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েচৗদ্দ:

ভাষার

নােম

ভাঙ্গার কােজর শুরু
মুসিলম ইিতহােস বড় বড় ক্ষিতগুেলা ভূিমকম্প, জেলাচ্ছ্বাস,
ঘূর্িণঝড় বা সুনামীেত হয়িন। কেলরা,যক্ষা বা টাইফেয়েডর ন্যায়
েরােগর মহামািরেতও হয়িন। হেয়েছ বর্ণ, েগাত্র, ভূেগাল, ভাষা ও
ভাষা িভত্িতক জাতীয়তার নােম। উসমািনয়া েখলাফত েভঙ্েগ ২৫িটর েবশী
রাষ্ট্র গড়া হেয়েছ িবিভন্ন ভাষা ও েগাত্েরর নােম। েয েকান েদেশর
ন্যায় মুসিলম েদেশও িবস্তর সমস্যা িছল। িকন্তু সমাধান েখাঁজা
হেয়েছ িবভক্িতর মােঝ। িকন্তু িবভক্িতেত েয পিবত্র েকারআেন েঘািষত
মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতশ্রুত আযাব েডেক আেন -েস হুশ মুসলমানেদর
িছল না। িবভক্িতর কারেণ মুসিলমেদর উপর প্রিতশ্রুত আযােবর
েঘাষণািট এেসেছ সুরা আল-ইমরােনর ১০৫ নম্বর আয়ােত। বলা হেয়েছ,
“এবং েতামরা তােদর মত হেয়ানা যারা সুস্পষ্ট িনর্েদশনা (েকারআন)
আসার পরও পরস্পের মতেভদ করেলা এবং িবভক্ত হেলা; তােদর জন্য রেয়েছ
কেঠার আযাব। তাই মুসিলম েদশ িবভক্ত হেলা অথচ তােদর উপর মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক তাঁর প্রিতশ্রুত আযাবিট এেলা না -েসিট
অভাবনীয়। আজেকর মুসিলম িবশ্ব েতা েস আযাবপ্রাপ্িতরই নিজর। মুসিলম
েদেশর িবভক্িতেত সমস্যার সমাধান না হেয় বরং বহুগুণ বৃদ্িধ
েপেয়েছ। েবেড়েছ শক্িতহীনতা, েবেড়েছ শত্রুর হােত মৃত্যু, ধ্বংস,
ধর্ষেণর ন্যায় নানারূপ িবপর্যয়। েবেড়েছ রাজনীিত, অর্থনীিত ও
সংস্কৃিতর উপর শত্রুশক্িতর দখলদাির। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা এবং
মুসিলম উম্মাহর বুক েথেক িবভক্িতর েদয়াল িনর্মূেলর অঙ্গীকার িনেয়
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠায় নামেলই শত্রুপক্েষর েবামা বর্ষণ শুরু হয়।
মুসিলম ভূিমেত আসন েগেড় বেসেছ ইসরাইল। িবভক্িতর কারেণই ৫৫িটর
েবশী মুসিলম েদেশর প্রায় েদড়শত েকািট মুসিলম আজ শক্িতহীন।
জািতসংেঘর ন্যায় আন্তর্জািতক েফারােম সােড় ৫ েকািট ব্িরিটশ বা ৬
েকািট ফ্রান্সবাসীর েয প্রভাব ও প্রিতপত্িত, ১৫০ েকািট মুসিলেমর
তা নাই।
িবিভন্িন ভাষাভাষীেদর িনেয় গড়া পািকস্তােনর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধও
সবেচেয় কেঠার আঘাতিটও হানা হয় ভাষার নােম। বস্তুত ১৯৫২ সােল ভাষা
আন্েদালন েথেকই শুরু হয় পািকস্তান ভাঙ্গার আন্েদালন। এ আন্েদালেন
পশ্িচম পািকস্তানীেদরেক বাঙালীর শত্রু রূেপ িচহ্িনত করা হয়।

তােদর িবরুদ্েধ অিভেযাগিট বাঙালীর মুেখর ভাষা েকেড় েনয়ার। উর্দু
ভাষা িচহ্িনত হয় বাঙালীর শত্রুর ভাষা রুেপ। এেত বাড়েত থােক
বাঙালী-অবাঙালীর মােঝ মেনর দুরত্ব এবং পািকস্তােনর রাজনীিতেত ধের
গভীর ফাটল। ভাষা আন্েদালেনর লক্ষ্য িনছক বাংলা ভাষােক রাষ্ট্র
ভাষার মর্যাদা েদয়া িছল না, বরং েসিট িছল পািকস্তান ভাঙ্গার
লক্ষ্েয ইস্যুিটেক কােজ লাগােনা। েসিট পের প্রমািণতও হয়। বাংলা
ভাষােক রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা েদয়া হেলও তাই পািকস্তান ভাঙ্গার
ষড়যন্ত্ের ভাটা পেড়িন। এ আন্েদালেনর সােথ অিত সক্িরয় হেয় পেড়
েসসব বুদ্িধজীবী ও েনতৃবৃন্দ -যারা ১৯৪৭েয় পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
প্রচণ্ড িবেরাধীতা কেরিছল এবং িনর্বাচেন পরািজত হেয়িছল।
আন্েদালনিট শুরু কের তমুদ্দন মজিলশ নােম একিট সংগঠন যারা ইসলামী
তাহিজব ও তমুদ্দেনর কথা বেল। তারা ইসলামী শাসন ও েচতনার কথাও
বেল। কথা হেলা, আন্েদালেনর জন্য িদনক্ষণিট িক যথার্থ িছল? ভারেত
তখনও রাষ্ট্র ভাষার ইস্যু িনেয় েকান সমাধান হয়িন। েকান িবতর্কও
শুরু হয়িন। অথচ েস িবতর্ক শুরু হেলা পািকস্তােন। শয়তান সব সময়ই
মুসিলমেদর িপছেন লােগ, কােফরেদর িপছেন নয় –এ হেলা তার প্রমাণ।
পািকস্তান তখন তার ক্ষতিবক্ষত েপাকায় খাওয়ােদহ িনেয় সেব মাত্র
যাত্রা শুরু কেরেছ।তখনও েদশিট তার িনেজর ঘর গুিছেয় িনেত পােরিন।
ভারত েথেক পািলেয় আসা লক্ষ লক্ষ েমাহািজর পুনর্বাসন িনেয় েদশিট
তখন িহমিসম খােচছ। সমাধান হয়িন েদেশর শাসনতান্ত্িরক সমস্যার। েদশ
পিরচালনার জন্য েয প্রশাসিনক অবকাঠােমা দরকার,তখনও েসিট গেড়
উেঠিন। ওিদেক মরণ কামড় িদেত ওঁত েপেত বেস িছল প্রিতেবশী শত্রু
রাষ্ট্রিট। তারা েতা চাচ্িছল, েকান একিট ইস্যু িনেয় েদেশর দুিট
অঙ্েগর মােঝ িবেভদ গেড় উঠুক। আর তখনই শুরু হেলা ভাষা আন্েদালন।
ভাষা আন্েদালেনর শুরু তমুদ্দন মজিলেসর দ্বারা হেলও েস আন্েদালেনর
েনতৃত্ব অিচেরই পািকস্তােনর শত্রুেদর হােত চেল যায়।
রাষ্ট্রভাষার িবষয়িট েয েকান েদেশই গুরুতর িবষয়। িবশ্েবর বহু
েদেশ এর েচেয় কম গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় বছেরর পর বছর ধের
িচন্তাভাবনা হয়। সমেঝাতারও েচষ্টা হয়। রাজপথ উত্তপ্ত না কের এক
উত্েতজনামুক্ত পিরেবেশ েদেশর িচন্তাশীল ব্যক্িতরা এ িনেয় গভীর
িচন্তা ভাবনা কেরন, েদেশর সবেচেয় িবদগ্ধ ব্যক্িতগণ এ িনেয়
েসিমনােরর পর েসিমনার কেরন। এভােব িনেজেদর মােঝ মেতর আদান
প্রদানও কেরন। অথচ তমুদ্দন মজিলশ ও তার েসক্যুলার িমত্ররা এ িনেয়
সময় িদেত রাজী হয়িন। আলাপ-আেলাচনা ও িচন্তাভাবনার েচেয় রাজপেথ
েগালেযাগ সৃষ্িটর পথিট তারা েবেছ েনয়। গুরুত্ব পায় লােশর

রাজনীিত। েস সুেযাগিট তারাও েপেয় যায়তৎকালীন সরকােরর ভুল পিলিসর
কারেণ। অথচ সংসেদ বা আলাপ-আেলাচনার েটিবেল সহেজই এ সমস্যার
সমাধান েবর করা েযত। শত্রুশক্িতর সােথ আলাপ-আেলাচনার মাধ্যেম যিদ
পািকস্তান অর্িজত হেত পাের,তেব রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নিট েকন
িনেজেদর মােঝ আলাপ-আেলাচনায় সমাধান করা যােব না?

