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আল্লাহর রহময়ের চচচা
ِلِیِقِوِمِ النِاسِ بِالِقِسِط-মানুষ হযন ইন্সাফ কয়র।
মহান আল্লাহ্ রব্বু ল ইজ্জে মানু য়ষর িুয়ক একডি

ডনর্চারণ কয়রয়ছ একডিয়ক হযমন নযাে, ইন্সাফ, াডন্তপূ ণচ

স্পন্দনরে হৃৎডপণ্ড স্থাপন কয়রয়ছন হযডিয়ক প্রাণ িা

পডরয়ি

ইেযাডি দ্বারা অপরডিয়ক হেমন হপয়র াডন,

আত্মা িা অন্তর ইেযাডি নায়ম স্মরণ কয়র থাডক আমরা।

উৎকণ্ঠা, িু ডশ্চন্তা ইেযাডি দ্বারা। েয়ি এগুয়লা অনু ভি

অথচাৎ হে যন্ত্রডি েিচিা চলমান, োর স্পন্দনই হিেঁয়চ

করার জনয মানু য়ষর আল্লাহর অেডণে ডনি চনাডির প্রডে

থাকার প্রমাণ িহন কয়র, এডি হথয়ম হেয়ল জীিন স্তব্ধ

প্রডেডনেে িৃ ডি রাখ্য়ে হয়ি েয়িই ো অনু ভি করা

হয়ে যাে এিং মানু ষ মৃেুযর মুয়খ্ ঢয়ল পয়়ে। হেডিক

যায়ি।

ডিয়ে হিখ্য়ল স্তব্ধ, ডস্থর, হথয়ম যাওো ইেযাডি ব্দ এই

েয়ি মানু ষ যখ্ন হথয়ক এই পাডথচি জীিয়ন হিার্-

স্থায়ন উক্ত স্পন্দয়নর ডিপরীে ব্দ িলা চয়ল। আর এই

িুডির িৃ ডি হময়ল হিয়খ্ এিং ডনয়জর চারপায় র

হথয়ম

পডরয়িয়

যাওোর

অনু রূপ

একডি

ব্দ

হযডিয়ক

ি়ে হয়ে হেখ্ায়নই থাকয়ে অভযস্ত হে এিং

কময়িড ,ইেস্তেঃ, িানায়পায়়েন ইেযাডি িলয়ে পাডর

েমেযা ইেযাডির েমার্ায়নর জনয হেই পডরয়ি -

আর োর ডিপরীে ব্দ ডনশ্চেো, ডনডশ্চন্তো ইেযাডি িলা

পডরডস্থডে ময়ো ডনয়জয়ক প্রস্তুে কয়র হনে এিং হেই

হযয়ে পায়র। ডনডশ্চন্তো যা

হৃৎডপয়ণ্ডর স্পন্দয়নর োয়থ স্থােীভায়ি একই োয়ল

অনু যােী জীিনযাপয়নর পিডে অিলম্বন কয়র হনে।
হযয়হেু েি জােোে িযস্তো, অডস্থরো, লাভ-য়লাকোন,

অিস্থান কয়র যা মানু য়ষর দিনডন্দন জীিয়নর অিস্থা

উয়ে য

প্রকা

কয়র। অথচাৎ উক্ত অিস্থাগুয়লা মানু য়ষর হিেঁয়চ

োেয়রর হঢউ ও ঘুডণচপায়কর ময়ো মানু ষয়ক আকষচণ

থাকার প্রমাণ হিে। হকারআন এই েি অিস্থার একডি

করয়ছ। ডনয়জর জীডিকা ও প্রয়োজন অনু যােী ডিক-

িাস্তি অথচ িয়ল ডিয়েয়ছ। আর  بالقسطডিলডক্বস্ত ব্দ দ্বারা

হিডিক েি রকম পন্থাে অজচন করার হচিা কয়র। আর

োর মায়ন-মেলয়ির িযাখ্যা ডিয়েয়ছ। আর োর েীমা

আডম্বো ও আউডেোেয়ণর ঐড

াডন্ত িা এমন অিস্থা যা

পূ রণ করার

জায়েয-নাজায়েযভায়ি

ডচন্তা

পিমযচািা অনু যােী
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এিাই েিলীয়ের অথচাৎ হহিায়েয়ের প্রাণ িলা চয়ল হয,

িাডহযকভায়ি আডম্বো ও আউডেোেয়ণর জীিন েি ডিক

োেঁরা মানু ষয়ক একথািাই হিাঝায়িন ও ড ক্ষা হিয়িন

ডিয়ে কাডিনয, েমেযা, িু য়ভচায়ে, ডিয়রাডর্োে এিং

হয, মানু ষ স্বভািেেভায়ি এমন জীিন পিডে অিলম্বন
করয়ি হযখ্ায়ন একজন িৃ ঢ় ময়নািয়লর অডর্কারী হয়ে
ডিয়িকিায়নর চডরয়ি অডভনে করয়ি যার োময়ন

ারীডরক

ও

মানডেকভায়ি

ডনযচােয়নর

যােঁোকয়ল
ডনয়েড ে হয়ে হিখ্য়ে পাই। ইডেহাে োর ডচি েুয়ল

িো,

র্রার অয়নকিা হচিা কয়রয়ছ। েু েরাং আমরা উক্ত উভে
প্রায়ন্তর ডিষয়ে একিু েয়িষণা কয়র হিখ্ার হচিা করয়িা

িু ষ্কমচ, অনযাে-অেযাচার ইেযাডি েু ডনপুনভায়ি প্রডেহে

হয, কারিলায়ে ইেলাডমক জীিয়নর প্রয়েযকডি প্রান্ত

করয়ি এিং পডরয়ি েে কলু ষোমুক্ত হয়ে ডনভচয়ে ও

ডিলডক্বস্ত িা নযােেঙ্গে-এর মানিয়ণ্ড ডকভায়ি স্থাপন

ডনডশ্চন্ত জীিনযাপন করয়ি।

কয়রয়ছ হযডি মানু য়ষর স্বভািজাে চাডহিা। আর ডকভায়ি

হযয়কায়না রকম অডস্থরো, প্রোরণা, হর্াকা,

েি ডিক হথয়ক হনাংরা, পডিলো, মানডেক ডদ্বর্া-দ্বন্দ

েদ্ভাি ও েভযো
মানু য়ষর োমাডজক জীিয়ন পরস্পয়রর ময়র্য হয
েম্পকচ থায়ক ো ডিশুি ও পরয়হজোরীর ডনেয়ম এিং
েমস্ত আইন-কানু ন যা পুয়রা েমায়জ প্রচডলে থায়ক োর

জীিয়নর ডিেন্ত হথয়ক র্ু য়ে মুয়ছ োফ হয়ে হেয়লা এিং
মানু য়ষর ময়ন জীিন অডনশ্চেো ও অেঙ্গে ডিষে-িস্তুর
আকষচণ হয়ে রক্ষা করয়লা।

কারিলা

নাম হয়লা েদ্ভাি িা েভযো। েভযোর আইন-কানু য়নর
উপর চলার জনয ঐড

র্মচগুয়লায়ে আডম্বো ও

আউডেোেয়ণর

হয়েডছল।

আডিভচাি

আমরা

যডি

এডি এমন একডি িু ঘচিনা যদ্দ্বারা আডম্বোেয়ণর
োলীমকৃে অেীয়ের ঐড

েিলীোয়ের ডভে েমুজ্জ্বল

ইডেহায়ে িৃ ডিপাে কডর োহয়ল হিখ্য়ে পায়িা হয,

হয়ে রয়েয়ছ। অনযডিয়ক ভডিষযয়ের এমন জ্ঞায়নর

প্রয়েযক নিী-রেূ য়লর ডিপরীয়ে একডি িৃ হত্তর ও মজিুে

হঘাষণা হিে যা ডিলডক্বস্ত িা নযােেঙ্গে পন্থাে েমস্ত

িল োেঁর ডিয়রাডর্ো করার জনয েিচিা যু িংয়িহী

িার্াডিঘ্ন িূ য়র েডরয়ে হিে।

হথয়কয়ছ। এই েেয উদ্ঘািয়ন আল্লামাহ্ ইকিাল িু ডি
পঙডক্তয়ে োেঁর ডচন্তার িডহঃপ্রকা কয়রয়ছন:
آگ هے ابراهیم هے نمرود هے
کیا کسی کو پهر کسی کا امتحان مقصود هے
েেয প্রমায়ণ নমরূি, ইব্রাহীম ও অডি রে,
এর পয়রও হকউ পরীক্ষা ডনয়ে চাে?
এই হছাট্ট ভূডমকাডিয়ে জীিন ও পাডথচি জীিনয়ক
‘ডিলডক্বস্ত’ িা নযােেঙ্গেভায়ি অডেিাডহে করার ডিষয়ে
পািকিয়েচর

িৃ ডি

আকষচণ

করয়ে

চাই।

যডিও

আমরা নিুযেে, হরোলে, ওোেে ও ইমাময়ের
ইডেহাে অডেক্রম কয়র মহানিী হযরে হমাহাম্মাি
হমাস্তফা (েঃ)-এর েিডলেী িা ইেলাম প্রচারমূ লক
জীিয়নর ডিষয়ে েংডক্ষপ্তাকায়র পযচায়লাচনা করয়িা, আর
োেঁর মৃেুযর পর োেঁর ওোেী ও খ্লীফার ডিষয়ে অডে
স্বল্প আয়লাচনা কয়র কারিলার ডিয়ক ময়নাডনয়ি
করয়িা।
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প্রকা য নিুযেে প্রাডপ্তর আয়ে ও পয়র
নিুযেে প্রাডপ্তর পূ িাচ িস্থা
হযরে নিী করীম (েঃ)-এর পডিি ও রকেমে
জীিন হকয়িয়ছ মক্কায়ে প্রকা য নিুযেে প্রাডপ্তর পূ য়িচ
চডল্ল িছর এিং নিুযেে প্রাডপ্তর পর হেয়রা িছর।
েু েরাং োেঁর দিড িয, োেঁর হপ ািাডরত্ব, োেঁর
আমানেিারী, োেঁর েেযিাডিো ইেযাডি মক্কািােীয়ির
কায়ছ প্রকি হে এিং োরা আরি ভূ-খ্য়ণ্ড োর েু িাে
ছড়েয়ে পয়়ে। ডেডন একডি কডমডি ডনমচাণ কয়রডছয়লন
যার নাম ডিয়েডছয়লন: ‘ফুেূ লুল হমাডহম্মাহ্’ যার ডকছু

োর্ারণ মানু ষ নে, িরং মনু ষযরূয়প অনয ডকছু ইেযাডি।
আর োেঁর জীিয়ন েৃেীে এিং েিচিৃহৎ ডিস্মেকর ও
ডিখ্যাে যা ঘিয়লা ো হয়লা: আরিয েম্রাজ্ঞী মা খ্াডিজার
পক্ষ হথয়ক োেঁর োয়থ ডিয়ের প্রস্তাি। আর োেঁয়ির ডিয়ে
উপলয়ক্ষয কয়েক মাে যািৎ মা খ্াডিজা (োঃ)-এর অথচ
দ্বারা মক্কািােীয়িরয়ক আহায়যচযর িযিস্থা হয়ে থায়ক। এডি
ডছল নিীপাক (েঃ)-এর প্রকা য নিুযেয়ে অডর্ডিে
হওোর পূ য়িচর জীিয়নর একডি ঝলক।

নিুযেে প্রাডপ্তর পরিেচী অিস্থা

ডনেমািলী ডেডন ডনর্চারণ কয়রডছয়লন। হযডি মক্কাভূডময়ে

হয মানু ষডি নিুযেে প্রাডপ্তর পূ য়িচ মক্কািােীয়ির

েিচপ্রথম োংডির্াডনক রূপ হপয়েডছল এিং প্রয়েযক

এয়ো ডপ্রে এিং আস্থা ীল ডছয়লন হয, োেঁয়ক োরা শুর্ু

মক্কািােীর উপর হেই আইন িলিৎ হয়ো। কারণ

হমাহাম্মাি িয়ল িাকয়ো না, িরং োেঁয়ক একডি উপাডর্

ইডেপূ য়িচ ডিডভন্ন প্রয়ি হথয়ক হযেকল িডণকরা িাডনজয

হিওো হয়েডছল: হমাহাম্মায়ি আমীন িা আমানে

করার জনয মক্কায়ে আেয়ো োয়ির পণযাডি লু ডণ্ঠে হয়ল

রক্ষাকারী হমাহাম্মাি। ডকন্তু এমন ডক ঘিয়লা হয, প্রকা য

োরা নযাে ডিচার হপয়ো না। ডকন্তু এখ্ন এই কডমডির

নিুযেয়ের

মার্যয়ম োর উপর প্রডেিন্ধকো আয়রাপ করা হে এিং

মক্কািােীয়ির হায়েয়োণা কয়েকজন ছা়ো েকয়ল োেঁর

হয হকায়না িডনক চাইয়ল োর পণযাডি ডনরাপয়ি মক্কায়ে

ত্রুোে হনয়ম প়েয়লা? চডল্ল িছয়রর জীিনীয়ে ডেডন

ডনয়ে এয়ে িাডনজয করয়ে পায়র। নিীপায়কর পডিি

োয়ির অন্তয়র স্থান কয়র ডনয়েডছয়লন, ডকন্তু অকস্মাৎ

জীিয়নর প্রথম ডিয়ক যখ্ন োংোডরক জীিয়ন িাডেত্ব

ত্রুোর এমন ডিষ ছড়েয়ে প়েয়লা হয, ডকছু খ্ায়লে ও

োেঁর কােঁয়র্ আেয়লা েখ্ন ডেডন পণযাডি ডনয়ে ডনজ

েৎ িযডক্তয়ির উপয়র এমন জুলুম-অেযাচার শুরু হয়লা

চাচাজায়নর োয়থ াম হিয় হযয়েন। আর এই িযিো

হয, ইডেহায়ের প্রয়েযকডি অক্ষর হয়ে রক্ত ডিন্দু

ও েফর ইেযাডিয়ে োেঁর দ্বারা এমন ডকছু ঘিনা েংঘডিে

ঝরডছল। এমন ডনিচেভায়ি হযরে ইোডের ও হযরে

হয়ো যা হিয়খ্ প্রেযক্ষি চীরা ডিডস্মে হয়ে হযয়ো। হযমন:
হিখ্া হযয়ো োছ-পালা োেঁর (েম্মায়ন) োেঁর োময়ন ঝুেঁয়ক

েু মাইোয়ক হেযা করা হয়লা হয,- (িলা হয়ে হয, োেঁয়ির

প়েয়ো, োেঁর মুখ্ািেি হিয়খ্ ইহুিী ও খ্রীিান যাযয়করা

েংডক্ষপ্তাকায়র িলয়ল োর কারণ োময়ন এয়ে যায়ি।

িয়ল হফলয়ো হয, এই নিযু িক আমায়ির ময়ো হকায়না

োর কারণ হয়লা: নিীপায়কর প্রকা য নিুযেে প্রাডপ্তর

হঘাষণা

হিওোর

োয়থ

োয়থ

হেই

হেযাকারীয়ির প্রডে পয়র আল্লাহ রাজী হয়ে হেয়ছন)
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পূ য়িচ মক্কায়ে আিু েু ডফোয়নর অয়নক হিড প্রভাি ডছল,
িাহুিল, অথচিল, হনেৃত্ব ইেযাডির অয়নক খ্যাডে ডছল।
কডিেণ োর প্র ংোে কািয রচনা করয়েন এিং োর
কাছ হথয়ক পাডরয়োডষক হনওোর উয়েয় য অডেরডিে
করয়ে ডদ্বর্া করয়েন না। যডিও েৎকালীন যু য়ে এিা
প্রচডলে রীডে ডছল। আর হযয়হেু মক্কা আিু েু ডফোয়নর
হকন্দ্র ডছল, োই হে ডকভায়ি এিা িরিাস্ত করয়ি হয,
োর ও োর নযাে স্বভায়ির অোমাডজক ও িু শ্চডরিয়ির
োময়ন হকায়না প্রকার েৎ ও েচ্চডরয়ির আয়ন্দালন
চালায়ি? অেভযো, মূ ডেচপূজা, উলঙ্গ হয়ে কািা ঘয়রর
েওোফ করার ময়ো অিান্তর রীডে-নীডে যায়ির রয়ক্তমাংয়ে ডময় রয়েয়ছ হেই আিু েু ডফোন ও োর হিােররা
ডকভায়ি এক যু িয়কর কথা মানয়ে পায়র হয ডকনা এেি
হথয়ক ডনয়ষর্ করয়ছ। মক্কা ও মক্কািােীয়ির েৎকালীন
ইডেহাে অর্যেন করয়ল িুক হকেঁয়প ওয়ি এিং ডিডস্মে
হয়ে এই িাকয িলা ছা়ো উপাে থায়ক না হয, পৃডথিীয়ে
এমন ভূ-খ্ণ্ডও ডছল হযখ্ায়ন জুলুম-অেযাচারয়ক লাডলে

মিীনা ও কারিলা
কারিলা-হেই কারিলা হয কারিলায়ক ইমাম
হহাোইন (আঃ) জনপয়ি রূপান্তডরে কয়রয়ছন, হযখ্ান
হথয়ক মানিোর অথচ, মানি জীিয়নর উয়ে য হিাঝা
যাে, এখ্ান হথয়ক ইেলাম নামক আয়ন্দালয়নর জীিীন
িান করা হয়েয়ছ, হয প্রকৃে ইেলায়মর ময়র্য আত্মপরো,
মূ ডেচপূজা, অনযাে-অেযাচার ও অডিচায়রর হকান স্থান
ডছলনা। হযখ্ায়ন ডচন্তা-য়চেনা ও ডিয়িয়কর আয়লাে
ডেিান্ত হনওোর অডর্কার ডছল, িরং ো পূ ণচ
েংডির্ানরূয়প ডছল, যার ছাোয়ে মানু ষ ডিলডক্বস্ত িা
ইন্সায়ফর োয়থ জীিন যাপন করয়ে পায়র এিং যার জনয
হকারআন আয়ের হেই

ব্দ হমাহাম্মায়ি আমীন-এর
পুনরািৃ ডত্ত কয়র িয়লয়ছ: للا
ٌإ ّنی لکم رسولٌ امینٌ فاتّقوا ه
. و اطیعونহহ রেূ ল! িয়ল িাও, ডনডশ্চে আডম হোমায়ির
জনয আমীন রেূ ল, অেএি হোমরা আল্লাহয়ক ভে কয়রা
এিং োেঁর আনু েেয কয়রা।1

কারিলা

করা হয়ো!!!

