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মহুাররম মাসে করণীয় ও বর্জনীয় 

“মুহাররামুল হারাম” বলা হসয়সে আরবী বেসরর বা হহর্রী োসলর প্রথম মােসক। অথজাৎ েন্মাহনত মুহাররাম মাে। আল্লাহ যে চারহি মােসক 

েন্মাহনত কসরসেন তার মসযে মুহাররাম মাে রসয়সে। আসের উম্মসতর র্নে েবসচসয় েন্মাহন যরার্া হেল এই মাসের যরার্া। এসক আশুরার 

যরার্া বসল। ফরর্ যরার্ার পসর তাসের হনকি েবসচসয় োমী হেসলা আশুরার যরার্া। আর আমাসের র্নে ফরর্ যরার্ার পসর নফল যরার্ার 

মসযে েবসচসয় োমী হসলা আরাফার যরার্া (হেলহাজ্জ মাসের ৯ম তাহরখ)। আশুরার যরার্া রাখার কারসন যপেসনর হেসেেীর এক বেসরর 

গুনাহ মাফ হয়। ইয়াহুহেরা বসল মুো আ. এর েুে যথসক আেসল তা না। আর মুেলমান নামযারী হি‘আ োরা েহতেকার অসথজ কাসফর তারা 

বসল যবড়ায় আশুরা েন্মানী ইমাম হুোইন রা. এর েময় যথসক। এই হি‘আসের োসথ তাল হমহলসয় আমাসের েমাসর্র েরলমনা ইলমহবহীন 

োযারণ মুেলমান তাই হবশ্বাে কসর বসে আসে। তাসের যারনা এই হেসন ইমাম হুোইন রা.িহীে হসয়সে তাই এই হেসনর এসতা মতজবা। অথচ 

আশুরার ফহর্লত শুরু হসয়সে আেম আ. এর েুে যথসক। আসেই বলা হসয়সে আসের উম্মসতর র্নে এই হেসন যরার্া রাখা নফসলর হেক হেসয় 

অসনক োমী। এবং আমাসের নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম এই মাসের মতজবার বেপাসর ইমাম হুোইন রা. এর িহীে হওয়ার আসেই 

বসল যেসেন। েুতরাং েহে এভাসব বলা হয় যে এই হেনহি আসে যথসকই োমী আর আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন, িহীসের েেজার ইমাম হুোইন রা. 

এর মর্জাো আসরা বাড়াসনার উসেসিে তাাঁর িহীসের র্নে এই হেনসক পেে কসরসেন। এসত একহেসক যেমন েহিক কথা বলা হসলা এবং 

অপরহেসক ইমাম হুোইন রা. েন্মানসক মানুস র নর্সর আসরা উচুাঁ কসর তুসল যরা হসলা। যেমনঃ আমাসের েকসলরই মৃতুে আেসব। আল্লাহ 

েহে যকান যমাহমসনর মৃতুে শুক্রবাসর হনযজারণ কসর এর দ্বারা ঐ যমাহমসনর মতজবা বাড়সব,শুক্রবাসরর না। হিক যতমহন েহে যোমবাসর মৃতুেবরণ 

কসর তসব আসরা োম বাড়সলা। শুক্রবার যথসক যোমবাসর মৃতুে যমাহমসনর র্নে যবিী বরকতময়। োই যহাক এই মাসে হকেু করণীয় ও বর্জনীয় 

আমল আসে তার হব সয় হনসে আসলাচনা করা হসলাঃ 

আশুরাঃ তাৎপেজ, ফেীলত, করণীয় ও বর্জনীয় 

তাৎপেজ 

আশুরা মুহাররম মাসের ১০ তাহরখসক বলা হয়। ইেলাম যসমজ এই হেবেহির হবসি  গুরুত্ব রসয়সে। কারণ এই হেসন ইেলাসমর অসনক 

ঐহতহাহেক ও তাৎপেজ পূণজ ঘিনাবলী েংঘহিত হসয়সে।  

যেমনঃ হেরত আব ূহুরাইরা রাহে. যথসক বহণজত এক হােীসে এসেসে যে, (একো) নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম ইয়াহুেীসের 

কহতপয় এমন যলাসকর পাি হেসয় অহতক্রম কসরন, োরা আশুরার হেসন যরাো যরসখহেল। নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম 

তাসেরসক হর্সেে করসলন “এিা হকসের যরাো?” উত্তসর তারা বলল, “এই হেসন আল্লাহ তা‘আলা হেরত মূো আ. ও বনী ইেরাঈলসক ডুসব 

োওয়া যথসক উদ্ধার কসরহেসলন। (অনে বণজনায় আসে হফরআউসনর হনেজাতন যথসক মুক্ত কসরহেসলন।) এবং হফরআউনসক েল-বল েহ 

