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কি ঘটেকিল িারবালায়? িারা হুসাইন রাকিয়াল্লাহ আনহুটি হত্যা 
িটরটি? 

 

এই প্রবটে যয সিল কবষয় আটলাকিত্ হটয়টি যসগুটলা হল: 

১) ভূকমিা 

২) িারবালার প্রান্তটর রাসূটলর যিৌকহত্র হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু 

কনহত্ হওয়ার প্রিৃত্ ঘেনা। 

৩) ফুরাত্ নিীর পাকন পান িরা যেটি কবরত্ রাখার কিচ্ছা। 

৪) িারবালার প্রান্তটর হুসাইটনর সাটে আরও যারা কনহত্ হটয়টিন। 

৫) িারবালার ঘেনাটি যিন্দ্র িটর যয সমস্ত ধারণা কিি নয়। 

৬) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু যবর হওয়া নযায়সাংগত্ কিল কি? 

৭) িারবালার ঘেনাটি আমরা কিভাটব মূলযায়ন িরব? 

৮) মৃত্ বযকির উপর কবলাপ িরার যেটত্র কহয়া মাজহাটবর 

মত্ামত্। 
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৯) আশুরার কিটন আমাটির িরণীয় িী? 

১০) কহয়াটির বণণনায় আশুরার যরাযা। 

১১) আশুরার কিটন মাত্ম িরার কভকি যিাোয়? 

১২) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু হত্যায় ইয়াযীি িত্েুিু িায়ী? 

১৩) ত্াহটল যি হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহুটি হত্যা িরল? 

১৪) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু হত্যািারী কনধণারটণ ইবটন উমর 

রাকিয়াল্লাহু আনহুর অকভমত্। 

১৫) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণই প্রমাণ িটর যয ইয়াযীি 

ত্াাঁর হত্যার জনয সরাসকর িায়ী নয়। 

১৬) আলী ইবন হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু ত্াাঁর কপত্া হুসাইনটি 

হত্যার জনয িুফাবাসীটিরটি িায়ী িটরটিন? 

১৭) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু এর মাো যিাোয় কগটয়কিল? 

১৮) যযমন িমণ যত্মন ফল। 
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 ১৯) ইয়াযীি সম্পটিণ এিজন মুসকলটমর ধারণা যিমন হওয়া 

উকিত্। 

২০) উপসাংহার। 
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১) ভূকমিা: 

প্রহাংসা মাত্রই আল্লাহর জনয, কযকন কবশ্ব জাহাটনর প্রকত্পালি। িরূি 

ও সালাম বকষণত্ যহাি মুহাম্মাি (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম), 

ত্াাঁর পকরবার এবাং সিল সাহাবীর উপর। 

যসৌভাগযবান হহীি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর 

যিৌকহত্র সাটয়যি যহসাইন ইবন আলী রাকিয়াল্লাহু আনহুর িারবালার 

প্রান্তটর হহীি হওয়াটি যিন্দ্র িটর অটনি ঘেনাই প্রকসদ্ধ রটয়টি। 

আমাটির বাাংলাটিটহর অটনি মুসকলটমর মটধয এ কবষটয় কবরাে 

কবভ্রাকন্ত রটয়টি। যিটহর রাষ্ট্রপ্রকত্, প্রধানমন্ত্রী, কবটরাধী িলীয় 

যনত্াগণ, ইসলামী কবকভন্ন সাংগিন ও বযকিবগণ এ কিন উপলটে 

জাকত্র সামটন প্রকত্বির কবটহষ বাণী তু্টল ধটরন। যরকডও, 

যেকলকভহন, সাংবািপত্র এ উপলটে কবটহষ অনুষ্ঠানমালা প্রিার িটর 

োটি। এ কিন আমাটির যিটহ সরিারী িুকে োটি। ত্াটির সিটলর 

িো ঘুটর কফটর এিোই। স্বৈরািারী, জাটলম, কনষু্ঠর ও নরপশু 

ইয়াযীটির হাটত্ এ কিটন রাসূটলর যিৌকহত্র ইমাম হুসাইন কনমণমভাটব 

কনহত্ হটয়টিন। এ জনয একে এিকে পকবত্র কিন। কবটহষ এিকে 
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সম্প্রিায় এ কিন উপলটে ত্াকজয়া কমকিলসহ নানা অনুষ্ঠাটনর 

আটয়াজন িটর োটি। কবষািকসেু নামি এিকে উপনযাস পটে বা 

এর কিিু বাটনায়াে ও িাল্পকনি িাকহনী শুটন সুকন্ন মুসকলমগণও এ 

কবষটয় ধুম্রজাটল আেিা পটেটিন। 

জাকত্র ভুল-ভ্রাকন্ত সাংটহাধটনর জনয আজ আকম এ কবষটয় সকিি ও 

গুরুত্বপূণণ এিকে ত্েয প্রিাহ িরার িাটজ অগ্রসর হটত্ বাধয 

হলাম। মূল কবষটয় যাওয়ার আটগ সাংকেপ্ত আিাটর এিকে ভূকমিা 

যপহ িরটত্ িাই। মন কিটয় ভূকমিাকে পেটল মূল কবষয় বুঝটত্ 

সহজ হটব বটল আমার কবশ্বাস। আকম আরও কবশ্বাস িকর যয, আমার 

যলখাকে পটে এ কবষটয় অটনটির আিীিাহ সাংটহাধন হটব। আর 

যারা কবষয়কে কনটয় সাংহটয় আটিন, ত্াটিরও সাংহয় যিটে যাটব 

ইনহাআল্লাহ। 

ইমাম ইবটন িািীর রাকহমাহুল্লাহ বটলন: প্রকত্কে মুসকলটমর উকিত্ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর যিৌকহত্র সাটয়যি হুসাইন 

ইবন আলী রাকিয়াল্লাহু আনহুর িারবালার প্রান্তটর হহীি হওয়ার 

ঘেনায় বযকেত্ হওয়া ও সমটবিনা প্রিাহ িরা। কত্কন কিটলন 

মুসকলম জাকত্র যনত্া ও ইমামটির অনযত্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর সবণটেষ্ঠ িনযা ফাটত্মার পুত্র ইমাম হুসাইন 

রাকিয়াল্লাহু আনহু এিজন কবজ্ঞ সাহাবী কিটলন। কত্কন কিটলন 

এিধাটর ইবািাত্গুজার, িানবীর এবাং অত্যন্ত সাহসী বীর। হাসান 

ও হুসাইটনর ফযীলটত্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যেটি 

এিাকধি সহীহ হািীি বকণণত্ হটয়টি। অন্তর কিটয় ত্াটিরটি 

ভালবাসা ঈমাটনর অনযত্ম আলামত্ এবাং নবী পকরবাটরর যিাটনা 

সিসযটি ঘৃণা িরা ও গাকল যিওয়া মুনাটফকির সুস্পষ্ট লেণ। 

যাটির অন্তর বযাকধগ্রস্ত যিবল ত্ারাই ইমাম হুসাইন বা নবী 

পকরবাটরর পকবত্র সিসযটিরটি ঘৃণা িরটত্ পাটর। 

আহটল সুন্নত্ ওয়াল জামা‘আটত্র আিীিাহ অনুযায়ী ইমাম হুসাইন 

বা অনয িারও মৃতু্যটত্ মাত্ম িরা জাটয়য যনই। কিন্তু পকরত্াটপর 

কবষয় হল মুসকলম জাকত্র কবরাে এিকে যগাষ্ঠী ইমাম হুসাইটনর 

মৃতু্যটত্ মাত্রাকত্করি বাোবাকে িটর োটি। যারা হুসাইটনর মৃতু্য ও 

িারবালার ঘেনা কনটয় বাোবাকে িটরন, ত্াটির িাটি িটয়িকে প্রশ্ন 

িরা খুবই যুকিসাংগত্ মটন িরকি। যয সমস্ত সুকন্ন মুসকলম সকিি 

ত্েয না জানার িারটণ এ বযাপাটর সকিহান ও কবভ্রাকন্তটত্ আটিন 
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ত্াটির িাটিও আমার এিই প্রশ্ন। প্রশ্নগুটলা ভালভাটব উপলকি 

িরটত্ পারটলই প্রিৃত্ ঘেনা বুঝা খুব সহজ হটব ইনহা-আল্লাহ। 

প্রেম প্রশ্ন: হুসাইটনর কপত্া এবাং ইসলাটমর িতু্েণ খলীফা আলী 

ইবন আবু ত্াটলব রাকিয়াল্লাহু আনহু হুসাইটনর যিটয় অকধি উিম 

কিটলন। কত্কন ৪০ কহজরী সাটল রমযান মাটসর ১৭ ত্াকরখ জুমার 

কিন ফজটরর নামাটযর উটেটহয যবর হওয়ার সময় আবু্দর রহমান 

ইবন মুলকজম খাটরজীর হাটত্ কনমণমভাটব কনহত্ হটয়টিন। ত্ারা 

হুসাইটনর মৃতু্য উিযাপটনর নযায় ত্াাঁর কপত্ার মৃতু্য উপলটে মাত্ম 

িটর না যিন? 

কিত্ীয় প্রশ্ন: আহটল সুন্নত্ ওয়াল জামা‘আটত্র আিীিাহ অনুযায়ী 

উসমান ইবন আফ্ফান কিটলন আলী ও হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহুর 

যিটয় অকধি উিম। কত্কন ৩৬ কহজরী সাটল যুলহজ্জ মাটসর 

আইয়াটম ত্াহরীটি ৈীয় বাসভবটন অবরুদ্ধ অবস্থায় মাযলুমভাটব 

কনহত্ হন। নযায় পরায়ণ এই খলীফাটি পশুর নযায় জবাই িরা 

হটয়টি। ত্ারা ত্াাঁর হত্যা কিবসটি যিন্দ্র িটর অনুষ্ঠান িটর না 

যিন? 
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তৃ্ত্ীয় প্রশ্ন: এমনভাটব খলীফাতু্ল মুসকলমীন উমর ইবনুল খািাব 

রাকিয়াল্লাহু আনহু, উসমান এবাং আলী রাকিয়াল্লাহু আনহু যেটিও 

উিম কিটলন। কত্কন ফজটরর নামাটয িাাঁকেটয় িুরআন যত্লাওয়াত্ 

িরকিটলন এবাং মুসকলমটিরটি কনটয় জামা‘আটত্র ইমামকত্ 

িরকিটলন। এমন অবস্থায় আবু লুলু নামি এিজন অকিপূজি 

ত্াাঁটি িুই কিটি ধারাটলা এিকে িুকর কিটয় আঘাত্ িটর। সাটে 

সাটে কত্কন ধরাহায়ী হটয় যান এবাং হহীি হন। যলাটিরা যসই কিটন 

মাত্ম িটর না যিন? 

িতু্েণ প্রশ্ন: ইসলাটমর প্রেম খলীফা এবাং রাসূটলর কবপটির কিটনর 

সােী আবু বিটরর মৃতু্য কি মুসকলমটির জনয যবিনািায়ি নয়? 

কত্কন কি রাসূটলর পটর এই উম্মটত্র সবণটেষ্ঠ বযকি কিটলন না? ত্ার 

মৃতু্য কিবটস ত্ারা ত্াকজয়া িটর না যিন? 

