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আশুরার দিন দিয়াদির কর্মকাণ্ড দিি‘আত ও গ ার্রাহী 

   

প্রশ্ন: আদর্ িুিাই িসিাস কদর, আর্াদির আদি-পাদি অদনক দিয়া রদয়দে, তাদির সিমিা িিদত শুদন: রু্হর্রদর্র 

নয় ও িি তাদরদখ দিয়াদির কর্মকাণ্ড হুসাইদনর প্রদত তাদির র্হব্বদতর িদহিঃপ্রকাি। তাদত গকাদনা সর্সযা গনই 

ইসিাদর্র িৃদিদকান গেদক, গযর্ন ইদতাপূদিম পুত্র ইউসুফদক হাদরদয় ইয়াকূি আিাইদহস সািার্ িুিঃখ প্রকাি কদর 

িদিদেন: 

َسَفى  ﴿
َ
أ ى  َيَٰٓ ۡت  يُوُسَف  ََعَ ِ  قَالُوا   ٨٤ َكِظيم   َفُهوَ  ٱۡۡلُۡزنِ  ِمنَ  َعۡيَناهُ  َوٱۡبَيضَّ ى  يُوُسَف  تَۡذُكرُ  َتۡفَتُؤا   تَٱّللَّ وۡ  َحَرًضا تَُكونَ  َحّتَّ

َ
 ِمنَ  تَُكونَ  أ

َما   قَاَل  ٨٥ ٱۡلَهىلِِكيَ  ۡشُكوا   إِنَّ
َ
ِ  إَِل  وَُحۡزِن   َبّثِ  أ ۡعلَمُ  ٱّللَّ

َ
ِ  ِمنَ  َوأ  [  ٤٨  ،٤٨: يوسف] ﴾ ٨٦ َتۡعلَُمونَ  َل  َما ٱّللَّ

“ইউসুদফর িনয আফদসাস, আর িুিঃদখ তার চকু্ষদ্বয় সািা হদয় গ ি, দকন্তু গস গতা সংিরণকারী। তারা িিি: 

‘আল্লাহর কসর্, আপদন গতা ইউসুফদক স্মরণ করদতই োকদিন, যতক্ষণ না আপদন ধ্বংদসর ধারপ্রাদে গপৌঁেদিন 

অেিা ধ্বংস হদয় যাদিন। গস িিি: ‘আদর্ আল্লাহর কাদেই আর্ার িুিঃখ গিিনার অদিদযা  িানাদি। আর 

আল্লাহর পক্ষ গেদক আদর্ যা িাদন, গতার্রা তা িান না”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪-৮৬] অতএি, আর্াদিরদক 

দিয়াদির কর্মকাণ্ড সম্পদকম িাদনদয় িাদধত করদিন, আরও িিদিন িুদক আঘাত করার দিধান কী? 

উত্তর: আি-হার্িুদিল্লাহ, 

আশুরার দিন দিয়ারা গযসি কর্মকাণ্ড কদর, গযর্ন ক্রন্দন ও দিিাপ করা, িুদক ও গচহারায় আঘাত করা, রু্খ 

খার্চাদনা, গচইন ও রদি দিদয় কাাঁদধ আঘাত করা, েুদর-চাকু ও গেড দিদয় র্াো ও গিহ রক্তাক্ত করা ইতযাদি 
ইসিাদর্ নতুন আদিষ্কার ও সৃি দিি‘আত। এসব দনন্দনীয় কাি গেদক রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লাদর্র 

কদ ারিাদি দনদেধ কদরদেন। রৃ্ত িযদক্ত যতই র্হান দকংিা িড় িহীি দকংিা র্যমািা ও সম্মাদনর পাত্র গহাক তার 

উদেদিয এরূপ দকংিা অনুরূপ গকাদনা কর্মকাণ্ড করার অনুর্দত গিন দন নিী সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লার্। তাাঁর 

িীিেিায় দিখযাত অদনক সাহািী িহীি হদয়দেন, যাদির রৃ্তুযদত দতদন  িীরিাদি গিাকাহত হদয়দেন, গযর্ন হার্যা 

