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 হাসািন o hসাiিন di পিবt বংশধারার ফুল, 
আoলােদ রাsল িপের তািরকাত রাহবাের শািরয়াত 
আবrেয় আহেল snাত জাঁনিশেন গoেস আজম 
সাjাদানািশঁেয় খানকােয় কােদিরয়া আিলয়া দারগােহ 
দােsগীর হািজuল হারামাiিনশ শািরফাiন হাজরাত 
সাiেয়দ শাহ মঈnল হাক আল kােদরী uল িচিs 
দােsগীর uরফ বাড়া গিd দাদা hজুর িকবলা 
রহমাতুlাহ আলাiিহর পিবt rহ েমাবারেক। 
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 শাহ আs hসাiন   বাদশাহ আs hসাiন 

dীঁ আs hসাiন     dীঁপানাহ আs hসাiন 

সার দাদ না দাদ দাs দার দােs iয়ািযদ 

হাkােক িবনােয় লা iলাহা আs hসাiন 

 

- - সাiেয়দ খাজা মঈnিdন িচশিত আজেমির 

 

 আয় েখাদােয় মান বাহােk মুsাফা 

আয েতােফেল hরমােত আেল- eবা 

েরােয মাহশার দার বা আেল- রাsল 

আয েতােফেল েমাকবালা গরদদ কবুল। 

 

- - - শাহ বু আিল কলnর 
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 েখাদায়া বাহােk বািন ফািতমা 

েকহ বার কoেল ঈমান kনাম খােতমা 

আগার দাuতাম রদ kিন oয়ার কবুল 

মান oয়া দাs oয়া দামােন আেল- রাsল। 

 

- - - হজরত েমাসেলhিdন সাদী 

 

 কাতেল hসাiন আসল েম মারগেয় iয়ািযদ েহ 

iসলাম িজnা েহাতা েহ হার কারবালা িক বাদ 

মoলানা মুহাmাদ আিল জoহার 

 

 মুহাmাদ মুsাফা েক বাগ কা 

সাব ফুল eiেস েহ 

িবনা পািন েক েযা তার রাহেত েহ 

মুঝর্ায়া েনিহ কারেত 
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       গজল          পৃ া 

১। দাsােন আহেল বাiত    ১৩ 

২। hসাiন েজiসা শাহীেদ আজাম ১৬ 

৩। িজস িদল েম hেb আেল নািব  ১৮ 

৪। hসাiন iবেন আিল   ১৯ 

৫। ফািজলাত hসাiন িক           ২০ 

৬। সােl আলা েক ফুল     ২২ 
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১১। গােম িহজরাঁ        ২৯ 
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১৩। hসাiিন চামান    ৩২ 
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الرحيم الرحمن هللا بسم                

 

( সংকলেকর কথা) 
 আল হামd িলlািহ রিbল আলািমন।আস সালাতু aস সালামু আলা 

রাsিলিহল কািরম। 

 

pেতয্ক আিশেক রাsল সাlাlােহা আলাiিহ oয়া সাlাম iমাম হাসান 
o iমাম hসাiন  রািdয়াlাh তায়ালা আনhমা েদর মুহাbাত কের eবং 
সারা জীবন i আহেল বাiত েশাহাদােয় কারবালা,সাহািবেয় েকরাম েদর 
sরণ কের থােক।িকnt যখন মহরম মাস চেল আেস তখন েশাহাদােয় 
কারবালার iয়াদ আরo তাজা হেয় যায়।eবং মুিমন ভাi েবােনরা 
িবিভn an ান,জালসা,েমহিফল iতয্ািদ anি ত কের িজকের শাহাদােত 
hসাiন o িজকের েশাহাদােয় কারবালা পালন কের।eবং সাiেয়dস 
হাদা iমাম হাসান o সাiেয়dস হাদা iমাম hসাiন রািdয়াlাh 

আনhম েদর শােন িবিভn মানকাবাত eবং েশাক পুণর্ গজল পেড় 
থােক।িকnt dঃেখর িবষয় হেলা di বাংলার ( পি মব  o বাংলােদশ) 
িবিভn sােন েয মানকাবাত,মািশর্য়া পড়া হয় তার েবিশরভাগ i aতয্n 
িনmমােনর eবং ভুেল ভিতর্।eমনিক aেনকেkেt pকৃত ঘটনাo 
িবকৃতভােব পড়েত েশানা যায় তাছাড়া েকােনা জািহল o বদ মাযহাব 
আবার িজকের আহেল বাiত o iশেক আহেল বাiেতর নােম সাহাবােয় 
েকরামেদর o লান তান কের েফেল eবং েসিটেক েনকীর কাজ মেন 
কের aথচ সাধারন sিn ভাiেয়রা e বয্াপাের সিঠক iলেমর aভােব 
তােদর oi কিবতা gিলi নেত থােক। 

 

তাi আমার সাধারন sিn ভাi যারা udর্ পড়েত জােনন না eবং 
আহেল snােতর oলামােদর িলিখত কারবালার sরণােথর্ মানকাবাত 
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সংgহ করেত পােরন না তােদর কথা মাথায় েরেখ " iয়ােদ কারবালা" 
নােমর ei মানকাবাত শরীেফর সংকলন ৈতির করা হেলা।যােত কের 
আমার নাবী o oিল o আহেল বাiত েpিমক ভাiেয়রা সিঠক ভােব 
েশাহাদােয় কারবালা o আহেল বাiত পােকর শােন পােক মানকাবাত 
গজল পড়েত পােরন।যিদ eর dারা েকােনা আেল রাsেলর আিশেকর 
সামাnতম o uপকার হয় তেব আমার পির ম সাথর্ক হেলা মেন 
করব।আlাহ জাযােয় খাiর আতা কrন আমার ঐ সমs পীর ভাiেদর যারা 
ei সংকলন িট type o editing eর েkেt িবিভn ভােব আমার সাহাযয্ 
কেরেছ। িবেশষ কের ডাঃ রাযা kােদরী, মুসিলম েসখ,নািজবুল, হাসান,o 
সাidল েক।আlাহ আয্জা oয়া জাlাহ তাঁর িpয় হাবীব সাlাlােহা আলাiিহ 
oয়া সাlােমর oিসলায় আমার পীর o মুরিশদ আেল রাsল বারা গিdর 
েছােটা hজরু িকবলা মাdািজlাhল আিলর তামাম মুিরদ o মুতািকদ েদর 
আরo েবিশ েবিশ iসলােমর িখদমাত  করার তoিফক আতা কrন ei 
েদায়া কির।aবেশেষ বলেত চাi েযেহতু খুব কম সমেয়র মেধয্ ei 
মানকাবাত শরীেফর সংকলন gn িট ৈতির করা হেয়েছ কােজi eেত বh 
aিন াকৃত ভুল,trিট েথেক যাoয়ার আশ া েথেকi যায় আর তাছাড়া আমরা 
সাধারণ মাnষ ভুল trিটর uেdর্ নয় তাi shদয় পাঠক বৃেnর কােছ anেরাধ 
যিদ েকােনা ভুল trিট আপনােদর দৃি েগাচর হয় আমােদর aবগত করােবন 
iনশা আlাহ পরবিতর্ সংsরণ e সংেশাধন করার েচ া করব। 

 

 

iিত,েদাoয়ােগা 

মুহাmাদ খাirল িমনার kােদরী 
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 aিভমত  
 
িবসিমlা- িহর রহমা- িনর রহীম, নাহমাdh oয়া nসািl oয়া nসািlমু 
আলা হািবিবিহল কারীম।  আিম aতয্n আনিnত হেয়িছ েয sিn বাংলার 
েহায়াটস আপ o েফসবুক grেপর eবং Yanabi . i n oেয়বসাiেটর 
pধান হজরত মoলানা ডাঃ রাযা kােদরী মাdািজlাhল আিলর 
তttাবধােন হজরত মoলানা মুহাmাদ খাirল িমনার kােদরী েগাটা 
ভারতবেষর্র তাবড় তাবড় আিশেক রাsল o আিশেক আেল রাsল 
শােয়র গেণর আহেল বাiত সmেকর্ রিচত ud র্ o বাংলা আশয়ার gিল 
সংকলন কের " iয়ােদ কারবালা"  নামক eকিট সংকলন পsুক ৈতির 
কেরেছন।  পsুক িট খুঁিট নািট না হেলo িপিডeফ আকাের েমাটামুিট 
আমার েদখার sেযাগ হেয়েছ। ei ধরেনর পুsক পি মবে  েনi বলেলi 
চেল। যারা ei সংকলন কেরেছন আlাহ পাক েযন তােদর iলম আমল 
হায়াত o িখদমােত বরকত আতা কেরন।  পsুক িটর বhল pচার কামনা 
কির।  আিম আরo আনিnত হেয়িছ েয " iয়ােদ কারবালা"  নামক 
পুিsকা িট েত যত হজরেতর কালাম আেছ তার মেধয্ আলা হাজরােতর 
o েশর েদoয়া হেয়েছ eটা েসানায় েসাহাগা o nrল আলা nর আিম 
মেন কির।  আlাহ পাক েযন কবুল কেরন। আিমন িবজািহন সািয়য্িদল 
মুরসািলন সাlাlাh তায়ালা আলাiিহ oয়া সাlাম।   

==== 

খািদেম মাসলােক আহেল snাত ফািkেহ বা াল আলহাj 

হজরত মুফিত মুহাmাদ আলীমুিdন েরজবী 
রঘুনাথগ , মুিশর্দাবাদ।  
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( ১)  

     দাsােন আহেল বাiত 

 

বােগ জাnাত েক েহ বাহার মাদহাখােন আহেল বাiত 

তুমেকা মুজদাহ নার কা e dশমানােন আহেল 
বাiত।। 

 

িকস জাঁবা েস েহা বায়ােন iেjা শােন আহেল বাiত 

মদহা েগােয় মুsাফা েহ মাদহা খােন আহেল বাiত।। 

 

uনিক পািক কা খুদােয় পাক কারতা েহ বাঁয়া, 

আয়ােয় তাতহীর েস জািহর েহ শােন আহেল বাiত।। 

 

uনেক ঘারেম েব iযাযাত িজবরাঈল আেত েনিহ, 

কাদর বােল জানেত েহ কাদর o শােন আহেল 
বাiত।। 
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ফুল জাখেমাঁ েক িখলােয় hায় হাoয়ােয় েদাs েন, 

খুন েস সীঁচা গায়া েহ gিলসতােন আহেল বাiত।। 

 

hেরঁ কারিত েহ urসােন শাহাদাত কা িস ার, 

খুবr dলহা বানা েহ হার জাবােন আহেল বাiত।। 

 

জুেম কা িদন েহ িকতােব জীs কী তায় কারেক আজ, 

েখলেত েহ জান পার শাহজাদ গােন আহেল বাiত।। 

 

e সাবােব ফাসেল gল,e চাল েগিয় েকiিস হাবা, 

কাট রাহা েহ লাহ লাহাতা েবsােন আহেল বাiত।। 

 

খুs েহা যা খাক েহা কার খাক েম িমলযা েফারাত, 

খাক তুঝ পার েদখ েতা sিখ জুবােন আহেল বাiত।। 
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বােগ জাnাত েছাড়কার আেয় েহ েমহবুেব খুদা, 

e জােহ িকসমাত তুমহাির িকসতগােন আহেল 
বাiত।। 

 

hেরঁ েব পাদর্া িনকালকার আেয় েহ সার েখােল hেয়, 

আজ কাiসা হাশর েহ বারপা মায়ােন আহেল বাiত।। 

 

ঘার লুটানা জান েদনা েকাi তুঝেস িসখ েল 

জােন আলম েহা   িফদােয় খানদােন আহেল বাiত।। 

 

সার শািহদােন মুহাbাত েক েহ েনেজাঁ পার বুলাn, 

আoর uঁিচ কী খুদােন কাদর o শােন আহেল 
বাiত।। 

 

জাখম খােন েকা িদয়া েতা আেব েতগ িপেন েকা 
িদয়া, 

খুব দাoয়াত িক বুলাকার dশমানােন আহেল বাiত।। 
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আহেল বাiেত পাক েস gsািখয়াঁ েব বািকয়াঁ 

লানাতুlাহ আলাikম dশমানােন আহেল বাiত।। 

 

েব আদাব,gsাখ িফরেকা েকা sনােদ e হাসান, 

iঁu কাহা কারতা েহ snী দাsােন আহেল বাiত।। 

 

- - - - -আlামা হাসান েরজা খান 
বােরলিব,,✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 

( ২) 

  hসাiন েজiসা শাহীেদ আজাম 

 

hসাiন েযiসা শাহীেদ আজম জাঁহা েম েকাi hয়া েনিহ ঁেহ 

ছুির েক নীেচ গালা েহ েলিকন িকসী েস েকাi িগলা েনিহ ঁ
েহ।। 
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আd  েথ জাব সার েপ েতগ hসাiন সাজেদ েম িগরেক 
েবােল 

মািদেন বােল গাবাহ রাহনা নামাজ েমির কাজা েনিহ েহ।। 

 

পুকাের আbাস e সািকনা েম পািন লাu া খুব িপনা 

কােট েহঁ বাজ ুিছদা েহ িসনা আিভ েমরা সার কাটা েনিহ 
েহ।। 

 

hসাiন ফারমােয় সািথেয়া ঁেস আদা কােরা পুর জালাল 
সাজেদ 

েহ েতেগ খান্জার বারকা সায়া কয্া হামারা খুদা েনিহ ঁেহ।। 

 

গারীব umাত েববািস পার hসাiন কা িদল ঝুকা েহ েলিকন 

eিজদ েযiেস সািক েক আেগ hসাiন কা সার ঝুকা েনিহ ঁ
েহ।। 

 

eিজদ dিনয়া েমঁ লােখা আেয় aoর সামার েন িভ জুl 
ঢােয় 
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িচরােগ তoিহদ িফর িভ েলােগা! জালা েহ েলিকন বুঝা েনিহ 
েহ।। 

 

( ৩)  

  িজস িদল েম hেb আেল নািব 

 

িজস িদলেম hেb আেল নাবী কা আসার েনিহ 

তারীক েহ েবাহ nর কা uস েমঁ uস েম gজার েনিহ।। 

 

কাহতা েহ কoন িক িজকের শাহাদাত হারাম েহ 

কয্া খুদ iেয় িজকর কারেত েথ খাirল বাশার েনিহ? 

 

শােন নাজলু আয়ােত তাতহীর েদখ েলা !   

