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সংঘিপ্ত বর্শনা.............
আশুরা ইসলাকম এেঘি সম্মাঘনত ঘদন। রাসূ লুল্লাি
সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম ঘিজরকতর পূ কবশ ও
পকর এ ঘদকনর সাওম পালন েরকতন। োরর্, এ
ঘদকন আল্লাি তা‘আলা মূ সা আলাইঘিস সালাম ও তার
জাঘতকে

ঘফর‘আউকনর

েবল

থেকে

রিা

েকরঘিকলন। এঘিই িকে এ ঘদকনর মযশাদার মূ ল
েো। ঘেন্তু ঘর্য়ারা এ ঘদকন থযসব অনু ষ্ঠান ও
েমশোণ্ড েকর োকে তা েখকনা ইসলাকম অনু কমাঘদত
নয়। আকলাচ্য প্রবকে থলখে তা ঘবস্তাঘরত আকলাচ্না
েকরকিন।
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আশুরাকে ঘিকর ইসলামী আদর্শ ও জাঘিঘল েীঘতশেলাপ
সেল প্রর্ংসা আল্লাির জনযই, আঘম তার যোকযাগ্য
প্রর্ংসা েরঘি এবং সালাত ও সালাম থপ্ররর্ েরঘি তার
বান্দা ও নবীর ওপর। অতঃপর,
আশুরার ঘদনঘি ইসলাকম মিাসম্মাঘনত এেঘি ঘদন। এই
ঘদকন ঘিজরকতর পূ কবশ ও পকর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি
ওয়াসাল্লাম ঘসয়াম পালন েরকতন। তার ঘসয়াম ঘিল
আল্লাি তা‘আলার ঘন‘আমকতর শুেঘরয়াস্বরূপ। োরর্,
আল্লাি

এই

ঘদকন

মূ সা

আলাইঘিস

সালামকে

ঘফর‘আউকনর েবল থেকে মুঘি ঘদকয়কিন। এঘিই
আশুরার থেষ্ঠকের থগ্াড়ার িিনা। এ োরকর্ই অনযানয
ঘদকনর ওপর তার মযশাদা।
ইসলাম উত্তর জাঘিঘল যু কগ্ এই ঘদনঘিকত নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইঘি ওয়াসাল্লাম ঘসয়াম রাখকতন, মক্কায় েুরাইর্রা
এবং মঘদনার ইয়ািূ দীরাও ঘসয়াম রাখত। ‘সিীি বুখারী’
ও ‘সিীি মুসঘলম’ গ্রকে ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু
আনহুমা থেকে বঘর্শত, ঘতঘন বকলন: “রাসূ লুল্লাি সাল্লাল্লাহু
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আলাইঘি ওয়াসাল্লাম মঘদনায় একস আশুরার ঘদকন
ইয়ািূ দীকদর ঘসয়াম রাখকত থদকখন, ঘতঘন বকলন: ‘এঘি
থোন ঘদন, থতামরা যার ঘসয়াম রাখ?’ তারা বলল: ‘এঘি
মিাসম্মাঘনত ঘদন, এই ঘদকন মূ সা ও তার োওমকে
আল্লাি নাজাত ঘদকয়কিন এবং ঘফর‘আউন ও তার
োওমকে

ডুঘবকয়

থমকরকিন।

ফকল,

মূ সা

তার

শুেঘরয়াস্বরূপ ঘসয়াম থরকখকিন, আমরাও তার ঘসয়াম
রাঘখ’। ঘতঘন বলকলন: ‘থতামাকদর চ্াইকত আমরাই মূ সার
অঘিে িঘনষ্ঠ ও থযাগ্য অনু সারী’। তারপর থেকে ঘতঘন
তাকত ঘসয়াম রাকখন ও তার ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ থদন
এবং অঘিে গুরুে থিতু তার ঘসয়াম রাখা ঘতঘন ফরয
েকরন, যা রমযাকনর ঘসয়াম ফরয িওয়ার আকগ্োর
িিনা, পরবতশীকত যখন রমযাকনর ঘসয়াম ফরয িয়, তার
ঘবিান রঘিত িকয় যায়, তকব েকয়েঘি োরকর্ আজও
তার ফযীলত অনযানয ঘসয়াকমর ওপর বিাল আকি:
১. এোঘিে নবী যু গ্যু গ্ িকর আশুরার ঘসয়াম থরকখকিন।
উকল্লখয থয, ইমাম আিমদ ইবন িাম্বল এর ‘মুসনাদ’ গ্রকে