ইিন আবু্দি রু্ত্তাদিি, যাদয়ি ইিন হাদরসা, িাফর ইিন আিু তাদিি ও আবু্দল্লাহ ইিন রাওয়াহা প্ররৃ্খ ণ, দকন্তু 

তাদির কারও রৃ্তুযদত দতদন দিয়াদির নযায় কর্মকাণ্ড কদরন দন, যদি এদত গকাদনা কিযাণ োকত, অিিযই নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লার্ সিার আদ  তা আঞ্জার্ দিদতন। 

ইয়াকূি আিাইদহস সািার্ িুদক আঘাত ও গচহারা ক্ষতদিক্ষত কদরন দন, িরীর গেদক রক্তও প্রিাদহত কদরন দন, 

এর্নদক ইউসুদফর হাদরদয় যাওয়ার দিনদক দতদন ঈি দকংিা গিাদকর দিন দনধমারণ কদরন দন, তদি দনদির গচাদখর 

আড়াদি োকা দপ্রয় পাত্র ইউসুফদক স্মরণ করদতন দতদন এিং তার িুিঃদখ িযদেত হদতন। কারও িুিঃদখ এরূপ করা 

গিােণীয় নয়, গিােণীয় হদি িাদহদি যু  গেদক কিম কদর আনা কর্মকাণ্ড, যার গেদক ইসিার্ কদ নিাদি দনদেধ 
কদরদে। 
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ইর্ার্ িুখারী: (১২৯৪) ও রু্সদির্: (১০৩) িণমনা কদরন, আবু্দল্লাহ ইিন র্াসউি রাদিয়াল্লাহু আনহু িদিন, নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লার্ িদিদেন:  

 «اْْلَاِهِليَّة بَِدْعَوى وََداَع  اْْلُيُوَب  وََشقَّ  اْْلُُدودَ  لََطمَ  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس »

“গয গচহারা আঘাত কদর, কাপড় দেদি গফদি ও িাদহদি যুদ র নযায় দচৎকার কদর, গস আর্াদির অেিুমক্ত নয়”। 

রু্াহর্রর্দক গকন্দ্র কদর দিয়ারা গযসি িঘনয কাি কদর ইসিাদর্র সাদে তার গকাদনা সম্পকম গনই, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইদহ ওয়াসাল্লার্ কারও রৃ্তুযদত এরূপ কদরন দন। আর না তার রৃ্তুযদত গকাদনা সাহািী এরূপ কদরদেন, (গখাি 

দিয়ারাও নিী সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লাদর্র রৃ্তুযদত এরূপ কদর না) অেচ হুসাইদনর রৃ্তুযর গচদয় আল্লাহর 

রাসূদির রৃ্তুয অদধক গিাকািহ। 

হাদফয ইিন কাদসর রহ. িদিন: হুসাইদনর রৃ্তুযদত সকি রু্সদির্ িুিঃদখত। কারণ, দতদন দেদিন িা যিান রু্সদির্, 

একিন আদির্ সাহািী ও নিী সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লাদর্র আিুরী কনযা ফাদতর্ার গেদি। ফাদতর্া তাাঁর গেষ্ঠ 

গর্দয়। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু দেদিন ইিািতদ াযার, সাহসী ও িানিীি, তার রৃ্তুযদত দিয়ারা দনদিমি এক দিদন 

গযিাদি িুিঃখ প্রকাি কদর ও িযদেত হয়, তার সি িাদনায়াট ও গিাক গিখাদনা। হুসাইদনর িািা আিী রাদিয়াল্লাহু 

আনহু হুসাইন গেদক উত্তর্ দেদিন, তাদকও গুপ্ত হার্িা কদর হতযা করা হয়, দকন্তু দিয়ারা গস দিন গিাক কদর না, 

গযিাদি হুসাইনদক হতযা করার দিন গিাক ও র্াতর্ কদর। হুসাইদনর িািা আিী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফির 

সািাত পড়াদত িুরু্‘আর দিন গিার গিিা র্সদিদি যাদিদিন, তখন খাদরিী আবু্দর রহর্ান ইিন রু্িদির্ 