ডহজরে
পূ য়িচাক্ত কারয়ণ েমস্ত কাডিনয ও অেযাচার েহয
করার পর নিীপাক (েঃ) মিীনা অডভমুয়খ্ ডহজরে
কয়রয়ছন-যার পূ ণচ ডিিরণ হিওো এখ্ায়ন েম্ভি
নে-এর পর যখ্ন ইেলায়মর িাহু মজিুে হয়লা েখ্ন
ইেলাম ও মুেলমানয়ির উপয়র হযেমস্ত অেযাচার
হডেল োর প্রডেদ্বডিো করার জনয োেঁরা উয়ি িােঁ়োয়লন
এিং মুেলমানেণ নিীপায়কর হনেৃয়ত্ব ৮০ডির ময়ো
রক্ষণাত্মক যু ি করয়লন।
1

েূ রা: হ ারা, আঃ ১০৭-১০৮।

অেীয়ের মূ খ্চো ও ডনরাপত্তাহীনোর এক করুণ
ইডেহাে রয়েয়ছ, যা হথয়ক মুডক্ত হিওোর জনয আডম্বো
ও হমােচালীন এয়েয়ছন এিং োেঁরা অকথয িু ঃখ্-কি েহয
কয়র উক্ত অন্ধকার যু য়ে প্রিীপ জ্বাডলয়েয়ছন। এিা হো
ডছল অেীয়ের ডিষে।
আর কারিলা হয়লা ভডিষযয়ে ইমাম মাহিী (আঃ)
আডিভূচে হওো অিডর্ প্রয়েযক নযাে ময়নাভািেম্পন্ন
মানু য়ষর জনয আ ার আয়লা। হযমন আল্লামাহ্ ইক্বিাল
িয়লয়ছন:
ال للا بر صحرا نوشت
ٌ ّ نقش
سطر عنوان نجات ما نوشت
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ইল্লাল্লাহর নসা র্ু র্ু মরুভূডময়ে অডিে,

একজন মানু ষ যখ্ন িুডি-ডিয়িয়কর উপর ভর কয়র

আমায়ির মুডক্তর েনি এক লাইয়ন ডলডখ্ে।

চয়ল েখ্ন োর ডচন্তার্ারা ডনয়জর িযডক্তয়ত্বর েীমার ময়র্য

কডি োডলি োেঁর স্বার্ীনয়চো ময়নাভাি ডনয়ে হ ষ

হথয়ক েমায়জর ও চারপায় র পডরয়িয় র োয়থ জড়েে

ডনঃশ্বাে েযাে করার েমে ডনয়জর মাযহাি েম্পয়কচ

থায়ক। অেঃপর োর ডিয়িক োয়ক আন্তজচাডেক স্তয়র

িয়লয়ছয়ন হয, ডেডন িায়রা ইমামী। মওলানা রূমীও

হকমন কী ঘিয়ছ হেডিয়ক িৃ ডি আকডষচে কয়র এিং োর

হেডিয়কই ইডঙ্গে ডিয়েয়ছন, ডেডন িয়লয়ছন:
اهل دنیا کار دنیا ساختند
مصطفیٌ را بی کفن انداختند
িু ডনো অডভলাষী িু ডনো ডনমচাণ কয়র হেয়ছ,

োময়ন রাজনীডে ও আল্লাহর পয়থ েিলীয়ের রাস্তা

হমাস্তফায়ক হি-য়োর ও কাফন হরয়খ্ হেয়ছ।
এগুয়লা কয়েকডি উিাহরণ মাি, কারিলা হো িীঘচ
ভডিষযয়ের েংিাি শুডনয়েয়ছ হয, হহ অেযাচারীরা হোমরা
যে পায়রা মন ভয়র অেযাচার ও অনাচার কয়রা,
প্রোরণা, চালাডক,

িো, রক্তপাে ও যে রকয়মর

েোনী কয়র মানু ষয়ক হহিায়েে ও ডিলডক্বস্ত িা
ইন্সায়ফর পথ হথয়ক েডরয়ে হিওোর হচিা কয়রানা হকন,
কারিলা ডকন্তু পৃডথিীর েিচি আয়লাক রডি ডিেুডরে
করয়ে থাকয়ি এিং নযাে ও ইন্সাফ দ্বারা এই ক্ষুদ্র
জীিনয়ক াডন্ত ও ডনরাপত্তার ডিয়ক িৃ ডি আকষচণ করয়ে
থাকয়ি।
এই ড ক্ষা ইেলামী মডস্তয়ষ্ক ক্ত-য়পাক্ত কয়র িডেয়ে
হিওো এক ডিয়ক হযমন কডিন অপর ডিয়ক হেমন
েহজও। এ িু ডি দিপরীেয ময়ন হয়লও হেমন নে ডকন্তু।
েয়ি োর জনয পুয়রা জীিনিা হেই েংডির্ায়নর উপর
চালায়ে হয়ি হযিা আমায়িরয়ক হিওো হয়েয়ছ। আর
হযিা হপয়ে হেয়ল োরা ডিয়ন অন্তেঃ পােঁচিার غیر
. المغضوب علیهم ول الضالینেেডরল মােযূ ডি আলাইডহম
ওোলায যল্লীন মুয়খ্ আনয়ে হয়ি এিং অন্তয়র অনু ভি
করয়ে হয়ি।

উন্মু ক্ত হয়ে থায়ক। অথচাৎ হে ডনয়জ ডকছু না করয়ে
পারয়লও োর েত্ত্বা ডকংিা হয োর োয়থ থায়ক োর
উপয়র প্রভাি হফলয়ে পায়র। হযমন হেৌডি আরয়ি
একডি এোয়রা িছয়রর ড শুয়ক োর েৎ-োহয়ের
কারয়ণ োয়ক ফােঁডে হিওো হয়লা। যডি এখ্ায়ন ডকছু
করার নাও থায়ক েিুও উক্ত জুলুয়মর কারয়ণ েৃ ি
উৎকণ্ঠা োয়ক িু -য়ফািা হচায়খ্র পাডন হফলয়ে িার্য
করয়ি এিং একিার েূ রা ফায়েহা োর জনয পয়়ে ডিয়ে
মন চাইয়ি।
আমায়ির ডিষে ডছল মিীনা হয়ে কারিলা অিডর্
ঘিনা-িু ঘচিনা, নিীপাক (েঃ)এর মৃেুযর পর কে
ডিপজ্জনক এিং মানু য়ষর জনয কে জঘনয ও উৎপী়েক
এিং উৎকন্ঠাজনক অিস্থা ডছল হয, মানু ষ উক্ত ঝঞ্ঝাপূ ণচ
অিস্থাে পয়়ে ডনয়জর স্থান ও মযচািা হাডরয়ে হফয়লয়ছ।
এমনডক আব্দু ল্লাহ ইিয়ন আব্বাে ও ক্বাযী হ ারাইহ্-এর
ময়ো মানু ষ ােক হোিীর আক্বীিার ময়র্য হফেঁয়ে ডেয়ে
ডনয়জর হচহারায়ক ডকোয়ির ডনক্বায়ি হঢয়ক

ােন

িযিস্থার ঘুণচািয়েচ িুয়ি হেয়লন। েম্মানীে পািকেণ
আপনারা জায়নন হয, রাজনীডে ও

ােক হোিী েিচিা

এমন জীিন নীডের ডিরুিাচরণ কয়রয়ছ হয নীডে আল্লাহ্
োোলা ডনজ আডম্বোেয়ণর োয়থ পৃডথিীয়ে নাডযল
কয়রয়ছন। এখ্ায়ন

রীেয়ের রক্ষকেণ োেঁয়ির উয়ে য

িযক্ত করয়ে হথয়কয়ছন আর ডিপরীে ডিক হথয়ক োেঁয়ির
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উপর অেযাচায়রর োইয়লান িইয়ে হিওো হয়ে
হথয়কয়ছ। যডিও হে োইয়লান এনায়ির েংঘয়ষচ এয়ে
মাডিয়ে ডময়

হযয়ে হথয়কয়ছ। আর োেঁরা উক্ত

রাজনীডের প্লািয়নও ডনয়জয়ির আল্লাহ্ প্রিত্ত িাডেত্বকেচিয পালন করয়ে হথয়কয়ছন। েু েরাং প্লািন দ্বারা যা
হিাঝায়নার হচিা করা হয়েয়ছ োর িু -একিা িৃ িান্ত েুয়ল
র্য়র স্পি করয়ে চাই যায়ে হিাঝা যাে হয, ডিলডক্বস্ত িা
নযােেঙ্গে

জীিন

যাপয়নর

ডনেম-নীডে

ডকভায়ি

প্রডেফডলে হে।
মক্কার

হেয়রা

িছয়রর

জীিয়ন

হরোলয়ের

েিলীয়ের ডিরুয়ি আিু েু ডফোয়নর হচিার হকায়না
খ্ামডে ডছলনা। আর ডহজরয়ের পরও আিু েু ডফোন
িয়ে থায়কডন। ইহুিী ও খ্রীিানয়ির ফযাডেিাি মূ লক ডচন্তা
ও োয়ির ষ়েযন্ত্র মক্কার স্থােী ইেলায়মর ডিরুয়ি েডক্রে
ডছল। আর এই েু য়যােয়ক কায়জ লাডেয়ে আিু েু ডফোন
ইেলায়মর ত্রুোে যে রকয়মর উপাে ডছল েি পরীক্ষা
কয়র হফয়ল, যু ি-ডিগ্রহ, িাঙ্গা-হাঙ্গামা, অেযাচারঅনাচার, উৎপী়েন-ডনপী়েন ইেযাডি েিই কয়রয়ছ। ডকন্তু
মহানিী (েঃ) এমন একডি স্তম্ভ ডছয়লন যােঁয়ক মহান
রব্বু ল আলামীন ডিলডক্বস্ত িা ইন্সাফপূ ণচ জীিয়নর জনয
আি চ ডহয়েয়ি পূ ণচ িাডেত্ব েহকায়র পৃডথিীয়ে পাডিয়ে
ডছয়লন। োেঁর উক্ত আি চপূণচ জীিনয়ক পরিেচীয়ে
েীরয়ে নিিী নায়ম পডরচে করায়না হয়েয়ছ। আর োেঁর
আহয়লিাইে োেঁর প্রকা য নিুযেে প্রাডপ্ত হথয়ক
নিীপায়কর োয়থ হথয়ক এিং নিীপায়কর পয়র পুয়রা
জীিনিাই িাস্তি রূপ ডিয়ে হথয়কয়ছন। এিং োেঁর
েীরেয়ক হেই গুণ ও দিড িয েহ অক্ষুন্ন রাখ্য়ে
েিচাত্মক হচিা কয়রয়ছন এিং আজও করয়ছন।

রাজনীডে
যখ্ন রাজনীডে ও রাজত্ব করার ময়নািাঞ্ছা িৃ ঢ়ো
অজচন করয়লা এিং মক্কা জে হয়ে হকিল ডেন িছর
অডেিাডহে হয়লা েখ্ন ইেলায়মর হেই েি ডিয়রার্ীরা
ইেলায়মর হপা াক পয়র ইেলায়মর

ত্রুোে হনয়ম

প়েয়লা। এই ডেন িছয়রর িাডেল েিলীয়ের রাজনীডে
হকমন ক্ষডেকারক ডছল হয, ো কারিলা অথচাৎ েন ৬১
ডহজরী অিডর্ ইেলাম েথা

রীেে েীরয়ে নিিীর

ডিপরীয়ে কী কী ষ়েযন্ত্র কয়রডছল, অল্প একিু
পযচায়লাচনা করয়ল োর কয়েকডি হমায়়ে এয়ে েি ডকছু
স্পি হয়ে যায়ি।
হেই েু ডফোনী ডচন্তার্ারা যা মক্কার জনোর মায়ঝ
ছড়েয়ে হিওো হয়েডছল হয, হমাহাম্মাি এমন এক
অডভযান চালায়ে ো যডি পূ ণচো পাে েয়ি োরা
পৃডথিীয়ে ইেলামী

ােন িযিস্থা প্রডেডিে হয়ি। োর

ডকছু ইডঙ্গে হুিাইডিোর েডন্ধচুডক্তয়ে লক্ষয করা যাে।
নিীপায়কর মৃেুয পরিেচী ঘিনার ডিষয়ে ইন্সাফ েহকায়র
পযচায়লাচনা করয়ল কী ফলাফল অডজচে হে?
১-েক্বীফার দহ-হট্টয়োল, হয ডিষয়ে কডি িয়লয়ছন:
اهل دنیا کار دنیا ساختند
مصطفیٌ را بی کفن انداختند
িু ডনোিায়ররা িু ডনোর নীডেই গ্রহণ করয়লা,
হমাস্তফায়ক হি-য়োর ও কাফন হফয়ল চয়ল হেয়লা।
২-ডনজ ডপোর নায়ম প্রথম খ্লীফার ডচডি হলখ্া,
আর োর উত্তর। জনো কেৃচক আলী (আঃ)-এর পুয়রা
জীিয়নর হমহনে,

হচিা-চডরি, ইেলামী যু য়ি ডিজে
িান করা এিং োেঁর েমস্ত ফযীলেয়ক ভুডলয়ে হিওো।
৩-ফািাক িাোন ডছডনয়ে হনওো এিং োর
উপাজচন দ্বারা হেনা-িাডহনীর খ্রচ হযাোন হিওো,
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নিীপায়কর হৃিয়ের াডন্ত মা ফায়েমা (োঃ)-এর পডিি

কডষয়েয়ছন এিং মেিায়ন হমািায়হলার প্র ংো স্বেং

েৃয়হ অডি েংয়যাে ইেযাডি। ইডেহায়ে ও প্রডেদ্বডিয়ির

হকারআন কয়রয়ছ।

হলখ্াে হকাথাও হিখ্া যাে না। িয়়ো িয়়ো েভােমায়িয় কে রকয়মর ঘিনা েুয়ল র্রা হে, ডকন্তু এই

ইেলামী ইডেহাে েভীর ময়নায়যাে ডিয়ে অর্যেন
করয়ল অনু মান করা যাে হয, রক্তাক্ত ইেলাময়ক

েকল ঘিনািলীর র্ায়র কায়ছ হথয়কও যাওো হে না।

কারিলা ডকভায়ি র্ু য়ে মুয়ছ পডরস্কার পডরেন্ন কয়রয়ছ।

েু েরাং ইত্তিেয়র এ কথা িলা অপ্রােডঙ্গক হয়ি না

আর হয দ্বীনয়ক মহান রব্বু ল আলামীন ডনয়জর পছন্দেই

হয, কারিলা হয়লা ইেলায়মর েূ চনা হথয়ক ৬১ ডহজরী

দ্বীন ডহয়েয়ি হঘাষণা ডিয়েয়ছন হেই দ্বীনয়ক ডকভায়ি েু স্থ

অিডর্ যে পথাডেক্রম কয়রয়ছ োর পূ ণচ ইডেহাে।

কয়র েুয়লয়ছন হয, ো জ্ঞানী-গুণী ও নযােিান এিং

ইেলায়মর ডিক হথয়ক ইেলায়মর েেযােয়ণ হয েি ঘিনা

হেৌহীয়ির প্রডে ডিশ্বাে স্থাপনকারীয়ির জনয মুডক্তর

ঘয়িডছল কারিলা হযন োর প্রয়েযক মুহূয়েচর ডচি অিন

পায়থে, আর েেয েন্ধানীয়ির েিচিার জনয আশ্রেস্থল

কয়র হিখ্াডেল যায়ে ােক হোিীয়ির পি-য়লহনকারী

ডহয়েয়ি ডিিযমান হয়েয়ছ।

ঐডেহাডেকরা ডনয়জয়ির হলখ্ডন দ্বারা ো ডিকৃে না

যু ে) ইডেহাে েম্পূ ণচ কয়রয়ছ হয, ডচন্তা করয়ল পুয়রা

করয়ে পায়র।
হযরে েু মাইো ও হযরে ইোডেয়রর উক্ত
মমচাহেকারী প্রথম

কারিলা এক ডিয়ক অেীয়ের (ইেলায়মর প্রাথডমক
ডিষে োময়ন জ্বলজ্বল করয়ি এিং ভডিষযয়ের জনয

াহািয়ের স্মরণ মানু য়ষর মডস্তষ্ক

ড ক্ষনীে হয়ে আয়ছ। যায়ে ইেলাম হপ্রমীরা েেডরল

হথয়ক মুয়ছ হিওোর জনয ইেলায়মর ত্রুরা হচিা করুক

মােযু য়ি আলাইডহম ওোলায যল্লীয়নর রাস্তা হথয়ক হকউ

িা না করুক, কারিলার ঘিনা উিয়ল হেযাকারীয়ির

ডিচুযে না হয়ে যাে, না েীমা অডেক্রম কয়র, আর না

হচহারা োময়ন এয়ে যায়ি হয, োরা কারা ডছল? কী

খ্ায়ি পডেে হে। িরং েীরয়ে মুস্তাক্বীয়মর পয়থ হথয়ক

রকম ডছল? োয়ির অন্তয়র কী র্রয়ণর ডিয়দ্বষ ভয়র ডছল?
ইেযাডি। কারিলা এ েকল ডিষয়ে ডচি েুয়ল র্রয়ে

মুডক্তর জনয আয়খ্রায়ের েিরকয়মর পায়থে হযাো়ে

থাকয়ি। এগুয়লা হিাঝার জনয মক্কায়ে হয েমস্ত ঘিনা

উপয়র হয েি ডিপি এয়েয়ছ োর ডফডরডস্ত অয়নক িীঘচ।

ঘয়িয়ছ এিং হযগুয়লার ডিেি ডিিরণ ইডেহায়ে পাওো

আর ইমায়ম যামানার আডিভচাি অিডর্ ভডিষযয়ের জনয

যাে হে গুয়লা জানা িরকার। হহ েেযকামীেণ আেু ন

হযন হঘাষণাকারী হঘাষণা ডিয়ে হয, কারিলায়ক োময়ন

মিীনার কথা আয়লাচনা করা যাক। ইসলামের তিনটি

হরয়খ্ হয জীিন যাপন করয়ি হে েফল হয়ি এিং মুডক্তর

বড় শত্রু তিল: ইহুিী, খ্রীিান এিং হমানাডফক্ব হোিী।

দেকে অিডর্ হপৌঁয়ছ যায়ি।

করয়ে পায়র। কারিলার পূ য়িচ ৬০ িছয়র ইেলায়মর

হমানাডফক্বয়ির িু েচ ধ্বংে কয়রয়ছন। ‘মেডজয়ি

এ ডিষয়ে হকিল িু ডি দ্বার উদ্ঘািন করয়ে হয়ি

হজরার’ ধ্বংে কয়র ইহুিীয়ির েীমানা েছনছ কয়রয়ছন,

যায়ে েন্তয়িযর মাইল ফলয়ক যা হলখ্া আয়ছ োর হজযাডে

খ্ােিয়রর জে কয়র খ্রীিানয়ির মুয়খ্ চয়পিাঘাে

হযন মডস্তয়ষ্ক জ্বয়ল ওয়ি এিং িাডেয়লর ঘৃ ণয হচহারা হয়ে
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খ্ুয়ল যাে এিং হক্ব পন্থীয়ির হচহারা হজযাডেয়ে

মুয়খ্া

হজযাডেষ্মান হয়ে ওয়ি।

ঘিনা েম্বডলে পুস্তয়কর নাম ডিয়ে ডিয়েয়ছ: مثلی ل یبایع
. مثلهআমার ময়ো (েত্ত্বা) হোর ময়ো (জঘনয) মানু য়ষর

হমািায়হলার ঘিনা ডক িযাপকো লাভ করয়ছ?

হায়ে িাইোে করয়ে পায়র না।

আমার ইডঙ্গে ইেলামী েনেয়ন্ত্রর ডিয়ক। োর গুরুত্ব

আমার োলাম হেই পুয়ির কডি-র প্রডে যােঁর নাম

আয়ছ ডক? আয়লাচনা-পযচায়লাচনার র্রণ, উভে পয়ক্ষ

আল্লামাহ্ ইক্বিাল, ডযডন পুয়রা ইেলামী ইডেহাে োেঁর

কারা ডছল এ েি যডি েিলীয়ের কারয়ণ হিাঝা যাে হয,

কডিোর একডি পঙডক্তয়ে িযক্ত কয়রয়ছন, ডেডন

হহাোইন হক ডছয়লন? আর এগুয়লা যডি হাল্কাভায়ি

িয়লয়ছন:
اسالم کی دامن مین بس اس کی سوا کیا هی
ایک ضربت ید للا اک سجده شبیری
ইেলায়মর আেঁচয়ল এিু ডি ছা়ো আর কী িা আয়ছ?