3

এেঘি বর্শনা একসকি, যার অেশ িকে, ‘মূ সার পূ কবশোর
যু কগ্ও আশুরার ঘসয়াম রাখা িত’ থসঘি ঘবশুদ্ধ নয়।
জ্ঞাতবয থয, বনী ইসরাঈকলর জনয ঈসা আলাইঘিস
সালামকে থপ্ররর্ েরা িকয়ঘিল, মূ সার োওম তো
ইয়ািূ দী সম্প্রদায় থেকে থয তার অনু সরর্ েকর ঘন ও
তার প্রঘত ঈমান আকন ঘন থস োঘফর। থযমন, আব্দু ল্লাি
ইবন সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাকমর োকি
আসার আকগ্ োঘফর ঘিল। োরর্, থস ঈসা আলাইঘিস
সালাকমর অনু সরর্ েকর ঘন। ‘সিীি মুসঘলম’ গ্রকে ইবন
আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বঘর্শত, ঘতঘন বকলন:
ُ ن نْ ن ن َن نْ ن ن ُ ن ن ن
ُ ُن ن ن ن
َ
اء نوأ نم نر
هلل نصّل اهلل علي ِه وسلم يوم َعشور
ِ « ِحي صام رسول ا
َ ُ ن ْ ُ ن ِّ ُ ُ ْ ن ُ ُ ن َ ن ن ن ن ن
ن ن ُ ن نُ ن
ارى فقال
هلل إِنه يوم تعظمه اْلهود وانلص
ِ  يا رسول ا:بِ ِصيا ِم ِه قالوا
ُ ُن
ُ  «فنإ نذا نَك نن الْ نع:اهلل نعلنيْه نو نسلَ نم
ُ اء
ُ ول اهلل نص َّل
ام ال ْ ُم ْقب ُل إ ْن نش ن
اهلل
رس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ُ ُ ْ ن ْ ن ْ ن َ ن ن ن ن ن ْ ن ْ ْ ن ُ ْ ُ ْ ُ ن َ ُ ُ ِّ ن ن
 حّت توّف رسول، فلم يأ ِت العام المق ِبل:اسع» قال
ِ صمنا اْلوم اتل
َن َ ُ ن ن ْ ن ن ن
.»هلل صّل اهلل علي ِه وسلم
ِ ا
“রাসূ লুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার
ঘসয়াম রাকখন ও তার ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ থদন, তখন
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সািাবীগ্র্ বলকলন: ‘থি আল্লাির রাসূ ল, এই ঘদনঘিকে
থতা ইয়ািূ দী ও নাসারারা সম্মান েকর’! ঘতঘন বলকলন:
‘যখন আগ্ামী বির িকব, ইনর্াআল্লাি আমরা নবম
ঘদকনও ঘসয়াম রাখকবা’। ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু
আনহুমা বকলন: ‘আগ্ামী বির আসকত পাকর ঘন, তার
আকগ্ই ঘতঘন মারা থগ্কিন”।1
২. রমযাকনর পূ কবশ আশুরার ঘসয়াম ফরয ঘিল। এই
ববঘর্ষ্ট্য আশুরার ঘসয়াম িাড়া থোকনা ঘসয়াকমর থনই, তকব
যখন রমযান মাকসর ঘসয়াম ফরয িয়, ঘতঘন সািাবীকদর
আশুরার ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ েরা তযাগ্ েকরন, যঘদও
ঘসয়াকমর প্রঘত তার গুরুে ও আগ্রি ঘিল। ‘সিীি
বুখারীকত ইবন উমার রাঘদয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বঘর্শত,
ঘতঘন বকলন,
ن ن َ ن َ ُ ن نْ ن ن َن ن ُ ن ن ن
نن ُ ن
«صام انل ي
 نوأ نم نر بِ ِصينا ِم ِه فل َما ف ِرض،اء
ب صّل اهلل علي ِه وسلم َعشور
ِ
ُ ُ نن ن
ن
»رمضان ت ِرك ذلك
1

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১১৩৪।
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম আশুরার ঘদন ঘসয়াম
রাকখন ও তার ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ থদন, ঘেন্তু যখন
রমযান ফরয িয়, ঘতঘন থসঘি তযাগ্ েকরন”।2 এই িাদীস
বকল, আশুরার ফরয ঘবিান রঘিত, তকব তার মুস্তািাব
ঘবিান এখকনা বাঘে আকি।
৩. রাসূ লুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম মানু ষকদরকে
আশুরার ঘসয়াম রাখার থিাষর্া ঘদকত থলাে পাঘিকয়কিন।
আশুরা ও রমযান বযতীত ফরয বা নফল থোকনা ঘসয়াকমর
জকনযই ঘতঘন এরূপ েকরন ঘন। ‘সিীি বুখারী’ ও ‘সিীি
মুসঘলম’ গ্রেদ্বকয় রুবাইকয়য‘ তনয়া মুআউওঘয়যয থেকে
বঘর্শত, ঘতঘন বকলন, রাসূ লুল্লাি আশুরার সোকল
আনসারকদর পল্লীকত, যারা মঘদনার আকর্পাকর্ ঘিল,
সংবাদ পািাকলন থয,
ن ن ن
ن ن ن
ْن
ُ
ُ ْ
 نو نم ْن َكن أ ْصبن نح،« نم ْن َكن أ ْصبن نح ِمنك ْم نصائِ ًما فليُ ِت َم نص ْو نمه
ًْ ن
ن
ُ ْ
»ِمنك ْم مفطرا فليُ ِت َم بن ِق َية ين ْو ِم ِه
2

