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সংতিপ্ত বর্জনা............. 
দীনী ইলে অর্জমনর সতিক পদ্ধতি ও পন্থা ককানতি এ 
তবষয়তি অমনমকর কামেই অস্পষ্ট। ইলে অর্জমনর 
গুরুত্ব অনুধাবন ও পূর্জ আগ্রহ থাকা সমেও অমনমক 
ইলে অর্জমনর কাতিি পমথ অগ্রসর হমি বযথজ হন 
সতিক পথ না র্ানার কারমর্। প্রবন্ধতি এ তবষময় 
একতি নিুন তদগমের উমেষ ঘিামব বমল আোমদর 
আশাবাদ। 
েূলি প্রবন্ধতি কসৌতদ আরমবর ধেজেন্ত্রী ও প্রখযাি 
আমলে শাইখ সামলহ ইবন আবু্দল আযীয আমল 
শাইমখর একতি কলকচামরর অনুবাদ। 



 

2 

 

ইলমে দীন অর্জমনর পথ ও পদ্ধতি 

সেস্ত প্রশংসা সৃতষ্টকুমলর প্রতিপালক আল্লাহর র্নয। 
সালাি ও সালাে বতষজি কহাক আোমদর নবী েুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের প্রতি ও িাাঁর পতরবার 
পতরর্ন ও সঙ্গী-সাথীমদর প্রতি। কহ আল্লাহ! আপতন 
যামদরমক তহদায়াি তদময়মেন আোমদরমক িামদর 
অেজভুক্ত কমর তনন। আপতন যামদরমক তনরাপত্তা প্রদান 
কমরমেন আোমদরমক িামদর দলভুক্ত করুন। যামদরমক 
আপনার বনু্ধ তহমসমব গ্রহর্ কমরমেন আোমদরমক িামদর 
িাতলকাভুক্ত কমর তনন। কহ আল্লাহ! আোমদর 
অেরগুমলামক পতরশুদ্ধ কমর তদন। আোমদর 
আেলসেূহমক উত্তে কমর তদন। আোমদরমক সতিক কথা 
বলার িাওফীক তদন। আপতন যা পেন্দ কমরন ও 
ভালবামসন িা আোমদরমক পালন করার িাওফীক তদন। 
আোমদরমক আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লামের অনুসারী বাতনময় তদন।  
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আর্ রামে আেরা ইলে অর্জমনর ওপর একতি গুরুত্বপূর্জ 
উপক্রেতনকা কপশ করব। এই তবষময় আমলাচনার উমেশয 
হমে- আেরা িরুর্সোমর্র েমধয ইলে অর্জমনর বযাপক 
আকািা ও উেীপনা লিয করতে। আল্লাহ িামদরমক 
কোবারকেয় করুন। তকন্তু িামদর েমধয অমনমকই র্ামন 
না িারা ককান পমথ অগ্রসর হমব, কীভামব ইলে অর্জন 
করমব। িামদর েমধয ককউ ককউ ইলে অর্জমনর পমথ দীঘজ 
সেয় বযয় কমর। এেনতক বেমরর পর বের বযয় কমর। 
পতরমশমষ কদমখ কয, একই সেয় বযয় কমর অমনযরা 
যিিুকু ইলে অর্জন করমি কপমরমে কস িিিুকু পামর 
তন। এর কারর্ হমে, কসই োে ইলে অর্জমনর সতিক 
পদ্ধতি অনুসরর্ করমি পামর তন। কয পদ্ধতি অনুসরর্ 
করমল কস িার লমিয কপৌঁেুমি পারমব। আল্লাহ িার 
িাকদীমর যিিুকু ইলে অর্জন তলমখ করমখমেন িিিুকু 
হাতসল করমি পারমব। যার োধযমে কস তনমর্ উপকৃি 
হমব এবং অনযমদর র্নয কলযার্ বময় আনমি পারমব। কয 
পদ্ধতির োধযমে িার ইলে হমব ের্বুি তভতত্ততনভজর। যার 
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তভতত্তমি কস অনযমক তশিা তদমি পারমব। কয ইলমের 
েমধয ককানরূপ সমন্দহ ও সংশময়র করশ থাকমব না। 

অমনক িরুর্ আমে- যারা তকেুির্ হাদীস, তকেুির্ 
িাফসীর, তকেুির্ তফকহ এভামব তবতিপ্তভামব পড়াশুনা 
কমর। িারা ইলমের আসরগুমলামি তনয়তেি হাতযর হয়। 
একবের বা দুইবের একর্ন শাইমখর ক্লাশ করার পর 
যখন তনমর্মক পযজামলাচনা কমর িখন কদখমি পায় কয, 
এিতদন কয তবষময়র ক্লামশ কস হাতযর হময়মে আসমল ঐ 
তবষয়তি কস বুমে না। অথবা যিিুকু কস অর্জন কমরমে িা 
যৎসাোনয অথবা িার অতর্জি ইলমের তভতত্তেূল খুব 
দুবজল। এর উপর তনভজর কমর িার পমি নিুন তকেু বুো 
বা গমবষর্া করা সম্ভবপর নয়। কারর্ কী! কারর্ হমলা, 
ইলে অর্জমনর সতিক ক্রেধারা অনুসরর্ না-করা। িাতলমব 
ইলে বা জ্ঞান অর্জনকারীমক ইলে হাতসমলর সুতনতদজষ্ট ও 
সুস্পষ্ট ক্রেধারা অনুসরর্ করমি হমব। সতিক ক্রেধারা 
অনুসরর্ না করমল কস ইলমের পথ কথমক তেিমক পমড় 
যামব। এ কারমর্ আেরা অমনক িাতলমব ইলেমক ইলে 
অর্জমনর পথ কেমড় তদমি কদতখ। কময়ক বের হয়মিা 
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ইলে অর্জমনর কচষ্টা চাতলময় যায়। কশষমেষ তবরক্ত হময় 
হাল কেমড় কদয়। োস চমল যায়, বের চমল যায় তকন্তু 
িারা সাধারর্ োনুষই কথমক যায় অথবা পািক তহমসমবই 
কথমক যায়, এর গতি অতিক্রে করমি পামর না। কয োে 
ইলমের পমথ অগ্রসর হমি চায় আেরা কােনা কতর িার 
েমধয দু’তি ববতশষ্টয থাকমব:  

এক: আোমদর পূবজসুরীগর্ কয ক্রেধারা অবলম্বন কমর 
ইলে অর্জন কমর আমলে হময়মেন, কসই ক্রেধারা বর্ায় 
করমখ ইলে অর্জন করমব।  

দুই: তনমর্র সেয়, শ্রে সবতকেু ইলমের র্নয তবতলময় 
তদমব; ককামনাক্রমেই হমিােে হমব না।  

খতিব আল-বাগদাদী িার আল-র্ামে‘ তল আখলাতকর রা-
ওয়ী ও আ-দা-তবস  সা-তে‘ গ্রমন্থ বর্জনা কমরন কয, একবার 
এক োে হাদীস অর্জমন েমনাতনমবশ কমরন। তিতন খুব 
আগ্রহ তনময় এ পমথ আমসন। বযতক্তগিভামব হাদীমসর 
উস্তাদমদর তনকি তগময় ও সােতষ্টক আসরগুমলামি 
উপতিি হময় হাদীস অর্জমন তনেগ্ন হন। তকেু সেয় 
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অতিবাতহি হওয়ার পর তিতন কদখমলন কয, তিতন কবতশ 
তকেু তশখমি পামরন তন। িার অতর্জি ইলে যৎসাোনয। 
িখন তিতন এই ভাবনা কথমক ইলে অর্জন কেমড় তদমলন 
কয, এই ইলে অর্জন িার র্নয নয়, িার কবাধশতক্তমি 
দুবজলিা আমে অথবা তিতন এই ইলমের উপযুক্ত নন। 
ইলে অর্জন কেমড় কদওয়ার কবশ তকেুতদন পর একবার 
তিতন একতি বড় পাথমরর পাশ তদময় কহাঁমি যাতেমলন। 
যাওয়ার সেয় তিতন কখয়াল করমলন কয, কফাাঁিা কফাাঁিা 
পাতন এ পাথমরর উপর পমড় পাথমরর গাময় গমিজর সৃতষ্ট 
কমরমে। এ দৃশযতি িার তচোর র্গমি করখাপাি কমর। 
তিতন ভাবমি লাগমলন: পাতন এি দুবজল হওয়ার পমরও এ 
কতিন পাথরমক গিজ কমর কফমলমে। আোর তবমবক-বুতদ্ধ 
বা অের এই পাথমরর কচময় কিা কতিন নয়। আর ইলে 
কিা এই পাতনর কচময় দুবজল নয়। এই ঘিনার পর তিতন 
পুনরায় ইলমের পমথ তফমর আসার তসদ্ধাে কনন। তফমর 
এমস সতিয সতিয তিতন ইলমে দীমন পাতিিয অর্জন কমরন 
এবং খযাতিোন আমলে হন। 
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এই ঘিনা কথমক আেরা বুেমি পাতর, ইলে অর্জমনর 
র্নয ইস্পাি কতিন তসদ্ধাে প্রময়ার্ন। হমিােে হময় হাল 
কেমড় তদমল চলমব না। এই কথা বলমল চলমব না কয, 
আতে পমড়তে; বুতে তন। বরং কারর্ খুাঁমর্ কবর করমি 
হমব। অতধকাংশ িরুমর্র কিমে কারর্ এিা নয় কয, িারা 
বুমে না। িামদর অমনমক ভামলা সেেদার। তকন্তু িারা 
ইলে অর্জমনর সতিক তশিাক্রে অনুসরর্ কমর তন। কয 
তশিাক্রে আোমদর পূবজসুরী আমলেগর্ অনুসরর্ 
কমরমেন। পূবজবিজী আমলেগমর্র অনুসৃি তশিাক্রে হমে 
সহর্। বরং বিজোমন যারা নানা পথ ও পদ্ধতি 
অনুসরমর্র পরােশজ তদমেন কসসব কথমক সহর্ির।  

আেরা যখন এইিুকু বুেলাে িখন স্বাভাতবকভামব প্রশ্ন 
র্ামগ কয, (এতি অমনক িরুমর্রই প্রশ্ন) ইলে অর্জমনর 
সতিক ক্রেধারা ককানতি? কীভামব িাতলমব ইলে সতিক 
তশিাক্রে অনুসরর্ করমি পারমব? কয তশিাক্রে 
অনুসরর্ কমর আল্লাহ চামহি কস আমলে হমি পারমব। 
এতি অতি গুরুত্বপূর্জ প্রশ্ন। ইলমের আসরগুমলামি হাতযর 
হওয়ার উপকার অমনক; সমন্দহ কনই। তকন্তু সবমচময় বড় 
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উপকার হমে, ইলমের আসমর যা পড়ামনা হময়মে িা 
তনমর্ বুেমি পারা এবং অনযমক বুোমনার কযাগযিা হাতসল 
করা।  

প্রথেি: ইলে হাতসল করমি হমল িাতলমব ইলমের েমধয 
প্রময়ার্নীয় আদব-আখলাক থাকমি হমব: 

এক: ইলে অর্জন করমি হমব ককবল আল্লাহর সন্তুতষ্টর 
র্নয; কযমহিু ইলমে দীন অর্জন একতি ইবাদি। িাতলমব 
ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট হময় আল্লাহর তফতরশিারা ডানা 
তবতেময় কদয় েমেজ হাদীস সাবযস্ত হময়মে। আল্লাহর 
দরবামর এই ইবাদি কবুল হওয়ার র্নয এবং আল্লাহ 
িামক এই ইবাদি করার িাওফীক কদওয়ার র্নয িাতলমব 
ইলেমক আল্লাহর প্রতি েুখতলস (একতনষ্ঠ) হমি হমব। 
ককামনা দুতনয়াবী পদ বা পদবী পাওয়ার তনয়মি ইলে 
অর্জন করা যামব না। অথজাৎ ইলমে শর‘ঈ িথা কুরআন 
ও হাদীমসর ইলে সুনাে-সুখযাতি অর্জন, তশিক হওয়া, 
প্রভাষক হওয়া, র্নগমর্র দৃতষ্ট ককমড় কনওয়া বা 
আমলাচনা কপশ করার সুমযাগ পাওয়ার তনতেমত্ত অর্জন 
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করা যামব না। বরং িাতলমব ইলমের চূড়াে উমেশয হমব 
আল্লাহর ইবাদি করা, তনমর্র অজ্ঞিা দূর করা এবং 
সুস্পষ্ট জ্ঞামনর তভতত্তমি বযতক্ত তনমর্ আল্লাহর ইবাদি 
করমি সেথজ হওয়া। 

িাহমল বুো কগল কয, ইলে অর্জমনর কিমে ইখলাস বা 
একতনষ্ঠিার অথজ হমলা- আল্লাহর সন্তুতষ্ট প্রিযাশা করা; 
দুতনয়াবী ককামনা তকেু প্রিযাশা না করা। িার তনয়ি হমব 
তনমর্র অজ্ঞিা দূর করা। ইোে আহোদ রহ.-কক 
একবার তর্মজ্ঞস করা হমলা: ইলে অর্জমনর কিমে 
ইখলাস বলমি কী বুোয়? তিতন বলমলন: ইলে অর্জমনর 
কিমে ইখলাস হমলা, তনমর্র অজ্ঞিা দূর করার তনয়ি 
করা। কযমহিু একর্ন আমলে আর একর্ন সাধারর্ 
োনুষ সেেযজাদার অতধকারী নয়। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

