ব会 ১

মহরম আনে র উৎসব, না িবষােদর?
জহর সরকার
১৩ অে㾀াবর, ২০১৬, ০০:৪১:০০

—িনজ、 িচ会।
সিত বলেত কী, মু
সিলম সমােজর বাইের 䃇耀বিশর ভাগ মানু
ষ ক বু
ঝেত পােরন না, ‘ভ মহরম’ বাত㾀
া পাঠােনা উিচত িক
না। মহরম আসেল এক িদন নয়, এক মাস। ইসলািম িহজির কােল ােরর থম, এবং পিব会তম মাসিলর এক ।
স会ত, া ইসলাম পিဠম এিশয়ােতও িকছু
িকছু
মাসেক পিব会 বেল মেন করা হত এবং 䃇耀সই সব মােস যু
িব䊷হ িনিষ
িছল।
মহরম এবং তার রীিত ও আচারিলর অথ㾀
বু
ঝেত চাইেল আেগ একটু
ইিতহােসর স会ান জানা দরকার। ৬৩২ িĂ াে হজরত
মহ会েদর িবদােয়র পেরর ইিতহাস। পর র 会 সংঘেষ㾀
িল䎔 িবিভ আরব 䃇耀গা ীেক মহ会দ 䃇耀য ভােব এক ধেম㾀
র সূ
ে会
সংহত কেরিছেলন, তার তু
লনা িবরল। িক তার পেরও িকছু
িকছু
䃇耀গা ীগত টানাপেড়ন, িবেরাধ এবং অৈনক তলায় তলায়
䃇耀থেক িগেয়িছল। নবী কাউেক তাঁর উ䍷切রসূ
ির িহেসেব আনুািনক ভােব িচিত কের যানিন, ফেল তাঁর মৃ
তু
র পের তক㾀
উঠল
— গণতাি䎀ćক িনব㾀
াচেনর মাধেম 䃇耀নতা 䃇耀বেছ 䃇耀নওয়া হেব, না বংশপর রা অনু
সাের। সহজ কের বলেল, সু
ি রা 䃇耀চেয়িছেলন,
নবীর িব 䎶鈀 ব会ু
এবং সিচব আবু
বকর ইসলােমর 䃇耀নতা 䃇耀হান। অন িদেক, িশয়ারা 䃇耀সই আসেন বসােত 䃇耀েচয়িছেলন মহ会েদর
♠栘ািতভাই তথা জামাই হজরত আিলেক। কায㾀
ে会ে会 দু
’জেনই িনেজর জীবেন 䃇耀সই পদ 䃇耀পেয়িছেলন। থম খিলফা হন আবু
বকর। আমৃ
তু
 িতিন এই পেদ িছেলন। তাঁর পরবত䆀 দু
ই খিলফা আততায়ীর হােত খু
ন হেল 䃇耀সই আসেন বেসন আিল।
বড় সমসা বাধল আিলর মৃ
তু
র পের। আিলর বড় 䃇耀ছেল ইমাম হাসান ম ায় চেল িগেয়িছেলন, 䃇耀যখােন িতিন পের আততায়ীর
হােত াণ হারােবন। িশয়ারা দািব করেলন, আিলর অন 䃇耀ছেল ইমাম 䈘㠀েসনেক খিলফা করেত হেব, কারণ তাঁর 䃇耀দেহ হজরত
মহ会েদর র বইেছ। সু
ি রা এই দািব মানেলন না, তাঁরা বলেলন, মহ会দ এমন 䃇耀কানও িনয়েমর কথা বেল যানিন, এবং এই
বংশানু
ᄰিমকতা ইসলােমর 、ধম㾀
ও নয়।
পিরি িত খু
ব 䃇耀ঘারােলা হেয় উঠল, িক 䈘㠀েসন অ丆েতাভয়, িতিন খিলফার আসন 䊷হেণর জন ম া 䃇耀থেক রওনা হেলন।
বাগদােদর কােছ ইয়ািজেদর বািহনীর হােত পরািজত ও িনহত হেলন আিল, িনহত হেলন তাঁর বাহা䍷切র জন স会ী, নারী এবং
দু
েধর িশ সহ। 䃇耀সটা ৬৮০ িĂ া, মহরম মােসর দশম িদন, যার নাম ‘অরা’। ান িছল কারবালার া র, 䃇耀য া ের

