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ব া: ইনি িটউট অব ডেভলপেম  ািডজ়, কলকাতা-র িত া িদবেসর অনু ােন অমত  সন। 

ম লবার রবী  সদেন। ছিব: সুমন ব ভ 

‘বাংলা ক ােল ার অনুযায়ী এই ১৪২৬ সেনর তাৎপয কী?’ জানেত চাইেলন অমত  সন। তার 

পর জানােলন, ‘হজরত মহ েদর ম া ়ছেড় মিদনায় চেল যাওয়ার পর কত েলা বছর কেট 

গল, এটা তারই িহেসব।’ অবশ , িম  িহেসব। থম ৯৬৩ বছর গানা হেয়িছল ইসলািম 

চা মাস অনুসাের, তার পেরর বছর েলা িহ ু  সৗরমােসর িহেসেব।  



ইনি িটউট অব ডেভলপেম  ািডজ়, কলকাতা-র িত া িদবস উপলে  ব ৃ তা করেলন 

অমত  সন। িবষয়, বাঙািল হওয়া। তাঁর ব েব র মাঝপেথই পােশর াতার গেতাি , 

‘পি মবে র সব বাঙািলেক ধের এেন এই ব ৃ তাটা শানােনা উিচত!’ কন, এক বােক  সই 

ে র উ র িদেল বলেত হয়, ‘বাঙািল’ পিরিচিতর ত র মেধ  িহ ু-মুসিলম উভেয়রই বিশ  

এমন ভােব জিড়েয় আেছ য এই পিরিচিতেক ধেমর িভি েত ভাঙা অস ব, এই একটা কথা 

থহীন ভােব বলেলন অধ াপক সন।  

িহ ু ঘের যাবতীয় পূজা-পাবেণ লাগা বাংলা ক ােল ার যিদ তার একটা উদাহরণ হয়, অথনীিত 

তার অন  িদক। ইংেরিজেত দওয়া ব ৃ তায় ষাড়শ শতা ীর চ ীম েলর স  টেন অধ াপক 

সন মেন কিরেয় িদেলন, বে  মুসলমানেদর আগমেন িহ ুরা অস  হনিন, বরং খুিশ 

হেয়িছেলন, কারণ অথৈনিতক কমকা  বাড়ায় বােঘর উৎপাত কেমিছল ব লাংেশ। য ঢাকার 

মসিলন এক কােল িব ব াপী িসি  লাভ কেরিছল, এমনিক, অ াডাম ি থেক িদেয়ও বিলেয় 

িনেয়িছল বাংলার সমৃি র কথা, তা তির হেয়িছল িহ ু-মুসলমােনর সহেযািগতায়। 

অবশ , ধুই িক িহ ু-মুসলমােনর যৗথতা? আিদ সং ৃ েত শে র িল ভাগ যখােন বল, 

সখােন বাংলা ভাষা, িবেশষত ি য়াপদ, িল িনরেপ  কন? অমত  জানােলন, বাংলা ভাষা এ 

পেথ িগেয়েছ মাগধী াকৃেতর িববতেনর সূে । আবার, দীঘ এক হাজার বছেরর বৗ  শাসন 

বাংলার সং ৃ িতেত এমন সব ভাব রেখ িগেয়েছ, ভারেতর অন  কানও অ েল যার তুলনা 

মলা ভার।  

চযাপদ থেক  কের মুকু রাম-রবী নাথ পিরেয় ভাষা আে ালেন আসার দীঘ পেথ 

হণ-বজেন তির হেয়েছ য বাঙািলস া, তা িক ঘৃণার রাজনীিতেক ঠিকেয় রাখেত পারেব? 

অমত  সন আশাবাদী, তেব একই সে  মেন কিরেয় িদেত ভােলন না, সই বাঙািলে  

প ছেনার আেগ হয়েতা পেরােত হেব ব  াতৃঘাতী যু । ভাষা আে ালেন প ছেনার আেগ 

যমন ছচি েশর দা ার পাপ বইেত হেয়েছ বাঙািলেক।  

য পিরিচিতর ম ায় এত বিচ  আর এত একতা, বাঙািলর কােছ িক তার চেয়ও জ ির 

কানও পিরিচিত হেত পাের?  

 


