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ভাষা ও মাতৃভাষা : আ�াহর িবেশষ দান 

মানুেষর �িত আ�াহর েযসব িনয়ামত ও দােনর কথা 

�াত�রণীয় ভাষা তার অনযতমম ৈবিিচযময় ভাষা আর িনরূম 

বাক �িতভার গেণ মানুষ অনয সব �াণী েথেক  উম ও েে� 

িহেসেব �িতি�তম গণমাধযেমর িরেমাাকেষরর   যুেগ িনতযনতুন 

েযাগােযাগ �যুি� আিব�ৃত হে�ম বাক�িতভা থাকােতই মানুষ 

েসসব কােজ লািগেয় লাভবান হেত ূারেছম আ�াহ মানুষেক 

বাকশি� িদেয়েছন বেলই  ত সব আিব�ার �াথরক হে�ম 

বাকশি�র বেদৗলেত মানুষ গান েগেয় আেমািদত হয়ম কিবতা 

আবৃিউ কের িনেজ তৃ� হয়। ব�বয িদেয় েোতােক মু� ও 
িবেনািদত কেরম তাই ভাষার   েনয়ামেতর �িত ইি�ত কের 

আ�াহ বেলন, 

َّۡحَ�ٰنُ  ﴿ َّمَ  ١ لر ََۡءانَ  ََ �َ�ٰنَ  َخََقَ  ٢ لۡلُق ََّمهُ  ٣ لۡ�ِ  ﴾ ٤ لۡ�ََيانَ  ََ
 ]  ٤  ،١: الرحن[

‘ূরম করণাময়, িতিন িশকা িদেয়েছন কুরআন, িতিন সৃি� 

কেরেছন মানুষ, িতিন তােক িশিখেয়েছন ভাষাম’ {সূরা আর-

রহমান, আয়াত : ১-৪}  
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িনূুণ িশ�কুশলতায় আ�াহ েযমন অূরূ েসৗৗেযরর লীলাভূিম 

বসু�রা সৃি� কেরেছন, েতমিন মানুষেক সৃি� কেরেছন িতিন নানা 

ৈবিিচয ও েসৗৗেযরর �তীক বািনেয়ম মানুেষর েগাচ ও গাচবণর, 

�েরর রুতা-েকামলতা, ৈদিহক  �তা-খবরতা আর রিি-

অিভরিির িভভতার মেতা তার ভাষায়ও িদেয়েছন নাৗিনক 

িবিভভতাম আল-কুরআনুল কারীেম তাই েমঘ ভা�া বৃি� আর 

রকমাির সৃি�র মেতা ভাষার িবিভভতােকও আ�াহর িনদশরন 

িহেসেব আখযািয়ত করা হেয়েছম মহান আ�াহ বেলন,  

َۡقُ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ  ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َخ َّ �ِض  لر
َ
نَتُِ�مۡ  َولۡختَِ�ُٰف  َولۡ� َِ ۡ ر

َ
ۡلَ�ٰنُِ�مۚۡ  �

َ
 ِِنّ  َو�

ََۡ�َِٰمِ  �َ�ٰٖت  َ�ٰرَِك  ِ�  ِ  ]  ٢٢: الروم[ ﴾ ٢ �َ ّل

‘আর তাঁর িনদশরনাবিলর মেধয রেয়েছ আসমান ও জিমেনর সৃি� 

 বং েতামােদর ভাষা ও বেণরর িভভতাম িননয়  র মেধয 

জানীেদর জনয িনদশরনাবিল রেয়েছম {সূরা আর-রম, আয়াত : 

২২}  

ূৃিথবীেত িঠক কতগেলা ভাষা রেয়েছ তা অনুমান করা খুব 

কিঠনম তেব ধারণা করা হয়  র সংখযা �ায় ৩০০০ েথেক 

৮০০০ হেবম ঈথেনােলাগ (Ethnologue) নােমর ভাষা 

িব�েকােষর ২০০৯ �কািশত ১৬তম সং�রেণর িহেসব মেত 
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জীিবত ভাষার সংখযা �ায় ৬৯০৯ম ই িকিূিডয়ার তথযমেত, 

