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উৎসর্গ                                      

নবীজীর দুই নতিনীর জামাতা,      

সাত য্িদুনা উসমান (রাত্িঃ)নবীজী   

(সাল্লাল্লাহু আলাইতহতহ ও্যাসাল্লাম) 

বসলতিসলনিঃ উসমান!আল্লাহ খতামাসক 

একতি মহান সম্মাসন ভূতিত করসবন। 

খলাকজন চাইসব খতামার খস ভূিণ তিতনস য্ 

তনসত।  তুতম তকন্তু তা তনসত তিওনা ! 

উসমান খিনতন। তবতনমস য্ জীবন তিস য্সিন 

তনমগমভাসব!নবীতজর একতি উপসিসের 

োততসর।আর বতরত হস য্সিন ইততহাসসর 

খেষ্ঠতম ম্লুমেহীসির ম্গািা্য। আমার 

এই ক্ষুদ্র তনসবিন তাাঁরই পতবত্রস্মতৃতর 

স্মরসণ।    - গ্রন্থকার 
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চতরু্গ সংস্করসণর ভূতমকা 

‘ইততহাস’ তেতক্ষতজনসির উৎকৃষ্ট খোরাক বুতেমানসির পসর্র তিোরী। তবসবকবানরা 

ইততহাস পসেন। অতীতকাসলর উত্থান-পতসনর কাতহনীর আসলাসক তনণগয় কসরন 

আর্ামী তিসনর জয়-পরাজয় ও সফলতা-বির্গতার মাপকাতি। খস কাতিসত খমসপ-

খ াসপ রচনা কসরন তাাঁরা উন্নত ভতবিিত-প্রতিাতেত নতুন ইততহাস। মূলতিঃ এ 

উসেসেিই কুরআসন কারীসম তবতভন্ন জাততর উত্থান-পতসনর কাতহনী তবধৃত হসয়সি 

অতীব ্সের সাসর্ ্ারপর নাই সংতক্ষপ্ত পতরসসর। তকন্তু অনুসৃত খসই ইততহাস ্তি 

হয় তবকৃত-পতরবততগত ও বািবতার সীমান্তচুিত তাহসল খস আসলাসক প্রতততষ্ঠত খ্ 

খকান ভতবিিত ও ভতবিিত ভাবনাই খ্ হসব তবকৃত, অধিঃপততত ও পরাতজত তা আর 

বলার অসপক্ষা রাসে না।  

‘বাডযাবাতডয’ কতবসির খরার্। ভারসামি ও সতিসীমা বজায় খরসে কর্া বলসত তারা 

অপারর্। তাসির তুতলর আাঁচসে তপ্রয়জনরা হসয় ওসি খজিাৎস্না নতিত অতনিি রূপসী 

তকংবা তার চাইসতও উজ্জ্বলতম আর তবজনরা তচতত্রত হয় খপাকার কামসে তবক্ষত 

েততিদ্র খর্াবরস্তুপ তুলি একোনা কৃষ্ণাকাসলা আিসল। তকন্তু কাবিতেিীসির এই 

বাডযাবাতডয ্তি মহামারীর রূপ খনয়; তবিৃততর পাো িতডযসয় খিয় ইততহাসসর র্তিত 

সম্পি অবতধ, তেন আর খসই ইততহাস ‘ইততহাস’ র্াসক না। বরং তা হসয় ওসি 

কাসবির রস ভরা উপািান র্ি-উপনিাস। র্ি-উপনিাস অিিাবতধ খকান জাততসক 

তার উন্নত ভতবিিত তনমগাসণ সাহা্ি কসরসি বসল খোনা ্ায়তন।  

একর্াও সতি, ইততহাস মানুসির রচনা। মানুি ভুসলর ঊসধ্বগ নয়। তাই মানুসির খকান 

তেি-সৃতষ্ট-রচনা-আতবষ্কারই সমূ্পণগ ত্রুতিমুক্ত নয়। পৃতর্বীসত সুস্থ মানব প্রজসের খ্ 

্া কসরসি এই স্বীকৃত তিসয়ই কসরসি। পক্ষান্তসর সৃতষ্টকতগা আল্লাহ সকল ত্রুতির ঊসধ্বগ 

তাাঁর সৃতজত তবসে কুিরসতর মতহমায় তেসি অপূণগতা, অসতকগতা, অক্ষমতা, অিক্ষতা 

আর ত্রুতি-তবচুিততর খকান িার্ খনই। মুতমন হওয়ার জসনিও এই স্বীকৃতত 

অতিাবেিকীয়।  

এই সূত্রেসয়র আসলাসকই একর্া তনিঃেঙ্কতচসি তবোস করসত হয় ইততহাস মানুসির 

সৃতষ্ট। কুরআন আল্লাহ’র তচরন্তন তচরসতি গুন। হািীসস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম কুরআসনরই বিােিা মাত্র। তাই ঐততহাতসক খকান তর্ি ্তি কুরআন-

হািীসসর সাসর্ সংঘাতপূণগ হয় তেন খস ইততহাস মানার খ্ার্ি খকন, পিনস্ার্িই 

র্াসক না। বরং এভাসবও বলা ্ায় ইততহাসসর সতিতা, ইততহাস তনভগর তেক্ষা ও 

তনসিগেনা খকান খক্ষসত্র কতিুকু সতি ও গ্রহণস্ার্ি তা তবচার করা হসব কুরআন-

হািীসসর আসলাসক। মানুসির সৃতষ্ট আল্লাহ’র খিয়া তনসিগেনার আসলাসক তবসবতচত হসব 

এইিাই স্বাভাতবক। মুতমসনর জীবসন অতনবা্গ বািবতা এিা। 

অর্চ ্তি এর তবপরীত ঘসি খকান অবগাচীন ্তি ইততহাসসর আসলাসক কুরআন হািীস 

তনিঃসৃত তেক্ষা, িেগন ও আিেগসক তবচার করসত শুরু কসর তাসক মুতমন বলার অবকাে 
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র্াকসব তক? তাসক ইসলাম ও মুসলমাসনর তমত্র ভাবার কারণ র্াকসব তক ? তনশ্চয় না। 

একর্া কাতফর মুেতরকরাও জাসন। জাসন আমাসির জাতেত্রু ইয়াহুিীরাও। এ কারসণই 

তারা (েত্রুরা) পর্ চসলসি তনতিদ্র সতকগতার সাসর্। তারা ্ুসর্ ্ুসর্ মুসলমান 

োিাসনর খবে তকিু উবগর মতিষ্ক েতরি কসরসি। অতিঃপর ইসলাসমর তিলািালা 

আলোল্লা পতরসয় ইসলাম চচগা ইসলাসমর ইততহাস প্গাসলাচনা ও খনতৃসত্বর 

তনসিগেনার সুসর এমন সব বাসকায়াি কসরসি, সাতহসতির ননপুণি ও উপস্থাপনার 

িৃিযতায় বাহিত ও ‘অতনবা্গ খপ্রসতেপেন’ মসন হসলও প্রকৃত অসর্গ তা তিল কুরআন 

হািীস খর্সক উেতসক সতরসয় খফলার সুর্ভীর চোন্ত। তবতেত এই তচতহহত র্সবিক 

(?) মহল বরাবরই ইততহাস চচগার নাসম তাসির বই পুিসক এমন তকিু প্রশ্ন ও 

তজঞাপাসা িতডযসয় খিয় প্রকৃত সতি ্াসির অজানা তারা খসসব প্রসশ্নর জবাব েুাঁজসত 

তর্সয় ইসলাসমর মহান ঐততহি ও বসরণি পূবগসূরীসির সম্পসকগ সহসজই অনাস্থার 

তেকার হসয় পসে। অর্চ খসই ঐততহিই তার পর্ চলার পাসর্য় খসই মহান 

পূবগসুরীর্ণই তার জীবসনর তনিঃস্বার্গ রাহনূমা-পর্প্রিেগক। অতধকন্তু তাাঁসির ঐকাতন্তক 

তিার্ ও কুরবানীর বসিৌলসতই আজ সারা তবে আসলাতকত ইসলাসমর তবমল আসলায়। 

একই সাসর্ মুসলমানসির খর্ৌরসবাজ্জ্বল অতীতসক খ্ ইয়াহুিীরা চোসন্তর িাবিাসহ 

ভস্ম কসর তিসয়সি কতর্ত এই র্সবিকরা সুসকৌেসল খচসপ ্ায় এই ‘র্তণত’ অধিায়তি 

। ফসল সরলমনা মুসতলম বনু্ধরা তেকার হন মহাভ্রাতন্তর। প্রকৃত সতি সম্পসকগ অঞাপতার 

কারসণ বীতেে হসয় পসেন খসই মহান কাসফলার প্রতত ্াাঁসির অকৃতত্রম উৎসসর্গর 

তবতনমসয় আমরা আজ মুসতলম বসল র্বগসবাধ কতর।  

তাই জানা িরকার- 

আমাসির খর্াডযার েত্রু কারা ? 

কারা আমাসির খর্ৌরবময় অতীতসক আত্মেসের ্াাঁতাকসল িতলত কসরসি ? 

কাসির িডয্সন্ত্র আমরা লহুতসক্ত হসয়তি জসে জামাসল, জসে তসফফীসন?  

কাসির আঘাসত েহীি হসয়সি সাতয়িদুনা হ্রত উমর রাত্.? 

সবগসেষ্ঠ মা্লূম েহীি উসমান রাত্. খক হারালাম খকান পাতপষ্ঠসির হাসত ? 

নবীজীর নয়সনর মতণ, হ্রত ফাততমার কতলজার িুকরা, মুসতলম উম্মাহ’র হৃিসয়র 

ধন সাতয়িদুনা হুসাইন রাত্. খক কারবালার প্রান্তসর তনমগমভাসব েহীি করল কারা 

এবং তক তিল এর খপ্রক্ষাপি? 

মূলত এ প্রশ্নগুসলার জবাব জানা এেন আমাসির জসনি জরুরী হসয় পসেসি। 

আমাসির ঈমানসক রক্ষা করার স্বাসর্গ আমাসির সততিকার অতীসতর আসলাসক সার্গক 

ভতবিিত র্ডযার স্বাসর্গ বক্ষিমাণ পুিসক আমরা এই প্রশ্নগুসলারই জবাব েুাঁজসত খচষ্টা 

কসরতি অতিন্ত সতকগতা, আন্ততরকতা, আমানতিারী ও তবেিতার সাসর্।  

আল্লাহ ও তিীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্াসিরসক আমাসির েত্রু  বসল 

তচতিত কসরসিন আমরাও নতুন কসর তাসিরসকই ধতরসয় খিবার খচষ্টা কসরতি। বলসত 
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খচসয়তি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্াসিরসক েত্রু  বসলসিন 

তারা খকানতিনই আমাসির তমত্র তিল না। আরও বলসত খচসয়তি তাসির েত্রুতার স্বরূপ 

কাতহনী।  

খসই েত্রুরা এেনও আসি। আমাসির আসেপাসেই আসি। তাসির খিাসররাও আসি। 

মানস সন্তানরাও আসি। এই েত্রুসির মুসোে উসোচসন ্তি সামানিতমও সহায়ক হয় 

এই কু্ষদ্র বইোতন তাহসলই আমরা আমাসির েমসক সার্গক বসল মসন করব। 

বইতির প্রর্ম সংস্করণ প্রকাতেত হওয়ার পসর অতত অি সমসয়ই তা সুধী মহসল 

বিাপক সাডযা জার্াসত সক্ষম হয় এবং অতত দ্রুত প্রর্ম সংস্করণ তনিঃসেি হসয় ্ায়। 

পুনমুগদ্রসণর জনি তবতভন্ন জায়র্া খর্সক অনুসরাধ ‘আসসত র্াকা সসেও নানা 

প্রততবন্ধকতা আর বিিতার জনি তাসির খস অনুসরাধ রক্ষা করা সম্ভব হয়তন। 

পতরসেসি খস্নহভাজন মী্ানুর রহমান কাসসমী বইতি নতুন আতেসক প্রকাে করার 

উসিিার্ খনয়ার অতিন্ত েুতে হসয়তি। আল্লাহ পাক তাসক জা্াসয় োসয়র িান করুন 

এবং বইতিসক কবুল করুন। এেন পািকসির হাসত বইতির চতুর্গ সংস্করণ রসয়সি। 

এই সংস্করসণর নবতেষ্টি হসি কারবালার প্রকৃত ইততহাস এসত তুসল ধরা হসয়সি। 

অসনসক এ সম্পসকগ সতিক তর্ি অবর্ত না হওয়ার কারসণ হ্রত মুআতবয়া রা. খক এ 

বিাপাসর খিািাসরাপ কসর র্াসকন, অসনসক আবার ইয়া্ীি সম্পসকগ বাডযাবাতডয কসর 

র্াসকন। তাই কারবালার প্রকৃত ইততহাস ও তর্ি এোসন তুসল ধরা হল। তািাডযা 

সাহাবাসয় তকরাসমর ম গ্ািা এবং তাসির মাপকাতি হওয়ার বিাপাসরও তবিাতরত 

আসলাকপাত করা হসয়সি ্া পূবগবতগী সংস্করণগুতলসত তিল না। আো কতর এর োরা 

পািকবৃি তনসজসির ঈমান আক্বীিা সম্পসকগ সসচতন হসত পারসবন। আল্লাহ পাক 

আমাসিরসক সহীহ বু  িান করুন। আমীন । 

 

মনসূরুল হক 

জাতমআ রাহমাতনয়া মুহাম্মিপুর 

২০ রতবউস সানী, ১৪২৯ তহিঃ 
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প্রকােসকর কর্া 

ইসলামী ইততহাসসর দুই মহান তসপাহসালার হ্রত উসমান র্নী রাত্. এবং হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. একজন রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর দুই 

সাসহব্ািীর জামাতা, েুলাফাসয় রাসেিীসনর অনিতম েলীফা, দুতনয়াসতই জান্নাসতর 

সুসংবাি প্রাপ্ত বিতক্তত্ব। অপরজন রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর েিালক োস দু’আ প্রাপ্ত ওহী খলেক এবং অকুসতাভয় তসপাহসালার। একতিসক 

আিলাতিক তীর অপর তিসক চীসনর প্রাচীর প্গন্ত তবজয় অতভ্ান পতরচালনা কসর 

ইসলাসমর পতাকা উড্ডীন কসরতিসলন। তকন্তু ইততহাসসর পাতায় তারা বডযই মজলুম। 

সাবায়ী, রাসফজী আর োসরজীসির অপপ্রচাসরর স্বীকার তারা। সাবায়ীসির সুসর সুর 

তমতলসয় আমাসির খিসেরও তকিু স্বসঘাতিত তর্াকতর্ত ইসলামী তচন্তাতবি (?) ও 

েরীক হসয়সিন খসই অপপ্রচাসর। 

তাসির খসই অপপ্রচাসর তবভ্রান্ত হসয় ইসলামী ইততহাস তবস্মৃত সরলমনা অসনক 

মুসলমান উক্ত মহান সাহাবীেসয়র রাত্. প্রতত খপািণ করসিন এমন তকিু খেয়াল ্া 

ঈমান তবধ্বংসী বসি। তাই তনজ তনজ ঈমাসনর খহফা্সতর জনি এই সাহাবীেয় রাত্. 

সম্পসকগ তিল পতরষ্কার রাো একান্তই জরুরী। আর খসজনি জানা িরকার তাসির 

‘আসল ইততহাস।  

হ্রত মুফতী সাসহব িা. বা. অসনক খমহনত কসর খসই ‘আসল ইততহাসসক তুসল 

ধসরসিন জাততর সামসন। ইসলামী খেলাফত ধ্বংসসর জনি প্রকৃত িায়ী কারা? হ্রত 

উসমান রাত্. এবং হ্রত মুআতবয়া রাত্. সম্পসকগ খ্ অপবাি আসরাপ করা হয় তার 

বািবতাই বা কতিুকু ? এসব তনসয় তততন চুলসচরা তবসেিণ কসরসিন আসলাচি গ্রসন্থ। 

তনসজর ঈমাসনর খহফা্সতর জনি এর এক কতপ সকল মুসলমাসনর তনকি র্াকা 

জরুরী। বইতির কসয়কতি মুদ্রণ অতত দ্রুত খেি হসয় ্াওয়ার পর বতগমাসন চতুর্গ 

সংস্করণ পািকসির হাসত তুসল তিসত পারতি।  

এই সংস্করসণর নবতেষ্টি হসলা এসত কারবালার প্রকৃত ইততহাস তুসল ধরা হসয়সি এবং 

সাহাবাসয় তকরাসমর ম গ্ািা সম্পসকগ একতি গুরুত্বপূণগ আসলাচনা সতন্নসবতেত হসয়সি। 

আো কতর এর োরা পািকবৃি আসরা খবতে উপকৃত হসত পারসবন। আল্লাহ পাক 

আমাসির এই খমহনতসক কবুল করুন। 

তবনীত 

মী্ানুর রহমান কাসসমী 
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প্রর্ম অধিায় 

্ুসর্ ্সুর্ ইয়াহুিী-েৃষ্টচসের িডয্ন্ত্র 

আল্লাহ তা’আলা ইরোি কসরনিঃ 

وَلَئِِن  ۗ  قُْل إَِنَّ هُدَى اللََّـهِ هُوَ الْهُدَٰى  ۗ  ٰى حَتََّٰى تَتََّبَِع مِلََّتَهُمْ ضَٰى عَنَك الْيَهُودُ وََلَ الَنَّصَارَوَلَن تَرْ 
 ﴾ ٠٢١﴿ َما لَكَ مِنَ اللََّـهِ مِن وَلٍِيَّ َوَلَ نَصِريٍ ۗ  هُم بَعَْد الََّذِى جَاءََك مِنَ الْعِلْمِ اتََّبَعْتَ أَهْوَاءَ

অর্গিঃ (সহ নবী!) ইয়াহুিী ও েৃষ্টানরা কেসনাই আপনার প্রতত সন্তুষ্ট হসব না, ্তক্ষণ 

না (সোিা না করুন) আপতন তাসির ধসমগর (পতরপূণগ) অনুর্ত হসয় ্ান। (অর্গাৎ 

আপতন ইয়াহুিী অর্বা েৃষ্টান না হওয়া প্গন্ত তারা আপনার কর্া মানসব না।) আপতন 

বসল তিন আল্লাহু পাক খ্ পর্ প্রিেগন কসরসিন তা প্রকৃত তহিায়াসতর পর্। ্তি 

আপতন তাসির আকাঙ্খাসমূহ পূরসণ তৎপর হন ওহীর ঐ অকািি ঞাপান লাসভর পর-্া 

আপনার কাসি খপৌাঁসিসি তসব আল্লাহ খর্সক (অর্গাৎ তাাঁর হাত খর্সক) আপনাসক 

উোরকারী ও সাহা্িকারী খকউ র্াকসব না। (সরূাহ্ বাক্বারািঃ ১২০) 

উসল্লতেত আয়াসত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক স্পষ্টভাসব জাতনসয় তিসয়সিন খ্, মুসলমানরা ্ততিন প্গন্ত তাসির 

প্রভু প্রিি িীন-ইসলামসক পতরতিার্ কসর ইয়াহুিী েৃষ্টানসির ধমগ গ্রহণ না করসব 

তততিন প্গন্ত ইয়াহুিী ও েৃষ্টানরা মুসলমানসির প্রতত সদ্ভাব খপািণকারী হসব না। 

এমনতক আল্লাহুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর খবলায়ও তাসির এ 

মানতসকতা প্রকিভাসব তবিিমান তিল। তাসির আন্ততরক কামনা ও লক্ষি একতিই। আর 

তা হসি এই খ্, সমগ্র মুসতলম জাতত ইয়াহুিী বা েৃষ্টান ধমগ গ্রহণ করুক আর 

দুতনয়াসত ইসলাসমর নাম-তনোনা প্গন্ত বাকী না র্াকুক। এ কারসণ ইসলাসমর সূচনা 

লগ্ন খর্সক তারা ইসলাম ও মুসলমানসির তবরুসে শুধ ুিডয্ন্ত্র কসরই ‘আসসি।  

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর মিীনায় তহজরসতর পূসবগ মিীনা প্রধানতিঃ 

আওস ও ো্রাজ খর্াত্রীয় মুেতরক আর ইয়াহুিী ও নাসারাসির আবাসস্থল তিল। 

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মিীনায় আর্মসনর পূসবগই আওস ও ো্রাজ 

খর্াসত্রর কাতফর মুেতরকসির মধি হসত অসনসক হসের মওসুসম মক্কাসত নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর িাওয়াত কবুল কসর ইসলাসমর সুেীতল িায়া তসল আেয় 

গ্রহণ কসরতিল। 

পক্ষান্তসর ইয়াহুিী ও েৃষ্টানরা শুধুমাত্র তহংসা ও তবসেসির বেবতগী হসয় ইসলাম গ্রহণ 

করা হসত খকবল তবরতই র্াসকতন বরং ইসলাম ও মুসলমানসির ক্ষতত সাধসন সবগিাই 

তারা নানা ফতি তফতকর আিসত র্াসক। অর্চ মজার বিাপার হসি এই খ্, রাসূসল 

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর আতবভগাসবর তকিুকাল পূসবগও এই 

ইয়াহুিী েৃষ্টানরা আওস ও ে্রাজ খর্াসত্রর হাসত বার বার প্রহৃত হওয়ার পতরণততসত 
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তাসিরসক ভীতত প্রিেগন ও তনসজসির আত্মতৃতপ্ত লাসভর উসেসেি তাসির ‘আসমানী 

তকতাসবর ভতবিিোণীর আসলাসক এ কর্াই বলসতা খ্ অততসত্বর এই ভূতমসত োতামুন 

নাতব্যিীন অর্গাৎ আতেরী নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আতবভগাব ঘিসব। 

আমরা তেন তাাঁর িীন কবুল কসর তাাঁর খনতৃসত্ব ্ুে কসর খতামাসির পরাতজত 

করসবা। কারণ তাসির ধমগীয় গ্রন্থ তাওরাত ও ইতিসল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর আতবভগাসবর সময় ও স্থানসহ তার পূণগ পতরচয় তলতপবে তিল। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর মিীনায় আর্মসনর পর ইয়াহুিী েৃষ্টানসির 

ইসলাম কবুল না করা সসেও োতন্ত ও সহাবস্থাসনর লসক্ষি মহানবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসির তবরুসে খকান বিবস্থা গ্রহণ না কসর তাসির সসে সতন্ধ 

চুতক্ত স্থাপন কসরন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্াসির সসে সতন্ধ চুতক্ত 

স্থাপন কসর তিসলন তাসির মসধি তবসেিভাসব ততনতি ইয়াহুিী খর্াত্র তিল উসল্লেস্ার্ি 

্র্ােসম বুন ক্বাইনুক্বা, বনু নজীর ও বনু কুরাইজা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীর্ণ রাত্. উসল্লতেত চুতক্তর সকল েতগাবলী ্র্া্র্ভাসব 

পালন করসত র্াসকন । তকন্তু ইয়াহুিী-েৃষ্টান জাতত তাসির খর্াাঁয়াতুগতম ও হিকাতরতার 

কলতঙ্কত ঐততহি ও মোর্ত বি স্বভাসবর পতরচয় তিসয় নানাভাসব চুতক্তর বরসেলাপ 

কসর জঘনিতম কমগকাণ্ড ঘিাসত র্াসক। এক তিসক তবপুলসংেিক ইয়াহুিী প্রকাসেি 

ইসলাম কবুল কসর িদ্ম-খবসে মুনাতফকরূসপ মুসলমানসির মাস  অনুপ্রসবে করতিঃ 

ইসলাসমর মূসল কুিারাঘাত করসত তৎপর হয়। 

অপরতিসক প্রকাসেি ইসলাসমর তবসরাতধতাকারী ইয়াহুিীরা মক্কার মূততগপূজক কাতফর 

মুেতরকসির সসে তমতলত হসয় মুসলমানসির তবরুসে নানারকম িডয্সন্ত্র তলপ্ত হয়। 

তাসির অপকমগসমূসহর কততপয় িৃষ্টান্ত তনম্নরূপিঃ  

িষৃ্টান্ত -১: একবার এক আরবি রমণী বনু ক্বাইনুক্বার বাজাসর খর্সল এক খিাকানিার 

দুষ্টাতমর িসল তার কাপডয েুসল উলে কসর খিয় এবং তাসক তনসয় েুব হাতস িাট্টা 

কসর। খসই মতহলার তচৎকার শুসন এক আরবি বিতক্ত এতর্সয় আসস এবং 

খিাকানিারসক হতিা কসর খফসল। তেন অনিানি ইয়াহুিীরা জসডযা হয় এবং উক্ত 

ঘিনাসক খকন্দ্র কসর আরব ও ইয়াহুিীসির মসধি তুমলু লডযাই শুরু হসয় ্ায়। ঘিনাতি 

অবতহত হসয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খসোসন তােরীফ আসনন এবং 

তববািকারীসির ততরষ্কার কসরন। এসত বনু ক্বাইনুক্বার খলাসকরা তক্ষপ্ত হসয় 

মুসলমানসির বলসত লার্সলা খ্ খতামরা বির ্ুসের তবজসয় খবেী র্বগ কসরা না। 

কারণ তারা (কুরাইেরা) খতামাসির সমসর্াত্রীয় তিল, তারা ্ুে করসত তেসেতন। ফসল 

খতামাসির তবজয় সম্ভব হসয়সি। তসব আমাসির সসে ্ুে করসল বু সত পারসব খ্াো 

কাসক বসল। এরূপ িসম্ভাতক্ত কসর তারা ইততপূসবগ তাসির সসে সম্পাতিত সতন্ধ চুতক্ত 

ভসের খঘািণা খিয়। তেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসির প্রততসরাধ 

পাল্টা আেমসণর তসোন্ত খনন। পসনর তিন প্গন্ত তাসির অবসরাধ কসর রাো হয় 
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অতিঃপর তাসির মসনাবল খভসে পসে। অবসেসি তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর খ্ খকান তসোসন্তর প্রতত তনিঃেতগ সম্মতত ঞাপাপসন বাধি হয়। সুতরাং 

উক্ত ইয়াহুিী খর্াত্রসক মিীনা হসত বতহষ্কার করা হয়। 

িষৃ্টান্ত-২: ইয়াহুিী খর্াত্র বনু নজীসরর সাসর্ অপর এক আরবি খর্াসত্রর তবসরাধ হসল, 

এর মীমাংসা করসত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ক’জন েীিগস্থানীয় 

সাহাবীসক রাত্. সসে তনসয় বনু নজীসরর এলাকায় র্মন কসরন। বাহিতিঃ তারা তেন 

আন্ততরকতা ও আততসর্য়তার মসনাভাব প্রিেগন কসর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক সসম্মাসন একতি খিয়াসলর তনকি বসসত খিয় তকন্তু তভতসর তভতসর 

তারা খিয়াসলর উপর হসত বৃহৎ প্রির েণ্ড তনসক্ষপ করতিঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক েহীি কসর খিয়ার পতরকিনা গ্রহণ কসর। পািণ্ড আমর তবন হাোে 

এই জঘনি কাসজর জনি প্রস্তুত হসয় খিয়াসলর উপর অবস্থান খনয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধিসম তাসির এই িডয্ন্ত্র সম্পসকগ অবর্ত হসয় তনিঃেসব্দ 

তর্া হসত উসি আসসন। এই ঘিনার পর তততন বনু নজীরসক িে তিসনর মসধি মিীনা 

তিার্ করার তনসিগে খিন। এ সময় সীমা অততোন্ত হওয়ার পর মিীনায় তাসির খ্ 

খকান বিতক্তসক পাওয়া খর্সল তাসক হতিা করা হসব বসল সাসর্ সাসর্ জাতনসয় খিন। 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনসিগে খপসয় বনু নজীর মিীনা তিাসর্র 

জনি নতরী হসয় ্ায়। তকন্তু মুনাতফক খনতা আবদুল্লাহ তবন উবাইসয়র প্রসরাচনায় ও 

তার পক্ষ হসত সাহাস্ির আোস খপসয় তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর তনক এই উির পািায় খ্, আমরা খকান েসমই মিীনা তিার্ করসবা না। আপনার 

্া ইিা করসত পাসরন। তেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্ুে খঘািণা 

কসর তাসিরসকও মিীনা তিাসর্ বাধি কসরন। অতিঃপর তারা খিোন্ততরত হসয় োইবার 

নামক স্থাসন তর্সয় বসবাস শুরু কসর। 

িষৃ্টান্ত-৩: পঞ্চম তহজরীর ঘিনা। এবার ইয়াহুিীরা মুসলমানসিরসক সমূসল খেি কসর 

তিসত সবগাত্মক প্রস্তুতত গ্রহণ কসর। খনতৃস্থানীয় ক’জন ইয়াহুিী আরসবর অনিানি সকল 

কাতফর খর্াসত্রর সসে খ্ার্াস্ার্ কসর মক্কার কুরাইে, বনু সালীম, বনু র্াতফান, বনু 

আসাি, আেজা, ফা্ারাহ, বনু মুররাহ এ সকল খর্াসত্রর কাতফরসির সমম্বসয় 

বহুজাততক বাতহনী র্িন করতিঃ সকসল এক সসে মিীনা আেমণ করার পতরকিনা 

আসি। পতরকিনা মুতাতবক তাসির িে হাজার নসনির তবোল বাতহনী মুসলমানসির 

উপর ্ুর্পৎ আেমণ চালায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তেন সকল 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খক সসে তনসয় কাতফরসির আেমণ প্রততহত করসত মিীনার 

চতুপগাসেগ পতরো েনসন তলপ্ত হন। মিীনায় তেন খকবল নারী ও তেশুরা তিল। এরই 

মসধি মিীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুিীসির তৃতীয় খর্াত্র বনু কুরাইজাহ মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সসে সম্পাতিত সতন্ধচুতক্ত ভসের খঘািণা তিসয় 

কাতফরসির সাসর্ সংঘতিত ্ুসের চরম মূহুসতগ মুসলমানসির সাসর্ তবোসঘাতকতা 

কসর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তেন এক িল সাহাবী রাত্. খক 
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মিীনায় নারী ও তেশুসির খিো-শুনার িাতয়সত্ব তনসয়াতজত র্াকসত তনসিগে খিন। 

তর্াতপ েিক প্রান্তসর ্ুেরত মুসলমানর্ণ সবগিাই তনজ তনজ পতরবার পতরজসনর 

উপর বনু কুরাইজার ইয়াহুিীসির আেমসণর আেংকার উতেগ্ন তিসলন। িীঘগ এক মাস 

প্গন্ত কাতফর বাতহনী মিীনা অবসরাধ কসর রাসে, তকন্তু সমর তবসেিঞাপ সাহাবী হ্রত 

সালমান ফাসগী রাত্. এর পরামেগ মুতাতবক েিক বা পতরো েনন কসর রাোয় 

কাতফরসির পসক্ষ তা অততেম কসর মিীনায় প্রসবে করা সম্ভব হয়তন। অবসেসি 

আল্লাহর র্জসব পততত হসয় েত্রু িল তবতিন্ন হসয় পসে এবং কাতফররা মিীনা খিসে 

খ্সত বাধি হয়। আল্লাহ তা’আলার তবসেি রহমত ও সাহাস্ি মুসলমানরা এই ্ুসে 

তবজয় লাভ কসর। ইসলাসমর ইততহাসস তা েিক ্ুে নাসম পতরতচত। েিক ্ুে হসত 

মিীনা প্রতিাবতগন কসর খকানরূপ তবোম গ্রহসণর পূসবগই হ্রত তজবরাইল আ. আল্লাহ 

তা’আলার পক্ষ হসত বনু কুরাইজার তবোসঘাতকতার োতির তবধান তনসয় অবতীণগ 

হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খক খসতিন 

‘আসসরর নামাস্র পূসবগই বনু কুরাইজার এলাকায় খপৌিার তনসিগে খিন। বনু 

কুরাইজাহ তেন তাসির তনতমগত িূসর্গ আেয় গ্রহণ কসর। পাঁতচে তিন প্গন্ত দুর্গ 

অবসরাধ কসর রাো হয়। এই িীঘগ অবসরাসধ তারা মসনাবল হাতরসয় খফসল।  

তেন তাসির খনতা কাব তবন আসাি বলসলা এেন মুতক্তর পর্ এইিাই খ্ খতামরা 

ইসলাম গ্রহণ কসর মুসলমান হসয় ্াও। খকননা, খতামাসির সকসলরই জানা আসি 

খ্, মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সতি নবী। ্তি এ পর্ খতামাসির তনকি 

পিিনীয় না হয় তাহসল সবাই স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানসির হতিা কসর জীবসনর মায়া তিার্ 

কসর চূডযান্ত ্ুসে  াাঁতপসয় পসে হয় তবজয় অজগন কর নতুবা সকসলই আত্মাহুতত িাও। 

আর ্তি খতামাসির পসক্ষ তাও সম্ভব না হয় তাহসল খতামাসির ধমগীয় তবধান লঙ্ঘন 

কসর পতবত্র েতনবাসর অততকগত হামলা কর। খকননা এতিন মুসলমানর্ণ এ তবোসস 

অপ্রস্তুত র্াকসব খ্, আমরা েতনবাসরর পতবত্রতা রক্ষাসর্গ এতিন ্ুে করসবা না। বনু 

কুরাইজার খলাসকরা কাব তবন আসাসির প্রিাতবত খকান পন্থাই গ্রহণ না কসর হ্রত 

আবু লুবাবা রাত্. এর সসে পরামেগ করতিঃ তবনা েসতগ আত্মসমপগণ কসর। আওস 

খর্াসত্রর সসে বনু কুরাইজার তমত্রতা র্াকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বনু কুরাইজার বিাপাসর খ্ খকান তসোন্ত গ্রহসণর ক্ষমতা আওসসর খলৌহ পুরুি, তবতেষ্ট 

সাহাবী হ্রত সা’আি তবন মু’আ্ রাত্. এর হাসত অপগণ করসলন। বনু কুরাইজার 

কৃত অপরাসধর উতচৎ োতি স্বরূপ তততন তাসির ্ুেক্ষম সকল পুরুিসক হতিা এবং 

নারী ও তেশুসির বিী করার তসোন্ত খিন। তারই তসোন্ত মুতাতবক বনু কুরাইজার 

খনতা কাব বনু নজীর খনতা হুয়াই তবন আেতাবসহ িয় েতাতধক ্ুোপরাধী বিীর 

মৃতুিিণ্ড কা্গকর করা হয়। 

িষৃ্টান্ত-৪: বনু নজীরসক োইবাসর বতহস্কার করার পর োইবার নতুন কসর 

িডয্ন্ত্রকারীসির আেডযায় পতরণত হয়। এোসন বসস বসস ইয়াহুিী ও ইসলাম 

তবসেিীরা মুসলমানসির তবরুসে নানারকম িডয্ন্ত্র করসতা। বনু নজীর খনতা হুয়াই 
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তবন আেতাব েিক ্ুসের সময় োইবার হসত মিীনায় তর্সয় তর্ায় অবস্থানকারী বনু 

কুরাইজাসক তবোসঘাতকতায় প্রসরাতচত কসর। এ কারসণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হসত তনসিগে প্রাপ্ত হসয় সপ্তম তহজরীসত োইবার 

অতভ্ান পতরচালনা কসরন। অষ্ট িূসর্গ পতরসবতষ্টত োইবার ইয়াহুিীসির অতিন্ত 

েতক্তোলী ঘাতি তিল। এোসন েত্রু পসক্ষর তকিু েতক্তোলী খ্াোরও অবস্থান তিল। 

তাই এ ্ুে জয় করসত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাসয় 

তকরামসক রাত্. কসিার পতরেম ও চরম তিার্ স্বীকার করসত হসয়সি। ্ুে শুরু 

হওয়ার পর ্েন পাাঁচতি দুর্গ তবতজত হয় তেন ইয়াহুিীরা আত্মরক্ষার তনতমসি খেি 

খচষ্টা স্বরূপ অবতেষ্ট ততন দুসর্গ আেয় খনয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খক তনসয় খসগুসলা অবসরাধ কসর রাসেন।  

িীঘগ খচৌে তিন অততবাতহত হওয়ার পরও ্েন ইয়াহুিীরা রণসক্ষসত্র অবতীণগ হতিল না 

তেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ‘তমনজাতনক’ নামক হিচাতলত 

বৃহৎপ্রির তনসক্ষপক কামান খমাতাসয়ন কসর দুর্গ ভাোর পতরকিনা গ্রহণ কসরন। 

অবস্থা খবর্ততক খিসে ইয়াহুিীরা আসলাচনার অনুমতত প্রার্গনা কসর িূত খপ্ররণ কসর, 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এসত সম্মত হন। অতিঃপর আসলাচনায় এ 

তসোন্ত হসলা খ্ দুসর্গ অবস্থানকারী সকলসক মুতক্ত খিয়া হসব। তসব সসে খকান প্রকার 

সম্পি ও ্ুোস্ত্র তনসয় খ্সত পারসব না। পতরতহত কাপডয বিতীত অনি খকান বিবহা্গ 

তজতনস পত্রও সাসর্ কসর তনসত পারসব না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর পক্ষ খর্সক খঘািণা কসর খিয়া হয় খকউ খকান তকিু খর্াপন করসল তার জাসনর 

তনরাপিা বহাল র্াকসব না। খস মুতাতবক সম্পি লুকাসনার অতভস্ার্ প্রমাতণত হওয়ার 

পর দু’জনসক মৃতুি িণ্ডাসিে খিয়া হয়। 

িষৃ্টান্ত-৫: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক তবি প্রসয়াসর্ হতিার জঘনি 

িডয্ন্ত্রিঃ োইবার ্ুসের পসরর ঘিনা। ্ুেসেসি তস্থততেীল অবস্থা তফসর আসার পর 

এক ইয়াহুিী মতহলা একতি িার্ল রান্না কসর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর িরবাসর তা হাতিয়া তহসসসব খপে করল। তাসত খস তবি তমতেসয় তিসয়তিল। হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তা হসত এক িুকরা খর্াি উতিসয় মুসে তিসল খর্ােসতর 

িুকরাতিই বসল তিল খ্, তাসত তবি প্রসয়ার্ করা হসয়সি। খকান খকান বণগনা অনু্ায়ী 

জানা ্ায় খ্, হ্রত তজবরাঈল আ. এসস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

খক তবি প্রসয়াসর্র কর্া জাতনসয় তিসলন তেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

খর্ােসতর িুকরাতি মুে খর্সক খফসল খিন। তকন্তু ইততমসধিই একজন সাহাবী রাত্. তবি 

প্রসয়াসর্র কর্া না খজসন ঐ তবে তমতেত খর্াি ভক্ষণ কসর ইতন্তকাল কসরন। এ ঘিনার 

পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উক্ত মতহলাসক খডসক তবি প্রসয়াসর্র কর্া 

তজসঞাপস করসল খস উির তিল আতম এ জনি তবি তমতেত কসরতি খ্, আপতন ্তি সতি 

নবী হসয় র্াসকন তাহসল আপনাসক ওহীর মাধিসম জাতনসয় খিয়া হসব। আর ্তি 

আপতন তমর্িা নবী হসয় র্াসকন তাহসল আমরা আপনার হাত খর্সক মুতক্ত পাসবা। 
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ইমাম ্ুহুরী রহ. বণগনা কসরন খ্, উক্ত মতহলা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এই মু’তজ্া প্রতিক্ষ কসর মুসলমান হসয় খর্ল। অতিঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসক ক্ষমা ও মুক্ত কসর খিন। তকন্তু অনি বণগনা মসত জানা ্ায় 

খ্, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীর রাত্. ইতন্তকাসলর ঘিনার 

পর উক্ত মতহলাসক তকসাস স্বরূপ হতিার তনসিগে খিন। োইবাসরর এই তবি প্রসয়াসর্র 

ঘিনার ততন বির পর ্েন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মৃতুি ্াতনায় 

ভুর্তিসলন, তেন তততন এই বলতিসলন খ্, “োইবাসরর তবি তেয়াই এেন আমার 

মসধি খিো তিসয়সি।” এজনি ইমাম ্ুহরী রহ. বসলন খ্, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম োহািাসতর মৃতুি লাভ কসরসিন। 

িষৃ্টান্ত-৬: একবার লাবীি ইবসন আ’সাম নামীয় এক ইয়াহুিী হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক ্াদু করল। ঘিনার তববরণ এই খ্, জননক বালক মহানবীর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কাজ কমগ করত। ইয়াহুিী তার মাধিসম রাসূলুল্লাহর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বিবহার করা তচরুতন হির্ত কসর একতি তাাঁসতর 

সুসতায় এর্ারতি গ্রতন্থ লাতর্সয় প্রসতিক গ্রতন্থসত একতি কসর সুই সং্ুক্ত কসর উক্ত 

তচরতনসহ খসই গ্রতন্থ্ুক্ত সুতাতি খেজুসর আবরণীসত খরসে তা একতি পতরতিক্ত কূসপ 

প্রির েসণ্ডর নীসচ চাপা তিসয় রােল। এই ্াদুর প্রভাসব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হসয় পসেন এবং িীঘগ ি’মাস িারুণ কসষ্ট খভাসর্ন। হ্রত 

আতয়োর রাত্. বণগনা মসত, এই ্াদুর প্রভাসব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

মাস  মাস  তিসেহারা হসয় পডযসতন এবং খ্ কাজতি কসরনতন, তাও কসরসিন বসল 

অনুভব করসতন।  

অতিঃপর স্বসপ্ন দু’জন খফসরেতার কসর্াপকর্ন শুসন লাবীসির ্াদু ও ্াদুসত বিবহৃত 

বস্তু সমূসহর খর্াপন কূসপর সন্ধান অবর্ত হসয় তততন ঘুম হসত উসি তর্ায় র্মন 

কসরন এবং কূপ হসত খসগুসলা উতিসয় আসনন। আল্লাহ পাক সূরাহ ফালাক ও সূরাহ 

নাসসর এর্ারতি আয়াত নাত্ল কসরন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্াদুর 

সুতার এর্ারতি গ্রতন্থর প্রসতিকতিসত এক এক আয়াত পাি কসর তা েুলসত লার্সলন। 

গ্রতন্থগুসলা খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাসর্ সাসর্ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সমূ্পণগ সুস্থ হসয় ে্িা তিার্ কসর এবং অনুভব করসলন খ্ন তনসজর উপর খর্সক 

একিা খবা া সসর খর্ল। 

এই হসি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, ইসলাম ও মুসলমানসির তবরুসে 

ইয়াহুিী-েৃষ্টান জাতত কতৃগক পতরচাতলত ধ্বংসাত্মক িে্ন্ত্রসমূসহর ক‘তি সংতক্ষপ্ত 

উিাহরণ। 

ইসলাসমর প্রার্তমক ্ুসর্ ইসলাম ও মুসলমানসির তবরুসে ইয়াহুিী-েৃষ্টানরা এভাসব 

নানা রকম িডয্ন্ত্র, চোন্ত ও ধ্বংসাত্মক কা্গকলাপ ঘিাসত র্াসক। উসেসেি তিল 

ইসলাম ও মুসলমানসির ধ্বংস কসর তনসজসির ধমগসক সুপ্রতততষ্ঠত করা। ইয়াহুিী 
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েৃষ্টানসির খসই িডয্সন্ত্রর ধারা এেসনা অবিাহত আসি পুসরািসম আর তা র্াকসব 

হয়সতা আর্ামীসতও, তকন্তু এ বিাপাসর এেন করণীয় কী-তা আমাসির তনণগয় করসত 

হসব। 

ইসলাম তবসেিীসির িডয্ ন্ত্র ও রাসসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর 

ভূতমকা 

আমাসিরসক তবসেিভাসব স্মরণ রােসত হসব খ্, ইয়াহুিী, েৃষ্টান ও ইসলাম 

তবসেিীসির সকল িডয্সন্ত্রর মুসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হাল খিসে 

বসস র্াসকনতন এবং নীরসব তনশ্চুপ খর্সক তা হজম কসরও খননতন। বরং তাসির প্রতততি 

িডয্সন্ত্রর তবরুসে ্র্াসমসয় কসিার ও ্সর্াপ্ুক্ত বিবস্থা গ্রহণ কসর তাসির সকল 

িডয্ন্ত্র ও কু-মতলবসক গুতডযসয় তিসয়সিন এবং তাসিরসক োতিও প্রিান কসরসিন। 

তাই মুসতলম তবসের বতগমান তবপি সংকুল মুহূসতগ আজ আমাসিরও উেীতবত হসত 

হসব মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খসই তজহাতি খপ্ররণায়। রাসূসলর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সুন্নতী পর্ ধসর চলসত হসব ইয়াহুিী, েৃষ্টান, কাতফর, 

নাতিক ও খবিীসনর মুকাতবলায় । তাহসলই আমরা সক্ষম হসবা ইয়াহুিী-েৃষ্টানচে ও 

ইসলাম তবসেিীসির সকল িডয্সন্ত্রর তভত উপসে খফলসত। 

ইততপূসবগ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ্ুসর্ ইসলাম ও মুসলমানসির 

তবরুসে ইয়াহুিী-েৃষ্টানসির িডয্ন্ত্রসমূসহর কততপয় িৃষ্টান্ত খপে করা হসয়সি। এেন 

মুসলমাসনর িদ্মসবেী মুনাতফকরূপী ইয়াহুিী ও েৃষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানসির 

তবরুসে খ্ সব কূিসকৌেল অবলম্বন করসতা, তার কততপয় িৃষ্টান্ত খপে করা হসি। 

মুনাতফক হসি ্ারা বাহিতিঃ ইসলাম গ্রহণ কসরতিল তকন্তু আন্ততরকভাসব তারা মুতমন 

তিল না। বরং তাসির অন্তর তিল ইসলাম ও মুসলমানসির প্রতত তহংসা ও তবসেসি 

পতরপূণগ। এরা মুসলমানসির তবতভন্ন ধরসনর ক্ষতত করার পাোপাতে কাতফর ও েত্রুসির 

তনকি মুসলমানসির সব রকম খর্াপন তর্ি পাচাসরর খচষ্টায় তলপ্ত র্াকসতা। আল্লাহ 

পাক পতবত্র কুরআসন এসির সম্পসকগ ইরোি কসরসিন- 

﴾ يُخَادِعُونَ اللََّـَه وَالََّذِينَ ٨وَمَا هُم بِمُؤْمِنِنيَ ﴿ وَمِنَ النََّاسِ مَن يَقُولُ آمَنََّا ِباللََّـهِ وَِبالْيَوْمِ اْلْخِرِ
 ۗ  ًضا ٌض فَزَادَهُمُ اللََّـهُ مَرَلُوبِهِم مََّرَ﴾ فِي ق٩ُونَ ﴿آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إََِلَّ أَنفُسَهُْم وَمَا يَشْعُرُ

ِض قَالُوا إِنََّمَا نَحُْن ﴾ وَإِذَا قِيَل لَهُْم ََل تُفْسِدُوا ِفي اْلَْر٠١ْوَلَهُمْ عَذَاٌب أَلِيٌم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُوَن ﴿
ـٰكِن ََلَّ يَشْع٠٠ُمُصْلِحُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا قِيَل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا ٠٢ونَ ﴿رُ﴾ أَََل إِنََّهُمْ هُُم الْمُْفسِدُونَ وَلَ

ـٰكِن َلََّ يَعْلَمُوَن ﴿ ۗ  آمَنَ النََّاُس قَالُوا أَنُؤْمُِن كَمَا آمَنَ السَُّفَهَاءُ  ﴾ ٠١أَََل إِنََّهُمْ هُُم السَُّفَهَاُء وََل
هِمْ َقالُوا إَِنَّا مَعَُكمْ إِنََّمَا نَحُْن مُسْتَهْزِئُوَن وَإِذَا لَقُوا الََّذِيَن آمَنُوا قَالُوا آمَنََّا وَإَِذا خَلَوْا إِلَٰى شَيَاطِينِ

 ﴾٠١﴾ اللََّـهُ يَسْتَهْزُِئ بِهِمْ وَيَمُدَُُّهمْ فِي طُغْيَانِهِْم يَعْمَهُونَ ﴿٠١﴿
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অর্গিঃ মানুসির মসধি তকিু খলাক এমন রসয়সি, ্ারা বসল-আমরা আল্লাহ ও পরকাসলর 

প্রতত ঈমান এসনতি অর্চ আসিৌ তারা ঈমানিার নয়। মূলতিঃ তারা (এরূপ কর্া বসল) 

আল্লাহ এবং ঈমানিারর্ণসক খধাাঁকা তিসি। অর্চ এসত তারা তনসজরাই শুধু খধাাঁকা 

োসি। তকন্তু তারা তা উপলতিও করসত পারসি না। তাসির অন্তিঃকরণ বিাতধগ্রি। আর 

আল্লাহপাক তাসির বিাতধ আরও বৃতে কসর তিসয়সিন। বস্তুতিঃ তাসির এ তমর্িাচাসরর 

িরুন তাসির জনি তনধগাতরত রসয়সি ভয়াবহ আ্াব। আর ্েন তাসিরসক বলা হয় 

খ্, দুতনয়ার বুসক িাো-হাোমা সৃতষ্ট কসরা না তেন তারা বসল আমরা খতা মীমাংসার 

পর্ অবলম্বন কসরতি। মসন খরসো তারাই হাোমা সৃতষ্টকারী । তকন্তু তারা তা উপলতি 

কসর না। আর ্েন তাসিরসক বলা হয় সাহাবীর্ণ রাত্. খ্ভাসব ঈমান এসনসি 

খতামরাও খসভাসব ঈমান আন তেন তারা বসল আমরা তক ঈমান আনসবা খবাকাসির 

মত ? মসন খরসো প্রকৃতপসক্ষ তারাই খবাকা। তকন্তু তারা তা খবাস  না। আর তারা 

্েন ইমানিারসির সাসর্ তমতলত হয় তেন বসল আমরা ঈমান এসনতি। আবার ্েন 

তাসির েয়তানসির সাসর্ একান্ত সাক্ষাসত তমতলত হয় তেন বসল, আমরা খতামাসিরই 

সাসর্ রসয়তি। আমরা খতা (মুসলমানসির সাসর্) উপহাস কতর মাত্র। আল্লাহ পাক 

তাসির এ উপহাসসর সমুতচত োতি তিসবন। তসব (দুতনয়াসত) তাসিরসক তততন খিসে 

তিসয়সিন খ্ন তারা তনসজসির অহংকার ও কুমতলসব আসরা মাসতায়ারা ও হয়রান 

খপসরোন হসত র্াসক। (সরূাহ বাকারাহ-৮-১৫) 

অনিত্র আল্লাহ পাক ইরোি কসরন- 

اءُونَ النََّاسَ وَََل إِنََّ الْمُنَافِقِنيَ يُخَادِعُونَ اللََّـهَ وَهُوَ َخادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَََّلَةِ قَامُوا كُسَالَٰى يُرَ
ـٰؤَُلَءِ ﴾ مَُّذَبْذَبِنيَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ٠١٢ونَ اللََّـهَ إَِلََّ قَلِيَلً ﴿يَذْكُرُ ـٰؤَُلَِء وََلَ إِلَٰى هَ وَمَن  ۗ  ََل إِلَٰى هَ

 ﴾٠١١يُضْلِلِ اللََّـُه فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيًَل ﴿

অর্গিঃ অবেিই মুনাতফকরা প্রতারণা করসি আল্লাহর সাসর্, অর্চ আল্লাহই তাসির 

প্রতারণার োতি তিসবন। আর ্েন তারা নামাস্ িাাঁডযায় তেন একান্ত অলসতার 

সাসর্ িাডযায়। উসেেিও আবার শুধু খলাক খিোসনা। আর তারা আল্লাহসক সামানিই 

স্মরণ কসর। এরা খিাদুলিমান অবস্থায়  ুলন্ত। এতিসকও নয়, ওতিসকও নয়। বস্তুতিঃ 

্াসক আল্লাহ খর্ামরাহ কসর খিন, তুতম তাসির জনি খকার্াও খকান পর্ পাসব না। 

(সরুাহ তনসা, ১৪২-১৪৩) 

িষৃ্টান্ত-১: উহুি ্ুসের প্রাক্কাসল মুসলমানর্ণ ্ুসের খকৌেল সম্পসকগ পরামেগ 

করতিসলন খ্, মিীনা হসত খবর হসয় কাতফরসির খমাকাতবলা করা হসব, নাতক মিীনার 

অভিন্তসর খর্সকই েত্রুর আেমণ প্রততহত করা হসব ? স্বভাবর্তভাসব মুসতলম 

িদ্মসবেী মুনাতফকরাও পরামেগ সভার অংেীিার তিল। আর তাসির অতভপ্রায় তিল-

সমু্মে ্ুসে অবতীণগ না হসয় মিীনায় বসস খকবল আত্মরক্ষামূলক ্ুে পতরচালনা করা 

খহাক। তকন্তু অনিানি বসরণি মুজাতহি সাহাবাসয় তকরাসমর সাহতসকতাপূণগ আগ্রসহ খেি 
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প্গন্ত ্েন মিীনা হসত খবর হসয় কাতফরসির সসে সমু্মে ্ুসে অবতীণগ হওয়ার 

প্রিাবই রৃ্হীত হসলা তেন ্ুসে রওয়ানা হসয় ্াওয়ার পর ততন হাজার কাতফর নসনি 

বাতহনীর খমাকাসবলায় মাত্র এক হাজার মুসতলম মুজাতহি বাতহনীসক আসরা কু্ষদ্র কসর 

তাসির মসনাবল খভসে তিসয় তাসিরসক তনতশ্চত পরাজসয়র সমু্মেীন করার এক র্ভীর 

চোসন্তর অংে তহসসসব মুনাতফক খনতা আব্দুল্লাহ তবন উবাই এই বসল তার ততনেত 

মুনাতফক অনুসারীসহ মধি পর্ হসত তফসর এসলা খ্, ্েন আমাসির পরামসেগর প্রতত 

ভ্রূসক্ষপ করা হসলা না বরং অনিসির পরামেগই গ্রহণ করা হল তেন আমাসির আর 

্ুে করার প্রসয়াজন খনই। আমরা এই তবোল েত্রু বাতহনীর হাত খর্সক আত্মরক্ষার 

পতরবসতগ রণােসন অবতীণগ হসয় তনসজসিরসক তনতশ্চত মৃতুির মুসে তনসক্ষপ করসত পাতর 

না। ্ুে শুরু হওয়ার তক পূবগ মুহূসতগ তার এই ধরসনর প্রসরাচনা মুসতলম নসনি 

বাতহনীসত এতই ক্ষততকর প্রভাব খফলসলা খ্, কততপয় দুবগল ও নতুন মুসলমানও 

তার সাসর্ পশ্চািপসরণ কসর মিীনায় প্রতিাবতগন করল। খসই সাসর্ দু’একতি খর্াত্রও 

তাসির সাসর্ মিীনায় প্রতিাবতগন করার ইিা কসরতিল তকন্তু আল্লাহর খমসহরবানীসত 

তারা রক্ষা খপল। 

িষৃ্টান্ত-২: পঞ্চম তহজরীর ঘিনা । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এবং 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. র্ণ বনু মুিাতলক ্ুসে তবজসয়র পর রণােন খর্সক প্রতিাবতগন 

করতিসলন, পতর্মসধি কুপ হসত পাতন উিাসনাসক খকন্দ্র কসর এক মুহাতজর সাহাবীর 

রাত্. সাসর্ ো্রাজ খর্াসত্রর অপর এক আনসারী সাহাবীর রাত্. সামানি  র্ডযার 

সৃতষ্ট হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর হিসক্ষসপ ঘিনা খসোসনই খেি 

হসয় ্ায়। তিসন্তর পর উক্ত মুহাতজর সাহাবীরই রাত্. অপরাধ প্রমাতণত হয়। খসই 

খপ্রতক্ষসত সাহাবীর্ণ রাত্. উক্ত আনসারী সাহাবীসক রাত্. বুত সয় শুতনসয় মাফও 

কতরসয় তনসয় তিসলন। মুনাতফকসির খ্ িলতি ্ুে লি সম্পসির লালসায় 

মুসলমানসির সাসর্ একতত্রত হসয়তিল তাসির খনতা মুনাতফক আব্দলু্লাহ তবন উবাই এই 

ঘিনা অবতহত হসয় আনসার ও মুহাতজর সাহাবীর্সণর রাত্. ভ্রাতৃসত্বর সম্পকগ নষ্ট 

করার লসক্ষি তাসির মাস  তবসরাধ ও তববাি সৃতষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়। তেন খস 

আনসার সাহাবীসির রাত্. উসিতজত করার উসেসেি বলল- এই তভনসিেী মুহাতজর 

খতামাসির খেসয় খতামাসির পসর খমািা তাজা হসয় এেন খতামাসিরই খেসয় খফলসত 

চায় খিেতি। খোিার কসম! এবার মিীনা প্রতিাবতগন কসর আতম মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক মিীনা হসত তবতাতডযত করসবা। (নাউজুতবল্লাহ)। 

হ্রত উমর রাত্. এই ঘিনা েবণ করসলন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম-এর তনকি তাসক হতিা করার অনুমতত চাইসলন। তকন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এই বসল হ্রত উমর রাত্. খক তনবৃি করসলন খ্, “খলাসকরা 

এই বসল আমার সম্পসকগ ভীতত িোসব খ্, মুহাম্মি স্বীয় খলাকসির হতিা কসর।” এক 

সাহাবীর প্রসশ্নর জবাসব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসক বলসলন- “তুতম 

তক জাসনা না, আব্দুল্লাহ তবন উবাই তক জঘনি কর্া বসলসিন? তেন তততন আরজ 
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করসলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার কর্া তাসক বলসত তিন, খস মসন কসর খ্, আপতন তার 

হাত খর্সক সমগ্র মতিনাবাসীর খনতৃত্ব তিতনসয় তনসয়সিন, আপতন না এসল খসই 

মতিনার একক খনতৃসত্বর অতধকারী হসত। এ কারসণ প্রতততনয়ত আপনার ও 

মুসলমানসির প্রতত তহংসার আগুসন জ্বলসি খস।” 

অতিঃপর মতিনা প্রতিাবতগসনর পসর্ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ 

তবন উবাইসক খডসক তার অসোভন উতক্ত সম্পসকগ তজঞাপাসা করসল খস সরাসতর তা 

অস্বীকার কসর। এবং তেধাহীনতচসি তার উপর তমর্িা কসম োয়। তেনই সূরা 

মুনাতফকুন অবতীণগ কসর আল্লাহ তা‘আলা তাসির মুসোে উসম্মাচন কসর তিসল 

মতিনার সবগত্র খস অপিস্থ ও লাতিত হসত র্াসক। সবার ধারনা তিল খ্, এবার তাসক 

মৃতুিিণ্ডই খিয়া হসব। তেন আব্দুল্লাহ তবন উবাইসয়র পুত্র আব্দুল্লাহ ত্তন োতি 

মুসলমান ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর অতিন্ত তপ্রয় পাত্র তিসলন- 

তততন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর িরবাসর এসস আরজ করসলন, “ইয়া 

রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আপতন আমার তপতাসক হতিা করসত 

মনস্থ কসর র্াকসল আমাসক হুকুম করুন, আতম তার মার্া খকসি আপনার িরবাসর 

হাতজর করব।” তততন আরও বলসলন, “সমগ্র ো্রাজ খর্াসত্র আতম মাতা-তপতার 

সবসচসয় অনুর্ত সন্তান বসল পতরতচত। তর্াতপ তপতৃহতিার বিাপাসর আপনার আসিেই 

তেসরাধা্গ। তকন্তু আপতন ্তি অনি কাউসক হতিার আসিে খিন, তাহসল আতম 

হয়সতাবা তপতৃহতিাসক খচাসের সামসন িৃেিমান হসত খিসে আত্মসংবরণ করসত 

পারবা না।” মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন- তুতম তনতশ্চত র্াক, 

আতম তার বিাপাসর খসই ধরসনর খকান তসোন্ত গ্রহণ করব না। 

িষৃ্টান্ত-৩- নবী পত্মী হ্রত আতয়ো রাত্.-এর প্রতত তমর্িা অপবাসির ঘিনািঃ 

বনু মুিাতলক ্ুসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সফর সতেনী তিসলন 

হ্রত আতয়ো রাত্.। ্ুে সমাতপ্তর পর মিীনা প্রতিাবতগনকাসল এক মনত্সল 

কাসফলা অবস্থান করার পর খেি রাসত প্রস্থাসনর খঘািণা করা হসলা খ্, কাসফলা 

তকিুক্ষসণর মসধি এোন খর্সক রওয়ানা হসয় ্াসব। তাই সবাই খ্ন তনজ তনজ 

প্রসয়াজন খসসর প্রস্তুত হসয় ্ায়। হ্রত আতয়ো রাত্. ইতিিা (প্রাকৃততক কাজগ) 

সম্পািসনর প্রসয়াজসন জেসলর তিসক চসল খর্সলন। খসোসন ঘিনােসম তার র্লার 

হার তিাঁসে হাতরসয় খর্ল, খসোসন তততন তা তালাে করসত লার্সলন। এসত খবে তকিু 

সময় অততবাতহত হসয় খর্ল। ইততমসধি কাসফলা রওয়ানা হসয় খর্ল। মনত্সল এসস 

কাসফলাসক না খিসে তততন খসোসন কাপে োরা েরীর আবৃত কসর বসস পেসলন এবং 

খসোসন তকিুক্ষসণর মসধি তনদ্রার খকাসল িসল পেসলন। সময় তিল খেিরাতত্র, হ্রত 

আতয়ো রাত্. িুিািুতি না কসর তাাঁসক েুাঁসজ খবর করার সুতবধাসর্গ পূসবগর স্থাসনই 

অসপক্ষা করসত লার্সলন। 
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এতিসক সাফওয়ান তবন মুআিাল রাত্. খক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

পূবগ খর্সকই কাসফলার পশ্চাসত খর্সক কাসফলা রওয়ানা হসয় ্াওয়ার পর ভুলবেতিঃ 

খকান তকিু খফসল খর্সল বা খরসে খর্সল তা কুতেসয় আনার িাতয়সত্ব তনসয়াতজত কসর 

খরসেতিসলন। খস মসত তততন পূসবগর মনতজল হসত সকাল নার্াি উসল্লতেত মনতজসল 

এসস খপৌাঁিসলন। তেন প্গন্ত প্রভাতরতি ততিুকু উজ্জ্বল হসয় উসিতন। তততন একজন 

মানুিসক তনদ্রামগ্ন খিসে কাসি এসস তচনসত পারসলন। তার মুে খর্সক তবচতলত কসে 

“ইন্নাতলল্লাতহ ওয়া ইন্না ইলাইতহ রাতজউন” খবতরসয় এল। তাাঁর আওয়াজ শুনা মাত্র 

হ্রত আতয়ো রাত্. জাগ্রত হসয় চাির মুতে তিসয় বসস পেসলন। অতিঃপর হ্রত 

সাফওয়ান রাত্. তনসজর উি কাসি এসন বতসসয় তিসল হ্রত আতয়ো রাত্. তাসত 

সওয়ার হসয় বসস ্ান। আর উক্ত সাহাবী রাত্. তনসজ পাসয় খহসি খহসি উসির রতে 

ধসর আসর্ আসর্ চলসত লার্সলন। অবসেসি তততন কাসফলার সাসর্ তমতলত হসয় 

খর্সলন। 

এ ঘিনাতি তনসয় মুনাতফকরা এক তুলকালাম কাণ্ড ঘতিসয় তিল। আব্দুল্লাহ তবন উবাই 

মুনাতফক হওয়া িাোও খস তিল অতিন্ত অসৎ চতরসত্রর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর প্রতত বিতক্তর্তভাসবও তার তিল প্রচণ্ড আসোে ও চরম তবসেি। তাই 

খস নবীতজর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম প্রাণতপ্রয় স্ত্রী উমু্মল মুতমনীন হ্রত 

আতয়োর রাত্. পতবত্র চতরসত্র কাতলমা খলপন কসর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক চরম লািনা ও মানতসক ্াতনায় খফলার খচষ্টা চালাল। এই হতভার্া 

ও তার সেীরা তেন হ্রত আতয়ো রাত্. ও সাহাবী সাফওয়াসনর রাত্. বিাপাসর 

কুৎসা রিনা করসত লার্সলা এবং এই তমর্িা অপবাসির েুব প্রসার ঘিাসত লার্সলা। 

্েন মানুসির মাস  এই মুনাতফক রতিত অপবাি চচগা হসত লার্সলা তেন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এসত েুবই দুিঃতেত হসলন। হ্রত আতয়োর রাত্. খতা 

দুিঃসের খকান অন্তই তিল না। সাধারণ মুসলমানরাও এসত িারুণভাসব খবিনাহত 

হসলন। এক মাস প্গন্ত এ অবস্থা চলসত র্াকসলা। অবসেসি আল্লাহ তা’আলা পতবত্র 

কুরআন মাজীসির সূরাহ নূসর খিাল আয়াত তবতেষ্ট িীঘগ দুই রুকু অবতীণগ কসর তাসত 

হ্রত আতয়োর রাত্. পতবত্রতা বণগনা ও অপবাি রিনাকারীসির তনিাবাি কসরন। 

অতিঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অপবাি রিনাকারীসির হসত সাক্ষি 

তলব কসরন। তারা এই তভতিহীন অপবাসির সাক্ষি খকার্া খর্সক আনসব ? ফসল 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েরী‘আসতর তবধান অনু্ায়ী খকান 

মুসলমাসনর চতরসত্র তমর্িা অপবাি আসরাসপর োতি সরূপ প্রসতিসকর উপর আতে 

খিাররা কসর হসে ক্ফ প্রসয়াসর্র তনসিগে খিন। 

িষৃ্টান্ত-৪: তাবকু ্ুসে ও ্ুসের পবূগাপর অবস্থায় মুনাতফকসির জঘনি কা্গাবলীিঃ 

এক তিসক প্রচণ্ড র্রম, অপর তিসক খমৌসুসমর ফসল -খেজুর কািার সময় অতত 

সতন্নকসি, এমতন প্রততকুল মুহূসতগ ্েন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও তার 

সাহাবীর্ণ রাত্. খরামীয় নসনিবাতহনীর তবরুসে তাবুক ্ুসের িীঘগ সফসরর প্রস্তুতত 
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গ্রহণ করতিসলন, তেন মুনাতফকরা সাধারণ খলাকসিরসক অতিাতধক র্রম িীঘগ 

সফসরর কষ্ট খেে ও প্রততপসক্ষর প্রবল েতক্তোলী হওয়া ইতিাতির ভয় খিতেসয় ্ুসে 

না ্াওয়ার বিাপাসর প্রসরাতচত করতিল। এ উসেসেি তারা এক ইয়াহুিীর বাডযীসত 

একতত্রত হসয় েলা-পরামেগও করল। সংবাি খপসয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম উক্ত ইয়াহুিীর বাডযী জ্বাতলসয় খিয়ার আসিে খিন। মুনাতফক খনতা 

আব্দুল্লাহ তবন উবাই প্রর্সম তার অনুসারী তবরাি িল তনসয় ্ুসে ্াওয়ার প্রস্তুতত 

খিতেসয়ও রওয়ানা হওয়ার মূহুসতগ তপিু িান খিয়। 

তাবুক ্ুসে ্াওয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হ্রত আলী 

রাত্. খক আহসল বাইসতর খিো শুনা করার জনি মিীনায় খরসে তর্সয় তিসলন। তেন 

মুনাতফকরা বলাবতল করসত লার্সলা খ্, আলীর রাত্. প্রতত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট তাই তাসক ্ুসে তনসয় ্ানতন। খেসর খোিা হ্রত আলী 

রাত্. একর্া শুসন তকু্ষতন ্ুে সাসজ সতেত হসয় জরুফ নামক স্থাসন মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর মনত্সল তর্সয় উপতস্থত হসলন এবং তজঞাপাসা 

করসলন খ্, মুনাতফকরা এমন বলাবতল করসি। আপতন তক সততিই এজনি আমাসক 

মিীনায় খরসে এসসসিন ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন- তারা 

তমর্িা বলসি আতম আমার পতরবার পতরজসনর জনি খতামাসক আমার স্থলাতভতিক্ত কসর 

এসসতি। খহ আলী! তুতম তক আমার জনি এরূপ হসত সন্তুষ্ট নও খ্রূপ তিসলন হ্রত 

হারুন আ., হ্রত মুসা আ. এর জনি। অবেি আমার পর আর খকান নবী খনই। তেন 

হ্রত আলী রাত্. মিীনায় তফসর এসলন। 

তাবুক ্ুসে ্াওয়ার সময় পতর্মসধি একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর উি হাতরসয় খর্সল এক মুনাতফক বলসত লার্সলা মুহাম্মি নবী হওয়ার িাবী কসর 

এবং খলাকসিরসক ‘আসমাসনর সংবাি খোনায়। অর্চ স্বীয় উসির সংবাি তার জানা 

খনই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলনিঃ এক বিতক্ত এরূপ বলসি আতম 

আল্লাহর েপর্ কসর বলতি আমার মাওলা আমাসক ্া জানান তা িাডযা আমার তকিুই 

জানা খনই। আর উসির সংবাি আমাসক আল্লাহ তা’আলা জাতনসয় তিসয়সিন। 

উপতিকার একতি ঘাতিসত র্াসির সাসর্ তার িতডয খপাঁতচসয় ্াওয়ার খস আিসক রসয়সি 

খকউ তর্সয় তনসয় এস। 

এক িল মুনাতফক পতর্মসধি মুসলমানসির হীনবল করার উসেসেি তাসির এই বসল 

ভয় খিোতিল খ্, খতামরা তক খরামীয় নসনিসির বীরসির আরব খ্াোসির নিায় 

অপতরপক্ক খভসবি? মার্া খিসে তনও। সবাইসক রতে তিসয় খবসধ খরসে খিসব। তাসির 

মসধি হসত একজন মুনাতফক বলল খতামরা সাবধাসন কর্া বসলা খতামাসির উপর না 

জাতন একে কসর চাবুক মারার আসিে হয় এবং আমাসির সম্পসকগ কুরআন নাত্ল 

হয় খ্ তাসত আমাসির এই কসর্াপকর্ন প্রকাে কসর খিয়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হ্রত আম্মার রাত্. খক তাসির তনকি তজঞাপাসা করার জনি 
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পািাসলন তারা সবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর িরবাসর উপতস্থত 

হসয় বলসত লার্সলা খ্, আমরা িাট্টা বেতিঃ পরস্পর এরূপ বলতিলাম। 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক হতিার খলামহিগক িডয্ ন্ত্র 

তাবুক হসত প্রতিাবতগসনর পর কততপয় মুনাতফক খর্াপসন পরামেগ করসলা খ্, ্েন 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পাহাসের উাঁচু সরু পসর্ আসরাহণ করসবন, 

তেন ধাক্কা তিসয় নীসচ খফসল তাসক হতিা করা হসব। এ উসেসেি উসল্লতেত 

িডয্ন্ত্রকারীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সসে সসে চলসত লার্সলা। 

ওহীর মাধিসম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসির এ িডয্ন্ত্র সম্পসকগ 

অবতহত হসয় তর্সয়তিসলন। অতিঃপর তততন পাহাসের সুরু রািার তনকি খপৌাঁসি 

বলসলন- ্ার ইসি হয় খস এই পবগত উপতিকার প্রেি রািা তিসয় খ্সত পাসর- 

অর্বা পাহাসের উপর সরুপর্ তিসয় খ্সত পাসর, এই বসল তনসজ পাহাসের উপর সরু 

রািা তিসয় খ্সত লার্সলন। িডয্ন্ত্রকারী িল খমাক্ষম সুস্ার্ বুস  রাতত্রর অন্ধকাসর 

মুসোে পতরধান কসর এই সরুপর্ তিসয় ‘আসসত লার্ল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর সসে তেন তিসলন শুধু হ্রত হু্াইফা রাত্. ও হ্রত আম্মার রাত্.  

