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পরযয বফধান 

 

বফবভল্লাবয যাভাবনয যাীভ 

পয বিন প্রকায: 

এক. প্রংনীে পয: মম পয অল্লায অরদ ফা বনরলধ কামযকয কযায ঈরেরে ে। মমভন, জ  ভযা 
ারন থফা অল্লায যাস্তাে বজাদ, দ্বীরনয দাোি, আররভ দ্বীন বক্ষা, অত্মীেিায ম্পকয ফজাে যাখা থফা 
দীবন বাআরদয ারথ াক্ষাি আিোবদ ঈরেরে পয কযা।  

দুআ. বনন্দনীে পয: এভন মকারনা খাযা ঈরেরে পয কযা, মায নুভবি আরাভী যীেি প্রদান করযবন। 

মমভন, মকারনা ীয, ফুজুগয ফা রীয ভামায  কফয বমোযরিয ঈরেরে পয কযা থফা াযাভ ফা বনবলদ্ধ 
ফেফায ঈরেরে পয কযা। মমভন, ভদ ফা মনা জািীে মকারনা ফস্তু ক্রে-বফক্রে ফা অভদাবন-যপ্তাবন আিোবদ 
ঈরেরে পয কযা। এ ছাড়া মম মকারনা ৎ কাজ, শ্লীর বফরনাদন  পাাদ ৃবি আিোবদ ঈরেরে ভ্রভণ 
কযা।  

বিন. বফধ পয: দুবনোফী মকারনা বফধ কারজয ঈরেরে ভ্রভণ কযা। মমভন, বফধ মকারনা ফেফা ফাবণজে, ারার  
রুবিীর বফরনাদন আিোবদ। এ ধযরনয পয কখরনা কখরনা প্রংনীে পরযয ন্তবুযক্ত ে। মখন এয ারথ বার 
বনেেি এফং যীেিম্মি মকারনা ঈরেে জবড়ি থারক এরি াোফ রাব ে। মমভন, টাকা ঈাজযরনয ঈরেরে 
বনরজরক কারযা ভুখারক্ষী না কযা, ভানুরলয বনকট াি ািা রি বফযি থাকা এফং মছরর-মভরেরদয জনে ারার 
খারদেয মমাগাড় আিোবদ। 

পরযয বফবিে:  

আরাভী যী‘অরি পরযয একাবধক বফবিে অরছ।  

১- বফত্রিায ারথ মৃ্পক্ত:  

ভুাবপরযয জনে রাগািায বিন বদন বিন যাি মযন্ত ারে মভাজা বযধান করয যাখা বফধ। ারারিয ভে াবন না 
াো মগরর িায জনে িাোমু্মভ কযা বফধ। িরফ ফিযভারন এ বফলরে নভনীেিা প্রদযন কযা বফধ নে। ফিযভারন 
এভন রনক স্থান অরছ, মমখারন মকারনা প্রকায কি কযা ছাড়াআ াবন াো মারফ।  

২- ারারিয ারথ মৃ্পক্ত: 

ভুাবপয িায যাকা‘অিবফবি ারািরক দুআ যাকা‘অরি অদাে কযরফ। এছাড়া মমারযয ারাি অছরযয ারথ 
একরত্র অদাে কযরি াযরফ এফং ভাগবযরফয ারাি আায ারথ একরত্র অদাে কযরি াযরফ। নুরূবারফ 
নপর ারাি, মমায, ভাগবযফ  আায ারারিয ুন্নাি না ড়ায নুভবি অরছ। িরফ বফিরযয ারাি, 
পজরযয ারারিয দুআ যাকা‘অি ুন্নাি, িাবেোিুর ভবজদ, িারিয ারাি প্রবৃবি এফং এ জািীে নপর 
ারাি অদাে কযা ঈত্তভ। এছাড়া ভুাবপরযয জনে মানফারনয ঈয নপর ারাি অদাে কযা জারেম অরছ। 

