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সর্বযগুের উলামাগে কেরাম মাযহাগর্র অনসুারী ছিগলন 

র্স্তুতঃ এটাই সরল পথ / ছসরাগত মুস্তােীম 

 

েুরআন-সুন্নাহ ও তা কথগে আহছরত সেল ছর্ছি-ছর্িান কমগন চলার মগিেই মুসলমানগের কোজাহাগনর শাছি ও োছমোর্ী ছনছহত। তগর্ 

েুরআন-সুন্নাহর ছেি ু ছর্িান মামুছল ছশছিত র্েছিও র্ুঝগত সিম; আর ছেি ু ছর্িান সংছিপ্ততা ও সূিতাজছনত জছটলতার োরগে সেগল 

র্ুঝগত সিম নে। আর্ার েতে ছর্িান র্াছহেেভাগর্ ছর্গরািপূেব। কতা সংছিপ্ত, সূি ও র্াছহেে ছর্গরািপূেব ছর্িানসমূগহর কিগে আমরা হেগতা 

ছনগজগের জ্ঞান-র্ুছি ও র্ুঝমগতা সমািান কর্র েগর কস অনুযােী আমল েরকর্া অথর্া উম্মাহর স্বীেৃত সগর্বাত্তম যুগের ইমামেগের কেো 

সমািান কমগন চলগর্া। ইনসাফ ও র্াস্তর্তার ছর্চাগর প্রথমছট আশঙ্কাপূেব ও ভোনে আর ছিতীেছট সতেবতাপূেব ও ছনরাপে। এজনেই কোটা 

মুসছলম উম্মাহ হাজার হাজার র্ির িগর সগর্বাত্তম যুগের সাহার্াগে কেরাম ও তাগর্েীগের র্োখ্োর আগলাগে েুরআন-সুন্নাহ অনুসরে েগর 

আসগি। র্াস্তর্ েথা হগলা তাগের র্োখ্ো ও মাযহার্ সমূহ আল্লাহ তা‘আলার ফেসালাে পরর্তবীোগল চার মাযহাগর্র আেৃছতগত প্রোশ 

কপগেগি। সুতরাং মাযহার্ নতুন কোন ছজছনস নে। এই োরগে কয, সগর্বাত্তম যুগের পরর্তবীোগল সেল মুফাসছসর, মুহাছিস ও ফেীহেগনর 

মাযহার্ ছভছত্তে জীর্নীগোষ গুগলাই এর প্রমাে। কযগুগলা “তার্াোতুল হানাছফেোহ”, “তার্াোতুল মাছলছেেোহ”, “তার্াোতলু শাছফইেোহ” 

ও “তার্াোতুল হানাছর্লাহ” নাগম এসর্ জীর্নীগোষগুগলা পছরছচত। এখ্াগন মৃতুেসনসহ শাস্ত্রজ্ঞ উলামাগে কেরাগমর মাযহার্ ছভছত্তে এেছট 

সংছিপ্ত তাছলো কেওো হেঃ 

 

প্রছসি মফুাসছসরেে যারা হানাফী ছিগলন 

১. ইমাম আর্ু র্ের আহমে ইর্গন আলী আল জাসসাস (৩৭০ছহঃ) আহোমুল েুরআন ২. নসর ইর্গন মুহাম্মে (৩৭৩ছহঃ) তাফসীগর 

সমরেন্দী ৩. আব্দুল্লাহ ইর্গন আহমাে (৭০১ছহঃ) তাফসীগর নাসাফী ৪. মুহাম্মাে ইর্গন মুহাম্মাে ইর্গন মুস্তাফা (৯৫২ছহঃ) তাফসীগর আর্ীস 

সাঊে ৫. োজী সানাউল্লাহ পাছনপথী (১২২৫ছহঃ) তাফসীগস মাযহারী ৬. ইসমাঈল মক্কী (১১২৭ছহঃ) রুহুল র্োন ৭. ছশহার্ুিীন মাহমুে 

আলূসী (১২৭০ছহঃ) রুহুল মাআনী ৮. আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ছহঃ) র্োনুল েুরআন ৯. মুফতী মুহাম্মে শফী (১৩৯৬ছহঃ) মাআছরফুল 

েুরআন ১০. মাওলানা ইেরীস োন্ধলভী (১৩৯৪ছহঃ) মাআছরফুল েুরআন 

 

প্রছসি মফুাসছসরেে যারা শাগফেী ছিগলন 

১১. আলী ইর্গন মুহাম্মে আত-তার্ারী (৩১০ছহঃ) তাফসীগর তার্ারী ১২. হুসাইন ইর্গন মাসউে আল-র্াোর্ী (৫১৬ছহঃ) তাফসীগর র্াোর্ী 

