পাঠদানের কতিপয় উসূল
১. মুদারতরনসর জেয িার ফনের ব্যাপানর ও পড়ানোর পদ্ধতির ব্যাপানর মুজিাতিদ িনি িনব্। অর্থাৎ, যে ফে পড়ানব্ যস ফে ছাত্রনদর মনযয
তকভানব্ আসনব্ যস ব্যাপানর দক্ষ িনি িনব্ এব্ং তিন্তা-তফতকর করনি িনব্। এরজেয িানক দুতি কাজ করনি িনব্ :
ক. প্রর্ম তদে পরীক্ষা তেনয় মনে মনে ছাত্রনদর দরজা তেযথারক কনে তেনি িনব্; যক আ‘লা, যক মুিাওয়াসতসি, যক আদো। িারপর প্রতিতদে
েিুে সব্ক ঐ িারিীব্ মি শুেনব্। তকন্ত্মু পুরািে সব্ক আদো যর্নক শুরু করনব্।
খ. মুদারতরস মুিালা‘আ ব্যিীি দরনস োনব্ ো এব্ং মুিালা‘আর পনর কর্াগুনলা তফতকনরর মাযযনম িারিীব্ তদনি িনব্। োনি সব্থস্তনরর
ছাত্ররা সিনজ ব্ুঝনি সক্ষম িয়।
২. কতঠে তব্ষয়গুনলা মুদারতরস তেনজর কানয তেনব্। ছাত্রনদর কানয তদনব্ ো। অর্থাৎ, েকশা কনর ব্ুতঝনয় িানদর যর্নক িারিীব্ মি শ্রব্ক কনর
িারপর মিনের সরল অর্থ করনব্।
৩. তেনির জামা‘আনির তকিাব্গুনলানি অতিতরক্ত কর্া ব্লনব্ ো। একান্ত জরুরনি েিিুকু প্রনয়াজে িিিুকু ব্লনি িনব্। অতিতরক্ত কর্া
সংখযাসি িারিীব্ওয়ার ব্লনব্। উনেখয, উস্তাযদর মা‘লূমাি অতযকা র্াকনি িনব্। োনি ছাত্রনদর প্রনের সময় লাজওয়াব্ ো িযি িয়।
৪. তেনির জামা‘আনির ছাত্রনদর সামনে উপনরর জামা‘আনির িাকরীর করনব্ ো। যেমে: মীোেুস সরফ ঘন্টায় শরনি জামীর িাকরীর ো
করা। (িুিফািুল উলামা: ১/৪৭০)
৫. সব্নকর সময়িা ভাগ কনর তেনব্। যেমে ৫তমতেি গিকানলর সব্ক শুো, ৫তমতেি মুিালা‘আ শুো, ১০ তমতেি েকশা কনর ব্ুঝানো, ৫ তমতেতি
েিুে সব্ক শুো, ৫ তমতেি মিনের িরজমা করা। ৫ তমতেি অতিতরক্ত অর্ি জরুরী কর্া ব্লা।
৬. কাতফয়া পেথন্ত সকল জামা‘আনির তেয়ম িল প্রতি তদনের সব্ক ক্লানশই ইয়াদ কতরনয় তদনি িনব্। োনি গলদ ব্ুনঝ িাকরার ো করায় ব্া
গলদ ইয়াদ ো কনর।
৭. ছাত্রনদরনক মুিালা‘আ, সব্নক উপতিি ও িাকরানরর উপর খুব্ই গুরুত্ব প্রদাে করনব্। মুিালা‘আর মনযয কিিুকু ব্ুঝল, কিিুকু ো ব্ুঝল
িার পার্থকয করনি িনব্। সব্নক অেুপতিি োজানয়ে মনে করনব্। যছাি যছাি গ্রুপ কনর প্রনিযনকর িাকরানরর ব্যব্িা করনব্।
৮. মুিালা‘আ, সব্ক মুখস্ত করা এব্ং তপছযের পড়া যেগরােী করার পদ্ধতি তশতখনয় তদনব্। এসনব্র পাব্তি ো করনল সিকথ করনব্। আর
পদ্ধতি ব্ািলানো ছাড়াই িানদরনক মারািা জুলুম। (মাজাতলনস আব্রার: ২৩৩)
৯. ছাত্ররা মুিালা‘আ ো করনল সব্ক পড়ানব্ ো। আর মুিালা‘আর পরীক্ষা তেনব্। যেমে তজনেস করনব্, আজ যকাে পেথন্ত পড়ানব্? েতদ এমে
যকাে িানের কর্া ব্নল যেখানে কর্া অসম্পূকথ , অর্ব্া যকাে মাসআলার কারক সম্পনকথ তজনেস করনব্ যেিা মাসআলার পনর উযেখ রনয়নছ।