ূৃিথবীেত   ূযর্ ৭৩৩০িট ভাষার স�ান ূাওয়া েগেছম তেব 

 তগেলা ভাষার মেধয �েতযক জািতর কােছই িনজ মাতৃভাষা 

অতুলনীয়ম মাতৃভাষার গরর সব জািতর কােছই আলাদাম 

মাতৃভাষার �িত আেবগই অনযরকমম মাতৃভাষায় েযভােব মানুষ 

মেনর কথা তুেল ধরেত ূাের অনয ভাষায় তা ূাের নাম আমােদর 

হািস-কাভা আর আনৗ-েবদনা িকংবা ৈবিরতা-িমচতা আর আশা-

হতাশার সবই �কাশ কের মাতৃভাষাম িশশর �িত মা জননীর 

তুলনারিহত ে�হ, মােয়র �িত িশশর অঅূট ভােলাবাসা আর 

তরণ-তরণীর নিৗত-িনিৗত সব ভােলাবাসারই দূিতয়ািল কের 

 ই মাতৃভাষাম ূৃিথবীর �েতযক জাত-বেণরর েলাকই তাই মােয়র 

মেতাই ভােলাবােস তার মাতৃভাষােকম  

মাতৃভাষার গরর শধু েভৗগিলক বা ঐিতহািসক কারণ অবিধ 

সীিমত নয়; ধমরীয়ভােবও মাতৃভাষার গরর অন�ীকাযরম যুেগ যুেগ 

মানুষেক সুূথ েদখােত আসা সব মহামানবই গরর িদেয়েছন 

মাতৃভাষার �িত; েকননা �জািতর হদয় �শর করেত  রেি  উম 

ভাষা আর হয় নাম েসেহতু তারঁা আ�াহর েদয়া নবুওয়েতর দািয়র 

ূালেন মাতৃভাষােকই বাহন িহেসেব কেরেছনম আ�াহ রা�ুল 

আলামীন ইরশাদ কেরন, 
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﴿  ٓ ََۡنا َوَما رَۡس
َ
َّ  رُّسولٍ  ِمن أ ِ انِ  ِ ََ ِ َ  قَۡوِمهِۦ بَِ ُّ  رَُهۡمۖ  ِ�ُبَّ�ِ ِِ ُي ََ  ُ َّ  �ََشآءُ  َمن ل
ۚ  َمن َوَ�ۡهِدي  ]  ٤: انراهيم[ ﴾ ٤ لۡ�َِكيمُ  لۡلَعزِ�زُ  َوُهوَ  �ََشآُء

‘আর আিম �েতযক রাসূলেক তার কওেমর ভাষােতই ূািঠেয়িছ, 

যােত েস তােদর কােছ বণরনা েদয়, সুতরাং আ�াহ যােক ই�া 

ূথ�� কেরন  বং যােক ই�া সিঠক ূথ েদখানম আর িতিন 

ূরা�মশালী, �জাময়ম’ {সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ০৪}  

ূৃিথবীর সবরেে�  বং সবরেশষ ূয়গ�র তথা আ�াহর দূত 

মুহা�দ রাসূেল আরাবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাই 

মাতৃভাষােক  েূকা কেরন িনম আ�াহর িবেশষ িহকমেতর 

কারেণ  �ী তথা িনরকর থাকা  ই নবীও েদখা যায় দাওয়াত 

তথা �জািতর কােছ রেবর বাতরা �িাের মাতৃভাষার �িত গরেরর 

ইি�ত কেরেছনম অনযসব েকেচর মেতা িতিন বরং মাতৃভাষায়ও 

েে� আরব িছেলনম   েকােনা কিব-সািহিতযক বা ঐিতহািসেকর 

দািব নয়ম ূৃিথবীর সবরেে� সতযবাদী েলাকিটই ভাষা স�েকর 

সেিতন িছেলনম িতিন িনেজ আরবেদর মেধয সবেি শশভাষী 

বযি� িছেলন; কারণ, িতিন কুরাইশ বংশীয় স্ান আর িতিন 

েবেড়  েঠিছেলন ভাষার িদক েথেক �িসশ আরেবর তাকালীন 

সা‘দ ইবন বকর েগােচম 
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য�সহ ভাষা লালন তথা শশভােব জানা  বং িিরা করা 

