
                                          মহররম মাস ও আশুরাাঃ শিক্ষা ও করনীয়  

 

আরশি ১২ মাসসর প্রথম মাস মহররম। এটি সম্মাশনত মাস। ইসলামী ইশতহাস ও ঐশতসহের মাস। সুসের মাস ও 

শিাসকর মাস। আনন্দ ও শিদনার মাস। হাশস ও কান্নার মাস। স্বপ্ন ও স্বপ্নভসের শেয়া। সুসংিাদ ও দাঃসংিাসদর 

সারশথ। হক ও িাশতসলর পাথ থকেকারী। মানুষ ও অমানুসষর পশরচয়দানকারী।  পশিত্র কালাসম পাসকও মহররম 

মাসসক অশত সম্মাশনত মাস িসল উসেে করা হসয়সে। সুরা তাওিার ৩৬ নম্বর আয়াসত আোহ িসলন, ‘শনশ্চয়ই 

আকািমণ্ডলী ও পৃশথিী সৃশির শদন শথসকই আোহর শিধাসন মাস গণনায় মাস ১২টি, তন্মসে চারটি মাস শনশষদ্ধ মাস, 

এটিই সুপ্রশতশিত শিধান।’ এই আয়াসত ‘আরিায়াতুন হুরুম’ মাসন অশত সম্মাশনত ও মর্ থাদাপূণ থ চার মাস শিাঝাসনা 

হসয়সে। এই মাসগুসলা হসলা—শিলকদ, শিলহি, মহররম ও রিি। এই চার মাসসর মর্ থাদা ও মাহাসযের কারসণ 

তেন যুদ্ধশিগ্রহ শনশষদ্ধ করা হয়। িত্রু-শমত্র-শনশি থসিসষ সিাই এই চার মাসসর মর্ থাদা রক্ষা কসর যুদ্ধ-কলহ শথসক দূসর 

থাকত। 

আশুরার শদন িা মহররসমর ১০ তাশরে শর্সি তাৎপর্ থময় ঘটনা সংঘটিত হসয়শেল, সংসক্ষসপ শসগুসলা হসলা : ১. এ 

শদসন আোহ তাআলা পৃশথিী সৃশি কসরন। আর এ শদসনই শকয়ামত সংঘটিত হসি। ২. এ শদসন হিরত আদম (আ.) 

শিসহিত শথসক দশনয়ায় শনসম আসসন। মহররসমর ১০ তাশরসে আোহ পাক আদম (আ.)-এর শদায়া কবুল কসরন 

এিং এ শদসন শতশন স্ত্রী হাওয়া (আ.)-এর সসে আরাফার ময়দাসন সাক্ষাৎ কসরন। ৩. হিরত নুহ (আ.)-এর িাশতর 

শলাসকরা আোহর গিি মহাপ্লািসন শনপশতত হওয়ার পর ১০ মহররম শতশন শনৌকা শথসক ঈমানদারসদর শনসয় 

দশনয়ায় অিতরণ কসরন। ৪. হিরত ইিরাশহম (আ.) নমরুসদর অশিকুসণ্ড শনশক্ষপ্ত হওয়ার ৪০ শদন পর ১০ মহররম 

শসোন শথসক মুশি লাভ কসরন। ৫. হিরত আইয়ুি (আ.) ১৮ িের কঠিন শরাগ শভাগ করার পর মহররসমর এ শদসন 

আোহর রহমসত সুস্থতা লাভ কসরন। ৬. হিরত ইয়াকুি (আ.)-এর পুত্র হিরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ১১ ভাইসয়র 

ষড়র্সে কূসপ পশতত হন এিং এক িশণক দসলর সহায়তায় শমসসর শগসয় হাশির হন। তারপর আোহর শিসিষ 

কুদরসত শতশন শমসসরর প্রধানমেী হন। ৪০ িের পর ১০ মহররম শপতার সসে শমশলত হন। ৭. হিরত ইউনুস (আ.) 

িাশতর শলাকসদর প্রশত হতাি হসয় নদী অশতক্রম কসর শদিান্তশরত হওয়ার সময় নদীর পাশনসত পশতত হন এিং মাে 

তাঁসক শগসল শফসল। মাসের শপট শথসক শতশন আোহর রহমসত ৪০ শদন পর মুশি পান ১০ মহররম তাশরসে। ৮. 