হনমহজ্জত কসরহেসলন। আর এই হেসনই হেরত নূহ আ.- এর হকিতী র্ূেী পবজসত হির হসয়হেল। ফসল এই হেসন হেরত নূহ আ. ও হেরত মূো 

আ. কৃতেতাস্বরূপ যরাো যরসখহেসলন। তাই আমরাও এই হেসন যরাো রাহখ।” তখন নবী করীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম বলসলন, 

“মূো আ.-এর অনুেরসণর বোপাসর এবং এই হেসন যরাো রাখার বোপাসর আহম যতামাসের যচসয় যবিী হক্বোর।” অতঃপর হতহন োল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম যেহেন (আশুরার হেন) যরাো রাসখন এবং োহাবাসেরসকও যরাো রাখসত আসেি কসরন। (বুখারীঃ হাঃ নং ২০০৪, মেুহলমঃ 

হাঃ নং ১১৩০, মেুনাসে আহমাে হাঃ নং-৩৬০) 

ফেীলত 

১. হেরত আব ূকাতাোহ রাহে.যথসক বহণজত যে নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম ইরিাে কসরন, “আহম আিাবােী যে, আশুরার 

হেসনর যরাোর উেীলায় আল্লাহ তা‘আলা অতীসতর এক বৎেসরর গুনাহ মাফ কসর হেসবন।” (হতরহমেীঃ হাঃনং ৭৫১) 

২. হেরত আব ূহুরাইরা রা. যথসক বহণজত অপর হােীসে নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম ইরিাে কসরন, “রমাোসনর যরাোর পর 

মুহাররম মাসের যরাো েসবজাত্তম।” (মেুহলমঃ হাঃ নং ১১৬৩) 

করণীয় 

১. আশুরার হেসন যরাো রাখা। তসব এর োসথ ৯ তাহরখ বা ১১ তাহরখ হমহলসয় রাখা। কারণ নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম 

ইরিাে কসরন, “যতামরা আশুরার হেসন যরাো রাখ। তসব এ যেসে ইয়াহুেীসের যথসক হভন্নতা অবলম্বন করতঃ যতামরা আশুরার পূসবজ অথবা 

পসরর একহেন েহ যরাো রাখসব।” (মেুনাসে আহমাে-হাঃ নং ২৪১) 

২. এই হেন  যবিী যবিী তাওবা-ইহিেফার করা। কারণ নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম ইরিাে কসরন, মুহাররম হসলা আল্লাহ 

তা‘আলার (হনকি একহি মেজাোবান) মাে। এই মাসে এমন একহি হেন আসে, োসত হতহন অতীসত একহি েম্প্রোয়সক েমা কসরসেন এবং 

ভহব েসতও অপরাপর েম্প্রোয়সক েমা করসবন। (হতরহমেীঃ নং ৭৪১) 
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৩. েীসনর খাহতসর এই হেসন হেরত হুোইন রাহে. যে তোে-হতহতো প্রেিজন কসরসেন তা যথসক েকল মুেলমাসনর েীসনর র্নে যে যকান 

যরসনর তোে ও কুরবানী যপি করার হিো গ্রহণ করা।  

বর্জনীয়  

১. তা’হেয়া বানাসনা অথজাৎ, হেরত হুোইন রাহে. এর নকল কবর বানাসনা। এিা বস্তুত এক যরসণর ফাসেকী হিরকী কার্। কারণ মূখজ যলাসকরা 

‘হেরত হুোইন রাহে. এসত েমােীন হন’ এই হবশ্বাসে এর পােসেসি নের-হনয়াে যপি কসর, এর োমসন হাত যর্াড় কসর োাঁড়ায়, এর হেসক 

হপি প্রেিজন করাসক যবয়ােবী মসন কসর, তা’হেয়ার েিজনসক ‘হেয়ারত’ বসল আখো যেয় এবং এসত নানা রকসমর পতাকা ও বোনার িাহিসয় 

হমহেল কসর; ো েমূ্পণজ নার্াহয়ে ও হারাম। এোড়াও আসরা বহুহবয কুপ্রথা ও েহহজত কাসর্র েমহি হসে এ তা’হেয়া। (ইমোদুল ফাতাওয়াঃ 

৫/২৯৪,৩৩৫, হকফায়াতুল মফুতীঃ ৯/৩২, ফাতাওয়াসয় রহীহময়াঃ ২/৩৪৩) 

স্মতজবে: তা’হেয়ার োমসন যে েমি নের-হনয়াে যপি করা হয় তা োইরুল্লাহর নাসম উৎেেজ করা হয় হবযায় তা খাওয়া হারাম। (েরূা মাইোহঃ ৩) 

২. মহেজয়া বা যিাকোাঁথা পাি করা, এর র্নে মর্হলে করা এবং তাসত অংিগ্রহণ করা েবই নার্াহয়ে। (ইমোদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪, হকফায়াতুল 

