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1

সাংষ্টিপ্ত বণথো............
ভাষা মহাে আল্লাহর এক বড় উপহার। আল্লাহ তা‘আলা
প্রদতযক েবীদকই তার জাষ্টতর ভাষায় পাষ্টিদয়দেে।
সু তরাাং ভাষার ষ্টভন্নতা ইসলাম ষ্টবদরাধী ককাদো ষ্টবষয় েয়,
যষ্টে ো ইসলাদমর আকীো বা েরী‘আদতর সাদর্ তা
সাাংঘষ্টষথক হয়। আদলািয প্রবদে কসষ্টিই সাবযস্ত করা
হদয়দে।

2

ভূ ষ্টমকা
মাতৃভাষা বযবহার এবাং তার মযথাো রিার জেয ষ্টবদের
ষ্টবষ্টভন্ন অঞ্চদল আদদালে হদয়দে এবাং হদে। যর্া তুরস্ক,
বুলদেষ্টরয়া, মধযএষ্টেয়ার অঞ্চলসমূ হ এবাং ভারদতর উত্তর
প্রদেে ষ্টকন্তু ভাষার জেয রক্তোে বা ষ্টেহত হওয়ার ঘিো
ককবল বাাংলাদেদেই ঘদিদে। বাাংলা ১৩৫৯ সাদলর ৮
ফাল্গুে। যা আজ ৬০ বের ধদর এ কেে মাতৃকায় একুদে
কফব্রুয়াষ্টর োদম ভাষা আদদালদের স্মরণ ষ্টেবস ষ্টহদসদব
অতযন্ত শ্রদ্ধা ও োম্ভীদযথর সাদর্ উেযাষ্টপত হদয় আসদে।
মাদয়র ভাষার মযথাো রিার েীপ্ত েপর্ ষ্টেদয় বাাংলার ষ্টকেু
অকুদতাভয় বীর সন্তাে ষ্টেদজদের তাজা রক্ত কেদল ষ্টেদয়
রিো কদর এক সূ যথস্নাত রষ্টক্তম ইষ্টতহাস। যা ভাষা
আদদালদের তাৎপযথদক আদরা েভীদর ষ্টেদয় কেদে।
আদলািয ষ্টেবদে ভাষা আদদালদের উদেেয ও এ প্রসদি
ইসলামী েৃ ষ্টিভষ্টি আদলািো করা হদব।

3

ভাষা আদদালদের অর্থ:
মদের ভাব প্রকাদের ভষ্টিই ভাষা। তা কণ্ঠধ্বষ্টের মাধযদম
কহাক বা অেয ককাদো অি প্রতযির ইোরার মাধযদম
কহাক। ভাষার সাংজ্ঞা প্রোদে ড. রাদমের বদলে,
“মােু দষর বাকযদের সাহাদযয উচ্চাষ্টরত কতকগুদলা
ধ্বষ্টেেত ভাব সাংদকত বা প্রতীক সমষ্টির োম।”1
ভাষার

সাংজ্ঞা

প্রোদে

Henry

Sweet

বদলে,

"Language is the expression of ideas by
means of speech-sounds combined into
words. Words are combined into sentences,
this combination answering to that of ideas
into thoughts.2

1.

ড. রাদমের, সাধারণ ভাষা ষ্টবজ্ঞাে ও বাাংলা ভাষা, (কষ্টলকাতা,
১৩৯৯ বাাং), পৃ . ৮।

2.

Encyclopedia of Britanica, (London: Encyclopedia
Britanica, Inc.1980), Vol. 10, P. 642.

4

ভাষাষ্টবজ্ঞােী Edgar. H. Sturtevant বদলে, "A
language is a system of arbitrary vocal
symbols by which members of a social group
Co-operate and interect.3
মােু ষ সামষ্টজক জীব। এজেয তাদক অেয মােু দষর সাদর্
ভাব ষ্টবষ্টেময় করদত হয়। এভাদব ষ্টবষ্টেমদয়র জেয কয সব
সাংদকত প্রতীক বযবহৃত হয় তাই ভাষা, এভাদব ষ্টবদেষণ
করদল ভাষার িারষ্টি মূ ল ববষ্টেিয লিয করা যায়:
ক. এ কতগুষ্টল ধ্বষ্টের সমষ্টি
খ. এ ধ্বষ্টে কণ্ঠষ্টেিঃসৃ ত
ে. এষ্টি একষ্টি েৃ ঙ্খলাপূ ণথ বযবস্থা

3. Edger H. Sturtevant, An introduction to languistic
Science, (New Haven: Yale University Press, 1947),
Chapter-1.

5

ঘ. এ ধ্বষ্টেগুদলা বস্তু বা ভাদবর প্রতীক।4
ভাষার সাংজ্ঞা প্রোদে আবুল কালাম মেজুর কমারদেে
বদলে, ভাষা হদে মােু দষর ভাব ষ্টবষ্টেময় ও প্রকাদের
প্রতীকী প্রতযয় ষ্টবদেষ। এষ্টি ধ্বষ্টে ও ইোরা ও ইষ্টিত
উভয়দকই অন্তভুথক্ত কদর। তদব পাষ্টরভাষ্টষক অদর্থ কাদরা
কণ্ঠষ্টেিঃসৃ ত অর্থদবাধক ধ্বষ্টেদকই ভাষা োদম অষ্টভষ্টহত
করা হয়।5
‘আদদালে’ েব্দষ্টির বযাখযায় বলা হদয়দে, “একষ্টি ষ্টবদেষ
উদেেয ষ্টসষ্টদ্ধর জেয প্রিার বা আদলািো দ্বারা উদত্তজো

4

ভাষাষ্টবজ্ঞােীেণ উষ্টল্লষ্টখত প্রতীকদক Agreed vocal system
which is also arbitpary-বদল উদল্লখ কদরদেে।
-Barnard Block & Goerge Tregar, Outline of
linguistic Analysis, (America Baltimore, 1942); ড. কমা.
আব্দু ল আউয়াল, ভাষাতদের সহজকর্া, (োকা: েষ্টতধারা প্রকােেী,
২০০০ ষ্টি.), পৃ . ১১।

5

আবু ল কালাম মেজুর কমারদেে, আধু ষ্টেক ভাষাতে, (োকা: বাাংলা
একাদডমী, ১৯৮৫ ষ্টি.), পৃ . ১।

6

সৃ ষ্টিকরণদকই আদদালে বদল।6 সু তরাাং ভাষা আদদালে
সম্পদকথ ইসলাদম ভূ ষ্টমকা কী? তা ষ্টেভথর কদর ভাষা
আদদালদের উদেদেযর ওপর।
বাাংলাদেদে মাতৃভাষা আদদালদের উদেেয:
ভাষা আদদালদের প্রার্ষ্টমক ধারণা কর্দক জাো যায় কয,
বাাংলাদেদের ১৯৫২ সাদলর ভাষা আদদালদের প্রর্মত
মূ ল উদেেয ষ্টেল মাতৃভাষা বযবহার এবাং তার সাষ্টবথক
উৎকষথ সাধে ও িিথা করার অষ্টধকার আোয় করা।
এোড়া পূ বথবতথী রাজাদের ষ্টবষ্টভন্ন যু দের ইষ্টতহাস
পযথাদলািো করদল আমরা কেখদত পাই কয, এষ্টি কবৌদ্ধ
যু দের পর ব্রাক্ষ্মণযবােী কসে রাজারা বাাংলাভাষা িিথা
ষ্টেষ্টষদ্ধ কদরষ্টেল। আর ষ্টহদু পুদরাষ্টহতরা এ কর্া বদল
কবড়াদতা কয, কয বযষ্টক্ত বাাংলাভাষায় কর্া বলদব কস েরদক
যাদব। কতমষ্টে বৃ ষ্টিে ইাংদরজরাও ইাংদরষ্টজ ভাষা ও তাদের

6

সাংষ্টিপ্ত বাাংলা অষ্টভধাে, সম্পােো: প্রদফসর আহমে েরীফ, (োকা:
বাাংলা একাদডমী, ১৯৯২), পৃ . ৪৫।

7

সাংস্কৃষ্টত এতেঞ্চদল িাষ্টপদয় কেওয়ার িরম ষড়যে
কদরষ্টেল।7 বািালী মুসষ্টলম, ষ্টহদু, কবৌদ্ধ ষ্টেষ্টবথদেদষ সকল
ধদমথর বুষ্টদ্ধজীবীরা কস ষ্টেদষধাজ্ঞা এবাং ষড়যে উদপিা
কদর বাাংলাভাষায় ষ্টবষ্টবধ সাষ্টহতয রিো কদর এ ভাষার
ভাণ্ডার ষ্টবষ্টবধ রতদে সমৃদ্ধ কদরে। অতিঃপর ১৯৪৭ সাদল
পাষ্টকস্তাে

রাদের

অভুযেদয়র

প্রাক্কাদল

তৎকালীে

ষ্টবেরাজেীষ্টতর দ্বারা প্রভাষ্টবত হদয় িীে ও রাষ্টেয়ার
স্টাইদল ভাষােত ঐদকযর মাধযদম জাতীয় ঐকয সু েঢ়
করার লদিয পষ্টিমা োসকদোষ্ঠী ও তাদের কতাষণকারী
অেু সারীরা উেূ থদক জাতীয় ভাষা ষ্টহদসদব প্রষ্টতষ্টষ্ঠত করদত
কিদয়ষ্টেল ভাষাতদের এক ভুল বযাখযার েত্রোয়ায়। তারই
প্রষ্টতবাদে বাাংলাভাষা আদদালে েতুেরূদপ কবেবাে হয়
মাতৃভাষার মযথাো রিার জেয।8

7

খদকর কামরুল হুো, স্বাধীেতা সাংগ্রাম ও কেখ মুষ্টজব, ১৯৯৫ ষ্টি.,
পৃ . ৩২।

8.

মুহাম্মাে হাষ্টববু র রহমাে, বাাংলাদেদের তাষ্টরখ, (োকা: মাওলা
ব্রাোসথ, ২০০১ ষ্টি.), পৃ . ১৫।

8

বাাংলাভাষার জেয আদদালদের অপর একষ্টি উদেেয ষ্টেল
মাতৃভাষাদক রােীয় মযথাোয় প্রষ্টতষ্টষ্ঠত কদর অষ্টফস
আোলতসহ রাদের সবথস্তদর এর বযবহার ষ্টেষ্টিত করা,
জাতীয় স্বকীয়তা ও পষ্টরষ্টিষ্টত সারা ষ্টবদে আদরা উন্নত
করা। এজেয বাাংলাভাষা আদদালদের অেযতম কোোে
ষ্টেল ‘রােভাষা বাাংলা িাই’।9
অপর একষ্টি উদেেয ষ্টেল েণতাষ্টেক অষ্টধকার আোয়
করার জেয ভাষা আদদালে। কারণ সাংখযােষ্টরষ্ঠ জেেদণর
মুদখর ভাষা উদপিা কদর অেয একষ্টি ভাষাদক রােীয়
মযথাোয় প্রষ্টতষ্ঠা করা িরম অেযায়, তর্া েণতাষ্টেক
মূ লযদবাদধর পষ্টরপন্থী। এ অেযাদয়র প্রষ্টতদরাধ করদত
বাাংলাভাষা আদদালে শুরু হয়। কয জেয এষ্টি অবদেদষ
এতেঞ্চদলর অবদহষ্টলত জেতার সামাষ্টজক, রাজনেষ্টতক
ও অর্থনেষ্টতক কিদত্র সকল ববষময েূ রীকরণ তর্া
স্বাষ্টধকার প্রষ্টতষ্ঠার আদদালদে রূপ কেয়।
9.