نۡ ﴿ مَّ
َ
ُۡۡهوَۡۡأ َٰنِت  َةََۡۡوَير ُجوا ۡۡٱٓأۡلِخَرةَََۡۡي َذرَُۡۡوقَآئِٗماۡٗداَساجِۡۡٱَّلَّ لَِۡۡءانَآءََۡۡق ۡرَۡح 

ۦ ۡ ِهِ َتوِيَۡهل ۡۡقُل َۡۡرب  ِينَۡۡيَس  لَُمونَۡۡٱَّلَّ ِينََۡۡيع  لَُموَن َۡۡلَۡۡوٱَّلَّ  [  ٩: الزمر] ﴾َيع 

“কয বযতক্ত রাতেকামল সার্দার োধযমে অথবা দাাঁতড়ময় 
ইবাদি কমর, আমখরামির আশংকা রামখ এবং িার রমবর 
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রহেি প্রিযাশা কমর, কস তক িার সোন কয এরূপ কমর 
না? বলুন, যারা র্ামন এবং যারা র্ামন না উভয় তক সোন 
হমি পামর?” [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ৯]  

আল্লাহ িা‘আলা আমরা বমলন: 

فَعِۡ﴿ ُۡۡيَر  ِينَۡۡٱّللَّ ِينَِۡۡمنُكمۡ َۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ وتُوا َۡۡوٱَّلَّ
ُ
ۡ ۡٱل عِل مَۡۡأ  ﴾َدَرَجَٰت 

 [  ١١: املجادلة]

“কিাোমদর েমধয যারা ঈোনদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত 
আল্লাহ িামদর েযজাদা উচ্চ কমর তদমবন”। [সূরা আল-
েুর্াদালাহ, আয়াি : ১০] আয়াি কথমক বুো কগল কয, 
আল্লাহ িা‘আলা আহমল ইলেমক (ইলেধারীমক) সাধারর্ 
বান্দামদর ওপর েযজাদা দান কমরমেন। কয বযতক্ত ইলমের 
তভতত্তমি আল্লাহর ইবাদি করার তনয়ি কমর, তনমর্মক 
অজ্ঞিার অন্ধকার কথমক বাাঁচামি চায় এবং বাস্তব র্ীবমন 
শরী‘আমির অনুসারী হওয়ার তনয়ি কমর কস ইলে 
অর্জমনর কিমে ইখলাস হাতসল কমরমে। কযমহিু কস এই 
ইলমের োধযমে আল্লাহ সন্তুতষ্ট প্রিযাশা কমরমে এবং 
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তনমর্র প্রবৃতত্ত-কখয়ালখুতশর অন্ধ-অনুসরর্ ও েূখজিা কথমক 
তনমর্মক বাাঁচামনার ইো কমরমে।  

বস্তুি ইখলাস হমে িাতলমব ইলমের প্রধান ববতশষ্টয। 
িাতলমব ইলমের আমরা অমনক গুর্াবলী রময়মে। এ 
তবষময় বহু গ্রন্থ রতচি ও সংকতলি হময়মে। এর ককানতির 
কমলবর কোি, ককানতির কমলবর বড়। িমব এখামন িান 
অনুযায়ী এর েধয কথমক গুরুত্বপূর্জ তকেু আেরা উমল্লখ 
করব। 

দুই: ইলে অর্জমন তনমর্মক ককােল হমি হমব। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে আোমদরমক সাধারর্ভামব 
বমলন, “তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আলা সবজ কিমে ককােলিা 
পেন্দ কমরন।” এই হাদীসতির তবধান সাধারর্। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে আমরা বমলন, “যা তকেুমি 
ককােলিা থামক, ককােলিা কসিামক কসৌন্দযযেতিি 
কমর।” ইলমে দীন ও িা হাতসমলও এ ককােলিা 
অবলম্বন একতি গুরুত্বপূর্জ গুর্।  



 

12 

 

ইলে অর্জমন কীভামব ককােলিা অবলম্বন করা যামব- 
কসিাই প্রশ্ন। অথজাৎ সব ইলে একসামথ হাতসমল তনেগ্ন 
হওয়া যামব না। তিক কযেনতি বমলমেন প্রতসদ্ধ িামবঈ 
ইবন তশহাব যুহরী রহ.। তিতন বমলন, “কয িাতলমব ইলে 
সব ইলে একমে অর্জমনর ইো কমর িার সব ইলে 
একসামথ তবলুপ্ত হময় যায়। বরং ইলে অর্জন করমি হমব 
রািতদন বযয় কমর ধীমর ধীমর।” র্ননক কতব এই অথজ 
বুোমি তগময় বমলমেন 

مَ  َوي  تُليتَُقُط  الَِّتي  ليماليعِ  ُُنَِب  ِمني  ِمثيلُــهُ  وََغًدا ِعليم   اَْلي

يَمريءُ  ََييُصُل  َمةً  بَِها ال ييُل  َوإِنََّما ِحكي تَِماعُ  السَّ  انلَُّقِط  ِاجي

“আর্ তকেু ইলে, কালমক আমরা তকেু; এভামবই কুড়ামি 
হয় পেন্দনীয় ইলেগুমলা 

ক্রেধারায় অতর্জি হমল িা হয় প্রজ্ঞােয়; কর্মন রাখ, 
কফািা কফািা র্ল র্োি হময়ই বিতর হয় বনযা।” 

এর্নয ককােলিা একাে কােয। কীভামব ককােলিা 
অবলম্বন করা হমব? অথজাৎ সব ইলে একবামর কপময় 



 

13 

 

যাওয়ার আকািী হমল চলমব না। কযেন ধরুন, একর্ন 
োে িাফসীরতবদযা হাতসল করমি চামেন। তিতন 
িাফসীমর িাবারী তদময় অধযয়ন শুরু করমলন। িাফসীমর 
িাবারী হমে বহুেুখী িাফসীমরর সুতিকাগার। এই োমের 
কিমে বলা হমব, তিতন িাফসীমরর সব ইলে একবামর 
অর্জমন তনেগ্ন হময়মেন। এই োে শুরু কথমক কশষ পযজে 
িাফসীমর িাবারী পড়া কশষ করমব বমি, িমব িার 
িাফসীমরর ইলে হাতসল হমব না। আপতন যতদ িামক 
ককামনা একতি আয়ামির িাফসীর তর্মজ্ঞস কমরন, িাহমল 
কদখমবন কয, কস োে খুব কবতশ তকেু েমন করমি পারমে 
না। িার কামে শুধু ধাাঁধা লাগমব। েমন হমব কস এেন 
এেন পমড়মেন। তকন্তু কস পতরস্কারভামব একতি আয়ামির 
িাফসীরও কপশ করমি পারমব না। িাহমল তক পদ্ধতি 
অনুসরর্ করমি হমব? ক্রেধারা অবলম্বন করমি হমব। 
এর ককামনা তবকল্প কনই। ক্রেধারা হমে- পূবজবিজী 
আমলেগমর্র অনুসৃি পথ ও পদ্ধতি।  

অনুরূপভামব এক বযতক্ত হাদীমসর ইলে অর্জন করমি 
চামেন। তিতন তগময় নাইলুল আওিার কথমক পড়া শুরু 
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করমলন অথবা ফািহুল বারী পড়া শুরু করমলন। তিতন 
বমল কবড়ান: আতে ফািহুল বারীর অেুক খি কশষ 
কমরতে। কর্মন রাখুন, এই বযতক্ত ইলে হাতসল করমি 
পারমব না। কয ইলে আমলেগর্ হাতসল কমরমেন। ইতন 
সমবজাচ্চ ইসলােী সাধারর্ জ্ঞামনর অতধকারী 
(সাংসৃ্কতিবান!) হমি পারমবন; যার কামে তবতিপ্ত তকেু 
িথয থাকমব। তকন্তু এতি ইলে নয়; কয ইলে সুদৃঢ় তভতত্তর 
উপর প্রতিতষ্ঠি। কয ইলে অর্জমনর োধযমে আল্লাহ 
িাওফীক তদমল আমলমে দীন হওয়া যামব।  

অনুরূপভামব এেন োে পাওয়া যায় িামক যতদ তর্মজ্ঞস 
করা হয় আপতন তফকহ শামের ওপর তক তক গ্রন্থ 
পমড়মেন। তিতন উত্তর কদন আতে ইবন কুদাোর েুগনী 
পতড়; আতে ইোে নববীর োর্েু‘ পতড়। এ োে ইলে 
হাতেমলর কিমে ককােলিা অবলম্বনকারী নয়। বরং কস 
সব ইলে একবামর হাতসল করমি কচময়মে। েুগনী, 
োর্েু‘ ইিযাতদ বড় বড় গ্রন্থগুমলার আমলাচনা হর্ে 
করমি পারমবন বড় বড় আমলেগর্। প্রাথতেক পযজাময়র 
িাতলমব ইলমের এসব গ্রন্থ শুরু কথমক কশষ পযজে 
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একিানা পমড় লাভ কনই। হযাাঁ, তবমশষ প্রময়ার্মন তবমশষ 
ককামনা োসআলা অনুসন্ধামনর র্নয িাতলমব ইলে এ 
ধরমনর বড় বড় গ্রমন্থর আশ্রয় তনমি পামর। তকন্তু কস শুরু 
কথমক কশষ পযজে িানা পড়মব না। 

ককােলিা প্রসমঙ্গ আেরা আমরা বলমি চাই- িাতলমব 
ইলে ককামনা তবষময়র তবস্তাতরি, খুাঁতিনাতি আমলাচনার 
ওপর গুরুত্ব তদমব না। কারর্, প্রাথতেক পযজাময়র িাতলমব 
ইলে যতদ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম োসআলা ও তবস্তাতরি আমলাচনা 
তনময় বযস্ত হময় পমড় িাহমল েূল োসআলাতিই ভুমল 
যামব। এভামব কস ইলে হাতসল করমি পারমব না। কারর্, 
কয েূলনীতিগুমলা র্ানমল তবস্তাতরি বযাখযা তবমেষর্গুমলা 
বুো যামব কস কিা কসসব েূলনীতি র্ামন না। আোমদর 
আমলেমদর েমধয ককউ ককউ িাাঁমদর আসরগুমলামি অতি 
তবস্তাতরি আমলাচনায় অনুপ্রমবশ কমরন। একতি েিন বা 
পািযপুতস্তকার বযাখযায় িারা বেমরর পর বের কাতিময় 
কদন অথবা একতি পতরমেমদর বযাখযায় িারা কময়ক োস 
কাতিময় কদন। িামদর ধারনায় এভামব ইলে হাতসল হমব। 
আসমল িা তিক নয়; এতি ধারাবাতহক পদ্ধতি নয়। কারর্, 
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এই আমলে িাাঁর ক্লাশ উপিাপনায় ককােলিা অবলম্বন 
কমরন তন। অথচ আল্লাহ িা‘আলা বমলমেন: 

ُۡۡكونُوا َۡۡوَلَِٰكن﴿ ِ َٰنِي  ُۡكنُتمۡ َۡوبَِماۡٱل ِكَتََٰبُۡۡتَعل ُِمونَُۡۡكنُتمۡ ۡبَِماۡنََۡۡۧربَّ
رُُسونَۡ  [  ٧٩: عمران ال] ﴾٧٩ۡۡتَد 

“তকন্তু কিােরা আল্লাহর তকিাব তশিা কদওয়ার কিমে ও 
তনমর্রা অধযয়মনর কিমে রব্বানী হও।” [সূরা আমল 
ইেরান, আয়াি: ৭৯] 

ইোে বুখারী িার সহীহ হাদীমসর গ্রমন্থ “কিােরা রব্বানী 
হও” এর বযাখযায় বমলন, “রব্বানী হমেন তিতন, তযতন 
োনুষমক বড় বড় ইলে তশিাদামনর পূমবজ কোি কোি 
ইলে তশিা কদন।” অথজাৎ ইলে অর্জন ও তবিরমর্র 
কিমে রব্বানী হমেন তিতন, তযতন োনুষমক বড় বড় 
ইলমের পূমবজ কোি কোি ইলে তশিা কদন।  

হযাাঁ, োে ও তশিমকর র্নয এিা সম্মানর্নক কয, ককামনা 
একতি োসআলা তনময় উতন যা তকেু পমড়মেন সবতকেু 
উমল্লখ করমি পারা। পািদামনর প্রস্তুতিকামল তিতন যা 
তকেু পমড়মেন বা কর্মনমেন সবতকেু পািদামনর সেয় 
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উমল্লখ করমি পারা সম্মামনর তবষয় বমি; তকন্তু এতি 
োমের র্নয কলযার্কর নয়। কারর্, তিতন যা তকেু র্ামনন 
সবতকেু কেমল তদময়মেন। অথচ আমলমের উতচৎ হমে 
োমের প্রময়ার্ন অনুপামি িামক জ্ঞান কদওয়া। োমের 
ধারর্িেিার উমবজ জ্ঞান না কদওয়া। অিএব, ইলে 
অর্জমন ককােলিা ও ধীরতিরিা অবলম্বন করমি হমি 
হমব। কীভামব ককােলিা ও ধীরতিরিা অবলম্বন করমি 
হমব? ইলে হাতেমলর সতিক ক্রেধারা অবলম্বমনর 
আমলাচনায় এর র্বাব আসমব। 