হ্রত হু্াইফা রাত্. তপিসন তিসলন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উক্ত সুরু 

পসর্ আসরাহণ করসল তপিন হসত উসল্লতেত অতভেপ্ত িসলর আর্মসনর আওয়াজ 

খোনা খর্ল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর খচহারায় তেন খোসধর 

খলতলহান তেো জ্বলতিল। তততন তাসিরসক খপিসন তবতাতডযত করার আসিে করসলন। 

হ্রত হু্াইফা রাত্. তপিন তফসর তাসির উসির মুসে তীর তনসক্ষপ করসলন।  

্েন তারা হ্রত হু্াইফার রাত্. সমু্মসে উপতস্থত হল তেন তারা ঘিনা জানাজাতন 

হসয় খর্সি খভসব তারা ভীত সন্ত্রি হসয় দ্রুত র্ততসত তপিসন তফসর কাসফলার সাসর্ 

তমতলত হসয় খর্ল। হ্রত হু্াইফা রাত্. তাসির তবতাতডযত কসর তফসর এসল মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম দ্রুত উি চালাসনার আসিে কসরন। অতিঃপর সরু 

রািা অততেম কসর উপতিকা ঘুসর আসা কাসফলার অসপক্ষায় রইসলন। হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হ্রত হু্াইফা রাত্. খক তজঞাপাসা করসলন তুতম ঐ 

িলতিসক তচসনি? তততন আরজ করসলন সওয়ারী কার কার তিল তা খতা তচসনতি। তকন্তু 

আসরাহণকারীসির তচনসত পাতরতন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তজঞাপাসা 

করসলন- তুতম তাসির উসেেি বুস ি? তততন আরজ করসলন, না। মহানবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন- তাসির উসেেি তিল আমাসিরসক পাহাসের উপর হসত 

খফসল তিসয় হতিা করা। আর বলসলন খ্, ঘিনা এেন কাসরা তনকি প্রকাে কসরা না। 

আল্লাহ তা’আলা আমাসক তাসির উসেেি ও সকসলর নাম জাতনসয় তিসয়সিন। 

ইনোল্লাহ সকাসল প্রকাে কসর খিসবা। 

ইবসন ইসহাক রহ. বণগনা কসরন খ্, সকাসল উসি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম নাম উসল্লে পূবগক তাসির বক্তবি তুসল ধরসলন। তাসির মসধি হসত 
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‘জুল্লাস’ নামক মুনাতফক বসলতিল- “আজসকর রাসত আমরা মুহাম্মািসক পাহাসের 

উপর হসত তনসক্ষপ কসরই িাডযব। ্তিও মুহাম্মি ও তার সাহাবীরা রাত্. আমাসির 

খচসয় উিম খহাক না খকন। আমরা িার্সলর পাল আর তারা আমাসির খচসয় উিম 

খহাক না খকন। আমরা িার্সলর পাল আর তারা আমাসির রাোল। আমরা খতা তনসবগাধ 

আর তারা বুত  েুব বুতেমান।” 

আব্দুল্লাহ তবন উয়াইনা তার সেীসির বসলতিল- “আজসকর রাততি জাগ্রত র্াকসত 

পারসল খতামরা তচরতিন োতন্তসত র্াকসত পারসব। আজ খতামাসির শুধু একতিই কাজ 

এই বিতক্তসক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হতিা কসর খফল।” হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসক তজঞাপাসা করসলন- “আতম তনহত হসল খতামার 

তক লাভ হসতা?” খস তেন কাকুতত-তমনতত শুরু করসল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম তাসক খিসে খিন। মুররা তবন রাবী বসলতিল আমরা একতি মানুিসক 

(অর্গাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক হতিা করসত পারসল সবাই 

পতরত্রাণ খপসয় ্াসবা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বার জসনর প্রসতিসকর 

কসর্াপকর্ন ও তাসির অন্তসরর কুমতলব বসল খিন। তহসন তবন নামীরসক হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তজঞাপাসা করসলন খ্ তুতম এরূপ খকন কসরতিসল ? খস 

উির তিল আমার তবোস তিল না খ্ আপতন এই িডয্ন্ত্র অবর্ত হসবন। এেন বু সত 

পারতি খ্, আপতন সততিই আল্লাহর নবী। এত তিন আতম আন্ততরকভাসব মুসলমান 

তিলাম না। এেন অন্তর হসত ঈমান এসনতি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

তাসক ক্ষমা কসর খিন। তকন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসির কাউসক 

হতিার আসিে কসরনতন। কারণ িয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বিতক্তর্ত 

খকান বিাপাসর কেসনা কাসরা তনকি হসত খকানরূপ প্রততসোধ গ্রহণ কসরনতন। 

তািাডযা কাতফরসির তনকি মুসলমান বসল পতরতচত মুনাতফকসির হতিা না করার 

কতগুসলা রাজননততক কারণও তিল। ্র্ািঃ 

১. ্ুে খক্ষসত্র মুসলমানসির িল ভারী খিতেসয় কাতফরসির ভীতত প্রিেগন করা।  

২. েত্রুরা ্াসত এই বসল বিনাম রিাসত না পাসর খ্, মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম স্বীয় খলাকসিরসক হতিা কসর। 

৩. তািাডযা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর জীবেোয় মুনাতফকরা তবতভন্ন 

িডয্ন্ত্র করসলও তাসত ইসলাসমর খতমন ক্ষতত করসত পারত না। খকননা তাসির সব 

িডয্ন্ত্রই আল্লাহ তা’আলা ওহীর মাধিসম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক 

অবর্ত কসর তিসতন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর জীবেোয় 

মুনাতফকসির হতিা করা হসতা না। 

এরূপ আসরা কতগুসলা িীনী ও রাজননততক তবসেি তহকমসতর কারসণ তাসির সমূ্পণগ 

পতরচয় জানা র্াকা স্বসত্বও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসির বাতহিক 

ঈমাসনর উপর তভতি কসরই তকিু বলসতন না বরং তাসির সাসর্ মুসলমানসির মত 
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আচরণ করসতন। িলীয় প্রমাণাতি তিসয় তাসিরসক সতি বু াসত খচষ্টা করসতন। তসব 

তাসির সাসর্ এতিা আন্ততরকতা প্রিেগন করসতন না, ্া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর স্বভাব তিল। বরং তকিুিা ককগে ও তবমাতা সুলভ আচরণই করসতন 

এবং খকান খকান খক্ষসত্র তাসির োসাসতন। খকান ধরসনর পরামেগ সভায় তাসির 

উপতস্থতত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর অতিন্ত অতপ্রয় তিল। 

িষৃ্টান্ত -৫ : মসতজসির নাসম িডয্ সন্ত্রর আেডযা তনমগাণ 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাবুক ্ুসে রওয়ানা হওয়ার পূবগ মুহূসতগ 

একিল মুনাতফক মসতজসি কুবা’র সতন্নকসি আর একতি মসতজি বাতনসয় হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনকি এসস আসবিন করসলা খ্, আমাসির দুবগল 

ও অসুস্থ বিতক্ত ্ারা মসতজসি কুবায় খ্সত পাসর না তাসির জনি একতি মসতজি 

বাতনসয়তি। অনুগ্রহপূবগক আপতন নামা্ পতডযসয় মসতজিতি বরকতময় কসর তিসয় 

‘আসসবন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন- এেনসতা আতম ্ুসে 

্াতি। তফসর এসস ইনোআল্লাহ খতামাসির মসতজসি নামা্ পডযসত ্াব। 

এর িীঘগ প্রায় এক মাস পর ্েন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাবুক হসত 

তফরার পসর্ “্ী আওয়ান” নামক স্থাসন খপৌাঁিসলন, তেন আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হসত 

ওহীর মাধিসম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উক্ত মসতজি তনমগাতাসির কু-

উসেসেি সম্পসকগ অবর্ত হসয় দু’জন তবতেষ্ট সাহাবী রাত্. খক খডসক জাতলমসির 

তর্াকতর্ত মসতজিতি জ্বাতলসয় গুতডযসয় তিসত তনসিগে তিসলন তারা দ্রুত র্ততসত তর্সয় 

তাসত আগুন ধতরসয় তিল। তার তভতর অবস্থানকারী মুনাতফকরা সবাই এতিক খসতিক 

পাতলসয় জান বাাঁচাসলা। কুরআসন কারীসম আল্লাহপাক মুনাতফকসির এই মসতজিসক 

মসতজসি তজরার বা ক্ষততকর মসতজি এবং আল্লাহ ও রাসূসলর েত্রুসির ঘাতি তহসসসব 

আেিা তিসয়সিন। তবতভন্ন বণগনায় জানা ্ায় খ্, মসতজসি তজরার বাতনসয় তিল বার জন 

মুনাতফক তাসির খনতা আবু আসমর একতিন তাসির বলসলা খতামরা মসতজসির নাসম 

একতি ঘর নতরী কর এবং তাসত সম্ভাবি সব ধরসনর অস্ত্র েসস্ত্রর মজুত র্সে খতাল। 

আতম খরাম সম্রাসির তনকি সাহা্ি প্রার্গনা কসর তার বাতহনী তনসয় ‘আসব এবং মিীনা 

হসত মুহাম্মি ও তার অনুসারীসির তবতাতডযত করব। তেন তার তনসিগোনুসাসর তার 

অনুসারীরা মসতজসি তজরার তনমগাণ কসর। 

এই তিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর জীবেোয় ইসলাম ও 

মুসলমানসির তবরুসে ইয়াহুিী েৃষ্টান ও মুনাতফকসির িডয্ন্ত্রসমূসহর কততপয় 

উিাহরণ। 

ইসলামী তেলাফত বিবস্থা ধ্বংসসর খলামহিগক কাতহনী 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ইতন্তকাসলর পর ইসলাম এবং 

মুসলমানসির েতক্ত ও োতন্ত েৃঙ্খলার উৎস তিল তন্াসম তেলাফাত বা সুপ্রতততষ্ঠত ও 

তনয়মতাতন্ত্রক তেলাফত বিবস্থা। খসই ধারাবাতহকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
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ওয়াসাল্লাম এর ইতন্তকাসলর পর সবগপ্রর্ম েলীফা মসনানীত হসলন হ্রত আবু বকর 

তসেীক রাত্.। 

তাাঁর পর েলীফা তন্ুক্ত হন হ্রত উমর রাত্. এই দুই েলীফার কালজয়ী আিেগ 

োসসন ইসলামী তেলাফত বিবস্থার কা্গকাতরতা ও সফলতা ্েন পতরস্ফুতিত ও সু-

প্রমাতণত হসয় প্রকাে পায় তেনই ইয়াহুিী েৃষ্টান চে তাসির সকল িডয্সন্ত্রর মূল 

িাসর্গি বানায় ‘তন্াসম তেলাফাত’ খক। নতুন কসর সুিূর প্রসারী পতরকিনা গ্রহণ কসর 

মুসতলম উম্মাহর উন্নতত ও অগ্রর্ততর মূল েতক্ত তেলাফত বিবস্থাসক ধ্বংস করার 

দুরতভসতন্ধসত ইসলাসমর তৃতীয় েলীফা আমীরুল মু’তমনীন হ্রত উসমান ত্নু্নরাইন 

রাত্. এর তেলাফতকাসলর প্রার্তমক প্গাসয় তহজরী ২৫ সসন িদ্মসবে ধারণ কসর 

মুসলমান িলভুক্ত হয় আব্দুল্লাহ তবন সাবা নাসম এক কুেিাত ইয়াহুিী মুনাতফক। 

এসময় হ্রত উসমান রাত্. এর খনতৃসত্ব পারসি, তমের, তসতরয়া ও ইরাক ইতিাতি 

অঞ্চল তবতজত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ খলাসকরা ইসলাম গ্রহণ করার তহতডযক চলতিল। 

এর মধি আব্দুল্লাহ তবন সাবা িাডযাও তার মত আসরা অসনক সংেিক মুনাতফক 

ইসলাসমর মূসল আঘাত হানার মানসস বাহিতিঃ ইসলাম গ্রহণ কসর। 

ইবসন সাবার নানাতবধ অপসকৌেল 

ধুরন্ধর ইবসন সাবা নতুন এই সকল মুনাতফক ও পুরাতন মুনাতফক ্ারা হরত আবু 

বকর ও হ্রত উমর রাত্. এর তেলাফত কাসল কেসনা খচাে খোলার সাহস খপত না 

তাসির তনসয় একতি খর্াপন িল র্িন কসর। ইবসন সাবার এই িলসক বলা হয় 

োতরজী বা সাবায়ী িল। ‘‘তন্াসম তেলাফাত” তর্া মুসলমানসির সবগ সম্মত 

একতাপূণগ সুিৃিয তেলাফত তর্া রাষ্ট্রীয় বিবস্থা ধ্বংসসর লক্ষি সামসন খরসে ইবসন সাবা 

সবগপ্রর্ম প্রসচষ্টা চালায় েলীফাসহ রাষ্ট্রীয় কাস্গ তনসয়াতজত তবতভন্ন র্ভনগর 

সাহাবীর্সণর রাত্. নাসম অনিানি খলাকসির তনকি কুৎসা রতিসয় তাসিরসক তক্ষপ্ত কসর 

তুলসত। 

সাহাবীর্সণর রাত্. খিাি চচগা হারাম হওয়া সসেও এই সাবায়ী চে হ্রত উসমাসনর 

রাত্. তবরুসে তন্াসম তেলাফাত ধ্বংসসর হাততয়ার তহসসসব সমূ্পণগ বাসনায়ািভাসব 

খিাি চচগার পর্সক খবসি খনয়। এর পূসবগ এমন খকান জামা’আত বা িসলর আতবভগাব 

পৃতর্বীসত ঘসিতন ্ারা সাহাবী রাত্. না হসয়ও সাহাবীর্সণর রাত্. খিাি চচগার কিনা 

কসরসি। অবেি এই বাসনায়াি খিাি চচগার পর্ অবলম্বন কসর তারা খতমন সুতবধা 

করসত পাসরতন। একজন সাহাবীর রাত্. তনকি মুনাতফক আবদুল্লাহ তবন সাবা হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. সম্পসকগ তমর্িা সমাসলাচনা করসল তততন তাসক উসেসেি কসর 

বলসলন- তুই খক? কসম খোিার আমার ধারণা তুই খকান ইয়াহুিীর বাচ্চা। 

আসরকজন সাহাবীর রাত্. তনকি তর্সয় হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সম্পসকগ তমর্িা 

সমাসলাচনা করসল তততন তাসক পাকডযাও কসর হ্রত মুআতবয়ার রাত্. িরবাসর 

উপতস্থত কসরন। হ্রত মুআতবয়া রাত্. সুমিয় ঘিনা েলীফা উসমান রাত্. এর 
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তনকি জাতনসয় পািান। হ্রত উসমান রাত্. এর বিাপাসর প্রসয়াজনীয় বিবস্থা গ্রহণ 

কসরন ্ার তববরণ বক্ষিমাণ আসলাচনায় তবধৃত হসয়সি। উসল্লেি ইবসন সাবা এ সমসয় 

তসতরয়ায় অবস্থান করতিল এবং তসতরয়ার র্ভনগর তিসলন তেন হ্রত মুআতবয়া রাত্.। 

অতিঃপর ইবসন সাবা তসতরয়া হসত বসরায় এসস এোনকার এক পুরাতন িার্ী সন্ত্রাসী 

ও ডাকাসতর বাডযীসত বসস আসরা কততপয় খলাকসক তনসয় এক খর্াপন নবিক কসর। 

খসোসন সাংসকততক ভািায় একতি কা্গ পতরচালনার প্রিাব করসল তা রৃ্হীত হয়। 

বসরার র্ভনগর খর্াপন সূসত্র এই সংবাি খপসয় তাসক বসরা হসত বতহস্কার করসলন। 

ফসল খসোন খর্সক খস কুফায় চসল ্ায়। তকিুতিন পর খসোন হসতও বতহস্কতৃ হসয় 

তমেসর তর্সয় আেয় খনয়। আর এরই মসধি খস বসরা ও কুফায় তার অনুসারীসির 

সমিসয় খর্াপন িসলর একতি স্থানীয় কতমতি তর্া িডয্ন্ত্রকারী িল র্িন কসর তিসয় 

্ায়। 

তমেসর তর্সয় খস তার খকন্দ্রীয় িফতর ও প্রধান ঘাতি স্থাপন কসর এবং তবতভন্ন অঞ্চল 

তবসেিতিঃ বসরা ও কুফায় অবস্থানরত তার সুসংর্তিত অনুসারীসির সসে তচতি-পসত্রর 

মাধিসম সবগিা খ্ার্াস্ার্ অবিাহত রাসে। তাসির মাধিসম খস মুসতলম জাহাসনর 

তৃতীয় েলীফা হ্রত উসমান রাত্. এর তবরুসে নানা রকম তমর্িা অতভস্ার্ প্রচার 

করা আরম্ভ কসর। তার স্বজনপ্রীতত বংসের খলাকসির চাকুরীর খক্ষসত্র অতধক সুস্ার্-

সুতবধা প্রিান ও রাষ্ট্রীয় সম্পি অতধক হাসর তাসির মাস  বণ্টসনর কতিত অতভস্ার্ 

উত্থাপন কসর। অতধকন্তু তাসক (হ্রত উসমান রাত্. আসরা খবেী খিািী সাবিি 

করার জনি আব্দুল্লাহ তবন সাবার সহকমগীরা আসরা অসনক র্ভনগর সাহাবীর রাত্. 

তবরুসে তমর্িা অপবাি রিাসত র্াসক। এরূপ িডয্ন্ত্রকারী োতরজীরা েলীফা হ্রত 

উসমান রাত্. এর তবরুসে তমর্িা -অততরিনসকই বডয অস্ত্ররূসপ বিবহার কসর। এমন 

তক তারা এসব কতিত তমর্িা অপবািগুসলাসক এরূপ বিাপকভাসব পুতর্ পুিকাকাসর 

সবগত্র প্রচার কসর খ্, খসগুসলা পরবতগীসত খব-মালুম ইততহাসস পতরণত হসয় ্ায়। 

এমতনভাসব আব্দুল্লাহ তবন সাবা নতুন পুরাতন মুনাতফকসির একতত্রত কসর এবং 

মিীনার দু’জন স্বার্গাসিিী োিানী মুসলমান ্াসির সাহাবী রাত্. হওয়ার খসৌভার্ি 

নসীব হয়তন অর্গাৎ মুহাম্মি তবন আবু বকর ও মুহাম্মি তবন হু্াইফাসক তভতডযসয় উক্ত 

সন্ত্রাসী িল তমর্িার বহর িডযাসত ও মুসলমানসির োতন্ত-েৃঙ্খলা বিাহত করার 

অপসচষ্টা কসর। 

এই উসেসেি ইবসন সাবার িল পুতর্-পুিকাকাসর তমর্িার বহর এমন ভাসব িতডযসয় 

তিসয়তিল খ্, পরবতগী অসনক ইততহাস খলেকর্ণ খসসব তমর্িা গুজব সবগস্ব পুতর্ পুিক 

োরা প্রভাবাতিত হসয় পসেন। তারই কলতঙ্কত নজীর হসি মীর খমাোরারফ খহাসসসনর 

বহু পুরাতন উপনিাস “তবিাি তসনু্ধ” ্ার আসিিাপান্ত শুধু অলীক ও কািতনক কাতহনী 

এবং খস সকল মুনাতফকসির প্রচাতরত তমর্িা তর্ি ও ঘিনাবলীর োরা পতরপূণগ। 

উসল্লেি এই মীর খমাোরারফ খহাসসন তেয়া তিসলন। 
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সাবায়ীচসের অপপ্রচারণায় প্রভাতবত কততপয় মুসতলম ঐততহাতসসকর তবিতেয়া 

অতিন্ত পতরতাসপর তবিয় হসি খ্, স্বীয় জাততর সতিক ইততহাস তবস্মৃত মুসতলম 

জাততর অসনসকই আজ মীর খমাোরারফ খহাসসনসির নিায় ইততহাস খলেক, ্ারা সতি 

তমর্িা ্াচাই না কসর িলীল প্রমাসণর খকান খতায়াক্কা না কসর সবরকম ঐততহাতসক 

তববরণ সংগ্রহ করাসতই অতধক আনি খবাধ কসরন এবং সতিক ইততহাস খলোর 

পতরবসতগ ইততহাসসর নাসম র্ি-কাতহনী খলোর স্বাি খপসত চান, বা স্বীয় বে স্বভাব 

ও মানতসক কু-চাতহিা পূরণ কসর আত্মতৃতপ্ত অনুভব করসত চান, আর সসে সসে সিা 

িসর ঐততহাতসক বসল েিাত হসত চান। তাসির এ সকল আত্মতৃতপ্তমূলক খলো 

তর্াকতর্ত ইততহাস পসে আজ মুসতলম তমল্লাসতর বহু সরল প্রাণ মুসলমান হ্রত 

উসমান রাত্. ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. সহ তবতেষ্ট ও অনিতম কসয়কজন সাহাবীর 

রাত্. বিাপাসর তবরূপ মসনাভাব খপািণ কসরন। মুসতলম উম্মাহর মাস  এ ধরসনর 

মানতসকতা সম্পন্ন তকিু খলাক নততর হওয়াও সাবায়ী োসরজীসির ইততহাস তবকৃততর 

এক তবরাি সফলতা। এই মানতসকতায় অতত খবেী প্রভাবাতিত হসয় জননক ইসলামী 

তচন্তাতবি তেলাফত ধ্বংসকারীসির ইততহাস তলেসত তর্সয় সাবায়ী চসের তমর্িা 

ইততহাসসর উপর তভতি কসর সবগপ্রর্ম এবং সবসচসয় খবেী খিািী সাবিি কসরসি, 

তৃতীয় েতলফা হ্রত উসমান রাত্. ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক। 

তার এই খলেনীর বসিৌলসত আজ মুসতলম উম্মাহর বহুসলাক সাহাবীসির খর্সক আস্থা 

হাতরসয় খফসলসি, আবার অসনসক সাহাবী তবসেিীও হসয় পসেসি। 

আসরা অতধক পতরতাসপর তবিয় হসি খ্, আধুতনক তেক্ষা অজগসনর তনতমসি ্ারা স্কলু, 

কসলজ ও ভাতসগতিসত র্মন কসরন, িীন ইসলাম ও তার সতিক ইততহাস সম্পসকগ 

তাসির সমিক ধারণা না র্াকার িরুন তারা আসরা খবেী তবভ্রান্ত হসিন। কারণ, 

তাসির পািিসূচীসত ইসলাসমর ইততহাস নাসম খ্ সব বই পািি রসয়সি, তা তিতিে 

উপতনসবতেক কতৃগক প্রণীত তসসলবাসসরই অংে। আর তিতিেরা খ্ কেনই ইসলাম ও 

মুসলমানসির মেল চায়তন তা বলাই বাহুলি। তাই তাসির প্রণীত তসসলবাসস সতিক 

ঐততহিপূণগ ইসলামী ইততহাসসর পতরবসতগ ভ্রাতন্তকর ইততহাস স্থান পাওয়াই স্বাভাতবক। 

তারা ইসলামী ইততহাস খলোর খক্ষসত্র ঐ সাবায়ী ও তেয়া চে কতৃগক রতচত ইসলাসমর 

উপর কুিারাঘাত করা র্তহগত তমর্িা ইততহাসসর উপর তনভগর কসরসি। ঐ সব ইততহাস 

অধিয়ন করার িরুন আজ তাবলীর্ জামাআত বা উলামাসয় তকরাসমর সসে সম্পকগহীন 

সাধারণ তেক্ষায় তেতক্ষত অতধকাংে তেতক্ষত বনু্ধরা হ্রত উসমান রাত্. ও হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. সম্পসকগ তবরূপ মসনাভাব  খপািণ কসর (নাউ্ুতবল্লাহ্)। অর্চ মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভািায় বসল তর্সয়সিন- “আল্লাহসক ভয় কর- 

আল্লাহসক ভয় কর- আমার  সাহাবীসির বিাপাসর। আমার পসর খতামরা আমার 

সাহাবীসিরসক সমাসলাচনার পাত্র বাতনওনা।” এ জনি আজ জরুরী হসয় পসেসি- 

উপতনসবেবািী তেক্ষা বিবস্থাসক খিসল সাতজসয় ইসলাম সম্মত ্ুসর্াপস্ার্ী তেক্ষা 

বিবস্থা চালু করা। এ বিাপাসর মুসলমানসির খসাচ্চার হওয়া সমসয়র িাবী ও কতগবি। 
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ইবসন সাবার লসক্ষি 

হ্রত উসমাসনর রাত্. তবরুসে আব্দুল্লাহ তবন সাবার িসলর এসব অপপ্রচাসরর 

উসেেি তিল, জনর্ণসক েলীফার তবরুসে খক্ষতপসয় খতালা এবং তাসির তিসয় তবসদ্রাহ 

কতরসয় মুসলামানসির সুেৃঙ্খল ঐসকি ফািল ধতরসয় তন্াসম তেলাফাত (তেলাফত 

বিবস্থা) খক ধ্বংস করা। এজনি তারা উসল্লতেত পন্থায় অপপ্রচাসরর পাোপাতে মিীনায় 

অবস্থানরত তবতেষ্ট সাহাবীর্সণর রাত্. নাসম হ্রত উসমাসনর তবরুসে তবসদ্রাহ ও 

তজহাসি অবতীণগ হওয়ার আহবান সম্বতলত জাল প্রচারপত্র তবতল করসত র্াসক। এভাসব 

তারা খবে তকিুসংেিক জনর্ণসক তবভ্রান্ত করসত সক্ষম হয়। 

এরই সাসর্ তহজরী ৩৪ সসন ্েন এই মুসতলম নামধারী মুনাতফক সন্ত্রাসবািী ঘাতক 

িলতি পূণগ নজতবক উোিনার সাসর্ আত্মপ্রকাে কসরতিল তেন তারা তাসির 

ইেততহার ও খঘািণা পসত্র আসরকতি তবিয় জুসে তিসয়তিল। তা তিল এই খ্ এরূপ 

এক হাজার নবী এমন অততবাতহত হসয়সিন ্াাঁসির প্রসতিসক তনজ তনজ ওয়াসী বা 

েলীফা তন্ুক্ত কসর তর্সয়সিন। মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সবগ খেি নবী। 

আলী রাত্. সবগসেি ওয়াসী। অতএব, আলী রাত্. উসমান রাত্. অসপক্ষা 

তেলাফসতর অতধক হকিার, উসমান অনিায়ভাসব তেলাফত িেল কসর খরসেসি। 

এই তমর্িা ও তভতিহীন কর্া উসল্লেপূবগক জনসাধারসণর প্রতত হ্রত উসমান রাত্. 

এর তবরুসে তবসদ্রাহ ও আসিালন র্সে খতালার আহবান জানায়। এসতও তকিু মানুি 

তবভ্রান্ত হসয় ইবসন সাবার অনুসারী হয় এবং তা খর্সকই পরবতগীসত হ্রত আলী 

রাত্. খকই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর একমাত্র ‘েলীফা বরহক’ 

বসল তবোসী তেয়া িল সৃতষ্ট হয়। 

মুনাতফক িল বস্তুতিঃ হ্রত আলীর রাত্. প্রততও অনুরার্ী তিল না। তারা তাাঁর নাম 

খকবলমাত্র তনসজসির স্বার্গ উোসরর জনি প্রতারণামূলকভাসব বিবহার করত। 

মুসলমানসির তেলাফত বিবস্থায় তবেৃঙ্খলা সৃতষ্ট করসত হসল প্রর্সম বতগমান েলীফার 

তবরুসে আসিালন সৃতষ্ট করসত হসব। আর সুপ্রতততষ্ঠত ও জনতপ্রয় েলীফা হ্রত 

উসমান রাত্. এর তবরুসে আসিালন র্ডযসত হসল- তার মত খ্ার্ি ও আকিগণীয় 

বিতক্তর নাম তনসয় িাাঁডযাসত হসব। তাই তারা এসক্ষসত্র হ্রত আলীর রাত্. নাম 

সাইনসবাডগ তহসসসব বিবহার কসর। উসেেি শুধু স্বার্গ উোর । অর্চ হ্রত আবু বকর 

রাত্. ও উসমান রাত্. এর েলীফা মসনানীত হওয়ার সময় খকউই এরূপ উদ্ভি িাবী 

কসরতন খ্ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হ্রত আলী রাত্. খক েলীফা 

তনধগাতরত কসর খর্সিন। বস্তুতিঃ হ্রত আলীও রাত্. তাসির তেলাফত সবগান্তকরসণ 

গ্রহণ কসর তনসয়সিন। উক্ত অপপ্রচার বািসব তিল োসরজীসির আসিালসনর একতি 

খকৌেল মাত্র। 

এভাসব ইবসন সাবা তার িল-বল তনসয় েলীফার তবরুসে খঘালাসি তবেৃঙ্খলা, ও র্তহগত 

পতরতস্থতত সৃতষ্ট ও সন্ত্রাসী িল র্িন করতিঃ মিীনা আেমসণ সক্ষম হয়। (মিীনা 
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আেমসণর ঘিনার তববরণ অতচসরই ‘আসসি) ইবসন সাবার িল সংেিায় অতধক না 

র্াকসলও তারা সকসলই তিল অতিন্ত সুসংর্তিত ও সুসংহত এবং তারা সকসলই তিল 

সন্ত্রাসী ও তনতিে কাস্গ তবসেি খেতনং প্রাপ্ত ও উসেেি পাসন খপৌিসত অতিন্ত তৎপর। 

তাই তাসির পসক্ষ এসহন পতরতস্থতত সৃতষ্ট করা এবং এরূপ খর্াপন েতক্তোলী সন্ত্রাসী 

িল র্িন করা সম্ভব হসয়তিল। 

ইবসন সাবার িডয্সন্ত্রর প্রর্ম পবগ 

আল্লাহ তা‘আলা ইরোি কসরনিঃ 

بَهُم مََّوَدًََّة لَِّلََّذِيَن وَلََتجِدَنََّ أَقْرَ ۗ  كُوا وًَة لَِّلََّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالََّذِيَن أَشْرَلَتَجِدَنََّ أَشَدََّ الَنَّاسِ عَدَا 
 ﴾٨٢ونَ ﴿هْبَانًا وَأَنََّهُمْ ََل يَسْتَكْبِرُذَٰلَِك بِأَنََّ مِنْهُمْ قِسَِّيسِنَي وَرُ ۗ  ٰى آمَنُوا الََّذِينَ َقالُوا إِنََّا نََصارَ

(সহ নবী) আপতন মুসলমানসির জনি সব মানুসির খচসয় অতধক েত্রু ইয়াহুিী ও 

মুেতরক (সপৌিতলক) খির পাসবন এবং আপতন সবার চাইসত মুসলমানসির সাসর্ 

বনু্ধসত্বর তনকিবতগী তাসিরসক পাসবন ্ারা তনসজসিরসক েৃষ্টান বসল, এর কারণ 

তাসির মসধি আসলম রসয়সি িরসবে রসয়সি এবং তারা অহংকার কসর না। (সরূাহ 

মাতয়িাহিঃ ৮২) 

পূসবগই উসল্লে করা হসয়সি খ্, তেলাফত ধ্বংসসর লসক্ষি হ্রত উসমাসনর রাত্. 

তেলাফত কাসল আব্দুল্লাহ তবন সাবা নামক এক ইয়াহুিী মুনাতফক মুসতলম খবসে 

মুসলমানসির মাস  অনুপ্রসবে কসর। খস তিল অতিন্ত চতুর ও ধূতগ। খস ইয়ামান হসত 

মিীনাসত এসস মুসলমানসির সাসর্ তমসে ্ায়। এোসন তকিুতিন অবস্থান কসর খস 

মুসলমানসির আভিন্তরীণ সাতবগক অবস্থা সম্পসকগ অবর্তত লাভ কসর। অতিঃপর 

মুসলমানসির মসধি ধমগীয় ও রাজননততক তবসভি সৃতষ্টর লসক্ষি একতি খর্াপন িল 

প্রততষ্ঠার পতরকিনা কসর। এ িসলর প্রচাসরর তভতি রাো হয় এমন কতগুসলা ধারার 

উপর ্োরা বাহিতিঃ রাসূসলর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম প্রতত অতধক খপ্রম-

মহব্বত ও আহসল বাইত তর্া রাসুসলর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বংেধসরর 

প্রতত অতিাতধক অনুরার্ প্রিতেগত হয়। খ্মনিঃ 

১. আশ্চ্গ, মুসলমানরা হ্রত ঈসার আ. পুনরায় পৃতর্বীসত আর্মসনর কর্া বসল। 

তকন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর পুনরার্মসনর কর্া 

মাসন না।  

২. সকল পয়র্াম্বসরর একজন ওয়াসী বা ভারপ্রাপ্ত িাতয়ত্বেীল র্াসকন হ্রত মুহাম্মি 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ভারপ্রাপ্ত বিতক্ত হসিন হ্রত আলী রাত্. খ্সহতু 

মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খেি নবী অতএব, আলী রাত্. খেি ভারপ্রাপ্ত 

বিতক্ত।  

৩. বডয অনিাসয়র কর্া মুসলমানরা তনসজসির নবীর ওসীয়সতর খকান পরওয়া করসলা 

না এবং তার ভারপ্রাপ্ত বিতক্ত র্াকা সসেও তেলাফত অনিসির [আবু বকর উমর ও 
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উসমাসনর রাত্.] হাসত অপগণ কসর তিল। অতএব তাসিরসক অপসারণ কসর নিা্ি 

বিতক্তসকই [হ্রত আলী রাত্.] এ অতধকার প্রিান করা জরুরী। 

এ খর্াপন িসলর োো প্রততষ্ঠার জনি ইবসন সাবা ইসলামী রাসষ্ট্রর প্রসিেসমূসহর 

খকন্দ্রীয় েহরগুসলাসত দ্রুত সফর কসর। উসেসেি হাতসসলর জনি সব খচসয় উপ্ুক্ত 

বিতক্তসির খবসি তনসয় তাসিরসক কাসজর খকৌেল জাতনসয় তিল এবং তনসজ তমসসর 

এসস অবস্থান গ্রহণ কসর তমসরসকই খস তার খকন্দ্র রূসপ সাবিি করসলা।  

কাসজর জনি খ্ কমগপন্থা তনধগারণ করা হসলা তা তিল তনম্নরূপ: 

ক) িৃেিতিঃ মুিাকী ও পরসহ্র্ার হসয় সাধারণ খলাকসির উপর তনসজর প্রভাব ও 

ম গ্ািা প্রততষ্ঠা করসত হসব।  

ে) সমকালীন েতলফার (হ্রত উসমান রাত্. তবরুসে অপবাি রিাসত হসব এবং 

অতভস্ার্ আসরাপ করসত হসব। 

র্) তবতভন্ন প্রসিসের র্ভনগরর্ণসক অতস্থর কসর তুলসত হসব। তাসিরসক অস্ার্ি, 

অসাধু, দুনগীতত পরায়ণ ও জাতলম সাবিি কসর প্রিসেসমূসহর কলহ িডযাসত হসব। 

সাজাসনা তমর্িা খিািসমূহ রতিসয় পত্রাতি খপ্ররণ করসত হসব। 

ঘ) এক েহর খর্সক অনি েহসর র্ভনগরর্সণর তবরুসে সমূ্পণগ পতরকতিত রূসপ 

সাজাসনা তমর্িা খিাি সমূহ রতিসয় পত্রাতি খপ্ররণ করসত হসব। মিীনা মুনাওয়ারা খর্সক 

হ্রত আলী, হ্রত ত্বালহা, হ্রত ্ুবাইর রাত্. প্রমুে খনতৃস্থানীয় সাহাবাসয় 

তকরাসমর পক্ষ খেসক র্ভনগরসির তবরুসে জাল তচতি খিসের তবতভন্ন এলাকায় পািাসত 

হসব, এ সকল পসত্র আবদুল্লাহ তবন সাবার এ তৎপরতার সাসর্ উসল্লতেত সাহাবার্সণর 

সংতেষ্টতার কর্া প্রকাে করসত হসব। 

ইবসন সাবার তবরুসে কতিন োতি প্রসয়াসর্ জতিলতা 

হ্রত উসমান রাত্. খ্ োসরজীসির এ সকল কা্গেম সম্পসকগ এসকবাসরই 

অনবর্ত তিসলন তা নয় । বরং তততন োসরজীসির এ সকল অপপ্রচার ও তার তবরুসে 

তবসিাির্ার ও তাসির সৃষ্ট তবেৃঙ্খলার কর্া অবর্ত হসয় তবতেষ্ট কসয়কজন সাহাবী 

রাত্. খক কুফা, বসরা, তমের ও তসতরয়া ইতিাতি এলাকায় খপ্ররণ কসরন এবং সাতবগক 

পতরতস্থতত তিন্ত কসর তরসপািগ নতরী করসত তনসিগে খিন। তিন্ত কতমেসনর সিসির্ণ 

সকসলই ্র্াসমসয় তিন্তকা্গ খেি কসর মিীনায় এসস প্রকােি জনসমাসবসে তরসপািগ 

খপে কসরন খ্ মুসতলম জনসাধারসণর মসধি খকার্াও খকান তবেৃঙ্খলা খনই। 

েলীফা হ্রত উসমান রাত্. ও তার খকান র্ভনগসরর তবরুসে সাধারণ ও তবতেষ্ট 

মুসলমানসির খকান অতভস্ার্ খনই অতধকন্তু তারা নিায় ও সুতবচার কাতয়ম খরসেসিন 

এবং সিা জনর্সণর কা্গ তনবগাসহই তনসয়াতজত আসিন। 

হ্রত উসমান রাত্.- এর পসক্ষ মুনাতফকসির এসব কা্গেম অবতহত হওয়া সসেও 

সন্ত্রাসবািীসির তবরুসে কসিার মসনাভাব গ্রহণ করা তবতভন্ন কারসণ সম্ভব তিল না 
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্েরুন ইবসন সাবা ও তার খিাসরসিরসক হতিার নিায় কসিার খকান োতি প্রিান 

করসত পাসরনতন। খকননা মুনাতফকসির হতিা করা ও কাতফরসির নিায় তাসির তবরুসে 

তরবারী বিবহার করা এমন একতি জতিল তবিয় তিল- ্ার খকান নজীর হ্রত 

উসমান রাত্. এর সমু্মসে তিল না। কারণ তার পূসবগ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ও তার পরবতগী দুই েলীফার তেলাফতকাসল কেসনা খকান মুনাতফকসক 

হতিা করার ঘিনা ঘসিতন। এমনতক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর 

আমসল অসনক মুনাতফসকর মুনাতফকী কা্গকলাপ ধরা পডযার পরও হ্রত উমর রাত্. 

প্রমুে সাহাবীর্ণ রাত্. তাসির র্িগান উতডযসয় খিয়ার অনুমতত প্রার্গনা কসর বির্গ 

হসয়সিন। 

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্ুসর্ মুনাতফক খনতা আব্দুল্লাহ তবন উবাই 

এর মুনাতফকী বার বার ধরা পডযা সসেও তততন তাসক হতিার তনসিগে খিনতন। মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ্ুসর্ কতগুসলা রাজননততক কারসণ তা হসয় 

উসিতন। ্া পূসবগ উসল্লে করা হসয়সি। আর হ্রত আবু বকর ও হ্রত উমর রাত্. 

এর ্ুসর্ সামানি সংেিক মুনাতফসকর অতিত্ব র্াকসলও তারা প্রকাসেি ইসলাসমর জনি 

ক্ষততকর খকান পিসক্ষপ গ্রহণ করার সাহস খপত না, তাই তারা ধরাও পরত না। আর 

হ্রত উসমান রাত্. এর ্ুসর্র নিায় এরূপ িলবেভাসব অস্ত্রেতক্তর বিবহাসরর খকান 

কিনাও তেনকার মুনাতফকরা করত না। এ কারসণ তাসির আমসল খকান 

মুনাতফকসক হতিা করার আসিে খিনতন। এতিক তিসয় তবিয়তি তিল হ্রত উসমান 

রাত্.-এর জনি সমূ্পণগ নতুন ও জতিল। খকননা, ইসলাসমর কাতলমা তাওহীসির 

স্বীকৃতত খঘািণাকারী ও নামা্ খরা্া ইতিাতি পতরপূণগরূসপ আিায়কারী (মুনাতফক) 

খির তবরুসে তরবারী বিবহার করা ্া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও তার 

পরবতগী েলীফার্ণ কেসনা কসরনতন এই অনুভূতত তবরুেবািীসির সেস্ত্র পন্থায় কসিার 

হসি িমসনর তচন্তা করা ও তসোন্ত খনয়ার পসর্ খ্ কত বডয বাধা তা বতগমান ক্ষমতা 

ও র্তির খমাহান্ধতার ্ুসর্ উপলতি করা ্ায় না। খর্সলও হ্রত উসমান রাত্. এর 

নিায় সাহাবীর রাত্. পসক্ষ অনুধাবন না করা সম্ভব তিল না। 

তাই তততন সন্ত্রাসবািী মুনাতফকসির বিাপাসর তনভগীক তচসি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম েলীফা হ্রত আবু বকর রাত্. ও েলীফা হ্রত উমর রাত্. এর 

নীততসত অিল খর্সক ্র্া সম্ভব মৃতুিিণ্ড খিয়ার নিায় চরমপন্থা এতডযসয় এই সকল 

তবসদ্রাহী মুনাতফকসির ্ুতক্ত তিসয় বু াসনা, বতহষ্কার, খিোন্তর, কারািসণ্ডর নিায় 

সাধারণ োতি তিসয় পতরতস্থতত সামাল খিয়ার খচষ্টা কসরতিসলন। তকন্তু ভাসর্ির তনমগম 

পতরহাস তার এই প্রসচষ্টায় মুনাতফকরা সতিক পসর্ আসসতন সংসোধন হয়তন। বরং 

এসব োতি খভাসর্র পরও তারা তাসির সংকসি িৃিয র্াসক। অবসেসি তারা তাসির 

চূডযান্ত লক্ষি অজগসনর উসেসেি মিীনা আেমসণর পতরকিনা গ্রহণ কসর। 

ইবসন সাবা কতৃগক মিীনা আেমণ 
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হসের খমৌসুম ্েন তনকিবতগী এবং সকল এলাকার মুসলমানর্ণ তবসেিতিঃ 

মিীনাবাসীর্ণ ্েন মক্কা সফসর বিি, সুস্ার্বুস  তেনই তনিঃেসব্দ ইবসন সাবার 

সন্ত্রাসী িল তমের বসরা ও কুফা ততন তিক হসত মিীনা অতভমুসে রওয়ানা করল। ্ার 

িরুন পতর্মসধি তারা খকার্াও খকান বাধার সমু্মেীন হয়তন। তমেরীয় িলতির সাসর্ 

স্বয়ং ইবসন সাবাও তিল। তারা মিীনার তনকিবতগী স্থাসন তেতবর স্থাপন করতিঃ 

মিীনাবাসীসির সমর্গন চাইসল হ্রত আলী রাত্., তালহা রাত্., ও ্ুবাইর রাত্. 

প্রমুে সাহাবীর্ণ তাসির ততরষ্কার কসর তফতরসয় খিন এবং োসরজীসির সম্পসকগ 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ভতবিিোণী অনু্ায়ী এই সন্ত্রাসী িলসক 

আল্লাহ তা’আলার লা’নতপ্রাপ্ত ও অতভেপ্ত িল বসল আেিাতয়ত কসরন। এতিসক 

তসতরয়া, কুফা ও বসরা হসত েলীফার সাহা্িাসর্গ মুসতলম বাতহনী রওয়ানা হওয়ার 

সংবাি খপসয় সন্ত্রাসীরা উক্ত বাতহনী খসোসন এসস খপৌিার পূসবগই কাজ সমাধা করার 

মানসস ত্লক্বি মাসসর খেি তিসক হিাৎ মিীনা আেমণ কসর বসস। 

হ্রত উসমান রাত্. এর োহািাত 

মিীনার তনয়ন্ত্রণ িেল কসর তারা েলীফা হ্রত উসমান রাত্. এর বাস ভবন 

অবসরাধ কসর। মিীনার অতধকাংে মুসলমানই তেন হসে তর্সয়তিসলন। তাই মিীনা 

এক প্রকার জনেূনিই তিল। সন্ত্রাসীরা খঘািণা তিল। আমাসির বিাপাসর ্ারা হিসক্ষপ 

না করসব শুধু তারাই জাসনর তনরাপিা পাসব। তাসির খমাকাতবলায় তেন উপতস্থত 

মিীনাবাসীসির েতক্ত তিল এসকবাসরই অপ্গাপ্ত। তাই তারা তনশু্চপ র্াকসলন। 

সন্ত্রাসীরা েলীফার বাসভবন অবসরাধ কসর োিি ও পাতন বন্ধ কসর খিয়। হ্রত 

উসমান রাত্. ভবসনর িাসি আসরাহণ কসর সন্ত্রাসীসির উসেসেি তাসির িাবী ও 

কা্গাবলীর অস্ৌতক্তকতা বু াসত খচষ্টা কসরন। তবুও তারা েলীফার পিতিাসর্র 

িাবীসতই অিল র্াসক। তকন্তু হ্রত উসমান রাত্. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম কতৃগক তার প্রতত আসরাতপত সুস্পষ্ট ও কডযা তনসিগসের কারসণ তাসির িাবী 

প্রতিােিান কসরন। 

হ্রত উসমান রাত্. এর প্রতত রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম- এর 

ভতবিিোনীিঃ 

হ্রত আতয়ো রাত্. বণগনা কসরনিঃ একিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

খলাক মারফত হ্রত উসমান রাত্. খক খডসক আনসলন। অতিঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তার তিসক মুে কসর বসস স্বীয় হিেয় তার স্কসন্ধ খরসে (অততেয় 

গুরুত্ব আসরাপ কসর) বলসলন খহ উসমান। অতচসরই আল্লাহ তা’আলা খতামাসক একতি 

জামা পরাসবন। ্তি মুনাতফকরা খতামার তনকি তা েুসল খফলার িাতব জানায় তসব 

তুতম তকন্তু তা েুসল খফসলা না। ্তক্ষণ না (েহীি হসয়) আমার সসে তমতলত হও। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম একর্া ততন বার বলসলন। 
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হ্রত উসমান রাত্. এর মাধিসম তনসজসির হীন স্বার্গ চতরতার্গ করার খচষ্টা বির্গ 

হওয়ার ফসল তজলহজ্ব মাসসর ১৮ তাতরসে কুফা, বসরা ও তমের হসত আর্ত সন্ত্রাসী 

িসলর ১৩ জন খনতা, হ্রত উসমাসনর রাত্. রৃ্সহর সামসনর িরজায় হ্রত হাসান 

ও হ্রত হুসাইন রাত্. সহ ্ুবক সাহাবীসির রাত্. পাহারা র্াকায় তাাঁর রৃ্সহর 

তপিসনর খিয়াল িপসক ঘসর প্রসবে কসর। হ্রত উসমান রাত্. তেন নামাস্ 

িাাঁতডযসয় ্ান। নামা্ খেি কসর তততন কুরআন েরীফ ততলাওয়াত আরম্ভ কসরন। এ 

অবস্থাসত সন্ত্রাসীরা তার উপর আেমণ চাতলসয় তাাঁসক তনমগমভাসব আহত কসর খফসল। 

একজন সন্ত্রাসী পিাঘাত কসর উসমান রাত্. এর সমু্মে হসত কুরআন েরীফ সতরসয় 

তিসত চাইসলও তা ঘূণগয়মানভাসব তার সমু্মসেই পসে। অতিঃপর তমেরীয় িসলর সন্ত্রাসী 

খনতা সুিান ইবসন হুমরাসনর তরবারীর আঘাসত ইসলাসমর তৃতীয় িম্ব মহানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর দুই তনয়া হ্রত উসম্ম কুলসুম রাত্. ও হ্রত 

রুক্বাইয়া রাত্. এর স্বামী েলীফাতুল মুসতলমীন হ্রত উসমান রাত্. োহািাত বরণ 

কসরন। তাসক হতিা করার পর সন্ত্রাসীরা তাাঁর রৃ্সহর সব তকিুই লুন্ঠন কসর খনয়। 

হ্রত উসমান রাত্. এর এই তনমগম হতিাকাসণ্ডর মাধিসম ইবসন সাবা র্ং তন্াসম 

তেলাফত ধ্বংসস তাসির প্রার্তমক সাফলি লাভ কসর। তহজরী ২৫ সসন ইসলামী 

হুকুমত ধ্বংসস ইবসন সাবা খ্ িডয্ন্ত্র শুরু কসরতিল িীঘগ িে বির খচষ্টার পর তহজরী 

৩৫ সসন েলীফা হ্রত উসমান রাত্. এর তনমগম হতিাকাসণ্ডর মাধিসম তার প্রর্ম পবগ 

খেি হয়। অতিঃপর শুরু হয় খভসে পডযা তেলাফত বিবস্থাসক পুনরায় প্রতততষ্ঠত ও 

সংহত না হসত খিয়ার িডয্ন্ত্র। 

ইবসন সাবারা িীঘগ িডয্ন্ত্র ও সন্ত্রাসী িল র্িন করসলও েলীফার হতিাকাসণ্ড তার এ 

সফলতা তিল এসকবাসরই কিনাতীত। কারণ তার িল এত বডয ও এত েতক্তোলী 

তিল না খ্, এত জঘনি কাজ করসত পারসব বসল কিনা করা ্ায়। অনিতিসক হ্রত 

উসমান রাত্. এর তবরুসে জনর্সণর খকান রকম তবসদ্রাহ তিল না ্ার কারসণ পূবগ 

খর্সক এ ধরসনর খকান আেংকা খবাধ করা হয়তন। োসরজীরা শুধু খর্াপন িডয্সন্ত্রর 

মাধিসম অকস্মাৎ এই কুকীততগসত সফল হসয় তর্সয়তিল। সন্ত্রাসীরা সমূ্পণগ অততকগসত 

কাজ কসর তাসির উসেেি অজগসন সফলকাম হসত খপসরতিল। এজনি হ্রত উসমান 

রাত্. খক সতিক সমসয় োসরজী তর্া ইবসন সাবার িলসক কসিার হসি িমন করসত 

বির্গ হওয়ার অতভস্াসর্ অতভ্ুক্ত করারও খকান সুস্ার্ খনই। 

তািাডযা এ ঘিনা তিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ভতবিিোণীর 

বািবায়ন। বস্তুতিঃ তার মুে হসত তনিঃসৃত একতি বাকিও তমর্িা প্রমাতণত হসত পাসর 

না। 

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ভতবিিোণীিঃ  

তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত জাতবর রাত্. বণগনা কসরন, একিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তফৎনা তর্া সন্ত্রাস ও তবেৃঙ্খলা সৃতষ্ট হওয়ার ভতবিিোণী 
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করসলন। তেন আবু বকর রাত্. তজঞাপাসা করসলন আতম তক খসই তফৎনার ্ুর্ পাসবা? 

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন- না। হ্রত উমর রাত্. ও অনুরূপ প্রশ্ন 

করসল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম না সূচক উির খিন। অতিঃপর হ্রত 

উসমান রাত্. তজঞাপাসা করসলন আতম তক পাসবা ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম বলসলন খসই তবেৃঙ্খলা সৃতষ্টকারী সন্ত্রাসীসির লক্ষিস্থল খতা তুতমই হসব। 

(মসুনাসি বা্্ার) 

তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত আবু মুসা আে’আরী রাত্. বণগনা কসরন, একিা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তনজগন পতরসবসের উসেসেি একতি বার্াসনর তভতসর 

তর্সয় িুকসলন এবং আতম বার্াসনর প্রসবে পসর্ প্রহরী হসয় র্াকলাম। তেন হ্রত 

আবু বরক রাত্. উপতস্থত হসয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনকি 

্াওয়ার অনুমতত প্রার্গনা করসল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আমাসক 

বলসলন অনুমতত িাও এবং তাসক খবসহেসতর সুসংবাি িান কর। অতিঃপর হ্রত 

উমর রাত্. এসস অনুমতত প্রার্গনা করসল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

সম্পসকগও বলসলন, অনুমতত িাও এবং তাসক খবসহেসতর সুসংবাি িান কর। অতিঃপর 

হ্রত উসমান রাত্. ও এসস অনুমতত চাইসলন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তার সম্পসকগ বলসলন- অনুমতত িাও এবং 

তাসক খবসহেসতর সুসংবাি িান কর বালা মুসীবত ও আপি তবপসির সাসর্। তেন 

হ্রত উসমান রাত্. বার্াসন প্রসবে করসলন। তার মুসে তিল “সমি প্রেংসা আল্লাহ্ 

তা’লার এবং আল্লাহ্ তা’লার তনকিই সাহা্ি কামনা কতর। খহ আল্লাহ্ (সসই তবপসি 

আমাসক) সবর ও নধ্গ ধারসণর েতক্ত িাও। (বুোরী ও মুসতলম) 

হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন উমর রাত্. বণগনা কসরন, একিা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম তফৎনা তর্া সন্ত্রাস ও তবেৃঙ্খলা সৃতষ্ট ভতবিিোণী করসলন এবং বলসলন- 

খসই তফৎনার সময় ঐ মিকাবৃত খলাকতি অনিায়ভাসব মজলুম হসয় তনহত হসব। 

হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন উমর বসলন আতম তৎক্ষণাৎ খসই মিকাবৃত খলাকতির প্রতত 

তাতকসয় খিতে তততন হ্রত উসমান রাত্.। 

এসকল হািীসস হ্রত উসমান রাত্. এর তেলাফত কাসল োতরজী মুনাতফকসির 

তবেৃঙ্খলা সৃতষ্ট ও খসই তফৎনায় হ্রত উসমান রাত্. এর েহীি হওয়ার ভতবিিোণী 

অতত স্পষ্ট। 

োহািাসতর পূসবগ হ্রত উসমাসনর রাত্. স্বপ্নিঃ তািাডযা হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন উমর 

রাত্. হসত আরও বতণগত আসি, খ্তিন েলীফা হ্রত উসমান রাত্. েহীি 

হসয়তিসলন, খসতিন সকাসল তততন প্রকাে কসরতিসলন খ্, অিি আতম হ্রত নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক স্বপ্ন খিসেতি। তততন আমাসক বসলসিন খহ উসমান। 

আজ তুতম আমার তনকি ইফতার করসব। খস মসত তততন ঐ তিন খরা্া খরসেতিসলন 

এবং খরা্া অবস্থাসতই তিসনর খেসি েহীি হসয়তিসলন। (আল-তবিায়া ওয়ান তনহায়া) 
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পূসবগর তিনও একতি স্বপ্ন খিসেতিসলন। তাও তততন বণগনা কসরসিন খ্, র্তকাল রাসত 

আতম স্বসপ্ন খিসেতি আতম খ্ন হ্রত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনক 

উপতস্থত হসয়তি। তাাঁর তনক আবু বকর ও উমর রাত্. বসা তিসলন হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন, এেন তুতম চসল ্াও। আর্ামী কাল তনশ্চয়ই তুতম 

আমাসির তনকি এসস ইফতার করসব। (আল-তবিায়া ওয়ান তনহায়া) 

তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন সালাম রাত্. বণগনা কসরসিন, েলীফা হ্রত 

উসমান রাত্. অবরুে র্াকাবস্থায় একবার আতম তার তনকি ‘আসলাম। তততন আমাসক 

সাির সম্ভািণ জাতনসয় বলসলন, খহ ভাই! আতম স্বসপ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক এই িরওয়াজার তনকি খিসেতি। তততন আমাসক তজঞাপাসা করসলন খহ 

উসমান ! খতামাসক তক েত্রু িল অবসরাধ কসরসি ? আতম বললাম হিাাঁ। তততন আবার 

প্রশ্ন করসলন তারা তক খতামাসক তৃষ্ণাতগ খরসেসি ? আতম বললাম হিাাঁ। তেন হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আমাসক এক বালতত পাতন িান কসরন। আতম প্রাণ 

ভসর তা পান করলাম। অতিঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আমাসক 

বলসলন, তুতম ্তি চাও তসব আতম খতামার সাহা্ি করসত পাতর। আর ্তি ইিা কর 

তসব আমাসির তনকি এসস ইফতার করসত পার। উসমান রাত্. বলসলন আতম হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনকি তর্সয় ইফতার করাসকই গ্রহণ কসরতি। (আল 

তবিায়া ওয়ান তনহায়া) 

হ্রত উসমান রাত্. এর তবরুসে কসয়কতি তভতিহীন অতভস্ার্ 

হ্রত উসমান রাত্. এর তবরুসে ইবসন সাবা কতৃগক আসরাতপত স্বজন-প্রীতত তর্া 

স্বীয় বংেীয় খলাকসিরসক রাষ্ট্রীয় তহতবল হসত অতধক সম্পি প্রিান ও সরকারী 

চাকুরীসত অতধক হাসর তাসির তনসয়ার্ িাসনর অপবাি খিয়া হসয়তিল। ্ার উপর 

তভতি কসর আজ ইসলামী তেলাফসতর তবকৃত ইততহাস রতচত হসয়সি। এগুসলা খ্ 

খকবলমাত্র ইবসন সাবার রাজননততক উসেেি হাতসসলর জনি তার সাজাসনা, মনর্ডযা 

ও তমর্িা অতভস্ার্ তিল, খস তবিয়তি পূসবগই উসল্লে করা হসয়সি। তকন্তু খ্সহতু খসই 

সাবায়ী িসলর র্তহগত ইততহাসসর তভতিসতই বতগমাসন জনসাধারসণর মাস  প্রচতলত 

ইসলামী তেলাফসতর তবকতৃ ইততহাস রতচত তাই নতুন কসর তার অসারতা প্রমাণ করা 

প্রসয়াজন। 

স্বীয় বংেীয় খলাকসির অতধক সম্পি িান সংোন্ত অতভস্াসর্র উির স্ব্যং হ্রত 

উসমান রাত্.-এর মুসেই শুননু এবং বািবতার প্রততও লক্ষি রােুন। 

একবার ইবসন সাবা কুফা হসত তার তকিু অনুচরসক খনককার মানুসির খবসে মিীনা 

খপ্ররণ করসলা খ্ন তারা জনসমসক্ষ হ্রত উসমান রাত্. খক এতিসংোন্ত তবিসয় 

প্রশ্নবাসণ জজগতরত কসর ও তাসক খহিসনি কসর এবং চূডযান্তরূসপ অতভ্ুক্ত করসত 

সক্ষম হয়। 
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হ্রত উসমান রাত্. খর্াপসন তাসির উসেেি ও মিীনা আর্মসনর সংবাি খপসয় 

তাসিরসক মসতজসি ডাকাসলন। ইততমসধিই আজান খিয়া হল। তারা েলীফা হ্রত 

উসমাসনর এসকবাসর সমু্মসে তমম্বসরর তনকিবতগী স্থাসন বসসল উপতস্থত সাহাবীর্ণ 

রাত্. েলীফাসক তঘসর বসসলন। েলীফা উসমান রাত্. উপতস্থত জনতাসক ইবসন 

সাবার অনুচরসির উসেসেি ও পতরকিনা অবর্ত কতরসয় তবিাতরত ভািণ খিন। 

জনর্ণ তেন খসই কুচেীসির মৃতুিিণ্ড িাবী কসর। হ্রত উসমান রাত্. উিসর 

বসলন আতম তাসির ক্ষমা কসর তিব এবং আমার সৎ প্রসচষ্টায় তাসির বু াসত খচষ্টা 

করসবা। আতম কাউসক প্রাণিণ্ড তিব না ্াবৎ না খস প্রাণিসণ্ডর অপরাধ কসর অর্বা 

প্রকাসেি কুকুরী কসর। অতিঃপর তততন স্বজন-প্রীততর কতর্ত অতভস্াসর্র উিসর বসলনিঃ 

তারা অতভস্ার্ কসর র্াসক আতম আমার আপন জনসির অতধক ভালবাতস এবং 

তাসির অতধক তিসয় র্াতক। এ সম্পসকগ আমার বক্তবি এই খ্ আপনজসনর সসে 

স্বাভাতবক ভালবাসা আসি বসি তকন্তু খকান অনিায় বিাপাসর তাসির পক্ষ সমর্গন কতর 

না। বরং তাসির প্রাপি হক আতম তাসির তনকি খপৌাঁসি খিই মাত্র। 

আর তাসির খ্ অতধক তিসয় র্াতক, তা আমার বিতক্তর্ত ও তনজস্ব সম্পি হসত তিসয় 

র্াতক। মুসলমানসির সম্পি তর্া সরকারী ধন ভাণ্ডারসক আতম আমার জনি এবং 

আমার আত্মীয় বা তনজস্ব খকান বিতক্তর জনি হালাল মসন কতর না। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর আমসল এবং আবু বকর ও উমর রাত্. এর 

আমসলও আতম আমার বিতক্তর্ত সম্পি হসত ভাল ভাল ও বডয বডয িান করতাম। 

অর্চ ঐ সময় খতা বয়স তহসসসব পাতর্গব ধন-সম্পসির প্রতত অতধক খলাভ লালসার 

সময় তিল। আর ্েন আপন পতরজসনর মসধি আমার বয়স সবগাতধক। আমার বয়স 

খেি সীমায় খপৌাঁতিসয়সি (৮০ হসত ৯০) এমতাবস্থায় আতম আমার বিতক্তর্ত বা তনজস্ব 

্া তকিু তিল আপনজনসির তিসয় তিসয়তি তাসত খবঈমানরা নানা রকম কর্া বসল। 

তততন স্পষ্ট কসর বসলন আতম ্েন েলীফা তনবগাতচত হসয়তিলাম তেন আতম আরসবর 

সবগাতধক ধনািি বিতক্ত তিলাম। আরসবর সবসচসয় খবেী উি-বকরী আমার তিল। 

বতগমান মুহূসতগ আমার হসের জনি রতক্ষত দুতি উি িাডযা অতততরক্ত একতি উি বা 

একতি বকরীও আমার খনই। আমার সব আত্মীয় স্বজসনর মসধি বণ্টন কসর তিসয়তি। 

হ্রত উসমান রাত্. স্বীয় এই উতক্তর উপর মিীনাবাসী জনর্সণর সাক্ষি চাইসলন- 

এিাই তক প্রকৃত অবস্থা নয়? তারা সকসল একবাসকি আল্লাহসক হাতজর নাত্র উসল্লে 

করতিঃ বলসলন, হিাাঁ এিা বািব সতি। 

হ্রত উসমান রাত্. এর এই বক্তৃতার বণগনাকারী এ তর্িও প্রকাে কসরসিন খ্, 

হ্রত উসমান রাত্. তার সমুিয় সম্পতি স্বীয় বংসের খলাকসির মাস  বণ্টন কসর 

তিসয়তিসলন। আর এসক্ষসত্র তততন আপন পুত্র-কনিাসক িানকৃত খলাকসির সমসেণীর 

কসর তিসয়তিসলন। বস্তুতিঃ ইসলাসমর তবধান অনু্ায়ী তনজস্ব মাল খিয়ার সময় স্বীয় 

বংে ও আত্মীয় স্বজনই অগ্রর্ণি-এিাই সুন্নত তরীকা। 
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তািাডযা হ্রত উসমান রাত্. বিতক্তর্তভাসব ইসলাসমর পূবগ হসতই আরসবর অনিতম 

ধনী বিতক্ত হওয়ার পাোপাতে তততন অতিন্ত িানেীল তিসলন। ইসলাম গ্রহসণর পর 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ্ুসর্ তার তসংহভার্ সম্পিই 

মুসলমানসির কলিাণমূলক কাসজ বিয় হয়। খ্ খকান ধরসনর খনক কাসজ সম্পি বিয় 

করায় তততন র্াকসতন সবগাসগ্র। এ জনি তাসক বলা হসতা উসমাসন র্নী বা ধনী 

উসমান। 

উচ্চপসি আত্মীয়সির তনসয়ার্িান প্রসসেিঃ 

সরকারী চাকুরীসত স্বীয় আত্মীয় ও বংেীয় খলাকসির অতধক হাসর উচ্চপি তর্া 

র্ভণগরী প্রিাসনর খ্ অতভস্ার্ হ্রত উসমান রাত্. এর তবরুসে করা হসয়তিল তার 

অসারতা প্রমাসণ তার তেলাফত কাসলর ৪৭ জন র্ভণগসরর নাসমর তাতলকার প্রতত 

িৃতষ্টপাত করসল অততসহসজই উির পাওয়া ্ায় খ্, উক্ত ৪৭ জন র্ভণগসরর মসধি 

মাত্র ৫ জন হ্রত উসমান রাত্. এর সাসর্ সম্পতকগত তিসলন। তেসধি ততনজন 

তিসলন তার তনজ বংে তর্া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর খর্াত্র 

কুরাইসের োো উমাইয়া খর্াসত্রর। তকন্তু এই ততন জসনর মসধি দুই জনই তিসলন 

হ্রত উমর রাত্. কতৃগক তনসয়াতজত। উক্ত পাাঁচ জসনর মসধি অপর দুই জন হ্রত 

উসমান রাত্. এর আত্মীয় তিসলন তকন্তু আত্মীয়তা অতভস্াসর্র কারণ হসত পাসর না। 

বরং হ্রত উসমান রাত্. খক অনিায়ভাসব অতভ্ুক্ত করার জনিই খকবল এ ধরসনর 

কর্া উত্থাপন করা হসয়তিল। নতুবা শুধু আত্মীয়তার োততসর হ্রত উসমান রাত্. 

কাউসক র্ভনগর তনসয়ার্ কসরনতন। ্াসকই র্ভনগর তনসয়ার্ কসরসিন খ্ার্িতাও 

পরামসেগর তভতিসতই কসরসিন। ৪৭ জন র্ভনগসরর তভতসর ২/৪ জন ্তি তার তনজ 

খর্াসত্রর হয় এবং হ্রত উসমাসনর রাত্. তবরাি খর্াসত্রর মসধি খ্ার্িতা সম্পন্ন খলাক 

র্াকািাও স্বাভাতবক; তাহসল  তাসিরসক িাতয়সত্ব বসাসল তাসত এমন তক অপরাধ হসত 

পার ? বরং খ্ার্ি বিতক্তসক খ্ার্ি িাতয়সত্ব না বসাসনাই অপরাধ এবং জনসাধারসণর 

উপর জুলুম করার োতমল। কারণ খবেী খ্ার্ি খলাক র্াকসত ্তি তার খচসয় কম 

খ্ার্ি খলাক িাতয়সত্ব বসাসনা হয় তাহসল তনশ্চয় জনসাধারণ ধমগীয় সুস্ার্ সুতবধা ও 

নিায় তবচার কম পাসব ্া অতিন্ত স্পষ্ট। সুতরাং হ্রত উসমান রাত্. এর উপর 

স্বজন-প্রীততর অতভস্ার্ সমূ্পণগ তভতিহীন। এিা শুধু বে তিল ও িিারা খচাে সম্পন্ন 

খলাকসির স্বার্গবািী অপতৎপরতার বতহিঃপ্রকাে মাত্র। 

িডয্সন্ত্রর তেতীয় পবগ  

সাবায়ীসির চাসপর মুসে হ্রত আলীর রাত্. তেলাফসতর িাতয়ত্বভার গ্রহণ সাবায়ী 

িডয্সন্ত্রর এ পবগসক মুসলমানসির পরস্পসর তচরস্থায়ী অননকি সৃতষ্টর অধিায় বলা 

চসলিঃ 

আব্দুল্লাহ তবন সাবার মুনাতফক িল কতৃগক েলীফা হ্রত উসমাসনর রাত্. োহািাসতর 

পর মুসতলম জাহাসনর প্রর্ম করণীয় তিল সবগসম্মততেসম একজন েলীফা মসনানীত 
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কসর ইসলামী তেলাফসতর তভতিসত খিে পতরচালনা করা এবং মুসলমানসির ঐকিসক 

সুসংহত রাো ও েরয়ী তবধান মুতাতবক হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারী ও 

তবসদ্রাহীসির তবচার করা। তকন্তু খসসব ্তি বািবাতয়ত হসয় ্ায় তাহসল আব্দুল্লাহ তবন 

সাবা ইসলামী তেলাফত বিবস্থা ধ্বংসসর খ্ নীল নকো প্রণয়ন কসরতিল শুধু খ্ তা 

তবধ্বংস হসয় তাসির খচষ্টা বির্গ হসব তা ই নয়, বরং তেন তার ও তার িসলর ভয়াবহ 

পতরণাসমর সমু্মেীন হসত হসব। তাই হ্রত উসমান রাত্. খক হতিা করার পর তার 

সবগপ্রর্ম তৎপরতা তিল ইসলাসমর উন্নততর চাতলকা েতক্ত উম্মসতর সবগসম্মত তেলাফত 

বিবস্থা খ্ন আর তেতীয়বার প্রততষ্ঠা না হসত পাসর। এই প্রসচষ্টার অংে তহসসসব সাবায়ী 

িসলর খলাসকরা মুসতলম উম্মাহর সবগ সম্মততেসম একজনসক েলীফা বাতনসয় তার 

খনতৃসত্ব সকসলর একতাবে হওয়ার প্রসচষ্টাসক খিতকসয় রাোর লসক্ষি তারা হসের 

মওসুসম অতধকাংে সাহাবী রাত্. ও োতন্ততপ্রয় জনর্ণেূণি িারুল তেলাফত মিীনায় 

খ্ পতরতস্থততর সুস্ার্ তনসয় হ্রত উসমান রাত্. খক েহীি কসরতিল খসই 

পতরতস্থততসত তনসজরাই খর্ািা পতরতস্থততর উপর তনয়ন্ত্রণ প্রততষ্ঠা কসর হ্রত আলী 

রাত্. খক েলীফা পিপ্রার্গী হসত বাধি কসর। 

তবিঃদ্রিঃ 

ভ্রাতন্ত তনরসনিঃ বক্ষিমাণ গ্রসন্থ সাহাবী ও সাবায়ী েব্দ দুতি বহু জায়র্ায় বিবহৃত হসয়সি। তাই সাধারণ 

পািকসির মাস  ্াসত এ সম্পসকগ খকান তবভ্রাতন্ত সতৃষ্ট না হয় খসজনি েব্দ দু’তির সংঞাপা তনসম্ন প্রিি 

হলিঃ  

সাহাবী: খ্ সকল মহান বিতক্ত ঈমান র্াকা অবস্থায় রাসসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর িেগন লাসভ ধনি হসয়সিন এবং ঈমান র্াকা অবস্থায় ইসন্তকাল কসরসিন।  

সাবায়ী: কুেিাত ইয়াহুিী আবু্দল্লাহ তবন সাবা’র অনসুারীসিরসক বলা হয় সাবায়ী। 

 

হ্রত আলী রাত্. তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত ত্বালহা রাত্. ও ্ুবাইর রাত্. এর তনকি 

তেলাফসতর িাতয়ত্ব গ্রহসণর আসবিন জাতনসয় বির্গ হসয় সাহাবা েূনি মিীনায় খ্ স্বি 

সংেিক তবতেষ্ট সাহাবা রাত্. তবিিমান তিসলন তাসির পরামসেগ ও তবধ্বি তেলাফত 

পুনরুোসরর খেি আোয় এই গুরুিাতয়ত্ব কাাঁসধ তনসত বাধি হসয় সম্মতত প্রিান কসরন। 

এর পূসবগ সাবায়ীরা মিীনাবাসীসক েলীফা তনবগাচসনর জনি ততন তিসনর সময় সীমা 

খবাঁসধ তিসয়তিল। এ সমসয়র মসধি কাউসক েলীফা বানাসত বির্গ হসল সকলসক হতিার 

হুমতক প্গন্ত তারা তিসয়তিল। ঘিনা পরস্পরার এক প্গাসয় তারাই হ্রত আলীর 

রাত্. নাম প্রিাব কসর। অতিঃপর উসল্লতেত পন্থায় কততপয় তবতেষ্ট সাহাবীর রাত্. 

পরামসেগ হ্রত আলী রাত্. তেলাফসতর িাতয়ত্বভার গ্রহণ কসরন। 

হ্রত আলীর রাত্. েলীফা হওয়ার তপিসন মূলতিঃ সাবায়ীসির ভূতমকা র্াকসলও 

তাাঁর পসক্ষ মিীনার একাতধক তবতেষ্ট সাহাবার রাত্. সমর্গনও তিল। তািাডযা বািতবক 

পসক্ষও তেন হ্রত আলী রাত্. েলীফা হওয়ার জনি সবগতিক তিসয় খ্ার্ি তিসলন। 

্ার প্রমাণ হ্রত উসমান রাত্. খক েলীফা মসনানীত করার সময় সমগ্র মুসতলম 
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তবসের রায় দু’বিতক্তর বিাপাসর সীমাবে তিল। অতধকাংে খর্াত্র ও খলাসকর হ্রত 

উসমাসনর পসক্ষ রায় তিসয়তিসলন। অবতেষ্টরা হ্রত আলীর রাত্. পসক্ষ মতামত 

বিক্ত কসরতিসলন। এ দু’জন বিতীত অনি কাসরা বিাপাসর প্রিাব আসসতন। খ্ কারসণ 

হ্রত আলী রাত্. তবসরাধী অনিানি সাহাবীর্ণ রাত্. কাউসক হ্রত আলীর রাত্. 

তবরুসে পাল্টা েলীফা মসনানীত কসরন তন। বরং তারা শুধু সাবায়ীসির বিাপাসর 

তবসেি আপতির কারসণ হ্রত আলীর রাত্. হাসত বাইয়াত হসত অস্বীকার 

কসরতিসলন, এসকল কারসণ অর্গাৎ মিীনায় অবতস্থত তবতেষ্ট সাহাবাসয় তকরাসমর 

সমর্গন, ও স্বীয় খ্ার্িতা বসল হ্রত আলীর েলীফা মসনানীত হওয়া শুে তিল এবং 

তততন ‘েলীফাসয় বরহক’ তিসলন। এ বিাপাসর উম্মসতর মসধি খকান তেমত খনই। 

হ্রত আলীর রাত্. উসল্লতেত পন্থায় েলীফা মসনানীত হওয়ার পর মিীনায় অবতস্থত 

খ্ সকল সাহাবী রাত্. তাাঁর হাসত উসল্লতেত আপতির কারসণ বাই’আত হসত অস্বীকার 

কসরন, তাসির মসধি কসতকসক তবসেিতিঃ হ্রত ত্বালহা ও ্ুবাইসরর রাত্. নিায় 

তবতেষ্ট দুই সাহাবীসকও রাত্. সাবায়ীরা ঘাসের উপর তরবারী ধসর হ্রত আলীর 

রাত্. হাসত বাই’আত হসত বাধি কসর। তেলাফসতর েূনি পসি তাৎক্ষতণকভাসব 

একজনসক েলীফা বানাসনাসত তাসির উসেসেি তিল তনসজসির ইসলামী তেলাফত 

বিবস্থা ধ্বংসসর সুিূরপ্রসারী িডয্ন্ত্র হসত মুসলমানসির িৃতষ্ট আডযাল কসর রাো, 

জনর্সণর খরািানল খর্সক আত্মরক্ষা করা এবং তেলাফত বিবস্থায় জবরিতি তনসজসির 

সমৃ্পক্ত কসর তনসজরা ক্ষমতার অংেীিার হসয় ধীসর ধীসর মসনানয়সন তবসভি সৃতষ্ট কসর 

ধাসপ ধাসপ তেলাফত বিবস্থাসক তচরতসর তবনষ্ট কসর খিয়া। হ্রত আলীর রাত্. মত 

গ্রহণস্ার্ি বিতক্তত্বসক েলীফা মসনানীত না করসল তাসির এ সকল উসেসেি অতজগত 

হসতা না বরং তেন মুসলমানরা সতম্মতলতভাসব কাউসক েলীফা বাতনসয় তাাঁর খনতৃসত্ব 

েলীফা হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারী সাবায়ীসির সমসূল ধ্বংস কসর তিসত 

পারসতা। এ জনি হ্রত উসমান রাত্. খক েহীি করার পর সাবায়ীসির সকল 

িডয্ন্ত্র মুসলমানসির মাস  তবসভি সৃতষ্ট কসর তা বাডযাসনা ও তজইসয় রাোর লসক্ষি 

প্রণীত হয়। খস লসক্ষি তারা হ্রত আলী রাত্. খক েলীফা মসনানয়ন ও 

তবসরাধীসিরসক খজার পূবগক তাাঁর হাসত বাই’আত করার উসল্লতেত পন্থা অনুসরণ কসর। 

মিীনার তবতেষ্ট সাহাবীর্সণর রাত্. সমর্গন ও স্বীয় খ্ার্িতার কারসণ হ্রত আলী 

রাত্. েলীফাসয় বরহক হসলও তার মসনানয়সন হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারী 

সাবায়ী চসের হাত র্াকা ও তবসরাধীসিরসক সাবায়ী িল কতৃগক খজার পূবগক বাই’আত 

হসত বাধি করা এবং তেলাফসতর গুরুত্বপূণগ পসি সাবায়ীসির জবরিতিমূলক কতৃগত্ব 

প্রতততষ্ঠত করার িরুন তবপরীত মত সৃতষ্টর সুস্ার্ কসর খিয়। খ্ কারসণ আোরাসয় 

মুবােোরাহ তর্া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর মুসে একই মজতলসস 

এই দুতনয়ায় জীতবত খর্সক খবসহেসতর শুভ সংবাি লাভকারী িেজন সাহাবীর রাত্. 

অনিতম দু’জন হ্রত ত্বালহা ও হ্রত ্ুবাইর রাত্. খজারপূবগক হ্রত আলীর 

রাত্. হাসত বাই’আত কসরও তা প্রতিাহার কসর খনন এবং হ্রত আতয়ো রাত্. ও 
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হ্রত মুআতবয়া রাত্.এবং উমু্মল মুতমনীনসহ তবতেষ্ট অসনক সাহাবীই রাত্. হ্রত 

আলী রাত্. হাসত বাই’আত না হসয় হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারী সাবায়ীসির 

হ্রত আলী রাত্. কতৃগক তবচাসরর িাবীসত তবসরাধী তেতবসর অবস্থান গ্রহণ কসরন। 

সফলতার পসর্ সাবায়ী িডয্ ন্ত্র 

এতিসক হ্রত আলী রাত্. েলীফা মসনানীত হওয়ার পর সাবায়ী িল কতৃগক সষৃ্ট 

খর্ালস্ার্পূণগ ও তবেৃঙ্খল মুহূসতগ তার চতুতিগসক সাবায়ীসির েক্ত আতধপতি ও ক্ষমতা 

তনয়ন্ত্রণমূলক অবস্থান এবং এরই সসে হ্রত আলীর রাত্. সমর্গন ও ক্ষমতার 

প্রভাসব সাবায়ী চসের িৃিয অবস্থান ও প্রভাব তকিুসতই েতম করসত না পারার িরুন 

হ্রত আলী রাত্. তবসরাধী তেতবসর অবস্থান গ্রহণকারী সাহাবীর্সণর রাত্. সংেিা 

ধীসর ধীসর খবসেই চলতিল। 

আর এর মাধিসম মুসলমানসির ঐকিসক চূণগ কসর তাসিরসক দুই তেতবসর তবভক্ত 

করার িডয্ন্ত্র সফলতার তিসক এগুতিল। এক তিসক হ্রত আতয়ো, তালহা, ্ুবাইর, 

মুআতবয়া প্রমুে সাহাবা রাত্. ও তাসির অনুসারীর্ণ হ্রত আলীর রাত্. প্রতত 

তাসির িাবী তিল আপতন েলীফা তনবগাতচত হওয়ার পর আপনার প্রর্ম কতগবি হসি 

হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিার বিলা খনয়া। অপর তিসক হ্রত আলী রাত্. ও তাাঁর 

সমর্গকর্সণর বক্তবি তিল খ্সহতু আমরা পতরতস্থততর তেকার হসয় সাবায়ীসির িৃিয 

অবস্থান ও প্রভাব সীতমত েতক্ত োরা েতম করসত পারতি না তাই আপনারাও এতর্সয় 

আসুন এবং তনবগাতচত েলীফার হাসত বাই’আত কসর তার হাত খক েতক্তোলী করুন 

এবং তেলাফসতর তভতি মজবুত করুন। অতিঃপর তততন অবেিই তাসির (সাবায়ী) 

তবচার করসবন। হ্রত উসমাসনর রাত্. রক্ত তততন তকিুসতই বৃর্া খ্সত তিসত পাসরন 

না। 

হ্রত আলী রাত্. এ বক্তবি জনসাধারসণর মাস  তমে প্রতততেয়ার সৃতষ্ট কসরতিল। 

অসনসক হ্রত আলীর রাত্. সাসর্ এ বিাপাসর ঐকিমত খপািণ করসলও অনিরা 

এিাসক হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিার বিলা খনয়া হসত তাাঁর পাে কািাসনার খচষ্টা 

বসল অতভতহত করসলা। আর সাবায়ীরা হ্রত আলীর রাত্. উসল্লতেত বক্তবি েবসণ 

তচন্তা করসলা খ্ ্তি তততন প্রততকুল পতরতস্থতত কাতিসয় উসি সামানি তনিঃোস খনয়ার 

সুস্ার্ পান, তাহসল আমাসির আর রক্ষা খনই। অতএব আমসির এরূপ পতরতস্থতত 

সৃতষ্টর তবরুসে সবগিা প্রাণপণ খচষ্টা চাতলসয় খ্সত হসব। 

এতিসক হ্রত মুআতবয়া রাত্. তাাঁর োতসত ‘োম প্রসিসে’ হ্রত উসমাসনর রাত্. 