মাতৃভাষার গরেরর অূিরহাযর দািবম শশভােব মাতৃভাষা বলেত 

ও িলখেত ূারা েয েকােনা দািয়রসেিতন নাগিরেকর কতরবযম 

আর মানুষেক আ�াহর ূেথ আ�ানকারী মুবাি�গ ও দীন 

�িারক আিলমেদর জনয  র গরর আর সবার েিেয় েবিশম সব 

ভাষাই আ�াহর েনয়ামত বা দান িহেসেব েকােনাটাই অকারণ 

ূূজনীয় বা বজরনীয় নয়ম েকবল ূিবচ কুরআন ও হাদীেসর ভাষা 

 বং ইসলামী জােনর সবেি বড় ও িব�ব ভাভার িহেসেব 

আরিবই যা আলাদা গরর ও মযরাদার অিধকারী সকল মুসিলেমর 

কােছম িক� আরবীর গরর যিদ হয় ইসলামী জান আহরেণর 

�িনভরর িঠকানা বেল তেব েসই জান �িােরর অূিরহাযর দািয়র 

ও দাওয়ােত দীেনর িজ�াদািরর কারেণ অননয গরেরর দািব 

রােখ মাতৃভাষাম আ�াহ তা‘আলা কতৃরক েেরা েনর কােছ অেমাঘ 

সেতযর বাণী েূপছােনার দািয়র েূেয় তাই মুসা আলাইিহস সালাম 

আূন ভাই হারনেক িাইেলন সহেযাগী িহেসেবম িনেজর ভাষায় 

িকছুটা জড়তা আর ভাইেয়র ভাষা  ভততর হওয়ায় িতিন   

আেবদন জানানম িলুন কুরআন খুেল েদিখ :  

﴿  �ِ
َ
ونُ  َوأ َُ ۡفَصحُ  ُهوَ  َ�ٰ

َ
اٗ�ا ِمّ�ِ  أ ََ ِ َۡهُ  ر رِۡس

َ
�  رِۡدٗء� َمِ�َ  فَأ قُِ�ٓ  ﴾ ٣يَُصّدِ

 ]  ٣٤: القصص[
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‘আর আমার ভাই হারন, েস আমার েিেয় ��ভাষী, তাই তােক 

আমার সে� সাহাযযকারী িহেসেব ে�রণ করন, েস আমােক 

সমথরন করেবম’ {সূরা আল-কাসাস : ৩৪}  

�াসি�কভােব বলেত হয়, বাঙালী নািক হজুেগ জািতম কথাটার 

ঐিতহািসক িভিউ জািন নাম তেব কথাটা েয অমূলক নয় তার 

�মাণ আমার েছা� জীবেন েঢর িমেলেছম জাতীয় িদবসগেলায় 

আমরা ূেথ েনেম আিসম েদেশর �িত ভােলাবাসা আর আেবগ 

 থেল ওেঠ সবার েিতনা  বং ে�াগােনম িক� ভােলাবাসার 

বযাকরেণর কিঠন িনয়ম হেলা,   েকােনা দািব বা �দশরেনর িবষয় 

নয়ম ভােলাবাসা িিরা ও অনুশীলেনর িবষয়ম লালন ও �মােণর 

িবষয়ম �িব�েয় ভািব, েয জািত ১৬ িডেস�র আর ২৬ মােির 

 মন িবূুল  �াদনায় আেলািড়ত-আৌািলত হয় েস জািত 

িকভােব দুনরীিতেত িব� িযাি�য়ন হয়! েদশমাতৃকার জনয েয 

জািত অকাতের �াণ েকারবান কের তারা িকভােব কানাকিড়র 

জনয েদেশর �াথর িবিকেয় েদয়! তারা িকভােব েদেশর �াথর  বং 

�াধীনতা-সাবরেভৗমর িবূভ হেত েদেখও িনিবরকার থােক!  