রষ্টফকুল ইসলাম, স্বাধীেতা সাংগ্রাদম োকা ষ্টবেষ্টবেযালয়, (োকা:
ঐষ্টতহয প্রকােেী, ২০০৪ ষ্টি.), পৃ . ৫১।

9

ইসলাদমর েৃ ষ্টিদত মাতৃভাষা আদদালদের উদেেয
পযথাদলািো:
ভাষা আদদালদের পূ দবথাষ্টল্লষ্টখত উদেদেযর মাদে এখাদে
মাতৃভাষা বযবহার করার অষ্টধকাদরর ষ্টবষয়ষ্টি আদস। এর
বযাখযা করদত কেদল আল-কুরআে ও সু ন্নাহর ষ্টেদক
েৃ ষ্টিপাত করদল মােু দষর মাতৃভাষা বযবহার করা এবাং এ
বযবহাদরর অষ্টধকার আোদয়র আদদালে সম্পদকথ
অদেকগুদলা ষ্টেক পাওয়া যায়। কসগুদলা ষ্টেদে বণথো করা
হদলা:
ইসলাম কঘাষণা কদরদে, মাতৃভাষা বযবহার করার
অষ্টধকার মােু দষর সৃ ষ্টিেত তর্া জন্মেত অষ্টধকার। কারণ,
মহাে আল্লাহ তা‘আলা মােু ষদক সৃ ষ্টি কদরদেে এবাং সাদর্
সাদর্ তাদক তার ভাষা ষ্টেিা ষ্টেদয়দেে। এ প্রসদি আল্লাহ
তা‘আলা বদলে,
ۡ
ۡ َّ
ۡ َّ
ۡ ۡ َّ
َٰ ٱۡل
﴾٤ُُُعلمهُُٱۡليان٣ُُنسن
ِ ُُُخلق٢ُُُعلمُُٱلقرءان١ُُ﴿ٱلرحمَٰن
]٤ ،١ :[الرمحن
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“েয়াময় আল্লাহ। ষ্টতষ্টেই ষ্টেিা ষ্টেয়াদেে কুরআে। ষ্টতষ্টেই
সৃ ষ্টি কদরদেে মােু ষ। ষ্টতষ্টেই তাদক ষ্টেষ্টখদয়দেে ভাব
প্রকাে করদত।” [সূ রা আর-রহমাে, আয়াত: ১-৪]
এ আয়াদত মােব সৃ ষ্টির সাদর্ ভাষা ষ্টেিার ষ্টবষয়ষ্টি
সরাসষ্টর উদল্লখ করা হদয়দে। এষ্টির কারণ হদলা ভাষা
মােু ষ সৃ ষ্টির একষ্টি অষ্টবভাজয ষ্টবষয়। কয ভাষার মাধযদম
পরস্পদর ভাব ষ্টবষ্টেময় করদব, কস ভাষাই হদব পরস্পদরর
সম্পদকথর কসতুবেে। মােু দষর ভাষা মহাে আল্লাহ
তা‘আলার একষ্টি ষ্টবদেষ ষ্টে‘আমত। আর মােু দষর এ
ভাষা ককৌেল আল্লাহর ইোকৃত সৃ ষ্টি। এ জেয আল্লাহ
তা‘আলা আেম আলাইষ্টহস সালামদক সৃ ষ্টির সাদর্ সাদর্ই
তাদক ভাষাজ্ঞাে ষ্টেিা ষ্টেদয়দেে। এ প্রসদি আল্লাহ
তা‘আলা কঘাষণা কদরে:
ۡ
ۡ
َّ
َّ
َٰٓ ﴿وعلمُُءادمُُٱۡل ۡسمآءُُُكهاُث َُّمُعرضه ُۡمَُعُُٱلم
ُون
ُ ِ ُۢنب
ِ لئِكةُِفقالُُأ
َّ ٓ ۡ
ٓ َٰٓ ٓ ۡ
َُل
ُ ِ ُقالواُُس ۡبحَٰنكَُُلُُعِلمَُُلُاُإ٣١ُُهؤَلءُُِإِنُكنت ُۡمُصَٰ ِدقِي
ُُِبِأُسماء
ۡ
ۡ
َّ
ٓ
َٰٓ ُ ُ ُقال٣٢ُ ُما ُعل ۡمتنُا ُإِنَّكُ ُأنتُ ُٱلعل ِيمُ ُٱۡلكِيم
ُيـادمُ ُأۢنب ِ ۡئهم
ٓ
ٓ
ٓ
ۡ ٓ ّ ۡ َّ
ُُنُأعلمُُغ ۡيب
ُ ِ ِ بِأ ۡسمائ ِ ِه ُۡمُفل َّمُاُأۢنبأهمُبِأ ۡسمائ ِ ِه ُۡمُقالُُأل ُۡمُأقُلُلك ُمُإ
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ۡ
ۡ
ۡ
َّ
﴾٣٣ُ ُۡرض ُوأعلمُ ُما ُت ۡبدونُ ُوما ُكنت ُۡم ُتكتمون
ُ ِ ٱلسمَٰوَٰتُِ ُوٱۡل
]٣٣ ،٣١ :[ابلقرة

“আর ষ্টতষ্টে আেমদক যাবতীয় োম ষ্টেিা ষ্টেদলে, তারপর
কসই সমুেয় ষ্টফষ্টরেতাদের সম্মু দখ প্রকাে করদলে এবাং
বলদলে: ‘এ সমুেদয়র োম আমাদক বদল োও, যষ্টে
কতামরা সতযবােী হও।’ তারা বলল: ‘আপষ্টে মহাে,
পষ্টবত্র। আপষ্টে আমাদেরদক যা ষ্টেিা ষ্টেদয়দেে তা
বযতীত আমাদের কতা ককাদো জ্ঞােই কেই। বস্তুত আপষ্টে
জ্ঞােময় ও প্রজ্ঞাময়।’ ষ্টতষ্টে বলদলে: ‘কহ আেম!
তাদেরদক এই সকল োম বদল োও।’ কস তাদেরদক এ
সকদলর োম বদল ষ্টেদল ষ্টতষ্টে বলদলে: ‘আষ্টম ষ্টক
কতামাদেরদক বষ্টল ষ্টে কয, আকােমণ্ডল ও পৃষ্টর্বীর অেৃ েয
বস্তু সম্বদে আষ্টম ষ্টেষ্টিতভাদব অবষ্টহত এবাং কতামরা যা
বযক্ত কর বা কোপে রাখ আষ্টম তাও জাষ্টে?” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ৩১-৩৩]
আদলািয আয়াদতর “আর ষ্টতষ্টে আেমদক যাবতীয় োম
ষ্টেিা ষ্টেদলে অাংে দ্বারা পৃষ্টর্বীর সকল ভাষাদক বুোদো
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হদয়দে।10
প্রদতযক কেদের মােু দষর সাদর্ ঐ কেদের মাতৃভাষার
আত্মার সম্পকথ ষ্টবেযমাে। ইসলামও এ ষ্টবষয়ষ্টির প্রষ্টত
যদর্ি গুরুত্ব প্রোে কদরদে। তাই ইসলাদমর েৃ ষ্টিদত
মাতৃভাষা বযবহার করার অষ্টধকার মােু দষর সত্তােত ও
স্বভাবজাত তর্া জন্মেত কমৌষ্টলক অষ্টধকার। শুধু কমৌষ্টলক
অষ্টধকারই েয়। এষ্টি কমৌষ্টলক অষ্টধকার জরুরী অবস্থায়
রাে কতৃথক স্থষ্টেত কঘাষ্টষত হদত পাদর; ষ্টকন্তু ভাষা এমে
ধরদের অষ্টধকার যা কখদো হস্তদিপদযােয েয়। আর
এষ্টি করদল মােবসৃ ষ্টির কািাদমাদতই হস্তদিপ করা হদব,
তার অষ্টস্তত্ব ও সোদক অস্বীকার করা হয়। সু তরাাং এ

10.

আলু সী, ষ্টেহাবু েীে মাহমুে ইবে আষ্টব্দল্লাহ আল-হুসাইেী, রূহুল
মা‘আেী ফী তাফসীষ্টরল কুরআষ্টেল ‘আযীম ওয়াস সাব‘ষ্টয়ল
মাোেী, (ববরূত: োরুল ষ্টফকর, তা.ষ্টব.), খ. ১, পৃ . ২৬১; ‘আব্দু ল
‘আযীয ইবে আষ্টব্দস সালাম ইবষ্টেল আষ্টবল কাষ্টসম ইবেু ল
হুসাইে, তাফসীরু ইবে আষ্টব্দস সালাম, (ববরুত: োরুল কুতুষ্টবল
‘ইলষ্টময়যাহ, তা.ষ্টব.), খ. ১, পৃ . ৩৫।
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যষ্টে হয় ভাষা সম্পদকথ ইসলাদমর েৃ ষ্টিভষ্টি, তাহদল তা
বযবহার করার অষ্টধকার আোয় আদদালদে ষ্টেিঃসদদদহ
ককাদোরূপ বাধা প্রোে কদর ো। তাই ইসলাদমর েৃ ষ্টিদত
ভাষা আদদালে অষ্টধকার আোদয়র আদদালে। আর
অষ্টধকার প্রষ্টতষ্ঠার জেয আদদালে করদত ইসলাম
ষ্টবষ্টভন্নভাদব মােবজাষ্টতদক অেু প্রাষ্টণত কদরদে।
অষ্টধকার আোদয়র জেয ইসলাদম যু দদ্ধর প্রদয়াজে হদল
যু দ্ধ কদর অষ্টধকার আোয় করার ষ্টেদেথে কেওয়া হদয়দে।
এ প্রসদি মহাে আল্লাহ বদলে,
َّ
َّ
َّ َّ
ۡ َُٰ ُٱّلل
﴾٣٩ُُۡصه ُِۡمُلقدِير
ُ ُِإَون
ُ ُُ﴿أذِنُُل َِّلِينُُيقَٰتلونُُبِأنه ُۡمُظل ِموا
ِ َعُن
]٣٩ :[احلج

“যু দদ্ধর অেু মষ্টত কেওয়া হদলা তাদেরদক যারা আক্রান্ত
হদয়দে; কারণ তাদের প্রষ্টত অতযািার করা হদয়দে।
আল্লাহ ষ্টেিয় তাদেরদক সাহাযয করদত সমযক সিম।”
[সূ রা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৯]
আর এ অষ্টধকার আোয় করদত কযদয় সাংঘষথ হদল তাদত
যষ্টে ককউ মারা কদর তাহদল তাদক েহীদের মযথাো
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কেওয়া হদব। ষ্টকয়ামদত যার প্রষ্টতোে হদব জান্নাত। এ
প্রসদি হােীদসর এক বণথোয় এদসদে, যাষ্টয়ে ইবে ‘আলী
ইবে হুসাইে তার ষ্টপতা কর্দক ষ্টতষ্টে তার োো কর্দক
বণথো কদর বদলে, “ককাদো ষ্টেপীষ্টড়ত অষ্টধকার বষ্টঞ্চত
(মুসষ্টলম) ষ্টেদজর অষ্টধকার তর্া হক আোদয় যু দ্ধ কদর
ষ্টেহত হদল কস েহীে।”11
অপর এক হােীদসর বণথোয় এদসদে কয, সদতযর পদর্,
েযায় প্রষ্টতষ্ঠায় ও অষ্টধকার আোদয় সাংগ্রাম করাই
সদবথাত্তম ষ্টজহাে। এ প্রসদি আবূ সা‘ঈে আল-খুেরী
রাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহু কর্দক বষ্টণথত, ষ্টতষ্টে বদলে, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম বদলদেে: “অতযািারী
োসদকর ষ্টবরুদদ্ধ হক তর্া সষ্টিক কর্া বলা অর্থাৎ েযায়

11.

