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আমােদর সংsৃিত o সািহতয্
মানুেষর aিভjতা েথেক তমdুন বা সংsৃিতর জn হয়। তমুdেনর agগতিতেত সাধনা o aিভjতা-e dেটা
িজিনস সমানভােব পাশাপািশ কাজ কের চেল। সভয্তা সংsৃিত সাধনাসােপkা। ক কের, pেচ া চািলেয় যা
aজর্ন করা েগল, তা িবsৃিত হেল পর েয সার বstটুকু েবঁেচ থােক, তাi হেলা মানব-সবয্তার anিনিহর্ত
িনযর্াস-আর তােকi বলেত হেব তমdুন। সংsৃিত কথাটা েসi কারেণ aেনক িরফাiনেমn aেথর্ বয্বহার
করেত pয়াসী : আবার েকu বা মানবকলয্াণমুখীনতােক তমdুেনর আসল িজিনস বেল তুেল ধেরন। কােরা
কােরা মেত, বুিdমtার কােয়মী আসন পাতা তমুdেনর মােঝ েকান িবেশষ যুেগর o েদেশর জনসাধারেণর
বুিdর েসi যুেগর o েদেশর সাংsৃিতক মূলয্ েমাটামুিট তমdুনেক আমরা dভােগ ভাগ কের েদখেত পাির: 1।
আদিশর্ক বা সাবর্জনীন আদশর্িভিtক তমdুনo 2। আদশর্হীন বা আকিsক তমdুন। আদশর্গত তমুdনেক
আবার dপযর্ােয় ভাগ করা চেল: ক. বst o আtার সমnয়গত তমdুন o খ. বstগত তমdুন। iসলাম o
aনয্ানয্ সাবর্জনীন ধেমর্র uপের িভিt কের েয তমdুন গেড় oেঠ, তােক pথম বা ক পযর্ােয় eবং ফয্ািসজম,
নাৎসীজম o মাকর্সীয় সাময্বাদ বা কিমuিনজমেক িdতীয় বা খ পযর্ায়ভূk করা যায়। আবার আদশর্হীন
তমdুনেক ক, জািতিভিtক o খ. sান িভিtক ei dভােগ ভাগ করা চেল জামর্ান সাংsৃিত মূলত জািতিভিtক
o আধুিনক ভারতীয়, বৃিটশ o মািকর্ন সংsৃিত sানিভিtক। আমরা তাi চার রকেমর তমdুন, জািতিভিtক
তমdুন o sান িভিtক তমdুন।
আদশর্মল
ূ ক তমdুন o আদশর্হীন তমdুেন যেথ তফাত রেয়েছ। আগশর্গত সংsৃিতেত আদশর্েক
সেচতনভােব সমাজ জীবেন rপািয়ত করা, aপরিদেক আদশর্হীন তমdুেন জািত o sানেকi সংsৃিতর pধান
িভিtrেপ গণয্ করা চেল। জািত o sানেকi eখােন সেবর্াc আসেন pিত া করা হয়। েকান সাবর্জনীন
আদেশর্র uপর িভিt কের সমাজ সংগঠন করা ei তমdুন gেলােত খুব েবশী বড় বয্াপার নয়। eিদক িদেয়
িবচার করেল সব রকেমর আদশর্হীন সংsৃিতেক সুিবধাবাধী সংsৃিতo বলা েযেত পাের। আবার eকাn ভােব
বstিভিtক সংsৃিতআদশর্বাদী হেলo আtjােনর aভােব o মানবেচতনােক পিরপূণের্ ক বstগত বেল মেন
করার দrন েশষ পযর্n সুিবধাবাদী সংsৃিতেত পযর্বিসত হেত পাের। মাকর্সবাদ erপ eকিট বstিভিtক
তমdুন। ei জীবন pেচ ার নাম হেলা সংsৃিত। জীবন সংgােমর pকৃিতর uপর aিধকার বলেত বুঝায়
uৎপাদন শিk o তার িবিভn আকার-pকােরর েহরেফর। e মতবােদর aনুযায়ী uৎপাদন শিkর পিরবতর্েনর
মােঝ সংsৃিতর িববতর্েনর rপ েদখেত পাoয়া যায়। uৎপাদন পিdতেক সংsৃিতর মাল-মসলা িহেসেব ধের না
িনেয় e শিkেক মাকর্সবােদ eক eকctনীিত বা িpনিnপাল িহসােব ধের েনয়া হয় o তথাকিথত
ৈবjািনকতার মারফত ei পdিত মানবতা o মানবািধকারেক ছািপেয় ৈনিতক বা মরার মান িনণর্েয় তৎপর
হেয় থােক।
iসলামী জীবনদশর্েন েয তমdুেনর জn িদেয়েছ, তা হেলা eকিট আদশর্-িভিtক তমdুন। তেব
আদশর্গত তমdুন বেলi েকানমেত eেক সংকীণর্ বা কুপমুnুক সংsৃিত বলা যায় না। কারণ iসলামী
জীবনদশর্ন সবর্ েদশ, কাল, দশর্ন o তমdুন েথেক িবনেয়র সােথ যা িকছু সুnর মহান িচরnন, কলয্াণকর,
তােক সাদের বরণ কের িনেত uদাt আহবােন জািনেয়েছ বাের বাের। তেব েযসব ভাল িজিনস gহণ করা
হেলা, তােক iসলােম ভাবধারায় সমৃd o েতৗহীদবাদ dারা স ীিবত কের তুলেত হেব। iসলামী সংsৃিত সব
মানুেষর, সব জািতর, েদেশর o কােলর সংsৃিত। েসiজনয্ ei সাংsৃিত িবিভn ভাষা, জািত o েদেশর
মাধয্েম আtpকাশ কের। িবিভn জািত, েদশ o ভাষা হেলা তমdুেনর aপিরহাযর্ মাল মসলা। িকnt ei
সংsৃিতর মূলনীিত iসলামী জীবনদশর্ন o মানবতার uপােয় িনভর্র কের। জািত o েদশ, বণর্ o ভাষa ei
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সংsৃিতর মূল িভিt, যার uপের িনভর্র কের তার িবরাট েসৗধ o শাখা-pশাখা। েয তমdুন আদশর্হীন, তােত
মূলয্েবােধর েকান িবেশষ sীকৃিত আমরা েদখেত পাiনা। আর তার েপছেন েকান সেচতন o সংেবদনশীল
িবকাশ o িববতর্ন েদখেত পাoয়া যায় না। কােজi বুঝা েগল েয, আদিশর্ক সংsৃিতর মাপকািঠেত eবং
আকিsক সংsৃিত o সাধারণ সমাজৈবjািনক সংsৃিতর মাপকািঠেত পাথর্কয্ িবsর। iসলামী সংsৃিত মূলত
আদিশর্ত, কাযর্ত সমাজতািttক আর আদশর্হীন তমdুন মূলত আকিsক, কাযর্ত সমাজতািttক। সাধারণত
সমাজিবjােনর িবকােশ dেটা আকিsক, কাযর্ত সমাজিttক। সাধারণত সমাজিবjােনর িবকােশ dেটা
সংsৃিতর বািহয্ক সাদৃশয্i তােদর পারsিরক সমতা সpমাণ কের। েযমন যুk pেদেশর eবং কা ীেরর িহnু
o মুসলমান আর আরবেদেশর খৃ ান o মুসলমান। িকnt আদিশর্ক সংsৃিতর িবচাের সংsৃিতর িবচােরর ei
মানদn o পdিত eেকবাের কৃিtম। েকান eক েদেশর আদশর্গত সংsৃিতর aপর eক েদেশর আদর্শগত
সংsৃিতর বািহয্ক িদক েথেক পৃথক হেত পাের। (আর eর ফেল সাধারণ সমাজতািttক িবচাের তারা di
সংsৃিত িহেসেব গণয্ হেব। েযমন িসিরয়া o iেnােনিশয়া iসলামী সংsৃিতর জািতভূk আর বতর্মান চীন o
রািশয়া কিমuিনs সংsৃিতর েগা ীভূk। aবশয্ eকথা সতয্ েয, মূলয্েবাধ eক হেল, কালচার o তমুdেনর
বাiেরর িদকটা েকান েকান েkেt eক রকম হেত পাের। আবার েদশ, কাল, বণৃ o ভাষার পিরেpিkেত েসi
......................................................
সংsৃিতর মাপকািঠেত eকi সংsৃিতভূk বেল গণয্ হেত পােরন না। আল-কুরআন eকথা খুব s কেরi
বেলন: মহান আlাহ মানুষেক কথা বলার kমতা িদেয়েছন; (সূরা আর রহমান : 55 : 1-4)। েসi িহসােব
dিনয়ায় সব ভাষাi সংsৃিতর ভাষা।
pিতিট ভাষা আlাহর েদায়া শিk েথেক udূত। েতৗহীদজাত সমাজ বয্বsা গঠেনর আহবান িনেয়
সমg মানবািতর জনয্i েpিরত হেয়িছ। তেব pাথিমক িদেক আরববাসীেক িতিন ajানতা েথেক িনেয় eেলন
আেলার পেথ। তাi বলা হল : কুরআেক আমরা েতামােদর িনেজর ভাষায় ৈতরী কেরিছ, যােত েতামরা
সাবধান বাণী নেত পাo। (আল েলাকমান :44-58) কুরআেনর মতানুসাের মাতৃভাষাi িশkার ে বাহন।
আlাহ েpিরত পয়গmরগণ তঁােদর িনজ িনজ ভাষার েভতর িদেয়i ধেমর্র বাণী pচার কেরেছন। আমরা
eকজন রাসূল (সা) পেক পাঠাiিন, িযিন তঁার েগা ীর িনেজর ভাষার মারফেত pচার কেরনিন, যােত কের
তারা আlাহর কালাম s ভােব বুঝেত পাের। (iবরাহীম 14 : 4)। ভাষা o বেণর্র পাথর্কয্ সৃি র ৈবিচt o
মিহমা েঘাষণা কের। তঁার (আর) িনেদর্শgেলার মেধয্ রেয়েছ; আসমান যমীেনর সৃি আর বণর্ o ভাষার
ৈবিচt; eর মেধয্ সব মানুেষর জনয্ রেয়েছ aগিণত িনদশর্ন; (30 : 27-28)। সব ভাষাi iসলামী ভাষা o
iসলােমর জীবনদশর্ন েকান eকটা ভাষার মাধয্েম pকািশত হেল তা হেব iসলােমর তমdুনী ভাষা। কােজi
বাsব েkেt iসলামী মূলয্েবােধর আoতায় িবিচt সংsৃিতর সমnেয় মানবতার uেdাধন o সু ু সমাজ গঠেনর
নামi হল iসলামী সংsৃিত। আlাহ বেলন :িবিভn জািতেক পারsিরক আদান-pদান, পিরিচত o সু ু
pিতেযািগতার জনয্i পয়দা করা হেয়েছ। তেব েকবল মাt েস জািতi t দাবী করেত পাের, যারা সৎ o
মহৎ। েকান eকিট ভাষায় কথা বলাi ভােলা, আর aপর eকিট ভাষায় কথা বলা খারাপ-ei মতবাদ
iসলাম-িবেরাধী। ug েগা ীবাদ o জাতীয় anতার ফেল ug জািতগত anতােক aেনকিদন ধের iসলােমর
সে eক কের েদখা হেয়েছ। িকnt iসলামী মূলয্েবােধর দৃ েকাণ েথেক িবচার করেল েদখা যায় েয, ei
মানিসকতার সে iসলামী জীবনশর্েনর েকান রফা হেত পাের না। কারণ iসলােম েকান eকিট ভাষা মানুেষর
ে েtর মানদn নয়, নীিতjান o তার বাsব rপায়নi ে েtর eকমাt িনিরখ।
iসলাম তমdুন জািতগত anতা মােন না। aিরিজনয্াল o কনভােটর্ড মুসলমােন ei সমাজ বয্বsার
আoতায় েকান পাথর্কয্i sীকার করা হয় না। রk, বণর্ o ভাষার িভিtেত মুসলমােনর ঐকয্ নয়, আদেশর্র
িদক েথেকi মুসলমান eকসূেt বঁাধা।
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সংsৃিতর িবকােশ সািহেতয্র aবদান aনsীকাযর্। সািহেতয্র মেধয্ িদেয়i eক eকিট জািত তার
anিনর্িহত ভাবধারা pকাশ করবার সুেযাগ পায়। pাচীনকােল বয্াকরেণর সে িমিলেয় যা পড়া হেতা, তােক
বলা হেতা সািহতয্। সািহেতয্র ei ধাতুগত বয্াখয্া eর anিনিহর্ত ভাবটার pকাশ করেত পাের না। কথার
মেধয্ েয িশljান আেছ, েয রসেবাধ আেছ, তা হেলা সািহেতয্র aধর্ভাগ। সািহেতয্র pকাশধমর্ হেলা
কাlিনক, সৃি র আেবেগ েয মানব সংগীত কথার মাধয্েম আtpকাশ কের, তাi সািহেতয্ যিদ েকান