মফুতীঃ ৯/৩২, ৪২) 

৩. ‘হায় হুসেন’, ‘হায় আলী’ ইতোহে বসল বসল হবলাপ ও মাতম করা এবং েুহর যমসর হনসর্র বুক ও হপি যথসক রক্ত যবর করা। এগুসলা 

করসনওয়ালা, েিজক ও যরাতা উভসয়র প্রহত নবী কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম অহভেম্পাত কসরসেন। (আবূ োউে, হাঃ নং ৩১২, ইবসন 

মার্াহঃ হাঃ নং ১৫৮৪)  

৪. কারবালার িহীেেণ হপপাোতজ অবিায় িাহােতবরণ কসরসেন তাই তাসের হপপাো হনবারসণর র্নে বা অনে যকান হবসি  উসেসিে এই 

হেসন যলাকসেরসক পাহন ও িরবত পান করাসনা। (ইমোদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৮৯, হকফায়াতুল মফুতীঃ ৯/৪০) 

৫. হেরত হুোইন রাহে. ও তাাঁর স্বর্নসের উসেসিে ঈোসল োওয়াসবর র্নে হবসি  কসর এই হেসন হখচুহড় পাহকসয় তা আত্মীয়-স্বর্ন ও েরীব 

হমেকীনসক খাওয়াসনা ও হবলাসনা। এসক যকন্দ্র কসর োযারণ মানু  যেসহতু নানাহবয কু-প্রথায় র্হড়সয় পসড়সে তাই তাও হনহ দ্ধ ও না-র্াহয়ে। 

(হকফায়াতুল মফুতীঃ ৯/৪০) 

৬. হেরত হুোইন রাহে.-এর নাসম যোি বাচ্চাসেরসক হভেুক বাহনসয় হভো করাসনা। এিা কহরসয় মসন করা যে, ঐ বাচ্চা েীঘজায়ু হসব। এিাও 

মুহাররম হব য়ক কু-প্রথা ও হবে‘আত। (ইেলাহুর রুেূম) 

৭. তা’হেয়ার োসথ ঢাক-যঢাল ও অনোনে বােেেন্ত্র বার্াসনা।(েরূাসয় লুকমানঃ ৬) 

৮. আশুরার হেসন যিাক পালন করা; চাই তা যে যকান েূরসতই যহাক। কারণ িরীয়ত শুযুমাে স্বামীর মৃতুের পর হবযবা স্ত্রীর র্নে ৪ মাে ১০ 

হেন আর হবযবা েভজবতীর র্নে েন্তান প্রেব পেজন্ত এবং অনোনে আত্মীয়-স্বর্সনর মৃতুেসত েসবজাচ্চ ৩ হেন যিাক পালসনর অনুমহত হেসয়সে। 

এই েমসয়র পর যিাক পালন করা র্াহয়ে যনই। আর উসল্লহখত যিাক পালন এগুসলার যকানিার মসযে পসড় না। (বুখারীঃ হাঃ নং ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, 

৫৩৩৬, ফাতাওয়াসয় রহীহময়াঃ ২/৩৪৪) 

উসল্লখে যে িরীয়ত কতৃজক অনুসমাহেত যিাক পালসনর অথজ হসলা শুযুমাে োর্ েজ্জা বর্জন করা। যিাক পালসনর নাম োসেতাই করার অনুমহত 

িরী‘আসত যনই। (দুরসর মখুতারঃ২/৫৩০) 

৯. যিাক প্রকাি করার র্নে কাসলা ও েবুর্ রসের হবসি  যপািাক পহরযান করা। (ফাতাওয়াসয় রহীহময়াঃ ২/৩৪৪) 

১০. এই হেসনর গুরুত্ব ও ফেীলত বয়ান করার র্নে হমথো ও র্া‘ল হােীে বণজনা করা। কারণ হােীসে হমথো হােীে বণজনাকারীসক র্াহান্নাসম 

হিকানা বাহনসয় হনসত বলা হসয়সে। (বুখারীঃ হাঃ নং ১০৭) 

এখাসন আশুরার হেসনর হনহেত ও েহহজত কার্েমূসহর হকেু নমুনা যপি করা হসলা মাে। মূলকথা, বেেমাণ পচজার ‘করনীয়’ হিসরানাসমর 

অযীসন উসল্লহখত ৩হি আমল বেতীত এই হেসন আর যকান হবসি  আমসলর কথা িরী‘আসত প্রমাহণত যনই। তাই এই হসলা বেতীত আশুরাসক 

যকন্দ্র কসর হবসি  যে যকান কার্ই করা হসব তা হবে‘আত ও মনেড়া আমল হসব। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাসের েকলসক হিরক, হবে‘আত ও গুনাসহর কার্ যথসক হবরত থাকার তাওফীক োন করুন। 