গচারাদ াপ্তা হার্িা কদর তাদক হতযা কদর, গস দিন দেি ১৭ রর্যান ৪০দহিরী। অনুরূপ আহদি সুন্নাহ ওয়াি 

িার্া‘আদতর দনকট আিী গেদক উত্তর্ হদিন উসর্ান, তাদকও িদন্দ অিস্থায় ৩৬দহিরী দযিহি র্াদস তািরীদকর 
দিদন হতযা করা হয়। তার এক িাহ র  গেদক অপর িাহ গকদট গফিা হয়। গস দিদনও রু্সদির্রা গিাক প্রকাি ও 

আতমনাি করার িনয দনধমারণ কদর দন। অনুরূপ উর্ার ইিনুি খাত্তাি, দযদন দেদিন উসর্ান ও আিী গেদক উত্তর্, 

তাদকও হতযা করা হয়, যখন দতদন র্সদিদির গর্হরাদি সািাত অিস্থায় দেদিন ও কুরআন দতিাওয়াত করদেদিন। 

তার রৃ্তুযর দিনদকও র্ানুে গিাক প্রকাদির দিন িানায়দন, অনুরূপ আিু িকর দসদেদকর রৃ্তুযর দিনদকও র্ানুে 

গিাক প্রকাদির দিন দহদসদি গ্রহণ কদর দন। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লার্ দেদিন িুদনয়া ও আদখরাদত 

আির্ সোনদির সরিার, আল্লাহ তাদকও অনযানয নিীদির নযায় রৃ্তুয দিদয়দেন, গকাদনা রু্সদির্ তাদির কারও 

রৃ্তুযর দিনদক র্াতর্ ও র্দসময়ার দিন িানায় দন, গযরূপ কদর হুসাইদনর রৃ্তুযর দিদন রূ্খম ও িাদহি দিয়া সম্প্রিায়... 

িরং এ িাতীয় রু্সীিদতর গক্ষদত্র আিী ইিন হুসাইন তার নানা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইদহ ওয়াসাল্লার্ গেদক গয 

হািীস িণমনা কদরদেন, তার ওপর আর্ি করাই উত্তর্: 

 «بها أصيب يوم مثل األجر من اهلل أعطاه إال اسرتجااع هلا فيحدث عهدها تقادم وإن فيتذكرها بمصيبة يصاب مسلم من ما»

“গকাদনা রু্সদির্ যদি রু্সীিতগ্রস্ত হয়, অতিঃপর গস ঐ রু্দসিত স্মরণ কদর, যদিও অদনক পুরদনা হয়, এিং গস 

সহসা িদি ওদ  ইন্নাদিল্লাহ..., আল্লাহ তাদক রু্সীিদতর দিদনর নযায় সাওয়াি দিদিন”। ইর্ার্ আহর্ি ও ইিন 

র্ািাহ। গিখুন: দিিায়াহ ও দনহায়াহ: (৮/২২১) 
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ইিন কাদসর রাদহর্াহুল্লাহ “দিিায়াহ ও দনহায়া”:  (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২২০) গ্রদে িদিন: “দিয়া-রাদফযীরা িনু িুহাইদয়র 

িাসনার্দি (৩৩৪-৪৪৭দহিরী) চার িত দহিরী ও তার সর্কািীন সর্য় ১১৩ িের িুদড় অদনক সীর্ািঙ্ঘন কদর, 

তখন িা িাি ও তার পার্শ্মিতমী এিাকায় ১০ রু্হাররর্ গ াি িািাত, রাস্তা-ঘাট ও িািাদর োই ও র্াদট দেটাত,  

গিাকাদন গিাকাদন কাদিা কাপড় উড়াত, অদিনয় কদর গকাঁদি গকাঁদি িুিঃখ প্রকাি করত, অদনদক আিার হুসাইদনর 

সািৃিয গ্রহণ কদর গস রাদত পাদন পান করত না। কারণ, দপপাসাতম অিস্থায় তাদক হতযা করা হদয়দে। নারীরা 
তাদির রু্খ খুদি খাদি পাদয় িািাদর গির হত, দচৎকার কদর গচহারা ও িক্ষ খার্চাত। এ োড়া আরও অদনক 

