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ভাষা ও মাতৃভাষা : আ�াহর িবেশষ দান
মানু েষর �িত আ�াহর েযসব িনয়ামত ও দােনর কথা
�াত�রণীয় ভাষা তার অনয্তম। ৈবিচ�ময় ভাষা আর িনরূপ
বাক �িতভার গুে মানু ষ অনয্ সব �াণী েথেক উ�ম ও ে��
িহেসেব �িতি�ত। গণমাধয্েমর চরেমাকেষর্র এ যুেগ িনতয্নতু
েযাগােযাগ �যু ি� আিব�ৃ ত হে�। বাক�িতভা থাকােতই মানু ষ
েসসব কােজ লািগেয় লাভবান হেত পারেছ। আ�াহ মানু ষেক
বাকশি� িদেয়েছন বেলই এত সব আিব�ার �াথর্ক হে�।
বাকশি�র বেদৗলেত মানু ষ গান েগেয় আেমািদত হয়। কিবতা
আবৃ ি� কের িনেজ তৃ� হয়। ব�বয্ িদেয় ে�াতােক মু� ও
িবেনািদত কের। তাই ভাষার এ েনয়ামেতর �িত ইি�ত কের
আ�াহ বেলন,
ۡ ََ َ
ّ
َ ۡ
َ َ ۡ ُۡ َّ ل
ُ َ ۡ ّ
ٰ َ �ٱ
﴾ ٤  لََ َم ُه ٱ�َ َيان٣ �� َن
ِ  خلق٢  ََم ٱلقرءان١ ﴿ لرَح�ٰن
[٤ ،١ :]لﺮﻤﺣﻦ
‘পরম করুণাম, িতিন িশক্ষা িদেয়েছন কুর, িতিন সৃ ি�
কেরেছন মানু ষ, িতিন তােক িশিখেয়েছন ভাষা।’ {সূ রা আররহমান, আয়াত : ১-৪}
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িনপুণ িশ�কুশলতায় আ�াহ েযমন অপরূপ েসৗ�েযর্র লীলাভূি
বসু �রা সৃ ি� কেরেছন, েতমিন মানু ষেক সৃ ি� কেরেছন িতিন নানা
ৈবিচ�য্ ও েসৗ�েযর্র �তীক বািনেয়। মানুেষর েগা� ও গা�ব,
�েরর রু�ত-েকামলতা, ৈদিহক উ�তা-খবর্তা আর রুঅিভরুিচর িভ�তার মেতা তার ভাষায়ও িদেয়েছন না�িনক
িবিভ�তা। আল-কুরআনু ল কারীেম তাই েমঘ ভা�া বৃ ি� আর
রকমাির সৃ ি�র মেতা ভাষার িবিভ�তােকও আ�াহর িনদশর্ন
িহেসেব আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। মহান আ�াহ বেল,
َۡ
ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َٰ ۡ َ
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َ ّ ﴿ َوم ِۡن َء َا�ٰتهِۦ َخ ۡل ُق
ِ �ت َوٱ
َسنت ِ� ۡم َو�ل َ�ٰن ِ� ۡ ۚم ِن
ِ �ض وٱخت ِ�ف �ل
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ
ۡ
ّ
َ َ َٰ
َ ��ٰت ل ِل َ�ٰلِم
[٢٢ : ﴾ ]الﺮوم٢ �
ِ� �ل ِك
ِ
ٖ
‘আর তাঁর িনদশর্নাবিলর মেধয্ রেয়েছ আসমান ও জিমেনর সৃি
এবং েতামােদর ভাষা ও বেণর্র িভ�তা। িন�য়

এর মেধয

জ্ঞানীেদর জনয্ িনদশর্নাবিল রেয় {সূ রা আর-রূ, আয়াত :
২২}
পৃিথবীেত িঠক কতগুেলা ভাষা রেয়েছ তা অনুমান করা খুব
কিঠন। তেব ধারণা করা হয় এর সংখয্া �ায় ৩০০০ েথেক
৮০০০