পঞ্চম প্রশ্ন: সটবণাপকর নবী মুহাম্মািুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম িুকনয়া ও আটখরাটত্ সমস্ত বনী আিটমর সরিার। আল্লাহ্  

ত্া‘আলা ত্াাঁটি অনযানয নবীটির নযায় ৈীয় সাকন্নটধয উকিটয় 

কনটয়টিন। সাহাবীটির জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর 

মৃতু্যর যিটয় অকধি বে আর যিাটনা মুসীবত্ কিল না। কত্কন কিটলন 
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ত্াটির িাটি ৈীয় জীবন, সম্পি ও পকরবার-পকরজটনর যিটয়ও 

অকধি কপ্রয়। ত্ারপরও ত্াটির যিউ রাসূটলর মৃতু্যটত্ মাত্ম িটরন 

কন। হুসাইটনর যপ্রটম মাত্ালগণটি রাসূটলর মৃতু্য কিবসটি উৎসব ও 

যহাি প্রিাটহর কিন কহটসটব কনধণারণ িরটত্ যিখা যায় না যিন? 

ষষ্ঠ প্রশ্ন: সবণটহষ প্রশ্ন হটচ্ছ হুসাইটনর যিটয় বহুগুণ যবহী যেষ্ঠ 

বযকিটির মৃতু্য কিবসটি বাি কিটয় ইমাম হুসাইটনর মৃতু্যটি যবটি 

কনটয় এত্ বাোবাকে শুরু িরা হল যিন? এর উির আমার এই 

যলখার যহষ পযণাটয় উটল্লখ িটরকি। শুরু যেটি যহষ পযণন্ত যলখাকে 

পাি িরটল উিরকে সহটজই যবাধগময হওয়া যাটব ইনহাআল্লাহ 

সটবণাপকর ইসলাটম িারও জন্ম কিবস বা মৃতু্য কিবস পালন িরার 

এবাং িারও মৃতু্যটত্ মাত্ম িরা, উচ্চ ৈটর কবলাপ িরা এবাং অনয 

যিাটনা প্রিার অনুষ্ঠান িরার যিাটনা কভকি যনই। শুধু ত্াই নয় একে 

এিকে জঘনয কবিআত্, যা পকরত্যাগ িরা জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বা ত্াাঁর যিাটনা সাহাবী িারও জন্ম কিবস বা 

মৃতু্য কিবস পালন িটরন কন। 
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২) িারবালার প্রান্তটর রাসূটলর যিৌকহত্র হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু 

কনহত্ হওয়ার প্রিৃত্ ঘেনা: 

৬০ কহজকরটত্ ইরািবাসীটির কনিে সাংবাি যপৌঁিল যয, হুসাইন 

রাকিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীি ইবন মু‘আওকয়য়া হাটত্ বাই‘আত্ িটরন 

কন। ত্ারা ত্াাঁর কনিে কিকি-পত্র পাকিটয় জাকনটয় কিল যয 

ইরািবাসীরা ত্াাঁর হাটত্ যখলাফটত্র বাই‘আত্ িরটত্ আগ্রহী। 

ইয়াযীিটি ত্ারা সমেণন িটরন না বটলও সাফ জাকনটয় কিল। ত্ারা 

আরও বলল যয, ইরািবাসীরা ইয়াযীটির কপত্া মু‘আওকয়য়া 

রাকিয়াল্লাহু আনহুর প্রকত্ও যমাটেই সন্তুষ্ট কিটলন না। কিকির পর কিকি 

আসটত্ লাগল। এভাটব পাাঁি হত্াকধি কিকি হুসাইন রাকিয়াল্লাহু 

আনহুর িাটি এটস জমা হল। 

প্রিৃত্ অবস্থা যািাই িরার জনয হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু ত্াাঁর 

িািাটত্া ভাই মুসকলম ইবন আিীলটি পািাটলন। মুসকলম িুফায় 

কগটয় যপৌঁিটলন। কগটয় যিখটলন, আসটলই যলাটিরা হুসাইনটি 

িাটচ্ছ। যলাটিরা মুসকলটমর হাটত্ই হুসাইটনর পটে বাই‘আত্ যনওয়া 

শুরু িরল। হানী ইবন ‘উরওয়ার ঘটর বাই‘আত্ সম্পন্ন হল। 
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কসকরয়াটত্ ইয়াযীটির কনিে এই খবর যপৌঁিা মাত্র বসরার গভনণর 

উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়ািটি পকরকস্থকত্ যমািাটবলা িরার জনয 

পািাটলন। ইয়াযীি উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়ািটি আটিহ কিটলন যয, 

কত্কন যযন িুফাবাসীটি ত্ার কবরুটদ্ধ হুসাইটনর সাটে যযাগ কিটয় 

কবটরাহ িরটত্ কনটষধ িটরন। যস হুসাইনটি হত্যা িরার আটিহ 

যিন কন। 

উবাইিুল্লাহ িুফায় কগটয় যপৌঁিটলন। কত্কন কবষয়কে ত্িন্ত িরটত্ 

লাগটলন এবাং মানুষটি কজটজ্ঞস িরটত্ শুরু িরটলন। পকরটহটষ 

কত্কন কনকিত্ হটলন যয, হানী ইবন ‘উরওয়ার ঘটর হুসাইটনর পটে 

বাই‘আত্ যনওয়া হটচ্ছ। 

অত্ঃপর মুসকলম ইবন আিীল িার হাজার সমেণি কনটয় অগ্রসর 

হটয় কিপ্রহটরর সময় উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াটির প্রাসাি যঘরাও 

িরটলন। এ সময় উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াি িাাঁকেটয় এি ভাষণ 

কিটলন। ত্াটত্ কত্কন ইয়াযীটির যসনাবাকহনীর ভয় যিখাটলন। কত্কন 

এমন ভীকত্ প্রিহণন িরটলন যয, যলাটিরা ইয়াযীটির ধরপািে এবাং 

হাকস্তর ভটয় আটস্ত আটস্ত পলায়ন িরটত্ শুরু িরল। ইয়াযীটির 

ভটয় িুফাবাসীটির পলায়ন ও কবশ্বাস ঘাত্িত্ার যলামহষণি ঘেনা 
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জানটত্ িাইটল পািিটির প্রকত্ ইমাম ইবটন ত্াইমীয়া রাকহমাহুল্লাহ 

িতৃ্ণি রকিত্ ‘কমনহাজুস সুন্নাহ’ বইকে পোর অনুটরাধ রইল। যাই 

যহাি, িুফাবাসীটির িার হাজার যলাি পালাটত্ পালাটত্ এি পযণাটয় 

মুসকলম ইবন আিীটলর সাটে মাত্র কত্ন জন যলাি অবকহষ্ট রইল। 

সূযণ অস্ত যাওয়ার পর মুসকলম ইবন আিীল যিখটলন, হুসাইন 

যপ্রকমি আল্লাহর এিজন বািাও ত্ার সাটে অবকহষ্ট যনই। এবার 

ত্াটি যগ্রপ্তার িরা হল। উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াি ত্াটি হত্যার 

আটিহ কিটলন। মুসকলম ইবন আিীল উবাইিুল্লাহর কনিে আটবিন 

িরটলন, ত্াটি যযন হুসাইটনর কনিে এিকে কিকি পািাটনার অনুমকত্ 

যিওয়া হয়। এটত্ উবাইিুল্লাহ রাজী হটলন। কিকির সাংকেপ্ত বিবয 

কিল এ রিম: 

“হুসাইন! পকরবার-পকরজন কনটয় যফরত্ যাও। িুফাবাসীটির যধাাঁিায় 

পটো না। যিননা ত্ারা যত্ামার সাটে কমেযা বটলটি। আমার সাটেও 

ত্ারা সত্য বটল কন। আমার যিওয়া এই ত্েয কমেযা নয়।”  

অত্ঃপর যুলহজ্জ মাটসর ৯ ত্াকরখ আরাফা কিবটস উবাইিুল্লাহ 

মুসকলমটি হত্যার আটিহ প্রিান িটরন। এখাটন কবটহষভাটব স্মরণ 

রাখা িরিার যয, মুসকলম ইবন ‘আিীল ইটত্াপূটবণ িুফাবাসীটির 
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ওয়ািার উপর কভকি িটর হুসাইনটি আগমটনর জনয কিকি 

পাকিটয়কিটলন। যসই কিকির উপর কভকি িটর যুলহাজ্জ মাটসর ৮ 

ত্াকরটখ হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু িুফার উটেটহয রওয়ানা 

কিটয়কিটলন। অটনি সাহাবী ত্াাঁটি যবর হটত্ কনটষধ িটরকিটলন। 

ত্াটির মটধয আবু্দল্লাহ ইবটন আব্বাস, আবু্দল্লাহ ইবটন উমর, 

আবু্দল্লাহ ইবটন যুবাইর, আবু্দল্লাহ ইবন আমর এবাং ত্াাঁর ভাই 

মুহাম্মাি ইবনুল হানাফীয়ার নাম কবটহষভাটব উটল্লখটযাগয। 

ইবটন উমর হুসাইনটি লেয িটর বটলন: হুসাইন! আকম যত্ামাটি 

এিকে হািীি শুনাটবা। কজবরীল আলাইকহস সালাম আগমন িটর 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামটি িুকনয়া এবাং আকখরাত্- এ িুকে 

যেটি যয যিাটনা এিকে গ্রহণ িরার ৈাধীনত্া কিটয়কিটলন। কত্কন 

িুকনয়া বাি কিটয় আকখরাত্টি যবটি কনটয়টিন। আর তু্কম ত্াাঁর 

অাংহ। আল্লাহর হপে! যত্ামাটির যিউ িখনই িুকনয়ার সম্পি লাটভ 

সেম হটবন না। যত্ামাটির ভাটলার জনযই আল্লাহ যত্ামাটিরটি 

িুকনয়ার যভাগ-কবলাস যেটি কফকরটয় যরটখটিন। হুসাইন ত্াাঁর প্রস্তাব 

প্রত্যাখযান িরটলন এবাং যাত্রা বাি কিটত্ অৈীিার িরটলন। 

অত্ঃপর ইবটন উমর হুসাইটনর সাটে আকলঙ্গন িটর কবিায় কিটলন 
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এবাং ক্রিন িরটলন। 

সুফীয়ান িাওরী ইবটন আব্বাস রাকিয়াল্লাহু আনহু যেটি সহীহ সূটত্র 

বণণনা িটরন যয, ইবটন আব্বাস রাকিয়াল্লাহু আনহু হুসাইনটি 

বটলটিন: মানুটষর যিাষাটরাটপর ভয় না োিটল আকম যত্ামার ঘাটে 

ধটর কবরত্ রাখত্াম। 

যবর হওয়ার সময় আবু্দল্লাহ ইবটন যুবাইর রাকিয়াল্লাহু আনহু 

হুসাইনটি বটলটিন: যহাসাইন! যিাোয় যাও? এমন যলািটির িাটি, 

যারা যত্ামার কপত্াটি হত্যা িটরটি এবাং যত্ামার ভাইটি আঘাত্ 

িটরটি? 

