
মহররম ও আশরুা,  

 

 

একজন মুসলিম প্রলিলিন িার কর্ম ের লিসাব গ্রিণ কর্র এবং গিলির্নর চের্ ়ে আগামী লিনর্ক অলিক ফিপ্রসূ করার 

চেষ্টা কর্র। এক িািীর্স নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম ইরশাি কর্রন-‘... সকি মানুষ প্রত্যুর্ষ উপনীি 

ি ়ে এবং লনর্জর সত্তার্ক লবলি কর্র-ি ়ে আল্লাির কার্ে লবলিি ির্ ়ে জািান্নাম চের্ক মুলিিাভ কর্র, নত্যবা 

শ ়েিার্নর কার্ে লবলিি ির্ ়ে লনর্জর্ক ধ্বংস কর্র।’-সিীি মুসলিম ৩/১০০ 

িাই কািের্ির অলবরাম  াত্রা ়ে শুধু বের ন ়ে, মাস বা সপ্তািও ন ়ে, প্রলিটা লিনই মানুর্ষর লিসাব-লনকার্শর 

উপিক্ষ।   সািাবী ি রি আবদুল্লাি ইবর্ন উমর রা. বর্ির্েন, ‘ খন ত্যলম সন্ধ্ুা ়ে উপনীি িও চিা প্রত্যুর্ষর অর্পক্ষা 

কর্রা না আর প্রত্যুর্ষ কর্রা না সন্ধ্ুার অর্পক্ষা। সুস্থিার সম ়েই অসুস্থিার কো মর্ন চরর্খ কাজ কর, আর জীবন 

চের্কই সংগ্রি কর মৃত্যুর পার্ে ়ে। চি আল্লাির িাস, ত্যলম জান না, আগামীকাি চিামার উপািী কী ির্ব (জীলবি না 

মৃি)।-জার্ম লিরলম ী ৪/৫৬৮ 

িাই মুসিমার্নর কিেব্য িি সর্েিনিার চোট-বড়ে চ র্কার্না উপিক্ষর্ক কার্জ িালগর্ ়ে আল্লাির সন্তুলষ্ট অজের্নর 

চপ্ররণা ়ে নত্যন মাত্রা চ াগ করা। 

মুিাররম ও আশুরা 

পলবত্র কুরআর্ন ও িািীস শরীর্ফ এ মাস সম্পর্কে  া এর্সর্ে িা িি, এটা অিুন্ত ফ ীিিপূণ ে সম ়ে। কুরআর্নর 

ভাষা ়ে ‘আরবাআত্যন হুরুম’-অে োৎ োর সম্মালনি মার্সর অন্যিম এই মাস। 

এ মার্স চরা া রাখার প্রলি লবর্শষভার্ব গুরুত্ব চিও ়ো ির্ ়ের্ে। 

ি রি আবু হুরা ়েরা রা. চের্ক বলণ েি এক িািীর্স নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম বর্িন, ‘রম ার্নর পর 

আল্লাির মাস মুিাররর্মর চরা া িি সব ের্েষ্ঠ।’-সিীি মুসলিম ২/৩৬৮; জার্ম লিরলম ী ১/১৫৭ 

এর মর্ে আশুরার চরা ার ফ ীিি আরও চবলশ। 

ি রি আবদুল্লাি ইবর্ন আববাস রা. বর্িন, ‘আলম রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লামর্ক রম ান ও আশুরা ়ে 

চ রূপ গুরুর্ত্বর সর্ে চরা া রাখর্ি চির্খলে অন্য সম ়ে িা চিলখলন।’-সিীি বুখারী ১/২১৮ 

ি রি আিী রা.র্ক এক ব্যলি প্রশ্ন কর্রলেি, রম ার্নর পর আর চকান মাস আর্ে,  ার্ি আপলন আমার্ক চরা া 

রাখার আর্িশ কর্রন? লিলন বির্িন, এই প্রশ্ন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম-এর লনকট জননক সািাবী 

কর্রলের্িন, িখন আলম িাঁর চখিমর্ি উপলস্থি লেিাম। উত্তর্র রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম 

বির্িন, ‘রম ার্নর পর  লি ত্যলম চরা া রাখর্ি োও, ির্ব মুিররম মার্স রাখ। কারণ, এটি আল্লাির মাস। এ মার্স 



এমন একটি লিন আর্ে, চ  লির্ন আল্লাি িাআিা একটি জালির িওবা কবুি কর্রর্েন এবং ভলবষ্যর্িও অন্যান্য 

জালির িওবা কবুি করর্বন।’-জার্ম লিরলম ী ১/১৫৭ 

অন্য িািীর্স নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম বর্িন, ‘আলম আশাবািী চ , আশুরার চরা ার কারর্ণ আল্লাি 

িাআিা অিীর্ির এক বের্রর (সগীরা) গুনাি ক্ষমা কর্র লির্বন।’ -সিীি মুসলিম ১/৩৬৭; জার্ম লিরলম ী ১/১৫৮ 

আশুরার চরা া সম্পর্কে এক িািীর্স এর্সর্ে চ , ‘চিামরা আশুরার চরা া রাখ এবং ইহুিীর্ির সাদৃশ্য পলরিুাগ কর্র 