হেব।

ঈথেনােলাগ

(Ethnologue)

নােমর

ভাষা

িব�েকােষর ২০০৯ �কািশত ১৬তম সং�রেণর িহেসব মেত
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জীিবত ভাষার সংখয্া �ায় ৬৯০৯। ইউিকিপিডয়ার তথয্মে,
পৃিথবীেত এ পযর্� ৭৩৩০িট ভাষার স�ান পাওয়া েগেছ। তেব
এতগুেলা ভাষার মেধয্ �েক জািতর কােছই িনজ মাতৃভাষা
অতুলনীয়। মাতৃভাষার গুরু� সব জািতর কােছই আলাদা
মাতৃভাষার �িত আেবগই অনয্রকম। মাতৃভাষায় েযভােব মানুষ
মেনর কথা তুেল ধরেত পাের অনয্ ভাষায় তা পাের না। আমােদর
হািস-কা�া আর আন�-েবদনা িকংবা ৈবিরতা-িম�তা আর আশাহতাশার সবই �কাশ কের মাতৃভাষা। িশশুর �িত মা জননীর
তুলনারিহত ে�হ, মােয়র �িত িশশুর অ�ূট ভােলাবাসা আর
তরু-তরুণীর নি�-িনি�ত সব ভােলাবাসারই দূ িতয়ািল কের
এই মাতৃভাষা। পৃিথবীর �েতযক জাত-বেণর্র েলাকই তাই মােয়র
মেতাই ভােলাবােস তার মাতৃভাষােক।
মাতৃভাষার গুরু� শুধু গিলক বা ঐিতহািসক কারণ অবিধ
সীিমত নয়; ধমর্ীয়ভােবও মাতৃভাষার গুরুন�ীকাযর্। যুেগ যুেগ
মানু ষেক সু পথ েদখােত আসা সব মহামানবই গুরু� িদেয়েছ
মাতৃভাষার �িত; েকননা �জািতর হৃদয়�শর্ করেত এরেচ উ�ম
ভাষা আর হয় না। েসেহতু তাঁরা আ�াহর েদয়া নবুওয়েতর দািয়�
পালেন মাতৃভাষােকই বাহন িহেসেব কেরেছন। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন ইরশাদ কেরন,
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[٤ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ َو َ� ۡهدِي من �شاء ۚ وهو ٱلع ِز�ز ٱ�كِيم
‘আর আিম �েতয্ক রাসূলেক তার কওেমর ভাষােতই পািঠেয়ি,
যােত েস তােদর কােছ বণর্না েদ, সু তরাং আ�াহ যােক ই�া
পথ�� কেরন এবং যােক ই�া সিঠক পথ েদখান। আর িতিন
পরা�মশালী, �জ্ঞাম’ {সূ রা ইবরাহীম, আয়াত : ০৪}
পৃিথবীর সবর্ে��

এবং সবর্েশষ প�র তথা আ�াহর দূ ত

মুহা�দ রাসূ েল আরাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাই
মাতৃভাষােক উেপক্ষা কেরন িন। আ�াহর িবেশষ িহকমেত
কারেণ উ�ী তথা িনরক্ষর থাকা এই নবীও েদখা যায় দাওয়া
তথা �জািতর কােছ রেবর বাতর্া �চাের মাতৃভাষার �িত গুরুে
ইি�ত কেরেছন। অনয্সব েক্ষে�র মেতা িতিন বরং মাতৃভাষা
ে�� আরব িছেলন। এ েকােনা কিব-সািহিতয্ক বা ঐিতহািসেকর
দািব নয়। পৃিথবীর সবর্ে�� সতয্বাদী েলাকিট ভাষা স�েকর্
সেচতন িছেলন। িতিন িনেজ আরবেদর মেধয্ সবেচ শু�ভাষ
বয্ি িছেলন; কারণ, িতিন কুরাইশ বংশীয় স�ান আর িতিন
েবেড় উেঠিছেলন ভাষার িদক েথেক �িস� আরেবর তৎকালীন
সা‘দ ইবন বকর েগাে�।
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য�সহ ভাষা লালন তথা শু�ভােব জানা