uপেদশ েথেক যায়, তা iংিগেত-iশারায়, আকাের-pকাের pকাশ পােব, তার মেধয্ ফুেট uঠেব eমন eকিট
সাবলীলতা o aপrপতা, যার নাম eক কথায় েদয়া চেল কাnা-সিsত। েয জািতর জীবন লkয্হীন, যার িকছু
পাবার েনi, তার বলবারi বা িক থােক? েয জািতর েকান জীবনেবাধ েনi, যার জীবন আদশর্হীন, তার
সািহিতয্ক sুরণ হবার নয়। কারণ সািহতয্ মানুেষর জীবন সাধনা o জীবন pবােহর নব নব rপায়ণ।
ধমর্ o সংsৃিত সmেকর্ eকিট াn ধারণােক aযথা জনিpয় কের েতালা হেয়েছ : েসিট হেc
সািহতয্-সংsৃিতর িবকােশ ধমর্ িবেশষভেব পিরপnী। কারণ ধমর্ মানেল নািক সািহিতয্েকর রসকlনা িবিশ
ণী-pতয্েয়র uপের uঠেত পাের না, বুিdদীিpর aভাব ঘেট o সমাজজীবেন সাmpদািয়কতার সৃি হয়।
pকৃতপেk মানিবক নীিত, পুেরািহততnt o ধমর্ eক িজিনস নয়। েসi সমাজেকi ধমর্ীয় সমাজ বলা হয়,
েযকােন ei নীিতgেলা সামািজক চািহদা o পিরেবেশর oপের িনভর্র কের বাsেব rপািয়ত হেয়েছ। ধমর্
eকথা pমাণ করেত চায় না েয, সমােজ েশাষণ েনi। মানব সমােজ িবিভn ে ণীর aিst থাকা আর েশাষক
ে ণী থাকা eক কথা নয়। েশাষণ o ে ণী-সংgামেক asীকার করেল েযমন সু ু সমাজ বয্বsা কােয়ম করা
যায় না, েতমিন সমাজনীিত o সামািজক কাযর্পdিতেক িনছক ে ণী-সংgাম o িহংসািভিtক কের গেড় তুলেল,
িক uঁচুদেরর সািহতয্, িক uঁচুদেরর সমাজ েকানটাi জnলাভ করেত পাের না। তেব সমােজর o সািহেতয্র
েযটুকু ucাংেগর o েযটুকু মংগলময়, েসটুকু aজর্ন করা সmব হয় রসেবাধ, দৃি ভি o pিতভালবd jানেক
ে ণীpেতয্েয়র oপর তুেল ধেরi। তাi সািহতয্ সৃি করেত েগেল েযমন বাsবgাহয্ মন চাi, েতমিন
সহানুভিূ তপূণর্ দৃি র pেয়াজনo sীকার করেত হেব। সািহতয্ ei দৃি েকােণর sীকৃিতর মােঝ েকবলমাt ে ণীিবচার যেথ নয়। েকবল রস সৃি র বয্াপাের েকন, সামািজক uৎকেষর্র জনয্o ei uপলিbo মানবেচতনা
aপিরহাযর্। আর সাবর্জনীন ধেমর্র মূলয্েবাধ ei মানিসকতােক েকান মেতi খবর্ কের না। কারণ ei
মূলয্েবােধর মােঝ রেয়েছ মানবতার জয়জয়কার।
হরহােমশা eকথা বলা হয় েয, ধেমর্র আoতায় সািহেতয্র িবকাশ o pিতভার sুরণ নয়। কারণ
pিতভার বড় gণ হেলা ৈবিচt o asীকার করার েনিতবাচক ৈবpিবক মেনাবৃিt। আসেল সাবর্জনীন ধেমর্র
মূলয্েবাধ বাsেব কােজ লাগােনা হেল ei ৈবিচt মৃতকl হেয় যাবার েকান কারণ েনi। সাবর্জনীন ধেমর্র
মূলনীিতgেলা eত বয্াপক o সাবর্জনীন েয, eর আoতায় মানুেষর pিতভা নব নব rেপ, রেস, আকাের,
pকাের আtpকাশ করার ভরসা রােখ। বাsেব কােজ লাগেনা হেল ei ৈবিচt মৃতকl হেয় যাবার েকান
কারণ েনi। সাবর্জচনীন ধেমর্র মূলনীিতgেলা eত বয্পক o সাবর্জনীন েয, eর আoতায় মানুেষর pিতভা নব
নব rেপ, রেস, আকাের, pকাের আtpকাশ করার ভরসা রােখ। মানুেষর জীবনেবাধ সাবর্জনীন না হবার
ফেল o বাsব জীবেন rপািয়ত না হবার ফেলi বরং সািহতয্ o সংsৃিত প ু, থগিত, সংকীণর্ o মৃতবত হেয়
পেড়। সাবর্জনীন ধেমর্র দৃি েত সব জীবনদশর্নেকi eক-eকিট ধমর্ ভেল aিভিহত করা হয় o সবর্জনীন ধমর্
হেলা eক pকােরর সাবর্জনীন জীবনাদশর্। তাi ধমর্েক eখােন েকবল নীচুদেরর েলাকেদর কালচার মেন করার
pবৃিt েনi বা কালচারেক uঁচু stেরর ধমর্ মেন কের িচnার কুয়াশা সৃি রo pয়াস েনi। iসলােম পুেরািহততnt
sীকৃিত পায়িন। ধমর্েক আমরা যিদ পুেরািহততnt িহেসেব মেন না কির, তেব uঁচু sর o নীচু sর সব sেরর
েলােকরi ধমর্ বা জীবনেবাধ eকটা িবেশষ sান aিধকার কের আেছ। তেব েস জীবনদশর্ন সবর্জনীন ধমর্
জীবনেরােধর aনুসারী িকনা, েস p িবচারসােপk।
সমাজ , সংsৃিত o সািহতয্

ডkর হাসান জামান

ধমর্ কথািটেত নীিত বা মূলয্েবাধ aেথর্ gহণ করেল o েসi মূলয্েবাধ বয্িkগত o সামািজক জীবেন
পালেন করেল সািহতয্ o সংsৃিতর েkেt েকৗিণকতার েকান সmবনা েনi। বhভি ম সািহেতয্র সৃি o pসার
আর aসীম েকৗতুহল o িবsেয় দৃি র uৎকেষর্ eকাnrেপi সmব। ধমর্েক ধু মানেল হয় না, জীবনেক
জীবনেবােধর মাধয্েম জানেত o জয় করেত হয়, েসটাi আল-কুরআেনর সাংsৃিতক িচnার বড় কথা।
তারপর pকৃত ধমর্াদেশর্র pবণতা মানুষেক িবেcেদর িদেক িকছুেতi টানেত পাের না। কারণ ধেমর্র
আদশর্ uদার, মানিবক o সাবর্জনীন। ei আদশর্ সmেকর্ as ধারণার ফেলi িবেcদ, কলহ o
সাmpদািয়কতা সৃি হয়। ajনতার ফেল ধমর্ীয় মূলয্েবাধ, সাmpদািয়কতা o নাযয্ সাmpদািয়ক aিধকােরর
মেধয্ পরপsর পাথর্কয্ িনণর্য় করাo কিঠন হেয় পেড়। মানুেষর আদিশর্ক পাথর্কয্ িনণর্য় কের িদেল সাবর্জনীন
ধমর্াদশর্ মানুষেক eক কের ভাগ কের না। যিদ বলা হয় েয ধমর্ মানুেষর-মানুেষ িবেভদ সৃি কের, সুতরাং ধমর্
চাi না; সুতরাং p oেঠ মানুষ সmূণর্rেপভাব o িচnািনরেপk হেত পাের িকনা। সব মানুষ কমেবশী
িচnাশীল। তাi মানুেষর পেk eটা eেকবােরi aসmব। বুিdমtা মানুেষর eকটা aপিরহাযর্ gণ। আর
বুিdমtার aিsেtর ফেল মানুেষর মেধয্ িচnার িবিভnতা েদখা েদয়। তথাকিথত ধমর্ না চাiেলo জীবনেবাধ
বা ধমর্ মানুষেক মানুেতi হয়। তেব েস জীবনেবাধেক হয়ত দশর্ক নােম aিভিহত করা হয়। ধমর্ হয়ত েস
মানেত চাiল না, কারণ ধমর্েক েস পুেরািহততnt বেল ধের িনল। িকnt ধেমর্র sােন নতুন নতুন দশর্ন eেস
িশকড় েগেড় বেস। গণতnt eেলা, তার রকেমর an েনi; সমাজতেnt, তার আবার হেরক িকিসম, তাi বেল
িক েজার কের েকান eকটা দশর্ন বা ধমর্ মানুেষর uপর চািপেয় েদেবা? আসল কথা হেলা, সব ধমর্ o দশর্কেক
েবঁেচ থাকার aিধকার দান করেত হেব, তােদর িবকৃিত দূর করেত হেব, আর তােদর sকীয়তা akুn েরেখ
িনজ িনজ সাবর্জনীন ধেমর্ ei মানিবক িদকgেলা বড় কের তুলেত হেব, সাবর্জনীন ধেমর্ ei মানিবক
িদকgেলা বড় কের তুেল ধরেত হেব, সাবর্জনীন ধেমর্ ei মানিবকতার aভাব েনi, কারণ jােনর সাধনা o
aনয্ানয্ ধমর্ o দশর্েনর pিত uদারতা eর eকটা মূলয্বান নীিত। e মানিবকতার (ud েগা ীবdতার নয়)
oপের িভিt কের মানব aিধকােরর sীকৃিত ধমর্ীয় সমাজ বয্বsার মূল িনিরখ। চিল ু জগত o সমােজর মােঝ
সাম সয্ িবধান করা ei জীবনেবােধর eক aিবেcদয্ aংশ। e জীবনবয্বsায় ধেমর্র বয্াখয্ায় ধমর্
বয্বসায়ীেদর নীিত মারফত মানুেষর বুিd o আtার মুিk েষাষণা কেরেছ o বুিdেক সদাজাgত রাখেত
িদেয়েছ aপুরn েpরণা। তেব েয পিরমােণ বুিdর লmন-কুদনর্ মানবতা o সাধারণ মানুেষর aিধকারgেলােক
লংঘন কের যায়, েসi পিরমােণ iসলামী দশর্েনর মূলয্েবাধ-aনুগ o মানিবক হoয়া বাsব মুিk o মানিসক
sূিতর্ েচেয়েছ, িকnt eর কুদর্ন-েকালাহল বরদাশত কেরিন। aবশয্ e কথা সতয্ েয, আমােদর েদেশর aj
জনসাধারণ o ধমর্ বয্বসািয়গণ iসলােমর বh িবেঘািষত বুিdদীিpেকo aেনেক সমেয় iসলাম-িবেরাধী বেল
ফেতায়া িদেত ছােড়িন। hদেয়র মূকk
ু া o িচnার িবpব মূলত iসলােমর aিনিভেpত হেত পাের না। iসলামী
সািহেতয্র সহজ sীকৃিতর মােঝ রেয়েছ বতর্মান aিনি ত পিরিsিতেত সু তা িনেয় আসার তািগেদ। রািশয়ার
পীটার িদ-gট eর বা তুরে র সুলতােনর মত তামdুিনক িdকরণ নয়।
ei কারেণ আমােদর জাতীয় সািহতয্ েকu যিদ ধমর্ীয় মূলয্েবাধ pতয্াশা কেরন, তা হেব িনতাn
sাভািবক। তােক শরীয়েতর hবুh pবতর্ন বলেল ভয়ানক ভুল করা হেব। কারণ ধেমর্র সবর্কালীন মূলয্েবােধর
েপছেন রেয়েছ মানবিচেtর িচরnন snন। েয সদাজাgত িচnা iসলামী সাংsৃিতর নব নব সmবনার iি ত,
তােক পুনরায় স ীিবত কের তুলেত হেব। ধমর্ িনেয় িবিভn সmpদােয় বা জািতেত েগাল বাধেতi পাের না।
িযিন pকৃতপেk ধমর্ পালন কেরন, িতিন ধেমর্র আপাত িবেরািধতার মােঝo ঐকয্ খুেঁ জ বার কেরন o সবার o
সবার সে িমলেত পােরন। সাmpদািয়ক িবেdেষর মূল কারণ হেলা ধেমর্র আসল rপ, মানবতা, সবর্জনীনতা
তয্াগ সmেকর্ াn কারণ হেলা ধেমর্র আসল rপ, মানবতা, সবর্জনীনতা o তয্াগ সmেকর্ াn ধারণা।
িনেজর ধেমর্ দৃঢ় িব াস o aপেরর ধেমর্র pিত dা o সহনশীলতা eকসে িবদয্মান থাকা েমােটi কিঠন
বয্াপার নয়।
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তাi জাতীয় agগিতর যুেগ আমােদর ধু তথাকিথত ধমর্pাণ হেল চলেব না। (ধমর্ aবশয্i
মনুষয্েtর সবর্া ীন rপ, যা সবর্যুেগiবhমূলয্) আমােদরেক আজ pাণধমর্ী o ধমর্pাণ di-i হেত হেব
eকসে । িবচারবুdেক জাgত কের আমােদর সমােজর জীবনেবােধর uপর িভিt কের eক pাণস ারী নতুন
সািহতয্ o সংsৃিত গেড় তুলেত হেব। e জনয্ েগারsান-মানিসকতা o েমাlাতnt বজর্ন আমােদর pধান
কতর্বয্।
ধমর্ o েরেনসঁা