সিীি বু খারী, িাদীস নং ১৮৯২।

6

“থতামাকদর থেকে থয ঘসয়াম অবস্থায় থ ার েকরকি থস
থযন তার ঘসয়াম পূ র্শ েকর, আর থয ঘসয়াম না রাখা
অবস্থায় থ ার েকরকি থস থযন তার অবঘর্ষ্ট্ ঘদন পূ র্শ
েকর”।3
তারপর থেকে আমরা ঘসয়াম রাঘখ ও আমাকদর থিাি
বাচ্চাকদর দ্বারা ঘসয়াম অনু ষ্ঠান েঘর। আমরা তুলা ঘদকয়
থখলনা বাঘনকয় বাচ্চাকদর জনয মসঘজকদ থরকখ ঘদতাম।
যখন তাকদর থেউ খাবাকরর জনয োাঁদত, তাকে থসই
থখলনা ঘদকয় ু ঘলকয় রাখতাম যতির্ না থস ইফতাকর
উপনীত িত। অপর বর্শনায় একসকি,
ْ ُ ن ن ن نُ ن َ ن ن ن ْ ن ْن ُ ُ ي ْ ن ن
.»يه ْم نح َّت يُ ِت يموا نص ْو نم ُه ْم
ه
ِ ِ  أعطيناهم اللعبة تل،«ف ِإذا سألونا الطعام
“যখন তারা আমাকদর োকি খাবার চ্াইত, আমরা তাকদর
থখলনা ঘদকয় ু ঘলকয় রাখতাম যতির্ না তারা তাকদর
ঘসয়াম পূ র্শ েরত”।4
3

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১১৩৬।

4

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১১৩৬।
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আশুরার ঘসয়াকমর ফযীলত:
আশুরার ঘসয়াকমর ফকল ঘবগ্ত এে বিকরর পাপ থমাচ্ন
িয়। ইমাম মুসঘলম তার ‘সিীি মুসঘলম’ গ্রকে আবূ
োতাদা রাঘদয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্শনা েকরন: জননে
বযঘি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লামকে আশুরার
ঘসয়াম সম্পকেশ ঘজকজ্ঞস েরল, ঘতঘন বলকলন:
ن ْ ن ُ نن
ُ ن ْ ُ ن ِّ ن َ ن َ ن ن
»السننة ال ِت قبْله
هلل أن يكفر
ِ «أحت ِسب َع ا
“আল্লাির ঘনেি আর্া েরঘি থয, ঘতঘন পূ কবশোর এে
বিকরর গুনাি মাফ েরকবন”।5
‘আরাফার ঘসয়াম িাড়া আশুরার সমতুলয থোকনা নফল
ঘসয়াম থনই। ‘আরাফার ঘসয়াম পূ কবশোর ও পরবতশী
বিকরর পাকপর োফফারা। থয ‘আরাফা ও আশুরার
ঘসয়াম রাখল, থস ঘবগ্ত বিকরর পাপ থমাচ্ন েরার দু ’ঘি
উপেরর্ জমা েরল, তাই থস অনযকদর থচ্কয় থবঘর্ই পাপ
থমাচ্ন ঘনঘিত েরল। আর ঘসয়াকম অনু কষ্ঠয় থখাদ
5

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১১৬২।
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আমকলর সাওয়াব থতা আকিই, থযমন ইকস্তগ্ফার েরা, যা
ঘসয়াকমর িারে তুলনামুলে থবঘর্ই আঞ্জাম থদয়, যঘদও
সঘতযোর তাওবা এেবার ইকস্তগ্ফার দ্বারাই েবুল িয়।
ঘেন্তু র্রী‘আত প্রকর্তা ইকস্তগ্ফার, ‘আরাফা ও আশুরার
ঘসয়াকমর পাপ থমাচ্ন েরার ূ ঘমো এেিু থবঘর্ স্পষ্ট্
েকরকিন, তাকদর অনযানয ফযীলত থসরূপ স্পষ্ট্ েকরন
ঘন, োরর্ পাপ েলযার্কে দূ কর থিকল থদয় ও ঘবপদকে
োকি থিকন আকন। থযমন েতে মনীষী বকলকিন:
“থোকনা মুসীবতই পাপ িাড়া আকস ঘন”। অতএব, যখন
বান্দা থেকে পাপ দূ র িকব তখন অমঘন তার অঘনষ্ট্ ও
েু-প্র াব দূ র িকব। পাকপর অঘনষ্ট্ দূ র িকল তার জায়গ্ায়
প্রঘতস্থাপন িকব েলযার্ ও বরেত। এই জকনয র্রী‘আত
উপেরর্ যো ঘসয়াকমর ঘদকে থবঘর্ নজর ঘদকয়কি, থযরূপ
নজর থদয় ঘন তার ফল ও সাওয়াকবর ঘদকে, োরর্
ঘসয়াম রাখা িকল থসঘি িাঘসল িকবই। র্রী‘আকতর সেল
অিযায় থেকে এই নীঘত স্পষ্ট্ িয়।
৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম অনযানয ঘসয়াম
থেকে আশুরার ঘসয়াকম মকনাকযাগ্ থবঘর্ ঘদকয়কিন, বরং
9

