাkাত কের এবং তার

মাথােক িশরstাণ মেন কের যখন বশ&া অgসর হয়। স কান বম& পের না yধু পিবt চিরেtর বম&
ছাড়া।”
একজন ইরানী কিব বেলেছন, “িতিন তার বম& সিরেয় বলেলন, আিম একিট চাঁদ, মাছ নই
এবং িতিন তার িশরstান খুেল বলেলন,

‘আিম কান মারগ নই এবং িতিন বিরেয় এেলন

কান বমব&া িশরstাণ ছাড়াই, অল?ৃত হেয় মৃতুLেক আিল)ন করার জn নব বধূর মত।”
এরপর িতিন শtrেদরেক আkমণ করেলন (বণ&নাকারী বেলন য) আিম যন দখেত পাি+ িতিন
dশ মাnেষর একিট দলেক িপছেন হিটেয় িদে+ন। এরপর তারা তার িদেক সবিদক থেক
অgসর হেলা এবং তােক হতLা করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত বিষেত&হাক তার উপর)।
আিম তার মাথােক দখলাম একিট দেলর হােত যারা িনেজেদর মেধL তক& করিছেলা য তারা
তােক হতLা কেরেছ। এরপর তারা উমর িবন সা’আেদর কােছ এেলা,

স বলেলা “ঝগড়া কেরা

না, কারণ কান এক বLিk তােক হতLা কেরিন।” স তােদরেক িফিরেয় িদেলা।

আবুল শা’সা িকনিদর শাহাদাত
আযিদ বেলন য, ফুযাইল িবন খাদীজ িকনিদ আমােক বেলেছ য, আবল শা’সা ইয়াযীদ
িবন িযয়াদ (অথবা মুহািজর) িকনিদ,

য বিন বাহdলা গােtর িছেলন, ইমাম হােসইন (আ.)

এর সামেন হাঁটু গেড় বসেলন এবং একশত তীর ছুঁেড় মারেলন শtrেদর িদেক। যার মেধL yধু
পাঁচিট লkLnu হেয়িছল। িতিন িছেলন দk তীরnাজ। যখনই িতিন একিট তীরড়িছেলছন,
উ'sের বলিছেলন আিম বাহdলার সnান এবং আরজালার অ+ােরাহী।”
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তার সmেক& ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন, “ হ আlাহ, তার তীর ছাঁড়ােক দৃঢ় কেরা এবং
পুরsার িহেসেব তােক বেহশত দান কেরা।”
যখন িতিন তার সব তীর খরচ কের ফলেলন তখন উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “মাt পাঁচিট
তীর আমার বLথ& হেয়েছ আর আিম জািন আিম পাঁচ বLিkেক হতLা কেরিছ।” আবুল শা’সা
িকনিদ শাহাদাত বরণকারী pথম দলিটেত িছেলন। স িদন িতিন িনেচর যুd কিবতািট আবৃিt
করিছেলন,
“আিম ইয়াযীদ এবং আমার িপতা মুহািজর, আিম জ)েলর িসংেহর চাইেত সাহসী, ইয়া রব,
আিম হাসাইেনর একজন সাহাযLকারী এবং সা’আেদর সnােনর সােথ সmক& ছদ কেরিছ এবং
আমার ডান হােত রেয়েছ ধারােলা ও Kংসাtক তরবাির।”
ইয়াযীদ িবন মুহািজর উমর িবন সা’আেদর সােথ kফা থেক এেসিছেলন ইমাম হােসইন (আ.)
এর িবrেd যুd করেত, িকnt যখন িতিন দখেলন য তারা ইমােমর psাব pতLাখLান করেছ
তখন িতিন ইমােমর পেk যাগ িদেলন এবং তার জেn যুd করেলন এবং শাহাদাত অজ&ন
করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বািষ&ত হাক তার উপর)।

ইমাম হােসইন (আ.) এর একদল সাথীর শাহাদাত
উমর িবন খািলদ সাইদাউই, জািবর িবন hেরইস সালমািন, উমর িবন খািলেদর দাস সা’আদ
এবং মুজেম’ িবন আbুlাহ আেয়িয,

সবাই বিরেয় এেলন তােদর তরবাির িনেয় যুেdর

yrেত। তারা kফার সনাবািহনীেক আkমণ করেলন এবং তােদর সািরেত ঢুেক পড়েলন।
শtrরাও তােদর আkমেণর জবাব িদেলা এবং তােদরেক ঘারাও কের ফলেলা এবং তােদরেক
তােদর সাথীেদর কাছ থেক িবি+n কের ফলেলা। এ দৃI দেখ আbাস িবন আলী (আ.) drত
তােদর িদেক এিগেয় গেলন এবং তােদরেক তােদর থাবা থেক উdার করেলন। তারপর যখন
শtrরা আবার এিগেয় এেলা তারা তােদরেক আkমণ করেলন যতkণ পয&nনা তারা সবাই এক
জায়গায় শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তােদর উপর)।
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sেয়ইদ িবন আমর িবন আিব মুতা’র শাহাদাত

আযিদ বেলন য,

যুহাইর িবন আবdর রহমান খাস’আিম আমােক বেলেছ য,

হােসইন (আ.) এর সাথীেদর মেধL শষ বLিk য তার সােথ িছেলন,

ইমাম

িতিন িছেলন sেয়ইদ

িবন আমর িবন আিব মুতা’। িতিন শtrেদর সােথ যুd করিছেলন এবং িতিন সারা শরীের
আঘাতpাp হেয় অjান অবsায় শহীদেদর সােথ মািটেত পেড় যান। যখন িতিন jান িফের পান
িতিন yনেত

পেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা হেয়েছ। িতিন ভেয় উেঠ

দাঁড়ােলন। তারা তার তরবাির িনেয় িগেয়িছেলা, িকnt তার িছেলা একিট ছারা এবং িতিন তা
হােত তুেল িনেলন। িতিন তােদর সােথ িকছু সমেয়র জn যুd করেলন এবং শষ পয&n
শাহাদাত লাভ করেলন ( আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)। তার হতLাকারীরা
িছেলন উরাওয়াহ িবন বাতা’ তুগলািব এবং যােয়দ িবন রাককাদ। িতিন িছেলন (কারবালায়)
শষ শহীদ।
সাইেয়দ ইবেন তাউস তার pশংসা কের বেলন য, িতিন িছেলন একজন সmািনত বLিk এবং
pচুর নামায পড়েতন। িতিন িহংs িসংেহর মত যুd কেরিছেলন এবং দৃঢ় িছেলন যতkণ পয&n
না ( অjান হেয়) পেড় গেলন শহীদেদর মােঝ।
আিম ( লখক) বিল য,

িশয়া ও snী ঐিতহািসকেদর ও হাদীস িবেশষj ও মাkতােলর

লখকেদর বণ&নায় ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর শাহাদােতর kমধারা এবং তােদর
সব&েমাট সংখLা ও তােদর যুd kেtর কিবতায় মতেভদ রেয়েছ। কউ আেগর লাকেদর
আেলাচনা কেরেছন শেষ এবং পেরর লাকেদর আেগ। কউ কউ yধতােদর নাম ওdয কিবতা
উেlখ কেরেছন এবং অnরা িকছু সাথীর শাহাদাত বণ&না কেরেছন িকnt বাকীেদর বণ&না

দন

িন।
এখন পয&n আিম িনভ&র কেরিছ িনভ&রেযাগL pাচীন ঐিতহািসকেদর সংবােদর উপর, তাই এক
দল শহীেদর বণ&না বাদ পেড়েছ, যােদর শাহাদােতর আেলাচনা বাকী রেয় গেছ আমার। তাই
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আিম তােদর শাহাদাত আেলাচনা করিছ সই kমধারায় যা শই মুহাmাদ িবন আলী িবন শাহর
আেশাব উেlখ কেরেছন তার িকতাব “মানািkব”- এ।
এ kমধারা অnযায়ী আল hর pথম যুdেkেt pেবশ কেরন। এরপর বুরাইর িবন খুযাইর,
যােদর শাহাদাত ইেতামেধLই আেলাচনা করা হেয়েছ। এরপর ওয়াহাব িবন আbুlাহ িবন
হাববাব কালিব যুdেkেt বিরেয় এেলন, তার মা- ও সিদন তার সােথ িছেলন, িযিন তােক
বেলিছেলন, “উেঠা,
ওয়াহাব বলেলন,

হ আমার সnান এবং আlাহর রাসূল (সা.) এর নািতেক রkা কেরা।”

“িন<য়ই আিম কৃপণতা করেবা না।” এরপর িতিন যুdেkেt বিরেয়

এেলন এবং বলিছেলন, “যিদ তামরা আমােক না চেনা, আিম বিন কালব গােtর, শী;ই
তামরা আমােক ও আমার তরবািরেক দখেব এবং তামরা দখেব আমার আkমণ ও যুেd
আমার pভাব,

আিম আমার pিতেশাধ িনেবা আমার সাথীেদর pিতেশােধর পর এবং আিম

dঃখ ও কu দূর করেবা আমার dঃেখর আেগ,

আমার সােথ যুdেkেt যুd করা কান

কৗতুককর িবষয় নয়।” িতিন kফার সনাবািহনীেক আkমণ করেলন এবং তােদর একিট
দলেক এেকর পর এক হতLা করেলন। এরপর িতিন তার মা ও stীর কােছ িফরেলন এবং তােদর
িদেক িফের দাঁিড়েয় বলেলন, “ হ মা, তুিম িক এখন সntu? ‘িতিন উtর িদেলন, “আিম
সntu হেবা না যতkণ না তুিম ইমাম হােসইন (আ.) এর সামেন শহীদ হও।” এরপর তার stী
বলেলন, “আিম তামােক আlাহর নােম অnেরাধ করিছ যন আমােক িবধবা কেরা না, যাও
এবং নবীর নািতর সােথ থেক যুd কেরা,

যন িতিন িকয়ামেতর িদন তামার জn sপািরশ

কেরন।” ওয়াহাব িফরেলন এ কথা বেল,
ওয়াহােবর মা,

“আিম তামার কােছ অ)ীকার করিছ,

তােদরেক বশ&া ও তরবাির িদেয় আঘাত করেবা,

চালােনার মত য সব&শিkমান আlাহেত িব+াসী,

হ

সই যুবেকর তরবাির

যন এই জািতেক যুেdর িতk sাদ িদেত

পাির, আিম বীর এবং এক যুবক, যার আেছ ধারােলা তরবাির, আিম যুেdর সময় ভীত নই।
pjাবান আlাহ আমার জn যেথu।”
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এরপর িতিন তােদর উপর আkমণ চালােলন এবং উিনশ জন অ+ােরাহী ও বােরা জন পদািতক
*সnেক হতLা করেলন। তার dেটা হাতই িবি+n হেয় গেলা। এ দৃI দেখ তার মা তাঁবুর
একিট খুিট হােত িনেয় তার িদেক দৗেড় গেলন এই বেল,
কারবান হাক,

“আমার িপতামাতা তামার জn

আlাহর নবীর পিরবােরর রাsায় সংgাম কেরা।” ওয়াহাব এিগেয় এেলন

তার মােক তাঁবুেত ফরত আনেত,

তখন িতিন (তার মা) তার জামা ধের বলেলন,

“আিম

িফরেবা না যতkণ না আমােক তামার সােথ হতLা করা হয়।” যখন ইমাম হােসইন (আ.) এ
দৃI দখেলন িতিন বলেলন,
“আlাহ যন তামােক উপুk পুরsার দান কেরন আমার পিরবােরর অিধকােরর কারেণ।
নারীেদর কােছ ফরত যাও, আlাহ তামার উপর রহমত কrন।”
এ কথা yেন িতিন ফরত এেলন এবং ওয়াহাব যুdেkেt ফরত গেলন এবং তােক হতLা করা
হেলা (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
ওয়াহােবর stী এেলন এবং তার মাথার পােশ বসেলন এবং তার sামীর চহারা থেক রk মুেছ
িদেত yr করেলন। যখন িশমর তােক দখেলা স তার দাসেক আেদশ িদেলা তােক তার লািঠ
িদেয় আঘাত করেত। স তাই করেলা এবং িতিন িছেলন pথম নারী য ইমাম হােসইন (আ.)
এর পেk শহীদ হেয়িছেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
শইখ সাdেkর ‘রওযাতুল ওয়ােয়যীন’ ও ‘আমািল’ ত বিণ&ত হেয়েছ য,

ওয়াহাব িবন

ওয়াহাব এবং তার মা আেগ খৃsান িছেলন এবং তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ ইসলাম
gহণ কেরন। তারা ইমােমর সােথ করবালা আেসন এবং আyরার িদেন ওয়াহাব তার ঘাড়ায়
চেড়ন এবং তাঁবুর একিট খুঁিট তার হােত িছেলা। িতিন যুd করেলন এবং শtrপেkর সাত অথবা
আট জনেক হতLা কেরন। এরপর তােক gফতার করা হয় এবং উমর িবন সা’আেদর কােছ
নয়া হয়,

স তার মাথা িবি+n করার আেদশ দয়।

আlামা মাজিলিস বেলন, িতিন এক বণ&নােত দেখেছন য, ওয়াহাব আেগ খৃsান িছেলন,
এরপর িতিন তার মা সহ ইসলাম gহণ কেরন ইমাম হােসইন (আ.) এর হােত। যখন িতিন
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যুdেkেt pেবশ কেরন িতিন তরবাির িদেয় চিbশ জন পদািতক *সn ও বােরাজন অ+ােরাহী
*সnেক হতLা কেরন। এরপর তােক gফতার করা হয় এবং উমর িবন সা’ দর কােছ আনা হয়,
য তােক বেলিছেলা,

“কী সাহস- ই না তুিম রােখা।” এরপর স তার মাথা িবি+n কের

ফলেত আেদশ দয়। তার মাথা িবি+n কের ফলা হয় এবং তার মাথািট ইমাম হােসইন (আ.)
এর তাঁবুর িদেক ছুঁেড় দয়া হয়। তার মা তার মাথািট তুেল তােত চুমু দন এরপর তা ছুঁেড়
মােরন উমর িবন সা’ দর *সnবািহনীর িদেক যা একজন *সnেক আঘাত কের ও হতLা কের।
এরপর িতিন তাঁবুর একিট খুিঁ ট তুেল নন এবং অn dজনেক হতLা কেরন যতkণ না ইমাম
হােসইন ( আ.) তােক দখেলন এবং বলেলন,
“ হ ওয়াহােবর মা, িফের আেসা, তুিম এবং তামার সnান আlাহর রাসূেলর সােথ থাকেব
এবং নারীেদর কাছ থেক িজহাদ তুেল নয়া হেয়েছ।”
তা yেন িতিন ফরত এেলন এবং বলেলন,

“ হ রব,

আমােক হতাশ কেরন না।” ইমাম

তােক বলেলন,
“ তামার রব তামােক হতাশ না কrন,

হ ওয়াহােবর মা।”

এরপর আমর িবন খািলদ আযিদ সাইদাউই যুdেkেt বিরেয় এেলন এবং ইমাম হােসইন
( আ.) ক বলেলন, “ হ আবা আবিদlাহ আিম আপনার সাথীেদর সােথ িমিলত হেত চাই এবং
আিম আপনােক একাকী ও শহীদ হেত দখেত অপছn কির।”
ইমাম উtর িদেলন,
“এিগেয় যাও এবং খুব শী;ই আমরা তামােদর সােথ িমিলত হেবা।”
িতিন আরও অgসর হেয় বলেলন,

“ হ আমার সtা,

rহানীয়ােতর ও িমিu উিdেদর sসংবােদর িদেক,

দয়ালু রেবর িদেক অgসর হও,

আজ তামরা যা ভাল কাজ কেরেছা তার

pিতদান পােব, যা ফলেক লখা আেছ পুরsার দানকারী রেবর িনকট, ভয় পেয়া না, ভীত
হেয়া না,

কারণ pেতLক জীিবত িজিনস Kংস হেব এবং তামার শািnর বিশর ভাগ অংশ
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হেলা *ধয&

হ বিন কাহতােনর আযেদর দল।” এরপর িতিনdযকরেলন এবং শহীদ হেয়

গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
‘মানািkব’- এ বিণ&ত আেছ য,

তখন তার সnান খািলদ তােক অnসরণ করেলন এই

বেল, “বিন কাহতােনর মৃতুLেত *ধয& ধেরা যন দয়ালু, ময&াদাবান,
সmািনত,

গৗরব, pকাশ এবং

িচরsায়ী’ ও দানশীল pভুর সntিu ‘অজ&ন করেত পােরা,

আপিন 37 মুkার pাসােদ,

হ িpয় বাবা,

মুgকারী বেহশেত পৗঁেছ গেছন।” িতিন আরও অgসর

হেলন এবং যুd করেলন যতkণ পয&nনা িতিনও শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও
বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
তারপর সা’আদ িবন হানযালা তািমিম,

য ইমাম হােসইন (আ.) এর সনাবািহনীর মােঝ

সmািনতেদর একজন িছেলন, যুdেkেt pেবশ করেলন এই বেল, “তরবাির ও বশ&ার সামেন
*ধয& ধেরা,
পৗঁছার জn,

এর উপর *ধয& ধেরা বেহশেত pেবেশর জn এবং hর আল আইেনর কােছ
য িবজয় ও সফলতা আশা কের এবং তা সেnহ ও অnমান নয়। হ আমার

সtা, সংgাম কেরা pশািnর জn এবং চuা কেরা সৎকম&শীলতা অজ&ন করেত।”
িতিন ভীষণভােব আkমণ করেলন এবং শষ পয&n শহীদ হেলন (আlাহর রহমত ও বরকত
বিষ&ত হাক তার উপর)।
এরপর উমাইর িবন আbুlাহ মাযহািজ বিরেয় এেলন এ যুd কিবতািট আবৃিt করেত করেত:
“বিন সা’আদ ও মাযহাজ জােন য,

যুেdর সময় আিম একজন ভয়ানক িসংহ,

আিম

sসিjত *সেnর মাথায় আঘাত কির আমার তরবাির িদেয় এবং যাdােক মািটেত ফেল দই
এবং তােক

নকেড় ও খাঁড়া হােয়নার খাদL বানাই।” িতিন যুd করেত থােকন যতkণ

পয&nনা মুসিলম যাবািব এবং আbুlাহ বাজািল তােক হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত
বিষ&ত হাক তার উপর)।
মুসিলম িবন আওসাজা তােক অnসরণ করেলন,
হেয়েছ।

356

যার শাহাদাত ইেতামেধLই আেলাচনা করা

এরপর আবdর রহমান ইয়াযনী যুdেkেt pেবশ করেলন এই বেল, “আিম আবdlাহর সnান
এবং ইয়ামােনর বংশধর,

আিম হােসইন ও হাসােনর ধেম& আিছ,

আিম তামােদর আঘাত

কির ইেয়েমিনবেযকর তরবাির িদেয় যার মাধLেম আিম, িযিন আ3য় দন, তার সাkাত আশা
কির।” এরপর িতিন শাহাদাত লাভ করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার
উপর)।
এরপর ইয়াহইয়া িবন সালীম মাযািন বর হেয় এেলন িনেচর যুd কবিতািট আবৃিt কের, “আিম
সনাবািহনীেক আঘাত করেবা আমার ফয়সালাকারী তরবাির িদেয়, এক িবdLৎগিত তরবাির
যা শtrেদর িদেক drত এেগায়, আিম অদk নই, না আিম ভীত, না আিম এিগেয় আসেত
থাকা মৃতুLেক ভয় কির” এবং িতিনও একই ভাগL বরণ করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত
বিষ&ত হাক তার উপর)।
kররাহ িবন আিব kররাহ িগফাির তােক অnসরণ করেলন িনেচর যুd কিবতািট আবৃিt কের:
“িগফােরর পুেরা বংশ জােন এবং িনযােরর বংেশর পের বিন খানদাদও জােন য, উtp যুেdর
সময় আিম এক িসংহ এবং আিম আঘাত কির বLিভচারী দলেক তরবাির িদেয়, সৎকম&শীলেদর
বংশেক রkায়।” িতিন আটষিTজন বLিkেক হতLা করেলন এবং িনহত হেলন (আlাহর রহমত
ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
এরপর মািলক িবন আনাস কািহিল যুdেkেt pেবশ করেলন এই বেল,

“আলীর সnানরা

আlাহ ভk আর উমাইয়ার সnানরা শয়তােনর ভk।” এরপর িতিন চৗd জনেক হতLা
করেলন এবং কউ কউ বেলন য িতিন আঠােরা জনেক হতLা কেরন এবং িনেজ শহীদ হন
(আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
আিম ( লখক) দৃঢ় ভােব অnভব কির য,

মািলক িবন আনাস কািহিল নােম যােক ওপের

উেlখ করা হেয়েছ িতিন আনাস িবন hেরইস কািহিল ছাড়া অn কউ নন, িযিন নবী (সা.) এর
সাহাবী িছেলন। ইবেন আসীর জাযাির তার আসাdল গাবাহেত বেলেছন য, আনাস িবন মািলক
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kফার অিধবাসী িছেলন। আশআস িবন সালীম বণ&না কেরন তার বাবা থেক, িযিন বেলন য,
রাসূল (সা.) একবার বেলিছেলন,
“আমার এই সnানেকই (ইমাম হােসইনেক ইংিগত কের) ইরােকর এক জায়গায় হতLা করা
হেব, তখন য থাকেব তার উিচত তােক সাহাযL করা।” এভােব িতিন ইমাম হােসইন (আ.)
এর সােথ শহীদ হন।
শইখ িনমা তার ‘মুসীrল আহযান’- এ বেলন য,
এেলন এ বেল,

আনাস িবন hেরইস কািহিল যুdেkেt

“আমােদর গাt কািহল এবং দাওদানও জােন,

kােয়স আইলান য,

আমার জািত এখন সমsার সmুখীন,

যমন জােন খানদাফ ও
হ জািত,

ভয়ানক িসংেহ

পিরণত হও এবং sাগতম জানাও এই সmpদায়েক িবdLৎগিতর তরবাির িদেয়, আলীর বংশধর
দয়ালেখাদার অnসারী, আর হারেবর বংশধর শয়তােনর অnসারী।”
আিম ( লখক) বিল য,

তােক কািহিল বলা হয় এজn য তার পূব& পুrষ িছেলন কািহল।

‘িযয়ারেত নািহয়া’ ত বলা হেয়েছ, “শািnবিষ&ত হাক আনাস িবন আল কািহিল আল আসািদর
উপর।”
এরপর আমর িবন মুতা জু’িফ বিরেয় এেলন এই বেল,

“আজ তরবািরর আঘাত করা

আমােদর জn আনেnর,

এর মাধLেম আমরা সফলতা

হাসইেনর জn সিহংস আkমণ,

আশা কির এবং জাহাnােমর আgন থেক রkা চাই যখন আ3েয়র কান আশা থাকেব না।”
তােক হতLা করা হয় (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
তারপর আেসন জন িবন মািলক,

‘আবুযার িগফািরর মুk দাস [‘মালhফ’ gn অnযায়ী]

িতিন ( জন) িছেলন একজন কােলা দাস। ইমাম হােসইন (আ.) তােক বেলিছেলন,
“আিম তামােক চেল যাওয়ার অnমিত িদি+,

কারণ তুিম আমােদর মােঝ িছেল আনেnর

সময়, তাই িনেজেক আমােদর পেথ বnী কেরা না।”
জুন উtর িদেলন,

“ হ আlাহর রাসূেলর সnান,

কেরিছলাম খুশীর (এবং িনরাপtার) িদনgিলেত,
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আিম আপনােদর খাবার পিরেবশন

তাই িকভােব আিম আপনােক কেuর সময়

ছেড় যােবা? আlাহর শপথ, আমার ঘােমর গn নাংরা, আমার বংশধারা িনচু এবং আমার
রং হে+ কােলা। তাহেল বেহশেতর অnমিত িদন,

যন আমার গn sগেn পিরণত হয়,

আমার বংশধারা সmািনত হয় এবং আমার চহারা আেলািকত হেয় যায়। আlাহর শপথ, না,
আিম আপনােক

ছেড় যােবা না,

যতkণ না আমার এই কােলা রk আপনার পিবt রেkর

সােথ িমেশ যায়।” এরপর িতিন যুdেkেt বিরেয় এেলন এই বেল? “মুহাmাদ (সা.) এর
সnানেদর রkায় কােলা তরবািরর আঘাতেক মুশিরকরা কমন অnভব কের, আিম তােদরেক
রkা করেবা আমার কথা ও হাত িদেয় এবং আিম িকয়ামেতর িদন বেহশত আশা কির এর
মাধLেম।” এরপর তােক শহীদ করা হয় (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] িতিন (জন) পঁিচশ জনেক হতLা কেরন এবং িনেজ শহীদ হন। ইমাম
হােসইন (আ.) এেলন এবং তার মাথার পােশ দাঁড়ােলন এবং বলেলন,
“ হ আlাহ, তার চহারােক আেলািকত কের িদন, তার গnেক sগn কের িদন, তােক
অnভু&k কrন ধািম&কেদর মােঝ এবং তােক মুহাmদ (সা.) এর সােথ পিরচয় কিরেয় িদন।”
ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) বণ&না কেরন য,

যখন লাকজন কারবালার সমতেল

শহীদেদর কবর িদেত এেলা, তারা দখেলা দশ িদন পের জেনর লাশ থেক মশেকর sগn
বর হে+।
এরপর আনীস িবন মা’কাল আসবািহ বিরেয় এেলন আবৃিt করেত করেত, “আিম আনীস,
মা’কােলর সnান এবং আমার ডান হােত আেছ kুরধার তরবাির, যা আিম মাথাgেলার উপর
তুেল ধির যুেdর সময়,

সmািনত হাসাইেনর pিতরkায়, যােক িবিশuতা দান করা হেয়েছ

এবং িতিন আlাহর রাসূেলর সnান,

িযিন সব নবীেদর মেধL 37।” িতিন িবশ জেনর

বশীেক হতLা করেলন এবং শাহাদাত অজ&ন করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক
তার উপর)।
তারপের এেসিছেলন ইয়াযীদ িবন মুহািজর (আবুল শা’সা িকনিদ)। যার শাহাদাত আমরা
ইেতামেধL আেলাচনা কেরিছ।
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এরপর হাjাজ িবন মাসrk জু’িফ,
বিরেয় এেলন এই বেল,

ইমাম হােসইন (আ.) এর মুয়াযিযন,

“সামেন এিগেয় যান হ হােসইন,

যুdেkেt

িযিন পথpদশ&ক এবং

হদােয়তpাp, আজ আপিন দখা করেবন আপনার নানার সােথ, আপনার িপতা আলীর সােথ
িযিন িছেলন উদার,

যােক আমরা কারআেনর মাধLেম িচেনিছ।” িতিন পঁিচশ জনেক হতLা

করেলন এবং িনেজ িনহত হেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
এরপর সাঈদ িবন আবদlাহ হানািফ,

হাবীব িবন মুযািহর আসািদ,

যুহাইর িবন kাইন

বাজািল এবং নােফ” িবন িহলাল জামািল শাহাদাত বরণ কেরন (আlাহর রহমত ও বরকত
বিষ&ত হাক তার উপর)। তােদর শাহাদাত ইেতামেধLই আেলাচনা করা হেয়েছ।
জানাদাহ িবন hেরইস আনসাির তােদর অnসরণ করেলন এই বেল,

“আিম জানাদ এবং

hেরইেসর সnান, আিম না ভীত, না পুrষtহীন, যতkণ না আমার উtরািধকারীরা আমার
কাছ

থেক সmদ বুেঝ নয়। আজ আমার দহ মািটর উপর পেড় থাকেব।” এরপর তােক

শহীদ করা হয় (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
এরপর তার সnান আমর িবন জানাদাহ বিরেয় এেলন এই বেল, “িহনেদর সnােনর গলা িটেপ
ধেরা এবং এ বছর তােদর িদেক ছুঁেড় দাও মুহািজর ও আনসারেদর অ+ােরাহী বািহনী, যারা
মুহাmাদ (সা.) এর িদনgিলেত তােদর বশ&ায় রঙ লািগেয়িছেলা মুশিরকেদর িবrেd যুেdর
ময়দােন এবং আজ সgেলা রঙীন হেব বLিভচারীেদর রেk,

আজ সgেলা রিঙন হেব নীচ

লাকেদর রেk, যারা কারআন পিরতLাগ কেরেছ খারােপর pিতরkায়, তারা এেসেছ বদেরর
( যুেdর) রেkর pিতেশাধ িনেত, যারা এ জn এেনেছ ধারােলা তরবাির ও বশ&া। আিম আমার
রেবর শপথ কের বলিছ,

আিম আমার ধারােলা তরবাির িদেয় আঘাত করেতই থাকেবা এই

খারাপ লাকgিলেক, আযিদর উপর তা যথাযথ কত&বL য সিতপিd ন তার শtrর মাকিবলা
করেব এবং তােক মািটেত ছুঁেড় ফেল িদেব এবং আkমণ করেব আরও অgসর হেয়।”
এরপর িতিন যুd করেলন ও িনহত হেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
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এরপের এক যুবক যুdেkেt বিরেয় আেসন যার বাবা ইেতামেধLই শহীদ হেয়েছন। তার মা
তােক বেলিছেলন, “ হ িpয় সnান,

বর হও এবং রাসূলুlাহর (সা.) নািতর সামেন যুd কেরা।

“

যখন যুবকিট বিরেয় এেলন, ইমাম তােক দখেলন এবং বলেলন,
“এই যুবকিটর বাবােক হতLা করা হেয়েছ,

সmবত তার মা পছn করেব না স যুdেkেt

বিরেয় আsক।”
যুবকিট বলেলা, “বরং আমার মা আমােক তা করেত আেদশ কেরেছন।”
এরপর স যুdেkেt pেবশ করেলা এই আবৃিt কের,

“আমার অিভভাবক হেলন হােসইন

এবং কী 37ই না অিভভাবক, িযিন sসংবাদ দানকারী ও সতক&কারী রাসূল (সা.) এর অnেরর
আনn, আলী (আ.) তার বাবা ও ফািতমা (আ.) তার মা। তামরা িক এমন কাউেক জােনা য
তার সমান? তার চহারা ঝলমেল তারার মত এবং তার কপাল পূণ&চাঁেদর মত উjjল।”
যখন িতিন শহীদ হেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর) তার মাথািট ইমাম
হােসইন (আ.) এর তাঁবুর িদেক ছুঁেড় দয়া হেলা। তার মা তার মাথা তুেল িনেয় বলেলন,
“সাবাস আমার সnান,

হ আমার hদেয়র সntিu,

হ আমার চােখর শািn।” এ কথা বেল

িতিন তা ছুঁেড় িদেলন এক বLিkর িদেক য এর আঘােত িনহত হেলা। এরপর িতিন তাবুর
একিট খুিট তুেল িনেলন এবং তােদরেক আkমণ করেলন এই বেল,

“আিম আমার pভুর

একজন dব&ল ও বৃdা দাসী, যার বািড় খািল এবং স জীণ& ও dব&ল হেয় গেছ, িকnt আিম
তামােদরেক আঘাত

করেবা ভয়ানকভােব,

সmািনতা ফািতমা (আ.) এর সnানেদর

pিতরkায়।” িতিন তা িদেয় dজনেক হতLা করেলন, তা দেখ ইমাম তােক ডেক ফরত
আনেলন এবং তার জn দাআ করেলন।
আিম ( লখক) দৃঢ়ভােব অnভব কির য, যুবকিট মুসিলম িবন আওসাজা আসািদর সnান ছাড়া
আর কউ িছেলন না। ‘রওযাতুল ইহবাব’ ও ‘রওযাতুশ yহাদা’ ত উেlিখত মুসিলম িবন
আওসাজা ও তার সnােনর শাহাদােতর ঘটনািট pায় একই রকম (আlাহ সবেচেয় ভাল
জােনন)।

361

এরপর ইমাম হােসইন (আ.) এর তুক&ী কৃতদাস,

িযিন কারআেনর একজন হােফয িছেলন

িতিন বিরেয় এেলন এই যুd কিবতািট আবৃিt কের, “সমুেd আgন ধের যােব আমার তরবাির
ও বশ&ার আঘােত এবং বায়ুমNলপূণ& হেয় যােব আমার ছাঁড়া তীের, যখন তরবাির আমার ডান
হােত চেল আেস, িহংsকেদর hদয় ফেট যায়।”
িতিন বh লাকেক হতLা করেলন এবং কউ কউ বেলন িতিন সtর জনেক হতLা করেলন এবং
তারপর তার ঘাড়া থেক পেড় গেলন। ইমাম হােসইন (আ.) তার কােছ এেলন এবং কাঁদেলন
এবং তার দােসর গােলর উপর িনেজর গাল রাখেলন। িতিন (দাস) তার চাখ খুলেলন এবং
ইমাম হাসাইন (আ.) এর মুখিট দখেলন এবং মচিক হেস আসমানী বাসsােনর’ িদেক চেল
গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
তারপের এেলন মািলক িবন দাওদান, িযিন বলেলন, “ তামােদর িদেক এই আঘাত মািলেকর
কাছ থেক,

য ভয়ানক িসংহ, তার আঘাত,

য রkা কের উদার ও সmািনত লাকেদর,

য পুরsার আশা কের আlাহর কাছ থেক িযিন নয়ামেতর মািলক।” এরপর িতিন শাহাদাত
লাভ কেরন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
এরপর আবু সামামাহ সােয়িদ তার অnসরণ করেলন এই বেল,
( সা.) এর বংশধর ও তার কnােদরেক,

“সমেবদনা জানাি+ মুsাফা

শtrেদর dারা মুহাmাদ (সা.) এর সnান অবrd

হওয়ার কারেণ, িযিন মাnেষর মেধL 37, সমেবদনা জানাি+ যাহরা (আ.) ক িযিন নবীর
কnা এবং তার sামীেক, িযিন নবীর পেরই িছেলন jােনর ভাNার, সমেবদনা জানাি+ পূব&
ও পি<েমর বািসnােদর এবং হােসইেনর সনাবািহনীর জn কাnা, িযিন সৎকম&শীল, তাই
ক আেছ আমার সংবাদ পৗঁেছ িদেব নবী ও তার কnার কােছ য,

আপনার সnান িবপেদ

পেড়েছ।” এরপর িতিন শহীদ হেয় গেলন (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার
উপর)।
তারপের এেলন ইবরাহীম িবন হাসানী আসািদ,

িযিন বলিছেলন,

“আিম তামােদর হােড়র

সংেযাগsেল এবং পােয়র গাড়ায় আঘাত করেবা তরবাির িদেয় যন এই জািত আমার রk
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ঝরায় এবং যন আবু ইসহাক শাহাদাত অজ&ন কের,

জািত বলেত আিমঝবাি+ বLিভচারী

নারীেদর বদমাশ সnানেদর।” এরপর তােক হতLা করা হয় (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত
হাক তার উপর)।
এরপর আমর িবন kারতাহ এেলন, যার শাহাদাত আমরা আেগই বণ&না কেরিছ।
তারপর এেলন আহমাদ িবন মুহাmাদ হাশিম,

