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সম য়: িশবমি েরর চূড়ায় ইসলািম- শলীর গ ুজ। জে শ, জলপাই িড় 

অেনক ব বাসীর কােছই বাঙািল পিরিচিতটা পূণ। িক  বাঙািল হওয়ার মেধ  

িবেশষ এমন কী আেছ? আর যিদ থােকও বা, সটা কন এবং কী ভােব আমােদর 

মেনােযাগ দািব কের? এমনিক আনুগত ও দািব কের? উ র দওয়া সহজ নয়। িক  

চ া করা যেত পাের। তেব তার আেগ পিরিচিতর ধারণা িবষেয় দু’একটা কথা। 



িবেশষ একটা গা ীর অংশ হওয়া বা িনেজর লােকর িত টান থাকাটা িন য়ই 

পূণ। আমােদর সামািজক আ পিরচয় িনধারেণর িবষয়িট আমরা িনকটজন 

বলেত কােদর বুঝিছ, সই বােধর সে  স িকত। আমােদর কােছ বাইেরর 

লােকেদর পিরিচিত কী হেব, তা আমরা অেনকটাই হয়েতা ি র করেত পাির তাঁরা 

কান পিরবার, সমাজ ও সং ৃ িত থেক আসেছন এবং কান গা ীর সে  যু , তা-ই 

িদেয়। তাঁেদর কাছ থেক আমরা কী ধরেনর ব ি গত বা সমি গত আচরণ আশা 

কির সটা িঠক করার ে ও তাঁেদর এই িভ  িভ  পিরিচিত েলা খুবই াসি ক। 

মানুষেক আলাদা আলাদা বেগ ভাগ করা এবং তাঁেদর স েক বণনা দওয়ার ে  

সামািজক পিরিচিতর ভূিমকা অন ীকায।   

তা সে ও আমরা যােক িনেজেদর পিরিচিত বেল িনিদ  করিছ— এবং অন েদর য 

পিরিচিত িনধারণ করিছ— স েলার তাৎপয িনেয় সে হ থাকা াভািবক। পিরিচিতর 

ধারণা একটা আ তা সৃি  কের। ফেল, তােক যতটুকু জায়গা িদেল একটা যুি যু  

মােন দাঁড়ায়, ায়শই তার চেয় অেনক বিশ  দওয়া হয়।    

আমােদর সকেলর মেধ ই নানা রকম পিরিচিত সহাব ান কের। আমরা েত েকই 

একই সে  নানা গা ীর সদস  হেত পাির। মেন করা যেতই পাের য, আমােদর 

েত েকর ব িবধ পিরিচিত আেছ। লােকেদর আলাদা করার িবিভ  করণ আেছ। 

একই লাক একই সে  এক জন তািমল, এক জন পারাইয়ার, মিহলা, নারীবাদী, 

িনরািমষাশী, ঔপন ািসক, পদাথিব ানী, জ াজ় স ীেতর ভ  এবং কলকাতাবাসী হেত 

পােরন। এখন, জ াজ় স ীতেক জনি য় কের তালার ে  তাঁর জ াজ় স ীতে মী 

পিরিচিতটা কলকাতাবাসী পিরিচিতর চেয় বিশ াসি ক হেব। িক  িতিন যখন 

কলকাতার গণ-পিরবহণ িনেয় সমােলাচনা করেছন তখন তাঁর কলকাতাবাসী 

পিরিচিতটা অেনক বিশ পূণ। এই য একই লােকর িবিভ  পিরিচিত, তাঁেদর 

