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াধীনতা: কলকাতা শহর জুেড় স িদন এমন অজ  দৃশ  রিচত হেয়িছল। ১৫ অগ  ১৯৪৭ 

দখা যাে  য, বাংলায় সা দািয়ক সমবােয়র এক দীঘ ইিতহাস আেছ। (‘বাঙািলর 

প’, ৬-৯) খয়াল করা দরকার, এই সহেযািগতা কৃতপে  সিহ ু তার থেক 

বৃহ র একটা ব াপার। আমার মাতামহ ি িতেমাহন সন (১৮৮০-১৯৬০) প ুইন 

বুকস-এর জন  িহ ুধেমর ওপের িহ ুইজ়ম নােম একটা বই িলেখিছেলন। বইটা 

খুবই সাথকতা অজন কের এবং ফরািস থেক ফারিস পয  নানা ভাষায় অনূিদত 



হয়। (বাংলায় িহ ুধম, আন )। এ বইেত ি িতেমাহন বারংবার একিট সাং ৃ িতক 

িদেকর কথা উে খ কের যা বলেত চাইেছন তা হল, িনছক পার িরক সিহ ু তা নয়, 

িহ ু  ও মুসলমােনর মেধ  সুস েকর আসল ব াপারটা হল পার িরক সহেযািগতার 

িভি েত যৗথ ভােব কাজ করা। তাঁর সুগভীর গেবষণা সূত িহ ু-মুসলমােনর 

যু সাধনা ে  িতিন খুব জার িদেয় বেলেছন, কবল সিহ ু তার চেয় যৗথ কাজ 

করাটা কত বিশ জ ির। বাংলায় িহ ু-মুসলমান স ক িবষেয় জানেত িগেয় আমরা 

দখেত পাই এই দুই স দােয়র ঘিন  সহেযািগতার ইিতহাসটা কত দীঘ।  

িহ ু েদর অ ভুি র সাহােয  বাংলার মুসলমান রাজসভা য িবরাট সংহিত অজন 

কেরিছল, স কথাটাও রেণ রাখা জ ির। রামায়ণ ও মহাভারেতর সং ৃ ত থেক 

বাংলায় অনুবােদর কাজ  হয় বাংলার মুসলমান শাসকেদর িনেদেশ, মাটামুিট 

চতুদশ শতা ীর গাড়ায়। মহাকাব  দু’িটর সই অনুবাদ েলাই এখনও বাংলায় 

সবািধক পিঠত। এক জন মুসলমান রাজার কািহিন তা ব ল চিলত, িযিন নািক 

িত স ায় এই কািহিন িল বার বার নেত চাইেতন। তার মােন এেকবােরই এমন 

নয় য, ওই মুসলমান শাসকরা তাঁেদর ইসলািম ধমিব াস পিরত াগ কেরিছেলন। 

িক  ধািমকতার অনুশীলেনর সে  সে  ধেমর বাইেরর উপাদান েলােকও তারঁা যু  

কের িগেয়েছন। সাতেশা বছর আেগ তারঁা দিখেয়েছন য, ধমিব ােসর বাইের 

মানুেষর জীবেন য অন  অেনক িদক আেছ, ধমীয় পিরিচিতর ভাের স েলা ডুেব 

যেত পাের না।  

িকছু ব িত ম বাদ িদেল, বাংলায় মুসলমান শাসকেদর মানেস এই ধমিনরেপ তার 

বাধিট িছল গভীর। এই ঐিতহ  চেল এেসেছ বাংলার শষ াধীন নবাব 

িসরাজউদেদৗলা পয , ১৭৫৭- ত রবাট াইভ পলািশ অিভযান  কের দওয়ার 

পরও িসরােজর সে  সি  চাওয়ার ভান কের যাি েলন। তাঁর াভািবক ধূততায় 

াইভ িসরাজেক একটা িচিঠ িলেখ াব দন য, তাঁেদর িবেরাধ েলা আপস 

মীমাংসা করার জন  নবােবর িব  কেয়ক জনেক িনেয় গিঠত একটা িবচারকম লীর 

সামেন পশ করা হাক। াইেভর দওয়া ‘িব ’ দর তািলকায় িছেলন, ‘জগৎ শঠ, 