হতিাকারীসির বিলা খনয়ার পসক্ষ জনমত র্িসন বিি র্াকায় হ্রত আলী রাত্. তাাঁর 

প্রতত বাইআসতর আহ্বান জাতনসয় পত্র খপ্ররণ কসরন। হ্রত মুআতবয়ার রাত্. পক্ষ 

হসত সসন্তািজনক উির না পাওয়ার হ্রত আলী রাত্. বুস  তনসলন খ্, বিাপারতি 

এত সহসজ সমাধান হবার নয়। অতএব, তততন হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তবরুসে োম 

(তসতরয়া) অতভ্াসনর প্রস্তুতত গ্রহণ কসরন। 
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অপরতিসক হ্রত আতয়ো রাত্. মক্কা হসত হে পালন কসর মিীনা তফরার সময় 

পতর্মসধি সাবায়ী িল কতৃগক হ্রত উসমাসনর রাত্. োহািাত ও মিীনা িেসলর 

সংবাি েবণ পূবগক মক্কা প্রতিাবতগন কসর সাবায়ীসির তবচার ও মিীনাসক তাসির 

িেলমুক্ত করার পক্ষ জনমত র্িন করসত র্াসকন। হ্রত ত্বালহা ও ্ুবাইর রাত্. 

সহ আসরা অসনসকই মিীনা খর্সক মক্কায় এসস তাাঁর সসে খ্ার্ খিন। তাাঁসির পরামসেগ 

হ্রত আতয়ো রাত্. হ্রত আলীর রাত্. উপর চাপ প্রসয়াসর্র লসক্ষি, অর্গ ও 

সামতরক েতক্ত অজগসনর জনি সমমনা খলাকসির সাসর্ বসরার উসেসেি রওয়ানা হন। 

হ্রত আতয়ো রাত্. কতৃগক বসরা অতভ্াসনর সংবাি শুসন তর্ায় হ্রত আলী রাত্. 

কতৃগক তন্ুক্ত র্ভনগর উসমান তবন হাতনফ এ অতভ্ান প্রততহত করার প্রস্তুতত গ্রহণ 

কসরন। অতিঃপর হ্রত আতয়ো রাত্. সিলবসল বসরা আর্মসনর পর উভয় পক্ষ 

্ুে এতডযসয় সতন্ধর পর্ খবর করসত মসনাতনসবে কসরন। তকন্তু বসরায় তন্ুক্ত আব্দুল্লাহ 

তবন সাবার এসজি হাতকম তবন জাবাল হিাৎ কসর তার িল তনসয় হ্রত আতয়োর 

রাত্. বাতহনীর উপর আেমণ কসর বসস। তকন্তু হ্রত আতয়ো রাত্. তাাঁর বাতহনীসক 

্ুে এতডযসয় শুধু প্রততসরাসধর তনসিগে খিন। 

তকন্তু ধীসর ধীসর এ ্ুে বিাপক আকার ধারণ কসর। খস মুহূসতগ উসমান তবন হাতনফ 

হাতকম তবন জাবালার পক্ষ অবলম্বন কসরন। অবসেসি উসমান তবন হাতনফ পরাতজত 

হয় এবং বসরা েহর হ্রত আতয়োর রাত্. তনয়ন্ত্রসণ চসল ্ায়। বসরা িেসলর পর 

হ্রত উসমাসনর রাত্. তবরুসে খ্ সকল বসরাবাসী তবসদ্রাসহ অংে তনসয়তিল হ্রত 

ত্বালহা ও ্ুবাইসরর রাত্. তনসিগসে তাসির অসনকসকই খগ্রফতার কসর হতিা করা হয়। 

আর তকিু খলাক পলায়ন কসর আত্মরক্ষা কসর। 

হ্রত আতয়োর রাত্. বসরা অতভ্ান ও তর্ায় তাাঁর তনয়ন্ত্রণ প্রততষ্ঠার সংবাি শুসন 

হ্রত আলী রাত্. তসতরয়া অতভ্ান স্থতর্ত খরসে ইরাক তর্া বসরার উসেসেি 

রওয়ানা হন। ‘্ী-ক্বার’ নামক স্থাসন হ্রত আলী রাত্. বসরার তনকি তেতবর স্থাপন 

কসরন। 

সতন্ধ প্রসচষ্টািঃ হ্রত আলী রাত্. আসলাচনার মাধিসম মততবসরাধ তনষ্পতির আোয় 

ক্বা‘ ক্কা‘ তবন আমরসক বসরায় পািাসলন। ক্কা‘ ক্কা‘ একজন তবচক্ষণ ও বাকপিু বিতক্ত 

তিসলন। তততন হ্রত আতয়ো, ত্বালহা ও ্ুবাইসরর রাত্. িরবাসর এসস আর্ 

করসলন আপনারা খ্ এত কষ্ট কসর এোসন এসসসিন, এসত আপনাসির উসেেি ও 

খনক তনয়ত তক? হ্রত আতয়ো রাত্. ও তাাঁর সেীরা উির তিসলন আমাসির উসেসেি 

মুসলমানসির ঐসকি খ্ ফািসলর সৃতষ্ট হসয়সি তা তনরসন করা ও কুরআসনর আসিে 

বািবাতয়ত করা। 

ক্বা‘ ক্বা‘ বলসলন- তাহসল এ লক্ষি অজগসন আপনারা তক পন্থা তনধগারণ কসরসিন ? তারা 

উির তিসলন- ‘হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারীসিরসক হতিা করসত হসব। খকননা 
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তাাঁর হতিার তকসাস (হতিার বিসল হতিাকারীসক হতিা করা) না খনয়া হসল কুরআসনর 

তবরুোচরণ করা হসব। 

ক্বা‘ ক্বা‘ বলসলন- হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিার তকসাসসর িাবী খতা ্ুতক্ত্ুক্ত এবং 

তাসত আমাসির কাসরা তেমত খনই। তকন্তু ্তক্ষণ প্গন্ত তেলাফসতর তভতি সুিৃিয না 

হসব এবং রাসজি োতন্ত-েৃঙ্খলা তফসর না ‘আসসব ততক্ষণ খতা এ িাতয়ত্ব পালন করা 

সম্ভবপর নয়। খিেুন আপনারা বসরার তবসদ্রাহীসির তনকি হসত তকসাস তনসয়সিন তকন্তু 

হারকুম তবন ্াহীরসক োসয়িা করসত পাসরনতন বরং তাসক হতিার করসত চাইসল তার 

পসক্ষ িয় হাজার মানুি িাতডযসয় খর্ল অবসেসি আপনারা তাসক খিসে তিসত বাধি হন। 

তাহসল আপনারা ্েন পতরতস্থততর কর্া তবসবচনা কসর হ্রত উসমাসনর রাত্. 

হতিাকরীসির মধি হসত একজনসক আপাততিঃ খিসে তিসত পারসলন তাহসল হ্রত 

আলী রাত্. ্তি সকসলর তবচার সামতয়কভাসব স্থতর্ত রাসেন তাহসল তার অনিায় 

খকার্ায়? অতএব, এই অতস্থরতা ও তবেৃঙ্খলার সমাধান এভাসবই হসত পাসর খ্, 

আপনারা সকসল আমীরুল মুতমনীন হ্রত আলীর রাত্. পতাকাতসল সমসবত হসয় 

তবসদ্রাহীসির তবচাসরর জনি তাাঁর হাতসক েতক্তোলী করসবন এবং তনসজসিরসক ও 

আমাসিরসক এমন তবপসি তনসক্ষপ করা হসত তবরত র্াকসবন ্ার পতরণততসত আমরা 

উভয়ই ধ্বংস হসয় ্াব। খকান একক বিতক্ত বা িসলর নয় বরং তা সমগ্র জাততর ঐকি 

ভাঙসনর কারণ হসব। আতম আো কতর আপনারা ্ুে তবগ্রসহর খচসয় োতন্তপূণগ 

সমাধানসকই অগ্রাতধকার তিসবন। 

ক্বা‘ক্বা‘র এ ্ুতক্তপূণগ উপস্থাপনায় হ্রত আতয়ো রাত্. ও তাাঁর দুই অনুসারী হ্রত 

ত্বালহা ও ্ুবাইর রাত্. অতিন্ত প্রভাবাতিত হসলন এবং তাাঁরা বলসলন খ্, আপনার এ 

ফমুগলা খতা অতিন্ত ্ুতক্তপূণগ। তকন্তু হ্রত আলীর রাত্. ও তক এই মত? ্তি তাাঁরও 

এই মত হসয় র্াসক, আর তততন হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকরীসির তবচাসর প্রস্তুত 

র্াসকন, তাহসল অতত সহসজই এ সংকি তনরসন হসত পাসর। 

ক্বা’ক্বা’ তফসর এসস হ্রত আলীসক রাত্. উপসরাক্ত আসলাচনার তববরণ শুনাসল 

হ্রত আলী রাত্. অতিন্ত েুেী ও আোতিত হসয় উিসলন । ক্বা‘ক্বা‘র সসে হ্রত 

ত্বালহা ও হ্রত ্ুবাইসরর রাত্. তকিু অনুসারীও হ্রত আলীর রাত্. তনকি তার 

প্রকৃত মসনাভাব জানার জনি ‘আসল। খকননা তাসির তনকি সাবায়ীরা এই অপপ্রচার 

চালাতিল খ্, হ্রত আলী রাত্. বসরা তবজয় কসর তর্াকার ্ুবকসির হতিা করসবন 

আর তেশু ও নারীসির খর্ালাম-বাাঁিী বাতনসয় তনসবন। 

হ্রত আলী রাত্. তাসিরসক একাসন্ত তনসয় এ সকল তমর্িা অপপ্রচাসর কান না 

খিয়ার পরামেগ খিন এবং তার পক্ষ হসত এরূপ আচরণ না হওয়ার তনশ্চয়তা প্রিান 

কসরন। তারা হ্রত আলীর রাত্. বাতহনীসক োতন্তর প্রতিােী ও ্ুে পতরহাসর 

আগ্রহীই খিেসত খপল। িীন ও ইসলামী উম্মাহর স্বাসর্গ উভয় পসক্ষর এই ইেলাস ও 

নমনীয়তায় খ্ আন্ততরক পতরসবে সৃতষ্ট হয় তাসত মুসলমানসির পারস্পতরক েে ও 
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রৃ্হ্ুসের আেংকা িূরীভূত হসয় ‘আসতিল আর এরূপ আোর আসলা খিো ্াতিল 

খ্, মুসলমানসির উভয় পক্ষ পারস্পতরক আসলাচনার মাধিসম সাবায়ীসির সৃষ্ট েে 

কলহসক ভুসল তর্সয় অতচসরই চূডযান্ত ঐসকির খঘািণা তিসবন এবং উভয় পক্ষ হ্রত 

আলীর রাত্. তেলাফসতর পতাকাতসল একতাবে হসয় তেলাফসতর তভতিসক িৃিয কসর 

তেলাফত বিবস্থা ধ্বংসসর িডয্ন্ত্রকারী ও হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারী সাবায়ী 

চেসক সমূসল উৎোত কসর তাসির সকল িডয্সন্ত্রর তবিিাাঁত গুাঁতডযসয় তিসবন এবং 

তাসিরসক চরম োতি প্রিান করসবন। 

অতএব, উভয় পসক্ষর এই ঐকি ইসলাম ও ইসলাসমর উন্নততর মূল তভতি ইসলামী 

তেলাফত বিবস্থা ও মুসলমানসির জনি মেলজনক হসলও আব্দুল্লাহ তবন সাবা ও তার 

িসলর জনি তা তিল মৃতুি ঘণ্টা । তাই তারা এসত তনসজসির প্রমাি গুনসলা এবং খ্ 

খকান মূসলি মুসলমানসির এ ঐকি প্রয়াস বির্গ করার হীন িডয্সন্ত্র মে হল। ্ার 

তবিাতরত তববরণ তনসম্ন উেিৃ হসি। 

সাবায়ীসির তবরুসে হ্রত আলী রাত্. এর েির্গহীন ভািণ ও এর প্রতততেয়া 

হ্রত আলী রাত্. োতন্ত চুতক্ত চূডযান্ত করার লক্ষি বসরা র্মসনর প্রস্তুতত তনসলন। 

রওয়ানা হওয়ার পূসবগ সমসবত জনতার উসেসেি তততন একতি ভািণ তিসলন। ভািসণ 

তততন জাতহতলয়াসতর অন্ধকার ও ইসলাসমর আসলার কর্া উসল্লে কসরন। অতিঃপর 

মুসলমনাসিরসক পারস্পতরক ঐকি, সম্প্রীতত ও খসৌহাসিগির খ্ মহান তনয়ামত িান 

করা হসয়তিল, তা উসল্লেপূবগক বতগমান অননকি ও তবেৃঙ্খলার উপর দুিঃে প্রকাে 

কসরন এবং এর জনি ইসলাম তবসেিীসির িডয্ন্ত্রসকই িায়ী কসর বসলন- “্ারা 

মুসলমানসির উন্নতত ও প্রততপতি সহি করসত পাসর না এবং মুসলমানসির তবেবিাপী 

রাজত্ব তবিাসর ঈিগাতিত হসয় তাসির অধিঃপতন কামনা কসর বতগমাসনর এ সৃষ্ট 

পতরতস্থতত তাসিরই িডয্সন্ত্রর পতরণতত।” 

অতিঃপর তততন বলসলন- আর্ামীকাল আমরা বসরায় ্াব। তকন্তু আমাসির এই সফর 

্ুসের উসেসেি নয় বরং োতন্ত ও একতার জনি। অতএব ্ারা হ্রত উসমাসনর 

রাত্. হতিাকাসণ্ড অংেগ্রহণ কসরতিল তাসির খকউ খ্ন আমাসির সসে না ্ায়। 

হ্রত আলীর রাত্. স্পষ্ট ও েির্গহীন এ ভািণ েবণ করতিঃ সাবায়ীসির পসয়র নীচ 

হসত মাতি সসর খর্ল। তাই খ্ খকান মূসলি এই ঐকি প্রসচষ্টাসক নসিাৎ করার লসক্ষি 

মরণ কামডয হানার পায়তারায় আব্দুল্লাহ তবন সাবা তার ঘতনষ্ঠ সাে পােসির তনসয় 

এক খর্াপন নবিসক বসল। নবিসক সাতবগক পতরতস্থতত প্গাসলাচনা করতিঃ তারা মতামত 

বিক্ত করল খ্ ্তি আলী রাত্. ও ত্বালহা-্ুবাইসরর রাত্. মাস  ঐকি সম্পাতিত 

হসয় ্ায় তাহসল তা আমাসির রসক্তর উপর তিসয় সম্পাতিত হসব ্া আমাসির 

এততিসনর সকল প্রসচষ্টা নসিাৎ কসর তিসব। অতএব খ্ খকান মূসলি এ সতন্ধ প্রসচষ্টাসক 

বির্গ কসর তিসত হসব। 



www.islamijindegi.com 

পসরর তিন সকাসল হ্রত আলী রাত্. স্বীয় বাতহনীসহ বসরার উসেসেি রওয়ানা 

করসলন। অপরপসক্ষ হ্রত ত্বালহা-্ুবাইর রাত্. ও তাসির বাতহনী তনসয় বসর হসত 

খবতরসয় ‘আসসলন। উভয় ির ততন তিন প্গন্ত মুসোমুতে অবস্থান করল। উভয়পসক্ষর 

মাস  আসলাচনা চলসত র্াকল। অবসেসি হ্রত আলী রাত্. হ্রত ত্বালহা ও 

্ুবাইর রাত্. তনকি প্রিাব পািাসলন খ্, ক্বা‘ক্বা‘র সসে এর পূসবগ খ্ কর্া হসয়তিল 

তাসত ্তি আপনারা একমত র্াসকন তাহসল আর সময় খক্ষপণ না কসর চূডযান্ত 

ফয়সালা হসয় ্াওয়া উতচৎ । তাাঁরা উির তিসলন আমরা তনিঃসসিসহ খস কর্ার উপর 

অিল আতি। অতিঃপর এ পক্ষ খর্সক এই দু’জন ও অপরপক্ষ হসত হ্রত আলী রাত্. 

তনজ খঘাডযায় আসরাহণ কসর খবর হসলন এবং অপসরর সসে খলসর্ খর্ল। অতিঃপর 

িীঘগক্ষণ ধসর অতিন্ত খসৌহািগিপূণগ পতরসবসে এই ততন খনতার সরাসতর নবিক ও 

আন্ততরক আসলাচনা হল। আসলাচনায় উভয়পসক্ষই অতীসতর তবতভন্ন স্মৃতত চারণ 

করসলন। এ নবিসকর পর সতন্ধচুতক্ত চূডযান্ত হওয়ার বিাপাসর আর খকান সসিহ ও 

আেংকা রইল না। 

জসে জামাল মুসতলম ইততহাসসর মমগাতন্তক োসজতড 

নবিক খেি কসর উভয় পক্ষ স্ব স্ব তেতবসর তফসর আসসন, উভয় পসক্ষর সতন্ধ তপ্রয় 

খলাসকরা স্বতির তনিঃোস খনয়ার সুস্ার্ খপসলন এবং উভয় পসক্ষর নসনিরাই রাসত 

তনতশ্চসন্ত ঘুতমসয় পডযল, এতিসক রাসতর আধার কািার পূসবগই মরণ কামডয হানার 

লসক্ষি ওাঁত খপসত র্াকা সাবায়ী খর্াষ্ঠীর খলাসকরা দুই িসল তবভক্ত হসয় একিল 

হ্রত আতয়ো হ্রত আলীর রাত্. ঘুমন্ত বাতহনীর উপর আেমণ করল এবং উভয় 

িসলর মসধিই অপর পসক্ষর তবোসঘাতকতা ও আেমসণর সংবাি িতডযসয় তিল। ফসল 

তাসির মাস  খবসধ খর্ল তুমলু ্ুে। উভয় পসক্ষর ্ুসের এই ডামাসডাল চলাকালীন 

সমসয় সাবায়ীরা উভয় িসলর তবতেষ্ট বিতক্তসির হতিা করসত ওাঁত খপসত র্াসক। ্ুসের 

প্রারসম্ভ কাব তবন িাওতরয়া হ্রত আতয়োর রাত্. পক্ষ হসত োতন্তবানী ও ্ুে 

তবরততর খঘািণা তনসয় িাাঁডযাসল সাবায়ীরা তাসক তীর তনসক্ষসপ হতিা কসর এবং একই 

সসে তারা হ্রত আতয়োর রাত্. হাওিা (উসির তপসির উপর বসার স্থান ্াসত তততন 

অবস্থান করতিসলন) খক তীর তনসক্ষসপর তনোনা বানায়। এমতাবস্থায় স্ব্যং মহানবীর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পতরবারসক আেংকা জনক অবস্থায় খিসে 

বসরাবাসীর্ণ তাাঁর হাওিা তঘসর রাসেন। হ্রত আতয়ো রাত্. খক আঘাত করসত বির্গ 

হসয় সাবায়ী খর্াষ্ঠী তাাঁর উসির চালকসক আেমসণর লক্ষিবস্তু বানায় এসত এসকর পর 

এক সির জন প্রাণ উৎসর্গ কসরন। 

রাসতর অন্ধকাসর উভয় িসলর উপর সাবায়ীসির চরম রক্তক্ষয়ী িডয্ন্ত্রমলূক 

আেমসণর মাধিসম পারস্পতরক খ্ ভুল বু াবুত  ও অতবোস সৃতষ্ট হসয়তিল তার খরে 

খকসি অবসেসি ্েন ্ুে বন্ধ হসলা তেন খিো খর্ল খ্, ইততমসধি সাবায়ীসির 

চোসন্ত মুসলমানসির পারস্পতরক ভুল বু াবুত সত তাসির হাসত িে হাজার 
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মুসলমান েহীি হসয় খর্সিন। ্াসির মসধি আোরা মুবােোরার অনিতম দুই সাহাবী 

হ্রত ত্বালহা ও ্ুবাইর রাত্. এবং হ্রত ত্বালহার রাত্. দুই খিসলও তিসলন। 

্ুে খেসি হ্রত আলী রাত্. ময়িাসনর সকল প্রাসন্ত ঘুসর ঘুসর খিেসলন এবং 

খনতৃস্থানীয় সাহাবীসির রাত্. এই অনর্গক রৃ্হ্ুসের তেকার হসয় রক্তাক্ত অবস্থায় 

মাতিসত লুতিসয় পসে র্াকসত খিসে তততন অতিন্ত আসবর্াপ্লূত হসয় উসিন এবং 

আফসসাস করসত র্াসকন। হ্রত ত্বালহার রাত্. লাে খিসে আফসসাস কসর 

বলসলন- কুরাইে খর্াত্রীয় খকান বিতক্তসক আতম লুসি পসে র্াকসত খিো সহি করসত 

পাতর না। অতিঃপর তততন তার অসনক গুন কীতগন করার পর উভয় পসক্ষর েহীির্সণর 

জানা্া পডযান ও তাসির কাফন িাফসনর বিবস্থা করার তনসিগে খিন। এভাসবই 

সাবায়ীসির িডয্ন্ত্র সফলতা লাভ কসর এবং এ সময়ই সবগপ্রর্ম এক মুসলমাসনর 

হাত অপর মুসলমান ভাইসয়র রসক্ত রতিত হয়। ইততহাসস এ ্ুে জসে জামাল নাসম 

প্রতসে হসয় আসি। 

জসে তসফফীন মুসতলম তবেসক স্থায়ীভাসব তবভক্ত কসর রাোর আত্মঘাতী িডয্ন্ত্র 

আল্লাহ তাআলা ইরোি কসরসিনিঃ 

َن لَهُمْ جُوا فِيكُم مََّا زَادُوكُْم إََِلَّ َخبَاَلً وَْلََْوضَعُوا خَِلَلَكُْم يَبْغُونَكُُم الِْفتْنَةَ وَفِيكُْم سَمََّاعُولَوْ خَرَ 
حَتََّٰى جَاءَ الْحَُقَّ  ﴾َلقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلََّبُوا لََك اْلُْمُور١٤َوَاللََّـهُ عَلِيمٌ بِالظََّالِمِنَي ﴿ ۗ  

 ﴾١٨هُوَن ﴿اللََّـِه وَهُمْ كَارِ أَمْرُ وَظَهَرَ
অর্গিঃ ্তি মুনাতফকরা খতামাসির সাসর্ (তাবুসকর) তজহাসি খবর হত তসব খতামাসির 

অতনষ্ট িাডযা আর তকিু বৃতে করত না। আর অে িুিাত খতামাসির মসধি তবসভি সৃতষ্ট 

উসেসেি। আর খতামাসির মাস  রসয়সি তাসির গুপ্তচর। বস্তুতিঃ আল্লাহ জাতলমসির 

ভালভাসবই জাসনন। তারা পূবগ খর্সকই তবসভি সৃতষ্টর জনি সুস্ার্ সন্ধাসন তিল এবং 

আপনার কা্গসমূহ উলি পালি কসর তিতিল। খেি প্গন্ত সতি প্রততশ্রুতত এসস খর্ল 

এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম খ্ অবস্থায় তারা মিসবাধ করতিল। (সূরাহ তাওবাহ ৪৭-৪৮) 

মুনাতফকসির বিাপাসর কুরআসন কারীসমর উপসরাক্ত ভতবিিোনী সূচনালগ্ন খর্সক আজ 

প্গন্ত অবিাহতভাসব জারী আসি দুতনয়ার খেি মুহূতগ প্গন্ত জারী র্াকসব। খসজনি 

মুসলমানসির সতকগতা অবলম্বন করসত হসব এবং তনসম্মর ঘিনা প্রবাহ খর্সক তেক্ষা 

গ্রহণ করসত হসব। 

হ্রত আলী রাত্. বসরা হসত কুফায় প্রতিাবতগন কসরন। কুফায় তকিু তিন অবস্থান 

করার পর আবার তততন মুসতলম তবসের ঐসকির লসক্ষি হ্রত মুআতবয়া রাত্. এর 

উসেসেি তসতরয়া ্াওয়ার তসোন্ত খনন। এোসনও সাবায়ীরা হ্রত আতল ও হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. এর মাস  ্াসত তকিুসতই খকানরূপ ঐকি প্রতততষ্ঠত হসত না পাসর খস 

জনি সবগাত্মক খচষ্টা চালায় ও তৎপর র্াসক। এই দুস্কতৃতকারীরা হ্রত আলী রাত্. খক 

চতুতিগক হসত এমনভাসব পতরসবতষ্টত কসর খরসেতিল এবং তাাঁর িসলর সাসর্ এরূপ 
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একতত্রত হসয় তর্সয়তিল খ্ হ্রত আলী রাত্. তকিুসতই তাাঁসির পতরসবষ্টন হসত 

খবতরসয় ‘আসসত পারতিসলন না এবং তাসির তবচারও করসত পারতিসলন না। হ্রত 

উসমাসনর রাত্. তবরুসে তবসদ্রাহ ও তার হতিাকাসণ্ড সফল হওয়ার পর সংেিায় নর্ণি 

হসলও রাজননততকভাসব সাবায়ীরা তেন একতি েতক্তোলী ও সুসংর্তিত িল তহসসসব 

সকসলর মসধি প্রভাব ও ভীতত তবিাসর সক্ষম হসয়তিল। খস সুবাসি তারা অসনক 

গুরুত্বপূণগ সরকারী পি িেল করা িাডযাও সকল খক্ষসত্র প্রভাব োিাসত সামর্গি 

হসয়তিল। এ সকল কারসণ মুসলমানসির ঐকিবে তেলাফসতর তভতি মজবুত হওয়ার 

বিততসরসক হ্রত আলীর রাত্. পসক্ষ তাসির তবরুসে খকান রূপ বিবস্থা গ্রহণ করা 

তকিুসতই সম্ভব তিল না। 

একতিসক খ্মন হ্রত আলী রাত্. সবগিাই হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকাসণ্ডর 

বিলা খনয়ার পূসবগ মুসলমানসির ঐকিবে তেলাফতসক মজবুত করার প্রতত 

গুরুত্বাসরাপ করসতন। অপর তিসক হ্রত আতয়ো রাত্. ত্বালহা, ্ুবাইর, মুআতবয়া 

রাত্. হ্রত আলীর রাত্. চতুতিগসক সাবায়ীসির খিসে তাাঁসক েলীফা মানসত 

অস্বীকার কসরন ্াবত না তততন সাবায়ীসিরসক স্বীয় সে হসত বতহস্কার কসর তাসির 

তবচার না কসরন। আর তেনকার এরূপ জতিল পতরতস্থততসত এ ধরসনর তবপরীত মত 

খপািণ করা খকান অস্বাভাতবক বিাপার তিল না। 

লক্ষণীয় খ্, আজ আমরা এর খচসয় অসনক সাধারণ তবিয় তনসয়ও বহুধাতবভক্ত হসয় 

্াই। আর ্তি এমন খকান কতিন পতরতস্থতত সৃতষ্ট হত তাহসল আমাসির মাস  খ্ কত 

মত ও পসর্র সৃতষ্ট হসতা তা একমাত্র আল্লাহপাকই জাসনন। ্া খহাক, তেন এরূপ 

জতিল রাজননততক পতরতস্থতত সৃতষ্টসত সাবায়ী চে সফল হসয় খর্সল সাহাবাসয় 

তকরাসমর রাত্. মসধি মতাননকি খিো খিয় ্া তিল েুবই স্বাভাতবক। 

তসব খ্ খকান মতাননসকির খক্ষসত্র সকল মতই পতরপূণগ সতিক হসত পাসর না। একতি 

সতিক হসল অপরতি ভুল হসব এিাই স্বাভাতবক। সুতরাং আসলাচি ঘিনার খক্ষসত্র 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর আকাইি হসি খ্ হ্রত আলীর রাত্. মতই 

সতিক তিল। 

আর তভন্নমত খপািণকারী হ্রত আতয়ো, ত্বালহা, ্ুবাইর ও মুআতবয়া রাত্. এর মত 

তনভুগল তিল না। তকন্তু তাসির খসই ভুল ইিাকৃত ও খর্াাঁডযামীপূণগ তিল না বরং তা তিল 

িীন ইসলাসমর স্বাসর্গ ও মহান আল্লাহ তা’আলার সন্তুতষ্টর উসেসেি তা তিল তাসির 

উদ্ভাতবত পন্থায় অতনিাকৃত ইজততহািী ভুল। 

আর েরী‘আসতর তবধানমসত খ্ সকল খক্ষসত্র মতাননসকির অবকাে আসি খস সকল 

খক্ষসত্র ‘মুজতাতহির্ন’ তর্া েরীয়ত স্বীকৃত প্রঞাপাবান বিতক্তর্ণ ্তি সতিক তসোসন্ত 

খপৌিার জনি সম্ভাবি তচন্তা-তফতকর করার পরও খকানরূপ ভুল কসর খফসলন তবুও 

তারা গুনাহর্ার খতা হনই না বরং সতিক তসোসন্ত উপনীত মুজতাতহি এর নিায় তারাও 
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সাওয়াসবর অংেীিার হন। তসব সতিক তসোসন্ত উপনীত মুজতাতহির্ণ তেগুণ সাওয়াব 

পান আর সবগাত্মক প্রসচষ্টার পর ভুল তসোসন্তর উপনীত মুজতাতহির্ণ পান তার 

অসধগক সাওয়াব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তার এক তচর অমর বানীসত 

স্পষ্টভাসব উসল্লে কসরসিন: ্েন মুজতাতহি তবচারক ইজততহাসির মাধিসম সতিক 

তবচার কসর তেন খসই দুই সাওয়াসবর অতধকারী হয়। আর ্েন ইজততহাি কসর 

অতনিাকৃতভাসব ভুল তসোন্ত খিয় তেন খস এক সাওয়াব পায়। 

হ্রত আলী রাত্. তাাঁর মত অনু্ায়ী সাবায়ীসির তবচাসরর পূসবগ ঐকিবে তেলাফত 

প্রততষ্ঠার সবগসেি প্রসচষ্টা তহসসসব হ্রত মুআতবয়া রাত্. ও তার অনুর্ত খলাকসির 

ঐকিবে মুসতলম েতক্তর পতাকাতসল আনার জনি তসতরয়ার উসেসেি খবর হসল জসে 

জামাসলর নিায় এোসনও উভয় বাতহনী পরস্পর মুসোমুতে হসয়ও ্ুসে তলপ্ত না হসয় 

প্রর্সম তারা আসলাচনার মাধিসম োতন্ত প্রততষ্ঠার প্রয়াস পান। ্তিও হ্রত আলী ও 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. বা তাাঁসির িসলর খকান মুসলমানই পরস্পসরর খকািল ও ্ুে 

কামনা করসতন না। তকন্তু হ্রত আলীর রাত্. পসক্ষ আসলাচনাকারী প্রতততনতধ িসল 

সাবায়ীরা তাসির প্রভাব ও েতক্ত বসল (্া পতরতস্থততর নাজুকতার কারসণ হ্রত 

আলীর রাত্. তনয়ন্ত্রসণর বাইসর তিল) অনিতম প্রতততনতধ তহসসসব অনুপ্রসবে কসর 

আসলাচনায় আন্ততরক ও খসৌহািগিপূণগ পতরসবে শুরুসতই ভণ্ডুল কসর খিয়। 

তারা হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সসে চরম অসসৌজনিমূলক আচরণ করা িাডযাও তাসক 

্া ইসি তাই বসল র্াল-মি করসত র্াসক এবং বার বার তাসক ্ুসের হুমতক তিসত 

র্াসক। হ্রত আলী রাত্. োতন্ত চুতক্ত কাতময়াব করার জনি বার বার প্রতততনতধ িল 

পািাসনা সসেও ঐ একই কারসণ সকল প্রসচষ্টা নসিাৎ হসয় ্ায়। হ্রত আলীর রাত্. 

পসক্ষর খলাক হসয় সাবায়ীসির এসহন আচরণ ও স্পধগা অবসলাকসন হ্রত মুআতবয়া 

রাত্. সাবায়ীসির বতহস্কার ও তবচাসরর পূসবগ হ্রত আলী রাত্. খক েলীফা না মানার 

িাবী আসরা ্ুতক্ত্ুক্ত ও সুসংহত হয়। ্ার িরুন োতন্ত আসলাচনা ফলপ্রসূ হয়তন, 

পতরণততসত ্ুে অতনবা্গ হসয় পসে। ্ুে খবসধ খর্সলও প্রর্সম খকান পসক্ষরই খতমন 

উিিম ও সৃ্পহা পতরলতক্ষত হতিল না। কারণ খকান পক্ষই মুসলমানসির পারস্পতরক 

্ুসে আগ্রহী তিল না বরং তারা ্র্াসাধি এ আত্মঘাতী ্ুে এডযাসনার খচষ্টা 

কসরতিসলন। 

তকন্তু এসত খকান ফল হয়তন বরং ধীসর ধীসর ্ুসের তীিতা বাডযসত র্াসক এবং হ্রত 

আলী রাত্. জয় লাসভর তিসক অগ্রসর হসত র্াসকন। ্েন হ্রত আলীর রাত্. চূডযান্ত 

তবজয় তনতশ্চত হসয় এসলা তেনই হিাৎ হ্রত মুআতবয়ার তসতরয় বাতহনীর খলাসকরা 

তীসরর মার্ায় কুরআন েরীফ  ুতলসয় ্ুে বন্ধ ও কুরআসনর ফায়সালা খমসন খনয়ার 

জনি উভয় পক্ষসক আহ্বান জানায়। হ্রত আলী রাত্. এিাসক তসতরয়সির পরাজয় 

এডযাসনার খকৌেল অতভতহত কসর তার বাতহনীসক চূডযান্ত তবজয় অতজগত না হওয়া প্গন্ত 

্ুে চাতলসয় ্াওয়ার তনসিগে খিন। তকন্তু সাবায়ী িল হ্রত আলীর রাত্. চূডযান্ত 
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তবজসয় তনসজসির মৃতুি ঘণ্টা শুনসত পায়। খকননা এ ্ুসে জয় লাভ করসত পারসল 

হ্রত আলীর রাত্. জনি ঐকিবে তেলাফত বিবস্থা পুনিঃ প্রততষ্ঠার বিাপাসর আর 

খকান বাধাই র্াকসব না। অতিঃপর তততন সাবায়ীসির সমূসল ধ্বংস করসবন। তাই তারা 

হ্রত আলী রাত্. খক তবজসয়র তিসক অগ্রসর হসত খিসেই খকান িুতা ধসর খ্ 

খকানভাসব চূডযান্ত তবজসয়র পূসবগই ্ুে র্াতমসয় তিসয় মুসলমান ও মুসতলম তবেসক 

স্থায়ীভাসব দুই তেতবসর তবভক্ত কসর রােসত এবং ঐকিবে তেলাফত বিবস্থা প্রতততষ্ঠত 

না হসত খিয়ার জনি ওাঁত খপসত তিল। 

এ লসক্ষি তসতরয়সির কুরআন উাঁতচসয় ্ুে বসন্ধর আসবিন খোনা মাত্র হ্রত আলীর 

রাত্. তনসিগে উসপক্ষা কসর তাাঁর নসনিবাতহনীসত গুরুত্বপূণগ পি িেল কসর রাো 

সাবায়ী খনতারা সুস্ার্ বুস  এই বসল খবসক বসল এিা তকভাসব হসত পাসর খ্ 

আমাসির ‘আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআসনর প্রতত আহ্বান করা হসব আর আমরা তা 

অস্বীকার করব? এতিসসেও হ্রত আলী রাত্. ্ুে অবিাহত রাোর তাতর্ি করসলন 

কমান্ডাররা তাাঁসক সরাসতর এই বসল হুমতক খিয় আপতন ্ুে বন্ধ করুন অনির্ায় 

আমরা আপনার সসেও খতমতন আচরণ করসবা খ্মনতি উসমাসনর রাত্. সাসর্ 

কসরতি। 

সাবায়ীরা কুরআসনর খিাহাই তিসয় হ্রত আলীর রাত্. নসনিবাতহনীর একতি তবরাি 

অংেসক তবভ্রান্ত কসর খফলসত সক্ষম হসয়তিল। তেন তনসজর িসল তবেৃঙ্খলা খিো 

খিয়ার আেংকায় হ্রত আলী রা. অপারর্ হসয় তার তসপাহসালার ‘আেতার’ খক 

্ুে বন্ধ কসর তফসর আসার তনসিগে খিন। আেতার ্ুে বন্ধ খঘািণা কসর তফসর 

আসসন। ইততহাসস এ ্েু জসে তসফফীন নাসম প্রতসে। 

্ুে বন্ধ হওয়ার পর হ্রত আলী রাত্. হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তনকি িূত পাতিসয় 

কুরআন েরীসফর ফয়সালা খমসন খনয়ার বিােিা জানসত চাইসলন। হ্রত মুআতবয়া 

রাত্. উির পািাসলন উভয় পক্ষ একজন কসর সাতলে (তৃতীয় পক্ষ) তনসয়ার্ করসবন 

এবং তাসির তনকি হসত কুরআসনর তবরুসে খকান ফয়সালা না করার অেীকার 

তনসবন। অতিঃপর কুরআসনর তনসিগে মুতাতবক তারা দু’জসন আমাসির তবসরাধ তনষ্পতির 

খ্ উপায় তনধগারণ করসবন আমরা তা খমসন তনব। হ্রত আলীর রাত্. বাতহনীর 

খলাসকরা এিাসক সবগান্তকরসণ গ্রহণ করসলন। 

অতিঃপর হ্রত আলীর রাত্. পক্ষ হসত তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত আবু মূসা আেআরী 

রাত্. খক এবং হ্রত মুআতবয়ার রাত্. পক্ষ হসত অপর প্রতসে সাহাবী হ্রত আমার 

ইবনুল ‘আস রাত্. খক সাতলে তনধগারণ করা হয়। উভয় পক্ষই এ দুই সাতলে কুরআন 

অনু্ায়ী খ্ ফয়সালা করসবন তা খমসন খসিার বািবায়সন সাতবগক সহস্াতর্তার 

অেীকার কসরন। এ লসক্ষি তাসিরসক িয় মাসসর সময় খিয়া হয় এবং উভয় 

সাতলসের জান ও মাসলর সাতবগক তনরাপিা তনতশ্চত করা হয়। 
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সবসচসয় তবেি ও প্রমাণতভতিক বণগনা অনু্ায়ী পরবতগী ঘিনার তববরণ এরূপ জানা 

্ায় খ্ চুতক্ত সময়সীমা অততোন্ত হওয়ার পর সাতলেী সাহাবীেয় রাত্. সিলবসল 

‘িাউমাতুল জািাল’ নামক স্থাসন একতত্রত হসলন। তািাডযা তনরসপক্ষ আসরা কসয়কজন 

তবতেষ্ট বু্ুর্গ সাহাবীও রাত্. তর্ায় উপতস্থত হন। 

িীঘগ আসলাচনা প্গাসলাচনার পর উভয় সাতলে হ্রত আলীর রাত্. তেলাফত 

তবততকগত হসয় ্াওয়ার কারসণ তাাঁসক এ িাতয়ত্ব হসত অবিাহতত খিয়ার তসোন্ত খনন 

এবং এ তবিয়তি তলতেত হসয় ্ায় এবং তাসত উভসয় িিেত কসরন। আর হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. খ্সহতু পূবগ হসত েলীফাই তিসলন না এবং তততন তনসজও এেসনা প্গন্ত 

তেলাফসতর িাবী কসরন তন তাই তাাঁসক তেলাফসতর মসনসি বহাল রাো বা অবিাহতত 

খিয়ার প্রশ্নই ওসি না। 

অতিঃপর উক্ত মজতলসস সমগ্র উম্মসতর ঐকিমসতর তভতিসত পরবতগী েলীফা 

তনবগাচসনর প্রসসে উত্থাতপত হয়। হ্রত আবু মুসা আেআরী রাত্. হ্রত আব্দুল্লাহ 

তবন উমসরর রাত্. নাম প্রিাব কসরন। তততন মুসলমানসির এই পারস্পতরক 

হানাহাতনসত বরাবরই তনরসপক্ষ ভূতমকা পালন কসর ‘আসতিসলন। অপর পসক্ষ হ্রত 

আমার ইবনুল ‘আস রাত্. হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন উমর রাত্. তেলাফসতর িাতয়ত্ব 

গ্রহণ ও রাজনীততসত অংেগ্রহসণ অনীহার কর্া উসল্লেপূবগক তততন তবতেষ্ট আনসারী 

রাত্. সাহাবী হ্রত সা‘আি তবন আবী ওয়াক্কাসসর রাত্. নাম প্রিাব কসরন। তকন্তু 

হ্রত আবু মুসা আেআরী রাত্. তাসত তেমত খপািণ কসরন। অতিঃপর হ্রত আমর 

ইবনুল ‘আস রাত্. আসরা একাতধক বু্রু্গ সাহাবী রাত্. নাম প্রিাব কসরন। তকন্তু 

কাসরা বিাপাসরই তাাঁরা উভসয় একমত হসত পাসরনতন। 

অবসেসি সাতলে সাহাবীেয় রাত্. নতুন েলীফা মসনানয়সনর তবিয়তি তেন প্গন্ত খ্ 

সকল প্রবীণ সাহাবী রাত্. জীতবত তিসলন তাাঁসির িাতয়সত্ব খিসে তিসয় তনসজসির 

িাতয়ত্ব পালন খেি কসরন। অবেি নতুন েলীফা তন্ুক্ত হওয়ার পূবগ প্গন্ত হ্রত 

আলী এবং মুআতবয়া রাত্. খক আঞ্চতলক হাতম বা প্রোসক তহসসসব এসির অধীনস্থ 

এলাকার মসধি একর্ার উপর বহাল রাো হয় খ্, তাাঁরা দুজন এ অন্তবগতগীকালীন 

সমসয় তনজ তনজ এলাকার প্রোসতনক িাতয়ত্ব পালন করসবন। এ কর্ার উপর হ্রত 

আবু মুসা আেআরী ও আমর ইবনুল আসসর রাত্. সাতলেী নবিক খেি হয়। (আল-

আওয়াতসম-তমনাল ক্বাওয়াতসম-১৮৪) 

এোসন উসল্লেি খ্, তাহ্ কীম তর্া সাতলে র্িন ও সাতলে কতৃগক ফয়সালা খঘািণার 

পর হ্রত আলী রাত্. ও মুআতবয়ার রাত্. িসলর মসধি আর খকান ্ুে-তবগ্রহ 

সংঘতিত হয়তন। বরং উভয় পক্ষই ্ুে তবরতত খমসন খনয় এবং তার উপর বহাল 

র্াসক। 

কতিত ইততহাসসর খর্াডযার কর্া 
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এ স্থাসন এসস কততপয় ঐততহাতসক মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

ততসরাধাসনর পর ৫/৭ জন সাহাবী রাত্. বিততসরসক অবতেষ্ট সকল সাহাবীর রাত্. 

মুরতাি হসয় ্াওয়ার জঘনি আক্বীিায় তবোসী তেয়াসির তমর্িা ও জাল বণগনার উপর 

তভতি কসর সাতলেী চুতক্ত ও পরবতগী ঘিনা এরূসপ তলসেসিন খ্ তনধগাতরত সমসয় ্েন 

সাহাবীেসয়র রাত্. সাতলেী নবিক আরম্ভ হয় তেন উভয় সাতলে হ্রত আলী ও 

মুআতবয়া রাত্. উভয়সকই বরোি করার তসোসন্ত একমত হন। অতিঃপর হ্রত 

আমর ইবনুল ‘আস রাত্. চাতুরীর আেয় তনসয় হ্রত আবু মুসা আেআরী রাত্. খক 

প্রর্সম তাাঁর তসোন্ত জনসমসক্ষ খঘািণার আহ্বান জানান। চুতক্ত অনু্ায়ী তততন 

স্বাভাতবক ভাসব উভয়সকই েলীফার পি হসত বরোি বসল খঘািণা কসরন। আর 

আমর ইবনুল ‘আস রাত্. বলসলন- বরোি করতি তকন্তু মুআতবয়া রাত্. খক েলীফা 

তহসসসব বহাল রােতি। তমর্িা রচনাকারী তেয়ারা অতিঃপর এ তবতেষ্ট দুই বু্ুর্গ সাহাবীর 

রাত্. মসধি এমন অেীল বাকি তবতনমসয়র কতিত বণগনাও তিসয়সি ্া একতিসক নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী রাত্. চতরসত্রর সাসর্ খমাসিও সংর্ততপূণগ 

নয় এবং অপর তিসক তা খমসন খনয়া শুধু ঐ সকল পাতপষ্ঠ দুরাচারীসির পসক্ষই সম্ভব 

্ারা সাহাবীর্সণর রাত্. সমাসলাচনার বিাপাসর মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট সতকগবাণী উসপক্ষা কসর তাসির খিাি চচগা ও খিাি রচনায় তলপ্ত হয়। 

হ্রত আমর ইবনুল আসস রাত্. তবোসঘাতকতা ও চাতুরীর ঘিনা খ্ শুধুই কতিত 

ও তমর্িা তা সামানি তচন্তা করসলই অনুমতত হয়। খকননা পূসবগই উসল্লে করা হসয়সি খ্ 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. এ প্গন্ত কেসনাই তেলাফসতর িাবীই কসরনতন এবং তাসক 

েলীফা তহসসসব মানার জনি তাাঁর সমর্গকসির তনকি হসত তততন খকানরূপ বাইআতও 

গ্রহণ কসরনতন। বরং তততন শুধু হ্রত উসমাসনর রাত্. তনকিাত্মীয় হওয়ার কারসণ 

তাাঁর হতিাকাসণ্ডর তবচাসরর িাবীিার তিসলন। খস তহসসসব তততন তার তকসাসসর িাবীসত 

্ুে কসর ‘আসতিসলন এবং বরাবর হ্রত আলী রাত্. খকও এ কর্াই বসল 

‘আসতিসলন খ্, আপতন হ্রত উসমাসনর রাত্. হতিাকারীসির তবচার করুন। আতম 

আপনাসক েলীফা খমসন তনসয় আপনার হাসত বাই’আত হতি। তািাডযা ্েন সবগপ্রর্ম 

এ কর্ার উপর সাতলেী চুতক্ত হসয়তিল খ্, উভয় সাতলে ঐকিমসতর তভতিসত কুরআন 

অনু্ায়ী খ্ ফয়সালা করসবন- তা উভয় পক্ষ খমসন তনসবন, তেন হ্রত আমর 

ইবনুল আসসর রাত্. এ কতর্ত তমর্িাচার ও তবোসঘাতকতার আেয় তনসয় তাাঁর তক 

লাভ হসব? খকননা- তাসির বণগনা অনু্ায়ী খতা হ্রত আলী রাত্. খক বরোি কসর 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক েলীফা বানাসনার তর্াকতর্ত খঘািণা তার একক তসোন্ত 

তিল, উভসয়র ঐকিমসতর তভতিসত তিল না। কাসজই তা গ্রহণস্ার্ি হসত পাসর না। 

সুতরাং এ ধরসনর অর্গহীন কাজ হ্রত আমর ইবনুল ‘আস রাত্.- এর মত তবচক্ষণ 

সাহাবীর রাত্. পক্ষ খর্সক কিনাও করা ্ায় না। তাই খসই কিকর্া অপবািমূলক 

ও তমর্িাচার স্বার্গ প্রসণাতিত। 
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মূলতিঃ সতন্ধ চুতক্তর পরবতগী ঘিনার এরূপ তববরণ সবগপ্রর্ম ঐততহাতসক ইমাম ইবসন 

জারীর ত্বাবারী তাাঁর তবেিাত ইততহাস গ্রন্থ ‘তারীসে ত্বাবারী’ খত উসল্লে কসরন। 

অতিঃপর তাাঁরই অনুসরসণ অপরাপর ইততহাসতবির্ণ তাাঁসির রতচত ইততহাসগ্রন্থ সমূসহ 

উক্ত তকতাসবর খরফাসরন্স তিসয় খকানরূপ মন্তবি িাডযাই এ ঘিনাতি উসল্লে কসরসিন। 

এভাসব সংতেষ্ট ঘিনার এ তমর্িা ও জাল তববরণতি জর্তেেিাত হসয় পসেসি। 

তকন্তু এ অনিাসয়র খিাি ইমাম ইবসন জারীর ত্বাবারীর উপর বতগাসব না। কারণ, তাাঁর 

গ্রসন্থর ভূতমকায় তততন স্পষ্টতিঃ বসল তিসয়সিন খ্, সব কর্ার সতিতা ও শুেতা ্াচাই 

কসর আতম এ গ্রন্থ রচনা কতরতন, বরং ্ার তনকি খ্রূপ বণগনা খপসয়তি- তাই উসল্লে 

কসরতি। তসব সুধীবৃসির জনি প্রতততি ঘিনার সতিতা ্াচাইসয়র সুতবধাসর্গ বণগনার 

তর্িসূত্র তর্া বণগনাকারীসির নাম- পতরচয় উসল্লে কসর তিসয়তি। ্াসির তবিাতরত 

জীবনাসলেি ‘আসমাউর তরজাল তবিয়ক গ্রন্থসমূসহ বতণগত আসি। পািকবৃি 

‘আসমাউর তরজাল গ্রসন্থর মাধিসম বণগনাকারীর তনভগরস্ার্িতা ্াচাই কসর ঘিনার 

সতিতার বা জাল হওয়া তনণগয় করসবন। 

তারীসে ত্বাবারীসত এ ঘিনা বণগনাকারী তহসসসব কুেিাত আবু-তমেনাসফর নাম 

পতরলতক্ষত হয়। ‘আসমাউর তরজাসলর তকতাবসমূহ অধিয়ন করসল তার নাসম 

ইসলাসমর ইততহাসসর তবতভন্ন ঘিনাবলীর বিাপাসর অসংেি তমর্িা ও জাল বণগনা 

নতরীর অতভস্ার্ পাওয়া ্ায়। সকল মুহাতেসীসনর বণগনা অনু্ায়ী জানা ্ায় খ্, খস 

তিল কট্টর তেয়া। ্ারা আব্দুল্লাহ্ তবন সাবার সাবায়ী খর্াষ্ঠীর অন্তভুগক্ত একতি জঘনি 

বাততল পন্থী িল তিল। িীন ও ইসলাম সম্পসকগ ্াসির জঘনিতম তবোস সমূসহর 

মসধি একতি তবোস এও তিল খ্, মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

ততসরাধাসনর পর পাাঁচ বা সাত জন সাহাবা রাত্. বিতীত সকল সাহাবীই রাত্. কাতফর 

ও মুরতাি হসয় তর্সয়তিল। (নাউ্ুতবল্লাহ) এ কারসণ তারা বু্ুর্গ সাহাবীসির রাত্. 

প্রতত উম্মসতর আস্থা তবনসষ্টর িডয্ন্ত্র তহসসসব তাাঁসির নাসম নানা ধরসনর তমর্িা অপবাি 

আসরাপ কসর জাল ঘিনা নতরী কসর। হ্রত আলী ও হ্রত মুআতবয়ার রাত্. মসধি 

তসফফীসনর ্ুসের পসর খ্ সতন্ধ চুতক্ত হয়, তার দুই সাতলেেয় হ্রত আমর ইবনুল 

‘আস ও হ্রত আবু মুসা আে’আরীর রাত্. বিাপাসর তমর্িাবািী আবু তমেনাসফর 

রতচত বণগনা খস সকল জাল বণগনারই অন্তভুগক্ত। (তর্িসূত্র: আল্-‘আওয়াতসম-তমনাল 

ক্বাওয়াতসম, পিৃঃ ১৭৪-১৭৯’) 

এতিসক হ্রত আলী ও হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সাতলেী চুতক্তর পর নতুন কসর 

আবার সমগ্র মুসতলম উম্মাহর ঐকিমসতির তভতিসত তেলাফত বিবস্থা পুনিঃপ্রততষ্ঠার 

সম্ভাবনা খিো খিয়ায় সাবায়ীরা রাত্. তনসজসির প্রমাি খর্াসন। তাই তারা এ সাতলেী 

চুতক্তর তবসরাতধতা কসর এ তবপসক্ষ অপপ্রচার চাতলসয় জনমসন খস সম্পসকগ তবভ্রাতন্ত 

সৃতষ্টসত সসচষ্ট হয়। অর্চ তসফফীসনর ্ুসে হ্রত আলীর রাত্. তনতশ্চত তবজয়সক 

বানচাল করার জনি তারাই হ্রত আলী রাত্. খক চুতক্ত খমসন তনসত বাধি কসরতিল। 
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জসে তসফফীসনর পর হ্রত আলীর রাত্. পক্ষ খর্সক সাতলেী চুতক্ত সম্পািসনর 

খঘািণা খিয়ার সসে সসে একিল সাবায়ী এ বসল তবসরাতধতা আরম্ভ কসর খ্, 

আল্লাহ্ র ফয়সালা বিতীত খকান মানুি তর্া সাতলসের ফয়সালা মানা ইসলাম তবসরাধী 

ও কুফরী কাজ। এই বসল তারা হ্রত আলীর রাত্. িল হসত ‘েুরুজ’ (তবসদ্রাহ) কসর 

খবর হসয় ্ায়। তেন হসত এ িলতি ‘োসরজী’ নাসম প্রতসে হয়। হ্রত আলী রাত্. 

তাসির বু াসলন- আমরা খতা সাতলেেয় হসত এ অেীকার তনসয়তি খ্, তারা আল্লাহর 

তবধান তর্া কুরআন অনু্ায়ীই ফয়সালা করসবন। তারা ্তি আল্লাহর তবধান খম 

ফয়সালা কসরন, তসবই আমরা তা খমসন তনব। নতুবা তা আমরা মানব না। তেন 

োসরজী িল পাল্টা প্রশ্ন করল- তাহসল আপতন তক অনিায় ভাসব হতিার বিাপাসর খকান 

মানুসির ফয়সালা মানাসক নবধ মসন কসরন? অর্চ কুরআসন তার োতি তনধগাতরত 

আসি। হ্রত আলী রাত্. উির তিসলন- আতম খতা খকান মানুসির ফয়সালা কেসনা 

খমসন খনয়তন; বরং আতম কুরআসনর ফয়সালাই গ্রহণ কসরতি। তসব এ ফয়সালার 

খঘািণা তিসবন সাতলেেয়। কুরআন েরীফ খতা একতি তকতাব, তাসতা তনসজ ফয়সালা 

খঘািণা করসত পাসর না। 

হ্রত আলী রাত্. এত সব ্ুতক্ত-তকগ তিসয় বু াসনার পর বাতহিকভাসব খমসন তনসলও 

বস্তুতিঃ োসরজীরা তাসির মসতর বিাপাসর অিল র্াসক। 

োসরজী সম্প্রিাসয়র আত্মপ্রকাে ও তাসির অপকীততগ 

আব্দুল্লাহ তবন সাবার এ িলতি এত তিসন অসনক েতক্ত অজগন কসরতিল। তাই তারা 

এেন হ্রত আলীর রাত্. িল হসত তবতিন্ন হসয় তাাঁর তবরুসে আলািা িল র্িন কসর 

্ুে করারও দুিঃসাহস খিোয়। তারা সাতলেী চুতক্তসক কুফরী কাজ আেিা তিসয় হ্রত 

আলী ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. উভয়সকই কাতফর খঘািণা কসর এবং তাসির তবরুসে 

অপপ্রচার শুরু কসর খিয়। তািাডযা সাতলেী চুতক্তর সমর্গক সাধারণ মুসতলম 

জনর্ণসকও তারা কাতফর খঘািণা কসর এবং তাাঁসির হতিা করা ও তাাঁসির সম্পি লুন্ঠন 

করাসক নবধ খঘািণা তিসয় তবতভন্ন স্থাসন েুন, জেম, লুেনসহ তবতভন্ন ধরসনর তবেৃঙ্খলা 

সৃতষ্টসত তলপ্ত হয়। 

তাসির এ অপতৎপরতা হ্রত আলীর রাত্. ভূেসণ্ডই খবেী তিল। হ্রত আলী রাত্. 

তেন জনর্সণর জানমাসলর তনরাপিা রক্ষায় োসরজীসির তবরুসে কসিার বিবস্থা গ্রহণ 

কসরন এবং একাতধক অতভ্াসন তাাঁসির অতধকাংেসকই হতিা ও বিী কসরন। 

োসরজীসির তবরুসে হ্রত আলীর রাত্. এ সকল অতভ্াসনর কারসণ হ্রত আলী 

রাত্. ও অপরাপর মুসতলম খনতৃবৃসির তবরুসে তাসির প্রততসোধসৃ্পহা অসনকগুসণ 

খবসে ্ায়। এ জনি তারা এক সসে হ্রত আলী, মুআতবয়া ও আমর ইবনুল ‘আস 

রাত্. খক হতিা ও তেলাফত বিবস্থা পুনিঃপ্রততষ্ঠার পর্ তচরতসর রুে করার র্ভীর 

িডয্ন্ত্র আাঁসি। খস মসত ততন োসরজী আব্দরু রহমান তবন মুলতজম, বারক তবন 

আব্দুল্লাহ ও আমর তবন বাকর মক্কায় তমতলত হসয় আসলাচনা করল খ্, আমাসির 
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(োসরজী) ভাইসির মৃতুির পর জীবসনর স্বাি খনই। আমরা এেন আলী, মুআতবয়া ও 

আমর তবন ‘আস রাত্. খক হতিা কসর আমাসির ভাইসির হতিার প্রততসোধ খনয়ার 

মাস ই জীবসনর সবগসেি স্বার্গকতা খিেসত পাতি। অতিঃপর তারা তসোন্ত তনসলা খ্, 

আব্দুর রহমান তবন মুলতজম হ্রত আলী রাত্. খক, বারক হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক 

এবং আমর হ্রত আমর ইবনুল ‘আস রাত্. খক একই তিন একই সমসয় েহীি 

করসব। এর জনি তারা ১৭ই রমজান ৪০ তহজরী তাতরেসক তিনক্ষণ তহসসসব তনধগারণ 

করসলা। 

হ্রত আলী রাত্. -এর োহািাত 

তসোন্ত অনু্ায়ী আব্দরু রহমান ইবসন মুলতজম হ্রত আলী রাত্. আবাসস্থল কুফায় 

এসলা। এোসন এসস খ্, োসরজী খর্াসত্রর এক মতহলার সসে তববাহ বন্ধসন আবে 

হসয় স্বামী-স্ত্রী উভসয় তমসল হ্রত আলী রাত্. খক হতিার ফতি আাঁিসত লার্ল। তারা 

উভসয় এ কাসজ আসরা দু’জন োসরজীসক অন্তভুগক্ত করল। অবসেসি রমজাসনর ১৭ 

তাতরসে ইবসন মুলতজম ও তার দুই সহস্ার্ী কুফার জাসম মসতজসি আত্মসর্াপন কসর 

বসস রইল। ফজসরর নামাস্র সময় হ্রত আলী রাত্. মসতজসি প্রসবে কসর 

্র্ারীতত ঘুমন্তসির জাগ্রত করসত লার্সলন। ঘাতকসির একজন গুপ্তস্থান হসত খবর 

হসয় তাাঁর উপর তসলায়াসরর আঘাত হানল। হ্রত আলী রাত্. তমহরাসব লুসি 

পডযসলন, ইবসন মুলতজম তাাঁর মার্ায় পুনরায় আঘাত কর। এসত- তার সমি েরীর ও 

িাতডয রসক্ত রতিত হসয় খর্ল। ইবসন মুলতজম ধরা পডযল ও অপর দু’জন পাতলসয় 

খ্সত সক্ষম হল। আেংকাজনক অবস্থায় হ্রত আলী রাত্. খক তাাঁর বাসভবসন তনসয় 

্াওয়া হল। অবসেসি খসতিন রাসতই তততন োহািাসতর অতময় সুধা পান কসরন। 

অতিঃপর হ্রত হাসান রাত্. েলীফা তনবগাতচত হওয়ার পর ইবসন মুলতজসমর মৃতুিিণ্ড 

কা্গকর কসরন। 

এতিসক ইবসনর মুলতজসমর অপর সার্ী বারক তবন আব্দুল্লাহও িাসমস্ক (তসতরয়ার 

রাজধানী) খপৌাঁসি ঐ তাতরসেই হ্রত মুআতবয়া রাত্. ্েন ফজসরর নামাজ পসে 

মসতজি হসত খবরুতিসলন, তেন তাাঁর উপর আেমণ কসর। তততন সামানি আহত হন। 

অতিঃপর ঘাতক বারকসক খগ্রফতাসরর পর হতিা করা হয়। এ ঘিনার পর তবসেিতিঃ 

নামাস্র সমসয়র জনি হ্রত মুআতবয়া রাত্. তনসজর জনি খিহ রক্ষী তনসয়াতজত 

কসরন। ইবসন মুলতজসমর তৃতীয় সেী আমর তবন বাকরও তমসসর তনতিগষ্ট তিনক্ষসণ 

হ্রত আমর ইবনুল ‘আসসর রাত্. হতিার খচষ্টা চালায়। তকন্তু খসৌভার্িেসম তততন 

খসতিন অসুস্থ র্াকার কারসণ মসতজসি ‘আসসত পাসরনতন। তাাঁর পতরবসতগ খসতিক 

োতরজা তবন আবী হাবীবা নামাস্র ইমামতত কসরন। ঘাতক তাসকই কাতঙ্খত বিতক্ত 

মসন কসর আেমণ চালায় এবং েহীি কসর খফসল। অতিঃপর তনসজও বিী হসয় তনহত 

হয়। 
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পঞ্চম েলীফা হ্রত হাসান রাত্. ও তাাঁর পরবতগী েলীফা হ্রত মুআতবয়া রাত্.: 

হ্রত আলী রাত্. চতুর্গ েলীফা তিসলন। তাাঁর োহািাসতর পর কূফাবাসী তর্া হ্রত 

আলীর রাত্. অনুসারীর্ণ এক বাসকি হ্রত আলী রাত্. খজষ্ঠিপুত্র হ্রত হাসান 

ইবসন আলী রাত্. খক েলীফা মসনানীত কসর তাাঁর হাসত বাই’আত হন। এতিসক োম 

(তসতরয়া) বাসীর্ণ হ্রত আলী রাত্. োহািাসতর সংবাি েবণ করতিঃ সকসল তমসল 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক তেলাফসতর িাতয়ত্ব গ্রহসণর আহবান জানান এবং সকসল 

তাাঁসক েলীফা মসনানীত কসর তাাঁর হাসত বাই’আত হন। 

হ্রত হাসান ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. উভসয়ই ইসলামী তবসের তভন্ন তভন্ন প্রাসন্ত 

েলীফা মসনানীত হন। ্েরুন ইসলামী তবসে প্রর্মবাসরর মত দুই েলীফার আতবভগাব 

এবং ইসলামী দুতনয়া স্থায়ীভাসব দুই তেতবসরর তবভক্ত হসয় ্াওয়ার আেংকা খিো 

খিয়। অর্চ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম- এর তনসিগে মুতাতবক 

ইসলামী তেলাফত বিবস্থার রূপসরো অনু্ায়ী সমগ্র মুসতলম তবে ঐকিবে খর্সক 

একই েলীফার অধীসন একাতধক ‘আতমল’ বা র্ভনগর- এর মাধিসম পতরচাতলত হওয়ার 

কর্া। এমতাবস্থায় এ িাতয়ত্বসবাসধর খপ্রতক্ষসত হ্রত হাসান ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. 

সিলবসল কুফা অতভমুসে রওয়ানা হন। 

হ্রত হাসান রাত্. এ েবর জানসত খপসল তততন হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক বাধা 

িাসনর জনি ‘মািাসয়ন’ অতভমুসে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষ তবোল বাতহনীসহ মুসোমুতে 

অবস্থান গ্রহণ কসরন। এমতাবস্থায় অতীসতর খচসয় আসরা বিাপক ও ভয়াবহ রৃ্হ্ুে 

এডযাসনার জনি হ্রত হাসান ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. উভয়ই োতন্তর লসক্ষি 

আসলাচনা ও সতন্ধর প্রয়াস চালান। 

এোসনও সাবায়ী ও োসরজীরা ঐকি প্রসচষ্টা- বির্গ করার সবগাত্মক খচষ্টা চালায়। 

সতন্ধসত সম্মত হওয়ায় একমত োসরজী হ্রত হাসান রাত্. খক ও তাাঁর তপতার নিায় 

কাতফর হসয় ্াওয়ার অপপ্রচার চাতলসয় তাাঁর বাতহনীসত তবভ্রাতন্ত িডযায়। এমনতক এক 

োসরজী িূর হসত তীর তনসক্ষসপ হ্রত হাসান রাত্. খক হতিার খচষ্টা কসর। তততন 

আহত হসয় তকিুতিসনর তচতকৎসায় সুস্থ হন। 

হ্রত হাসান রাত্. ও হ্রত মুআতবয়া রাত্.- এর মনতসকি একক তেলাফত প্রততষ্ঠা 

অতিঃপর হ্রত মুআতবয়া রাত্. হ্রত হাসাসনর রাত্. তনকি িূত মারফত সতন্ধ 

প্রিাব পািান। হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তবসেি িূত আব্দুল্লাহ তবন ‘আতমর তাাঁর 

িলবল সহ হ্রত হাসাসনর রাত্. িসলর মুসোমুতে হসল, তততন তচৎকার কসর 

বলসলনিঃ খহ ইরাকবাসী ভাইসয়রা! আমরা ্ুসের উসেসেি আতসতন, বরং মুআতবয়ার 

রাত্. পক্ষ হসত সতন্ধ প্রিাব তনসয় এসসতি। হ্রত হাসান রাত্. খক আমার সালাম 

খপৌাঁসি িাও এবং আমার পক্ষ হসত তাাঁর িরবাসর এ তনসবিন খপে কর খ্, 

মুসলমানসির খ্ন ধ্বংসসর হাত খর্সক রক্ষা কসরন। 
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ইরাকবাসী হ্রত মুআতবয়ার রাত্. প্রিাব শুসন ্ুে না করাসকই পিি করল। 

হ্রত হাসান রাত্. ও স্বীয় বাতহনী তনসয় তেতবসর প্রতিাবতগন করসলন। হ্রত 

মুআতবয়ার রাত্. িূসতর তনকি হ্রত হাসান রাত্. এ উির পািান খ্, আতম তকিু 

েসতগর সাসর্ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সাসর্ সতন্ধ করসত ও তেলাফসতর িাতয়ত্ব হসত 

সসর িাডযাসত প্রস্তুত আতি। আব্দুল্লাহ তবন আতমর তফসর এসস হ্রত মুআতবয়া রাত্. 

খক সতন্ধ আসলাচনা শুনান। হ্রত মুআতবয়া রাত্. মুসতলম তবসের ভয়াবহ রৃ্হ্ুসে 

আেংকা হসত মুতক্তর আো খিো খিয়ায় অতিন্ত আনতিত হন এবং একতি সািা 

কার্সজ িিেত ও তসলসমাহর তিসয় আব্দুল্লাহ তবন আতমসরর হাসত তিসয় বসলন- এিা 

হাসান রাত্. খক তিসয় বলল- খ্ েতগ ইিা তলসে তিন। আতম (মুআতবয়া) তা খমসন 

তনব। 

হ্রত হাসান রাত্.- এর েতগাবলী: 

১. ইরাকবাসীসক পূণগ তনরাপিা তিসত হসব এবং অতীসতর ঘিনাবলীর কারসণ কাউসক 

খ্ন খগ্রফতার না করা হয়। 

২. আহওয়াসজর সম্পণূগ রাজস্ব আমার নাসম তলসে তিসত হসব। 

৩. অনুরূপভাসব আমার ভাই হুসাইন রাত্. খক বৎসসর তবে লক্ষ তিরহাম তিসত হসব।  

৪. রাষ্ট্রীয় অনুিান ও উপহাসরর খবলায় বনু হাতেসমর হক অনিসির খচসয় অগ্রর্ণি 

মসন করসত হসব। 

হ্রত হাসাসনর রাত্. েতগাবলীর উসেেিিঃ 

হ্রত হাসান রাত্. আহওয়াসজর রাজস্ব তনসজর নাসম তলসে খিয়া ও হ্রত হুসাইন 

রাত্. খক বাৎসতরক তবে লক্ষ তিরহাম খিয়ার খ্ িাবী করতিসলন, তা তাসির 

বিতক্তর্ত েরচ বা পাতরবাতরক খভার্-তবলাসস রাষ্ট্রীয় সম্পি অপবিসয়র জনি তিল না। 

বরং হ্রত আলী রাত্. েলীফা র্াকার বৎসরগুসলাসত প্রচুর সংেিক র্রীব-তমসতকন 

ও তবধবা-অনার্সির রাষ্ট্রীয় তহতবল হসত িান করসতন। তার মৃতুির পর তারা 

সকসলর তাাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইসনর রাত্. তনকিই ‘আসত ও ভীডয জমাত। 

হ্রত হাসান রাত্. খ্ অি সময় (িয়মাস) েলীফা তিসলন, তেন তততন ও তাাঁর 

ভাই হুসাইন রাত্. রাষ্ট্রীয় তহতবল হসত তাসির িান করসতন। তেলাফসতর িাতয়ত্ব 

হসত সসর িাাঁডযাবার পর খ্ন ঐ সকল র্রীব-তমসকীনসির অসহায় অবস্থায় োতল 

হাসত তফতরসয় তিসত না হয়, খ্ জনি হ্রত হাসান রাত্. তেলাফসতর পিতিার্ কাসল 

এ প্রিাব কসরন। 

সতন্ধ চুতক্ত সম্পািসনর পর হ্রত হাসান রাত্. তেলাফসতর িাতয়ত্ব হসত সসর 

আসসন। অতিঃপর হ্রত হাসান ও হ্রত মুআতবয়া রাত্. উভসয় কুফায় আর্মন 

কসরন। কুফার জাসম মসতজসি হ্রত মুআতবয়া রাত্. কুফাবাসীর তনকি হসত 

বাই’আত গ্রহণ কসরন। সবগপ্রর্ম হ্রত হাসান রাত্. তাাঁর হাসত বাই’আত হন। 
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তেলাফসতর িাতয়ত্ব খর্সক মুক্ত হসয় হ্রত হাসান রাত্. মিীনা েরীসফ আর্মন 

কসরন এবং অবতেষ্ট জীবন স্বীয় নানা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সাতন্নসধি অততবাতহত কসরন। এভাসব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর 

এই ভতবিিোনী বািবাতয়ত হসলািঃ “আমার এ খিসল সাইতয়ি-খনতা হসব। আমার 

ধারণা- আল্লাহ তা’আলা তার োরা মুসলমানসির দু’তি তবরাি িসলর মসধি সতন্ধ স্থাপন 

করাসবন।” উসল্লেি, হ্রত হাসান রাত্. সবগসমাি িয় মাস েলীফা তিসলন। 

ইততপূসবগ উসল্লে করা হসয়সি খ্, কুেিাত আব্দুল্লাহ তবন সাবার িডয্ন্ত্রকারী ও 

সন্ত্রাসবািী খর্াষ্ঠীর োরা র্তিত োতরজী িসলর এক ঘাতক কতৃগক হ্রত আলী রাত্. 

েহীি হন। অতিঃপর তাাঁর বডয খিসল হ্রত হাসান রাত্. েলীফা মসনানীত হন। 

হ্রত হাসান রাত্. তিসলন অতিন্ত বুতেমান, তবচক্ষণ ও বিতক্তত্বসম্পন্ন একজন 

সাহাবী রাত্. । তাাঁর সম্পসকগ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম একতি 

সুপ্রতসে ভতবিিোনী এই তিল খ্, তাাঁর োরা মুসলমানসির দুতি তবসরাধী পসক্ষর 

তবসরাসধর অবসান ঘিসব। আল্লাহর কুিরসত হ্রত হাসান রাত্. েলীফা তনবগাতচত 

হওয়ার সসে সসেই রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উক্ত অকািি 

ভতবিিোনী বািবাতয়ত হওয়ার কাজ অগ্রসর হসত লার্ল। এতিসক হ্রত হাসান 

রাত্. এবং তাাঁর সমর্গক কুফা ও ইরাকবাসী মুসলমান, অপর তিসক হ্রত মুআতবয়াহ 

রাত্. ও তার সমর্গক তসতরয়াবাসী মুসলমান- এ দুই পসক্ষর মসধি আব্দুল্লাহ তবন 

সাবার মুনাতফক িল ধারাবাতহক িডয্সন্ত্রর মাধিসম রক্তক্ষয়ী তবসরাধ সৃতষ্ট পাাঁয়তারা 

করতিল। খসই তবসরাধ অবসাসনর কাজ অর্গাৎ হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. সসে সতন্ধর 

প্রয়াস আরম্ভ করসলন। এসত ইবসন সাবার িল তচরাচতরতরূসপ মুসলমানসির ঐসকির 

মাস  তনসজসির অতিত্ব তনসয় প্রমাি গুনসলা এবং হ্রত হাসাসনর রাত্. উপর খক্ষসপ 

উিল। এমনতক এক প্গাসয় তারা তাাঁর উপর আেমণ কসর বসল এবং তাাঁর সবতকি ু

লুেন কসর তনসলা। এরপর হ্রত হাসান রাত্. মুসলমানসির ঐকি প্রততষ্ঠায় িৃিয 

প্রততঞাপ এবং আসরা অতধক তৎপর হসলন। মুসলমানসির সবগনােকারী তেলাফসতর েত্রু 

এই পঞ্চম বাতহনীসক িমসনর কাসজ একমাত্র হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. খকই উপ্ুক্ত 

বিতক্ত মসন কসর তাাঁর পসক্ষ তততন তেলাফসতর পিতিার্ করসলন এবং স্বতিঃস্ফূতগভাসব 

তাাঁর হাসত বাই’আত হসয় তাাঁসক েলীফা তহসসসব বরণ কসর তনসলন। এভাসব তহজরী 

৪১ সসন হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. হাজার হাজার সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. 

উপতস্থততসত মুসতলম জাহাসনর সবগসম্মত েলীফা তনবগাতচত হন। সমগ্র মুসতলম 

তমল্লাসতর মুসে এবং ইততহাস গ্রসন্থ এবং বৎসরসক “আমুল-জামা’আহ বা ঐসকির 

বৎসর” বলা হসয়সি। 

তেতীয় অধিায় 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. কীততগর্াাঁর্া োসনামল 
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হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তেলাফতকাসল সামতরক, রাজননততক ও অর্গননততক তিক 

খর্সক মুসতলম উম্মাহর েতক্ত ও গুরুত্ব বহুগুণ বৃতে খপসয়তিল। হ্রত উসমাসনর 

রাত্. োহািাসতর পর মুনাতফক সাবায়ীসির প্রসচষ্টায় মসুলমানসির দুিঃেজনক 

পারস্পতরক হানাহাতনসত মুসতলম োসসনর তিতিজসয়র খ্ ধারা িীঘগতিন ্াবৎ বন্ধ 

তিল, হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. েলীফা তনবগাতচত হসয় কাতফর োসকসির তবরুসে 

তজহাি ও মুসতলম জাহাসনর সীমান্ত সম্প্রসারসণর খসই ধারা আবার পুসরািসম 

উেীতবত কসরন। তাাঁর োসনামসলই মধি এতেয়ার তসতজিান, সুিান, কাবুল ও তসনু্ধর 

অংে তবসেি তবতজত হয়। পাঁয়তাতল্লে তহজরীসত আতিকা অতভ্ান পতরচালনা কসর 

তততন তবিীণগ ভূেণ্ড ইসলামী তেলাফসতর মানতচসত্র সংস্াজন কসরন। এিাডযা তসতসতল 

অতভ্ান এবং কনস্টাতিসনাপল ও সকরকি ্ুে তাাঁর আমসলই সংঘতিত হয়। তাাঁর 

তেলাফতকাসলই তহিিুাসনর ভূেসণ্ড এবং আমু িতরয়া অততেম কসর বুোরায় সবগপ্রর্ম 

মুসতলম খফৌজ প্রসবে কসর। মুসতলম খফৌসজর এই অবিাহত তবজয় ্াত্রা কাতফরসির 

তেতবসর নতুন কসর ত্রাস সৃতষ্ট কসর। 

হ্রত উসমাসনর রাত্. তেলাফতকাসল তসতরয়ার র্ভনগর র্াকাবস্থায় তততন হ্রত 

উসমাসনর রাত্. অনুমততসত ইসলামী রাসষ্ট্রর জনি তবসের প্রর্ম খনৌবাতহনী প্রততষ্ঠা 

কসরতিসলন এবং ২৭ তহজরীসত ইসলাসমর ইততহাসস সবগপ্রর্ম খনৌবহর খ্াসর্ 

সাইপ্রাস অতভ্ান পতরচালনা কসর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম- এর 

তনসম্নাক্ত সুসংবাসির অতধকারী হনিঃ 

‘‘আমার উম্মসতর খ্ প্রর্ম নসনিিলতি খনৌ অতভ্াসন অংে তনসব, তারা তনসজসির 

জনি জান্নাত ওয়াতজব কসর তনসয়সি।” এ অতভ্াসন সাহাবীর্সণর রাত্. এক মুবারক 

জামা’আত তাাঁর সাসর্ তিসলন। 

তেলাফত লাসভর পর খনৌেতক্তর উন্নয়সনর প্রতত তততন তবসেি মসনাস্ার্ তনতবষ্ট কসরন। 

ফসল তমসর ও তসতরয়ার উপকলূীয় অঞ্চসল অসংেি জাহাজ তনমগাণ খকন্দ্র প্রতততষ্ঠত 

হয়। এভাসব অি কসয়ক বিসর এক হাজার সাতে’ বৃহিায়তন ও মজবুত জাহাসজর 

সমিসয় র্সে উসি এক তবরাি খনৌবহর ্া খরামসির মুকাতবলায় র্াকত সিা প্রস্তুত। এ 

তবরাি খনৌবহসরর সাহাস্িই স্বীয় তেলাফত আমসল (তহজরী ৪৯ সসন) তততন সুতফয়ান 

তবন আওসফর পতরচালনায় কনস্টাতিসনাপসলর পসর্ এক তবরাি বাতহনী খপ্ররণ কসরন। 

বহুসংেিক তবতেষ্ট সাহাবী রাত্. তাসত েরীক তিসলন। এ বাতহনী সম্পসকগই আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সুসংবাি তিসয় তর্সয়তিসলন- 

“মুসলমানসির প্রর্ম খ্ বাতহনী কনস্টাতিসনাপসলর তজহাসি ্াসব, তাসির জনি মহান 

আল্লাহর মার্তফরাত তনধগাতরত।” 

হ্রত উমসরর রাত্. আমসল প্রতততষ্ঠত ডাক তবভার্ পুনতবগনিাস, সম্প্রসারণ ও 

আধুতনকায়সন হ্রত মুআতবয়া রাত্. উসল্লেস্ার্ি অবিান রাসেন। তবোল ইসলামী 
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তেলাফসতর সবগত্র তততন ডাক তবভাসর্র জাল তবতিসয় খিন। এিাডযা তসল খমাহর তবভার্ 

নাসম নতুন একতি গুরুত্বপূণগ তবভার্ও তততন প্রততষ্ঠা কসরতিসলন। বাইতুল্লাহ েরীসফর 

তেিমসতর জনি তততন স্থায়ী খসবক তন্ুক্ত কসরতিসলন এবং আল্লাহর ঘসরর জনি 

মূলিবান খরেমী কাপসের তর্লাফ নতরী কসরতিসলন। 

সুিীঘগ একচতল্লে বির তততন তেলাফসতর তবতভন্ন িাতয়ত্ব আিাম তিসয়তিসলন। এ সুিীঘগ 

োসনকাসলর সামতগ্রক প্গাসলাচনা খেসি ঐততহাতসক আল্লামা ইবসন কািীর রহ. 