ঘতঘন আশুরা ও রমযানকে সমান গুরুে ঘদকয় অকেষর্
েকরকিন, থযমন সিীি বুখারীকত ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু
আনহুমা থেকে বঘর্শত, ঘতঘন বকলন:
ُن َ ن
ُ ْ «ما نرأني
َ  نيتن-  صّل اهلل عليه وسلم- انلب
َ ت
حرى ِصيام ينوم فضله
ِ
ن
ن
هذا اْلوم ن
شهر يعن نش ْهرن
وراء نوهذا ال ن
يوم نَع ُش ن
َع غريهِ إِال
ِ
ن
.»نرمضان
“আঘম রাসূ লুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লামকে থদঘখ
ঘন ফযীলত বর্শনা েরার পরও আশুরা ও রমযাকনর নযায়
থোকনা ঘসয়াম অকেষর্ েকরকিন”।6 অেশাৎ নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইঘি ওয়াসাল্লাম আশুরা ও রমযাকনর নযায় অকনে
ঘসয়াকমর ফযীলত বর্শনা েকরকিন, তকব গুরুে ঘদকয়
অকেষর্ েকরকিন আশুরা ও রমযাকনর ঘসয়াম।
৫. সািাবীগ্র্ আশুরার ঘসয়াকম থবঘর্ আগ্রিী ঘিকলন, তার
ঘনকদশর্ েরকতন ও িু কি যাওয়ার আর্ঙ্কায় োেকতন,

6

সিীি বু খারী, িাদীস নং ২০০৬।
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থযমন ইবন জাঘরর তার “তািঘযব” গ্রকে আসওয়াদ
থেকে বর্শনা েকরন, ঘতঘন বকলকিন:

ً
-  صّل اهلل عليه وسلم- «ما أدركت أحدا من أصحاب رسول اهلل
.»َكن آمر بصوم َعشوراء من يلع وأيب موىس

“আঘম রাসূ লুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাকমর
সািাবীকদর মিয থেকে আলী ও আবূ মুসার নযায় োউকে
আশুরার ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ েরকত থদঘখ ঘন”।7
আব্দু র রিমান ইবন আউফ সম্পকেশ বঘর্শত, ঘতঘন ঘদকনর
প্রেম প্রিকর উপনীত িকয়ও আশুরা জানকত পাকরন ঘন,
অতঃপর থজকন িাবকড় যান! ঘতঘন ঘসয়াকমর ঘনয়ত েকরন
ও আমাকদর ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ থদন”।
সািাবী ও তাকবঈকদর উঘল্লঘখত বার্ী ও িিনাবঘল সিীি
সূ কে বঘর্শত।

7

ইবন জারীর, োনযু ল উম্মাল, িাদীস নং ২৯৫১৬।
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আশুরা ও তার পূ কবশর ঘদন ঘসয়াম রাখা সু ন্নত, থযন
ইয়ািূ দী ও নাসারাকদর সাকে সামঞ্জসয না িয়। োরর্,
তারা শুিু আশুরায় তো দর্ তাঘরকখ ঘসয়াম রাকখ, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লামও প্রেম দর্ তাঘরকখ ঘসয়াম
রাখকতন, অতঃপর তাকদর সামঞ্জসয পঘরিার েরার জকনয
তার পূ কবশর ঘদনও ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ থদন, থযমন
সিীি গ্রকে িাোম ইবন আ‘রাজ থেকে বঘর্শত, ঘতঘন
বকলন:

ُ ْْنن
ً ض
 نو ُه نو ُمتن نو ِّسد ر ند ن- اهلل نعنْ ُه نما
 نر ِ ن-ت إ نل ابْن نع َباس
اء ُه ِف
ِ «انتهي
ِ ن
ِن
ن ْ ن ن ن ُ ْ ُ نُ ْ ْ ن ْ ن ْ ن ُ ن ن ن ن ن ن ن ْ ن ن ن
ت ِهَلل
 ِإذا رأي: أخ ِِب ِن عن صومِ َعشوراء! فقال:زمزم فقلت ل
ُ ُن ً ُْ ُ ن ن ن ن ن ن
ْ ُْ ن َ ن
َ اع ُد ْد نوأن ْصب ْح ين ْو نم
 هكذا َكن رسول: قلت.اس ِع صائِما
المحرمِ ف
ِ اتل
ِ
ن
ن ُ ُُ ن ن
» ن نع ْم:ومه؟ قال
 يص-  صّل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا

“আঘম ইবন আব্বাকসর ঘনেি ঘগ্কয় থপৌঁিলাম, তখন
ঘতঘন যমযকমর পাকর্ চ্াদর জঘড়কয় ঘিকলন, আঘম বললাম:
আমাকে আশুরার ঘসয়াম সম্পকেশ বলু ন। ঘতঘন বলকলন:
‘যখন তুঘম মুিররাকমর চ্াাঁদ থদখ ঘিকসব ের ও নবম
তাঘরখ ঘসয়াম রাখ’। আঘম বললাম: ‘এ াকবই ঘে
12