এবং চচর্া কর

মাতৃভাষার গুরুে�র অপিরহাযর্ দািব। শু�ভােব মাতৃভাষা ব
ও িলখেত পারা েয েকােনা দািয়�সেচতন নাগিরেকর কতর্বয্
আর মানু ষেক আ�াহর পেথ আ�ানকারী মুবাি�গ ও দীন
�চারক আিলমেদর জনয্ এর গুরু� আর সবার েচেয় েবিশ।
ভাষাই আ�াহর েনয়ামত বা দান িহেসেব েকােনাটাই অকারণ
পূ জনীয় বা বজরনীয় নয়। েকবল পিব� কুরআন ও হাদীেসর ভাষা
এবং ইসলামী জ্ঞােনর সবেচ বড় ও িব�� ভা�ার িহেসে
আরিবই যা আলাদা গুরু� ও মযর্াদার অিধক সকল মুসিলেমর
কােছ। িক� আরবীর গুরু� যিদ হ ইসলামী জ্ঞান আহরেণ
�িনভর্র িঠকানা বেল তেব েসই জ্ঞান �চােরর অপিরহাযর্ দা
ও দাওয়ােত দীেনর িজ�াদািরর কারেণ অননয্ গুরুে�র দা
রােখ মাতৃভাষা। আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক েফরােনর কােছ অেমাঘ
সেতয্র বাণী েপৗঁছােনার দািয়� েপেয় তাই মুসা আলাইিহস সালা
আপন ভাই হারুনেক চাইেলন সহেযাগী িহেসেব। িনেজর ভাষায়
িকছু টা জড়তা আর ভাইেয়র ভাষা উ�ততর হওয়ায় িতিন এ
আেবদন জানান। চলু ন কুরআন খুেল েদিখ :
َ ٗ َ ّ ُ َ َۡ ُ ُ َ
َ
َ ِ ا�ا فَأ ۡرس ِۡل ُه َم
ٓ ِ ُ� رِ ۡد ٗء� يُ َص ّدِق
﴾ ٣��
﴿ َوأ ِ� �ٰ ُرون ه َو أفصح م ِِ� ل ِس
[٣٤ :]اﻟﻘﺼﺺ
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‘আর আমার ভাই হারূ, েস আমার েচেয় ��ভাষী, তাই তােক
আমার সে� সাহাযয্কারী িহেসেব ে�রণ কর, েস আমােক
সমথর্ন করেব’ {সূ রা আল-কাসাস : ৩৪}
�াসি�কভােব বলেত হয়, বাঙালী নািক হুজুেগ জািত। কথাটর
ঐিতহািসক িভি� জািন না। তেব কথাটা েয অমূ লক নয় তার
�মাণ আমার েছা� জীবেন েঢর িমেলেছ। জাতীয় িদবসগুেলায়
আমরা পেথ েনেম আিস। েদেশর �িত ভােলাবাসা আর আেবগ
উথেল ওেঠ সবার েচতনা এবং ে�াগােন। িক� ভােলাবাসার
বয্করেণর কিঠন িনয়ম হেলা, এ েকােনা দািব বা �দশর্েনরিবষয়
নয়। ভােলাবাসা চচর্া ও অনুশীলেনর িবষয়। লালন ও �মােণর
িবষয়। �িব�েয় ভািব, েয জািত ১৬ িডেস�র আর ২৬ মােচর্
এমন িবপুল উ�াদনায় আেলািড়ত-আে�ািলত হয় েস জািত
িকভােব দু নর্ীিতেত িব� চযি�য়ন হয়! েদশমাতৃকার জনয্ েয
জািত অকাতের �াণ েকারবান কের তারা িকভােব কানাকিড়র
জনয্ েদেশর �াথর্ িবিকেয় ে! তারা িকভােব েদেশর �াথর্ এবং
�াধীনতা-সাবর্েভৗম� িবপ� হেত েদেখও িনিবর্কার থা!
ভাষার জনয্ জীবন দান কের আমরা সারা িবে� িনেজেদর অননয
উ�তায় িনেয় েগিছ। েফ�য়ািরর ২১ তািরখ এখন আর েকবল
আমােদর শহীদ িদবস নয়; িবগত কেয়ক বছর যাবৎ তা
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আ�জর্ািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব পািলত হেয় আসেছ
জািতসংেঘর সব সদসয্রাে�। েফয়াির এেলই সারা েদেশ
�বলভােব ভাষা�র শুরু হয়। মাতৃভাষার ভােলাবাসা তখন মুেখ
ে�াগান আর িবজ্ঞাপেনর ভাষায় পিরণত হয়। এসব আেবগে
েনিতবাচক ভাবার উপায় িছল না যিদ না উ�ল তারুেণয্র -শাটর্
আর বাংলার নারীর িচরায়ত শয্ামল েসৗ�েযর্র শািড়েত এ
ভাষাে�ম আটেক থাকত। েয েদেশর ক্ষুেদ িকেশার েথেক িনে
অবুঝ িশশুরা পযর্� ভাষার টােন িবা মাতৃভাষার ে�েম শহীদ
িমনাের! িগেয় তৃি� পায়। েস েদেশই আবার িকভােব মাতৃভাষা না
জানা �জ� গেড় ওঠার সু েযাগ পায় ইংিলশিমিডয়াম �ুেলর
অপশাসেন!

