বাংলাভাষার নতৃ হণ কন
আবুল হাসান আলী নদভী

১৪ই মাচ, ১৯৮৪ িকেশারগের জািময়া এমদািদয়া ােন িবিশ আিলম, ইসলামী বুিজীবী ও ছা-িশক সমােবেশ দ
ভাষণ। থেম িতিন ওলামােয় িহের সংারমূলক কমকা ও যুগাকারী অবদান সেক আেলাচনা কেরন। তারপর
বাংলােদেশর আিলম ও তািলবােন ইলেমর িত ওলামােয় িহের কমধারা অসরেণর আহবান জানান। তাঁর বেবর
সারসংেপ এই য, বাংলােদেশ ইসলাম ও ইসলামী উাহর এই সংকটসিেণ ঐকব কমেচায় আিনেয়াগ করেত হেব।
থমত ইসলােমর সে মুসলমানেদর সক অটুট রাখার সবাক েচা হণ করেত হেব। িতীয়ত আিলম সমাজেক
বাংলাভাষা ও সািহেতর নতৃ হণ করেত হেব। অথায় এেদেশ আিলম সমােজর অিই িবপ হেয় যেত পাের।
***********************************************************
উপিত ওলামােয় িকরাম এবং আমার িয় তািলবােন ইলম! এতণ আিম িহানী ওলামােয় করােমর সংারআোলন এবং
কীিত ও অবদােনর কথা আেলাচনা করলাম এবং সফলতার য িচ তুেল ধরলাম, যিদ বাংলােদেশ আপনারা সই সফলতা অজন
করেত চান তাহেল আপনােদরও একই পথ ও পা অসরণ করেত হেব।
আপনােদর থম কতব হেব দশ ও জািতর িচার গিতধারা এবং ভাব ও বণতা সেক সবদা সজাগ থাকা এবং সতক দৃি
রাখা। আপনােদর মুহূেতর অসতকতার েযােগ ইসলােমর শরা এ জািতেক িনেয় যেত পাের জােহিলয়ােতর পেথ অেনক দূের।
কারণ আপনারাই হেলন এ জািতর ঈমান-আকীদা ও িচ-চতনার অত হরী। হরী অসতক বা তা হেল কান গ শর
হামলা থেক িনরাপদ হেত পাের না। তরাং আপনােদরেক পূণ সতক ও সেচতন থাকেত হেব, যন ইসলােমর সে এেদেশর
সক িবমা িশিথল না হয়। য দশ এবং য জািতর িখদমেতর জ আাহ আপনােদর িনবাচন কেরেছন তােদর সেক
আাহর দরবাের একিদন আপনােদরেক অবই জবাবিদিহ করেত হেব। নবীর ওয়ািরছ ও উরািধকারী িহেসেব অবই
আপনােদরেক মুহার রাসূলুাহ ছাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর কােছ কিফয়ত িদেত হেব য, সখােন তামােদর
উপিিতেত আমার উত কীভােব ইসলােমর শমনেদর তারণার িশকার হেলা? কীভােব ীন থেক সের গেলা? এ দেশর
শাসক যারা, রাজৈনিতক কণধার যারা, তারা িজািসত হেব িক না, স  এখােন নয়। িক এ িবষেয় কান সেহ নই য,
সবার আেগ ওলামােয় করােমর কােছই কিফয়ত চাওযা হেব য, তামরা বঁেচ থাকেত আমার রেখ আসা ীেনর এমন কণ
অবা হেত পারেলা কীভােব? কান মুেখ আজ আমার সামেন দাঁিড়েয়েছা? আাহ হফাযত কন, হাশেরর ময়দােন আাহর
নবীর সামেন যন লিত না হেত হয়? আপনারা জােনন, ইরিতদােদর িফতনার যুেগ আাহর রাসূেলর থম খলীফা হযরত আবু
বকর (রাঃ) পিরেবশ ও পিরিিতর সকল িতলতা উেপা কের গেজ উেঠিছেলন- আিম বঁেচ থাকেবা, আর ীেনর অহািন
হেব?
