
முஹர்ரம் கர்பலா 
 
 

01. முஹர்ரம் இரண்டாம் நாள் இமாமின் கர்பலா வருகக 

 
 

புனித மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கும் அங்கிருந்து ஈராக்கிற்கும் வந்த 

இமாம் ஹுகைன் அவர்கள் , ஹிஜ்ரி 60ம் ஆண்டு முஹர்ரம் இரண்டாம் 

நாள் கர்பலாப் பூமிகை வந்தகடகிறார்கள் . இங்கு வாழ்ந்து ககாண்டு 

இருந்த ஒரு கூட்டத்தினரிடம் , இவ்விடத்தின் கபைர் என்ன ? என 

வினவிை பபாது , இது ' ைத்துல் புராத் ' என்றனர் . இதற்கு பவறு கபைரும் 

உண்டா ? என வினவிை பபாது , ' கர்பலா ' என்றனர் . அங்கு ஒரு பிடி 

மண்கை அள்ளி நுகர்ந்தார்கள் இமாம் ஹுகைன் அவர்கள் . இது ஒரு 

வகக மைம் கமழும் பூமி . இதுதான் என் பாட்டனார் ( ைல் ) அவர்கள் 

வாக்களித்த பிரபதசம் எனக் கூறி , அவ் இடத்கத தமது அகமவிடம் 

ஆக்கிக் ககாண்டார்கள் . 

 
 

இமாமின் வருகக பற்றி முன்னபம அறிந்து இருந்த ைஸீத் , இமாகம வழி 
மறித்துத் தடுக்க , ஹுர் இப்னு ைஸீத் அர் ரிைாகி என்பவரின் 

தகலகமைில் ஒரு பகடகை அனுப்பி கவத்து இருந்தான் . கவர்னர் 

உகபதுல்லாஹ் இப்னு ைிைாதிற்கு இமாமின் வருகக பற்றிை கசய்திகை 

ஹுர் அறிவித்து விட்டார் . 

 
 

இமாம் அவர்கபளா , தமது உற்றார் உடன் பிறப்புக்ககள ஒன்று கூட்டி , 

ஒரு முகற அவர்ககள பநாட்டம் இட்டு , மனம் கநாந்தவர்களாக , ' 

இறiவா ! நாம் உனது தூதர் முஹம்மத் ( ைல் ) அவர்களின் குடும்பம் . 

பனூ உகமைாக்கள் எம்கம எமது பாட்டனாரின் புனிதத் தளத்தில் இருந்து 

கவளிபைற்றி , எமது உரிகமககளத் துவசம் கசய்து விட்டனர் . இகறவா ! 

அநிைாைக் காரர்களிடம் இருந்து எமது உரிகமகைப் கபற்றுத் தா . 
அநிைாைக் காரர்கள் மீது எமக்கு கவற்றிகைத் தா ' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள் 

. 
 
 



கசய்ைிதினா இமாம் ஹுகைன் அவர்ககளக் கூபா வாசிகள் தமது 

பிரபதசத்தில் இடம் கபறும் மார்க்க விபராதச் கசைல்ககளத் தடுத்து 

நிறுத்த வருகக தருமாறு அகழப்பு விடுத்தனர் . ' கபருமானார் ( ைல் ) 

அவர்கள் ஹலாலாக்கிை விடைங்கள் ஹராமாக்கப் பட்டிருக்கின்றன . 

ஹராமாக்கிை விடைங்கள் ஹலாலாக்கப் பட்டு இருக்கின்றன . கபத்துல் 

மால் கபாது நிதி ைஸீதிதன் ஒய்ைார வாழ்க்ககக்குத் தாகர வார்க்கப் 

படுகிறது . நன்கமகள் ஏவப் படுவபதா , தீகமகள் தடுக்கப் படுவபதா 

இல்கல . எனபவ ! இமாம் அவர்கபள , நாம் உங்களுக்கு சத்திைப் 

பிரமாைம் ( கபஅத் ) கசய்கிபறாம் . வாருங்கள் ' என நூற்றுக் கைக்கான 

கடிதங்கள் எழுதப் பட்டு , தூதுவர்கள் மூலம் இமாம் ஹுகைனுக்கு 

அனுப்பப் பட்டன . ஆனால் , கூபா வாசிகபளா தமது உடன் படிக்கககை 

நிகற பவற்றத் தவறிைது மட்டுமன்றி , அகழப்கப ஏற்று வந்த இமாமுக்கு 

உதவியும் புரிைாது விலகிக் ககாண்டனர் . இமாம் அவர்கபளா , வரும் 

வழிைில் உகரைாகவும் , கர்பலா வந்தகடந்து கடிதம் மூலமாகவும் கூபா 

வாசிகளுக்கு அகழப்பு விடுத்தும் பைன் ஏதும் கிகடக்கவில்கல என்பது 

வரலாற்று உண்கம . 