iসলামী জীবনদশর্ন o সংsৃিতেত েয জীবনেবােধর iি ত পাoয়া যায়, তা কখনi েরেনসঁা িবেরাধী
হেত পাের না। pচিলত নীিত-িবেরািধতা কখেনা কখেনা েরেনসঁার সংেকত েদয়, তেব তা িকছুেতi েরেনসঁার
মূলয্ িবচােরর মানদn নয়। েকান eকটা জীবনদশর্েনর নীিত o মূলয্েবাধ যিদ pাণবn, সজীব o সংেবদশীল
হয়, তেব তার মেধয্ িচnা, কাযর্ o আনেnর নব নব aিভযান িনছক aসmব ক কlনা নয়। সািহতয্o
িশlকলার মারফত মানব মেনর িচnা snেনর নব নব িবsৃিত েশষ পযর্n যিদ pকৃত েরেনসঁা o
সমাজকলয্াণ আনেত চায়, তেব তার েপছেন eকটা সু ু িজনেবাধ aপিরহাযর্ হেয় পেড়। iতালীেত
জীবনেবােধর eকাn as তা o iংলয্ােn জীবনেবােধর aযুত sীকৃিতর ফেল iuেরাপীয় েরেনসঁার ফল েয
ei dেদেশ িভnরকম হেয়িছল, তা সবঐিতহািসেকরi জানা আেছ। iিতহাস eকথাo pামাণ কেরেছ েয,
iuেরাপীয় েরেনসঁার েপছেন রেয়েছ iসলােমর pতয্k েpরণা। iসলাম ধমর্ নােম কিথত হেলo e েpরণা
কদািচৎ aমূলক নয়। বুিdদীp, সবর্জনীন o সংযত মানিসকতার মাধয্েম pিতভার নব নব uেnেষর নামi
েরেনসঁা। যার মেধয্ সমাজ, সািহতয্, সংsৃিত o রা ীয় জীবেনর সংগঠনী দৃি o সাথর্ক িববতর্ন লুকােনা
থােক। তেব েসi সংগঠন পিরবতর্ন o িববতর্ন েশষটায় সমাজকলয্ােণ েপঁৗছােনা চাi o মানিবকতা dারা udুd
হoয়া চাi।

iসলামী সংsৃিতর srপ
iসলাম জীবনশর্েনর সাবর্জনীন মূলনীিতর uপের iসলামী তমdুন pিতি ত। iসলােমর মূলয্েবাধ ei
তমdুেনর pাণ। সািহতয্, িশlকলা o িবjােনর সহs েpরণা রেয়েছ ei সংsৃিতর মেধয্। iসলামী
জীবনশর্নেক আল-কুরআেন িবশালাকার বৃেkর সংেগ তুলনা করা হয়েছ। ধেমর্র বাণী eকটা বৃেkর মত, যার
িশকড় থােক dঢ়ভােব pিতি ত আর শাখা pশাখা আসমােন মাথা uঁচু কের থােক। (সূরা iবারাহীম : 14,24)
েতৗহীদ (আlাহর eকt), মািলিকয়াত (আlাহর সাবর্েভৗমt) o িখলাফত (মানুেষর pিতিনিধt) ei
তমdুেনর aপিরহাযর্ aংশ। আlাহ eক o িতিনi eকমাt uপাসয্ o তঁার uপের আর েকu েনi, েকান শিk
েনi।
িতিন ধু মুসিলেমর pভু নন-সমg িনিখল িবে রi িতিন pভু। জািত িহেসব েকবলমাt
মুসলমােনরাi তঁার aনুgহ-pাp নন। সব জািত eবং বয্িki তঁার aনুgহ o রহমত েপেয় থােকন। তেব েকান
জািত বা বয্িkর ে t তঁার ঈমান, আlাহর pিত আtসমপর্ণ, সততা, সাধুতা o মানবকলয্ােণর uপরi
িনভর্র কের। pেতয্কিট মানুষ আlাহর খলীফা বা pিতিনিধ e েসi িহেসেব সমান aিধকােরর দাবীদার। সব
মানুষ পরsর ভাi-ভাi o eকi আiেনর aধীন। e িবষেয় শাসক বা শািসেতর মেধয্ েকান তফাত েনi।
আlাহ o মানুেষর মেধয্ েকান মধয্sতার বালাi েনi। ei জীবনদশর্েনর বst আtার েকান িবেরাধ o sীকৃত
হয়িন; uভয় িদেকi েদয়া হেয়েছ সমান মেনােযাগ। মানুেষ মানুেষ সmেকর্ pিতি ত হেব নয্ায় িবচােরর
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িভিtেত। বয্িkর ে t িনভর্র কের jান, কাযর্kমতা o ৈনিতক uৎকেষর্র uপর o জািতর ে t িনিহত
রেয়েছ সু ু o সুিবচারমূলক সমাজ গঠেন। aথর্ৈনিতক েkেt pথাi বয্িkর aিধকার pিত া কের, িরবা বা
সুদ eবং সবর্ pকােরর aথর্ৈনিতক েশাষণ েঘার পাপ o মারাtক সামািজক বয্ািধ িহেসেব গণয্ হয়। সামািজক
কলয্ােণর (aথর্ৈনিতক েkেt আlাহর সাবর্েভৗমেtর sীকৃিত) সীমার মেধয্ েথেক বয্িkগত সmিt েভাগ করা
চেল। সু ু সমাজ গঠেনর জনয্ iসলাম বাধয্তামূলক সামািজক িনরাপtা বা যাকােতর িবধান িদেয়েছ। iসলাম
ৈবjািনক দৃি ভি িনেয় কাজ কের েযেত জািনেয়েছ uদাt আহbান। বয্িkর িনজs সtা, aিধকার o
িনরাপtা iসলাম sীকার কের। ei aিধকার কােরা িছিনেয় েনবার aিধকার েনi।
সালাত বা নবয়েতর নীিত dারা iসলাম pচার কেরেছ েয, dিনয়ার সব জািতর েভতরi রসূল (সা) eেসেছন
o হযরত মুহmাদ (সা) আlাহর েশষ রাসূল। ei নীিতর dারা মানব জািতর ঐকয্ o বুিdমtার uপর িবেশষ
েজার েদয়া হেয়েছ। iসলােমর মেত সতয্ o jােনর uপলবিdেত েকান জািতর eকct aিধকার েনi । মানব
সংsৃিতর ঐকয্ পরsর িনভর্রশীল o মানব মিহমার sীকৃিত রেয়েছ। সংsৃিত সmেকর্ eখােন uদার দৃি েকাণ
o মানিসকতা, তার েভতের েদিখ মানবতার জয়জয়কার। যিদo ei সাংsৃিতক িবচার বৃিd o মূলয্ায়ন
মুসিলম সমােজর সামািজক dগর্িত, aথর্ৈনিতক aরাজকতা েগা ীগত anকার মােঝ আটেক েগেছ, তবু
মুসলমানগণ d:েখর িনমর্ম েতৗহীেদ o িরসালােতর আ য় িনেয় শিk স য় করেত পােরন, শত বাধা-িবপিt
জয় করেত পােরন। েতৗহীদ o িরসালেতর নীিতেক বুঝেত পারেল মুসিলম মানুেসর িনছক েনিতবাচক
ভাবধারা o anমুর্িখতা দূর হেয় যােব o iসলামী জীবনদশর্েনর মূল uেdশয্ সু ু সমাজ সংগঠেনর িদেক
আমরা দৃি েফলেত পারব। e uপমহােদেশর মুসিলম িবজেয়র iতাহাস েথেক জানেত পারা যায় েয,
িবজয়ীরা সবাi eক জািতর েলাক নয়- িকnt তারা eকi সূেt gিথত; তারা সবাi মুসিলম, ei িছল তােদর
পিরচয়। তুকীর্ , আফগান o মুগল িনেজেদর ৈবিশ য্ বজায় েরেখo iসলামী জীবনদশর্ন o সংsৃিতর eক
eকটা িবিশ aংশrেপ িনেজেদর মেন করেতন। েতৗহীদ o সাময্নীিত ei সব জািতেক কম-েবশী iসলামী
সংsৃিতর আoতায় eেনিছল। iসলামী সংsৃিতর eকথা দাবী কের না েয, েকবলমাt eর মেধয্i মানুেষর
মানুিসক o সামািজক জীবেন িবশৃ লা েদখা েদয়। dিনয়ার সব ভাষা o সংsৃিতেক iসলামী তমdুেন
সmােনর চেk েদখা হয়।
িবিভn সংsৃিত o ভাবধারার সাথর্ক aনুpেবশ iসলােমর কাময্o। eiজনয্i iসলােম েমৗিলক নীিত akুn
েরেখ সামািজক চািহদা o পিরেবশমািফক নীিতেক (িpিnপালn) বাsেব rপািয়ত করেত বলা হেয়েছ। eর
নাম iজিতহাদ। iসলামী জীবনদশর্নেক আধুিনক যুেগ rপায়েণর uপেযাগী কের তুলেত হেলo আধুিনক
মানুষেক iসলােমর জনয্ uপযুk কের গেড় তুলেত হেল েযমন eকিদেক jােনর মারফত iসলােমর
সামািজক rপায়ন pেয়াজন,েতমিন িশkা বয্বsাo আমােদর মূলয্েবাধ-aনুগ কের েঢেল সাজােত হেব।
aধয্াপক iিলয়ট িsথ বেলন েয, ভাগয্gেণ খৃ জেnর চার হাজার বৎসর পূেবর্ িমসের মানব সভয্তার পtন
হয় o েসখােন েথেক তা তাigীস নেদর তীের, বাংলা-পাক-ভারত uপমহােদেশ, চীেন o আেমিরকায় ছিড়েয়
পেড়। eেক বলা হয় সংsৃিত িববতর্েনর pতয্য় (iভলুয্শিন িথেয়ারী) aপরিদেক aধয্াপক টেয়নিব বেলন েয,
aনয্ানয্ সংsৃিতর সংেগ সংেযােগর ফেলi েকান eকটা সংsৃিতর uৎকষর্ সািধত হয়। eেক বলা হয় সংsৃিতর
স ারশীল pতয্য় (িডিফuশিনs িথেয়ারী)। িরসালােতর মারফত iসলাম েগৗণভােব ei স ারী pতয্য়েকi
সমথর্ন কেরেছ।
আধুিনক dিনয়ার সমg মুসিলম জািতর eকজন শাসক বা খলীফা েঘাষণা করেল বা সাধারণ মুসিলেমর
েরামািnক ঐেকয্র (যার আংিশক pেয়াজন েকান িদন ফুিরেয় যােব না) কথা pচার করেল েকান ফায়দা হেব
না। েদেশ-েদেশ বাsব aবsার পিরেpিkেত iসলােমর সমাজনীিতর িdধানীন rপায়েণর মারফত iসলামী
সমাজবয্বsা pিত া করেত হেব। aতঃপর মুসিলেমর সামািজক (সমাজ বয্বsাগত) o আধয্ািtক ei uভয়
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িমলেনর েসতু রচনা করা সহজ হেয় যােব। iসলামী সমাজ pিত া করা িভn তথাকিথত রাজতntগত মুসিলম
রাে র সংেগ িখলাফতিভিtক গণতntী aনয্ানয্ মুসিলম রাে র সমেঝাতা o সিতয্কার িমলন aেনক িদক
িদেয়i aসmব বয্াপার।
iসলামী সংsৃিতর মূলয্েবাধ েথেক আমরা ei সেতয্রi iি ত পাi। eখােন ঘেটেছ বst o আtা,
সমাজবয্বsা o বয্িkসtার সমnয়। dিনয়ার সব কােজi মুসিলেমর iবাদাত, যিদ তার েভতের জীবন
সmেকর্ সবর্াংগীন দৃি ভ ী o মানবকলয্াণ িনিহত থােক। dিনয়ার কাজ করা dিনয়াদার হoয়া নয়- আlাহেক
ভুেল থাকার নামi dিনয়াদার হoয়া। সমg pকৃিতেত রেয়েছ সেতয্র িনদশর্ন। েসi শিkেক uপলিb করেত
হেব, আহরণ করেত হেব। কারণ ei বাsব জগতi পরকােলর শসয্ েkt। আকল বুিd, মুহbত (েpম) o
মােরফােতর (সাধনা) মাধয্েম ফালাহ (সাফলয্) লাভ করাi বয্াপক aেথর্ iবাদত o iসলামী তমdুেনর বাsব
পnা। eমাসর্েনর মেত সংsৃিতর েয িবেশষ gণ সামািজক সংেযাগ o আtগত িনজর্নবােসর মেধয্ eক
মাঝামািঝ পথ, তা iসলামী সংsৃিতেত পুেরাপুির েমেল। সমg জীবন িনেয় iসলামী সংsৃিতর কারবার। s া
o সৃি র সmকর্ ছাড়াo মানুেষর সমাজ জীবন, খাদয্ আহরণ o aজর্েনর পnা, েযৗন-জীবন, রা নীিত, িশl
বািণজয্ সmকর্ eবং eক মানেবািচত পিরকlনা eেত রেয়েছ। aনয্ানয্ দাশর্িনক আদর্েশর (গণnt o
সমাজতnt) চাiেত েমৗিলক িবষেয় মতিবেরাধ iসলােমর েনi বলেলi চেল (পা তয্ েদশgেলার রাজৈনিতক