গার পান্জাতান েক বাs কী তুমেকা খাবার েনিহ 

 

িজতেন পােড় েহ nর েক টুকের eহ খাক পার 
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uনেমঁ েস কoন গাiরােত শামেসা কামার েনিহ। 

 

eহ বাকেত িজবাহ লাব েপ dয়া ভী hসাiন েক 

জাব তাক েহ দাম uেঠ েতরা সােজ্দ েস সার েনিহ 

 

কoসার িজেস েহ dশমািন আেল রাsল েস 

iমাঁ নািসব েহাগা uেস uমর ভার েনিহ। 

 

- - - - - সাiেয়দ কoসাrল oয়ারসী✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 

 

( ৪)  

  hসাiন iবেন আিল 

 

নাiয়াের বাজেমঁ শািহদাঁ েহ hসাiন iবেন আিল, 

ফাতমা েক মােহ তাবাঁ েহ hসাiন iবেন আিল।। 
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আজমােত দীঁ রাsেল েদা জাঁহা েক oয়ােs 

পাসবাঁ েহ aoর িনগহবাঁ hসাiন iবেন আিল।। 

 

dশমােন দীন শাহানশােহ মািদনা েক িলেয় 

ঢাল েহ খান্জার বুরর্া েহ hসাiন iবেন আিল।। 

 

খুদ জফর আেল জাফর aoর জাফর েক মা ঁবাপ, 

সাব gলােম শােহ িজলা ঁেহ hসাiন iবেন আিল।। 

 

- - -  আlামা জাফর kােদরী✍✍✍ 

 

( ৫)  

  ফািজলাত hসাiন িক 

 

জাব কালেব মsুাফা েমঁ েহ uলফাত hসাiন িক, 

িফর েসািচেয় িক কয্া েহ ফািজলাত hসাiন িক।। 
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সার দাদ। পার eিজদ েকা হারিগজ িদয়া না হাথ, 

মুসাবাত েহ েদা জাঁহা েপ সাদাকাত hসাiন িক।। 

 

জাব জান আপিন রােহ খুদা েম িনসার িক, 

িফরদাuস বান েগিয় েহ সাkনাত hসাiন িক।। 

 

েবাহ েজা তারজমুােন হািদেস বাফা hিয়, 

েহ নাকশ িজসেক িদলেম মুহাbাত hসাiন িক।। 

 

uনেক লাh কা hসেন তাকাdসু না পুিছেয়, 

সামেঝগা কoন কয্া েহ হািককাত hসাiন িক।। 

 

িশবিল iস আহেদ েনৗ কী তারাkী েকা আজ কাল, 

েহ হার কাদাম েপ আব িভ জাrরাত hসাiন িক।। 

 

- - - - মoলানা িশবলী✍✍✍ 
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( ৬)  

সােl আলা েক ফুল 

 

আেয় েহঁ মাiদান েমঁ আিল মুতর্াযা েক ফুল 

েজহরােয় বাতুল aoর চামােন মুsাফা েক ফুল।। 

 

uনিক বাফা সাবেরা েরজা হাক পার সাবাত েস 

হার দাম েহঁ তাজা gলসােন dীঁ েমঁ বাফা েক ফুল।। 

 

hেরঁ জানা েস আেয় মালাক আেয়  আরশ েস 

েলকার খুদা  িক তারাফ েস সােl আলা েক ফুল।। 

 

h◌ুশয়য্ার আহেল বাiত িক লােশাঁ েস e জািমন, 

kমলা না জােয় iেয় েহ রাsেল খুদা েক ফুল।। 
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( ৭)  

লাডলা নাoয়াসা 

 

hসাiন েক নােম পাক পার আজ nির েমলা েজা সাজ 
েগয়া েহ 

iেয় nের আহমাদ কা েহ তাসাdকু হার eক nির 
বানা hয়া েহ। 

দাের নাবী পার hসাiন আেয় েহঁ আরজ কারেন 
সালােম rখসাত, 

িলপাট িলপাট কার মাজার েস আব নাoয়াসা নানা কা 
েরা রাহা েহ। 

eিজিদেয়া ঁেক পের হাটােন ফরাত পার েবা iমাম 
আেয়, 

মাগার eহ পািন িপেয় েতা েকiেস খায়াল জাiনাব 
কা আ রাহা েহ। 
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নাবী কা েবা লাডলা নাoয়াসা খাড়া েহ মায়দান েম 
ভুখা িপয়াসা, 

েবাহ িজসেকা কoসার েপ েহ eজারা uিস কা sখা 
hয়া গালা েহ। 

hসাiন কা নাম েস েহ িহmাত eিহ েহ আহেল sনান 
কা েশবা, 

শাহীদ মারেত েনহী েহ নাজিম kরআন eলান কার 
রাহা েহ।। 

- - - - - -আlামা নাজিম িময়াঁ মারহারািব✍✍✍ 

 

( ৮)  

sলতােন কারবালা 

 

জাির েহ জামােন  েমঁ ফাiযােন কারবালা 

সাদহা সালাম তুমেপ েহা e জােন কারবালা।। 

 

আলম না পুিছেয় লােব নাহের ফরাত কা 
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সাবের hসাiন aoর থা মাiদােন কারবালা।। 

 

সাবেরা েরজা িক aoর েমঁ িকসিক িমসাল dঁ 

আপিন িমসাল আপ েথ sলতােন কারবালা।। 

 

লাহরা রাহা েহ সার বা ফালাক পারচােম hসাiন 

আlাহ ের iেয় আজম জাবানােন কারবালা।। 

 

বািতল কা সার ঝুকােক রােহ হাক েক সামেন 

েদেখ েতা েকাi শােন আিসরােন কারবালা।। 

 

সারা জামানা েহাতা েহ জািবদ েশাগবার 

আতী েহ জাব িভ iয়াদ শাহীদােন কারবালা।। 

 

- - - - - মoলানা জােবদ শাহ✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 
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( ৯)  

েমের hসাiন 

আiেয় iমদাদ েকা  বহের খুদা e েমের hসাiন, 

লাব েপ েহ বাস নাম নািম আপিক েমের hসাiন।। 

 

nর িনগােহ ফাতমা লাখ্ত িদেল হাজরাত আিল। 

রািকব েদােশ নািব েহ পারসা েমের hসাiন।। 

 

রােহ হাক েম বাহেত হার eক কাতরােয় খঁু িক 
সাদেকেস, 

েহ মুকাdাস সারজািমেন কারবালা েমের hসাiন।। 

 

খু দ েম হার নo জাবােনাঁ েক তুমিহ সারদার েহা, 

মুঝেকা িভ eক জােম iসেক মুsাফা েমের hসাiন। 
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মাজহােব হাক েক িলেয় ভাi,ভািতজা,ভানজা 

লােখ্ত িদল েকা তুেন kরবাঁ কার িদয়া েমের 
hসাiন।। 

 

আপ কী তানবীর েস রoশান রােহ আmার সাদা 

দী িজেয় চাশেম আতা িক kছ িজয়া েমের hসাiন।। 

 

- - - - - -আmার আমজািদ✍✍✍ 

( ১০)  

সাবর কী তাফসীর 

 

iসলাম িজnা লাশা থা সািbর েক বাগাiর, 

েজiেস েকাi মাকান থা তামীর েক বাগাiর।। 

 

আয়ােত সাb েকiেস সামািত  শuর েমঁ 

জােত hসাiন সাb িক তাফিসর েক বাগাiর।। 
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কাব আহেল হাক িনগাহ েম রাখেত েহ বাk েকা 

েমiদাঁ েমঁ  kদ পাড়েত েহ তাদবীর েক বাগাiর।। 

 

জুলমাত হাবাস বাখতা েহাতী িভ িকস তারহা 

কালেব রাsেল পাক কী তানবীর েক বাগাiর।। 

 

জoেক নামু েক কবর্ কা িমলতা রাহা সাkঁ, 

আেখাঁ েম দাদর্ েকiেস েহা শােহ তীর েক বাগাiর।। 

 

iসার েক নািসব েকা তাসিকন িমল েগিয় 

িদবানা েবকারার থা জািন্জর েক বাগাiর।। 

 

েব আব সার কাটা িদয়া আকবার েন জা  েমঁ 

আসগার িনসার হাক েপ hেয় শীর েক বাগাiর।। 
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hর েক নািসব পার রাহা kরবান খুদ নাসীব 

বােহাঁ েমঁ খু দ েন িলয়া তাখীর েক বাগাiর।। 

 

হাক িজnাবাদ! জুl কা সীনা চাক চাক 

knা েহ কারবালা েমঁ eহ তাতহীর েক বাগাiর।। 

 

েমরী hেসিনয়াত কা েহ eহ ফাiজ তাবনাক 

মাশhর kদসী েহা েগয়া তাশহীর েক বাগাiর।। 

 

- - - - - সাiেয়দ আoলােদ রাsল। ✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 

( ১১)  

গােম িহজরাঁ 

 

ফারযােn রাsল iমােম hসাiন েস জাবিক মািদনা ছুট 
েগয়া 
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নাজকু থা বhত নােজা ঁকা পালা েবা িশশােয় িদল েযা টুট 
েগয়া। 

েদখা েকiেস তেুন e গাiরােত ফালাক e গাiরােত হাক 
আlাhস সামাদ। 

eক জুl েশয়ার িসতাম েপশা ফারযােn রাsল েকা লুট 
েগয়া। 

কােয়ম রােহ কাiেস আরেজা সামা জাiনাব েন লাশােয় 
শাহ েস কাহা 

নানা কা মাজার েতা ছুটা থা ভাi কা িভ দামান ছুট েগয়া। 

আlাহ আlাহ কয্া েবা নাকশা থা আিবদ িক জবাঁ পার 
জাির থা 

iস gরবােতা কারেবাবালা েমঁ কয্া হাম সাবকা নািসবা ফুট 
েগয়া। 

িকuঁ িদল েমঁ েহাক িস uিঠ েহ eহ েকiসী িগিরয়া বাজাির 
েহ 

িকuঁ দামােন সাবেরা রাজা সাiেয়দ হােথাঁ েস হামারা ছুট 
েগয়া।। 

 

- - - - - hজুর মুহািdস e আজম   ✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 
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( ১২)  

জাrরাত hসাiন িক েহ 

 

মাহফুজ িজসেক িদলেম মুহাbাত hসাiন িক েহ 

লারাiব eiেস শাখ্স েপ রহমত hসাiন িক েহ।। 

 

কাহেন েক বােs েতা মুসলমান েহ মাগার 

sরাত hসাiন িক েহ না িসরাত hসাiন িক েহ।। 

 

বািতল েক আেগ সার না ঝুকােয়ে  হাম কািভ 

েপেশ নাজার হামারা sজায়াত hসাiন িক েহ।। 

 

বাচপান েস শাহসাবাির েকা েদােস নাবী িমলা 

তাকদীর েমের hসাiন িক িকসমাত হাসান িক েহ।। 
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iস দoের পুর িফতান েম িভ iনসাফ েক িলেয় 

আমেনা আমাঁ েকা আব িভ জাrরাত hসাiন িক েহ।। 

 

হাiদার গােম হায়াত মুসালসাল েক বাবজুদ 

শাদাঁ েহ িকঁuিক iসেপ iনায়াত hসাiন িক েহ।। 

 

- - - - হাiদার লাির সােহব✍✍✍ 

 

( ১৩)  

hসাiিন চামান 

 

সাদকােয় মুsাফা পাক েহ পান্জাতান 

েহ আলী ফাতমা hসাiন ব হাসান।। 

 

তাজিকরা iuঁ কাের uনকা আহেল sনান 
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হািসেল আনজুমান নািজেশ il o ফান।। 

 

বা আবাদ e ফািসহােন আহেল sখান 

েহ hেসিন চামান eহ hসাiিন চামান।। 

 

েহ সাদাকাত েম েবা মাজহাের আবু বাকার 

িজসিক হাক েগািয় পার নাজ কারেত uমর।। 

 

েহ সাখাবাত েম uসমােন গািণ কা আসার 

েজের বাজু েমঁ হার gল আিল কা সামার।। 

 

কারবালা িক জািমঁ পার েহ বািতল িসকান 

েহ hসাiিন চামান eহ hসাiিন চামান।। 

 

েবা আbাস o কািসম িক কয্া শান েহ 

েহা িফদা uসেপ আকবার কা আরমান েহ।। 
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d হা aoেনা মুহাmাদ িভ বুরহান েহ 

মাজহােব হাক েপ আসগার িভ kরবান েহ।। 

 

কারবালা েম বহতর েহ সাব gল বাদান 

েহ hসাiিন চামান eহ hসাiিন চামান।। 

 

পারচােম দীেন হাক িজসেন uঁচা িকয়া 

জােনা মাল aoর আoলােদঁ কারেক িফদা।। 

 

পারসা পারসা পারসা পারসা 

েহ hসাiন iবেন েশের খুদা বা খুদা।। 

 

িজনেস েবশাক মুয়াtার েহ হাক কা চামান 

েহ hসাiিন চামান eহ hসাiিন চামান।। 

 

- - - - - মoলানা িশবলী✍✍✍ 
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(১৪) 

 খুদ দoড় েক আতা পািন 

 

চাহেত   আপ েতা খুদ দoড় েক আতা পািন 

iয়া hসাiন আপেক েঠাকার েস িনকালতা পািন।। 

 

েবা কয্া িথ aকাদ েযা দািরয়া িপলা িদতা পািন 

েমের আbাস েন দািরয়া েকা িপলায়া পািন।। 

 

আসমাঁ গার তুেঝ সািbর iশারা কারেত 

িদল e েকহতা েহ েক তা হাশর বারাসতা পািন।। 

 

eিড়য়া আপিন জািমঁ পার েযা রাগাড়েত আসগার 

কারবালা েতের সামহােল েন সামহাল তা পািন।। 

 

iবেন সারদাs েথ আbাস েক েদােনা বাজু 
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পাড়েগয়া িজসেক িভ uসেন েনিহ মা া পািন।। 

 

কoন েকহতা েহ েক পািন েক েথ পয্ােস সািbর 

সাচেতা e েহ িক থা সািbর কয্া পয্াসা পািন।। 

 

তুঝেপ শ জান েহ kরবান েমির e আসগার 

েতির িহmাত েন eিজেদা েকা িপলায়া পািন।। 

 

iয়া আিল েশের খুদা আপেক েবেট সািbর 

hkম েদ েদেত েতা sরাজ িভ uগলতা পািন।। 

 

- - - - - - জয়nল আেবিদন ✍✍✍ 
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(১৫) 

 rতবা hসাiন কা 

 

কয্া েহাগা খুদ িহ েশািচেয় rতবা hসাiন কা 

চুমা রাsেল পাক েন েচহরা hসাiন কা। 

 

চােহা েক রাব কাবুল কাের েমির হার dয়া 

আপেন dয়া েম েলেলা oিসলা hসাiন কা। 

 

ঘাবরােক ফoেয শাম ফাকাৎ ভাগেন লািগ 

মায়দাঁেম যাব uতরা েহ েবটা hসাiন কা। 
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(১৬)  

uনেহ কয্াiেস ভুলাu 

 

কয্াiেস ভুলাu েম uনেহ কয্াiেস ভুলাu 

হাসনােয়ন েপ েজা জুl hেয় কয্াiেস নাu।। 

 

আসগার িক তাড়াপ েদখেক েকহিত িথ e বাn 

e লাল েতের পয্াস েকা েম কয্াiেস বুঝাu।। 

 

বাজু েযা কােট আশর্ েস েবােল e ফয্ািরে  

আbাস আলাম েকা েম েতের িকঁu না uঠাu।। 

 

iসলাম েপ সািbর কা iহসান েহ জায়nল 

েতা কারবাল িক শািহেদাঁ িক না িকuঁ iয়াদ মানাu।। 

 

- - - - - জায়nল সােহব✍✍✍ 
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(১৭) 

 িজগার পারােয় বাতুল 
 

সার েবা েহ েজা কােট iসলাম কী িখদমাত েক িলেয় 

আবr েবা েজা gেম দীন কী আজমাত েক িলেয়।। 

 

েজা িক েহ িদল েস িজগার পারােয় জাহরা েপ িনসার 

খু দ েহ uসেক িলেয় aoর েবা জাnাত েক িলেয়।। 

 

নাo েমঁ আেল নািব নাজম েহ আসহােব রাsল 

িলlািহল হাm িক মুজদা েহ e umাত েক িলেয়।। 

 

নo িনহােল চামান মুsাফাবী,মুরতাযাবী 

িজেস kদরাত েন চুনা জীনেত জাnাত েক িলেয়।। 

 

হাশমী বাগ hয়া হাশিম খুন েস েসরাব 

বােগ জাহরা কাটা uস বাগ কী nজহাত েক িলেয়।। 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


40 

40 

 

হার আদনা চীজ hয়া কারিত েহ আলা েপ িনসার 

িজs েহ জাঁ েক িলেয় জাঁ েহ iতরাত েক িলেয়।। 

 

েজা আেগােস পাiগাmার েম ফালা ফুলা থা 

কারবালা েম েবা কাটা dীঁ িক িহফাজাত েক িলেয়।। 

 

iসিতকামাত েপ িফদা েহ েতের e দােs hসাiন 

না গয্ায়া হাথ েমঁ েবদীন েক বাiয়াত েক িলেয়।। 

 

খুল গয্ায়া uসেস আগার হাক েপ না েহােত আসহাব 

দােs হাসনােয়ন না বাড়হতা কাভী বাiয়াত েক 
িলেয়।। 

 

সািলক আসহাব েতা nরািন েহ aoর আল েহ nর 

nর েকা nর হী লাহাক থা মাiয়াত েক িলেয়।। 

 

- - - - - মুফিত আহমাদ iয়ার খান✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 
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(১৮) 

 খুন বাহায়া hসাiন েন 

 

হািs িমটাi খুন বাহায়া hসাiন েন 

gলজাের মুsাফা েকা সাজায়া hসাiন েন।। 

 

eক দাম েম কাত্ল েহােক uিnশ েসা পাচাশ 

জাব জুলিফকার রান েম uঠায়া hসাiন েন।। 

 

umাত gনাহগার িথ নানা িক iসিলেয় 

kেm েকা কারবালা েম কাটায়া hসাiন েন।। 

 

িফরদাuস িকস তারাফ েহ জাহাnাম েহ িকস তারাফ 

নাকশা েকা কারবালা েম িদখায়া hসাiন েন।। 
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সাজেদ েম সার েকা েদ িদয়া uফ তাক েনিহ িকয়া 

বাচপান কা eiসা oয়াদা িনভায়া hসাiন েন।। 

 

e শাম্স uনেক সাবেরা তাহাmলু েকা েদিখেয় 

dিনয়া লুটািয় dীন বাচায়া hসাiন েন।। 

 

- - - শাম্স সাহাব✍✍✍ 

 

(১৯)  

সাবের hসাiন 

 

আo তুমেহ বাতােয়ঁ নােম hসাiন কয্া েহ 

আlাহ িক রাযা েহ তাসিখের কারবালা েহ।। 

 

iসলাম কী জামানাত েশাহদােয় কারবালা েহ 

eহ হাফর্ হাফর্ লoেহ মাহফুজ েপ িলখা েহ।। 
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েতেগা েক সােয় সােয় পাড়হনা নামােজ uলফাত 