তিন: ইলে অর্জমন তনয়োনুবিজী হমি হমব। িাতলমব ইলে 
িার সবমচময় উত্তে সেয় ইলে অর্জমন বযয় করমব। েরা 
সেয় ইলে অর্জমনর র্নয তনধজারর্ করমব না। কয সেময় 
েতস্তষ্ক তনমস্তর্ থামক, কবাধশতক্ত দুবজল থামক কস সেয় 
ইলে অর্জমনর র্নয উপযুক্ত নয়। এই সেয়মক ইলে 
অর্জমনর র্নয তনধজারর্ োমন তনমর্র সামথ প্রবঞ্চনা করা। 
অিএব, ইলমের র্নয সবমচময় উত্তে সেয় বযয় করমি 
হমব। কয সেয় েতস্তষ্ক সমির্ থামক, পতরেন্ন থামক, 
েঞ্ঝাি েুক্ত থামক। এতি িখনই সম্ভব হয়, যখন িাতলমব 
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ইলে ইলে অর্জমনর প্রতি িীব্র আগ্রহী হয়। সকাল-সন্ধযা 
িার েতস্তষ্ক শুধু ইলে তনময় বযস্ত থামক। িার লিয শুধু 
ইলে। ঘুোমি কগমল িার পামশ তকিাব থামক। হয়িবা 
ঘুে আসার আমগ ককামনা োসআলা র্ানার র্নয তকিামবর 
প্রময়ার্ন হমি পামর। এর্নয র্ননক আমলে বমলন, যতদ 
িুতে কদখমি পাও িাতলমব ইলমের বইপুস্তক সার্ামনা 
গুোমনা িাহমল কর্মন রাখ কস তকিাব পুস্তক অধযয়ন 
কমর না। িুতে যতদ আকতিকভামব কামরা পািাগামর েুমক 
পড় আর কদখমি পাও িার তকিাবপুস্তক সার্ামনা 
গুোমনা, তকিাবগুমলা স্ব স্ব িামন কশাভা পামে এর োমন 
হমলা- তিতন অধযয়ন কমরন না। কেমর্মি ককামনা তকিাব 
পমড় কনই, িার পামশও ককামনা তকিাব কনই, কিতবমলর 
উপরও ককামনা তকিাব কনই। এর োমন হমে- কস 
কেজবযস্ত তকেু সংসৃ্কতিেনা োনুমষর অেভুজক্ত যারা িামদর 
তকেু সেয়মক িামদর পড়ার র্নয তনতদজষ্ট কমর রামখন। 
িাতলমব ইলমের তনকি পড়ার সেয় বমল তকেু কনই। 
িাতলমব ইলমের সবিুকু সেয় ইলে হাতসমলর র্নয। 
সকাল-সন্ধযা সারাির্ িার েনেতস্তষ্ক ইলে তনময় েশগুল। 
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িার র্ীবমনর প্রধান সেয় কযৌবনকাল। এই সেময় তিতন 
ইলমের প্রতি প্রচি আসক্ত থামকন। তিতন িার 
সেয়গুমলামক ইলমের র্নয ভাগ কমর কনন। তদমনর 
সবমচময় উত্তে সেয়, কয সেয় েতস্তষ্ক সবল থামক কস 
সেময় তিতন তফকহ (ইসলাতে আইন) ও উসূলুল তফকহ 
(তফকমহর েূলনীতি) ইিযাতদ তবষয় অধযয়ন কমরন। কারর্, 
এ র্ািীয় তবষয়গুমলা বুেমি েতস্তমষ্কর উপর বযাপক চাপ 
সৃতষ্ট হয়। েধযে োমনর সেময় তিতন িাফসীর, হাদীস, 
হাদীমসর পতরভাষা ইিযাতদ তবষয় অধযয়ন কমরন। কয 
তবষয়গুমলা বুেমি েতস্তমষ্কর উপর অিমবশী চাপ পমড় না। 
আর কয সেময় েতস্তষ্ক দুবজল থামক কস সেময় তিতন 
সাতহিয, র্ীবনচতরি, ইতিহাস, সাধারর্ জ্ঞামনর বইগুমলা 
অধযয়ন কমরন। অথজাৎ িাতলমব ইলে সারাির্ ইলে তনময় 
বযস্ত। কযখামনই থাকুক না ককন িার কেজবযস্তিা হমলা 
ইলে তনময়। ককান তবমনাদন বা কখাশ আলাপ িামক ইলে 
অর্জন কথমক তবরি রামখ না। এ কারমর্ আেরা কদখমি 
পাই, আর্কাল যামদরমক িাতলমব ইলে বলা হয় িামদর 
সবমচময় বড় কদাষ হমলা- িারা ঘন্টার পর ঘন্টা সেয় 
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কািায় অনথজক কথাবািজায়, গালগমে। কযগুমলার সামথ 
ইলমের দূরিে ককামনা সম্পকজ কনই। এই যার অবিা কস 
িাতলমব ইলে নয়; বরং অনযতকেু। কয কার্ তনময় কস বযস্ত 
কসিাই িার পতরচয় হওয়া উতচৎ। পিােমর িাতলমব ইলে 
িার আত্মপ্রশাতে, িার শখ, িার আকািা সবতকেু হমে 
ইলেমক তনময়। কয ের্তলমস ইলে তনময় আমলাচনা হয় 
অথবা আল্লাহর অবিীর্জ কালাে তনময় আমলাচনা হয় 
অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের বার্ী তনময় 
আমলাচনা হয় কস ের্তলমস কগমল িাতলমব ইলমের আত্মা 
সুপ্রসন্ন হয়, েমন িৃতপ্ত আমস। সুিরাং িাতলমব ইলমের 
ববতশষ্ট হমব- তনরতবতেন্ন অধযবসায়। িাতলমব ইলে ইলে 
হাতেমলর র্নয িার কযৌবনকামলর তকেু সেয় নয়; সবিুকু 
সেয় বযয় করমব অথবা অতধকাংশ সেয় বযয় করমব। 
কযমহিু কযৌবনকাল ইলে হাতেমলর উপযুক্ত সেয়। এ 
কারমর্ পূবজবিজী ককামনা এক আমলে বমলমেন: “কিাোর 
সবিুকু িুতে ইলেমক দান কমরা; িাহমল ইলে কিাোমক 
সাোনয তকেু দান করমব।” কারর্ ইলে অমনক তবসৃ্তি, 
অমনক প্রশস্ত। িাইমিা র্ননক েুহাতেস েৃিুয শযযায় 
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কথমক একতি হাদীস বর্জনা কমরন এবং িার ককামনা 
কলখকমক তনমদজশ কদন: তলমখ রাখ। েৃিুযর এই কতিন 
েূহূমিজও তিতন ইলে তবিরমন আগ্রহী তেমলন। এর কথমক 
আেরা বুেমি পাতর কয, ইলে তবিরমর্ তিতন কি কবতশ 
েুখতলস (একতনষ্ঠ) তেমলন। িার কগািা অের ইলমের 
েহব্বমি ভরপুর তেল। ইোে আহোদ রহ. যখন েৃিুয 
শযযায় তেমলন িখন বযথায় কাির হময় তিতন তকেুিা 
কািরাতেমলন। িখন িাাঁর র্ননক োে েুহাম্মদ ইবন 
সীতরমনর সনমদ আনাস ইবন োতলক কথমক বর্জনা কমরন 
কয, তিতন কািরামনামক অপেন্দ করমিন। বর্জনাকারী 
বমলন, এরপর কথমক েৃিুযর আগ পযজে ইোে আহোদমক 
আর কািরামি শুনা যায় তন। এই েনোনতসকিা যতদ 
িাতলমব ইলমের েমধয থামক িাহমল কস িাতলমব ইলে 
ভতবষমি উম্মমির কলযার্কােী আমলমে দীন হমি পারমব- 
ইনশাআল্লাহ । রািতদন িার উচ্চাকািা থাকমব শুধু 
ইলেমক তঘমর। কোিবড় সবার কাে কথমক কস তশখমব। 
ককামনা ইলেমক কস িুে েমন করমব না। তকেু োনুষ 
আমে এেন যখন িার কচময় কে েযজাদার ককউ একর্ন 
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ককামনা একতি উপকারী তবষময় িার দৃতষ্ট আকষজর্ করামি 
চায় িখন কস আত্মম্ভতরিা কমর এবং িার কথা েমনামযাগ 
তদময় শুমন না। এতি এ কারমর্ কয, কস বযতক্ত তনমর্মক 
ইলমের কচময় বড় েমন কমর। কয বযতক্ত ইলমের কচময় 
তনমর্মক বড় েমন কমর কস ইলে হাতসল করমি পারমব 
না। হমি পামর কে েযজাদার কামরা কামে এেন একতি 
ইলে আমে বড় েযজাদার কামরা তনকি কস ইলেতি কনই। 
হমি পামর ককামনা একতি ইলে কোট্ট একর্ন িাতলমব 
ইলে বুেমি কপমরমে; অথচ বড় ককামনা আমলে কস 
ইলেতি বুেমি পামরতন। কোট্ট োেতি যখন কস জ্ঞানতি 
বুতেময় বমল িখন বড় আমলমেরও বুমে আমস। এ 
প্রসমঙ্গ আমলেগর্ সুলাইোন আলাইতহস সালামের সামথ 
হুদহুদ পাতখর ঘিনামক উদাহরর্ তহমসমব কপশ কমরন। 
হুদহুদ পাতখর েযজাদাগি ও সৃতষ্টগি অবিান তনম্ন পযজাময়র 
হওয়া সমেও এবং নবী সুলাইোন আলাইতহস সালামের 
েযজাদা অমনক উন্নি হওয়া সমেও সুলাইোন আলাইতহস 
সালােমক লিয কমর হুদহুদ পাতখ বমল: 



 

23 

 

َحطُتَۡۡفَقاَلۡ﴿
َ
ۡۡلَمۡ ۡبَِماۡأ  ﴾٢٢ۡۡيَقِيۡنۡبِنََبإ َۡۡسَبإ ِۡۡمنۡوَِجئ ُتَكۡۡبِهِۦُُۡتِط 

 [  ٢٢: انلمل]

“অিঃপর হুদহুদ এমস বলল: আপতন যা অবগি নন, 
আতে িা অবগি হময়তে। আতে আপনার কামে সাবা 
কথমক তনতশ্চি সংবাদ তনময় আগেন কমরতে।” [সূরা আন-
নােল, আয়াি: ২২] হুদহুদ পাতখ যা কর্মনমে সুলাইোন 
আলাইতহস সালাে িা র্ানমিন না। এই ঘিনা কথমক 
তশিা তনময় আমলেগর্ বমলন, কোি কহাক, বড় কহাক কয 
বযতক্ত কিাোর তনকি ককামনা জ্ঞান তনময় আসমব িার 
সামথ আত্মম্ভতরিা করমব না। কয বযতক্ত জ্ঞান তনময় এমসমে 
িুতে েমনামযাগ তদময় িার কথা শুন। কারর্ হমি পামর 
কস কিাোর র্নয নিুন ককান জ্ঞামনর ফিক উেুক্ত কমর 
তদমব।  

এই তিনতি িাতলমব ইলমের গুরুত্বপূর্জ ববতশষ্টয। এ রকে 
আমরা অমনক ববতশষ্টয রময়মে। ইমিাপূমবজ আেরা বমলতে 
আপতন কসগুমলা এ তবষময় রতচি গ্রন্থাবলী কথমক কর্মন 
তনমি পারমবন। 
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এখন আতস এই প্রমশ্নর র্বামব ইলে কীভামব ককােলিা 
ও ধীর-তিরিা অবলম্বন করার োধযমে অর্জন সম্ভব? 
ইলে অর্জমনর ক্রেধারা তক? অথবা ইলে অর্জমনর সতিক 
পদ্ধতি তক হওয়া উতচৎ? 

র্বাব: ইলমে দীন বা দীমনর জ্ঞান নানা প্রকার। এর 
েমধয তকেু হমে- কেৌতলক ইলে (উলুে আসতলয়যাহ )। 
আর তকেু হমে সহায়ক ইলে (উলুে েুসাতয়দা)। ককউ 
ককউ সহায়ক ইলেগুমলামক োধযে ইলে (উলুেুল আলা) 
বমলন। আবার ককউ ককউ শাতেক ইলে (উলুে তসনাইয়যা) 
বমলন। 

কেৌতলক ইলে হমে কুরআন ও সুন্নাহ’র ইলে িথা 
ইলেুি িাফসীর (িাফসীরতবদযা), ইলেুল হাদীস 
(হাদীসতবদযা), ইলেুল তফক হ (ইসলাতে আইনশাে)। এর 
পর ইলেুত  িাওহীদ (আল্লাহর একমত্বর তবদযা); যামক 
আেরা কুরআন ও সুন্নাহর ইলে কথমক আলাদাভামব 
উমল্লখ কমর থাতক এই ইলমের েহান েযজাদার কারমর্। 
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যতদও সবগুমলা ইলেই কুরআন ও সুন্নাহ কথমক 
উৎসাতরি।  

সুিরাং আোমদর তনকি কেৌতলক ইলে হমে িাফসীর, 
িাওহীদ, হাদীস, তফকহ। আর সহায়ক ইলে হমে- 
উসুলুত  িাফসীর (িাফসীর িে) বা কামরা কামরা 
পতরভাষা অনুযায়ী উলুেুল কুরআন (Quranic 
Sciences), উসূলুল  হাদীস (হাদীস িে) বা কামরা কামরা 
েিানুযায়ী েুস ত্বালাহুল হাদীস (হাতদমসর পতরভাষা), 
উসূলুল  তফক হ (ইসলাতে আইমনর েূলনীতি), নাহু (আরবী 
বযাকরর্) ও আরবী ভাষাজ্ঞানসেূহ। 

