
**পিব�আ�রা(১০ ই মহররম) :- ঘটনা �বাহ ,পয�া�লাচনা ও করণীয়

-নু�লআ�রিফন �রজবী আযহারী

আরিব সা�লর �থম মাস হল মহরম ।এই পিব� মা�সর 10 তািরখ �ক বলা হয়আ�রার
িদন । উ� িদনিট মসুিলম িব��র িনকট খবুই তাৎপয�পূণ� । পয�া�লাচনা কর�লজানা
যায় �য ,উ� িদ�ন �যমন অিন�� বস��র সবুািসত ,�তমনই র��র ধারায় িস�ক��র
�িৃত িবদিরত।এ িদনিট�ত �যখা�ন হযরতআদমআলাইিহস সালা�মর কৃত �দায়া
কবু�লরআন�ময় বাত� া র�য়�ছ ,অনূ�পঅপরিদ�ক কারবালার �া��র �জ�ুর
আকরাম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�া�মর ি�য় �দৗিহ� হযরত �সাইন রািদয়া�া�
তা'আলাআন�র শহীদ হওয়ার ম�তা মম�াি�ক ঘটনাও িবদ�মান র�য়�ছ।

পৃিথবীর �� ল� �থ�কইআ�রার িদবসিট তাৎপয�মি�ত।এিদনই মহানআ�াহ
তায়ালা আসমান জিমন ও মানব স�দায় �ক সিৃ� ক�র�ছন । মানবতার নবী হযরত নূহ
আলাইিহস সালাম ও তাঁর সাথীবগ��দর িবজয়ী �ব�শ �নৗকা �থ�ক মািট�ত অবতরণ
কির�য়�ছন।এিদনই হযরত ইবরাহীমআলাইিহস সালাম এবং বানী ইসরাইল স�দায়
রা �ফরাউ�নর কবল �থ�ক মিু� লাভ ক�র এবং আ�াহর দশুমন �ফরাউন নীল ন�দ
(মতা��র �লািহত সাগ�র) ড��ব মারা যায়। মহানআ�াহ এই িদ�ন হযরত ইউনুস
আলাইিহস সালাম �ক 40 িদন পর মা�ছর �পট �থ�ক িন�� িত �দন ।এই িদ�নই হযরত
আইয়বুআলাইিহস সালাম�ক স�ুতা �দান ক�রন । হযরত ইউসফুআলাইিহস সালাম
�ক কু�য়া �থ�ক উ�ার ক�রন ।আবার ঈসাআলাইিহস সালাম �ক মহানআ�াহ
�সিদ�নর পর �থ�ক �হফাজত ক�রআসমা�ন ত� �ল �নন।

এমনও হাজার ঘটনার সা�থজিড়ত হ�লা এইআ�রার পূণ�ময় িদনিট ।
উপর�,আমা�দর িনকট অতী�ত পিব�আ�রায় �য �দয় িবদারক ঘটনা সংঘিটত
হ�য়�ছ তা হল -কারবালা-�া��র নবী পাক সা�া�া� তায়ালা আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
ি�য় �দৗিহ� হযরত �সাইন রািদয়া�া� তা'আলাআন� পিরবার িন�য় শাহাদাত বরণ।

রাসলুূ�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�ামার �দৗিহ� হযরত ইমাম �হাসাইন রািদয়া�া�
তা'আলাআন� ইয়ািজদ ইব�ন ময়ুািবয়া িনব�ািচত কুফার গভন�র ওবায়দ�ুাহ ইব�ন
িজয়া�দর �ারা আ�া� হ�য় 61 িহজরী স�নর দশই মহরমআ�রার িদ�ন িনজ
পিরবা�রর এবং অিধকাংশ সাথী বগ� সহ শাহাদাত বরণ ক�রন ।জগতবাসীর িনকট
�র�খ যান অন�া�য়র িব��� গ�জ� ওঠা এবং সত� �িত�ার একঅনুপমঅপার দ�ৃা�।