আবু্দল্লাহ ইবটন ‘আমর রাকিয়াল্লাহু আনহু বটলটিন: হুসাইন ত্াাঁর 

জনয কনধণাকরত্ ফয়সালার কিটি দ্রুত্ অগ্রসর হটচ্ছন। আল্লাহর 

হপে! ত্াাঁর যবর হওয়ার সময় আকম যকি উপকস্থত্ োিত্াম, ত্াহটল 

িখনই ত্াটি যযটত্ কিত্াম না। ত্টব বল প্রটয়াগ িটর আমাটি 

পরাকজত্ িরটল যস িো কভন্ন। (ইয়াহ্-ইয়া ইবটন মাঈন সহীস সূটত্র 

বণণনা িটরটিন) 
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যাত্রা পটে হুসাইটনর িাটি মুসকলটমর যসই কিকি এটস যপৌঁিল। 

কিকির কবষয় অবগত্ হটয় কত্কন িুফার পে পকরহার িটর ইয়াযীটির 

িাটি যাওয়ার জনয কসকরয়ার পটে অগ্রসর হটত্ োিটলন। পকেমটধয 

ইয়াযীটির স্বসনযরা ‘আমর ইবন সা‘ি, হাকমর ইবন যুল জাওহান 

এবাং হুসাইন ইবন ত্ামীটমর যনতৃ্টত্ব িারবালার প্রান্তটর হুসাইটনর 

গকত্টরাধ িরল। হুসাইন যসখাটন অবত্রণ িটর আল্লাহর যিাহাই 

কিটয় এবাং ইসলাটমর িো স্মরণ িকরটয় কিটয় কত্নকে প্রস্তাটবর যয 

যিাটনা এিকে প্রস্তাব যমটন যনওয়ার আহবান জানাটলন। 

হুসাইন ইবন আলী রাকিয়াল্লাহু আনহু এবাং রাসূটলর যিৌকহত্রটি 

ইয়াযীটির িরবাটর যযটত্ যিওয়া যহাি। কত্কন যসখাটন কগটয় 

ইয়াযীটির হাটত্ বাই‘আত্ গ্রহণ িরটবন। যিননা কত্কন জানটত্ন 

যয, ইয়াযীি ত্াাঁটি হত্যা িরটত্ িান না। অেবা ত্াাঁটি মকিনায় 

যফরত্ যযটত্ যিওয়া যহাি। অেবা ত্াাঁটি যিাটনা ইসলামী অঞ্চটলর 

সীমাটন্তর কিটি িটল যযটত্ যিওয়া যহাি। যসখাটন কত্কন মৃতু্য পযণন্ত 

বসবাস িরটবন এবাং রাটজযর সীমানা পাহারা যিওয়ার িাটজ 

আত্মকনটয়াগ িরটবন। (ইবটন জারীর হাসান সনটি বণণনা িটরটিন) 

ইয়াযীটির স্বসনযরা যিাটনা প্রস্তাবই মানটত্ রাজী হল না। ত্ারা 
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বলল: উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াি যযই ফয়সালা কিটবন আমরা ত্া 

বযত্ীত্ অনয যিাটনা প্রস্তাব মানটত্ রাজী নই। এই িো শুটন 

উবাইিুল্লাহর এি যসনাপকত্ (হুর ইবন ইয়াযীি) বলটলন: এরা 

যত্ামাটির িাটি যযই প্রস্তাব যপহ িরটি ত্া কি যত্ামরা মানটব না? 

আল্লাহর িসম! তু্িণী এবাং িায়লাটমর যলাটিরাও যকি যত্ামাটির 

িাটি এই প্রােণনাকে িরত্, ত্াহটল ত্া যফরত্ যিওয়া যত্ামাটির 

জনয স্ববধ হত্ না। এরপরও ত্ারা উবাইিুল্লাহর কসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িরটত্ই িৃঢ়ত্া প্রিহণন িরল। যসই যসনাপকত্ যঘাো কনটয় যসখান 

যেটি িটল আসটলন এবাং হুসাইন ও ত্াাঁর সােীটির কিটি গমন 

িরটলন। হুসাইটনর সােীগণ ভাবটলন: কত্কন ত্াটির সাটে যুদ্ধ 

িরটত্ আসটিন। কত্কন িাটি কগটয় সালাম কিটলন। অত্ঃপর যসখান 

যেটি কফটর এটস উবাইিুল্লাহর স্বসকনিটির সাটে যুটদ্ধ কলপ্ত হটয় 

ত্াটির িুইজনটি হত্যা িরটলন। অত্ঃপর কত্কনও কনহত্ হটলন। 

(ইবটন জারীর হাসান সনটি বণণনা িটরটিন) 

স্বসনয সাংখযার কিি যেটি হুসাইটনর সােী ও ইয়াযীটির স্বসকনিটির 

মটধয কবরাে বযবধান কিল। হুসাইটনর সামটনই ত্াাঁর সিল সােী 

বীরটত্বর সাটে যুদ্ধ িটর কনহত্ হটলন। অবটহটষ কত্কন িাো আর 
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যিউ জীকবত্ রইটলন না। কত্কন কিটলন কসাংটহর মত্ সাহসী বীর। 

কিন্তু সাংখযাকধটিযর মুিাকবলায় ত্ার পটে ময়িাটন কেটি োিা সম্ভব 

হল না। িুফাবাসী প্রকত্কে স্বসকনটির িামনা কিল যস িাো অনয যিউ 

হুসাইনটি হত্যা িটর যফলুি। যাটত্ ত্ার হাত্ রাসূটলর যিৌকহটত্রর 

রটি রকঙ্গন না হয়। পকরটহটষ কনিৃষ্ট এি বযকি হুসাইনটি হত্যার 

জনয উিযত্ হয়। ত্ার নাম কিল হাকমর ইবন যুল জাওহান। যস বহণা 

কিটয় হুসাইটনর হরীটর আঘাত্ িটর ধরাহায়ী িটর যফলল। 

অত্ঃপর ইয়াযীি বাকহনীর সকম্মকলত্ আক্রমটণ কত্কন হাহািাত্ 

অজণটনর যসৌভাগয লাভ িটরন। 

বলা হয় এই হাকমরই হুসাইটনর মাো যিহ যেটি কবকচ্ছন্ন িটরটি। 

যিউ যিই বটলন: কসনান ইবন আনাস আন্ নাখঈ নামি এি বযকি 

ত্াাঁর মাো যিহ যেটি আলািা িটর। আল্লাহই ভাল জাটনন। 

 

৩) ফুরাত্ নিীর পাকন পান িরা যেটি কবরত্ রাখার কিচ্ছা: 

যবহ কিিু গ্রন্থ ত্াটি ফুরাত্ নিীর পাকন পান িরা যেটি কবরত্ 

রাখার ঘেনা বণণনা িটর োটি। আর বলা হয় যয, কত্কন পাকনর 

কপপাসায় মারা যান। এ িাোও আরও অটনি িো বটল মানুষটি 
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আটবগময় িটর যুটগ যুটগ কবভ্রান্ত িরা হটচ্ছ এবাং মূল সত্যকে 

উপলকি িরটত্ ত্াটিরটি কবরত্ রাখার হীন ষেযন্ত্র িরা হটচ্ছ। এ 

সব িাল্পকনি গটল্পর যিাটনা ঐকত্হাকসি কভকি যনই। ঘেনার যত্েুিু 

সহীহ সূটত্র বকণণত্ হটয়টি আমাটির জনয ত্ত্েুিুই যটেষ্ট। যিাটনা 

সটিহ যনই যয, িারবালার প্রান্তটর হুসাইন কনহত্ হওয়ার ঘেনা 

অত্যন্ত যবিনািায়ি। ধ্বাংস যহাি হুসাইটনর হত্যািারীগণ! ধ্বাংস 

যহাি হুসাইটনর হত্যায় সহটযাগীরা! আল্লাহর যক্রাধ ত্াটিরটি 

যঘরাও িরুি। আল্লাহ্  ত্া‘আলা রাসূটলর যিৌকহত্র হহীি হুসাইন 

এবাং ত্াাঁর সােীটিরটি আল্লাহ ত্া‘আলা ৈীয় রহমত্ ও সন্তুকষ্ট িারা 

আচ্ছাকিত্ িরুি। 

 

৪) িারবালার প্রান্তটর হুসাইটনর সাটে আরও যারা কনহত্ হটয়টিন: 

• আলী রাকিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানটির মটধয যেটি আবু বির, 

মুহাম্মাি, উসমান, জাফর এবাং আব্বাস। 

• হুসাইটনর সন্তানটির মটধয হটত্ আবু বির, উমর, উসমান, আলী 

আিবার এবাং আবু্দল্লাহ। 
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• হাসাটনর সন্তানটির মটধয হটত্ আবু বির, উমর, আবু্দল্লাহ এবাং 

িাটসম। 

• আিীটলর সন্তানটির মটধয হটত্ জাফর, আবু্দর রাহমান এবাং 

আবু্দল্লাহ ইবন মুসকলম ইবন আিীল। 

• আবু্দল্লাহ ইবন জা‘ফটরর সন্তানটির মটধয হটত্ ‘আউন এবাং 

আবু্দল্লাহ। ইটত্াপূটবণ উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াটির কনটিণটহ মুসকলম 

ইবন আিীলটি হত্যা িরা হয়। আল্লাহ ত্াটির উপর সন্তুষ্ট যহান। 

আমীন 

 

৫) িারবালার ঘেনাটি যিন্দ্র িটর যয সমস্ত ধারণা কিি নয়: 

হুসাইন ও ত্াাঁর পকরবাটরর সিসযটির মৃতু্যটত্ আিাহ যেটি রটির 

বৃকষ্ট হওয়া, যসখাটনর যিাটনা পাের উিাটলই ত্ার নীি যেটি রি 

প্রবাকহত্ হওয়া এবাং যিাটনা উে জবাই িরটলই ত্া রটি পকরণত্ 

হটয় যাওয়ার ধারণা কমেযা ও বাটনায়াে। মুসকলমটির আটবগ ও 

অনুভূকত্টি জাকগটয় তু্টল ত্াটিরটি কবভ্রান্ত িরার জনযই এ সমস্ত 

বাটনায়াে ঘেনা বলা হটয় োটি। এগুটলার যিাটনা সহীহ সনি 

যনই। 
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ইমাম ইবটন িািীর রাকহমাহুল্লাহ বটলন: হুসাইটনর মৃতু্যর ঘেনায় 