মন্তবি কসর বসলন, “তাাঁর োসনামসল তজহাসির ধারা অবিাহত তিল। আল্লাহর িীন 

অপ্রততহত র্ততসত প্রাধানি তবিার কসর চলতিল এবং তবতভন্ন অঞ্চল খর্সক র্নীমতলি 

সম্পসির িল খনসম এসসতিল। খমািকর্া, তাাঁর োসন িায়ায় মুসতলম জনসাধারণ সুে-

োতন্ত এবং ইনসাফ ও সমৃেপূণগ জীবন-্াপন করতিল।” 

জনসাধারসণর মসনারিন, অতধকার ও প্রাপি আিায়, ইনসাফ ও নিায় তবচার প্রততষ্ঠা 

এবং েরী‘আসতর তবধান প্রসয়াসর্র খক্ষসত্র তততন অতিন্ত সতকগতা অবলম্বন করসতন। 

আর তাই জান্নাসতর সুসংবাি প্রাপ্ত িে সাহাবার অনিতম তবতেষ্ট সাহাবী হ্রত 

সা’আি তবন আবী ওয়াক্কাস রাত্. হ্রত মুআতবয়ার রাত্. বাডযীর তিসক ইতেত কসর 

স্বতিঃস্ফূতগ ভািায় বসলসিনিঃ ‘‘হ্রত উসমাসনর রাত্. পর এই ঘসরর বাতসিার 

(মুআতবয়ার) খচসয় অতধক ইনসাফকারী কাউসক আতম খিতেতন।” 

হ্রত আবু ইসহাক রহ. বসলনিঃ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. োসনকাল ্তি খিেসত, 

তাহসল নিায় ও ইনসাসফর কারসণ তনিঃসসিসহ তাসক খতামরা ‘মাহিী’ নাসম 

আেিাতয়ত করসত। তবতেষ্ট ঐততহাতসক হ্রত মুজাতহি রহ. ও অনুরূপ মন্তবি 

কসরসিন। 

ইমাম আ’মাসের রহ. মজতলসস একবার হ্রত উমর তবন আব্দুল আ্ীস্র রহ. 

নিায়পরায়ণতার আসলাচনা শুরু হসল, তততন বসলনিঃ খতামরা উমর তবন আব্দুল 

আ্ীস্র রহ. প্রেংসা করসিা, হ্রত মুআতবয়ার রাত্. োসন ্ুর্ খিেসল তক 

করসত? খলাসক তজসঞাপস করল- আপতন তক তাাঁর সহনেীলতার কর্া বলসিন? তততন 

বলসলন- না, তাাঁর ইনসাফ ও নিায় তবচাসরর কর্াই বলতি। 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. নধ্গি ও সহনেীলতা তিল প্রবাি তুলি। এ দু 'খিা গুণ তিল 

তাাঁর জীবন ও চতরসত্র অতবসিিি অংে। চরম তবরুোচারণকারীও তার খকান খকান 

কর্ার সরাসতর প্রততবাি করসতা, অোলীন ভািা বিবহার করসতা, তকন্তু তা তততন সহি 

কসর তনসতন। তবতেষ্ট মুরুব্বী সাহাবী হ্রত জাতবর রাত্. বসলনিঃ মুআতবয়ার খচসয় 

সহনেীল বিতক্ত আতম আর খিতেতন। হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তনসজও বলসতনিঃ খোধ 

হজম করায় খ্ স্বাি আতম পাই, তা অনি তকিুসত পাই না। 

তকন্তু এ সহনেীলতা তিল ততক্ষণ, ্তক্ষণ প্রততপক্ষ োতন্ত-েৃঙ্খলা তবতিত কসর 

প্রোসতনক খক্ষসত্র তবেৃঙ্খলা সৃতষ্ট না করত। নীতত ও আইসনর প্রসশ্ন সামানিতম 
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নমনীয়তা তিল না তাাঁর চতরসত্র। খকার্াও কসিারতার প্রসয়াজন হসল িৃিযতার সাসর্ 

কসিার পিসক্ষপ গ্রহণ করসতন। 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. নধ্গি ও ক্ষমা সুির চতরসত্রর অসংেি ঘিনা িতডযসয় তিতিসয় 

আসি ইততহাসসর পাতায় পাতায়। ইবসন আওন বসলনিঃ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. 

আমসল একজন সাধারণ মানুিও তাাঁর পর্ খরাধ কসর বলত- মুআতবয়া আমাসির 

সাসর্ খতামার আচরণ দুরি কসর নাও। নইসল তকন্তু আমরাই খতামাসক দুরি কসর 

িাডযব, হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. বলসতন- ভাই! তক তিসয় দুরি করসব শুতন? তারা 

বলত- হাসতর এই লাতি তিসয়। মুআতবয়া রাত্. বলসতন- আিা তাহসল এমতনসতই 

আতম দুরি হসয় ্াতি। 

েলীফা হ্রত মুআতবয়া রাত্. প্রতততিন একতি তনতিগষ্ট সমসয় মসতজসি কুরসী খপসত 

বসস খ্সতন। এ সময় সবগিসরর জনসাধারণ তবতভন্ন নাতলে-অতভস্ার্ এবং অভাব ও 

প্রসয়াজন তনসয় হাতজত হত। এসক এসক সবার কর্া তততন মসনাস্ার্ সহকাসর শুনসতন 

এবং ্র্াসাধি তাসির সন্তুষ্ট করসত ও অভাব-অতভস্ার্ পূরসণর বিবস্থা করসতন। 

এভাসব সবগসেি ফতরয়ািী তবিায় হওয়া প্গন্ত তততন বসস র্াকসতন। অতিঃপর 

খনতৃস্থানীয়সির সাক্ষাৎকার তিসতন এবং তাসির বলসতন- “আপনারা স্ব-স্ব খর্াসত্রর ও 

এলাকার খনতৃস্থানীয় হওয়ার সুবাসির এই তবসেি মজতলসস উপতস্থত হসত খপসরসিন। 

সুতরাং এোসন উপতস্থত হওয়ার সুস্ার্ ্ারা পায় না, খসসব সাধারণ জনর্সণর 

অভাব-অতভস্ার্ ও তাসির কর্া আমার কাসি তুসল ধরা আপনাসির পতবত্র িাতয়ত্ব।” 

এভাসব তিসনর পাাঁচতি সময় তততন তনধগারণ কসর খরসেতিসলন সাধারণ খলাকসির জনি 

সবগিসরর জনসাধারসণর জনি খসোসন সাক্ষাৎ ও অতভস্ার্ উত্থাপসনর অবাধ অনুমতত 

তিল। সবাই খসোসন আমীরুল মুতমনীসনর িরবাসর নাতলে িাতেল করসত পারসতন। 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. বতলষ্ঠ বিতক্তত্ব অমাতয়ক চতরত্র, অতুলনীয় অবিান ও অনুপম 

োসনামসলর তুলনাহীন ও নবতচত্রিময় সকল তিসকর ্তিুকু তববরণ আরবী ভািার 

রতচত মুসতলম ঐততহাতসকর্সণর তনভগরস্ার্ি ইততহাস গ্রন্থসমূসহ পাওয়া ্ায়, তার 

বোনুবাসির জনি তবোল কসলবসরর গ্রন্থ রচনার প্রসয়াজন। 

বস্তুতিঃ সকল তবচাসরই হ্রত মুআতবয়ার রাত্. োসনকাল তেলাফসত রাতেিা পরবতগী 

ইসলামী ইততহাসসর সফলতম ও স্বণগ্ুর্ সমি উম্মাহর বিতক্ত ও সামাতজক জীবসন 

তিল প্গাপ্ত সুে, োতন্ত, তনরাপিা, সিলতা ও সমৃতে। জনসাধারসণর জীবন্াত্রা, 

চতরত্র ও ননততকতার উপর তাাঁর তিল সিা সতকগ িতৃষ্ট। 

সাবায়ী তফৎনা তনমূগসল হ্রত মুআতবয়ার রাত্. অবিান 

এক কর্ায় িীঘগ প্রায় এক িেসকর রৃ্হ ্ুসে ক্ষত-তবক্ষত মুসতলম উম্মাহ্ হ্রত 

মুআতবয়ার রাত্. তেলাফতকাসলই তফসর পায় তাসির হৃত খর্ৌরব। তেলাফত োসন 

বিবস্থায় তফসর আসস পূণগ েৃঙ্খলা মুসতলম জাতত মুতক্ত পায় আব্দুল্লাহ তবন সাবার 
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ইসলামী তেলাফত বিবস্থা ধ্বংসসর র্ভীর িডয্সন্ত্রর ভয়াল র্াবা খর্সক। খ্ িডয্ন্ত্র 

শুরু হসয়তিল হ্রত উসমাসনর রাত্. োসনামসলর মা ামাত  সময় হসত। অবসেসি 

তা ফুসল খফাঁসপ বীভৎসরূসপ ভয়াল মরণ কামডয তনসয় স্বরূসপ আত্মপ্রকাে কসর 

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম দুই জামাতা মুসতলম জাহাসনর তৃতীয় ও 

চতুর্গ েলীফা হ্রত উসমান ও আলীর রাত্. োহািাত পঞ্চম েলীফা হ্রত হাসান 

মুআতবয়া ও আমর ইবনুল আসসর নিায় ইসলামী দুতন্ার মহান খনতার্সণর হতিা 

প্রসচষ্টা এবং মুসতলম উম্মাহসক িীঘগস্থায়ী রৃ্হ্ুসের তিসক খিসল তিসয় হাজার হাজার 

সাহাবাসয় তকরাম ও তাসবয়ীসির রাত্. জান খকসে খনয়া এবং তেলাফত বিবস্থাসক 

তচরতসর ধুতলসিাৎ কসর তিসয় মসুলমানসির দুতনয়া হসত তনতশ্চি কসর খি্ার প্রসচষ্টার 

মাধিসম। 

পঞ্চম েলীফা হ্রত হাসান রাত্. অনিানি তবচক্ষণতা তৎপরতা েৃঙ্খলা ও সুষ্ঠ ু

বিবস্থাপনা তফতরসয় আনার খক্ষসত্র খ্মতন অবিান রাসেন তিক খতমতনভাসব মহানবীর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম োস দু‘আয় ধনি হ্রত মুআতবয়ার রাত্. অনবিি 

োসন ও তনরলস প্রসচষ্টার বসিৌলসত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানসির উোর ও 

রক্ষা কসরন। হ্রত মুআতবয়ার রাত্. অোন্ত পতরেসম োসনকাস্গ তফসর আসস 

তস্থততেীলতা। ইসলামী রাসষ্ট্রর োসন বিবস্থা পুনরায় সু-সংহত হয় এবং মুসতলম বীর 

খ্াোর পুনরায় আরম্ভ কসর তাসির স্বভাবসুলভ ইসলাসমর তবজয়াতভ্ান। ফসল 

ইসলামী সীমাসন্তর পতরতধ বৃতে খপসত র্াসক তিক হসত তিকান্তসর। 

তকন্তু মুসতলম জাহাসনর এই তবজয়াতভ্ান ও মুসলমানসির উন্নতত প্রর্তত ও ্াবতীয় 

জার্ততক উৎকিগতা সাধসনর মাধিম ঐকিবে তেলাফত বিবস্থা ও োসন বিবস্থার এই 

তস্থততেীলতা ইয়াহুিী েৃষ্টানচে ও তাসির ততিবাহক মুনাতফক সাবায়ী খর্াষ্ঠীর সহি 

হওয়ার নয়। তাই তারা আবার খমসত উসি পুসরাসনা িডয্সন্ত্র। শুরু হয় হ্রত 

উসমাসনর রাত্. হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সুোসসনর তবরুসে তমর্িা অপবাি। রিনা 

করসত র্াসক অতিাচার জুলুম ও স্বজনতপ্রয়তা খর্াসয়বলসীয় অপপ্রচার। তকন্তু এবার 

আর মুসতলম জনসাধারণ অতীসতর নিায় ভুল কসর োসন ক্ষমতায় অতধতষ্ঠত বিতক্তর 

তবরুসে রাজননততক কায়িায় সাবায়ীসির আসরাতপত চিকিার ও র্তানুর্ততক তমর্িা 

অতভস্ার্ সমূসহ কান খিয়তন এবং তাসির পরীতক্ষত খনতার তবরুসে তবসদ্রাহ খতা 

কসরইতন, বরং তবসদ্রাহীসির তবরুসে বিবস্থা গ্রহসণ সরকারসক সবগত্র সহস্াতর্তা কসর। 

খ্সহতু হ্রত উসমাসনর রাত্. ্ুসর্ মার্াচাডযা তিসয় উিা সাবায়ী িল মুসলমানসির 

অভিন্তরীণ রৃ্হ্ুসের (্া তিল তাসিরই সৃষ্ট) সুস্াসর্ তবরাি েতক্ত ও প্রভাবোলী 

িলরূসপ আত্মপ্রকাে কসর প্রকাসেিই মুসলমানসির তবরুসে অস্ত্র তাক করা আরম্ভ 

কসর তিসয়তিল। হ্রত হাসান রাত্. েলীফা হসয় তাসিরসক িমসনর জনি একমাত্র 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. খকই উপ্ুক্ত বিতক্ত মসন কসর তাাঁর হাসত তেলাফসতর িাতয়ত্ব 

অপগণ কসর তিসয়তিসলন। তাই তততন সবগসম্মত ও ঐকমতিপূণগ েলীফা মসনানীত হসয় 
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ঐ মুনাতফক সন্ত্রাসবািী িলসক িমন করাসকই তনসজর প্রর্ম ও প্রধান কতগবি মসন 

করসলন। 

অবেি হ্রত মুআতবয়া রাত্. প্রর্ম তাাঁর প্রবািতুলি স্বভাবসুলভ সহনেীলতা ও 

নম্রতার বিবহার কসরন। সাবায়ী োতরজীরা সংেিায় নর্ণি হসলও তারা স্বীয় তবোসস 

তিল কট্টর এবং লক্ষি উসেসেির বিাপাসর তিল অনডয। খেি রক্ত তবিু বাতক র্াকা 

প্গন্ত জান হাসত তনসয় প্রততেেীসির তবরুসে ্ুে কসর ্াওয়া তিল তাসির স্বভাব 

।এসত খকান খলাভ লালসা ভয় ভীতত বা অনি খকান তচন্তা কেনই তাসির পসর্ বাধা 

হসয় িাডযাসত পারত না। এ খপ্রতক্ষসত এ ধরসনর একতি সুসংর্তিত ও চরমপতন্থ িসলর 

তনয়ন্ত্রণ ও খিসে োতন্ত েৃঙ্খলা বজায় রাোর জনি অতিন্ত তবচক্ষণ োসসকর প্রসয়াজন 

তিল ্া হ্রত মুআতবয়ার রাত্. মাস  ্র্া্র্ভাসবই তবিিমান তিল। তততন তাসির 

সংসর্ অতিন্ত খসৌহািগিপূণগ ও নম্র আচরণ প্রিেগন করসলন এবং তাসির বাডযাবাতডয 

সমূসহর মুকাতবলার নধ্গি ও সসহির এমন এক অননি িৃষ্টান্ত স্থাপন করসলন ্ার 

নজীর পৃতর্বীর োসকসির ইততহাসস খমলা ভার। 

এতিসসেও সাবায়ী খর্াষ্ঠী সৃষ্ট োসরজী িল োতন্তর পসর্ না এসস অনবরত খিসের 

োতন্ত েৃঙ্খলা তবনসষ্ট ও মুসতলম উম্মাহর ঐকিবে। তন্ামসক িডয্সন্ত্রর মাধিসম িুকরা 

িুকরা করার প্রসচষ্টায় মি র্াসক। সুতরাং তাসির রক্তসেলা হসত খিে ও জাততর রক্ষা 

কসি হ্রত মুআতবয়া রাত্. তাসির তবরুসে সামতরক বিবস্থা গ্রহসণ বাধি হন এবং 

প্রবল প্রততসরাধী হসয় উসিন। তবসেিতিঃ উক্ত িসলর আতবভগাব সম্পসকগ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ভতবিিোনী করসত তর্সয় হাত মুবারক উাঁতচসয় ইরাসকর 

তিসক ইোরা করতিঃ বসলতিসলন- ঐ অঞ্চল হসত তাসির আতবভগাব হসব। বস্তুতিঃ 

ঘসিতিলও তাই। ইরাসকর খকন্দ্রীয় এলাকা বসরা ও কুফাই উক্ত সন্ত্রাসবািী িলতির 

অপতৎপরতার ঘাাঁতি তিল। হ্রত মুআতবয়া রাত্.তাই বসরা ও কুফায় সন্ত্রাসী 

তৎপরতা বসন্ধর জনি কসিার বিবস্থা গ্রহণ করসলন। এই কসিারতা িাডযা আমীরুল 

মুতমনীন হ্রত মুআতবয়ার রাত্. িীঘগ প্রায় চতল্লে বৎসসরর োসন আমসলর সুির 

অবস্থা ইততহাসসর তনম্নবতণগত সার সংতক্ষপ্ত তববৃতত খর্সকই অনুধাবন করা ্ায়িঃ 

হ্রত মুআতবয়াহ রাত্. ৪১ তহজরী সসন সবগসম্মতরূসপ েলীফা তনবগাতচত হসয় স্বীয় 

পসি বহাল র্াকাবস্থায় মৃতুি প্গন্ত বতহিঃেত্রুসির এলাকায় পূসণগােসম তজহাি অবিাহত 

তিল। আল্লাহর কাতলমা তর্া িীন ইসলাসমর প্রততপতি সবগত্র তবরাজমান তিল। চতুতিগক 

হসত েত্রুপসক্ষর তবতজত ধন সম্পসির সমার্ম তিল। তার োসনামসল মুসলমানর্ণ 

োতন্ত ও নিায়পরায়ণতার মাস  তিনাততপাত করতিসলন এবং িয়া ও ক্ষমা উপসভার্ 

করতিসলন। কসিারতার খকান প্রশ্নই তিল না। 

অপপ্রচারণার কবসল হ্রত মুআতবয়া রাত্. 

ঘিনা পরম্পরায় হ্রত মুআতবয়া রাত্. উক্ত মুনাতফক সন্ত্রাসবািী ও িডয্ন্ত্রকারী 

িলতির তবরুসে খ্রূপ প্রততসরাধী হসয়তিসলন, তদ্রূপ তারাও তাাঁর তবরুসে ওসি পসে 
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খলসর্তিল। েলীফা হ্রত উসমাসনর রাত্. তবরুসে তারা তাসির খ্ স্বভাবসুলভ 

তমর্িার বহর িতডযসয় জনসাধারণসক উসিতজত ও তবভ্রান্ত করার অস্ত্র বিবহার কসরতিল 

খসই অস্ত্রই তারা হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তবরুসে আসরা অতধক ধারাসলা রূসপ 

তবরামহীনভাসব চাতলসয় খর্ল। 

খর্াসয়বলসসর তমর্িা প্রচাসরর নীতত অনুসাসর খসই সব প্রচারণা কততপয় তবভ্রান্ত 

ঐততহাতসসকর ইততহাসসর পাতায় িাাঁই খপসয়তিল। অর্চ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. 

োসনামসলর সতিক ও বািব তচত্র এই তিল ্া ইততপূসবগ মুসতলম ঐততহাতসকর্সণর 

তবশুে ইততহাস গ্রন্থসমূহ হসত উেৃত হসয়সি। ঘিনার সতি-তমর্িা সব রকসমর তববরণ 

সংগ্রসহ খ্ সকল ঐততহাতসকর্ণ আত্মতৃতপ্ত অনুভব করসতন তাসির এ খলোয় 

প্রভাবাতিত হসয় অসনক োাঁতি মুসলমানও তবভ্রান্ত হসয়সিন এবং তনসজসির ঈমান 

আমলসক হুমতকর সমু্মেীন কসরসিন। 

আর খসসব জাল ইততহাসসর উপর তনভগর কসর কততপয় সাহাবী রাত্. তবসেিী 

তর্াকতর্ত ইসলামী তচন্তাতবি হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তেলাফতকাসলর খ্ তচত্র 

এাঁসকসিন তা আর্াসর্াডযা ্ুতক্ত তবরুে ও বািবতা তববতজগত এবং তা মহানবীর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ভতবিিোণী অনু্ায়ী উম্মসত মুহাম্মাতিয়ার ৭৩ 

খফরকার মসধি একমাত্র সতিক ও মুতক্তপ্রাপ্ত িল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর 

আক্বীিা ও খমৌতলক তবোসসর সাসর্ খকবল অসংর্তত পূণগই নয় বরং সংঘিগপূণগও। 

সুতরাং খকান েসমই উক্ত বণগনাসমূহ গ্রহণস্ার্ি নয়। ঐ সব তর্াকতর্ত তচন্তাতবিসির 

খলোর খকরামততসত সাধারণ পািসকর মসন এ ধারণাই বেমূল হয় খ্, ক্ষমতার 

খলাসভ সাহাবীর্ণ রাত্. জসে জামাল ও জসে তসফফীসন পারস্পতরক সংঘিগ বাাঁতধসয় 

বহু খলাকসক হতিা কসরতিসলন। হ্রত আলীর রাত্. োহািাসতর সাসর্ সাসর্ই খর্ািা 

পতরতস্থতত হিাৎ বুত  তডর্বাতজ খেসয়তিল এবং ইসলামী তেলাফত বিবস্থা তার সকল 

নবতেষ্টি হাতরসয় তা শুধু আগ্রাসী োসসনর হাততয়াসর পতরণত হসয়তিল। তেলাফসত 

রাতেিা তিল ্াবতীয় কলিাণ ও খসৌিস্গর এক অনুকরণীয় আিেগ। তকন্তু হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. তেলাফসতর িাতয়ত্বভার হাসত খনয়ার সাসর্ সাসর্ মুসতলম উম্মাহর 

জীবন খর্সক খসগুসলা হিাৎ কসর উসব তর্সয়তিল এবং খেি প্গন্ত হ্রত মুআতবয়া 

রাত্. রাজতন্ত্র কাতয়সমর মাধিসম ইসলামী তেলাফত বিবস্থা ধ্বংস কসর খিসেসিন। 

(নাউজুতবল্লাহ) এমতনভাসব খসসব তবভ্রান্ত পািকসির হৃিসয় এ ধারণা জসে খ্, 

তেলাফসত রাতেিার স্বণগ ্ুসর্ মুসতলম সমাজ তিল মানব ইততহাসসর খেষ্ঠতম সমাজ। 

তকন্তু মুহূসতগর বিবধাসন (হ্রত মুআতবয়ার ্ুসর্) খস সমাসজই প্রবৃতি ও পােতবকতা 

সকল তবভৎসতা ও জঘনিতা তনসয় তেকডয খর্সে বসল। চতল্লে তহজরী প্গন্ত েলীফার 

পসক্ষ েরীআসতর একতি সাধারণ তবধান লঙ্ঘনও তিল কিনার অতীত। তকন্তু 

একচতল্লে তহজরী তর্া হ্রত মুআতবয়ার রাত্. তেলাফতকাল শুরু হওয়ার সাসর্ 

সাসর্ই পতরতস্থতত েরী‘আত লঙ্ঘন, িীসনর তবকৃতত ও তবি‘আত প্রবতগসনর রূপ ধারণ 

করল। চতল্লে তহজরীসত ঘুি, খলন-খিসনর পাপ ধারণা কাসরা হৃিসয়র পূণগ ভূতমসত 
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িায়াও খফলসত পাসরতন তকন্তু একচতল্লে তহজরীসত োসক োতসত সবার কাসি তা হসয় 

উিল মাসয়র দুসধর খচসয় তপ্রয়। চতল্লে তহজরীসত কাতফরসক প্গন্ত লা‘নত ও র্াল মি 

করা হত না, আর একচতল্লে তহজরীসত হ্রত আলীর রাত্. তবরুসে ইসলামী 

তেলাফসতর সবগত্র র্ালার্াসলর  ডয শুরু হল। চতল্লে তহজরীসত সাধারণ নসতনসকর 

মসনও র্নীমসতর মাসল তেয়ানসতর কু-বাসনা জাগ্রত হত না তকন্তু একচতল্লে তহজরীসত 

খোি েলীফাতুল মুসতলমীন র্নীমসতর মাল আত্মসাসতর মতলসব রীততমত ফরমান 

জারী করসত খলসর্ খর্সলন। চতল্লে তহজরীসত তেলাফত তিল নিায়-ইনসাসফর উজ্জ্বল 

প্রতীক আর একচতল্লে তহজরীসত জুলুম ও খস্বিাচারী হসয় িাাঁডযাল খকসন্দ্রর নীতত। 

চতল্লে তহজরীসত োসক-োতসসতর ঈমানী বল এবং আল্লাহু ভীতত এমনই প্রবলভাসব 

জাগ্রত তিল খ্, সাধারণ মানুিও প্রকাসেি রাজপসর্ েলীফার পর্ খরাধ কসর িাডযাসত 

পারত। অর্চ মাত্র এক বিসরর বিবধাসন েলীফাতুল মুসতলমীসনর জুলুম-তন্গাতন 

এমনই চরম রূপ ধারণ করল খ্ মুসে তালা  ুতলসয় খিয়া হল তবসবসকর িুতি খচসপ 

ধরা হল এবং চাবুসকর তনমগম কিাঘাত হল সতি ভািসণর পুরষ্কার।  

খমাি কর্া চতল্লে তহজরী খেি হসত না হসতই বিতক্তস্বার্গ ও ক্ষমতা খকতন্দ্রক রাজনীততর 

এমন সবগনাো প্লাবন খিো তিল ্া তবংে েতসকর সভি মানুি তহসসসব পৃতর্বীসত 

আমরা আজ খিেসত পাই। 

এ খপ্রতক্ষসত আমরা শুধু এিুকু বলসত চাই খ্, এসব আসবাল তাসবাল বসক অঞাপসির 

মসধি তমর্িা আসবর্ সৃতষ্ট করা ্ায় তনসজসক তচন্তাতবি ও র্সবিক বসল জাতহর করা 

্ায় তকন্তু বািব প্গন্ত খপৌিা ্ায় না বরং এ হসি এক ধরসনর সংকীণগতা ইসলাম 

সম্পসকগ সামতগ্রক ঞাপাসনর অভাব এবং অপতরণত মানতসকতার পতরচায়ক। 

রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ভতবিিোনীিঃ 

ঞাপান-পাপী কততপয় খলেসকর হাসত আাঁকা মুসতলম উম্মাহর অবক্ষসয়র এ তচত্র খ্মন 

ইততহাসসর উত্থান পতসনর েম তববতগন ধারার তবসরাধী খতমতন তা রাসূলুল্লাহর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মহান ভতবিিোনীরও পতরপন্থী। আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিনিঃ 

“আমার ্ুর্ই হল সসবগািম ্ুর্ অতিঃপর এর পরবতগী (সাহাবার্সণর রাত্.) ্ুর্ 

অতিঃপর তৎপরবতগী (তাসব‘ঈনর্সণর রহ.) ্ুর্।” 

বস্তুতিঃ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. স্বণগ্রু্ তুলি ও মুসতলম জাহাসনর হৃত খর্ৌরব 

পুনরুোসরর সুির োসনামসলর এ বীভৎস তচত্র সাবায়ী োসরজী ও তেয়া 

রাসফজীসিরই কতিত তমর্িা ও জাল বণগনায় অংতকত। 

তেয়া-রাসফজীর স্বরূপ: 

খ্ সমি তেয়ারা হ্রত আলীর রাত্. ভতক্তর আততেস্ি এরূপ জঘনি আক্বীিা 

খপািণ কসর খ্- 
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(ক) হ্রত আলীই প্রকৃতপসক্ষ সবগসেি নবী হওয়ার খ্ার্ি ও আল্লাহর মসনানীত 

বিতক্ত তিসলন, তকন্তু আল্লাহ পাক ্েন খফসরেতা হ্রত তজবরাইল আ. মারফত 

হ্রত আলীর রাত্. তনকি ওহী পািাসলন তেন তজবরাঈল আ. ভুলবেতিঃ মুহাম্মি 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনকি ওহী তনসয় আসসন। ফসল তততনই খেি নবী 

হসয় ্ান। অতিঃপর মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ততসরাধাসনর পর হ্রত 

আলীই রাত্. তেলাফসতর হকিার তিসলন। তকন্তু আবু বকর, উমর ও উসমান রাত্. 

তাাঁর তেলাফত তিতনসয় খনন। এ জনি তারা এবং অপরাপর সাহাবী রাত্. ্ারা তাসির 

সমর্গন কসর সবাই মুরতাি ও কাতফর হসয় খর্সিন। (নাউ্ুতবল্লাহ)। 

(ে) এমনতক তাসির মধি হসত একিল হ্রত আলীর রাত্. জীবেোয় তাসক খোিা 

প্গন্ত ডাকসত আরম্ভ কসরতিসলন। স্ব্যং হ্রত আলী রাত্. তাসির বুত সয় বির্গ হসয় 

এসহন কুফরী কাসজর জনি হতিার হুমতক তিসল তারা বলসত র্াসক আপতন আমাসির 

মা’বুি। আপনার ্া েুেী তা করার অতধকার আসি। আমাসির তাসত আপতি করার 

অতধকার খনই। অতিঃপর হ্রত আলী রাত্. তাসির একাংেসক হতিা করসলও তাসির 

অপরাংেসক এ ভ্রষ্টতা হসত তফতরসয় আনসত বির্গ হন। 

(র্) তেয়া-রাতফজীসির আসরক িল তবোস করত এবং একর্া তারা বিাপকভাসব 

িতডযসয় মুসতলম জনসাধারণসক তবভ্রান্ত করার খচষ্টা করত খ্, কুরআন তবকৃত হসয় 

খর্সি। আসল কুরআন হ্রত আলীর রাত্. কাসি সংরতক্ষত আসি। তািাডযা হ্রত 

আলী রাত্. খক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অতততরক্ত নব্বই হাজার 

কালাম তিসয় খর্সিন ইতিাতি। স্ব্যং হ্রত আলী রাত্. খক তাাঁর জীবেোয় একাতধক 

স্থাসন তবতভন্ন তাসবয়ী রহ. এ সম্পসকগ তজঞাপাসা করসল তততন েির্গহীন কসে এসব কর্া 

নাকচ কসর তিসয়সিন। ্ার অসংেি িৃষ্টান্ত হািীসগ্রন্থ সমূসহ তবিিমান রসয়সি। 

(ঘ) বার ইমামপন্থী তেয়া ইিনা আোতরয়া রা হ্রত আলী রাত্. হ্রত হাসান ও 

হুসাইন রাত্. সহ তাাঁর বংেধসরর মসধি বারজন বু্রু্গ বিতক্তবর্গসক ইমাম তহসসসব নবী 

সম বরং খকান খকান খক্ষসত্র নবীসির ঊসধ্বগ ম্গািা তিসয় তাসির নাসমর সংসর্ 

“আলাইতহস সালাম” বসলও তলসে র্াসক। ্া সাধারণতিঃ নবী ও খফসরেতার্সণর 

নাসমর সাসর্ই বিবহার করার কর্া। এমনতক ইসলামী হুকুমসতর িাবীিার তেয়া ইিনা 

আোতরয়া পন্থী বতগমান ইরান সরকাসরর প্রততষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ খোসমনী তার আরবী 

ভািায় রতচত আল-হুকুমাতুল ইসলাতময়াহ, গ্রসন্থ েির্গহীন ও স্পষ্টভাসব তলসেসিনিঃ 

“ইমাম এর ম গ্ািা নবুওয়াসতর উপসর। আর আমাসির ইমামর্ণ এমন ম্গািার 

অতধকারী খ্র্ায় আল্লাহ্ র খকান নবী রাসূল এবং তনকিতম খফসরেতাও খপৌিসত 

পাসরন না। খ্ কারসণ তাাঁসির রসয়সি েরী‘আসতর খ্ খকান তবতধ তবধান খ্ খকান 

মুহূসতগ পতরবতগসনর সীমাহীন অতধকার। (নাউ্ুতবল্লাহ) 

কত বডয জঘনি ও দুিঃেজনক কর্া খ্, এসহন জঘনি আক্বাতয়সি তবোসী তেয়া 

রাতফজীসির অকািি তমর্িাচারসক পুাঁতজ কসরই খকবল েলীফাতুল মুসতলমীন হ্রত 
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মুআতবয়ার রাত্. নিায় রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ঘতনষ্ঠ অতত তপ্রয় ও 

তবতেষ্ট সাহাবী রাত্. এবং আল্লাহর খপ্রতরত কালাসম পাসকর ওহী খলেকরূসপ স্বীয় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কতৃগক তনসয়াতজত বিতক্তর বিতক্তসত্বর উপর 

অতিন্ত জঘনিভাসব হামলা করা হসয়সি। বস্তুতিঃ এ অপপ্রচার পৃতর্বীর একমাত্র 

অপতরবততগত অতবকৃত ও স্বীয় আল্লাহ পাক কতৃগক তহফাজতকৃত আল-কুরআসনর প্রতত 

মুসতলম উম্মাহর ইস্পাত কতিন অতবচল আস্থা ও তবোসসক দুবগল করার লসক্ষি 

ইয়াহুিী েৃষ্টানসির প্রসরাচনায় উদ্ভাতবত িডয্ন্ত্র নব তকিু নয়। 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. খতা খসই ভার্িবান সাহাবী রাত্. ত্তন মহানবীর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আপন েিালক ও কাততসব ওহী বা ওহী তলতপবেকারী হওয়ার 

সাসর্ সাসর্ মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম একাতধক মাকবুল দু‘আয় ধনি 

হসয়সিন। খ্মন ততরতম্ী েরীসফ বতণগত হসয়সি একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁসক এভাসব দু’আ তিসয়সিনিঃ 

‘‘খহ আল্লাহ্ তাসক (মুআতবয়াসক) তহিায়াসতর পর্ প্রিেগক ও তহিায়াত প্রাপ্ত কসর িাও 

এবং তাাঁর মাধিসম মানুিসক তহিায়াত িান কর।” 

অনি হািীসস ইরোি হসয়সিিঃ ‘‘খহ আল্লাহ! মুআতবয়াসক তকতাবী ইলম ও র্ণনা ঞাপান 

িান কর এবং জাহান্নাসমর আ্াব খর্সক তাসক রক্ষা কর।” 

তাাঁর সম্পসকগ একিা খফসরেতা হ্রত তজবরাইল আ. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক বসলতিসলন খহ মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মুআতবয়াসক 

সালাম জানাসবন তাাঁর মেসলর প্রতত তবসেি নজর রােসবন। খকননা তততন আল্লাহর 

তকতাব ও ওহীর উপর স্বীয় আল্লাহরই তন্ুক্ত আমানতিার এবং তততন অতত উিম 

আমানতিার। 

এমতনভাসব বডয বডয সাহাবাসয় তকরাম ও তাতবয়ীর্সনর রাত্. িৃতষ্টসত হ্রত মুআতবয়া 

রাত্. খ্ কত উাঁচু ম গ্ািার অতধকারী তিসলন এবং তাাঁর মহান ম্গািার স্বীকৃতত স্বরূপ 

তাাঁর প্রতত তাসির আচরণ ও প্রেংসামূলক বাণীসমূহ হািীস ও ইততহাস গ্রন্থসমূসহ এত 

অতধক হাসর তলতপবে রসয়সি খ্, বক্ষিমাণ তনবসন্ধ তার কু্ষদ্র একতি অংসের স্থান 

সংকুলান হওয়াও অসম্ভব। হ্রত উমর ফারুক রাত্. এর নিায় তবচক্ষণ েলীফা 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক িীঘগতিন োসন কাস্গ তনসয়াতজত খরসেতিসলন এবং তার 

োসনকা্গ পতরচালনার বিাপাসর আমানতিারী ও িক্ষতার তভতিসত বার বার পসিান্নতত 

িান কসরতিসলন। এিা এ তবিসয়র একিা মজবুত প্রমাণ খ্, সাবায়ীচে কতৃগক হ্রত 

মুআতবয়ার রাত্. তবরুসে আসরাতপত অতভস্ার্সমূহ এসকবাসরই অবািব, তমর্িা ও 

র্তহগত। 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. এ সকল কামালাত ও ফজীলসতর কর্া স্মরণ খরসেই 

তৎকালীন মুসলমানর্ণ সাবায়ীসির এ সকল অপপ্রচাসর কান খিনতন। তকন্তু দুভগার্ি 
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খ্, আজ খচৌেেত বির পর আবাসরা খসই কুেিাত ইবসন সাবা ও সাবায়ীসির 

উিরসূরীরা এসহন বু্ুর্গ সাহাবী রাত্. সম্পসকগ সাধারণ মুসলমানসিরসক তাসির 

ধমগীয় ঞাপাসনর স্বিতা ও সতিক ইসলামী ইততহাস অধিয়সনর অভাসবর সুস্ার্ তনসয় 

তবভ্রান্ত করার প্রয়াস পাসি। এ খেণীর খলাকসির খর্সক মুসলমানসির সতকগ র্াকসত 

হসব। 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. উিরসরূী তনবগাচন ও ইয়া্ীি প্রসে 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. মৃতুি প্গন্ত প্রায় চতল্লে বৎসরকাল ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসতলম 

উম্মাহর তেিমত কসরন। এর মসধি তততন সাবায়ীসির ধ্বংসাত্মক িডয্সন্ত্রর হাত খর্সক 

মুসতলম জাততসক উোর কসরন এবং সাবায়ীসির ভয়াবহ িডয্সন্ত্র লণ্ডভণ্ড হসয় ্াওয়া 

তেলাফত বিবস্থাসক পুনিঃপ্রততষ্ঠা কসরন। তততন তবেৃঙ্খলা সৃতষ্টকারী ও সন্ত্রাসবািী 

সাবায়ীসির িমন কসর রাসষ্ট্র োতন্ত-েৃঙ্খলা তফতরসয় আসনন। মুসলমানসির 

পারস্পতরক রৃ্হ্ুসের ক্ষততর প্রতিক্ষিেগী ও প্রর্ম কাতাসরর ভুক্তসভার্ী তহসসসব তততন 

একজন খ্ার্ি উিরসূরী মসনানয়ন পূবগক তনসজর জীবেোয় তাাঁর হাসত জনসাধারসণর 

বাই’আত তনসয় রাোর আকাঙ্খা খপািণ করসতন। ্াসত তার মৃতুির পর পর েলীফা 

তনবগাচসনর বিাপাসর েত্রুসির িডয্সন্ত্র বা অনি খকান কারসণ পুনরায় মুসতলম জাততর 

মাস  তবসভি সৃতষ্টর খকান অবকাে না র্াসক। 

বতগমান েলীফা তাাঁর জীবেোয় মুসতলম উম্মাহর খনতৃস্থানীয় ও গুণীজনসির সংসর্ 

পরামেগেসম খ্ খকান খ্ার্ি বিতক্তসক পরবতগী েলীফা মসনানীত কসর তার হাসত 

জনসাধারসণর বাইআত গ্রহসণর পর তাসক েলীফা খঘািণা কসর খ্সত পাসরন। 

এমনতক তপতৃত্ব বা অনি খকান রক্ত সম্পসকগর কারসণও মসনানয়ন িাসনর নবধতার 

রিবিল হসব না। অবেি তপতা-পুসত্রর খক্ষসত্র অর্গাৎ পূবগবতগী েলীফা ্তি তনিঃস্বার্গ ও 

তনরসপক্ষ িৃতষ্টসত শুধুমাত্র িক্ষতা ও খ্ার্িতার তভতিসত তার পুত্রসক ভাবী েলীফারূসপ 

মসনানয়ন তিসত চান তাহসল এর জনি েতগ হসি- েলীফাসক মুসতলম উম্মাহর 

খনতৃস্থানীয় বিতক্তবসর্গর সমর্গন ও অনুসমািন তনসত হসব। খকবলমাত্র তেনই পুসত্রর 

মসনানয়ন ও তার হাসত জনসাধারসণর বাই’আত গ্রহণ নবধ হসব। এবং এিাসক 

রাজতন্ত্র বলা হসব না। রাজতন্ত্র বলা হয় খ্ার্িতার তবচার না কসর শুধু বংোনুেতমক 

হাসর োসসনর ধারাসক। 

এ উসেসেি পরামেগ খচসয় হ্রত মুআতবয়া রাত্. তনসজর এক র্ভনগসরর বরাবর খ্ 

তচতি তলসেন, তাসত তততন উসল্লে কসরসিন খ্, “আমার মৃতুি অতত তনকিবতগী। আমার 

আেংকা হয় খ্ আমার মৃতুির পর উম্মাহর ঐসকি আবার ফািল খিো তিসত পাসর। এ 

কারসণ আমার ইিা হয় তনসজর জীবেোসতই খকান খ্ার্ি বিতক্তসক আমার 

স্থলাতভতিক্ত মসনানীত কসর তিসয় ্াই। অনিত্র তততন একবার বসলন জনসাধারণসক 

আতম রাোলতবহীন বকরীর পাসলর মত খিসে খ্সত চাই না।” 



www.islamijindegi.com 

এ লসক্ষি সবগপ্রর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর অনিতম ও তপ্রয় 

সাহাবাসয় তকরাসমর মধি হসত তবচক্ষণ ও িূরিেগী তবতেষ্ট সাহাবী রাত্. কুফার র্ভনগর 

হ্রত মুর্ীরাহ তবন শুবাহ রাত্. এই বসল পরামেগ খিন খ্ হ্রত উসমাসনর রাত্. 

োহািাসতর পর সাবায়ীসির িডয্সন্ত্র মুসলমানসির মাস  খ্ মতাননকি ও ভয়াবহ 

রক্তপাসতর সূত্রপাত হয় তা খকউ তবস্মৃত হয়তন। সুতরাং আপনার স্থলাতভতিক্ত হওয়ার 

জনি পূণগ খ্ার্িতাধারী ইয়া্ীসির পসক্ষ জনর্সণর বাই’আত তনসয় তাসক আপনার 

স্থলাতভতিক্ত বাতনসয় ্ান। ্াসত আপনার মৃতুির পর েত্রুপক্ষ হসত খকান তবেৃঙ্খলা 

সৃতষ্ট হসল তততন মুসলমানসির আেয়স্থল হসত পাসরন এবং তেলাফসতর বিাপাসর 

খকানরূপ র্ণ্ডসর্াল ও রক্তপাসতর আেংকা না র্াসক। 

বলাবাহুলি ইয়া্ীি আমীরুল মুতমনীসনর তপ্রয়পুত্র ও সাসহবজািা তহসসসব খর্ািা 

ইসলামী উম্মাহর তবসেি েোর পাত্র তিসলন। তার ননততকতা, ধাতমগকতা, পাতরবাতরক 

সম্ভ্রম, প্রোসতনক িক্ষতা ও একাতধক সমর ননপূসণির তবচাসর তততন তেলাফসতর জনি 

খ্ার্ি বিতক্ত তিসলন। স্ব্যং হ্রত মুআতবয়া রাত্. তাসক তবতেষ্ট সাহাবীর্সণর রাত্. 

উপতস্থততসত তবতিন্নতাবািী োতরজীসির িমসন এবং তৎকাসলর অনিতম পরােতক্ত 

খরামীয়সির তবরুসে গুরুত্বপূণগ অতভ্াসন খপ্ররণ কসর তার সাহতসকতা ও সময় 

ননপুসনির স্বাক্ষর অবসলাকন কসরন। সুতরাং ইয়া্ীসির তৎকালীন এসকল গুণাবলী 

শুধু হ্রত মুর্ীরাহ তবন শুবাহ রাত্. বা হ্রত মুআতবয়ারই রাত্. িৃতষ্টসর্াচর তিল না 

বরং অতধকাংে জীতবত সাহাবী রাত্. তেন ইয়া্ীসির মসনানয়নসক সমর্গন কসরন 

এবং তার পসক্ষ তারা তনয়তমত প্রচারণাও চাতলসয় ্ান। ফসল মুসতলম জাহাসনর 

তবতভন্ন অঞ্চসল সুধী ও গুণীজসনরা স্ব-স্ব এলাকার প্রতততনতধসহ আমীরুল মুতমনীসনর 

আবাসস্থল িাসমস্ক আর্মন কসর হ্রত মু’আতবয়ার রাত্. সসে সাক্ষাত কসর তারা 

তনসজসির পক্ষ হসত ইয়া্ীিসক পরবতগী েলীফারূসপ মসনানয়ন িাসনর প্রিাব খপে 

করসত র্াসকন।হ্রত মুআতবয়া রাত্. তাসির এ বিাপাসর তবসবচনার আোস খিন 

এবং বসলন- এমন গুরুত্বপূণগ তবিসয় ততডযঘতডয তসোন্ত খনয়া তিক হসব না। ্া আল্লাহর 

মিুর আসি তাই হসব। এরই মসধি সকল গুরুত্বপূণগ প্রসিে সমূসহর প্রতততনতধিল এসস 

হ্রত মুআতবয়ার রাত্. প্রতত ইয়া্ীসির মসনানয়সনর বিাপাসরই অনুসরাধ জানাসত 

র্াসকন। তেন হ্রত মুআতবয়াও রাত্. স্বীয় পুত্র ইয়া্ীিসক মসনানয়ন িাসন মনস্থ 

কসরন। 

অতিঃপর প্রোসন ও মুসতলম উম্মাহর অনিানি খনতৃস্থানীয়র্সণর সংসর্ এ বিাপাসর 

পরামেগ করসল তারাও এ বিাপাসর সমর্গন িান কসরন। তেন শুধু তহজা্ তর্া মক্কা 

মিীনার খনতৃবৃসির মতামত জানা বাতক তিল। মক্কা মিীনাবাসীসির মসধি শুধু 

কসয়কজন তবতেষ্ট বিতক্তত্ব ইয়া্ীসির বিাপাসর একারসণ আপতি জানাসলন খ্, হ্রত 

হুসাইন, ইবসন আব্বাস, ইবসন উমর, আবদুল্লাহ তবন ্ুবাইর ও আবদুর রহমান তবন 

আবু বকর রাত্. তেসনা জীতবত তিসলন। আর তাাঁরা সকসলই সাহাবী রাত্. হওয়ার 
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কারসণ ইয়া্ীসির খচসয় উিম তিসলন এবং ধাতমগকতা ও প্রোসতনক খ্ার্িতার 

খক্ষসত্রও তারা ইয়া্ীসির খচসয় উিম তিসলন। 

তকন্তু তাসির মতামত এজনি প্রাধানি খপল না খ্ সাহাবাসয় তকরাসমর এক তবরাি অংে 

এ কারসণ ইয়া্ীসির মসনানয়সনর পসক্ষ তিসলন খ্ ইমাম হুসাইন প্রমুের্ণ 

ইয়া্ীসির খচসয় খ্ার্িতম হসলও ইয়া্ীি এক তিসক তেলাফসতর িাতয়ত্ব পালসন 

বাতহিকভাসব কম খ্ার্ি তিল না। ্ার তববরণ পূসবগ উসল্লতেত হসয়সি। আর খ্ার্িতর 

বিতক্তর বতগমাসন খ্ার্ি বিতক্তসক েলীফা মসনানীত করার নবধতা ইসলাসম আসি। 

অনিতিসক ইয়া্ীি আমীরুল মুতমনীন হ্রত মুআতবয়া রাত্. এর মত তবচক্ষণ 

প্রোসক সাহাবীর রাত্. পুত্র হওয়ার সুবাসি সবগিা তপতার সাতন্নসধি র্াকার বসিৌলসত 

তেলাফত োসনকা্গ ও রাজি পতরচালনায় খবে অতভঞাপতা ও িক্ষতা অজগন 

কসরতিসলন। আর এ বিাপাসর খকান তেমত খনই খ্ প্রসয়াজনীয় খ্ার্িতা র্াকার পর 

অতততরক্ত খ্ার্িতা ও পাতণ্ডসতির খচসয় অতভঞাপতার গুরুত্ব অসনক খবেী খস কারসণ 

হ্রত মুআতবয়া রাত্. ও আন্ততরকভাসব ইয়া্ীিসকই তেলাফসতর খ্ার্ি তবসবচনা 

করসতন। তাাঁর ধারণায় উম্মাহর সামতগ্রক কলিাণও এসত তনতহত তিল। এ কারসণ 

একবার হ্রত উসমাসনর রাত্. পুত্র সাঈসির অনুস্াসর্র উিসর তততন বসলতিসলনিঃ 

আল্লাহর কসম খতামার এ িাবী ্র্ার্গ খ্, খতামার তপতা আমার খচসয় উিম এবং 

রাসূলুল্লাহর ননকিিভাজন তিসলন। আর খতামার মাও ইয়া্ীসির মাসয়র খচসয় উিম 

তিসলন। তকন্তু ইয়া্ীি সম্পসকগ আমাসক বলসতই হসব খ্ খর্ািা ভূেণ্ড খতামার মত 

খলাসক ভসর খর্সলও ইয়া্ীসির খ্ার্িতার পাল্লা ভারী হসব। তাই উম্মাহর ঐকি ও 

সম্প্রীতত রক্ষার স্বাসর্গ ইয়া্ীিসক পরবতগী েলীফা বানাসনার তবকি তিল না। 

অপরতিসক বনু উমাইয়া খর্াত্রই তেন কুরাইসের প্রধান েতক্ত তিল। উম্মাহর 

সংেিার্তরষ্ঠ অংেও তিল তাসিরই অনুবতগী। আর বনু উমাইয়ার সকল খনতৃস্থানীয় 

বিতক্তবর্গ এক বাসকি ইয়া্ীসির বিাপাসর সংঘবে হসয় তর্সয়তিসলন। এ সকল কারসণ 

উম্মাহর ঐকি ও সম্প্রীতত রক্ষার স্বাসর্গ ইয়া্ীিসক পরবতগী েলীফা বানাসনাই 

্ুতক্ত্ুক্ত তিল। ফসল ইয়া্ীিই চূডযান্তরূসপ পরবতগী েলীফা তহসসসব মসনানয়ন লাভ 

কসরন এবং ৬০ তহজরীসত হ্রত মুআতবয়ার রাত্. ইতন্তকাসলর পর ইয়া্ীিই 

্র্ারীতত েলীফা তন্ুক্ত হন। 

ইয়া্ীিসক চূডযান্তরূসপ মসনানয়ন িাসনর পূসবগ ও পসর হ্রত মুআতবয়া রাত্. তবতভন্ন 

সময় আপন প্রভুর তনকি খ্সব দু’আ কসরন খসগুসলা তার ইেলাস এবং পুত্র 

ইয়া্ীসির মসনানয়সন তপতা তহসসসব তাাঁর ভূতমকা তনিঃস্বার্গ ও তনরসপক্ষ হওয়ার প্রমাণ 

বহন কসর। খ্মন-জুমু’আর এক েুতবায় ‘আসমাসনর তিসক তাতকসয় তততন এই দু’আ 

কসরতিসলনিঃ খহ আল্লাহ! তেলাফসতর খ্ার্ি তবসবচনা কসরই ্তি আতম ইয়া্ীিসক 

মসনানয়ন তিসয় র্াতক তাহসল তার পসক্ষ আমার এ তসোন্তসক তুতম পূণগতা িান কসরা। 
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পক্ষান্তসর পুসত্রর প্রতত তপতার খমাহই ্তি হয় এর কারণ তাহসল তা তুতম বির্গ কসর 

িাও। 

অনি এক েুতবায় তততন বসলতিসলনিঃ খহ আল্লাহ! ইয়া্ীিসক ্তি তার খ্ার্িতার 

কারসণই মসনানীত কসর র্াতক, তাহসল খস ম গ্ািায় তাসক উন্নীত কর এবং তাসক 

মিি কর। আর ্তি পুসত্রর প্রতত তপতার সহজাত ভালবাসাই এ কাসজ আমাসক 

প্রসরাতচত কসর র্াসক তাহসল আসর্ই তাসক তুতম তুসল নাও। বলার অসপক্ষা রাসে না 

খ্ তার মসন ্তি সংেয় র্াকত বা তততন ্তি রাজতন্ত্র প্রততষ্ঠা ও পুত্রসত্বর খমাসহ পসে 

পরবতগী েলীফা তহসসসব পুসত্রর মসনানয়সনর অপসচষ্টায় তলপ্ত হসতন তসব তততন 

জুমুআর তিসন হাজার হাজার খলাসকর সমু্মসে মসতজসির তমম্বসর িাতডযসয় দুআ কবুল 

হওয়ার ্র্ার্গ মুহূসতগ পুসত্রর নাসম এরূপ কতিন দু‘আ কেসনা করসত পারসতন না। 

সাবায়ী ও োতরজীসির অপকীততগর কর্া বলাই বাহুলি ্ারা হ্রত মুআতবয়াসক রাত্. 

আপন চকু্ষেূল মসন করত এবং তাাঁর তবরুসে তনকৃষ্টতম অপপ্রচাসরও কুন্ঠাসবাধ করত 

না। তারা খ্ ইয়া্ীসির মসনানয়নসক বিতক্ত স্বাসর্গ প্রসণাতিত বসল আেিা তিসব খসিাই 

তিল স্বাভাতবক। আর বািসব হসয়সিও তাই। তারা ইয়া্ীসির বাই’আত গ্রহসণ বল 

প্রসয়ার্ ঘুি প্রিান ও প্রতারণার আেয় গ্রহসণর নিায় ঘৃতণত অসুিপায় অবলম্বসনর 

তমর্িা ও উদ্ভি অতভস্ার্ প্গন্ত আনসত তেধাসবাধ কসরতন। তকন্তু দুিঃেসবাধ হয় খস 

সকল তবসবকবান মুসলমান ভাইসির প্রতত ্ারা পরবতগীসত ইয়া্ীসির োসনামসল 

কুফার র্ভনগর উবাইদুল্লাহ তবন ত্য়াসির তনসিগসে কারবালা প্রান্তসর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তপ্রয় খিৌতহত্র সাইতয়দু োবাতব আহতলল জান্নাহ হ্রত 

হুসাইন রাত্. এর মমগন্তুি োহািাসতর ঘিনাসক পুাঁতজ কসর এর সকল িায় িাতয়ত্ব 

রাসূলুল্লাহর-ই সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অপর তপ্রয় ও তবেি বনু্ধ হ্রত 

মু‘আতবয়ার রাত্. উপর চাতপসয় খিন এবং তার অস্ার্ি পুত্রসক েলীফা বাতনসয় 

ইসলামী তেলাফসতর পতরবসতগ রাজতন্ত্র প্রততষ্ঠার তমর্িা ও কািতনক অতভস্াসর্ তাাঁসক 

অতভ্ুক্ত কসর তনসজসির ঈমাসনর প্রতত হুমতক সৃতষ্ট কসরন। 

সাহাবীর্সণর রাত্. সমাসলাচনাকারী বা তাসির বিাপাসর মসন মসন সংকীণগতা 

খপািণকারীসির প্রতত মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট সতকগবাণী হসিিঃ 

আল্লাহুসক ভয় কর! আল্লাহুসক ভয় কর! আমার সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর। আমার 

পসর তাাঁসিরসক খতামরা সমাসলাচনার পাত্র বাতনও না। খ্ আমার সাহাবীর্ণসক রাত্. 

ভালবাসস খস আমার মুহাব্বাসতই তাসিরসক ভালবাসস। আর খ্ আমার সাহাবীর্সণর 

রাত্. প্রতত তবসেি খপািণ কসর খস আমার প্রতত তবসেি রাোর িরুনই তাসির প্রতত 

তবসেি খপািণ কসর। (বুোরী েরীফ-হািীস নং-৩৬৭৩) 

বস্তুতিঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর খিৌতহসত্রর মমগাতন্তক োহািাসতর 

সাসর্ তকতঞ্চত পতরমাণ হসলও খ্ নরাধম জতডযত, ইসলামী তেলাফসতর পতবত্র আসসন 
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মুহূসতগর জনিও তাসক অতধতষ্ঠত রাোর কিনা করা খ্ খকান মুসলমাসনর পসক্ষ 

কষ্টকর। তকন্তু ঘিনার তনরসপক্ষ প্গাসলাচনাই ্তি উসেেি হয়, তাহসল একর্া 

আমাসির ভুসল খর্সল চলসব না খ্, ইয়া্ীিসক ্েন মসনানয়ন খিয়া হতিল তেন 

তকন্তু কারবালা োসজতডর খকান অতিত্ব তিল না। এমনতক পরবতগী কাসলর খিাি 

ত্রুতিগুসলা ইয়া্ীসির চতরসত্র তেন তবিিমান তিল না। পূসবগই উসল্লে করা হসয়সি খ্, 

তেন খস আমীরুল মুতমনীসনর তপ্রয় পুত্র ও সাহাবীজািা রাত্. তহসসসব খর্ািা মুসতলম 

জাততর তবসেি েোর পাত্র তিল এবং তার ননততকতা, ধাতমগকতা, পাতরবাতরক সম্ভ্রম 

প্রোসতনক িক্ষতা ও সমর ননপূসণির তবচাসর তাসক তেলাফসতর খ্ার্ি তবসবচনা করার 

পূণগ অবকাে তিল। তদুপতর ইয়া্ীসির এ খ্ার্িতা শুধু খ্ তপতা মুআতবয়ার রাত্. 

খচাসেই ধরা পসেতিল তা নয়। বরং বহু খনতৃস্থানীয় সাহাবী রাত্. ও তাতবয়ীর্ণও 

ইয়া্ীসির প্রতত উচ্চ ধারণা খপািণ করসতন। খ্ কারসণ তারাই প্রর্সম হ্রত 

মুআতবয়ার রাত্. প্রিাবতির ভাল-মি তবসবচনা কসর তা কা্গকর কসরন মাত্র। পূসবগ এ 

কর্াও উসল্লতেত হসয়সি খ্ প্রায় সব সাহাবী রাত্. ও তাতবয়ীর্ণই তেন ইয়া্ীসির 

েলীফা মসনানয়সনর পসক্ষ তিসলন। ইমামুল মুফাসতসরীন হ্রত ইবসন আব্বাস রাত্. 

সম্পসকগ বতণগত আসি পানাহাসরর এক মজতলসস তাাঁর তনকি হ্রত মুআতবয়ার রাত্. 

মৃতুি সংবাি এসস খপৌিসল তততন অসনকক্ষণ ত ম ধসর বসস র্াকসলন। অতিঃপর 

বলসলন- খহ আল্লাহ মুআতবয়ার রাত্. প্রতত রহমত নাত্ল কর পূবগবতগীসির তুলনায় 

তততন উিম তিসলন না বসি তসব পরবতগীরাও তাাঁর তুলনায় উিম হসব না। ইয়া্ীি 

অবেিই তাাঁর োিাসনর খ্ার্ি উিরসূরী। সুতরাং খতামরা (উপতস্থত হাতজরাসন 

মজতলস) স্ব-স্ব ঞাপাসন খর্সক তাাঁসক আনুর্তি ও বাইআত িান কর। 

এ অবস্থায় ইয়া্ীসির খকান দুস্কসমগর জনি সাহাবী হ্রত মুআতবয়া রাত্. খক িায়ী 

কসর তাাঁর সম্পসকগ খকানরূপ সমাসলাচনা করা শুধু খ্ অস্ৌতক্তক তাই নয়। বরং 

কুরআন হািীসসর আসলাসক তা জর্ণিতম অনিায় ও নাজাতয়্ কাজ। খকননা 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. হসত বাতহিক িৃতষ্টসত আপতিজনক খকান কাজ সংঘতিত হসলও 

খসোসন েরী‘আসতর তবধান হসি তার ্র্া সম্ভব এমন বিােিা প্রিান করা ্া 

সাহাতব্যিাসতর মহান ম্গািার সাসর্ সবগতিক তিসয় সংর্ততপূণগ হয়। পক্ষান্তসর এমন 

খকান বিােিা প্রিান তকিুসতই নবধ নয় ্া তাসির জীবন চতরত্র ও সাহাবীসুলভ 

পতবত্রতার সাসর্ সংঘিগপূণগ অনুতমত হয়। কারণ এর তভতি মূলতিঃ রাসূলুল্লাহর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খকান সাহাবীর রাত্. প্রতত তবসেি, অেো ও অবঞাপা 

খপািসণর উপর প্রতততষ্ঠত ্া তনিঃসসিসহ ঈমান তবধ্বংসী আচরণ। খস খক্ষসত্র 

ইয়া্ীসির অনিাসয়র কারসণ হ্রত মুআতবয়ার রাত্. নিায় তবতেষ্ট সাহাবীসক রাত্. 

িায়ী করা খ্ কত বডয পাপ এবং তনসজর ঈমানসক সংকসি খফলার নামান্তর তা 

সহসজই অনুসময়। 

ততৃীয় অধিায় 
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কারবালার সতিক ইততহাস শুরুর কর্ািঃ 

হায়াসতর খেসির তিসক খবে তকিু তিন মিীনায় অবস্থান করার পর হ্রত মু‘আতবয়া 

রাত্. ও হসজ্বর উসেসেি মক্কায় এসস হাতজর হসলন এবং হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন 

উমর, হ্রত আব্দরু রহমান ইবসন আবু বকর ও হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাসয়র 

রাত্. খক ইয়া্ীিসক েলীফা খঘািণার বিাপাসর পৃর্ক পৃর্ক ভাসব বু াসত খচষ্টা 

করসলন। তকন্তু খকানেসমই তাসিরসক রাজী করাসনা ্াতিল না। হ্রত আব্দুল্লাহ 

ইবসন উমর রাত্. বলসলন -আপনার পূসবগ ্ারা েলীফা তিসলন তাাঁসিরও অসনক 

খ্ার্ি সন্তানাতি তিল। খ্ার্িতার মাপকাতিসত তারা ইয়া্ীসির খচসয় অসনক উসধ্বগ 

তিল, তবুও তাাঁরা তাাঁসির সন্তানসির এ িাতয়ত্ব অপগণ কসরনতন। তাাঁরা মুসলমানসির 

সাতবগক কলিাসণর প্রতত লক্ষি খরসে খেলাফসতর িাতয়ত্ব অসনির হাসত অপগণ কসর 

খর্সিন। অর্চ আপতন আপনার সন্তাসনর জনি এ কাজতি কসর ্াসিন। 

এমতনভাসব প্রসতিসকর সাসর্ হ্রত মু‘আতবয়ার রাত্. মততবতনময় হয় এবং সকসলই 

ইয়া্ীসির হাসত বাই’আত গ্রহণ খর্সক তবরত র্াকার বিাপাসর কসিার মসনাভাব প্রকাে 

কসরন। 

সসবগাপতর হ্রত হুসাইন, হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাসয়র রাত্. সহ আরও কততপয় 

েীিগস্থানীয় সাহাবাসয় তকরাম হ্রত মু‘আতবয়া রাত্. সাসর্ সাক্ষাৎ কসর তাাঁসক 

পরামেগ খিন আপতন আমাসিরসক ইয়া্ীসির হাসত বাই’আসতর জনি েতক্ত প্রসয়ার্ 

করসবন না। আমরা আপনার তনকি ততনতি প্রিাব খপে করতি তার খ্ খকান একতি 

আপতন গ্রহণ করসত পাসরন। আমাসির সাসর্ আপনার অনি খকান তবসরাধ খনই। প্রিাব 

ততনতি হলিঃ 

একিঃ েলীফা তনবগাচসনর বিাপাসর আপতন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এর নীতত অনুসরণ করুন। অর্গাৎ আপতন কাউসক মসনানীত না কসর মুসলমানসির 

উপর এ িাতয়ত্বভার খিসে তিন। তারা ্াসক ভাল মসন কসরন তততনই মসনানীত হসবন 

সকসলর আমীরুল মুতমনীন। 

দুইিঃ আপতন আমীরুল মুতমনীন হ্রত আবু বকর রাত্য়াল্লাহু আনহু’র পন্থা অবলম্বন 

করুন। অর্গাৎ আপতন এমন এক বিতক্তর নাম খপে করুন ্ার সাসর্ আপনার বংসের 

খকান সম্পকগ র্াকসব না, র্াকসব না আপনার আত্মীয়তার খকান বন্ধন এবং িাতয়ত্ব 

পালসনর খ্ার্িতাও তার মাস  পাওয়া ্াসব। 

ততনিঃ আপতন ফারুসক আ্ম হ্রত উমর রাত্য়াল্লাহু আনহু’র পেতত অবলম্বন 

করুন। অর্গাৎ আপতন িয় জন তবেি বিতক্তসত্বর উপর এ িাতয়ত্ব অপগণ কসর ্ান 

তারাই তনধগারণ করসবন পরবতগী েলীফা খক হসবন। এ িাডযা চতুর্গ আর খকান প্রিাব 

আমরা মানসত রাজী নই। 
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তকন্তু হ্রত মু‘আতবয়া রাত্. তদুিসর বলসলন- সারা মুসতলম তবে ইয়া্ীসির হাসত 

বাই’আত গ্রহণ কসরসি। এেন আপনাসির এ কয়জসনর তবসরাতধতার পতরণাম 

মুসলমানসির জনি আসিৌ কলিাণকর হসব না। এ পতরতস্থততসত সকসলরই উতচত 

ইয়া্ীসির হাসত বাই’আত গ্রহণ করা। 

হ্রত মু‘আতবয়ার রাত্. খেলাফত কাসল পতরতস্থতত আর খঘালাসি হওয়ার সুস্ার্ 

পায়তন। মুসলমানসির পরস্পর মতসভি এডযাসনার জনি তসতরয়া ও ইরাকবাসীসির 

বৃহৎ অংসের পর মুসতলম জনতার আরও একতি বৃহিাংে ইয়া্ীসির হাসত বাই’আত 

গ্রহণ কসর। তকন্তু মিীনার অতধবাসীর্ণ তবসেিতিঃ হ্রত হুসাইন, হ্রত আব্দুল্লাহ 

ইবসন ্ুবাসয়র এবং হ্রত আব্দলু্লাহ ইবসন উমর রাত্. ইয়া্ীসির হাসত বাই’আত 

গ্রহণ না করার উপর িৃিয প্রততঞাপ রইসলন। তাাঁরা কারও ভসয় ভীত সন্ত্রি না হসয় 

প্রকাসেি খঘািণা করসলন- ইয়া্ীি খকান অবস্থাসতই েলীফাতুল মুসতলমীন হওয়ার 

খ্ার্ি নয়। 

এ অবস্থায় হ্রত মু‘আতবয়া রাত্. এর ইতন্তকাসলর পসর ৬০ তহজরীসত ইয়া্ীি 

তসংহাসসন আসরাহণ কসরন। হ্রত মুআতবয়া রাত্. স্বীয় জীবেোয় তবতভন্ন এলাকার 

মুসলমানসির খর্সক তার উিরাতধকারী হওয়ার বাই’আত গ্রহণ কসরতিসলন। তকন্তু 

কুরাইসের েিাতনামা খলাকজন এবং খহজাস্র খনতৃবৃি খ্মন- হ্রত ইমাম হুসাইন 

রাত্., আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবসন উমর এবং আব্দুর রহমান ইবসন আবু 

বকর রাত্. বাই’আত করসলন না, এর তবিাতরত আসলাচনা ইসলামী ইততহাসস বতণগত 

হসয়সি। 

একর্া স্পষ্ট খ্, এসব হ্রত তনসজসির বিতক্তর্ত গুণাবলী আর বংেীয় ম্গািার 

কারসণ সমি উম্মসত উপসর প্রভাব প্রততপতির অতধকারী তিসলন। তাসির এই 

মততবসরাধ খকান সাধারণ বিাপার তিল না। তাই তসংহাসসন আসরাহসণর সাসর্ সাসর্ই 

ইয়া্ীি এসির বিাপাসর দুতশ্চন্তাগ্রস্থ হসয় পডযসলন। 

ওলীি ইবসন উতবা ইবসন আবু সুতফয়ান তেন মিীনার োসক তিসলন। ইয়া্ীি তার 

তনকি হ্রত মু‘আতবয়ার রাত্. মৃতুির সংবাি পািাসলন আর এসব হ্রসতর তনকি 

খর্সক বাই’আত গ্রহসণর তাতকি করসলন। ওলীি ইবসন উতবা এ তবিসয় সফলতার 

জনি মারওয়ান ইবসন হাকাসমর সাসর্ পরামেগ করসলন ত্তন তেন মিীনাসতই 

র্াকসতন। মারওয়ান বলল আব্দুল্লাহ ইবসন উমর রাত্. আর আব্দরু রহমান ইবসন 

আবু বকসরর রাত্. বিাপাসর তচন্তার খকান কারণ খনই খকননা তারা ক্ষমতার িাবীিার 

নয়। তসব হুসাইন ইবসন আলী রাত্. আর আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইরসক রাত্. একু্ষতন 

খডসক ইয়াত্ি এর পসক্ষ বাই’আত করসত বাধি কর। ্তি তারা না খোসন তাহসল 

জীতবত বাইসর খ্সত তিওনা। ্তি আমীসরর মৃতুির েবর িতডযসয় পসে আর তারা 

বাই’আত না কসর তাহসল এরা তনজ তনজ সমর্গকসির তনসয় ময়িাসন  াাঁতপসয় পডযসব 

এবং তবসরাতধতার সুর উাঁচু হসয় ্াসব। 



www.islamijindegi.com 

ইমাম হুসাইন এবং আব্দলু্লাহ ইবসন ্ুবাইসরর বাইআসত অস্বীকতৃত ঞাপাপনিঃ 

ওলীি হ্রত হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইর রাত্. খক খডসক পািাসলন। 

বু্রু্গেয় তেন মসতজসি তিসলন। এই অসমসয় ডাকার কারসণ তারা ঘিনার র্ভীসর 

খপৌাঁসি খর্সলন। তারা পরস্পসর মন্তবি করসলন খ্ মসন হয় আমীসরর ইতন্তকাল হসয় 

খর্সি আর আমাসিরসক ইয়াত্সির পসক্ষ বাই’আসতর জনি ডাকা হসি। হ্রত 

হুসাইন রাত্. তকিু খলাকজন সসে তনসয় ওলীসির তনকি খপৌাঁিসলন তততন সাতর্সিরসক 

বাইসর অসপক্ষা করসত বলসলন এবং আসরা বলসলন খতামরা ্তি খকান খোরসর্াল 

শুনসত পাও তাহসল তৎক্ষণাত খভতসর চসল আসসব। ওলীি হ্রত হুসাইন রাত্. খক 

হ্রত মু‘আতবয়ার রাত্. মৃতুির সংবাি জানাসলন। হ্রত হুসাইন রাত্. ইন্নাতলল্লাহ 

পডযসলন আর আমীসরর জনি মার্তফরাসতর দু‘আ করসলন। এবার ওলীি মূল প্রসসে 

তফসর এসস বাই’আসতর আহবান জানাসলন। হ্রত হুসাইন রাত্. বলসলন আমার 

মত বিতক্ত খর্াপসন বাই’আত করসত পাসরনা। আপতন সাধারণ খলাকসির খক এই 

উসেসেি একতত্রত করুন আতমও তাসির সাসর্ আসব। সকসলর খ্িা মত হসব খসিাই 

করা হসব। 

ওলীি দুশ্চতরসত্রর খলাক তিসলন না। তততন বলসলন েুব ভাল কর্া, তােরীফ তনসয় 

্ান। হ্রত হুসাইন রাত্. এর প্রস্থাসনর পর ওলীি মারওয়ানসক বলসলন বডযই 

পতরতাসপর তবিয় তুতম চাি আতম রাসূল খিৌতহত্রসক হতিা কতর। খোিার েপর্ 

তকয়ামসতর তিন ্ার তনকসি হুসাইসনর রক্তপণ চাওয়া হসব খস বডযই হতভার্ি হসব। 

আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইর রাত্. ওলীসির তনকি একতিসনর সময় চাইসলন। তকন্তু রাসতই 

তততন মিীনা তিার্ কসর মক্কার পসর্ পাতডয জমাসলন। ওলীি সংবাি খপসয় তনসজর 

খলাকসির তিসয় তার তপিু ধাওয়া করসলন। আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইর অপতরতচত রািা 

খবসি তনসয়তিসলন তাই এরা তার তিতকতিও েুাঁসজ খপলনা। অবসেসি বির্গ মসনারর্ হসয় 

তফসর এসলা। 

ইমাম হুসাইনও মক্কার পসর্ : 

তেতীয় রাসত হ্রত হুসাইন রাত্. স্বীয় ভতগ্ন উসম্ম কুলসুম আর ্য়নব এবং ভাততজা 

ও ভাসগ্ন ্র্ােসমিঃ- আবুবকর জাফর, আব্বাস এবং আহসল বাইসতর অনিানি 

সিসিসিরসক সাসর্ তনসয় মক্কার পসর্ পাতডয জমাসলন। তসব তার ভ্রাতা মুহাম্মি ইবসন 

হানাতফয়া মিীনা তিার্ করা পিি করসলন না এবং তবিাসয়র প্রাক্কাসল এই নসীহত 

করসলন- তপ্রয় ভ্রাতা, খতামার খচসয় খবতে তপ্রয় আর মাহববু আমার তনকি অনি খকউ 

নাই ইয়া্ীসির পসক্ষ বাই’আসতর অস্বীকৃতত তবিসয় আতম খতামার সাসর্ একমত। 

তুতম তার বাই’আত করনা বরং তনসজর িূতসিরসক তবতভন্ন জায়র্ায় খপ্ররণ কসর 

খতামার পসক্ষ বাই’আসতর আহবান জানাসব। খিেবাসী ্তি খতামার হাসত বাইআত 

কসর তাহসল আল্লাহ পাসকর শুকতরয়া আিায় করসব। আর ্তি অস্বীকার কসর তাহসল 

তুতম এমন খকান েহসর খ্ওনা খ্োনকার খলাসকরা দুিসল তবভক্ত হসয় খর্সি। 
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একিল খতামার পসক্ষ অপরিল তবপসক্ষ। অতিঃপর খসই দুই িসলর মসধি লডযাই হয় 

আর তুতম সবগপ্রর্ম লডযাইসয়র জনি খবতরসয় আস। আর ফলাফল এই িাাঁডযায় খ্, খ্ 

বিতক্ত বিতক্তর্ত গুণাবলী আর বংেীয় ম্গািার তিক তিসয় উম্মসতর মসধি সসবগািম 

বিতক্ত তিল তনকৃষ্ট পন্থায় তার রক্তপাত ঘিাসনা হয় আর তার পতরবার পতরজনসক 

লাতিত করা হয়। 

ইমাম হুসাইন রাত্. তজঞাপাসা করসলন, ভাই তাহসল আতম খকার্ায় ্াব? মুহাম্মি 

ইবসন হানাতফয়া বলসলন তুতম মক্কায় অবস্থান করসত র্াক খসোসন ্তি োতন্ত-

তনরাপিা লাভ কর তাহসল খতা ভাল। নতুবা মরুভূতম তকংবা পাহাতে এলাকার তিসক 

চসল খ্ও। এবং এক জায়র্া খর্সক আসরক জায়র্ায় সফর করসত র্াক। এই অবস্থায় 

খেয়াল রােসব খিসের পতরতস্থতত খকান তিসক খমাডয তনসি। ্াসত কসর স্থায়ী একিা 

তসোন্ত তনসত পার। পতরতস্থততর প্রতত পূণগ িৃতষ্ট খরসে কাজ করা ভাল, সুস্ার্ হাতিাডযা 

হসয় ্াওয়ার পসর আফসসাস কসর তক লাভ? (আল কাসমল / ৩/ প.ৃ ৩৭৯, তারীসে ত্ববারী 

৩/ প.ৃ২৭১, আল তবিায়া ৭-৮/১৫৫). 