িযিন বলিছেলন,

“আজ আিম পরীkা করেবা

আমার বংশধারা এবং আমার ধম&েক আমার ধারােলা তারবাির িদেয় যা আমার ডান হােত রেয়েছ
এবং আিম যুেd আমার ধেম&র pিতরkা করেবা এর মাধLেম।”

শষ পয&nিতিন িনহত হেলন

( আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
‘মানািkব’- এ উেlখ আেছ য ইমাম হােসইন (আ.) এর একদল সাহাবী pথম আkমেণ
শহীদ হন। তারা হেলন: ( ১) নাঈম িবন আজালান,
আশজা’ঈ,

( ২) ইমরান িবন কা‘আব িবন hেরইস

( ৩) হানযালাহ িবন আমর শাইবািন,

িকনানাহ িবন আতীk,
আিমর িবন মুসিলম,

( ৬) আমর িবন মাশী’য়াহ,
( ৯) সাইফ িবন মািলক নািমির,

( ১১) মুজেম’ আেয়িয,
জাlাস িবন আমর রািসবী,

( ১২) হাbাব িবন hেরইস,

( ৪) kািসত িবন যুহাইর,

( ৫)

( ৭) যারগামাহ িবন মািলক,

( ৮)

( ১০) আবdর রহমান আরহািব,
( ১৩) আমর জানদা’ঈ,

( ১৫) সাওয়ার িবন আিব উমাইর ফাহিম,

( ১৪)

( ১৬) আmার িবন

আিব সালামা ওয়ালািন (১৭) মাসউদ িবন হাjাজ, ( ১৮) আbুlাহ িবন উরওয়াহ িগফাির,
( ১৯) যুহাইর িবন বাশীর খাস’আিম,

( ২০) আmার িবন িহ4সান,

( ২১) আbুlাহ িবন

উমাইর, ( ২২) মুসিলম িবন কাসীর, ( ২৩) যুহাইর িবন সালীম, ( ২৪) ও (২৫) আbুlাহ ও
উবায়dlাহ িবন যাইদ বাসাির, ( ২৬) উমেরাহ, ইমাম হােসইন (আ.) এর দাস, ( ২৭) ও
(২৮) ইমাম আলী (আ.) এর dজ মুk দাস,

( ২৯) ইবেন hমােkর দাস যািহর আমর

(আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তােদর উপর)।
আমার ( লখেকর) অিভমত, উেlিখত শষ নামিট ভুল ভােব উেlখ করা হেয়েছ, সিঠক নাম
হেব যািহর িযিন আমর িবন hমােkর দাস িছেলন। িযয়ারেত নািহয়ােত এবং এ সmিক&ত
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িযয়ারেত রাজািবয়াহেত ( যভােব ‘িমসবাhর যােয়র’- এ উেlখ আেছ) উেlখ আেছ “যািহেরর
উপর শািnবিষ&ত হাক য আমর িবন hমাk খুযাইর দাস িছেলন।” ইিনই ওপের উেlিখত
বLিk।
িবখLাত kারী মা’মান িমসির বেলন য, আমর িবন hমাk িছেলন রাসূল (সা.) এর মুহািজর
সাহাবীেদর একজন এবং তােবঈন যার জn নবী (সা.) বেহশত ঘাষণা কেরিছেলন,

িযিন

ইমাম আলী (আ.) এর সােথ (িব+s) িছেলন। ইমাম আলী (আ.) এর শাহাদােতর পরও আমর
জীিবত িছেলন। আবার,

যখন মুয়ািবয়া তার িপছু িনেলা িতিন এক dীেপ পািলেয় গেলন,

তার সােথ িছেলন ইমাম আলী (আ.) এর আেরক সাথী যািহর। dজেনই মধLরােত এক
উপতLকায় অবতরণ কেরন এবং একিট সাপ আমরেক কামড় দয়। যখন সকাল হেলা এবং
জায়গািট ফুেল উঠেলা এবং আমর যািহরেক বলেলন, “আমার কােছ থেক সের যাও, কারণ
আিম আমার বnু রসূলুlাহ ( সা.) ক বলেত yেনিছ য জীন ও মাnষ আমায় হতLা জিড়ত
থাকেব এবং শী;ই অ) আমােক হতLা করা হেব।” তারা কথা বলিছেলন হঠাৎ তারা িকছু
ঘাড়ার ঘাড় দখেত পেলন,

যারা আমেরর সnােন িছেলা। যািহরেক আমর বলেলন,

“হ

যািহর, িনেজেক লুকাও, যখন তারা আমােক হতLা করেব এবং আমার মাথা িনেয় যােব এবং
আমার দহ ফেল যােব, তুিম আমােক কবর িদও।” যািহর বলেলা, “না, আিম তা করেবা
না, বরং আিম তােদর িবrেd যুd করেবা আমার তীর িদেয় এবং তা যখন শষ হেয় যােব,
আিমও তামার সােথ িনহত হেবা।” আমর বলেলন, “আিম যা করেত বলিছ কেরা। আlাহ
এেত তামােক সফলতা িদেবন।” তখন যািহর িনেজেক লুিকেয়

ফলেলা এবং লাকজন

এেলা এবং তােক (আমরেক) হতLা করেলা। এরপর তারা আমেরর মাথা িবি+n কের ফলেলা
এবং তা সােথ িনেয় গেলা। তা িছেলা ইসলােম pথম মাথা যা বশ&ার মাথায় িবd করা হেলা।
যখন তারা চেল গেলা যািহর তার লুকােনা sান থেক বিরেয় এেলন এবং আমরেক কবর
িদেলন। তারপর িতিন জীিবত িছেলন যতkণ পয&nনা কারবালােত ইমাম
সােথ শহীদ হেলন।
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হােসইন (আ.) এর

এ বণ&নােত pমািণত হয় য, যািহর ইমাম আলী (আ.) এর িবিশu সাহাবীেদর একজন িছেলন।
িতিন িছেলন রাসূল (সা.) এর সাহাবী আমর িবন hমােকর সমময&াদার এবং ইমাম আলী ( আ.)
এর িশW। িতিন িছেলন (আlাহর) সৎকম&শীল বাnাহ,

অতLিধক ইবাদত তােক বৃd,

শীণ&কায় এবং তার রঙেক ফLাকােশ কের িদেয়িছেলা। আমরেক দাফন করার সৗভাগL তার
হেয়িছেলা, তার আনn পূণ&তা পায় ইমাম হােসইনেক সাহাযL করার সময় এবং িতিন শাহাদাত
লাভ কেরন।
যািহেরর বংশধরেদর মেধL িছেলন আবু জাফর িবন মুহাmাদ িবন িসনান, িযিন ইমাম মূসা আল
কািযম (আ.),

ইমাম আলী আল িরদা (আ.) এবং ইমাম মুহাmাদ আল জাওয়াদ (আ.) এর

সাথীেদর অnভু&k িছেলন।
এছাড়া উেlখ করা pেয়াজন য ঐিতহািসকরা িকছু নাম উেlখ কেরেছন যারা দশই মহররম
উপিsত িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) ক সাহাযL করার জn,

িকnt তারা িনেজেদরেক রkা

কের এবং পািলেয় যায়।
১) আবdর রহমান িবন আবদ রাbাহ আনসাির। আেগই উেlখ করা হেয়েছ য,

স বেলেছ,

“আিম যখন পেড় যেত দখলাম ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর, আিম (ভেয়) পািলেয়
গলাম তােদরেক িপছেন রেখ।”
২) মারkা’ িবন তামামাহ আসািদ। তাবাির এবং ইবেন আসীর বেলন য, িতিন তার তীেরর
থেলিট মািটেত রাখেলন এবং হাঁটু গেড় বসেলন এবং যুd করিছেলন ঐ পয&n যখন তার
আtীয়েদর মেধL এক দল তার কােছ এেলা এবং তােক িনরাপtার আ+াস িদল এবং তােক
বলেলা তােদর কােছ ফরত যেত। িতিন তােদর সােথ িফের গেলন এবং উমর িবন সা’আদ
তােক উবায়dlাহ িবন িযয়ােদর কােছ িনেয় গেলা এবং তার িবষেয় বলেলা। উবায়dlাহ তােক
যারাহেত িনব&াসন িদল। িফেরাযাবািদ বেলন য, যারাহ হেলা jল উিdদ- এর ভূিম এবং িমসর
ও তারাবুলুেসর একিট জায়গার নাম এবং বাহরাইেন একিট পাহােড়র নাম যখােন ঝন&া রেয়েছ।
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৩) তাবাির এবং ইবেন আসীর বেলন য,

উkবাহ িবন সাম’আনেক উমর িবন সা’আদ

gফতার কের এবং স িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর stীর (ইমrল kােয়স kালিবর কnা ও
সািকনাহ (আ.) এর মা) চাকর। যখন উমর িজেjস করেলা কী পেদ স অিধি7ত িছেলা,
উtর িদেলা,

স

স িছেলা একজন দাস এবং তার কান kমতা িছেলা না। তাই উমর তােক মুিk

িদেয় িদেলা।
৪) যাvহাক িবন আbুlাহ মাশিরিক, আমরা তার সmেক& বণ&না করা যথাযথ মেন করিছ। লূত
িবন ইয়াহইয়া আযিদ বেল য,

আbুlাহ িবন আল আিসম হামাদািন তােক বেলেছ য,

যাvহাক িবন আbুlাহ মাশিরিk তােক বেলেছ য,
ইমাম

আিম মািলক িবন নযর আরহািবর সােথ

হােসইন (আ.) এর কােছ উপিsত হলাম। আমরা তােক অিভনnন জানালাম ও তার

কােছ বসলাম। ইমাম আমােদর সালােমর জবাব িদেলন এবং আমােদর sাগতম জানােনার পর
িজেjস করেলন কন আমরা সখােন এেসিছ। আমরা বললাম,
আপনােক সালাম জানােত এবং ssতার জn দাআ করেত,

“আমরা এখােন এেসিছ
এছাড়া আপনােক আবার

দখেত। এছাড়া আমরা এেসিছ আপনােক জানােত স kফার জনগণ ঐকLবd হেয়েছ আপনার
িবrেd যুd করার জn,

তাই যন আপিন িসdাn িনেত পােরন।” ইমাম বলেলন,

“আlাহ আমার জn যেথu এবং 37 িবচারক।” আমরা তার কােছ লাকজেনর খারাপ
িদকgেলা বণ&না করলাম,

এরপর আমরা তােক িবদায়ী সালাম জানালাম এবং তার অnমিত

চাইলাম। ইমাম বলেলন,

“ কন তামরা আমােক সাহাযL করেছা না?” মািলক িবন নযর

বলেলা, “আিম ঋণgs, এবং আমার ছেল- মেয় আেছ।” এবং আিম বললাম, “আিমও
ঋণgs যিদও আমার ছেল মেয় নই, তাই যিদ আপিন অ)ীকার কেরন ঐ সমেয় আমােক
ছেড় দয়ার জn যখন আপনার pিতরkা আপনার জn কান লাভ বেয় আনেবনা, তাহেল
আিম আপনার সােথ থাকেবা।” ইমাম বলেলন,

“ স kেtিমততা করেত পােরা।” তাই

আিম তার সােথ রেয় গলাম। যাvহাক িবন আbুlাহ ইমাম হােসইন ( আ.) এর সােথ রেয়
গেলা আyরার িদন পয&n এবং স আyরার িদন ও রাত সmেক& বণ&না কেরেছ। স আরও
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বেলেছ য, যখন আিম দখলাম ইমােমর সব সাথীরা শহীদ হেয় গেছ এবং শtrরা তার ও
তার পিরবােরর উপর হাত তুলেছ এবং sেয়ইদ িবন খাস’আিম এবং বাশীর িবন আমর হাযরামী
yধু আেছ, আিম তার কােছ এলাম এবং বললাম, “ হ আlাহর রাসূেলর সnান, আপিন িক
মেন করেত পােরন আমােদর মােঝ কী চুিk িছেলা এবং আিম কথা িদেয়িছলাম য,

যতkণ

যাdারা আপনার সােথ থাকেব ততkণ আিম আপনার সােথ থাকেবা এবং তােদর সােথ থেক
যুd করেবা, যিদ তা না হয় তাহেল আিম মুk হেয় যােব এবং আপিন এেত একমত িছেলন।”
ইমাম বলেলন,
পােরা,

“তুিম সতL বেলেছা,

িকnt তুিম িনেজেক িকভােব রkা করেব? যিদ তা

তামার sাধীনতা আেছ।”

স সময় সাথীেদর ঘাড়াgেলা যখন আহত হি+েলা এবং তীর ছাঁড়া হি+েলা, আিম গাপেন
সাথীেদর একিট তাঁবুেত আমার ঘাড়া লুিকেয় ফললাম এবং মািটেত দাঁিড়েয় মাকািবলা করেত
লাগলাম। এরপর আিম ইমােমর সামেন dজনেক হতLা করলাম এবং অn একজেনর হাত
িবি+n কের ফললাম। সিদন ইমাম আমােক বশ কেয়ক বার বলেলন, “কােরা হাত িবি+n
কেরা না, আlাহ যন তামার হাত িবি+n না কেরন। আlাহ যন তামােক নবীর বংশধেরর
উিসলায় পুরsার দান কেরন”।
তারপর যখন িতিন আমােক অnমিত িদেলন আিম তাঁবু থেক আমার ঘাড়ািট আনলাম এবং এর
ওপের বসলাম। এরপর আিম এেক হাঁকােল এিট সনাবািহনীর মাঝ থেক drত বিরেয় গেলা।
তারা আমােক রাsা িদেলা এবং আিম বিরেয় গলাম এবং পেনেরা জন অ+ােরাহী আমার িপছু
িনেলা যতkণ না আিম ফারােতর তীের শািফয়াহ gােম িগেয় পৗঁছালাম। তারা আমার কােছ
এেলা এবং যখন আিম িপছেন িফরলাম কাসীর িবন আbুlাহ শা’আিব, আইউব িবন মুশেরহ
হইওয়ািন এবং kােয়স িবন আbুlাহ সােয়িদ আমােক িচনেত পারেলা। তারা বলেলা, “এেতা
যাvহাক িবন আbুlাহ মাশিরিk,

আমােদর চাচােতা ভাই। আমরা তামােদর আlাহর নােম

অnেরাধ করিছ তার উপর থেক হাত তুেল নাও।” তা yেন বিন তামীেমর িতন জন তােদর
পk িনেলা এবং অnরাও অnসরণ করেলা। এভােব আlাহ আমােক রkা করেলন।
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আbুlাহ িবন আbাস (কারবালায়) ইমাম হােসইন (আ.) এর পk না নওয়ােত িতরsৃত
হওয়ার সময় যথাথ& বলইেছন,

“সাথীেদর একজেনর নামও (যারা কারবালায় শহীদ হেব)

মাছা যেতা না এবং অn কউ যুkও হেত পারেতা না, আমরা তােদর নাম জানতাম তােদর
সােথ সাkােতর আেগই।”
মুহাmাদ িবন হানািফয়া বেলিছেলন, “তােদর (ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর) নাম এবং
তােদর িপতােদর নাম আমােদর কােছ িলখা িছেলা। আমার িপতা- মাতা তােদর জn কারবান
হাক,

হায় যিদ আিম তােদর সােথ থাকতাম,

আিমও এ িবরাট সফলতা অজ&ন করেত

পারতাম।”
সmািনত ও িব+s শইখ মুহাmাদ িবন হাসান সা5ফার kিm, িযিন ২৯০ িহজিরেত ইেnকাল
কেরন,

তার বই ‘বাসােয়rদ দারাজাত’- এ বেলেছন hযাইফা িগফাির থেক য,

যখন

ইমাম হাসান (আ.) মুয়ািবয়ার সােথ শািnচুিk কেরন এবং মদীনােত ফরত আেসন আিম তাঁর
সােথ িছলাম। একিট উেটর উপর একিট বsা িছেলা তার সােথ সবসময় এবং ইমাম তা তাঁর
দৃিuর আড়াল হেত িদি+েলন না। একিদন আিম তাঁেক িজেjস করলাম, “ হ আবা মুহাmাদ,
আিম আপনার জn কারবান হই, এিট িকেসর বsা যা আপনার কাছ থেক িবি+n হে+ না?”
ইমাম বলেলন, “ হ hযাইফা, তুিম িক জােনা না এেত কী আেছ?
আিম উtের না বললাম। ইমাম হাসান (আ.) বলেলন, “এিট একিট রিজsার খাতা।”
আিম তােক িজেjস করলাম িকেসর রিজsার। িতিন বলেলন, “এিট একিট রিজsার যােত
আমােদর িশয়ােদর নামgেলা রেয়েছ।”
আিম িজেjস করলাম,

“দয়া কের আমার নামিট এেত দখান।” ইমাম আমােক বলেলন

পরিদন সকােল আসেত। আিম সকােল গলাম আমার ভািতজােক িনেয়। য পড়েত জানেতা,
আর আিম পড়েত জানতাম না। ইমাম আমােক িজেjস করেলন আিম কন এত সকােল
এেসিছ। আিম বললাম য,

আিম তা দখেত এেসিছ যা িতিন শপথ কেরেছন। ইমাম হাসান

( আ.) িজেjস করেলন, “ তামার সােথ এ যুবকিট ক?”
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আিম বললাম,

স আমার ভািতজা এবং স পড়েত জােন, আর আিম পড়েত জািননা। িতিন

আমােদর বসেত ইশারা করেলন। ইমাম আেদশ িদেলন রিজsারিট আনেত। রিজsার আনা
হেলা এবং আমার ভািতজা তা খুেল ধরেলা দখার জn, এর অkরgেলা jলjল করিছেলা।
এরপর পড়েত পড়েত স হঠাৎ বলেলা, “ হ চাচা, এই য আমার নাম।” আিম বললাম,
“ তামার মা তামার জn শাক পালন কrক, আমার নাম পেড়া। িকছুkণ সnােনর পর স
আমােক আমার নাম দখােলা এবং আমরা খুব উৎফুl হলাম এবং আর এ যুবক ইমাম হােসইন
( আ.) এর সােথ কারবালায় শহীদ হেয় িগেয়িছেলা।
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ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদর অবsা সmেক& পুনরায় আেলাচনা
শাহাদােতর বইgেলােত আেছ য,

ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা তার কােছ এেকর পর

এক আসেত থাকেলন এবং বলেলন, “শািnবিষ&ত হাক আপনার উপর হ রাসূলুlাহর সnান।”
ইমাম তােদর সালােমর উtর িদি+েলন এবং বলিছেলন, “শী;ই আমরাও তামােদর অnসরণ
করেবা।” এরপর িতিন কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত করেলন,

ِِ
ِ
ِ ِ
(ﻳﻼ
ٌ ﲔ ِر َﺟ
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َ )ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ﺻ َﺪﻗُﻮا َﻣﺎ َﻋ
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“িব+াসীেদর মােঝ এমন বLিkরা আেছ যারা আlাহর সােথ কৃত অ)ীকাের িব+s আেছ;
তােদর কউ তার অ)ীকার পূরণ কেরেছ এবং তােদর কউ অেপkা করেছ (অ)ীকার পূরেণর
জn) এবং তারা একটুও বদলায়িন।” [ সূরা আহযাব: ২৩]
“মৃতুLর পয়ালা তােদর উপর ঘুরেছ এবং তারা পৃিথবীর উপর চাখ বn কের িনেয়েছ মাতােলর
মত,

তােদর দহgেলা তাঁর ভােলাবাসায় মৃতুLর কােছ পৗঁেছেছ এবং তােদর আtা উ'

আকােশর উপর পদ&ােত আেরাহণ কেরেছ এবং তারা তােদর বnুর কােছ ছাড়া অn কান sান
দখল কের িন, িকnt তারা dি<nার কারেণ ওপের উেঠিন।”
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন,

ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা তার জn জীবন কারবান

করেত পরsর pিতেযািগতা কেরিছেলন। তারা তমিন িছেলন যমনিট তােদর সmেক& বলা
হেয়েছ,

“তারা একদল যােদরেক dি<nার সময় pিতরkার কােজ ডাকা হয় এবং *সnেদর

িকছু বLsআেছ তােদর বশ&া িদেয় আঘাত করােত এবং িকছু আেছ সাহস যাগােত,
তােদর hদয়েক পেরেছ বেম&র ওপের,

তারা

যন তারা জীবন উৎসগ& করেত pিতেযািগতায়

নেমেছ।”
শইখ ইবেন িনমা তােদর বীরt, আtতLাগ ও (নবীর সnােনর) pিতরkা সmেক& বেলন, “
যখন তারা গেমর রেঙর বশ&া তুেল নয় এবং দৃঢ় িসdাn

নয়,

তখন জ)েলর িসংহ ভেয়

পািলেয় যায়, ভয়ানক যুেdর যাঁতাকেল তারা যুেdর অst, যখন তারা ঘরাও কের, শtrরা
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তখন kিতর সmুখীন হয়, যখন তারা তােদর পাgেলােক যুd kেt গেড় দয় তখন তােদর
pিতrত sান হে+ িকয়ামেতর িদন।”
ইবেন আিবল হাদীদ তার শারেহ নাহজুল বালাগােত বেলন য,
সা’আেদর বািহনীর এক বLিkেক িজেjস করা হেয়িছেলা,

কারবালায় উমর িবন

“dেভ&াগ হাক তামার,

আlাহর রাসূেলর সnানেক হতLা করেছা?” এেত স উtর িদেয়িছেলা,

তামরা

“ তামােদর দাঁেতর

মােঝ পাথর রােখা (অথ&াৎ চুপ থােকা)। যিদ তুিম ( সই িদনিট) দখেত যা আমরা দেখিছ,
তুিমও তা- ই করেত আমরা যা কেরিছ। সাহসী বLিkরা তরবািরেত সিjত হেয় িছেলা, যারা
পুrষ িসংেহর মত িছেলা, আমােদর আkমণ কেরিছেলা, তারা সাহসীেদর ছুঁেড় িদেয়িছেলা
ডােন ও বােম এবং মৃতুLর উপর পড়িছেলা। তারা িনরাপtা gহণ কের িন, না সmেদর জn
লাভাতুর িছেলা। তােদর জn িকছুই িছেলা না yধু িছেলা রাজt লাভ অথবা মৃতুL। আমরা যিদ
অl সমেয়র জnও তােদর উপর

থেক হাত সিরেয় রাখতাম তারা আমােদর পুেরা

সনাবািহনীেকই িনি<h কের িদেতা, আমরা তখন কী করতাম?”
শইখ আবু আমর কাশিশ বেলন য, হাবীব িছেলন ঐ সtর জন লােকর একজন যারা ইমাম
হােসইন (আ.) ক সাহাযL কেরিছেলন। তারা এিগেয় িদি+েলন তােদর বুক বশ&ার িদেক এবং
চহারাgেলােক তরবািরর ধারােলা িকনারার িদেক,
সmদ দয়ার কথা বলা হেয়িছেলা,

তােদরেক িনরাপtার আ+াস ও pচুর

িকnt তারা তা pতLাখLান কেরিছেলন এ বেল,

“রাসূল

(সা.) এর কােছ কান ওজর পশ করার মত আমােদর িকছুই থাকেব না যিদ আমরা বঁেচ থািক
ও ইমাম হােসইন (আ.) ক হতLা করা হয়, যতkণ না আমরা সকেলই িনহত হই।”
আিম ( লখক) বিল য,

আমােদর অিভভাবক ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা সব

মুসলমােনর উপর এক িবরাট অিধকার রােখন।
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পিরে\দ - ২০
ইমাম হােসইন (আ.) এর পিরবােরর (আহলুল বাইেতর) সদsেদর যুd এবং তােদর শাহাদাত
( আlাহ তােদর উপর সntU হান)
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আবুল হাসান আলী িবন হােসইন আল আকবার (আ.) এর শাহাদাত

যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীরা শহীদ হেয় গেলন এবং কউ িছেলা না তার পিরবার
ছাড়া, যারা িছেলন ইমাম আলী (আ.), জাফর িবন আিব তািলব (আ.), আkীল িবন আিব
তািলব (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.) এর সnােনরা,

তারা একিtত হেলন এবং পরsরেক

িবদায় জানােলন এবং যুd করেত দৃঢ় িসdাn িনেলন। তারা স রকম িছেলন যােদর সmেক&
বলা হয়, “তারা একদল, যখন যুেdর িভতর pেবশ কের তামরা ভুল কের মেন কর তারা
সূয& িকnt তােদর চহারা হে+ চাঁদ, তারা কান অবsােতই দয়ালু হওয়া থেক িবরত হন না,
পৃিথবী তােদর সােথ nায়পঅণ&াচ রণ করেলও অথবা তােদরেক অতLাচার করেলও,
যখন কান আেবদনকারী dঃসমেয় সাহােযLর জn ডােক,

তাই

তারা িনেজেদরেক এিগেয় দন

এবং জীবন িবসজ&ন িদেত pstত থােকন।”
অnরা বেল, “তােদর চহারা উjjল, বশংধারা সmািনত, বLিktসmn বLিkরা, সেব&া'
ময&াদার, যখন মহমান হঠাৎ কের এেস যায় তােদর কােছ, তােদর kkরgেলা িচৎকার কের
না, না তারা p] কের ঘিনেয় আসা অnকােরর িবষেয়।”
কা‘আব িবন মািলক বেলন,

“তারা একদল,

বিন হািশম গাt থেক,

যার িভিtেত আেছ

এক শিkশালী দয়াল এবং তা এমন এক kমতা যা হsাnর করা যায় না,

তারা এক দল

যােদর কারেণ আlাহ সৃিukেলর pিত কrণাময় এবং যার দাদার (ইমাম আলীর) মাধLেম রাসূল
(সা.) ক সাহাযL করা হেয়িছেলা,

যােদর চহারা আেলািকত,

দখা যায় উদারতা তােদর হাত থেক বইেছ,

যােদর pিত দৃিuপাত করেল

যখন ফাঁিকবাজ পৃিথবী তা এিড়েয় যাওয়ার

উপায় খাঁেজ।”
সmািনত শইখ আলী িবন ঈসা ইরিবিল তার ‘কাশফুল gmাহ’- ত বণ&না কেরেছন আওয়াম
িবন হাওশােবর ‘ইতরাতুত তােহরা’ িকতাব থেক য, িতিন বেলেছন, আমার কােছ বণ&না
করা হেয়েছ য,

একবার রাসল (সা.) একদল kরাইশা যুবেকর িদেক দৃিuপাত করেলন
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যােদর চহারা তরবািরর মত উjjল িছেলা,

যতkণ পয&nনা dঃখ তাঁর চহারায় দৃIমান

হেলা। তােক বলা হেলা, “ইয়া রাসূলুlাহ, আপনার কী হেয়েছ?” িতিন বলেলন, “আমরা
এক পিরবার যােদর জn আlাহ আেখরাতেক এ পৃিথবীর উপর sান িদেয়েছন, আিম এই মাt
মেন করলাম িকভােব আমার পিরবারেক হতLা ও িনব&াসেনর মুেখামুিখ হেত হেব আমার
উmেতর হােত।”
[ ‘ইরশাদ’- এ বিণ&ত আেছ] আলী আকবার (আ.), যার মা িছেলন আিব মুররাহ িবন উরওয়াহ
িবন মাসউদ সাkািফর কnা লায়লা, যুd kেt pেবশ করেলন।
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আলী আকবার (আ.) এর নানা উরওয়াহ িবন মাসউদ সmেক& বণ&না

উরওয়াহ িবন মাসউদ িছেলন ইসলািম dিনয়ার চারজন সmািনত বLিkর একজন এবং এর
আেগ কােফরেদর মেধL dই জন সদ&ােরর একজন,

যার সmেক& কারআন বেলেছ য স

বেলিছেলা,

ِ ْ )ﻟَﻮَﻻ ﻧـُﱢﺰَل َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘﺮآ ُن َﻋﻠَﻰ ر ُﺟ ٍﻞ ِﻣﻦ اﻟْ َﻘﺮﻳـَﺘَـ
(ﲔ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
ْ
ْ َ
ْ
َ

“ কন কারআন dই শহেরর কান বLিkর ওপের নািযল হেলা না,

( য) িবখLাত?” [ সূরা

যুখrফ: ৩১]
িতিন িছেলন সই বLিk যােক kরাইশরা পািঠেয়িছেলা হাদায়িবয়ােত শািnচুিk করার জn
তােদর ও রাসূল (সা.) এর শািnচুিk করার জn,

তখন পয&nিতিন অিব+াসী িছেলন। িহজির

নবম বছের যখন রাসূলুlাহ (সা.) তােয়ফ থেক ফরত এেলন, িতিন ইসলাম gহণ করেলন
এবং অnমিত চাইেলন িনেজর শহের ফরত িগেয় জন গেণর মােঝ ইসলােমর দাওয়াত দয়ার
জn। িতিন ফরত গেলন এবং তােদরেক ইসলােমর িদেক আhান জানােলন এবং যখন িতিন
নামােযর জn আযান িদি+েলন তখন তার গােtর এক বLিk তার িদেক তীর ছুঁেড় এবং িতিন
শাহাদাত বরণ কেরন। যখন রাসূলুlাহ (সা.) তার শাহাদােতর খবর পেলন িতিন বলেলন,
“উরওয়াহর উদাহরণ হে+ ইয়াসীেনর সই িব+াসীর মত,

য তার গাtেক আlাহর ইবাদত

করার জn আমntণ জািনেয়িছেলা এবং তারা তােক হতLা কেরিছেলা।”
‘শারেহ শামােয়েল মুহাmািদয়া’ ত রাসূলl
ু াহ (সা.) এর কথা উেlখ করা হেয়েছ য,

িতিন

বেলেছন, “যিদ কউ ঈসা িবন মারইয়াম (আ.) এর িদেক তাকায় স উরওয়াহ িবন মাসউেদর
সােথ তার সবেচেয় বশী িমল পােব।”
জাযাির বণ&না কেরেছন ইবেন আbাস থেক ‘আসাdল গাবাহ’ ত য রাসূলুlাহ (সা.)
বেলেছন, “ইসলােম চার জন সদ&ার রেয়েছ, বুশর িবন িবলাল আবািদ, আিদ িবন হািতম,
sরাkাহ িবন মািলক মাদালিজ এবং উরওয়াহ িবন মাসউদ সাkািফ।”
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[ ‘মালhফ’- এ বিণ&ত আেছ] আলী িবন হােসইন িছেলন সব মাnেষর মেধL সবেচেয় sদশ&ন
ও আকষ&ণীয় বLিktসmn। িতিন তার বাবার কাছ থেক যুেdর জn অnমিত চাইেলন। ইমাম
( আ.) তােক অnমিত িদেলন এবং এরপর তার িদেক ভg hদেয় তাকােলন এবং তার চাখ
থেক অrবইেত লাগেলা এবং িতিন কাঁদেলন।
[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’ gেn] বিণ&ত হেয়েছ য, িতিন তার দািড় আকােশর িদেক তুলেলন
এবং বলেলন, “ হ আlাহ, এ লাকgেলার উপর সাkী থােকা,
তামার রাসূেলর সবেচেয় িনকটবত&ী,

য যুবক চিরেt ও বkেবL

স তােদর িদেক এিগেয় যাে+। যখনই আমরা চাইতাম

তামার রাসূেলর চহারা দখেত আমরা তার িদেক তাকাতাম। হ আlাহ, তােদর কাছ থেক
পৃিথবীর নয়ামতgেলা িফিরেয় নাও এবং তােদর মেধL িবেভদিuসকের দাও এবং তােদর
ছtভ) কের দাও। তােদর নীিতেক হয় কেরা এবং তােদরেক তােদর সদ&ারেদর সntিu অজ&ন
করেত িদও না,

কারণ তারা আমােদর আমntণ জািনেয়িছেলা আমােদর সাহাযL করার জn।

এরপর তারা আমােদর উপর ঝাঁিপেয় পেড়েছ এবং আমােদর িবrেd যুd কেরেছ।”
এরপর িতিন উমর িবন সা’আদেক উ' কেN ডাকেলন, “ তামার কী হেয়েছ? আlাহ তামার
বংশ শষ কrন, আlাহ তামার কাজেক বLথ& কের িদন এবং িতিন যন কাউেক তামােদর
উপর শিkশালী কেরন,

য তামােদর িবছানায় তামােদর মাথা কেট ফলেব যভােব

তামরা আমােদর গভ& িচেরেছা এবং আমার বLাপাের রাসূলুlাহ (সা.) এর পিবtতা িবেবচনা
কেরা িন।”
এরপর িতিন একিট আওয়াজ তুলেলন এবং কারআেনর এ আয়াত তলাওয়াত করেলন,

ِ َ آل إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ و
ِ
(ﲔ
َ اﺻﻄََﻔﻰ
َ آل ﻋ ْﻤَﺮا َن َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ْ )إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ً ُآد َم َوﻧ
َ َ َ ْ َ ﻮﺣﺎ َو

“িন<য়ই আlাহ বাছাই কেরিছেলন আদম ও নূহ ও ইবরাহীেমর বংশধর ও ইমরােনর
বংশধরেদর, িব+ জগেতর ওপের।” [ সূরা আল ইমরান: ৩৩]
আলী িবন hেসইন সনাবািহনীর িবrেd দাঁড়ােলন এ কথা বেল,

“আিম আলী িবন হােসইন

িবন আলী, আlাহর ঘেরর kসম, আমরা রাসূল (সা.) এর সােথ আtীয়তা রািখ এবং শাবাস
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( িবন রাব’ঈ) এবং নীচ ও হীন িশমেরর ওপের 37t রািখ । আিম তরবাির িদেয় তামােদর
আঘাত করেবা যতkণ না তা বাঁকা হেয় যায়,

হােশমী আলাউই (আলীর রkজ) যুবেকর

তরবাির, আিম আমার বাবার pিতরkা করেতই থাকেবা এবং আlাহর শপথ, অৈবধ সnােনর
সnান আমােদর ওপের কতৃ&t করেব না।”
িতিন শtrেদর বার বার আkমণ করেলন এবং তােদর অেনকেক হতLা করেলন।
[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’ gেn উেlখ আেছ] িতিন এেতা িবরাট সংখLকেক হতLা করেলন য
শtrবািহনী কাঁদেত yr করেলা। বিণ&ত আেছ যিদও িতিনjতাতিছ&েলন তারপরও িতিন একশ
িবশ জনেক হতLা কেরিছেলন। ‘মানািkব’- এ বিণ&ত আেছ িতিন সtর জনেক হতLা করার পর
তার বাবার কােছ িফরেলন অেনকgেলা আঘাত িনেয়।
[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’,

‘মালhফ’ gেn আেছ] িতিন বলেলন,

“ হ বাবা,

িপপাসা

আমােক মের ফলেছ এবং লাহার (অেstর ও বেম&র) ওজন আমার শিk শষ কের িদেয়েছ।
কান পািন আেছ িক যােত আিম শিk িফের পাই এবং শtrেদর উপর আঘাত কির?”
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] তা yেন ইমাম হােসইন (আ.) কঁেদ ফলেলন এবং বলেলন, “ হ
সাহাযLকারী,

হ িpয় সnান, অl সমেয়র জn যুd কেরা এবং খুব শী;ই তুিম তামার নানা

মুহাmাদ (সা.) এর সাkাত পােব। তুিম তার উপেচ পড়া পয়ালা থেক পান করেব এবং আর
কখেনাই িপপাসাত& হেব না।”
[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’ gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) তােক বলেলন,
িpয় সnান,

