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وا صدددددددددددد  ن,ناحلمددددددددددددين ن  نا  دددددددددددد   ن

,نوا سدددددددد متناألددددددددملنسدددددددد  نا    دددددددد  نوا   ددددددددأل نن

 :نأم نب ي,نوأت  اه,نواألملنآ هنوأصح به

অথরেঃ সকি প্রশংসা সব জগনর্র্ সর্য প্রভু আল্লাহর্ 

জ য, এবং শশষ  াবী ও র্াসূি, র্াাঁর্ পলর্বার্-পলর্জ , 

সাহাবীগণ ও র্াাঁর্ অ সুর্ণকার্ীগনণর্ জ য অলর্শয় সম্মা  ও 

শালন্ত অবর্ীণর শহাক।   

অর্েঃপর্ মহুার্রাম মাস একলি মহা  মাস এবং 

মহাকিযাণময় মাস, এই মাসলি ইসিামী লহজর্ী সন র্ প্রথম 

বা পয়িা মাস; র্াই র্মাজা  মানসর্ পর্ শেষ্টর্র্ শর্াজা হনিা 

মুহার্রাম মানসর্ শর্াজা, অর্এব এই মানস অলিক পলর্মানণ 

 ফি শর্াজা র্াখার্ মহামর্রাদা র্নয়নে। সুর্র্াং এই লবষনয় 

অন ক সলিক হাদীস বলণরর্ হনয়নে, লকন্তু শসই হাদীসগুলির্ 

মনিয শথনক এখান  একলি হাদীস উনল্লখ কর্া হনিােঃ 
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َ دددَ َ نننَاددد  ن َيَ  :ننننَقددد َ نَ  يدددل ينا أل دددِهننن:نَقددد َ نننَأِبدددُن

َشدددددددل  ينا أل دددددددِهنن,َأْفَضددددددديينا صبدددددددَ  مَتنَب  دددددددَينَ َمَضددددددد َ ن"

ُ نَ ِ نَب  ددددَيناْ َيَ ََضددددِ نَصددددنَ اْ ميَحدددد  متي,نَوَأْفَضدددديينا ص ددددن

  ".ا أل   دددددددددددددددددددددددددددددددددددَي

ن-202 قدددددددددد ناحلدددددددددديَ ن,نصددددددددددح  نمسددددددددددأل )ن

 ن.(,(6611)

অথরেঃ আবু হুর্ায়র্া [] শথনক বলণরর্ লর্ল  বনি  শর্, আল্লাহর্ 

র্াসূি [] বনিনে েঃ “র্মাজা  মানসর্ পর্ শেষ্টর্র্ শর্াজা 

হনিা মুহার্রাম মানসর্ শর্াজা এবং ফর্জ  ামানজর্ পর্ শেষ্টর্র্ 

 ামাজ হনিা র্ালিকানির্  ামাজ”।  

(সহীহ মুসলিম, হাদীস  ং 202 - (1163)। 
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আশূর্ার্ শর্াজার্ মর্রাদা সম্পনকর আল্লাহর্ র্াসূি [] এর্ 

অন ক সলিক হাদীস বলণরর্ হনয়নে, র্ার্ মনিয শথনক এখান  

একলি হাদীনসর্ অংশলবনশষ উনল্লখ কর্া হনিােঃ  

 يِئَينن000نَأ  نَ  يل  َنا ِننن نا  ص  يَدَ َتَقنُ ِبَأن  َا

ََل متَنَا شيل َ اَ ؛نَفَق َ   ".َيَكيِّ ينا س َن َناْ َم ِضَ َ :ن"َا  نَصل متَن

ن نمسأل ) نصح   ن, ناحليَ  ن ق  نم  ن-691جز 

 (.نن,(6612)

অথরেঃ আবু কার্াদা আল্ আ সার্ী [] শথনক বলণরর্ ... শর্, 

আল্লাহর্ র্াসূি [] শক আশূর্ার্ শর্াজা সম্পনকর লজজ্ঞাসা কর্া 

হনয়লেি, র্াই লর্ল  উত্তনর্ বনিলেনি েঃ “আশরূ্ার্ লদন র্ 

একলি শর্াজা এক বেনর্র্ শোি পাপসমূনহর্ জ য কাফ্ফার্া 

হনয় র্ায়”। 
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(সহীহ মুসলিম, হাদীস  ং 197 - (1162) এর্ 