আবূ ইয়া‘লা, আহমাে ইবে ‘আলী ইবে মােো, আল-মুসোে,
(োদমস্ক: োরুল মা‘মূ ে ষ্টলত তুরাে, ১৪০৪ ষ্টহ.), খ. ১২, পৃ . ১৪৬,
হােীস োং ৬৭৭৫।
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অষ্টধকার প্রোে করার স্পি োবী করাই কশ্রষ্ঠ ষ্টজহাে।”12
মাতৃভাষার প্রষ্টত প্রদতযক ধদমথর একষ্টি আলাো অেু দপ্ররণা
রদয়দে। আল-কুরআে আরবী ভাষায় এবাং কেষ েবী সারা
ষ্টবদের মােু দষর েবী আরবী ভাষাভাষী, কসদহতু সারা
ষ্টবদের মােু দষর ভাষা হদব আরবী। তাদের মাতৃভাষা তযাে
কদর শুধু ‘আরবী ভাষায় কর্া বলদত হদব। ইসলাম
কখেও এমে কর্া বদল ো। এর সমর্থদে প্রমাণস্বরূপ
কুরআে ও হােীদস অদেক ষ্টেক পাওয়া যায়। কযমে,
ইসলাম সারা ষ্টবদের মােু দষর মাদে ভাষার ষ্টবষ্টভন্নতা ও
ববষ্টিত্রতাদক স্বীকার কদর ষ্টেদয়দে এবাং কঘাষণা কদরদে,
এ ববষ্টিত্রতা মােু দষর হাদত েড়া েয়। এষ্টি আল্লাহ
12

আবূ োঊে, সু লাইমাে ইবে আল-আে-আে, আস-সু োে, (ববরূত:
োরুল ষ্টফকর, তাষ্টব), খণ্ড ৪, পৃ . ২১৭, হােীস োং ৪৩৪৬; ইমাম
ইবে মাজাহ, আস-সু োে, (ববরুত: োরুল ষ্টকতাষ্টবল আরাবী,
তা.ষ্টব.), খ. ২, পৃ . ১৩২৯; হােীস োং ৪০১১; ষ্টতরষ্টমযী, আবূ ঈসা
মুহাম্মে ইবে ঈসা, আস-সু োে, (ববরূত: োরু ইহইয়াষ্টয়ততুরাষ্টেল আরাবী, ১৪২১ ষ্টহ.), খ. ৪, পৃ . ৪৭১, হােীস োং ২১৭৪।
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তা‘আলারই সৃ ষ্টিকুদল এক রহসযময় ষ্টেেেথেস্বরূপ।
কুরআেু ল কারীদম মহাে আল্লাহ কঘাষণা কদরদেে:
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ُ ُِن ُءايَٰتِهِۦ ُخ ۡلق
ُۡرض ُوٱخت ِلَٰفُ ُألسِ نت ِك ُۡم
ُ ِ ٱلسمَٰوَٰتُِ ُوٱۡل
ُۡ ﴿وم
ّۡ
ۡ
َّ
]٢٢ :﴾ [الروم٢٢ُُفُذَٰل ِكُُٓأَليَٰتُُل ِلعَٰل ِ ِمي
ُ ِ ُن
ُ ِ وألوَٰن ِك ُۡمُإ

“আর তাাঁর ষ্টেেেথোবলীর অেযতম ষ্টেেেথে হদলা
আকােমণ্ডলী ও পৃষ্টর্বীর সৃ ষ্টি এবাং কতামাদের ভাষা ও
বদণথ ববষ্টিত্রতা। ষ্টেিয় এদত পৃষ্টর্বীবাসীর জেয রদয়দে
বহু ষ্টেেেথে।” [সূ রা আর-রূম, আয়াত: ২২]
কর্া বলা বা ভাব প্রকাদের মাদে একই রকম। ষ্টকন্তু
এতেসদেও ষ্টবষ্টভন্ন ককাষ্টকদলর সু দর কযমে সােৃ েয পাওয়া
যায়, কতমষ্টে ষ্টবষ্টভন্ন মােু দষর সু দর ভাষায়ও সােৃ েয পাওয়া
যায়

ো।

তা

োড়া

পষ্টরদবে

পষ্টরষ্টস্থষ্টত

তর্া

আবহাওয়াজষ্টেত কারদণ বাকয ষ্টবেযাস ববষ্টিত্রতা ও
েৃ ষ্টিভষ্টির ষ্টবষ্টভন্নতার কপ্রিাপদি ভাষায় ষ্টবষ্টভন্নতা অহরহ
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বৃ ষ্টদ্ধ পাদে।13
ড. মুহাম্মাে েহীেু ল্লাহ’র মদত, বতথমাে ষ্টবদে ভাষার
সাংখযা ২৭৯৬ষ্টি। ক্রমান্বদয় মােু ষ কবদড় যাদে। এ িুদ্র
বাাংলাদেদেই বাাংলা ভাষাদত ববষ্টিত্র লিযণীয়। তাই
পৃষ্টর্বীর অসাংখয ভাষাদক একষ্টি ভাষায় রূপ কেওয়া
ইসলাদমর উদেেয েয় এ েু ষ্টেয়াদত। এ প্রসদি হােীদসর
এক বণথো কর্দক জাো যায় কয, “আল্লাহ তা‘আলা সব
ভাষাই জাদেে।”14
আল্লাহ তা‘আলা মােবজাষ্টতর ষ্টহোয়াদতর জেয প্রায়
লিাষ্টধক েবী কপ্ররণ কদরদেে। এমেষ্টক প্রদতযক
সম্প্রোয় তর্া জাষ্টতর জেয আল্লাহ তা‘আলা েবী
পাষ্টিদয়দেে। কুরআদে আল্লাহ তা‘আলা কঘাষণা কদরদেে:
ۡ
َّ
ۡ ٓ َّ
ٗ ِقُبش
ٗ رياُونذ
َُُلُخلُُفِيهاُنذِير
ُ ِ ِنُأ َّمةُُإ
ُۡ ِيراُُِإَونُ ّم
ُِّ ﴿إِنُاُأ ۡرسلنَٰكُُبِٱۡل
13.

ইবে খালেূ ে, আল-মুকাষ্টেমা, (ববরূত: োরুল ষ্টফকর, ১৯৭৯
ষ্টি.), খ. ১, পৃ . ৭১, ৩৫৮।

14.

সহীহ বু খারী: ৪/১০১, আস-সহীহ।
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]٢٤ :﴾ [فاطر٢٤

“ষ্টেিয় আষ্টম আপোদক কপ্ররণ কদরষ্টে সতয, সু সাংবাে ও
সতকথকারী রূদপ। আর এমে ককাদো জাষ্টত কেই যার
ষ্টেকি সতকথকারী কপ্রষ্টরত হয় ষ্টে।” [সূ রা ফাষ্টতর, আয়াত:
২৪]
এ প্রসদি বলা যায় কয, ষ্টহদুস্থাে, িীে, আরব, ষ্টগ্রক তর্া
সারা ষ্টবদের ষ্টভন্ন ভাষা-ভাষী মােু দষর ষ্টেকি আল্লাহ
তা‘আলা যু দে যু দে অসাংখয েবী ও রাসূ ল কপ্ররণ
কদরদেে। আর তাদের ভাষা ষ্টেল মাতৃভাষা। এ প্রসদি
মহাে আল্লাহ তা‘আলা বদলে:

َّ
ۡ ٓ
َّ
ُٱّللُمن
ُ ُُضل
ُ ِ ّ انُق ۡو ِمهِۦُ ِِلب
ُِ َلُبِل ِس
ُ ِ ﴿ومُاُأ ۡرسلناُمِنُ َّرسولُُإ
ِ ُيُله ُۡمُفي
ٓ
ٓ
]٤ :يشاءُُوي ۡهدِيُمنُيشاءُ﴾ [ابراهيم

“এ পৃষ্টর্বীদত আমরা যত েবী রাসূ ল পাষ্টিদয়ষ্টে,
প্রদতযকদক তার মাতৃভাষা তর্া স্বজাষ্টতর ভাষাভাষী কদরই
পাষ্টিদয়ষ্টে এজেয কয, তারা কযে মােু দষর ষ্টেকি আমার
কেওয়া োওয়াত স্পিভাদব বযাখযা-ষ্টবদেষণ করদত
পাদরে।” [সূ রা ইবরাহীম, আয়াত: ৪]
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এ আয়াদতর মাধযদমও পৃষ্টর্বীর সকল ভাষার স্বীকৃষ্টত
প্রোে করা হদয়দে। আমরা যষ্টে প্রািীে েবী-রাসূ লদের
জীবদেষ্টতহাস ষ্টবদেষণ কষ্টর তাহদল কেখদত পাব কয,
প্রষ্টসদ্ধ আসমােী গ্রন্থগুদলা ষ্টবষ্টভন্ন ভাষায় োষ্টযল হদয়দে।
কযমে, তাওরাত ষ্টহব্রু ভাষায়, যাবুর ও ইঞ্জীল সু ষ্টরয়ােী
ভাষায় এবাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআেু ল কারীম আরবী
ভাষায়। এিাও ভাষা ববষ্টিত্র স্বীকৃষ্টতর জ্বলন্ত প্রমাণ।
এ প্রসদি আদরা লিযণীয় কয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু
‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম কো-ভাষী ষ্টেদয়াে করদতে। সকল
কেদের সকল ভাষার প্রষ্টত গুরুত্বাদরাপ কদর মহােবী
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম যাষ্টয়ে ইবে সাষ্টবত
রাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহুদক ষ্টবদেেী ভাষা ষ্টেিা করতিঃ ষ্টবষ্টভন্ন
জেদোষ্ঠীর মাতৃভাষা বুদে তাদের ষ্টিষ্টিপত্র পড়া, ষ্টলখা ও
ভাব ষ্টবষ্টেমদয়র ষ্টেদেথে ষ্টেদয়ষ্টেদলে।15
মাতৃভাষার মযথাো প্রষ্টতষ্ঠায় পৃষ্টর্বীদত ষ্টকেু ষ্টকেু এলাকার
15.

