
িবসিম ািহর রাহমািনর রাহমীম 

আ রা ও তার িবিধ-িবধান 

আলহাম  িল াহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূিল াহ। আ া বাদ:  

 আ রা িক ?  

আ রা শ িট আরবী‘'আেশরা' শ  থেক পা িরত। আর‘আেশরা হে  'আশারা' শে র িবেশষণ। যার, 

সাধারণ বাংলা অথ হে  দশ, দশক, দশজন বা দশিট (১০)। অথাৎ 'আশারা একিট আরবী সংখ ার নাম 

যার বাংলা অথ দশ। দখা যাে , আরবী সংখ া 'আশারা' (১০) থেক 'আেশরা' (দশম)। আর তা থেক 

'আ রা' শ িট িনগত হেয়েছ যার অথ, মহুররম মােসর ১০ তািরখ। [িলসানলু আরব, ৪/৫৬৯] 

 এই শাি ক পিরবতেনর ফেল অিতর ন এবং স ােনর অথ পাওয়া যায়। [ফা   বারী, ৪/৩১১ ]  

 আ রার িদন িনণয়:  

আ রার িদনিট মহুররম মােসর নবম িদন না দশম িদন? এ িবষেয় মতেভদ রেয়েছ। তেব অিধকাংশ 

উলামার মেত মহররম মােসর ১০ তািরখেক আ রা বলা হয়। কারণ শে র নামকরণ ও বু ৎপি ,  দশ 

তািরখেকই সমথন কের। [ফাত ল বারী, ৪/৩১১]  

 তাছাড়া আ রা িবষয় হাদীস িল ারা দশ তািরখ বঝুা যায়; নয় তািরখ নয়।  

 ইসলাম পূেব আ রার রাযা: 

 اهللا رسول َكاَن َو ، الَجاِھِلیَِّة َفي َعاُشوَراَء َتُصوُم ُقَرْیٌش َكاَنْت:  قالت ، عنھا اهللا َرِضَي َعاِئَشَة َعْن
 َشْھُر ُفِرَض َفلّما ، بَصْوِمِھ أَمَر و َصاَمُھ ، المدینِة إلى َھاَجَر َفلّما ، َیُصوُمُھ وسلم علیھ اهللا صلى

   )مسلم رواه(  َتَرَكُھ َشاَء َمْن و َصاَمُھ َشاَء َمْن:  قال َرَمَضاَن

অথ: আেয়শা (রািযঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন: করুাইশ গা  জােহলী যেুগ আ রার রাযা রাখেতা এবং 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও রাযা রাখেতন। অতঃপর িতিন সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

যখন মদীনায় িহজরত করেলন, তখন িতিন িনেজ রাযা রাখেলন এবং অন েদর রাযা রাখার আেদশ 

করেলন। তার পর যখন রমযান মােসর রাযা ফরয করা হল, তখন িতিন বলেলন: "ই া হেল রাযা 

রােখা না হেল রােখা না"। [মসুিলম, িসয়াম, নং ২৬৩২]  

 ইসলােম আ রার রাযা: 



ইবেন আ াস (রািযঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন: নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যখন মদীনায় 

িহজরত করেলন, তখন ঈ দী স দায়েক আ রার িদেন রাযা পালন করেত দখেলন। তাই িতিন 

তােদর িজ াসা করেলন:  

 ِفْرَعوَن َغرََّق َو ، َقوَمُھ و موسى فیِھ اُهللا أْنجى ، َعِظْیٌم َیوٌم ھذا َقالوا ؟ َتُصوُموَنُھ الذي الیوُم ھذا َما
 أَحقُّ فنحُن:  سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال ، نصومُھ فنحُن.  شكرًا موسى فَصاَمُھ ، َقوَمُھ و
  )مسلم رواه( ِبِصیَاِم أَمَر و ، سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رُسوُل فصاَمُھ ، ِمْنُكْم بموسى أولى و

