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রাসূলু াহ (সা.) বেলন:  

“িন য়ই হােসইন হদায়ােতর বািত ও নাজােতর নৗকা।” 

[মীযান আল-িহকমাহ, হাদীস-৪৩৩; সািফনাতুল িবহার, খ -১; 

মিদনাতুল মায়ািজয, খ -৪, পৃ া-৫২; খাসািয়সুল হােসইিনয়া, পৃ া-৪৫; 

নািসখু  তাওয়ািরখ, পৃ া-৫৭] 
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ইমাম হােসইন (আ.)-এর শাহাদােতর পর  

মহানবী (সা.)-এর ব ী পিরবার 

 

ইমাম হােসইন  ) আ (. - এর শাহাদাত 

 

মহান আ াহর সবেশষ নবী মুহা াদ (সা.)-এর ি য় নািত ইমাম হােসইন (আ.) 

িছেলন ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফািতমার (আ.) ি য় স ান যােক কারবালায় 

িহজরী ৬১ সেনর ১০ই মুহাররম িনমমভােব িপপাসাত, ু ধাত ও অসহায় অব ায় 

শহীদ করা হয়। সাইেয়দু  হাদা ইমাম হােসইন (আ.) স েক মহানবীর (সা.) 

সবেচেয় সুপিরিচত হাদীস যা সখানকার উপি ত হত াকারীরা পয  জানেতা য, 

“হাসান ও হােসইন বেহশেতর যুবকেদর সদার।” [জােম আত-িতরিমযী, হাদীস-

৩৭২০] 

রাসূলু াহ (সা.) বেলেছন, ‘আর হােসইেনর (আ.) িবষেয়— স আমার থেক, স আমার 

স ান, আমার বংশ, মানবজািতর মেধ  তার ভাইেয়র পের । স মুসলমানেদর 

ইমাম, মুিমনেদর অিভভাবক, জগতসমূেহর রেবর িতিনিধ, তােদর সাহায কারী 

যারা সাহায  চায়, তােদর আ য় যারা আ য় খাঁেজ, [ স] আ াহর মাণ তাঁর পুেরা 

সৃি র ওপের, স বেহশেতর যুবকেদর সদার, উ েতর নাজােতর দরজা। তার 

আেদশই হেলা আমার আেদশ। তার আনুগত  করা হেলা আমারই আনুগত  করা। য-

ই তােক অনুসরণ কের স আমার সােথ যু  হয় এবং য তার অবাধ  হয় স আমার 

সােথ যু  হেত পাের না।’ [মীযান আল-িহকমাহ, হাদীস-৪২৮] 
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ইমাম হােসইন (আ.) িছেলন অত  পরেহজগার, িবনয়ী, ানী, সাহসী এবং 

াধীনতাকামী একজন নতা। িতিন তার নানা মুহা াদুর রাসূলু াহ (সা.)-এর 

উ েতর সংেশাধেনর জন  সব ধরেনর পদে প িনেত উে াগ নন। িক  স 

সমেয়র খিলফা [শাসক] ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়া তা অপছ  কের এবং তার সব 

ধরেনর অন ায় ও অপকমেক স িত িদেয় তার িত আনুগত  করার আেদশ দয়। 

আর তা করা না হেল তােক হত া করা হেব বেল জািনেয় দয়। ইমাম হােসইন (আ.) 

তার সব অপকেমর িতবাদ কেরন এবং আনুগত  করেত অ ীকার কেরন। 

িক  িতিন জানেত পােরন ইয়াযীদ হে র সময় তােক হত ার জন  ম ায় তার দূত 

পা েয়েছ। পিব  কাবা ঘেরর কান ােন তার র  ঝ ক এ  িতিন পছ  কেরন 

িন। তাই হ  না কেরই ৮ই িজলহ  ইমাম হােসইন (আ.) ম া থেক ম ভূিমর িদেক 

বিরেয় পেড়ন। [বতমান ইরােকর] ফা এলাকা থেক অেনক গণ মান  ব ি  ইমাম 

হােসইন (আ.)- ক িচ  পা েয়িছেলন যন িতিন ফায় যান এবং সখােন িগেয় 

তােদর ধম য় নতৃ  দন। এেত ইসলাম ংস ও িবকৃিত থেক র া পােব। এসব 

িচ র কারেণ ইমাম হােসইন (আ.) ম া ত াগ কের ফার িদেক যা া  কেরন। 

িক  পেথ ইয়াযীেদর িনেয়াগ করা গভনর উবায়দু াহ িবন িযয়ােদর আেদেশ র 

িবন ইয়াযীদ ইমামেক বাধা দান কের এবং কারবালা া ের িনেয় যায়। এখােন 

শ রা ায় ি শ হাজার সস  সন  মাতােয়ন কের এবং ইমাম হােসইন (আ.)- ক 

জারপূবক বাইয়াত [আনুগত ] করার জন  চাপ েয়াগ কের। তারা জানায় য, যিদ 

তা না করা হয় তাহেল তােদর সােথ যু  করেত হেব। 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর সােথ িছেলা কবল অ  ক’জন ব ু  ও সাহায কারী এবং 

তার পিরবােরর নারী ও িশ রা। যু  করেত পােরন এমন পু েষর সংখ া িছেলা ৭০ 
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জেনরও কম। িতিন অন ােয়র কােছ মাথা নত না কের সত  ইসলামেক র ার জন  

[আ র ার] যু  করার িস া  িনেলন। 

শ রা ইমাম হােসইন (আ.)- ক কাবু করার জন  পােশই বেয় যাওয়া ফারাত নদীর 

তীর ঘরাও কের রােখ যােত ইমাম হােসইন (আ.) ও তার সাথীরা পািন থেক বি ত 

হন। একটানা কেয়ক িদন ইমােমর পিরবােরর নারী, িশ রা ও সাথীরা পািন থেক 

বি ত হয়। িশ রা পািনর িপপাসায় কাতর হেয় যায়। এমন অব ায় শ রা ৯ই 

মহররম ইমামেক যু  র জন  অিতির  চাপ েয়াগ কের এবং ইমােমর তাবুর 

িদেক তীর িনে প করেত থােক। ইমাম হােসইন (আ.) শ েদর কােছ তার দূত 

পাঠােলন এ বেল য, িতিন এক  রাত ইবাদেতর জন  সময় চান। শ রা এক রােতর 

জন  তােক সময় দয়। 

ইমাম হােসইন (আ.) ও তার সব সাথীরা জীবেনর শষ রাত  আ াহর িযিকর, 

দায়া, নামায ও রআন তলাওয়ােত কাটােলন। সকাল হেল ইমাম হােসইন (আ.)-

এর বড় ছেল হযরত আলী আকবর (আ.) আযান িদেলন এবং সবাই নামায আদায় 

করেলন। এরপর শ রা বৃি র মেতা তীর ছঁু েড় যু   কের ইমােমর একদল া , 

ু ধাত, িপপাসাত ও পরেহজগার সাথীেদর িব ে । যােদর সংখ া নগন । ইমাম 

হােসইন (আ.)-এর সােথ থাকা িশ  সহ মাট সংখ া ায় ১০০ লােকর িব ে  

৩০,০০০ সস  সনাদেলর যু । পৃিথবীর ইিতহােস এ রকম অসম যু  আর দখা যায় 

না। 

জার কের চািপেয় দওয়া এ যুে  ইমাম হােসইন (আ.)-সহ মাট ৭২ জন শহীদ হন। 

শ রা ইমাম হােসইন (আ.)-এর স ান মা  ৬ মােসর িশ  আলী আসগরেকও তীর 

িনে প কের হত া কের। জঘন  ও িনকৃ তম ঐ শ রা তােদরেক হত ার পর তােদর 
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লােশর মাথা েলা কেট বশার মাথায় িব  কের এবং দশ জন ঘাড়সওয়ার 

দহ েলােক ঘাড়ার পােয়র আঘােত আঘােত িপ  কের। 

তারা তাবু েলা লুট কের ও তােত আ ন ধিরেয় দয়। লুট করার সময় শাকাত 

পিরবােরর সদস েদর চাবুক মাের। ইমাম হােসইন (আ.)-এর মেয় পাঁচ বছেরর িশ  

সািকনার কােনর দুল কান থেক িছঁেড় নয় এবং তা থেক র  ঝরেত থােক। িশ রা 

ভেয় ও ব াথায় কাঁদেত থাকেল তােদর গােল চড় মাের। নারীেদর মাথার চাদরও 

[ বারখা] কেড় নয়। নবী পিরবােরর িনযািতত অসহায় এসব স ািনত ব ি রা 

ম ভূিমেত আ য়হীনভােব খালা আকােশর নীেচ চেল আেসন। 

             

িচ : [....] ইমাম হােসইন (আ.)-এর মদীনা থেক যা া কের 

ম া হেয় কারবালায় যাওয়ার ট। 

[―] মহানবীর (সা.) পিরবােরর ব ী অব ায় কারবালা থেক 

ফা হেয় দােমে  গমেনর ট। 
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এরপর নবী পিরবােরর বঁেচ থাকা সব সদস েদর ব ী করা হয় এবং তােদর সােথ 

িনকৃ  ও অপমানজনক আচরণ করা হয়। সব ব ীেদর থেম ফায় উবায়দু াহ 

ইবেন িযয়ােদর াসােদ নওয়া হয়। এরপর সখান থেক িসিরয়ার দােমে  ইয়ািজদ 

ইবেন মুয়ািবয়ার রাজ াসােদ নওয়া হয়। কারবালা থেক ফা িছল ায় ৭৬ 

িকেলািমটার এবং ফা থেক দােম  িছল ায় ১২০০ িকেলািমটার। ফা থেক 

দােমে  [শােম] যাওয়ার এ দীঘ পেথ কােফলা  িবিভ  যায়গায় মাট উিনশ  ােন 

িব ােমর জন  থােম। থামার যায়গা েলা িছল ‘ থম িব ােমর ান’, তাফির , 

মাশহাদ আল-নুকতা, ওয়ািদ আল-নুখলা, মুসাল, নািসবুন, আ’ইনুল ওয়ারদা, 

রা া, জুসা , দাওয়ায়াত, হা , ি াসিরন, মায়াররা আল-নুমান, িশযর, কাফির 

তািলব, িসবুর, হামাত, িহমাস ও বালবাক। 

মহানবীর (সা.) ব ী পিরবােরর নারী, িশ  ও একমা  জীিবত পু ষ [অসু ] ইমাম 

আলী ইবেন হােসইন (আ.)- ক ায় ২০ িদন ধের কেয়িদেদর মেতা দিড়েত হাত বাঁধা 

অব ায় িজন ছাড়া ও ছাউিন-িবহীন উেট ও খ ের চেড়― আবার কখেনাবা পােয় 

হঁেট―ম ভূিমর উ  িদন েলােত এ পথ পািড় িদেত হেয়েছ। 

আমরা এ সংকলন েত ইমাম হােসইন (আ.)-এর শাহাদােতর পর কারবালায় বঁেচ 

থাকা নবী পিরবােরর স ািনত সদস েদর সােথ এবং ইমাম হােসইন (আ.)-এর লাশ 

ও কেট নওয়া মাথার সােথ িক অমানিবক, অপমানজনক ও িতেশাধমূলক 

আচরণ করা হেয়েছ এবং পিথমেধ  নবী পিরবাের িনযািতত ও শাকাত সদস গণ 

যসব ব ব  িদেয়েছন তা িবিভ  ঐিতহািসক বণনা েলা থেক উপ াপন করেবা। 

এ বণনা েলা খ াত মুহাি স আ ামা শইখ আ াস ি  রিচত ‘ শাকােতর 

দীঘ াস’ [নাফাসুল মাহমুম] থেক নওয়া হেয়েছ। 
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শাহাদােতর পেরর ঘটনাবলী 

 

বণনাকারী 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  রাগ দখা িদেয়িছল এবং তার চুল পেড় িগেয়িছল। 

ইমাম জাফর আস-সািদ  (আ.) বেলন য, ইমাম হােসইন (আ.)-এর দেহ তি শ  

বশার আঘাত ও চৗি শ  তরবািরর আঘাত িছেলা। তার পাজামা িনেয় যায় বাহর 

িবন কা’আব তািমিম এবং বিণত আেছ য স শয াশায়ী হেয় িগেয়িছল এবং তার 

পা েলা অবশ হেয় িগেয়িছল। তার পাগিড় কেড় নয় আখনাস িবন মুরিসদ 

হাযরািম য তা মাথায় পেরিছল এবং অ  হেয় িগেয়িছল। তার স াে ল েলা কেড় 

নয় আসাদ িবন খািলদ এবং তার আং  নয় বাজদুল িবন সালীম কালিব য তার 

আ ুল কেট তা িনেয় িগেয়িছল [আ াহর অিভশাপ তার ওপের]। যখন মুখতার 

তােক [বাজদুলেক] ফতার করেলা স তার হাত ও পা কেট ফেলিছল, স তার র  

বািহত হেত িদেয়িছল যত ণ না তার মৃতু  হয়। ইমােমর গাসেলর পর পরার জন  

পশেমর তরী ল া জামা িছেলা যা লুট কের িনেয় যায় ােয়স িবন আল আশআস। 

তার বম িনেয় যায় উমর িবন সা’আদ এবং যখন তােক হত া করা হয় মুখতার তা 

উপহার দয় তার হত াকারী আিব উমেরাহেক। তার তরবাির িনেয় যায় জামী’ 

িবন খালক আওদী; আবার এও বিণত হেয়েছ য, এক তািমিম ব ি  আসাদ িবন 

হানযালাহ অথবা ফালািফস মুনশািল তা িনেয় যায়। তার িবদু ৎগিত তরবাির  

যুলিফ ার িছেলা না, িছেলা অন  এক  যা িছেলা নবুয়ত ও ইমামেতর এক  

আমানত এবং তার িবেশষ আং ও যা তার পিরবােরর িনরাপদ হফাযেত িছেলা। 
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শইখ সাদু  থেক মুহা াদ িবন মুসিলম বণনা কেরন য, ইমাম জাফর আস-সািদ  

(আ.)- ক  করা হেয়িছল ইমাম হােসইন (আ.)-এর আং  স েক য, তার পাষাক 

লুেটর সময় ক তা িনেয়েছ। ইমাম (আ.) উ র িদেলন, “ য রকম বলা হয় তমন 

নয়। ইমাম হােসইন (আ.) ওিসয়ত কের যান তার স ান ইমাম আলী যায়নুল 

আেবদীন (আ.)-এর কােছ এবং হ া র কের িগেয়িছেলন তার আং  এবং ইমামেতর 

িজিনসপ  যা এেসিছল আ াহর রাসূল (সা.) থেক আিম ল মুিমনীন আলী (আ.)-এর 

কােছ। ইমাম আলী (আ.) তা ইমাম হাসান (আ.)-এর কােছ হ া র কেরন এবং ইমাম 

হাসান (আ.) তা ইমাম হােসইন (আ.)-এর কােছ িদেয় যান, যা পরবত েত আমার 

িপতা [ইমাম মুহা াদ আল বাি র (আ.)]-এর কােছ আেস এবং তা আমার কােছ 

পৗঁেছেছ। এ  আমার কােছ আেছ এবং আিম জুম’আর িদন পির এবং তা পের 

নামাজ পিড়।” মুহা াদ িবন মুসিলম বেলন য, আিম বার িদন তার সােথ 

সা াৎ করেত গলাম এবং তার সােথ নামাজ পড়লাম। যখন িতিন নামাজ শষ 

করেলন িতিন তার হাত আমার িদেক ল া করেলন এবং আিম তার আ ুেল আং  

দখলাম যােত খাদাই কের লখা আেছ আ াহ ছাড়া কান ইলাহ নই, আিম 

আ াহর সােথ সা ােত ত। তখন ইমাম বলেলন, “এ  হেলা আমার িপতামহ 

আবু আ ু াহ হােসইন (আ.)-এর আং ।” 

শইখ সাদুে র ‘আমািল’ ও ‘রাওযাতুল ওয়ােয়যীন’-এ বিণত আেছ য, ইমাম 

হােসইন (আ.)-এর ঘাড়া তার কশর ও কপালেক তার রে  রি ত কের িনেলা এবং 

দৗঁড়ােত  করেলা ও িচৎকার করেত থাকেলা। যখন নবীর নাতনীরা তার 

িচৎকার নেত পেলন তারা তাঁবু থেক বিরেয় এেলন এবং ঘাড়া েক দখেলন 



12 

 

তার আেরাহী ছাড়া, এভােব তারা জানেত পারেলন ইমাম হােসইন (আ.) শহীদ হেয় 

গেছন। 

ইবেন শাহর আেশাব তার ‘মানাি ব’-এ এবং মুহা াদ িবন আিব তািলব বেলন য, 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর ঘাড়া সনাবািহনীর ঘরাও থেক পািলেয় এেলা এবং তার 

কপােলর চুল রে  ভজােলা। স ত নারীেদর তাঁবুর িদেক ছুেট গেলা এবং িচৎকার 

করেত লাগেলা। এরপর স তাঁবুর িপছেন গেলা এবং তার মাথােক মা েত আঘাত 

করেত লাগেলা যত ণ না মৃতু বরণ করেলা। যখন স ািনতা নারীরা দখেলন 

ঘাড়া েত আেরাহী নই তারা িবলাপ  করেলন এবং সাইেয়দা উে  লসুম 

(আ.) তার মাথােত হাত িদেয় আঘাত করেত লাগেলন এবং উ কে  বলেলন, হ 

মুহা াদ, হ নানা, হ নবী, হ আবুল ািসম, হ আলী, হ জাফর, হ হামযা, হ 

হাসান, এ হেলা হােসইন, য ম ভূিমেত পেড় গেছ এবং তার মাথা ঘাড় থেক 

িবি  হেয় গেছ। তার পাগড়ী ও পাশাক লুট কের িনেয় গেছ। এ কথা বেল িতিন 

অ ান হেয় পেড় গেলন। 
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ইমাম হােসইন (আ.)-এর িজিনসপ  লুট এবং তার আহলুল বাইেতর কা া 

ও িবলাপ 

 

সাইেয়দ ইবেন তাউস বণনা কেরন য, একজন নারী গৃহকম  ইমাম হােসইন (আ.)-

এর তাঁবু থেক বিরেয় এেলা এবং এক ব ি  তােক বলেলা, হ আ াহর দাসী, তামার 

সদারেক হত া করা হেয়েছ। স বেল য, আিম আমার গৃহকতার কােছ দৗেড় গলাম 

এবং কাঁদেত  করলাম, এ দেখ সব নারীরা উেঠ দাঁড়ােলন এবং িবলাপ  

করেলন। বলা হেয়েছ য, তখন সনাবািহনী একে  এিগেয় আেস রাসূলু াহর (সা.) 

বংশধর ও যাহরা (আ.)-এর চােখর আেলা হােসইন (আ.)-এর তাঁবু লুট করার জন  

এবং নারীেদর কাঁধ থেক চাদর িছিনেয় নয়ার জন । রাসূলু াহর (সা.) পিরবােরর 

কন ারা এবং তার আহলুল বাইত একে  িবলাপ  করেলন এবং কাঁদেলন তােদর 

সাথী ও ব ু েদর হািরেয়। 

বলা হেয়েছ, আ াহর শপথ আিম আলী (আ.)-এর কন া যায়নাব (আ.)- ক ভুলেত 

পাির না িযিন হােসইেনর (আ.) জন  কাঁদিছেলন এবং শাকাহত কে  বেলিছেলন, 

“ হ মুহা াদ, আকােশর ফেরশতােদর সালাম আপনার উপর, এ হেলা হােসইন, য 

পেড় গেছ [িনহত হেয়েছ], যার শরীর রে  িভেজ গেছ এবং তার শরীেরর অ ত  

কেট ফলা হেয়েছ এবং আপনার কন ারা ব ী হেয়েছ। আিম আ াহর কােছ 

অিভেযাগ কির এবং মুহা াদ মু াফা (সা.)-এর কােছ এবং আলী মুরতাযা (আ.) ও 

ফািতমা যাহরা (আ.) এবং শহীদেদর নতা হামযার কােছ, হ মুহা াদ (সা.), এ হেলা 

হােসইন, য ম ভূিমেত গিড়েয় পেড়েছ এবং বাতাস তার জন  াসক  পাে  এবং 

স িনহত হেয়েছ অৈবধ স ানেদর হােত, আহ শাক, হায় মুিসবত, আজ আমার নানা 
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রাসূল (সা.) পৃিথবী থেক চেল গেছন, হ মুহা াদ (সা.)-এর সাথীরা, আসুন ও দখুন 

মু াফা (সা.)-এর বংশেক িকভােব কেয়দীেদর মেতা ব ী করা হেয়েছ।” 

অন  আেরক  বণনায় িনেচর কথা েলা এেসেছ, “ হ মুহা াদ (সা.), আপনার 

কন ােদর ফতার করা হেয়েছ এবং আপনার বংশেক হত া করা হেয়েছ। বাতাস 

তােদর উপর ধুেলা ফলেছ। এ হেলা হােসইন, তার মাথা ঘাড় থেক িবি  করা 

হেয়েছ এবং তার পাশাক ও চাদর লুট করা হেয়েছ। আমার বাবা কারবান হাক 

তার জন  যার দলেক সামবার িদন হামলা করা হেয়েছ। আমার িপতা তার জন  

কারবান হাক যার তাঁবুর দিড় িছঁেড় ফলা হেয়েছ। আমার িপতা তার জন  

কারবান হাক যার সােথ সা াৎ এখন আর স ব নয় এবং তার আঘাত েলা সু  

হবার নয়। আমার িপতার জীবন তার জন  কারবান হাক যার জন  আমার জীবন 

কারবান। আমার িপতা কারবান হাক তার জন  িযিন দুঃেখর িভতর ও তৃ াত 

অব ায় িনহত হেয়েছন। আমার িপতা তার জন  কারবান হাক যার দািড় থেক 

ফাঁটায় ফাঁটায় র  পেড়েছ। আমার িপতা তার জন  কারবান হাক যার নানা 

মুহা াদ আল মু াফা (সা.), আমার িপতা তার জন  কারবান হাক যার নানা 

আকাশ েলার রেবর রাসূল। আমার িপতা কারবান হাক খািদজাতুল বরা (আ.)-

এর জন । আমার িপতা কারবান হাক আলী আল-মুরতাযা (আ.)-এর জন । আমার 

িপতা কারবান হাক ফািতমা যাহরা (আ.)-এর উপর িযিন নারীেদর সদার। আমার 

িপতা তার জন  কারবান হাক যার জন  সূয িফের এেসিছল যন িতিন নামাজ 

পড়েত পােরন।” 
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বণনাকারী বেলন, আ াহর শপথ, এ কথা েলা েন েত েকই কঁেদিছল― হাক স 

ব ু  অথবা শ । এরপর সািকনা (আ.) তার িপতার দহ জিড়েয় ধেরন এবং বদুইনরা 

চািরিদেক জমা হেলা এবং তােক তার কাছ থেক টেন সিরেয় িনেলা। 

কাফ’আিমর ‘িমসবাহ’- ত আেছ য, সািকনা (আ.) বেলেছন য, যখন হােসইন 

(আ.) শহীদ হেয় যান, আিম তােক জিড়েয় ধের িছলাম এবং ান হািরেয় ফললাম 

এবং আিম তােক বলেত নলাম, “ হ আমার িশয়ারা [অনুসারীরা] আমােক রণ 

কেরা যখন পািন পান কর এবং আমার জন  কাঁেদা যখন মণকারী অথবা শহীেদর 

কথা শান।” তা েন আিম ভেয় উেঠ পিড় এবং কা ার কারেণ আমার চাখ ব থা 

করিছল; এরপর আিম আমার মুেখ আঘাত করেত থািক। 

ইবেন আবদ রা াহ তার ‘ই দুল ফারীদ’-এ বণনা কেরেছন হা াদ িবন মুসিলমাহ 

থেক, িতিন সাবীত থেক, িতিন বণনা কেরেছন আনাস িবন মািলক থেক য: যখন 

আমরা রাসূলু াহ (সা.)- ক দাফন করলাম, সাইেয়দা ফািতমা যাহরা (আ.) আমার 

কােছ এেলন এবং বলেলন, “ হ আনাস, কীভােব তামার অ র সায় িদেলা রাসূলু াহ 

(সা.) চহারায় মা  ঢালেত?” এ কথা বেল িতিন কাঁদেত লাগেলন এবং উ কে  

বলেলন, “ হ ি য় বাবা, আপিন রাজী হেয়েছন যখন আপনার রব আপনার সা াৎ 

চেয়েছন, হ আমার ি য় বাবা যার িনকটবত  হেলন তার রব ... ( শষ পয )।” 

ফািতমা (আ.)-এর অব া িছেলা এরকম তার িপতার দাফেনর পর, তাহেল কী নেম 

এেসিছল সািকনা (আ.)-র উপর যখন িতিন তার িপতার র া  লাশ জিড়েয় 

ধেরিছেলন, যা িছেলা মাথািবহীন এবং তার পাগড়ী ও পাশাক লুট হেয় যাওয়া, 

হাড় েলা ভা া ও বাঁকা িপঠস ? এরপর িতিন তার অব া এভােব বণনা 

কেরেছন: “িকভােব তামােদর অ র সায় িদেলা যখন তামরা রাসূলু াহ (সা.)-এর 
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স ানেক হত া করেল? িকভােব তামরা তার বুেকর হাড় েলা ভে  িপেষ ফলেল যা 

িছেলা ‘পিব  ান’-এর ভা ার? 

সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, উমর িবন সা’আদ তার সা পা েদর মােঝ 

উ কে  ঘাষণা করেলা, ক চায় ায় হােসইেনর িপঠ ও বুেকর ওপর ঘাড়া 

চালােত? দশ জন লাক তা করার জন  ায় এিগেয় এেলা। তােদর মেধ  িছেলা, 

ইসহাক িবন হাইওয়াহ হাযরািম, য ইমাম হােসইন (আ.)-এর জামা লুেট িনেয়িছেলা, 

অন রা িছেলা আখনাস িবন মুরিসদ, হাকীম িবন তুফাইল সুমেবািস, উমর িবন 

সাবীহ সাইদাউই, রাজা’ িবন মানকায আবািদ, সালীম িবন খাইসামাহ জফুী, 

ওয়ােহয িবন না’ য়ম, সােলহ িবন ওয়াহাব জ’ুফী, হািন িবন সাবীত হাযরািম 

এবং উসাইদ িবন মািলক [আ াহর অিভশাপ তােদর সবার উপর]। তারা ইমাম 

হােসইন (আ.)-এর দহ ঘাড়ার খুের িপ  কের যত ণ না তার বুক ও িপঠ িপেষ 

যায়। বণনাকারী বেল য এ দশ জন উবায়দু াহর কােছ আেস এবং উসাইদ িবন 

মািলক তােদর মেধ  থেক বেল য, আমরা শি শালী ঘাড়ার খুর িদেয় িপেঠর 

ওপের বুক িপেষিছ। [উবায়দু াহ] ইবেন িযয়াদ বলেলা, তামরা কারা? তারা বলেলা, 

আমরা হােসইেনর িপঠ ঘাড়ার পােয়র িনেচ িপ  কেরিছ যত ণ পয  না তার 

বুেকর হাড় েলা ঁেড়া হেয় গেছ। স [উবায়দু াহ] তােদরেক িকছু উপহার িদেলা। 

আবু আমর যািহদ বেল য, আমরা ঐ দশ জন স েক অনুস ান কেরিছ এবং িস াে  

উপনীত হেয়িছ য, তােদর সবাই িছেলা জারজ। [পের] মুখতার সা ািফ তােদর 

সবাইেক ফতার কেরিছল এবং তােদর হাত ও পা লাহার বিড়েত বঁেধিছেলা। 

এরপর স আেদশ িদেয়িছল ঘাড়া িদেয় তােদর িপঠ িপ  করেত, যত ণ পয  না 

তারা মারা যায়। 
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শহীদেদর পিব  মাথা েলােক ফায় উবায়দু াহ িবন িযয়ােদর কােছ 

রণ 

 

[‘মানাি ব’, ‘ইরশাদ’ ও ‘মাল ফ’ ে  আেছ] এরপর উমর িবন সা’আদ 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  আ রার িদনই উবায়দু াহ িবন িযয়ােদর কােছ 

পাঠােলা। তারপর স ইমােমর সাথীেদর ও আ ীয়েদর মাথা েলা জমা করেলা 

যােদর সংখ া িছেলা বাহা র। এরপর স স েলা িশমর িবন িযলজাওশন, ােয়স 

িবন আল-আশ’আস, আমর িবন হা াজ এবং উযরাহ িবন ােয়সেক িদেয় 

পাঠােলা, যারা তা উবায়দু াহ িবন িযয়ােদর কােছ পৗঁছােলা। 

তাবাির বেলন য, খাওিল ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  [ ফার] রাজ াসােদ 

িনেয় এেলা এবং দখেলা য তার তারণ ব  আেছ। স মাথা  তার িনেজর বাসায় 

িনেয় গেলা এবং তা কাপড় ধায়ার ােমর িনেচ রাখেলা। তার ী িছেলা দুজন। 

এেদর একজন িছেলা বিন আসাদ গাে র এবং অন জন িছেলা বিন হাযরাম গাে র 

যার নাম িছেলা নাওয়ার, স িছেলা মািলক িবন আ রােবর কন া। সিদন িছেলা 

নাওয়ােরর িদন [ ামীর সােথ থাকার]। 

িহশাম [িবন মুহা াদ কালিব] বেল য, আমার িপতা নাওয়ার থেক েনেছ য, 

খাওিল ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  এেন উঠােন কাপড় ধায়ার এক  ােমর 

িনেচ ঢেক রেখিছল। এরপর স ঘের েবশ করেলা এবং িবছানার ওপর িব াম 

নওয়ার জন  েয় পড়েলা। আিম তােক িজে স করলাম, “তুিম কী খবর এেনেছা?” 

স জবাব িদেলা, “আিম তামার জন  চুর স দ িনেয় এেসিছ। এ  হেলা 

হােসইেনর মাথা যা তামার বািড়র উঠােন পেড় আেছ।” আিম বললাম, “ তামার 
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ওপর দুেভাগ হাক, মানুষ সানা ও পা আেন, আর তুিম এেনেছা রাসূলু াহর (সা.) 

নািতর মাথা? আ াহর শপথ, আিম কখেনাই িবছানার ওপর তামার পােশ মাথা 

রাখেবা না।” এরপর আিম িবছানা থেক দূের সের গলাম এবং বািড়র উঠােন 

এলাম। এরপর স [খাওিল] তার অন  ীেক ডেক পাঠােলা, য িছেলা বিন আসাদ 

গাে র এবং স তার িবছানায় উঠেলা, আর আিম বেস রইলাম মাথা র িদেক 

তািকেয়। আ াহর শপথ, আিম দখলাম এক  আেলার  এক  পােতর মত উঠান 

থেক আকােশর িদেক উেঠ গেছ―আর িকছু সাদা রেঙর পািখ তা তাওয়াফ করেছ। 

এরপর যখন সকাল হেলা স তা [উবায়দু াহ] ইবেন িযয়ােদর কােছ িনেয় গেলা। 

সাইেয়দ ইবেন তাউস তার ‘ই বাল’ ে  বেলন, জেন রােখা য, আ রার স ায় 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর পিরবার, কন ারা ও িশ  স ানরা শ েদর হােত ব ী হন। 

তারা শাক, দুঃখ ও কা ার মােঝ ঘরাও হেয় পড়েলন। তারা সারা িদন য অব ায় 

পার কেরেছন স ব াথা ও অস ান বণনা করা আমার কলেমর শি র বাইের। তারা 

রাত কাটােলন পিরত  অব ায় এবং কান সাহায কারী ও তােদর পু ষেদর 

অনুপি িতর মােঝ। অন িদেক শ রা তােদরেক চরম ঘৃণা করিছল এবং তােদরেক 

ঘৃণ  মেন কের ফেল রেখিছল। এর মাধ েম তারা মুরতাদ [ধমত াগী] উমর িবন সা

’আদ-এর নকট  চেয়িছল, য মুহা াদ (সা.)-এর স ানেদর এিতম কেরিছল এবং 

য তােদর দয়েক আহত কেরিছল― আর [ নকট ] চেয়িছল উবায়দু াহ িবন 

িযয়ােদর য িছেলা নাি ক এবং ইয়াযীদ িবন মুয়ািবয়ার [ নকট ], য িছেলা িবে াহী

―ধমে াহী কথায় ও ঔ েত র চুড়ায়। 

এরপর িতিন বেলন য, আিম ‘মাসাবীহ’-এ এক  হাদীস দেখিছ যা ইমাম জাফর 

আস-সািদ  (আ.) থেক বিণত হেয়েছ য, আমার িপতা ইমাম মুহা াদ ইবেন আলী 
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[আল বাি র] (আ.) আমােক বেলেছন য: আিম আমার িপতা আলী ইবেন হােসইন 

[যায়নুল আেবদীন] (আ.)- ক বহেনর জন  ইয়াযীদ য বাহন পা েয়িছেলা স স েক 

িজে স করলাম। িতিন বলেলন, আিম এক  দুবল ও উল  উেটর িপেঠ [হাওদার 

আসন ছাড়া] চেড়িছলাম, আর ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  এক  বাঁেশর 

মাথায় উ েয় রাখা হেয়িছল। আর আমার িপছেন নারীেদর বসােনা হেয়িছল িজন 

ছাড়া খ েরর ওপর। একই সমেয় র ীরা আমােদর মাথার িপছেন এবং চািরিদক 

থেক ঘরাও কেরিছল বশা ল া কের। যিদ আমােদর কােরা চাখ থেক এক ফাঁটা 

পািন পেড়েছ, তাহেল তােদর মাথায় আঘাত করা হেয়েছ বশা িদেয়, যত ণ পয  না 

আমরা দােমশেক েবশ করলাম, একজন ঘাষক ঘাষণা িদি েলা, হ 

িসিরয়াবাসীরা, এরা হেলা অিভশ  পিরবােরর ব ীরা। [আউযুিব াহ] 

[তাবািরর ে  আেছ] আযিদ বেলন য, আবু যুহাইর আবািস বণনা কেরেছ ররাহ 

িবন ােয়স তািমিম থেক য, স বেলেছ, আিম পাহারায় িছলাম যখন [ইমাম] 

পিরবােরর নারী ও িশ েদর িনেয় যাওয়া হি েলা ইমাম হােসইেনর শাহাদােতর 

ান র পাশ িদেয়। তারা উ কে  কাঁদেত লাগেলন এবং িনেজেদর চহারােত 

আঘাত করেত লাগেলন। আিম সবই ভুলেত পাির িক  ঐ সময় েক ভুলেত পাির না 

যখন ফািতমা (আ.)-এর কন া যায়নাব তার ভাই হােসইেনর পাশ িদেয় যাি েলন 

এবং তােক মা েত পেড় থাকেত দখেলন। িতিন িচৎকার কের বলেলন, “ হ 

মুহা াদ, হ মুহা াদ, আকােশর ফেরশতােদর সালাম আপনার ওপের, এ হেলা 

হােসইন য রে  িভেজ গেছ এবং কিতত অব ায় ম ভূিমেত গিড়েয় পেড়েছ, হ 

মুহা াদ, আপনার কন ােদর ব ী করা হেয়েছ এবং আপনার বংশ শহীদ হেয় পেড় 
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আেছ; আর বাতাস তােদর লােশর উপর বািল িছ েয় িদে ।” স [ ররাহ] বেল য, 

“আ াহর শপথ, তার কথা েলা েত ক ব ু  ও শ েক কাঁিদেয়েছ।” 

যােয়দাহ থেক এক  সুপিরিচত হাদীেস বিণত হেয়েছ য, ইমাম আলী যায়নুল 

আেবদীন (আ.) বেলেছন য, আমােদর ওপর যা আপিতত হেয়িছল কারবালার 

সমতেল, তা যখন ঘটেলা―আমার িপতা ও তার স ানেদর মােঝ তার সাথীরা, 

ভাইেয়রা এবং অন ান রা শহীদ হেয় গেলন। আর তার নারী- জনেদর এবং 

পিরবারেক উট েলায় উঠােনা হেলা য েলােত বসার জন  কান আসন িছেলা না 

এবং ফার িদেক িনেয় যাওয়া হেলা। আমার দৃি  পড়েলা শহীদেদর ওপর যারা 

মা েত পেড়িছেলন এবং তােদরেক কউ দাফন কের িন―আমার দয় চােপ 

সং িচত হেয় গেলা। তা আমার ওপের এত মারা ক িছেলা য আিম শােক ায় 

মৃতু র কােছ চেল িগেয়িছলাম। আমার ফুফু যায়নাব (আ.), িযিন িছেলন আলী (আ.)-

এর কন া, আমার অব া অনুভব করেত পারেলন এবং বলেলন, হ আমার নানা, 

বাবা ও ভাইেয়র িত িব, কন তুিম তামার জীবনেক িবপদাপ  করেছা? আিম 

জবাব িদলাম, কন আিম অি র হেবা না, কন আিম আমার জীবনেক িবপদাপ  

করেবা না, যখন আিম দখিছ আমার মাওলা, আমার ভাইেয়রা, চাচারা, চাচােতা 

ভাইেয়রা এবং আমার পিরবার র  আর ধুলায় মেখ মা েত গিড়েয় পেড়েছ, 

আবরণহীন ও ব হীন অব ায়, ম ভুিমেত? তােদর কাফনও পরােনা হয় িন, দাফনও 

করা হয় িন। কউ তােদর পােশ নই, না কান মানুষ তােদর চারপােশ ঘুরেছ― যন 

তারা তুক  অথবা দায়লািম বংশ। িতিন বলেলন, তুিম যা দখেছা তার কারেণ 

ি রতা হািরও না, আ াহর শপথ, তামার বাবা ও তামার দাদা, রাসূলু াহ (সা.)-

এর কাছ থেক উপেদশ লাভ কেরেছন যন এ মারা ক দুেযােগর তাপ সহ  কেরন। 
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আর আ াহ এ উ েতর একদেলর কােছ অ ীকার িনেয়েছন যােদরেক এ পৃিথবীর 

ফরাউেনর মেতা ব ি রা চেন না, িক  তারা আকােশর বািস ােদর মােঝ 

সুপিরিচত য, তারা এ দহ েলার টুকেরা েলােক জেড়া করেব এবং দাফন করেব। 

আর তারা তামার বাবার কবেরর মাথার িদেক এক  িনদশন [গ ুজ ও িমনার] 

িত া করেব কারবালার ভূিমেত, যা িচরিদন থাকেব এবং কখেনাই মুেছ ফলা হেব 

না। আর যিদ ফেরর নতারা এবং পথ েদর সমথকরা তা মুেছ ফলেত চায়, 

তাহেল এর িনদশন না কেম বরং চুর সংখ ায় বাড়েতই থাকেব এবং এ িবষয়  

িদেনর পর িদন বৃি  পেত থাকেব। 

শইখ তুিস থেক বিণত হেয়েছ য, বিন আসাদ গাে র লােকরা এক  নতুন চাটাই 

এেন তা ইমাম হােসইন (আ.)-এর দেহর িনেচ িবিছেয় িদেয়িছল। দীযাজ থেক বিণত 

হেয়েছ য স বেলেছ, “আিম আমার দাসেদর িবেশষ একদলেক িনেয় ইমাম হােসইন 

(আ.)-এর কবর খুঁেড় উ ু  করলাম। আিম দখলাম এক  নতুন চাটাইেয়র ওপর 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর দহ শায়ােনা আেছ, আর তা থেক মশেকর সুগ  ছিড়েয় 

পড়েছ। আিম ঐ চাটাই  আেগর জায়গােতই রেখ িদলাম যার ওপের ইমােমর দহ 

শায়ােনা িছেলা। এরপর আিম আেদশ িদলাম মা  িদেয় ভের িদেত এবং তার ওপর 

পািন িছ েয় িদেত। 

আিবল জা দ থেক বিণত হেয়েছ য, থেম ইমাম হােসইন (আ.)-এর কবর মাথার 

িদক থেক উে াচন করা হেলা, এরপর পােয়র িদেক। মশেকর সুগ  তা থেক 

ছিড়েয় পড়িছেলা এবং কােরা এেত সে হ িছেলা না। 

যােয়দাহ থেক এক  সুপিরিচত হাদীস বিণত হেয়েছ য, িজবরাঈল রাসূলু াহ (সা.)-

ক বলেলন, আপনার এ নািত, িতিন তা বলেলন ইমাম হােসইন (আ.)-এর িদেক 
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ইশারা কের, শহীদ হেব আপনার পিরবার, বংশ এবং আপনার উ েতর অ ভু  

ধািমক একদল মানুেষর সােথ ফারাত নদীর তীের―জায়গা র নাম কারবালা। 

িতিন আেরা বলেলন, যখন তারা লু েয় পড়েব তােদর আরােমর জায়গায়, আ াহ 

সুবহানা  ওয়া তায়ালা তােদর আ া েলােক িনেজর হােত হরণ করেবন, আর স ম 

আকােশর ফেরশতারা আসেব লালমিন ও পা া-এর  িনেয় যা পূণ থাকেব িচর 

জীবন লােভর পািন িদেয় এবং থাকেব জা ােতর চাদর ও সুগি , এরপর তারা দেল 

দেল তার লােশর জানাযার নামাজ পড়েব। এরপর আ াহ আপনার উ েতর মেধ  

এক  দলেক ি য়াশীল করেবন, যােদরেক মুশিরকেদর রাজ  িচনেত পারেব না, না 

তারা তার সােথ র , ব ব , ধারণা ও কায েম স ৃ  থাকেব। তারা তােদরেক 

দাফন করেব এবং এক  িনদশনেক দাঁড় করােব শহীদেদর সদােরর জন  ঐ 

ম ভূিমর বুেক, যা সৎকমশীলেদর জন  পথ দশক িহসােব কাজ করেব এবং 

িব াসীেদর জন  স ৃি র মাধ ম হেব এবং িতিদন েত ক আকাশ থেক একশ ল  

ফেরশতা এেক তাওয়াফ করেব এবং তার িত সালাম পশ করেব। তারা আ াহর 

তাসিবহ করেব এবং তাঁেক অনুেরাধ জানােব তােদরেক নাজাত দওয়ার জন  যারা 

তার কবর িযয়ারেত গেছ। এরপর তারা িযয়ারাতকারীেদর নাম িলেখ িনেব।” 
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ফােত সাইেয়দা যায়নাব িবনেত আলী (আ.)-এর খাতবা 

 

উমর ইবেন সা’আদ কারবালা থেক মহানবী (সা.)-এর পিরবােরর অবিশ  

সদস েদর ব ী কের ফার িনকটবত  ােন আসেল সখানকার লােকরা দৃশ  

দখার জন  জমােয়ত হেলা। ফার লােকরা ব ীেদর পিরচয় জেন কাঁদেত  

কের। এ সময় সাইেয়দা যায়নাব িবনেত আলী (আ.) এক  ভাষণ দন। 

আবু মানসূর তাবারিস তার ‘ইহিতজাজ’-এ বণনা কেরেছন য, ফাবাসীেদর 

মেধ  ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.)-এর কন া যায়নাব (আ.)-এর খাতবা 

িছেলা তােদর িত িতর ার ও দমনমূলক। িহযাম িবন সাতীর আসািদ বণনা 

কেরেছ য, যখন ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.)- ক অসু  অব ায় কারবালা থেক 

ফা আনা হেলা, ফার নারীরা িনেজেদর জামার কলার ছঁড়া  করেলা এবং 

উ  ের কাঁদেত লাগেলা এবং পু ষরাও তােদর আহাজািরর সােথ যাগ িদেলা। 

ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.), িযিন অসু  িছেলন, তােদরেক ীণ কে  ডেক 

বলেলন, “ হ যারা কাঁদেছা, তামরা ছাড়া আর কারা আমােদর হত া কেরেছ?” 