হনওো হে হো হিাঝা যায়ি হয, হকারআয়ন যডি মােযু ডি
আলাইডহম

ব্দ থায়ক হো োর িাস্তি রূপও ডনশ্চে

আয়ছ।
অনয ঘিনা হযডি িাডেত্ব পূ রয়ণ হমাহরাডিে কয়রয়ছ
ো হয়লা োিীয়রর ঘিনা। মহানিী (েঃ) কেৃচক এ

একডি আলীর েরিাডরর আঘাে ও একডি
াডব্বয়রর হেজিাহ্।

হঘাষণা হিওো হয, আমার ময়ো েিার উপয়র অডর্কার
ও কেৃচত্ব রাখ্য়ি। এই কথাডি

রীেয়ের েংডির্ায়ন

হমাহরাডিে কয়র ডিয়েয়ছ। ইমাম হহাোইন (আঃ)
কারিলার জমীনয়ক এমন হেৌরি িান কয়রয়ছন হয, োর
মাডি ডনয়ে আর িােীরাও েিচ কয়রয়ছন। আর উক্ত

ইন্সাফ
আল্লাহর রহমে

القسط
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ইমাম হহাোইন (আঃ) মহান রব্বুল আলামীয়নর ডনিচাডচে
মহান রব্বু ল আলামীন েমগ্র ডিয়শ্বর প্রয়েযকডি
ডিষয়ের জ্ঞান রায়খ্ন। ডিশ্ব ব্রহ্মায়ণ্ডর ক্ষুদ্রাডেক্ষুদ্র ডিষেিস্তুও োেঁর িৃ ডির অয়োচয়র হনই। মহান রব্বু ল আলামীন
োেঁর ডিয় ষ অনু গ্রয়হ মানু ষয়ক েৃ ডি কয়র োয়ক েৃ ডির
হেরার আেয়ন িডেয়েয়ছন। মানু ষয়ক ক্ষমো ও ইোর
ময়ো অেুলনীে হনোমে িান কয়রয়ছ। োর্ারণ েৃ ডি
হো িূ য়রর কথা িরং আর িােী ও আর র্ারণকারী
পডিি আত্মারাও মানু ষয়ক ময়ন হরয়খ্য়ছ, এরা হেই
পডিি েত্ত্বা যারা লওহ্ ও ক্বলম-এর হ ষ হুজ্জে, যায়ির
ডলডখ্ে েনয়ির উপয়র ভর কয়র হক্বোময়ের ডিন ডিচার
হয়ি। এই আকা চুম্বী েফলোর পথ পাড়ে হিওোর
জনয ডকছু ডিডর্-ডির্ান আয়ছ, পথ ডনডিচি করা হয়েয়ছ,
পয়থর ডি ারী ডনযু ক্ত করা হয়েয়ছ, যায়ে পথ ভ্রি না
হয়ে যাে। উক্ত পথ-প্রি চকেণয়ক জ্ঞায়নর েম্ভার িান
করা হয়েয়ছ এিং মানু য়ষর অন্তয়র োেঁয়ির জনয মহব্বে
িান করা হয়েয়ছ। োেঁয়িরয়ক মানু য়ষর েফলোর
আকাঙ্খী, িোদ্রচ িানায়না হয়েয়ছ। েয়ি এর ময়র্য একিা
েচ আয়রাপ করা হয়েয়ছ, আর ো হয়লা এই হয, এই
েফলো ও পূ ণচোর েমস্ত উপাে-উপকরণ হকিলমাি
আল্লাহ হযাোন হিয়ি। রাস্তা আল্লাহ্ প্র স্ত করয়ি,
প্রডেিান ও েওোি আল্লাহ্ই হিয়ি। েয়ি মানু ষয়ক োর
ডনয়জর ইোে এই পথ অডেক্রম করয়ে হয়ি। ডেডন
নামায়যর জনয ঘুম ভাডঙয়ে হিয়িন, েয়ি ীয়ের হভায়র
নরম-েরম ডিছানা হছয়়ে ডনয়জয়কই উিয়ে হয়ি, এই
উয়ি প়োর উপয়রই েি ডকছু ডনভচর করয়ছ।
ডকন্তু যডি মানু ষ ডনজ ইোে ও স্বার্ীনোে েফলো
ও পূ ণচোর রাস্তা অিলম্বন না কয়র, রহমায়নর পডরিয়েচ
েোয়নর কথা হ ায়ন, আল্লাহর ডনয়োেকৃে পথপ্রি চকেণয়ক হছয়়ে েোনয়ক ভ্রিোে ভরো কয়র,
রয়ির নযাে িন্ধুর রাস্তা হছয়়ে ডিয়ে ত্রুর রাস্তা অিলম্বন

কয়র, আর উক্ত ভ্রিোর পয়থ এয়ো িূ য়র হপৌঁয়ছ হেয়লা
হয, ডনজ েৃ ডিকেচার ত্রু হয়ে হেয়লা, ডনয়জর জীডিকা
িাোর নাম মুয়ছ ডিয়ে উিযে হয়লা, ডনয়জর িু ভচায়েযর
পডরচে ডিয়ে এই ডেিান্ত ডনয়ে িেয়লা হয, হে আল্লাহর
দ্বীন ও রীেেয়ক মুয়ছ হফলয়ি। ডনয়জর নায়কর উপয়র
িো একিা মাডছ মারয়ে অপারে মানু ষ হখ্ািা হওোর
িাডি কয়র িয়ে, আল্লাহর প্রডেডনডর্েণয়ক হেযা কয়র েি
োঙ্গ কয়র ডিয়ে উিযে হে।
ডকন্তু অেযন্ত আশ্চয়যচর ডিষে হয, মানু য়ষর এমনের
নাফরমানী, অকৃেজ্ঞো, হখ্ািায়দ্রাডহো ও অমানযোর
পয়রও মহান রব্বু ল আলামীন ডযডন িো, করুণা, নম্রো
ও মময়ত্ব হকায়না পডরিেচন আয়নন ডন। আল্লাহ্ এই
িাডম্ভক ও হদ্রাহী মানু ষয়ক ভায়লািােয়ে হথয়কয়ছ, োর
জনয উত্তম হয়ে আরও উত্তম হহিায়েয়ের উপাে েৃ ডি
করয়ে হথয়কয়ছ।
ডিিায়লায়কর ময়ো উজ্জ্বল এর িৃ িান্ত হয়লা ইমাম
হহাোইন (আঃ) আল্লাহর ডনিচাডচে েত্ত্বা যার দিড িয ও
গুরুয়ত্বর পডরলয়ক্ষয ভূডমকায়ে নিীপাক (েঃ)-এর পডিি
নাম হনওো হয়েয়ছ, হয েম্পয়কচ আল্লামাহ্ ইক্বিাল
িয়লয়ছন:
ডিয়েয়ছা েুডম হমাহাম্মায়ির েঙ্গ আডম হোমার,
এই ব্রহ্মাণ্ড অডে েুে, লওহ্ ও কলম হোমার।
হমািকথা মহানিী হযরে হমাহাম্মাি (েঃ)য়ক
হমাস্তফা ব্দ দ্বারা োর্ারণভায়ি স্মরণ করা হে। ইমাম
হহাোইন (আঃ) হয়লন রেূ য়লপায়কর রক্ত-মাংে, েু েরাং
হকিল িু ডনোয়ে নে, িরং েমগ্র ডিয়শ্ব হছয়ে যাওো েত্ত্বা
ইমাম হহাোইন (আঃ) হয়লন হেই হমাস্তফািী, অথচাৎ
মহান রব্বু ল আলামীন হযমন নিীপাক (েঃ)য়ক ডনিচাডচে
কয়রয়ছন অনু রূপ ইমাম হহাোইন (আঃ)য়কও ডেডন
ডনিচাডচে কয়রয়ছন।
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আল্লাহর এিা জানা ডছল হয, এই অডেি মযচািািান
ও মহান ফযীলয়ের অডর্কারী পথ-প্রি চয়কর ত্রু
ডিেে েি যু ে হথয়ক ডভন্ন হয়ি, হে এই দ্বীনয়ক মুয়ছ
হিওোর আপ্রাণ হচিা করয়ি, এই দ্বীন ধ্বংে করয়ে
পরয়ির োয়থ োরাও াডমল হয়ি যারা ডনয়জয়িরয়ক
আপন প্রমাণ করয়ে চাে। আর এই কাজ একডিয়ন
আত্মপ্রকা করয়ি না, িরং িীঘচ েমে র্য়র অডে
েূ ক্ষ্মোর োয়থ ষ়েযন্ত্র করা হয়ি, দ্বীনয়ক এমনভায়ি
ধ্বংে করার হচিা করা হয়ি হয, মানু ষ ডিক ময়ো িাহর
করয়ে পারয়ি না। নামায-য়রাযা পালন করয়ে থাকয়ি,
মেডজি পডরপূ ণচ থাকয়ি, দ্বীডন প্রডেিানগুয়লা ভডেচ
থাকয়ি, িরং একিু হিড জােঁকজমক থাকয়ি। েয়ি
প্রকৃে দ্বীন িয়ল ডকছু থাকয়ি না। নামায থাকয়ি েয়ি
অন্তয়র আল্লাহ্ থাকয়ি না, হেজিাহ্ থাকয়ি ডকন্তু আল্লাহ্
প্রভুয়ত্বর অনু ভূডে থাকয়ি না। হফয়র োরা এমনই িৃ য
লক্ষয কয়র আল্লাহর িরিায়র নাডল কয়রডছয়লন হয,
 أ تجعل فیها من یسفک الدماءেুডম পৃডথিীয়ে োয়িরয়ক
ডনযু ক্ত করয়ি যারা খ্ুন-খ্ারাডি আর হফৎনা-ফাোি
করয়ি? হফয়র াোর ক্বািীল, হফরাউন, ক্বারূন, হামান,
নমরূি, হমাোডিো, এযীি, হহ াম ইিয়ন আব্দু ল মাডলক,
মন্সূ য়র িওোয়নক্বী, হমাোওোডক্বল আব্বােী........োোম,
োলনাম রু িী, েেডলমা নােরীনয়িরয়ক হিখ্য়ে
পাডেয়লন, োই োেঁরা হা-হুো করডছয়লন। আর মহান
রব্বু ল আলামীন হীি-েম্রাি হযরে ইমাম হহাোইন
(আঃ)য়ক হিখ্ডছয়লন, োই ডেডন িলডছয়লন إنّی اعلم
 ما ل تعلمونআডম যা জাডন হোমরা ো জায়না না।
হে হখ্ািা হকমন হখ্ািা হয োর ত্রুয়ির কায়ছ
পরাডজে হয়ি এিং ডনজ পডরকল্পনা িাস্তিাডেে করয়ে
পারয়ি না। মহান রব্বু ল আলামীন প্রথম ডিন হথয়ক
এেি জানয়েন হয, ডনকৃি, অর্ম, িজ্জায়েরা োয়ির
ডনয়জয়ির ইোে ও এরািাে আল্লাহর হ ষ দ্বীনয়ক
েম্পূ ণচরূয়প মুয়ছ হিওোর হচিা করয়ি। এই ধ্বংোত্মক
কমচকাণ্ড ডিেে উম্ময়ের হথয়ক হিড পডরকডল্পে ও
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েংেডিে হয়ি। েু েরাং এই পডরপূ ণচ দ্বীনয়ক হহফাজে
করার জনয এমন ডকছু পিয়ক্ষপ ডনয়ে হয়ি হয, ত্রুয়ির
েি রকয়মর ষ়েযন্ত্র হযন ডিফয়ল যাে এিং আল্লাহর
ইোর োময়ন হযন েি র্ু ডলেযাৎ হয়ে যাে।
এযীি ও োর খ্ান্দান এিং োর পূ য়িচর এযীি
পন্থীরা োয়ির জয়ন্মর পূ য়িচ ডনয়জয়ির ইো ও এরািাে
হখ্ািায়দ্রাডহো প্রকা কয়র ডিয়েডছল। আর মহান রব্বু ল
আলামীন োরও অয়নক আয়ে োেঁর দ্বীন রক্ষা করার জনয
েয়িচাত্তম িযিস্থা কয়র হরয়খ্ডছয়লন। আর এই উয়েয় য
ডেডন হীি েম্রাি ইমাম হহাোইন (আঃ)য়ক ডনিচাডচে
কয়র হরয়খ্ডছয়লন। ইমাম হহাোইন (আঃ) এই িু ডনোয়ে
আোর পর ইমাম হহাোইন (আঃ) হনডন, িু ডনোর েূ চনা
হথয়কই মহান রব্বু ল আলামীন োেঁয়ক হহাোইন
িাডনয়েডছয়লন। এই িু ডনোয়ে জন্মগ্রহয়ণর পূ য়িচ ডেডন
আল্লাহর কায়ছ নূ রানী েৃ ডি রূয়প অিস্থান করডছয়লন,
আডম্বোেয়ণর হিাো কিুল হওোর কারণ ডহয়েয়ি
অিস্থান করডছয়লন। আর এই িু ডনোয়ে মােৃেয়ভচ
অিস্থান, জন্মগ্রহণ, িু গ্ধপান, দ ি, দকয় ার, হযৌিন,
হপ্রৌঢ়ত্ব, েফর, ডহজরে, েয়িয় অিস্থান, াহািে েিই
এক পডরকল্পনা মাডফক হয়েয়ছ। অন্তয়র এই ডচন্তা হযন
না আয়ে হয, এেি হযয়হেু পডরকল্পনা অনু যােী ডছল,
োই এগুয়লা হো োেঁয়ক আিাম ডিয়েই হয়ো। না,
হমায়িও এমন নে, িরং েমস্ত কৃডেত্ব ডেডন ডনজ ইোে
ও এরািাে আিাম ডিয়েয়ছন, আল্লাহ্ ও োেঁর রেূ য়লর
েন্তুডি অজচয়নর জনয আিাম ডিয়েয়ছন, ডনয়ে হযরে
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর নূ রানী েৃ ডির এিং েৃ ডি
পরিেচী অনযানয ঘিনা প্রিাহগুয়লা উত্তয়রর আয়লায়ক
েুয়ল র্রার হচিা করয়িা, হকননা এগুয়লা এমন েু উচ্চ
মযচািা হযগুয়লা োর্ারণেঃ িুডি-ডিয়িক হে পযচন্ত
হপৌঁছয়ে পায়রনা।
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আহয়লিাইে এলাহী জ্ঞায়নর েম্ভার
আল্লাহর হিওো েিচপ্রকার জ্ঞান আহয়লিাইয়ের
কায়ছ আয়ছ, হকিল এেঁরাই এলাহী জ্ঞায়নর দ্বার, োই হয
এই দ্বায়র আেয়ি হেই হক্ব আর অনয েি িাডেল িয়ল
ডিয়িডচে হয়ি। আর এ কারয়ণই আহয়লিাইে হয়ে
িডণচে হিাো ও ডযোরেেমূ হ হয়ে এলাহী জ্ঞান ঝয়র
প়েয়ে হিখ্া যাে। আল্লাহর মায়রফায়ের েডেযকায়রর
মার্যম হয়লা হিাো ও হমানাজাে, আর আহয়লিাইে
(আঃ)-এর মায়রফায়ের ডনভচরয়যােয পথ হয়লা ডযোরে।
আর ডযোরেগুয়লার ময়র্য ডযোরয়ে জায়মো হয়লা একডি
অেযন্ত দিড িযপূ ণচ ডযোরে। এই ডযোরয়ে
আহয়লিাইয়ের েৃ ডির ডিষয়ে আয়লাচনা করা হয়েয়ছ।

ইমাম হহাোইন (আঃ) হয়লন নূ রী েৃ ডি
. خلقکم للا انواراٌ فجعلکم بعرشه محدقینমহান রব্বু ল
আলামীন োেঁয়ক নূ র দ্বারা েৃ ডি কয়র োেঁয়ক আরয়
হরয়খ্ডছয়লন। (য়িহারুল আনওোর, খ্ঃ ৯৯, পৃঃ ১২৯)
অথচাৎ আল্লাহ্ যখ্ন আহয়লিাইেয়ক েৃ ডি কয়রয়ছন
েখ্ন নূ র দ্বারা েৃ ডি কয়রয়ছন, এমন নে হয, প্রথয়ম েৃ ডি
কয়রয়ছন আর োরপয়র নূ র িাডনয়ে ডিয়েয়ছন। িরং
োেঁয়িরয়ক নূ রী েৃ ডি কয়রয়ছন। আহয়লিাইয়ের প্রয়েযক
েিেয হয়লন নূ রী, ইমাম হহাোইন (আঃ) েত্ত্বােেভায়ি
নূ রী, ডেডন হহিায়েয়ের প্রিীপ।
আহয়লিাইে নূ র দ্বারা েৃ ডি হওো অথচাৎ োেঁয়ির
নূ রী হওোর ডিষয়ে অেংখ্য হরওোয়েে রয়েয়ছ, েয়ি
েংয়ক্ষয়প একডিমাি হরওোয়েে িণচনা করডছ।
আনাে ইিয়ন মাডলক িণচনা কয়রয়ছ হয, একডিন
নিীপাক (েঃ) ফজয়রর নামায়যর পয়র হেখ্ায়নই িয়ে
ডছয়লন, োেঁর পডিি হিহ হমািারক পূ ডণচমার চােঁয়ির ময়ো
জ্বল জ্বল করডছয়লা। েখ্ন আডম োেঁয়ক িললাম: যডি
েম্ভি হে হো এই আোয়ের িযাখ্যা কয়র ডিন: فأوآلئک
1

েূ রা: ডনো, আঃ ৬৯।
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ٌ
الشهدآء
مع الذین انعم للا علیهم من النبیّن و الصدقین و
. والصالحینএরা হেই হলায়কয়ির োয়থ থাকয়ি যায়ির
উপয়র আল্লাহর হনোমে িডষচে হে, এেঁরা হয়লন আডম্বো,
1
ডেেীক্বীন, হীিেণ ও স্বয়লহীনেণ।
েখ্ন নিীপাক (েঃ) িলয়লন নিীেণ অথচাৎ আডম,
ডেেীক্বীন অথচাৎ আলী ইিয়ন আডি োডলি, হীিেণ
অথচাৎ আমার চাচা হামজা আর স্বায়লহীন অথচাৎ আমার
হিডি ফায়েমা আর োেঁর িু ই েন্তান হাোন ও হহাোইন।
েখ্ন হযরে আব্বাে মেডজয়ির এক হকান হথয়ক
উয়ি এয়ে নিীপায়কর োময়ন িয়ে পয়়েন এিং িয়লন:
হহ আল্লাহর রেূ ল! আডম, আপডন, আলী, ফায়েমা হাোন
ও হহাোইন একই উৎেমূ ল হথয়ক উৎোডরে নই ডক?
েখ্ন নিীপাক (েঃ) িলয়লন: হহ আমার চাচাজান!
োরপর কী? েখ্ন হযরে আব্বাে িলয়লন: আপডন
এেঁয়ির েিার কথা িলয়লন অথচ আমার কথা িলয়লন
না, োেঁয়ির হয েম্মান ডিয়লন আমায়ক হেই েম্মান
ডিয়লন না।
েখ্ন নিীপাক (েঃ) িলয়লন: হহ আমার চাচাজান!
আপনার কথা ডিক হয, আডম, আপডন, আলী, ফায়েমা,
হাোন ও হহাোইন একই উৎেমূ ল হয়ে এিং একই
খ্ান্দান হয়ে। ডকন্তু আল্লাহ্ যখ্ন আমায়ক েৃ ডি কয়রয়ছন
েখ্ন না আেমায়নর াডমোনা ডছল আর না জমীয়নর
স্তর, না আর ডছল আর না জান্নাে-জাহান্নাম, আডম হেই
েময়েও আল্লাহর েেিীহ-েহলীল কয়রডছ যখ্ন এেয়ির
অডস্তত্ব ডছলনা, হেই েমে োেঁর পডিিোর কীেচণ কয়রডছ
যখ্ন েৃ ি পডিিোর অডস্তত্ব ডছল না। েু েরাং যখ্ন মহান
রব্বু ল আলামীন আমায়ক েৃ ডি করার ইো করয়লন েখ্ন
আমার নূ র খ্ডণ্ডে করয়লন এিং ো দ্বারা ডেডন আর
েৃ ডি করয়লন, োই আরয় র হজযাডে আমার নূ র দ্বারা
হজযাডেষ্মান, আর আমার নূ র আল্লাহর নূ র দ্বারা েৃ ডি।
েু েরাং আডম আরয় র হথয়ক উত্তম।
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অেঃপর আলীর খ্ডণ্ডে কয়র ো দ্বারা
হফয়র োেণয়ক েৃ ডি করয়লন। হফয়র োেয়ণর নূ র
আলী ইিয়ন আডি োডলয়ির নূ র দ্বারা েৃ ডি, আর আলীর
নূ র আল্লাহর নূ র দ্বারা েৃ ডি। োই আলীর নূ র
হফয়র োয়ির নূ য়রর হথয়ক উত্তম।
োরপর আমার হিডি ফায়েমার নূ র খ্ডণ্ডে করয়লন
এিং ো দ্বারা আেমান ও জমীনয়ক েৃ ডি করয়লন,
আেমান ও জমীয়নর নূ র ফায়েমার নূ র দ্বারা েৃ ডি। আর
ফায়েমার নূ র আল্লাহর নূ র দ্বারা েৃ ডি। োই ফায়েমার
নূ র আেমান ও জমীয়নর নূ র হথয়ক উত্তম।
োরপর হাোয়নর নূ র খ্ডণ্ডে করয়লন এিং ো দ্বারা
চন্দ্র-েূ যচয়ক েৃ ডি করয়লন, চন্দ্র-েূ য়যচর নূ র হাোয়নর নূ র
দ্বারা েৃ ডি, আর হাোয়নর নূ র আল্লাহর নূ র দ্বারা েৃ ডি,
েু েরাং চন্দ্র-েূ য়যচর নূ য়রর হথয়ক হাোয়নর নূ র উত্তম।
অেঃপর হহাোইয়নর নূ র খ্ডণ্ডে করয়লন এিং ো
দ্বারা জান্নাে ও হুর েৃ ডি করয়লন, জান্নাে ও হুয়রর নূ র
হহাোইয়নর নূ র দ্বারা েৃ ডি, আর হহাোইয়নর নূ র আল্লাহর
নূ র দ্বারা েৃ ডি, োই হহাোইয়নর নূ র জান্নাে ও হুরয়ির
নূ র হথয়ক উত্তম।1
এই হািীে হথয়ক স্পি হয়ে যাে হয, আহয়লিাইে
(আঃ) েমগ্র ডিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হথয়ক উত্তম, আর জান্নাে ও
হুর ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর নূ র হথয়ক েৃ ডি হয়েয়ছ।
আর েম্ভিেঃ এ কারয়ণ ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর েয়ঙ্গ
েম্পৃ ক্ত প্রয়েযক পয়ি পয়ি জান্নাে রয়েয়ছ। োেঁর ডযোরে
করয়ল জান্নাে, োেঁর হ ায়ক হ াকাহে হয়ল জান্নাে, োেঁর
হ ায়ক ক্রন্দন কয়র এক হফািা হচায়খ্ন পাডন ঝরায়ল
জান্নাে, োেঁর ডযোরেকারীয়ির হেিা করয়ল জান্নাে.....
অনয এক হািীয়ে মহানিী (েঃ) হযরে োলমান
(রাঃ)য়ক িয়লয়ছন: হহ োলমান! আল্লাহ আমায়ক োেঁর
অেযন্ত পাক-পডিি নূ র দ্বারা েৃ ডি কয়রয়ছন। অেঃপর
ডেডন আমায়ক োেঁর আনু েয়েযর িাক ডিয়লন এিং আডম
1

হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ২৫, পৃঃ ১৬, হািীে নং ৩০।
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োেঁর আনু েেয করেঃ োেঁর িায়ক ো়ো ডিলাম। োরপর
আল্লাহ আমার নূ র হথয়ক আলীয়ক েৃ ডি করয়লন, োেঁয়কও
আনু েয়েযর িাওোে ডিয়লন এিং ডেডনও োেঁর আনু েেয
করয়লন। োরপর আমার ও আলীর নূ র হথয়ক
ফায়েমায়ক েৃ ডি করয়লন এিং োেঁয়কও আনু েয়েযর ডিয়ক
িাকয়লন, ডেডনও োেঁর িায়ক ো়ো ডিয়ে োেঁর আনু েেয
করয়লন। োরপর আল্লাহ আমার, আলীর ও ফায়েমার
নূ র হথয়ক হাোন ও হহাোইনয়ক েৃ ডি করয়লন এিং
োেঁয়ির উভেয়ক োেঁর আনু েয়েযর কথা িলয়লন: োেঁরাও
োেঁর আনু েেয করয়লন। োরপর আল্লাহ উক্ত পােঁচজন
হয়ে আমায়ির নাম ডনিচাডচে করয়লন: েু েরাং আল্লাহ
হয়লন মাহমূ ি আর আডম হলাম হমাহাম্মাি, আল্লাহ
হয়লন আলা আর এই হয়লা আলী, আল্লাহ হয়লন ফাডের
আর এই হয়লা ফায়েমা, আল্লাহ হয়লন হমাহডেন আর
এই হয়লা হাোন, আর আল্লাহ হয়লন ক্বািীমুল আহোন
আর এই হয়লা হহাোইন।
োরপর আল্লাহ ইমাম হহাোইয়নর নূ র হথয়ক আরও
(নেজন) ইমাময়ক েৃ ডি কয়রন এিং োেঁয়ির েকলয়ক
হিয়ক োেঁর আনু েয়েযর কথা িলয়লন: োেঁরা েকয়লই
োেঁর িায়ক ো়ো ডিয়ে োেঁর আনু েেয করয়লন। এ েি
ঘিনা েখ্ন ঘয়িয়ছ যখ্ন আেমায়নর াডমোনা ডছলনা,
জমীয়নর স্তর ডছলনা, এই িাোে ডছলনা, পাডন ডছলনা,
হকায়না হফয়র ো ডছলনা, হকায়না মানু ষ ডছলনা, হকিল
আমরা োেঁর জ্ঞান ভাণ্ডায়র নূ র রূয়প ডছলাম এিং োেঁর
েেিীহ প়েোম, োেঁর কথা শুনোম এিং োেঁর আনু েেয
করোম।
হযরে োলমান িয়লন হয, আডম িললাম: হহ
আল্লাহর রেূ ল! আমার ডপো-মাো আপনার উপয়র
উৎেেচ হহান, যারা এেঁয়ির মায়রফাৎ রাখ্য়ি োয়ির
প্রডেিান কী আয়ছ? েখ্ন ডেডন িলয়লন: হহ োলমান!
যারা এয়ির ও এয়ির হয়ক্বর মায়রফাৎ রাখ্য়ি এিং
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এয়ির অনু েরণ করয়ি, এয়ির িন্ধুয়ির োয়থ িন্ধুত্ব
করয়ি এিং এয়ির ত্রুয়ির হথয়ক িূ য়র থাকয়ি আল্লাহর
ক্বেম োরা আমায়ির মর্য হথয়ক হয়ি, আমায়ির হয স্থান
হয়ি োয়ির হেই স্থান হয়ি, আমরা হযখ্ায়ন থাকয়িা
োরাও হেখ্ায়নই থাকয়ি।
হযরে োলমান িলয়লন: োেঁয়ির নাম ও পডরচে না
হজয়ন োেঁয়ির প্রডে ডিশ্বাে করা যায়ি এিং োেঁয়ির
1
মায়রফাৎ অজচন করা যায়ি ডেডন িলয়লন: না........।
এই হািীে দ্বারা স্পি হয়ে যাে হয, হযরে ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর নাম আল্লাহর নাম ‘হমাহডেন’ হয়ে
েৃডহে, আর আরিীর িযাকরণেে ডনেম হয, হয ব্দ
হকায়না ব্দ হথয়ক উৎোডরে হে এই উৎোডরে হওো
য়ব্দর ময়র্য হেই উৎেমূ ল য়ব্দর অথচ ও দিড িয
ডিিযমান থায়ক। আল্লাহর নায়মর এই ব্দ ‘হমাহডেন’এর েু ফল হয, হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর িো,
অনু গ্রহ, অনু কম্পা ও োেঁর উপকার প্রয়েযয়কর উপয়র
রয়েয়ছ, আল্লাহর আনু েেযকারী হহাক িা গুনাহোর, র্নী
হহাক িা িডরদ্র, রাজা হহাক িা প্রজা, অজ্ঞ হহাক িা
ডিজ্ঞ, গ্রাময হহাক িা হুয়র, হমাোডফর হহাক িা স্বয়িয়
অিস্থানকারী, পৃডথিীিােী হহাক িা আেমানিােী, মানু ষ
হহাক িা পশু-পক্ষী, মরুভূডম হহাক িা োছপালা, পিচে
হহাক িা েমুদ্র। আর মজার ডিষে হয়লা এই িো ও
উপকার যেই িযপ্ত হয়ে থায়ক েেই িৃ ডি হপয়ে থায়ক।
 بأبی انت و امی یا...بأبی انت و امی یا ابا عبد للا
...بن رسول للا

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর শুভজন্ম
হযরে নিী করীম (েঃ)-এর ফুফু হযরে োডফো
ডিনয়ে আব্দু ল হমাত্তাডলি িয়লন হয, যখ্ন হযরে ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর জন্ম হে েখ্ন আডম হেখ্ায়ন
উপডস্থে ডছলাম এিং জন্মকালীন ডক্রোকলাপ আিাম
1
2

হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ২৫, পৃঃ ৬, হািীে নং ৯।
আমালী হ খ্ েু িূক্ব, পৃঃ ১১৭, আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ ১২।
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ডিডেলাম। আমায়ক েখ্ন নিীপাক (েঃ) িলয়লন: হহ
ফুফু! আমার নেনমডণয়ক আমাে িাও, আডম িললাম: হহ
আল্লাহর রেূ ল! আডম এখ্ন এই ড শুয়ক হোেল ডিইডন,
পডরস্কার-পডরেন্ন কডরডন। েখ্ন ডেডন (েঃ) িলয়লন: হহ
ফুফু আম্মাহ্! আপডন এয়ক ডক পাক-োফ করয়িন?
2
আল্লাহ্ হো এয়ক পাক-োফ কয়রই পাডিয়েয়ছন।
হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর জয়ন্মর েমে হয
হমায়জযা ও ক্বুিরেী ডনি চনাডি প্রকা হপয়েডছল োর
ডফডরডস্ত অয়নক িীঘচ োই হেডিয়ক যাডে না।

হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর
িুগ্ধপান
হযরে ইমাম জাফর োডিক্ব (আঃ) িয়লয়ছন হয,
হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ) না হযরে ফায়েমা
যাহরার িু র্ পান কয়রয়ছন, আর না অনয হকায়না রমণীর
িু র্ পান কয়রয়ছন। (িরং) নিীপাক (েঃ) এয়ে োেঁর
পডিি আঙু ল োেঁর মুয়খ্ র্রয়েন আর ডেডন নিীপায়কর
আঙু ল চুেয়েন, আর এই একিার চুেয়ল িু -ডেন ডিয়নর
জনয যয়থি হয়ে হযয়ো। আর এ কারয়ণই হযরে ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর রক্ত-মাংে নিীপায়কর রক্ত-মাংে
দ্বারাই লাডলে হয়েয়ছ। হযরে যাকাডরো (ঈো) (আঃ)
এিং হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ) ছা়ো পৃডথিীর
ইডেহায়ে আর এমন হকউ হনই যারা ছেমাে মােৃেয়ভচ
হথয়ক জন্মগ্রহণ করার পর হিেঁয়চ আয়ছ।3
এরূপ আরও একডি হরওোয়েে অিম ইমাম
হযরে আলী হরযা (আঃ) হয়ে িডণচে হয়েয়ছ।4
ফলাফল এই িােঁ়োয়লা হয, হযরে ইমাম হহাোইন
(আঃ)-এর নূ র নিীপায়কর নূ র, োেঁর রক্ত-মাংে
নিীপায়কর রক্ত-মাংে, োেঁর নূ রানী েৃ ডি নিীপায়কর
নূ রানী েৃ ডি, োেঁর দিডহক েিন ও হিয়়ে ওিা নিীপায়কর
3
4

উেূ য়ল কাফী, খ্ঃ ১, পৃঃ ৪৬৪, হাঃ ৪।
উেূ য়ল কাফী, খ্ঃ ১, পৃঃ ৪৬৪, হাঃ ৪।
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দিডহক েিন ও হিয়়ে ওিা। োহয়ল ইমাম হহাোইন
(আঃ)-এর েম্মান প্রি চন করা নিীপায়কর েম্মান
হিওো, োেঁর অেম্মান করা মায়ন নিীপায়কর অেম্মান
করা, োেঁয়ক কি হিওো মায়ন নিীপাকয়ক কি হিওো,
োেঁয়ক হেযা করা মায়ন নিীপাকয়ক হেযা করা, োেঁর
পডিি কিয়রর অেম্মান করা মায়ন নিীপায়কর কিয়রর
অেম্মান করা, োেঁর ডযোরেকারীয়ক কি হিওো মায়ন
নিীপায়কর কির ডযোরেকারীয়ক কি হিওো, োেঁর
প্রডে অেযাচার করা মায়ন নিীপায়কর প্রডে অেযাচার
করা। হরওোয়েয়ে পাওো যাে হয, হয হযরে ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর ডযোরে করয়লা হে হযন নিীপাক,
আলী ও ফায়েমা (েঃ)-এর ডযোরে করয়লা।

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর হপা াক
হযরে উয়ম্ম োলমা (রাঃ) িয়লন হয, আডম
হিখ্লাম নিী করীম (েঃ) হযরে ইমাম হহাোইন
(আঃ)য়ক নেুন হপা াক পরায়েন। ডকন্তু ো এই
িু ডনোর হপা াক ডছলনা, েখ্ন আডম নিীপাক (েঃ)য়ক
ডজজ্ঞাো করলাম হয, হহ আল্লাহর রেূ ল! এ হকমন
হপা াক? এডি আমার প্রডেপালক হহাোইয়নর জনয
উপহার পাডিয়েয়ছন। এর েু য়ো ডজব্রাঈয়লর িানার হলাম
দ্বারা ডনডমচে। োই আডম এই হপা াকডি হহাোইনয়ক
পরাডে এিং োয়ক োজাডে, কারণ আজ োজয়োজ
করার ডিন, আর আডম হহাোইনয়ক অডে ে
ভায়লািাডে।1
োেঁর েৃ ডি যডি আেমানী ও নূ রানী েৃ ডি হে হো
োেঁর হপা াক নূ রানী ও আেমানী হয়ি এয়ে ডিস্ময়ের
কী আয়ছ?
হযরে ডজব্রাঈল (আঃ)-এর ঘুমপা়োডন োন
একডিন হযরে ফায়েমা যাহরা (োঃ) একিু ডিশ্রাম
ডনডেয়লন েখ্ন োেঁর হকায়ল (য়িালনায়ে) হহাোইন
1

হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ৪৩, পৃঃ ২৭১, হাঃ ৩৮ আওোডলম,
পৃঃ ৩৪, হাঃ ১৭।
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(আঃ) কােঁিডছয়লন, এমন েমে হযরে ডজব্রাঈল (আঃ)
অিেীণচ হয়ে ঘুমপা়োডন োন োইয়ে লােয়লন এিং
োেঁয়ক ান্ত করার হচিা করয়ে লােয়লন। েখ্ন হযরে
যাহরা (োঃ) উয়ি প়েয়লন এিং হিখ্য়লন হয, ঘুমপা়োডন
োয়নর আওোজ আেয়ছ অথচ কাউয়ক হিখ্য়ে পায়েন
না। ঘিনাডি নিীপাক (েঃ)য়ক িলয়ল ডেডন িলয়লন
2
ডেডন ডজব্রাঈল (আঃ) ডছয়লন।

মৃেয়ক জীডিে করা
আিু খ্াডলি কািুলী িয়লন হয, আমরা ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর হখ্িময়ে উপডস্থে ডছলাম, এমন
েমে একডি যু িক কােঁিয়ে কােঁিয়ে ইমায়মর কায়ছ
আেয়লা, ডেডন কান্নার কারণ ডজজ্ঞাো করয়ল যু িকডি
িয়ল হয, এখ্ুডন আমার মায়ের ইয়ন্তক্বাল হয়ে ডেয়েয়ছ,
আর ডেডন হকায়না ওোডেেে কয়র যান ডন। আর োেঁর
অয়নক অথচ-েম্পি আয়ছ, েয়ি ডেডন িয়ল হেয়ছন হয,
আডম হযন আপনার পরাম চ না ডনয়ে ডকছু না কডর।
েখ্ন ইমাম (আঃ) িলয়লন: চয়লা আমরা েকয়ল হেই
মডহলার িাড়ে যাই, েু েরাং আমরা েকয়ল হেই মডহলার
িাড়ে যাই, হিখ্লাম মডহলাডি মৃে অিস্থাে আয়ছন।
ইমাম হহাোইন (আঃ) েখ্ন হেই মডহলার কায়ছ
ডেয়ে হিাো করয়লন, যায়ে মডহলাডি জীডিে হয়ে ওয়ি
এিং ওোডেেে কয়রন। হিাোর িরকয়ে আল্লাহ
মডহলায়ক জীডিে কয়র ডিয়লন, মডহলাডি উয়ি িয়ে
প়েয়লন এিং কলমায়ে াহািে প়েয়ে লােয়লন।
মডহলা যখ্ন ইমাম হহাোইন (আঃ)য়ক হিখ্য়লন,
িলয়লন: মওলা ঘয়রর ময়র্য আেু ন এিং আমায়ক
আয়ি করুন। ইমাম (আঃ) ঘয়রর ময়র্য হেয়লন এিং
োেঁয়ক হহলান ডিয়ে িডেয়ে ডিয়ে িলয়লন, আর িলয়লন:
আল্লাহ্ হোমার উপয়র রহম করুন, েুডম ডক ওোডেেে
করয়ে চাও কয়রা।
2

হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ৪৪, পৃঃ ১৮৮ আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ
৪৩।
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মডহলা িলয়লন: হহ রেূ য়লর েন্তান! আমার কায়ছ
অমুক অমুক স্থায়ন এয়ো অথচ-েম্পি আয়ছ। োর ময়র্য
এক েৃেীোং আপনার জনয ডনর্চাডরে, োই আপডন
হযমন ইো ো িযিহার করয়ে পায়রন। আর অিড ি
িু ই েৃেীোং আমার েন্তায়নর জনয, আর এ হক্ষয়ি
আমার এই েন্তান যডি আপনার অনু রােী হে েয়ি।
অনযথা যডি আপনার ডিয়রার্ী হে েয়ি েম্পূ ণচিাই
আপনার, হকননা হমাডময়নর অথচ-েম্পয়ির উপয়র
হমাডময়নর ত্রুর হকায়না অডর্কার থায়ক না। োরপর
মডহলাডি ইমাম (আঃ)য়ক অনু য়রার্ করয়লন হয, ডেডন
হযন োেঁর মৃেুয পরিেচী েমস্ত ডক্রোকলাপ আিাম হিন
এিং োেঁর জানাযা প়োন, অেঃপর মডহলা আিার পূ য়িচর
1
অিস্থাে ডফয়র যান, অথচাৎ আিার মৃেুযিরণ কয়রন।
এই ঘিনা দ্বারা উক্ত মডহলার ঈমায়নর েভীরো
এিং আহয়লিাইয়ের প্রডে োেঁর মহব্বয়ের পডরচে
পাওো যাে হয, েন্তান থাকয়লও হে যডি আহয়লিাইয়ের
ডিয়রার্ী হে হো োেঁর অথচ-েম্পয়ি েন্তায়নর হকায়না
অডর্কার থাকয়ি না।

অেু স্থয়ক আয়রােযিান করা
হযরে হযারারা ইিয়ন আইেূ ন হযরে ইমাম জাফর
োডিক্ব (আঃ) হয়ে িণচনা কয়রয়ছন হয, একিা এক িযডক্ত
জ্বয়র পয়়ে, ইমাম হহাোইন (আঃ) োয়ক হিখ্য়ে যান।
আর ডেডন োর িাড়েয়ে হপৌঁছায়নামািই োর জ্বর হনয়ম
যাে, হেই িযডক্ত িয়লন: আল্লাহ্ আপনায়ক হয কৃডেত্ব
িান কয়রয়ছন োর প্রডে আডম পূ ণচ ডিশ্বাে রাডখ্, আপডন
আমায়ক হিখ্য়ে আমার িাড়ে আেয়লন আর আমার জ্বর
ভায়লা হয়ে হেয়লা।

1

হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ৪৪, পৃঃ ১৮০, হাঃ ৩; আওোডলম, খ্ঃ
১৭, পৃঃ ৫০।
2
মনাডক্বয়ি াহর আ ূ ি, খ্ঃ ৩, পৃঃ ৩১০; আওোডলম, খ্ঃ ১৭
পৃঃ ৪৮।
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েখ্ন হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ) িলয়লন:
আল্লাহর পথ কয়র িলডছ, আল্লাহ্ এমন হকায়না ডজডনে
েৃ ডি কয়রন ডন, যায়ক আমায়ির আনু েয়েযর আয়ি হিন
ডন। আর েখ্ন আমরা শুর্ু কায়রার আওোজ শুনয়ে
পাডেলাম, কাউয়ক হিখ্য়ে পাডেলাম না। িলল:
লাব্বাইক ইো ইমাম (য়হ ইমাম! আডম উপডস্থে)। েখ্ন
ইমাম (আঃ) িলয়লন: আডমরুল হমায়মনীন হোমায়ক এই
আয়ি হিেডন ডক হয, েুডম শুর্ু ত্রুয়ির কায়ছ যায়ি,
অথিা গুনাহোরয়ির কায়ছ যায়ি যায়ে োর গুনাহর
কাফ্ফারা হয়ে যাে? োহয়ল এখ্ন েুডম কার কায়ছ
এয়েয়ছা? আর এ েি কী করয়ছা? হরওোয়েয়ে িডণচে
হয়েয়ছ উক্ত অেু স্থ িযডক্তর নাম ডছল আব্দু ল্লাহ্ ইিয়ন
2
াোি ইিয়ন হািী আলাই ী।
েমগ্র ডিশ্ব আহয়লিাইে (আঃ)-এর হিলায়েেয়ক
হময়ন ডনয়েয়ছ এিং োেঁয়ির আয়িয় র অনু েে, হকিল
ডকছু অর্ম ও হেভাো মানু ষ ছা়ো।

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর এিািে
হযরে ইমাম জেনু ল আয়িিীন (আঃ)য়ক ডজজ্ঞাো
করা হয়লা হয, আপনার ডপোর েন্তান েংখ্যা এয়ো কম
হকন? িলয়লন আডম আশ্চযচ হই হয, আডম ডকভায়ি
জন্মলাভ করলাম, কারণ আমার ডপো প্রয়েযক ডিিারায়ে এক হাজার হরকাে নামায প়েয়েন।3
ইমাম হহাোইন (আঃ) যখ্ন ওযু করয়েন েখ্ন
োেঁর হচহারার রং ডিিণচ হয়ে হযয়ো, োেঁর রীর কােঁপয়ে
শুরু করয়ো। োেঁর কায়ছ এর কারণ ডজজ্ঞাো করা হয়ল
ডেডন িয়লন, হয িযডক্ত পরাক্রম ীল িাি াহর োময়ন
িােঁ়োয়ি োর রং ডিিণচ হয়ে যাওো এিং োরা হিহ
কম্পমান হওোই উডচে।4
3
4

আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ ৬১।
আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ ৬২।
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এিািয়ের অথচ হয়লা িােত্ব িা আন্তডরকভায়ি
আল্লাহর িরিায়র উপডস্থে হওো। আর েডেযকায়র
উপােনার জনয উপায়েযর মায়রফাে অেযাি যক, হকননা
োর্ারণেঃ হিখ্া যাে হয, মানু ষ আল্লাহর একয়ত্ব ডিশ্বাে
রাখ্য়লও োেঁর মায়রফাে রায়খ্ না। আর এ কারয়ণ নামায
হকিল পরাক্রম ীল আল্লাহর িরিায়র উপডস্থডে হিওো
নে, িরং আন্তডরকভায়ি ও একাগ্রডচয়ত্ত িণ্ডােমান
হওোই প্রকৃে এিািে। ইমাম হহাোইন (আঃ) এিং
অনয ইমামেণ আল্লাহর মায়রফায়ের েয়িচাচ্চ স্থায়ন
অডর্ডিে ডছয়লন। আল্লাহর আজমে এিং োেঁর স্থান ও
মযচািা ইমামেয়ণর োময়ন হায়ের হরখ্ার ময়ো স্পি
ডছল। আল্লাহর আজময়ের োময়ন োেঁরা ডনয়জয়িরয়ক
অডে ে হীন ও ডনকৃি ময়ন করয়েন, এ কারয়ণই
এিািয়ের েমে োেঁয়ির হচহারার রং ডিিণচ হয়ে হযয়ো,
োেঁয়ির হিহ প্রকডম্পে থাকয়ো, কান্না চয়ল আেয়ো।
আর হে েমে আল্লাহর মহত্ব ও প্রভুত্ব ছা়ো োেঁয়ির
মডস্তয়ষ্ক অনয ডকছু থাকয়ো না, আল্লাহর প্রডে একাগ্রো
এয়ো েভীর থাকয়ো হয, োেঁয়ির কায়ছ হে েমে আ পায় র ডিষয়ে ডচন্তা করার অিকা থাকয়ো না।