েকন

েসেদেশর

েকােনা

অনু �ান

জমেব

না

অপসং�ৃ িতর েজায়ার তুেল িনেজই �মাগত আতেল হািরেয় েযেত
থাকা িহি�গান ছাড়া! �াধীন সাবর্েভৗম বাংলােদেশই েকন
ভাষাসেচতনেদর লড়েত হেব বাংিলশ নােমর অিশ� ভাষার
িবরুে!
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের মাতৃভাষা ভাষা িছল
আরবী। িতিন সারা জীবেন িনজ মাতৃভাষায় একিট অশু� বাকও
উ�ারণ কেরন িন; বরং অনয্েদর মাতৃভাষা িবশু�ভােব িশক্
বয্ব�া কের িদেয়েছন এবং মাতৃভাষা চচর্ার মাধয্েম জ্ঞােন
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উ�ু � কেরেছন। আবার কখনও কখনও িতিন যু �ব�ীেদরেক
ভিবষয্ত �জ� স�া-স�িতেদর জনয্ িনছক ভাষার িশক্
িহেসেব িনেয়াগ িদেয়, ভাষা িশক্ষা �দােনর িবিনমেয় তােদরে
মু�ও কের িদেয়েছন। [তাবাকােত ইবন সা‘দ]
অথচ আমােদর েদেশ এখন েকােনা পিরবাের মাতৃভাষা না জানা
কৃিতে�র িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। িনেজরা অশু� ইংেরিজ বলার
বদ অভয্ােসর সে� িনেজেদর স�ানেদরও ইংিলশ িমিডয়াম �ুেল
িদেয় মাতৃভাষা েথেক দূ ের সিরেয় িদে�। আরও দু ঃেখর িবষয়
হেলা, এমন অেনক িশিক্ষত আে, যারা মাতৃভাষায় জ্ঞ-িবজ্ঞা
চচর্া েতা দূেরর কথ, শু� উ�ারেণ মাতৃভাষায়কথা বলেত পযর্�
পােরন না।
এিদেক এফএম েরিডও আর িকছু ক্ষয্াপােট অবর্াচীন-তরুণী
িটিভ উপ�াপনায় বাংিলশ তথা বাংলা-ইংেরিজর জগািখচুির
রসায়েন বাংলার বােরাটা বািজেয় িদে�। এেদর উৎপাত-অতয্াচার
সীমা ছািড়েয় েগেছ। েদেশর ভাষািবদ, কিব-সািহিতয্ক েথেক িনেয়
সেচতন