ভাষা আন্েদালেনর নাশকতা
ভাষা আন্েদালন েয ভােব পািকস্তােন আত্মঘািত রূপ েনয়, ভারেত
েতমনিট ঘেটিন। অথচ েস সমস্যািট আেরা জিটল িছল ভারেত। িকন্তু েসিট
িনেয় ভারেত সমস্যািট দানা বাঁেধ অেনক েদরীেত। দক্িষেণর তািমলগণ
িহন্িদেক রাষ্ট্র ভাষা রূেপ েমেন িনেত রাজী িছল না। তুমুল দাঙ্গা
শুরু হয় মাদ্রাজসহ দক্িষণ ভারেতর বহু নগের। িকন্তু ভাষার
প্রশ্নিট যখন তুমুল আকার ধারণ কের, তখন ভারত তার েমরুদণ্ডেক শক্ত
কের িনেয়েছ। েসিটর একিট সমাধানও েবর কের। ভাষা িনেয় রাজৈনিতক
েখলা শুরুর সােথ সােথ েসখানকার েনতারা ভাষা আন্েদালেনর নােম
স্বাধীনতা-পরবর্তী দুর্বল সরকারেক লাল কার্ড েদখায়িন। িদল্িলর
সরকার এ সমস্যার সমাধােন দীর্ঘ সময় েপেয়িছল। িহন্িদভাষীেদর
িবরুদ্েধ অন্যেদর মুেখর ভাষা েকেড় েনয়ার অিভেযাগও তুেলিন। েদশ
জুেড় হরতাল ও ধর্মঘেটর ন্যায় অরাজকতাও সৃষ্িট কেরিন -েযিট পূর্ব
পািকস্তােন হেয়েছ। অবেশেষ সারা ভারেতর জনগণ িহন্িদেক রাষ্ট্র
ভাষা রূেপ েমেন েনয়। েমেন িনেয়েছ পশ্িচম বাংলার বাঙালীরাও। েমেন
িনেয়েছ দক্িষণ ভারেতর েলােকরা। অথচ এ ভাষার সােথ দক্িষণ ভারেতর
েলাকেদর সম্পর্ক নাই। প্রথেম তারা িহন্িদ ভাষােক রাষ্ট্র ভাষা
রূেপ েমেন েনয়ার িবেরাধীতা করেলও অবেশেষ এ িনেয় েকান লংকা কাণ্ড
বাধায়িন,যা তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন ঘেটেছ। পািকস্তােনর েচেয়
বহুগুণ বৃহৎ হেলা ভারত, িকন্তু রাষ্ট্র ভাষা হেলা একমাত্র
িহন্িদ। িকন্তু পািকস্তােন
রাষ্ট্র ভাষা হেলা দুিট। ভারতীয়
ছাত্র-জনতা-বুদ্িধজীবীগণ েযপ্রজ্ঞা ও িবচক্ষণতার পিরচয় িদেয়েছ তা
পািকস্তােনর কপােল েজােটিন। আধুিনক ভারেতর ইিতহােস এিট িছল
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ
িসদ্ধান্ত।
নইেল
ভাষার
সমস্যা
িনেয়
পািকস্তান েযমন েভঙ্েগ েগল,ভারেতর কপােলও েসিট হেত পারেতা।
অনুরূপ প্রজ্ঞার বেল উত্তর আেমিরকায় জন্ম িনেয়েছ মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র -যা আজ িবশ্েবর প্রধানতম িবশ্বশক্িত। যুক্তরাষ্ট্ের
বহু গর্িবত জনেগাষ্ঠীর বসবাস। ইংেরজেদর পাশাপািশ জার্মান,

ফ্েরঞ্চ, ডাচ, স্েপনীশসহ নানা ভাষাভািষর মানুষ ইংেরজীেক রাষ্ট্র
ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরেছ। অথচ অন্যান্য জনেগাষ্ঠীর ভাষারও রাষ্ট্র
ভাষা হওয়ার েযাগ্যতা িছল। এেত তােদর ভাষাগুিল েয মারা েগেছ তা
নয়। বর্তমান পািকস্তােনর শতকরা প্রায় ষাট ভাগ মানুেষর ভাষা
পাঞ্জাবী। অথচ বাঙালীরা িছল ৫৬%। িকন্তু তারা সংখ্যার েজাের
পাঞ্জাবীেক পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা করার দাবী েতােলিন। পাঞ্জাবী
দ্িবতীয় রাষ্ট্র ভাষা েহাক -েস দাবীও তারা েতােলিন। তারা বৃহত্তর
পািকস্তানেক িটিকেয় রাখার মধ্েযই পাঞ্জােবর কল্যাণ েদেখেছ, ভাষার
িবেরাধ িনেয় পািকস্তানেক ক্ষুদ্রতর করায় মধ্েয নয়–েযমনিট
বাঙালীরা েভেবিছল। পাঞ্জাবীেদর েস নীিতর কারেণই পশ্িচম পািকস্তান
েয শুধু ভাঙ্গন েথেক েবঁেচ েগেছ তা নয়, সমগ্র মুসিলম িবশ্েবর
৫৭িট রাষ্ট্েরর মােঝ সবেচেয় শক্িতশালী রাষ্ট্র রূেপ আজও েবঁেচ
আেছ। একমাত্র পািকস্তােনর হােতই রেয়েছ আনিবক েবামা ও মুসিলম
িবশ্েবর সর্ববৃহৎ েসনাবািহনী। ১৬ েকািট বাংলােদশী ১৮েকািট
পািকস্তানীর সােথ েস িমশেন শািমল হেল িক বাঙালী মুসলমােনর েগৗরব
কেম েযত?
বাঙালীেদর মেন সংখ্যাগিরষ্ঠ হওয়ার গর্বিট এেতাটাই প্রবল িছল েয
েস আমেল অেনক বাঙালী বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদ উর্দুর বদেল
সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালীর ভাষা বাংলােক পািকস্তােনর একমাত্র রাষ্ট্র
ভাষা করারও দাবী তুেলিছল। এবং ভাষার েস গর্ব িনেয়ই অবেশেষ তারা
পািকস্তানেকই েভঙ্েগ েফলেলা। ভাষার ইিতহােস অিত প্রাচীনতম
ঐিতহ্েযর েদশ হেলা িমশর। িনজ মাতৃভাষা কবরস্থ কের আরবী ভাষােক
গ্রহণ করায় তারা বরং প্রচণ্ড লাভবানই হেয়েছ। মহান আল্লাহতায়ালার
সর্বশ্েরষ্ঠ দান পিবত্র েকারআন েথেক তারা েযমন লাভবান হেয়েছ,
েতমিন েনতা রূেপ আিবর্ভূত হেত েপেরেছ আরব িবশ্েবর রাজৈনিতক ও
বুদ্িধবৃত্িতক অঙ্গেণ। ভাষার গর্ব িনেয় মুসিলম উম্মাহর বুেক
জাতীয়তাবােদর েফতনািট সর্ব প্রথম শুরু কের ইরান; তারাই মুসিলম
িবশ্েব সর্বপ্রথম িবচ্িছন্নতাবাদী। িকন্তু েস িবচ্িছন্নতা তােদর
কল্যাণ েদয়িন; বরং তােদর িবচ্িছন্নতা েবেড়েছ সমগ্র মুসিলম উম্মাহ
েথেক। ফেল মুসিলম িবশ্েবর সর্বত্রই তারা পিরত্যক্ত।
ভাষা আন্েদালেনর সবেচেয় ক্ষিতকর িদক, এ আন্েদালেন প্রচুর
িমথ্যাচার হেয়েছ। ভাষার নােমর েদশ জুেড় গভীর ঘৃণা ও িবষ িছটােনা
হেয়েছ। পূর্ব পািকস্তানীেদর মােঝ রিটেয় েদয়া হেলা, পশ্িচম
পািকস্তানীরা বাঙালীর মুেখর ভাষােক েকেড় িনেত চায়।অতএব তারা
বাঙালীর শত্রু। বাঙালী-অবাঙালীর ঐক্য িবনােশ এিট িছল এক িবশাল