সাইেয়দা যায়নাব (আ.) িবনেত আলী (আ.) লাকেদরেক ইশারা করেলন চুপ থাকার 

জন । িহযাম আসািদ আেরা বেল য, আ াহর শপথ আিম কখেনা কান ন  নারীেক 

তার চাইেত বা ী দিখ িন িযিন িব াসীেদর আিমর আলী (আ.)-এর কে  বলিছেলন, 

িতিন লাকেদরেক ইশারা করেলন কথা শানার জন । তােদর িন াস বুেকর ভতের 

ব  হেয় গেলা এবং তােদর সি িলত কে র সুর িমিলেয় গেলা। এরপর িতিন 

আ াহর শংসা করেলন এবং রাসূলু াহ (সা.)-এর ওপর সালাম পশ করেলন এবং 

বলেলন, 
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“আ া বা’দ, হ ফাবাসীরা, হ অহংকারী ব ি রা, হ তারক ব ি রা, হ পছেন 

পলায়নকারীরা, েন রােখা, তামােদর কা া যন কখেনা না থােম এবং তামােদর 

িবলাপ যন কখেনা শষ না হয়। িন য়ই তামােদর উদাহরণ হে  সই নারীর 

মেতা য িনেজই তার সুতার প াঁচ খুেল ফেল তা প াঁচােনার পর। তামরা তামােদর 

অ ীকার ভ  কেরেছা তারণার মাধ েম এবং তামােদর মােঝ লাক দখােনা 

আ -গিরমা, সীমা অিত ম এবং অসততা ছাড়া িকছু বাকী নই। তামরা দাসীেদর 

িত মবাক  এবং শ েদর িত িমি  কথােক তামােদর ঐিতহ  িহসােব িনেয়েছা। 

তামােদর উদাহরণ হেলা িব ীণ বেনর মেতা অথবা কবর ােনর মূল বান গহনার 

মেতা। জেন রােখা, কী খারাপই না তামরা িনেজেদর জন  এেনেছা যা আ াহর 

াধ ডেক এেনেছ তামােদর ওপের এবং তামরা আেখরােত  আ েনর ভতের 

জায়গা অজন কেরেছা। তামরা আমার ভাইেয়র জন  কাঁদেছা? হ াঁ, িন য়ই, 

আ াহর শপথ, তামােদর কাঁদা উিচত, তামরা এর যাগ । চুর কাঁেদা, কম হােসা, 

এভােবই তামরা অপমােন আ া  হেয়েছা এবং ঘৃণার ভতের ব ী হেয়েছা যা 

তামরা কখেনাই ধুেয় ফলেত পারেব না। কীভােব তামরা ‘ শষ নবী’ (সা.)-এর 

স ান এবং তামােদর মােঝ ‘িরসালােতর খিন’-র র  িনেজেদর হাত থেক ধুেয় 

ফলেব―িযিন িছেলন বেহশেতর যুবকেদর সদার, যু ে ে র সনাপিত এবং 

তামােদর দেলর আ য়। িতিন িছেলন তামােদর িব ােমর এবং তামােদর 

কল ােণর বাস ান। িতিন ত িনরাময় করেতন এবং তামােদরেক র া করেতন, 

যসব খারাপ তামােদর িদেক আসেতা। তামরা তার কােছ যেত যখন তামরা 

িনেজেদর মেধ  ঝগড়া িববাদ করেত। িতিন িছেলন তামােদর  পরামশদাতা, 

তামরা তার ওপর িনভর করেত এবং িতিন িছেলন তামােদর পথ চলার বািত। 
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জেন রােখা, কী খারাপই না তামরা িনেজেদর জন  এেনেছা এবং ি য়ামেতর িদেনর 

জন  কী বাঝাই না তামরা তামােদর ঘােড় তুেল িনেয়েছা। আ ার ংস! আ ার 

ংস! ংস! তামােদর স ান ব থ হাক এবং তামােদর হাত অবশ হেয় যাক, 

কারণ তামরা তামােদর িরয -এর িবষয়  বহমান বাতােসর কােছ হ া র 

কেরেছা। তামরা আ াহর ােধর ভতের জায়গা কের িনেয়েছা এবং ঘৃণা ও 

দুভােগ র মাহর তামােদর কপােল বিসেয় দওয়া হেয়েছ। 

দুেভাগ হাক তামােদর! তামরা িক জােনা তামরা মুহা াদ (সা.)-এর ি য় 

স ােনর মাথা কেট িবি  কেরেছা? এবং কী অ ীকার তামরা তার সােথ ভ  

কেরেছা? এবং তার ি য় পিরবারেক তামরা রা ায় বর কের এেনেছা? এবং তােদর 

মযাদার কা  আবরণ [ বারখা] তামরা তােদর কাছ থেক িছিনেয় িনেয়েছা? এবং 

কা  র  তামরা তার কাছ থেক ঝিরেয়েছা? কী ল িজিনসই না তামরা জ  

িদেয়েছা য, আকাশ েলা যন ভে  পড়েব এবং জিমন িছ - িবি  হেয় যােব, আর 

পাহাড় েলা টুকেরা হেয় ভে  পড়েব পৃিথবী ও আকােশর মােঝর জায়গা পূণ কের। 

তামােদর িবষয় েলার বধূ হেলা চুলিবহীন, অপিরিচত, নাংরা, অ , ৎিসত ও 

গ ীর। তামরা আ য হে া কন আকাশ থেক র  বৃি  হেয়েছ? আেখরােতর শাি  

আেরা অপমানকর এবং তখন কান সাহায কারী থাকেব না। তামােদর এ অবসর 

যন তামােদরেক হালকা মেনর না কের দয়, কারণ সবশি মান ও পিব  আ াহ 

স েক কউ পূব-ধারণা করেত পাের না এবং িতেশাধ নওয়ার িবষেয় িতিন ভুেল 

যান না; না, কখেনাই না, তামােদর রব তামােদর জন  ওঁত পেত আেছন।” 

এরপর িতিন িনেচর শাকগাঁথা  আবৃি  করেলন, “কী উ র িদেব যখন নবী িজে স 

করেবন, তামরা িছেল শষ উ ত; কমন আচরণ কেরেছা তামরা আমার বংশ ও 
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আমার স ানেদর সােথ―যারা িছেলা স ািনত; যােদর িকছুেক ব ী কেরিছেল এবং 

তােদর িকছুেক তােদর রে  িভিজেয়েছা? এ  তা সই িতদান নয় য িবষেয় আিম 

তামােদরেক উপেদশ িদেয়িছলাম যার মাধ েম তামরা আমার ‘ ু রবা’ [র জ]-

এর িত আচরণ কেরেছা; আিম আশ া কির, য গযব ‘ইরাম’-এর লাকজেনর 

ওপর পেড়িছল ঐ রকম এক  গযব তামােদর ওপর অবতরণ করেব।” এ কথা বেল 

িতিন তার মুখ তােদর িদক থেক ঘুিরেয় িনেলন। 

িহযাম বেল য, আিম দখলাম সব পু ষ এিদক সিদক চেল গেলা এবং তারা গভীর 

অনুত  িছেলা। আমার পােশ দাঁড়ােনা একজন বৃ  মানুষ ভীষণ কাঁদেলা এবং তার 

দািড় তার চােখর পািনেত িভেজ গেলা। স তার হাত দুেটা আকােশর িদেক তুেল 

ধরেলা এবং বলেলা, আমার বাবা-মা কারবান হাক তােদর জন  যােদর বৃ , যুবক 

ও নারীরা সব বৃ , যুবক ও নারীেদর ওপের বাছাইকৃত। তােদর পিরবার স ািনত 

এবং তােদর মযাদা সুউ । এরপর স বলেলা, “তােদর পুবপু ষরা এবং তােদর 

বংশধরগণ । যখন আগামীকাল তােদর বংশধরেদর গণনা করা হেব, তখন 

ংস া  ও অিভশ েদর মােঝ তােদর [বংশধর] থাকেব না।” 

ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) বেলেছন, “ হ ি য় ফুফু, দয়া কের চুপ থা ন, যা ঘেট 

গেছ তা ভিবষ েতর জন  উদাহরণ হেয় থাকেব। আলহামদুিল াহ, আপিন কান 

িশ ণ ছাড়াই িবচ ণ ব ি  এবং ানী, যােক আর বুঝােনার েয়াজন নই। 

িন য়ই কা া ও আহাজাির তােদরেক ফরত আনেত পারেব না যারা চেল গেছ।” 
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ফার জনগেণর ভতর ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.)-এর যুি  পশ 

এরপর িহযাম িবন সাতীর বেল য, ইমাম আলী িবন যায়নুল আেবদীন (আ.) জনতার 

সামেন এিগেয় এেলন এবং তােদরেক ইশারা করেলন চুপ থাকার জন । এরপর িতিন 

বসেলন, আ াহর শংসা ও তাসিবহ করেলন এবং রাসূলু াহ (সা.)-এর ওপর সালাম 

পশ করেলন। তারপর বলেলন, 

“ হ জনতা, তামােদর মেধ  যারা আমােক িচেনা, তারােতা আমােক িচেনাই, আর 

যারা আমােক িচেনা না―আিম আলী, হােসইেনর স ান, যার মাথা িবি  করা 

হেয়েছ ফারােতর তীের কান অপরাধ বা দাষ ছাড়াই। আিম তার স ান যার 

পিব তা ল ন করা হেয়েছ এবং যার রহমতপূণ জীবনেক কেড় নওয়া হেয়েছ. তার 

স দ লুট করা হেয়েছ এবং তার নারীেদর ব ী করা হেয়েছ। আিম তার স ান যােক 

হত া কেরেছ একদল সংঘব  মানুষ, আর এ [শাহাদােতর] স ান আমােদর জন  

যেথ । 

হ জনতা, আিম তামােদরেক আ াহর নােম বলিছ, তামরা িক জােনা না য 

তামরা আমার িপতােক এক  িচ  িলেখিছেল তােক আম ণ জািনেয়? তামরা 

তােক ধাঁকা িদেয়েছা অ ীকােরর মাধ েম এবং তােক সাহায  করার িত িত িদেয় 

এবং তার কােছ আনুগেত র শপথ কের। এর পিরবেত তামরা তার িব ে  যু  

কেরেছা এবং তােক পিরত াগ কেরেছা। তামরা যন তার মাধ েম ংস হও যার 

জ  তামরা িদেয়েছা এবং তামােদর আদশ যন কদয হেয় যায়। তামরা িকভােব 

রাসূলু াহ (সা.)-এর সামেন দাঁড়ােব যখন িতিন বলেবন: তামরা আমার স ানেক 

হত া কেরেছা এবং আমার পিব তার মযাদা ল ন কেরেছা, তামরা আমার 

উ েতর অ ভু  নও।” 
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পু ষেদর মােঝ কা ার রাল উঠেলা এবং তারা পর রেক বলেত লাগেলা, তামরা 

ংস হেয় গেছা এবং তামরা [তা] জােনা না। এরপর ইমাম (আ.) আরও বলেলন, 

“তার ওপর আ াহর রহমত হাক য আমার উপেদশ হণ কের এবং আমার 

পরামশেক হফাযত কের আ াহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এবং তার বংেশর পেথ য, 

আমরা রাসূলু াহ (সা.)-এর সােথ র  স ক রেখ আেরা উ ম হদােয়েতর 

অিধকারী।” 

তারা তােক বলেলা, “ হ রাসূলু াহর স ান, আমরা সবাই কথা িন, অনুগত এবং 

আপনার পিব তার শংসাকারী। আমরা আপনােক পিরত াগ করেবা না এবং 

আপনার িদক থেক মুখ ঘুিরেয় িনেবা না। তাই আেদশ ক ন আমােদর, আপনার রব 

আপনার ওপর রহমত ক ন, আমরা আপনার সােথ আিছ যু  ও শাি র সমেয়। 

এরপর আমরা তার ওপর িতেশাধ িনেবা য আপনােদর ওপের জুলুম কেরেছ অথবা 

আমােদর ওপর। একথা েন ইমাম (আ.) বলেলন, 

“হায় আ য, হায় আ য, হ তারণাপূণ ধাঁকাবােজর দল, এক  িবরাট বাধা 

আেছ তামােদর এবং তামােদর ব থ আকা ার মােঝ। তামরা িক আমার সােথ 

একই আচরণ করেত চাও যভােব তামরা আমার পূবপু ষেদর সােথ আচরণ 

কেরেছা? না, কখেনাই না। হা ীেদর আনি ত উটেদর রেবর শপথ, আমার িপতার ও 

আমার পিরবােরর শাহাদােতর গভীর তসমূহ এখেনা আেরাগ  লাভ কের িন, য 

আঘাত েলা রাসূলু াহ (সা.), আমার িপতা ও তার স ানেদর বুেক করা হেয়েছ তা 

এখেনা ৃ িত থেক মুেছ যায় িন। আমার ঘােড়র হাড় েলা ভে  গেছ দুঃেখ এবং 

এর িত তা আমার ক  ও াসনালীর মাঝখােন উপি ত আেছ, আমার দেয়র 
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হাড় েলা আমার াস  কের িদে । আিম চাই য তামরা যন আমােদর 

উপকারকারীেদর অ ভু  না হও, আর না আমােদর অিন কারীেদর অ ভু  হও। 

এরপর িতিন বলেলন, এ  কান আ েযর িবষয় নয় য হােসইনেক (আ.) হত া করা 

হেয়েছ, তার িপতার মেতাই, িযিন িছেলন তার চাইেত উ ম এবং তার চাইেত । 

হ ফাবাসীরা, উ ািসত হেয়া না আমােদর দুদশায়, যা এক  িবরাট দুেযাগ। িযিন 

শহীদ হেয় পেড় আেছন ফারােতর তীের, আমার জীবন তার জন  কারবান হাক―

আর তার হত ার শাি  হেব জাহা ােমর আ ন। 
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ফায় সাইেয়দা ফািতমা িবনেত হােসইন (আ.)-এর খাতবা 

 

যাইদ িবন মূসা িবন জাফর তার িপতা থেক বণনা কেরেছ, য তার পূবপু ষেদর 

কাছ থেক ফািতমা সুগরা [িবনেত হােসইন] (আ.)-এর খাতবা বণনা কেরেছ, যা 

িতিন কারবালা থেক ফরার পর িদেয়িছেলন: 

আ াহর শংসা করিছ সব বালুকণার সংখ ায় এবং পৃিথবী পয  আকাশ েলার 

ওজেনর সমান। আমরা তার শংসা কির এবং তােক িব াস কির এবং ধু তারই 

ওপর িনভর কির এবং আমরা বিল য আ াহ ছাড়া আর কান খাদা নই, িতিন 

অি তীয় ও তাঁর কান অংশীদার নই এবং মুহা াদ (সা.) তাঁর দাস ও রাসূল। কান 

দাষ ছাড়াই তার স ানেদর মাথা িবি  করা হেয়েছ ফারাত নদীর তীের। হ 

আ াহ, আিম আপনার কােছ আ য় চাই যিদ আিম আপনার িবষেয় কান িমথ া বিল 

অথবা আিম যিদ কান ভুল ধারণা পাষণ কির আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)-এর 

িখলাফেতর িবষেয়, যার অিধকার অন ায়ভােব দখল করা হেয়িছল এবং তােকও 

কান অপরাধ ছাড়াই হত া করা হেয়েছ আ াহর ঘর েলার এক েত, যভােব তার 

স ানেদর হত া করা হেয়েছ গতকাল। সখােন িছেলা একদল লাক যারা িনেজেদর 

মুসলমান দাবী কেরিছল, তােদর মাথা যন তােদর ঘােড়র ওপর না থােক, িতিন 

িপপাসাত িছেলন যত ণ না তার স ােক আপনার কােছ তুেল নয়া হেয়িছল। তার 

িছেলা শংসনীয় চির , ধািমক বংশধর এবং সুিবখ াত ণাবলী ও শংসনীয় ধম 

এবং িতিন আপনার পেথ কান িতর ার ও ধমকেক ভয় করেতন না। হ আ াহ, 

আপিন তােক আপনার ইসলােমর িদেক পথ দিখেয়েছন শশব থেকই এবং আপিন 

তার বােলগ বয়েসর ণাবলীেক শংসা কেরেছন। িতিন সাব িণকভােব আপনার 
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রাসূেলর িত আ িরক িছেলন এবং আপনার দ দ তার ওপর বিষত হেয়েছ ঐ সময় 

পয  যখন আপিন তােক আপনার িনেজর কােছ ডেক িনেলন। িতিন িবরত িছেলন 

এ পৃিথবীর িবষেয় এবং িতিন স দেলাভী িছেলন না। আর িতিন িছেলন 

আেখরােতর িবষেয় আশাবাদী। এরপর িতিন আপনার পেথ সং াম কেরেছন এবং 

আপিন তােক ভােলােবেসেছন ও তােক অ ািধকার িদেয়েছন এবং তােক িসরাতাল 

মুসতাি েমর পথ দিখেয়েছন। 

আ া বা’দ, হ ফাবাসীরা, হ ধাঁকাবাজ, তারক এবং অহংকারী ব ি রা, 

আমরা এক পিরবার যােদরেক আ াহ পরী া কেরেছন তামােদর িবষেয় এবং িতিন 

তামােদর পরী া কেরেছন আমােদর িবষেয়। িতিন এ পরী া েলােক আমােদর 

জন  ঐশী শাি  লােভর কারণ কেরেছন এবং এ িবষেয় আমােদর জািনেয়েছন। 

আমরা তাঁর ােনর হফাযতকারী অিভভাবক এবং তাঁর বুি র ভা ার। আমরা 

তাঁর ােক ীকৃিত দই এবং তার পৃিথবীেত তাঁর দাসেদর ওপর আমরা তাঁর 

মাণ। িতিন আমােদর অত  ভােলাবােসন তার দয়ার মাধ েম এবং আমােদরেক 

তাঁর সৃি েলর ওপর মযাদা িদেয়েছন তার নবীর মাধ েম। তামরা আমােদরেক 

িমথ া বেলেছা এবং ফুরী কেরেছা আমােদর [ওপর অত াচােরর] মাধ েম। তামরা 

মেন কেরেছা আমােদর হত া করা বধ এবং আমােদর িজিনসপ  লুট কেরেছা যন 

আমরা তুর  ও কাবুেলর কােফর। এই গতকাল িছেলা যখন তামরা আমােদর 

দাদােক হত া কেরেছা এবং তামােদর তরবাির েলা আমােদর, আহলুল বােয়ত [নবী 

পিরবার]-এর র  িছ েয়েছ। তামরা তামােদর চাখেক শীতল কেরেছা াচীন 

শ তার কারেণ এবং উ াস কেরেছা আ াহর িব ে  উ ত হেয় এবং য ধাঁকার 

জ  িদেয়েছা তার কারেণ। আমােদর র  ঝরােনােত ও আমােদর িজিনসপ  লুট 
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কের উ ািসত হেয়া না, কারণ এ মহাদুেযােগর এবং িবরাট জবাইেয়র মাধ েম 

আমােদর কােছ যা পৗঁেছেছ তা কারআেনর এ আয়ােতর সােথ একমত 

)ǟɀǊȪǌǣǠŁȅ ɂǈȱǌǙ ňǥŁȀŇȦŃȢŁȵ ŃȸŇȵ ŃȴǊȮōǣŁǿ ňǦŉȺŁǱŁȿ ǠŁȾłȑŃȀŁȝ ǌȏŃȀŁȞǈȭ ĈǒǠŁȶŉȆȱǟ ǌȏŃǿǈǖǐȱǟŁȿ ŃǧŉǼŇȝǊǕ ŁȸɅŇǾƋȲŇȱ ǟɀłȺŁȵǓ ŇȼƋȲȱǠǌǣ ŇȼŇȲłȅłǿŁȿ ŁȬŇȱǈǽ ǊȰŃȒǈȥ 
ŇȼƋȲȱǟ ŇȼɆŇǩŃǘłɅ ŃȸŁȵ ćǒǠŁȊŁɅ łȼƋȲȱǟŁȿ ȿǊǽ ǌȰŃȒǈȦǐȱǟ ǌȴɆŇȚŁȞǐȱǟ )čČ (ǠŁȵ ŁǡǠŁȍǈǕ ŃȸŇȵ ňǦŁǤɆŇȎłȵ ɄŇȥ ǌȏŃǿǈǖǐȱǟ ǠǈȱŁȿ ɄŇȥ ŃȴǊȮĈȆǊȦŃȹǈǕ ǠƋȱǌǙ ɄŇȥ ǇǡǠŁǪŇȭ 
ŃȸŇȵ ǌȰŃǤǈȩ ǐȷǈǕ ǠŁȽǈǕŁȀŃǤŁȹ ƋȷǌǙ ŁȬŇȱǈǽ ɂǈȲŁȝ ŇȼƋȲȱǟ ŅƘĈȆŁɅ( 

“ িতেযািগতা কেরা ত এেগাবার জন  তামােদর রেবর মা এবং এক জা ােতর 

িদেক―যার িব ৃ িত আকাশ ও পৃিথবীর িব ৃ িতর মেতা, [এ ] ত করা হেয়েছ 

তােদর জন  যারা িব াস কের আ াহ এবং তাঁর রাসূেল; এ  আ াহর অনু হ, িতিন 

তা দান কেরন যােক তাঁর ই া এবং আ াহ িবরাট অনু েহর ভু। কান দুেযাগ ঘেট 

না পৃিথবীেত অথবা তামােদর িনেজেদর ভতের, যা আেগ থেকই এক  িকতােব 

নই―আমরা ঘটেত দই, তা আ াহর জন  সহজ।” [সূরা হাদীদ: ২১-২২] 

তামরা যন বিহ ৃত হও! অেপ া কেরা স অিভশােপর জন  যা শী ই তামােদর 

ওপর অবতরণ করেব। আকাশ েলার িতেশাধ তামােদর ওপর অবতরণ করেব 

এেকর পর এক এবং েয় যেত থাকেব, 

)ŃȿǈǕ ŃȴǊȮŁȆǌǤǐȲŁɅ ǠńȞŁɆŇȉ ŁȨɅŇǾłɅŁȿ ŃȴǊȮŁȒŃȞŁǣ ŁȃǐǖŁǣ(  
“অথবা িতিন তামােদরেক িবিভ  দেল পিরণত করেবন এবং তামােদর মেধ  

িকছুেক অেন র যুে র াদ হণ করােবন।” [সূরা আন’আম: ৬৫] 

এরপর আমােদর ওপর তামরা য জুলুম কেরেছা, [ স জন ] তামরা িকয়ামেতর 

িদেন থাকেব িচর ায়ী ভয়ানক আযােবর ভতর। জেন রােখা, জােলমেদর ওপর 

আ াহর অিভশাপ! তামােদর দুেভাগ হাক! তামরা িক জােনা এবং তামরা িক 

বুেঝা? তামরা কমন হাত িদেয় আমােদর িদেক বশা তাক কেরিছেল? কমন স া 

িনেয় তামরা আমােদর িব ে  আ মণ করেত এেসিছেল? কমন পা িনেয় আমােদর 
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সােথ যু  করেত এিগেয় এেসিছেল? তামােদর অ র েলা শ  হেয় গেছ। 

তামােদর কিলজা লাহায় পিরণত হেয়েছ এবং তামােদর দয় অ  হেয় গেছ। আর 

তামােদর কান ও চােখর ওপর মাহর মের দওয়া হেয়েছ। শয়তান তামােদর 

উ ািন িদেয়েছ এবং তামােদর আেদশ িদেয়েছ এবং তামােদর চাখ েলােক অ  

কের িদেয়েছ, আর তামরা কখেনাই হদায়াত খুঁেজ পােব না। তামরা যন ংস 

হেয় যাও হ ফাবাসীরা, রাসূল (সা.)-এর কত রে র দায় তামােদর ওপর? এবং কী 

পিরমাণ [ িতেশাধ] তামােদর ঘােড়র ওপর? এরপর তামরা তার ভাই আলী ইবেন 

আিব তািলেবর সােথ তারণা কেরেছা এবং তার স ানেদর সােথও―যারা নবীর 

বংশ এবং তারা িছেলা পিব  ও ধািমকেদর অ ভু । তামােদর মােঝ একজন দ  

কের বেলিছল: আমরাই তারা যারা আলী এবং তার স ানেদরেক হত া কেরিছ 

ভারতীয় তরবাির ও বশা িদেয় এবং আমরা তােদর নারীেদর ব ী কেরিছ তুরে র 

ব ীেদর মেতা এবং আমরা তার িব ে  যু  কেরিছ এবং তা এক  যু ই িছেলা। 

তার মুেখর মেধ  কাদা য তা বেলেছ। তামরা গব কেরেছা তােদর হত া কের 

যােদর আ াহ শংসা কেরেছন এবং পিব  কেরেছন এবং তােদর কাছ থেক 

অপিব তা দূের সিরেয় রেখেছন? িন াস ব  কেরা, এরপর বেসা যভােব এক  

র তার লেজর আগায় বেস, যভােব তামােদর িপতা বসেতা। েত ক ব ি  

তাই লাভ করেব যা স আেগ পা েয়েছ। দুেভাগ হাক তামােদর, তামরা আমােদর 

িহংসা করেত আ াহ য অনু হ আমােদর ওপর কেরেছন তার কারেণ। আমােদর 

এেত কী দাষ যিদ আমােদর নদী চুর পািনেত পূণ থােক, আর তামােদর নদী 

িকেয় যায়, যা এক  কঁেচােক লুকােত পাের না? 

)ŁȬŇȱǈǽ ǊȰŃȒǈȥ ŇȼƋȲȱǟ ŇȼɆŇǩŃǘłɅ ŃȸŁȵ ćǒǠŁȊŁɅ łȼƋȲȱǟŁȿ ȿǊǽ ǌȰŃȒǈȦǐȱǟ ǌȴɆŇȚŁȞǐȱǟ(  
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“এ হেলা আ াহর অনু হ, িতিন তা দান কেরন যােক তাঁর ই া এবং আ াহ িবরাট 

অনু েহর ভু।” [সূরা হাদীদ: ২১] 

)ŃȸŁȵŁȿ Ńȴǈȱ ǌȰŁȞŃǲŁɅ łȼƋȲȱǟ łȼǈȱ ǟńǿɀłȹ ǠŁȶǈȥ łȼǈȱ ŃȸŇȵ Ǉǿɀłȹ( 
“যােক আ াহ নূর দন না, তার জন  নূর থেক িকছু নই। [সূরা নূর: ৪০] 

বলা হেয়েছ য এ কথা েন কা ার ক েলা উ িকত হেলা এবং জনতা বলেলা, 

যেথ  হেয়েছ হ পিব েদর কন া, আপিন আমােদর দয় পুিড়েয় ফেলেছন, আমােদর 

ঘাড় িনচু কের িদেয়েছন এবং আমােদর িবেবেক আ ন ধিরেয় িদেয়েছন। এরপর 

িতিন চুপ কের গেলন। তার ও তার িপতা ও তার নানার ওপর শাি  বিষত হাক। 
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ফােত সাইেয়দা উে  লসুম িবনেত আলী (আ.)-এর খাতবা 

 

সাইেয়দ ইবেন তাউস তার ‘মাল ফ’-এ খাতবা েলা উ ৃ ত কেরেছন এবং এরপর 

বেলেছন য, সিদন ইমাম আলী (আ.)-এর কন া উে  লসুম (আ.) পদার পছন 

থেক কঁেদ উঠেলন এবং বলেলন, হ ফাবাসীরা, তামরা যন খারােপর স ুখীন 

হও, কন তামরা ইমাম হােসইন (আ.)- ক সাহায  করা থেক িবরত রইেল? কন 

তােক হত া করেল? কন তামরা তার িজিনসপ  লুট করেল এবং এ েলার মািলক 

বেন গেল? কন তার নারী- জনেদর ব ী কেরেছা এবং তােক িন ু প কের িদেয়েছা? 