আপনােদর দেশ এখন ইরিতদােদর িফতনা  হেয়েছ, িচার ইরিতদাদ। তরাং সই িছীকীঈমান বুেক িনেয় আপনােদরও
আজ গেজ ওঠেত হেব বািতেলর িবে, ‘আমরা বঁেচ থাকেত ীেনর িত হেব?’ না, তা হেত পাের না। এখন আপনারেদরেক
গৗণ মতপাথকেলা ভুেল িগেয় ীন ও ঈমান রার বৃহর ও মৗিলক লে ঐকব হেত হেব। বুিবৃিক সংকেট িনপিতত
জািতর এ মুহূেত বড় েয়াজন ওলামােয় উেতর ঐকব পথিনেদশনার।
www.shoncharon.com

1/5

বাংলাভাষার নতৃ হণ কন

ইখলাছ ও আতাগ, ভােলাবাসা ও আিরকতা এবং উত চিরের আেলা ারা জািতর সই অংশিটেক ভািবত ও উু কন,
তাকদীেরর ফায়সালায় যােদর হােত আজ দশ শাসেনর ভার অিপত হেয়েছ, িকংবা আগামীকাল অিপত হেত চেলেছ। এ যুেগ
শাসন মতা লােভর জ অপিরহায যাগতা, দতা ও উপায়-উপকরণ যােদর হােত রেয়েছ, জািতর সই সংেবদনশীল
অংশিটেক ীেনর কােজ িতী না বািনেয় সহেযাগী বানাবার চা কন। ধু এবং ধু ীেনর ফায়দার উেে তােদর সে
আিরক সক গেড় তালা এবং ঘিন যাগােযাগ রা করা আপনােদর অপিরহায কতব। অত িহকমত ও ার সােথ
তােদরেক তােদর ভাষায় এবং তােদর মযােজ বাঝােত হেব।
আপনােদর সেক তােদর মেন এ িবাস ও আাস যন অটুট থােক য, আপনারা তােদর িতী নন, বরং তােদর ও উেতর
কৃত কলাণকামী। আপনারা িন:াথ ও আিরক। তােদর কােছ আপনােদর যন কান তাশা না থােক। চাওয়া-পাওয়ার কান
 যন না থােক। েয়াগ িবধার কথা হয়ত বলা হেব, লাভ ও েলাভেনর হাতছািন হয়ত আসেব; এমনিক হয়ত বা েযাগ
হেণর মােঝ ীেনর ‘ফায়দা’ নজের আসেব। এ বড় কিঠন পরীা। তখন ল ও উেের উপর অটল-অিবচল থাকেত হেব।
ওয়ািরেছ নবীর ঈমান ও িবাস এবং ইতিমনান ও শাি িনেয় আপনােদর তখন বলেত হেব, তামােদর িনয়া তামােদর জ
মাবারক হাক, আমরা তা ীেনর রাায় তামােদর কলাণ চাই। তামােদর আেখরােতর সৗভাগ চাই। মেন রাখেবন,
আপনােদর িবিনময় আাহর কােছ। আাহ ছাড়া কউ আপনােদর িবিনময় িদেত পাের না।
িতীয় য িবষয়িটর িত আিম আপনােদর দৃি আকষণ করেত চাই তা হেলা এ দেশর ভাষা ও সািহত।
বাংলাভাষােক অেরর মমতা িদেয় হণ কন এবং মধা ও িতভা িদেয় বাংলাসািহতচচা কন। ক বেলেছ,
এটা অৃ ভাষা? ক বেলেছ, এটা িহেদর ভাষা? বাংলাভাষা ও সািহত চচায় পুণ নই, পুণ ধু আরবীেত,
উেত, কাথায় পেয়েছন এ ফেতায়া? এ া ও আঘাতী ধারণা বজন কন। এটা অতা, এটা মূখতা এবং
আগামীিদেনর জ এর পিরণিত বড় ভয়াবহ। এ যুেগ ভাষা ও সািহত হেলা িচার বাহন, হয় কলােণর িচা, নয়
ংেসর িচা। বাংলাভাষা ও সািহতােক আপনারা ভ ও কলােণর এবং ঈমান ও িবােসর বাহনেপ ববহার
কন। অথায় শরা এেক ংস ও বরবািদর এবং িশরক ও ফুিরর বাহনেপ ববহার করেব।