পতর্মসধি ইমাম হুসাইসনর রাত্. সাসর্ আব্দুল্লাহ ইবসন মুতীর সাক্ষাত হল। অবস্থা 

জানার পর তততন ইমাসমর কাসি আর্ করসলন, হ্রত! আপতন ্তি মক্কা খিসে অনি 

খকার্াও ্াওয়ার ইরািা কসর র্াসকন তাহসল কুফায় খমাসিও ্াসবন না। খসতি বডযই 

অমেসলর েহর। আপনার তপতাসক খসোসনই েহীি করা হসয়সি আপনার ভাইসয়র 

উপর খসোসনই আততায়ীর হামলা হসয়সি এবং তাসক সহায় সম্বলহীন ভাসব 

পতরতিার্ করা হসয়সি। বরং ্তিূর সম্ভব আপতন হারাম েরীফ িাডযসবন না। খকননা 

খহজা্বাসীরা আপনার তুলনায় অনি কাউসক প্রাধানি খিসব না। খসোসন বসস আপতন 

আপনার সমর্গক আর কলিাণকামীসিরসক অতত সহসজই তনসজর পাসে হাতজর করসত 

পারসবন। 

কফুাবাসীসির িাওয়াতী তচতি : 

হ্রত ইমাম হুসাইন রাত্. মক্কা খপৌাঁসি আবু তাসলসবর ঘাাঁতিসত অবস্থান তনসলন। 

মক্কার অতধবাসী এবং অনিানি এলাকার খলাকজন ্ারা হসের উসেসেি মক্কায় 

আর্মন কসরতিল তারা ্েন হ্রত ইমাসমর আর্মসনর সংবাি অবতহত হল তেন 

িসল িসল তার খেিমসত হাতজর হসত লার্ল। এরা সবগিা তাসক খবষ্টন কসর র্াকত 

এবং তনসজসির আনরু্তি আর প্রাণ উৎসসর্গর প্রমাণ রােসত সসচষ্ট হত। আব্দুল্লাহ 

ইবসন ্ুবাইর রাত্. োনাসয় কাবার এক প্রাসন্ত অবস্থান করতিসলন। তততন সারাতি তিন 

নামা্ আর তাওয়াসফর মসধি কাতিসয় তিসতন। কেসনা কেসনা ইমাম হুসাইসনর রাত্. 

তনকি এসস পরামসেগ েরীক হসতন। 

কুফাবাসীরা প্রর্ম খর্সকই আহসল বাইসতর প্রতত সমর্গসনর িাবীিার তিল। তাসির 

কারসণই হ্রত আলী রাত্. খেলাফসতর রাজধানী মিীনা খর্সক কুফায় স্থানান্তর 
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কসরতিসলন। এিা তভন্ন কর্া খ্, তাসির এই িাবী কেসনা পরীক্ষার কতষ্ট পার্সর 

তিকসত পাসরতন। 

কুফাবাসীরা ্েন হ্রত মু‘আতবয়ার রাত্. মৃতুি সংবাি অবর্ত হল তেন তারা 

উল্লাতসত হসয় উিল। সুলাইমান তবন ্রি েু্াই তসির সরিার তিল। তার রৃ্সহ 

খর্াপন পরামেগ হল এবং খসোসন এই তসোন্ত রৃ্হীত হল খ্, ইমাম হুসাইনসক রাত্. 

কুফায় এসন তার হাসত বাই’আত কসর খেলাফতসক আবাসরা আহসল বাইসতর তনকি 

তফতরসয় খিয়ার খচষ্টা করা হসব। কারণ তারাই এর উপ্ুক্ত ইয়া্ীি আসিৌ এ পসির 

উপ্ুক্ত নয়। 

এই তসোন্ত অনু্ায়ী কুফার খনতৃস্থানীয় খলাকসির পক্ষ খর্সক প্রায় খিডযেত তচতি 

হ্রত ইমাসমর নাসম খপ্ররণ করা হল। খস সব তচতির সারমমগ তিল তনম্নরূপ: আল্লাহর 

পাসকর খোকর খ্, আপনার প্রততপক্ষ মৃতুি তনদ্রায় োতয়ত। এেন আমরা ইমাম তবহীন 

অবস্থায় আতি। আপতন দ্রুত তােরীফ তনসয় আসুন ্াসত আপনার সাহাস্ি আমরা 

সসতির উপর একতত্রত হসত পাতর। নুমান তবন বেীসরর (কুফার র্ভনগর) তপিসন আমরা 

জুমার নামা্ ও পতডয না আর ঈসির নামা্ও পতডয না। আমরা ্তি অবর্ত হই খ্, 

আপতন তােরীফ তনসয় আসসিন তাহসল আমরা তাসক তসতরয়ার সীমাসন্ত খিসল খিব। 

(ইবসন কাসীর ৪ েণ্ড-৮প:ৃ) 

এসব তচতি পত্র িাডযাও কুফার তবতভন্ন খনতৃস্থানীয় বিতক্তবর্গ ইমাম হুসাইসনর রাত্. 

খেিমসত উপতস্থত হসয় তাসক কুফায় পাওয়ার অনুসরাধ করসত লার্ল। (আল কাসমল 

৩/প.ৃ ৩৮৫, তারীসের ত্ববারী ৩/প.ৃ২৭৩) আর তবিায়া ৮/১৫৮) 

মুসতলম ইবসন আকীসলর ্াত্রা: অনুসরাসধর মাত্রা ্েন সীমা িাতডযসয় খর্ল তেন 

হ্রত হুসাইন রাত্. অবস্থা প্গসবক্ষসণর জনি স্বীয় চাচাত ভাই মুসতলম ইবসন 

আকীলসক কুফায় খপ্ররণ করসলন এবং তাসির নাসম এই জওয়াব তলেসলন: আতম 

আপনাসির আগ্রহ সম্বসন্ধ অবর্ত হসয়তি। আতম আপনাসির তনকি আমার ভাই এবং 

তবেি মুসতলম ইবসন আকীলসক পািাতি। তততন সব তকিু প্গসবক্ষণ কসর আমাসক 

সংবাি খিসবন। আতম ্তি জানসত পাতর খ্ কুফার আম-োি, খিাি-বডয সকসলই 

আমাসক েলীফা বানাসনার প্রতিােী তাহসল ইনোআল্লাহ আর খিরী করব না। বািব 

কর্া হল ঐ বিতক্তই ইমাম হওয়ার খ্ার্ি খ্ আল্লাহর তকতাসবর ধারক, নিায় তবচারক 

এবং সতি িীসনর অনুসারী। মুসতলম ইবসন আকীল মিীনা হসত কুফায় খপৌাঁিসলন 

এবং মুেতাসরর রৃ্সহ অবস্থান করসত লার্সলন। হ্রত আলীর রাত্. ভক্তবৃিরা 

তাসক তঘসর ধরল। তারা িসল িসল আসত মুসতলম ইবসন আকীল তাসিরসক হ্রত 

হুসাইসনর তচতি পসে খোনাসতন আর তারা খকাঁসি খকাঁসি অেীকার করত খ্, ইমাম 

হুসাইসনর সহস্াতর্তার বিাপাসর খকান রকম নেতর্লি আমরা প্রিেগন করব না। 

তনসজসির জীবন তার জনি উৎসর্গ কসর খিব। 
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নুমান ইবসন বেীর তেন হ্রত মুআতবয়া কতৃগক কুফার র্ভনগর তিসলন। তততন 

সৎচতরত্র আর সতন্ধ-তপ্রয় তিসলন। সব ঘিনা তততন জানসত পারতিসলন। তকন্তু তততন শুধু 

এতিুকু করসলন খ্, জাসম মসতজসি বক্তৃতা করসত খ্সয় বলসলন- খহ খলাক সকল 

খতামরা খফৎনার তিসক ধাতবত হসয়া না। মুসলমানসির মসধি তবসভি সৃতষ্ট করনা। এসত 

জান-মাল বরবাি হসব আতম অপবাি আর কু-ধারণার বেবতগী হসয় খকান োতি তিসত 

চাইনা তসব খতামর ্তি প্রকাসেি তবসরাতধতা শুরু কর তাহসল আতমও তকন্তু হাত 

গুতিসয় বসস র্াকব না। 

বনু উমাইয়ার তর্া ইয়া্ীি এর সমর্গকসির মসধি একজন নুমানসক বাধা তিসয় 

বলল, খহ আমীর! আপতন দুবগলতা প্রকাে করসিন। এভাসব কাজ হসব না। তকন্তু নুমান 

জবাব তিসলন আল্লাহ তা’আলার আনরু্সতি দুবগল হওয়া তার নাফরমানীসত েতক্তোলী 

হওয়ার খচসয় ভাল। 

এই বিতক্তই ইয়া্ীিসক সব তকিু তলসে জানাল এবং এ কর্াও বলল খ্, কুফায় ্তি 

তনসজর োসন কতৃগত্ব বজায় রােসত চাও তাহসল েক্ত খকান বিতক্তসক র্ভনগর কসর 

পািাও। নুমাসনর মত দুবগল বিতক্তর োরা এোসনর খফতনা তনমূগল হসব না। 

ইয়া্ীি সারজুন রুমীর পরামেগ মত বসরার র্ভনগর উবাইদুল্লাহ ইবসন ত্য়ািসক 

কুফার র্ভনগর তন্ুক্ত করল এবং আসিে তিল কুফায় খ্সয় মুসতলম ইবসন আকীলসক 

খসোন খর্সক বতহস্কার কর অর্বা হতিা কর। 

উবাইদুল্লাহ ইবসন ত্য়াসির আর্মন: 

উবাইদুল্লাহ ইবসন ত্য়াি আপন ভ্রাতা উসমান ইবসন ত্য়ািসক বসরায় তনসজর 

স্থলাতভতিক্ত কসর কুফায় রওয়ানা হসয় খর্ল। খস কাপডয তিসয় মুে খিসক কুফায় প্রসবে 

করল। এোসন খলাসকরা ইমাম হুসাইসনর আর্মসনর অসপক্ষায় তিল। তারা মসন করল 

হ্রত হুসাইন রাত্. আর্মন কসরসিন। সুতরাং ইবসন ত্য়াি খ্ রািা তিসয় খ্ত 

খসোসনই মারহাবা খহ রাসূল খিৌতহত্র এই খোর্ান উিত। 

ইবসন ত্য়াি পসরর তিন কুফার জাসম মসতজসি এই বক্তৃতা তিল-আমীরুল মুতমনীন 

আমাসক কুফার র্ভনগর তন্ুক্ত কসরসিন। আমাসক মজলুমসির সাসর্ ইনসাফ আর 

অনুর্তসির সাসর্ সৎ বিবহার এবং র্াোর ও অবাধিসির সাসর্ কসিারতা করার 

তনসিগে খিয়া হসয়সি। আতম এই তনসিগে অবেিই পালন করব। বনু্ধসির সাসর্ আমার 

বিবহার আপন ভাইসয়র মত হসব। আর তবসরাধীসিরসক তরবারীর োিি বানাসনা হসব। 

সুতরাং প্রসতিসকই খ্ন তনসজর উপর িয়া কসর। 

অতিঃপর খস হুকুম জারী করল, প্রতততি মহল্লার িাতয়ত্বেীল বিতক্ত তার মহল্লায় 

বসবাসরত বতহরার্ত এবং সসিহভাজন বিতক্তসির তাতলকা খ্ন আমার তনকি খপ্ররণ 

কসর। খকান মহল্লার িাতয়ত্বেীল ্তি এই আসিে পালসন তেতর্লতা কসর এবং উক্ত 

মহল্লার ্তি খকউ রাষ্ট্রসদ্রাতহতায় তলপ্ত হয় তাহসল মহল্লার িাতয়ত্বেীলসক তার বাতডযর 
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িরজায় ফাাঁতস খিওয়া হসব এবং মহল্লার সকল খলাকসির ভাতা বন্ধ কসর তাসিরসক 

খগ্রফতার করা হসব। 

হানীর রৃ্সহ মসুতলম: মুসতলম ইবসন আকীল ্েন উবাইদুল্লাহ ইবসন ত্য়াসির 

আর্মন এবং বিবস্থাপনা সম্পসকগ অবর্ত হসলন তেন মুেতাসরর রৃ্হ তিার্ কসর হানী 

ইবসন উরওয়া মারবীর রৃ্সহ আসসলন এবং খসোসন র্াকার অনুমতত চাইসলন। হানী 

বলসলন আপতন আমাসক আমার েতক্ত বতহভূগত কাসজ বাধি করসিন। তকন্তু আপতন 

খ্সহতু আমার রৃ্সহ প্রসবে কসরসিন তাই এেন অস্বীকার করার সুস্ার্ খনই। হানী 

তাসক মতহলাসির কামরায় র্াকার বিবস্থা কসর তিসলন। 

হানীর খগ্রফতারী: ইমাম হুসাইসনর রাত্. সমর্গকরা এবার হানীর রৃ্সহ একতত্রত হসত 

শুরু করল। ইবসন ত্য়াি গুপ্তচরসির মাধিসম  সংবাি অবর্ত হসয় হানীসক তলব কসর 

বলল হানী আমীরুল মুতমনীসনর তবরুসে খতামার রৃ্সহ িডয্ন্ত্র হসি? তুতম মুসতলমসক 

তনসজর ঘসর আেয় তিসয়ি আর তার জনি জনবল ও অস্ত্রেসস্ত্রর অসপক্ষা করি আবার 

এিাও মসন করি খ্, এসব তবিসয় আতম অবর্ত নই? হানী খিেসলন অস্বীকার কসর 

খকান লাভ খনই তাই তততন স্বীকার কসর তনসলন খ্, মুসতলম ইবসন আকীল আমার 

রৃ্সহই আসি। তকন্তু লািনা র্িনার ভসয় তাসক ত্য়াসির হাসত তুসল তিসত অস্বীকার 

জানাসলন। ইবসন ত্য়াি হানীর সাসর্ কসিারতা করল এবং তাসক তনসজর রৃ্সহ বিী 

কসর রােল। 

রাজ ভবন অবসরাধ: মুসতলম ইবসন আকীল ্েন স্বীয় খমজবাসনর বিী হওয়ার 

সংবাি অবর্ত হসলন তেন তততন ‘ইয়া মানসূর উম্মাহ’ খোর্ান লার্াসলন। মুসতলম 

ইবসন আকীসলর হাসত ঐ সময় প্গন্ত ১৮ হাজার মানুি বাই’আত হসয়তিল। তাসির 

মসধি চার হাজার খলাক আেপাসের রৃ্হ সমূসহ অবস্থান করতিল। খোর্ান শুনসতই 

তারা সকসল বাইসর খবতরসয় এসলা। মুসতলম ইবসন আকীল তাসিরসক সাসর্ তনসয় 

রাজ ভবন খঘরাও করসলন। অনিরা সংবাি খপসয় তারাও মুসতলসমর সাহা্িাসর্গ িুসি 

এসলা। এমনতক জাসম মসতজি আর বাজার ইমাম হুসাইসনর রাত্. সমর্গকসির োরা 

পতরপূণগ হসয় খর্ল। 

মসুতলসমর খগ্রফতারী আর োহািাত: ইবসন ত্য়াসির তনকি তেন পুতলসের ৩০ জন 

খলাক এবং েহসরর র্ণিমানি আর তার োনিাসনর ২০ জন খলাক উপতস্থত তিল। 

ইবসন ত্য়াি েহসরর র্ণিমানি খলাকসির বলল আপনার তনজ তনজ খর্াসত্রর উপর 

প্রভাব োতিসয় তাসিরসক মুসতলসমর সংর্ তিার্ করসত বলুন। তারা বাইসর এসস স্বীয় 

খর্াসত্রর খলাকসিরসক হুমতক ধমতক তিসত শুরু করল। 

অতিঃপর তনরাপিার পতাকা উড্ডয়ন করল। মুসতলম ইবসন আকীসলর সার্ীরা তার 

খর্সক পৃর্ক হসত শুরু করল। খেি প্গন্ত তার সাসর্ মাত্র তত্রে জন খলাক রসয় খর্ল। 

মুসতলম এই অবস্থা খিসে আেসয়র জনি তকনিাহ মহল্লার তিসক চলসলন। মহল্লা প্গন্ত 
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খপৌিসত খপৌিসত সমূ্পণগ একা হসয় খর্সলন। রাত তিল অন্ধকার। োতন্তসত েরীর খভসে 

পডযতিল। খকার্ায় মার্া গুজসবন এই তচন্তায় অতস্থর হসয় পডযসলন। 

একতি ঘসরর িরজায় একজন বৃোসক িন্ডায়মান খিেসত খপসয় তততন তার তনকি 

খপৌাঁসি তনসজর মুসীবসতর উপােিান খোনাসলন। বৃোর মসন িয়ার উসদ্রক হল। তাই 

তনসজর রৃ্সহর একতি প্রসকাসষ্ঠ তাসক লুতকসয় রােসলন। ইবসন ত্য়াি ইোর নামাস্র 

পসর জাসম মসতজসি খঘািণা কসর তিল, খ্ বিতক্ত মুসতলম ইবসন আকীলসক আেয় 

খিসব তাসক হতিা করা হসব। আর খ্ বিতক্ত তাসক ধতরসয় খিসব তাসক পুরস্কৃত করা 

হসব। অতিঃপর পুতলেসক অডগার তিল কুফার সকল ঘর বাতডয তন্ন তন্ন কসর তালাে 

করার । বৃোর খিসল প্রাসণর ভসয় সরকারী খলাকসিরসক সংবাি তিসয় তিল। ইবসন 

ত্য়াি মুসতলম ইবসন আকীলসক খগ্রফতাসরর জনি মুহাম্মি ইবসন আে’আসসক 

পািাল। ইবসন আে’আস মুসতলম ইবসন আকীসলর অবস্থানস্থল তঘসর খফলল। মুসতলম 

্েন জানসত পারসলন দুেমন মার্ার উপর িন্ডায়মান অর্চ তততন একা আর তার 

খমাকাতবলায় ৭০ জন তবুও তততন িীঘগক্ষণ ্াবৎ বাহাদুরীর সাসর্ লডযাই করসলন এবং 

কাউসক তনকসি খঘিসত তিসলন না। পতরসেসি মুহম্মি ইবসন আে’আস বলল: আমরা 

আপনাসক তনরাপিা তিতি, আপতন তনতশ্চসন্ত আমাসির আেসয় আসসত পাসরন। 

আপতনসতা আমাসির পর নন। মুসতলম ইবসন আকীল আঘাসত আঘাসত জজগতরত 

তিসলন, বাধি হসয় তততন মুহাম্মি ইবসন আেআসসর তনকি তনসজসক সসপ তিসলন। 

রািায় তততন ইবসন আে’আসসক বলসলন আমার মসন হয় তুতম আমার প্রাণ বাাঁচাসত 

পারসব না। তসব আমার একিা িরোি আসি তুতম খসিা অবেিই গ্রহণ কর। ইবসন 

আে’আস তজসঞাপস করল তক খসিা? মুসতলম বলসলন কাউসক পাতিসয় আমার অবস্থা 

সম্বসন্ধ ভাই হুসাইনসক জাতনসয় তিও। আর আমার পক্ষ খর্সক তাসক বসল তিও তততন 

খ্ন কুফাবাসীসির খধাাঁকায় না পসেন এরা খতা তারাই ্াসির হাত খর্সক মুতক্ত আো 

তার তপতা সব সময় করসতন। আসরা বসল তিও তততন খ্ন পতরবার পতরজন তনসয় 

মক্কা তফসর ্ান। 

মুহাম্মি ইবসন আে’আস ওয়ািা করল খ্, এই পয়র্াম ইমাসমর তনকি খপৌাঁসি খিসব। 

অতিঃপর খস তার এই ওয়ািা রক্ষা কসরতিল। (আল কাসমলা ৩/পিৃঃ/ ৩৮৭-৮৮-৮৯-৯৮) 

মুসতলম ইবসন আকীল ইবসন ত্য়াসির সামসন নীত হসলন। ইবসন ত্য়াি ততরস্কার 

করসল তততনও কসিারভাসব প্রততউির তিসলন। অবসেসি ইবসন ত্য়াি তাসক েহীি 

কসর তিল। মুসতলসমর পসর ইবসন ত্য়াি হানী ইবসন উরওয়াসক হতিার আসিে তিল। 

েহসর হানীর প্রভাব প্রততপতির কারসণ মুহাম্মি ইবসন আে’আস তার প্রাণ রক্ষার খচষ্টা 

করসলন। তকন্তু ইবসন ত্য়াি খকান কর্া গ্রাহি না কসর তাসকও েহীি কসর তিল। 

ইবসন ত্য়াি উভয় েহীসির মার্া ইয়া্ীসির তনকি পাতিসয় তিল। ইয়া্ীি কৃতঞাপতা 

জাতনসয় তলসে পািাল আতম জানসত পারলাম হুসাইন ইরাসকর পসর্ ্াত্রা শুরু কসরসি 

তুতম কসিার পাহারািারীর বিবস্থা গ্রহণ কর। কাসরা পক্ষ খর্সক সামানি সসিহ প্রকাে 
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খপসল তাসক খগ্রফতার কর। তসব ্তক্ষণ প্গন্ত খকউ খতামার খমাকাতবলায় তরবারী 

না উিায় তুতমও তার তবরুসে তরবারী ধারণ করনা। 

হ্রত হুসাইসনর রাত্. কফুা ্াওয়ার সংকি আর সহমতমগসির নসীহতিঃ 

মুসতলম ইবসন আকীল ্েন কুফায় খপৌাঁিসলন তেন হ্রত হুসাইন রাত্. এর পসক্ষ 

১৮ হাজার মানুি তার হাসত বাই’আত কসরতিল। এই পতরসপ্রতক্ষসত তততন হ্রত 

হুসাইনসক রাত্. তলসে জানাসলন:- আপতন তনতশ্চসন্ত তােরীফ তনসয় ‘আসসত পাসরন। 

ইরাকবাসীরা আপনার সমর্গক এবং বনু উমাইয়ার তর্া ইয়া্ীি এর প্রতত অসন্তুষ্ট। 

সুতরাং হ্রত ইমাম হুসাইন রাত্. কুফা ্াত্রার আসয়াজন করসত লার্সলন। তার 

কলিাণকামীরা ্েন এ তবিসয় অবর্ত হল তেন তারা ইমাম হুসাইন এর ইিা খর্সক 

তবরত রাোর জনি সবগসতাভাসব খচষ্টা চালাসত লার্ল। উমর ইবসন আব্দুর রহমান 

ইবসন হারস বলল আতম জানসত পারলাম আপতন ইরাক ্াওয়ার মনস্থ কসরসিন। 

অর্চ খসোনকার সরকারী কমগকতগারা বনু উমাইয়ার সমর্গক। খসোনকার ধনভাণ্ডারও 

তাসির কবজায়। পাবতলসকর খকান ভরসা খনই। তারা ঘসরর খর্ালাম। আমার আেংকা 

হয় খ্সব খলাসকরা আপনাসক সহস্াতর্তার আোস তিসয়সি তারাই কাল আপনার 

সাসর্ খমাকাতবলা করসব। হ্রত ইমাম বলসলন ভাই! খতামার কর্া মাতন আর না 

মাতন তুতম খ্ সততিকাসরর তহতাকাঙ্খী তাসত খকান সসিহ খনই। 

হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাস রাত্. বলসলন খহ চাচাত ভাই! মেহুর হসয় খর্সি তুতম 

নাতক ইরাসক ্াি। আল্লাহর ওয়াসি এরকম এরািা খমাসিও করনা। ইরাকবাসীরা তক 

বনু উমাইয়ার োসকসিরসক বতহস্কার কসর খস এলাকার তনয়ন্ত্রণ তনসয় তনসয়সি? ্তি 

এরকম হয় তাহসল অবেিই ্াও। তকন্তু অবস্থা ্তি এই হয় খ্ তাসির োসকরা 

এেসনা ক্ষমতায় অতধতষ্ঠত, ধনভাণ্ডাসরর চাতব তাসিরই হাসত তাহসল কুফাবাসীরা 

খতামাসক এই জনি ডাকসি খ্, তারা খতামাসক ্ুসের আগুসন খিসল তিসয় তনসজরা 

পৃর্ক হসয় ্াসব। এই আচরণই তারা খতামার তপতা আর ভাইসয়র সাসর্ও কসরসি। 

হ্রত হুসাইন উিসর বলসলন আতম এসিোরা কসর খিেব। 

তেতীয় তিন আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাস রাত্. আবার এসলন আর বলসলন, চাচার খবিা! 

আপতন কুফার ধাসর কাসিও ্াসবন না। কুফাবাসীরা তবোস ঘাতক। আপতন মক্কায় 

অবস্থান কসর আপনার বাইআসতর আহবান জানান। আপতন খহজা্বাসীসির সরিার 

তারা আপনার কর্া গ্রহণ করসব। আর ্তি মক্কা খর্সক চসল খ্সতই চান তাহসল 

ইয়ামাসনর তিসক ্ান। খ্তি একতি তবোল রাজি। খসোসন আত্মরক্ষার বিবস্থা আসি। 

আর আপনার তপতার তহতাকাংক্ষীরাও খসোসন তবিিমান আসিন। 

খসোসন অবস্থান কসর ইসলামী প্রসিে সমূসহ স্বীয় খেলাফসতর পয়র্াম খপৌাঁসি তিন। 

আতম আো কতর আপতন সফলকাম হসবন। 
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ইমাম হুসাইন রাত্. বলসলন ভাই! খতামার খস্নহেীল হওয়ার বিাপাসর আমার খকান 

সসিহ খনই। তকন্তু আতম খতা ইরাসক ্াওয়ার তসোন্ত তনসয় খফসলতি। 

আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাস রাত্. বলসলন এই তসোন্ত ্তি অিল হসয় র্াসক তাহসল 

নারী ও তেশুসিরসক সাসর্ তনসয় ্াসবন না। আমার আেংকা হয় হ্রত উসমাসনর 

রাত্. মত আপনাসকও নারী ও তেশুসির সামসন মাতি আর রসক্তর মসধি তডযপাসত না 

হয়। 

আব্দুল্লাহ ইবসন ্ুবাইর ্েন জানসত পারসলন তেন তততনও বুত সয় বলসলন আপতন 

হারাম েরীসফ অবস্থান কসর তবতভন্ন এলাকায় তনজ খেলাফসতর িাওয়াত তিন আর 

ইরাসকর সমর্গকসিরসক তলেুন তারা খ্ন এোসন এসস আপনার সাহা্ি কসর। আতমও 

আপনার সাহাস্ির জনি উপতস্থত র্াকব। হারাম েরীফ এমতনসতও ইসলামী তবসের 

খকন্দ্রতবিু। তবতভন্ন খিসের মুসলমানরা এোসন আসা ্াওয়া করসত র্াসক। সুতরাং 

এোসন অবস্থান করা আপনার জনি মেলজনক হসব। 

তকন্তু হ্রত হুসাইন জবাব তিসলন আতম স্বীয় তপতার তনকি শুসনতি খ্ হারাম 

েরীসফর একতি খমি হারাম েরীসফর ইেত ভূলুতেত করার কারণ হসব আতম খসই 

খমি বনসত চাইনা। (আল কাসমল ৩/৩৯৯-৪০১) 

কুফার পসর্ ইমাম হুসাইন রাত্.:- পতরসেসি ৬০ তহজরীর ৮ই ত্লহে তততন পতরবার 

পতরজন আর বনু্ধ বান্ধবসিরসক সাসর্ তনসয় মক্কা খর্সক কুফার পসর্ রওয়ানা হসলন। 

সাফফাহ নামক স্থাসন খপৌাঁসি তার সাক্ষাত হল তবেিাত ইসলাম কতব ফারা্িাসকর 

সাসর্ ত্তন ইরাক খর্সক তফরতিসলন। তততন তার তনকি ইরাসকর অবস্থা জানসত 

চাইসলন। ফারা্িাক বলসলন ইরাকবাসীসির অন্তর আপনার সাসর্ তকন্তু তাসির 

তরবারী বনু উমাইয়ার সাসর্। আর ফয়সালা খতা আল্লাহর হাসত। 

হ্রত হুসাইন রাত্. বলসলন তুতম সতি বসলি। আল্লাহর ফায়সালা ্তি আমাসির 

মতজগমত হয় তাহসল আমরা আল্লাহ পাসকর শুকতরয়া আিায় করব। আর ্তি মৃতুি 

আমাসির আো-আকাঙ্খার মাস  অন্তরায় হসয় িাডযায় তাহসলও খকান অসুতবধা নাই 

খকননা আমাসির তনয়ত ভাল। 

আসরা তকিু িূর খ্সয় তার সাক্ষাত হল স্বীয় চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবসন জাফসরর 

সাসর্ তততন অতিন্ত খজারাসলা ভাসব তফসর আসার অনুসরাধ জানাসলন আর বলসলন 

আমার আেংকা হয় এই রািায় আপনার প্রাণ সংহার আর আপনার পতরবাসরর ধ্বংস 

না খনসম আসস। 

মিীনার র্ভনগর আমর ইবসন সাঈসির তনকি হসত হ্রত হুসাইসনর রাত্. নাসম তততন 

একতি তনরাপিাও তলতেসয় এসনতিসলন। তততন ইমাম হুসাইনসক নাসিাডযবািা হসয় 

বাধা প্রিান করসলন তার হাত খর্সক বাচার জনি ইমাম হুসাইন তনসজর স্বপ্ন শুনাসত 

বাধি হসলন, খ্ নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক স্বসপ্ন খিসেতি 
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তততন আমার জনি অসপক্ষা কসরসিন। আমাসক তনসয় ইফতার করসবন। সুতরাং 

পতরতস্থতত ্াই খহাক না খকন আমাসক সামসন অগ্রসর হসত হসব। অতিঃপর ইমাম 

হুসাইন রাত্. তনসজর তসোসন্ত অিল খর্সক সামসন অগ্রসর হসত র্াকসলন। 

সা’লাতবয়া নামক স্থাসন খপৌাঁসি তততন মুসতলম ইবসন আকীসলর োহািাসতর সংবাি 

খপসলন। কসয়কজন সাতর্ তাসক বলসলন, আপনাসক আল্লাহর কসম, আপতন তফসর 

চলুন। কুফায় আপনার খকান সমর্গক ও সাহা্িকারী আসি বসল মসন হয় না। তকন্তু 

মুসতলম ইবসন আকীসলর আত্মীয়-স্বজনরা বলল আমরা তফরব না। মুসতলম হতিার 

বিলা খনব অর্বা আমাসির জানও তিসয় খিব। 

একর্া শুসন হ্রত হুসাইন রাত্. বলসলন, এসিরসক পতরতিার্ কসর জীবসনর খকান 

স্বাি খনই। ্াবালা নামক স্থাসন খপৌাঁসি তততন স্বীয় দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবসন বাকতাসরর 

োহািাসতর সংবাি খপসলন। হ্রত হুসাইন রাত্. আব্দুল্লাহ ইবসন বাকতারসক একতি 

তচতি তিসয় মুসতলসমর তনকি পাতিসয়তিসলন। তততন ্েন খপৌাঁিসলন তেন মুসতলসমর 

হতিাকাণ্ড সংঘতিত হসয় তর্সয়তিল। ইবসন ত্য়াি তাসকও তবতডংসয়র িাি খর্সক খফসল 

তিসয় হতিা করল। 

এসব সংবাি োরা তততন কুফার অবস্থা সম্পসকগ একিা ধারণা লাভ করসত পারসলন। 

তততন স্বীয় সাতর্সিরসক বলসলন কুফাবাসীরা আমাসির সাসর্ তবোসঘাতকতা কসরসি। 

তাসির তনকি খর্সক সাহা্ি পাওয়ার খকান আো খনই। সুতরাং আমার খ্সব সাতর্রা 

তফসর খ্সত ইিুক তারা েুতে মসন তফসর খ্সত পাসর। আমার পক্ষ খর্সক পূণগ অনুমতত 

আসি। এই এলান শুসন তার খবতের ভার্ সাতর্ ইমাম হুসাইন রাত্. খক খিসে 

তনসজসির বাতডযর তিসক তফসর খর্ল। শুধু তার পতরবাসরর সিসিবর্গ এবং োস 

কসয়কজন প্রাণ উৎসর্গকারী রসয় খর্ল। 

ইমাম হুসাইনসক রাত্. বাধা প্রিান :- ইবসন ত্য়াি ইমাম হুসাইসনর রাত্. ্াত্রার 

সংবাি অবর্ত হসয়তিল। তাই খস ইয়া্ীসির তনসিগেমসতা মক্কা মিীনা খর্সক ইরাক 

অতভমুতে সকল রািা বন্ধ কসর তিসয়তিল এবং হুর ইবসন ইয়া্ীি তামীমীসক এক 

হাজাসরর বাতহনী তিসয় হ্রত হুসাইসনর সন্ধাসন এবং তাসক তঘসর খফলার জনি 

পাতিসয় তিসয়তিল। 

হ্রত হুসাইন রাত্. ্েন হাোম নামক স্থাসন খপৌাঁিসলন তেন হুর ইবসন ইয়া্ীি ও 

তার সন্ধান করসত করসত খসোসন এসস উপতস্থত হল এবং তার মুসোমুতে তাাঁবু স্থাপন 

করল। ইমাম হুসাইন রাত্. স্বীয় সাতর্সিরসক হুকুম তিসলন ওসিরসক পাতন পান 

করাও আর ওসির খঘাডযাগুতলরও তৃষ্ণা তনবারণ কর এরা তিক দুপুসর এসস উপতস্থত 

হসয়সি। 

খ্াহসরর নামাস্র সময় হসল ইমাম হুসাইন রাত্. হুরসক তজঞাপাসা করসলন, খতামরা 

আমাসির সাসর্ নামা্ আিায় করসব নাতক পৃর্ক পডযসব? হুর বলল, এক সাসর্ই 
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পডযব। সুতরাং উভয় বাতহনী একসত্র ইমাম হুসাইসনর খপিসন নামা্ আিায় করল। 

নামা্ খেসি ইমাম হুসাইন রাত্. হুসরর খসনাবাতহনীসক লক্ষি কসর বলসলন: খলাক 

সকল আতম খতামাসির আমন্ত্রসণর পতরসপ্রতক্ষসতই এসসতি। খতামরা তচতি তলসেি, িূত 

পাতিসয়ি খ্, আপতন এোসন আর্মন কসর আমাসির খনতৃত্ব গ্রহণ করুন। খতামরা 

্তি এেসনা খতামাসির কর্ার উপর অিল র্াকার ওয়ািা কর তাহসল আতম খতামাসির 

েহসর ্াব আর ্তি আমার আর্মন খতামাসির অপিিনীয় হয় তাহসল তনজ খিসে 

তফসর ্াব। 

হুর বলল, আপতন তচতি আর িূত পািাসনার কর্া তক বলসিন? আমরা খতা এ সম্বসন্ধ 

তকিুই জাতননা। এবার ইমাম হুসাইন রাত্. দুতি খ ালা খর্সক তচতির িূপ খবর কসর 

কুফাবাসীসির সামসন রােসলন। হুর বলল, ্াই খহাক আমরা এসব তচতি তলতে নাই। 

আমাসিরসক খতা আপনাসক খগ্রফতার কসর ইবসন ত্য়াসির সামসন হাতজর করার 

তনসিগে খিয়া হসয়সি। 

ইমাম হুসাইন রাত্. বলসলন এিা খতা অসম্ভব। অতিঃপর তততন সাতর্সিরসক তনজ তনজ 

এলাকায় তফসর ্াওয়ার আসিে তিসলন। 

হুর বাধা তিসয় বলল আতম আপনাসক তফসর খ্সত খিবনা। তসব আপনার সাসর্ 

লডযাইও করব না। সবসচসয় ভাল হয় আপতন ্তি ইরাক আর খহজাস্র মধিবতগী খকান 

রািা অবলম্বন কসরন। আতম ইবসন ত্য়ািসক তলসে পািাতি আপতনও ইয়া্ীিসক 

তলেুন। হসত পাসর এমন খকান সুরত পয়িা হসয় ্াসব ্াসত আমাসক আপনার 

খমাকাতবলার িাাঁোসত না হয়। 

ইমাম হুসাইন রাত্. এই প্রিাব কবুল করসলন এবং উির তিসক তননওয়ার পর্ 

ধরসলন হুরও তপিন খর্সক তাসক অনুসরণ করসত লার্ল। 

আত্বুল তমহজানাসত খপৌাঁসি খসোসন তুরমাহ তবন আিীর সাসর্ তার সাক্ষাৎ হল। 

তুরমাহ বলল কুফায় আপনার তবরুসে লডযাইসয়র খজার প্রস্তুতত চলসি। এত বডয 

বাতহনী আতম কেনও ময়িাসন জমা হসত খিতেতন। আমার পরামেগ হল আপতন বনু ত্বাই 

খর্াসত্রর প্রতসে পাহাডয ‘আজা’য় চসল ্ান। খসোসন র্াসসাতন আর তহময়ার খর্াসত্রর 

োসকরাও কেসনা সুতবধা করসত পাসরতন। আপতন ্তি খসোসন তােরীফ তনসয় ্ান 

তাহসল বনু ত্বাই খর্াসত্রর ২০ হাজার ্ুবসকর িাতয়ত্ব আতম গ্রহণ করব। ্াসির 

তরবারী আপনার সাহা্িাসর্গ খকািমুক্ত হসব। 

তকন্তু হ্রত হুসাইন রাত্. শুকতরয়ার সাসর্ তার প্রিাব তফতরসয় তিসলন এবং বলসলন 

হুসরর সাসর্ আমার খ্ চুতক্ত হসয়সি আতম তা ভে করব না। তননওয়া খপৌিার পর হুর 

ইবসন ত্য়াসির পত্র খপল ্াসত খলো তিল হুসাইন রাত্. এবং তার সাতর্সিরসক 

একু্ষতন বাধা িাও এবং তাসিরসক এমন জায়র্ায় নামসত বাধি কর খ্োসন খকান 

আডযাল খনই পাতনও খনই। হুর ইমাম হুসাইনসক এই তচতি খিোল। তততন বলসলন 
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আসরা তকিুিূর খ্সত িাও। তারপসর আমরা খনসম পডযব। হুর রাতজ হসয় খর্ল। ্েন 

তততন কারবালা ময়িাসন খপৌাঁিসলন তেন হুর রািা বন্ধ কসর িাাঁতডযসয় খর্ল এবং বলল 

এবার আর সামসন অগ্রসর হসত খিবনা। এোসনই খনসম পডযুন । িতরয়াসর ফুরাতও 

এোন খর্সক তনকসি। ইমাম হুসাইন এবং তার সাতর্র্ণ ৬১ তহজরীর ২রা মুহররম 

কারবালা ময়িাসন অবতরণ করসলন। (আল কাসমল ৩/৪০৭-১১) 

ইমাম হুসাইন রাত্. এর কারবালায় অবস্থান: কারবালায় অবতরসণর পসরর তিন উমর 

ইবসন সাআি ইবসন অক্কাস চার হাজার নসনি তনসয় খসোসন উপতস্থত হল। উমর 

ইবসন সাআি খক ইবসন ত্য়াি রাই এবং সীমান্ত েহর িাইলাসমর োসক তন্ুক্ত 

কসরতিল। খস স্বীয় এলাকার ্াওয়ার প্রস্তুতত তনতিল এমন সময় ইমাম হুসাইসনর 

রাত্. ্াত্রার সংবাি আসস তাই ইবসন ত্য়াি তাসক ইমাম হুসাইনসক প্রততহত করার 

তনসিগে খিয় তকন্তু উমর ইবসন সাআি অপারর্তা প্রকাে কসর। ইবসন ত্য়াি বলল 

এই িাতয়ত্ব পালন করসত ্তি তেধােে র্াসক তাহসল রাই আর িাইলাসমর কতৃগত্বও 

তুতম পাসব না। উমর ইবসন সাআি োসন ক্ষমতার খলাসভ এই আসিে পালন করসত 

রাতজ হসয় খর্ল। তকন্তু খস ইমাম হুসাইসনর রাত্. সাসর্ লডযাই করসত চাতিল না। 

তাই খেি সময় প্গন্ত তমিমাসির খচষ্টা চাতলসয় খ্সত লার্ল। 

উমর ইবসন সাআি ইমাম হুসাইসনর রাত্. তনকি িূত পাতিসয় জানসত চাইল, আপতন 

তক উসেেি তনসয় এসসসিন? ইমাম হুসাইন রাত্. বলসলন, ১৮ হাজার কুফাবাসীরা 

আমাসক তচতি তলসেতিল খ্, আমাসির খকান ইমাম খনই। আপতন তােরীফ তনসয় 

আসুন আমরা আপনার হাসত বাই’আত করব। আতম তাসির তচতির উপর ভরসা কসর 

খবতরসয় পসেতি। পসর কুফাবাসী আমার হাসত বাই’আত কসরও তা ভে কসরসি এবং 

আমার সাসর্ তবোস ঘাতকতা কসরসি। আতম এিা অবর্ত হসয় খিসে তফসর খ্সত 

চাইলাম তকন্তু হুর ইবসন ইয়া্ীি আমাসক তফসর ্াওয়ার অনুমতত তিলনা। এেন তুতম 

আমার তনকিাত্মীয়। আমাসক খিসে িাও, আতম মিীনা চসল ্াব। 

উমর এই জওয়াব শুসন বলল, আলহামদুতলল্লাহ। আল্লাহর েপর্ আতম তনসজও চাই খ্ 

হুসাইসনর রসক্ত আমার হাত খ্ন রতিত না হয়। অতিঃপর খস ইবসন ত্য়ািসক ইমাম 

হুসাইসনর উসেেি সম্পসকগ অবতহত করল। ইবসন ত্য়াি উিসর তলেল হুসাইসনর 

তনকি খর্সক ইয়া্ীসির বাই’আত গ্রহণ কর। এর পসর আমরা অনি তবিয় তনসয় তচন্তা 

করব। ্তি বাইআসত রাতজ না হয় তাহসল তার পাতন বন্ধ কসর িাও। 

পাতন বন্ধ কসর খিয়া হল: ইমাম হুসাইন খকান অবস্থায় ইয়া্ীসির হাসত বাই’আত 

করসত সম্মত হসলন না। সুতরাং মুহাররসমর ৭ তাতরসে উমর ইবসন সাআি ইমাম 

হুসাইন এবং তার সাতর্সির পাতন বন্ধ কসর তিল। এবং ফুরাসতর তীসর ৫০০ নসনি 

খমাতাসয়ন করল। ইমাম হুসাইন রাত্. স্বীয় বাহাদুর ভাই আব্বাস ইবসন আলীসক 

পাতন আনসত বলসলন। তততন তত্রে জন অোসরাহী আর তবেতি মেক তনসয় পাতন 

আনসত খর্সলন। এবং খজার কসর পাতন তনসয় এসলন। (আল কাসমল ৩/৪১২) 
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মতহমাতিত োহািসতর হৃিয় তবিারক ঘিনা: উমর ইবসন সাআি ইমাম হুসাইসনর 

সাসর্ লডযাই করসত চাতিলনা। তার আন্ততরক ইিা তিল খ্ন সতন্ধর খকান সুরত 

পয়িা হসয় ্ায় আর তার তরবারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর বংসের 

খলাকসির রসক্ত রতিত না হয়। তাই খস ্ুসের বিাপাসর র্তডযমতস করসত লার্ল এবং 

ইমাম হুসাইসনর সাসর্ বার বার সাক্ষাৎ করসত লার্ল। এক রাসত হ্রত হুসাইন 

রাত্. এবং উমর ইবসন সাআি উভয় বাতহনীর মা ামাত  স্থাসন একতত্রত হসলন এবং 

র্ভীর রাত প্গন্ত আসলাচনা করসত লার্সলন। ইমাম হুসাইন রাত্. উমর ইবসন 

সাআিসক বলসলন আমরা উভসয় আমাসির বাতহনীসক এোসন খরসে সরাসতর 

ইয়া্ীসির তনকি খ্সয় মুসোমুতে আসলাচনা কতর। উমর ইবসন সাআি বলল তাহসল 

ইবসন ত্য়াি আমার ঘর তবরান কসর খফলসব। ইমাম হুসাইন বলসলন তাহসল 

আমাসক আমার খিসে তফসর খ্সত িাও। অর্বা অনি খকান জায়র্ায় চসল ্াওয়ার 

অনুমতত িাও পসর অবস্থা ্া হওয়ার হসব। তকন্তু ইবসন সাআি এই প্রিাব গ্রহণ 

করসতও অপারর্তা প্রকাে করল। 

তপ্রয় পািক বািব কর্া হসি উভসয়র আসলাচনার বিাপাসর ্া তকিু বলা হল এসব 

অনুমান মাত্র। খকননা ইবসন সাআি আর ইমাম হুসাইসনর রাত্. মসধি খ্ আসলাচনা 

হসয়তিল তা তিল একান্তই খর্াপনীয় খসোসন তৃতীয় খকান বিতক্ত উপতস্থত তিল না। 

তবুও প্রকৃত বিাপার হল ইবসন সাআি এসব আসলাচনার পতরসপ্রতক্ষসত সমসিার 

সমাধাসনর জনি তৃতীয় একতি পর্ খপসয় খর্ল এবং তনজস্ব মতামত সম্পসকগ ইবসন 

ত্য়ািসক অবতহত করল। ইবসন ত্য়াি ইমাম হুসাইন রাত্. এবং ইবসন সাআসির 

আসলাচনার তরসপািগ তনয়তমত অবতহত হতিল তার আেংকা হল খ্ ইবসন সাআি 

আবার ইমাম হুসাইসনর সাসর্ তমসল না ্ায় আর এভাসব সব পতরকিনা ভণ্ডুল না 

হসয় ্ায়। সুতরাং খস তেমার ত্ল জওোসনর পরামসেগ ইবসন সাআিসক তলেল আতম 

খতামাসক এই জনি পািাইতন খ্ তুতম হুসাইসনর খমাকাতবলা খর্সক তপি বাাঁচাসত র্াকসব 

আর তাসক তমর্িা আোস তিসত র্াকসব বা ্ুে প্রলতম্বত করসত র্াকসব তকংবা তার 

বিাপাসর খকান সুপাতরে তনসয় আমার তনকি আসসব। হুসাইন ্তি তনিঃেতগ আনরু্তি 

কবুল কসর তাহসল তাসক আমার তনকি পাতিসয় িাও। আর ্তি অস্বীকৃতত কসর 

তাহসল ্ুে কসর তাসক কতল কসর িাও। এই হুকুম পালসন খতামার ্তি খকান 

তেধােে র্াসক তাহসল আতম তেমার ত্ল জওোনসক পািাতি। তুতম বাতহনী তাসক 

বুত সয় তিসয় তনসজসক অপসাতরত মসন কর। ইবসন ত্য়াসির এই ধমতকর পসর ইবসন 

সাআি মসন না চাওয়া সসত্বও উিল আর তার খসনাবাতহনীসত ্ুসের প্রস্তুতত খনয়ার 

তনসিগে তিল। এতি হল ৯ই মুহাররম সন্ধিা খবলার ঘিনা। 

ইমাম হুসাইন রাত্. সংবাি অবর্ত হসয় এক রাসতর অবকাে চাইসলন। ইবসন 

সাআি অবকাে তিল। হ্রত হুসাইন রাত্. এর এবার িৃিয তবোস হসয় তর্সয়তিল খ্ 

সতি পসর্ এবার তাসক জীবন উৎসর্গ করসত হসব। েত্রুরা তার রসক্ত তপপাসা তনবারণ 
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না কসর োন্ত হসব না। তততন সকল সার্ীসক একতত্রত কসর ইরোি করসলন: আতম 

আমার সাতর্সির চাইসত খবতে অনুর্ত ও সৎচতরত্রবান অনি কাউসক খিতে নাই। এবং 

স্বীয় পতরবার বসর্গর চাইসত খবতে খনক সাসলহ আর আত্মীয়তার সম্পকগ রক্ষাকারী 

অনি কাউসক পাইতন। আল্লাহ তা’আলা আপনাসির সকলসক উিম তবতনময় িান 

করুন। আর্ামী কাল আমার আর দুেমনসির আসেরী ফয়সালার তিন। তারা শুধু 

আমাসকই চায়। তাই আতম খতামাসির সকলসক সন্তুষ্ট তচসি তফসর ্াওয়ার অনুমতত 

তিতি। আমার সাতর্রা আমার পতরবাসরর সিসিসিরসক তনসয় রাসতর অন্ধকাসরই খ্ন 

চসল ্ায়। এবং তনজ তনজ েহসর খপৌাঁসি উিম ্ুসর্র অসপক্ষা করসত র্াসক। 

তকন্তু তার অনুর্ত আর জীবন উৎসর্গকারী সাতর্রা একবাসকি বসল উিল, আপনার 

পসর আমরাই বা জীতবত খর্সক তক করব। আল্লাহ তা’আলা আমাসিরসক খ্ন 

খসতিসনর জনি বাতক না রাসেন। 

এই উির শুসন ইমাম হুসাইন রাত্. চুপ হসয় খর্সলন অতিঃপর িীঘগক্ষণ প্গন্ত ্ুসের 

কলাসকৌেল সম্পসকগ আসলাচনা করসত লার্সলন এবং আহসল বাইসতর সিসিসিরসক 

ওসীয়ত করসত লার্সলন। 

তাাঁর ভতগ্ন ্য়নব তবনসত আলী েুব অতস্থরতা প্রকাে করসত লার্সল তততন বলসলন, 

আসর খবান! সবর কর। খিে, আসমান-্মীসনর সকল অতধবাসীই ধ্বংসেীল শুধুমাত্র 

আল্লাহ তায়ালার সিাই তচরস্থায়ী। আমাসির এবং প্রতততি মুসলমাসনর রাসূসল 

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর আিসেগর অনুসরণ করা উতচৎ। খহ খবান, 

খতামাসক আল্লাহর কসম তিসয় বলতি সতি পসর্ অতবচল খর্সক আতম ্তি সফলকাম 

হসত পাতর তাহসল তুতম আমার খোসক জামা তিাঁসে খচহারা োমসচ হা হুতাে কসর 

মাতম করনা। (ইবসন আসীর-৪-২৪) 

এসব বিবস্থা খর্সক ফাসরর্ হসয় তততন তসজিায় মার্া লুতিসয় তিসলন এবং রাতভর 

িূ’আ মুনাজাসতর মসধি কাতিসয় তিসলন। তার সাতর্রাও সারারাত নামা্, ইতির্ফার 

আর কাকুতত-তমনততর মসধি কাতিসয় তিল। (আল কাসমল ৩/৪১৭) 

োহািাসতর সকালিঃ পতরসেসি আশুরা তিবসসর সকাসলর উসেি ঘিল। সূ্গ রক্ত অশ্রু 

িডযাসত িডযাসত উতিত হল। হ্রত হুসাইন রাত্. ফজসরর নামা্ খেসি জীবন 

উৎসর্গকারী ৭২ জন সাতর্ তনসয় রণােসন এসলন। ডান তিসক ্ুবাসয়র ইবসন কীন, 

বাম তিসক হাবীব ইবসন মুজাসহরসক তন্কু্ত করসলন। 

আব্বাস ইবসন আলীর হাসত পতাকা তুসল তিসয় ইমাম হুসাইন রাত্. স্বয়ং খঘাডযার 

তপসি আসরাহণ করসলন এবং কুরআন েরীফ আতনয়া সামসন রােসলন অতিঃপর হাত 

তসল িূ’আ করসলন। 

তততন ্তিও েুব ভালভাসব জানসতন খ্, তার খকান খচষ্টা বাতহিকভাসব সফলকাম হসব 

না তবুও িলীসলর পূণগতার জনি কুফাবাসীসিরসক সসম্বাধন কসর তনসম্নাক্ত ভািণ প্রিান 
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করসলন, ্াসত কসর কুফাবাসী আল্লাহর িরবাসর খকান ওজর খপে করসত না পাসর। 

“খহ খলাক সকল! একিু র্াম। আমার কর্া েবণ কর। খ্ন আতম আমার িাতয়ত্ব পূণগ 

করসত পাতর। খতামরা ্তি আমার কর্া েবণ কর আর আমার সাসর্ নিায় তবচার কর 

তাহসল খতামাসির খচসয় খসৌভার্িোলী আর খকউ খনই। পক্ষান্তসর খতামরা ্তি এর 

জনি প্রস্তুত না র্াক তাহসল খসিা খতামাসির ইিা, ঘিনার সব তিক খতামাসির তনকি 

স্পষ্ট হসয় ্াসব। আর খতামরা ্া ইিা করার অতধকার রােসব। আমার সাসর্ খকান 

তকিু করসত বাি রােসব না, আমার সাহা্িকারী আমার আল্লাহ । 

হ্রত হুসাইন রাত্. এতিুকু বলসত না বলসতই মতহলাসির তাাঁবু খর্সক কান্নার খরাল 

খভসস এসলা। তততন বলসলন, আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাস তিকই বসলতিল। মতহলাসিরসক 

সাসর্ না আনাই ভাল তিল। অতিঃপর তততন আব্বাস ইবসন আলীসক মতহলাসিরসক চুপ 

করাসনার জনি পািাসলন। তারা তনশ্চপু হসয় খর্ল তততন আবার বক্তৃতায় তফসর এসলন, 

খহ খলাসকরা! একিু তচন্তা কসর খিে আতম খক? তারপসর খভসব খিে খতামাসির জনি 

আমাসক হতিা করা এবং আমাসক লাতিত করা জাসয়্ আসি তক? আতম তক খতামাসির 

নবীর খিৌতহত্র নই? আতম তক তার চাচাত ভাই আলীর পুত্র নই? সাতয়িদুে শুহািা 

হ্রত হাম্া রাত্. তক আমার তপতার চাচা তিসলন না? েহীি জা’ফর তাইয়ার তক 

আমার চাচা তিসলন না? আমাসির দুই ভাই সম্পসকগ খতামরা তক রাসূসল আকরাম 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর প্রতসে হািীস খোনতন “খহ হাসান, হুসাইন! 

খতামরা জান্নাসতর সরিার আর আহসল সুন্নাসতর খচাসের েীতলতা।” আমার কর্া 

্তি তবোস না হয়, অর্চ আতম জীবসন কেসনা তমর্িা বতল নাই, তাহসল রাসূসল 

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর অসনক সাহাবী রাত্. এেসনা জীতবত 

আসিন, তাসির তজঞাপাস কসর খিে। এতিসসত্বও তক খতামরা আমার রক্তপাত খর্সক 

তবরত হসব না? নবীর এই হািীসসর বিাপাসর তক খতামাসির খকান সসিহ আসি? 

অর্বা এই বিাপাসর তক খকান সসিহ আসি খ্, আতম ফাসতমা ্াহরার খিসল হুসাইন? 

এসত ্তি সতিহান হও তাহসল আতম আল্লাহর নাসম েপর্ কসর বলসত পাতর খ্, 

খতামরা পূবগ-পতশ্চসম আতম বিতীত আর কাউসক নবী-খিৌতহত্র রূসপ আর ফাসতমার 

আিসরর দুলাল তহসাসব পাসব না। খতামরা আমাসক খকন হতিা করসত চাও? আতম 

খতামাসির কাউসক হতিা কসরতি? খতামাসির কাসরা ধনসম্পি ডাকাতত কসরতি? 

খতামাসির কাউসক আহত কসরতি? 

অতিঃপর তততন কুফায় কসয়কজন খনতার নাম ধসর ডাকসলন এবং বলসলন, খতামরা 

তক পত্র খপ্ররণ কসর আমাসক আমন্ত্রণ জানাওতন? 

তারা বলল- না, আমরা আপনাসক আমন্ত্রণ জানাইতন। হ্রত হুসাইন বলসলন, 

খতামরা অবেিই আমন্ত্রণ জাতনসয়ি। তসব এেন আমার আর্মন ্তি পিি না হয় 

তাহসল আমাসক তনসজর আেসয়র জায়র্ায় খ্সত িাও। 
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এক বিতক্ত বলল, আপতন আমার চাচাত ভাই ইবসন ত্য়াসির তসোন্ত খকন খমসন 

তনসিন না? এিাই খতা আপনার জনি ভাল। 

হ্রত হুসাইন রাত্. বলসলন, আল্লাহর েপর্! আতম খিাি খলাকসির মত আমার হাত 

দুেমসনর হাসত তিসত পাতর না। খর্ালাসমর মত তাসির িাসত্ব খমসন তনসত পাতর না। 

আতম সকল অহংকারী খর্সক ্াসির তকয়ামসতর উপর তবোস নাই- আল্লাহ তা’আলার 

আেয় কামনা করতি। (আল কাসমল ৩/৪১৮-১০) 

ইমাম হুসাইসনর রাত্. পিতসল হুর ইবসন ইয়া্ীিিঃ ইমাম হুসাইসনর রাত্. এই 

ভািন কুফাবাসীর উপর খকান প্রভাব খফলসত পারল না। তসব হুর ইবসন ইয়া্ীি 

তামীমী ধীসর ধীসর খঘাডযা তনসয় অগ্রসর হসলন এবং কািাকাতি খপৌাঁসি খঘাডযাসক খজাসে 

এক খর্াডযালী খমসর আহসল বাইসতর বাতহনীসত খ্ার্ তিসলন। তততন ইমাম হুসাইনসক 

রাত্. বলসলন, খহ রাসূসলর বংেধর! আতমই ঐ নরাধম খ্ সবগপ্রর্ম আপনাসক বাধা 

তিসয়তি। তকন্তু আতম জানতাম না খ্, আমার সম্প্রিায় বিবেতীর চরম সীমায় খপৌাঁসি 

্াসব এবং ্ুে িাডযা আর খকান ্ুতক্ত সংর্ত পন্থা অবলম্বন করসব না। এেন আতম 

আপনার পিতসল হাতজর। েরীসর ্তক্ষণ প্রাণ র্াকসব আপনার সাহচস্গির হক 

আিায় করব। আল্লাহর ওয়াসি বলুন, আমার এই ভূতমকা তক তপিসনর খর্ানাহ মাসফর 

জনি ্সর্ষ্ট হসব? 

হ্রত হুসাইন রাত্. েুতে হসয় বলসলন অবেিই খহ হুর। দুতনয়াসতও তুতম হুর 

(স্বাধীন) আসেরাসতও ইনোআল্লাহ খিা্সের আ্াব খর্সক মুতক্ত পাসব। হুর এবার 

স্বীয় কওমসক সসম্বাধন কসর বলসলন: খহ খলাক সকল ইমাম হুসাইসনর রাত্. 

প্রিাতবত িফা সমূসহর মসধি খ্ খকান একতি িফা নাও এবং তার তবরুসে তরবারী 

ধারসণর অতভোপ খর্সক খবাঁসচ ্াও। 

উমর ইবসন সাআি বলল, আতম খতা সমস াতাই পিি কতর তকন্তু এতি খতা আমার 

আয়সত্বর বাইসর চসল খর্সি। অতিঃপর কুফাবাসীসির পক্ষ খর্সক একতি তীর তনতক্ষপ্ত 

হল এবং ্ুে শুরু হসয় খর্ল। (আল কাসমল ৩/৪২১) 

হ্রত হুসাইসনর রাত্. োহািাত: 

প্রর্সম হাতাহাতত লডযাই শুরু হল। উভয় পক্ষ খর্সক এক জন কসর ময়িাসন আসত 

আর প্রততপসক্ষর সাসর্ লডযাই করত। তকন্তু এভাসব কুফাবাসীসির প্রচুর ক্ষতত হল। 

আব্দুল্লাহ ইবসন উমাসয়র কালবী, বারীর ইবসন হাসীর, হুর ইবসন ইয়া্ীি এবং নাসফ 

ইবসন খহলাল তনসজসির প্রততপক্ষসক কচু কািা করসত লার্ল। এই িৃেি খিসে 

েত্রুবাতহনী খর্সক উমর ইবসন হাোজ তচৎকার কসর বলল, খহ বাহাদুরবৃি খতামরা তক 

জান কাসির সাসর্ লডযাই করি? এরা খতা তারা ্ারা স্বীয় প্রাণ হাসত তনসয় খবর 

হসয়সি। তাসির সাসর্ মল্ল্ুে খমাসিই সমীচীন নয় সতম্মতলতভাসব আেমণ কর। এরা 
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কজনই বা সংেিায়? খোিার কসম খতামরা এসির উপর পার্র তনসক্ষপ করসলও 

এসির খকউ বাাঁচসব না। 

এবার বিাপকভাসব লডযাই শুরু হল। স্বি সংেিক আহসল বাইসতর জীবন 

উৎসর্গকারীরা অর্তণত কুফাবাসীসির ্ম তহসাসব আতবভূগত হল। হুসাইনী বাতহনীর 

বীসররা খ্তিসক তফরত েত্রু বাতহনীর বূিহ তিন্ন তভন্ন কসর খফলত। তকন্তু ্ুে তিল অসম 

(একতিসক অর্তণত খসনা। অপরতিসক মাত্র ৭২ জন)। দুপুর হসত হসত হ্রত হুসাইন 

রাত্. এর সকল সাতর্ এক এসক েহীি হসয় খর্সলন। 

এবার রসয় খর্সলন আহসল বাইসতর ্ুবকবৃি। আকবার ইবসন হুসাইন, আব্দুল্লাহ 

ইবসন আকীল, মুহাম্মি ইবসন আকীল, কাসসম ইবসন হুসাইন ইবসন আলী, আবু বকর 

ইবসন হুসাইন ইবসন আলী প্রমূের্ন স্বীয় স্বীয় তরবারীর  লক খিোসত খিোসত 

জান্নাতী ্ুবকসির সরিাসরর জনি জান কুরবান কসর তিসলন। পতরসেসি হ্রত ইমাম 

হুসাইন রাত্. এর সাসর্ তার চার ভাই আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জাফর এবং উসমান িাডযা 

আর খকউ অবতেষ্ট রইল না। ্তক্ষণ প্গন্ত বুসক িম র্াকল তারা প্রতততি আঘাত বুক 

খপসত গ্রহণ করসত লার্সলন। অবসেসি এক এক কসর তারাও জান্নাসতর পসর্ পাতডয 

জমাসলন । ইমাম হুসাইন রাত্. এেন তনিঃসে একা। আঘাসত আঘাসত জজগতরত। 

তপপাসায় কাতর। তকন্তু তার বীরত্ব উৎসাহ আর উেীপনায় খকান ভািা পডযল না। 

খ্তিসকই তার তরবারী উিত েত্রুর অর্তণত লাে মাতিসত লুতিসয় পেত। অবসেসি 

োন্ত োন্ত হসয় মাতিসত বসস পেসলন। িীঘগক্ষণ প্গন্ত এভাসব তনশ্চপু বসস র্াকসলন 

তকন্তু দুেমন তার উপর হামলা করসত সাহস খপল না। তার রসক্ত তনসজর ভার্িসক 

কলতঙ্কত করা খর্সক সকসল বাাঁচসত চাতিল। পতরসেসি তেমার তচৎকার কসর বলল 

এেন তকসসর অসপক্ষা? তাসক হতিা করি না খকন? 

হ্রত হুসাইন রাত্. তৃষ্ণাতগ ওসষ্ঠ খকবল মাত্র পাতনর পাত্র লাতর্সয় তিসলন এমন 

সময় হুসাইন ইবসন তামীম তনোনা কসর একতি তীর তনসক্ষপ করল ্া তার 

কেনালীসত এসস তবে হল। তততন িলসত িলসত ফুরাসতর তিসক চলসলন তকন্তু 

েত্রুবাতহনী চাতরতিক খর্সক  াাঁতপসয় পডযল। অরা তবন শুরাইক তাতমমী তার উপর 

তরবারীর আঘাত করল তসনান ইবসন আনাস নােঈ বেগার আঘাসত তাসক ্তমসন 

োতয়ত কসর খফলল এবং তরবারী তিসয় মিক মুবারক তেেতণ্ডত কসর তিল। (ইন্না-- -- 

--রাসজউন) (আেবারুত ততওয়াল ২৫৫, আল কাসমল ৩/৪৩০) 

তার পতবত্র েরীসর বেগার ৩৩তি আঘাত আর তরবারীর ৩৩তি আঘাত তিল। এিাডযা 

অর্তণত তীসরর আঘাত খতা তিলই। (আল কাসমল ৩/৪৩২) 

তার োহািাসতর পসর পাতপষ্ঠরা আহসল বাইসতর মতহলাসির তাাঁবুর তিসক ধাতবত হল। 

মাল-সামানা ্া তকিু তিল সব লুি পাি কসর তনসলা। এমন তক মতহলাসির র্াসয়র 

চাির প্গন্ত েুসল তনসলা। তার দুই পুত্র ্াইনুল আসবিীন এবং আলী আসর্র 
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অসুস্থতার কারসণ তাবুসত োতয়ত তিল। তেমার তাসিরসকও েহীি করসত চাইল, তকন্তু 

উমর ইবসন সাআি বলল, মতহলাসির তাবুসত প্রসবে করনা। আর বাচ্চাসির র্াসয় 

হাত উতিওনা। 

মতহমাতিত োহািাসতর এই মমগাতন্তক হৃিয়স্পতেগ ঘিনা ৬১ তহজরী সসনর ১০ ই 

মুহাররম খরাজ শুেবার সংঘতিত হল। পসরর তিন র্াস্তরয়ার অতধবাসীরা জানা্ার 

নামা্ আিায় কসর েহীিসিরসক কারবালার ময়িাসনই িাফন করল। হ্রত হুসাইন 

রাত্. সহ অনিানি েহীিসির মার্া খ্সহতু দুেমনরা খকসি তনসয় তর্সয়তিল তাই মার্া 

তবহীন েরীর িাফন করা হল। আল্লাহ তা’আলা তাসির সকসলর উপর রহম করুন 

এবং তাসির সকলসক জান্নাতুল তফরিাউস নসীব কসরন। 

হ্রত ইবসন আব্বাসসর রাত্. স্বপ্নিঃ 

এ ঘিনা প্রসসে হ্রত আব্দুল্লাহ ইবসন আব্বাস বসলন- আতম এক রাসত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক স্বসপ্ন খিেসত পাই । তিক তেপ্রহসরর সময়। 

অতিাতধক তচন্তাতিত ও তবিণ্ণ মসন হল তাাঁসক। কািা্ুক্ত অবস্থায় উদ্ভ্রাসন্তর নিায় িুসি 

আসসিন। তাাঁর হাসত রসক্ত পতরপূণগ একতি খবাতল খিো ্াতিল। ইবসন আব্বাস 

বসলন- আতম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক প্রশ্ন করলাম খহ আল্লাহর 

রাসূল এই সমসয় এই করুণ অবস্থায় আপতন খকার্া খর্সক আসসিন? উিসর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন খহ ইবসন আব্বাস। আতম তক কসর 

মিীনায় শুসয় র্াকসত পাতর? আজ আমার কতলজার িুকরা হুসাইনসক কারবালার 

ময়িাসন ্াতলম ইয়া্ীি বাতহনী িুকসরা িুকসরা কসর খঘাডযর পাসয়র নীসচ মাতির সাসর্ 

তমতেসয় তিসয়সি। আতম আমার কতলজার িুকরার োহািাসতর মমগাতন্তক ও করুণ িৃেি 

িেগসনর জনি খসোসন তর্সয়তিলাম। 

ইবসন আব্বাস বসলন, আতম পুনরায় প্রশ্ন করলাম-খহ আল্লাহ’র রাসূল। সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আপনার হাসত তক? 

তততন বলসলন- ইহা একতি খবাতল! কারবালার ময়িান খর্সক তকিু রক্ত জতমসয় এ 

খবাতসল কসর তনসয় এসসতি। তকয়ামসতর ময়িাসন এ রক্ত খপে কসর আতম এ ঘিনার 

সাসর্ জতডযত বিতক্তসির তবরুসে আল্লাহ’র িরবাসর ফতরয়াি জানাব। 

এ স্বপ্ন খিোর পর হ্রত ইবসন আব্বাস রাত্. সকলসক হ্রত হুসাইসনর রাত্. 

োহািাসতর কর্া জাতনসয় তিসয়তিসলন। এর তকিু তিন পর বািসবই হ্রত হুসাইসনর 

রাত্. োহািাসতর সংবাি মিীনায় খপৌাঁিল। পসর তহসাব কসর খিো খর্ল তততন খ্তিন 

স্বসপ্ন খিসেতিসলন তিক খস তিনই হ্রত হুসাইন রাত্. োহািাত বরণ কসরতিসলন। 

(েহীসি কারবালা (উিূগ) পৃিঃ ৯৭, আল-কাসমল, তল-ইবসন-আিীর ৩য় েণ্ড) 

আহসল বাইসতর কাসফলা তসতরয়ায়: 
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এই হৃিয় তবিারক ঘিনার পর আহসল বাইসতর সিসিসিরসক কুফায় ইবসন ত্য়াসির 

তনকি পািাসনা হল। আর েহীিসির মার্া তার িরবাসর খপে করা হল। ইবসন ত্য়াি 

হ্রত হুসাইসনর রাত্. িাাঁত মুবারক একতি লাতি োরা খোাঁচা তিল। খসোসন উপতস্থত 

তিসলন রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হ্রত ্াসয়ি 

ইবসন আকরাম রাত্.। 

তততন এই খবআিবী সহি করসত পারসলন না। বলসলন: আল্লাহর েপর্! আতম তনসজর 

খচাসে রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক এই খিাসি চুম্বন করসত 

খিসেতি। এর সাসর্ খবআিবী কর না। একর্া বসল তততন েিন করসত লার্সলন। 

ইবসন ত্য়াি বলল, বৃে হওয়ার কারসণ খতামার খবাধেতক্ত ্তি খলাপ না খপত 

তাহসল আতম খতামার র্িগান উতডযসয় তিতাম। হ্রত ্াসয়ি বি দুআ করসত করসত 

মজতলস খর্সক চসল খর্সলন। 

ইবসন ত্য়াি আহসল বাইসতর এই কাসফলা এবং েহীসির মার্া তেমাসরর তত্বাবধাসন 

িাসমেসক ইয়া্ীসির তনকি পাতিসয় তিল। 

ইয়া্ীসির িরবাসর ্েন হ্রত হুসাইন রাত্. এর মার্া মুবারক রাো হল আর 

পুরস্কাসরর খলাসভ তেমার তনসজর এবং সাতর্সির বীরসত্বর কর্া উচ্চকসন্ঠ বলসত লার্ল 

তেন ইয়া্ীি অশ্রুভরা কসন্ঠ বলল: আফসসাস খতামাসির উপর। খতামার ্তি 

হুসাইনসক হতিা না করসত তাহসল আতম খতামাসির প্রতত অতধক েুতে হতাম। আল্লাহর 

লানত খহাক ইবসন মারজানার (ইবসন ত্য়াসির) উপর। তার স্থসল ্তি আতম হতাম 

তাহসল আল্লাহর কসম আতম হুসাইনসক মাফ কসর তিতাম। আল্লাহ তুতম তাসির উপর 

রহমত নাত্ল কর। 

ইয়া্ীসির স্ত্রী তহি তবনসত আব্দুল্লাহ তবন আসমর মুসে চাির খপাঁতচসয় িরবাসর এসস 

বলল আমীরুল মুতমনীন। এতি তক রাসূসলর কতলজার িুকরা হুসাইন ইবসন ফাসতমার 

মার্া। 

ইয়া্ীি জবাব তিল, হিাাঁ। এিা হুসাইন রাসূল খিৌতহসত্রর মার্া। তুতম এর জনি মাতম 

কর। আল্লাহ ইবসন ত্য়ািসক ধ্বংস করুন। খস তাসক হতিা করার বিাপাসর তাডযাহুডযা 

কসর খফসলসি। তসব ইয়া্ীি তাসক োতি তিল না বা কুফার োসন ক্ষমতা খর্সক 

বরোি করল না এিা তার চরম অস্ার্িতা প্রমাণ কসর। 

অতিঃপর ইয়া্ীি িরবারী খলাকসিরসক সসম্বাধন কসর বলল, খতামরা তক জান, এই 

ঘিনা খকন ঘিল? হুসাইন রাত্. বসলতিল আমার তপতা হ্রত আলী রাত্. ইয়া্ীসির 

তপতার খচসয় উিম। আমার মাতা সাতয়িিা ফাসতমা ্াহরা রাত্. ইয়া্ীসির মাতার 

খচসয় উিম। আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইয়া্ীসির নানার 

খচসয় উিম। আর আতম তনসজও তার খচসয় উিম, তাই খেলাফসতর হক ও আমারই 

খবতে। 
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তপতার বিাপাসর কর্া হল আমার তপতা আর তার তপতা আল্লাহর সামসন তনসজসির 

মুআমালা খপে কসরতিসলন দুতনয়া স্বাক্ষী খ্ আল্লাহতালা আমার তপতার পসক্ষ 

ফয়সালা কসরসিন। উসল্লেি ইয়া্ীসির এ বক্তবি ভুল তিল কারণ রাজত্ব পাওয়া আর 

উিম হওয়া কেসনা এক তজতনি নয়। তসব তার মা রাসূল তনয়া ফাসতমা রাত্. 