অংশলবনশষ)। 

      

আশূর্ার্ লদন  একলি শর্াজার্ মািযনম পূণর এক বেনর্র্ শোনিা 

পাপগুলি মহা  আল্লাহ িমা কনর্ শদ , এিা মহা  আল্লাহর্ 

একলি অসীম করুণা। র্াই আল্লাহর্  াবী [] এই আশূর্ার্ 

লদন  স্বয়ং শর্াজা শর্নখনে  এবং মুসলিম জালর্নক এই 

আশূর্ার্ লদন  শর্াজা র্াখার্ প্রলর্ উৎসাহ প্রদা  কনর্নে ।      

(এই লবষনয় সহীহ বখুার্ী, হাদীস  ং 3831, 4504 এবং 
সহীহ মসুলিম, হাদীস  ং 113-(1125), শদখা শর্নর্ পানর্। 
 

 র্নব আর্ও একলি কথা শজন  র্াখা দর্কার্ শর্, ইহুলদ এবং 

লখ্রষ্টা র্া এই আশূর্ার্ লদ লি মহামর্রাদাপূণর লদবস লহনসনব 

পলর্গলণর্ কনর্ থানক বনি আল্লাহর্ র্াসূি [] আশা শপাষণ 

কনর্লেনি  এবং বনিলেনি  শর্, আগামী বের্ ইন্ শাআল্লাহ 

আমর্া  য় র্ালর্নখ শর্াজা র্াখনবা, লকন্তু আগামী বের্ আসার্ 

পনূবরই লর্ল  ইহনিাক র্যাগ কনর্ । এই লবষয়নক িিয কনর্ 

এখান  একলি হাদীস উনল্লখ কর্া হনিােঃ 
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ِحَ ن:ن يل ُقََنَا   ٍسن ضُنا نانلم نَ ب ناِ نَا  ِينَا  

َوَأَمَ نِبِصَ  ِمِه؛نَق ُ لان,نََل مَتنَا شيلَ اَ ننَص مَتنَ  يل ينا أل ِه

ََل مٌتنتيَ ظِّميهيناْ َ ليلدينَوا ن َص َ ى؛نَفَق َ ن!نََ نَ  يلَ نا أل ِه َإ  هين

,نَفَإَذانَك َ ناْ َ  متيناْ ميْقِ يينَإ  نَش َ نا أل هي:ن"َ  يل ينا أل ِهن

ََْأ:نَق َ ن".نصيم َن ناْ َ ل مَتنا ت  ِ َع ِتناْ َ  متيناْ ميْقِ يينَحت ملنَفأَل  ن

َُنَ  يل ينا أل ِهن  .تيليفِّ

ن(.ن,(6611)ن-611 ق ناحليَ ن,نصح  نمسأل )ن

 
অথরেঃ আব্দুল্লাহ লব  আব্বাস শথনক বলণরর্ লর্ল  বনি  শর্, 

আল্লাহর্ র্াসূি [] র্খ  আশূর্ার্ শর্াজা র্াখনি  এবং 

অ যনদর্নক শর্াজা র্াখার্ উপনদশ প্রদা  কর্নি , র্খ  

সাহাবীগণ বিনি েঃ শহ আল্লাহর্ র্াসূি! ইহুলদ ও লখ্রষ্টা র্া এই 

লদ লির্ অলর্শয় সম্মা  কনর্ থানক; র্খ  আল্লাহর্ র্াসূি [] 

বিনি েঃ “আগামী বের্ ইন্ শাআল্লাহ আমর্া মুহার্রাম মানসর্ 

 য় র্ালর্নখ শর্াজা র্াখনবা”। 
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বণর াকার্ী বনি েঃ অর্েঃপর্ আগামী বের্ আসার্ পূনবরই 

আল্লাহর্ র্াসূি [] ইহনিাক র্যাগ কনর্ । 

 

(সহীহ মসুলিম, হাদীস  ং 133 - (1134)।  

এই লবষনয় অ য একলি হাদীস বলণরর্ হনয়নে, আর্ র্া 

হনিা এই শর্,  

نَق َ ,ن ضُنا نانلم ن َس  َانَ ب ناِ نِي  َانَا   َق َ ن:

ن".َع ِ َم  نا ت ل صيَأٍينَ  ِبملنَقَ تينَإِق  َبن  ِئَ ن:ن"َ  يل  يناِ ن

ن(.نن,(6611)ن-611 ق ناحليَ ن,نصح  نمسأل )ن

অথরেঃ আব্দুল্লাহ লব  আব্বাস শথনক বলণরর্ লর্ল  বনি  শর্, 

আল্লাহর্ র্াসূি [] বনিনে েঃ “আলম র্লদ আগামী বের্ শবাঁনে 

থালক, র্াহনি অবশযই মুহার্রাম মানসর্  য় র্ালর্নখ শর্াজা 

র্াখনবা”।  
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(সহীহ মসুলিম, হাদীস  ং 134 - (1134)। 

আল্লাহর্  াবী মুসা আিাই লহস্ সািাম আশূর্ার্ লদন  আল্লাহর্ 

কতর্জ্ঞর্া প্রকাশ কর্ার্ জ য শর্াজা পাি  কনর্লেনি । 

এই শিনি অন ক সলিক হাদীস বলণরর্ হনয়নে, র্ার্ মনিয 

শথনক এখান  একলি হাদীস উনল্লখ কর্া হনিােঃ 

ُنا نانلم نَ ب ناِ نِي  َانَا    َنا أل ِهنَأ  نَ  يل :نَا   سٍن ض

ناْ َمِيََنَ ن نَا شيلَ اَ ن؛َقِيمَت نََل مَت نِصَ  ًم  ناْ َ ليلَد ن؛َفَلَجَي

نَ  يل  نَ لي   نَفَق َ  نا أل ِه ن" ي نا  ِذين: ناْ َ ل متي َََذا ن َم 

نَفَق ُ لا"َتصيلميلَ هي ن؟ نِف ِهن: نا أل هي نَأ  َجمل نَاِظ ٌ  ََل مٌت ن َََذا

نَوَقل َمهين,ميلَ ملنَوَقل َمهي نِف  َال َ  نميلَ ملنن؛َوَغ  َق َفَص َمهي

نَ صيلميهين؛شيْكً ا نا أل هنن؛َفَنح  ي نَ  يل ي ن"َفَق َ  َفَنح  ين:

نِمن ُك   نِبميلَ مل نَوَأو َ مل ن"َأَحقُّ نا أل ِه نَ  يل ي نَفَص َمهي ن؛

 .نَوَأَمَ نِبِصَ  ِمِه
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ن نمسأل ) نصح   ن, ناحليَ  نن(6610)ن-621 ق 

نا  خ  يو ناحليَ ن,صح   وا أليظنن,1191ن ق 

نن.( سأل 

অথরেঃ আব্দুল্লাহ লব  আব্বাস শথনক বলণরর্ লর্ল  বনি  শর্, 

ল শ্চয় আল্লাহর্ র্াসূি [] মলদ ায় আগম  কনর্লেনি  

অর্েঃপর্ ইহুলদনদর্নক শদখনর্ শপনয়লেনি  শর্, র্ার্া আশূর্ার্ 

লদন  শর্াজা র্াখনে; র্খ  লর্ল  র্ানদনর্নক বনিলেনি েঃ “এলি 

শকান্ লদ  শর্, এনর্ শর্ামর্া শর্াজা পাি  কর্নো? র্ার্া 

উত্তনর্ বিিেঃ এলি একলি মহামর্রাদাপূণর লদবস! এই লদবনস 

মহা  আল্লাহ মুসা আিাই লহস্ সািাম শক ও র্াাঁর্ জালর্নক 

পলর্িাণ দা  কনর্নে । এবং শফর্াউ  ও র্ার্ জালর্নক 

পাল নর্ ডলুবনয় ধ্বংস কনর্নে । র্াই মুসা আিাই লহস্ সািাম 

মহা  আল্লাহর্ কতর্জ্ঞর্া প্রকাশ কর্ার্ জ য শর্াজা পাি  

কনর্লেনি । সুর্র্াং মহা  আল্লাহর্ শুকলর্য়া আদায়স্বরূপ 

আমর্াও শর্াজা পাি  কলর্। এর্ উত্তনর্ আল্লাহর্ র্াসূি [] 