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর ডিনেো ও
ডিনম্রো
মেোিাহ্ িয়লন হয, ইমাম হহাোইন (আঃ) একিা
এক স্থান ডিয়ে অডেক্রম করডছয়লন, হে েমে পডথময়র্য
ডকছু ডমেকীন হেিডরদ্র চাির ডিডছয়ে হেখ্ায়ন িয়ে ডকছু
রুডির িুকয়রা আহার করডছল। োরা ইমাময়ক হিয়খ্
োেঁয়ক িলল: হহ রেূ য়লর েন্তান! আেু ন আমায়ির োয়থ
আহার করুন। ইমাম (আঃ) েেক্ষণাৎ হেখ্ায়ন িয়ে
প়েয়লন এিং োয়ির োয়থ রুডির িুকয়রা আহার করয়ে
লােয়লন, আর েখ্ন ডেডন হকারআয়নর আোয়ের এই
িাকয আও়োডেয়লন: .إن للا ل یحب المتکبرین
ٌّ আল্লাহ
1

আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ ৪৫।

অহংকারী ও িাডম্ভকয়িরয়ক পছন্দ কয়রন না। োরপর
ডেডন িলয়লন: হোমরা আমায়ক আমন্ত্রণ জানায়ল আডম
ো কিুল করলাম এিং হোমায়ির োয়থ আহার করলাম,
এখ্ন আডম হোমায়িরয়ক আমার েৃয়হ ডনমন্ত্রণ করডছ
হোমরা কিুল কয়রা, োরা োেঁর িাওোে কিুল করয়লা।
ইমাম (আঃ) োয়িরয়ক ডনজ েৃয়হ ডনয়ে আেয়লন এিং
হেডিকায়ক িলয়লন: িাড়েয়ে যাডকছু আহাযচ আয়ছ
1
পডরয়ি ন কয়রা।
ডকছু অিুঝ-মূ খ্চ ময়ন কয়র হয, মহত্ব অহংয়িায়র্ ও
িাডম্ভকোে আয়ছ, অথচ োরা জায়ন না হয, প্রকৃে মহত্ব
খ্াকোরী, ডিনেো ও নম্রোর ময়র্য ডনডহে।

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর িীরত্ব
ইিয়ন াহর আ ূ ি ডনজ পুস্তক আল-মনাডক্বি-এর
ময়র্য এই ঘিনা ডলয়খ্য়ছন হয, একডি জডমর ডিষয়ে
ইমাম হহাোইন (আঃ) এিং ওলীি ইিয়ন আক্বিার ময়র্য
ডিিাি হিখ্া ডিল। ওলীি হে েমে মিীনার েভনচর ডছল।
ইমাম হহাোইন (আঃ) োর আমামা (পাে়েী)-র োয়থ
োর েিচান কয়ে হিেঁয়র্ ডিয়লন, েখ্ন মারওোন িলল:
আডম আজ অিডর্ কাউয়ক হিডখ্ডন হয, হে হকায়না
েভনচয়রর োয়থ এমন আচরণ কয়রয়ছ। েখ্ন ওলীি
িলল: েুডম একথা আমার ভায়লািাোে িলয়ছা না, িরং
আমার প্রডে হোমার হয ডিয়দ্বষ আয়ছ োর কারয়ণ
িলয়ছা হয, ডেডন আমায়ক হকন হছয়়ে ডিয়লন? এখ্ন
িলডছ: হযােঁ, এই জডম ওেঁরই, েখ্ন ইমাম হহাোইন (আঃ)
হে জডম ওলীিয়ক ডিয়ে ডিয়লন এিং হেখ্ান হথয়ক চয়ল
হেয়লন।2
িনী উমাইোর প্রভাি ালী েভনচয়রর োয়থ ইমায়মর
এমনের আচরণ োেঁর িীরয়ত্বর কথা প্রমাণ কয়র।
যােঁয়ির ভ্রুকুডির ই ারাে হযেি মানু ষ কােঁপয়ে থায়ক
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর িৃ ডিয়ে হেই েি মানু ষয়ির
স্থান কী হয়ে পায়র?
2

আওোডলম, খ্ঃ ১৭, পৃঃ ৬৬।
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হীিেম্রাি ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর াহািয়ের েংিাি
হযমন ইডেপূ য়িচ উয়ল্লখ্ করা হয়েয়ছ হয, মহান
রব্বু ল আলামীন প্রথম ডিন হথয়ক জানয়েন হয, এযীি
ডনজ ইো ও এরািাে আল্লাহর দ্বীন ইেলাময়ক িু ডনো
হথয়ক মুয়ছ হিওোর জনয েি রকয়মর ষ়েযন্ত্র করয়ি
এিং ষ়েযয়ন্ত্রর েমাডপ্ত ঘিায়ি। এই প্রডক্রো মহানিী
হযরে হমাহাম্মাি হমাস্তফা (েঃ)-এর জীিে াে শুরু
হয়ে ডেয়েডছল। আর এই ষ়েযন্ত্র নিীপাক (েঃ)-এর
মৃেুযর পর আরও েংেডিেভায়ি শুরু হয়ে যাে এিং
র্ীয়র র্ীয়র ড ক়ে চালয়ে শুরু কয়র। উক্ত ষ়েযয়ন্ত্রর
মূ ল চডক্রয়ির এ ডিশ্বাে ডছল হয, োয়ির হোপন ও
প্রকা য েমস্ত ষ়েযন্ত্র েফল হয়ি এিং আল্লাহর ও
আল্লাহর দ্বীয়নর ডচহ্ন ডময়ি যায়ি এিং রহমায়নর উপয়র
েোন প্রভাি ডিস্তার করয়ি।
েয়ি োয়ির জানা ডছল না হয, হেই প্রথম ডিয়নই
োেঁর নাম ও োেঁর দ্বীয়নর ডনরাপত্তার ও রক্ষা করার জনয
ইমাম হহাোইন (আঃ)য়ক ডনিচাডচে কয়র হরয়খ্ডছয়লন,
আর এ ডিষয়ে ডিজে ও েফলো ইমাম হহাোইন (আঃ)এর নায়মর পায় ডলয়খ্ হরয়খ্ডছয়লন। আর ডিক োর
ডিপরীয়ে লানে, আযাি, লাঞ্ছনা ও হেভােয এযীয়ির
এিং োয়ির নায়মর পায় ডলয়খ্ হরয়খ্ডছয়লন যারা উক্ত
ষ়েযয়ন্ত্র োমানযেমও অং গ্রহণ করয়ি।
মহান রব্বু ল আলামীন হযরে আিম (আঃ) হয়ে
হযরে হমাহাম্মাি হমাস্তফা (েঃ) অিডর্ েমস্ত মানু ষয়ক
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর াহািয়ের এিং এযীয়ির
ধ্বংয়ের েংিাি ডিয়েয়ছন। ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর
াহািয়ের ডিষয়ে আডম্বোেণ দ্বারা জনেণয়ক েংিাি
হিওো একডি স্বেন্ত্র আয়লাচয ডিষে হয়ে পায়র এখ্ায়ন
যার অিকা হনই।
যাইয়হাক মহান রব্বু ল আলামীন ইমাম হহাোইন
(আঃ)য়ক নূ র দ্বারা েৃ ডি কয়র োেঁয়ক হেই েি দিড িয
িান কয়রয়ছন যা অনয কাউয়ক িান কয়রন ডন। আর

ইমাম হহাোইনও (আঃ) োই কয়র হিডখ্য়েয়ছন যা অনয
হকউ কয়র হিখ্ায়ে পায়রন ডন। আর এ কারয়ণ আজ
েমস্ত আডম্বো, হমারোলীন, আউডেো, হ াহািা ডেেীক্বীন
ও স্বয়লহীন আলাইডহে-োলামেয়ণর একডি ডিয় ষ
েু ডনডিচি স্থান, মযচািা, ান ও ওকাে অডজচে আয়ছ।
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর ডযোরে এিং োেঁর োয়থ
েম্পৃ ক্ত েমস্ত ডিষে-িস্তু আল্লাহর িরিায়র ডিয় ষ
মযচািার অডর্কারী। আল্লাহ্ আমায়িরয়ক েিচিা ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর হখ্িমে করার হেৌফীক্ব িান
করুন। োেঁর ডপ্রে েন্তান হযরে হুজ্জাে ইিডনল হাোন
আল-আেকারী (আঃ)-এর োয়থ োেঁর ডযোরে করার ও
োেঁর আযািারী িা হ াকপালন করার হেৌভােয িান
করুন।
আল্লাহ হযরূয়প ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর মার্যয়ম
ডিেে যু য়ের েমস্ত ইেলাম ডিয়রার্ী ষ়েযন্ত্র িযথচ কয়র
ডিয়েয়ছন, ইেলায়মর ত্রুয়ির েমস্ত অেৎ ডচন্তাে পাডন
হঢয়ল ডিয়েয়ছন, ডিক হেইরূয়প আল্লাহ ইমাম হহাোইন
(আঃ)-এর নিম েন্তান হযরে হুজ্জাে ইিডনল হাোন
আল-আেকারী (আঃ)-এর (োেঁর প্রডে আমায়ির প্রাণ
উৎেেচ হহাক) দ্বারা পডিি দ্বীয়ন ইেলাম (নামর্ারী ও
প্রচডলে ইেলাম নে, িরং োডিরী ইেলাম ও হিলায়েডে
ইেলাম)-এর ডিপরীয়ে েমস্ত দ্বীন ও েি রকয়মর
ষ়েযন্ত্র ও অপয়চিায়ক িযথচ কয়র হিয়িন। আর ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর েন্তান যু য়ের ইমাম হযরে মাহিী
(আঃ)-এর মর্যয়ম োডিরী ও আলাভী ইেলাময়ক
েফলো ও পূ ণচো িান করয়িন এিং েমস্ত দ্বীন ও
মাযহায়ির উপয়র হশ্রিত্ব িান করয়িন। ডিয়শ্বর োি়ে
োি়ে ও মহা ডক্তর্য়ররা ে হচিা কয়রও হাজার
ষ়েযন্ত্র কয়রও আল্লাহর ইো ও এরািায়ক িলায়ে
পারয়ি না এিং োমানযেম পডরিেচনও করয়ে পারয়ি
না। দ্বীয়ন ইেলায়মর পূ ণচো উন্নডে ও োিচয়ভৌময়ত্বর হয
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অঙ্গীকার হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর েন্তান
হযরে ইমাম মাহিী (আঃ)-এর দ্বারা করা হয়েয়ছ ো
অডে অি যই পূ ণচো লাভ করয়ি। এ ওোিা আল্লাহ্ োেঁর
ডিড ি হফয়র োয়ির োয়থ কয়র হরয়খ্য়ছন।
যখ্ন ১০ই মহরম আশুরার ডিন ইমাম হহাোইন
(আঃ) ত্রুয়ির দ্বারা হঘরাও হয়েডছয়লন, যখ্ন োেঁর
হকায়না োহাযযকারী ডছল না েখ্ন আেমায়নর
হফয়র োেণ ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর িু িচ া হিয়খ্
আল্লাহর িরিায়র ফডরোি কয়রডছয়লন। আর আল্লাহ
িয়লডছয়লন: আডম হহাোইয়নর ক্বায়েম (ইমাম মাহিী)এর মার্যয়ম এর প্রডেয় ার্ হনয়িা এিং হেই ক্বায়েয়মর
দ্বারা আমার জমীনয়ক েেিীহ্-েহলীল দ্বারা পডরপূ ণচ
কয়র হিয়িা।

োডিরী ও কারিলাই ইেলায়মর উন্নডে ও েফলোর
ওোিা স্বেং আল্লাহ োেঁর রেূ য়লর কায়ছও কয়রয়ছন।
হযরূয়প নিীপাক (েঃ)-এর মৃেুযর পর হযরে আলী
(আঃ) েখ্ন েরিাডর উয়ত্তালন কয়রন ডন, িরং উপযু ক্ত
েময়ের অয়পক্ষা কয়রডছয়লন, ডিক হেমডন োেঁর অডন্তম
েন্তানও উপযু ক্ত েময়ের অয়পক্ষা করয়ছন। ইমাম
হহাোইন (আঃ) হযরূপ আল্লাহর ডিড ি ডনিচাডচে, োেঁর
েন্তানও আল্লাহর ডিড ি এিং ডনিচাডচে, িরং এই
ইমামে ও হিলায়েে পরম্পরার প্রয়েযক েত্ত্বাই আল্লাহর
ডিড ি ও ডনিচাডচে। আল্লাহর অয় ষ করুণা ও িিানযো
হয, আমায়িরয়ক োেঁর উক্ত ডনিচাডচে পডরিায়রর অনু রােী,
অনু োরী ও অনু োমী এিং োেঁয়ির শুত্রুয়ির ঘৃ ণাকারীয়ির
অন্তভুচক্ত কয়রয়ছন।
আলহামিু ডলল্লাডহ রডব্বল আলামীন।

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর রওযা হমািারক,
কারিলা, ইরাক।
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ডযোরয়ে নাডহোর িযাখ্যা-ডিয়েষণ
পডিি ডযোরে ডযোরয়ে নাডহোর িযাখ্যাডিয়েষয়ণর ডিষয়ে আয়লাচনার শুরুয়ে আেু ন আমরা
উক্ত ডযোরয়ের ডনয়ের িাকযডি িুঝিার হচিা কডর:
ٌمولی و علیٌ المالئکةٌ المرفوفین حو ه
ل
ٌه
السالم علیک یا
قُبّتک الحافّین بتُربتک الطائفین بعرصتک الواردین
. لزیارتکহহ আমায়ির মওলা, আক্বা ও েিচার! আমায়ির
পক্ষ হথয়ক েম্মান, মযচািা ও োলাম গ্রহণ করুন। আর
আপনার েম্বুয়জর চাডরডিয়ক পেয়ঙ্গর নযাে প্রিডক্ষণরে
প্রাণ উৎেেচকারীয়ির প্রডে, আপনার কিয়রর মাডিয়ক
পডরয়িিনকারীয়ির প্রডে, আর আপনার পডিি রওযার
েওোফকারী এিং ডযোরেকারী হফয়র োয়ির প্রডেও
আমায়ির োলাম।
পডিি ডযোরয়ে নাডহোর উক্ত িায়কয ডযোরেকারী
না হকিল ইমাম হহাোইন (আঃ)য়ক োলাম করয়ছন,
িরং হেই োয়থ োেঁর কিয়র আল্লাহর েরফ হথয়ক ডনযু ক্ত
হফয়র োেয়ণর প্রডেও োলাম হপ্ররণ করয়ছন। আরিী
িায়কয মালাইকা ব্দ িযিহৃে হয়েয়ছ, আর মালাইকা
মালাকুন
য়ব্দর িহুিচন, অথচাৎ হফয়র ো।
আহয়লিাইয়ের
ডনি চনাডির
উপয়র
ডনযু ক্ত
হফয়র োেয়ণর ডিষয়েও িহু হরওোয়েে িডণচে হয়েয়ছ।
হে েকল হরওোয়েে েুয়ল র্রা িা হেগুয়লার ডিষয়ে
আয়লাচনা করা ইত্তস্থয়ল েম্ভি নে। োই হয িযডক্ত
অনু েডন্ধৎেু ময়নাভাি রায়খ্ হে হযন হিহারুল আনওোর
গ্রয়ন্থর ৫৬েম খ্ণ্ড অর্যেন কয়র। এই খ্য়ণ্ড আল্লামাহ্
হমাহাম্মাি িায়ক্বর মজডলেী (রহঃ) মালাইকার অর্যাে
ড য়রানায়ম একডি পূ ণচ অর্যাে ডনডিচি কয়রয়ছন। আর
উক্ত অর্যায়ে ডেডন ডেনডি পৃথক হছাি অর্যাে প্রণেন
কয়রয়ছন।
অর্যাে নং ২৩ حقیقة المالئکة وصفاتهم و شئونهم
. واطوارهمঅথচাৎ হফয়র োেয়ণর হক্বীক্বে, োেঁয়ির
গুণািলী, দিড িয ও েডেডিডর্।

অর্যাে নং ২৪ .آخر فی وصف المالئکة المقربین
অথচাৎ এডি অনয একডি অর্যাে, হযডি দনকিয অজচনকারী
হফয়র োেয়ণর গুণ ও দিড িয।
অর্যাে নং ২৫ عصمة المالئکة و قصة هاروت و
. ماروتঅথচাৎ হফয়র োেয়ণর ডনোপত্ব এিং হারূে
ও মারূয়ের ঘিনা।
এই ডেনডি অর্যায়ে প্রয়ণো ১০০র হিড হািীে
িণচনা কয়রয়ছন। নিীপাক (েঃ)-এর এই জ্ঞান ভাণ্ডার
এমন অমূ লয রেন যা হকিলমাি আহয়লিাইয়ের দ্বার
হথয়কই উৎোডরে, এছা়ো আর হকাথাও উপলব্ধ নে।
হফয়র োেয়ণর নিীর আহয়লিাইয়ের হখ্িময়ে
হাডজর হওো নেুন হকায়না ডিষে নে, আর না ডিস্ময়ের
কথা। হফয়র োেয়ণর নিীপাক (েঃ)-এর ডনকি আোর
ডিষয়ে মুেলমানয়ির িাচ্চারাও জায়ন, ডকন্তু হেই
হফয়র োেয়ণর নিীর আহয়লিাইয়ের ডনকি আো
এমন ফযীলে যা োেঁয়ির অনযানয ফযীলয়ের ময়ো
হোপন করার হচিা করা হয়েয়ছ।
হফয়র োেয়ণর নিীনডন্দনী মা ফায়েমা যাহরা
(োঃ)-এর কায়ছ আো
আহয়ল েু ন্নয়ের উচ্চস্থানীে ও মযচািােম্পন্ন ডিজ্ঞ
আডলম হাডকম ডন াপুরী ডনজ গ্রন্থ হমাস্তািরকুে
েহীহাইয়নর ৩ নং খ্য়ণ্ডর ৫৭ নং পৃিাে এই হরওোয়েে
িণচনা কয়রয়ছন হয, যখ্ন নিীপাক (েঃ)-এর ইয়ন্তক্বাল
হয়ে হেয়লা েখ্ন হফয়র োেণ আহয়লিাইেয়ক োন্ত্বনা
ডিয়লন এভায়ি হয, োেঁরা হফয়র োয়ির হিখ্ডছয়লন না,
ডকন্তু োেঁয়ির আওোজ শুনডছয়লন, আর োেঁরা িলডছয়লন:
আপনায়ির প্রডে োলাম এিং আল্লাহর রহমে ও িরকে
অিেীণচ হহাক হহ আহয়লিাইে! আল্লাহ প্রয়েযক িু ঃখ্কয়ি আপনায়িরয়ক োন্ত্বনা প্রিান করুন।
প্রয়ণো এই গ্রয়ন্থর েৃেীে খ্য়ণ্ডর ১৭২ পৃিাে িণচনা
কয়রয়ছন হয, আমীরুল হমায়মনীন হযরে আলী ইিয়ন
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আডি োডলি (আঃ)-এর াহািয়ের পর ইমাম হাোন
(আঃ) এক হখ্াৎিাহ্ এর াি কয়রন, হেই হখ্াৎিাহ্ িা
ভাষয়ণ ডেডন িয়লন হয, আডম হেই আহয়লিাইয়ের মর্য
হয়ে যায়ির কায়ছ হফয়র োেণ অিেীণচ হয়েন এিং
আমায়ির দ্বারা োেঁরা ঊয়ধ্বচ উিয়েন।
হয়ে পায়র ডকছু ডিয়দ্বষীয়ির আহয়লিাইয়ের এই
ফযীলে হজম হয়িনা, আর োরা আপডত্ত করয়ে পায়র।
োয়ির উত্তয়র েংয়ক্ষয়প িলা যাে হয, আহয়ল েু ন্নয়ের
উয়লমা রেূ য়লপাক (েঃ)-এর োহািী ইমরান ইিয়ন
হােীয়নর ান িা মযচািাে এই হরওোয়েেডি িণচনা
কয়রয়ছন হয, যখ্ন োেঁর ইয়ন্তক্বাল হয়েডছল েখ্ন
হফয়র োরা োেঁয়ক োলাম হপ্ররণ করডছয়লন। আর হয
হফয়র ো আমলনামা হলয়খ্ন ডেডন োেঁর োয়থ কথা
িলডছয়লন।1
এিার িলু ন! একজন োর্ারণ োহািীর যডি এই
মযচািা হয়ে থায়ক েয়ি ডপ্রে নিীর আহয়লিাইয়ের
ফযীলয়ে আপডত্ত হকন?
ٌ–ٌا هلٌ هٌمرٌٌفُوٌفٌٌینهআল-মফূচফীন: এই ব্দডিয়ক আরিী
িযকরয়ণ ইেয়ম মফঊল িলা হে, অথচাৎ এমন নাম যার
উপয়র ডক্রো প্রডেফডলে হে। আর উক্ত ব্দডির
র্ােু ব্দ হয়লা: (رف )ر ف ف
ٌّ রফ্্ িা র’ ফা ফা, আর
এই ইেম্ দ্বারা হফয়র োেয়ণর ঐ িলয়ক হিাঝায়না
হয়েয়ছ যােঁরা আল্লাহর আয়িয় পাডখ্য়ির ঝােঁয়কর নযাে
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর রওযার েম্বুয়জ অিেীণচ হয়ে
থায়কন।
ٌحا ٌّفٌینهٌ بٌٌت ُرٌهٌبتٌ ه
ک
ٌٌا هلٌ ه: এই হফর োেণ ইমাম (আঃ)-এর
েুরিাৎ অথচাৎ োেঁর কিরয়ক ডনরাপত্তা হিওোর জনয
চাডরডিক হথয়ক ডঘয়র রায়খ্। হাফ্ফীন আরিী িযকরণ
অনু োয়র ইেয়ম ফায়েল অথচাৎ যার দ্বারা ডক্রো েংঘডিে
হে। এই য়ব্দর মূ ল িণচ হয়লা হা, ফা, ফা, যার অথচ
1