ভাষার জনয জীবন দান কের আমরা সারা িবে� িনেজেদর অননয 

 �তায় িনেয় েগিছম েে�য়ািরর ২১ তািরখ  খন আর েকবল 

আমােদর শহীদ িদবস নয়; িবগত কেয়ক বছর যাবা তা 
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আ্জরািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব ূািলত হেয় আসেছ 

জািতসংেঘর সব সদসযরােেম েে�য়াির  েলই সারা েদেশ 

�বলভােব ভাষা�র শর হয়ম মাতৃভাষার ভােলাবাসা তখন মুেখর 

ে�াগান আর িবজাূেনর ভাষায় ূিরণত হয়ম  সব আেবগেক 

েনিতবািক ভাবার  ূায় িছল না যিদ না  �ল তারেণযর িট-শাটর 

আর বাংলার নারীর িিরায়ত শযামল েসৗৗেযরর শািড়েত  ই 

ভাষাে�ম আটেক থাকতম েয েদেশর কুেদ িকেশার েথেক িনেয় 

অবুঝ িশশরা ূযর্ ভাষার টােন িকংবা মাতৃভাষার ে�েম শহীদ 

িমনাের! িগেয় তৃি� ূায়ম েস েদেশই আবার িকভােব মাতৃভাষা না 

জানা �জ� গেড় ওঠার সুেযাগ ূায় ইংিলশিমিডয়াম �ুেলর 

অূশাসেন! েকন েসেদেশর েকােনা অনু�ান জমেব না 

অূসং�ৃিতর েজায়ার তুেল িনেজই �মাগত আতেল হািরেয় েযেত 

থাকা িহিৗগান ছাড়া! �াধীন সাবরেভৗম বাংলােদেশই েকন 

ভাষাসেিতনেদর লড়েত হেব বাংিলশ নােমর অিশ� ভাষার 

িবরেশ!  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাতৃভাষা ভাষা িছল 

আরবী। িতিন সারা জীবেন িনজ মাতৃভাষায়  কিট অশশ বাকযও 
 �ারণ কেরন িন; বরং অনযেদর মাতৃভাষা িবশশভােব িশকার 

বযববা কের িদেয়েছন  বং মাতৃভাষা িিরার মাধযেম জােনর ূথ 
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 �ু� কেরেছনম আবার কখনও কখনও িতিন যুশবৗীেদরেক 

ভিবষযত �জ� স্ান-স�িতেদর জনয িনছক ভাষার িশকক 

িহেসেব িনেয়াগ িদেয়, ভাষা িশকা �দােনর িবিনমেয় তােদরেক 

মু�ও কের িদেয়েছনম [তাবাকােত ইবন সা‘দ] 

অথি আমােদর েদেশ  খন েকােনা ূিরবাের মাতৃভাষা না জানা 

কৃিতেরর িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছম িনেজরা অশশ ইংেরিজ বলার 