এরি বকফরাভুখী ো িায জনে জরুযী নে। মমফ মনক অভর পয কযায কাযরণ ারন কযরি ক্ষভ ে না, 
অল্লা িাঅরা অভর না কযা রে িারক িায বফবনভরে াোফ প্রদান কযরফন। মমভন, অফু ভুা 
অরঅঅযী যাবদোল্লাহু ‘অনহুয াদী, বিবন ফররন, 
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ْو َسافََر، ُنِخَب ََلُ ِنثُْل َنا ََكَن َيْػَهُل ُنِليًها َصِحيًحاإَِذا َمرَِض ا»
َ
 . «لَػتُْد، أ

‚মখন মকারনা ফান্দা ুস্থ ে থফা পরয থারক িখন ম ভুকীভ ফা ুস্থ থাকাকারীন মম কর অভর কযি, 
িায জনে ঐ কর অভররয াোফ বরবফদ্ধ কযা ে‛। (ী ফুখাযী, াদী নং ২৭৭৪) 

ভুাবপরযয মদা‘অ অল্লায বনকট গ্রণরমাগে: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফররন, 

ُة الَْهْظلَُمِ » ََ ُة الُْهَسافِِر، وََدْغ ََ ، وََدْغ اِِلِ ََ ْ ُة ال ََ / َدْغ وَّ ٍِ ََاٍت ُمْسخََخاةَاٌت ََل َشمَّ ِفي  .«ثَََلُث َدَغ

‚বিনবট মদা‘অ অল্লায বনকট কফুর োয ফোারয মকারনা রন্দ মনআ। বনমযাবিি ফেবক্তয দুঅ, ভািা বিায 
দুঅ, ভুাবপরযয মদা‘অ‛। (ী ফুখাযী, াদী নং ১৮২৮) 

পরযয অদফ-বিািায: 

পরযয ূরফয, পয িরাকারর এফং পয রি বপরয অায য রনকগুররা অদফ অরছ। বনরে িা অররািনা 
কযা র।  

এক. পরযয ূরফযয অদফভূ: 

পরযয ূরফয রনকগুররা অদফ অরছ, ভুরভারনয জনে এগুররা ারন কযা কিযফে।  

১. যাভয িাো এফং আরস্তখাযা কযা। মকারনা ফেবক্তয ন্তরয পরযয ফানা জাগ্রি ো ভাত্রআ িায ঈবিি 
এভন একজন মরারকয বনকট যাভয িাো মম িায বিাকা্ী এফং িায াবফযক ফস্থা ম্পরকয জ্ঞাি। 

যাভরযয য মবদ ভরন করয এয ভারঝ করোণ যরেরছ, িখন ম আরস্তখাযা কযরফ। দুআ যাকা‘অি ারাি অদাে 
কযরফ এফং আরস্তখাযায মদা‘অ ড়রফ। িঃয মায প্রবি িায ভন ধাবফি ে, ম নুারি অভর কযরফ।  

২. নিুন বারফ িফা কযরফ। ভানুরলয মদনা-ানা বযরাধ করয দােভুক্ত রফ এফং বছেিনাভা বরখরফ। কাযণ, 
পরয মকারনা ভে বক ঘটন ঘরট িা মিা ফরা মাে না। 

৩. মনককায-ঈত্তভ ঙ্গী বনফযািন কযরফ বমবন অল্লায আফাদি- অরদ বনরলধ াররন রমাগী রফ। কাযণ, পরয 
ভানুল িায ঙ্গীয ারথআ ফ ভে থারক। এরি িায ঙ্গীয প্রবাফ িায ঈয ফেআ রড়। ৎ ঙ্গী বনফযািন 
রি মূ্পণয বফযি থাকরফ। অয ভরন যাখরি রফ একা একা পয কযা ঙ্গি। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ একা পয কযা রি বনরলধ করযন, বিবন ফররন- 

اِنتَاِن َشيَْطاىَاِن، َواثلَََّلثَُث َرْكٌب » اِنُب َشيَْطاٌن، َوالرَّ  . «الرَّ

‚একজন অরযাী েিান অয দুআজন অরযাী দুআবট েিান। িরফ বিন জন অরযাী র একবট মাত্রীদর‛। 

(ুনান বিযবভমী, াদী নং ১৫৯৮)  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ অরযা ফররন,  

