
মহরম এলেই স্মৃতিপলে ভালে কারবাোর মম মাতিক দৃশ্য  

 

মহরলমর শ াভাযাত্রা।  

পতবত্র মহরম মালে জাতিধম ম তিতব মল লে েমস্ত েম্প্রদালের মানুেলক স্বাগি। মহরম তহজতর অলের প্রথম মাে। 

েমগ্র তবলের মুেতেম েম্প্রদাে এই মালের ১০ িাতরলে ‘আশুরা’ পােি কলর থালকি। ‘আশুরা’  েটি ‘আ রা’ 

 লের অপভ্রং । আরতবলি ‘আ রা’  েটির অথ ম ‘দ ’। 

মহরম মােটি তহজতর অলের চারটি তবল ে গুরুত্বপূর্ ম মালের মলে অন্যিম। এই মালেই হজরি মহম্মদ ইেোম 

ধম ম প্রচার শুরু কলরতিলেি। এই মালে তিতি যুদ্ধতবগ্রহ বন্ধ রাোর তিলদ ম  তদলেতিলেি। 

মহরম মালের ১০ িাতরেটিও তবতভন্ন কারলর্ তবল ে িাৎপয মপূর্ ম। এই তদিটি একাধালর পুণ্য অজমলির ও 

শ াকপােলির তদি। ধম মমলি মহরম মালের ১০ িাতরলে আল্লাহ িাো আেমাি-জতমি, শবলহস্ত-লদাজে, চন্দ্র-সূয ম, 

হাওো-পাতি ইিযাতদ-েহ এই তবেব্রহ্মাণ্ড সৃতি কলরতিলেি। আজলকর তদলিই তিতি হজরি আদমলকও সৃতি 

কলরতিলেি। মহাপ্লাবলির েমে হজরি নুহুর শিৌকা এই তদলিই জুতদ পাহালের পাদলদল  জতম শপলেতিলেি। পতবত্র 

শকারালি বো হলেলি, এই আশুরার তদলিই শকোমি অনুতিি হলব। 

রমজাি মালের শরাজার পর েলব মাত্তম শরাজা শহাে আশুরার শরাজা। আশুরার তদি শরাজা রােলে ও তবল ে িামাজ 

আদাে করলে অতধক পুণ্য অজমি হে। হজরি মহম্মদ বলেলিি, আশুরার তদি শয ব্যতি িাঁর পতরবালরর জন্য 



মুিহলস্ত ব্যে করলবি, আল্লাহপাক িাঁলক োরা বিলরর েচ্ছেিা দাি করলবি। িাই ধম মপ্রার্ মুেতেমরা তবল ে 

ময মাদার েলে আশুরার তদিটি পােি কলরি। 

আজলকর তদলি শ াক পােলির কারর্, তহজ্জতর ৬১ অলে ১০ মহরম মহম্মলদর আদলরর শদৌতহত্র, ফতিমা তবতবর 

পুত্র হজরি হুলেি, পতরবার ও অনুগামী-েহ কারবাো প্রািলর এতজলদর েলে এক অেম যুলদ্ধ  তহদ হলেতিলেি। 

এই তিিুর ও পপ াতচক হিযাকালণ্ড পস্বরাচারী এতজলদর হাি শথলক হুলেলির ৬ মালের ত শুপুত্র আতে আেগরও 

শরহাই পািতি। এর তকছু তদি আলগই এতজলদর েড়যলে ফতিমা-আতের শজযিপুত্র হজরি হাোিলক হিযা 

কলরতিলেি িাঁরই এক স্ত্রী। 

েতেফা মাতবোর মৃত্যযর পর িাঁর পুত্র এতজদ তহজতরর ৬০ অলে তিলজলক মুেতেম দুতিোর েতেফা শ াের্া কলরি। 

 ােক তহলেলব তিতি তিলেি শস্বচ্ছাচারী ও অিযাচারী। এই েমস্ত কারলর্ হাোি-হুলেি িাঁলক েতেফা তহলেলব 

মান্যিা তদলি অস্বীকার কলরি এবং পতরবার-পতরজি ও অনুগামীলদর তিলে মতদিা িযাগ কলর মক্কা চলে যাি। 