রাজা মাহনলাল, িমর জাফর, রায়দুলভ, িমর মদন’, এবং নবােবর ‘অন  বড় বড় 

লােকরা’। অথাৎ, াইেভর চােখ বাংলার শষ াধীন নবােবর ‘িনেজর লাক’ দর 

তািলকায় িছেলন চার জন িহ ু , এক জন মুসলমান। 

২ 

অতএব বাংলার ইিতহােস িহ ু-মুসলমােনর সহেযািগতার এক দীঘ ঐিতহ  আেছ। তা 

সে ও, াধীনতা-পূব অিবভ  ভারেতর রাজনীিতেত দুই স দােয়র মেধ  য বর-

িবভাজন চািপেয় দওয়া হল, এবং তার পিরণিতেত য বীভৎস সা দািয়ক দা া 

সংঘিটত হল, সহেযািগতার দীঘ ইিতহাস সটােক আটকােত পারল না। ১৯৪০-এর 

দশেক, াধীনতার অব বিহত পূেব, বাংলার মানুষ ভয়ানক িহংসার িশকার হল। 

িতেরাধ িছল, এমনিক ১৯৩৭-এর ােদিশক আইনসভার িনবাচেন ধমিনরেপ  

দল েলা িবপুল ভােট িজতল। িক  ১৯৪০-এর দশেক বল ভােব ছড়ােনা 

সা দািয়কতার িবষ-িবে ষ সব িতেরাধ ভেঙ িদল। মুসিলম িলগ থম িনবাচন 

িজতল ১৯৪৬-এ— দশভােগর আেগ আেগ। িক  এর পেরই ১৯৫২ সােল তৎকালীন 

পূব-পািক ােন— বতমান বাংলােদেশ— মানুেষর দায়ব তা সংহত হল, ধেমর িত 

নয়, ভাষার িত। ভাষা আে ালন ধমীয় পিরিচিত থেক উ ূ ত িবি তােক দূের 

সিরেয় আবার বাঙািল পিরিচিত গঠেনর সাধারণ িদক েলার িদেক সমােজর দৃি  

িফিরেয় আনল। িক  এর মাঝখােনর সময়টােত াণ হারােলন ল  ল  মানুষ।  

রবী নাথ ১৯৩০ সােল অ েফােড দওয়া ‘িহবাট লকচারস’-এ অত   ভাষায় 

বাংলার সং ৃ িতর সম য়ধমী চিরে র িদকিট আেলাচনা কেরেছন। এই ব ৃ তায় িতিন 

িনেজেক ‘িহ ু , মুসলমান, ও ি িটশ— এই িতন সং ৃ িতর স েমর ফল’ বেল 

অিভিহত কেরন। তাঁর এই বণনা য কানও ধরেনর স ীণ সা দািয়ক পিরিচিতেক 

সরাসির খািরজ কের, আবার অ িনিহত অেথ তাঁর এই কথা ু তার িব ে  এক 

শ তর মানব মযাদার উ  যাপন কের। এই ঐিতহািসক অনুধাবনিট বাংলা সািহত -

সং ৃ িতেত ব াপক  পেয়েছ। 



রবী নােথর পের িনঃসে েহ বাংলার সবােপ া জনি য় কিব কাজী নজ ল 

ইসলাম। সা দািয়কতার িব ে  তারঁ বশ িকছু কিবতা অসংখ  বাঙািল পাঠেকর 

মেন অমর হেয় গঁেথ আেছ। নজ েলর িব জনীন মানবতার সে  যু  হেয়িছল 

বামপ ার িত তাঁর সমথন। ১৯২৫ সােল থম কািশত লা ল নামক বামপ ী 

পি কা িনয়িমত নজ েলর কিবতা ছাপত। এর থম সংখ ায় কািশত হয় তাঁর 

লখা। ল ণীয় ব াপার হল, সই সংখ ােতই অন ান  লখার মেধ  িছল কাল মাে র 

একিট জীবনী ও ম াি ম গািক-র মা উপন ােসর তজমা। লা ল-এর গৃহীত য নীিত 

কাগেজর িত সংখ ার দ-িনশােন ছাপা হত, সটা প দশ শতেকর বাঙািল কিব 

চ ীদােসর একিট কিবতা থেক নওয়া: 