নাশকতা। ইসলােমর শত্রুপক্ষ েতা েসিটই চাচ্িছল। অথচ িবচাের আনা
হেলা না, উর্দু ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হওয়ােত পাঞ্জাবী, িসন্িধ,
পাঠান ও েবলুচীেদর মুেখর ভাষােক িক তােদর মুখ েথেক েকেড় েনয়া
হেয়েছ? তােদর িক েবাবা বানােনা হেয়েছ? ভারেতর রাষ্ট্র ভাষা
িহন্িদ হওয়ােত িক বাংলা ভাষা আবর্জনার স্তূেপ পেড়েছ? অথচ এ কথা
বলা হেলা না, েয পশ্িচম পািকস্তােনর উপর এ অিভেযাগ চাপােনা হচ্েছ
তােদর মাতৃভাষা উর্দু নয়। এরূপ িনেরট িমথ্যােক িভত্িত কের বাংলায়
কত গান, কত কিবতা, কত ছড়া, কত গল্প ও নাটক েলখা হেলা। ৈতরী হেলা
কত িসেনমা। এেতা িবষ, এেতা ঘৃণা ও এেতা িমথ্যাচার েদেহ িনেয় একিট
জািত িক সুস্থ্ থাকেত পাের? এর পিরণাম িক ভুল বুঝাবুিঝ ও িবেভদ
নয়? এরূপ ঘৃণা ও িবদ্েবেষর েজায়াের েভেস যায় বাঙালী-অবাঙালী
মুসিলমেদর মােঝ পারস্পিরক ভ্রাতৃসুলভ শ্রদ্ধােবাধ ও ভালবাসা।
েদয়ােলর িসেমন্ট খেস পড়েল েদয়াল ভাঙ্গেত েমহনেতর প্রেয়াজন পেড়
না। জনগেণর মােঝ েতমিন পারস্পািরক শ্রদ্ধােবাধ িবলুপ্ত হেল েস
েদশ ভাঙ্গেত িক েবগ েপেত হয়? একাত্তের পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ
ভাষা আন্েদালন েতা েস কাজিটই কেরেছ।

ভাষার দায়ভার
একিট

েদেশর

েদশবাসীর
লাগােনার

বু্দ্িধজীবী

ও

রাজৈনিতক

েনতােদর

মূল

দািয়ত্ব,

মােঝ িসেমন্ট লাগােনা; িসেমন্ট েখালা নয়। িসেমন্ট
কাজিট হয় েযমন রাষ্ট্রীয় প্রশাসেনর মাধ্যেম, েতমিন

রাষ্ট্র ভাষার মাধ্যেম। েস িসেমন্টিট ধর্মীয় িবশ্বাস, রাজৈনিতক
দর্শন ও জ্ঞােনর। এেত একতা, সংহিত ও সামািজক সম্প্রীিত বােড়। েয
েকান েদেশ এিটই হেলা গুরুত্বপূর্ণ েসাসাল ক্যািপটাল তথা সামািজক
পুঁিজ। সমাজ উন্নয়েন আর্িথক পুঁিজর েচেয় এ সামািজক পুঁিজর
গুরুত্বিট আেরা অিধক। এ পুঁিজর বেলই েদশ দ্রুত সামেন এগুয় এবং
জনগেণর জীবেন শান্িত আেস। একতা সৃষ্িটর এমন কাজিট ইসলােম পিবত্র
ইবাদত; এবং িবেভদ সৃষ্িটর েয েকান কাজই হারাম। অথচ ভাষা
আন্েদালেনর নােম বাঙালী বুদ্িধজীবীরা সর্বশক্িত িনেয়াগ কেরিছল
জনজীবন েথেক িসেমন্ট সরােনার কােজ। ভাষার কাজ শুধু এ নয় েয, েস
ভাষায় েকবল কথা বলা হেব। সাইনেবার্ড, রায় বা দিলল েলখা হেব। বরং
প্রিতিট ভাষােক এর েচেয় আেরা অিত গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব পালন করেত
হয়। নইেল েস ভাষার েলাকেদর ব্যর্থতার সীমা থােক না। তখন সবেচেয়
বড় ব্যর্থতািট আেস মানুষ রূেপ েবেড় উঠায়।

