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যগুশ্রেষ্ঠ মফুাস্সির, মহুাস্িি ও ফকীহ উলামাশ্রে স্করাম িকশ্রলই মাযহাশ্রের অনুিারী স্িশ্রলনেস্তুত: এটাই কুরআন-সুন্নাহ 
অনুযােী আমল করার স্নরাপদ পথ ও পন্থা 

কুরআন-সুন্নাহ ও তা থথশ্রক আহস্রত িকল স্েস্ি-স্েিান থমশ্রন চলার মশ্রিেই মিুলমানশ্রদর থদা’জাহাশ্রনর শাস্ি ও 
কাস্মোেী স্নস্হত। তশ্রে কুরআন-সুন্নাহর স্কিু স্েিান িািারণ স্শস্িত েেস্িও েঝুশ্রত িিম; আর স্কিু স্েিান িংস্িপ্ততা 
ও িকূ্ষ্মতার কারশ্রণ িোই েঝুশ্রত িিম নে। আোর স্কিু স্েিান োস্িকভাশ্রে স্েশ্ররািপণূণ। িংস্িপ্ত, িকূ্ষ্ম ও োি 
স্েশ্ররািপণূণ স্েিানিমশূ্রহর থিশ্রে আমাশ্রদর িামশ্রন দু’স্ট পথ থ ালা আশ্রি। হেশ্রতা স্নশ্রজশ্রদর জ্ঞান-েসু্ি ও েঝু মত 
িমািান থের কশ্রর থি অনুযােী আমল করে, অথো উম্মাহর স্বীকৃত িশ্রেণাত্তম যশু্রগর ইমামগশ্রণর থদো িমািান থমশ্রন 
চলে। ইনিাফ ও োস্তেতার স্েচাশ্রর প্রথমস্ট আশঙ্কাপণূণ ও ভোনক, আর স্িতীেস্ট িতকণতাপণূণ ও স্নরাপদ। এ জন্যই 
থগাটা মিুস্লম উম্মাহ হাজার েির িশ্রর িশ্রেণাত্তম যশু্রগর িাহাোশ্রে স্করাম ও তাশ্রেঈশ্রদর েো োর আশ্রলাশ্রক কুরআন-সুন্নাহ 
অনুিরণ কশ্রর আিশ্রি। তাশ্রদর েো ো ও মতামতগুশ্রলাই আল্লাহ তা‘আলার ফেিালাে পরেতণীকাশ্রল চার মাযহাশ্রের 
আকৃস্তশ্রত প্রকাশ থপশ্রেশ্রি। থযগুশ্রলা ‘হানাফী, মাশ্রলকী, শাশ্রফেী ও হাম্বলী মাযহাে’ নাশ্রম পস্রস্চত। 

সুতরাং মাযহাে থকাশ্রনা নতুন স্জস্নি নে।  াইরুল কুরূশ্রনর পর থথশ্রক িকল মফুাস্সির, মহুাস্িি ও ফকীহ থকাশ্রনা না 
থকাশ্রনা ইমাশ্রমর েো োর আশ্রলাশ্রক কুরআন-সুন্নাহ থমশ্রন আিশ্রিন। তাাঁরা িোই থকাশ্রনা না থকাশ্রনা মাযহাশ্রের অনুিারী 
স্িশ্রলন। েড় েড় কশ্রলেশ্রর রস্চত যশু্রগর ক্রমিারা অনুযােী এ যােতকাশ্রলর িকল মফুাস্সির, মহুাস্িি ও ফকীহগশ্রণর 
মাযহাে স্ভস্ত্তক জীেনীগুশ্রলাই এর প্রমাণ। এ াশ্রন মতুৃে-িনিহ শাস্ত্রজ্ঞ উলামাশ্রে স্করাশ্রমর মাযহাে স্ভস্ত্তক একস্ট 
িংস্িপ্ত তাস্লকা থদো হশ্রলা।  