তামরা যন ংস হেয় যাও এবং িশকড়  উৎপা ত হেয় যাও। দুেভাগ হাক 

তামােদর, তামরা িক জােনা তামরা িকেসর জ  িদেয়েছা? তামরা িক জােনা কী 

নােহর বাঝা তামরা তামােদর িপেঠর ওপর তুেল িনেয়েছা? এবং কী র  তামরা 

ঝিরেয়েছা? এবং কান নারীেদর তামরা ব ী কেরেছা? এবং কান িশ েদর লুট 

করেত চাও? এবং কান িজিনসপ  তামরা লুটতরাজ কেরেছা? তামরা রাসূল (সা.)-

এর পের সবে  মানুষেক হত া কেরেছা। আর তামােদর দয় থেক দয়া িবদায় 

িনেয়েছ।  

)ǠǈȱǈǕ ƋȷǌǙ ŁǡŃȂŇǵ ŇȷǠǈȖŃɆŉȊȱǟ łȴłȽ ǈȷȿłȀŇȅǠŁǺǐȱǟ( 
“ জেন রােখা, একমা  িহযবু াহ-ই [আ াহর দল] সফলতা লাভ করেব [সূরা 

মুজাদালাহ: ২২] 

জেন রােখা, অবশ ই শয়তােনর দল িত  হেব।” [সূরা মুজাদালাহ: ১৯] 

এরপর িতিন বলেলন, 

“ তামরা আমার ভাইেক হত া কেরেছা, অিভশাপ তামােদর ওপর। তামরা অবশ ই 

এর পুর ার িহসােব পােব আ ন―যােত িচরকাল পুড়েব। তামরা তার র  
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ঝিরেয়েছা যার র  ঝরােনােক হারাম ঘাষণা কেরেছন আ াহ কারআন ও 

মুহা াদ (সা.)-এর মাধ েম; তামরা যন আ েনর সংবাদ পাও যখােন তামরা 

আগামীকাল েবশ করেব এবং িচর ায়ীভােব সখােন যােব। আিম আমার ভাইেয়র 

জন  সারা জীবন কাঁদেবা, িযিন জ  িনেয়িছেলন রাসূলু াহ (সা.)-এর পের  

ব ি  িহসােব। আমার গােল অ  বইেছ বন ার মেতা এবং বৃি র মেতা―যা কখেনা 

েকােব না।” 

বলা হেয়েছ, জনতা কাঁদেত লাগেলা এবং উ কে  আহাজাির করেত লাগেলা। 

নারীরা তােদর িনেজেদর চুল িছঁড়েলা এবং মাথায় বািল মাখেলা। তারা তােদর 

চহারায় খামিচ িদেলা এবং তােত আঘাত করেত  করেলা এবং বলেলা, হায়, 

হায়। পু ষরা কাঁদেত  করেলা এবং িনেজেদর দািড় ধের টানেলা। কানিদন 

পু ষ ও নারীেদর এমন িবলাপ দখা যায় িন। 
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ফায় উবায়দু াহ ইবেন িযয়ােদর াসােদ নবী পিরবােরর ব ীরা 

 

‘শারেহ হামািযয়া’ ে  বিণত হেয়েছ য, স [উবায়দু াহ] আেদশ িদেলা যন 

[ইমাম হােসইন আ.-এর] মাথা  তার ডান পােশ রাখা এক  বেমর ওপর রাখা হয়। 

আর তার কােছই দুই সািরেত লাকজন দাঁিড়েয় িছেলা। 

আযিদ বেলন য, সুলাইমান িবন রাশীদ বণনা কেরেছ হামীদ িবন মুসিলম থেক য, 

আিম দখলাম ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা তার কােছই রাখা আেছ। আর স তার 

দাঁত েলােত তার হােতর বত িদেয় এক ঘ া ধের আঘাত করেছ। যখন যাইদ িবন 

আর াম দখেলন য স তার হাতেক িনবৃ  করেছ না, িতিন উ কে  বলেলন, 

“ তামার বত সিরেয় নাও এ দাঁত েলা থেক, কারণ আ াহর শপথ, িযিন ছাড়া আর 

কান ইলাহ নই, আিম রাসূলু াহ (সা.)-এর দুেটা ঠাঁটেকই দেখিছ স েলার ওপর 

চুমু িদেত।” এ কথা বলার পর বৃে র দুঃখ িবে ািরত হেলা এবং িতিন কাঁদেত 

লাগেলন। ইবেন িযয়াদ বলেলা, তামার রব তামােক কাঁদাক। আ াহর শপথ, যিদ 

তুিম বৃ  না হেত অথবা িনেবােধ পিরণত না হেত এবং তামার বুি  চেল না যেতা, 

আিম তামার মাথা উিড়েয় িদতাম। এরপর স উেঠ দাঁড়ােলা ও চেল গেলা। আিম 

যখন রাজ াসাদ থেক বিরেয় এলাম, দখলাম লাকজন পর রেক বলেছ, 

আ াহর শপথ, যাইদ িবন আর াম এমন কথা উ ারণ কেরেছ য যিদ িযয়ােদর 

স ান তা নেতা, স তােক হত া কের ফলেতা। আিম তােদরেক িজে স করলাম 

স কী বেলেছ। তারা বলেলা, স বেলেছ: একজন দাস একজন দাস লাভ কেরেছ এবং 

স মেন করেছ সব মানুষ তার দােসর স ান [আরবী বাদ]। হ আরবরা, আজ থেক 

তামরা দােস পিরণত হেয়েছা। তামরা ফােতমা (আ.)-এর স ানেক হত া কেরেছা 
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এবং মারজানাহর স ানেক তামােদর অিধনায়ক বািনেয়েছা। স তামােদর মােঝ 

ধািমকেদর হত া কের। আর জেন রােখা, স তামােদরেক তার দাস বািনেয়েছ। 

তামরা িনেজেদরেক অপমােনর ভতের েবশ কিরেয়েছা এবং মৃতু  হাক তােদর 

যারা িনেজেদর অপমােনর ভতর েবশ কিরেয়েছ। 

শইখ সাদূ  তার ‘আমািল’ ে  এবং ফা াল িনশাপুির তার ‘রাওযাতুল 

ওয়ােয়যীন’ ে  বণনা কেরেছন উবায়দু াহর এক খােদেমর কাছ থেক য, স 

বেলেছ, যখন ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  উবায়দু াহ িবন িযয়ােদর কােছ 

আনা হেলা স এ েক এক  সানালী - ত রাখেত আেদশ িদেলা। এরপর স তার 

বত িদেয় এর সামেনর দাঁত েলােত আঘাত করেত লাগেলা এবং বলেলা, হ আবা 

আবিদ াহ, তুিম খুব তাড়াতািড়ই বৃ  হেয় গেছা। উপি তেদর মেধ  একজন 

বলেলা, আিম রাসূলু াহ (সা.)- ক দেখিছ সখােন চুমু িদেত যখােন তুিম তামার 

বত িদেয় আঘাত করেছা। স বলেলা, এ িদন  হেলা বদেরর িদেনর বদলা। এরপর 

স আেদশ িদেলা আলী িবন হােসইন (আ.)- ক শকেল বাঁধেত এবং তার পিরবােরর 

নারী ও অন ান  ব ীেদর সােথ কারাগাের পাঠােত। আিম তােদর সােথ িছলাম এবং 

দখলাম সব েলা রা া পু ষ ও নারীেত পূণ িছেলা এবং তারা িনেজেদর চহারায় 

আঘাত করিছল এবং কাঁদিছেলা। তারা তােদরেক কারাগাের ঢুকােলা এবং দরজায় 

তালা মের িদেলা। এরপের স আলী িবন হােসইন (আ.) এবং নারীেদর সােথ ইমাম 

হােসইন (আ.)-এর মাথা আনেত বলেলা, তােদর সােথ সাইেয়দা যায়নাব (আ.)ও 

িছেলন। ইবেন িযয়াদ বলেলা, “সব শংসা আ াহর য িতিন তামােদরেক অপমান 

কেরেছন এবং হত া কেরেছন।” এরপর উবায়দু াহ তােদরেক কারাগাের পাঠােনার 
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আেদশ করেলা এবং সব জায়গায় ইমাম হােসইন (আ.)-এর মৃতু র সংবাদ পাঠােলা ও 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথাসহ ব ীেদরেক িসিরয়ার উে েশ  পাঠােলা। 

শইখ তুসী বণনা কেরেছন য, যখন ইমাম হােসইন (আ.) এর শাহাদােতর সংবাদ 

মদীনায় পৗঁছেলা, আ ীল িবন আিব তািলেবর কন া আসমা একদল নারীর সােথ 

বিরেয় এেলন। িতিন রাসূলু াহ (সা.)-এর কবেরর িদেক গেলন ও িচৎকার কের 

কাঁদেত লাগেলন। এরপর িতিন মুহািজর ও আনসারেদর িদেক তািকেয় বলেলন, 

আপনারা রাসূলু াহ (সা.)-এর কােছ কী উ র দেবন যখন রাসূলু াহ (সা.) 

আপনােদর িজে স করেবন িকয়ামত ও িহসাব দওয়ার িদেন― যিদন সত  েক 

থাকেব― য তামরা আমার বংশধরেক পিরত াগ কেরিছেল ও অনুপি ত িছেল এবং 

তােদরেক জুলুমকািরেদর হােত ছেড় িদেয়িছেল; এখন কউ নই য তামােদর জন  

আ াহর কােছ শাফায়াত করেব; যখন কারবালার ম ভূিমেত মৃতু  তার িদেক 

এেসিছল, তার কান সাহায কারী িছেলা না, না িছেলা কান সাথী যারা বলেব, 

আমরা তার িতর া করেবা-অেন র হােত িনহত হওয়া থেক।’ বণনাকারী 

বেলেছ য, আমরা এর আেগ নারী-পু ষেদর এভােব কাদঁেত দিখ িন। 
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নবী পিরবােরর ব ীেদর ফা থেক দােমে  রণ 

 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা পা েয় দওয়ার পর উবায়দু াহ িশ েদর এবং 

নারীেদর ত করেলা এবং ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) এর গলায় এক  লাহার 

ব িন পরােলা এবং তােদরেক মাথার িপছেন রওয়ানা কিরেয় িদেলা মাখফার িবন 

সা’লাবাহ আ’ য়যী এবং িশমর িবন িযলজাওশানেক িদেয় এবং তারা একসমেয় 

মাথা েলা বহনকারী কােফলার সােথ যু  হেলা। ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) পেথ 

তােদর সােথ কান কথা বলেলন না িসিরয়া পৗঁছা পয । 

‘তারীখুল খামীস’  থেক উে খ করা হেয়েছ য, তারা [মাথা বহনকারীরা] 

এিগেয় যেত থাকেলা এক  িগজােত পৗঁছােনা পয  এবং সখােন তারা দুপুর পয  

িব াম নয়ার জন  েবশ করেলা। সখােন তারা দখেলা দয়ােল লখা আেছ, “ য 

উ ত হােসইনেক হত া কেরেছ, এরপরও তারা আশা কের য িকয়ামেতর িদন তার 

নানা তােদর জন  সুপািরশ করেব? তারা একজন পা ীেক িজে স করেলা, ক এ 

বাক েলা িলেখেছ? স বলেলা, এ েলা নবুয়ত ঘাষণার একশত প াশ বছর আেগ 

এখােন লখা হেয়িছল।” 

িসবেত ইবেন জাওযী তার ধারাবািহক বণনাকারীেদর মাধ েম বণনা কেরেছন আবু 

মুহা াদ আ ুল মািলক িবন িহশাম নাহউই িমসির থেক, এক  হাদীেসর মেধ  

আেছ য, তারা [মাথা বহনকারীরা] যখনই তােদর িজিনসপ  নামােতা িতবারই 

াংক থেক পিব  মাথা ও বর কের বশার ওপের ওঠােতা। তারা সারা রাত 

পাহারা িদত―সকাল পয  এবং যা া র আেগ তা আবার াংেক ঢুিকেয় রাখেতা 

এবং সামেন অ সর হেতা। তােদর কান এক যা া িবরিতর সময় এক পা ীর িগজার 
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কােছ এেলা। বরাবেরর মেতা তারা মাথা  বশার ওপের ওঠােলা এবং এেক পাহারা 

িদেলা, আর বশা েক িগজার দয়ােল হলান িদেয় রাখেলা। মধ রােত পা ী দখেলা 

এক  আেলার রি  মাথা থেক বিরেয় আসেছ এবং আকােশ পৗঁেছ গেছ। স 

িগজার ওপর থেক তােদর িদেক তািকেয় বলেলা, তামরা কারা? তারা উ র িদেলা, 

আমরা ইবেন িযয়ােদর সাথী। স বলেলা, এ  কার মাথা? তারা বলেলা, এ  

হােসইেনর, আলী িবন আিব তািলব ও আ াহর নবীর কন া ফােতমার স ান। স 

বলেলা, তামরা বলেত চাও তামােদর নবী? তারা হ াঁ-সূচক উ র িদেলা। একথা 

েন স বলেলা, তামরা মানুেষর মেধ  িনকৃ । যিদ মসীহর [ঈসা-আ.] কান পু -

স ান থাকেতা আমরা তােক আমােদর চােখর ওপর রাখতাম [আমরা তােক অেনক 

স ান িদতাম]। আেরা বলেলা, তামরা িক িকছু চাও, আমােক িক একটা উপকার 

করেত পােরা? তারা িজে স করেলা তা কী? স বলেলা, আমার দশ হাজার আশরাফী 

আেছ, তামরা তা িনেত পােরা যিদ মাথা  আমােক দাও। সকাল পয  তা আমার 

কােছ রাখেত িদেব এবং যখন তামরা আবার যা া করেব তখন তা আমার কাছ 

থেক ফরত িনেয় িনও। তারা বলেলা, এেত আমােদর কান িত নই। একথা বেল 

তারা মাথা  তার কােছ হ া র করেলা এবং স [পা ী] িবিনমেয় তােদরেক 

আশরাফী েলা িদেলা। পা ী মাথা  পািন িদেয় ধুেয় িনেলা। এেত সুগি  মাখােলা 

এবং তা তার উ র ওপর রেখ সকাল পয  অেনক কাঁদেলা। যখন সকাল হেলা স 

বলেলা, “ হ মাথা, আমার িনেজর ওপের ছাড়া আমার আর কান মতা নই। আিম 

সা  িদি  আ াহ ছাড়া আর কান ইলাহ নই এবং আপনার নানা আ াহর রাসূল। 

আপিন সা ী থা ন য আিম আপনার ব ু  ও গালাম। এরপর স িগজা ও এর 
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ভতের যা িছেলা সব পিরত াগ করেলা এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর গালামেদর 

সািরেত েবশ করেলা।” 

ইবেন িহশাম তার ‘সীরাহ’- ত বেলেছন য, তারা মাথা  িনেয় স ুেখ অ সর 

হেলা এবং যখন দােমে র কােছ পৗঁছেলা, তারা পর রেক বলেত  করেলা য, 

আেসা আমরা আশরাফী েলা আমােদর মােঝ ভাগ কের নই। হয়েতা ইয়াযীদ 

স েলা দখেল আমােদর কাছ থেক িনেয় যােব। থেল  আনা হেলা এবং খালা 

হেলা। তারা দখেলা তা মা েত পিরণত হেয়েছ এবং এর এক পােশ লখা, 

)ǠǈȱŁȿ ŉȸŁǤŁȆŃǶŁǩ ŁȼƋȲȱǟ ǠǄȲŇȥǠǈȡ ǠŉȶŁȝ ǊȰŁȶŃȞŁɅ ǈȷɀłȶŇȱǠƋȚȱǟ ǠŁȶŉȹǌǙ ŃȴłȽłȀōǹŁǘłɅ ǇȳŃɀŁɆŇȱ łȌŁǺŃȊŁǩ ŇȼɆŇȥ łǿǠŁȎŃǣǈǖǐȱǟ( 
“এবং ভেবা না জােলমরা যা কের স স েক আ াহ গােফল। িতিন তােদর ধু ঐ 

িদন পয  রহাই দন যিদন চাখ েলা পলকহীন তািকেয় থাকেব (আতে )।” [সূরা 

ইবরাহীম: ৪২] 

এবং অন  পােশ লখা: 

)łȴǈȲŃȞŁɆŁȅŁȿ ŁȸɅŇǾƋȱǟ ǟɀłȶǈȲǈș ŉɃǈǕ ǇǢǈȲǈȪŃȺłȵ ǈȷɀłǤŇȲǈȪŃȺŁɅ( 
“এবং শী ই জােলমরা জানেত পারেব কী খারাপ ফরার িদেকই না তারা িফের 

আসেব।” [সূরা আশ আরা: ২২৭] 

এ দেখ তারা স েলােক বুরদা নদীেত িনে প করেলা। 

সাইেয় দ ইবেন তাউস বেলন য ইবেন লাহী’আহ এবং অন রা এ সংবাদ  িদেয়েছ, 

যা থেক আমরা এক  অংশ উে খ করিছ যতটু  আমােদর েয়াজন: আিম কা’বা 

তাওয়াফ করিছলাম। তখন এক ব ি েক বলেত নলাম, হ আ াহ আমােক মা 

কেরা। িক  আিম জািন তুিম তা কখেনা করেব না। আিম বললাম, হ আ াহর 

বা াহ, আ াহেক ভয় কেরা এবং এ কথা উ ারণ কেরা না। এমনও যিদ হয় য 
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তামার নাহ বৃি র ফাটা েলার অথবা গাছ েলার পাতার সংখ ার সমান। 

আ াহর কােছ মা চাও, িন য়ই িতিন মা কের দেবন। কারণ আ াহেতা পরম 

মাশীল ও পরম ক ণাময়। স বলেলা, আেসা, যন তামােক আিম আমার স েক 

বলেত পাির। স বলেলা, আমরা িছলাম প াশ জন যারা হােসইেনর মাথা িনেয় 

িসিরয়া যাি লাম। িত রােত আমরা হােসইেনর মাথােক এক  াে  ঢুিকেয় 

রাখতাম এবং এেক িঘের থেক মদপান করতাম। এক রােত আমার ব ু রা মদপান 

করেলা এবং মাতাল হেলা এবং ব শ হেলা, িক  আিম মদ পান কির িন। যখন 

রাি র এক অংশ পার হেয় গেলা, আিম এক  ব পােতর শ  নেত পলাম এবং 

িবদু ৎ চমকােত দখলাম। হঠাৎ আকােশর দরজা েলা খুেল গেলা এবং নবী আদম 

(আ.), নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহা  (আ.) এবং আমােদর রাসূল 

মুহা াদ (সা.), সােথ িজবরাঈল এবং অন ান  ফেরশতারা, নেম এেলন। িজবরাঈল 

াে র কােছ এেলন এবং পিব  মাথা  তা থেক তুেল জিড়েয় ধরেলন এবং চুমু িদেত 

লাগেলন। এরপর েত ক নবী তােক অনুসরণ কের একই কাজ করেলন যত ণ পয  

না তা শষ নবী (সা.)-এর কােছ পৗঁছােলা। রাসূলু াহ কাঁদেত  করেলন এবং 

অন  নবীরা তােক সমেবদনা জানােত লাগেলন। তখন িজবরাঈল বলেলন, “ হ 

মুহা াদ (সা.) আিম আপনার উ ত স েক আপনার অনুগত। আপিন যিদ আমােক 

আেদশ কেরন আিম তােদর ওপর জিমন উি েয় িদেবা যভােব আিম িদেয়িছ নবী 

লূেতর (আ.) জািতেক। রাসূলু াহ (সা.) বলেলন, হ িজবরাঈল, িন য়ই আ াহর 

সামেন তােদর িব ে  িহসাব চাইেবা। এরপর ফেরশতারা আমােদর হত া করেত 

অ সর হেলা। আিম বললাম, আ য় িদন, আ য় িদন, হ আ াহর রাসূল। আর িতিন 

(সা.) বলেলন, দূর হও, আ াহ যন কখেনা তামােদর মা না কেরন।” 
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দােমে  নবী পিরবােরর ব ীরা 

 

আবু রায়হান [আল িব নী] তার ‘আসা ল বাি য়াহ’ ে  বণনা কেরেছন য, 

সফর মােসর থম িদন ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা দােমে  আনা হেলা। ইয়াযীদ 

এ  তার সামেন রাখেলা এবং এর দাঁত েলােত হােতর লা  িদেয় খাঁচা িদেয় 

বলিছল, আহ, কতইনা ভােলা হেতা আমার গাে র মধ  থেক যারা বদের িনহত 

হেয়িছল এবং যারা [ও েদর যুে ] খাযরাজ গা েক দুমাথা ওয়ালা বশার আঘােত 

আহত হেয় িচৎকার করেত দেখিছল, যিদ তারা আজ এখােন উপি ত থাকেতা। 

তারা আমােক উ কে  অিভন ন জানােতা এবং বলেতা, ‘ হ ইয়াযীদ, তামার হাত 

যন অলস না হেয় যায়, কারণ আমরা তার [রাসূলু াহ-সা.] গাে র সদারেক হত া 

কেরিছ। আিম তা কেরিছ বদেরর িতেশাধ িহসােব, তা এখন পিরপূণ হেয়েছ। বিন 

হািশম সাবেভৗম  িনেয় এক  খলা খেলেছ। কান িরসালাহ [আ াহর কাছ থেক 

সংবাদ] আেস িন, না এেসেছ কান ওহী। আিম খ ক পিরবােরর একজন থাকতাম না 

যিদ আহমাদ-এর বংশধেরর ওপর িতেশাধ না িনতাম তােদর কৃতকেমর জন ।’ 

আিব মাখনাফ এর ‘মানাি ব’ ে  বিণত হেয়েছ য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)-

এর মাথা ইয়াযীেদর কােছ আনা হেলা, এ থেক এক  সুবাস ছিড়েয় পড়েলা এবং 

অন  সব সুবাসেক েষ ফলেলা। 

‘িবহার’ এবং ‘মানাি ব’-এও বিণত হেয়েছ ধারাবািহক বণনাকারীেদর মাধ েম 

যাইদ থেক, য বণনা কেরেছ তার পূবপু ষ থেক য, সাহল িবন সা’আদ বেলেছ, 

আিম আমার বািড়র উে েশ  যাি লাম, যখন িসিরয়ার মধ বত  অ েল েবশ 

করলাম তখন আিম এক  শহের েবশ করলাম যখােন বশ িকছু পািনর 
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াতধারা বইিছল এবং সবুজ গাছ-গাছািল িছেলা। আিম দখলাম শহর েক 