আশুরার আর্গ বা পর্র আর্রা একলিন চরা া রাখ।’-মুসনার্ি আিমি ১/২৪১ 

ি রি আবু হুরা ়েরা রা. চের্ক বলণ েি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম ইরশাি কর্রন, ‘ লি আলম আগামী 

বের চেঁর্ে োলক িাির্ি ৯ িালরর্খও অবশ্যই চরা া রাখব।’-সিীি মুসলিম ১/৩৫৯ 

মিররম ও আশুরার্কলিক নানা কুসংস্কার 

এ মার্স পৃলেবীর বহু ঐলিিালসক ঘটনা সংঘটিি ির্ ়ের্ে। এলির্ন আল্লাি িাআিা িাঁর কুিরি প্রকাশ কর্রর্েন। বলন 

ইসরাইর্ির জন্য সমুর্ে রাস্তা চবর কর্র লির্ ়ের্েন এবং িার্িরর্ক লনরাপর্ি পার কর্র লির্ ়ের্েন। আর একই রাস্তা 

লির্ ়ে চফরাউন ও িার অনুসারীর্িরর্ক ডুলবর্ ়ে চমর্রর্েন।-সিীি বুখারী ১/৪৮১ 

ির্ব এ লির্নর গুরুত্ব প্রকাশ করর্ি লগর্ ়ে অর্নর্ক নানা লভলত্তিীন কোও বর্ি োর্কন। চ মন, এলিন ি রি ইউসুফ 

আ. চজি চের্ক মুলি চপর্ ়ের্েন। ি রি ই ়োকুব আ. চোর্খর চজুালি লফর্র চপর্ ়ের্েন। অর্নর্ক বর্ি, এলির্নই 

লক ়োমি সংঘটিি ির্ব। ি রি ইউনুস আ. মার্ের চপট চের্ক মুলি চপর্ ়ের্েন। ি রি ইিরীস আ.র্ক আসমার্ন 

উঠির্ ়ে চনও ়ো ি ়ে। এসব কোর চকার্না লভলত্ত চনই।-আস আসারুি মারফূআ, আবদুি িাই িাখর্নবী ৬৪-১০০; মা 

োবািা লবসসুন্নাি ফী আয়়্োলমস সানাি ২৫৩-২৫৭ 

এ মার্সর একটি ঘটনা শািািার্ি হুসাইন রা.। বিাবাহুল্য চ , উম্মর্ির জন্য এই চশাক সিজ ন ়ে। লকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ও ়োসাল্লাম-এরই চিা লশক্ষা-‘লনশ্চ ়েই চোখ অশ্রুসজি ি ়ে, হৃি ়েব্যলেি ি ়ে, ির্ব আমরা মুর্খ এমন লকছু 

উচ্চারণ কলর না  া আমার্ির রর্বর কার্ে অপেন্দনী ়ে।’ 

অন্য িািীর্স নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ও ়োসাল্লাম ইরশাি কর্রন, ‘িার্ির সর্ে আমার্ির চকার্না সম্পকে চনই 

 ারা মুখ োপরা ়ে, কাপড়ে লের্ড়ে এবং জার্িিী যুর্গর কোবািো বর্ি।’ 

অিএব শািািার্ি হুসাইন রা.র্ক চকি কর্র চকার্না িরর্নর অননসিালমক কম েকার্ে লিপ্ত না িও ়ো এবং সব িরর্নর 

জার্িিী রসম-র্রও ়োজ চের্ক দূর্র োকা প্রর্িুক মুসলির্মর অবশ্য কিেব্য। 

এ মার্স চ সব অননসিালমক কাজকম ে ঘটর্ি চিখা  া ়ে িার মর্ে িালজ ়ো, চশাকগাঁো পাঠ, চশাক পািন, লমলেি 

ও র ুালি চবর করা, চশাক প্রকাশার্ে ে শরীরর্ক রিাি করা ইিুালি অন্তর্ভ েি। এসব রসম-র্রও ়োর্জর কারর্ণ এ 

মাসটির্কই অশুভ মাস মর্ন করার একটা প্রবণিা অর্নক মুসিমার্নর মর্েও িক্ষ করা  া ়ে। এজন্য অর্নর্ক এ 

মার্স লবর্ ়ে-শািী চের্কও লবরি োর্ক। বিাবাহুল্য এগুর্িা অননসিালমক িারণা ও কুসংস্কার। 



চমাটকো, এ মার্সর করণী ়ে লবষ ়েগুর্িার মর্ে রর্ ়ের্ে, িওবা-ইর্স্তগফার, নফি চরা া এবং অন্যান্য চনক আমি। 

এসব লবষর্ ়ে  ত্নবান িও ়ো এবং সব িরর্নর কুসংস্কার ও গলি েি রসম-র্রও ়োজ চের্ক চেঁর্ে কুরআন-সুন্নাি 

চমািার্বক েিাই মুসিমার্নর একান্ত কিেব্য। আল্লাি িাআিা আমার্িরর্ক িাওফীক িান করুন। 

 