গণতnt, েসািভেয়ট রািশয়ার aথর্ৈনিতক গণতnt o কিমuিনs চীেনর ৈsরবাদী গণতnt)। iসলােম িশয়া-সুnী
মতিবেরাধ রাজৈনিতক িববতর্ন সmেকর্ মতিবেরাধ। iসলামী জীবনদশর্েনর েকান েমৗিলক িবষেয়র oপর িভিt
কের ei dেটা দল গেড় oেঠিন। আর ei জীবনদশর্েনর েমৗিলক নীিত o সমাজদশর্েনর েকান as তা েনi।
সুদরূ pসারী eক eকিট িদকেক আিদ সtার pকােশর সমg rপ বেল মুসলমান মেন কেরন না, তাi তােক
পূজা না কের কেরন aনুশীলন। iসলামী সংsৃিতর ei সবর্মিু খনতার ফেল আরবেদর মেধয্ iসলােমর
েpরণায় শlকলা o িবjানচচর্ার পিরপূণর্তা o sরণ eকi যুেগ সmব হেয়িছল। করআন eকখানা িবjােনর
েকতাব নয়, িবjােন সতয্ pচার করা o কুরআেনর কাজ নয়। iসলাম িদেয়েছ িবjােনর েpরণা। েসi েpরণা
সাথর্ক হেয়েছ ৈবjািনক দৃি ভি র udেব। মানুেষর মত আিদসtা আlাহ েকান বয্িk নন, িতিন েসi মহান
শিk, িযিন eকi সে eকিদেক সুদরূ pসারী ( ানেসনেডnাল) aপর িদেক aনুpসারী (iমােনn)। তাi তঁার
েথেক iসলামী জীবনদশর্েনর দাশর্িনক িভিt o সবর্াংগীন (িনছক বstগত নয়) ৈবjািনক পিdতর
জn হয়।

iসলামী সািহতয্
সািহতয্ মানব hদেয়র pাণধমর্। মানব মেনর ভাবােবগ, aনুভিূ তo আশা-আকা া সাবর্জনীন। তাi
আপাতদৃি েত মেন হেত পাের েয, সািহতয্েক iসলামী সািহতয্ বলেল সািহেতয্র aপমান করা হয়, আর
iসলামেক করা হয় েহয়। pকৃতপেk ei মেনাভােবর মেধয্ রেয়েছ সািহতয্ o iসলাম, e dেটােকi েবাঝার
ভুল। সািহতয্ েতা সবi eক, তবু rশ সািহতয্, iংরাজী সািহতয্, আiিরশ সািহতয্, জামর্ান সািহতয্, খৃ ান
সািহতয্, ihদী সািহতয্, িহnু সািহতয্ iতয্ািদ আেছ। যিদ েকান বয্িk iংেরজী সািহতয্েখ ঐ নােম aিভিহত
কেরন, তা িক সািহেতয্র aবমাননা করা, না সািহতয্ সmেকর্ সতয্ ভাষণ। iসলাম মানুেষর দৃি সংকীণর্ কের
ধু ধমর্ীয় িকতাব পাঠ করেত ভেলিন-dিনয়ার েসরা সািহতয্ o সাংsৃিত মnন করেতi বারবার েpরণা
িদেয়েছ। jান মুসিলেমর হারািনিধ। েয েদেশরi বা জািতরi েহাক না েকন ে সািহিতয্কতেদর uেপkা
করা চলেব না। আবার aনয্ সািহতয্েক তািড়েয় েদবারo েকান p uেঠ না। কারণ সািহতয্ o সংsৃিতর
iিতহাস পারsিরক িনভর্রতার iিতহাস। তবু সাধারণভােব, iসলামী সািহতয্ বেল eকটা িজিনস আেছ o eক
eক েদেশর ভাষার মাধয্েম eর ৈবিচt pকাশ o িবকােশর সmবনা রেয়েছ। iসলামী সািহতয্ বলেত বুঝেত
হেব iসলামী জীবনেবােধর pকাশমূলক সািহতয্। ei সািহতয্ আবার dপযর্ােয়র ক. iসলামী জীবনদশর্ন
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সmকর্ীয় ধমর্ীয় সািহতয্; খ. বয্াপক aেথর্ pথমত িবিভn pকার সািহেতয্র মারফত (uপনয্াস, নাটক, কিবতা
o pবn) ei জীবনদশর্েনর িবিচt িবকাশ। িdতীয়ত মুসলমােনর জীবেনর ছিব েয সািহতয্ rপ পিরgহ কের।
ei জীবন aবশয্ েকবলমাt মুসলমােনর জীবন নয়-মুসলমােনর সে aনয্ানয্ জািত o ধেমর্র সmকর্ eর
মেধয্ িনিহত রেয়েছ। ei সmকর্ িনেয় মুসলমােনর জীবন েয সািহেতয্ pিতভাত হয়, তােকo iসলামী বলা
েযেত পাের। eর মেধয্o থাকেব নাটক, কিবতা, গl, uপনয্াস o pবেnর aযুত সmার। তৃতীয়ত
মুসলমানেদর েলখা সািহতয্। িকnt েযেহতু মুসলামােনর েলখা হেলi তা iসলামী জীবনেবাধ o মুসিলম
জীবনধারার িবকাশ নাo হেত পাের, েসi কারেণ pথমত ধমর্ীয় সািহতয্ o সািহতয্ o বয্াপক aেথর্ iসলামী
জীবনেবােধর pকাশ o মুসিলম জীবেনর ছিব েয সািহতয্ থাকেব, েসi সািহতয্েক iসলামী সািহেতয্র মানদn
িহেসেব ধরেত হেব। aবশয্ ei িদক িদেয় িবচার করেল মুসলমান িলখেলi তা iসলামী সািহতয্ হয় না।
েকান েkেt িহnু বা খৃ ান েলখেকর হাত িদেয় iসলামী সািহতয্ েবর হেত পাের। আবার udর্ ভাষায় েলখা
হেলi তা iসলামী সািহতয্ হয় না। সাধারণ সািহেতয্র সে সে বাংলােত iসলামী সািহেতয্র িবকােশর
িবsর aবকাশ রেয়েছ।
iসলামী সািহেতয্র oপর েজার েদoয়া aথর্ aবশয্ e নয় েয, যঁারা ei সািহেতয্র sীকৃিত চাiেছন,
তঁারা বাiেরর dিনয়ার সািহেতয্র o সংsৃিতর সে েকান সংেযাগ রাখেবন না, pিতেবশীর খবর েনেবন না।
বাiেরর সংেযােগi ত হয় pাণশিkর িবিচt uেdাদন। iসলামী জীবনদশর্েনর িদক েথেক িবচার করেল
dিনয়ার িবিভn েদেশর o ভাষার সািহতয্ মnর o uপেভাগ করা o িবিচt সািহতয্ রচনা করােত েকান বাধাi
েনi। aনয্ সািহেতয্র রস sাদ করা, মন েদয়া-েনয়ার বয্ায়াম iসলামী সংsৃিত েচতনার eলাকার মেধয্i
পেড়। তাছাড়া আমােদর সািহত o সংsৃিতর আধয্ািtক সmবনা sকীয় ৈবিশ য্ akুn েরেখ আদান-pদােনর
oপরi িনভর্র কের। তেব রসাsাদ করা আর েকান eকিট সািহেতয্র anিনিহর্ত নীিতেবাধ জীবনদশর্ন িহেসেব
sীয় জীবেন gহণ করা eেকবােরi পৃথক বয্াপার।

eকথা িবsৃত হেল চলেব না েয, লd jানেক িনজs জীবনেবাধ েথেক িবিছn করেল সাথর্ক সৃি হয়
না। েসiজনয্ iসলামী সািহতয্ o বাংলার পুিঁ থ সািহেতয্র সময্ক sীকৃিত িনছক aমূলক আtবdতা নয়। eর
dারা aবশয্ e েবাঝােত চাi েয, পুিঁ থ সািহেতয্র হারাধন udার করেবi জাতীয় েরেনসঁার সূtপাত হেব।
কারণ পুিঁ থ সািহতয্ বাংলায় মুসিলম সািহেতয্র eক িদক মাt। তেব েসkপীয়র যিদ iংরাজী ভাষা o খৃ ান
ঐিতহয্ বাদ িদেয় চীনা ভাষা o সংsৃিত িনেয় িলখেত r করেতন, তা হেতা িনতাn asাভািবক। তাi বাংলা
সািহেতয্র বতর্মান asাভািবকতা, শূনয্তা, হীনমানয্তা সmেকর্ সেচতন কের েদয়া হয় o আমােদর sকীয়
জীবনেবােধর sাভািবক sূরেণর িদেক সৃি িনবn করা হয় মাt। সািহিতয্ক েকবলমাt েলাকিশkার জনয্ বা
নীিতবাকয্ pচার করার জনয্ সািহতয্ রচনা কেরন না। সািহতয্ েলাকিশkার িবিভn uপাদান থাকেলo তার
মুখয্ uেdশয্ হেলা রস সৃি করা। তেব জীবেনর সমg িবষয় েকবলমাt ে ণী সংgােমর কথা সািহেতয্র
িবষয়ভূত করা চেল না। েয সমs িবষয় মানবমেনর গভীের লুকািয়ত আেছ, যা সমs মানবতার মূল o যার
েমৗিলক o eকক সাথর্কতা আেছ, তার মেধয্ িদেয় মানেবর srপ pকাশ করা সািহিতয্েকর লkয্।
তেব সাধারণভােব সািহেতয্র েমৗিলক সাথর্কতা িনধর্ারেণর িনজs জীবনেবােধর ভূিমকা sীকার করেতi হেব।
e কথা sীকার করার aথর্ aবশয্ ভাষা o সািহতয্েক ধমর্ীয় aনুশাসেনর িনগেড় আবd করা নয়, iসলােমর
িবপnবােদর েদাহাi নয়, aথবা িহnু সািহতয্ ঐিতেহয্র দৃঢ় িভিtেত সুpিতি ত। মানেবর সাবর্েভৗমt akুn
েরেখo বয্িkগত o েগাি গত sাতnt pকাশ করা aসmব বয্াপার নয়। সািহতয্েক তাi ধু রময্ o রেসাtীণর্
হেলi চেল না, তােক মানবতােবােধাtীণর্o হoয়া চাi। জীবেনর সব ছিবi সািহতয্ পাংেkয় নয়। েয আেলখয্
rেপ, রেস, gেণ মধুর মানবজীবেন সতয্ o কলয্াণকর, েকবলমাt তা-i সািহতয্ পদবাচয্ হেত পাের। েদশ,
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সমাজ,কাল ei সব আেপিkকতােক ল ন কের সকল মানব সমােজর কতকgেলা নীিত আেছ, যা
রেসাtীণর্তার েছঁায়ায় aপrপতা লাভ কের। uঁচু দেরর সািহতয্ aসুnর o aকলয্াণকর হেত পাের না।
dনর্ীিত pচার রেসাtীণর্ হেলo তা uc sেরর সািহতয্ নয়। সািহতয্ জীবন েথেক uপাদান সংgহ কের জীবনেক
মিহমািnত কের। সািহতয্ যিদ মানবতার aপমান, নৃশংসতার uেdক বা িহংসার p য় থােক, তেব তা
রেসাtীণর্ হেলo িবকৃতমনা বয্িk ছাড়া আর কােরা ভাল লােগ না। আবার সািহতয্ যিদ েকবলমাt আেদশuপেদশ-ভারাkাn o তােক রসেবাধ না থােক, তেব তা সািহেতয্র পযর্ােয়র uঠেব না। iকবােলর oঠ,
dিনয়ার গরীব-ভূখাের জািগেয় দাo, রবীndনােথর িহংসায় unt পৃিথবী ধু রেসাtীণর্ নয়, মানবতা মূতর্
pকাশ। জািত ধমর্ িনিবর্েশেষ সব মানুেষর গানgেলা ভােলা লােগ। aবশয্ eক eক সংsৃিতর আoতায় ei
মানবতােবাধ িভn িভnভােব িবকিশত হয়। বতর্মান যুেগ ৈনিতক মূলয্েবাধ সmেn িsর ধয্ান-ধারণার eকাn
aভাব পিরলিkত হয়।
eজনয্ সািহেতয্র সারাংশেক জীবেন gহণ করেত হেল িনজ-িনজ জীবনেবােধর মানদেn িবচার কের sীয়
জীবেন gহণ করা ধু sাভািবক নয়, িবেশষ pেয়াজনীয়। e সmেকর্ িট. eস. iিলয়ন তঁার Religion and
Literature শীষর্ক pবেn বেলন : We shall certainly continue to read the best of its Kind
(literature) of what our time provides, but we must tirelessly criticize it according to our own
principals. The greatness of literature can not be determined solely by literary standards
through we must remember that whether it is literature or not can be determined only by
literary standards.