সাজােনা হেয়েছ এবং চািরিদেক আন -উ াস চলেছ। নারীরা তা ুরীন ও ঢাক 

বাজাি েলা এবং আন -ফুিতেত ব  িছেলা। আিম িনেজেক বললাম 

িসিরয়াবাসীেদর উৎসব স েক আিম ভােলাভােবই অবগত, অথচ এ িদন  কান 

উৎসেবর িদন নয়। আিম একদল লাকেক দখলাম পর র কথা বলেছ। আিম 

তােদর কােছ গলাম এবং বললাম, আপনারা িসিরয়ােত উৎসব করেছন অথচ এ 

স েক আিম জািন না। তারা বলেলা, যন তুিম ম ভূিম থেক এেসেছা? আিম 

বললাম, আিম সাহল িবন সা’আদ, মুহা াদ (সা.)-এর একজন সাহাবী। তারা 

বলেলা, হ সাহল, খুবই আ য য আকাশ েলার র  বৃি  ঝরেছ না, না পৃিথবী এর 

অিধবাসীেদর িগেল ফলেছ। আিম তােদরেক বললাম তারা কন একথা বলেছ, তারা 

বলেলা, কী আ য! হােসইেনর মাথা ইরাক থেক উপহার িহেসেব আনা হেয়েছ, আর 

এ লােকরা উ াস করেছ? আিম িজে স করলাম, তােদর কান তারণ িদেয় েবশ 

করােনা হেয়েছ? তারা এক  তারেণর িদেক ইশারা করেলা যার নাম িছেলা ‘বাব 

আস সা’আত’। 

হঠাৎ দখলাম এক র পর এক  সামিরক পতাকা েবশ করেছ এবং একজন 

ঘাড়সওয়ার এক  ল া ফলািবহীন বশা বহন করেছ যার আগায় এক  মানুেষর 

মাথা বসােনা আেছ। যার গাল েলার সােথ, আর য কান ব ি র চাইেত সবেচেয় 

বশী িমল রাসূলু াহ (সা.)-এর সােথ। মাথার পছেন আসিছেলা নারীরা, গদীিবহীন 

উেটর ওপের। আিম তােদর কােছ গলাম এবং তােদর একজনেক িজে স করলাম, 

কার কন া তুিম? স বলেলা, আিম সািকনাহ, হােসইেনর কন া। আিম বললাম, তুিম 

িক িকছু চাও? আিম সাহল িবন সা’আদ তামার িপতামহ রাসূলু াহ (সা.)-এর 
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একজন সাহাবী। স উ র িদেলা, মাথা বহনকারীেদর বলুন যন তারা আমােদর 

মাঝ থেক সের যায়, যন জনতা সিদেক তািকেয় ব  থােক এবং রাসূলু াহ (সা.)-

এর পিরবার তােদর দৃি  থেক মুি  পায়। আিম মাথা বহনকারীর কােছ গলাম এবং 

বললাম, তুিম িক আমার আশা পূরণ করার পিরবেত চারশ আশরাফী িনেত চাও? স 

িজে স করেলা তা কী? আিম বললাম, এ মাথা  এই নারীেদর মাঝ থেক দূের 

সিরেয় নাও। স রাজী হেলা এবং আশরাফী েলা িনেলা। তখন তারা মাথা েক 

এক  াে  ভরেলা এবং ইয়াযীেদর কােছ িনেয় গেলা এবং আিমও তােদর সােথ 

সােথ গলাম। ইয়াযীদ িসংহাসেন বসা িছেলা এক  মু ট পের যা িছেলা মু া ও 

লালমিন পাথের সি ত। আর একদল গণ মান  রাইশ ব ি  তার কােছ বসা 

িছেলা। মাথা বহনকারী সখােন েবশ করেলা এবং বলেলা, আমার ঘাড়ার ব াগ 

ভের িদন সানা ও পা িদেয়। কারণ, আিম হত া কেরিছ হফাজেত থাকা ব ি েদর 

সদারেক। 

িপতা-মাতার িদক িবেবচনায়  ব ি েক আিম হত া কেরিছ―যার বংশধারা  

যখন বংশধারা স েক আেলাচনা করা হয়। একথা েন ইয়াযীদ বলেলা, তুিম যিদ 

জানেতই য স িছেলা মানুেষর মেধ  , তাহেল কন তােক হত া কেরেছা? স 

জবাব িদেলা, আপনার কাছ থেক এক  পুর ােরর লােভ। ইয়াযীদ আেদশ িদেলা 

তার মাথা িবি  করেত এবং তা করা হেলা। এরপর স ইমাম হােসইন (আ.)-এর 

মাথা িনেজর সামেন রাখেলা এবং বলেলা, এসব কমন দখেছা, হ হােসইন? 

‘কািমেল বাহাই’-এ উে খ করা হেয়েছ য, নবী পিরবারেক িসিরয়ার েবশ াের 

অেপ ায় রাখা হেয়িছল িতন িদন। আর এ সময় শহরেক এমনভােব সাজােনা 

হি েলা য তা আেগ আর কখেনা দখা যায় িন। পাঁচ ল  িসিরয় পু ষ ও মিহলা 
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নতুন পাশাক পেরিছল, সােথ িছেলা তা ুরীন, করতাল এবং ঢাক; তারা িনেজেদর 

ত করেলা এবং তােদর িদেক এিগেয় গেলা। সিদন িছেলা বৃহ িতবার, শহেরর 

ভতের িছেলা পুন ান িদবেসর মত [ভীড়] এবং সখােন জনগণ আন -উ াস 

করিছল। যখন িদবস অ সর হেলা, মাথা েলােক শহের েবশ করােনা হেলা। 

অেনক মানুেষর ভীেড়র কারেণ, অেনক কে  িদেনর শেষ তারা ইয়াযীদ িবন 

মুয়ািবয়ার াসােদর দরজায় পৗঁছােত পারেলা। মূল বান পাথের সি ত এক  

িসংহাসন ইয়াযীেদর জন  রাখা হেয়িছল এবং তার বািড় সাজােনা হেয়িছল এবং 

সানালী ও পালী চয়ার েলা তার িসংহাসনেক িঘের রাখা হেয়িছল। ইয়াযীেদর 

সবকরা মাথা বহনকারীেদর েবশ করেত বলেলা, আর তারা তা পালন করেলা। 

তারা বলেলা, অিধনায়েকর ইযযেতর শপথ, আমরা আবু তুরাব [আলী]-এর স ানেক 

হত া কেরিছ এবং তােদর বংশধারা িবি  কের ফেলিছ। এরপর তারা পুেরা ঘটনা 

বণনা করেলা এবং তার সামেন মাথা েলা রাখেলা। আহেল বাইত (আ.)- ক দীঘ 

সমেয়র জন  ব ী কের রাখা হেয়িছল, ছষি িদন যাবৎ এবং এ সমেয় কউ তােদর 

সালাম জানােত পাের িন। সিদন এক বৃ  ব ি  ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.)-এর 

কােছ গেলা এবং বলেলা, সব শংসা আ াহর য িতিন তামােদর হত া কেরেছন ও 

ংস কেরেছন এবং িবে ােহর আ ন িনিভেয় িদেয়েছন। 

শইখ মুফীদ বেলন য, যখন তারা ইয়াযীেদর াসােদর দরজায় পৗঁছেলা তখন 

মাখফার িবন সা’লাবাহ উ কে  বলেলা, আিম মাখফার িবন সা’লাবাহ, আিম 

এ নাংরা সীমাল নকারীেদর [আউযুিব াহ] এেনিছ ইয়াযীেদর কােছ। 

একথা েন ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) বলেলন, মাখফােরর মােয়র স ান হেলা 

সবেচেয় িনকৃ  এবং সবেচেয় নীচ। 
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অত াচারী িসিরয়ার নাগিরকরা বলেলা, আমরা কখেনা এত সু র ব ী দিখ িন। 

তামরা কারা? ইমাম হােসইন (আ.)-এর কন া সাইেয়দা সািকনাহ (আ.) উ র 

িদেলন, “আমরা মুহা াদ (সা.)-এর ব ী পিরবার।” তােদরেক এবং ইমাম আলী িবন 

হােসইন (আ.)- ক আটেক রাখা হেলা মসিজেদর িসঁিড়ঘের। িতিন তখন অ -বয়সী 

যুবক িছেলন। িসিরয়াবাসীেদর মেধ  এক বৃ  এিগেয় এেলা এবং বলেলা, “সব শংসা 

আ াহর য িতিন তামােদরেক হত া কেরেছন ও ংস কেরেছন এবং িবে ােহর 

আ নেক িনিভেয় িদেয়েছন।” এরপর স যা ই া বলেত থাকেলা এবং যখন স চুপ 

হেলা, ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) তােক বলেলন, “তুিম িক আ াহর রআন 

পেড়েছা?” স হ াঁ বলেলা। িতিন বলেলন, তুিম িক এ আয়াত পেড়েছা: 

)ȰǊȩ ǠƋȱ ŃȴǊȮǊȱǈǖŃȅǈǕ ŇȼŃɆǈȲŁȝ ńȀŃǱǈǕ ǟ ǠƋȱǌǙ ǈǥŉǻŁɀŁȶǐȱǟ ɄŇȥ ŃȀǊȪǐȱǟ ėɂŁǣ( 
বেলা [ হ আমার রাসূল]: আিম তামােদর কােছ িকছু দাবী কির না [নবুয়েতর 

পির েমর জন ] ধু আমার রে র আ ীয়েদর িত ভােলাবাসা ছাড়া। [সূরা রা: 

২৩] 

স বলেলা, হ াঁ, আিম পেড়িছ। ইমাম (আ.) বলেলন, আমরাই সই পিরবার থেক। 

এছাড়া এ আয়াত তুিম িক পেড়া িন: 

)ŇǧǓŁȿ ǟǈǽ ŃȀǊȪǐȱǟ ėɂŁǣ łȼƋȪŁǵ( 
এবং িদেয় দাও তামার রে র আ ীয়েদর অিধকার। [সূরা বিন ইসরাইল: ২৬] 

স বলেলা স তা পেড়েছ। ইমাম সা াদ (আ.) বলেলন, আমরা তােদর অ ভু । 

এরপর িতিন বলেলন, তুিম িক এ আয়াত পেড়া িন: 

)ǠŁȶŉȹǌǙ ǌȀłɅ łǼɅ łȼøƋȲȱǟ ŁǢŇȽǐǾłɆŇȱ łȴǊȮȺŁȝ ĉǌȀȱǟ ŁȄŃǱ ǈȰŃȽǈǕ ŇǨŃɆŁǤǐȱǟ ŁȀĉǌȾǈȖłɅŁȿ ŃȴǊȭ ńƘǌȾǐȖŁǩ ǟ( 
আ াহ তা ধু চান তামােদর কাছ থেক অপিব তা দূের রাখেত হ আহেল বাইত 

এবং তামােদর পিব  করেত চান পুত: পিবে র মেতা। [সূরা আহযাব: ৩৩] 
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স বলেলা, কন নয়? ইমাম বলেলন, আমরাই তারা যােদর কথা এখােন বলা হেয়েছ। 

একথা েন িসিরয় ব ি  তার দুহাত আকােশর িদেক তুেল বলেলা, 

হ আ াহ, আিম আপনার সামেন িনেজেক মুহ াদ (সা.)-এর স ানেদর শ  ও 

হত াকারীেদর সােথ স ক িছ  করিছ। আিম সব সময় কারআন পেড়িছ িক  

আজেক পয  এর ওপের আিম গভীরভােব ভািব িন। 

আমােদর উ াদ শইখ সাদূক বণনা কেরেছন ফযল িবন শাযান থেক িযিন বেলেছন 

য, আিম ইমাম আলী আল িরদা (আ.)- ক বলেত েনিছ য, “যখন ইমাম হােসইন 

(আ.)-এর মাথা িসিরয়ােত নওয়া হেলা, ইয়াযীদ আেদশ িদেলা তা মা েত রাখার 

জন  এবং এক  দ রখান এর সামেন িবছােনা হেলা। স এরপর তার সাথীেদরসহ 

এর িদেক িফের খাবার খাি েলা এবং মদ পান কেরিছল। যখন তারা শষ করেলা, 

স - েক তার িসংহাসেনর িনেচ রাখেত আেদশ িদেলা। এরপর স িসংহাসেনর 

ওপেরই পাশা খলার বাড িবছােলা এবং খলা  করেলা। স টকারী করেত 

লাগেলা ইমাম হােসইন (আ.), তার িপতা (আ.) এবং তার নানার (সা.) নাম উে খ 

কের এবং স িজতেলা। স এর জন  মদ পান করেলা। িতনবার স মদ পান করেলা 

এবং এরপর িকছুটা র কােছ ছঁু েড় মারেলা। অতএব য আমােদর িশয়া [অনুসারী], 

যখন তার দৃি  পড়েব মদ ও পাশার িদেক, স ইমাম হােসইন (আ.)- ক রণ করেব, 

আর ইয়াযীদ ও তার বংশেক অিভশাপ িদেব, আ াহ তার নাহ েলা মা কের 

িদেবন যিদ তা তারা েলার সংখ ার সমানও হয়।” 
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অিভশ  ইয়াযীেদর সামেন সাইেয়দা যায়নাব (আ.)-এর খাতবা 

 

বণনাকারী বেলেছ য, ইমাম আলী িবন আিব তািলব (আ.)-এর কন া সাইেয়দা 

যায়নাব (আ.) উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, সব শংসা জগতসমূেহর িতপালেকর 

জন  এবং শাি  বিষত হাক তাঁর রাসূল এবং তার বংশধরেদর সবার ওপর। কত 

সত ই না আ াহ সুবহানা  তায়ালা বেলেছন: 

)ŉȴǊǭ ǈȷǠǈȭ ǈǦŁǤŇȩǠŁȝ ŁȸɅŇǾƋȱǟ ǟȿćǒǠŁȅǈǕ ėɁǈǕɀŊȆȱǟ ȷǈǕ ǟɀłǣƋǾǈȭ ŇǧǠŁɅǔǌǣ ŇȼøƋȲȱǟ ǟɀłȹǠǈȭŁȿ ǠŁȾǌǣ ǈȷɀǊǝǌȂŃȾŁǪŃȆŁɅ( 
“এরপর অত  খারাপ পিরণিত হেলা তােদর যারা খুব খারাপ কাজ কেরেছ, কারণ 

তারা আ াহর িনদশন েলােক মেন িনেত অ ীকার কেরেছ এবং তােদর িত তারা 

টকারী করেতা।” [সূরা ম: ১০] 

হ ইয়াযীদ, এখন যেহতু তুিম পৃিথবীর পথ ও আকােশর িদগ েক আমােদর ওপর ব  

কের িদেয়েছা এবং আমােদরেক কেয়দীেদর মেতা তািড়েয় এেনেছা। তুিম িক মেন 

কেরা য তুিম আমােদরেক আ াহর কােছ বইযযিত কেরেছা এবং তামােক ি য় 

কেরেছা? আর তুিম এর কারেণ আ াহর কােছ স ান ও উ  মযাদা লাভ কেরেছা? 

আর তাই তুিম আমােদরেক নীচু মেন কের তাকাে া এবং অহংকারী, আনি ত ও 

উ িসত হে া য পৃিথবী তামার িদেক িফের এেসেছ? তুিম মেন কেরেছা য তামার 

কাজ গাছােনা, আর সাবেভৗম  ও রাজ  তামার জন  ীিতকর? মেন হে  তুিম 

ধীের ধীের সবশি মান ও পিব  আ াহর কথা েলা ভুেল গেছা, যারা অিব াসী 

তারা যন মেন না কের য তােদরেক আমরা য সময় িদি  তা তােদর জন  

কল াণকর; আমরা তােদর ধু সময় দই এজেন  য তারা যন নাহেত বৃি  পায়, 

আর তােদর জন  আেছ অপমানকর শাি । এ ই িক ন ায়িবচােরর সং ৃ িত য তুিম 

তামার পিরবােরর নারীেদর এবং নারী গৃহকম েদর পদার আড়ােল বসােব আর 
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রাসূলু াহ (সা.)-এর কন ােদর ব ী করেব, তােদরেক দশনী বানােব? তুিম তােদর 

বারখা িছিনেয় িনেব আর তােদরেক বআ  কের রাখেব, আর তােদর শ রা 

তােদরেক অন েদর সামেন দশন কের বড়ােব এক শহর থেক আেরক শহের এবং 

েত ক নদী ও শহেরর অিধবাসীরা তােদরেক এক নজর দখেব? এবং তােদর িদেক 

তাকােব েত ক ঘিন  ও অঘিন  মানুষ, নীচ ও স ািনত লােকরাও, যখন তােদর 

সােথ থাকেব না পু ষ অথবা িনভরেযাগ  কান ব ি ? কী তা ওয়া আমরা তােদর 

কাছ থেক আশা করেত পাির যারা পরেহযগারেদর [মু াকীেদর] কিলজা খেয়েছ 

এবং যােদর গােয় মাংস গিজেয়েছ শহীদেদর র  [পান] থেক? কীভােব স আমােদর 

িত তার ঈষা কমােব, য আমােদর আহলুল বাইেতর িদেক তাকায় দাি কতা, 

শ তা এবং ঘৃণার দৃি েত? এবং স বীরে র সােথ ঘাষণা কের য, তারা আমােক 

উ কে  অিভন ন জানােতা এবং বলেতা: “ হ ইয়াযীদ, তামার হাত দুেটা যন 

অলস না হেয় যায়, এরপর তুিম আবু আ ু াহ (আ.), িযিন জা ােতর সদার, তার 

দাঁেতর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছা এবং এেত আঘাত কেরেছা তামার হােতর কি  

িদেয়? তাই এরকম কনইবা তুিম বলেব না? তুিম আঘাতেক এর গভীরতম তলায় 

পৗঁেছ িদেয়েছা এবং আিদ উৎসেক উপেড় ফেলেছা রাসূলু াহ (সা.)-এর স ান ও 

আ ুল মা ািলেবর বংশ থেক পৃিথবীর ন েদর একজেনর র  ঝরােনার মাধ েম। 

এরপর তুিম উ কে  তামার পূবপু ষেদর সে াধন কেরেছা এবং তামার 

অনুমােন তােদরেক ডেক আনেছা? খুব শী ই তুিমও তােদর শষ পিরণিতর স ুখীন 

হেব। আর তখন তুিম বলেব, হায় যিদ তুিম অবশ হেত এবং বাবা হেত তাহেল তা 

একথা েলা বলেত হেতা না এবং এমন চির  তামার হেতা না। 
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হ আ াহ, আমােদর অিধকারেক তােদর কাছ থেক িছিনেয় িনন এবং আমােদর 

ওপর যারা অত াচার কেরেছ তােদর ওপর িতেশাধ িনন এবং আপনার গযব পাঠান 

তােদর ওপের যারা আমােদর র  ঝিরেয়েছ এবং আমােদর সাহায কারীেদর হত া 

কেরেছ। আ াহর শপথ, তুিম তামার িনেজর চামড়া িছঁেড়েছা এবং তামার িনেজর 

মাংস টেন িছঁেড়েছা এবং তুিম রাসূলু াহ (সা.)-এর স ােনর র  ঝরােনার এবং তার 

পিরবার ও অনুসারীেদর পিব তা ল েনর িবরাট বাঝা িনেয় তার সামেন যােব―

এমন জায়গায় যখােন আ াহ জেড়া করেবন তােদর ছ ভ  হেয় যাওয়ােদর এবং 

সংখ া বৃি  করেবন তােদর মেধ  যারা ছিড়েয় পেড়িছল, আর তােদর কােছ তােদর 

অিধকার উপহার িদেবন, 

)ǠǈȱŁȿ ŉȸŁǤŁȆŃǶŁǩ ŁȸɅŇǾƋȱǟ ǟɀǊȲŇǪǊȩ ɄŇȥ ǌȰɆǌǤŁȅ ŇȼøƋȲȱǟ ǠńǩǟŁɀŃȵǈǕ ǐȰŁǣ ĄǒǠŁɆŃǵǈǕ ŁǼȺŇȝ Łǿ ŃȴǌȾĉǌǣ ŃȀłɅ ǈȷɀǊȩŁȁ( 
“এবং ভেবা না যারা আ াহর পেথ িনহত হেয়েছ তারা মৃত, বরং তারা জীিবত, 

তােদর রেবর সােথ আেছ―িরয  লাভ করেছ।” [আল ইমরান: ১৬৯ 

আ াহ তামার ওপের িবচারক িহসােব যেথ  এবং রাসূল হেবন তামার শ  এবং 

িতিন জীবরাঈেলর সমথন পােবন। খুব শী ই তামার বাবা, য তামােক রাজ  

ত কের িদেয় গেছ এবং তামােক মুসলমানেদর ঘােড় বিসেয় গেছ, বুঝেত 

পারেব অত াচারীেদর জন  কত খারাপ এক জায়গা অেপ া করেছ। 

কী খারাপ ানই না তুিম অজন কেরেছা এবং কী দুবল সামিরক বািহনীইনা 

তামার। যা হাক, অ ীিতকর পিরি িত আমােক বাধ  কেরেছ তামার সােথ কথা 

বলেত, যখন আিম মেন কির তামার ান অত  িনেচ এবং তামার িতর ার খুবই 

বড় এবং এও চাই য তামােক অেনক তাি ল  কির। িক  চাখ েলা ফুেল উেঠেছ 

এবং দয় েলা িছটেক বিরেয় যেত চায়। সাবধান, এ  আ য য আ াহর কােছ 
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মযাদাবান ব ি েদর দল েক হত া করেব মু েদর সনাবািহনী― যারা শয়তান। এ 

হাত েলাই আমােদর র  মুেঠায় চেপ ধেরেছ এবং এ চায়াল েলাই আমােদর মাংস 

গা ােস খেয়েছ। আর এ েলা হেলা পিব  ও জ ািতময় লাশসমূহ য েলােক এখন 

পাহারা িদে  নকেড়রা এবং হােয়না েলা বার বার বািল িছ েয় িদে  তােদর 

দেহর ওপর। আর এখন তুিম মেন করেছা আমরা তামার গিনমত, 

)ŁȬŇȱėǈǽ ǠŁȶǌǣ ŃǨŁȵŉǼǈȩ ŁȫǟŁǼŁɅ ƋȷǈǕŁȿ ŁȼøƋȲȱǟ ŁȄŃɆǈȱ ǇȳǠƋȲǈȚǌǣ ŇǼɆǌǤŁȞǐȲĉŇȱ( 
“এ  হে  স কারেণ যা তামােদর হাত সামেন পা েয়িছল [যা তামরা তামােদর 

জীবেন কেরিছেল] এবং আ াহ তার দাসেদর িত কখেনা জুলুম কেরন না।” [সূরা 

হা : ১০] 

আিম আ াহর কােছ অিভেযাগ কির এবং ধু তাঁর ওপেরই িনভর কির। এরপর তুিম 

তামার য কান ফাঁদ পাতেত পােরা এবং তামার ই ানুযায়ী য কান পদে প 

িনেত পােরা এবং চ া কের যাও যত চাও। আ াহর শপথ, তুিম কখেনাই আমােদর 

কথা মুেছ ফলেত পারেব না এবং ওহীেক আমােদর মাঝ থেক উৎখাত করেত 

পারেব না, না তুিম এ ঘটনার ল ােক মুেছ ফলেত পারেব। তামার অিভমত 

াি পূণ এবং তামার িদন েলা কম। আর তামার দল ছ ভ  থাকেব যিদন 

আ ানকারী আ ান করেব: জেন রােখা, 

)ŁƙŇȶŇȱǠƋȚȱǟ ɂǈȲŁȝ ŇȼøƋȲȱǟ ǊǦŁȺŃȞǈȱ ǠǈȱǈǕ( 
িন য়ই আ াহর অিভশাপ জািলমেদর ওপের। [সূরা দ: ১৮] 