“ হ আমার

তামার িজভ বর কেরা।”

এ কথা বেল ইমাম (আ.) তার িজভ তার মুেখ িদেলন এবং তা চুষেত িদেলন। এরপর িতিন তাঁর
আংিট আলীর মুেখ িদেলন এবং বলেলন,

“যুdেkেt ফরত যাও এবং আিম আশা কির রাত

আসার আেগই তামার দাদা তামার হােত পয়ালা উপেচ পড়া একিট পানীয় িদেবন যা পান
করার পর তুিম আর কখেনা িপপাসা অnভব করেবনা।”
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আলী আকবার যুdেkেt ফরত গেলন এবং বলেলন,
হেয় গেছ এবং তারপর এর pমাণgেলা,

“যুেdর জn বাsবতাgেলা পির}ার

আকােশর রেবর শপথ,

আমরা তামােদর দল

থেক িবি+n হেবা না যতkণ না তরবাির খােপ pেবশ কের।” এরপর িতিন যুd চািলেয় যান
যতkণ পয&nনা dইশত লাকেক হতLা কেরন।
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] kফার সনাবািহনী তােক হতLা করা থেক দূের সের রইেলা, মুররাহ
িবন মুনিkয আবািদ লইিসর দৃিu তার উপর পড়েলা এবং স বলেলা,

“আরবেদর gনাহ

আমার উপর পড়–ক যিদ স আমার পাশ িদেয় যায় এবং তা কের যা স করেছ এবং আিম তার
মােক তার জn শাকাত& কির না।”৯
যখন িতিন সনাবািহনীেক আkমেণ বLsিছেলন, মুররাহ িবন মুনিkয তার সামেন গেলা এবং
একিট বশ&া ছুঁেড় িদেলা তার িদেক যা তােক মািটেত ফেল িদেলা। তা দেখ সনাবািহনী তােক
সব িদক থেক িঘের ফলেলা এবং তােক টুকেরা টুকেরা কের ফলেলা তােদর তরবাির িদেয়।
“যিদ ভারতীয় তরবািরgেলা তােদর মাংস খেয় থােক তাহেল সmািনত লাকেদর মাংস সব
সময়ই এর িশকার িছেলা।”১০
‘মানািkব’- এ উেlখ করা হেয়েছ য, মুররাহ বিন মুনিkয আবািদ হঠাৎ তার বশ&া আলী
আকবােরর িপেঠ ঢুিকেয় দয় এবং অnরা তােক তােদর তরবাির িদেয় আkমণ কের। আবুল
ফারাজ বেলন িতিন অিবরাম আkমণ করেলন যতkণ না একিট তীর তার কN ভদ করেলা।
িতিন রেk িভেজ গেলন এবং িচৎকার কের বলেলন, “ হ িpয় বাবা, আপনার উপর সালাম,
এই
য আমার দাদা আlাহর রাসূল আমােক ডাকেছন তাড়াতািড় করার জn।” এরপর িতিন
একিট আওয়াজ তুলেলন এবং মৃতুLবরণ করেলন (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত
হাক)।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, তখন ইমাম হােসইন (আ.) আলী আকবােরর পােশ এেলন
এবং তার িনেজর গাল রাখেলন তার গােলর উপর। [তাবািরর, ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’ gেn]
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হািমদ িবন মুসিলম বণ&না কেরেছ য,
বলেত yেনিছ,
কেরেছ,

আিম আyরার িদন িনেজ ইমাম হােসইন (আ.) ক

“ হ আমার িpয় সnান,

আlাহ যন তােক হতLা কেরন য তামােক হতLা

তারা দয়ালু আlাহর িবrেd কী সাহস- ই না স_য় কেরেছ এবং রাসূেলর পিবtতা

লংঘন কেরেছ।”
[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) এর চাখ থেক অেনক অrঝরেত লাগেলা
এবং িতিন বলেলন,
সাফা’-

“dেভ&াগ এ পৃিথবীর উপর,

তামার (শাহাদেতর) পের।” ‘রওযাতুস

ত আেছ য, ইমাম হােসইন (আ.) তার পােশ বেস অেনক কাঁদেত লাগেলন যা

কউ এর আেগ তােক করেত দেখ িন।১১
আলী আকবার (আ.) এর িযয়ারত যভােব ইমাম সািদk (আ.) উেlখ কেরেছন তােত আেছ,
“আমার বাবা মা কারবান হাক তার জn যার মাথা িবি+n করা হেয়িছেলা, যােক হতLা করা
হেয়িছেলা কান অপরাধ ছাড়াই, আমার বাবা মা কারবান হাক ঐ রেkর জn যা আকােশ
আlাহর বnুর কােছ পৗঁেছিছেলা,

আমার বাবা মা কারবান হাক আপনার উপর িযিন

যুdেkেt দtrএিগেয়িছেলন তার বাবার উপিsিতেত িযিন আপনােক উৎসগ& কেরেছন আlাহর
পেথ,

এরপর িতিন আপনার জn কাঁদেলন এবং তার hদয় পাড়া মািট হেয় গেলা। িতিন

আপনার রk আকােশর িদেক ছুঁেড় িদেলন, যার এক ফাঁটাও ফরত আেস িন এবং আপনার
জn তার িচৎকার কখেনা িবলীন হেব না।”
[ ‘মাকািতলাত তািলিবইন’,
সাইেয়দা যায়নাব (আ.),
িচৎকার কের বলেলন,

তাবািরর gেn আেছ] শইখ মুফীদ বেলন য,

‘মালhফ’,

িযিন ইমাম হােসইন (আ.) এর বান িছেলন,
“হায় আমার ভাই,

ছুেট গেলন এবং

হায় আমার ভািতজা।” িতিন এেলন এবং

িনেজেক আলী আকবার (আ.) এর লােশর উপর ছুঁেড় িদেলন। ইমাম হােসইন (আ.) তার
মাথােলত ধরেলন এবং তােক ( বানেক) তাঁবুেত ফরত আনেলন। এরপর িতিন যুবকেদরেক
ডাকেলন,

বলেলন,

“ তামােদর ভাইেক িনেয় যাও।” [ তাবািরর gেn,
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‘মাকািতলাত

তািলিবঈন’- এ আেছ] তারা তােক শাহাদােতর sান থেক আনেলন এবং ঐ তাঁবুর সামেন
এেন রাখেলন যার সামেন থেক িতিন যুd কেরিছেলন।
পিNত বLিkেদর মেধL মতেভদ রেয়েছ আহলুল বাইত (আ.) এর মেধL pথম কান বLিk শহীদ
হেয়িছেলন তা িনেয়। কউ বেলন pথম শহীদ িছেলন আলী আকবার, অnরা বেলন য, িতিন
িছেলন আbুlাহ িবন মুসিলম িবন আkীল এবং তাবাির, জাযাির (ইবেন আসীর) আবুল ফারাজ
ইসফাহািন,

দাইনূরী,

শইখ মুফীদ,

সাইেয়দ ইবেন তাউস এবং অnেদর সােথ আমরা

একমত য, আলী আকবার (আ.) িছেলন pথম শহীদ (আহলুল বাইেতর মাঝ থেক), এবং
শহীদেদর নামসহ সালােম (িযয়ারেত) এর pমাণ রেয়েছ,

যার কথাgেলা এরকম,

“শািn

বিষ&ত হাক িযিন pথম শহীদ, িযিন িছেলন আlাহর 37 বnুর বংশ থেক।”
শইখ নািজমুিdন ইবেন িনমা বেলন য,

“আহলুল বাইত (আ.) এর মাঝ থেক বশ িকছু

বLিk বঁেচ িছেলন যখন আলী আকবার (আ.) যুdেkেt গেলন।” তার এ কথা dব&ল এবং
িতিন যা ই+া কেরিছেলন তা হয়েতা ওপেরর বণ&নার মতই িকnt তার বkেবLর ধারা তা িনি<ত
কের বেল না।
আলী আকবার (আ.) এর বয়স িনেয়ও মতেভদ রেয়েছ। মুহাmাদ ইবেন শাহর আেশাব এবং
মুহাmাদ িবন আিব তািলেবর অিভমত য,

িতিন আঠােরা বছর বয়সী িছেলন,

িকnt শইখ

মুফীদ বেলন, তার বয়স িছেলা উিনশ বছর। তাই এ বণ&না অnযায়ী িতিন ইমাম আলী যায়nল
আেবদীন (আ.) এর চাইেত কম বয়সী িছেলন। কউ কউ বেলন য, িতিন পঁিচশ বছর বয়েসর
িছেলন অথবা তার কম এবং তাই ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) এর চাইেত বয়েস বড় িছেলন
এবং এিটই সিঠক ও বশী পিরিচত।
িবিশu গেবষক ও ঐিতহািসক মুহাmাদ িবন ইিdস িহিl ‘হাj’ িকতােবর শেষ আবু আbুlাহ
ইমাম হােসইন (আ.) এর pিত সালাম সmেক& কথা বলেত িগেয় বেলন, “এরপর তার ছেল
আলী আকবার (আ.) এর pিত সালাম উ'ারণ করেত হেব যার মা িছেলন লায়লা,

আিব

মুররাহ িবন উরওয়াহ সাkািফর কnা। িতিন িছেলন আyরার িদন হযরত আবু তািলব (আ.) এর
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পিরবােরর মধL থেক pথম শহীদ। িতিন উসমােনর িখলাফত কােল জngহণ কেরন এবং তার
দাদা ইমাম আলী (আ.) থেক হাদীস বণ&না কেরেছন। আিব উবাইদাহ এবং খালাফ আল
আহমার তার pশংসার কিবতা িলেখেছন।”
শইখ মুফীদ তার ইরশাদ gেn বেলন,

কারবালায় িযিন শহীদ হেয়েছন িতিন িছেলন আলী

আসগার ( ছাট) যার মা িছেলন বিন সািkফ থেক এবং আলী আকবার (বড়) িছেলন ইমাম
যায়nল আেবদীন (আ.),

যার মা িছেলন শাহযানান,

িযিন িছেলন খুসrপারিভেজর কnা

অথবা একজন দাসী।১২
আবুল ফারাজ বণ&না কেরন মুগীরা থেক য,

মুয়ািবয়া একবার িজেjস কেরিছেলা,

“ক

খলাফেতর জn বশী যাগL?” তােক বলা হেলা, “আপিন”। স বলেলা, “না, মাnেষর
মেধL সবেচেয় যাগL হে+ এ পেদর জn আলী িবন হােসইন িবন আলী,

য িনেজর মােঝ

একt কেরেছ বিন হািশেমর সাহস, বিন উমাইয়ার উদারতা এবং (বিন) সািkেফর ময&াদা।”
মেন রাখা দরকার য,

িকছু িকছু বণ&না ও িযয়ারত অnযায়ী তার একিট সnান ও একিট

পিরবার িছেলা। ইসলােমর িবss বLিkt শইখ kলাইিন বণ&না কেরেছন আলী িবন ইবরাহীম
kিm থেক,

িতিন তার িপতা থেক,

িতিন আহমাদ িবন মুহাmাদ িবন আিব নসর বাযানিত

থেক িযিন বেলেছন, আিম ইমাম আলী আল িরদা (আ.) ক িজেjস করলাম, “যিদ কান
বLিk কান মিহলােক িবেয় কের এবং তার িপতার দাসীেকও িবেয় কের?” ইমাম বলেলন,
“এেত কান kিত নই।” আিম বললাম, আমার কােছ আপনার িপতা থেক খবর পৗঁেছেছ
য,

য ইমাম আলী িবন হােসইন (যায়nল আেবদীন) (আ.) িবেয় কেরিছেলন (ইমাম) হাসান

িবন আলী (আ.) এর কnােক এবং তার দাসীেক এবং আমার এক বnু আমােক বেলেছ এ
সmেক& আপনােক িজেjস করেত।” ইমাম বলেলন, “িবষয়িট এরকম নয়। িন<য়ই ইমাম
আলী িবন হােসইন (যায়nল আেবদীন) (আ.) িবেয় কেরিছেলন ইমাম হাসান িবন আলী (আ.)
এর কnােক এবং আলী িবন হােসইন (আ.) (আলী আকবার)- এর দাসীেক, িযিন কারবালায়
শহীদ হেয়িছেলন।”
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হািমিরও তার িনভ&রেযাগL বণ&নাকারীেদর মাধLেম তা উেlখ কেরেছন।
( আবু হামযা) sমািল ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) থেক একিট দীঘ& িযয়ারত বণ&না
কেরেছন কারবালার শহীদ আলী িবন হােসইন সmেক&, এেত বলা হেয়েছ, “আlাহর সালাম
আপনার ওপের এবং আপনার বংশধেরর ওপের এবং আপনার পিরবােরর ওপের এবং আপনার
পূব& পুrষেদর ওপের এবং আপনার সnানেদর ওপের।” তার মা কারবালায় উপিsত িছেলন
িকনা এ বLাপাের িনি<ত কের কান সংবাদ আমরা পাই িন এবং আlাহ সবেচেয় ভােলা
জােনন।
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আbুlাহ িবন মুসিলম িবন আkীল িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’ gেn আেছ] pথম বLিk িযিন আহলুল বাইত থেক যুd kেt
pেবশ কেরন িতিন িছেলন আbুlাহ িবন মুসিলম িবন আkীল। িতিন এ যুd kেtর কিবতািট
আবৃিt কেরিছেলন,

“আজ আিম দখা করেবা আমার বাবা মুসিলেমর সােথ এবং সই

যুবকেদর সােথ আিম সাkাত করেবা যারা নবীর ধেম&র জn সব িকছু কারবান কেরিছেলন,
তারা একদল যারা িমথLা বলেত জােন না,

িকnt তারা িছেলা nায়পরায়ণ ও সmািনত বিন

হািশেমর বংশধারা, যারা সmািনতেদর অিভভাবক।”
িতিন িতন বার আkমণ কেরন এবং আটানbই জনেক হতLা কেরন এবং শষ পয&n আমর িবন
সাবীহ সাইদাউই এবং আসাদ িবন মািলক তােক হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত
হাক তার উপর)।
আবুল ফারাজ বেলন,

তার মা িছেলন ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.) এর কnা

rকাইয়া। শইখ মুফীদ এবং তাবাির বেলন য, উমর িবন সা’আেদর সনাবািহনীর এক বLিk
আমর িবন সাবীহ আbুlাহর িদেক একিট তীর ছুঁেড় এবং িতিন তার হাত কপােল রাখেলন
িনেজেক রkা করার জn। তীরিট তার হাত ভদ কের কপােল িবd হেয় গেলা এবং িতিন তা
আলাদা করেত পারেলন না। অn বLিk একিট বশ&া তার বুেক ঢুিকেয় িদেলা এবং তােক হতLা
করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
ইবেন আসীর তার ‘কািমল’- এ বেলেছন য,

মুখতার (িবন আবু উবাইদাহ) যােয়দ িবন

িরককাদ হাবািবেক ডেক পাঠােলন। স এেলা এবং বলেলা,

“আিম তােদর মধL থেক এক

যুবেকর হাতেক একিট তীেরর মাধLেম কপােল িবd কের আটেক িদেয়িছলাম এবং সই যুবক
িছেলা আbুlাহ িবন মুসিলম িবন আkীল। আিম যখন তার িদেক একিট তীর ছুঁড়লাম স
বলিছেলা,

“ হ আlাহ,

এ লাকgেলা মেন কের আমরা হীন ও নীচ। হ আlাহ তােদরেক

হতLা কেরা যভােব তারা আমােদর হতLা কেরেছ।” আিম তার িদেক আেরকিট তীর ছুড়
ঁ লাম
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এবং আিম যখন তার িদেক গলাম স মারা িগেয়িছেলা। তখন আিম তার hৎিপNেথেক একিট
তীর

টেন বর কেরিছলাম,

যা তােক হতLা কেরিছেলা। আিম তার কপােলর তীরিট ওপের

িনেচ টানেত yr করলাম, িকnt এর হাতল চেল এেলা িকnt এর মাথা িভতের রেয় গেলা।”
তা yেন মুখতােরর লােকরা তার িদেক ছুেট এেলা, িকnt স তােদর তরবাির িদেয় আkমণ
করেলা। ইবেন কািমল বলেলা,

“তােক বশ&া ও তরবাির িদেয় হতLা কেরা না বরং তােক

তামােদর তীর ও পাথর িদেয় হতLা কেরা।” তারা তার িদেক তীর ছুঁড়েলা এবং স মািটেত
পেড় গেলা এবং তােক জীবnপুিড়েয় ফলা হেলা (আlাহর অিভশাপ তার ওপের)।
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তাবাির বেলন য,

সনাবািহনী তাদেরেক সব িদক থেক িঘের ফেল িছেলা আbুlাহ িবন

kাতাবাহ তা’ঈ নাবহািন আkমণ করেলা আউন িবন আbুlাহ িবন জাফর িবন আিব তািলবেক
এবং তােক হতLা করেলা (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার ওপের)।
‘মানািkব’- এ আেছ য িতিন এ যুd কিবতািট আবৃিt করিছেলন, “যিদ তামরা আমােক না
িচেনা আিম জাফেরর সnান,
বেহশেত,

য িছেলন সতLবাদী শহীদ,

িযিন বাস কেরন আেলািকত

সবুজ পাখায় ভর কের িতিন সখােন উেড়ন এবং িকয়ামেতর িদন এিট সmােনর

জn যেথu।” এরপর িতিন িতন জন অ+ােরাহীেক এবং আঠােরা জন পদািতক *সnেক হতLা
করেলন এবং আbুlাহ িবন kাতাবাহ তাঈ’ তােক হতLা কের।
আবুল ফারাজ (ইসফাহািন) বেলন য, তার মা িছেলন সাইেয়দা যায়নাব আkীলা (আ.), িযিন
িছেলন ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.) ও রাসূলুlাহ (সা.) এর কnা সাইেয়দা ফািতমা
আয- যাহরা (আ.) এর কnা।
sলাইমান িবন িkbাহ আউেনর জn pশংসা কিবতায় বেলেছন,

“কাঁেদা আউেনর জn যিদ

কাঁদেত চাও, িযিন dদ&শার সময় তােক (ইমাম) কখেনা ছেড় যাওয়ার জn pstত িছেলন না,
আমার জীবেনর শপথ, িনকটাtীয়েদর িবরাট dঃখ- কu সইেত হেয়েছ, তাই কাঁেদা এক দীঘ&
dেয&ােগর কারেণ।”
তার মাতা আkীলা (যায়নাব) থেক ইবেন আbাস ফাদােকর বণ&না পেয়েছন,
ফািতমা (আ.) থেক বণ&না কেরেছন য,

িযিন তার মা

“ইমাম আলী (আ.) এর কnা আমােদর আkীলা

িবচkণ নারী যায়নাব, আমােদর বেলেছন .... (ইতLািদ)।”
মেন রাখা ভােলা য, আbুlাহ িবন জাফেরর িছেলা আউন নােম dিট ছেল, যােদর উপািধ
দয়া হেয়িছেলা আকবার (বড়) এবং আসগার ( ছাট)। তােদর একজেনর মা িছেলন যায়নাব
আkীলা (আ.) এবং অnজন মুসাইয়াব িবন নাজাবাহ ফাযািরর কnা জুম’আর পুt। তােদর
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মেধL

ক ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ কারবালায় শহীদ হেয়িছেলন তার িবষেয় মতেভদ

রেয়েছ। িকnt এিট ssu য, ( কারবালায়) িযিন শহীদ হন িতিন িছেলন আউন আল আকবার
(বড় জন)। িযিন িছেলন সাইেয়দা যায়নােবর পুt। আর আউন আল আসগারেক হতLা করা
হেয়িছেলা

িহররাহর ঘটনায়,

অিভশp মুসিরফ িবন আkা◌াহর

কেরিছেলা। আবুল ফারাজ ইসফাহািন তাই বেলেছন।
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লােকরা তােক হতLা

মুহাmাদ িবন আbুlাহ িবন জাফর িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

[ তাবাির বণ&না কেরেছন] আিমর িবননাহ শাল তািমিম আkমণ কের মুহাmাদ িবন আbুlাহ িবন
জাফর িবন আিব তািলব (আ.) ক এবং তােক হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত তার
ওপের বিষ&ত হাক)।
আবুল ফারাজ (ইসফাহািন) বেলন য,

তার মা খাওসা িছেলন বিন বকর ওয়ােয়ল গােtর

হাফসাহর কnা।
তার সmােন pশংসা কিবতায় sলাইমান িবন িকববাহ বেলেছন, “যখন স তােদর মােঝ পেড়
গেলা,

যার িছেলা রাসূেলর নােম নাম,

তারা তােদর ধারােলা তরবাির তার মাথার উপর

তুলেলা। তাই যিদ তুিম কাঁদেত চাও হ আমার চাখgেলা,

তাহেল উদারভােব কাঁেদা এক

সামুিdক ঝেড়র মত অrিনেয়।”
‘মানািkব’- এ বিণ&ত হেয়েছ য, িতিন যুdেkেtর িদেক এিগেয় গেলন এই বেল, “আিম
আlাহর কােছ অিভেযাগ কির শtrেদর িবrেd, যারা এক অn জািত এবং Kংস ছড়ায়, যারা
কারআেনর *বিশuL, দৃঢ় ওহী এবং এর যুিkেক বদেল িনেয়েছ, তারা অিব+াসী ও উdতেদর
পk িনেয়েছ।” এরপর িতিন দশ জনেক তরবাির িদেয় হতLা করেলন এবং আিমর িবন
নাহশাল তািমিম তােক হতLা করেলা।
আবুল ফারাজ বেলন, তারপের তার ভাই উবায়dlাহ িবন আbুlাহ িবন জাফরেক শহীদ করা
হয় (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার ওপের)। ‘মানািkব’- এ উেlখকরা হেয়েছ
য, িবশর িবন hেয়ইতার kানািস তােক হতLা কের।
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আbুর রহমান িবন আkীল িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

উসমান িবন খািলদ িবন আল আসীর জাহিন এবং িবশর িবন সওত হামাদািন kানািস আkমণ
কের আbুর রহমানেক এবং তােক হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত
হাক)।
‘মানািkব’- এ উেlিখত আেছ য, িতিন এ যুd কিবতািট আবৃিt করিছেলন, “আমার বাবা
িছেলন আkীল, তাই বিন হািশেম আমার sান জেন নাও, আর (বিন হািশম) তারা পরsর
ভাই এবং খুবই সৎ,

কারআেনর উsাদ, এ হেলা হােসইন যার িভিt উ' সmািনত এবং স

বৃd ও যুবক উভেয়র অিভভাবক।”
িতিন সেতেরা জনেক হতLা করেলন। মাদােয়িন থেক বিণ&ত হেয়েছ য, উসমান িবন খািলদ
িবন আল- আশীম এবং এক হামাদািন বLিk তােক হতLা কেরিছেলা। এও বলা হেয়েছ য,
মুহাmাদ িবন মুসিলম িবন আkীেলর মা িছেলন এক দাসী এবং উসমান িবন খািলদ জাহিন তােক
হতLা কের।
‘তারীেখ তাবাির’ ত আেছ য,

মুখতার dবLিkেক kফায় gফতার কের যারা আbুর

রহমান িবন আkীেলর হতLার অংশgহণ কেরিছেলা এবং তার পাষাক লুট কেরিছেলা। স
তােদর মাথা িবি+n কের ফেল এবং তােদর পুিড়েয় ফেল, আlাহর অিভশাপ তােদর উপর।
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তা মা িছেলন িবন িকলাব গােtর আমীেরর কnা উmুস সাগার। অnরা বেলন য,

তার মা

িছেলন খাওসা, িযিন আমর িবন আিমর িকলািবর কnা িছেলন। িতিন যুdেkেt pেবশ করেলন
এ বেল,
pভাবশালী,

“আিম উপতLকার যুবক,

এক ভবঘুের,

এবং িন<য়ই আমরাই নতা,

আিম হািশম পিরবার থেক যারা

এ হেলা হােসইন িযিন সব পিবtেদর মােঝ

সবেচেয় পিবt।”
আbুlাহ িবন উরওয়াহ খাস’আিম তার িদেক একিট তীর ছুঁেড় এবং তােক হতLা কের ( আlাহর
রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক) ।
‘মানািkব’- এ বলা হেয়েছ য, িতিন dজনেক হতLা কেরন, অnরা বেলন িতিন পেনেরা
জন অ+ােরাহী *সnেক হতLা কেরন। িবশর িবন সওত হামাদািন তােক হতLা কের।
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তার মা িছেলন এক দাসী। আবু মারহাম আযিদ এবং লাkীত িবন আয়াস জাহিন তােক হতLা
কের (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক)।
ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) ও মুহাmাদ িবন আবু সাঈদ িবন আকীল১৩ িবন আবু তািলব
আল আহওয়াল (টLারা চাখ িবিশu) থেক আবুল ফারািজ ইসফাহািন বণ&না কেরেছন য, তার
মা িছেলন এক দাসী এবং লাkীত িবন ইয়ািসর জাহিন তােক ঘরাও কের এবং তােক হতLা
কের। মাদােয়িন বণ&না কেরেছন আবু মাখনাফ থেক,

িতিন বণ&না কেরেছন sলাইমান িবন

রািশদ থেক এবং স হািমদ িবন মুসিলম থেক।
মুহাmাদ িবন আলী িবন হামযা বেলন য, তার পের জাফর িবন মুহাmাদ িবন আkীল শহীদ
হন। অnরা বেলন িহররা ঘটনায় তােক হতLা করা হেয়িছেলা। িকnt আবুল ফারাজ ইসফাহািন
বেলন য,

“আিম মুহাmাদ িবন আkীেলর সnান জাফর নােম কাউেক বংশ তািলকার

বইgেলােত পাইিন।”
মুহাmাদ িবন আলী িবন হামযা বণ&না কেরেছন আkীল িবন আbুlাহ িবন আkীল িবন মুহাmাদ
িবন আbুlাহ িবন মুহাmাদ আkীল িবন আিব তািলব থেক য, আলী িবন আkীল, যার মা
িছেলন একজন দাসী িতিনও আyরার িদন (কারবালায়) শহীদ হেয়িছেলন। আবু তািলেবর
বংশধর থেক যত বLিkেক আyরার িদন হতLা করা হেয়িছেলা তােদর সংখLা িছেলা বাইশ।
যােদর িবষেয় মতেভদ আেছ তােদর ছাড়াই।
ইবেন kতাইবাহ তার ‘মা’আিরফ’- এ বেলন য,

আkীেলর সnানরা,

হােসইন ( আ.) এর সােথ িগেয়িছেলন তারা িছেলন নয় জন,
আকীল িছেলন সবেচেয় সাহসী।
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যারা ইমাম

যােদর মেধL মুসিলম িবন

kািসম িবন হাসান িবন আলী িবন আিব তািলব (আ.) এর শাহাদাত

তার মা িছেলন একজন দাসী। [‘তাসিলয়াতুল মাজিলস’- এ আেছ] যখন ইমাম হােসইন ( আ.)
দখেলন kািসম pstিত িনেয়েছ যুdেkেt pেবশ করার জn। িতিন তােক জিড়েয় ধরেলন এবং
তারা উভেয় কাঁদেত কাঁদেত jান হারােলন। এরপর kািসম যাওয়ার জn অnমিত চাইেলন,
িকnt ইমাম তােক অnমিত িদেলন না। িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর হাত ও পােয় অনবরত
চুমু িদেত লাগেলন যতkণ না িতিন অnমিত িদেলন।কািসক যুd kেt গেলন এবং তার চাখ
থেক অনবরত অr ঝরিছেলা এবং িতিন বলিছেলন, “যিদ তামরা আমােক না জােনা, আিম
হাসােনর সnান,

নবীর নািত,

িযিন িছেলন বাছাইকৃত ও িব+s,

বnী করা হেয়েছ যভােব বnেকর মািলকরা বnী কের,

এ হেলা হােসইন যােক

সই লাকেদর মােঝ যারা বৃিuর পািন

থেক বি_ত হেব।” িতিন ভয়ানক যুd করেলন এবং অতLn অl বেয়সী হওয়া সেttও িতিন
তরবাির িদেয় পয়িtশ জনেক হতLা করিছেলন।
‘মানািkব’- এ উেlখ আেছ য, িতিন এ যুd কিবতািট আবৃিt করিছেলন, “িন<য়ই আিম
kািসম,

আলীর বংশধর,

কা‘বার রেবর শপথ,

আমরা 37t রািখ নবীর সােথ সmক&

থাকার কারেণ, িশমর (িবন) িযলজাওশান ও অৈবধ সnােনর চাইেত।”
শইখ সাdেkর ‘আমািল’ ত আেছ য,

আলী িবন হােসইন (আল আকবর)- এর পের,

kািসম িবন হাসান যুd kেt pেবশ কেরন এ বেল,
কারণ pেতLেকই Kংস হেব,

“অিsর হেয়া না,

হ আমার সtা,

কারণ আজ তুিম বেহশতবাসীেদর সােথ সাkাত করেব।”

িতিন িতন বLিkেক হতLা করেলন এবং তারা তােক ঘাড়া থেক মািটেত ফেল িদেলা। ফাtাল
িনশাপুিরও একই বণ&না িদেয়েছন।
িকnt আবুল ফারাজ,

শইখ মুফীদ এবং তাবাির আবু মাখনাফ থেক বণ&না কেরন এবং িতিন

sলাইমান িবন আিব রািশদ থেক,

িতিন হামীদ িবন মুসিলম থেক,

য বেলেছ,

“এক

িকেশার, নতুন চাঁেদর টুকেরার মত স িছেলা, যুd kেt pেবশ করেলা, তার হােত িছেলা
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এক তরবাির এবং স একিট শাট& ও একিট আবা (লmা আচকান) পেড়িছেলা। স জুেতা
পেরিছেলা যার একিটর িফতা ছঁড়া িছেলা। আিম যিদ ভুেল না িগেয় থািক তা িছেলা বাম
পােয়র। উমর িবন সা’আদ িবন nফাইল আযিদ বলেলা, “আিম তােক আkমণ করেত চাই।”
আিম বললাম, “sবহানালাহ,

কন? এ বািহনী, যা তােক চারিদক থেক ঘরাও কেরেছ,

িনি<ত ভােব তােক হতLা করেব।”
করেবা।”

স বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আিম তােক আkমণ

স তােক আkমণ করেলা এবং তার িদেক ফরার আেগই স তার মাথার উপর

আঘাত করেলা তার তরবাির িদেয়,

যা তা dভাগ কের ফলেলা। িকেশারিট মুখ িনেচ িদেয়

মািটেত পেড় গেলা এবং উ'কেN বলেলা, “হায়,

হ িpয় চাচা, আমার সাহােযL আsন।“

ইমাম হােসইন (আ.) লাফ িদেয় যুdেkেt গেলন এক িশকারী বাজপািখর মত এবং আkমণ
করেলন kুd িসংেহর মত। িতিন উমরেক তার তরবাির িদেয় আkমণ করেলন এবং স তা হাত
িদেয় ঠকােত গেলা, যা িবি+n হেয় তার কnই থেক ঝুলেত লাগেলা। [ইরশাদ] তখন স
িচৎকার িদেলা যা সমg সনাবািহনী yনেত পেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) তার উপর থেক
হাত তুেল িনেলন। তখন kফার সনাবািহনী ঘরাও করেলা উমরেক উdার করেত।
[ ‘তাসিলয়াতুল মাজািলস’- এ আেছ] যখন সনাবািহনী আkমণ করেলা তােদর ঘাড়ার বুক
তােক (উমরেক) আঘাত করেলা এবং যখন তারা চkাকাের ঘুরেত লাগেলা স তােদর ঘাড়ার
পােয়র তলায় িপu হেয় গেলা এবং িনহত হেলা। যখন ধুেলা নেম গেলা আিম দখলাম ইমাম
হােসইন (আ.) kািসেমর মাথার কােছ দাঁিড়েয় আেছন যার পা মািটেত লmা হেয় িছেলা। ইমাম
হােসইন (আ.) বলেলন,

“িবদায় হাক স জািতর,

যারা তামােক হতLা কেরেছ,

আর

িকয়ামেতর িদেন তােদর শtrহেব তামার দাদা (রাসূল সা.)।”
এরপর িতিন বলেলন, “আlাহর শপথ,

তামার চাচার ওপের এিট অতLn কuকর য িতিন

তামার সাহােযL আসেত পােরন িন যখন তুিম তােক ডেকিছেল অথবা িতিন সাড়া িদেয়িছেলন
িকnt তােত তামার কান লাভ হয়িন।” ( আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তাঁর উপর।)
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[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] ইমাম বলেলন, “আlাহর শপথ, এখােন আেছ অেনক হতLাকারী
এবং তার সাহাযLকারীেদর সংখLা খুবই কম।”
এরপর িতিন তােক বুেক চেপ ধরেলন এবং তােক এমন অবsায় িনেয় এেলন য,

তার পা

dেটা মািটেত ঘষা খাি+েলা। [তাবািরর gেn আেছ] ইমাম হােসইন (আ.) তার বুক চেপ
ধরেলন kািসেমর বুেক। আিম িনেজেক বললাম, “িতিন তােক িনেয় কী করেত চান?” এরপর
িতিন তােক এেন তার সnান আলী িবন হােসইন (আল আকবার) এবং তার পিরবােরর অn
শহীদেদর পােশ রাখেলন। আিম িজেjস করলাম “এ িকেশারিট ক?” আমােক বলা হেলা,
স kািসম িবন হাসান িবন আলী িবন আিব তািলব।১৪
বিণ&ত আেছ য,

ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,

তােদর pেতLকেক হতLা কেরা,

“ইয়া রব,

তােদর সংখLা কিমেয় দাও,

তােদর pেতLকেক পিরতLাগ কেরা এবং তােদরেক কখনও

kমা কেরা না। সh কর হ আমার চাচােতা ভাইেয়রা,

সh কেরা হ আমার পিরবার,

আজেকর পর তামরা কখেনা আর অপমািনত হেব না।”
সাইেয়দ মুরতাযা আলামুল hদার ( হদােয়েতর পতাকা) এক দীঘ& িযয়ারেত আেছ য,

“শািn

বিষ&ত হাক হাসান িবন আলীর সnান kািসম এর উপর এবং আlাহর রহমত ও বরকত হাক
তার উপর, শািnবিষ&ত হাক আপনার উপর হ আlাহর িpয় বLিkর সnান, শািnবিষ&ত হাক
আপনার ওপের হ আlাহর রাসূেলর sগn, শািnবিষ&ত হাক আপনার ওপের যার আশা অপূণ&
রেয় িগেয়িছেলা এ পৃিথবীর মাধLেম। য তার অnেরর আেরাগL আনেত পাের িন আlাহর
শtrেদর মাধLেম,

যতkণ না মৃতুL তার িদেক drত এিগেয় এেলা এবং তার আশা মৃতুLবরণ

করেলা, yেভ+া হ রাসূেলর িpয় বLিkর িpয়, কত সফলই না আপনার সংgাম এবং কত
উ'ই না আপনার সmান এবং কত snরই না আপনার ফরার sান।”
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আbুlাহ িবন হাসান িবন আলী িবন আবু তািলেবর শাহাদাত