ْغلَُم، َنا َساَر َراِنٌب ةِلَيٍْل وَْحَدهُ »
َ
ََْحَدِة َنا أ َْ َيْػلَُم انلَّاُس َنا ِِف ال َ  . «ل

‚একা পয কযায ক্ষবি ম্পরকয মবদ ভানুল জানরি াযরিা মা অবভ জাবন িারর মকঈআ যারি একা পয 
কযি না‛। (ী ফুখাযী, াদী নং ১৫৯৮) একাকী পয কযায কাযরণ কখরনা কখরনা ম বীিন্ত্রস্ত রি 
ারয। বফববন্ন ধযরনয বিন্তা-বাফনা িায ভাথাে িারি ারয থফা মকাথা মকারনা বফদ রর ফা ুস্থ রে 
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ড়রর িখন িায রমাবগিা কযায ভি কাঈরক াো মারফ না আিোবদ কাযরণ আরাভী যীেি একা পয 
কযারক বনরুৎাবি করয। 

৪. পরযয ভারঝ মমফ বফলরে জানা থাকা দযকায িা ূরফযআ মজরন মনরফ। মমভন, কছয ারারিয বফধান, একরত্র 
ারাি অদারেয বফধান, িাোমু্মভ  মভাজায ঈয ভারছ কযায বফধান আিোবদ।  

৫. ভবরারদয জনে ভাযাভ ছাড়া পয কযা বফধ নে। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফররন, 

ا ََمَْرمٌ » ٍَ ةٌ إَِلَّ َوَنَػ
َ
ٍة، َوَلَ تَُسافَِرنَّ اْمَرأ

َ
نَّ رَُحٌل ةِاْمَرأ ََ ، اْنخُتِتُْج « َلَ ََيْلُ ِ ِِت ، َفَلامَ رَُحٌل َفَلاَل/ يَا رَُسََل اَّللَّ

َ
ِِف َغْزَوةِ َنَذا َوَكَذا، وََخرََحِج اْمَرأ

ًث، كَاَل/  حَِم »َحاحَّ
َ
ْب فَُحجَّ َنَع اْمَرأ ٌَ  .«اْذ

‚একজন য-ুরুল একজন ভবরায ারথ মকারনা ভাযাভ ছাড়া একাকী রি াযরফ না এফং মকারনা ভবরা 
ভাযাভ ছাড়া পয কযরি াযরফ না। একথা ফরায য এক ফেবক্ত দাাঁবড়রে ফরর, আো যাুরাল্লা! অভায স্ত্রী 
রজয ঈরেরে মফয রেরছন। অয অবভ ভুক মুরদ্ধয িাবরকাবুক্ত রেবছ। (এখন অবভ বক কযরফা?) যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফরররন, িুবভ িরর মা এফং মিাভায স্ত্রীয ারথ জ কয‛। (ী ভুবরভ, াদী 
নং ২২৯১) 

৬. মবদ মকারনা প্রকায কি না ে ভানুল িায পয ফৃস্পবিফারয অযম্ভ কযরি মিিা কযরফ। কাযণ, যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ  বধকাং ভে ফৃস্পবিফারয পয কযরিন। 

৭. িায বযফায-বযজন এফং াথী-ঙ্গীরদয বফদাে মদরফ। যাূরুল্লাাল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ এফং িায 
াাফীযা এযকভআ কযরিন। এ ম্পরকয াদীর ফবণযি অরছ, ভুকীভ ভুাবপযরক ফররফ - 

ََاِتيَم َعَهِلَم » َناَنخََم وََخ
َ
َ ِدييََم َوأ َِْدُع اَّللَّ ْسخَ

َ
 .«أ

‚অবভ (অনায ফা অনারদয) দ্বীন, অভানি এফং মল অভরভূরক অল্লায মপামরি নেস্ত কযরাভ‛। (ুনান 
অফু দাঈদ, াদী নং ২৬০০) 

অয ভুাবপয ভুকীভরক ফররফ, 

« ًُ ي ََل حَِضيُع وََدائُِػ ِ َ اَّلَّ َِْدُغَم اَّللَّ ْسخَ
َ
 .«أ

‚অবভ মিাভারক অল্লায বপামরি মযরখ মাবি মায বপামরি থাকা মকঈ ক্ষবিগ্রস্ত ে না‛। (ুনান আফন ভাজা, 
াদী নং ২৮২৫) 