 
 

02. முஹர்ரம் மூன்றாம் நாள் பகடக் குவிப்பு 

 
 

உமர் இப்னு ைஅத் கபருந் கதாகக எண்ைிக்ககைாபனாருடன் கர்பலாக் 

களம் வந்தகடந்தான் . ஆனால் , இமாம் ஹுகைன் அவர்கபளா தம்மில் 

எவ்வித மாற்றமும் இன்றி , தமது இலட்சிைப் பாகதகை 

கதாடர்கின்றார்கள் . மஜ்மஉல் பஹ்கரன் எனும் நூலில் கூறப் 

பட்டுள்ளதாவது ' இமாம் 60 ஆைிரம் திர்ஹத்திற்கு அப் பூமிைில் ஒரு 

பகுதிகை வாங்கிக் ககாள்கிறார்கள் . அவ் இடத்தில்தான் அன்னாரின் 

புனித அடக்கஸ்தலம் அகமைப் கபற்றுள்ளது . இன்று வகர பல்லாைிரக் 

கைக்கான மக்கள் தரிசித்தும் பிரார்த்தித்தும் வருகிறார்கள் . 

 
 

03 . முஹர்ரம் நான்காம் நாள் உகபதுல்லாஹ்வின் பசப்பு வார்த்கத 

 
 



வரலாற்கற உற்று பநாக்கும் பபாது , இந்நாளில் உகபதுல்லாஹ் இப்னு 

ைிைாத் கூபா வாசிககள மஸ்ஜிதுக்கு அகழத்து , அவர்கள் மத்திைில் 

உகரைாற்றினான் . ைஸீகத நற் கருமங்கள் புரிந்து ககாகட வழங்கும் 

சிறந்த தகலவரா வர்ைித்து , தற்பபாது தன்னிடம் ஒப்பகடக்கப் பட்டுள்ள 

கபருந் கதாககப் பைம் தங்களுக்கு இகடபை பகிர்ந்து அளிக்கப் பட 

உள்ளது எனவும் கூறி , மக்ககள இமாம் ஹுகைகன விட்டும் திகச 

திருப்ப தன்னாலான சகல சூழ்ச்சிககளயும் பிரைத் தனங்ககளயும் பமற் 

ககாண்டான் . 

 
 

அத்பதாடு ஷாம் வாசிகளுக்கும் ஒரு கதாககப் பைத்கத ஒதுக்கி , ' தில் 

கஜௌைன் ' பபான்பறாகர இமாம் ஹுகைனுடன் பபாராட முன் 

வந்துள்ள உமர் இப்னு ைஅத்திற்கு உதவி புரிந்து , அவகர கவற்றி கபறச் 

கசய்ை முன் வருமாறு பவண்டிக் nhகண்டான் . 

 
 

04 . முஹர்ரம் 5ம் நாள் 

 
 

உகபதுல்லாஹ் இப்னு ைிைாத் எவ்வாகறல்லாம் ைஸீதின் பகடகைப் 

பலப் படுத்த முடியுபமா , அவ்வாகறல்லாம் முைற்சித்து , காலாட் பகட , 

குதிகரப் பகட என்பவற்கற எல்லாம் அனுப்பும் முைற்சிைில் ஈடுபட்டான் 

. களத்தில் கூடிை பகடைினரின் எண்ைிக்கக பற்றி பல கருத்து 

பவறுபாடுகள் இருந்த பபாதிலும் , அன்கறை தினம் ைஸீதின் அரசிடம் 

இருந்து ஊதிைம் , உகட , ஆயுதம் மற்றும் யுத்த உபகரைங்கள் கபற்ற 

சுமார் முப்பது ஆைிரம் பகடைினர் இமாம் ஹுகைகனயும் அவர்களது 

குடும்பத்தினகரயும் எதிர்த்துப் பபாராட கங்கைங் கட்டிச் சூழ்ந்து 

ககாண்டனர். 