হাসনােয়ন কী iমামাত হার শাখ্স চাহতা েহ।। 

 

iস বাত কা েহ জািমন িজেk শাহীেদ আজম 

সার েদেক মুsাফা িক umাত বাচা িলয়া েহ।। 

 

খােব iবরািহমী েকা কারবাল িক সার জািম পার 

তাবীর কা িলবাদা শাbীর েন িদয়া েহ।। 

 

নােম hসাiন িদলকাশ সাবের hসাiন িদলকাশ 

মাiদােন কারবালা েমঁ খুঁ েস িলখা hয়া েহ।। 

 

- - - - - িদলকাশ রাঁচবী✍✍✍ 
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( ২০)  

মােহ আিল ফািতমা 

 

hসাiন তুমেকা আদাব েস সালাম কারেত েহ 

তুমহারা িজকর তুমহাের gলাম কারেত েহ।। 

 

আলী ব ফাতমা জাহরােয় হাসান েক চাঁদ েহা তুম 

তুমহারা পয্ার নাবী! sবহ o শাম কারেত েহ।। 

 

তুমহাির শােন জায়াত েকা কন ভুেলগা 

তুমহাের নাম পার মার কার িভ নাম কারেত েহ।। 

 

িনসার সাb েপ সািলম েপ না িকঁu যােয় 

েযা জাখ্ম খােক িভ আ া কালাম কারেত েহ।। 

 

েহ iয়াদ আজ িভ dিনয়া েকা খুন কা মানজার 
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েজা সার কাটােক হী মাজহাব কা কাম কারেত েহ।। 

 

েদা সাদকা আকবার o আসগার কা আপেন রoশান েকা 

আতা েজা সাদকােয় খাirল আনাম কারেত েহ।। 

 

- - - - - -  মাহবুব রাযা রoশাnল kােদরী✍✍✍ 

 

( ২১)  

সাদাকাত hসাiন কী 

 

কােলমােয় তoিহদ েহ েতির শাহাদাত e hসাiন 

তু না েহাতা েতা না রাহ জািত সাদাকাত e hসাiন 
।। 

 

েতির kরবানী েন িজnা কার িদয়া iসলাম েকা 
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েবাহ। রােহগা তা আবাদ েতির বাদoলত e 
hসাiন।। 

 

তািলবােন মািন্জেল আমেনা সাkঁ েক oয়ােs 

েতির kরবানী hিয় শামেয় িহদায়াত e hসাiন।। 

 

িমlােত iসলাম েকা িমলতা েহ eক দারেস হায়াত 

কয্াiেস ভুেল হাম েতরা iয়াu েম শাহাদাত e 
hসাiন।। 

 

eহতামাল আেন েকা েহ িফর েস eিজিদয়াত কা দoর 

িফর জাহােন নo েকা েহ েতির জাrরাত e hসাiন।। 

 

হাল েমরা kছ িভ েহা েমরা আkীদা েহ eিহ 

বাখ্শবােয়গী মুেঝ েতির মুহাbাত e hসাiন।। 

 

- - - - - হাজরাত বাiকাল আতসািহ✍✍✍ 
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(২২) 
নাoয়াসা েহ নাবী কা  

 

নাoয়াসা েহ নাবী কা uনিক জালবাত িকতিন আি  
েহ 

মািসয়ত িজসেপ নাজা েহ েবা িসরাত িকতিন আি  
েহ। 

 

েবা িজসেস েহা গাi iসলাম িক িহফেজা ঁবাকা 
মুমিকন 

hসাiন iবেন আিল েতির শাহাদাত িকতিন আি  
েহ।। 

 

সাের মাকতাল খুদােয় পাক িক তাসিবহ িবেদর্ লাব 

তাকাdসু িজসেপ kরবা ঁেতির খালবাত িকতিন আি  েহ।। 
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ফালাক েক চাঁদ তাের মাহেব হাiরাত েকহ রােহ iঁu 

hসাiেন পাক েতির iসিতকামাত িকতিন আি  েহ।। 

 

শামীম আহমাদ েক ঘার ভার েক িদেলা ঁেম আপিক iয়ােদ 

iনায়াত আপিক e েমের হাজরাত িকতিন আি  েহ।। 

 

- - - -  শামীম আহমাদ✍✍✍ 

 

 

(২৩)  

িজশান iয়া hসাiন 

 

হাক েন িকয়া েহ আপেকা িজশান iয়া hসাiন  

মুলেক বাফা েক আপ েহ sলতান iয়া hসাiন।। 

 

iেয় জুl iেয় ফােরব!uনিহ েন িকয়া শািহদ 
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িজনেক বুলােয় আপ েথ েমহমান iয়া hসাiন।। 

 

খুেন িজগার িসঁচেক iসলাম কা শাজার 

সাব েপ িকয়া েহ আপেন eহসান iয়া hসাiন।। 

 

েবাহ হাক সানাস িজনেকা েহ uলফাত রাsল েস 

েহােত েহ িদলেস আপেপ kরবান iয়া hসাiন।। 

 

আেখঁ িভ িজনিক নাম না েহা iয়ােদ hসাiন েম 

েহােগ েবাহ িকস তারহা েক মুসলমান iয়া hসাiন।। 

 

আহেল জাঁহা েকা আপেন আিখর বাতা িদয়া  

iরফােন হাক েক আপ েহ িমজান iয়া hসাiন।। 

 

িদল েকা কাের েবাহ চাক আগার ফায়দা েহা kছ 

কারেত েহ চাক েজা িভ িগেরবান iয়া hসাiন।। 
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েজা কারবালা েম আপেন দারেস আমাল িদয়া 

nের eিকঁ েহ রoনােক ঈমান iয়া hসাiন।। 

 

িফর দীেন হাক েপ বাড়হ গািয় iয়ালগার! আলমাদাদ 

কারেন লােগ েহ গাiর পােরশান iয়া hসাiন।। 

 

kরবান আপেন েখেশাঁ আকািরব েকা কার িদয়া 

সাচ েহ িক আপ হাক কী েহ বুরহান iয়া hসাiন।। 

 

শাবনাম িভ আপেক রoেজ কী চাঁদনী 

িদল েম iসেক আব eিহ আরমান iয়া hসাiন।। 

 

- - - - - শাবনাম কামািল✍✍✍ 
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(২৪) 

 hসাiন েজiসা নাoয়াসা েকাi েনিহ 

 

হাজরাত hসাiন েজiসা নাoয়াসা েকাi েনিহ 

য়য্ািন iমােম পাক েক েজiসা েকাi েনিহ 

কােn েপ িজন েকা আপেন িবঠায়া রাsল েন 

সীেন েস আপেন িজনেকা লাগায়া রাsল েন 

আিল মাকাম আপ েক েজiসা েকাi েনিহ।।(ঐ) 

 

সাজেদ েম সার েহ লাব েপ নােম খুদােয় পাক 

হার ফাদর্ আহেল বাiত কা েবশাক েহ তাবনাক 

uন েজiসা আসমাঁ েপ িসতারা েকাi েনিহ।।(ঐ) 

 

সাজেদ েম সার কাটা িদয়া জাহরা েক লাল েন 
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রoশান জািমর পাiকাের hসেনা জামাল েন 

েজiেস েমের hসাiন েহ oয়াiসা েকাi েনিহ।।(ঐ) 

 

 

(২৫) 

 সাজদা hসাiন কা 

 

আজ ফারশ তা বা আরশ েহ চাচর্া hসাiন কা 

আlাহ কা হািবব েহ নানা hসাiন কা।। 

 

সারা জামানা আজ েহ শাiদা hসাiন কা 

িকতনা আিজম েদখ েহ rতবা hসাiন কা।। 

 

গাদর্ান কাটায়া আপেন iসলাম েক িলেয় 

ফাiলা hয়া েহ হার s uজালা hসাiন কা।। 
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nের িনগােহ েশের খুদা ফািতমা কা লাল 

েবশাক হাসান িভ ভাi েহ আ া hসাiন কা।। 

 

তালবার না তীর খান্জােরা েনেজঁ েক দারিময়াঁ 

মাহবুব রাব কা েহা েগয়া সাজদা hসাiন কা।। 

 

বাগদাদ েহােক কাশ বােরিল কী রাহ েস 

িশবলী ভী জােক েদখ েল রoজা hসাiন কা।। 

 

- - - - - - মoলানা িশবলী✍✍✍ 
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( ২৬)  

 iসলাম েক িলেয় 

 

আজমাত নাবী েক দীঁ িক বাড়হািয় hসাiন েন 

সাজেদ েম আপেন সার েকা কাটায়া hসাiন েন।। 

 

ভুেক পয্ােস রাহেক িভ iসলাম েক িলেয় 

খুঁ আপেন খানদাঁ কা বাহায়া hসাiন েন।। 

 

বাiয়াত না িক kবুল মাগার সার েকা েদ িদয়া 

হাক কয্া েহ কারবালা েমঁ বাতায়া hসাiন েন।। 

 

সীঁচাi কারেক খুেন িজগার েস জাহান েম 

iসলাম েক চামান েকা বাচায়া hসাiন েন।। 

 

মুশিকল েম জাব ভী নাম লােবাঁ পার মাচাল গায়া 
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তালআত েক দাদর্ ব dখ েকা িমটায়া hসাiন েন।। 

 

- - - - - জািহদা তালআত✍✍✍ 

 

 

( ২৭)   

পাiগােম hসাiন 

 

hসাiন িসদক ব সাদাকাত hসাiন সাবর কা নাম 

hসাiন rেহ iবাদাত hসাiন দীন তামাম।। 

 

িবসােত il হী কয্া েজা সামাঝ সােক তুঝেকা 

hdেদ আকল ব নাজার েস বুলাn েতরা মাকাম।। 

 

েতের লাh েন েতা েবজান েকা িজেnিগ বাখিশ 

ভুলা সােকগা না eহসান eহ েতরা iসলাম।। 
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কাটা েদা সার না ঝুেক জুl ব জাবার েক আেগ 

hসাiিনo ঁ েহ eিহ েতা hসাiন কা পাiগাম।। 

 

েবাহ সাজদা আিখরী েতরা িক বাnগী েহ িনসার 

hসাiন েদােশ িরসালাত েক শাহসাবাের সালাম।। 

 

eিহ েহ মাজহােব গাজী ঁেতা আসেল iমাঁ েহ 

িদয়া না তুেন িবগাড়েন পাiয়াmাির কা িনজাম।। 

 

- - - - - - -আbুল আিজজ গাজীঁ✍✍✍ 
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( ২৮)  

 িজগার েগাসােয় বাতুল 

 

e কারবালা িক খাক uস eহসান েকা না ভুল 

তাড়পী েহ তুঝেপ লােশ িজগার েগাসােয় বাতুল।। 

 

iসলাম েক লাh েস েতির পয্াস বুঝ গািয় 

সাiরাব কার গায়া তুেঝ খুেন রােগ রাsল।। 

 

কারিত রােহিগ েপশ শাহাদাত hসাiন িক 

আজািদেয়ঁ হায়াত কা eক সারমািদ usল।। 

 

চাড় জােয় কাট েক সার েতরা েনেজঁ িক নoক পার 

েলিকন eিজিদেয়াঁ িক iতায়াত না কার kবুল।। 

 

থী দাসতাঁ দারাজ ভী aoর gদাজ িভ 

েলিকন কাহা ঁeহ িদল িক িদয়া জােয় iসেকা তলু।। 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


58 

58 

 

 

( ২৯)  

 iেয় কারেবা বালা েহ 

 

আঁেখা েস লাগাo uেস খােক িশফা েহ- - - iেয় 
কারেবা বালা েহ 

iস খাক েপ gলকারi খুেন েশাহদা েহ iেয় কারেবা 
বালা েহ।। 
 

iস খাক েপ iসলাম েকা সারবার েন বাচায়া aoর 
খুদ েকা িমটায়া 

iস খাক েপ সাজদােয় hেসন জাগমাগাতােহ iেয় 
কারেবা বালা েহ।। 

 

নানা েস েজা বাদা থা বাফা কার গােয় শাbীর খাকর 
তাবােরা তীর 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


59 

59 

iস খাক েপ হািরর েবািহ হাফর্ বাফা েহ iেয় কারেবা 
বালা েহ।। 

 

জাব তাপেত hেয় মািরয়াহ েম কােফলা েপৗhচা েবােল 
শােহ oয়ালা 

eহ মািন্জল আিখর েহ eিহ মারেন িক জা েহ iেয় 
কারেবা বালা েহ।। 

 

আ রা েকা শাbীর কা ঘার েহা েগয়া খািল েকাi 
েনিহ বািল 

শাbীর েক েহােটাঁ েপ মাগার কের খুদা েহ iেয় 
কারেবা বালা েহ।। 

 

বািক না বাঁচা আরশ তালাক েকাi মুজািহদ আlাহ েহ 
শাহীদ 

শাbীর কা সার সাজদােয় বাির েম ঝুকা েহ iেয় 
কারেবা বালা েহ।। 
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বােদ শাহ খাiেম জােল আহেল হারম েক চাদর ছািন 
সার 

আ রা েকা iহাঁ েজা িভ hয়া েহাশ rবা েহ iেয় 
কারেবা বালা েহ।। 

 

- - - - - - হজরত বািমক✍✍✍ 

 

 

 

( ৩০)  

শাহাদাত কা আম েহ 

 

 ফাiযােন শoক েতির শাহাদাত কা আম েহ 

পার কয্া কাের িক জােক জুn ঁ আপনা খাম েহ।। 

 

েবাহ মoত িজেnিগ িহ েনিহ eক পায়াম েহ 
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মারেন িক বাদ িভ uেস হািসল দাবাম েহ।। 

 

শাbীর িক িনগােহ হািককাত শানাস েম 

সার মসেলহাত েম আপনা ঝুকানা হারাম েহ।। 

 

সাদ হাiফ uস শাহাদােত uজেম েক বাদ। িভ 

iনসান eিজেদা শামার কা আব তাক gলাম েহ।। 

 

আlাহ েক রাsল িক umাত েক বােs 

ঘার বার সাব লুটা িদয়া কয্া eহেতমাম েহ।। 

 

রাহী েজা iশক েহ মুেঝ আেল রাsল েস 

iসকা eহ eক সাবুত েমরা আপনা নাম েহ।। 

 

- - - - শাbীর আহমাদ রাহী✍✍✍ 
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( ৩১)  

 hসাiন iবেন আিল 

 

oয়াsা িজসেকা েহা জােন হাiদার কারর্ার েস 

িকuঁ না kরবাত েহা কoনােয়ন েক মুখতার েস।। 

 

িকস কাদার পয্াের নাoয়ােস েথ রাsল আlাহ েকা 

েদােশ আকদাস পার িবঠােত েথ uেন্হ কয্া পয্ার েস।। 

 

দoের হািজর েম িভ পাiদা েহা গােয় eiেস eিজদ 

বাiর েজা রাখেত েহ আেল আহমােদ মুখতার েস।। 

 

জlু জাব বাড়হ জােয় হাদ েস সাb কা য়য্ারানা েহা 

েহা জাবােব আিখরী তালবার কা তালবার েস।। 
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পারচােম iসলাম েহ আলাম েম লাহরায়া hয়া 

েবাহ শাহীেদ কারবালা হাকেক আলম বারদার েস।। 

 

সার বুলািn পােয়গা েবাহ দীন ব dিনয়া েম নাজার 

েজা সাবাক েল হাজরােত শাbীর েক িকরদার েস।। 

 

- - - - - - হজরত নাজার জালনাবী✍✍✍ 

 

( ৩২)  

 হামাের hসাiন  

 

nের আiেন িরসালাত হামাের hসাiন  

তাজদাের iমামাত হামাের hসাiন ।। 

 

আফতােব hদা iবেন েশের খুদা 

জােন খাতুেন জাnাত হামাের hসাiন ।। 
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ভুেখ পয্ােস মাগার পারচােম হাক িলেয় 

পাiকাের iসিতকামাত হামাের hসাiন ।। 

 

আরশ তা ফারশ রাব কী রাযা েক িলেয় 

সাদের বাজেম শাহাদাত হামাের hসাiন ।। 

 

সাb পার িজনেক হার সাb kরবান েহ 

েমহের বুেজর্ কানাআত হামাের hসাiন ।। 

 

গoর েস sন েলা e আmের আমজাদী 

েকহিত েহ সাির িখলকাত হামাের hসাiন।। 

 

- - - - -আmার আমজাদী✍✍✍ 
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( ৩৩)  

ফাতমা েক লাল 

 

িদল েম নাবী েক েতির মুহাbাত েহ iয়া hসাiন 

তুঝেস বাকােয় hসেন শারীয়ত েহ iয়া hসাiন।। 

 