সািহেতর অেন আপনােদরেক ের আসন অিধকার করেত হেব। আপনােদর হেত হেব আেলাড়ন সৃিকারী লখকসািহিতক ও বাী বা। ভাষা ও সািহেতর সকল শাখায় আপনােদর থাকেত হেব দৃ পদচারণা। আপনােদর লখা হেব
িশসত ও সৗযমিত। আপনােদর লখনী হেব জাময়ী ও অিগভা, যন আজেকর ধমিবমুখ িশিত সমাজ অমুসিলম ও
নামধারী মুসিলম লখক-সািহিতকেদর ছেড় আপনােদর সািহত িনেয়ই মেত ওেঠ এবং আপনােদর কলম-জােতই আ
থােক।
দখুন; এ কথা আপনারা লখেনৗর অিধবাসী, উভাষার িতিত লখক এবং আরবী ভাষার জ জীবন উৎসগকারী বির মুখ
থেক নেছন। আলহাম িলাহ, আমার িবগত জীবন কেটেছ আরবী ভাষার সবায় এবং আাহ চােহ তা আগামী জীবনও
আরবী ভাষারই সবায় হেব িনেবিদত। আরবী ভাষা আমােদর িনেজেদর ভাষা, বরং আিম মেন কির য, আমােদর মাতৃভাষা।
আমােদর কথা থাক, আাহ শাকর আমার খাােনর অেনক সদের এবং আমার ছােদর অেনেকর সািহতিতভা খাদ
আরবসািহিতকেদর চেয় কান অংেশ কম নয়। আরবরাও িনঃসংেকােচ তা ীকার কের।
বুগণ! উভাষার পিরেবেশ য চাখ মেলেছ, আরবী সািহেতর সবায় যার জীবন-যৗবন িনঃেশষ হেয়েছ স আজ তামােদর
সামেন দাঁিড়েয় পূণ দািয় সেচতনতার সােথ বলেছ, বাংলাভাষা ও সািহতেক ইসলাম িবেরাধী শির রহম করেমর উপর ছেড়
িদও না। ‘ওরা িলখেব, তামরা পড়েব’- এ অবা িকছুেতই বরদাশত করা উিচত নয়। মেন রেখা, লখা ও লখনীর রেয়েছ
অূত ভাবক শি, এর মাধেম লখেকর ভাব-অভূিত, এমনিক তার দেয়র নও পাঠেকর মােঝ সংিমত হয়। অেনক
সময় পাঠক িনেজও তা অভব করেত পাের না। অবেচতন মেন চেল তার িয়া ও িতিয়া। ঈমােনর শিেত বলীয়ান
লখেকর লখনী পাঠেকর অেরও সৃি কের ঈমােনর িবৎ বাহ। হাকীমুল উত হযরত থানবী (রহ) বলেতন‘পেযােগও মুরীেদর িত তাওয়াুহ আসংেযাগ িনব করা যায়। শায়খ তাওয়াুহসহকাের মুরীেদর উেে যখন প
লেখন তখন স পের হরেফ হরেফ থােক এক অতায ভাবশি।’
এ িবষেয় আমার বিগত অিভতাও রেয়েছ। আমােদর মহান পূববতীেদর রচনাসার আেজা িবদমান রেয়েছ। পেড় দখুন,
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আপনার ছালােতর কৃিত বদেল যােব। হয়ত পিঠত িবষেয়র সে ছালােতর কান সক নই, িক লখার সময় হয়ত স িদেক
তাঁর তাওয়াুহ িনব িছেলা। এখন স লখা পেড় িগেয় ছালাত আদায় কন; দয় জীব এবং অভূিত জাত হেল অবই
আপিন উপলি করেবন য, আপনার ছালােতর প ও কৃিত বদেল গেছ, তােত হ ও হািনয়াত সৃি হেয়েছ। এ অিভতা
আমার ববার হেয়েছ। আপিন অমুসিলম লখেকর সািহত পাঠ করেবন, তােদর রিচত গ-উপাস ও কােবর রস উপেভাগ
করেবন, তােদর িলিখত ইিতহাস গলাধ:করণ করেবন অথচ আপনার দেয় তা রখাপাত করেব না, আপনার িচা-চতনােক তা
আ করেব না, এটা কী কের হেত পাের? আন ালােব না এবং িবষ তার িয়া করেব না, এটা কীভােব িবাস করা চেল?
