আরাবী হার্ফ কয়িট ও িক িক?
‘আরাবী হার্ফ ২৯িট। যথা:ابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنوهءي
মাখরােজর িববরণ ও তার উচ্চারণ পদ্ধিত:েয স্থান েথেক হার্ফ (বণর্) উচ্চািরত হয় েস স্থানেক তথা হার্ফ উচ্চারেণর স্থানেক মাখরাজ বলা হয়।
‘আরাবী হার্েফর মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) ১৭িট১। আকব্সােয় হাল্কব্ বা গলার েশষভাগ যা বুেকর সােথ লাগােনা। এখান েথেক দু’িট হার্ফ উচ্চািরত হয়।
ء- এবং ( هহামযা ও হা)।
২। অছেত হাল্কব্ বা গলার মধয্ভাগ । এখান েথেক দু’িট হার্ফ উচ্চািরত হয়- ح-ع
৩। আদনােয় হাল্কব্ বা গলার পর্থমভাগ যা মুেখর িনকটবতর্ী। এখান েথেক দু’িট হার্ফ উচ্চািরত হয় غ- خউপেরাক্ত ছয়িট হার্েফর

( غ- خ- ع- ح- ه- )ءউচ্চারণস্থল হালকব্ অথর্াৎ গলা বা কন্ঠেদশ হওয়ার কারেণ

এগুেলােক হুরুেফ হালকব্ীয়য্াহ বলা হয়।
৪। আকব্সােয় িলছান বা িজহবার েগাড়া ও তার েসাজা বরাবর উপেরর তালু। এখান েথেক  قউচ্চািরত হয়।
(িজহবার েগাড়াটুকু তার েসাজা বরাবর উপেরর তালুর সােথ ধাক্কা লািগেয়  قউচ্চারণ করেত হয়।)
৫। িজহবার েগাড়া েথেক একটু সামেনর অংশ ও তার বরাবর উপেরর তালু। এখান েথেক  كউচ্চািরত হয়।
(িজহবার েগাড়া েথেক একটু সামেনর অংশ তার বরাবর উপেরর তালুর সােথ ধাক্কা লািগেয়  كউচ্চারণ
করেত হয়।)
৬। অছেত িলছান বা িজহবার মধয্ভাগ ও তার বরাবর উপেরর তালু। এখান েথেক  ي- ش- جএই িতনিট
হার্ফ উচ্চািরত হয়। (িজহবার মধয্ভাগ তার বরাবর উপেরর তালুর সােথ লািগেয়  ي- ش- جএই িতনিট হার্
ফ উচ্চারণ করেত হয়।)
উপের বিণর্ত ‘আরাবী ১১িট হার্েফর উচ্চারেণ েযেহতু দাঁেতর েকান সম্পকর্ েনই, তাই এগুেলােক অদিন্ত
হার্ফ বলা হয় এবং বািক হার্ফগুেলার উচ্চারেণ েযেহতু দাঁেতর সংেযাগ রেয়েছ তাই ওগুেলােক দন্তেযাগী
হার্ফ বলা হয়।
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দন্তেযাগী (দাঁেতর সংেযােগ উচ্চািরত) হার্ফগুেলা সম্পেকর্ আেলাচনার পূেবর্ তাজওয়ীেদর পিরভাষায়
দাঁেতর নাম-পিরচয় জানা আবশয্ক।
সাধারণতঃ একজন পর্াপ্তবয়স্ক বয্িক্তর েমাট ৩২িট দাঁত থােক। এই দাঁতগুেলা ছয়ভােগ
িবভক্ত। তাজওয়ীেদর পিরভাষায় েসগুেলা হেলা:১) ছানায়া ২) েরাবা‘ইয়য্াহ ৩) আন্ইয়াব ৪) যাওয়ািহক ৫) তাওয়ািহন ৬) নাওয়ািজয। এই ছয় পর্কােরর
পর্িতিট আবার দু’ভােগ িবভক্ত:- ১) ‘উল্ইয়া বা উপরস্থ। ২) ছুফলা বা িনম্নস্থ।