মেধ  কানও একটা িবেশষ পিরি িতেত কানও একটা পিরিচিতটােক তুলনায় বিশ 

 িদেয় বেছ নওয়ার অবকাশ সব সমেয়ই থােক।  



আবার, সংি  ব ি  িনেজেক সমােজ কান অব ােন রাখেছন, পিরিচিত বেছ 

নওয়ার পিরে ি েত সটা বশ জিটল । যমন রবী নােথর গারা। উপন ােসর 

এই িতভাবান নায়েকর চির িট বশ জিটল। ক র রকেমর র ণশীল গারা িহ ু  

আচার ও থা েলার বল সমথক। িক  তার পািলকা মা যখন তার জ পিরচয় 

িদেয় বলেলন য, স আসেল তাঁর িনেজর স ান নয়, তার আসল মা-বাবা িছেলন 

আইিরশ, তখন স বশ একটা িব েমর িশকার হয়। স তা এই সত  না জেন, 

এবং সােহবেদর মেতা গােয়র রং সে ও, ভারতীয় িহেসেব বড় হেয়েছ, এবং িহ ু 

র ণশীলেদর সে  িনেজেক িমিলেয় িদেয় সনাতন থা েলার উ  চারক হেয় 

উেঠেছ।  

আমরা িনেজেদর স েক নানা িজিনস আিব ার কির, স েলা সব সময় গারার 

ে র মেতা মৗিলক না হেলও। গারার সমস াটা হল, তার কােছ কান স াটা 

 পােব? যােক বেছ িনেয় স বড় হেয়েছ সই ঐিতহ -অনুগত পিরিচিত, না িক 

জািতস া, িণ, এবং অবশ ই জ গত আইিরশ পিরচয়? তােক িঠক করেত হল স 

তার িবেদিশ জ সূ  জেনও ( য সূে  ব  িহ ু  মি ের তার েবশািধকার থাকেব 

না) িহ ু  র ণশীলতার জা বহন কের িনেয়ই চলেব, না িক িনেজেক অন  ভােব 

িচনেব? উপন ােস স এই িস াে  প ছয় য, জািত বা ধম-স দােয়র বাইের িগেয় 

স কবল এক জন ভারতীয় িহেসেবই িনেজর পিরচয় দেব। সুতরাং, নতুন কানও 

পিরিচিত আিব ৃ ত হওয়ার পেরও কান পিরিচিতটােক  দব সটা বেছ 

নওয়ার টা থেকই যায়।  

২  

কানও একটা পিরিচিতেক হণ করা মােনই অন  সব েলােক বাদ িদেয় িনেজেক 

িবেশষ কানও একেমবাি তীয়  পিরিচিতর খােপ ঢুিকেয় রাখেত হেব, এমন নয়। 

সই স াবনাটােকও িবেবচনায় রাখেত হেত পাের িঠকই, িক  সটাই অবধািরত হেত 

পাের না। কী জানেত চাই, সই অনুযায়ী েলা িঠক করেত হয়। কানও ব ি র 



য সাং ৃ িতক পিরিচিত িনধারণ করা হয় তা এই  িঠক করার ব াপাের জারদার 

আেলাকপাত করেত পাের। পৃিথবীর নানা াে  সাং ৃ িতক ঐিতহ েলা নানা ভােব 

গেড় উেঠেছ। এই গেড় ওঠার ইিতহাস, অতীেতর সই সব বিশ  অেনক  

ে ই তর— অ তপে  ইি তবাহী— পাথক  গেড় দয়।    