"এটা এমন কা  িদন, য িদেন তামরা রাযায় আেছা? তারা বলেলাঃ এিট একিট মহান িদন, আ াহ 

তায়ালা এই িদেন মসুা (আঃ) এবং তারঁ অনসুারীেদর লাকজনেক নাজাত িদেয়িছেলন এবং ফরাউন ও 

তার অনসুারী লাকজনেক ডুিবেয় িদেয়িছেলন। তাই মসুা (আঃ) কতৃ তা প রাযা রােখন। অতএব 

আমরাও রাযা কির। তার পর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তাহেল তা মসুা (আঃ) এর 

ব াপাের তামােদর তলুনায় আমরা বিশ হকদার। অতঃপর িতিন সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রাযা 

রােখন এবং রাযা রাখার আেদশ দন।[মসুিলম, িসয়াম, নং ২৬৫৩ ]  

 আ রার রাযার ফযীলতঃ  

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক আ রার রাযার ফযীলত স েক িজ াসা করা হেল িতিন বেলন: 

  الَماِضَیَة السََّنَة ُیَكفُِّر

"এটা িবগত এক বছেরর নােহর কাফফারা। "অথাৎ এর মাধ েম িবগত এক বছেরর নাহ মা হয়।  

 আ রার রাযার কুম:  

ইমাম নবভী বেলন: "উলামাগণ এ িবষেয় ঐকমত  পাষণ কেরেছন য, আ রার রাযা সু ত। ওয়ািজব 

(আবশ ক) নয় "। [শারহ মসুিলম,৭-৮/২৪৫]  

 কারণ একািধক হাদীেস বিণত হেয়েছ, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রমযান মােসর রাযা ফরয 

হওয়ার পর এই রাযার স েক বেলেছন: "যার ই া রাযা রাখেব আর যার ই া রাখেব না ।"  

 আ রার রাযা কয়িট ?   

এেত কান সে হ নই য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মহুররম মােসর দশম তািরেখ (আ রার 

িদেন) রাযা রাখেতন, যমন পেূব বিণত হাদীস িলেত এবং অন ান  একািধক হাদীেস বিণত হেয়েছ। 

তেব আ াহর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মতৃু র পেূব নবম তািরেখও রাযা রাখার ই া কাশ 

কেরিছেলন। আর িতিন সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যা করার ই া কেরন তাও সু ত। 

 ইবেন আ াস (রা:) বেলন: যখন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আ রার রাযা রােখন এবং 

অন েদর রাখার আেদশ কেরন, তখন সাহাবাগণ বলেলন: এিট একিট এমন িদন যােক ই দী ও খৃ ােনরা 



স ান কের থােক। অতঃপর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: "আগামী বছর আসেল 

ইনশাআ াহ নবম তািরেখও রাযা রাখেবা।" হাদীস বণনাকারী বেলন: আগামী বছর আসার পেূব নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মারা যান। [মসুিলম, িসয়াম, হাদীস নং ২৬৬১]  

     দশ তািরেখর সােথ নয় তািরেখও রাযা রাখার কারণ স েক িকছু আেলম বেলন: ধু দশ তািরেখ 

রাযা রাখেল ই দীেদর সাদশৃ  হয়। তাই িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এমন করার ই া 

কেরিছেলন। [শার  মসুিলম, নবভী,৭-৮/২৫৪]  

অতএব বঝুা গল, আ রার রাযা হেব িট: নবম এবং দশম তািরখ । আর এিটই হে  আ রার রাযার 

উৎকৃ  র। কারণ এর সমথেন সহীহ মাণ িবদ মান। অনু প ধু দশম তািরেখ একিট রাযাও রাখা 

যেত পাের। কারণ এিটই িছল নবীজীর সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আমল। তেব উলামাগণ এিটেক 

আ রার রাযার িন  র বেলেছন।  

     উে খ থােক য, অেনেক আ রার রাযা সহ তার পূেব ও পের আরও একিট অথাৎ মাট িতনিট 

রাযা রাখােক সে া ম র বেলেছন। [ফত  বারী, ৪/৩১১-১২/ নায়ললু আউতার, ৩-৪/৭৩৩/ 

তহুফাতলু আহ ওয়াযী,৩/৩৮২]     

 আ রার রাযার সােথ সাইন (রািযঃ) এর শাহাদােতর কান স ক আেছ িক ?  