কুতুশ্রে স্িত্তাহ-এর থল কগণ থয মাযহাশ্রের অনুিারী স্িশ্রলন 
স্কতাে থল ক মতুৃে মাযহাে 
১. িহীহ ে ুারী  ইমাম ে ুারী ২৫৬ স্হ. শাশ্রফেী 
২. িহীহ মিুস্লম  ইমাম মিুস্লম ২৬১ স্হ. শাশ্রফেী 
৩. সুনাশ্রন আে ূদাউদ  ইমাম আে ূদাউদ  ২৭৫ স্হ. হাম্বলী 
৪. সুনাশ্রন নািােী  ইমাম নািােী ৩০৩ স্হ. হাম্বলী 
৫. জাশ্রম’ স্তরস্মযী  ইমাম স্তরস্মযী ২৭৯ স্হ. শাশ্রফেী 
৬. সুনাশ্রন ইেশ্রন মাজাহ  ইমাম ইেশ্রন মাজাহ ২৭৫ স্হ. শাশ্রফেী 

হানাফী মাযহাশ্রের প্রস্িি মফুাস্সিরগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আহকামলু কুরআন আে ূেকর আহমদ স্েন আলী আল জাসিাি  ৩৭০ স্হ. 
২. তাফিীশ্রর িমরকন্দী নির ইেশ্রন মহুাম্মাদ ৩৭৩ স্হ. 
৩. তাফিীশ্রর নািাফী আব্দলু্লাহ ইেশ্রন আহমদ ৭০১ স্হ. 
৪. তাফিীশ্রর আস্েি িাঊদ মহুাম্মাদ ইেশ্রন মহুাম্মাদ ইেশ্রন মসু্তফা ৯৫২ স্হ. 
৫. তাফিীশ্রর মাযহারী কাজী িানাউল্লাহ পাস্নপথী ১২২৫ স্হ. 
৬. রুহুল েোন ইিমাঈল হক্কী ১১২৭ স্হ. 
৭. রুহুল মাআনী স্শহােিুীন মাহমদূ আলিূী ১২০৭ স্হ. 
৮. েোনুল কুরআন আশরাফ আলী থানেী ১৩৬২ স্হ.  
৯. মাআস্রফুল কুরআন মফুতী মহুাম্মাদ শফী ১৩৯৬ স্হ. 
১০. মাআস্রফুল কুরআন মাওলানা ইদরীি কান্ধলভী ১৩৯৪ স্হ. 

মাশ্রলকী মাযহাশ্রের প্রস্িি মফুাস্সিরগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আহকামলু কুরআন মহুাম্মাদ ইেশ্রন আব্দলু্লাহ আন্দালিূী ৫৪৩ স্হ. 
২. তাফিীশ্রর ইেশ্রন আস্তেোহ আব্দলু হক ইেশ্রন গাশ্রলে ৫৪৬ স্হ. 
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৩. আল জাওোস্হরুল স্হিান আব্দরু রহমান ইেশ্রন মহুাম্মাদ আি িাআলােী ৮৭৬ স্হ. 
৪. তাফিীশ্রর কুরতুেী মহুাম্মাদ ইেশ্রন আহমদ আল কুরতুেী ৬৭১ স্হ. 
৫. আল োহরুল মহুীত্ব মহুাম্মাদ ইেশ্রন ইউসুফ আন্দালিূী ৭৪৫ স্হ. 
৬. আদ দুররুল মািনুন আেলু আব্বাি স্শহােিুীন ৭৫৪ স্হ. 
৭. তাফিীশ্রর ইেশ্রন উরফাহ ইেনু উরফাহ  ৮০৩ স্হ. 