সব শংসা আ াহর িযিন জগতসমূেহর সৃি কতা ও িতপালক, িযিন আমােদর 

েত শাি  বষণ কেরেছন এবং িযিন শাহাদাতেক বরকতসহ আমােদর পিরণিত 

িহসােব িনধারণ কেরেছন। আিম আ াহর কােছ চাই যন িতিন তাঁর পুর ারেক 
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তােদর জন  পূণ কেরন এবং তা আেরা বৃি  কের দন এবং তােদর উ রািধকার 

িহেসেব আমােদর ওপর সদয় হেয় ফেরন, কারণ িতিন মাশীল ও একজন ব ু । 

)ǠŁȺłǤŃȆŁǵ łȼøƋȲȱǟ ŁȴŃȞǌȹŁȿ ǊȰɆŇȭŁɀǐȱǟ( 
“আ াহ আমােদর জন  যেথ  এবং িতিন হেলন  িনরাপ াদানকারী।” 

[সূরা আল ইমরান: ১৭৩] 

সাইেয়দা যায়নাব (আ.)-এর এ দীঘ ও ভার ব েব র উ ের ইয়াযীদ বলেলা, 

শাকাত নারীর িবলাপ শংসনীয়, িক  মৃতু  িবলাপরত নারীর জন  আেরা সহজ। 

শইখ মুফীদ বণনা কেরেছন সাইেয়দা ফােতমা িবনেত হােসইন (আ.) থেক য, 

যখন আমরা ইয়াযীেদর সামেন বেসিছলাম, স আমােদর অব া দেখ ক ণা কাশ 

করেলা। িসিরয়াবাসীেদর মেধ  লাল চহারার একজন উেঠ দাঁিড়েয় বলেলা, “ হ 

িব াসীেদর আিমর [আউযুিব াহ] আমােক এ মেয়  উপহার িদন, এবং ‘এ’ বলার 

মাধ েম স আমােক বুঝাি েলা। আিম ভেয় কাঁপেত লাগলাম এবং অনুমান করলাম 

য এ কাজ তােদর জন  সহজ। আিম আমার ফুফু যায়নাব (আ.)-এর কােল সঁেট 

রইলাম, িযিন অবশ  জানেতন তা কখেনা ঘটেব না। আমার ফুফু িসিরয় ব ি েক 

বলেলন, আ াহর শপথ, তুিম িমথ া বলেছা, আর তুিম তামার নীচ কৃিতর কাশ 

ঘ েয়েছা। তামার এবং তার কান মতা নই তা করার। ইয়াযীদ ু  হেয় 

বলেলা, “তুিম িমথ া কথা বলেছা, আ াহর শপথ, আমার এ কাজ করার অিধকার 

আেছ।” সাইেয়দা যায়নাব (আ.) উ র িদেলন, “না, আ াহর শপথ, আ াহ তামােক 

এ মতা দন িন, যিদ না তুিম আমােদর উ ত পিরত াগ কেরা এবং অন  কান ধম 

হণ কেরা।” এ কথা েন ইয়াযীেদর রাগ ি ণ হেলা এবং িচৎকার কের বলেলা, 

“তুিম আমার সােথ এভােব কথা বেলা? অবশ ই তামার বাবা ও তামার ভাই-ই ধম 
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ত াগ কেরিছল [আউযুিব াহ]।” সাইেয়দা যায়নাব (আ.) বলেলন, “তুিম যিদ 

মুসলমান হেয় থােকা, এবং তামার দাদা ও বাবা, তাহেল আ াহর ধেমর স ক পথ 

পেয়েছা, যা আমার বাবা ও আমার ভাইেয়র ধম।” একথা েন ইয়াযীদ বলেলা, “ হ 

আ াহর শ  [আউযুিব াহ], তুিম িমথ া বলেছা।” সাইেয়দা যায়নাব বলেলন, 

“সাবেভৗম  এখন তামার, আর তুিম জুলুেমর মাধ েম গািল িদে া এবং তুিম 

যেকান ব ি েক িতর ার করেছা তামার শাসন মতার শি  িদেয়।” ইয়াযীদ এ 

কথা েন ল া পেলা এবং চুপ কের রইেলা। তখন িসিরয় ব ি  আবার অনুেরাধ 

করেলা তােক মেয়  উপহার দয়ার জন । ইয়াযীদ িচৎকার কের বলেলা, “ বর হ, 

তােক যন আ াহ হত া কের।” 
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ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.)-এর খাতবা 

 

দােমে  ব ী থাকা অব ায় ইমাম আলী ইবেন হােসইন (আ.) ইয়ািযদেক বেলিছেলন 

স যন জুমার িদেন খুতবার দওয়ার অনুমিত দয়। ‘িবহার আল আনওয়ার’ ে  

উ ৃ ত আেছ এবং ‘মানাি ব’-এর লখক এবং অন ান রা বণনা কেরেছন য, 

ইয়াযীদ এক  িম র তরী করেত বলেলা এবং এরপর একজন ব ােক ডেক 

পাঠােলা। স তােক আেদশ করেলা ইমাম হােসইন (আ.) ও ইমাম আলী (আ.)- ক 

িতর ার করার জন  এবং তােদর কাজকম স েক জনতার সামেন বলার জন । 

ব া িম ের উঠেলা এবং আ াহর হামদ ও তাসিবহ করেলা এবং ইমাম আলী (আ.) ও 

ইমাম হােসইন (আ.)- ক চুর গািলগালাজ করেলা। এরপর দীঘ সময় ধের মুয়ািবয়া 

ও ইয়াযীেদর শংসা করেলা এবং তারা অেনক ভােলা কাজ কেরেছ বেল উে খ 

করেলা। তখন ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) তােক উ কে  বলেলন, “ হ তুিম, য 

ওয়াজ করেছা, দুেভাগ হাক তামার, তুিম সৃি কতার াধ ডেকেছা সৃি েক খুশী 

করেত িগেয়, আর তামার ান হেলা জাহা ােম। এরপর িতিন ইয়াযীেদর িদেক 

িফরেলন এবং বলেলন, তুিম িক আমােক অনুমিত িদে া িকছু বলার জন  যা 

আ াহর জন  স ি র এবং যারা উপি ত আেছ তােদর জন  হেব পুর ার?” ইয়াযীদ 

তা ত াখ ান করেলা, িক  জনতা বলেলা, “তােক অনুমিত িদন িম ের ওঠার জন , 

হয়েতাবা আমরা তার কাছ থেক [মূল বান] িকছু নেত পােবা।” ইয়াযীদ বলেলা, 

“যিদ আিম তােক অনুমিত িদই িম ের ওঠার জন  স তা থেক নামেব না যত ণ 

পয  না স আমােক ও আবু সুিফয়ােনর বংশেক অপমািনত করেব।” তারা বলেলা, 

িকভােব এ অসু  যুবক তা করেব? ইয়াযীদ বলেলা, “ স এমন এক পিরবার থেক 
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এেসেছ যারা িশ কােলই দুেধর সােথ া পান কেরেছ।” তারা তােক চাপ িদেত 

থাকেলা যত ণ না স তােত রাজী হেলা। ইমাম (আ.) িম ের উঠেলন, িতিন 

আ াহর হামদ ও তাসিবহ করেলন এবং এক  খাতবা িদেলন যা চাখ েলােক 

কাঁদােলা এবং দয় েলােক কাঁিপেয় িদেলা। এরপর িতিন বলেলন, 

“ হ জনতা, আমােদরেক ছয়  ণাবলী ও সাত  মযাদা দওয়া হেয়েছ [আ াহর 

প  থেক]― ান, সহনশীলতা, উদারতা, বাি তা, সাহস ও িব াসীেদর অ ের 

আমােদর জন  ভােলাবাসা―যা আমােদর মােঝ উপি ত। আর আমােদর 

মযাদা েলা হেলা য, য রাসূল দািয়ে  আেছন িতিন আমােদর মাঝ থেক; সত বাদী 

[ইমাম আলী] আমােদর মাঝ থেক; িযিন ওেড়ন [জাফর আত তাইয়ার] িতিন 

আমােদর মাঝ থেক, আ াহর িসংহ এবং তাঁর রাসূেলরও― আমােদর মাঝ থেক; 

আর উ েতর দুই িসবত আমােদর মাঝ থেক। যারা আমােক জােন তারােতা 

আমােক জােনই; যারা আমােক চেন না, আিম তােদর জন  আমার বংশধারা ও 

পুবপু ষেদর পিরচয় কাশ করিছ যত ণ পয  না তারা আমােক িচনেত পাের। হ 

জনতা, আিম ম া ও িমনার স ান, আিম যমযম ও সাফা-এর স ান। আিম তার 

স ান িযিন কােলা পাথরেক [হাজর আল আসওয়াদ] তুেলিছেলন তার ক েলর া  

ধের। আিম সই  ব ি র স ান িযিন সু র কের পাজামা ও আলখা া পড়েতন। 

আিম  ব ি র স ান িযিন কাবা তাওয়াফ কেরেছন, সাঈ কেরেছন। আিম সই 

 ব ি র স ান িযিন হ  কেরেছন এবং তালিবয়া উ ারণ কেরেছন। আিম তার 

স ান যােক রােতর বলা মাসিজদুল আকসােত িনেয় যাওয়া হেয়িছল [ মরােজর 

সময়], আিম তার স ান যােক িসদরাতুল মুনতাহােত িনেয় যাওয়া হেয়িছল, আিম 

তার স ান য-  
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)ŉȴǊǭ ǠŁȹŁǻ ėɂƋȱŁǼŁǪǈȥ( 
“এরপর িনকটবত  হেলা এবং আেরা িনকটবত ।” [সূরা নাজম: ৮] 

আিম তার স ান য িছেলা- 

)ǈȷǠǈȭ ŁǡǠǈȩ ǌȸŃɆŁȅŃɀǈȩ ŃȿǈǕ ėɂŁȹŃǻǈǕ( 
“দুই ধনুক পিরমাণ [পর র মুেখামুিখ] অথবা তার চাইেতও কােছ।” [সূরা নাজম: ৯] 

আিম তার স ান যােক সবশি মান ওহী দান কেরিছেলন, যা িতিন কাশ 

কেরিছেলন। আিম হােসইন (আ.)-এর স ান―যােক কারবালায় হত া করা হেয়েছ; 

আিম আলীর স ান―িযিন মুতাযা [অনুেমাদন া ]; আিম মুহা ােদর স ান―যােক 

বাছাই করা হেয়িছল; আিম ফােতমাতুয যাহরা (আ.)-এর স ান, আিম িসদরাতুল 

মুনতাহার স ান, আিম শাজারাতুল মুবারাকাহ [বরকতময় গাছ]-এর স ান, আিম 

তার স ান যার শােক রােতর অ কাের িজনরা িবলাপ কেরিছল, আিম তার স ান 

যার জন  পািখরা শাক পালন কেরিছল।” 

‘কািমেল বাহাঈ’ ে  উ ৃ ত হেয়েছ য, ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) ইয়াযীদেক 

বেলিছেলন য স যন তােক জুম’আর িদন খাতবা িদেত দয়। এেত স রাজী 

হেয়িছল। জুম’আর িদন ইয়াযীদ এক অিভশ েক আেদশ করেলা িম ের উঠেত এবং 

ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হােসইন (আ.)- ক যত পাের তত গািল িদেত এবং খিলফা 

উমর ও খিলফা আবু বকেরর শংসা করেত। অিভশ  ব ি  িম ের উঠেলা এবং 

তার যা ই া বলেলা। তখন ইমাম (আ.) বলেলন, “আমােক অনুমিত দাও খাতবা 

দওয়ার জন ।” ইয়াযীদ তার িত িত র া করেত অ ীকার করেলা এবং তােক 

অনুমিত িদেলা না। জনতা চাপ েয়াগ করেলা, িক  স অনুমিত িদেলা না, যত ণ 

পয  না তার নাবালক স ান মুয়ািবয়া বলেলা, হ বাবা, তার খাতবা কান িদেক 

িনেয় যেত পাের? তােক খাতবা দওয়ার জন  অনুমিত িদন। ইয়াযীদ বলেলা, “তুিম 
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তােদর কাজ স েক জােনা না, তারা া ও বা ীতা উ রািধকার সূে  পেয়েছ। 

আর আিম আশ া কির তার খাতবা হয়েতা িবে ােহর সৃি  করেত পাের এবং 

আমােদর মাথার ওপের ঘুরেত পাের।” এরপর স তােক অনুমিত িদেলা। ইমাম (আ.) 

িম ের উঠেলন এবং বলেলন, “ শংসা আ াহর যার কান  নই এবং িযিন 

িচর ায়ী যার কান শষ নই, িতিন সবার থেম যাঁর কান  নই এবং িতিন 

সবার শেষ যার শেষর কান শষ নই, সবিকছু িনি  হেয় যােব ধু তাঁর স া 

ছাড়া, িতিন িদন ও রােতর পিরমাপ িনধারণ কেরন, পিরণিত ত কেরন এবং 

বরকতময় হেলন আ াহ, িতিনই একমা  বাদশাহ, সব ানী।” 

এরপর বলেলন, “আ াহ আমােদরেক দান কেরেছন ান, সহনশীলতা, উদারতা, 

বা ীতা, সাহস এবং িব াসীেদর অ ের ভােলাবাসা। আর আমােদর মযাদা হেলা, য 

রাসূল দািয়ে  আেছন িতিন আমােদর মাঝ থেক, এ ছাড়াও শহীদেদর সদার  ] হামযা [

এবং জাফর, িযিন বেহশেত ওেড়ন এবং এ উ েতর দুই িস ত  ] ইমাম হাসান ও ইমাম 

হােসইন -আ [.আমােদর মাঝ থেক এবং মাহদী  ) আ (. - ও িযিন ‘দা াল’- ক হত া 

করেবন। হ জনতা, যারা আমােক িচেন তারােতা িচেনই, আর যারা আমােক িচেনা 

না, তােদর জন  আমার বংশবৃ  ও পূবপু েষর পিরচয় িদি  যত ণ না তারা 

আমােক িচনেত পাের। হ জনতা, আিম ম া ও িমনার স ান, আিম যমযম ও সাফা-

এর স ান, আিম তার স ান িযিন তার ক েলর পাশ ধের হাজর আল -আসওয়াদ 

]কােলা পাথর [তুেলিছেলন। আিম সই  ব ি র স ান যার কারেণ পাজামা ও 

আলখা া সৗ য পেয়িছল। আিম সই  ব ি েদর স ান যারা  ] কা’বা [

তাওয়াফ কেরিছল এবং সাঈ কেরিছল। আিম সই  ব ি েদর স ান যারা হ  

স াদন কেরিছল এবং তালিবয়াহ উ ারণ কেরিছল। আিম তার স ান যােক রােত 
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মসিজদুল আ সােত িনেয় যাওয়া হেয়িছল  ] মরােজ[। আিম তার স ান যােক 

িসদরাতুল মুনতাহােত িনেয় যাওয়া হেয়িছল। আিম তার স ান য িনকটবত  হেলা 

এবং ি র হেয় রইেলা  ] সৃি কতা ও সৃি র মােঝ মরােজর রােত[, আিম তার স ান, য 

িছেলা িনকেট―দুই ধনুক পিরমাণ দূরে  অথবা তারও কােছ  ] সামনা সামিন[। আিম 

তার স ান যােক সবশি মান আ াহ ওহী পা েয়িছেলন, যা িতিন কাশ 

কেরিছেলন। আিম স ান হােসইন  ) আ (.- এর―যােক কারবালায় হত া করা হেয়েছ, 

আিম স ান আলীর―যােক অনুেমাদন দওয়া হেয়েছ  ] মুরতাযা[, আিম স ান 

মুহা াদ  ) সা (.- এর―িযিন িছেলন িনবািচত, আিম স ান ফােতমা যাহরা  ] জািতময় [

)আ (.- এর, আিম স ান িসদরাতু  মু াহার, আিম স ান শাজারাতুল মুবারাকাহর 

]পিব  বৃে র[, আিম স ান তার যােক রে  ও বািলেত মাখা হেয়েছ, আিম স ান 

তার যার জেন  িজনরা িবলাপ কেরেছ রােতর অ কাের, আিম স ান তার যার 

জেন  পািখরা শাক পালন কেরেছ।” যখন খাতবা এ পযােয় পৗঁছেলা জনতা 

কাঁদেত ও িবলাপ করেত  করেলা এবং ইয়াযীদ আশ া করেলা এেত িবে াহ  

হেয় যেত পাের। স মুয়াযিযনেক ডেক বলেলা, নামােযর ঘাষণা দাও। মুয়াযিযন 

উঠেলা এবং বলেলা, আ া  আকবার, আ া  আকবার। ইমাম বলেলন, “আ াহ 

তর এবং সেবা , সবেচেয় স ািনত এবং সবেচেয় দয়ালু তার চাইেত যা আিম 

ভয় কির এবং যা আিম এিড়েয় যাই। এরপর স বলেলা, আশহাদ ুআন লা ইলাহা 

ই া াহ। ইমাম বলেলন, িন য়ই আিমও সা  িদি  অন েদর সােথ য আ াহ 

ছাড়া কান ইলাহ নই এবং িতিন ছাড়া কান মািলক নই, আর আিম েত ক 

অ ীকারকারীেক ত াখ ান কির। যখন স বলেলা, আিম সা  িদি  মুহা াদ 

(সা.) আ াহর রাসূল, ইমাম িনেজর মাথা থেক পাগড়ী নািমেয় িনেলন এবং 
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মুয়াযিযেনর িদেক িফের বলেলন, আিম এ মুহা ােদর (সা.) নােম অনুেরাধ করিছ, 

এক মুহূত নীরব থাকার জন ।” এরপর িতিন ইয়াযীেদর িদেক িফের বলেলন, “ হ 

ইয়াযীদ, এ স ািনত ও মযাদাপূণ রাসূল িক আমার িপতামহ, নািক তামার? যিদ 

তুিম বেলা য তামার িপতামহ, তাহেল গাটা পৃিথবী জােন তুিম িমথ া বলেছা। 

আর যিদ তুিম বল য িতিন আমার িপতামহ, তাহেল কন তুিম আমার িপতােক 

জুলুেমর মাধ েম হত া কেরেছা এবং তার মালপ  লুট কেরেছা এবং তার নারী-

জনেদর ব ী কেরেছা? এ কথা বেল ইমাম (আ.) িনেজর জামার কলার িছঁেড় 

ফলেলন ও কাঁদেলন। এরপর বলেলন, আ াহর শপথ, এ পৃিথবীর ওপের আিম ছাড়া 

কউ নই যার িপতামহ হেলন রাসূলু াহ (সা.), কন এ লাক েলা আমার িপতােক 

জুলুেমর মাধ েম হত া কেরেছ এবং আমােদরেক রামানেদর মেতা ব ী কেরেছ? 

এরপর বলেলন, হ ইয়াযীদ, তুিম এ  কের আবার বলেছা য মুহা াদ (সা.) আ াহর 

রাসূল এবং তুিম ি বলার িদেক মুখ িফরাও, অিভশাপ তামার ওপর ঐিদন যিদন 

আমার িপতামহ এবং িপতা তামার ওপর াধাি ত হেবন।” এ কথা েন ইয়াযীদ 

মুয়াযিযনেক নামােযর ই ামাহ িদেত বলেলা। লাকজেনর ভতর ন উঠেলা 

এবং তােদর ভতর এক  তালপাড়  হেলা। এরপর এক  দল তার সােথ নামাজ 

পড়েলা এবং অন রা পড়েলা না এবং ছ ভ  হেয় চেল গেলা। 
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ব ী অব ায় ইমাম হােসইন (আ.)-এর কন া সাইেয়দা সািকনাহ (আ.)-এর 

 

 

সাইেয়দা সািকনাহ (আ.) বণনা কেরেছন য, িসিরয়ােত এক বৃহ িতবার  

দখলাম, এরপর িতিন এক  দীঘ  বণনা করেলন। 

শইখ ইবেন িনমা বণনা কেরেছন য, সাইেয়দা সািকনাহ (আ.) দােমে  ে  

দেখেছন য, পাঁচ  আেলািকত ঘাড়া সামেন এিগেয় এেলা এবং েত ক র ওপর 

একজন স ািনত ব ি  বেস আেছন এবং ফেরশতারা তােদরেক সব িদক থেক 

ঘরাও কের আেছ এবং বেহশেতর একজন নারী কম ও তােদর সােথ আেছ। যারা 

ঘাড়ায় বেস আেছন তারা আেরা এিগেয় গেলন, আর নারী কম  আমার িদেক 

এেলন এবং বলেলন, “িন য়ই তামার িপতামহ তামােক সালাম পা েয়েছন।” 

আিম উ র িদলাম, “রাসূলু াহ (সা.)-এর ওপরও সালাম, আপিন ক?” িতিন বলেলন, 

বেহশেতর নারী কম েদর একজন। আিম িজে স করলাম, “তারা কারা যারা 

স ািনত ঘাড়া েলার িপেঠ বেস এখােন এেসেছন?” িতিন জবাব িদেলন, “তারা 

হেলন আদম িসফওয়াতু াহ [বাছাইকৃত] (আ.), ি তীয় জন হেলন ইবরাহীম 

খিললু াহ [আ াহর ব ু ] (আ.), তৃতীয় জন হেলন মূসা কািলমু াহ [িযিন আ াহর 

সােথ কথা বেলেছন] (আ.) এবং চতুথ জন ঈসা াহ [যার হ আ াহর সােথ 

স ৃ ]।” আিম িজে স করলাম, “ইিন ক িযিন িনেজর দািড় ধের আেছন এবং পেড় 

যাে ন [ শােক] এবং আবার উঠেছন?” িতিন বলেলন, “িতিন তামার দাদা, 

রাসূলু াহ (সা.)।” আিম বললাম, “তারা কাথায় যাে ন?” িতিন উ র িদেলন, 

“তারা তামার িপতা হােসইেনর (আ.) িদেক যাে ন।” আিম তার িদেক দৗেড় 
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গলাম, এ  জানােনার জন  য অত াচারীরা আমােদর সােথ কী ব বহার কেরেছ 

তার মৃতু র পর। ঐ মুহূেত পাঁচ  উেটর হাওদা এেলা এবং এেদর েত ক েত একজন 

নারী বেসিছেলন। আিম িজে স করলাম, “এ নারীরা কারা যারা এই মা  এেলন?” 