েতদ তকছু ব্লনি ো পানর িািনল ব্ুঝনি িনব্ যে, যস মুিালা‘আ যদনখতে অর্ব্া মেনোগ তদনয় যদনখতে। (মাজাতলনস আব্রার)
১০. পড়ানব্ অল্প তকন্তু মুিালা‘আ করানব্ যব্শী। এমে যখয়াল রাখনব্ ো যে, যব্শী যব্শী পতড়নয় দ্রুি তকিাব্ যশষ করনি িনব্। যকেো তকিাব্
খিম কনর তক িনব্ েতদ ব্ুনঝই ো আনস অর্ব্া মনে ো র্ানক। (মাজাতলনস আব্রার)
১১. প্রর্নম যমছাল সামনে যপশ করনি িনব্, িারপর কানয়দানক িার সানর্ তফি কনর তদনি িনব্। অর্থাৎ, ইলমুস সরনফর িরে অেুোয়ী
পড়ানব্। মীোে-মুেশাইব্-এর িরনে েয়।
১২. তকিানব্ আনলািয মাসআলার যে উদািরক যদয়া িনয়নছ যসিার উপর ক্ষান্ত করনব্ ো। ব্রং আনরা অনেক শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উদািরক ব্াতেনয়
ছাত্রনদরনক যদখানব্। আর শুদ্ধ-অশুনদ্ধর পার্থকয িানদর মাযযনম করানব্। (মাজাতলনস আব্রার)
১৩. ব্দ আখলাক ও যেক আখলানকর উদািরকসমূি কুরআে-িাদীনসর যছাি যছাি ব্াকয যর্নক যব্র কনর মু’রাব্, মাব্েী, আনমল, মা‘মুল
ইিযাতদর মশক করানব্। োনি তেয়মাব্লীরও মশক িনয় োয়, তশষ্টািারও িাতসল িয় এব্ং মনের মনযয িাদীসগুনলা ভালভানব্ ব্দ্ধমূল িয়।
(মাজাতলনস আব্রার)

১৪. সরফ শানের যে সব্ যফনয়‘ল সিীি, মািমূে, মু‘িাল ইিযাতদ তিনসনব্ ১১ প্রকার আনছ প্রনিযকতির সরনফ সগীর এব্ং সরনফ কাব্ীর
মুখস্ত কতরনয় তদনব্ এব্ং যসগুনলার িা‘লীলও প্রিুর পতরমানক মশক করানব্। (মাজাতলনস আব্রার)
১৫. আরব্ী আদব্ পড়ানেওয়ালার তজম্মাদারী িল যে, যস আদব্ পড়ানোর সময়ও োিব্ ও সরনফর ইজরা করানব্। ১৬ তকতসম পড়ানোর পর
িালানি এ‘রাব্ তক ও যকে? িরীনক এ‘রাব্ তক ও যকে? এগুনলা তজোসা করনব্। িারকীব্ তজোসা করনব্।
১৬. েতদ উস্তাদ মনে কনর যে, একব্ার িাকরীর করার দ্বারা ছাত্ররা িা ভাল কনর ব্ুঝনি পারনব্ ো। িািনল উক্ত তব্ষয়তি তদ্বিীয় ব্ার
আনলািো করনব্। (িুিফািুল উলামা-১/৪৬০)
www.islamijindegi.com

১৭. ছাত্ররা ব্ুঝার উনেনশয উস্তাদনক প্রে করনি র্াকনল উস্তানদর তব্রক্ত ো িওয়া। ব্রং ধযেথয সিকানর শ্রব্ক কনর জওয়াব্ উপকারী মনে
িনল িাৎক্ষতকক ব্া পরব্িথীনি িার উত্তর প্রদাে করনব্। (িুিফািুল উলামা: ১/৪৬০)
১৮. ছাত্রনদর জাো তব্ষয় িনল িা সিযজ ব্নল তদনব্ ো। ব্রং জাো তব্ষয়গুনলা িানদর যর্নকই উদ্ধার করার যিষ্টা করনি িনব্। প্রনয়াজনে
তপছনের তকিানব্র োম ব্লনব্। িারপনর ো পারনল ঐ ব্িনসর োম ব্লনব্। সারকর্া িানদর যেেনক কানজ লাগানব্। কারক যে অঙ্গনক কানজ
লাগানো িয় িার শতক্ত যব্নড় োয়। অেযর্ায় িা যব্কার িনয় োয়।
১৯. িাকরীর যশষ করার পর েতদ উস্তাদ ব্ুঝনি পানরে যে, িার িাকরীর ভুল িনয়নছ, িািনল সানর্ সানর্ িা যর্নক রুজু কনর তেনব্। যকেো