ভাষার মূল কাজিট হেলা জনগেণর মেন পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার
পুষ্িট েজাগােনা। সভ্যতর ভােব বাঁচবার লক্ষ্েয উচ্চতর দর্শন
েজাগােনা। নানা জািতর মােঝ মন ও মনন, চিরত্র এবং সংস্কৃিতেত েয
িবশাল তারতম্য -তা েতা সৃষ্িট হয় জ্ঞানভাণ্ডার ও জীবন দর্শেন
তারতম্েযর কারেণ।খাদ্য-পানীয়, ভূিম বা জলবায়ুর কারেণ নয়। মহান
নবীজী (সাঃ) আরেবর মানুেষর খাদ্যতািলকা ও েপাষাক-পিরচ্ছেদ
পিরবর্তন আেননিন। তাঁর আগমেন আরেবর আবহাওয়া বা জলবায়ু্ও পাল্েট
যায়িন। িতিন পিরবর্তন এেনিছেলন তােদর জীবন দর্শেন তথা বাঁচবার
িফেলাসিফেত। তােদর কােছ েপৗেছ িদেয়িছেলন েকারআনী জ্ঞােনর মহা
জ্ঞানভাণ্ডার। েসিট আরবী ভাষায় নািযলকৃত পিবত্র েকারআেনর
মাধ্যেম। এেতই আরবেদর ইিতহাস পাল্েট েগল। েস মরুভূিমেত জন্ম িনল
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। বাংলা ভাষায় বাঙালী কথা বেল িঠকই,
িকন্তু বাঙালীর মন ও মনন িক েসরূপ েকান পুষ্িট েপেয়েছ? ভােত,মােছ
ও ফলমূেল ৈদিহক ভােব বাঁচািট িনশ্িচত হেলও েস বাঁচার মধ্য িদেয়
সভ্যতা িনর্িমত হয় না। উচ্চতর সংস্কৃিতও গেড় উেঠনা। আন্দামানিনেকাবার ও পাপুয়া িনউিগিনর আিদবাসীেদর অেনেকই ৈদিহক বেল
ইউেরাপীয়েদর েচেয়ও শক্িতশালী। কারণ, েস েদেশর বেন জঙ্গেল ফলমূল ও
িশকারেযাগ্য জন্তুর এখনও অভাব পেড়িন। িকন্তু মেনর পুষ্িটেত তােদর
ৈদন্যদশা এেতাটাই প্রবল েয, তারা এখনও রেয় েগেছ প্রাচীন প্রস্তর
যুেগ। পশুেদর ন্যায় েস বন্য নারী-পুরুেষর েদেহও েকান বস্ত্র থােক
না। বেনর মােঝ তােদর েকান ঘরও নাই। বেনজঙ্গেল জন্তু-জােনায়ােরর
মতই গােছর নীেচ, েঝােপর মােঝ বা মািটর গুহায় তারা ঘুমায় ও জীবন
কাটায়। ঘরবািড় বানােত তারা েশেখিন,বস্ত্র ৈতরী ও খাদ্য পাকােনার
সামান্যতম জ্ঞানও তােদর নাই। তারা েবেড় উেঠেছ বুদ্িধবৃত্িতক
প্রিতবন্ধকতা িনেয়। িবগত হাজার হাজার বছেরও তােদর িচন্তা-েচতনা ও
জ্ঞােনর ভাণ্ডাের েকানরূপ পিরবর্তন আেসিন।
একিট জািতর ৈদিহক স্বাস্থ্েযর মানিট বুঝা যায় খাদ্য তািলকা েদেখ।
েতমিন েচতনা ও সভ্যতার মানিট বুঝা যায় েসেদেশর বই-পুস্তেকর মান
েদেখ। এ িনেয় েকান সুষ্ঠ িবচাের িবশাল গেবষণার প্রেয়াজন পেড় না।
পাঠ্য তািলকায় মহাজ্ঞানী আল্লাহর গ্রন্থ আল-েকারআন স্থান েপেল
মানুেষর মন ও মনন েয মান িনেয় েবেড় উেঠ তাই িক পুিথঁ-পাঠ, কিবতা
পাঠ, উপন্যাস পাঠ, রবীন্দ্র-সংগীত বা আউল-বাউেলর গােন সম্ভব?
ইসলােমর আগমেন িবপ্লব এেসিছল আরবেদর পাঠ্য তািলকায়। “েহ
িবধাতা,সাত েকািট প্রাণীের েরেখেছা বাঙালী কের, মানুষ করিন।” কিব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর ব্যর্থতা িনেয় তাঁর রিচত কিবতার এ
ছত্রিট প্রচণ্ড দুঃখ প্রকাশ কেরেছন। িকন্তু েসিট বাঙালীর শারীরীক

ভােব েবেড় উঠার ব্যর্থতা িনেয় নয়। েস আফেসাসিট মন ও মনেন েবেড় না
উঠার কারেণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর েবেড় উঠার এ দারুন ব্যর্থতা
িনেয় কিবতা েলেখেছন। িকন্তু ব্যর্থতার কারণিট িচহ্িনত কেরনিন।
তার মত একজন িহন্দুর পক্েষ েসিট জানা সম্ভবও িছল না। েসিট না
জানার
কারেণ
েবেড়
উঠার
প্রচণ্ড
ব্যর্থতা
িছল
েখাদ
রবীন্দ্রনােথরও। েচতনার েস িবশাল ব্যর্থ িনেয়ই কলকাতার রাস্তায়
ঢাকা শহের একিট িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠা রুখেত িতিন িমিছেল
েনেমিছেলন। িকন্তু েস কারণিট বুঝেত িমশরীয়েদর েদরী হয়িন। ইসলাম
কবুেলর সােথ সােথই তারা েসিট বুেঝিছল। েসিট বুেঝ েয েকান ঈমানদার
ব্যক্িতই। পিরপূর্ণ ঈমানদার রূেপ েবেড় হওয়ার গরেজই িমশরীয়রা
তােদর পাঠ্য তািলকা েথেক তােদর িনজ েদেশর প্রাচীন িমশরীয় সািহত্য
ও ভাষা বাদ িদেয় পিবত্র েকারআন ও তার ভাষােক গ্রহণ কেরিছল।
িমশরীয়েদর সমগ্র ইিতহােস এিটই িছল সর্বশ্েরষ্ঠ িসদ্ধান্ত। এ
িসদ্ধান্তিট খুেল েদয় িসরাতুল েমাস্তাকীম তথা জান্নাতপ্রাপ্িতর
দরজা। িবশ্েবর েকািট েকািট মানুষ স্েরফ ব্যবসায়ীক, েপশাগত বা
রাজৈনিতক কারেণ ভাষা পাল্টায়। পাশ্চাত্েয বসবাসকাির বাঙালীগণ
েসিটই করেছ। িকন্তু িমশরীয়গণ তােদর মাতৃভাষা পিরত্যাগ কেরিছল
অনন্ত অসীম আেখরাত বাঁচােত। আরবী ভাষােক তারা গ্রহণ কেরিছল মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ িনয়ামত েথেক ফায়দা হািসেলর স্বার্েথ।
এজন্য তােদরেক েকউ বাধ্যও কেরিন। েয খাদ্য পুষ্িট েজাগায় না েস
খাদ্য গ্রহেন শ্রমদান ও অর্থদােন
লাভ আেছ িক? িবষয়িট েতমিন
ভাষার ক্েষত্েরও। িমশরবাসীগণ েস প্রজ্ঞারই পিরচয় িদেয়িছল আরবী
ভাষােক গ্রহণ কের।অথচ তারা িপরািমড িনর্মাণ, কাগজ আিবষ্কার,
উন্নত চাষাবাদ, তূলাচাষ, উন্নত বস্ত্র িনর্মাণ, বর্ণ ও িলখনরীিত
আিবষ্কাের িবশ্েবর সমগ্র জািত েথেক তারা বহু হাজার বছর এিগেয়
িছল। এজন্যই িমশরেক মানব সভ্যতার সূিতকাঘর বলা হয়। শুধু িমশরবাসী
নয়, একই পথ ধেরিছল িসিরয়া, ইরাক, আলিজিরয়া, মেরাক্কা, িতউিনিসয়া,
েমৗরতািনয়া, মািল, িলিবয়া ও সূদােনর মুসিলমগণ। তােত তােদরও
প্রচণ্ড লাভ হেয়িছল। সভ্যতর হওয়ার এ েকারআনী পথ ধরার কারেণই মানব
ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা –ইসলামী সভ্যতা িনর্মােণ তারা িনজ
িনজ অবদান রাখেত েপেরিছেলন।

বাঙালী মুসিলেমর সািহত্যসংকট
বাঙালী মুসিলেমর প্রধান সংকটিট রাজৈনিতক, সামািজক বা অর্থৈনিতক
নয়। সবেচেয় বড় সংকটিট হেলা সািহত্েযর। বাঙালী মুসিলেমর অন্যান্য