সািহেতয্র সাধনায় iসলামী সংsৃিতর িব মূখীতা aবয্াহত েরেখ eেক নব নব ৈবিচেt pকাশ
করেত হেব। সািহেতয্র আকষর্নী kমতা রসাsােদ o সমাজকলয্ােণ বয্িয়ত হেব। তাi iসলামী সািহতয্
sীকৃতর sৃহা iসলােমর মারফত বয্িkগত o সামািজক জীবেন মানবতা pকােশরi িবনীত pেচ া মাt।
eিদক িদেয় েদখেল সািহতয্ িতনিট sর আেছ- 1. রসবান সািহতয্, 2. রসবান o মানবতা pকাশী সািহতয্ o
3. িনজs জীবন েবােধর মারফত মানবতা pকাশী রসবান সািহতয্। sাথর্ক সািহতয্ সৃি করেত হেল ei
তৃতীয় sেরর মাপকািঠেত gহণ করেত হেব। ধেমর্র তথাকিথত েখালস o সাফাi বাদ িদেয় ধেমর্র সারাংশটুকু
gহণ করেত হেব। ধমর্ীয় েলেবল েদখেল আমরা েযন তােক gহণ না কির o pকৃত ধমর্ীয় বেল মেন না কির বা
আকিsক ভাব, ধমর্ বা জীবনাদশর্েক আমােদর িবেবচনা eলাকার বাiের না রািখ। আনnদােনর সে
সািহেতয্র েশষ uেdশয্ েয মানবকলয্াণ, তা েযন আমরা িবsৃত না হi। আর aনয্ানয্ সািহেতয্র িশl েসৗ ব
o ছn-ৈবিচt gহণ করেতo আমােদর েযন েকান আপিt না থােক।
বাংলা ভাষা o সািহেতয্র uৎপিt eবং মুসলমান
মুসিলম আমেলর পূেবর্ বংলা ভাষা o সািহেতয্র েকান নযীর পাoয়া যায় না। aবশয্ েবৗd যাজকরা বাংলার
েমৗিলক o কথয্ ভাষায় েবৗd ধমর্ pচার করেতন o ধমর্ gn রচনা কেরিছেলন। ী ীয় সpম o দশম
শতাbীেত bাkনয্বােদর সে সংঘেষর্ েসi েবৗd-সািহতয্ িবলুp হেয় যায়। সাধারণ েলােকর মুেখর ভাষােক
bাkেণরা iতর বা নীচুেদর ভাষা বলেতন। মুসিলম সmেকর্র ফেলo iসলােমর েতৗিহদ o সাময্নীিতর
সংsেশর্ েবৗd েদঁাহার ei বাংলা ভাষা o তুকীর্ মুসিলেমর সংেযােগ eক নতুন ভাষার uৎপিt হেলা, যা
বাংলা ভাষার pথম s o ঐিতহািসক সািহিতয্ক rপ। ei ভাষা িহnু-মুসলমােনর েভতর সমােন pচিলত
িছল। দিলল-পtািদেত eর s নযীর রেয়েছ। েগৗেড়র িসংহাসন িনেয় মুজাফফর শাহ o শামসুdীন iিলয়াস
শােহর মেধয্ সংঘষর্ হয়। ei সুেযােগ হাবশী দাসগণ িবেdাহ কের। তখন বাংলার িহnু-মুসলমান eক হেয়
িবচkণ o মানব েpেমর চিরtবান েহােসন শাহেক (1493-1519) েগৗেড়র আিধপিত িনবর্ািচত করেলা। িতিন
মগেদরেক পরাs কেরন o তঁার আমেলi কামrপ েগৗেড়র anভূর্k হয়। বাংলা, িবহার o uিড়ষয্া তঁার
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করতলগত িছল। েহােসন শােহর hদয় িছল uদার, সরল o eকাtেবাধদীp। িতিন বাংলা সািহেতয্র iিতহােস
নব যুেগর pবতর্ন করেলন। তঁার পূেবর্ সংsৃিত শাstgn বাংলায় তরজমা হয়িন। তঁার সভােতi বাংলা কােবয্র
েগাড়াপtন হেলা। িতিন pথম বাংলা aনুবাদ সািহেতয্র pবতর্ন করেলন। ফারসী ভাষার পারদশর্ী িহnুমুসলমান িমিলতভােব সািহতয্ সৃি কের চলেলন। eiভােব eক মহানুভব মুসলমান শাসনকতর্ার মহানুভবতায়
o iসলােমর েতৗহীেদ, সামািজক সাময্ o মানিবক ঐেকয্র pতয্k pভােব ঐিতহািসক বাংলা ভাষার জn
হেলা। েহােসন শােহর েpরণায় েবদ, গীতা, রামায়ণ o মহাভারত বাংলা ভাষায় aনুিদত হেলা। ei সমেয়র
aনুবাদক o সাiিহকেদর মেধয্ মালাধর বসু (gণরাজ খঁাভাগবেতর aনুবাদ), েগাপীনাথ বসু (পুরnর খঁা),
িবজয়gp (পdাপূরাণ), কবীnd পরেম র (পরাগলী মহাভারত) o শীকর নnীর (মহাভারেতর a েমধ পবর্)
নাম uেlখেযাগয্। ীকৃ িবজয়, মনসা ম ল, ভারত প ালী, ei সব gno ei আমেল রিচত হয়। utর
ভারেতর মুসলমােনর ে দান েযমন udর্ ভাষা, েতমিন বাংলােদেশ মুসলমােনর ে দান হেলা বাংলা ভাষা।
eiভােব বাংলা ভাষার pিত া o পূণির্ বকােশ মুসলমানগণ pতয্k aংশgহণ করেলন। শাহ মুহmাদ সগীর o
আলাoল বাঙালী সািহেতয্র di ujjল নkt। েহােসন শােহর জীবন বাংলা সািহেতয্র sুরণ aমর হেয়
রেয়েছ। aবশয্ ei আমেলর পূেবর্o মুসলমানেদর েলখা বাংলা পুsক পাoয়া যায়। চতুদর্শ শতাbীেত
মুসলমােনর হােত েয িবরাট পুিঁ থসািহতয্ গেড় uঠেলা, তা বhলাংেশ আtরkামূলক। ৈব বাবােদর pভােব
iসলামী সংsৃিত বঁািচেয় রাখার pেচ া তার মেধয্ sতsূতর্।
বাংলা ভাষা o সািহেতয্র িববতর্ন eবং পলাশীর যুd েকবল বাঙালী মুসলমােনর রাজৈনিতক পতন
আেনিন, তােদর aথর্ৈনিতক o সাংsৃিতক পরাজয়o eরi সে eেস পড়েলা। মুসলামেনর e পরাজয় িহnুরা
সাদের বরণ কের িনেয়েছ o সnt িচেt বৃিটেশর শাসন েমেন িনেয়েছ। িনেজেদর সুেযাগ-সুিবধা তারা খুেঁ জ
েপেলা বৃিটেশর শাসেন। is iিnয়া েকাmানীর aনুসত
ৃ নীিতর ফেল চাকরীর েkেt তােদর eকct aিধকার
কােয়ম হেয় েগল। eiভােব aথর্ৈনিতক েkেt মুসলমােনর aিst মুেছ েগল। ফরাসী ভাষা o মুসিলম
আiেনর sােন iংেরজী ভাষা o আiন রা ীয় ভাষা o আiন হoয়ায় মুসলমানগণ লjায়, েkােভ, d:েখ সের
দঁাড়ােলন। aবশয্ শাসনকােযর্ সুিবধার জনয্ কলকাতায় মাdাসা pিতি ত কের িকছুিদন তথাকিথত েমৗলভী
ৈতরীর মহড়া চলেলা। তেব iসলােমর pাণধমৃ জীবনশর্েনর েকান িশkা েসখােন িছল না। আয়ম-লােখরাজ
বােজয়াফত কের (1797-1828) েসখােন তথাকিথত িচরsায়ী বেnাবেsর েগাড়াপtন করা হেলা। পলাশী
পরবতর্ী যুেগর মুসিলম aসহেযােগর সুেযাগ িহnুরা খুব ভালভােবi gহণ করেলা, আর মুসিলেমরা ডুেব েগল
সামািজক, aথর্ৈনিতক o রাজৈনিতক ৈনরােশয্র anকাের।
aতপর বাংলা ভাষার িবকাশo মুসলামেনর হাত েথেক সের েগল। eর sান দখল করেলা িহnুেঘষা
ী ান িমশনারী o িহnু সািহিতয্কগণ। 1800 সােল ীরামপুের িমশনারী o িহnু সািহিতয্কগণ। 1800 সােল
ীরামপুের িমশনারী েকরী মাশর্ময্ান oয়াডর্ ী ান ধমর্ pচােরর তািগেদ েয বাংলা ভাষা pবতর্ন করেলন, তােত
িহnেদর pভাব সুss। বাংলা ভাষা o সািহেতয্র eকct িহnুযগু r হেলা। eেলা েহমচnd, মধুসদূ ন,
নবীনচnd o বি মচেndর যুগ। িহnুt o বাঙািলt eক িজিনস হেয় দঁাড়ােলা। িহnু বাংলা সািহতয্েক বাংলা
সািহতয্ বেল চালােনা হেলা বhিদন। ফেল আিদ েথেক বাংলা সািহেতয্র েয eকটা মুসিলম ধারা িছল, তা
িবsৃিতর তেল তিলেয় েগল। বাঙaলীর জীবন বলেত িহnু বাঙালীর জীবনi েবাঝােত হেতা। বাংলােদেশর
মুসলমানo েয বাঙালী, eকথা সবাi eক রকম ভুেলi েগল। মুসলমান কথািট বাঙালী িহnুর কােছ aবাঙালী
বেল েঠকােতা। আমােক কলকাতায় eক িহnু দেলাক িজেjস কেরিছেলন, আপিন মুসলমান না বাঙালী?
আিম জoয়ােব বেলিছলাম, আিম বাঙালী মুসলমান।
বাংলা ভাষা িহnু o মুসলমােনর কােছ িভnrেপ আtpকাশ কেরেছ। রা ীয় জীবন eক হেলo েয
সাংsৃিতক জীবন আলাদা হেত পাের, বাংলার িহnু-মুসলমানi তার pতয্k pমাণ। পুিঁ থ-সািহতয্ েথেক
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মুসিলম জনগণ aফুরn েpরণা েপেয়েছ িকnt iিতহােসর িববতর্েন বাংলা ভাষার জনক মুসলমােনর িনকট
েথেক বাংলা ভাষা o সািহতয্ দূের সের েগেছ। ei িববতর্ন িহnু-বৃিটশ আঁতােতর aিনবাযর্ ফল। ভারতচnd o
কিব ক েনর মেধয্ েয ভাষা েদখেত পাi, তােত মুসিলম pাধানয্ িছল সুs । বতর্মানকােল জনসাদারেণর
কােছ apচিলত কৃিtম ভাষাi হেয়েছ সািহেতয্র বাহন। আর েস যুেগ pচিলত ভাষাi সািহেতয্র ভাষা।
iসলামী সংsৃিত
মুসিলম aসহেযােগর aবসােন সয্ার ৈসয়দ আহমদ খঁা আলীগড় আেnালেনর মারফথ iংেরজী
শাসন o িশkাবয্বsার pিত মুসলমােনর সহেযােগ েঘাষণা করেলন। কংেgেস েযাগদান কের sীয় সtা বজায়
েরেখ ৈসয়দ আহমদ বৃিটশ শাসেনর সে সংেযাগ রাখেত pয়াসী িছেলন। পরাজেয়র যুেগo (1757-1905)
ভারতীয় মুসলমান তােদর sাতnt হারায়িন। 1833 সন েথেক 1768 সন পযর্n চলেলা মুসিলেমর হতাশার
যুগ। 1867 ী ােb েবনারেস িহnী o েদবনাগরী সেmলন হয়। eেত িহnীেক যুk pেদেশর সরকারী ভাষা
করার pেচ া চেল। aতঃপর মুসলমােনরা রেয়ল কিমশন aব eজুেকশন eর কােছ udর্র sপেk eক
sারকিলিপ েপশ কেরন (1882)। 1898 সেন সয্ার ৈসয়েদর মৃতয্ু র পর ei কাজ িকছুটা িপিছেয় পড়া।
1900 সেনর 1লা eিpল তািরেখ pােদিশক গভনর্েরর েঘাষণার েদবনাগরী সরকারী দফতের গৃহীত হয়। ei
সমেয় নoয়াব মুহিসন-uল-মূলক আলীগেড় eক pিতবােদ সভা আহবান কেরন। সরকােরর িনকট eক
sারকিলিপo েপশ করা হয়। নoয়াব িভকার-uল-মূলকেক সে িনেয় িতিন েদশবয্াপী আেnালন r কের
েদন। লেkৗেত eকিট udর্ রkা সিমিতo গিঠত হয় (1900 সাল 18i আগ )। রাজৈনিতক pিত ার ছাড়া
মুসিলম aিধকার রkা করা সmব নয় িবেবচনায় 1901 সােল িবিভn sােনর মুসলমান িমিলত হেয় মুসিলেমর
রাজৈনিতক, সামািজক সিমিত গিঠত হয়। eiভােব 1905 েথেক 1937 পযর্n মুসিলম েরেনসঁার pথম যুেগর
সূtপাত হেলা। aত:পর িসমলা েডপুেটশেনর মারফত মুসলমােনর তরফ েথেক দাবী-দাoয়া েপশ করা হয়
eর aেনক পূেবর্ (1893) েগা-রkা সিমিত ভারতীয় কংেgেসর সমথর্ন লাভ কের। িহnু পূনজর্ বাদ বা
িরভাiভািলজম sতnt মুসিলম েচতনার জn েদয়।
aনয্িদেক iসলােমর সংsেশর্ aেনক আেগ েথেকi িহnু মেন pিতিkয়া সৃি হয়। রাজপুতনা o
িবজয়নগের ধমর্বাদ শিkশালী হেয় oেঠ। iসলােমর pভােব িহnু সমাজবয্বsা শিkশালী হেত থােক।
সুফীবােদর pভােব িহnু সমাজবয্বsা শিkশালী হেত থােক। সুফীবােদর pভােব িহnু ৈব ববােদর জn হয়।
নানক, কবীর, রামানn, ী ৈচতনয্, জয়েদব, মীরবাঈ, নামেদব (মহারা ), jােন র (gজরাট) pমুখ
সাধেকর আিবভর্াব হয়। গীতার ভিkবাদ iসলােমর েতৗহীেদর sেশর্ জনিpয় হয় o েদশজ ভাষাgেলা
নবজীবন লাভ কের । ী শংকরাচােযর্র ৈনবর্য্িkক দশর্ন পিরতয্k হয় o তার sােন ভিkবাদ িহnুর দাশর্িনক
িচnার pধান বst হেয় দঁাড়ায়। iসলােমর pভােব বাঙালী িহnর দাশর্িনক িচnার pধান বst হেয় দঁাড়ায়।
iসলােমর pভােব বাঙালী িহnুর আিtক unিত হয়, িচnাধারা মানবতা dারা সজীব o সমৃd হয় আর িচnারo
গভীর eবং িবsৃত হেয় পেড়। eর ফেল সামািজক িদেক িহnুরা যেথ লাভবান হন। সমােজ সাময্বাদ o
গণতnt পাকাপািকভােব িশকড় গিজেয় বেস। রাজা রামেমাহেনর bাkসমাজ o বি ম-সািহতয্ িহnু ঐিতেহয্র
gণকীতর্ণ িহnু সমাজ iসলােমর pভাব সামেল িনেয় আts করেত যেথ সহায়তা কের। aপরিদেক
aনাtীয় িশkা o সামািজক রাজৈনিতক eবং aথর্ৈনিতক aবsার চােপ ভারতীয় মুসিলম সংsৃিতর সে সে
বাঙালী মুসিলম সংsৃিতo পযুর্দs হয়।
িব সািহতয্ আজ anদর্াহ o িবেkাভ েদখা িদেয়েছ। বাংলা ভাষার িকনারায় তার েঢu eেস
েলেগেছ। ফেল মূলয্েবােধর িদক েথেক eক িবরাট শূনয্তা আমােদর সািহতয্েক েপেয় বেসেছ। বাংলা
িবভােগর ফেল বাংলােদেশর সািহতয্ ei শূনয্তা আরo মারাtক পযর্ােয় eেস েপঁৗেছেছ। iuেরাপ eতিদন
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ধমর্েক যাজকতnt মেন কের বেসিছল। kেম kেম তার েস ভুল েভে যােc। iuেরােপর িশkাথর্ীরা o
সািহিতয্েকরা িলেখেছন pচুর। িকnt সৃি শীল pিতভার aভাব পিরলিkত হেc। যুবকেদর pগিতমূখী
গিতশীলতা েথেম েগেছ, ে াগানেকi তারা জীবেনর চরম বাণী ঠাuেরেছ। লnন iয়ার বুক aব eজুেকশন
েথেক আমরা e কথার iি ত পাi।
ei iয়ার বুেকর (Education and the social crisis in Europe) শীষর্ক eক পুিsকা েথেক আমরা জানেত
পাির : Mere appeal to the intllect has already proved wanting. The beginning of a ture
intellectual discipline and of genuine religious emotions and experience has become manifest.
Even when the thread of tradition has been broken, the actual trend of education is in the
opposite direction. The spirit of revolt is disappearing whose place is being taken by self
discipline.