স্বীয় ভুল স্বীকার ো কনর িার উপর অিল র্াকনল কনয়কতি ক্ষতি িনয় র্ানক। ের্া:
ক. গুোনি জজথতরি িনি িয়।
খ. েতদ ছাত্ররা জােনি পানর যে, উস্তাদ ভুল িাকরীর কনরনছে, িািনল স্বাভাতব্ক ভানব্ই উক্ত উস্তাযদর প্রতি িানদর যারকা খারাপ িনয়
োনব্।
গ. উস্তাযদর অতযকাংশ আখলানকর প্রতিফলে ছাত্রনদর মনযয ঘনি। সুিরাং েতদ যখাদা োখাস্তা উক্ত উস্তাযদর এ খারাপ গুকতি ছাত্রনদর মনযয
এনস োয় িািনল তিতে তেননাক্ত িাদীনসর তমসদাক িনব্ে : (িুিফািুল উলামা: ১/৪৬৮)
ِ
٤٥٥٢: وَمَنْ س ََن في اإلِسْالَ ِم سُنَةً سَيئَ ًة فَعَ َليْهِ وِزْرُهَا وَوِزْ ُر مَنْ عَمِلَ ِبهَا [النسائي حـ২০. েতদ ছাত্র যকাে কর্া ব্নল আর যসিাই িক িয় িািনল স্বি:স্ফূিথ ভানব্ সনঙ্গ সনঙ্গ িার কর্া যমনে তেনব্। িাল-ব্ািাো করনব্ ো।
(মাজাতলনস আব্রার)

২১. পড়ানোর সময় অেযনদর সানর্ কর্া ব্নল ছাত্রনদর ক্ষতি করনব্ ো এব্ং িানদরনক তকিানব্র সানর্ সম্পকথিীে কর্া-ব্ািথা ব্নল তব্িতলি
করনব্ ো। (মাজাতলনস আব্রার)
২২. পুরািে পানঠর খুব্ যেগরােী করনব্। (মাজাতলনস আব্রার)
২৩. ছাত্রনদর সামনে যকাে সব্ক সম্পনকথ “কতঠে” শব্দ উযেখ করা োনব্ ো। এনি ছাত্ররা ওিা ইয়াকীে কনর তিম্মি িাতরনয় আর ব্ুঝনি পানর
ো। িযাাঁ! িযব্ সব্ক যশষ কনর ভালভানব্ ব্ুতঝনয় একর্া ব্লা যেনি পানর যে, এই সব্কতি অনেনকই কতঠে ব্নল যারকা কনর, ো একদম ভুল।
যিামরা যদখনি যপনল এ সব্ক সিজ।
২৪. ব্াচ্চানদর সামনে িাওয়ােু (তব্েয়) করা োনব্ ো। অর্থাৎ, এমে ব্লা োনব্ ো যে, আতম তকছুই েই, আতম িাকীর, ফকীর ইিযাতদ। কারক
যছাি ছাত্ররা এিানকই তব্শ্বাস কনর যেয়। এনি উস্তাযদর প্রতি ছাত্রনদর যারকা খারাপ িনয় োয়। িনব্ েতদ একান্ত সমসযা িয় ব্া আিনক োয়
িািনল যিকমনির সানর্ কাজ করনি িনব্। অর্থাৎ, জাো যেই িাও ব্লনব্ ো। গলদ ব্যাখযাও করনব্ ো। ব্রং সকলনক িল কনর আসার জেয
ব্লনব্। িারপর িারা ো পারনল ব্নল তদনব্।
২৫. উস্তাদ সকল ছাত্রনক এক েজনর যদখনব্ে। োনি যকাে ছাত্র ো ভাব্নি পানর যে, উস্তাদ আমার প্রতি যব্শী লক্ষ রানখে ো। কারক এনি
পড়ার প্রতি উক্ত ছানত্রর আগ্রি কনম োনব্। (মাজাতলনস আব্রার)
২৬. যকাে ছাত্র সব্ক ো পারনল িানক গরু, ছাগল, গাযা ইিযাতদ ব্লা োনব্ ো। কারক উস্তাদ মা-ব্াব্ার মি। আর িানদর দু‘আও মা-ব্াব্ার
দু‘আর মি কব্ূল িয়। িাই যকাে কর্া দু‘আ তিসানব্ আর যকােিা ব্দ দু‘আ তিসানব্ কব্ূল িয় িা ব্লা োনব্ ো। ছাত্রনদর যব্ত্রাঘািও
করনব্ো।
তশক্ষনকর দাতয়ত্ব