‘িবহাrল আনওয়ার’- এ রেয়েছ য kািসেমর শাহাদােতর আেগ আbুlাহ িবন হাসান
যুdেkেt pেবশ কেরন যার সmেক& আমরা আেগ আেলাচনা কেরিছ। িকnt আরও সিঠক হেলা
য, িতিন kািসেমর পর যুdেkেt গেছন এই কথা বেল, “যিদ আমােক না জােনা আিম হলাম
হায়দােরর সnান, জ)েলর এক পুrষ িসংহ এবং আিম শtrর উপর এক ঘূিণ&ঝড়।”
িতিন তার তরবাির িদেয় বােরা জনেক হতLা করেলন এবং হািন িবন সাবীত হাযরািম তােক হতLা
কের (আlাহর রহমত ও বরকত তার উপর বিষ&ত হাক),

যার (হািনর) চহারা তখন কােলা

হেয় যায়।
আবুল ফারাজ থেক ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) বণ&না কেরেছন য,

hরমালাহ িবন

কািহল আসািদ তােক হতLা কের এবং তার শাহাদােতর িবষেয় পের ইমাম হােসনইন (আ.) এর
শাহাদােতর pkাপেট আেলাচনা করা হেব।
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আবু বকর িবন হাসান িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

kািসম (আ.) এর মা িছেলন এক দাসী। আবুল ফারাজ উdৃিত িদেয়েছন মাদােয়িন থেক, িতিন
তার সূt থেক, িতিন আবু মাখনাফ থেক, িতিন sলাইমান িবন রািশদ থেক য আbুlাহ
িবন উkবাহ গানাউই তােক হতLা কের।
ইমাম মুহাmাদ আল বােkর (আ.) থেক উমাইর ও ইবেন িশমেরর বণ&নায় পাওয়া যায় য,
উkবাহ গানাউই তােক হতLা কের।
sলাইমান িবন িকbাহ তার কিবতায় তােক এভােব sরণ কেরেছন,

“আমােদর রেkর (দায়

দািয়t) এক ফাঁটা গািনর বংেশর ঘােড় এবং অn রk (বিন) আসােদর উপর করা হয় যা গানা
যায় না।”
আবুল ফারাজ মেন কেরন তার শাহাদাত ঘেটেছ kািসেমর আেগ। িকnt তাবাির,
আসীর,

ইবেন

শইখ মুফীদ এবং অnরা তার শাহাদাতেক (kািসেমর) পের বণ&না কেরেছন। আlাহ

সবেচেয় ভােলা জােনন।
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িব+াসীেদর আিমর আলী (আ.) এর সnানেদর শাহাদাত

[ ‘ইরশাদ’ gেn আেছ] যখন হযরত আbাস (আ.) তার পিরবােরর বশীর ভাগেক শহীদ হেয়
যেত দখেলন। িতিন তার আপন ভাইেদর ডাকেলন,
উসমানেক। এরপর বলেলন, “ হ আমার মােয়র সnােনরা,
যুdেkেt আমার আেগ যাও এবং জীবন িবসজ&ন দাও,
রাসূেলর (সা.) সmেক& তামােদর সততা।‘১৫
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যমন আbুlাহ,

জাফর এবং

তামােদর কান সnানািদ নই।

যন আিম pতLk কির আlাহ ও তার

আbুlাহ িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

আbুlাহ যুdেkেt pেবশ করেলন এবং ভীষণ যুd করেলন এবং হািন িবন সাবীত হাযরািমর
সােথ তরবািরর আঘাত িবিনময় করেলন এবং শষ পয&nহািন তােক হতLা করেলা (আlাহর
রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)। ‘
মানািkব’- এ এই যুd kেtর কিবতা আেছ, “আিম এক সাহাযLকারীর সnান, িযিন িছেলন
অসাধারণ, অপূব& সব কােজর সmাদনকারী আলী, িযিন িছেলন আlাহর রাসূেলর তরবাির,
pিতেশাধ gহণকারী, যার (তরবাির) থেক শিk pকািশত হেতা pিতিদন।”
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জাফর িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

িতিন বীরেtর সােথ যুd কেরন এবং ‘মানািkব’- এ আেছ িতিন বলিছেলন,

“িন<য়ই আিম

জাফর, অসাধারণেtর অিধকারী, দানশীল আলীর সnান, িযিন িছেলন নবীর উtরািধকারী,
pবীণ এবং অিভভাবক, আিম আমার িপতার সােথ সাম"sশীল এবং মামার সােথও। আিম
হােসইনেক রkা কির িযিন উদারতা ও সৗnেয&র অিধকারী।”
হািন িবন সাবীত তােক আkমণ কের ও হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার
ওপের) ।
ইবেন শহর আেশাব বেলন য, খাওিল আসবািহ একিট তীর ছুঁেড় যা তার কপাল অথবা চােখ
িবd হয়।
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উসমান িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত

িতিন এ যুd kেtর কিবতািট আবৃিt করা অবsায় যুd kেt pেবশ করেলন, “িন<য়ই আিম
উসমান,

ময&াদার অিধকারী,

আমার অিভভাবক হে+ন আলী িযিন িছেলন সৎকম&

সmাদনকারী, এ হেলা হােসইন- ইনসােফর অিভভাবক, যুবক ও বৃdেদর সদ&ার।”
তার বয়স িছেলা এkশ বছর, িতিন গেলন এবং তার ভাইেদর জায়গায় দাঁড়ােলন (আেগ যারা
িগেয়িছেলন)।
আবুল ফারাজ এবং অnরা বেলন য,

খাওলী িবন ইয়াযীদ একিট তীর ছুঁেড় তার িদেক যা

তােক ফেল দয়।
‘মানািkব’- এ আেছ য, একিট তীর তার পােশ িবd হেলা এবং িতিন ঘাড়া থেক পেড়
গেলন। বিন আবান িবন দািরম গােtর এক বLিk তােক হতLা কের এবং তার (আlাহর রহমত
ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর) মাথা িনেয় যায়। বিণ&ত আেছ ইমাম আলী (আ.) বেলেছন য,
“আিম তােক নাম িদেয়িছ আমার (dীিন) ভাই উসমান িবন মাযউেনর নােম।”

মুহাmাদ আল আসগার িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত
তার মা িছেলন একজন দাসী। [তাবাির,

আবুল ফারাজ উেlখ কেরেছন]। বিন আবান িবন

দািরম গােtর এক বLিk তােক হতLা কের এবং তার মাথা িনেয় যায় (আlাহর রহমত ও
বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।

আবু বকর িবন আলী িবন আিব তািলেবর শাহাদাত
তার নাম জানা যায় না (তার kিনয়া হেলা আবু বকর),
খািলেদর কnা লায়লা।
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এবং তার মা িছেলা মাসউদ িবন

[ তাবািরর gেn আেছ] এক হামাদািন বLিk তােক হতLা কের। মাদােয়িন বণ&না কেরন য, তার
লাশ পাওয়া যায় একিট sাতধারার পােশ, িকnt তার হতLা সmেক& জানা যায়িন।
‘মানািkব’- এ আেছ য আবু বকর িবন আলী যুdেkেt pেবশ করেলন এ যুেdর কিবতািট
আবৃিt কের,

“আমার অিভভাবক আলী বশ িকছু উnত gণাবলীর অিধকারী,

ময&াদাবান,

দয়ালু ও সmািনত হািশেমর বংশধর। এ হেলা হােসইন আlাহর রাসূেলর সnান,
তােক ধারােলা তরবাির িদেয় রkা কির,

আমরা

আমার জীবন আপনার জn কারবান হাক,

হ

আমার সmািনত ভাই।” িতিন যুd করেত লাগেলন যতkণ পয&nনা যাহর (অথবা যাজর) িবন
বাদার জু’িফ অথবা উkবাহ গানাউই তােক হতLা কের (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত
হাক তার উপর)।
‘মানািkব’- এ রেয়েছ য এরপর তার ভাই উমর যুdেkেt এেলন এ যুd kেtর কিবতািট
আবৃিt কের,

“ হ আlাহর শtrরা,

উমেরর পথ ছােড়া,

িসংহেক ছেড় দাও যন স

তামােদরেক আঘাত করেত পাের তার তরবাির িদেয় এবং স পালােব না। হ যাজর,
হযাজর,

আমার ওপের

তামার pিতেশাধ নাও।” এরপর িতিন যাজরেক হতLা করেলন,

য িছেলা তার ভাইেয়র হতLাকারী এবং যুdেkেt pেবশ করেলন।
আমরা বিল য,

ঐিতহািসকেদর কােছ ও জীবনী লখকেদর কােছ জানা নই য,

উমর

কারবালায় উপিsত ’িছেলন িকনা তার ভাই ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ। ‘উমদাতুত
তািলব’- এর লখক তার বkেবLর শেষ এেস বেলেছন য, উমার তার ভাই ইমাম হােসইন
( আ.) এর সােথ িনেজেক িবি+n কেরিছেলা এবং তার সােথ kফা যায় িন। তার সmেক& বণ&না
য, িতিন কারবালায় উপিsত িছেলন তা সিঠক নয়। উমর ৭৭ বছর বয়েস তাস’আেত ইেnকাল
কেরন।
আবুল ফারাজ বেলন, মুহাmাদ িবন আলী িবন হামযা বেলন য, আyরার িদেন, ইবরাহীম
িবন আলীও কারবালায় শহীদ হন এবং তার মা িছেলন এক দাসী,

িকnt অnরা তার

উেlখকেরন িন এবং আিম জীবনীমূলক বইgেলােত ইবরাহীম িবন আলী নােম কাউেক পাই িন।
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সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, ‘মাসাবীহ’- এর লখক বেলেছন য, হাসান িবন হাসান
আল মুসাননাহ তার চাচার সােথ থেক যুd কেরেছন আyরার িদেন এবং তরবাির িদেয় সtর
জনেক হতLা কেরিছেলন। িতিন আঠােরািট আঘাত পেয়িছেলন এবং তার ঘাড়া থেক পেড়
িগেয়িছেলন। তার মামা আসমা িবন খােরজা তােকফকােত িনেয় িগেয়িছেলন এবং সখােন
ssতা লাভ কেরিছেলন, এরপর িতিন তােক মদীনায় পািঠেয় দন।
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ খাওয়ােরযিমর ‘মাkতাল’

থেক উেlখ আেছ য,

আyরার

িদেন একিট বা'া বিরেয় এেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর তাঁবু থেক, কােন তার dখানা dল
িছেলা।

স খুব ভীত িছেলা এবং স ডান বােয় তাকাি+েলা এবং তার কােনর dলgেলা

কাঁপিছেলা। হািন িবন সাবীত তােক আkমণ কের ও হতLা কের। শাহারবান(ইমাম হােসইন
(আ.) এর stী) ভাষা হািরেয় তার িদেক তাকােলন এবং একিট কথাও বলেলন না।
আবুজাফর তাবাির বণ&না কেরেছন িহশাম কালিব থেক,

িতিন আবুল hযাইল থেক,

িতিন

সাkিন নােম এক বLিk থেক য বেলেছ য, খািলদ িবন উবায়dlাহর িদনgেলােত আিম হািন
িবন সাবীত হাযরািমেক দখলাম,

য বৃd হেয় িগেয়িছেলা,

( হাযরাম গােtর) লাকজেনর

এক জমােয়েত বলিছেলা য, “আিম কারবালায় উপিsত িছলাম হােসইনেক হতLার িদন এবং
অn নয় জন বLিkর সােথ ঘাড়ায় চেড় ঘুরিছলাম। ঘাড়াgেলা হাঁটিছেলা ও ছুটিছেলা এখােন
সখােন। হঠাৎ হােসইেনর পিরবােরর একিট ছাT বা'া বিরেয় এেলা তাঁবু থেক,

পরেন

িছেলা জামা ও পLাOট। তার হােত িছেলা তাঁবুর একিট খুঁিট এবং স ডােন বােম তাকাি+েলা
ভেয়। আিম যন দখেত পাি+ তার কােনর dেটা dল কাঁপেছ যখন স মাথা ঘাড়াি+েলা এবং
আিম

যন এখনও দখেত পাি+ একজন ঘাড়সওয়ার ঘাড়া ছুিটেয় তার িদেক গেলা এবং

তার কােছ পৗঁেছ িনচু হেলা এবং তােক তরবাির িদেয় dটুকেরা কের ফলেলা।” িহশাম বেল
য,

সাkিন বেলেছ য,

িশyিটর হতLাকারী িছেলা হািন িবন সাবীত িনেজই এবং স

িতরsােরর ভেয় িনেজর নাম গাপন কেরিছেলা। আমার চাখ এমন িশyেদর আর দেখিন
যােদর dঃখ মাnেষর hৎিপNেক আgেন ঝলেস দয়।
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আbাস িবন আলী িবন আিব তািলব (আ.) এর শাহাদাত
শইখ মুফীদ তার ‘ইরশাদ’- এ এবং শইখ তাবারিস তার ‘আ’লামুল ওয়ারা’- ত
বেলেছন

য,

সনাবািহনী ইমাম হােসইন (আ.) ক আkমণ করেলা এবং তার *সnেদর

ছিড়েয় িদেলা এবং তােদর িপপাসা বৃিd পেল ইমাম তার ভাই আbাস (আ.) ক িনেয়
ফারােতর িদেক ঘাড়া ছাটােলন। উমর িবন সা’আেদর বািহনী তােদর পথ আটেক িদেলা এবং
বিন দািরম থেক এক বLিk তােদর উেdেI বলেলা, “আেkপ তামােদর জn,

ফারােতর

িদেক তােদর রাsা বn কের দাও যন তারা সখােন পৗঁছেত না পাের।” ইমাম হােসইন
(আ.) বলেলন, “ হ আlাহ, তােক িপপাসাত& কrন।”

স kাধািnত হেলা এবং ইমােমর

িদেক একিট তীর ছুঁেড় মারেলা যা তার থুতিন ভদ করেলা। ইমাম তীরিট টেন বর করেলন
এবং িনেজর তালু িদেয় তার িনেচ চেপ ধরেলন। এেত তার হাত রেk পূণ& হেয় গেলা। তখন
িতিন বলেলন,

“ হ আlাহ,

আিম

তামার কােছ অিভেযাগ করিছ তারা কী আরচণ করেছ

তামার রাসূল (সা.) এর কnার সnােনর সােথ।”
এরপর তারা তৃjাত& অবsায় িফের এেলন। িকnt সনাবািহনী হযরত আbাস (আ.) ক ঘরাও
কের ফলেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) থেক তােক িবি+n কের ফলেলা। আbাস একা
একা যুd করেলন এবং শহীদ হেয় গেলন। যােয়দ িবন ওয়ারখা হানািফ এবং হাকীম িবন
তুফাইল তাঈ’ যৗথভােব তােক হতLা কের তােক বশ িকছু আঘােত আহত করার পর এবং
তার নড়াচড়া করার মত শিk আর িছেলা না। সাইেয়দ ইবেন তাউস িকছুটা একই রকম বণ&না
িদেয়েছন।
হাসান িবন আলী তাবারিস বণ&না কেরন য,

( বিন দািরম গােtর) অিভশেpর তীরিট ইমাম

হােসইন (আ.) এর কপােল িবd হয় এবং আbাস তা তুেলন। িকnt পূব&বত&ী বণ&নািটই বশী
পিরিচত।
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তাবাির বণ&না কেরন িহশাম থেক, িতিন তার িপতা মুহাmাদ িবন সােয়ব থেক, িতিন kািসম
িবন আল আসবাগ িবন নাবাতাহ থেক িযিন বেলেছন, ( কারবালায়) ইমাম হােসইন ( আ.)
শহীদ হওয়ার সময় উপিsত িছেলা এমন একজন আমােক বেলেছ য,

যখন হােসইেনর

সনাদল pাণ হারােলা িতিন তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং ফারাত নদীর িদেক গেলন। বিন আবান
িবন দািরম গােtর এক লাক বলেলা, “আেkপ তামােদর জn, তার এবং ফারাত নদীর
মাঝখােন অবsান নাও যন তার িশয়ারা (অnসারীরা) তার সােথ যুk হেত না পাের।” িতিন
ঘাড়া ছাটােলন এবং সনাবািহনীও তােক অnসরণ করেলা এবং ফারাত নদীেত যাওয়ার পথ
বn কের িদেলা। ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,

“ হ আlাহ,

তােক িপপাসাত& কrন।”

আবািন লাকিট একিট তীর ছুঁড়েলা যা ইমােমর থুতিন ভদ করেলা, ইমাম তীরিট টেন বর
করেলন এবং তার হােতর তালু িদেয় তার িনেচ চেপ ধরেলন, যা রেk পূণ& হেয় গেলা এবং
িতিন বলেলন,

“ হ আlাহ,

আিম আপনার কােছ অিভেযাগ কির কী আচরণ তারা করেছ

আপনার রাসূল (সা.) এর কnার সnােনর সােথ।”
আlাহর শপথ,

বশী সময় যায় িন যখন আিম দখলাম তার (আবািন লাকিটর) pচNতৃjা

পেয় বসেলা এবং কখেনাই িনবারণ হেলা না।
kািসম িবন আল আসবাগ আরও বেলন য,

আিম তার সােথ িছলাম য বাতাস করিছেলা

তােক (আবািন লাকিটেক) এবং একিট িমিu শরবত, এক জগ dধ ও পািন রাখা িছেলা। স
বলিছেলা,

“dেভ&াগ তামােদর উপর। তৃjা আমােক মের ফলেছ।” এক জগ অথবা এক

কাপ পািন যা তার পিরবােরর তৃjা িমটাি+েলা, তােক দয়া হেলা,

স তা পান করেলা ও

বিম করেলা। এরপর িকছু সময় ঘুমােলা। এরপর আবার স বলেত yr করেলা,
তামােদর উপর,

আমােক পািন দাও,

“dেভ&াগ

তৃjা আমােক মের ফলেছ।” আlাহর শপথ এ

রকম কান দৃI এর আেগ দখা যায় িন এবং তার পট উেটর মত ফেট গেলা।
আমরা ( লখক) বিল য, ইবেন িনমার বণ&না থেক pমািণত হয় য এই লাকিটর নাম িছেলা
যারাআহ িবন আবান িবন দািরম।
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kািসম িবন আল আসবাগ বণ&না কেরেছন এক বLিk থেক য কারবালায় ইমাম হােসইন
( আ.) ক দেখিছেলা,

িতিন একিট খােদর পােশ দাঁিড়েয়িছেলন নদীর তীেরর কােছই,

ফারাত নদীেত যাওয়ার জn এবং আbাস িছেলন তার সােথ। স সময় উমর িবন সা’আেদর
জn উবায়dlাহর িচিঠ এেস পৗঁছায় যােত লখা িছেলা,

“ হােসইন ও তার সাথীেদর জn

পািন সরবরাহ বn কের দাও এবং তােদরেক এক ফাটাও sাদ িনেত িদও না।” উমর িবন
সা’আদ পাঁচশত লাক িদেয় আমর িবন হাjাজেক পািনর কােছ পাঠােলা। আbুlাহ িবন হাসীন
আযিদ উ'কেN বলেলা,

“ হ হােসইন,

তুিম িক দখেছা পািন বইেছ বেহশেতর মত?

আlাহর শপথ, তুিম এ থেক এক ফাঁটাও পােব না যতkণ না তুিম ও তামার সাথীরা তৃjায়
Kংস হেয় যাও।” যারা’আহ িবন আবান িবন দািরম বলেলা, “তার ও ফারাত নদীর মােঝ
অবsান নাও।” এরপর স একিট তীর ছাঁেড় ইমােমর িদেক যা তার থুতিনেত িবd হয় এবং
িতিন বলেলন, “ হ আlাহ তােক তৃjায় মরেত দাও এবং কখেনাই তােক kমা কেরা না।”
ইমাম (আ.) এর জn এক পয়ালা পানীয় আনা হেলা িকnt িতিন তা পান করেত পারেলন না
অনবরত রk ঝরার কারেণ। িতিন রkেক আকােশর িদেক ছুঁেড় িদেলন এবং বলেলন,
“একইভােব আকােশর িদেক।”
শইখ আbুস সামাদ বণ&না কেরন আবুল ফারাজ থেক, িতিন আbুর রহমান িবন জওিয থেক
য,

এর পের আবািন বLিkিট (যারআহ) পাকsিল পাড়া এবং ঠাNা িপেঠর রােগ আkাn

হেয়িছেলা এবং িচৎকার করেতা।
‘উমদাতুত তািলব’- এর লখক আbাস (আ.) এর সnানেদর সmেক& বলেত িগেয় বেলন
য, তার (আbােসর) kিনয়া িছেলা আবুল ফযল এবং উপািধ িছেলা সাkা (পািন বহনকারী)।
তােক এ উপািধ দয়া হেয়িছেলা কারণ িতিন তার ভাইেয়র জn আyরার িদন পািন আনেত
িগেয়িছেলন,

িকnt িতিন সখােন পৗঁছােনার আেগই শহীদ হেয় যান। তার কবরিট ( ফারাত)

নদীর তীের তার শাহাদােতর sােনই আেছ। স িদন িতিন িছেলন ইমাম হােসইন (আ.) এর
পতাকাবাহী।
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আবু নসর বুখাির বণ&না কেরেছন মুফাযযাল িবন উমার থেক য,

ইমাম জাফর আস সািদk

( আ.) বেলেছন, “আমার চাচা আbাস িছেলন বুিdমান এবং তার িছেলা দৃঢ় িব+াস। িতিন আবু
আbুlাহর (ইমাম হােসইেনর) সােথ থেক যুd কেরেছন এবং মুিসবেতর িভতর িদেয় গেছন
শহীদ হওয়া পয&n। বিন হািনফা তার রেkর দায়ভার বইেছ। িতিন িছেলন চৗিtশ বছর বেয়সী
যখন তােক হতLা করা হয়। তার এবং উসমান,

জাফর এবং আbুlাহরও মা িছেলন উmুল

বানীন, িযিন িছেলন িহযাম িবন খািলদ িবন রািব’আর কnা।”
এরপর িতিন আরও বেলন য, বিণ&ত আেছ য আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আ.) তার ভাই
আkীলেক, িযিন িছেলন বংশধারা িবেশষj এবং আরেবর পিরবারgেলােক ভােলা জানেতন,
একজন নারীর খাঁজ দয়ার জn বলেলন য সাহসী আরব পিরবােরর হেব,

যন িতিন তােক

িবেয় করেত পােরন এবং িতিন বদেল তার জn একজন বীর সnান গেভ& ধারণ করেবন। আkীল
বলেলন,

“তাহেল উmুল বানীন িকলািবয়াহেক িবেয় কrন,

কারণ তার বাবার মত কান

সাহসী বীর আরবেদর মােঝ নই।” এভােব িতিন তােক িবেয় করেলন। দশই মহররেম িশমর
িযলজওশান িকলািব এেলা এবং আbাসেক ও তার ভাইেদরেক ডাকেলা এ বেল,

“আমার

ভােgরা কাথায়?” তারা তার কথার উtর িদেলন না। ইমাম হােসইন (আ.) তার ভাইেদর
বলেলন, “তােক উtর দাও, যিদও স একজন কামুক বLিk, কারণ স তামােদর মামােদর
একজন (একই গােtর)।”
তারা িজেjস করেলন,

“তুিম কী চাও?” িশমর বলেলা,

“আমার কােছ আেসা,

কারণ

তামরা িনরাপtার মােঝ আেছা, িনেজেদরেক হতLা কেরা না তামােদর ভাইেয়র সােথ।” এ
কথা yেন তারা তার তীb িনnা করেলা এবং বলেলা, “তুিম kৎিসত হেয় যাও এবং যা তুিম
এেনেছা ( িনরাপtার দিলল) তাও kৎিসত হাক, আমরা িক আমােদর অিভভাবক ও সদ&ারেক
পিরতLাগ কের তামার িনরাপtায় pেবশ করেবা?” িতিন (আbাস) তার িতন ভাইেয়র সােথ
সিদন শহীদ হন।
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শইখ সাdk ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.) থেক বণ&না কেরন য,

“আlাহর রহমত

বিষ&ত হাক আbােসর উপর, িতিন িনেজেক িবিলেয় িদেয়েছন এবং কu ভাগ কেরেছন। িতিন
তার জীবনেক উপহার িদেয়েছন তার ভাইেয়র জn এবং তার dেটা হাত িবি+n হেয় িগেয়িছেলা
এবং মহান ও সব&শিkমান আlাহ তােক kিতপূরণ িদেয়েছন dেটা পাখার মাধLেম যা িদেয় িতিন
উেড়ন বেহশেত ফেরশতােদর সােথ। যভােব িতিন (আlাহ) জাফর িবন আিব তািলব (আ.)
ক উপহার িদেয়িছেলন এবং আbাস (আ.) এমন ময&াদা পেয়েছন আlাহ sবহানাh ওয়া
তাআলার কােছ য িকয়ামেতর িদেন সব শহীদ এর জn ঈষ&ািnত হেব।”
আবুল ফারাজ (ইসফাহািন) বেলন য,
আবুল ফযল,

আbাস িবন আিব তািলব (আ.) এর kিনয়Lাহ িছেলা

এবং তার মা িছেলন উmুল বানীন (আ.)। িতিন িছেলন তার বড় ছেল। িতিন

িছেলন আপন ভাইেদর মেধL শহীদ হওয়ার জn শষ জন যেহতু তার সnান িছেলা, িকnt তার
অn ভাইেদর কান সnান িছেলা না। িতিন তােদর সবাইেক তার িনেজর আেগ যুdেkেt পাঠান
এবং সবাই শাহাদাত বরণ কেরন এবং তােদর উtরািধকার তার উপর বত&ায়। এরপর িতিন
যুdেkেt pেবশ কেরন এবং শহীদ হেয় যান। উবায়dlাহ (আbােসর সnান) তােদর সবার
উtরািধকার লাভ কেরন এবং তার চাচা উমার িবন আলী এ িবষেয় তার সােথ dেnd িলp হন।
তখন িতিন তােক সmদ দােনর মাধLেম তার সােথ সমেঝাতা কেরন এবং এেত িতিন রাজী হন।
জারিম িবন আবুল আলা যুবাইর থেক বণ&না কেরন এবং িতিন তার চাচা থেক য,

আbাস

( আ.) এর বংশধর তােক সাkা নােম উেlখ কেরেছন এবং তােক kিনয়Lাহ িদেয়েছন আবুল
িkরবাহ (অথ&াৎ মশেকর িপতা,

কারণ িতিন ইমাম হােসইন (আ.) ও তার পিরবােরর জn

পািন আনেত pচN সংgাম কেরিছেলন)। িকnt আিম তার কান ছেলেক এরকম িকছু বলেত
কখেনা yিন িন।
আbােসর pশংসায় একজন বেলন,

“এই যুবেকর উপর কাnাকািট করা অিধকতর উপযুk

যার মৃতুLেত কারবালায় ইমাম হােসইন (আ.) কঁেদিছেলন,

407

িতিন িছেলন তার ভাই ও তার

িপতা আলীর সnান। আবুল ফযল রেk িভেজ িছেলন এবং তার ভাইেক সাহাযL কেরিছেলন,
িতিন িনেজ িছেলন তৃjাত& িকnt তার জn পািন আনেত সংgাম কেরিছেলন”।
তার িবষেয় kমাইত (আসািদ) বেলন, “আবুল ফযেলর sরণ একিট আনn ও অnেরর রােগর
িশফা,

িযিন অৈবধ জেnর লাকেদর িবrেd লেড়িছেলন,

আর তারা যুd কেরিছেলা তার

িবrেd, িযিন িছেলন বৃিuর পািন যারা পান কের তােদর মেধL সবেচেয় সmািনত।”
আbাস (আ.) এর িছেলা snর চহারা, িতিন িছেলন বLিkt সmn অেনক লmা যখন িতিন
কান শিkশালী ঘাড়ায় উঠেতন তার পা dেটা মািট sশ& করেতা। আyরার িদন িতিন িছেলন
ইমাম হােসইন (আ.) এর পতাকাবাহী।
ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) থেক বিণ&ত আেছ য,

“ইমাম হাসেইন (আ.) তার

*সnদলেক সািরবd করেলন এবং তার পতাকা তুেল িদেলন আbাস (আ.) এর হােত।”
ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) বেলন য,

যােয়দ িবন ওয়াkাদ জাহািম (অথবা িবন

ওয়ারkা’ হানািফ) এবং হাকীম িবন তুফাইল তাঈ’ আbাসেক হতLা কেরিছেলা।
মুয়ািবয়া িবন আmার থেক বিণ&ত, িযিন বণ&না কেরেছন ইমাম জাফর সািদk (আ.) থেক য,
চার জন শহীদ ভাইেয়র মা উmুল বানীন বাkীেত (মদীনার কবরsােন) যেতন এবং কাnাকািট
করেতন তার ছেলেদর জn hদয় ছঁড়া ও dঃখ ভরা কথার মাধLেম। লােকরা জমােয়ত হেতা
এবং তার কথাgেলা yনেতা। একিদন মারওয়ান (িবন হাকাম) আসেলা এবং তার িবলাপ yেন
কাঁদেত লাগেলা (যিদও স িছেলা িনেজ দয়ামায়াহীন)।
ইবেন শাহর আেশাব তার ‘মানািkব’- এ বেলেছন য, সাkা (পািন বহনকারী), হােশমীেদর
চাঁদ,

হােসইেনর পতাকাবাহক এবং তার আপন ভাইেদর মেধL 37 আbাস পািনর খােজ

গেলন। তারা তােক আkমণ করেলা এবং িতিনও জবাব িদেলন এবং বলেলন, “আিম মৃতুLেক
ভয় পাই না যখন স আমােক উ'কেN ডােক,
সােথ যুd কির এবং মািটেত পেড় যাই,

অথবা যতkণ না আিম পরীিkত যাdােদর

আমার জীবন কারবান হাক তার উপর িযিন

408

মুসতাফার জীবন,

িন<য়ই আিম আbাস,

য পািন আেন,

আর আিম যুেdর িদেন ভয়

পাইনা।”
িতিন শtrৈসnেদর ছtভ) কের িদেলন,
গােছর িপছেন ওঁৎ পেত িছেলা,

িকnt যােয়দ িবন ওয়ারkা’ জাহিন য একিট

স তার ডান হাতেক িবি+n কের ফলেলা হাকীম িবন

তুফাইল সমেবািসর সেহ যািগতায়। এরপর িতিন তরবাির বাম হােত িনেলন এবং যুেdর কিবতা
আবৃিt কেরিছেলন,

“আlাহর শপথ,

তামরা আমার ডান হাত কেট ফেলেছা,

আিম

আমার ধম&েক pিতরkা করেতই থাকেবা যমন করেব আমার সতLবাদী ইমাম, পিবt ও িব+s
নবীর সnান।”
িতিন যুd করেত লাগেলন এবং kাnহেয় পড়েলন এবং হাকীম িবন তুফাইল তাঈ একিট গােছর
িপছেন লুিকেয় িছেলা,
আbাস বলেলন,

স তার বাম হােত আঘাত করেলা ও তা িবি+n কের ফলেলা।

“ হ আমার সtা,

কােফরেদর ভয় পেয়া না,

সব& kমতাবান আlাহর

রহমেতর ও kমতাpাpেদর অিভভাবক রাসূেলর sসংবাদ তামার কােছ আsক, তারা আমার
বাম হাত িবি+n কের ফেলেছ অnায়ভােব,

হ আlাহ তােদরেক (জাহাnােমর) আgেন

পাড়ান।”
অিভশp বLিk তােক হতLা করেলা লাহার বশ&া িদেয়। যখন ইমাম হােসইন (আ.) তােক
দখেত পেলন ফারাত নদীর তীেরর কােছ,

িতিন কাঁদেলন এবং বলেলন,

“ তামরা

তামােদর কােজর মাধLেম অিবচার কেরেছা হ অিভশp জািত এবং রাসূল (সা.) এর কথার
িবেরািধতা কেরেছা,

37 নবী িক আমােদরেক তামােদর কােছ আমানত রেখ যান িন,

আমরা িক সৎকম&শীল নবীর বংশধর নই,
নন,

তামােদর মধL থেক যাহরা (আ.) িক আমার মা

আহমাদ ( সা.) সৃিuর মেধL িক 37 নন,

অিভশাপ তামােদর উপর পেড়েছ এবং

তামরা যা কেরেছা তার জn অপমািনত হেব এবং খুব শী;ই তামরা চরম আgেনর মুেখামুিখ
হেব (জাহাnােম)”।
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আমরা বিল, যিদ কউ চায় ভাই, পিরবার এবং সাথীেদর মৃতুLেত ইমাম হােসইন (আ.) এর
অবsা বুঝেত তার উিচত ইমাম আলী (আ.) এর অবsার উপর ভাবা যখন তার সmািনত
সাথীগণ এবং বnুগণ (িসফফীেনর যুেd) মৃতুLবরণ কেরন,
মািলক আশতার,

মুহাmাদ িবন আবু বকর,

যমন আmার িবন ইয়ািসর,

আবুল হাইসাম িবন তীহান,

খুযাইমাহ িবন

সাবীত এবং অnরা। বিণ&ত আেছ য, এক ykবার, তার শাহাদােতর আেগ, ইমাম আলী
(আ.) একিট

খাতবা দন,

যার মাধLেম িতিন তােদর sরণ কেরিছেলন এবং বেলিছেলন,

“ কাথায় আমার ভাইেয়রা যারা সাজা রাsায় িছেলা এবং কাথায় তারা চেল গেছ যারা সতLেক
ভােলাবাসেতা?

কাথায় আmার?

কাথায় ইবেন তীহান?