“ নহ মানুষ ভাই সবার উপের মানুষ সত  তাহার উপের নাই।’’ 

এর অ িনিহত য ধারণা, সটাই িছল স ূণ ভােব নজ েলর িনেজর কথাও। িক  

পাঁচেশা বছর আেগকার বাংলা সািহেত র স ার থেক কিবতার এই প  ি টা য 

তখনও তুেল নওয়া িগেয়িছল, এটাও বাঙািল সং ৃ িতর একটা িবেশষ ।  

বাঙািল িচ ায় নজ েলর ভাব খুবই জারােলা। তাঁর ‘িবে াহী কিব’ পিরচয় তাঁেক 

একটা িবিশ  ান কের িদেয়েছ, এবং রাজৈনিতক পিরে ি েত অেনক ে ই 

এমনিক ক র রবী ভ রাও রবী নােথর দািজিলং চা-এর মেতা ি  সুরিভর 

তুলনায় নজ েলর কড়া অসম চা-এর াদটা বিশ পছ  কেরন। আমার যৗবেন 

ায় এমন কাউেক দিখিন য নজ েলর কা ারী ঁিশয়ার কিবতাটা মুখ  বলেত 

পারত না। কা ািরর িত তাঁর িবেশষ ঁিশয়াির:   

িহ ু  না ওরা মুসিলম? ওই িজ ােস কান জন?  