১. তশক্ষক িওয়ার পূনব্থ যকাে শাইনখ কানমনলর তেকি সংনশাতযি িওয়ার যিষ্টা করনব্। (কসদুস সাব্ীল: ৪৯ (ব্াংলা)
২. ছাত্রনদর প্রতি কৃিে র্াকনব্। যকেো িারা তেনজনদরনক আপোর তেকি যসাপথদ কনরনছ, যেে আপতে আপোর শসয যক্ষযি খুব্ আগ্রনির
সানর্ কাজ করনি পানরে।
৩. সব্ কাজ যর্নক ফানরগ িনয় তকছু সময় তেজথনে স্বীয় েফনসর তিসাব্-তকিাব্ করনব্। ের্া: আতম আোি িা‘আলার হুকুমসমূি কী কী পূকথ
কনরতছ? যকাে যকাে তেতষদ্ধ ব্স্তু ব্জথে কনরতছ? তশক্ষা-দীক্ষায় আমার কী কী ত্রুতি প্রকাশ যপনয়নছ? আোি িা‘আলার পছিেীয় কাজ করনি
সক্ষম িনল অন্তনরর অন্তিল যর্নক িাাঁর কৃিেিা আদায় করনব্। আর গুোনি তলপ্ত িনল অন্তর যর্নক িাওব্া ও ইতস্তগফার করনব্।
৪. দাড়ী-যগাফ তব্িীে সুশ্রী ব্ালনকর সানর্ তেজথেিা অব্লম্বে যর্নক খুব্ সিকথ র্াকনব্। আর প্রকানশযও প্রনয়াজোতিতরক্ত কর্া-ব্ািথা ব্লনব্ ো।
িানদর তদনক ইচ্ছাকৃি ভানব্ দৃতষ্টপাি করনব্ ো। এব্ং িানদর কর্া েফনসর িাকাোর সানর্ শুেনব্ ো। যকেো সুশ্রীব্ালক পূজার ব্যাতয
এভানব্ই সৃতষ্ট িয়। প্রর্নম একদম খব্র র্ানক ো। আর েখে তশকড় মজব্ুি িনয় োয় িখে িানদর যর্নক পৃর্ক িওয়া খুব্ কতঠে িনয় পনড়।
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৫. েতদ ছাত্রনদর কনো কর্া ব্া কাজ িরতব্য়নির তব্পরীনি িয় এব্ং তব্রতক্তর উনেক কনর িািনল এিা তিন্তা করনব্ যে, িানদর দ্বারা আমার
দীযের অনেক উপকার িনচ্ছ, মাফ কনর তদনব্। মাফ করার দ্বারা আোি পানকর আনর যব্শী ধেকিয েসীব্ িনব্।
েতদ যকাে ছাত্র মাদরাসা যর্নক িনল োয় িািনল মে খারাপ করনব্ ো, যপনরশাে িনব্ ো যে, আমার সুোম িনল যগল!! এখে আমার তদে
তকভানব্ কািনব্? আর ঐ ছাত্র ব্া িার অতভভাব্কনদর কখযো যখাশামদ করনব্ ো। আোি উপর ভরসা রাখনব্। (মাজাতলনস আব্রার-২২৬)
িারতব্য়াি
১. তেনজ পতরষ্কার-পতরচ্ছন্ন র্াকনব্। োনি ছাত্রনদর মনযয পতরষ্কার-পতরচ্ছন্ন র্াকার মােতসকিা সৃতষ্ট িয়। তকন্তু এর দ্বারা যলৌতককিা ব্া
ব্ানোয়ািী উনেশয েয়।
২. যে ব্যাপানর আপতে ছাত্রনদর মনযয প্রতিতিয়া যফলনি িাে ঐ ব্যাপানর আপতে তেনজ প্রর্নম আমলকারী ব্নে োনব্ে।
৩. সব্ সময় দু‘আ করনব্ে : যি আোি! আপতে আমানক িা‘লীম-িারতব্য়াি ও সংনশাযনের পদ্ধতি তশতখনয় তদে। এব্ং এনি ব্রকি েসীব্
করুে। কব্ূল করুে। সংতিষ্ট সকলনক ইলম ও আমল দাে করুে। এব্ং িানদর তভির-ব্াতিরনক পতরশুদ্ধ কনর তদে।
৪. সব্থ তব্ষনয় দীযের পাব্িীর জেয আপ্রাক যিষ্টা করনব্।
৫. ছাত্রনদর মনযয এমে মােতসকিা গনড় িুলনব্ যেে িারা িক কর্া যমনে যেয়, িঠকাতরিা ো কনর। (মাজাতলনস আব্রার: ২২৩)
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