সহীহ বু খারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ . ২৬৩১।
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অষ্টধবাসীরা তাদের ভাষাদক রােীয় মযথাোয় প্রষ্টতষ্ঠার জেয
আদদালে

কদরদে

অষ্টফস

আোলত

ও

ষ্টেিা

প্রষ্টতষ্ঠােসমূ দহ মাতৃভাষা বযবহার করার জেয সাাংষ্টবধাষ্টেক
স্বীকৃষ্টত আোদয়র আদদালে করদে। সু তরাাং রােভাষা
ষ্টহদসদব ষ্টেষ্টেথি ভাষাভাষী জাষ্টত তাদের পষ্টরষ্টিষ্টত বা
স্বাতেয রিায় একিা জাতীয় প্রতীক ধারণ করা ইসলাম
ববধ ষ্টহদসদব কেদখ। ষ্টবষ্টভন্ন সম্প্রোয় বা জাষ্টতর কসই
প্রতীকী স্বাতেয বা স্বকীয়তাদক ইসলাম স্বীকৃষ্টত কেয়।
আল-কুরআদে স্পিভাদব কঘাষণা করা হদয়দে:
َّ
ۡ َّ
َّ
َٰٓ ُ ﴿
ُُيأيها ُٱَلَّاسُ ُٱتقواُ ُر َّبكمُ ُٱَّلِي ُخلقكم ُ ّمِن ُنفسُ ُوَٰحِدة
ٓ
َّ
]١ :﴾ [النساء......ثُم ِۡنهماُٗاُكث ِٗرياُون ِسا ُٗء
ُ وخلقُُم ِۡنهُاُز ۡوجهاُوب

“কহ মােব! কতামরা তাকওয়া অবলম্বে কর কতামাদের
রদবর, ষ্টযষ্টে পয়ো কদরদেে কতামাদের এক বযষ্টক্ত কর্দক
এবাং ষ্টযষ্টে পয়ো কদরদেে তার কর্দক তার কজাড়া, আর
েষ্টড়দয় ষ্টেদয়দেে তাদের েু ’জে কর্দক অদেক ের ও
োরী।...” [সূ রা আে-ষ্টেসা, আয়াত: ১]
অেয এক আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা বদলে,
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ۡ
َّ
ٗ نثُوجع ۡلنَٰك ُۡمُشع
َٰٓ ﴿
ُوبا
َُٰ يأيهاُٱَلَّاسُُإِناُخلقنَٰكمُ ّمِنُذكرُُوأ
ٓ
ۡ َّ
ۡ َّ ٓ
:ٱّللُِأتقىَٰك ُۡم﴾ [احلجرات
ُ ُ ُن ُأكرمك ُۡم ُعِند
ُ ِ وقبائِلُ ُ ِِلعارفواُ ُإ
]١٣

“কহ মােু ষ! আমরা কতামাদেরদক সৃ ষ্টি কদরষ্টে এক পুরুষ
ও এক োরী হদত পদর কতামাদেরদক ষ্টবভক্ত কদরষ্টে
ষ্টবষ্টভন্ন জাষ্টত ও কোদত্র, যাদত কতামরা এদক অপদরর
সাদর্ পষ্টরষ্টিষ্টত হদত পার। তদব কতামাদের মদধয কস-ই
অষ্টধক মযথাোবাে, কয আল্লাহর অষ্টধক তকওয়া অবলম্বে
কদর।” [সূ রা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]
উপদরাক্ত আয়াতদ্বদয় আেম ও তাাঁর স্ত্রীর মাধযদম
পৃষ্টর্বীদত মােবকুল েষ্টড়দয় কেয়া প্রসদি আদলািো করা
হদয়দে। আদলািয আয়াতদ্বদয়র ‘তা কর্দকই তাাঁর কজাড়া
সৃ ষ্টি কদরদেে’ এবাং ‘আষ্টম কতামাদেরদক সৃ ষ্টি কদরষ্টে
একজে পুরুষ ও একজে স্ত্রীদলাক কর্দক’ আয়াতাাংেদ্বয়
দ্বারা প্রতীয়মাে হয় কয, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পষ্টরকল্পো
অেু যায়ী আেম ‘আলাইষ্টহস সালামদক সৃ ষ্টি কদরদেে।
অতিঃপর তার কর্দক তাাঁর সষ্টিেী হাওয়াদক সৃ ষ্টি
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কদরদেে। তারপর তাাঁদের উভয় কর্দক জাষ্টত, ধমথ, বণথ ও
ভাষাদভদে পৃষ্টর্বীর সকল মােব-মােবীদক সৃ ষ্টি কদরদেে।
আেম ‘আলাইষ্টহস সালামদক16 সৃ ষ্টির পূ দবথই আল্লাহ

16.

আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম: আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম একাধাদর
মােবজাষ্টতর ষ্টপতা, এ পৃ ষ্টর্বীদত আল্লাহ তা‘আলার কপ্রষ্টরত খলীফা
এবাং প্রর্ম েবী। (আহমাে, আল-মুসোে, (কায়দরা: আলমাকতাবাতুত তাওফীকীয়যাহ, তা.ষ্টব), ৫ম খণ্ড, পৃ . ১৭৮, হােীস োং
২১৫৮৭। আলবােী এ হােীসষ্টিদক সহীহ বদলদেে। -ষ্টতবরীযী,

ষ্টমেকাতুল মাসাবীহ, তাহকীক: মুহাম্মে োষ্টসরুেীে আলবােী,
(ববরূত: আল-মাকতাবু ল ইসলামী, ১৪০৫ ষ্টহ.), ৩য় খণ্ড, পৃ . ২৪৬,
হােীস োং ৫৭৩৭।)
মােবজাষ্টত এবাং েবু ওয়াদতর সূ িো তার মাধযদম। আমরা সকদল
তারই বাংেধর। তারই স্ত্রী আমাদের সকদলর মাতা বা ‘উম্মু ল
বাোর’। (তাবারােী, আল্-মু‘জামুল আওসাত, (কায়দরা: োরুল
হারামাইে, ১৪১৫ ষ্টহ.), ১৩তম খণ্ড, পৃ . ৪৩১, হােীস োং ৬৩৫৩;
আল-হাইোমী,‘আলী ইবে আবী বকর, মাজমা‘উয যাওয়াষ্টয়ে ওয়া

মােবা‘উল-ফাওয়াষ্টয়ে, সম্পােো: ইবে হাজার ও আল-‘ইরাকী
(নবরূত: োরুল কুতুবু ল ‘ইলষ্টময়যাহ, ১৪০৮ ষ্টহ./১৯৮৮), ১ম খণ্ড,
পৃ . ১১৮।)
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আেম েব্দষ্টির উৎপষ্টত্তর বযাপাদর ষ্টবষ্টভন্ন ভাষাষ্টবজ্ঞােীদের মদধয
মতপার্থকয লিয করা যায়। এ সম্পদকথ সবথাষ্টধক প্রষ্টসদ্ধ মত হদলা:
আেম েব্দষ্টি ষ্টহব্রু ভাষা কর্দক েৃ হীত। যার অর্থ পৃ ষ্টর্বী। ককেো
পৃ ষ্টর্বীর মাষ্টি কর্দক আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর সৃ ষ্টি। (বু তরুস
আল-বু স্তােী সম্পােো, োষ্টয়রাতুল মা‘আষ্টরফ, (ববরূত: োরুল
মা‘আষ্টরফ, তা.ষ্টব.), ১ম খণ্ড, পৃ . ৪৫।)
বাইদবদল আেম েব্দষ্টির প্রদয়াে লিয করা যায়। (বাইদবদল
এদসদে: (And out of the ground the LORD God
formed every beast of the field and every fowl of
the air; and brought them unto Adam to see what
he would call them: and whatsoever Adam called
every living creature.Ó-Holy Bible, Genesis, 2: 7, P.
2.)
আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম আর মােব সৃ ষ্টির কর্া আল-কুরআদের
বণথোয় মূ লতিঃ এক ও অষ্টভন্ন ষ্টবষয়। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর মদধয
রূহ্ ফুাঁদক ষ্টেদয় ষ্টফষ্টরেতাদের সাজোহ করার ষ্টেদেথে প্রোে
কদরে। ষ্টতষ্টে আেমদক সৃ ষ্টি করদলে যার বেঘথয ষ্টেল ষাি হাত।
(বু খারী, আবু ‘আষ্টব্দল্লাহ্ ইসমাঈল ইবে মুেীরাহ, আল-জাষ্টম‘উস

সহীহ, (ববরূত: োরু ইবে কােীর, ১৪০৭ষ্টহ.), খ.৩, পৃ . ১০৯৮,
হােীস োং ৫৮৫৯; মুসষ্টলম, আস-সহীহ, (কায়দরা: মাকাতাবাহ
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আল-কুেসী, ১৩৬৭ ষ্টহ.), ১৩ তম খণ্ড, পৃ . ৪৮৫, হােীস োং
৫০৭৫; আহমাে, আল-মুসোে, প্রাগুক্ত, ১৬ তম খণ্ড, পৃ . ৩৬৬,
হােীস োং ৭৮২৪।)
এ সম্পদকথ বাইদবদলও বণথো পাওয়া যায়: “The LORD God
formed the man from the dust of the ground and
breathed into his nostrils the breath of life, and the
man became a living being.” ‘‘আর সোপ্রভূ ঈের মৃ ষ্টত্তকার

ধূ ষ্টলদত আেমদক (অর্থাৎ মেু ষযদক) ষ্টেমথাণ কষ্টরদলে এবাং তাহার
োষ্টসকায় ফুাঁ ষ্টেয়া প্রাণবায়ু প্রদবে করাইদলে; তাহাদত মােু ষয
সজীব প্রাণী হইল”। (Holy Bible, Genesis, 2: 7, P. 2.)
আর আেম আলাইষ্টহস সালামদক সৃ ষ্টি করার ষ্টপেদে মুল কারণ
ষ্টেল পৃ ষ্টর্বীদত আল্লাহর প্রষ্টতষ্টেষ্টধদত্বর োষ্টয়ত্ব কেওয়া। [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ৩০]
তদব ষ্টতষ্টে রাসূ ল ষ্টেদলে ষ্টকো এবাং কাদের জেয কপ্রষ্টরত
হদয়ষ্টেদলে এ বযাপাদর মতদভে পষ্টরলষ্টিত হয়। একেল ‘আদলম
মদে কদরে, ষ্টতষ্টে আল্লাহর কপ্রষ্টরত রাসূ ল। তাদক তার বাংেধর ও
পষ্টরবার-পষ্টরজদের কাদে ষ্টরসালাত প্রিাদরর োষ্টয়ত্ব কেওয়া
হদয়ষ্টেল। অপর একেল ‘আদলম মদে কদরে ষ্টতষ্টে রাসূ ল ষ্টেদলে
ো। তারা বদলে, যষ্টে আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম প্রর্ম রাসূ ল
হদতে তাহদল মােু দষরা ষ্টকয়ামদতর ষ্টেে েূ হ ‘আলাইষ্টহস সালামদক
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এ কর্া বলত ো কয, আপষ্টে আল্লাহর যমীদে প্রর্ম রাসূ ল। (সহীহ
বু খারী, আস-সহীহ, ষ্টকতাবু ল আষ্টম্বয়া, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ . ৪৭০,
হােীস োং ৩০৯২; সহীহ মুসষ্টলম, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.
১০৮; ষ্টতরষ্টমযী, আস-সু োে, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ . ৬৬; ইবে
মাজাহ, আবূ ‘আষ্টব্দল্লাহ মুহাম্মে ইবে ইয়াষ্টজে, আস-সু োে,
(ববরূত: োরুল ষ্টফকর, তা.ষ্টব.), পৃ . ৩২৯-৩৩০।)
এ হােীদসর জবাদব ষ্টরসালাদতর পদির ‘আষ্টলমেণ বদলে, এখাদে
প্রর্ম রাসূ ল বলদত তুফাদের পরবতথী রাসূ লদেরদক বু োদো
হদয়দে। তদব এ কিদত্র প্রষ্টণধােদযােয কর্া হদলা, ষ্টতষ্টে রাসূ লও
ষ্টেদলে। (সাবূ েী, মুহাম্মাে আলী, আে-েবূ ওয়াহ ওয়াল-আষ্টম্বয়া,
(ববরূত: আল-মােরা‘আ ষ্টবোয়াহ আল-ঈমাে, ১ম সাংষ্করণ, ১৪০৫
ষ্টহ./১৯৮৫), পৃ . ১৩৮-১৩৯।)
ষ্টবষ্টভন্ন ইষ্টতহাস গ্রন্থসমূ হ হদত জাো যায় কয, আেম ‘আলাইষ্টহস
সালাদমর ওপর েেখাো সহীফা োষ্টযল হদয়ষ্টেল। (ইবে জারীর,