দিি‘আত, নৃিংস ও িঘনয কাি করত। এ োড়া আরও অদনক দকেুই আদিষ্কার দেি তারা। এ িাতীয় কর্মকাণ্ড 

দ্বারা তাদির উদেিয দেি িনু উর্াইয়াদির িাসনার্িদক িিনার্ করা, কারণ তাদির আর্দি হুসাইনদক হতযা করা 

হদয়দে। 

এ দিদক দিয়া-রাদফযীদির দিপরীত অিস্থান দনদয়দে িার্ গিদির নাদসদি সম্প্রিায়। তারা রু্াহররদর্র ১০ তাদরদখ 

নানা রকর্ খািার আদয়ািন করত। গ াসি কদর পদরষ্কার-পদরিন্ন হত এিং সু দি িযিহার কদর উন্নত গপািাক 

পদরধান করত। রু্হার্রদর্র ১০ তাদরখদক তারা ঈদির দিন দহদসদি দনদয়দেি। এদত তারা অদনক আনন্দ ফুদতম 

কদর। এিাদি রাদফদিদির দিদরাদধতা ও দিপরীত করার র্য়িাদন অিতমীণম হয় তারা”। 

১০ রু্হার্রর্ আনন্দ উিযাপন করা গযর্ন দিি‘আত, গতর্ন দিি‘আত ও হারার্ তাদত র্াতর্ ও গিাক প্রকাি করা। 

ইিন তাইদর্য়যাহ রহ. িদিন: হুসাইদনর হতযার ঘটনাদক গকন্দ্র কদর িয়তান িু’ধরদণর দিি‘আত সৃদি কদরদে: 

দিিাপ ও িুিঃখ প্রকাি করার দিি‘আত। গযর্ন, রক্তারদক্ত হওয়া ও দচৎকার করা, কাাঁিা ও দিদিন্ন গিাক  াো পা  

করা। অপর দিি‘আত হদি আনন্দ ও ঈি উিযাপন করা। এক পক্ষ িুিঃখ ও দিিাপ কদর, অপর পক্ষ ঈি ও 

আনন্দ প্রকাি কদর, যার অংি দহদসদি তারা আশুরার দিন সুরর্া িযিহার ও গ াসি কদর, পদরিাদর সিিতা িান 
কদর ও উন্নত খািার-ধািাদরর িযিস্থা কদর। এসিই দিি‘আত গ ার্রাহী, রু্সদির্দির চার ইর্াদর্র গকউ এ িাতীয় 

কর্মদক পেন্দ কদরন দন, আর না তাদির োড়া গকাদনা ইর্ার্ এদট পেন্দ কদরদেন, না গসদট পেন্দ কদরদেন”। 

দর্নহািুস সুন্নাহ: (৪/৫৫৪) 

আদরকদট িরুদর জ্ঞাতিয গয, ইসিাদর্র িত্রুরা সরি পে দিচুযত দিয়া সম্প্রিায়দক এ িাতীয় দহংস্র ও িঘনয 

কর্মকাদণ্ডর প্রদত উদু্বদ্ধ কদর দিদর্শ্র সার্দন ইসিার্ ও রু্সদির্দির গসৌন্দযম দিনি করার সুদযা  হাদতদয় গনওয়ার 

পায়তারা কদর। “দিয়া ও তাসহীহ” গ্রদের গিখক রূ্সা রু্সাদি িদিন: “এদত গকাদনা সদন্দহ গনই গয, ১০ রু্হার্রর্ 

হুসাইদনর িনয র্াতর্ কদর েুদর দিদয় র্াো ও িরীর রক্তারদক্ত করার গরওয়াি দহনু্দস্তান গেদক ইরান ও ইরাদক 

গপৌঁদেদে, রূ্িতিঃ দহনু্দস্তান িখি কদর ইংদরিরা দিয়াদিরদক এর িীক্ষা গিয়। িিার অদপক্ষা রাদখ না, দিয়াদির 

অজ্ঞতা ও সরিতার সুদযাদ  ইর্ার্ হুসাইদনর প্রদত তাদির িাদিািাসার িদহিঃপ্রকািস্বরূপ ইংদরিরা তাদিরদক 