** কারবালার ঘটনা�বাহ :-***

িবখ�াত সাহাবী-কািত�ব ওহী, �মািম�নর মামা হযরতআমী�র ময়ুািবয়া রািদয়া�া�
তা'আলাআন�র ওফা�তর পর তাঁর �জ��পু� অত�াচারী ইয়ািজদ মসুিলম রা��র
শাসনভার �হণ ক�র ।অথচ �কৃতও উপয�ু িছ�লন হযরত �সাইন রািদয়া�া�
তা'আলাআন� । পািপ� ইয়ািযদ�মতায়ন করা মা�ই িহং� জলুু�মর হাত �সািরত
ক�র ।ফ�লঅত�াচা�রর �লিলহান িশখা দাবান�লর ন�ায় দাউ দাউ ক�র��ল ও�ঠ ।
অপরিদ�ক স�ত�র িদশারী,জমীনআসমা�নর মািলক �যরুআলাইিহস সালা�মর ��া�ড়
লািলত পািলত হওয়া হযরত �সাইন রািদয়া�া� তা'আলাআন� এই ইয়ািজ�দর
জলুুম�ক বরদা� কর�লন না। তার অন�ায় ওজলুু�মর িব��� গ�জ� উঠ�লন।

ইিতম�ধ�ই মিদনার গভন�র �ক ইয়ািজদআ�দশ কর�লা ইমাম �হাসাইন�ক �যন তার হা�ত
বাইয়াত �হণ করায়। হযরত ইমাম �হাসাইন এর সংবাদ �শানা মা�ই �িতবা�দর িনিম��
ম�ায় গমণ ক�রন।।অপরিদ�ক কুফার বসবাসকারী জনগ�ণর িসংহভাগ অংশ
ইয়ািজ�দর হা�ত বায়াত �হণ কর�তঅ�ীকার ক�র এবং তারা ইমাম �সাইন রািদয়া�া�
তা'আলাআন�র হা�ত বায়াত হওয়ার িস�া� �হণ ক�র।ফল��প ,তারা ইমাম
�হাসাইন রািদয়া�া� তা'আলাআন�র �িতআনুগত� �দশ��নর অনু�রাধ জািন�য় �ায়
সাত শতািধক প� ��রণ ক�র।

তা�দরআ�বদ�নর সারা �দওয়ার িনিম�� ইমাম �হাসাইন 72জন নর-নারীর এক
কা�ফলা িন�য় ম�া শরী�ফর উ���শ� পািড়জমান। যা�াপ�থঅ�নক বাধা িব�
অিত�মক�র অব�শ�ষ ফুরাত নদীর তী�র কারবালা নামক �� ভ� িম�ত এিজদ বািহনী
কতৃ� ক �ঘরাও হন।

পাপাচারী�দর দ�লর �লাক হযরত ইমাম �সাইন রািদয়া�া� তা'আলাআন�র িনকট
এ�প শত� �পশ ক�র: হয় ইয়ািজ�দর হা�ত বাইয়াত �হণ ক�ন, নত�বা য�ু�র জন� ��ত
হ�য় যান।এমতাব�ায় হযরত ইমাম �হাসাইন রািদয়া�া�আন� ইয়ািজ�দর বাইয়াত
�হ�ণর অ�ীকার ক�রন। িতিন সকল �কার জলুু�মর �িতবাদ করতঃ স�ত�র
ঝা�াবাহী হ�য় ন�ায় �িত�ায় অনড় থা�কন।অব�শ�ষ , 61 িহজরীর 10 মহরম
কারবালার �া��র 4000 ইয়ািজদ �স�ন�র �মাকা�বলায় মিু��ময় ক�য়কজন নারী-
পু��ষর কা�ফলা িন�য় হ��র বাত� াবাহী হ�য় শরীয়ত �িত�ার িনিম�� য�ু�র জন�
��ত হ�য় যান।এরপর পর�র হযরত ইমাম �সাইন রািদয়া�া� তা'আলাআন�র ভাই
ওবায়দ�ুাহ জাফর ওসমান �মাহা�দ এবং �ছ�লআকবর ভাই�পা কা�সম সহ অ�ন�ক
কারবালা �া��র শাহাদাত বরণ ক�রন। সব��শ�ষ , হযরত ইমাম �হাসাইন কারবালা