এই ইলেগুমলামক অনযভামবও তবভার্ন করা হয়। 
কেৌতলক ইলে (উসুল) ও তবমনাদনেূলক ইলে (েুলাহ)। 
কেৌতলক ইলমের েমধয রময়মে ইমিাপূমবজ উতল্লতখি কেৌতলক 
ইলে ও সহায়ক ইলমের সবগুমলা। আর তবমনাদনেূলক 
ইলে হমে সংবাদেূলক জ্ঞান, র্ীবনচতরি, তবরল 
ঘিনাবলী, তকস সা-কাতহনী, ইতিহাস ইিযাতদ। 

প্রথে: ইলেুত  িাফসীর 
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ইলেুত  িাফসীর এর কিমে ক্রেধারা অবলম্বন হমলা- 
প্রথমে সংতিপ্ত একতি িাফসীরগ্রন্থ তদময় আপনার অধযয়ন 
শুরু হমব। এই গ্রমন্থর োধযমে আপতন শুধুোে আল্লাহর 
কালামের অথজ র্ানার কচষ্টা করমবন। তবমশষিঃ আপতন 
যতদ হামফময কুরআন হন িাহমল সংতিপ্ত একতি িাফসীর 
পড়া আপনার র্নয সবমচময় উপকারী। এ পযজাময়র 
োেমদর র্নয আমলেগর্ িাফসীমর র্ালালাইনমক কবশ 
গুরুত্ব তদমিন। তনঃসমন্দমহ িাফসীমর র্ালালাইন খুব 
উপদায়ক। তকন্তু এ তকিাব পড়ার সেয় আপনামক 
সাবধান থাকমি হমব। কারর্, এর েমধয কবশ তকেু 
অপবযাখযা রময়মে। এই তকিাবতি রচনা কমরমেন 
র্ালালুতেন োহাতল্ল ও র্ালালুতেন সুয়ুতি। েুফাস সাল 
কশ্রতর্র সূরাগুমলা (সূরা ক্বাফ-সূরা নাস) কথমক আপতন 
পড়া শুরু করমবন। কযমহিু এই সূরাগুমলা প্রায়শঃ 
সালামি শুমন থামকন। সূরার অথজ সংমিমপ বুমে তনমবন। 
পুমরা গ্রন্থতি োে কোট্ট দু’তি খি। আপতন পঞ্চাশ পৃষ্ঠা 
কশষ করার পর আপনার কগািা েুফাস সাল কশ্রতর্র 
সূরাগুমলার অথজ র্ানা হময় কগল। িখন সালামি 
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তিলাওয়াি শুনমল আপতন অথজ বুেমি পারমবন। এর 
োধযমে সুস্পষ্ট ইলে আপনার হাতসল হময় কগমলা।  

প্রশ্ন হমে, আপতন কীভামব বুেমবন কয আপতন িাফসীর 
বুমেমেন যামি কমর অনয তবদযার তদমক েমনাতনমবশ 
করমি পামরন?  

র্বাব: আপতন তনমর্ তনমর্ িাফসীর করমি পামরন তকনা 
কসিা যাচাই করমবন। উদাহরর্িঃ আপতন সূরা ‘ওয়াস 
শােতস ওয়া দুহাহা’ পমড়মেন। িাফসীমর র্ালালাইমন 
সূরাতির িাফসীর পমড়মেন এবং বুমেমেন। তকন্তু কীভামব 
বুেমবন আপতন এই সূরার িাফসীর আয়ত্ব করমি 
কপমরমেন তকনা? র্ালালাইন তকিাবতি বন্ধ কমর তনমর্ 
তনমর্ িাফসীর করা শুরু করুন। যতদ আপতন তনতবজধায় 
সতিকভামব সূরাতির িাফসীর করমি সিে হন িাহমল 
আপতন ক্রেধারা অনুসরর্ কমরমেন এবং আপনার 
িাফসীর কশখা হময়মে। এরপর আপতন নিুন পড়া শুরু 
করমি পামরন। এই পদ্ধতির আমরা তবস্তাতরি বযাখযা অনয 
ইলমের আমলাচনামিও আসমব। িাহমল আপতন শুরু 
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করমবন িাফসীমর র্ালালাইন তদময়। পরবিজী ধামপ 
আপতন র্ালালাইমনর কচময় বড় ককামনা িাফসীমরর 
তকিাব পড়মবন। কযেন, শাইখ আবু্দর রহোন সা‘দীর 
িাফসীর অথবা িাফসীমর বাগাতভ অথবা ইবন কাসীর 
অথবা ইবন কাসীমরর ককামনা একতি সংতিপ্তসার (যতদ 
তবপরীিেূতখিা বযতিমরমক ককামনা সংতিপ্তসার পাওয়া 
যায়)। আপতন এ তকিাবতি তকেুিা দ্রুি পড়মবন। আপতন 
এই তকিাবতি পমড় আল্লাহর কালামের েেজাথজ র্ানমবন। 
এই গ্রন্থতিমি িমথযর সোহার র্ালালাইমনর কচময় কবতশ 
ঘিমব। র্ালালাইমন কয িথযগুমলা আপতন অনুধাবন 
করমি কপমরমেন কসগুমলা পুনরায় যখন আপতন পড়মবন 
িখন এ অতিতরক্ত িমথযর সামথ পূমবজর পড়া িথযগুমলা 
আপনার তনকি আমরা সুস্পষ্ট হময় উিমব। কযমহিু আপতন 
তনর্ কথমকই ‘ওয়াস শােতস ওয়াদুহাহা’ সূরাতি িাফসীর 
করমি কপমরমেন। যখন আপতন িাফসীমর ইবন কাসীর 
পড়মবন অথবা িাফসীমর বাগাতভ পড়মবন অথবা এ 
পযজাময়র অনয ককামনা তকিাব পড়মবন িখন আপতন 
অনুভব করমবন কয, আপতন নিুন তকেু তশখমি পারমেন। 
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এভামব সেময়র সামথ সামথ আপতন অনুভব করমবন কয, 
আল্লাহর কালাে অনুধাবন করার জ্ঞান আপনার 
অমনকিুকু বৃতদ্ধ কপময়মে।  

তবিীয়: ইলমে িাওহীদ 
িাওহীদ দুই প্রকার: সাধারর্ আতকদা ও ইবাদিঘতনষ্ট 
িাওহীদ। 

অথজাৎ আল্লাহ চামহি কয ইলমে িাওহীদ আপতন পড়মবন 
কসই ইলমের গ্রন্থগুমলা দুই প্রকামরর। এক প্রকামরর 
তকিাবগুমলামি পামবন সাধারর্ আতকদা। এই প্রকামরর 
তকিাব হমে কযেন-লুে‘আিুল ইতিকাদ, শাইখুল ইসলাে 
ইবন িাইতেয়ার আল-ওয়াতসতিয়যা, আল-‘আতকদা আত  
িাহাতবয়যা ইিযাতদ। অথজাৎ কয তকিাবগুমলামি আতকদার 
সবগুমলা তবষয় উমল্লখ থামক। কযেন, আল্লাহর প্রতি 
ঈোন, িাাঁর নাে ও গুর্াবলীর প্রতি ঈোন, িাাঁর 
প্রতিপালকমত্ব ঈোন, তফতরশিামদর প্রতি ঈোন, আসোনী 
তকিাবসেূমহর প্রতি ঈোন, রাসূলগমর্র প্রতি ঈোন, কশষ 
তদবমসর প্রতি ঈোন, তকয়ােমির তবভীতষকার প্রতি ঈোন, 
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কবমরর আযামবর প্রতি ঈোন, পুনরুত্থামনর প্রতি ঈোন, 
তকয়ােমির পূমবজ যা ঘিমব কসগুমলার প্রতি ঈোন, র্ান্নাি 
র্াহান্নামের প্রতি ঈোন, িাকদীমরর প্রতি ঈোন, 
িাকদীমরর সামথ সংতেষ্ট অনযানয তবষয়াবলীর প্রতি 
ঈোন। এ ধরমনর গ্রন্থপ্রমর্িাগর্ এ তবষয়গুমলার পর 
আতকদার অনয তবষয়গুমলা কপশ কমরন। কযেন, আল্লাহর 
ওলীগর্ ও িামদর কারােি, সাহাবীগর্, ইোে িথা 
রাষ্ট্রপ্রধান ও িার অতধকার, সৎকামর্র আমদশ ও 
অসৎকামর্র তনমষধ, সৎচতরে (মযেন ইবন িাইতেয়া 
ওয়ামসতিয়ার কশমষ উমল্লখ কমরমেন) ইিযাতদ। এ ধরমনর 
গ্রন্থ হমলা সাধারর্ আতকদার তকিাব। 

আহমল সুন্নাি ওয়াল র্াো‘আমির আতকদা তশিা 
কনওয়ার কিমেও আপতন ক্রেধারা অবলম্বন করমবন। 
প্রথমে সংতিপ্ত একতি পুতস্তকা ককামনা একর্ন শাইমখর 
তনকি পড়মবন। িাফসীর পড়ার র্নয ককামনা শাইমখর 
প্রময়ার্ন কনই। িাফসীমরর ককামনা তবষয় না বুেমল কয 
ককান আমলেমক আপতন তর্মজ্ঞস কমর তনমি পারমবন। 
তকন্তু িাওহীদ অবশযই একর্ন শাইমখর তনকি পড়মি 



 

31 

 

হমব। কযেন ধরুন আপতন লুে‘আিুল ই‘তিকাদ তদময় 
শুরু করমলন। এ পুতস্তকাতি যতদ েুখি কমর কফমলন 
িাহমল খুব ভাল। আর েুখি করমি না পারমল বারবার 
পড়মবন। যামি কমর এর অধযায়গুমলা আপনার আয়মত্ব 
থামক।  

এ কিমে িাতলমব ইলমের ত্রুতি হমলা িারা ককামনা একতি 
তকিাব শাইমখর তনকি পমড়ন তকন্তু এই তকিামবর 
অধযায়গুমলা, পতরমেদগুমলা একবার উতিময় কদমখন না। 
তশিক কয িানতি পড়ান তিতন শুধু কস তশমরানােতিই 
র্ামনন- এতি ভুল। বরঞ্চ আপনার উতচৎ তকিামবর 
পতরমেদগুমলা সম্পমকজ একিা ধারর্া কনওয়া। 

আপতন লুে‘আিুল ই‘তিকাদ তকিাবতি শুরু কথমক কশষ 
পযজে পুমরািুকু পড়মবন। এমি কমর এ পুতস্তকার তনয়ে ও 
তবষয়বস্তু ইিযাতদ আপনার র্ানা হময় যামব। িারপর 
শাইখ বা তশিমকর কামে তকিাবতি পড়মবন।  

লুে‘আিুল ই‘তিকাদ তকিাবতি প্রাথতেক গ্রমন্থর অেভুজক্ত। 
যার তবষয়বস্তু সুস্পষ্ট ও সংতিপ্ত। শাইখ বা তশিক যখন 
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িার ককামনা  বযাখযা করমবন িখন আপতন নীতিোলাগুমলা 
তলমখ রাখমবন। পরবিজীমি আপতন এগুমলা েুখি কমর 
তনমবন। যখন আপতন এই তকিামবর বযাখযাতি যথাযথভামব 
আয়ত্ব করমি পারমলন এবং উপলতদ্ধ করমলন কয, 
তকিাবতি আপতন বুেমি কপমরমেন এবং ভামলাভামব 
আয়ত্ব আনমি কপমরমেন অথবা অেি অতধকাংশ 
তবষয়গুমলা আয়ত্ব করমি কপমরমেন িখন আপতন অনয 
একতি তকিাব পড়া শুরু করমবন। কযেন ধরুন, 
‘ওয়ামসতিয়যাহ’ গ্রন্থতি শুরু করমলন। ‘ওয়ামসতিয়যাহ’ 
গ্রন্থতিও আপতন ককামনা একর্ন শাইমখর তনকি পড়মবন।  

প্রশ্ন হমে, আপতন কীভামব বুেমবন কয, পতিি 
পতরমেদতি আপতন বুেমি কপমরমেন?   