অেনকেক এই িদেন রাযা রাখার কারণ িজ াসা করেল বলেত না যায়: এই িদেন সাইন (রা:) শহীদ 

হেয়িছেলন তাই আমরা রাযা আিছ। ীেনর িবষেয় এিট একিট িবরাট অ তা। সাধারণ লাকেদর এই 

উ েরর িপছেন আেছ িশয়া স দােয়র কিৃত । যেহতু নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পৗ  

সাইন (রা:) এই িদেন ইরােকর কারবালা মােঠ মমাি ক ভােব শহীদ হেয়িছেলন। তাই িশয়ারা এই 

িদনিটেক শাক িদবস িহসােব িবিভ  কাযকলােপর মাধ েম উদযাপন কের থােক। দেশ তােদর 

া াম িল রিডও ও টিলিভশেনর মাধ েম সরকািরভােব চার করা হয়। এমনিক এই  িদেন সরকাির 

ছুিটও থােক। তাই সাধারণ লাকেদর িনকট এই িদনিটর পিরচয় এবং মযাদার কারণ হে , সাইন (রা:) 

এর শাহাদত। আর এ কারেণই হয়ত: তারা বেল থােক য, সাইন (রা:) শহীদ হেয়িছেলন তাই রাযা 

করিছ।  

      দীনী ভাইেয়রা! এিট একিট িবরাট ভলু ধারণা। কারণ যই িদন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

মারা গেছন সই িদন থেক সম  অহী ( ত ােদশ) ব  হেয় গেছ যার মাধ েম ইসলােমর আেদশ-

িনেষধ আসেতা। ইসলাম পণূতা লাভ করার পেরই তাঁর মতৃু  হেয়েছ। তাই তারঁ মতৃু র পর ইসলােমর 

নােম কান িবধান আিব ৃত হেব না। কউ এমন করেল তা িবদআত  ( ীেনর নােম নতনু িবধান) হেব, যা 

ত াখ াত। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন:   

  )مسلم و بخاري(  ردٌّ َفُھِو ِمنُھ لیَس ما ھذا أْمِرَنا ِفي َأْحَدَث َمْن



" য ব ি  আমােদর এই ীেন নতনু িকছু আিব ার করেলা যা, এর অংশ নয় তা ত াখ াত।" [বখুারী, 

মসুিলম] তাই যারা এই িনয়েত রাযা কের থােক য, এই িদেন সাইন (রা:) শহীদ হেয়িছেলন, তাহেল 

তােদর রাযা তা হেবই না বরং তােদর এই আমল িবদআেত পিরণত হেব। আর অেনক ে  িশরকও 

হেত পাের যিদ কউ সাইন (রা:) এর উে েশ  তা পালন কের থােক। কারণ আ াহ ব তীত অেন র 

উে েশ  ইবাদত করা িশরক।  

 মুহররম ও আ রােক ক  কের চিলত িকছু িবদআত : 

১- ঢাল-বাজনা, লািঠ খলা এবং অন ান  া ােমর মাধ েম মহুররম উদযাপন করা।  

২- তািজয়া তির করা এবং তািজয়ােক স ান করা। 

৩- মাতম করত: কাল জামা এবং ধারােলা অ  ারা শরীরেক ত-িব ত করা।  

৪- কারবালার ঘটনােক রণ কের মরুিছয়া গাওয়া ইত ািদ। 

----------------------------------------------------------------------------------------    
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