তারীখুর রুসু ষ্টল ওয়াল মুলূক, ( ববরূত: োরুল কালাম, তা.ষ্টব.),
১ম খণ্ড, পৃ . ১০৬-১০৭; ইবেু ল জাওযী, আল-মুেতাজাম, (ববরূত:
োরুল কুতুষ্টবল ‘ইলষ্টময়যাহ, ১৯৯৫), ১ম খণ্ড, পৃ . ২৭২-২৭৩।)
আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর বয়স লওদহ মাহফুদজ এক হাজার
বের কলখা ষ্টেল। (ষ্টতরষ্টমযী, আস-সু োে, প্রাগুক্ত, হােীস োং
৩২৯০। ইমাম ষ্টতরষ্টমযী অত্র হােীসখাোদক হাসাে েরীব
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বদলদেে। -আল-আলবােী রহ. অত্র হােীসষ্টিদক হাসাে সহীহ
বদলদেে। -আলবােী, সহীহ ওয়া ে‘ঈফু সু োষ্টেত-ষ্টতরষ্টমযী, (আল্ইসকাদাষ্টরয়যাহ: মারকাযু েূ ষ্টরল ইসলাম ষ্টল আবহাষ্টেল কুরআষ্টে
ওয়াস সু ন্নাহ তা.ষ্টব.) ৭ম খণ্ড পৃ . ৩৬৮।
কতৌরাত ষ্টকতাদবর বণথো মদত, মৃ তুযর সময় আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর
বয়স ষ্টেল ৯৩০ (েয় েত ষ্টত্রে) বের। -ষ্টকতাবু ল মুকাোস, কতৌরত
েরীফ: পয়েদয়ে, (োকা: বাাংলাদেে বাইদবল কসাসাইষ্টি কতৃথক
প্রকাষ্টেত, ষষ্ঠ সাংস্করণ ২০০৩), কোক োং ৫: ৫, পৃ . ৭।
আর এ প্রসদি বাইদবদল এদসদে, “And all the days that
Adam lived were nine hundred and thirty years: and
he die.”-Holy Bible, Genesis, 5: 5, P. 6.)

27

হােীদসর বণথোমদত, আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর বয়স এক
হাজার বেদরর প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মৃ তুযর ষ্টেেষ্টি ষ্টেল
শুক্রবার। (ইবে মাজাহ, আস-সু োে, ৩য় খণ্ড, পৃ . ৩৮৫, হােীস
োং ১০৭৪; আহমাে, আল-মুসোে, ৩১তম খণ্ড, পৃ . ১৩৩, হােীস
োং ১৪৯৯৭; তাবারােী, আল-মু‘জামুল কাবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ . ৪১১,
হােীস োং ৪৩৮৭।)
আেম ‘আলাইষ্টহস সালামদক ককার্ায় োফে করা হদয়ষ্টেল কস
সম্পদকথ কুরআে ও হােীদসর ককাদো সু স্পি বণথো পাওয়া যায়
ো। এক বণথোয় পাওয়া যায় আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর েফে
স্থাে হদলা ভারতবষথ তর্া সরদীদপর কয পাহাদড় সবথপ্রর্ম ষ্টতষ্টে
অবতরণ করষ্টেদলে, কসখাদেই তাদক োফে করা হয়। (সাবূ েী,
মুহাম্মাে আলী, আে-েবূ ওয়াহ ওয়াল আষ্টম্বয়া’, পৃ . ১৪৬।)
অষ্টধকাাংে ঐষ্টতহাষ্টসকেণ এ মতদক সমর্থে কদরদেে। অেয এক
বণথোয় এদসদে কয, মক্কা েরীদফর জাবাদল আবূ কুবায়স োমক
স্থাদে তাাঁদক োফে করা হয়। ষ্টভন্নমদত, েূ হ ‘আলাইষ্টহস সালাম
মহাপ্লাবেকাদল আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম ও হাওয়া-এর কষ্টফে
জাহাদজ করদখষ্টেদলে। প্লাবে কেদষ ষ্টতষ্টে বায়তুল মুকাোদস
তাদেরদক োফে কদরে। (তাবারী, আবূ জা‘ফার মুহাম্মাে ইবে
জারীর, জাষ্টম‘উল বায়াে ফী তা’বীষ্টলল কুরআে, (োরুল ষ্টফকর,
তা.ষ্টব.), ১ম খণ্ড, পৃ . ১৬১।)
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তা‘আলার পষ্টরকল্পো ষ্টেল ষ্টতষ্টে এ পৃষ্টর্বীদত তাাঁর
খলীফা17 পািাদবে। এর অপষ্টরহাযথ অবলম্বে ষ্টহদসদবই
ষ্টতষ্টে হাওয়াদক18 সৃ ষ্টি কদরদেে।

17.

পৃ ষ্টর্বীদত প্রষ্টতষ্টেষ্টধ কপ্ররণ প্রসদি আল্লাহ তা‘আলা বদলে, ‘‘আষ্টম
পৃ ষ্টর্বীদত প্রষ্টতষ্টেষ্টধ সৃ ষ্টি করদত িাই।” [সূ রা আল-বাকারাহ,
আয়াত: ৩০]

18.

হাওয়া ‘আলাইহাস সালাম: পৃ ষ্টর্বীদত আল্লাহর বাণী প্রিারক
ষ্টহদসদব আেম আলাইষ্টহস সালাম-ই হদলে প্রর্ম পুরুষ ও হাওয়া
হদলে প্রর্ম োরী। “োরীরা পুরুষদের মদতাই পরস্পর ভ্রাতৃসু লভ
মযথাোর অষ্টধকারী।” (ষ্টতরষ্টমযী, আস-সু োে, (ববরূত: োরু
ইহইয়াইত তুরাষ্টেল আরাবী), ১ম খণ্ড, পৃ . ১৮৯, হােীস োং ১০৫;
আহমাে, আল-মুসোে, (ষ্টমের: কদডথাভা, তা.ষ্টব.), হােীস োং
২৪৯৯৯। আলবােী রহ. বদলে, হােীসষ্টি সহীহ। -আলবােী, সহীহ

ওয়া ে‘ঈফু সু োষ্টেত ষ্টতরষ্টমযী, (আল্-ইসকাদাষ্টরয়যাহ: মারকাযু
েূ ষ্টরল ইসলাম ষ্টল আবহাষ্টেল কুরআষ্টে ওয়াস সু ন্নাহ তা. ষ্টব.), ১ম
খণ্ড পৃ . ১১৩।)
োরী-পুরুদষর সমন্বদয় আজদকর এ পৃ ষ্টর্বী ভরপুর। আেম
‘আলাইষ্টহস সালাম কর্দক তার কয স্ত্রীদক সৃ ষ্টি করা হদয়দে, তা
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মূ লতিঃ তার মােষ্টসক প্রোষ্টন্ত, ভাদলাবাসা ও ষ্টেিঃসিতা েূ রীকরণ
এবাং পৃ ষ্টর্বীর সবথত্র মােবকুল েষ্টড়দয় কেওয়ার জদেযই।
উদল্লখয কয, পৃ ষ্টর্বীর প্রর্ম োরী ও আেম আলাইষ্টহস সালাদমর
স্ত্রীর োম হাওয়া। আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম ষ্টেদজই তার স্ত্রীদক
َ োদম োমকরণ কদরদেে। (ইবে ষ্টহব্বাে, আসহাওয়া ()ح َواء

সহীহ, (োরুল ষ্টফকর, তা.ষ্টব.), ৯ খণ্ড, পৃ . ৪৮৫, হােীস োং
৪১৭৭; যারকােী, মুহাম্মাে ইবে আষ্টব্দল বাকী, োরহুয-যারকােী,
(ববরূত: োরুল কুতুষ্টবল ‘ইলষ্টময়যাহ, ১৪১১ ষ্টহ.), ৩য় খণ্ড, পৃ .
২৯২।)
বাইদবদল হাওয়াদক ‘হবা’ এবাং ইাংদরষ্টজ ভাষায় হাওয়াদক ‘Eve’
বদল সদম্বাধে করা হদয়দে। (‘‘She was beautiful and Adam
loved her very much. He named her Eve.”) -Wallis
C. Metts, Children’s, book of the Bible, (Publication
International, Ltd.), P. 8.)
আল্লাহ তা‘আলা পৃ ষ্টর্বী সৃ ষ্টি করার পর আেম আলাইষ্টহস
সালামদক সৃ ষ্টি কদরে। অতিঃপর তাাঁর কর্দক তাাঁর সষ্টিেী সৃ ষ্টি
কদরে। এ প্রসদি আল্লাহ তা‘আলা বদলে, “ষ্টতষ্টে কতামাদেরদক
সৃ ষ্টি কদরদেে একই বযষ্টক্ত কর্দক। তারপর তা কর্দকই তার কজাড়া
সৃ ষ্টি কদরদেে...।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬]
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উপদরাক্ত আয়াদত আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর সষ্টিেী হাওয়া এর
সৃ ষ্টি প্রসদি আদলািো করা হদয়দে। উদল্লষ্টখত আয়াদত “একই
বযষ্টক্ত” বলদত আেম আলাইষ্টহস সালামদক এবাং “তা কর্দকই তাাঁর
স্ত্রী সৃ ষ্টি কদরদেে” দ্বারা আেম ‘আলাইষ্টহস সালাদমর স্ত্রীদক
বু োদো হদয়দে। (ইবে কােীর, তাফসীরুল কুরআষ্টেল ‘আযীম, ৭ম
খণ্ড, পৃ . ৩৮৫; আলু সী, ষ্টেহাবু েীে মাহমূ ে ইবন্ আষ্টব্দল্লাহ আলহুসাইেী, রূহুল মা‘আেী ফী তাফসীষ্টরল কুরআষ্টেল ‘আযীম ওয়াস

সাব‘উল মাোেী, (নবরূত: োরুস সাষ্টের, তা.ষ্টব.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ .
৪৭৫; োেকীতী, আেওয়াউল বায়াে, ২য় খণ্ড, পৃ . ১৪৯।)
এ প্রসদি ‘আব্দু ল্লাহ ইবে আব্বাস রাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহুমা কর্দক
বষ্টণথত, ষ্টতষ্টে বদলে, আেম ‘আলাইষ্টহস সালামদক সৃ ষ্টির পর ষ্টতষ্টে
ঘুষ্টমদয় পদড়ে এবাং তার বাম পাাঁজর কর্দক হাড় ষ্টেদয় কসই স্থােষ্টি
কোেতপূ ণথ করা কহা। তখে আেম ষ্টেষ্টদ্রত ষ্টেদলে। ইতযবসদর উক্ত
হাড় দ্বারা তার স্ত্রী হাওয়াদক সৃ ষ্টি করা হদলা। (োওয়াওয়ী, োরহুে