তারা বলেলা, “ থম জন হাওয়া―িযিন মানবজািতর মা, ি তীয় জন আিসয়াহ―

িযিন মাযািহম-এর কন া [ ফরাউেনর ী], তৃতীয় জন মারইয়াম―িযিন ইমরােনর 

কন া [ঈসা (আ.)-এর মা], চতুথ জন খািদজা (আ.)―িযিন খুয়াইিলেদর কন া 

[রাসূলু াহ (সা.)-এর থম ী ও মা ফােতমা (আ.)-এর মা] এবং প ম জন যার হাত 

তার মাথায় রাখা এবং িযিন পেড় যাে ন এবং আবার উঠেছন িতিন আপনার দাদী 

ফােতমা (আ.) ―িযিন রাসূলু াহ (আ.)-এর কন া, আপনার িপতার মা।” আিম 

বললাম, “আ াহর শপথ, আমার উিচত তার কােছ বণনা করা তারা আমােদর সােথ 

কী ব বহার কেরেছ। এ কথা বেল আিম তার সামেন বসলাম এবং বললাম, হ ি য় 

মা, তারা আমােদর অিধকার দয় িন; হ ি য় মা, তারা আমােদর দলেক ছ ভ  কের 

িদেয়েছ; হ ি য় মা, তারা আমােদর মযাদা ল ন কেরেছ; হ ি য় মা, আ াহর 

শপথ, তারা আমার িপতা হােসইন (আ.)- ক হত া কেরেছ। িতিন (আ.) জবাব 

িদেলন, হ সািকনাহ, চুপ কেরা, তুিম আমার কিলজা পুেড় ফেলেছা এবং আমার 

দিপে র সংেযাগ কেট ফেলেছা। এ হেলা তামার বাবা হােসইন (আ.)-এর জামা 

যা আিম সংর ণ করিছ যত ণ না আিম এ  িনেয় আ াহর সােথ সা াৎ কির।” 

এরপর আিম ঘুম থেক উেঠ গলাম এবং তা গাপন রাখেত চাইলাম, িক  তা 

আমার ঘিন  আ ীয়েদর কােছ বেল ফললাম। আর তা জনগেণর মােঝ চার হেয় 

গেলা। 
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ইয়াযীেদর ীর  এবং ইমাম হােসইন (আ.)-এর জন  তার কা া 

 

িবহার আল আনওয়ার’ ে  ইয়াযীেদর ী িহনদ থেক বিণত আেছ য, আিম 

িবছানায় েয় িছলাম। হঠাৎ দখলাম য বেহশেতর দরজা েলা খুেল গেলা এবং 

ফেরশতারা একজেনর পর একজন অবতরণ করেলা ইমাম হােসইন (আ.)-এর 

মাথার কােছ এবং তােক অিভবাদন জানােলা। স মুহূেত এক  মঘ হািজর হেলা 

যার ওপের িকছু মানুষ বেস িছেলন এবং এেদর মােঝ একজেনর চহারা িছেলা 

আেলািকত। িতিন ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথার িদেক দৗেড় গেলন এবং তার 

দাঁত েলােত চুমু িদেয় বলেলন, “ হ আমার স ান, তারা তামােক হত া কেরেছ, আর 

তুিম িক মেন কেরা তারা তা কেরেছ তামােক না িচেনই? এছাড়া তারা পািনর কােছ 

যাওয়ার পথেক তামার জন  ব  কের িদেয়িছল। হ ি য় স ান, আিম তামার 

নানা, রাসূলু াহ (সা.), এ হেলা তামার িপতা আলী আল মুরতাযা (আ.)। এ হেলা 

তামার ভাই হাসান (আ.), এরা হেলা তামার দ ুচাচা জাফর (আ.) ও আ ীল (আ.), 

আর ওরা হেলা হামযা ও আ াস [নবীর চাচা]। একথা বেল িতিন তার পিরবােরর 

েত েকর নাম বলেলন।” 

িহনদ বেলেছ য, আিম ঘুম থেক জেগ উঠলাম ভয় িনেয় এবং দখলাম ইমাম 

হােসইন (আ.)-এর মাথার চারপােশ আেলা ছিড়েয় পেড়েছ। এরপর আিম উেঠ 

পড়লাম ইয়াযীদেক খুঁজেত এবং তােক এক  অ কার ঘের দয়ােলর িদেক মুখ কের 

বেস থাকেত দখলাম এবং বলেত নলাম, আমার হােসইেনর সােথ কী দরকার 

িছেলা? এবং মেন হেলা পৃিথবীর সব দুঃখ তােক িঘের ধেরেছ। আিম তােক  

বণনা করলাম, আর স তার মাথা িনচু করেলা। যখন সকাল হেলা, স ইমাম 
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হােসইন (আ.)-এর পিরবারেক ডেক পাঠােলা এবং বলেলা, তামরা িক আমার সােথ 

থেক যেত চাও, নািক মদীনায় ফরত যেত চাও এবং অেনক পুর ার িনেত চাও? 

তারা বলেলন, থেম আমরা চাই ইমাম হােসইন (আ.)-এর ওপর শাক পালন করেত 

ও কাঁদেত। স উ র িদেলা, তামরা চাইেল তা করেত পােরা। তখন িকছু বািড়ঘর 

তােদর জন  খািল করা হেলা এবং বিন হািশম ও রাইশ-এর নারীরা কােলা পাশাক 

পরেলন এবং ইমাম হােসইন (আ.)-এর জন  সাতিদন শাক পালন করেলন। 

শইখ ইবেন িনমা বেলন য, যতিদন নবী পিরবােরর নারীরা দােমে  রইেলন 

ততিদন তারা ইমাম হােসইন (আ.)-এর জন  শাক পালন করেলন দুঃখ ও িবলােপর 

মাধ েম। ব ীেদর দুঃখ িছেলা অপিরসীম এবং তােদর পু ষেদর এত শী  মৃতু েত 

তােদর শাকও িছেলা অেনক। তােদরেক এমন এক  বািড়েত থাকেত দওয়া 

হেয়িছল যখােন তাপ ও ঠা ায় িনেজেক র া করা স ব িছেলা না, যত ণ না 

তােদর পদার আড়ােল বেড় ওঠা নরম দেহর চামড়া ফেট র  বিরেয় আসিছল। 

সহ  করার মতা তােদর কাছ থেক চেল িগেয়িছল এবং তী  বদনা তােদরেক 

পরা  কেরিছল এবং দুঃখ িছেলা তােদর সাথী। 

  



68 

 

ইমাম হােসইন (আ.)-এর িশ  কন ার  

 

ইয়ািজেদর জলখানায় ব ী থাকা অব ায় ইমাম হােসইন (আ.)-এর এক িশ  কন া 

এক   দেখ। ‘কািমেল বাহাই’ ে  ‘িকতাব আল হাউইয়াহ’ থেক উ ৃ ত 

হেয়েছ য, নবী পিরবার িশ েদর কােছ তােদর িপতােদর শাহাদােতর সংবাদ গাপন 

রেখিছেলন। তারা তােদরেক বেলিছেলন তােদর িপতারা সফের িগেয়েছন, ঐ সময় 

পয  যখন ইয়াযীদ তােদরেক তার বািড়েত ডেক পাঠােলা। ইমাম হােসইন (আ.)-

এর চার বছেরর এক িশ  কন া একিদন ঘুম থেক উেঠ বলেলন, আমার বাবা 

কাথায় িছেলন? আিম এখন তােক ে  দখলাম য িতিন অি র এবং িবপয । এ 

কথা েন নারীরা এবং িশ রাও কাঁদেত  করেলন এবং তােদর শােকর ক  উঁচু 

হেলা। ইয়াযীদ তার ঘুম থেক উঠেলা এবং িজে স করেলা, কী হেয়েছ? তারা 

িবষয়  জানেলা এবং তােক জানােলা, আর এ অিভশ  আেদশ িদেলা তার বাবার 

[ইমাম হােসইন আ.-এর] মাথা  ঐ কন ার কােছ পা েয় িদেত। মাথা  আনা হেলা 

এবং তার কােল রাখা হেলা। িশ  কন া  িজে স করেলা, এ  কী? তারা উ র 

িদেলা এ  তামার বাবার মাথা। এ কথা েন বা া  অি র হেয় উঠেলা এবং 

িচৎকার করেত  করেলা, স অসু  হেয় পড়েলা এবং দােমে  মৃতু বরণ করেলা। 
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দােমে র ধান দরজা ও বড় মসিজেদ ইমাম হােসইন (আ.)-এর ঝুল  

মাথা 

 

‘কািমেল বাহাই’ ে  বিণত আেছ য, ইয়াযীদ আেদশ িদেয়িছল যন ইমাম 

হােসইেনর (আ.) মাথা এবং তার পিরবােরর অন ান েদর এবং তার সাথীেদর 

মাথা েলা শহেরর ধান ফটেক ঝুিলেয় রাখা হয়। 

একই ে  এও বিণত হেয়েছ য, ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা  দােমে র সবেচেয় 

বড় মসিজেদর িমনাের চি শ িদন ঝুিলেয় রাখা হেয়িছল, আর অন ান  মাথা েলা 

অন ান  মসিজদ ও শহর েলার দরজায় ঝালােনা হেয়িছল এবং ইয়াযীেদর বািড়র 

দরজায় ঝালােনা হেয়িছল একিদেনর জন । 

শইখ রাওয়ানিদ বণনা কেরেছন িমনহাল িবন আমর থেক য, আ াহর শপথ, আিম 

এক ব ি েক দেখিছ এর িদেক িফের সূরা কাহফ তলাওয়াত করেত। যখন স এ 

আয়ােত পৗঁছেলা: 

)ŃȳǈǕ ŁǨŃǤĈȆŁǵ ƋȷǈǕ ŁǡǠŁǶŃȍǈǕ ŇȤŃȾǈȮǐȱǟ ŉȀȱǟŁȿ ǌȴɆŇȩ ǟɀłȹǠǈȭ ŃȸŇȵ ǠŁȺŇǩǠŁɅǓ ǠńǤŁǲŁȝ( 
“অথবা তুিম িক মেন কেরা হার বািস ারা এবং লখা কাগজ আমােদর এক  

িব য়কর িনদশন?” [সূরা কাহাফ: ৯] 

মাথা  সু  ও সু র কে  বলেলা, আমার শাহাদাত এবং উদাহরণ হার 

বািস ােদর চাইেতও িব য়কর। 
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ইয়ািজেদর দরবাের ই দী রাি -এর ব ব  

 

আ ামা মাজিলিস তার ‘িবহার আল-আনওয়ার’ ে  িসিরয়ার িম র থেক ইমাম 

আলী যায়নুল আেবদীন (আ.)-এর খাতবা উে খ করার পর বেলন য, স সময় এক 

ই দী রাি  ইয়াযীেদর সামেন বেস িছেলা। স বলেলা, হ ইয়াযীদ, এ যুবক  ক? 

ইয়াযীদ বলেলা, স হােসইেনর স ান আলী। রাি  িজে স করেলা, কান হােসইন? 

ইয়াযীদ বলেলা, আলী ইবেন আিব তািলেবর স ান। রাি  িজে স করেলা, ক তার 

মা? ইয়াযীদ বলেলা, ফােতমা― মুহা ােদর কন া। এ কথা েন ঐ াবান ব ি  

বলেলা, সুবহানা াহ, স তামার রাসূেলর নািত, আর তুিম তােক এত শী  হত া 

করেল? কত খারাপ আচরণই না কেরেছা তার স ােনর সােথ তার মৃতু র পর। 

আ াহর শপথ, যিদ মূসা িবন ইমরােনর ঔরস থেক কান নািত আমােদর মােঝ 

বঁেচ থাকেতা, আমরা িব াস কির আমরা আমােদর রেবর সমান তার ইবাদাত 

করতাম। তামােদর নবী তামােদর মাঝ থেক গতকাল চেল গেছন, আর আজ 

তামরা তার স ােনর ওপর আঘাত কেরেছা এবং তােক হত া কেরেছা। কত খারাপ 

জািতই না তামরা। এ কথা েন ইয়াযীদ আেদশ িদেলা তার ক নালীেক িতনবার 

চেপ ধরেত। রাি  উেঠ দাঁিড়েয় বলেলা, তুিম যিদ চাও আমােক হত া করেত তাহেল 

কেরা, যিদ চাও মু  কের দাও এবং যিদ চাও আমােক আঘাত কেরা। আিম তওরােত 

পেড়িছ, য নবীর স ানেক হত া কের স যতিদন জীিবত থাকেব ততিদন অিভশ  

থাকেব এবং যখন মরেব আ াহ তােক জাহা ােমর আ েন িনে প করেবন।” 

সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, ইবেন লাহীআহ বণনা কেরেছ আবুল আসওয়াদ 

মুহা াদ িবন আ ুর রহমান থেক য স বেলেছ য, রা’স আল জালুত আমার কােছ 
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এেলা এবং বলেলা, দাউদ (আ.) ও আমার মােঝ স র জন িপতামেহর দূর  আেছ, 

আর এ কারেণ ই দীরা আমােক স ান কের, অথচ তামরা তামােদর নবীর 

স ানেক হত া করেল যখন তােদর মােঝ যু কারী িপতা [বা মাতা] ধুমা  একজন? 
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ইমাম হােসইন (আ.)-এর হত াকারীেক ইয়ািজেদর পুর ার দান 

 

িসবেত ইবেন জাওিযর ‘তাযিকরাহ’ ে  আেছ য, ইয়াযীদ [উবায়দু াহ] ‘ইবেন 

িযয়াদেক’ ডেক পাঠােলা এবং তােক বশ িকছু পুর ার এবং অসংখ  উপহার িদেলা। 

এরপর স তােক িনেজর কােছ বসােলা এবং তার মযাদা বৃি  করেলা এবং তােক 

িনেজর ীেদর সােথ চলােফরা করেত িদেলা। স তােক িনেজর সৗভাগ  সাথী 

বািনেয়িছেলা এবং এক রােত স মাতাল হেলা এবং গায়কেক আেদশ িদেলা এক  

গান গাওয়ার জন  এবং িনজ থেকই হঠাৎ বলেলা, আমােক এক াস মদ দাও যা 

আমার মেনাবল বৃি  করেব এবং একই িজিনস দাও ইবেন িযয়াদেক, য আমার 

গাপন কথার অংশীদার ও িব  এবং স আমার জন  যু ল  স দ আেন এবং 

আমার জন  যু  কের, স িবে াহী হােসইেনর [আউযুিব াহ] হত াকারী এবং আমার 

শ েদরও এবং ঈষাপরায়ণেদরও। 
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দােমে  নবী পিরবােরর ব ীেদর মুি  দান 

 

এক পযােয় ইয়ািজদ জনেরােষর কথা িবেবচনায় এেন নবী পিরবােরর অসহায় ও 

শাকাত ব ীেদর শষ পয  মুি  িদেত বাধ  হয়। একিদন ইমাম যায়নুল আেবদীন 

(আ.) ঘেরর বাইের বিরেয় এেলন এবং দােমে র বাজাের হঁেট বড়ােত লাগেলন। 

িমনহাল িবন আমর তার িদেক এিগেয় এেলা এবং িজে স করেলা, রাত  আপিন 

িকভােব কা েয়েছন হ রাসূলু াহর (সা.) স ান? ইমাম জবাব িদেলন, আমােদর 

রাত িছেলা বিন ইসরাইেলর মেতা। যারা ফরাউেনর জনগেণর মেধ  িছেলা, যােদর 

পু -স ানেদর মাথা কেট ফলা হেয়িছল এবং নারীেদর ব ী করা হেয়িছল। হ 

িমনহাল, অন েদর মেধ  আরবেদর িবেশষ মযাদা িছেলা এ কারেণ য মুহা াদ (সা.) 

িছেলন একজন আরব এবং আমরা, মুহা াদ (সা.)-এর পিরবার, িনহত হেয়িছ এবং এ 

রােত ছ ভ  হেয়িছ, আমােদরেক ঘৃণা করা হেয়েছ, হত া করা হেয়েছ এবং 

িবতািড়ত হেয়িছ। তাই এ রােতর ওপর হ িমনহাল, ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ 

রািজউন। 
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নবী পিরবােরর িনযািতত ও শাকাত সদস েদর িসিরয়া থেক কারবালা 

হেয় মদীনায় গমন 

 

‘মাল ফ’ ে  বিণত আেছ, বণনাকারী বেলেছ য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)-এর 

পিরবার িসিরয়া ত াগ করেলন এবং ইরােক পৗঁছেলন, তারা তােদর পথ দশকেক 

বলেলন, আমােদরেক কারবালার ভতর িদেয় িনেয় যাও। এরপর যখন তারা 

শাহাদােতর ান েত পৗঁছেলন, তারা দখেলন জািবর িবন আ ু াহ আনসাির (আ.) 

ও সােথ বিন হািশেমর এক  দল এবং রাসূলু াহ (সা.)-এর আ ীয়রা ইমাম হােসইন 

(আ.)-এর কবর িযয়ারােত এেসেছন। তারা পর েরর সােথ সা াৎ করেলন চ  

দুঃখ িনেয় এবং িবলাপ কের এবং িনেজেদর চহারায় আঘাত করেত করেত। এরপর 

এক দয় িবদারক শাকানু ান  হেলা এবং আেশপােশর শহর েলা থেক 

নারীরাও তােদর সােথ যাগ িদেলন এবং তারা সবাই সখােন কেয়ক িদেনর জন  

শাক পালন করেলন। শইখ ইবেন িনমাও তার শাহাদােতর বইেত একই রকম বণনা 

উে খ কেরেছন। 

সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলন য, বণনাকারী বেলেছ য, এরপর তারা কারবালা থেক 

মদীনার িদেক রওয়ানা হেলন। বাশীর িবন জাযলাম বেল য, যখন আমরা মদীনার 

কােছ পৗঁছলাম ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) সখােন নেম পড়েলন এবং তাঁবু 

গাড়েলন এবং নারীেদরও বলেলন নেম আসেত। এরপর বলেলন, হ বাশীর, আ াহ 

যন তামার িপতার ওপর রহম কেরন, িতিন িছেলন একজন কিব। তাহেল তুিমও িক 

শাকগাঁথা আবৃি  কেরা? আিম বললাম, ী, হ রাসূলু াহ (সা.)-এর স ান, আিমও 

একজন কিব। ইমাম (আ.) বলেলন, তাহেল মদীনায় যাও এবং আবু আ ু াহ (আ.)-
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এর শাহাদােতর খবর ঘাষণা কেরা। আিম ঘাড়ায় চড়লাম এবং ত ঘাড়া 

ছাটালাম যত ণ না মদীনায় পৗঁছলাম। যখন আিম রাসূলু াহ (সা.)-এর মসিজেদ 

পৗঁছলাম, আিম কাঁদেত  করলাম এবং উ কে  বললাম, হ ইয়াসিরেবর 

জনগণ, এখােন তামােদর থাকার কান জায়গা নই, হােসইনেক হত া করা হেয়েছ, 

তার কারেণ আমার অ  বইেছ, তার দহ পেড় আেছ কারবালায় ধুেলা ও রে  

মাখামািখ হেয় এবং তার মাথা বশার আগায় রেখ এক জায়গা থেক আেরক 

জায়গায় রা ায় রা ায় দশন করা হেয়েছ। 

এরপর বললাম, এ হেলা আলী িবন হােসইন (আ.), িযিন তামােদর শহেরর উপকে  

পৗঁেছেছন। তার সােথ আেছ তার ফুফুরা এবং বােনরা। িতিন আমােক পা েয়েছন 

যন আিম তার অবতরেণর ান র ঘাষণা দই, এ কথা েন বারখায় ঢাকা সব 

নারীরা দৗেড় বিরেয় এেলা কাঁদেত কাঁদেত। আর আিম জীবেন কখেনা এরকম 

কা া দিখ িন, না আিম এমন িকছু জািন যা িছেলা মুসলমানেদর জন  এর চেয় 

ক কর। আিম এক  বািলকােক কাঁদেত নলাম একথা বেল, তুিম আমার 

অিভভাবেকর শাহাদােতর সংবাদ এেনেছা এবং আমােক শাকাহত কেরেছা এবং 

আমার অব া খারাপ কের িদেয়েছা, আর এ সংবাদ আমার দয়েক িবপয  কের 

ফেলেছ, তাই হ আমার চাখ দুেটা, চুর অ  ঝরাও অনবরত তার ওপের যার 

দুঃেখর কারেণ আ াহর আসমান ভে  পেড়েছ, তার শাহাদাত উ  মযাদােক, ধম ও 

উ  আেবগেক ফুেটা কের িদেয়েছ, তাই রাসূলু াহ (সা.) ও আলীর স ােনর জন  

কাঁেদা, যিদও তার কবর অেনক অেনক দূের। 

এরপর বািলকা  আমার িদেক িফের বলেলা, হ মৃতু র সংবাদবাহক, আবু 

আবদু াহর জন  তুিম আমােদর দুঃখেক নতুন কের আর  কেরেছা এবং তুিম 
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আমােদর ভতেরর তেক ঘেষ িদেয়েছা যা তখনও কায় িন। তামার রব তামার 

ওপর রহমত ক ন, তুিম ক? আিম বললাম, আিম বাশীর িবন জাযলাম এবং আমার 

অিভভাবক ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) আমােক পা েয়েছন, আর িতিন িনেজ 

এবং সােথ আবু আ ু াহ আল হােসইন (আ.)-এর পিরবার অমুক জায়গায় তাঁবু 

ফেলেছন। তখন লাকজন আমােক ছেড় ঐ জায়গার িদেক দৗড়ােত  করেলা। 

এরপর আিম আমার ঘাড়ায় চড়লাম এবং ফরত এলাম এবং দখলাম জনগণ সব 

বড় রা া ও গিল দখল কের ফেলেছ। আিম আমার ঘাড়া থেক নামলাম এবং 

মানুেষর ঘােড়র ওপর িদেয় পা ফেল ফেল তাঁবু পয  পৗঁছলাম। ইমাম আলী িবন 

হােসইন (আ.) ভতের িছেলন এবং িতিন বাইেও বিরেয় এেলন এক  মাল িদেয় 

অ  মুছেত মুছেত। একজন খােদম তার পছন পছন এেলা এক  চয়ার িনেয় এবং 

তা মা েক রাখেলা এবং ইমাম (আ.) এেত বসেলন। তার অ  অনবরত ঝরিছেলা 

এবং পু ষেদর কা ার ক  উঁচু হেলা এবং নারীরা িবলাপ করেত লাগেলা। এরপর 

জনগণ চতুিদক থেক তােক সমেবদনা জানােত লাগেলা এবং ঐ জায়গায় এক 

ভয়ানক শারেগাল  হেলা। 
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মদীনার উপকে  ইমাম আলী যায়নুল আেবদীন (আ.)-এর খাতবা 

 

ইমাম (আ.) উপি ত জনতােক ইশারা করেলন চুপ করার জন  এবং কা ার আওয়াজ 

ব  হেলা। িতিন (আ.) বলেলন, আলহামদুিল ািহ রাি ল আলামীন, িবচার িদেনর 

বাদশাহ, সব সৃি র সৃি কতা। সই রেবর শপথ িযিন অনুভেবর আয়ে  আসার বাইের 

এবং িতিন এত কােছ য িতিন [তার বা াহেদর] গাপন কথা েলা শােনন। আিম 

তার শংসা কির এ মারা ক ঘটনা এবং যুেগর িবপযয় েলার িবষেয় এবং দুঃেখর 

ক ন মা া এবং গভীর দুঃখজনক ঘটনা েলার িত  ােদর সমেয় এবং িবরাট দুঃখ 

ও মহােশােক, দয় িবদারক এবং িবপয কারী দুঃখ-কে র ভতের। 

হ জনতা, িন য়ই আ াহ, িযিন শংসার যাগ , আমােদরেক পরী া কেরেছন 

িবরাট দুঃখসমূেহর মাধ েম যখন ইসলােমর ভতের এক গভীর ফাটল কািশত 

হেয়েছ। আবু আ ু াহ আল হােসইন (আ.) এবং তার পিরবারেক হত া করা হেয়েছ, 

আর তার নারী- জনেদর এবং অপিরণত বয়েসর স ানেদর ব ী অব ায় তািড়েয় 

নওয়া হেয়েছ। তার মাথােক বশার আগায় রেখ শহর েলার রা া িলেত দশন 

করা হেয়েছ, আর এ মহািবপযেয়র কান তুলনা নই। 

হ জনতা, তামােদর মেধ  কারা তার মৃতু র পর আনি ত হেব এবং তামােদর 

মেধ  কােদর দয় তার জন  ছারখার হেব না? তামােদর মেধ  কার চাখ এর জন  

অ  ফলেব না এবং তামােদর মেধ  ক িনেজেক িনয় ণ করেব িনেজর চহারায় 

চাপড় না িদেয়? সাত  উ  আকাশ তার শাহাদােত কঁেদেছ এবং নদী েলা তােদর 

ঢউসহ, আকাশ েলা তােদর েলাসহ, পৃিথবী তার চারধারসহ, এবং গাছ েলা 
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তােদর শাখা েলাসহ, সমু  ও এর গভীেরর মােছরা, [আ াহর] িনকটবত  

ফেরশতারা এবং আকােশর বািস ারাও তার জন  কা ায় তােদর ক  িমিলেয়েছ। 

হ জনতা, কান দয় িক আেছ যা তার শাহাদােতর কারেণ িছঁেড় যােব না? এবং 

কান িবেবক িক আেছ যা এর কারেণ পুেড় যােব না? এবং কান কান িক আেছ যা 

বিধর হেয় যােব না যখন তারা দেখ ইসলােমর ভতর এ ফাটল দখা িদেয়েছ? 