তুম ফাতমা েক লাল েহা শাbীর খুশ িখসাল 

মাশhর েতরা iয়াoেম শাহাদাত েহ iয়া hসাiন।। 

 

তুম nের আiেন ফােতহ খাiবার েহা iয়া hসাiন 

তুঝেপ িনসার সাির জায়াত েহ iয়া hসাiন।। 

 

ভুেখ পয্ােস দীন কী আজমাত েপ জান িদ 
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িকতিন আজীম আপিক িখদমাত েহ iয়া hসাiন।। 

 

কoসার কা জাম হাথ েম uসেকা িমেল জাrর 

িজস শাখ্স েকা িভ আপ েস িনসবাত েহ iয়া hসাiন।। 

 

মুশিকল kশািয় িকিজেয় আসগার েক oয়ােs 

েকহিত eিহ েতা আপেস তালআত েহ iয়া hসাiন।। 

 

- - - - - জািহদা তালআত✍✍✍ 

 

( ৩৪)  

  িজকের শাহাদাত 

 

বাহােরাঁ পার েহ আজ আরাiেশ gলজাের জাnাত িক 

সাবাির আেন বািল েহ শািহদােন মুহাbাত িক।। 

 

গালা কাটবা েক েবিড় কাটেন আেয় েহ umাত িক 
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েকাi তাকদীর েতা েদেখ আিসরােন মুিসবত িক।। 

 

আলী েক পয্াের খাতুেন কায়ামাত েক িজগার পাের 

জািমঁ েস আসমাঁ তাক ধুম েহ uনিক িসয়াদাত িক।। 

 

জািমেন কারবালা পার আজ মাজমা েহ হািসেনাঁ িক 

জািমঁ েহ আন্জুমান রoশান েহ শামেয় nেরা জুলমাত িক।। 

 

 েবাহ শামেয় েহ িজন েস জান তাজা পােয়ঁ পারবােন 

eহ েবাহ শামেয় েহ েজা হাঁস কার gজাের ঁশব মুিসবত 
িক।। 

 

eহ েবাহ শামেয় েনিহ িজনেস ফাকাত eক ঘার মুনাbার েহ 

eহ েবাহ শামেয় েহ িজনেস rহ েহা কাফুর জুlাত িক।। 

 

জদুা েহাতী েহ জােন িজs েস জানাঁ েস িমলেত েহ 

hi েহ কারবালা েম গামর্ মাজিলস িবেsা ফুরকাত িক।। 

 

uধার আফলাক েস লােয় ফািরশেত হার রাহমাত েক 
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uধার সাগর িলেয় hের ঁচািল আিত েহ জাnাত িক।। 

 

জািমেন কারবালা পার আজ eiসা হাশর বারপা েহ 

িক িখচ িখচ কার িমটী জাতী েহ তাসবীের কায়ামাত িক।। 

 

আেকেল পার হাজােরা েক হাজােরা বার চালেত েহ 

িমটা িদ দীন েক হামরাহ ijাত শােমর্া গাiরাত িক।। 

 

মাগার েশের খুদা কা েশর জাব িবছাড় গাজাব আয়া 

পাের টুেট নাজার আেন লািগ sরাত হিজমাত িক।। 

 

শাহীেদ নাজ রাখ েদতা েহ গাদর্ান আেব খান্জার পার 

েজা মoেজ বাড় পার আ জািত েহ দারiয়ােয় uলফাত 
িক।। 

 

হাসান snী েহ িফর আফরােতা তাফরীত iসেস িকঁu কার 
েহা 

আদাব েক সাথ রাহিত েহ িবশ আরবােব snাত িক।। 
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- - - - - -আlামা হাসান েরজা খান✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 

 

( ৩৫)  

 hয়া কারবালা েম িসতাম 

 

hয়া কারবালা েম e কয্াiসা িসতাম 

থা মুহাmাদ কা আলম খুদা কী কাসাম।। 

 

লাiেনাঁ েন আেল নাবী েকা সাতায়া 

জািমঁ েম লাh সাiেয়েদা কা বাহায়া।। 

 

মাগার ডাগমাগায়া না uনকা কাদাম 

hয়া কারবালা েম e কয্াiসা িসতাম।। 

 

কােট সার বাহাtর েজা রােহ খুদা েম 
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iলািহ e কয্া েহা গয্ায়া কারবালা েম।। 

 

uজাড়া গয্ায়া বাগ শােহ uমাম 

hয়া কারবালা েম eহ কয্াiসা িসতাম।। 

 

hসাiন iবেন হাiদার েন গাদর্ান কাটািয় 

মাগার লাজ দীেন হাক কা আলাম 

hয়া কারবালা েম eহ কয্াiসা িসতাম।। 

 

িলেখ কয্াiেস িদলকাশ।  hসাiিন কাহািন।। 

িক rকিত েনিহ আঁso কী রাবানী।। 

 

িমেটগা না িদল েস শাহীেদাঁ কা গাম 

hয়া কারবালা েম iেয় কয্াiসা িসতাম।। 

 

- - - - - - - - িদলকাশ রাযা✍✍✍ 
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( 36 )  

  সাজদােয় সািbর েদিখেয় 

 

eক সাথ মoত ব জীs কী তাসবীর েদিখেয় 

খান্জার েক নীেচ সাজদােয় শাbীর েদিখেয়।। 

 

িজবরাঈল েসের খু দ কারােত েথ েগাদ েম 

িসবেত রাsেল পাক িক তoিকর েদিখেয়।। 

 

হাসান hসাiন আপ েন েদেখ না েহা আগার 

হার আেন বালী sবহ েকা তানবীর েদিখেয়।। 
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বাহিত েহ বান েক রােহ হাক েম iিস তারাহ 

eক েনক মাহ েক dধ কী তািসর েদিখেয়।। 

 

েখiেমা েম জােক খুদ শােব আsরা েম hসাiন 

েদেত েহ সাব েকা সাবর কী জািগর েদিখেয়।। 

 

মাহমুদ িদল েক জাখ্ম েজা রoশান েহ চাঁদ েস 

e েহ গােম hসাiন িক তাসীর েদিখেয়।। 

 

- - - - - মoলানা মাহমুদ✍✍✍ 

 

( ৩৭)   

sরােত শাbীর 

 

তুরবাত েম ছুপেক sরােত শাbীর রাহ েগিয় 

েলিকন জাঁহা েম েফiল েক তানবীর রাহ েগিয়।। 
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চালেন েকা েবাসা গােহ নাবী পার চািল মাগার 

মুহ েম েদখিত hসাiন কা শাম্সীর রাহ েগিয়।। 

 

আগার েক খনু েন রা  িদয়া বােমা দার তামাম 

কািহেয় না কাসাের দীন কী তামীর রাহ েগিয়।। 

 

টাকরােন জা রািহ থী জািমন আসমান েস 

খািক িথ িমলেক খাক েম তoিকর রাহ েগিয়।। 

 

েদেখা েজা সার েকা তািলব দােs hসাiন েন 

িদল িহ  েম ঘুট েক জুl িক তাদবীর রাহ েগিয়।। 

 

মাহমুদ বানেক আoেগ তমু কারবালা চােলা 

বানেক েবাহাঁ হাজােরা কী তাকদীর রাহ েগিয়।। 

 

- - - - - - -  মoলানা মাহমুদ✍✍✍ 
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( ৩৮)   

আiনােয় তাতহীর 

 

আদা হাক কার িদয়া তুেন শােহ দীঁ িক নাকাবাত কা 

েহ iu শাদাব gলশান আজ iসলািম শরীয়ত কা।। 

 

িখজাঁ আেন না পােয় বােগ দী পার েসাচ কার তুেন 

বাহায়া কারবালা েম খুন আপিন আেলা iতরাত কা।। 

 

বাশােন বাnগী তাকিমল uসিক কার িদয়া তুেন 

জািমঁ তা আরশ থা েশাহরা িজস শাহাদাত কা।। 
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েহ জািহর আiনােয় তাতহীর েস পাকীজগী েতরী 

লাকাব শাbীর েহ িফর কয্া বায়াঁ েহা েতির িরফয়াত 
কা।। 

 

পয্াস o ভুখ খান্জার, তীর o েনজা, কারবালা ,িশবলী 

বায়াঁ মুমিকন েনিহ েহ uনেক সাবেরা iসেতকামাত 
কা।। 

- - - - - - - মoলানা িশবিল✍✍✍ 

 

 

( ৩৯)  

 িমদহাত hসাiন কী 

 

হার ফাদর্ িক জাবাঁ েপ েহ িমদহাত hসাiন িক 

কoনােয়ন েম েহ আজ িভ েশাহরাত hসাiন িক।। 
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কoেলা আমাল েম আকেস িরসালাত মাআব েহ 

আlাহ িক িকতাব েহ িসরাত hসাiন িক।। 

 

জুেlা জাফা o িহেসর্া হাবাস েহ urজ পার 

dিনয়া েকা আজ িফর েহ জাrরাত hসাiন িক।। 

 

জাব জাব িভ জুেlা জাb েক বাদাল িঘর আেয়ে  

dিনয়া কােরিগ iয়াদ শাহাদাত hসাiন িক।। 

 

eহসােস কামতাির কা েবাহ িকu কার িশকার েহা 

িজস িদল েম বাস গাi েহা মুহাbাত hসাiন িক।। 

 

েহ uসবােয় hসাiন শাফক জািমেন হায়াত 

আlাহ ের বুলািn o িরফয়াত hসাiন িক।। 

 

- - - - - - - - -   আiয়ুব শাফক নাগপুির✍✍✍ 
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( ৪০)  
 আশেক গাম 

 
হার আশক িক  েলা শােম েদখ রাহা h 

গাম খানেয় শাbীর সাজা েদখ রাহা h।। 

 

েদা ফoজ েম েদা রা  জুদা েদখ রাহা h 

eক তীরগী,eক nের খুদা েদখ রাহা h।। 

 

েবাহ চাশেম ফালাক েস িভ িগের আশেক কাবািক 

মাগমুম েদা আলাম িক িফজা েদখ রাহা h।। 
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শাহ েবােল uধার hর েহ আিভ তীর না েফেকা 

জুlাত েম েম iমাঁ িক িজয়া েদখ রাহা h।। 

 

আlাহ ের eহ শoেক iবাদ সাের শাbীর 

লাবার েক সােয় েম ঝুকা েদখ রাহা h।। 

 

তাসবীর তাসাbরু েম েহ শাbীর কী মাহমুদ 

আজােয় বাস eiেস েম কাজা েদখ রাহা h।। 

 

- - - - - - - মoলানা মাহমুদ। ✍✍✍ 

 

 

( ৪১)  

 মাজহাের েশের খুদা 

 

হামাের েপশবা তুম েহা হামাের মুকতাদা তুম েহা 
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আdেয় দীন িক খািতর মাজহাের েশের খুদা তুম 
েহা।। 

 

েহ িজসিক iজহাের হাক পার নাজ dিনয়া েকা 

শাহীেদ iশেক দীেন হাক েমের িকবলা nমা তুম 
েহা।। 

 

শাহীেদাঁ েম িভ িজসিক শাহাদাত কা হািসঁ চারচা 

কায়ামাত তাক হার eক বােজ্ম বাফা েক মুকতাদা তুম 
েহা।। 

 

েবাহ িজসেন আপেন খুন েস gলশােন iসলাম েকা 
িসচা 

iমােম আিmয়া কী েবাসা গােহ পুর িজয়া তুম েহা।। 

 

েবাহ িজসেক সাb পার আফলাক ভী নাজা েহ 
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ফাজােয় কাl েরজিব েম েবাহ শােম্স বাজগা তুম 
েহা।। 

 

- - - - - - হািফজ আলাuিdন েরজিব। ✍✍✍ 

 

 

( ৪২)   

িনসবােত hসাiন 

 

িজস িদলেকা েতির জাত েস িনসবাত েহ iয়া hসাiন 

uস পার খুদা কা সায়ােয় রাহমাত েহ iয়া hসাiন ।। 

 

িদল বােn ফাতমা o িজগার বাn বু তুরাব 

তু nের চাশেমা কােl নাবুয়াত েহ iয়া hসাiন।। 

 

uস িদল কা িকu তাoয়াফ না আরেজা সামা কাের 
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িজস িদল েকা েতের গাম েস মুহাbাত েহ iয়া 
hসাiন।। 

 

তাকদীর িভ বুলাn েহ uসেক হায়াত িক 

িজস পার িক েতির চাশেমা eনােয়ত েহ iয়া 
hসাiন।। 

 

বাখিশ িথ তুেন আপেন লাh েস িজেস হায়াত 

িফর আঁিধেয়া িক জাদ েপ েবা umাত েহ iয়া 
hসাiন।। 

 

খুেন gলুেয় আসগাের মাsম কা oয়াsা 

dিনয়া েকা আজ েতির জাrরাত েহ iয়া hসাiন।। 
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( ৪৩)  

 sগরা েকহিত িথ  

 

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে  

jালoয়া আপেন rেখ রoশান কা িদখােত েহাে ।। 

 

রাহ েম uনেক  আেখ িবছাতা েহাে  

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে ।। 

 

আেগ আেগ েমের আm ুিক সাoয়ািল েহাি  

িবচেম সািনেয় জাহরা িক আমািন েহািগ  ।। 

 

িকতেন পােদর্ েম o হাiদার িক dলাির েহািগ 

ভাiয়া না পাহােরা  রােখা dর হাচােট েহাে  ।। 

 

sগরােকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে  

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


83 

83 

কােফলা আেল মুহাmাদ কা েহ েবদার রােহা।। 

 

েবিটয়া হাiদার o জাহরা িক েহ hিশয়ার রােহা 

কাঁিহ পাদর্া না সারাক জােয় খাবারদার রােহা।। 

 

চাচা আbাস e আoয়াজ লাগােত েহাে  

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে ।। 

 

আmা িক েগাদ েম েহাগা েমরা নানহা আসগার 

কয্া পাতা uসেকা তাড়াপিত েহ খাoহার 

েমির আেগাস েম েরহতা থা iহা ঁআেঠা েপেহর।। 

 

ঝুলা সাব েমের িসবা uসেক ঝুলােত েহাে  

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে ।। 

 

মুসkরা েদগা েবেহন েকা েজা o পা জােয়গা 
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হাত েফiলােক েমির েগাদ েম আজােয়গা 

েমরা ভাiয়া েমের দামান েম সামা জােয়গা।। 

 

সাথ আসগার েক শািকনা েকা িভ লােত েহাে  

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে ।। 

 

হায় sগরা িসতােম কারেবাবালা কয্া জােন  

আব না  ভাi েহ না বাবা না চাচা কয্া জােন 

িছদ গয্ায়া আসগার ভাi কা গালা কয্া জােন।। 

 

েলাগ uজড়া hয়া ঝুলা েলেক আেত েহাে  

sগরা েকহিত িথ েক বাবা েমের আেত েহাে ।। 

 

- - - - মুহাmাদ iusফ েমমন✍✍✍ 
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( ৪৪)  

 hসাiন মুঝেস জুদা েনিহ েহ 

 

 

েহ কoেল পােক রাsেল আকরাম  

hসাiন মুঝেস জুদা েনিহ েহ।। 

 

েযা iবেন হাiদার েস বুগজ রাখেখ 

হামারা েবা বাখুদা েনিহ েহ।। 

 

hসাiন বােগ নাবী কা gল েহ 

iিস েক দাম েস েহ সাব বাহাের।। 

 

iিসেস gলশান দীেন হাকিক  

িখজা কা আব শাiবা েনিহ েহ।। 
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সাবােতা িহmাত কা e িসয়ারা 

hসাiন আব নাম। েহ তুমহারা।। 

 

কারাম িক হাম পার নাজার খুদারা 

েক হামেম kছ েহাঁসলা েনিহ েহ।। 

 

রােহ বাফা েম কাটা িদয়া সার 

েবা েমহেব সাজদা েথ েযের খান্জার।। 

 

iমােম আিল মাকাম েযiসা িকিসেন 

সাজদা িকয়া েনিহ েহ।। 

 

- - - ৈসয়দ শািবhিdন সািবহ রাহমািন✍✍✍ 
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( ৪৫)   

hসাiন কা সাজদা 

 

েহ সাের সাজেদা েস আলা hসাiন কা সাজদা 

গােল লাগায়া েহ কাবা hসাiন কা সাজদা।। 

 

জানােব ফাতমা েজহরা েকা নাজ েহ আবতাক 

েহ uনেক dধ কা সাদকা hসাiন কা সাজদা।। 

 

গােল কােটে  লাh িভ বােহগা dিনয়া েম 

না েহা সােকগা পুরানা hসাiন কা সাজদা।। 

 

খায়াল o িফকর িক সারিমেnিগ বাতািত েহ 

eিজিদo েন িভ মানা hসাiন কা সাজদা।। 

 

e আসমান েতির েগািদ েম িসতাের েহ 
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জািম িক েগাদ কা তারা hসাiন কা সাজদা।। 