তকেু তকেু োে আমে িারা অমনক পমড়। তকন্তু যখন 
তনমর্ বযাখযা করমি আমস িখন তিতন অ-শরতয় ভাষায় 
বযাখযা কমরন অথবা ভুল বযাখযা কমরন। কারর্, তিতন 
েূলিঃই ভুল বুমেমেন। কারর্, তিতন তনমর্মক পরীিা 
কমরন তন। আপতন যখন ‘ওয়ামসতিয়যাহ ’ এর ককামনা 
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একতি পতরমেদ বযাখযাসহ পড়া কশষ করমবন িখন 
আপতন তনমর্ তনমর্ বযাখযা করমবন। কযেন ধরুন, 
‘ওয়ামসতিয়যা’র শুরুমি শাইখুল ইসলাে ইবন িাইতেয়যাহ  
বলমেন: এতি হমে নার্ািপ্রাপ্ত দল িথা আহমল সুন্নাহ 
ওয়াল র্াো‘আমির আতকদা। আপতন যখন তকিাবতি 
বযাখযা করা শুরু করমবন িখন প্রথমে নার্ািপ্রাপ্ত দল 
কারা? -িার বযাখযা করমবন। আহমল সুন্নাহ ওয়াল 
র্াো‘আি কারা? -িার বযাখযা করমবন? এভামব আপতন 
বুেমি পারমবন কয, আপতন এ কথাগুমলার অথজ বুেমি 
কপমরমেন। 

বইময়র েূল পামির েমধয যতদ আল্লাহর তসফামির (আল্লাহ 
গুমর্র) উমল্লখ আমস িখন আপতন তসফামির বযাখযা 
করমবন। কযেন ধরুন,  ُّلِِله  اَليُعلُؤ  (আল্লাহ র র্নয সুউচ্চ 

িান সাবযস্ত করার) গুর্ এর বযাখযা করমবন। تَوَى  ََعَ  ِاسي
 গুর্ এর বযাখযা (আল্লাহর ‘আরমশর উপর উিা) اليَعريِش 

করমবন। বযাখযাকার কয কয তবষয়গুমলা উমল্লখ কমরমেন 
যা আপতন পমড়মেন অথবা শুমনমেন কস কস তবষয়গুমলা 
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আপতন উমল্লখ করমবন। আপতন যতদ বমলন কয, আতে 
ওয়াতসতিয়যা পমড়তে। শুধু পড়া বারা আপনার ইলে 
হাতসল হমব না। আপনামক পড়ামি পারমি হমব। এিামক 
আমলে সোর্ েু‘আরাদািুল ইলে ( اليِعليمِ  ُمَعارََضةُ  ) বা 
েুদারাসািুল ইলে ( اليِعليمِ  ُمَدارََسةُ  ) বা েুযাকারািুল ইলে 

( اليِعليمِ  ُمَذاَكَرةُ  ) িথা পুনঃপাি তহমসমব আখযাতয়ি কমরন। 

অথজাৎ পুনঃপািমক আমলেগর্ তিনতি নামে অতভতহি 
কমরন েু‘আরাদাহ (  ُمَعارََضة), েুদারাসা (  ُمَدارََسة), 
েুযাকারা (  ُمَذاَكَرة)। হাদীসতবশারদগর্ এ কিমে েুযাকারা 

শব্দতি বযবহার কমরন। বলা হময় থামক-  َكَذا َذاَكريُت  (আতে 

অেুক হাদীসতি পুনবজার পমড়তে)। ইোে আহোদ সম্পমকজ 
একতি  বর্জনায় এমসমে কয, ইোে আহোদ ও প্রতসদ্ধ 
ইোে আবু যুর‘আ উবাইদুল্লাহ ইবন আবু্দল কারীে আর  
রাযী এশার সালাি একমে আদায় করমিন। িারপর 
িাাঁরা ঘমর তফমর দু’র্মন তেমল পুনঃপাি শুরু করমিন। 
এভামব সারারাি কাতিময় তদমিন। ফর্মরর আযান শুমন 
িারা সতম্বি তফমর কপমিন। িাাঁরা সারারাি কর্মগ 
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পুনঃপাি চাতলময় কযমিন। তকন্তু িামদর পুনঃপামির 
পদ্ধতিতি কী তেল?  

একর্ন হাদীমসর সনদ উমল্লখ করমিন, অপরর্ন েিন 
উমল্লখ করমিন। আবার একর্ন েিন উমল্লখ করমিন, 
অপরর্ন সনদ উমল্লখ করমিন। এভামব ইলেমক 
পাকামপাক্ত করমিন।  

আপতন শুধু ককামনা শাইখ বা তশিমকর দার মস হাতযর 
হময় আমলাচনা শুনমলন আর বাসায় চমল কগমলন, 
আপনার সবজমশষ কার্ হমে ককবল তশিমকর কাে কথমক 
কশানা, (মশানার পর পুনঃপাি হয় তন) িাহমল আপনার 
ইলে হাতসল হমব না। দার স শুমন আপতন তকেুিা উপকৃি 
হমবন বমি, সাওয়াবও পামবন -ইনশাআল্লাহ। তকন্তু 
আপনার ইলে বাড়মব না। ইলমের তভতত্ত গড়মব না। 
আপতন আমলাচনা শুনার পর, বযাখযা পমড় বুোর পর 
তনমর্ তনমর্ বযাখযা করমবন। বুেমি পারার লির্ হমলা- 
তকিাব বন্ধ কমর তনমর্ তনমর্ বযাখযা করমি পারা, 
োসআলাগুমলা তবমেষর্ করমি পারা। আপতন যতদ 
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শিভাগ বুমে থামকন িাহমল আপতন প্রতিতি োসআলা 
তবমেষর্ করমি পারমবন। আপনার বুোর েমধয ককামনা 
প্রকার র্ড়িা থাকমব না। যতদ আপনার বুমের েমধয 
কেতি থামক অথবা র্ড়িা থামক অথবা আপতন 
তবকৃিভামব বুমে থামকন িাহমল এ প্রধান গ্রন্থগুমলা, 
কযগুমলামক কেৌতলক গ্রন্থ তহমসমব তবমবচনা করা হয়, 
কসগুমলা বযাখযা করার িা আপনার কামে ধরা পড়মব। 
আপতন লিয করমবন কয আপতন িালমগাল পাতকময় 
কফলমেন। আপতন কীভামব বযাখযা করমবন, কীভামব কথা 
বলমবন িা আপতন বুেমি পারমেন না। োসআলাগুমলা 
একতির সামথ অপরতি কপাঁতচময় কফলমেন। অথচ যখন 
আপতন বযাখযা পমড়মেন িখন তিকই বুমেমেন। পরীিার 
োধযমে োনুষ সম্মাতনি হয় অথবা লতিি হয়। সুিরাং 
আপতন তনমর্মক যাচাই কমর তনন- আপতন তক বুমেমেন, 
নাতক বুমেন তন। যখন আপতন কদখমি পামেন কয, 
আপতন ককামনা একতি অংশ বযাখযা করমি পারমেন না; 
অথবা ককামনা একতি বাকয বযাখযা করমি পারমেন না 
িখন আপতন বুেমি পারমবন কয, আপতন এ অংশতি 
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বুমেন তন। এ অংশতি আপনামক পুনরায় পড়মি হমব। 
অিএব, এ অংশতি ভালভামব না বুমে আপতন পরবিজী 
অংশ পড়মি যামবন না।  

আমগকার তদমন িাতলমব ইলে ককামনা একর্ন শাইমখর 
তনকি ইলে তশখি। শাইখ িামদরমক তবমশষ ককামনা 
তবষয় পড়ামিন। িারা যখন রামি বাতড়মি তফমর 
আসমিন িখন বই বন্ধ কমর এক সহপািী অনয 
সহপািীর তনকি বযাখযা করমিন। আবার তবিীয়র্ন প্রথে 
র্মনর তনকি বযাখযা করমিন। িাতলমব ইলমের একাতধক 
নয়; একর্ন সহপািী থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সহপািীর সামথ 
আপতন বদনতন্দন পাি পুনঃঅধযয়ন করমবন। আপতন 
আপনার সহপািীমক বযাখযা কমর কশানামবন এবং আপনার 
সহপািী আপনামক বযাখযা কমর শুনামব। িার বুোর েমধয 
ককামনা ভুল থাকমল আপতন িা সংমশাধন কমর তদমবন। 
আপনার বুোর েমধয ককামনা ভুল থাকমল কস সংমশাধন 
কমর তদমব। এভামব এমক অপরমক সহমযাতগিা করমবন। 
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‘ওয়ামসতিয়যাহ’ গ্রন্থতি কশষ করার পর শুরু হমব িৃিীয় 
স্তর। ‘ওয়ামসতিয়যাহ’ বুোর পর আপতন ‘হাোতবয়া’ তকিাব 
পড়া শুরু করমবন। যতদ আপতন চান ‘িাহাতবয়া’র 
বযাখযাগ্রন্থও শুরু করমি পামরন; িামিও ককামনা অসুতবধা 
কনই। যতদ আপতন ওয়ামসতিয়যাহ  ভামলাভামব বুমে থামকন 
িাহমল আপতন ইবন িাইতেয়ার অনযানয গ্রন্থও বুেমি 
পারমবন। ইনশাআল্লাহ  তনমর্ তনমর্ পমড়ই বুেমি 
পারমবন। তকন্তু তবিময়র তবষয় হমলা, আোমদর েমধয 
ককউ ককউ আমে তিতন ফািাওয়া ইবন িাইতেয়া পড়া 
শুরু কমর কদন অথচ তিতন আতকদা শামের 
েূলনীতিগুমলাও র্ামনন না। ক্লাে-শ্রাে, ঘুেঘুে ভাব, 
হামি োে ১০/১৫ তেতনি সেয় আমে এেন অবিায় 
এমস তিতন বমলন, আস! আেরা ফািাওয়া ইবন িাইতেয়া 
পতড়। বই খুমলই পড়া শুরু কমর কদন। এরপর ককামনা 
একতি োসআলা তনময় আমলেমদর সামথ িকজ বাাঁতধময় 
কদয়, অথচ েূলিঃই তিতন োসআলাতি বুমেন তন। এ 
কশ্রতর্র িাতলমব ইলে প্রচুর। আেরাও এ প্রকার িাতলমব 
ইলমের েুমখােুতখ হময়তে। কস এমস বলা শুরু কমর, 
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শাইখুল ইসলাে ইবন িাইতেয়া এিা এিা বমলমেন- অথচ 
আপতন যতদ ইবন িাইতেয়ার বইতি পমড় কদমখন কদখমবন 
কয শাইখুল ইসলাে এেন কথা বমলন তন। কী কারমর্ 
এই িাতলমব ইলে এই ভুল কমরমে- এর প্রথে কারর্ কস 
পড়ার র্নয িার উত্তে সেয় বযয় কমর তন। তবিীয় কারর্ 
হমলা, কস এই োসআলার েূলনীতিগুমলা র্ামন না। অথজাৎ 
এই োসআলার েূলনীতিগুমলা িার িৃতিমি ের্বুি নয়। 
এ কারমর্ আমলেমদর বক্তবয বুোর িেিা িার েমধয 
অতি দুবজল। এর কচময় বড় ভুল পদ্ধতি হমলা, ককামনা 
একর্ন োে কস ওয়ামসতিয়যা বা হাোতবয়যা বা লুে‘আিুল 
ই‘তিকাদই ভামলাভামব আয়ত্ব করমি পামর তন কস তগময় 
প্রাচীন আমলেগমর্র তকিাব পড়া শুরু কমর তদল। কযেন, 
আবু্দল্লাহ ইবন ইোে আহোমদর ‘আস-সুন্নাহ’ নােক 
তকিাব পড়া শুরু কমর তদল অথবা ইবন োনদা এর 
‘আল-ঈোন’ পড়া শুরু কমর তদল অথবা ইবন খুযাইোর 
‘আত িাওতহদ’ পড়া শুরু কমর তদল অথবা ইবন োনদা 
এর ‘আত  িাওহীদ’ পড়া শুরু কমর তদল। অনুরূপ বড় 
বড় অনযানয আতকদার গ্রন্থ, কয গ্রন্থগুমলা যথাযথভামব 
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তবনযস্ত নয়; কযভামব পরবিজী আমলেগমর্র গ্রন্থগুমলা 
সুতবনযস্ত। তকন্তু আপতন যতদ েূলনীতিগুমলা র্ানার পর 
প্রাচীন আমলেগমর্র তকিাবগুমলা পমড়ন িাহমল আপতন 
যথাযথভামব কস তবষয়গুমলা বুেমি সিে হমবন; 
ইনশাআল্লাহ। কযমহিু প্রাচীন আমলেগমর্র বক্তবয বুোর 
কিমে আপতন ইমিাপূমবজ তশমখ কনওয়া েূলনীতিগুমলার 
সহমযাতগিা তনমি পারমবন। আপতন িামদর বক্তমবযর 
েেজাথজ, উমেশয এবং এ বক্তমবযর েমধয তক অেজভুক্ত এবং 
তক অেভুজক্ত নয়, কী কী উদাহরর্ অেভুজক্ত এবং কী কী 
উদাহরর্ অেভুজক্ত নয় সবতকেু বুেমি পারমবন। 
উদাহরর্িঃ লুে‘আিুল ই‘তিকাদ এর শুরুমি আল্লাহর 
নাে ও গুর্াবলীর উপর ঈোন আনার তবষময় গ্রন্থকার 
বমলন:  َمعينً  َل  وَ  َكييف   بَِل  (বাতহযক অথজ, ককামনা আকার ও 

অথজ বযতিমরমক) এিুকুর সতিযকার অথজ1 কয িাতলমব ইলে 

                                                           
1 এর সতিযকার অথজ কিা এই কয, আল্লাহর নাে ও গুর্গুমলার ককামনা  
ধরন তনধজারর্ করা যামব না, কযেতনভামব এেন অথজও করা যামব না 
যার োধযমে সৃতষ্টকুমলর সামথ সােঞ্জসয বিতর হয়। বরং বলা হমব 
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বুমে না কস তক এর বাতহযক কয অথজ কস বুমেমে িাই বমল 
কদমব? কারর্, এর সতিযকামরর অথজ কিা ককবল সিযতনষ্ঠ 
প্রাচীন আমলেগমর্র তকিাব পড়মলই বুেমি সিে হমব। 
িারপর কস এতিমক আোমদর বড় বড় আমলেগমর্র তদমক 
সম্পকজযুক্ত করমব। কারর্, িামদর কামে এেন ইলে 
রময়মে কয ইলে অনযমদর তনকি কনই। আর যতদ স্বল্প 
সেময়র কারমর্ আপতন িামদর ের্তলমস হাতযর হমি না 
পামরন, িাহমল আোমদর তশিকমদর েমধয যারা িাতলমব 
ইলে রময়মে িামদর সামথ সমৃ্পক্ত হমবন এবং ইলে 
হাতসমলর সবজর্নতবতদি শিজগুমলা কেমন িা অর্জন 
করমবন। 

তিন: হাদীস 

                                                                                           