আমার মার খচসয় উিম আর তার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

আমার নানার খচসয় উিম। খ্ বিতক্ত আল্লাহও তকয়ামসতর তিবসসর উপর তবোস 

রাসে খস কেসনা খকান বিতক্তসক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর 

সমকক্ষ বলসত পাসর না। তসব হুসাইন তবিয়তি উপলতি করসত পাসরন তন এবং 

কুরআসনর এই আয়াসতর প্রতত িৃতষ্ট তনবন্ধ হয়তন খ্োসন আল্লাহ তা’আলা ইরোি 

করসিন, বলুন খহ আল্লাহ তুতমই সারা জর্সতর বািোহ, ্াসক ইিা তুতম বািোহী 

িান কর আর ্ার খর্সক ইিা তিতনসয় নাও। (আল কাসমল ৩/৪৩৮) 

আল্লাহই ভাল জাসনন ইয়া্ীসির এসব কর্া তার অন্তসরর প্রততধ্বতন তিল নাতক শুধু 

মাত্র চাপাবাতজ তিল। আর তার এই অশ্রু দুিঃে ভারাোন্ত হৃিসয়র অশ্রু তিল নাতক 

রাজননততক কুিচাল তিল। খকননা ইততহাসস এ ধরসনর অশ্রুর িৃষ্টান্ত অসনক খিেসত 

পাওয়া ্ায়। ইউসুফ আ. এর ভাসয়রাও তাসক কুসপ তনসক্ষপ কসর েিনরত অবস্থায় 

ঘসর তফসর এসস তপতা হ্রত ইয়াকুব আ. তনকি অসনক দুিঃে প্রকাে কসরতিল। 

পরবতগী ঘিনাসমূহ প্রমাণ কসর এ সবই তার রাজননততক চাল তিল। অন্তসরর 

প্রততধ্বতন তিল না। বস্তুত ইয়া্ীি োসন ক্ষমতা লাভ করার পসর অসনক গুতল 

মারাত্মক ধরসনর অপরাসধ তলপ্ত হসয়তিল ইসলাম ইততহাসস ্ার িীঘগ তাতলকা 

রসয়সি। খ্সহতু তনিক খিািচচগা আমাসির উসেেি নয় তাই তার দুষ্কসমগর তফতরতি 

খপে করা খর্সক আমরা তবরত র্াকলাম। ঘিনা বু াসনার স্বাসর্গ দু একতি তবিয় বলসত 

বাধি হতি। তাাঁর অনিাসয়র মসধি ইমাম হুসাইসনর তনরাপিার বিবস্থা না করাও একতি 

মারাত্মক অপরাধ, খতমতনভাসব ইবসন হুসাইসনর তনরাপিার বিবস্থা না করাও একতি 

মারাত্মক অপরাধ খতমতনভাসব ইবসন ত্য়ািসক োতির সমু্মেীন না করাও তার 

পিস্খলন। আর প্রকৃত কর্া হল ইবসন ত্য়াি ্া কসরতিল তারই তনসিগসে বা ইোরায় 

কসরতিল। ইয়া্ীসির দুষ্কসমগর সামানি আসলাচনা শুনুন। 

তনিঃসসিসহ ইয়া্ীি মুসতলম ইবসন উকবাসক ততন তিন প্গন্ত মিীনাসত হতিা ্ঞাপ 

চালাসনার তনসিগে তিসয় সাংঘাততক রকসমর ভুল কসরতিল। এই (অনিায় মূলক) ভ্রাতন্ত 

খতা তিলই এর সাসর্ সাহাবাসয় তকরাসমর তবরাি একতি অংে এবং তাসির সন্তানসির 

হতিা করার অপরাধও খ্ার্ হসয়তিল এর সাসর্। পূসবগই আসলাতচত হসয়সি খ্, 

উবায়দুল্লাহ ইবসন ত্য়াসির মাধিসম খস হ্রত খহাসাইন রাত্. খক হতিা কতরসয়তিল। 

তা িাডযা খসই ততন তিসন মিীনায় খস এমন সীমাহীন অরাজকতা সৃতষ্ট কসরতিল ্ার 

্র্ার্গ বণগনা ও তববরণ তুসল ধরা আসিৌ সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই তা ভাল 

জাসনন। মুসতলম ইবসন উকবাসক মিীনায় খপ্ররসণর খপিসন ইয়া্ীসির উসেসেি তিল 

ক্ষমতা সংহতকরণ ও তার স্থাতয়ত্ব তনতশ্চত করা। ্াসত খকান প্রততপসক্ষর অতিত্ব 
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অবতেষ্ট না র্াসক। তকন্তু এজনি আল্লাহ তাসক োতি তিসলন এবং তার অতভপ্রায় বির্গ 

কসর তিসলন। তাসক তততন এমনভাসব পাকডযাও করসলন খ্ ভাসব ক্ষমতািপগীসির 

পাকডযাও কসর র্াসকন এবং তাসক মৃতুি মুসে পততত করসলন। আর অতিাচারী 

জনপসির বিাপাসর খতামার প্রততপালসকর পাকডযাও এমন কতিনই হসয় র্াসক। তার 

ধরা বডযই কতিন, মমগন্তুি। (আল-তবিায়া) 

আহসল বাইসতর সিসি বসর্গর স্বসিে প্রতিাবতগনিঃ 

ইয়া্ীি আহসল বাইসতর মতহলাসিরসক তনজ অির মহসল র্াকসত তিল। উভয় 

বংসের মসধি খ্সহতু আত্মীয়তার সম্পকগ তিল তাই ইয়া্ীি বংেীয় সমি মতহলার্ণ 

তাসির তনকি এসস সমসবিনা ঞাপাপন করসত লার্ল এবং তাসির দুিঃসে েরীক হসত 

লার্ল। ইয়া্ীি উভয় খবলা আহাসরর সময় ইমাম ্াইনুল আসবিীন আলী ইবসন 

হুসাইনসক োহী িির োনায় তনসজর সাসর্ বসাত। কসয়কতিন ্েোততসরর সাসর্ 

খমহমানিারী করাসনার পসর ইয়া্ীি আহসল বাইসতর কাসফলাসক তকিু মাল সামান 

তিসয় একজন তবেি সৎচতরত্র বিতক্তর তত্বাবধাসন মিীনা মুনাওয়ারায় পাতিসয় তিল। 

তবিাসয়র প্রাক্কাসল ইয়া্ীি ্াইনুল আসবিীন আলী ইবসন হুসাইনসক বলল আল্লাহ 

তা’আলার ্া ফয়সালা তিল তাই হসয়সি এবং এিা আমার মতজগর খেলাফ হসয়সি ্তি 

অতভেপ্ত ইবসন ত্য়াসির স্থসল আতম হতাম তাহসল কেনই এই পতরতস্থততর উদ্ভব হত 

না। ইমাম হুসাইন রাত্. আমার সামসন খ্ প্রিাব তিত আতম তাই কবুল কসর তনতাম 

এবং তার প্রাণ এভাসব সংহার হসত তিতাম না। বৎস খতামার খকান তকিুর প্রসয়াজন 

হসল আমাসক তলসে জানাসব। (ইবসন আসীর ৪-৩৬) 

হ্রত হুসাইন রাত্. এর কনিা হ্রত সাকীনা এই আসলাচনায় বডযই প্রভাতবত 

হসয়তিসলন তাই তততন বলসতন খোিাসদ্রাহীসির মসধি আতম ইয়া্ীি ইবসন মুআতবয়ার 

চাইসত উিম কাউসক খিতেতন। ইয়া্ীসির এ সব কর্ার বািবতা সম্পসকগ ইততপূসবগ 

আসলাচনা করা হসয়সি খ্ এ সবই তার মুসের কর্া। 

ইমাম হুসাইন রাত্. এর োহািাসত জতডযতসির পতরণাম 

খফারাসত পাতন পান করসত তর্সয় তীসরর আঘাসত ক্ষত-তবক্ষত হ্রত হুসাইন রাত্. 

আল্লাহ’র িরবাসর এই বসল মুনাজাত কসরতিসলন খহ প্রততপালক খতামার রাসূসলর 

আিসরর খিৌতহসত্রর সাসর্ আজ ্ারা এই অমানতবক আচরণ কসরসি তাসির তবরুসে 

আতম শুধু খতামার িরবাসরই নাতলে খপে করতি। এসির একজন একজন কসর তুতম 

ধ্বংস কসর তিও। কাউসক তুতম খরহাই তিও না। 

মা্লুসমর আহাজাতর কবুল হসত তবলম্ব হয় না। তদুপরী রাসসূলর খিৌতহসত্রর পতবত্র 

কে তিসয় খ্ দুআ খবতরসয়সি তা কবুল না হওয়ার প্রশ্নই উিসত পাসর না। ফলশ্রুততসত 

খিো খর্সি দুতনয়ার বুসকই তারা খভার্ কসরসি কতিন োতি। আতেরাসতর তনধগাতরত 

োতির পূসবগই তাসির মুসোমতুে হসত হসয়সি ভীিণ কষ্টিায়ক আ্াসবর। এই 

নপোতচক হতিাকাসণ্ড জতডযত খকউ খরহাই পায়তন। কাউসক হতিা করা হসয়সি বডয 
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তনমগমভাসব। কাসরা খচহারা হসয় খর্সি তবেী কাসলা। লালবসণগর জায়র্া িেল কসরসি 

কিা্গতা। খকউ বা আগুসন পুসে তীসল তীসল জ্বসল মসরসি। আবার পাতনর তৃষ্ণায় 

িিফি কসত করসত কাসরা প্রাণ পাতে উডযাল তিসয়সি। কাসরা আবার িৃতষ্ট েতক্ত 

তিতনসয় খনয়া হসয়সি। খবাঁসচ খর্সকও দুতনয়ার খসৌি গ্ অবসলাকন তাসির ভাসর্ি 

জুসিতন। মানবসতর জীবন ্াপসন বাধি হসয়সি সকসলই। 

খমািকর্া হ্রত হুসাইন রাত্. এর হতিাকাসণ্ড জতডযত একজন সিসিও এই 

দুতনয়াসতই আল্লাহর কতিন পাকডযাও খর্সক তনিার পায়তন। এ ঘিনার পর ইয়া্ীি 

একতিসনর জনিও োতন্তসত তার রাজকা্গ পতরচালনা করসত পাসরতন। ইসলামী রাসষ্ট্রর 

সবগত্র েহীিসির েুসনর প্রততসোসধর আগুন িাউ িাউ কসর জ্বসল উিল এবং তবসদ্রাসহর 

পর তবসদ্রাহ আরম্ভ হল। হ্রত হুসাইন রাত্. এর োহািাসতর পর এ কতিন 

তবসদ্রাসহর তভতর খস মাত্র দুই বৎসর আি মাস মতান্তসর ততন বৎসর আি মাস 

োসনকা্গ পতরচালনা করার সুস্ার্ খপসয়তিল এবং তনতান্তই লাতিত অবস্থায় তাসক 

এই তিনগুসলা অততবাতহত করসত হসয়তিল। আর এই লাতিত অবস্থাসতই আল্লাহ 

তা’আলা তাসক ধ্বংস কসরতিসলন। 

(১) ইমাম ্ুহরী (রহ) বসলন, খ্ সমি খলাক হ্রত হুসাইন রাত্. হতিায় অংেগ্রহণ 

কসরতিল তাসির মসধি একজনও এমন তিল না খ্ দুতনয়াসত তার োতি না হসয়সি। 

কাউসক হতিা করা হয় আবার কাসরা কাসরা খচহারা কুৎতসত হসয় কাসলা হসয় ্ায় 

অর্বা তকিুসির মসধি তার রাজত্ব খকসে খনয়া হয়। আর এিা সুস্পষ্ট হসয় ্ায় খ্ 

এগুসলা তাসির কৃতকসমগর আসল োতি নয় বরঞ্চ তার একিা নমুনা তিল মাত্র। ্া 

মানুিসক তেক্ষা গ্রহসণর উসেসেি দুতনয়াসতই খিোসনা হসয়তিল। 

(২) সাসবত ইবসন ্াও্ী রহ. বণগনা কসরসিন খ্ একজন বৃে খলাক হ্রত হুসাইন 

রাত্. এর হতিায় অংেগ্রহণ কসরতিল। খস হিাৎ অন্ধ হসয় ্ায় তেন খলাসকরা কারণ 

তজসঞাপস করসল খস বসল খ্ আতম স্বসপ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক 

খিেলাম খ্ তততন তাাঁর জামার হাত গুতিসয় আসিন। তার হাসত তসলায়ার রসয়সি এবং 

সামসন রসয়সি চামডযার খস তবিানা ্ার উপর খরসে খকান মানুিসক হতিা করা হয়। 

তার উপর হুসাইসনর রাত্. হতিাকারীসির িেজসনর লাে জসবহ করা অবস্থায় পসে 

আসি। এরপর তততন আমাসক ডাকসলন। এবং হুসাইসনর রসক্ত রতিত একতি লাতি 

আমার খচাসে লাতর্সয় খিন। সকাসল ্েন আতম ঘুম খর্সক খজসর্ উতি তেন আতম 

অন্ধ তিলাম। 

(৩) ইবসন জাও্ী আরও বণগনা কসরন খ্, খ্ বিতক্ত হ্রত হুসাইন রাত্. এর মার্া 

খমাবারক তাাঁর খঘাডযার র্লায় লিতকসয়তিল পসর তাসক এ অবস্থায় খিো তর্সয়তিল খ্ 

তার খচহারা আলকাতরার মত তববণগ হসয় খর্সি। তাই খলাসকরা তাসক তজসঞাপস কসর 

খ্ তুতম খতা সমগ্র আরসবর মসধি সবগাসপক্ষা সুেী তিসল। এেন খতামার খচহারা এমন 

হল খকন? খস বলল খ্তিন আতম ইমাম হুসাইন এর মিক খঘাডযার র্লায় 
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 ুতলসয়তিলাম খস তিন খর্সক ্েনই আতম একিু ঘুতমসয় পতডয তেন দুইজন খলাক 

এসস আমার বাহু ধসর জ্বলন্ত অতগ্নকুণ্ডসত তনসয় ্ায় এবং তাসত আমাসক তনসক্ষপ কসর 

্া আমাসক  লসস খিয়। এভাসব তকিুতিন চলার পর খস মৃতুি বরণ কসর। 

(৪) ইবসন জাও্ী রহ. আরও বণগনা কসরন খ্, তততন এক বিতক্তসক তনমন্ত্রণ 

কসরতিসলন। উপতস্থত মজতলসস কর্া প্রসসে আসলাচনা হয় খ্ হ্রত হুসাইন রাত্. 

এর হতিায় ্ারাই েরীক তিল সবাইসক দুতনয়াসতই কতিন োতি খভার্ করসত হসয়সি। 

খস খলাকতি বলল এিা সমূ্পণগ ভুল কর্া। আতম এ হতিাকাসণ্ড েরীক তিলাম অর্চ 

আমার তকিুই হয়তন। খস বিতক্ত মজতলস খেসি আগুসন পুসে ্ায় এবং পুসে িাই হসয় 

্ায়। সুতে রহ. বসলন খ্ আতম তনসজই প্রতুিসি ্েন তাসক খিতে তেন খস কয়লায় 

পতরণত হসয়তিল। 

(৫) খ্ বিতক্ত হ্রত হুসাইন রাত্. খক তীর খমসরতিল এবং পাতন পান করার সুস্ার্ 

খিয়তন আল্লাহ তালার তার উপর তপপাসার এমন োতি প্রিান কসরন খ্ খকানভাসবই 

তার তপপাসা িূর হতিল না। ্ত পাতন খস পান করতিল না খকন তবুও তপপাসায় খস 

িিফি করতিল। এভাসব চলসত র্াসক এবং একসময় তার খপি খফসি ্ায় এবং 

মৃতুিবরণ কসর। 

হ্রত হুসাইন রাত্. এর হতিাকারীসির উপর এমতনসতই তবতভন্ন রকসমর ্মীনী ও 

আসমানী বালা-মুতসবসতর এক তসলতসলা চলতিল। এিাডযাও োহািাসতর ঘিনার মাত্র 

পাাঁচ বির পর তহজরী ৬৬ সাসল মুেতার সাকাফী ্েন হ্রত হুসাইন রাত্. এর 

হতিাকারীসির তকসাস গ্রহসণর ইিা প্রকাে করসলন তেন সবগসাধারণ তাাঁসক সমর্গন 

প্রিান কসর এবং তকিুতিসনর মসধিই তততন তবপুল েতক্ত অজগন কসর কুফা এবং 

ইরাসকর উপর তার আতধপতি তবিার কসরন। খিসের ক্ষমতা লাসভর পর তততন 

সাধারণ খঘািণা প্রিান কসরন খ্ হ্রত হুসাইন রাত্. এর হতিাকারীসির িাডযা বাকী 

সবাইসক তনরাপিার তনশ্চয়তা খিয়া হল। অনিতিসক তততন হুসাইন রাত্. এর 

হতিাকারীসির েুাঁসজ খবর করসত পূণগ েতক্ত তনসয়ার্ কসরন এবং এক একজনসক 

খগ্রফতার কসর হতিা কসরন। একতিসনই ১৪৮ জনসক এ অপরাসধ হতিা করা হয়। 

অপর তবসেি তবসেি বিতক্তসির অনুসন্ধান ও খগ্রফতাসরর কাজ শুরু করা হয়। 

আমর ইবসন হাোজ ্ুবাই-িী র্রম ও তপপাসা তনসয়ই পাতলসয়তিল। তপপাসায় খবহুে 

হসয় পসে ্ায় এরপর তাসক ্সবহ কসর খিয়া হয়। সীমার সবগাসপক্ষা খবেী কসিার 

তিল তাসক হতিা কসর কুকুসরর সামসন তনসক্ষপ করা হয়। 

আবদুল্লাহ ইবসন উসাইি খজাহানী, মাসলক ইবসন বতের বিী এবং হামল ইবসন 

মাতলকসক অবসরাধ করা হয়। তারা ক্ষমা প্রিেগসনর আসবিন কসর উিসর মুেতার 

বসলন ্াসলসমর িল খতামরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর নাতীর 

প্রতত িয়া প্রিেগন করতন খতামাসির প্রতত তকভাসব িয়া প্রিেগন করা খ্সত পাসর? 
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এরপর সকলসকই হতিা করা হয়। মাসলক ইবসন বেীর হ্রত হুসাইন রাত্. এর িুতপ 

েুসল তনসয়তিল। তার উভয় হাত পা খকসি েরীর খর্সক তবতিন্ন কসর তাসক মুক্ত 

ময়িাসন খরসে খিয়া হয়। খস িিফি করসত করসত মৃতুিবরণ কসর। 

উসমান ইবসন োসলি এবং বেীর ইবসন সমীত, মুসতলম ইবসন আকীসলর হতিায় 

সহস্াতর্তা কসরতিল তাই তাসিরসক হতিা কসর জ্বাতলসয় খিয়া হয়। আমর ইবসন সাি 

নামক খ্ বিতক্ততি হ্রত হুসাইন রাত্. এর খমাকাসবলায় নসনিসির পতরচালনা 

কসরতিল তাসক হতিা কসর তার মার্া মুেতাসরর সামসন উপতস্থত করা হয়। এতিসক 

মুেতার পূসবগই তার খিসল হাফসসক তার িরবাসর বতসসয় খরসেতিসলন। ্েন আমর 

ইবসন সাসির মার্া িরবাসর উপতস্থত করা হয় তেন মুেতার হাফসসর উসেসেি বসলন 

খ্, তুতম তক জান খ্ এিা কার মার্া? খস বলল, হিাাঁ জাতন। খস বলল খ্, এরপর 

আমারও আর খবাঁসচ র্াকার খকান সাধ খনই। তেন তাসকও হতিা করা হয়। এরপর 

মুেতার বসলন আমর ইবসন সািসক খতা হতিা করা হল হুসাইন রাত্. এর তবতনমসয়। 

আর সততিকারভাসব বলসত খর্সল এরপরও বরাবর হয়তন। ্তি আতম কুরাইেসির 

ততন চতুর্গাংেসক শুধু হুসাইসনর তবতনমসয় হতিা কসর খিই তবুও হ্রত হুসাইসনর 

একতি আেুসলর বরাবর হসত পাসর না। হাতকম ইবসন খতাফাসয়ল নামক খ্ বিতক্ততি 

হুসাইন রাত্. খক তীর তনসক্ষপ কসরতিল, তার েরীরসক তীসরর আঘাসত চালুতন কসর 

খিয়া হয় এবং এসতই খস খেি হসয় ্ায়। 

্াসয়ি ইবসন খরফাি হুসাইসনর ভাততজা মুসতলম ইবসন আকীসলর পুত্র আবদুল্লাহসক 

তীর তনসক্ষপ কসরতিল তেন তততন হাত তিসয় কপাল আডযাল কসরন। তকন্তু তীর কপাসল 

তবে হয় এবং হাতও কপাসলর সাসর্ তবসধ ্ায়। এ বিতক্ততিসক বিী কসর প্রর্সম তার 

উপর তীর ও পার্র বিগণ করা হয় পসর জীবন্ত জ্বাতলসয় খিয়া হয়। 

তসনান ইবসন আনাস নামক খ্ বিতক্ত মার্া খমাবারক তিন্ন করসত অগ্রসর হসয়তিল খস 

তনসজই কুফা খর্সক পাতলসয় ্ায় তাই তার ঘর ধুতলসিাৎ কসর খিয়া হয়। 

অতিঃপর আল্লাহ তা’আলার খসই অতিাচারী ও সীমালংঘনকারী উবায়দুল্লাহ ইবসন 

ত্য়ািসক বিলা তিসলন খ্ তিিতট্ট তহজরীর ত্লহে মাসসর আি তাতরে েতনবার তিন 

ইিাহীম ইবসন আেতাসরর হাসত তার হতিাকাণ্ড সংঘতিত হয়। জা্র নামক স্থাসন তার 

হতিাকাসণ্ড সংঘতিত হয়। এোন খর্সক ওয়াতসল নামক স্থাসনর িূরত্ব পাাঁচ মাইল। (এর 

তববরণ এই খ্) মুেতার ইবসন আবু উবায়িা ইবসন ত্য়াসির সতহত ্ুে করার জনি 

বাতহনী খপ্ররণ কসরন। ইবসন ত্য়াি তনহত হওয়ার পর তার মার্া এবং অনিানিসির 

মার্া মুেতাসরর তনকি তনসয় আসা হয়। তেন একতি সাসপর আতবভগাব ঘিসলা। এবং 

খসিা ঘুরসত আরম্ভ করসলা। খেি প্গন্ত ইবসন মারজানা (ইবসন ত্য়াি) এর মুসে 

প্রসবে করসলা এবং তার নাসারন্ধ্র তিসয় খবর হসলা। অতিঃপর তা পুনরায় নাক তিসয় 

প্রসবে করসলা এবং তার মুে তিসয় খবর হসয় এসলা অতিঃপর তা পুনরায় নাক তিসয় 

প্রসবে করসলা এবং তার মুে তিসয় খবর হসয় এসলা এবং এরূপ হসত র্াকসলা। অর্গাৎ 
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তা খকবল ইবসন ত্য়াসির মার্ায় প্রসবে করসত র্াকসলা আর খবর হসত লার্সলা। 

অতিঃপর মুেতার ইবসন ত্য়াসির ও তার সেীসির মার্া মুহাম্মি ইবসন হানাতফয়া 

মতান্তসর আবদুল্লাহ ইবসন ্ুবাইসরর তনকি খপ্ররণ করল । তারপসর এগুসলা মক্কায় 

 ুতলসয় খিয়া হয়। ইবসন আেতারী ইবসন ত্য়াি ও অনিানিসির লােগুসলা জাতলসয় 

খিন। (আইনী)। 

এই ঘিনাতি হাতফজ ইবসন কািীরও ততরতম্ীর বরাসত উসল্লে কসরসিন। তাসত ইবসন 

ত্য়াি ও তার সার্ীসির মার্া মসতজসি রাো বারবার সাসপর আর্মন ঘিা অিৃেি 

খর্সক তা খবতরসয় আসা খিসে খলাকসির তচল্লাসয় উিা সমি মার্ার মসধি শুধু ইবসন 

ত্য়াসির নাসক মুসে তার বারবার প্রসবে করা ও খবতরসয় আসার কর্া সতবিাসর 

উসল্লতেত হসয়সি। ঘিনাতি আল-তবিায়া ওয়া আন-তনহায়া নামক গ্রসন্থর অষ্টম েসণ্ডর 

একে একানব্বই পৃষ্ঠায় তবধৃত হসয়সি। আল্লামা ততরতম্ী এতিসক সতিক বসল অতভমত 

বিক্ত কসরসিন। বস্তুতিঃ এ ঘিনাতি কুপ েননকারীর কুসপ পততত হওয়ার একতি উজ্জ্বল 

িৃষ্টান্ত। অর্গাৎ খস তার লাতি োরা হ্রত হুসাইন রাত্. এর সাসর্ খবআিবী কসরতিল। 

আল্লাহ তা’আলা একতি কু্ষদ্র প্রাণীর সাহাস্ি তাসক লাতিত করসলন। হািীসসর 

ভািিমসত কবসর োতি খভার্কারীসির উপরই এরূপ আ্াব তনপততত হসয় র্াসক। 

মানুি কতৃগক লাতিত হওয়ার খচসয় আল্লাহ কতৃগক অপিস্থ হওয়া কত কতিন। আল্লাহ 

আমাসির রক্ষা করুন। 

খমািকর্া হ্রত হুসাইন রাত্. এর মার্া মুবারক একতি পাসত্র কসর ইবসন ত্য়াসির 

তনকি তনসয় আসা উক্ত মার্া মুবারসকর সতহত ইবসন ত্য়াসির খবআিবী করা এবং 

এতিসপ্রতক্ষসত তার জঘনি মানতসকতার পতরচয় িান সংোন্ত তববরণ আল্লামা বুোরী, 

বা্্া্, তাবারানী, ইবসন হাজার আসকালানী ও বির উেীন আইনীর মত বডয বডয 

মুহাতেসর্ণ অতিন্ত সুস্পষ্টভাসব তুসল ধসরসিন। তারা ঘিনাতি হ্রত আনাস ইবসন 

মাতলক ও ্াসয়ি ইবসন আরকাম রাত্. এর মত সম্মাতনত সাহাবী রাত্. খর্সক বণগনা 

কসরসিন। 

হ্রত হুসাইন রাত্. এর হতিাকারীসির এ িৃষ্টান্তমূলক পতরণতত জানার পর আপনা 

আপতনই কুরআসনর এ আয়াততি মসন পসে ্ায়িঃ 

“আ্াব এরূপই হসয় র্াসক। আর আতেরাসতর আ্াব এর খচসয়ও অসনক ভয়ঙ্কর । 

হায় ্তি তারা বু ত।” 

একতি গুরুত্বপণূগ প্রশ্ন ও তার উিরিঃ 

প্রশ্ন হসত পাসর খ্োসন স্ব্যং নবী খিৌতহত্র জাতলসমর তবরুসে আওয়াজ তুলসলন - 

সাহাবাসয় তকরাসমর তবরাি এক কাসফলা হায়াসত র্াকা সসেও খকন তাাঁর সহস্ার্ী 

হনতন ্ার ফসল প্রায় তনিঃসে অবস্থায় ইমাম হুসাইন রাত্. খক সপতরবাসর োহািাত 

বরণ করসত হল? 
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জবাবিঃ ইমাম হুসাইন রাত্. ইয়া্ীসির খমাকাসবলায় কুফাবাসীর বাই’আত গ্রহসণর 

বিাপাসর দু’তি ইজততহাি কসরতিসলন। 

একিঃ তেলাফত পতরচালনা ও খনতৃত্বিাসনর জনি খ্সব খ্ার্িতা প্রসয়াজন তাাঁর মসধি 

তা ্সর্ষ্ট পতরমাসণ আসি। 

দুইিঃ রাষ্ট্র পতরচালনার জনি খ্ পতরমাণ জনবল ও একতনষ্ঠ কমগী িরকার তাও তাাঁর 

তিল। খকননা কুফা খর্সক ইমাম হুসাইন রাত্. এর হাসত বাইয়াত গ্রহণ ও সবগত 

সহস্াতর্তার ইিা বিক্ত কসর তলো প্রায় ১৮ হাজার তচতি তার কাসি খপৌাঁসিতিল। 

বস্তুত এই তচতিগুসলাই তার ২য় ইজততহাি করার পসক্ষ িলীল তিল। 

এর মসধি ্ারা প্রর্ম সারীর তিসলন খতা পূসবগই দুতনয়া খর্সক তবিায় তনসয়তিসলন আর 

কম বয়তস সাহাবা রাত্. ্ারা তেনও হায়াসত তিসলন এবং ইমাম হুসাইন রাত্. এর 

আসে পাসে তিসলন তাাঁরা ইমাম হুসাইন রাত্. এর প্রর্ম ইজততহাসির সসে সমূ্পণগ 

একমত তিসলন। তকন্তু তেতীয় ইজততহাসির বিাপাসর তারা ইমাসমর সসে একমত হসত 

পাসরন তন। তাসির ইজততহাি তিল রাষ্ট্র পতরচালনা ও তজহাসির কমাতন্ডং ইমাম 

হুসাইন রা. এর খ্ার্িতা সসিহাতীত তকন্তু এই পতরতস্থততসত উক্ত কাজ আিাম 

খিয়ার জনি খ্ প্গাপ্ত পতরমাণ জনবল ও জানবা্ কমগী অপতরহা্গ তা তাাঁর খনই। 

খকননা কুফাবাসীর কর্ার উপর আস্থা রাো ্ায় না। 

সুতরাং এমতাবস্থায় তাাঁসক সহস্াতর্তা করসল রক্তপাতই বাডযসত র্াকসব খকবল 

বস্তুতিঃ এই ২য় ইজততহাসির মতাননকিই উপতস্থত সাহাবাসয় তকরামসক তার সসে 

েরীক হসত তবরত খরসেতিল এবং ইজততহাসির এই পার্গসকির কারসণ তাসির বিাপাসর 

ইমাম হুসাইন রাত্. এর খকান আসক্ষপ তিল বসল ইততহাসস পাওয়া ্ায় না। 

উপসংহারিঃ ্াই খহাক ইমাম হুসাইন রাত্. এর এই সময় এই মহৎ উসেেি অর্গাৎ 

খেলাফসত রাসেিার পুনিঃপ্রততষ্ঠার জনি উসি িাাঁডযাসনা উম্মসতর ফায়িার স্বপসক্ষ তিল। 

আর তততন ্তি খেলাফত প্রাতপ্তর আোয় িাাঁতডযসয় র্াসকন তাহসল তার এই আো ও 

্র্া্র্ তিল এবং বািসবও তততন সবগাতধক খ্ার্ি বিতক্ত তিসলন। 

এেন রসয় খর্ল খেলাফত প্রততষ্ঠার বিাপাসর বাতহিক আসবাবপত্র আর তবেি ও 

প্গাপ্ত সহকমগীসির সাহা্ি সহস্াতর্তার বিাপার। খতা পরবতগী ঘিনা সমূহ োরা 

প্রমাতণত হয় খ্ হ্রত হুসাইন রাত্. এর পতরকিনা বািবমুেী হয় নাই। কারণ 

তততন তনসজর তৎপরতার খকন্দ্র তহসাসব ইরাকসক খবসি তনসত খচসয়তিসলন এবং একর্া 

বার বার পরীতক্ষত হসয় ্াওয়ার পরও খ্ ইরাকবাসীরা কাপুরুি, খলাভী আর 

তবোসস্ার্ি নয় তাসির সাহা্ি সহস্াতর্তার ভরসায় খহজা্ খিসে খবতরসয় 

পসেতিসলন। ইসলামী ঐততহাতসকসির ধারণা হ্রত হুসাইন রাত্. ্তি স্বীয় সহমতমগ 

আর বনু্ধ বান্ধবসির পরামেগ খমসন তনসতন এবং ইসলাসমর নাতভমূল অর্গাৎ মিীনাসক 

বা মক্কাসক তার তৎপরতার মারকা্ বানাসতন তাহসল পতরতস্থতত হয়ত অনি রকম 
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িাাঁোত। তকন্তু ঐততহাতসক ইবসন আসীসরর এই বণগনার উপর ্েন িৃতষ্ট পসে তেন 

কলম র্মসক ্ায়। ঐততহাতসকসির ধারণা ওলি পালি হসয় ্ায়। হ্রত হুসাইন 

রাত্. ্েন স্বীয় বনু্ধ বান্ধবসির পরামেগ উসপক্ষা কসর মক্কা খর্সক কুফার উসেসেি 

্াত্রা করসলন তেন তার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবসন জাফর তাসক রািায় তঘসর 

ধরসলন এবং তফসর আসার জনি বার বার আসবিন জানাসল হ্রত ইমাম হুসাইন 

রাত্. তাসকও এতডযসয় খ্সত চাইসলন। তকন্তু তততন ্েন খকান ভাসবই মানসত রাতজ 

হসলন না তেন হ্রত হুসাইন রাত্. মসনর আসল কর্া প্রকাে কসর তিসলন। তততন 

বলসলন আতম স্বসপ্ন নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর ত্য়ারত 

লাভ কসরতি তততন আমাসক একতি কাজ করার তনসিগে তিসয়সিন আতম খসিা অবেিই 

করব। তাই তার ফলাফল ্াই খহাক না খকন। 

আব্দলু্লাহ ইবসন জাফর তজসঞাপস করসলন তক খসই কাজ? 

হ্রত হুসাইন রাত্. বলসলন খস কর্া আতম কাউসক বতল নাই আর বলবও না। 

্তক্ষণ না আতম স্বীয় প্রভুর সমু্মসে উপতস্থত হসয় ্াই। (আল তবিায়া ওয়ান তনহায়া-

৮/১৭৫) 

ঘিনা ্েন এই তেন খেলাফত প্রততষ্ঠার জনি বাতহিক আসবাসবর খকান প্রশ্নই ওসি 

না। আর এই তবতসকগ ্াওয়ার অবকাে র্াসক না খ্, স্বপ্ন েরই িলীল হসত পাসর 

তকনা, খকননা এিাসতা মুহাব্বত ও ভালবাসার জর্ত। এোসনর তনয়ম কানুনই 

আলািা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক খ্ স্বসপ্ন খিেল খস রাসূর 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খকই খিেল এোসন ভুল হওয়ার খকান অবকাে খনই। 

উম্মসতর বৃহির স্বাসর্গ এবং আল্লাহ ও তার রসূসলর ইোরায় আল্লাহর সন্তুতষ্টর লসক্ষি 

তিার্ ও ততততক্ষার নজীর স্থাপসনর জনি ্া প্রসয়াজনীয় খসিাই বািবাতয়ত হসয়সি 

সুতরাং ইমাম হুসাইন তিক কসরতিসলন না ভুল কসরতিসলন এ বহাস অনর্গক। তততন 

অবেিই তিক কসরতিসলন আর এিাই তার স্বসপ্নর অর্গ তিল। আল্লাহ খ্ন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাসতর জনি আমাসির জান মাল ই্্ত 

আওলাি সবতকিু উৎসর্গ করার খতৌফীক িান কসরন। 

তসব ইমাম হুসাইন রাত্. এর এ ঘিনা োরা অসনসক তাসির তর্াকতর্ত তজহাি বা 

সংগ্রাম এর পসক্ষ প্রমাণ খপে করসত খচষ্টা কসর এবং মাসি ময়িাসন েুব জ্বালাময়ী 

বক্তবি খরসে সকলসক ইমাম হুসাইন এর মত ইসলামী হুকুমত প্রততষ্ঠার তজহাসি 

 াাঁতপসয় পডযসত আহ্বান জানায়। তকন্তু বািসব ইমাম হুসাইন রাত্. এর ঘিনায় তাসির 

তজহাসির সবক তমসল না। কারণ ইমাম হুসাইন রাত্. তজহাি করার জনি কুফা 

রওয়ানা হন নাই আর গুতিকতক খলাক তনসয় এিা তার পতরকিনাও হসত পাসর না। 

তততন বািসব কুফাবাসীসির আমন্ত্রসণ তাসির বাই’আত গ্রহণ কসর খসোসন খেলাফত 

প্রততষ্ঠার জনি রওনা হসয়তিসলন এবং বািসবও তততন এর খ্ার্ি বিতক্তত্ব তিসলন। 

অপর তিসক ইয়া্ীি এর পসক্ষ অসনসক বাই’আত গ্রহণ করসল সকসল তেন প্গন্ত 
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বাই’আত গ্রহণ কসরন নাই সুতরাং সহীহ খেলাফত প্রততষ্ঠার জনি খসিাই তিল একতি 

উিম মুহূতগ তকন্তু কুফাবাসীসির র্াোরীর কারসণ ইমাম হুসাইসনর রাত্. খস স্বপ্ন 

বািসবর মুে খিেসত সক্ষম হয় নাই। ইসলামী সকল ইততহাসস এ কর্াই তলতপবে 

আসি। তততন ইয়া্ীসির তবরুসে লডযাই এর জনি মক্কা খর্সক রওনা হসয়তিসলন এমন 

কর্া খকান ইততহাসস বতণগত হয় নাই এবং তা বািবতারও খেলাফ। কারণ এ ধরসনর 

খকান প্রস্তুততও ইমাম হুসাইন রাত্. এর তিল না। সুতরাং অবািব ইততহাস বণগনা করা 

খর্সক সংতেষ্ট সকসলর তবরত র্াকা কতগবি কারণ এর োরা ইসলাসমর খকান কলিাণ 

সাতধত হয় না। 

এসক্ষসত্র অসনসক প্রশ্ন কসর র্াসকন খ্, কুফাবাসী ্তি র্াোরী না করত এবং ইমাম 

হুসাইন তাসির েলীফা হসয় খ্সতন খসসক্ষসত্র ইয়া্ীসির তক করণীয় হসতা? কারণ 

তততন খতা ইততপূসবগই আমীরুল মুতমনীন পসি অতধতষ্ঠত হসয় আসিন। মুহাতক্কক 

উলামাসয় তকরাম এর বণগনা োরা বুস  আসস খ্ তার উতচত হত খস্বিায় এ িাতয়ত্ব 

খর্সক পিতিার্ কসর আনুর্সতির লার্াম হ্রত ইমাম হুসাইন এর হাসত খসাপিগ কসর 

খিওয়া কারণ ্তিও হ্রত মুআতবয়া রাত্. তবসেি কারসণ এবং উম্মাসতর ঐসকির 

লসক্ষি ইয়া্ীসির পসক্ষ বাই’আত গ্রহণ কসরতিসলন তকন্তু বািসব ইয়া্ীি খর্সক সকল 

তবচাসর সকল তিক খর্সক লাসো গুসণ খবেী খ্ার্ি তিসলন ইমাম হুসাইন রাত্. 

ইয়াত্ি এ িাতয়ত্ব পালন না করসল ইমাম হুসাইন তার তবরুসে সবগাত্মক তজহাি 

খঘািণা করসতন। 

কারবালার ইততহাস বণগনাকারীসির আসরা একতি তবিয় লক্ষি রাো কতগবি তা হল 

আশুরার তিসনর ফ্ীলত শুরু খর্সকই তবিিমান তিল। খ্ কারসণ ঐতিন অসনক বডয 

বডয ঘিনাও সংর্তিত হসয়সি খ্মনিঃ হ্রত আবু হুরাইরা রাত্. খর্সক বতণগত এক 

হািীসস এসসসি খ্, একিা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইয়াহুিীসির 

কততপয় এমন খলাসকর পাে তিসয় অততেম কসরন ্ারা আশুরার তিসন খরা্া 

খরসেতিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তাসিরসক তজসঞাপস করসলন 

এিা তকসসর খরা্া? উিসর তারা বলল এই তিসন আল্লাহ তা’আলা হ্রত মুসা আ. ও 

বনী ইসরাঈলসক ডুসব ্াওয়া খর্সক উোর কসরতিসলন। আর এই তিসনই হ্রত নূহ 

আ. এর তকেতী জূিী পবগসত তস্থর হসয়তিল। ফসল এই তিসন হ্রত নূহ আ. ও হ্রত 

মুসা আ. কৃতঞাপতা স্বরূপ খরা্া খরসেতিসলন। তাই আমরাও এই তিসন খরা্া রাতে। 

তেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলসলন মুসা আ. আর অনুসরসণর 

বিাপাসর এবং এই তিসন খরা্া রাোর বিাপাসর আতম খতামাসির খচসয় খবেী হক্বিার। 

অতিঃপর তততন সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আশুরার তিন খরা্া রাসেন এবং 

সাহাবাসিরসকও খরা্া রােসত আসিে কসরন। (বুোরীিঃ হা: নং (২০০৪) মসুতলম হা: নং 

(১১৩০), মসুনাসি আহমাি ২-হািঃনং(৩৬০) 
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িীসন ইসলাসম রমজান েরীসফর খরাজা ফরজ হওয়ার পূসবগ ঐ তিন খরা্া রাো ফরজ 

তিল। পরবতগীসত রমজান মাসসর খরা্া ফরজ হওয়ার পর উক্ত হুকুম রতহত হসয় 

খর্সলও আশুরার খরা্ার সুন্নাত ও মুিাহাব হওয়া বাকী রসয় খর্সি এমন তক উক্ত 

একতি খরা্ার কারসণ নবী (আ.) পূণগ এক বিসরর গুনাহ মাফ হওয়ার খঘািণা 

কসরসিন। সারকর্া উক্ত তিসনর ফ্ীলত পূসবগ হসতই তবিিমান তিল এমন নয় খ্ 

ইমাম হুসাইন রাত্. এর োহািাসতর কারসণ ঐ তিসনর মসধি ফ্ীলত এসসসি বরং 

ইমাম হুসাইন রাত্. এর োহািতসক আসরা ফ্ীলতময় ও মতহমাতিত করার জনি তা 

আল্লাহ তা’আলা উক্ত তিসন সংঘতিত কসরসিন সুতরাং কততপয় বক্তাসির জনি এ কর্া 

বলা সহীহ নয় খ্ কারবালার ঘিনার কারসণই আশুরার মসধি ফ্ীলত এসসসি এবং 

আমাসিরসক খরা্া রাোর হুকুম খিয়া হসয়সি। 

চতরু্গ অধিায় 

করুআন-সুন্নাহর আসলাসক সাহাবাসয় তকরাসমর মাকাম ও তাসির অতধকার 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িীঘগ খতইে বির খমহনত কসর খতইে 

বিসরর ফসল তহসসসব খ্ জামা’আতসক নতরী কসরতিসলন খসই জামা’আতসক 

সাহাবাসয় তকরাসমর জামা’আত বলা হয়। উক্ত জামা’আতসক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 

সূরাহ ফাততহার মসধি সীরাসত মুিাকীসমর নমুনা তহসসসব খপে কসরসিন এবং 

বসলসিন, খতামরা খ্ সীরাসত মুিাকীসমর বিাপাসর আমার তনকি িরোি করি এর 

অর্গ হল এই সকল খলাসকরা খ্ পসর্ খ্ মসত চসলসি খসই মত এবং পর্ আমার 

তনকি চাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরাহ ফাততহার মধি এই কর্া বসল ্াসিরসক 

আমাসির সামসন সীরাসত মুিাকীসমর নমুনা তহসসসব খপে কসরসিন তারাই হসিন 

রাসূসলর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খতইে বিসরর তজসির্ীর খমহনসতর ফসল। 

আল্লাহ তাসিরসক তবেবাসীর জনি নমুনা তহসসসব খপেও করসলন এবং উম্মতসক 

একর্া বসলও তিসলন খ্ তাসির পসর্ চলার জনি তাসির মত ও পসর্ কাতয়ম র্াকার 

জনি খতামরা আমার তনকি দুআ কর। আতম দু’আ কবুল করব। 

﴾ صِرَاطَ الََّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْر ٦﴾ اهِْدنَا الصَِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١إِيََّاكَ نَعْبُدُ وَإَِيَّاكَ نَسْتَعِنُي ﴿
ـٰئِكَ مََع الََّذِيَن أَنْعََم اللََّـُه ٤الْمَغْضُوبِ عَلَْيهِمْ وَََل الضََّالَِّنَي ﴿ ﴾ وَمَن يُطِِع اللََّـَه وَالرََّسُولَ فَأُولَ

ـٰئِكَ رَفِيقًا ﴿ ۗ   عَلَيْهِم مَِّنَ النََّبِيَِّنَي وَالصَِّدَِّيقِنَي وَالشَُّهَدَاءِ وَالصََّاِلحِنيَ              ﴾٦٩وَحَسُنَ ُأولَ

(সরূাহ ফাততহা ৫-৭, সরূাহ তনসা-৬৯)  

কুরআসন কারীসমর ১ম পারার দুই জায়র্ায় আল্লাহ তা‘আলা সাহাবাসয় তকরামসক 

ঈমাসনর কতষ্টপার্র তহসসসব খপে কসর ইরোি কসরন খতামরা সাহাবাসয় তকরাসমর 

ঈমাসনর মত ঈমান আনয়ন কর। আমার নবী খমহনত কসর তাাঁসিরসক খ্ নমুনার 

উপর খরসে তর্সয়সিন খসই নমুনাসক সামসন রাে। তাহসলই খতামরা খহিাসয়ত পাসব। 



www.islamijindegi.com 

أََلَ إِنََّهُمْ هُمُ السَُّفَهَاُء  ۗ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النََّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَُّفََهاءُ 
ـٰكِن َلََّ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنََّهُ هُوَ التََّوََّابُ الرََّحِيمُ  ۗ  َلقََّٰى آدَمُ مِن رََّبَِِّه كَلِمَاتٍ فَتَاَب عَلَيْهِ ﴾ فَت٠١َوَلَ

﴿١٤﴾(সরূাহ বাকারা ১৩ ও ৩৭) 

আল্লাহ তা’আলা কুরআসন কারীসমর ১১তম পারায় আসরা ইরোি কসরন, আমার 

হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খ্ই জামা’আতসক নতরী কসর খরসে তর্সয়সিন 

তাসিরসক ্ারা অন্তিঃকরণ খর্সক (মুনাসফকীর সাসর্ নয়) অনুসরণ করসব বিস তারাই 

তহিায়াসতর রািা প্রাপ্ত হসব। তারাই খকবল তহিায়াত প্রাপ্ত হসব এবং তাসির উপর 

আল্লাহ তা‘আলা রাজী হসয় ্াসবন। তারাও আল্লাহর উপর রাজী হসয় ্াসব এবং 

আল্লাহ তা‘আলা তাসিরসক এমন জান্নাত ও বার্ান িান করসবন ্ার তলসিে তিসয় 

তবতভন্ন প্রকাসরর নহর প্রবাহমান র্াকসব। আর এই জান্নাত তাসিরসক স্থায়ীভাসব 

তিসবন। তিসয় আর খকান তিন খফরৎ তনসবন না। আল্লাহ তা’আলা এরপর ইরোি 

কসরসিনিঃ 

ضُوا ضِيَ اللََّـهُ عَنْهُمْ وَرَحْسَانٍ رََّوَالََّذِينَ اتََّبَعُوهُم ِبإِ يَن وَاْلَْنصَارِوَالسََّابِقُونَ اْلَْوََّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ
 ﴾٠١١ذَٰلِكَ الَْفوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ۗ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  ى تَحْتَهَا اْلَْنْهَارُعَنْهُ وَأَعَدََّ لَهُْم جَنََّاتٍ تَجْرِ

‘‘্তি কাতময়াবী আর সফলতা বলসত খকান তকিুসক বু ায় তাহসল খসিা এিাই। এর 

বাইসর আর খকান পসর্ কাতময়াবী খনই।” (সরুাহ তাওবা আয়াত-১০০) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর খতইে বিসরর খমহনসতর ফসল 

সাহাবাসয় তকরাম সম্পসকগ আল্লাহ তা’আলা এই সাতিগতফসকি তিসিন। শুধু তাই নয় 

আল্লাহর নবীও সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তবতভন্ন হািীসস তাসির বিাপাসর 

তিসয়সিন একই সাতিগতফসকি। 

মুহাম্মি তবন কা’ব কুরা্ীসক রহ. খকউ তজঞাপাসা করল, সাহাবাসয় তকরাসমর বিাপাসর 

আপনার মতামত তক? তততন বলসলন, ্তিও তাসির দু-একজসনর খর্সক সামানি ত্রুতি 

তবচুিতত প্রকাে খপসয়সি তবুও তারা সকসলই জান্নাতী। ঐ বিতক্ত তজঞাপাসা করল আপতন 

একর্া খকার্া হসত বলসলন, অর্গাৎ তার িলীল তক? তততন বলসলন কুরআসনর ঐ 

আয়াত ্াসত আল্লাহ তা’আলা তাসির সকসলর উপর সন্তুতষ্টর খঘািণা তিসয়সিন। 

তাফসীসর মাজহারীসত এই বক্তবি তুসল ধসর কাজী সানাউল্লাহ পাতনপর্ী রহ. বসলন 

আমার মসত সাহাবাসয় তকরাসমর সকসলর জান্নাতী হওয়ার বিাপাসর এর খচসয় সুস্পষ্ট 

প্রমাণ হল এই আয়াত, ্ার মসধি রসয়সি-  و كَل و عد ا الله ا حلسىن 
অর্গিঃ আল্লাহ তা’আলা সকল সাহাবীর রাত্. জান্নাসতর ওয়ািা অেীকার কসরসিন। 

(মাআতরফুল কুরআন মফুতী েফী রহ.) 

এক হািীসস ইরোি হসি বনী ইসরাইল বাহাির তফরকায় তবভক্ত হসয় পসেতিল 

অতত সের আমার উম্মত ততয়াির তফরকায় তবভক্ত হসয় পডযসব। এর মধি খর্সক 

বাহাির তফরকা জাহান্নসম ্াসব আর শুধুমাত্র এক তফরকা/িল ্াসব জান্নাসত। 
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তজঞাপাসা কর হল ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই জান্নাতী িল খকানতি তদুিসর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি করসলন, আতম ও আমার সাহাবাসয় তকরাম খ্ 

তরীকা, মত ও পসর্র উপর রসয়তি এই মত ও পর্সক ্ারা গ্রহণ করসব খকবল 

তারাই হসব ঐ জান্নাতী িল। আর ্ারা এই পর্ খর্সক সসর ্াসব তারাই হসব ঐ 

জাহান্নামী বাহাির তফরকাভূক্ত। উক্ত হািীসস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম পরবতগী উম্মসতর জনি হসকর মাপকাতি তহসসসব শুধু তনসজসকই খপে 

কসরনতন। বরং তাাঁর খতইে বিসরর খমহনসতর ফসল সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খকও 

খপে কসরসিন। তাসির সম্পসকগ আসরা বসলসিন খ্ মুসতলম অবস্থায় আতম   

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক খিসেসি তাসক খিা্সের আগুন স্পেগ 

করসবনা এবং ঈমাসনর হালাসত খ্ বিতক্ত এমন কাউসক খিেসব খ্ আমাসক খিসেসি 

তাসকও খিা্সের আগুন স্পেগ করসব না। 

প্রর্মাংসে বলা হসয়সি সাহাবাসির রাত্. জামাআসতর কর্া আর তেতী্যাংসে বলা 

হসয়সি তাসবয়ীসির কর্া। সুবহানাল্লাহ। কত বডয মাকাম এবং ফ্ীলত সাহাবাসয় 

তকরাসমর খ্ তাসিরসক ্ারা ঈমাসনর অবস্থায় খিেসব তাসিরসকও জাহান্নম খর্সক 

মুতক্ত সনি খিয়া হসি। এক তমতনসির জনিও খ্ বিতক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক ঈমাসনর হালাসত খিসেসি এবং ঈমান তনসয়ই মৃতুি বরণ কসরসি তার 

নাম মুবারক সাহাবাসয় তকরাসমর তলসষ্ট চসল খর্সি। রাসূসলর এই সামানি সমসয়র 

সুহবসতর এত মূলি খ্ তকতাসব এসসসি সামানি সমসয়র জনিও ত্তন রাসূলসক 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম দুতনয়াসত খিসেসিন এবং এই অবস্থায়ই ইতন্তকাল 

কসরসিন তার আমল ্তি এক পাল্লায় রাো হয় আর সাহাবাসয় তকরাসমর পর 

তাসবঈসির ্ুর্ খর্সক এ প্গন্ত ্ত ওলী-আল্লাহ, র্াউস, কুতবু, আবিাল (্াসির 

মসধি রসয়সিন হ্রত হাসান বসরী) রহ., চার মাজহাসবর প্রতসে চার ইমাম, অনিানি 

ইমামর্ণ, হািীসগ্রন্থ সমূসহর খলেকর্ণ, অনিানি সকল মুহাতেসীন, সকল 

মুফাসতসরীন, বাসয়্ীি খবািামী, আব্দলু কাসির তজলানী, োজা মুঈনুেীন তচেতী, 

মুজাতেসি আলসফ সানী ও অনিানি সকল আওতলয়াসয় তকরাম) সহ এ পৃতর্বীসত 

তকয়ামত প্গন্ত ্ত মুসলমান এসসসিন এবং আসসবন সকল মুসলমানসির আমলসক 

্তি আসরক পাল্লায় রাো হয় তাহসল রাসূলসক ত্তন এক তমতনসির জনিও খিসে ধনি 

হসয়সিন খসই সাহাবীর রাত্. আমসলর পাল্লা ভারী হসয় ্াসব। সুবহানাল্লাহ এজনি 

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলন আমার সাহাবাসয় তকরামসক র্াতল 

তিও না। তাসির খকান সমাসলাচনা কসরা না। (বুোরী েরীফ হািীস নং ৩৬৭৩ মসুতলম 

েরীফ ২৫৪০ ততরতম্ী ২/২২৫) 

এক হািীসসর খেিাংসে রসয়সি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলন 

এবং আমার মৃতুির পর আমার সাহাবার্ণ উম্মসতর (ঈমান আমসলর খহফাজত তর্া 

খফতনা খর্সক রক্ষার জনি) তনরাপিা তবধায়ক। অর্গাৎ তাসির সকসলর অনুসরণই 

খকবল উম্মসতর মুতক্তর উপায়। (মসুতলম েরীফ, হািীস নং ২৫৩১) 
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প্রায় এক লাে তত্রে হাজার সাহাবী রাত্. তিসলন। তাাঁসির দু’চারজন খর্সক কমসবেী 

ভুল হসয়সি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলসিন খ্, সাবধান এই 

খ্ দু’চারজন খর্সক সামানি ভুল ত্রুতি হসয়সি এ বিাপাসর খতামাসির মুে খোলার এবং 

তাসির খকান প্রকার সমাসলাচনা করার অতধকার খমাসিও খনই। (বুোরী েরীফ, হািীস 

নং-৩৬৭৩) 

সমাসলাচনা করার প্রসয়াজনও খনই। আপনার বাসপর ভুল হয়, আপনার িািা, নানা, 

মা জননী এবং অনিানি আপনজসনর ভুল হয় তাহসল তক খসিা আমরা বাজার ঘাসি 

খঘািণা কসর খবডযাই? তা খতা কতর না। আতম্বয়া তকরাম মাসুম তর্া তনষ্পাপ। তকন্তু 

সাহাবাসয় তকরামসক তনষ্পাপ বলা হয়তন। বরং মার্ফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত বলা হসয়সি। তকন্তু 

তাসির এসককজন আল্লাহর িীসনর জনি এত বডয কুরবানী খপে কসরসিন ্া আমাসির 

পসক্ষ সম্ভবই নয়। আমাসির খতা এই অবস্থা খ্ ঘর বাডযী সব তিক র্াকসব দুতনয়াবী 

কাজ কাম সব তিক র্াকসব। তারপরও ্েন বলা হয় খ্ ভাই চলুন ততন তিসনর জনি 

বা এক তচল্লার জনি আল্লাহর রািায় খবর হই। ইমানসক সহীহ কসর আতস। তেন 

আমরা কিালকুসলির তনসয় বতস এবং অপ্রসয়াজনীয় একে রকম বাহানা েুাঁসজ খবর 

কতর এবং বতল আমার োরা সম্ভব না। কারণ আমার বহু কাজ বহু  াসমলা। ফসল 

ততনতিসনর জনি আল্লাহর রািায় খবর হওয়ারও তাওফীক হয় না আমাসির। অর্চ 

সাহাবাসয় তকরাসমর অবস্থা তক তিল? তাসির ঘর-বাডযী, জতম-জায়র্া, িাকা-পয়সা 

তকিুই তিক র্াসকতন। সব কাতফর খবঈমানসির িেসল চসল খর্সি খসই মুহূসতগ আল্লাহ 

তা’আলার তনসিগে এসলা মিীনায় তহজরত কর। আসর্ তপসি তক হসব খকান তকিু না 

খভসব খকান তকিুর পরওয়া না কসর সবতকিু খিসে তারা মিীনায় তহজরত কসরসিন। 

আল্লাহর িীসনর জনি তক পতরমাণ তিার্ এবং কুরবানী তাসির তিল। খ্ কারসণ 

কুরআসনর খ্োসন আল্লাহ পাক তাসির কর্া উসল্লে কসরসিন তাসিরসক বসলসিন 

ফুকারাসয় মুহাতজরীন। ফকুারা ফকীর এর বহুবচন। অর্গাৎ ্াসির তকিুই খনই। তহজরত 

করার পর সব কাতফরসির িেসল চসল খর্সি। িীসনর তসর জান খিয়ার জনি সিা 

সবগিা পার্লপারা তিসলন। তজহাসির ময়িাসন অকাতসর জান তবতলসয় তিসয়সিন। খকান 

পরওয়া কসরনতন। 

পারব তক আমরা? আমরা খতা একেবার তচন্তা করব খ্, আতম জান তিসয় তিসল 

আমার খিসলিাসক খক খিেসব? খক খিেসব আমার বিবসা? আমাসির এই 

কিালকুসলেন করসত করসত িীসনর জনি জান খিয়া আর সম্ভবপর হসব না। হিাাঁ, 

আল্লাহ তা’আলা ্তি কাউসক তাওফীক খিন খসিা তভন্ন কর্া। তকন্তু তাাঁরা? তাাঁরা খতা 

এই তহসাব কেসনা সামসন আসনন তন। ্েন তেন জান তবতলসয় তিসয়সিন িীসনর 

জনি। 
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এই ভাসব িীসনর জনি তাসির কুরবানী ও তিার্ তিল আজীব ধরসনর। ্া কসর 

খিোসনা কাসরা পসক্ষ সম্ভব নয়। ্ার ফসল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাসির জনি 

অতগ্রম ক্ষমা ও তাসির প্রতত সন্তুতষ্টর খঘািণা তিসয় তিসয়সিন। 

বিরী সাহাবীসির রাত্. সম্পসকগ আল্লাহ তা’আলা খঘািণা কসরন ্া মসন চায়, তাই 

কর। আতম খতামাসিরসক ক্ষমা কসর তিসয়তি। (বুোরী েরীফ, হািীস নং-৬৯৩৯, মসুতলম 

েরীফ হািীস নং-২৪৯৪) 

আমরা শুনসল খতা লাফ তিসয় পডযতাম। েুতেসত বার্ বার্ হসয় খ্তাম খ্, আল্লাহর 

পক্ষ খর্সক সব গুনাসহর পাতমগেন খপসয় খর্লাম। তকন্তু এমন তিসলন খসই সাহাবাসয় 

তকরাসমর জামা’আত? আল্লাহু আকবার! এই অতগ্রম ক্ষমার খঘািণা শুসন তারা আসরা 

জডযসডয হসয় খর্সলন। নাফরমানী খতা িূসরর কর্া আল্লাহ ইবািত বসির্ীসত আসরা 

খবেী তনমগ্ন হসলন। ভীত সন্ত্রি হসলন খ্, আল্লাহ তা‘আলা আমাসির উপর খ্ আস্থা 

খপে করসলন। আয় আল্লাহ! তা ধসর রাোর তাওফীক ততুম আমাসিরসক িাও। 

খ্সহতু আল্লাহ তা’আলা তাসির জনি অতগ্রম ক্ষমার খঘািণা কসরসিন তাই আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আমাসিরসক বসলসিন খ্, মুসে তালা লার্াও। 

খতামার বাসপর ্েন তুতম সমাসলাচনা করনা অর্চ খতামার বাসপর খচসয় খকাতি খকাতি 

গুন খবেী হক তাসির ্াসির মাধিসম খপসত? সাহাবীসিরসক রাত্. বাি তিসয় রাসূসলর 

কর্াগুসলা জানার বু ার খকান সূরত খনই। কাসজই খতামার বাসপর খচসয়ও খকাতি গুন 

খবেী ভতক্ত েো ্াসির জনি হওয়া উতচত তাির বিাপাসর মুসে তারা লার্াও। তাসির 

শুধু ত্কসর োইর তর্া ভাল গুন তনসয় আসলাচনা কর। (মসুনাসি আহমাি ২০৬০) 

তততন আসরা বসলসিন, ্াসিরসক খতামরা আমার সাহাবীসির রাত্. সমাসলাচনা করসত 

খিে তাসিরসক বসল িাও খতামাসির উপর আল্লাহর লানত/অতভোপ বতিগত খহাক 

(লা’নত মাসন আল্লাহর রহমত খর্সক িূসর হওয়া। আল্লাহর রহমসতর মসধি ্ার খকান 

তহসিা বা অংে খনই তাসক বলা হয় খতামার উপর আল্লাহর লা’নত। সাংঘাততক কর্া।) 

(ততরতম্ী েরীফ ২/২২৫) 

এিাসকই আসরা স্পষ্ট কসর অনি হািীসস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বসলসিন আমার সাহাবীসির রাত্. সমাসলাচনা কসরা না। খতামাসির এসককজন ্তি 

উহুি পাহাডয পতরমাণ স্বণগ আল্লাহর রািায় িান কর তাহসল তা আমার সাহাবাসয় 

তকরাসমর মাত্র আধা খসর র্ম িান করার সওয়াসবর সমান হসব না। (বুোরী েরীফ 

হািীস নং-৩৬৭৩, মতুসলম েরীফ হািীস নং ২৫৪০, ততরতম্ী েরীফ ২/২২৫) 

কারণ, তাসির খ্ পতরমাণ তিার্-কুরবানী এবং সীমাহীন ইেলাস তা আমাসির মসধি 

খনই। আর এিার কারসণই সওয়াব খবতে হসয় ্ায়। মাল কার কত খবতে খসিা তকন্তু 

আল্লাহ খিেসবন না। 

এক ্ুসে হ্রত আবূ বকর তসেীক রাত্. তিসলন অি মাল। কারণ, তার তনকি ঐ 

মাল িাো আর তকিুই তিল না। হ্রত উমসর ফারুক রাত্. তিসলন অসনক খবতে, প্রায় 
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দু‘চার উসির খবা া। এবং মসন মসন েুব আনতিত খ্, খনক কাসজ প্রততস্াতর্তায় 

খকানতিন খতা আবূ বকসরর সাসর্ পাতরতন। আজসক আতম তজসত ্াসবা আর আবূ বকর 

আমার তপিসন পসে ্াসবন অর্গাৎ তততন আমার কাসি খহসর ্াসবন। তকন্তু আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ্েন তজঞাপাসা করসলন খ্, আবূ বকর তক 

এসনি? তততন বলসলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘসর ্া তিল সব র্াতট্ট খবাঁসধ তনসয় এসসতি। 

তকিুই খরসে আতসতন। তপ্রয়নবী বলসলন, তবতব-বাচ্চার জনি তক খরসে এসসি? তততন 

বলসলন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলসক খরসে এসসতি। ঘসর আর খকান সামান-পত্র 

খনই।  হ্রত উমর রাত্. খক তজঞাপাসা করসলন, উমর! তুতম তক এসনি? তততন 

বলসলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাসক ্ত সম্পি তিসয়সিন, তার অসধগক 

এসনতি। আর বাকী অসধগক খরসে এসসতি। হ্রত উমর রাত্. বু সত পারসলন খ্, 

তাাঁর মাল খবতে হসলও তততন খতা এসনসিন অসধগক। পক্ষান্তসর হ্রত আবূ বকর 

এসনসিন খতা সবই, ্তিও তা অি। আজসকও আতম তার কাসি খহসর খর্লাম। 

এই ঘিনা উসল্লে করলাম একর্া বু াসনার জনি খ্, ইেলাস ও কুরবানী ্ার ্ত 

খবতে হসব, তার আমসলর মূলি আল্লাহর িরবাসর তত খবতে হসব। পূসবগর ঐ হািীসস 

একর্াই বু াসনা হসয়সি খ্, একজন সাহাবী তিসলন আধা খসর র্ম আর আতম আপতন 

তিব উহুি পাহাে পতরমাণ স্বণগ, ্তিও এিা হাতসল করা কক্ষসনা সম্ভবপর নয়, কর্ার 

কর্া বলা হসয়সি মাত্র। তাহসলও এই পতরমাণ স্বণগ িান করার সওয়াব তাাঁসির আধা 

খসর র্ম িান করার সওয়াসবর পতরমাণও হসব না। 

আসরক বণগনায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলন, মুতমন খ্ হসব, 

খস আমার সাহাবাসয় তকরামসক মহব্বত করসব। এিাো দুতনয়ার খকউ মুতমন হসতই 

পাসর না। আর আমার সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা খ্ করসব, খস হসব মুনাতফক। 

মুনাতফক িাো আমার সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা খকউ করসতই পাসর না। 

এরপর বসলন, আমার সাহাবাসয় তকরামসক খ্ মুহাব্বাত করসব আল্লাহ তা’আলা 

তাসক মুহাব্বাত করসবন। আর আমার সাহাবাসয় তকরাসমর খ্ বিতক্ত সমাসলাচনা 

করসব তাসির প্রতত তবসেি ও দুেমনী রােসব স্বীয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাসির 

প্রতত তবসেি ও দুেমনী রােসবন। লক্ষি করুন কত বডয মাকাম তাাঁসির । (বুোরী েরীফ 

হািীস নং-৩৭৮৩, মসুতলম েরীফ হািীস নং ১২৯, মসুনাসি আহমি হািীস নং-১৮৬০২) 

আসরক হািীসস ইরোি হসি, “খতামরা আমার সাহাবাসয় তকরাসমর বিাপাসর 

আল্লাহসক ভয় কর, খতামার আল্লাহসক ভয় কর, আমার ইতন্তকাসলর পর আমার 

সাহাবীসিরসক রাত্. তনসয় সমাসলাচনা কসরা না। তাসির সমাসলাচনা করার অতধকার 

খতামাসির খনই।” কাসরা সমাসলাচনা করসত খর্সল েরীআসতর মূলনীতত হসি 

সমাসলাচনাকারীসক ্ার সমাসলাচনা করা হসি তার খচসয় বডয হসত হয় অর্বা 

কমপসক্ষ তার সমকক্ষ হসত হয়। আপনার বাপ ্তি ভুল কসর তাহসল আপনার চাচা 

বা িািা খসিা ধসর তিসব। আপতন খিসল হসয় আপনার বাসপর সমাসলাচনা করসত 
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পাসরন না। হিাাঁ, আপতন আপনার খিাি ভাইসয়র ভুল ধরসত পাসরন। তাসক োসন 

করসত বা রার্ করসত পাসরন। আমরা তক সাহাবাসয় তকরাসমর সমকক্ষ না উপসর? 

খকানিাই না। তাহসল খকান সাহসস এই পচা র্ািা মুসে সাহাবাসির সমাসলাচনা 

করব? তাই খ্ তাসিরসক মহব্বত কসর খস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক 

মহব্বত কসর। আর খ্ তাসির কাসরা সমাসলাচনা কসর খসিা মূলত খস খ্ আমার 

প্রতত তবসেি রাসে খসিারই বতহিঃপ্রকাে। এিা উলামাসির খকান কর্া বা বিােিা নয়। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর তনসজর মুসের কর্া। রাসূসলর প্রতত খ্ 

তবসেি আসি তার আলামত এিা খ্ খস রাসূসলর ২৩ বিসরর খমহনসতর ফসল 

সাহাবাসির সমাসলাচনা কসর। এরপর বসলসিন, খোন! খ্ আমার সাহাবীসির রাত্. 

সমাসলাচনা কসর তাসির মসন দুিঃে তিসব খস স্বীয় আতম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মসন দুিঃে তিল। আর খ্ আমার মসন দুিঃে তিল। খস 

শুধু আমাসক দুিঃে তিল না বরং খস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনসক দুিঃে তিল। আর খ্ 

আল্লাহসক দুিঃে তিল আল্লাহ তাসক পাকডযাও করসবন এবং খিা্সে তনসক্ষপ করসবন।  

(মসুনাসি আহমি হািীস নং২০৬০৩, ততরতম্ী েরীফ ২/২২৫) 

তক ভয়াবহ অবস্থা তাসির দু’চারজন োরা ভুল সংঘতিত হসয়সি তকন্তু তাসির 

সমাসলাচনা করা তনসিধ। খকন তার কারণ হল তারা তিসলন খনকীর সমুদ্র। আর সমুদ্র 

নাপাক হয় না। 

তাসির সীমাহীন কুরবানীর কারসণ আল্লাহ তাসিরসক এত খবেী খনকী িান কসরসিন 

খ্, খসই খনকীর সমুসদ্র তাসির খর্সক প্রকাে পাওয়া সামানি ত্রুতি তবচুিততর অতিত্ব নষ্ট 

হসয় খর্সি। 

তসব প্রশ্ন খর্সক ্ায় খ্, ভুলগুসলা খকন হল? তার জবাসব উলামাসয় তকরাম তলসেসিন 

খ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম শুধু তর্উতরতিকিাল (শুধু তবধানাবলী শুতনসয় 

খিয়ার জনি) তালীসমর জনি দুতনয়াসত আসসনতন। বরং তার সাসর্ সাসর্ খসগুসলার 

উপর তকভাসব আমল করসত হসব তা প্রাকতিকিাল/বািসব খিতেসয় খিয়ার জনিও 

তাাঁসক পািাসনা হসয়সি। এেন দু’চারজন সাহাবী রাত্. খর্সক ্তি ভুল-প্রকাে না পায় 

তাহসল খকান ভুসলর জনি তকভাসব োতি প্রসয়ার্ করসত হসব? এর নমুনা খকার্ায়? 

সুতরাং খকউ ্তি ভুল না কসর তাহসল তততন এগুসলার প্রাকতিকিাললী োতির তালীম 

তকভাসব তিসবন? তার জীবেোয় খতা খকান তাসবঈ র্াকসব না। তাাঁর হায়াসত ্ারা 

র্াকসবন তারা খতা সাহাবীই রাত্. হসবন। সুতরাং খকান তকিু বািসব খিতেসয় তিসত 

হসল খকান না খকান সাহাবী রাত্. োরাই খিোসত হসব। কারণ আতম্বয়া তকরাম মাসুম 

বা তনষ্পাপ তবধায় এই প্রসয়াজন তাসির োরা তমিাসনা সম্ভবপর নয়। এমতনভাসব ভুল 

হসয় খর্সল একজন মুতমসনর অবস্থা তকরূপ হওয়া উতচত? এরও একিা নমুনা িরকার। 

ওতিসক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মা’সুম। তততন খতা ভুল করসত পাসরন 

না। সুতরাং এর একমাত্র পন্থা সাহাবীসির রাত্. মাধিসম তার নমুনা খিতেসয় খিয়া। 
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লক্ষণীয় তবিয় হল, ভুল হওয়ার পর তাসির মানতসক অবস্থা তকরূপ হসয়তিল? 

একজন সাহাবীর (আল্লাহ তা’আলা তাসক মাফ কসর তিসয়সিন) ত্না হসয় খর্সি। 

দুতনয়াসত ্ার খকান সাক্ষী খনই। খকউ জাসননা খসই ঘিনা। তততন তনসজ রাসূসলর 

িরবাসর এসস বলসত লার্সলন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাসক পাক পতবত্র করুন। আমাসক 

জাহান্নাম খর্সক বাাঁচান। আমার ভুল হসয় খর্সি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

তাসক বলসলন আসর তুতম মসন হয় চুমু তিসয়ি। এই বসল তার তিক খর্সক খচহারা 

মুবারক তফতরসয় তনসলন। খসই সাহাবী রাত্. পুনরায় হুজুসরর সমু্মসে এসস একই কর্া 

বলসলন, হুজুর আমাসক পাক পতবত্র করুন। এভাসব চার চার বার হুজুর খ্তিসক 

খচহারা ঘুতরসয় তনসয়সিন উতন খসতিসক খ্সয় একই কর্া বলসত লার্সলন। (বুোরী 

েরীফ হািীস নং-৬৮২৪) আর এসক্ষসত্র েরীআসতর তবধান হল খকউ ্তি ত্নার 

অপরাধ চার বার স্বীকার কসর অর্বা চারজন পুরুি সাক্ষী ঘিনা স্বচসক্ষ খিোর সাক্ষি 

খিয় তাহসল েরীআত কতৃগক তনধগাতরত োতি অর্গাৎ ত্নাকারী তববাতহত হসল পার্র 

খমসর হতিা আর তা না হসল একেত খবত্রাঘাত করার োতি তার উপর প্রসয়ার্ করসত 

হসব।  

তচন্তার তবিয় খ্োসন দুতনয়ার খকউ তার সাক্ষী খনই, খসোসন তততন এমন খপসরোন 

হসলন খ্ন পার্ল হসয় খর্সিন। তার সব খ্ন হারাম হসয় খর্সি। োনা-তপনা, তবতব-

বাচ্চা, ঘর-বাডযী ইতিাতির খকান তকিুসতই তার মজা খনই। শুধু একই তচন্তা আর একই 

কর্া। হুজুর আমাসক পতবত্র করুন। আতম খতা ধ্বংস হসয় তর্সয়তি। খতা গুনাহ হসয় 

খর্সল মু’তমসনর মানতসক অবস্থা তকরকম হওয়া উতচত? উম্মসতর সামসন তার একিা 

নমুনা িরকার। আর এজনি দু’চারজন সাহাবীর রাত্. ভুল প্রকাে পাওয়া তিল েুবই 

জরুরী খ্, তাসিরসক খিে, ভুল হওয়ার পর তাসির মানতসক অবস্থা তকরূপ হসয়তিল? 

খতামার খতমনতি হসয়সি তকনা, হসল তুতম পাক্কা মুতমন আর না হসল তুতম মুনাতফক 

মুতমন আল্লাহর নাফরমানীও করসব। আবার তা খর্সক তাওবা করসত পারসব। এিা খতা 

হসত পাসর না। এরকম হসল খস খতা মুনাতফক। খস মুসলমান হসত পাসর না। ্তক্ষণ 

খস তাওবা কসর পাক সাফ না হসব ততক্ষণ খস পার্ল র্াকসব।  

এসক্ষসত্রও সাহাবাসয় তকরাম সসতির মাপকাতি। েয়তাসনর চোসন্ত পসে ভুল হসয় 

খর্সল তক করসত হসব? এই দু’চারজন সাহাবী রাত্. হসিন তার নমুনা। তাসির খর্সক 

ভুল প্রকাে পাওয়ার বহু তহকমত রসয়সি। আতম শুধু কসয়কিা উসল্লে করলাম মাত্র। 

তাসির োরা ভুল প্রকাে খপসয়সি। তকন্তু আমাসির জনি খসগুসলাসক সমাসলাচনার 

িৃতষ্টসত খিো বলা সবই হারাম ও নাজাতয়্। এিা করসল আমাসির ঈমান র্াকসব না। 

এ কারসণই ঈমাসনর তকতাসব তলতেত রসয়সি তাসিরসক (সাহাবাসয় তকরামসক) 

মুহাব্বাত করা হল িীন ঈমান ও ঈমাসনর পতরপূণগতা। আর তাসির প্রতত খকানরূপ 

তবসেি রাো তাসির সমাসলাচনা করা তাসির তিসক বাাঁকা িৃতষ্টসত খিো কুফরী কাজ 

মুনাসফকী কাজ এবং েরীআসতর সীমালঙ্ঘন ও তার বাইসর চসল ্াওয়া। (মসুতলম 

েরীফ হািীস নং-১২৮, আকীিাতুিাহাবী -১৩৯, রাসাতয়সল ইবসন আতবিীন ১/৩৫৮) 
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তাসির সমাসলাচনা করা খতা িূসরর কর্া হাক্কানী উলামাসয় তকরাম ্ারা তনিঃস্বার্গভাসব 

েীসন কাজ কসর ্াসিন। মানুিসক খিা্ে খর্সক বাাঁচাসনার এবং জান্নাসতর মাতলক 

বানাসনার তফতকসর সবসমসয়ই খলসর্ আসিন। রাসূসলর তমেনসক বািবায়ন করার 

কাসজ তনসজসির জীবনসক উৎসর্গ কসর তিসয়সিন। খকান বিবসা বাতণজি তাসির খনই, 

সারািা তিন শুধু িীসনর তফতকর। খ্সহতু তাসির সমাসলাচনা মূলতিঃ রাসূসলর 

সমাসলাচনা। তাই তাসির সমাসলাচনা করার োরাও ইমান চসল ্ায়। তার স্ত্রী তালাক 

হসয় ্াসব। আক্বীিার তকতাসব তলতেত আসি খ্, খকউ ্তি বসল, আসলম সমাজই 

োরাপ এরাই সব নসষ্টর মূল, খমাল্লাসির িুতপর নীসচ শুধু েয়তান র্াসক, তাহসল তার 

ঈমান চসল ্াসব। কারণ খস বাতহিকভাসব আতলম সমাজসক র্াতল তিসয়সি তিক তকন্তু 

আতলম সমাজ খ্সহতু নবীর ওয়াতরে তাই র্াতল সরাসতর তর্সয় পসে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর উপর। (নাউ্ুতবল্লাহ) 

ফসল তার মহা মূলিবান ঈমান এক তনতমসিই খস নষ্ট কসর খফসল। হিাাঁ ্তি খকান 

আসলম এমন খকান খিাসি খিািী হন খ্ খিািতি প্রমাতণত তাহসল এ কারসণ খকউ তার 

উক্ত কাসজর সমাসলাচনা করসল তার ইমান ্াসব না। (ফাতাওয়া আলমর্ীরী 

২/২৭০)  

র্ত েতাব্দীর সবসচসয় বডয আসলম (আল্লাহ ্াসক অন্তিৃগতষ্ট িান কসরতিসলন) মুফতী 

রেীি আহমাি সাসহব রহ. তলসেসিন আতলসমর সমাসলাচনাকারীসক ্েন কবসর 

তকবলামুেী কসর রাো হসব পরক্ষসণই তার খচহারা তকবলার তিক খর্সক সসর তর্সয় 

পূবগমূেী হসয় ্াসব। তততন আসরা বসলন, খতামাসির ্তি কাসরা অন্তিৃগতষ্ট র্াসক তাহসল 

তার কবর েুাঁসে খিসে নাও। তততন স্বীয় অন্তিৃগতষ্ট োরা খিসেই একর্া তলসেসিন। হক্কানী 

উলামাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা করসল ্তি ঈমান চসল ্ায় তাহসল সাহাবাসয় 

তকরাসমর সমাসলাচনা করসল ইমাসনর তক অবস্থা হসব?  