রাসূ লুল্লাি

সাল্লাল্লাহু

আলাইঘি

ওয়াসাল্লাম

ঘসয়াম

রাখকতন’? ঘতঘন বলকলন: ‘িযাাঁ”।8
এই িাদীস থেকে স্পষ্ট্ িকলা থয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইঘি
ওয়াসাল্লামই নয় ও দর্ তাঘরকখর ঘসয়াম অনু কমাদন
ঘদকয়কিন। োরর্, দর্ তাঘরখকে “আশুরা” বলা িয়, নয়
তাঘরখকে বলা িয় ‘তাসু ‘আ’। ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু
আনহুমা নয় তাঘরখ ঘসয়াম রাখার ঘনকদশর্ ঘদকয়কিন,
োরর্ আশুরার ঘসয়াম প্রশ্নেতশার জানা ঘিল।
সািাবী ও অনযানয পূ বশসূঘর আশুরা ও তার পূ কবশর ঘদন
ঘসয়াম রাখকতন। ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু আনহুমা, ইবন
ঘসঘরন প্রমুখ থেকে এরূপ বঘর্শত। মুিাম্মদ ইবন ঘসঘরন
শুিু দর্ তাঘরকখ ঘসয়াম রাখকতন, পকর যখন তার ঘনেি
থপৌঁিল থয, ইবন আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু আনহুমা নয় ও দর্
তাঘরখ ঘসয়াম রাকখন, ঘতঘনও নয় ও দর্ তাঘরখ ঘসয়াম
রাখা আরম্ভ েকরন।
8

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১১৩৩।
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আব্দু র রাযযাে তার ‘মুসান্নাফ’ গ্রকে এবং ইমাম বায়িাঘে
প্রমুখ তাকদর স্বস্ব গ্রকে ইবন জুরাইজ থেকে বর্শনা েকরন,
ঘতঘন বকলন: “আমাকে ‘আতা বকলকিন, ঘতঘন ইবন
আব্বাস রাঘদয়াল্লাহু আনহুমাকে আশুরার ঘদন বলকত
শুকনকিন:

ن ُ ْنُ ن
ُ ود نو ُص
اس نع نوالْ نع ِ ن
َ وموا
.»اش
«خا ِلفوا اْله
ِ اتل

“থতামরা ইয়ািূ দীকদর ঘবকরাঘিতা ের এবং নয় ও দর্
তাঘরখ ঘসয়াম রাখ”।9
আশুরা, আশুরার আকগ্ ও পকর ঘতন ঘদন ঘসয়াম রাখার
থোকনা সিীি দলীল থনই। অঘিেন্তু নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইঘি ওয়াসাল্লাম শুিু সামঞ্জসয তযাগ্ েরার ইো
েকরকিন, থসঘি নয় তাঘরকখর ঘসয়াম দ্বারাই পূ র্শ িয়।
থোকনা সািাবী থেকে প্রমাঘর্ত নয় থয, ঘতঘন এগ্াকরা
তাঘরখও ঘসয়াম থরকখকিন, তকব পরবতশী েতে মনীষী
থেকে বঘর্শত আকি, থযমন তাউস ইবন োয়সান প্রমুখ।
9

মুসান্নাকফ আবদু র রাযযাে, িাদীস নং ৭৮৩৯।
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ইবন আবূ র্ায়বাি বর্শনা েকরন: তাউস িু কি যাওয়ার
আর্ঙ্কা থেকে আশুরা, আশুরার আকগ্ ও পকর ঘতন ঘদন
ঘসয়াম রাখকতন।
যঘদ থেউ শুিু দর্ তাঘরকখ ঘসয়াম রাকখ, তার আকগ্ ও
পকর ঘসয়াম না রাকখ, থোকনা সমসযা থনই, িযাাঁ সামেশয
োো সকেও এরূপ েরা অনু ত্তম। োরর্, এ াকব
রাসূ কলর ইকত্তবা অপূ র্শাঙ্গ িয়, তকব পাপ থমাচ্কনর জনয
এতিুেু যকেষ্ট্, ঘেন্তু োঘফরকদর সামঞ্জসয পঘরিার েরার
সাওয়াব পাকব না। েতে মনীষী থেকে শুিু আশুরার
ঘসয়াম রাখার প্রমার্ আকি, থযমন আব্দু র রাযযাে তার
‘মুসান্নাফ’ গ্রকে আবূ বের ইবন আব্দু র রিমান ইবন
িাঘরস থেকে বর্শনা েকরন: উমার রাঘদয়াল্লাহু আনহু
আশুরার রাকত আব্দু র রিমান ইবন িাঘরকসর ঘনেি
সংবাদ পািান থয, “সািরী খাও ও ঘসয়াম রাখ, ফকল
ঘতঘন ঘসয়াম রাকখন”।