আল-ইয়স্তোি, খ্ঃ ৩, পৃঃ ১২০২; উেু িুল োিাহ্, খ্ঃ ৪, পৃঃ
১৩৮।
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পডরয়িিন কয়র রাখ্া, আর েুরিায়ের মায়ন মাডি, ডকন্তু
এখ্ায়ন েুরিায়ের মায়ন ক্বির।
.ک
ٌصتٌ ه
ٌٌا هلٌطٌائٌفٌیٌنهٌ بٌعٌهرٌ ه: অথচাৎ হফয়র োেণ ইমাম
(আঃ)-এর কিয়রর েওোফ করয়ে থায়কন।
.ک
ٌارتٌ ه
ٌٌا هلٌ هٌوارٌدٌیٌنهٌ لٌزٌیهٌ ه: আর এই হফয়র োেণ ইমাম
(আঃ)-এর ডযোরে করার জনয প্রয়ি কয়রয়ছন। অথচাৎ
োেঁয়ির অিেীণচ হওোর উয়ে য হয়লা ইমায়মর ডযোরে
করা ও োেঁর হ াকপালন করা। ইমাম হহাোইন (আঃ)এর ডযোরয়ের ফযীলে হকায়না োর্ারণ মানু য়ষর ডচন্তার
ঊয়ধ্বচ। পািকিয়েচর প্রডে অনু য়রার্ হয, হীি েম্রাি
ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর ডযোরয়ের গুরুত্ব ও ফযীলে
এিং েওোি েম্পয়কচ জানয়ে উচ্চ মযচািােম্পন্ন ও
ডিখ্যাে হমাহাডেে ইিয়ন ক্বওডলোর প্রডণে ডিখ্যাে পুস্তক
‘কাডমলু য ডযোরে’ অি যই অর্যেন করয়িন।
”اهلس هال ٌُم هعلیک فإنّی قصدتٌُ إلیک ورجوتٌُ الفوز
. لدیکআপনার প্রডে োলাম হহাক, ডনশ্চে আমার
উয়ে য ও আমার েন্তিয আপডন, আর উন্নডে ও
েফলোর আ া ডনয়ে আপনার েমীয়প হাডজর হয়েডছ।”
ডযোরয়ের এই িায়কয ডযোরেকারী োলাম হপ্ররণ
করার পর ইমায়মর ডনকি আয়িিন করয়ছন হয, হহ
ইমাম (আঃ) আপডনই আমার উয়ে য ও েন্তিয, আপডনই
আমার আ া ও ভরো, আপনার জনযই আমার হিেঁয়চ
থাকা স্বাথচক। অথচাৎ আডম আমার পুয়রা েত্ত্বােহ আপনার
প্রডে ময়নাডনয়ি কয়রডছ। আপডন আমার এই ক্ষুদ্র
হচিািুকু কিুল করুন এিং আমায়ক ডফডরয়ে হিয়িন না।
আডম জাডন আমার আমল এমন নে হয, ো আপনার
হখ্িময়ে কিুল হয়ে পায়র েথডপও আপডন িোলু র
েন্তান িোলু , োই আমার উয়েয় য আপডন আমায়ক
েফল করুন, আমায়ক ডনরা করয়িন না। হকারআয়নর
ময়র্য  الفوز العظیمআল-য়ফৌযু ল আযীম অথচাৎ মহান
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েফলো ব্দ হচােিার িযিহৃে হয়েয়ছ, এছা়ো الفوز
 الکبیرআল-য়ফৌযু ল কিীর এিং  الفوز المبینআলহফৌযু ল মুিীন ব্দও িযিহৃে হয়েয়ছ।
এখ্ায়ন প্রশ্ন উিয়ে পায়র হয, এই উন্নডে ও
েফলো িলয়ে কী হিাঝায়না হয়েয়ছ? আর েফলোর
মানিণ্ডই িা কী?
এমডনয়ে এই প্রয়শ্নর উত্তয়রর জনয ডি িভায়ি
আয়লাচনা করার প্রয়োজন আয়ছ, েয়ি েংয়ক্ষয়প িলা
হযয়ে পায়র হয, আমীরুল হমায়মনীন হযরে আলী ইিয়ন
আডি োডলি (আঃ) িয়লয়ছন: من یطع للا و رسوله فقد
فاز فوزاٌ عظیماٌ و نال ثواباٌ جزیالٌ ومن یعص للا ورسوله
.ٌ فقد خسر خسراناٌ مبیناٌ واستحقٌ عذاباٌ الیماহয আল্লাহ্ ও
োেঁর রেূ য়লর আনু েেয কয়র োেঁর অনু েরণ কয়রয়ছ হে
অয়নক িয়়ো েফলো অজচন কয়রয়ছ এিং অেীম
েওোি ও প্রডেিান অিডর্ হপৌঁয়ছ হেয়ছ। আর হয আল্লাহ্
ও োেঁর রেূ য়লর অিার্য হয়েয়ছ হে ডনডশ্চে ক্ষডেগ্রস্ত
হয়েয়ছ এিং মমচন্তুি াডস্তর অডর্কারী হয়েয়ছ।1
েু েরাং হিাঝা হেয়লা হয, পডিি দ্বীয়ন ইেলায়ম
উন্নডে ও েফলোর েিচপ্রথম মানিণ্ড হয়লা আল্লাহর
আনু েেয আর োেঁর রেূ য়লর আনু েেয ও অনু েমন।
অনযভায়ি িলয়ল িলয়ে হে হয, মানু ষ যডি ডনয়জর
উেূ য়ল দ্বীন ও ফুরূয়ে দ্বীন েডিকভায়ি আিাম হিে ও
পালন কয়র হো হেিাই োর জনয িয়়ো েফলোর
পডরচে। েয়ি একথা ময়ন রাখ্য়ে হয়ি হয, রেূ ল (েঃ)এর আনু েেয ও অনু েরণ হকিল োেঁর আনু েেয ও
অনু েরণ পযচন্ত েীডমে নে, িরং োেঁর প্রডেডনডর্েয়ণর
আনু েেয ও অনু েরণ েেখ্াডন ওোডজি ও আি যক
যেখ্াডন োেঁর আনু েেয ও অনু েরণ আি যক।
হকারআন ও হািীে েওোেুয়রর েংখ্যাে োর োক্ষয
হিে। িরং িলা হযয়ে পায়র হয, হকউ যডি আল্লাহ্ ও
োেঁর রেূ য়লর েডিক মায়রফাে অজচন করয়ে চাে েয়ি
1

আল-কাফী, খ্ঃ ১, পৃঃ ১৪১, অর্যাে: জওোয়মউয়ত্তৌহীি।
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োয়ক উডলল আময়রর োয়থ েম্পৃ ক্ত হওো ওোডজি হয়ে
িােঁ়োে এিং উডলল আময়রর কথার আর কায়জর এিং
োেঁয়ির হািীয়ের োময়ন ডনয়জয়ক েমডপচে করয়ে হয়ি।
অনয একডি িীঘচ হরওোয়েে আমীরুল হমায়মনীন হযরে
আলী (আঃ) িয়লয়ছন: ل اقوام غیّروا سنة رسول
ٌُ ما با
یتخوفون أن ینزل بهم العذاب ثم
للا وعدلوا عن وصیّه ل
ّ
تال هذه اآلیة الم ترإلی الذین بدلوا نعمت للا کفراٌ واحلّوا
قومهم دار البوار جهنم ثم قال نحن النعمة التی انعم للا بها
. علیٌ عباده وبنا یفوز من فاز یوم القیامةউম্ময়ের কী
হয়লা হয, োরা রেূ লুল্লাহর েু ু্ন্নে পডরিেচন কয়র ডিয়লা
এিং োেঁর ওেী হয়ে ডিমুখ্ হয়ে হেয়লা? োয়ির ডক
জানা হনই হয, এমন করয়ল োয়ির উপয়র আল্লাহর
আযাি নাডযল হয়ি? অেঃপর ইমাম আলী (আঃ)
হকারআয়নর এই আোেডি পাি করয়লন: হোমরা ডক
োয়ির হিখ্ুডন, যারা আল্লাহর হনোমে অিার্যো হিডখ্য়ে
পডরিেচন কয়র ডিয়েডছল এিং ডনজ জাডেয়ক ধ্বংয়ের
ঘর অথচাৎ জাহান্নায়ম পডেে কয়রডছল। োরপর ডেডন
িলয়লন: আমরা (আহয়লিাইে) হলাম হেই হনোমে
আল্লাহ যা োেঁর িান্দায়ির উপয়র অিেীণচ কয়রয়ছন, আর
আমায়ির মার্যয়ম েফল িযডক্তরা েফলো লাভ করয়ি।2
ইমাম হমাহাম্মাি িায়ক্বর (আঃ) োিু ল খ্য়েরয়ক
একিা ডচডিয়ে ডলয়খ্ডছয়লন: .بالتقوی فاز الصابرون...
দর্যচযর্ারীরা োক্বওো ও পরয়হযোরীর মার্যয়ম
েফলোপ্রাপ্ত হয়েয়ছ।
োহয়ল জানা হেয়লা হয, মানু য়ষর আক্বীিা-ডিশ্বাে
যডি ডিক থায়ক, আর হেই োয়থ মানু ষ যডি গুনাহ্ হথয়ক
ডনয়জয়ক িূ য়র রাখ্য়ে েক্ষম হে হো েফলো ডনডশ্চে।
েয়ি মানু য়ষর েি হথয়ক িয়়ো েফলো হয়লা োর
ডনয়জর ইমায়মর োহাযয করার হেৌভােয অডজচে হওো
এিং ইমায়মর োময়ন াহািেিরণ করার হেৌভােয
অডজচে হওো। হযমন কারিলার হীিেণয়ক েয়ম্বার্ন
2

আল-কাফী, খ্ঃ ১, পৃঃ ২১৭, হাঃ ১।

ক্বায়েম আল-মুন্তাযার

কয়র আমরা ডযোরয়ের মার্যয়ম োেঁয়িরয়ক িয়ল থাডক:
.وفزتم وللاٌ فوزاٌ عظیماٌ یا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم
আপনারা েকয়ল েফল হয়ে ডেয়েয়ছন, আল্লাহর কেম
আপনারা মহান েফলো অজচন কয়রয়ছন, হাে! যডি
আমরা আপনায়ির োয়থ থাকোম োহয়ল আমরাও
েফল হোম।
পডরয় য়ষ েফলোর এই েংডক্ষপ্ত আয়লাচনাডি
ডযোরয়ে জায়মো কিীরার এই িাকয দ্বারা হ ষ করয়ে
চাই: (য়হ আমার মওলা!) হয আপনার োয়থ েম্পৃ ক্ত
হথয়কয়ছ হে ডনডশ্চে েফল হয়েয়ছ।
োহয়ল হিাঝা হেয়লা হয, েফলোর েি হথয়ক
প্রথম এিং গুরুত্বপূ ণচ েচ হয়লা আহয়লিাইয়ের োয়থ
েম্পৃ ক্ত থাকা। আর েম্পৃ ক্ত থাকার অথচ হয়লা োেঁয়ির
হিওো জ্ঞান ও ড ক্ষা উত্তমরূয়প অজচন করা এিং হেই
অনু যােী আমল করা।
* السالم علیک سالم العارف بحرمتک المخلص فی
.ولیتک المتقرب الیٌ للاٌ بمحبتک البریء من أعدائک
োলাম আপনার প্রডে োর োলাম হয আপনার ইজ্জে,
মান-েম্মান ও মযচািা েম্পয়কচ েমযক অিডহে। হয
আপনার হিলায়েয়ে অন্তডরক, হয আপনার মহব্বয়ের
মার্যয়ম আল্লাহর দনকিয অজচন করয়ে চাে এিং
আপনার ত্রুয়িরয়ক ঘৃ ণা কয়র এিং োয়ির প্রডে
অেন্তুি।
আডরফ োয়ক িলা হে হয ডনজ যু য়ের ইমাময়ক
হচয়ন। আর এিা ডনডশ্চে হয, মায়রফাে িান করা
আল্লাহর কাজ, িান্দায়ির োর ময়র্য হকায়না এডক্তোর
হনই। েয়ি মায়রফায়ের েেযােণ এিং হেই মায়রফাে
অনু যােী আমল করা িান্দায়ির ইো ও এডক্তোয়রর
উপর ডনভচর ীল। েু েরাং হরওোয়েয়ে হযখ্ায়নই
মায়রফাে অজচন করার আয়ি হিওো হয়েয়ছ, োর দ্বারা
উক্ত মায়রফায়ের উপয়র ঈমান স্থাপন করার কথা িলা
হয়েয়ছ। আর মায়রফায়ের স্থান েেই উন্নে হয়ে
উন্নেের হয়ি হযমন েভীরোর োয়থ যু য়ের ইমায়মর
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মায়রফাে অজচন করয়ি এিং োেঁর োয়থ েম্পৃ ক্ত থাকয়ি,
োই োেঁর কথা মানয়ে হয়ি এিং োেঁর আয়িয় র উপয়র
ডনয়জয়ক েমডপচে করয়ে হয়ি। আর এিা স্পি হয,
ইমায়মর মায়রফাে মায়ন োেঁর মান-েম্মান, োেঁর ইজ্জে,
োেঁর মযচািার মায়রফাে। হকায়না মানু ষ োর যু য়ের
ইমায়মর যে হিড মায়রফার অজচন করয়ি হে ইমাময়ক
েেয়িড েম্মান করয়ি এিং োেঁর প্রডে ডনয়জয়ক েেঁয়প
হিয়ি।
: المخلص فی ولیتکঅথচাৎ আডম আপনার
হিলায়েয়ের ডিষয়ে অেযন্ত আন্তডরক। আর হিলায়েয়ের
মায়ন হয়লা পূ ণচ অডর্কার। োই আমায়ির এ ডিশ্বাে
থাকয়ে হয়ি হয, মােূ ম ইমামেণ আমায়ির উপয়র পূ ণচ
অডর্কার রায়খ্ন। োেঁরা আমায়ির েিচ ডিষয়ে আমায়ির
উপয়র হয অডর্কার রায়খ্ন আমায়ির ডনয়জয়ির উপয়র
আমায়ির েেখ্াডন অডর্কার হনই। হয ডিষয়ে আমরা
জাডন না, িা হয ডিষয়ের অন্তডনচডহে োৎপযচ েম্পয়কচ
আমরা জ্ঞান রাডখ্ না, হে ডিষয়ে আমায়ির একথা িলার
হমায়িও অডর্কার হনই হয, আমরা িলয়িা, আমরা উক্ত
আয়িয় র উপয়র ডকভায়ি আমল করয়িা আমরা হো
োর ডহকমে িা োৎপযচ িুডঝ না। হকননা মােূ ম
ইমামেয়ণর হিলায়েে িা অডভভািকত্ব ও অডর্কার হয়লা
ডিশুি ও একেি অডর্কার। অথচাৎ োেঁয়ির োিচয়ভৌম
অডর্কার হকায়না েচ োয়পয়ক্ষ নে, কী, হকন, হকমন,
ইেযাডির হকায়না প্রয়ি াডর্কার হনই। আর এই
হিলায়েে িা োিচয়ভৌম অডর্কার ও অডভভািকয়ত্বর
পডরডর্ আলয়ম োকডিনী িা আর্যাডত্মক জেয়ের োয়থ
োয়থ আলয়ম ো ডরেী িা োংডির্াডনক জেে অিডর্
িযাপৃে। এক কথাে িলয়ল িলা যাে, হয ডিষে-িস্তুর
প্রডে ইমামেণ রাডজ ও েন্তুি হেগুয়লা হয়লা হক্ব িা
েেয, আর হয ডিষে-িস্তু হয়ে ইমামেণ েররাজী িা
অেন্তুি হেগুয়লা হয়লা িাডেল িা অেেয। মারূফ িা
প্র ংেনীে ডিষে-িস্তু হয়লা হেগুয়লা ইমামেণ হযগুয়লার
আয়ি ও ডনয়িচ ডিয়েয়ছন, আর মুনকার িা অেঙ্গে
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ডিষে-িস্তু হয়লা হেগুয়লা ইমামেণ হযগুয়লা হয়ে ডনয়ষর্
কয়রয়ছন এিং ডিরে হরয়খ্য়ছন। অেএি ইমামেয়ণর
ডনয়িচ ও োেঁয়ির ডনয়ষয়র্ হকান প্রকার উচ্চিাচ্চ করার
হকায়না অডর্কার কায়রার হনই। আর ডদ্বেীে গুরুত্বপূ ণচ
কথা হয়লা মানু ষয়ক োর হিলায়েে ও মহব্বে প্রকায়
আন্তডরক হওো আি যক। ডরোকারী িা হলাক হিখ্ায়না
আমায়ির েমস্ত আমল িরিাি কয়র হিে। ইমাম জাফর
োডিক্ব (আঃ) িয়লয়ছন: والعمل الخالص الذی ل ترید أن
ّ ل للا
.ٌعزوجل
ٌ ّ  یحمدک علیه احدٌ إপ্রকৃে খ্ায়লে িা
ডিশুি আমল হো হেিাই হযিার ডিডনময়ে হোমরা
1
আল্লাহ্ ছা়ো অনয কায়রার প্র ংোর আ া কয়রা না।
ডযোয়ের এই িাকয দ্বারা এ েেয প্রকা পাে হয,
আল্লাহর দনকিয অজচন করার একমাি পথ হয়লা রেূ ল
ও আয়ল রেূ য়লর োয়থ মহব্বে করা এিং োেঁয়ির
ত্রুয়িরয়ক অপছন্দ করা। প্রকা থায়ক এই একই
অয়থচর িাকয ডযোরয়ে আশুরা ও অনযানয ডযোরয়ে এিং
অেংখ্য হরওোয়েয়ে পাওো যাে। হযমন ডযোরয়ে
আশুরা হযডি প্রকৃে পয়ক্ষ একডি হািীয়ে ক্বুিেী, োর
ময়র্য িডণচে হয়েয়ছ: إنّی سلمٌ لمن سالمکم وحربٌ لمن
حاربکم موالٌ لمن والکم وعدوٌ لمن عاداکم فأسئل للا الذی
اکرمنی بمعرفتکم و معرفة اولیائکم ورزقنی البراءة من
. اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا واآلخرةআডম েডন্ধর
অিস্থাে যায়িা োর োয়থ হয আপনার োয়থ েডন্ধ স্থাপন
কয়রয়ছ, আর োর োয়থ আডম যু য়ির অিস্থাে যায়িা যার
োয়থ আপডন যু ি কয়রয়ছন। হয আপনার িন্ধু হে
আমারও িন্ধু, আর হয আপনার ত্রু হে আমারও ত্রু,
আর আডম আল্লাহর কায়ছ হিাো কডর হয, আল্লাহ্
আপনায়ির আহয়লিাইয়ের মায়রফাে এিং আপনায়ির
িন্ধুয়ির মায়রফায়ের দ্বারা আমায়ক েম্মাডনে কয়রয়ছন,
1