রাজনীিতিবদরা

পযর্�

এেদর িবরুে� অিভেয-

সমােলাচনামুখর না হেয় পারেছন না। �ধানম�ীও দু ’ বছর আেগ
২১ েশ বইেমলা উে�াধন করেত িগেয় িবজাতীয় ভাষার আ�াসন
েথেক বাংলােক রক্ষার আ�ান জািনেয়েছন। িক� েকান শি
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আর ক্ষমতাবেল েয এফএম �জে�র জনকরা অবয্াহতভা
মাতৃভাষা বাংলার েসৗ�যর্হরণ করেছ তা েবাধগময্ নয়। মেন হয়
রাে�র �ধান দু ই �� তথা সংসদ ও আদালেতর দৃ ঢ় হ�েক্ষ
ছাড়া এেদর খামেখয়ািল ব� হেব না।
দয়াময় আ�াহ যার মুেখ লািলতয্পূণর ভাষা িদেয়েছন, মেনর ভাব
শে� �কােশ বাকশি� িদেয়েছন েস বড় ভাগয্বান। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাই বেলেছ,
ْ َ
َ »ِ َّ ِﻣ َﻦ
«ﺒﻟﻴَﺎنِ ل ِﺴﺤ ًﺮا
ن
“িন�য় ভাষাৈশিলেত জাদু রেয়েছ”। [বুখারী, ৫১৪৬] অথর্াৎ
ভাষার েয জাদু কির �ভাব রেয়েছ তা অন�ীকাযর্।
তাই মানু ষেক আ�াহর সব েনয়ামেতর সে� ভাষার েনয়ামেতরও
যথাথর্ মূলয্া করা উিচত। ভাষার েনয়ামেতর কদর করা মােন
অশু� শ� বা বাকয্ উ�ারণ না ক, িমথয্া বাকয্ বয্বহার
করা, শু� ভাষায় কথা বল, মাতৃভাষায় সৎ কােজর আেদশ আর
অসৎ কােজ িনেষধ করা এবং ভাষার অপ�েয়াগ েথেক িবরত
থাকা। মাতৃভাষায় সু �র ও শু� উ�ারেণ মািজর্তভােব কথ
বলােক যিদ বলা হয় �ণর, আর েস কথাই যিদ হয় সৎ কােজর
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আেদশ, অসৎকােজর বারণ এবং অপেরর কলয্াণ কামন, তেব
তা হয় হীেরর েচেয়ও দািম।
আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
িশশুকাল েথেকই িবশু� মাতৃভাষায় কথা বলেতন। িতিন জীবে
একিট িমথয্া বাকয্ও উরণ কেরন িন। বচেন, আচরেণ,
েপাশােক, আখলােক পিব�, পির�� ও িবশু� থাকই িছল তাঁর
ৈবিশ�য। তাঁর ভাষা িছল শু� এবং উ�ারণ িছল সু��। িতিন
�ত বাকয্ বলেতন না। তাঁর �িতিট বাকয্ই শুধু, �িতিট
অক্ষরও অনয্রা বুঝেত পারেতন। তাঁর ভাষণ প�িত এমনল
েয, যত বড় মাহিফল হেতা, তাঁর �র তত উ� হেতা। যার ফেল
িবদায় হেজ আরাফার ময়দােন (মাইক ছাড়া) লাখ লাখ মানু েষর
তাঁর ভাষা বুঝেত অসু িবধা হয় িন।
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক মাতৃভাষা মেতা েনয়ামেতর যথাথর্
কদর করার তাওফীক দান করুন। ভাষার অপ�েয়াগ ও অপভাষা
েথেক েবঁেচ বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।
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