15

আশুরার ঘদন জাঘিঘল েীঘতশেলাপ:
আশুরার ঘদন মাতম ও থর্াে েরা, থযমন ঘর্য়া-রাকফযীরা
েকর, খুব ঘনন্দনীয় োজ। এঘি ইসলাম সম্পকেশ তাকদর
েঘিন মূ খশতা ও ঘবকবে বঘজশত আচ্রর্ েকয়েঘি োরকর্:
প্রেমতঃ আশুরার ঘদন এসব অনু ষ্ঠান েরা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইঘি ওয়াসাল্লাকমর আদকর্শর ঘবপরীত, বরং আশুরা
থপকয় খুঘর্ িওয়া, তার আগ্মকন থগ্ৌরব থবাি েরা, তাকে
অ যেশনা জানাকনা ও তার ঘসয়াম থরকখ আল্লাির থর্াের
আদায় েরা তার সু ন্নত; পিান্তকর দু ঃখ ও থগ্াস্বার
বঘিঃপ্রোর্, তাঘজয়া ঘমঘিল ও থদি রিাি েরার নযায়
েীঘতশেলাপ ঘন‘আমকতর না থর্াের ও দীকনর থ তর
জিনয ঘবদ‘আত চ্চ্শার নামান্তর, বরং র্য়তাকনর ঘনেি
ঘবকবে ঘবোকনা ও মূ খশকদর ঘনেি মাো িার থদওয়ার
নযায় চ্রম থবাোঘম।
ঘর্য়ারা এই ঘদন থয েীঘতশেলাপ েকর তা অনয সািারর্
ঘদকনও ববি নয়, বরং থোকনা মুঘসবকতই ববি নয়;
উপরন্তু ইবাদত ও ঘন‘আমকতর থর্াের েরার ঘদকন,
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আসমান েততশে ঘনঘদশষ্ট্ ঘদকন েী াকব ববি িকব, যার
ওপর চ্কল আসকি সেল িকমশর অনু সারী, ঘে ঘেতাঘব ঘে
ইসলামী?
উকল্লখয থয, র্াখা-প্রর্াখাগ্ত ঘবিাকনর থিকে ইসলাম
অনযানয আসমানী িমশ থেকে পতেে ববঘর্কষ্ট্যর িকলও
আশুরার থিকে ঘেন্তু থসরূপ নয়, যা আশুরার মিে ও
সম্মাকনর প্রতীে ঘদ্বিা থনই, িয়কতা এই োরকর্ নবীগ্র্ ও
তাকদর অনু সারী েততশে পরম্পরায় সম্মাঘনত িকয় আসকি
আশুরা এবং ঘেয়ামত পযশন্ত িকব। আশুরার আকরা এেঘি
ঘবকর্ষ ববঘর্ষ্ট্য থয, যঘদও আমাকদর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইঘি ওয়াসাল্লাম বকলকিন:
ِّ َ ُ
ن ن ن ن
»اع
ِ «ل ْو َكن ُموىس نح ًّيا نما نو ِس نعه إِال اتبن
“যঘদ মূ সা থবাঁকচ্ োেত আমার অনু সরর্ বযতীত তার
থোকনা গ্তযন্তর ঘিল না”10, আশুরার থিকে ঘেন্তু থসরূপ
িকি ঘন, বরং আশুরার থিকে আমাকদর নবী মূ সার
10

বাইিােী, িাদীস নং ১৭৬।

17

অনু সারী। অেচ্ থর্ষ জমানায় ঈসা আলাইঘিস সালাম
আসকবন,

তাকেও

মুিাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু

আলাইঘি

ওয়াসাল্লাকমর র্রী‘আত মানকত িকব। এ থেকে ঘর্য়াকদর
েততশে এেঘি চ্ূড়ান্ত আদর্শকে, মূ সা, ঈসা ও আমাকদর
নবীর আদর্শকে লঙ্ঘন েরার ঘচ্ে স্পষ্ট্ িয়!
অঘিেন্তু তাকদর েীঘতশেলাপ সু স্থ থবাি ও সিীি রুঘচ্
ঘবকরািী, যা মুি ঘচ্ন্তার বািে ও বাস্তবিমশী সবার সামকন
স্পষ্ট্ িয় েকয়ে াকব:
প্রেমতঃ থসই আদম আলাইঘিস সালাকমর অবতরর্ ও
জঘমকন অবস্থান েরা থেকে অদযাবঘি থেউ জাকন না থয,
মানব জাঘতর থোকনা সম্প্রদায় তাকদর বড় ও অনু সতত
বযঘির মততুযকে ঘিকর, তার মতশবা তাকদর ঘনেি যত
মিান ও মিত্তর থিাে, বুে চ্াপড়ায়, রিাি িয় ও
তাঘজয়া থবর েকর থর্াোিত িয়, থযমন রাঘফযীরা েকর!
বরং ইঘতিাস থতা প্রমার্ েকর, এমন থলােও ঘবগ্ত
িকয়কিন ঘযঘন হুসাইন রাঘদয়াল্লাহু আনহু থেকেও উত্তম ও
থেষ্ঠ ঘিকলন, থযমন নবী ও রাসূ লগ্র্। তাকদর োউকে
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অনযায় াকব িতযা েরা িকয়কি থযমন ইয়ািইয়া। োউকে
র্ূ কল চ্ড়াকনার দাঘব েকর তার উম্মত থযমন ঈসা। তাকদর
িাড়াও আকি অকনে ঘবখযাত রাজা-বাদর্া, প্রঘেতযর্া
মনীষী ও পঘেেতৎ বযঘিবগ্শ, সকতযর অনু সারী বা ঘমেযার
অনু গ্ামী যাই থিাে, তাকদর মততুযকে ঘিকর

িবত কন্দর

এরূপ েরার নঘজর থনই! বস্তুত ঘবকবকের তাড়না থেকে
এে জাঘত অপর জাঘতর অনু সরর্ েকর, এবং ঘনকজকদর
আমলকে অপকরর আমল দ্বারা যাচ্াই েকর, যঘদও থসঘি
সবকিকে নয়, এই মানদকণ্ডও বে িাঘমশে ঘর্য়ারা তাকদর
আমল েদাচ্ থমকপ থদকখ ঘন থোকনা ঘদন। ঘবকবে
অসমঘেশত পদ্ধঘতকত থর্াে প্রোকর্র জকনয থতা িমশীয়
স্বীেতঘত প্রকয়াজন, অেচ্ িমশই উকটা তার থেকে ঘনকষি
েকরকি েকিার াকব!
ঘদ্বতীয়তঃ মুর্ঘরকেরা অনযসব বস্তু থেকে তাকদর
উপাকসযর সাকে থবঘর্ই জুকড় োকে, তাকদর জীবন-মততুয ও
যাওয়া-আসা উপাসযকে থেন্দ্র েকরই সংিঘিত িয়, থযমন
ঘিল ইবরাঘিম ও আমাকদর নবীর েওকমর অবস্থা। তারা
উ য়