আতম এ প্রসে এজনি খিসনতি খ্, বতগমানকাসল ইসলাম নামধারী একতি গ্রুপ 

তনতেগধায় সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা কসর সমাসজ তাসির তবরুসে তবসেি 

িডযাসি। সাহাবাসয় তকরাসমর বিাপাসর তেয়া’আসির (কাসফরসির) তলতেত তমর্িা 

ইততহাসসক আমিাতন কসর সাহাবাসয় তকরাসমর তবরুসে কুৎসা রুতিসয় সমাসজ তাসির 

ভাবমূততগ কু্ষণ্ণ করসি এবং সরলপ্রাণ মুসলমানসির মহা মূলিবান সম্পি ঈমান 

ধ্বংসসর পাাঁয়তারা চালাসি। এমনতক তারা নবী আলাইতহমুস সালামসিরসক প্গন্ত 

তাসির সমাসলাচনার তসলায়ার খর্সক খরহাই খিয়তন। তাসির বইসত আতম তনসজ 

পসেতি তাসত খলো আসি খ্, সতি উিঘািসনর জনি আল্লাহ তা’আলারও সমাসলাচনা 

করা ্ায়। (নাউ্ুতবল্লাহ) 

তাসির এই পুিসক আসরা তলতেত রসয়সি খ্ আল্লাহ তা’আলা প্রসতিক নবীসক তিসয় 

৩/৪ িা কসর গুনাসহ কবীরা কতরসয়সিন ্াসত কসর মানুসিরা তাসিরসক খফসরেতা 

মসন না কসর বসস। নাউ্ুতবল্লাহ!! সমূ্পণগ তমর্িা কর্া।  কত বে খোাঁডযা ্ুতক্ত। নবী-
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রাসূলর্ণসক মানুি মসন করার জনি তক এতিুকু ্সর্ষ্ট নয় খ্, তারা োওয়া-িাওয়া, 

বাজার করা, খপোব-পায়োনা ইতিাতি মানবীয় কা্গাতিসত অভিি তিসলন। তধক্ েত 

তধক্ !! খসই সব “অি তবিিা ভ্যংকরী কর্ায় কর্ায় কত বে” খলাকসির। তারা 

আসরা বসলসি খ্, এই সমাসলাচনা না করসল নাতক ইসলাম কাতয়ম করা সম্ভবপর 

নয়। ইসলাম কাতয়ম করার নাসম তারা তনসজরাও এসব বই পডযসি অনিসিরসকও 

পডযসত তিসি। কুরআসনর তাফসীর করার নাসম এসব বই পডযসি অনিসিরসকও 

পডযসত তিসি। এমনতক সাহাবাসয় তকরাম ও আতম্বয়া তকরাসমর সমাসলাচনা ভরপুর 

খসই সব বই পুিক আতলয়া মািরাসার পািি তাতলকার অন্তভুগক্ত করার জনি ইততমসধি 

সরকাসরর তনকি আতপলও কসরসি। এবং বহু খচষ্টা তিবীর চাতলসয় ্াসি। কাসজই 

এই গ্রুপ ্েন আতম্বয়া তকরাম ও সাহাবাসয় তকরাসমর িালাও ভাসব সমাসলাচনা কসর 

খবডযাসি এবং বলসি খ্, এিা িীসনর গুরুত্বপূণগ খেিমত। এই মুহূসতগ আপতন আতম 

্তি না জাতন খ্ সাহাবাসয় তকরাম তক তজতনস? তাসির মাকাম তক? আমাসির উপর 

তাসির হক তক? তাহসল আমরাও তাসির ভ্রাতন্তর ধুম্রজাসলর তেকার হসয় আমাসির 

িীন-ঈমানসক েুইসয় বসব। খবঈমান হসয় কবসর খ্সত হসব। কবসর খচহারাসক 

তকবলার তিসক খর্সক তফতরসয় পবূগমুেী কসর খিয়া হসব।  

এই জনি সব ্মানায় তাসির হক/অতধকার সম্পসকগ জানা তবসেি কসর এই ্মানায় 

অবর্তত লাভ করা েুব জরুরী। কারণ এই ্মানায় একতি গ্রুপ (সিেবিাপী ্াসির 

সংর্িন তবিৃত। সরকারী ভাসবও ্ারা মিিপুষ্ট) তনয়তমত মানুসির ঘসর ঘসর খ্সয় 

এসব বই পুিক তবতল করসি খ্ সব বই পুিসক সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা করা 

হসয়সি। হ্রত উসমান র্নী রাত্. হ্রত মুআতবয়া রাত্. সহ আসরা বহু সাহাবাসয় 

তকরাসমর সমাসলাচনায় খসসব বই ভরপুর। আমরা তক জাতন এই গ্রুসপর খর্াাঁডযায় 

কারা? নামধারী মুসলমানসির োরা এগুসলা কারা করাসি? এর তপসি রসয়সি 

ইহুিীসির চোন্ত। ইহুিী এবং তেআ (্ারা মুসলমান হওয়ার িাবীিার) কতৃগক তলতেত 

কতিত ইততহাস খর্সকই তারা একর্াগুসলা প্রচার কসর। এই সাহাবীসির রাত্. 

সমাসলাচনার তভতি হসি খসই তমর্িা ইততহাস। খকান সহীহ এবং তনভগরস্ার্ি ইততহাস 

গ্রসন্থ এগুসলা খনই।  

তারা (ইহুিী এবং তেআ) এই ইততহাসগুসলা প্রর্সম আরবীসত খলসে। অতিঃপর তা 

ইংসরজী ভািায় ভািান্ততরত হয়। অতিঃপর খসগুসলাসক ইংসরজী খর্সক বাংলায় অনুবাি 

কসর তা আমাসির খিসে ইসলাতমক স্টাতডসজ পোসনা হয়। ফসল আমাসির খিসে ্ারা 

ইসলাতমক স্টাতডজ তনসয় খলোপডযা কসর তারাও সাহাবী রাত্. তবসেিী হসয় ্ায়। 

তাসির মুসে তেন খোভা পায়, হ্রত উসমান র্নী রাত্. স্বজনপ্রীতত কসরসিন হ্রত 

মুআতবয়া রাত্. রাজতন্ত্র কাতয়ম কসর খর্সিন। নাউ্ুতবল্লাহ। একিম ডাহা তমর্িা কর্া।  

এই ইহুিীরাই সাহাবী তবসেিী একতি িল োাঁডযা কসরসি। ্াসির তবরাি কাণ্ড রসয়সি। 

রসয়সি বহু বিাংক, হাসপাতাল। বহু পন্থায় তারা এই র্লত আক্বীিা আর তনউ ইসলাম 
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জনসাধারণসক তর্লাসনার খচষ্টা করসি। এই মুহূসতগ আপনার কাসি ্তি সহীহ ইলম না 

র্াসক সাহাবাসির ম গ্ািার ঞাপান না র্াসক রাসূসলর হািীস আপনার সমু্মসে না র্াসক 

তাহসল খ্ খকান মুহূসতগ আপতন তাসির তবি তমতেত তমতষ্ট কর্ার পিাসচ পসে পর্ভ্রষ্ট 

হসয় খ্সত পাসরন। আপনার ঈমান নষ্ট হসয় খ্সত পাসর। তাই সাহাবাসয় তকরাম 

সম্পসকগ কুরআন হািীস তক বসল তাই খিেসত হসব। ইততহাস তক বলসি শুধু তাই 

খিেসল চলসব না। কারণ ইসলাসমর ইততহাস ্ারা তলসেসিন তারা হসি মানুি। খসই 

মানুি তকিু আসি মুসলমান তকিু তে’আ (কাসফর) তকিু ইয়াহুিী তকিু ইউসরাতপয়ান 

েৃষ্টান।  

মুসলমানরাই খতা মানুসির কাতাসর পসে। আর অনিানি ্ারা আসি তারা আমাসির 

আিমশুমারীসত মানুি হসলও আল্লাহ তা’আলার খরতজষ্টাসর তাসিরসক মানুিও বলা 

হয়তন। বরং মানুি খর্সকও আসরা কসয়ক তডগ্রী তনসচ তাসিরসক রাো হসয়সি। কুকুর 

খঘাডযা গুরু, িার্ল, তবডযাল ইতিাতি সব জন্তুই তাসির মনীবসক খচসন এবং জাসন। 

কুকুর তার দুতনয়াবী মনীসবর জনি সারারাত পাহারািারী কসর। আর মানুি নাসমর 

খ্ই কলঙ্ক তার োতলক মাতলকসক তচনল না মুসলমান হল না, তারা এ কুকুর 

জাসনায়াসরর সমান হসত পাসর না।  

তাই আল্লাহ তা’আলা কুরআন েরীসফর ৯ম পরায় সুরা আন আসমর মধি এই 

ইয়াহুিী েষৃ্টান ও অনিানি কাতফরসিরসক জাসনায়াসরর কাতার খর্সকও কসয়ক তডগ্রী 

তনসচ নাতমসয় তিসয়সিন। (সরূা আনআম-১৭৯)  

আল্লাহ ্াসিরসক জাসনায়াসরর কাতাসরও রােসলন না, তাসিরসক আমরা েুব নামী 

িামী মসন কতর। আর তাসির তলতেত তমর্িা ইততহাস গ্রসন্থর খরফাসরন্স তিসয় আমাসির 

পতণ্ডতরা বসল খ্ অমকু ইয়াহুিী অমকু েৃষ্টান তার ইততহাস গ্রসন্থ এই তলসেসি। খতা 

একতিসক জাসনায়াসরর খচসয়ও তনকৃষ্ট আল্লাহ ও তার রাসূসলর তচর দুেমসনরা 

সাহাবাসয় তকরাসমর জীবসন কাতলমা খলপন কসর তমর্িা বাসনায়াি কর্া তিসয় তলসেসি 

এক ইততহাস। অপরতিসক আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সাহাবাসয় তকরাসমর পতবত্রতা বণগনা কসরসিন। তাসির প্রতত সন্তুষ্ট ও জান্নাতর অতগ্রম 

তভসা তাসিরসক তিসয় তিসয়সিন। তাহসল আমরা খকানিা গ্রহণ করব? 

মুসলমান মাত্রই একর্া বলসত বাধি খ্, খস কুরআন হািীসসকই গ্রহণ করসব। 

আমাসিরসক েরীআসতর পক্ষ খর্সক এিাই তনসিগে খিয়া হসয়সি। সুতরাং কুরআসনর 

সাসর্ সংঘিগপূণগ মানব রতচত ইততহাসসক আমরা খকানেসমই গ্রহণ করসত পাতর না। 

আজসক ্ারা সাহাবাসয় তকরাসমর খিািচচগা কসর তনসজসির ঈমানসক বরবাি করসি, 

তারা তনসজরাও খর্ামরাহ হসয়সি অনিসিরসকও খর্ামরা করার খচষ্টা কসর ্াসি 

তাসির এতিুকু ইলম খনই খ্, মানব রতচত তাও আবার ইসলাসমর দুেমসনর তলতেত 

ইততহাস তিসয় কুরআন সুন্নাহর খমাকাসবলা করা ্ায় না। ইততহাস ইততহাসই। 

বাংলাসিসের ইততহাস কসয়কজসন তলসেসি। তকন্তু ্াচাই করসল খিো ্াসব খ্ 
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একজসনর খলোর সসে আসরকজসনর খলোর খতমন তমল খনই। অর্চ এও খসতিসনর 

তাজা ঘিনা। আর ঘিনা খতা খচৌে রকম ঘসিতন। ঘিনা খতা একিাই। তাহসল এরকম 

তভন্নতা ঘিল তকভাসব? এর োরা বু া খর্ল খ্, মানব রতচত ইততহাসস বাসনায়াি 

কর্াবাতগা র্াসকই। সুতরাং মানব রতচত ইততহাস তিসয় কুরআন হািীসসর খমাকাসবলা 

করা সম্ভব নয়।  

কুরআন হািীস ্েন সাহাবাসয় তকরাসমর সাফাই র্াসি, তেন আমরা তমর্িা ইততহাস 

তিসয় তাসির জীবন ইততহাসসক কলতঙ্কত করসত পাতর না। আমসির ঈমাসনর উপর 

আঘাত হানসত পাতর না। আমরা ্তি কুরআন হািীস বাি তিসয় ইহুিী েৃষ্টানসির খলো 

তমর্িা ইততহাসসর উপর তভতি কসর সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা কতর তাহসল 

আমাসির ঈমান খকার্ায় র্াকসব? আল্লাহ ্েন তজঞাপাসা করসবন খ্, আতম সাহাবাসয় 

তকরাসমর বিাপাসর অতগ্রম ক্ষমার খঘািণা তিলাম। তাসির সমাসলাচনা করাসক হারাম 

কসর তিলাম। খসোসন তুতম জীব জন্তুর খচসয় নীসচ ্াসির স্থান খসই ইহুিী েষৃ্টানসির 

তমর্িা ইততহাস খকন তবোস করসল? তাসির ইততহাস খতামার কাসি প্রাধানি খকন 

খপল? আবার তুতম তনসজসক ঈমানিার িাবী করি? খকার্ায় খতামার ঈমান? এইজনি 

আমসিরসক েুব সতকগ হসত হসব। খকার্ায় কাসির তপিসন খিৌডযাতি আমরা।  

আমাসির উপর সাহাবাসয় তকরাসমর হক ও অতধকার তক? তা আমাসক আপনাসক 

জানসত হসব। এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূসপ আিায় করসত হসব। তাসির হক আিায় করা 

িাডযা একিা খলাক ঈমানিার হসয় ্াসব। জাহান্নাসম খর্সক মুতক্ত খপসয় জান্নাত লাভ 

করসব? এর খকান অবকাে খনই। আমাসির উপর সাহাবাসয় তকরাসমর খমাি সাততি 

হক রসয়সি। 

(১) আমাসির উপর তাসির এক নম্বর হক হসি তাসির নাম শুনা মাত্রই পডযসত হসব 

“রাত্য়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন”।  

ضُوا ضِيَ اللََّـهُ عَنْهُمْ وَرَوَالََّذِينَ اتََّبَعُوهُم ِبإِحْسَانٍ رََّ يَن وَاْلَْنصَارِوَالسََّابِقُونَ اْلَْوََّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ
 ﴾ ٠١١ذَٰلِكَ الَْفوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ۗ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  اْلَْنْهَارُ ى تَحْتَهَاعَنْهُ وَأَعَدََّ لَهُْم جَنََّاتٍ تَجْرِ

অর্গিঃ আল্লাহ তা’আলা তাসির সকসলর উপর সন্তুষ্ট ও রাজী হসয় খর্সিন। অসনক 

খলাসকরা শুধু সাহাবা আজমাঈন বসল র্াসক। তাসির নাসমর খেসি রাত্য়াল্লাহু আনহুম 

এই দুআ পসে না। এিা পডযসত হসব। এিা পডযা আমাসির ঈমানী িাতয়ত্ব।(সরুাহ তাওবা 

আয়াত ১০০) 

(২) তারা সকসল নিায় পরায়ণতা ও ইনসাসফর উপর কাতয়ম তিসলন এিা তবোস 

করসত হসব। তবসেি কসর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর হািীস 

বণগনা করার খক্ষসত্র তারা একে পাসসগি সতকগতা অবলম্বন কসরসিন। সামানি এতিক 

ওতিক না হয় খসতিসক সতকগ সৃতষ্ট খরসেসিন। রাসূসলর নাসম এক জাররা র্লত কর্াও 

তারা বরিােত কসরনতন। (মসুতলম েরীফ ১/১০, হুকুকুল ইসলাম ৯, খমেকাত েরীফ পৃষ্ঠা ৩৬)   
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তারা রাসূসলর কর্াগুসলা সারা দুতনয়ার খপৌাঁিাসনার জনি খিে, খেে, ঘর-বাডযী, আল-

আওলাি খিসে সফসর খবর হসয়সিন। এিা মসন প্রাসণ তবোস করসত হসব। আজসক 

মরসক্কা, ততউতনতসয়া, সুিান, ইতিাতি িূরবতগী রাষ্ট্রসমূসহ সাহাবাসয় তকরাসমর কবর 

পাওয়া ্াসি। খকন? এর কারণ হল তাসিরসক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

িাতয়ত্ব তিসয়তিসলন খ্, খতামরা আমার কাি খর্সক খ্ই কর্াগুসলা শুনসল খসসব 

আমার কর্াগুসলা শুসনতন এমন খলাকসির কাসি খপৌাঁসি িাও। আর প্গায়েসম তা 

আমাসির কাাঁসধ চসল এসসসি।  

আমরা ্াসিরসক হািীস শুনাতি। তাসিরও িাতয়ত্ব হসয় ্াসি একর্াগুসলা অনিসির 

কাসি খপৌাঁিাসনার। এমতনভাসব প্গায়েসম চলসত র্াকসব। এ িাতয়ত্ব শুধু আমাসির 

সাসর্ োস নয়। আপতন চাকুরী তনসয় বসস র্াকসবন? আর হায়াত খেসি আতজমপুর 

খর্ারস্থাসন চসল ্াসবন এিা কামি নয়। বরং বিবসা আর চাকুরীর ফাাঁসক ফাাঁসক 

আপনাসক সামর্গি অনু্ায়ী এই হািীসগুসলা, িীসনর কর্াগুসলা ্া আপতন শুনসলন 

আপনাসক সামর্গি অনু্ায়ী এই হািীসগুসলা, িীসনর কর্াগুসলা ্া আপতন শুনসলন 

আপনাসক খপৌিাসত হসব। এিা এই উম্মসতর িাতয়ত্ব। সাহাবাসয় তকরাম রাত্. নবী 

পাসকর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কর্াগুসলা উম্মসতর তনকি খপৌাঁতিসয়সিন অতিন্ত 

নিায়পরায়ণতা ও সতিতনষ্ঠার সাসর্। তাসত তনসজসির পক্ষ খর্সক খকান তকিু বাডযানতন। 

আর তাসির নিায়পরায়ণতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কতৃগক একাতধক 

হািীসস তাসিরসক উম্মসতর সামসন সসতির মাপকাতি তহসাসব খপে করার োরা 

সুপ্রমাতনত। (ততরতম্ী েরীফ, ২/২২৫) সবগ্সুর্র হক্কানী উলামাসির ইজমাও একর্ার 

উপর খ্, তারা সকসলই নিায়পরায়ণ ও সসতির মাপকাতি। (হাতেয়াসয় আকীিাতুিাহাবী -

১৪৫, হাতেয়া েরসহ আক্বাতয়ি ১৪৯) তারা খকান তমর্িা বসলনতন। তারা ্তি সসতির 

মাপকাতি না হসতন তসব আল্লাহ কক্ষসনা সূরাহ ফাততহার মসধি সীরাসত মুিাক্বীসমর 

বিােিায় তাসিরসক খপে করসতন না। 

শুধু সূরাহ ফাততহা নয়। আসরা তবতভন্ন আয়াসত (স্মনিঃ  

وَمَا  ۗ  سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ُنوا شُهَدَاءَ عَلَى النََّاسِ وَيَكُونَ الرََّوَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمََّةً وَسَطًا لَِّتَكُو
وَإِن كَانَْت  ۗ  سُولَ مِمََّن يَنقَلِبُ عَلَٰى عَقِبَيْهِ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الََّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إَِلََّ لَِنعْلَمَ مَن يَتََّبِعُ الرََّ

ءُوٌف إِنََّ اللََّـَه بِالنََّاِس لَرَ ۗ  وَمَا كَانَ اللََّـُه لُِيضِيعَ إِميَانَكُْم  ۗ  هَدَى اللََّـهُ  ةً إَِلََّ عَلَى الََّذِينَلَكَبِريَ
 -সরুাহ বাকারার ১৪৩﴾٠١١حِيمٌ ﴿رََّ

مَا تَوَلََّٰى وَنُصْلِِه سَبِيلِ الْمُؤْمِنِنيَ نُوَلَِّهِ  سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبََيَّنَ لَهُ الْهُدَٰى وَيَتََّبِعْ غَيْرَوَمَن يُشَاقِقِ الرََّ
 -সরূাহ তনিা ১১৫ ﴾٠٠١ا ﴿وَسَاءَْت َمصِريً ۗ  جَهَنََّمَ 

وَلَوْ  ۗ  وَتُؤْمِنُونَ بِاللََّـهِ  وفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِونَ بِالْمَعْرُجَتْ لِلَنَّاسِ تَأْمُرُأُمََّةٍ أُخْرِ كُنتُمْ خَيْرَ
 ﴾٠٠١هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿مَِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوَن وَأَكْثَرُ ۗ  ا لََّهُم آمَنَ أَهْلُ الِْكتَابِ لَكَانَ خَيْرً
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সরুাহ আল-ইমরাসনর ১১০ নং আয়াসত)  

কুরআসনর তবতভন্ন জায়র্ায় আল্লাহ তা’আলা তাসিরসক সসতির মাপকাতি তহসসসব খপে 

কসরসিন। খ্মন-২৬ পারার সূরাহ ফাতাহ এর মসধি আল্লাহ পাক তার রাসূসলর সাসর্ 

সাহাবাসয় তকরামসকও খপে কসরসিন। 

كََّعًا سُجََّدًا اهُمْ رُتَرَ ۗ  حَمَاءُ بَيْنَهُْم رُ وَالََّذِينَ مََعهُ أَشِدََّاءُ عَلَى الْكُفََّارِ ۗ  سُولُ اللََّـهِ مَُّحَمََّدٌ رََّ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي  ۗ   الُسَّجُودِ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مَِّنْ أَثَرِ ۗ  ضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضَْلً مَِّنَ اللََّـهِ وَرِ

هُ فَاسْتَغْلَظَ َفاسْتَوَٰى عَلَٰى سُوقِهِ يُعْجِبُ جَ شَطْأَهُ فَآزَرَعٍ أَخْرَوَمَثَلُهُمْ فِي اْلِْجنِيِل كَزَرْ ۗ  اةِ التََّوْرَ
ا عَظِيمًا ةً وَأَجْرًالِحَاِت مِنْهُم مََّغْفِرَوَعََد الَلَّـهُ الََّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّ ۗ   اعَ لِيَغِيظَ بِهُِم الْكُفََّارَالزَُّرََّ
﴿٢٩﴾(সরুাহ ফাতাহ, ২৯)  

্তি তারা সসতির মাপকাতি না হসতন তাহসল রাসূসলর সাসর্ সাহাবাসয় তকরামসকও 

খকন খপে করা হল? আতম ইততপূসবগ আসরা তবতভন্ন আয়াত ও হািীস খপে কসরতি 

খ্োসন রাসূসলর সাসর্ হসকর/সসতির মাপকাতি তহসসসব আল্লাহ তা’আলা সাহাবাসয় 

তকরামসকও খপে কসরসিন। সুতরাং এ কর্া িৃিযভাসব তবোস করসত হসব খ্, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খ্মন সসতির মাপকাতি, সমি সাহাবাসয় 

তকরামও খতমন সসতির মাপকাতি। 

(৩) তাসির সকলসক অতিন্ত সম্মাসনর নজসর খিেসত হসব। সকল আতম্বয়া তকরাসমর 

আ. পসর তাাঁরাই সবসচসয় খবেী সম্মান পাওয়ার খ্ার্ি। অতএব আতম্বয়া তকরাসমর 

পসর সমি মানবকুসলর মসধি তাসিরসকই সবসচসয় খবেী সম্মান করসত হসব। খকননা 

সমি উম্মসতর আমল ্তি এক পাল্লায় রাো হয় আর সাহাবাসয় তকরাসমর মসধি ত্তন 

নবীজীসক এক তমতনসির জনিও খিসেসিন। আর আমল ্তি অপর পাল্লায় রাো হয় 

তাহসল খসই সাহাবীর রাত্. পাল্লা ভারী হসয় ্াসব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিন খতামরা আমার সাহাবীসির রাত্. সম্মান কর। (মসুান্নাসফ 

আবু্দর রাোক, হািীস নং-২০৭১০, ১১/৩৪১)  

অপর এক হািীসস নবীসয় কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরন 

সসবগািম মানুি তারা ্ারা আমার ্ামানা খপসয়সি। আমার সাহাবী রাত্. হওয়ার 

খসৌভার্ি লাভ কসরসি। এর পসর ্ারা সাহাবাসয় তকরামসক খিসেসি তারা। অর্গাৎ 

তাসবঈর্ণ হসিন তেতীয় সারীসত। তারপসর ্ারা তাসবঈনসিরসক খিসেসিন তারা। 

(বুোরী েরীফ হািীস নং-৬৪২৯, মসুতলম েরীফ হািীস নং-২৫৩৩, হুকুকুল ইসলাম, ৯)  

(৪) চতুর্গ িাতয়ত্ব হসি সাহাবাসয় তকরামসক মহব্বত করা। (বেুারী েরীফ হািীস নং-

৩৭৮৩, মসুতলম েরীফ হািীস নং-১২২৯) তপতাসক মহব্বত করসত বলা হসয়সি খ্সহতু 

তার মাধিসম আমার রূহানী অতিত্ব লাভ হসয়সি। তাহসল সাহাবাসয় তকরাম ্াসির 

মাধিসম আমরা রূহানী অতিত্ব লাভ কসরতি তাসিরসক কতিুকু মহব্বত করা িরকার। 
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সাহাবাসয় তকরাম ্তি নবীজীর কর্াগুতল সংরক্ষণ না করসতন আর জান-মাসলর 

কুরবানী কসর পৃতর্বীর আনাসচ কানাসচ উক্ত কর্াগুতল িতডযসয় না তিসতন তাহসল আজ 

আতম আপতন মুসলমান হসত পারতাম না। হয় ইহুিী েৃষ্টান হতাম নয়ত তহি ুহতাম। 

খমাি কর্া আজ আমরা খ্ আল্লাহর পতরচয় এবং ঈমাসনর মত মহা খিৌলত লাভ 

কসরতি তা এই সাহাবাসয় তকরাসমর কুরবানীর কারসণই হসয়সি। সুতরাং তপতার খচসয় 

তাসিরসক খবেী সম্মান করসত হসব। 

হািীস েরীসফ এসসসি, খ্ মুতমন হসব খস আমার সাহাবাসিরসক মহব্বত করসব। 

(বুোরী েরীফ হািীস নং-৩৭৮৩) আর খ্ মুনাতফক হসব খস আমার সাহাবাসির প্রতত 

তবসেি রােসব। আমরা সকসলই আমসির তিসলর কাসি তজঞাপাসা কতর খ্ সাহাবাসির 

তবরুসে আমাসির খকান অতভস্ার্ আসি তক না? তারপসর তনসজই ফায়সালা কতর 

আতম মুতমন না মুনাতফক। ্তি মুনাতফকী র্াসক তাহসল তা িূর করসত হসব। ্ার তিসল 

সাহাবাসয় তকরাসমর মহব্বত র্াকসব খস কেসনা সাহাবাসির রাত্. সমাসলাচনা করসব 

না। রাসূসলর মহব্বত ্ার অন্তসর আসি তার অন্তসর সাহাবাসির মহব্বত অবেিই 

র্াকসব। সাহাবাসির সমাসলাচনা করব আবার রাসূল খপ্রতমক হওয়ার িাবী করব এিা 

কেসনা সম্ভব নয়। খকননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি 

করসিন, খতামারা ততক্ষণ প্গন্ত পতরপূণগ মুতমন হসত পারসব না ্তক্ষণ না খতামার 

তপতা-মাতা, সন্তান-সন্ততত খর্সক আমাসক অতধক মুহাব্বাত করসব। (বুোরী েরীফ হািীস 

নং-১৫ মসুতলম েরীফ হািীস নং-৭০) আর নবীজীর মহব্বসতর িাবীিার হসল 

সাহাবাসিরসক অবেিই মহব্বত করসত হসব। এতি হল তাসির চার নম্বর হক। 

(৫) পঞ্চম হক হসি তাসির অনুসরণ করসত হসব। কুরআসনর তবতভন্ন আয়াত (্র্া-  

ُء أََلَ إِنََّهُمْ هُمُ السَُّفَهَا ۗ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النََّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَُّفََهاءُ 
ـٰكِن َلََّ يَعْلَمُونَ ﴿ حِيمُ إِنََّهُ هُوَ التََّوََّابُ الرََّ ۗ  بَِِّه كَلِمَاتٍ فَتَاَب عَلَيْهِ ﴾ فَتََلقََّٰى آدَمُ مِن ر٠١ََّوَلَ

﴿١٤﴾ (সরুাহ বাকারা, ৩৭ ও ১৩ নং আয়াত দ্রিঃ) 

এবং নবীজীর তবতভন্ন হািীস োরা একর্া সুস্পষ্ট ভাসব বুস  আসস খ্, সাহাবাসয় 

তকরাসমর অনুসরণ-অনুকরণ জরুরী। আল্লাহ তা’আলা ইরোি করসিন আনসার ও 

মুহাতজরসিরসক ্ারা অনুসরণ করসব আল্লাহ তাসির উপর রাত্ হসয় ্াসবন। (সরূাহ 

তাওবা ১০০) 

ضُوا عَنْهُمْ وَرَ ضِيَ اللََّـهُوَالََّذِينَ اتََّبَعُوهُم ِبإِحْسَانٍ رََّ يَن وَاْلَْنصَارِوَالسََّابِقُونَ اْلَْوََّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ
 ﴾ ٠١١ذَٰلِكَ الَْفوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ۗ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  ى تَحْتَهَا اْلَْنْهَارُعَنْهُ وَأَعَدََّ لَهُْم جَنََّاتٍ تَجْرِ

এই আয়াসত স্পষ্টভাসব সাহাবীসির রাত্. অনুসরণ কর্া বলা হসয়সি। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামও ইরোি করসিন, আমার সাহাবীসিরসক রাত্. 

অনুসরণ কর। তাসির মসধি ্তি খকান তবিসয় মত তবসরাধ হয় এেসতলাফ হয় তবুও 

তাসির খ্ খকান িসলর অনুসরণ করসল খহিাসয়ত খপসয় ্াসব। খকননা তাসির মসধি 
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খ্ মতসভি হসয়তিল তা আমাসির মত র্তি িেল করার জনি নয়, পাতর্গব কারসণ 

নয়। খ্মন নাতক জসে জামাল এবং সসে তসফফীসন হসয়তিল। উভয় িসলরই উসেেি 

তিল আল্লাহসক রাত্ েুতে করা। (হুকুকুল ইসলাম-৯) 

হ্রত আলী রাত্. েলীফা হওয়ার পসর হ্রত মুআতবয়া রাত্. তাসক বলসলন, ্ারা 

হ্রত উসমানসক েহীি কসরসি আপতন আসর্ তাসির তনকি খর্সক খকসাস গ্রহণ 

করুন তাহসল আতম আমর খলাকজন তনসয় আপনার হাসত বাই’আত হব। আর হ্রত 

আলী রাত্. বলতিসলন, আপনারা আসর্ আমার হাতসক মজবুত করুন তারপসর আতম 

হ্রত উসমাসনর েুসনর বিলা খনব। খকননা আমার গুরুত্বপূণগ পসি োসরজীরা রসয় 

খর্সি। তাসিরসক না হতিসয় হ্রত উসমাসনর বিলা তনসত খর্সল তারা আমাসকই 

কতল কসর খফলসব। এই তিল তাসির মতসভসির কারণ। অতিঃপর অনিানি সাহাবাসয় 

তকরাসমর মধিিতায় এই তবিসয়র মীমাংসা হসয় খর্সলও সাবায়ী চসের িডয্সন্ত্রর 

কারসণ তা নসিাৎ হসয় ্ায়। বু া খর্ল তাসির কাসরা সামসন দুতনয়া তিল না। সুতরাং 

খ্ খকান িলসক ফসলা করসল কাতময়াবী হাতসল হসব। বস্তুতিঃ তাসির এই মতসভি 

তিল উম্মসতর জনি আল্লাহর রহমত স্বরূপ। খ্মন নাতক চার ইমাসমর চার মা্হাসবর 

তবিয়তি। খকউ বলসিন আসি আমীন বলসত হসব, আর খকউ বলসিন খজাসর আমীন 

বলসত হসব। এোসন তনসজর পক্ষ খর্সক তকন্তু খকউ তকিু বসলন তন বরং প্রসতিসকর 

তনকি হািীস আসি। ্ার তনকি খ্ হািীস মজবুত মসন হসয়সি তততন খসিাসক গ্রহণ 

কসর খসই মত অবলম্বন কসরসিন। এসত নবীজীর সমি হািীসসর উপর আমল হসয় 

্াসি। সমি মুসলমানসক এই চার মা্হাসবর খকান একতি খমসন চলসত হসব। 

মা্হাব চতুষ্টসয়র বাইসর চলার খকান অবকাে খনই। এর উপসরই সকল উলামাসয় 

তকরাসমর ফাতওয়া। 

্ারা তসহাহ তসিার তকতাব ্র্া বুোরী, মুসতলম, আব ু িাউি প্রভৃতত তকতাব তলসে 

খর্সিন তারাও কেসনা একর্া বসলনতন খ্, এই তকতাব বর্সল রাে আর পসে পসে 

আমল কর। এমনতক তারা তনসজরাও তকতাব মত না চসল চার ইমাসমর খকান 

একজনসক মানি কসরসিন। 

সাহাবাসয় তকরাসমর বিাপারিাও তিক এরকম। আল্লাহ পাক জানসতন খ্, নবীর মৃতুির 

পসর জসে জামাল হসব, জসে তসফফীন হসব, তারপসরও তাসিরসক অতগ্রম ক্ষমা কসর 

তিসয়সিন। খকননা তততন জানসতন খ্ তাসির এই লডযাই আমাসক রাত্-েুতে করার 

জনিই হসব। পাতর্গব খকান কারসণ হসব না। সুতরাং তাসির সবতকিু মাফ। তাই তাসির 

অনুসরণ করা আমাসির জনি জরুরী। 

(৬) িয় নম্বর িাতয়ত্ব হসি তাসির সমাসলাচনা না করা। সাহাবীসির রাত্. 

সমাসলাচনা করসল ঈমান র্াকসব না। মুনাতফক হসয় খ্সত হসব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিন খতামরা আমার সাহাবাসির সমাসলাচনা কর 

না। অনি হািীসস ইরোি হসয়সি আল্লাহসক ভয় কর, আল্লাহসক ভয় কর আমার মৃতুির 
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পর আমার সাহাবীসিরসক রাত্. র্াতল তিও না । তাসির সমাসলাচনা কসরা না। (বুোরী 

েরীফ হািীস নং -৩৬৭৩, মসুতলম েরীফ হািীস নং-২৫৪০) 

আসরক হািীসস বলা হসয়সি ্েন খতামরা কাউসক খিেসব খ্, খস আমার সাহাবীসির 

রাত্. সমাসলাচনা করসি তেন বসল তিও খতামার উপর আল্লাহর লা’নত খহাক। অর্গাৎ 

আল্লাহর রহমসতর মসধি তার খকান অংে খনই। শুধু এই ততনতি হািীসই নয় বরং 

আসরা অসংেি হািীস রসয়সি খ্োসন কসিার ভাসব তনসিধ করা হসয়সি সাহাবাসির 

সমাসলাচনা করার বিাপাসর। 

সাহাবাসয় তকরাসমর োরা ্তি খকান পিস্খলন ঘসি র্াসক তাহসল তা প্রসয়াজসনর 

জনিই হসয়তিল। তার মসধি আল্লাহ তা’আলার তবসেি তহকমত তিল। সুতরাং আপনার 

আমার খকান অতধকার খনই তাসির খসসব তবিয় তনসয় সমাসলাচনা করার। মুসে তালা 

লাতর্সয় রােসত হসব। 

(৭) সপ্তম িাতয়ত্ব হল, ্ারা সাহাবাসিরসক মহব্বত কসর তাসিরসক মহব্বত করা। 

আর সাহাবাসির প্রতত ্ারা তবসেি রাসে তাসির সাসর্ তবসেি খপািণ করা। এোসন 

তৃতীয় খকান পর্ খনই। তৃতীয় পর্ অবলম্বন করসল মুনাতফক তহসাসব র্ণি হসত হসব। 

তনরসপক্ষ র্াকার খকান অবকাে এোসন খনই। হয় আপনাসক আল্লাহ ও আল্লাহর 

রাসূসল পক্ষ তনসত হসব, ্ারা সাহাবাসির মহব্বত কসর তাসিরসক মহব্বত করসত হসব 

আর ্ারা তাসির প্রতত তবসেি রাসে তাসির সাসর্ আপনাসক তবসেি রােসত হসব। 

তনরসপক্ষ র্াকা চলসব না। ইসলাসম তনরসপক্ষতা খনই। খ্ খকান এক পক্ষ অবলম্বন 

করসত হসব। হািীসস ইরোি হসয়সি, আল্লাহসক রাত্ করার জনি সাহাবাসিরসক 

ভালবাসা এবং ্ারা সাহাবাসির সমাসলাচনা কসর তাসির সাসর্ তবসেি রাো ঈমাসনর 

অে। 

সাহাবাসয় তকরাসমর এই সাততি হক আমাসিরসক মুেস্থ রােসত হসব এবং খসই 

অনু্ায়ী আমল করসত হসব। আল্লাহ পাক আমাসিরসক তাওফীক িান করুন। আমীন। 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. সম্পসকগ আহলসু সনু্নাহ ওয়াল জামা’আসতর আক্বীিা 

(ক) ইসলামী আক্বীিার প্রতসে গ্রন্থ আল্ -মুসামারায় স্পষ্ট ভািায় উসল্লে আসিিঃ 

“কুরআন-হািীস এবং নবীজীর োাঁতি সুন্নাসতর উপর প্রতততষ্ঠত ও োাঁতি মুসতলম 

সমাজভূক্ত সকসলর তর্া ইসলাসমর খতহাির খফরকার একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত িল 

আহলুস সন্নাহ ওয়াল জামাআসতর সবগ সম্মত মতবাি ও আক্বীিা সাহাবাসয় তকরাম 

রাত্. সম্পসকগ কুরআন ও হািীসসর আসলাসক এই খ্ সমি সাহাবী রাত্. র্ণসক 

খিািমুক্ত র্ণি করা ওয়াতজব-ফরজ তুলি। তাসির প্রসতিকসক ভাল ও োাঁতি বসল 

তবোস করসত হসব। তাাঁসির কাউসক খিািী মসন করা খর্সক তবরত র্াকসত হসব এবং 

তাসির শুধ ুগুণ চচগা করসত হসব। 
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(ে) েরসহ আক্বীিাতুত তাহাতবয়া খত পূবগাপর ইমামর্সণর সবগসম্মত আক্বীিা বণগনা 

করা হসয়সি এরূসপ, “আমাসির কতগবি এই খ্, আমরা সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. 

মধি হসত কাসরা গুন চচগা বিতীত তাাঁসির সম্পসকগ খকান তবরূপ বাকি উচ্চারণ করব 

না। সাহাবী রাত্. র্সণর প্রতত েো ভালবাসা রাোই ধমগ, ঈমান ও আল্লাহ খপ্রসমর 

পতরচয় এবং তাসির প্রতত তবসেি খপািণ করা কুফরী, মুনাসফকী ও সীমা লঙ্ঘসনর 

অন্তভুগক্ত। (পষৃ্ঠা নং-১৪৫) 

(র্) ইমাম আবু হানীফা রহ. স্বীয় প্রতসে েরসহ তফকসহ আকবার গ্রসন্থ েির্গহীন ভাসব 

খঘািণা কসরসিন আমাসির ননততক িাতয়ত্ব এই খ্, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এর সকল সাহাবীর রাত্. শুধু গুণ চচগাই করব। খকান সাহাবীর রাত্. খিাি 

চচগা করার অতধকার আমাসির খনই। 

(ঘ) ইমাম আবু জুর’আ রহ. বসলন- “্েন তুতম খকান বিতক্তসক সাহাবাসয় তকরাসমর 

রাত্. তবরূপ সমাসলাচনা করসত খিেসব তেন তনশ্চয়ই মসন করসব খ্, খস ত্তিক 

(তার ঈমান খনই), কারণ রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সতি কুরআন সতি 

এবং তততন ্া তকিু তনসয় এসসসিন তাও সতি। আর এসমি আমাসির তনকি 

্র্া্র্ভাসব সাহাবীর্ণই রাত্. খপৌতিসয় তিসয়সিন। তাসিরই সাক্ষি োরা আমরা 

এসব সতি বসল জানসত খপসরতি। 

্ারা সাহাবীর্সণর রাত্. খিাি চচগা করসব, বস্তুত তারা খতা কুরআন হািীসসর 

সাক্ষীর্ণসক বাততল বসল ঘাসয়ল করার মাধিসম কুরআন ও সুন্নাহসকই বাততল খঘািণা 

করা এবং তাসির উপর খর্ামরাহ ও ত্তিক হওয়ার হুকুম প্রসয়ার্ করা অতধক 

সমীচীন। (দুররাতুল মু্ী’আ) 

(ঙ) তাফসীর ইবসন কাসীসর আসি “ধ্বংস ঐ বিতক্তর জনি, খ্ সাহাবাসয় তকরাসমর 

সাসর্ দুেমনী রাসে অর্বা তাসিরসক বা তাসির মসধি হসত কাউসক কিাক্ষ কসর র্াতল 

খিয়। এ খলাকগুসলার কুরআসন কারীসমর উপর ঈমান তকভাসব র্াকসত পাসর? কারণ 

তারা এমন সব বিতক্তত্ব সম্পন্ন খলাকসির সমাসলাচনা করসি বা খিাি চচগা করসি 

্াসির উপর আল্লাহ তা’আলার সন্তুতষ্ট ও রাজী হওয়ার খঘািণা কুরআসন উচ্চাতরত 

হসয়সি। 

(চ) আবুল হাসান মাইমুনী রহ. বসলন, আতম ইমাম আহমি রহ. খক বলসত শুসনতি 

খ্ মানুসির তক হল তারা হ্রত মুআতবয়ার রাত্. সমাসলাচনা কসর? আল্লাহর তনকি 

আমরা এর খর্সক পানাহ চাই। তারপসর আমাসক বলসলন- খহ আবুল হাসান ্েন 

তুতম কাউসক খিেসব খ্ খস সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. সমাসলাচনায় তলপ্ত তেন তার 

ঈমান ও ইসলামসক সসিহ্ুক্ত মসন করসব। অর্গাৎ মসন করসব খ্, সাহাবীর্সণর 

রাত্. খিািচচগার কারসণ তার ঈমান ও ইসলাম বরবাি হসয় ্াওয়ার প্গাসয় রসয়সি। 

(িাতরমলু মাসলুল) 
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আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর পূবগসূতর মাোতয়ের্ন সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর 

এ নীতত ও আক্বীিা তাাঁসির অন্ধ ওকালতীর বেবতগী হসয় গ্রহণ কসরনতন। বরং তাাঁসির 

সামসন খতা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খসই সাবধান বাণী তিল ্ার 

অর্গ তনম্নরূপিঃ 

সাবধান! আমার সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর আল্লাহসক ভয় কর, সাবধান! আমার 

সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর আল্লাহসক ভয় কর। েবরিার েবরিার!! আমার পসর 

আমার সাহাবীর্ণসক রাত্. খতামরা সমাসলাচনার পাসত্র পতরণত কসরা না। অতধকন্তু 

খ্ খকউ আমার সাবাহীর্ণসক ভালবাসসব, বস্তুতিঃ খস ভালবাসা আমার প্রতত তাাঁসির 

ভালবাসার কারসণই হসব। আর খ্ খকউ তাাঁসির প্রতত োরাপ ধারণা খপািণ করসব, 

বস্তুতিঃ খসই োরাপ ধারণা আমার প্রতত োরাপ ধারণা খপািণ করার কারসণই হসব। 

আর খ্ খকউ তাসিরসক আঘাত তিসব খসই আঘাত আমাসকই খিয়া হসব। আর খ্ 

আমাসক আঘাত খিয় খস খ্ন আল্লাহসক আঘাত তিল। আর খ্ আল্লাহসক আঘাত 

তিসব, অনতততবলসম্বই আল্লাহ তাসক পাকডযাও করসবন। (মসুনাসি আহমি হািীস নং-

২০৬০৩, ততরতম্ী -২/২২৫) 

এরূপ আসরা অসনক স্পষ্ট হািীস তবিিমান রসয়সি খ্গুসলার আসলাসক একমাত্র হক 

ও নাজাত প্রাপ্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর আক্বীিা হসি সাহাবাসয় তকরাম 

রাত্. র্সণর খকানরূপ সমাসলাচনা করা বা তাসির মধি হসত কাসরা প্রতত ঐততহাতসক 

বণগনার উপর তভতি কসর সামানিতম তবরূপ ধারণা খপািণ করা সমূ্পণগরূসপ তনতিে। 

কারণ তাসির সমাসলাচনা ও খিাি চচগার ঊসধ্বগ হওয়া কুরআন ও হািীস োরা 

অকািিভাসব প্রমাতণত। তনিক ইততহাসসর উপর তভতি কসর তাসির তবরুোচরণ করা 

খনহাসয়ত খবাকামী। এ জনি খ্, ইসলাসমর নাসম বহু ইততহাস ইয়াহুিী, নাসারা ও 

তেয়ারা তলসেসি এবং তা প্রতসতে লাভ কসরসি, তাই খস সব তমর্িা ও র্তহগত 

ইততহাসসর উপর তবোস স্থাপন করাই জাতয়্ নয়। তার তভতিসত সাহাবীর্সণর রাত্. 

ম গ্ািাহাতন করা খতা আসরা জঘনি। 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর আক্বীিা এও খ্, সাহাবাসয় তকরাম রাত্. 

নবীর্সণর নিায় মাসুম ও তনষ্পাপ নন বসি তসব মানবীয় দুবগলতার কারসণ তাসির 

োরা খকান সমসয় খকান ভুল ত্রুতি হসয় র্াকসলও তাাঁসির মহান তিাসর্র কারসণ 

খসগুসলা আল্লাহ তা’আলা মাফ কসর তিসয়সিন। কুরআন েরীসফর অসংেি আয়াসত 

স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা সকল সাহাবীর্সণর রাত্. প্রতত সাধারণ ক্ষমা ও সন্তুতষ্ট খঘািণা 

কসরসিন। তাসির কাসরা োরা দু একতি ভুল হসয় র্াকসলও সামতগ্রকভাসব তারা 

তনিঃসসিসহ সসতির মাপকাতি। কারণ সসতির মাপকাতির অর্গ হল িীসনর বিাপাসর 

তারা ্া বসলসিন বা কসরসিন তা সবই গ্রহণস্ার্ি এবং উম্মসতর জনি িৃষ্টান্ত ও 

আিেগ। 
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কুরআন হািীসসর িৃতষ্টসত তাসির কাসরা খকান কাজ উম্মসতর নজসর ভুল প্রমাতণত 

হসল শুধু কাজতি উম্মসতর জনি গ্রহণস্ার্ি হসব না বসি, তসব খস কাসজর কারসণ 

তাসির সমাসলাচনা কেনও উম্মসতর জনি নবধ হসব না। সুতরাং খকান সাহাবীর রাত্. 

অনিাসয়র তবরূপ মন্তবি, সমাসলাচনা বা খিািচচগার অতধকার আমাসির খনই। এমতনসত 

খতা খকান সাধারণ মুসলমানও ্তি জঘনিতম খকান পাপ কাজ কসর োাঁতি ভাসব 

তওবা কসর তসব এরপর তাসক ততরষ্কার করা ও তার সমাসলাচনা করা হািীসস তনতিে 

রসয়সি। খসোসন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা কতৃগক ক্ষমা খঘািণার পর খকান সাহাবীর 

রাত্. খকান গুনাসহর কাসজর সতি সমাসলাচনা করাও নবধ নয়। আর সাবায়ী, 

োসরজী, তেয়া ও রাতফজীসির তমর্িা অপবাি সম্বতলত ইততহাসসর উপর তভতি কসর 

্তি খকান সাহাবীর রাত্. তমর্িা সমাসলাচনা করা হয় তাহসল তা খ্ কত বডয জঘনি 

পাপাচার ও ঈমান হননকারী কাজ হসব তার আর বলার অসপক্ষা রাসে না। 

বস্তুতিঃ মুসলমানসির পরম েত্রু এবং তাসির ক্ষতত সাধসনর খচষ্টায় তলপ্ত আব্দুল্লাহ তবন 

সাবা কতৃগক সৃষ্ট োসরজী, তেয়া ও রাতফজী িল মুসলমানসির মাস  খকসলঙ্কাতর সৃতষ্ট 

কসর পাতর্গব ক্ষতত সাধসনর পর সাহাবীর্সণর রাত্. খিাি চচগার োর উেুক্ত কসর 

মুসলমানসির িীন, ঈমান ও ইসলাসমর ক্ষতত সাধাসনর জনি অতধক তৎপরতা 

অবলম্বন কসরসি। তারা পুণিাত্মা সাহাবী রাত্. র্সণর নাসম অসংেি তমর্িা অপবাি 

র্সেসি। 

ঐ সকল অপবাসির প্রভাসব ্ারা সাহাবীর্সণর রাত্. প্রতত নবরী ভাবাপন্ন হয় তারা 

বস্তুতিঃ মুনাতফক আব্দুল্লাহ তবন সাবা ও তার োতরজী িসলর সতিক ইততহাস সম্বসন্ধ 

ঞাপাত নয়। তারা শুধু ঐ মুনাতফক িসলর অপপ্রচার ও তবকৃত তমর্িা ইততহাসগুসলাই 

শুনসত খপসয়সি। সতি ও সতিক ইততহাস উোর পূবগক ঐ তমর্িা ইততহাস েণ্ডন করসত 

পাসর খস পতরমাণ প্গাপ্ত খলোপডযা ও র্সবিণার পুাঁতজ তাসির খনই। বরঞ্চ তাসির 

অসনসকরই এরূপ র্সবিণা করার মত আসিৌ খকান খ্ার্িতা ও ক্ষমতা খনই । তকন্তু 

খসই অস্ার্িতা ও অিক্ষতা সসেও তারা এ বিাপাসর অনতধকার চচগা কসর বডয 

অপরাধী র্ণি হসয়সি। তাই খসই ক্ষমতার কারসণ তাসিরসক খমাসিই ক্ষমা-খ্ার্ি র্ণি 

করা হসব না। 

ঈমাসনর িাবী ও তাতর্ি এিাই তিল খ্ আসমাউর তরজাল বিতীত অনিানি সকল 

ইততহাস, ্া শুধু বণগনার সমাহার, খ্ বণগনার উপর তনভগরেীল খকান সাক্ষি প্রমাণ খনই 

খসই ইততহাস োরা সাহাবীর্সণর রাত্. নিায় পতবত্রাত্মা মনীিীর্সণর প্রতত খিািাসরাপ 

করার প্রশ্নও উসি না। খ্সহতু একতিসক স্বীয় আল্লাহ পাক সাহাবীর্ণসক রাত্. 

সাধারণ ক্ষমা প্রিেগন কসর তাসির প্রতত খরজামিীর খঘািণা তিসয়সিন। পাোপাতে 

হ্রত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীর্সণর রাত্. প্রতত 

খিািাসরাপ করা হসত বারণ কসর তিসয়সিন । এতেতভন্ন সাহাবীর্ণ রাত্. রাসূসলর 
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সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পরে িৃতষ্টসত র্ডযা তিসলন। এই সতি ও বািবতার 

ম গ্ািা ইততহাস অসপক্ষা বহু ঊসধ্বগ। 

ইততহাস সতি ও তমর্িায় তমতেত র্াসক। ইততহাস আমার গ্রহণ কতর না এমন নয়, তকন্তু 

খ্ ইততহাস সাহাবীসির রাত্. মত স্পেগকাতর বিতক্তর্সণর সসে জতডযত খসই 

ইততহাসসর আসলাচনা করসত তর্সয় ইততহাসসর ময়িাসন সুর্ভীর খঘািণা ও সতবসেি 

িূরিতেগতা আবেিক। খসই খসৌভার্ি ্ার হসব তততন অবেিই নবীজীর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম প্রতততি সাহাবীর রাত্. ননততক চতরত্রসক পাক-পতবত্রই খিেসত 

পাসবন। 

পক্ষান্তসর খসই খসৌভার্ি হসত বতঞ্চত খলাকসির িীন ঈমাসনর জনি রক্ষা কবচ বিবস্থা 

এই খ্, সাহাবীর্সণর রাত্. ম্গািা সম্পসকগ পতবত্র কুরআসন খ্ বণগনা রসয়সি, তার 

পতরপন্থী খকান ইততহাস বা দুবগল সনসির হািীস আকাসরর খকান কর্াও গ্রহণ না 

করা। তবসেিতিঃ ্েন মুসলমানসির চরম েত্রু আব্দুল্লাহ তবন সাবা ও তার মুনাতফক 

খর্াষ্ঠী মুসলমানসির ঈমান ও ঐসকির মসধি ক্ষতত সাধসনর উসেসেি সাহাবীর্সণর 

রাত্. ইততহাস তবকৃত কসরসি তমর্িা, অপবাি ও জাল অপপ্রচারসক ইততহাস ও 

হািীসসর রূপ িান কসরসি, খসসক্ষসত্র খতা এ বিাপাসর আসরা সসচতনতা অবলম্বনই 

অপতরহা্গ হসয় পসে। 

উসল্লতেত আক্বীিার আসলাসক মুসলমান খকান বিতক্ত মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খকান একজন সাহাবীসক রাত্. খিািাসরাপ কসর বা তার সমাসলাচনা কসর 

খকান বাকি উচ্চারণ করসল বা তলেসল অর্বা খকান সাহাবীর রাত্. বিাপাসর মসন 

তবরূপ ভাব খপািণ করসল খস উম্মাসত মুহাম্মাতিয়ার ৭৩ তফরকার মসধি একমাত্র হক 

ও নাজাতপ্রাপ্ত িল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর অন্তভুগক্ত র্াকসত পারসব না। 

বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আত হসত বতহভুগক্ত হসয় অবতেষ্ট ৭২ িসলর এমন 

খকানতির মসধি র্ণি হসব ্াসির খকান খকানতি তচর জাহান্নামী আর খকান খকানতি িীঘগ 

কাসলর জনি জাহান্নামী। এরূপ খকান বিতক্তর সাসর্ মুসলমান পুরুি ও মতহলার তববাহ 

দুরি নয় এবং এরূপ বিতক্তর ইমামততসত মুসলমানসির নামা্ও শুে হসব না। এিাই 

েরী‘আসতর চূডযান্ত তসোন্ত। 

এ বিাপাসর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআসতর অন্তভুগক্ত চার মা্হাসবর ইমামর্সণর 

মসধি অনিতম ইমাম োতফয়ী রহ. স্বীয় সংকতলত হািীস গ্রসন্থ তবিাতরত সনিসহ 

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অতিন্ত সুস্পষ্ট ও েির্গহীন হািীস উসল্লে 

কসরসিন। ্ার হুবহু োতব্দক অর্গ তনম্নরূপিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বসলন- 

“আল্লাহ তা’আলা আমাসক নবীর্সণর মাস  সবগসেষ্ঠ রূসপ মসনানীত কসরসিন। আমার 

সাহাবীর্ণসকও রাত্. নবীর্সণর পর সমগ্র মানব জাততর মসধি খেষ্ঠরূসপ মসনানীত 
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কসরসিন। এবং তাসিরসক আমার এত ঘতনষ্ঠ বাতনসয়সিন খ্, আমার েশুর জামাতা 

সব তাাঁসির মধি হসতই বাতনসয়সিন। আর তাাঁসিরসক িীন প্রততষ্ঠায় আমার 

সাহা্িকারী বাতনসয়সিন। খহ আমার ভতবিিৎ উম্মত সকল! খতামরা সতকগ খর্সকা। 

আমার মৃতুি পরবতগী ্ুসর্ এমন এক খেণীর খলাসকর আতবভগাব ঘিসব ্ারা আমার 

সাহাবীর্সণর রাত্. প্রতত সম্মান হাতনকর ্র্া বলসব। সাবধান! সাবধান! এ খেণীর 

খলাকসির খমসয় খতামরা তববাহ করসব না। এবং তাসির তনকি খতামাসির খমসয়সির 

তববাহ তিসব না। এরূপ খলাকসির জনি খতামরা দুআও করসব না। তনতশ্চতরূসপ খজসন 

খরসো এই খেণীর খলাকসির উপর আল্লাহ্ র অতভসম্পাত বতিগত হসত র্াসক। 

এ্াবৎ ্ারা না খজসন হ্রত উসমান রাত্. বা হ্রত মুআতবয়া রাত্. বা অনি খকান 

সাহাবী রাত্. সম্পসকগ তবরূপভাসব খপািণ করার জঘনি গুনাসহ তলপ্ত তিল তাসির 

অতবলসম্ব তাওবা করা উতচত। ্তি তারা খকান খলাক সমাসজ বা খকান ইততহাসসর 

তভতিসত বা তনজ খর্সক প্রতিক্ষ বা পসরাক্ষভাসব পত্র পুস্তুসক খকান সাহাবী রাত্. 

সম্পসকগ খকানরূপ সমাসলাচনা বা খিাি চচগা কসর র্াসক তসব তাসির তাওবা পতরপূণগ 

হওয়ার জনি খসই খলাক সমাজ এবং খসই সকল পত্র পুিসকর মসধি বিাপকভাসব 

উক্ত তবিয় প্রতিাহার পূবগক তববতৃত প্রিান ও এতিসম্পতকগত সহীহ আক্বীিার খঘািণা 

করা জরুরী। তারা ্তি তাওবা কসর সরল পসর্ তফসর আসস তাহসল খতা ভাল কর্া। 

অনির্ায় তাসির খর্সক সব রকসমর সম্পকগ তিন্ন করা ও তাসিরসক সামাতজকভাসব 

বয়কি করা সকল মুসলমাসনর উপর ওয়াতজব। 

িীসনর জনি সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. আত্মতবসজগন 

ঐ সকল মহামনীিীর্ণসক সাহাবা বলা হয় ্ারা ঈমাসনর সাসর্ এক মুহূসতগর জনি 

হসলও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর িীিার লাভ কসরসিন এবং 

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সাহচস্গর খসৌভার্ি অজগন কসরসিন। 

আর ঈমাসনর উপসরই মৃতুিবরণ কসরসিন। (বুোরী েরীফ ১-৫১৫/ লুমআত) 

সাহাবাসয় তকরাসমর জামা’আত মহামানসবর এমন একতি জামা’আত-্াাঁসির 

র্িনকারী মু’আতল্লম (তেক্ষক) তিসলন স্বীয় রাসূসল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম, তাাঁসির তা’লীম ও তরতব্যিসতর খনর্রানী সরাসতর ওহীসয় ইলাহীর 

মাধিসম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পন্ন কসরসিন। 

তাসির তেক্ষাজীবন খময়াি তিল িীঘগ ২৩ বৎসর । স্বীয় মহান রাব্বুল আলামীন তাাঁসির 

পরীক্ষক এবং পূণগ কাতময়াবীর সনি িাতা তিসলন। আল্লাহ পাক তাাঁসির সকসলর 

উপরই রাজী হওয়ার সু-সংবাি তিসয়সিন এবং তকয়ামত প্গন্ত আর্ত উম্মসতর িীন 

ও দুতনয়ার কাতময়াবী হাতসসলর জনি তাাঁসিরসক নমুনা ও সসতির মাপকাতি হওয়ার 

খঘািণা কসরসিন। সাসর্ সাসর্ তাাঁসির প্রতত মুহাব্বাত ভতক্ত েো ও প্রেংসাসক 

ঈমাসনর অংে তহসসসব খঘািণা কসরসিন। তাসির প্রতত খ্ খকান ধরসণর তবরূপ ধারণা 
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সমাসলাচনা বা তাাঁসির ম্গািার পতরপন্থী খ্ খকান আসলাচনাসক ঈমান তবধ্বংসী ও 

রাসূসলর সাসর্ দুেমনীর সমতুলি খঘািণা কসরসিন। (ইবসন মাজাহ) 

উম্মসত মুহাম্মািীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সবগসেষ্ঠ বিতক্তত্ব হ্রত আবু বকর 

তসেীক রাত্. ্েন বাইতুল্লাহ েরীসফ প্রকাসেি িীসনর িাওয়াত খপে করসলন তেন 

কাতফররা চতুতিগক খর্সক হ্রত আবু বকর রাত্. এবং অনিানি মুসলমানর্সণর উপর 

আেমণ শুরু করল। হ্রত আবু বকর রাত্.সক তারা খবিম মারধর করল। তাাঁসক 

পিিতলত করল। কাতফর উতবা তবন রবী’আ তাাঁসক স্বীয় জুতা োরা মারসত ও খপিাসত 

লার্ল। জুতার আঘাসত তাাঁর খচহারায় ্েম হসয় খর্ল। খস হ্রত আবু বকসরর 

খপসির উপর িাাঁতডযসয় লাফালাতফ করসত লার্ল। তততন এত খবতে পতরমাণ ্েম হসলন 

খ্, তাাঁর নাক ও খচহারা মুবারক খচনাই ্াতিল না। তেন তাাঁর অবস্থা এমন খোচনীয় 

হসয় পসেতিল খ্, তার বংেধরর্ণ আেংকা কসরতিল খ্, আবু বকর রাত্. ্তি মসর 

্ান উতবা তবন রবীআসক আমরা হতিা কসর খফলব। (হায়াতুস সাহাবা ১-২১৫) 

হ্রত  আবু বকর রাত্. এর নিায় অনিানি বহু সংেিক সাহাবা এই িীনী িাওয়াসতর 

জনি মার খেসয়সিন। সীমাহীন কষ্ট বরিােত কসরসিন। ্েম হসয়সিন। কু্ষধা ও 

তপপাসার কষ্ট সহি কসরসিন। নানাতবধ তাকলীফ বরণ কসরসিন। এমনতক অসনকসক 

এই পসর্ োহািাতও বরণ করসত হসয়সি। (বুোরী ২-৫৮৫) 

এমতনভাসব তবেিাত সাহাবী হ্রত তবলাল হাবেী রাত্. ইসলাম গ্রহণ করার অপরাসধ 

কতিন হসত কতিনতম তন্গাতন আর তনপীডযসনর তেকার হসয়সিন। তততন চরম মুসতলম 

তবসেিী উমাইয়া তবন েলসফর েীতিাস তিসলন। এ অবস্থায় খসই পািাণ হৃিয় 

উমাইয়া তাাঁসক বলত হয়ত তুতম এভাসব িিফি কসর মৃতুি বরণ কর না হয় বাাঁচার 

আোয় ইসলাম তিার্ কর। এই মমগাতন্তক অবস্থায়ও তততন মুসে উচ্চারণ কসরসিন 

‘আহাি’ ‘আহাি’ অর্গাৎ একমাত্র আল্লাহই আমার মা’বুি। আমার জীবন-মরণ তাাঁরই 

জনি। আরসবর মরুভূতমসত গ্রীসের দুপুসর উিপ্ত বালুকারাতের উপর তাাঁসক তচৎ কসর 

শুইসয় তাাঁর বুসকর উপর প্রচণ্ড পার্র চাতপসয় খিয়া হত, ্াসত তততন নডযাচডযা না 

করসত পাসরন। রাতত্র খবলা খলাহার তেকসল হ্রত তবলাল রাত্.সক আবে কসর 

তপিাসনা হত এবং পসরর তিন ঐ ক্ষত-তবক্ষত েরীরসক মরুভূতমর উিপ্ত বালুর উপসর 

খরসে এমনভাসব তন্গাতন করা হসতা, খ্ন তততন খসই অবস্থায় ইসলাম খিসে খিন, 

অর্বা মারা ্ান। পালােসম তাাঁসক একাতধক েতক্তোলী কাতফর খপিাসত র্াকত। 

একবার উমাইয়া আবার আবু খজসহল এরপর অনিরা। এমতনভাসব তাাঁসক োতি তিত। 

তকন্তু এরপরও তাাঁর মুসে আল্লাহর নাম জারী র্াকত। মক্কার দুষ্ট খিসলসির হাসত তাাঁসক 

খসাপিগ করা হত। মক্কার অতলসত র্তলসত তাাঁসক িানা খহাঁচডযা কসর সারা েরীর ্েম 

করা হত। তকন্তু খকান বাধাই তাসক আল্লাহর িীন খর্সক তবরত রােসত পাসরতন। 

এমতনভাসব ইসলাসমর জনি তবসে ্ারা অকর্ি তন্গাতন বরসণর নজীর খরসেসিন, 

হ্রত োব্বাবও রাত্. তিসলন তাাঁসির একজন। ইসলাসমর প্রার্তমক প্গাসয় পাাঁচ িয় 
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জন সাহাবীর রাত্. পরই তততন ইসলাম গ্রহণ কসরন। তাই তাাঁসক িীঘগতিন তন্গাতন 

খভার্ করসত হসয়সি। অতধকাংে সময় তাাঁসক মরুভূতমর উিপ্ত বালুকার উপর তচৎ কসর 

শুইসয় রাো হত। তািাডযা খলাহা পুতডযসয় তাাঁর েরীসর িার্ খিয়া হত। ্েরুন তপি ও 

খকামসরর খর্ােত প্গন্ত র্সল র্সল েসস পডযত। 

হ্রত উমর রাত্.-এর তেলাফতকাসল তততন একবার োব্বাব রাত্.-খক তজঞাপাসা 

করসলন ইসলাসমর োততসর আপনাসক তক তক তন্গাতন খভার্ করসত হসয়সি? 

তততন আরজ করসলন-েলীফাতলু মুসতলমীন! আপতন আমার খকামরিা খিেুন। হ্রত 

উমর রাত্. তাাঁর খকামর খিসেই চম সক উসি বলসলন-এমন খকামর খতা খকান সময় 

খিতেতন। তততন বলসলন-আগুসনর জ্বলন্ত কয়লার উপর আমাসক খরসে িানা খহাঁচডযা 

করা হত, ফসল আমার খকামসরর খর্ােত র্সল র্সল আগুন তনসভ খ্ত। এই তিল 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-এর কুরবানী ও তিার্ স্বীকাসরর বািব তচত্র। 

এ জাতীয় দুই একিা ঘিনা নয় হাজার হাজার ঘিনা ঘসিসি। তাাঁসির কুরবানীর ফসল 

আজ আমরা িীন খপসয়তি। 

হ্রত আনাস তবন নজর রাত্. ইসলাসমর প্রর্ম ্ুসে অর্গাৎ বিসরর ্ুসে েরীক হসত 

পাসরনতন। তততন সবগক্ষণ এই বসল অনুতাপ করসতন-আফসসাস! আতম ইসলাসমর 

সবগপ্রর্ম আজীমুশ্ োন তজহাসি েরীক হসত পারলাম না। 

তাই তততন প্রততঞাপা কসরতিসলন খ্, আবার ্তি খকান তজহাসির সুস্ার্ আসস, তাহসল 

প্রাণ ভসর তজহাি করব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খিসে তনসবন খ্, ইসলাসমর 

জনি আতম খকমন কুরবানী কতর। (বুোরী) 

হিাৎ একতিন উহুি ্ুসের িামামা খবসজ উিল। উহুি ্ুসে প্রার্তমক প্গাসয় 

মুসলমানসির জয় হওয়ার পরও একতি মাত্র ভুসলর িরুন ্েন পরাজয় ‘আসন্ন তিল, 

মুসতলম বাতহনী এতিক ওতিক িুিািুতি করসত লার্ল। ইততমসধি হ্রত আনাস তবন 

নজর রাত্. হ্রত সা’আি ইবসন মা’আজ রাত্. খক সমু্মে তিক হসত আসসত খিসে 

তজঞাপাসা করসলন-খহ সা’আি! তুতম খকার্ায় ্াি? তততন বলসলন, আল্লাহর কসম! 

উহুি পাহাসের তিক হসত খবসহেসতর েুেবু আসসি। এই বসল তততন উেুক্ত তরবারী 

হাসত কসর কাতফরসির ভীসের তভতর িুসক পডযসলন এবং বীর-তবেসম তজহাি করসত 

করসত োহািত বরণ করসলন। োহািাসতর পর খিো খর্ল-েত্রুর অস্ত্রাঘাসত তাাঁর 

েরীর চালুনীর মত ক্ষত তবক্ষত হসয় খর্সি এবং আতেতিরও খবতে তরবারীর আঘাত 

তাাঁর েরীসর তবে হসয়সি। ্েরুন তাাঁসক খচনা ্াতিল না। তাাঁর ভতগ্ন অেুলীর কর 

খিসে তাাঁসক তচনসত খপসরতিসলন। তাাঁর োসন এই আয়াত নাত্ল হসয়সি। 

“মুসলমানসির মসধি এমন পুরুিবর্গও রসয়সি, ্াাঁরা আল্লাহর সাসর্ কৃত অেীকার 

অক্ষসর অক্ষসর পূণগ কসর তর্সয়সি।” 
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মুতার ্ুসে রাসূসল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ততন সহস্র নসসনির একতি 

বাতহনী হ্রত ্াসয়ি তবন হাতরসার রাত্. খনতৃসত্ব পািাসলন । তততন তাসিরসক ্াত্রা 

কাসল এই বসল ওসীয়ত কসরন-্তি ্াসয়ি েহীি হসয় ্ায়, তাহসল জাফর তবন আবু 

তাতলব খসনাপতত তন্ুক্ত হসবন। তততন ্তি েহীি হসয় ্ান, তাহসল আব্দুল্লাহ তবন 

রাওয়াহা খসনাপতত তন্ুক্ত হসবন। তততনও ্তি োহািাত বরণ কসরন, তাহসল সকসল 

তমসল একজনসক খসনাপতত তন্ুক্ত কসর তনসবন। এই বসল নসনিবাতহনী মুতার 

উসেসেি রওয়ানা কতরসয় তিসলন। 

ওতিসক মুসতলম বাতহনীর অতভ্াসন কর্া শুসন মুতার োসনকতগা দুই লক্ষাতধক নসসনির 

তবরাি সমাসবে ঘিাল এবং ্ুসের জনি তাসিরসক সুসতেত করল। 

তকিুিূর অগ্রসর হওয়ার পর মুসতলম বাতহনী তাসির এ অবস্থা জানসত খপসর একিু 

তচতন্তত হসলন এবং রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-খক এ বিাপাসর 

অবতহত করসত চাইসলন। 

মুসতলম বাতহনীর মসনর এইভাব পতরলতক্ষত হসল আব্দুল্লাহ তবন রওয়াহা রাত্. 

তসংসহর নিায় র্সজগ উসি উসিজনাপূণগ এক ভািণ তিসলন। ্ার সারাংে হল এই খ্, 

খতামরা তকসসর তচন্তায় ভীত হি? আমরা খতা একমাত্র োহািাসতর উসেসেি আল্লাহর 

রািায় খবর হসয়তি। আমরা বাহুবল এবং সংেিাতধসকির উপর তনভগর কসর ্ুে কতর 

না। কাসজই সমু্মেপাসন অগ্রসর হও। হয়ত জয়লাভ কসর র্াজী হসব, না হয় োহািাত 

বরণ করসব, এই দুই কাতময়াবীর একিা অতনবা্গ। তাাঁর এই অনলবেগী বক্তৃতা শুসন 

মুসতলম বাতহনী তবপুল উৎসাহ আর উেীপনার সাসর্ সামসন বাডযসলন। মুতায় খপৌাঁিার 

সাসর্ সাসর্ প্রচণ্ড ্ুে শুরু হসয় খর্ল। হ্রত ্াসয়ি তবন হাতরসা রাত্.  াণ্ডা হাসত 

রণসক্ষসত্র অবতীণগ হসলন। তুমুল ্ুে শুরু হসয় খর্ল। 

কাতফর খসনাপততর ভাই তনহত হল, খসনাপতত পলায়ন কসর একতি দুসর্গ আেয় তনসলা 

এবং খকসন্দ্রর সাহা্ি খচসয় খলাক পািাল। খরাম সম্রাি আসরা দুই লাে নসনি পািাল। 

আবার ভীিণ ্ুে আরম্ভ হল। ্াসয়ি তবন হাতরসা রাত্. োহািাত বরণ করসলন। 

সাসত সাসর্ই জাফর তবন আবু তাতলব রাত্.  াণ্ডা হাসত তনসয় বীর তবেসম ্ুে শুরু 

কসর তিসলন। 

কাতফর বাতহনী তাাঁর ডান হাত খকসি তিল। সাসর্ সাসর্ তততন বাম হাসত  াণ্ডা তুসল 

তনসলন। এরপর েত্রুরা তাাঁর বাম হাসতও আঘাত কসর তা খকসি তিল, তেন তততন 

 াণ্ডাোনা বাহু োরা খচসপ মুসে কামতডযসয় ধরসলন। এমতাবস্থায় পশ্চাৎ তিক হসত 

েত্রুর আঘাসত তততন তেেতণ্ডত হসয় মাতিসত লুসি পেসলন । এ সময় হ্রত আব্দুল্লাহ 

তবন রাওয়াহা রাত্. ততন তিসনর উপবাস অবস্থায় নসনি িসলর এক খকাসণ িাাঁতডযসয় 

একতি খর্ােসতর িুকসরা োতিসলন। জাফর তবন আবু তাতলসবর োহািসতর েবর শুনা 

মাত্র খর্ােসতর িুকরা খফসল তিসয় তনসজ তধক্কার তিসত তিসত নসনিিসল িুসক পডযসলন 
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এবং তসলায়ার চালাসত চালাসত েহীি হসয় খর্সলন। এর পর উপতস্থত খলাসকরা 

হ্রত োতলি তবন ওয়ালীি রাত্. খক খসনাপতত তন্ুক্ত করল। তততন ্ুে চাতলসয় 

তনসলন এবং অবসেসি মুসতলম বাতহনী তবজয় লাভ করল। অসনসকর তনকি এসব 

কুরবানী মামুলী মসন হয় এবং তারা মসন কসর খ্, আমরাও ঐ ্ামানায় র্াকসল 

নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম জনি এবং িীসনর জনি সাহাবাসয় তকরাসমর 

মতই কুরবানী খপে করতাম। তাসির এ ধারণা সমূ্পণগ ভ্রান্ত। 

হ্রত মাওলানা োব্বীর আহমি উসমানী রহ. বুোরী েরীসফর িরসস একতি ঘিনা 

বণগনা করসতনিঃ পরবতগী ্ুসর্র জননক বিতক্ত সাহাবাসয় তকরাসমর অমলূি কুরবানীসক 

সাধারণ খচাসে খিেত এবং ভাবত-আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম)-খক 

জীবেোয় খপসল এ রকমই কুরবানী খপে করতাম। খসই বিতক্তরই ভািি, এক রাসত্র 

আতম ঘুতমসয় স্বপ্ন খিেতি খ্, আতম একতি খঘাডযার র্াতডযসত চসে আতি। চালক িাডযা 

আমরা খমাি ততন জন তিলাম, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, একজন 

সাহাবী রাত্. ও আতম। চলসত চলসত হিাৎ খঘাডযা উেত হসয় উিল। ফসল র্াডযীর 

চালক তনয়ন্ত্রণ হাতরসয় খফলল। ‘আসন্ন তবপি খিসে র্াডযী চালক তচৎকার কসর বলসত 

লার্ল, এেন র্াডযী র্ামাসনা িাডযা উপায় খনই। কাসজই আপনাসির খকউ র্াডযীর 

চাকার নীসচ পসে র্াতডযতি র্াতমসয় তিন। আতম মসন করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক বাাঁচাসনার জনি আমারই চাকার নীসচ পডযা িরকার। তকন্তু আতম খ্ 

চাকার নীসচ পডযসল তনঘগাত মারা ্াসবা, এই সব খভসব ইতিতিঃ করতিলাম। ইততমসধি 

খিতে, সেী খসই সাহাবী রাত্. উক্ত কর্া খোনার সাসর্ সাসর্ই হুজুর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক রক্ষার জনি র্াডযীর চাকার পসে স্বীয় প্রাণ (তবসজগন তিসলন। 

তনদ্রা ভাঙার পর সকাসল একজন তবঞাপ আতলসমর তনকি এ স্বসপ্নর ঘিনা বিক্ত করসল 

তততন বলসলন-তনশ্চয় খতামার মসন সাহাবাসয় তকরাসমর কুরবানী সম্পসকগ খকানরূপ 

তাতিলিভাব তিল। আতম বললাম-হিাাঁ। তততন বলসলন স্বসপ্ন খতামাসক তারই বািব 

প্রমাণ খিোসনা হসয়সি খ্, সাহাবাসয় তকরাসমর মত দুিঃসাধি কুরবানী খপে করার 

অতভবিতক্ত প্রকাে করা বা সাহাবাসয় তকরাসমর কুরবানীসক খকানরূপ অবঞাপার িৃতষ্টসত 

খিোর অবকাে খনই। আল্লাহপাক তাাঁসিরসকই িীসনর এ মহান তেিমসতর জনি 

তবসেিভাসব মিুর ও তনবগাতচত কসরতিসলন, ্া খকবল তাাঁসির োরাই সম্ভবপর হসয়সি। 

প্রসেতিঃ উসল্লেি খ্, খসই নুবওয়াসতর ্ুসর্র কুরবানীর জনি খকবল সাহাবাসয় 

তকরামই উপ্ুক্ত তিসলন। 

তসব সকল ্ুসর্ সাধারণ কুরবানী খপে কারার ক্ষমতা আল্লাহপাক তেনকার ্ুসর্র 

ধাতমগকসিরসক িান কসরন। তাই আমরা সাহাবাসয় তকরাসমর অতুলনীয় কুরবানীসক 

সামসন খরসে তাাঁসির আিেগ খপ্ররণায় িৃিয ঈমানী বসল বতলয়ান হসয় বতগমাসন বিেীনীর 

সয়লাব খর্সক িীন ও ঈমান তহফাজসতর জনি সাধিমত কুরবানী খপে করসত পাতর। 

আমাসির কুরবানীর ফসলই মহান আল্লাহর অসেি রহমত আমাসির উপর অবতীণগ 

হসব। 
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সাহাবাসয় তকরাসমর ম্গািা সম্পসকগ কুরআন ও হািীসসর বহু স্থাসন উসল্লেি করা 

হসয়সি।  

১. আল্লাহ্ তা’আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআসনর সূরাহ ফাততহার ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াসত 

বািাহসক দু’আ করার তনসিগে তিসয়সিন, 

الْمَغُْضوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ الَضَّالَِّنَي  اطَ الََّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ﴾ صِر٦َاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿اهْدِنَا الصَِّرَ
﴿٤﴾ 

“খহ আল্লাহ! আমাসির সীরাসত মুিাকীসমর উপর কাতয়ম রাে ” অর্গাৎ খস সকল 

খলাকসির পসর্ িৃিয রাে, ্াসির প্রতত তুতম অনুগ্রহ কসরি। তাসির পর্ নয়, ্াসির 

প্রতত খতামার র্জব নাত্ল হসয়সি এবং ্ারা পর্ভ্রষ্ট হসয়সি। অর্গাৎ খ্ সকল খলাক 

খতামার অনুগ্রহ লাভ কসরসি এবং খনয়ামত লাভ কসরসি, তাসির পসর্ আমাসির িৃিয 

রাে। অনি একতি আয়াসত তাসির পতরচয় এভাসব খপে করা হসয়সি, ্াসির প্রতত 

আল্লাহ খনয়ামত িান কসরসিন, তারা আতম্বয়া তকরাম, তসেীকীন, েহীির্ণ ও মুতমন-

মুক্তাকীন। 

উক্ত আয়াসতর বণগনা অনু্ায়ী সকল সাহাবা রাত্. অনুগ্রহপ্রাপ্তসির অন্তভুগক্ত এবং 

তাাঁসির রািায় (্া প্রকৃতপসক্ষ নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম রািা) িৃিয রাোর 

জনি আল্লাহর িরবাসর দু’আ করার তনসিগে খিয়া হসয়সি, সুতরাং তারা সকসলই 

মহাপূণিবান এবং সসতির মাপকাতি। 

২. সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. ম গ্ািা সূরাহ তওবার ১০০তম আয়াসত আল্লাহ 

তা’আলা খঘািণা কসরসিনিঃ 

ضُوا ضِيَ اللََّـهُ عَنْهُمْ وَرَوَالََّذِينَ اتََّبَعُوهُم ِبإِحْسَانٍ رََّ يَن وَاْلَْنصَارِوَالسََّابِقُونَ اْلَْوََّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ
 ﴾٠١١الْعَظِيمُ ﴿ ذَٰلِكَ الَْفوْزُ ۗ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  ى تَحْتَهَا اْلَْنْهَارُعَنْهُ وَأَعَدََّ لَهُْم جَنََّاتٍ تَجْرِ

“আর ্ারা সবগপ্রর্ম তহজরতকারী ও আনসারসির মাস  পুরাতন এবং ্ারা তাসির 

অনুসরণ কসরসি, আল্লাহ খস সকল খলাকসির প্রতত সন্তুষ্ট হসয়সিন এবং তারাও 

আল্লাহ তা’আলার প্রতত সন্তুষ্ট হসয়সি। আর আল্লাহ তা’আলা তাসির জনি প্রস্তুত 

খরসেসিন কানন-কুি, ্ার তলসিে তিসয় প্রবাতহত হসব প্রস্রবণসমূহ। খ্োসন তারা 

র্াকসব তচরকাল-এিাই হল মহা কৃতকা্গতা। অর্গাৎ ্ারা তকবলা পতরবতগন অর্বা 

হুিাইতবয়ার সতন্ধর পূসবগ ইসলাম কবুল কসর সাহাবীর রাত্. ম গ্ািা লাভ কসরসিন 

এবং ্ারা হুিাইতবয়ার সতন্ধর পর ইসলাম গ্রহণ কসর পূবগবতগী সাহাবীসির রাত্. 