䃇耀খালা তরবািরর আঘােত ইসলাম ি会খি䍝㐀ত হল। িশয়ারা 、ভাবতই মহরম মাস েক গভীর িবষােদর কাল িহসােব পালন
কেরন, ‘অরা’র িদন 䃇耀সই িবষাদপেব㾀
র চরম 会ণ।
সু
ি রা অবশ মেন কেরন, অরার তাৎপয㾀
䃇耀কবল 䃇耀সই এক ঘটনােতই সীিমত নয়। তাঁেদর মেত, মহ会দ 、য়ং এই িদন েক
িবেশষ ভােব পিব会 বেল 㾀 িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, এই িদেনই 䃇耀মােজস বা নবী মু
সা সমু
ের জল দু
’িদেক সিরেয় িদেয়
ঈ েরর ‘িনব㾀
ািচত মানু
ষ’䃇耀দর (অথ㾀
াৎ ই䈘㠀িদেদর) িমশর 䃇耀থেক িন㾀মেণর পথ 䃇耀দিখেয় িনেয় িগেয়িছেলন। বাইেবেল উেিখত
অন নানা ‘েফট’এর (মু
সিলমরা যাঁেদর নবী বেলন) জীবেনর অন নানা ঘটনাও এই অরার িদন র সে会 জিড়ত। তাঁেদর
মেধ আেছন অাডাম বা আদম, 䃇耀নায়া বা নু
, 䃇耀জাব বা আয়ু
ব। এখােন একটা বাপার সিতই চমকদ। ই䈘㠀িদধম㾀
, িĂ ধম㾀
এবং ইসলাম— িতন 䃇耀সিম ক ধম㾀
ই আজও তােদর ‘অিভ ইিতহাস’ অেনকখািন ধের 䃇耀রেখেছ, একই েফট বা পয়গ䆀র বা
নবীর 、ীকৃ
িতর মেধ িদেয়, 䃇耀কবল উপেরা িতন জনই নয়, তািলকা দীঘ㾀
তর: আ䌁倀াহামই䌁倀ািহম, আইজাকইশাক, 䃇耀জকব
ইয়া丆ব, 䃇耀জােসফইউসু
ফ...
অরার িদেন 䃇耀তা বেটই, তার আেগর কেয়ক িদনও িশয়া মু
সলমানরা তািজয়া এবং অၐশၐ িনেয় িমিছল বার কেরন, তেব
সু
ি রাও এই িদন েক তাঁেদর মেতা কের পালন কেরন। ওয়াহািব বা সালািফর মেতা িকছু
করপ䎋蘀ী মতাবল䆀ী 䃇耀গা ীেক বাদ
িদেল, সু
ি েদর একটা বড় অংশও ইমাম 䈘㠀েসন এবং অরার িত খু
বই 伆াশীল, যিদও িশয়ােদর মেতা জনপিরসের
䃇耀শাকপালেনর বা িনেজেক য䎀ćণা 䃇耀দওয়ার আচার তাঁেদর 䃇耀নই। এখােন সু
িফধেম㾀
র কথা বলা দরকার। সু
িফ মত 䃇耀কবল িহ ু
মু
সলমান নয়, িশয়াসু
ি র মেধও একটা 䃇耀সতু
䃇耀বঁেধেছ। সািদয়া 䃇耀দহলিভ বা মু
জফফর আিলরা আমােদর মহরেমর িদনিলেত
আজেমঢ় শিরেফ চিলত রীিতর কথা 䃇耀খয়াল কিরেয় িদেয়েছন— িশয়া, সু
িফ বা িহ ু
গায়করা এই সময় দশ িদন গানবাজনা
ব会 রােখন, এবং দু
ই ধারার মু
সলমানরাই কাশ উৎসেব 䃇耀যাগ 䃇耀দন না।
ভারেত সেতেরাআঠােরা শতক 䃇耀থেকই ইউেরাপীয়েদর ֵতির ব䈘㠀 িরেপাট㾀পাওয়া যায়, 䃇耀যখােন হায়দরাবাদ, মু
䆀ই, লখনউ,
ঢাকা, মু
িশ㾀
দাবাদ, পটনা, 䈘㠀গিল, কলকাতার মেতা িবিভ শহের িশয়ােদর খু
ব বড় সমােবেশর িববরণ আেছ— এ সব জায়গায়
মহরম পািলত হত গা㾀ীয㾀
এবং আড়䆀র সহকাের। উিনশ শতেক িপেয়র কিলেয়রএর 䃇耀লখায় পিড়: ‘অগিণত মানু
ষ য䎀ćণায়
আত㾀