 

হার iক সাজদা নামািজ বােনগা েমহশার েম 

iমােম হাশর বােনগা hসাiন কা সাজদা।। 

 

eিজিদo েকা jালােন েক oয়ােs জায়nল 

বােনগা হাশর েম েশালা hসাiন কা সাজদা।। 

 

কািভ না জুl েক আেগ না সার ঝুকা জায়nল 

েদ রাহা েহ e খুতবা hসাiন কা সাজদা। 

- - - - জায়nল সােহব✍✍✍ 

( ৪৬)  

 e hসাiন iবেন আিল 

 

তু েহ েমরা ঈমান e hসাiন iবেন আিল 

েমরা িদল েমরা জান e hসাiন iবেন আিল।। 
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তু েহ েমরা েপহচান e hসাiন iবেন আিল 

জাহরা িক জান e hসাiন iবেন আিল।। 

 

জাব তাক রােহগা দাম তাব তাক কােরে  গাম 

e শািহেদ কারবালা িকঁu িক েতের েহ হাম।। 

 

যাব মুহাররাম কা চাঁদ নাজার আতা েহ 

েজiেস িদলেক িপ ের েস েমরা জান িনকালতা েহ।। 

 

e েমের hসাiন তু আপনা গাম েদ েক 

সাির dিনয়া েস মুেঝ েবগানা বানােদ।। 

 

যাব জুলজানাহ েপ েথ আপ hিয় িতেরাঁ িক বারসাত 

কাশ uস বাক্থ েম েরহতা েতের সাঁথ।। 
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িদলেম লাগতা েহ েচাট যাব কাহেত েহ e বাতা 

আপেন নামাজ না েছািড় বা বােk কাতাল 

সাজদা িভ েতরা েহ েব িমশাল।। 

 

েবটা ভািতজা সাব েহা েগয়া শাহীদ 

রােহ খুদােম তুেন সাবkছ লুটা িদয়া।। 

 

হায় ফুরাত বাতা তুেন পািন িকঁu না িপলায়া 

িজনেক সাদেক েস েহ েতরা oজুদ বানা।। 

 

মাsম আকবার েক গােলেম তীর লাগ েগয়া 

আকবার েক বাদান কা শ টুকরা েহা েগয়া।। 

 

জায়নাব েরােত েহ হায় কয্া কােহগা গরা 

ঘারানা মুহাmাদ কা সাব uজাড় েগয়া।। 
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মুহাmাদ িক জান মoলা আিল কা শান 

ফাতমা কা িজগার টুকের টুকের েহােগয়া।। 

 

হায় েমের শােহনশাহ েহ খুন েম ডুবা 

খা গালাপার িসমর েন খান্জার চালা িদয়া।। 

 

শােহ মুহাmাদ আিল েক িনগােহ কারাম েস 

hসাiন িক ঘারেস িনসবাত িমল েগয়া। 

- - - - - - - খাirল িমনার kােদরী✍✍✍ 

 

( ৪৭)   

hসাiন িক বাত কয্া 

 

hসাiন িক বাত কয্া বাতােয় 

েক িকস তারহা জাখ্ম খােয় hেয় েহ।। 
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কারবালােন িকয়া েহ কাতাল aর 

eিজিদেয়া কা সাতােয় hেয় েহ।। 

 

hসাiন মুsাফা কা েজাড়া েপেহনকার 

যাব চাড়হ গােয় জুলজানাহ েপ।। 

 

বাস uিস িদন েস জাnাত িক hের 

uনেকা মoলা েকহেক সাদা েদ রাহা েহ।। 

 

আlাহ আপেন িমিT েস েকহেদা 

দাগ লাগেন না পােয় কাফান েকা। 

 

আজ িহ শাbীর বাদেল েহ কাপেড় 

খুন েম িভ নাহােয় hেয় েহ।। 

 

িবখির জুলেফ পািরশান েচহরা 

আশক আঁেখা েম আেয় hেয় েহ।। 

 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


93 

93 

e জুলজানাহ েঠেহর চাn লামেহ 

শািকনা েবাহত েরা রািহ েহ।। 

 

শাহাদাত েক oয়াk eিজেদােন 

e িকয়া আেল মুহাmাদ েস েব বাফািয়।। 

 

ডালিদ তীর েতের বাদান পার 

e না েসাচা িক জােন নাবী েহ।। 

 

uনিক মারিজ িজসেকা কাবুল কারেল 

iয়া চােহ িজসেকা ঠুকরােদ।। 

 

খাirল কাদাম েতরা পাকাড় েক 

iস েমহিফল েম আেয় hেয় েহ।। 

 

- - - - - খাirল িমনার kােদরী। ✍✍✍ 
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( ৪৮)   

e ঘারানা নাবী িক আল কা েহ 

 

আেল আতহার িজসেকা েকহতা েহ 

e ঘারানা নািব িক আল কা েহ।। 

 

আদােব মুsাফা েম শািরয়াত খািড় রািহ 

দারoয়াজােয় বাতুল েপ iমামাত খািড় রািহ।। 

 

সাজেদ েম েহ hজুর সাের পsু েহ hসাiন 

েবiেঠ রােহ hসাiন iবাদাত খািড় রাহ।। 

 

েতির নাসেল পাক েম েহ বা া nর কা 

তুেহ আiেন nর েতরা সাব ঘারানা nর কা।। 

 

aর কয্া বাত েরজা uস চামািনsােন কারাম িক 

জাহরা েহ কয্ািল িজসেম hসাiন aর হাসান ফুল।। 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


95 

95 

 

যাব েহা গয্ােয় জাবাঁ iমামাত খািরদ িল 

সার েদেক রােহ হাk েস শাহাদাত খািরদিল।। 

 

নানা েক েদা নাoয়ােসা েন জাnাত খািরদ িল। 

েবা েমের মুsাফা কা পয্ারা েহ 

িজসেকা িনসবাত েহ iস ঘারােন েস।। 

 

- - - -তািহর kােদরী আtাির✍✍✍ 

 

(৪৯) 

 বােগ নাবুয়াত িক ফুল 

 

েমরা hসাiন বােগ নাবুয়াত িক ফুল েহ  

হাiদার িক uসেম জান েহ খুেন রাsল েহ।। 
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আেল নািব কা পয্ার েহ ঈমাঁ িক িজেnগী 

iনেস েনিহ েহ পয্ার েতা সাব kছ ফাজুল েহ।। 

 

dিনয়া েম aর কন েহ সািbর েক িসবা 

eiসা সoয়ার িজসিক সাoয়াির রাsল েহ।। 

 

eiিস আিজম জাত েহ আকা hসাiন িক 

িজনেক িলেয় রাsল িক সাজেদা েম েতাল েহ।। 

 

িজসেক িলেয় eিজদ েন eiেস িসতাম িকেয় 

েবা তাজ েতা hসাiন িক কাদেমা িক ধুল েহ।। 

 

তু uনেক ঘার েস মা েল েযা kছ িভ িজ কাের 

মািলক e সাব জাহান িক আেল রাsল েহ।। 

- - - - -  
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( ৫০)  

 iয়ােদ hসাiন েম 
 

কয্া hসন iফিতখার েহ iয়ােদ hসাiন েম 

হার আশক eক বাহার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

 

দারবাের মsুাফা িক ফািযলাত না পুিছেয় 

iনসান কা বাকার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

হার আশক কালমা পাড়তা েহ বার দীেন মুsাফা 

কয্া hসন iয়াদগার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 
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আlাহ সার বাসার েহ েবা ঈমান কা sk ঁ

েজা কালব েবকারার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

iস iয়াদ েম নাবী িভ আিল েহ হাম নাফাস 

কয্া আজম শানদার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

 

েবা েকiেস না েহা িজেnিগ েম িখ দ হািশয় 

iসলাম িক বাহার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

কয্া hসন iফিতখার েহ iয়ােদ hসাiন েম 

হার আশক iক বাহার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 
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iক জাখম িদল েপ aর িভ েগহরা লাগা িদয়া 

দািরয়া েপ িভ লাiেনা েন েবরা লাগা িদয়া।। 

 

জায়নাব েন িনগােহা েস েদখা e মাজরা 

আকার কাহা hসাiন েস ভাiয়া েনা যারা।। 

 

কারিত h ঁiস গািরিব েম iক আখির সাoয়াল 

িখদমাত েম েলেক আিয় h েম আপিন েদােনা লাল।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

 

জায়নাব িক বাত নেক শােহ দীঁ েন েরা িদেয় 

িজসেস িকিসেন rহ েম িনসকার চুেভা িদেয়।। 

 

ফারমায়া জা রান েক iজাজাত হামেন িদ 

iনেকা শাহীদ েহােন িক ijাত িভ হামেন িদ।। 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


100 

100 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

 

কয্া কাr গােম hসাiন েম ফারহান 

হার আঁখ েসাগবার েহ iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

হািমদ েকা িমিল েহ e িনসবাত hসাiন েস 

পুির পুির েহ পুকার iেয় iয়ােদ hসাiন েম।। 

 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

আিল মoলা আিল মoলা আিল মoলা হাক হাক।। 

 

- - - - - ফারহান আিল kােদরী✍✍✍ 
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( ৫১)  

iয়া জাহরা 

 

িকয়া েযা িবেদর্ জাবাঁ েতরা নাম iয়া জাহরা 

rকা কািভ না েমরা েকাi কাম iয়া জাহরা।। 

 

মালােয়কা েহ খােড় বা আদাব েতের দারপার 

েহ ফয্ািরে া েম েতরা iহিতরাম iয়া জাহরা।। 

 

আজাল েস িলখ িদয়া খািলক েন দােs kদরাত েস 

জািবেন বাক্থ েপ েতরা দাoয়াম iয়া জাহরা।। 

 

মাকােম মািরয়াম o হাoয়া িভ েহ বাজা েলিকন 

েতরা মাকাম েহ েতরা মাকাম iয়া জাহরা।। 

 

হাসান েস েলকার জhের জানােব েমহিদ তাক 
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েতির নাসাব েস েহ e সাব iমাম iয়া জাহরা।। 

 

হার iক শাস আিতিথ মুsাফা িক েমেহক 

েতির হায়াত েপ লােখা সালাম iয়া জাহরা।। 

 

- - - - পীর নািসrিdন েগালড়া শরীফ✍✍✍ 

(রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ ) 

 

( ৫২)   

সাiেয়দ েন কারবালা েম 

 

সাiেয়দ েন কারবালা েম oয়ােদ িনভা িদেয় েহ 

dীেন মুহাmািদ কা gলসান িখলা িদেয় েহ।। 

 

েবা hসাiন মoলা েতির রাযা িক খািতর 

iক iক কারেক েমiেন বীের লুটা িদেয় েহ।। 
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আকবার েন িদ জাবািন dীেন নাবী েপ বাির 

আbাস েন িভ আপেন বাজু কাটা িদেয় েহ।। 

 

জায়নাব েক বাগ েম িভ েদা ফুল েমেহকেত েহ 

জায়নাব েন িভ েবা েদােনা রােহ খুদা িদেয় েহ।। 

 

জাহরা েক নাজ পােল ফুেলা েপ েশােন oয়ােল 

কারবাল িক খাক েপ েবা হীের লুটা িদেয় েহ।। 

 

- - - -আযহাির েনটoয়াকর্    
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( ৫৩)   

দূের আিম আিছ েশােনা hসাiন েগা  

 

দূের আিম আিছ েশােনা hসাiন েগা  

ডািকেবা েকমেন জািন না তাo েতা 

 ভেkর ভিk কােn মoলা 

 তুিম েদখা দাo েগা।। 

 

 

ঝিরেল পাতা ঐ ডািকেল পািখ  

চমেক ভািব তুিম eেল নািক  

যতi কািn আরেতা পােবানা  

e জগেতর মাঝাের।। 

 

uঠল মুহারর্াম eর চnd যখিন 

 মেন পিড়ল েতামার ei kরবািন  

শেয় শেয় তীর চালাi চালায় 
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েতামার কিলজার oপের।। 
 

খায়rল েকন িছল না েসiিদন  

শহীদ হেলন েযিদন েমােদর েহাসাiন 

 েতামার আেগ pাণ িদেয়  

করতাম আিম েগালািম।। 
 

 ডােকা না েকন কারবালার তের  

েযেত চাi েমারা েতামার মাজাের 

 সারা dিনয়া চেল যায়  

আিম েকন বাদ েগা।। 
 

আসমােনর oi চাঁেদায়া  তেল  

েতামার নূেরর pদীপ jেল 

 েমাহাmদ আলী আল hসাiনীর 

 ধেরিছ দামান েগা।।  
 

েতামার িবহেন ঘুম েনi নয়েন 
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 িন েতামার নাম আমার পরােন 

 সবাi েমাের বেল eকিদন  

পািব েদখা হাশের।। 
 

কারবালা েত যায় েতামাির টােন 

 মন নািহ ধায়  ei dিনয়ার পােন  

আিম েগানাহগার হব েবড়া পার 

 েতামাির দামান ধের।। 
 

 বেল যখন েকu েতামার কািহনী  

ঝের যায় েমােদর নয়ন d খািন  

eটা েথেক বুঝেত পাির 

 মেনর হাহাকার েগা।। 
 

 শািকনা বেল dলdল েক oের 

 েযoনা িনেয় কারবালার pাnের 

 oi ময়দােন েয েগল 
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 আর েতা িফের eল না।।  
  

েমার েহাসাiেন তীর মারিল 

 লােশর oপর েঘাড়া ছুটািল 

কাটা মাথা িনেয় েখলিল 

 iবেন িজয়াদ eিজদ েতােদর 

 িপয়াস বল িক বুঝেলানা।। 
 

মাড়gােমর পািখ েশােনা েমার কথা  

কারবালায় uেড় যাi নাi e kমতা 

 েমার সালাম েপৗঁেছ িদo  

iমাম েহাসাiন eর মাজাের।। 
 

ei মানকাবাত িট আমার eবং  আমার েকােনা 
eকজন aপিরিচত  পীর ভাiেয়েরা িকছু েশর আেছ 
আিম তার নাম সংgহ করেত পািরিনেগা।। 
 

খাirল িমনার কােদরী✍✍✍ 
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( ৫৪)  

 েমের hসাiন কা েহ 

 

আেবা দানা েমের hসাiন কা েহ 

হার খাজানা েমের hসাiন কা েহ।। 

 

হার সিদ েমের পাক পা তন িক 

হার জামানা েমের hসাiন কা েহ।। 

 

িমসল েহা েকাi uনিক না মুমিকন 

o ঘারানা েমের েমের hসাiন কা েহ।। 

 

কাটেল চােহ সার ঝুেকগা েনিহ 

সার uঠানা েমের hসাiন কা েহ।। 
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সাফ কারিত েহ কারবালা জাহরা 

জা েস জানা েমের hসাiন কা েহ।। 

 

েনেজ পার িভ খুদা কা পাক কালাম 

কয্া নানা েমের hসাiন কা েহ।। 

 

আপেন যাব hর েকা িভ িদ জাnাত 

কয্া বাচানা েমের hসাiন কা েহ।। 

 

জাঁ আলী পার িফদা েমির মুফিত 

িদল িদoয়ানা েমের hসাiন কা েহ।। 
 

- - - -আযহাির েনটoয়াকর্ 
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( ৫৫)  

আিল oয়ােলা কা 

 

তাজিকরা কারতা েহ kরআন আিল oয়ােলা কা 

সাির dিনয়া েপ েহ eহসান আিল oয়ােলা কা।। 

 

মাসিজেদাঁ েস েজা আজােনা িক সাদা আিত েহ 

েহ eিহ িজত কা eiলান আিল oয়ােলা কা।। 

 

েব খাতার আগ েক েসােলা েপ gজার জােত েহ 

িকতনা মাজবুত েহ ঈমান আিল oয়ােলা কা।। 

 

জাবিভ iসলাম েক আজমাত েপ েকাi বাক্থ পাড়া 

বা া বা া hয়া kরবান আিল oয়ােলা কা।। 

 

- - - -আযহাির েনটoয়াকর্ 
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( ৫৬)  

 েম েতা পা াতান কা gলাম h 

 

েম েতা পা াতান কা gলাম h 

েম gলাম iবেন gলাম h।। 

 

মুেঝ iসক েহ েতা খুদা েস  েহ 

মুেঝ iসক েহ েতা রাsল েস।। 

 

e কারাম েহ সারা বাতুল কা 

েমের মুেস আেয় েমেহক সাদা।। 

 

েজা েম নাম লু েতরা ঝুমেক 

েম েতা পা াতান কা gলাম h।। 
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মুেঝ iসক সােরা সামান েস েহ 

মুেঝ iসক সাের চামান েস েহ।। 

 