এই েমে ইরালকর অতধবােীরা এতজদ ও ইরালকর  ােিকিমা অবােদুল্লার অিযাচালর অতিি হলে বার বার 

হুলেিলক ইরাক যাওোর আমের্ জািালি থালক। ইরাতকলদর ওপর তবোে ও আস্থা শরলে হুলেি েকেলক তিলে 

ইরালকর উলেল  রওিা তদলেি। এ তদলক িেি এতজলদর অধীিস্থ ইরালকর  ােিকিমা হুলেলির অনুগামী 

মুেতেমলদর খ ুঁলজ শবর কলর হিযা করলি শুরু কলরলি। এই অবস্থাে ইরাতকরা হুলেিলক েতেফা তহলেলব শপলি 

চাইলেও প্রার্ভলে শকউ হুলেলির পাল  দাঁোলিার োহে শদোে িা। এই সুলযালগ ওবােদুল্লা চার হাজার পেন্য 

কারবাোর প্রািলর দেবে েলমি হুলেিলক ত লর শফলে শফরাি িদীলি যাওোর পথ বন্ধ কলর তদে। পাতি িাো 

মানুে কি ক্ষর্ বাঁচলব? শিাে বাচ্চারা তৃষ্ণাে িেফে করলি শদলে হুলেলির এক তবেস্ত অনুগামী আব্বাে শফরাি 

িদীলি পাতি আিলি শগলেি। ম ক ভলর পাতি তিলে তিতি যেি ত তবলরর উলেল  শদৌেলি শুরু কলরলিি, শেই 

েমে  ত্রুপলক্ষর তিলর িাঁর দুই হাি কাো যাে। তিতি িেি ম কটি মুলে ধলর ত তবলরর তদলক এলগালিার শচিা 

কলরি। ত তবলর শয িাঁর তপ্রে হজরলির েিালিরা তৃষ্ণাে কাির হলে পলেলি। তকন্তু ত তবলর শপৌুঁিলিার আলগই বুলক 

তিরতবদ্ধ হলে  তহদ হলে শগলেি। 

হুলেি এই অেহাে অবস্থাে বাে হলে অবােদুল্লার কালি প্রস্তাব পাঠালেি, হে িাঁলদর মতদিাে তফরলি শদওো 

শহাক, িা িা হলে এতজলদর েলে আলোচিাে বেলি শদওো শহাক। অবােদুল্লা এই প্রস্তালব রাতজ হলেি িা। 

এ তদলক পাতির জন্য ত শুরা বার বার জ্ঞাি হারালচ্ছ। হুলেলির শকািও অনুলরাধ উপলরাধ  ত্রুপক্ষ শুিলি চাইে িা। 

হুলেি িাঁর ি’মালের ত শুপুত্র আতে আেগরলক বুলক তিলে তফরাি িদীর তদলক রওিা তদলে, তপিার শকালেই 

তিলরর আ ালি আেগর প্রার্ হারাে। এই অবস্থাে হুলেি যেি িাঁবুর বাইলর বলে েিািল ালক তবোপ করতিলেি, 

শেই েমে তিরতবদ্ধ হলে তিতি  তহদ হলে শগলে  ত্রুপক্ষ িাঁর মাথা শকলে এতজলদর কালি পাঠিলে শদে। 

িাই মহরম মাে এলেই মুেতেম েম্প্রদালের স্মৃতিপলে কারবাোর শেই মম মাতিক দৃশ্য শভলে ওলঠ। ইেোলমর 

ইতিহালে এ এক কেঙ্কজিক অোে। শয অোে োরা তবলের মুেতেমরা শবদিার অশ্রু তদলে হৃদলে তেলে 

শরলেলিি। িাই আসুরার তদি আেো বা তমতিলের মােলম এক প্রিীকী যুলদ্ধর আলোজি করা হে। শকািও রকম 

 তি প্রদ মি বা ভীতি প্রদ মি এই িকে যুলদ্ধর উলেশ্য িে। এই তমতিলে অং গ্রহর্কারীরা তিলজরা তিলজলদর 

আ াি কলরি এবং অশ্রুপালির মােলম শ াক প্রকা  কলরি। 

 