র্াোয় আঘাত করার িুর পদ্ধদত দিখায়। সম্প্রদত গতহরান ও িা িাদি দনদয়াদিত দিদটি িূতািাসগুদিা এসি 

কর্মকাদণ্ড অদনক িান-অনুিান গিয়, গযন দিয়ারা রাস্তায় ও  দিদত এসি ঘৃদণত দর্দেি দনদয় গির হয়। এসি 

খারাপ ঘটনা উসদক দিদয় ঔপদনদিদিক ইংদরিী রািনীদতর দপেদনর উদেিয হদি, ইদিয়া ও অনযানয ইসিাদর্ 

গিদি ইংদরি উপদনদিি  ড়ার দিরুদদ্ধ গযসি দিদটি না দরক ও সংিাি পত্রগুদিা সরকাদরর দিপরীদত অিস্থান 

দনদয় দেি, তাদির সার্দন একদট যুদক্তসঙ্গত কারণ উপস্থাপন করা, গযন তারাও এসি গিদখ এিত অঞ্চদি দিদটদির 
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িখিিাদরত্বদক গযৌদক্তক স্বীকৃদত গিয়। তাদির সার্দন িারতীয় উপর্হাদিদির কুৎদসত ও িয়ঙ্কর গচহারার এক িৃিয 

উপস্থাপন কদর, তাও আিার ইসিাদর্র নাদর্, গযন দিদটদনর িন ণ র্দন কদর আসদি িারতীয় উপর্হাদিদির 

িন ণ দপদেদয় পড়া এক িাদত, তাদিরদক রূ্খমতা ও অজ্ঞতার ি ত গেদক গির কদর আনার িনয িৃদটদনর 

িখিিাদরত্ব যোযে। 

১০ রু্হার্রর্ আশুরার দিন দিরাট দর্দেদি হািাদরা র্ানুে অংি দনদয় রদি ও দিকি দিদয় দনদির দপ  রক্তারদক্ত 

কদর, েুদর দিদয় র্াো িখর্ কদর, যা তারা ইংদরিী ও ইউদরাদপয়ান পদত্রকাসরূ্দহ প্রকাি কদর, গযন দিদর্শ্র সার্দন 

স্পি হয় সাম্রািযিািী ইংদরিরা র্ানদিক কারদণই এসি গিি িখি কদরদে, গযন তাদির গিতর প্র দত ও উন্নত 

রূ্িযদিাধ প্রদতস্থাপন করার সুদযা  হয়। 

একদট ঐদতহাদসক ঘটনা দহদসদি িিা হয়, ইরাদক প্রধানর্ন্ত্রী "ইয়াদসন আি-হাদির্ী" ইরাদক দিদটি িখিিাদরদত্বর 

অিসায়ন কদে যখন দদ্বপাদক্ষক আদিাচনার িনয িিন সফদর যান, তখন িননক ইংদরি তাদক িদিন: আর্রা 

ইরাক িখি কদরদে ইরাদক িন ণদক সহদযাদ তা করার উদেদিয, গযন তারা িিমরতা গেদক উদ  সুখী ও উন্নত 

িীিন িাি কদর। এ কো েিণ কদর ইয়াসীন হাদিদর্ আদিাচনার কক্ষ গেদক গরদ  গিদরদয় যান, তদি ইংদরি 

গকৌিদি তার দনকট সদিনয় ক্ষর্া চান, এিং তাদক ইরাক সম্পদকম একদট তেয দচত্র গিখার অুনদরাধ কদরন, 

গযখাদন ধারণ করা দেি কারিািা ও নািাদফর রাস্তায় হুসাইদন ও কাদিদর্ দর্দেদির িয়ঙ্কর িৃদিযর দফল্ম, যা গিদখ 

িীদত ও দিরদক্তর উদেক হয়, গযর্ন গচইন ও েুদর দিদয় আঘাত করা ইতযাদি। ইংদরি তাদক িিদত গচদয়দেন: 

একদট সিয িাদত, যারা নূযনতর্ প্র দতর স্বাি গপদয়দে, তাদির গেদক এরূপ ঘটনা ঘটদত পাদর না”। আল্লাহ িাদিা 

িাদনন। 
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