িনেজেক বা অন েদর জানবার ি য়াটােক একটা সুিনিদ  সাং ৃ িতক খােপ আটেক 

রাখার েয়াজন নই। িক  তার মােন আবার এই নয় য, আমরা য সাং ৃ িতক 

পিরিচিতটােক বেছ িনি  তার কানও াসি কতা নই। বাঙািল পিরিচিতটা িন য়ই 

খুবই াসি ক। িক  সটাই য অন  সব পিরিচিতেক ছািপেয় উঠেব, তা নাও হেত 

পাের। িনেজর বা অন েদর স েক জানেত িগেয়  

এই কথাটা— শেষ নয়— গাড়ােতই উপলি   

করা দরকার।   

৩ 

য সব িবিশ তার মেধ  িদেয় বাঙািল পিরিচিত গেড় উঠেত পাের, তােদর িকছু 

উপাদানেক আলাদা ভােব িবেবচনা করা যায়। এ েলার কানওটাই অবশ  এত 

জারােলা নয় য আমােদর অন  পিরিচিত েলা তার তলায় চাপা পেড় যােব। 

ঐিতহািসক ভােব পর র সংযু  এই সব বিশ  থেক কানও পাকা িস াে  

প ছেনা যায় না বেট, িক  বাঙািলর একটা সাধারণ পিরিচিত িনধারেণ এেদর 

েত কটা িনেয়ই িচ াভাবনা করাটা ফলবান হেত পাের। 

অন েদর থেক বাঙািলর য পাথক ই থাকুক, তার কারণ েলা কী কী? থমত, য 

বৗ ধম ভারতবেষ ায় এক হাজার বছর ধের াধান  বজায় রাখার পর বািক দশ 

থেক হািরেয় গল, বাংলায় তা আরও কেয়ক শতা ী জারােলা ও ভাবশালী 

থেকেছ। বৗ  পাল রাজারা চার শতা ী ধের বাংলায় রাজ  কেরিছেলন, যার 

অবসান ঘেট াদশ শতেক। তার পের এবং েয়াদশ শতেক মুসলমান শাসেনর 



সূচনার মধ বতী সংি  সময়টােত িছল িহ ু  রাজ । বাংলা ভাষার উ েবর মেতা 

পূণ ব াপার-সহ বাঙািল সং ৃ িতর নানা বিশ ই বাংলায় বৗ  রাজ কােলর 

শষ পােদ গেড় ওেঠ এবং পরবতী বছর েলােত সমৃি  লাভ কের। সাধারণ ভােব 

বাংলায় বৗ  ভাবটা ভারেতর অন ান  অ েলর চেয় অেনক বিশ জারদার িছল, 

তার চির ও িছল এেকবাের আলাদা। বাংলায় চিলত িবিভ  িব ােস, ভাষা, সািহত , 

িশ কলা ও াপেত র ইিতহােস এটা খুব ।    

ি তীয়ত, বাংলা থেক জাহােজ যাতায়ােতর জলপথ েলা দীঘ িদন আেগই চালু 

হেয়িছল। িচনা পির াজক ফাি য়ান (ফা-িহেয়ন) ৪০১ ি াে  ভারেত আসার সময় 

লপথ ব বহার কেরন; খাটান ও আফগািন ান হেয় এ দেশ আসেত তাঁর সময় 

লেগিছল দু’বছর। িক , দেশ ফরার সময় িতিন জলপথ ধেরন, তা িল  (অধুনা 

তমলুক) ব র থেক। বাংলা থেক িতিন ল া ও জাভা হেয় দেশ ফেরন। তত 