হিরত মুসা (আ.) শফরাউসনর অতোচাসরর কারসণ তাঁর দলিলসহ অন্যত্র চসল র্ান। পশথমসে নীল নদ পার হসয় 

শতশন শফরাউসনর হাত শথসক আশুরার শদন মুশি পান। আর শফরাউন তার দলিলসহ নীল নসদর পাশনসত ডুসি মারা 

র্ায়। ৯. হিরত ঈসা (আ.)-এর িাশতর শলাসকরা তাঁসক হতো করার শচিা করসল মহররসমর ১০ তাশরে আোহ পাক 



তাঁসক আসমাসন উঠিসয় শনসয় মুশি দান কসরন। ১০. মহররম মাসসর ১০ তাশরে কারিালার শিসয়াগান্ত ঘটনার 

অিতারণা হয়। এশদন অন্যাসয়র শিরুসদ্ধ প্রশতিাদ করসত শগসয় ইমাম শহাসাইন কারিালা প্রান্তসর িাহাদাতিরণ কসরন। 

ইসলাসমর ইশতহাসস ওপসর উশেশেত তাৎপর্ থপূণ থ ঘটনাগুসলা মহররম মাসস সংঘটিত হওয়ার কারসণ এ মাস খুিই 

গুরুত্বপূণ থ। এ মাস অশত সম্মাশনত, িরকতময় ও তাৎপর্ থপূণ থ। আশুরার এশদসন অসনক আশম্বয়াসয় শকরাম আোহ 

পাসকর সাহায্য লাভ কসরন এিং কঠিন শিপদ-আপদ শথসক মুশি লাভ কসরন। এই সাহাসয্যর শিাকশরয়া শহসসসি 

নিী-রাসুলরা ও তাঁসদর উম্মতরা এশদসন শরািা পালন করসতন। হিরত আিদোহ ইিসন আব্বাস (রা.) শথসক িশণ থত, 

রাসুল (সা.) মশদনায় এসস শদসেন, ইহুশদরা আশুরার শদন শরািা পালন করসে। শতশন িানসত পারসলন, এশদসন মুসা 

(আ.) তাওরাত শকতাি লাভ কসরন। এশদসন শতশন ও তাঁর িাশতর শলাসকরা নীলনদ পার হসয় শফরাউসনর অতোচার 

শথসক মুশি লাভ কসরন। তাই এর কৃতজ্ঞতা প্রকাসির িন্য মুসা (আ.)-এর অনুসারী ইহুশদরা এশদন শরািা রাসে। 

তেন মহানিী (সা.) ইহুশদসদর লক্ষে কসর িসলন, শতামাসদর তুলনায় মুসা (আ.)-এর সসে আমাসদর সম্পকথ 

অশধকতর শিশি। শস শহসসসি এ ব্যাপাসর আমরাই এর শিশি হকদার।’ তেন শথসক মহানিী (সা.) শনসিও আশুরার 

শরািা পালন করসতন এিং উম্মতসকও তা পালসনর শনসদ থি শদসলন।’ (শমিকাত িশরফ) 

তসি মহানিী (সা.) ১০ মহররসমর সসে ৯ িা ১১ মহররম শমশলসয় দটি শরািা রাোর শনসদ থি শদসয়সেন। হাশদস 

িশরসফ আসে, আোহর রাসুল (সা.) িসলন, ‘আশুরার শরািা রােসত হসল, তার আসগ িা পসরও একটি শরািা রােসি। 

কারণ এটি শর্ন ইহুশদসদর অনুকরসণ না হয়।’ (মুসশলম িশরফ) 

অন্য আসরা হাশদস শথসক উম্মতসক আশুরার শরািা পালসন মহানিী (সা.)-সক উৎসাশহত করসত শদো র্ায়। একিার 

কসয়কিন সাহাশি মহানিী (সা.)-শক শিসজ্ঞস কসরন, ইহুশদ ও শিস্টানানরা আশুরাসক িড় মসন কসর। আমরা শকন 

এটিসক িড় মসন করি। উত্তসর আোহর রাসুল (সা.) িসলন, ‘আগামী িের পর্ থন্ত শেঁসচ থাকসল আশম মহররসমর ৯ 

তাশরসেও শরািা পালন করি।’ 

হাশদস িশরসফ আসরা আসে, ‘আশুরার শদন শর্ ব্যশি শনসির পশরিারিগ থসক পশরতৃপ্ত কসর শেসত ও পরসত শদসি, 

আোহ তাআলা তাসক সারা িের পশরতৃশপ্তসহকাসর শেসত ও পরসত শদসিন।’ (িায়হাশক) 