োওয়াওয়ী ‘আলা সহীষ্টহ মুসষ্টলম, ১০ম খণ্ড, পৃ . ৫৩; োয়লামী,
আবী োযা‘ োয়রুষ্টবয়াহ ইবে োহরাোর, (ববরূত: োরুল কুতুষ্টবল
‘ইলষ্টময়যাহ, ১ম সাংস্করণ, ১৯৮৬), ৩য় খণ্ড, পৃ . ৪২২, হােীস োং
৫২৯৩; ইবে কােীর, আল-ষ্টবোয়া ওয়াে ষ্টেহায়া, (ষ্টমের: োরুল
ষ্টফকষ্টরল আরবী, তা.ষ্টব.), ১ম খণ্ড, পৃ . ১৩৩।)
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এ প্রসদি বাইদবল এর আষ্টেপুস্তদক এভাদব এদসদে: ‘‘And the
LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam,
and he slept: and he took one of his ribs, and closed
up the flesh instead thereof; And the rib, which the
LORD God had taken from man, made he a woman,
and brought her unto the man.” “সোপ্রভূ ঈের
আেমদক কঘার ষ্টেদ্রায় মগ্ন কষ্টরদল ষ্টতষ্টে ষ্টেষ্টদ্রত হইদলে, আর
ষ্টতষ্টে তার একখাষ্টে পঞ্জর লইয়া মাাংস দ্বারা কসই স্থাে পূ ণথ
কষ্টরদলে। সোপ্রভু ঈের আেম হইদত েৃ হীত কসই পঞ্জদর একজে
োরী ষ্টেমথাণ কষ্টরদলে ও তাহাদক আেদমর ষ্টেকি আষ্টেদলে।”
(Holy Bible, Genesis, 2: 21-22, P. 3.)
‘আব্দু ল্লাহ ইবে মাস‘উেরাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহু হদত বষ্টণথত; ষ্টতষ্টে
বদলে, “আেম জান্নাদত অবস্থাে করদলে এবাং কসখাদে ইোমত
িলািল করদত লােদলে। কসখাদে তার ককাদো স্ত্রী ষ্টেল ো যার
দ্বারা ষ্টতষ্টে োষ্টন্ত লাভ করদত পাদরে। অতিঃপর ষ্টতষ্টে কসখাদে
ঘুষ্টমদয় পদড়ে এবাং যখে জাগ্রত হে তখে তার মার্ার কাদে
একজে োরীদক বসা কেদখে, যাদক আল্লাহ সৃ ষ্টি কদরদেে তার
পাাঁজদরর হাড় হদত...।” (েববী, োরহুে েববী ‘আলা সহীষ্টহ

মুসষ্টলম, ১০ম খণ্ড, পৃ . ৫৩; ইবে ষ্টহববাে আস-সহীহ, ৯খণ্ড, পৃ .
৪৮৫, হােীস োং ৪১৭৭; যারকােী, মুহাম্মাে ইবে আষ্টব্দল বাকী,
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এ আয়াদত জাতীয় স্বাতেযদক সৃ ষ্টিকদমথর এক অপষ্টরহাযথ
অাংে ষ্টহদসদব কেখাদো হদয়দে। অতএব, ইসলাদমর
েৃ ষ্টিদত জাতীয় পষ্টরিয় কমদে কেওয়া হদয়দে পষ্টরষ্টিষ্টত

োরহুয যারকােী, (ববরূত: োরুল কুতুবু ল ‘ইলষ্টময়যাহ, ১৪১১ ষ্টহ.),
৩য় খণ্ড, পৃ . ২৯২।)
হাওয়ার মৃ তুযর বযাপাদর কুরআদে ককাদো বণথো পাওয়া যায় ো।
তদব ইবে ‘আব্বাস রাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহুমার বণথো মদত আেম
‘আলাইষ্টহস সালাদমর মৃ তুযর এক বের পর হাওয়া মারা যাে।
(ইবে কােীর, তাফসীরুল কুরআষ্টেল ‘আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ . ১৩৩।)
এক বণথোয় পাওয়া যায়, হাওয়াদক োফে করা হয় কজোয়।
(আল-ফাষ্টকহী, আবূ ‘আব্দু ল্লাহ, মুহাম্মাে ইবে ইসহাক, আখবারু

মক্কাহ, (ববরূত: োরু ষ্টখদ্র, ১৪১৪ ষ্টহ., ২য় সাংস্কারণ), ৭ম খণ্ড, পৃ .
১০৭, হােীসোং-২৫৩।)
অেয এক বণথোয় পাওয়া যায় কয, েূ হ আলাইষ্টহস সালাম মহা
প্লাবদের পূ দবথ আেম ‘আলাইষ্টহস সালাম ও হাওয়া এর কেহ
মুবারক ষ্টকষ্টস্তদত উিাে এবাং পদর ষ্টতষ্টে তাদেরদক বায়তুল
কমাকাোদস পূ েিঃোফে কদরে। (মুকাষ্টববর, ষ্টেসাউে হাওলাল

আষ্টম্বয়া, ৩৪০; ইবে কােীর, আল-ষ্টবোয়া ওয়াে ষ্টেহায়া, ১খণ্ড, পৃ .
২২৬।) এ বযাপাদর আল্লাহই অষ্টধক জ্ঞাত।
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তর্া ষ্টবষ্টভন্ন রকম ষ্টবষ্টেময় ও সহদযাষ্টেতায় সু ষ্টবধার্থ।
তদব এিাদক কশ্রষ্ঠদত্বর মােেণ্ড ষ্টহদসদব ধরা যাদব ো।
কারণ, কশ্রষ্ঠত্ব অজথে করার ষ্টবষয়। আর কসিার মােেণ্ড
হদে তাকওয়া। আদলািয আয়াদত এিাই বলা হদয়দে।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ষ্টবোয় হদজর
ভাষদণও এ কঘাষণা ষ্টেদয়ষ্টেদলে: জাষ্টবর ইবে আষ্টব্দল্লাহ
রাষ্টেয়াল্লাহু ‘আেহু কর্দক বষ্টণথত, ষ্টতষ্টে বদলে, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম আইয়যাদম তােরীদকর ষ্টেে
ষ্টবোয় হদজর ভাষদণ বদলদেে: “কহ মােু দষরা! কতামাদের
প্রষ্টতপালক একজে, কতামাদের ষ্টপতা একজে, সাবধাে!
অোরব কলাকদের ওপর আরবীয় কলাকদের, আরবীয়
কলাকদের ওপর অোরদবর ককাদো প্রাধােয কেই,
কতমষ্টেভাদব লাদলর ওপর কাদলা আবার কাদলার ওপর
লাল বদণথর কলাদকর ককাদো প্রাধােয কেই। তাদের মদধয
কসই প্রাধােয পাদব কয মুত্তাকী। ষ্টেিয় আল্লাহর ষ্টেকি
কসই সবথাদপিা উত্তম ও সম্মাষ্টেত কয কবষ্টে আল্লাহর
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তাকওয়া অবলম্বে কদর।”19
এভাদব রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ভাষেত
কশ্রিদত্বর মদোবৃ ষ্টত্তর ঊদধ্বথ তাকওয়াদক স্থাে ষ্টেদয়দেে।
ককাদো অঞ্চদলর অষ্টধবাসীদের মাতৃভাষাদক রােভাষা
ষ্টহদসদব গ্রহণ কদর স্বকীয় কিতোর প্রতীক ষ্টহদসদব
বযবহার কদর কস ভাষার সমৃষ্টদ্ধ ও উৎকষথ সাধে
ইসলাদমর কাময। পূ দবথ আমরা কেখদত কপদয়ষ্টে, মাতৃভাষা
সম্পদকথ ইসলাম কতিুকু গুরুত্বাদরাপ কদরদে। ককাদো
রকম জাতীয় স্বার্থ ষ্টেদয় কাজ করদলই তা ইসলাম
ষ্টবদরাধী হদব, এমে ধারণা করা ষ্টিক েয়। েবীেদণর
জীবদে জাতীয় স্বার্থ ষ্টেদয় কাজ করদত কেখা যায়।
মূ সা আলাইষ্টহস সালাম স্বীয় জাষ্টত বেী ইসরাঈলদের
স্বাদর্থ তর্া ষ্টফর‘আউদের ষ্টেপীড়ে কর্দক স্বজাষ্টতর মুষ্টক্তর
জেয ষ্টফর‘আউদের ষ্টবরুদদ্ধ কসাচ্চার হদয়ষ্টেদলে এবাং
19

বাইহাকী, আবূ বকর আহমাে ইবেু ল হুসাইে, শু‘আবু ল ঈমাে,
(ববরূত: োরুল কুতুষ্টবল ‘ইলষ্টময়যাহ, ১৪১০ ষ্টহ.), খ. ৪, পৃ . ২৮৯,
হােীস োং ৫১৩৭।
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ষ্টফর‘আউদের জােু করদের সাদর্ জােু যু দদ্ধর ষ্টবদরাষ্টধতা
কদর জয়ী লাভ কদরষ্টেদলে। এ প্রসদি মহাগ্রন্থ আলকুরআদের কঘাষণা:

ۡ َّ َّ
ٓ َّ َٰٓ
ۡ َُّ ٱۡل
ُج ۡئتكمُبِب ّيِنةُُ ّمِن
ُ َُل
ُ ِ ٱّللُِإ
ُ َُُلُأقولَُُع
ُ َُعُأن
ُ ُُ﴿ُحقِيق
ِ ُقُق ُد
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ُٓ عُب
ُُِجئتُُأَِبيةُُفأت
ُ َّر ّبِك ُۡمُفأ ۡرس
ِ ُُُقالُُإِنُكنت١٠٥ُُنُإِسرَٰٓءِيل
ِ ُ ِ ِلُم
ۡ
ٓ
َّ
ُُهُث ۡعبانُُمبِي
ُ ِ ُقُعصاهُُفإِذا
َُٰ ُفأل١٠٦ُُبِهُاُإِنُكنتُ ُمِنُُٱلصَٰ ِدقِي
ۡ
َّ ٓ
ُ ُقالُ ُٱلملُ ُمِن ُق ۡو ُِم١٠٨ُ ُه ُب ۡيضاءُ ُل ِلنَٰظ ِِرين
ُ ِ ُ  ُونزعُ ُيدهۥ ُفإِذا١٠٧
ۡ
َّ
َٰ نُهَٰذاُل
ُِنُأۡرضِ ك ُۡم
ُۡ ُي ِريدُُأنُُيرِجكمُ ّم١٠٩ُُحرُُعل ِيم
ُ ِ ف ِۡرع ۡونُُإ
ِ س
ۡ
]١١٠ ،١٠٥ :ُ﴾ [االعراف١١٠ُُفماذاُتأمرون