মুেঝ iসক uনেক বাতান েস েহ 

মুেঝ iসক uনেক গািল েস েহ।। 

 

মুেঝ iসক েহ েতা আিল েস েহ 

মুেঝ iসক েহ েতা হাসান েস।। 

 

মুেঝ iসক েহ েতা hসাiন েস 

মুেঝ iসক শােহ জামান েস েহ।। 

 

েম েতা পা াতান কা gলাম h। 

hয়া কয্াiেস তান েস েবা সার জুদা 

জাঁহা iসক েহ েবািহ কারবালা।। 
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েমির বাত uনিহ িক বাত েহ 

েমির সামেন েবািহ জাত েহ।। 

 

েবািহ িজনেকা েশের খুদা কাঁেহ 

িজনেহ বােগ সােlআলা কােহ।। 

 

েবািহ িজনেক আেল নাবী কােহ 

েবািহ িজনেকা জােত আিল কােহ।। 

 

েবািহ পুখতা েহ েম েতা খাম h 

েম েতা পা াতান কা gলাম h।। 

 

েম কাবার h শােয়ের েব নাoয়া 

েমের হাiিসয়াত িহ ভালা েহ কয্া।। 

 

েবােহ বাদশােহা কা বাদশাহ 
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েম h uনেক দার কা বাস iক গাদা।। 

 

েমরা পা তান েস েহ oয়াsা 

েমরা িনসবােতা কা েহ িসলিসলা।। 

 

েম ফািকের খাirল আনাম h 

েম েতা পা াতান কা gলাম h।। 

 

- - - -  ফািসhিdন হারবািদর্✍✍✍ 
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( ৫৭)  

  gmােদ খাজরা uদাস েহ 

 
কাবা uদাস gmােদ খাজরা uদাস েহ 

জাব েস েমের hসাiন কা েচহরা uদাস েহ।। 

 

আেল নাবী িক গাম েম ফয্ািরে  েহ আশকবার 

gলশান িভ েবকারার েহ সাহরা uদাস েহ।। 

 

িপেন েকা eক ঘুঁট িভ পািন েনিহ িমেল 

আফেসাস িতন িদন কা পয্াসা uদাস েহ।। 

 

hের িভ েরা রািহ েহ খািড় আসমান পার 

েশাহাদােয় কারবালা কা জানাজা uদাস েহ।। 

 
 

- - - - -আযহাির েনটoয়াকর্    
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( ৫৮)  

 কারবালা েম 

 

- - - -আফজাল সাহাব✍✍✍ 

 

কাঁপ uিট্ঠ জািম কারবালা িক 

েরা পাড়া আসমা কারবালা েম।। 

 

আকবাের নoজাবাঁ কারবালা েম 

আসগাের েবজাবাঁ কারবালা েম।। 

 

পারচােম হাক মািদেন েস েলকার 

চালপাড়া কারবাঁ কারবালা েম।। 

 

সার েকা eক eক েন হাক পার কাটায়া 
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েপেশ বািতল মাগার না ঝকুায়া।। 

 

িসফর্ িবমার আিবদ েথ তানহা 

আখির eক িনশাঁ কারবালা েম।। 

 

হাশর তাক েলহলাহাতা রােহগা 

gল হার iক মুসkরাতা রােহগা।। 

 

খুন েস িসচা গয্ায়া েহ আফজাল 

dীন কা gিলশতাঁ কারবালা েম।। 
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( ৫৯)  

 জায়নাব পুকাির েরা েক 

 

জায়নাব পুকাির েরা েক 

রoেজ েপ মুsাফা েক।। 

 

নানা েতির নাoয়ািস  

আিয় েহ ঘার লুটােক।। 

 

নানা েতের িপসার েকা 

gরবাত েম েবকািস েম। 

 

দােs বালা েম মারা 

জািলম েন খুদ বুলােক।। 

 

আঁেখা েম েহ সামােয় 
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সাbার েক িদলেক টুকেড়।। 

 

কািসম িক লাশ রান েস 

শাহ লােয় সাব uঠােক।। 

 

- - - -আযহাির েনটoয়াকর্    

 

( ৬০)   

িদল েরা রাহা েহ িজসেপ 
 

 

িদল েরা রাহা েহ িজসেপ 

িজকের iমাম েহ।। 

 

মুিমন েক oয়ােs iেয় 

গােম না তামাম েহ।। 
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e কারবালা েযা আজ  

iহাঁ িতশনাকাম েহ।। 

 

িপেন েক oয়ােs 

কাoসার কা জাম েহ।। 

 

সার েদ িদেয় aর না তাকােত 

তাgত েস ডাের।। 

 

iেয় িসফর্ খানদােন 

মুহাmাদ কাম েহ।। 

 

িদন ধুপ েম gজারা 

েতা সাবনাম েম সাব কািট।। 
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আেল নাবী কা কারেবাবালা 

েম কায়াম েহ।। 

 

- - ৈসয়দ সািবhিdন সািবহ রাহমািন✍✍✍ 

 

( ৬১)  

িনসবাত িমিল hজুর কা 

 
িনসবাত িমিল েছাটা hজুর কা সাদকা আিল কা েহ।  

হাম kােদরী িভ িচিs িভ শায়দা আিল কা েহ।। 

 

খাiবার কা কাঁপনা আজাব বাত েহ মাগার 

dিনয়া েকা িহলােদ েবা েযা নারা আিল কা েহ।। 

 

েকাi েহ sলতােন িহn েকাi শােহনশােহ বাগদাদ 

হায়রাঁ েহ dিনয়া eiসা ঘারানা আিল কা েহ।। 
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কাoসার, জাnাত aর পুল িভ েহ আপিক 

েদােনা জাঁহা েম সালতানাত মoলা আিল কা েহ।। 

 

েসর িকঁu না বােন ভালা েগালাম আিল 

েসর িকঁu না বােন ভালা মুহাmাদ আিল 

েসর e hেসন েহ oিভ েযা বা া আিল কা।। 

 

খাirল েযা িজ চােহ মা েল দারবাের আিল েস 

েশেহর েহ মুsাফা েতা দারoয়াজা আিল েহ।। 

 

- - - খাirল িমনার kােদরী✍✍✍ 
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(৬২) 

hসাiন েমােদর জান 

 

hসাiন েমােদর জান 

  বিলব sবহ  শাম।।  

 

ভুেল যাi সব dঃখ 

ভুলব না েতামার নাম।। 

hসাiন েমােদর জান 

বিলব sবহ শাম।। 

 

আজ ১৪০০ বছেররo পের 

কাঁেদ সব েলাক েতামার তের, 

 িমেটিন েতামার নাম 

সাkী e মুহাররাম।।(ঐ) 
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hসাiন আেছন েমার নাবী হেত 

েমার মুহাmাদ iমাম hসাiন হেত।। 

 

ধn হেয়িছ আিম 

কের e হািদস বায়ান।। 

 

আজ েয িদেক তাকাi েতামার gনগান 

চারিদিকেত িন hসাiন o হাসান।। 

 

eেসা মাকসােদ hসাiন 

জািন সকল মুসলমান।।(ঐ) 

 

dিনয়ার েলাকেতা eত কােরা তের eত কাঁেদিন 

েতামার কথা আজo মুিমন ভুিলিন।। 

 

রেয়েছ iসলােম...... 
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েতামার রেkর aবদান।। 

 

যােদর িযিকের kরআেনর পারা 

যাঁেদর কথােত আেছ হািদস ভরা।। 

 

পেড় দrদ নামােজ 

হয় তাঁেদর i gনগান।। (ঐ) 

 

e েখাদা চাi di হাত তুেল 

যা িলখেব খাirল আজ কলম খুেল।। 

 

pেতয্ক বােকয্েত তুিম 

ভের দাo hেসিন গা.......ম।। 
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( ৬৩)  

 শহীেদর iমাম 

 

- - - খাirল িমনার kােদরী✍✍✍ 

 

 কেব ডাকেব বেলা শহীেদর iমাম 

আেরা কত সiব বল জুলম o িসতাম।। 

 

রাsেলর নাoয়াসা তুিম খুদার িপয়ারা 

মoলা আিলর জান ফািতমার নয়নতারা 

তাiত ভুেলিন েতামায় আরব আজম।। 

 

oিসয়ত কেরেছন নাবীপাক গাদীের খুেম 

বাঁচােত umাত েরেখ যাি  dজেন 

আঁকেড় ধেরা েখাদার kরআন আর েমার খানদান।। 
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hসাiেনর মুহাbাত হেত dের েয সিরেব 

তােক েদেখ জাহাnাম কভু নািহ ডিরেব 

েদাজেখেত যােব েস েখাদাির কাসাম।। 

 

েয েদিখেব মািদনা কারবালােত চেলা 

iমাম hসাiেনর দামান ধের i াটুk বেলা 

কারবালা হেত মািদনা ধু d kাদাম।। 

 

চেলা e খাirল কারবালার গিল 

েযথায় েগেল ফুটেব েতামার মুরােদর কিল 

েযখােন বিষর্ত হয় আবের কারাম।। 
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(৬৪) 

জামানা hসাiন কা 
 

 

েনেজ েপ েবা kরআন কা  , পাড়হনা hসাiন কা 

dিনয়া েস মুখতািলফ েহ,  তািরকা hসাiন কা। 

 

পালেক িবছােক েবiঠা েহ , iয়ােদ hসাiন েম 

কারতা েহ iনিতজার , মািদনা hসাiন কা। 

 

খুশবু লুটা রাহা েহ , চামান কা হার iক খার 

ফুেলা েন পাড়হ িলয়া েহ , oিজফা hসাiন কা। 

 

েপহচান না েহা গার তুমেহ , রাে  eিজিদয়াত 

আহমাদ েরজা েস িলিঝেয়,  nসখা hসাiন কা।। 

 

- - -আসাদ iকবাল কালকাতািব✍✍✍ 
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(৬৫) 

  নীল আকাশ 
 

 নীল আকাশ আজ লাল হেলা েযন রেkরi বরণ  

iমাম hসাiন শহীদ হেলন নানাজীর umােতর কারণ ৷  

 

েদড় শত িচিঠ িদয়া kফায় ডােক েধাকা িদয়া ৷ 

আবার শহীদ কের তারাi িগয়া ei তা kিফর kচরন 
। 

 

কারবালার ঐ মrর বািল রk বেয় হেলা নালী  

িক বিলব তার কাoয়ালী anর েফেট হয় চুরণ ৷। 

 

dেধর িশ  আলী আসগার পািন িবেন হয় েবকারার  

হাuেজ কাoসার তারi বাবার eটাi িছল ভােগয্র িলখন 
৷ ৷ 
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েফিরsা আিসয়া বেল iমােমর di পদতেল  

eকবার আেদশ আমরা েপেল ধুিনতাম তলুার মতন ৷ । 

 

সnানািদ আর আপনজন খাে◌দার নােম েদন িবসজর্ন  

েশেষ েসাঁেপ িদেয় িনেজর জীবন কেরন শাহাদাত বরণ 

 

েরজবীের েতার Nনাহ েবশী েকমেন হেবন মoলা খুশী  

ধের েন hসাiনী রশী হেয় যােব েদাজখ বারণ ৷ ৷ 

 

 

(৬৬) 

    রেkরা া কারবালা 

 

 শহীেদর রেk িভেজ আেছ কারবালার ঐ ধুল 

 শহীদ েযথায় হেলন েদেখা মা ফােতমার ফুল।। 
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 িপয়াসা আসগার তীর েখেয়েছ, পািন েখেত জল  

েতারা েদখিব যিদ রেk রা া কারবালােত চল।। 

 

 িপয়াসা আকবার েকঁেদ বেল আbাজােনর  কােছ  

পািনর jালায় বুক েফেট যায় দাoনা যিদ আেছ 

িজভ চুিষেয় সাntনা েদয় নাiেকা বেল জল ।।ঐ 

 

মােয়র কােছ আরজ কেরন আuন o েমাহাmাদ 

 কারবালােত যাব oমা দাoনা iজাজাত 

 শহীদ কের di বালকেক iয়ািজেদরi  দল।।ঐ 

  

মুসিলেমরi diিট বালক কাঁেদ পেথ পেথ 

 বােপর sp েদেখ কাঁেদ েয় তারা রােত 

 হািরশ বেল তেলায়ার িনেয় েতারা েকাথায় িছিল বল? 

 

oের সীমার, iয়ািজদ,হারীস রহম হয়িন েদেল 
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 তাiেতা েতারা করিল শহীদ নবী বংেশর ফুল 

 জাহাnােম জলিব েতারা eটাi েতােদর ফল ।। 

 

 শহীেদর rতবা েশষ হেব না িলেখ িজয়াuল 

 তারা েব িহসােব জাnাত যােব বেলেছন রাসূল  

েখাদার খাজানায় ভের আেছ তােদর পােয়র তল ।।ঐ 

 

(৬৭) 

      dল dল চেলনা 

 

আফতাব uিdন কােদরী ✍✍✍ 

 

dল dল চেলনা েজহাদ ময়দােন dল dল চেল না 
iমাম hসাiন েচেয় েদেখন পা ধের সািকনা ।। 

 

 eেক eেক সবাi েগল তুিম আbা েযo না 
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 আbা বেল ডাকেবা কােক েক িদেব আর সাntনা 

 

 েক বুলােব মাথােত হাত ডািকেব বিলয়া মা 

 েমােদর েক লiয়া সােথ েকবা যােব মািদনা।। 

 

 iমাম বেল েকােল তুেল pােণর েবিট েশাননা 

 েরাজ হাঁশের হেব েদখা পুরাiেব বাসনা। 

 

 েতামার ভাi জয়নাল থাকেলা েবঁেচ , িনেয় যােব 
মািদনা 

 মােয়র েকােল িদেয় তুেল হেলন iমাম  
রoয়ানা।। 

 

রেণ িগেয় শহীদ হেলন dীেনর sফী hেসiনা 

 খািল dল dল েদেখ েবhস হেয় েগল সািকনা। 

  

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.%E0%A7%87%E0%A6%95
http://www.%E0%A7%87%E0%A6%95
http://www.YaNabi.in


134 

134 

আফতাব uিdন কয় েলখন েখাদার রদ কখনo 
হেব না। 

 

(৬৮) 

মহরেমর চাঁদ 

 

আlাহ েগা েচােখ  নয়ন বাির ঝের 

 মহরেমর চাঁদ uদয় হেলা আসমােনর uপের।। 

 

 pাণ বাঁচাবার কথা যিদ iমাম েমার ভািবত  

 পািনেক ডািকেল পািন িখমায় eেস েযত ।। 

 

নািবেরা নাoয়াসা iমাম dীনেক ভােলােবেস 

pাণ িদেয়েছন iমাম আমার তাiেতা েহঁেস 
েহঁেস।। 
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েদিখেয় েগেছন dীন iসলােম নামাজ কাের বেল 

 আদায় কেরন নামাজ তােলায়ােরর ছায়া তেল।। 

 

 িক নিসব কের eেলন মা সািকনা 

  আbা েগেলন যুেdর তের আর েদখা িমলেব না।। 

 

 iমাম আসগার েতা মােয়র েকােল িছল 

পািন েখেত িগেয় েবটা আর  না  িফের eেলা।। 

 

(৬৯) 

       মoলা েতামার লীলা বুিঝ না  

আফতাবuিdন কােদরী ✍✍✍ 

 

 বুিঝনা লীলােগা মoলা েতামার লীলা বুিঝ না  

তুিম দিরয়ােক বানাo েগা পাহাড় , পাহােড় ভাষাo 
সািফনা ।। 
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iমােমা হাসান o hসাiন পা াতেনর ফুল  

িপতা যােদর েশের েখাদা নানা েমাহাmদ রাসূল 

 তবু কারবালােত শহীদ েকন নবীিজর ঘরানা ।। 

 

 oিল kেলর িশেরামিন মাহবুেব sবহানী 

 পীরােন পীর রoশন জমীর আbুল কােদর িজলানী 

 মুদর্ােক কিরেলন িজnা েহাসাঈেনর ঘরানা।। 

 

 ভারেতর সরজিমেন মঈনuিdন আজিমির 

 আিসেলন স র হেত ঘরানা 

 hসাiন েলাটােত ভেরন েডেক সাগর আনা ।। 

 

 েগালাম আলী দেsগীর  আিসেলন বাড়া েত 

 িনেজর জানাজা পেড় িনেজ েদখাiেলন জগৎেক 
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 শাহ্ ফরীদ িকরমািন pাচীর েক হাটান েদখ 
না।। 

 

 েস ঘরানা হেত েদেখা বারা েত হেলন জািহর 

 ১৪ তম গিdনশীন েমাহাmদ আলী দেsগীর 

 ১৯ আসািমর ফাঁিস হেত বাঁচান েদখনা ।। 

 