মুর্ঘরেকদর

উপাসযকে
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থ কঙ্গ-চ্ুরমার

েকর

ঘদকয়কিন, তোঘপ থোকনা মুর্ঘরে তাকদর উপাকসযর জনয
থসরূপ মাতম েকর না, হুসাইকনর জকনয ঘর্য়ারা থযরূপ
মাতম েকর! আল্লাি মুর্ঘরেকদর সম্পকেশ বকলকিন,
ّ ّ
ََ
َ ُّ ح
ّ
ون حهمۡ ۡ َك ح
:﴾ [ابلقرة١٦٥ۡللِه
ۡ ِ ۡ ِين ۡ َء َام حنوۡاۡ ۡأش ُّۡد ۡ ححبۡا
َۡ للِهۡ َۡوٱَّل
ۡ ب ۡٱ
ِۡ ح
﴿ُيِب
]١٦٥

“তারা তাকদর উপাসযকে মিব্বত েকর আল্লািকে মিব্বত
েরার নযায়, বস্তুত যারা ঈমান একনকি তারা আল্লািকে
থবঘর্ মিব্বতোরী”। [সূ রা আল-বাোরাি, আয়াত: ১৬৫]
আমরা ঘনঘিত জাঘন থয, আল্লাি থয সংবাদ ঘদকয়কিন তা
ঘচ্রসতয, যঘদও প্রকতযে সংবাদ সতয-ঘমেযার সম্ভাবনা
রাকখ, ঘেন্তু এখাকন থসই সম্ভাবনা থনই। োরর্, এঘি
গ্াকয়বী সংবাদ িকলও তার সূ ে অিী ঘবিায় চ্ূড়ান্ত সতয;
অেশাৎ সঘতযই মুর্ঘরকেরা তাকদর উপাসযকে আল্লাির
চ্াইকত থবঘর্ মিব্বত েকর, তোঘপ আমরা থদঘখ তাকদর
উপাসয ধ্বংস েরার ঘদন তারা থসরূপ েীঘতশেলাপ েকর
না হুসাইকনর মততুযর ঘদন ঘর্য়ারা থযরূপ েকর! এখন
থ কব থদখকত িয়, তারা ঘে আসকলই সতযবাদী, যার
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পিাকত হুসাইকনর মিব্বতকে তারা উদ্দীপে াকব, যঘদও
ঘবকবকের ঘনেি তাকদর