কাথায় যুশ শাহাদাতাইন

(খুযাইমাহ িবন সা’বীত)? এবং অnরা কাথায়, যারা িছেলা তােদর মত যারা িনেজেদর মেধL
মৃতুLবরণ করার জn pিতjা কেরিছেলা এবং তােদর মাথাgেলা পাঠােনা হেয়িছেলা বদমাশ
লােকর কােছ?” এরপর িতিন হােত তার পিবt দািড় ধরেলন এবং খুব কাঁদেলন,

এরপর

বলেলন, “আফেসাস ভাইেদর জn যারা কারআন তলাওয়াত করেতা এবং দৃঢ় িছেলা, যারা
তােদর দািয়t জানেতা এবং সgেলা পিরপূণ& করেতা,

তারা snাহgেলােক জীিবত করেতা

এবং িবদ’আতেক পদদিলত করেতা। তােদরেক সংgাম করার জn আhান করা হেয়িছেলা
এবং তারা এর িদেক drত অgসর হেয়িছেলা।”
বিণ&ত আেছ, যখন আmার িবন ইয়ািসর িসফফীেন আিমrল মুিমনীন আলী (আ.) এর এক দল
সাথীর সােথ শহীদ হেয়িছেলন এবং যখন রাত নেম এেলা ইমাম আলী (আ.) শহীদেদর মেধL
হঁেট বড়ােত লাগেলন। যখন িতিন দখেলন আmার মািটেত পেড় আেছন, িতিন তার মাথািট
তুেল িনেজর উrর উপর রাখেলন এবং কাঁদেলন। এরপর বলেলন,

“ হ মৃতুL,

কান সময়

পয&nতুিম আমার কাছ থেক দূের থাকেব যখনিমতআমার বnদর মাঝ থেক কাউেক অবLহিত
দাও িন, আিম দখিছিমততােদর বেছ িনে+া যােদর আিম ভােলাবািস, মেন হয় যন তুিম
তােদর িদেক অgসর হে+া pমাণ সহকাের।”
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ইমাম আলী (আ.) এর পূণ& কাবLকেম&র pথম dই লাইন হে+, “ হ মৃতুL,

য আমােক রহাই

দেব না। আমােক মুিk দাও কারণ তুিম আমার সব বnুেক িনেয় িগেয়েছা।”
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ রেয়েছ য,

হযরত আbাস (আ.) িনেজেক একা দখেত পেয়

ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ এেলন এবং বলেলন, “আপিন িক আমােক অnমিত িদে+ন?”
ইমাম খুব কাঁদেলন এবং বলেলন, “ হ িpয় ভাই, তুিম আমার পতাকাবাহক। তুিম যিদ চেল
যাও আমার *সnদল ছtভ) হেয় যােব।” আbাস বলেলন,

“আমার hদয় সংkিচত হেয়

আসেছ এবং আিম জীবন থেক তৃp হেয়িছ এবং আিম আমার ভাইেদর রেkর pিতেশাধ িনেত
চাই এ মুনািফkেদর উপর।” ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,

“তাহেল পািন আেনা এ

বা'ােদর জn।” আbাস এেগােলন এবং উপেদশ িদেলন এবং সতক& করেলন (সা’আেদর)
সনাবািহনীেক, িকnt তােত কান ফল হেলা না, এরপর িতিন ইমােমর কােছ ফরত এেলন
এবং তােক জানােলন। িতিন বা'ােদর কাnা yনেত পেলন,

“আহ,

িপপাসা।” িতিন

একিট মশক িনেলন এবং তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং ফারাত নদীর িদেক গেলন। চার হাজার
বLিk, যারা ফারাত নদী পাহাড়া িদি+েলা তােক সব িদক থেক ঘরাও করেলা এবং তার
িদেক তীর ছুঁড়েলা। িতিন তােদর আkমণ করেলন এবং আিশ জন বLিkেক হতLা করেলন এবং
তােদর dভাগ কের ফলেলন, এরপর ফারাত নদীেত pেবশ করেলন। িতিন পািন পান করার
চuা করেলন িকnt হঠাৎ তার মেন হেলা ইমাম ও তার পিরবােরর িপপাসার কথা। তখন িতিন
পািন ফেল িদেলন এবং মশকিট ভের িনেলন। িতিন মশকিট তার ডান কাঁেধ ঝুিলেয় তাঁবুর
িদেক িফের চলেলন। তারা তার পথ বn কের িদেলা এবং সব িদক থেক ঘরাও কের
ফলেলা। িতিন তােদর সােথ যুd করেলন যতkণ না নওেফল তার তরবাির িদেয় তার ডান হাত
কেট ফলেলা। তখন িতিন মশকিট তার বাম কাঁেধ িনেলন। নওেফল তখন তার বাম হাত কিb
থেক কেট ফলেলা এবং িতিন মশকিট দাঁেত ধের রাখেলন। তখন একিট তীর এেস
মশকিটেত িবd হেলা এবং পািন পেড় গেলা। আেরকিট তীর তার hৎিপেNিবd হেলা এবং
িতিন ঘাড়া থেক পেড় গেলন এবং উ'কেN ডাক িদেলন, “ হ আমার অিভভাবক, আমার
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কােছ আsন।” যখন ইমাম তার মাথার কােছ এেলন িতিন তােক রেk ও বািলেত মাখামািখ
দখেলন এবং কাঁদেত লাগেলন।
তার শাহাদােতর িবষেয় তুফাইল বেলন য, এক বLিk তােক আkমণ কের এবং তার মাথায়
আঘাত কের একিট লাহার রড িদেয় যােত তার মাথা ফেট যায় এবং িতিন মািটেত পেড়
গেলন এবং িচৎকার কের বলেলন, “ হ আবা আবিদlাহ আমার সালাম আপনার উপর।”
ইবেন িনমা বেলন য, হাকীম িবন তুফাইল আbােসর জামা খুেল নয় এবং তার িদেক একিট
তীর ছুঁেড়।
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ আেছ,

যখন আbাস (আ.) শহীদ হেয় গেলন ইমাম হােসইন

( আ.) বলেলন, “এখন আমার িপঠ বাঁকা হেয় গেলা এবং আমার গিত কেম গেলা।”
আিম ( লখক) বিল য,

ইমাম হােসইন (আ.) ক হযরত আbাস (আ.) এর সাহাযL করা

আমােক মেন কিরেয় দয় তার (আbােসর) িপতা আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আ.) এর কথা
িযিন তার চাচােতা ভাই রাসূল (সা.) ক সাহাযL কেরিছেলন। তাই আিম তা বইিটর

সৗnয&

বৃিdর জn উেlখকরেবা।
জািহয তার িকতাব ‘উসমািনয়া’- ত ইবেন আবীল হাদীদ থেক উdৃত কেরেছন য,

আবু

বকর িহযরেতর আেগ মkায় কিঠন কেuর িভতর িছেলন। িকnt আলী িবন আিব তািলব (আ.)
িছেলন িনরাপদ। না কউ তার িপছেন লেগ িছেলা, না িতিন কােরা িপেছ লেগিছেলন। এর
pিতবাদ কের আবু জাফর ইসকািফ বেলন য, আমরা িনভ&রেযাগL সূেt একিট হাদীস উেlখ
কেরিছ য, ইমাম আলী (আ.) ইসলাম gহণ কেরন যখন িতিন িছেলন একজন িকেশার এবং
ss মিs}সmn। িতিন kরাইশ মুশিরকেদর িতরsার করেতন তার িজভ ও hদয় িদেয় এবং
তােদর জn িতিন িছেলন এক বাঝা এবং িতিন উপতLকায় (অবেরােধর সময় নবীর সােথ)
বnী িছেলন,

িকnt আবু বকর িছেলন না। িতিন অবেরােধর অnকার ও সংকীণ& পিরিsিতেত

রাসূলুlাহ (সা.) এর িব+sসাথী িছেলন এবং অতLাচােরর িতk পয়ালা পান কেরিছেলন আবু
লাহাব, আবু জাহল এবং অnাnেদর হােত এবং বnীেtর আgেন পুেড়িছেলন। িতিন নবীর
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সােথ থেক dঃখ- কu বেয়িছেলন এবং িবরাট কেuর বাঝা িনজ কাঁেধ বেয়িছেলন এবং
িবপদজনক কাজgেলা পালন করেতন। িতিনই িছেলন স বLিk িযিন রােত চুির কের উপতLকা
থেক বিরেয় kরাইশেদর সmািনত বLিk যমন তমেয়ম িবন আিদ এবং অnাnেদর সােথ
দখা করেতন আবু তািলব ( আ.) এর আেদেশ এবং খাদLসামgীর বাঝা হাজার ভয় ও কাপুিনর
মােঝ বহন কের িনেয় আসেতন বিন হািশেমর জn। যিদ আবু জাহেলর মত শtrরা তােক
দখেত পেতা তাহেল তারা তার রk ঝরােতা। িন<য়ই আলী (আ.) ই িছেলন সই বLিk িযিন
এ ধরেনর কাজ করেতন অবেরােধর িদনgেলােত (তা িক আবু বকর িছেলন?) ।
ইমাম আলী (আ.) তার িবখLাত খাতবায় স সমেয় তার অবsা বণ&না কের বেলেছন, “তারা
একেt শপথ করেলা য, তারা আমােদর সােথ লনেদন করেবনা এবং িববাহ সmক& করেব
না। তারা আমােদর িবrেd যুেdর আgন jালােলা এবং তারা আমােদর পুেরা বিন হািশমেক
কেuর পাহােড় ঠেল িদেলা। আমােদর মােঝ যারা িব+াসী িছেলা তারা পুরsােরর আশা করেলা
(আমােদর সাহাযL করার িবিনমেয়) এবং অিব+াসীরা তােদর পিরবারেক সাহাযL করিছেলা।
kরাইশেদর সবgেলা গাt একt হেলা তােদর িবেরািধতা করেত এবং তােদর খাদLসামgী
আটেক িদেয়িছেলা। তারা সকাল সnLা অেপkা করেতা অনাহাের তােদর মৃতুLর জn এবং
কান পথ িছেলা না সমেঝাতার ও উnিতর। তােদর মেনাবল িবদায় িনেলা এবং তােদর আশা
মের গেলা।”
আবু জাফর ইসকািফ বেলন য,

কান সেnহ নই য আবু উসমান জািহয িমথLার pভােব পথ

হািরেয়েছ এবং ভুল ও িব+াসঘাতকতার পথ অিতkম কেরেছ। শষ পয&nেস িছেলা িবnাn এবং
িকছুই বুেঝ িন এবং বেলেছ যা স বলেছ। স ধারণা কেরেছ য, ইমাম আলী (আ.) িহজরেতর
আেগ কান কu কেরন িন এবং yধু িহজরেতর পর বদেরর (যুেdর) িদন থেক িতিন dঃখ- কেu
জজ&িরত হন।
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হযরত আbােসর বীরেtর িববরণ
উেlখ করা pেয়াজন বীরt হে+ একিট আিtক gণ যা yধু বুিd dারা অnভব করা যায় িকnt
পয&েবkেণর মাধLেম বাঝা যায় না। এিটেক সরাসির বুঝা যায় না, yধু এর pভাব দখা যায়।
যিদ কান বLিk জানেত চায় যাইদ কান সাহসী মাnষ িকনা তাহেল তােক দখেত হেব

স

সমেয় যখন সব সাহসীরা তােক ঘরাও কের ফলেব এবং মৃতুL তার সময়েক সংিkp কের
িদেব এবং যুেdর তীbতার মেধL স পেড় যােব। যিদ স অিsর হেয় যায়, ভীত হেয় কাঁেপ এবং
পািলেয় িন}িত পায় এবং িনেজর উপর অপমান ও নীচতার বাঝা তুেল নয় এবং পলাতেকর
অপমানকর বম& পিরধান কের তরবািরর িদেক লজমুিখ হেয়,
বীরt

তাহেল জেন রাখুন য,

স

থেক বh দূের। িকnt যিদ স তৎkনাৎ আkমণ কের এবং তার তরবািরর (আঘােতর)

কNেক snর বাঁশীর আওয়াজ মেন কের এবং স যুেdর সািরেত drত ঢুেক পেড় যন স
আনেn অgসর হে+ এবং ভেয়র ঢউেয়র ভতের শাn hদেয় pেবশ কের এবং তরবািরর
আঘাত বরণ করােক pশািn মেন কের এবং বশ&ার আঘাতেক লাভজনক sসংবাদ মেন কের,
তার ঘাড় িদেয় তরবািরেক sাগত জানায় যন তা sগিn কাঠ, তরবািরর আঘােতর আওয়াজ
তার কােছ নারী কেNর গান মেন হয় যারা তার জn গাইেছ - তাহেল জেন রাখুন স সাহেসর
লাগাম ধের আেছ হােত এবং স সাহসীর পাষাক পেড় আেছ যা আlাহর পছn। আমরা ইমাম
হােসইন (আ.) এর সাথীেদর ও পিরবােরর যুd সmেক& যা বেলিছ তােত পাঠক বুঝেত পারেছন
তােদর সবাই িছেলন সাহিসকতার চূড়াnsের ও গিতর অিত উ' মাkােম এবং yধু আbাস
(আ.) িযিন তােদর মােঝ িছেলন অিত উ'তায় অবsানকারী এবং তার মােঝ িছেলা এgেলার
িসংহভাগ এবং বাকী সবাই িছেলন তার তুলনায় তার ফসল সংgহকারী। তার িছেলা দৃঢ়
িব+াস,

গভীর দূরদৃিu এবং আlাহর কােছ িছেলন এমন sােন আসীন য িকয়ামেতর িদন

সকল শহীদ তার িবষেয় ঈষ&ািnত হেবন। আর তা কন- ই বা হেব না যেহতু তার বাবা িছেলন
আিমrল মুিমনীন আলী ( আ.)।
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মাসউদী তার ‘মুrজুয যাহাব’ gেn জামােলর যুd সmেক& বেলন য,

শtrরা ইমাম আলী

( আ.) এর ডান িদক ও বাম িদেক আkমণ করেলা এবং তােদরেক িপছেন হিটেয় িদল।
আkীেলর একজন সnান ইমাম আলী (আ.) এর কােছ এেলন। িতিন ঘাড়ার িজেনর কাভােরর
উপর মাথা রেখ তndা িগেয়িছেলন। িতিন বলেলন, “ হ িpয় চাচাজান, আপিন আমােদর ডান
ও বাম িদেকর সাির কাথায় আেছ দেখেছন এবং আপিন ঘুমাে+ন?” ইমাম আলী (আ.)
বলেলন,

“ হ ভািতজা,

চুপ থােকা,

এিড়েয় যাওয়া যােব না। আlাহর শপথ,

তামার চাচার (মৃতুLর) একিট িনিদ&u িদন আেছ যা
তামার চাচা ভয় পায় না য স িনেজ মৃতুLর িদেক

drত এিগেয় যাক অথবা মৃতুL তার িদেক drত আsক।”
এরপর িতিন তার সnান মুহাmাদ িবন হানািফয়ােক আেদশ করেলন,

িযিন িছেলন যুেd তার

পতাকাবাহক, বসরার বািহনীেক আkমণ করার জn। মুহাmাদ িকছু িঢেলিম দখােলন কারণ
িতিন একদল তীরnােজর মুেখামুিখ িছেলন। িতিন অেপkা করেলন তােদর তীর শষ হেয়
যাওয়ার জn। ইমাম আলী (আ.) তার কােছ এেলন এবং বলেলন, “ কন তুিম আkমণ করেল
না?” িতিন বলেলন, “ কান পথ িছেলা না তীর ও বশ&ার মুেখামুিখ হওয়া ছাড়া, তখন আিম
অেপkা করলাম তােদর তীর খরচ হেয় যাওয়া পয&n যন এরপর আিম তােদরেক আkমণ
করেত পাির।” ইমাম বলেলন, “এখন তীেরর িভতর িদেয় আগাও কারণ মৃতুL তামার বম&।“
এ কথা yেন মুহাmাদ আkমণ করেলন এবং বশ&া ও ধাবমান তীেরর মােঝ পড়েলন। ইমাম
আলী (আ.) তার কােছ এেলন এবং তােক তরবািরর হাতল িদেয় আঘাত কের বলেলন,
“ তামার মােয়র রk তামােক বাধা িদেয়েছ।” এরপর িতিন তার কাছ থেক পতাকা িনেয় নন
এবং আkমণ কেরন এবং অnরা তার সােথ আkমণ কেরন এবং বসরার বািহনী ছাইেয়র মত
বাতােস উেড় যাওয়ার মত উেড় গেলা।
ওপের উেlিখত মুহাmাদ িবন হানািফয়া আিমrল মুিমনীন আলী (আ.) এর সnান। যুহির বেলন
য, িতিন িছেলন মাnষেদর মেধL সবেচেয় pjাবান ও বীর। অn িদেক জািহয তার সmেক&
বেলন য,

সবাই ঐকLমত পাষণ কের য,
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িতিন িছেলন অতুলনীয় এবং তার বয়েস

সিতLকার পুrষ। িতিন পূণ&তা ও gেণ সকলেক ছািড়েয় িগেয়িছেলন এবং তার বীরt িছেলা
pমািণত যা ঐিতহািসকরা উেlখ কেরেছন িসফফীেনর যুেdর সমেয় এবং এিট pমাণ িহসােব
যেথu য িতিন িছেলন ইমাম আলী (আ.) এর পতাকা বাহক। এরপরও িতিন তীরnাজেদর
সামেন (উেlিখত ঘটনায়) sথ িছেলন যন তারা তােদর তীরgেলা খরচ কের ফেল। িকnt
আমার মা বাবা আbাস (আ.) এর জn কারবান হাক, িযিন িছেলন তার ভাই ইমাম হােসইন
( আ.) এর পতাকাবাহক,

তার বািহনীর অিধনায়ক,

িযিন অgসর হেয়িছেলন চার হাজার

*সেnর সািরর িভতের যােদরেক ফারাত নদী পাহারা দওয়ার জn মাতােয়ন করা হেয়িছেলা
এবং িতিন তােদর তীরnাজেদর িবrেd পাহােড়র মত দৃঢ় হেয় দাঁিড়েয়িছেলন। িতিন একটুও
কাঁেপন িন,

না

কান ভয় কেরেছন। বরং বেলেছন,

“আিম মৃতুLেক ভয় কির না যিদ তা

আমার উপর আেসও।”
আেগই উেlখ করা হেয়েছ য,

িতিন (হযরত আbাস) ইমাম হােসইন (আ.) এর িকছু

সাথীেক উdার কেরিছেলন যারা চার িদক থেক শtr *সnেদর মাধLেম অবrd হেয়
পেড়িছেলন। আর জেন রাখুন িতিন িনেজেক তার ভাই ইমাম হােসইন (আ.) এর ঢাল িহেসেব
বLবহার কেরিছেলন (আমার মা- বাবা আপনার জn কারবান হাক,
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হ আবাল ফযল)।

পিরে\দ - ২১
আমােদর অিভভাবক ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদাত এবং dেধর িশvর এবং আbুlাহ িবন
হাসান (আ.) এর শাহাদাত

এ অধLায়িট অrpবািহত কের এবং িব+াসীেদর hদয়েক এবং কিলজােক পুেড় ফেল,
( অতLাচােরর িবrেd) অিভেযাগ আlাহর কােছ এবং yধু তারই সাহাযL pাথ&না করা হয়।
শাহাদােতর িকছু িকছু বইেয় বিণ&ত আেছ য, যখন ইমাম হােসইন (আ.) দখেলন তার বnু
ও আtীয়েদর মেধL বাহাtরজন শহীদ হেয় গেছন তখন িতিন তার পিরবােরর তাঁবুর িদেক
িফের উ'কেN বলেলন, “ হ সািকনা,
ওপের।” তা yেন সািকনা বলেলন,

হ ফািতমা,

হ উেm kলsম, আমার সালাম সবার

“িকভােব স বLিk মৃতুLর িসdাn িনেত না পাের যার

বnুরা ও সাহাযLকারীরা ইেতামেধL শাহাদাত বরণ কেরেছ।” সািকনা বলেলন, “আbাজান,
তাহেল আমােদরেক দাদার আ3েয় ফরত িনেয় আsন।” ইমাম বলেলন,

“হায়,

যিদ

মrভূিমর পািখেক রােত মুk কের দয়া হয় স শািnেত ঘুমােব।” তা yেন তার পিরবােরর
নারী সদsরা কাঁদেত yr করেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) তােদরেক সাntনা িদেলন।
বিণ&ত আেছ (একই বইেত) য,

ইমাম হােসইন (আ.) তখন উেm kলsম (আ.) এর িদেক

িফরেলন এবং বলেলন, “আিম তামােক তামার িবষেয় কলLােণর আেদশ দই। আিম রওনা
করিছ যুdেkেtর িদেক এ শtrেদর মােঝ।”
তা yেন সািকনা কাঁদেত লাগেলন। ইমাম তােক খুব বশী ভােলাবাসেতন। িতিন তােক তার
বুেকর সােথ চেপ ধরেলন এবং তার অrমুেছ িদেয় বলেলন,

“ জেন রােখা আমার িpয়

সািকনা, খুব শী;ই তুিম আমার জেn আমার পের কাঁদেব, যখন মৃতুL আমােক ঘরাও কের
ফলেব। তাই এখন তামার অrিদেয় আমার বুকেক ভারী কের িদও না যতkণ আমার দহেত
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rহ আেছ। যখন আিম শহীদ হেয় যােবা তখন তুিম আমার জn কাnাকািট করার জn অিধকতর
যাগL,

হ নারীেদর মেধL 37।”

ইমাম বািkর (আ.) থেক বিণ&ত আেছ য, “যখন ইমাম হােসইন (আ.) িসdাn িনেলন শহীদ
হেবন িতিন তার সবেচেয় বড় কnা ফািতমা (আ.) ক ডাকেলন। িতিন তােক একিট মুখবn
খাম িদেলন এবং একিট খালা অিসয়ত িদেলন। ইমাম আলী িবন হােসইন (যায়nল আেবদীন)
(আ.) স সময় অss িছেলন, পের ফািতমা িচিঠিট ইমাম আলী যায়nল আেবদীন ( আ.) ক
িদেয়িছেলন এবং তার কাছ থেক তা আমােদর কােছ এেসেছ।”
মাসউদীর ‘ইসবাত আল ওয়ািসয়া’- ত বিণ&ত আেছ য, ইমাম হােসইন (আ.) ইমাম আলী
যায়nল আেবদীন (আ.) ক অss অবsােত ডেক পাঠােলন এবং তােক (আlাহর) সmািনত
নামgেলা এবং নবীেদর িনদশ&নgেলা িদেলন। িতিন তােক বলেলন
pjা, নিথপt,

য,

িতিন (ঐশী)

বইgেলা এবং অstশst উmু সালামা (আ.) এর কােছ িদেয়েছন এবং তােক

পরামশ& িদেয়েছন তা তার কােছ হsাnর করার জn।
একই বইেত বিণ&ত আেছ য,
বান খািদজা বেলেছন য,

ইমাম জাওয়াদ (আ.) এর কnা এবং ইমাম হাদী (আ.) এর
যতটুk জানা যায় ইমাম হােসইন (আ.) তার বান সাইেয়দা

যায়নাব (আ.) ক অিসয়ত কের যান এবং ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) এর ইমামেতর
িদনgেলােত মুহাmাদ (সা.) এর পিরবােরর jান তার (যায়নাব) মাধLেম ছিড়েয় যায়,

যন

ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) ক শtrেদর কাছ থেক গাপন রাখা যায় তার জীবন রkার
জn।
kতুবd
ু ীন রাওয়ানিদ তার ‘দাওয়াত’- এ বণ&না কেরেছন ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.)
থেক য, দশই মহররম আমার বাবা আমােক তার বুেকর সােথ চেপ ধেরন যখন তার শরীর
থেক রk pবািহত হি+েলা এবং িতিন বলেলন,

হ িpয় সnান,

এ দাআ মেন রােখা যা

সাইেয়দা ফািতমা (আ.) রাসূলl
ু াহ (সা.) থেক এবং িতিন িজবরাঈল থেক পেয়েছন এবং যা
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আমার কােছ হsাnর করা হেয়েছ। কারণ এিট সব আশা পূণ& হওয়ার জn, grtপূণ& িবষেয়,
dি<nায়, কিঠন পিরিsিতেত এবং grtপূণ& দািয়t পালেন উপকারী। দাআিট এমন:

ِ آن اﻟْﻌﻈﻴ ِﻢ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳـ ْﻘ ِﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﻮآﺋِ ِﺞ
ِ
ِ
ِ ِﲝ ﱢﻖ ﻳﺲ واﻟْ ُﻘﺮ
ﻠﲔ ﻳﺎ َﻣ ْﻦ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻣﺎ ِﰱ اﻟﻀﱠﻤ ِﲑ
ْ آن
َ اﻟﺴﺂﺋ
َ
َ اﳊَﻜﻴ ِﻢ َو ﲝَ ﱢﻖ ﻃﻪ َو اﻟْ ُﻘ ْﺮ
َ َ ُ َ َْ
ْ َ
ّ
ِ
ِ
ﺘﺎج ا َﱃ
ﻮﻣﲔ ﻳﺎ راﺣ َﻢ اﻟﺸْﱠﻴ ِﺦ اﻟْ َﻜﺒ ِﲑ ﻳﺎ را ِز َق اﻟﻄﱢْﻔ ِﻞ اﻟ ﱠ
َْ ﺼﻐ ِﲑ ﻳﺎ َﻣ ْﻦ
َ وﺑﲔ ﻳﺎ ُﻣ َﻔﱢﺮﺟﺎً َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤ ْﻐ ُﻤ
َ ﻳﺎ ُﻣﻨَـﻔﱢﺴﺎً َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻜ ُْﺮ
ُ ﻻﳛ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َو ِآل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َواﻓْـ َﻌ ْﻞ ﰉ َﻛﺬا و َﻛﺬا
َ اﻟﺘﱠـ ْﻔﺴ ِﲑ

আমরা ( লখক) বিল, ইমাম হােসইন (আ.) এর অn একিট দাআ দশই মহররেমর সকােল
উেlখ করা হেয়েছ এবং তৃতীয় আেরকিট তার কাছ থেক পাওয়া গেছ একই িদন,

যা

শইখুত তাইফা (তূসী) শা’বােনর তৃতীয় িদেনর দাআয় উেlখ কেরেছন যখােন িতিন
বেলেছন, এরপর ইমাম হােসইন (আ.) এর দাআিট পেড়া কাউসােরর িদেন (আyরার িদেন)।
কাফ’আিম বণ&না কেরেছন য আyরার িদেন ইমাম হােসইন (আ.) এর শষ দাআ িছেলা
. . . . ( শষ পয&n)।
য িশyিট তাঁবু থেক বিরেয় এেসিছেলা এবং শহীদ হেয়িছেলা তা উেlখ করার পর ‘িবহাrল
আনওয়ার’- এ আেছ,

ইমাম হােসইন (আ.) ডান িদেক িফরেলন এবং কাউেক দখেলন

না, এরপর িতিন বাম িদেক িফরেলন এবং কাউেক দখেলন না। ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.)
বিরেয় এেলন যার একিট তরবাির তালার kমতা িছেলা না (অssতার কারেণ)। উেm kলsম
( আ.) (যায়নাব (আ.) এর বান) তার অnসরণ করেলন এবং ডাক িদেলন, “ হ িpয় সnান,
িফের আেসা।” িতিন বলেলন,

“িpয় ফুপ,ু

আমােক ছেড় িদন যন আিম আlাহর রাসূল

(সা.) এর সnােনর জn িজহাদ করেত পাির।” ইমাম হােসইন (আ.) তােক দখেলন এবং
বলেলন, “ হ উেm kলsম, তােক থামাও, পােছ এ পৃিথবী থেক মুহাmাদ (সা.) এর বংশ
লাপ পেয় যায়।”
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dেধর িশy আbুlাহ (আলী আল আসগার)- এর শাহাদাত

তার মা িছেলন রাবাব,

িযিন িছেলন ইমrল kােয়স িবন আিদর কnা এবং তার মা িছেলন

িহn আল হানূদ। সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন, যখন ইমাম হােসইন (আ.) তার যুবকেদর ও
বnুেদর লাশ দখেত পেলন িতিন শহীদ হওয়ার জn দৃঢ় িসdাn িনেলন এবং উ' কেN
বলেলন,

“ কউ িক আেছ আlাহর রাসূেলর পিরবারেক রkা করেব? তওহীদবাদী কউ িক

আেছ য আlাহেক ভয় করেব আমােদর িবষেয়? কান সাহাযLকারী িক আেছ য আlাহর জn
আমােদরেক সাহাযL করেত আসেব? কউ িক আেছ য আমােদর সাহােযL drত আসেব আlাহর
কাছ থেক পুরsােরর িবিনমেয়?”
নারীেদর কাnার আওয়াজ উঁচু হেলা এবং ইমাম তাঁবুর দরজায় এেলন এবং যায়নাব (আ.) ক
ডাকেলন,

“আমােক আমার dেধর িশyিটেক দাও যন িবদায় িনেত পাির।” এরপর িতিন

তােক dহােত িনেলন এবং উপুড় হেলন তার ঠাঁেট চুমু দয়ার জn। hরমালা িবন কািহল
আসািদ িশyিটর িদেক একিট তীর ছুঁড়েলা,

যা তার গলা ভদ কের তার মাথা আলাদা কের

ফলেলা (আlাহর রহমত ও রবকত তার উপর বিষ&ত হাক এবং আlাহর অিভশাপ পড়ুক তার
হতLাকারীর উপর)। এক কিব এ িবষেয় বেলেছন,

“এবং স বLিk য িনচু হেয়িছেলা তার

বা'ােক চুমু দয়ার জn িকnt তার আেগই তীর তােক পছেন ফেল এিগেয় যায় তার গলায় চুমু
দয়ার জn।”
এরপর িতিন সাইেয়দা যায়নাব (আ.) ক উ' কেN ডাকেলন তােক ফরত নয়ার জn। িতিন
িশyর রk তার হােতর তালুেত িনেলন এবং আকােশর িদেক ছুঁেড় িদেয় বলেলন,

“pেতLক

কuই আমার জn সহজ যখন আlাহ তা দখেছন।”
dেধর িশyিট সmেক& শইখ মুফীদ বেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) তাঁবুর সামেন বসেলন

এবং িশy আbুlাহেক তার কােছ আনা হেলা। বিন আসােদর এক লাক তােক হতLা করেলা তীর
ছুঁেড়।
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আযিদ বেলন য, আkাবাহ িবন বাশীর আসািদ ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) থেক বণ&না
কেরেছন য, িতিন আমােক বেলেছন, “ হ বিন আসাদ, আমােদর রেkর একিট দায় ভার
তামােদর উপর আেছ।” আিম িজেjস করলাম, “ হ আবা জাফর,

কান gনাহেত আমার

অংশ রেয়েছ? এবং কান সই রk?”
ইমাম বলেলন, “একিট িশyেক আনা হেয়িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ িযিন তােক
তার কােল ধরেলন,

তামােদর মেধL থেক এক বLিk, বিন আসােদর, তার িদেক একিট

তীর ছাঁেড় এবং তার মাথা আলাদা কের ফেল। ইমাম তার রk জমা করেলন এবং যখন তার
dহােতর তালু রেk পূণ& হেলা িতিন তা যমীেন িছিটেয় িদেলন এবং বলেলন: সব&শিkমান
আlাহ, যিদ আপিন আকাশ থেক সাহাযL বn কের িদেয় থােকন তাহেল আমােদর উপর তা
দান কrন যা এর চেয় ভােলা এবং এই d}ৃিতকারীেদর উপর আমােদর হেয় pিতেশাধ িনন।“
িসবেত ইবেন জওিয তার ‘তাযিকরাহ’- ত বণ&না কেরেছন িহশাম িবন মুহাmাদ kালিব থেক
য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) দখেলন তারা তােক হতLা করেবই,

িতিন কারআন

আনেলন এবং তা খুেল মাথার উপর রাখেলন এবং উ' কেN বলেলন, “আল কারআন এবং
আমার নানা,

আlাহর রাসূল (সা.) হেলন আমার ও তামােদর মেধL িবচারক। হ জনতা,

িকভােব তামরা আমার রk ঝরােনােক *বধ মেন করেছা? আিম িক তামােদর নবীর নািত
নই? আমার নানা থেক িক হাদীস পৗঁছায়িন তামােদর কােছ আমার ও আমার ভাই সmেক& য
আমরা জাnােতর যুবকেদর সদ&ার? তাহেল িজেjস কেরা জািবর (িবন আbুlাহ আনসাির)ক,

যােয়দ িবন আরকামেক এবং আবু সাঈদ খুদরীেক,

জাফর তাইয়ার িক আমার চাচা

নন?”
িশমর উtর িদেলা,

“খুব শী;ই তুিম jলn আgেনর (জাহাnােমর) িদেক drত যােব।”

( আউযুিবlাহ)। ইমাম বলেলন,

“আlাh আকবার,

আমার নানা আlাহর রাসূল (সা.)