সংকটগুিলর জন্ম মূলত েস সািহত্িযক সংকট েথেকই। সািহত্েযর অর্থ
িকছু কিবতা ও গান, িকছু গল্প বা উপন্যাস নয়। িকছু কিব,েলখক বা
িবজ্ঞানীর েনােবল প্রাইজ পাওয়ােত সািহত্েযর এ সংকটিট দূর হয় না।
সািহত্েযর গুরুত্ব আেরা ব্যাপক। ৈদিহক সুস্বাস্েথর জন্য পুষ্িটকর
খাদ্য ও পানীেয়র তালাশ করেত হয়। বাঁচেত হয় দুিষত ও িবষাক্ত খাবার
েথেক। েতমিন উন্নত দর্শন, সুস্থ েচতনা ও ৈনিতক সুস্বাস্থ্েযর
জন্য শ্েরষ্ঠ জ্ঞান ও শ্েরষ্ঠ দর্শেনর তালাশ করেত হয়। বাঁচেত হয়
কুসািহত্েয ও কুদর্শন েথেক। এখােনই ভাষার গুরুত্ব। ঈমান িনেয়
েবেড় উঠার তাড়নাই মুসিলম জীবেনর মূল তাড়না। পািন ছাড়া েযমন েকান
প্রাণী বা উদ্িভদ বাঁেচ না, েতমিন িবশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া েকান
ব্যক্িতর ঈমানও বাঁেচ না। তখন অসম্ভব হয় মানব রূেপ েবেড় উঠা।
েদেহর খাদ্য কীট-পতঙ্েগা ও পশুও েজাগার করেত পাের। িকন্তু আত্মার
খাদ্য েজাগােরর কাজিট একমাত্র মানুেষর।এবং েস খাদ্যিট ক্েষেত বা
বেনজঙ্গেল েমেল না। েসিটর একমাত্র উৎস হেলা ওহীর জ্ঞান। মহান
আল্লাহতায়ালা তাই কৃিষজ্ঞান, িচিকৎসাজ্ঞান বা িবজ্ঞােনর জ্ঞান
বাড়ােত েকান িকতাব নািযল কেরনিন; েকান নবী বা রাসূলও পাঠানিন।
বরং লক্ষাধীক নবী-রাসূল ও ৪ খািন আসমানী িকতাব পািঠেয়েছন মানব
জািতর আত্মায় সত্য-জ্ঞােনর েস প্রেয়াজনিট েমটােত। তাই েকান
ব্যক্িতর শ্েরষ্ঠ প্রজ্ঞা শুধু েদেহর পুষ্িটকর খাদ্েযর সন্ধান
লাভ নয়, তার েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞা বা লাইফ স্কীল হেলা
মহান
আল্লাহতায়ার নািযলকৃত েস ওহীর জ্ঞােনর সন্ধান লাভ। নইেল
মানুষ রূেপ বাঁচািটই শুধু ব্যর্থ হয় না, েস ব্যর্থতার ফেল অনন্ত
অসীম কােলর জন্য জাহান্নােমর আগুেণ িগেয় েপৗছাও অিনবার্য হেয়
উেঠ। বস্তুত েস গভীর প্রজ্ঞার বেলই িমশরীয়, িসিরয়ান,ইরাকী,
আলিজিরয়ান, মেরাক্কান, িলিবয়ান ও সূদানী মুসিলমগণ ইসলাম কবুেলর
সােথ সােথই আরবী ভাষােক িনেজদর ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরিছল। একই
কারেণ পািকস্তােনর পাঞ্জাবী, পাঠান, িসন্িধ ও েবলুচীরা িনেজেদর
মাতৃভাষার বদেল উর্দুেক রাষ্ট্র ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরেছ। কারণ,
েচতনায় পুষ্িট েজাগােনার ক্েষত্ের তােদর িনজ িনজ মাতৃভাষার
তূলনায় উর্দু ভাষার সামর্থিট িবশাল। েস সামর্থ্যিট বাড়ােতই উর্দু
ভাষা গেড় উেঠিছল বহু শত বছর ধের সমগ্র উপমহােদেশর মুসিলমেদর
সম্িমিলত প্রেচষ্টায়। এ ভাষািটর উন্নয়েন িবিনেয়াগ িছল ভারেতর
িবিভন্ন এলাকার মুসিলম শাসকেদরও। উদ্েদশ্য িছল মুসিলম েচতনায়
জ্ঞােনর পুষ্িট েজাগােনা। উর্দু িবহারীেদর দান নয়, পাঞ্জাবীেদরও
নয়। এ ভাষািটর উন্নয়েন অন্যেদর পাশাপািশ এমনিক হাজার হাজার
বাঙালী আেলম ও বুদ্িধজীবী শত শত বছর ধের কাজ কেরেছ। বাংলােদেশর
সকল মাদ্রাসােত উর্দু ভাষােতই িশক্ষা েদয়া হত। অেনক উর্দু বইেয়র

েলখকও তারা। উর্দু ব্যবহৃত হত উপমহােদেশর অন্যান্য প্রেদেশও।
ফার্সীর পর উর্দুই স্বীকৃিত পায় উপমহােদেশর মুসলমানেদর িশক্ষা ও
সংস্কৃিতর ভাষা রূেপ। কারণ ইসলামী জ্ঞােনর িদক িদেয় আরবী ভাষার
পেরই হেলা উর্দুর স্থান। বাংলা, পাঞ্জাবী, িসন্িধ, গুজরািত বা
অন্য েকান ভাষায় েস কাজিট হয়িন। েসক্যুলার বাঙালীেদর কােছ এ
িবষয়িট আেদৗ গুরুত্ব পায় িন। তেব গুরুত্ব না পাওয়ার েবাধগম্য
কারণও রেয়েছ। কারণ,তােদর এেজন্ডা েতা মুসিলমেদর ইসলাম েথেক দূের
সরােনা। কারণ, ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় মুসিলমেদর অঙ্গীকারহীন করাই
েতা তােদর রাজনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিত। ফেল আরবী বা উর্দুর ন্যায়
েয ভাষা মুসিলম েচতনায় েকারআনী জ্ঞােনর পুষ্িট েজাগায় েস ভাষার
প্রিত তােদর আগ্রহ থাকার কথা নয়। ভাষা আন্েদালেনর মাধ্যেম েতা
তারা েসিটই প্রমাণ কেরেছ।
পািকস্তােনর

প্রিতষ্ঠাকােল

বাংলা

ভাষার

ৈদন্যতািট

িছল

িবশাল।

বাংলা ভাষায় তখন েকান তফিসর গ্রন্থ িছল না। অনুিদত হয়িন েকান
হাদীস গ্রন্থ। রিচত হয়িন নবীজী(সাঃ)র েকান জীবনী-গ্রন্থ। বাংলা
ভাষার মাধ্যেম ইসলােমর মহান বীরেদর জানার েকান উপায় িছল না।
বাংলা সািহত্েযর শুরু হয় চর্যাপদ, ৈবষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ
কীর্তন, মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নাথ সািহত্য, শ্রী
ৈচতন্েযর কীর্তন, রাময়ন ও মহাভারেতর অনুবােদর মধ্য িদেয়। এসব
সািহত্েযর
নািড়র
টানিট
মূলতঃ
েপৗত্তিলকতার
সােথ।
সপ্তদশ
শতাব্দীেত ও তার পের আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, ৈসয়দ সুলতান ও
অন্যান্য মুসলমান সািহত্িযেকর হােত কিবতা ও পুঁিথ সািহত্য রিচত
হেলও েস সীিমত সািহত্য ভাণ্ডার িক িবশাল বাঙালী মুসিলম জনগেণর
জন্য যেথষ্ঠ? প্রশ্ন হেলা, েস প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা
সািহত্য আধুিনক মুসিলেমর জন্য কতটুকু উপেযাগী? তাছাড়া প্রিতযুেগ
সািহত্যও তার সামািজক, রাজৈনিতক, সাংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতক
প্েরক্ষাপট পাল্টায়। পিরবর্তন আেস শব্দ ভাণ্ডাের। েসসব নতুন
প্েরক্ষাপেট চাই নতুন িচন্তা-ভাবনা ও নতুন শব্দ ভাণ্ডার িনেয়
নতুন সািহত্য।সািহত্েযর ময়দােন তাই লাগাতর নবায়নিট জরুরী। িকন্তু
বাংলা সািহত্েয েসিট ঘেটিন। মধ্যযুগীয় পুঁিথ বা কিবতার প্রিত তাই
আধুিনক যুেগর মুসিলমেদর আগ্রহ থাকার কথা নয়। আধুিনক কােল বাংলা
সািহত্েযর যারা িদকপাল তােদর অিধকাংশই িহন্দু। ইশ্বরচন্দ্র
গুপ্ত, বঙ্িকমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, েহমচন্দ্র, িবহারীলাল, মাইেকল
মধুসূদন,রবীন্দ্রনাথ,
শরৎচন্দ্েরর
ন্যায়
িবপুল
সংখ্যক
সািহত্িযেকরা বাংলা সািহত্যেক গেড় েতােল িহন্দুেদর িহন্দু রূেপ
গেড় েতালার প্রেয়াজেন। তােত মুসিলমেদর জন্য মুসিলম রূেপ েবেড়