াবনা প্রতযাখযাত; না তাকদর

েীঘতশেলাপ বাস্তবতা র্ূ নয মিব্বকতর ঘমেযা দাঘবর ওপর
প্রঘতঘষ্ঠত? বািযত প্রঘতয়মান থয, তাকদর মিব্বত ঘমেযা,
তারা প্রবত ঘত্ত েততশে প্রতাঘরত, যা অস্বীোর েরার সু কযাগ্
থনই। এ াকব তারা প্রঘতপিকে থিপীকয় তুলকত চ্ায়,
ইকতাপূ কবশ থেউ তার ঘবপিকে থয াকব থিপায় ঘন, যঘদও
তার দাঘব ও োরর্ তখকনা ঘিল।
অেবা বলকত িকব, ঘর্য়াকদর হুসাইনপ্রীঘত আয়াকত
উঘল্লঘখত মুর্ঘরেকদর উপাসযপ্রীঘত অকপিা থবঘর্, যঘদ
তাই সতয িয়, তািকল থতা এিাই মিব্বকতর ঘর্েশ এবং
স্পষ্ট্ েুফঘর! বরং মুর্ঘরেকদর থচ্কয়ও বড় েুফুরী!!
তততীয়তঃ ইসলাকম আলী রাঘদয়াল্লাহু আনহুর স্থান ও
মযশাদা অকনে থবঘর্, বরং পরবতশী ঘর্য়াকদর ঘনেি থতা
ঘতঘন সেল সািাবী থেকে উত্তম, িাসান ও হুসাইন
থেকেও উত্তম, তাকেও অনযায় াকব িতযা েরা িয়, যা
ইসলাকমর অনু সারী সবার ঘনেি স্বীেতত। আব্দু র রিমান
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ইবন মুলঘজম আততায়ী েততশে ঘতঘন ৪০ ঘিজঘরকত
র্িাদাত বরর্ েকরন, তবুও থদঘখ তার মততুযর ঘদকন তার
সােী, সিপািী সািাবী, এমন ঘে িাসান-হুসাইনও থসরূপ
েকর ঘন, হুসাইকনর মততুযর ঘদকন ঘর্য়ারা থযরূপ েকর,
অেচ্ হুসাইন তারপর ২১ বির থবাঁকচ্ ঘিকলন। ঘতঘন তার
বাবার মততুযর ঘদনির্ সম্পকেশ থবঘর্ অবগ্ত ঘিকলন,
বাবার অঘত ঘনেিবতশীও ঘিকলন ঘতঘন, তবুও ঘনকজর
বাবার মততুযর ঘদন ঘতঘন এসব েীঘতশেলাপ েকরন ঘন।
বরং ৪৮ ঘিজঘরকত তার জীবদ্দর্ায় সকিাদর িাসান ইবন
আলী মারা যান, হুসাইন তার মততুযকতও এর ঘেিু ই েকরন
ঘন, অঘিেন্তু িাসাকনর জানাযার জনয অপরকে থযকত
বলকল সায়ীদ ইবনু ল আস এঘগ্কয় যান এবং তার
জানাযার সালাত পড়ান। োরর্, তাকদর উ কয়র মাকে
গ্ ীর সখযতা ও ঘনখাদ াকলাবাসা ঘিল। আব্দু র রাযযাে
তার “মুসাননাফ” গ্রকে সু ঘফয়ান থেকে, ঘতঘন সাঘলম
থেকে, ঘতঘন আবূ িাঘযম থেকে বর্শনা েকরন, আবূ িাঘযম
বকলন: িাসান থয ঘদন মারা যান থসঘদন আঘম উপঘস্থত
ঘিলাম, আঘম হুসাইনকে থদকখঘি সাঈদ ইবন আসকে
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বলকিন ও িাকড় থিাো ঘদকেন: “তুঘম এঘগ্কয় যাও, এিা
যঘদ সু ন্নাত না িত থতামাকে এঘগ্কয় ঘদতাম না”।
উকল্লখয, িাসান ও হুসাইন উ য় জান্নাকতর সরদার।
চ্তুেশতঃ তকেশর খাঘতকর যঘদ থমকন থনই থয, হুসাইকনর
মততুযর ঘদন ঘর্য়াকদর রিাি িওয়া, ঘমঘিল ও তাঘজয়া
থবর েরা, থচ্িারা িতঘবিত েরা, সমকবত িওয়া প্র ত ঘত
ঘবকবে ও র্রী‘আকতর দত ঘষ্ট্কত ববি, তািকল তাকে মানদণ্ড
েকর আকরা মানকত িয় থয, প্রকতযে ইসলাঘম দকলর তার
মযলু ম থনতার জকনয এরূপ েরা ববি, যাকে অনযায় াকব
মারা িকয়কি। যঘদ এিাকে থমকন থনই, তািকল থতা
বিকরর প্রঘতঘি ঘদন রিাকির ঘদকন, ঘমঘিল ও ঘবলাকপর
ঘদকন পঘরর্ত িকব, এবং তাকত প্রকতযে দল তার
অনু সারীকদর আহ্বান েরকব। সকন্দি থনই এঘিই সতয
থেকে ঘবচ্ুযঘত, আল্লাির রাস্তা থেকে পদস্খলন এবং দীনদু ঘনয়ার েলযার্ থেকে ঘনকজকে বঘিত েরা বব ঘেিু নয়,
যা সামানয ঘবকবকেও বুেকত সিম।
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েী াকব সম্ভব, থোকনা দল যঘদ এিাকে দীকনর অংর্ ও
িমশীয় েমশ মকন েকর, তকব থতা প্রকতযকের জনযই মাতম
েরা ববি, থয ইসলাম গ্রির্ েকরকি, োরর্ মুিাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাম সবার নবী। আর যঘদ
েতে আকলকমর াষয থমাতাকবে থমকন থনই থয, দীকনর
র্াখা-প্রর্াখার থিকে োঘফররাও আঘদষ্ট্, তকব েী াকব
সম্ভব তাকদরকে মাতম েরার ঘনকদশর্ েরা?
বস্তুত ঘর্য়াকদর এসব ভ্রাঘন্ত প্রতযাখযান েরার জকনয নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইঘি ওয়াসাল্লাকমর এেঘি বার্ীই যকেষ্ট্,
থযখাকন ঘতঘন বকলকিন:
ُْ ن
ن ْ ن نْ ن ن ن
ْن
.»« نم ْن أح ندث ِف أم ِرنا هذا نما لي نس ِمنه ف ُه نو نرد
“আমাকদর এই দীকন থয এমন ঘেিু উদ্ভাবন েরল, যা
তার অন্ত ু শি নয় তা প্রতযাখযাত”।11
অনু রূপ াকব েতে আকলম থয বকলন, ‘এই ঘদকন
পঘরবাকর সেলতা দান েরুন’, তাও সিীি সূ কে প্রমাঘর্ত
11

সিীি মুসঘলম, িাদীস নং ১৭১৮; ইবন মাজাি, িাদীস নং ১৪।
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নয়। ইমাম আিমদ প্রমুখ তার থজারাকলা প্রঘতবাদ
েকরকিন।
অনু রূপ াকব আশুরার ঘদন থগ্াসল েরা, পঘরেন্ন িওয়া,
সু গ্ঘে বযবিার েরা, সু রমা লাগ্াকনা, দাঘড়কত থখজাব েরা
প্র ত ঘত ঘ ঘত্তিীন। আদর্শ থোকনা মনীষী এগুকলা থমাস্তািাব
বকলন ঘন। আল্লাি াকলা জাকনন।
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