আমােক জািনেয়েছন য িতিন দেখেছন একিট kkর তার গলা পূণ& করেছ তার আহলুল বাইত
(আ.) এর রk িদেয় এবং আিম বুঝেত পারিছ সিট তুিম ছাড়া কউ নয়।”
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িশমর বলেলা,

“আিম yধু িজhা িদেয় আlাহর ইবাদত করেবা,

যিদ আিম বুিঝ তুিম কী

বলেছা।” ইমাম হােসইন (আ.) িফের দখেলন তার িশyপুt িপপাসায় কাঁদেছ। িতিন তােক
কােল িনেলন এবং বলেলন,

“ হ জনতা,

যিদ তামরা আমার pিত দয়া না দখাও,

কমপেk এ বা'ার উপর দয়া কেরা।” এক বLিk একিট তীর ছুঁড়েলা যা তার গলা িবি+n
কের ফলেলা। ইমাম কঁেদ বলেলন, “ হ আlাহ, আপিন িবচারক হান আমােদর মােঝ ও
তােদর মােঝ,

যারা আমােদর আমntণ জািনেয়িছেলা সাহােযLর pিতrিত িদেয় এবং এর

বদেল আমােদর হতLা কেরেছ।” একিট কN আকাশ থেক ভেস এেলা, “তােক ছেড় দাও
হ হােসইন,

কারণ এক

সিবকা তােক yrষা করার জn বেহশেত অেপkা করেছ।”

এরপর হাসীন িবন তামীম একিট তীর ছাঁেড় তার ঠাঁেটর িদেক এবং তা থেক রk pবািহত
হেত থােক।
ইমাম কাঁদেলন এবং বলেলন,

“ হ আlাহ,

আিম তামার কােছ অিভেযাগ কির,

তারা

যভােব আমার সােথ, আমার ভাই, আমার সnানেদর এবং আমার পিরবােরর সােথ আচরণ
কেরেছ।”
ইবেন িনমা বেলন য,

িতিন বা'ািটেক তুলেলন এবং তার পিরবােরর শহীদেদর সােথ

রাখেলন।
মুহাmাদ িবন তালহা তার gn ‘মাতািলবুস সা’উল’- এ ‘ফুতূহ’ নােমর gn থেক উেlখ
কেরেছন য, ইমাম হােসইন (আ.) এর একিট িশy পুt িছেলা, তার িদেক একিট তীর ছাঁড়া
হয় যা তােক হতLা কের এবং এরপর ইমাম তার তরবাির িদেয় একিট কবর খােরন তার জn
এবং তার জn দাআ কের তােক দাফন কেরন।
‘ইহিতজাজ’- এ উেlখ আেছ য যখন ইমাম হােসইন (আ.) একা হেয় গেলন এবং তার
সােথ তার সnান আলী যায়nল আেবদীন (আ.) এবং dেধর িশy আbুlাহ ছাড়া কউ িছেলা না,
িতিন বা'ািটেক তুেল ধরেলন িবদায় জানােনার জn, তখন একিট তীর এেলা এবং তার গলা
ভদ কের তােক হতLা করেলা। ইমাম ঘাড়া থেক নামেলন এবং তার তরবািরর খাপ িদেয়
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একিট কবর খুড়
ঁ েলন এবং এরপর রেk ভজা বা'ােক বািলর িনেচ দাফন করেলন। এরপর
িতিন তার জায়গা থেক উেঠ দাঁড়ােলন এবং শাকগাঁথা আবৃিt করেলন। শাহাদােতর লখকরা
এবং ইহিতজােজর লখকও বেলন য, ইমাম এরপর তার ঘাড়ায় চড়েলন এবং যুেdর জn
এিগেয় গেলন এই বেল, “এ জািত অিব+াস কেরেছ এবং তারা রাbুল আলামীেনর পুরsার
থেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ, এ জািত হতLা কেরেছ আলীেক এবং তার সnান হাসানেক, িযিন
িছেলন উtম এবং সmািনত িপতা- মাতার সnান। তারা ঘৃণা ও িবেdেষ পূণ& িছেলা এবং তারা
জনতােক ডাক িদেয়েছ এবং জমা হেয়েছ হােসইেনর িবrেd যুd করার জn। অিভশাপ এ নীচ
জািতর উপর যারা িবিভnদলেক একt কেরেছ ’dই পিবt আ3য়sােনর’ লাকেদর িবrেd
যুd করার জn। এভােব মুশিরকেদর বংশধর উবায়dlাহর জn তারা যাtা কেরেছ এবং
মুরতাদেদর আnগতL করার জn অnেদরেক আhান কেরেছ আlাহর িবেরািধতা কের আমার
রk ঝরােনার জn,

এবং সা’আেদর সnান আমােক হতLা কেরেছ আkমণাtকভােব এক

সনাবািহনীর সাহােযL যা pবল pাবেনর মত এবং এ সব আমার কান অপরােধর pিতেশােধর
জn নয়, yধু এ কারেণ য, আমার গব& হে+ dই নkt, আলী িযিন িছেলন নবীর পের 37
এবং নবী িছেলন kরাইশ িপতা- মাতার সnান, আমার বাবা মাnেষর মেধL 37 এবং আিম
dজন 37 বLিkর সnান, rপার মত যা বিরেয় এেসেছ sণ& থেক, আিম হি+ rপা, dই
sণ&ালীর সnান, আর কােরা নানা িক আমার নানার মত, অথবা তােদর িপতা আমার িপতার
মত,

এরপর আিম dজন 37 বLিkর পুt সnান,

আমার মা ফািতমাতুয যাহরা এবং বাবা

িযিন মুশিরকেদর িপঠ ভে) িদেয়িছেলন বদর ও hনাইেনর যুেd এবং িযিন *শশবকাল থেকই
রেবর ইবাদত কেরেছন যখন kরাইশরা ইবাদত করেতা একসােথ dই মূিত&র,

লাত ও

উযযার, তখন আমার বাবা নামায পেড়েছন dই িকবলার িদেক িফের। আর আমার বাবা হেলন
সূয& এবং আমার মা চাঁদ, আর আিম এক নkt, dই চাঁেদর সnান এবং িতিন (আলী) উhেদর
িদেন এমন মােজযা দিখেয়েছন সনাবািহনীেক dভাগ কের

দয়ার মাধLেম,

যা িহংসা dর

কেরিছেলা এবং আহযােব (এর যুেd) ও মkা িবজেয়। যিদন dই সনাবািহনীেত একিট কথাই

423

িছেলা - মৃতুL এবং এ সবই আlাহর রাsায় করা হেয়িছেলা, িকnt িকভােব এই নীচ জািত এ
dই সnােনর সােথ আচরণ কেরেছ - যারা সৎকম&শীল নবী ও আলীর সnান, dই সনাবািহনীর
মেধL যুেdর িদেন যারা লাল গালােপর মত।”
এরপর িতিন সনাবািহনীর িদেক িফের দাঁড়ােলন তার তরবাির খাপমুk কের,
পিরতLাগ কের এবং hদেয় মৃতুLর দৃঢ় িসnাn িনেয়। িতিন বলিছেলন,

জীবনেক

“আিম আলীর সnান,

িযিন িছেলন পিবt ও হািশেমর বংশধর এবং এ ময&াদা আমার জn যেথu যখন আিম গব& কির,
আমার নানা আlাহর রাসূল সবার চেয় সmািনত। আমরা সৃিuর মেধL আlাহর বািত এবং
আমার মা ফািতমা যাহরা (আ.),

িযিন আহমাদ (সা.) এর কnা এবং আমার চাচা িযিন

dপাখার অিধকারী বেল পিরিচত এবং আমােদর মােঝ আেছ আlাহর িকতাব এবং তা সতLসহ
নািযল হেয়েছ এবং আমােদর মেধLই আেছ *বধতা এবং কলLাণপূণ& ওহী এবং আমরা হলাম সব
মাnেষর মেধL আlাহর আমানত এবং আমরা গাপেন ও pকােI ঘাষণা কির য কাউসােরর
উপর আমরা কতৃ&t রািখ এবং আমরা আমােদর অnসারীেদর পান করােবা নবীর পয়ালা িদেয়,
যা অsীকার করা যায় না এবং আমােদর অnসারীরা হেলা অnসারীেদর মেধL উ' ময&াদাসmn
এবং যারা আমােদর িবrেd শtrতা পাষণ কের িকয়ামেতর িদন তারা Kংস হেয় যােব।”
মুহাmাদ িবন আবু তািলব বেলন আবু আলী সালািম তার ইিতহােস বণ&না কেরেছন য,

এ

শাকগাঁথািট ইমাম হােসইন (আ.) এর িনেজর সৃিu এবং এর মত কান শাকগাঁথা নই:
”যিদও এ পৃিথবীেক িpতীকর মেন করা হয়, আlাহর পুরsার হে+ sমহান ও িবেশষ *বিশেuর
অিধকারী এবং যিদ দহেক *তরী করা হেয় থােক মৃতুLর জn তাহেল আlাহর পেথ শহীদ হওয়া
মাnেষর জn সবেচেয় ভােলা এবং যিদ িরQk িবতরণ করা হয় ও িন<য়তা থােক তাহেল
মাnেষর উিচত না তা অজ&েনর জn কিঠন চuা করা এবং যিদ এ সmদ জমা করার ফলাফল হয়
তা পছেন ফেল যাওয়া তাহেল কন মাnষ লাভী হেব?”
এরপর িতিন সনাবািহনীেক যুেd আhান করেলন এবং য- ই কােছ এেলা তৎkনাৎ িনহত
হেলা এবং লােশর stপ জমা হেলা। এরপর িতিন সনাবািহনীর ডান অংশেক আkমণ করেলন
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এবং বলেলন, “অপমান হওয়ার মৃতুL চাইেত উtম এবং অপমান জাহাnােমর আgেন pেবেশর
চাইেত উtম।”
এরপর িতিন সনাবািহনীর বাম অংশেক আkমণ করেলন এবং বলেলন,

“আিম হােসইন,

আলীর সnান, আিম শপথ কেরিছ য শtrেদর কাছ থেক পািলেয় যােবা না এবং আমার বাবার
পিরবারেক রkা করেবা, যতkণ না আিম রাসূলুlাহ (সা.) এর ধেম&র উপর িনহত হই।”
িকছু বণ&নাকারী বণ&না কেরেছন য, আlাহর শপথ, আিম তার মত কান বীর দিখ িন,
তার সnান,

য

পিরবার ও বnুেদর হািরেয় ভে) গেছ। যাdারা তার ওপের pথেম আkমণ

চালােলা এবং িতিনও তােদর আkমেণর সমান জবাব িদেলন এবং িতিন তােদর ছtভ) কের
িদেলন যভােব নকেড় ভড়ার সািড়েত ঢুেক পেড় এবং তােদর িতিন িবতািড়ত করেলন এবং
প)পােলর মত ছtভ) কের িদেলন। িতিন অেst sসিjত িtশ হাজার *সেnর বািহনীেক
আkমণ করেলন এবং তারা তার সামেন প)পােলর মত ছtভ) হেয় গেলা। এরপর িতিন তার
জায়গায় ফরত এেলন এবং বলেলন, “ কান kমতা নই ও কান শিk নই yধু আlাহর কােছ
ছাড়া িযিন উ' ও মহান।”
‘ইসবাত আল ওয়ািসয়াহ’ ত বিণ&ত আেছ য িতিন িনজ হােত আঠােরাশ যাdােক হতLা
কেরন।
‘িবহাrল আনওয়ার’- এ আেছ য, ইবেন শাহর আেশাব এবং মুহাmাদ িবন আিব তািলব
বেলেছন য, িতিন অিবরাম আkমণ করেলন যতkণ না িতিন উিনশশত প_াশ বLিkেক হতLা
করেলন,

আহতেদর সংখLা ছাড়াই। উমর িবন সা’আদ সনাবািহনীেক উ' কেN বলেলা,

“আেkপ তামােদর জn,

তামরা জােনা তামরা কার সােথ যুd করেছা?

স হেলা

ভুিড়ওয়ালার সnান (এখােন স ইমাম আলী (আ.) ক িবdrপ করেত চেয়েছ, আউযুিবlাহ)
স হে+ আবরেদর ঘাতেকর সnান। তােক সব িদক থেক আkমণ কেরা।” চার হাজার
তীরnাজ তােক ঘরাও কের ফলেলা এবং তাঁবুর িদেক যাওয়ার পথ বn কের িদেলা।

425

মুহাmাদ িবন আিব তািলব,

ইবেন শাহর আেশাব এবং সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) তখন বলেলন, “dেভ&াগ তামােদর উপর হ আবু sিফয়ােনর পিরবােরর
অnসারীরা, যিদ তামরা অধািম&ক লাক হও এবং িকয়ামেতর িদনিটেক ভয় না পাও তাহেল
কমপেk sাধীন িচnার লাক হও এবং বুঝেত চuা কেরা যিদ তামরা আরবেদর বংশধর হও।“
িশমর বলেলা, “ হ ফািতমার সnান, তুিম কী বুঝােত চাও?”
ইমাম বলেলন, “আিম বলিছ য আমরা পরsর যুd করেবা িকnt নারীরা তা কান দাষ কের
িন। আমার পিরবােরর তাঁবু লুট করা থেক িবরত থােকা যতkণ আিম বঁেচ আিছ।”
িশমর বলেলা, “িন<য়ই তামার অিধকার আেছ।” তখন স উ' কেN ডাকেলা, “তাঁবg
ু েলা
থেক ফরত আেসা এবং তােক তামােদর লেkL পিরণত কেরা এবং স দয়ালু সমকk।”
তখন পুেরা সনাবািহনী তার িদেক িফরেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) পািন পান করেত
চাইেলন। যখনই িতিন ফারাত নদীর িদেক যেত চাইেলন,

সনাবািহনী তােক আkমণ

করেলা এবং নদী থেক িফিরেয় িদেলা।
ইবেন শাহর আেশাব বেলন জালুিদ থেক আবু মাখনাফ বণ&না কেরেছ য,

ইমাম হােসইন

( আ.) আkমণ কেরন আ’ওয়ার সালািম ও আমর িবন হাjাজ যুবাইিদেক যারা চার হাজার
*সnসহ ফারাত নদীর তীর পাহারা দয়ার জn িনেয়ািজত িছেলা। তখন িতিন তার ঘাড়ােক
নদীেত pেবশ করােলন এবং যখন ঘাড়া তার মুখ পািনেত রাখেলা পান করার জn ইমাম
বলেলন, “ হ আমার ঘাড়া, তুিম তৃjাত& এবং আিমও এবং যতkণ না তুিম পান কেরা আিম
আমার তৃjা িমটােবানা।” যখন ঘাড়ািট ইমােমর এ কথাgিল yনেলা স তার মাথা তুেল
ফলেলা এবং পািন খেলা না,

যন স বুঝেত পেরেছ ইমাম কী বেলেছন। ইমাম বলেলন,

“আিম পান করেবা এবং তুিমও পান কেরা।” িতিন তার হাত লmা কের িদেলন এবং হােতর
তালু পািনেত পূণ& করেলন। তখন সনাবািহনীর এক বLিk িচৎকার কের বলেলা,

“ হ আবা

আিblাহ, তুিম শািnেত পািন পান করেছা অথচ তামার তাঁবg
ু েলা লুট করা হে+?” তা yেন
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ইমাম পািন ছুঁেড় ফেল িদেলন এবং আkমণ করেলন। িতিন শtrবািহনীেক dভাগ কের এিগেয়
দখেত পেলন তার তাঁবg
ু িল িনরাপদ আেছ।
আlামা মাজিলিস তার ‘জালাউল উয়ুন’- এ বেলেছন য, আবারও িতিন তার পিরবােরর কাছ
থেক িবদায় িনেলন এবং তােদরেক সহনশীল হওয়ার আেদশ করেলন এবং তােদরেক পুরsার
ও pিতদােনর শপথ করেলন,

এরপর বলেলন,

“ তামােদর চাদরgেলা পেরা,

পরীkার

মুেখামুিখ হওয়ার জn pstত হও এবং জেন রােখা আlাহ তামােদর সাহাযL ও িনরাপtা
দানকারী এবং তামােদরেক শtrেদর খারাপ আচরণ থেক মুিk িদেবন এবং তামােদর উtম
পিরসমািp ঘটােবন। তার kাধ তামােদর শtrেদর ঢেক ফলেব িবিভn dেয&ােগ এবং িতিন
তামােদর উপর িবেশষ বরকত ও আ<যজন&ক উপহার িদেবন এ পরীkার পের। অিভেযাগ
কেরা না, এমন িকছু বেলা না যা তামােদর ময&াদা কিমেয় দয়।”
’িবহাrল আনওয়ার’- এ আেছ য আবুল ফারাজ বেলেছন য, ইমাম হােসইন (আ.) নদীর
িদেক গেলন এবং িশমর বলেলা,

“তুিম নদীর িদেক যােব না,

বরং তুিম আgেনর িদেক

যােব।” ( আউযুিবlাহ)। এক বLিk উ' কেN বলেলা, “ও হােসইন, তুিম িক দখেছা না
মােছর পেটর মত ফারাত নড়াচড়া করেছ? আlাহর শপথ, তুিম অবIই এর sাদ পােব না
যতkণ না তৃjায় মারা যাও।” ইমাম বলেলন, “ইয়া রব, তােক তৃjার কারেণ মৃতুL দাও।
” বণ&নাকারী বেল য ( একই) বLিk বলেতা,

“আমােক পান করার জn পািন দাও।”

তােক পািন িদেল স তা থেক পান করেতা এবং বিম কের ফলেতা। আবারও স বলেতা,
“আমােক পান করার জn পািন দাও কারণ তৃjা আমােক মের ফলেছ।” এ রকম চলেত
থাকেলা যতkণ পয&nনা স মৃতুLমুেখ পিতত হেলা (আlাহর অিভশাপ তার উপর)।
আবু হাতূফ নােম এক বLিk একিট তীর ছাঁেড় ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক যা তার কপােল
িবd হয়। িতিন তা টেন বর করেলন এবং রk তার চহারা ও দািড় িভিজেয় িদেলা। তখন
িতিন বলেলন,

“ হ আমার রব,

আপিন িক দখেছন এ খারাপ লাকেদর হােত আমােক কী
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সh করেত হে+? ইয়া রব, তােদর সংখLা কিমেয় িদন এবং তােদর শষিটেকও হতLা কrন
এবং তােদর একিটেকও পৃিথবীর উপর রেখন না এবং তােদর kমা করেবন না।”
এরপর িতিন তােদর আkমণ করেলন এক ভয়?র িসংেহর মত এবং কউ িছেলা না য তার
কােছ পৗঁছেত পাের, িতিন তােদর পট কেট হতLা করেলন। তারা সব িদক থেক তােক তীর
ছুঁড়েত লাগেলা যgেলার আঘাত িতিন বুেক ও ঘােড় িনেলন এবং বলেলন,

“কত খারাপ

আচরনই না তামরা করেল মুহাmাদ (সা.) এর বংশধরেদর সােথ তার মৃতুLর পর। আমােক
হতLা করার পর তামরা আlাহর কান বাnাহেক হতLা করেত আর ভয় পােব না এবং আমােক
হতLা করা তামােদর কােছ তােদর হতLােক সহজ কের িদেব। আিম আlাহর কােছ আশা কির
য িতিন তামােদর হােত আমােক অপমােনর বদেল আমােক শাহাদাত দান করেবন এবং এরপর
আমার pিতেশাধ িনেবন এমন মাধLেম য তামরা তা কখেনা িচnাও করেত পারেবনা।”
এ কথাgেলা yেন হাসীন িবন মািলক সাকিন বল লা, “ হ ফািতমার সnান, িকভােব আlাহ
আমােদর উপর তামার pিতেশাধ িনেবন?” ইমাম বলেলন,

“িতিন তামােদর যুেd ঢেক

ফলেবন এবং তামােদর রk ঝরােবন, এরপর এক ভয়ানক শািsেতামােদর উপর আসেব।”
এরপর িতিন যুd করেলন যতkণ না অেনক আঘােত জজ&িরত হেলন। ইবেন শাহর আেশাব ও
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন আঘােতর সংখLা িছেলা বাহাtর।
ইবেন শহর আেশাব আবু মাখনাফ থেক িতিন ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) থেক বণ&না
কেরন য, “ইমাম হােসইন (আ.) এর শরীের বশ&ার তিtশিট আঘাত ও তরবািরর চৗিtশিট
আঘাত িছেলা।”
ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) বেলন য, “ইমাম হােসইন (আ.) বশ&া, তরবাির ও িতনশ
িবশিটর বশী তীর থেক আঘাত পেয়িছেলন।”
অn এক বণ&নায় উেlখ করা হেয়েছ য আঘােতর সংখLা িছেলা িতনশ ষাটিট। অn আেরক
বণ&না অnযায়ী আঘােতর সংখLা িছেলা িতনশ িতনিট এবং এিটও বলা হয় য তার আঘােতর
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সংখLা এক হাজার িতনশেত পৗঁেছ। তীর তার বম& ভদ কের সজাrর কাটার মত এবং বণ&না
করা হয় য তার সব আঘাত িছেলা দেহর সামেনর িদেক।
বিণ&ত আেছ য (অিতিরk) যুd ইমাম হােসইন (আ.) ক kাnকের ফেল এবং িতিন িব3াম
নয়ার জn খািনক kেণর জn থােমন। স সময় একিট পাথর তার কপােল ছাঁড়া হয় এবং
িতিন তার জামার সামেনর িদক উচু করেলন তা (রk) মাছার জn। তখন একিট িবষ মাখােনা
িতন মাথার তীর তার বুক ভদ করেলা। িকছু বণ&নায় আেছ য, তা তার hৎিপNেভদ করেলা
এবং িতিন বলেলন,

“আlাহর নােম এবং আlাহর সাহােযL এবং রাসূলুlাহ (সা.) এর

িব+ােসর ওপের।” এরপর িতিন তার মাথা আকােশর িদেক তুলেলন এবং বলেলন,

“হ

আlাহ, তুিম জােনা তারা দৃঢ় িসdাn িনেয়েছ তােক হতLা করেত য ছাড়া পৃিথবীেত নবীর আর
কান সnান নই।” এরপর িতিন তীরিট টেন বর করেলন তার (বুক অথবা) িপঠ থেক এবং
রk pবািহত হেলা ছাT একিট নদীর মত। িতিন তা িদেয় তার হােতর তালু ভের ফলেলন এবং
তা আকােশর িদেক ছুঁেড় িদেলন এবং একিট ফাঁটাও তা থেক মািটেত িফের এেলা না। এরপর
িতিন তার অn হােতর তালু রেk ভের ফলেলন এবং তা মাথায় ও দািড়েত মাখেলন এবং
বলেলন,

“আিম চাই আমার নানা আlাহর রাসূল (সা.) এর সােথ আমার রেk র)ীন হেয়

িমিলত হেত এবং আিম বলেবা,

হ রাসূলুlাহ, অমুক অমুক বLিk আমােক হতLা কেরেছ।”

শইখ মুফীদ ইমাম হােসইন (আ.) এর ঘাড়ায় চড়া ও ফারাত নদীর তীেরর িদেক যাওয়া
এবং তার ভাই আbাস (আ.) এর শাহাদাত বণ&না করার পর বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.)
ফারাত থেক িফের তার তাঁবুর িদেক আেসন। িশমর িবন িযলজাওশান, তার িকছু সহেযাগী
িনেয় তার কােছ এেলা এবং তােক সব িদক থেক ঘরাও কের ফলেলা। মািলক িবন িবশর
িকনিদ নােম এক বLিk এিগেয় এেস ইমাম হােসইন (আ.) ক গালাগািল করেত লাগেলা এবং
তার তরবাির িদেয় তার মাথায় আঘাত করেলা। তা তার রােত পড়ার টুিপ কেট মাথায় পৗঁেছ
গেলা এবং রk pবািহত হেত yr করেলা এবং টুিপিট ভের ফলেলা। ইমাম হােসইন (আ.)
বলেলন, “তুিম এ হাত িদেয় আর কখেনা খােব না ও পান করেব না এবং তুিম উেঠ দাঁড়ােব
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( িকয়ামেতর িদন) অতLাচারীেদর সােথ।” িতিন মাথা থেক টুিপিট সরােলন এবং একিট
rমাল

চেয় তা িদেয় মাথা বাঁধেলন। এরপর িতিন আেরকিট টুিপ পড়েলন এবং তার উপর

একিট পাগড়ী বাঁধেলন।
আমরা ( লখক) বিল য,

তাবািরও এরকমই বণ&না কেরেছন,

িকnt বেলেছন িতিন রােতর

টুিপর বদেল একিট আরবীয় rমাল পেড়িছেলন এবং আরও বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.)
kাnহেয় পেড়িছেলন এবং তখন িকনদার এক বLিk (মািলক িবন িবশর) এিগেয় এেলা এবং
তার মাথার rমালিট িনেয় িনেলা যা পশম িদেয় *তরী িছেলা। স সই rমালিট তার stী উেm
আbুlাহর কােছ িনেয় এেলা য িছেলা আল hেরর কnা এবং হােসইন িবন আল hর বািদর
বান। যখন স তা থেক রk ধায়ার চuা করেলা, তার stী বুঝেত পারেলা য তা িছেলা ইমাম
হােসইন (আ.) এর এবং স বলেলা, “তুিম আlাহর রাসূল (সা.) এর নািতর কাপড় চুির কের
এেনেছা আমার বািড়েত? তা িনেয় এখান থেক চেল যাও।” তার বnুরা বেল য স
(মািলেকর stী) মৃতুL পয&n রাগ কের িছেলা।
তাবাির বেলন য, আবু মাখনাফ বণ&না কেরেছ, িশমর দশ জন kফী পদািতক *সnেক একt
করেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর নারীেদর তাঁবgেলার িদেক অgসর হেলা এবং ইমাম ও
তার পিরবােরর মাঝখােন অবsান gহণ করেলা। ইমাম হােসইন (আ.) বলেলন,
তামােদর উপর,

“dেভ&াগ

যিদ তামরা ধম&হীন মাnষ হেয় থােকা এবং ফরত যাওয়ার িদনেক

( িকয়ামতেক) ভয় না পাও, কমপেk তামােদর পৃিথবীেত sাধীন িচnাসmn এবং ময&াদাবান
লাক হও। তামার আমার পিরবােরর কাছ থেক অসভL ও িনেব&াধ লাকেদর দূের রােখা।”
িশমর বলেলা,

“ হ ফািতমার সnান,

িন<য়ই তামার অিধকার আেছ।” এরপর স তার

সা)পা)েদর িনেয় ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক অgসর হেলা। তােদর মােঝ িছেলা আবুল
জুnব আbুর রহমান জু’িফ,
ওয়াহাব ইয়াযবী,

kাশ’আম িবন আমর িবন ইয়াযীদ জু’িফ,

সােলহ িবন

িসনান িবন আনাস নাখাই এবং খাtিল িবন ইয়াযীদ আসবািহ। িশমর

তােদর উsািন িদেলা ইমাম হােসইন (আ.) ক হতLা করার জn। স আবুল জুnবেক বলেলা,
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য অেst sসিjত িছেলা, “এিগেয় যাও।” স বলেলা, “তুিম কন আরও এেগাে+া না?”
িশমর উtর িদেলা, “তুিম িক আমােক মুেখর উপর উtর দাও?” স বলেলা, “তাহেল তুিম
িক আমােক আেদশ করেছা?” তারা পরsরেক গািলগালাজ yr করেলা এবং আবুল জুnব,
য িছেলা এক সাহসী লাক বলেলা, “আlাহর শপথ, আিম কত য চাই এ বশ&ািট তামার
চােখ ঢুিকেয় িদেত।” িশমর তােক ছেড় িদেলা এবং বলেলা,

“আlাহর শপথ,

আমার

ই+া করেছ তামােক তরবাির িদেয় আঘাত করেত।”
বণ&নায় আেছ য িশমর,

সে) দশ জন পদািতক *সn িনেয়,

ইমাম হােসইন (আ.) এর

িদেক িফরেলা এবং িতিন তােদরেক আkমণ করেলন ও ছtভ) কের িদেলন। তখন তারা তােক
আরও কিঠনভােব ঘরাও করেলা। স মুহূেত& একিট িশy ইমাম হােসইন (আ.) এর িদেক ছুেট
এেলা ইমােমর পিরবােরর তাঁবু থেক। ইমাম উ' কেN তার বান সাইেয়দা যায়নাব (আ.) ক
ডাক িদেলন, “এর যt নাও ।” িশyিট yনেলা না এবং দৗড় িদেলা ইমােমর কােছ পৗঁছা
পয&n এবং তার পােশ িগেয় দাঁড়ােলা। শইখ মুফীদ তােক িচিhত কেরেছন আbুlাহ িবন
(ইমাম) হাসান নােম, িশyিট বলেলা, “আlাহর শপথ, আিম আমার চাচার কাছ থেক সের
যােবা না।”
[ তাবািরর gেn আেছ] বাহর িবন কা‘আব ইমাম হােসইন (আ.) ক আঘাত করেলা তার
তরবাির িদেয় এবং িশyিট বলেলা, “dেভ&াগ হাক তামার হ খারাপ চিরেtর লােকর সnান।
তুিম িক আমার চাচােক হতLা করেত চাও?” অিভশp শয়তান তােক তার তরবাির িদেয় আঘাত
করেলা,

তা িশyিট তার dহােতর উপর িনেলা এবং তা গাশত পয&n কাটেলা এবং ঝুলেত

লাগেলা। িশyিট কঁেদ উঠেলা, “ও মা, আমার সাহােযL আেসা।” ইমাম তােক কােল তুেল
িনেলন এবং বলেলন, “ হ ভািতজা, সh কেরা এ পরীkা এবং তা তামার জn বরকত মেন
কেরা। তুিম শী;ই িমিলত হেব তামার ধািম&ক িপতৃপুrষেদর সােথ যারা হেলন আlাহর রাসূল
( সা.) , ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.), হামযা (আ.), জাফর (আত তাইয়ার) (আ.)
এবং ( ইমাম) হাসান িবন আলী (আ.)।” এরপর িতিন তার হাত তুলেলন দাআ করার জn
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এবং বলেলন, “ হ আlাহ, আকােশর বৃিu ও পৃিথবীর pাচুয& তােদর জn sিগত কের দাও।
ইয়া রব, যিদ তুিম তােদর আরও িকছু িদেনর জn জীবন দাও, তাহেল তােদরেক িবতািড়ত
কেরা এবং শাসকেদরেক তােদর উপর সব সময় অসntu রােখা, কারণ তারা আমােদর আমntণ
কেরেছ সাহাযL করার জn িকnt এরপর আমােদর িবrেd িবেdাহ কেরেছ এবং আমােদরেক
হতLা কেরেছ।”
[ ‘মালhফ’ gেn আেছ] সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য,
হাসােনর) িদেক একিট তীর ছুঁড়েলা এবং তােক হতLা করেলা,

hরমালাহ তার (আbুlাহ িবন
তখন স তার চাচা ইমাম

হােসইন (আ.) এর হােতর উপর িছেলা (আlাহর রহমত ও বরকত বিষ&ত হাক তার উপর)।
ইবেন আবদ রাbাহ তার ‘ইকdল ফারীদ’ gেn বেলন য, িসিরয়ার এক *সেnর দৃিu পেড়
আbুlাহ িবন হাসান িবন আলী (আ.) এর উপর, িযিন িছেলন মাnেষর মেধL খুবই snর এবং
স বলেলা, “আিম এ িকেশারেক হতLা করেত চাই।” এক বLিk তােক বলেলা, “dেভ&াগ
তামার উপর,

তার উপর থেক হাত সিরেয় নাও।” িকnt স কান কান িদেলা না এবং

তােক আঘাত করেলা তরবাির িদেয় এবং তােক হতLা করেলা। যখন তরবাির তার কােছ পৗঁেছ
গেলা িতিন িচৎকার কের উঠেলন, “ হ চাচা, আমার সাহােযL আেসন।” ইমাম বলেলন,
“এই তা আিম,

এ তার কN যার আেছ অl কজন সাথী এবং pচুর হতLাকারী।” ইমাম

তার হতLাকারীেক আkমণ করেলন এবং তার হাত িবি+n কের িদেলন এবং অn একিট
আঘােত তােক হতLা করেলন।
আিম ( লখক) বিল য,

ইবেন আবদ রাbাহ পির}ারভােব ভুল কেরেছ। স kািসম িবন

হাসানেক আbুlাহ িবন হাসান বেল িচিhত কেরেছ,

kািসম িবন হাসােনর শাহাদাত আমরা

ইেতামেধLই আেলাচনা কেরিছ।
তাবাির বেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) তখন পদািতক *সnেদর আkমণ কেরন এবং

তােদরেক তার কােছ ঠেল সিরেয় দন।
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শইখ মুফীদ বেলন য, পদািতক *সnরা ইমাম হােসইন (আ.) এর সাথীেদরেক বাম ও ডান
িদক থেক আkমণ কের এবং তােদরেক হতLা কের যতkণ না িতন থেক চারজন ইমােমর
সােথ রেয় যান।
তাবাির এবং (ইবেন আসীর) জাযাির একই ভােব বণ&না কেরেছন এবং বেলেছন য,

যখন

ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ মাt িতন থেক চারজন সাথী িছেলা িতিন একিট লmা জামা
চাইেলন যা চাখ ধাঁিধেয় দয়। তা িছেলা ইেয়েমেনর এবং খুব সূkভােব সলাই করা,

িতিন

এর dই পােশর িকছু অংশ িছঁেড় িদেলন যন তা তার শরীর থেক খুেল নয়া না হয়। তার
একজন সাথী বলেলন,

“আমার মেন হয় আপনার পাশােকর িনেচ বম& পড়েল ভােলা

করেতন।“ ইমাম বলেলন, “তা হেলা অপমানকর জামা এবং তা পড়া আমার জn মানায় না।“
বলা হয় যখন িতিন িনহত হন,

বাহর বিন কা‘আব তার জামািট তার শরীর থেক লুট কের

িনেয় যায়, তা আবরণহীন অবsায় রেখ।
আযিদ বেলন য,

আমর িবন yয়াইব বণ&না কেরেছ মুহাmাদ িবন আbুর রহমান থেক য,

বাহর িবন কা‘ বর dহাত িদেয় শীতকােল পুঁজ বর হেতা এবং gীsকােল তা কােঠর লািঠর মত
yিকেয় যেতা।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) বেলিছেলন য, “আমার জn একিট
জামা আেনা যা আিম আমার পাশােকর িনেচ পড়েবা যন তারা আমােক খািল গা করেত না
পাের।” পাতলা বম& আনা হেলা, িতিন বলেলন, “এgেলা ময&াদাহীন বLিkেদর পাষাক।”
এরপর িতিন একিট জীণ& ছঁড়া জামা চাইেলন এবং তা িছঁেড় পাষােকর িনেচ পড়েলন। যখন
িতিন শহীদ হেলন তখন তা তার শরীর থেক খুেল নয়া হেয়িছেলা।
শইখ মুফীদ বেলন য,

যখন মাt িতন জন সাথী ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ িছেলা

িতিন শtrেদর িদেক িফরেলন এবং ঐ িতন জন তােক রkা করেত দাঁড়ােলন এবং
সনাবািহনীেক তার কাছ থেক দূের সিরেয় রেখিছেলন যতkণ পয&nনা তারা শহীদ হেয়
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গেলন এবং ইমাম একা হেয় গেলন। িতিন মাথায় এবং শরীের আহত িছেলন, এরপর িতিন
তােদর আkমণ করেলন বাম িদক ও ডান িদক থেক এবং তােদরেক ছtভ) কের িদেলন।
হামীদ িবন মুসিলম বেল য,

“আlাহর শপথ,

আিম একজন িবds মাnষেক এত বীরt

pদশ&ন করেত দিখ িন যার পুt সnানেদর এবং বnুেদর হতLা করা হেয়েছ, তবুও তার hদয়
িছেলা অপরােজয়। পদািতক *সnরা তােক আkমণ কেরেছ এবং িতিন তােদরেক মাকািবলা
কেরেছন এক নকেড়র মত য ভড়ার পালেক আkমণ কের এবং তােদরেক ডান বােম ছtভ)
কের দয়।” যখন িশমর তা দখেলা,

স অ+ােরাহীেদর ডাকেলা এবং পদািতক *সnেদর

সািরর পছেন তােদর অবsান িনেত বলেলা। এরপর স তীরnাজেদর আেদশ করেলা ইমােমর
pিত তীর ছুঁড়েত। এমন সংখLায় তীর তার দেহ িবd হেলা য তা দখেত সজাrর কাটার মত
লাগেলা,

তখন িতিন তােদর উপর থেক তার হাত সিরেয় িনেলন এবং তারা এিগেয় এেলা

এবং তার িদেক িফের দাঁিড়েয় থাকেলা।
যায়নাব (আ.) তাঁবুর দরজায় এেলন এবং উমর িবন সা’আদেক উ' কেN ডাকেলন, “dেভ&াগ
তামােদর জn হ উমর (িবন সা’আদ) আবু আbুlাহেক হতLা করা হে+ আর তুিম তািকেয়
দখেছা?”