বুোশর িশরসফর িণ থনা মসত, মহররম মাসসর প্রথম ১০ শদন শরািা পালন করা পূি থিতী উম্মতসদর ওপর ফরি শেল। 

শিসিষত আশুরার শদন পূি থিতী উম্মতরা শরািা পালন করসতন। শকন্তু রমিানুল শমািারসকর শরািা ফরি হওয়ার 

পর এর ফরশিয়াত রশহত হসয় র্ায়। ফসল এর পর শথসক মহানিী (সা.) আশুরার শরািা পালসনর িন্য সাহাশিসদর 

আসদি করসতন না, শনসষধও করসতন না। তসি শতশন ব্যশিগতভাসি আশুরার শরািা রােসতন। মহানিী (সা.) 



আশুরার ফশিলত সম্পসকথ িসলন, ‘রমিাসনর শরািার পর সসি থাত্তম শরািা হসলা মহররসমর শরািা।’ (শমিকাত 

িশরফ) 

আশুরার শরািার গুরুত্ব সম্পসকথ অন্য এক হাশদসস আোহর রাসুল (সা.) িসলন, ‘আশুরার শরািার ব্যাপাসর আশম 

আিািাদী, আোহ তাআলা এর অশসলায় অতীসতর এক িেসরর গুনাহ মাফ কসর শদসিন।’ (শতরশমশি িশরফ) 

আোহর রাসুল (সা.) আশুরার শরািাসক অসনক গুরুত্ব শদসতন। এ প্রসসে হিরত হাফসা (রা.) িসলন, রাসুল (সা.) 

চারটি কাি কেসনা তোগ কসরনশন। এই চারটি কাি হসলা : ১. আশুরার শরািা, ২. শিলহসির প্রথম ৯ শদসনর শরািা, 

৩. আইয়াসম শিসির শরািা—অথ থাৎ প্রশত মাসসর ১৩, ১৪ ও ১৫ তাশরসের শরািা এিং ৪. ফির ওয়াসি ফরসির 

আসগ দই রাকাত সুন্নাত নামাি। 

ওপসরর আসলাচনা শথসক আমরা আশুরার শদসন সংঘটিত কতগুসলা ঐশতহাশসক ঘটনার কারসণ আশুরার গুরুত্ব ও 

ফশিলত িানসত পারলাম। তসি এসি ঘটনার শকাসনা-সকাসনাটির িণ থনা সূসত্রর শনভ থরসর্াগ্যতা শিষসয় কাসরা কাসরা 

শিমত আসে। শকন্তু এ শিষসয় কাসরা শিমত শনই শর্ মুসশলম উম্মাহর মসে এই শদনটি মশহমাশিত ও তাৎপর্ থময়। এ 

শদনটিসক মুসলমানরা পশিত্র ও িরকতময় শহসসসি পালন করসেন। শকন্তু অতীসতর সি ঘটনা োশপসয় ৬১ শহিশর 

সসনর ১০ মহররম এমন একটি দাঃেিনক ও দভথাগ্যিনক ঘটনার অিতারণা হয়, র্ার কাসে সি ঘটনা ম্লান হসয় 

র্ায়। ফসল এ শদনটি অনন্য ও স্বতে বিশিসিের রূপ শনয়। ১০ মহররম মহানিী (সা.)-এর প্রাণশপ্রয় শদৌশহত্র, োতুসন 

িান্নাত হিরত ফাসতমা (রা)-এর কশলিার টুকরা হিরত শহাসাইন (রা.) কারিালা প্রান্তসর ইয়াশিদিাশহনীর হাসত 

অতেন্ত শনম থম ও নৃিংসভাসি িাহাদাতিরণ কসরন। ঐশতহাশসক শফারাত নদীর তীসর অিশস্থত কারিালার ঘটনা 

ইসলাসমর ইশতহাসসর সি ঘটনাসক অশতক্রম কসর একটি শিাকািহ স্মৃশত শনসয় আিও মুসলমানসদর বুক শিদীণ থ 

করসে। স্মরণকাসলর ইশতহাসস কারিালার দাঃেিনক ঘটনার সসে আশুরার সম্পকথ শর্ন একাকার হসয় শগসে।  

এ মাসস শর্সি অননসলাশমক কািকম থ ঘটসত শদো র্ার়্ তার মসে তাশির়্া, শিাকগাঁথা পাঠ, শিাক পালন, শমশেল 