মুেখর সম্মুেখর মধয্খােনর উপেরর দু‘িট দাঁতেক ছানায়া ‘উলইয়া এবং এর িঠক িনেচর দুিট দাঁতেক ছানায়া
ছুফলা বলা হয়।
ছানায়া ‘উলইয়ার দু◌্ই পােশ (ডােন ও বােম) একিট কের েমাট দু‘িট এবং ছানায়া ছুফলার দু◌্ই পােশ
(ডােন ও বােম) একিট কের েমাট দু‘িট; সবর্েমাট এই চারিট দাঁতেক রুবা‘ইয়য্াহ বলা হয়। তন্মেধয্ উপেরর
দু‘িট দাঁতেক রুবা‘ইয়য্াহ ‘উলইয়া এবং এর িঠক িনেচর দুিটেক রুবা‘ইয়য্াহ ছুফলা বলা হয়।
রুবা‘ইয়য্াহ্ ‘উলইয়ার দুই পােশ (ডােন ও বােম) একিট কের েমাট দু‘িট এবং রুবা‘ইয়য্াহ ছুফলার দু◌্ই
পােশ (ডােন ও বােম) একিট কের েমাট দু‘িট; সবর্েমাট এই চারিট দাঁতেক যথাকর্েম আন্ইয়ােব ‘উলইয়া
এবং আন্ইয়ােব ছুফলা বলা হয়।
আন্ইয়ােব ‘উলইয়ার ডােন ও বােম একিট কের েমাট দু‘িট দাঁতেক যাওয়ািহেক ‘উলইয়া এবং আন্ইয়ােব
ছুফলার ডােন ও বােম একিট কের েমাট দুিট দাঁতেক যাওয়ািহেক ছুফলা বলা হয়।
যাওয়ািহেক ‘উলইয়ার ডােন ও বােম িতনিট কের েমাট ছয়িট দাঁতেক তাওয়ািহেন ‘উলইয়া এবং
যাওয়ািহেক ছুফলার ডােন ও বােম িতনিট কের েমাট ছয়িট দাঁতেক তাওয়ািহেন ছুফলা বলা হয়।
তাওয়ািহেন ‘উলইয়ার ডােন ও বােম একিট কের েমাট দু‘িট দাঁতেক নাওয়ািজেয ‘উলইয়া এবং তাওয়ািহেন
ছুফলার ডােন ও বােম একিট কের দু‘িট দাঁতেক নাওয়ািজেয ছুফলা বলা হয়।
(ছানায়া, রুবা‘ইয়য্াহ এবং আন্ইয়ােবর বােরািট দাঁত বয্তীত অনয্ ২০িট দাতেক একেতর্ আযরাছ বলা হয়।)
৭। িজহবার েগাড়ার ডান িকংবা বাম িকনারা এবং উপেরর যাওয়ািহেকর একিট, উপেরর তাওয়ািহেনর
িতনিট ও উপেরর নাওয়ািযেযর একিট এই েমাট পাঁচিট দাঁত- এিট হেলা  ضএর মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থল।
(িজহবার ডান িকংবা বাম িকনারা উক্ত দাঁতগুেলার িভতর িদেকর উপির অংেশ দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ়র
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সােথ সংযুক্ত কের  ضউচ্চারণ করেত হয়।)
এ হার্ফিটর আওয়ায বা উচ্চারণ িনেয় ভুল বুঝাবুিঝর কারেণ বাঙালী মুছিলম সমােজ অেনক িববাদ ও
িফতনা-ফাছাদ পিরলিক্ষত হয়। সব্ভাবতই এ হার্ফিট সবর্ািধক কিঠন ‘আরাবী হার্ফ। েয কারেণ সাধারণ
েলাক েতা দূেরর কথা, অেনক ‘আরাবী িশিক্ষত েলাকেকও এই হার্ফিটর সিঠক উচ্চারেণ িহমিশম েখেত
েদখা যায়, এবং অেনেকই তােত ভুল কের েফেলন। মূলত এই হার্ফিটেক “দাল” ( )دএর আওয়ােয