১৩. মুহাম্মে ইর্গন উমর আর-রাছয (৬০৬ছহঃ) তাফসীগর োর্ীর ১৪. আব্দুল্লাহ ইর্গন র্াইযার্ী (৬৮৫ছহঃ) তাফসীগর র্াইযার্ী ১৫. আব্দুল্লাহ 

ইর্গন খ্াগযন (৭৪১ছহঃ) তাফসীগর খ্াগযন ১৬. ইসমাঈল ইর্গন আমর ছেমাশেী (৭৭৪ছহঃ) তাফসীগর ইর্গন োসীর ১৭. জালালুিীন মুহাল্লী 

(৮৬৪ছহঃ) তাফসীগর জালালাইন ১৮. জালালুিীন সুেূতী (৯১১ছহঃ) জালালাইন, আে-দুররুল মানসূর ১৯. মুহাম্মে ইর্গন আহমাে ছশরর্ীনী 

(৯৭৭ছহঃ) তাফসীগর খ্তীর্ 

 

প্রছসি মফুাসছসরেে যারা মাগলেী ছিগলন 

২০. মুহাম্মে ইর্গন আব্দুল্লাহ আন্দালুসী (৫৪৩ছহঃ) আহোমুল েুরআন ২১. আব্দুল হে ইর্গন োগলর্ (৫৪৬ছহঃ) তাফসীগর ইর্গন আছতেোহ 

২২. আব্দুর রহমান ইর্গন মুহাম্মে আস-সাআলার্ী (৮৭৬ছহঃ) আল-জাওোছহরুল ছহসান ২৩. মুহাম্মে ইর্গন আহমাে আল-েুরতুর্ী (৬৭১ছহঃ) 

তাফসীগর েুরতুর্ী ২৪. মুহাম্মে ইর্গন ইউসুফ আন্দালুসী (৭৪৫ছহঃ) আল-র্াহরুর মুহীত ২৫. আর্ুল আব্বাস ছশহার্ুিীন (৭৫৬ছহঃ) আে-

দুররুল মািনূন ২৬. ইর্নু উরফাহ (৮০৩ছহঃ) তাফসীগর ইর্গন উরফাহ। 

 

প্রছসি মফুাসছসরেে যারা হাম্বলী ছিগলন 

২৭. ইর্গন আগেল আর্ী হাফস (৮৮০ছহঃ) তাফসীগর লুর্ার্ ২৮. ইর্গন রজর্ (৭৯৫ছহঃ) তাহেীেু তাফসীছরল ফাগতহা ২৯. ইর্নুল োছেেম 

আল-জাওছযো (৭৫১ছহঃ) আত-তাফসীরুল োছেেম ৩০. ইর্নু রজর্ হাম্বলী (৭৯৫ছহঃ) রওোইছেেূত তাফসীর 

 

প্রছসি মহুাছিসেে যারা হানাফী ছিগলন 

১. ইমাম আর্ূ ইউসুফ র. (১৮২ছহঃ) ২. ইমাম মুহাম্মে (১৮৯ছহঃ) ৩. ইমাম ত্বহার্ী (৩১১ছহঃ) ৪. আব্দুল্লাহ ইর্গন মুর্ারে (১৮১ছহঃ) ৫. আর্ূ 

ইোলা আল-মুছসলী (৩০৭ছহঃ) ৬. আলাউিীন মুেলতােী (৭৬২ছহঃ) ৭. আলাউিীন ইর্নুত তরেুমানী (৭৪৫ছহঃ) ৮. র্েরুিীন আল-আইনী 

(৮৫৫ছহঃ) ৯. রযীউিীন মুহাম্মে ইর্গন ইর্রাহীম (৯৭১ছহঃ) ১০. মুল্লা আলী োরী (১০১৪ছহঃ) ১১. ইোহইো ইর্গন মাঈন (২৩৩ছহঃ) ১২. 