নাদ করেছ, হাউহাউ কের কাঁদেছ, তী䌁倀 䃇耀শােক িবলাপ করেছ; িনেজর মু
ির আঘােত তােদর বু
েক কালিশেট, গােয়র চামড়া
会তিব会ত; তােদর সারা শরীর রে, ঘােম, ধু
েলাকাদায় 䃇耀䍐দা, তােদর মু
খম䍝㐀ল 䃇耀শাকাᄰা , দু
’䃇耀চােখ আ丆ল আত㾀
আেবগ;
তারা আেবগ㾀 কে , অ 会ািবত নয়েন কারবালার িবষাদগাথা বেল যাে䌽一—ধম䆀য় আেবেগর এমন দৃ
শ দু
িনয়ায় খু
ব কম
䃇耀দখা যায়।’
িশয়ারা অেনেকই মহরেমর সময় চাবু
েকর আঘােত িনেজর শরীরেক লাি ত কেরন িকংবা তরবািরর লড়াইেয় তাঁেদর 䃇耀দহ
会তিব会ত হয়। এই ভােব তাঁরা হাসান䈘㠀েসেনর য䎀ćণা অনু
ভব করেত চান। এমন রীিত অবশ অন会ও চিলত। পূ
ব㾀
ভারেত
চড়ক বা গাজেনর সময়, িকংবা দি会েণ তাইপু
সমএ, ভরা বড় বড় সু
চ িদেয় িনেজেদর মু
খ এবং িজভ এ䃇耀ফাঁড় ও䃇耀ফাঁড়
কেরন, অেনেক িপেঠ িবরাট বঁড়িশ িবেঁ ধ আকােশ পাক খান। তাওধম䆀 এবং 䃇耀বৗেদর মেধও নানা জায়গায় িনেজেক ক
䃇耀দওয়ার রীিত 䃇耀দখা যায়, 䃇耀যমন তাইলাে র ফু
েকতএ অে㾀াবর মােস িনরািমষএর উৎসেব। িĂ ানরা এই সব আচারেক
থেম ‘বব㾀
র আিদম সং氰栘ার’ বেল িনে করেলও ᄰমশ 䃇耀কাথাও 䃇耀কাথাও আ䆀লা নার থা ই ারএর মেতা উৎসেবর মেধ
ঢু
েক পেড়, 䃇耀যমন িফিলিপনেস িকংবা িকছু
লািতন আেমিরকান 䃇耀দেশ। ড াইেড’䃇耀ত অেনক ধম㾀
াণ িĂ ান ᄰু
শিব িযর
য䎀ćণা উপলিᄠর জন িনেজেদর 䃇耀দহেক আ会িরক অেথ㾀
ᄰু
শিব কেরন, কাঁটার মু
丆ট পেরন, শরীের র ঝরান, িবশাল এবং
ভারী শৃ
㾀ল ও ᄰু
শকাঠ ঘােড় িনেয় চড়াই ভােঙন।
িক িশয়া আচােরর 䃇耀য সব সূ
䆀 িদক আেছ, এসব িববরেণ 䃇耀সিল ধরা পেড় না। মরিসয়া নােম পিরিচত মহাকােব উদু
㾀
কিবতা উৎকেষ㾀
র এক িশখের 䃇耀পৗঁেছিছল। তােদর ােদর মেধ িছেলন মু
নিস চা ল
া দবীর,
ুাল িদলগীর, মীর আিনস, িমজ㾀
䃇耀জাশ মািলহাবািদ। আဠয㾀
সুর সব কিবতা ও গান সমেবত ভােব প ত বা গীত হত। মু
䆀ই চলি ে会র নামজাদা সু
র া
䃇耀নৗশাদও অবেধর ‘䃇耀নাহা’ 䃇耀থেক তাঁর ‘䃇耀কারাস’এর 䃇耀রণা 䃇耀পেয়িছেলন। ইিতহাস ও ধম㾀
আেবগ জািগেয় তু
লেত পাের, নানা
রকম উৎসব ֵতির করেত পাের, িক আনে র 䃇耀হাক িকংবা দু
ঃেখর— েতক উৎসব মানু
ষেক সমেবত হওয়ার এবং এেকর
অনু
ভূ
িত অেনর সে会 িমিলেয় 䃇耀নওয়ার সু
েযাগ 䃇耀দয়, কিবতায়, গােন, নােচ বা অন নানা িশ氰栘会েপ অনু
ভূ
িত কােশর অবকাশ
䃇耀দয়। মহরম তার বিতᄰম নয়।
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