(েযমন-) দওয়াল্লীন পড়া িকংবা স্পষ্ট “যওয়া” ( )ظএর আওয়ােয যওয়াল্লীন পড়া উভয়টাই মারাত্মক ভুল।
তাই অবশয্ই হার্ফিটেক তার মাখরাজ েথেক সিঠকভােব উচ্চারেণর েচষ্টা করেত হেব।
৮। িজহবার িকনারা, রুবা‘ইয়য্াহ ‘উলইয়া, আন্ইয়াব ‘উলইয়া, ও যাওয়ািহেক ‘উলইয়া নামক দাঁেতর
েগাড়া ও মািঢ় এবং িজহবার অগর্ভাগ (িজহবার মাথা), ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ় এবং
তৎসংলগ্ন েসাজা বরাবর তালু, এখান েথেক ( لলাম) উচ্চািরত হয়।
(িজহবার িকনারােক রুবা‘ইয়য্াহ ‘উলইয়া, আন্ইয়াব ‘উলইয়া, ও যাওয়ািহেক ‘উলইয়া এই দাঁতগুেলার
েগাড়া ও মািঢ়র সােথ লািগেয় এবং িজহবার অগর্ভাগেক ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ়র সােথ
এবং তৎসংলগ্ন েসাজা বরাবর তালুর সােথ ধাক্কা লািগেয়  لউচ্চারণ করেত হয়।)
৯। “নূন” এর মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) “লাম” এর মাখরােজর খুব কাছাকািছ। িজহবার িকনারা, রুবা‘ইয়য্াহ
‘উলইয়া ও আন্ইয়ােব ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ়, িজহবার অগর্ভাগ, ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও
মািঢ় এবং তৎসংলগ্ন েসাজা বরাবর তালু। এখান েথেক ( نনূন) উচ্চািরত হয়। (িজহবার িকনারােক রুবা
‘ইয়য্াহ ‘উলইয়া, আন্ইয়ােব ‘উলইয়া- এই দাতগুেলার েগাড়া ও মািঢ়র সােথ লািগেয়
এবং িজহবার অগর্ভাগেক ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ়র সােথ এবং তৎসংলগ্ন তালুর সােথ খুব
হালকা ভােব ধাক্কা লািগেয়  نউচ্চারণ করেত হয়।
তেব শুধু িজহবার অগর্ভাগেক সিঠকভােব ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া ও মািঢ়র সােথ এবং তার বরাবর
উপেরর তালুর সেঙ্গ লািগেয়  نউচ্চারণ করেল তা সিঠক মাখরাজ েথেক আদায় হেয় যায়। এেক্ষেতর্
িবেশষভােব েখয়াল রাখেত হেব েয, িজহবা েযন যাওয়ািহেক ‘উলইয়াহ্ দাঁেতর মািঢ়র সােথ না লােগ।
১০। ( رরা) এর মাখরাজ “নূন” এর মাখরােজর খুব কাছাকািছ। িজহবার অগর্ভােগর িপঠ এবং তার বরাবর
উপেরর তালু । এখান েথেক  رউচ্চািরত হয়। (িজহবার অগর্ভােগর িপঠেক তার বরাবর উপেরর তালুর
সােথ ঘষা িদেয় “রা” উচ্চারণ করেত হয়।)
১১। িজহবার অগর্ভাগ এবং ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর েগাড়া। এখান েথেক “েতব্ায়া” (“ )طদাল”
( )دএবং “তা” ( )تএই িতনিট হার্ফ উচ্চািরত হয়।