হ জনতা, আমােদরেক তািড়েয় নওয়া হেয়েছ এবং রা ায় দশন করা হেয়েছ 

শহর েলার দূরবত  ও িনকটবত  জায়গা েলােত যন আমরা িছলাম তুক  অথবা 

কাবুিল লাকেদর স ান, কান অপরাধ করা ছাড়াই অথবা কান খারাপ কাজ করা 

ছাড়াই, আর না আমরা তারা যারা ইসলােম ফাটল সৃি  কেরিছ। কখেনাই আমরা 

তা আমােদর াচীন পূবপু ষেদর কাছ থেক িন িন, এ  নুতন িজিনস ছাড়া আর 

িকছু নয়। আ াহর শপথ, যিদ রাসূলু াহ (সা.) আমােদর িবষেয় সদুপেদশ না িদেয় 

তােদরেক আমােদর িব ে  যু  করার আেদশ িদেতন তাহেলও তারা আমােদর এর 

চেয় বশী িত করেতা না, যা তারা ইেতামেধ ই কেরেছ। 

ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন, কী ক ন বদনাদায়ক, মারা ক, দুঃখপূণ, 

দয়িবদারক এবং িত  দুেযাগ িছেলা যা আমরা দেখিছ এবং সহ  কেরিছ। আমরা 

আ াহর কােছ এর িবচােরর ভার িদলাম, িতিন মহা মতাবান, িতেশাধ 

হণকারী। 

শাহাদােতর িকছু িকছু বইেত বিণত হেয়েছ য, যখন সাইেয়দা উে  লসুম (আ.) 

মদীনায় পৗঁছেলন, িতিন কাঁদেলন এবং বলেলন, হ আমােদর নানার শহর [মদীনা], 

আমােদরেক হণ কেরা না, আমরা িফেরিছ দুঃখ ও হতাশা সােথ িনেয়; সাবধান, 

যাও এবং রাসূেলর কােছ বেলা য আমােদরেক ক ন ক  দওয়া হেয়েছ আমােদর 
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িপতার [ িত শ তার] কারেণ; আমরা যখন তামার কাছ থেক িবদায় িনেয়িছলাম, 

আমােদর সােথ সবাই িছেলা, িক  এখন আমরা িফরিছ আমােদর পু ষেদর ও পু -

স ানেদর ছাড়া; আমরা যখন এখান থেক িগেয়িছলাম তখন আমরা সবাই একে  

িছলাম; এখন আমরা িফরিছ িত িনেয় ও ব ি গত িজিনসপ  লুট হেয় যাওয়া 

অব ায়; আমরা আ াহর িনরাপ ায় িছলাম এবং এখন আমরা িফরিছ আমােদর 

জনেদর িবে দ িনেয় এবং ভয় িনেয়; আমােদর মাওলা হােসইন িছেলন আমােদর 

িনরাপ া দানকারী ও সাহায কারী, আর আমরা িফেরিছ তােক ধুেলা মাখা অব ায় 

ফেল রেখ; আমােদরেক লুট করা হেয়েছ এবং ংস করা হেয়েছ এবং কান 

িনরাপ ার িন য়তা দানকারী ও সাহায কারী িছেলা না, আমরা আমােদর ভাইেয়র 

জন  কাঁদিছ; হ নানা, শ রা হােসইনেক হত া কেরেছ এবং তারা আ াহর কােছ 

আমােদরেক িবেবচনা কের িন। হ ি য় নানা, আমােদর শ রা তােদর আশা েলা 

পূরণ কেরেছ এবং তারা আমােদর মযাদা ল ন কের ি  পেয়েছ, তারা আহেল 

বাইত (আ.)- দর বারখািবহীন কেরিছল এবং বল েয়ােগ তােদরেক গদীিবহীন 

উেটর ওপর বিসেয়িছল। 

বণনাকারী বেল য, সাইেয়দা যায়নাব (আ.) মসিজেদর এক জাড়া দরজা আঁকেড় 

ধরেলন এবং উ কে  বেল উঠেলন, হ নানা, আিম আপনার কােছ আমার ভাই 

হােসইেনর মৃতু র খবর জানাি । এ কথা বলােত তার অ  অিবরত ঝরেত লাগেলা 

এবং িতিন িবলাপ ও কা া থামােত পারেলন না এবং যতবার তার দৃি  পড়েতা ইমাম 

আলী িবন হােসইন (আ.)-এর ওপর তার শাক নতুন কের  হেতা এবং দেয়র 

বদনা বৃি  পেতা। 
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আলী িবন হােসইন (আ.)-এর আহাজাির 

 

সাইেয়দ ইবেন তাউস বেলেছন য, ইমাম জাফর আস সািদ  (আ.) থেক বিণত 

হেয়েছ য, ইমাম আলী যায়নুল আেবদীন (আ.) চি শ বছর কঁেদিছেলন তার িপতার 

জন । িতিন সব সময় িদেন রাযা রাখেতন এবং পুেরা রাত জেগ থাকেতন। আর 

যখন ইফতার করার সময় হেতা তার খােদম তার সামেন খাবার রাখেতা ইফতােরর 

জন  এবং বলেতা, হ আমার মািলক, আপিন ইফতার ক ন। ইমাম (আ.) বলেতন, 

রাসূলু াহ (সা.)-এর স ানেক হত া করা হেয়েছ ু ধাত ও িপপাসাত অব ায়। এরপর 

িতিন তা বার বার বলেতই থাকেতন এবং অেনক কাঁদেতন তার অ েত খাবার 

িভেজ যাওয়া পয  এবং পািনও, এবং তা চলেতই থাকেলা তার জীবেনর শষ পয । 

তার একজন দাস বেলেছ য, একিদন আমার মািলক ঘেরর বাইের গেলন, আিমও 

তােক অনুসরণ করলাম। আিম দখলাম িতিন তার কপাল এক  অমসৃণ পাথেরর 

ওপর রাখেলন এবং আিম তার কা া ও আহাজাির নেত পলাম এবং তার 

তলাওয়ােতর ক ও নেত পলাম এক হাজার বার, আ াহ ছাড়া কান ইলাহ নই 

পূণ িন য়তার সােথ, আ াহ ছাড়া কান ইলাহ নই পূণ আ িনেয়াগ ও িবনেয়র 

মাধ েম, আ াহ ছাড়া কান ইলাহ নই িব ােস ও সেত । 

এরপর িতিন িসজদা থেক তার মাথা তুলেলন এবং তার দািড় ও চহারা তার 

চােখর পািনেত িভেজ িগেয়িছল। এ দেখ আিম বললাম, হ আমার মািলক, আপনার 

দুঃখ শষ হয় িন এবং আপনার আহাজাির থােম িন? িতিন উ র িদেলন, তামার জন  

আে প, ইয়া ু ব (আ.) একজন নবী িছেলন এবং তার বােরা জন স ান িছেলা। আ াহ 

তার এক স ানেক [ইউসূফ-আ.] তার চােখর আড়ােল রেখিছেলন এবং তার মাথার 
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চুল সাদা হেয় িগেয়িছল অত িধক দুঃেখ এবং তার িপঠ বাঁকা হেয় িগেয়িছল 

দুঃি ায় এবং তার চােখর দৃি শি  ীণ হেয় িগেয়িছল অিতির  কা াকা েত; 

আর এ সবিকছু হেয়েছ যিদও তার স ান জীিবত িছেলা এ পৃিথবীেত। আর আিম 

আমার িপতা, ভাই এবং পিরবােরর আঠােরা জন সদস েক মা েত পেড় যেত এবং 

শহীদ হেত দেখিছ―তাই িকভােব আমার দুঃখ এবং অ  থামেত পাের? 
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ইমাম হােসইন (আ.)-এর জন  শাক কাশ 

 

শইখ আবু জাফর তূিস তার ধারাবািহক কতৃপে র মাধ েম খািলদ িবন সাঈদ থেক 

বণনা কেরেছন য, স বেলেছ য, আিম ইমাম জাফর আস- সািদ  (আ.)- ক িজে স 

করলাম, কান ব ি  িক তার িপতা, ভাই অথবা আ ীয়- জেনর মৃতু র কারেণ 

িনেজর জামার কলার িছঁড়েত পাের? ইমাম (আ.) বলেলন, এেত কান সমস া নই। 

নবী মূসা (আ.) িনেজর জামার কলার িছঁেড়িছেলন তার ভাই হা ন (আ.)-এর 

মৃতু েত। একজন িপতা তার স ােনর মৃতু েত এবং একজন ামী তার ীর মৃতু েত 

জামার কলার নাও িছঁড়েত পােরন, িক  একজন ী তার ামীর মৃতু েত পােরন। 

এরপর আরও বলেলন, ফােতমা (আ.)-এর পিরবার হােসইন (আ.)-এর জন  জামার 

কলার িছঁেড়িছেলন এবং চহারায় হাত িদেয় চাপড় মেরিছেলন এবং িতিন এতই 

মূল বান িছেলন য তার মৃতু েত কলার ছঁড়া এবং চহারায় হাত িদেয় চাপড় মারা 

উিচত িছেলা। 

বার ী বণনা কেরেছন য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)- ক হত া করা হেলা, বিন 

হািশেমর নারীরা কােলা কাপড় ও শােকর পাশাক পেরিছেলন এবং উ াপ বা 

ঠা ার িবষেয় কান অিভেযাগ কেরন িন এবং ইমাম আলী িবন হােসইন (আ.) 

তােদর শােকর অনু ােনর খাবােরর ব ব া কেরিছেলন। 

আবু রায়হান [আল িব নী] তার ‘আসা ল বাি য়াহ’ ে  বেলেছন য, দশ 

মুহাররাম আরবেদর কােছ পিব  িবেবিচত িছেলা যত ণ পয  না ঐ িদেন ইমাম 

হােসইন (আ.)- ক হত া করা হেলা। এরপর তারা তার ও তার সাথীেদর সােথ এমন 

ব বহার করেলা য, কান জািতই তােদর িনকৃ  লাকেদর সােথ এ আচরণ কের িন 
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যা তারা তােদর সােথ করেলা ু ধা ও িপপাসায়, তরবাির, [তাঁবুেত] আ ন, বশার 

আগায় মাথা েলা তালা এবং তােদর দহ েলার ওপর ঘাড়া ছাটােনার িবষেয়; 

তাই তারা [িশয়ারা] এ িদন েক অকল ােণর িদন িবেবচনা করেতা, িক  বিন 

উমাইয়া সিদন আন  উৎসব করেতা এবং নুতন পাশাক পরেতা এবং ভাজসভা ও 

আন  উৎসেবর আেয়াজন করেতা। তারা িমি  ত করেতা এবং সুগি  িবতরণ 

করেতা। যতিদন বিন উমাইয়ার রাজ  িছেলা এ সং ৃ িত আ াহর [ইয়ািজিদ 

মুসলমানেদর] মেধ  চলেত থাকেলা। তােদর রাজে র সূয ডুেব যাওয়ার পরও 

‘আ াহ’-এর মেধ  এ সং ৃ িত চলেত থাকেলা। আর িশয়ারা, ইমাম হােসইন (আ.)-

এর শাহাদােতর শােক শাকগাঁথা আবৃি  কের এবং আহাজাির কের। আর এ সং ৃ িত 

‘শাি র শহর’ বাগদােদ এবং অন ান  শহেরও বজায় আেছ এবং এ িদেন তারা 

কারবালার শাি পূণ কবর েলােত িযয়ারােত যায়। অন িদেক আ াহ [ইয়ািজিদ 

মুসলমান] এ িদেন নুতন ঘ  বা  এবং আসবাপ  কনা কল াণকর মেন কের। 

শইখ আবুল ািসম জাফর িবন াওলাওেয়ইহ ি  যুহির থেক বণনা কেরেছন 

য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)- ক হত া করা হেয়িছল, তখন বাইতুল মুকা ােস 

এমন কান নুিড়পাথর িছেলা না যার িনেচ তাজা র  পাওয়া যায় িন। 

েরইম আ’ওয়ার বণনা কেরেছ য, ইমাম আলী (আ.) বেলেছন, আমার িপতা-মাতা 

হােসইন (আ.)-এর জন  কারবান হাক, যােক হত া করা হেব ফার পছেন। 

আ াহর শপথ, আিম যন দখেত পাি  প েদর িবিভ  জািত তার কবের গলা ল া 

কের িদে  এবং কাঁদেছ ও তার জন  আহাজাির করেছ রাত থেক সকাল পয । তাই 

যখন তা ঘটেব তখন েত ক ব ি র উিচত অত াচার ও অকৃত তা থেক দূের 

থাকা। 
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যুরারাহ বণনা কেরেছ ইমাম জাফর আস সািদ  (আ.) থেক য িতিন বেলেছন, হ 

যুরারাহ, িন য়ই আকাশ েলা চি শ সকাল র  অ  ফেলেছ ইমাম হােসইন (আ.)-

এর জন । পৃিথবী চি শ সকাল অ কাের পিরণত হেয়িছল এবং সূয হণ হেয়িছল ও 

চি শ সকাল পয  লাল হেয় িগেয়িছল, আর পবত েলা ভে  পেড়িছল এবং েড়া 

হেয় িগেয়িছল এবং সমু  িবে ািরত হেয়িছল। ফেরশতারা চি শ সকাল ধের 

কঁেদিছল ইমাম হােসইন (আ.)-এর জন  এবং যতিদন মাথা  আমােদর কােছ 

পৗঁছায় িন, আমােদর নারী- জনরা তােদর চুেল কলপ বা তল দয় িন, না তারা 

কাজল ব বহার কেরেছ অথবা চুেল িচ নী চািলেয়েছ। তার পের আমরা সব সময় 

শাকািবভূত িছলাম। আর আমার িপতামহ [ইমাম যায়নুল আেবদীন-আ.] কাঁদেতন 

যখনই িতিন তার কথা মেন করেতন, যত ণ পয  না তার অ েত তার দািড় িভেজ 

যেতা। য-ই তােক দখেতা দুঃখেবাধ করেতা এবং কাঁদেতা। তার কবেরর মাথার 

কােছ ফেরশতারাও কাঁেদ এবং তারাও যারা স পিরেবেশ উপি ত থােক এবং 

আকাশ েলাও তােদর কা ার কারেণ কাঁেদ। 

বলা হেয়েছ য, কান অ  অথবা চাখ নই যা আ াহর কােছ এত ি য় এ 

চাখ েলার চাইেত য েলা তার জন  অ  ফেল। এরপর য ব ি  তার জন  কাঁেদ, 

ফােতমা (আ.) এ িবষেয় সংবাদ লাভ কেরন, আর এ  তার শাি  লােভর কারণ 

হয়। আর এ খবর রাসূলু াহ (সা.)-এর কােছও পৗঁছায় এবং তা যন এমন য স 

আমােদর অিধকার পূণ কেরেছ। কান মানুষ নই য িকয়ামেতর িদন কাঁদেত 

কাঁদেত উঠেব না, ধু তারা ছাড়া যারা আমার িপতামেহর জন  কাঁেদ, আর তারা 

জা ত হেব আেলািকত আ া ও আেলািকত চাখ এবং আনি ত চহারা িনেয়। 

লাকজন ভীিতর ভতেও থাকেব, আর এরা থাকেব শাি েত। অন রা িহসাব দওয়ার 
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জন  দাঁিড়েয় থাকেব, িক  তারা থাকেব হােসইন (আ.)-এর সােথ, তার স ীেদর 

সােথ, আরেশর িনেচ এর ছায়ােত। আর তারা িহসাব দয়ার অিনে র ভেয় থাকেব 

না। তােদরেক বলা হেব, বেহশেতর িদেক যাও। তারা কান কথায় কান িদেব না 

এবং তােদর দয় ইমাম হােসইন (আ.)-এর সাহচয থেক এবং তার সােথ কথা বলা 

থেক িবি  হেব না। রীরা তােদর কােছ আম ণ পাঠােব য, তারা এবং তােদর 

সােথ ‘অপিরবতনীয় বয়েসর’ গালামরা তােদরেক একনজর দখার জন  উ ীব 

হেয় আেছ, িক  তারা মাথা তুেলও তাকােব না এবং তারা ইমাম হােসইন (আ.)-এর 

সাহচেযর আন  ও রহমেত ডুেব থাকেব। এসময় তার িকছু শ েক তােদর 

এলােমেলা চুল ধের জাহা ােম িনে প করা হেব, এবং িকছু িচৎকার কের বলেব য 

তােদর কান সুপািরশকারী ও কান ব ু  নই তােদর েয়াজেন। তােদর ব ু রা 

বেহশেত তােদর [উ ] মযাদা দখেত পােব, িক  তারা তােদর কােছ যেত পারেব 

না এবং তােদরেক িকছু িজে সও করেত পারেব না। বেহশেতর ফেরশতারা তােদর 

জন  সুসংবাদ বেয় আনেব তােদর স ীেদর [ র] কাছ থেক এবং তােদর ধনস েদর 

র কেদর কাছ থেক য তােদর জন  কী আন জনক িবষয়সমূহ অেপ া করেছ। 

তারা উ র িদেব য, ইনশাআ াহ আমরা তামােদর কােছ আসেবা। ফেরশতারা 

রীেদর কােছ সংবাদ পৗঁেছ িদেব, যােদর আ হ আরও বৃি  পােব তােদর মযাদা 

স েক জেন যা তারা ইমাম হােসইন (আ.)-এর নকট  পাওয়ার কারেণ লাভ 

কেরেছ। তখন তারা বলেব, আলহামদুিল াহ, আ াহ আমােদরেক িবরাট িবপযয় 

থেক এবং িকয়ামেতর ভয়ানক ম ভূিম থেক র া কেরেছন এবং র া কেরেছন 

আমােদরেক তা থেক যার ভয় আমরা করতাম। এরপর তােদর বাহন আনা হেব 

এবং তারা এ েলার ওপর বসেব এবং আ াহর, িযিন শংসােযাগ , শংসা করেত 
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থাকেব এবং দ দ পড়েব মুহা াদ ও তার বংশধেরর ওপের এবং তােদর গ েব  

পৗঁেছ যােব। 

িব াসীেদর আিমর আলী (আ.) থেক বিণত হেয়েছ য, িতিন রাহবাহেত িছেলন এবং 

এ আয়াত  আবৃি  করেলন: ‘তাই তােদর জন  আকাশ েলা ও পৃিথবী কাঁদেলা না, 

না তােদর সময় দওয়া হেলা।’ সােথ সােথ ইমাম হােসইন (আ.) তার কােছ এেলন 

মসিজেদর এক  দরজা িদেয়। তােক দেখ ইমাম আলী (আ.) বলেলন, এ সই ব ি , 

যােক হত া করা হেব এবং আকাশ েলা ও পৃিথবী তার জন  কাঁদেব। 

ইমাম জাফর আস-সািদ  (আ.) বেলন য, আকাশ েলা ও পৃিথবী ইমাম হােসইন 

(আ.)-এর জন  কঁেদিছল ও লালবণ ধারণ কেরিছল। তারা কােরা জেন  কাঁেদ িন 

একমা  নবী ইয়াহইয়া িবন যাকািরয়া (আ.) এবং হােসইন (আ.) ছাড়া। অন  এক 

ােন তার কাছ থেকই উ ৃ ত করা হেয়েছ য, ইয়াহইয়া িবন যাকািরয়া (আ.)-এর 

হত াকারী িছেলা এক জারজ স ান, এবং ইমাম হােসইন (আ.)-এর হত াকারীও। 

আকাশ েলা ও পৃিথবী কােরা জেন  কাঁেদ িন এ দুজেনর জন  ছাড়া। বণনাকারী 

িজে স করেলা, আকাশ েলার কা া বলেত কী বাঝায়? ইমাম বলেলন, সূয উদয় 

হেলা লাল রঙ িনেয় এবং অ  গেলা একইভােব। 

উসমান িবন আিব শাইবাহ বণনা কেরেছ য, ইমাম হােসইন (আ.)-এর শাহাদােতর 

পর আকাশ এমন হেয় গেলা য সাত িদন ধের দয়াল েলা গাঢ় লাল রেঙর িলেনন 

কাপেড়র মেতা দখােলা এবং মেন হি েলা ন েলা পর েরর সােধ ধা া খাে । 

ইবেন জাওযী বণনা কেরেছন ইবেন িসরীন থেক য, িব জগত অ কার হেয় গেলা 

িতন িদেনর জন  এবং আকােশ লাল রঙ দখা গেলা। 
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আবু সাঈদ বেলেছ য, পৃিথবীেত এমন কান পাথর ও ােনা হয় িন যার িনেচ তাজা 

র  দখা যায় িন। আকাশ েলা থেক র বৃি  ঝেরেছ এবং এর দাগ দীঘ িদন 

পাশােক িছেলা। 

এ ও বিণত হেয়েছ য, খারাসান, িসিরয়া ও ফার দয়াল েলা ও বািড় েলার 

ওপের র  বৃি  হেয়িছল। আর যখন ইমাম হােসইন (আ.)-এর মাথা ইবেন িযয়ােদর 

বািড়েত িনেয় যাওয়া হয় তার দয়াল থেক র  বেয় পড়িছল। 

িসবেত ইবেন জাওিযর ‘তাযিকরাহ’ ে  িহলাল িবন যাকওয়ান থেক বিণত 

হেয়েছ য, যখন ইমাম হােসইন (আ.)- ক হত া করা হেলা, আমরা দয়াল েলােক 

দখলাম যন রে  মেখ দওয়া হেয়েছ ায় দ ু অথবা িতন মাস ধের―ফজেরর 

নামােযর সময় থেক সূযা  পয । আমরা এক সফের বর হেয়িছলাম এবং হঠাৎ 

কের বৃি  হেলা, যার দাগ রে র মেতা আমােদর পাশােক লেগ রইেলা। 

রাসূলু াহ (সা.) বেলন: “িন য়ই েত ক মু’িমেনর দেয় হােসইেনর শাহাদােতর 

ব াপাের এমন ভােলাবাসা আেছ য, তার উ াপ কখেনা শিমত হয় না।” 

[মু াদরাক আল-ওয়াসাইল, খ -১০, পৃ া-৩১৮] 

রাসূলু াহ (সা.) আেরা বেলন: “সম  চাখ িকয়ামেতর িদন কাঁদেত থাকেব, িন য়ই 

কবল সই চাখ ছাড়া যা হােসইেনর িবেয়াগা  ঘটনায় কাঁদেব; ঐ চাখ সিদন 

হাসেত থাকেব এবং তােক জা ােতর সুসংবাদ ও িবপুল নয়ামত দান করা হেব।” 

[িবহা ল আনওয়ার, খ -৪৪, পৃ া-১৯৩] 
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