আমরা যিদ আমােদর সাংsৃিতক মূলয্েবাধ বাদ িদেয় আমােদর সমাজ সংগঠেনর করেত agসর হi,
তেব েস আেগ চলার ধাpা আমােদরেক েপছন িদেক েটেন িনেয় যােব; তা হেব pগিতর নােম িবকৃিত o পেরর
ধের েপাdাির। আমােদর সাংsৃিতক িভিtর সহজ sীকৃিতর মেধয্i রেয়েছ আমােদর সািহিতয্ক শূনয্তা, দাসt
o হীনমনয্তার aবসান। সাংsৃিতক unয়েন সহশীলতা, ৈধযর্ o আtিনভর্রতা আমােদরেক িবকােশর পেথ
eিগেয় িনেয় যােব।
বাঙালী মুসিলম সংsৃিত
মুসলমােনর কােছ আদর্শ iসলাম o মানবতা, েদশজ আদশর্ o নীিতর চাiেত aিধক grtপূণর্। িকnt
iসলাম আদশর্ মানবতার আoতায় েদশেক ভালবাসােতi িশিখেয়েছ। িনেজর েদশেক ঘৃণা বা েদেশর
জনসাধারণেক তািcেলয্র েচােখ েদখেত েকানিদনi বেলিন। খঁািট মুসলমােনর কােছ (eবং সব ধািমর্েকর
কােছ) তঁার আদশর্গত সংহিত তঁােদর েদেশর সীমানার চাiেত বড়। কারণ েসi আদশর্ জািতগত anতা দূর
কের সব মানুষেক ভালবাসেত েশখায়। iসলামী জীবনদশর্ন সmেn গভীর পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায় েয,
ei আদশর্ মুসলমানেক তার িনেজর েদেশর সমসয্ােক aবেহলা কের aলীক কlনা করেত বেলিন। িকnt
iসলােমর মহt, মানবতা o সুিবচােরর আদশর্ েদশজ, পাথর্কয্, সংকীণর্তা চরমবােদর uেdর্। েদশেক বা
েদশtেবাধেক iসলাম েকানিদন asীকার কেরিন বা ন কের িদেতo চায়িন। িবিভn েদশ,জািত বণর্ o ভাষা
iসলাম sীকার কেরেছ। িকnt েদশ বা জািতর মাধয্েম ug বা চরম নীিতেবাধ (েদেশর কুকরু িবেদেশর
ঠাকুেরর েচেয় ে য়) আমােদর েদশ যা কের সব ভাল) কখেনা sীকার কেরিন। মুসিলম বাদশাহেদর সে
জিড়ত না েথেক iসলাম যিদ েকবলমাt মুসিলম দরেবশসুফীেদর শািnপূণর্ pচােরর মারফত rপািয়ত হেতা,
তেব iসলােমর মানিবক িদকটা বাংলা-পাক-ভারত uপমহােদেশর গভীরতর সামািজক িবpেবর সূচনা করেত
পারেতা।
মুসলমােনর মন েয aেনকখািন আরব-aিভমুখী, তা খুবi sাভািবক। কারণ মুসলামােনর আদর্শ
iসলাম-aিভমূখী। গভীর ৈনরােশয্র যুেগ আরবমূিখনতা মুসিলম িচnাধারায় িবেশষ pকট হেয় uেঠেছ o eর
েথেক মুসলমােনরা েপেয়েছন গভীর েpরণা। তেব আts হেয় মুসলমােনরা যিদ iসলােমর েমৗিলক
জীবনেবাধ সmেকর্ jান aজর্ন কেরন, তেব েদখেবন েয, iসলাম েদেশর সমসয্ােক aবেহলা করেত
েকানিদনi বেলিন, তাi ৈনরাশয্জনক o d:খবাদী েনিতবাচক ভাবধারা পিরহার করা িনতাn pেয়াজন।
বাংলােদেশ বাস কের eকিদেক eখানকার pকৃিত, মাঠ, নদী, বন, নারেকল, সুপারী,েকািকল, শািলক, ডাhক,
েদেশর সুখ-d:খ o aনয্িদেক uট, েখজুর, মrদয্ান, লু-হাoয়া, আখেরাট, বাদাম খুবানী আমােদর মেন
সমান ভােব েদালা েদেব বাsব জীবনেক aবেহলা করা হেব o iসলামেক সমাজজীবেন pিত া করা হেব না।
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আবার মrর লু-হাoয়া েথেক আমােদর মনেক eেকবাের সিরেয় রাখেল মুসলমানেদর মানিসক ঐিতহয্েক
মারাtকভােব asীকার করা হেব। iসলােমর o মানবতার আoতায় িচরজাgত মন িদেয় আজ আনn, েpম
o কলয্ােণর uপলবিd চাi-iসলােমর িভিtেত গিতশীল সংগঠন চাi। িনছক কৃিtম পুনরু jীবেন
(িরভাiভািলজম) িবেশষ েকান পয়দা হেব না। েমাlাতnt pিত া বা তথা কিথত ধমর্ীয় েলেবেলর pচােরর
মারফেতi আমােদর সমাজ pিত া নয়। iসলােমর সমাজনীিতর সে i বাsব সমাজ বয্বsার aেcদয্ o
aিবিcn সংেযাগ sাপন করেত হেব। আমরা যখন iসলামী সমােজর কথা বিল, তখন আমরা aতীেত িফের
যাi না, iসলােমর মূল আদশর্ o িবিচt সmবনার কথা বতর্মােনর পিরেpিkেত িচnা কের aনাগত ভিবষয্েতর
িদেক আমােদর যাtা r। রাসূলুlাহ (সা) o েখলাফােয় রােশদা েথেক আমরা aফুরn েpরণা পাi; েপছন
িদেক আমরা তািকেয় েদিখ, িকnt িপছু হিট না। সামেনর িদেকi েকবল আমােদর পথ চলা। আকাশচারী
িদবয্দৃি o বstিন aনুভূিত-e dেটােক eক কের আজ agসর হেত হেব। জীবেনর ৈবিচtয্ o গভীরতার
মেধয্ pাচুযর্ খুঁেজ েবর করেত হেব। জীবনেক পিরপূণর্ করার জনয্ বাসনা সৃি র pেয়াজন, আর ei পিরপূণত
র্ া
আেছ জীবনেবােধর সে িব -ৈবিচেtয্র তুলনায় o সাম সয্ িবধােন। বাংলােদেশ মুসিলম সংsৃিত েদশেক
েকানিদনi বাদ েদয়িন। বাংলার সাংsৃিতক iিতহােস েদখেত পাi, iসলােমর pভােবi বাংলার pাণ-মনেক
জনগেণর জীবেনর িদেক o েলৗিককতার িদেক গভীরভােব আকষর্ণ কেরেছ। মুসলমােনরাi বাংলা ভাষার
জনক। aবশয্ নানা কারেণ e ভাষা মুসলমােনর হাত েথেক দূের সের িগেয়িছল। ei কারেণ সংকীণর্
েগা ীবােদ িব াসী (iসলামী জীবনদশর্েন নয়) মুসলমােনরা বেল েয, বাঙালী মুসলমান eখেনা খঁািট
মুসলমান হেত পািরিন।
েকান eকিট েদেশ বাস কের েস েদেশর রাজৈনিতক জাতীয়তা gহণ করেত iসলাম েকানিদনi বাধা
েদয়িন। iসলাম জাতীয়তা o েদশাtেবাধ তখনi বাদ িদেত েচেয়েছ, যখন তার জাতীয়তা o েগা ীেpম
মানবতা, নয্ায়, iনসাফ o iসলামেক ul ন কের েগেছ। িনেজর ভাষার মাধয্েম ধমর্jান লাভ করেত o
কুরআন শরীফ পড়েত েকান বাধাi েনi (aবশয্ মুসিলেমর ঐকয্-সাধেন আরবী ভাষার aবদান sীকার
করেতi হেব)। বhিববাহ বা েপাশােকর শালীনতােক aবেরােধ পযর্েবিসত করার জনয্ iসলাম দায়ী নয়;
েমাlাতnt iসলাম sীকার কেরিন বা েফজ মাথায় িদেল েকবল মুসলমান হয়, eটাo iসলােমর নীিত নয়।
তেব iসলামী আদেশর্র uপর েজার েদবার aথর্ হেলা ; iসলােমর েচােখ জািতগত ে েtর চাiেত সততা o
সামািজক সুিবচােরর ে ti aিধক মূলয্বান। pকৃত ধমর্ীয় রা ( ী ান, ihদী, িহn বা iসলামী যাi েহাক
না েকন) আর সmpদািয়ক রাে র মেধয্ িবsর পাথর্কয্ রেয়েছ। েসজনয্ বাংলােদেশ রাজৈনিতক জািতয়তােক
eেকবাের বাদ েদেব না। িকnt e েদেশর মানুষ মানবতা o iসলামী আদেশর্র uপর িদেয় েদশজ কুসংsার,
েগা ীবাদ, anতা o চরমবােদ িব াসী নয়। iসলাম রাজৈনিতক জািতt o আদশর্গত জািতt-uভয়i sীকার
কের। রাজৈনিতক জািতt sীকার না করেল েদেশর সমসয্াgেলার যথাযথ সমাধান করা যায় না। আবার
আদশর্গত জািতt sীকার না করেল েদশজ সংকীণর্তার uেdর্ মানবতার o সুnেরর pিত াo aসmব হেয়
পেড়। মািটর বঁাধন iসলাম asীকার কের না। pকৃত iসলামী রা রাজৈনিতক সংগঠেন েদশজ, আর জাতীয়
o আদিশর্ক বয্াপাের মানবতামূখর্ী সবর্জনীন। আর সব েদেশর মুসলমােনর মেধয্ েয সংহিত o eকtেবাধ
রেয়েছ, তা ei মানবতাস াত আদিশর্ক ঐেকয্র ফেলi জnলাভ কের। মানিবক পিরসীমার মেধয্ জাতীয়তার
sীকৃিত iসলামী জীবনাদেশর্র িবেরাধী নয়। েদশেক, েদেশর েলাকেক ভালবাসেত iসলােম েকান বাধাi েনi।
িকnt তথাকিথত েদশতেntর যঁাতাকেল মানবতার aপমান, েদেশ নােম িবধমর্ী বা িবজাতীেয়র aপমান iসলােম
বরদাশত করা হয়িন। আর ei িহসােব েদশেক বড় করার িবrেd iসলােমর aিভযান, তােত সংকীণর্তার
েলশমাt েনi। তেব e কথা সতয্ েয, মুসিলম পরাজেয়র যুেগ মুসিলম মানেস বায়বীয় আরবমূিখনতা িভড়
কেরেছ, আদশর্গত জািতt o মানবতার sােন an েগা ীবাদ aিধক pাধানয্ লাভ কেরেছ। iসলামী সংsৃিতেত
িরসালাত eর নীিত থাকায় pেতয্ক সিতয্কার মুসিলম িব াস কের েয, dিনয়ার সব জােতর িভতেরi আlাহর
নবী eেসেছন o েতৗহীদ, মানব ঐকয্ o নয্ায়িবচারমূলক সমাজবয্বsার iি তo pিত া কের েগেছন। ei
নবীেদর aনুসারী জািতgেলা মূলত iসলােমর aনুসারী হoয়ায় আদেত সবারi সংsৃিত সবর্জননীতার uপের
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sািপত িছল। তাi iসলামী জীবনেবাধ o সংsৃিতর uপর pিতি ত সমাজ o রা ug েদশাtেবাধ o
েscাচািরতার িবrেd মানবতা o মাখলুকােতর কলয্ােণর িনি ত গয্ারািn।
বাঙালী মুসিলেমর সংsৃিত সmূণর্rেপ রাজনীিতমুk o েতৗহীদস াত। eর কতকgেলা ঐিতহািসক
কারণ রেয়েছ। হযরত (সা) eর জীবdশায় তঁার কেয়কজন িশষয্ ভারেতর মালাবার uপকূেল েচrমলেজrমল
নােম িহnু রাজার সে সাkাত কেরন। ei রাজা iসলাম ধমর্ gহণ কেরন o শারাফ িবন মািলক নামক
eকজন আরবীয় মুসিলমেক ভূিম pদান কেরন o iসলাম pচােরর aনুমিত েদন। িসংহেলর রাজাo iসলাম
ধেমর্র pিত আকৃ হন o iসলােমর o দািkণােতয্ iসলাম ধমর্ pচার কেরন।
711 সেন মুহmাদ িবন কািসম িসnু জয় কেরন। বাংলােদেশ বখিতয়ার িখলজীর আগমেনর aেনক আেগi
আরব বণীকেদর dারা iসলাম চ gােম o িনকটবতর্ী a েল ছিড়েয় পেড়। Richard Symonds eর The
Making of Pakistan e aধয্াপক আহমদ আলীর pবেn (197পৃ া) রেয়েছ : The culture that
developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country
especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century
A.D. and many of the Arab voyages and traders had left a permanent impress upon the area.
Islam therefore took out very early in this soil.