�া��র বািত�লর িব��� ন�ায় �িত�ার জন� য�ু কর�ত কর�ত শাহাদাত বরণ ক�রন।

***আ�রার ফিযলাত***

হযরতআবু কাতাদা রািদয়া�া� তা'আলাআন� হ�ত বিণ�ত হািদ�স �জ�ুরআকরাম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ ক�রনআিমআশা কিরআ�রার একিদ�ন
�রাজা িবগত এক বছ�রর �নাহ মাফ কির�য় �দয়।( িমশকাত শরীফ �থম খ� 179 পৃ�া)

অপর একিট হািদস হযরতআ��ুাহ ইব�নআ�াস রািদয়া�া� তায়ালা আন� হ�ত
বিণ�ত হ�য়�ছ ,িতিন ব�লন -আ�রার �রাযা ব�িতত রাসলুু�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�ামা �কঅন� �কান িদ�নর �রাজা �কঅিত�মকর�ত �দিখিন । (িমশকাত শরীফ
�থম খ� 178 পৃ�া)

হযরতআবু �রাইরা রািদয়া�া� তা'আলাআন� এর স�ূ� বিণ�ত হাদী�স রাসলূ সা�া�া�
সা�াম এরশাদ ক�র�ছন , রমজা�নর পর ���তম �রাজা হ�� মহররম মা�সর �রাজা
অথ�াৎআ�রার �রাজা (িমশকাত শরীফ �থম খ� 180 পৃ�া)

***পয�া�লাচনা***

আ�রার িদনিট ঐিতহািসকভা�বই ময�াদাশীল ও মাহা��পূণ� । িক� িশয়া স�দায় উ�
িদনিট�ক মান�স বা হতভাগ� ম�ন ক�র। তা�দর িনকট শাহাদাত অত�� ম�কাজ ।
�য�হত� ইমাম �হাসাইন ওই িদ�ন শহীদ হ�য়�ছন তাই তারা মহরম মা�স িব�য়-শাদী বা
এজাতীয় অনু�ান �থ�ক িবরত থা�ক এমনিকঅ�ন�কআবার চ�ল কাট�তওঅ�ীকার
ক�র এ��লা িনছক কুসং�ার ও কু�থা । এছাড়াও ইমাম �হাসাইন শাহাদাত যিদও
সীমাহীন �দয়িবদারক ঘটনা িক� িশয়া স�দায় এ ব�াপা�র শরীয়া�তর চরম সীমা
লংঘন ক�র উ� িদব�স ব� �কা�রর কুসং�ার মলূক কম� ক�র জাহা�াম�ক িন�জ�দর
িঠকানা বািন�য়�ছ। তা�দর শরীয়াত িব�রাধী �বদাতী কৃত কম� সম�ূহর ম�ধ� মাতম করা ,
অ�নিতক তািজয়া দািড়, বুক ও িপ�ঠআঘাত করা,কা�লা কাপড় পিরধান ইত�ািদ
উ��খ�যাগ�।

****আ�রার িদ�ন আমা�দর করণীয়*****

�রাযা রাখা,নামায পড়া,দ�দ শরীফ পাঠ করা, �কারআন শরীফ �তলাওয়াত করা,
তাসবীহ পাঠ করা,ফা�তহা করা, ঈসা�ল সাওয়াব করা, িখচ� িড় রা�া ক�র �লা�ক�দর
খাওয়া�না, িমলাদ-জালসারআ�য়াজন করা;�ভৃিত সকল �কার �বধ কম�সমহূ
�য�িলর �কুম শরীয়াত িদ�য়�ছ।



****আ�রার িদ�ন বজ�নীয় িবষয় সমহূ****

মাতাম করা,লািঠ �খলা, তািজয়া করা,ঢাক �ঢাল বাজা�না,িপঠ চাপড়া�না ইত�ািদ হারাম
কম� সমহূ �য�িল হ�ত িবরত থাকার কথা শরীয়াত ব�ল�ছ।

*******************

(িব.�:-�ত �সিটং করায় বানান �িট হওয়া �াভািবক ,হাদী�সর পৃঃ এিদক ওিদক হ�ল
ও হাদী�সর অনুবাদ জনক�িট হ�ল মাজ�নীয়)

�দায়া �াথ� ফ�ীর নু�লআ�রিফন �রজবী আযহারী(৯ ই মহররম ১৪৪১িহজরী)ɶ