আল-কাফী, খ্ঃ ২, পৃঃ ১৬, হাঃ ৪।
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আর োেঁয়ির শুত্রুয়িরয়ক ঘৃ ণা করার আর্যাডত্মক আহাযচ
িান কয়রয়ছন এিং আমায়ক িু ডনো ও আয়খ্রায়ে োেঁয়ির
োথী িাডনয়েয়ছন। (মফাডেহুল ডজনায়নর কাডমলু য
ডযোরে হয়ে েৃহীে)
একথা ময়ন রায়খ্ে হয়ি হয, ঘৃ ণা িযডেয়রয়ক
মহব্বে েৃহীে নে, অথচাৎ কায়রার ভায়লািাো েখ্নই
প্রকৃে ভায়লািাো িয়ল ডিয়িডচে হয়ি যখ্ন হেই
ভায়লািাোর মানু য়ষর ত্রুয়ির োয়থ ঘৃ ণায়পাষণ করয়ি।
ডিষেডি ডিক হেইরূপ হয যেক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্এর মানযো না হিয়ি অথচাৎ োেরুল্লাহয়ক যেক্ষণ না
অন্তর হথয়ক মুয়ছ হিয়ি েেক্ষণ আল্লাহর প্রডে ঈমায়নর
হকায়না ফােিা হিয়ি না, অথচাৎ হেডি প্রকৃে ঈমানই
নে। আল্লাহর প্রডে ঈমান েখ্নই প্রকৃে ঈমান িয়ল
ডিয়িডচে হয়ি যখ্ন অন্তর হথয়ক েমস্ত োেরুল্লাহয়ক
মুয়ছ হিওো হয়ি। ডিক হেমনই হমাহাম্মাি ও আয়ল
হমাহাম্মািয়ক ঘৃ ণা করা হয়লা আহয়লিাইয়ের মহব্বয়ের
প্রথম ডভডত্তপ্রস্তর। যেক্ষণ না উক্ত ডভডত্তপ্রস্তর স্থাডপে
করা হয়ি েেক্ষণ হিলায়েে হকায়না কায়জ আেয়ি না।
যারা একথা িয়ল হয, আহয়লিাইয়ের জীিন দ লী হো
েিার োয়থ ডময়লডময় থাকার ময়র্য ডছল োরা আেয়ল
ভুয়লর ময়র্য আয়ছ, কারণ স্বেং আল্লাহ হযখ্ায়ন এমন
কয়রন ডন, হেখ্ায়ন হমাহাম্মাি ও আয়ল হমাহাম্মাি হকমন
কয়র এরূপ করয়ে পায়রন! আপনারা হকারআয়ন এমন
োডর্ক আোে হপয়ে যায়িন হযখ্ায়ন আল্লাহ োেঁর
ত্রুয়ির ডনন্দা কয়রয়ছন এিং োয়ির প্রডে লানে
কয়রয়ছন। আর আহয়লিাইে স্বেং িয়লয়ছন: هل الدین
.إل الحبٌّ والبغض
ٌ ّ দ্বীন মহব্বে ও ঘৃ ণা ছা়ো আর কী?2
শুর্ু লানে ব্দ হকারআয়ন ৪১িার িযিহৃে হয়েয়ছ।
এ ডিষেডি অয়নক িীঘচ আয়লাচনার ডিষে, োই একডি
2

েফেীয়র ফু রাে, পৃঃ ৪২৮; হিহারুল আনওোর, খ্ঃ ৬৫, পৃঃ
৬৩, হাঃ ১১৪; হমাস্তািরকুল ওোোয়েল, খ্ঃ ১২, পৃঃ ২২৬, হাঃ
১৩৯৫০।
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কথা িয়ল আয়লাচনা এখ্ায়ন েমাপ্ত করয়ে চাই, আর ো
হয়লা আমরা আমায়ির জীিয়নর ডিষয়ে েহয়জ কাউয়ক
ক্ষমা করয়ে চাই না, োহয়ল আহয়লিাইয়ের হক্ব,
োেঁয়ির অডর্কার োেঁয়ির অেযাচাডরে হওোর ডিষে
আেয়ল হকন ক্ষমা, উিারো, েডন্ধ ইেযাডির কথা চয়ল
আয়ে? ডনয়জয়ির ডিয়ে একিার ডিচার কয়র হিডখ্ না,
হকমন লায়ে। . فاعتبروا یا اولی البصارেু েরাং ড ক্ষা
গ্রহণ কয়রা হহ ডিয়িকিায়নরা!
হরওোয়েয়ের পডরভাষাে আহয়লিাইে ও োেঁয়ির
ড ো িা অনু োরীয়ির
ত্রুয়িরয়ক নাডেিী নায়ম
আখ্যাডেে করা হয়েয়ছ। অথচাৎ হয েরােডর
আহয়লিাইয়ের
োয়থ
ত্রুো
কয়র
ডকংিা
আহয়লিাইয়ের শুভানু র্যােীয়ির োয়থ এজনয ত্রুো
কয়র হয, োরা আহয়লিাইেয়ক ভায়লািায়ে। এ ডিষয়ে
ষি ইমাম জাফর োডিক্ব (আঃ) িয়লয়ছন: لیس الناصب
من نصب لنا اهل البیت أل ّنک ل تجد احداٌ یقول انا ابغض
کن الناصب من نصب لکم وهو یعلم
ٌّ محمداٌ و آل محمد ول
. انّکم تتولّونا وانّکم من شیعتناনাডেিী হে নে হয আমায়ির
আহয়লিাইয়ের োয়থ ত্রুো কয়র, হকননা হোমারা
কাউয়কও িলয়ে শুনয়ি না হয, আডম আহয়লিাইেয়ক
ঘৃ ণা কডর, েয়ি নাডেিী হো হেই হয হোমায়ির ময়ো
ড োয়িরয়ক ঘৃ ণা কয়র এিং হোমায়ির োয়থ ত্রুো
কয়র, হকননা োরা জায়ন হয, হোমরা আমায়ির
হিলায়েেয়ক ড য়রার্াযচ কয়রা এিং আমায়ির অনু োরী।1
سالم من قلبه بمصابک مقروحٌ ودمعه عند ذکرک
. مسفوحٌ سالم المفجوع الحزون الواله المسکینহহ আমার
মওলা ও কেচা! এমন হোলায়মর োলাম নাও যার অন্তর
আপনার িু ঃখ্-কয়ি ডিিীণচ হয়ে হেয়ছ। আর হয আপনার
স্মরয়ণ রক্তাশ্রু ঝরাে। হেই অনু রােীর োলাম হয

1

মাোনীউল আখ্িার, পৃঃ ৩৬৫, হাঃ ১।
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আপনার িু ঃখ্-কয়ি উৎকন্ঠাে আয়ছ এিং অেু স্থ হয়ে
পয়়েয়ছ।
ডযোরয়ে নাডহোর এই েকল িায়কযর প্রডে
েভীরভায়ি ডচন্তা করুন হয, একজন প্রকৃে আযািায়রর
অিস্থা হকমন হওো উডচে। অন্তর ক্ষেডিক্ষে, হচাখ্
রক্তাশ্রু ঝরায়ে, ডনয়জ িযাকুল, মমচাহে, জজচডরে ও
অেু স্থ। আল্লাহু আকিার, েডেয ডক আযািারীর
ডিনগুয়লায়ে আমায়ির অিস্থা এমন হে? এক েমে
এমন ডছল যখ্ন আহয়লিাইয়ের অনু রােীরা কায়লা
হপা াক ছা়ো অনযডকছু পরয়েন না, েু স্বািু খ্ািার
পডরেযাে করয়েন, িাড়েয়ে হ ায়কর পডরয়ি থাকয়ো,
উক্ত ডিনগুডলয়ে আের িা েু েডন্ধ িযিহায়রর ডচন্তাও
করয়েন না। োই আমায়িরও উডচে আমরা হযন
আমায়ির ভডিষযৎ প্রজন্ময়ক এমনভায়ি প্রড ক্ষণ ডিই হয,
োরা হযন ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর প্রকৃে আযািার
িা হ াকপালনকারী হয়ে ওয়ি। োয়ির ময়র্য হযন
আযািারীর ভাি প্রকা
পাে, হযমন আমায়ির
পূ িচপুরুষয়ির ময়র্য ডিিযমান ডছল এিং ইমায়ম যামানা
স্বেং ডযোরয়ে নাডহোর ময়র্য ো িয়লয়ছন।

অিড ি অং ৩২ পৃিাে হিখ্ুন।
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প্রয়েযক িছর আযািারী িা হ াকপালন হকন?
মহান রব্বু ল আলামীন হকারআয়নর ময়র্য এর াি
কয়রয়ছন: আল্লাহর পছন্দনীে দ্বীন হয়লা ইেলাম।1
মহান রব্বু ল আলামীন ডনজ পছন্দ ও ইো যডি
মযহাি রূয়প িযক্ত কয়রন েয়ি ো দ্বীয়ন ইেলাম রূয়প
িযক্ত কয়রন। িলু ন হো ইেলাম ছা়ো পৃডথিীয়ে হকান
দ্বীন িা মযহাি রয়েয়ছ যার জনয এমন েত্ত্বা ডনিচাডচে
হয়েয়ছন যােঁর েম্পয়কচ মহান রব্বু ল আলামীন িয়লয়ছন:
. لولک لما خلقت الفالکহহ রেূ ল! যডি হোমায়ক েৃ ডি
করার উয়ে য না থাকয়ো েয়ি আডম এ ডিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও
েন্মর্যকার ডকছু ই েৃ ডি করোম না।?
মহান রব্বু ল আলামীয়নর পছন্দেই দ্বীয়নর
েিলীয়ের জনয হয িযডক্ত-েত্ত্বায়ক ডনিচাডচে করা হয়েয়ছ
োেঁর স্থান ও মযচািা দ্বারা এিাও স্পি হে হয, মহান
প্রডেপালয়কর কায়ছ এই দ্বীয়নর মযচািা ও গুরুত্ব
কেখ্াডন।
অনযডিয়ক আমরা হিখ্য়ে পাই হয, এক িন্ধু োেঁর
িন্ধুয়ক দ্বীয়নর ডিষয়ে এে আন্তডরক রূয়প হপয়লন হয,
িন্ধুও োেঁর িন্ধুর ইো ও পছন্দয়ক পূ ণচো প্রিায়নর
উয়েয় য উক্ত দ্বীন োরা পৃডথিীয়ে ডকভায়ি হপৌঁয়ছ হিওো
যাে হেই ডচন্তাে মি হয়লন এিং েিচাত্মক প্রয়চিা
চালায়লন। ইডেহাে োর োক্ষী হয, নিীপাক (েঃ) হেই
েূ চনা লি হথয়ক ইেলায়মর জনয কী কী মুেীিে েহয
কয়রয়ছন।
আরয়ির ত্বক ঝলয়ে হিওো উত্তপ্ত পডরয়িয়
হযখ্ায়ন মূ খ্চো ও িিচরো ড খ্য়র অিস্থান করডছয়লা, হয
িিচরয়ির কায়ছ মূ ডেচপূজাই একমাি ও েেয দ্বীন ডহয়েয়ি
ডিয়িডচে ডছল, হযখ্ায়ন কনযায়িরয়ক জযান্ত মাডিয়ে পুেঁয়ে
হিওোর চল ডছল, হানাহাডন, খ্ুয়নাখ্ুডন, যু ি-ডিগ্রহ যায়ির
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ডনেয-ননডমডত্তক অভযাে ডছল, এমনের ডনমচম পডরয়িয়
মহান প্রডেপালয়কর নূ য়রর প্রথমাং (নিীপাক েঃ)
মানু য়ষর মূ খ্চো ও িিচরোর অন্ধ কূপ হথয়ক হির করার
ও ইেলায়মর েমুজ্জ্বল হহিায়েয়ের গুরু িাডেত্ব কােঁয়র্
ডনয়লন।
োরপর িাওোয়ে যু ল আ ীরাহ্ হহাক িা ায়ি
আিু োডলি, মক্কা হথয়ক ডহজরে হহাক িা হুিাইডিোর
েডন্ধচুডক্ত প্রয়েযক পয়ি পয়ি রহমােুডল্লল আলামীন
রব্বু ল আলামীয়নর খ্ুড র উয়েয় য েমস্ত স্বায়থচর উপয়র
দ্বীন ইেলাময়ক প্রার্ানয ডিয়লন।
এক ডিয়ক িু ডনো ইেলায়মর ডিয়রাডর্োর জনয িৃ ঢ়
প্রডেজ্ঞ ডছল। হো অনয ডিয়ক এমন িু জন েত্ত্বা ডছয়লন
যােঁয়ির িৃ ডিয়ে নিীপাক (েঃ)-এর দ্বীয়ন ইেলায়মর হেিা
প্রকি হয়ে উয়িডছল, োেঁরা োেঁয়ির িালযকাল হথয়ক এই
িৃ য হিখ্ডছয়লন। প্রয়েযকডি িৃ য োেঁয়ির হচায়খ্র োময়ন
ভােডছল হয, হকমন হকমন কাডিয়নযও রহমােুডল্লল
আলামীন দ্বীয়ন ইেলাময়ক লালন-পালন কয়রয়ছন। োেঁরা
িু জন আর অনয হকউ নন, োেঁরা হয়লন নিী-নডন্দনী মা
ফায়েমা (োঃ) এিং রেূ য়লর স্থলাডভডষক্ত হযরে আলী
ইিয়ন আডি োডলি (আঃ) নিীর পয়র যােঁর উপয়র
ইেলায়মর েমস্ত িাডেত্ব আেয়ে চয়লডছল।
রেূ য়লর পয়র রেূ য়লর পডিি িং র্রই এই েেয
দ্বীয়নর রক্ষক হয়েডছয়লন। নিীপায়কর মৃেুযর পরপরই
যখ্ন একডিয়ক ডিকৃে দ্বীয়নর মাইল ফলক স্থাপন করার
জনয মানু ষ েক্বীফায়ে েময়িে হয়লা েখ্ন েেয দ্বীয়নর
এিং নিীপায়কর প্রকৃে ও েেয উত্তরাডর্কারীেণ োেঁয়ির
অডর্কার ডছডনে ও খ্িচ হওোর পরও দ্বীয়ন ইেলাময়ক
রক্ষা করার উয়েয় য মায়ি হনয়ম প়েয়লন। িাডেল পূ ণচ
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ডক্ত প্রয়োে কয়রডছল োর প্রভাি ডিস্তার করয়ে ডকন্তু
একডি চক্রান্তও েফল হেডন। োই পডরিয়েচ নিীপায়কর
পডিি আহয়লিাইয়ের উপয়র যে রাে উেয়র হিওো
হে ডিয়দ্বষ, ত্রুোরূয়প। আর এয়কর পর এক অেযাচার
ও অনাচার করয়ে থাকা হে নিীপায়কর প্রায়ণর িুকয়রা
কনযার উপয়র এিং োেঁয়ক উক্ত ডনযচােয়নর যােঁোকয়ল
ডপি কয়র হীি কয়র হিওো হে।
েক্বীফার হহাোয়ির দ্বারা দ্বীয়ন ইেলাম হয কলডিে
হয়েডছল ো ডক হকায়না অংয় কম ডছল হয, িনী উমাইো
োয়ির প্রভাি ডিস্তার করয়ে শুরু কয়র এিং পডিি ও
ডনষ্কলু ষ দ্বীয়নর আিরণ পয়র অেযন্ত হনাংরা ও জঘনয
ডির্ান রচনা হয়ে থায়ক দ্বীয়ন ইেলায়মর নায়ম?!!!
জনোর্ারয়ণর কায়ছ দ্বীন ইেলায়মর অল্পডকছু হয
েম্মান ও মযচািা অিড ি ডছল ো হ ষ কয়র হিওোর
জনয িনী উমাইোর িাডেল পন্থী ােক রাজত্ব করার
উয়েয় য দ্বীন ইেলায়মর হপা াক পয়র নিীর খ্লীফার
িাডি ডনয়ে মেিায়ন হনয়ম পয়়েডছল। আর আমীরুল
হমায়মনীন হযরে আলী (আঃ) এিং হযরে হাোন
(আঃ)য়ক হীি কয়র হিওোও এই দ্বীয়ন ইেলায়মর
ত্রুোর অং ডছল। এই িু ই মহারথী াহািয়ের পর
অেযাচারী ােকরা এিা হভয়ি ডনয়েডছল হয, ইেলাম
পৃডথিীর িুক হথয়ক মুয়ছ যাওো হকিল েময়ের
অয়পক্ষা। এনায়ির াহািয়ের পর ইেলায়মর ডচর ত্রু
ােক হোিীয়ির রাজনীডে, চালাডক, চক্রান্ত, স্পর্চা,
ডহম্মে ও িু ঃোহে আরও হিয়়ে যাে।
আিু েু ডফোয়নর হিিা হমাোডিো হয েৃেীে খ্লীফা
হযরে উেমায়নর ডিরুয়ি আয়ন্দালন ও োেঁয়ক হেযা
কয়র হিওোয়ক এমন ডিয়ক ঘুডরয়ে ডিয়েডছল হয, হেই
েমেই মানু ষ উেমায়নর মজলু ডমোয়ের পোকা উয়ত্তালন
কয়র এিং আলী ও আলীর োথীয়ির চরম ডিয়রাডর্োে
হনয়ম পয়়ে। োয়িরই একজয়নর কারিলায়ে
আত্মপ্রকা ঘয়িডছল, যােঁর নাম ডছল হযাহাইর ইিয়ন
ক্বাইন। যােঁর ডচন্তা-ভািনা আক্বীিা-ডিশ্বাে উেমানী ছােঁয়চ
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েডিে ডছল, ডকন্তু কারিলার েফয়রর এক মুহূয়েচর
োক্ষাৎ ইমাম হহাোইন (আঃ) োেঁর পূ য়িচর আক্বীিা ও
ডচন্তা িাডেল প্রমাডণে কয়র োেঁয়ক হয়ক্বর ডিয়ক
প্রেযািেচয়ন িার্য কয়র হিন। আর ইডেপূ য়িচ ডেফ্ফীন
যু য়ির ডিষাক্ত উপািানগুয়লা যায়িরয়ক আহয়লিাইয়ের
ইমামেণ ‘নায়কছীন ও ফায়রজীন’ নায়ম উয়ল্লখ্ কয়রয়ছন
োরা িয়ল িয়ল আেয়ে থায়ক। ইেলায়মর ডিরুয়ি এডি
ডিষাক্ত েিলীে ও প্রচায়রর িীঘচ োডলকা। হেজনয
এখ্ায়ন শুর্ু এেিুকু িলা যয়থি হয, এযীি ও এযীডিোে
ইেলায়মর নাম ডনয়ে নিীপায়কর আনীে ইেলাম নামক
আমানয়ের েমস্ত হেৌন্দযচয পডরিেচন কয়র ডিয়েডছল
এযীি ও এযীডিোয়ের নায়ম। েু েরাং এখ্ন লানেী ও
অডভ প্ত মালাউন এযীি োর রাজয়ত্বর িয়ম্ভ ডিয়ভার হয়ে
ডেিান্ত ডনল হয, রাজয়ত্বর প্রভাি খ্াডিয়ে েমস্ত হক্ব
পন্থীয়ির হথয়ক িাইোে ডনয়ে ইেলাময়ক মুয়ছ হিয়ি।
ডকন্তু িাি োর্য়লা নিীপায়কর হৃিয়ের িুকয়রা
নেয়নর মডণ পািােয়নর পঞ্চম ফুল। ডেডন এই ডচন্তাে
মি ডছয়লন হয, ডকভায়ি দ্বীন রক্ষা করা যাে, আর
ডকভায়ি নানাজায়নর উম্মেয়ক েংয় ার্ন করা যাে!
একডিয়ক িাডেল ও অেেয হক্ব ও েয়েযর ছদ্ময়িয় হক্ব
পন্থীয়ির িাইোয়ের জনয চাপ েৃ ডি করডছল এিং
অনযডিয়ক প্রকৃে হক্ব পন্থীরা েু য়যাে খ্ুেঁজডছয়লন হয,
ডকভায়ি িাডেয়লর মুখ্ হথয়ক হয়ক্বর মুয়খ্া খ্ুয়ল হফয়ল
োয়ির আেল রূপ িু ডনোর োময়ন েুয়ল র্রা যাে।
ইেলামী ইডেহায়ে েন ৬১ ডহজরী এমন একডি
িছর আেয়লা হয, েমগ্র ডিয়শ্বর োময়ন হক্ব ও িাডেল
প্রকা হপয়লা। কারিলার মেিায়ন রেূ য়লর হিৌডহিয়ক
ডেন ডিয়নর উয়পাে ও ডপপাডেে অিস্থাে চাডরডিক
হথয়ক ডঘয়র হফয়ল হীি কয়র ডিয়ে যখ্ন িাডেল পন্থীরা
ভািডছল হয, যাক দ্বীনয়ক েমূ য়ল উৎপািন করা হেয়লা,
ডিক েখ্নই ি চাে ডিি ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর কািা
মাথা হকারআয়নর হেলাওোে কয়র দ্বীন ইেলায়মর
েেযো প্রমাণ কয়র ডিয়লন। আর ইেলায়মর হেই আেল
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হচহারা প্রকা
কয়র ডিয়লন যা নিীপাক (েঃ)
পৃডথিীিােীয়ক ডিয়ে ডেয়েডছয়লন এিং োেঁর
আহয়লিাইয়ের কায়ছ আমানেস্বরূপ হরয়খ্ ডেয়েডছয়লন।
িনী উমাইোর হখ্লাফে িা রাজয়ত্বর েমেকাল হক্ব
পন্থীয়ির জনয এে কডিন ডছল হয, হািীে ও হরওোয়েে
িোন করা জীিয়নর ঝুেঁডক ডছল। এমনের পডরয়ি
পডরডস্থডেয়ে ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর াহািয়ের পয়র
হয ডজডনে দ্বীয়নর েিলীেয়ক িৃ ঢ়ো িান কয়রয়ছ ো
হয়লা হীি েম্রাি ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর আযািারী
িা হ াকপালন, যডিও উক্ত আযািারী উপলয়ক্ষয েভােমায়ি করা অেযন্ত কডিন ডছল। েিুও ইমাম (আঃ)এর আযািারী এমন স্প চকাের ডিষয়ে পডরণে হয়েডছল
হয, ইমায়মর াহািয়ের হৃিে ডিিারক ঘিনা শুয়ন মানু ষ
ডস্থর থাকয়ে পারয়ো না। আর এই একই পন্থাে পরিেচী
ইমামেণ ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর আযািারী জনেণ
অিডর্ হপৌঁছায়ে হথয়কয়ছন এিং োর ছিছাোে দ্বীন
ইেলায়মর েিলীে হয়ে হথয়কয়ছ।
ইমাম হহাোইন ও কারিলার হীিেয়ণর আযািারী
িা হ াকপালনই এমন একডি রীডে যা হচাে িছর
যািৎ ডনরডিডেন্নভায়ি পাডলে হয়ে এিং এডি এমন
একডি রীডে যা ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর াহািয়ের
পর োেঁর পুি ইমাম জেনু ল আয়িিীন (আঃ) এিং ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর হিান ও আহয়লিাইয়ের রমণীেণ
প্রিেচন কয়রডছয়লন, আর আজও যার দ্বারা েেয দ্বীয়নর
েিলীে হয়ে।
প্রয়েযক িছর আযািারী পালন করা প্রকৃেপয়ক্ষ
প্রয়েযক িছর নেুন কয়র েেয দ্বীয়নর েিলীে করা।
আর এ কারয়ণই প্রকৃে িাডেল আজও এই আযািারী
িা প্রকৃে েয়েযর চরম ডিয়রাডর্ো কয়র এিং োর
ডিপয়ক্ষ ফেওো হিে এিং ডিডভন্ন র্রয়ণর অপিাি হিে,
যায়ে হয হকায়না মূ য়লয এই আযািারীয়ক হ ষ কয়র ডিয়ে
েেয দ্বীয়নর েিলীে থাডময়ে হিওো যাে।
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িাডেল পন্থীরা িয়ল হয, ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর
াহািেিরণ কয়র েহস্রাডর্ক িছর অডেিাডহে হয়ে
ডেয়েয়ছ, আল্লাহ্ োেঁয়ক জান্নাে িান কয়রয়ছন, োহয়ল
এেডিন পয়রও হকন োেঁর স্মরণ করা? োয়ে লাভিাই
িা কী? এই প্রয়শ্নর উত্তয়র হক্ব পন্থীয়ির একজন ডিশুি
আডলম আল্লামাহ্ আডমনী (রহঃ) এক ওহািীর উত্তর
ডিয়েডছয়লন যা এখ্ায়ন হকাি করা হয়লা, ডেডন িলয়লন:
প্রয়েযক মুেলমান প্রয়েযক িছর আল্লাহর িরিায়র
ক্বুরিানী হপ করা ডনয়জর উপয়র আি যক কয়র হনে।
আর ঘিনাডি হেই ঘিনার স্মরয়ণ হয ঘিনাে আল্লাহর
খ্লীল ডনজ েন্তায়নর ক্বুরিানী হপ কয়রডছয়লন, ডকন্তু
হযরে ইব্রাহীয়মর েন্তান ক্বুরিানী হয়ে যান ডন, িরং
োেঁর স্থয়ল মহান রব্বু ল আলামীন একডি িু ম্বা পাডিয়ে
ডিয়েডছয়লন। অথচ েন ৬১ ডহজরীর মহরয়মর আশুরার
ডিন মহানিীর েন্তান ডেন ডিন উয়পাে ও ডপপাডেে
অিস্থাে িু ম্বার নযাে জিাই হয়েয়ছন, োহয়ল এই ঘিনার
স্মরয়ণ প্রয়েযক িছর হকন হ াক পালন করা হয়ি না?
যডি ক্বুরিানীর ঈয়ির ডিন হযরে ইব্রাহীম ও
হযরে ইেমাঈল (আঃ)-এর (স্মরয়ণর) ডিন হে, হো
আশুরার ডিন আল্লাহর ও ডযিয়হ আযীয়মর ডিন, হয
ডিয়নর কারয়ণ আল্লাহর পছন্দেই দ্বীন আজও জীডিে ও
ডিিযমান রয়েয়ছ।
েু েরাং হকউ যডি েডেযকায়রর নিীপাক ও োেঁর
আহয়লিাইয়ের অনু রােী হে হো এই ঘিনার কারয়ণ
ডনডশ্চেরূয়প োর অন্তর হ াকাহে হয়ি, েিচিা োর
মাথাে হ ায়কর ছাো থাকয়ি। ইমাম হহাোইন (আঃ)য়ক
রেূ য়লপাক (েঃ) এয়োয়িড মহব্বে করয়েন হয,
ইমায়মর কান্না োেঁয়ক ডিচডলে কয়র েুলয়ো।
এ েংক্রান্ত হাডফজ োিরানী িয়লন হয, একিা
মহানিী (েঃ) ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর কান্না শুয়ন
আয়ে ার কামরা হথয়ক হির হয়ে হযরে ফায়েমা
যাহরার ঘয়র ডেয়ে িলয়লন: হহ মা ফায়েমা! েুডম ডক
জায়না না, হহাোইয়নর কান্না আমায়ক অডস্থর কয়র