িদেন এই অ ল েলার মেধ  বািণিজ ক সংেযাগ রীিতমেতা িতি ত।   

কলকাতার কােছই গ ার মাহনা িছল বাংলায় উৎপ  ব িবধ পণ  রফতািনর ক । 

িবেশষত এখানকার সুিতব  ইউেরাপ-সহ গাটা িবে  খ ািত অজন কেরিছল। দেশর 

অন ান  জায়গা থেক আসা নানান সাম ীও এই ব র থেক রফতািনর জন  জাহােজ 

তালা হত ( যমন পটনা থেক আসত শারা বা পটািসয়াম নাইে ট)। িবিভ  

সওদাগির িত ান য এখােন আসেত লু  হেয়িছল, সটা এই অ েলর অত  

লাভজনক ব বসাবািণেজ র আকষেণই। তােদর অন তম িছল ই  ইি য়া কা ািন, 

যারা শবরী পাহােলই ভারেত ি িটশ সা ােজ র িত া করল। বাংলায়, এবং বাংলার 

মেধ  িদেয়, ব বসা করার জন  কবল ইংেরজরাই নয়, ফরািস, পতুিগজ, ওল াজ, 

িদেনমার এবং অন  অেনক ইউেরাপীয় সওদাগির কা ািনও সই সময় বাংলা থেক 

কারবার চালাি ল।  

নাব তার সমস ার কারেণ গাড়ার িদেক পূববে র সে  বািণিজ ক স ক াপন 

কিঠনতর িছল। এ রকম িকছু সা মাণ আেছ য, গ ার য মূল াতটা গিল 



হেয় বতমান কলকাতার পাশ িদেয় বইত, সটা মশ পিল জেম ীণে াতা হেয় 

পড়ল। জারােলা হেয় উঠল অন  ধারাটা, যটা পূব িদেক, বতমান বাংলােদেশর িদেক 

িগেয়িছল। িরচাড ইটন এর সু র বণনা িদেয়েছন: “পিল জমেত জমেত অেনক আেগ 

থেকই গ া তার পুরেনা অববািহকা ছেড় বিরেয় িগেয় পূব িদেক নতুন নতুন খােত 

ছিড়েয় গল, এবং ভরব, মাথাভাঙা, গরাই-মধুমতী আর আিরয়ালখান হেয় শষ 

পয , ষাড়শ শতেকর শষ ভােগ, প ার সে  িমেশ গল। এর মেধ  িদেয় গ ার 

মূল াত সাজা িগেয় পড়ল পূব বাংলার বুেক।” (দ  রাইজ় অব ইসলাম অ া  দ  

ব ল ি য়ার, ১২০৪-১৭৬০)। এই পিরবতেনর ভােব পূববাংলার অথব ব া 

উপমহােদশীয় ও িব  বাজােরর সে  যু  হেয় গল, এবং পুেব আিথক কমকাে র 

ত সার ঘটেত লাগল। এর িতফলন ঘটল পূববাংলা থেক এমনিক মুঘল 

কাষাগােরও মবধমান রাজ  সং েহ।          

আিথক কমকাে র সাের এই অ েল নবাগত মুসলমানেদর তজীয়ান ভূিমকার 

সাৎসাহ বণনা পাওয়া যায় মুকু রােমর চ ীম ল কােব । ষাড়শ শতা ীর শষ 

িদেক রিচত এই কােব  মুকু রাম িলখেছন, এই অ েল আিথক সমৃি  আনার 

পাশাপািশ িহং  বােঘেদর তাড়ােনার ব াপােরও মুসলমানেদর কী ভূিমকা িছল। 

সুকুমার সন স ািদত চ ীম ল থেক পাই: 