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(িজহবার অগর্ভাগ ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর অথর্াৎ মুেখর সামেনর উপেরর দুই দাঁেতর েগাড়ার সােথ
লািগেয়  د,  طএবং  تএই িতনিট হার্ফ উচ্চারণ করেত হয়।
১২। িজহবার অগর্ভাগ এবং ছানায়া ‘উলইয়া ও ছানায়া ছুফলার (মুেখর সামেনর উপেরর দুিট ও িনেচর
দুিট) দাঁেতর উপািরভাগ। এখান েথেক س – ز-  صএই িতনিট হার্ফ উচ্চািরত হয়।
(িজহবার অগর্ভাগেক মুেখর সামেনর উপেরর দুিট ও িনেচর দুিট দাঁেতর অগর্ভােগর সােথ
লািগেয় ( زঝা) ( سিছন) ও ( صেসায়াদ) এই িতনিট হার্ফ উচ্চারণ করেত হয়।)
১৩। িজহবার অগর্ভাগ এবং ছানায়া ‘উলইয়া এর উপির অংশ। এখান েথেক ذ ث- ظ- এই িতনিট হার্ফ
উচ্চািরত হয়। (িজহবার অগর্ভাগেক সামেনর উপেরর দুই দাঁেতর অগর্ভােগর সেঙ্গ লািগেয় ছা, যাল ও
েযায়া উচ্চারণ করেত হয়।)
১৪। িনেচর েঠাঁেটর েপট এবং সামেনর উপেরর দুই দাঁেতর অগর্ভাগ। এখান েথেক  فএই একিট হার্
ফ উচ্চািরত হয়। (িনেচর েঠাঁেটর েপেটর সােথ সামেনর উপেরর দুই দাঁেতর অথর্াৎ ছানায়া ‘উলইয়া দাঁেতর
অগর্ভাগ লািগেয় “ফা” উচ্চারণ করেত হয়।)
১৫। দুই েঠাঁট হেত  و- ب – مউচ্চািরত হয়। “ بবা” দুই েঠাঁেটর িভতর িদেকর িভজা অংশ একিতর্ত
কের এবং “ مমীম” দুই েঠাঁেটর িকছুটা বািহর িদেকর শুকেনা অংশ একিতর্ত কের উচ্চারণ করেত হয়। আর
েঠাঁট দুিটেক সংকুিচত ও েগাল কের দুই েঠাঁেটর মধয্খােন সামানয্ সরু ফাঁক েরেখ “ وওয়াও” উচ্চারণ
করেত হয়।
“বা” “মীম” “ওয়াও” ও “ফা” এই চারিট হার্ফেক একেতর্ হুরুেফ শাফাওিয়য্য়াহ বেল।
১৬।  ى- و-“( اআিলফ” “ওয়াও” এবং “ইয়া”) এই িতনিট হার্ফ যখন ছািকন হেব এবং তােদর ডােনর
অক্ষের তােদর অনুযায়ী হারকাত হেব অথর্াৎ ওয়াও ছািকেনর ডােন েপশ, ইয়া ছািকেনর ডােন েযর এবং
জয্ম িবহীন আিলফ ছািকেনর ডােন যবর হেব তখন এ িতনিট হার্ফ মুেখর িভতেরর শূনয্স্থান েথেক
উচ্চািরত হেব।
১৭। নােকর বাঁশী বা নািসকামূল হেত গুন্নাহ উচ্চািরত হয়। গুন্নাহ হেলা- নাক িদেয় নমর্ আওয়ায েবর
করা। েযমন- ان – انت
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১) মাতনুল জাযািরয়য্াহ িলশ্শাইখ শামছুদ্ দব্ীন মুহাম্মাদ ইবনুল জাযারী।
২) আল মুখতাসারুল মুফীদ িলশ্শাইখ মুহাম্মাদ ‘আব্দুর্ রাহীম বদরুদ্ দব্ীন।
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