ক্বায়েম আল-মুন্তাযার

হোয়ল? হহাোইয়নর কান্নাে নিীপায়কর অডস্থর হয়ে ওিা,
োেঁর েীমাহীন মহব্বয়ের পডরচে হিে। শুর্ু মাি ড শু
ইমায়মর কান্না হয কান্না িাচ্চায়ির স্বভািজাে ডিষে হেই
কান্না শুয়ন যডি নিীপাক অডস্থর হয়ে যান হো োেঁর
াহািেয়ক যডি হিয়খ্ন, আর এমন ডনমচম াহািে হয,
োেঁর পডিি হিহ রক্ত-মাডিয়ে মাখ্ামাডখ্, েলাে হভােঁো
খ্ির চালনা, এেি িৃ য ডেডন হিখ্য়ল োেঁর অন্তরিা কী
হয়ি? আমার হো ময়ন হে যেডিন হকউ হিেঁয়চ থাকয়ি
েেডিন োর অন্তর হ াকাহে থাকয়ি এিং উক্ত
হেযাকারীয়ির হথয়ক প্রডেয় ার্ না হনওো অিডর্ াডন্ত
পায়ি না। অেএি মহব্বয়ের িাডি হয়লা নিীপাক (েঃ)
হয হ ায়ক হ াকাহে প্রয়েযয়কর হেই হ ায়ক হ াকাহে
হওো আি যক।
োছা়ো এমন হকায়না ডনভচরয়যােয ড ো িা েু ন্নী
পুস্তক হনই হযখ্ায়ন এ কথা িলা হয়েয়ছ হয, ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর হ াক পালন করা িাডেল কাজ।
এমনডক হকাথাও হকায়না আপডত্ত পাওো হেয়ল ো
আযািারীর রীডে ডনয়ে িলা হয়েয়ছ মূ ল আযািারী ডনয়ে
নে।
আো আেু ন েমস্ত ওজর-আপডত্ত এিং
অডভয়যােগুয়লা একি কয়র হিখ্া হহাক এিং র্য়র হনওো
হহাক ইেলামী ইডেহায়ের এই মমচন্তুি ও হৃিে ডিিারক
ঘিনার স্মৃডেচারণা করা হয়িনা; (যডিও এই ঘিনাডি দ্বীন
ইেলায়মর আেল হচহারা িু ডনোর োময়ন েুয়ল র্য়রয়ছ
এিং িাডেয়লর মুয়খ্া খ্ুয়ল ডিয়ে মানু ষয়ক িাডেয়লর
অডনি হয়ে রক্ষা কয়রয়ছ) োহয়ল এই স্মৃডেচারণা না
করার ডিপরীয়ে কী করা হয়ি? এই কাল্পডনক প্রয়শ্নর
ডেনডি ডিক োময়ন আয়ে যথা:
(ক) ডনডিে থাকয়ে হয়ি এিং িু ডনোর েকল
ইডেহােয়ক এড়েয়ে চলয়ে হয়ি।
(খ্) এই মমচন্তুি ও হৃিে-ডিিারক ঘিনার ডিপরীয়ে
জলো অনু ডিে করয়ে হয়ি এিং আনয়ন্দাল্লায়ের জনয
মানু ষয়ক উৎোডহে করয়ে হয়ি।
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(ে) মজডলে অনু ডিে করয়ে হয়ি, েভা-েমায়ি
ও হেডমনার ইেযাডি অনু ডিে করয়ে হয়ি, প্রকৃে ঘিনা
মানু য়ষর োময়ন েুয়ল র্রয়ে হয়ি, োেঁয়ির হ াক-িু ঃখ্ ও
কি েম্পয়কচ মানু ষয়ক অিডহে করয়ে হয়ি এিং ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর উয়ে য মানু য়ষর োময়ন েুয়ল
র্রয়ে হয়ি।
উক্ত ডেনডি প্রায়ন্ত েভীর িৃ ডিপাে করয়ল হিাঝা
যায়ি হয, প্রথমডির উপয়র আমল কয়র ডনডিে থাকা িা
ঘিনাডি এড়েয়ে চলা ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর োয়থ
ঘডিে অেযাচায়রর েমথচন করা এিং োর উপয়র রাডজ
থাকা প্রকা পাে। আর এমন করয়ল আল্লাহ্ ও
হফয়র োেয়ণর লানয়ের অডর্কারী হয়ে হয়ি, হকননা
আহয়লিাইয়ের উপয়র হয জুলুম-অেযাচার হয়েয়ছ োর
উপয়র রাডজ থাকা অেযাচার করার নামান্তর।
ডদ্বেীেেঃ কায়রার হ ায়কর ডিপরীয়ে হয়ষচাল্লাে করা
ও খ্ুড িন্টন করা োর োয়থ ত্রুো করা ও োর প্রডে
ডিয়দ্বয়ষর প্রমাণ হিে। আর ডিষেডি যডি নিী ও নিীর
পডরিায়রর েয়ঙ্গ েম্পৃ ক্ত হে েয়ি ো হকমন হয়ি হভয়ি
হিয়খ্য়ছ হকউ? হকউ যডি িয়ল হয, এই হভয়ি খ্ুড হই
হয, হেডিন ইমায়মর াহািয়ে দ্বীয়ন ইেলাম জীিনলাভ
কয়রয়ছ, অেযাচারীরা অপমাডনে ও লাডঞ্ছে হয়েয়ছ।
যডিও এমন কথা অডিশ্বােয কারণ হয হহাোইন ও
হহাোইয়নর কায়জ খ্ুড হয়ি হে কখ্নও োেঁর হ ায়ক
ডস্থর থাকয়ে পারয়ি না, এিং আনন্দ উপয়ভাে করয়ে
পারয়ি না। েয়ি যডি েয়কচর খ্াডেয়র র্য়রও হনওো হে
েয়ি এই আক্বীিাডি িেচমায়নর খ্রীিানয়ির আক্বীিার
নযাে, যারা হযরে ঈো (আঃ)-এর ক্রুয় চ়োয়নার জনয
খ্ুড ও আনয়ন্দর িডহঃপ্রকা কয়র।
েু েরাং আর একডিই পথ হখ্ালা থায়ক যা
িুডিিৃ ডত্তকভায়ি ও ডিয়িয়কর ডিক ডিয়ে েডিক, উত্তম ও
প্র ংেনীে িয়ল েৃহীে হে। কারণ এমন করয়ল কয়রার
ক্ষডে হে না, িরং মানডিকোর ডিক ডিয়ে উৎকৃি কাজ
েণয হে। ডচন্তার ডিষে হয, এই আযািারী হক্ব ও
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িাডেয়লর ময়র্য পাথচকয েৃ ডিকারী, আর এমন দ্বীয়নর
প্রচারক হয দ্বীনয়ক আল্লাহ্ রব্বু ল আলামীন অডে ে
পছন্দ কয়রন। আর এই আযািারী উক্ত দ্বীন প্রচায়রর
উত্তম পিডে, োই িাডেল পন্থীয়ির কু-িৃ ডি েিচিা এর
উপয়র হথয়কয়ছ আর থাকয়ি।
ওজর-আপডত্ত ও অডভয়যায়ের ডিিু যৎ চমকায়ে
থাকয়লও আল্লাহ্ হকারআয়নর ময়র্য িয়ল ডিয়েয়ছন হয,
েুডম আমার স্মরণ কয়রা আডম হোমার স্মরণ করয়িা।
আর হযরে ইমাম হহাোইন (আঃ) ি চাে ডিি হয়েও
আল্লাহয়ক স্মরণ কয়রয়ছন, োই আল্লাহ্ও োেঁর অঙ্গীকার
পূ ণচ করেঃ হহাোইয়নর স্মরণয়ক এমন প্রচডলে
কয়রয়ছন হয, আজ প্রয়েযক হিয় ইমাম হহাোইন
(আঃ)য়ক স্মরণ কয়র োেঁর আযািারী অনু ডিে হয়ে।
আর োই আজ ত্রুয়ির কু-িৃ ডি েি হথয়ক হিড
ইমায়ম মজলু য়মর আযািারীর উপয়র রয়েয়ছ হয, ডকভায়ি
ো কাডলমাযু ক্ত করা যাে? আর ডকভায়ি োর উপয়র
ওজর-আপডত্তর হিাঝা চাডপয়ে ডিয়ে ো িন্ধ কয়র হিওো
যাে, হকননা ত্রুরা জায়ন হয, এই ডিশুি আযািারীয়ক
কু-েংস্কার ও অশুিোর কাডলমা দ্বারা যডি কলডিে করা
যাে হো এই আযািারীর োয়থ হয ডিশুি দ্বীন জড়েয়ে
আয়ছ ো ডনয়জ ডনয়জ অশুি ও কলডিে হয়ে যায়ি।
অিম ইমাম হযরে আলী হরযা (আঃ) িয়লয়ছন:
আমরা মহরময়ক এজনয স্মরণ কডর হয, যায়ে হোমরা
োিীয়রর ময়ো মহরময়কও ভুয়ল না যাও। অিম
ইমায়মর এই হািীে দ্বীন হিেঁয়চ থাকার ডিক ডিয়ে হিখ্য়ল
এ কথা প্রকা কয়র হয, মানু ষ োিীরয়ক ভুডলয়ে ডিয়ে
অয়নক িয়়ো ক্ষডেগ্রস্থ হয়েয়ছ, েু েরাং এখ্ন হযয়কায়না
মূ য়লয মহরময়ক িৃ থা হযয়ে হিওো যায়ি না।
যু য়ের ইমাম হযরে মাহিী (আঃ)-এর ডযোরয়ে
নাডহোর ময়র্য িযক্ত করা এই িাকয: ‘আডম আমার
প্রডপোময়হর প্রডে ডিিা-রাডি ক্রন্দন করয়ে থাডক এিং
অশ্রুর পডরিয়েচ রক্তাশ্রু ঝরায়ে থাডক’ এডি আযািারীর
গুরুত্ব হিাঝায়নার জনয যয়থি। ইমায়ম যামানা িেচমায়ন
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আল্লাহর হুজ্জাে এিং প্রয়েযক মজডলয়ের আর্যাডত্মক
পডরচালক। হযরূয়প আমরা আমায়ির মরহুময়ির িাডষচক
অনু িান পডরচালনা কডর এিং প্রয়েযক হমহমান ও
আেন্তুয়কর প্রডে কৃেজ্ঞো জ্ঞাপন কডর। ইমায়ম যামানাও
হেয়ো হেমডন প্রয়েযক মজডলয়ের আয়ে ও পয়র হ াক
পালনকারীয়ির কৃেজ্ঞো জ্ঞাপন কয়রন এিং প্রয়েযক
হ াকডমডছয়লর োময়ন োময়ন হ াক-েন্তপ্ত অিস্থাে
পািু কা ডিহীন হােঁিয়ে থায়কন।
োহয়ল হয আযািারী এয়ো গুরুত্বিহ এিং হয
আযািারীয়ে স্বেং যু য়ের ইমাম অং গ্রহণ কয়রন, হেই
আযািারীয়ে আমায়ির গুরু-েম্ভীর হয়ে অং গ্রহণ করা
িরকার, উক্ত আযািারী অনু ডিে করার জনয উৎোহ
হিখ্ায়না িরকার, কারণ আযািারীয়ে অং গ্রহণ করা
আল্লাহ্, রেূ ল ও আহয়লিাইে এিং অনযানয হমাডমনয়ির
োয়থ মহব্বে করার পডরচােক, আর প্রকৃে অয়থচ
হরোলয়ের পাডরশ্রডমক প্রিান করা।
প্রয়েযক িছর আযািারী অনু ডিে করা হকায়না
িযডক্ত-য়োিীর মডস্তষ্ক প্রেূ ে নে, িরং নযাে ডিচায়রর
িৃ িায়ন্ত হিখ্য়ল হিাঝা যায়ি হয, এডি হেই ডিশুি
ক্ষমোিান আল্লাহর েরফ হথয়ক অনু ডিে ও পডরচাডলে
ডযডন এই ডিশ্ব ব্রহ্মায়ণ্ডর েৃ ডিকেচা, ডযডন এই
মানিজাডেয়ক হশ্রি জীি ডহয়েয়ি েৃ ডি কয়রয়ছন, প্রয়েযক
নিী দ্বীয়ন ইেলাম ডনয়ে এয়েয়ছন। আর প্রয়েযক নিীর
ডিপরীয়ে েৎকালীন োগুডে ডক্ত ডিয়রাডর্ো ও
েংঘয়ষচর জনয িৃ ঢ় প্রডেজ্ঞা ডনয়ে োময়ন এয়ে িােঁ়োয়ো।
যেই হয়ক্বর পোকা অর্ঃপডেে করার অপয়চিা হহাক
না হকন এখ্ন েেয দ্বীয়নর প্রভাি। হয়ক্বর পোকা
েমুন্নে, আর প্রয়েযক িছর আযািারীর কারয়ণ দ্বীয়ন
ইেলাম ডিশ্ব ব্রহ্মায়ণ্ডর ডিেয়ন্ত হয়ক্বর ডিজে ধ্বডন ডিয়ে
থাকয়ছ। আর আমায়ির ডজজ্ঞাো করয়ছন হয, প্রয়েযক
িছর আযািারী হকন?
আয়র ম াই শুনু ন!
িুিন্ত ইেলাম উিার হয়ে আিার উডিে হয়েয়ছ।
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ডক জায়নন কারিলা ও আযািারীয়ে কী আয়ছ?

২৬ পৃিার পরিেচী অং

ডিয় ষ দ্রিিয–একডি আয়িিন
আমরা েকয়ল জাডন হয, হীি েম্রাি ইমাম
হহাোইন (আঃ)-এর প্রকৃে ওোডরে আত্ম-য়োপয়ন
আয়ছন, আর েকাল-েন্ধযা োেঁর প্রডপোময়হর জনয
ক্রন্দন ও ডিলাপ করয়ে থায়কন এিং অশ্রু ঝরায়ে
ঝরায়ে ডিশ্ব প্রডেপালয়কর কায়ছ ডনয়জর আডিভচায়ির
জনয হিাো করয়ে থায়কন োেঁর মজলু ম িািাজায়নর
প্রডেয় ার্ হনওোর জনয এিং ইমাম হহাোইন (আঃ)এর মা জননী ফায়েমা যাহরা (োঃ)-এর োয়থ ঘয়ি
যাওো অেযাচায়রর প্রডেয় ার্ হনওোর জনয, োহয়ল
আমরা হকন হকায়না পিয়ক্ষপ হনয়িা না িা অডভযান
চালায়িা না? যদ্দ্বারা আমরা োেঁয়ক োন্ত্বনা ডিয়ে পাডর?
যায়ে এই ক্ষুদ্র হচিা আল্লাহর িরিায়র কিুল হে?
উপমহায়িয়
ডিয় ষ কয়র ভারে-পাডকস্তান এিং
এখ্ানকার অডর্িােীরা হয হিয় ই িেিাে কয়রন োেঁরা
ডনয়জয়ির িােস্থায়নর হকায়না এক স্থায়ন হছাট্ট একডি

ইমামিা়ো অি যই িাডনয়ে রায়খ্ন। এিা োেঁয়ির
আক্বীিা-ডিশ্বায়ের েু ন্দর িৃ িান্ত। োরপর হিখ্া যাে
ঐেকল িযডক্তয়ির োমথচ হয অনু পায়ে িৃ ডি হপয়ে থায়ক
হেই অনু পায়ে োেঁয়ির ইমামিা়ো িা আশুরখ্ানার
পডরডর্ও িৃ ডি হপয়ে থায়ক।
হহ মহান রব্বু ল আলামীন! হহাোইন ও আেহায়ি
হহাোইয়নর োথীয়ির মজলু ডমোয়ের অেীলাে হহাোইন
(আঃ)-এর আেল ওোডরে এিং োেঁর রয়ক্তর প্রডেয় ার্
গ্রহণকারীর আডিভচািয়ক ত্বরাডিে কয়রা। হহ পাক
পরওোরয়িোর! হযরে জেনাি (োঃ) এিং েমস্ত
আহয়ল হারায়মর চািয়রর অেীলাে ীঘ্রাডে ীঘ্র যু য়ের
ইমায়মর আডিভচাি ঘিান। আমীন ইো রব্বাল আলামীন!
.وآخر وعوانا أن الحمد هلل رب العالمین

ইমাম হহাোইন (আঃ)-এর আযািারী িা হ াকপালন।

(ক্রম ঃ--ইন া আল্লাহ্)
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