কয, এগুমলার অবশযই অথজ রময়মে যা আোমদর র্ানা িমব িা 
সৃতষ্টর সামথ সােঞ্জসয তবধান কমর নয়, আবার এগুমলার সুতনতদজষ্ট 
ধরর্ও রময়মে, িমব কসগুমলার ধরন আোমদর র্ানা কনই। 
[সম্পাদক] 
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িাতলমব ইলে হাদীমসর ইলে হাতসমলর শুরুমিই ইোে 
নাওয়াওয়ীর ‘আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ েুখি 
করমব। যতদ আপতন এখামন সেমবি উপতিতিমক তর্মজ্ঞস 
কমরন আপনারা তক আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ 
েুখি কমরমেন? র্বাব আসমব: না। আল-আরবা‘ঈন 
আন-নাওয়াওতয়য়যাহ েুখি না কমরই িারা বড় বড় 
তকিাব কযেন- নাইলুল আওিার, সুবুলুস সালাে, ফািহুল 
বারী ইিযাতদ পড়া শুরু কমর কদয়। অথচ আরবা‘ঈন 
আন-নাওয়াওতয়য়যাহ হমে েূলতভতত্ত।  

আপনারা আমলেগমর্র র্ীবনচতরি সম্পতকজি তকিাবগুমলা 
পমড় কদখুন। কদখমি পামবন ককামনা একর্ন আমলমের 
র্ীবনীমি উমল্লখ করা হয় তন কয, তিতন বড় ককামনা 
তকিাব পমড়মেন। কযেন ধরুন, গ্রন্থকার এ কথা তলখমবন 
না কয, তিতন ফাত হুল বারী পমড়মেন; তিতন আল-োর্েু‘ 
ইিযাতদ পমড়মেন। বরং আপতন কসখামন পামবন, তিতন 
আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ েুখি কমরমেন, 
তিতন আল-েুলাহা তফন্নাহু েুখি কমরমেন, তিতন আল-
উেদা তফল তফকহ েুখি কমরমেন, তিতন উেদািুল 
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আহকাে েুখি কমরমেন এবং এ ধরমনর অনযানয পুতস্তকা 
েুখি করার কথা আপতন পামবন। এর কারর্ তক? এর 
কারর্ দুমিা: 

এক. আপনামক এ তবষময় তনমদজশনা কদওয়া কয, এিাই 
হমে ইলে অর্জমনর সতিক পদ্ধতি; অনয ককামনা পদ্ধতি 
নয়। 

দুই. এই আমলমের েযজাদা িুমল ধরা কয, িার ইলে তেল 
কেৌতলক ও সুদৃঢ় তভতত্ত তনভজর। কারর্, তিতন এ কোট্ট কোট্ট 
পুতস্তকা তদময় িার ইলেী র্ীবন শুরু কমরমেন, এ 
গ্রন্থগুমলা আত্মি কমরমেন এবং শাইখমদর তনকি 
পমড়মেন।  

আপতন এেন ককান কথা পামবন না কয, অেুক আমলে 
ফািহুল বারী পমড়মেন অথবা নাইলুল আওিার পমড়মেন 
এবং এ গ্রন্থগুমলা পড়ার কারমর্ আমলমের প্রশংসাও করা 
হয় না। কারর্ কোট্ট কোট্ট তকিাবগুমলা আত্মি করমি 
পারমল আপতন এ গ্রন্থগুমলার তবস্তাতরি তবচার তবমেষর্ 
বুেমি পারমবন। 
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কোোকথা হমলা, হাদীমসর কিমে আপতন আল-আরবা‘ঈন 
আন-নাওয়াওতয়য়যাহ েুখি করার োধযমে ইলে অর্জন 
শুরু করমবন। আপতন এ হাদীসগুমলা েুখি কমর তনমবন 
এবং সবসেয় আওড়ামবন। এ হাদীসগুমলা সূরা ফাতিহার 
েমিা ের্বুিভামব েুখি কমর তনমবন। প্রতি সপ্তামহ 
একবার খিে তদমবন। প্রতিবার সোপ্ত করমর্র োধযমে 
আপনার েুখিকৃি হাদীসগুমলা আমরা পতরস্কার হমব। 
এরপর আপতন আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ 
পুতস্তকার ককামনা একতি বযাখযাগ্রন্থ পড়মবন। যতদ ককামনা 
একর্ন তশিমকর তনকি পড়মি পামরন িাহমল আমরা 
ভামলা। যতদ ককামনা শাইমখর তনকি পড়ার সুমযাগ 
আপনার না থামক িাহমল ককামনা একতি বযাখযাগ্রন্থ তনময় 
পড়মবন এবং বযাখযা তনমর্ আত্মি করমবন। যতদ ককামনা 
প্রশ্ন র্ামগ িাহমল ককামনা আমলেমক তর্মজ্ঞস কমর কর্মন 
তনমবন।  

আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ েুখি করার পর 
আপতন এর প্রমিযকতি হাদীমসর বযাখযা পড়মবন। ইোে 
নাওয়াওয়ীর তনমর্র কলখা বযাখযাগ্রন্থতি পড়মি পামরন। 
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কারর্, এতি সবমচময় সংতিপ্ত বযাখযাগ্রন্থ। এরমচময় একিু 
বড় হমে ইবন দাকীতকল ‘ঈদ এর তলতখি বযাখযাগ্রন্থ। 
পরবিজী পযজাময় অনযানয বযাখযাগ্রন্থগুমলা পড়মবন। সবমচময় 
বড় বযাখযাগ্রন্থ হমে- হামফয ইবন রর্ব হাম্বলীর গ্রন্থ।  

আপতন নাওয়াওয়ীর বযাখযাগ্রন্থতি পড়মবন। প্রথে হাদীস 
িথা তনয়যমির হাদীসতির বযাখযা পড়ার পর আপতন 
তকিাবতি বন্ধ কমর বযাখযা করা শুরু করমবন। এভামব 
আপতন অল্পসেময় বযাপক উপকৃি হমবন। যতদ আপতন 
ককামনা েসতর্মদ ওয়ার্ করমি চান আল-আরবা‘ঈন 
আন-নাওয়াওতয়য়যাহর ককামনা একতি হাদীমসর বযাখযা তদময় 
ওয়ার্ করমি পারমবন। এভামব আপতন হাদীমসর 
বযাখযামক আত্মি করমবন। এতিই আপনার সম্বল।  

ককামনা েসতর্মদ যতদ খুিবা কদওয়ার প্রময়ার্ন হয় এবং 
কসখামন তকেু িাতলমব ইলে থাকার পরও প্রমিযমক 
একর্ন অপরর্নমক বমল- িুতে খুিবা দাও। অপরর্ন 
বমল: আতে খুিবা তদমি র্াতন না। িাতলমব ইলমের সম্বল 
কিা সাবজিতর্ক িার সামথ থাকমব। িাতলমব ইলমের 
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নূযনিে সম্বল হমে- তকেু আয়ামি কারীো িাফসীরসহ 
র্ানা থাকা। কযেন ধরুন- সূরািুল আস র িাফসীরসহ 
র্ানা থাকা, সূরািুল ইখলাস িাফসীরসহ র্ানা থাকা 
ইিযাতদ অথবা হাদীমসর পুতস্তকা আল-আরবা‘ঈন আন-
নাওয়াওতয়য়যাহ বযাখযাসহ র্ানা থাকা।  

কোিকথা িাতলমব ইলমের এেন তকেু কেৌতলক ইলে 
থাকমি হমব, কয ইলমের ওপর তভতত্ত কমর কস সােমন 
এমগামি পারমব। িাই বলতে: আল-আরবা‘ঈন আন-
নাওয়াওতয়য়যাহ বযাখযাসহ েুখি করার োধযমে িাতলমব 
ইলে বযাপক কলযার্ কদখমি পামব। কারর্, এ পুতস্তকার 
হাদীসগুমলা প্রচুর োসআলামক অেজভুক্ত কমরমে। ‘আল-
আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওতয়য়যাহ’ এর পর িাতলমব ইলে 
হাদীমসর পুতস্তকা ‘উেদািুল আহকাে’ পড়া শুরু করমবন। 
পরবিজী পযজাময় এমস তিতন ‘বুলুগুল োরাে’ পড়মবন। যতদ 
ককামনা িাতলমব ইলে তনমর্র েমধয বযাপক সৃ্পহা অনুভব 
কমরন িাহমল তিতন বুলুগুল োরাে েুখি কমর তনমি 
পামরন। আর যতদ ‘বুলুগুল োরাে’ েুখি করার তহম্মি না 
থামক িাহমল তিতন ‘উেদািুল আহকাে’ েুখি করমি 
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পামরন। বুলুগুল োরামের পর এই পবজ কশষ। এবার তিতন 
হাদীমসর বড় বড় গ্রন্থগুমলা পড়মি ককামনা আপতত্ত কনই। 
কযেন, সহীহ বুখারী, সহীহ েুসতলে ইিযাতদ। তকন্তু 
ইমিাপূমবজ উতল্লতখি কেৌতলক তভতত্ত অর্জমনর পূমবজ আপতন 
এ তকিাবগুমলা পড়া শুরু করমবন না। কারর্ এমি কমর 
আপতন এেন তকেু হাদীমসর েুমখােুতখ হমবন কযগুমলার 
অথজ আপতন বুেমি পারমবন না। তকেু হাদীস আপনার 
সােমন আসমি পামর বাহযি আপনার কামে এগুমলামক 
স্বতবমরাধী েমন হমব। হমি পামর এ সকল হাদীস হমি 
তনর্জীি োসআলাগুমলা আপনার তনকি কতিন েমন হমি 
পামর। 

চার: তফকহ 
ইবমন কুদাো রহ.-এর ‘উেদািুল তফকহ’ তদময় আপতন 
তফকমহর ইলে অর্জন শুরু করমবন। কসৌতদ আরমবর 
বাইমরর ককামনা কদমশর িাতলমব ইলে কয ককামনা 
োযহামবর কোট্ট একতি তফকমহর পুতস্তকা তদময় ইলে 
অর্জন শুরু করমবন। তকন্তু হাম্বলী োযহামব েিমভদ খুব 
কে। অথবা আেরা এভামব বলমি পাতর- হাম্বলী 
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োযহামবর োসআলাগুমলার েমধয োররু্হ িথা অনগ্রগর্য 
োসআলার সংখযা খুব কে। কযেন ধরুন ‘যাদুল 
েুসিাকতন‘ এর েমধয অনগ্রগর্য োসআলার সংখযা খুব 
নগর্য; এ তকিামবর অতধকাংশ োসআলাই অগ্রগর্য।  

কোিকথা, আপতন কোট্ট একতি পুতস্তকা তদময় কযেন ধরুন, 
উেদািুল তফকহ তদময় ‘তফকহ’ শাে পড়া শুরু করমবন। 
আপতন এ তকিাবতি পড়মবন এবং প্রমিযকতি পতরমেমদর 
োসআলাসেূহ আত্মি করমবন। উদাহরর্িঃ আপতন পাতন 
অধযায়  পড়মবন। শুরুমি একবার কগািা অধযায় শুরু 
কথমক কশষ পযজে পমড় তনমবন। এই পড়ার োধযমে 
আপতন এই অধযাময়র পতরমেদগুমলা, প্রকারমভদগুমলা 
র্ানমবন। ককান তবষয় তদময় শুরু করা হময়মে? ককান 
তবষয় তদময় কশষ করা হময়মে। এই অধযাময়র অতধভুক্ত 
োসআলাগুমলা কী কী িা র্ানমবন? এরপর আপতন 
একর্ন শাইমখর তনকি বইতি পড়মবন। তফকহ আপনামক 
অবশযই একর্ন তশিমকর তনকি পড়মি হমব। যতদ 
ককামনা উস্তায না পান কসমিমে তনমর্ তনমর্ পড়মি 
পামরন। নাতক আপতন বলমবন, আোর কিা অমনক বড় 
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পতর্শন, কলামকরা আোমক অমনক বড় জ্ঞানী েমন কমর; 
ককামনা তশিমকর তনকি পড়া আোর র্নয কতিন। না, এ 
ধরমনর োনতসকিা আপনামক পতরহার করমি হমব। বরং 
আপতন তশিমকর তনকিই পড়মবন এবং ককামনা প্রশ্ন 
র্াগমল সামথ সামথ তশিমকর কাে কথমক কর্মন তনমবন। 

তফকহ কীভামব পড়মবন? এতি একতি গুরুত্বপূর্জ প্রশ্ন। 
অমনমক আমেন যারা তফকহ পমড়ন; তকন্তু আসমল িারা 
তফকহ পড়মি র্ামনন না। তফকহ পড়ার পদ্ধতি ও 
িাওহীদ পড়ার পদ্ধতি এক নয়। িাওহীমদর 
োসআলাগুমলা কল্পনা করা ও আয়মত্ব আনা সহর্। 
কারর্, আল্লাহর তসফাি সমৃ্পক্ত োসআলাগুমলার কিমে 
একদল আমলে সরাসতর এগুমলামক সাবযস্ত কমরমেন। 
আর একদল আমলে এগুমলামক িাবীল িথা তভন্ন অমথজ 
বযবহার কমর অপবযাখযা কমরমেন। কযেন, িারা  ُّاليُعلُو 
িথা আল্লাহর সুউমচ্চ অবতিি থাকামক আল্লাহর সুউচ্চ 
েযজাদা ও সুউচ্চ িেিা হওয়ার অমথজ িাবীল (বযাখযা) 
কমরমেন। অনুরূপভামব আল্লাহর ِتَواء  িথা আরমশর الِسي