যলাটিরা উটল্লখ িটর োটি যয, যস কিন যিাটনা পাের উল্টাটলই 

রি যবর হত্, যস কিন সূযণগ্রহণ হটয়কিল, আিাটহর কিগন্ত লাল হটয় 

কগটয়কিল এবাং আিাহ যেটি পাের বকষণত্ হটয়কিল। এসব িো 

সটিহমূলি। প্রিৃত্িো হটচ্ছ, এগুটলা কবটহষ এিকে যগাষ্ঠীর 

বাটনায়াে ও কমেযা িাকহনী িাো আর কিিুই নয়। ত্ারা কবষয়কেটি 

বে িরার জনয এগুটলা রিনা িটরটি। 

যিাটনা সটিহ যনই যয, িারবালার ময়িাটন সপকরবাটর হুসাইটনর 

হাহািাত্বরণ এিকে কবরাে ঘেনা। কিন্তু ত্ারা একেটি যিন্দ্র িটর 

যয কমেযা রিনা িটরটি, ত্ার যিানকেই সাংঘকেত্ হয় কন। 

ইসলাটমর ইকত্হাটস হুসাইটনর মৃতু্যর যিটয় অকধি ভয়াবহ ঘেনা 

সাংঘকেত্ হটয়টি। যস সমস্ত ঘেনায় উপটরাি কবষয়গুটলার যিানকেই 

সাংঘকেত্ হয় কন। হুসাইটনর কপত্া আলী রাকিয়াল্লাহু আনহু আবু্দর 

রাহমান ইবন মুলকজম খাটরজীর হাটত্ কনমণমভাটব কনহত্ হন। সিল 

আটলটমর ঐিমটত্য হুসাইটনর যিটয় আলী রাকিয়াল্লাহু আনহু অকধি 

যেষ্ঠ ও সম্মাকনত্ কিটলন। ত্ার হাহািাটত্র কিন যিাটনা পাের 

উল্টাটলই রি যবর হয় কন, যস কিন সূযণগ্রহণ হয় কন, আিাটহর 
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কিগন্ত লাল হটয় যায় কন এবাং আিাহ যেটি পােরও বকষণত্ 

হওয়ারও যিাটনা প্রমাণ যনই। 

উসমান ইবন আফফান রাকিয়াল্লাহু আনহুর বাকে যঘরাও িটর 

কবটরাহীরা ত্াাঁটি হত্যা িটর। কত্কন মজলুম অবস্থায় হাহািাত্বরণ 

িটরন। ত্াাঁর মৃতু্যটত্ এসটবর যিানকেই সাংঘকেত্ হয় কন। উসমান 

রাকিয়াল্লাহু আনহুর পূটবণ খলীফাতু্ল মুসকলমীন উমর ইবনুল খািাব 

ফজটরর নামাটয িাাঁোটনার সময় কনমণমভাটব কনহত্ হন। এই ঘেনায় 

মুসকলমগণ এমন মুসীবটত্ পটেকিটলন, যা ইটত্াপূটবণ িখনও পটেন 

কন। ত্াটত্ উপটরাি লেণগুটলা যিখা যায় কন। 

আল্লাহর সবণটহষ্ঠ বািা সমগ্র নবী-রাসূটলর সরিার রাহমাতু্ল কলল 

‘আলামীন মৃতু্যবরণ িটরটিন। ত্াাঁর মৃতু্যটত্ এমন কিিু সাংঘকেত্ হয় 

কন। যযকিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর কহশু পুত্র 

ইবরাহীম মৃতু্যবরণ িটরন, যসকিন সূযণগ্রহণ যলটগকিল। যলাটিরা 

বলটত্ লাগল: ইবরাহীটমর মৃতু্যটত্ আজ সূযণগ্রহণ হটয়টি। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সূযণগ্রহটণর নামায আিায় িরটলন 

এবাং খুত্বা প্রিান িরটলন। খুত্বায় কত্কন বণণনা িরটলন যয, সূযণ 

এবাং িন্দ্র িারও মৃতু্য বা জন্ম গ্রহটণর িারটণ আটলাহীন হয় না। 
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এগুটলা আল্লাহর কনিহণন। কত্কন এগুটলার মাধযটম ত্াাঁর বািাটিরটি 

ভয় যিকখটয় োটিন। 

 

৬) হুসাইটনর যবর হওয়া নযায় সাংগত্ কিল কি? 

কবজ্ঞ সাহাবীটির মটত্ িুফার উটেটহয হুসাইটনর যবর হওয়াটত্ 

িলযাটণর যিাটনা লেণ পকরলকেত্ হয় কন। এ জনযই অটনি সাহাবী 

ত্াাঁটি যবর হটত্ কনটষধ িটরটিন এবাং ত্াাঁটি কবরত্ রাখার যিষ্টা 

িটরটিন। কিন্তু কত্কন কবরত্ হন কন। িুফায় যাওয়ার িারটণই ঐ 

সমস্ত জাটলম ও স্বৈরািাটররা রাসূটলর যিৌকহত্রটি হহীি িরটত্ 

সেম হটয়কিল। ত্ার যবর হওয়া এবাং কনহত্ হওয়াটত্ যয পকরমাণ 

কফত্না ও ফসাি সৃকষ্ট হটয়কিল, মকিনায় অবস্থান িরটল ত্া হওয়ার 

কিল না। কিন্তু মানুটষর অকনচ্ছা সটেও আল্লাহর কনধণাকরত্ ফয়সালা 

ও ত্িিীটরর কলখন বাস্তটব পকরণত্ হওয়া িাো কভন্ন যিাটনা উপায় 

কিল না। হুসাইটনর হত্যায় কবরাে বে অনযায় সাংঘকেত্ হটয়টি, কিন্তু 

ত্া নবীটির হত্যার যিটয় অকধি ভয়াবহ কিল না। আল্লাহর নবী 

ইয়াহ-ইয়া আলাইকহস সালামটি পাকপষ্ঠরা হত্যা িটরটি। জািাকরয়া 

আলাইকহস সালামটিও ত্াাঁর জাকত্র যলাটিরা কনমণমভাটব হহীি 
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িটরটি। এমকন আরও অটনি নবীটি বনী ইসরাইলরা িত্ল 

িটরটি। আল্লাহ ত্া‘আলা বটলন: 

ِّنۡرُُسلۡ َۡجآَءُكمۡ ۡقَدۡ ۡقُل ۡ﴿ ۡۡم  َِّنَٰتَِّۡۡقب لِّ َي 
ِّٱۡل  ِّيۡب ِّٱَّلذ ُۡكنتُمۡ ۡإِّنَۡقَتل ُتُموُهمۡ ۡفَلِّمَۡۡقُل ُتمۡ َۡوب

قِّيَۡ  [  ٣٨١: عمران ال] ﴾١٨٣َۡۡصَٰدِّ

“তু্কম ত্াটির বটল িাও, যত্ামাটির মাটঝ আমার পূটবণ বহু রসূল 

কনিহণনসমূহ এবাং যত্ামরা যা আবিার িটরি ত্া কনটয় এটসকিটলন, 

ত্খন যত্ামরা যিন ত্াটিরটি হত্যা িরটল যকি যত্ামরা সত্য হটয় 

োি।” (সূরা আটল-ইমরান: ১৮৩) 

এমনভাটব উমর, উসমান ও আলী রাকিয়াল্লাহু আনহুটিও হত্যা িরা 

হটয়টি। সুত্রাাং ত্াাঁর হত্যা িাণ্ড কনটয় অকত্করি বাোবাকে িরার 

যিাটনা যুকি যনই। 

 

৭) িারবালার ঘেনাটি আমরা কিভাটব মূলযায়ন িরব? 

যয মুসকলম আল্লাহটি ভয় িটর ত্ার জনয হুসাইটনর কনহত্ হওয়ার 

ঘেনা স্মরণ িটর কবলাপ িরা, হরীর জখম িরা, গাল, মাো ও বুি 
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োবোটনা বা এ রিম অনয কিিু িরা জাটয়য যনই। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বটলন: 

 «ليس منا من لطم اخلدود و هق اجليوب»

“যয বযকি মুসীবটত্ পটে কনজ গাটল িটপোঘাত্ িরল এবাং হরীটরর 

িাপে কিাঁেল, যস আমাটির িটলর নয়।” (বুখারী) 

কত্কন আরও বটলন: “মুসীবটত্ পটে কবলাপিারী, মাো মুণ্ডনিারী 

এবাং িাপে ও হরীর িত্ণনিারীর সাটে আমার যিাটনা সম্পিণ 

যনই।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আরও বটলন:  

إن انلاحئة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة دراعً من جرب و رسبااًل من »
«قطران  

“মৃত্ বযকির উপর কবলাপিারী যকি ত্ওবা না িটর মারা যায়, ত্াটি 

কিয়ামটত্র কিন খাাঁজলীযুি যিাত্ণা পরাটনা হটব এবাং আলিাত্রার 

প্রটলপ লাগাটনা পায়জামা পরাটনা হটব।” (মুসকলম) 

কত্কন আরও বটলন:  
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الفخر يف األحساب و الطعن يف : أربع يف أميت من أمر اجلا لية ال يرتكونهن»
 «األنساب و االستسقاء بانلجوم و انلياحة

“আমার উম্মটত্র মটধয জাটহলী যুটগর িারকে ৈভাব কবিযমান 

রটয়টি। ত্ারা ত্া িােটত্ পারটব না। (১) বাংহ মযণািা কনটয় গবণ 

িরা, (২) মানুটষর বাংটহর নাম তু্টল িুনণাম িরা, (৩) ত্ারিারাকজর 

মাধযটম বৃকষ্ট প্রােণনা িরা এবাং (৪) মৃত্ বযকির উপর কবলাপ িরা।  

কত্কন আরও বটলন:  

“মানুটষর মাটঝ িুকে কজকনষ রটয়টি, যা িুফরীর অন্তভুণি। মানুটষর 

বাংটহর বিনাম িরা এবাং মৃত্ বযকির উপর কবলাপ িরা।” 

(মুসকলম) 

কত্কন আরও বটলন:  

انلياحة من أمر اجلا لية و إن انلاحئة إذا ماتت و لم تتب قطع اهلل هلا ثيابا من »
  «قطران و دراعً من هلب انلار

“মৃত্ বযকির উপর কবলাপ িরা জাটহকলয়াটত্র অন্তভুণি। কবলাপিারী 

যকি ত্ওবা না িটর মারা যায়, ত্াটি কিয়ামটত্র কিন আল্লাহ 
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আলিাত্রার প্রটলপ লাগাটনা জামা পরাটবন এবাং অকি কহখা িারা 

কনকমণত্ যিাত্ণা পরাটবন।” (ইবটন মাজাহ) 

এিজন কবটবিবান মুসকলটমর উপর আবহযি হটচ্ছ যস এ ধরটণর 

মুসীবটত্র সময় আল্লাহর কনটিণকহত্ িো বলটব। আল্লাহ্  ত্া‘আলা 

বটলন:  

ِّينَۡۡ﴿ ٓۡۡٱَّلذ َصََٰبت ُهمۡإَِّذا
َ
يَبة ۡۡأ صِّ ِّۡۡإِّنذاۡقَالُٓوا ۡۡمُّ ذ ٓۡۡلِلِّ ُعونَۡۡإََِّل هِِّۡۡإَونذا  [  ٣٥١: ابلقرة] ﴾١٥٦َۡۡرَٰجِّ

“যখন ত্াাঁরা কবপটি পকত্ত্ হয়, ত্খন বটল, কনিয়ই আমরা সবাই 

আল্লাহর জনয এবাং আমরা সবাই ত্ারই সাকন্নটধয কফটর যাটবা।” 

(সূরা বািারাঃ ১৫৬) 

হুসাইটনর মৃতু্যর পর ত্াাঁর পুত্র আলী ইবন হুসাইন, মুহাম্মাি এবাং 

জাফর জীকবত্ কিটলন। ত্াটির যিউ হুসাইটনর মৃতু্যটত্ মাত্ম 

িটরটিন বটল প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্ারা কিটলন আমাটির 