চতন মেন আপিন অীকার কন, িক আপনার অবেচতন মেন লখা ও লখনী তার িনজ ভাব িবার করেবই। আিম মেন
কির আপনােদর জ এটা বড়ই লার কথা। বণনাকারী িব না হেল আমার িকছুেতই িবাস হেতা না য, য দশ য ভাষায়
ল ল আিলেমর জ হেয়েছ স দেশ সভাষায় কারআেনর থম অবাদকারী হেন একজন িহ সািহিতক।
এেদেশর মুসিলম সািহিতকেদর আপনারা িবের দরবাের তুেল ধন। নজল ও ফরখেক তুেল ধন।
সািহেতর অেন তােদরও য অিবরণীয় কীিত ও কৃিত রেয়েছ তা িবেক অবিহত কন। িনিব িচ ও
গেবষক দৃি িনেয় তােদর সািহত অধয়ন কন, অা ভাষায় অবাদ কন এবং সব হেল আরবী ভাষায়ও
তােদর সািহত তুেল ধন। কত শত আেলাড়ন সৃিকারী মুসিলম সািহত-িতভার জ এ দেশ হেয়েছ তােদর
কথা িলখুন। িবসািহেতর অেন তােদর তুেল আন।
আাহর রহমেত এমন কান যাগতা নই যা দরেতর প হেত আপনােদর দয়া হয়িন। িহােন আমােদর মাদরাসােলােত
এমন অেনক বাালী ছা আিম দেখিছ যােদর মধা ও িতভার কথা মেন হেল এখেনা ঈষা জােগ। পরীায় ও িতেয়ািগতায়
তােদর মাকােবলায় ভারেতর অা অেলর ছারা অেনক িপছেন থাকেতা। িবিভ অােন আমােক মানপ দয়া হেয়েছ।
আমােদর ধারণাই িছেলা না য, এত র আরবী লখার লাকও এখােন রেয়েছ। কখেনা হীনমতার িশকার হেবন না। সব
রকম যাগতাই আাহ আপনােদর দান কেরেছন, িক ঃেখর িবষয় এেলার সিঠক ববহার হে না।
আমার কথা মেন রাখেবন। বাংলাভাষা ও সািহেতর নতৃ িনেজেদর হােত িনেত হেব। ’িট শির হাত থেক নতৃ িছিনেয়
আনেত হেব। অমুসিলম শির হাত থেক এবং অৈনসলামী শির হাত থেক। অৈনসলামী শির অথ ঐসব নামধারী মুসিলম
লখক-সািহিতক যােদর মন-মি ও িচা-চতনা ইসলামী নয়। িত ও ৃিতর ে এরা অমুসিলম লখকেদর চেয়ও
ভয়ংকর।
মাটকথা, এ উভয় শির হাত থেক বাংলাভাষা ও সািহেতর নতৃ িছিনেয় আনেত হেব। িনরবি সািহতসাধনায়
আিনেয়াগ কন এবং এমন অনবদ সািহত সৃি কন যন অ িদেক কউ িফেরও না তাকায়। আলহাম িলাহ! আমােদর
িহানী আিলম সমাজ থম থেকই এিদেক সতক দৃি রেখিছেলন। ফেল সািহত, কাব, সমােলাচনা, ইতহাস- এক কথায়
সািহেতর সবশাখায় এখন আিলমেদর রেয়েছ দৃ পদচারণা। তাঁেদর উল িতভার সামেন সািহেতর বড় বড় দাবীদাররাও
িনভ। একবার একিট জনিয় উ সািহতসামিয়কীর প হেত একিট সািহত-িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়িছেলা।
িতেযাগীেদর দািয় িছেলা উভাষার  সািহিতক িনবাচন। িবচারকেদর রােয় িতিনই পুরার লাভ কেরেছন িযিন মাওলানা
িশবলী নামানীেক উ সািহেতর  পুষ মাণ কেরিছেলন। উভাষা ও সািহত িবষয়ক কান সেলন বা সিমনার হেল
সভাপিতের জ আমণ জানােনা হেতা মাওলানা সয়দ সালায়মান নদবী, মাওলানা আুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর
রহমান খান িশরওয়ানী, িকংবা মাওলানা আবল মােজদ দরয়াবাদীেক। উ কাব সািহেতর ইিতহােসর উপর ’িট বই
িবিবদালয়সমূেহর পাঠ-সূচীর অভু। একিট হেলা মওলভী মুহাদ হাসাইন আযাদ কৃত ‘আেব হায়াত’, িতীয়িট আমার
মরম িপতা মাওলানা আবল হাই কৃত ‘েল রা‘না’ (কামল গালাপ)।
মাট কথা িহােন উ সািহতেক আমরা অের িনয়েণ যেত দই িন। তাই আাহর রহমেত সখােন কউ এ কথা বলেত
পাের না য, মাওলানারা উ জােন না, িকংবা টাকশালী উেত তােদর হাত নই। এখেনা িহানী আিলমেদর মােঝ এমন
লখক, সািহিতক ও অনলবষী বা রেয়েছন যােদর সামেন দাঁড়ােতও অেদর সংেকাচ বাধ হেব। িঠক এ কাজটাই আপনােদর
করেত হেব বাংলােদেশ।
আমার কথা আপনারা িলেখ রাখুন। দীঘ জীবেনর ল অিভতা থেক বলিছ, বাংলাভাষা ও সািহেতর িত উদাসীনতা দশন,
িকংবা িবমাতালভ আচরণ এ দেশর আিলম সমােজর জ জাতীয় আহতারই নামার হেব।
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িয় বুগণ! আমার এ ’িট কথা মেন রেখা; এর বশী িকছু আিম বলেত চাই না। থম কথা হেলা- এই দশ ও
জািতর িহফাযেতর দািয় তামােদর। তরাং ইসলােমর সােথ এ দেশর সক কান অবােতই যন িশিথল হেত
না পাের। অথায় তামােদর এই শত শত মকতব-মাদরাসা বকার ও মূলহীন হেয় পড়েব। আিম  ভাষায়
বলেত চাই। আমার কথায় তামরা দাষ ধেরা না। কননা আিম তা মাদরাসারই মাষ, মাদরাসার চৗহিেতই
কেটেছ আমার জীবন। আিম বলিছ, আাহ না কন, ইসলামই যিদ এ দেশ িবপ হেলা তাহেল মকতবমাদরাসার কী েয়াজন থাকেলা, বরং এেলার অিের েয়াগই বা কাথায় থাকেলা? তরাং তামােদর থম
কাজ হেলা এেদেশ ইসলােমর অি রা করা, ইসলােমর সে এ জািতর বন অটুট রাখা। িতীয় কাজ হেলা, য
কান মূেল দশ ও জািতর নতৃ ও িনয়ণ িনেজেদর হােত নয়া। আর তা বাংলাভাষা ও সািহেত পূণ অিধকার
এবং সাংৃিতক ও বুিবৃিক ে চূড়া িবজয় অজন ছাড়া কখেনা সব নয়।
আমার খুবই আফেসাস হে য, আপনােদর সােথ আিম বাংলাভাষায় কথা বলেত সম নই। যিদ আিম আপনােদর ভাষায়
আপনােদরেক সোধন করেত পারতাম তাহেল আজ আমার আনের কান সীমা থাকেতা না। ইসলােমর দৃিেত কান ভাষাই
পর নয়, িবেদশী নয়। পৃিথবীর সকল ভাষাই আাহর সৃি এবং েতক ভাষারই রেয়েছ িনজ িকছু ণ ও বিশ। ভাষািবেষ
হেলা জােহিলয়ােতর উরািধকার। কান ভাষা যমন পূজনীয় নয়, তমিন ঘৃণা-িবেেষরও পা নয়। একমা আরবী ভাষাই পেত
পাের পিব ভাষার মযাদা। এছাড়া পৃিথবীর আর সব ভাষাই সমমযাদার অিধকারী। আাহ মাষেক বাকশি িদেয়েছন এবং
যুেগ যুেগ মােষর মুেখর ভাষা উিত ও সমৃির িবিভ সাপান অিতম কের বতমান প ও আকৃিতেত আমােদর কােছ
পৗঁেছেছ। মুসলমান িতিট ভাষােকই া ও মযাদার চােখ দেখ। কননা ভাষা আাহর সৃি, আাহর দান এবং মেনর ভাব