পি েমর ব িনঞা আইল দফর িমঞা 

সে  জন দুই হাজার 

জাড় কির দুই কর জেপ িপর পগ র 

বন কাটী বসায় বাজার। 

ভাজন কিরয়া জন েবশ কিরল বন 

সহ  ব িনঞা জন 

বন কােট িদআ গাড়া পাইআ ব িনঞার সাড়া 



ধায় বাঘা কিরআ ক ণ। 

ঢাকার িবখ াত মসিলেনর মেতা অসামান  নপুেণ  উৎপািদত ব -সহ অেনক িশ -

উেদ াগ গেড় উঠল। অ াডাম ি থ বাংলােক িবে র অন তম সমৃ  অ ল বেল উে খ 

কেরেছন। এই সমৃি েত বড় ভূিমকা িনেয়িছল িহ ু  ও মুসলমােনর পার িরক 

সহেযািগতা।     

আকবেরর িবপুল উ াশা সে ও, এবং তাঁর রাজদরবাের চালু থাকা সে ও, তাঁর 

ািবত ‘তািরখ-ইলািহ’ িদি  বা আগরােতও জনমানেস দাগ কাটেত পারল না। িক  

সদ  সদ  তারঁ সা াজ ভু  হওয়া বাংলায় এর ভাব থেক গল িচরাচিরত বাংলা 

পি কার সং ােরর মেধ  িদেয়। নতুন বাংলা সন পুনিনধািরত হল তািরখ-ইলািহর 

শূন  বৎসরিটেক ধের, কােলর িহেসবটােক ১৪৭৮ শকা  থেক িহজির ৯৬৩ 

ি াে  িপিছেয় িদেয়। তেব িহ ু  শকাে র অনুসরেণ এিট সৗর পি কাই থাকল। 

ফেল সই বছর থেক িহ ু  শক পি কা ও ি ান গরীয় পি কার মেতাই ৩৬৫ 

িদেন বছেরর বাংলা পি কা মুসলমান চা  পি কা িহজিরর চেয় ধীর গিতেত 

এেগােত থাকল (িহজির পি কায় বছর হয় ৩৫৪ িদন ৮ ঘ া ৪৫ িমিনেট)।   

তা হেল এই বছরটা— বাংলা সন ১৪২৬— কান ঘটনার কথা জানাে ? উ র হল: 

এই বছরটা কাযত িহজির পি কার সূচনার, অথাৎ হজরত মহ েদর ম া থেক 

মিদনা যা ার ারক, যা চা  ও সৗর িহেসেবর িম েণ তির একিট গণনা— ৯৬৩ 

পয  মুসলমান চা , এবং তার পর থেক িহ ু  সৗর। ধমীয় আচােরর িত িন াবান 

কানও িহ ু  যখন বাংলা সন-এর িহেসেব কানও িহ ু  িতিথ পালন করেছন, তখন 

িতিন এর সে  হজরত মহ েদর সংেযােগর ব াপারটা জানেতও পােরন, আবার না-ও 

পােরন। িক  ব  শতা ী ধের গেড় ওঠা বাঙািল সং ৃ িতর এই িম  চির টােক 

এিড়েয় যাওয়া স ব নয়।    

চতুথত, বাংলা ভাষার িকছু বিশ  আেছ যা ভারেতর অন  অেনক ভাষায় পাওয়া যায় 

না। বিশ েলার িবকােশ িহ ু  ও মুসলমান উভেয়র অবদানই পূণ। এই 



িবেশষে র একিট ল ণীয় িদক হল বাংলা ভাষায়, িবেশষত ি য়াপেদ, িল েভেদর 

ব বহার না করা। িনমীয়মাণ বাংলা ভাষা মশ িল েভেদর থাগত বিশ টােক 

বজন কের, য বিশ  সং ৃ ত ভাষায় খুবই পূণ। িনমীয়মাণ বাংলা ভাষায় 

ি য়াপেদর— এবং ায়শই িবেশেষ র— প েলায় ীিল  ও পুংিলে র ব বহার 

চিরে  বরং তুিক ভাষার অনু প।   

সং ৃ ত থেক অেনকটা সের িগেয় বাংলা ভাষায় িল েভদ বজেনর ব াপারটা দখা যায় 

মাগধী াকৃত নােম পিরিচত াকৃেতর পূব িদেকর শাখািটর মিবকােশর মেধ । কথ  

ভাষায় শে র িল েভদ বিজত হল। ি য়াপেদও ীিল -পুংিলে র িবভাজন পিরত  

হল। ল ণীয়, একই রকম পা র ঘটল মাগধী াকৃত থেকই আসা ওিড়য়া ও 

অসিময়া ভাষার ে ও। গাড়ার িদেকর পদী বাংলা সািহেত  িল েভদ না থাকার 

ভূত মাণ পাওয়া যায় িহ ু  ও মুসলমান উভয় স দােয়র লখকেদর 

রচনা েলােত। এখােন উে খ করা দরকার, িহ ু  এবং মুসলমান উভেয়ই যমন 

বাংলা ভাষার িবকােশ পার িরক সহেযািগতা কেরেছন তমনটাই কেরেছন অেনক 

আিদবাসী জনেগা ীর লােকরা, যাঁরা ভাষায় িলে র ব বহার স ূণ বজন কেরেছন, 

এবং সটা ঘেটেছ বাংলা ভাষার উ েবর ব  আেগ।     

২৭ অগ  ২০১৯ কলকাতায় দওয়া আইিডএসেক িত া িদবস ব ৃ তার অনুবাদ 

 

 