যহিাটয়টত্র ইমাম ও আিহণ। 

কবলাপ িরা, গাল ও বুটি িটপোঘাত্ িরা বা এ জাত্ীয় অনয 

যিাটনা িাজ িখনই ইবািাত্ হটত্ পাটর না। আশুরার কিটন 
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ক্রিটনর ফযীলটত্ যয সমস্ত বণণনা উটল্লখ িরা হয় ত্ার যিানকেই 

কবশুদ্ধ নয়। কবলাপ িরা জাটহলী জামানার আিরণ বটল রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আমাটিরটি ত্া যেটি কবরত্ োিার 

আটিহ কিটয়টিন। 

 

৮) মৃত্ বযকির উপর কবলাপ িরার যেটত্র কহয়া মাজহাটবর মত্ামত্: 

কবলাপ যেটি কবরত্ োিার আটিহ শুধু সুকন্ন মুসকলম বা বনী 

উমাইয়াটির জনয নয় কিাংবা একে যিবল ত্াটিরই আিরণ নয় যয, 

কহয়ারা ত্া গ্রহণ িরটত্ পাটরন না; বরাং আহটল বাইটত্র িোও 

ত্াই। আহটল সুন্নত্ এবাং কহয়া উভয় যেণীর কনিেই মৃত্ বযকির 

উপর কবলাপ িরা কনকষদ্ধ। 

কহয়া আটলম ইবটন বাবুওয়াই আল-িুম্মী বটলন: রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বটলটিন:  

কবলাপ িরা জাটহলী জামানার িাজ। (যিখুন কহয়াটির কিত্াব:  من
 (الحيرضه الفقيه

মাজটলসী যেটি অপর বণণনায় এটসটি,  
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  انلياحة عمل اجلا لية

অেণাৎ মৃত্ বযকির উপর উচ্চ ৈটর যরািন িরা জাটহকলয়াটত্র 

িাজ। (যিখুন: কবহারুল আনওয়ার ১০/৮২) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যেটি এ ধরটণর কনটষধাজ্ঞার 

িারটণই আহটল সুন্নত্ ওয়াল জামা‘আটত্র যলাটিরা যয যিাটনা 

মুসীবটত্র সময় মাত্ম ও কবলাপ িরা যেটি কবরত্ োটিন। 

 

৯) আশুরার কিটন আমাটির িরণীয় িীঃ 

সুকন্ন মুসকলমগণ এই কিটন যরাযা রাটখন। িারণ একে এমন এিকে 

কিন যাটত্ আল্লাহ ত্া‘আলা মুসা ও ত্াাঁর জাকত্র যলািটিরটি 

যফরাউটনর িবল যেটি মুকি কিটয়টিন এবাং যফরাউন সম্প্রিায়টি 

পাকনটত্ ডুকবটয় ধ্বাংস িটরটিন। আহটল সুন্নত্ ওয়াল জামা‘আটত্র 

যলাটিরা মটন িটরন, খাটলস কিটল যরাযা অবস্থায় হুসাইটনর জনয 

যিা‘আ িরা জাটহলী জামানার আিরটণর মত্ মাত্ম ও কবলাপ িরার 

যিটয় অটনি উিম। এ কিটন যরাযািাটরর জনয িুকে িলযাণ রটয়টি। 

এিকে হটচ্ছ সম্মাকনত্ কিটন যরাযা রাখার ফকযলত্ আর অনযকে হটচ্ছ, 
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যরাযা অবস্থায় যিা‘আ িরার ফকযলত্। এই যিা‘আর এিকে অাংহ বা 

সমূ্পণণোই কত্কন ইচ্ছা িরটল হুসাইটনর জনয িরটত্ পাটরন। 

আশুরার কিটন যরাযা রাখার ফযীলটত্ যা বকণণত্ হটয়টি: 

ا َقِدَم الَْمِديَنَة  نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اَّللَّ َعلَيِْه وََسلََّم لَمَّ
َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس ريَِض اَّللَّ َعنْهَما أ

ُ وََجَدُ ْم يَُصوُموَن يَْوًما َيْعِِن اَعُهوَراَء َفَقالُوا َ َذا يَْوٌم عَ  ِظيٌم وَُ َو يَْوٌم نََّجَّ اَّللَّ
ْوََل بُِموََس ِمنُْهْم 

َ
نَا أ
َ
ِ َفَقاَل أ ْغَرَق آَل فِرَْعْوَن فََصاَم ُموََس ُهْكًرا َّلِلَّ

َ
ِفيِه ُموََس َوأ

َمَر بِِصيَاِمهِ 
َ
 فََصاَمُه َوأ

“আবু্দল্লাহ ইবটন আব্বাস রাকিয়াল্লাহু আনহুমা বটলন: নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মকিনায় আগমন িটর যিখটলন ইহুিীরা 

আশুরার কিন যরাযা রাখটি। কত্কন কজটজ্ঞস িরটলন: একে যিাটনা 

যরাযা। ত্ারা উির কিল যয, একে এিকে কবরাে পকবত্র কিন। একিটন 

আল্লাহ ত্াআলা বনী ইসরাইলটি ত্াটির হত্রুটির িবল যেটি 

পকরত্রাণ কিটয়টিন। ত্াই মুসা আলাইকহস সালাম এ কিন যরাযা 

যরটখটিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ত্খন বলটলন: 

ত্াটির যিটয় মুসা আলাইকহস সালাটমর সাটে আমার সম্পিণ অকধি। 
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সুত্রাাং কত্কন যরাযা রাখটলন এবাং সাহাবীটিরটি যরাযা রাখার 

আটিহ কিটয়টিন।” (বুখারী) 

قَُريٌْش يِف اجْلَاِ ِليَِّة  َعْن اَعئَِشَة ريَِض اَّللَّ َعنَْها قَالَْت ََكَن يَْوُم اَعُهوَراَء تَُصوُمهُ 
َمَر بِِصيَاِمِه 

َ
ا قَِدَم الَْمِدينََة َصاَمُه َوأ َوََكَن انلَِِّبُّ َصَّلَّ اَّللَّ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُمُه فَلَمَّ

ا نََزَل َرَمَضاُن ََكَن َرَمَضاُن الَْفِريَضَة َوتُِرَك اَعُهوَراُء فَََكَن َمْن َهاَء َصاَمُه  فَلَمَّ
 )خبارى)ْن َهاَء لَْم يَُصْمُه َومَ 

“আটয়হা রাকিয়াল্লাহু আনহা বটলন: আইয়াটম জাটহকলয়াটত্ও 

িুরাইহরা আশুরার যরাযা রাখত্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসালামও এ কিটন যরাযা রাখটত্ন। মকিনায় কহজরত্ িটর এটসও 

কত্কন এ কিন যরাযা যরটখটিন এবাং যলািটিরটি যরাযা রাখার 

আটিহ কিটয়টিন। যখন রমাযাটনর যরাযা রাখা ফরয িরা হল ত্খন 

আশুরার যরাযা যিটে কিটলন। সুত্রাাং ত্খন যেটি যার ইচ্ছা যরাযা 

রাখত্ আর যার ইচ্ছা যরাযা রাখা যিটে কিত্।” (বুখারী) 

আবু্দল্লাহ ইবটন আব্বাস রাকিয়াল্লাহু আনহু হটত্ আরও বকণণত্ হটয়টি 

যয, 
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ِ َصَّلَّ اَّللَّ َعلَيِْه وََسلَّ  َمَر بِِصيَاِمِه قَالُوا يَا ِحنَي َصاَم رَُسوُل اَّللَّ
َ
َم يَْوَم اَعُهوَراَء َوأ

ِ َصَّلَّ اللَّهم َعلَيِْه  ُمُه اْيَُهوُد َوانلََّصارَى َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ ِ إِنَُّه يَْوٌم ُتَعظِّ رَُسوَل اَّللَّ
ُ ُصْمنَا اْيَْوَم ا إَِذا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل إِْن َهاَء اَّللَّ

ِت الَْعاُم وََسلََّم فَ
ْ
تلَّاِسَع قَاَل فَلَْم يَأ

ِ َصَّلَّ اَّللَّ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َ رَُسوُل اَّللَّ  الُْمْقِبُل َحَّتَّ تُُوِّفِّ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার যরাযা রাখটলন 

এবাং যরাযা রাখার আটিহ কিটলন, ত্খন সাহাবীগণ বলটলন: যহ 

আল্লাহর রাসূল! একে যত্া এমন এিকে কিন, যাটত্ ইয়াহুি-

নাসারারাও সম্মান িটর। ত্খন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম) বলটলন: আগামী বির ইনহা-আল্লাহ্  নয় ত্াকরটখও 

যরাযা রাখটবা। কিন্তু আগামী বির আসার আটগই কত্কন মারা যান। 

(বুখারী) 

 

১০) কহয়াটির বণণনায় আশুরার যরাযা: 

আলী ইবন আবু ত্াটলব রাকিয়াল্লাহু আনহু বটলন: 

اعهوراء ، اتلاسع والعارش ، فإنّه يكّفر اذلنوب سنةصوموا   
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যত্ামরা আশুরার অেণাৎ নয় এবাং িহ ত্াকরটখ যরাযা রাটখা। যিননা 

ইহা পূটবণর এি বিটরর গুনাহটি যমািন িটর যিয়। (যিখুন: 

 )৭/৩৩৭احلر العاميل يف وسائل الشيعة) ২/১৩৪ االستبصار
জাফর রাকিয়াল্লাহু আনহু যেটি বকণণত্ হটয়টি যয,  

আশুরার যরাযা এি বিটরর গুনাহর িাফফারা ৈরূপ। 

 

১১) আশুরার কিটন মাত্ম িরার কভকি যিাোয়? 

বত্ণমাটন আশুরার কিটন হুসাইনীয়াত্ নাটম যয অনুষ্ঠান, মাত্ম, বুি 

ও গাল োপোটনা, উচ্চ ৈটর ক্রিন এবাং কবলাপ িটর োটি ত্ার 

যিাটনা কভকি যনই। আহটল বাইটত্র নাটম প্রিকলত্ মাজহাটবও ত্ার 

যিাটনা িলীল যনই এবাং সটবণাপকর ইসলামী আিীিার সাটে এর 

যিাটনা সম্পিণ যনই। কহয়ারা যযটহতু্ বটল োটি মুহাম্মাি (সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম) যা হালাল িটরটিন কিয়ামত্ পযণন্ত ত্া িাো 

অনয কিিু হালাল নয় এবাং কত্কন যা হারাম িটরটিন কিয়ামত্ পযণন্ত 

ত্া িাো অনয কিিু হারাম যনই যসটহতু্ ত্াটির িাটি প্রশ্ন হল: 

আপনারা যকি উপটরাি িোকে কবশ্বাস িটরন ত্াহটল বািযকের 

বাস্তবায়ন যিাোয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম িতৃ্ণি 
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কনকষদ্ধ জাটহলী জামানার এিকে অভযাসটি আপনারা ইসলাম ও 

আহটল বাইটত্র কনিহণন কনধণারণ িটরটিন যিন? 