কােশ সব ভাষাই মাষেক সাহায কের। তাই েয়াজেন য কান ভাষা িশা করা ইসলােমরই িনেদশ। য়ং রাসূলুাহ
ছাাা আলাইিহ ওয়াসাাম হযরত যায়দ িবন ছািবত (রা:) ক িহভাষা শখার িনেদশ িদেয়িছেলন। অথচ িহ হে
িনেভজাল ইদী ভাষা। মাতৃভাষা ও সািহেতর িত যিদ আমরা উদাসীন থািক তাহেল াভািবকভােবই তা চেল যােব বািতল
শির িনয়েণ। ফেল য ভাষা ও সািহত হেত পারেতা ইসলােমর িশা ও দীা চােরর কাযকর মাধম, সটাই হেয় দাঁড়ােব
শয়তান ও শয়তািনয়ােতর বাহন। আপনােদর এখােন কলকাতা থেক িব সংৃিতর সািহত আসেছ। সািহেতর ছাবরেণ
ইসলামিবেরাধী বাদ-মতবাদ এবং চিরিবংসী সংৃিতর চার চলেছ। তােত ইসলামী মূলেবাধ ংেসর মালমশলা মশােনা
হে, আর সরলমনা তণ সমাজ গাােস তাই িগলেছ। এর পিরণিত কখেনা ভ হেত পাের না।
আপনারা িতরিমিয, িমশকাত, িকংবা মীযােনর শরাহ িলখেত চাইেল আরবী-উেত িলখুন, আমার আপি নই। িক জনগণেক
বাঝােত হেল জনগেণর ভাষায় কথা বলেত হেব। যুেগ যুেগ আহর িরত নবী-রাসূলেক তাঁেদর কাওেমর ভাষায় কথা বলেত
হেয়েছ; নােয়েব রাসূল িহসােব আপনােদরও একই তরীকা অসরণ করেতহেব।
আিম আপনােদর িখদমেত পিরার ভাষায় বলেত চাই- পাক-ভারত উপমহােদেশ হাদীছ, তাফসীর, ফকাহ ও উছূল শাের উপর
এ পয অেনক কাজ হেয়েছ। পযা পিরমােণ বাখা ও টীকাও লখা হেয় গেছ। তােত নতুন সংেযাজেনর িবেশষ িকছু নই।
আপনােদর সামেন এখন পেড় আেছ কেমর নতুন ও িবৃত এক ময়দান। দশ ও জািতর উপর আপনােদর িনয়ণ যন িশিথল
হেত না পাের। মাষ যন মেন না কের য, দেশ থেকও আপনারা পরেদশী। েদেশর মািটেত এই বাস-জীবন অবই
আপনােদর তাগ করেত হেব। মেন রাখেবন, এ দেশই আপনােদর থাকেত হেব এবং এ দেশর সমােজই দাওয়াত ও তাবলীেগর
কাজ আাম িদেত হেব। এেদেশর সােথই আপনােদর ভাগ ও ভিবত জিড়ত।
রাসূলুাহ ছাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরেছন- হ মুসলমানগণ! তামােদর জান এবং তামােদর মাল এবং তামােদর
আব-ইত পরেরর জ হারাম ও পিব। যমন এই মােসর এই িদনিট তামােদর জ হারাম ও পিব। যারা উপিত
তারা আমার বাণী পৗঁেছ দাও ঐেলাকেদর কােছ যারা অপিত।
তরাং ভাষাগত পাথেকর কারেণ কান মুসলমান ভাইেক অপমান করা, তার ইত-আব লুন করা, িকংবা তােক হতা করা
হেব চরম জুলুম ও অিবচার। আাহ বেলেছন- িতিট বর জ আাহ একিট িনিদ পিরমাণ ও র িনধারণ কের িদেয়েছন।
কান মুসলমােনর জ স সীমা লন করা বধ নয়। মাতৃভাষা ও সািহতেক ভালবােসা। চচা-সাধনায় আিনেয়াগ কেরা।
তামার সািহত িতভার িবকাশ ঘটাও, কােবর রস উপেভাগ কেরা, িক অিতরন ও সীমা লন কেরা না। কারআন
শরীফেকও যিদ কউ পূজা করা  কের এবং উপাােন িসজদা কের তেব স মুশিরক হেয় যােব। কননা ইবাদত ধু