বদ অভযােসর সে� িনেজেদর স্ানেদরও ইংিলশ িমিডয়াম �ুেল 

িদেয় মাতৃভাষা েথেক দূের সিরেয় িদে�ম আরও দুঃেখর িবষয় 

হেলা,  মন অেনক িশিকত আেছন, যারা মাতৃভাষায় জান-িবজান 

িিরা েতা দূেরর কথা, শশ  �ারেণ মাতৃভাষায় কথা বলেত ূযর্ 

ূােরন না।  

 িদেক  ে ম েরিডও আর িকছু কযাূােট অবরািীন তরণ-তরণী 

িটিভ  ূবাূনায় বাংিলশ তথা বাংলা-ইংেরিজর জগািখিুির 

রসায়েন বাংলার বােরাটা বািজেয় িদে�ম  েদর  াূাত-অতযািার 

সীমা ছািড়েয় েগেছম েদেশর ভাষািবদ, কিব-সািহিতযক েথেক িনেয় 

সেিতন রাজনীিতিবদরা ূযর্  েদর িবরেশ অিভেযাগ-

সমােলািনামুখর না হেয় ূারেছন নাম �ধানম�ীও দু’ বছর আেগ 

২১ েশ বইেমলা  ে�াধন করেত িগেয় িবজাতীয় ভাষার আ�াসন 

েথেক বাংলােক রকার আ�ান জািনেয়েছনম িক� েকান শি� 
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আর কমতাবেল েয  ে ম �জে�র জনকরা অবযাহতভােব 

মাতৃভাষা বাংলার েসৗৗযর হরণ করেছ তা েবাধগময নয়ম মেন হয় 

রােের �ধান দুই ব� তথা সংসদ ও আদালেতর দৃঢ় হবেকূ 

ছাড়া  েদর খামেখয়ািল ব� হেব নাম 

দয়াময় আ�াহ যার মুেখ লািলতযূূণর ভাষা িদেয়েছন, মেনর ভাব 

শে� �কােশ বাকশি� িদেয়েছন েস বড় ভাগযবানম রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাই বেলেছন,  

» َّ نَ  ِن َن  من ْحًرا اَليَي  »لَسن

“িননয় ভাষাৈশিলেত জাদু রেয়েছ”ম [বুখারী, ৫১৪৬] অথরাা 

ভাষার েয জাদুকির �ভাব রেয়েছ তা অন�ীকাযরম   

তাই মানুষেক আ�াহর সব েনয়ামেতর সে� ভাষার েনয়ামেতরও 

যথাথর মূলযায়ন করা  িিতম ভাষার েনয়ামেতর কদর করা মােন 

অশশ শ� বা বাকয  �ারণ না করা, িমথযা বাকয বযবহার না 

করা, শশ ভাষায় কথা বলা, মাতৃভাষায় সা কােজর আেদশ আর 

অসা কােজ িনেষধ করা  বং ভাষার অূ�েয়াগ েথেক িবরত 

থাকাম মাতৃভাষায় সুৗর ও শশ  �ারেণ মািজরতভােব কথা 

বলােক যিদ বলা হয় �ণর, আর েস কথাই যিদ হয় সা কােজর 
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আেদশ, অসাকােজর বারণ  বং অূেরর কলযাণ কামনা, তেব 

তা হয় হীেরর েিেয়ও দািমম 

আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িশশকাল েথেকই িবশশ মাতৃভাষায় কথা বলেতনম িতিন জীবেন 

 কিট িমথযা বাকযও  �ারণ কেরন িনম বিেন, আিরেণ, 

েূাশােক, আখলােক ূিবচ, ূির�ভ ও িবশশ থাকাই িছল তাঁর 

ৈবিশ�য। তাঁর ভাষা িছল শশ  বং  �ারণ িছল সু��ম িতিন 

�ত বাকয বলেতন নাম তাঁর �িতিট বাকযই শধু নয়, �িতিট 

অকরও অনযরা বুঝেত ূারেতনম তাঁর ভাষণ ূশিত  মন িছল 

েয, যত বড় মাহিেল হেতা, তাঁর �র তত  � হেতাম যার েেল 

িবদায় হেজ আরাোর ময়দােন (মাইক ছাড়া) লাখ লাখ মানুেষর 

তাঁর ভাষা বুঝেত অসুিবধা হয় িনম  

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক মাতৃভাষা মেতা েনয়ামেতর যথাথর 

কদর করার তাওেীক দান করনম ভাষার অূ�েয়াগ ও অূভাষা 

েথেক েবঁেি বলার তাওেীক দান করনম আমীনম  