পয িরাকারর  পয মথরক বপরয এর কযণীে: 

এভন বকছু বিািায অরছ মমগুররা পরযয ভরধে এফং পয রি বপরয এর ারন কযা ঈবিি।  

১. অল্লায বমবকয দ্বাযা পয অযম্ভ কযরফ। অরযারণয ভে, বফরল করয পরযয শুরুরি াদীর ফবণযি মদা‘অ 
ভূ ড়রফ। আফরন ভয যা. রি ফবণযি, বিবন ফররন, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ মখন পরয মাোয 
ঈরেরে িায ঈটরক প্রস্তুি কযরিন িখন বিনফায অল্লাহু অকফয ফররিন। িঃয বিবন ফররিন- 

َذا، َوَنا ُنيَّا ََلُ ُنْلِرِننَي، َوإِىَّا إََِل َربِّيَا لَُهيَْلِلُتََن، اَ » ٌَ َر نَلَا  ي َسخَّ ِ َذا الِِْبَّ َوالَّ  مهللُستَْحاَن اَّلَّ ٌَ لَُم ِِف َسَفِرىَا 
َ
ََى، َوِنَو الَْػَهِل َنا إِىَّا نَْسأ ْل

َفِر، َواْلَ  اِحُب ِِف السَّ ىَْج الصَّ
َ
مَّ أ ٍُ َِ َعيَّا ُبْػَدُه، الل َذا، َواْط ٌَ ْن َغلَيْيَا َسَفَرىَا  َِّ ٌَ مَّ  ٍُ َذُ ةَِم ِنْو َوْعثَاِ  حَْرََض، الل ُغ

َ
ِِّ أ مَّ إِ ٍُ ِل، الل ٌْ ِليَفُث ِِف اَْأَ

َفِر، َوَكآةَِث الَْهيَْظِر،  لِ السَّ ٌْ َِ  الُْهيَْللَِب ِِف الَْهاِل َواَْأَ  .«وَُس

‚ভাবফত্র মআ ত্তা বমবন এআ ফানরক অভারদয জনে নুগি করয বদরেরছন। থি অভযা এরক নুগি কযায 
ক্ষভিা যাবখ না। অয অভযা ফাআ অভারদয যরফয বদরক প্রিোফিযনকাযী‛। ম অল্লা! অভযা অনায বনকরট 
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অভারদয এআ পরয করোণ  িাকো এফং এভন কাজ প্রাথযনা কবয, মা অবন ছন্দ করযন। ম অল্লা! 
অভারদয ঈরয এআ পযরক জ করয বদন এফং এয দূযত্ব কবভরে বদন। ম অল্লা! অবন এআ পরয 
অভারদয একভাত্র াথী এফং বযফারয  ভার-ম্পরদ অবন অভারদয একভাত্র প্রবিবনবধ। ম অল্লা! অবভ 
অনায বনকরট ানা িাআ পরযয কি, খাযাফ দৃে এফং ভার-ম্পদ  বযফারযয বনকরট ভন্দ প্রিোফিযন 
রি‛। (ী ভুবরভ, াদী নং ১৩৪২) 

২. জাভারিয ভধে রি একজনরক অভীয বনমুক্ত কযরফ। অফু াইদ খুদযী যাবদোল্লাহু ‘অনহু মথরক ফবণযি, 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফররন,  

مْ » ٌُ َحَد
َ
ُروا أ  .«إَِذا َخَرَج ثَََلثٌَث ِِف َسَفٍر فَلْيَُؤنِّ

‚মখন এক ারথ বিনজন পরয মফয রফ িখন একজনরক অভীয বনমুক্ত কযরফ‛। (ুনান অফু দাঈদ, াদী নং 
২২৪১) 

৩. মখন মকারনা ঈাঁিু স্থারন অরযাণ কযরফ িখন ুন্নাি র ‘অল্লা অকফয’ ফররফ। অয মখন বনরিয বদরক 
ফিযণ কযরফ িখন ‘ুফানাল্লা’ ফররফ। াদীর এররছ, মারফয যা. ফররন, 