 েগালােমর যিদ শান হয় eত, মািলেকর শান হয় 
কত  

আয় বেল hসাiন যিদ eকবার পািনেত ডািকেতন  

 ফুরােতর পািন eেস েযত ভের েযত িখমা ।। 

 

েভাক িপপাসাi েথেকo hসাiন জগৎেক েদখােত 
চান  

 বািতেলর সােথ লেড়া তবু েছেড়া না ঈমান 

 আফতাবuিdন কয় বািতেলর আেগ হেকর মাথা 
ঝুঁেক না।। 
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(৭০) 

শহীেদ কারবালা 

 

 িজয়াuল  মুsফার✍✍✍ 

 

েতামার hসাiন বাঁচােত dীন ,  

 কারবালায় হেলা kরবানী 

 o ফােতমা জননী 

 শহীদ তের েফারাত তীের,  

  বn কেরেছ পািন 

 o ফােতমা জননী।। 

 

মােয়র রoজার জালী ধের 

 েমার iমাম েকঁেদ বেল, 

 িবদায় দাo েগা মা জননী 
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 কারবালায় যাে  চেল, 

 িবদায় িদেত মা ফেতমা 

ঐ বেয় যায় েচােখর  পািন। । ঐ 

 

iমাম hসাiন আরজ কের 

  িবিব জয়নেবর তের ,  

 নয়ন ভের েদেখ নাo 

 আসেবা িকনা আর িফের, 

 দাo দাsার নাবী মুsাফার 

 েশের েখাদার তােলায়ার খািন ।। ঐ 

িবিব জয়নব েকঁেদ বেল 

 iমাম hসাiন  তের, 

 মুসীবেতর সাদকা িদেল 

 আlাহ পাক রহম কের।। 

 

 আuন o েমাহাmদ করেছ 
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 ফিরয়াদ হেব তারা kরবািন ।। ঐ 

 

 তেলায়ার চেল খ র মাের 

 খুেনর দিড়য়া বেয় যায়, 

 মাsম বুেক তীর লােগ 

 আলী আসগােরর  কিলজায় , 

 

 পান কিরেত হাoেজ কাoসার 

 জাnােত েগেলন িতিন ।। ঐ 

 

 শহীদ হেয় iমাম hসাiন 

 iসলাম কেরন িজnা , 

 িজন- iনসান সব কের মাতাম 

 কাঁেদ আসমােনর পািরnা।। 

 

 িজয়াuল  মুsফার hদয় কাঁেদ 

 িলখেত শহীেদর  জীবনী ।। 
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(৭১) 

iমাম মুসিলম eর di iয়ািতম 

 

মহররেমর চাঁদ uেঠেছ িনল আকােসর গায়, 
মুসিলেমরi diিট বালক কাঁেদ কাঁেদ বয্াkল হয় । 

 হযরত iমাম মুসিলম েক iবেন িজয়াদ শহীদ কের 
েঘাষণা কের di বালেকর েমার কােছ আেনা ধের ।। 

 েয আিনেব আমার কােছ পুরsার িদব তােক  
পুরsােরর আশায় মাnষ খুঁজেত চািরিদেক ।। 

 

 েশােনা iয়ািতম  kফা হেত মিদনা যাoয়ার পেথ   
রাsা ভুেল িফের eেলা েসi শহর কের ।। 

 

 েভার হেলা আযান িদল সেব uিঠল েবলা েদােনা 
বালক েদাoয়া কের বাঁচাo েগা মািলক মoলা ।। 
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 েকাথায় েগেল udার হব তুিম েখাদা বল না 
মুসিলেমরi  েবটা েমারা যাব েমারা মিদনা।। 

 

 সামেন েদেখ গােছর ছায়া পিড়েছ পুkর  জেল  
েসথায় েগেল আ য় পােবা েদােনা  মািনক ei 
বেল।। 

 

 িখেদর jালায় পা চেল না তবুo বেস গােছ িচnা 
কের েদােনা  বালক নিসবেত িক আেছ ।। 

 

 সামেন েদেখ eকিট  বাঁিদ পািন িনবার তের কােঁধ 
তাহার কলিস িনেয় আিসেছ েসi পুkের।। 

 

 েদেখ বেল di মািনকেক েচােখ ভিt েকন জল িনেচ 
eেস েকােল কের েসাহাগ কির  মািনক লাল 

 

 বািড় েকাথায় যােব েকাথায় আbা েতামার বল েক 
কার ভেয়েত  আেছা বেস বল েতামরা আমােক ।। 
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 বেল তারা েসi বািnেক িদেলেত  রািখয়া ভয় 
মুসিলেমরi েবটা েমারা যাব েমারা মিদনায়।। 

 

েন  বেল েখাদার কােছ হায় েখাদা নিসব gেন 
আহেল বােয়ত  েপেয়িছ েকােল মুসিলেমরi নয়েন।। 

 

 সােথ িনেয় বািড় eেস বেল তাহার মািলকেক েবিরেয় 
eেস েদেখা তুিম আমার সােথ  আেছ েক ? 

 

  eেস েদেখ চাঁদিন sরাত েকােল তুেল কয় িবিব ভয় 
কেরা না মািনক আমার আিম আিসেক নাবী।।  

 

 খাবার েখেয় ঘুিমেয় পেড়া সব dঃখ কেরা সবর 
আমার sামী হািরশ পাপী েযন েস না পায় খবর। 

 

রােt eেস হািরস পাপী  বেল েস আফেসাস কের 
সারা িদনিট ঘুের eলাম পারলাম না আনেত ধের। 
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 িচnা কের ঘুিমেয় পেড় েসi জlাদ হািরশ পািপ 
বােপর sp েদেখ বালক uেঠ তাঁরা কাঁিদয়া ।। 

 

 হারীস বেল ঘেরর িভতর কাঁদার  আoয়াজ 
েকমন? আহেল বােয়েতর আিশক িবিব েস কথা কের 
েগাপন।। 

 

 uেঠ েদেখ হারীস পাপী  কাঁেদ বালক aঝের 
েজার কের েটেন  হািরস  আেন েফারােতর ধাের । 

 

হােতেত তেলায়ার িনেয় কাটেত যায় বড় ভাiেক 
েছাট ভাi বেল  হািরস কােটা আেগ আমােক ।। 

 

 েচােখর সামেন বড় ভাiেক লাশ েকমেন েদিখেবা 
আেগ িগেয় বােপর সােথ জাnােত িমিলব ।। 
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হািরস  তখন েদােনা ভাiেয়র সার কিরল জুদা েকঁেপ 
oেঠ জাnাত o েদাজখ আর েকঁেপ uেঠ আসেশ 
েখাদা।। 

 

 পুরsােরর আশায় চেল হািরশ পািপ মালাuন বেলা 
সেব inািলlােহ oয়া inা iলাiিহ রািজuন।। 

 

 িজয়াuল মুsফা কলম ধের েখাদােক বেল জানাi 
gনহা   েমােদর  মাফ কিরo শহীেদর oিছলায়।। 

 

 

(৭২) 

o ফােতমা জননী 

 

েতামার েহােসন বাঁচােত িদন কারবালায় হেলা kরবানী 
o ফােতমা জননী 
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 শহীদ তের ফুরাত তীের, বn কেরেছ পািন o 
ফােতমা জননী।। 

 

 মােয়র রoজার জািল ধের েমার iমাম েকঁেদ বেল 
িবদায় দাo েগা মা জননী কারবালায় যাি  চেল 
িবদায় িদেত মা ফােতমার বেয় যায় েচােখর পািন।। 

 

 iমাম hেসন আরজ কেরন িবিব জয়নােবর  তের, 
নয়ন ভের েদেখ নাo আসেবা িকনা আর িফের , 
দাo দাsার নাবী েমাsাফার, েশের েখাদা তেলায়ার 
খািন।। 

 িবিব জয়নব েকঁেদ বেল iমাম hেসেনর তের 
মুিসবেত সাদকা িদেল আlাহপাক রহম কের, 
আuন o মুহাmাদ করেছ ফিরয়াদ হেব তারা 
kরবািন।। 

 

তেলায়ার চেল খ র মাের খুেনর দিড়য়া বেহ 
যায় , মাsম বুেক তীর লােগ আিল আসগােরর 
কিলজাi, পান কিরেত হাuেজ কাuসার জাnােত 
েগেলন িতিন।। 
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 শিহদ হেয় iমাম hেসন dীন iসলাম কেরন 
িজnা , জীন iনসান সেব কের মাতাম, কাঁেদ 
আসমােনর পরীnা।। 

 

 িজয়াuল মুsাফা hদয় কাঁেদ িলখেত শহীেদর eর 
জীবনী।। 

িজয়াuল মুsাফা✍✍✍ 
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iয়ােদ কারবালা বা কারবালার sরণ েকন 
grtপূণর্ 
 

        রাসূেল কােয়নাত সাlাlােহা আলাiিহ oয়া 
সাlাম eর pিত pাণািধক মুহাbাত করা eকজন 
পিরপূণর্ মুিমেনর পিরচয়(বুখাির)। 

      hজুর সাlাlােহা আলাiিহ oয়া সাlােমর 
মুহাbােতর সে  anসরন আlাহ আয্জা oয়া 
জাlাহর ভােলাবাসা o তাঁর িবেশষ রহমত o kমা 
পাoয়ার মাধয্ম।(আেল iমরান) hজুর সাlাlােহা 
আলাiিহ oয়া আলা আেলিহ oয়া সাlাম আlাহর 
eকtবাদ, তাঁর নাবুয়াত o িরসালাত,আlাহর aকাটয্ 
িবধান kরআন o iসলািম শিরয়ত িদেয় িতিন 
আমােদর আিজম তম eহসান কেরেছন।iিতহাস 
সাkী আেছ েয hজুর নািবেয় কািরম সাlাlােহা 
আলাiিহ oয়া সাlাম eর মাধয্েমi আlাহর 
eকtবাদ পৃিথবীর বুেক pিতি ঠত হেয়েছ।িনলর্jতা, 
বয্ািভচার,মদ পান,নারী েদর pিত aতয্াচার,dবর্ল েদর 
pিত সবল েদর aনাচার,aিবচার, aসমতা,kসংsার 
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pভৃিত বn কের িতিন সমাজ েসাসাiিটেত আlাহর 
আiন চালু কের শািn sাপন কেরন। 

      রাsেল পাক সাlাlােহা আলাiিহ oয়া আলা 
আেলিহ oয়া সাlাম আlাহর aটুট সংিবধান kরআন 
শরীেফর aথর্ o তাঁর পিবt িসরাত মুবারাক aথর্াৎ 
তাঁর কমর্ o বানীর মাধয্েম আlাহর dীন o শরীয়ত 
েক জগৎবাসীর সামেন তুেল ধেরন।তাঁর েবসােল 
হােকর পর েযন তাঁর umত িবগেড় না যায় eবং 
শরীয়েত মুহাmাদী েথেক েযন িছটেক না যায় তার 
জn িতিন তাঁর পিবt আহেল বাiত েক আমােদর 
জn পথ pদশর্ক rেপ েরেখ েগেছন।eবং umত েক 
e বয্াপাের সেচতন কের িতিন বেলেছন- - - -  

  " আনা তািরkন িফ kমুস সাকালাiিন আহাdhমা 
িকতাবুlািহ িফিহল hদা aন nর ফা খুজু িব 
িকতািবlািহ oয়াসতাম িসk- িবহী smা কালা আহেল 
বাiিত, oয়াযাকিকr kমুlাহা িফ আহেল 
বাiিত,oয়াযাকিকr kমুlাহা িফ  আহেল বাiিত 
oযাকিকr kমুlাহা িফ আহেল বাiেল বাiিত 

  - - - - - aথর্াৎ েতামােদর মেধয্ আিম dিট ভাির 
িজিনস েছেড় যাি  তােদর eকিট হে  আlাহর 
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িকতাব যার মেধয্ jান uপেদশ o nর আেছ,েতামরা 
আlাহর িকতাব েক ধের রােখা eবং দৃঢ়তার সে  
তােত আমল কেরা।eরপর িতিন বলেলন িdতীয়িট 
হেলা আমার আহেল আহেল বাiত(বংশধর বা 
পিরবার)। তােদর সmেকর্ আlাহ েক sরণ েরেখা, 
তােদর সmেকর্ আlাহ েক মেন কেরা,তােদর বয্াপাের 
আlাহ েক ভয় কেরা। 

      eছাড়াo hজুর রাহমােত আলাম সাlাlােহা 
আলাiিহ oয়া সাlাম  আরo iরশাদ ফরিমেয়েছন 

- - iয়া আiয়ুয্হাnাস iিn তারাক তু িফ kম মা iন 
আখাজতুম িবহী লান তািদlু িকতাবুlািহ oয়া 
iতরািত আহেল বাiিত 

  েহ মানব সকল! আিম েতামােদর মােঝ dিট বst 
েরেখ েগলাম যিদ আঁকেড় ধের থােকা তাহেল কখনi 
পথ  হেব না eকিট হেলা আlাহর িকতাব kরআন 
aপর িট হেলা আমার আহেল বাiত। 

     uপিরuk হািদস শরীফ dিট বিণর্ত আেছ- - - -
- [ মুsাদরােক হািকম,খ- - ৩,পৃঃ- - ১০৯ ; নাসাiর sনান 
uল kবরা, খঃ- - ৫,পৃঃ- - ৪৫,১৩০ ; iবেন আিব আেসম 
eর আস snাহ, পৃঃ- - ৬৪৪; iমাম তাবারানীর আল 
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মুজামুল কািবর,খঃ- - ৫.পৃঃ- - ১৬৬ ; iমাম নাসাঈর 
খাসােয়েস আিল,পৃঃ- - - ৮৪,৮৫ ;iবেন কািসর eর আল 
েবদায়া aন েনহায়া, খঃ- - ৪ পৃঃ- - ১৬৮ ; কানজুল 
umাল,খঃ- - ১ পৃঃ- - ৩৮১, হাঃ- - - ১৬৫৭, সিহ 
মুসিলম,খঃ- - ২,পৃঃ- - - ২৩৮,২৭৮,িতরিমযী,খঃ- - ২,পৃ- -
২২০,২৩৮. িমশকাত,পৃঃ- - ৫৬৯, iবেন মাজাহ, পৃঃ- -
২৮৭ ] 

    বাsেবi আমরা uপলিb কেরিছ েয আহেল বাiত 
পাক pধানত সাiেয়dস হাদা iমাম হাসান o 
সাiেয়dস হাদা iমাম hসাiন আলাiিহমুস সালাম 
তাঁেদর নানা জান হজরত মুহাmাদ মুsাফা সাlাlােহা 
আলাiিহ oয়া সাlােমর dীন ধমর্েক িনেজেদর eবং 
সমg পিরবােরর kরবািন িদেয়o রkা কের 
েগেছন।মাথা মুবারক কািটেয় িদেয়েছন তবুo 
বািতেলর আেগ মাথা ঝুকানিন,তাঁেক কারবালার 
a◌াgেনর িশখার nায় utp মrভুিমেত িপপাসাতর্ 
থাকেত হেয়েছ,তাঁর eবং তাঁর স ী সাথী েদর সমs 
েদহ েমাবারকেক িছnিভn করা হেয়েছ, তাঁর dgেপা  
িশ  আিল আসগার রািdয়াlাh আনh েক শহীদ করা 
হেয়েছ, pাণািধক িpয় শািকনা রািdয়াlাh আনহা েক 
iয়ািতম হেত হেয়েছ eসব িকছু িতিন সh কেরেছন 
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িকnt শারাবী,চিরtহীন,লmট,বয্িভচারী iয়ািজেদর 
হােত রাsলাlাহ সাlাlােহা আলাiিহ oয়া সাlােমর 
dীন iসলাম েক তুেল েদনিন।anায়,aতয্াচার, 
aিবচার o aনাচার o kফিরর িবrেd িকয়ামত পযর্n 
সংgােমর িযিন সবর্ে  pতীক- - সমs গরীব dঃিখ 
মাnেষর আ য় িদেয় eেসেছন।আমরা যিদ তাঁেক 
মুহাbাত কির,তাঁেক আঁকেড় ধির o মুহাbােতর সে  
তাঁর anসরন কির তাহেল আমরা েদাজাহােন 
কািময়াব(Successful) হেত পারব।আর সতয্েতা 
eটাi েয iমােম hসাiন eর anসরন pকৃতপেk 
রাsলাlাহর anসরন।iমােম hসাiন রািdয়াlাh তায়ালা 
আনhমার মুহাbাত রাsলাlাহ সাlাlােহা আলাiিহ oয়া 
সাlাম eর মুহাbাত কারন hজুর সাlাlােহা আলাiিহ 
oয়া সাlাম িনেজ বেলেছন- - -  "hসাiেনা িমিn oয়া 
আনা িমনাল hসাiন " hসাiন আমা হেত আর আিম 
hসাiন হেত(িতরিমযী,খঃ- - ২,িকতাবুল মানািকব, পৃঃ- -