উঠার েখারাক িছল না। বাংলা ভাষায় ইসলামী সািহত্য বলেত যা বুঝােতা
তা হেলা মীর েমাশাররফ েহােসন রিচত িবষাদ িসন্ধু ও িকছু পুঁিথ
সািহত্য। তখন েকারআন-চর্চা বলেত যা হত, তা মূলত অর্থ না বুেঝ
স্েরফ েতলাওয়াত। এমন দিরদ্র্য জ্ঞানভাণ্ডার িনেয় িক একিট জািত
মেনর পুষ্িট পায়? বরং তােত গেড় উেঠ ন্যাশনািলজম, েসক্যুলািরজম,
েসাসািলজম, ফ্যািসবােদর ন্যায় ভয়ানক েচতনাগত েরােগর উর্বর
প্েরক্ষাপট।
িহন্দু েরেনসাঁর কিব-সািহত্িযকগণ বাংলার মুসিলমেদর বাঙালী রূেপও
গণ্য করত না। িনেজেদর ভাবনার মানিচত্ের বাঙালী মুসিলমেদর জন্য
তারা েকান স্থানই বরাদ্দ রােখিন। েযমন শরৎ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়
িলেখেছন, “আমােদর স্কুেল আজ বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা”।
তাঁর এই একিট মাত্র বাক্েযই ফুেট উেঠেছ েস আমেল বাঙালী রূেপ
কােদরেক বুঝােনা হত। নীরদচন্দ্র েচৗধুরী িলেখেছন, “(অনুবাদঃ ১৯০৫
সােলর আেগ মুসলমানেদর প্রিত িহন্দু ভদ্রেলাকেদর আচরণ চার রকম
িছল। … আমােদর চতুর্থ অনুভূিতিট িছল মুসিলম প্রজােদর প্রিত ঘৃণা
ও িবদ্েবষপূর্ণ, তােদরেক আমরা গৃহপািলত পশু মেন করতাম। শব্দগুেলা
শক্ত,তেব সত্য।” –( Sarker, Sumit; 1973)।এমন ঘৃণাপূর্ণ েচতনা
শুধু আচরেণ নয়,তােত পিরপূর্ণ িছল িহন্দুেদর রিচত সািহত্য ও
রাজনীিত।িহন্দু সািহত্িযকেদর রিচত বই পেড় েকউ িক তাই মুসিলম রূেপ
েবেড় উঠার আত্মপ্রত্যয় পায়? বরং তােত মৃত্যু ঘেট মুসিলম রূেপ
েবেড় উঠার প্েররণা। ইসলামী েচতনার েস মৃত্যুদশািট তাই এত প্রবল
রবীন্দ্রভক্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর মােঝ।
জনগেণর

মােঝ

ধর্মপ্েরম,

েদশপ্েরম,

উচ্চতর

মূল্যেবাধ

ও

সভ্য

রীিতনীিত গেড় েতালা কাজিট রাজৈনিতক েনতােদর নয়। প্রশাসেনরও নয়।
মানব গড়া ও েদশ গড়ার েস িবশাল িজহাদিট েতা হয় বুদ্িধবৃত্িতর
রণাঙ্গেন। েস িজহােদ মূল হািতয়ার হেলা পিবত্র েকারআন ও
যুেগাপেযাগী ইসলামী সািহত্য। বুদ্িধবৃত্িতর রণাঙ্গেনর লড়াকু
মুজািহদগণ হেলন িবজ্ঞ জ্ঞানীগণ। ইসলােম তাই জ্ঞানীর কলেমর কালীেক
িবশাল মর্যাদা েদয়া হেয়েছ।তােদর মৃত্যুেক তূলনা করা হেয়েছ আসমান
েথেক একিট নক্ষত্র খেস পড়ার সােথ। বুদ্িধবৃত্িতর এ অঙ্গণ েথেকই
রণাঙ্গেনর শহীদ পয়দা হয়। অথচ েস বুদ্িধবৃত্িতক রণাঙ্গেন তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােন িছল িবশাল শূন্যতা। বরং েস অঙ্গন অিধকৃত হেয়িছল
ইসলােমর শত্রু পক্েষর হােত। তােদর অিধকাংশ িছল েসক্যুলািরস্ট,
েসাসািলস্ট ও জাতীয়তাবাদী। অেনেক িছল েপৗত্তিলক এবং অখণ্ড ভারেত
িবশ্বাসী। বুদ্িধবৃত্িতক লড়াইেয় তারাই িবজয়ী হেয়েছ। ফেল রাজনীিতর

রণাঙ্গেন পর্যাপ্ত মুজািহদ জুেটিন। বরং সৃষ্িট হেয়েছ েপৗত্তিলক
কােফরেদর অস্ত্র িনেয় ভােরতর পােশ যুদ্ধ লড়ার হাজার হাজার ৈসিনক।
ফেল বাঁেচিন সাতচল্িলেশর পািকস্তান।
আলাদা একিট রাষ্ট্েরর জন্য শুধু পৃথক ভূেগাল হেল চেল না, আলাদা
সািহত্যও েস জন্য অপিরহার্য। িবেশষ কের রাষ্ট্র যিদ পািকস্তােনর
ন্যায় একিট আদর্িশক রাষ্ট্র হয়। সািহত্য অিভন্ন হেল েচতনাও
অিভন্ন হয়। তখন িবলুপ্ত হয় িভন্ন রাজনীিত ও িভন্ন ভূেগােলর সাধ।
এরই প্রমাণ, বাংলােদেশর বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ। তােদর েচতনার
ভূেগালিট ভারেতর সােথ এেতাটাই িমেশ েগেছ েয স্বাধীন বাংলােদেশর
মানিচত্রই তােদর কােছ অপ্রেয়াজনীয় মেন হয়। ১৯৪৭’েয়র পূর্েব একই
অবস্থা িছল কংগ্েরসী মুসিলমেদর। তােদর েচতনার রাজ্যিট িহন্দুেদর
েথেক অিভন্ন হওয়ায় তারাও েসিদন স্বাধীন পািকস্তােনর প্রেয়াজনীতা
বুেঝিন। অথচ িহন্দু ও মুসলমােনর মােঝ সািহত্েযর দুিট িভন্ন ধারা
শুরু েথেকই বহমান। বঙ্িকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্ের এেস
সািহত্েযর েস িহন্দু ধারািট েশষ হয়িন, বরং বলবান হেয়েছ। শ্রী
কৃষ্ণ কীর্তন, মনসা মঙ্গল বা ৈচতন্য েদেবর ভক্িত মূলক গান বাংলার
িহন্দুেদরেক মুসিলম হওয়া েথেক সফল ভােব রুেখেছ। বাঙালী মুসিলম
জীবেন েস িহন্দুধারাই প্রবল ভােব িবজয়ী হেয়েছ। বাংলােদেশর স্কুল
কেলেজ পিবত্র েকারআেনর আয়াত পাঠ তাই বাধ্যতামূলক নয়, বাধ্যতামূলক
হেলা রবীন্দ্রনােথর “আমার েসানা বাংলা” গান। মুসিলম জনগেণর জীবেন
িহন্দু সািহত্যেক এভােব প্রিতষ্ঠা িদেল তােদর মুসিলম থাকাই শুধু
িবপন্ন হয় না, িবপন্ন হয় মুসিলম েদেশর অস্িতত্বও। পািকস্তান
একাত্তের েভঙ্েগ িগেয় বস্তুত েসিটই প্রমাণ কের েগেছ। এধারািট
অব্যাহত থাকেল
সন্েদহ আেছ?