ইহুলদনদর্নক বিনি েঃ মুসা আিাই লহস্ সািাম এর্ 
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অ সুর্নণর্ বযাপানর্ আমর্া শর্ামানদর্ শেনয় অলিকর্র্ হকদার্ 

এবং উপনর্াগী। অর্:পর্ আল্লাহর্ র্াসূি [] স্বয়ং ল নজ 

শর্াজা শর্নখনে  এবং শর্াজা র্াখার্ ল নদরশ লদনয়নে । 

 

(সহীহ মুসলিম, হাদীস  ং 128-(1130) এবং সহীহ 
বুখার্ী, হাদীস  ং 3379, র্নব হাদীনসর্ শব্দগুলি সহীহ 
মুসলিম শথনক শ ওয়া হনয়নে)।  

 

অর্এব মুসলিম জালর্র্ জ য আশূর্ার্ লদন  শর্াজা র্াখা একলি 

 ফি ইবাদর্ বা উপাস া। 

 

 

 

 

  
আশূর্ার্ শর্াজা র্াখার্ সলিক ল য়মেঃ 

উলল্ললখর্ হাদীসগুলির্ আনিানক বিা শর্নর্ পানর্ শর্,   



মুহার্রাম মাস এবং মুসলিম সমাজ 

 

 
 

 

12 

 

 
1- মুহার্রাম মানসর্ 9 এবং 10 র্লর্নখ শর্াজা র্াখা উত্তম। 
2- মুহার্রাম মানসর্ শুি ু10 র্ালর্নখও শর্াজা র্াখনর্ পার্া 
র্ায়। 

 3- শকান া শকা া বণর ায় এনসনে শর্, মুহার্রাম মানসর্ 9, 

10 এবং 11 র্লর্খ শর্াজা র্াখনর্ পার্া র্ায়। (র্নব আশূর্ার্ 

শর্াজা লহনসনব মুহার্রাম মানসর্ 11 র্ালর্নখ শর্াজা র্াখার্ 
হাদীসলির্ মনিয একিু দুবরির্া র্নয়নে)। 

 

 

 

 
মুহার্রাম মানস মুসলিম সমানজর্ অবস্থা 

 

মুহার্রাম মানস মসুলিম সমাজ দুই ভানগ লবভক্তেঃ 
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মুহার্রাম মানস মুসলিম সমানজর্ প্রথম ভানগর্ 

অবস্থােঃ 

 

প্রথম ভানগর্ মুসলিম জালর্ মুহার্রাম মানস শবলশ শবলশ শর্াজা 

র্াখার্ শেষ্টা কনর্ । লবনশষ কনর্ মুহার্রাম মানসর্ দশ র্ালর্নখ 

আশূর্ার্ শর্াজা র্ানখ । আবার্ শকান া শকান া মসুলিম বযলক্ত 

মুহার্রাম মানসর্ 10 র্ালর্নখর্ সানথ সানথ 9 এবং 11 
র্লর্নখও শর্াজা র্ানখ । অথরাৎ মুহার্রাম মানসর্ দশ র্ালর্নখর্ 

আশূর্ার্ শর্াজার্ এক লদ  পূনবর ও এক লদ  পনর্ও শর্াজা 

র্ানখ । এর্ মািযনম র্াাঁর্া আল্লাহর্ র্াসূি [] এর্ অ ুসর্ণ 

কনর্ থানক । এবং র্াাঁর্া লবশ্বাস কনর্  শর্, প্রকতর্ ইসিানমর্ 

আনিার্ দ্বার্া সমানজর্ সকি প্রকার্ অন্ধকার্ দূর্ কর্া সম্ভব। 

শক  া প্রকতর্ ইসিাম িনমর মুসলিম এবং অমুসলিনমর্ প্রলর্ 

জুিুম বা অর্যাোর্ কর্া সব সমনয়র্ জ য অববি। আর্ 

অর্যাোর্ীনদর্ পলর্ণাম সব সমনয়র্ জ য ধ্বংস ীয়। র্াই  

শফর্াউ  ও র্ার্ জালর্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হনয়নে। 
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মুহার্রাম মানস মুসলিম সমানজর্ লদ্বর্ীয় ভানগর্ 