ىَا، َوإَِذا ىََزنْلَا َستَّْحيَا» ْ  .«ُنيَّا إَِذا َصِػْدىَا َنِبَّ

‚অভযা মখন ঈয বদরক অরযাণ কযিাভ ‘অল্লাহু অকফয’ ফরিাভ অয মখন বনরি ফিযণ কযিাভ 
‘ুফানাল্লা’ ফরিাভ। (ী ফুখাযী, াদী নং ২৯৯৩) 

৪. মখন মকারনা ঘরয ফিযণ কযরফ িখন ুন্নাি র খারা বফনি াবকরভয াদীর ঈবল্লবখি দুঅবট াঠ 
কযরফ। খারা বফনি াকীভ যাবদোল্লাহু ‘অনা ফররন, বিবন নফী াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভরক ফররি 
শুরনরছন, বিবন ফরররছন, মম ফেবক্ত মকারনা স্থারন ফিযণ কযায য এ মদা‘অ ড়রফ, 

اِت ِنْو ََشِّ َنا َخلََق » َُذ ةَِكِلَهاِت اهلِل الَّانَّ ُغ
َ
  .«أ

‚অবভ অল্লা িা‘অরায বযূণয কাররভাভূরয ভাধেরভ অশ্রে প্রাথযনা কযবছ িাাঁয ৃি-ফস্তুয (ভুদে) বনি রি‛ 

মকারনা বকছুআ িায ক্ষবি কযরি াযরফ না। মিক্ষণ ম ঐ স্থান িোগ না করয। (ী ভুবরভ, াদী নং ২৭০৮) 

৫. মি িাড়ািাবড় ম্ভফ প্ররোজন মরল বযফায-বযজরনয বনকট বপরয অরফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব 
োাল্লাভ ফররন, 

« ، ًُ َهخَ ٍْ إَِذا كَََض َن
، فَ ًُ َن َْ ًُ َوىَ اةَ ًُ َوََشَ َحَدُكْم َطَػاَن

َ
َفُر كِْطَػٌث ِنَو الَػَذاِب، َيْهيَُع أ ًِ السَّ ِل ٌْ

َ
ْل إََِل أ   .«فَلْيَُػخِّ

‚পয অমারফয একবট ং। পয একজন ভানুলরক বঠকভি মখরি মদেনা, ান কযরি মদেনা এফং ঘুভারি 
মদেনা। িাআ মখন প্ররোজন ূযণ রে মারফ িখন ম মমরনা িায বযফায-বযজরনয বনকট িাড়ািাবড় বপরয 
অর‛। (ী ফুখাযী, াদী নং ১৬৭৭) 

৬. মখন িায বনজ রয বপরয অরফ িখন শুরুরি মম মদা‘অ রড়বছর িা অফায ুনযাে ড়রফ। িরফ িায 
ারথ বনরোক্ত মদা‘অবট ফাড়ারফ, 

 .«آيِتََُن حَائِتََُن ََعةُِدوَن لَِربِّيَا َحاِنُدونَ »

‘‘অভযা প্রিোফিযকাযী, িাফাকাযী, আফাদািকাযী এফং অভারদয প্রবিাররকয প্রংাকাযী‛। (ী ফুখাযী, 
াদী নং ৩০৮৫) 
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৭. পয রি প্রিোফিযন কযা ভাত্রআ ভবজরদ প্ররফ করয দু’যাকাি ারাি অদাে কযরফ। কা‘ফ আফরন ভাররক 
যাবদোল্লাহু ‘অনহুয ঘটনা ম্ববরি াদীর ফবণযি, বিবন ফররন, 

« ًِ  ةِالَْهْسِخِد َفَصَّلَّ ِفي
َ
  .«إَِذا كَِدَم ِنْو َسَفٍر ةََدأ

‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ মখন পয রি বপরয অরিন প্রথরভ বিবন ভবজরদ প্ররফ কযরিন 
এফং িথাে ারাি অদাে কযরিন‛। (ী ফুখাযী, াদী নং ৪০৬৬) 

ভাপ্ত 
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