মাক্কী ইর্গন ইর্রাহীম (১২৬ছহঃ) ১৩. ইোহইো ইর্গন সাঈে আল োত্তান (১৯৮ছহঃ) ১৪. ইউসুফ যাইলাঈ (৭৬২ছহঃ) 
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প্রছসি মহুাছিসেে যারা শাগফেী ছিগলন 

১৫. মুহাম্মে ইর্গন ইসমাইল র্ুখ্ারী (২৫৬ছহঃ) ১৬. আব্দুর রহমান আন-নাসােী (৩০৩ছহঃ) ১৭. আর্ূ ঈসা ছতরছমযী (২৭৯ছহঃ) ১৮. আর্ূ 

ইর্নু ছহব্বান (৩৫৪ছহঃ) ১৯. ইর্নু খ্ুযাইমা (৩১১ছহঃ) ২০. আর্ূ োউে আত-ত্বোছলসী (২০৪ছহঃ) ২১. আলী ইর্গন ওমর আে-োরােুতনী 

(৩৮৫ছহঃ) ২২. আর্ূ র্ের আল-র্াইহােী (৪৫৮ছহঃ) ২৩. হাগেম আর্ূ আছব্দল্লাহ (৪০৫ছহঃ) ২৪. ইর্নুল আসীর (৬০৬ছহঃ) ২৫. যাইনুিীন 

আল-ইরােী (৮০৬ছহঃ) ২৬. আর্ূল হাজ্জাজ আল-ছমযযী (৭৪২ছহঃ) ২৭. শামসুিীন  আয-যহার্ী (৭৪৮ছহঃ) ২৮. হাগফজ ইর্নু হাজার 

(৮৫২ছহঃ) ২৯. হাগফজ শামসুিীন আস-সাখ্ার্ী (৯০২ছহঃ) ৩০. ইর্নু আসাছের (৫৭১ছহঃ) ৩১. আর্ূ র্ের আল-র্ােোেী (৪৬৩ছহঃ) 

 

প্রছসি মহুাছিসেে যারা মাগলেী ছিগলন 

৩২. ইর্নু আছব্দল র্ার (৪৬৩ছহঃ) ৩৩. আর্ূ র্ের ইর্নুল আরার্ী (৫৪৩ছহঃ) ৩৪. আর্ূ আব্দুল্লাহ আয-যুরোনী (১১২২ছহঃ) 

 

প্রছসি মহুাছিসেে যারা হাম্বলী ছিগলন 

৩৫. মুসছলম ইর্গন হাজ্জাজ (২৬১ছহঃ) ৩৬. আর্ূ আব্দুর রহমান আে-োছরমী (২৫৫ছহঃ) ৩৭. আব্দরু রাযযাে সানআনী (২১১ছহঃ) ৩৮. আর্ূ 

োউে (২৭৫ছহঃ) 

 

প্রছসি ফেীহেে যারা হানাফী ছিগলন 

১. আর্ূ র্ের সারাখ্সী (৪৯০ছহঃ) ২. আর্ুল হাসান েুদুরী (৪২৮ছহঃ) ৩. োমাল ইর্নুল হুমাম (৮৬১ছহঃ) ৪. আব্দুল্লাহ ইর্গন মাহমুে 

(৬৮৩ছহঃ) ৫. ইর্নু নুজাইম ((৯৭০ছহঃ) ৬. আলাউিীন আল-োসানী (৫৮৭ছহঃ) ৭. ইর্নু আগর্েীন (১২৫২ছহঃ) ৮. আব্দুর রহমান ইর্গন 

মুহাম্মে শাইখ্ী যাোহ (১০৭৮ছহঃ) ৯. আলাউিীন আল-হাসোফী (১০৮৮ছহঃ) 

 

প্রছসি ফেীহেে যারা মাগলেী ছিগলন 

১০. ছশহার্ুিীন আল-োরাফী (৬৮৪ছহঃ) ১১. ইর্গন রুশে (৫৯৫ছহঃ) ১২. শামসুিীন আর-রুআইনী (৯৫৪ছহঃ) ১৩. খ্লীল ইর্গন ইসহাে 

আল-জুনেী (৭৬৭ছহঃ) ১৪. ছশহার্ুিীন আল-র্ােোেী (৭৩২ছহঃ) ১৫. ইর্নুল হাজ্জ (৭৩৭ছহঃ) ১৬. আব্দুল ওহহার্ ইর্গন আলী (৪২২ছহঃ) 

১৭. আর্ূ ওমর আল েুরতর্ী (৪৬৩ছহঃ) ১৮. মুহাম্মে আে-দুসুেী (১২৩০ছহঃ) ১৯. আর্ুল ওোলীে আল-েুরতর্ী (৫২০ছহঃ) 

 

প্রছসি ফেীহেে যারা শাগফেী ছিগলন 

২০. আর্ূ ইসহাে আশ-শীরাজী (৪৭৬ছহঃ) ২১. জালালুিীন আস-সুেূতী (৯১১ছহঃ) ২২. আর্ুল হাসান আল-মাওোরেী (৪৫০ছহঃ) ২৩. 