বাংলােদশও

েয

িবলুপ্ত

হেব

-তা

িনেয়ও

িক

েকান

অিধকৃত েচতনা
ব্যক্িতর কর্ম ও রাজনীিত ৈদিহক গুণাগুেণ পিরচািলত হয় না;
পিরচািলত হয় তার েচতনা বা ভাবনার গুেণ। এবং েস েচতনা বা ভাবনার
রাজ্েয হুকুমিট চেল ধ্যান-ধারনা বা দর্শেনর। তাই শুধু েদেশর
ভুেগাল পাহারা িদেল চেল না, পাহারা িদেত হয় েচতনার ভূেগালেকও। আর
েস েচতনার ভুগেলােক প্রিতরক্ষা েদয় বুদ্িধবৃত্িতক েযাদ্ধারা।
েসিট কের সািহত্য বা েলখিনর মাধ্যেম। এ েযাদ্ধারাই ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান সৃষ্িট কেরিছল। বাঙালী মুসিলমেদর বড় ব্যর্থতািট হেলা,

েদশিটেত েসরূপ বুদ্িধবৃত্িতক েযাদ্ধা সৃষ্িট হয়িন। ফেল গেড় উেঠিন
ইসলামী দর্শনপুষ্ট সািহত্য। ফেল অনায়ােসই শত্রুেদর হােত অিধকৃত
হেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর েচতনার ভূেগাল। আর তােত মহাসংকেট পেড়েছ
ইসলামী েচতনা িনেয় বাঙালী মুসিলেমর েবেড় উঠািট। এ ব্যর্থতার
কারেণই িহন্দুেদর রিচত িবশাল সািহত্য েপেয়েছ মুসিলম মনেনর খািল
জায়গািট সহেজ দখেল েনয়ার। তােত দখেল েগেছ বাঙালী মুসিলেমর
রাজনীিত ও সংস্কৃিতও। এেত বাঙালী িহন্দুর েচতনার সােথ একাকার
হেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর েচতনা। এজন্যই সংস্কৃিত, রাজনীিত ও
ধ্যানধারণা িবচাের েসক্যুলার বাঙালী মুসিলমেক বাঙালী িহন্দু েথেক
আলাদািট করািট দুরুহ। অথচ পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েসরূপ
িবপর্যয় পশ্িচম পািকস্তােন সৃষ্িট হয়িন। েসখােনও জাতীয়তাবাদী
িছল, েসাসািলস্ট িছল এবং প্রচুর
িবচ্িছন্নতাবাদীও িছল। িকন্তু
তােদর িবরুদ্েধ সফল লড়াই লেড়েছ এবং এখেনা লড়েছ েসেদেশর আেলমউলামা ও ইসলামী বুদ্িধজীবীগণ। ফেল একাত্তের বাঙালী মুসিলেমর
জীবেন েযমন ভারতীয় েসনাবািহনীর অিধকৃিত এেসিছল েসিট পশ্িচম
পািকস্তানীেদর জীবেন আজও

আেসিন।

কেলরা ও যক্ষার ন্যায় সংক্রামক ব্যািধর মহামাির েথেক বাঁচেত হেল
ভ্যাকিসন িনেত হয়। েসিট অিবকল সত্য কুফির, িশরক, মুনািফিকর
জীবাণু েথেক বাঁচার ক্েষত্েরও। এক্েষত্ের ভ্যাকিসেনর কাজ কের
ইসলামী জ্ঞান। েস জ্ঞানেক েকারআন-হাদীস ও ইসলামী দর্শেনর জ্ঞান
হেত হয়। ভ্যাকিসেনর েস কাজ িক িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয সম্ভব?
তােত েতা বরং উল্েটািট হয়। েচতনায় তখন িশরক ও কুফিরর জীবাণু
ঢুেক। তখন েবেড় উেঠ ইসলােমর িবরুদ্েধ ইম্যুিনিট বা প্রিতেরােধর
ক্ষমতা। বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর ক্েষত্ের েতা েসিটই হেয়েছ।
তােদর েচতনায় তাই ইসলাম বাঁেচিন। বরং তারা দাঁিড়েয়েছ ইসলােমর
প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ। ঈমান বাঁচােনার েস গুরুতর িবষয়িট িবেবচনায়
েরেখই অেনক বাঙালী মুসিলম েসিদন উর্দুেক রাষ্ট্র ভাষা করা পক্েষ
মত িদেয়িছেলন। েস িচন্তািট িছল বাঙালী মুসিলেমর মন ও মননেক
ইসলামী েচতনায় সমৃদ্ধ করার প্েররণা েথেক। তােদর মাথায় বাঙালীর
ক্ষিতর িচন্তা িছল না। বাঙালীর মুেখর ভাষা েকেড় েনওয়ার িনেয়তও
িছল না। িকন্তু তােদর েস সিদচ্ছার গভীের যাওয়ার েচষ্টা হয়িন। বরং
তােদরেক িচত্িরত করা হেয়েছ বাঙালী ও বাংলা ভাষার শত্রু রূেপ। এিট
িছল তােদর িনয়েতর উপর হামলা। উপমহােদেশর শ্েরষ্ঠ ভাষািট েথেক
ঈমানদার ব্যক্িতগণ পুষ্িট পাক এবং তােদর েচতনার ভূিমেত ইসলাম
প্রিতষ্ঠা পাক -েসিট তারা চায়িন।

িবভক্িতর েদয়াল
িমশেরর জনগণ যিদ ইসলাম গ্রহেণর সােথ আরবী ভাষা গ্রহণ না করেতা তা হেল িক তারা েকারআেনর এেতা সান্িনধ্েয আসেত পারেতা? বরং ভাষার
নােম িবভক্িতর একিট িবশাল েদয়াল তখন েথেকই েযত। েযমন রেয় েগেছ
ইরানী বা তুর্কীেদর সােথ আরবেদর। আরবী ভাষা েথেক িমশরীয় েযমন
লাভবান হেয়েছ,েতমিন আরবী ভাষাও লাভবান হেয়েছ িমশরীয়েদর ভাষাচর্চা
ও জ্ঞানচর্চা েথেক। আধুিনক যুেগ আরবী ভাষায় জ্ঞানচর্চা ও
বুদ্িধবৃত্িতেত যারা েনতৃত্ব িদচ্েছন তােদর অিধকাংশই িমশরীয়। এক
সময় মুসিলম িবশ্েব জ্ঞানচর্চায় েনতৃত্ব িছল ইরানীেদর হােত। বড় বড়
িবজ্ঞানী ও মিনষীর জন্ম হেয়িছল ইরােন। তােদর অবদােনর কথা স্বীকার
কের প্রখ্যাত সমাজ-িবজ্ঞানী ইবেন খলদুন িলেখিছেলন, ইসলােমর জন্ম
আরেব, িকন্তু ইসলামী সভ্যতার জন্ম ইরােন। তখন ইসলামী িবশ্েবর
সােথ তােদর সংেযােগর মাধ্যম িছল আরবী ভাষা। আল রাযী, ইবেন িসনা,
আল ফারাবী, আত তাবারী,গাজ্জালীর ন্যায় ইসলােমর ইিতহােসর বহু
প্রখ্যাত মিনষীর জন্ম ইরােন। তােদর িলখনীর ভাষা িছল আরবী। ইমাম
আল গাজ্জালী একমাত্র িকিময়ােয় সা’দাত ছাড়া সমুদয় বই িলেখেছন
আরবীেত। ইরােনর কিবরাও কিবতা িলখেতন আরবীেত। আরবী ভাষার কারেণ
ইরানীরাও েস সময় জ্ঞান-িবজ্ঞােন প্রভূত উন্নিত কেরিছল। অপরিদেক
তারাও সমৃদ্ধ কেরেছন আরবী ভাষােক। তখন আরবী ভাষা িছল জ্ঞানিবজ্ঞােনর ভাষা। ভাষাগত েস সংেযাগিটর কারেণ তারা েযমন অন্যেদর
েথেক জ্ঞানার্জেনর সুেযাগ েপেয়িছল, েতমিন সুেযাগ েপেয়িছল মুসিলম
জাহােনর অন্যেদর রাজনীিত,িশক্ষা ও সংস্কৃিতেক প্রভািবত করার।
আব্বাসীয় খিলফােদর আমেল -িবেশষ কের খিলফা মামুনুর রিশেদর আমেল
রাজনীিত চেল যায় ইরানীেদর হােত। িকন্তু পের আরবী ভাষার সােথ
সংেযাগ িছন্ন কের ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ ইরানীরা। ফার্সী ভাষােক
িজন্দা কের তারা শুধু মুসিলম একতােকই িবনষ্ট কেরিন, আবর িবশ্েবর
সােথ িনেজেদর সংেযাগিটও িছন্ন কেরেছ। সবেচেয় বড় ক্ষিতর কারণ,
জনগণ িবচ্িছন্ন হেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ েনয়ামত
েকারআন েথেক। েসক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ অবাঙালী মুসিলমেদর
েথেক িবচ্েছেদর েদয়াল খাড়া করেত েচেয়িছল এবং তােত তারা সফলও
হেয়েছ। অথচ উর্দু ভাষােক সমৃদ্ধ করার কােজ বাঙালীেদর অবদানও িক
কম িছল? বহু বাংলাভাষী উর্দুেত কিবতা িলেখেছন। মওলানা আবুল কালাম
আজােদর িবখ্যাত পত্িরকা আল িহলালসহ উর্দু ভাষায় বহু পত্র-পত্িরকা
এবং উর্দু বই ছাপা হত বাংলার নগরী কলকাতা েথেক। উর্দু কিবতার