বাঙালী মুসলমােনরা iরানী o তুকীর্ সংsৃিতর pভাবমুk eক sতnt রা o সংsৃিত গড়েত েচেয়িছল।
সাময্ধমর্ী আরব বণীেকরা পাল রাজােদর আমেল বাংলার কূেল বয্বসা করেতন। িবখয্াত আরব সoদাগর আল
েহাসায়িন জাহাজ িদেয় নসরত শাহেক মগেদর িবrেd সাহাযয্ কেরন। uদারমনা মুসিলমেদর আগমনেক
েবৗdরা মুবারকবাদ জানান। েবৗd েদঁাহার মেধয্ মুসিলম তমdুেনর aেনক মাল-মসলা পাoয়া যায়। eর
েথেক িনি ত pমাণ েমেল েয, বাঙালী o রাজিসকতা o েগা ীগত anতামূk। ei সংsৃিত মানবতা o
াতৃt pকাশী, শিkধমর্ী o বাsব pাণশীল।

হযরত uমর (রা) eর িখলাফতকােল ( ী ীয় সpম শতাbীেত) কেয়কজন pচারক (মুিমন)
বাংলােদেশ আেসন। eেদর েনতা িছেলন হযরত মামুদ o হযরত মুহািমন। িdতীয়বার pচার করেত আেসন
হযরত হােমদudীন, হযরত hেসন udীন হযরত মুতার্ জা,হযরত আবdlাহ o হযরত আবূ তালীব। eirপ
পঁাচিট দল পরপর বাংলােদেশ আেসন। তঁােদর সে েকান ast-শst বi-কাতাবo থাকেতা না। তঁারা
রাজkমতার সাহাযয্o িনেতন না। তঁােদর pচার-পdিতর eকটা uেlখেযাগয্ বয্াপার ei েয, তঁারা e েদেশর
চলিত ভাষার মাধয্েমi pচার করেতন। al সংখয্ক সিতয্কার মুসিলম ৈতরী করা তঁােদর লkয্ িছল। eরপর
আরo পঁাচিট দল িমশর o পারসয্ েথেক বাংলােদেশ eেসিছেলন। eেদর বলা হত আিবদ। eরা িবিভn sােন
খানকা বা pচারেকnd sাপন কের ধমর্ হেয় oেঠ।
ী ীয় নবম শতাbীেত রণভাi-eর uপকূেল eক জাহাজডুবী হয়। ei ডুিবর পর যঁােদর pাণ রkা
পায়, তঁােদরেক আরাকান রােজয্র িনকট uপিsত করা হয়। রাজা eেদর িনকট iসলাম ধেমর্র িববরণ েন
মুd হন o কেয়কিট পlীেত তঁােদর বসবােসর aনুমিত েদন। সpম, নবম o চতুদশ
র্ শতাbীেত aেনক মুসিলম
oলী বাংলায় আেসন। বাবা আদম শহীদ শাহ সুলতান, মহীসoয়ার o বােয়জীদ েবাsামীর নাম eেkেt
িবেশষ uেlখেযাগয্। তাছাড়া েশখ জালালুিdন তািবজী, েশখ বদর আলম o জালালুিdেনর নাম করা েযেত
পাের। চতুদশ
র্ o সpদশ শতাbীেত বh দরেবেশ বাংলােদেশ eেসিছেলন। আিখ িসরাজudীন, আলাoল হক o
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হযরত নূর কুতুবল
ু আলেমর নাম িবেশষ pিসd লাভ কেরেছ। খানজাহান (বােগরহাট), খান গাজী (িtেবণী) o
শাহ iসমাiল গাজী eকাধাের দরেবশ o েসনানায়ক িছেলন।
বাংলােদেশ iসলাম ধমর্ pচােরর ei সব ঐিতহািসক কারণ িবদয্মান থাকার ফেল বাংলার মুসিলম
সংsৃিতo সংকীণর্তা েদাষমুk। eিদক িদেয় েদখেল আলীগেড় o লেkৗর তমdুন েথেক eর পাথর্কয্ িবsর।
ei সংsৃিত মূলত gামীণ o খুলাফােয় রােশদা o তুকর্ী বীরেদর গঁাথা eর মমর্বানী। রাে তুকীর্ o মুগল pভাব
থাকায় যিদo বাংলার সমাজবয্বsা iসলামী rেপ গেড় oেঠিন, তবু সমg বাংলােদেশ o িবেশষ কের পূববর্ ংেগ
েতৗহীদবাদ আgেণর মত ছিড়েয় পেড়েছ। বাঙালী মুসিলম তাi eকাnভােব গণিনভর্র।

জীবনেবাধ o সািহতয্
আমরা যিদ চারিদেক তািকেয় েদিখ,তেব েদখব েয, আমােদর সাংsৃিতক ৈবিশ য্ akুni রেয়েছ।
িকnt েসi পিরমােণ আমােদর মেধয্ আেtাপলিd িনতাn sl পিরকলিkত হয়। আমরা যিদ ei কথা সময্ক
uপলিd করেত পাির, তেব আশা করা যায়, সািহেতয্র ei িনরা য়, িনরাবলmন eিতম aবsা ঘুেচ যােব।
মূলয্েবােধর বয্াপাের পরা য়ী না হেয় িনজs জীবনেবােধর uপর িভিt কের, েভৗগিলক পিরেবশ o
iিতহাসেক sীকার কের সংগঠনমূলক o সৃি শীল সািহতয্ রচনা করা িনছক পুনrjীবেনর (revivalism)
বয্াপার নয়, যিদ তার মেধয্ সু ু সমাজেচতনা,মূলয্েবাধ o সািহিতয্ক pিতrিত থােক। aেনেক বেলন,
আমােদর সািহতয্ o আমােদর িভিt েয iসলামী হেব, তা েতা sত:িসd বয্াপার, তা িনেয় eত বকা-িবতnা
েকন? কথাটা সরল মেনর পিরচায়ক। িকnt সিতয্কারভােব আমােদর জীবেনর িবিভn েkেt iসলামী
জীবনদশর্েনর pকৃত rপ সmকর্ o িবিচt সমসয্ােক iসলােমর মারফত মুকািবলা করার বয্াপাের সু ু ধারণা
কতজেনর আেছ? তi e সmেn সুs jানদান কারার aবকাশ েশষ হেয় যায়িন। েকান জািত িনজs
জীবনেবাধেক uেপkা কের pগিতর পেথ বা ujjলতাময় সািহেতয্র িদেক agসর হেত পাের না। সািহতয্ যা
pাণবn, তা eকাnভােব eকিট িবেশষ সংsৃিতর বা যুগধেমর্র বয্াপাের নয়, তবু তা সব সমেয়i pকাশ পায়
eকিট সংsৃিত o যুগধেমর্র মাধয্েম। eেক েকu asীকার করেত পাের না।
আমােদর সিহতসংকট খিnত জীবনদশর্েনর pতয্k ফল। iংরাজী সািহতয্ চসােরর পর তথাকিথত
ধেমর্র কড়াকিড় েযমন pকৃত ধমর্ o জীবনদশর্নেক খিnত কেরিছল, েতমিন িবjানমূিখতার বাড়াবািড়র ফেল
আজ মানুষ খিnত দশর্েনর দাস হেয় পেড়েছ। ফেল সািহিতয্ক মন তার sভাবধমর্ েথক িবচুয্ত হেয়েছ। েগাটা
বstসtা o মানবসtা pিতি ত না করেল মহৎ সািহতয্ হয় না। সমg সাথর্ক সািহেতয্র েপছেন েয anিনর্িহত
uেdশয্, আদশর্, দশর্ন o জীবনেবাধ থােক, তার সmেকর্ েধঁায়ােট ধারণা সািহেতয্র uৎকেষর্র পেk মারাtক
হেয় uেঠেছ।
e সmেn টলsয় তঁার Art শীষক বiেত িলেখেছন : (Ox, Univ. Press, 1924, P-375) It does
not, however, need much experience to perceive that man cannot live with
chaos that results when they have on sure chart or general theory by which to
steer their course through life. In other words a man is material or spiritual, he
has always more or less a religious perception.
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আমােদর েয িনজs জীবনেবাধ রেয়েছ, তার সু
সািহিতয্ক rপ িদেত পারেল জীবেনর আনn o
সাধারণ সেতয্র uপলিd বাদ িদেত হেব না। কারণ আমােদর জীবনদশর্ন ধু ৈবিশে য্র uপলিdেত নয়।
ৈবিশে য্র মােঝo সmব ৈবিচেtর সমােরাহ। dিনয়ার সব জািতর jান-িবjান, িশlকলা o সািহেতয্র
jানাহরেণর জনয্ iসলামী জীবনদশর্েনর রেয়েছ aফুরn েpরণা। আর iসলােম যিদ িকছু ৈবিশ য্ থােক, তা
নীিতগত-sাথর্পরতা, িনপীড়ন o চরমাবােদর িবrেd েতৗহীদ o মানিবকতার uেdাধন, বুিdর শাসন বা যুিkর
িবrেd েজাহাদ নয়।
আধুিনক মুসিলম বাংলা সািহতয্ ঊনিবংশ শতাbীর শতাbীর েশষ েথেক r, িকnt তা বhলাংেশ িহnু
সািহেতয্র aনুকিৃ ত মাt। মুসিলম সািহেতয্র ei aনুকরণিpয়তা দূর কের িনজs সািহতয্ গেড় তুলেত হেব।
আধুিনক সািহতয্ aনুবীkণী মেনাবৃিt o sায়িবকতার ফেল kিণকার আর কিণকার িবে ষণ o গিত-pাণালী
িনেয় বয্s। ei সািহতয্ আkিমকভােব as িজিনস pিতভাত হেয়েছ, িকn তা মানুেষর সহজ pবৃিt o
pকৃিত িচিtত করেত চায়িন। সািহেতয্র ei asাভািক িবকৃত aবs দূর কের সুs সবল জীবেনর সহজ pকাশ
িফিরেয় আনেত হেব। eেক েতা ajানতা, aিশkা-কুিশkার কুয়াসা আমােদর জীবন o জীবনেবােধর আসল
rপ সmেকর্ eকটা েঘালােট ভাব ৈতরী কেরেছ; তাছাড়া iসলামী সমাজo আমােদর েদেশ কােয়ম হয়িন।
কােজi সািহতয্, তমdুন o সমােজর সে আমােদর জীবনদশর্েনর aতীত, বতর্মান o িভবষয্ত েযাগসূt
সmেকর্ s o পিরcn ধারণা গঠেনর pেয়াজনীয়তা রেয়েছ aপিরসীম। বাঙালী মুসিলেমর েয sতnt
মানিসকতা, hদয়বৃিt, সুখ-d:খ o আশা-আকা া eবং সংsৃিতেচতনা রেয়েছ, তার ফেল িহnু সািহিতয্েকর
েলখা সািহেতয্ িকি ত আনn পাi, িকnt েসখােন আমরা িনেজেদরেক খুঁেজ পাiনা। বাংলােদেশর সািহতয্
মুসিলম জনসাধারেণর মূলয্েবাধ, কৃষেকর জীবন, ধয্ান-ধারণা, আচার-বয্বহার o িকসসা-কািহনী েতৗহীেদর
বাণী o সংsারেক rপ েদয়াi হেব সংগত o েশাভন। সািহতয্ মুসিলম rপ লাভ কেরo তার িব জনীন rপ
akুn রাখেত পাের। ei কথািট বুঝেত না েপের আমরা েয সািহতয্ রচনা কেরিছ, িকnt হােটর-মােঠর o
খঁািট-মািটর মানুেষর সাkাত বড় eকটা পাiিন, সংgামী মুসিলেমর সnান পাiিন। জাতীয় জীবন o আদশর্
িবsৃত হেল, তথাকিথত সািহিতয্েকর হােত হয় সািহেতয্র aনাবৃি । েদেশর জনগেণর জীবনেবােধর pিত
a d দৃি িনেয় agসর হেল আমােদর সািহিতয্ক pেচ া বয্থর্ হেত বাধয্। িনেজর pিত a dা দৃি িনেয় েকu
pগিতর পেথ পা বাড়ােত পাের না। আtপিরচেয়i জািত আtশিk o আtpতয্য় লাভ কের। জীবেনর
ধরােছঁায়ার বাiের িনছক কlনা িনেয় সািহতয্ রিচত হেত পাের না। ধু কlনা িনেয় সািহতয্ রিচত হoয়ায়
আমােদর সািহতয্ কৃিtম হেয়েছ o মানুেষর মেনর গভীের েরখাপাত করেত পােরিন। আমােদর সািহতয্ ধু
বৃিdর দীিp থাকেলi চলেব না, সহানুভূিত o বাsবতা e dেটােকi eকসে পাoয়া চাi। যার মেধয্ থাকেব
সীমাহীন ৈবিচt, eক কথায় জীবেনর সমg rপিট।
aেনক বেলেছন েয, বাঙালী মুসলমান আেগ মানুষ তারপর আর িকছু বা আেগ বাঙালী তারপর
মুসলমান। আবার েকuবা বেলন, আেগ মুসলমান তারপর বাঙালী। সতয্ কথা হেলা, েস আেগ মানুষ বেলi
বুিdমtা o জীবনেবাধ (ধমর্) তার aিবেcdয্ gণ। েস বাংলােদেশরo বািসnা; েসজনয্ eকসে i েস মানুষ,
মুসলমান o বাঙালী। ei িতনিটেক আলাদা করার েযাগয্ েনi। আর iসলামী জীবনদশর্ন তার মানুষয্t o
বাঙালীt sীকার কের িনেয় তােক ৈনিতকতা সুিবচার o মানিবকতার িদেক আহবান কের। েকানkেমi তার
মনুষয্t, বাঙালীt মুসলমানt আলাদা করা যায় না। ei িহসােব pেতয্কিট মানুিষ তৃজ aথর্াৎ িতনবার
জnলাভ কের। েস মানুষ েয েকান জীবনেবােধর aনুসারী o েকান eকিট েদেশর বািসnা।
আমােদর িশl-সািহতয্ েযমন eকিদেক sতsূতর্, পিরcn o পিরপূণর্ হেব, েতমিন তা আমােদর
জীবনেবাধ dারাo শািn, সুসংহিত সুিমিত, সংযম o সবর্া ীণতা লাভ করেব। তেবi আমােদর সািহতয্
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sেগৗরেব o সৃি েত েpাjল হেত পারেব। aবশয্ জগেতর সব েদেশর সািহতয্ েথেক aনুবাদ কের আমােদর