স কান উtর িদেলা না এবং িতিন আবার বলেলন,

“dেভ&াগ তামার উপর,

তামােদর মেধL িক একজন মুসলমানও নই?” িকnt আবারও কউ উtর িদেলা না।
তাবাির বেলন য,

উমর িবন সা’আদ ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ গেলা এবং যায়নাব

( আ.) বলেলন, “ হ উমর িবন সা’আদ, আবু আbুlাহেক হতLা করা হে+ আর তুিম তািকেয়
দখেছা?”
বণ&নাকারী বেল য, আিম যন এখনও দখেত পাি+ তার গাল ও দািড়েত অr ঝরেছ এবং
স যায়নাব (আ.) এর িদক থেক মুখ ঘুিরেয় িনেলা।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) অেনক আঘােত kাnহেয় পড়েলন

এবং তােক সজাrর মত (তীেরর কারেণ) দখেত লাগিছেলা। সােলহ িবন ওয়াহাব ইয়াযনী
একিট বশ&া তার একপােশ িবd কের এবং িতিন ঘাড়া থেক মািটেত পেড় যান বাম গােলর
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ওপের। এরপর িতিন বলেলন,

“আlাহর নােম,

এবং আlাহর অnমিতেত এবং আlাহর

রাসূেলর িব+ােসর ওপের।” এরপর উেঠ দাঁড়ােলন।
বণ&নাকারী বেল য,
কেN বলেলন,

সাইেয়দা যায়নাব (আ.) তাঁবুর দরজা থেক বিরেয় এেলন এবং উ'

“ হ আমার ভাই,

হ আমার অিভভাবক,

হ আমার পিরবার,

হায় যিদ

আকাশ পৃিথবীেত ভে) পড়েতা এবং পাহাড়gেলা চূণ& হেয় মrভুিমেত ছিড়েয় যেতা!”
বিণ&ত হেয়েছ,

িশমর তার সাথীেদর উ' কেN ডেক বলেলা,

“এ মাnষিটর জn তামরা

অেপkা করেছা কন?” তখন তারা তােক সব িদক থেক আkমণ করেলা।
হামীদ িবন মুসিলম বেল য, ইমাম হােসইন (আ.) একিট পশমী লmা জামা পেড়িছেলন এবং
মাথায় পাগড়ী এবং চুেল ওয়াসমাহর কলপ িছেলা। আিম তােক শহীদ হওয়ার আেগ বলেত
yনলাম, যখন িতিন পােয়র উপর িছেলন, িকnt যুd করিছেলন যন ঘাড়ায় চেড় আেছন এবং
িনেজেক তীর থেক রkা করিছেলন এবং অ+ােরাহী বািহনী সব িদেক ছtভ) হেয় িগেয়িছেলা
এবং িতিন তােদর তরবাির িদেয় আkমণ করেলন,
করেছা? আlাহর শপথ,
আlাহ

“ তামরা একেt আমার িবrেd ষড়যnt

আমার পের তামরা আর কাউেক হতLা করেব না যার হতLােত

তামােদর উপর এর চাইেত বশী kাধািnত হেবন। আlাহর শপথ,

আিম চাই য

আlাহ আমােক ভােলাবাsন তামােদর ঘৃণার পিরবেত& এবং িতিন আমার pিতেশাধ িনন
তামােদর উপর এমন এক মাধLেম য সmেক& তামরা সেচতন নও। সাবধান, যিদ তামরা
আমােক হতLা কেরা,

আlাহও তামােদরেক হতLা করেবন এবং তামােদর রk ঝরােবন।

এরপর িতিন তামােদর উপর থেক হাত সিরেয় িনেবন না যতkণ না িতিন ভয়ানক শািsেক
িdgণ করেবন।”
বিণ&ত আেছ য, িতিন সিদন দীঘ& সমেয়র জn বঁেচ িছেলন এবং সনাবািহনী যিদ চাইেতা
তােক হতLা করেত পারেতা। িকnt তারা এ িবষেয়র জn এেক অnেক উপযুk মেন করেলা এবং
pেতLক দল চাইেলা অnরা তােক হতLা কrক। িশমর তােদর মােঝ িচৎকার কের বলেলা, “
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িকেসর জn তামরা অেপkা করেছা? এ লাকেক হতLা কেরা। তামােদর মা তামােদর জn
কাঁdক।” এরপর তারা তােক সবিদক থেক আkমণ করেলা।
শইখ মুফীদ বেলন য,

যারাহ িবন শারীক তার বাম হাতেক িবি+n কের দয় এবং তার

কাঁেধ তরবািরর আেরকিট আঘাত বিসেয় দয় এবং িতিন তার মুেখর উপর পেড় গেলন।
তাবাির বেলন য, তখন তারা িপছেন হেট গেলা এবং িতিন িছেলন খুবই খারাপ অবsায় এবং
িতিন উেঠ দাঁড়ােলন ও পেড় গেলন। সই মুহূেত& িসনান িবন আনাস িবন আমর নাখাই তােক
বশ&া িদেয় আঘাত করেলা এবং মািটেত ফেল িদেলা।
শইখ মুফীদ ও তাবারিস বেলন য,

খাওিল িবন আল আসবািহ drত এিগেয় এেলা এবং

ঘাড়া থেক নেম এেলা তার মাথা িবি+n করেত, িকnt স কাঁপেত লাগেলা। িশমর বলেলা,
“আlাহ তামার হাত ভে) িদক,

কন তুিম কাঁপেছা?” এরপর স ঘাড়া থেক নেম এেলা

এবং তার মাথা কেট ফলেলা।
আবুল আbাস আহেমদ িবন ইউsফ দািমশিক িkরমািন,
তার ‘আখবাrল দাওল’ gেn বেলেছন য,

িযিন ১০১৯ িহজিরেত মারা যান,

ইমাম হােসইন (আ.) এর িপপাসা তীb হেয়

উঠেলা, িকnt তারা তােক পািন পান করার জn পািন দয় িন। এক পয়ালা পািন তার হােত
এেলা এবং িতিন উপুড় হেলন তা পান করার জn। হাসীন িবন নামীর তার িদেক একিট তীর
ছুঁড়েলা, যা তার থুতিন ভদ করেলা এবং পয়ালািট রেk ভের গেলা। তখন িতিন তার dহাত
আকােশর িদেক তুেল বলেলন, “ হ আlাহ, তােদর সংখLা কিমেয় দাও, তােদর pেতLকেক
হতLা কেরা এবং তােদর মধL থেক একজনেকও পৃিথবীর উপর ছেড় িদও না।” তখন তারা
তােক সব িদক থেক আkমণ করেলা এবং িতিন তােদরেক বাম ও ডান িদেক তািড়েয় িদেলন
যতkণ পয&nনা যারাহ িবন শারীক তার বাম কাঁেধ আঘাত কের এবং আেরকিট আঘাত কাঁেধ
ঢুিকেয়

দয় এবং তােক মািটেত ফেল দয়। িশমর তখন তার ঘাড়া থেক নেম এেস তার

মাথা িবি+n কের ফেল এবং তা খাওিল আসবািহর হােত হsাnর কের। এরপর তারা তার
জামা- কাপড় লুট কের।১৬
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আিম ( লখক) বিল য,

সাইেয়দ ইবেন তাউস,

ইবেন আসীর জাযাির,

ইবেন আbুল িবর,

ইবেন িনমা,

শইখ সাdk,

তাবাির,

মাসউদী এবং আবুল ফারাজ বেলেছন য,

অিভশp িসনান ( িবন আনাস) তার মাথা িবি+n কেরিছেলা।
সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, িসনান এিগেয় এেলা এবং বলেলা, “যিদও আিম জািন য
স রাসূলুlাহ (সা.) এর নািত এবং তার মা- বাবা মাnেষর মেধL 37, তবুও আিম তার মাথা
কাটেবা।” এরপর স তার পিবt ঘােড় আঘাত কের তার তরবাির িদেয় এবং তার পিবt ও
সmািনত মাথা আলাদা কের ফেল।
একজন কিব এ সmেক& বেলেছন,

“ কান dেয&াগ হােসইেনর dেয&াগ থেক বড় হেত পাের

যখন িসনােনর হাত তােক হতLা করিছেলা।”
আবু তািহর মুহাmাদ িবন হাসান (অথবা হােসইন) বারািস (অথবা নারািস) ‘মা‘আিলমুদ dীন’
gেn বেলন য, ইমাম জাফর আস সািদk (আ.) বেলেছন, যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর
িবষয়িট এই পয&ােয় পৗঁেছ যায়, তখন ফেরশতারা আlাহর সামেন কাঁদেত থােক এবং বেল,
“ হ আlাহ এ হােসইন আপনার মহমান,

স আপনার রাসূেলর নািত”,

ইমাম আল kােয়ম (আল মাহদী)- এর একিট ছিব দখােলন এবং বলেলন,

তখন আlাহ
“আিম তােদর

উপর pিতেশাধ িনেবা এর মাধLেম।”
বিণ&ত হেয়েছ য, মুখতার িসনানেক gফতার কের এবং তার pিতিট আ)ুল এেকর পর এক
কেট ফেল। এরপর স হাত dেটা ও পা dেটা কেট ফেল এবং তােক একিট বড় পােt ছুঁেড়
ফেল, যােত িছেলা ফুটnজলপাই তল।
বণ&নাকারী বেলন,

য মুহূেত& তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর মাথা কেট ফলেলা এক

pচNঘুিণ&ঝড় আিবভূ&ত হেলা এবং পুেরা িদগnেক অnকাের ছেয় ফলেলা। এরপর এক লাল
ঝড় বইেলা যার কারেণ িকছু দখা যাি+েলা না এবং সনাবািহনী ভাবেলা আlাহর অিভশাপ
বাধ হয় নামেলা। এরকম এক ঘOটা চলেলা এবং তার পর থামেলা।
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িহলাল িবন নােফ’ বেলন য,

আিম উমর িবন সা’আেদর সাথীেদর সােথ দাঁিড়েয় িছলাম

এবং কউ একজন িচৎকার কের বলেলা,

“অিধনায়ক,

sসংবাদ িনন,

িশমর হােসইনেক

হতLা কেরেছ।” তখন আিম তার শাহাদােতর sােন গলাম এবং তার পােশ দাঁড়ালাম এবং
িতিন মারা যাি+েলন। আlাহর শপথ, আিম এর চেয় ভােলা কান লাশ যা রেk ভজা িছেলা
এবং তার

চহারার চাইেত আেলািকত কান চহারা দিখিন। তার চহারার আেলা এবং

অসাধারণ সৗnয& আমােক তার মৃতুL ভুিলেয় িদেলা।
এ অবsায় িতিন পািন চাইেলন এবং এক বLিk তােক বলেলা,

“আlাহর শপথ,

তুিম তা

পােব না যতkণ না jলnআgেন (জাহাnােম) pেবশ কর।” ( আউযুিবlাহ)। আিম ইমামেক
বলেত yনলাম,

“dেভ&াগ হাক তামার,

আিম jলn আgেনর িদেক যাি+ না,

না আিম

সখােন ফুটnপািনর sাদ িনেবা, বরং আিম যাি+ আমার নানা আlাহর রাসূল (সা.) এর কােছ
এবং আিম বাস করেবা তার সতLপূণ& বাসsােন আlাহর আ3েয়, িযিন সব&শিkমান এবং আিম
পিবt পািন পান করেবা এবং এরপর আিম তার কােছ অিভেযাগ করেবা তামরা আমার সােথ
কী কেরেছা”। তা yেন তােদর সবাই kুd হেলা। যন তােদর বুেকর ভতর কান দয়ামায়া
িছেলা না এবং এ পিরিsিতেত যখন িতিন তােদর সােথ কথা বলিছেলন তারা তার মাথা কেট
িনেলা। আিম তােদর নৃশংসতায় আ<য& হেয় িগেয়িছলাম এবং বললাম, “আিম আর কান িদন
কান কােজ এখন থেক তামােদর সােথ থাকেবা না।”
কামালুিdন মুহাmাদ িবন তালহা তার ‘মাতািলবুস সা’উল’- এ বেলন য,

আlাহর হাবীব

রাসূলুlাহ (সা.) এর নািতর মাথা িবি+n করা হেয়িছেলা একিট ধারােলা তরবাির িদেয়। এরপর
তার মাথােক ওপের তুেল বশ&ার আগায়,

যা ধম&তLাগীেদর জn করা হয়,

এবং তারা এেক

pদশ&ন কের িবিভn শহেরর রাsায় আlাহর বাnােদর মােঝ এবং তারা তার পিরবার ও
সnানেদরেক িনেয় যায় অসmােনর সােথ এবং উেটর উপর তােদর চিড়েয় দয় বসার জn কান
িজন ছাড়াই। একথা জেনও য,

তারা রাসূেলর বংশধর,

অথচ তােদর pিত ভােলাবাসা

বাধLতামূলক যভােব কারআেন ও pকৃত িব+ােস উেlখ আেছ। যিদ আকাশgেলা ও পৃিথবীর
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কথা বলার শিk থাকেতা তাহেল তারা তােদর জn কাঁদেতা ও িবলাপ করেতা। যিদ অিব+াসীরা
এ িবষেয় জানেতা তারা তােদর জn কাঁদেতা ও িবলাপ করেতা। যিদ আইয়ােম জােহিলয়াত
( অjতার যুগ)- এর সময়কার উdত লাকgেলা উপিsত থাকেতা তারাও তােদর জn কাঁদেতা
এবং তােদর শাহাদােত পরsরেক সমেবদনা জানােতা। যিদ িনপীড়নকারী অতLাচারীরা
শাহাদােতর ঘটনাবলীর সময় উপিsত থাকেতা তারা তােদর সহেযািগতা ও সাহাযL করেতা।
আেkপ সই dেয&ােগর জn যা খাদাভীrেদর hদয়েক আঘাত কেরেছ এবং তা উtরািধকার
সূেt এেসেছ। আেkপ সই ভয়ানক dেয&ােগর জn যা িব+াসীেদর hদয়েক কেরেছ শাকাত& ও
বLথাতুর কেরেছ তােদর জn যারা ভিবWেত আসেব। আফেসাস নবীর বংশধেরর জn, যােদর
রk ঝরােনা হেয়েছ,

এবং মুহাmাদ (সা.) এর পিরবােরর জn যােদর তরবাির গিত হািরেয়

ফেলেছ এবং আলীর বংশধেরর জn আফেসাস যারা সাহাযL থেক বি_ত িছেলা এবং তােদর
অিভভাবকেদর হতLা করা হেয়িছেলা। আফেসাস হািশমীেদর জn। যােদর পিবtতা লংঘন করা
হেয়িছেলা এবং যােদর রk ঝরােনা *বধ বেল মেন করা হেয়িছেলা।
আলী িবন আসবাত থেক ‘নাওয়ািদর’- এ বিণ&ত হেয়েছ,
সাথী থেক,

িতিন বণ&না কেরেছন তার িকছু

য ইমাম মুহাmাদ আল বািkর (আ.) বেলেছন, “দশই মহররম, আমার বাবা

(ইমাম যায়nল আেবদীন আ.) ভীষণ অss িছেলন এবং তাঁবুর িভতের িছেলন। আিম দখলাম
আমার বnুরা এিদক ওিদক হাঁটাহাঁিট করেছ ইমাম হােসইন (আ.) এর সােথ এবং তার জn
পািন আনেছ। একবার িতিন সনাবািহনীর ডান অংশেক আkমণ করেলন এবং তার পর বাম
অংশ এবং একবার মাঝখােনর অংশেক। তারা তােক হতLা করেলা এমনভােব য রাসূল (সা.)
তােদরেক একিট পyেকও এভােব হতLা করেত িনেষধ কেরেছন। তারা তােক হতLা কের
তরবাির, বশ&া, পাথর, লmা লািঠ এবং ছাট লািঠ িদেয়। এরপর তারা তার দহেক ঘাড়ার
খুর িদেয় পদদিলত কের।”
আিম ( লখক) বিল য,
কেরন,

ইমাম হােসইন (আ.) ykবার িদন,

একষিT িহজিরেত,

১০ই মহররম শাহাদাত বরণ

যাহেরর নামােযর পর। িতিন সাতাn বছর বয়সী িছেলন। অn
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এক বণ&নায় আেছ য তােক শহীদ করা হেয়িছেলা শিনবার অথবা সামবার, িকnt অিধকতর
সিঠক বেল মেন হয় ykবার।
আবুল ফারাজ (ইসফাহািন) বেলন য, আmাহগণ (যারা িশয়া নন) সামবার সmেক& যা বণ&না
কেরেছন তা একিট ভুল এবং তা কান রওয়ােত সমিথ&ত নয়। এিট এজn য ,

য মহররেম

(৬১ িহজির) শাহাদাত ঘেট তার pথম িদনিট িছেলা ভারতীয় জLািত&রিবদLার িদনkেণর সকল
িহসােব বুধবার, তাই ১০ই মহররম সামবার হেত পাের না (বরং ykবার), এবং এিট একিট
pমাণ যা রওয়ােতর সতLতােক িনি<ত কের।
শইখ মুফীদ ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদাত সmেক& ১০ই মহররমেক উেlখ করেত িগেয়
বেলন তা িছেলা ykবােরর pভাত। অnরা বেলন শিনবার,

উমর িবন সা’আদ তার বািহনী

জেড়া কেরিছেলা এবং পূব&বত&ী সংবাদ অnযায়ী তা িছেলা ykবার। আর কারবালায় pেবশ
সmেক& শইখ মুফীদ বেলন তা িছেলা ২রা মহররম বৃহsিতবার, একষিT িহজিরেত।
িসবেত ইবন জওিযর ‘তাযিকরাহ’ ত বিণ&ত আেছ য, ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা
হয় ykবার,

যাহর ও আসেরর নামােযর মধLবত&ী সমেয়। কারণ িতিন তার সাথীেদর িনেয়

সালাতুল খওফ পেড়িছেলন।
একই বইেত উেlখ আেছ তার হতLাকারীেদর সmেক& বশ িকছু সংবাদ আেছ। িহশাম িবন
মুহাmাদ (কালিব) বেলন য,
হাসীন িবন নামীর,

িসনান িবন আনাস নাখাঈ িছেলা হতLাকারী,

অnজন িছেলা

য তার িদেক একিট তীর ছুঁেড় িছেলা এবং এিগেয় এেস তার মাথা িবি+n

কের িছেলা। এরপর স তার ঘাড়ার ঘাড় থেক তািলঝেয় দয় য ন (উবায়dlাহ) ইবেন
িযয়াদ এেত খুশী হয়। তৃতীয় নামিট হেলা মুহািজর িবন আওস তািমিম, চতুথ& জন কাসীর িবন
আbুlাহ শা’আিব, প_ম জন িশমর িবন িযলজাওশান। আমরা বিল ষ7 জন িছেলা খাওিল
িবন ইয়াযীদ িবন আসবািহ (আlাহর অিভশাপ পড়ুক ইমাম হােসইন (আ.) এর সকল
হতLাকারীেদর উপর)।
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মুহাmাদ িবন তালহা শােফঈ এবং আলী িবন ঈসা ইরিবিল ইমািম বেলন য,

উমর িবন

সা’আদ তার সাথীেদর আেদশ করেলা, “সামেন যাও এবং তার মাথা কেট ফেলা।” নাসর
িবন হারশাহ যাবািব সামেন অgসর হেলা এবং ইমাম হােসইন (আ.) এর ঘােড় বার বার
আঘাত করেলা। উমর িবন সা’আদ kাধািnত হেলা এবং তার ডান িদেক দাঁড়ােলা এক
বLিkেক ইশারা করার পর বলেলা, “আেkপ তামার জn, এিগেয় যাও এবং হােসইনেক
মুিk দাও।” খাওিল িবন ইয়াযীদ (আlাহ তােক িচরকােলর জn জাহাnােমর আgেন pেবশ
করান) এিগেয় এেলা এবং তার মাথা কেট ফলেলা।
দায়নূরী বেলন য,

িসনান িবন আওস নাখাঈ একিট বশ&া তার িদেক ঠেল দয় এবং তােক

মািটেত ফেল দয়। তখন খাওিল িবন ইয়াযীদ আসবািহ অgসর হেলা তার মাথা িবি+n করার
জn। তার হাত কাঁপিছেলা এবং তার ভাই কা‘বাল িবন ইয়াযীদ তার মাথা িবি+n কের এবং
তার ভাই খাওিলর হােত তা দয়।
ইবেন আবদ রাbাহ বেলন য, িসনান িবন আনাস তােক হতLা কের এবং খাওিল িবন ইয়াযীদ
আসবািহ,

য িছেলা বিন হামীর থেক, তার মাথা কেট ফেল। স তার মাথািট উবায়dlাহর

কােছ িনেয় গেলা এবং বলেলা,

“আমার ঘাড়ার থেলেত pচুর সmদ তুেল িদন . . . ।”

( যা পের উেlখ করা হেব।)
ইমাম জাফর আস সািদকা.(আ.) বেলেছন,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর উপর একিট

আঘাত করা হেলা, িতিন তার ঘাড়া থেক পেড় গেলন এবং তারা দৗঁেড় আসেলা তার মাথা
কেট ফলেত। একিট কN আকাশ থেক শানা গেলা,
ইেnকােলর পর উdত হেয় গেছ এবং পথnu হেয়েছ,

“ হ,

য জািত তােদর নবীর

আlাহ যন তােদর রাযা ও ঈdল

িফতেরর অngহ দান না কেরন।” তখন িতিন (ইমাম আ.) বলেলন,
শপথ,

অতএব আlাহর

তারা সমৃিd লাভ কের িন এবং তারা বৃিd পেত থাকেব যতkণ না pিতেশাধ

gহণকারী (ইমাম মাহদী) উেঠ দাঁড়ােবন ইমাম হােসইেনর জn।
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ইবেন kাওলাওেয়ইহ kিm বণ&না কেরেছন হালািব থেক, িযিন বণ&না কেরেছন ইমাম সািদk
( আ.) থেক য,
মেধL

যখন ইমাম হােসইন (আ.) ক শহীদ করা হেলা,

kফার সনাবািহনীর

কউ একজন িচৎকার িদেলা। যখন তােক এজn িতরsার করা হেলা,

স বলেলা,

“ কন আিম কাঁদেবা না যখন আিম দখিছ য আlাহর রাসূল (সা.) দাঁিড়েয় আেছন একবার
িতিন পৃিথবীর িদেক দখেছন এবং অn সময় তমােদরেdযর িদেক দখেছন এবং আিম ভয়
পাি+ পােছ িতিন পৃিথবীবাসীর উপর অিভশাপ দন এবং তামরা Kংস হেয় যাও।” kফার
সনাবািহনী বলেলা,
“আlাহর শপথ,

“ স পাগল।” তােদর মেধL যারা অnতp িছেলা তারা বলেলা,

আমরা আমােদর pিত কী কেরিছ? আমরা বেহশেতর যুবকেদর সদ&ারেক

হতLা কেরিছ sমাইয়াহর সnােনর জn।” এরপর তারা উবায়dlাহর িবrেd িবেdাহ করেলা
এবং তােদর অবsা স পয&n পৗঁছেলা যা হওয়া উিচত। বণ&নাকারী বেলন আিম তােদর িজেjস
করলাম, “আিম তামােদর জn কারবান হই,

ক িছেলা সই আhানকারী?” তারা বলেলা,

“আমরা অnমান কির িতিন িছেলন িজবরাঈল।”
মাশহািদর বণ&নায় আেছ য,

উেm সালামা (আ.) এর কােছ সালামা গেলন,

তখন িতিন

কাঁদিছেলন। িতিন িজেjস করেলন, “আপিন কাঁদেছন কন?” িতিন বলেলন, আিম আlাহর
রাসূল (সা.) ক sেp দখলাম তার মাথা ও দািড় ধুলায় মাখা। আিম িজেjস করলাম,

“হ

রাসূলুlাহ (সা.) আপনার কী হেয়েছ য আপিন ধুলায় মাখা? িতিন বলেলন, “এই মাt আিম
আমার হােসইেনর হতLাকাNpতLk কেরিছ।”
ইবেন হাজােরর ‘সাওয়ােয়েk মুহিরkা’- এ বিণ&ত আেছ য,

ইমাম হােসইন (আ.) এর

শাহাদােতর িদন য িচhgিল দখা িগেয়িছেলা তার মেধL একিট িছেলা আকাশ এত কােলা হেয়
িগেয়িছেলা য, িদেনর বলা তারা দখা িগেয়িছেলা। য কান পাথর তুলেল তার িনেচ তাজা
রk দখা িগেয়িছেলা এবং আরও বলা হয় আকাশ লাল হেয় িগেয়িছেলা তার শাহাদােত এবং
সূয& পীেচর মত কােলা। তারাgেলা িদেনর বলা দখা যাি+েলা এবং মাnষ মেন কেরিছেলা
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িকয়ামেতর িদন (পুনrtােনর িদন) চেল এেসেছ। স িদন িসিরয়ােত য কান পাথর উঠােনা
হেয়িছেলা তার িনেচ তাজা রk দখা িগেয়িছেলা।
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শাহাদােতর পেরর ঘটনাবলী
বণ&নাকারী বেল য, ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর পর তারা তার পাশাক লুট কের
িনেয় যায়। তার গােয়র জামা িনেয় যায় ইসহাক িবন হইওয়াহ হাযরািম,

স তা পরার পর

তার k7 রাগ দখা দয় এবং তার চুল পেড় যায়।
বিণ&ত আেছ য, তার জামা একশত বা তার বশী তীর, বশ&া এবং তরবািরর আঘােতর িচh
বহন করিছেলা।
ইমাম জাফর সািদk (আ.) বেলন য,

ইমাম হােসইন (আ.) এর দহেত তিtশিট বশ&ার

আঘাত ও চৗিtশিট তরবািরর আঘাত িছেলা। তার পাজামা িনেয় যায় বাহর িবন কা‘আব তািমিম
এবং বিণ&ত আেছ য স শযLাশায়ী হেয় িগেয়িছেলা এবং তার পাgেলা অবশ হেয় িগেয়িছেলা।
তার পাগিড় কেড় নয় আখনাস িবন মুরিসদ হাযরািম য তা মাথায় পেড়িছেলা এবং অn হেয়
িগেয়িছেলা। তার sােOডলgেলা কেড় নয় আসাদ িবন খািলদ এবং তার আংিট নয় বাজdল
িবন সালীম কালিব য তার আ)ুল কেট তা িনেয় যায় (আlাহর অিভশাপ তার ওপের)। যখন
মুখতার তােক (বাজdলেক) gফতার করেলা স তার হাত ও পা কেট ফেলিছেলা,

স তার

রk pবািহত হেত িদেয়িছেলা যতkণ না তার মৃতুL হয়। ইমােমর গাসেলর পর পড়ার জn
পশেমর *তরী লmা জামা িছেলা তা লুট কের িনেয় যায় kােয়স িবন আল আশআস। তার বম&
িনেয় যায় উমর িবন সা’আদ এবং যখন তােক হতLা করা হয় মুখতার তা উপহার দয় তার
হতLাকারী আিব উমেরাহেক। তার তরবাির িনেয় যায় জামী’ িবন খালক আউদী, আবার এও
বিণ&ত হেয়েছ য, এক তািমিম বLিk আসাদ িবন হানযালাহ অথবা ফালািফস মুনশািল তা িনেয়
যায়। তার িবdLৎগিত তরবািরিট যুলিফkার িছেলা না, িছেলা অn একিট যা িছেলা নবুয়ত ও
ইমামেতর একিট আমানত এবং তার িবেশষ আংিটও যা তার পিরবােরর িনরাপtা হফাযেত
িছেলা।
শইখ সাdk থেক মুহাmাদ িবন মুসিলম বণ&না কেরন য, ইমাম জাফর আস সািদk ( আ.)
ক p] করা হেয়িছেলা ইমাম হােসইন (আ.) এর আংিট সmেক& য,
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ক তা িনেয়েছ যখন

তার পাশাক লুট করা হেয়েছ। ইমাম (আ.) উtর িদেলন,

“ য রকম বলা হয় তমন নয়।

ইমাম হােসইন (আ.) ওিসয়ত কের িদেয় যান তার সnান ইমাম আলী যায়nল আেবদীন (আ.)
এর কােছ এবং হsাnর কের িগেয়িছেলন তার আংিট এবং ইমামেতর িজিনসপt যা এেসিছেলা
আlাহর রাসূল (সা.) থেক আিমrল মুিমনীন আলী (আ.) এর কােছ। ইমাম আলী (আ.) তা
ইমাম হাসান (আ.) এর কােছ হsাnর কেরন এবং ইমাম হাসান (আ.) তা ইমাম হােসইন ( আ.)
এর কােছ িদেয় যান,

যা পরবত&ীেত আমার িপতা (ইমাম মুহাmাদ আল বািকর (আ.)- এর

কােছ আেস এবং তা আমার কােছ পৗঁেছেছ। এিট আমার কােছ আেছ এবং আিম জুম’আর িদন
পিড় এবং তা পেড় নামায পিড়।” মুহাmাদ িবন মুসিলম বেলন য, আিম ykবার িদন তার
সােথ সাkাৎ করেত গলাম এবং তার সােথ নামায পড়লাম। যখন িতিন নামায শষ করেলন
িতিন তার হাত আমার িদেক লmা করেলন এবং আিম আংিটিট দখলাম তার আ)ুেল যােত
খাদাই কের লখা আেছ “আlাহ ছাড়া কান ইলাহ নই, আlাহ সােথ সাkােত pstত আিছ।“
তখন ইমাম বলেলন, “এিট হেলা আমার pিপতামহ আবু আbুlাহ হােসইন (আ.) এর আংিট।“
শইখ সাdেkর ‘আমািল’ ও ‘রাওযাতুল ওয়ােয়যীন’- এ বিণ&ত আেছ য, ইমাম হােসইন
( আ.) এর ঘাড়া তার কশর ও কপালেক তার রেk রি"ত কের নয় এবং দৗঁড়ােত yr কের
ও িচৎকার করেত থােক। যখন নবীর নাতনীরা তার িচৎকার yনেত পেলন তারা তাঁবু থেক
বিরেয় এেলন এবং ঘাড়ািটেক দখেলন তার আেরাহী ছাড়া, এভােব তারা জানেত পারেলন
ইমাম হােসইন (আ.) শহীদ হেয় গেছন।
ইবেন শহর আেশাব তার ‘মানািkব’- এ এবং মুহাmাদ িবন আিব তািলব বেলন য, ইমাম
হােসইন (আ.) এর ঘাড়া সনাবািহনীর ঘরাও থেক পািলেয় এেলা এবং তার কপােলর চুল
রেk ভজােলা। স drত নারীেদর তাঁবুর িদেক ছুেট গেলা এবং িচৎকার করেত লাগেলা।
এরপর স তাঁবুর িপছেন গেলা এবং তার মাথােক মািটেত আঘাত করেত লাগেলা যতkণ না
মৃতুLবরণ করেলা। যখন সmািনতা নারীরা দখেলন ঘাড়ািটেত আেরাহী নই তারা িবলাপ yr
করেলন এবং সাইেয়দা উেm kলsম (আ.) তার মাথােত হাত িদেয় আঘাত করেত লাগেলন
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এবং উ' কেN বলেলন, “ হ মুহাmাদ,

হ নানা,

হ নবী,

ও জাফর, ও হামযা, ও হাসান, এই হেলা হােসইন,

হ আবুল kািসম, ও আলী,

য মrভূিমেত পেড় গেছ এবং তার

মাথা ঘাড় থেক িবি+n হেয় গেছ। তার পাগড়ী ও পাষাক লুট কের িনেয় গেছ।” এ কথা
বেল িতিন অjান হেয় পেড় গেলন।
sপিরিচত িযয়ারেত নািহয়ােত আেছ,
িদেত িদেত এবং কাঁদেত কাঁদেত,

“এবং আপনার ঘাড়া তাঁবুর িদেক চেল গেলা,

ডাক

এরপর যখন আপনার পিরবােরর নারী সদsরা আপনার

ঘাড়ােক আেরাহী ছাড়া দখেলন এবং ঘাড়ার িজনেক বাঁকা দখেলন, তারা তাঁবু থেক বাইের
বিরেয় এেলন,
িবলাপ কের,
জায়গািটেত

আেগাছােলা চুল িনেয়, তােদর চহারােত আঘাত কের মাথার চাদর ছাড়া,
কাঁদেত কাঁদেত,

সmািনত হওয়ার পর হতাশ অবsায়,

তারা শাহাদােতর

দৗঁেড় গেলন এবং িশমর (অিভশp) আপনার বুেকর উপর বেসিছেলা,

তার

তরবাির চালাি+েলা ( আপনার ঘােড়) আপনােক জবাই করার জn এবং আপনার চুল তার
মুিঠেত ধরা িছেলা,

স আপনােক জবাই করিছেলা তার ভারতীয় তরবাির িদেয়,

আপনার

নড়াচড়া বn হেয় গেলা এবং আপনার +াস p+াস থেম গেলা (আপনার মাথা িবি+n করা
হেলা) এবং আপনার মাথা বশ&ার আগায় তালা হল।“১৭
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পিরে\দ - ২
ইমাম হােসইন (আ.) এর িজিনসপt লুট ও তার আহলুল বাইেতর কাnা ও িবলাপ
সাইেয়দ ইবেন তাউস বণ&না কেরন য, একজন নারী গৃহকম&ী ইমাম হােসইন (আ.) এর তাঁবু
থেক বিরেয় এেলা এবং এক বLিk তােক বলেলা,

“ হ আlাহর দাসী,

তামার সদ&ারেক

হতLা করা হেয়েছ।” স বেল য, আিম আমার গৃহকত&ার কােছ দৗঁেড় গলাম এবং কাঁদেত
yr করলাম, এ দেখ সব নারীরা উেঠ দাঁড়ােলন এবং িবলাপ yr করেলন। বলা হেয়েছ য,
তখন সনাবািহনী একেt এিগেয় আেস রাসূলুlাহর (সা.) বংশধর ও যাহরা (আ.) এর চােখর
আেলা হােসইন (আ.) এর তাঁবু লুট করার জn এবং নারীেদর কাঁধ থেক চাদর িছিনেয় নয়ার
জn। রাসূলুlাহর (সা.) পিরবােরর কnারা এবং তার আহলুল বাইত একেt িবলাপ yr
করেলন এবং কাঁদেলন তােদর সাথী ও বnুেদর হািরেয়।
হামীদ িবন মুসিলম বেল য,
সােথ িছেলা,

বকর িবন ওয়ােয়েলর পিরবােরর এক নারী,

য উমর িবন সা’আেদর সে) িছেলা,

দখেলা য,

তাঁবg
ু েলার িদেক এিগেয়েছ এবং তােদর বারখা িছিনেয় িনে+,
িনেলা এবং তাঁবg
ু েলার িদেক িফের িচৎকার কের বলেলা,
রাসূলুlাহর (সা.) কnােদর লুট করেছ,

য তার sামীর

সনাবািহনী নারীেদর
স একিট তরবাির তুেল

“ হ বকেরর পিরবার,

তারা

কান িবচার ও কান রায় নই আlাহর কােছ ছাড়া,

উেঠ দাঁড়াও এবং আlাহর নবীর রেkর pিতেশাধ নাও।” তা yেন তার sামী তােক ধের
িনেয় গেলা।
বিণ&ত আেছ য, নারীেদর তাঁবু থেক টেন বর কের তাঁবg
ু েলােত আgন লািগেয় দয়া হয়।
নবী পিরবােরর নারীেদর মাথার চাদর িছিনেয় নয়া হেয়িছেলা, তারা িছেলন খািল পােয় এবং
বnীেদর মত সাির বঁেধ িনেয় যাওয়া হেয়িছেলা। তারা িবKs হেয় পেড়িছেলন এবং তারা
বেলিছেলন, “আlাহর শপথ, আমােদরেক হােসইেনর শাহাদােতর জায়গািটেত িনেয় চেলা।“
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যখন তােদর দৃিu শহীদেদর উপর পড়েলা তারা িবলাপ করেত yr করেলন এবং তােদর
চহারায় আঘাত করেত লাগেলন। বলা হেয়েছ,

আlাহর শপথ আিম আলী (আ.) এর কnা

যায়নাব (আ.) ক ভুলেত পাির না িযিন হােসইেনর (আ.) জn কাঁদিছেলন এবং শাকাহত কেN
বেলিছেলন,
হােসইন,

“ হ মুহাmাদ,

আকােশর ফেরশতােদর সালাম আপনার উপর,

এ হেলা

য পেড় গেছ (িনহত হেয়েছ), যার শরীর রেk িভেজ গেছ এবং তার শরীেরর

অ)pত) কেট

ফলা হেয়েছ এবং আপনার কnারা বnী হেয়েছ। আিম আlাহর কােছ

অিভেযাগ কির এবং মুহাmাদ মুsাফা (সা.) এর কােছ এবং আলী মুরতাযা (আ.) ও ফািতমা
যাহরা (আ.) ও শহীদেদর নতা হামযার কােছ,

হ মুহাmাদ (সা.) , এই হেলা হােসইন,

য মrভূিমেত গিড়েয় পেড়েছ এবং বাতাস তার উপর +াসকu পাে+ এবং স িনহত হেয়েছ
অৈবধ সnানেদর হােত,
থেক চেল গেছন,