ও র োশল শির করা, শিাক প্রকািাসথ থ িরীরসক রিাি করা ইতোশদ অন্তর্ভ থি। এসি রসম-সরওর্া়সির কারসণ এ 

মাসটিসকই অশুভ মাস মসন করার একটা প্রিণতা অসনক মুসলমাসনর মসেও লক্ষ করা র্ার়্। এিন্য অসনসক এ 

মাসস শিসর়্-িাদী শথসকও শিরত থাসক। িলািাহুল্য এগুসলা অননসলাশমক ধারণা ও কুসংস্কার। 

শমাটকথা, এ মাসসর করণীর্ ়শিষর়্গুসলার মসে রসর্স়ে, তওিা-ইসেগফার, নফল শরার্া এিং অন্যান্য শনক আমল। 

এসি শিষসর্ ় র্ত্নিান হওর্া় এিং সি ধরসনর কুসংস্কার ও গশহ থত রসম-সরওর্া়ি শথসক শেঁসচ কুরআন-সুন্নাহ 

শমাতাসিক চলাই মুসলমাসনর একান্ত কতথব্য। আোহ তাআলা আমাসদরসক তাওফীক দান করুন। 



 

 

 

 

 

 

মুহাররম ও আশুরা 

পশিত্র কুরআসন ও হাদীস িরীসফ এ মাস সম্পসকথ র্া এসসসে তা হল, এটা অতেন্ত ফর্ীলতপূণ থ সমর়্। কুরআসনর 

ভাষার়্ ‘আরিাআতুন হুরুম’-অথ থাৎ চার সম্মাশনত মাসসর অন্যতম এই মাস। 

এ মাসস শরার্া রাোর প্রশত শিসিষভাসি গুরুত্ব শদওর়্া হসর়্সে। 

হর্রত আবু হুরার়্রা রা. শথসক িশণ থত এক হাদীসস নিী করীম সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম িসলন, ‘রমর্াসনর পর 

আোহর মাস মুহাররসমর শরার্া হল সি থসেি।’-সহীহ মুসশলম ২/৩৬৮; িাসম শতরশমর্ী ১/১৫৭ 

এর মসে আশুরার শরার্ার ফর্ীলত আরও শিশি। 

হর্রত আিদোহ ইিসন আিিাস রা. িসলন, ‘আশম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোমসক রমর্ান ও আশুরার্ ়

শর্রূপ গুরুসত্বর সসে শরার্া রােসত শদসেশে অন্য সমর্ ়তা শদশেশন।’-সহীহ বুোরী ১/২১৮ 

হর্রত আলী রা.সক এক ব্যশি প্রশ্ন কসরশেল, রমর্াসনর পর আর শকান মাস আসে, র্াসত আপশন আমাসক শরার্া 

রাোর আসদি কসরন? শতশন িলসলন, এই প্রশ্ন রাসূলুোহ সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম-এর শনকট িননক সাহািী 

কসরশেসলন, তেন আশম তাঁর শেদমসত উপশস্থত শেলাম। উত্তসর রাসূলুোহ সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম 

িলসলন, ‘রমর্াসনর পর র্শদ তুশম শরার্া রােসত চাও, তসি মুহররম মাসস রাে। কারণ, এটি আোহর মাস। এ মাসস 

এমন একটি শদন আসে, শর্ শদসন আোহ তাআলা একটি িাশতর তওিা কবুল কসরসেন এিং ভশিষ্যসতও অন্যান্য 

িাশতর তওিা কবুল করসিন।’-িাসম শতরশমর্ী ১/১৫৭ 

অন্য হাদীসস নিী করীম সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম িসলন, ‘আশম আিািাদী শর্, আশুরার শরার্ার কারসণ আোহ 

তাআলা অতীসতর এক িেসরর (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা কসর শদসিন।’ -সহীহ মুসশলম ১/৩৬৭; িাসম শতরশমর্ী ১/১৫৮ 

আশুরার শরার্া সম্পসকথ এক হাদীসস এসসসে শর্, ‘শতামরা আশুরার শরার্া রাে এিং ইহুদীসদর সাদৃশ্য পশরতোগ কসর 

আশুরার আসগ িা পসর আসরা একশদন শরার্া রাে।’-মুসনাসদ আহমদ ১/২৪১ 



হর্রত আবু হুরার়্রা রা. শথসক িশণ থত, নিী করীম সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম ইরিাদ কসরন, ‘র্শদ আশম আগামী 