িনেজর কের েনয়া েদােষর েতা নয়i, আমােদর জীবনদশর্ন মেত iবাদেতর শািমল বেল মেন করা হয়। সতয্
কখেনা eক জািতর eকেচিটয়া নয়। (িরসালেতর ) ।

iকবাল, নজrল o রবীndনােথর সােথ মুসিলম সংsৃিতর সmকর্ আেরাচনা করেল িবষয়িট আরo
পির ার হেব। রবীndনাথ েয মূলত িহnুর ঐিতহয্ িনেয় তঁার সািহতয্ রচনা করেলন, তােত িতিন কম েরেনসঁা
আেননিন। আর নজrল iসলাম িহnু-মুসিলম dেটােকi েটেনেছন- তা িকnt িধর মাছ না ছুi পািন েগােছর।
নজrেলর েভতের েদখেত পাi uদg sৃহা, ujল গিত o মানবতার জয়গান। তাi নজrল সাধারণ মানুেষর
আপনার কিব। সাmpদািয়ক েভদ-বুিd o uৎপীড়ন-জজর্িরত সমােজর uপর তঁার িনমর্ম কষাঘাত। িতিন যখন
যা িনেয় িলেখেছন, তােতi েমেত uেঠেছন। িতিন যখন যা িনেয় িলেখেছন, তােতi েমেত uেঠেছন। িতিন
িহnু-মুসিলম সংsৃিতর িমলন ঘটােত পােরিন। েসজনয্ তঁার পািথর্ব সুরিট kুণভ রু । িহnুরা তােক জাতীয়
কিব িহসােব মেন কের না। মুসলমােনরা তঁােক েরেনসঁার agদূত বেল মেন কেরন। িকnt iসলামী সংsৃিতর
পিরপূণর্ ছাপ (রবীndনােথর মত িহn সংsৃিতর ছাপ) নজrেলর েমেল না। কারণ iসলামী সংsৃিতেত তঁার
anেpরণাi িছল সামানয্। িহnু o মুসলমান সংsৃিতর মােঝ aগিণত জািত o সংsৃিতর িম ণ ঘেটেছ-তবু
তােদর িনজs িহnt o মুসলমানt বরাবর িঠকi আেছ। আরবী-ফারসী শেbর সাথর্ক বয্বহার থাকেলo
েতৗহীদবােদর পূণর্ িবকাশ নজrেল েমলা ভারা। িকnt রবীndনােথ আধুিনক িহnু-বাঙালী জীবেনর পিরেpিkেত
ৈবিদক সংsৃিতর পূণর্ িবকাশ আেছ। েসখােনi তার সাথর্কতা। তাi বেল রবীndনাথ েয মুসিলেমর aপাঠয্ তা
বলিছ না।
আবার নজrেল যা পেরাkা o ভাবpবণ iকবােল তা মূখয্, s o জলn দীp। নজrেল সমাজদৃি
আেছ িকnt তা iকবােলর মত eতটা eকাt o িনিবড় নয়। নজrল সািহতয্ মুসিলম মানসেক গিতশীল
কেরেছ িকn তার সাংsৃিতর েচতনােক পূণের্ t েপৗছােত পােরিন। মুসলমােনর নজrল বা রবীndনােথর
কাuেকi জীবনেবােধর িদক েথেক পূণর্rেপ gহণ করেত পােরিন। নজrল িহnু-মুসিলম o পা াতয্ সংsৃিতর
সংsেশর্ সৃ eকখািন িবরাট তর , eকিট িবpবী sুিলংগ, ulার মত। িতিন মুসিলম েরেনসঁার আগমনী
েগেয়েছন, pতয্kভােব মুসিলম েরেনসঁার কিব নন। িকnt iকবালেক মুসলমােনরা gহণ কেরেছন eকাnrেপ।
কারণ িতিন মুসলমােনর মডর্ান সাদী বা rমী। তেব বাঙালী মুসিলম আজ aবিধ মুসিলম রবীndনােথর সnান
পায়িন।
বাংলােদেশর সািহেতয্র ভাষা িক হেব, েস সmেকর্ deকিট কথা বলা ভাল মেন কির। আমােদর
সংsৃিত o সািহতয্ o সািহতয্ েয মূলত gামীণ হেব, তােত সেnেহর aবকাশ েনi। জনগেণর েবাধময্ ভাষাi
ei সািহতয্ rপ পােব। তােদর জীবেনর pতয্k aনভূিত o pিতcিব তােদর জবািনেত pকািশত হoয়া চাi।
সািহতয্ িহnু-মুসিলম-েবৗd-খৃ ান eকসে িমেশেছ। িকnt সবার uপের মাথা তুেল দঁািড়েয়েছ েতৗহীদবাদ।
আমােদর সািহতয্ েয ভাষা pচিলত আেছ, তােক েযমন বাদ েদয়া যায় না, েতমিন hবh aনুসরণ করাo
িনরাপদ নয়। আমােদর বাড়ীেত, দহিলেজর কথাবাতর্ায় েয ভাষা sতi ফুেট oেঠ, েসi ভাষার সে চলিত
সািহিতয্ক ভাষার eক সহজ সমnেয়i আমােদর িনজs নতুন সািহিতয্ক ভাষার জn হেব (aবশয্ e জনয্
আমােদর ভাষােক aযথা আরবী-ফারসী শd dারা ভারাkাn করেত বলিছ না)। েছাট গl, নাটক কিবতা,
uপনয্াস o pবেnর মাধয্েম ei ভাষােক চালু করেত হেব। পাঠয্পুsেকo যথাসmভ e ভাষার pচলন করার
pেয়াজন। িসনমা o েরিডo মারফত e ভাষােক জনিpয় করারo িবsৃত aবকাশ রেয়েছ। েদেশর
িশkাবয্বsার পিরচালনায় সnানী দৃি রাখেল e কাজ aেনক দূর eিগেয় যােব। েকবলমাt কুরআন শরীফ
পড়বার বয্বsা করেলi চলেব না। েগাড়া েথেকi সmবমত o ে ণীমত iসলােমর সামািজক, রাজৈনিতক,
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aথর্ৈনিতক o তমুdিনক রীিত মাতৃভাষার সাহাযয্ বাধয্তামূলকভােব মুসিলম ছাtেদর িশkা িদেত হেব।
িশkাথর্ীর মেন iসলামী দৃি ভি িবদয্মান থাকেল jােনর সমg শাখাi iসলামী িশkার আoতায় পড়েব o
iসলামী িশkা বেল পিরগিণত হেব। eজনয্ তথাকিথত মাdাসা িশkা o সাধারণ িশkার বয্বধান তুেল িদত
হেব।
সংগীত, চাrকলা o চলিচt সmেকর্ তথাকিথত ধমর্ধারীরা aিত বাড়াবািড় কেরেছন। হযরত (সা)
eর কথা o জীবনীর সবটুকু (সুিবধামত aংশিবেশষ নয়) যিদ আমরা িবে ষণ কের েদিখ, তেব েদখব েয,
িতিন gীক দাশর্িনক েpেটার মত িশl-কলা পিরহার করেত বেলনিন। িতিন sয়ং সংগীত o েসৗnযর্িpয়
িছেলন। িকnt সংগীত যখন মানুষেক কমর্হীন, aলস, সমাজিবেরাধী o নীিতjানহীন কের েদয় তখনi িতিন
সংগীেতর েkেt আপিt তুেলেছন। আমরা ei বাড়াবািড়েকi সাধারণ িনয়ম ধের ................................
পিরকlনা। িশেlর aনুপুিsিতেত মানব-জীবন d:সহ। তেব iuেরােপর মত েয েকান আটর্েকi েমেন েনয়া
যায় না।
িশl মানুেষর আচারেক সুসংহত কের, মানুেষর মেনর ঐ যর্ pকাশ কের, সামািজক সmকর্েক সু
o সুসংহত কের, মানব-জীবেনর িবিভn িদেক রি পাত কের, বয্িktেক pসািরত কের o সামািজকভােব
সৃি কের। িশl আমােদর জীবনদাশর্ pচােরর eক িবরাট হািতয়ার। িশেlর মারফত আমরা আমােদর
জীবনেবাধেক মানুেষর মেনর পরেত পরেত েপঁৗেছ িদত পাির। iসলামী সমাজ গঠেন িশlকলার ভূিমকা
েকানিদনi asীকার করা যায় না।
সািহতয্ pগিতর পথ
সািহতয্ pগিতর aনয্তম pধান anরায় মুসিলম জনগেণর aেহতুক েরামািnক মেনাভাব, aনয্িদেক
আধুিনক মুসিলেমর ে াগানিpয়তা। মুসিলম জনগণ মুসিলম রা , মুসিলম শাসক o মুসিলম সািহতয্ েচেয়
eেসেছন যুগ যুগ ধের। িকnt তারা েদেখনিন তঁােদর রাে সংsৃিতেত o সািহতয্ iসলােমর anিনর্িহত
মূলয্েবাধ সময্কভােব rপািয়ত হেয়েছ িকনা। আবার আধুিনেকরা মুসিলম জনগেণর ei মেনাভাবেক
iসলােমর নােম চািলেয় িদেয় iসলামেক বুঝেত, িচনেত o rপািয়ত করেত aপরাগ হেয় পেড়েছন। সাথর্ক
সািহতয্ সৃি করেত েগেল িনজs জীবনেবােধর oপর dাশীল েথেক pচীন o আধুিনক বাংলা সািহতয্ o
সংsৃিত, পা াতয্ সািহতয্ o সsৃিত, iসলামী সািহতয্ o সsৃিতেক মnন করেত হেব। তারপর ei সাধনােক
িনেজর জবানীেত sতntতা o sকীয়তার মেধয্ pকাশ করেত হেব। সতয্ িচরিদেনর; িকnt েস সতয্েক akুn
েরেখ িনেজর জীবনেবাধ o আ ীেকর মারফত pকাশ করা চাi। েদেশর মািটর আকষর্ন, iিতহােসর ধারা o
িব -সংেযাগ akুn েরেখ সংযম o ৈsেযর্র মারফত জািতর aসীম বাসনা, aযুত েবদনা o aতnd সাধনা
িবকাশ লাভ করেব। মানুেষর কােছ যা মূলয্বান, িকnt বাiের েথেক েচােখ পেড় না, তােক uদঘাটন করেত
হেব। িনজs pাণ-মনেক aবলmন কেরi হেব আমােদর েসৗnেযর্র o aমরেtর সাধনা। eজনয্ iিতহাস িশkা
pণালীর রদবদল করেত হেব। aতয্াচার িহnু বা মুসলমােনর eকেচিটয়া নয়। ajনতা o েscাচািরতােক
সমাজ-জীবন েথেক দূর করেত হেব। জীবেনর সাধনায় জীবন গঠেনর uপাদান শরীফ হoয়া আমােদর িচরnন
aিধকার। জগেতর জনয্ আমােদর ভূিমকা েশষ হেয় যায়িন। মানুেষ মানুেষ িমলেনর আসল বstিট মুেখর নয়,
বুেকরo । যারাi সতয্-সুnেরর aিভসাের যাtা কেরেছন, তারা েয েদেশর বা েয জািতরi েহান, তােদর
সবাiেক আমরা েযন স d সালাম জানােত িশিখ। আমােদর সািহতয্o সংঘাত চলেছ। তার ফেল আমােদর
সািহতয্ eখেনা শৃ লা o আtশিk খুেঁ জ পায়িন, নতুন সংsৃিত সmেকর্ সু ু মানসেচতনা জােগিন। সািহতয্
aতীত িনেয় বাড়াবািড় করেব না; িকnt aতীতেক সে িনেয়i চলেব। কারণ মানুেষর রসেবাধ o জীবনেবাধ
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aতীেতর সে যুk। aতীতেক ধু সংgহ করেল হেব না, তােক uপলিd কের সাধারণ জীবেন কাযর্করী
করেত হেব। তবু সতয্ o কলয্ােণর সnান করেত হেব। িনছক aতীতমুখী েগারsান মানিসকতা o
প াদমুিখতা তয্াগ কের পরমতম সিহ ুতা o িনজs জীবনেবােধর pিত dা িনেয় সািহতয্ নতুন েমাড় িনেত
হেব। িনেজেদর pেচ ার সামােনয্র েদেশ েযন আমরা kুn না হi। eকিট জীবn জািতর জীবন, সািহতয্ o
সংsৃিতo গিতশীল o বিল হেত বাধয্। িকnt e সহজলভয্ নয়, সাধনা o aনুশীলনসােপk। িচেtর sাভািবক
sুিতর্ o সংযম চাi। iসােমর সমgতা েপৗেছ িদেত হেব মানুেষর সামেন। সিতয্কার মুসিলম aনয্ জািতেক
ঘৃণা কের না। (পাগলা কানাi, লালন ফিকর) আমর সাথর্ক সািহতয্ সৃি র েয পেথর কথা বেলিছ, েসi পেথ
চলেল বাঙালী মুসিলেমর মেধয্ মনীষার o শিkশালী সািহিতয্েকর আিবভর্াব aসmব কlনা নয়। আমােদর
জীবনেবাধ an েগা ীবাদ বা eকিট ভাষার সীমায় আবd নয়। জীবনেবাধi মুসিলমেদরেক eক কেরেছ o
জািত-ধমর্-িনিবর্েশেষ সমg মানুষেক ভালবাসেত িশিখেয়েছ। আমােদর জীবনেবােধর মাধয্েম জাতীয় জীবেনর
সমসয্ার সমাধান o সািহতয্ তার pাণধমর্ী pকাশ aপিরহাযর্। dিনয়ার সব ভাষার মারফেতi ei জীবনেবাধ
িবকাশ লাভ করেত পাের। aেহতুক আরবী হরফ o আরবী-ফারসী আমােদর জীবনেবােধর eকমাt বাহন মেন
করার হীন স ীণর্তার ফেল আমােদরেক িচnাশীল েলাকেদর িবেdষ কুড়ােত হেয়েছ।
জীবেনর পািরপাি ক
র্ তার িদেক জাgত দৃি িদেয় sকীয় আদশর্ akুn েরেখ েঢেল সাজােত হেব। e
জীবn জীবনেবাধi হেব আমােদর সািহেতয্র জীবনকািঠ। মুসিলম মানেসর েসi ঔদাযর্, বয্াপকতা o
সবর্জনীনতা আবার আনেত হেব। sীয় d:খ-কািলমােক লুিকেয় না েরেখ েসgেলা সাধারেণা pকাশ কের,
aনুশীলন কের, আts কের, dঢ় pতয্য় িনেয় agসর হেত হেব। তেবi আমােদর সংsৃিত o সািহতয্
নবজীবন লাভ কের sেগৗরেব pদীp হেব o আমরা নতুন পেথ agসর হেত পারব।

সমাজ , সংsৃিত o সািহতয্

ডkর হাসান জামান