অবস্থােঃ 

লদ্বর্ীয় ভানগর্ মুসলিম জালর্ মুহার্রাম মানস আশূর্ার্ লদন  বা 

র্ার্ পূনবর ও পনর্ ক্রন্দ , মার্ম, র্ালজয়া, শশাক লমলেি, 

র্র্বালর্, িালি ইর্যালদ শখিার্ কাজ সম্পাদ  কনর্ থানক । 

এবং এই সমস্ত কনমরর্ দ্বার্া র্াাঁর্া ল নজনদর্ পানপর্ িমা এবং 

সতলষ্টকর্রা আল্লাহর্ সন্তুলষ্টিাভ কর্ার্ শেষ্টা কনর্ থানক । 

মুহার্রাম মানস মুসলিম সমানজর্ লদ্বর্ীয় ভানগর্ মুসলিমগনণর্ 

এই হনিা প্রকতর্ অবস্থা। 

 
মুহার্রাম মানসর্ লবষনয় প্রকতর্ ইসিানমর্ লবলি-

লবিা েঃ 

পলবি কুর্আ  ও ল ভরর্নর্াগয হাদীনসর্ আনিানক মুহার্রাম 

মানসর্ আশরূ্ার্ লদন  বা র্ার্ পূনবর ও পনর্ ক্রন্দ , মার্ম, 

র্ালজয়া, শশাক লমলেি, র্র্বালর্, িালি ইর্যালদ শখিার্ কাজ 

সম্পাদ  কর্ার্ সলিক প্রমাণ প্রকতর্ ইসিাম িনমর পাওয়া র্ায় 

 া। সুর্র্াং এই সমস্ত কমর প্রকতর্পনি ইসিানমর্ আওর্ায় 
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পড়নে  া। র্াই মুহার্রাম মানসর্ আশূর্ার্ লদন  বা র্ার্ পূনবর ও 

পনর্ শর্ সব কমর সংঘলির্ হনে র্ার্ দায়ী র্থাকলথর্ 

ইসিানমর্ অ ুসর্ণকার্ীগণ, প্রকতর্ ইসিানমর্ 

অ ুসর্ণকার্ীগণ   । 

মুসলিম সমানজ ইসিানমর্ শদাহাই লদনয় মুসলিম জালর্র্ 

একাংশ মা ষু প্রকতর্ ইসিাম িনমর এম  কর্কগুলি বস্তু র্কু্ত 

কনর্নে , শর্গুলি প্রকতর্ ইসিাম িনমর শ ই। র্াই মুহার্রাম 

মানসর্ আশূর্ার্ লদন  বা র্ার্ পূনবর ও পনর্ শর্ সমস্ত লবদআর্ী 

কমর সংঘলির্ হয় র্া বজর ীয়। শক  া প্রকতর্ ইসিাম িনমর 

মুহার্রাম মানস মার্ম, র্ালজয়া িালি ইর্যালদ শখিার্ প্রমাণ 

শ ই। সুর্র্াং এই সব অপকমর বজর  কনর্ প্রকতর্ ইসিানমর্ 

অ ুগামী হওয়া উলের্ এবং সকি প্রকার্ লশকর, লবদআর্ ও 

কুফুর্ী বা অপকমর পলর্র্যাগ কর্া অপলর্হার্র। 

 

 

 

মহা  আল্লাহ শবনিনে েঃ 
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ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 
 . ( ١٢   جزء من اآلية, الشورىسورة ) ,      چ  ۆۆ

ভাবানথরর্ অ ুবাদেঃ “প্রকতর্ সতলষ্টকর্রা সর্য উপাসয আল্লাহ 

বযর্ীর্ র্ানদর্ এম  কর্কগুলি উপাসয আনে লক? র্ার্া 

র্ানদর্ জ য এম  িমর ও লবলি-লবিান র্ প্রবর্র  কনর্নে, শর্ 

িমর ও লবলি-লবিান র্ সর্য উপাসয আল্লাহ অ ুমলর্ প্রদা  

কনর্  ল ”।   

(সূর্া আশ্ শরূ্া, আয়ার্  ং 21 এর্ অংশলবনশষ)। 
এই লবষয়নক িিয কনর্ এখান  একলি হাদীস উনল্লখ কর্া 