উপমর উিামক একিা তবমশষ অমথজ িাবীল কমরমেন 
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ইিযাতদ। এই ধরমনর োসআলাগুমলার স্বরূপ বুো সহর্। 
তকন্তু তফকহ এর োসআলাগুমলার স্বরূপ সুস্পষ্ট নয়। 
তফকমহর োসআলাগুমলার স্বরূপ বুো এর্নযই র্রুরী 
কযন একতি োসআলার সামথ অনয একতি োসআলা 
িালমগাল পাতকময় না যায়। তফকাহ  পড়ার র্নয ধীরতির 
তচো-ভাবনার প্রময়ার্ন। এই কোট্ট পুতস্তকাতি (উেদািুল 
তফকহ ) পড়ার কিমে আপনার পদ্ধতি হমব- প্রশ্ন ও 
উত্তরধেজী। কযেন ধরুন আপতন বলমবন- পাতন তিন 
প্রকার। আপতন পুতস্তকাতির বযাখযাগ্রন্থমক লিয কমর 
বলমবন- পাতন কয় প্রকার? বযাখযাগ্রন্থ আপনামক উত্তমর 
বলমব- পাতন তিন প্রকার: ১. পতবেকারী। আপতন প্রশ্ন 
করমবন পতবেকারী পাতনর সংজ্ঞা কী? যতদ আপতন 
এভামব প্রশ্ন করা তশখমি পামরন কদখমি পামবন আপনার 
প্রমশ্নর পরপরই বযাখযাগ্রমন্থ র্বাব কপময় যামেন। আপতন 
র্ানমবন, পতবেকারী পাতন হমে- কয পাতন িার সৃতষ্টগি 
ববতশমষ্টযর ওপর অিুি আমে। অনয ভাষায়, কয পাতন তনমর্ 
পতবে ও অনযমক পতবেকারী। এইমিা কদখমি কপমলন- 
আপতন প্রশ্ন করমেন; আর বযাখযাগ্রন্থ আপনার প্রমশ্নর 
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র্বাব তদমে। আপতন তফকমহর তকিাব এভামব পড়মবন 
কযন তফকমহর তকিাব হমে- তশিক। কস তশিকমক 
আপতন প্রশ্ন করমেন, আর তকিাব উত্তর তদমে। যখন 
এেন ককামনা োসআলা আমস যামি ককামনা শিজ কযাগ 
করা অথবা ককামনা তকেু বাদ কদওয়ার তবষয় থামক 
আপতন কস তবষময় উপযুক্ত ককামনা প্রশ্ন করমবন। 
উদাহরর্িঃ যতদ বলা হয় কয, পাতন িার সৃতষ্টগি 
ববতশমষ্টযর ওপর অিুি আমে। আপতন প্রশ্ন করমবন- এিা 
তক সাধারর্ভামব সব পাতন? িখন তকিাব আপনামক তকেু 
অবিার কথা উমল্লখ করমব। এই পাতনর সামথ তক অনয 
দ্রবর্ তেতশ্রি হময়মে তকনা অথবা দ্রবর্ীয় নয় এেন তকেু 
তেতশ্রি হময়মে তকনা....? আপতন প্রশ্ন করমবন এবং প্রমশ্নর 
োধযমে প্রকারমভদ করমবন।  

বস্তুি: তফকমহর ইলে অতর্জি হয় দু’তি োধযমে: 

এক- োসআলাতির সতিকরূপ তনর্জয় করমি সিে হওয়া।  

দুই- সতিকভামব তবভার্ন করমি পারা।  
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তফকমহর সবমচময় উপকারী তবষয় হমে প্রকারমভদকরর্। 
আপতন বলমবন- এতি এি এি ভামগ তবভক্ত। 
উদাহরর্িঃ আপতন বলমবন- কেৌতলক পাতনর সামথ 
তেশ্রর্মযাগয দ্রবর্ দুই প্রকার। দ্রবর্ীয় ও অদ্রবর্ীয়। 
এরপর দ্রবর্ীয় এর উদাহরর্ কপশ করমবন। অদ্রবর্ীয় 
এর উদাহরর্ কপশ করমবন। ইবন কুদাো িার উেদা 
তকিামব এভামব উদাহরর্ কপশ কমরমেন। আপতন 
তফকমহর ক্লামশ অগ্রগর্য েি ককানতি, দলীল তক কসিা 
র্ানার ওপর কবতশ গুরুত্ব তদমবন না। কারর্, এখমনা 
আপতন োে; আপতন েুফতি নন। তফকমহর ক্লামশর 
উমেশয হমে োসআলাতির স্বরূপ প্রকৃতি আপনামক 
বুোমনা এবং আমলেমদর প্রকাশভতঙ্গর সামথ আপনামক 
পতরতচি কতরময় কদওয়া। উদাহরর্িঃ ‘েুখিাসারুয যাদ’; 
আপনারা র্ামনন ‘যাদ’ তকিাবতি খুব কোি। তকন্তু এই 
তকিামব তেশ হার্ার োসআলা আমে। তেশ হার্ার 
োসআলা দলীলসহ, অগ্রগর্য েি ও অনগ্রগর্য েিসহ 
পড়া তক সম্ভব!! হয়মিাবা শুধু পমড় যাওয়া সম্ভব; তকন্তু 
‘যাদ’ তকিাব বুো আর হমব না। এ কারমর্ ‘যাদ’ 
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তকিামবর বযাখযা কশষ কমরমেন এেন আমলমের সংখযা 
নগনয। কারর্ পূবজবিজী আমলেগর্ কয পদ্ধতি অনুসরর্ 
করমিন, কয পদ্ধতি িাতলমব ইলমের র্নয তহিকর এবং 
কয পদ্ধতিমি আমলে বিতর হময়মে কস পদ্ধতি বিজোমন 
অনুপতিি। নানা রকে বযাখযা-তবমেষমর্ এক োসআলা 
তনময়ই আমলাচনা দীঘজ হময় যায়। তকন্তু িাতলমব ইলমের 
এি তবমেষর্ র্ানার প্রময়ার্ন কনই। িাতলমব ইলে শুধু 
োসআলাতির স্বরূপ র্ানমব এবং তকিাবতি কয োযহামবর 
কস োযহামবর অতভেিতি র্ানমব। পাতনর প্রথে প্রকার 
পড়া কশষ করার পর তকিাব বন্ধ কমর ইমিাপূমবজ 
উমল্লতখি পদ্ধতিমি আপতন পুনঃপাি শুরু করমবন এবং 
তনমর্ তনমর্ বযাখযা করমবন। যতদ আপনার বুোর েমধয 
ককামনা গরতেল থামক, বযাখযা করমি তগময় একবার 
আপতন পূমব চমল যামবন, একবার পতশ্চমে চমল আসমবন। 
আপনার তনমর্র কামেই কসিা ধরা পড়মব। পূবজ-পতশ্চমের 
োমে বযবধান কিই না বড়। কতব বমলমেন: 

قةً  سارتي  ًبا ورسَت  مرشه ق بني شتَّان::  مغره  ومغرهب مرشه
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“কস তগময়মে পূবজ তদগমে, আর িুতে চলে পতশ্চে তদগমে। 
পূবজ ও পতশ্চমের োমে বযবধান কিই না সুদীঘজ!” 

যতদ অবিা এেন হয় (মযেনতি বতর্জি হমলা) িাহমল 
পতরমেদতি আপতন পুনরায় পড়মবন। আপনার তশিমকর 
তনকি প্রশ্ন কমর বুমে তনমবন। আপনামক কয তশিক 
পড়ান তিতন যতদ রব্বানী (পাইলমির েমিা আমলে) হন 
িাহমল কয সকল োসআলামি আমলেগমর্র ফািওয়া এই 
তকিামবর েমির তবপরীি রময়মে তিতন িা উমল্লখ 
করমবন। তিতন বলমবন: এতি এই গ্রন্থকামরর অতভেি; 
তকন্তু আমলেমদর ফমিায়া এর তবপরীি বা অগ্রগর্য েি 
হমে এই। প্রমিযকতি োসআলামি তশিমকর তনকি 
অগ্রগর্য েি ককানতি কসতি উমল্লখ করমি হমব- এেনতি 
নয়। আর অগ্রগর্য েি বলমি উমেশয হমে- বড় বড় 
আমলমে দীন ও েুফতিগমর্র তনকি কযতি অগ্রগর্য- কসই 
অতভেি। এভামব তশিক তফকমহর তকিাব ও ফমিায়ার 
সামথ আপনার সম্পকজ বিতর কমর তদমবন। আপনার সামথ 
তফকমহর তকিামবর কযেন সম্পকজ বিতর হমব, কিেতন 
ফমিায়ার তকিামবর সামথও সম্পকজ বিরী হমব। আোর 
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তশিকগর্ ‘যাদ’ পািদানকামল তনমম্নাক্ত তবষয়গুমলা উমল্লখ 
করমিন: 

প্রথেি: গ্রন্থকামরর ভামষযর আমলামক োসআলার স্বরূপ ও 
তবধান উমল্লখ করমিন।  

যতদ শাইখুল ইসলাে ইবন িাইতেয়া বা িার োে ইবনুল 
কাইময়যে অথবা দাওয়াহ-ইোেমদর তনবজাতচি ককামনা 
অতভেি থামক িাহমল কসতি উমল্লখ করমিন। কযমহিু এ 
সকল আমলে হাম্বলী োযহাবমক সেৃদ্ধ কমরমেন। হাম্বলী 
োযহামবর ককামনা অতভেি যতদ অপ্রাধানযপ্রাপ্ত হয় িাহমল 
িাাঁরা িা উমল্লখ করমিন। উদাহরর্ তদময় আেরা বলমি 
পাতর- পাতন তিন প্রকার। তশিক আপনামক বলমবন: 
শাইখুল ইসলাে ইবন িাইতেয়ার েমি পাতন দুই প্রকার। 
প্রতিতি োসআলামি এর কবতশ তবস্তাতরি বযাখযার প্রময়ার্ন 
কনই। তশিমকর েেমবযর দরকার কনই। শুধু এইিুকু 
বলমবন: এ তবষময় ফািওয়া হমে এই। অেুক শাইখ এই 
ফািাওয়া তদময়মেন। কযেন শাইখ আবু্দল আতযয ইবন 
বায এই োসআলায় এই ফািওয়া তদময়মেন। এভামব 
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তশিক তকিামবর সামথ ও ফমিায়ার সামথ আপনামক 
সমৃ্পক্ত করমবন। তকন্তু প্রমিযকতি োসআলায় এমস এই 
োসআলার দলীল হমে এিা। তবপিীয় আমলেগর্ এই 
তদময় দলীল তদময়মেন। এই দলীলতি িথা হাদীসতি অেুক 
অেুক সংকলক সংকলন কমরমেন। এই হাদীমসর সনমদ 
অেুক বর্জনাকারী আমেন। কসই বর্জনাকারী অেুক 
ত্রুতিযুক্ত। সুিরাং এ হাদীস তদময় দলীল কপশ চলমব না। 
অিএব, এ েিতি অপ্রাধানযপ্রাপ্ত। সতিক হমে- শা‘বী, 
ইসহাক ও শামফ‘ঈর অতভেি। সব োসআলামি িাতলমব 
ইলমের এিতকেু র্ানার প্রময়ার্ন কনই। তকন্তু কয িাতলমব 
ইলমের তবস্তাতরি এ িথযগুমলা হর্ে করার িেিা আমে 
কস বড় বড় তকিাবগুমলা কথমক তনমর্ পমড় তনমব। তশিক 
পািপ্রস্তুতিকামল কয কয়তি তকিাব পমড়মেন বা কর্মনমেন 
এর সকল িথয ক্লামশ উমল্লখ করা র্রুরী নয়। যতদ তিতন 
সব িথয ক্লামশ উমল্লখ কমরন এর োমন হমে- তিতন যা 
পমড়মেন িার সবিুকু ক্লামশ উগমল তদমেন। এতি 
আমলেগমর্র পদ্ধতি নয়। আমলেগমর্র পদ্ধতি হমে- 
যিিুকু তদমল িাতলমব ইলে লাভবান হমব িিিুকু কদওয়া; 
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এর কবতশ নয়। তফকমহর সব অধযাময়র বযাপামর একই 
কথা প্রমযার্য। পুতস্তকাতির প্রমিযকতি অধযায় আপতন এ 
পদ্ধতিমি পড়মবন। আপতন যখন োসআলাগুমলার স্বরূপ 
সতিকভামব আয়ত্ব করমি পারমবন িখন কদখমবন 
সেময়র সামথ আপনার েগমর্ ইলমের একতি তভতত্ত বিরী 
হময় কগমে। এর োধযমে আপতন রামর্হ (প্রাধানযপ্রাপ্ত) ও 
োররু্হ (অপ্রাধানযপ্রাপ্ত) অতভেিতি তচতিি করমি 
পারমেন। অপ্রাধানয েমির দলীলতির ত্রুতি ধরমি 
পারমেন। এভামব সেময়র সামথ আপনার জ্ঞানপ্রাসামদর 
প্রতিতি স্তম্ভ স্ব স্ব িামন িাতপি হমব। এভামব আপতন 
জ্ঞামনর প্রাসাদ বিরী করমবন। প্রথমে তভতত্ত রচনা 
করমবন। িারপর ধীমর ধীমর আপনার জ্ঞামনর প্রাসাদ উাঁচু 
হমি থাকমব এবং আপতন োসআলাগুমলার স্বরূপ বুেমি 
থাকমবন। কযেন ধরুন প্রথে তদমক আপতন ১০% 
োসআলার স্বরূপ ও দলীল বুেমি পারমবন। একবের 
পর আপতন অনুভব করমবন ১৫% োসআলা বুেমি 
পারমেন। দুইবের পর আপতন ২০% োসআলা বুেমি 
পারমেন। এভামব সেময়র সামথ সামথ আপনার ইলমের 
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ইোরি উন্নীি হমব। তকন্তু বিজোমন কয পদ্ধতি চালু আমে 
এমি কদখা যায় িাতলমব ইলে এক োসআলার খুাঁতিনাতি 
সবতকেু র্ামন। তকন্তু তফকমহর অনয একতি োসআলা 
সম্পমকজ কস তকেুই র্ামন না। এতি ইলমে দীন হাতসমলর 
ত্রুতি। এমি তফকমহর সবগুমলা তবষয় িাতলমব ইলমের 
আয়মত্ব আসমে না। পূমবজ উমল্লতখি পদ্ধতিমি আপতন 
আপনার ইলে বৃতদ্ধ করমি থাকমবন। 