শাশ্রফেী মাযহাশ্রের প্রস্িি মফুাস্সিরগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. তাফিীশ্রর ত্বোরী আলী ইেশ্রন মহুাম্মাদ আত-ত্বোরী ৩১০ স্হ. 
২. তাফিীশ্রর োগােী হুিাইন ইেশ্রন মািঊদ আল োগােী ৫১৬ স্হ. 
৩. তাফিীশ্রর কােীর মহুাম্মাদ ইেশ্রন উমর আর রাযী ৬০৬ স্হ. 
৪. তাফিীশ্রর োইযােী আব্দলু্লাহ ইেশ্রন োইযােী ৬৮৫ স্হ. 
৫. তাফিীশ্রর  াশ্রযন আব্দলু্লাহ ইেশ্রন  াশ্রযন ৭৪১ স্হ. 
৬. তাফিীশ্রর ইেশ্রন কািীর ইিমাঈল ইেশ্রন আমর স্দমাশকী ৭৭৪ স্হ. 
৭. তাফিীশ্রর জালালাইন জালালিুীন মহুাল্লী  ৮৬৪ স্হ.  
৮. তাফিীশ্রর জালালাইন জালালিুীন সুেতূী ৯১১ স্হ. 
৯. তাফিীশ্রর  তীে মহুাম্মাদ ইেশ্রন আহমদ স্শরেীনী  ৯৭৭ স্হ. 

হাম্বলী মাযহাশ্রের প্রস্িি মফুাস্সিরগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. তাফিীশ্রর লেুাে ইেশ্রন আশ্রদল আেী হাফি ৮৮০ স্হ. 
২. তাহকীকু তাফিীস্রল ফাশ্রতহা ইেশ্রন রজে হাম্বলী ৭৯৫ স্হ.  
৩. আত তাফিীরুল কাস্েেম ইেনুল কাস্েেম আল জাওস্যো ৭৫১ স্হ. 

হানাফী মাযহাশ্রের প্রস্িি মহুাস্িিগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. স্কতােলু আিার ইমাম আে ূইউসুফ রহ.  ১৮২ স্হ. 
২. মেুাত্তা ইমাম মহুাম্মাদ রহ.  ১৮৯ স্হ. 
৩. ত্বহােী শরীফ ইমাম ত্বহােী ৩১১ স্হ. 
৪. স্কতােলু স্জহাদ আব্দলু্লাহ ইেশ্রন মেুারক ১৮১ স্হ. 
৫. মিুনাশ্রদ আে ূইো’লা আে ূইো’লা আল মসূ্িলী ৩০৭ স্হ. 
৬. ইকমাল ুতাহযীস্েল কামাল আলাউিীন মগুলতােী ৭৬২ স্হ.  
৭. আল জাওহারুননাকী আলাউিীন ইেনুত তুরকুমানী ৭৪৫ স্হ. 
৮. উমদাতুল ক্বারী েদরুিীন আল আইনী ৮৫৫ স্হ. 
৯. স্মরক্বাত মলু্লা আলী কারী ১০১৪ স্হ. 
১০. তারীশ্র  ইেশ্রন মাঈন ইোহইো ইেশ্রন মাঈন  ২৩৩ স্হ. 
১১. নািেরু রাো ইউসুফ যাইলাঈ ৭৬২ স্হ. 

মাশ্রলকী মাযহাশ্রের প্রস্িি মহুাস্িিগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আত তামহীদ ইেশ্রন আস্ব্দল োর মাশ্রলকী ৪৬৩ স্হ. 
২. আস্রযাতুল আহওোস্য আে ূেকর ইেনুল আরােী ৫৪৩ স্হ. 
৩. শরহুয যরুকানী আে ূআস্ব্দল্লাহ আয যরুকানী ১১২২ স্হ. 

শাশ্রফেী মাযহাশ্রের প্রস্িি মহুাস্িিগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. িহীহ ইেশ্রন স্হব্বান ইেশ্রন স্হব্বান ৩৫৪ স্হ. 
২. িহীহ ইেশ্রন  যুাইমা ইেশ্রন  যুাইমা ৩১১ স্হ. 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/