হনিােঃ 

َُنا أل هينَان َل نَق َ ت   ن  َم:ن"َق َ نَ  يل  يناِ ن:نَا  نَا ِئَشَ نَ ِض

َََ َ م َأنُ ِفنَثَيح َأ ن".ندٌَّ نَلليَفنهين ِمنَس   نَ انَمَذ ن

نا  خ  ي) نصح   ن, ناحليَ  ن2191 ق  صح  نن:وأَضً ,

ن(ن(.6161)ن-61 ق ناحليَ ن,نمسأل 
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অথরেঃ  াবী কার্ীম [] এর্ লপ্রয়র্মা আনয়শা [ َعْنهَا ّللَاه  َرِضيَ  ]  

শথনক বলণরর্, লর্ল  বনি  শর্, আল্লাহর্ র্াসূি [] বনিনে েঃ 

“শর্ বযলক্ত আমানদর্ এই ইসিাম িনমরর্ মনিয এম   র্ু  

শকান া লবষয় িনমরর্ কমর লহনসনব সংর্ুক্ত কর্নব, শর্ লবষয়লি 

প্রকতর্পনি ইসিাম িনমরর্ অংশ  য়, র্াহনি শস লবষয়লি 

পলর্র্যাজয বনিই লবনবলের্ হনব”।  

(সহীহ বুখার্ী, হাদীস  ং 2697 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস 
 ং 17-(1718)।  

ইসিাম একলি পলর্পূণর িমর; র্াই এই িনমরর্ শকান া লবষনয় 

লকেু কম লকংবা শবলশ কর্ার্ অবকাশ শ ই। এবং ইসিাম িনমরর্ 

মনিয  র্ু  শকান া লবষয় িনমরর্ কমর লহনসনব সংর্কু্ত কর্ািা 

মুসলিমগনণর্ অিপর্ন র্ একলি বনড়া কার্ণ। শক  া এিা 

র্ানদর্নক প্রকতর্ ইসিাম শথনক দূর্ীভরু্ কনর্ শদয়।   

 শজন  র্াখা দর্কার্ শর্, আনিাক থাকনি আমানদর্ েি ু

শদখনর্ পায়। বুলি থাকনি জ্ঞা িাভ কর্নর্ পার্া র্ায়। এবং 

প্রকতর্ ইসিানমর্ সলিক অ ুগামী হনর্ পর্নি সতলষ্টকর্রা 

আল্লাহর্ সন্তুলষ্টিাভ কর্া র্ায়। লকন্তু প্রকতর্ ইসিানমর্ আওর্ার্ 
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বাইনর্ কমর সম্পাদ  কর্নি আল্লাহর্ সন্তুলষ্টিাভ কর্া র্ায়  া। 

মুসলিম জালর্ র্খ  পলবি কুর্আ  এবং সলিক হাদীনসর্ 

আনিানক জীব  র্াপ  কর্নর্ পার্নব, র্খ  শস আ ন্দময় 

জীব িাভ কর্নর্ সিম হনব এবং পতলথবীর্ মা ষুনক সখুদায়ক 

িমর ইসিানমর্ পথ প্রদশর  কর্নর্ পার্নব।  

,نوصددددددددألملنا نو ددددددددأل ناألددددددددملن  ددددددددل ن ن مددددددددينن

,نوأت  ادددددددهنإلنَدددددددلمتنا ددددددديَ ن,نواألدددددددملنآ دددددددهنوأصدددددددح بهن

  .واحلمين ن  نا     

অথরেঃ আল্লাহ আমানদর্ লপ্রয় র্াসিূ মহুাম্মাদ এবং র্াাঁর্ পলর্বার্-

পলর্জ , সাহাবীগণ এবং লকয়ামর্ পর্রন্ত র্াাঁর্ 

অ ুসর্ণকার্ীগণনক অলর্শয় সম্মা  ও শালন্ত প্রদা  করু । 

প্রণীর্ র্ালর্খ 10/1/1436 লহজর্ী শমার্ানবক 

3/11/2014 খ্রীষ্টাব্দ। 

ডেঃ মুহাম্মাদ মরু্রজা লব  আনয়শ মুহাম্মাদ 

সমাপ্ত 