আাহর াপ। তেব সব ভাষােক   মযাদায় বহাল রেখ মাতৃভাষােক ভােলাবাসা এবং ীয় অবদােন তােক সমৃ কের তালা
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ধু শংসনীয়ই নয়, অপিরহায কতবও বেট।
বুগণ! আিম পরেদশী মুসািফর। িদেনর জ এেসিছ তামােদর দেশ তামােদর মহমান হেয়। তামােদর কলাণ কামনায়
িনেবিদত হেয় “কলাণকািমতাই ীন” এই হাদীেছর উপর আমল কের তামােদর কেয়কিট উপেদশ িদেয় গলাম। যিদ পরেদশী
মুসিফর ভাইেয়র এ দরদভরা আওয়ায তামােদর মেন থােক তাহেল একিদন না একিদন অবই এর  তামরা উপলি
করেত পারেব। িক তা যন সময় পার হেয় যাওয়ার পর এবং পািন মাথার উপর িদেয় বেয় যাওয়ার পর না হয়। একিদন তামরা
অবই বাঝেব, আিম কী বেলিছলাম এবং কন বেলিছলাম।
তামােদর যা বলিছ, অিচেরই তামরা তা রণ করেব। আিম আমার যাবতীয় িবষয় আাহর হােত সাপদ করিছ। িনঃসেেহ
আাহ তাঁর বাােদর সবিকছু দেখন।
আসমােনর িফেরশতারা যন সাী থােক, িকরামান কািতবীন যন িলেখ রােখ য, িতেবশী ভাইেদর িত আিম আমার দািয়
পূণ কেরিছ। আিম আবার বলিছ- শষবােরর মত বলিছ, তামরা যিদ এ দেশর মািটেত বাঁচেত চাও; যিদ এখােন ইসলােমর
অি রা করেত চাও তাহেল এটাই হে একমা পথ। আাহ আপনােদর সহায় হান। আমীন।
সূঃ দাল কলম কািশত "তািলেব 'ইলেমর জীবন পেথর পােথয়"

িবংশ শতাীেত মুসিলম িবের এক উল ন িছেলন সাইেয়দ আবুল হাসান আলী
নদভী। উপমহােদেশর গী পিরেয় যার ভাব ছিড়েয় পেড়িছল আরব িবেও। িতিন
১৯১৩ সােলর ৫ই িডেসর ভারেতর উর েদেশ জহণ কেরন। উ এবং িহি উভয়
ভাষােতই তাঁর হাত িছল িসহ। িতিন দাল উলূম নদওয়াতুল উলামার ান রর
আবুল হাসান আলী নদভী
এবং পাশাপািশ রােবতা মুসিলম ওয়া িলেগর িতাতা সদ িছেলন। এছাড়াও িতিন
রােবতা িফকাহ কাউিেলর সদ এবং মদীনা িবিবদালেয়র উপেদা পিরষেদর সদ
িছেলন। ইসলােমর সবার জ ১৯৮০ সােল িতিন মুসিলম িবের সেবা সাননা
বাদশাহ ফয়সাল পুরার লাভ কেরন। বতমান সমেয়র নামধ ইসলামী িচািবদ তািরক
রমাদােনর িপতা সাঈদ রমাদান (হাসান আল-বাার জামাতা) এর সােথও সাইেয়দ আবুল
হাসান আলী নদভীর উ ও আিরক সক িছল যা তািরক রমাদােনর Islam, The
West & The Challenges of Modernity বইিটর ভূিমকায় আেলািচত হেয়েছ।
বুিবৃিক জগত ছািড়েয় িতিন মাঠ পযােয়ও িছেলন সদা তৎপর একজন পিত বি।
মুসিলম সমােজ তা বেটই অমুসিলমেদর কােছও তাঁর হণেযাগতা িছল আকাশচুী।
১৯৯৯ সেনর ৩১শ িডেসর এই মহান মনীষী মৃতুবরণ কেরন। তাঁর মৃতু মুসিলম
ভারেতর এক ইিতহােসর সমাি এবং অদূর ভিবেতও এ শূান পূরণ হবার নয়।
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