“এিা ষ্টস্থর ষ্টেষ্টিত কয, আষ্টম আল্লাহ সম্বদে সতয বযতীত
বলব ো। কতামাদের প্রষ্টতপালদকর ষ্টেকি কর্দক স্পি
প্রমাণ আষ্টম কতামাদের ষ্টেকি এদেষ্টে, সু তরাাং বেী
ইসরাঈলদক তুষ্টম আমার সদি কযদত োও। ষ্টফর‘আওে
বলল: ‘যষ্টে তুষ্টম ককাদো ষ্টেেেথে এদে র্াক তদব তুষ্টম
সতযবােী হদল তা কপে কর।’ অতিঃপর মূ সা তার লাষ্টি
ষ্টেদিপ করল এবাং তৎিণাৎ তা এক সািাৎ
অজের হদলা। আর কস তার হাত কবর করল আর
36

তৎিণাৎ তা েেথকদের েৃ ষ্টিদত শুভ্র উজ্জ্বল প্রষ্টতভাত
হদলা। ষ্টফর‘আওে-সম্প্রোদয়র প্রধােরা বলল: ‘এ কতা
একজে সু েি জােু কর। এ কতামাদেরদক কতামাদের কেে
কর্দক বষ্টহষ্কার করদত িায়, এখে কতামরা কী পরামেথ
োও?” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১০৫-১১০]
অপর এক আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা বদলে,
ۡ
ۡ
َّ ٓ
ُُن ُإ ِ ۡسرَٰٓءِيلُ ُوَل
ُٓ ِ ِل ُمعنا ُب
ُ وَل ُإِنا ُرسوَلُ ُر ّبِكُ ُفأ ۡرس
ُ ﴿فأتِياهُ ُفق
ۡ َّ
َّ تع ّذ ِۡبه ُۡمُق ُۡدُج ۡئنَٰكُُأَِبيةُُ ّمِنُ َّر ّبكُُو
ُ٤٧ُى
َُٰٓ نُٱتبعُُٱلهد
ُِ َعُم
َُٰ ُُٱلسلَٰم
ِ
ِ
]٤٧ :﴾ [طه

“সু তরাাং কতামরা তার ষ্টেকি যাও এবাং বল: ‘আমরা
কতামার রদবর রাসূ ল, সু তরাাং আমাদের সদি বেী
ইসরাঈলদক কযদত োও এবাং তাদেরদক কি ষ্টেও ো,
আমরা কতা কতামার ষ্টেকি এদেষ্টে কতামার রদবর ষ্টেকি
কর্দক ষ্টেেেথে এবাং োষ্টন্ত তাদের প্রষ্টত যারা অেু সরণ
কদর সৎ পর্।” [সূ রা ত্বাহা, আয়াত: ৪৭]
জাতীয় স্বাদর্থ কাজ করা ইসলাদমর পষ্টরপন্থী েয়, যষ্টে ো
কসষ্টি ইসলাদমর কমৌষ্টলক আকীো, ষ্টবোস, আিার37

আিারদণর সাদর্ দ্বাষ্টিক হয়। কযমে, ইসলামী োওয়াদতর
পদর্ বাধা ষ্টেরসদের লদিয আল্লাহর রাস্তায় ষ্টজহাদে
প্রদয়াজদে অস্ত্র ধরদত হদব। এষ্টি ইসলাদমর মূ লেীষ্টতর
অন্তভুথক্ত। এ সম্পদকথ আল-কুরআদে বলা হদয়দে:
ٓ
ٓ
ۡ
ۡ
ُل ُإِن َُكنُ ُءاباؤك ُۡم ُوأ ۡبناؤك ُۡم ُِإَوخوَٰنك ُۡم ُوأ ۡزوَٰجك ُۡم
ُ ﴿ق
ۡ َٰ ۡ ۡ
َٰ ٱقَت ۡفتموهاُوت ِجَٰرةَُُتۡش ۡونُُكسادهاُوم
ُُسكِن
ُُوعشِ ريتك ُمُوأمول
ٓ
َّ
ِ ٱّللِ ُورس
ُف ُسبِيلِهِۦ
ُ ِ ُ ُجهاد
ُ ُ ُب ُإ ِ ِۡلكم ُ ّمِن
ُ َّ ت ۡرض ۡونهُا ُأح
ِ ُوِلِۦ ُو
ۡ
ۡ
َّ
َّ ۡ َٰ َّ
﴾٢٤ُُسقِي
ُ ٱّللُبِأ ۡم ِره ِۦُُو
ُ ُت
ُ ِ ّتُيأ
ُ فَت َّبصواُُح
ِ َٰٱّللَُلُُي ۡهدِيُٱلق ۡومُُٱلف
]٢٤ :[اتلوبة

“বল: কতামাদের ষ্টেকি যষ্টে আল্লাহ, তাাঁর রাসূ ল এবাং

আল্লাহর পদর্ ষ্টজহাে করা অদপিা অষ্টধক ষ্টপ্রয় হয়
কতামাদের ষ্টপতা, কতামাদের সন্তাে, কতামাদের ভাই,
কতামাদের স্ত্রী, কতামাদের স্বদোষ্ঠী, কতামাদের অষ্টজত
থ
সম্পে, কতামাদের বযবসা-বাষ্টণজয -যার মদা পড়ার
আোংকা কর এবাং কতামাদের বাসস্থাে -যা কতামরা
ভাদলাবাস, তদব অদপিা কর আল্লাহর ষ্টেদেথে আসা
পযথন্ত।’ আল্লাহ ফাষ্টসক সম্প্রোয়দক সৎপর্ প্রেেথে কদরে
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ো।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৪]
এ আয়াদত আল্লাহর েীে-ইসলাদমর কমৌষ্টলক স্বার্থদক
পাষ্টরবাষ্টরক, অর্থনেষ্টতক কোষ্ঠীেত স্বাদর্থর ঊদধ্বথ স্থাে
কেওয়া হদয়দে এবাং এর পষ্টরপন্থী ককাদো ভূ ষ্টমকার
বযাপাদরও মােব সমাজদক সতকথ কদর কেওয়া হদয়দে।
অেযষ্টেদক ককাদো ভাষা রােীয়ভাদব স্বীকৃষ্টত কপদল তার
উৎকষথ সাধদে রােীয় উদেযােও বৃ ষ্টদ্ধ পাদব। কস অদর্থ
জাতীয় ভাষার উৎকষথ সাষ্টধত হদল কসষ্টি ইসলাদমর
মূ লযদবাধ ও জীবেদবাদধর পষ্টরপন্থী হদব ো। ককাদো
এলাকার সাংখযােষ্টরষ্ঠ জেেদণর মুদখর ভাষা উদপিা কদর
অেয ভাষাদক রােীয় মযথাোয় প্রষ্টতষ্ঠা করা িরম অেযায়।
এ অেযায় প্রষ্টতদরাধ করদত হদব েণ আদদালদের
মাধযদম। বাাংলাভাষা আদদালদে তাই ঘদিদে। কয জেয
এিা অবদেদষ এ অঞ্চদলর অবদহষ্টলত জেতার সামাষ্টজক,
অর্থনেষ্টতক ও রাজনেষ্টতক কিদত্র সকল ববষময েূ রীকরণ
তর্া স্বাষ্টধকার প্রষ্টতষ্ঠার আদদালদে রূপ কেয়। সু তরাাং
স্বাষ্টধকার আোদয়র অদর্থ ভাষা আদদালদের বযাখযা করা
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কহাক, আর কপ্ররণা গ্রহণ করা অদর্থ কহাক, তা ইসলাদমর
পষ্টরপন্থী েয়; বরাং এ সম্পদকথ ইসলাদমর ভূ ষ্টমকা সু স্পি।
বহুসাংখযক আয়াত ও হােীস রদয়দে এ বযাপাদর।
সবগুদলাদত প্রদতযদকর েযাযয অষ্টধকার প্রোে করার জেয
ষ্টেদেথে করা হদয়দে। এ স্বল্প পষ্টরসদর সূ রা ষ্টেসার একষ্টি
আয়াতই যদর্ি মদে করষ্টে। এ প্রসদি মহাে আল্লাহ
বদলে,

ۡ َّ َّ
ۡ
ۡ َٰٓ
ۡ
ُي
ُ لُأهل ِهاُِإَوذاُحك ۡمتمُب
ُ ِ ٱّللُيأمرك ُۡمُأنُتؤدواُُٱۡلمَٰنَٰتُُِإ
ُ ُن
ُ ِ ﴿إ
ۡ
َّ
َّ َّ ٓ
َّ
ۡ
ۡ
ُُٱّللَُكن
ُ ُن
ُ ِ ٱّلل ُنِع َِّماُيعِظكمُبِه ُِۦُإ
ُ ُن
ُ ِ اسُأنَُتكمواُُبِٱلعد ُِلُإ
ُ ِ َّٱَل
ٗ س ِميعَۢاُب ِص
]٥٨ :﴾ [النساء٥٨ُريا

“ষ্টেিয় আল্লাহ কতামাদেরদক ষ্টেদেথে ষ্টেদেে আমােত
তার হকোরদক প্রতযপথণ করদত। কতামরা যখে মােু দষর
মদধয ষ্টবিারকাযথ পষ্টরিালো করদব তখে েযায়পরায়ণতার
সদি ষ্টবিার করদব। আল্লাহ কতামাদেরদক কয উপদেে
কেে তা কত উৎকৃি! ষ্টেিয় আল্লাহ সবথদশ্রাতা, সবথদ্রিা।”
[সূ রা আে-ষ্টেসা, আয়াত: ৫৮]
ইসলাম মাতৃভাষার ওপর পূ ণথ গুরুত্বাদরাপ কদর র্াদক,
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মাতৃভাষার অষ্টধকার স্বীকার কদর ষ্টেদয় তার সমৃষ্টদ্ধদত
কাজ করদত অেু প্রাষ্টণত কদর, ষ্টবষ্টভন্ন ভাষার স্বীকৃষ্টত কেয়,
ভাষা ববষ্টিত্রদক সৃ ষ্টিকতথার রহসয মদে কদর, ষ্টবষ্টভন্ন
ভাষায় ইসলামদক তুদল ধরার জেয অেু প্রাষ্টণত কদর।
ইসলাম ককাদো ষ্টেষ্টেথি ভূ -খদণ্ডর মােু দষর ভাষার ষ্টবরুদদ্ধ
ককাদো ভূ ষ্টমকা ষ্টেদত পাদর ো। ককাদো মুসষ্টলম যষ্টে
ভুলবেতিঃ এ ধরদের ককাদো পেদিপ ষ্টেদয় র্াদক, তদব
কসিা তার ষ্টেজস্ব।
আল্লাহ তা‘আলা এ পৃষ্টর্বীদত েবী ও রাসূ ল কপ্ররণ
কদরদেে মােু ষদেরদক পর্ভ্রিতা কর্দক ষ্টহোয়াদতর ষ্টেদক
পর্ কেখাদোর জেয এবাং এ েবী ও রাসূ লদের মূ ল কাজ
ষ্টেল োওয়াত কেওয়া। তাই ো‘ওয়াত োদের কিদত্র ভাষা
ও সাষ্টহদতযর গুরুত্ব অপষ্টরসীম। এ জেয ভাষা িিথা ও
সমৃষ্টদ্ধর জেয ইসলাম গুরুত্ব ষ্টেদয়দে। সু তরাাং ভাষা িিথা
বা সমৃদ্ধ করার লদি ভাষা আদদালে করা ইসলাদমর
েৃ ষ্টিদত খুবই পূ দণযর কাজ বদলই মদে হয়। ককেো
ককাদো জাষ্টতর ষ্টেকি োওয়াত ষ্টেদত কেদল আদে ঐ
জাষ্টতর ভাষা ো‘ঈদক অবেযই জােদত হদব এবাং তাদের
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সামদে স্পি ভাষায় বক্তবয উপস্থাপে করদত হদব। এজেয
মূ সা আলাইষ্টহস সালাম আল্লাহর ষ্টেকি তার ভাষা অস্পি
হওয়ার