অনুসরণ কসরসিন এবং সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. অন্তভুগক্ত হসয়সিন, তাাঁসির 

প্রসতিসকর উপর আল্লাহ্ তা’আলা রাতজ হসয় তাাঁসির জনি জান্নাত প্রস্তুত কসর 

খরসেসিন। সুতরাং প্রসতিক সাহাবী রাত্. সমাসলাচনার ঊসধ্বগ। আল্লাহ ্াসিরসক 

জান্নাতী হওয়ার খঘািণা কসরসিন, খক তাসির সমাসলাচনার অতধকার রাসে? 
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৩. আল্লাহ তা’আলা অনিত্র বসলন- “খহ সাহাবীর্ণ রাত্.! আল্লাহ খতামাসির অন্তসর 

ঈমাসনর মহব্বত সৃতষ্ট কসরসিন এবং তা হৃিয়গ্রাহী কসর তিসয়সিন। পক্ষান্তসর কুফর, 

পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতত ঘৃণা সৃতষ্ট কসর তিসয়সিন। তারাই সৎপর্ 

অবলম্বনকারী।” (সরূাহ আল-হুজরাত) 

্াসির অন্তসর ঈমাসনর মহব্বত বেমূল কসর খিয়া হসয়সি এবং অনিায় ও গুনাসহর 

প্রতত ঘৃণা সৃতষ্ট করা হসয়সি, তনশ্চয় তারা সসতির মাপকাতি এবং সমাসলাচনার ঊসধ্বগ। 

৪. অনি আয়াসত ইরোি হসয়সিিঃ 

أََلَ إِنََّهُمْ هُمُ السَُّفَهَاُء  ۗ  مَا آمَنَ السَُّفََهاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النََّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَ
ـٰكِن َلََّ يَعْلَمُوَن ﴿  ﴾٠١وَلَ

“খহ দুতনয়াবাসী! সাহাবীর্ণ রাত্. খ্ভাসব ঈমান এসনসি, খতামরাও খসভাসব ঈমান 

আনয়ন কর” (সরূা আল-বাকরা-১৩) 

৫. সাহাবাসয় তকরাসমর ম গ্ািা সম্পসকগ আল্লাহ তা’আলা অনিত্র বসলন- খহ সাহাবীর্ণ 

রাত্.! “্তি দুতনয়ার মানুি খসরূপ ঈমান আসন, খ্রূপ খতামরা ঈমান এসনি, 

তাহসল তারা তহিায়াত পাসব।” এই বাসকিও সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খক সসতির 

মাপকাতি করা হসয়সি। এবং তাসির ঈমানসক আিেগ ঈমাসনর মাপকাতি সাবিি করা 

হসয়সি। সুতরাং আল্লাহর িরবাসর গ্রহণস্ার্ি ও স্বীকৃত ঈমান হসি খসই ঈমান, ্া 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-এর ঈমাসনর মত হসব। আর খ্ ঈমান সাহাবীসির রাত্. 

ঈমাসনর সাসর্ সামিসিপূণগ হসব না, তা আল্লাহর িরবাসর কেনও কবুল হসব না। 

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. ম গ্ািা 

সম্পসকগ বহুবার ইরোি কসরসিন, “খতামরা আমার সাহাবা সম্পসকগ র্ালমি কসরা 

না। খকননা, ্তি খতামাসির খকউ উহুি পাহাডয সমান স্বণগ েরচ কর, তবুও আমাসির 

সাহাবীসির রাত্. এক খসর পতরমাণ র্ম িান করার সমান মতগবায় খপৌাঁিসত পারসব 

না” (বুোরী েরীফ-হািীস নং-৩৬৭৩) 

২. তততন অনিত্র ইরোি কসরনিঃ “সাহাবাসয় তকরাম রাত্. আমার উম্মসতর জনি 

আমানত বা তহফাজতকারী। অতএব, ্েন আমার সাহাবাসয় তকরাম রাত্. দুতনয়া 

খর্সক তবিায় তনসব, তেন আমার উম্মসতর মসধি ঐ সমি তফৎনা-ফাসাি প্রকাে 

পাসব, ্া আল্লাহ ও রাসূসলর পক্ষ খর্সক ভতবিিোণী করা হসয়সি।” (মসুতলম েরীফ) 

অর্গাৎ সাহাবীর্সণর রাত্. ইনততকাসলর পরপরই মেল ও কলিাসণর তবলতুপ্ত ঘসি 

তফতনা-ফাসাি ও তবি’আসতর আর্মন ঘিসব। 

৩. খতমতনভাসব ইরোি হসয়সি, “আমার সাহাবীসির রাত্. প্রতত সম্মান প্রিেগন কর, 

খকননা-তারাই খতামাসির মসধি সসবগািম।” (নাসায়ী) 
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৪. “আমার সকল সাহাবী রাত্. নক্ষত্র সািৃেি। অতএব, খতামরা তাাঁসির মসধি খর্সক 

্াসকই অনুসরণ করসব, তহিায়াত প্রাপ্ত হসব।” (রাজীন) 

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি করন- “খ্ মুসলমান আমার 

িেগনলাভ কসরসি, জাহান্নাসমর আগুন তাসক স্পেগ করসব না”। (ততরতম্ী) 

৬. ইবসন মাসউি রাত্. সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-এর ম গ্ািা সম্পসকগ বসলনিঃ “এই 

উম্মসতর মসধি তারাই পতরিন্ন হৃিয় ও অর্াধ ঞাপাসনর অতধকারী এবং বাসনায়াতি 

(িলনা) মুক্ত। আল্লাহ তা’আলা তাাঁসিরসক তনবগাতচত কসরসিন নবীর সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সাহচস্গর জনি এবং তার িীন কাতয়সমর জনি। সুতরাং তাাঁরা 

্তি সসতির মাপকাতি না হন, তাহসল তারা তকভাসব িীন কাতয়ম করসব। 

৭. হ্রত উমর ইবসন আব্দুল আতজজ রহ. বসলনিঃ মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম-এর খকান সাহাবীর রাত্. সমকক্ষ তবোস কতর না। (রাওজাতুন নাতিয়া) 

৮. হ্রত োইে আব্দলু কাতির তজলানীর রহ. তনকি হ্রত মুআতবয়ার রাত্. ম্গািা 

সম্পসকগ তজঞাপাসা করা হসল তদুিসর তততন বলসলন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম-এর সাসর্ মুআতবয়া রাত্. অসে আসরাহণ কসর তজহাসি অংেগ্রহণ করার 

সময় পসর্র উডযন্ত ধূতল-কণার খ্ অংে উক্ত খঘাডযার নাতসকায় প্রসবে কসরসি, 

সবগসেষ্ঠ তাতবয়ীর খচসয়ও খসই ধূতলকণার মতগবা অসনক খবেী। 

সাহাবাসয় তকরাসমর রাত্. ম গ্ািা সম্পসকগ কুরআন ও হািীসসর অসংেি স্থাসন উসল্লে 

র্াকার পরও তকিু সংেিক ভ্রান্ত সম্প্রিায় ইয়াহুিী-নাসারাসির এবং তেয়াসির খলো 

ইততহাস পসে সাহাবীর্ণ রাত্. সম্পসকগ তবরূপ ধারণ খপািণ কসর র্াসক। এমন তক 

অসনক সমাসলাচনাও কসর র্াসক, ্া জঘনি অনিায় এবং তনসজর ঈমানসক আেঙ্কার 

মসধি খফলার সমতুলি। সাহাবীর্সণর রাত্. তবিয়তি কুরআন ও হািীস োরা প্রমাতণত 

এবং ঈমান-আক্বাতয়সির অতবসিিি অংে। শুধু ইততহাসসর উপর তনভগর কসর কুরআন-

হািীসসর তবরুসে কর্া বলার খচসয় খবাকামী আর তকিু হসত পাসর না। 

করুআন হািীসসর আসলাসক সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-ই সসতির মাপকাতি 

“সাহাবাসয় তকরাম রাত্. সসতির মাপকাতি” একর্ার উজ্জ্বল প্রমাণ কুরআন েরীসফর 

প্রারতম্ভক সূরাহ ফাততহা’ খতই তবিিমান রসয়সি। এ সূরায় আল্লাহ পাক আমাসির 

প্রর্মতিঃ তসরাসত মুিাকীম-এর উপর িৃিয র্াকার দু’আ তেক্ষা তিসয়সিন। অতিঃপর 

তসরাসত মুিাকীম-এর বািব বিােিা তিসত তর্সয় বসলসিনিঃ 

অর্গাৎ তসরাসত মুিাকীম ঐ সকল বিতক্তবসর্গর পর্-্ারা আল্লাহ তা’আলা কতৃগক 

পুরস্কৃত হসয়সিন এবং ্ারা আল্লাহর তবরার্ভাজন নন এবং পর্ভ্রষ্টও নন। তাহসল 

বু া খর্ল-আল্লাহ কতৃগক পুরস্কতৃ বািার্সণর রািাই হল তসরাসত মুিাকীম। আর অনি 

আয়াসত আল্লাহপাক পুরস্কতৃ বািার্সণর পতরতচতত বণগনা কসর ইরোি কসরসিনিঃ 
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ـٰئَِك مَعَ الََّذِيَن أَنْعَمَ اللََّـُه عَلَيْهِم مَِّنَ النََّبِِيَّنيَ وَالصَِّدَِّيقِنَي وَالشَُّهَدَاِء وَمَن يُطِعِ اللََّـَه وَالرََّ سُولَ فَأُولَ
ـٰئِكَ رَ ۗ  لصََّالِحِنيَ وَا  ﴾٦٩فِيًقا ﴿وَحَسَُن أُولَ

অর্গিঃ “্াসিরসক আল্লাহ পাক পুরস্কৃত কসরসিন, তারা হসলন (চার খেণীসত তবভক্ত) 

নবীর্ণ, তসেীকর্ণ, েহীির্ণ ও সাসলহীন-খনককারর্ণ”। (সরূাহ তনসা- আয়াতিঃ ৬৯) 

এ আয়াসত নবী আ. বিতীত বাকী ততনতি তবসেিণ পূণগােরূসপ সাহাবীর্সণর রাত্. 

খক্ষসত্র প্রস্াজি হয়, একর্া খকউ অস্বীকার করসত পারসব না। 

অতএব, প্রমাতণত হল খ্, পুরস্কৃত বািার্সণর অন্তভুগক্ত হসিন-নবীর্ণ ও সাহাবাসয় 

তকরাম রাত্. আর তাসির প্রিতেগত পসর্র নামই হসি-তসরাসত মুিাকীম। 

সুতরাং উপসরাক্ত আয়াতেয় োরা তিবাসলাসকর নিায় স্পষ্ট হসি খ্, সাহাবাসয় তকরাম 

রাত্. হক ও সসতির উপর প্রতততষ্ঠত এবং তাাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-

এর তা’লীসমর বািব উিাহরণ। সুতরাং সাহাবাসয় তকরাম হসিন সসতির মাপকাতি 

তর্া ঈমান ও আমসলর মানিণ্ড। তাই ্ারা আতম্বয়া তকয়াসমর প্রিতেগত ও সাহাবাসয় 

তকরাসমর অনুসৃত উক্ত সীরাসতর উপর অতবচল র্াকসবন, তারাই তসরাসত মুিাকীম 

তর্া সসতির উপর প্রতততষ্ঠত বসল তবসবতচত হসবন এবং একমাত্র তাসির ঈমানই হসব 

গ্রহণস্ার্ি। আর ্ারা তবিুমাত্র-এর তবসরাতধতা বা বিততেম করসব, তারা হসব 

বাততলপন্থী ও পর্ভ্রষ্ট। ইরোি হসি, 

অর্গ-“তকিু খলাক িাবী কসর খ্, আমরা আল্লাহর উপর এবং আতেরাসতর উপর ঈমান 

এসনতি। তকন্তু আল্লাহ তা’আলা তাসির এ িাবী প্রতিােিান কসর খঘািণা কসরন খ্, 

তারা আসসল মুতমন নয়। কারণ, ঈমাসনর মানিণ্ড সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমাসনর সাসর্ 

তাসির ঈমাসনর তমল খনই। সুতরাং তারা তমর্ুিক।” 

অত্র আয়াত োরা বু া ্াসি খ্, ঈমাসনর ্র্ার্গতা ্াচাই করার মাধিম হসি-

সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমান। এ পরীক্ষায় ্া সতিক বসল প্রমাতণত না হসব, তা আল্লাহ ও 

তার রাসূসলর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তনকি ঈমান বসল স্বীকৃতত লাভ করসত 

পারসব না। 

্তি খকান বিতক্ত কুরআসনর খকান তবিয়সক বা বণগনাসক তবপরীত পসর্ অবলম্বন কসর 

বসল ্, আতম খতা এ আক্বীিায় তবোসী, তসব তা েরীআসত গ্রহণস্ার্ি নয়। খ্মন-

আজকাল কাতিয়ানীরা বসল খবডযায় খ্, আমরা খতা েতসম নবুওসত তবোসী। 

অর্চ এ তবোসস তারা রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর বণগনা ও 

সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমাসনর সমূ্পণগ তবপরীত পর্ অবলম্বন কসরসি। আর এ পিগার 

অন্তরাসল তমজগা খর্ালাম আহমসির নবুওয়াত প্রততষ্ঠার পর্ খবর কসরসি। তাই এসির 

সম্পসকগ কুরআসনর বণগনার আসলাসক সমগ্র দুতনয়ার উলামাসয় তকরাসমর সবগসম্মত 

ফায়সালা এই খ্, “তারা মুতমন নয়, কাতফর”। 
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খমািকর্া, ্তি খকান বিতক্ত সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমাসনর পতরপন্থী খকান তবোসস নতুন 

খকান পর্ ও মত নততর কসর, খস মসতর অনুসারী হয় এবং তনজসক মুতমন বসল িাবী 

কসর, এমতাবস্থায় খস ্তি মুসলমানসির নামা্-খরা্া ইতিাতিসত েরীকও হয়, 

তর্াতপও খস মুতমন সাবিি হসব না; ্তক্ষণ প্গন্ত কুরআসনর প্রিতেগত পসর্ 

সাহাবীর্সণর রাত্. নিায় ঈমান না আনসব। 

কততপয় ভ্রান্ত জামা’আত খ্মন তেয়া, কাতিয়ানী, খরজভী, প্রভৃতত উসল্লতেত বণগনার 

তভতিসত খর্ামরাহ ও ভ্রান্তপন্থী সাবিি হয়। এর মসধি খকান খকানিা সুস্পষ্ট কাতফর 

প্গাসয়র, আর খকানিা তবি’আতী প্গাসয়র। তাসির অসনক আক্বীিাই কুরআন-হািীস 

তবসরাধী। এোসন শুধু নমুনা স্বরূপ দু’একতি কসর উসল্লে করা হসি-্াসত এ রকম 

তফৎনার ্ুসর্ সকসলই তনসজর ঈমানসক তহফাজত করসত পাসর। কাসরা তবরুসে 

তবসিাির্ার কেনই উসেসেি নয় এবং আতলম তহসসসব স্বীয় িীনী ত্ম্মািারী আিায় 

করাই উসেসেি। ্াসত কসর হক প্রকাে না করার িরুন হােসরর ময়িাসন আল্লাহর 

িরবাসর জবাবতিহীর সমু্মেীন হসত না হয়। উলামাসয় তকরাম ্তি সহীহ আক্বীিা 

উম্মসতর সামসন তুসল না ধসরন, তাহসর সমি খর্ামরাহ খলাসকরাই হােসরর ময়িাসন 

উলামাসয় তকরামসক িায়ী করসব। 

“নবুওয়াতী তসলতসলার পতরসমাতপ্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর োরা 

হসয়সি” কাতিয়ানীরা এ আক্বীিা মাসন না, অর্চ কুরআসন কারীসমর প্রায় েতাতধক 

আয়াত, দু’েরও খবেী সহীহ হািীস, সাহাবাসয় তকরাসমর ইজমা ও পূবগবতগী সকল 

আসমানী তকতাবসমূসহর বণগনার োরা মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর 

খেি নবী হওয়া অকািিরূসপ প্রমাতণত। ্ার অস্বীকার করা স্পষ্ট কুফর। অর্চ তমজগা 

খর্ালাম আহমি কাতিয়ানীর অনুসারীরা তা মাসন না। সুতরাং তমজগা কাতিয়ানী এবং 

কাতিয়ানী সম্প্রিায় মুরতাি, ত্তিক ও মুল্ তহি। 

তেয়া মা্হাসবর মূল তভতি আক্বীিাসয় ইমামত ও তাহরীসফ কুরআসনর উপর 

প্রতততষ্ঠত’। তাসির ধারণা-তাসির তস্থরকৃত ইমাম (সনতা) নবীর্সণরও েীিগ ম্গািায় 

অতধতষ্ঠত। তারা তবোস কসর খ্, জীবসনর সবগিসর এ ইমামর্সণর আনরু্তি ফরজ। 

ের’য়ী তবধানসক তারাই কা্গকরী কসরন। এমনতক তারা কুরআসন হাকীসমর খ্ খকান 

তবধানসক প্রসয়াজসন রতহত ও মওকুফ করারও অতধকার রাসেন। “আল হুকুমাতুল 

ইসলাতম য্িাহ” গ্রসন্থ খোসমনী বসলন-“আমাসির ইমামর্সণর জনি এমন নবতেষ্টিময় 

ম গ্ািার স্থান রসয়সি, খ্ স্থাসন খকান ননকিি লাভকারী খফসরেতা এবং খকান খপ্রতরত 

নবী প্গন্ত খপৌাঁিাসত পাসর না”। 

তেয়ারা তাহরীসফ কুরআন-অর্গাৎ কুরআন তবকৃততর আক্বীিাও এরূপ খপািণ কসর খ্, 

বতগমান কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীণগ কুরআন 

নয়। এিা হ্রত উসমাসনর সাজাসনা কুরআন, এসত বহু সংস্াজন ও তবসয়াজসনর 

ঘিনা ঘসিসি। 
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প্রকৃত কুরআসনর মসধি সসতর হাজার আয়াত আসি-্া তাসির ইমাসমর তনকি 

সংরতক্ষত আসি। এরূপ ভ্রান্ত আক্বীিার তভতিসত তনতি-নতুন আয়াসতর জে তিসয় তারা 

কুরআন েরীফসক তবকৃত কসরসি। এ সমি বাততল আক্বীিার কারসণ “ইিনা 

আোতরয়া” তেয়া সম্প্রিায় সকল উলামাসয় তকরাসমর সবগসম্মত তসোন্ত অনু্ায়ী-

“কাতফর”। 

তবি’আতপন্থী খরজভীসির আক্বীিা হল-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম র্াসয়ব 

জাসনন। তততন সবগত্র হাতজর-নাতজর। তততন মহান আল্লাহর জাতর্ত বা অে হসয় তর্া 

অিৃসেির দুতনয়াসত অবতরণ কসরসিন। তাসির অসনসক আসরকিু বাতডযসয় বসল-খোিা 

ও রাসূসলর মসধি খকান পার্গকি খনই। খোিাই রাসূসলর রূপ ধসর দুতনয়ায় আর্মন 

কসরসিন, ইতিাতি। (নাউ্ুতবল্লাহ) 

এমতনভাসব বতগমান সমাসজ িীসনর নাসম ্ত ধরসনর তেরক-তবি’আত প্রচতলত আসি, 

তার অতধকাংেই এ খর্ামরাহ খরজভীসির আতবস্কৃত। এত তেরক-তবি’আসত ডুসব 

খর্সকও তারা তনসজর নাম খিয় সুন্নী জামাত। আর ্ারা প্রকৃত সুন্নসতর অনুসারী 

তাসির তারা ওহাবী বসল র্ালমি করসত েতি কসর না। এমনতক হকপন্থী অপরাপর 

সকল খনতারা কাতফর প্গন্ত বসল প্রচারণা চলায়। এ খপ্রতক্ষসতই তারা তবেেিাত 

এতেয়া মহাসিসের অনিতম তবিিাপীি আল-জাতমআতুল ইসলাতময়া িারুল উলুম 

খিওবি মাদ্রাসা, খিওবিী তসলতসলাভূক্ত সকল মাদ্রাসা ও তাবলীর্ী জামা’আসতর 

অনুসারী উলামা ও িীনিারর্ণসক ওহাবী-কাতফর বসল অপপ্রচার চালায়। বস্তুতিঃ 

র্াতয়বী ঞাপাসনর অতধকারী একমাত্র আল্লাহ। তততনই আতলমুল র্াতয়ব। ্তি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক র্াতয়সবর অতধকারী বতল, তসব আল্লাহ ও রাসূসলর 

মসধি পার্গকি র্াসক খকার্ায়? তাসত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক মহান 

আল্লাহর ম্গািা তিসয় তেরক করা হয়। এর তবসেিণ এই খ্, র্াতয়ব জানার অর্গ হল-

খকউ জানাসনা বিতীত তনসজ তনসজই অিৃেি-অিৃষ্ট ও সমি অসর্াচর তবিয় জানা। এ 

অসর্গ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সহ নবী ওলীর্সণর মসধি খকউ র্াতয়ব 

জানসতন না। 

قَةٍ إََِلَّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَ ۗ   وَالْبَحْرِ مُ مَا فِي الْبَرَِّوَيَعْلَ ۗ  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ َلَ يَعْلَمُهَا إَِلََّ هُوَ 
 ﴾١٩طْبٍ وَََل يَابِسٍ إََِلَّ فِي كَِتابٍ مَُِّبنيٍ ﴿ِض وََلَ رَيَعْلَمُهَا وََلَ حَبٍََّة فِي ظُلُمَاِت اْلَْرْ

(সরূাহ আন’আম-৫৯) 

কারণ-তাাঁরা অিৃসেির সকল েবর জানসতন না। বরং তার সীতমত তকিু অংে 

জানসতন। আর খসিাও আল্লাহর পক্ষ খর্সক তাসিরসক জানাসনা হত। (সরূাহ তজ্বন-২৭) 

আমাসির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাসকর তনসিগে মসত বসলসিন- 

“আতম ্তি র্াতয়ব জানতাম, তাহসল মেসলর কাজ খবেী কসর করতাম এবং খকান 

তবপি আমাসক স্পেগ করসত পারত না।” (সরূা আরাফ-১৮৮)  
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তািাো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম র্াতয়ব জানসল, উহুি ্ুসে ৭০ জন 

সাহাবীর েহীি হওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর িন্ত মুবারক 

েহীি হওয়া সহ সমি েরীর রক্তাক্ত হওয়ার ঘিনাই ঘিত না। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অসর্াচসরর সব জানসল হ্রত আতয়ো তসেীকার রাত্. উপর 

মুনাতফকরা ত্নার খতাহমত লার্াসল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর জনি 

একমাস ্াবত অতস্থর র্াকার খকান ্ুতক্তই র্াসক না। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খক হাতজর-নাতজর মানার আক্বীিা সমূ্পণগ মনর্ো ও েরীআত তবসরাধী 

আক্বীিা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম খক কতিুকু মুহাব্বত ও ভতক্ত করসত 

হসব, েরীআসত তার সীমা তনধগারণ কসর খিয়া হসয়সি। তার খর্সক খবেী ভতক্ত এবং 

তাসক খোিার আসসন বসাসনার প্রবণতা বাোবাতে িাো আর তকিুই নয়। এিা কেনও 

েীন বা রাসূল খপ্রম হসত পাসর না। এ ধরসনর খলাকসির উসেসেিই নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরন খ্, “খতামরা আমার প্রেংসায় বাোবাতে ও 

অততরতিত তকিু কসরা না। খ্মন তিষ্টানরা তাসির নবীসক খোিার পুত্র খঘািণা কসর 

তাসক খোিার আসসন বতসসয়সি।” (বুোরী ও মুসতলম) 

আবুল আলা মওদুিী ও তার ভক্তসির আক্বীিা হল- “আতম্বয়াসয় তকরাম মাসুম বা 

তনষ্পাপ নন। অনুরূপভাসব সাহাবাসয় তকরাম রাত্. সসতির মাপকাতি নন। সুতরাং 

তাসিরসক সমাসলাচনার ঊসধ্বগ মসন করা ্াসব না।” (তাফহীমাত, িস্তুসর জামাআসত 

ইসলামী) 

এ উভয় আক্বীিা সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমান-আক্বীিার পতরপন্থী। সাহাবা রাত্. র্সণর 

অনুসৃত হক আক্বীিা এতিসংোন্ত সকল তকতাসব উসল্লে করা হসয়সি খ্, আতম্বয়াসয় 

তকরাম আ. মা‘সুম বা তনষ্পাপ। নতুবা তারা উম্মসতর জনি অনুসরণীয় আিেগ হসত 

পাসরন না। আর সাহাবীর্ণসক রাত্. সসতির মাপকাতি ও সমাসলাচনার ঊসধ্বগ তবোস 

না করা হসল, িীসনর বুতনয়ািই ধ্বংস হসয় ্ায়। কারণ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম খর্সক উম্মসতর িীন পাওয়ার মাধিমই হসিন সাহাবীর্ণ রাত্. তাসির 

উপর ্তি আস্থা না র্াসক, তাহসল তারা সমূ্পণগ িীনী তনভগরস্ার্িতা হাতরসয় খফসলন। 

কাসজই ইততহাসসর উপর তভতি কসর সরাসতর কুরআন ও হািীসসর (্া সাহাবীর্সণর 

রাত্. ফজীলত বণগনায় সমৃে) বরতেলাফ খকান আক্বীিা খপািণ করা তনসজর ঈমান ও 

আক্বীিাসক ধ্বংসসর মুসে খিসল খিয়ার নামান্তর। 

হািীসসর আসলাসক বু া ্ায়-মুসলমানরা তবতভন্ন তফরকায় তবভক্ত হসয় পডযসব। তেন 

একতি মাত্র জামা’আত হসকর উপর র্াকসব। ্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

ও সাহাবীর্সণর রাত্. তরীকাসক মজবুত কসর ধরসব, তার খর্সক তবিুমাত্র তবচুিত 

হসব না। 

হািীসিঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিন- “বনী ইসরাঈল 

৭২ িসল তবভক্ত হসয়তিল এবং আমার উম্মত ৭৩ িসল তবভক্ত হসব। তাসির সকসলই 
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হসব জাহান্নামী, খকবলমাত্র একতি িল িাডযা”। প্রশ্ন করা হল, খহ আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম! খসই মুতক্তপ্রাপ্ত িল খকানতি? নবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উির তিসলন- “আতম এবং আমার সাহাবাসয় তকরাম খ্ তরীকা 

ও আিসেগর উপর আতি, এর উপর ্ারা র্াকসব, তারা হসব নাজাত প্রাপ্ত িল।” অনি 

বণগনা মসত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উির তিসলন- “নাজাত প্রাপ্ত িল 

হল, আহসল সুন্নত ওয়াল জামা’আত” পুনরায় প্রশ্ন করা হল, আহসল সুন্নত ওয়ালা 

জামা’আত কারা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উিসর বলসলন, “আমার ও 

আমার সাহাবীর্সণর রাত্. তরীকা ও আিেগ ্ারা খমসন চলসব।” [ততরতম্ী, আবু িাউি 

ও নাসায়ী েরীফ] 

উক্ত হািীসস ‘মা আনা আলাইতহ’ “্ারা আমার আিসেগর উপর র্াকসব, তারাই 

নাজাত প্রাপ্ত বলাই ্সর্ষ্ট তিল। তকন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম হয়ত 

আল্লাহর পক্ষ খর্সক একর্া জানসত খপসরসিন খ্, আমার পসর এমন একিল 

‘আসসব, ্ারা আমার সাহাবীর্ণসক রাত্. আমার খর্সক তবতিন্ন করার খচষ্টা করসব। 

তাসিরসক সসতির মাপকাতি, নিাসয়র মানিণ্ড মানসব না। তাই স্পষ্ট ভািায় এবং 

আমার সাহাবীর্সণর রাত্. আিসেগর উপর ্ারা র্াকসব” বসল সাহাবাসয় তকরামসক 

সসতির মাপকাতি স্বরূপ তনধগাতরত কসর বাততল পন্থীসির তবভ্রাতন্তকর পর্ রুে কসর 

তিসয়সিন। সুতরাং হািীস োরা জানা খর্ল খ্, সাহাবীর্ণ রাত্. সসতির মাপকাতি। 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিন, আতেরী ্ামানায় বহু 

খধাাঁকাবাজ ও তমর্িাবািীসির আতবভগাব হসব। তারা খতামাসির তনকি এমন নতুন নতুন 

কর্া তিসয় আসসব-্া খতামরা খকান তিন শুনতন, আর খতামাসির বাপ-িািাও শুসনতন। 

েবরিার! এসির খর্সক িূসর সসর র্াকসব। এরাও খ্ন খতামাসির খর্সক িূসর র্াসক। 

এরা খতামাসির খ্ন তবভ্রান্ত করার সুস্ার্ না পায়।” (মসুতলম েরীফ) 

এই হািীস োরা স্পষ্ট বু া ্ায়, তকয়ামত ্ত তনকিবতগী হসব, তফতনা-ফাসাি তত 

প্রকি হসব। িীসনর নাসম মানুিসিরসক তেরক-তবি’আত তেক্ষা খিয়া হসব। খসই ্ুর্ 

সম্পসকগ হািীসস বতণগত হসয়সি খ্, খসই ্ুসর্ ঈমান রক্ষা কসর িীসনর উপর চলা এত 

কতিন হসব, খ্মন হাসত জ্বলন্ত আগুসনর িুকসরা রাো কতিন হয়। 

এমন তক অনি খকান হািীসস বতণগত হসয়সি-বিিীসনর সয়লাব এমনভাসব প্রবাতহত 

হসব খ্, এক বিতক্ত সকাসল মুতমন র্াকসব, তকন্তু তবকাসল কাতফসর পতরণত হসব। আর 

খকউ তবকাসল মুতমন র্াকসব, তকন্তু সকাসল কাতফসর পতরণত হসব। 

খসই ্ুর্ সম্পসকগ অনি তরওয়াসয়সত বতণগত হসয়সি, সাসপর নাম শুনসল খ্মন মানুি 

চতুতিগক খর্সক লাতিসসািা তনসয় সাপসক েতম করার জনি িুসি আসস, ইসলাম ও 

মুসলমানসির ধ্বংসসর জনি খতমতনভাসব সমি বাততল এক খজাি হসয় প্রসচষ্টা 

চালাসব। তেন িীন-ঈমান মিীনার তিসক তহজরত কসর চসল ্াসব। বতগমান তবসের 

তিসক নজর করসল ইসলাম ও মুসলমানসির করুণ অবস্থা তিবাসলাসকর নিায় স্পষ্ট 
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ধরা পসে। এ মুহূসতগ ৭২তি খর্ামরাহ তফরকাহ খর্সক তনসজর িীন ও ঈমানসক 

তহফাজত করসত হসল, তার একমাত্র পর্-সাহাবীর্সণর রাত্. ঈমানসক সসতির 

মাপকাতি খমসন তনসয় ঈমাসনর সাসর্ তনসজর ঈমানসক তমলাসত র্াকা। খোিা না করুন, 

্তি খকান তবিসয় সামানি অসেতত খিো খিয়, তাহসল সাসর্ সাসর্ দুরি কসর খন্া। 

এই হসি সহীহ রািা। 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-এর সমাসলাচনা ও খিািচচগার েরয়ী তবধান 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্.-এর সমাসলাচনা ও তাাঁসির খিািচচগা মারাত্মক গুনাসহর কাজ। 

এ কাজ করসত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কসিারভাসব তনসিধ কসরসিন। 

হাতিস েরীসফ বতণগত হসয়সি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি 

কসরন- 

“আমার সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর খতামরা আল্লাহসক ভয় কর, আল্লাহসক ভয় কর। 

আমার পসর খতামরা তাাঁসিরসক সমাসলাচনার পাসত্র পতরণত কসরা না। খ্ তাাঁসিরসক 

ভালবাসসব, খস আমাসক ভালবাসার কারসণই তাাঁসিরসক ভালবাসসব। আর খ্ তাসির 

প্রতত তবসেি খপািণ করসব, খস আমার প্রতত তবসেসির কারসণই তাসির প্রতত তবসেি 

খপািণ করসব। খ্ তাসিরসক কষ্ট তিল, খস প্রকৃতপসক্ষ আমাসকই কষ্ট তিল এবং 

আমাসক কষ্ট খিয়া স্বয়ং আল্লাহসক কষ্ট খিয়ার প্গাসয় র্ণি হসব। আর খ্ আল্লাহসক 

কষ্ট তিসব, খস অতত েীঘ্রই আল্লাহর র্জসব পততত হসব। (ততরতম্ী েরীফ-২/২২৫) 

এ হািীস োরা বু া ্ায় খ্, সাহাবীর্সণর প্রতত ভালবাসা তকংবা তবসেি আল্লাহ ও 

রাসূসলর প্রতত ভালবাসা ও তবসেসির তনিেগন এবং সাহাবাসয় তকরাসমর সমাসলাচনা 

কসর তাসির অন্তসর কষ্ট খিয়া আল্লাহ ও রাসূলসক কষ্ট খিয়ারই নামান্তর। আর খ্ 

আল্লাহ ও তিীয় রাসূলসক সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কষ্ট খিয়, তার পতরণতত 

আল্লাহর ভািায় (শুনুন) 

 ﴾١٤ةِ َوأَعَدََّ لَُهمْ عَذَابًا مَُّهِينًا ﴿سُولَُه لَعَنَُهمُ اللََّـهُ فِي الدَُّنَْيا وَاْلْخِرَإِنََّ الََّذِينَ يُؤْذُوَن اللََّـهَ وَرَ
“তনিঃসসিসহ ্ারা আল্লাহ ও রাসূলসক কষ্ট তিসব, আল্লাহ তাসির উপর দুতনয়াসত 

অতভোপ বিগণ করসবন এবং তাসির জনি (পরকাসল) অপমানজনক োতি নতয়ার 

কসর খরসেসিন। (সরূাহ আহ্ ্ াব-৫৭) 

২. অনি এক হািীসস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি কসরসিন, 

“খতামরা ্েন কাউসক সাহাবীর্সণর রাত্. সমাসলাচনা করসত খিেসব, তেন বলসবিঃ 

খতামাসির মসধি অর্গাৎ (সাহাবা ও সমাসলাচনাকারীর মসধি) খ্ তনকৃষ্ট, তার উপর 

আল্লাহর লা’নত খহাক।” (ততরতম্ী েরীফ-২/২২৫) 

এই হািীস োরা বু া ্ায়-সাহাবীর্সণর রাত্. খিাি চচগাকারীর উপর আল্লাহর লা’নত 

বতিগত হসত র্াসক। কারণ-উসল্লতেত দু’পসক্ষর খিাি চচগাকারীরাই খ্ তনকৃষ্ট, তা বলার 

অসপক্ষা রাসে না। 
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৩. অনি এক হািীসস ইরোি হসয়সিিঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ইরোি 

কসরসিন, “আমার সাহাবাসয় তকরাসমর প্রতত সম্মান প্রিেগন কর। খকননা, তারা 

খতামাসির মসধি খেষ্ঠ।” 

৪. অপর এক হািীসস ইরোি হসয়সিিঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বসলন, 

আমার সাহাবীর্সণর রাত্. সমাসলাচনা কসরা না। কারণ, খতামরা ্তি উহুি পাহাডয 

পতরমাণ স্বণগ আল্লাহর রািায় েরচ কর, তবুও তাসির এক মুে (প্রায় ১৪ িিাক) 

অর্বা অধগ মুে পতরমাণ র্ম েরচ করার সমান সাওয়াবও হাতসল করসত পারসব না।” 

(তমরকাত ১১/২৭২) 

ইমাম আবু ্ুর’আ রহ. বসলন- “্েন তুতম খকান বিতক্তসক সাহাবীর রাত্. তবরূপ 

সমাসলাচনা করসত খিেসব, তেন তনশ্চয়ই মসন করসব খ্, খস ত্তিক (তার ঈমান 

খনই)। কারণ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সতি, কুরআন সতি এবং তততন ্া 

তকিু তনসয় এসসসিন, তা সতি। আর এ সমি আমাসির তনকি ্র্া্র্ভাসব 

সাহাবীর্ণই রাত্. খপৌাঁতিসয় তিসয়সিন। তাসিরই সাক্ষি োরা আমরা এসব সতি বসল 

জানসত খপসরতি। ্ারা সাহাবীর্সণর রাত্. খিািচচগা কসর, বস্তুতিঃ তারা কুরআন-

হািীসসর সাক্ষীসিরসক বাততল-ঘাসয়ল কসর তিসয় তার মাধিসম কুরআন ও সুন্নাহসক 

বাততল কসর তিসত চায়। সুতরাং তাসিরসকই বাততল খঘািণা করা এবং তাসির উপর 

খর্ামরাহ ও ত্তিক হওয়ার হুকুম প্রসয়ার্ করা অতধক সমীচীন”  (দুররাতুল মু্ী’আ) 

তাফসীর ইবসন কাসীসর বতণগত আসিিঃ “ধ্বংস ঐ বিতক্তর জনি, খ্ সাহাবাসয় 

তকরাসমর সাসর্ দুেমনী রাসে, অর্বা তাসিরসক বা তাসির মসধি হসত কাউসক কিাক্ষ 

কসর, র্াতল খিয়। এ খলাকগুসলার কুরআসন কারীসমর উপর ঈমান তকভাসব র্াকসত 

পাসর? কারণ, তারা এমন সব বিতক্তত্ব সম্পন্ন খলাকসির সমাসলাচনা করসি বা 

খিািচচগা করসি, ্াসির উপর আল্লাহ তা’আলার সন্তুতষ্ট ও রাজী হওয়ার খঘািণা 

কুরআসন উচ্চাতরত হসয়সি।” 

কামাল ইবসন হুমাম রহ. বসলন- “আহসল সুন্নাত ওয়াল জামা’আসতর মসধি একতি 

গুরুত্বপূণগ আক্বীিা এই খ্, সকল সাহাবাসয় তকরামসক অবেিই তনসিগাি ও পতবত্র 

তবোস করসত হসব। তাাঁসির সকলসকই নিায়পরায়ণ ও সসতির মাপকাতি জানসত হসব 

এবং তাসির সমাসলাচনা খর্সক তবরত র্াকসত হসব। আল্লাহ তা’আলা তাসিরসক 

খ্ভাসব প্রেংসা কসরসিন ঐরূপ প্রেংসাই খকবল তাসির প্রাপি। (মুসায়ারাহ)। 

হ্রত আলীর রাত্. িলভুক্ত খলাক হ্রত আম্মার রাত্. হ্রত মুআতবয়ার রাত্. 

খলাকসির হাসত েহীি হসয়তিসলন। অর্চ তততন জান্নাসতর সুসংবাি প্রাপ্ত হসয়তিসলন। 

তাহসল বু া খর্ল- হ্রত আলীর রাত্. িলভুক্ত খলাক হসকর উপর তিসলন। 

এমতনভাসব মুআতবয়ার রাত্. িলভুক্ত খলাক হ্রত ত্বালহা এবং হ্রত ্ুবাইর রাত্. 

হ্রত আলীর রাত্. খলাকসির হাসত মৃতুিবরণ কসরতিসলন। অর্চ তারাও েহীি 

তহসাসব র্ণি এবং জান্নাসতর সুসংবািপ্রাপ্ত আোরাসয় মুবােোরার মসধি োতমল । 
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সুতরাং হ্রত মুআতবয়ার রাত্. িলভুক্ত খলাকও হসকর উপর তিসলন। নতুবা তার 

পসক্ষ লডযাই কসর খকউ েহীি হসত পারসতন না। 

আল্লামা ইবসন তাইতময়া েরসহ আক্বীিাসয় ওয়াতসতত্যিা গ্রসন্থ উসল্লে কসরন - আহসল 

সুন্নাত ওয়াল জামা’আত তর্া হকপন্থী উম্মতর্ণ সাহাবাসয় তকরাম রাত্. এর হক 

প্রততষ্ঠার লসক্ষি পারস্পতরক মতাননকি ও এর তভতিসত ঘসি ্াওয়া ঘিনাসমূহ সম্বসন্ধ 

ধারণা প্রসূত খকানরূপ মন্তবি করা হসত সিা তবরত র্াসকন। আর সাহাবাসয় তকরাম 

রাত্. এর খিািচচগায় রতচত ্ত ইততহাসগ্রন্থ আসি এগুসলার খকান খকানিা তমর্িা আর 

খকান খকানিা অততরিন নব তকিু নয়। তসব আহসল সুন্নাত ওয়াল জামা’আত 

সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খক আতম্বয়া তকরাম আ. এর নিায় সবগপ্রকার ির্ীরা ও কবীরা 

গুনাহ হসত মাসুম তর্া পূত পতবত্র বসল আক্বীিা খপািণ কসরন না। বরং মসন কসরন 

খ্, তাসির খর্সকও গুনাহ প্রকাে খপসয় র্াকসত পাসর। তকন্তু তাসির আল্লাহপাক খ্ 

পতরমাণ ফজীলতপূণগ ও খনক কাজ করার খতৌতফক তিসয়সিন এবং িীন ইসলাসমর 

জনি তারা খ্ সীমাহীন তিার্ ও কুরবানী খপে কসর খর্সিন তা তাসির গুনাহ মাফ 

হওয়ার জনি ্সর্ষ্ট । সুতরাং পরবতগীসির জনি তাসির সমাসলাচনা বা খিািচচগার 

খকান অবকাে খনই। 

সারকর্া লক্ষাতধক সাহাবীর্সণর রাত্. মসধি অি সংেিক সাহাবীর রাত্. োরা 

দু’একিা ভুল সংঘতিত হওয়া তবতচত্র তকিু নয়। তকন্তু সাসর্ সাসর্ এ কর্াও স্মরণস্ার্ি 

খ্, ভুল খ্মন তাওবার োরা ক্ষমা হসয় ্ায় খতমতন ভাসব খনকীর োরাও ক্ষমা হসয় 

্ায়। সাহাবীর্সণর রাত্. অতুলনীয় ও অকিনীয় কুরবানীর খপ্রতক্ষসত তাসির 

জীবসনর দু একতি ঘসি ্াওয়া ভুলসক (্া তবরাি সমুসদ্রর মসধি সামানি নাপাক পডযার 

তুলি) আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা কসর তাসির ইমান ও ইসলাম তর্া হসকর মাপকাতি 

এবং জান্নাতী হওয়ার খঘািণা কসরসিন এবং তাসির খ্ খকান প্রকার খিািচচগাসক 

হারাম এবং লা’নসতর কাজ বসল খঘািণা কসরসিন। 

সহীহ তরওয়াসয়সত তাসির খ্ দু’একতি ভুল প্রমাতণত হসয়সি তা উম্মতসক গ্রহণ 

করসত তনসিধ করা হসয়সি। হ্রত আলী রাত্. ও হ্রত মুআতবয়ার রাত্. মাস  

ইয়াহুিী ও মুনাতফক তর্া সাবায়ী চসের িডয্সন্ত্রর কারসণ খ্ জসে জামাল ও জসে 

তসফফীন সংঘতিত হসয়সি এ েবর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খজসন শুসন পূসবগই 

কুরআসন কারীসম তাসিরসক ক্ষমা প্রাপ্ত খঘািণা কসরসিন। সুতরাং পরবতগী 

মুসলমানসির ঐ সব সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর ভতক্ত মুহাব্বত ও ভাল আসলাচনা 

বিতীত খকান প্রকার মি আসলাচনা বা তবসেি খপািণ হারাম সাবিি কসরসিন। 

খেি কর্া িীন দু’ তজতনসির নামিঃ (১) ঈমান-আক্বীিা, ্ার বিাপাসর খকান তেতর্লতার 

স্থান খনই। অর্গাৎ এ ধরসনর ত্রুতি ক্ষমাস্ার্ি এবং হািীসসর মসধি খ্ এক খফরকা 

সতিক এবং অবতেষ্ট বাহাির খফরকা খর্ামরাহ ও জাহান্নামী বলা হসয়সি এ বাহাির 

খফরকা সবই এই আকীিার বিাপাসর ভুল তসোসন্তর খপ্রতক্ষসত র্তিত হসয়সি। 
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(২) আমসল সাতলহা তর্া নামা্ খরা্া ইতিাতি। এ বিাপাসর ত্রুতি বা তেতর্লতার 

কারসণ খকউ ঈমান হারা বা খর্ামরাহ হয় না। তসব ফাতসক হসত পাসর। তকন্তু স্থায়ী 

জাহান্নামী হসব না। এেন খিেসত হসব খ্, সাহাবাসয় তকরাম রাত্. খ্ সসতির 

মাপকাতি ঈমাসনর মানিণ্ড এবং তাসির খিািচচগা বা তাসির প্রতত তবসেি খপািণ করা 

খ্ হারাম এ কর্াগুসলা উসল্লতেত দু প্রকাসরর খকানতির অন্তভুগক্ত। আহসল সুন্নাত 

ওয়াল জামাআসতর ইজমা এই খ্ এ তবিয়গুসলা প্রর্ম প্রকার তর্া ঈমান ও 

আক্বীিার অংে। এ জনি ইসলামী আক্বীিার সকল তকতাব সমূসহ তবিয়তি উসল্লতেত 

হসয়সি। (প্রমাণিঃ আকীিাতুত ত্বাহাবী ১৩৯ পিৃঃ েরসহ আক্বাতয়ি ১৪৯পিৃঃ) 

এ খপ্রতক্ষসত শুধু ইততহাসসর তভতিসত ্া কেসনা কুরআন বা সহীহ হািীসসর মত 

তনভগরস্ার্ি নয়, বরং ৩/৪ তি সহীহ তনভগরস্ার্ি ইততহাস িাডযা ইসলাসমর নাসম খ্ 

সমি ইততহাস প্রচতলত আসি তা প্রায় সবই তেয়া, রাসফজী ও ইসলাসমর দুেমনসির 

বণগনা বা সরাসতর তাসির োরা রতচত। এ কারসণ আহসল হসকর তসোন্ত এই খ্ 

ইততহাসসর খ্ সমি বণগনা কুরআসন কারীম এবং সহীহ হািীসসর সাসর্ সংঘিগেীল 

নয় খস সমি বণগনাসক গ্রহণ করা ্াসব অনিগুসলা গ্রহণ করা ্াসব না। আহসল হসকর 

এ তসোন্তসক উসপক্ষা কসর বতগমান ্ুসর্র কততপয় ইসলামী তচন্তাতবি নামধারী 

আতলম শুধু ইততহাসসর উপর তভতি কসর ইসলাম কাতয়সমর আসিালসনর নাসম 

সাহাবীর্সণর রাত্. খিািচচগায় তলপ্ত হসয় তনসজর ঈমান ধ্বংস কসর চসলসি এবং অনি 

খলাকসির ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ হসয়সি। বতগমাসন খবে তকিু খলাক নততর হসয়সি 

্ারা সাহাবীর্সণর রাত্. বিাপাসর িারুণ খক্ষাসভ খভাসর্। তাসির বিাপাসর তবসেি 

খপািণ কসর। এ সবই পূসবগ উসল্লতেত ঐ সমি নামধারী খব-আতলম ইসলামী 

তচন্তাতবিসির খলেনীর তবি ফল বা ঈমানী এইডস। সাহাবী রাত্. তবসেিী খলাসকরা 

সাহাবীর্সণর রাত্. খিািচচগা নবধ মসন করসলও ঐ সব ইসলামী তচন্তাতবিসির 

সমাসলাচনা খকউ করুক তারা তা নবধ মসন কসর না। তাসির আচরসণ মসন হয় তারা 

ঐ সব তচন্তাতবিসিরসক সাহাবীর্সণর রাত্. ম গ্ািার ঊসধ্বগ মসন কসর। 

পঞ্চম অধিায় 

বতগমান খপ্রক্ষাপি ইয়াহুিী েৃষ্টানসির িডয্সন্ত্রর স্বরূপ 

আল্লাহ তা’আলা ইরোি কসরনিঃ 

بَدَِت الْبَغْضَاُء  يَا أَيَُّهَا الََّذِيَن آمَنُوا َلَ تَتََّخِذُوا بَِطانَةً مَِّن دُونِكُمْ َلَ يَأْلُونَكُمْ خََباَلً وَدَُّوا َما عَنِتَُّمْ قَدْ
﴾ هَا ٠٠٨إِن كُنتُمْ تَعْقِلُوَن ﴿ ۗ  قَْد بَيََّنََّا لَكُُم اْلْيَاِت  ۗ   هُْم َأكْبَرُمَا تُخْفِي صُدُورُمِنْ أَفْوَاهِهِْم وَ

ذَا خَلَوْا عَضَُّوا أَنتُمْ أُوَلَِء تُحِبَُّونَهُمْ وَََل يُحِبَُّونَكُْم وَُتؤْمِنُونَ بِالْكِتَاِب كُلَِِّه وَإِذَا لَقُوكُْم قَاُلوا آمَنََّا وَإِ
 ﴾٠٠٩﴿ إِنََّ اللََّـَه عَلِيمٌ بِذَاِت الصَُّدُورِ ۗ  قُلْ ُموتُوا بِغَيْظِكُمْ  ۗ  يْكُمُ اْلَْنَامِلَ مَِن الْغَيْظِ عَلَ

অর্গিঃ খহ ঈমানিারর্ণ খতামরা মুতমন বিতীত অনি কাউসক অন্তরেরূসপ গ্রহণ কসরা না 

তারা খতামাসির অমেল সাধসন খকান ত্রুতি কসর না। খতামরা কসষ্ট র্াক তাসতই 
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তাসির আনি। েত্রুতাপ্রসূত তবসেি তাসির মুসেই ফুসি ওসি। আর ্া তকিু তাসির 

মসন লুতকসয় রসয়সি তা আসরা অসনক খবতে জঘনি ও মারাত্মক । খতামাসির জনি 

তনিেগন তবেিভাসব বণগনা কসর খিয়া হল ্তি খতামরা তা অনুধাবন করসত সক্ষম হও। 

খিে খতামরাই তাসিরসক ভালবাসসা তারা তকন্তু খতামাসির প্রতত খমাসিও সৎভাব 

খপািণ কসর না। আর খতামরা সকল তকতাবসহ পূসবগ সমি তকতাবই তবোস কর অর্চ 

তারা ্েন খতামাসির সাসর্ এসস তমতলত হয় তেন বসল আমরা খতামাসির তকতাসবর 

উপর ঈমান এসনতি। পক্ষান্তসর তারা ্েন পৃর্ক হসয় ্ায় তেন খতামাসির উপর 

খরািবেতিঃ খতামাসির উন্নতত খিসে আেলূ কামডযাসত র্াসক। বলুন, খতামরা আসোসে 

মরসত র্াক। আল্লাহপাক মসনর কর্া েুব জাসনন। খতামাসির ্তি খকান মেল হয় 

তাহসল তাসির োরাপ লাসর্। আর খতামাসির ্তি অমেল হয় তাহসল তাসত তারা 

আনতিত হয়। আর ্তি খতামরা নধ্গি ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহসল 

তাসির প্রতারণায় খতামাসির খকানই ক্ষতত হসব না। তনশ্চয়ই তারা ্া তকিু কসর তা 

সমিই আল্লাহর আয়সি রসয়সি। (সরুাহ আল-ইমরানিঃ১১৮-১২০) 

আসলাচি আয়াসত ‘তবতানাহ’ েব্দতি তার রূপক অসর্গ বিবহৃত হসয়সি। খস তহসসসব এর 

অর্গ িাডযায় বনু্ধ, তবেি ও খর্াপন তসর্ির বিাপাসর তনভগরস্ার্ি বিতক্ত ইতিাতি। খকান 

খকান অতভধাসন তবতানাহ েসব্দর অসর্গ অতভভাবক তবেি বনু্ধ এবং ্ার সাসর্ পরামেগ 

করা হয় এমন বিতক্তসক তবতানাহ তহসসসব উসল্লে করা হসয়সি। 

অতএব, উপসরাক্ত আয়াসত আল্লাহ তা’আলা মুসলমানসিরসক স্পষ্টভাসব তনসিগে 

তিসয়সিন খ্ ইসলাম ধমগাবলম্বীসির িাডযা অনি কাউসক এমন অতভভাবক তহসাসব 

গ্রহণ কসরা না ্ার তনকি বিতক্তর্ত, পাতরবাতরক তকংবা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় খকান 

খর্াপন তর্ি প্রকাে করা খ্সত পাসর। খকননা তারা কেসনা মুসলমানসির মেল চায় 

না বরং তারা মুসলমানসির খর্ালাম বাতনসয় রাোর অপসকৌেসল তলপ্ত। মুসলমানরা 

আল্লাহপাসকর োস বািা এবং তাসির অতভভাবক হসিন স্বীয় রাব্বুল আলামীন। 

আল্লাহ তা’আলা তনসজই খঘািণা কসরসিন- 

“আল্লাহ পাকই হসিন অতভভাবক।” আর খকান অতভভাবক এিা চায় না খ্, তার 

সন্তান অসনির অধীসন র্াকুক বা অনি কাসরা খর্ালামী করুক। 

শুধু তাই নয় বরং খকউ খর্ালাম বানাসনার চোসন্ত তলপ্ত হসব এিাও বরিােত কসর 

না। তাই আল্লাহ তা’আলা মুতমনসির অতভভাবক তহসসসব তাসিরসক সাবধান কসর 

তিসিন এই বসল খ্, খহ ঈমানিারর্ণ! ইয়াহুিী, েৃষ্টান, মুেতরক ও মুনাতফক এসির 

খকউই মুসলমানসির বনু্ধ নয় এবং হসতও পাসর না বরং তারা সবগিা মুসলমানসির 

ক্ষতত সাধসন তলপ্ত। 

মুসলমানসির জার্ততক ও পারসলৌতকক ক্ষততই তাসির কামি। আর তাসির অন্তসর ্া 

লুকাতয়ত আসি তা অতিন্ত মারাত্মক। সুতরাং এসহন েত্রুসিরসক অন্তরে বনু্ধ তহসসসব 
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গ্রহণ করা খকান বুতেমাসনর কাজ হসত পাসর না। আল্লাহ তা’আলা পতবত্র কুরআসন 

তাসির িডয্সন্ত্রর এমন সুস্পষ্ট বিােিা প্রিান কসরসিন ্াসত অতত সহসজই অনুমান 

করা ্াসব খ্ তারা মুসলমানসির কত মারাত্মক দুেমন। পতবত্র কুরআসন ইরোি 

হসয়সিিঃ ‘‘ইয়াহুিী েৃষ্টানরা কেনই আপনার প্রতত সন্তুষ্ট হসব না খ্ প্গন্ত আপতন 

তাসির ধসমগর অনুসরণ না কসরন।” (সরূাহ বাক্বারাহ) 

খমািকর্া মুসলমানসিরসক তাসির ধসমগর অনুসারী বানাসনা এবং তাসির খর্ালাসম 

পতরণত করাই তাসির উসেেি। 

আমাসির এ মুসতলম প্রধান খিসে সাধারণ তেক্ষা বিবস্থায় এমন সব তবিসয়র তেক্ষা 

প্রিান করা হসি ্া পাি কসর মুসতলম পতরবাসরর সন্তানরা েৃষ্টানসির পিসলহী 

খর্ালাসম পতরণত হসি। উসল্লেি খ্, এ তেক্ষা অজগন করা ফরজ তকংবা জরুরী নয় 

বরং েতগ সাসপসক্ষ জাতয়্ আসি মাত্র। আর িীসনর তেক্ষা অজগন করা ফরজ। অর্চ 

এর প্রতত আসিৌ খকান গুরুত্ব খনই। আবার পুরুিসির জনি িীনী ইলম তেক্ষার ্তিুকু 

বিবস্থা রসয়সি মতহলাসির জনি ততিুকুও খনই বরং খমসয়সির জনি বিবস্থা খনই 

বলসলই চসল। তসব আোর তবিয় এই খ্, বতগমাসন নারীসির মাস  িীনী তেক্ষা 

তবিাসরর তকিুিা উসিিার্ খনয়া হসি। 

েৃষ্টানসির িডয্সন্ত্রর কর্া উসল্লে কসর আল্লাহ পাক পতবত্র কুরআসনর অনিত্র ইরোি 

কসরন- 

ن يَتَوَلََّهُم وَمَ ۗ  بَعُْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  ۗ  ٰى َأوْلِيَاءَ يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا َلَ تَتََّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنََّصَارَ
 ﴾١٠إِنََّ اللََّـَه َلَ يَهِْدى الْقَوْمَ الظََّالِمِنَي ﴿ ۗ  مَِّنكُمْ فَإِنََّهُ مِنْهُْم 

“খহ ঈমানিারর্ণ! খতামরা ইয়াহুিী েৃষ্টানসিরসক বনু্ধ তহসসসব গ্রহণ কসরা না। তারা 

এসক অপসরর বনু্ধ। খতামাসির মসধি হসত খ্ তাসির সাসর্ বনু্ধত্ব স্থাপন করসব খস 

তাসিরই অন্তভুগক্ত। আল্লাহ তা’আলা জাতলমসিরসক পর্ প্রিেগন কসরন না।” (সরুাহ 

মাতয়িাহিঃ ৫১) 

মুসলমানর্ণ ইসলামসক পতরতিার্ কসর পাতর্গব সুস্ার্-সুতবধা আিাসয়র লসক্ষি ্তই 

তাসির পিসলহী খহাক না খকন তবুও তারা আন্ততরকভাসব মুসলমানসিরসক বনু্ধ 

তহসসসব গ্রহণ করসব না। 

উিাহরণ স্বরূপ বলা ্ায় তুরসস্কর কামাল আতাতুগক পাশ্চাসতির ইয়াহুিী েষৃ্টানসির 

মন জয় করার লসক্ষি তনসজর খিসে সকল ইসলামী তবতধ তবধাসনর উপর তনসিধাঞাপা 

জাতর কসরতিল এবং ইসলামী কৃতষ্ট কালচারসক ধ্বংস কসর তিসয়তিল ধমগ তনরসপক্ষতার 

নাসম এভাসব তনসজসির সিা তবলীন কসর তিসলও প্রভুসির মন জয় করসত খেি প্গন্ত 

বির্গ হসয়সি। 

দুিঃেজনক হসলও সতি খ্, আজ আমাসির সমাসজও এক খেণীর বুতেজীবী ধমগ 

তনরসপক্ষতার নাসম আমাসির খিে খর্সক ইসলামসক তনমূগল করার হীন প্রয়াসস তলপ্ত। 
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মুসতলম পতরবাসর জেগ্রহণ কসরও তাসির মার্ায় এসব তবকৃত তচন্তার অনুপ্রসবে 

ঘসিসি ইংসরজ কতৃগক প্রণীত তেক্ষা বিবস্থার অধীসন তেক্ষা লাভ করার ফসল। 

প্রসেেসম আলীর্ডয মুসতলম তবে তবিিালসয়র প্রততষ্ঠা লসগ্নর কর্া উসল্লে করা খ্সত 

পাসর। 

আলীর্ডয মুসতলম তবেতবিিালসয়র প্রততষ্ঠাতা সিার নসয়ি আহমি ্েন র্ভীরভাসব 

লক্ষি করসলন খ্ তিতিে তবসরাধী আসিালন মুসলমানরা সফল কাম হসি না এবং 

সরকাসরর উচ্চপ্গাসয়র সকল কমগকতগা ও কমগচারীরা ইংসরজ তকংবা ইংসরজসির 

িালাল তাসির িডয্সন্ত্র আসিালন বির্গতায় প্গবতসত হসি আর এতিসক 

মুসলমানরাও আধুতনক তেক্ষা খর্সক অসনক িূসর তাই ইংসরজ তবসরাধী আসিালনসক 

আসরা খবর্বান করার লসক্ষি তততন উক্ত প্রততষ্ঠান র্ডযার ইিা করসলন এবং এ 

বিাপাসর পরামসেগর জনি তার সহকমগী পীর মুহাম্মি সাসহবসক মাওলানা রেীি 

আহমি র্াংগুহীর রহ. তনকি খপ্ররণ করসলন। তার কর্া শুসন রেীি আহমি র্াংগুহী 

রহ. হ্রত মাওলানা কাসসম নানুতবীর রহ. সাসর্ তাসক পরামসেগর কর্া বলসলন। 

ঘিনােসম খসোসন কাসসম নানুতবী রহ. এসস উপতস্থত হসল পীর মুহাম্মি সাসহসবর 

কর্া শুসন তততন বলসলন খ্ উসেেি ভাল তসব এর োরা ইংসরজ তবসরাধী নয় বরং 

ইংসরজসির খতািাসমািকারীই নতরী হসব। কারণ খসোসন খ্ তেক্ষা প্রিান করা হসব 

খসিা খতা ইংসরজ খর্াষ্ঠী কতৃগত্ব প্রণীত সুতরাং তাসির োরা প্রণীত তসসলবাস অনু্ায়ী 

তেক্ষা লাভ কসর তাসির তবরুসে আসিালন করসব এমন হসত পাসর না। বরং তা পাি 

কসর তনসজর ধসমগর বিাপাসর সতিহান হসয় পডযসব। আর বািসব হসয়সিও তাই অবেি 

বতগমাসন খসোসন হাক্কানী উলামাসয় তকরাসমর প্রসচষ্টার বসিৌলসত িীসনর কাজ চলসি 

এবং বতগমাসন খসোসন তাবলীসর্র কাজ খজারিারভাসব চালু আসি। 

ইংসরজরা এই ভারত উপমহাসিসে তাসির রাজত্ব পাকাসপাক্ত করার জনি 

অসনকগুসলা িডয্সন্ত্রর নীল নকো প্রণয়ন কসরতিল এর মসধি প্রর্ম িডয্ন্ত্র অনু্ায়ী 

হাজার হাজার উলামাসয় তকরামসক ফাাঁতসর কাসষ্ঠ  ুতলসয়সি। তকন্তু তবুও তাসির খেি 

রক্ষা হয়তন। অবসেসি খলজ গুতিসয় পালাসত বাধি হসয়সি। 

তেতীয় িডয্ন্ত্র তহসসসব তারা এসিে এমন তেিি-োর্তরি নতরী কসর খরসে খর্সি এবং 

এসিসে সহ তেক্ষার নাসম এমন এক তেক্ষা বিবস্থা চালু কসর খরসে খর্সি খ্ তেক্ষা 

কা্গেম অনুসাসর পাি গ্রহসণর ফসল মানুি খচহারা ও আকৃততর তিক তিসয় পাতকিাতন, 

তহিিুানী তকংবা বাংলাসিেী হসলও মন মতিষ্ক ও তচন্তা খচতনার তিক তিসয় তারা হসব 

ইংসরজ। সরকার কতৃগক মসনানীত জাতীয় তেক্ষা কতমেসনর তৎকালীন খচয়ারমিান লডগ 

মিাসকসল বসলতিল, উপমহাসিসে আমাসির এ তেক্ষা বিবস্থা প্রণয়সনর উসেসেি হসি 

এসিসে এমন এক খেণী নতরী করা ্ারা বণগ আকৃততর তিক তিসয় হসব ভারতীয়; তকন্তু 

মন-মতিসষ্কর তিক তিসয় হসব ইউসরাতপয়ান ও ইংসরজ। 
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ইংসরজসির তৃতীয় িডয্ন্ত্র, খিসে অর্গননততক সুিী বিবস্থা প্রবতগন। তাসির ভািায় 

সুিই অর্গনীততর খমরুিণ্ড। তাই আজ বিাংতকং বিবস্থায় সুি, কারবাসর সুি, খলনসিসন 

সুি। সুি অর্গননততক খমরুিণ্ড নয় বরং একতি অর্গননততক অতভোপ। আল্লাহ তা’আলা 

পতবত্র কুরআসন বসলনিঃ আল্লাহ তা’আলা বিবসাসক হালাল এবং সুিসক হারাম 

কসরসিন। 

তাসির চতুর্গ িডয্ন্ত্র মুসলমানসির ঘসর ঘসর খিতলতভেন ও তভতসআর খপৌতিসয় খিয়া। 

এর মাধিসম নারীসিরসক খবহায়া বাতনসয় তাসির সতীসত্বর পতরবসতগ খ্ৌনাচাসর 

উেীতবত করা। খমসয় খিসলর অনবধ সম্পকগ ও অবাধ খমলা খমোর বািব প্রতেক্ষণ 

খিয়া। ্ার উতসলায় আজ সমাসজ ধিগণ, এইডস মহামাতরর নিায় দ্রুত িতডযসয় পডযসি। 

এেন আবার খোর্ান খিয়া হসি তবে বিসরর আসর্ খমসয়সির তববাহ নয়। এিাও তকন্তু 

পতশ্চমাসির চাতপসয় খিয়া আসরক িডয্ন্ত্র। এসত ত্না বিতভচাসরর রািাসক আসরা 

প্রেি করা হসি। খকননা তি.তভ, তভতসআর আর নগ্ন িতবর বসিৌলসত খমসয়রা বাসরা 

বিসর বাসলর্ হসয় ্াসি। এরপর আি বির ঘসর বসস তারা তক করসব? এসত সমাসজ 

ত্না বিতভচার বৃতে পাসব। অনবধ সন্তাসনর র্িনা ্াসত সইসত না হয় খসজনি রািার 

খমাসে খমাসে স্বাস্থি খসবার জনি তেতনক খোলা হসি। উসেেি অনবধ তমলন আর 

অনবধ র্ভগপাসতর পর্ সুর্ম করা। এসব িডয্ন্ত্র আমাসিরসক অনুধাবন করসত হসব। 

তাসির পঞ্চম িডয্সন্ত্রর জাল হল, খসবার িদ্মবরসণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুতক্ষর্ত করা। 

উলামাসয় তকরাসমর হাসত তপিুতন খেসয় এসিে খর্সক তারা পলায়ন করল, আবার 

তকভাসব এসিসের োসন ক্ষমতা কুতক্ষর্ত করা ্ায় খসজনি খসবার িদ্মবরসণ পাতিসয় 

তিল এনতজওসিরসক। এর মাধিসম খিসের এক খেণীর বুতেজীবীসির মার্া খমািা 

অংসকর তবতনমসয় েয় কসর তনসলা ্ারা আজ মীরজাফর, জর্ৎসেি, উতমগচাি, ঘসিতি 

খবর্সমর ভূতমকায় অবতীণগ হসয়সি। 

এই এনতজও োরা আামাসির মা-খবানসিরসক রািায় খবর করা হসয়সি। মাতৃজাততসক 

আজ খভাসর্র সামগ্রীসত পতরণত করা হসয়সি। তারা সমাজ খর্সক তববাহ প্রর্া উতিসয় 

তিসয় পাশ্চাতি ধারায় তি খসসের প্রবতগন করসত চাসি, অবাসধ ত্না বিতভচাসরর পর্ 

সুর্ম কসর হালাল সন্তাসনর পতরবসতগ হারামজািাসির তিসয় খিে ভসর তিসত চাসি । 

মুসের কর্ায় তালাক হয় না ততন তালাক এক সাসর্ তিসলও তালাক হয় না। রার্ কসর 

তালাক তিসল তালাক হয় না। এসব ভ্রান্ত কর্ার োরা স্বামী স্ত্রীসক স্থায়ীভাসব ত্নায় 

লাতর্সয় তিসি। 

তাসির িষ্ঠ িডয্ন্ত্র হল জনসংেিা তবসস্ফারণ নামক জুজু বুডযীর ভয় খিতেসয় পতরবার 

পতরকিনা বা জে তনয়ন্ত্রণ বািবায়ন। েরী‘আসতর িৃতষ্টসত বিতক্তর্ত বা স্বাস্থির্ত 

উজসরর কারসণ মুফতীসির খর্সক ফাতওয়া তনসয় এিা গ্রহসণর তকিুিা সুস্ার্ 

র্াকসলও সুেী পতরবার র্ডযার লসক্ষি এিা গ্রহসণর খকান সুস্ার্ েরীআসত খনই। 

কারণ এিা গ্রহসণর অর্গিঃ আল্লাহসক তরত্ক িাতা অস্বীকার করা। এমতাবস্থায় একজন 
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মুতমসনর আল্লাহর প্রতত ঈমান তকভাসব র্াকসত পাসর? বািব কর্া হসি এিা 

মুসলমানসির জনসংেিা বৃতে ভীততর খপ্রতক্ষসত তার প্রততসরাধকসি এক মহা িডয্ন্ত্র। 

খ্সহতু মুসতলম জনসংেিা বৃতে ভীতত তারা মুসে বলসত সাহস পায় না, তাই 

িে্ন্ত্রমূলক ভাসব খসোসন জনসংেিা তবসস্ফারণ এবং িাতরদ্রতা বৃতের কর্া বসল 

আসল কর্ািা ধামাচাপা তিসয় র্াসক এবং মুসতলম সরকারসিরসক সাহা্ি প্রিাসনর 

েতগ আসরাপ কসর এর প্রচার প্রসাসর বাধি কসর। তারাও মূল িডয্ন্ত্র না বুস  

িাতাসির সন্তুতষ্ট অজগন ও খবেী সাহা্ি লাসভর খলাসভ সকল প্রচার মাধিসম এর 

প্রচারণা চালায়। অর্চ এর োরা জনসংেিা কম খতা হয়ই না বরং ত্না বিতভচাসরর 

রািা প্রেি হয়। 

এই হল তাসির িডয্সন্ত্রর তকতঞ্চত েততয়ান মাত্র। স্মরণ রােসত হসব নারী হল 

মাতৃজাতত, মানুির্ডযার কারোনা। খসই কারোনা ্তি নকল কারোনায় পতরণত হয় 

তাহসল তার খর্সক নকল মালই উৎপন্ন হসব। আর এ ধরসনর সন্তাসনর সংেিা ্েন 

বৃতে পাসব তেন এসিসে দুেমনসির ক্ষমতা িেসলর পর্ সুর্ম হসব। কারণ এ 

ধরসনর সন্তানর্ণ ইসলাম ও মুসলমান এবং খিে ও জাততর খকান খতায়াক্কা করসব 

না। তারা মীর জাফরসির নিায় সামানি স্বাসর্গর তবতনমসয় ঈমান, ইসলাম, খিে ও 

জাতত সব তকিুই দুেমনসির হাসত তুসল তিসত প্রস্তুত র্াকসব। অমসুতলম 

এনতজওগুসলা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অসংেি খবকার ্ুবকসির ঋণ বা সাহা্ি না তিসয় 

খমসয়সিরসক তনসয় এরা িানা খহচাঁডযা কসর র্াসক অর্চ এক একজন নারী তার 

সন্তানসির জনি এক একিা আিেগ তবিিালয়। সুতরাং তারা খবকার নয়। 

লক্ষি করসল বু া ্ায়, আজও অসনক অতফসার এমন রসয়সিন ্ারা ঘুি গ্রহণ কসরন 

না। এর কারণ হল তার মা তাসক তনসিধ কসরসিন। খিেুন আমাসির েত ওয়াজ েত 

তাফসীর আর বক্তৃতা োরাও মানুি ঘুি িাডযসব তকনা সসিহ তকন্তু তার মা খ্সহতু 

তনসিধ কসরসিন তাই কমগসক্ষসত্র তর্সয়ও তার মাসয়র কর্ার ধ্বতনিা কাসন বাজসত 

র্াসক। এ জনি ঘুি তনসত সাহস করসি না। তচন্তা কসর খিেুন মা কত বডয আিেগ 

সন্তাসনর জনি। তকন্তু এেন তক তেক্ষা খিয়া হসি? খকার্ায় খনয়া হসি তাসিরসক? তাই 

এই তফতনা ফাসাসির ্ুসর্ নারী জাততসক মাতৃজাততর খসই েোর আসসন অতধতষ্ঠত 

করসত হসর তাসির জনি িীনী তেক্ষার বিবস্থা করসত হসব। তাসিরসক এনতজও 

খবঈমানসির মরণ খিাবল খর্সক রক্ষা করসত হসল তাসির মাস  ইসলামী তেক্ষার 

বিাপক প্রচার ও প্রসার ঘিাসনা অপতরহা্গ। 

আজ সময় এসসসি দুেমনসির প্রসতিকতি িডয্ন্ত্রসক র্ভীরভাসব অনুধাবন করার এবং 

মুসতলম স্বাধীন খিসে সবগির খর্সক তাসির িডয্ন্ত্রসক িুসে খফসল তিসয় সতিক 

ইসলামী তবতধ-তবধান বািবায়ন করা। এিাই এ জাততর কাতময়াবীর মূলমন্ত্র। 

তর্িসূত্র: 

১ পতবত্র কুরআনলু কারীম ১৫ তাফসীসর মা আতরফুল কুরআন 
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২ তাফসীর ইবসন কাসীর ১৬ আর-রাওজাতুন নাতিয়াহ 

৩ আল-মসুায়ারাহ ১৭ তমরকাত েরসহ তমেকাতুল মাসাবীহ 

৪ বুোরী েরীফ ১৮ তারীসে ত্বাবারী 

৫ মসুতলম েরীফ ১৯ আল আওয়াতসম তমনাল ক্বাওয়াতসম 

৬ ততরতম্ী েরীফ ২০ আল-তবিায়া ওয়ান তনহায়া 

৭ আবু িাউি েরীফ ২১ েরহুল আক্বীিাততু তাহাতব 

৮ ইবসন মাজাহ েরীফ ২২ েরসহ আকাতয়ি 

৯ নাসায়ী েরীফ ২৩ েরসহ তফকসহ আকবার 

১০ রাজীন ২৪ েরসহ আক্বীিাসয় ওয়াতসতত্যিাহ 

১১ মসুনাসি বা্্ার ২৫ হায়াতুস সাহাবা 

১২ আল-মসুামারাহ ২৬ তাফহীমাত 

১৩ আিদুররাতুল মু্ীয়াহ ২৭ আল-হুকুমাতলু ইসলাতম্যিাহ 

১৪ আি-িাতরমুল মাসললু     
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