সহায়ক ইলেগুমলার কিমেও একই পদ্ধতি অবলম্বন 
করমবন। আেরা কেৌতলক ইলেগুমলার আমলাচনা কশষ 
কমরতে। সহায়ক ইলেগুমলার কিমে অতভন্ন পদ্ধতিমি 
ইলে হাতসল করমবন। প্রথমে কোট্ট কোট্ট েিন 
(েুখিমযাগয পুতস্তকা) তদময় ইলে হাতসল শুরু করমবন। 
ধীমর ধীমর সােমন অগ্রসর হমবন। ইমিাপূমবজ আতে উমল্লখ 
কমরতে কয, ইতিহাস ইলমের একতি শাখা। এর অধীমন 
রময়মে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের তসরাি 
(র্ীবনচতরি)। তসরাি র্ানার র্নয ‘তসরামি ইবন তহশাে’ 
যমথষ্ট। ইতিহামসর সামথ সংতেষ্ট আমরা তকেু তবদযা 
রময়মে। এ কশ্রতর্র ইলেমক বলা হয় ইল েুল েুলাহ 
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(তবমনাদনেূলক জ্ঞান)। এ কশ্রতর্র ইলে আপতন যিিুকু 
ইো হাতসল করমি পামরন। তকেু ইলেমক আপতন খুবই 
গুরুত্ব তদমি হমব। কযেন- উসুলুি িাফসীর (িাফতসর 
িে), উসুলুল তফকহ (ইসলােী আইন িে), উসূলুল 
হাদীস (হাদীস িে) বা েুসিালাহুল হাদীস (হাদীমসর 
পতরভাষা), নাহু (আরবী বযাকরর্)। নাহু োড়া ককামনা 
ইলে কনই। কতব ইবনুল ওয়ারতদ বমলন: 

وِ  الَمنيِطَق  مَجهِل  َراَب  َُييَرمُ   َفَمني  بِانلَّحي ِق  اإلِعي تَبَل بِانلُّطي  اخي

“নাহুর োধযমে কিাোর ভাষামক কসৌন্দযজযেতিি কর,  

যার কথাবািজায় ইরাব (শমব্দর কশষ হরকি) তিক থামক 
না কসমিা তবকারগ্রস্ত।” 

আর্কাল এেন িাতলমব ইলে পাওয়া যায় যারা ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা আরবীমি কথা বমল। কয িাতলমব ইলে নাহু র্ামন 
না কস তকিাব ও সুন্নাহ বুেমব এই তনরাপত্তা তক আপতন 
তদমি পামরন? বাস্তব কিমে এিিুকু বলা যায় কস 
েুকাতল্লদ হমি পারমব অথজাৎ আমলেমদর বক্তবয প্রচার 
করমি পারমব। কয োে আরবীমি দুবজল কস ককামনা 
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োসআলায় তনমর্ তনমর্ তসদ্ধাে তদমব আপতন এেন 
ককামনা নতর্র কদখামি পারমবন না। আরবী ভাষা না 
র্ানািা বড় ধরমনর ত্রুতি। অিএব, নাহুর ওপর খুব 
গুরুত্ব তদমি হমব। নাহুর েূলপাি হমে- ই‘রাব (শমব্দর 
কশষ হরমফর হরকি তক িা র্ানা)। একর্ন শাইমখর 
তনকি আপতন ইরাব পড়মবন। িারপর আপনার সােমন 
আরবীমি কলখা যা তকেু পান কসিা ই‘রাব করমবন। 
এেনতক পতেকা পড়মল পতেকার বাকযগুমলারও ই‘রাব 
করমবন। ককামনা একতি সূরা পড়মল কসিাও ই‘রাব 
করমবন। হাদীস পড়মল হাদীসও ই‘রাব করমবন। এর 
োধযমে আপনার নাহুর অবিা তক িা আপতন বুেমি 
পারমবন। যতদ আপনার নাহুর জ্ঞান দুবজল হয় িাহমল 
এখতন আপতন নাহু পড়া শুরু করুন। বড় বড় আমলেমদর 
ের্তলমস ই‘রাব সম্পমকজ প্রশ্ন করা হি। কয আমলেগর্ 
তবতভন্ন ের্তলমস ইলে তশিা কদন িামদর ের্তলমস 
অবশযই নাহুর আমলাচনা ও অনযানয সহায়ক ইলমের 
আমলাচনা থাকমি হমব। শাইখমক তর্মজ্ঞস করমি হমব- 
আল্লাহ িা‘আলার অেুক বার্ীর ই‘রাব কী? অেুক বামকযর 
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ই‘রাব কী? ই‘রাব র্ানার র্নয উমদযাগী হমি হমব। 
িাতলমব ইলমের নাহুর জ্ঞান যতদ আমরকিু উন্নি হয় 
এবং কস ‘আলতফয়ািু ইবন োমলক’ েুখি কমর তনমি 
পামর িাহমল কস ই‘রাবও উমল্লখ করমব এবং দলীলও 
উমল্লখ করমব। উদাহরর্িঃ োেমক তর্মজ্ঞস করা হমব 

د   قَاِدم   حُمَمَّ  (েুহাম্মাদ আগেনকারী) এখামন   د  এর ইরাব حُمَمَّ

তক? োে বলমব:   ُمبيتََدا (উমেশয)। তশিক বলমবন: িুতে 

বমলে   ُمبيتََدا (উমেশয); এর দলীল তক? োে বলমব: ইবন 

োমলক বমলমেন:  

 
 
تََذرَ  َمني  ََعِذر   َزييد   قُليَت  إِني ::  َخَب   وَََعِذر   َزييد   ُمبيتََدأ  اعي

িুতে যতদ বল:   تََذرَ  َمني  ََعِذر   َزييد اعي  এই বামকয   َزييد েুবিাদা 

(উমেশয) এবং   ََعِذر খবর (তবমধয়)। 

আমরকতি উদাহরর্- আপতন যতদ পমড়ন আল্লাহ িা‘আলার 
বার্ী: 

ينَ  ِ ِمنُونَ  َل  ﴿لَِّلَّ َِخَرةِ  يُؤي ويء﴾ َمثَُل  بِاْلي  [60: ملانل] السَّ
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“যারা আমখরামি তবশ্বাস কমর না িামদর উদাহরর্ 
তনকৃষ্ট।” [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৬০] োে বলমব: 
موصول اسم শব্দতি اذلين  । موصول اسم  এর অবশযই একতি 

ئد  ََع  এর েমধয একতি ِصلَة   থাকমি হয় এবং ِصلَة    
(তনমদজশক সবজনাে) থাকমি হয় যা موصول اسم  কক তনমদজশ 

কমর। তশিক তর্মজ্ঞস করমবন এই আয়ামি কস   ََعئد 
ককানতি? োে র্বাব তদমব: কসতি তবলুপ্ত। তশিক প্রশ্ন 
করমবন: দলীল তক? োে র্বাব তদমব: ইবন োমলক 
বমলমেন-  

ُف  ................................................... َذي  ُمنيَجيل َكِثي   ِعنيَدُهمي  َواْلي

ل  .........انيتََصبي  إنِ  ُمتَِّصل   ََعئِد   ِف 
ف   أوي  بِِفعي  َيَهبي  نَريُجو َكَمني  وَصي

…………………তবলুপ্ত করমর্র প্রথা ভাষাভাষীমদর 
তনকি প্রচুর। 

সংযুক্ত   ََعئِد এর কিমে। যতদ কস তি فِعيل (তক্রয়া) বারা  

অথবা   ف  গ্রহর্ কমর نََصب   বারা (তবমশষর্ীয় পদ) وَصي

থামক। কযেন-  َيَهبي  نَريُجو َمني  । 
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এভামব নাহুর সামথ দলীলও র্ানা হমব। তকন্তু এ পদ্ধতিতি 
বিজোমন অনুপতিি। আেরা আর্মকর আমলাচনা কশষ 
করব ইলে অর্জমনর প্রতি উবুদ্ধ করার োধযমে এবং 
সতিক তশিাক্রে অনুসরমর্র ওপর গুরুত্বামরামপর 
োধযমে। আর্ েুসতলে উম্মাহর আমলমে দীমনর বড় 
প্রময়ার্ন, িাতলমব ইলমের বড় প্রময়ার্ন কযন িাাঁরা 
উম্মিমক সতিক তদক তনমদজশনা তদমি পামরন। আর্ যারা 
উম্মাহমক তদকতনমদজশনা তদমেন নানারকে তচোধারা, 
নানারকে কৃতষ্টকালচার ও নানারকে দৃতষ্টভতঙ্গর আমলামক। 
ইলমের আমলামক তদকতনমদজশনা কদয়া হমে ককাথায়!! কয 
ইলে হমব সুদৃঢ়, দলীলতনভজর, েূলনীতিতনভজর, পূবজবিজী 
আমলেমদর েিােিতনভজর। কযন োনুষ সুস্পষ্ট পমথ 
আগামি পামর। আর্ িাতলমব ইলমের বড় প্রময়ার্ন। 
ইলমের আকািী অমনক; তকন্তু িাতলমব ইলে কে। কারা 
িাতলমব ইলে? যারা ইলে অর্জমনর সতিক পথ অনুসরর্ 
কমরন। কয পথ আোমদর পূবজসুতর আমলেগর্ অনুসরর্ 
কমর কগমেন। আতে আর্মকর আমলাচনায় আপনামদর 
তনকি কস পথ িুমল ধমরতে। যতদ আপতন কস পদ্ধতিতি 
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অনুসরর্ করমি পামরন িাহমল ইনশাআল্লাহ আপতন 
অমনক লাভবান হমবন। একবেমরর োথায় আপতন 
অনুভব করমবন আপতন তনমর্মক অমনক পতরবিজন করমি 
কপমরমেন। আপতন উপলতি করমি পারমবন আসমলই 
আপতন িাতলমব ইলে। আপতন ইলে বুো শুরু কমরমেন। 
আর যতদ আপতন অবমহলা কমরন এবং শুধু দারমস আসা 
যাওয়া কমরন, তকন্তু ইলমের তভতত্ত রচনা না কমরন 
িাহমল আপনার অবমহলা অনুপামি আপতন ইলে হমি 
বতঞ্চি হমবন।  

আতে আল্লাহর তনকি প্রাথজনা করতে তিতন কযন আোর 
কলব ও আপনামদর অের তহদায়ামির নূর তদময় ভরপুর 
কমর কদন। তিতন কযন আোমদরমক িার আনুগমিযর 
ওপর অতবচলিা (ইতস্তকােি) দান কমরন। তিতন কযন 
আোমদরমক িাতলমব ইলে তহমসমব কবুল কমরন, যারা 
িাাঁমক ভয় কমর। তিতন কযন আোমদরমক োনুমষর কনিা 
বাতনময় কদন যারা পথভ্রষ্ট োনুষমক সতিক পথ কদখায়। 
আল্লাহর তকিামবর োধযমে েৃি আত্মাগুমলামক র্ীতবি 
কমরন। আোমদর এই ের্তলমস উপতিি সকলমক কযন 
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আল্লাহ িা‘আলা উত্তে েৃিুয দান কমরন। আেরা কযখামনই 
থাতক না ককন আোমদর র্নয কলযার্প্রাতপ্ত সহর্ কমর 
কদন। এক েূহূমিজর র্মনযও তিতন কযন আোমদর 
তর্ম্মাদাতর কেমড় না কদন। তিতন কয কথা ও কার্ পেন্দ 
কমরন, ভালবামসন আোমদরমক কযন কসিা পালন করার 
সােথজয কদন। তিতনই কিা কেজতবধায়ক এবং এর সাধয 
রামখন।  

َِۡۡرب َِكُۡۡسب َحَٰنَۡ﴿ ةَِۡۡرب  اۡٱل ِعزَّ َۡۡوَسَلَٰمۡ ١٨٠ۡۡيَِصُفونََۡۡعمَّ ١٨١ۡۡٱل ُمر َسلِيَََۡۡعَ
دُۡ َم  َِۡۡوٱۡل  ِّۡۡلِلَّ  [  ١٨٢  ،١٨٠: الصافات] ﴾١٨٢ۡۡٱل َعَٰلَِميََۡۡرب 

“িারা যা বর্জনা কমর িা কথমক আপনার রব্ব, সম্মান ও 
কশৌযজবীযজসম্পন্ন রব্ব, কিই না পতবে! আর রাসূলগমর্র 
প্রতি সালাে বতষজি কহাক। সকল প্রশংসা সৃতষ্টকুমলর রব 
আল্লাহর র্নয।” [সূরা আস-সাফ ফাি, আয়াি: ১৮০-
১৮২] 