কা ারী! বল, ডুিবেছ মানুষ, স ান মার মার।  

৩ 



িক  এত িকছুর পেরও এই সত টা থেকই যায় য, বাঙািল হওয়াটাই আমােদর 

সংগিঠত সা দািয়ক িবেভেদর মাকািবলায় একটা াভািবক র াকবচ দেব না বা 

র য়ী দা ার হাত থেক বাঁচােত পারেব না। এই মুহূেত যখন িহ ু ে র রাজনীিত 

বাংলার সামািজক জীবেন বশ জারদার ভােব ঢুেক পেড়েছ, তখন এই কথাটা মেন 

রাখা খুব দরকার। তর িবপদ খুব ত বল আকার ধারণ করেত পাের। ১৯৪০-

এর দশেক সা দািয়কতার চাষটা  হেয়িছল িবেভদবুি র মৃদু চােরর মেধ  

িদেয়, িক  পেরর বছর েলায় ভয়াবহ র য়ী িহংসা অত  তগিতেত ছিড়েয় 

পেড়িছল। আজেক নতুন ভারেত আর এস এস এবং িহ ু বাদী আে ালন য আ ন 

ালােনার চ া চািলেয় যাে  তার মেধ  আেছ স ীণ উে েশ  নানা অিছলায় 

সংখ ালঘুেদর উপর আ মণ ( যমন গামাংস ভ েণর জন  হত া করা)। এই পেথ 

সহেজই ভয়াবহ িহংসা ছিড়েয় পড়েত পাের। িতেবশী অসেম নাগিরকে র মাণ 

িনেয় য উে জনা চলেছ, এবং বাংলােতও য ভােব লােকেদর— গা-রাজনীিতর 

সাহােয  বা সাহায  ব িতেরেকই— ধেমর দাহাই িদেয় দেল টানার চ া হে , এবং 

য সাংঘািতক ভােব িবেভদ বািড়েয় তালা হে , তা উ  সা দািয়ক িহংসার 

িবপদটােক এেকবাের বা ব কের তুলেছ। আমােদর নানা ধরেনর রাজৈনিতক িচ া ও 

উে গ থাকেতই পাের, িক  এখন পিরি িতটা য-রকম হেয় উেঠেছ তােত সই 

উে েগর যুি িনভর িবচার করা জ ির, উে েগর িনরসন করেত িগেয় স ীণ 

সা দািয়ক রাজনীিতেক মেন িনেল তার পিরণাম কী হেত পাের, সটাও সই 

িবচােরর অ  হওয়া উিচত। চটকদার িকছু দািবর িভি েত গেড় ওঠা সা দািয়ক 

িবেভেদর রাজনীিত বাংলার সংহিত-িভি ক রাজৈনিতক ঐিতহ টােক ংস কের িদেত 

পাের।   

একিট সংহত ও সমবায়ী সমাজ গঠেন বাঙািল পিরিচিতটা শষ িবচাের খুবই 

পূণ হেত পাের। িক  এটা এমন কানও র াকবচ নয় যা িবেভদ ও ঘৃণােক 

আটকােত পারেবই। বাংলার সংহিতর ঐিতেহ র জার শষ পয  হয়েতা অিতদাহ  

স ীণ সা দািয়ক চার থেক উ ূ ত িহংসােক দমন করেত স ম হেব। িক , সই 



সংেশাধনটা হয়েতা হেব অত  ধীর গিতেত, তার আেগই ব  র য় ও ঘৃণার িবষ 

আমােদর জীবনেক িবপয  কের তুলেত পাের। বাংলার ইিতহােস িহ ু-মুসলমান 

সহমম এবং সু  ও সংহত সমাজ গড়বার সহকেমর যৗথ য়ােসর পাশাপািশ 

১৯৪০-এর দশেকর ভয়াবহ দা ার ইিতহাসও আেছ, সই বীভৎসতা ভাষা আে ালন 

ও অন  ঐক মুখী আে ালন েলার কারেণ যতই অ ায়ী হাক না কন।   

৪ 

িহংসার মহা ােসর আশ া আেছ িঠকই। িক , শত শত বছেরর ইিতহাস ধের বািহত 

বাঙািল পিরিচিতর িবিভ  উপাদােনর মেধ  িদেয় একিট যথাযথ ও শাি পূণ সমাজ 

গেড় তালার িবপুল স াবনাও আেছ। বাঙািল পিরিচিত িবপযেয়র িতেষধক না হেত 

পাের, িক  এর মেধ  একিট সু  সমাজ গড়ার ভূত সংসাধন আেছ, যিদ নািক 

আমরা ঘৃণা ও িহংসার দানবটােক দমন করেত পাির। ব  যুগ ধেরই বাঙািলরা 

গঠনমূলক বাঙািল পিরিচিতর একিট উ ল ছিব আঁকার েলাভন লালন কের 

এেসেছন।   

ব েব র শেষর িদেক প েছ একটা মজার, হয়েতা িকছুটা লঘু, গ  বিল। এর মেধ  

একটা িহেতাপেদশও পাওয়া যেত পাের। ঘটনাটা ায় একেশা বছর আেগর। আিম 

এটা েনিছ আমার মাতামহ ি িতেমাহন সেনর কােছ— িহ ু-মুসলমােনর যৗথ ও 