আিটযণর িো হটচ্ছ ত্াটির যমাল্লা-মুন্সীরা আশুরার কিটন মাত্ম ও 

হায় হুসাইন হায় হুসাইন বটল কিৎিার িরাটি আল্লাহর কনিহণন 

বটল উটল্লখ িটর কনটের আয়াত্কেটি িলীল কহটসটব যপহ িটর 

োটিন। আল্লাহ্  ত্া‘আলা বটলন: 

َِّك ۡۡ﴿ َٰل مۡ َۡوَمنَۡذ ِّ َِّۡۡشَعَٰٓئِّرَُۡۡيَعظ  ِّنذَهاۡٱلِلذ َوىتَۡۡمِّنۡفَإ  [  ١٣: احلج] ﴾٣٢ۡۡٱل ُقلُوبِّۡۡق 

“এো। আর যিউ আল্লাহর কনিহণনসমূটহর প্রকত্ সম্মান প্রিহণন 

িরটল ত্া যত্া ত্ার হৃিটয়র ত্ািওয়াপ্রসূত্। (সূরা হজ্জ: ৩২) 

অত্এব ত্ারা কবলাপ িরা, গাল ও বুি োপোটনা, আল্লাহর বািা ও 

রাসূটলর সাহাবীটিরটি গালাগাকল িরাটি আল্লাহর সম্মাকনত্ কনিহণন 

মটন িটরই িটর োটিন। এর যিটয় অকধি মূখণত্া আর কি হটত্ 

পাটর? 

আরও আিটযণর িো হটচ্ছ আশুরার যরাযার বযাপাটর সুস্পষ্ট হািীি 

োিা সটেও এগুটলাটি ত্ারা যজটনও না জানার ভান িটর োটিন। 
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অপর পটে ত্াটির আটলমগণ এই বণণনাগুটলাটি বারবার আহটল 

সুন্নত্ ও বনী উমাইয়াটির বানাটনা বটল অপবাি কিটয় োটিন। ত্ারা 

আরও বটলন যয, বনী উমাইয়াগণ হুসাইটনর মৃতু্য উপলটে অনুষ্ঠান 

িরার জনয এই যরাযার প্রিলন িটরটিন। (নাউযুকবল্লাহ্) অেি সুকন্ন 

ও কহয়া উভয় মাজহাটবর হািীটির কিত্াটবই এই যরাযার ফকজলত্ 

বকণণত্ হটয়টি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম), ত্াাঁর পকবত্র 

পকরবার এবাং সাহাবীগণ আশুরার যরাযা যরটখটিন। কত্কন 

মুসকলমটিরটি যরাযা রাখার আটিহ কিটয়টিন। 

এখন ত্াটির িাটি প্রশ্ন হল: যয বযকি আশুরার কিটন যরাযা যরটখ, 

কজকির-আজিার িটর, িুরআন যত্লাওয়াত্ িটর এবাং অনযানয 

ইবািাটত্র মাধযটম এই কিন অকত্বাকহত্ িটর যস হুসাইটনর মৃতু্যটত্ 

আনটির অনুষ্ঠান িরল? না যয বযকি মানুটষর মাটঝ যগাহত্, খািয-

পানীয় এবাং অনযানয বস্তু কবত্রণ িরল এবাং কবকভন্ন কহিণী িকবত্া 

আবৃকত্ িটর রাত্ পার িটর কিল যস হুসাইটনর মৃতু্য উিযাপন 

িরল? মূলত্ ত্াটির িোর মটধয সুস্পষ্ট ৈকবটরাধীত্া রটয়টি। 

 

১২) হুসাইটনর হত্যায় ইয়াযীি িত্েুিু িায়ী? 
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প্রেটমই বটল কনটত্ িাই যয আমার এই িো ইয়াযীটির পটে 

উিালকত্ িরার জনয নয়; বরাং মূল সত্যটি কবটশ্বর সিল বাাংলাভাষী 

মুসকলটমর সামটন তু্টল ধরার জটনয।  

হাইখুল ইসলাম ইমাম ইবটন ত্াইকময়যাহ রাকহমাহুল্লাহ বটলন: সিল 

মুহাকেস ও ঐকত্হাকসটির ঐিমটত্য ইয়াযীি ইবন মু‘আওকয়য়া 

হুসাইনটি হত্যার আটিন যিন কন। বরাং কত্কন উবাইিুল্লাহ ইবন 

কযয়ািটি কিকির মাধযটম আটিহ কিটয়কিটলন যয, কত্কন যযন ইরাটির 

জকমটন হুসাইনটি িতৃ্ণত্ব প্রকত্ষ্ঠা িরটত্ বাাঁধা যিন। এত্েুিুই কিল 

ত্ার ভূকমিা। কবশুদ্ধ মটত্ ত্ার িাটি যখন হুসাইন কনহত্ হওয়ার 

খবর যপৌঁিল ত্খন কত্কন আফটসাস িটরটিন। ইয়াযীটির বাকেটত্ 

িান্নার িাপ প্রিাকহত্ হটয়কিল। কত্কন হুসাইন পকরবাটরর যিাটনা 

মকহলাটি বিী বা িাসীটত্ পকরণত্ িটরন কন; বরাং পকরবাটরর সিল 

সিসযটি সম্মান িটরটিন। সসম্মাটন হুসাইন পকরবাটরর জীকবত্ 

সিসযটিরটি মকিনায় পািাটনার বযবস্থা িটরটিন। 

যয সমস্ত বণণনায় বলা হটয়টি যয, ইয়াযীি আহটল বাইটত্র 

মকহলাটিরটি অপিস্থ িটরটিন এবাং ত্াটিরটি বিী িটর িাটমটে 

কনটয় যবইজ্জকত্ িটরটিন, ত্ার যিাটনা কভকি যনই। বনী উমাইয়াগণ 
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বনী হাটহমটি খুব সম্মান িরটত্ন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন 

ফাটত্মা কবনটত্ আবু্দল্লাহ ইবন জা‘ফরটি কবটয় িরটলন ত্খন 

আবু্দল মাকলি ইবন মারওয়ান এই কবটয় যমটন যনন কন। কত্কন 

হাজ্জাজটি কবটয় কবকচ্ছন্ন িরার আটিহ কিটয়টিন। 

শুধু ত্াই নয় হুসাইন হত্যার জনয িায়ী উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াটির 

িাটি যখন হুসাইটনর পকরবাটরর মকহলাটিরটি উপকস্থত্ িরা হল 

ত্খন কত্কন আলািাভাটব ত্াটির জনয এিকে ঘটরর বযবস্থা িরটলন 

এবাং ত্াটির ভরণ-যপাষণ ও পকরটধয় বটের বযবস্থা িরটলন। 

(ইবটন জারীর হাসান সনটি বণণনা িটরটিন) 

ঐকত্হাকসি ইজ্জত্ িাররুযা বটলন: হুসাইন হত্যার জনয ইয়াযীিটি 

সরাসকর িায়ী িরার যিাটনা িলীল যনই। কত্কন ত্াাঁটি হত্যার আটিহ 

যিন কন। কত্কন যযই আটিহ কিটয়টিন, ত্ার সার সাংটেপ হটচ্ছ, 

ত্াাঁটি যঘরাও িরা যহাি এবাং কত্কন যত্েণ যুদ্ধ না িরটবন 

ত্ত্েণ যযন ত্াাঁর কবরুটদ্ধ অে ধারণ না িরা হয়। 

ইমাম ইবটন িািীর রাকহমাহুল্লাহ বটলন: একে প্রায় কনকিত্ যয 

ইয়াযীি যকি হুসাইনটি জীকবত্ যপটত্ন, ত্াহটল ত্াাঁটি হত্যা 

িরটত্ন না। ত্াাঁর কপত্া মু‘আওকয়য়া রাকিয়াল্লাহু আনহু ত্াটি এ মটমণ 
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অসীয়ত্ও িটরকিটলন। ইয়াযীি এই িোকে সুস্পষ্টভাটবই যঘাষণা 

িটরকিটলন। 

 

১৩) ত্াহটল যি হুসাইনটি হত্যা িরল: 

একে এিকে গুরুত্বপূণণ প্রশ্ন। যি হুসাইনটি হত্যা িরল। সুকন্ন 

মুসকলমগণ? আমীর মু‘আওকয়য়া? ইয়াযীি ইবন মু‘আওকয়য়া? না অনয 

যিউ? 

উিরকে যমটন যনওয়া অটনি মুসকলটমর পটে অত্যন্ত িকিন হটলও 

ত্া প্রিাহ না িটর পারকি না। প্রিৃত্ ও সকিি ত্েয হল কহয়াটির 

এিাকধি কিত্াব বলটি যয, কহয়ারাই (ইরািবাসীরাই) হুসাইনটি 

হত্যা িটরটি। 

সাটয়যি মুহকসন আল-আমীন বটলন: কবহ হাজার ইরািবাসী 

হুসাইটনর পটে বাই‘আত্ যনয়। পরবত্ণীটত্ ত্ারা ত্াাঁর সাটে 

যখয়ানত্ িটরটি, ত্াাঁর কবরুটদ্ধই কবটরাহ িটরটি এবাং ত্াাঁটি হত্যা 

িটরটি। (যিখুন: আ‘ইয়ানুহ কহয়া ১/৩৪) 
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১৪) হুসাইটনর হত্যািারী কনধণারটণ ইবটন উমর রাকিয়াল্লাহু আনহুর 

অকভমত্: 

ইবটন আবী নু‘ম হটত্ বকণণত্ আটি যয, কত্কন বটলন: 

ََلُ رَ 
َ
نَْت َفَقاَل ِمْن ُكنُْت َهاِ ًدا اِلبِْن ُعَمَر وََسأ

َ
ْن أ ُجٌل َعْن َدِم ابْلَُعوِض َفَقاَل ِممَّ

ْ ِل الِْعَراِق 
َ
لُِِن َعْن َدِم ابْلَُعوِض َوقَْد َقتَلُوا اْبَن انلَِِّبِّ . أ

َ
قَاَل اْنُظُروا إََِل َ َذا يَْسأ

اَنتَاَى صَّل اهلل عليه وسلم وََسِمْعُت انلَِِّبَّ صَّل اهلل عليه وسلم َيُقوُل ُ َما َرحْيَ 
ْنيَا  ِمَن ادلُّ

আকম এিিা আবু্দল্লাহ ইবটন উমটরর কনিে উপকস্থত্ কিলাম। ত্খন 

এিজন যলাি ত্াাঁটি ইহরাম অবস্থায় মহা হত্যা িরার হুিুম জানটত্ 

িাইল। কত্কন ত্খন যলািকেটি কজটজ্ঞস িরটলন: তু্কম যিাটনা 

যিটহর যলাি? যস বলল: ইরাটির। ইবটন উমর রাকিয়াল্লাহু আনহু 

ত্খন উপকস্থত্ যলািটিরটি লেয িটর বলটলন: যত্ামরা এই 

যলািকের প্রকত্ লেয ির। যস আমাটি মহা হত্যা িরার হুিুম 

কজটজ্ঞস িরটি। অেি ত্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর 

নাকত্টি হত্যা িটরটি। আর আকম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
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ওয়াসাল্লামটি বলটত্ শুটনকি, এরা িুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার 

িুকনয়ার িুকে ফুল। (বুখারী, হািীি নাং- ৫৯৯৪) 

অনয বণণনায় মহার স্থটল মাকির িো এটসটি। 

 

১৫) হুসাইটনর ভাষণই প্রমাণ িটর যয ইয়াযীি ত্াাঁর হত্যার জনয 

সরাসকর িায়ী নয়: 

হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু কনহত্ হওয়ার পূটবণ ইরািবাসীটিরটি 

যডটি বটলটিন: যত্ামরা কি পটত্রর মাধযটম আমাটি এখাটন আসটত্ 

আহবান িটরা কন? আমাটি সাহাযয িরার ওয়ািা িটরা কন? 