২১৮) রাsেল কােয়নাত সাlাlােহা আলাiিহ oয়া 
সাlাম আরo বেলেছন েয মান আহাbা hসাiনান 
ফাকাদ আহাbানী মান আহাbািন ফাকাদ আহাবাlাহ 
মান আহাবাlাহ ফাকাদ আদ খালাhল জাnাহ।মান 
বাগজা hসাiনান ফাকাদ বাগজািন মান আবগাজািন 
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ফাকাদ আবগাজাhlাহ oয়া আদ খালাh িফন নার  
hসাiন েক মুহাbাত করল েস আমােক মুহাbাত 
করল আর েয আমােক মু◌ুহাbাত করল আlাহ তােক 
ভােলাবাসেবন আর েস জাnােত pেবশ করেব আর েয 
hসাiন eর সে  শtrতা েপাষণ করল েস pকৃতপেk 
আমার সে  dষমিন করল।আর েয আমার সে  
dশমািন করল আlাহ তার সে  শtrতা রাখেবন o 
তােক জাহাnােম েফেল েদেবন।(মুসনােদ আহমাদ iবেন 
হাmল,খঃ- - ২,পৃঃ- - - ৫১৩; মুসতাদ রাক িলল হািকম,খঃ-
- ৩,পৃঃ- - ১৮১,হাঃ- - ৪৭৭৬ eছাড়াo িতরিমযী শরীফ o 

anাn হািদেসর িকতােব আেছ)।আlামা nrিdন আbুর 
রহমান জািম রহমাতুlাহ আলাiিহ e বয্াপাের খুব 
snর ভােব বেলেছন- - - মুহাmাদ জােন আলাম আs 
জািম oয়া hসাiন iবেন আিল জােন মুহাmাদ- - e 
জািম হজরত মুহাmাদ সাlাlােহা আলাiিহ oয়া 
সাlাম সৃি  জগেতর pাণেকnd আর hসাiন iবেন 
আিল রািdয়াlাh আনh হেলন মুহাmাদ সাlাlােহা 
আলাiিহ oয়া সাlাম eর pাণ।আlামা ডঃ iকবাল 
iমাম hসাiন রািdয়াlাh তায়ালা আনh সmেকর্ 
বেলেছন- - -  

দার িময়ােন umােত আ িকoয়া জানােব 
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হাম চঁু হরেফ kলh আlাh দার িকতাব। 

িসরের ibাহীম o iসমাঈল বুদ, 

iয়ািন আজমােল রা তাফিসেল বুদ। 

রমেয kরআ আয্ hসাiন মুখ্তািম, 

েয আতেশ u েশালা হা আন েদাখতীম। 

aথর্াৎ - - -  iমাম hসাiন umােত মুহাmাদী 
সাlাlােহা আলাiিহ oয়া সাlাম eর মােঝ ঐ 
মযর্াদায় ভূিষত, েযমন পিবt েকারআেন kলh আlাহ 
শরীফ।হজরত ibািহম o iসমাiল আলাiিহমুস 
সালােমর ঈমািন পরীkার মূল রহs িতিন। 

      েকারআেনর anিনর্িহত তtt হজরত hসাiন 
রািdয়াlাh তায়ালা আনhর শাহাদাত েথেকi 
েপেয়িছ।তাঁরi েpেমর aিgkN েথেক েpেমর 
aিgিশখা লাভ কেরিছ।আর খাজা মঈnিdন িচশিত 
আজেমির রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ বেলেছন- - " 
জােন মান িনসারাম বা নােম hসাiন"- - aথর্াৎ আিম 
িনেজেক সmূণর্ rেপ uজাড় কের িদেয়িছ hসাiন eর 
নােমর uপর। 
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     আlাহ আয্জা oয়া জাlা পা তন পাক o 
আহেল বাiত o িজকের হাদােয় কারবালা েক uঁচু 
কের িদেয়েছন।eবং তাঁেদর শােন aবতীণর্ কেরেছন 
আয়ােত তাতহীর,আয়ােত মাoয়াdাত,আয়ােত 
মুবািহলা,শহীদ সmিকর্ত o আেল নাবীর শান 
সmিকর্ত শত শত আয়াত eবং হািদেস পােকর 
িকতাব gিলেত আহেল বাiত সংkাn হাজােরা 
েরoয়ােয়ত পাoয়া যায়।আহেল বাiত পােকর 
sরণ,iয়াদ, িজিকর, আেলাচনা শািn o sিs আনয়ন 
কের। 

      আlাহ পাক তাঁেদর েক eত ভােলাবােসন েয 
সবেচেয় বড় iবাদাত নামােজর মেধয্o তাঁেদর িযিকর 
ভের িদেয়েছন। নামােজর মেধয্ যিদ তাঁেদর uপর 
দrদ না পড়া হয় নামাজ o কবুল হেব না eবং 
েদায়া o কবুল হেব না।e বয্াপাের iমাম শােফয়ী 
রহমাতুlাহ তায়ালা আলাiিহ বেলেছন- - - iয়া 
আহেল বাiেত hbাkম/ফারযুম িমনাlােহ িফল 
kরআেন আনযালাh/ kাফাkম িমন আিজেম আল 
kাদের inাkম / মানলাম iয়ু সািl আলাikম ফালা 
সালা oয়া তুlাh।- - - েহ আহেল বাiেত রাsল 
সাlাlােহা আলাiিহ oয়া সাlাম আপনােদর মুহাbাত 
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আlাহ তায়ালা ফরয কের িদেয়েছন eবং পিবt kরআেন 
তার hkম জাির কেরেছন(৪২/২৩)। আপনােদর শান o 
আজমােতর জn eটাi যেথ  েয বয্িk আপনােদর uপর 
দrদ o সালাম েপশ কের না তােদর নামাজ i হয়না। 

    েবিশরভাগ আoিলয়ােয় umাত eবং আহেল snােতর 
oলামােয় েকরাম kরআন o হািদেস বিণর্ত ফাযােয়ল সমূহ 
বণর্না করার সে  সে  েকারআন o snাহ মুতািবক িবিভn 
মানকাবাত o পাঠ করেত থােকন যােত কের আমােদর 
anের iয়ােদ কারবালা o iয়ােদ আহেল বাiত জাgত হয় 
ফেল তােঁদর মুহাbাত o তাঁেদর েক anসরন করার জযবা 
জnায় তাছাড়া iনােদর আেলাচনার মাধয্েম আlাহ পােকর 
দয়া,  কrনা o রহমত পাoয়া যায়।কারন হািদস শরীফ 
েথেক pমািনত আেছ েযi sােন নাবীিয়য্ন, িসিdকীন, হাদা 
o সােলহীন, o আহেল বাiেতর আেলাচনা হয় েসi sােন 
আlাহ আয্জা oয়া জাlাহর রহমত aবতীণর্ হয়।তেব e 
েkেt আমােদর মেন রাখেত হেব শরীয়ত েমাতােবক 
েশাহাদােয় কারবালার sরণ o মহরম পালন করা জােয়য 
িকnt েয সমs কমর্ শরীয়ত িবেরাধী তা েথেক আমােদর 
িবরত থাকা pেয়াজন। 
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             সালাম 

(১) 

 

iয়া নাবী সালাম আলাiকা 

iয়া রাsল সালাম আলাiকা 

iয়া হািবব সালাম আলাiকা 

সালা oয়া তুlা আলাiকা।। 

 

dখ ভারা নােলা কা সাদকা 

িভখ েদা লােলা কা সাদকা 

নাজ েক পােলা কা সাদকা 

কারবালা oয়ােলা কা সাদকা।। 

 

iয়া নাবী সালাম আলাiকা 

iয়া রাsল সালাম আলাiকা 

iয়া হািবব সালাম আলাiকা 
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সালা oয়া তুlা আলাiকা।। 

 

েবা hসাiন িজসেন বাহােক খুন 

চামােন iসলাম েকা হারা িকয়া 

তুমেহ পা তন কা েহ oয়াsা  

হাম গারীেবাঁ কা সালাম েলা।। 

 

iয়া নাবী সালাম আলাiকা 

iয়া রাsল সালাম আলাiকা 

iয়া হািবব সালাম আলাiকা 

সালা oয়া তুlা আলাiকা।। 

 

সাদকা েহা ফাতমা o আিল ক 

সাদকা েহা শাbার o শাbীর কা 

সাদকা েহা েগালাম আিল কা 

গাম না েহা েরােজ জাযা কা।। 
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( ২)  

 

মুsাফা জােন রহমাত েপ লােখা সালাম 

শামেয় বাজেম িহদায়াত েপ লােখা সালাম।। 

 

শাহের iয়াের iরাম তাজদাের হারাম  

নoবাহাের শাফায়াত েপ লােখা সালাম।। 

 

হাম গািরেবাঁ িক আকা েপ েবহাদ দাrদ 

হাম ফািকেরা িক সারoয়াত েপ লােখা সালাম। 

 

সাiেয়দা তাiেয়বা তািহরা জািহদা 

iয়ািন খাতুেন জাnাত েপ লােখা সালাম।। 
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খুেন খাirর রাsল েস েহ িজনিক খািমর 

uনিক েপল েরাজ িপনাত েপ লােখা সালাম।। 

 

পারাহােয় shফ gন্চাহােয় kdসু 

আহেল বাiেত নাবুয়াত েপ লােখা সালাম।। 

 

িকতেন িবখের hেয় েহ মািদেন িক ফুল 

কারবালা েতির িকসমাত েপ লােখা সালাম।। 

 

গoেস আজম iমামুত তুকা aন nকা 

জালoয়ােয় শােন kদরাত েপ লােখা সালাম। 

 

িদখািদ dনয়া েকা তািজেম আহেল বাiত 

িহn েক আলা হাজরাত েপ লােখা সালাম।। 

সাiেয়িদ মুিশর্িদ শােহ েগালাম আিল 
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সাiেয়িদ মুিশর্িদ মinল হাক আল kােদরী 

সাiেয়িদ মুিশর্িদ শােহ মুহাmাদ আিল 

হাদীেয় dীন o িমlাত েপ লােখা সালাম।। 

 

eক েমরা িহ রাহমাত েপ দাoয়া েনিহ 

শাহ িক সাির umাত েপ লােখা সালাম।। 

 

(৩) 

 

 nের আiেন িরসালাত েপ লােখা সালাম 

তাজদাের iমামাত েপ লােখা সালাম।। 

 

পারতােব মুsাফা iবেন েশের খুদা 

জােন খাতুেন জাnাত েপ লােখা সালাম।। 

 

নাফ তা নাখুন পা শাবীেহ নাবী 
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মাজহাের nের েবাহদাত েপ লােখা সালাম।। 

 

দীন পার িজসেন আoলােদা সার তাক িদয়া 

uসিক শােন কানাআত েপ লােখা সালাম।। 

 

খুন েস েজা বাজু কারেক সাজদা কাের 

uসিক পয্াির iবাদাত েপ লােখা সালাম।। 

 

কাহ রাহা েহ খাড়া রoশাnল কােদরী 

uনিক তািহর িসয়াদাত েপ লােখা সালাম।। 

 

( ৪)   

 

কারবালা েক জাঁ িনসােরা েকা সালাম 

ফাতমা জাহরা েক পয্ােরা েকা সালাম 

মুsাফা েক মাহ পােরাঁ েকা সালাম 
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নo জাবােনাঁ gল আজােরাঁ েকা সালাম।। 

 

কারবালা েতির বাহােরাঁ েকা সালাম 

জাঁ িনসাির েক নাজােরাঁ েকা সালাম।। 

 

েহা গয্ােয় kরবান মুহাmাদ aর aoন 

সাiেয়দা জাiনাব েক পয্ােরা েকা সালাম।। 

 

কারবালা েম জুl েক টুেট পাহাড় 

িজন েপ uন সাব িদল ফাগােরাঁ েকা সালাম।। 

 

আকবার o আসগার েপ জাঁ kরবান েহা 

েমের িদল েক তাজদােরা েকা সালাম।। 

 

িজস িকসী েন কারবালা েম জান িদ 

uন সািভ iমানদােরাঁ েকা সালাম।। 

www.Y
aN

abi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in
http://www.YaNabi.in


164 

164 

 

েব বািস েম িভ হায়া বািক রািহ 

সাব hসাiিন পাদর্া দােরা েকা সালাম। 

 

তীন িদন েক ভুেক পয্ােস iয়া নািব 

আপ েক আেখাঁ েক তােরাঁ েকা সালাম।। 

 

েজা hসাiিন কােফলা েম েথ শািরক 

কাহেত েহ আtার সােরাঁ েকা সালাম।। 

 

(৫) 

 

sলতােন কারবালা েকা হামারা সালাম েহা 

জানােন মুsাফা েকা হামারা সালাম েহা। 

 

আকবার েস নoজাবাঁ িভ রান েম hেয় শাহীদ 
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হাম শাকেল মুsাফা েকা হামারা সালাম েহা। 

 

আbাস নামদার েহ জােখ্মা েস চুর চুর 

uস পাiকাের রাযা েকা হামারা সালাম।। 

 

আসগার িস নািন্হ জান পার লােখা ঁসালাম েহা 

মাsম o েবgনাহ েকা হামারা সালাম েহা।। 

 

দারয়া রাoয়াঁ েহ েজাশ েম আেখা েক সামেন 

িপয়ােসা েক েপশoয়া েকা হামারা সালাম।। 

 

নািসর িবলােয় শাহ েম েকহতা েহ বারবার 

েমহমােন কারবালা েকা হামারা সালাম েহা।। 
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udর্ মুনাজাত 
রােহম কার iয়া রাব মুহাmাদ মুsাফা েক oয়ােs 

সাiেয়েদ কoনােয়ন o শােহ আিmয়া েক oয়ােs। 

 

বারগােহ আিল েম েতির েহ e েমির iলিতজা 

েহােব হাল মুশিকল শােহ মুশিকল kশা েক oয়ােs। 

 

সাiেয়দা তাiেয়বা kররাতুল আয়েন রাsল 

iয়ািন uেm আিবহা খাirন িনষা েক oয়ােs।। 

 

েদ খুিশ িদল েকা েমির পুির কার হার iক মুরাদ 

nের চাশেম মুsাফা মoলা হাসান েক oয়ােs।। 

 

হার তারাফ েস রাে া গাম েন আেক েঘরা েহ মুেঝ 

েদ পানাহ iয়া রাব শাহীেদ কারবালা েক oয়ােs।। 
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কoন তুজিবন দাদ iস আিসেকা েদেব e খুদা 

জুদ্ তার ফািরয়াদ রাস জায়nল iবা েক oয়ােs। 

 

সাiেয়েদ সাjাদ েক সাদেক েম সািজদ রাখ মুেঝ 

iলেম হাক েদ বািকের iলেম hদা েক oয়ােs।। 

 

েম েবাহত হায়রাঁ h কার েরেহম িক মুঝপার নাজার 

সাiেয়দ শাহ জাফর আিল মুসা রাযা েক oয়ােs। 

 

মুসা o কািজম,তািক o নািক o আসকাির 

aর iমাম েমহিদ আেল ফািতমা েক oয়ােs।। 

 

hেb আহেল বাiত আেল মুহাmাদ েক িলেয় 

কার শািহেদ iসেক হামযা েপশoয়া েক oয়ােs।। 

 

েদা জাঁহা েম খািদেম আেল রাsলাlাহ কার 
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হাজরােত আেল রাsেল মুকতাদা েক oয়ােs।। 

 

kােদরী কার কােদরী রাখ কােদরী o েম uঠা 

কািদের আbুল কািদর kদরাত nমা েক oয়ােs।। 

 

 

িবেশষ d বয্  

 

আরo iসলািমক িকতাবািদর pdf  

ডাuনেলাড করেত sিn বাংলা Sunni  

Bangl a  waz  naat  oয়াজ নাত, 
মানকাবাত নেত o ডাuনেলাড করেত eবং 
সরাসির sিn বাংলা  িটিভ, েরিডo iতয্ািদ 

নেত o েদখেত। 
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sিn eিpেকশন ডাuনেলাড করেত। 
দলীলিভিtক iসলািমক েলখা পড়েত 

িভিজট কrন আমােদর 

 Sunni  Bangl a s e r v i c e s  :  
ht t p: / / s unni bangl a . yanabi . i n 

আমােদর oেয়ব সাiট e িভিজট কেরন: 
ht t p: / / yanabi . i n 

েহায়াটসaয্াপ grেপ জেয়ন েহান: 
ht t p: / / wa . yanabi . i n 
(+919093399730) 

েফসবুক েপজ লাiক কেরন: 
ht t p: / / f b. yanabi . i n 

iuিটuব চয্ােনল সাবskাiব কেরন: 
ht t p: / / y t . yanabi . i  

পিরচালনায়- - - ডাঃ রাযা kােদরী  o 
anাn সদs বৃn 
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