      www.darsemansoor.com        www.islamijindegi.com  

৩. মিুনাশ্রদ ত্বোস্লিী আে ূদাউদ আত ত্বোস্লিী ২০৪ স্হ. 
৪. সুনাশ্রন দারাকুতনী আলী ইেশ্রন উমর আদ দারাকুতনী ৩৮৫ স্হ. 
৫. সুনাশ্রন োএটাকী আে ূেকর আল োএটাকী ৪৫৮ স্হ. 
৬. মিুতাদরাশ্রক হাশ্রকম হাশ্রকম আে ূআস্ব্দল্লাহ ৪০৫ স্হ. 
৭. আল কাশ্রমল স্ফত তারী  ইেনুল আিীর ৬০৬ স্হ. 
৮. স্রোযিু িাস্লহীন মসু্হউিীন আন নেেী ৬৭৬ স্হ. 
৯. তাহযীেলু কামাল আেলু হাজ্জাজ আল স্মযযী ৭৪২ স্হ. 
১০. তাযস্করাতুল হুফফায শামসুিীন আয যাহােী ৭৪৮ স্হ. 
১১. ফাতহুল োরী হাশ্রফয ইেশ্রন হাজার ৮৫২ স্হ. 
১২. ফাতহুল মগুীি হাশ্রফয শাসুিীন আি িা ােী ৯০২ স্হ. 
১৩. তারীশ্র  স্দমাশক ইেশ্রন আিাস্কর ৫৭১ স্হ. 
১৪. তারীশ্র  োগদাদ আে ূেকর আল োগদাদী ( তীে) ৪৬৩ স্হ. 

হাম্বলী মাযহাশ্রের প্রস্িি মহুাস্িিগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. সুনাশ্রন দাশ্ররমী আে ূআস্ব্দর রহমান আদ দাশ্ররমী ২৫৫ স্হ. 
২. শরহু ইলাস্লত স্তরস্মযী ইেনু রজে হাম্বলী ৭৯৫ স্হ. 

হানাফী মাযহাশ্রের প্রস্িি ফকীহগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আল মােিতূ আে ূেকর আি িারা িী ৪৯০ স্হ. 
২. ম ুতািারুল কুদূরী আেলু হািান কুদূরী ৪২৮ স্হ. 
৩. ফাতহুল ক্বাদীর কামাল ইেনুল হুমাম ৮৬১ স্হ. 
৪. আল োহরুর রাইক্ব ইেশ্রন নুজাইম ৯৭০ স্হ. 
৫. োদাইউস্ িানাশ্রে আলাউিীন আল কািানী ৫৮৭ স্হ. 
৬. ফাতাওোশ্রে শামী ইেশ্রন আশ্রেদীন ১২৫২ স্হ. 
৭. মাজমাউল আনহুর আব্দরু রহমান ইেশ্রন মহুাম্মাদ শাই ী যাদাহ ১০৭৮ স্হ. 
৮. আদ্ দুররুল ম ুতার আলাউিীন আল হািকাফী ১০৮৮ স্হ. 

মাশ্রলকী মাযহাশ্রের প্রস্িি ফকীহগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আল ইহকাম স্শহােিুীন আল কারাফী ৬৮৪ স্হ. 
২. স্েদাোতুল মজুতাস্হদ ইেশ্রন রুশদ ৫৯৫ স্হ. 
৩. মাওোস্হেলু জালীল মহুাম্মাদ স্েন আব্দরু রহমান আর রুআইনী ৯৫৪ স্হ. 
৪. ম ুতািারুল আলামাহ  লীল ইেশ্রন ইিহাক আল জনুদী  ৭৬৭ স্হ. 
৫. আল মাদ াল ইেনুল হাজ্জ ৭৩৭ স্হ. 
৬. হাস্শোতুদ দুিকূী মহুাম্মাদ আদ দুিকূী ১২৩০ স্হ. 