অিলযাণ যহাি যত্ামাটির! যযই অে কিটয় আমরা ও যত্ামরা কমটল 

ইসলাটমর হত্রুটির কবরুটদ্ধ যুদ্ধ িটরকি এখন যসই অে যত্ামরা 

আমাটির কবরুটদ্ধ িালাটত্ যাচ্ছ। মাকি যযমন উটে যায় যত্মকন 

যত্ামরা আমার পটে িৃত্ বাই‘আত্ যেটি সটর যাচ্ছ, যপাাঁিা-

মািটের নযায় যত্ামরা উটে যাচ্ছ এবাং সিল ওয়ািা-অঙ্গীিার ভঙ্গ 

িটরি। ধ্বাংস যহাি এই উম্মটত্র ত্াগুটত্র িটলরা! (যিখুন, কহয়া 

যলখি ত্াবারসী এর ‘আল-ইহটত্জাজ’) 
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ইমাম হুসাইটনর এই ভাষটণর যিাটনা স্থাটনই কত্কন ইয়াযীিটি িায়ী 

িটরন কন। ঘুটরকফটর ভাষণকে এই িোর প্রমাণ িটর যয, ত্াাঁর 

িরুন পকরকস্থকত্র জনয ইরািবাসীগণই। 

অত্ঃপর হুর ইবন ইয়াযীি নামি হুসাইটনর এিজন সমেণি 

িারবালার প্রান্তটর িাকেটয় ইরািবাসী স্বসকনিটিরটি ডাি কিটয় 

বলটলন: যত্ামরা কি এই যনিিার বািাটি এখাটন আসটত্ আহবান 

িটরা কন? কত্কন যখন যত্ামাটির িাটি এটসটিন ত্খন যত্ামরা 

ত্াাঁটি পকরত্যাগ িটরি এবাং ত্াাঁটি হত্যা িরার জনয ত্াাঁর হত্রুটত্ 

পকরণত্ হটয়ি। আর কত্কন এখন যত্ামাটির হাটত্ বিী হটয়টিন। 

আল্লাহ যযন কিয়ামটত্র কিন যত্ামাটির কপপাসা না যমোন এবাং ত্ার 

উপযুি হাকস্ত প্রিান িটরন! (যিখুন: اإلرهاد للمفيد  ২৩৪  ، إعالم
 (الورى بأعالم اهلدى
এই পযণাটয় হুসাইন ত্াাঁর পূটবণর সমেণিটির কবরুটদ্ধ এিকে 

বিটিা‘আ িরটলন। কত্কন বটলন: 

أحزاباً واجعلهم طرائق قددا امهلل إن متعتهم إَل حني ففرقهم فرقاً أي هيعاً و
 )ال ترض الوالة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا ينرصونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا و
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، ٣/٣٨ كشف الغمة ،949 طربيسإعالم الورى لل، ٣4٣ انظر اإلرهاد للمفيد
 . ١٨و

“যহ আল্লাহ! আপকন যকি ত্াটির হায়াত্ িীঘণ িটরন, ত্াহটল ত্াটির 

িটলর মাটঝ কবভকি সৃকষ্ট িটর কিন। ত্াটিরটি িটল িটল কবকচ্ছন্ন 

িটর কিন। ত্াটির হাসিটিরটি ত্াটির উপর িখনই সন্তুষ্ট 

িরটবন না। ত্ারা আমাটিরটি সাহাযয িরটব বটল যডটি এটনটি। 

অত্ঃপর আমাটিরটি হত্যা িরার জনয উিযত্ হটয়টি। 

হুসাইটনর এই যিা‘আ প্রমাণ িটর যয, ইয়াযীি প্রত্যেভাটব 

হুসাইটনর হত্যায় জকেত্ কিল না। যিননা কত্কন যিা‘আয় বটলটিন: 

যহ আল্লাহ! আপকন ত্াটির হাসিটিরটি ত্াটির উপর িখনই সন্তুষ্ট 

িরটবন না। এ যেটি বুঝা যাটচ্ছ যয, ইরািবাসীগণ (কহয়াগণ) 

উমাইয়া হাসিটির সন্তুকষ্ট অজণটনর আহায় হুসাইটনর সাটে কবশ্বাস 

ঘাত্িত্া িটরটি এবাং ত্াাঁর সাটে যখয়ানত্ িটরটি। বাস্তটব ত্াই 

হটয়টি। পরবত্ণীটত্ উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়ািটিও কনমণম ও 

কনকিৃষ্টভাটব হত্যা িরা হটয়টি। 
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১৬) আলী ইবন হুসাইন ত্াাঁর কপত্া হুসাইনটি হত্যার জনয 

িুফাবাসীটিরটি িায়ী িটরটিন? 

কহয়া ঐকত্হাকসি ইয়া‘িুবী বটলন: আলী ইবন হুসাইন যখন িুফায় 

প্রটবহ িরটলন ত্খন যিখটলন িুফার মকহলারা হুসাইন হত্যার 

যবিনায় ক্রিন এবাং কবলাপ িরটি। কত্কন কজটজ্ঞস িরটলনঃ এরা 

কি আমাটির হত্যায় কবলাপ িরটি? ত্াহটল আমাটিরটি হত্যা িরল 

যি? অেণাৎ ত্ারা বযত্ীত্ আমাটির পকরবাটরর যলাি ও 

আত্মীয়টিরটি অনয যিউ হত্যা িটর কন (যিখুন: ত্াকরটখ ইয়া‘িুবী 

১/২৩৫) 

উপটর বকণণত্ পৃষ্ঠা নাম্বারসহ ত্াটির কিত্াবগুটলার ত্েয প্রমাণ িটর 

যয, যারা কনটজটিরটি হুসাইটনর সমেণি ও যপ্রকমি বটল িাবী 

িটরন, ত্ারাই ত্াাঁটি হত্যা িটরটিন। অত্ঃপর এই মারাত্মি 

অপরাটধর জ্বালা অন্তর যেটি িূর িরার জনয ত্ারাই পরবত্ণীটত্ 

যিাঁটি বুি ভাকসটয়টিন এবাং যাটির িান্না আটস কন, ত্ারাও অযো 

িান্নার ভান িটরটিন। এই যখলা-ত্ামাহা যুগ যুগ ধটর িটল আসটি 
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এবাং এখনও িলটি। ত্াটির অনুসারীরা এখনও হুসাইটনর জানাযা 

বহন িরটিন। 

হুসাইটনর মৃতু্যটত্ যরািন িরা যকি আহটল বাইটত্র প্রকত্ ত্াটির 

প্রিৃত্ ভালবাসার প্রমাণ হয়, ত্াহটল হুসাইটনর প্রকত্ ত্াটির 

ভালবাসা সত্য হটল ত্ারা হামযাহ রাকিয়াল্লাহু আনহুর মৃতু্যটত্ যরািন 

িটর না যিন? 

হুসাইটনর উপর ত্াটির এই িান্না যকি আহটল বাইটত্র প্রকত্ অগাধ 

ভালবাসার িারটণই হত্, ত্াহটল হহীিটির সরিার রাসূটলর িািা 

হামযাহ রাকিয়াল্লাহু আনহুর মৃতু্যটত্ ত্ারা ক্রিন িটর না যিন? 

ত্াাঁটি যয কনমণমভাটব ও পাহকবিত্ার হত্যা িরা হটয়টি, হুসাইন 

হত্যার পাহকবিত্ার যিটয় ত্া যিাটনা অাংটহ িম নয়। সাটয়যি 

হামযাহটি হত্যা িটর ত্াাঁর যপে কিটর িকলজা যবর িরা হটয়টি। 

ত্ারা যিন এই হত্যািাটণ্ডর জনয বাৎসকরি মাত্ম িটর না? ত্াটির 

বুি ও যিহারায় আঘাত্ িটর না যিন? িাপে যেটন কিাঁটে না যিন? 

প্রকত্ বির যখন উহুি যুটদ্ধর কিন ও ত্াকরখ আটস ত্খন ত্টলায়ার 

যখলায় যমটত্ উটি না যিন? সাটয়যি হামযাহ কি আহটল বাইটত্র 

এিজন সম্মাকনত্ সিসয নন? এখাটনই যহষ নয়; রাসূটলর মৃতু্যর 
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যিটয় অকধি বে যিাটনা মুসীবত্ আটি কি? ত্াাঁর মৃতু্যটত্ ত্াটির 

ক্রিন ও মাত্ম যিাোয়? সটিত্ন পািিটিরটিই এসব প্রটশ্নর 

উির খুাঁটজ যবর িটর কনটত্ হটব এবাং িারও আিীিায় ত্রুকে োিটল 

যলখাকে পটেই ত্া সাংটহাধন িটর কনটত্ হটব। অবস্থা িৃটষ্ট মটন 

হটচ্ছ, ত্াটির িাটি হুসাইনই সিটলর যিটয় যেষ্ঠ। কি িারটণ 

ত্াটির িাটি এত্ কপ্রয়? উির পূটবণ উটল্লখ িটরকি। যসকেই আসল 

িারণ? না ইমাম হুসাইন িতৃ্ণি এিজন পারসয মকহলাটি কবটয় 

িটরকিটলন, ত্াই এত্ ভালবাসা? উভয়কেই এর িারণ হটত্ মানা 

যিাোয়? হুসাইন ও ত্াাঁর কপত্া আলী ইবন আবু ত্াকলব সম্পটিণ 

ত্াটির অনযানয আিীিাহ-কবশ্বাটসর কিটি না কগটয় এখাটনই যিটে 

কিলাম। 

 

১৭) হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু এর মাো যিাোয় কগটয়কিল? 