 
 

05 . முஹர்ரம் 6ம் நாள் கவர்னரின் கடிதம் தளபதிக்கும் இமாம் 

ஹுகைனின் கடிதம் சபகாதரருக்கும் 

 
 



உகபதுல்லாஹ் , உமர் இப்னு ைஅத்திற்கு ' நான் காலாட் பகட , குதிகரப் 

பகட மற்றும் ஆயுதங்கள் எல்லாம் தைார் கசய்து அனுப்பி கவத்துள்பளன் 

. இரவு பகல் பாராது கள நிலவரங்கள் பற்றிை தகவல்ககளப் பரிமாற்றம் 

கசய்து ககாள் ' எனக் கடிதம் எழுதினான் . 

 
 

இவ் பவகளைில் , இமாம் ஹுகைன் அவர்கள் , முஹம்மத் இப்னு 

ஹனபிய்ைா என்ற தமது சபகாதரருக்கு பின் வருமாறு மிகவும் 

சுருக்கமாகவும் கருத்தாழம் மிக்கதாகவும் ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறார்கள் ' 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் . அலிைின் மகன் ஹுகைனிடம் 

இருந்தும் பனூ ஹாஷிம்களிடம் இருந்தும் அலிைின் மகன் 

முஹம்மதிற்கு , ' கவைகம் இல்கல . மறுகமபை நிதர்சனம் ' 

வஸ்ைலாம் ' 

 
 

06 . முஹர்ரம் 7ம் நாள் தண்ைரீ்த் தகட 

 
 

முஹர்ரம் 7ம் நாள் உகபதுல்லாஹ் உமர் இப்னு ைஅத்திற்கு எழுதிை 

கடிதத்தில் ' புராத் நதிைின் நீகர ஹுகைனுக்கும் அவரது 

அன்பர்களுக்கும் கிகடக்காதவாறு தடுத்துக் ககாள் ' என கட்டகள 

பிறப்பித்து இருந்தான் . கவர்னரின் கட்டகளக்கு இைங்க உமர் பின் 

ைஅத் , அம்ர் இப்னு ஹஜ்ஜாஜின் தகலகமைில் சுமார் ஐநூறு பகட 

வரீர்ககள புராத் நதிபைாரப் பாதுகாப்பிற்காக அனுப்பி கவத்து , அஹ்லுல் 

கபத்தினருக்கு தண்ைரீ் கிகடக்காதவாறு பாரிை தகடகை ஏற் 

படுத்தினான் . இமாம் ஹுகைன் வரீ மரைம் எய்துவதற்கு 3 நாட்களுக்கு 

முன்பு இருந்பத இந் நிகல மிகவும் உக்கிரமாகக் ககடப் பிடிக்கப் பட்டது . 

 
 

07 . முஹர்ரம் 9ம் நாள் தாைுஆ 

 
 

முஹர்ரம் 9ம் நாள் ஷிம்ர் இப்னு தில் கஜௌைன் , உகபதுல்லாஹ் இப்னு 

ைிைாதிடம் இருந்து இராணுவ கட்டகள அடங்கிை மடபலாடு வந்து உமர் 

இப்னு ைஅதிடம் வாசித்துக் காட்டிை பபாது , இப்னு ைஅத்திற்கு கடுங் 



பகாபமும் ஆத்திரமும் பமலிட்ட நிகலைில் ' விடைம் சமாதானமாக 

முடியும் என நான் எதிர் பார்த்து இருந்பதன் . நீபைா விடைத்கத 

பமாசமாக்கி விட்டாய் . ஹுகைன் ஒரு பபாதும் சரண் அகடை மாட்டார் . 

காரைம் அவரது தந்கதைின் உைிபராட்டம் அவரது உள்ளத்தில் குடி 

ககாண்டு இருக்கிறது ' 

 
 

இத்தகன உகரகையும் கசவி மடுத்த ஷிம்ர் ' என்ன கசய்ைப் பபாகின்றாய் 

? தகலவரின் கட்டகளக்குக் கீழ்ப ;படிைப் பபாகிறாைா ? அல்லது 

பகடகை விட்டு விலகி பகடத் தளபதிைாக நான் கபாறுப்பபற்பகத 

விரும்புகிறாைா ? ' எனக் கர்ஜித்த பபாது , ' இப் பகடைின் தகலகமப் 

கபாறுப்கப உன்னிடம் ஒப்பகடக்க முடிைாது . அதற்கு நீ 

கபாருத்தமானவன் அல்ல . நாபன முன்னின்று இக் காரிைத்கதச் 

கசய்கிபறன் . நீ காலாட் பகடத் தளபதிைாக இருந்து ககாள் ' எனக் 

கூறினான் . 