মুহীউিীন আন-নর্র্ী (৬৭৬ছহঃ) ২৪. ইর্নুল মুলাক্কীন (৮০৪ছহঃ) ২৫. আর্ুল োগসম আব্দুল আজীজ (৬২৩ছহঃ) ২৬. তেী উিীন আর্ুল 

র্ারাোত (৮২৯ছহঃ) ২৭. ইমাম োজালী (৫০৫ছহঃ) ২৮. ইমামুল হারামাইন আব্দুল মাগলে (৪৭৮ছহঃ) ২৯. শামসুিীন আর রমল্লী 

(১০০৪ছহঃ) 

 

প্রছসি ফেীহেে যারা হাম্বলী ছিগলন 

৩০. ইর্নু েুোমা (৬২০ছহঃ) ৩১. ইর্নু র্াত্তাহ আল-উের্ারী (৩৮৭ছহঃ) ৩২. আর্ুল হাসান আল-মারোভী (৮৮৫ছহঃ) ৩৩. শামসুিীন আর্ুল 

ফরজ (৩৮১ছহঃ) ৩৪. ইর্নু মুফছলহ (৭৬৩ছহঃ) ৩৫. আর্ূ মুহাম্মে আল-মােগেসী (৬২৪ছহঃ) ৩৬. ইর্রাহীম ইর্গন মুহাম্মে (১৩৫৩ছহঃ) ৩৭. 

আর্ুল োগসম আল-কখ্রােী (৩৩৪ছহঃ) ৩৮. ইর্নু েুতাইর্া (১০৩৩ছহঃ) ৩৯. ইর্নু তাইছমো (৭২৮ ছহঃ) 

 

উম্মাহর এ সেল প্রছসি মুফাসছসর, মুহাছিস ও ফেীহ এর মািেগমই আমরা লাভ েগরছি তাফসীর, উসুগল তাফসীর, হােীস, উসূগল হােীস, 

ছফেহ, উসূগল ছফেহ, সহ সেল প্রোর ইলম। যাগের োগি উম্মত সগর্বাতভাগর্ ঋেী এর্ং যাগের ইলম কথগে এে মুহুগতবর জনে ছর্মুখ্ 

হওোর েল্পনা েরাও উম্মগতর জনে সম্ভর্ নে। র্লা র্াহুলে তাাঁরা সেগলই ছিগলন কোন না কোন মাযহাগর্র অনুসারী। এখ্ন এসেল র্েছিত্ত্ব 

যছে শুিুমাে মাযহার্ মানার োরগে ছেি ুর্নু্ধর োর্ী অনুযােী তাাঁরা মুশছরে হগে যান; তাহগল এসর্ র্নু্ধরা ছেভাগর্ এসেল মুশছরেগের 

(নাউযু ছর্ল্লাহ্) ছেতার্ কথগে তাফসীর, হােীস ও ছফেহসহ অনোনে ইলম গ্রহে েরগিন!!!? আসগল মাযহার্ মানগল মুশছরে হগে যাে এেথা 

পােগলর প্রলাপ বর্ ছেিুই নে। ১৪ শত র্ির পযিব এই পােলামী ও প্রলাপ েরার েল্পনাও কেউ েগরছন। র্রং এ যার্তোল উম্মাহর সেল 

সেস্যই কোন না কোন মাযহার্ কমগন আসগি এর্ং ছেোমত পযিব কমগন চলগর্ ইনশাআল্লাহ। যারা েগেেছট হােীগসর অনুর্াে পগেই 

মুজতাছহে ইমাম র্গন যাগেন তাগেরগে তাগেরই এেজন ইমাম মাঃ মুহাম্মে হুসাইন র্াটালভীর পাঁছচশ র্িগরর অছভজ্ঞতার েথা স্মরে েছরগে 

কেওো ভাল মগন হগে। ছতছন তার “ইশাআতুস সুন্নাহগত” র্গলগিন- আমার পাঁছচশ র্িগরর অছভজ্ঞতা হগলা, কয র্েছি ইমাম িাো স্বািীন 

মুজতাছহে র্গন যাে অথবাত মাযহার্ তোে েগর কশষ পযিব কস েীন কথগেই কর্র হগে যাে। -ইশাআতুস সুন্নাহ খ্ন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪ (১৮৮৮ছরঃ) 

আল্লাহ তাআলা আমাগের সর্াইগে ছসরাগত মুস্তােীগমর উপর চলার ও অটল থাোর তাওফীে োন েরুন। আমীন রব্বাল আলামীন। 

 