িাটমটে ইয়াযীটির িরবাটর হুসাইটনর মাো যপ্ররটণর বণণনা সহীহ 

সূটত্র প্রমাকণত্ হয় কন। কবশুদ্ধ িো হটচ্ছ, কত্কন িারবালার প্রান্তটর 

হহীি হটয়টিন। ত্াাঁর সম্মাকনত্ মাো িুফার গভনণর উবাইিুল্লাহ ইবন 

কযয়াটির িাটি কনটয় যাওয়া হয়।  
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আনাস ইবন মাকলি রাকিয়াল্লাহু আনহু বটলন: হুসাইটনর মাো 

উবাইিুল্লাহ এর িাটি কনটয় যাওয়া হটল কত্কন ত্াাঁর মাোটি এিকে 

োলার মটধয যরটখ এিকে িাকি হাটত্ কনটয় ত্া নাটির কির কিটয় 

প্রটবহ িকরটয় নাোিাো িরকিটলন এবাং ত্াাঁর যসৌিযণ যিটখ সম্ভবত্ 

যবটখয়াটল কিিুো বণণনাও িটর যফটলকিটলন। হািীটির যহটষর কিটি 

আনাস রাকিয়াল্লাহু আনহু বটলন: হুসাইন রাকিয়াল্লাহু আনহু কিটলন 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাটমর সাটে সবটিটয় যবহী 

সািৃহযপূণণ। (বুখারী) 

অনয বণণনায় আটি, আনাস রাকিয়াল্লাহু আনহু বটলন: আকম 

উবাইিুল্লাহটি বললাম, যত্ামার হাটত্র িাকি হুসাইটনর মাো যেটি 

উকিটয় যফল। িারণ আকম যত্ামার িাকি রাখার স্থাটন রাসূটলর পকবত্র 

মুখ কিটয় িুমু যখটত্ যিটখকি। এটত্ িাকি সাংটিাকিত্ হটয় যগল। 

(যিখুন: ফত্হুল বারী ৭/৯৬) 

সুত্রাাং যিখা যাটচ্ছ, এরপর যিাোয় হুসাইটনর িবর হটয়টি এবাং 

ত্াাঁর মাো যিাোয় কগটয়টি, ত্া সকিি সূটত্রর মাধযটম জানা যায় কন। 

প্রিৃত্ ও সকিি জ্ঞান আল্লাহর কনিটেই। 
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১৮) যযমন িমণ যত্মন ফল: 

পরবত্ণীটত্ আল-আহত্ার নাখ‘য়ীর হাটত্ উবাইিুল্লাহ ইবন কযয়াি 

কনমণমভাটব কনহত্ হন। যখন কনহত্ হটলন ত্খন ত্ার মাো যিহ 

যেটি কবকচ্ছন্ন িটর মসকজটি রাখা হল। ত্খন যিখা যগল এিকে 

সাপ এটস মাোর িারপাটহ ঘুরটি। পকরটহটষ উবাইিুল্লাহ ইবন 

কযয়াটির নাটির কির কিটয় প্রটবহ িটর মুখ কিটয় যবর হল। যফর 

মুখ কিটয় প্রটবহ িটর নাটির কির কিটয় কত্নবার যবর হটত্ যিখা 

যগল। (যিখুন: কত্রকমযী, ইয়ািুব ইবন সুফীয়ান) 

 

১৯) ইয়াযীি সম্পটিণ এিজন মুসকলটমর ধারণা যিমন হওয়া উকিত্: 

ত্াফসীর, হািীি, আিীিা, এবাং ইকত্হাস ও জীবনীর কিত্াবগুটলা 

অধযয়ন িটর যত্িূর জানটত্ যপটরকি, ত্াটত্ যিখা যায় সালাটফ 

সাটলহীটনর কনিে গ্রহণটযাগয এবাং অনুিরণীয় যিাটনা ইমাটমর 

কিত্াটব ইয়াযীটির উপর লা‘নত্ িরা স্ববধ হওয়ার িো আজ পযণন্ত 

খুাঁটজ পাওয়া যায় কন। যিউ ত্ার নাটমর যহটষ রাকহমাহুল্লাহ বা 

লা‘আনা হুল্লাহ- এ িু’কে বাটিযর যিাটনাকেই উটল্লখ িটরন কন। 
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সুত্রাাং কত্কন যযটহতু্ ত্ার আমল কনটয় িটল যগটিন, ত্াই ত্ার 

বযাপাটর আমাটির জবান িরাজ িরা কিি নয়। ত্াটি গালাগাকল 

িরাটত্ আমাটির েকত্ িাো আর কিিু অকজণত্ হটব না। ত্ার আমল 

কনটয় কত্কন িটল যগটিন। আমাটির আমটলর কহসাব আমাটিরটিই 

কিটত্ হটব। ত্ার ভাল মি আমটলর কহসাব কত্কনই কিটবন। 

ইমাম যাহাবী ইয়াযীটির বযাপাটর বটলন: 

 حنبه نسبه وال ال

অেণাৎ “আমরা ত্াটি গাকল কিটবা না এবাং ভালও বাসটবা না।” মি 

পান িরা, বানর কনটয় যখলা িরা, ফাটহহা িাজ িরা এবাং আরও 

যয সমস্ত পাপ িাটজর অপবাি ইয়াযীটির প্রকত্ যিওয়া হয়, ত্া 

সহীহ সূটত্র প্রমাকণত্ নয়। ত্টব ত্াাঁর যিটয় হুসাইন যয বহু গুটণ যেষ্ঠ 

কিটলন, ত্াটত্ যিাটনা সটিহ যনই। 

সুত্রাাং ইয়াযীি মুসকলম কিটলন। ত্ার জীবটনর যহষ মুহূটত্ণ আমরা 

যযটহতু্ উপকস্থত্ কিলাম না, ত্াই ত্ার বযাপারকে আল্লাহর উপর যিটে 

যিয়াই অকধি কনরাপি। ত্া িাো বুখারী হরীটফর এিকে হািীটি 

ত্ার েমা পাওয়ার প্রকত্ ইকঙ্গত্ পাওয়া যায়। যসখাটন আটি যয, 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বটলন: আমার উম্মটত্র এিকে 

িল িুস্তুনত্ীকনয়ায় (িনস্টাকিটনাপল) যুদ্ধ িরটব ত্াটিরটি েমা 

িরা যিওয়া হটব। জানা যাটচ্ছ, ইয়াযীি ইবন মু‘আওকয়য়া কিটলন 

যসই যুটদ্ধর যসনাপকত্। আর হুসাইন ত্াটত্ সাধারণ স্বসকনি কহটসটব 

হরীি কিটলন। সুত্রাাং ইয়াযীিও েমায় হাকমল হটত্ পাটর। 

আল্লাহই ভাল জাটনন। 

 

২০) উপসাংহার: 

হুসাইটনর মৃতু্য কনটয় যলাটিরা কত্নভাটগ কবভি:  

এিিটলর মটত্, কত্কন অনযায়ভাটব মুসকলমটির ঐিয কবনষ্ট িরার 

জনয ইয়াযীটির হাসটনর কবরুটদ্ধ কবটরাহ িটরকিটলন। ত্াই ত্াাঁটি 

হত্যা িরা সকিি কিল। ত্ারা বুখারী হরীটফর এই হািীি কিটয় 

িলীল যিওয়ার যিষ্টা িটর োটিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বটলন: 

 «لوهمن جاءكم وأمركم ىلع رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم فاقت»
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“এিজন হাসটির সাটে যত্ামরা ঐিযবদ্ধ োিা অবস্থায় যকি 

যত্ামাটির জামা‘আটত্ কবভকি সৃকষ্টর জনয যিউ আগমন িটর ত্টব 

ত্াটি হত্যা িটরা।” (বুখারী) ত্ারা বটলন: মুসকলমরা ইয়াযীটির 

হাসটনর উপর ঐিযবদ্ধ কিটলন। হুসাইন এটস যসই ঐটিয ফােল 

ধরাটনার যিষ্টা িটরটিন। সুত্রাাং ত্াাঁটি হত্যা িরা যুকিসাংগত্ 

হটয়টি। 

অনযিল মটন িটরন হুসাইনই কিটলন যখলাফটত্র এিমাত্র হিিার। 

ত্াাঁর আনুগত্য িরা বযত্ীত্ অনয িারও অনুসরণ িরা স্ববধ কিল না। 

জামা‘আত্, জুমআসহ ইসলাটমর যিাটনা িাজই ত্াাঁর কপিটন বা ত্াাঁর 

কনটয়াগ িৃত্ প্রকত্কনকধ িাো অনয িারও অনুসরণ িটর সম্পািন 

িরটল ত্া বাকত্ল হটব। এমন কি ত্াাঁর অনুমকত্ বযত্ীত্ হত্রুটির 

কবরুটদ্ধ কজহাি িরাও স্ববধ কিল না। এমকন আরও অটনি িো। 

এই িটলর িোর সমেণটন যিাটনা সুস্পষ্ট িলীল খুাঁটজ পাওয়া যায় 

কন। 

আর উপটরাি উভয় িটলর মাঝখাটন হটচ্ছ আহটল সুন্নত্ ওয়াল 

জামআটত্র মাজহাব। ত্াাঁরা উপটরর িুকে মটত্র যিানকেটিই সমেণন 
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িটরন না। বরাং ত্াাঁরা বটলন: হুসাইন মজলুম ও হহীি অবস্থায় 

কনহত্ হটয়টিন। কত্কন মুসকলম জাকত্র কনবণাকিত্ আমীর বা খলীফা 

কিটলন না। সুত্রাাং কিত্ীয় মটত্র যপাষণিারীটির িো কিি নয়। 

আর যারা বুখারী হরীটফর হাকিিটি িলীল কহটসটব যপহ িটর 

হুসাইনটি হত্যা িরা স্ববধ হওয়ার িো বটল োটিন ত্াটির িলীল 

গ্রহণ সকিি নয়। হািীি যিাটনাভাটবই ত্াটির িোটি সমেণন িটর 

না। িারণ কত্কন যখন ত্াাঁর িািাটত্া ভাই মুসকলম ইবন আিীটলর 

কিকি যপটলন ত্খন যখলাফটত্র িাবী যিটে কিটয় ইয়াযীটির 

স্বসকনিটির িাটি কত্নকে প্রস্তাব যপহ িটরটিন: 

• কসকরয়ায় কগটয় ত্াাঁটি ইয়াযীটির সাটে সাোত্ িরটত্ যিওয়া 

যহাি। 

• অেবা ত্াটি মুসকলম রাটজযর যিাটনা সীমাটন্তর কিটি যযটত্ যিওয়া 

যহাি। 

• অেবা ত্াাঁটি মকিনায় যফরত্ যযটত্ যিওয়া যহাি। 

কিন্তু ত্ারা যিাটনা প্রস্তাবই যমটন যনয় কন। বরাং ত্ারা ত্াাঁটি 

আত্মসমপণণ িটর ত্াটির হাটত্ বিী হওয়ার প্রস্তাব িরল। অে 
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যফটল কিটয় ত্াটির পাল্টা প্রস্তাব যমটন যনওয়া হুসাইটনর উপর 

যমাটেই ওয়াকজব কিল না। সুত্রাাং কত্কন বীরটত্বর সাটে যুদ্ধ িরাটিই 

যবটি কনটলন এবাং ইয়াযীটির কবরাে বাকহনীর কবরুটদ্ধ যুদ্ধ িটর 

সাহকসিত্া ও বীরত্ব প্রিহণন িটর হাহািাত্ বরণ িরটলন। 

 

পকরটহটষ বলটত্ িাই যয, হুসাইটনর মৃতু্য ও িারবালার ঘেনা কনটয় 

মাত্রাকত্করি বাোবাকে িরা যিাটনা মুসকলটমর িাজ হটত্ পাটর না। 

এই হত্যািাটণ্ডর ঘেনা ইসলাটমর ইকত্হাটস অনযানয মমণাকন্তি 

হত্যািাণ্ড যেটি আলািা যিাটনা ঘেনা নয়। এ জাত্ীয় সিল 

ঘেনাটি সমানভাটব মূলযায়ন িরা উকিত্। কবষািকসেু মুসকলমটির 

যিাটনা মূলনীকত্র গ্রন্থ নয়। একে এিকে িাল্পকনি উপনযাস মাত্র। ত্া 

িারা প্রভাকবত্ হটয় মুসকলম জাকত্ ঐকত্হাকসিভাটব এিকে প্রমাকণত্ 

সত্যটি বাি কিটয় িাল্পকনি িাকহনীটি িখনই সত্য কহসাটব গ্রহণ 

িরটত্ পাটর না। 

 

  ذا وصَّل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آَل وصحبه أمجعني
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