লালন ভূিম লক্েষৗ, িদল্িল এলাহাবাদ ও দক্িষণ ভারেতর হায়দারাবাদ
হেলও গদ্যচর্চার কাজিট েজারেশাের শুরু হয় কলকাতা েথেক। কলকাতা
পিরণত
হেয়িছল
ভারতীয়
মুসিলমেদর
বুদ্িধবৃত্িতক
জাগরেণর
েকন্দ্রভূিম। আর েস কারেণই বাংলা পিরণত হয় মুসিলম লীেগর
পািকস্তান আন্েদালেনর মূল দুর্গ।
কথা
বলা
বা
ভাব
প্রকােশ
সাহায্য
করার
পাশাপািশ
ভাষার
গুরুত্বপূর্ণ কাজ বু্দ্িধবৃত্িতক,অর্থৈনিতক,রাজৈনিতক,ধর্মীয় ও
সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজন
েমটােনা।পশ্িচম
বাংলার
বাঙালীেদর
েস
প্রেয়াজন িমটােত বাংলা ভাষার পাশাপািশ িহন্িদ এবং ইংেরজী িশখেত
হয়।ইউেরাপীয়েদরও িশখেত হয় কেয়কিট ভাষা।মাতৃভাষা রূেপ শতািধক ভাষা
েবঁেচ আেছ ব্িরেটেন।িকন্তু েসসব ভাষা মােয়র ভাষা হেলও িশক্ষা ও
সংস্কৃিতর ভাষা নয়। িবেলেত িশক্ষা,সংস্কৃিত ও ব্যবসা-বািণজ্যর
ভাষা রূেপ েযিটর চর্চা হচ্েছ েসিট ইংরাজী।একই কারেণ বাংলার
িশক্িষতজেনরা
এক
সময়
ফার্িস
ও
পািকস্তােনও বাংলার পাশাপািশ উর্দু

উর্দু
েশখারও

িশখেতা।তাই
অখণ্ড
প্রেয়াজন িছল।েসিট

েযমন রাজৈনিতক কারেণ,েতমিন ইসলামী েচতনা
প্রেয়াজেন।পািকস্তােনর পাঞ্জাবী,িসন্িধ,পাঠান

িনেয় েবেড় উঠার
ও েবলুচ িশশুরাও

একারেণ উর্দু িশখেছ। এেত িক ডাক্তার, ইঞ্িজিনয়ার বা িবজ্ঞানী
হওয়ার ক্েষত্ের তারা িক বাঙালীেদর েচেয় িপিছেয় আেছ? তােদর
মাতৃভাষাগুিলও িক তােত িবলুপ্ত হেয়েছ? অথচ যুক্িত েদখােনা
হেয়িছল, বাঙালী িকেশারেদর এেতা সামর্থ্য েনই েয উর্দুর ন্যায়
একিট নতুন ভাষা িশখেব। এরূপ অিভমত আেদৗ সিঠক িছল না।এমন ধারণার
িভত্িত িছল িশশুর েমধাগত সামর্থ্য িনেয় ভুল ধারণা।িশশুর ভাষা
েশখার সামর্থ্য িনেয় পাশ্চাত্য েদশগুিলেত বহু গেবষণা হেয়েছ।
িনউয়র্েকর একিট গেবষণা প্রিতষ্ঠান গেবষণা কের েদেখেছ িশশুরা একই
সােথ ইংেরজী,জার্মান,চাইিনজ,স্পানীশ
িশখেত পাের।

-এরূপ

চারিট

ভাষা

একত্ের

উর্দু
ভাষা
িশক্ষায়
বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর
অনীহার
মূল
কারণ,উর্দুর িবরুদ্েধ গভীর িবদ্েবষ এবং পািকস্তােনর অখণ্ডতার
প্রিত শত্রুতা।যারা ১৯৪৭ সােল পািকস্তােন িবেরাধীতা কেরিছল তারা
কখেনাই চায়িন উর্দু ভাষািট পািকস্তােনর দুই প্রেদেশর মানুেষর
মােঝ েসতু-বন্ধন গড়েত সহায়ক ভূিমকা পালন করুক।ফেল শুরু েথেকই
পূর্ব পািকস্তােনর মািটেত উর্দুর িবরুদ্েধ একিট শত্রুপক্ষ সক্িরয়
িছল।তােদর দ্বারা ভাষা আন্েদালন ব্যবহৃত হেয়েছ পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ নাশকতার কােজ।অথচ পশ্িচম বাংলার বাঙালীরা িহন্িদর

িবরুদ্েধ এেতাটা নীেচ নােমিন।েসখােন বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা
ও ইংেরজীর সােথ িহন্িদও িশখেছ;েসিট ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর
মানুেষর সােথ একাত্ম হওয়ার প্রেয়াজেন।অখণ্ড ভারত বাঁচােত পশ্িচম
বাংলার বাঙালী িহন্দুেদর মােঝ েয প্রবল আগ্রহ,েসরূপ আগ্রহ পূর্ব
পািকস্তানীেদর মােঝ পািকস্তান বাঁচােত িছল না।অথচ িহন্িদর েচেয়
অেনক
সমৃদ্ধ
ভাষা
হেলা
উর্দু।
ব্িরিটশ
আমেলও
বাংলার
মাদ্রাসাগুেলার িশক্ষার মাধ্যম িছল উর্দু।আল্লাহতায়ালার দরবাের
সকল কাজকর্েমর প্রিতদান িনর্ধািরত হয় িনয়েতর িভত্িতেত।িনয়ত
েযখােন ভাষােক েকন্দ্র কের মুসিলম েদেশর ঐক্য ও সংহিতর মূেল আঘাত
হানা -তখন েসিট শুধু রাজৈনিতক আন্েদালন থােক না,েয পাপ কিবরা
েগানাহেত রূপ েনয়।েস নাশকতািট শুধু িনজ েদেশর িবরুদ্েধ হয়
না,সংঘিটত হয় িনজ আেখরােতর পিরণােমর িবরুদ্েধও।ভাষার নােম
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন েসিটই হেয়েছ।