কারদণ

তার

ভাইদয়র

েবুওয়াতী

োবী

কদরষ্টেদলে। এ প্রসদি মহাে আল্লাহ বদলে,
ۡ
ۡ
ٗ
ۡ
﴾ُني
ُٓ ِ عُرِد ٗءاُيص ّدِق
ُ ِ ِنُل ِساناُفأ ۡرسِلهُُم
ُ ِّ خُهَٰرونُُهوُُأفصحُُم
ُ ِ ﴿وأ
]٣٤ :[القصص

“আমার ভাই হারুে আমার কিদয় সু দরভাদব ও
স্পিভাষায় কর্া বলদত পাদর, সু তরাাং আপষ্টে তাদক
আমার সাদর্ সাহাযযকারী ষ্টহদসদব কপ্ররণ করুে।” [সূ রা
আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৩৪]
কাদজই ইসলাদমর োওয়াতদক ত্বরাষ্টন্বত করার লদিয
ভাষা আদদালে ষ্টেল একষ্টি জরুরী ও গুরুত্বপূ ণথ ষ্টবষয়।
ইসলাদমর েৃ ষ্টিদত ভাষা েহীেদের মূ লযায়ে ও আমাদের
করণীয়:
১৯৫২ সাদলর ২১ কফব্রুয়াষ্টর ৮ ফাল্গুে বাাংলাভাষা
আদদালে রক্তেরা, অষ্টগ্নিরা এক মহাে স্মৃষ্টত ষ্টবজষ্টড়ত
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একষ্টি ষ্টেদের োম। যা যু দে যু দে সারা ষ্টবদের
মােবসমাদজর েৃ ষ্টি আকষথণ কদর আসদে। ইষ্টতহাদসর কস
অধযায় রষ্টিত হদয়ষ্টেল এ পূ বথ বাাংলার (বতথমাে
বাাংলাদেে) ষ্টকেু অকুদতাভয় যু বক সালাম, রষ্টফক, জব্বার
ও বরকদতর মদতা আদরা অদেক যু বদকর তাজা রদক্তর
ষ্টবষ্টেমদয়। মাতৃভাষা বাাংলাভাষা, কয ভাষার সাদর্ এ
কেদের মােু দষর োষ্টড়র সম্পকথ। কস ভাষায় কর্া বলা
তর্া মাদয়র ভাষার মযথাো রিায় তারা ষ্টেদজদের
মহামূ লযবাে জীবে ষ্টেষ্টদ্বথধায় ষ্টবসজথে ষ্টেদয়ষ্টেদলে। তাদের
এ আত্মোেদক অদেদকই প্রশ্ন কতাদলে কয, তারা েহীে
ষ্টক-ো?
উদল্লখয কয, মহাে আল্লাহ রব্বু ল আলামীদের একক
সাবথদভৌমত্ব, কেষ েবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ
ওয়াসাল্লাদমর ষ্টরসালাত ও কেষ ষ্টবিাদরর ষ্টেেসহ
পরকালীে অেযােয ষ্টবষয়র প্রষ্টত অকুণ্ঠ ষ্টিদত্ত ষ্টেদজর
আন্তষ্টরক ষ্টবোদসর কমৌষ্টখক কঘাষণাোে এবাং ষ্টরসালাদতর
মাধযদম মহােবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর কাদে
কপ্রষ্টরত আল্লাহ প্রেত্ত মােবজীবদের ষ্টবধাে সমাজ
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জীবদের সবথস্তদর বাস্তবায়দের সাংগ্রাদম ইসলামী ষ্টবদরাধী
েষ্টক্তর হাদত মৃতুয বরণ করাদকই েহীে বদল।
মাতৃভাষা বযবহার করার অষ্টধকার মােু দষর সৃ ষ্টিেত তর্া
জন্মেত অষ্টধকার। কারণ, মহাে আল্লাহ তা‘আলা
মােু ষদক সৃ ষ্টি কদরদেে এবাং সাদর্ সাদর্ তাদক তার ভাষা
ষ্টেিা ষ্টেদয়দেে। এ প্রসদি আল্লাহ তা‘আলা বদলে,
ۡ
ۡ َّ
ۡ َّ
ۡ ۡ َّ
َٰ ٱۡل
﴾٤ُُُعلمهُُٱۡليان٣ُُنسن
ِ ُُُخلق٢ُُُعلمُُٱلقرءان١ُُ﴿ٱلرحمَٰن
]٤ ،١ :[الرمحن

“েয়াময় আল্লাহ। ষ্টতষ্টেই ষ্টেিা ষ্টেদয়দেে কুরআে। ষ্টতষ্টেই
সৃ ষ্টি কষ্টরয়াদেে মােু ষ। ষ্টতষ্টেই তাদক ষ্টেষ্টখদয়দেে ভাব
প্রকাে করদত।” [সূ রা আর-রহমাে, আয়াত: ১-৪]
আদলািয আয়াদতর মাধযদম জাো যায় কয, মােু ষ সৃ ষ্টির
সাদর্ ভাষার অিাষ্টি সম্পকথ রদয়দে। তাই মাতৃভাষা
মােু দষর একষ্টি সৃ ষ্টিেত অষ্টধকার। ককউ যষ্টে এ অষ্টধকার
ষ্টেষ্টেদয় ষ্টেদত িায় তার প্রষ্টতদরাধ করা অপষ্টরহাযথ। আর
এ প্রষ্টতদরাদধ ককউ ষ্টেহত হদল ইসলাদমর েৃ ষ্টিদত কস
েহীদের মযথাো পাদব। তদব েতথ হদলা, তাদেরদক
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প্রকৃতভাদব এমে মুসষ্টলম হদত হদব, কয আল্লাহর সন্তুষ্টি
অজথদের উদেদেয মােু দষর অষ্টধকার প্রষ্টতষ্ঠার সাংগ্রাদম
ষ্টেহত হয়।20
আমরা বাাংলাদেদের অষ্টধবাসী, বাাংলা আমাদের মাতৃভাষা।
বাাংলাদেে একষ্টি মুসষ্টলম সাংখযােষ্টরষ্ঠ রাে। আমরা আজ
মাতৃভাষায় কর্া বষ্টল। এর কপেদে এ সকল েহীেদের
অবোেই সবথাদগ্র। কাদজই এ ভাষা েহীেদের প্রষ্টত
আমাদেরও ষ্টকেু করণীয় রদয়দে। তাই মাতৃভাষার মযথাো
রিায় কয সকল অকুদতাভয় মােু ষ প্রাণ ষ্টবসজথে ষ্টেল
তারা যষ্টে ইসলামী েহাোদতর েতথগুদলা পূ রণ কদর
র্াদকে, কুরআে-হােীদসর আদলাদক তাদেরদক আমরা
ইেোআল্লাহ জান্নাতবাসীই বলব। তাদের োজাদতর
বযাপাদর আল্লাহই সবথজ্ঞাত। অেযর্ায় তাদের ষ্টভতর যষ্টে
কস রকম েতথাবলী অেু পষ্টস্থত কর্দকও র্াদক, তবুও তারা
কযদহতু আমাদের অষ্টধকার আোদয়র জদেযই প্রাণ ষ্টবসজথে
20.

ড. মুহাম্মাে আব্দু র রহমাে আন্ওয়ারী, মাতৃভাষা আদদালে ও
ইসলাম, (োকা: মুহাম্মাে ব্রাোসথ, ২০০৩ ষ্টি.), পৃ . ১০৪।
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ষ্টেদয়দেে সু তরাাং মুসষ্টলম ষ্টহদসদব তাদের জেয আমাদের
কতথবয হদলা আল্লাহর কাদে মােষ্টফরাত তর্া িমা ষ্টভিা
িাওয়া। ককেো এষ্টি একষ্টি সেকাদয় জাষ্টরয়ার মদতা।
আর এ সম্পদকথ হােীদসর একষ্টি বণথোয় পাওয়া যায় কয,
“যষ্টে ককউ ককাদো সেকাদয় জাষ্টরয়ার মদতা সৎকমথ
সম্পােে কদর, তাহদল যত প্রাণী তা কর্দক উপকৃত হদব,
কস ঐসকল মােু দষর কেকীর একষ্টি অাংে কপদয় যাদব।”21
অবেয ককাদো ককাদো ধমথ ও সমাদজ োে বাজোর
মাধযদম তাদের কেব-কেবীদেরদক স্মরণ কদর র্াদক এবাং
এর মাধযদম তারা তাদেরদক খুেী করার কিিা কদর। কসিা
তাদের ধমথীয় বযাপার। আমরা মুসষ্টলম, আমাদের ধারণা
মদত েহীেরা আদখরাদত অবস্থাে করদেে। তাই
আমাদের উষ্টিৎ কয সকল কাজ-কমথ তাদের উপকাদর
আদস কস সকল কাজই কবষ্টে কবষ্টে করা।

21

সহীহ মুসষ্টলম, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ . ৭৩, হােীস োং
৪৩১০।
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উপসাংহার
ষ্টবদে ইসলাদমর োওয়াত প্রিাদরর জেয ষ্টবদের প্রষ্টতষ্টি
ভাষারই িিথা করা ইসলামী ো‘ঈদের কতথবয। অতএব,
প্রষ্টতষ্টি ভাষায় ইসলামী সাষ্টহতয েদড় তুদল মােব কলযাদণ
কাজ করদত হদব। জাতীয়তার কপ্রষ্টিদত কযমে ইসলাদমর
সাবথজেীেতা সীষ্টমত করা ষ্টিক েয়, কতমষ্টে ইসলাদমর
ষ্টবেজেীেতার কর্া তুদলও ককাদো অঞ্চদরর ভাষার ওপর
হস্তদিপ করা বা তার গুরুত্ব উদপিা করা আদেৌ উষ্টিৎ
েয়। ইসলাম ভাষােত জাতীয়তার ঊদধ্বথ। ষ্টবেজেীে ধমথ
ষ্টহদসদব সকল ভাষাই তার ষ্টেজস্ব। মােবসমাদজর
সকদলর মাতৃভাষা িিথা ও সমৃষ্টদ্ধ সাধদে কস অেু প্রাষ্টণত
কদর। এিা মােু দষর জন্মেত অষ্টধকার ষ্টহদসদব মদে
কদর। এদত ককাদো রকম হস্তদিপ ইসলাম অেু দমােে
কদর ো। ইসলাম সম্পদকথ ষ্টকেু বলদত হদল তার মূ ল
উৎস কুরআে সু ন্নাহদত কী আদে সবথপ্রর্ম তাই কেখা
প্রদয়াজে। পষ্টরদেদষ ভাষা আদদালে কর্দক ষ্টেিা ষ্টেদয়
যার যতিুকু ভাদলা আদে তা গ্রহণ কদর এবাং মদিুকু
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বজথে কদর উোর মে ষ্টেদয় সকদল ঐকযবদ্ধভাদব
মাতৃভাষার উৎকষথ সাধদে কাজ করা একান্ত আবেযক।
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