িের শেঁসচ থাশক তাহসল ৯ তাশরসেও অিশ্যই শরার্া রােি।’-সহীহ মুসশলম ১/৩৫৯ 

মহররম ও আশুরাসকশিক নানা কুসংস্কার 

এ মাসস পৃশথিীর িহু ঐশতহাশসক ঘটনা সংঘটিত হসর়্সে। এশদসন আোহ তাআলা তাঁর কুদরত প্রকাি কসরসেন। িশন 

ইসরাইসলর িন্য সমুসে রাো শির কসর শদসর়্সেন এিং তাসদরসক শনরাপসদ পার কসর শদসর়্সেন। আর একই রাো 

শদসর়্ শফরাউন ও তার অনুসারীসদরসক ডুশিসর্ ়শমসরসেন।-সহীহ বুোরী ১/৪৮১ 

তসি এ শদসনর গুরুত্ব প্রকাি করসত শগসর্ ়অসনসক নানা শভশত্তহীন কথাও িসল থাসকন। শর্মন, এশদন হর্রত ইউসুফ 

আ. শিল শথসক মুশি শপসর্স়েন। হর্রত ইর়্াকুি আ. শচাসের শিোশত শফসর শপসর়্সেন। অসনসক িসল, এশদসনই 

শকর়্ামত সংঘটিত হসি। হর্রত ইউনুস আ. মাসের শপট শথসক মুশি শপসর়্সেন। হর্রত ইদরীস আ.সক আসমাসন 

উঠিসর্ ়শনওর্া় হর়্। এসি কথার শকাসনা শভশত্ত শনই।-আস আসারুল মারফূআ, আিদল হাই লােসনিী ৬৪-১০০; মা 

োিাহা শিসসুন্নাহ ফী আয্য়াশমস সানাহ ২৫৩-২৫৭ 

এ মাসসর একটি ঘটনা িাহাদাসত হুসাইন রা.। িলািাহুল্য শর্, উম্মসতর িন্য এই শিাক সহি নর়্। শকন্তু নিী সাোোহু 

আলাইশহ ওর্া়সাোম-এরই শতা শিক্ষা-‘শনশ্চর়্ই শচাে অশ্রুসিল হর্,় হৃদর়্ব্যশথত হর্,় তসি আমরা মুসে এমন শকছু 

উচ্চারণ কশর না র্া আমাসদর রসির কাসে অপেন্দনীর়্।’ 

অন্য হাদীসস নিী কারীম সাোোহু আলাইশহ ওর্া়সাোম ইরিাদ কসরন, ‘তাসদর সসে আমাসদর শকাসনা সম্পকথ শনই 

র্ারা মুে চাপরার়্, কাপড ়শেসড় এিং িাসহলী যুসগর কথািাতথা িসল।’ 

অতএি িাহাদাসত হুসাইন রা.সক শকি কসর শকাসনা ধরসনর অননসলাশমক কম থকাসে শলপ্ত না হওর্া় এিং সি ধরসনর 

িাসহলী রসম-সরওর়্াি শথসক দূসর থাকা প্রসতেক মুসশলসমর অিশ্য কতথব্য। 

এ মাসস শর্সি অননসলাশমক কািকম থ ঘটসত শদো র্ার়্ তার মসে তাশির়্া, শিাকগাঁথা পাঠ, শিাক পালন, শমশেল 

ও র োশল শির করা, শিাক প্রকািাসথ থ িরীরসক রিাি করা ইতোশদ অন্তর্ভ থি। এসি রসম-সরওর্া়সির কারসণ এ 

মাসটিসকই অশুভ মাস মসন করার একটা প্রিণতা অসনক মুসলমাসনর মসেও লক্ষ করা র্ার়্। এিন্য অসনসক এ 

মাসস শিসর়্-িাদী শথসকও শিরত থাসক। িলািাহুল্য এগুসলা অননসলাশমক ধারণা ও কুসংস্কার। 

শমাটকথা, এ মাসসর করণীর্ ়শিষর়্গুসলার মসে রসর্স়ে, তওিা-ইসেগফার, নফল শরার্া এিং অন্যান্য শনক আমল। 

এসি শিষসর্ ় র্ত্নিান হওর্া় এিং সি ধরসনর কুসংস্কার ও গশহ থত রসম-সরওর্া়ি শথসক শেঁসচ কুরআন-সুন্নাহ 

শমাতাসিক চলাই মুসলমাসনর একান্ত কতথব্য। আোহ তাআলা আমাসদরসক তাওফীক দান করুন। 

 

 



 

 

 