আহ শাক,

ওহ মুিসবত,

আজ আমার নানা রাসূল (সা.) পৃিথবী

হ মুহাmাদ ( সা.) এর সাথীরা, আsন,

দখুন মুsাফার (সা.) বংশেক

িকভােব কেয়িদেদর মত বnী করা হেয়েছ।”
অn আেরক বণ&নায় িনেচর কথাgিল এেসেছ,

“ হ মুহাmাদ (সা.) ,

আপনার কnােদর

gফতার করা হেয়েছ এবং আপনার বংশেক হতLা করা হেয়েছ। বাতাস তােদর উপর ধুেলা
ফলেছ। এ হেলা হােসইন, তার মাথা ঘাড় থেক িবি+n করা হেয়েছ এবং তার পাষাক ও
চাদর লটু করা হেয়েছ। আমার বাবা কারবান হাক তার জn যার দলেক সামবার িদন হামলা
করা হেয়েছ। আমার িপতা তার জn কারবান হাক যার তাঁবুর দিড় িছঁেড় ফলা হেয়েছ। আমার
িপতা তার জn কারবান হাক যার সােথ সাkাত এখন আর সmব নয় এবং তার আঘাতgেলা
ss হবার নয়। আমার িপতার জীবন তার জn কারবান হাক যার জn আমার জীবন
কারবান। আমার িপতা কারবান হাক তার জn িযিন dঃেখর িভতর ও তৃjাত& অবsায় িনহত
হেয়েছন। আমার িপতা তার জn কারবান হাক যার দািড় থেক ফাঁটায় ফাঁটায় রk পেড়েছ।
আমার িপতা তার জn কারবান হাক যার নানা মুহাmাদ আল মুsাফা (সা.) , আমার িপতা
তার জn কারবান হাক যারা নানা আকাশgেলার রেবর রাসূল। আমার িপতা কারবান হাক
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খািদজাতুল kবরা (আ.) এর জn। আমার িপতা কারবান হাক আলী আল মুরতাযার জn;
আমার িপতা কারবান হাক ফািতমা যাহরা (আ.) এর উপর িযিন নারীেদর সদ&ার। আমার িপতা
তার জn কারবান হাক যার জn সূয& িফের এেসিছেলা যন িতিন নামায পড়েত পােরন।”
বণ&নাকারী বেলন, আlাহর শপথ, এ কথাgেলা yেন pেতLেকই,

হাক স বnু অথবা শtr,

কঁেদিছেলা। এরপর সািকনা (আ.) তার িপতার দহ জিড়েয় ধেরন এবং বdইনরা চািরিদেক
জমা হয় এবং তােক তার কাছ থেক টেন সিরেয় নয়।
কাফ’আিমর ‘িমসবাহ’- ত আেছ য, সািকনা (আ.) বেলেছন য, যখন হােসইন (আ.)
শহীদ হেয় যান, আিম তােক জিড়েয় ধেরিছলাম এবং jান হািরেয় ফললাম এবং আিম তােক
বলেত yনলাম,

“ হ আমার িশয়ারা (অnসারীরা) আমােক sরণ কেরা যখন পািন পান কেরা

এবং আমার জn কাঁেদা যখন nমণকারী অথবা শহীেদর কথা শান।” তা yেন আিম ভেয়
উেঠ পিড় এবং কাnার কারেণ আমার চাখ বLথা করিছেলা এরপর আিম আমার মুেখ আঘাত
করেত থািক।১৮
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পিরে\দ - ৩
শহীদেদর মাথা, নারীেদর অলংকার এবং মজলুমেদর সদ&ােরর উট লুট কের নয়
kফার সনাবািহনী
শইখ মুফীদ বেলন য, তারা ইমাম হােসইন (আ.) এর িজিনসপt এবং উটgেলা এবং তার
পিরবােরর নারী সদsেদর বারখাgেলা পয&nলুট কের িনেয় যায়।
হামীদ বিন মুসিলম বেল য, “আlাহর শপথ, আিম আমার িনেজর চােখ দেখিছ য, তারা
মিহলােদর ও কnােদর কাঁধ থেক বারখা গােয়র জাের িছিনেয় িনেয়েছ।
আযিদ বেলন য,

sলাইমান িবন আিব রািশদ বণ&না কেরেছ হামীদ িবন মুসিলম থেক য,

আিম আলী িবন হােসইন আল আসগার (ইমাম যায়nল আেবদীন)- এর িবছানার পােশ গলাম,
িতিন অss ও শযLাশায়ী িছেলন। িশমর িবন িযলজওশান তার সা)পা) সহ তার কােছ
আkমণাtক ভােব উপিsত হেলা এবং বলেলা,
বললাম,

“sবহানালাহ,

“আমরা িক তােক হতLা করেবা?” আিম

আমরা িক বা'ােদরও মারেবা? এ বা'া ছেলিট এখনই মৃতুLর

কাছাকািছ চেল গেছ”। আিম তার উপর লkL রাখলাম এবং তােক রkা করলাম যখনই কউ
তার কােছ আসেত চাইেলা, যতkণ না উমর িবন সা’আদ সখােন এেলা। স বলেলা, “ কউ
যন নারীেদর তাঁবুেত না ঢােক এবং কউ যন এ অss বা'ােক িবরk না কের। যারা তােদর
িজিনসপt লুট কেরেছ তােদর উিচত সgেলা তােদরেক ফরত দয়া।” আlাহর শপথ,
কউ িকছু ফরত দয়িন।
িকরমািনর ‘আখবাrদ দাওল’- এ বিণ&ত আেছ িশমর (তার উপর আlাহর গযব বিষ&ত হাক)
িসdাnিনেলা (ইমাম) আলী আল আসগার (যায়nল আেবদীন) ক হতLা করেব,

িযিন অss

িছেলন। যায়নাব (আ.) িবনেত আলী িবন আিব তািলব (আ.) এেলন এবং বলেলন, “আlাহর
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শপথ,

তামরা তােক হতLা করেব না যতkণ না আমােক হতLা কেরা।” তা yেন িশমর তার

উপর থেক হাত উিঠেয় িনেলা।
‘রাওযাতুস সাফা’ ত বিণ&ত আেছ য,

িশমর অss ইমাম (যায়nল আেবদীন আ.)- এর

তাঁবুেত pেবশ করেলা। স তােক দখেলা বািলেশর উপর yেয় আেছন। িশমর তার তরবাির
বর করেলা তােক হতLা করেব বেল,

তখন হামীদ িবন মুসিলম বলেলা,

“sবহানাlাহ,

িকভােব তুিম এ বা'া ছেলিটেক মারেব? তােক হতLা কেরা না।” কউ বেল য উমর িবন
সা’আদ িশমেরর হাত ধের ফলেলা এবং বলেলা,
তুিম এ অss

“তুিম িক আlাহর সামেন লিjত নও?

ছেলিটেক মারেত চাও?” িশমর বলেলা,

“ সনাপিত উবায়dlাহ থেক

আমােদর pিত আেদশ আেছ হােসইেনর pেতLক পুtসnানেক হতLা করার জn।” উমর
তােক বার বার থামােলা এবং শেষ স িপছু হটেলা। এপর স আেদশ করেলা মুsাফা (সা.) এর
বংশধরেদর তাঁবু jািলেয় দয়ার জn।
ইবেন শাহর আেশােবর ‘মানািkব’- এ বিণ&ত আেছ য,

আহমাদ িবন হাmাল বেলন য,

কারবালায় ইমাম যায়nল আেবদীন (আ.) অss হওয়ার কারণ িছেলা এই য, িতিন একিট লmা
বম& পেরিছেলন এবং িতিন এর অিতিরk অংশ িছঁেড় ফেলন খািল হােত (এ জn তার jর এেস
যায়)।
শইখ মুফীদ বেলন য,

অিভশp উমর িবন সা’আদ তাঁবg
ু িলর সামেন এেলা এবং নারীরা

কাঁদেত এবং িবলাপ করেত yr করেলন তার সামেন। স তার সা)পা)েদর িদেক িফরেলা এবং
বলেলা, “ কউ যন নারীেদর তাঁবুেত না ঢােক এবং কউ যন অss বা'ােক িবরk না কের।“
নারীরা তার কােছ চাইেলন যা িকছু তােদর কাছ থেক লুট কের নয়া হেয়েছ তা ফরত দয়া
হাক যন তারা িনেজেদর ঢাকেত পােরন ( বারখােত)। স বলেলা, “এ মিহলােদর কাছ থেক
যা িকছু লুট করা হেয়েছ তা তােদর ফরত দয়া উিচত।” আlাহর শপথ,

কউ িকছু ফরত

দয় িন। এরপর স িকছু পাহারাদার িনেয়াগ কের নারীেদর তাঁবg
ু িলর জn এবং অss ইমােমর
জn এবং বেল, “এেদর পাহারা দাও,

কউ যন এখােন pেবশ না কের এবং তােদর হতLা
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না কের।” এ কথা বেল স তার তাঁবুেত িফের যায় এবং তার সাথীেদর মােঝ উ'কেN বেল,
“ ক আেছ s+ায় হােসইেনর উপর ঘাড়া চালােব?”
তাবাির বেলন য,

িসনান িবন আনাস এেলা উমর িবন সা’আেদর কােছ এবং তার তাঁবুর

দরজায় দাঁড়ােলা এবং বলেলা, “আমার ঘাড়ার িজেনর বLাগ ভিত& কের দাও পুরsাের, কারণ
আিম বাদশাহেক হতLা কেরিছ যার দরজায় পাহারা িছেলা। আিম তােক হতLা কেরিছ য িছেলা
37 তার বাবা ও মােয়র িদক থেক এবং যখন পূব&পুrেষর আেলাচনা হেয়েছ তার িছেলা 37
পূব&পুrষ।“১৯ উমর িবন সা’আদ বলেলা,

“তুিম পাগল এবং কখেনা তামার িচnার ssতা

আসেবনা। তােক আমার কােছ আেনা।” তােক আনা হেলা এবং উমর তার বত িদেয় তার
হােত আঘাত করেলা এবং বলেলা, “ হ পাগল, তুিম যা উ'ারণ কেরেছা তা যিদ ইবেন িযয়াদ
শােন স তামার মাথা উিড়েয় িদেব।”
উkবাহ িবন সা’মআনেক উমর িবন সা’আদ gফতার কের য ইমাম হােসইন (আ.) এর stী
রাবােবর কম&চারী ও দাস িছেলা এবং তােক িজেjস করেলা, “তুিম ক?” স বলেলা, “আিম
একজন দাস।” তখন তােক মুk কের দয়া হয় এবং আমরা তার বLাপাের বণ&না কেরিছ
মারkা িবন সামামাহর সােথ, পূব&বত&ী পিরে+েদ।
বিণ&ত আেছ উমার িবন সা’আদ তার সা)পা)েদর মােঝ উ'কেN বলেলা,

“ তামােদর মেধL

ক s+ায় হােসইেনর দেহর উপর ঘাড়া চালােব?” তােদর মেধL দশ জন s+ায় তা করার
জn এিগেয় এেলা। তােদর মেধL িছেলা ইসহাk িবন হইওয়াহ হাযরািম,

য ইমাম হােসইন

( আ.) এর জামা লুেট িনেয়িছেলা এবং পের শযLাশায়ী হেয় িগেয়িছেলা k7েরােগ এবং আহবাস
িবন মারসাদ হাযরািম। তারা এিগেয় গেলা এবং তােদর ঘাড়া চালােলা যতkণ পয&nনা ইমাম
হােসইন (আ.) এর িপঠ ও বুক ভে) িপেশ ফলেলা। আমােক জানােনা হেয়েছ য এ ঘটনার
পর আহবাশ িবন মারসাদ যুdেkেt দাঁিড়েয় িছেলা, তখন একিট অজানা তীর এেস তােক িবd
করেলা এবং স মৃতুL মুেখ পিতত হেলা।
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সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, উমর িবন সা’আদ তার সা)পা)েদর মােঝ উ'কেN ঘাষণা
কের, “ ক চায় s'ায় হােসইেনর িপঠ ও বুেকর উপর ঘাড়া চালােত?” দশ জন লাক তা
করার জn s+ায় এিগেয় এেলা। তােদর মেধL িছেলা, ইসহাক িবন হইওয়াহ হাযরািম,

য

ইমাম হােসইন (আ.) এর জামা লুেট িনেয়িছল, অnরা িছেলা আখনাস িবন মুরিসদ, হাকীম
িবন তুফাইল sমেবািস, উমর িবন সাবীহ সাইদাউই, রাজা’িবন মানকায আবািদ, সালীম
িবন খাইসামাহ জুফী, ওয়ােহয িবন নােয়ম, সােলহ িবন ওয়াহাব জুফী, হািন িবন সাবীত
হাযরািম এবং উসাইদ িবন মািলক (আlাহর অিভশাপ তােদর সবার উপর)। তারা ইমাম
হােসইন (আ.) এর দহ ঘাড়ার খেr িপu কের যতkণ না তার বk ও িপঠ িপেষ যায়।
বণ&নাকারী বেল য এ দশ জন উবায়dlাহর কােছ আেস এবং উসাইদ িবন মািলক তােদর মেধL
থেক বেল য,

“আমরা শিkশালী ঘাড়ার খুর িদেয় িপেঠর পের বুক িপেষিছ।”

( উবায়dlাহ) ইবেন িযয়াদ বলেলা,

“ তামরা কারা?” তারা বলেলা,

“আমরা হােসইেনর

িপঠ ঘাড়ার পােয়র িনেচ িপu কেরিছ যতkণ পয&nনা তার বুেকর হাড় gেড়া হেয় গেছ।” স
(উবায়dlাহ) তােদরেক িকছু উপহার িদেলা।
আবু আমর যািহদ বেল য,
উপনীত হেয়িছ য,

আমরা ঐ দশ জন সmেক& অnসnান কেরিছ এবং িসdােn

তােদর সবাই িছেলা জারজ। (পের) মুখতার তােদর সবাইেক gফতার

কেরন এবং তােদর হাত ও পা লাহার বড়ায় বাঁেধন। এরপর িতিন আেদশ দন ঘাড়া িদেয়
তােদর িপঠ িপu করেত, যতkণ পয&nনা তারা মৃতুLমুেখ পিতত হেয়িছেলা।

সমাp
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তথLসূt :
১. লখক বেলন য, আমরা দৃঢ়ভােব িব+াস কির য বাsেব, উপের উেlিখত আয়াত ইমাম হােসইন (আ.)
ও নবী ইয়াহইয়া (আ.) ক উেdI কের বলা হেয়েছ (এবং ঈসা (আ.) ক উেdেI কের নয়) কারণ তােদর
dজেনর জীবন িছেলা pায় একই রকম এবং তােদর মােয়র গভ& ধারেণর সময়সীমা িছেলা একই রকম। বিণ&ত
হেয়েছ য, নবী ইয়াহইয়া (আ.) তার মােয়র গেভ& িছেলন ছয় মাস যমন িছেলন ইমাম হােসইন (আ.), অথচ
ঈসা (আ.) এর িবষেয় অেনক হাদীস পাওয়া যায় য তার মা তােক খুব অl সমেয়র জn গেভ& বহন
কেরিছেলন,

যমন, নয় ঘOটা, pেতLক ঘOটা এক মােসর সমান এবং তা gহণেযাগL বেল মেন হয়। বিণ&ত

হেয়েছ য, উmুল ফযল, িযিন িছেলন আbাস িবন আbুল মুtািলেবর stী, িযিন ইমাম হােসইন (আ.) এর
যt িনেতন, িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর pশংসা কের কিবতা আবৃিt কেরিছেলন।
২ ইবেন শাহর আেশাব ‘মানািkব’- এ িলেখেছন য, একিদন িজবরাঈল অবতরণ করেলন এবং দখেলন য,
হযরত ফািতমা (আ.) ঘুমাে+ন এবং ইমাম হােসইন (আ.) অিsরতা অnভব করেছন এবং কাঁদেছন। িজবরাঈল
বেস পড়েলন এবং সাntনা িদেলন এবং িশyর সােথ খলা করেলন যতkণ পয&nনা হযরত ফািতমা (আ.) জেগ
উঠেলন এবং রাসূলুlাহ (সা.) তােক এ কথা জানােলন। সাইেয়দ হািশম হােসইন বাহরািন তার ‘মািদনাতুল
মা’আিজয’- এ শারহাবীল িবন আিব আউফ থেক উdৃিত িদেয়েছন য,

যখন ইমাম হােসইন (আ.) জn

িনেয়িছেলন উ'তম বেহশেতর ফেরশতােদর একজন অবতরণ করেলন এবং বড় সমুেd গেলন এবং আকাশ
ও পৃিথবীর মােঝ উ' কেN বলেলন, “ হ আlাহর বাnাহ,

শাক ও dঃেখর পাষাক পেরা এবং শাক পালন

কেরা, কারণ মুহাmাদ (সা.) এর সnান পেড় আেছ মাথািবহীন, িনয&ািতত এবং পরাভূত অবsায়।”
৩. বলা হেয়েছ য,

একিদন এক বdইন এেস ইমাম হােসইন (আ.) ক সালাম জানােলন এবং তার কাছ

থেক িকছু চাইেলন এই বেল য: আিম আপনার নানার কােছ yেনিছ য,

“যিদ তামােদর কান িকছুর

pেয়াজন থােক তাহেল এ ধরেনর লােকর কােছ চাও: একজন সmািনত আরব,

একজন উদার মািলক য

কারআন বুেঝ অথবা যােক একিট snর চহারা দান করা হেয়েছ।” আরবেদর সmান আপনার নানার কারেণ,
আর দানশীলতা আপনার রীিত,

কারআন আপনার িনেজর বািড়েত নািযল হেয়েছ এবং িবেশষ সৗnয&

আপনার মােঝ su এবং আিম আপনার নানােক বলেত yেনিছ: “ য আমােক দখেত চায় তার উিচত আমার
হাসান ও হােসইেনর িদেক তাকােনা।” ইমাম বলেলন, “বলুন আপিন কী চান? ” বdইন মািটেত তার চািহদা
িলখেলন। ইমাম বলেলন, “আিম আমার িপতা ইমাম আলী (আ.) ক বলেত yেনিছ য, pেতLক বLিkর মূলL
তার ভােলা কাজ অnযায়ী এবং আিম আমার নানা রাসূলl
ু াহেক বলেত yেনিছ য, অngেহর পিরমাপ বLিkর
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pjা অnযায়ী। অতএব আিম আপনােক িতনিট p] করেবা, আপিন যিদ সgেলার একিটর উtর দন, আিম
আপনার চািহদার এক তৃতীয়াংশ পূরণ করেবা, আর যিদ সgেলার dেটার উtর দন আিম আপনার চািহদার
dই তৃতীয়াংশ পূরণ করেবা, আর যিদ আপিন িতনিটরই উtর দন আপনার পুেরা চািহদাই পূরণ করা হেব।”
এরপর িতিন একিট মুdা ভিত& বLাগ বর করেলন এবং বলেলন, “যিদ উtর দন, তাহেল আপিন এ থেক
পােবন।”

বdইন বলেলা,

“আমােক িজেjস কrন এবং কান িনরাপtা নই ও কান শিk নই একমাt

আlাহর সােথ ছাড়া, িযিন সেব&া', সবেচেয় বড়।” ইমাম বলেলন, “কী িজিনস একজন বাnাহেক Kংস
থেক রkা কের? ” িতিন বলেলন, “আlাহর উপর আsা।” এরপর িতিন (আ.) িজেjস করেলন, “একজন
মাnেষর সৗnয& কী? ” িতিন বলেলন, “jান, সােথ সহনশীলতা।” ইমাম বলেলন, “িকnt যিদ তা তার না
থােক? ” িতিন বলেলন,

“সmদ, সােথ উদারতা এবং দানশীলতা।” ইমাম বলেলন, “আর যিদ তা না

থােক? ” িতিন বলেলন, “দািরdL, সােথ *ধয&”। ইমাম বলেলন, “যিদ তা তার না থােক? ” িতিন বলেলন,

“বjাঘাত (অিভশp) যা তােক পুিড়েয় ফলেব।” ইমাম মুচিক হাসেলন এবং বLাগিট এিগেয় িদেলন তার িদেক।
অn একিট হাদীেস বলা হয় য, বLাগিটেত এক হাজার আশরািফ (sণ&মুdা) এবং তার বLিkগত dেটা মূলLবান
পাথেরর আংিট িছেলা যােদর pেতLকিটর মূলL িছেলা dশত িদরহাম।
৪. বিন ইসরাইেলর বােরািট গাt সmেক& কারআেন উেলখ আেছ, “এবং মূসার kওেম আেছ একদল, যারা
পথ দখায় সেতLর মাধLেম এবং এর মাধLেম nায়িবচার কের এবং আমরা তােদরেক বােরািট গােt িবভk
কেরিছ।” [ সূরা আরাফ: ১৫৯- ১৬০]
৫. িমদহাহ - একিট খলা যা nিড় পাথর িদেয় খলা হয়,

যgেলা একিট গেত&র িদেক লkL কের ছাঁড়া হয়।

৬. এ কিবতার রচনাকারী িছেলা আbুlাহ িবন যুবাইর আসািদ এবং তার কিবতািট িছেলা এরকম: “তুিম িক
মুসিলমেক পিরতLাগ কেরা িন এবং তার পেk যুd করা থেক িবরত থােকা িন,

মৃতুL এবং পরাভূত হওয়ার

ভেয়? তুিম লjাহীনভােব তােক হতLা কেরেছা যােক পািঠেয়িছেলন মুহাmাদ (সা.) এর নািত। িতিন িনরাপেদ
থাকেতন যিদ তুিম সখােন না থাকেত, যিদ তুিম বিন আসােদর হেত তাহেল তুিম তার সmান বুঝেত পারেত
এবং িকয়ামেতর িদেন আহমাদ (সা.) এর sপািরশ অজ&ন করেত পারেত।”
৭. হািনর সমােলাচনা কের ইবেন আিবল হাদীদ য বLাখLা তার শারেহ ‘নাহজুল বালাগা’ ত িদেয়েছন তা হেলা
এ কথা,

“রাজেtর হািতয়ার হেলা pশs বk”, ঐ ঘটনার পিরেpিkেত যখন ইরােকর সদ&াররা মুয়ািবয়ার

কােছ িগেয়িছেলা যখন স লাকেদরেক আেদশ কেরিছেলা ইয়াযীেদর কােছ বাইয়াত হেত,

হািন িছেলন

ইরােকর সদ&ারেদর pিতিনিধ, িযিন মুয়ািবয়ােক অnেরাধ কেরন ইয়াযীেদর পেk বাইয়াত নয়ার িবষেয় তােক
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দািয়t দয়ার জn,

িকnt উপেরর ঘটনায় দখা যায় য,

িতিন পির}ারভােব মুয়ািবয়ার িবেরািধতা

কেরিছেলন, তাই উেlিখত রওয়ােয়তিট অসতL ছাড়া িকছু নয়।
৮. তাবাির এবং ‘কািমল’
৯.‘রাওদাতুস সাফা’- ত উেlখ আেছ য, িতিন শtr বািহনীেক বােরা বার আkমণ কেরিছেলন।
১০. শাহাদােতর িকছু বইেত উেlখ আেছ য, মুররাহ িবন মুনিkয তার কপাল ও মাথার সংেযাগ sােন তরবাির
িদেয় আঘাত কের এবং *সnরাও তােক আঘাত কের তােদর তরবাির িদেয়। আলী তার ঘাড়ার গলা জিড়েয়
ধেরন,

য তােক শtrেদর মাঝখােন িনেয় যায়। তারা তােক টুকেরা টুকেরা কের ফেল তােদর তরবাির িদেয়।

যখন তার সমািp ঘিনেয় এেলা িতিন উ'কেN বলেলন,

“ হ িpয় বাবা, এই য এখােন আমার pিপতামহ

রাসূলুlাহ (সা.) , িযিন উপেচ পড়া একিট পয়ালা আমােক পশ করেছন, তাই drত আsন, drত আsন,
কারণ িতিন তার হােত আপনার জnও একিট পয়ালা ধের আেছন যন আপিনও তা থেক পান করেত পােরন।”
১১. আlামা তুরাইিহ বণ&না কেরেছন য,

যখন আলী িবন হােসইন (আ.) কারবালার মািটেত শহীদ হেয়

গেলন, ইমাম হােসইন (আ.) তার পােশ উপিsত হেলন একিট জামা, আবা (লmা আচকান) ও একিট পাগড়ী
মাথায়, যার dpাn তার মাথার dপােশ ঝুেল িছেলা। ইমাম বলেলন, “এখন,

হ আমার িpয় সnান, তুিম

বnীt থেক এবং পৃিথবীর dঃি<nা থেক মুিk পেয়েছা এবং খবু শী;ই আিম তামার সােথ িমিলত হেবা”।
১২. আlামা মাজিলিস বেলন য, মুহাmাদ িবন আিব তািলব এবং আবুল ফারাজ বেলন য, তার মা িছেলন
লায়লা,

িযিন িছেলন আিব মুররাহ িবন উরওয়াহ িবন মাস’উদ সাkািফ এবং আyরার িদন তার বয়স িছেলা

আঠােরা বছর। দখা যায় য, আবুল ফারাজও মেন কেরন তার বয়স িছেলা আঠােরা বছর। িকnt আবুল ফারাজ
তার ‘মাkািতলুত তািলিবইন’- এ এরকম বেলন িন বরং বেলেছন সmূণ& িবপরীত। িতিন মেন করেতন আলী
আকবার উসমান িবন আফফান- এর িখলাফেতর সময় জngহণ কেরিছেলন। আর এিট হে+ তার পূব&বত&ী
উdৃিতর চেয় সিঠক িচnা।
১৩. আবু সাঈদ িবন আkীল ঐ বLিkই য আbুlাহ িবন যুবাইরেক মুয়ািবয়ার সমােবেশ অপমািনত কেরিছেলা।
ইবেন আিবল হাদীদ বণ&না কেরেছন আবু উসমান থেক য: একবার হাসান িবন আলী (আ.) মুয়ািবয়ার সােথ
দখা করেত গেলন, তখন আbুlাহ িবন যুবাইর সখােন বেসিছেলা। মুয়ািবয়া kরাইশেদর মেধL িবেভদ সৃিuর
চuা করেলা,

তাই স ইমামেক িজেjস করেলা,

“ ক বয়েস বড় িছেলা, যুবাইর নািক আলী?” ইমাম

হাসান (আ.) জবাব িদেলন, “তারা (বয়েস) কাছাকািছ িছেলন, আর আলী িছেলন যুবাইেরর চাইেত বয়েস বড়
এবং আlাহ আলীর উপর রহমত কrন।” আbুlাহ িবন যুবাইর বলেলা,
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“আlাহ যুবাইেরর উপর রহমত

কrন।” আবু সাঈদ িবন আkীল সখােন উপিsত িছেলা, বলেলা, “ হ আbুlাহ,

কন তুিম চ_ল হেয় উেঠা

যিদ কউ তার িপতার উপের রহমত পাঠায়? ” স বলেলা, “আিমও আমার িপতার উপর রহমত পাঠাই।” আবু
সাঈদ বলেলা,

“ তামার বাবা না তার সমান িছেলা, না তার মত িছেলা।” স বলেলা, “ কন, তার িক

এেত কান অংশ নই? তারা dজেনই িছেলা kরাইশ থেক এবং dজেনই িখলাফত দাবী কেরিছেলন,
তােদর একজনও সফল হন িন”। আবু সাঈদ বলেলন,

“ তামার মন থেক তা দূর কের দাও, আলী (আ.)

রাসূলুlাহ (সা.) এর কারেণ kরাইশেদর মােঝ ময&াদার আসেন িছেলন,
িখলাফেতর দাবী কেরিছেলন,

িকnt

যা তুিম জান এবং যখন িতিন

তারা তার আnগতL sীকার কেরিছেলা এবং িতিন িছেলন দলপিত। অnিদেক

যুবাইর এক িবষেয় উ'াশা পাষণ কেরিছেলা এবং তার অিধনায়ক িছেলা একজন নারী এবং যখন জামাল- এর
যুd তীb হেলা স িপছেন হেট িগেয়িছেলা এবং িমথLা থেক সতL পৃথক হওয়ার আেগই স পািলেয় িগেয়িছেলা।
এক পkাঘাতgsবLিk তার মাথা িবি+n কেরিছেলা এবং তার পাষাক লুট কের িনেয়িছেলা। আর আলী িছেলন
তার চাচােতা ভাই (রাসূলুlাহ সা.)- এর যুেগর মত, িযিন আেরা এিগেয় িগেয়িছেলন। আlাহ যন আলীর উপর
রহমত কেরন।” ইবেন যুবাইর বলেলা, “ হ আবু সাঈদ, তুিম যিদ অn কােরা সােথ এ রকম কথা উ'ারণ
করেত, তাহেল তুিম বুঝেত পারেত।” আবু সাঈদ জবাব িদেলা, যার কারেণ (মুয়ািবয়ােক ইি)ত কের) তুিম
তােক (আলীেক) গািলগালাজ কর স িনেজই তামার pিত অnৎসাহী।” মুয়ািবয়া তােদর কথায় বাধা িদেলা এবং
তারা চুপ কের গেলা।
১৪. ‘মািদনাতুল মা’আিজয’- এ আেছ য, kািসম যুdেkt থেক তার চাচা ইমাম হােসইন (আ.) এর কােছ
ফরত এেলন এবং বলেলন, “ হ িpয় চাচা, িপপাসা, পািন িদেয় আমার িপপাসা মটান।” ইমাম সহনশীল
হওয়ার জn উপেদশ িদেলন এবং এরপর তার আংিটিট িদেলন তার মুেখ রাখার জn। kািসম বেলেছন য,
যখন আিম আমার মুেখ আংিটিট রাখলাম মেন হেলা তা একিট পািনর ঝরণার মত। আমার িপপাসা িমটেলা এবং
আিম যুdেkেt ফরত গলাম।
১৫. আবু হািনফা িদনাওয়াির বেলন য, যখন আbাস িবন আলী (আ.) তা দখেলন িতিন তার ভাই আbুlাহ,
জাফর এবং উসমান িবন আলীেক, যারা িছেলন ওয়াহীেদর বংশধর উmুল বানীন আিমিরয়ার সnান, বলেলন
য, “আমার জীবন তামােদর জn কারবান হাক, আেরা এিগেয় যাও এবং তামােদর অিভভাবক (মাওলা
হােসইন আ.)- এর জn তামােদর জীবন দাও।” তারা সবাই এিগেয় গেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.) ক
রkা করেত লাগেলন তােদর চহারা ও ঘাড় িদেয়। হািন িবন সাওব (বা সাবীত) হাযরািম আkমণ করেলা
আbুlাহ িবন আলীেক এবং তােক হতLা করেলা। এরপর স তার ভাই জাফরেক আkমণ করেলা এবং তােকও
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হতLা করেলা। ইয়ািযদ িবন আসবািহ একিট তীর ছুঁড়েলা উসমান িবন আলীেক এবং তােক হতLা করেলা। এরপর
স এিগেয় িগেয় তার মাথা িবি+n করেলা। স তার মাথােক উমর িবন সা’আেদর কােছ আনেলা এবং এর
একিট পুরsার চাইেলা। উমর জবাব িদেলা,

“যাও,

তামার পুরsার চাও তামার সনাপিত উবায়dলাহর

কােছ। পুরsার আেছ তার কােছ।” yধু আbাস িবন আলী রেয় গেলন। িতিন ইমাম হােসইন (আ.) এর পােশ
থেক যুd করেলন এবং তােক রkা করেলন। িতিন সব জায়গায় তার সােথ িছেলন শহীদ হওয়া পয&n।
১৬. দাইনূরী বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.) িছেলন িপপাসাত& এবং এক পয়ালা পািন চাইেলন এবং যখন
িতিন তা ঠাঁেটর কােছ তুলেলন, হাসীন িবন নামীর তার মুেখর িদেক একিট তীর ছুঁড়েলা এবং িতিন তা পান
করেত পারেলন না। তখন িতিন পয়ালািট মািটেত রেখ িদেলন।
১৭. ‘মািদনাতুল মা’আিজয’- এ ইবেন শাহর আেশাব থেক বিণ&ত হেয়েছ য,

আবু মাখনাফ বণ&না কেরেছ

জালুিদ থেক য: যখন ইমাম হােসইন (আ.) মািটেত পেড় গেলন, তার ঘাড়া তােক রkা করেত লাগেলা।
সিট ঘাড় সওয়ারেদর উপর লাফ িদেয় উঠেত লাগেলা এবং তােদরেক িজন থেক মািটেত ছুঁেড় ফেল িদেলা।
সিট তােদরেক তার পােয়র তলায় িপষেলা এবং চkর িদেত থাকেলা যতkণ না চিlশ জনেক হতLা করেলা।
এরপর স িনেজেক ইমাম হােসইন (আ.) এর রেk িভিজেয় িনেলা এবং তাঁবুর িদেক ছুেট গেলা। স উ'কেN
ডাকেত লাগেলা এবং মািটেত খুর িদেয় আঘাত করেত লাগেলা।
১৮. ইবেন আবদ রাbাহ তার ‘ইkdল ফারীদ’- এ বণ&না কেরেছন হাmাদ িবন মুসিলমাহ থেক, িতিন সাবীত
থেক, িতিন বণ&না কেরেছন আনাস িবন মািলক থেক য: যখন আমরা রাসূলুlাহ (সা.) ক দাফন করলাম,
সাইেয়দা ফািতমা যাহরা (আ.) আমার কােছ এেলন এবং বলেলন, “ হ আনাস, কীভােব তামার অnর সায়
িদেলা রাসূলুlাহ ( সা.) চহারায় মািট ঢালেত? ” এ কথা বেল িতিন কাঁদেত লাগেলন এবং উ'কেN বলেলন,

“ হ িpয় বাবা, আপিন রাজী হেয়েছন যখন আপনার রব আপনার সাkাত চেয়েছন,

হ আমার িpয় বাবা যার

িনকটবত&ী তার রব . ( শষ পয&n)।” ফািতমা (আ.) এর অবsা িছেলা এরকম তার িপতার দাফেনর পর,
তাহেল কী নেম এেসিছেলা সািকনা (আ.) র উপর যখন িতিন তার িপতার রkাk লাশ জিড়েয় ধেরিছেলন, যা
িছেলা মাথািবহীন এবং তার পাগড়ী ও পাষাক লুট হেয় যাওয়া, হাড়gেলা ভা)া ও বাকা িপঠসmn? এরপর
িতিন তার অবsা এভােব বণ&না কেরেছন: “িকভােব তামােদর অnর সায় িদেলা যখন তামরা রাসূলুlাহ (সা.)
এর সnানেক হতLা করেল? িকভােব তামরা তার বুেকর হাড়gেলা ভে) িপেষ ফলেল যা িছেলা ‘পিবt
jান’- এর ভাNার? ”

460

১৯. তাবাির বেলন য,

*সnবািহনী িসনান িবন আনাসেক বলেলা,

“তুিম হােসইনেক হতLা কেরেছা,

য

িছেলা আলী ও রাসূলুlাহর কnার সnান এবং তুিম হতLা কেরেছা সবেচেয় িবপjনক আরবেক য বিন উমাইয়া
থেক রাজt িছিনেয় িনেত চেয়িছেলা। তাই তামার অিধনায়কেদর কােছ যাও এবং pচুর পুরsার চাও, কারণ
যিদ তারা তােদর সব সmদ তামােক িদেয় দয় হােসইেনর হতLার বদেল, তাও হেব কম।”
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