 
 

எதிரிப் பகடைினர் நான்கு புறமும் பகட சூழ இமாம் ஹுகைகனயும் 

அவரது பிள்களககளயும் உறவினர்கள் , ஆதரவாளர்கள் அகனவகரயும் 

நடுபவ கவத்து முற்றுகக இட்டனர் . அைருகை பநரம் , மாதர் குல 

மாைிக்கம் பாத்திமா நாைகிைின் அருந் தவப் புதல்வர் , சுவர்க்கத்து 

வாலிபர்களின் தகலவர் , கபருமானாரின் பமனிைில் ஏறி இறங்கி 
விகளைாடிைவர் , அறிஞர் , வைக்கவாளி , இகற ஞானி , சட்ட வல்லுநர் , 

பகீஹ் ... ஆகிை அகனத்து அறிவு ஆற்றல் , அஹ்லாக் , வரீம் பபான்ற 

உண்கமயும் உைர்வும் மிக்க இமாம் ஹுகைன் அவர்கள் தமது வாகள 

கவத்துக் ககாண்டு உற்கார்ந்த நிகலைில் சற்று அைர்ந்து விட்டார்கள் . 

அப்பபாது , அவர்களது சபகாதரி வரீ மங்கக பபீ ீகைனப் வந்து , ' 

சபகாதரபர ! என்ன உறக்கமா ? எதிரிகளின் சப்தமும் ஆரவாரமும் 

பகட்கவில்கலைா ? அவர்கபளா எம்கம அண்மித்து வந்துவிட்னபர ' 

என்றார்கள் . இமாம் ஹுகைபனா , ' என் சபகாதரிபை ! இச் சிறு 

உறக்கத்தில் நபி கபருமானார் ( ைல் ) அவர்ககள நான் கனவில் 

கண்படன் . விகரவில் எம்பமாடு வந்து பசர்;ந்து விடுவரீ்கள் எனக் 

கூறினார்கள் ' என்றார்கள் . 



 
 

அதன் பின் இமாம் ஹுகைன் அவர்கள் , எதிரிகள் எதற்காக வந்துள்ளனர் 

? ஏன் முற்றுகக இட்டு;ள்ளனர் ? என்பகத அறிந்து வருமாறு தம் 

சபகாதரர் அப்பாகை அனுப்பி ' முடியுமாைின் இன்கறை இரகவ 

வைக்கத்திலும் பிரார்த்தகனைிலும் இகறவனிடம் இகரஞ்சுவதிலும் 

பைன் படுத்திக் ககாள்ள கால அவகாசம் பகட்டு வருமாறு ' தூது அனுப்பி 
அவ் அனுமதிகைப் கபற்றுக் ககாண்டார்கள் . அன்கறை இரகவல்லாம் 

இமாம் இகற வழிபாடு , இகற வைக்கம் , அல் குர்ஆன் ஓதுதல் பபான்ற 

தமக்கு விருப்பமான ஆன்மீக வழிைில் கழிக்கலானார்கள் . இது இமாம் 

ஹுகைனின் இறுதி இரவு . ஒவ்கவாரு நிமிடத்கதயும் அவர்கள் மிகப் 

கபறுமதி மிக்கதாகக் கருதி , இகற திைானத்திபலபை கழித்து மறு நாள் 

தமது சபகாதரர்கள் , பிள்களகள் எனப் பபாராடி , ஈற்றில் இகறத் தூதரின் 

அருந் தவப் புதல்வி , ஈரல் ககாழுந்து பாத்திமா ைஹ்ராவின் மகன் இமாம் 

ஹுகைன் எதிரிப் பகடைின் நடு மத்திைில் பபாராடித் தம் இன்னுைிர் 

ஈந்தார்கள் இன்னாலில்லாஹ் ! 

 
 

அஷ் கஷய்க் அப்துல் ஹலீம் 