সহেযািগতামূলক কমকা   িবষেয় তাঁর গেবষণার কথা আিম আেগই উে খ কেরিছ। 

গ টা পূজাির ও ভ ািম িনেয় বাঙািলেদর মেধ  চিলত সে হ িবষেয়। এক স ায় 

সানারং ােম, ি িতেমাহেনর জ াতা অবনীেমাহন তাঁর ব ু  মৗলিভ 

মহিফজুি েনর বািড়েত বেস ঁেকা খাি েলন। ােমর পুেরািহত চ বতীমশাই তখন 

সই পথ িদেয় যাি েলন। মহিফজুি ন তাঁেক সাদর আম ণ জানােলন, ‘‘আসুন 

চ বতী মশাই, দুেটা টান িদেয় যান।’’ চ বতী উ ের জানােলন য, ওখােন তাঁর 

ঁেকা খাওয়া চলেব না, িতিন খাঁিট া ণ পুেরািহত আর মহিফজুি ন মুসলমান 

মৗলিভ। িতিন বলেলন, “ দেখা, আিম এক পুণ বান পুেরািহত, তুিম তা নও। আমরা 



পর েরর থেক এেকবাের আলাদা।’’ মৗলিভ তখন তাঁেক বলেলন, “ভাই হ, 

তামার আর আমার মেধ  বা িবক কানও পাথক  নই। তুিম গিরব অসহায় 

িহ ু েদর মাথায় হাত বুিলেয় খাও, আর আিম গিরব অসহায় মুসলমানেদর মাথায় হাত 

বুিলেয় খাই। আমােদর দু’জেনর জাতব বসা এে বাের এক।’’ বাঙািল পিরিচিত িদেয় 

আমরা িবপযয় িতেরাধ না-ও কের উঠেত পাির (এই কিঠন রাজৈনিতক সমেয় এটা 

একটা সাবধানবাণী িহেসেবই উ ারণ করিছ), িক  এই পিরিচিত আমােদর ব  

আকষক ধারণােক বলবান কের তুলেত পাের— সবাই িমেল িনেদাষ আেমাদ উপেভাগ 

করাটাও যার মেধ  একটা।  

আিম অবশ  কথা শষ করেত চাই বাঙািল পিরিচিতর স ান িবষেয় একটু গ ীর 

আেলাচনার মেধ  িদেয়। ায় এক হাজার বছর আেগ এক বাঙািল কিব বাঝােনার 

চ া কেরিছেলন, িতিন বাঙািল বলেত কী বােঝন। িতিন িছেলন সহিজয়া বৗ , নাম 

িস াচায ভুসুকু। ভুসুকু প ানদীর ওপর িদেয় পুবমুেখ যা া করিছেলন। তাঁর একিট 

অত  সুচা  চযাপদ-এ িতিন িলখেছন কী ভােব িতিন বাঙািল হেয় উঠেলন। থেম 

নদীপেথ যা ার সময় ডাকােতর খ ের পেড় িতিন সব হারােলন (‘িন ার পেলন’), 

এবং তার পর এক িন বণ চ াল রমণীেক িবেয় করেলন, য কাজিটর মাধ েম 

জাতপােতর অসােম র ওপের একটা আঘাত দওয়া হল:   

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খােলঁ বািহউ। 

অদঅ ব ােল দশ লুিড়।। 

আিজ ভুসুকু ব ালী ভইলী। 

িনঅ ঘিরণী চ ালী ললী।। 

( পেড় এেন ব নাও প খােল বাওয়া 

লুট কের িনল দশ অ য় ব াল  

আজেক ভুসুকু হল [জািতেত] ব ািল  



চ ালীেক [ভুসুকুর] প ী েপ নওয়া।) 

মেন হয়, ভুসুকু-র চােখ বাঙািল পিরিচিতর ধান বিশ  িছল স ি  এবং 

জাতপােতর িবচার থেক িনেজেক দূের রাখা। এ ব াপাের বৗ  ভাবটা খুবই 

জারােলা িছল, তেব স কথা তা গাড়ার িদেকর বাংলায় অন  ে ও সত ।   

এখােন একটা ব াপার পির ার কের নওয়া ভাল। সই সময়, একাদশ শতা ীেত 

বাঙািল (ব ালী) বলেত বাঝা হত বাংলার িবেশষ একিট অ েলর— ঢাকা-ফিরদপুর 

এলাকার অিধবাসীেদর— সম  বাংলার লােকেদর নয়। িক  এই পদিটেত তই 

এক জন বাঙািলর কী রকম জীবনযাপেনর কথা িবেবচনা করা উিচত, সই িবষেয় 

িচ া করা হে । এখােন িনি ত ভােবই একটা ভিবষ ৃি  আেছ, য দৃি  আমরাও 

চাইেত পাির। আমােদর সমকােলর ে ও এই এক হাজার বছেরর পুরেনা 

অে ষেণর িচ াকষক ও পূণ তাৎপয থাকেত পাের। বাঙািল হওয়াটা খািনকটা 

অনুে রণা জাগােত পাের বইিক। 

২৭ অগ  ২০১৯ কলকাতায় দওয়া আইিডএসেক িত া িদবস ব ৃ তার অনুবাদ 

 

 

 