শাশ্রফেী মাযহাশ্রের প্রস্িি ফকীহগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আত্ তােস্িরাহ আে ূইিহাক আশ স্শরাজী  ৪৭৬ স্হ. 
২. আল হাস্েউল কােীর আেলু হািান আল মাওোরদী ৪৫০ স্হ. 
৩. আল েদরুল মনুীর ইেনুল মলুাস্ক্কন ৮০৪ স্হ. 
৪. আল ওোিীত স্ফল মাযহাে ইমাম গাজালী ৫০৫ স্হ. 
৫. আল েরুহান ফী উিসূ্লল স্ফকহ ইমামলু হারামাইন আব্দলু মাশ্রলক ৪৭৮ স্হ. 
৬. স্নহাোতুল মহুতাজ শামসুিীন আর রমলী  ১০০৪ স্হ. 
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হাম্বলী মাযহাশ্রের প্রস্িি ফকীহগণ এেং তাশ্রদর স্লস্ ত স্কতােিমহূ 
স্কতাে থল ক মতুৃে 
১. আল মগুনী ইেশ্রন কুদামা ৬২০ স্হ. 
২. আল আদােশু শারইেোহ ইেশ্রন মফুস্লহ ৭৬৩ স্হ. 
৩. আল-উিাহ শারহুল উমদাহ আব্দরু রহমান স্েন ইেরাহীম আল মাকশ্রদিী ৬২৪ স্হ. 
৪. মানারুি িােীল ইেরাহীম ইেশ্রন মহুাম্মাদ ১৩৫৩ স্হ. 
৫. তােীল ুম ুতাস্লফুল হাদীি ইেশ্রন কুতাইো  ১০৩৩ স্হ. 
৬. স্মনহাজিু সুন্নাহ ইেশ্রন তাইস্মোহ ৭২৮ স্হ. 

মিুস্লম উম্মাহর এ িকল প্রস্িি মফুাস্সির, মহুাস্িি ও ফকীহগশ্রণর মািেশ্রমই আমরা লাভ কশ্ররস্ি তাফিীর, উিশূ্রল 
তাফিীর, হাদীি, উিশূ্রল হাদীি, স্ফকহ, উিশূ্রল স্ফকহিহ িকল প্রকার ইলশ্রমর ভান্ডার। তাশ্রদর কাশ্রি উম্মত 
িশ্রেণাতভাশ্রে ঋণী এেং যাশ্রদর ইলম থথশ্রক এক মহূুশ্রতণর জন্য স্েম ু হওোর কল্পনা করাও উম্মশ্রতর জন্য অিম্ভে। েলা 
োহুলে, তাাঁরা িকশ্রলই স্িশ্রলন থকাশ্রনা না থকাশ্রনা মাযহাশ্রের অনুিারী। এ ন এ িকল েেস্িেগণ যস্দ শুিমুাে মাযহাে 
মানার কারশ্রণ স্কিু লা-মাযহােী েনু্ধর দাস্ে অনুযােী মশুস্রক হশ্রে থাশ্রকন; তাহশ্রল তারা কীভাশ্রে এ িকল মশুস্রকশ্রদর 
(নাউযসু্েল্লাহ) স্কতাে থথশ্রক তাফিীর, হাদীি ও স্ফকহিহ অন্যান্য ইলম গ্রহণ করশ্রিন? আিশ্রল ‘মাযহাে মানশ্রল 
মশুস্রক হশ্রে যাে’ এ কথার থকাশ্রনা স্ভস্ত্ত থনই। েরং  াইরুল কুরূন থথশ্রক এ যােতকাল মিুস্লম উম্মাহ থকাশ্রনা না 
থকাশ্রনা মাযহাশ্রের অনুিরণ কশ্রর আিশ্রি। 

অতএে যারা কশ্রেকস্ট হাদীশ্রির অনুোদ পশ্রড়ই মজুতাস্হদ-ইমাম েশ্রন যাশ্রেন, তাশ্রদরশ্রক তাশ্রদরই একজন ইমাম 
মাওলানা মহুাম্মাদ হুিাইন োটালেীর স্েশ েিশ্ররর অস্ভজ্ঞতার কথা স্মরণ কস্রশ্রে থদো ভাল মশ্রন হশ্রে। স্তস্ন তার 
‘ইশাআতুি সুন্নাহ’থত েশ্রলশ্রিন, ‘আমার স্েশ েিশ্ররর অস্ভজ্ঞতা হশ্রলা থয েেস্ি ইলম িাড়া স্বািীন মজুতাস্হদ েশ্রন যাে, 
অথণাৎ মাযহাে তোগ কশ্রর; থশষ পযণি থি দীন থথশ্রকই থের হশ্রে যাে।’   

আল্লাহ তা‘আলা আমাশ্রদর িোইশ্রক স্িরাশ্রত মসু্তাকীশ্রমর উপর চলার ও অটল থাকার তাউফীক দান করুন। আমীন, ইো 
রব্বাল আলামীন। 
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